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INDEX 
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FIRST SESSION OF THE EIGHTH PARLIAMENT OF THE  
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

 
OFFICIAL REPORT     

Volume 255 
 

19th September, 2017 - 7th November, 2017 
 

EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 
 

Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           
Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  
in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under five separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; questions, Adjournment; 
Questions, Oral; Questions, Prime Minister’s; Questions, Written. 

    Questions are also indexed under the names of Members asking them and Ministers replying. Questions relating to matters of  public 
importance are cross    indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

     Adjournment’. 

 

Note:  This Index has been prepared for the Uncorrected Hansard, The column numbers may slightly vary in the 
corrected version - Indexing Unit      

Addl. -  Additional 

Admin. -  Administration 

Am. -  Amendment 
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Asst. -  Assistant 
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MPP  -  Members of Parliament 
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Notifi. -  Notification 

Opp. -  Opposed  

Org. -  Organization 
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PFC - Public Finance Com. 

Pr. -  Presented 

Prov. -  Provision 

PS -  Pradeshiya Sabha 

Pvt. -  Private 

Ref. -  Reference 

Rep. -  Report 

Rev. -  Reverend 
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Techno. -  Technology 
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Abeysinghe, The Hon. Ashok, M .P., Deputy M inister 
of Transport and Civil Aviation: 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1484-8 
National Medicines Regulatory Act, 659-61 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1289-91 
Mattala Rajapaksa International  Airport:  

 sale to a foreign company, 982-7 
 
Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M .P.,  

State Minister of Public Enterprise Development: 
Petitions: 

Kumara, Mr. Samantha, Akuressa, 171 
 

Abeywardena, The Hon. Wajira, M .P., M inister of  
Home Affairs: 
Petitions: 

Gunawardena, Mr. Jayalath, Wadiyagoda, 33 
 

Questions, Oral: Replies: 
Panama Village, People living in:  

basic requirements, 35-6 
 
Abrupt Suspensions:  

Until  Members  come to Parliament for  Voting, 371 
 
Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M .P., Deputy  

Chairman of Committees: 
Debates: 

Bills: 
Electronic Transactions (Am.): 2R., 1054-7 
Municipal Councils (Am.): 2R., 931-3 
Regulations of Insurance Industry (Am.):  
   2R., 931-3 

 
Alagiyawanna, The Hon.  Lasantha, M.P., Deputy  

Minister of Finance and Mass Media: 
Debates: 

Bills: 
Motor Traffic (Am.): 2R., 132-6 
Provincial Councils Elections (Am.):  
   2R., 299-301 

 
Questions, Oral: Replies: 

Foreign Films & Tele Dramas: tax income, 592-5 
 
Alahapperuma, The  Hon. Dullas, M.P.: 

 Reference to: 
Hambantota  Port Incident and  
  ASP Daluwatta, 1184 
Parliament Staff Member Mr. Wickremasekara's 

Victory at 20th  Asia Masters Athletics  
      Championship in China, 974-5 
Provincial Council Election (Am.): Bill, 244 
   forwarding to Provincial Council Approval, 92-3 
 

Debates: 
Bills: Municipal Councils (Am.): 2R., 9, 941-5 

Alahapperuma, The  Hon. Dullas: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction:  
 corruptions, 1314-20 
Mattala Rajapaksa International  Airport:  

 sale to a foreign company, 974-8 
 

Questions, Oral: 
Railways Department, Lands belongs to:  
  details, 40-2 
Residents in State Lands without Lawful Rights: 

Matara District, 889-91 
 
Alawathuwala, The Hon. J.C., M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 118-21 
Regulations: 

Motor Traffic Act, 1470-2 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1325-7 

 
Ali Zahir, Moulana, The Hon.  Seyed, M .P.: 

Debates: 
Bills, Private: 

Rifai Thareeq Assoc. of  SL. (Inc.): 1R., 96 
Thareeqathul Aroosiyyathil Qaadhiriyyah  
   Assoc. of SL (Inc.): 1R, 1188-9 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1327-9 
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 561-3 

 
Questions, Oral: 

Divisional Hospitals in  Baticaloa Temporarily 
Closed due to Dearth of Medical Officers,  422-3 

National Schools in Eastern Province:  
   principals, 56-8 
Zonal Directors of Education in Eastern Province: 

irregularities, 193-4 
 

Aluthgamage, The Hon. Ananda, M .P.: 
Debates: 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 836-40 

 
Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M .P.: 

 Reference to: 
COPE, 86,87, 89, 90 
No Confidence Motion against Health  
  Minister, 1045, 1046 

 
Debates: 

Bills:  
Provincial Councils Elections (Am.):  
   2R., 336-42 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1224-30 
 

Abe-Alu 
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Aluthgamage, The Hon. Mahindananda: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Hon. Laksman Kiriella’s Letter to Chairman of RDA 
re Road Development Projects, 1226 

Road Development Authority re Advisers  
  Discussion,  1229 

 
Aluvihare, The Hon. Ranjith, M .P.: 

Petitions: 
Abeyaratne, Mr. U.G., Matale, 888 
De Silva, Mr. Jayantha, Matale, 888 
Ekanayake, Mr. Sarath, Panliyadda, 887 
Kanthi, Mrs. W.P.G., Pallepola, 888 
Lakmal, Mr. B.A., Kibissa, 887 
Thalpawila, Mrs. T.K., Rattota, 888 

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

Debates: 
Bills: 

Sri Lanka Sustainable Development:  
 2R., 479-82 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 845-7 

Regulations:   
 Motor Traffic Act, 1448-53 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1294-99 
 

Questions, Oral: 
State Lands, Persons Occupying: 

 grant of title deeds, 68-70 
Teacher Assistants, Job Security of:   

Welioya  Education Zone, 1403-4 
 
Amaratunga, The Hon. John, M .P., M inister of  

Tourism Development and Christian Religious  
Affairs:   
Questions, Oral: Replies: 

Hotels Approved by Tourist Board: details, 571-5 
 

Amaraweera, The Hon . Mahinda, M .P., M inister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development: 
Reference to: 

 Hambantota Port Incident, 1099, 1100, 1106 
 

Debates: 
Bills: 

Electronic Transactions (Am.): 2R., 1099-106 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 349-52 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1345-7 
Mattala Rajapaksa International Airport: 
   Sale to a foreign company, 993-6 

 
Questions, Oral: Replies: 

Fishermen, Life Insurance Scheme for: details, 897-9 
Uma Oya Project, People Affected by: relief, 50-4 

Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M.P., Deputy  
Minister of Rural Economic Affairs: 
Debates: 

Bills:  
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 310-2 
 

Debates, Adjournment:  
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 557-60 

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

Debates: 
Regulations: 

Imports & Export (Control) Act, 684-8 
National Medicines Regulatory Act, 684-8 

 
Amunugama, The Hon.(Dr.) Sarath, M.P., Minister 

of Special Assignment: 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1299-1308 
 
Anandan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 286-90 
 
Annual Reports: 

Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies, 
(2015), 1368 

Attorney General's Dept., (2016), 400 
Audit Service Comm., (2017), 1495 
Board of Investment of SL, (2012), 1139 
Cey-Nor Found. Ltd. (2014), 1368 
Civil Security Dept, (2016), 32 
Coconut Cultivation Board, (2015), 886 
Department of Ayurveda, (2015), 886 
Department of Divineguma, (2016), 1496 
Department of Pensions, (2016), 1500 
Department of Valuation, (2016), 1138 
Department of Wildlife Conservation, (2016), 1138 
District Secretariat- Kandy, (2016), 1138 
Gem and Jewellery Research and Training Inst., 

(2014), 169 
Geological Survey and Mines Bureau, (2014), 1495 
Government Analyst's Dept., (2016), 400 
M/Agriculture, (2016)), 1139 
M/ City Planning and Water Supply, (2016), 31 
M/ Defence, (2016), 31 
M/ Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Development, (2016), 170 
M/ Parliamentary Reforms and Mass Media, 
   (2016), 169 
M/Petroleum Resources Dev., (2016), 170 
M/ Prisons Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 

Hindu Religious Affairs, (2016), 886-7 
M/ Provincial Councils and Local Govt., (2016), 1368 
National Child Protection Authority, (2014), 1500, 
National Institute of Occupational Safety and Health, 

(2014), 169 
National Procurement Comm., (2017), 1495 
National Transport Medical Inst., (2014), 1138 
National Water Supply and Drainage Board,  
   (2014), 1499 

Alu-Ann 
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Annual Reports: (Contd.) 
Public Service Comm., (2017), 1494 
Rajarata University, (2014), 999 
Regional Development Bank, (2015), 1499 
Sabaragamuwa University, (2013/14), 999 
Sri Jayawardenapura General Hospital, (2014), 1499 
Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corp., (2014), 886 
Sri Lanka Customs, (2016), 886 
Sri Lanka Atomic Energy Atomic Board,  
  (2015), 1368 
Sri Lanka Export Credit Insurance Corp., (2015), 886 
Sri Lanka Export Development Board,  
  (2013/14), 1369 
Sri Lanka Navy, (2016), 32 
The Delimitation Comm., (2017), 1494-5 
University of Moratuwa, (2015), 999 
University of Sri Jayawardenepura, (2015), 999 

 
Appuhamy, The Hon. Hector, M .P.: 

 Reference to 
COPE, 617 
Provincial Councils Elections (Am.) Bill, 245 

 
Debates: 

Bills: 
Municipal Councils (Am.): 2R., 947-8 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 302-4 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 510-4 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1249-53 
 

Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M .P., 
 Minister of Foreign Employment and Minister of  
Justice: 
Debate 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1530-2, 1554, 
        1607-9, 1612-3 
Judicature (Am.): 2R.,1530-2, 1554, 1607-9 

Prevention of Crimes (Am.):  
   2R., 1530-2, 1554, 1607-9, 1614 
Orders: 

 Extradition Law, 788-90 
 

Auditor General's Reports: 
For 2014: Installment: 

2nd (part XXIII), 1493 
3rd (part IX), 1493 
6th (part XX11, XX111, XXIV), 997 
 

For 2015: Installment: 
1st( XIX, XX, XXI, XXII, XXII, XXIV), 997 
2nd (part XX), 884 
3rd (part VII), 884 
4th (part VIII, IX, X,), 997 
5th (part VII), 997 
6th (part111,1V, V, VI, VII, VIII,1X, XI, X11), 997 
8th (part III), 884 
9th (part IV), 884 

Auditor General's Reports: (Contd.) 
For 2016: Installment: 

2nd (part1), 885 
2nd (part II, III), 1493 
3rd(part1), 885 
3rd (part II), 1493 

 
Badhiutheen, The Hon. Risad, M .P., M inister of 

 Industry and Commerce: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Rice, Controlled Price for, 436-7 
 

Questions, Oral: Replies: 
Wheat Flour, Import of: limitation, 905-7 

 
Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 

 Debates: 
Bills: Regulation of Insurance Industry (Am.):  

   2R., 968-72 
Regulations: 

Imports and Export (Control) Act, 667-72 
National Medicines Regulatory Authority Act, 

667-72 
 
Bandara, The Hon. Palitha Range, M .P., State  

Minister of Irrigation: 
Debates: 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 343-5 

 
Questions, Oral: Replies: 

Irrigation Systems and Cultivated Land Ampara 
District: details, 187-91 

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

Debates: 
Bills, Private: 

Hesha Friendship Found. (Inc.): 1R., 1427 
Regulations: 

Imports & Export Act, 716-8 
National Medicines Regulatory Act, 716-8 
 

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

Bills: 
 Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 483-6 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 807-12 

 
Bills:  

Appropriation (2018): 1R., 924-5   
Assistance to and Protection of Victims of  Crime and 

Witness (Am.): 2R.,1530-611, 1612-3; Com.1613; 
3R., 1613 

Electronic Transactions (Am.): SOC Report, 751; 2R., 
1049-1120; Com., 1120; 3R.,1120; Cert., 1491 

Inland Revenue: Cert., 1491 
Judicature (Am.): 1R., 94; 2R., 1530-611; Com., 1611

-2; 3R., 1612 
Local Authorities (Sp. Pro.): 1R, 1420-1; 2R., 1615; 

Com., 1615-7; 3R., 1617 

Ann-Bil 
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Bills: (Contd.)  
Motor Traffic (Am.): 2R., 96-156; Com., 156-9;  
    3R., 159; Cert., 853 
Municipal Councils (Am.): 1R., 769; SCO  
  Report, 887, 2R., 929-50; Com., 950-1, 3R., 951; 

Cert , 997 
Pradeshiya Sabha (Am.): 1R., 769-70; SOC Report, 

887; 2R., 954; Com., 954-5; 3R., 956; Cert., 997 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1614; Com., 1614; 

3R., 1615 
Provincial Councils Elections (Am): 1R., 94; SOC 

Report, 170 ; 2R., 240; Attorney General’s  
 Communication,  346; Division, 373; Com., 378-

392, Div., 392-397, 3R., 398, Cert., 749  
Provincial Councils Elections (Am): petition to SC, 

883-4, withdrawal, 926; No SC Determination due    
to Withdrawal of Bill, 1137 

Regulation of Insurance Industry (Am.): 2R., 956-73; 
Com., 973; 3R., 973, Cert., 1367 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 439-547; 
Com., 547-53; 3R., 553, Cert, 883 

Twentieth Amendment to Constitution:  
  SC Determination, 1-30 
Urban Councils (Am.): 1R., 769; SOC Report, 887; 

2R., 952-3;3R., 953; Cert., 997 
 
Bills, Private: 

Hesha Friendship Found. (Inc.): 1R., 1427 
Riafai Thareeq Assoc. of SL. (Inc.): 1R., 95 
Sri Shakya Singharama Viharastha Karyasadhaka 

Sanvidana (Inc.): 1R., 925 
Thareeqathul Aroosiyyathil Qaadhiriyyah Assoc. of 

SL., (Inc.): 1R, 1188-9 
 
Chanaka, The Hon. D.V., M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Mattala Rajapaksa International Airport:  
  sale to a foreign company, 987-8 

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

Petitions: 
Kiri banda, Mr. H.M., Polonnaruwa, 888 

 
Committee Reports, Sectoral Oversight: 

Annual Reports; 
Defence Services Command and Staff College, 

(2012/13), 1369 
Department of Imports and Exports Control, 

(201/15), 1000 
Department of Sri Lanka Railways, (2015), 33 
M/ Special Assignments, (2016), 400 
M/ Defence, (20150, 1369 
M/ Development Strategies and International 

Trade, (2016), 1000 
M/ Provincial Councils, (2016), 1502 
M/ Special Assignments, (2016), 400 
M/ Transport and civil Aviation, (2016), 32 
M/ Telecommunication and Digital Infrastructure, 

(2015/16), 751 

Committee Reports, Sectoral Oversight: (Contd.)  
Annual Reports: (Contd.)  

Mahapola Higher Education Scholarship Trust 
Fund, (2010/11), 400 

Sri Lanka Air Force, 
(2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009, 
2010/2015), 1370 

Sri Lanka Navy, (2011/12/13/150, 1369 
Sri Lanka Savings Bank, (2014), 400, 
State Mortgage and Investment Bank, (2014), 400 

 
Bills:  

Assistance to and Protection of Victims of Crime 
and Witness (Am.), 1503 

Electronic Transactions (Am.), 751 
Judicature (Am.), 1503 
Local Authorities ( Sp. Prov.): Pr., 1502 
Motor Traffic (Am.): l 32 
Municipal Councils (Am.), 887 
Pradeshiya Sabha (Am.), 887 
Prevention of Crimes (Am.), 1503 
Provincial Councils Elections (Am.), 169 
Urban Councils (Am.), 887 
 

Recommendations; 
Expeditious and Efficient Administration of  
   Criminal Justice, 171 

 
Orders: 

Sri Lanka Export Development Act, 751 
 
Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 400 
Motor Traffic Act, 1369 
State Agricultural Corporations Act, 400 
 

Committees, Parliament: 
Parliamentary Business: 

decision to conduct a special sitting day on  
26thSeptember 2017, 568 

meeting, 31, 299, 750, 1137 
Selection: meeting, 399 
Standing Orders: Report Pr., 1501-2 
 

Committees, Sectoral Oversight: 
Education & Human Resources Development:  

substitution of member, 567 
Manufacturing and Services:  

Substitution of member, 567-8 
 
Committees, Select: 

 Discuss the Heads of Expenditure of Ministries  
Selected form the Budget Estimates of 2018: 

     nomination of members, 1492-3 
 
Constitutional Assembly, 

Meeting, 398, 1367, 1489-90 
 

COPE Report: Pr., 1140 

Bil-COP 
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de Silva, Hon. Mohan Priyadarshana, M.P.: 
Debates: 

Bills: 
Motor Traffic (Am.): 2R., 109-12 

 
de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M .P., Deputy  

Minister of National Policies and Economic Affairs: 
Reference to: 

Provincial Councils Elections (Am.) Bill, 252 
 

Debates: 
Bills:  

Electronic Transactions (Am.): 2R., 1106-9 
 
de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M .P., M inister of 

Transport and Civil Aviation:  
Reference to: 

Night Train to Jaffna, 140-1 
 

Debates: 
70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 

Sri Lanka, Commemoration of, 863-5 
 Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 96-101 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 309-10 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 855, 1428-33 
 

Debates, Adjournment: 
Mattala Rajapaksa International  Airport:  
   sale to a foreign company, 988-93 
 

Questions, Oral: Replies 
Kurunegala- Habarana Railway Track: 
  compensation for damaged property, 63-6 
Matara- Beliaththa Railway Track, Signal System: 

expenditure, 908-12 
M/ Civil Aviation, Institutions under:  
   recruitments 180-5 

 
de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M .P.:  

Reference to: 
Landslides in Ratnapura, 1408 
Members of Parliament, Arrest of ,1187 
Oral Questions, 610 
SAITM, 1179 

 
Debates: 

Bills: 
Motor Traffic (Am.); 2R., 121-6 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1243-49 
  

Documents, Tabled: 
Road Development Authority: advisers list, 1245 

 
Questions, Oral: 

Grama Niladhari Vacancies:  
appointment on contract basis, 1023-4 

Police Reserve Officers:  
absorbed to regular  service, 610-11 

Debates, Adjournment: 
Fishing Methods Endangering Ocean Resources:  

Prohibition, 734-48 
Highways Construction: corruptions, 1191-1366 
Kilinochchi Urban Council & Kandawalai  
   Pradheshiyasabha, Establishment of, 160-8 
Mattala Rajapaksa International  Airport:  
   sale to foreign  a company, 974-96 
Persons in Custody under Prevention of Terrorism 

Act, 1122-35 
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 554-6 
Visual Arts Special Degree Holders, 
   Teaching Appointments for, 1617-24 
 

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

Rice Price, 438 
 

Debates: 
 Appreciation of 70th Anniversary of  Parliamentary 

Democracy in Sri Lanka, Commemoration of, 
872-5 

Bills: 
Judicature (Am.): 2R., 1548-56 
Motor Traffic (Am.): 2R., 129-32 
Municipal Councils (Am.):2R., 9, 945-6 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 304-8 
Regulation of Insurance Industry (Am.): 
    2R., 964-5 

 
Documents, Tabled: 

Regulations of Insurance Industry (Am.) Bill:  
  amendment & proposals, 965 
 

Questions by Private Notice: 
Wild Elephant Problem in North: protection of  
 People, 227-8 
Psychological Counseling in Jaffna District,  
   Expansion of, 430-1 
Public Service, Recruitment to:  

maintaining ethnic ratio, 71 
 

Questions, Oral: 
Houses Constructed in Norochcholai for People 

affected by Tsunami: non-allocation, 201-3 
Housing Scheme for Fishermen by Korean  

National Fisheries Solidarity Foundation: 
   details, 415-6 

 
Dissanayaka, The Hon. D.T.W.  Wimalaweera,  

M.P.: 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1453-6 

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

 Reference to: 
COPE Report, 80, 81,82, 86 
His Microphone, Operation of, 928-8 
Local Government Election, 76 
Local Government Election (Am.) Bill,  
   Translations of , 767 

deS-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 
 Reference to: (Contd.) 

Members of Parliament, Arrest of, 1039 
No Confidence Motion against M/ Health  

 1046, 1047 
Sanctions against North Korea, 926-7 
SAITM, 1177 

 
Debates: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 
Sri Lanka, Commemoration of, 867-70 

Bills: 
Municipal Councils (Am.) Bill:2R., 936-8 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 263-8 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1191-211 
 

Questions by Private Notice: 
Fuel Shortage, 1506-10 
Police Officers Serving in Eastern Province,  
  Transfers of, 759-60 
SAITM in the Field of Medical Education,  
  Problems Caused by, 1040-2 

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

Petitions: 
Atapattu, Mr. K.B., Weuda, 33 

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

 Empowerment, Welfare and Kandy Heritage: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Psychological Counseling in Jaffna District,  
   Expansion of, 431-3 
 

Questions, Oral: Replies: 
Empowered Families: definitions, 210-6 

 
Divisions: 

Provincial Councils Elections (Am.):  
   2R., 373-8; Com., 392-8 

 
Documents, Tabled:  

Auditor General Reports:  
   Government Allocations to Ministries, 641 

Road Development Authority, (2015/16/17) 1258   
    Central Bank Bound Issue,1525 
Shanil Netthikuara' s Telephone Threat to Mr.  
   Vijitha Wijesuriya, 1524 
Daily Mirror " News Article re Conduct of Attorney 

General’s Department at Commission on Central 
Bank Bond Issue, 1527 

Hon. Ravi Karunanyaka’s Letter to Secretary of 
  Commission on Central Bank Bound Issue, 1527  
Mr. S. Padumanapan FR Case against Officials of 

Attorney General Department, doc re. 1527 
Mrs. Anika Wijesusuriy, News Article re, 1525 
Drugs Price List, 683 
Economic Development Details, (not tendered), 724 
Economic Details (not tendered), 446 
Hon. Lakhsman Kirella’s Letter to Chairman of RDA 

re Road Development Projects, 1226 

Documents, Tabled:  (Contd.) 
People Died due to Lighting: (not tendered), 720 
Pharmaceutical Price Control in SL., 635 
Regulations of Insurance Industry (Am.) Bill:  
  amendment & proposals, 965 
Road Development Authority:  

advisers list, 1245 
Advisers Discussion, 1225 
Auditor General Report(2015/2016/2017), 1258 
staff appointment letter, 1248 

Sanil Nethikumara's Statement to Court re his  
 relationship with Hon. Ravi Karunanayake, 1526 
Senior Adviser to Prime Minister Letter re 
   Recruitment of, 1263 
Tender Procedure, Letter to CID re, 1335 
Visual Arts Degree Holders: 

 articles re, 1619 
teaching appointments, doc re, 1619 

Wasim Thajudeen's  Post Mortem Examination  
   Report, 1594 

 
Expeditious and Efficient Administration of  

Criminal Justice: 
SOC Report: Pr., 171 
 

Expunctions:  
82, 369, 370, 371,476, 477, 481,787,1333, 1335, 
1337, 1338, 1169, 1171, 1172,1247,1250, 264,1452,  
1579, 1580 

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

Personal Explanations: 
His Crossed Over to the  Opposition, 76-9 

 
Fernando, The Hon. Harin, M .P., M inister of  

Telecommunication and Digital Infrastructure: 
Debates: 

Bills:  
 Electronic Transactions (Am.): 2R., 1069-73 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 360-3 
 

Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani,  
M.P., State Minister of City Planning and Water  
Supply: 
Debates: 

Bills: Provincial Councils Elections (Am.):  
 2R., 290-2 

 
Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M .P.: 

Reference to; 
COPE, 616 
 

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

Michael, Mr. P.P.G., Pita Kotte, 1001 
Weerasekara, Mr. R.M., Aranayaka, 401 

 
Debates, Adjournment: 

 Fishing Methods Endangering Ocean Resources:  
    Prohibition, 734-8 
Visual Arts Special Degree Holders, Teaching  
   Appointments for, 162-2 

Dis-Gal 
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Gamage, The Hon. (Mrs.) Anoma, M.P., Deputy  
Minister of Petroleum Resources Development: 
Debates: 

Bills:  
 Sri Lanka Sustainable Dev.: 2R., 439-42 
 

Questions, Oral: Replies: 
Fuel Fillings Stations: details, 1011-3 

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

Debates: 
Bills: 

Electronic Transactions (Am.): 2R., 1092-5 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 352-4 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 539-40 

 
Gamage, The Hon. Daya, M .P., M inister of Primary  

Industries: 
Debates: 

Bills: 
Electronic Transactions (Am.): 2R., 1057-9 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 829-33 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1232-4 
 
Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 312-5 
 

Questions, Oral: 
Government Institutions Destroyed by Terrorist 

Acts: Vauniya district, 1152-3 
Irrigation Systems in Ampara District:  
   details, 185-6 
Nineteenth Amendment to the Constitution, 

Drafting of: payments made, 413-5 
Persons arrested under Prevention of Terrorism 

Act: charges, 54-5 
 
Grero, The Hon. Mohan Lal, M .P., State M inister of 

 Higher Education: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

SAITM in the field of Medical Education,  
    Problems Caused by, 1043-5 
 

Questions, Oral: Replies: 
WI-FI Facilities (Free): state universities, 1002-5 

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

Petitions: 
Gunawardena, Mr. R.R., Divulapitiya, 752 
 

Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udayasantha,  
M.P.: 
Questions, Oral: 

Government Institutions Destroyed by Terrorist 
Acts: Districts: 
 Kilinochchi 1017-8 
 Puttalam ,918-9 

Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udayasantha,  
(Contd.) 
Questions, Oral: (Contd.) 

Irrigation Systems & Cultivated Lands:  
Puttalam District, 405-6 

Teachers Politically Victimized:  
    Monaragala District, 36-7 

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

Petitions: 
Jayaratne, Mr. Ashoka, Ethul Kotte, 400 

 
 Reference to: 

Government Debt, 1420 
His Oral Questions re Budget Proposals (2016), 

411, 412, 577 
Members of Parliament, Arrest of, 1035, 1036, 
Special Parliament Session, 771 
War Heroes, 435 

 
Debates: 

Bills: 
Regulation of Insurance Industry (Am.):  
  2R., 959-64 
Sri Lanka Sustainable Development:  
 2R., 442-7 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 775-87 

Regulations: 
Imports & Export Act,638-46 
National Medicines Regulatory Act, 638-46 

 
Documents, Tabled: 

Auditor General's Report re Government  
  Allocations to Ministries, 641 
Economic Details (not tendered), 446 
Investors Report re Sri Lanka, 641 
 

Questions, Oral: 
Fishermen, Life Insurance Scheme for:  
  details, 895-7 
Seeds and Planting Materials Producing  
   Companies: provision of state lands, 219-20 
WI-FI Facilities (Free):  
 state universities, 1002-3 
 

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

Bar Association Communique re Provincial  
Councils Elections (Am.) Bill, 765 

Local Government Elections, 1421, 1422, 1423, 
1424 

Members of Parliament, Arrest of, 1039 
No Confidence Motion against  M/Health,  
  1047, 1048 
 Provincial Council Election (Am.) Bill forwarding 

to Provincial Council Approval, 90, 91 
Twentieth Amendment to Constitution, 771 
Members of Parliament, Arrest of, 1183-4, 1189 
“Lankadepa: News Report re  Incident in  
   Parliament on. 2017.09.21, 438 

Gam-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 
Debates: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in Sri 
Lanka, Commemoration of, 876-8 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.):  
 2R., 273-8 

Bills, Private: 
Sri Shakya Singharama Viharastha Karyasadhaka 

Sanvidana (Inc..): 1R., 925 
 
Questions by Private Notice: 

Fuel Crisis due to Short Supply, 1504-6, 1521 
Fuel Price Increase (Possible), News Reports on,  
   922-3, 924 
Members of Parliament, Arrest of, 1034-5 
SAITM, Solutions for Crisis Created by, 1167-8, 

1173, 1174, 1175, 1176,1178 
Students of Eastern University, Suppression of,  
 752-3, 756,757,758, 759 
UN High Commissioner for Human Rights,  
   Statement Made against Sri Lanka:  
  action taken to refute, 224-6 

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

Planning and Water Supply: 
 Debates: 

 Appreciation of 70th Anniversary of  
    Parliamentary Democracy in Sri Lanka,  
     Commemoration of, 870-2 
Bills: 

Municipal Councils (Am.) Bill:2R., 9, 933-6 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 284-6 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 470-3 

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

 Petitions: 
Karunaratne, Mr. P.L., Mapalagama Central, 751 
Lokubanda, Mr. Koralegedara, Polonnaruwa, 1503 
Perera, Mr. K.D., Upali, Maharagama, 1503 
Withana, Mr. Priyantha, Galle, 752 

 
Reference to: 

COPE  Report, 1140 
Sri Lankan Air Lines and Purchasing of Air Buses, 

614, 615, 618 
 

Debates: 
Bills:  

Electronic Transactions (Am.): 2R., 1059-66 
Regulations: 

Imports & Export Act, 648-59 
National Medicines Regulatory Act, 648-59 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1256-68 
 

Documents, Tabled: 
Senior Adviser to Prime Minister Letter re 
   Recruitment of, 1263 

Harees, The Hon. H.M.M., M .P., Deputy M inister of  
Sports:  
Debates: 

Orders: 
Extradition Law, (5), 833-6 
Sri Lanka Export Development Act, 833-6 

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

Enterprise Development: 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1275-8 
 
Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Electronic Transactions (Am.): 2R, 1119-20 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 501-5 

Regulations: 
Imports & Export Act,678-81 
Motor Traffic Act, 1459-62 
National Medicines Regulatory Act, 976-81 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1291-4 
 
Herath, The Hon. Kanaka, M .P.: 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1286-8 
 

Questions, Oral: 
Coconut Lands, Extent of: details, 216-7 
Rubber Small Holder Industry, Upliftment of:  
   steps taken, 1031-2 
State Lands in Kegalle District: details, 1162-3 
Wheat Flour, Import of: limitation, 903-4 
 

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

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1558-67 
Judicature (Am.): 2R..1558-67 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1558-67 
 

Questions, Oral: 
"Savsiripaya" Building: ownership, 606-7 
Sri Lanka Accounts Service, Promotions to Special 

Grades: details, 427-9 
 
Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M .P.: 

 Reference to: 
 Member' s Statement re Bombing of Parliament, 

1529 
 

Debates: 
Bills: 

Electronic Transactions (Am.): 2R, 1112-7 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 322-5 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 527-9 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 842-5 

Gun-Het 
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Hettiarachchi, The Hon. Wijepala: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

Fishing Methods Endangering Ocean Resources:  
   Prohibition , 741-3 
Highways Construction: corruptions, 1347-50 

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

 of Rehabilitation and Resettlement: 
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1589-91 
Judicature (Am.): 2R..,1589-91 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1589-91 
 

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

Hon. Ranjan Ramanayake's Comment on Judicial 
Systems and Judges, 1578 

 
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R.,1578-85 
Judicature (Am.): 2R., 1578-85 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1578-85 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 825-9 
 

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

JNP Member’s Participation of Constitutional  
Assembly Meeting, 404 

SOC Committees and Central Express Way, 83 
 

Debates: 
Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 141-4 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 363-8 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1438-41 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1270-5 

 
Questions, Oral: 

Land belongs to Land Reform Comm. in  Punakuda 
Village: unauthorized construction, 417-9 

Mahaweli Lands, Persons Settled in:  
 title deeds, 204-6 

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

Questions, Oral: 
“Girihandu Seya” Buddhist Temple, Development 

of: steps taken, 1405-6 
 
Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M .P., M inister of  

Sports: 
Debates: 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 352-9 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 505-10 

Jayasekara, The Hon. H.L. Premalal, M.P.: 
Questions, Oral: 

Houses Destroyed by Floods and Landslides: 
Ratnapura District, 1148-9 

 
Jayasena, The Hon (Mrs.) Sumedha G., M.P.,  

Deputy Minister of Sustainable Development and  
Wildlife: 
Debates: 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 320-1 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 523-7 
   

Jayathilake, The Hon. Malith, M .P.: 
Petitions: 

Peiris, Mr. M., Kalana, Batagoda, 1370 
 
Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M .P.:  

Petitions: 
Alexsandra, Mr. A.P.N.J., Ja-Ela, 888 
Dayaratne, Mr. A.D., Avissawella, 888 
Hewagama, Mr. Sagara, Veyangoda, 888 
Perera, Mr. B. Sumanawathie,  Kidelpitiya, 888 
Sumathipala, Mr. Vidanagamage, Debarawewa, 889 
Wanasinghe, Mr. P.A., Minuwangatte, 888 
Wijebanda,Mr. P.A.G., Matale, 888 
 

Debates: 
Bills: 

Regulation of Insurance Industry (Am.): 
   2R., 965-8 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 529-34 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 791-7 
 

Debates, Adjournment: 
Visual Arts Special Degree Holders, Teaching  
   Appointments for, 1618-20 

 
Documents, Tabled: 

Visual Arts Degree Holders: 
Articles re, 1619 
examinations for teaching appointments, 1619  

    
 Questions, Oral: 

Foreign Films & Tele Dramas: tax income, 591-2 
Matara- Beliaththa Railway Track, Signal System: 

expenditure, 907-8 
Music Faculty, University of Visual and  
   Performing Arts: details, 424-5 

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

Petitions: 
Jayaratne, Mr. W.M., Hunnasgiriya, 1001 
Kandegama, Mr. W.M. Handessa, 1001 

 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1463-7 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1323-5 

Het-Jay 
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Jayawardana, The Hon. Lucky: (Contd.)  
Questions, Oral: 

Fuel Filling Stations: details, 1009-13 
Wild Boar Attacks, Deaths caused by:  
    compensation, 1380-1 

 
Kariyawasam, Hon, Akila Viraj, M .P., M inister of  

 Education: 
Questions, Oral: Replies: 

National Schools in Eastern Province: 
    principals, 58-60 
Teachers Politically Victimized;  
    Monaragala District, 37-40 

 
Karunanayake, The Hon. Ravi, M .P.:  

Privileges: 
Statement Made by Additional Solicitor General 

Yasantha Kodagoda before Commission  
          On Central Bank Bound Issue, 1523-  8                   

Debates: 
Regulations: 

Imports & Export Act,688-92 
National Medicines Regulatory Act, 688-92 

 
Documents, Tabled: 

"Daily Mirror " News Article re Conduct of  
   Attorney General’s Department in Commission at 

Central Bank Bond Issue, 1527 
Hon. Ravi Karunanayak’s Letter to Secretary of  
  Commission on Central Bank Bond Mr. Yasantha 

Kodagoda's Statement before the Commission on 
Central Bank Bound Issue re Sanil Netthikuara' s   
Telephone Call, 1526  

Mr. S. Padumanapan FR Case Against Officials of 
Attorney General Department, 1527 

Mrs. Anika Wijesuriya, News Article re  
    Death Threat, 1525  
 Sanil Nethikumara's Statement to Court re his  
  relationship with Hon. Ravi Karunanayake, 1526 

    Sanil Nethikumara's Telephone call  Threatening   
   to  Mr. Vijitha Wijesuriya, 1524 
 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M .P., M inister of  
Lands and Parliamentary Reforms and the Chief  
Government Whip: 
Debates: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 
Sri Lanka, Commemoration of, 866-7 

Bills: 
Electronic Transactions (Am.) :2R., 1049 
Local Authorities (Sp. Pro.): 1R., 1420-1 

Notifications: 
Excise Ordinance: Pr., 886 

Order: 
Exercise (Sp. Prov.) Act: Pr.,1496 
Special Commodity Levy Act (1): Pr.,1496-7 
Sri Lanka Export Dev., Act:  Pr., 32, 772-3 
Universities Act (2), 998-9 

Regulations: 
Imports and Exports (Control) Act, 1500 
Licensing of Shipping Agents Act: Pr., 1499 

 Merchant  Shipping Act: Pr., 999 

Karunatileka, The Hon. Gayantha: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 
 Regulations: (Contd.) 

 United Nations Act (2): Pr., 999 
Supplementary Allocations 

Supplementary Support Services and Cotangent  
       Liabilities under National Budget, 998, 1497 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1283-6 
Fishing Methods Endangering Ocean Resources: 

prohibition, 747-8 
 

Questions, Oral: Replies: 
 Lands belongs Land Reform Commission in  

Punakuda Village: unauthorized construction,  
    419-22 

Residents in State Lands without Lawful Rights; 
Matara District, 891-5 

 
Kiriella, The Hon. Lakshman, M .P., M inister of  

Higher Education and Highways and the Leader of  
the House of Parliament: 
Reference to; 

COPE, 83, 84 
Distribution of Copy of SC Determination re  
  Twentieth Amendment of the constitutional  
    Bill, 31 
Kandy High Way, 342 
Provincial Council Election (Am.) Bill, 258-9 
  forwarding to Provincial Council Approval,  
     90, 91-92 
Sri Lankan Air Lines and Purchasing of Air Buses, 

615, 616 
 

Debates: 
70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 

Sri Lanka, Commemoration of, 862-3 
Bills: 

Judicature (Am.): 1R., 94, 
Provincial Councils Elections (Am.): 1R., 94 

Regulations: 
Imports & Exports (Control) Act, 618-21 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1211-9, 1248, 

1255-6, 1364-6 
 
Documents, Tabled: 

Road Development Authority: 
Auditor General  Report (2015/2016/2017) , 1258 

 staff appointment letter, 1248 
 

Questions by Private Notice: 
Students of South Eastern University: 
   Suppression of, 754-8 

 
Kumar, The Hon. A. Aravindh, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 148-50 
Sri Lanka Sustainable Development, 2R., 537-9 

Jay-Kum 
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Kumar, The Hon. Velu, M .P.: 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1350-1 
 
Kumarasiri, The Hon. J.M. Ananda:  

Debates: 
Regulations: 

Imports & Export Act,700-2 
National Medicines Regulatory Act, 700-2 

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

Reference to: 
Provincial Councils Elections (Am.) Bill, 243, 256 

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

Debates: 
Regulations: 

Imports & Export Act, 
National Medicines Regulatory Act, 695-700 
 

Questions, Oral: 
Sri Lanka Planning Service, Special Grade Posts 

Belongs to: details, 1013-5 
 
Mahroof, The Hon. Abdullah. M.P.: 

Debates: 
Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 126-8 
Sri Lanka Sustainable Development:  
 2R., 534-6 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1467-9 
 

Debates, Adjournment: 
Fishing Methods Endangering Ocean Resources: 

prohibition, 743-6 
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 563-4 

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

Debates: 
Bills: 

Assistance to and Protection of Victims of Crime 
and Witness (Am.): 2R.,1586-8 

Judicature (Am.): 2R., 1586-8 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1586-8 
Municipal Councils (Am.): 2R., 939-41 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 279-80 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1329-32 

 
Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim 

 Muhammad, M .P.: 
Petitions: 

Moulana, Mr. S.M.M.S., Umar, Kalmunai, 401 
 
Marapana, The Hon. Tilak, M .P., M inister of  

Development Assignments and Minister of Foreign  
Affairs: 
Reference to: 

Sanctions against North Korea, 927 

Marapana, The Hon. Tilak: 
Ministerial Statements: 

Government Stand on Statement made by Field 
Marshal Sarath Fonska re War Crimes  
Prosecution Against General Jagath Jayasuriya, 

433-4 
 
Debates, Adjournment: 

‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 560-1 
 
Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M .P.: 

Privileges: 
Issuance of  Press Releases re Decisions of  
   Committee on Public Enterprises, 79-80 

 
Debates: 

Bills: 
Electronic Transactions (Am.): 2R., 1067-9 
Motor Traffic Act (Am.): 2R., 151-6 

Regulations: 
Imports & Export Act, 712-6 
Motor Traffic Act, 1476-9 
National Medicines Regulatory Act, 712-6 

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

Questions, Oral: 
‘Marine Drive’: extension, 607-8 
Megapolis Plan, Development  Programme:  
 D.S Divisions: 

 details, 1025-6 
     Kaduwela ,1390-2 
     Thimbirigasyaya, 1156-8 

       
Members of Parliament:, 

Fernando, Hon. Arundika Crossed over to the 
   Opposition, 79 
Hon. Lady Members of Govt. Stood up Displaying 

Placards re Women Representation in Politics, 
262 

 
Ministerial Statements: 

Government Stand on Statement made by Field  
Marshal Sarath Fonska re War Crimes Prosecution 

Against General Jagath Jayasuriya, 434-5 
  Rice, Controlled Price for, 436-7 
 

Moulana, The Hon. Ali Zahir, M .P.: 
Debates: 

Bills, Private: 
Rifai Thareeq Assoc. of SL. (Inc.):   1R., 96 
Thareeqathul Aroosiyyathil Qaadhiriyyah  
   Assoc. of SL (Inc.): 1R, 1188-9 
 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister of  
Provincial Councils and Local Government: 
Reference to: 

Local Government Elections, 1531 
 
Debates: 

Bills: 
Local Authorities (Sp. Prov.): 2R., 1532, 1609-10 

Kum-Mus 
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Musthapha, The Hon. Faiszer: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: (Contd.) 
Municipal Councils (Am.) :1R., 769; 2R., 929-31 
Pradeshiya Sabha (Am.): 1R., 769-70, 2R., 954 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 240-2, 

243, 244, 372-3 
Urban Councils (Am.): 1R.,769; 2R., 929-31 

 
Debates, Adjournment: 

Kilinochchi  Urban Council & Kandawalai  
  Pradeshiya Sabha: establishment , 165-6, 167-8 
Visual Arts Special Degree Holders, Teaching  
    Appointments for, 1622-4 
 

Questions, Oral: Replies: 
UVA Provincial Council, Allocations Given by  
 Central Government, 579-91 
 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M .P.: 
 Reference to: 

Hon Speaker and Lanka Indian Oil Company,  
 1518-9 
Members of Parliament, Arrest of, 1036, 1037 

 
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1597-603 
Electronic Transactions (Am.): 2R., 1073-9 
Judicature (Am.): 2R.,1597-1603 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1597-1603 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 292-3 
 

Documents Tabled: 
Telecommunication  Engineer’s Union Report re.  
  Sri Lanka Telecom, 7075 

 
Questions, Oral: 

Budget Office in Parliament, Establishment of:  
   details, 1376-7 
Empowered Families: definitions, 209-10 
Sirisena, Mr. K., Tea Shakthi Benefit, 1154-5 
Sri Lanka Air Force, Fly- Past Celebrations:  
   money spent, 600-1 
Tea Fertilizer Subsidy, Provision of: details, 899-900 

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

Debates: 
Orders: 

Sri Lanka Export Development Act, 840-2 
Regulations: 

Imports & Export Act,702-12 
Motor Traffic Act, 1481-4 
National Medicines Regulatory Act, 702-12 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1343-5 
 

Questions, Oral: 
Allocations Received form 2013: Dankotuwa D.S, 

1165-6 

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

Bills: 
Motor Traffic (Am.); 2R., 102-5 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1433-8 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1219-22 
 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 
Notifications: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr.,1496 
Excise Ordinance: Pr., 886 
Extradition Law, (5) 772-853 
 ( Debated &  Passed) 
Special Commodity Levy Act (13): Pr.,1496-7, 
Sri Lanka Export Development Act: Pr., 32 

       772-852  (Debated & Passed) 
Universities Act (2): Pr., 998-9 
 

Regulations: 
Imports & Exports (Control) Act, 618-732, 
 (Debated & Passed), 1500( Pr.) 
Licensing of Shipping Agents, Freight  
 Forwarders, Non -Vessel Operating Common 

Carriers and Container Merchant Shipping 
Act (Pr.), , 1499 

Motor Traffic Act: 
 Pr., 885, 1428-89 ( Debated & Passed) 
National Medicines Regulatory Act, 618-732 
Merchant Shipping Act: Pr., 999-1000 
United Nations Act (2): Pr., 999 

 
Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M .P.,  

Deputy Minister of  Skills Development and  
Vocational Training: 
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1555-7 
Judicature (Am.): 2R., 1555-7 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1555-7 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 454-7 

 
Parliament: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in  
   Sri Lanka, Commemoration of, 855-82 
Committee on Standing Orders: Report; Pr., 1501-2 
Hon. Speaker Apologized from Hon. Members for 

delaying  during  Debate on Provincial Councils   
Elections (Am.) Bill, 372 

Lady Members of Government Stood up  
   Displaying Placards, 262 
Special Security Arrangement:  

Budget Day, 1791-2 
   Commemorate 70th Anniversary of Parliament 
        Democracy, 750-1 

 

Mus-Pat 
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Pathirana, The Hon. Buddhika, M .P.: 
Petitions: 

Aravinda, Mr. A.H.K., Kalutara, 1370 
Chandrasiri, Mr. Wijesinghage, Thelijjawila, 752 
Chathurani, Miss. Lassanthi, Morawaka, 752 
de Silva, Mr. R.P.S., Mirissa, 888 
Gunasekara, Mr. M., Matara, 1370 
Hettige, Mr. Vipularatne, Weligama, 401 
Kumara, Mr. N.H., Thanoj, Devinuwara, 888 
Madhushani, Miss. P.M., Dilki,  Akuressa,  1370 
Nabuhewa, Mr. Romeal, Ratmale, 1370 
Prasana, Mr. W.V., Sunil, Negombo, 888 
Puspakumara, Mr. S.G., Weligama, 888 
Rani, Mrs. A H., Kotapola, 752 
Wedage, Mr. Daminda, Pannipitiya, 1370 
 

Questions, Oral: 
Cancer, Prevention of: programmes, 172-3 
Hotels Approved by Tourist Board: details, 569-71 
Mounted Horse Unit of Armed Forces:  
    details, 401-2 
Panama Village, People living in: basic  
   requirements, 33-5 

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

Reference to:  
 SAITM, 1176 
 
Debates: 

Regulations: Motor Traffic Act, 1442-7 
 
Perera, The Hon. Ajith P., M .P., Deputy M inister  

of Power and Renewable Energy: 
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1532-9 
Judicature (Am.): 2R.,1532-9 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1532-9 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 259-63 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1320-3 
 

Perera, The Hon. Dilan, M .P., State M inister of  
Highways: 
Debates: 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 329-33 
 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M .P.,  
Minister of Sustainable Development and Wildlife: 
Debates: 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 269-73 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 461, 

462, 465, 470, 472, 478, 498, 520, 522,541-7 
 
Questions by Private Notice: Replies to: 

Wild Elephant Problem  in  North:   
    protection of  people,  228-33 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama: (Contd.) 
Questions, Oral: Replies: 

Temples, Provision of Money by M/ Buddhasasana: 
details, 913-7 

Wild Boar Attacks, Deaths Caused by:  
   compensation, 1382-5 
 

Perera, The Hon. Niroshan, M .P., State M inister  
of National Policies and Economic Affairs:  
Petitions: 

Weerakoone, Mr. S.P., Wennappuwa, 887 
 

Debates: 
Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 112-5 
Orders: 

Sri Lanka Export Development Act, 812-14 
Regulations: 

Imports & Export Act,646-8 
National Medicines Regulatory Act, 646-8 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Public Service, Recruitment to:  
   maintaining  ethnic ratio, 72 

 
Questions, Oral: Replies: 

Budget Office in Parliament, Establishment of:  
 details, 1378-80 
Buildings Declared Open by HE the President:  
 details, 597 
Houses Constructed in Norochcholai for People 

Affected by Tsunami: non-allocation, 204 
Nineteenth Amendment to the Constitution,  
   Drafting of: payments made, 413-4 

 
Perera, The Hon. Sanath Nishantha, M .P.: 

Debates: 
Orders: 

Sri Lanka Export Development Act, 818-22 
 

Personal Explanations: 
Fernando, Hon. Arundika: 

His Crossed from the Government to the  
   Opposition, 76-9 

 
Petitions: 

Abeyaratne, Mr. U.G., Matale, 888 
Alexsandar, Mr. A.P.N.J., Ja-Ela, 888 
Aravinda, Mr. A.H.K., Kalutara, 1370 
Atapatthu, Mr. K.B., Weuda, 33 
Chandrasiri, Mr. Wijesinghage, Thelijjawila, 752 
Chathurani, Miss. Lasanthi, Morawaka, 752 
Dayaratne, Mr. A.D., Avissawella, 888 
de Silva, Mr. Jayantha, Matale, 888 
de Silva, Mr. R.P.S., Mirissa, 888 
Ekanayake, Mr. Sarath, Panliyadda, 887 
Gunasekara, Mr. M., Matara, 1370 
Gunawardena, Mr. D.C.M., Bandaragama, 1503 
Gunawardena, Mr. Jayalath, Ratmalana, 33 

Pat-Pet 
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Petitions: (Contd.) 
Gunawardena, Mr. R.R., Diulapitiya, 752 
Hellarawa, Mr. M.B., Bandaragama, 1001 
Hettige, Mr. Vipularatne, Weligama, 401 
Hewagama, Mr. Sagara, Veyangoda, 888 
Indrani, Mrs. D.M., Piliyandala, 1000 
Jayaratne, Mr. K.H., Trincomalee, 1503 
Jayaratne, Mr. W.M., Hunasgiriya, 1001 
Jeyaletsmi, Miss. T., Kaluwanchikkandy, 171 
Kandegama, Mr. Sunil, Thebuwana West, 1001 
Kandegama, Mr. W.M., Handessa, 1001 
Kanthi, Mrs. W.P.G., Pallepola, 888 
Kiribanda, Mr. H.M., Polonnaruwa, 888 
Kumara, Mr. D.S., Shantha, Diyatalawa, 1503 
Kumara, Mr. K.A., Duminda, Ratnapura, 1370 
Kumara, Mr. Samantha, Akuressa, 171 
Kumara, Mr. Thanoj, Devinuwara, 888 
Lakmal, Mr. S.P., Kibissa, 887 
Lokubanda, Mr. Koralegedara, Polonnaruwa, 1503 
Madhushani, Miss. P.M., Dilki, Akuressa,  1376 
Mahindapala, Mr. W.K.G., Mirigama, 1000 
Michael, Mr. P.P.G., PittaKotte, 1001 
Moulana, Mr. S.M.M.S., Umar, Kalmunai, 401 
Nabuhewa, Mr. Romeal, Ratmale, 1370 
Perera, Mr. B.Sumanawathie, , Kidelpitiya, 888 
Perera, Mr. K.D., Upali, Maharagama, 1503 
Perera, Mr. Uresha, Alubomulla, 568 
Peris, Mr. M., Kalana, Batagoda, 1370 
Prasana, Mr. W.V., Sunil, Negombo, 888 
Puspakumara, Mr. S.G., Weligama, 888 
Rani, Mrs. A H.,  Kotapola, 752 
Ranjith, Mr. Upali, Malabe, 1141 
Sarath, Mr. Ukwatte, Horana, 1001 
Senanayake, Mr. N.A., Kalutara, 1503 
Sharanga, Mrs. R.G., Kanthale, 1000 
Sumathipala, Mr. Vidanagamage, Debarawewa, 889 
Thalpawila, Mrs.T.K., Rattota, 888 
Udawatthe, Mr. Dhammika, Polwatte, 569 
Vitharana, Mr.S.M., Agbopura, 1000 
Wakkumbura, Mrs. Manick, Pittakotte, 568 
Walpitagama, Mrs.. Uresha, Nugegoda, 568 
Wanasinghe, Mr. P.A., Minuwangatte, 888 
Wedage, Mr. Dhaminda, Pannipitiya, 1370 
Weerakoone, Mr. S.P., Wennappuwa, 887 
Weerasekara, Mr. R.M., Aranayake, 401 
Wijebanda, Mr. P.A.G., Matale, 888 
Withana, Mr. Priyantha, Galle, 752 

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

Petitions: 
Hellarawa, Mr. M.B., Bandaragama, 1001 

 
Debates: 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1472-6 

 
Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M .P., M inister 

 of Science, Technology and Research: 
Debates: 

Bills: 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 447-54 

Privileges: 
Additional Solicitor General Yasantha Kodagoda’s 

Statement before Commission of on Central Bank 
Bound Issue, 1523-7 

Issuance of Press Releases re Decisions of Committee 
on Public Enterprises, 79-80 

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

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1337-40 
 

Questions, Oral: 
Drinking Water Shortage, Villages affected by: 

provision of water Bowser, 1400-1 
Pre-Schools in Puttalam District:  
 details, 1020-1 

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

 Minister of Public Administration and Management: 
Petitions: 

Gunawardena, Mr. D.C.M., Bandaragama, 1503 
Indrani, Mrs. D.M., Piliyandala, 1000 
Jayaratne, Mr. K.H., Banaragama, 1503 
Kumara, Mr. D.A., Diyatalawa, 1503 
Mahindapala, Mr. W.K.G., Mirigama, 1000 
Senanayake, Mr. N.L.P., Kalutara, 1503 
Sharanga, Mrs. R.G., Kantai, 1000 
Vitharana, Mr.S.M., Agbopura, 1000 
Wakkubura, Mrs. Manik, Pitakotte, 568 
Walpitagama, MMrs. Uresha, Nugegoda, 568 

 
Questions, Oral: Replies: 

Sri Lanka Planning Service, Special Grade Posts 
belonging to: details1014-7 

 
Questions by Private Notice: 

Fuel Crisis Due to Short Supply, 1504-6 
Fuel Price Increase News Reports on, (Possible),  
  922-3, 24 
Fuel Shortage in the Country, 1506-9  
Psychological Counseling in Jaffna District,  
  Expansion of, 430-1 
Public Service, Recruitment to:  

maintaining ethnic ratio, 71 
SAITM in the field of  Field Medical Education,  
 1040-2 
SAITM, Solutions for Crisis Created by, 1167-8 
Students of Eastern University, Suppression of, 752-3 
 Police Officers Serving in Eastern Province,  
   Transfers of, 759-60 

Wild Elephant Problem in North:  
protection of people, 227-8 

UN High Commissioner for Human Rights, Statement 
made against Sri Lanka: action taken to 

      refute, 224-6 
Members of Parliament, Arrest of, 1034-5, 1181-5 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Fuel Price Increase News Reports on (Possible),   
   923-4 
Fuel Shortage in the Country, 1510-8 

Pet-Que 
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Questions by Private Notice, Replies to: (Contd.) 
Government Stand on Statement made by  Field  
   Marshal Sarath Fonska re War Crimes Prosecution 

Against General Jagath Jayasuriya, 434-5 
Police Officers Serving in Eastern Province,  
   Transfers of, 761-4 
Psychological Counseling in Jaffna District, 
   Expansion of, 431-33 
Public Service, Recruitment to:  

maintaining ethnic ratio, 72 
Rice, Controlled Price for, 436-7 
SAITM in the Field of Medical Education,  
  Problems Caused by,1043-5  
SAITM, Solutions for Crisis Created by ,1169-9 
Students of Eastern University, Suppression of, 754-9 
Members of Parliament, Arrest of, 1181,5 
Wild Elephant Problem in North:  

protection of people, 228-33 
 

Questions, Oral: 
Allocations Received form 2013:  
  Dankotuwa D.S, 1165-7 
Budget Office in Parliament, Establishment of:  
   details, 1376-9 
Buildings Declared Open by HE the President:  
   details, 596-7 
Cancer, Prevention of: programmes, 172-8 
Coconut Lands, Extent of: details, 216-9 
Drinking Water Shortage, Villages Affected by: 
    provision of water bowser, 1400-3 
Empowered Families: definitions, 209-16 
Financial Crime Investigation Division: staff, 920-2 
Fishermen, Life Insurance Scheme for: details, 895-9 
Floods & Landsides, Ratnapura District: 

damaged caused by, 1144-7 
families advised to evict, 1385-9 
houses destroyed , 1148-52 

Foreign Films & Tele Dramas: tax income, 591-5 
‘Girihandu Seya’ Buddhist Temple, Development of: 

steps taken, 1405-7 
Government Institutions Destroyed by Terrorist Acts:  

District: 
Kilinochchi, 1017-21 
Puttalam, 918-9 
Vauniya 1152-3 

Grama Niladhari Vacancies: appointment on  
  contract basis, 1023-4 
Hospitals Temporarily Closed in Batticaloa due to 

Dearth of Medical Officers, 422-3 
Hotels Approved by Tourist Board: details, 569-75 
Houses Constructed in Norochcholai for People  
  Affected by Tsunami: non-allocation, 201-4 
Irrigation Systems & Cultivated Lands: District:  
   Ampara , 185-91 
   Puttalam, 405-10 
Kurunegala- Habarana Railway Track:  

compensation for damaged property, 61-6 
new plan details, 197-201 

Lands Belongs to Land Reform Commission in  
Punakuda Village: unauthorized construction,  
    417-21 

Questions, Oral: (Contd.) 
Mahapola Scholarships, Delay in Granting:  

reasons, 602-5 
Mahaweli Lands, Persons Settled in:  

title deeds,  204-8 
‘Marine Drive’: extension, 607-9 
Matara- Beliaththa Railway Track, Signal System: 

expenditure, 907-12 
Megapolis  Plan, Development Programmes: 

 DS Division: 
Kaduwela, 390-7 
Thimbirigasyaya, 1156-62 

      details, 1025-31 
Ministries, Institutions under Recruitments: 

M/ City Planning & Water Supply, 1006-9 
M/ Civil Aviation, 178-85 

Mounted Horse Unit of Armed Forces: details, 401-4 
Music Faculty, University of Visual & Performing 

Arts: details, 424-6 
National Schools in Eastern Province:  
  principals, 56-68 
Nineteenth Amendment to the Constitution, Drafting 

of: payments made, 413--4 
Panama Village, People Living in:  

basic requirements, 33-6 
Persons Arrested under Prevention of Terrorism Act: 

charges, 54-6 
Police Reserve Officers:  

absorbed to regular service, 610-12 
Pre-Schools in Puttalam District: details, 1020-3 
Prime Minister’s Foreign Visits: details, 1397-9 
Railways Department, Lands Belongs to:  
  details, 40-8 
Residents in State Lands without Lawful Rights: 

Matara District, 889-95 
Rubber Small Holder Industry, Upliftment of:  

steps taken, 1031-33 
“Savsiripaya" Building: ownership, 606-7 
Scheme for Fishermen by Korean National Fisheries 

Solidarity Foundation: details, 415-7 
Seeds and Planting Materials Producing Companies:  

provision of state lands, 219-21 
Senior Citizen Allowance:  

suspended beneficiaries, 221-4 
Sirisena, Mr. K., Tea Shakthi Benefit, 1154-6 
Sri Lanka Accounts Service, Promotions to Special 

Grades: details, 427-30 
Sri Lanka Air Force, Fly- Past Celebrations: 
  money spent, 60-2 
Sri Lanka Planning Service, Special Grade Posts 
   Belonging to: details, 1013-7 
State Lands : 

Kegalle District: details, 1162-5 
Persons Occupying: grant of title deeds, 68-70 

Sugar Consumption, Required Quantity:  
steps to  produce locally, 598-600 

Tea Fertilizer Subsidy, Provision of: details, 899-903 
Teacher Assistants, Job Security:  

Welioya Education Zone, 1403-5 
Teachers Politically Victimized:  
  Monaragala District, 36-40 

Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 
Temples, Provision of Money by M/ Buddhasasana: 

details, 912-7 
Uma Oya Project, People Affected by: relief, 49-54 
Urban Development Authority: development 
   projects implemented in Baddula District, 1371-5 
UVA Provincial Council, Allocations Given by  
  Central Government to, 578-91 
Wheat Flour, Import of: limitation, 903-7 
WI-FI Facilities (Free): state universities, 1002-5 
Wild Boar Attacks, Deaths Caused by:  
   compensation, 1380-5 
Zonal Directors of Education in Eastern Province: 

irregularities, 193-7 
 
Rahuman, The Hon. Ishak, M.P.: 

Debates: 
Bills: 

Motor Traffic (Am.): 2R., 144-8 
Regulations: 

Imports & Export Act,707-9 
Motor Traffic Act, 1479-81 
National Medicines Regulatory Act, 707-9 
 

Debates, Adjournment: 
Fishing Methods Endangering Ocean Resources: 

prohibition, 738-41 
Highways Construction: corruptions, 1360-4 

 
Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

 Reference to: 
Members of Parliament, Arrest of, 1038 
 

Documents, Tabled: 
Wasim Thajudeen’s Post Mortem Examination 
   Report, 1594 

  
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1591-6 
Judicature (Am.): 2R., 1591-6 
Municipal Councils (Am.) 2R., 948-50 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1591-6 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 318-20 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1340-3 
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 556-7 

 
Rajakaruna, The Hon. Harshana, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Assistance to and Protection of Victims of Crime 
and Witness (Am.): 2R., 1603-4 

Judicature (Am.): 2R.,1603-4 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1603-4 
Sri Lanka Sustainable Dev.: 2R., 499-501 

Regulations: 
Imports & Export Act,692-5 
National Medicines Regulatory Act, 692-5 

Rajapaksa, The Hon. Mahinda, M.P.: 
Reference to: 

Local Government Elections, 75 
 
Rajapaksa, The Hon. Namal, M .P.: 

 Reference to: 
Budget Proposal re Providing Tabs for School  
 Children, 449 
Provincial Council Election (Am.) Bill, 258  

forwarding for Provincial Council approval, 93 
 

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 346-8 
 

Debates, Adjournment: 
Mattala Rajapaksa International Airport: 
 Sale to a foreign company, 978-82 
 

Questions, Oral: 
Buildings Declared Open by HE the President: 
   details, 596-7 
Financial Crime Investigation Division:  
   staff, 920-1 

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

 Minister of Social Empowerment, Welfare and  
Kandiyan Heritage:  
Reference to: 

Judges, 1568 
Mrs. Shirani Bandaranayake, (Ex-CJ), 1569 
Mr. Sarath Nanda Silva, (Ex-CJ), 1571 

  
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R.,1567-77 
Judicature (Am.): 2R., 1567-77 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1567-77 

 
Rambukwella, The Hon. Keheliya, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 370-1 
 
Ranatunga, The Hon. Arjuna, M .P., M inister of  

Petroleum Resources Development: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Fuel Price Increase News Reports (Possible), 923-4 
Fuel Shortage in the Country, 1512-4, 1521, 1522 
 

Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M .P.,  
Minister of Megapolis and Western Development: 
Debates: 

Bills: 
Electronic Transactions (Am.): 2R., 1050-4 
Motor Traffic (Am.): 2R., 105-9 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 294-6 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1240-3 

Que-Ran 
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Ranaweera, The Hon. Prasanna, M .P.: 
 Reference to: 

 Hambantota  Port Incident, 1097 
 

Debates: 
Bills:  

Electronic Transactions (Am.): 2R., 1096-9 
 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1333-7 
 
Documents, Tabled: 

Tender Procedure, Letter to CID re, 1335 
 
Rathana Thero, The Hon. (Ven ). Athuraliye, M .P.: 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1308-12 

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

 and Order and Sothern Development: 
Ministerial Statements: 

Members of Parliament, Arrest of, 1181-3, 1185 
  
Questions by Private Notice, Replies to: 

Police Officers Serving in Eastern Province,  
  Transfers of, 761-2, 764 
Members of Parliament, Arrest of, 
   1181-3, 1185, 1186 

 
Questions, Oral: Replies: 

Persons Arrested under Prevention of Terrorism 
Act: charges, 55-6 

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

Reference to: 
Supplementary Estimates, 1528 

 
Debates: 

Bills: 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 473-9 

 
Questions, Oral: 

Kurunegala- Habarana Railway Track:  
   compensation for damaged property, 61-3 

new plan details, 197-9 
Mahapola Scholarships, Delay in Granting:  
  reasons, 602-3 
Prime Minister’s Foreign Visits:  
 details, 1397-8 
Temples, Provision of Money by  

M/ Buddhasasana: details, 912-3 
 
Salman, The Hon. M.H.M., M .P.: 

 Reference to:  
Attorney at Law Gihan Gunathileka's Article re 

Extradition Law, 848-9 
 

Debates: 
Bills: 

Assistance to and Protection of Victims of Crime 
and Witness (Am.): 2R., 1606-7 

Judicature (Am.): 2R. 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1606-7 

Salman, The Hon. M.H.M.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Orders: 
Extradition Law, 848-9 
 

Debates, Adjournment: 
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 554-6 

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

Debates: 
Bills: 

Electronic Transactions (Am.): 2R, 1079-81 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 493-5 

Regulations: 
Motor Traffic Act, 1456-9 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1358-9 
‘Rohingya’ People in Myanmar: problems, 564 

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

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 369-70 
 
Samarawickrama, The Hon. Malik, M .P., M inister  

of Development Strategies and International Trade: 
 Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1222-4 
 
Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam., M .P.,  

Leader of the Opposition: 
Debates: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 
Sri Lanka, Commemoration of, 856, 860-2  

 
Debates, Adjournment: 

Persons in Custody under Prevention of Terrorism 
Act,1122-6 

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

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 
Debates: 

Regulations: 
National Medicines Regulatory Act,   
 621-38, 725-32 
 

Documents, Tabled: 
Pharmaceutical Price Control in Sri Lanka,  635 

 
Questions, Oral: Replies: 

Hospitals Temporarily Closed  in Battitcaloa due to 
Dearth of  Medical Officers, 422 

 
Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M .P., State M inister 

 of International Trade: 
Debates: 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 797-806 

Regulations: 
Imports & Export Act,718-25 
National Medicines Regulatory Act, 718-725 

Ran-Sen 
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Senasinghe, The Hon. Sujeewa: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Economic Development Details, (not tendered), 
724 

People Died due to Lighting , (not tendered), 720 
 
 

Senewiratne, The Hon. W.D.J, M .P., M inister  of  
 Labour Relations and Trade Union Relations and  
Sabaragamuwa Development:  
 
Petitions: 

Ranjith, Mr. Upali, Malabe, 1141 
 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1253-55 
 
Shritharan, The Hon. S., M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Electronic Transactions (Am.): 2R., 1081-8 
Motor Traffic (Am.): 2R., 136-40 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 325-8 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 458-70 

Regulations: 
Imports & Export Act,661-7 
National Medicines Regulatory Act, 661-7 
 

Debates, Adjournment: 
Kilinochchi Urban Council & Kandawalai  
   Pradheshiyasabha, Establishment of, 160-3,166-7 

 
Sirisena, His Excellency Maithripala, President, 

 Minister of Mahaweli Development and  
Environment and Minister of Defence: 
Debates: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 
Sri Lanka, Commemoration of, 856-8 

 
Sivamohan, The Hon.(Dr.) S., M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1230-2 

 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Attorney General's Communication re Amendments 
of Provincial Councils Elections Bill, 346 

 
Auditor General's Reports:  

For 2014: Installment: 
2nd (part XXIII), 1493 
3rd (part IX), 1493 
6th (part XX11, XX111, XXIV), 997 

For 2015: Installment: 
1st( XIX, XX, XXI, XXII, XXII, XXIV), 997 
2nd (part XX), 884 
3rd (part VII), 884 
4th (part VIII, IX, X,), 997 
5th (part VII), 997 
6th (part111,1V, V, VI, VII, VIII,1X, XI, X11), 

997 
8th (part III), 884 
9th (part IV), 884 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 
Auditor General's Reports: (Contd.) 

For 2016: Installment: 
2nd (part1), 885 
2nd (part II, III), 1493 
3rd(part1), 885 
3rd (part II), 1493 

 
Certificates on Bills: 

Electronic Transactions (Am.), 1491 
Inland Revenue, 1491 
Municipal Councils (Am.) 997 
Pradeshiya Sabha (Am.), 997, 
Provincial Councils Elections (Am.), 749 
Regulation of Insurance Industry (Am.), 1367 
Urban Councils (Am.), 997 

 
Clarification 

Hon. Wimal Weerawansa's Remarks re Provincial 
Councils Elections Bill, 268 

 
Comments on: 

COPE Report, 1140-1 
Every Member has an Equal Right t to ask  
   Questions, 588 
Hon. Vasudeva Nanayakkara’s Remarks about  
  him, 1519 
JNP Members Participation of Constitutional  
   Assembly Meeting, 404 
Media Reporting in Parliament, 438-9 
Members of Parliament, Arrest of, 1035, 

1036,1185, 1187, 1189 
Member' s Statement re Bombing of Parliament, 

1529 
Niwan Maha Prakakra (Inc.) Bill, 926 
No Confidence Motion Against M/ Minister,  
  1045, 1046 
Oral Questions,610 

provincial councils, 579, 580, 585, 587 
Paintings Fair near the Viharamahadevi Park, 1622 
Provincial Councils Elections (Am.) Bill, 254-5 
   media report , 884  
Using of Unparliamentarily Words by Hon. Sisira 

Jayakody, 1585 
United Nations Organization, 929 

 
Committees, Parliament: 

Parliamentary Business:  
 decision to conduct a special sitting day on 26th 

 September 2017, 568 
meeting, 31, 299, 1137  

Selection:  
 meeting, 399 
Standing Orders:  
 Report Pr., 1501-2 
 

Committees, Sectoral Oversight: 
Education and Human Resources Development,  
   substitution of members,567 
Manufacturing and Services,  
   substitution of members, 567-8 

Sen-Spe 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 
Committees, Select: 

 Discuss the Heads of Expenditure of Ministries 
Selected from the Budget Estimates:  

     Nom. of members, 1492-3 
Constitutional Assembly:  
    meeting: 398, 1367, 1489-90 

 
Parliament: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in  
    Sri Lanka, Commemoration of, 855-82 
Hon. Mahindananda Aluthgamage' s Remarks 

about Hon. Speaker and COPE, 339 
Hon. Speaker Apologized from Hon. Members for 

delaying  during  Debate on Provincial Councils   
Elections (Am.) Bill, 372 

Lady Members of Govt. Stood up  Displaying  
 Placards, 262 
Special Security Arrangement:  
 budget day, 1491-2 
   commemorate 70th Anniversary of Parliament 
        Democracy, 750-1 
  

Supreme Court, Petitions to: 
   Provincial Councils Elections (Am.), 883-4 
 

Supreme Court: Determinations: 
  Twentieth Amendment to Constitutional, 1-30 
 

Vote of Thanks: 
70th Anniversary of Parliamentary Democracy in 

Sri Lanka, Commemoration of,  878-80 
 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 
Expunctions:  

    82,369, 370,371,476, 477, 81,787,1333, 1335, 
1337, 1338, 1169,1171, 1172,1247,1250, 
1264,1452, 1579, 1580 

 
Provincial Councils Elections (Am.):  

SC No Determination due to Withdrawal of  
   Petitions, 1137 

 
Subject Minister of Provincial Council Should  
  Provide Answers for Oral Questions, 579 

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

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 315-8 
 
Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 296-8 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 495-8 

 
Statement: 

Current Economic Status of the Country, 1409-19 
Local Government Elections, 72-4, 75 

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

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 246-54 
 

Debates, Adjournment: 
Persons in Custody under Prevention of Terrorism 

Act, 1126-8 
 
Sumathipala, The Hon. Thilanga, M .P., Deputy  

 Speaker and Chairman of Committees: 
Debates: 

Bills: 
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 514-8 

 
Supplementary Allocations: 

Supplementary Support Services and Contingent  
   Liabilities Project: Pr., 9981497 

 
Supreme Court, Petitions to: 

Provincial Councils Elections (Am.), 883-4 
 
Supreme Court: Determinations: 

Twentieth Amendment to Constitution, 1-30 
Provincial Councils Elections (Am.): No SC  
  Determination due to Withdrawal of Bill, 1137 

 
Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.:   

Debates:                                                                                                                     
Regulations: 

Imports & Export Act, 672-6 
National Medicines Regulatory Act, 672-6 

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

Minister of Internal Affairs, Wayamba Development  
and Cultural Affairs: 
Petitions: 

Perera, Mr. K.A.R.M., Alubomulla, 568 
Udawatthe, Mr. Dhamika, Polwatte, 569 

 
Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Assistance to and Protection of Victims of Crime 
and Witness (Am.): 2R., 1605-6 

Judicature (Am.): 2R., 1605-6 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1605-6 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act, 849-51 

Regulations: 
Imports & Export Act,702-7 
National Medicines Regulatory Act, 702-7 

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

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1278-83 

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

Petitions: 
Jeyaletsmi, Miss. T., Kaluwanchikkandy, 171 
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Viyalanderan, The Hon. S.: (Contd.) 
Debates: 

Bills: 
Motor Traffic (Am.): 2R., 115-8 

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

Debates: 
Bills: 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 518-23 
 
Wanniarachchi, The Hon( Mrs.) Pavithra Devi,  

M.P.: 
Petitions: 

Kumara, Mr. K. A., Duminda, Ratnapura, 1370 
 

Questions, Oral: 
Floods & Landsides, Ratnapura District: 
   damaged caused by, 1144-5 
   families advised to evict, 1385-6   

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

 of Fisheries and Aquatic Resources: 
Questions, Oral: Replies: 

Scheme for Fishermen by Korean National  
   Fisheries Solidarity Foundation: details, 415-7 

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

Reference to: 
Bar Association Communique re Provincial  
   Councils Elections (Am.) Bill, 766 
Fuel Shortage, 1515 
Hon. Ravi Karunanayake's Privilege Matter 
   re Central Bank Bond Issue,  1529 
Local Government Election, 1530-1 
Members of Parliament, Arrest of, 1186 

 
Debates: 

Bills: 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witness (Am.): 2R., 1539-44 
Judicature (Am.): 2R., 1539-44 
Prevention of Crimes (Am.): 2R., 1539-44 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 281-4 

 
Welgama, The Hon. Kumara, M .P.: 

Reference to: 
Members of Parliament, Arrest of, 1037, 1038 

 
Wickramnayaka, The Hon. Vidura, M .P.: 

Questions, Oral: 
Senior Citizen Allowances:  

 suspended  beneficiaries, 221-3 
 
Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M .P.:  

Debates: 
Bills: 

Judicature (Am.): 2R., 1544-8 
Orders: 

Extradition Law, 814-8 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., State  
Minister of Finance: 
Debates: 

Bills: 
Appropriation (2018): 1R., 924-5 
Electronic Transactions (Am.): 2R., 1088-92 
Regulation of Insurance Industry (Am.):  
   2R., 956-9 

Orders: 
Sri Lanka Export Development act, 822-4 

Regulations: 
Imports & Export Act,681-4 
National Medicines Regulatory Act, 681-4 

 
Documents, Tabled: 

Drugs Price List, 683 
 
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M .P., Prime 

Minister, Minister of National Policies and  
Economic Affairs: 
Clarification on: 

Fuel Shortage in the Country, 1510-2 
 

Reference to: 
Bar Association Communique,765, 766, 767 
COPE, 87, 88 
Local Government Elections, 1421, 1422, 1423, 

1424, 1425 
Provincial Councils Elections (Am.) Bill, 521 
 

Statement: 
Current Economic Status of the Country, 1409-19 
Local Government Election, 72-4, 75 

 
Debates: 

70th Anniversary of Parliamentary Democracy in Sri 
Lanka, Commemoration of, 855, 858-60 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 372-3 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1268-70 

 
Wijayawardhana, The Hon.Ruwan, M .P., State  

Minister of Defence: 
Debates: 

Orders: 
Extradition Law, 773-5 
 

Questions, Oral: Replies: 
Mounted Horse Unit of Armed Forces: details, 402-4 

 
Wijemanne, The Hon.Ananda Lakshman, M .P.: 

Petitions: 
Kandegama, Mr. Sunil, Thebuwana East, 1001 
Sarath, Mr. Ukwatte, Horana, 1001 

 
Wijesekera, The Hon. Kanchana, M .P.: 

 Reference to: 
Hambantota  Port Incident, 1110-12 
Members of Parliament, Arrest of, 1187-8 
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Wijesekera, The Hon. Kanchana: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Electronic Transactions (Am): 2R., 1110-2 
 
Wijesiri, The Hon. Chaminda, M .P. 

Reference to: 
His Oral Question, 610, 1180, 1143, 1375, 1376 
SAITM, 1180 
Uma Oya Development Project, 1312 

 
Debates: 

Bills: 
Provincial Councils Elections (Am.): 2R., 333-6 
 

Debates, Adjournment: 
Highways Construction: corruptions, 1352-4 

 
Questions, Oral: 

Ministries, Institutions under: recruitments details: 
M/ Civil Aviation, 178-80 
M/ City Planning & Water Supply,  1006-7 

Uma Oya Project, People Affected by: relief, 49-50 
Urban Development Authority: 

 projects implemented in Baddula District, 1371-2 
UVA Provincial Council, Allocations Given by  

Central Government to, 578-9 
 

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

Highways Construction: corruptions, 1354-8 
 
Questions, Oral: 

Sugar Consumption, Required Quantity: 
   steps to produce locally, 598-9 

Withdrawals: 
Provincial Councils Elections (Am.) Bill, 926 

 
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana,  
  M.P., Minister of Disaster Management: 

 Reference to: 
Landslides in Ratnapura, 1408 

 
Debates, Adjournment: 

Highways Construction: corruptions, 1235-9 
 

Questions, Oral: Replies: 
Floods & Landsides, Ratnapura District:  

damaged caused by, 1154-7 
families advised to evict, 1356-90 
houses destroyed,  1149-52 

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

Debates: 
Bills: 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 486-93 
 

Debates, Adjournment: 
Kilinochchi Urban Council & Kandawalai  
  Pradheshiyasabha, Establishment of, 164-5 

 
Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M .P., 

Minister of Irrigation and Water Resources  
Management: 
Questions, Oral: Replies: 

Irrigation Systems & Cultivated Lands:  
Puttalam District, 406-10 
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PRIVILEGE:  
   Issuance of Press Releases Regarding Decisions of     

Committee on Public Enterprises 

மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
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நீதித் ைற (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
      தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
      இலங்ைக றிபாய் தாீக் சங்கம்  (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு  ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமளலானா] -
  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ேமாட்டார் வாகனம் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
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 கிளிெநாச்சி நகர சைப மற் ம் கண்டாவைள பிரேதச 

சைபைய உ வாக்குதல்   

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) 
BILL: 

    Read the First time  
 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL: 
    Read the First time  
 

 PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
    Rifai Thareeq Association of Sri Lanka (Incorporation) 

(Amendment)- [Hon. Seyed Ali Zahir Moulana] –      
Read the First time 

 

MOTOR TRAFFIC (AMENDMENT) BILL: 
   Read a Second and the Third Time, and passed as 

amended  
 

ADJOURNMENT MOTION:  
    Establishment of Kilinochchi Urban Council and        

Kandawalai Pradeshiya Sabha   
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 ශී ලංකා රිෆායි තරීක් සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

(සංෙශෝධන) - [ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 
මහතා] -   පළමු වන වර කියවන ලදී  

 
ෙමෝටර් වාහන (සංෙශෝධන)  පනත් ෙකටුම්පත : 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 කිලිෙනොච්චිය නගර සභාව සහ කණ්ඩාවලයි  පාෙද්ශීය 

සභාව පිහිටුවීම    



 

 



 

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

 

 

 

නිල වාර්තාව 
 

 

 

255 වන කාණ්ඩය  
 

 

 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්  

අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

 

 

පළමුවන සභා වාරය 
 

2017 



 

 



(v) 

 

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

  
අ 

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

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

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

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

 

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



(vi) 

 

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

 

 
  

 ච 
 

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

ජ 
  

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

 

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

ද 
 

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

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



(vii) 

 

න 
  

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

ප 

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

බ 

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

 

ම 

  

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



(viii) 

 

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

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

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

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



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

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

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

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

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

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

 

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



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  

විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන  රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
වාරිමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු  රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

  

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මුදල් හා ජනමාධ්ය  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

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

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා,  ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු 
මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

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



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මහතා  

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති),ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,    ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා , ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,  ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහතා,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

 

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

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් 
මහර්ූෆ ්මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු 
අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස ්
නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,  ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු 
සුජිත් සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු  
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන්  මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා (සභාපති), ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් 
සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු 
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් 
ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු 
මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  
ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අනුරාධ 
ජයරත්න මහතා,  ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා,  ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් 
මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 

   
ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා 
මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් 
සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු 
ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 



(xvi) 

 

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා, 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු 
ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා,  ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන් මහතා, ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු එච්.ආර්. සාරතී 
දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එම්. 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මහතා, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,  ගරු සන්දිත් 
සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති),ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් 
කාසිම් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,   ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් 
මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලුකුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු ෙසය්යිඩ් අලි සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා, ගරු 
අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ් මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා,  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

විෙශේෂ කාරක සභා 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට 
අනුෂංගික  කරුණු විමර්ශනය කර පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට  වාර්තා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (සභාපති),  ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ෆයිසාල් කාසීම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල 
මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාව  
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු වී. එස.් රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහරූෆ් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු එස.් 
වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 
බසීලෙයහි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙයහි, නිව්ෙයෝක් නුවර, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ශී ලංකා නිත්ය නිෙයෝජිත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුව 
විසින් එක් එක් ස්ථානය ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දරන ලද වියදම පිළිබඳ ෙසොයා බලා වාර්තා 
කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව   

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසනවිරත්න මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි 
මහත්මිය,ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගම ෙග් මහතා,ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මහතා, ගරු ඒ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්ෂන් මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
 

 



 

 



(xix) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සලිනි නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

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

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

ඒ.ටී.එස.් පුෂ්ප කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර 
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ආර්.එල්.එස.් මංගල මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ දුරකථන අධීක්ෂක)  

 

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

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ඒ.අයි. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස.්ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද 
සිල්වා මහතා, ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, 
එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද 
මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.් ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා,   පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩව්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂප් කුමාර පතිරණ මහතා  (නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරිහු)  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.එම්.එල්.එම්. වීරසිංහ මහත්මිය 
(පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙක්.එස්. සිල්වා මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

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

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

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා, ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා 
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය, එස්.එන්. කලවාන ෙමෙනවිය 

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

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



(xx) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

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

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

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය,   ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන 
මහත්මිය,  සි. තුෂ්සාන්තිනි ෙමෙනවිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, එම්.ඒ.ෙක්.එස.් සංජීවනී මහත්මිය, ආර්.පී.ජී. කුමාරි 
ෙමෙනවිය, ටී.පී.ආර්.ටී. කුමාරි ෙමෙනවිය 

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 
මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඊ.ඒ.ඩී. දයාබන්දුල මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   (පධාන 
නිලධාරි);  එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය,  එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය  
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.එම්.එස.් සුමුදු සමන්ජිකා මහත්මිය,  අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  මහත්මිය,  එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා  
(පධාන නිලධාරි);   එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ 
මහත්මිය, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ටී.පී. ද ෙකොස්තා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි); එම්.එම්. ධර්මෙසේන මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

සරප් -   

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xxi) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

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

 

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

ෙපෙර්රා මහතා,  
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ෙජ්යෂඨ් ගෘහපාලක අධීක්ෂක: එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා 
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂප්කුමාර මහතා,  ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා, ෙක්.එච්. යසපාල 

මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. 

ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස්. 
පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා, එස්.සී. ෙර්ණුකා මහත්මිය 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -      
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
ෙජ්යෂඨ් පධාන සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී. පියසිරි මහතා, 

ඒ.ඒ.ඩී.ටී.එස්.ෙක්. අෙබ්නායක මහතා, පී. ලයනල් මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා, එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන);  
එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය, පී.එච්. කුමාරසිංහ මහතා (පධාන නිලධාරිහු);     ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා, සී.එම්. 
සුභසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය 
(සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල  මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද 
අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා, සී.එම්. 
බුලත්සිංහල මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු);  එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය, 
වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

 කාරක සභා කාර්යාංශය - II - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරි)  



(xxii) 

 

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

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එස.්බී. කුලුගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ-පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. පීරිස ්

මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා, එච්.ආර්.සී. සිල්වා මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස.් 
කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  
නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 
සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -    ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය,   පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය,  ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, 

එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

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

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

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

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, 
පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස.් රෙම්ෂක්ුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා,  ජී. ෙජයචන්ද 
මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා, ඊ.ඒ. අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී 
මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.ඉෙසඩ්.එම්. අස්කා මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

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

இ 

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

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

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

ச 

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

 

த 

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

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

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

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

ப 
  

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

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

ம 
 

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

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

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

ர 

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

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

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

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

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

 
ஜ 

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

ஹ 

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

ஸ்ரீ 

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

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்ச ம் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்ச ம்  -  மாண் மிகு திலக் மாரப்பன 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்ச ம் நீதி அைமச்ச ம்  - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

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

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



(xxxii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

மகாவ  அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர 
ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

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

பிரதி அைமச்சர்கள் 

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

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

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் பற்றிய பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
திறன்சள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்ச ம் த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதி ஷ்மந்த 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 
 



(xxxiii) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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

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

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன,  மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், 
மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க,  மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

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

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

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



(xxxiv) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

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

 
ெபா ம க்கு  

மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் 
கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 

(கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு மேனா கேணசன், 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 

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

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு 
நிமல் லான்சா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு 
ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு எஸ்.எம். 
மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு 

அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, 
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி. 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த 

ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க.  



(xxxv) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 

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

 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  
மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு காமினி 

ெலாக்குேக, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன, 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் .  

 

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, 

மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் 
அ விஹாேர, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பதிரண), மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 

சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. 
அலவத் வல, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன், மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு 
ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்.  

 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் 

விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு 
சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக. 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயில்வாகனம் 
திலகராஜா, மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி 



(xxxvi) 

 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த 
ெசாய்சா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்.   

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ 
ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத். 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சந்திம கமேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, 
மாண் மிகு ேராஹித்த அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்,  மாண் மிகு 
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு 
ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு 
க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா , மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன. 

 
உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, 
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு 
ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
கஞ்சன விேஜேசகர.  
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விேசட கு க்கள் 
 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 
மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு லான் ெபேரரா, 

மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு (கலாநிதி) 
ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, 
மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 
மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 

ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன். 

 
நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ெதாிகு  

மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், 
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு 
அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன். 

 
பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத்  தரகத்தின் அ வலகம் மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள 

ஐக்கிய நா களின் இலங்ைகக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்காக இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட ெசல கைள ஒவ்ெவா  வளாகம் ெதாடர்பில் 
தனித்தனியாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு   

மாண் மிகு ேஜ.எம்.ஆனந்த குமாரசிறி (தவிசாளர்), மாண் மிகு லக்ஷமன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி 
வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ந ன் பண்டார 
ஜயமஹ, மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு 
(ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (டாக்டர்) சி. சிவேமாகன். 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

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

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 
பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் -  
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

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

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன 
ேமற்பார்ைவயாளர் ) 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன  
தாபன அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, தி . அனில் 

ேஹவாவசம் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . 
ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . ேக.சி. ெபர்னாந் ,  தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. 

ரேகான், தி . எச். .பீ. குமார, தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க, தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். 
ெதஹிகஹலந்த, (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார 
பத்திரண (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
தி மதி டபிள் .எம்.எல்.எம். ரசிங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்) 

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

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

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

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



(xl) 

 

ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

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

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

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

ன்னாஸ். 

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

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, 
ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ.ேக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, ெசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, ெசல்வி 
ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி 

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

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

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

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

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா ஆரச்சி, தி மதி 
எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி மதி 
ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான், தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி மதி ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  
தி மதி ாி.பீ. த ெகாஸ்தா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . எம்.எம். தர்மேசன (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிறாப்பர் -   

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 

 



(xli) 

 

இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) -  
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  -  தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . அமரசிங்க 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,      

தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். . ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ,     

தி . எச். . ெபேரரா 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா 

ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    
சிேரஷ்ட  பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . எம். .ஈ.எம்.என். க ணாரத்ன 

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . ேக.என். பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி,      
தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி,  
தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். 
ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க, தி . ேக. . பியசிறி, 
தி . ஏ.ஏ. .ாி.எஸ்.ேக. அேபநாயக்க, தி . பீ. லயனல் 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); ெசல்வி 
என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன, தி . பீ.எச். குமாரசிங்ஹ (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.ஆர்.ேஹரத், தி மதி சி.எம். 
சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எஸ்.எல். விக்கிரம (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்);  தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,  தி மதி 
டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன், தி மதி சி.எம். 
லத்சிங்ஹல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.ஆர். த 

ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)  

கு  அ வலகம் II - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி மதி 
எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ்,  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி மதி ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ேக. .எஸ். 
குமாரசிறி, ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி, தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, 

தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ேஜ.எஸ். அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  
தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக,  தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . 
பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் 
எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி 
ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா 

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி 

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  -   
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
சிேரஷ்ட கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - தி . .  பண் த 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க 
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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) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

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

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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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) 
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) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife and Minister of Buddhasasana – The Hon. Gamini Jayawickrama 

Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage– The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Finance and Mass Media – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour, Trade Union Relations and Sabaragamu Development– The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Development Assignments  and 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, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of 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 the Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment and Minister of Justice – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Skills Development and Vocational Training– The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all subjects and functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 



(lii) 

 

STATE MINISTERS 
 

State Minister of Mahaweli Development - The Hon.Mahinda Amaraweera 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V.S. Radhakrishnan 
State Minister of Irrigation – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Foreign Affairs – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Finance - The Hon.Eran Wickramaratne 
 

 
DEPUTY MINISTERS 

 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Finance and Mass Media - The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. (Dr,)Harsha De Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Social Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddhasasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, 
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, , The Hon. 
Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe, , The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The 
Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

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

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, 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. Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.  Ravi Karunanayake, 
The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

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

  
Committee on Public Enterprises  

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

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. A.D. Susil Premajayantha, , The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

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

 
Committee on High Posts 

The Hon.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. Mano Ganesan, The 
Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, 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. 

 
 
Committee on Public Finance 

The Hon. M.A. Sumanthiran (Chairman), The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The 
Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs.) 
Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala Hettiarachchi. 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 

Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. Ashok Abeysinghe,The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. 

Nimal Lanza, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Vasudeva 
Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The 
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PARLIAMENTARY 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 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara   



(lxi) 

 

 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

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, Mr. H.U. Perera 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. W.S.S.Perera, Mr. K.N.C. Perera,  

GARDEN SUPERVISOR –   

SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISORS - Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna 

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

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri,  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, Mrs.S.C.Renuka. 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

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

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

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

LEADING COOKS -  Mr. D.S. Somaweera, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe,, Mr.K.D.Piyasiri, Mr.A.A.D.T.S.K.Abeynayake, Mr.P.Lionel 
  

  

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 (Assistant Principal Officers); Mr.S.L.Wickrama (Parliamentary Officer) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. W.A.K.C. Udapola (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna (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. A.M. Nilamudeen , 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, Mrs. 
G.R.U. Gamage,(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 (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr. M.R.B. 
Senaratne  (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,  Mr. M.R.D.T. Thilakasiri 
(Assistant Principal Officers); Mr.W.K.D.S. Kumarasiri, Miss.R.M.D.K..Priyadarshani (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

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

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



(lxii) 

 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Miss 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. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

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

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  ,  Mr. W.M. Rajapaksa,      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 

 
 
 

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 

SENIOR COMPUTER PROGRAMMER- Mr. D. Panditha, 

COMPUTER PROGRAMMER - Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

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

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

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

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

SENIOR COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS-  Mr.V.R.S.J.Somaratne, Mr.W.S.Suranga 

  

  
 



ඳර්ලිමේන්තුව 
தரரளுன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
 

 

2017 සප්තේබර් 19වන අඟහරුවද   

2017  செப்சம்தர் 19,செவ்ரய்க்கறம 

Tuesday, 19th September, 2017 

———————————— 

අ.භ. 1.00ට ඳර්ලිමේන්තුව රැස විය.   

කථනයකතුම [ගරු කරු ජයසරිය මහත] මූලසනරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற) மனம 

கறத்ரர்கள். 

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

 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைகள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 

I 
 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ සංම ෝධනය ඳනත් 

මකටුේඳත : මරේෂ්ඨධකරක ණ රණ ණය  
அெறனமப்தைக்கரண இததரது றதத்ம் 

ெட்டதோனம் : உர் லறன்நத் லர்ப்தை 
TWENTIETH AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I wish to announce to the House that I have received the 
Determination of the Supreme Court in respect  of the Bill 
titled, “Twentieth Amendment to the Constitution” which 

has been challenged in the Supreme Court in terms of 
Article 121(1) of the Constitution.  

The majority of the Court has determined that Clauses 2, 
3 and 4 of the Bill are inconsistent with Articles 3, 4, 12(1) 
and 14(1) of the Constitution and under Article 83 the Bill 
shall become law if the number of votes cast in favour 

thereof amounts to not less than two-thirds of the whole 
number of Members (including those not present), approved 
by the People at a Referendum and a certificate is endorsed 
thereon by the President in accordance with Article 80.  

I order that the Determination of the Supreme Court 
be printed in the Official Report of today’s Proceedings.  

 
මරේෂ්ඨධකරක ණ රණ ණය : 
உர் லறன்நத் லர்ப்தை: 

Determination of the Supreme Court: 

ඳර්ලිමේන්තු විවද 
නිල වර්තව 

ශ්රී ලංක රජතන්්රික සමජව ජ ජන ජ  ය  

අට වන ඳර්ලි  මේන්  තුව                - ඳළමුවන සභ ව ය 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
அறகர அநறக்மக 

இனங்மகச் ெணரக செரெலிெக் குடிெறன்  

ட்டரது தரரளுன்நம் - தொனரது கூட்டத் சரடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  

EIGHTH PARLIAMENT  - FIRST SESSION 

255 වන කණ්ඩය                                         சரகுற  255                   VOLUME  255 



ඳහර්ලිමේන්තු 
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[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 
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[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 
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[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 
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[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 
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ඳහර්ලිමේන්තු 
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[රු ථහනහඹතුභහ ] 
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29 30 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත (උසස අධයඳන හ 
මහමර්ග අමතයතුම සහ ඳර්ලිමේන්තුමේ 

සභනයකතුම) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

சடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெதம் தரரளுன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ නඩු තීන්දුමේ පිටඳතක් අඳට 
රළමඵන්න රසනහද? 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ. 
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, මදඳළත්තටභ -සිඹලු ඳක්රට- එභ 

නඩු තීන්දුමේ පිටඳත රළමඵන්න රසන්න.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මවොයි.  

 

II 
 

ඳර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබ ක ක සභ රැසවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 ළප්තළේඵර් භ 19න අඟවරුහදහ එනේ, අද දින අඳය 

බහ 3.00ට ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහමේ 
රැසවීභක් භහමේ නිර හභයමේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් ඊට 
ඳළමිණ වබහගි න මර රු භි භන්ත්රීරුන් සිඹලු මදනහටභ 

මභයින් දළනුේ දීභට ළභළත්මතමි. 
 
 

ලිපි මල්ඛනදිය පිළිගන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත (ඉඩේ සහ ඳර්ලිමේන්තු 

රතිසංසක ණ  අමතය හ ආණ්ඩු ඳක්ෂ්ඨම   
රධන සංවිධයකතුම)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - கரற ற்தம் 

தரரளுன்ந தெலமப்தை அமச்ெதம் அெரங்கக் கட்ெறறன் 

தொற்சகரனரெரதம்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අග්රහභහතයතුභහ ව ජහික 

ප්රිකඳත්ික වහ රර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ මනුමන් ඳවත 
වන් හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ රයක් අභහතයහාංලමේ හර්ඹ හධන 
හර්තහ;   

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ශ්රී රාංහ නහවි වමුදහමේ හර්ක 
හර්ඹ හධන හර්තහ; ව 

(iii) 2016 ර්ඹ වහ සිවිල් රයක් මදඳහර්තමේන්තුමේ 
හර්ඹ හධන හර්තහ. 

 

එභ හර්තහ ජහික රයක්හ පිළිඵ රාංශි අධීක්ණ හය 
බහ මත මඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.    

 
ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු  වුෆ හකීේ මහත (නග  සලසුේ  හ ජල සේඳදන 

අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் 

ங்கல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ නය ළරසුේ වහ 

ජර ේඳහදන අභහතයහාංලමේ හර්ක හර්ඹ හධන හර්තහ භභ 
ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ ිකයය ාංර්ධනඹ වහ ඳරියඹ ව සහබහවි 
ේඳත් පිළිඵ රාංශි අධීක්ණ හය බහ මත මඹොමු ශ 

යුතුඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.    
  
ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ාංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය මමශ අභහතයතුභහ මනුමන් භභ 1979 අාං 40 
දයන ශ්රී රාංහ අඳනඹන ාංර්ධන ඳනමත් 14 න්ිකඹ ඹටමත් 

මස ඵදු ේඵන්ධමඹන් ාංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 
මශ අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2017 අමෝසතු  01 
දිනළික අාං 2030/19 දයන අික විමලේ ළට් ඳත්රමේ ඳශ යන 

රද නිමඹෝඹ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ නිමඹෝඹ රර්ික ාංර්ධන පිළිඵ රාංශි අධීක්ණ 
හය බහ මත මඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.    

 
ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂ්ඨණ ක ක සභ වර්ත 
 துமநெரர் சற்தரர்மக் குள அநறக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ගරු චමල්  ජඳක්ෂ්ඨ මහත 
(ரண்தைறகு ெல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රහවනඹ වහ න්නිමේදනඹ පිළිඵ 
රාංශි අධීක්ණ හය බහ මත මඹොමු යන රද, 

(i) මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත; 

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ 
අභහතයහාංලමේ හර්ඹ හධන හර්තහ;  ව 
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(iii) 2016 ර්ඹ වහ ශ්රී රාංහ දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුමේ 
හර්ඹ හධන හර්තහ 

 
 

ේඵන්ධමඹන් ව එකී හය බහමේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් 
යමි.  

 

සභමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග ක න ල ජ. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
මඳත්සේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වජි  අමේවර්ධන මහත (සවමේ  කටයුතු 

අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි, යත්භරහන, ශ්රීභත් මජෝන් මොතරහර 

භහත, අාං 11 දයන සථහනමේ පිහිටි යහජය ඖධ නිසඳහදන 

ාංසථහමේ මේමේ නියුතු ඩී.එච්. ජඹරත් ුවණර්ධන භවතහමන් 
රළබුණු මඳත්භක් භභ පිළින්මි. 
 

ගරු සලින්ද දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு ெரலிந் றெரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ෆඋඩ, වයාංවමොඩ, හඩිඹමොඩ 

ඹන සථහනමේ ඳදිාංචි මක්.බී. අතඳත්තු භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භක් භභ පිළින්මි. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භවතහ   - [බහ ර්බඹ තුශ 
නළත.] 
රු එඩ්ඩ් ුවණමේය භවතහ   - [බහ ර්බඹ තුශ නළත.] 

 

ඉදිරිඳත් ක න ලද මඳත්සේ  මහජන මඳත්සේ පිළිබ ක ක 
සභවට ඳවරිය යුතු යයි නිමයෝග ක න  ල ජ. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் சதரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 
 

ර නවලට විකක පිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 
 

ඳනම ගේමනම  ජීවත්වන ජනතව: මූලික 
අව යත 

தர கறரத்றல் ெறக்கும் க்கள்: அடிப்தமடத் 

சமகள் 
PEOPLE LIVING IN PANAMA VILLAGE:  BASIC 

REQUIREMENTS  

     893/’16 
ගරු බුේකරක ඳති ණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

සමේල ටයුතු අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (2):  

(අ)   (i) නළමනහිය ඳශහමත්, ඳහනභ ේභහනමේ 
ජීත්න සිාංවර වහ මදභශ ජනතහ ඉතහ 
වජීනමඹන් ජීත් න ඵත්; 

              (ii)   එභ ජනතහට තභ මලි අලයතහ ඉටු ය 
ළනීමේදී ළටලු යහශිඹට මුහුණ දීභට සිදුවී 
ඇික ඵත්; 

        එතුභහ දන්මන්ද? 
(ර)  (i)  ඳහනභ ඳ රමේලමේ ජනතහමේ ජරඹ වහ ඉඩේ 

රල රත ඳිකන ළටලු විඳීභට පිඹය මන 
ිකමේද; 

             (ii)  එමේ නේ, එභ පිඹය මර්ද; 
          ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 
(ඇ)    (i)    උක්ත ජනතහමේ ාංසෘික අනනයතහ 

වහ ඳහයේඳරි උරුභඹන් රැමන ජීත්වීභ 
වහ යජඹ අනු රව රඵහදී ිකමේද; 

            (ii)  එමේ නේ, ඒ මමේද; 
     ඹන්න එතුභහ වන් යන්මනහිද? 
(ඈ)    මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 
 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெமக் சகட்ட றணர: 

(அ)    (i)  கறக்கு ரகரத்றன், தர கறரத்றல் 

ெறக்கும் ெறங்கப ற்தம் றழ் க்கள் றகவும் 

ெகரழ்வுடன் ெறக்கறன்நரர்கள் ன்தமத்ம்; 

        (ii)  இம்க்கள் து அடிப்தமடத் சமகமபப் 

தர்த்ற செய்துசகரள்றல் தன தறச்ெறமணகளுக்கு 

தொகம்சகரடுக்க சரறட்டுள்பசன் தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ)    (i)  தர தறசெ க்கபறன் ண்லர், கரற ெரர்ந் 

தறச்ெறமணகமபத் லரீா்ப்தற்கு டடிக்மக 

டுக்கப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

            (ii)  ஆசணறன், அம ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ)     (i)  சற்தடி க்கபறன் கனரெர ணறத்தும் ற்தம் 

தரம்தரற உரறமகமபப் சதற ரழ்ற்கு 

அெரங்கம் அதெம ங்கறத்ள்பர 

ன்தமத்ம்; 

         (ii)  ஆசணறன், வ்ரத ன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ)  இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  Sinhala and Tamil communities living in the 
village of Panama in the Eastern Province live in 
absolute harmony; and 

 (ii)  the aforementioned people have to face a 
number of issues when getting their basic 
requirements fulfilled? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  whether steps have been taken to resolve water 
and land related issues faced by people of the 
Panama area; and 

 (ii)   if so, the steps that have been taken? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 

(c)  Will he state - 

 (i)  whether State patronage has been extended so 
that the aforesaid people are able to live 
safeguarding their cultural identity and 
traditional heritage; and 

 (ii)  if so, the manner in which it has been done? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු වජි  අමේවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 
 

(අ)          (i)     ඔේ. 

              (ii)     ඔේ. 

(ර)       (i)      ඔේ. 
             (ii)     ජර ළටලු - ඳහනභ කුරුරන්මඳොකුණ වහ 

භාංරපුය යණවිරු ේභහනඹට ළරකිඹ යුතු 
භට්ටභ ජර හිඟඹක් ඳිකන අතය, එහි ජීත් න 
ජනතහට ජරඹ රඵහ ළනීභ දුසය න 
හරහනුරදී ඵවුර් භඟින් ජරඹ ළඳයීභට 
රහහුර ප්රහමේය ඹ මල්ේයඹහ විසින් ටයුතු 
යනු රඵයි. ඳහනභ ේභහනමේ අමනකුත් 
සථහනර ජීත් න ජනතහ ළිාං ජරඹ භගින් 
ජරඹ රඵහ නී. ජහික ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ භගින් කන මීටය 1,000 
ධහරිතහකින් යුතු ජර ටළාංකිඹක් ඉදිය ඇික අතය, 
එභඟින් නිහ 1,000ට ජරඹ ළඳයීභ වහ ජර 
නර ඳේධිකඹක් ස ය ජරඹ ළඳයීභට නුදුරු 
හරමේදී අමප්ක්හ මමර්. 

  ඉඩේ ළටලු  -  භසත ඳහනභ ජනතහ වහ 
ඉඩේ ාංර්ධන රඥහ ඳනත ඹටමත් මභමතක් 
නිකුත් ය ඇික ඵරඳත්ර ාංයහ 2,892ක් න 
අතය, ඉඩේ මොභහරිස ජනයහල්මේ 2008/04 
චක්රමල්ඹ අනු ඉඩේ ළටලුරට විුමේ 
රඵහදීභට පිඹය මන ඇත. ළඩිදුය විසතය 

ඇතුශත් ඳසුබිේ හර්තහ භභ සභගත* යනහ. 

(ඇ)       (i)     ඔේ. 

            (ii)     මඳොදුමේ මභභ ජනතහට ද අමනකුත් 
ජනතහට මභන් සිඹලු යජමේ රධහය වහ 
අනුග්රවඹන් රඵහදී ිකමේ. 

(ඈ)   අදහශ මනොමේ. 
 

ගරු බුේකරක ඳති ණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුමනි අතුරු ප්රලසනඹ 

මභඹයි. 

1818 මභොනයවිර ළප්මඳටිමඳොශ භවහධිහයේතුභහමේ 
නහඹත්මඹන් යුතු ඇික ව උඩයට ළරැල්මරන් ඳසු, ඌ 

මල්රසමේ හිටපු මඵොමවෝ සිාංවර ජනතහ ඳහනභ ප්රමේලඹට 

ගිහිල්රහ මදභශ ජනතහත් එක් මඵොමවෝ වමඹෝ මඹන් 
ටයුතු ශහ. ඒ, අවුරුදු 188ට ලින්. ඒ ඇික වුණු ඵළඳීභත් 
එක් ඒ අඹට ඇික ව ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ වමේ, ඉඩේ ප්රලසනඹයි. ඒ 
ඉඩේ ප්රලසනඹ වහ ඩහ ාංවිධිත අයුරින් ඔවුන් ජීත්න 

ඉඩේර අයිිකඹ රඵහ දී ඹේ වනඹක් රන්නට ඉඩේ ච්මච්රි 
ඳත්හ විමලේ භළදිවත්වීභක් ශ යුතු නහ. රු අභහතයතුභනි, 
මලි පිඹයක් විධිඹට ඵරඳත්ර රඵහ දීභ වහ අභහතයහාංලමේ 

ටයුතු ේපූර්ණ යන්න අභ ලමඹන් මොඳභණ හරඹක් 
ඹයිද? 

 

ගරු වජි  අමේවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
භභ හිතන්මන්, දළනට නිහ ඉඩේ ඵරඳත්ර 1000ට රන්න 

ප්රභහණඹක් නිකුත් යරහ ිකමඵනහ කිඹරහයි. අමනක් ඒහ 
ඳරීක්ණ ඳත්මින් ඳිකනහ. ඳරීක්ණ අන් වුණු වහභ 
නිහ ඉඩේ ඵරඳත්ර රඵහ දීභට ටයුතු යනහ. 

 

ගරු බුේකරක ඳති ණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි.  

රු අභහතයතුභනි, මභභ අතුරු ප්රලසනඹ ඔඵතුභහමේ 

අභහතයහාංලඹට  ෘජුභ ේඵන්ධ නළතත් භහ එඹ ඉදිරිඳත් 
යන්න ළභළිකයි.  ජහික නිදවස උත්ඹ හමේ අසථහරදී 
විවිධ උඳාංසෘතීන් එක් ජීත්මන ජනතහ සිටින ඵ අපි 

දන්නහ. වමෝට්මට් ප්රමේලමේ ඳෘතුීසසි ේබඹක් ිකමඵන 
ජනතහ සිටිනහ. භයදහන ව ඒ අට ජීත් මන චීන 
ේබඹක් ිකමඵන ශ්රී රහාංකීඹ ජනතහ සිටිනහ. ඒ හමේභ 
සියේබිඅඩිඹ ව තත් ප්රමේලර ජීත් මන අ්රිහනු ේබඹක් 

ිකමඵන ජනතහ හමේභ, ඳහනේඳත්තුමේ ිකමඵන මභභ 
ාංසෘිකභඹ මනත් එක්; ඒ උඳාංසෘිකඹත් එක් ඵුමන් 
වුණු ඒ අඹට ඳහල් අධයහඳනඹ ව ඔඵතුභහභ වන් යන්නට 

මඹදුණු  ජරඹ ඳඹහ ළනීභ හමේ ළටලු විහ ළනීමේ 
ඒහඵේධ ළඩ පිළිමශට අභහතයහාංලඹ මභොන හමේ 
නහඹත්ඹක් ද මදන්මන්? 

 

ගරු වජි  අමේවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳහනභ ප්රමේලමේ පිහිටි ඳත්ිකනි 

මේහරමේ හර්ක අාංමළි උත් ඳළළත්මනහ. ඒ උත් 
වහ දළනට යජමේ අනුග්රවඹ රඵහ මදනහ. ඒ හමේභ රු 

අග්රහභහතයතුභහමේ වබහගිත්මඹන් ඳළළික නිදවස උත්ඹ 
පිළිඵ හච්ඡහමේදී -ජහික අලයතහ ේඵන්ධ යන රද  
හච්ඡහමේදී- තීයණ අයමන ිකමඵනහ. ඉදිරි දින කිහිඳඹ තුශ ඒ 

ළන ටයුතු යන්න අපි ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.   
 

 මේ ඳලන ඳළිගනීේවලට ලක්ව ගුරුවරුන්: 
මමොණ ගල දිස්රික්කය 

அெறல் தறரங்கலுக்குள்பரண ஆெறரறர்கள்: 

சரணநரகமன ரட்டம் 
POLITICALLY VICTIMIZED TEACHERS: MONARAGALA 

DISTRICT  

1270/’16 
 

2. ගරු ආර්. එේ. ඳේම උදය න්ත ගුණමසේක  මහත 
 (ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

 (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 
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[රු  බුේධි ඳිකයණ  භවතහ] 

—————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*   தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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(අ)     (i)    2015 ජනහරි 08 ළනි දිනට මඳය මභොණයහර 
දිසත්රික්මේ එක් එක් රහඳ අධයහඳන හර්ඹහර 
භට්ටමින් මේලඳහරන ඳළිළනීේරට රක්ව 
ුවරුරුන්  සිටිමේද; 

             (ii)      එමේ නේ, එභ ාංයහ මොඳභණද; 

            (iii)   ඉවත (i) හි වන් පුේරඹන්ට ඳළිළනීේරට 
අදහශ නිර්මේලඹන් නිකුත් ය ිකමේද; 

             (iv)  එභ මල්නමේ පූර්ණ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 
යන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

(ර)  මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அமச்ெமக் சகட்ட றணர: 

(அ)  (i)  2015 ெணரற 08ஆம் றகறக்கு தொன்ணர் சரண 

நரகமன ரட்டத்றன் எவ்சரத னக் 

கல்ற அலுனக ட்டத்றல் அெறல் தறரங் 

கலுக்கு உள்பரகற ஆெறரறர்கள் இதந்ரர்கபர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii)  ஆசணறல், அவ்சண்றக்மக ரசன் 

தமத்ம்; 

 (iii)  சற்தடி (i) இல் குநறப்தறடப்தடும் ஆட்களுக்கு 

தறரங்கலுடன் சரடர்தைமடரக றப் 

தைமகள் ங்கப்தட்டுள்பணர ன்தமத்ம்; 

 (iv)  அந் ஆத்றன் தொளமரண அநறக்மக 

சரன்மநச் ெர்ப்தறப்தரர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்சநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Education:  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether there had been politically victimized 
teachers at each educational zone level in the 
Monaragala District prior to 08th January 2015; 

 (ii)  if so, their number; 

 (iii)  whether recommendations relevant to 
victimization have been issued in respect of 
persons referred to in (i) above; and 

 (iv)  whether he will table a full report of that 
document? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත (අධයඳන 
අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

  මේලඳහරන ඳළිළනීේ පිළිඵ රහඳ භට්ටමින් 
ඳරීක්ණ ඳත්හ මනොභළත. අධයහඳන 
අභහතයහාංල මල්ේ වහ ඳශහත් අභහතයහාංල මල්ේ 
විසින් මේලඳහරන ඳළිළනීේ වන නිර්මේලඹන් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභට, අදහශ රහඳ මත ලිතවත 
දන්හ ඹහ ඇත. 

  එභ නිර්මේලඹන් අතය ුවරුරුන් මභන්භ 
විදුවල්ඳිකරුන්ද සිටී. 

  එභ මල්නඹ ඇමුණුභ මර ඉදිරිඳත් යමි. 

ඇමුණුභ සභගත* යමි. 

 (ii) 49කි. 

 

 (iii)  ඔේ. 

 (iv)  ඔේ. 

 ඇමුණුමභහි දක්හ ඇත.  

(ර) අදහශ මනොමේ. 

 
ගරු ආර්. එේ. ඳේම උදය න්ත ගුණමසේක  මහත 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

මභඹයි. රු ඇභිකතුභහ ඉදිරිඳත් යපු මේ පිළිතුය අනු 2015 

ජනහරි 08 ළනිදහයින් ඳසමේ මභොණයහර දිසත්රික්මේ එක් 

එක් රහඳර අධයහඳන හර්ඹහර භට්ටමින් මේලඳහරන 

ඳළිළනීභට රක් ව ුවරුරුන් ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහ ඳත් යන 

රද මිටුකින්ද මේ නිර්මේල රඵහ ත්මත්? එමවභ නළත්නේ 

ඳශහත් යහජය මේහ මොමිභ, යහජය මේහ මොමිභ මවෝ 

මේලඳහරන ඳළිළනීේරට රක් වන්මේ ඒ නිර්මේල වහ 

අභිඹහචනහ රහ ඵරන අභිඹහචනහ මිටුකින් නිර්මේල රඵහ 

දුන්නහද නළේද කිඹන හයණඹ භහ දළනන්න ළභළිකයි. 

 
 

ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි, මේලඳහරන ඳළිළනීේරට රක් වුණු 

අඹට වන රඵහ දීභ වහ ළබිනට් ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ, 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයහාංලමේ නිර්මේල භත 

ඳත් යපු මිටුක් භඟිනුයි. ළබිනට් භණ්ඩරමේ අනුභළිකඹ 

රළබීමභන් ඳසු නළත තහක් යහජය මේහ මොමින් බහමේ 

උඳමදස භත අධයහඳන අභහතයහාංලඹ අිකමර් 

මල්ේයමඹකුමේ ප්රධහනත්මඹන් නළත මිටුක් ඳත් යනු 

රළබුහ. ඒ මිටුමේ නිර්මේල භත තභයි මේහ ක්රිඹහත්භ 

මන්මන්.  භහ දන්නහ විධිඹට නේ විලහර ප්රභහණඹක් ිකබුණහට 

ඉතහභ සුළු ප්රභහණඹට තභයි ඒ මිටුමේ නිර්මේල භත අසථහ 

රළමඵන්මන්.  
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  රහඳඹ ුවරුරුන් 

ාංයහ 

විදුවල්ඳිකරුන් 

ාංයහ 

එතු 

01. ළල්රහඹ 10 06 16 

02. බිබිර 15 - 15 

03. මභොණයහ 12 02 14 

04. තණභල්විර 02 02 04 

    39 10 49 

—————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*   தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ආර්. එේ. ඳේම උදය න්ත ගුණමසේක  මහත 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භමේ මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි. 

ඔඵතුභන්රහ ඔඹ දීරහ ිකමඵන නිර්මේල ේඵන්ධමඹන් ඳසුගිඹ 
හරමේ අඳ මොඹහ ඵළලුහ. මේලඳහරන ලමඹන් 

තමුන්නහන්මේරහ ඵරඹට මන ඒභට ළඩ යපු අඹට  

ඔඵතුභන්රහ වදපු මිටුකින් ඒ ළබිනට් ඳත්රිහ අනු ඹේ ඹේ 

නිර්මේල රඵහ දුන්නහඹ කිඹහ ඒ ුවරුරුන් අතමර් විලහර යහඹක් 

ඳළිකමයනහ. ඒ නියි භහ මේ අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුමේ.  

රු අකිර වියහජ් හරිඹේ ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභන්රහමේ 

රණ්ඩු රහට ඳසු -අධයහඳනඹ ේඵන්ධමඹන් ටයුතු 
කිරීමේදී-, ඌ ඳශහමත් මේලඳහරන ඳළිළනීේරට රක් ව 

ුවරුරුන්ට නිර්මේල නිකුත් කිරීභ වහ ළබිනට් තීන්දු ත්ත 

හර හනු, ඒ ඳත්ශ නිර්මේල මිටුර නහභ මල්න ව 

එහිදී ත්තු තීයණ  මභොනහද කිඹන එ ළන පුළුල් හර්තහක් 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන්ද? 
 

 
ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු භන්ත්රීතුභනි, මනත් ප්රලසනඹකින් ඉදිරිඳත් යන්න. භභ 

පුළුල් හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන්නේ. මඵොමවොභ සහධීන මිටු 
ඳත් යරහ ිකමඵනහ. ඒ හමේභ ඔඵතුභහ කිේහ, "යහඹක් 
ිකමඵනහ" කිඹරහ. යහඹන් ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහ අවන 

ප්රලසනරට නේ භට මභතළන උත්තය මදන්නට පුළුන්භක් 
නළවළ. ඒ මිටු ඉතහ විධිභත් ඳත් යරහ ිකමඵනහ, ඒ 
ුවරුරුන් විධිභත් ේමු ඳරීක්ණඹට රක් යරහ ිකමඵනහ. 

මොටින්භ කිඹනහ නේ ළබිනට් ඳත්රිහමේ ිකබුණු නේ විලහර 
ප්රභහණඹකුත් ඒ මිටු භඟින් ඉත් යරහ ිකමඵනහ. ඒ, 
මේලඳහරන ඳළිළනීභට රක් වුණහ ඹළයි කිඹමින් ඉදිරිඳත් වුණු 
අඹමේ නේ. මභොද, ඒ පුේරඹන් තභන් මේලඳහරන 

ඳළිළනීභට රක් වුණහ ඹළයි කිඹරහ ඔප්පු යරහ මඳන්න්නට 
ඕනෆ, ඒ ේඵන්ධ වන නිර්මේල රඵහ මදන්න නේ. විධිභත්, 
ලිතවත, පිළිත වළකි හක්ක භත ඔප්පු යරහ මඳන්න්නට ඵළරි 

නේ මේලඳහරන ඳළිළනීභක් මර රරහ එභ 
නිර්මේලඹක්ත් දීරහ නළවළ. එභ නිහ භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි 
කිඹනහ, ඔඵතුභන්රහමේ රණ්ඩු හරමේ ළබිනට් ඳත්රිහ දහරහ 

වඹ දවට, වත් දවට මතො පිටින් වන දුන්නහ, කිසිභ 
විභසීභක් නළික; නමුත් අපි එමවභ යරහ නළවළ කිඹරහ. ළබිනට් 
ඳත්රිහමේ ිකමඵන නේ ටි අයමන අිකමර් 

මල්ේයමඹකුමේ ප්රධහනත්මඹන්- [ඵහධහ කිරීභක්] මඳොඩ්ඩක් 
ඉන්න රු භන්ත්රීතුභහ, භභ තභ උත්තයඹ දීරහ ඉය නළවළ. ඊට 
අභතය හිටපු අභහතයහාංල මල්ේරුන්, මජයසඨ 

මල්ේරුන්මේ ප්රධහනත්මඹන් තභයි මේ මිටු ඳත් යරහ, 
නිර්මේල දීරහ ිකමඵන්මන්.  

 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳේම උදය න්ත ගුණමසේක  මහත 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵතුභහට දුන්නු, ළබිනට් ඳත්රිහමේ නිර්මේල මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්නට ඵළරිද? 
 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ඒ ළන කිේහ මන්.  

ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මත්රුමණ් නළවළ, රඳහු අවන්න රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ආර්. එේ. ඳේම උදය න්ත ගුණමසේක  මහත 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ළබිනට් එට ඉදිරිඳත් යරහ ළබිනට් අනුභළිකඹ ත්ත 

නිර්මේලඹ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්ද? එතළනින්මන් මිටු ඳත් 
යන්මන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ළබිනට් අනු මිටුමන් ශ 
නිර්මේල ව ඒ ළබිනට් අනු මිටුට ඳත් ශ අඹ වුද කිඹන 
එ තමුන්නහන්මේ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යනහද?  

 
 

ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ මිටුමේ ඉන්න අඹ වුද කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ 

ඔඹ ප්රලසනඹ අවරහ ිකබුණහ නේ භට අදභ  විසතය  මමනන්න 
ිකබුණහ. භට ඒහ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්භ ිකමඵනහ. ඒ 
මභතළනදී ඉදිරිඳත් යන්නත් පුළුන්. නළත්නේ ඔඵතුභහ  

අභහතයහාංලඹට රත් මදන්න පුළුන්. ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහත 
යන්නත් පුළුන්.                                                                                                 

 
දුේරිය මදඳර්තමේන්තුව සතු ඉඩේ: විසත   

தைமகறத் றமக்கபத்துக்குச் செரந்ரண 

கரறகள்: றதம் 
LANDS BELONGING TO DEPARTMENT OF RAILWAYS: 

DETAILS 
   1351/’16 

 

3. ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ අභහතයතුභහමන් ඇස  

ප්රලසනඹ-(2): 

(අ)  දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු තු මුළු ඉඩේ ප්රභහණඹ, එක් 
එක් නයඹ අනු මන් මන් ලමඹන් මර්ද ඹන්න 

එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

(ර) ඉවත (අ)හි වන් මුළු ඉඩේ ප්රභහණමඹන් ඵදු ඳදනභ 
ඹටමත් මවෝ අන් ය මවෝ ඳදනභක් ඹටමත් මේ නවිට 
මදඳහර්තමේන්තු බහවිතමඹන් ඉත් ඇික ඉඩේ රට 

අදහශ, 

 (i)  ඳරිඹ; 

 (ii)  භූමෝලීඹ ඵරප්රමේලඹ; 

 (iii)  ඳදනභ; 

 (iv)  මදඳහර්තමේන්තු බහවිතමඹන් ඉත් ව දිනඹ; 

 අනු මන් මන් ලමඹන් මර්ද ඹන්නත් එතුභහ මභභ 

බහට දන්න්මන්ද? 
 

(ඇ)  (i)  දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු තු ඉඩේ ඵදු දීභට, 
විකිණීභට මවෝ මදඳහර්තමේන්තු ඳහරනමඹන් 
ඵළවළය කිරීභ වහ මේ නවිට කිසිඹේ තීයණඹක් 

මන ිකමේද; 

 (ii)  එමේ නේ, එභ ඉඩේ මර්ද; 
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  (iii)  අදහශ ඉඩේ ඵළවළය කිරීමේ ඳදනභ මර්ද; 

 (iv)  ඵදු ඳදනභ ඹටමත් ඵළවළය මොට ඇික ඉඩේ ඳර්චස 
එක් වහ දළනට අඹ මමයන භහසි ඵදු මුදර 

මොඳභණද; 

 (v)  ඵදු මවීභ ඳළවළය වළය ඇික ඉඩේ ාංයහ 

මොඳභණද; 

 (vi)  ඵදු මවීභ ඳළවළය වරින්නන් ේඵන්ධමඹන් නු 

රඵන නනික පිඹය මර්ද; 

 ඹන්න තදුයටත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 
சதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரணச் செமகள் 

அமச்ெமக் சகட்ட றணர: 
 

(அ)  தைமகற றமக்கபத்துக்குச் செரந்ரண சரத்க் 

கரறகபறன் அபவு எவ்சரத கத்றன் அடிப் 

தமடறல் ணறத்ணறச ரது ன்தம அர் 

இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 
 

(ஆ) சசன (அ) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப சரத்க் 

கரறகபறன் அபறல் குத்மக அடிப்தமடறல் 

அல்னது சத சதசரர் அடிப்தமடறல் 

ற்சதரது றமக்கபத்றன் உதசரகத்றலிதந்து 

லக்கப்தட்டுள்ப கரறகபறன் அபவு, 

 (i)  ற்தைமட தப்தபவு; 

 (ii)  ற்தைமட தசகரப ஆளுமகப் தறசெம்; 

 (iii)  ற்தைமட அடிப்தமட; 

 (iv) றமக்கபத்றன் உதசரகத்றலிதந்து லக்கப் 

தட்ட றகற; 

 ஆகறற்தக்கு அம ணறணறச ரது ன்தம 

அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ)  (i)  தைமகறத் றமக்கபத்துக்குச் செரந்ரண 

கரறகமபக் குத்மகக்கு ங்க, றற்தமண 

செய் அல்னது றமக்கபத்றன் கட்டுப் 

தரட்டிலிதந்து லக்குற்கு ற்சதரது சதம் 

லர்ரணம் சற்சகரள்பப்தட்டுள்பர; 

 (ii)  ஆசணறல், குநறத் கரறகள் ரம; 

 (iii)  ற்தைமட கரறகமப லக்குற்கரண 

அடிப்தமட ரது; 

 (iv)  குத்மக அடிப்தமடறல் லக்கப்தட்டுள்ப 

கரறகபறன் எத தர்ெவற்கு ற்சதரது 

அநறடப்தடுகறன்ந குத்மகத் சரமக ரது; 

 (v) குத்மக செலுத்துமப் தைநக்கறத்துள்ப 

கரறகபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (vi) குத்மக செலுத்துமப் தைநக்கறத்துள்பம 

சரடர்தரக சற்சகரள்பப்தட்டுள்ப ெட்ட 

டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தமத்ம் அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ)  இன்சநல், ன்? 

asked the Minister of Transport and Civil  
Aviation:  

(a)  Will he inform this House separately the total extent of 
lands belonging to the Department of Railways in each 

town? 

(b)  Will he also inform this House separately in terms of- 

 (i)  the area; 

 (ii)  the relevant geographical domain; 

 (iii)  the relevant basis of granting; and 

 (iv)  The date from which the Department of 
Railways has given up use of; 

 the extents of lands, out of the total extent of lands 
referred to in (i) above, that are presently not in use by 
the Department of Railways due to being given on rent 
or lease basis? 

(c)  Will he further inform this House- 

 (i)  Whether any decision has been taken by now to 

lease, sell or to alienate ; 

 (ii)  if so, of the names of such lands; 

 (iii) the basis of alienation of such lands; 

 (iv)  the monthly lease that is charged per perch of 

the lands that have been leased at present; 

 (v) the number of lands for which the payment of 

lease has been defaulted; and 

 (vi) the nature of legal action that will be taken 

against defaulters of land lease? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත (රවහන  හ සිවිල් 

ගුවන් මසේව අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - சதரக்குத்து 

ற்தம் ெறறல் றரணச் செமகள் அமச்ெர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 
 

(අ)   දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු තු මුළු ඉඩේ ප්රභහණඹ අක්ය 
14,129 ඳභණ මේ. 

   එක් එක් නයඹ අනු මන් මන් ලමඹන් දක්න රද 
ටවනක් ිකමඵනහ. එභ  ඇමුණුභ 1හි දළක්මේ.   ඇමුණුභ 

1 සභගත* යමි.  

 (ර)  ඉවත (අ) හි වන් මුළු ඉඩේ ප්රභහණමඹන් ඵදු ඳදනභ 
ඹටමත් මවෝ අන් ය මවෝ ඳදනභක් ඹටමත් මේ න විට 
මදඳහර්තමේන්තු බහවිතමඹන් ඉත් ඇික ඉඩේරට 
අදහශ; 

             (i)  ඳරිඹ; 

            (ii)   භූමෝලීඹ ඵර ප්රමේලඹ; 

           (iii)   ඳදනභ; 

 (iv)  මදඳහර්තමේන්තු බහවිතමඹන් ඉත් ව දිනඹ; 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

(ඇ)     (i)    ඵදු දීභ:- දුේරිඹ ාංර්ධනඹ වහ වහභ අලය 
මනොන ඉඩේ අදහශ විධිවිධහන ඳරිදි ය 05 
උඳරිභඹට ඹටත් ඵදු රඵහ දීභ වහ ටයුතු 
ය මන ඹනු රඵයි.  

  ඔඵතුභහ දන්නහ ඇික, දුේරිඹ රඥහ ඳනත ඹටමත් 
දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු තු ඉඩේ විකිණීභට 
පුළුන්භක් නළවළයි කිඹරහ. දුේරිඹ 
හභහනයහධිහරීයඹහට  පුළුන්භ ිකමඵන්මන් 
අවුරුදු 05 උඳරිභ හරඹට ඵදු දීභ ඳභණයි. 
ඒ ඳභණයි යන්මන්.  

 *  එමේභ අභඳ/16/0512/709/028 වහ 2016.04.07 
දිනළික අභහතය භණ්ඩර තීයණඹට අනු දුේරිඹ 
මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹඹන් වහ අලය 

මනොන ඉඩේ එභ ඉඩේර ය 10ට ළඩි 
හරඹක් යහඳහරි ටයුතුර වහ අනය 
ඳරිවයණමේ මඹමදන දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු 
භඟ විධිභත් ඵදු ගිවිසුභකින් ඵළඳී මනොභළික 
පුේරඹන්ට යජඹට රදහඹභක් රළමඵන ඳරිදි 
ඔවුන් ඳරිවයණඹ යන රද හරඹට අදහශ හිඟ 
මුදල් අඹ ය ඵදු දීභට තීයණඹ ය ඇත. එඵළවින් 
ඒ අනු ද ඳරිවයණ වුමනහළනීමේ ළඩටවන් 
රයේබ ය, මඳොමශොන්නරු වහ ඵදුල්ර 
දිසත්රික්ඹන් රයණඹ න ඳරිදි 
ඳරිවයණරුන් වුමනහළනීමේ ළඩටවන් 
ඳත්හ අන් ය ඇත. එහිදී මඳොමශොන්නරු 
දිසත්රික්මේ ඳරිවයණරුන් 1,600ක් වහ 
ඵදුල්ර දිසත්රික්මේ ඳරිවයණරුන් 678ක් 
වුමනහමන ඇත. මදඳහර්තමේන්තු ක්රභමේදඹ 
අනු එයින් ඵදු රඵහ දිඹ වළකි ඉඩේ ඵදු රඵහ දීභ 
වහ ඉදිරිමේදී ටයුතු කිරීභට නිඹමිතඹ. 

 * දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු තු ඉඩේ විකිණීභට 
ටයුතු ය මනොභළත. 

 * මදඳහර්තමේන්තු ඳහරනමඹන් ඵළවළය කිරීභ:- 

  යමට් මඳොදු ාංර්ධන ටයුතු වහ වුමනහත් 
දුේරිඹ ාංර්ධනඹට වහභ අලය මනොන ඉඩේ 
වහ රඵහත් ප්රිකඳත්ිකභඹ තීයණ අනු නහරි 
ාංර්ධන අධිහරිඹ ළනි රඹතන මතට රඵහ 
දීභට තීයණඹ ය ඇත. 

(ii) I ඵදු දීභ:- දුේරිඹ යක්කත ඳිකන සිඹලුභ ප්රමේලර 
ය 05 උඳරිභඹට ඹටත් ඵදු රඵහ දී ඇික 
ඉඩේ ලිපිමොනු 8,897ක් ඳිකන අතය, (ඇමුණුභ 
ii) එභ මතොයතුරු තදුයටත් ඹහත්හලීන යමින් 

ඳතී.  ඇමුණුභ ii සභගත* යමි. 

 II මදඳහර්තමේන්තු ඳහරනමඹන් ඵළවළය කිරීභ:- 

  * වළටන් නය ාංර්ධනඹට අදහශ අක්ය 01 
ඳර්චස 14.1 ඉඩභ - නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ මතට 

  * ේමඳොශ, ඟසිරිපුය යහඳෘිකඹට අදහශ 
අක්ය 02 රඩ් 02 ඳර්චස 35.3 ඉඩභ - 
නහරි ාංර්ධන අධිහරිඹ මතට 

 
 

ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ඇභිකතුභනි, පිළිතුමර් ඉිකරි මොට බහත යන්න. 
 

 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මවොයි, රු භන්ත්රීතුභනි. භභ එභ මොට table*  යනහ.  

 
 

*සභමේසය මත තබන ලද පිළිතුමර් ඉතිරි මකොටස: 
ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமடறன் ஞ்ெற தகுற: 

Rest of the Answer tabled: 

 

  * පිබිමදමු මඳොමශොන්නරු යහඳෘිකඹට අදහශ අක්ය 03 
ඳර්චස 17.9 ඉඩභ - නහරි ාංර්ධන අධිහරිඹ මතට 

  *  මීරිභ නය ාංර්ධනඹට අදහශ ඉඩභ - නහරි 
ාංර්ධන අධිහරිඹ මතට 

  * යඹුක්න නය ාංර්ධනඹට අදහශ ඉඩභ 

43 44 

[රු  නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ  භවතහ] 

    ඳරිඹ භූමෝලීඹ ඵර 
ප්රමේලඹ 

ඳදනභ මදඳහර්තමේන්තු 
බහවිතමඹන් ඉත් ව 
දිනඹ 

අක්  
රඩ් 

ඳර්.       

1934 01 32.61 දුේරිඹ යක්කත 
ඳිකන 
සිඹලුභ ප්රමේල 

ඵදු 
ඳදනභ 

ඵදු ඳදනභ භත රඵහ 
දී ඇික ඵළවින් 
බහවිතමඹන් ඉත් වී 
නළත 

03 01 39.17 යත්භරහන ඵදු 
ඳදනමි
න් 
මතොය 

නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 
2012.02.17 

01 01 07.55 ඵළසටිඹන් 
භහත 
(ඳහමන 
මමශ 
ාංකීර්ණඹ 

  ප්රහමේය ඹ මල්ේ 
(මොශම)
2014.02.12 

09 
ඳභණ 

    ට්රිමඳොලි 
ඉඩභ 

  නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 
2013.01.22 

05 00 30.9 මදභටමොඩ 
(මිහිුමමන් 
පුය) 

  ප්රහමේය ඹ මල්ේ 
(ිකඹිරිසඹහඹ) 
2017.07.17 

1 0 03.64 මදභටමොඩ 
(මිහිුමමන් 
පුය ඳශර 
ඳහය) 

  නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 
2012.09.10 

03 00 39.7 භහලිහත්ත 
(ශ්රී ේධර්භ 
භහත) 

  (මොශම) 
2014.08.08 

07 0 02.45 භහලිහත්ත 
(ශ්රී ේධර්භ 
භහත) 

  නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 

0 0 29.81 ඩී.රර්. 
විමජ්ර්ධන 
භහත(මනලුේ 
කුළුණ) 

  නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 
2012.02.29 

0 03 30.4 මොේඳඤසඤ 
වීදිඹ 

  නහරි ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 

      ඵණ්ඩහයමර 
ඵස නළතුේ 
මඳොශ 
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 (iii)  

  * වළටන් නය ාංර්ධනඹට අදහශ ඉඩභ - 
අභඳ/16/1534/724/061 වහ 2016.08.24 දිනළික අභහතය 
භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි 

  * ේමඳොර, ඟසිරිපුය යහඳෘිකඹට අදහශ ඉඩභ - 
අභඳ/16/1370/724/054 වහ 2016.08.02 දිනළික අභහතය 
භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි 

  * පිබිමදමු මඳොමශොන්නරු යහඳෘිකඹට අදහශ ඉඩභ , මීරිභ 
නය ාංර්ධනඹට අදහශ ඉඩභ ව යඹුක්න නය 
ාංර්ධනඹට අදහශ ඉඩභ - යජමේ ාංර්ධන ප්රිකඳත්තීන්ට 
අනු 

 (iv) යජමේ තක්මේරු මදඳහර්තමේන්තු භඟින් රඵහ මදන 
තක්මේරු ටිනහභ භත තීයණඹ මේ. 

 (v) ඉඩේ අක්ය - 1,748 රඩ් - 01 ඳර්චස - 38.76 

 (vi) ඳශමු හිඟ ඵදු අඹය ළනීභට ටයුතු යන අතය, එභ 
අඹය ළනීභ ඩිනේ කිරීභට වහ මවීේ ඳවසු යවීභ 
වහ ඵදු මුදල් මොටස ලමඹන් අඹය ළනීභට 
අභඳ/17/1040/709/042 වහ 2017 ජනි භ 07 දිනළික අභහතය 
භණ්ඩර තීයණඹ භඟින් අනුභළිකඹ රඵහ න්නහ රදී. 

 * ඒ අනු හිඟ ඵදු මුදර රු. 100,000/- මනොඉක්භන 
අසථහන්හිදී භසත හිඟ ඵදු මුදලින් 50%ක් එයද, 
ඉිකරි 50% ඳත්නහ ර්මේ ඵදු මුදරට එතු ය උඳරිභ 
ලමඹන් එක් ර්ඹක් තුශදී මවීභට. 

 * හිඟ ඵදු මුදර රු. 100,000/- සිට රු. 1,000,000/- 
මනොඉක්භන අසථහන්හිදී භසත හිඟ ඵදු මුදලින් 50%
ක් එයද, ඉිකරි 50% ඳත්නහ ර්මේ ඵදු මුදරට එතු 
ය උඳරිභ ලමඹන් ර් 02ක් තුශදී මවීභට. 

 * හිඟ ඵදු මුදර රු. 1,000,000/- මනොඉක්භන අසථහන්හිදී 
භසත හිඟ ඵදු මුදලින් 50%ක් එයද, ඉිකරි 50% ඳත්නහ 
ර්මේ ඵදු මුදරට එතු ය උඳරිභ ලමඹන් ර් 03ක් 
තුශදී මවීභ. 

 ඉවත ඳරිදි හිඟ ඵදු මුදල් මනොමන මවෝ මලි 50% මුදර 
ඳභණක් මහ ඉිකරි මුදර නිලසචිත හරඹ තුශදී ේපූර්ණමඹන් මහ 
නිභ මනොය ඳළවළය වරින ඳරිවයණරුන්ට යජමේ ඉඩේ න්තඹ 
රඳසු ඳයහ ළනීමේ ඳනත ඹටමත් නීතයනුකර ටයුතු ය 
මනයඳහ වළරීභට ඉන් අනතුරු ටයුතු යනු රඵයි. 

 * එහිදී උක්ත නිමේදන මඹොමු ය දින 14ට ඳසු ඳශමු 
සිහිළවීභ ද, ඉන් දින 14ට ඳසු මදන සිහිළවීභ ද 
මඹොමු යනු රඵයි. 

 * ඉන්ඳසු අන් නිමේදනඹ දුේරිඹ රයක් අාංලඹ භඟින් 
අිකන් බහයදීභට ටයුතු යයි. 

 * එභ නිමේදන අනුද මවීභ ඳළවළය වරින්මන් නේ, හිඟ 
අඹය ළනීභට වහ යක්කතඹ ඳයහ ළනීභ වහ අධියණ 
ක්රිඹහ භහර් නු රළමේ. 

(ඈ) ඳළන මනොනඟී. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්රලසන ිකමඵනහද, රු භන්ත්රීතුභහ? 
 

ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ිකමඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි.  

භමේ ප්රලසනඹට අාංේපූර්ණ පිළිතුයක් රඵහදීභ 

ේඵන්ධමඹන් රු ඇභිකතුභහට භභ සතුිකන්ත නහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි. 
මේ ප්රලසනඹ රු ඇභිකතුභහට භහ මඹොමු මශේ, "තත් 

අභතයහාංලඹ ඉඩේ"  කිඹන තළන ඉරහ මනොමයි. චනමේ 
ඳරිභහප්තහර්ථමඹන් ත්මතොත්, අද ඉඩේ ඇභිකයඹහ ප්රහවන 
ඇභික. ප්රහවන ඇභිකයඹහ වුරුන් වුණත් මේ මභොමවොමත් 

ඉඩේ ඇභිකතුභහට ිකමඵන ඉඩේ ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි ඉඩේ 
න්තඹක් ිකමඵන්මන් රු ප්රහවන ඇභිකයඹහ න්තමේයි. 
එභ නිහ මේ ප්රලසනඹට ඉතහ ළදත්භක් ිකමඵනහ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  

45 46 



ඳහර්ලිමේන්තු 

භමේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි, රු ඇභිකතුභනි. 
දුේරිඹ ඳනත ඉතහභත් ලක්ිකභත් ඳනතක්. ඒ ඳනත ඹටමත් 
මුළුභනින්භ ඉඩේ ඵදු දීභ මවෝ විකිණීභ මවෝ මභොනහ මවෝ ඒ 

ඵරඹ ඳළරිරහ ිකමඵන්මන් දුේරිඹ හභහනයහධිහරියඹහට 
විතයභයි. ඇභිකතුභහටත් ඒ ඵරඹ නළවළ. හභහනයහධිහරියඹහට 
ඳභණක් අණ්ඩ හිමිමරහ ිකබුණු ඒ ඵරඹ දළන් කිසිඹේ 

නිරධහරිඹකු අතට රඵහදීභට ඔඵතුභහ ටයුතු ය ිකමඵනහද 
කිඹරහයි, භට දළන න්න ඕනෆ.  

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඒ මභමවභයි සිේධ මරහ ිකමඵන්මන්. මීට මඳය හිටපු 

දුේරිඹ හභහනයහධිහරී රරිඹයත්න භළිකතුභහ ව මේ ඉඩේ 
අාංලඹට ේඵන්ධ නිරධහරින් මදමදනකු පිළිඵ විමලේ 
ජනහධිඳික මොමිභ භඟින් ඳරීක්ණඹක් ඳත්හමන ඹේදී, 

ඔවුන් නිමඹෝ ශහ, දුේරිඹ හභහනයහධිහරියඹහට ව අනික් 
අඹට දී ඇික ඵරතර ඔවුන්මන් ඉත් යන්නඹ කිඹරහ. ඊට 
ඳසමේ භහ ඒ පිළිඵ අභහතය භණ්ඩරඹට දන්හ, භට ඇික න 
ප්රහමඹෝගි අඳවසුතහ ළන කිේහ. ඒ අසථහමේදී ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ ඒ පිළිඵ විමලේ ජනහධිඳික මොමින් බහමන් 
තදුයටත් නිමඹෝඹක් රළමඵන තුරු ඒ ඵරතර අභහතයහාංලමේ 
මල්ේයඹහට ඳළරුහ.  

අභහතයහාංලමේ මල්ේයඹහට ඵරතර ඳයන රද 
අසථහමේදී ඒ පිළිඵ තදුයටත් නීිකඳික මදඳහර්තමේන්තුමන් 
අපි රුණු විභස අසථහමේදී නීිකඳික මදඳහර්තමේන්තු කිේමේ, 

ඳනත මනස යන්මන් නළික ඒ ඵරතර ඳළරීභ පිළිඵ 
ප්රලසනඹක් ිකමඵනහ කිඹරහයි. දළන් ඒ ප්රලසනඹ ඇික මරහ නළවළ. 
හිටපු හභහනයහධිහරීයඹහ විහභ ගිහිල්රහ ිකමඵනහ. ඳසු ගිඹ 

ිකමේ සිට න දුේරිඹ හභහනයහධිහරීයඹහ ඳළමිණ ිකමඵනහ. 
එභ නිහ එතුභහට දුේරිඹ රඥහ ඳනත ඹටමත් ඒ ළඩ ටයුතු ය 
මන ඹන්න පුළුන්. ඒ ප්රලසනඹ හරඹ විසින්භ දළන් භට විහ 

දීරහ ිකමඵනහ. 

 

ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ විිලරහ නේ ඒ ඉතහ 
ළදත්. රු ඇභිකතුභනි, එමවභ නළත්නේ ඳහර්ලිමේන්තුමන් 
වළමයන්න මභොනභ මවේතුක් නිහත් ජනහධිඳික මොමිභටත් 

ඵළවළ, දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුමේ හභහනයහධිහරීයඹහ තු 
ඵරතර ඳයහ න්න. ඒ ේඵන්ධමඹන් ඹේ නිර්මේලඹක් යන්න 
පුළුන්. එභ ඵරතර ඳයහ න්න නේ, ඒ ේඵන්ධමඹන් 

ඳහර්ලිමේන්තු තීන්දු යන්න ඕනෆ. 

භමේ මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. රු ඇභිකතුභනි, භභ ප්රහවන 
ඇභිකයඹහ ලමඹන් ටයුතු යපු හරමේ තක්මේරු 

මදඳහර්තමේන්තු, ඉඩේ අභහතයහාංලඹ රදී මීට අදහශ සිඹලු 
ඳහර්ලසඹන් එතු යරහ දුේරිඹ ඉඩේ ප්රිකඳත්ිකඹක් වළදුහ. ඒ 
අහන වුමණ් -නිභ වුමණ්- කුභහය මල්භ භළිකතුභහමේ 

හරමේදීයි. දළන් ඒ ඉඩේ ප්රිකඳත්ිකඹ ක්රිඹහත්භ මනොන්මන් 
ඇයි? එක්මෝ ඒමක් අඩු ලුහුඬුේ ිකමඵනහ නේ, ඒහ නිළයදි 
ය මවෝ මභභ ප්රිකඳත්ිකඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ. එභ 

ප්රිකඳත්ිකඹ මේ ප්රලසනඹට ඉතහභ ළදත් පිළිතුයක් ඳඹහවි. රු 
ඇභිකතුභනි, මඳෞේලිභ ඔඵතුභහත් දන්නහ, මේ ඵදු මුදල් 
මනොමහ ඳළවළය වරින මේලඳහරනඥඹන්මේ ඉඩේ මන්න 
පුළුන්, මනත් හිතතුන්මේ ඉඩේ මන්න පුළුන්, එළනි ඉඩේ 

යහශිඹක් ිකමඵන ඵ. මොශම නයමේ ඵදු මනොමහ ඇික ළඩිභ 

ඉඩේ ප්රභහණඹක් අයිික ිකමඵන්මන් දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුට. 
එභ නිහ මේ ඉඩේ ප්රිකඳත්ිකඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට ඔඵතුභහ 
ටයුතු මනොයන්මන් ඇයි කිඹන හයණඹ රුණහය ඳළවළදිලි 
යන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

භහ හිතන විධිඹට ඔඵතුභන්රහ වුරුත් ක්රිඹහත්භ මනොශ ඒ 
ඉඩේ ප්රිකඳත්ිකඹ භභ තභයි ක්රිඹහත්භ යන්මන්.  

මභමතක් ල් ඒ ඉඩේර විලහර ලමඹන් ජනතහ ඳදිාංචි 
මරහ හිටිඹහ. භවය මේලඳහරනඥයින් ජනතහ ඳදිාංචි යරහ, 
අඳට රළබිඹ යුතු ඵදු මුදල් රළමඵන්මන් නළතු ගිඹහ. 
අනයමඹන් ඳදිාංචි මරහ ඉන්න ඒ ජනතහට වනඹක් 

ළරසීභ වහ භභ අභහතය භණ්ඩරඹට විමලේ ළබිනට් 
න්මේලඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අනු ඳසුගිඹ හරඹ වහ ඵදු 
මුදල් අඹ ය නිමින් සිටිනහ. දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුමේ 

ප්රමඹෝජනඹ වහ අනලය ඉඩේ ඳභණක් -අපි දුේරිඹ භහර්ඹක් 
ඳශල් යනහ නේ, ඒ වහ අලය ඉඩේ ප්රභහණඹ තඵහ මන, 
දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුට අලය මොඩනළඟිලි වදන්න අලය 

ඉඩේ තඵහමන, අනලය ඉඩේ ඳභණක්- දුේරිඹ රඥහ ඳනමත් 
ිකමඵන රහයඹට අවුරුදු ඳවට ඵදු දීමේ ක්රභමේදඹට අනුභළිකඹ 
ත්තහ. අනුභළිකඹ න්නමොට භභ ළබිනට් භණ්ඩරඹට 

හනුේපිත ඉදිරිඳත් ශහ, ඒ අඹට එ ය arrears එ 
මන්න ඵළවළ, arrears එ මන්න අවුරුේද හරඹක් 
මදන්න, ඒත් එක්භ arrears එ සිඹඹට 50ක් මරහ, ඉතුරු 
ටි ඉතුරු ඵදු මුදල් භඟ මන්න අසථහක් රහ මදන්න 

කිඹරහ. ඒ ළබිනට් න්මේලඹ දළනට භහ මදට ඳභණ මඳය 
අනුභත මරහ ිකමඵනහ. 

 
ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භභ කිඹන්මන්, වදපු ප්රිකඳත්ිකඹ ක්රිඹහත්භ මශොත්, මේ 

ිකමඵන ඵයඳතශ ළටලු විමනහ කිඹරහයි. රු ඇභිකතුභනි, 
පූර්හමීන්ට හමේභ ඳසුහමීන්ට ඳහ මේ යහමුමන් එළිඹට 
ඹන්න ඵළරි න විධිඹට ඒ ප්රිකඳත්ිකඹ ක්රිඹහත්භ යන්න 

කිඹරහයි භහ ඉල්රන්මන්.  
 

 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

තීයණඹත් භඟභ ප්රිකඳත්ිකඹට අනුත මරහ ිකමඵනහ. 
දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තුමේ ඉදිරි දියුණු වහ අලය ඉඩේ ඵදු 

මදන්න පුළුන්භක් නළවළ. අනලය ඉඩේ ටි මේ රහයඹට 
ඵදු මදන්න පුළුන්, යජමේ තක්මේරුරුමේ තක්මේරු අනු. 
ඒ නිහ ඒ ප්රිකඳත්ිකඹ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. වළඵළයි නහරි 
ාංර්ධනඹ වහ න ඉඩේ ිකමඵනහ නේ, ඒ වහ විමලේ 

ළබිනට් න්මේල මනළල්රහ ඒහ අනුභත ශහට ඳසමේ යජමේ 
රඹතනරට -ඳහරක් වදන්න, ඉසපිරිතහරඹක් වදන්න, 
නළත්නේ මනත් මඳොදු ළඩක් වහ- අලය ඉඩේ රඵහ දීමේ 

ප්රිකඳත්ිකඹ අපි තවවුරු යනහ. ‘ 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අාං 4 - 1407/'16 - (3),  රු ඵන්දුර ුවණර්ධන 
භවතහ. 

47 48 

[රු  ඩරස අරවප්මඳරුභ  භවතහ] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ප්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ිකඹක් ල් ඉල්රහ 

සිටිනහ. 
 

ර නය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ. 
றணரம ற்சநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 උම ඔය වයඳිතිමයන් ඩාඩවට ඳත්වවන්: සහන  
உர ஏர கதத்றட்டத்றணரல் தரறக்கப்தட்சடரர்: 

றரம்  
PEOPLE AFFECTED BY UMA OYA PROJECT: RELIEF 

   1467/’16 
5. ගරු චමින්ද විමජ්සිරි මහත 

(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහික ප්රිකඳත්ික වහ රර්ික ටයුතු 

අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) උභහ ඔඹ ාංර්ධන යහඳෘිකඹ මවේතුමන් ඵදුල්ර 
දිසත්රික්මේ ජනතහ විලහර ඩාඩහට රක් ව ඵ 

පිළින්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ යහඳෘිකඹ නිහ ඩාඩහට ඳත් ව 
ඳවුල් ාංයහ වහ අදහශ ප්රහමේය ඹ මල්ේ 

මොට්ඨහ මර්ද; 

 (iii) එභ යහඳෘිකමඹන් ඩාඩහට ඳත් ව ජනතහට වහ 
වන රඵහ මදන මර මේසඨහධියණඹ 

තීන්දුක් රඵහ දී ඇික ඵ දන්මන්ද; 

 (iv) එමේ නේ, එභ අධියණ නිමඹෝඹට අනු, 
උභහ ඔඹ ාංර්ධන යහඳෘිකඹන් ඩාඩහට ඳත් ව 
ජනතහට වන රඵහ දීභ වහ අභහතයහාංලඹ 

න්නහ පිඹය මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

(ර) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
தற அமச்ெதம் செற சகரள்மககள் ற்தம் 

சதரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதரணமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) உர ஏர அதறறதத்றக் கதத்றட்டம் கர 

ரக ததுமப ரட்டத்மச் செர்ந் க்கள் 

சததபறல் தரறக்கப்தட்டுள்பரர்கள் ன்தம 

ற்தக்சகரள்கறன்நரர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆசணறல், இக்கதத்றட்டத்றன் கரரக 

தரறக்கப்தட்ட குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக 

ற்தம் ற்தைமட தறசெ செனரபர் தறரறவுகள் 

ரம ன்தமத்ம்; 

 (iii) இக்கதத்றட்டத்றணரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப 

க்களுக்கு உடணடிரக றரம் ங்கு 

ரத உர்லறன்நம் லர்ப்தபறத்துள்ப 

சன்தம அநறரர ன்தமத்ம்; 

 (iv) ஆசணறல், சற்தடி லறன்நக் கட்டமபக் 

கம,  உர எர அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டத்றணரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப 

க்களுக்கு றரம் ங்குற்கு அமச்சு 

சற்சகரள்ளும் டடிக்மககள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச் ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 
  

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that people of Badulla were 
subjected to immense pressure as a result of the 
Uma Oya Development Project; 

 (ii) if so, the number of families affected by the 
aforementioned Project and the names of the 
respective Divisional Secretariat Divisions; 

 (iii) whether he is aware that a Supreme Court 
ruling has been issued stating that people 
affected by the aforesaid project be granted 
immediate relief; and 

 (iv) if so, the steps that the Ministry will take to 
grant relief to people affected by the Uma Oya 
Development Project? 

(b) If not, why? 

 
ගරු මහින්ද අම වී  මහත (ධීව  හ ජලජ සේඳත් 

සංවර්ධන අමතය සහ මහවලි සංවර්ධන  ජය 
අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்சநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அமச்ெதம் கரலி அதறறதத்ற 

இரஜரங்க    அமச்ெதம்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහික ප්රිකඳත්ික 
වහ රර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹට 

පිළිතුය මදනහ. 

(අ) (i) උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ ාංර්ධන යහඳෘිකමඹහි 
ප්රධහන උභඟ ළනීමේ දී අනමප්ක්කත සිදු ව ජර 
හන්දු මවේතුමන් ඵදුල්ර දිසත්රික්මේ 
ඵණ්ඩහයමර, ඇල්ර, වපුතමල් ඹන ප්රහමේය ඹ 
මල්ේ මොට්ඨහර උභාං භහර්මේ ජර 
හන්දු සිදු ව මොටසරට රන්න පිහිටි 
භවය ප්රමේලර ළිාං සිඳී ඹෆභ වහ නිහර ඉරි 
තළලීේ රදිඹ නිහ එභ ජනතහට අහිතය 
ඵරඳෆේ ඇික ව ඵ හර්තහ වී ඇත. 

 (ii) උභහ ඔඹ ප්රධහන උභම  ජර හන්දුට ඉවළින් ව 
ප්රමේල ජනහකීර්ණ ප්රමේල  ව අතය, මේ න විට 
ඵණ්ඩහයමර ප්රහමේය ඹ මල්ේ මොට්ඨහමේ 
නිහ 2,871ක් ද, ඇල්ර ප්රහමේය ඹ මල්ේ 
මොට්ඨහමේ නිහ 1,239ක් ද, වපුතමල් 
ප්රහමේය ඹ මල්ේ මොට්ඨහමේ නිහ 78ක් ද 
ඵරඳෆභට රක් වී ඇික ඵ හර්තහ වී ඇත. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (iii) මේසඨහධියණමේ මේ ේඵන්ධමඹන් මලි 
අයිිකහසිේ මඳත්භක් විබහ න අතය, 
ඵරඳෆභට රක් ව ජනතහට වන ළරසීභ 
ේඵන්ධමඹන් ඹේ නිමඹෝ නිකුත් ය ිකමේ. ඒ 
අනු, ඳඹනු රඵන වන පිළිඵ විටින් විට 
මේසඨහධියණඹට හර්තහ යනු රළමේ. 

 (iv) ජර හන්දු ඇික ව වහභ ඵරඳෆභට රක් ව 
ජනතහට වන ළරසීභ රයේබ යන රදී. ඒ 
අනු ඩාඩහට ඳත් ව ජනතහට වන රඵහ දීභ 
වහ ඳවත පිඹය මන ඇත. 

 1. ඳහනීඹ ජරඹ ඵවුර් භඟින් මඵදහ දීභ. 

 2. අර්ධ වහනි ව නිහ වහ යජමේ තක්මේරුරු 
විසින් නිර්ණඹ යන ඳරිදි න්දි මවීභ. 

 3. පූර්ණ වහනි සිදු ව නිහ වහ යජමේ 
තක්මේරුරු විසින් නිර්ණඹ යන ඳරිදි 
ප්රිකසථහඳන පිරිළඹ මවීභ වහ විල්ඳ නි 
ඳදිාංචිඹ වහ මල් කුලී මවීභ. 

 4. ඌ ඳශහත් ෘකර්භ අධයක්යඹහ විසින් 
නිර්ණඹ යන ඳරිදි හ වහනි වහ න්දි මවීභ. 

 5. අිකරු ජනහධිඳිකතුභහ විසින් භවළලි ාංර්ධන 
වහ ඳරිය අභහතයයඹහ ලමඹන් ඉදිරිඳත් යන 
රද අාං 17/0071/704/002 වහ 2017.01.10 දින 
ඉදිරිඳත් යන රද අභහතය භණ්ඩර ාංමේලඹට 
රද අනුභළිකඹ ප්රහය ඵරඳෆභට රක් ව ජනතහට 
න්දි මවීභ ඇතුළු අමනකුත් වන ළරසීභ. 

(ර) ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු චමින්ද විමජ්සිරි මහත 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පිළිතුය රඵහ දීභ ළන රු අභහතයතුභහට සතුිකන්ත මනහ.  

රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහට අභත වුණහ, වහලිඇශ ප්රහමේය ඹ 

මල්ේ මොට්ඨහඹ තුශත්, ළලිභඩ, ඌ ඳයණභ ව 
වපුතමල් ප්රහමේය ඹ මල්ේ මොට්ඨහරත් විලහර පිරික් උභහ 
ඔඹ ප්රලසනඹ නිහ යනඹට රක් මරහ ඉන්න ඵ.  

රු ඇභිකතුභනි, භමේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්නේ. 
ළබිනට් අනුහය මිටුට  ඔඵතුභහ ඇතුශත් වුණහට ඳසමේ 
ඉතහ ඉක්භනින් ඔඵතුභහ ඒ ප්රමේලඹට රහ. ඒ හමේභ ඔඵතුභහ 

වන් යපු විධිඹට මේ ෆභ ඳවුරටභ මේ වන සිඹල්ර රඵහ 
දීභත් තයඹයි.  භහ ඵණ්ඩහයමර රනමේ එක්ත් ජහික 
ඳක්මේ ප්රධහන ාංවිධහඹයඹහ. ඊමේ ඔඵතුභහ ඒ ප්රමේලමේ 
රයේබ ශ ජර යහඳෘිකඹ ටයුතුරට  වබහගි වුණහ. 

වළඵළයි, ඒ මරහමේ එතළන ිකබුණු ජන වබහගිත්ඹ පිළිඵ 
ඔඵතුභහට ළටහුණහද දන්මන් නළවළ. දවමදමනකුට ඩහ අඩු 
පිරික් තභයි එතළනට වබහගි වුමණ්, රු අභහතයතුභනි. ඒ 

ප්රමේලමේ ජීත් න පුේරඹකු වළටිඹට භහ දන්නහ, රර්ිකභඹ 
වහ ාංසෘිකභඹ ලමඹන් ඒ ප්රමේලමේ ජන ජීවිතමේ සිඹලු 
ටයුතු මේ න විට අඩඳණ මරහ ික මඵන ඵ. රු ඇභිකතුභනි, 

ඔඵතුභහට විනහඩි 5ක් ඉන්න ඵළරි වුණහ අය ඉරිතරහ ිකබුණු මදය. 
2014 මදළේඵර් 26ළනි දහ තභයි ඳශමුළනි දිඹ හන්දුත් එක් 
ඉරිතළලීේ මරහ  ඒ මල්ර ඳළලීේ ඇික වුමණ්. ඒ පිරිත් තභ 

ඒ නිහර ඉන්නහ. මේ අවුරුේමේ අමප්රේල් භහමේ 17ළනි දහ 
තභයි අනික් ජර හන්දු රමේ. විලහර ඉරිතළලීේ ව 

නහඹඹෆේරට රක්වුණු මල්රට අපි පූර්ණ වහනි න්දි 

දුන්නහට, ඒ මුදර අයමන මල් ව ඉඩේ රඵහළනීභට 
වළකිඹහක් නළවළ. අඳටත් දළන් ඒ ඵහධහ ිකමඵනහ. ළබිනට් 
අනුභළිකඹක් ිකබුණත් න්න ඉඩේ නළවළ. ඒ ජනතහට ඉඩේ 
න්න ඵළරි වුණහ. ඒ ජන ජීවිතමේ ිකමඵන මේ ළඵෆ ප්රලසන ටි 

වුමනහ නිමින්, ඉතහ මටිහලීන ඒ ප්රලසන ටි වින්න 
පුළුන් ළඩ පිළිමශක් ඔඵතුභහ වුමනහ ත්තහද, එමවභ නේ ඒ 
ළඩ පිළිමශ කුභක්ද කිඹහ කිඹන්න පුළුන්ද?  

 

ගරු මහින්ද අම වී  මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඊ මේ අපි ජර යහඳෘිකඹක් විෘත ශහ. 
එභඟින් ඳවුල් එක්දවසමදසිඹ ණනට ජරඹ ළඳමඹනහ. ඒ 
සිඹලු ටයුතු යරහ, ඒ මේල් ාංවිධහනඹ ය ිකබුමණ් ජර 

ේඳහදන භණ්ඩරඹයි. ඒ වහ මරය ප්රිකඳහදන රඵහදී ිකබුමණ් 
භවළලි ාංර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාංලමඹන්.  ඒ නිහ  තභයි 
භභ ඒ ටයුත්තට ේඵන්ධ වුමණ්.   ඒ ටයුත්මතන් අනතුරු 

ඊමේ ව භභ වදිසිමේභ ඒ යහඳෘික හර්ඹහරමේ ප්රික 
භහමරෝචන රැසවීභක් ඳළළත්වහ. එහිදී වන් වුණු හයණහ 
අනු මේ න විට ඒ ටයුතුර ළරකිඹ යුතු ප්රිකඹක් 
ිකමඵනහ. 

එහිදී  මේ නිහරට න්දි රඵහ දීරහ ිකමඵනහ. නමුත් 
ඔඵතුභහ කිඹපු රහයඹට විල්ඳ ඉඩේ රඵහ දීමේ ළටලුක් 
ිකමඵනහ. ඒ වහ ඉඩේ මදක් වුමනහමන ිකමඵනහ.  එභ 

තු ඉඩේ ඳයහමනත් ිකමඵනහ. නමුත්, මොඩනළඟිලි 
ඳර්මේණ රඹතනඹ -NBRO රඹතනඹ- හර්තහක් රඵහ දීරහ 
ිකමඵනහ, තභ ඒහමේ සිකය නිහ ඉදි යන්න එඳහ කිඹරහ. ඒ 

අඹ කිඹන්මන්, අලය නේ ඒ තළන්ර තහහලි නිහ ඉදි ය 
න්න කිඹරහයි. එහි ඹේ වහනිඹක් සිදු වුමණොත් ඒ ළටලු පිළිඵ 
තදුයටත් විභර්ලනඹ යන්න ඕනෆ නිහ ත මටි හරඹක් එභ 

ටයුතුලින් ශකින්න කිඹරහයි කිඹන්මන්.  ඒ නිහ අපි ඒ ඉඩේ 
රඵහ දීරහ නළවළ. ඊට අිකමර් ඊමේ දිනමේ අපි කිේහ, "කිසිඹේ 
මවෝ ඉඩභක් ිකමඵනහ නේ ඒ ඳයහ ළනීභට ටයුතු යන්න, 

ඒ අලය මරය ප්රිකඳහදන රඵහ  මදන්නේ" කිඹරහ. ඒ හමේභ ත 
ළටලුක් ිකබුණහ. එභ නිහ න්දි රඵහ න්නහ එ පිරික් 
මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යරහ ිකබුණහ, "නිහඹ ඉත් යරහ 
න්දිඹ න්න" කිඹන මොන්මේසිමඹන් පිටට ඹන්න කිඹරහ. ඒ 

වහත් අපි අලය උඳමදස රඵහ දුන්නහ, ඒ රහයමඹන් ටයුතු 
යන්න කිඹරහ.  ප්රමේලමේ එභ ටයුතු මනුමන් මේ නවිට 
රුපිඹල් මිලිඹන 400 විතය මුදරක් න්දි විධිඹට විඹදේ යරහ 

ිකමඵනහ.  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු චමින්ද විමජ්සිරි මහත 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහ වන් යන්මන් න්දි රඵහ මදන 
එ පිළිඵ තභයි. නමුත් ප්රහමඹෝගි ත්මතොත්, ඒ අඹමේ ජන 
ජීවිතඹ ඉතහභත්භ දුක්තවත විධිඹට තභයි ඔවුන් ත යන්මන්.  

භමේ මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි, රු ඇභිකතුභනි. 
ඇත්තටභ  යජඹක් වළටිඹට අමප් භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් මේ න්දි 
මනු රඵනහ කිඹන හයණඹ තභයි අඳට ළටමවන්මන්. 

වළඵළයි, මේ "ෂයහේ" කිඹන ඉයහන භහභ එක් තභයි අපි 
ගිවිසුේත මරහ ිකමඵන්මන්. එභ මොන්ත්රහත්තුමේ ිකමඵන 
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දුර්රතහක් මවේතුමන් මේ සිදු වුණු නිහ, එභ ගිවිසුමේ 

වන් රයක්කත තළන්ඳතු -bond එ- අයමන අමප් ප්රමේලමේ 
ජනතහට  තත් ලක්ිකභත් රධහය, උඳහය රඵහ මදන්න අඳට 
පුළුන්භක් නළේද? 

රු ඇභළිකතුභනි, භභ මේ ළන දිගින් දිටභ ථහ ය 

ිකමඵනහ. එභ රඹතනඹ නිමඹෝජනඹ යන භවය 
නිමඹෝජිතඹන් අඳ වමුමන්න එන ඵත්  භභ මේ මේරහමේ 
කිඹන්න ඕනෆ. ඒ අඹ කිඹනහ, "මේ ේඵන්ධ ළඩිඹ ථහ 

යන්න එඳහ, අපි ඔඵතුභහට යන්න පුළුන් උඳහයඹක් 
යන්නේ, අපි උඳහය යරහත් ිකමඵනහ" කිඹරහ.   ඔඵතුභහ 
ඒහට ේඵන්ධ මනහ කිඹරහ භභ හිතන්මන් නළවළ.  ඔඵතුභහ 

එමවභ ේඵන්ධ මන්මන් නළික ඵ අපි දන්නහ.  නමුත් භවය 
නිරධහරින්මේ එළනි භළදිවත්වීේ, මේලඳහරන භළදිවත්වීේ මේ 
ේඵන්ධ ිකමඵනහ.  ඒ නිහ  මේ bond එ නිදවස මනොය, 

මේ භහභ රයක්හ යමින් ඌ ඳශහමත් ජනතහ අයණ 
යන ළඩ පිළිමශක් ිකමඵනහද කිඹන එ පිළිඵ භට මඳොඩි 
ළඹක් ිකමඵනහ, රු ඇභිකතුභනි.  ඒ තයඹක්ද?  

 
ගරු මහින්ද අම වී  මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මභභ භහභ රයක්හ කිරීමේ කිසිදු අලයතහක් අඳට 

නළවළ. අභහතයහාංලඹ විධිඹට ව අිකරු ජනහධිඳිකතුභහත්  මභභ 
මොන්ත්රහත්තු යන රඹතනඹ පිළිඵ ිකමඵන ළටලු   ඉතහභ 
ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් යරහ ිකමඵනහ. මේ මතෝයහ ළනීභ පිළිඵ 

ව ඔවුන්මේ අත් දළකීේ පිළිඵ ිකමඵන ප්රලසන ේඵන්ධමඹන් 
විටින් විට ථහ යරහ ිකමඵනහ. එභ නිහ එළනි ප්රලසනඹක් 
නළවළ. ඒ හමේභ දළනට ඔවුන්මන් ඹේ ඹේ අඹ කිරීේ යමනත් 

ිකමඵනහ. ජර ටළාංකි රඵහ දීභ, ජරඹ මඵදහ වළරීභ ව මලි 
මවීේ ටයුතු මශේ ෂයහේ රඹතනමඹන් රඵහ ත් මුදල්ලින්. 
ඒ කීභ ඔවුන්ට ඳළමයනහ. ඒ හමේභ මේ න විට 

යක්ණමඹන් ව එභ රඹතනමඹන් අඹ ය න්මන් මොඳභණ 
මුදරක්ද කිඹන එ පිළිඵ හච්ඡහ යමින් ිකමඵනහ. අඳට 
එභ මුදල් අඹ ය න්නහ මතක් ඉන්න ඵළරි නිහ තභයි  යජඹ, භව 

බහණ්ඩහහයමඹන් මුදල් මඹොදරහ අලයතහ භත ජනතහට 
ඩිනේ වන රඵහ දීමේ  ටයුතු ක්රිඹහත්භ යන්මන්. මභභ 
ප්රලසනඹ නියහයණඹ ය ළනීභ වහ ජර ටළාංකි 8,000ට ළඩි 
ප්රභහණඹක් මේ න විට රඵහ දීරහ ිකමඵනහ කිඹරහ භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්න ළභළිකයි. ඳහනීඹ ජර හිඟඹ තභයි ිකමඵන ප්රධහනභ 
ප්රලසනඹ. මේ න විට ජර ටළාංකි 8,000ට ළඩි ප්රභහණඹක් රඵහ 
දීරහ ිකමඵනහ.  

එභ ටයුත්මතන් මොටක් "ෂයහේ" කිඹන භහමභන් 
තභයි සිදු ය ිකමඵන්මන්. ඒ හමේභ ඵවුර් විලහර ප්රභහණඹක් 
මඹොදහ ිකමඵනහ. එභ ඵවුර් මඹොදහ ිකමඵන රඹතනලිනුත් 

මුදල් රඵහ දී ිකමඵනහ. ඒ හමේභ එභ ටයුතු ප්රභහද මන නිහ 
ව ප්රභහණත් මනොන  නිහ යජඹත් ඒ වහ භළදිවත් මරහ 
ිකමඵනහ. ඒ හමේභ ඊමේ විෘත ශ ජර මඹෝජනහ ක්රභ ඇතුළු 

ජර මඹෝජනහ ක්රභ විෘත කිරීභට විතයක් මිලිඹන 342ක් විඹදේ 
ය ිකමඵනහ. ඒ හමේභ ගිඹ ිකමේ ළබිනට් භණ්ඩරඹ භඟින් 
අනුභත ශහ, මිලිඹන 20,000 ත ජර යහඳෘිකඹක් යජඹ භගින් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභට. එඹ, විල් ඵණ්ඩහයමර ජර යහඳෘිකඹ. ඒ 

හමේභ මදමභෝදය ජර යහඳෘිකඹ මේ භහමේ 27 ළනි දහ විෘත 
යන්න ටයුතු යනහ. දළනට මිලිඹන වහයසිඹ ණන 
මුදරක් මභභ ටයුතුරට විඹදේ ය ිකමඵනහ.  

ඊටත් අිකමර් -එභ මුදරට අිකමර්- භහර් ඉදි ය ළනීභ 
වහ මිලිඹන 167ක් මේ නවිට රඵහ දීරහ ිකමඵනහ. ත 
මිලිඹන 100ක් ඉදිරි දිනර රඵහ මදනහ. ඒ හමේභ ළේ 

ප්රිකාංසයණඹ යන්න අලය මරය ප්රිකඳහදන රඵහ දීරහ 

ිකමඵනහ. ඳහල් 24ක් මොඩනන්න අධයහඳන අභහතයහාංලඹ, 
මර්ඛීඹ අභහතයහාංලඹ මරය ප්රිකඳහදන රඵහ දීරහ ිකමඵනහ. මේ 
විධිඹට  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාංලඹ ඇතුළු විවිධ 
අභහතයහාංල වහ විවිධ රඹතන ළඩි ඵයක් එභ ප්රමේලඹට මඹොමු ය 

ිකමඵනහ. ඒමන් අදවස යන්මන් නළවළ, ඹේ අහර්ථ ඵක් 
ඇික මරහ ිකමඵනහ නේ, ඒට මේ භහභ  කි යුතු නේ ඒ 
අඹමන් අඹ ය ළනීමේ කීමභන් මිමදනහ කිඹන එ. එභ 

කීමභන් මිමදන්න මනොමයි, ඒ ටයුත්ත සිේධ මනේ 
ජනතහට වන රඵහ දීමේ යජමේ කීභ බහය මන තභයි එභ 
ටයුත්ත ය ිකමඵන්මන්. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුිකයි. 
 

ත්රසතවදය වළක්වීමේ ඳනත යටමත් අත් 
අඩංගුවට ගත් පුේගලයන් : මචෝදන 
தங்கரத் டுப்தைச் ெட்டத்றன்கலழ் 

மகதுசெய்ப்தட்சடரர்: குற்நச்ெரட்டுக்கள் 
PERSONS ARRESTED UNDER PREVENTION OF TERRORISM 

ACT: CHARGES  
     1514/’17 

6. ගරු උදය රභත්ගේමන්පිල මහත 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன)   

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නීිකඹ වහ හභඹ ව දක්කණ ාංර්ධන 
අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ත්රසතහදඹ ළශළක්වීමේ ඳනත ඹටමත් ර් 
2013 සිට 2016 දක්හ  හරඹ තුශ 
අත්අඩාංුවට ත් ළරුන් ාංයහ 
ර්ඹ අනු මන් මන් ලමඹන් 
මොඳභණද; 

 (ii) එභ ත්රසතහදී ළරුන්ට එමයහි ිකමඵන 
මචෝදනහ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 
(ර) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 
ெட்டதொம், எளங்கும் ற்தம் சற்கு அதறறதத்ற அமச்ெமக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) (i) தங்கரத் டுப்தைச் ெட்டத்றன் கலழ் 2013ஆம் 

ஆண்டு தொல் 2016ஆம் ஆண்டு மரண 

கரனப்தகுறக்குள் மகது செய்ப்தட்டுள்ப 

ெந்சக தர்கபறன் ண்றக்மக ஆண்டு 

ரலறரக ணறத்ணறச ரது ன்தமத்ம்; 

 (ii) சற்தடி தங்கர ெந்சக தர்களுக்கு 

றரக உள்ப குற்நச்ெரட்டுக்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

53 54 



ඳහර්ලිමේන්තු 

 (i) the number of suspects arrested during the 
period from year 2013 to 2016 under the 
Prevention of Terrorism Act, in each year 
separately; and   

 (ii) the charges leveled against those terrorist 
suspects? 

(b) If not, why? 
 

ගරු සගල  ත්නයක මහත (නීතිය හ සමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க - ெட்டதொம் எளங்கும் ற்தம் 

சற்கு அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i)  

 

 

 

 

 

 (ii) ත්රසතහදී ක්රිඹහහයේර නියත වීභ පිළිඵ 
ළඹ භත තභයි අත්අඩාංුවට අයමන 
ිකමඵන්මන්. නමුත් ළඩිපුය විභර්ලනඹ යමන 
ඹේදී, මනත් මචෝදනහ භත නඩු ඳළර අසථහත් 
ිකමඵන ඵ මඳනී ඹනහ. භභ උදහවයණ කිහිඳඹක් 
කිඹන්නේ. "භමවසත්රහත් අධියණඹ භගින් 
නිදවස ය ඇත." ඹනුමන් වන් මනහ. ඒ, 
අත්අඩාංුවට අයමන දින කිහිඳඹට ඳසු. ඊට 
ඳසු ත ිකමඵනහ, "හභහනය නීිකඹ ඹටමත් නඩු 
ඳයහ ඇත.", "යක්කත ඵන්ධනහහයත ය ඇත. 
නඩු ළවීභට නිඹමිත ඇත." ඹනුමන්. මේ 
හමේ විවිධ මචෝදනහ භත තභයි ඳසු නඩු ඳයහ 
ිකමඵන්මන්. නමුත් මුලින් ළ පිට අයමන 
ිකමඵන්මන්, ත්රසතහදඹ ළශළක්වීමේ ඳනත 
ඹටමත්යි.  

(ර) ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු උදය රභත් ගේමන්පිල මහත 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි. 
රු අභහතයතුභනි, අඳ හමේ මනොමයි, තමුන්නහන්මේරහ ඳසුගිඹ 
ඡන්ද මදමක්දී භ මඳොමයොන්දුක් දුන්නහ, ත්රසතහදඹ ළශළක්වීමේ 

ඳනත අරාංුව යනහ කිඹහ. එමවභ කිඹහ ර රණ්ඩුක් එභ 
ඳනත ඹටමත් දිගින් දිටභ අත් අඩාංුවට ළනීේ සිදු යන්මන් 
ත්රසතහදඹ ඹළි නළඟී සිටීමේ ප්රණතහක් තමුන්නහන්මේරහ දකින 

නිහද?    

 

ගරු සගල  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු ථහනහඹතුභනි, ත්රසතහදඹ ළශළක්වීමේ ඳනත 
මනුට අලුත් ඳනත් මටුේඳතක් මන ඒභ වහ අඳ දළන් 

ටයුතු යමන ඹනහ. මේ අසථහමේ අඳ ත්රසතහදඹ 

ළශළක්වීමේ ඳනත බහවිත යන්මන් නළවළ.  දළන් භහ වඹ සිට 
අඳ එඹ ඳහවිච්චි යරහභ නළවළ. එළනි තත්ත්ඹක් උදහ මරහ 
නළවළ. භහ ඉවිකන් කී ඳනත් මටුේඳත ඳහර්ලිමේන්තුට මන 
එන්නත් අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඊට අදහශ තත් ටයුතු 

ටික් ිකමඵනහ. ඒ ඳනත් මටුේඳත ේඵන්ධමඹන් අඳ දළනට 
ටයුතු යමන මොස ිකමඵන රහයඹ ළන රු භන්ත්රීතුභහට 
ඕනෆ නේ ඳසු ඳළවළදිලි ය මදන්න භට පුළුන්. ඒ ඳනත් 

මටුේඳත ස මරුණු මුල් අදිමේදී එඹ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
ඊට අදහශ හය බහටත් ඉදිරිඳත් මරුණහ. එභ මිටුමේ 
අදවසුත් අඳට රළබී ිකමඵනහ.  

 

ගරු උදය රභත් ගේමන්පිල මහත 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ මදන අතුරු ප්රලසනඹ මභමේයි. 

ත්රසතහදඹ ළශළක්වීමේ ඳනත ඹටමත් වමුදහ බුේධි අාංල 
නිරධහරින් අත් අඩාංුවට ළනීභක්, යහළනීභක් සිදු ය 
ිකමඵනහද?  

 

ගරු සගල  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ පිළිඵ රුණු විභහ කිඹන්න 

භට පුළුන්. භහ දන්නහ තයභට නේ දළනට එමවභ න්මන් නළවළ. 
නමුත් භහ ඒ ළන වරිඹහහය මොඹහ ඵරහ එතුභහට කිඹන්නේ. 
එතුභහ භමන් ඒ ප්රලසනඹ ලින් අහ ිකබුණහ නේ, ඒට 

උත්තයඹක්  ඳළවළදිලිභ මදන්න  ිකබුණහ.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එභ උත්තයඹ ඳසු රඵහ මදන්න ඔඵතුභහට පුළුන් මන්ද? එඹ 
ඳසු රඵහ මදන්න, රු අභහතයතුභහ.                                                                                                                                                                                                                                      

       

නමඟනහි  ඳළමත් ජතික ඳසල් : 

විදුහල්ඳතිවරු 
கறக்கு ரகரத் செற தரடெரமனகள்: அறதர்கள் 
NATIONAL SCHOOLS IN EASTERN PROVINCE:  PRINCIPALS  
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7. ගරු මස යිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහත 
(ரண்தைறகு செறட் அலி மரயறர் சௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ:   
(අ)  නළමනහිය ඳශහමත් ජහික ඳහල් වහ, 
            (i)   අනුභත විදුවල්ඳිකරුන් ාංයහ  මර්ද; 
            (ii)  දළනට මේඹ යන විදුවල්ඳිකරුන්මේ නේ 

ව ඔවුන්මේ මේණ  මර්ද; 
           (iii)  යහජය මේහ මොමින් බහමේ අනුභිකඹ 

ඇික මේඹට මඹොදහ ඇික 
විදුවල්ඳිකරුන්මේ නේ මර්ද; 

 (iv)  යහජය මේහ මොමින් බහමේ අනුභිකමඹන් 
මතොය ඳත්වීේ රළබ විදුවල්ඳිකරුන්මේ නේ 
ව එභ ඳත්වීේ අනුභත ශ නිරධහරිඹහමේ 
නභ මර්ද? 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

55 56 

[රු  උදඹ ප්රබහත් ේභන්පිර  භවතහ] 

ර්ඹ අත්අඩාංුවට ත් 

ළරුන් ාංයහ 

2013 156 

2014 252 

2015 128 

2016 160 
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(ර)  (i)  යහජය මේහ මොමින් බහමේ මල්ේයඹහ 
වළය මනත් නිරධහරිඹකු විසින් ජහික 
ඳහල්ර විදුවල්ඳිකරුන්ට ඳත්වීේ ලිපි 
නිකුත් කිරීභ නිසි පිළිමශ න්මන්ද; 

 (ii)  මභඹ නිළයදි කිරීභට පිඹය නු රඵන්මන්ද; 
 (iii)  එමේ නේ, ඒ දහද; 
 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 
(ඇ)  මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அமச்ெமக் சகட்ட றணர: 

(அ) கறக்கு ரகரத்றலுள்ப செற தரடெரமனகள் 

சரடர்தரக, 

 (i) அறதர்களுக்கரண அங்கலகரறக்கப்தட்ட தறற 

மத்ம்; 

 (ii)  ற்சதரம அறதர்கபறன் சதர்கமப அர் 

கபறன் த்துடதம்; 

 (iii)  தகறங்க செம ஆமக்குளறன் அங்கலகர 

த்றன் சதரறல் தறக்கு அர்த்ப்தட்டுள்ப 

அறதர்கபறன் சதர்கமபத்ம்; 

 (iv)  தகறங்க செம ஆமக்குளரல் அங்கலகரறக் 

கப்தடரதுள்ப றணங்கமபக் சகரண்டிதக்கும் 

அறதர்கபறன் சதர்கமபத்ம் அந் 

றணங்கமப அங்கலகரறத் அலுனரறன் 

சதமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு சரறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தகறங்க செம ஆமக்குளச் செனரபரல் 

அன்நற செற தரடெரமனகபறல் உள்ப 

அறதர்களுக்கரண றணக் கடிங்கமப 

ங்குது எளங்கு தொமநரகுர ன்தமத்ம்; 

 (ii) அமச் ெலர்செய்ற்கு டடிக்மக 

சற்சகரள்பப்தடுர ன்தமத்ம் 

 (iii)  அவ்ரசநணறல் ப்சதரது ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு சலும் சரறறப்தரர? 

(இ)  இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  approved cadre of the principals; 

 (ii)  the names of the present principals with their 
grades; 

 (iii)  the names of the principals who have been 
posted on the approval of the Public Service 
Commission; and 

 (iv)  the names of the principals whose appointments 
have not been approved by the Public Service 
Commission and the name of the officer 
approved such appointments; 

 with regard to the National Schools in Eastern 
Province? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether it is in order to issue letters of 
appointments for principals in National Schools 

other than the Secretary of the Public Service 
Commission; 

 (ii)  whether action will be taken to rectify the same; 
and 

 (iii)  If so, when? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

(අ)  (i)  නළ මඟනහිය ඳශහමත් ජහික ඳහල් ිකවක් ඇික 
අතය අනුභත විදුවල්ඳිකරුන් ාංයහ 30කි.  

 (ii)  ඇමුණුභ 01හි වන් මයි.  

 (iii)  ඇමුණුභ 02හි වන් මයි.  

  ඇමුණුේ සභගත* යමි. 

 (iv)  ඔේ.  

  එස. දඹහඳයන් භවතහ. 

  භඩ/ ශිහනන්ද ජහික ඳහමල් හිටපු විදුවල්ඳික 
විහභ ඹෆමභන් අනතුරු එභ ඳහමල් සිටි 
මජයසඨතභ නිමඹෝජය විදුවල්ඳිකයඹහ ව එස. 
දඹහඳයන් භවතහ, එභ ඳහමල් විදුවල්ඳික 
තනතුමර් යහජහරි රයණඹට අධයහඳන 
අභහතයහාංලමේ මල්ේ විසින් ඳත් ය ඇත.  

  වන්නියසිංහේ ජයන්තන් මහත: 

  අේ/තේබිලුවිල් භධය භවහ විදයහරඹ ගිඹ මර් 
ජහික ඳහරක් ඵට ඳත් ය ඇික අතය, 
ඉන්ඳසු ජහික ඳහල් වහ විදුවල්ඳිකරු ඳත් 
කිරීමේ ේමු ඳරීක්ණඹක් මනොඳළළත්ව 
ඵළවින්, මභමතක් එභ ඳහර වහ සථීය 
විදුවල්ඳිකයමඹක් ඳත් ය මනොභළික අතය, එභ 
ඳහමල් විදුවල්ඳික තනතුමර් යහජහරි 
රයණඹට අධයහඳන අභහතයහාංල මල්ේ විසින් 
න්නිඹසිාංවේ ජඹන්තන් භවතහ ඳත් ය ඇත. 

  යූ.එේ. උපුල් කිත්සිරි මහත. 

  ත්රී/සිාංවර භධය භවහ විදයහරමේ විදුවල්ඳික මර 

සථීය විදුවල්ඳිකයමඹක් ඳත් යන මතක්, 
යහජය මේහ මොමින් බහමේ රයණ 
අනුභළිකඹට ඹටත් එභ ඳහමල් විදුවල්ඳික 
තනතුමර් යහජහරි රයණඹට අධයහඳන 

අභහතයාංල මල්ේ විසින් ඳත් ය ඇත. 

(ර) (i)  ජහික ඳහල්ර සිකය විදුවල්ඳිකරුන් ඳත් 
කිරීමේදී යහජය මේහ මොමින් බහමේ 
අධයහඳන මේහ මිටු විසින් සථීය ඳත්වීේ 

ලිපිඹක් නිකුත් යනු රඵයි. නමුත්, ජහික 
ඳහර විදුවල්ඳික තනතුය පුයප්ඳහඩු ව 
අසථහදී එභ පුයප්ඳහඩු වහ විධිභත් ඳරිදි 
නිරධහරිමඹකු ඳත් යන මතක් එභ ඳහමල් 
මජයසඨතභ නිමඹෝජය විදුවල්ඳිකයඹහ විදුවල්ඳික 
තනතුමර් යහජහරි රයණඹට ඳත් කිරීභ වහ 
යහජය මේහ මොමින් බහමේ මල්ේමේ PSC/
APP/07/262/2012 වහ 2016.06.29 දිනළික ලිපිඹ 
භඟින් අධයහඳන අභහතයහාංලමේ මල්ේට ඵරඹ 
ඳයහ ඇත. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii)  ජහික ඳහල්රට විදුවල්ඳිකරුන් ඳත් කිරීභ 

දළනටභත් විධිභත් සිදු යනු රඵයි. තද, 
ජහික ඳහල්ර ඳිකන පුයප්ඳහඩු ඩිනමින් 
පියවීභ වහ අධයහඳන අභහතයහාංලඹ මඹෝජනහ 

ශ "විදුවල්ඳික ාංචිතඹක් පිහිටුහ පුයප්ඳහඩු 
ඳිකන ජහික ඳහල්රට විදුවල්ඳිකරුන් ඳත් 

කිරීමේ ක්රභමේදඹ" වහ යහජය මේහ මොමින් 
බහමේ අධයහඳන මේහ මිටු විසින් අනුභළිකඹ 

රඵහදී ඇත. 

 (iii)  ඉවත ක්රිඹහ භහර්ඹ අනු ජහික ඳහල්ර 
විදුවල්ඳික පුයප්ඳහඩු පියවීභ වහ අදහශ පුත් ඳත් 
නිමේදනඹ ඩිනමින් පුත් ඳත්ර ඳශ කිරීභට 

නිඹමිතඹ. 

(ඇ) අදහශ මනොමේ. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අාං 8 - 1579/' 17- (1) රු හසුමේ නහනහඹක්හය 
භවතහ. 

 
 

ගරු වසුමේව නනයක්ක  මහත 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ික 
අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

ිකඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
 

ර නය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ. 
றணரம ற்சநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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කුරුණ්ගල - හබ ණ දුේරිය මර්ගය: මේඳළ 

හනි සහ වන්දි 
குதரகல் - யத தைமகறப் தரம: 

செரத்றப்தை ட்டஈடு  
KURUNEGALA-HABARANA RAILWAY TRACK: 

COMPENSATION FOR DAMAGED PROPERTY 

       
     1590/’17 

9. ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ 

- (1): 

(අ)  (i)  මඹෝජිත කුරුණෆර - වඵයණ දුේරිඹ භහර්මේ 
මුල් ළරළසභ මනස කිරීභට මභතයේ හරඹක් 

ත වමේ භන්ද; 

 (ii)  මභභ මන තුළින් භය න්මන් ඳයණ ළරළසභ 

අහර්ථ ඵද; 

 (iii)  එමේ නේ, එඹ ටවහ ළනීභ වහ මභතයේ 

හරඹක් ත වමේ භන්ද; 

 (iv)  එභ මන තුශ නහසික ශ භවජන මුදල් ව ඊට 
මොදුරු ව ජනතහට එල්ර ශ ඩාඩනඹ 

ේඵන්ධමඹන් නු රළබ ක්රිඹහභහර් මර්ද; 

 (v)  එභ ළරසුේ මද විසතය හර්තහ හිත මන 

මනභ ඉදිරිඳත් යන්මන්ද; 

 (vi)  මභභ දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීමේ මලි අලයතහ 

මර්ද; 

 (vii)  මභභ දුේරිඹ භහර්මඹන් මේඳශ වහනින්නන්ට 

න්දි මන්මන්ද; 

 (viii)  එමේ නේ, න්දි ප්රභහණඹ ව මොන්මේසි 

මර්ද; 

 (ix)  මුල් ළරසභට අනු මේඳශ අහිමින ජනතහට 
අදහශ බිමේ කිසිදු ාංර්ධන ටයුත්තක් සිදු ශ 

මනොවළකි වීභ, ඉඩේර හණජ ටිනහභ 
අඩුවීභ ව ණඹවී ඉදි ශ න නිහ නඩත්තු 

අත්වළරීභ ළනි රුණු මවේතුමන්, ය 10ට 
රන්න හරඹක් දළඩි ඩාඩනමඹන් සිටින ඵ 

පිළින්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

(ර) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
சதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரண செமகள் 

அமச்ெமக் சகட்ட றணர: 
 

(அ) (i) உத்செ குதரகல்-யத தைமகறப் 

தரமறன் ஆம்த றட்டத்ம ரற்தற்கு 

இவ்பவு கரனம் டுத்து சணன்தமத்ம்: 

 (ii) சற்தடி ரற்நத்றதெடரக தம றட்டம் 

சரல்றகரணசன்தது தைனப்தடுகறன்நர 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆசணறல்,  அமப் தைரறந்துசகரள்ற்கு 

இவ்பவு கரனம் டுத்து சணன்தமத்ம்; 

 (iv) சற்தடி ரற்நத்றணரல் றரக்கப்தட்ட 

சதரதுப்தம் ற்தம் அற்கு இமரண 

க்கள்லது றடுக்கப்தட்ட அளத்ம் சரடர்தரக 

சற்சகரள்பப்தட்ட டடிக்மக ரசன் 

தமத்ம்; 

 (v)  சற்தடி இண்டு றட்டங்கமபத்ம் றதரண 

அநறக்மககளுடன் ணறத்ணறரகச் ெர்ப்தறப் 

தரர ன்தமத்ம்; 

 (vi) சற்தடி தைமகற வீற அமக்கப்தடுன் 

அடிப்தமடத் சம ரசன்தமத்ம்; 

 (vii)  இப்தைமகறப் தரம கரரகச் செரத்துக் 

கமப இக்கறன்நர்களுக்கு ட்டஈடு ங்கப் 

தடுர ன்தமத்ம்; 

 (viii)  ஆசணறல், ட்டஈட்டுத் சரமக ற்தம் 

றதந்மணகள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ix)  ஆம்தத் றட்டத்றன்தடி செரத்துகமப இக் 

கறன்ந க்கள் குநறப்தறட்ட கரறகபறல் த்மக 

அதறறதத்றப் தறமத்ம் செய் தொடிர 

துள்பம, கரறகபறன் ர்த்க றப்தேடு 

குமநமடல்,  கடன்தட்டு தைற 

வீடுகமப றர்ரறத்துக் குடிறதந் வீடுகபறன் 

தரரறப்தை மகறடப்தட்டம சதரன்ந 

கரங்கபறணரல் சுரர் 10 ஆண்டு கரனம் 

கடும் அளத்த்துடன் இதந்ணர் ன்தம 

ற்தசகரள்ரர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) as to why such a long period of time was taken 
to alter the initial plan of the  proposed 
Kurunegala-Habarana railway track ; 

 (ii) whether this alteration is an implication of the 
unsuccessful nature of the old plan; 

 (iii) if so, as to why so long period was taken to 
comprehend that fact; 

 (iv) the public funds wasted as a result of this 
alteration and the measures taken with 
pertinence to the pressure made on the public 
who got victimized through that, 

 (v) whether the aforesaid two plans will be 
separately presented along with detailed reports; 

 (vi)  the basic necessity behind the construction of 
this railway line; 

 (vii)  whether the individuals who got their property 
damaged will be compensated; 

 (viii)  if so, the amount of compensation and  the 
conditions;and 

 (ix)  whether it is admitted that the persons who lose 
property as per the initial plan have been 
subjected to severe pressure for a period of 
approximately ten years owing to factors like 
the inability to do any development activity in 
the relevant lands, the decline of the 
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commercial value of  lands, having to abandon 
the maintenance of their residences while 
constructing new  residences after obtaining 
loans? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

(අ)    (i)  කුරුණෆර - වඵයණ දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීභට 
අදහශ ලයතහ අධයනඹ ඉාංජිමන්රුභඹ 
හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ උඳමේල හර්ඹහාංලඹ 
විසින් සිදු ය 2009 මදළේඵර් භ ප්රහවන 
අභහතයහඹට අදහශ හර්තහ රඵහදී ිකබුණ. 
ලයතහ අධයනමඹන් ඳසු සිදු ශ යුතු ඳරිය 

අධයඹනඹ, ජර විදයහත්භ අධයඹනඹ ව ඳස 

ඳරීක්හ කිරීමේ ටයුතු ද සිදු ය මනොිකබ අතය, 

ඉඩේ ඳයහ ළනීේ ද සිදු ය මනොිකබුණ. 

  2015 ර්මේදී අදහශ අධයඹනඹන් රයේබ ශ 
ඳසු දුේරිඹ ඉාංජිමන්රුන් ව ඳරියමේදීන් 
ක්මේත්රමේදී යන රද ඳරීක්ණ වහ තහක්ණ 
රුණු භත සථහන කිහිඳඹ දුේරිඹ භහර් ඳථඹ 
මනස කිරීභට සිදු විඹ. 

 (ii)   නළත. 

  2009 ර්මේදී සිදු යන රේමේ ලයතහ 
අධයඹනඹක් ඳභණක් න අතය, ඉාංජිමන්රු 
ළරසුේ වහ අලය ඉාංජිමන්රු භළනුේ, ජර විදයහ 
අධයඹනඹ, ඳස ඳරීක්හ කිරීේ ව ඳරිය 
අධයඹනඹ සිදු ය මනොිකබුණ. ඳරිය අධයඹනඹ 
ව අමනකුත් ඉාංජිමන්රු අධයඹනඹන්ට අනු 
ලයතහ අධයඹනමඹන් නිර්මේල යනු රඵන 
භහර් ඳථඹ භවය සථහනර මනසවීේ සිදුවීභට 
ඉඩ ිකමේ. 

 (iii)  අදහශ නිඹමිත අධයඹනඹන් කිරීමභන් ඳභණක් 
මනස න සථහන වුමනහත වළකි න අතය, ඒ 
අනු අදහශ මනසවීේ කිරීභට ටයුතු ය ඇත. 

 (iv)   මභහිදී භවජන මුදල් නහසිකවීභක් සිදු මනොභළික 
අතය, ලයතහ අධයඹනමඹන් ඳසු සිදු ශ යුතු 
ඉිකරි අධයඹන ටයුතු 2015 ර්මේ දී රයේබ 
කිරීභට ටයුතු ය ඇත. සථහන කිහිඳඹකින් 
ජනතහ විමයෝධතහ ඳළන නළඟුණු අතය, ඒහට 
විුමේ රඵහ මදමින් ළරසුේ ස යමින් ඳතී. 

 (v)   ඔේ.  

  අදහශ හර්තහ ඇමුණුේ 01 ව 02 මර රකුණු 

ය සභගත* යමි.  
 

 (vi)   මභභ දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීභට 2010 ර්මේ 
මබෞික ළරසුේ මදඳහර්තමේන්තු විසින් 
ඉදිරිඳත් යන රද ශ්රී රාංහ-2030 ප්රිකඳත්ික ව 

ළරසුමභහි මභභ යහඳෘිකඹ ප්රධහන දුේරිඹ 

යහඳෘික මර වුමනහ මන ඇික අතය, ප්රහවන 

වහ සිවිල් ුවන් මේහ අභහතයහාංලඹ විසින් 2015 
ර්මේ ස යන රද ප්රහවන ළරසුභට ද 
ඇතුශත් ඇත. 

  මභභ දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීභත් භඟ 
නළමනහිය, උතුරු භළද වහ භධයභ ඳශහත 

ේඵන්ධ න ප්රධහන ප්රහවන මක්න්්රසථහනඹක් 
න දඹුල්ර නයඹ දුේරිඹ ජහරඹට ේඵන්ධ න 
අතය, එභඟින් නළ  මඟනහිය ඳශහත ඇතුළු 
අමනකුත් ඳශහත්ර ඳවසු ඉක්භන්, රහබදහයී භීස 

වහ බහණ්ඩ ප්රහවන මේහක් රඵහදීභට වළකින 
අතය, එභ ඳශහත්ර මභභ දුේරිඹ භහර්ඹ නිහ 
ඉදින දුේරිඹ සථහන මක්න්්ර මොටමන උඳ 

නයර රර්ික ාංර්ධනඹන් ඵරහමඳොමයොත්තු 
මේ.  

  මභභ දුේරිඹ භහර්ඹ ඉදිකිරීභත් භඟ මොශම 
සිට භඩරපු, ත්රිකුණහභරඹ දක්හ දළනට භන් 
කිරීභට තන හරඹ ඳළඹ 1යි මිනිත්තු 30කින් 

ඳභණ අඩු කිරීභට වළකිඹහ රළමඵන අතය, 
එභඟින් මඳොදු ප්රහවන මේඹට ජනතහ 
රර්ණඹ ය ළනීභත් ඵරහමඳොමයොත්තු මේ. 

මභභ දුේරිඹ භහර්ඹ උතුරු භළද වහ භධයභ 
ඳශහමත් ාංචහය රර්ණ සථහන 
මඵොමවෝභඹක් රන්නමඹන් භන් යන ඵළවින් 

ාංචහය ර්භහන්තමේ ප්රර්ධනඹක්ද 
ඵරහමඳොමයොත්තු මේ. 

  (vii) ඔේ. 

 (viii) මශ මඳොශ තක්මේරු ඳදනේ යමන  

යජමේ තක්මේරු මදඳහර්තමේන්තු යනු     
රඵන තක්මේරු රහ ඵරහ, ප්රහමේය ඹ 
මල්ේයඹහමේ  ප්රධහනත්මඹන් ව 
අමනකුත් යජමේ නිරධහරින්මේ වබහගිත්මඹන් 

"රහර්ක් " මිටු පිහිටුහ න්දි ප්රදහනඹ කිරීභට 
ඵරහමඳොමයොත්තු මේ. න්දි ප්රභහණඹ තීයණඹ 
යනු රඵන්මන්, මොඩනළඟිලිර ර් 

ප්රභහණඹන්, ඉඩේර ප්රභහණමේ ළඩි දියුණු කිරීේ 
වහ මනත් මඵොමවෝ රුණු රහ ඵළලීමභන් 
අනතුරුඹ. මොන්මේසි මර යජමේ අමනකුත් 

මයුවරහසි මඹොදහ නී. 

 (ix) ඔේ. 

 මිනින්මදෝරුන් මිනුේ සිදුය ඳරිවයණරුන් 
වුමනහමන ඉඩේ ඳයහ ළනීේ ටයුතු රයේබ මනොකිරීභ 
නිහ ාංර්ධන ටයුතු වහ ඵහධහන් සිදු මනොභළික 
ඵ දන්මි. 

(ර) ඳළන මනොනඟී. 
 
 

ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු අභහතයතුභනි, (ix) ප්රලසනඹට අදහශ ත්මතොත්, ඔඵතුභහ 

ඊට පිළිතුරු වරි රහයමඹන් ඉදිරිඳත් මශේ නළවළ. භභ ඒ ළන 
කිඹන්නේ.  

 

(ix)  ප්රලසනමඹන් භහ අහ ිකමඵන්මන්, මුල් ළරළසභට අනු 
මේඳශ අහිමින ජනතහට අදහශ බිමේ කිසිදු ාංර්ධන 
ටයුත්තක් සිදු ශ මනොවළකි වීභ, ඉඩේර හණජ 
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[රු  බිභල් යත්නහඹ  භවතහ] 

—————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*   தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ටිනහභ අඩුවීභ ව ණඹ වී ඉදි ශ න නිහ 
නඩත්තු අත්වළරීභ ළනි රුණු මවේතුමන්, ය 10ට 
රන්න හරඹක් දළඩි ඩාඩනමඹන් සිටින ඵ පිළින්මන් 
ද ඹන්නයි. ඔඵතුභහ පිළිතුය ලමඹන් "ඔේ" කිඹහ වන් 
ශහ. නමුත් මවේතු ලමඹන් වන් මශේ මනත් 
රුණක්.  

රු ඇභිකතුභනි, භමේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි. මේ 
යහඳෘිකඹ පිළිඵ භහ මීට මඳයත් ප්රලසනඹක් නළඟුහ; ඔඵතුභහමේ 

නිමඹෝජය ඇභිකතුභහ ඊට පිළිතුරු රඵහ දුන්නහ. එතුභහමන් 
රළබුණු පිළිතුය අනු, මේ යහඳෘිකඹ යජඹ භඟින් ඉටු කිරීභට 
ඵරහමඳොමයොත්තුන එක් ද නළත්නේ අත්වළය දභන්න ඉඩ 

ිකමඵන යහඳෘිකඹක්ද කිඹන හයණඹ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහමේ 
භතඹ භහ දළන න්න ළභළිකයි.  

 
 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

දළනට අපි ලයතහ අධයඹනඹ යරහ අන්. ඒ භඟභ 
අමනකුත් හයණහ පිළිඵ අධයඹනඹ යමන ඹනහ. අමප් 

ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් මේ යහඳෘිකඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභයි. ඒ 
හමේභ ජනතහට සිදුන වහනිඹ අභ යමින් දුේරිඹ ඳථමේ 
අලය තළන්ර මනසේ කිරීභට ද ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. ඒ 

හමේභ ජනතහට ලින් වන් ශ රහයඹට න්දි මවීභ 
අනිහර්ඹමඹන්භ යනහ. 

      
 

ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, මදන අතුරු ප්රලසනඹ මභඹයි.  

රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහ පිළින්නහ 2009 තභයි මුල් 

ලයතහ අධයඹනඹ යරහ ිකමඵන්මන් කිඹරහ. ඊට අවුරුදු වඹට 
ඳසු එනේ 2015 තභයි නළත මේ ඳටන් න්මන්.  

නිමඹෝජය අභහතයයඹහ යහඳෘිකමේ ිකමඵන ළටලු 
ේඵන්ධමඹන් මභභ රු බහමේදී ප්රහල ශහ. එතුභහ 

කුරුණෆර දිසත්රික්මේ නිහ ඒ හයණඹ ේඵන්ධමඹන් 
එතුභහට මරොකු අමඵෝධඹක් ිකමඵනහ. මේ භහර්ඹ මනස 
කිරීභ නිහ ජනතහට තත් යදය ළඩිමරහ ිකමඵනහ. ලින් 

ිකබුණු ක්රභඹ මවොයි කිඹහ භහ කිඹනහ මනොමයි. අලුිකන් දුේරිඹ 
භහර්ඹ ඉදිකිරීභ නිහ ජනතහ තත් ඵමරන් ළිඳට 
ළමටනහඹ කිඹන එ තභයි අඳට ඳළවළදිලිභ මඳමනන්න 

ිකමඵන්මන්.  යහජය ලමඹන් ඉතහභ අතයලය  යහඳෘික අතයට 
මභඹත් අඹත් න එක්ද කිඹහ භභ ඔඵතුභහමන් දළනන්න 
ළභළිකයි. මභොද, ඔඵතුභන්රහ දඹුල්රට අධිමේීස භහර් වදනහ; 

භහර් පුළුල් යනහ. ඒ නිහ තභයි මේ අතුරු ප්රලසනඹ අවන්මන්. 
අවුරුදු 10ක් ිකසමේ මමල් ඳළශඹක්ත් හිටුහ න්න ඵළරි 
මේ ප්රමේලමේ ජනතහ ජීත් නහ. 

 
 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

භන්ත්රීතුභහ, මේ භහර්ඹ ඉදි කිරීභට අලය භහර්ඹක් වළටිඹට 

යජඹ වුමනහමන ිකමඵනහ. නමුත් භහර්ඹක් ස කිරීමේදී 
මොයි ඳළත්මතන් භහර්ඹ ඉදි කිරීමේ ටයුතු ශත් ජනතහ ඒ 
නිහ  අතළන් වීභක් සිදු නහ. එමවභ කිඹරහ අඳට ාංර්ධන 
ටයුතු නතය යන්න පුළුන්භකුත් නළවළ. පුළුන් තයේ දුයට 

ජනතහට සිදු න වහනිඹ අභ යරහ, ඔවුන්ට න්දි රඵහ දීභ 

ඳභණයි අඳට යන්න පුළුන් න්මන්. මේ පිළිඵ 

අධයඹනඹන් අන් වුණහභ ජනතහ භඟ හච්ඡහ යන්නත්, 
මේ භහර්ඹ වළය මනත් විල්ඳ භහර් ිකමඵනහ නේ ඒ ළනත් 
මවොඹරහ අඳට අහන තීයණඹක් න්න පුළුන්. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුිකයි. 

ප්රලසන අාං 10 - 1617/'17 - (1), රු මවේහන් විතහනමේ 
භවතහ. 

 

ගරු මහේෂ්ඨන් විතනමේ මහත 
(ரண்தைறகு சயெரன் றரணசக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 
ික මද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
 

ර නය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ. 
றணரம ற்சநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අාං 11, රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ  -  [බහ 
ර්බඹ තුශ නළත.] 

ප්රලසන අාං 12 - 1638/'17 - (1), රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව 

භවතහ.        

 

ගරු නලින් බණ්ඩ  ජයමහ මහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ික 

අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 
ිකඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ර නය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ. 
றணரம ற்சநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අාං 13 - 1687/'17 - (1), රු ඩේරස මේහනන්දහ 

භවතහ. 
 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சகௌ ெதரரகர் அர்கசப, ரன் ணது சகள்றமக் 

சகட்கறன்சநன்.    
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු අකිල වි ජ් කරියවසේ මහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 
ික මද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ර නය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ. 
றணரம ற்சநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අාං 14, රු තුහය ඉුමනිල් අභයමේන භවතහ  -  [බහ 
ර්බඹ තුශ නළත.] 

ප්රලසන අාං 15 - 1703/'17 - (1), රු (නදය) නලින්ද 
ජඹිකස භවතහ. 

 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
 

ගරු සගල  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க ) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු ථහනහඹතුභනි,  සීේ තහජුඩීන්මේ කහතනඹ පිළිඵ 
ඳරීක්ණ අඳයහධ ඳරීක්ණ මදඳහර්තමේන්තු භඟින් දළනට 
ඳත්හමන ඹන නිහ  රු (නදය) නලින්ද ජඹිකස 

භළිකතුභහමේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහ මනොදී ඉන්න මේ අසථහමේදී 
භහ අය ඉල්රනහ. 
 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මදන ටඹ. 

ප්රලසන අාං 11 - 1631/'17 - (1), රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ 

භවතහ. 
 

ගරු බුේකරක ඳති ණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ 

මනුට භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

 
ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ික 

අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 
ිකඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ර නය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ. 
றணரம ற்சநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

  ජම  ඉඩේවල ඳදිංික වවන්ට හිමිකේ ඔප්පු ලබ 

 ජම: පියව   
அெ கரறகபறல் குடிறதப்சதரதக்கு உரறத்து 

உதறகமப ங்குல்: டடிக்மக 
GRANT OF TITLE DEEDS TO PERSONS OCCUPYING STATE 

LANDS: STEPS TAKEN  

   1698/’17 
 

14. ගරු බුේකරක ඳති ණ මහත (ගරු තුෂ්ඨ  ඉඳුනිල් අම මසේන 
මහත මවනුවට) 

(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு துர இந்துணறல் 

அசெண ெரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Thushara Indunil Amarasena)   

ඉඩේ ව ඳහර්ලිමේන්තු ප්රිකාංසයණ අභහතයතුභහමන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1): 

(අ)   (i)   යජමේ ඉඩේර ය 10ට ළඩි හරඹක් 
ඳදිාංචි සිටින තළනළත්තන්ට හිමිේ ඔප්පු රඵහ 
දීභ වහ යජඹ ප්රිකඳත්ිකභඹ තීයණඹක් මන 

ඇික ඵත්; 

 (ii)  අග්රහභහතයයඹහ විසින් ප්රහලඹට ඳත් යන රද 
2016.10.27 දින භධයහලීන රර්ික දළක්භ 
පිළිඵ යජමේ ප්රිකඳත්ික ප්රහලනමඹන් එඹ නළත 

තවවුරු ශ  ඵත්; 

 එතුභහ පිළින්මන්ද? 

(ර)  (i)  උක්ත ප්රිකඳත්ිකඹ ක්රිඹහට නළාංවීභ වහ මන 

ඇික පිඹය මර්ද; 

 (ii)  2015.01.08 දිමනන් ඳසු හිමිේ ඔප්පු රඵහ දී 

ඇික ඉඩේ ට්ටි ාංයහමොඳභණද; 

 (iii)  මේ නවිට හිමිේ ඔප්පු රඵහ දීභ වහ 

වුමනහමන ඇික බිේ ට්ටි ප්රභහණඹ, 
දිසත්රික්ඹ ව ප්රහමේය ඹ මල්ේ මොට්ඨහඹ 

අනු මන් මන් ලමඹන් මර්ද; 

 (iv)  ඉවත (iii)හි වන් බිේ ට්ටි අතරින් යජඹ 
විසින් පිඹුරුඳත් ස ය ඇික බිේ ට්ටි 

ප්රභහණඹ, දිසත්රික්ඹ ව ප්රහමේය ඹ මල්ේ 
මොට්ඨහඹ අනු මන් මන් ලමඹන් 

මර්ද; 

 (v)  ජහික රර්ිකඹට ඉතහ ළදත් න ඉවත 
යහඳෘිකඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ අධි මර ප්රභහද වී 

ඇික ඵ පිළින්මන්ද; 

 (vi)  එමේ නේ, එභ ළඩ පිළිමශ හර්ථ ය 

ළනීභ වහ නු රඵන පිඹය මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද? 

(ඇ)  මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
     

கரற ற்தம் தரரளுன்ந தெலமப்தை அமச்ெமக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) (i) அெரங்கக் கரறகபறல் 10 ஆண்டுகளுக்கு 

சற்தட்ட கரனம் குடிறதக்கறன்ந ஆட்களுக்கு 

உரறத்து  உதறகமபப் சதற்தக்சகரடுப்த 

ற்கு அெரங்கம் சகரள்மக ரலறறனரண எத 

லர்ரணத்ம சற்சகரண்டுள்பசன்தமத்ம்; 
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 (ii) 2016.10.27ஆம் றகற தற அமச்ெரல் 

தறகடணப்தடுத்ப்தட்ட டுத் கரன சதரதபர 

ர சரக்கு தற்நற அெரங்கத்றன் சகரள்மகப் 

தறகடணத்றன் தோனம் இது லண்டும் 

உதறப்தடுத்ப்தட்டுள்பசன்தமத்ம்; 

 அர் ற்தக்சகரள்ரர? 

(ஆ) (i) சற்தடி சகரள்மகம மடதொமநப்தடுத்து 

ற்கு சற்சகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்மககள் 

ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) 2015.01.08ஆம் றகறக்குப் தறன்ணர் உரறத்து 

உதறகள் ங்கப்தட்டுள்ப கரறத் துண்டு 

கபறன் ண்றக்மக வ்பசன்தமத்ம்; 

 (iii) ற்ெம் உரறத்து உதறகமபப் சதற்தக் 

சகரடுப்தற்கரக இணங்கரப்தட்டுள்ப 

கரறத் துண்டுகபறன் ண்றக்மக, ரட்டம் 

ற்தம் தறசெ செனரபர் தறரறவுகபறன் 

அடிப்தமடறல் ணறத்ணறச ரசன்த 

மத்ம்; 

 (iv)  சற்தடி (iii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கரறத் 

துண்டுகபறல் அெரங்கத்றணரல் மதடம் 

ரரறக்கப்தட்டுள்ப கரறத் துண்டுகபறன் 

ண்றக்மக, ரட்டம் ற்தம் தறசெ 

செனரபர்  தறரறவுகபறன் அடிப்தமடறல் 

ணறத்ணறச ரம ன்தமத்ம்; 

 (v)  செற சதரதபரரத்றற்கு றகவும் தொக்கறத் 

தும் ரய்ந்ரண சற்தடி கதத்றட்டத்ம 

மடதொமநப்தடுத்துறல் அறக ரம் 

ற்தட்டுள்பசன்தம ற்தக்சகரள்ரர 

ன்தமத்ம்; 

 (vi)  ஆசணறன், சற்தடி சமனத்றட்டத்ம சற் 

நறமடச் செய்ற்கு சற்சகரள்பப்தடும் 

டடிக்மககள் ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)  the Government has taken a policy decision to 
grant title deeds to the persons who have resided 
in state lands for a period of more than 10 years; 
and 

 (ii)  the aforesaid fact was reconfirmed by the policy 
document of the Government on Mid-Term 
Economic Vision, which was declared by the 
Prime Minister on 27.10.2016? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the steps taken to put the aforesaid policy into 
action; 

 (ii)  the number of allotments of land for which title 
deeds were granted after 08.01.2015; 

 (iii)  the number of allotments of land that has been 
identified by now in each Divisional Secretary's 
Division in each district to grant title deeds, 
separately; 

 (iv)  the number of allotments of land in each 
Divisional Secretary's Division in each district, 
for which plans have been prepared by the 
Government, out of the allotments of land 
mentioned in (iii) above, separately; 

 (v)  whether he admits the fact that there is a huge 
delay in implementation of the aforesaid project 
which is highly important to the national 
economy; and 

 (vi)  if so, the steps that will be taken to make the 
aforesaid programme of work successful? 

(c)  If not, why ? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භභ සභගත* 
යනහ. 

 
* සභමේසය මත තබන ලද පිළිතු : 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ර) (i) දළනට දීභනහඳත්ර නිකුත් ය ය 10ට ළඩි හරඹක් ත 
වී ඇික ඉඩේරහභීන්ට හිමිේ ඔප්පු රඵහදීභ වහ ඉඩේ 
(විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් මටුේඳතක් නීික මටුේඳත් 
ේඳහද විසින් ස ය ඇික අතය, අදහශ මටුේඳත 
රු නීිකඳිකතුභහ මේ නිසහන රඵහ ළනීභ වහ මඹොමු 
ය ඇත. 

 (ii) මභභ න නීික ේඳහදන ටයුතු මේ න විටත් අන් 
මනොභළික ඵළවින් මඹෝජිත ාංමලෝධන ඹටමත් 2015.01.08 
දිමනන් ඳසු හිමිේ ඔප්පු රඵහ දී මනොභළත. 

 (iii) හිමිේ ඔප්පු රඵහදීභ වහ වුමනහමන ඇික බිේ ට්ටි 
ප්රභහණඹ දිසත්රික් වහ ප්රහමේය ඹ මල්ේ මොට්ඨහ 
ලමඹන් ේපූර්ණ ාංයහ 910,082 (නරක් දදවස 
අසමද)කි. එක් එක් දිසත්රික් වහ ප්රහමේය ඹ මල්ේ 
මොට්ඨහ අනු, මන් මන් ලමඹන් ාංයහත්භ 

මතොයතුරු ඇමුණුම I* භඟින් දක්හ ඇත. 

 (iv) හිමිේ ඔප්පු රඵහදීභ වහ වුමනහමන ඇික බිේ ට්ටි 
අතරින් යජඹ විසින් පිඹුරුඳත් ස ය ඇික මුළු බිේ ට්ටි 
ප්රභහණඹ 473,089 (වහයරක් වළත්තෆතුන්දවස අනනඹ)
කි. එක් එක් දිසත්රික් වහ ප්රහමේය ඹ මල්ේ මොට්ඨහ 
අනු, මන් මන් ලමඹන් ාංයහත්භ මතොයතුරු 

ළඩිදුයටත් ඇමුණුම II* භඟින් දක්හ ඇත.    

 (v) අධි මර ප්රභහද වී නළත - හිමිේ ඔප්පු රඵහදීභ වහ 
අලය නනික ක්රභමේදඹක් ස කිරීභට ඹේකිසි 
හරඹක් ත මේ. 

 (vi) ඉවත (ර) i මොටමේ වන් ශ ඳරිදි ඉඩේ (විමලේ 
විධිවිධහන) ඳනත් මටුේඳත වහ රු නීිකඳිකයඹහමේ 
නිසහන රද ඳසු එභ මටුේඳත අභහතය භණ්ඩරඹට 
ඉදිරිඳත් ය අභහතය භණ්ඩර තීයණ අනු ඳහර්ලිමේන්තු 
මත ඉදිරිඳත් යනු රළමේ. 

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 
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—————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*   தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මඳෞේගලිකව  දනුේ  ජමමන් ඇස ර නය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

 ජය මසේවයට බව ගනීමේ ජ ජනවර්ිකක 
අනුඳතය ඳවත්ව ගනීම 

அெ செம ஆட்செர்ப்தைகபறல் இண 

றகறரெரத்மப் சதணுல் 

MAINTAINING ETHNIC RATIO IN RECRUITMENT TO PUBLIC 
SERVICE  

 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சகௌ ெதரரகர் அர்கசப, தற அமச்ெதம் 

செற சகரள்மககள் ற்தம் சதரதபரர அலுல்கள் 

அமச்ெதரணரறடம் ணது சகள்றமக் சகட்க 

அதறத்ற்கு ன்நற.  

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் சமனறல்னரப் 

தட்டரரறகபறன் ண்றக்மக றக அறகபறல் அறகரறத்துள்ப 

றமனறல், அண்மக்கரனங்கபறல் இர்கபது சமன 

ரய்ப்தைக்கமபக் சகரரறரண சதரரட்டங்கள் சற்தடி 

ரகரங்கபறல் சரடர்கறன்ந றமன கரப்தடுகறன்நது. 

ஆறதம், து ரட்டில் அெ றதணங்கபறல் றழ் சரற 

தோனரண கடமப்தரடுகமப றமநசற்தறல் றழ் சரற 

ெரர்ந் தைனமத்ம் தரறச்ெதொம் உமட அறகரரறகள் ற்தம் 

உத்றசரகத்ர்கபறன் தற்நரக்குமந தரரறபறல் 

கரப்தடுகறன்நது. இன் கரரகத் றழ் சரறப் 

தரறச்ெம் ரத்றதொள்ப க்கள் து சமகமப 

றமநசற்நறக்சகரள்றல் தரரற தரறப்தைக்கமபத்ம் 

ெறங்கமபத்ம் சரடர்ந்து றர்சரக்கற தகறன்நணர்.  

கல்றத்துமந ெரர்ந் றர்ரக ரலறறனரண அறகரரறகபறன் 

சரறவுகபறன்சதரதும் றழ் சரற தோனரண சரறவுகள் 

தைநக்கறக்கப்தடுகறன்நசரத றமன கரப்தடுரகச 

அத்துமந ெரர்ந்சரரல் சரடர்ந்தும் தொமநப்தரடுகள் 

தொன்மக்கப்தட்டு தமத்ம் ஊடகங்கபறன்தோனம் அநற 

தொடிகறன்நது.  

இந் றமனறல், தொன்ணரள் ஜணரறதற அர் ெறங்க 

தறசரெ அர்கபது கரனத்றல் இண றகறரெரத்றன் 

அடிப்தமடறல் அெ உத்றசரகத்ர்களுக்கரண றணங்கள் 

இடம்சதந சண்டும் ன்தது சரடர்தறனரண சதரது றர்ரக 

அமச்ெறன் 1990/15ஆம் இனக்கச் சுற்நநறக்மக என்த 

25.03.1990இல் சபறறடப்தட்டு, அது 1995ஆம் ஆண்டு 

மறல் அதொலில் இதந்மத்ம் இங்கு 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்சநன். 

ணச, சற்தடி 1990/15ஆம் இனக்கச் சுற்நநறக்மகம 

லண்டும் செற்தடுத்ற, அமணத்து அெ சரறற்துமநகள் 

ெரர்ந் றணங்கபறலும் இண றகறரெரத்மப் சதணுற்கு 

டடிக்மக டுத்து உ தொடித்ர?  

சற்தடி ணது சகள்றக்கரண தறமனத்ம் டுக்கப்தடக் 

கூடி டடிக்மககள் சரடர்தறனரண றபக்கத்மத்ம் தற 

அமச்ெர் அர்கள் ெரர்தரக ரரது ங்குரர்கள் ண 

றர்தரர்க்கறன்சநன். 

ගරු නිම ෝෂ්ඨන් මඳමර්  මහත (ජතික රතිඳත්ති හ 
ආර්ථික කටයුතු  ජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றசரன் சதசர - செற சகரள்மககள் 

ற்தம் சதரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, සථහය නිමඹෝ 23(2) ඹටමත් 

ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී රු ඩේරස මේහනන්දහ භළිකතුභහ විසින් 
රු අග්රහභහතයතුභහ ව ජහික ප්රිකඳත්ික වහ රර්ික ටයුතු 
අභහතය රු යනිල් වික්රභසිාංව භළිකතුභහ මත ඉදිරිඳත් ශ 
ප්රලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

යහජය ඳරිඳහරන චක්රමල්න 15/1990 අරාංුව ය මනොභළික 
අතය, එහි වන් ජනහර්ගි අනුඳහතඹ ක්රිඹහත්භ මනොකිරීභ 
වහ චක්රමල් උඳමදස නිකුත් ය මනොභළික වුද යහජය 

මේඹට ඵහ ළනීමේදී ජනහර්ගි අනුඳහතඹ අනුභනඹ කිරීභ 
රණ්ඩුක්රභ යසථහ විධිවිධහනරට අනුකර මනොන ඵට 
අධියණ තීන්දු අනු රු නීිකඳිකතුභහ විසින් දන්හ ඇික ඵළවින්, 

එභ චක්රමල්මේ එභ විධිවිධහනඹ ක්රිඹහත්භ මනොයමි.  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රුණු ඳළවළදිලි කිරීභ - රු අග්රහභහතයතුභහ. 
 

ඳළත් ඳලන මතිව ණ: ගරු 

අග්රමතයතුමමේ රක ය 
உள்ளூரட்ெறத் சரீா்ல்கள்: ரண்தைறகு 

தற அமச்ெரறணது கூற்த 
LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS: STATEMENT 

BY HON.PRIME MINISTER 
 

ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත (අග්රමතයතුම සහ ජතික 

රතිඳත්ති හ ආර්ථික කටයුතු අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெதம் செற 

சகரள்மககள் ற்தம் சதரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதம்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිරි ඳශහත් ඳහරන භළිකයණ, එනේ 
ප්රහමේය ඹ බහ, නය බහ ව භව නය බහ භළිකයණ 
සිඹල්රභ න ක්රභඹක් අනු ඳළළත්වීභට මේ රු බහ තීයණඹ 
ය ඇික ඵ අඳ දන්නහ. ඒ අනු මභමතක් ඳළික අනුඳහත 

ක්රභඹ මනුට මොට්ඨහ ක්රභඹ මක්න්්ර ය ත් මි 
ක්රභමේදඹක් අනුභනඹ යනහ. මේ න ක්රභඹ මේලඳහරන 
ඳක් ඵහුතයඹමේ එඟත්මඹන් ස ශ එක්. කිසිදු 

ඳහර්ලසඹට අහධහයණඹක් මනොන රහයඹට ස ශ 
එක්. අඳට අලය නුමේ රණ්ඩුමේ භතඹ මවෝ ඵහුතය භතඹ 
ඵරවත්හයමඹන් අමනක් අඹ පිට ඳටන්නට මනොමයි; සිඹලු 

මදනහමේභ අදවස විභසීමභන් සිඹලු මදනහටභ ෆහීභට ඳත් විඹ 
වළකි ළදත් වහ ය රහචහය භළිකයණ ක්රභඹක් වුමන්හ දීභටයි; 
භළිකයණ මොට්ඨහඹ ඡන්ද දහඹයින්ට  කිඹන 

භන්ත්රීයමඹක් සිටින ක්රභඹක් වුමන්හ දීභටයි; එමේ කිරීමේදී සුළු 
ඳක්රට අහධහයණඹක් මනොන ක්රභඹක් ස කිරීභටයි.   

හන්තහන්ට නිමඹෝජනඹ රඵහ දීභටයි. එඹ ස කිරීභ 

වහ විවිධ ඳහර්ලසඹන්මන් අදවස විභසීභට අඳට සිදු වුණහ. ඊට 
හරඹ ත වුණහ. භවරු එමේ හරඹ තවීභ භළිකයණ ල් 
දළමීභක් මර අර්ථ දක්න්නට උත්හව ත්තහ. භනහඳ ක්රභමඹන් 
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යටට විලහර විනහලඹක් සිදු මනහ ඹයි රට මඳය ෆ ළස 

අඹත් ඳටු මේලඳහරන හසි වහ එළනි භත ඳතුරුන්නට ඳටන් 
ත්තහ. මේ භළිකයණ ල් දභන්නට අඳට අලයතහක් නළවළ. 
නභත්රීඳහර සිරිමේන භවතහමේ නහඹත්මඹන් යුත් ශ්රී රාංහ 
නිදවස ඳක්ඹටත්, අමප් එක්ත් ජහික ඳක්ඹටත් භළිකයණ 

ල් දභන්න කිසිභ අලයතහක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] දළන් න 
ඡන්ද ක්රභඹ ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභත වී ිකමඵනහ. ඒ නිහ 
භළිකයණ ඳළළත්වීභට අලය නනික ඳසුබිේ දළන් ස වී 

වභහයයි. [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභනි, භළිකයණඹට 
ඹන්න බඹ න අඹ තභයි ෆ වන්මන්.  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභන්රහ රුණහය රු අභළිකතුභහට ථහ 

යන්න අසථහ මදන්න. ඳහර්ලිමේන්තුමේ  අදවස ප්රහල 
යන්න ෆභ මනකුටභ අයිිකඹක් ිකමඵනහ. Let the Hon. 
Prime Minister give his explanation.  

 

ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳසුගිඹ ිකමේ භහ ඳහර්ලිමේන්තු ඳක් නහඹඹන් වමු වී ඉදිරි 
ඳශහත් ඳහරන භළිකයණඹ පිළිඵ හච්ඡහ ශහ. ඩිනේ 
ඡන්දඹ ඳළළත්විඹ යුතු ඵ ඔවුන් සිඹලු මදනහමේභ අදව වහ. 

රඵන මනොළේඵර් භහමේ අඹළඹ විහදඹත්, මදළේඵර් භහමේ 
අමඳො (හභහනය මඳශ) විබහඹත්, ඊට ඳසු නත්තල් උත්ඹත් 
ඳළළත්මන නිහ ඒහට අහිය මනොන ඳරිේමදන් ජනහරි 

භහමේ-  [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහය  බහ ළඵ තුශ නිලසලේද න්න.  

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ජනහරි භහමේ භළිකයණඹ ඳළළත්වීභට සුදුසු ඵ ඳක් 
නහඹඹන්මේ අදව වුණහ. ඒ අදව දළන් භළිකයණ මොමිමේ 

බහඳිකට ඉදිරිඳත් ය ිකමඵනහ. ඒ අනු අඹ ළඹ විහදඹටත්, 
අමඳො (හභහනය මඳශ)  විබහඹටත්, නත්තල් උත්ඹටත් 
අහිය මනොන ඳරිදි ඳශහත් ඳහරන භළිකයණඹ ඳළළත්වීභට 

භළිකයණ මොමිමේ බහඳිකයඹහ දින නිඹභ යනු ඇතළයි අපි 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ ජනහරි භහමේ තභයි ඳත්න්න 
ඹන්මන් කිඹරහ භභ කිඹන්න ළභළිකයි.  [ඵහධහ කිරීේ]  

රු ථහනහඹතුභනි, විමලේමඹන්භ මේ මනළවිත් ිකමඵන 
අලුත් ඳශහත් ඳහරන ඡන්ද ක්රභඹ දිවහ ඵළලුහභ, මිනිසසු නළික 
තළන්රත් මොට්ඨහ මන් ය ිකබුණහ. "සිරිමොත භන්දියඹ" 

ිකමඵන ප්රමේලඹ ඵහු රනඹක් යනහඹ කිේහ. "සිරිමොත 
භන්දියඹ" ිකමඵන ප්රමේලඹ ඵහු රනඹක් ඵට ඳත් මශේ එහි 
මනත් ජහතීන් ඉන්නහඹ කිඹරහයි. නමුත් සිඹඹට 95ක් ඉන්මන් 

සිාංවරමඹෝ. සිඹඹට 95ක් සිාංවරමඹෝ ඉන්න තළනට රන මදක් 
දළේභහ. ඇයි ඒ? ඳයදිනහඹ කිඹරහ ිකමඵන බඹට. ඉිකන්, මේහ 
ස යන්න ල් ගිඹහ. අන්ිකභට ඔඵතුභන්රහත්, අපිත්  එඟ 
න ඳරිදි තභයි මේ ක්රභමේදඹ ඇික මශේ. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ 

නේ භළිකයණ ල් දභනහ කිඹරහ- [ඵහධහ කිරීේ] රු 
ථහනහඹතුභනි, අඳට භළිකයණ මොමිමභන් කිේමේ ඡන්ද 
මොට්ඨහ 5,000ක් ිකමඵන නිහ මන මනභ ඡන්ද ඳත්රිහ 

5,000ක් වරහ සදහනේ න විට අඩු ණමන් මදළේඵර් භහමේ 

අමඳො (හභහනය මඳශ) විබහඹ ඳළළත්මන හරඹ එනහඹ 

කිඹරහයි.    

අධයඹන මඳොදු වික ඳත්ර හභහනය මඳශ විබහමඹන් 
ඳසමේ නත්තර ිකමඵනහ. ඒ මදමන් ඳසමේ ජනහරි භහමේ 
ඕනෆභ මේරහ භළිකයණඹ ඳත්න්න කිඹරහ ඒ නිහයි 

කිේමේ.  ඔඵතුභන්රහ බඹයි. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ නේ 
භළිකයණඹට එන්න ඵළවළ කිඹරහ, ඒ අඳට කිඹන්න. [මකෝහ 
කිරීේ] භභ අවන්මන් එයි. [මකෝහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභනි, භට දළන න්න ඕනෆ එ හයණඹයි. මේ අඹ 
ශ්රී රාංහ නිදවස ඳක්මඹන් එමවභ නළත්නේ එක්ත් ජනතහ 
නිදවස න්ධහනමඹන් ඡන්දඹ ඉල්රන්මන් නළිකනේ, මනත් 

අඹට ළඩ යනහ නේ, ජනහරි භහඹ අන් න විට මභතළන 
වුරුත් ඉන්මන් නළවළ. [මකෝහ කිරීේ] මොමවොභද 
හභහජිත්ඹ ිකමඵන්මන්? [මකෝහ කිරීේ] තභන්මේ ඳක්මේ,- 

[මකෝහ කිරීේ]  

 

ගරු ටී.  ංජිත් ද මසොයිස මහත 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  செரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
නඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යාංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ, රුණහය හඩි මන්න. 
[මකෝහ කිරීේ] භභ ඔඵතුභහට ථහ යන්න අසථහ රඵහ 
මදන්නේ. [මකෝහ කිරීේ] හඩි මන්න. [මකෝහ කිරීේ]  

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මභතුභහ ඳක්මඹන් අයින් මශොත්, මභතුභහට ෆ වන්න 
ඵළරි මනහ. [මකෝහ කිරීේ] රුණහය භළිකයණඹ 
ඳත්න්න කිඹරහයි අපි කිඹන්මන්. ඒ වහ රුණහය 

ඒහඵේධ විඳක්ඹ අඳට වමඹෝඹ මදන්න. ඊට ඳසමේ 
මඳඵයහරි භහඹ මන මොට අඳට නිසහන්සුමේ ඉන්න 
පුළුන්. සතුිකයි. [මකෝහ කිරීේ]  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! මඳෞේලි රුණු ඳළවළදිලි කිරීභ, රු 

අරුන්දි ප්රනහන්දු භළිකතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳළවළදිලි කිරීභක්. 

 
ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළිකතුභහ, ඳළවළදිලි කිරීභ මභොක්ද? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු මහින්ද  ජඳක්ෂ්ඨ මහත  
( ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 

නඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! රු භහින්ද යහජඳක් භළිකතුභහ. 

 
ගරු මහින්ද  ජඳක්ෂ්ඨ මහත  
( ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන භළිකයණඹ ජනහරි 

භහමේ ඳත්නහ කිේහ. ඒ මවොයි. ඔක්මතෝඵර් භහමේ 
විසුරුහ වළරීභට නිඹමිත ඳශහත් බහ තුනක්  ිකමඵනහ.   එමවභ 
වුණත්, භළිකයණ මොභමේ බහඳිකයඹහ කිඹනහ,''මදළේඵර් 
භහමේ 9ළනිදහ මන මොට අපි භළිකයණඹ ඳත්නහ'' 

කිඹරහ. අඳට දළනන්න ඕනෆ, ඒ ඒ රහයමඹන්භ සිදු මනහද 
කිඹහයි.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළිකතුභහ. 

 

ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භළිකයණ මොමිමේ  බහඳිකයඹහ 
එදහ කිේමේ මදළේඵර් භළද මන මොට භළිකයණඹට රළවළසිකයි 
කිඹහ. එතමොට අපි ථහ යරහ කිේහ, මදළේඵර් භළද මන 

මොට අධයඹන මඳොදු වික ඳත්ර හභහනය මඳශ විබහඹ 
ඳළළත්මනහ කිඹරහ. අධයහඳන ඇභිකතුභහ කිේහ ඒ ල් 
දභන්න අභහරුයි කිඹරහ. ඒ නිහ අපි මඹෝජනහ ශහ, ජනහරි 

භහමේ ඳත්මු කිඹරහ.   ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඳත්න හරඹ -
හනු- භළිකයණ මොමිමභන් අඳට කිේහභ, අපි දිනඹක් 
අයන්නේ. මභොද, දළනට අඳ සිඹලු මදනහභ එඟ මරහ 
ිකමඵන වළටිඹට මදළේඵර් 9ළනිදහ තභයි අඹ ළඹ විහදමේ 

අහන ඡන්දඹ ඳළළත්මන්මන්. ඒ නිහ භළිකයණඹක් 
ඳත්නහ නේ අඹ ළඹට ඳසු ිකඹනහද, මේරහනින් 
ිකඹනහද, Vote on Account එක් ිකඹනහද කිඹරහ, මභොක් 

මවෝ අඳට තීයණඹ යන්න මයි. මේ දිනඹ භභ තීයණඹ ශ  
දිනඹක් මනොමයි. භහ ඳක් සිඹල්රභ ළහ ඇහුහ. භළිකයණ 
මොමිමභන් භට කිේහට ඳසමේ, අලය නේ ඊශඟ 

ඳහර්ලිමේන්තු ිකමේදී ඳක් නහඹයින් ළහ භහ අවන්නේ, 
"මභොක්ද යන්මන්?" කිඹරහ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵො  මවොභ සතුිකයි. 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳශහත් ඳහරන භළිකයණඹ ජනහරි භහමේ ඳත්නහඹ 
කිඹහ කිේහට, භව නය බහ රඥහ ඳනතත්, නය බහ රඥහ 
ඳනතත්, ප්රහමේය ඹ බහ රඥහ ඳනතත්, ඒ හමේභ ප්රහමේය ඹ බහ, 

නය බහ සථහපිත කිරීමේ ළට් නිමේදනඹත් අනිහර්ඹමඹන් 
මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළිකඹට රක් ශ යුතු ිකමඵනහ. 
නමුත්  එභ ඳනත් ාංමලෝධනඹන් පිළිඵ තභත් මභභ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ දින හනු තීයණඹ යමන නළවළ. එභ 
ඳනත් ාංමලෝධනඹ කිරීභකින් මතොය ඳශහත් ඳහරන භළිකයණඹ 
ඳත්න්න ඵළවළ. එභ නිහ අණ්ඩු ඳළත්මතන් තීයණඹ ශ 
යුතු ිකමඵනහ, මභභ ඳනත් මටුේඳත් තුන දහ නමොට 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ය ේභත ය න්නහද කිඹරහ. 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ඳනත් මටුේඳත් ේභත ය 
ළනීභකින් මතොය ජනහරි භහමේ ඳශහත් ඳහරන භළිකයණ 

ඳත්න්න ඵළවළ. එභ ඳනත් මටුේඳත් තභත් අමප් නයහඹ 
ඳත්රඹට මවෝ නයහඹ පුසතඹට ඇතුශත්මරහ නළවළ.  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු බහනහඹතුභහ ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් 

යනහද? 
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ඳනත් මටුේඳත් අපි ඉතහභ 
ඉක්භනින් ඉදිරිඳත් යනහ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුිකයි.  
 

මීශඟට, මඳෞේලි රුණු ඳළවළදිලි කිරීභ, රු අරුන්දි 

ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගරු අරුන්දික රනන්දු මහතමේ 

මඳෞේගලික කරුණු ඳහදිලි කිීමම 
  ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்துறணது 

செரந் றபக்கம் 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. ARUNDIKA 
FERNANDO 

 

 

ගරු අරුන්දික රනන්දු මහත  
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ අසථහමේදී මභභ විමලේ ප්රහලඹ 
කිරීභට භහ අදවස මශේ, අද දින මේ රු බහමේදී විමලේමඹන්භ 
භමේ ජීවිතමේ ළදත් මේලඳහරන තීන්දුක් ළනීභ වහයි. රු 

ථහනහඹතුභනි, භභ මේලඳහරනඹට එශමමන්මන්, මේ බහ 
නිමඹෝජනඹ ශ, භමේ පිඹහමේ මවෝදයඹකු න  දිාංත 
ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී මොඩ් ප්රනහන්දු භළිකතුභහමේ රබහමඹනුයි. 

වදිසි අනතුයක් නිහ එතුභහට මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ දීර්ක 
හරඹක් මේලඳහරනඹ යන්න ඵළරි වුණත්, ඒ රබහඹත් එක් 
තභයි භහ ශ්රී රාංහ නිදවස ඳක්ඹත් එක් ේඵන්ධමරහ, 
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විමලේමඹන්භ 2004 දී ඹම ඳශහත් බහමේ භන්ත්රීයඹකු 

වළටිඹටත්, ඊශඟට 2009 දී ඹම ඳශහමත් විමලේමඹන්භ පුත්තරභ 
දිසත්රික්මේ ළඩිභ භනහඳ රඵහමන ඹම ඳශහත් බහමේ 
අභහතයයඹකු වළටිඹටත් ටයුතු යරහ, 2010 දී 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ  රණ්ඩු ඳක්ඹට භන්ත්රීරුන් 6මදනකු ඳත් 

නමොට එහි මදන භන්ත්රීයඹහ වළටිඹට තභයි භහ මුල් යට 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඳත් න්මන්. ඊශඟට 2015 දී නළත තහක් 
ඳහර්ලිමේන්තුට මත්රී ඳත් න්නට භට අසථහක් රළමඵනහ, 

රු ථහනහඹතුභනි. ඒ තභයි භමේ ඳහර්ලිමේන්තු භන.  

මේ ඳහර්ලිමේන්තු භමන්දී, ඳසුගිඹ හරමේ මේ යමට් ඳළික 
අවුරුදු 30 යුේධමඹන් මේ යට නිදවස ය ත් නහඹඹහත් 

එක් දළළන්ත මර ඒහත්මිමරහ, මේ යට යුේධමඹන් 
නිදවස ය න්න අලය යන ලක්ිකඹ ඳසු මඳශ භන්ත්රීයඹකු 
ලමඹන් භහ ඳසුගිඹ හරමේදී රඵහ දුන්නහඹ කිඹන එ 

විමලේමඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ. 

ඒ හමේභ, මේ යමට් දළළන්ත ාංර්ධනඹක් යේදී, ග්රහමීඹ 
ාංර්ධනඹ යේදී, මේ යමට් මඳොදු භවජනතහ මේ 
ඵරහමඳොමයොත්තු පර යමින් දුප්ඳත්භ නළික කිරීභ වහ 

අලය ළඩ පිළිමශ ක්රිඹහත්භ යේදී, එතුභහත් එක් ඉමන 
රණ්ඩු ඳක්මේ ඳසු මඳශ භන්ත්රීයමඹක් වළටිඹට දළළන්ත 
වයිඹක් මදන්න, ලක්ිකඹක් මදන්න ළඩ ටයුතු ශහ.  එමවභ 

ළඩ ටයුතු ය මන ඹනමොට තභයි  රු  ථහනහඹතුභනි,  
ඳසුගිඹ ජනහධිඳිකයණඹ රමේ. ඳසුගිඹ ජනහධිඳිකයණමඹන්  
එතුභහ ඳයහජඹට ඳත් මනමොට නළත තහක් අපි උත්හව 

ශහ,  එතුභහ අග්රහභහතය ධයඹට ඳත් ය මන ඒ නළතුණ තළන 
සිට මේ යට ඉසයවට මනිඹන්න. එතළනදී අපි මනුමන් එතුභහ 
මඳනී සිටි නිහ තභයි  පුත්තරේ දිසත්රික්මේ ඳහර්ලිමේන්තු  

භන්ත්රීයමඹක් වළටිඹට නළත තහක් භට ඳත්මන්නට 
අසථහ රළමඵන්මන්.  එතුභහ ඒ නහඹත්ඹ දුන්නහ; නධර්ඹඹ 
දුන්නහ; ලක්ිකඹ දුන්නහ; ඒ භඟ මඳන්වීභ දුන්නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඊට ඳසු අඳට නළත තහක් ඳයහජඹට 
ඳත් මන්නට සිදු වුණහ. අඳ දන්නහ, අඳ ඳයහජඹට ඳත්  වුමණ් 
ඇයි කිඹහ. අඳ ඳයහජඹට ඳත් මන්මන් භළිකයණ හරමේදී  ව 
ඹේ ඹේ ඵරඳෆේ නිහයි. එතුභහට අභළිකභ මදන්මන් නළවළ 

කිඹහ භළිකයණ හරමේදී යපු ඵරඳෆේ නිහයි අඳ ඳයහජඹට ඳත් 
මන්මන්. වළඵළයි, සුළු භන්ත්රී  ාංයහක්  තභයි අඳට 
ඳහර්ලිමේන්තුමේදී අඩු මන්මන්. රු ථහනහඹතුභනි, ඊට 

ඳසුත් අපි උත්හවඹ මඹදුණහ. එතුභහට විඳක්මේ ඵහුතය 
ඵරඹක් ිකබුණහ. ඒ ඵහුතය ඵරඹත්  එක්  එතුභහ මේ යමට්  
විඳක් නහඹඹහ යන්න  අපි උත්හව ශහ රු 

ථහනහඹතුභනි. අඳට ඒ අසථහත් නළික වුණහ. ඒ අසථහත් 
නළික වුණහට ඳසමේ  ඒ මරහමේ ඳළික යහකර තත්ත්ඹත්  
එක්, විමලේමඹන් භහ නිමඹෝජනඹ යන  ශ්රී රාංහ නිදවස 

ඳක්මේ ඇික මරහ ිකබුණු භතඹත් එක්, ඒ සිඹලු නහඹඹන්  
භඟ ථහ ය,  අමප්  ේර  ජනතහට ඹේ කිසි ඹවඳත් මදඹක් 
සිේධ යන්නට ඕනෆ, එතුභහ නළළත්ව තළන සිට ාංර්ධනඹ 
මන ඹන්නට ඕනෆඹ කිඹහ ල්ඳනහ ය අමප් ප්රමේලමේ 

ජනතහමනුත් අහ, අමප් ප්රමේලමේ ඉන්න ජනතහත් එක් 
ථහ ය තභයි  භහ එදහ මේ රණ්ඩුමේ නිමඹෝජය අභහතය ධයඹ 
රඵහ ත්මත්.  

මේ අසථහමේදී රු මජෝන් අභයතුාං අභහතයතුභහට භහ 
සතුිකන්ත මනහ.  භහ රු මජෝන් අභයතුාං භළිකතුභහමේ 
අභහතයහාංලමේ නිමඹෝජය ඇභිකධයඹ දයන හරමේ අපි ඉතහභත් 
මවොිලන්  වමඹෝමඹන් ළඩ ශහ.  වළඵළයි නහටුමන් වුත් 
කි යුතු හයණහ ිකමඵනහ. භභ එ උදහවණඹක් කිඹන්නේ. මේ 

අභහතයහාංලඹ ඹටමත් ිකමඵන  ශ්රී රාංහ ාංචහය ාංර්ධන 
අධිහරිමේ බහඳික ධයඹට හර යත්නහඹ භවත්භඹහමේ 

මවෝදයඹහ ඳත් වී එන උත්ඹට  නිමඹෝජය ඇභිකයඹහ  

වළටිඹට භට රයහධහනහක්ත්  රළබුමණ් නළවළ. ඒ ඳත්වීමේ 
උත්ඹට භට රයහධනහක්ත් රළබුමණ් නළවළ. මේ යමට් 
ාංචහය යහඳහයමේ අනහතඹ ළන කිඹනමො ට, මේ යමට්  
අනහතඹ වහ  ාංචහය යහඳහයඹ ප්රර්ධනඹ යන්න  ඕනෆඹ  

කිඹහ පිට යටරට ගිහින් කිඹනමොට,  දළළන්ත මුදරක් මේ 
අභහතයහාංලඹට  එතු මනමොට,  ජනතහමේ  ඵදු මුදල්  
වළටිඹට දළළන්ත මුදරක් මේ අභහතයහාංලඹට එතු මනමොට 

එයින්  ලත ඳව ප්රර්ධන ටයුත්තක් යන්මන් නළවළ. මුදල් 
අභහතයහාංලඹ භළදිවත් මරහ මේ මුදල් ටි එමවභභ න්නහ.  ඒ 
අභහතයහාංලඹ තුශ අඳට ළඩ යන්න රළබුණු රහයඹ එමවභයි.  

රු ථහනහඹතුභනි, මේ රණ්ඩු පිළිඵ මරොකු 
ඵරහමඳොමයොත්තුක් මේ  යමට් මිනිසුන්ට ිකබුණහ. නිදව රඵහ 
අවුරුදු වළටකින්  ඳසමේ ඵරඹට ඳළමිණ මේ රණ්ඩු මේ යමට් 

ප්රඥප්ික වදයි; ප්රිකඳත්ික වදයි කිඹහ ජනතහ සිතුහ.  ඒ හමේභ 
මේ යමට් ජනතහට ඵරඳහන නිදවස රර්ික ප්රිකඳත්ිකඹක්, 
නිදවස මෞය ප්රිකඳත්ිකඹක්, අධයහඳන ප්රිකඳත්ිකඹක් ඒ හමේ 
ප්රිකඳත්ික වදයි කිඹහ ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ.  ඒ හමේභ ජනතහට 

ඵරඳහන ප්රලසන ළටලු වින්න, මලින්භ කිඹනහ නේ 
දුප්ඳත්භ නළික යන්න යසථහ මනස  යයි කිඹහ 
ඵරහමඳොමයොත්තු  වුණහ.  වළඵළයි එඹ මනොමයි සිේධ වුමණ්. රු 

ථහනහඹතුභනි, දිමනන් දින අපි දළක් මදඹක් තභයි රණ්ඩු 
විනහලඹ යහ මන ඹහභ. මභහි සිටින එක්ත් ජහික ඳක්මේ 
ඳසු මඳශ භන්ත්රීරු මනොමයි; මේ රණ්ඩුමේ ඉන්න අමනක් 

මොටස මනොමයි; මොශම නයඹ මක්න්්ර ය ත් ධමන්ලසය 
ඳන්ිකඹක් විසින් මේ රණ්ඩු විනහලඹ යහ මන ඹන රහයඹ 
අපි දළක්හ. ඵළුමේය ාංචහ නිහ අද මනමොට මේ යටට 

දළළන්ත මුදරක් අහිමි මනමොට, ාංචහ  දණ ටයුතු සිේධ 
මන මොට, අමනක් ඳළත්මතන් රර්ික ළඩ පිළිමශක් නළික 
යට ඩහමන ළමටනමොට සුළුමන් වින්නට ිකබුණු යිටේ 

හමේ ප්රලසන ළඩි ය මන  භසත ශිය ප්රජහ ඳහයට ඇද දහරහ 
ිකමඵනමොට-   

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, අපි මඳොමයොන්දු මච්ච ඳරිදි ථහ මඳොඩ්ඩක් 
මටි යන්න.  

 
ගරු අරුන්දික රනන්දු මහත  
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ථහ මටි යනහ. මේ 
ශකිරීභ දිමනන් දිනභ ළඩි වුණහ. අපි ඳක්ඹ තුශ ථහ ශහ.  
රණ්ඩු ඳක්මේ රැසවීේරට අපිට ඹන්න අසථහ ිකබුමණ් 

නළවළ.  එතළනදී අඳට අඳවහ ශහ. ඳශමුන රැසවීමභන් ඳසමේ  
අපි රණ්ඩු ඳක්මේ  රැසවීේරට ගිමේ නළවළ.  එතළනින් ඳසමේ 
අපි අමප් ණ්ඩහඹභත් එක් විටින් විට හච්ඡහ ශහ.  
ජනභහධයඹට ගිහින් මේ ළන කිඹනමොට, භට ඡන්දඹ දුන් 

ජනතහට මභඹ කිඹනමොට, මේ යමට් භසත ජනතහට මේ 
තත්ත්ඹ ප්රහල යනමොට, මේ රණ්ඩු විනහලඹ යහ 
ඹනහඹ, යට  විනහලඹ යහ මනඹනහඹ කිඹනමොට  

අහනමේදී ප්රිකපරඹ වුමණ්  භමේ නිමඹෝජය ඇභිකභ නළික 
ය න්න සිේධ වීභයි. භමේ නිමඹෝජය ඇභිකමභන් භහ  එළිඹට 
දළමීභයි.   

රු ථහනහඹතුභනි, විඳක්ඹට ගිහිල්රහ මේ රණ්ඩු 
මඳයශන මතක් භමේ ටන දිඹත් යන්න අද ඉරහ භභ 
තීන්දුක් න්නහ. රු ථහනහඹතුභනි, මේ යමට් මඳොදු භව 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ජනතහමේ උන්නිකඹ මනුමන් ඵරඹ විභධයත යනහ නේ, 
ඒ ඵරඹ විභධයත යන්න ඕනෆ දුප්ඳත්භ නළික කිරීභටයි. එමේ 
නළික යට මඵදන යසථහ මනට මනොමයි. මේ ය ටට 

රදයඹ යන ඳක් විඳක් සිඹලු මදනහ එතු ය මන සිඹලුභ 
ජහතීන් භඟිමඹන් ජීත් න රදයණීඹ යටක් තුශ මේ රණ්ඩු 
මඳයශන්න භහ අද ඉරහ ළඩ ටයුතු යනහ කිඹමින්, භට මේ 

අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් රු ථහනහඹතුභනි, 
ඔඵතුභහට සතුිකන්ත මමින් භභ මේ මභොමවොමත් විඳක්ඹට 
ගිහිල්රහ හඩිමනහ. 

 

[අනතුරුව ගරු අරුන්දික රනන්දු මහත ආණ්ඩු ඳක්ෂ්ඨම  සිට 
විරුේධ ඳක්ෂ්ඨයට ිකම  ය.] 

[அன்தறநகு ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து அர்கள் அெ  

ப்தறலிதந்து றர்த்ப்தைக்குச் சென்நரர்.] 
[Thereupon the Hon. Arundika Fernando crossed from the 

Government to the Opposition Benches.] 
 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යප්රහද ප්රලසනඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ, රු (භවහචහර්ඹ) රු 

භහයසිාංව භවතහ. 

 
ව රසද: මඳොදු වයඳ  පිළිබ ක ක 

සභමේ රණ ණ සේබන්ධමයන් පුවත් ඳත් 

නිමේදන නිකුත් කිීමම 
ெறநப்தைரறம: அெரங்க சதரதப்தைதொற்ெறகள் 

தற்நற குளறன்  லர்ரணங்கள் 

சரடர்தரகப் தத்றரறமக அநறறத்ல்கமப 

றடுத்ல் 
PRIVILEGE: ISSUANCE OF PRESS RELEASES 
REGARDING DECISIONS OF COMMITTEE ON 

PUBLIC ENTERPRISES 
 

 

ගරු (මහචර්ය) ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තුමේ භන්ත්රීරුන්මේ 

යප්රහද ේඵන්ධමඹන් ප්රලසනඹක් මඹොමු යන්න භහ ළභළිකයි. 

මේ යප්රහද ප්රලසනඹ මඹොමු යන්න මවේතු වුණු හයණඹ භභ 
කිඹන්නේ. මේ අටළනි ඳහර්ලිමේන්තු රාංශි අධීක්ණ හය 
බහ ක්රභඹ වුමන්හ දුන්නහ. මේ රාංශි අධීක්ණ හය බහ 

ක්රභඹ වයවහ ඳහර්ලිමේන්තුට අසථහ රළබුණහ, ඒ ඒ 
අභහතයහාංලර මමයන ළඩ පිළිමශ ළන අධීක්ණඹක් 
යන්න. ඒ අධීක්ණඹ කිරීභ තුළින් අඳට අසථහ රළබිරහ 

ිකමඵනහ, ඒ අභහතයහාංලර ර්තභහනමේ සිදුන සිඹලුභ ටයුතු 
අධීක්ණඹ යරහ ඒ ේඵන්ධමඹන් හර්තහ යන්න. [මකෝහ 
කිරීේ] අඳට මභමේ හර්තහ යන්න අසථහ රළබී ිකමඵන මොට 

මනත් භවය මිටුලින් අඳට රළබී ිකබුණු එභ අසථහ නළික 
යරහ ිකමඵනහ. එමර එභ අසථහ නළික ය ිකබීභ 
ේඵන්ධමඹන් එක් උදහවයණඹක් විමලේමඹන් භහ රු 
ථහනහඹතුභහමේ අධහනඹට මඹොමු යන්න ළභළිකයි.  

මඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහමේ හර්ඹඹ න්මන් 
ඳහර්ලිමේන්තු ඉදිරිමේ තඵන රද යහජය ාංසථහ මවෝ කිසිඹේ 
ලිතවත නීිකඹක් ඹටමත් රණ්ඩුට ඳළරී ඇත්තහ ව මශ මවෝ 

මනත් යහඳහයඹ ගිණුේ විණහධිඳිකයඹහමේ හර්තහ භඟ 

ඳරීක්හ කිරීභයි. නමුත්, රු ථහනහඹතුභනි, මඳොදු යහඳහය 
පිළිඵ හය බහ දළන් ක්රිඹහත්භ න්මන් පූර් නිභනඹට 
රක් මරහ ඒ අලය හයණහ යන්න ඳභණයි. ඒ අනු රාංශි 
අධීක්ණ හය බහ ඹටමත් සිදු ශ යුතු හර්ඹඹන් දළන් මභභ 

මඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ වයවහ සිේධ නහ. මේ 
තුළින් මන්මන් අමප් භන්ත්රීරුන්මේ යප්රහද ඩවීභක්. දළන් 
මේ ේඵන්ධමඹන් භභ එක් හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන්න 

ළභළිකයි. මෝප් මිටුමේ බහඳික සුනිල් වුමන්මනත්ික 
භන්ත්රීයඹහ මෝප් මිටු ක්රිඹහත්භ යන්න ඹන හයණහ ළන 
පුත් ඳත් නිමේදන නිකුත් යනහ. [මකෝහ කිරීේ]  

මේ වයවහ සිදු න්මන් COPE එ වළටිඹට එතු මරහ 
යන්න ිකමඵන හයණහ- [මකෝහ කිරීේ] කිසිමේත්භ එමවභ 

යන්න ඵළවළ. [මකෝහ කිරීේ] පූර් නිභනඹට ඇවිල්රහ 
එමවභ යන්න අයිිකඹක් නළවළ. [මකෝහ කිරීේ] මොමවොභද, ඒ 
මිටු පූර් නිභනඹට-  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන අධහනඹ මඹොමු යන්නේ. [මකෝහ කිරීේ]  
 

ගරු (මහචර්ය) ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එමවභ යනහ නේ - භහධයරට එමවභ ප්රහල යනහ  

නේ - ඒ මිටු භහධය ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ. [මකෝහ කිරීේ] ඒ 

මිටු භහධය ඉදිරිඹට මනොගිහින්- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි අද උමේ ඒ ළන හච්ඡහ ශහ. අපි ඒ ළන අධහනඹ 
මඹොමු යන්නේ. [මකෝහ කිරීේ] මවොයි, හඩි මන්න. [මකෝහ 

කිරීේ]  We have taken that. [මකෝහ කිරීේ] ඒ ප්රලසනඹ ළන     
අපි අධහනඹ මඹොමු යන්නේ. මඵොමවොභ සතුිකයි, රු 
භවහචහර්ඹතුභනි.  

 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළිකතුභනි, ඔඵතුභහට මභොක්ද 

කිඹන්න ිකමඵන්මන්? මේ ළන විහදඹක් යමන ඹන්න ඵළවළ.  
 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභත් COPE එමක් හභහජිමඹක්. 
භභ COPE එමක් හභහජිඹකු වළටිඹට ටයුතු යන්මන්,          

2015 මර්දී ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල්රහ මනොමයි. රු 
ථහනහඹතුභනි, 2000 මර් ඉරහ අසථහ ණනහදී භභ 
මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ COPE එමක් හභහජිඹකු වළටිඹට ටයුතු 

යරහ ිකමඵනහ. විණහධිඳිකතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද 

79 80 

[රු අරුන්දි ප්රනහන්දු  භවතහ] 
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හර්තහ හමේභ, භව ජනතහ විසින් විවිධ අසථහර එන රද 

විවිධ රුණුත් අපි COPE එමක්දී හච්ඡහට ඵුමන් යරහ 
ිකමඵනහ. ඒ හච්ඡහරදී විමලේමඹන්භ නිලසචිත මභොමවොතදී 
ඳළන නළඟින රද රුණු පිළිඵත් අධහනඹ මඹොමු යරහ 
ිකමඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, අධිමේීස භහර් ඉදිකිරීභ 

පිළිඵ නළඟී ිකමඵන මචෝදනහ ව ජනතහමේ ළඹ  පිළිඵ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ COPE එමක් හච්ඡහ මනොශ යුතුද? 
ඔඵතුභන්රහ මේ කිඹන්මන්, භෆත හරමේ අධිමේීස භහර්ර සිදු 

මමින් ිකමඵන භවහ ඳරිභහණ ාංචහ, දණ නුමදනු ඒ විධිඹටභ 
සිේධ මන්න වළයරහ, ඊට ඳසමේ COPE එමක් ථහ යන්න 
කිඹරහද? [මකෝහ කිරීේ] භයණ ඳරීක්ණ ඳත්න්න කිඹරහද  

මේ කිඹන්මන්? ඒ නිහ රු ථහනහඹතුභනි,- 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි අද උමේ මේ ළන හච්ඡහ ශහ. භභ ඒ ළන අධහනඹ 
මඹොමු යන්නේ. 

 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහට භභ මඳන්න්නේ, සථහය නිමඹෝර- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි මෝප් බහඳිකතුභහත්, Auditor-General තුභහත් 
මන්රහ මේ ළන ථහ ශහ. ඒ ළන අධහනඹ මඹොමු යරහ 

අලය පිඹය න්නහ. අපි ඒ ළන හච්ඡහ ශහ. අපි අද දීර්ක 
මර හච්ඡහ ශහ. 

 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හමේභ මභඹ නතය යන්නත් 

විමලේ උත්වහඹක් දළරුහ. ඔඵතුභහට භහ මඳන්හ මදන්නේ. 
සථහය නිමඹෝර වන් මනහ, "මුදල් තත්ත්ඹ වහ 
ශභනහහරිත්ඹ ඳරීක්හ ය හය බහට හර්තහ කිරීභ 
පිණ හය බහට අලය ඹළයි වළඟී ගිඹ විට හය 

බහමේභ හභහජිඹන්මන් භන්විත අනුහය බහ ඳත් 
යන්න පුළුන්." කිඹරහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, රු භන්ත්රීතුභනි. අපි ඒ ළන අධහනඹ මඹොමු 

යන්නේ.  
 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ ළන දන්මන් නළික මමනක් මන් 

මභමවභ කිඹන්මන්.  ඒ භන්ත්රීතුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල්රහ 
කිඹනහ, COPE එට ඳරීක්හ යන්න පුළුන් 
විණහධිඳිකතුභහමේ හර්තහ විතයයි කිඹරහ. [මකෝහ කිරීේ]  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ළන හච්ඡහ ශහ. 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. හභහනය ශභනහයණඹ 
පිළිඵ රුණුත් හච්ඡහ යන්න පුළුන් කිඹරහ                      
සථහය නිමඹෝර වන් වී ිකමඵනහ. ඒ නිහ රු 

ථහනහඹතුභනි,- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන හදඹට ඹන්මන් නළතු- 
 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජහික රළයිසතුමන් දුන් භන්ත්රීභ මවෝ අයමන ඇභික 
ඳට්ටභක් මවෝ නිමඹෝජය ඇභික ට්ටක් -[ඵහධහ කිරීභක්]  
ාංචහරුන් යකින්න, මවොරු යකින්න ටයුතු යනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, මේ ඉන්මන් මවොයේ 
 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් ක න ල ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යකින භවහචහර්ඹරු. භවහචහර්ඹ ඳට්ටේ අයමන ිකමඵන්මන්, 
මවොයේ 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් ක න ල ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

පිළිඵ. මවොයේ 
 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් ක න ල ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

යකින්න මඩ් ඹන භවත්රු තභයි මේ. නළත්නේ මන වුද?  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අඳට ළඩ ටයුතු යහශිඹක් ිකමඵනහ. රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි, භභ ඒ ළන අධහනඹ මඹොමු යනහ. 
 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මේ, මවොයේ 
 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් ක න ල ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

යකින භවහචහර්ඹරු. ාංචහක් පිළිඵ ථහ යනහ නේ, එභ 

ාංචහ මවළිදයේ කිරීභට වහ ාංචහ සිදු වීභ ළශළක්වීභ වහ තභයි 
භන්ත්රීයඹහ ටයුතු යන්න ඕනෆ. මේ භන්ත්රීයඹහ 

 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් ක න ල ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ාංචහරුන් යකින්නත්, මවොරු- 
 

මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් ක න ල ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[මකෝහ කිරීේ] 
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ගරු නලින් බණ්ඩ  ජයමහ මහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ, මභොක්ද ඳළවළදිලි 

කිරීභ. අපි මේ ළන අද උමේත් හච්ඡහ ශහ. අද දින නයහඹ 
ඳත්රඹට ප්රධහන ටයුතු යහශිඹක් ඇතුශත්. ඒ ළනත් අධහනඹ 
මඹොමු යන්න. 

      

ගරු නලින් බණ්ඩ  ජයමහ මහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ථහනහඹතුභනි, භවහ භහර් ද අදහශ න නිසඳහදන ව 
මේහ පිළිඵ රාංශි අධීක්ණ මිටුමේ බහඳික භභ. මේ 
හයණඹ අපි ඒ අධීක්ණ හය බහමේ හච්ඡහ යන්නත් 

අයමන ිකමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] රාංශි අධීක්ණ මිටු 
පිහිමටේමේ මේ අලුත් ඳහර්ලිමේන්තුමන්. ඒ රාංශි අධීක්ණ 
මිටුත් ලක්ිකභත් මන්න ඕනෆ. ඒ මිටු තුළිනුත් අපි මේ ළන 
හච්ඡහ යන්න ඕනෆ.  හච්ඡහ යන්න අපි මේ රුණ 

රාංශි අධීක්ණ හය බහටත් මනළල්රහ ිකමඵන ඵ 
ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆ. එතළනටත් ඒ අසථහ මදන්න.  

රු ථහනහඹතුභනි, භවහ ඳරිභහණ ාංචහ ළන දළන් ථහ 

ශහට, ඉිකවහමේ ප්රථභ තහට තභයි highway එ විඹදභ 
ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ -සිඹඹට 10ට- අඩුමන් මභය 
ගිමේ. විමලේමඹන් Central Expressway එමක් මදළනි අදිඹමර්  

ටයුතු ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ සිඹඹට 8ක් අඩුමන් 
ව තුන්න අදිඹමර් සිඹඹට 9ක් අඩුමන් ගිමේ ප්රථභ තහට 
තභයි. ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ සිඹඹට 32ක් එවහට ගිඹ 

අසථහත් ිකමඵනහ. එභ නිහ රු භන්ත්රීතුභනි, භවහ ඳරිභහණ 
ාංචහ මර වන් යමින් ළයදි විධිඹට මචෝදනහ යන්න එඳහ.  

 
ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එමවභ නේ බඹ මන්න ඕනෆ නළවළ මන්. 

 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, අද උමේ අපි ඔඵතුභහ වමු වුණහ. එහිදී 
අමප් සථහයඹ අපි ඉදිරිඳත් ශහ.  

 

Sir,  Standing Order No. 126 (2) states, I quote:  
 

 “It shall be the duty of the Committee to examine the accounts 

of public corporations and of any business or other undertaking 

vested under any written law in the Government laid before 

Parliament,..” . 

ඳහර්ලිමේන්තුට  accounts  ඉදිරිඳත් යරහ,  ඒ ගිණුේ ළන 
Auditor-Generalමේ හර්තහ ිකමඵනහ නේ  ප්රලසන අවන්න 

පුළුන්. 

      
ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ සථහය නිමඹෝ 126.(3) කිඹන්න. 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sit down! [මකෝහ කිරීේ] අමප් සථහයඹ නේ,- [ඵහධහ කිරීේ]   
ඳහර්ලිමේන්තුට accounts ඉදිරිඳත් ශහට ඳසමේ Auditor-
Generalමේ නිරීක්ණ ඹටමත් COPE එට ප්රලසන යන්න 

පුළුන්.  
        

ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
No.  
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වරි, ඒ ළන අපි ථහ යමු. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, ඔඵතුභහට භතඹක් ිකමඵනහ.  

 
ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ ළන හච්ඡහ යමු. We will discuss. [ඵහධහ කිරීේ] 
රු ථහනහඹතුභනි, භට ථහ යන්න මදන්මන් නළවළ මන්. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Hon. Minister, have you finished your 
explanation?  

 
ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No. රු ථහනහඹතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ] 
 
 

ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහමේ අභහතයහාංලඹ ළනයි මේ ථහ යන්මන්. 

 
ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වරි, වරි. ඒට අපි සදහනේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද උමේ රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භළිකතුභහත්, COPE 
බහඳිකතුභහත්, විණහධිඳිකතුභහත් භඟ අපි මේ ළන ථහ 
ශහ. එහිදී මේ රුණ මත්රුේ ත්තහ.මේ රුණ හච්ඡහ 

යරහ විහ න්න පුළුන්. ඒ නිහ අද මේ ළන හද විහද 
යන්න අලය නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] අපි මේ ළන ථහ යන්න 
රෆසිකයි.  දළන් ඉය යන්න. 
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ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තුට ගිණුේ ඉදිරිඳත් යරහ 

Auditor-General මේ නිරීක්ණ ිකමඵනහ නේ, ඒ නිරීක්ණ 
භත ප්රලසන යනහට අමප් විරුේධත්ඹක් නළවළ. ඒ නිරීක්ණ 

රළමඵන්න ලින් COPE මිටුමේ බහඳිකතුභහ පුේරඹන් 
ළයදිහයඹන් ය ිකමඵනහ. අමප් විරුේධතහ ිකමඵන්මන් 
ඒට. මේ  ඵරන්න එතුභහ කිඹන මේ.  

"අධිමේීස භහර්ර අධිමේීස දණ - සුනිල් වුමන්මනත්ික''   

මේ වරිද? මේ, නඩු අවන්න ලින් විත්ිකහයඹහ ළයදියි 
කිඹනහ හමේ ළඩක්.  ඒයි භහ කිඹන්මන්. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි මේ ළන හච්ඡහ යමු.  
 

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,- [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළිකතුභහ. 

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ථහ ශහට ඳසමේ භහ ථහ 
යන්නේ. 
  

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි, මේ ළන අපි අද උමේ දීර්ක 

මර හච්ඡහ ශහ.  අපි රඳසු වමු මරහ ථහ යරහ මේ 
ප්රලසනඹ නියහයණඹ ය නිමු.   

 
ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, අඳටත් මභඹ නියහයණඹ ය න්න 

ඕනෆ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ. ඒ හටත් අලයයි.  එතුභහටත් අලයයි, ඔඵතුභහටත් 
අලයයි, COPE බහඳිකතුභහටත් අලයයි. ඒ හමේභ Auditor-

General ටත් අලයයි.  

ගරු අනු  දිසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, අද COPE  හය බහට ළන්න  
 ිකමඵන්මන් RDA රඹතනඹ. එභ රඹතනඹ ළවීමේදී, එභ 
රඹතනඹ බහය අභහතයයඹහභ ඊට  එමයහි රුණු දළක්වීභ 

මඹෝය නළවළයි කිඹරහ භහ හිතනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 
සථහය නිමඹෝර ඳළවළදිලි වන් මරහ ිකමඵනහ මභමවභ: 

"... ගිණුේ, අඹළඹ වහ හර්ක ඇසතමේන්තු, මුදල් තත්ත්ඹ, මුදල් 

ටයුතු පිළිඵ හර්ඹ ඳරිඳහටි වහ හභහනය ශභනහහරීත්ඹ ළන ද ඒ 

අනු ඳළන නඟින ය මවෝ රුණක් ළන ද  හය බහ විසින් 

ලින් රට ඳහර්ලිමේන්තුට හර්තහ ශ යුතු ඹ."  

 ඒ අනු, ඒහ ළන ථහ යන්න පුළුන්. 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳහර්ලිමේන්තුමේ COPE එමක් 
ය 10 හභහජිඹකු වළටිඹට අත්දළපු ඵයඳතශ අත්දළකීේ 

මදක් මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථහනහඹයඹහ න ඔඵතුභහමේ 
අධහනඹ ට මඹොමු යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  යමට් මුදල් පිළිඵ ඵරඹ ිකමඵන්මන් 
මේ ඳහර්ලිමේන්තුට. ඒ පිළිඵ මොඹහ ඵරන රඹතන මද 

තභයි යජමේ ගිණුේ පිළිඵ හය බහ ව COPE එ. මභභ 
මිටු ඹේ ඳරීක්ණඹක් මන මොට, ඹේ රඹතනඹක් 
මනළත් මේ මිටු  තුශ ඹේ ඳරීක්ණඹක් යන මොට, ඒ 

පිළිඵ ඳහර්ලිමේන්තු භළදිවත් මරහ ඵරඳෆභක් යනහ නේ 
ඒ ඉතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්, රු ථහනහඹතුභනි. භභ 
ඔඵතුභහට උදහවයණඹක් කිඹන්නේ. ඵළුමේය නුමදනු 

පිළිඵ අපි ඳරීක්ණ ඳත්න මරහමේ, රණ්ඩු ඳක්මේ 
ඇභිකයඹකු ට ළරහ කිේහ මේ පිළිඵ ථහ යන්න එඳහ 
කිඹරහ. ඒ හමේභ, COPE එමක් බහඳිකතුභහට ඵරඳෆේ යනහ. 

අද උමේත් COPE එමක් බහඳිකතුභහ මන්රහ  අනිඹේ 
රහයමඹන් එතුභහට ඵරඳෆේ යනහ, මේ හයණහ ථහ 
යන්න එඳහ කිඹරහ.  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ, එමවභ මන්මන් නළවළ.  

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භට ඳළවළදිලි යන්න එ විනහඩිඹක් 

මදන්නමෝ. භභ මේ හයණඹ කිේහට ඳසමේ ඒ ළයදි නේ 
නිළයදි යන්න. භභ ළරැේද පිළින්නේ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රු ථහනහඹතුභනි, භධයභ අධිමේීස භහර්ඹ පිළිඵ 
ප්රලසනඹ ඵරන්න. ඒ මතොයතුරු සිඹල්ර භහ ශඟ ිකමඵනහ. හරඹ 
නළික නිහ ඒ සිඹල්රභ භභ මභතළන ථහ යන්මන් නළවළ. මේ 

ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. අද උමේ COPE එමක් බහඳිකයඹහ 
ඔඵතුභහමේ හභයඹට මන්රහ මේ ළන ථහ ශහ. මේ රැසවීභ 
ළන ඔඵතුභහ දන්මන් නළවළ. ඔඵතුභහට භභ මචෝදනහක් එල්ර 

යන්මන් නළවළ. විඹ බහය ඇභිකයඹහ ඔඵතුභහමේ හභයඹට 
COPE එමක් බහඳිකයඹහ මන්රහ මේ රඹතන මන්න්න 
එඳහ කිඹරහ එතුභහට අනිඹේ රහයඹකින් ඵරඳෆේ ශහ. 

මොමවොභද එමවභ යන්මන්?  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ, එමවභ වුමණ් නළවළ. භට ඳළවළදිලි යන්න මදන්න.   

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මභොක්ද මේ තීයණඹ? මේහ මේ යමට් මුදල්. ඒහට ඵරඳෆේ 

යනහ නේ රු ථහනහඹතුභනි මභොක්ද තීයණඹ? රුපිඹල් 
බිලිඹන 10ක් ළඩිමඹන් දීරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහ කිඹනහ 
සිඹඹට 8ක් ළඩිපුය දීරහ ලු. ඒ හරමේ සිඹඹට 20ක් දීරහලු. 
එමවභ නේ සිඹඹට 8ක් දීපු එත් ළරැදියි මන්. ඇයි සිඹඹට 8ක් 

ළඩිමඹන් මදන්මන්? 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දළන් 
හඩි මන්න.   

අද උමේ මේ පුත් ඳත් නිමේදනඹ මනළත් රු කිරිඇල්ර 
ඇභිකතුභහ භට මේ හයණඹ වන් ශහ. ඊට  ඳසු භභ COPE 
එමක් බහඳිකතුභහට ථහ ශහ; මල්ේතුමිඹට ථහ ශහ;  

Auditor-Generalට ථහ ශහ.  ඉන් ඳසු අපි ඒ ළන 
එඟත්ඹට රහ. ඒ ප්රලසනඹ එතළනින් ඉයයි. ඒ ළන 
එඟත්ඹට රහ. ඒ නිහ මේ ප්රලසනඹ ඒ තයේ දුය මනඹන්න 

අලයතහක් නළවළ.  

දළන් අපි ඉදිරි ටයුතු යමන ඹමු. 

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භට ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න 
අසථහ මදන්න.  

ඇත්ත ලමඹන්භ මුලින්භ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ිකබුමණ් 
යජමේ ගිණුේ පිළිඵ හය බහ විතයයි. ඊට ඳසු අපි මඳොදු 
යහඳහය පිළිඵ හය බහ ඇික ශහ. මීට අභතය, 2016දී මේ 

ඳහර්ලිමේන්තු විසින් අලුත් ක්රභඹක් ඇික යරහ ඳහර්ලිමේන්තු 
අඹ ළඹ මිටු ව අදහශ විඹඹන් මනුමන් හය බහත් -
Sectoral Oversight Committee -  ඇති කර තිබෙනලා. ඒ අනුල 

අද හය බහ විලහර ාංයහක් ිකමඵනහ. දළන් ිකමඵන්මන් 
ඳහර්ලිමේන්තු අඹ ළඹ හර්ඹහරඹ අනුභත යරහ, ඒ නීිකඹ 
අයමන මදන්නයි. යජඹ, රණ්ඩු වළටිඹට අපි මේ ටයුතු 
මභොකුත් නත්රහ නළවළ, ිකබුණහට ඩහ ඵරතර දීරහ ිකමඵනහ. 

දළන් ිකමඵන්මන්, මේ  මිටුරට  ිකබිඹ යුත්මත් කුභන ඵරතරද, 

ඒ මිටුලින් විඹ යුත්මත් කුභක්ද කිඹහ ඵරරහ, ාං මලෝධන 
වුභනහ නේ ඒහ යන්නයි.  

ඔඵතුභහ කිඹපු වළටිඹට භහර් ාංර්ධන අධිහරිඹ ළරහ 
ිකමඵන්මන් 2013 ඉන් 2016 දක්හ හරඹ තුශ දකුණු අධිමේීස 

භහර්ඹ ඉදිකිරීභ ළන ථහ යන්න. ඒ ළන මචෝදනහ 
ණනහක් ිකමඵනහ. අමප් භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ 
භන්ත්රීතුභහ මචෝදනහ ිකමඵනහ කිඹරහ අනුභත යරහ ිකමඵනහ. 

එතුභහ ෆ වනහ, ඒ මේල් ළන මොඹහ ඵරන එ නත්රහ 
කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහමේ රණ්ඩු හරමේ සිදුවුණු මේල් ළනයි 
මචෝදනහ ිකමඵන්මන්. ඕනෆ තයේ මවොඹරහ ඵරන්න. අපි කිේමේ, 

මේහ ළන ඳත්තමර් දභන්න එඳහ කිඹන එයි. ඕනෆ තයේ 
මවොඹරහ ඵරන්න, අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ.  

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ නභ කිේහ. 

 

ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි කිඹන්මන්, විවිධ මොමිටිරට මදන්න ඕනෆ ඵරතර 
මභොනහද කිඹරහ අපි තීයණඹ ය නිමු කිඹරහයි. එච්චයයි භභ 
කිඹන්මන්. 

 
ගරු බිමල්  ත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු අභළිකතුභනි, ඳසුගිඹ රණ්ඩු හරමේ සිදු ව දණ, ාංචහ 

ළන මොඹන්න  කීභ ිකමඵන්මන් මෝප් එටද? දළන් සිටින 
ඇභිකතුභහට ඒහ ළන මොඹන්න  කීභක් ිකමඵනහ මන්. දළන් 
ඒහ මඳොදු හයණහද? 

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇභිකතුභහමන් 2013 මර් ඉරහ මතොයතුරු ඉල්රහ 
ිකමඵනහ.  මභතුභහට ඒහ මදන්න පුළුන්. මභතළනදී එතුභහ බිඹ 
න්නහ. භමේ නහටුක් ිකමඵනහ, වුමන්මනත්ික 
භන්ත්රීතුභහ භහ  ේඵන්ධ කිඹපු හයණහ ළන. ඒ ළන ඳසමේ 

ථහ යන්නේ. දළන් ඒ ළන ථහ යන්න අලය නළවළ.    රු 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මේ බහමේදී  2013දී  යපු ඒහට විරුේධද 
ථහ මශේ? 2013දී  සිදු ව ඒහට ඳක් මන් ථහ මශේ. 

ඔඵතුභහ කිඹන්මන් 2013න් ඳසමේ සිදුවුණු ඒහ ළන මවොඹරහ 
ඵරන්න කිඹරහයි. ඕ මන් ිකමඵන ප්රලසනඹ. ඒ ළන අඳට 
මවොඹරහ ඵරන්න පුළුන්. රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ 

තීයණඹ යන්න මභොන මොමිටිඹටද ඒ ඹන්මන් කිඹරහ.   

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. අපි අද දින ප්රධහන ටයුතුරට ඹන්න ඕනෆ. රු 
දිමන්ස ුවණර්ධන භළිකතුභහ, ඳළවළදිලි යන්න. 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු අභළිකතුභහ භමේ නභ කිඹරහ මචෝදනහක් ශහ.  
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ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මචෝදනහක් මශේ නළවළ. ඳළවළදිලි කිරීභක් විතයයි මශේ. 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට අහධහයණඹක් වුණහ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත් භමේ භන්ත්රීතුභනි, අද දමේ 
මරහ නහසික යන්න එඳහ. මේ භවජන මුදල්. අපි අද දින ප්රධහන 

ටයුතුරට ඹමු. මභොක්ද මේමක් මත්රුභ? අපි මඳොඩි ශභයි 
හමේ මන්. [ඵහධහ කිරීේ] What do you want to say? මභොනහද 
ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆ? 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට සතුිකන්ත මනහ, භට 
අසථහ රඵහ දීභ ළන. රු අග්රහභහතයතුභහ ඳළවළදිලි කිරීභක් 
යන මරහමේ කිේහ, අමප් රණ්ඩු හරමේ ළරැදි, මවොයේ සිදු 

මරහ ිකමඵනහඹ කිඹරහ භභ කිේහ කිඹරහ. භභ කිසිභ මරහ 
එමවභ මදඹක් කිේමේ නළවළ. රු අභළිකතුභනි, ඔඵතුභහ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ අග්රහභහතයතුභහ. ඒ තනතුයට මෞයඹක් න 
විධිඹට ථහ යන්න. භභ එමවභ මදඹක් කිේමේ නළවළ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්]  රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඉක්භනින්භ අන් 
යන්නේ.  භභ කිඹපු මේ භභ කිඹන්නේ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිඹපු මේ නළත කිඹන්න අලය නළවළ. 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුභහ කිඹපු මේ නිළරැදි යන්න ඉඩ මදන්න. ඔඵතුභහ 

අභළිකතුභහමේ ඳළත්තට ථහ යන්න එඳහ. භටත් ථහ යන්න 
අසථහ මදන්න.  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මභොක්ද ප්රලසනඹ? 

 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ මන්, භමේ නහඹඹහ. ඔඵතුභහ මන්, ථහනහඹතුභහ. 
අඳට ඇහුේ න් මදන්න.  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, ඔඵතුභහ කිඹන්න. 

ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමමේ මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳළවළදිලි මශේ ඳසු ගිඹ හරමේ 
සිඹඹට 20ක් ළඩිපුය දීපු එ ළරැදි නේ දළන් හරමේ සිඹඹට 8ක් 
මදන එත් ළරැදියි කිඹන එයි.  එමවභ නේ දළන් ඒ ළරැේද 

යන්මන් ඇයි? ඒද, ඹව ඳහරනඹ? ඒයි භභ ඇහුමේ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු දිමන්ස ුවණර්ධන භළිකතුභහ, you said that 
you wanted to make a statement.  

 
ගරු දිමන්ෂ්ඨ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඔඵතුභහමේ අධහනඹට මේ 
හයණඹ මන එන්නට ළභළිකයි. බහනහඹතුභහ මවෝ 

අභළිකතුභහ භභ අවන ප්රලසනඹට පිළිතුයක් මදනහ නේ මවොයි. 
අද දින නයහඹ ඳත්රමේ අාං 12ට ිකමඵනහ, ඳශහත් බහ ඡන්ද 
විභසීේ (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත.  

මේ ඳනත් මටුේඳත ඳශහත් බහ මත මඹොමු යරහ නළවළ. 
 මේ ඳනත් මටුේඳත ඳශහත් බහ මත මඹොමු යරහ ිකමඵනහද 
කිඹරහ භව මල්ේතුභහමන් අවරහ, මේ අසථහමේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ප්රහලඹක් රඵහ මදනහ නේ, අපි අඹ යනහ. 
මභොද, ඳශහත් බහරට ේඵන්ධ මන රුණදී ඒ ළන 
ඳශහත් බහමන් විභනහ. මේ ඳනත් මටුේඳත 

ේඵන්ධමඹන් ඳශහත් බහමන් විභරහ නළවළ. මේ න විට 
ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු යහශිඹක් අඳ භඟ  දුයථනමඹන් මේ 
ළන ථහ යරහ ිකමඵනහ. රණ්ඩුක්රභ යසථහ ප්රහය  ළඩ 
යනහද, නළේද කිඹරහ භභ බහනහඹතුභහමන් දළන න්න 

ළභළිකයි.  

 
ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තමුන්නහන්මේරහ ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඉල්රනහද? [ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මොයි ඳක්ඹ වළටිඹටද? ශ්රී රාංහ නිදවස ඳක්ඹ වළටිඹටද?  

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ වළටිඹටද?  

 
ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, මේ අඹට ඳක්ඹක් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීේ]  මේ අඹට ඳක්ඹක් නළවළ.  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු බහනහඹතුභහ, මභතුභහමේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු මදනහද? 

ඳළවළදිලි යනහද?  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මභතුභහමේ ප්රලසනඹ මභොක්ද කිඹරහ භට මත්රුමණ් නළවළ.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳශහත් බහ ඡන්ද විභසීේ (ාංමලෝධන)  ඳනත් මටුේඳත 
ඳශහත් බහට මඹොමු ශහද කිඹරහයි අවන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
27ළනි දින ඡන්දඹ ිකඹනහ. අපි තය යනහ. ඵඹ මන්න 

එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
27ළනි දින විසුරුහ වරිනහ. ඡන්දඹ ිකඹන්න ඵළවළ. 27ළනි 

දින විසුරුහ වරිනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අපි රණ්ඩුක් වළටිඹට ඕනෆභ 
භළිකයණඹටmසදහනේ. එච්චයයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

තමුන්නහන්මේරහට ඳක්ඹක් නළවළ; වරි නහඹමඹක් නළවළ. 
ඔක්මොභ මදට, තුනට මඵදිරහ -  [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීශඟට,  ඳනත් මටුේඳත් පිළිළන්වීභ පිළිඵ දළනුේදීභ.   
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ  ඳහර්ලිමේන්තුට වහ 
රණ්ඩුක්රභඹට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. මභතුභහ ඒට උත්තයඹ 
මදන්මන් නළවළ. මන මන නහඩේ කිඹන්මන්.  [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහනහඹතුභනි,  ඔඵතුභහ ඒ ේඵන්ධමඹන් පිළිතුයක් 
මදනහද?  

 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ උත්තය දුන්නහ.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මභොක්ද ඒ? ඳළවළදිලි නළවළ.[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තය දුන්නහ. 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මභොක්ද උත්තමර්?  

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තමර්, තමුන්නහන්මේරහට අලය මභොන භළිකයණඹද? 

[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මේ ඳනත් මටුේඳත ඳශහත් බහට අදහශද?  
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
අදහශ නළවළ.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ දන්නහ විධිඹට ඳශහත් බහට අදහශ මන්මන් නළවළ.  
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදහශ මන්මන් නළවළ. ඵඹ මන්න එඳහ. අදහශ මන්මන් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු දිමන්ෂ්ඨ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, ඵඹ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන මොඹහ ඵරහ එමවභ නේ මවට පිළිතුරු මදන්න. [ඵහධහ 
කිරීේ] 

 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදහශ නළවළ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මභතුභහ කිඹන්මන් අදහශ නළවළ කිඹරහයි. 
 

ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඩරස අරවප්මඳරුභ භළිකතුභනි, අපි ඊශඟට ප්රධහන 

ටයුතුරට මඹොමු මන්න ඕනෆ. 
 

ගරු ඩලස අලහප්මඳරුම මහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்சதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු දිමන්ස ුවණර්ධන භළිකතුභහ රු 
බහනහඹතුභහමන් ඇහුමේ ඳශහත් බහ ඡන්ද විභසීේ 

(ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත පිළිඵයි.  මභඹ ළට් යරහ 
ිකමඵන්මන් ජලි භහමේ දව ළනි දහ. මභඹ බහත යරහ 
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ිකමඵන්මන් ජලි භහමේ විසිවඹ ළනි දහ. රු දිමන්ස ුවණර්ධන 

භළිකතුභහ අවන්මන් මභඹ ඳශහත් බහරට අදහශ හයණඹක් නිහ 
මේ නවිට ඳශහත් බහරට මඹොමු ය ිකමඵනහද, නළේද කිඹන 
එයි. යර ප්රලසනඹක්. එඹ, 222   4 හමේයි. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ කිඹන්මන් අදහශ නළවළ කිඹන එයි. 
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ අහන ලමඹන් කිඹන්මන්, මේ 

අඹට භළිකයණ ඕනෆ නේ - [ඵහධහ කිරීේ] මේසඨහධියණමඹන් 
නඩු තීන්දුක් දීරහ ිකමඵනහ. යමට් නීිකමේ වළටිඹට අපි 
භළිකයණ ඳත්නහ. එඳභණයි. 

 

ගරු නමල්  ජඳක්ෂ්ඨ මහත 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු නහභල් යහජඳක් භළිකතුභහ, අඳට ප්රධහන ටයුතුරට 
ඹන්න ිකමඵනහ. මේ අන් අසථහ. 

 

ගරු නමල්  ජඳක්ෂ්ඨ මහත 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු දිමන්ස ුවණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

ඇසුමේ, මභභ ඳනත් මටුේඳත ඳශහත් බහර අනුභළිකඹට ඹහ 
ිකමඵනහද, නළේද කිඹන එයි. ඔේද, නළේද කිඹන එයි 
කිඹන්න ිකමඵන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] ඔේද, නළේද කිඹන උත්තයඹයි 
ඕනෆ. භළිකයණ ළන මනොමයි එතුභහ අවන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ කිඹනහ අදහශ නළවළ කිඹරහ.  අදහශ 
නළත්නේ භභ මභොනහ යන්නද?  ඒ ළන මොඹහ ඵරමු.  

 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදහශ නළවළ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නීිකඹට අනු අදහශ නළවළ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ.  ඕනෆ නේ 

භභ ත දුයටත් මභහි නීිකභඹ තත්ත්ඹ පිළිඵ මොඹහ 
ඵරන්නේ.  ඒ අනු අදහශද, නළේද කිඹරහ මොඹහ ඵරන්නේ.  
මඵොමවොභ සතුිකයි.  

 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදහශ නළවළ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, ප්රධහන ටයුතු රයේබමේදී ඳනත් මටුේඳත් 

පිළිළන්වීභ පිළිඵ දළනුේදීභ. අග්රහභහතයතුභහ ව ජහික ප්රිකඳත්ික 
වහ රර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ.  

ඳනත් මකටුේඳත් පිළිගන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

I 
 

ඳළත් සභ ඡන්ද විමසීේ (සංම ෝධන) ඳනත් 
මකටුේඳත 

ரகர ெமதத் சரீா்ல்கள் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் 

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

"1988 අාං 2 දයන ඳශහත් බහ ඡන්ද විභසීේ ඳනත ාංමලෝධනඹ කිරීභ 

වහ ව ඳනත් මටුේඳතකි. 
 

 

 

 

 

 (අභහතය භණ්ඩරමේ අනුභිකඹ දන්හ ිකමේ.)" 

 

පිළිගන්වන ලේමේ අග්රමතයතුම සහ ජතික රතිඳත්ති හ 
ආර්ථික කටයුතු අමතයතුම  මවනුවට ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  
මහත විසිනි. 

2017 ඔක්මතෝබර් මස 03 වන අඟහරුවද  මද වන ව  කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුද්රණය කළ යුතුයයි ද, අදළ ආංශික අධීක්ෂ්ඨණ 
ක ක සභවට මයොමු කළ යුතුයයි ද නිමයෝග ක න ල ජ. 
 

 

தற அமச்ெதம் செற சகரள்மககள் ற்தம் சதரதபரர 

அலுல்கள் அமச்ெதரணர் ெரர்தரக ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் 

கறரறல்ன அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 எக்சரதர் 03, செவ்ரய்க்கறம இண்டரம்தொமந 

றப்தறடப்தட சண்டுசணவும் அச்ெறடப்தட சண்டுசணவும் உரற 

துமநெரர் சற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட சண்டு 

சணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Prime 

Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 03rd October, 2017 and to be 

printed; and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 

Committee.  
 
 

 

II 
 

අකරක ණ සංවිධන (සංම ෝධන) ඳනත් මකටුේඳත 
லறத்துமந (றதத்ம்) ெட்டதோனம் 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL 

"1978 අාං 2 දයන අධියණ ාංවිධහන ඳනත ාංමලෝධනඹ කිරීභ වහ 

ව ඳනත් මටුේඳතකි. 
   

(අභහතය භණ්ඩරමේ අනුභිකඹ දන්හ ිකමේ.)" 

 

පිළිගන්වන ලේමේ  විමේ  රැකිය අමතයතුමිය සහ අකරක ණ 
අමතය ගරු තලත අතුමකෝ ල මහත්මිය විසිනි. 

2017  ඔක්මතෝබර් මස 03 වන අඟහරුවද  මද වන ව  කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුද්රණය කළ යුතුයයි ද, අදළ ආංශික අධීක්ෂ්ඨණ 
ක ක සභවට මයොමු කළ යුතුයයි ද නිමයෝග ක න ල ජ. 

 

சபறரட்டுத் சரறல்ரய்ப்தை அமச்ெதம் லற அமச்ெதரண 

ரண்தைறகு ( றதற) னர அத்துசகரன அர்கபரல் ெர்ப்தறக் 

கப்தட்டது. 

2017 எக்சரதர் 03, செவ்ரய்க்கறம இண்டரம்தொமந 

றப்தறடப்தட சண்டுசணவும் அச்ெறடப்தட சண்டுசணவும் உரற 

துமநெரர் சற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட சண்டு 

சணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon.(Mrs.) Thalatha Atukorale, Minister of 

Foreign Employment and Minister of Justice; to be read a Second time 

upon  Tuesday, 03rd October, 2017 and to be printed; and to be 

referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේදීභ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ රු 
බහනහඹතුභහ. 

 
 

ඳර්ලිමේන්තුමේ රැසවීේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No.7 of the 

Parliament and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 

the hours of sittings of Parliament on Wednesday, September 20th, 

2017 shall be 9.30 a.m. to 6.30 p.m.” 

 
ර නය විමසන ලදින්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 

 
ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m. 

on Wednesday, September 20th, 2017.” 

 
ර නය විමසන ලදින්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මඳෞේගලික මන්ත්රීන්මේ ඳනත් මකටුේඳත් 

ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශ්රී ලංක රිෆයි තීමක් සංගමය (සංසථගත කිීමමේ) 

(සංම ෝධන) ඳනත් මකටුේඳත 
இனங்மக நறதரய் ரலக் ெங்கம் (கூட்டிமத்ல்) 

ெட்டதோனம் 
RIFAI THAREEQ ASSOCIATION OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) (AMENDMENT) BILL 

 
ගරු මස යිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහත 
(ரண்தைறகு செறட் அலி மரயறர் சௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Sir, I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Rifai 

Thareeq Association of Sri Lanka (Incorporation) Law, No.29 of 

1976." 

ගරු එේ.එච්.එේ.සල්මන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

 
විසින් සථි  ක න ල ජ. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ර නය විමසන ලදින් සභ සේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊට අනුකලව ඳළමුවන ව  කියවන ලදින්, එය 

මුද්රණය කිීමමට නිමයෝග ක න ල ජ.  
වර්ත කිීමම සහ47(5) වන සථව  නිමයෝගය යටමත් ඳනත් 

මකටුේඳත තඳල්, තඳල් මසේව හ මුසලිේ ආගමික කටයුතු 
අමතයතුම මවත ඳව න ල ජ. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  தரல், தரல் 
செமகள் ற்தம் தொஸ்லிம் ெ அலுல்கள் அமச்ெதக்கு 

அநறக்மக செய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of   Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන ටයුතු. අද දින නයහඹ ඳත්රමේ විඹ අාං 1. මභෝටර් 
හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත මදළනිය කිඹවීභ.  

 
 

මමෝටර් වහන (සංම ෝධන) ඳනත් 

මකටුේඳත 
சரட்டரர் ரகணம் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் 

MOTOR TRAFFIC (AMENDMENT) BILL 

මද වන ව  කියවීමේ නිමයෝගය කියවන ල ජ. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
 

[අ.බහ. 2.37] 
 
 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත (ප් වහන  හ සිවිල් 

ගුවන් මසේව අමත්යතුම) 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - சதரக்குத்து 

ற்தம் ெறறல் றரணச் செமகள் அமச்ெர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, "ඳනත් මටුේඳත දළන් මදන ය 
කිඹ විඹ යුතුඹ" කිඹහ භහ මඹෝජනහ යනහ.   

රු ථහනහඹතුභනි, 2017 අමෝසතු 21 ළනි දින ළට් 
ඳත්රමේ වන් මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත 
භභ රු ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභිකඹ වහ ඉදිරිඳත් යනහ. 
ඇත්ත ලමඹන්භ මභඹ මභෝටර් හවන ඳනමත් 5, 19, 122, 124, 

125, 126, 128, 133, 139, 140, 157, 161, 215, 224 ව 240 
න්ික වහ මදන උඳමල්නඹ ාංමලෝධනඹ කිරීභ වහ යනු 
රඵන ඉල්ලීභක්. 
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ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! මේ අසථහමේදී රු නිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇික. 

 
අනතුරුව ගරු කථනයකතුම මූලසනමයන් ඉවත් වමයන්,  

නිමයෝජය කථනයකතුම [ගරු තිලංග සුමතිඳල මහත] 

මූලසනරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனச, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු නිමයෝජය කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහමේ ථහ යන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මභෝටර් හවනරට අදහශ 

මුල්භ ඳනත තභයි, 1951 අාං 14 දයන ඳනත. ඒ වහ 1981 
අාං 21 දයන ඳනත භඟින් ාංමලෝධන 27ක් මනහහ. 1981න් 
ඳසු නළත එභ ඳනත ාංමලෝධනඹ වුමණ් 2009 අාං 8 දයන 

ඳනිකන්. 2009 සිට මේ දක්හ මභෝටර් හවන ඳනත වහ 
ාංමලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් ය නළවළ. නමුත් අමප් හලීන අලයතහ 
අනු, න තහක්ණඹ අනු, අඳ රඵහ ිකමඵන න අේදළකීේ අනු 
මභෝටර් යථ ලිඹහ ඳදිාංචිඹ, රිඹළදුරු ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ, රිඹළදුරු 

ඵරඳත්ර නිඹහභනඹ, අලුිකන් ඇවිත් ිකමඵන ත්රී වීරර් ව අමනකුත් 
හවන නිඹහභනඹ ශ යුතු නහ. අඳ ජහතයන්තය ලමඹන් 
අලුිකන් රඵහ මන ිකමඵන අේදළකීේ, අඳ මේය ඹ ලමඹන් රඵහ 

මන ිකමඵන අේදළකීේ රදි සිඹල්ර ළටි යමන ඳිකන නීිකඹ 
ඹථහත් කිරීමේ අලයතහක් ිකමඵනහ. ඒ නිහ අපි මේ පිළිඵ 
පුළුල් ව හච්ඡහ ණනහක් ඳළළත්වහ. විේතුන් භඟ, මේ 

ක්මේත්රරට ේඵන්ධ නිරධහරින් භඟ, මභෝටර් යථ හවන 
මදඳහර්තමේන්තුමේ අධිඳිකතුභහ ඇතුළු අමනකුත් අාංල භඟ, 
නීිකඳිකතුභහ භඟ, නීික ේඳහදයඹහ භඟ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

අදහශ රාංශි අධීක්ණ හය බහමේදී එහි බහඳිකතුභහ ඇතුළු 
භව ජන නිමඹෝජිතඹන් භඟ අපි දීර්ක ලමඹන් හච්ඡහ ඳත්හ 
ිකමඵනහ. එමේ දීර්ක ලමඹන් හච්ඡහ ඳළළත්වීමභන් අනතුරු 

අද අඳ විසින් මන එනු රඵන මභභ ාංමලෝධන වහ අදහශ 
රාංශි අධීක්ණ හය බහමේ ඒභික අනුභිකඹ අඳට රළබී 
ිකමඵනහ. ඒ හය බහමේදී අමප් භන්ත්රීතුභන්රහ විසින් ඉදිරිඳත් 
යන රද හධනීඹ රුණු අනු අඳ අලය ළඩ ටයුතු යන 

ඵ භභ ඳශමුමන්භ මේ රු බහට කිඹන්න ළභළිකයි.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අඳ මේ ාංමලෝධනලින් 
ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් මභොනහද? මේ ාංමලෝධනලින් අඳ 

ඵරහමඳොමයොත්තු න මේල් කීඳඹක් ිකමඵනහ. එක් තභයි, 

''රිඹදුරු අභිෘේධි රකුණු'' ක්රභඹ -එඹ ''අභිෘේධි රකුණු ක්රභඹ'' 
මනොමයි,- ''අහසි වත රකුණු'' ක්රභඹ මර නේ මොට  එභ 

නීිකඹ ක්රභත් කිරීභ. ඹේ රිඹළදුයකු ඹේ යදක් ශහ නේ ඒ යද 

වහ "අහසි වත රකුණු" නමින් රකුණු රඵහ දීමේ ක්රභඹක් 
අද මරෝමේ මඵොමවෝ යටර ිකමඵනහ. ඒ යද දවතහක් මවෝ 

ඹේ හය ාංයහක් මවෝ ශහ නේ ඔහුමේ රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹ 
අරාංුව නහ. එවිට රිඹළදුයහ ඩහත් ළරකිල්මරන් තභන්මේ 
ෘත්ිකඹ -රිඹ ඳළදවීභ- යනහ. එභ තත්ත්ඹ රාංහමේ මභමතක් 

ිකබුමණ් නළවළ. ඒ නිහ අඳට අලයයි, ඒ ක්රභඹ අමප් යටට මන 

එන්න. එමවභ මන එන්න නේ ඒ වහ අඳට නීිකභඹ 

වළකිඹහක් ඳනත තුශ ිකමඵන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අපි මේ ඳනතට 
ඊට අදහශ රුණු ඇතුශත් යනහ. රිඹළදුයකු ඹේ යදක් ශහට 
ඳසු ඒ ළරැේද ේඵන්ධමඹන් ඉවත කී රකුණු ක්රභඹ ඳහවිච්චි 
යන්න සිදු නහ. ඒ රිඹළදුයහ එභ ළරැේද දිටභ යමන 

ඹනහ නේ රළමඵන demerit points ණන අනු licence එ 
cancel නහ; අලුිකන් licence එක් න්න මනහ. එමවභ 
නළත්නේ, අවුරුදු මදතුනක් licences නළික ඉන්න සිදු නහ. 

භභ හිතනහ මේ  නීිකඹ තුළින් රිඹළදුරු මේඹ ඹවඳත් මර 
ඉදිරිඹට මන ඹහභක් සිදු නහඹ කිඹහ. මඵොමවෝ මයින් ඹවඳත් 
මේඹක් ඉදිරිඹට මන ඹන නීිකඹක් වළටිඹටයි අඳ මේ නීිකඹ 

රන්මන්.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අපි දන්නහ මභෝටර් නි 
ව මොඩ්රියිරඹ ළන. ඔඵතුභහ දන්නහ ාංචහය යහඳහයඹ 

වහ මඵොමවෝ විට ළයෆන්, දි හවන රදිඹ ඳහවිච්චි යනහ 
කිඹහ. නමුත් ඒහ ලිඹහ ඳදිාංචි කිරීභ වහ නීිකභඹ ප්රිකඳහදනඹක් 
දළනට ඳිකන ඳනත ඹටමත් නළවළ. "මොඩ්රියිරඹ" කිඹන්මන් 
ත්රී වීරර් එක් හමේ නමුත් මයෝද වතයකින් යුක්ත හවනඹක්.      

දළනට මේ හවනඹ ජඳහනඹ, චීනඹ, රුසිඹහ, EU countries 
ඇතුළු යටල්  ණනහ ඳහවිච්චි මනහ. මභොද, මභභ 
හවනඹ වතය මටන්භ මදොයල් ිකමඵන, ත්රී වීරර් එ හමේ 
එ ඳහයට අාංල 90ට වයරහ න්න ඵළරි, ඩහත් රයක්කත 

හවනඹක්. දුේ පිටවීමේ ප්රණතහ අඩුයි. එභ නිහ මේ හවනඹ 
නවීන මරෝමේ භනහභන ක්මේත්රඹ වහ අඩු මුදරට න්න 
පුළුන්. ඒ හමේභ රයක්කත හවනඹක් ඵට පිළිමන 
ිකමඵනහ. නමුත් එළනි හවනඹක් රාංහමේ ලිඹහ ඳදිාංචි යන්න 

අමප් නීික ඳේධිකමඹන් ඉඩක් නළවළ. එභ නිහ අපි ඒත් ඇතුශත් 
යරහ ිකමඵනහ. අපි මභයින් ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්, දළනට 
ිකමඵන ත්රී වීරර් ඔක්මෝභ එළිඹට දභන එ මනොමයි. නමුත්, 

ක්රභක්රභමඹන් මේ හවන එනමොට ත්රී වීරර් එභ තත්ත්ඹට 
වයහන්න අඳට පුළුන් මයි. එතමොට ත්රී වීරර්ලින් අඳට 
ඩහත් රයක්කත මේහක් රඵහන්න පුළුන් මයි. මභොද, 

විමලේමඹන්භ ත්රී වීරර් ළන ථහ යනමොට, අද සිදු න 
අනතුරුලින් ළඩි ප්රභහණඹට, - උදහවයණඹක් ලමඹන් 2015 
ව 2016 ර්ර භහය රිඹ අනතුරු ත්මතොත්, 2015 ර්මේ 

ඹතුරුඳළදි භහය අනතුරු 1,030ක් සිදුමරහ ිකමඵනහ. 
1,078මදමනක් මිඹගිහින් ිකමඵනහ. 2016 දී 1,178මදමනක් 
තුහර රඵහ ිකමඵනහ. ඒ හමේභ 1,227මදමනක් මිඹගිහින් 

ිකමඵනහ. මදළනි තළනට භහය අනතුරු සිදුමරහ ිකමඵන්මන් 
ත්රී වීරර්ලින්. 2015 දී ත්රී වීරර්ලින් භහය අනතුරු 328ක් 
සිදුමරහ, 378මදමනක් මිඹගිහින් ිකමඵනහ. 2016 දී ත්රී 
වීරර්ලින් භහය අනතුරු 372ක් සිදුමරහ ිකමඵනහ. එයින් 

405මදමනක් මිඹගිහින් ිකමඵනහ. මේ විධිඹට ඵරනමොට වළභ 
මරහමේභ ඹතුරුඳළදිරට ඳසු මේ යමට් ළඩිමඹන්භ අනතුරු 
සිදුමරහ ිකමඵන්මන් ත්රී වීරර්ලින්. මභොද, ත්රිමයෝද යථ 

අනහයක්කතයි. මටන් ළහිරහ නළවළ. අනතුරුක් වුමණොත් ත්රී වීරර් 
එ expose මනහ. ඇතුමශේ සිටින අඹ එළිඹට වීසිමන්න 
පුළුන්. එභ නිහ  ඒ මනුමන් ඹේ රයක්කත හවනඹක් 

රහදීභ අමප් යුතුභක්. 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විමලේමඹන්භ අඳත් 
ාංමලෝධන ණනහක්භ ඉදිරිඳත් යනහ. මභමතක් ල් මේ 

යමට් මමනකුට රිඹළදුමයක් මන්න ඕනෆ වුණහභ අපි ඵළලුමේ, 
ඔහු ලහරීරි දුඵරතහකින් මඳමශනහද, ඔහුට ඇස මප්නහද, 
න් ඇමවනහද, ඒ හමේභ සුක්හනභ අල්රන්න පුළුන් 
විධිඹට අත් මද ිකමඵනහද, අත් මද ළඩිරහ ඉත් යරහ 

ිකමඵනහද හමේ මේල්. ලහරීරි රඵහධලින් මඳමශනහද 
කිඹන එ විතයයි අපි ඵළලුමේ. නමුත්, ඔහුමේ භහනසි තත්ත්ඹ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මොමවොභද කිඹරහ අපි ඵළලුමේ නළවළ. භවය මරහට භහනසි 
රතිකරට මොදුරුමරහ දළඩි භහනසි මයෝගිමඹක් ඵට ඳත් 
වුණු මමනක් අද ඇවිල්රහ licence එක් ඉල්ලුමොත් අඳට 

මනොදී ඵළවළ. මභොද, නීිකඹ අනු අපි ඵරන්මන් ලහරීරි මෞය 
තත්ත්ඹ ළන ඳභණයි. එභ නිහ භහනසි මෞය තත්ත්ඹ 
පිළිඵ ාංල්ඳඹත් අපි මේ තුශට ඇතුශත් යරහ ිකමඵනහ. 

ඊට අභතය රිඹළදුරු ඵරඳත්ර ර්ීසයණඹද ශ යුතු 
ිකමඵනහ. විමලේමඹන්භ අන්තයහදහඹ ්රය, ඒ කිඹන්මන් 

යහඹනි ්රය, නිජ මතල් නිසඳහදන, ෆස හමේ මේල් 
අයමන ඹනමොට එභ හවනඹ ඳදන රිඹළදුයහ හභහනය 
රිඹළදුමයකුට ඩහ උනන්දුමන්, සුඳරික්හහරී ටයුතු යන 

රිඹළදුමයක් හමේභ ඒහ මනඹන හවන,- ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, 
පිට යටර  explosives මන ඹන හවනඹක් ඹනහ නේ, ඊට 
මඳය signs දහරහ, අන්තයහදහඹ ්රය අයමන ඹනහ කිඹරහ 

board වමන ඹනහ. එළනි දළන්වීේ භඟින් ජනතහ දළනුත් 
යනහ. නමුත්, එළනි මදඹක් රාංහමේ යන්න නීිකඹක් නළවළ. 
එභ නිහ අමප් නීික ඳේධිකඹට එභ නීිකඹත් මන ඒභට අපි 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

විමලේමඹන්භ අපි මේ කිඹන හයණහරට අභතය දඩ 
මවීභ පිළිඵත් අපි දන්නහ. සථහනීඹ දඩඹක් දුන්මනොත්, ඒ 
මන්න තළඳළල් න්මතෝරුට මවෝ ප්රහමේය ඹ මල්ේ 
හර්ඹහරඹට ඹන්න ඕනෆ. එමවභ නළත්නේ, මනත් නිඹමිත 

සථහනඹට ගිහිල්රහ තභයි ඒ දඩ මුදර මන්න ඕනෆ. අද න 
විට අමප් විදයහ වහ තහක්ණඹ ඉතහභ දියුණු මරහ ිකමඵනහ. 
දළන් වළභ මමනක් ශඟභ mobile phones ිකමඵනහ. Eazy Cash 

systems ිකමඵනහ. ඉමරක්මරොනික් ක්රභඹට දඩ මුදල් මවීමේ 
වළකිඹහ අමප් යමට් මීට ලින් ිකබුමණ් නළවළ. ඒ නිහ සථහනීඹ 
දඩඹ ඉමරක්මරොනික් ක්රභඹ අනු මවීභට වළකි න ඳරිදි අපි 

දළන් එභ ක්රභමේදඹ මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් 
මටුේඳතට ඇතුශත් යරහ ිකමඵනහ. ඳනත් මටුේඳත තුළින් 
ජනතහ යසිකඹහදු යන්න නළික, මඳෝලිේර ඉන්මන් නළික 
දඩඹ මවීමේ ක්රභමේදඹක් අඳට ස යන්න පුළුන්. මභළනි 

ඉතහභ හලීන අලයතහන් යහශිඹක් පුයහරන, නවීන විදයහ වහ 
තහක්ණඹත් එක් ළටුණු ක්රභමේදඹන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 
අලය නීික ඳේධිකඹක් ස කිරීමේ ඵරහමඳොමයොත්තුමන් තභයි 

අපි මේ ාංමලෝධන ටි මේ ඳනත් මටුේඳතට ඇතුශත් යරහ 
ිකමඵන්මන්.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හමේභ ත්රී වීරර් පිළිඵ 
ළට් ඳත්රඹ දළන් සදහනේ යරහ ිකමඵනහ. ඒ හමේභ මභෝටර් 
ඵයිසිල් ඳදන අඹ වහ full face helmets පිළිඵ ළට් 

ඳත්රඹත් දළන් සදහනේ යරහ ිකමඵනහ. මේ ළට් ඳත්ර මදත්   
භභ ඉදිරි ික කිහිඳඹ තුශදී ඳහර්ලිමේන්තුට මන ඒභට 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. විමලේමඹන්භ ත්රී වීරර් නිඹහභනඹ 

කිරීභක් අලයයි. ඒ පිළිඵ භභ ත්රී වීරර්  ාංේ සිඹල්ර එක් 
හච්ඡහ ශහ. එක්මමනක් මදමදමනක් ඇමයන්න ඵහුතයඹක් 
කිේහ, "ඔඵතුභහ ත්රී වීරර් නිඹහභනඹ කිරීභ යන්න ඕනෆ." 

කිඹරහ. ඳශහත් බහ එක්ත් එතු මරහ මේ පිළිඵ නිඹහභන 
මයුවරහසි වදන්න ඕනෆ. අපි ඒ නිඹහභන මයුවරහසි වදරහ 
අනුභළිකඹ වහ ත්රී වීරර් ාංේරට මඹොමු ශහ. ඒ අනුභත 

යන රද මොන්මේසි මභොනහද කිඹරහ දළන් අපි දන්හ 
ිකමඵනහ. ත්රී වීරර්රට මීටර් වි යනහද, නළේද කිඹන එ 
ළන දළන් මරොකු විහදඹක් ඹනහ. ඒ අඹමේ එඟත්ඹ ඇික 
අපි තීන්දු ශහ, කුලිඹට දුන ෆභ ත්රී වීරර් එභ 

අනිහර්ඹමඹන්භ මීටර් එක් වි යන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒමන් 

අදවස යන්මන්, ත්රී වීරර්ලින් කිමරෝමීටයඹට අඹ යන්න 

පුළුන් මුදර අපි සීභහ යනහ කිඹන එ මනොමයි. 

මමනකුට ඕනෆ නේ කිමරෝමීටයඹට රුපිඹල් 50ක් න්න 
පුළුන්. අමනක් එක්මනහට රුපිඹල් 60ක් න්න පුළුන්. නමුත් 
මභළනි මීටර් ක්රභඹක් ස ශහට ඳසමේ ඳහරිමබෝගිඹහට 

අසථහක් රළමඵනහ, ත්රී වීරර් එ අයිික එක්මනහ තභන්මන් 
කීඹක් න්නහද කිඹරහ ඵරහන්න. කිමරෝමීටයඹ දුයක් ඹන්න 
අඹ යන්මන් රුපිඹල් 30ද, 40ද, 50ද, 60ද කිඹරහ දළනන්න 

ඳහරිමබෝගිඹහට අසථහ රළමඵනහ. එතමොට එඹහට මතෝයහ 
ළනීමේ අසථහ රළමඵනහ. කිමරෝමීටයඹට මභච්චය 
ණනක් න්න කිඹරහ අපි ඵර යන්මන් නළවළ. භවය 

මරහට ත්රී වීරර්  ඳහවිච්චි යන අඹ ඹේකිසි එඟතහට 
එන්න පුළුන් "කිමරෝමීටයඹට අපි මභච්චය මුදරක් නිමු." 
කිඹරහ. නමුත්, අඳට මභඹ ඉතහ මවො නිඹහභන හර්ඹ බහයඹක් 

ඵට ඳත් මනහ.  

විමලේමඹන්භ භභ කිඹන්න ඕනෆ, රු චේපි යණ 
ඇභිකතුභහ අමප් අභහතයහාංලඹත් එක් එතු මරහ භවහ 
භහර්ර ඹේ පිළිමශට ාංයඹක් ඇික කිරීභ වහ අලය 

ළඩ ටයුතු යහශිඹක් යමන ඹන ඵ. ඒ නිහ භහර් තදඵදඹ 
අභ කිරීභ වහ මීට ඩහ දළඩි පිඹය අඳට ඉදිරිමේදී න්න 
සිේධ මයි. නමුත්, අපි එභ නීික එ ඳහයටභ ක්රිඹහත්භ 

යන්මන් නළික ත්රී වීරර් යථ රිඹළදුයන්, ඵස යථ රිඹළදුයන් 
ාංයඹක් ඇික පිළිමශට භන් යන්න අලය න ඳරිදි 
වදන්න ඕනෆ. දළනට අමප් යමට් ිකමඵන ඵස යථ ප්රභහණත් 

කිඹරහයි භභ හිතන්මන්. නමුත්, ඩහත් ුවණහත්භ ව low-floor 
buses තභයි අඳට දළන් වුභනහ න්මන්. Air-conditioned buses 
අඳ ට ළඩිමඹන් අලයයි. එළනි ප්රිකඳත්ිකඹට අපි ඹන්න ඕනෆ. 

නමුත්, අපි කිඹන්මන් නළවළ එ දසින් ඵස ටි ඔක්මෝභ 
එළිඹට දහරහ ඒ ළමඩ් යන්න කිඹරහ. ක්රභක්රභමඹන්, පිඹමයන් 
පිඹයයි අපි මේ මේල් යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඵස යථ අනලය 

මර මේ යටට මන්වීභ, ත්රී විරර් යථ අනලය මර මේ යටට 
මන්වීභ හමේ හයණහ පිළිඵ අපි මීට ඩහ ළඹුරින් ල්ඳනහ 
යරහ ප්රිකඳත්ිකභඹ තීයණ යහශිඹක් ඉදිරිමේදී න්න පුළුන් මයි 
කිඹරහ භභ හිතනහ.  

අමප් යමට් භහර් ඳේධිකමේ දියුණුක් ඇික මරහ ිකමඵනහ. 
ඒ හමේභ දියුණු මනොව භහර් තත් ිකමඵනහ. මඳොදු ප්රහවනඹට  
ජනතහ රර්ලනඹ ය ළනීභ වහ ඩහත් හධනීඹ ළඩ 

පිළිමශක් අපි වදන්න ඕනෆ. එභ නිහ අපි දුේරිඹ භනහභනඹ  
ඩහත් ලක්ිකභත් යන්න ඕනෆ.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ත්රිකුණහභරමේ ඉන් 

මනොයච්මචෝමරට, පුත්තරභ සිමභන්ික ේවරට දට රක් යථ 
85කින් මේ ඳහය දිමේ ල් අඟුරු ඇේදහ.  මුළු ඳහයභ දණඹ 
යමින් accidents මොඩහක් වුණහ. නමුත්, භභ අභහතයයඹහ 

වුණහයින් ඳසමේ ඔවුන් භඟ හච්ඡහ යරහ මෝච්චිමඹන්භ ඒ 
ටි ඇද න්න කිඹරහ මෝච්චිඹක් දුන්නහ. අද ඒහ මෝච්චිමඹන් 
තභයි ඹන්මන්.  අපි රක් යථ 85ක් ප්රධහන ඳහමයන් ඉත් ශහ.  
Accidents  ප්රභහණඹ අඩු ශහ. ඳරිය දණඹ අඩු ශහ. ඒ නිහ 

දුේරිමඹන් බහණ්ඩ ප්රහවනඹ කිරීමේ ක්රභමේදඹ අපි ඩහත් ප්රචලිත 
යන්න ඕනෆ.  

නිජ මතල් දුේරිමඹන් මන ඹහභට භභ නිජ මතල් නීිකත 
ාංසථහ භඟ හච්ඡහ ශහ. Bowsers ණනහක් ඳහයල්ර 

ගිහිල්රහ accidents මනහට ළඩිඹ නිජ මතල් දුේරිමඹන් මන 
ඹහභට ක්රභමේදඹක් අපි ස යමන ඹනහ. ඒ හමේභ 
දළනටභත් ප්රීභහ භහභ  ප්රීභහ පිටි ප්රහවනඹ කිරීභ වහ අමප් 
දුේරිඹ මදඳහර්තමේන්තු භඟ ගිවිසුභක් අත්න් යරහ 

99 100 

[රු  නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ  භවතහ] 
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ිකමඵනහ. ඒ නිහ අමප් ඵරහමඳොමයොත්තු, භීසන් හමේභ ළඩි 

ඵඩු ප්රභහණඹක්  දුේරිමඹන් ප්රහවනඹ යන්නයි. එවිට ඳහයල්ර 
ිකමඵන හවන තදඵදඹ අඳට අභ ය න්නට පුළුන් මයි. අපි  
එළනි ළඩ ටයුතු යහශිඹක් කිරීභට දළන් ල්ඳනහ යමන 
ඹනහ. ඒ හමේභ භීස ජනතහට ඩහ මවො දුේරිඹ මේහක්, ඵස 

යථ මේහක් රඵහ දීභ වහ දළන් ටයුතු යමන ඹනහ.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අපි ඉන්දිඹහනු ණඹ ගිවිසුභ 
ඹටමත් උඩයට දුේරිඹ භහර්ඹ වහ තත් දුේරිඹ එන්ජින් ට්ටර 
ණනහක් චීනමඹන් ව ඇමභරිහමන් රඵහ ළනීමේ ළඩ 
පිළිමශ අන් යමන ිකමඵනහ. වළඵළයි, මේහ වදන්න 
අවුරුේදක්, අවුරුදු එවභහයක් ඳභණ තනහ. ත භහ 18ක් 
ඳභණ ඹනමොට දුේරිඹ ක්මේත්රමේ සුවිලහර ාංර්ධනඹක් ඇික 
නහ.  

විමලේමඹන් උතුමර් ඉන්න ජනතහ  night mail train එක් 
දහන්න කිඹරහ භමන් ඉල්රහ සිටිනහ.  ත අවුරුදු එවභහයක් 
ඳභණ ඹනමොට ඒ රඵහ දීභට අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 
දුේරිඹ භහර් ඩහත් ලක්ිකභත් කිරීමේ ළඩ පිළිමශත් අපි 
යමන ඹනහ. එභ නිහ භනහභන ක්මේත්රමේ ළන ථහ 
යන විට මභෝටර් යථ ළන ඳභණක් මනොමයි අධහනඹ මඹොමු 
යන්මන්. මභෝටර් යථ, දුේරිඹ කිඹන ෆභ අාංලඹක් පිළිඵභ අපි 
අධහනඹ මඹොමු යරහ ඩහත් මවො භනහභන මේහක් අමප් 
ජනතහට රඵහ දීභට ටයුතු යනහ. විමලේමඹන්භ රාංහ 
භනහභන භණ්ඩරඹ තුශ මේ තෘප්ිකඹ ඇික යන්න අපි 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  

අමප් ඳසුගිඹ යජඹ රුපිඹල් බිලිඹන 12ට අධි අර්ථ හධ 
අයමුදල් ප්රභහණඹක් මනොමහ හිටිඹහ. ඒ හමේභ gratuity 
මන්මන් නළික හිටිඹහ. භභ දළන් ඒ සිඹල්රභ හමේ මහ 
අහනයි. ඒ වහ ක්රභමේදඹන් ස යරහ මේ තෘප්ිකඹ 
රඵහ දීභ වහ අලය ළඩ ටයුතු අපි ඉසට ය දීරහ ිකමඵනහ, 
රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි. භනහභන ක්මේත්රඹ දියුණු 
කිරීභ වහ අමප් යජඹ භඟින් විලහර ළඩ ටයුතු යහශිඹක් 
යමන ඹනහ. ඒ නිහ භභ රු භන්ත්රීතුභන්රහමන් ඉල්රහ 
සිටින්මන්, ඉතහභ ප්රිකය ලී අදවස යහශිඹක් වහ නවීන තහක්ණඹ 
අමප් මේ ක්මේත්රඹට එතු ය ළනීභ වහ අලය ටයුතු 
කිරීභට මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත ේභත 
කිරීභට වඹ රඵහ මදන්න කිඹරහයි. ඒ හමේභ මභෝටර් යථ 
ප්රහවන මදඳහර්තමේන්තු පිළිඵ මනොමඹකුත් විමේචන මෝප් 
එ ව අමනකුත් මිටු තුශ ිකමඵනහ. ඒ පිළිඵ භභ සුවිමලේෂී 
ළබිනට් ාංමේලඹක් මනළල්රහ මභෝටර් යථ ප්රහවන 
මදඳහර්තමේන්තුමේ අවුරුදු 5ට ළඩි හරඹක් ඉන්න නිරධහරින් 
එයින් පිටතට භහරු කිරීභ වහ අලය ක්රභමේදඹ ස යරහ 
ිකමඵනහ. ඒ ක්රිඹහත්භ මන්මන් ටික් භන්දහමීයි.  

එමවභ මන්මන් යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ 
අභහතයහාංලඹ තුශ ිකමඵන මනොමඹකුත් ළටලු වහ ප්රලසන භතයි. අපි 
ඒහත් විහමන, ඒ ක්රභමේදඹත් ඉක්භන් යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  ශ්රී රාංහ මර්ුව ත්තත්, Department 
of Immigration and Emigration  ත්තත්,  Department of 
Motor Traffic   ත්තත්, ඒහට මනොමඹකුත් මචෝදනහ යනහ. ඒ 
මචෝදනහ සිඹල්මල්භ තයතහකුත් නළවළ.  ඹේ ඹේ තයතහන් 
ිකමඵන අසථහන් ද ිකමඵනහ. නමුත් ඒ මචෝදනහ අභ ය 
ළනීභ වහ අලය ඳරිඳහරනභඹ යුවඹ ස කිරීභට අලය 
ළඩටයුතු දළන් යන ඵත් ප්රහල යමින් මේ වහ 
ඔඵතුභන්රහමේ අනුභළිකඹ රඵහමදන මර ඉල්රහ සිටිමින් භමේ 
ථහ අන් යනහ. මඵොමවොභ සතුිකයි. 

 

 
ර නය සභිමමුඛ ක න ල ජ. 
றணர டுத்றம்தப்சதற்நது. 

Question proposed. 

ගරු නිමයෝජය කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Thank you. The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. Before that, will an Hon. Member 

propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු ලක්ෂ්ඨමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 

ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු නිමයෝජය  කථනයකතුම මූලසනමයන් ඉවත් 
වමයන්  ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේක  මහත මූලසනරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு  ட்ட் குசெக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

[தற.த. 2.59] 
 

ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, இன்த 

மடசததகறன்ந சரட்டரர் ரகணத் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

சரடர்தரண றரத்றல் ன்மணப் சதெ அதறத்மக்கு 

தொலில் உங்களுக்கு ன்நறமத் சரறறத்துக்சகரள்கறன்சநன். 

சதரக்குத்து அமச்ெர் அர்கபரல் தொன்மக்கப்தட்ட 

தொன்சரறவுகபறல் சற்கத்க்க றடங்களும் இதக்கறன்நண. 

குநறப்தரக, ெரறரணர் ரகணத்மக் கணரகச் செலுத் 

சண்டும், அவ்ரத செலுத்ரது தகள் இடம்சததறடத்துப் 

தரகரண தைள்பற ங்கும் றட்டத்றன் அடிப்தமடறல் தைள்பறகள் 

ங்கப்தட்டு, எத கட்டத்றல் அதமட ெரற அதறப் 

தத்றத்றன் சததற குமநக்கப்தடுகறநது. இம்தொமநமரணது, 

உண்மறசன ெரறகள் றறப்தைர்வுடன் ரகணத்மச் 

செலுத்துற்கு றகுக்கும் . அப்தடிச் ெரறகள் றறப் 

தைர்வுடன் ரகணத்மச் செலுத்றணரல், றதத்துக்கள் 

ற்தடுது றர்க்கப்தடும் . ணச, இது றதத்துக்கள் 

ற்தடுமத் றர்க்கும் சரக்கறல் சகரண்டுப்தட்ட எத 

தொன்சரறரகும். 

அசசத்றல், இனங்மகறல் ரடமகக்கு அர்த்ப் 

தடுகறன்ந ெகன தொச்ெக்கண்டிகளுக்கும் taximeter 

சதரதத்ப்தட்டு, அணடிப்தமடறல் க்களுக்குச் செம செய் 

சண்டுசன்த சகௌ அமச்ெர் அர்கள் குநறப்தறட்டரர் . 

உண்மறல் இந்க் கதத்து சற்கத்க்கது. ரடமகக்கு 

அர்த்ப்தடுகறன்ந ல்னர தொச்ெக்கண்டிகளுக்கும் taximeter 

சதரதத்ப்தடுரல், அறல் தம் செய்கறன்ந தறகள் 

ரங்கள் செல்கறன்ந தூத்றற்கரண தத்சரமகமத் 

ரங்கபரகச தொன்ந்து சகரடுக்கறன்ந றமனம ற்தடும். 

Taximeter சதரதத்ப்தடர எதெறன “ஆட்சடர” ெரறகபரல் 

ற்தடுகறன்ந துன்தம் கரரக, தன தறகள் “ஆட்சடர”றல் 

தற்குப் தப்தடுகறன்ந சூழ்றமன இதக்கறநது. 

இந்றமனமரணது, குநறப்தரக சகரளம்தை தறசெத்றல் Pettah 

சதரன்ந தகுறகபறல் கரப்தடுகறன்நது. சதரதுரக 

டக்கறலிதந்து தகறன்ந தறகள் தத்றன் கரரக 

இப்தகுறகபறல் இதக்கறன்ந தொச்ெக்கண்டிகபறல் தறல்மன. 

சணன்நரல், இங்குள்ப சததம்தரனரண தொச்ெக்கண்டிகபறல் 
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taximeter சதரதத்ப்தடரறதப்தணரல் அர்கள் குதகற தூம் 

செல்ற்குப் சததந்சரமகப் தத்ம அநறடுகறநரர்கள். 

ஆகச, ரடமகக்கு அர்த்ப்தடுகறன்ந அமணத்து தொச்ெக்க 

ண்டிகளுக்கும் taximeter சதரதத்ப்தட சண்டும் ன்ந 

றதந்மணரணது சற்கத்க்கது.  

அசசத்றல், தொச்ெக்க ண்டிகளுக்கு லற்நர் சதரதத்து 

ற்குத் சமரண தத்ம அர்கள் இனகுரகச் செலுத் 

சகௌ சதரக்குத்து அமச்ெர் அர்கள் றமக செய் 

சண்டும். சணன்நரல், குநறப்தறட்ட சரமகம தொச்ெக்க 

ண்டிச் ெரறகள் எச டமறல் செலுத்துசன்தது 

அர்களுமட தரணத்மப் சதரதத்மறல் கஷ்டரண 

எத றடரகும். அந் மகறல், ம அடிப்தமடறல், ட்டி 

இல்னரல், அந்த் சரமகமச் செலுத்துற்குரற 

றமககமபச் செய் சண்டுசன்தமக் சகௌ அமச்ெர் 

அர்களுமட கணத்துக்குக் சகரண்டுதகறன்சநன்.  

அடுத்து, வுணறர ரட்டத்றல் கறட்டத்ட்ட 20 றல்லின் 

தௐதரய் செனறல் எத தஸ் ரறப்தை றமனம் 

அமக்கப்தட்டிதக்கறநது. சகௌ அமச்ெர் அர்கள் ெறன 

ரங்களுக்கு தொன்தை அந் தஸ் ரறப்தை றமனத்ம 

றநந்துமத்ரர். ஆணரல், இன்த அந் தஸ் ரறப்தை றமனத்றல் 

இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதக்குச் செரந்ரண தஸ்கசபர 

அல்னது ணறரதக்குச் செரந்ரண தஸ்கசபர ரறத்துச் 

செல்றல்மன. இவ்றண்டு சதரக்குத்துச் செமகளும் 

சகப அமச்ெதமட அமச்ெறன் கலழ்ரன் இங்குகறன்நண. 

அற்நறன் றர்ரகத்துக்குத் ணறத்ணறரண மனர்கள் 

இதந்ரலும் அமண சநறப்தடுத்துகறன்ந அமச்ெரகத் ரங்கள் 

இதக்கறன்நலர்கள். இந் வுணறர தஸ் ரறப்தை றமனம் வுணறர 

கர்ப்தகுறறலிதந்து ெற்தத் சரமனறலுள்ப எத தறசெத்றல் 

அமந்துள்பது. அந் தஸ் ரறப்தை றமனம் ெரறரகத் 

றட்டறடப்தட்டு அமக்கப்தட்டர, அல்னது எதெறன அெறல் 

கரங்களுக்கரக அமக்கப்தட்டர ன்தது  ற்சதரளது 

சகள்றக்குரறரக இதக்கறன்நது. ணறரர் தஸ் ெரறகளும் ெரற, 

இனங்மக சதரக்குத்துச் ெமத தஸ் ெரறகளும் ெரற, அந்ப் தைற 

தஸ் ரறப்தை றமனத்றல் ரறத்துச் செல்ற்கு 

றதப்தற்நர்கபரக இதக்கறநரர்கள். சணன்நரல், ற்சதரளது 

அமக்கப்தட்டிதக்கறன்ந தஸ் ரறப்தை றமனம் ரறத்துச் 

செல்ற்குப் சதரதத்ரண இடல்ன ன்த அர்கள் 

கூதகறநரர்கள். ஆகச, சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, இந் 

வுணறர தஸ் ரறப்தை றமனத்றலிதந்து ணறரதக்குச் 

செரந்ரண தஸ்களும் இனங்மக சதரக்குத்துக்குச் ெமதக்குச் 

செரந்ரண தஸ்களும் என்நரக இமந்து செம செய்ற் 

சகற்ந மகறல் ரங்கள் றக றமறல் டடிக்மக 

டுக்கசண்டும். அந் ரட்டத்மப் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந உதப்தறணர் ன்ந மகறல் ரன் இந்க் 

சகரரறக்மகமத் ங்கபறடம் றரக தொன்மக்கறன்சநன். 

அசசத்றல், இனங்மக சதரக்குத்துச் ெமதறன் ட 

தறரந்ற ெரமனகபறல் றதரக ரலறரண தன ெலர்சகடுகள் 

கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக, ட தறரந்ற தொகரம 

ரபதக்குரற கரரறரனம் ரழ்ப்தரத்றல் அமந்துள்பது . 

ஆணரல், அமச் ெந்றப்தரக இதந்ரல் வுணறரவுக்கு 

சண்டி எத சூழ்றமன இதக்கறன்நது. ட தறரந்ற 

தொகரமரபர் ணக்குரற கரரறரனத்றல் அல்னரது ற்சதரளது 

வுணறரறல் தறத்றசகரக எத வீட்டில் ங்கறறதந்துசகரண்டு 

றதரகம் செய்ன் கரரக ஊறர்கள் றதரக ரலறரண 

தன தறச்ெறமணகளுக்கு தொகங்சகரடுக்கறன்நரர்கள். அத்துடன், 

தஸ்கமப ெரறரண சத்றல் தொமநப்தடி சதரக்குத்றல் 

ஈடுதடுத்துறலும் இமடததகள் ற்தடுகறன்நண. இந் றடம் 

இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதறன் றெரபதக்குத் சரறத்ர 

ன்தறல் ணக்குச் ெந்சகறதக்கறநது. ணச, சகௌ 

அமச்ெர் அர்கள் இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதத் 

றெரபரறன்  கணத்துக்கு இந் றடத்மக் சகரண்டுந்து, 

அற்கரண லர்மக் கரசண்டுசணக் சகட்டுக் 

சகரள்கறன்சநன்.   

அசசத்றல், ட தறரந்ற இனங்மகப் சதரக்குத்துச் 

ெமதறல் ெரறகளுக்கும் டத்துணர்களுக்குரண தன 

சற்நறடங்கள் கரப்தடுகறன்நண. அந் சற்நறடங்கள் றக 

றமறல் றப்தப்தட சண்டும். சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, 

இந் ரட்டில் த்த்ம் தொடிவுற்ந தறன்தை தைணர்ரழ்வு சதற்ந 

இமபஞர்கள் தனர் ங்களுமட ரட்டங்கபறல் 

சமனறல்னரல் தன துன்தங்கமப அததறத்துக்சகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். ணச, ட தறரந்ற சதரக்குத்துச் ெமதறல் 

உள்ப ற்தம் அங்கு ற்தடுகறன்ந சற்நறடங்கமப, அரது 

ெரறக்கரண சற்நறடரக இதந்ரலும் ெரற, டத்துணதக்கரண 

சற்நறடரக இதந்ரலும் ெரற, ங்களுமட அமச்ெரல் எத 

லர்ரணம் டுக்கப்தட்டு தைணர்ரழ்வு சதற்ந  இமபஞர்கமப 

அந் சற்நறடங்களுக்கு றறத்ரல், தைணர்ரழ்வு 

அபறக்கப்தட்டன் உண்மரண தனன் அர்களுக்குக் 

கறமடக்கும்.  அரது, அர்கள் ெதோகத்சரடு செரீா்ந்றதக்கறன் 

நரர்கள்; அர்களும் எவ்சரத றமக்கபங்கபறலும் 

அங்கலகரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள் ன்ந எத ன்ம இந் 

ரட்டிலுள்ப அமணதக்கும் றபங்கும். அந்மகறல், அந்ந் 

ரட்டங்கபறல் கரப்தடுகறன்ந சற்நறடங்களுக்கு அந்ந் 

ரட்டங்கபறல் ரளம் தைணர்ரழ்வு சதற்ந இமபஞர்களுக்கு 

றணங்கமப ங்கறணரல், அது அர்கபறன் ரழ்வுக்கு றகப் 

சதரறசரத உறரக இதக்கும் ன்தமத்ம் சகௌ 

அமச்ெர் அர்கபறன் கணத்துக்குக் சகரண்டுதகறன்சநன்.   

இன்த இந் ரட்டிதமட அறதர் ரட்டிசன இல்மன. 

ரமப தறணம் கரரனரக்கப்தட்சடரர் சரடர்தரண றரம் 

இங்கு மடசததரக இதந்து. ஆணரல், ற்சதரது அது 

றரத்துக்கரண றகழ்ச்ெறறலிலிதந்து லக்கப்தட்டரக 

அநறகறன்சநன். சகு ஜணரறதற அர்கள் .ர. ெமதறல் 

உமரற்தகறன்நசதரது, தரரளுன்ந றரத்துக்கரண 

றகழ்ச்ெறறலில் இந் றடம் இதக்க சண்டும் ன்தம் ஆணரல், 

அது றரத்றற்கு க்கூடரசன்தம் றமணத்றதக்கறன் 

நரர்சதரல் சரறகறன்நது. ற்சகணச இமப்சதரன்ந எத 

ெம்தம் இந்ப் தரரளுன்நத்றல் டந்து. அரது, கடந் 

இண்டு ரங்களுக்கு தொன்தை கரரக்க சர்கள் இந்ச் 

ெட்டதோனத்ம இண்டரம் றப்தேட்டிற்கு டுக்கசண்டரசன்த 

கூநறமத் சரடர்ந்து அது றரத்துக்கு டுக்கப்தடறதந் 

ரபன்த கரமனறல் அமண ரதஸ் சதற்நரர்கள். ரமப 

தறணம் அது லண்டும் றரத்றற்கரக றறக்கப்தட்ட 

றமனறல், அந்ப் சததறறக்க றரம் றகழ்ச்ெறறலிலிதந்து 

லக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அற்கு ன்ண கரசர 

சரறறல்மன. இது உண்மறல் ெர்செத்ம ரற்தகறன்ந 

செனர?  

உண்மறல் ங்களுமட தறள்மபகமப சடிரக 

எப்தமடத் சதற்சநரர்கள், கன்ரம சடிரக 

எப்தமடத் மணறரர் ங்களுமட உநவுகளுக்கு ன்ண 

டந்து ன்த சரறரல் ண உமபச்ெலுக்கு உள்பரகற 

த்ள்பரர்கள். அர்களுக்கு இதுசரடர்தரக றகறமறல் 

சபறவுதடுத் சண்டும். கரனத்மக் கடத்றக்கடத்ற அர்கமப 

சரரபறகபரக்குற்கு இந் அெரங்கம் தொற்ெற செய்கறன்நர? 

ன்ந ெந்சகம் ளகறன்நது. சணன்நரல், எவ்சரர்  

எளங்குப்தத்ற றகழ்ச்ெறறலிலும் இந் றடம் இடம்சதத 

கறன்நது. ஆணரல் தரரளுன்நத்றல் இந் றடம் 

டுக்கப்தடுற்கரண றகற குநறக்கப்தடுகறன்நசதரது, அமண 

லக்கறறடுகறநரர்கள். ற்மந றடங்கமப அக்கமநரகச் 

செய்கறன்நசதரளது ன், இந் றடத்றல் ட்டும் 

தக்கச்ெரர்தரகச் செற்தடுகறநரர்கள்? இப்தடிரண றடங்கபறல் 
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எதெறனர் டுக்கும் டடிக்மககபறன் கரரக எட்டுசரத் 

அெரங்கத்மத்ம் குற்நரபறரகப் தரர்க்க சண்டி எத 

சூழ்றமன கரப்தடுகறநது.  

சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, ரன் 

தொன்ணர் குநறப்தறட்டதுசதரல், சரட்டரர் ரகணம் (றதத்ம்) 

ெட்டதோனத்றலுள்ப றடங்கள் றதத்மக் குமநக்கக்கூடி 

மகறல் இதக்கறன்நண; அந் மகறல் ரன் அமண 

சற்கறன்சநன். சணன்நரல், இந் ரட்டில் ற்சதரளது 

எவ்சரதரளும் எவ்சரத றத்றரனதொம் வ்பசர 

உறரறப்தைகள் றகழ்ந்துசகரண்டிதக்கறன்நண. கூடுனரண 

றதத்துக்கள் ெரறகளுமட கணதௌணத்ரல்ரன் மடசதத 

கறன்நண. ணச, சதரக்குத்து அமச்ெரல் தொன்சரறப் 

தட்ட இந்ச்  ெட்டதோனத்ம ரங்கள் ற்தக்சகரள்கறன்சநரம்.  

இதறரக, கரரல் ஆக்கப்தட்டர்கள் சரடர்தரண 

அலுனகம் அமப்தற்கரண ெட்டம் றமநசற்நப்தட்டு, அறல் 

மகசரப்தறட்டரல் ட்டும் சதரரது. அந்க் கரரறரனத்மத் 

றநந்து அற்குரற டடிக்மககமப டுக்க சண்டுசன்த 

இந் உரற ெமதறசன அெரங்கத்மக் சகட்டுக்சகரண்டு 

றமடசததகறன்சநன். ன்நற. 
 

 
[අ.බහ. 3.13] 

 

ගරු ඳධලී චේපික  ණවක මහත (මහනග  හ 

බසනහි  සංවර්ධන අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க - ரக ற்தம் சல் 

ரகர அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 
ඇභිකතුභහ විසින් මභෝටර් හවන (ාං මලෝධන) ඳනත් මටුේඳත 
අද මදළනිය කිඹවීභ වහ ඉදිරිඳත් ය ිකමඵනහ. යථ හවන 

අනතුරු අභ කිරීභ, රයක්හ තවවුරු කිරීභ, න හවන ඳන්ික 
වුමන්හ දීභ, ඊට භහන්තය රිඹළදුරු ඵරඳත්ර අදහශ ය ළනීභ, 
සථහනීඹ දඩ මුදල් මවීමේ ක්රභ වහ විල්ඳ විධි ක්රභ වුමන්හ 

දීභ වහ නවීන තහක්ණ ක්රභ වුමන්හ දීභ රදිඹ මේ  න මභෝටර් 
හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳමත් අයමුණු න ඵ එතුභහ 
අඳට ඳළවළදිලි ය දුන්නහ. 

විමලේමඹන්භ මේ යමට් නහරීයණඹ ේඵන්ධමඹන් 

ිකමඵන ප්රලසන ළන ල්ඳනහ ය ඵළලුහභ ප්රධහන ප්රලසන 
ණනහක් අද අඳට මඳමනන්න ිකමඵනහ. එයින් එක් ප්රලසනඹක් 
තභයි, ශ ශභනහයණඹ පිළිඵ ඇික වී ිකමඵන ළටලු. 

අමප් යමට් ඳභණක් මනොමයි, මුළු මරෝමේභ දළන් ය ඝ්රමඹන් 
ඇික මමින් ඳිකන ප්රලසනඹක් තභයි, ජර ශභනහයණඹ 
පිළිඵ ළටලු. මීට දල ණනහට ලින් මරෝමේ 

ඳරියමේදීන් අනතුරු ඇමඟේහ, විමලේමඹන්භ මෝලීඹ උණුසුභ 
ඉවශ ඹෆමේ ළටලු භත අධි ළසි තත්ත්ඹක් මතත් 
ප්රමේලරට ළඩි-ළඩිමඹන් ඇික න ඵත්, විඹළි ප්රමේල නිඹාං 

හඹට මොදුරු වීමේ අනතුයක් ඳිකන ඵත්. 

ඳසුගිඹ හරමේ ළරිබිඹන් දඳමත් හමේභ ඇමභරිහ එක්ත් 
ජනඳදමේ ෂසමරොරීඩහ හමේ ප්රමේලර ඇික මච්ච භවහ ාංතුය, 

සුළි සුශාං රදී තත්ත්ඹන්මන් මභන්භ වි මලේමඹන් රාංහමේ 
ඇික මච්ච ාංතුය වහ නිඹාං හමඹන් අඳට ඒ ඵ මඳනී ගිඹහ. මේ 
යමට් ඉතහභ ළදත්, ප්රමුතහ දනන ප්රධහනභ ාංර්ධන 
ක්මේත්රඹ වළටිඹට ඉදිරි හරමේදී ජර ශභනහයණඹ ව ාංහ 

නිේන ාංර්ධනඹ කිඹන හයණහ ඉදිරිඹට එනහ. ඒ හමේභ 
අඳට අභත යන්න ඵළරි, අද රර්ිකඹට ඉතහභ තදඵර මර 
ඵරඳහන ක්රිඹහලිඹක් තභයි භහර් තදඵදඹ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ යටට නිදව රළබුණහට 

ඳසු 1950 අවුරුේද නමොට මේ යමට් මභෝටර් හවන ිකබුමණ් 
ඳන්දවට රන්න ප්රභහණඹක්. අද මේ යමට් මභෝටර් හවන 
වළටමදරක්ඹක් ිකමඵනහ. මේ යමට් ඳවුල් ඒ ිකමඵනහඹ 
කිඹහ විලසහ යන්මන් ඳනසඳන් රක්ඹයි. හභහනයමඹන් ෆභ 

ඳවුරටභ එක් හවනඹට ඩහ ිකමඵන යටක් ඵට අද මේ යට 
ඳරිර්තනඹමරහ ිකමඵන ඵ ඒ අනු අඳට මඳනී ඹනහ. මේ 
ඵරතු ක්රිඹහලිඹ නිහ මභොන විධිමේ භහජ, රර්ික ප්රලසනරට 

අඳට මුහුණ මදන්න සිදුමරහ ිකමඵනහද කිඹන හයණඹ අඳ 
මුලින් ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ.  

ඇත්තටභ යටක් වළටිඹට ත්මතොත් රණ්ඩු ර්ඹට 
රුපිඹල් බිලිඹන 600ක් ඳභණ රමඹෝජනඹ යනහ. මේමන් 
බිලිඹන 200ක්, බිලිඹන 250ක්භ ළඹ න්මන් භහර් 

ාංර්ධනඹටයි. ඒ හමේභ හවනර ඳහවිච්චිඹට ඳභණක් 
ඉන්ධන මන්න්න අඳ ර්ඹට බිලිඹන 300ක් ඳභණ විඹදේ 
යනහ. හවන මන්න්න හමේභ ඒහමේ අභතය මොටස 

මන්න්න ත බිලිඹන 200ක් ඳභණ අඳ ළඹ යනහ. භහර් 
තදඵදඹ නිහ දිනඳතහ ළඹ න ඉන්ධනර බිර ත්තහභ එඹ 
බිලිඹන 300ට ඩහ අධියි. ඒ මුදල් ප්රභහණඹ ඉතහ විලහර 

ප්රභහණඹක්. මභොද, යමට් භහර් තදඵදඹ නිහ වහනි න මුදර 
යමට් ප්රහවන ක්මේත්රඹට යන හර්ක රමඹෝජනඹට ඩහ ඉවශ 
අඹක්. මේ තත්ත්ඹ තදුයටත් ළඩිදියුණුමරහ ගිමඹොත් අද 

භහජ ප්රලසනඹක් ඵට ඳත්මරහ ිකමඵන මේ ප්රලසනඹ රර්ික 
ළටලුක් ඵට ඳත් මන්න නිඹමිතයි.  

අද ප්රහවන ක්මේත්රඹ රාංහමේ දශ ජහික ක්මේත්රඹට ඇික 
යන ඵරඳෆභ සිඹඹට 12.5ක්; සිඹඹට 13ක්. මේ ප්රභහණඹ ඉතහ 
විලහර අඹක්. සිාංප්පූරුමේ මේ අඹ සිඹඹට 5යි. ඒ නිහ  

ප්රහවන ක්මේත්රඹ තුළින් ඒ යටල්රට ඇික න ඩාඩනඹ 
රර්ිකඹට මරොකු ඵරඳෆභක් ඇික යන්මන් නළවළ. 
විදයහඥඹන්මේ භතඹ අනු මේ ප්රහවන ක්මේත්රඹ රර්ිකඹට 

ඇික යන ඵරඳෆභ සිඹඹට 20 ඉක්භහ ගිඹ වහභ එඹ රර්ිකඹට 
ඵරතුභ විරාංුවක් ඵට ඳත් නහ; රර්ික ර්ධනඹ ඩහ 
ළමටන තත්ත්ඹට ඳත් යන්න නිඹමිත නහ. මේ තත්ත්ඹ 
පිලිඩානමේ භළනිරහ නයමේ ඇික වුණහ; තහයිරන්තමේ  

ඵළාංමොක් නයමේ ඇික වුණහ. ෆභ යටභ මේ ප්රලසනඹ ඇික 
වුණහ. මුේඵහයි නයඹ රදී නය ණනහ මේ ප්රලසනඹ ඇික 
වුණහ. ඒ තත්ත්ඹ අමප් රාංහමේත් අද ය ඝ්රමඹන් ඇික න ඵ 

ප්රහල යන්න ඕනෆ.  

අද මරොකුටභ ථහ යන ප්රලසනඹක් තභයි, ණඹ ඵය පිළිඵ 
ප්රලසනඹ. අමප් යමට් ණඹ ඵය ළන කිඹනහ නේ, රඵන මර් 
අඳට ඉිකවහමේ ළඩිභ ණඹ ප්රභහණඹ අලය මරහ ිකමඵනහ, 
යට ඉදිරිඹට මනි ඹන්න. ඒ ප්රභහණඹ බිලිඹනලින් ත්මතොත් 

බිලිඹන 1,800ක්; ට්රිලිඹන 1.8ක්. මේ ප්රභහණඹ අිකවිලහර 
ධනසන්ධඹක්. මේ ධනසන්ධමඹන් සිඹඹට 30ක්භ අඳට 
අලය මරහ ිකමඵන්මන් ඳසුගිඹ හරමේ අධිමේීස භහර් රදී 

භහර් ඳේධිකරට ශ රමඹෝජනඹ මනුමනුයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අධිමේීස භහර් ළන අදත් අපි 
මේ රු බහමේ හච්ඡහ ශහ. 1994 සිට 2014 දක්හ අධිමේීස 

භහර් කිමරෝමීටර් 175ක් අපි වදරහ ිකමඵනහ. ඒ වහ 
ට්රිලිඹනඹට -බිලිඹන 1,000ට- අධි මුදරක් අපි ළඹ යරහ 
ිකමඵනහ. ඒ හමේභ,  2015 -2025 හරඹ ඇතුශත තත් 

අධිමේීස භහර් කිමරෝමීටය 189ක් වදන්න භහර් ාංර්ධන 
අධිහරිඹ ළරසුේ යරහ ිකමඵනහ. මේ වහ තත් 
ට්රිලිඹනඹට අධි මුදරක් අඳට ළඹ මනහ. ඒ නිහ 
අනහතමේදීත් මේ ප්රලසන භතු මනහ. අපි මේලඳහරන ලමඹන් 

භඩ ප්රවහය එල්ර ය න්න, අධිමේීස භහර්ලින් "අයඹහ කීඹක් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මොමිස  ළහුහ ද, මභඹහ කීඹක් මොමිස  ළහුහද " කිඹරහ ප්රලසන 
යනහට අභතය, ඇත්තටභ අධිමේීස භහර් අමප් යමට් භහර් 
තදඵදඹට වහ නහරීයණඹට විුමභක්ද කිඹන රුණ  අපි  

විධිභත්  හච්ඡහ ශ යුතු මනහ.  

අද මේ භහර් තදඵදඹ පිළිඵ ළටලු ළන ථහ යේදී 
විල්ඳ ණනහක් ිකමඵනහ.  ඳශමුමන්භ මනොමඹක් යටල් 
අනුභනඹ යපු විල්ඳඹක් තභයි හවන අයිිකඹ පිළිඵ සීභහ 
ඳළනවීභ. ඒ මනොමඹක් යටල් අත්වදහ ඵරහ ිකමඵනහ. අත්වදහ 

ඵරහ හර්ථ ප්රිකපර අත්ඳත් යමන ිකමඵනහ. ඒ හමේභ 
අඳට පුළුන්  තත් අත්වදහ ඵළලීභක් වළටිඹට හවන ඳරිවයණඹ, 
හවන එශවීභ පිළිඵ මශමඳොශ උඳයණ - market 

instruments - වුමන්හ මදන්න. ඒ භගින් අඳට ඹේකිසි ඳහරනඹක් 
ඇික යන්න පුළුන්. උදහවයණඹක් වළටිඹට සිාංප්පූරු යමට්  ලී 
ක්හන් ය අභළිකතුභහ park and ride ක්රභඹ රයේබ යන්න 

උත්හව ශහ. හර් එ නත්හ ඵස එට මිනිසුන් මඹොමු 
යන්න උත්හව ශහ. අමප් යමට් හලු ඳහමර්ත් ඒ විධිඹට 
යන්න ගිඹහ, ඩරස අරවප්මඳරුභ භවතහ ප්රහවන ඇභික 

හරමේ. නමුත් ඒ හර්ථ වුමණ් නළවළ. මිනිසුන් තභන්මේ 
මඳෞේලි හවනමඹන්භ ඹන්න ඳටන් ත්තහ. සිාංප්පූරුමත් 
ඒ වුණහ. ඒ අසථහමේදී ලී ක්හන් ය අභළිකතුභහ මශේ 

මභොක්ද? ඳහමර් ඹන මඳෞේලි හවනලින් මුදල් අඹ යන 
ක්රභඹක් - road pricing system - ව මශ මඳොශ රයක්ණ 
ක්රභඹක් වුමන්හ දුන්නහ.  ඒ නිහ අද සිාංප්පූරුමේ මිනිසුන් 
මඳෞේලි ප්රහවනඹ අතවළය මඳොදු ප්රහවනඹට මොඩමන 

ක්රභමේදඹ සිේධ වුණහ. ඒ අමප් යමට්ත් අනහතමේදී යන්න 
සිේධ මනහද, නළේද කිඹන හයණඹ මේ ඳහර්ලිමේන්තු 
තීයණඹ යන්න ඕනෆ. නමුත් ඒ එක්තයහ රහයඹ සීභහහරී 

ක්රිඹහලිඹක්.  

භමේ ල්ඳනහ වළටිඹට නේ, අපි දළන් ශ යුත්මත් අධිමේීස 
භහර් මදට මඹොමු මන්මන් නළතු, මඳොදු ප්රහවනඹ ලක්ිකභත් 
මන විධිඹට, මඳොදු භහර් ඳේධික ළඩිදියුණු කිරීභට ළඩි 
අධහනඹක් මඹොමු කිරීභයි. දුේරිඹ, ඵසරිඹ, ව මනත් මඳොදු 

ප්රහවන මේහ  ලක්ිකභත් කිරීභ වහ අපි භන් යන්නට ඕනෆ. 
විමලේමඹන්භ දුේරිඹ මේඹ, ළවළල්ලු දුේරිඹ මේහ, ඵස යථ 
රදී මඳොදු ප්රහවනඹ අපි ලක්ිකභත් යනහ නේ, මේ භහර් 

තදඵදඹ මවොිලන් විහ ළනීමේ වළකිඹහක් අඳට එනහ. එතළනදී 
අමප් ප්රිකඳත්ික මන්න ඕනෆ මභොනහ ද?  ඳශමුමනි ප්රිකඳත්ිකඹ  
වළටිඹට, ඵහුතයඹට මේ ක්රිඹහලිඹ භගින් වනඹ රළබිඹ යුතුයි. 

අද මේ යමට් ඵස යථර ඳළමිණීභ ත්මතොත්, එඹ මුළු භීසන් 
ප්රභහණමඹන් සිඹඹට 50යි. නමුත් දල මදට ලින් මේ 
ප්රභහණඹ සිඹඹට 85යි. මඳෞේලි හවන ළඩි ලමඹන් ඳහයට 

ඇතුළුවීභ නිහ එන්න එන්නභ මේ ප්රලසනඹ උග්ර මනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අපි මේ වහ මඹෝජනහ යන 
ක්රිඹහදහභ මභොනහද? ඵස නවීයණඹ ද, ඵස සීඝ්රහමී මේඹද, 
ළවළල්ලු දුේරිඹ ද, monorail  ද, එමවභ නළත්නේ ඳිකන දුේරිඹ 

මේඹ තත් ඵරතු කිරීභ ද? මේ රුණු මභොනහ වුණත්, ඒහ 
ඉතහභ ඉක්භනින් ක්රිඹහත්භ ශ වළකි විඹ යුතු මනහ. 

2020ට ලින් මඳොදු ප්රහවන ක්මේත්රමේ ප්රධහන ප්රලසනඹ වහ 
අපි අත ළහුමේ නළත්නේ, අමප් ඊශඟ රර්ික අර්බුදඹ රයේබ 

මන්මන්, රර්ික යනඹ රයේබ මන්මන් මඳොදු ප්රහවනඹ 
ඳහරනඹ ය ළනීභට මනොවළකිවීභ නිහයි. ඒ නිහ ඵළාංමොක් 
නයමේ, භළනිරහ නයමේ 1990 ණන්ර ඇික වුණු රර්ික 
අර්බුදඹ රාංහට රහ  ඒභ  සිේධ මනහ. එභ නිහ අපි ඉතහ 

ඉක්භනින් ක්රිඹහත්භ යන්නට පුළුන්, ඉක්භන් රමඹෝජන 
යන්නට පුළුන් හමේභ, භහජඹ පිළින්නහ විුමභක් මේ 

වහ ක්රිඹහත්භ ශ යුතු මනහ. ඒ හමේභ, මේ විුමභ 

ිකයහය විඹ යුතුයි.  

අද අධිමේීස භහර්ලින් මුදල් අඹ යනහ තභයි. නමුත් 
මඵොමවෝ භහර්ලින්, විමලේමඹන්භ ඉතහභ  ළඩිමඹන්භ මුදල් 
අඹ යන ටුනහඹ අධිමේීස භහර්ඹට ගිඹ විඹදමභන් ඳමවන් 

එයි අඳට රළමඵන්මන්. දළන් හුඟක් මදමනක් ථහ යනහ මේ 
අධිමේීස භහර් මඳෞේලි අාංලඹ රහ ශභනහයණඹ 
යන්නට පුළුන්ද කිඹරහ. ඒ මේ යමට් යන්නට අභහරුයි. 

දළනට අඳට ිකමඵන ප්රධහනභ භහර්මඹනුත් අඳට රළමඵන්මන් 
විඹදමින් ඳමවන් එයි. ඒ අනු මභභ අඹ යන මුදර ඳස 
ුවණඹකින් ළඩි කිරීමභන් මතොය කිසිභ මඳෞේලි 

රඹතනඹට මේ අධිමේීස භහර් නඩත්තු යන්නට ඵළවළ. ඒ 
නිහ යමට් ජනතහට ණඹ ඵය ඇික මනොන විධිඹට, ණඹ ඵය 
වෆල්ලු මන විධිඹට මේ ප්රහවන තදඵදඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ අපි 

විිලඹ යුතුයි.  

ඒ හමේභ අද ඳිකන නවීන තහක්ණඹත් භඟ අඳ ශ යුතු 
ළදත්භ මදඹ තභයි- 

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට රඵහ දී ිකබ හරඹ නේ අහනයි. 

 
ගරු ඳධලී චේපික  ණවක  මහත 
(ரண்தைறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

භට ත විනහඩිඹක් රඵහ මදන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. 

අඳ ශ යුතු ඉතහභ ළදත් මේ තභයි, අඳමේ ඉල්ලුභ 
ශභනහයණඹ කිරීභ. ඒ තභයි අඳට අඩුභ විඹදමින් යන්නට 

පුළුන් මේ. ඔඵතුභහ දන්නහ, අපි ඵස ප්රමුතහ භාං තීරු වුමන්හ 
දුන් ඵ ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ අභහතයතුභහමේ 
රශිර්හදමඹන්.  ඒ භඟින් අද හලු ඳහමර් ඳභණක් ඵසර මේඹ 

සිඹඹට 25න් ළඩි මරහ ිකමඵනහ. ඒ හමේභ හර්ඹහරරට 
ඳළමිමණන පුේරඹන්මේ හර මේරහ භවහචහර්ඹ අභල් 
කුභහයමේ භළිකතුභහ ඇතුළු විමලේඥඹන් ණ්ඩහඹමේ ණනඹ 
කිරීේ අනු මිනිත්තු 10ත් - 15ත් අතය ප්රභහණඹකින් මනස 

මරහ ිකමඵනහ. අපි මේ ක්රභඹ තත් භහර් ණනහට 
වුමන්හ මදනහ.   ඒ භාං තීරු වුමන්හ දීභ ශ ෆභ සථහනඹභ 
ඇික වුණු ළදත් මේ තභයි, භහර් විනඹ. භහර් විනඹ ිකමඵනහ 

නේ  භහර් තදඵදඹට ඵරතු විුමභක් ඇික ය ළනීමේ 
වළකිඹහ අඳට රළමඵනහ. ඊශඟට අපි ඊශඟ පිඹය වුමන්රහ 
මදනහ. ඒ තභයි ය ඝ්රහමී ඵස මේඹ.  ඳහර්ලිමේන්තු ඳහමර් ප්රලසන 

ණනහක් ඳළන නළඟුණහ, යහජගිරිමේ යන ඉදි කිරීේ නිහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි දළන් ප්රහවන වහ සිවිල් 
ුවන් මේහ අභහතයහාංලඹත් භඟ එතු මරහ නවීන තහක්ණඹ 

භඟ -විමලේමඹන්භ අන්තර්ජහරඹ බහවිත යරහ- භීස ප්රහවනඹ 
ලක්ිකභත් යන්න, මඳොදු ප්රහවනඹ ලක්ිකභත්  යන්න අලය  
ඉදිරි පිඹය න්නහ. ඒ අනු දළනට භවනුය ක්රිඹහත්භ න 
"වය" ක්රභඹ  නිඹමු යහඳෘිකඹක් වළටිඹට ඉදිරිමේදී අිකරු 

ජනහධිඳිකතුභහමේ රශිර්හදමඹන් ඵසනහහිය ඳශහත තුශ 
ක්රිඹහත්භ කිරීභට අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද මනළවිත් ිකමඵන මභෝටර් 

හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත භහර් විනඹ ඇික ය 
ළනීභ වහ ඹේ දහඹත්ඹක් දයයි කිඹරහ අපි ඵරහමඳොමයොත්තු 
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මනහ. නමුත් මේ යට ඉදිරිඹට ඹන්න නේ මභමතක් ල් අපි 

හිතපු රහයඹ, මභමතක් ල් අපි ල්ඳනහ යපු රහයඹ 
මනස යරහ, අවසින් ඹන ඳහයල්, අධිමේීස ඳහයල් මනුට 
මඳොදු ප්රහවනඹ, මඳොදු භහර්, ඵසරිඹ, දුේරිඹ ව අමනකුත් මේහ  
ලක්ිකභත් ශ යුතු, නවීයණඹ ශ යුතු හරඹ, යුඹ එශළම 

ිකමඵන ඵ ප්රහල යමින් භභ නිවඬ මනහ. 

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු මභොවහන් ්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට 
විනහඩි 13 හරඹක් ිකමඵනහ. 

 
 

[අ.බහ. 3.25] 

 

ගරු මමොහන් ප්රියදර් න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ 
අභහතයතුභහ විසින්  මදන ය කිඹළවීභ වහ රු බහට 
ඉදිරිඳත් යන රද මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් 

මටුේඳමතහි ඇතුශත් ාංමලෝධන ණනහක් පිළිඵ රුණු 
ඉදිරිඳත් කිරීභට භභ අය ඉල්රහ සිටිනහ.  

විමලේමඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ රු අභහතයතුභහ විසින් මභභ 

ාංමලෝධන ඳනත් මටුේඳත ඉදිරිඳත් යමින් වන් ශ 
රහයඹටභ,   මේ යමට් යථ හවන ඳදන උදවිඹමේ -රිඹදුයන්මේ
- යම් පානයක් කළ යුතුයි. අපිත් ඒ අදහසට එකඟ බලනලා. අබේ 
යමට් ජනතහමේ ජන ජීවිතඹ භඟ ඉතහභ තදින් ඵළඳී ිකමඵන 

හයණහ වසුරුන ඳනත් මටුේඳතක් තභයි අද මේ ඉදිරිඳත් 
යරහ ිකමඵන්මන්. ඒ වයවහ රු අභහතයතුභහ ඹවඳත් මඹෝජනහ 
ණනහක් ඉදිරිඳත් යරහ ිකමඵනහ.  

රු අභහතයතුභනි, නමුත් භභ ඔඵතුභහමේ අධහනඹට මඹොමු 
යන්නට ඕනෆ,  ාංමලෝධන ඳනත් මටුේඳමත් 18මනි 
න්ිකඹ මමයහි. එභ න්ිකමේ නීිකමේ ඵරඳෆභ වළටිඹට 

දක්රහ ිකමඵන්මන්, නිඹභ යනු රළබිඹ වළකි රෘික ඳත්රඹක් 
භඟින් ඹේ අනතුයක් හර්තහ කිරීභ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභයි. 

ඒ මවොයි. අපි දන්නහ, මොඩක් මරහට ඉතහභ අවිනීත 

රිඹදුයන් තභන්මේ හවනමඹන් අනතුයක් වුණහට ඳසමේ කිසිභ 
රහයඹකින් මඳොලීසිඹට දළනුේ දීභක් යන්මන් නළික ඵ.  

ඊට ඳසමේ  RMV එමන් මචක් යන්න මඳොලීසිඹට සිේධ 
මනහ. ඒ විධිඹට විවිධහහයමඹන් ටයුතු යරහ තභයි ඒ රිඹ 

ඳදපු තළනළත්තහ, එමවභ නළත්නේ එභ හවනමේ අයිිකහයඹහ 
මොඹහ න්න මන්මන්. එතමොට මන්න ඕනෆ මේ මරහ 
ඉයයි. භවය විට මේ රෘික ඳත්රඹ ඉදිරිඳත් කිරීමේ මවොක් 

ිකමඵනහ. නමුත් අමනක් ඳළත්මතන් අිකඹට ඳත් න ඳහර්ලසඹට 
ඹේ රහයඹ වහනිඹක් මන්නත් පුළුන්. රු ඇභිකතුභනි,  
අිකඹට ඳත් න ඳහර්ලසඹ තභන්ට සිදු වුණු වහනිඹට න්දි රඵහ 

ළනීභ වහ  දිහ අධියණඹට ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ 
ඔඵතුභහ දන්නහ. දිහ අධියණඹට ගිඹහභ,  හවනඹ යක්ණඹ 
ය ිකමඵනහ නේ යක්ණ භහභ ඵළිලරහ ඉන්නහ, ඒ වහනි 

පූයණ ටයුතුරට දහඹ න්න. වළඵළයි, අඳට ිකමඵන අත්දළකීභ 
තභයි, මොඩක් මරහට යක්ණ භහේ ඵරන්මන් 
විවිධහහයමේ අඩුඳහඩුේ දක්රහ, ඒ අසථහමන් ඳළනරහ 

ගිහිල්රහ, තභන් මවිඹ යුතු මුදර ඉතහභත්භ අඩුමන් මන්නඹ 
කිඹන එ.  රිඹ අනතුරුරට රක් මරහ  ඉතහභත්භ අයණ වුණු 

මිනිසසු අපි දළරහ ිකමඵනහ. වළඵළයි, අවුරුදු ණනහක් නඩු 

කිඹරහ අන්ිකභට ඒ මිනිසසුන්ට රළමඵන්මන් ඉතහභත්භ සුළු න්දි 
මුදරක්.  ඒ ඉතහභ අහධහයණ හයණඹක්. 

 අද මදන ය කිඹළවීභ වහ ඉදිරිඳත් ය ිකමඵන මභෝටර් 
හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳමත් ිකමඵනහ, "අනතුය සිේධ 

මරහ ඳළඹ 24ක් ඇතුශත මේ නිඹභ යනු රඵන රෘිකඹට 
අනු නභ, ලිපිනඹ ව අනතුය සිදු න අසථහමේදී ඔහු එභ 
හවනමේ සිටි ඵ ශඟභ පිහිටි මඳොලිස සථහනමේ  මඳොලිස 

සථහනහධිඳිකයඹහට දළනුේ මදන්න ඕනෆ"  කිඹරහ. මභභ ඳනත් 
මටුේඳමත් 18න න්ිකමේ (ඈ) උඳ න්ිකමේ (ii)හි මභමේ 
වන් ය ිකමඵනහ. 

 "(4) න උඳ න්ිකමේ වන් රෘිකමේ  පිටඳතක් ශඟභ පිහිටි 
මඳොලිස සථහනමේ මඳොලිස නිරධයඹහ විසින් වික යන තුරු කිසිදු 

හිමිේඳෆභක් රඵහ මනොදිඹ යුතු ඹ."  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  රිඹදුමයක් ඳළඹ 24ක් ඇතුශත 
එභ රෘික ඳත්රඹ මඳොලීසිඹට රඵහ මනොදුන්මනොත්,  යක්ණ මුදල් 
රඵහ ළනීභ වහ එභ රෘික ඳත්රඹ පුයරහ මදන්න මඳොලීසිඹට 

කිසිභ වළකිඹහක් රළමඵන්මන් නළවළ. මේමන් හවනඹ 
අයිිකරුට අහධහයණඹක් මනහ. ඒ හමේභ අනතුමයන් තුහර 
සිදු වුණු, එමවභ නළත්නේ අනතුමයන් වහනිඹට ඳත් වුණු 

පුේරඹහටත් ඵයඳතශ අහධහයණඹක් සිදු මනහ. මභොද, 
භවය මරහට රු අධියණමඹන් න්දි නිඹභ ශහට, 
රුපිඹල් රක් 10ක් නිඹභ ශත්, රුපිඹල් රක් 05ක් නිඹභ 
ශත් හවනඹ අයිිකරුට මවෝ රිඹදුයහට ඒ මුදර මනොමන 

අසථහ අපි දළ ිකමඵනහ. වළඵළයි, යක්ණ භහභ ඒට දහඹ 
මරහ ඒ මුදර මනහ නේ එතළනදී වින්දිතඹහට මරොකු 
වනඹක් රළමඵනහ. ඒ නිහ මේ යමට් යක්ණ භහේරට 

මේමන් විලහර හසිඹක් රළමඵනහඹ කිඹන එ භභ කිඹන්න 
ඕනෆ. ඒ නිහ මේ ේඵන්ධමඹන් ඹේ යිකමර්ඹක් ඇික 
මශොත් මවොයි කිඹන  හයණඹ ේඵන්ධමඹන් භභ රු 

ඇභිකතුභහමේ අධහනඹ මඹොමු යන්න ළභළිකයි. ඒ හයණඹ 
අපි මේ රු බහට කිඹන්න ඕනෆ. මේ ාංමලෝධන ඳනත් 
මටුේඳමත්  මුය ඳයභහර්ථඹ න්මන් ඹවඳත් රිඹදුයන්  බිහි 

කිරීභ වුණත්, අමනක් ඳළත්මතන් මේ හමේ ටයුතුත් එක් රිඹ 
අනතුරුරට රක් න අහිාං මිනිසසුන්ට විලහර අහධහයණඹක් 
මන්න පුළුන්ඹ කිඹන හයණඹ භභ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ භභ 
මේ හයණහ රු ඇභිකතුභහමේ අධහනඹට මඹොමු යන භන් 

ඇත්තටභ  කිඹන්න ඕනෆ, මේ රණ්ඩු - යජඹන්- රිඹ අනතුරු 
ඳහරනඹ යන්න මභොන තයේ  ප්රිකර්භ  මඹදුත්,  එන්න 
එන්නභ අමප් යමට් රිඹ අනතුරු ළඩිවීමේ ප්රණතහක් ිකමඵන 

ඵ. ාංයහත්භ ඵළලුමොත් 2014 අවුරුේමේ භහය රිඹ 
අනතුරු 2260ක් සිදුමරහ ිකමඵනහ. 2015 අවුරුේමේ 2600ක් 
සිදුමරහ ිකමඵනහ.  2016 අවුරුේමේ 2773ක්  සිදුමරහ 

ිකමඵනහ. 2017 ජනහරි භහමේ 01ළනිදහ සිට භළයි භහමේ 
31ළනිදහ දක්හ භහය රිඹ අනතුරු 1180ක් සිදුමරහ ිකමඵනහ.  

මේ අනතුරු මවේතුමන් පුේරයින් 1,244ක් ජීවිතක්ඹට ඳත් 

මරහ ිකමඵනහ. මේ භවහ බඹහන හයණඹක්. එළනි 
රහයඹට මිඹගිඹ පුේරඹන් අතය ඳදිඹන් 370ක්, 
ඳසුඳළදිරුන් 75ක්, රිඹදුයන් 99ක්, භඟීන් 173ක්, 

ඳහඳළදිරුන් 119ක් සිටිනහ. මභොන රහයඹට ටයුතු ශත්, 
රිඹ අනතුරු සිදු වීමේ ප්රණතහ ළඩි වීභට විවිධ මවේතු ඵරඳහ 
ිකමඵනහ. ඒ නිහභ තභයි අපි දන්නහ විධිඹට මේ රණ්ඩු ඳසුගිඹ 
හරමේ, ඹේ ඹේ ළරැදිරට ඳළනවිඹ යුතු දඩ මුදල් ළඩි මශේ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, බීභත් රිඹ ධහනඹට රුපිඹල් 
25,000 දඩඹක් නිඹභ කිරීභට නිඹමිතයි. රාංුව රිඹදුරු 
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ඵරඳත්රඹක් නළත්නේ, රුපිඹල් 25,000 දඩඹක් නිඹභ යන්න 
නිඹමිත මරහ ිකමඵනහ. රාංුව රිඹ ඵරඳත්රඹක් මනොභළික 
පුේරමඹකුට යථ හවන ධහනඹට ඉඩ ළරසුමොත්, රුපිඹල් 

25,000 දඩඹක් නිඹභ යන්න නිඹමිතයි. දුේරිඹ වයස භහර්ඹ 
නීික උල්රාංකනඹ මශොත්, රුපිඹල් 25,000 දඩ මුදරක් නිඹභ 
යන්න නිඹමිතයි. යක්ණ විකඹ මනොභළික පුේරමඹක් 

හවනඹ අධි මේමඹන් ේඳසින් ඉසය මශොත්, රුපිඹල් 
25,000 දඩ මුදරක් නිඹභ යන්න නිඹමිත මරහ ිකමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ රහයඹට දඩ මුදල් ළඩි 
කිරීමභන්, එමවභ නළත්නේ මිනිසුන්ට රඵහ මදන දඬුේ ළඩි 
කිරීමභන් ඳභණක්භ යමට් සිේධ න රිඹ අනතුරු ප්රභහණඹ අඩු 

යන්න අඳට පුළුන්ද? එමවභ යන්න ඵළවළ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි. ඒ නිහ අඳට සිේධ මනහ,  ඒ ේඵන්ධමඹන් 
රුණු-හයණහ මොඹහ ඵරන්න. අපි දන්නහ මඵොමවෝ මේරහට 

මේ අනතුරු සිේධ යන මිනිසසුන්මන් කිසිභ මමනක් 
මච්තනහන්විත, ''භභ රිඹ අනතුයක් යන්න ඕනෆ'' කිඹහ රිඹ 
ඳදන්මන් නළික ඵ. මේ රිඹ අනතුරුරට විවිධ මවේතන් 

ඵරඳහනහ. භවය මේරහට භවය උදවිඹමේ අත් ළරැදීේ නිහ 
රිඹ අනතුරු සිේධ මනහඹ කිඹහ අපි දන්නහ. ඒ හමේ 
අසථහ විලහර දඩ මුදරක් නිඹභ යන්මන් නළික මේ 

උදවිඹට අසථහ කිහිඳඹ දී අහද යරහ, මේ අඹට ඹේ 
හරඹක් දීරහ ඹේ දණ්ඩනඹට ඹටත් යන්න පුළුන් නේ, ඒ 
මවො හයණඹක් වළටිඹට අපි දකිනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භවය මේරහට භවය රිඹ 
අනතුරු හවනඹ ඳදන තළනළත්තහට ඳහරනඹ ය න්න ඵළරි ව 

අසථහ අපි දළ ිකමඵනහ. භවය අසථහර හවනමේ සිදු න 
ඹහන්ත්රි මදෝඹක් නිහ රිඹදුයහට ඒ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ ය 
න්න ඵළරි වුණහභ ඒ හවනඹ අනතුයට රක් මනහ. එළනි 

අසථහදී එභ රිඹදුයහට  ඹේ වනඹක් රඵහ මදන්න මඳොලීසිඹ 
හධහයණ මනහ නේ, ඒ ඉතහභත්භ මවොයි කිඹහ භහ හිතනහ. 
මභොද,  ඒ අනතුය එභ රිඹදුයහ කිසිමේත්භ හිතහභතහ යන මදඹක් 
මනොමයි. නමුත්, මඳොලීසිඹ එභ රිඹදුයහට වනඹක් දිඹ යුතුයි 

කිඹහ අමප් යමට් නීිකමේ නළවළ. එළන්නක් සිදු වුණහභ මඳොලීසිඹ  
එභ රිඹදුයහට විරුේධ  නඩු ඳයහ  උහවිඹට ඉදිරිඳත් යනහ.  
භවය මරහට විවිධ අධියණර සිටින 

විනිලසචඹහයතුභන්රහමේ, විනිලසචඹහයතුමිඹන්මේ අභිභතඹ 
අනු තභයි ඒ පුේරඹහ යක්ණ ඵන්ධනහහය ත යනහද කිඹහ 
තීයණඹ යන්මන්. 

තභන්මේ අමත් කිසිභ ළරැේදක් නළික, කිසිභ හධහයණ 
මවේතුක් නළික භවය අහිාං රිඹළදුයන් දින 14ක් මවෝ ඊටත් 

ඩහ ළඩි හරඹක් යක්කත ඵන්ධනහහයත යපු අසථහ අපි 
දළරහ ිකමඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, යජඹක් 
වළටිඹටත්, රණ්ඩුක් වළටිඹටත්, විමලේමඹන්භ මේ රු බහ 

නිමඹෝජනඹ යන භවජන නි මඹෝජිතඹන් වළටිඹටත් ඒ පිළිඵ 
අපි ළරකිලිභත් මන්න ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ ඔඵතුභහමේ 
 මෞයනීඹ අධහනඹට මඹොමු යනහ. භහ ථහ යන මේ 

අසථහමේදී රු ඇභිකතුභහ මේ රු බහමේ නළික වුණත්, එතුභහ 
නිමඹෝජනඹ යමින් දළනට යජමේ නිරධහරින්මේ කුටිමේ සිටින 
නිරධහරින්මේ අධහනඹට  මේ හයණහ මඹොමු යනහ, ඒ 

පිළිඵ ළරකිලිභත් න්නඹ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද මේ යමට් රිඹ අනතුරු සිදු 
මන්න මලිභ මවේතුක් තභයි මඳෞේලි ඵස යථ ධහනඹ. 
හභහනය මනකුට ඳහමර් භන් යන්න ඵළරි රහයඹට 

මඳෞේලි ඵස යථර රිඹළදුයන් ''මර්ස'' ඹන අසථහන් අපි 

දළරහ ිකමඵනහ. භහර්මේ ිකමඵන සබහඹන් පිළිඵ 

ළරකිලිභත් මනොවී, තභන්මේ ඵස යථඹට ජනතහ නාංහ න්න 
ඵස යථ ධහනඹ යනහ.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගරු මමොහන් ප්රියදර් න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

භට ත විනහඩිඹක් මදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 
මේ හයණඹ කිඹරහ භමේ ථහ අන් යන්නේ. ඒ වහ 
ඵරඳහන එ හයණහක් තභයි, භවය විට කිසිඹේ රහයඹ 

මවෝ විධිභත්බහඹක් නළික ධහන හර ටවන් ස කිරීභ. 
එ ඵස යථඹක් පිටත්මරහ, ඊශඟ ඵස යථඹ පිටත් මන්න 
ඹේකිසි නිලසචිත හර හනුක් නළවළ. ඒ වහ අමප් 

භනහභන ප්රිකඳත්ිකර මනසේ ඇික යන්න ඕනෆ, 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. මේ ප්රිකඳත්ික මනස යරහ, ඒ 
ේඵන්ධමඹන් රිඹළදුයන් දළනුත් මශොත් මේ යමට් සිේධ න 
රිඹ අනතුරු ප්රභහණඹ තත් අඩු ය න්න පුළුන්. 

ඒ විතයක් මනොමයි. ත හයණඹක් තභයි, 
මනොළරකිල්මරන් රිඹ ඳළදවීභ වහ බීභත් රිඹ ඳළදවීභ ළනි 
හයණහ. එළනි හයණහරට දඩ මුදල් ළඩි ශහට භක් නළවළ. 

බීභත් රිඹ ඳළදවීභ ේඵන්ධමඹන් අද භවය අධියණර 
රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹ තවනේ යන අසථහ ිකමඵනහ. භවය 
අසථහර රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹ තවනේ යන්මන් නළවළ. භහ 

කිඹන්මන්, එඹ නීිකඹක් වළටිඹට ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳනත් 
ාංමලෝධනඹ යරහ, බීභත් රිඹ ඳදහ අහු වුමණොත්, ඒ 
ඵරඳත්රධහරිඹහමේ රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹ තවනේ කිරීමේ හයණඹට 

මභභ රු බහභ අනුභළිකඹ දුන්මනොත් එඹ අධියණරට ඳවසු 
ඵයි. මේ හයණහ පිළිඵ ඔඵතුභහමේ මෞයනීඹ අධහනඹ 
මඹොමු යමින්, හරඹ රඵහදීභ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහට භමේ 

ෘතමේදීබහඹ පුද යමින් භමේ අදවස ප්රහල කිරීභ අන් 
යනහ. මඵොමවොභ සතුිකයි. 

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුිකයි. මීශඟට රු නිමයෝන් මඳමර්යහ යහජය 
අභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.38] 

 

ගරු නිම ෝෂ්ඨන් මඳමර්  මහත (ජතික රතිඳත්ති හ 
ආර්ථික කටයුතු  ජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றசரன் சதசர - செற சகரள்மககள் 

ற்தம் சதரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) 
ඳනත් මටුේඳත ේඵන්ධමඹන් අද දින විහද යන මේ 
අසථහමේදී, ඒ වහ භටත් අසථහක් රළබීභ ළන 

සිඹලුමදනහටභ සතුිකන්ත නහ. නිදවසින් ඳසමේ අමප් යමට් 
භවහභහර් ව දුේරිඹ මේහන් වහ ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹක් 
රමඹෝජනඹ යරහ ිකමඵනහ. ජනතහට තභන්මේ රැකිඹහට 
ඹන්න, ඒ හමේභ තභන්මේ යඳහය ටයුතු යමන ඹන්න, ඒ 

හමේභ එදිමනදහ ජීවිතඹට දළඩි ඵළුමණු භහතෘහක් තභයි යට 
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ප්රහවනඹ. යමට් ජනතහ මේ ප්රහවන ඳේධිකඹ ඳහවිච්චි යන්මන් 

මොමවොභද, එභ ප්රහවන ඳේධිකඹ භඟින් ඒ ජනතහට මොඳභණ 
ඳවසුමන් තභන්මේ එදිමනදහ ටයුතු යන්න පුළුන්ද කිඹන 
එ යමට් රර්ික හර්ඹක්භතහට විමලේමඹන්භ ඵරඳහනහ. 
නමුත් අහනහට අද නමොට අමප් යමට් පුේරඹන් විලහර 

ප්රභහණඹක් මේ රිඹ අනතුරුලින් මිඹ ඹනහ.  

විලහර ලමඹන් මුදල් ළඹ ය අධිමේීස භහර් වදනහ; භහර් 
පුළුල් යනහ; නවීන භහර් හඳට් යනහ; දුේරිඹ මේඹට 
අලුත් දුේරිඹ භළදිරි මේනහ. ඵස යථ  අලුමතන් මනහත්, 
මභොනහ ශත් අද මනමොට මේ භහර් අනතුරුලින් න 

භයණ ාංයහ  එන්න එන්නභ ළඩි මරහ ිකමඵනහ.   යථ හවන  
රිඹළදුයන්මේ විනඹ  දිමනන් දිනභ පිරිමවන තත්ත්ඹට   ඳත් 
මරහ ිකමඵනහ. මනත් යටල් ක්රභක්රභමඹන් තභන්මේ  

ජනතහමේ විනඹ  රුත්ඹ නාංන්නට ටයුතු ශත්, අමප් 
යමට් ඒ විනඹ පිරිහීභ පිළිඵ  ළදත් ාංහදඹක් ඇිකවීභ  අලයයි 
කිඹහ භහ සිතනහ.  ඒ හමේභ ජනතහමේ විනඹ වදන්නට ඹේ 

ක්රභමේදඹක්   අපිට තභත් වරිවළටිඹට ක්රිඹහත්භ යන්නට  
ඵළරි මරහ ිකමඵනහ. මඹෝජනහ යරහ නේ ිකමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දිමනන් දිනභ අමප්  යමට් 
ජනවනඹ ළඩි මනමොට අඳට ිකමඵන භූමිඹ ළඩි මන්මන් 
නළවළ.  එමේ භූමිඹ ළඩි මන්මන් නළවළයි කිඹන්මන්,  අමප් යමට් 

මේ ප්රලසනඹ  එන්න එන්නභ උග්ර අතට වළමයනහ. ජනතහමේ 
රදහඹේ තත්ත්ඹ උස මනමොට, ඒ හමේභ  යට රර්ික 
ර්ධනඹක් ිකමඵනමොට ප්රහවනමේ ඉල්ලුභ එන්න එන්නභ ළඩි 

මනහ. එභ නිහ යජඹක් වළ ටිඹට මයන් ය ඳළන නඟින  
රුණු  ඒ අසථහමේභ විුමමේ නළත්නේ මේ යමට්  
අනතුරුලින්  භයණ, තුහර සිදුවීේ එන්න එන්නභ විලහර 

ලමඹන් ළඩි මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අමප්  යමට්  ප්රධහන නය - 
නුය ඇතුළු නය-  ත්තහභ  භහර්ර භනහභනඹ න  
යථහවන ළඩි වීභ නිහ, නළත්නේ රිඹළදුයන්මේ විනඹ පිළිඵ 
ප්රලසන නිහ නළත්නේ භහර්ර නඩත්තු ටයුතු නිහ එන්න  

එන්නභ  යථහවනර මේඹ   අඩු මරහ ිකමඵනහ.  එඹ විලහර 
මර ජනහතට වහ රර්ිකඹට ඵර ඳහ ිකමඵනහ. එභ නිහ  මේ 
භයණ ව භහර් තදඵදඹ අඩු යන්න අපි ප්රිකඳත්ිකභඹ  

තීයණඹක්  අය මන, ප්රිකඳත්ිකභඹ තීයණඹ ඉතහ ඉක්භනින් 
ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි. මභහිදී  ප්රධහන ටයුත්තක් වළටිඹට  සිදු 
ශ යුතු   මන්මන්, විනඹරු රිඹළදුයන් බිහි  කිරීභයි. අඳට 

අවුරුදු මදදවස ඳන්සිඹඹ ඉිකවහඹක් ිකමඵනහඹ කිඹනහ.  

විමලේමඹන් අ මප් යමට් අධයහඳන ක්රභඹ  අමනක් යටරට 
ඩහ ඉදිරිමඹන් ිකමඵනහඹ කිඹනහ. අමප් යමට් ජනතහ 
බුේධිභත්ඹ කිඹනහ. නමුත් අපි ඳහයට ගිහින් ඵළලුහභ 
යථහවනර ළඩිමඹන් "මවෝන්" වන  යට, ළඩිමඹන්භ භහය 

අනතුරු සිදු  මන යට, විනඹක් නළික  යථ ධහනඹ යන 
රිඹළදුයන් සිටින යට  රාංහ ඵ මප්නහ.  විමලේමඹන් 
පිටයටලින්  එන  පුේරමඹෝ ඳහ  ඒ ඵ නිතයභ  අ ඳට කිඹහ   
ිකමඵනහ.   ඇයි,  අඳට  මේ නිළයදි ය  න්නට ඵළරි? භවය 

රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹක් ිකමඵන පුේරඹන්ට වරිවළටි හවනඹක්   
ඳහරනඹ   ය න්නට ඵළරි   ඵ අඳ දන්නහ. රිඹළදුරු 
ඳහල්රට ඹනහඹ කිඹනහ.  රිඹළදුරු ඵරඳත්ර වහ විබහරට 

ඹනහඹ කිඹනහ. නමුත්  ඒ අඹ  වරිවළටි  භහර්  නීිකරීික දන්මන් 
නළවළ. භහර් නීික ළන කිසිභ දළනීභක් නළික, වරිවළටිඹට හවනඹ  
වසුරුහ න්නට ඵළරි  විලහර පිරික් අද මනමොට මේ භවහ 

භහර්ඹ  ඳහවිච්චි  යනහ. එයින්  සිදු  වී ිකමඵන්මන් අහිාං 
පුේරඹන්ට;  pavement එමක් ඹන පුේරඹන්ට    ඳහ තභන්මේ 
ජීවිතමඹන්  න්දි මන්නට සිදු වී ිකබීභයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි, මේ විනඹ ඩන පුේරඹන් 

අල්රන්න මඳොලිස යථහවන අාංලමේ නිරධහරීන්ට ඹේ ඹේ 
යහජහරි බහය දි ිකමඵන ඵ අඳ දන්නහ. නමුත් මේ හයණඹ 
වරිවළටි සිදු මනහද? මභඹ වරිවළටි සිදු මන්මන් නළවළ.  භහර් 
විනඹ නීික ඩන පුේරඹන්ට ඹේකිසි දඩඹක් ළසිමභන්  

ඳභණක් ඒහ නත්න්නට ඵළවළ. නළත භහර් විනඹ නීික 
ඩන්මන් නළිකන  විධිඹට ඒ අඹ වහ  අපි ඹේ කිසි ක්රිඹහ 
භහර්ඹක් ත යුතුයි.  

අද නමොට අමප් යමට් ධහනඹ න ඵස යථ අතුරින් 
විමලේමඹන්භ මඳෞේලි ඵස යථ නීික විමයෝධී භහර්ර 

භන් යන ඵ අපි දන්නහ. නමුත්, ඒහ මඳොලීසිමඹන් 
අල්රන්මන් නළවළ. ඒහ අල්රන්මන් නළත්මත් මභොද? එක්මෝ 
ඒ ඵස යථඹ අයිික න්මන් වුරු මවෝ භන්ත්රී මමනකුට, 

මඳොලිස නිරධහරිමඹකුට, නළත්නේ යහජය නිරධහරිමඹකුට. ඒ 
හින්දහ එභ ඵස යථ රිඹදුයන් මොඳභණ ළයදි යනහද කිඹරහ අඳ 
දළ ිකබුණත්, එළනි ඵස යථඹක් නත්හ දඩ මොශඹක් මදන 

අසථහක් භහ නේ දළරහ නළවළ. ත්රී වීරර් ත්තත් ඒ හමේභ 
තභයි.  

 විමලේමඹන්භ ත්රී වීරර් නිසඳහදනඹ ය ිකමඵන රහයඹ 
අනු  ත්රී වීරර්රට ඹන්න පුළුන් මේ සීභහක් ිකමඵනහ. ත්රී 
වීරර් වයන්න පුළුන් විධිඹක් ිකමඵනහ. නමුත්, ඒහමේ 

රිඹදුයන්ට ඒ ළන කිසිභ තළකීභක් නළවළ. මනත් හවනඹක් 
හමේ මනොමයි, ත්රී වීරර්  එක් අනතුයට රක් වුමණොත් ඒමක් 
සිටින භීසන්ට ව අනිකුත් පුේරඹන්ට ඉතහභ ඵයඳතශ අනතුරු 

සිදුනහඹ කිඹන භහනසිත්ඹක් ඒ රිඹදුයන්ට නළවළ.  

මේ ශඟදි ද එළනි අනතුය photo එක් භහ දළක්හ. ඒ 
accident එමන් ත්රී වීරර් රිඹදුයහමේ මභොශඹ ඹහය ණනක් 
එවහට විසි මරහ ිකබුණහ. ඊට එවහ ඳළත්මත් මඳොඩි ශභමඹක් 
භයණඹට ඳත් මරහ සිටිඹහ. ඒ හමේ මේල් තභයි අපි දළන් 

දකින්මන්. භභ හිතන්මන් දට භයණ 7ක්, 8ක් ඳභණ මේ 
යමට් දළන් මන්න ඳටන් මන ිකමඵනහ. අමප් ඳහර්ලිමේන්තු ධුය 
හරඹ අවුරුදු 5ක් කිඹරහ අපි ත්මතොත් එමවභ, එභ හරඹ 

ඇතුශත අනතුරු නිහ සිදුන භයණ ාංයහ 15,000 අබිඵහ 
ඹනහ. අඳට මේ තත්ත්ඹ අභ යන්න ශ වළක්මක් 
මභොක්ද? විමලේමඹන්භ මේ අසථහමේදී අමප් ප්රහවන වහ 

සිවිල් ුවන් මේහ ඇභිකතුභහ මභතළන සිටින නිහ භහ කිඹනහ, 
රිඹදුයන්මේ විනඹ පිළිඵ අපි මීට ඩහ ළරකිල්රක් දක්න්න 
ඕනෆඹ කිඹරහ. භභ හිතන්මන් අවුරුදු ණනහ ඉරහ රිඹදුරු 

රකුණු ක්රභඹ ළන අපි ථහ යනහ. නමුත්, ඒ ක්රිඹහත්භ 
මරහ නළවළ. ඒ ක්රභඹ අපි ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ.  

අපි දළක්හ, අලුමතන් රිඹදුරු ඵරඳත්රඹක් මන ඒමේ 
ටයුත්මත්දී ඊට අලය තහක්ණඹ පිළිඵ විවිධ හද විහද ශ 
රහයඹක්. යජමේ ගිණුේ පිළිඵ හය බහටත් මේ 

ේඵන්ධමඹන් රුණු ඉදිරිඳත් වුණහ. නමුත්, ඒහ  ක්රිඹහත්භ 
කිරීමේදී ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු ඇික වුණු හින්දහ එභ ටයුත්ත ඳභහ 
මරහ ිකමඵනහ. එහිදී ඒ රඹතනමේ නිරධහරින්ට අපි කිේහ, 
"ඔඹ මොල්රන්ට රළයිසතුක් ිකමඵනහ, මේ යමට් රිඹදුරු 

ඵරඳත්රඹ නිකුත් යරහ ිකමඵන්මන් හටද. ඒ ඹේ කිසි 
ඳරිණ ඳේධිකඹට දභහ ඒමන් රකුණු අඩු යන ක්රභඹ 
අධියණමේ මවෝ මඳොලීසිමේ මවෝ රධහයමඹන් ක්රිඹහත්භ 

යන්න පුළුන්." කිඹරහ. එමවභ ශහ නේ, මේ ක්රභඹ ඉතහභ 
ඉක්භනින් අඳට ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්.  

අනික් එ තභයි, දඩ මුදල් පිළිඵ ප්රලසනඹ. අපි මේ 
ේඵන්ධමඹන් දඩ මුදල් මඹෝජනහ යනමොට ඒට විවිධ 
විමයෝධතහ රහ.  
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අපි කිඹමු, ඹේ කිසි රිඹදුමයක් බීභත් රිඹ ඳදනහ කිඹරහ. 
එභ රිඹදුයහ බීභත් රිඹ ඳදහ වුරු මවෝ භයණඹට ඳත් යන 
මතක් අපි ඵරහමන ඉන්නහද, නළත්නේ ඒ බීභත් රිඹදුයහට විලහර 

දඩ මුදරක් වරහ ඒ ළරැේමදන් ඒ රිඹදුයහ ශක්නහද කිඹන 
එ අපි යටක් වළටිඹට තීයණඹ ශ යුතුයි. මභොද, එක් එක් 
පුේරයින්මේ අයිිකහසිේ ඵරහමන අද භවරු උේමකෝණ 

යනහ. නමුත්, ඵහුතය ජනතහමේ අයිිකහසිේ රයක්හ 
යන්මන් වුද? ඒ වහ ිකමඵන්මන් මේ ඳහර්ලිමේන්තුයි. ඒ 
හින්දහ විමලේමඹන්භ අපි අද මේ විහදමේදී ඉතහභ ළදත් 

රුණක් හච්ඡහ ශහ; විහද ශහ. ඒ තභයි, මඳොදු ප්රහවන 
මේඹ ලක්ිකභත් කිරීභ. දළන් ිකමඵන හවන ප්රභහණඹ ළඩි නිහ 
එන්න එන්නභ භහර්රට හවන ඇතුළු යන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 

ඇික මරහ ිකමඵනහ. අඳට රුපිඹල් ට්රිලිඹන ණන් විඹදේ යරහ 
වළභ මරහමේභ අධිමේීස භහර් වදන්න ඵළවළ. අමප් ිකමඵන ඉඩ 
ප්රභහණඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට වළභ මරහමේභ භහර් පුළුල් 
යන්නත් ඵළවළ. ඒ හින්දහ විමලේමඹන්භ අමප් දුේරිඹ මේහ 

ලක්ිකභත් යන්න ඕනෆ. ඒ හමේභ  හභහනය භධයභ ඳන්ිකඹට 
ඳහවිච්චි යන්න පුළුන් න විධිඹට අපි අමප් ඵස යථ මේහත් 
ලක්ිකභත් යන්න ඕනෆ. ඒ තුළින් මවො ප්රහවන මේහක් අමප් 

යමට් සථහඳනඹ මශොත්, රර්ික ලමඹන් ව හභහජයීඹ 
ලමඹන් අඳට එන්න ිකමඵන මරොකු අනතුයක් ශක්හ මන 
අමප් අහිාං ජනතහමේ ජීවිත රයක්හ යරහ විනඹරු 

භහජඹට ප්රවිසට වීමේ රයේබඹ අඳට රඵහ මදන්න පුළුන්. ඒ 
වහ අඳ සිඹලු මදනහභ ලක්ිකඹ දීරහ ඒ ක්රිඹහත්භ යවීභට 
ඉක්භනින්භ ටයුතු යන්න ඕනෆඹ කිඹමින් භමේ ථහ අන් 

යනහ. 

 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුිකයි. 

මී ශඟට, රු එස. විඹහමල්න්දියන් භන්ත්රීතුභහ. 
 
 

[தற.த. 3.49] 

 

ගරු එස.වියමල්න්දි න් මහත 
(ரண்தைறகு ெ. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, சரட்டரர் 

ரகணம் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் சரடர்தரண இன்மந 

றரத்றல் சதெ ரய்ப்தபறத்மக்கு ன்நற கூதகறன்சநன். 

இந் ரட்டிசன ரங்கள் ெட்டங்கமப, ெட்டத் றதத்ங்கமபக் 

சகரண்டுதகறன்சநரம். அற்நறல் குநறப்தரக இவ்ரநரண 

ெட்டங்கள் அதொலுக்கு தம்சதரளது, அணரல் ெரர 

க்கள்ரன் சததபறல் தரறப்தைக்குள்பரகறன்நரர்கள். து 

ரட்மடப் சதரதத்பறல் றத்றரனத்துக்கு றத்றரனம், 

றறடத்துக்கு றறடம், றரடிக்கு றரடி ரகண றதத்துக்கள் 

இடம்சததகறன்ந எத ரடரக இது ரநறறதக்கறநது. 

உண்மறசன அதரத் சரமககமப - ண்டப்தத்ம 

அறகரறப்தசன்தது றதத்துக்கமபக் குமநக்கறன்ந, றதத்துக்கமப 

கட்டுப்தடுத்துகறன்ந எத செற்தரடரக அமப்சதரறல்மன. 

ெறன சதரக்குத்துக் குற்நங்களுக்கு ந்தத தௐதரரக இதந் 

ண்டப்தம், 5,000 தௐதரரக, 10,000 தௐதரரக அறகரறத்து, 

இன்த 25,000 தௐதரய் ம உர்ந்றதக்கறநது. எத மகறசன 

சதரக்குத்துப் சதரலிெரர் தனர் இதெடரக ன்மமடகறன்ந 

றமனமத்ம் இதக்கறநது. அந் மகறல், ெட்டத்ம 

சன்சலும் லதகறன்ந ெரறகமபத்ரன் ரங்கள் சததம்தரலும் 

உதரக்கறக் சகரண்டிதக்கறன்சநரம். அரது ெட்டத்ம 

றக்கர, சதரக்குத்து எளங்குகமப லதகறன்ந ெரறகமபச 

இந் ரட்டில் உதரக்குகறன்சநரம். ெட்டத்ம, சதரக்குத்து 

எளங்குகமப அநறர த்மணசர ெரறகள் இதக்கறநரர்கள். 

ஆகச, ண்டப்தத்ம அறகரறப்தற்கப்தரல் ரகண ஏட்டுர் 

களுக்குச் ெரறரண சபறவூட்டமன ரங்கள் ற்தடுத் சண்டும்.  

பர்தொக ரடுகமப டுத்துக்சகரண்டரல், அங்கறதப்தர்கள் 

ெட்டத்ம றக்கறன்நரர்கள்; ரகண எளங்குறறகமப 

தொமநரகக் கமடப்தறடிக்கறன்நரர்கள். அத்மக றமனம து 

ரட்டிலும் உதரக்கப்தட சண்டும். வீற எளங்குதொமநகமபக் 

கமடப்தறடிக்கும் மகறல் ெரறகளுக்குத் சபறவூட்டல்கமப  

ற்தடுத் சண்டும். இன்த கூடுனரண றதத்துக்கள் தஸ் 

ண்டிகள்தோனம் இடம்சததகறன்நண. ணறரர் சதரக்குத்து 

தஸ்களும் அெ சதரக்குத்து தஸ்களும் சதரட்டிசதரட்டுக் 

சகரண்டு ஏடுரலும் அற்நறன் ெரறகளுக்கறமடச ெரறரண 

தைரறந்துர்வுகள் இல்னரமரலும் சதரக்குத்துக்குரற 

ெரறரண றட்டறடல் இல்னரமரலும் ரளுக்குரள் தரரற 

றதத்துக்கள் இடம்சததமப் தரர்க்கறன்சநரம். ஆகச, 

எட்டுசரத்த்றல் ெறநந் ெரறகமப உதரக்குரக 

இதந்ரல், அர்களுக்கு ரகண எளங்குகமப றக்கக் 

கற்தக்சகரடுக்க சண்டும்.  

இந்ச் ெட்டதோனம் சரடர்தரண றரம் மடசததகறன்ந 

இவ்சமபறசன இன்தசரத றடத்மத்ம் குநறப்தறடனரசண 

றமணக்கறன்சநன். ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன கடந் ரம் தொல் இன்தம ஏர் 

அணர்த்ம் சரடர்ச்ெறரக இடம்சதற்தக்சகரண்டிதக்கறன்நது . 

அரது, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் ரகப் தகுறக்குட்தட்ட 

றதப்சததந்துமந ன்தறடத்றசன ரகத்றலிதந்து 

செகரறக்கப்தடுகறன்ந குப்மதகள் சகரட்டப்தட்டு உதரண குப்மத 

சடு, இன்த எத ரத்மத் ரண்டித்ம்  ரறந்து 

சகரண்டிதக்கறன்நது. அணரல் சுற்தட்டரத்றல் இதக்கறன்ந 

கறட்டத்ட்ட 400 குடும்தங்கள் சரடர்ச்ெறரகப் தரறப்தைக் 

குள்பரகறறதக்கறன்நண. அந்க் குடும்தங்கள் ரத்றல்னரல், 

ட்டக்கபப்தை ரகத்றன் அசக தகுறகள் அங்கறதந்து 

சபறதகறன்ந தைமகறணரல் தோடப்தட்டுக் கரப்தடுகறன்நண. 

அத்துடன், க்கள் இதக்க தொடிரபவுக்கு அசகரண வீடுகபறல் 

அந்க் குப்மதசட்டிலிதந்து கமனந்துசெல்கறன்ந சகரசுக்களும் 

ஈக்களும்  றமநந்றதக்கறன்நண. இன்த அந்ப் தகுறறசன 

கர்ப்தறறத் ரய்ரர், ெறதர்கள், குந்மகள், சரறதர்கள் 

ன்த அமணதச தரறக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். அர்கபறன் 

உடல்கபறசன எதறரண சரற்த சரய் ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

இணரல் அந் க்கள் தன ஆர்ப்தரட்டங்கமப டத்றக் 

சகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இந் றமனறசன அந்ப்தகுற க்கள் 

ட்டுல்னரல் ட்டக்கபப்தை ரகத்றன் 70 ெவீத்றற்கு 

சற்தட்ட தகுறகளும் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண.  

அமறட, ட்டக்கபப்தை ரகத்றலிதந்து டுக்கப்தடுகறன்ந 

னக்கறவுகள் அங்சக ரறசரடு - ஆற்சநரடு சடிரகக் 

கனக்கறன்ந றமனம இதக்கறன்நது. இணரல் அங்கு லன்தறடித் 

சரறல் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது - லணர்கள் தரறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நரர்கள். லன் ரங்குகறன்நர்கபறன் வீம் 

குமநந்றதக்கறன்நது. அங்குள்ப லர்ச்சூல் ரெமடந்றதக் 

கறன்நது; அந் லர்ச்சூலுமட ெறமன கும்தறறதக்கறன்நது . 

அந்மகறல் இந் ரட்டிலுள்ப எத ரட்டத்றசன 

இவ்ரநரண ஏர் அணர்த்ம் இடம்சதற்தக் சகரண்டிதக்கறன்நது . 

ஆணரல், அது இதுமத்ம் கட்டுப்தரட்டுக்குள் சகரண்டுப் 

தடறல்மன. இந் றமனறசன இந் ரட்டில் ஏர் அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்சு இங்குகறநர? அணர்த் தொகரமத்தும் 

ெரர்ந் ஊறர்கள் - அலுனர்கள் அங்கு இதக்கறன்நரர்கபர? 

ன்ந ெந்சகம் ளகறன்நது.  

அது ரத்றல்ன, இன்த அந் ரக ெமதறணர் 

றதப்சததந்துமந தகுறறசன குப்மதகமபக் சகரண்டுசென்த 

சகரட்டதொடிர எத றமனறல் இதக்கறன்நரர்கள். குப்மதகமப 

அர்கபரல் டுக்க தொடிரணரல் அந் ரகம் தொளதும் 
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[රු  නිමයෝන් මඳමර්යහ භවතහ] 
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குப்மதகபறணரல் றமநந்றதக்கறன்நது. அங்கு வீற ஏங்கபறசன 

க்கள் குப்மதகமபப் சதரடுகறன்ந றமனம இதக்கறன்நது . அந் 

ரக ெமதக்கு உரறத்ரண ரகண ெறகள் இல்மன. அந்க் 

கறவுகமப எத தூ இடத்றற்கு - க்கள் டரட்டறல்னர 

இடத்துக்குக் சகரண்டுசென்த சதரடுற்கு உரற ெற 

ரய்ப்தைக்கள் ற்தடுத்றக் சகரடுக்கப்தடறல்மன. அங்கு 

இதக்கறன்ந  ரக, தறசெ, க ெமதகள் அமணத்துச கறக்கு 

ரகர தொனமச்ெதக்குக்கலழ் தகறன்நண. கறக்கு ரகர 

தொனமச்ெர் அர்கள் இன்த அதறறதத்ற ம தற்நறப் 

சதசுகறன்நரர். ஆணரல், அங்கறதக்கறன்ந க்கள் சதப்தை 

மறசன சந்துசகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்; தைமகறசன 

தோழ்கறக்சகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அற்கு ந் டடிக்மககளும் 

டுத்ரகத் சரறறல்மன. அந்ப் தகுறக்கு ஜணரறதற 

தகறன்நரர் ன்நரல், தறர் தகறன்நரர் ன்நரல் 

இசரடிரக வீறகள் அமக்கப்தடுகறன்நண; தைணமப்தைச் 

செய்ப்தடுகறன்நண; வீறக் கரல்ரய்கள் துப்தவு 

செய்ப்தடுகறன்நண. அரது, ஏர் அெறல் தறதொகர் தமக 

றதக்கறன்நரர் ன்நரல் அங்சக இதக்கறன்ந தறசெ 

ெமதகளுக்குரற றறம - க்களுமட றறம டுத்து 

இசரடிரக வீறகமப அமக்கறன்நரர்கள்; வீறக் 

கரல்ரய்கமபத் றதத்துகறன்நரர்கள். ஆணரல், ஜணரறதற 

அர்கள், தறர் அர்கள் தற்கப்தரல் த்மணசர 

தரடெரமனப் தறள்மபகள், றெரறகள் ற்தம் ெரர க்கள் 

அந் வீறகபறல் செல்கறன்நரர்கள். அம அங்கறதக்கறன்ந க 

ெமதகசபர, தறசெ ெமதகசபர கண்டுசகரள்றல்மன. இந் 

ல்னரட்ெறறலும் இவ்ரநரண றமனம சரடர்ரணது 

க்களுக்கு றகவும் சமணபறக்கறன்ந எத றடரகும்.  

சன்ணறனங்மகறசன குநறப்தரக சகரளம்தறசன குப்மத சடு 

ெம்தந்ரண தறச்ெறமண உட்தட த்மணசர தறச்ெறமணகள் 

ற்தட்டசதரது உடணடிரகப் தன டடிக்மககள் சகரக  

தொன்சணடுக்கப்தட்டு ெறன றணங்கபறசன அம கட்டுப்தரட்டுக்குள் 

சகரண்டுப்தட்டண. ஆணரல், இன்த து ரட்டத்றசன 

இடம்சதற்தக்சகரண்டிதக்கறன்ந அணர்த்ம் இதும 

கட்டுப்தரட்டுக்குள் சகரண்டுப்தடறல்மன.  அந் ரட்டம் 

றகப் சததம் சூலில் ெரர்ந் எத தறச்ெறமணமச் 

சுந்துசகரண்டிதக்கறன்நது. ஆகச, இந் றடத்றசன அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்சு உடணடிரகக் கணம் செலுத் 

சண்டும். அதுசதரன்த ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற 

அமச்ெர் அர்கள் இந் றடத்றசன மனறட்டு, கறக்கு 

ரகர தொனமச்ெசரடு சதெற, அந்க் கறவுகமப 

அகற்தற்குரற இந்ற ெறகமப ட்டக்கபப்தை ரக 

ெமதக்கு உடணடிரக ங்குற்குரற டடிக்மககமப 

றமரக டுக்க சண்டும் ன்தம அந் க்கள் ெரர்தரக இந் 

உரற ெமதறசன சரறறத்துக்சகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  

அதுரத்றல்ன, றதப்சததந்துமநப் தகுறறல் ரறந்து 

சகரண்டிதக்கும் குப்மத சட்டின் லம அமப்தற்குரற - 

அந்த் லமக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் சகரண்டுக்கூடி 

டடிக்மகம உடணடிரக டுக்கசண்டும் . சணன்நரல், 

மசதய்தும் அந்த் ல கட்டுப்தரட்டுக்குள் றல்மன. கரம், 

தோன்த ெரப்த்துக்கு சனரக அந்ப் தகுறகபறசன குப்மதகள் 

செகரறக்கப்தட்டு ந்றதக்கறன்நண. அங்கு சலிதந்து கறட்டத்ட்ட 

30 அடி ஆம்ம குப்மதகள் இதப்தணரல், அது சரடர்ந்து 

ரறந்துசகரண்டிதக்கறன்நது. இணரல், அந்ப் தகுறறல் ரழ்ந் 

தன குடும்தங்கள் அங்கு இதக்கதொடிரல் இடம்சதர்ந் 

றதக்கறநரர்கள்; தனர் சரய்களுக்குள்பரகறத்ம் உபரலறரண 

தரறப்தைகளுக்குள்பரகறத்ம் இதக்கறநரர்கள். ஆகச, இந் அணர்த் 

த்மக் கட்டுப்தடுத்துற்குரற இந்றங்கமபப் சதற்தக் 

சகரடுத்து, அமக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் சகரண்டுதற்கு 

ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்சும் அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்சும் உரற டடிக்மககமப சற்சகரள்ப 

சண்டுசண இந் உரற ெமதறல்  ரன் றகவும் தறவுடன் 

சகட்டுக்சகரள்கறன்சநன்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டரணது 2,600க்கும் சற்தட்ட ெதுக் 

கறசனரலற்நர் தப்தபவுள்ப றகப் சதரற றனப்தப்மதக் 

சகரண்டரகும். இந் ரட்டத்றசன க்கள் ரர அெ 

கரறகள் தன இதப்தணரல், ரட்டத்றல் செர்கறன்ந றண்க் 

கறவுகமப அந் இடங்களுக்கு சகரண்டுசென்த சகரட்டதொடித்ம். 

ணச, துமநெரர் அமச்ெரணது ெம்தந்ப்தட்ட அறகரரறகமபப் 

தறத்து, அற்குரற டடிக்மககமப சற்சகரள்ப 

சண்டுசணக் சகட்டுக்சகரள்கறன்சநன். இமத்ரன் அந்ப் 

தகுறறலிதக்கறன்ந க்கள் றர்தரர்க்கறநரர்கள் ன்தம ரன் 

இந் இடத்றசன கூநறக்சகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  

அதுசதரன்த, து ரட்டிசன இன்த தைமகறங்கபறல் 

சரற றதத்துக்குள்பரகறன்ந றமனம கூடுனரக இதப்தமக் 

கரனரம். தரதுகரப்தற்ந தைமகறக் கடமகபறசன ஊறர்கள் 

கடமறல் இதக்கறன்நரர்கள். இதந்ரலும் ரரரம், 

ரளுக்குரள் "தைமகறத்துடன் சரட்டரர் மெக்கறள் சரற 

றதத்து! தைமகறத்துடன் தொச்ெக்க ண்டி சரற றதத்து! 

தைமகறத்துடன் தஸ் ண்டி சரற றதத்து !" ண ஆங்கரங்சக 

றதத்துக்கள் இடம்சதற்த தன உறர்கள் கரவுசகரள்பப்தடுகறன்ந 

றமனமம ரங்கள் தரர்க்கறன்சநரம். இது, அந்ப் தைமகறக் 

கடமகபறல் கடமறல் இதக்கறன்ந ஊறர்கள் உரற 

சத்றல், உரறரத ங்களுமட கடமமச் செய்த் 

தகறன்ந எதற அெந்ப் சதரக்மகக் கரட்டுகறநது. 

அமறட, தைமகறம் தம அநறந்தும் அந் சத்றல் 

ரறத்து, ெறக்மஞகமப அரணறத்து, சதரக்குத்து 

றறகமபப் தறன்தற்நர ெரறகள் சகரக ங்களுமட 

தத்ம சற்சகரள்ப சண்டுசன்ந அடிப்தமடறசன 

அக்கடமகமபக் கடக்க தொற்தடுணரலும் அங்கு றதத்துக்கள் 

இடம்சததகறன்நண.  
 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු එස.වියමල්න්දි න් මහත 
(ரண்தைறகு ெ. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Please give me one more minute. 

ஆகச, இந் ரட்டிசன ரங்கள் த்மக ெட்டங்கமபக் 

சகரண்டுந்ரலும், ண்டப்தத்ம ந்பவுக்கு அறகரறத் 

ரலும் அற்நரல் ரத்றம் வீற றதத்துக்கமபத் டுத்துறட 

தொடிரது. ெட்டத்ம றக்கக்கூடி, சதரக்குத்து றறகமப 

சபறரக றபங்கற அன்தடி டக்கறன்ந ெரறகமப ரங்கள் 

உதரக்க சண்டும். அற்கரண சமனத்றட்டங்கமபச் 

ெரறரகத் றட்டறட்டு சற்சகரள்ப சண்டுசன்த சகட்டுக் 

சகரண்டு, ரய்ப்தைக்கு லண்டும் ன்நற கூநற, அர்கறன்சநன்.   
 

 

[අ.බහ. 4.04] 
 

ගරු මජ්.සී.අලවතුවල මහත 
(ரண்தைறகு சஜ.ெல. அனத்துன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) 

ඳනත් මටුේඳතට අදහශ චන සල්ඳඹක් ථහ යන්න 
අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භහ ඔඵතුභහට සතුිකන්ත නහ. 
ඉතහභත් ළදත් රුණු ණනහක් ාංමලෝධනඹ මරහ තභයි 
මභභ ඳනත් මටුේඳත අද ඉදිරිඳත් මන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අමප් යමට් හවන විලහර 
ලමඹන් ළඩි මරහ ිකමඵනහ. ඉිකවහඹත් එක් ත්තහභ 
ප්රහවනඹ ඉතහභත් ය ඝ්ර දියුණුට ඳත් ව යුඹ මර ද අද අපි 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මේ ත යන යුඹ වුමන්න්න පුළුන්. මීට අවුරුදු 50ට, 
100ට ලින් ප්රහවන ක්මේත්රඹ වළභ අාංලඹකින්භ අද ිකමඵන 
තත්ත්ඹට ඩහ ඉතහභත් ඳවශ භට්ටභයි ිකබුමණ්. අද යථ හවන 

ළන ථහ යන මොට රුණු ණනහක්, ඳළික ණනහක් 
ළන අඳට ල්ඳනහ යන්න සිේධ මරහ ිකමඵනහ. ඉන් ප්රධහනභ 
මේ තභයි, අද අමප් යමට් යථ හවන අනතුරු ප්රභහණඹ ර්ධනඹ 

මරහ ිකබීභ. ඉතහභ අහනහන්ත, නහටුදහඹ තත්ත්ඹ 
තභයි, අමප් යමට් භහඹට යථ හවන අනතුරුලින් මිඹ ඹන 
ාංයහ 2,000ට ළඩි වීභ. එමර ඵළලුහභ අමප් යමට් 

නදනි ඉතහභ ටිනහ ජීවිත ණනහක් යථ හවන 
අනතුරුලින් නළික නහ. මේ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීමේදී 
මඳනී ගිමේ, මඵොමවෝ අනතුරුරට මලි මවේතු මරහ 

ිකමඵන්මන් රිඹළදුයන්මේ මනොළරකිලිභත්භ ඵයි. ඒ හමේභ 
විනඹක් මනොභළිකභයි. අද විනඹක් නළතු භව ඳහමර් රිඹ ඳළදවීභ 
තුළින් තභයි අනතුරු විලහර  ප්රභහණඹක් සිදු මන්මන්; භයණ 
විලහර ප්රභහණඹක් සිදු මන්මන්. රිඹළදුයන් වට විනඹක් ිකබීභ 

තුළින් සිදු න රිඹ අනතුරු ප්රභහණඹ අඩු ය න්න, රිඹ අනතුරු 
නිහ සිදු න භයණ අඩු ය න්න පුළුන්. අද අහරමේ ජීවිත 
නළික වී ඒ අහනහන්ත තත්ත්ඹට ඳත් මන්මන් විනඹක් 

මනොභළිකභ නිහයි. ඒ නිහ මභභ ාංමලෝධන, මේ නීික අද අමප් 
යටට අතයලයයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහර් නීික කීඳඹක් 

උල්රාංකනඹ යන අමප් රිඹළදුයන්ට රුපිඹල් 25,000 දඩ 
මඹෝජනහ වහ තත් එළනි මඹෝජනහ කීඳඹක් ඳසුගිඹ දිනර 
ඉදිරිඳත් යපු මරහමේ භවය උදවිඹ ඒහට විරුේධ ථහ ශ 

ඵ අපි දළක්හ. මරෝමේ දියුණු යටල් අතය සිටින සිාංප්පූරු 
හමේ යටක් අය මන ඵළලුමොත්, අද එහි සිටින්මන් ඉතහභත් විනඹ 
රු ජනතහක්.  

විමලේමඹන්භ භවහභහර්ඹ බහවිත යන රිඹළදුයන් ඇතුළු ඒ 
යමට් ෆභ මමනක්භ අද විනඹක් ඇික ටයුතු යන 
පුේරඹන් ඵට ඳත් මරහ ිකමඵනහ. විනඹක් ඇික යටක් 
වළටිඹට මවොභ උදහවයණඹ විධිඹට සිාංප්පූරු භභ ත්මත්, මීට 

අවුරුදු ණනහට ඉසමල්රහ අපි ථහ යපු සිාංප්පූරුමේ 
විනඹක් ිකබුමණ් නළික නිහයි. විනඹක් නළතු, නීිකඹක් නළතු 
ිකබුණු යටක් තභයි ලී ක්හන් ය භළිකතුභහ අද ඒ තත්ත්ඹට 

මනළල්රහ ිකමඵන්මන්.  

විනඹක් ඇික රිඹළදුයන් ඵට අද අමප් රිඹළදුයන් ඳත් ශ 
වළක්මක්ත් නීික රීික තුළින් ඳභණයි. මභොද, අපි මනොමඹකුත් ක්රභ 
භඟින් ඒ අඹට මොච්චය උඳමදස රඵහ දුන්නත්, ඒ උඳමදස අනු 
ටයුතු යන ඵක් නේ අඳට මඳමනන්මන් නළවළ. යමට් සිදු න 

යථ හවන අනතුරු ාංයහ දිමනන් දිනභ ළඩි නහ. යථ හවන 
අනතුරුරට විතයක් මනොමයි. භහර් තද ඵදඹ ඇතුළු රුණු 
ණනහටභ රිඹළදුයන්මේ විනඹ ඵරඳහ ිකමඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ අලුමතන් මමනන නීික - 
රීික තුශ තත් ළදත් හයණහක් ිකමඵන ඵ අපි දකිනහ. අපි 

දන්නහ, මනත් දියුණු යටර යදක් ශහභ රිඹළදුරුමේ licence 
එමන් ඹේ රකුණු ප්රභහණඹක් අඩු යන ඵ. එඹ අලුත් 
මඹෝජනහක් වළටිඹට මේ  ාංමලෝධන ඳනත් මටුේඳමතන් අමප් 

යටට වුමන්හ මදනහ. ඒ ඉතහභත් ළදත්. මභොද, රිඹළදුමයක් 
යන යද අනු එඹහමේ licence එමක් රකුණු ප්රභහණඹ අඩු 
මරහ, අඩු මරහ ගිඹහභ දිගින් දිටභ ඒ යද මනොයන්න ඔහු 

ල්ඳනහ යනහ. මභොද, රකුණු ප්රභහණඹ අඩු මරහ ගිඹහභ 
licence එ අමවෝසි න තත්ත්ඹක් ිකමඵන ඵ දළන ත්තහභ, 
"අපි ළයදි යන්මන් නළතු ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ රිඹළදුයහමේ  

ඔළුමේ ළඩ යනහ. එවිට රිඹළදුයහ ළයදි යන්මන් නළවළ. භභ 

දන්නහ වළටිඹට රකුණු අඩු කිරීමේ ක්රභඹ මරෝමේ මඵොමවෝ 

දියුණු යටර හර්ථ ක්රිඹහත්භ නහ. එභ නිහ එඹ ඉතහ 
ළදත් මඹෝජනහක්. 

අද අමප් යමට් රිඹළදුයන්මේ ිකමඵන මනොළරකිලිභත් බහඹ 
නිහ හමේභ, භත්ඳළන් ඳහනඹ ය, භත් ්රය ඳහනඹ ය රිඹ 

ඳළදවීභ තුළිනුත් විලහර වහනි ණනහක් සිේධ මරහ ිකමඵනහ. 

මඳොලිස හර්තහ අයමන ඵළලුමොත් අඳට මඳමනනහ, රිඹ 
අනතුරු නිහ අද විලහර ලමඹන් ජීවිත වහනි සිදු න ඵ. 

රිඹළදුයන්මන් ළඩි මදමනක් භත්ඳළන් ඳහනඹ යරහ, එමවභ 
නළත්නේ භත් ්රය ඳහනඹ යරහ රිඹ ඳළදවීභ තුශ තභයි එළනි 
තත්ත්ඹක් ඇික වී ිකමඵන්මන්. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, මේ යමට් 

යථ හවන නීිකඹ ඉතහභ තදින් ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 
භත් ඳළන්, භත් ්රය ඳහනඹ යරහ රිඹ ඳදනහ නේ, ඔවුන්මේ 
රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹ තවනේ යන තළනට අලය නීික රීික අපි ස 

යන්න ඕනෆ. ඒ ේපූර්ණමඹන්භ ඳහරනඹ කිරීභ වහ 
මඳොලීසිමේ වමඹෝඹත් අයමන ටයුතු යන්න ඕනෆ ඵ භභ 
මේ අසථහමේදී වන් යන්න ඕනෆ. එමවභ මනොවුමණොත්, 
දළනට ිකමඵන මේ තත්ත්ඹ තත් උග්ර මනහ. හවන ප්රභහණඹ 

එන්න එන්න ළඩි මනහ. ඒ හමේභ භහර් ාංර්ධනඹ මනහ. 
ඒ සිඹලු තත්ත් තුශ අපි විමලේමඹන්භ ඒ ළන හිතන්න ඕනෆ. 

අපි දළක්හ, මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත 

තුළින් රිඹ අනතුරු අභ කිරීභ වහ ඹේ ඹේ රුණු ඉදිරිඳත් 
යරහ ිකමඵන ඵ. ඒ සථහනමේදීභ දඩ මුදල් රඵහ න්නහ 
ක්රභඹක් ඇික යන්න ඹනහ. ඒ ඉතහභ ළදත් හයණඹක්. ඒ 

හමේභ රිඹළදුයන් යන ළයදිරට රකුණු අඩු කිරීභ තුළින් ඔවුන් 
තදුයටත් ළයදි මනොයන්න ප්රමේේ මනහ. ඒ ක්රභමේදඹත් 
අපි අඹ යන්න ඕනෆ.  

විමලේමඹන්භ ප්රහවනඹ ළන ථහ කිරීමේදී භභ කිඹන්න 
ඕනෆ, අපි මඳොදු ප්රහවන මේඹ මීට ඩහ දියුණු යන්න අලය 
ඵ. අමප් ඇභිකතුභහ අද දින මේ බහමේ යන රද ථහ අපි 
අවමන හිටිඹහ. මඳොදු ප්රහවන ක්මේත්රඹ තුශ ිකමඵන ඵස යථර 
තත්ත්ඹ මීට ඩහ දියුණු යන්න ඕනෆ. ඒ හමේභ  මඳොදු 
ප්රහවන ක්මේත්රඹ තුශ ඵස යථ ඳදන රිඹළදුයන්ට, හභහනය 
රිඹළදුයන්ටත් ඩහ මනභ පුහුණුක් රඵහ දිඹ යුතුයි.  

අපි දන්නහ, රාංහ භනහභන භණ්ඩරඹට රිඹළදුයන් ඵහ 
ළනීමේදී නේ භහ තුන මවෝ භහ වඹ පුහුණුක් රඵහ මදන 
ඵ. ඒ හමේ ක්රභමේදඹක් අපි මඳෞේලි ඵස යථ මේඹ තුශත් 
ඇික යන්න ඕනෆ. මභොද, ඵස යථඹක් කිඹන්මන් භවය 
මරහට භඟීන් ඳනවක්, වළටක්, වළත්තෆක් ප්රහවනඹ යන 
මඳොදු ප්රහවන මේඹක්. එමවභ නේ අපි ඒ රිඹළදුයහට විමලේ 
පුහුණුක් රඵහ මදන්න ඕනෆ. ඵස යථ ඳළදවීභ වහ න හභහනය 
licence එක් ිකබුණහට භදි. රාංහ භනහභන භණ්ඩරමේ 
හමේභ විමලේ පුහුණුක් රඵහ දීරහ රිඹළදුයන් ඵහ න්න ඕනෆ. 
ළඩි ප්රභහණඹක් භව ජනතහ භන් යන මඳොදු ප්රහවන 
මේඹක් න නිහ ඒ රිඹළදුයන්ටත් විමලේ පුහුණුක් රඵහ දීභ 
ඉතහභ ළදත් ඵ භභ මේ අසථහමේදී භතක් යනහ.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.  

 
ගරු මජ්.සී.අලවතුවල මහත 
(ரண்தைறகு சஜ.ெல. அனத்துன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹ හරඹක් 

මදන්න.  
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[රු  මජ්. සී. අරතුර  භවතහ] 
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ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ මඹෝජනහ මනොයන්මන් ඇයි, ඳහර්ලිමේන්තු 
භන්ත්රීරුන්ටත් එන්න පුළුන් ඵස මේඹක් ඇික යන්න 
කිඹරහ? 

 

ගරු මජ්.සී.අලවතුවල මහත 
(ரண்தைறகு சஜ.ெல. அனத்துன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මභභ මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත ඉතහභ 
ළදත් ඵ භතක් යමින්, එඹ තත් ඉදිරිඹට මනිහිල්රහ මඳොදු 

ප්රහවන මේමේ රිඹළදුයනුත්, ඒ හමේභ අමනකුත් රිඹළදුයනුත් 
විනඹ රු රිඹළදුයන් ඵට ඳත් යන්න අලය නීික - රීික ස 
කිරීභට අපි එඟ ඵත් භතක් යමින්, ඔඵතුභහට සතුිකන්ත 

මමින් භහමේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 
 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුිකයි.  

මීශඟට, රු ටී. යාංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රිතුභහ.  

ඊට මඳය, මරහනඹ වහ රු මජ්. එේ. රනන්ද කුභහයසිරි 
භන්ත්රීතුභහමේ නභ මඹෝජනහ යන්න. 

 
ගරු නවින් දිසනයක මහත (වවිලි කර්මන්ත 

අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - சததந்சரட்டக் 

மகத்சரறல் அமச்ெர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු මජ්. එේ. රනන්ද 
කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ 
යනහ. 

 
ර නය විමසන ලදින්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේක  මහත මූලසනමයන් ඉවත් 

වමයන්, ගරු මජ්. එේ. ආනන්ද කුම සිරි මහත මූලසනරූඪ විය.  
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குசெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் 

குரெறநற அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள்.  
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 
 

 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 
[අ.බහ. 4.13] 
 

ගරු ටී.  ංජිත් ද මසොයිස  මහත 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  செரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මදන ය කිඹළවීභ වහ 
මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත ඳහර්ලිමේන්තුට 

ඉදිරිඳත් ය ිකමඵන මේ අසථහමේදී ඒ ේඵන්ධමඹන් අදවස 
දක්න්නට අසථහක් රළබීභ පිළිඵ භහ තුටට ඳත් මනහ.  

මේ න විට යට තුශ ඉතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් උේත 

මරහ ිකමඵනහ. එඹ තදුයටත් ර්ධනඹ මමින් ඳිකනහ. 
කුභන යජඹක් ඵරමේ හිටිඹත් එළනි විඳත්ිකදහඹ තත්ත්ඹක් 
ර්ධනඹ න්මන් නේ, එඹ ඳහරනඹ කිරීභට ටයුතු කිරීභ ඒ 
ඳිකන යජමේ යුතුභක් මනහ. අද දමේ ඉදිරිඳත් ශ මේ 

මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳමතහි, එහි 
අඩාංුවමහි අඳට ඒ තයේභ ළටලු වත, විහද ේඳන්න සථහන 
-ගැටලු තිබෙන තැන්- නැහැ. නමුත්, මේ පිළිඵ අපි ඉතහභ 

සුඳරීක්හහරී, මවොිලන් අධයඹනඹ ය ඵළලිඹ යුතුයි. මුළුභවත් 
ශ්රී රාංහමේ  කිමරෝමීටර් අනඅටදව භහර් ඳේධිකඹක්  
ිකමඵනහ. මේ භහර් තුශ දට වළටරක්ඹ ඳභණ හවන 

ධහනඹ මමයනහ. ඒ ධහනඹ යන හවනර රිඹළදුයන්මේ 
ඇතළේ මනොළරකිලිභත් තත්ත් නිහ දිනඳතහභ ඵයඳතශ 
අනතුරු හර්තහ මනහ. ඒ හර්තහ න අනතුරුලින් දිනඳතහ 

භයණඹට ඳත්න පිරි ඉතහ ඉවශ අඹක් න්නහ.  එමේ 
භයණඹට ඳත් න ව අනතුරුරට රක් න පිරිමහි ඹස 
සීභහ ඵළලුමොත්, අවුරුදු 15ත් - 45ත් අතය පිරි තභයි ළඩි 
ලමඹන්භ ඉන්මන්.  අවුරුදු 15ත් - 45ත් අතය පිරි කිඹන්මන් 

යමට් තරුණ -මඹෞන- ජනවනඹ. ඒ අඹ මේ රහයඹට 
ඵයඳතශ අනතුරුරට රක්වීභ ව භයණඹට ඳත් වීභ තුශ යමට් 
භ මමශ මඳොශ එමවභ නළත්නේ භ පරදහයිත්ඹ පිළිඵ 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹට යටක් වළටිඹට අඳට දීර්ක හලීන  මුහුණ 
මදන්න සිේධ නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ර්ඹට අමප් යමට් යථ 
හවන අනතුරු වතළිසදවක් ඳභණ සිේධ නහ. ඒ සිේධ න 
අනතුරුලින් 2016 අවුරුේමේ විතයක් 3,020 මදමනක් භයණඹට 

ඳත් මරහ ිකමඵනහ.  ඒ හමේභ, 15,000ක් විතය පිරික් 
ඵයඳතශ තුහර රඵහ ිකමඵනහ. මේ සිදු න අනතුරුලින් අික 
ඵහුතයඹ මභෝටර් යිල් ධහනඹ කිරීමේදී ඇික න අනතුරු. 

මභෝටර් යිල්ලින් තභයි ළඩි අනතුරු ප්රභහණඹක් සිේධ 
මන්මන්. ඊශඟ තළන න්මන් ත්රිමයෝද යථ අනතුරු.  මභන්න මේ 
හවන මදර්මඹන් තභයි ළඩිපුය අනතුරු සිේධ න්මන්.  ඳශමු 

හයණඹ වළටිඹට, මේ හවන ධහනඹ යන උදවිඹමේ විනඹ 
පිළිඵ ප්රලසනඹක් ිකමඵනහ. මදන හයණඹ වළටිඹට අපි මොඹහ 
ඵළලිඹ යුතු මනහ, අමප් යටට මන්න රද  හවනර ප්රමිිකඹ 

පිළිඵ.   

විමලේමඹන්භ ඳහවිච්චි යන රද  - reconditioned - හවන  
රාංහට මන ඒමේදී ඒහමේ ප්රමිිකඹ පිළිඵ යජඹ භට්ටමින් 
ඹේ රහයඹ මොඹහ ඵළලීභක් යනහද, නළේද කිඹන එ 
ප්රලසනඹක්. ඳසු ගිඹ හරමේ reconditioned motorcycles  

රාංහට මනහහ. ඒහ මන ඒමේදී ඒහමේ තත්ත්ඹ, ප්රමිිකඹ 
පිළිඵ අනිහර්ඹමඹන්භ යජමඹන් මොඹහ ඵළලීමේ ළඩ 
පිළිමශක් ස ශ යුතු මනහ. භවය මභෝටර් යිල්ර 

ටඹර් ඉතහභ හීනියි. භවමඳොමශො එක්, ඳහය එක් ළමටන්න 
ිකමඵන්මන් අඟර විතය ඳයහඹක්. මභළනි හවන ඉතහ 
මේමඹන් ධහනඹ කිරීමේදී අනතුරු සිදු වීමේ ප්රණතහ ඉතහභ 
ළඩි භට්ටභ ිකමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ විතයක් මනොමයි. අමප් 
යමට් රිඹළදුරු ඵරඳත්ර රඵහ දීමේ ක්රභඹ පිළිඵත් ප්රහවන 
අභහතයහාංලඹ නළතත් අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු මනහ. ශ්රී 
රාංහ භනහභන භණ්ඩරඹ යමට් පිළිත් යහජය රඹතනඹක් 

වළටිඹට අමප් යට තුශ ිකමඵනහ. භනහභන භණ්ඩරමේ 
ඳහරනඹ ඹටමත් ිකමඵන පුහුණු රඹතන රිඹදුරු ඵරඳත් රඵහ දීමේ 
රඹතන මර ටයුතු යනහ. ඒ රඹතනර රිඹළදුරු 
උඳමේලරු ළඩි ඳළඹ ණනක් උන්හ, ඉතහභ මවො, 

ුවණහත්භ රිඹළදුරු ඵරඳත්රඹක් රඵහ මදන්න අලය ටයුතු  
යනහ. ඒ හමේභ, විනඹ පිළිඵ ඹේ රහයඹ මවො රුණු 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඳළවළදිලි කිරීභක් ශ්රී රාංහ භනහභන භණ්ඩරමේ රිඹදුරු පුහුණු 
ඳහල්ලින් මමයනහ. වළඵළයි, මේ න විට අමප් යට තුශ 
මඳෞේලි අාංලඹත් රිඹළදුරු ඵරඳත් රඵහ දීමේ  ක්රභමේදඹ 

ක්රිඹහත්භ යනහ. නමුත් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 
රිඹළදුරු ඵරඳත් රඵහ මදන මඳෞේලි රඹතන මඵොමවෝ 
මරහට ළඩිපුය ශියඹන් ප්රභහණඹක් ඇතුශත් යමන ඉතහ 

මටි හරඹකින් රිඹළදුරු ඵරඳත් රඵහ දීමේ ක්රභමේදඹක් 
ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ තුළින් ුවණහත්භ භට්ටමේ, මවො 
ශික්හහමී, විනඹත් රිඹළදුයකු යටට, භහජඹට රළමඵනහ ද 

කිඹන එ පිළිඵ ළටලුක් ිකමඵනහ.  

මේ අසථහමේ රු ඇභිකතුභහත් බහ ර්බඹට ඳළමිමණනහ. 
එතුභහමේ ඳළමිණීභ පිළිඵ භහ තුටු මනහ. රු ඇභිකතුභනි, 

භහ රුණු දක්මින් සිටිමේ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් යන රද ඳනත් 
මටුේඳත පිළිඵයි. ඒ පිළිඵ  ඵයඳතශ ළටලු ප්රලසන කිසික් 
අඳට නළවළ. මභඹ ඔඵතුභහ ේබහමඹන් ඉදිරිඳත් ශ ඳනත් 
මටුේඳතක් මේ අපි දකිනහ. මේ තුශ රු ඇභිකතුභහමේ 

අධහනඹට මඹොමු යන්න අපි අදවස මශේ මභන්න මේ 
හයණඹයි. මේ යමට් කිමරෝමීටර් 98,000 ප්රභහණඹක් තුශ 
දිනට රක් ණනක් හවන ධහනඹ න රහයඹ අනු 

අනතුරු සිදුවීමේ ප්රණතහ ළඩි මනහ. එඹ අභ ය ළනීභ 
වහ මේ රිඹළදුරු ඵරඳත්ර රඵහදීමේ ක්රභඹ ඩහත් විධිභත් විඹ 
යුතුඹ කිඹහ අපි අදවස යනහ, රු ඇභිකතුභනි. ශ්රී රාංහ 

භනහභන භණ්ඩරඹ භඟින් රිඹළදුරු ඵරඳත්ර රඵහදීමේ ක්රභඹ 
ඉතහභ මවොට, විදයහනුකර, විනඹක් හිත මමයනහඹ 
කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ. රාංහ භනහභන භණ්ඩරමේ 

ඵරඳත්රඹක් ත්ත රිඹළදුමයකු අිකන් ඇත්තටභ අනතුරු සිදුවීමේ 
ප්රණතහමේ විලහර අඩුක් ිකමඵනහ.  මඳෞේලි ඵස යථඹ 
රිඹළදුමයක් ව- 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ හයණඹ ළන රහ 

ඵරහ, මීට භහඹට මඳය භභ ළබිනට් භණ්ඩර න්මේලඹක් 
ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අනු, රිඹළදුරු ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ පිළිඵ 
දළනට ිකමඵන ක්රභඹ භහමරෝචනඹ යරහ, මීට ඩහ මවො 

ක්රභමේදඹක් වදන්න දළන් විමලේ තහක්ණ මිටුක් ඳත් ය 
ිකමඵනහ. මභොයටු විලසවිදයහරමේ අඹ ඇතුළු විේතුන්, 
transport sector  එමක් අඹ එතු යමන දළන් ඒ හර්තහ 

වදන්න ටයුතු යනහ. ඒ අනු ඉදිරිමේදී එහි මනක් කිරීභට 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

 
ගරු ටී.  ංජිත් ද මසොයිස මහත 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  செரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මඵොමවොභ සතුිකයි, රු ඇභිකතුභනි.  

අපි අදවස මශේත් මේ රහයමේ විදයහත්භ ක්රභමේදඹක්, 
යටට පිළිත වළකි ක්රභමේදඹක් යටට වුමන්හ දීභ අලය ඵයි.  
එමේ මනොභළික  රදහඹේ මොඹහ ළනීමේ අයමුණ ඇික, රැකිඹහ 
රඵහදීමේ අයමුණ ඇික, වතු පිමඳන්නහ හමේ මඳෞේලි 

අාංලමේ රිඹළදුරු පුහුණු ඳහල් ඇික කිරීභ නිහ  යට තුශ අඹවඳත් 
තත්ත්ඹක් උේත මරහ ිකමඵනහ.  

භභ මුලින්භ භමේ අදවස දළක්වීමේදී මභන්න මේ හයණඹත් 

කිේහ. ඒ මරහමේ ඔඵතුභහ මේ රු බහමේ හිටිමේ නළවළ, රු 
ඇභිකතුභනි. යටට මන්න ඳළයණ හවන ඹේකිසි  ප්රමිික 

විකඹක්, තත්ත් විකඹක් එක් ධහනඹට මඹදවීභ 

පිළිඵ ඹේ රහයමේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් ිකබුමණොත් මවොයි. භහ 
දන්මන් නළවළ, එමවභ ිකමඵනහද කිඹහ. එමවභ නළික එත් මේ 
අනතුරු ළඩිවීභට ඵරඳහ ිකමඵනහ.  

ඊ ශඟට, ළඩින ජනවනඹත් එක් යමට් ිකමඵන හවන 

විලහර ාංයහත්, ජනතහ අලයතහ මේත් වීභත් වහ 
ජනතහමේ අලයතහ ළඩිවීභත් එක්, එඹට රිරන ප්රභහණඹට 
අමප් යමට් ිකමඵන භහර් ඳේධිකඹ ෆමවනහද කිඹන ප්රලසනඹ 

ිකමඵනහ. ඒ නිහ මේ ිකමඵන භහර් ඳේධිකඹ වහභ ළඩිදියුණු 
කිරීභ ව ඳශල් කිරීභ, ඒ භහර් ඳේධිකඹ  ාංර්ධනඹ කිරීමේ 
අලයතහක් යජඹ වමුමේ ිකමඵනහ. මභොන රණ්ඩුක්  -මභොන 

යජඹක්- ඵරමේ හිටිඹත්, ඒ යමට් භහර් ඳේධිකඹ දියුණු මරහ 
ිකමඵන රහයඹට තභයි රර්ිකමේ විලහර ප්රහයණඹක් සිේධ 
මන්මන්.   

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු භන්ත්රීතුභනි, අපි නේ හිතන විධිඹට ඒට ිකමඵන ඩහ 
මවො ක්රභඹ තභයි,  මඳොදු ප්රහවන මේඹ ඩහත් ලක්ිකභත් කිරීභ.  
දළන් හුඟක් අඹ තනි තනිමඹන් තභන්මේ හර්ර, three-
wheelersර ඹනහට ඩහ,  සු ඳවසුට හිත මවො මඳොදු 

ප්රහවන ක්රභඹක් ිකබුමණොත් මේ තත්ත්ඹ මීට ඩහ මනස 
යන්න පුළුන්. හවන ාංයහ ප්රභහණහත්භ  
අඩුයන්නත් පුළුන්.    

 
ගරු ටී.  ංජිත් ද මසොයිස මහත 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  செரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මඵොමවොභ වරි, රු ඇභිකතුභනි. නමුත් මභතළන ිකමඵන 
ප්රලසනඹ මඳොදු ප්රහවන මේහ ඳේධිකමේ ිකමඵන දුර්රතහයි. 
දුේරිඹ මේඹ ත්මතොත්,  එ ඳළත්තකින් දුේරිමේ ඹන්න දුේරිඹ 

භීසන් මඳොය යනහ. අනික් ඳළත්මතන්, ය න්න මදඹක් 
නළිකභට දුේරිමේ ඹනහ. අනිකුත් දියුණු යටල් එක් අමප් 
යමට් දුේරිඹ මේඹ ාංන්දනඹ මශොත්, අවට මඳොමශො 

හමයි. අමප් යමට් ිකමඵන ප්රධහන මඳොදු ප්රහවන මේඹ තභයි ශ්රී 
රාංහ භනහභන භණ්ඩරඹ. ශ්රී රාංහ භනහභන භණ්ඩරඹට 
ිකමඵන ඵස යථ ාංයහ ව ඒ ඵස යථර ිකමඵන ඳවසුේ ටි 

දිවහ ඵළලුහභ, ජනතහ මඳෞේලි අාංලඹ ඳළත්තට, ඒ මදට ඇදී 
ඹහමේ ප්රණතහක් ිකමඵනහ. අද සුදු ඇුමභක් ඇමන CTB ඵස 
එ ගිමඹොත් ඒ ඹන්න ිකමඵන භන ඹන්න ඵළවළ. මභොද, ඒ 

ඵස එ ගිඹහට ඳසමේ මඳෝයණුක් අසමේ, කුසසිඹක් අසමේ 
රිාංරහ රහ හමේ මනහ. ඒ නිහ මේ ඵස යථ ඇණඹ 
ළඩිකිරීභ ව ඒහමේ ඳවසුේ ළඩි කිරීභ ළනි ටයුතුරට 

යජඹට භළදිවත්වීමේ වළකිඹහක් ිකමඵනහ නේ, මඳොදු ප්රහවන 
මේඹ අලයතහ ඉතහභ මවොයි කිඹහ අපි හිතනහ. ඒත් 
ඉතහභ මවො ාංල්ඳඹක් වළටිඹට අපි පිළින්නහ.  

ඊශඟට, මේ යමට් ිකමඵන භහර් ඳේධිකඹ මමයහි භභ රු 
ඇභිකතුභහමේ අධහනඹ මඹොමු යනහ. මේ යමට් භහර් 

ඳේධිකඹ ළඩිදියුණු ශ යුතුයි. එඹ මේ යමට් ාංර්ධනඹ භනින 
එ මිේභක් මර අඳ රනහ. මීට අවුරුදු 15ට ඉසය මරහ 
මේ යමට් ිකබුණු භහර් ඳේධිකඹ ව ඉන් ඳසු, විමලේමඹන්භ 

ඳසුගිඹ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන රණ්ඩු හරමේ -
ඔඵතුභහ අපි නිමඹෝජනඹ යපු අමප් රණ්ඩු හරමේ-  මේ යමට් 
භහර් ඳේධිකමේ ඇික ව මන ඵරන්න. අද මභොන තයේ 
මචෝදනහ රත්, රාංහ ඉිකවහමේ භහර් වුමන්හ දුන්නහට ඳසමේ 

භහින්ද යහජඳක් භළිකතුභහ මේ යට ඳහරනඹ ශ හරඹ තුශ මේ 
යමට් භහර් ඳේධිකමේ ඹේ දියුණුක් ඇික වුණහ.  
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සුදු අධියහජයහදින් රාංහට භහර් වුමන්හ දුන්නහට ඳසමේ 

මේ යමට් භහර් ාංසෘිකඹට අධිමේීස භහර්, හඳට් භහර්, 
මොන්ක්රීට් භහර් වුමන්හ දීමේ මෞයඹ හිමි න්මන් භහින්ද 
යහජඳක් භළිකතුභහ ප්රමු අමප් රණ්ඩුට කිඹන එත් භහ ප්රහල 
යන්න ඕනෆ. ඒ මෞයඹ නළික යන්න භවය උදවිඹ 

කිඹහමන ඹනහ, "අයමන් ළහුහ, මේමන් ළහුහ, මවොයේ 
ශහ" කිඹරහ. වළඵළයි, එමවභ කිඹන කිසි මමනකුට ඵළරි වුණහ, 
යමට් භහර් ඳේධිකමේ ිකමඵන ඵයඳතශ අඩු ඳහඩු ටි ේපූර්ණ 

යන්න.  

නයඹට එමවභ නළත්නේ ඈත එපිට ේභහනරට ගිහිල්රහ 
ඵරන්න. වළභ තළනභ හවන ධහනඹ යන්න පුළුන් 

රහයඹට ඉතහභ විධිභත් භහර් ඳේධිකඹක් ස මරහ 
ිකමඵනහ. වළඵළයි, නහටුට රුණ න්මන්, භහර් අනතුරු 
අභ යන්න ඹේ ඹේ ික, දින ප්රහල යන්න ටයුතු මරුත් 

භහර්ර තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීමේ ඳළත්ත ළන නේ රණ්ඩුමේ 
අධහනඹ ඉතහභ අඩුමන් මඹොමු මරහ ිකමඵන එයි. දළන් 
භධයභ ඳශහතට අධිමේීස භහර්ඹ වදන්න වදනහ. දළන් ඒ රත් 
තළනභ මරොප් මරහ. "අයමන් මභච්චයයි, මේමන් මභච්චයයි" 

කිඹමින් එවහට මභවහට ඇද, ඇද ඉන්නහ මික් මේ අවුරුදු 
මදයි, භහ අටට ර්තභහන ඹව ඳහරන රණ්ඩු ඹටමත් ඒ හමේ 
ය ඝ්ර ාංර්ධනඹට ඹනහ අපි දළක්මක් නළවළ.  

ඊශඟ හයණඹ මභඹයි. ඔඵතුභහමේ විඹ ඳථඹට අඹත් 
මනොවණත් යත්නපුයමේ භවජන නිමඹෝජිතඹකු වළටිඹට  රුන්පුය 
අධිමේීස භහර්ඹ පිළිඵ භභ ප්රහල යන්න ඕනෆ. රුන්පුය 

අධිමේීස භහර්ඹ නළික නිහ අද අඳට යත්නපුයඹ,  මොඩමර, 
අඹිලිපිටිඹ ඉරහ මොශමට එන්න ඳළඹ වතය හරඹක් ත 
මනහ, රු ඇභිකතුභනි. එහි ිකමඵන භහර් තදඵදඹ ව  දුර්ර 

භහර් ඳේධිකඹ නිහ ඒ තත්ත්ඹ ඇික මරහ ිකමඵනහ.  වළඵළයි, 
ඒ තත්ත්ඹ අභ කිරීභට රුන්පුය අධිමේීස භහර්ඹ ඉදිකිරීභට 
මඹෝජනහ මරහ ිකබුණහ. ඒ යනහ කිඹරහ කිේහ. ඒ වහ 

අලය මලි ටයුතු, ලයතහ හර්තහ ස යමින් ිකබුණහ. 
වළඵළයි, ර්තභහන රණ්ඩුමේ භවහ භහර් ඇභිකයඹහ කිඹන්මන්, 
"රුන්පුය අධිමේීස භහර්ඹ ස යන්න විධිඹක් නළවළ. 
රණ්ඩුට ල්ලි නළවළයි" කිඹරහ. රණ්ඩුට ල්ලි නළත්නේ 

ඒට තභයි ජනහධිඳිකයමඹක් ඉන්මන්; ඒට තභයි 
අභළිකයමඹක් ඉන්මන්; ඒට තභයි මුදල් ඇභිකයමඹක් 
ඉන්මන්; ඒට තභයි භවහ භහර් ඇභිකයමඹක් ඉන්මන්. ඒ අඹ 

ල්ලි මවොඹහමන මේ යහඳෘික යටට වුමන්හ දීභ ශ යුතුයි.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි මදක්  ිකමඵනහ. 

 
ගරු ටී.  ංජිත් ද මසොයිස මහත 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  செரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

එළනි මදඹක් යන්මන් නළතු දළන් රුන්පුය අධිමේීස 
භහර්ඹ වදන ටයුතු අත් වළයරහ දභහ ිකමඵනහ. රුන්පුයඹ -
යත්නපුයඹ- නිමඹෝජනඹ යන රණ්ඩුමේ භළික ඇභිකරුන් 

මදන්මනක්, තුන්මදමනක් ඉන්නහ. තරතහ අතුමෝයර 
ඇභිකතුමිඹ රණ්ඩුමේ ප්රඵර ඇභිකරිඹක්. දුමන්ස න්න්ද 
නිමඹෝජය ඇභිකතුභහ ඉන්නහ. වළඵළයි, අද මේ අඹට ඵළරි මරහ 

ිකමඵනහ, රුන්පුය අධිමේීස භහර්මේ ළඩ ටයුතු රයේබ 
යන්න. දළන් කිඹනහ, "ල්ලි මවොඹහමන රමොත් අපි 
රුන්පුය අධිමේීස භහර්ඹ ඳටන් න්නහ" කිඹරහ. එමවභ නේ 

රණ්ඩුක් ඕනෆද? වුරු වරි ල්ලි මවොඹහමන එන්න ඕනෆ නේ 
රණ්ඩුක්  ඕනෆ නළවළ. රණ්ඩු යන උදවිඹ -රණ්ඩු ඵරඹ, 

යහජය ඵරඹ ිකමඵන උදවිඹ- දළන න්න ඕනෆ මේ ජනතහමේ 

ප්රලසන වින්න. භහර් අනතුරු ළශළක්වීභට ඔඵතුභහ මනහපු 
මේ මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳතට අමප් 
වමඹෝඹ ප්රහල යනහ හමේභ යජමේ ඉන්න මජයසඨ 
ඇභිකයමඹක් වළටිඹට ඒ හමේභ ඔඵතුභහ මේ විඹ පිළිඵ 

මඵොමවෝ දළනුභක් ඇික මමනකු වළටිඹට අපි ඉදිරිඳත් යපු 
ඇතළේ මඹෝජනහ, රුණු පිළිඵ අධහනඹ  මඹොමු යරහ 
නිසහයණමේ, අහරමේ යටට අහිමි මරහ ඹන තරුණ ජීවිත 

ප්රභහණඹ අභ යන්න ටයුතු යනු ඇතළයි හිතනහ.  

මඳොලිස හර්තහර වන් මනහ, ළඩිපුයභ අනතුරුලින් 
භයණඹට වහ දහල් රඵහධිත තත්ත්ඹට ඳත් මරහ ිකමඵන්මන් 

ඉතහභ අඩු රදහඹේ රඵන පිරිස; අඩු රදහඹේ රඵන ඳන්ිකමේ 
මිනිසසු කිඹරහ. මේ යමට් motorcycle එමක්, three-wheeler 
එමක් ඹන්මන් අඩු රදහඹේ රඵන පිරිස.   දහහලි රඵහධිත 

තත්ත්ඹට ඳත්මන මේ මිනිසසු තභයි මේ යමට් ළඩ යන 
මිනිසසු. භ වුය නිමඹෝජනඹ යන උදවිඹ මේ රහයමේ 
එක්තළන්වීභ තුශ ඉදිරි රර්ික ර්ධන ඉරක් හක්හත් ය 
ළනීමේදී යජඹක් වළටිඹට, යටක් වළටිඹට ප්රලසනඹක් භතු මරහ 

ිකමඵනහ.  

අහන ලමඹන්, භහ ඉල්ලීභක් යනහ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභහ භමේ දිවහ ඵරනහ. භට රඵහ දුන් මරහ ඉය ඇික. 

රු ඇභිකතුභනි,  මේ සිදුමන  විලහර භහර් අනතුරු ප්රභහණඹ 
අභ කිරීභට දඩ මුදල් ළඩි යන්න ත් තීන්දු හමේභ,  ඊට 
අභතය මේහට ඵරඳහන ළඵෆ රුණු මොඹහ ඵරහ විදයහනුකර 

මේණඹක් යන්න කිඹරහ අපි ඔඵතුභහමන් ඉල්ලීභක් 
යනහ. ඵරඳත්ර රඵහ දීමේ ක්රභඹ විධිභත් කිරීභ, මන්න 
හවනර තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කිරීභ, භවහ භහර් ඳේධික ඹ ළඩි 

දියුණු කිරීභ මභන්භ  විනඹත් රිඹදුමයක් බිහි යන්න න්නහ ව 
ක්රිඹහ භහර් තුළින් මේ තත්ත්ඹ සිඹඹට 50ක්ත් අඩු යන්න 
වළකි මේවි කිඹහ විලසහ යනහ. ඒ වහ ඔඵතුභහ ඹේ හධනීඹ 

ක්රිඹහභහර් ඉදිරි හරමේ න්නහ ඇතළයි විලසහ යමින්,  භට 
අසථහ රහ දීභ පිළිඵ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහට 
සතුිකන්ත මමින් භහ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සතුිකයි. 

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Abdullah Maharoof. You 

have seven minutes.  

 

[தற.த. 4.30] 

 

ගරු අේදුල්ලහ මහරූෆ මහත 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, இன்த 

சரட்டரர் ரகணத் றதத்ச் ெட்டதோனம் சரடர்தறல் ணக்குப் 

சதசுற்குச் ெந்ர்ப்தபறத்மக்கரக உங்களுக்கு ன்நற 

சரறறத்துக் சகரள்கறன்சநன். இதும சதெறர்கள் 

ல்சனரதம் ரகணச் ெரறகபறணதும் ணறரர் ற்தம் சதரதுப் 

சதரக்குத்துத் துமநறணதும் றடங்கமபப் தற்நற ட்டும் 

கூநறணரர்கள். ரன் எத தொக்கறரண தறச்ெறமண தற்நற ெறன 

றடங்கமபப் சதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரணச் செமகள் 

அமச்ெர் சகௌ றல் ெறநறதரன  ெறல்ர அர்கபறடம் 

டுத்துக்கூந ஆமெப்தடுகறன்சநன்.  

றதசகரமன ரட்டத்றல், 'தறநறர' றதணத்றலிதந்து 

தைநப்தடும் சனரநறகள், IOC சதற்சநரலி தவுெர்கள், 'இல்மணற்' 

ற்நறச் செல்கறன்ந சனரநறகள் ண வீறகபறல் ற்சதரது 

125 126 
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அறகபரண கணக ரகணங்கள் செல்கறன்நண. அது 

ட்டுல்னரல் சதரனன்ணதமறல் ல் அகழ்வு 

இமடறதத்ப்தட்ட தறன்ணர், அங்கு ல் ற்நறச்சென்ந ெகன 

சனரநறகளும்கூட இன்த றதசகரமன ரட்டத்றலுள்ப 

செதறன, தோதூர், கறண்றர சதரன்ந இடங்கபறலிதந்து மன 

ற்நறக்சகரண்டு தகறன்நண. இவ்ரத ஏரறறல் 

ஆறக்கக்கரண சனரநறகள் மன ற்நறக்சகரண்டு 

தகறன்நண. தற்தக்கக்கரண 'தறநறர ' சனரநறகளும் Mitsui 

Cement சனரநறகளும் ங்களுமட கந்பரய், ம்தைள்ப, யத, 

கசனசன சதரன்ந தறசெங் கபறலுள்ப இதறப் 

தரமகபறதெடரகச தறக்கறன்நண.  இன்தோனம் கடந் 6 

ரத்றசன 20க்கு சற்தட்ட உறர்கள்  

கரவுசகரள்பப்தட்டிதக்கறன்நண;  50க்கு சற்தட்டர்கள் 

கரமடந்றதக்கறன்நரர்கள். இந் சதக்கடிக்குத் ணறரர் 

சதரக்குத்துத் துமநறணர் ட்டும் கரல்ன. எத ரகணம் 

சதரகும்சதரது எத ரகணம் க்கூடி அகனத்றல் அந்ப் 

தறசெத்றலுள்ப ‘கரப்சதட்’ வீறகள் அமந்றதப்ததும் றக 

தொக்கறரண கரரகும். ஆகச, இந்ப் தரமகள் 

உடணடிரக அகனரக்கப்தட சண்டும். இல்னரதட்ெத்றல் 

இப்தடிப்தட்ட அணர்த்ங்கமப ங்கபரல் றர்த்துக்சகரள்ப 

தொடிரற்சதரகும்.   

அதுட்டுல்ன, இன்த கறக்கு ரகரத்றசன ெகன தஸ் 

depot கபறலும் 60 வீரண ரகணங்கள் தளமடந்து, செனற்த, 

உறற்நமரகக் கறடக்கறன்நண.  இம அமணத்தும் 

றற்கப்தட்டுப் தைற ரகணங்கள் தறக்கப்தட சண்டும். 

தொன்மண அெரங்க கரனத்றசன குநறப்தரக, கறண்றர, தோதூர், 

றதசகரமன சதரன்ந தறசெங்களுக்கு leasing தொமநறசன 

றகவும் கஷ்டத்றற்கு த்றறல் 'தஸ்'கள் சகரடுக்கப்தட்டண. 

அர்கள் உமத் தத்மசல்னரம் finance க்கரகக் கட்டச் 

செரன்ணரர்கள். இணரல் அங்குள்ப ஊறர்கபறன் 

ெம்தபத்மக்கூட சகரடுக்க தொடிர சூல் இதந்து. டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கமபப் சதரதத்மறசன, அங்குள்பர்கள் 

30 தட கரனம் த்த் சூலிசன ரழ்ந்ர்கள் ன்தமக் 

கதத்றற்சகரண்டு, அர்கள்லது சனறக கணம் செலுத்ற, 

அங்குள்ப தறசெங்களுக்குப் சதரக்குத்துக்கரகப் தைற ‘தஸ்’

கமபக் சகரடுப்தற்கும் வீறகமப அகனரக்குற்கும் 

அறகூடி றறம எதுக்கசண்டும். இன்தோனரக அங்கு 

மடசததகறன்ந அணர்த்ங்கமப, உறரறப்தைக்கமபத் 

றர்த்துக்சகரள்ப தொடித்ம்.   

இன்த கூடுனரக இந் ரகணப் சதரக்குத்றணரல் 

உறரறப்தர்கள் அல்னது கரமடதர்கள் சதண்கபரக 

அல்னது தரடெரமன ர ரறகபரகக் கரப்தடு 

கறன்நரர்கள். கடந் கரனங்கபறசன 25 ரட்டங்கபறலும் எப்தேட்டு 

ரலறரக ந் ரட்டத்றசன, ப்தறசெத்றலிதந்து ந் 

ரகணங்கபறணரல் ஆகக்கூடி உறரறப்தைக்கள் ற்தட்டண 

ன்தம லங்கள் அநறசண்டும். ரன்கூட இவ்ரநரண எத 

றதத்றசன அகப்தட்டு 2 ரங்கள் தத்து மணறசன 

இதந்ன். ன் ரன் இமண உங்களுக்குக் கூதகறசநன் 

ன்நரல், து ரட்டத்றலிதந்து சபறசதகறன்ந ணறரர் 

சதரக்குத்து ‘தஸ்’, இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமத ‘தஸ்’ 

ன்தண, சதற்சநரலிம், 'இல்மணற்', coal project க்கரண 

றனக்கரற சதரன்நற்மந ற்நறதகறன்ந கணக ரகணங்களுக்கு 

த்றறசனரன் தறரம் செய் சண்டிறதக்கறன்நது. இம 

என்மநசரன்த தொந்றக்சகரள்ற்கரக, அரது எத 

கறசனரலற்நதக்கு இமடறல் இதக்கறன்ந ரறப்தறடங்கபறசன றதத்ற 

ஆட்கமப ற்தற்கரக, வீறகபறசன றற்கறன்ந ரர் 

கமபசர அல்னது சதண்கமபசர, சரறதர்கமபசர 

கணறப்தறல்மன. இறசன எத கட்டுப்தரட்மட - எத 

கட்டுக்சகரப்மத - சகரண்டுசண்டி சம 

ங்களுக்கறதக்கறன்நது.  டக்கு, கறக்கு கர க்கள் கடந் 30 

தட கரன த்த் சூலில் ரழ்ந்ர்கபரர். ணச, இந் 

றடத்றசன சதரக்குத்து அமச்ெர் அர்கள் கூடி 

கணத்மச் செலுத் சண்டும்.  

அதுட்டுல்ன, இந் சத்றசன எத றடத்ம 

உங்களுக்குக் கூநறக்சகரள்ப ஆமெப்தடுகறன்சநன். இன்த 

"வீறம அகனரக்கறல்மன; ‘தஸ்’கமபப் தைறரக ங்க 

றல்மன" ன்சநல்னரம் ரங்கள் குமந கூதகறன்சநரம். 

இணடிப்தமடறல்ரன் கடந் 1947ஆம் ஆண்டிலிதந்து 

1977ஆம் ஆண்டும வீற அதறறதத்ற, சதரக்குத்து ஆகற 

இண்டு அமச்சுக்களும் ஏர் அமச்ெரறடம் சகரடுக்கப் 

தட்டிதந்ண. 1974-1977ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறசன 

லர்ப்தரெண, றன்ெக்ற, சடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெரக 

மத்றரறதரன செணரக்க அர்கள் இதந்ரர். அக்கரனப் 

தகுறறசன என்சநரசடரன்த சரடர்தைமட அமச்சுகள் 

எதரறடம் இதந்ன் கரரக குமநதரடுகமப லக்குற்கு 

அது ரய்ப்தரக அமந்து. இன்த ணறத்ணறரக 

இவ்மச்சுகள் அமப்சதற்நணரல் ஏர் அமச்ெறதமட 

தறச்ெறமணம ற்சநரர் அமச்சு கண்டுசகரள்பர 

சூழ்றமனறதக்கறநது. இன்த து தறசெத்றசன இடம்சததம் 

தன DCCs - District Coordinating Committee Meetings and 

Divisional Coordinating Committee Meetings இசன 

"மபறடங்கபறசன marks ப் சதரடுங்கள்! மடகமபப் 

சதரட்டு ரகணங்கபறன் சகத்மக் குமநத்ங்கள்!" ன்த 

ரங்கள் RDAக்கு உத்றடுகறன்சநரம். ஆணரல், சதரக்குத்து 

அமச்ெறன் றடங்கமப றமநசற்தற்கு வீறகள் 

ெம்தந்ப்தட்ட தறச்ெறமணகள் மடரக அமந்றதப்தரல் 

அற்கு தடக்கக்கறல் கரனசடுக்கறநது. இணரல் ந் 

இடத்றல் சகத்மக் குமநக்க சண்டும், ந் இடத்றசன 

சகத்ம அறகரறக்க சண்டுசன்ந றமனமக் கமடப்தறடிக்க 

தொடிரல் இதக்கறன்நது.   

ணக்குத் ப்தட்ட சம் தொடிமடற்குள் சகௌ 

அமச்ெர் அர்கபறடம் எத சண்டுசகரமப றடுக்க 

ஆமெப்தடுகறன்சநன். கடந் 6 ரங்களுக்கு தொன்ணர் ரன் 

றடுத் சண்டுசகரளுக்கறங்க, சகௌ அமச்ெர் அர்கள் 

றதசகரமன ரட்டத்றல் கறண்றரறசன எத bus stand 

 அமத்துத் ந்றதக்கறநரர்; அன் சமனகள் அமணத்தும் 

தர்த்றரக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. சகௌ அமச்ெர் அர்கள் 

அமணத் றநந்துமப்தற்சகண எக்சரதர் ரத்றசன எத 

றணத்மத் தரக இன்த கூநறணரர். கறண்றர தறசெத்றன் 

சதரக்குத்து சரடர்தரண அறகரண றடங்கள் 

றதசகரமனறல் அமந்றதக்கறன்ந தறரண தஸ் 

றமனத்றடம்ரன் எப்தமடக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அங்கு 

சகரடுக்கப்தட்ட 5 தஸ்களும் றதம்தவும் றதசகரமனக்சக  

ங்கப்தட்டுள்பண. ணச, கறண்றர தஸ் றமனத்ம  

உடணடிரகத் றநந்துமப்தன்தோனம் அங்கறதந்து அணது 

கடமகமப சற்சகரள்பக்கூடிரக இதக்கும். 

அதுட்டுல்னரல், அந் bus stand தொர்த்ப்தடுரக 

றதந்ரல், அப்தறசெத்றற்குரற சதரக்குத்து றடங்கமப 

சலும் இனகுரக்க தொடித்ம். ணச, சகப அமச்ெர் 

அர்கள் ங்களுமட bus stand த் றநந்துமத்து,  க்குத் 

ந் ரக்குதறமத்ம் றமநசற்நற து தகுறக்குரற 

சதரக்குத்ம இனகுரக்க சண்டுசன்த  சகட்டுக் 

சகரள்கறசநன்.  

அத்துடன், ணறரர் சதரக்குத்து தஸ்களுக்கும் இனங்மகப் 

சதரக்குத்துச் ெமதக்குச் செரந்ரண தஸ்களுக்கும் இமடறல் 

ற்தடுகறன்ந சதரட்டிம அம செமறல் ஈடுதடும்  time  

schedule  தண்ணுன்தோனம் றதத்தொடித்ம். அன்தோனரக 

அணர்த்ங்கமப - ரர்கள்லதும் சதண்கள் லதும் 

சரறதர்கள் லதும் ற்தடுத்துகறன்ந accident கமபக் குமநக்க 

தொடித்சன்த கூநற, றமடசததகறன்சநன். ன்நற. 
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ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. The next speaker is the Hon. Douglas 

Devananda. You have 10 minutes.  

 

[தற.த. 4.37] 
 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற, சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப!  

து ரட்டில் சரட்டரர் சதரக்குத்துச் ெட்டங்கமபப் 

சதரது, மடதொமந றறகமப லதன்  கரத்றணரல் 

எவ்சரதரளும் த்மண உறர்கள் கரவுசகரள்பப்தடுகறன்நண 

ன்தமப் தற்நற ரம் இனத்றணறல் ஊடகங்கள் தோனரகவும் 

அச்சு ஊடகங்கள் தோனரகவும் அநறகறன்சநரம். இந்ச் செய்றகள் 

ரபரந்ம் தன அறர்ச்ெறரண கல்கமபத்ம் றதத்துக்கபற 

லிதந்து ெறனர் அறெரண தொமநறல் உறர் ப்தைமப் தற்நறத்ம் 

சரறறக்கறன்நண. து ரட்டில் ரசபரன்தக்குச் ெரெரறரக 10 

சதர் ம சதரக்குத்து றதத்துக்கபறல் மடகறன்நணர் 

ணத் சரறதகறன்நது. சரட்டரர் ரகண றதத்துகபறல் 

தரெரரறகளும் ெரறகளும் தறகளும் றக்கும்சதரது 

அல்னது கரமடத்ம்சதரது அர்கபறன் குடும்தத்ர்களும் 

உநறணர், ண்தர்களும் சமணமடதுடன் ட்டுல்னரல், 

மத்றெரமனகள், சதரலிஸ் றமனங்கள், லறன்நங்கள் 

சதரன்ந அமணத்து அெ றதணங்களும் அளத்த்துக்கும் 

சதக்கடிகளுக்கும் உள்பரக்கப்தடுகறன்நண. அத்சரடு, உல்னரெப் 

தறரறகள் றதத்துக்குள்பரகும்சதரளது அது து ரட்டுக்குப் 

தரகரண கதத்துக்கமப உனசகங்கும் தச்செய்கறன்நது. 

ட ரகரத்றல் தரதுகரப்தற்ந தைமகறக் கடமகபறல் 

ற்தடுகறன்ந றதத்துக்கள் தற்நறப் தனதொமந ரன் ெமதறல் 

சதரக்குத்து அமச்ெரறன் கணத்றற்குக் சகரண்டு 

ந்துள்சபன். லண்ட கரனத்றற்குப் தறன்ணர் தைமகறச் 

செமகள் ஆம்தறக்கப்தட்டணரல், தைமகறக் கடமகபறல் 

வ்ரத சதரக்குத்து றறகமபக் கமடப்தறடிக்க சண்டும் 

ன்தமத்ம் அற்கரண ச்ெரறக்மகச் ெறக்மஞகமப வ்ரத 

தறன்தற்ந சண்டும் ன்தமத்ம் ெரறகள், தரெரரறகள் 

தக்கப்தடுத்றக்சகரள்ற்கு இன்தம் ெறன கரனம் டுக்கக்கூடும் . 

ணச, ற்தடும் றதத்துக்கமபக் கணத்றற்சகரண்டு டக்கறல் 

தைமகறக் கடமகள் தொமநரக அமக்கப்தட்டிதப்தமத்ம் 

அறல் கடமதைரறசரர் றறப்தரகவும் கடம உர்சரடும் 

தறரற்தமத்ம் உதறப்தடுத் சண்டும். தைமகறக் 

கடமப் தரதுகரனர்களுக்குப் சதரதத்ரண ெம்தபம் 

கறமடப்ததும் சமரண ஆபறகள் றப்தப்தடுதும் அெற 

ரகும். அவ்ரநரண டடிக்மககபறன்தோனம் தரதுகரப்தற்ந 

தைமகறக் கடமகபறல் ற்தடும் றதத்துக்கமபத் டுத்து 

றதத் தொடிதுடன், சததறரண ணற உறர்கமபத்ம் 

கரப்தரற்ந தொடித்ம்.  

இது றவும் சன்ணறனங்மகறல் இதந்து வுணறர 

மறனரண டக்கறன் தைமகறப் தரமகள் லண்ட கரனம் 

தரமணறல் இதந்சதரதும் அம சதரதுரணபறல் 

தரரறப்தைச் செய்ப்தட்டிதக்கறன்நணர? ன்தமத்ம் ஆர 

சண்டும். 'ெறலிப்தர்' கட்மடகள், ண்டரபங்கள் ன்தற்நறன் 

ம் தரறசெரறக்கப்தட்டுத் சமரண தைணமப்தைப் தறகள் 

சற்சகரள்பப்தட சண்டும். இசசமப ச ரங்கமபச் 

ெரபறப்தற்கரகக் கடுகறப் தைமகறங்கள் ெறன சமபகபறல் 

சகக் கட்டுப்தரட்மடப் தறன்தற்நரல் தங்கமபச் 

செய்ரகப் சதரதுக்கள் கததுகறன்நணர். அவ்ரநரண 

றமனமத்ம்கூட றதத்துக்களுக்குக் கரரக அமந்து 

றடக்கூடும். ணச, அவ்றடத்றல் கணம் செலுத்ப்தட 

சண்டும்.  

ரன் 2010ஆம் ஆண்டு அெரங்கத்றன் தூதுக்குளவுடன் 

செர்ந்து இந்றரவுக்குச் சென்நறதந்சதரது, அப்சதரது தறரக 

இதந் ன்சரகன் ெறங் அர்கபறடம் , த்த்த்ரல் சததம் 

தரறப்தைக்குள்பரகறறதந் து தறசெங்கபறன் அதறறதத்ற 

ெரர்ந்தும், து க்கபறன் லசபளச்ெற சரடர்தரணதுரண தன 

சகரரறக்மககமப றடுத்றதந்சன். ட ரகரத்றற்கரண 

தைமகறப் சதரக்குத்துப் தரமகமப லபப் தைணமக்க 

சண்டும் ன்தம் வீடுகமப இந்து லள்குடிசற்நத்றற்கரகக் 

கரத்றதக்கும் க்களுக்கு 50,000 வீடுகமபக் கட்டித் சண்டும் 

ன்தம் ரழ்ப்தரத்றல் கனரெர ண்டதம் என்மந 

அமத்துத் சண்டும் ன்தம் அறந்துகறடந் தமண ஆரய்ச்ெற 

றமனத்மப் தைணமத்துத் சண்டும் ன்தம்  அச்சுசலி 

சரறல் சதட்மடம லப உறர்ப்தறக்க உ சண்டும் ன்தம் 

றெரத்ம ஊக்குறக்க உவு இந்றங்கமபத்ம் தூப் 

தறசெங்கபறலிதந்து தரடெரமனக்கு டந்து செல்லும் ரர் 

களுக்கரக, லள்குடிர்ந்ர்களுக்கரக 25,000 மெக்கறள்கமபத்ம் 

ங்கற உ சண்டும் ன்தம் சரறல் தொற்ெறரபர்கமப 

ஊக்குறக்க தொலீட்டுக்கரண றறத்றகமபச் செய்து 

சண்டும் ன்தம், டக்கறன் லன்தறடி மனகமபத் ரரறப்தைச் 

செய்ற்கு இந்றங்கமபத்ம் அற்கரண தோனப் 

சதரதட்கமபத்ம் ந்து சண்டும் ன்தம் சகரரறக்மக 

றடுத்றதந்சன். ணது சகரரறக்மககபறல் றமநந்றதந் 

றரத்மத்ம் சமமத்ம் தைரறந் இந்ற அெரங்கம் ரன் 

சகட்ட அத்மண சகரரறக்மககமபத்ம் றமநசற்நறத் ந்து, து 

க்கபறன் ம்தறக்மகம சன்சநடுத்து. அற்கரக இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றல் இந்ற அசுக்கும் இந்ற க்களுக்கும் ணது 

ன்நறமத் சரறறத்துக்சகரள்கறன்சநன்.  

ரழ்ப்தரத்றன் தறரண வீறரண - 9 வீறமப் 

தைணமப்தைச் செய்வும் கரங்சகென்துமந மறனரண 

தைமகறப் தரமமப் தைணமப்தைச் செய்வும்  அங்கறதந் 

தைமகற றமனங்கமப லபக்கட்டி ளப்தவும் றட்டங்கள் லட்டி 

அதறறதத்றக் குளக் கூட்டங்கபறல் சபறப்தடுத்றசணன். 

அப்சதரது றர்ப்தை அெறல் டத்றர்கள் அந்த் றட்டங்கமப 

றர்த்ரர்கள். வீறமப் தைணமப்ததும் தைமகறப் 

தரமமப் தைணமப்ததும் க்கபறன் தன்தரட்டுக்கல்ன 

ன்தம் அது தமடறணதக்சக ததமடரக இதக்குசன்தம் 

றண்டரரம் சதெறணரர்கள். இதண்டுகறடந் ட 

ரகரத்றற்கு 'னக்ெதரண' றன்ெரத்ம இமப்தைச் செய்த்ம் 

சகரரறக்மகம றடுத்து, அற்கரண தொற்ெறகமப தொன்சணடுத் 

சதரதும் அம இரணுத்றன் சமக்கரகச செய்ரகக் 

கூநறணரர்கள். இர்கபறன் றண்டரரங்கமபப் சதரதட் 

தடுத்ரல், த்த்த்ரல் அறந் து தறசெத்றன் 

அதறறதத்றக்கும் து க்கபறன் லசபளச்ெறக்கும் தொன்தரறம 

சகரடுத்து, அந்த் றட்டங்கமப சற்நறகரகச் செய்து 

தொடித்சரம்.  

அன்த ரழ்ப்தரத்றற்கரண தைமகறப் தரமகபறன் 

தைணமப்தைப் தறகள் தொன்சணடுக்கப்தட்டசதரது, க்கள் 

லள்குடிசற்நம் செய்ப்தடர கரங்சகென்துமநக்கு இப்சதரது 

தைமகறப் தரமகள் தைணமப்தைச் செய்த் சமறல்மன 

ன்தம் அங்கு க்கள் லள்குடிசற்நம் செய்ப்தட்ட தறன்ணச 

தைமகறப் தரமகள் அமக்கப்தட சண்டும் ன்தம் 

மடசதரட தொற்ெறத்ரர்கள். அந்த் மடகமப றர்சகரண்டு, 

தொலில் தைமகறப் தரம கரங்சகென்துமநம 

தைணமக்கப்தட சண்டும், தைமகற றமனம் அமப்சதந 

சண்டும், தறன்ணர், லள்குடிசற்நங்கமபக் கட்டங்கட்டரக 

மடதொமநப்தடுத்ற அங்சக க்கமப குடிர்த்னரம் ன்த 

து அணுகுதொமநத் ந்றசரதரத்ம மடதொமநப் 

தடுத்றசணரம். அன்த ரம் கூநறது, தறன்ணர் றர்ெணரணது. 

அன்த அந் தொற்ெறம ரம் செய்ரல் இதந்றதந்ரல், இன்த 

கரங்சகென்துமநக்குப் தைமகறதொம் சதரறதக்கரது; க்கமப 

லள்குடிசற்தம் டடிக்மகத்ம் டந்றதக்கரது. டக்குக்கும் 

சற்குக்கும் உநவுப்தரனரகக் கதப்தடும் தைமகறச் 

செமம அன்த றக அறகரகப் தன்தடுத்றர்கள் இச 
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றர்ப்தை அெறல்ரறகபறன் மனர்கள்ரன் ன்தமத்ம் ரம் 

நந்துறடறல்மன.  

இந்சத்றல் ற்தசரத தொக்கறரண தறச்ெறமண தற்நறத்ம் 

ரன் இங்சக சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். சதரதுரகச 

தைமகறத்றல் கரப்தடும் னெனகூடங்கள் ெரறரண சுகரரத் 

ன்மற்நரகவும் தரரறப்தற்நரகவும் தரமணக்கு 

உரரகவும் கரப்தடுகறன்நண ன்த தறகள் சரடர்ந்து 

தொமநப்தரடு செய்கறன்நணர். கட்டம் அநறடப்தட்டுச் செம 

ங்கும் தைமகறப் தரணது றதப்றரணரக அம 

சண்டும். தறக்கும் க்களுக்குப் சதரற ெறகள் 

கறமடக்கசண்டும். ஆணரல், துறதஷ்டெரக சற்கூநற 

குமநதரடு எத லரசரய்சதரல் சரடர்கறன்நது. ஆகச, 

வுசெய்து இவ்றடத்றல் கூடுல் அக்கமந செலுத்ற, து 

ரட்டு க்களுக்கு றதப்றரண செம கறமடக்க சகப 

அமச்ெர் அர்கள் ஆண செய்சண்டுசன்த ரன் க்கபறன் 

ெரர்தரகக் சகட்டுக்சகரள்கறன்சநன். 

இன்சணரத றடத்மத்ம் அமச்ெரறன் கணத்றற்குக் 

சகரண்டு றதம்தைகறன்சநன். டக்கு ரகரத்றற்கரண 

தைமகறப் தரமகள் தைணமப்தைச் செய்ப்தட்டு செம 

ஆம்தறக்கப்தட்டசதரது, தைற தைமகறப் சதட்டிகள் 

இமக்கப்தட்டிதந்ண. தறன்ணர், அந்ப் தைற சதட்டிகள் 

ரற்நப்தட்டு இப்சதரது லண்டரள் தரமணறலிதந் ற்ந, 

தரமடந் சதட்டிகள் இமக்கப்தட்டிதப்தரகவும் அந்ப் 

சதட்டிகபறல் கரற்நரடிகள் சுனரலும் ஜன்ணல்கமபத் றநக்க 

தொடிரலும் கவுகமப இளத்துதோட தொடிரலும்  இதப்தரல் 

து க்கள் ெறங்கமப அததறப்தரகவும் தொமநப்தரடு 

செய்கறன்நரர்கள். ணச, இவ்றரண தரதட்ெங்கமபத்ம் 

குமநதரடுகமபத்ம் சதரக்குத்து அமச்சு கணத்றல் டுத்து 

உரற தரறகரத்மக் கரசண்டும் ன்தம் சகட்டுக் 

சகரள்கறன்சநன். 

அத்துடன், கரங்சகென்துமநறலிதந்து சகரளம்தைக்கு தொன்ணர் 

இக்கப்தட்ட இண்டரது தரல் தைமகறச் செமம 

லண்டும் ஆம்தறக்க சண்டும் ன்தம் மண 

ரட்டங்களுக்கரண தைமகறச் செமறல் கரப்தடும் berth 

cabin ெறம, இனங்மகறன் லண்டதூ செமறல் ஈடுதடும் 

கரங்சகன்துமந தைமகறத்றலும் ற்தடுத்றத் சண்டும் 

ன்தம் சகட்டுக்சகரள்கறசநன். றணதொம் கரமனறல் கல்கறமெ 

றலிதந்து கரங்சகென்துமநக்குப் தைநப்தடும் குபறதௐட்டப்தட்ட 

சதட்டிகள் சகரண்ட தைமகறத்றல் றசெட றணங்கபறல் ட்டுச 

சனறக சதட்டிகள் இமக்கப்தடுகறன்நண. இந்ப் தைமகறம் 

கல்கறமெறலிதந்து தைநப்தடும்சதரச சததம்தரலும் ஆெணங்கள் 

தொன்தறவு செய்ப்தட்டுறடுகறன்நண. ணச, மண 

தறகளுக்கு ற்தடும் ெறத்மத் றர்ப்தற்கரக ல்னர 

ரட்கபறலும் சனறக சதட்டிகபறன் இமப்மத ற்தடுத்றக் 

சகரடுப்தசரடு, ற்சதரது றதத்ப்தட்டுள்ப, ரழ்ப்தரம் - 

கறபறசரச்ெறக்கு இமடச கரமனத்ம் ரமனத்ம் கரரறரன 

உத்றசரகத்ர்கள் தம் செய்ற்கு ெறரக தொன்ணர் 

சற்சகரள்பப்தட்ட, றகவும் ததள்ப செமரண றல் - தஸ் 

செமம லண்டும் ஆம்தறக்கும் உத்ம சகௌ 

சதரக்குத்து அமச்ெர் ங்க சண்டும் ன்தம் 

சகட்டுக்சகரள்கறன்சநன்.   
 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have to wind up now.  
 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, please give me one more minute.  

அத்துடன், தைமகற செமறல் றழ் சதசும் 

தறறறணமத்ம் சமனரட்கமபத்ம் இமத்துக் 

சகரள்பல் சண்டும். ற்சதரளது, றழ் சரறர 

தறறறணதம் சமனரட்களும் செமறல் உள்பரல், 

செய்றத் சரடர்தரடலில் இடர்தரடுகள் இதந்துதகறன்நண. 

சதரநறறல் தறரறறல் செமரற்ததர்கபறல் சததம்தரனர 

ணர்கள் இனங்மகறன் சன்தகுறமச் செரீா்ந்ர்கபரர். 

இர்களுக்குத் ங்குறட ெறகள் ற்தடுத்றக் சகரடுக்கப் 

தடறல்மன. ணச, டக்கறல் றழ் சதசுதர்கள் 

றறக்கப்தட்டரல், இந்றமனமம றர்த்ற செய்துசகரள்ப 

தொடித்ம்.  

அடுத்து, ரழ்ப்தரத்றல் உற இந்றரற கரரறரனத்மத் 

றநப்தது ெம்தந்ரகவும் குநறப்தறட சண்டும். இனங்மகறன் 

தைமகற செமறல் இந்றரறகள் செமரணது 05 

ரட்டங்களுக்கரகப் தறரறக்கப்தட்டுள்பது. அற்கரண த்ற 

ரட்டரகக் சகரளம்தை அமந்துள்பது. சதரநறறல் 

செமகமப இனகுதடுத்துற்கரக இன்சணரத உற ரட்ட 

இந்றரற கரரறரனம் சதரல்கரமனறலும் றநந்துமக்கப் 

தட்டுள்பது. அதுசதரன்த, ட ரகரத்மப் தறறறறத்துப் 

தடுத்க்கூடி மகறல், ரழ். ரட்டத்றலும் இன் 

கரரறரனசரன்மநத் றநந்துமக்குரத சகட்டுக்சகரண்டு, 

ெந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நறகூநற, றமடசததகறன்சநன்.  
 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුිකයි.  

මීශඟට, රු රන්ත අරගිඹන්න නිමඹෝජය අභහතයතුභහ. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 16 හරඹක් ිකමඵනහ. 
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ගරු ලසන්ත අලිකයවන්න මහත (මුදල් හ ජනමධය 

නිමයෝජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண - றற ற்தம் சகுெண 

ஊடக தறற அமச்ெர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) 
ඳනත් මටුේඳත පිළිඵ විහද යන මේ අසථහමේ ඉතහභ 
ළදත් ක්මේත්රඹක් විධිඹට ඒ ේඵන්ධ චන කිහිඳඹක් ථහ 

කිරීභට අසථහ රළබීභ පිළිඵ භහ ඉතහභත්භ තුටු මනහ. 

අද භසත මරෝඹභත්, ඒ හමේභ අමප් යටත් ය ඝ්ර 
ාංර්ධනඹට රක්මමින් ඳිකන අසථහක්. ඒ අනු ෆභ 
අාංලඹක්භ මනස මමින් ඳිකනහ. නවීන තහක්ණඹ, නවීන දෆ 

ෆභ අාංලඹටභ ශඟහමමින් ඳිකනහ. එභ නිහ ෆභ 
අාංලඹකින්භ ුවණහත්භ වහ මවො මේඹක් රඵහදීභ වහ මඳය 
ිකබුණු නීික - රීික ප්රභහණත් මන්මන් නළවළ. විමලේමඹන්භ අමප් 

යමට් බහණ්ඩ වහ භීස ප්රහවන ක්මේත්රඹ ත්තහභ 1950 ණන්ර 
තභයි මුලින්භ එභ නීික වුමන්හ දුන්මන් කිඹරහ රු ඇභිකතුභහ 
වන් ශහ. ඊට ඳසමේ අසථහ ණනහදීභ ඹේ ඹේ 

අලයතහන් භත හමරෝචිත එභ නීික මභභ ඳහර්ලිමේන්තු 
ාංමලෝධනඹ යරහ ිකමඵනහ. භවය නීිකලින් 
ඵරහමඳොමයොත්තු ව ප්රිකපර ශඟහ යන්න පුළුන්භක් රළබී 

ිකමඵනහ හමේභ, ඳහර්ලිමේන්තු නීික ස ශත්, එභ භවය 
නීිකලින් ඵරහමඳොමයොත්තු ව අයමුණු වහ ඳයභහර්ථ ඉටු යන්න 
පුළුන්භක් රළබී නළවළ. ඒ අපි මත්රුේත යුතුයි. එභ නිහ 
ප්රහවන ක්මේත්රමේ ඇික ක්රිඹහහරී රඹතන, ප්රහවන ක්මේත්රඹට 

ේඵන්ධ අඹ මේ පිළිඵ අධහනඹකින් යුතු ටයුතු ශ යුතු 
හමේභ, න නීික - රීික අලයයි, ඒහ වුමන්හදිඹ යුතුයි කිඹන 
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එ පිළිඵත් දළනුත් විඹ යුතුයි. ඒ හමේභ දළනට වුමන්හ දී 

ිකමඵන නීික රීිකලින් අපි උඳරිභ ප්රමඹෝජන අයමන ිකමඵනහද 
කිඹන එ පිළිඵත් සඹාං විමේචනඹක් ශ යුතු ිකමඵනහ. 
අමප් යමට් ප්රහවන ක්මේත්රඹ වහ ේඵන්ධ මඵොමවෝ නීික - රීික 
වුමන්හ දී ිකමඵනහ. ඳහර්ලිමේන්තු විසින් ඒහ වුමන්හ දුන්නත්, 

ඒහ නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භ මන්මන් නළික තත්ත්ඹකුත් 
ිකමඵනහ. එභ නිහ මේ පිළිඵ ඒ නීික නිඹහභනඹ යන, නීික 
ක්රිඹහත්භ යන රඹතන  විමලේ අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු 

ිකමඵනහ. එමවභ මනොවුමණොත් මේ ඳහර්ලිමේන්තු භගින් 
වුමන්හමදන නීික - රීික තුළින් ඵරහමඳොමයොත්තු න අයමුණු ඉටු 
යන්න පුළුන්භක් රළමඵන්මන් නළවළ. 

ප්රහවනඹ අද අමප් යමට් ජන ජීවිතඹට අතයලයභ රුණක් 
මරහ ිකමඵනහ. අද ෆභ පුේරමඹක්භ තභන්මේ භහසි වහ 
නදනි විඹදමින් ඹේ මොටක් ප්රහවනඹ මනුමන් ළඹ 

යනහ. ඒට මවේතු තභයි, අද ෆභ පුේරමඹකුටභ ප්රහවනඹ 
අතයලය හධඹක් වී ිකබීභ. විමලේමඹන්භ ඳිකන 
තයහරීත්ඹත් භඟ ඳළඹ 24ක් තුශ පුේරමඹකුට ඳළරී ඇික 
කීේ වහ ඔවුන්මේ අලයතහන් දිවහ ඵළලුහභ, ප්රහවනඹ 

ඉතහභත් ළදත් හධඹක් ඵට ඳත්මරහ ිකමඵනහ. එභ නිහ 
අපි යජඹක් විධිඹට මෞය, අධයහඳනඹ ළනි මඵොමවෝ අලයතහ 
මනුමන් අඹ ළමඹන් මුදල් මන් යනහ; ඹටිතර ඳවසුේ 

මනුමන් මුදල් විඹදේ යනහ. ඒහ ශ යුතුයි. නමුත් අපි 
සඹාං විමේචනඹක් ශ යුතුයි, අමප් යමට් මඳොදු ප්රහවන ඳේධිකඹ 
මනුමන්. මඳොදු ප්රහවන ඳේධිකඹ මනුමන් යජඹක් විධිඹට 

යන රද ර මඹෝජනඹ ප්රභහණත්ද කිඹන එ පිළිඵ අඳ 
අනිහර්ඹමඹන්භ සඹාං විමේචනඹක් ශ යුතු ිකමඵනහ. එභ 
නිහ අපි -යජඹ- විමලේමඹන්භ මේ රහයමඹන් මඳොදු ප්රහවනඹ 

මනුමන් දළනට ඩහ මුදල් ප්රිකඳහදන මන් කිරීභ පිළිඵ 
අනිහර්ඹමඹන්භ අධහනඹ මඹොමු ශ යුතුයි. රු ඳහඨලී චේපි 
යණ අභහතයතුභහත් එඹ වන් ශහ.  

භවජන නිමඹෝජිතඹන් විධිඹට සිටින අඳමන් ජනතහ යනු 
රඵන ළඩිභ ඉල්ලීභ තභයි භහර් වදරහ මදන්න කිඹන එ. "අමප් 

අවල් ඳහය හඳට් යරහ මදන්න, මොන්ක්රීට් යරහ මදන්න" 
කිඹන ඉල්ලීභ ඔවුන් යනහ. භවජන නිමඹෝජිතඹන් විධිඹට 
අපිත් ළභළිකයි, එභ ජනතහමේ ළභළත්ත ඳරිදි ඔවුන්මේ 

අලයතහ ළඩි ළඩිමඹන් ඉටු ය මදන්න. මඳොදු ප්රහවනඹ 
ේඵන්ධමඹන් ජනතහට අලයතහක් නළතු මනොමයි. 
අලයතහක් ිකමඵනහ, නමුත් එභ අලයතහට ඩහ ජනතහත් 

හිතනහ, "මොමවොභ වරි අමප් ප්රහවන අලයතහ අඳට ඉ ටු ය 
න්න පුළුන්. අමප් භට ඹන, අමප් මදයට ඹන ඳහය ස ය 
ළනීභ තභයි ඊට ඩහ ළදත්" කිඹරහ. එභ නිහ අපි මේ තත්ත්ඹ 
පිළිඵ දළඩි මර අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු ිකමඵනහ. 

විමලේමඹන්භ අද මඳොදු ප්රහවන ඳේධිකඹ නිහ යමට් 

රර්ිකඹට සිදු න වහනිඹ හමේභ රිඹ අනතුරු ළනි මේල් නිහ 
සිදු න ජීවිත වහනි ඹනහදිඹ මද ඵළලුහභ  අඳට මඳමනනහ, 
යමට් මඳොදු ප්රහවන ඳේධිකඹ යමට් රර්ිකඹට, යමට් දශ ජහික 
නිසඳහදනඹට මොයි තයේ  ඵරඳහනහද,  කිඹහ.  ඒ හමේභ 

ප්රහවනමඹන් යමට් රර්ිකඹට ඉටු මන දහඹත්ඹ ඉතහභ 
ඉවශයි කිඹන එ අපි දකිනහ. එභ නිහ අමප් යමට් භහර් 
ඳේධිකඹ තුළින් යමට් ාංර්ධනඹට, යමට් ජහික නිසඳහදනඹට 

රඵහ මදන දහඹත්ඹට ඩහ ළඩි දහඹත්ඹක් මඳොදු ප්රහවන 
ඳේධිකඹ තුළින් යමට් ාංර්ධනඹට, යමට් ජහික නිසඳහදනඹට වහ 
යමට් දියුණුට අනිහර්ඹමඹන්භ රඵහ මදනහ. මේ රුණ දිවහ 

ඵළලුහභත්, අපි සිඹලුභමදනහ දළනට ඩහ මඳොදු ප්රහවන ඳේධිකඹ 
මනුමන් අනිහර්ඹමඹන්භ අමප් අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු 
ිකමඵන ඵ මඳනී ඹනහ.  

ඊශඟට, මඳොදු ප්රහවන ඳේධිකඹ වහ මඹදවිඹ යුතු මුදල් 

ප්රභහණඹ දිවහ ඵළලුහභ, විමලේමඹන්භ අපි එභ මුදල් ප්රභහණඹට 
ඩහ අදටත් භහර් වහ මුදල් මඹොදනහ කිඹන රුණ මඳනී 
ඹනහ. අපි උදහවයණඹක් විධිඹට ත්මතොත්, අිකරු 
ජනහධිඳිකතුභහ රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයතුභහමේත්, 

භධය ඳශහත් බහමේත් දහඹත්ඹ තුශ අමප් යමට් භීස ප්රහවනඹ 
විධිභත් කිරීභ වහ, මඳොදු ප්රහවනඹ ලක්ිකභත් කිරීභ වහ නුය 
දිසත්රික්මේ "වය" යහඳෘිකඹ ක්රිඹහත්භ ශහ. මේ නවිට 

එහි හර්ථ ප්රිකපර ශඟහ යමන ිකමඵනහ. එමේ හර්ථ 
ප්රිකපර ශඟහ යමන ිකමඵන නිහ, විමලේමඹන්භ 
ජනහධිඳිකතුභහ විසින්භ "වය" යහඳෘිකඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයතුභහටත්, රු ඳහඨලී 
චේපි යණ අභහතයතුභහටත් එහි කීභ බහය දීරහ, භටත්, 
ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ නිමඹෝජය අභහතයතුභහටත් එඹ 

ේඵන්ධීයණඹ කිරීමේ කීභ බහය දීරහ ිකමඵනහ. ඒ අනු 
අමප් යමට් මඳොදු ප්රහවන මේඹ ලක්ිකභත් කිරීභ වහ යජඹ තු 
ඵස හමේභ මඳෞේලි ඵස ක්මේත්රඹත් ලක්ිකභත් කිරීභ 
අනිහර්ඹමඹන්භ ශ යුතු ිකමඵනහ.  

එභ නිහ යමට් භසත  ඵස ර්භහන්තඹ නවීයණඹ ය, 
භගිඹහ ඵරහමඳොමයොත්තු න ුවණහත්භ මේඹ රඵහ දීභ 
මනුමන්, ඵස හිමිඹහ ත තත් ලක්ිකභත් යමින්, හර්ක 
රුපිඹල් බිලිඹන 15ට රන්න යජමේ මුදල් ප්රභහණඹක් විඹදේ 

යන රාංභඹ ත තත් ලක්ිකභත් ය, එභ මේඹන්මේ 
අයිතීන් ලක්ිකභත් යමින්, යජඹ හර්ක මඹොදන මුදලින් 
උඳරිභ ප්රමඹෝජන රඵහ ත වළකි රහයමේ  ළඩ පිළිමශක් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඇසතමේන්තු ස යරහ ිකමඵනහ. 

එභ ළරළසභට අනු රුපිඹල් බිලිඹන 75ට, 100ට රන්න 
මුදල් ප්රභහණඹක් තභයි මේ වහ ළඹ න්මන්. නමුත් ඳසුගිඹ 
හර සීභහ තුශ අමප් යමට් එ ුවන් ඳහරභක් මනුමන්, එ 

අධිමේීස භහර්ඹක් මනුමන් විඹදේ යන රද මුදල් ප්රභහණඹ 
දිවහ ඵළලුහභ අපි මේ මනුමන් යර තීන්දුක් ත යුතුයි. ඩහ 
ළදත් න්මන් එළනි මුදල් ප්රභහණඹක් විඹදේ ය එ අධිමේීස 

භහර්ඹක් ෆදීභද, එමවභ නළත්නේ එභ මුදල් ප්රභහණඹභ 
මඹොදරහ  යමට් භසත මඳොදු ප්රහවන මේඹ ලක්ිකභත් කිරීභද  
කිඹන යර මීයණඹට, යර ප්රලසනඹට ඕනෆභ මමනකුට 

පිළිතුරු රඵහ මදන්න පුළුන්භ ිකමඵනහ. එභ නිහ අපි ෆභ 
අසථහභ වන් යන්මන් මේ පිළිඵ ප්රමුතහ රඵහ දීරහ 
අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු ඵයි.  

අන්තයහදහඹ හවන ේඵන්ධමඹන් මභමතක් නීික-රීික 
ිකබුමණ් නළවළ. උදහයවණඹක් විධිඹට විවිධ පුපුයණ ්රය 

ප්රහවනඹ යන යථ හවන න්න පුළුන්. මීට ික  තුනට 
ඳභණ මඳය න්මට්නර් යථඹක් ඳෆලිඹමොඩ ඳහරභ වයවහ දභහ 
ිකබුණු දළන්වීේ පුරු වළඩා, එඹ ඩහ ළටුණහ. එභ නිහ 

මොශම-නුය භහර්මේ ව භසතඹක් ලමඹන් මොශම 
නයමේ ඳළඹ 10ට ළඩි හරඹ භහර් තදඵදඹක් ඇික වුණු 
ඵ ඔඵට භත ඇික. මේහ අනහයක්කතයි. එභ නිහ 
අනිහර්මඹන්භ මේහ පිළිඵ  ප්රමිිකඹක් ඇික ශ යුතුයි.  

අද ඳනන සථහනීඹ දඩ පිළිඵ දළන් ඵරමු.  දඩ ඳනරහ 
ඳභණක් අඳට රිඹ අනතුරු අභ ය න්න පුළුන්භ 
රළමඵන්මන් නළවළ. විමලේමඹන් credit cards ළනි මේල් භඟින් 

සථහනීඹ දඩ මවීභ ඳවසු කිරීභ වහ මේ දක්හ නීික-රීික 
ඳනරහ ිකබුමණ් නළවළ. නමුත් අද වුමන්හ දී ිකමඵන නීික-රීික 
භඟින් සථහනීඹ දඩ මවීභ වහ ඳවසුේ රඵහ මදනහ. මභඹ 

එ ඳළත්තකින් නයයි. දඬුභක් රඵහ දුන්නහට ඳසු ඒ දඬුභ 
ඳවසු කිරීමභන්, ලිහිල් කිරීමභන් දඬුභ ඳළන වීමභන් 
ඵරහමඳොමයොත්තු න අයමුමණන් ඈත් මනහ කිඹරහත් කිඹන්න 

පුළුන්. නමුත්, ප්රහමඹෝගි මේ පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු ශ 
යුතු ිකමඵනහ.  
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අද ිකමඵන තහක්ණඹ අනු රිඹ අනතුරු පිළිඵ අපි විවිධ 
ාංයහමල්න කිඹනහ. රිඹ අනතුරු භහඹට මභඳභණ  
ාංයහක් සිදු වුණහ; අවල් දිසත්රික්මේ මභඳභණ ාංයහක් 

සිදු වුණහ; මුළු යමට්භ මභඳභණ ාංයහක් සිදු වුණහ කිඹරහ 
කිඹනහ.  ඵයඳතශ රිඹ අනතුරු මභඳභණ  ාංයහක් සිදු වුණහ, 
අත් ඳහ අහිමිවීේ මභඳභණ  සිදු වුණහ කිඹරහ කිඹනහ. නමුත්, මේ 

ාංයහට ඩහ විලහර රිඹ අනතුරු ප්රභහණඹක් අමප් යමට් සිදු 
මනහ. එමේ රිඹ අනතුරු සිදු වුත් ර්තභහන යක්ණ රයණ 
ක්රභ නිහ සිදු න තය රිඹ අනතුරු ාංයහ හර්තහ මන්මන් 

නළවළ. 

 "On The Spot" කිඹරහ යක්ණ රයණඹක් ිකමඵනහ. 
හවනඹක් වළපුණහභ, අදහශ යක්ණ භහමභන් එතළනටභ ඇවිත් 
ඡහඹහරඳඹක් අයමන, එභ හවනඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට මඹොමු 

ය, එභ හවනඹ අලුත්ළඩිඹහ යන මතක් ඳහවිච්චි කිරීභ වහ 
මනත් හවනඹක් එභ යක්ණ භහමභන් රඵහ මදනහ. මේ 
තයහරි යක්ණ ක්රභඹ නිහ අද රිඹ අනතුරු හර්තහ වීභ පිළිඵ 

ප්රහමඹෝගි ප්රලසනඹක් ිකමඵනහ. හර්තහ වීමේ ප්රලසනඹක් ිකමඵන 
නිහ රිඹ අනතුරු අභ ය ළනීභ මනුමන් ප්රිකඳත්ිකභඹ තීන්දු 
ළනීභ පිළිඵ ප්රලසනඹක් ඇික මනහ. ප්රධහන භහර්ර ඵහුර 
රිඹ අනතුරු සිදු න සථහන භහර් ාංර්ධන අධිහරිඹ විසින් 

වුමනහ න්නහ. ඒහට "black spots" කිඹරහ කිඹනහ. 
උදහවයණඹක් විධිඹට භවනුය ඳහමර් අපි වුමනහ මන ිකමඵන රිඹ 
අනතුරු ාංයහ තය රිඹ අනතුරු ාංයහ මනොමයි. ඊට ඩහ 

ළඩි රිඹ අනතුරු ාංයහක් සිදු මනහ. නමුත් අද ඳිකන 
යක්ණ ක්රභ නිහ සිදු න තය අනතුරු ාංයහ හර්තහ 
මන්මන් නළවළ.  

විමලේමඹන්භ යක්ණ රයණ ඹටමත් හවනරට වන 
රඵහ දීේරට මවේතු න රිඹ අනතුරුරට අදහශ ාංයහ මල්න, 
ඊට අදහශ මතොයතුරු රඵහ ළනීභ වහ ේඵන්ධ ක්රභමේද ළසීභ ද 
අද මමනන මේ ාංමලෝධන ඳනත් මටුේඳමතහි ප්රධහන 

රුණක් නහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද මරෝමේ දියුණු යටර 
ාංචහය යහඳහයඹ ඇතුළු විවිධ ක්මේත්ර වහ "මභෝටර් නිවන්" 
බහවිත යනහ. අද ාංචහයඹන් මඵොමවෝ මදමනක් එකී  මභෝටර් 

යථඹක් -මභෝටර් නිවනක්-  අයමන මොමවේ මවෝ සුන්දය 
ප්රමේලඹට ගිහින් එඹ park යරහ ඒ මභෝටර් යථඹ තුශභ රවහය 
පිළනීභ රදි විවිධ අලයතහන් පුයහන්නහ. ාංචහය 

ර්භහන්තඹ ලක්ිකභත් කිරීභ මනුමන් බහවිත යන එළනි 
හවන වහ අ මප් යමට් මේ න විට නීික - රීික නළවළ. එභ නිහ 
අද වුමන්හ දී ිකමඵන ඳනත් මටුේඳත භඟින් ඒ වහත් අලය 
ඳවසුේ රඵහ දීභට විමලේමඹන්භ ටයුතු ය ිකමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ර්තභහනඹ තුශ රිඹ අනතුරු 
වහ ේඵන්ධ මෞය ඳරීක්ණ කිරීමේදී අදහශ රිඹළදුයන්ට 
භහනසි ලමඹන් ිකමඵන ප්රලසන පිළිඵ නීික - රීික නළවළ. නමුත් 
අද වුමන්හ දී ිකමඵන මේ ඳනත් මටුේඳත භඟින් ඊට ද අසථහ 

රළමඵනහ. නදය ඳරීක්ණරදී ව මනත් රුණුලින් 
අනහයණඹ න, රිඹළදුයන්මේ භහනසි තත්ත්ඹන්, භහනසි 
ප්රලසන, භහනසි මයෝ පිළිඵ නීික - රීික කිසික් අමප් යමට් මේ 

න විට නළවළ. නමුත් අද වුමන්හ දී ිකමඵන මේ ාංමලෝධන 
භඟින්, රිඹළදුයන්මේ භහනසි ප්රලසන ේඵන්ධමඹනුත් අධහනඹ 
මඹොමු කිරීමේ ක්රිඹහලි රයේබ යන්න පුළුන්භක් රළමඵනහ. 

මේ නීික වුමන්හ දුන්නහට ඳසු ඒහ ක්රිඹහත්භ යන්න 
පුළුන්භ රළමඵනහ. ඒ අනු මඳොදු ප්රහවන ක්මේත්රඹ ඇතුළු 
භසත ප්රහවන ක්මේත්රමේ අද සිදු න රිඹ අනතුරු 

ේඵන්ධමඹන්, විමලේ ළදත්භක් ිකමඵන අාංල ණනහක් 

ේඵන්ධමඹන් අලය ාංමලෝධන මභෝටර් හවන ඳනතට 
ඉදිරිඳත් යන්නයි අද ටයුතු ය ිකමඵන්මන්. නීික - රීික 
ඉිකවහමේත් වුමන්හ දුන්නහ; අදත් වුමන්හ මදනහ. භහ මුලින් 
වන් ශහ හමේ වුමන්හ මදන මේ නීික - රීික ක්රිඹහත්භ 

යන්න ිකමඵන, නිඹහභනඹ යන්න ිකමඵන රඹතන මේ නීික - 
රීික උඳරිභ රහයඹට, විවිධ අක්රමිතහන් සිදු මනොන 
රහයඹට ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි. හභහනයමඹන් නීික - රීික 

වුමන්හ මදන්න මදන්න මඵොමවෝ අසථහර අක්රමිතහ ළඩි 
නහ. ඒ මේඹ රඵහ න්න ජනතහට අභහරුයි. එභ නිහ විවිධ 
මේල් මදන්න ජනතහට සිේධ නහ. එළනි තත්ත්ඹක් ඇික 

මනොන විධිඹටයි, ඉතහභ උතුේ ඳයභහර්ථ ඇිකයි යජඹ, 
ඳහර්ලිමේන්තු මේ නීික රීික වුමන්හ දී ිකමඵන්මන්. ඒ ඳයභහර්ථ 
ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් යන්න පුළුන් රහයඹට ඒ රඹතන 

ක්රිඹහ යහවි කිඹහ ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. අමප් යමට් මඳොදු 
ප්රහවන ක්මේත්රමේ ඉදිරි අනහතඹ වහ ප්රමුතහක් රඵහ දී 
අලය ටයුතු යන්නත් මේ මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් 
මටුේඳත තුළින් ළරසුේ ය ිකමඵනහ කිඹහ වන් යමින් 

භභ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සතුිකයි.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

thirteen minutes.  

 

[தற.த. 5.07] 

 

ගරු එස. ශ්රීත න් මහත 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, இன்மந 

றணம் சரட்டரர் ரகணம் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் சரடர்தறசன 

றரம் மடசததகறன்நது. றக தொக்கறரக இந் ரட்டின் 

சதரக்குத்துத் துமந தற்நற றடங்கள் இங்கு சதெப்தடுன் 

அடிப்தமடறல், டக்கு ரகரத்றசன இனங்மகப் சதரக்கு 

த்துச் ெமதறதமட ெறன செற்தரடுகள் சரடர்தரக 

ன்தமட ெறன தறவுகமப ரன் இந் இடத்றசன சற்சகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன்.  

இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதறன் டக்கு ரகரத்றற் 

கரண தறரணரண ெரமன சகரண்டரறல் தகுறறசன 

அமந்றதக்கறன்நது. டக்கு ரகரத்துக்குப் சதரதப்தரண 

Regional Manager ரழ்ப்தரம், சகரண்டரறலில் அமந்றதக் 

கறன்ந தறரண ெரமனறசன இதக்க சண்டும் ன்தது 

கரனரகரனரக இதக்கறன்ந  றறரகும். அந் மகறல் கடந் 

கரனங்கபறசன தறரந்ற தொகரமரபர்கள் சகரண்டரறல் 

அலுனகத்றசன இதந்துரன் ங்களுமட செற்தரடுகமபச் 

செய்து ந்ரர்கள். ஆணரல், இப்சதரது இதக்கறன்ந தறரந்ற 

தொகரமரபர் ரழ்ப்தரத்றல் இதந் ன்தமட 

அலுனகத்ம - தறரந்ற தொகரமரபர் அலுனகத்ம - 

தோடிறட்டு, வுணறரறசன ஏரறடத்ம அலுனகரகப் 

தன்தடுத்றச் செற்தட்டு தகறன்நரர். அந் மகறல் 

றரதர சரக்கங்களுக்கரகவும் ன்தமட ணறப்தட்ட 

செற்தரடுகளுக்கரகவும் அர் வுணறரறசன ங்கறறடுகறன்ந 

எத றமனம கரப்தடுகறன்நது.  

இன்த இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதரணது கூடுனரக 

ட தகுறறசன க்களுக்கரண ெரறரண செமம ங்குறல் 

தன டங்கல்கமபச் ெந்றத்து தகறன்நது. குநறப்தரக கறபறசரச்ெற 

ரட்டத்ம டுத்துக்சகரண்டரல், அந் ரட்டத்றசன 

இதக்கறன்ந இ.சதர.ெ. 'டிப்சதர' அலுனகரணது இதும 
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கட்டிட ெறகள் இல்னர, கறணற ெறகள்கூட இல்னர, ஏர் 

எதுக்கப்தட்ட இடரக இதக்கறன்நது. இவ்ரநரண 

றமனறசனரன் அங்கறதக்கறன்ந தறரபர்கள் தறதைரறந்து 

தகறன்நரர்கள். கடந் ரம் அந் 'டிப்சதர' தொகரமரபம 

ஏர் ஊறர் ரக்கற றடம் சரடர்தறல்கூட உடணடித் லர்வுகள் 

ட்டப்தடர றமனம கரப்தடுகறநது; அந் ஊறர் ெறன 

சனறகரரறகபறன் செல்னப் தறள்மபரக இதக்கறன்ந கரத் 

றணரல், இதும ந் எளக்கரற்த டடிக்மகக்கும் 

உட்தடுத்ப்தடறல்மன. அந் தொகரமரபர் மத்ற 

ெரமனறல் அதறக்கப்தட்டிதப்தரல் இன்ணதொம் கடமக்குச் 

செல்ன தொடிரல் இதக்கறன்நரர்.  

இவ்ரநரண றமனறல் இதக்கறன்ந கறபறசரச்ெற தறசெ தஸ் 

'டிப்சதர'வுக்கரக கறபறசரச்ெற, சதரன்ணகர்ப் தகுறறசன 05 க்கர் 

கரற எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், எதுக்கப்தட்ட கரறம 

அபந்து, அறல் ந் சமனமத்ம் ஆம்தறப்தற்கரண 

தொற்ெறத்ம் இதும டுக்கப்தடறல்மன. இதுதற்நறப் தன 

டமகள் குநறப்தறடப்தட்டும் ந்க் கரரறங்களும் தொன்சணடுக்கப் 

தடறல்மன. கறபறசரச்ெற ரட்டத்றசன தறதைரறகறன்ந தன 

ெரறகள், டத்துர்கள் ற்தம் அங்சக இதக்கறன்ந 

உத்றசரகத்ர்கள் ல்சனரதச சத 

ரட்டங்கபறலிதந்துரன் தறக்கரக தமக தகறன்நரர்கள். 

அந்மகறல், கரமன 9 றக்கு ந்து, ரமன 4 - 5 றக்குத் 

ங்களுமட தறம தொடித்துறட்டுச் செல்கறன்நரர்கள். இணரல் 

அந் ரட்டத்து க்களுக்கரண செமம அர்கபரல் ெரறரண 

தொமநறல் ங்க தொடிர றமனம கரப்தடுகறன்நது .  

கமச்ெற தறசெ ெமதரணது கறட்டத்ட்ட 620 ெது 

கறசனரலற்நமக் சகரண்ட எத சதரற தறசெம். அசணரடு 

கண்டரமப, தகரற, தமப ன்தற்மந உள்படக்கற 

கறபறசரச்ெற ரட்டம் சதரற றனப்தப்மதக் சகரண்ட ஏர் 

இடரகும். இவ்ரநரண கறபறசரச்ெற ரட்டத்றசன இதக்கறன்ந 

க்களுக்கு இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதறணரல் ெரறரண 

சதரக்குத்து ெற இன்ணதொம் ற்தடுத்ப்தடறல்மன ன்தம 

றகக் கமனசரடு ரன் இந் இடத்றசன சகப அமச்ெர் 

அர்களுமட கணத்துக்கு சகரண்டுதகறன்சநன். குநறப்தரக, 

அந்ப் தறசெங்கள் றல றடுமனப் தைலிகளுமட 

கட்டுப்தரட்டுக்குள்சப இதந்சதரளது றல றடுமனப் 

தைலிகளுமட சதரக்குத்துச் செம இதந்து. அந்ச் செம 

அந்ப் தகுறகபறன் ெகன குக்கறரங்கபறலும் உள்ப க்களுக்கரக 

ங்கப்தட்டிதந்து. மனப்தரடு, கறரஞ்ெற, சறல், 

சதரன்ணரசபற சதரன்ந கறரங்கபறல் இதக்கறன்ந க்கள் ந்த் 

டங்கல்களும் இல்னரல் தல்னரன்கட்டு ஊடரக 

கறபறசரச்ெறக்கு, தகரறக்கு க்கூடி ரய்ப்தைக்கள் 

கரப்தட்டண. ஆணரல், இன்த இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமத 

இதந்தும் அந் ரய்ப்தை அந் க்களுக்கு இல்மன.   

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்டு லள்குடிசநறத்ள்ப க்கள் - 

செம்ண்குன்த, ரனரங்கட்மட, தள்பறக்குடர சதரன்ந 

தறசெங்கபறசன இதக்கறன்ந க்கள் - இன்த எத தஸ்மளக்கரகக் 

கரத்றதக்கறன்ந அன றமனம கரப்தடுகறன்நது. அசசம் 

அங்கு செமறல் ஈடுதடுகறன்ந தன சததந்துகள் கர்ப்தறறத் 

ரய்ரமசர, ரண சதண்கமபசர, தரடெரமனப் தறள்மப 

கமபசர ற்தறல்மன. ன்ணரரறலிதந்து ரழ்ப்தரம் 

தகறன்ந சததந்துகபறன் ெரறகள் ங்களுக்குள் சதரட்டி 

சதரட்டுக்சகரண்டு வ்பவு சகரக உமக்கனரசன்ந 

சரக்கத்சரடு ஏடுகறநரர்கசப ற, ந்க் கரம் சகரண்டும் 

அந்ப் தகுறறசன ரழ்கறன்ந க்களுமட சதரக்குத்து 

னன்கமபக் கதத்றசன டுப்தறல்மன. இது சரடர்தரகப் தன 

டமகள் தொமநப்தரடுகள் செய்ப்தட்டும், அர்களுக்சகறரண 

தொமநப்தரடுகள் தறவுசெய்ப்தட்டும் ந் டடிக்மகத்ம் 

இதும சற்சகரள்பப்தடறல்மன.  

சகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, இங்சக 

சகௌ அமச்ெர் அர்கள் அர்ந்றதப்தணரல், ரன் இன்தம் 

ெறன றடங்கமபக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்சநன். கறபறசரச்ெறறசன 

எத தஸ் றமனம் அமக்கப்தட்டு தகறன்நது. அது ணறரர் 

தஸ்களுக்குரற தஸ் ரறப்தை றமனம் ன்தரன் செரல்னப் 

தடுகறன்நது. இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமத சததந்துகளும் 

ணறரதமட சததந்துகளும் க்கமப ற்நறறநக்குற்கரண 

றகப் சதரதத்ரண, தறரணரண ஏரறடத்றசனரன் அந் 

றமனம் அமக்கப்தடுகறன்நது. சகரளம்தறசன இதக்கறன்ந 

எப்தந்க்கரர் எதர்ரன் அன் றர்ர சமனமப் 

சதரதப்சதடுத்றதக்கறநரர். ன்நரலும், அந்ப் சததந்து 

றமனத்துக்கு எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்ந றற சதரரலிதப்தரல், 

அதமட சமனகள் துரறரக மடசததறல்மன; அர் 

அவ்சமனகமப றமரகச் செய் தொடிரரக இதக்கறநரர்.  

அதுசதரல், கறபறசரச்ெற, கண்டரமபப் தகுறறல் 

இதக்கறன்ந தறந்ணரத, தைபறம்சதரக்கம, கனசட்டித் 

றடல், தைன்மணலரற, கண்கறகர் சதரன்ந கறரங்கபறல்  

க்கள் சதரக்குத்துக்கரக றகவும் கஷ்டப்தடு கறன்நரர்கள்; 

இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதறன் சததந்துகமப அங்கு 

தரர்க்க தொடிரர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள். சதசண 

உமப்மத சரக்கரகக் சகரண்டு 'கரர்ப்தட்' வீறகபறல் ட்டும் 

ஏடுகறன்ந சததந்துகள் அங்கு இதப்தணரல் ‘சததந்துச் செம’ 

ன்ந அடிப்தமடறசன அந் க்களுக்கரண ந் செமமத்ம் 

ங்க தொடிரது ன்ததுரன் ன்தமட தனரண கதத்ரகும்.  

சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, லங்கள் இங்கறதக்கும் 

சமபறல் ரன் இமணக் குநறப்தறடுகறன்சநன். தொக்கறரக 

கறபறசரச்ெற கத்ம அண்டிறதக்கறன்ந உகர், தரறதைம், 

மனரபதைம், கறதஷ்தைம், றரகதைம் சதரன்ந 

தகுறகபறசன ரழ்கறன்ந க்களுமட சதரக்குத்துக்குத் மட 

ற்தடுத்ப்தட்டிதக்கறநது. தரடெரமன ரர்கள் 

தள்பறகளுக்குச் செல்ன தொடிரல் இதக்கறநரர்கள். இனங்மகப் 

சதரக்குத்துச் ெமதக்குச் செரந்ரண எத தஸ் 

உதத்றதைத்றலிதந்து கரமன 8.30 றக்கு கறபறசரச்ெற 

சரக்கறப் தைநப்தடுகறநது. தரடெரமனகள் கரமன 7.30 றக்கு 

ஆம்தறக்கறன்நண. கரமன 8.30 றக்குத்ரன் எத சததந்து 

உதத்றதைத்றலிதந்து தைநப்தடுகறன்நசன்நரல் கறபறசரச்ெற 

கத்றசன கற, றஞ்ஞரண தறரறவுகபறல் தடிக்கறன்ந 

ரர்கள் அல்னது தைற தரடத்றட்டத்றன்தடி technology 

தரடங்கமபப் தடிக்கறன்ந ரர்கள் வ்ரத 7.30 றக்குப் 

தரடெரமனக்கு தொடித்ம்? இவ்ரத றக சரெரக அந் ஊர் 

க்களும் ரர்களும் தரறக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.  

இது சரர்தரக அர்கள் தன கடிங்கமபக் சகரடுத்தும் 

கறபறசரச்ெற ெரமனறதெடரக அமண மடதொமநப்தடுத்துற்கு 

அங்கு சதரற சததந்துகள் இல்மன. ஏடக்கூடி றமனறசன 14 

சததந்துகள்ரன் கறபறசரச்ெற தஸ் டிப்சதரறல் கரப்தடு 

கறன்நண. அங்சக இதக்கறன்ந ெரமன தொகரமரபதக்சகண ஏர் 

அமந இல்மன. கறணற ெறகள் இல்மன. அந் ெரமன 

தொகரமரபதக்குப் தரதுகரப்தைக்கூட இல்மன. அங்கறதக்கறன்ந 

ஊறர்கள் றமணத்ரத அமத் ரக்கறறட்டுச் செல்னக்கூடி 

றமனறல்ரன் கறபறசரச்ெறப் சததந்து 'டிப்சதர' 

கரப்தடுகறன்நது. சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, இனங்மகப் 

சதரக்குத்துச் ெமதறன் கறபறசரச்ெற ரட்டப் சததந்துச் 

செமரணது  ஏர் எளங்கரண, சரீா்மரண, லறரண சதரக்கு 

த்மச் செய்க்கூடிரக ப்சதரளது அமப் சதரகறநது? 

குநறப்தரக, அந் ரட்டத்றல்  த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

சமனறல்னர இமபஞர்கள் ஆறக்கக்கறல் இதக்கறன்ந 

சதரளது, அந்ச் ெரமனறதெடரக எத சமனரய்ப்மதசதம் 

ங்கக்கூடி சூல் இதும உதரக்கப்தடறல்மன ன்த 

மத்ம் ரன் றகவும் றரக உங்கபறடம் தொன்மக்கறன்சநன்.  

இசசதரன ட்டக்கபப்தை, ரமச்செமண, களுரஞ்ெறக்குடி 

தஸ் 'டிப்சதர'க்கபறலும் ெரறகளுக்கரண தற்நரக்குமந 

றனவுகறன்நது. ரமச்செமண தஸ் 'டிப்சதர'வுக்கு சமக்சகற்ந 

மகறல் இதும சததந்துகள் ங்கப்தடரல் இதக்கறநது. 

இந் றமனமகபறணரல் சதரக்குத்றல் றகறக சதக்கடிரண 

சூமன அந் க்கள் றர்சரக்குகறநரர்கள்.  
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இமணறட, ரழ்ப்தரம், வுணறர, ன்ணரர், 

தொல்மனத்லவு சதரன்ந ரட்டங்கபறசன இடம்சததகறன்ந 

சததந்துச் செமகபறலும் தரரறபரண தறச்ெறமணகமப அந் 

க்கள் றர்சகரள்கறன்நரர்கள். இற்தக்சகல்னரம் றக 

தொக்கறரண கரம், அங்சகறதக்கறன்ந regional - தறரந்ற 

தொகரமரபர் ெரறரண தொமநறல் அங்கறதக்கறன்ந அெ 

அறகரரறகசபரடு உநவுகமபப் சதணுறல்மன ன்சந ரன் 

றமணக்கறன்சநன், இதுதற்நறப் தன டமகள் ரங்கள் 

அமச்ெதக்கும் கடிங்கள் ளறறதக்கறன்சநரம். அத்துடன், 

இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதறன் மனமச் ெந்றத்து 

ரங்கள் தொமநப்தரடும் செய்றதக்கறன்சநரம். ஆணரல், இதும 

அந்ப் தறரந்ற தொகரமரபதக்சகறரக ந் டடிக்மகத்ம் 

டுக்கப்தடறல்மன; தறரந்ற தொகரமரபதம் இந் 

றடங்கபறசன தொன்சணற்நங்கமபக் கரண்தறக்கறல்மன. அர் 

எத ணறப்தட்ட றரதரரறரக, ன்தமட செரந் னன்கமப 

சம்தடுத்துதரக அல்னது ெறன கட்ெறகளுக்கரக 

உமக்கறன்நரகத்ரன் செற்தடுகறன்நரர்.   

ரழ்ப்தரம், சகரண்டரறல் தறரந்ற ெரமனறசன 2 -3 

சரறற்ெங்கங்கள் இதக்கறன்நண. இங்கறதக்கறன்ந செறக் 

கட்ெறகள் ெரர்தரகவும் சரறற்கட்ெறகள் இதக்கறன்நண; 

அங்சகறதக்கறன்ந மண தறரபர்கள் ெரர்தரகவும் 

இதக்கறன்நண. ஆணரல், இந்ப் தறரந்ற தொகரமரபரல் 

இங்கறதக்கறன்ந செறக் கட்ெறகள் ெரர்தரண சரறற்ெங்கங்களுக்கு 

ட்டும்ரன் இங்குற்கரண அல்னது தொடிவுகமப 

டுப்தற்கரண கூட்டங்கபறல் தங்குசகரள்ற்கு அதற 

ங்கப்தடுகறன்நது. மண சரறற்ெங்கங்கள் தைநக்கறக்கப் 

தடுகறன்நண அல்னது தறரங்கப்தடுகறன்நண. இவ்ரத றழ்த் 

செறக் கூட்டமப்தறதமட ஆரபர்கள் ெறனரல் எத 

சரறற்ெங்கம் உதரக்கப்தட்டிதந்து. ஆணரல், தறரந்ற 

தொகரமரபர் அமணக் 'கட்ெற'சன்த செரல்லி, இங்கறடரது 

றதத்றமத்றதக்கறன்நரர். அசசம், க்கறத் செறக் கட்ெற 

ெரர்தரக, ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்ெற ெரர்தரக இதக்கறன்ந 

சரறற்ெங்கங்களுக்கு அர் றகக்கூடி ஆம 

ங்குகறன்நரர். ஆகச, எத சதரதுப் சதரக்குத்து ன்தது 

கட்ெற ெரர்ந்ர? அல்னது கட்ெறகமப அடிப்தமடரகக் 

சகரண்டர? ன்ந சகள்றம ரன் இந் இடத்றசன சகௌ 

அமச்ெர் அர்கபறன் கணத்துக்குக் சகரண்டுதகறன்சநன். 

இனங்மகப் சதரக்குத்துச் ெமதறன் டக்கு ரகரப் 

சதரக்குத்துச் செமகள் ெரறரக அமசண்டுரணரல், 

குநறப்தரக, கறபறசரச்ெற ரட்டத்றன் சதரக்குத்துச் செமகள் 

சரீா்மரணரக அம சண்டுரணரல், தறரந்ற 

தொகரமரபதமட செற்தரடுகள் ரற்நப்தட சண்டும். 

எட்டுசரத்த்றல் அதக்கு இடரற்நம் ங்கப்தட்டுப் தைறர் 

எதர் றறக்கப்தடுகறன்நசதரதுரன் அந்ச் ெரமனகபறன் 

றமனங்கள் ெரறரணரக அமத்சண ரன் கததுகறன்சநன்.   

இமணறட, இனங்மகறன் தைமகறப் சதரக்குத்றலும் 

றக தொக்கறரண றடத்ம ரன் அமச்ெர் அர்கபறன் 

கணத்துக்குக் சகரண்டுதகறன்சநன்.  டக்கறலிதக்கறன்ந தன 

தைமகற றமனங்கபறல் றழ் உத்றசரகத்ர்கள் இல்மன. 

குநறப்தரக, கரங்சகென்துமந, ல்னரகம், இணுறல், ரழ்ப்தரம், 

ெரகச்செரற, லெரமன, சகரடிகரம், ளதுட்டுரள், தமப, 

ஆமணறநவு, தந்ன், கறபறசரச்ெற, தொநறகண்டி, ரங்குபம், 

ஏந்ம, ரண்டிக்குபம், வுணறர, ரச்ெற ஆகற தைமகற 

றமனங்கள் றர்கள் கூடுனரக ரழ்கறன்ந தறசெங்கபறல் 

அமந்றதக்கறன்நண. றர்கள் கூடுனரகப் தன்தடுத்துகறன்ந 

இந் றமனங்கபறல் த்மண தைமகற றமன அறதர்கள் 

றர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள்? ன்த சகட்கறன்சநன். டக்கறசன 

கறட்டத்ட்ட 22 தைமகற றமனங்கள் கரப்தடுகறன்நண. 

ன்ணரர் ரட்டத்றற்கரண தைமகற செமறல் செட்டிகுபம், 

டு, ன்ணரர், மனன்ணரர் சதரன்ந தைமகற 

றமனங்கபறலும் இச றமனரன் கரப்தடுகறன்நது.   

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes.  

 
ගරු එස. ශ්රීත න් මහත 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இவ்ரநரண இந்ப் தைமகற றமனங்கபறசன த்மண 

station masters -தைமகற றமன அறதர்கள் - றர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள்? இங்சக தறதைரறகறன்ந உத்றசரகத்ர்கள் 

த்மண சதரீா் றர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள்? இந்ப் தைமகற 

றமனங்களுக்குச் செல்கறன்நர்கள் ங்களுக்கரண தச் 

ெலட்மடப் சதற்தக்சகரள்றல், கல்கமபப் சதற்தக் 

சகரள்றல் ந்பவுக்குத் றழ் சரற தன்தடுத்ப்தடுகறநது? 

இவ்ரநரண இமடஞ்ெல்களுக்கு த்றறல்ரன் டக்கறல் 

தறதைரறகறன்ந அல்னது அங்சகறதக்கறன்ந க்கள் தம் 

செய்மக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. ணச, சகௌ 

அமச்ெர் அர்கசப, இமக் கூடுனரகக் கணத்றல் டுங்கள்!   

அடுத்து றக தொக்கறரக, சகரளம்தறலிதந்து ரழ்ப் 

தரத்றற்குப் தைமகறம் சென்ததகறன்நது. ஆணரல், 

இனங்மகறசன றகறகக் கூடுனரண தரணத்ம 

உமத்துக்சகரடுக்கறன்ந ரழ்சற தைமகறம், இதும 

உநங்கலிதக்மக இல்னரல்ரன் 4 ஆண்டுகபரக ஏடிக் 

சகரண்டிதக்கறன்நது ன்ந ம்ததொடிர செய்றமத்ம் ரன் 

உங்கபறடம் தறவு செய்கறன்சநன். இனங்மகறசன மண 

இடங்களுக்சகல்னரம் செல்கறன்ந தைமகறங்களுக்கு first class - 

தொனரம் குப்தை உநங்கலிதக்மக இதக்கறன்நது. ஆணரல், 

ரழ்ப்தரத்றலிதந்து சகரளம்தைக்கு தகறன்ந அல்னது 

சகரளம்தறலிதந்து ரழ்ப்தரத்றற்குச் செல்கறன்ந தைமகறங் 

களுக்கு ட்டும் தொனரம் குப்தை உநங்கலிதக்மக இல்னர 

றமனம கரப்தடுகறன்நது ன்தம உங்கள் கணத்றற்குக் 

சகரண்டுதகறன்சநன்.  இனங்மகறன் தைமகறப் சதரக்கு 

த்றசன கூடுனரண தரணத்மத் தகறன்ந, தைமகறத் 

றமக்கபத்மக் கரப்தரற்தகறன்ந, அர்களுமட 

அடிரரக றபங்குகறன்ந ட தகுறக்கரண தைமகறப் 

சதரக்குத்துச் செமறசன உநங்கலிதக்மக ன், றர்க்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது? ன்தது றக தொக்கறரண சகள்றரகும்.   

அமணறட, தரணத்மக் கூடுனரக உமக்கறன்ந 

இந்ப் தறசெங்கபறல் றழ் உத்றசரகத்ர்கமப அறகரறக்க 

சண்டும். அத்துடன், அங்கறதக்கறன்ந ெரர சரறனரபற 

கபறலிதந்து station masters மக்குரண தறகபறல் றர்கள் 

ன், றறக்கப்தடுறல்மன? ன்தமத்ம் சகௌ அமச்ெர் 

அர்கள் கதத்றசன டுத்து, அந் றணங்கமப சரீா் 

ணப்தரங்சகரடு-சரீா்மத் ன்மசரடு செற்தடுத் சண்டு 

சணக் கூநற, றமநவுசெய்கறன்சநன்.   

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Sir, with regard to night train to Jaffna, we have a 

shortage of carriages and the engines. Now, under the 

Indian Credit Line, we are going to purchase 10 engines 

and 168 bogies. We have already placed the order, but it 

will take about 15 months to come to Sri Lanka. Once it 

comes, my dream is to put a night train to Jaffna. I will 

fulfill that.  
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[රු එස. ශ්රීතයන්  භවතහ] 
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ගරු එස. ශ්රීත න් මහත 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, றக்க ன்நற! அசசதரல் 

கறபறசரச்ெறறசன இதக்கறன்ந இ.சதர.ெ. ெரமனக்கரகப் 

சதரன்ணகர் தகுறறசன 5 க்கர் கரற எதுக்கப்தட்டுள்பது. அந் 

இடத்றசன எத தைற ெரமன அமக்கப்தட்டு, அற்குரற தைற 

‘தஸ்’கள் இன்தம் ங்கப்தட சண்டும். வுசெய்து அற்கரண 

எத றம உங்கபரல் ற்தடுத் தொடித்ர? 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

I will look into that.  

 
ගරු එස. ශ්රීත න් මහත 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, அத்துடன் றக தொக்கறரக, 

கறபறசரச்ெற ரட்டத்மச் செரீா்ந்ர்கமப அங்சக தற 

தைரறற்கரக றறப்தற்கும் லங்கள் றமக செய்சண்டும்.  

 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ ථහ 

යන්න. ඔඵතුභහට විනහඩි 07 හරඹක් ිකමඵනහ. 
 
 

[අ.බහ. 5.22] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩ  ජයමහ මහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ථහ යන්න අසථහ 
රඵහදීභ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතුිකයි. රු නිභල් 
සිරිඳහර ද සිල්හ ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ ඇභිකතුභහ අද 
හරඹට ළරමඳන රහයමඹන් මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) 

ඳනත් මටුේඳත ස ය ිකමඵනහ. අපි ඒ ළන එතුභහට 
සතුිකන්ත මනහ. ඒ හමේභ, ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ 
නිමඹෝජය අභහතය රු අමලෝක් අමේසිාංව භළිකතුභහටත්, ප්රහවන 

අභහතයහාංලමේ මල්ේතුභහ ඇතුළු නිරධහරින්ටත් සතුිකන්ත 
මන්න ඕනෆ.  

අපි මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත ළන ථහ 

යේදී දන්නහ, යථ හවන තදඵදඹ නිහ මොච්චය නහසිකඹක් 
මරය ලමඹන් යටට මනහද කිඹරහ. යථ හවන තදඵදඹ නිහ 
ටිනහ හරඹ මොඳභණ අඳමත් ඹනහද කිඹරහත් අපි දන්නහ. ඒ 

නිහ යජඹක් විධිඹට අඳට මේ ේඵන්ධමඹන් දළඩි විධිඹට ටයුතු 
යන්න මනහ. ඒ හමේභ, මේ ේඵන්ධමඹන් දළඩි අධහනඹක් 
මඹොමු යන්නත් මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, යට ාංර්ධන ටයුතු සිේධ 

මන්න ඕනෆ ඹේකිසි ප්රමුතහ අනුපිළිමශටයි. ඒ භභ නිතයභ 
කිඹන මදඹක්. විමලේමඹන්භ ඳසුගිඹ ඳහරන භමේදී යමට් 
ාංර්ධන ටයුතුරදී එළනි ප්රමුතහක් ිකබුමණ් නළවළ. ඒ 

ප්රමුතහ වුමණ් තභන්මේ මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹයි. යමට් 
නයහඹ ඳත්රඹ ඳළත්තකින් ිකඹරහ තභන්මේ මේලඳහරන නයහඹ 
ඳත්රඹට අනු තභයි යමට් ාංර්ධනඹ සිේධ වුමණ්. ඒට මවොභ 

උදහවයණඹ තභයි, අමප් යමට් භහර් ඳේධිකඹ ාංර්ධනඹ 
කිරීමේදී ඳසුගිඹ යජඹ බහවිත යපු නිර්ණහඹ. යමට් අ නයමේ 
සිට අමනකුත් ඳශහත්රට අධිමේීස භහර් ඳේධිකඹ 

අලයතහක් ිකමඵන ඵ අපි දන්නහ. අපි දන්නහ, මුලින්භ 

දකුණු අධිමේීස භහර්ඹ හල්ර ව භහතය දක්හ ඉදිවුණු ඵ. භභ 
කිඹන්මන් නළවළ, අධිමේීස භහර්ඹ හල්රට ව භහතයට වදපු එ 
ප්රමු නළවළ කිඹරහ. ඒ අධිමේීස භහර්ඹ භහතය දක්හ ගිඹ එ 
ළන ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, ඊටත් ඩහ ප්රමු භහර්ඹ විඹ 

යුත්මත් භධයභ අධිමේීස භහර්ඹයි. මභොද, භධයභ අධිමේීස 
භහර්ඹ නිහ යමට් තුමනන් මද ප්රමේලඹක් රයණඹ මන 
නිහ. වළඵළයි, ඳසුගිඹ රණ්ඩුමන් භධයභ අධිමේීස භහර්ඹට 

ප්රමුතහක් රළබුමණ්භ නළවළ. අමප් රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභිකතුභහ නේ කිඹන්මන්, "නුය දිසත්රික්ඹ UNP දිනන නිහ 
තභයි භධයභ අධිමේීස භහර්ඹට ප්රමුතහක් රළබුමණ් නළත්මත්." 

කිඹරහ.  

භහතය සිට වේඵන්මතොට දක්හ ඹන අධිමේීස භහර්ඹට 
ප්රමුතහක් මදනහට ඩහ, භධයභ අධිමේීස භහර්ඹට ප්රමුතහක් 

මදන්න ඕනෆ. මභොද, භහතය-වේඵන්මතොට අධිමේීස භහර්ඹට 
ඩහ භධයභ අධිමේීස භහර්මේ විලහර අලයතහක් ිකමඵන නිහ. 
නමුත්, ඳසු ගිඹ යජඹ මේ ේඵන්ධමඹන් කිසිදු අධහනඹක් මඹොමු 
මශේ නළවළ. භධයභ අධිමේීස භහර්ඹ වදනහ මනුට භහතය සිට 

වේඵන්මතොට දක්හ ඹන මොටමේ ළඩ ඳටන් ත්තහ. භහතය සිට 
වේඵන්මතොට දක්හ අධිමේීස භහර්ඹත් වදන්න ඕනෆ. ඒ මොට 
වදන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ මනොමයි අපි මේ කිඹන්මන්. වළඵළයි, 

ඊට ලින් ෆදිඹ යුතු අධිමේීස භහර් ිකමඵනහ. අද න විට න 
යජඹ කුරුණෆර දක්හ අධිමේීස භහර් මොටමේ ළඩ රයේබ 
යරහ ඉදිකිරීේ ටයුතු සිදු යමින් ඹනහ. මේ න විට අලය 

ඉඩේ අත්ඳත් ය ළනීේ ව න්දි මවීේ යරහ ඉයයි. ඒ 
හමේභ, මඳොතුවළය සිට රමදය දක්හ මොට වහත් 
මොන්ත්රහත්රුන් මතෝයහ ළනීමේ මටන්ඩර් ටයුතු අන් 

යරහ ිකමඵනහ. වළඵළයි, මේ යහඳෘිකඹ නතය යන්න ඹේ ඹේ 
ටයුතු යන රහයඹ, ඵරඳෆේ යන රහයඹ අඳට 
මඳමනනහ. ඹම ඳශහමත්, කුරුණෆර දිසත්රික්මේ ජීත් න 

භන්ත්රීයඹකු විධිඹට භධයභ අධිමේීස භහර්ඹ ඉදි කිරීභ 
රර්ිකභඹ ලමඹන් මභොන තයේ ප්රමඹෝජනත් ද කිඹන එ අපි 
දන්නහ. ර්තභහන යජමේ අභළිකතුභහමේ රර්ික ළඩ පිළිමශ 
ඹටමත් භවනුය මක්න්්ර ය නිමින් භධයභ ඳශහත ාංචහය වහ 

රර්ික රහඳඹක් ලමඹන් ාංර්ධනඹ කිරීභට අලය මුදල් 
මදන්න ජඳහනඹ එඟ මරහ ිකමඵනහ. කුරුණෆර වයවහ භමේ 
බිාංගිරිඹ රනමේ පිහිටුන අක්ය 1,200 ර්භහන්ත 

නයඹට, ඉයණවිර ාංචහය පුයයඹට භධයභ අධිමේීස භහර්මේ 
ඉදිකිරීභ ඉතහභ ටිනහ. අපි දකුණු ඳශහතට අධිමේීස භහර්ඹක් 
වළදුහ. හල්රට වළදුහ; භහතයට වළදුහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අධිමේීස භහර්ඹක් වදන්න 
ඕනෆ මිනිසුන්ට ඹන්න විතයක් මනොමයි. අධිමේීස භහර්ඹක් 

වළමදේදී ඒ භහර්ඹට භහමී රර්ික ළඩ පිළිමශකුත් 
ිකමඵන්න ඕනෆ. මිනිසුන්ට ඳහමර් ඹන්න ඕනෆ තභයි. නමුත්, 
අධිමේීස භහර්ඹක් කිඹන්මන් යට දළළන්න රමඹෝජනඹක්. ඒ 

රමඹෝජනඹට හමප්ක් යට තුශ නිසඳහදන රර්ිකඹක්, 
ාංචහය රර්ිකඹක් මොඩ නළ මඟන්න අලය ටපිටහ 
වළමදන්න ඕනෆ. නමුත් අපි දළක්මක් නළවළ, දකුණු අධිමේීස 

භහර්ඹ වදේදී එළනි ළඩ පිළිමශක් ිකබුණු ඵක්. වළඵළයි, රු 
අභළිකතුභහමේ රර්ික ඉරක්  තුශ මේ ළඩ පිළිමශ 
ිකමඵනහ. 

ඒ නිහ තභයි අපි කිඹන්මන්, භධයභ අධිමේීස භහර්ඹට 
ප්රමුතහක් මදන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  භභ අධිමේීස භහර්  
කිහිඳඹක් ළන ඔඵතුභහට කිඹන්නේ. ඳසුගිඹ හරමේ භධයභ 
අධිමේීස භහර්මේ තුන්ළනි මොට  ේඵන්ධමඹන් ඇඟිල්ර දික් 

වුණහ. තුන්ළනි මොට වහ රධහය යන්මන් ජඳහනමඹන්. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මටන්ඩර් එමක්දී මතෝයහ ත් තහයිමයි භහභ RDA එත් 
එක්,  විමලේමඹන්භ  කිරිඇල්ර ඇභිකතුභහ භඟ ථහ යරහ 
රුපිඹල් බිලිඹන 25ක් අඩු යරහ රුපිඹල් බිලිඹන 134ට ගිවිසුභ 

එශළඹිරහ ිකමඵනහ. වළඵළයි, ණඹ රධහය මදන යට විධිඹට 
ජඳහනමේ ඉල්ලීභක් ිකමඵනහ, තත් මොන්ත්රහත් භහභක් 
මභඹට ේඵන්ධ යන්න කිඹරහ. ඔවුන් මොන්ත්රහත් එ ඉදිරිඳත් 

කිරීමේදී ඹේ ඹේ නුසුදුසුේ ිකබුණත්, ප්රධහන මොන්ත්රහත්රුහට  
ළබිනට් එමන්  ඉල්ලීභක් යරහ ිකමඵනහ,  මේ අඹ මේට 
ේඵන්ධ ය ළනීභ පිළිඵ මොඹහ ඵරන්න කිඹරහ.  ප්රධහන 

මොන්ත්රහත්රුහමේ තභයි සිඹලු කීේ ිකමඵන්මන්.  තත් අඹ 
ේඵන්ධ ය න්න පුළුන් උඳ මොන්ත්රහත්රුන් විධිඹට 
මවෝ මනත් ක්රභමේදඹට. ඒ අඳට අදහශ නළවළ. අපි ගිවිසුභ 

එශළමමන්මන් ප්රධහන මොන්ත්රහත්රුහ භඟයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විමලේමඹන් මේ මිර ළන 
ථහ යේදී ඳසු ගිඹ හරමේ අමප් යජඹ ඵරඹට ඳත් මන්න 
ලින් ගිවිසුේ එශළඹුණු යහඳෘික කිහිඳඹක් පිළිඵ භභ 

කිඹන්නේ. ටයවුේ ඳහමර් මදළනි අදිඹයඹ ගිවිසුමේ මිර ණන් 
ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ   සිඹඹට 12.25ක් ළඩියි. 
තුන්ළනි අදිඹමර් සිඹඹට 15.6ක් ළඩියි. භහතය සිට වේඵන්මතොට 

මොටමේ ඳශමු අදිඹයඹ ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ සිඹඹට 
20.7ක් ළඩියි. මදළනි අදිඹය සිඹඹට 19.4ක් ළඩියි. තුන්ළනි 
අදිඹයඹ සිඹඹට 32.4ක් ළඩියි. වතය ළනි අදිඹයඹ සිඹඹට 17.9ක් 

ළඩියි. ඒ හමේභ  අමප් යජඹ ඵරඹට ඳත්න විට භධයභ අධිමේීස 
භහර්මේ ඳශමුමනි මොට වහ ඳසුගිඹ යජඹ ගිවිසුේ එශළඹිරහ 
ිකබුණහ. එඹ  සිඹඹට 22.4ක් ළඩියි. වළඵළයි,  අපි මදළනි 

මොටට මේය ඹ භහේ 13ක් මඹොදහ මන ගිවිසුේ එශළඹුණහ. 
මභහි ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ මිර ණන් ළඩි මරහ 
ිකමඵන්මන් සිඹඹට 8.046යි. දහත් ඉාංජිමන්රු 

ඇසතමේන්තුට ඩහ මොන්ත්රහත්තුක් පිරිනභන්න ඵළවළ. 
මභොද, මටන්ඩර් එමක්දී මිර ණන් ඉදිරිඳත් කිරීභ අනු මභභ 
ඇසතමේන්තු අඩු මන්න පුළුන්; ළඩි මන්න පුළුන්. 
වළඵළයි, ඳසුගිඹ හරමේ කිසිදු highway  එක් සිඹඹට 10ට ඩහ 

අඩුමන් ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ ඉවශ ගිහිල්රහ නළවළ. 
සිඹල්රභ ගිහිල්රහ ිකමඵන්මන් සිඹඹට 10ට ඩහ ළඩිමඹන්. අපි 
ඉදිරිඳත් යපු ඳශමුමනි මොටභ සිඹඹට 8යි ළඩි මරහ 

ිකමඵන්මන්. එතමොට නුය මොට මඳොතුඅයහ සිට රමදය 
මොට සිඹඹට 8.9යි. එභ නිහ භවරු ඒ මවොයභක් කිඹරහ 
මනොමඹකුත් මේල් කිඹන්න ත්තහට, ඇත්තටභ ඹව ඳහරන 

රණ්ඩු තුළින් දුන්නු අධිමේීස භහර් මොන්ත්රහත් ගිවිසුේ මදමක්භ 
ඉාංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට ඩහ සිඹඹට 10 ඉක්භරහ නළවළ. භභ 
හිතන විධිඹට මේ අපි රඵහ ත් ජඹග්රවණඹක් විධිඹට 

වුමන්න්න පුළුන්.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක්  ිකමඵනහ. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩ  ජයමහ මහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අද අමප් රණ්ඩු ඳක්මේ හිටපු භන්ත්රීයමඹක් ප්රහලඹක් 

යරහ අමනක් ඳළත්තට ඹනහ අපි දළක්හ.  එතුභහ මේ රණ්ඩු 
ළන රකිරිරහ රණ්ඩු ඳක්මේ ඉන් විඳක්ඹට ඹන 

රහයඹක් තභයි මඳන්නුමේ. වළඵළයි, ඒ මනොමයි සිදු වුමණ්. 
එතුභහ ඳසු ගිඹ හරමේ ටයුතු ශ රහයඹ ළන අිකරු 
ජනහධිඳිකතුභහ නිරීක්ණඹ යමන හිටිඹහ. එතුභහ මේ රණ්ඩු 

වදන්න; ජනහරි 08 මනිදහ ඵරඹට මමනන්න ජනහධිඳිකතුභහට 

උදේ යපු මමනක් මනොමයි. ජනහරි 08 මනිදහයින් ඳසු 
මේ රණ්ඩුට මවේත්තු මරහ යප්රහද, යදහන රඵහ ත් 
මමනක්. එතුභහට  ළන රු ජනහධිඳිකතුභහට - භභ කිේමේ 
නළවළ-  තත් භළික ඇභිකරු කිේහ,  එතුභහ ඳසුගිඹ හරමේ 

එක්ත් ජහික ඳක්මේ හභහජිමඹක් මන්නත් ටයුතු 
යන්න උත්හව යරහ ිකබුණු ඵ. ඉිකන් අද එතුභහ ගිමේ 
එතුභහමේ තටු ටි රු ජනහධිඳිකතුභහ ඳරහ අයින් ශහට 

ඳසුයි.  

ඇත්තටභ එතුභහට ඹන්න මදඹක් නළවළ, එතුභහ එශරහ 
ිකබුමණ්. අද මභතළන වීයමඹක් හමේ ප්රහලඹක් යරහ ඹන්න 

ටයුතු ශහට, රු අරුන්දි ප්රනහන්දු භළිකතුභහ මීට ික 
කිහිඳඹට ලින් ඉත් ශහ.  එමවභ ඉත් ශහට ඳසුත්, 
ඊශඟ දමේ ගිහින්  රු ජනහධිඳිකතුභහ වමුමරහ  භහ ඉල්රහ 

මන  නළත මේ යජඹට ේඵන්ධ මන්න උත්හව යමින්  
අඩරහ, මිලරිහරහ ිකබුණහ. අද මඵොමවොභ වීයමඹක් හමේ ථහ 
යරහ,  හිටපු ජනහධිඳිකතුභහට ගිහිල්රහ ළ නභසහය යනහ 
භභ දළක්හ. වළඵළයි,  අද එතුභහමේ ුවණ හඹනහ යන අරුන්දි 

ප්රනහන්දු භවත්භඹහ එදහ එතුභහට ඵළණරහ තභයි මේ ඹව ඳහරන 
රණ්ඩුට ඇවිල්රහ,  අවුරුදු මදක් මේ රණ්ඩුට  දහඹත්ඹ 
දළක්වමේ. ඉිකන් න්න ඕනෆ වුණහභ ඵයමොඹහත්  තරමොඹහ 

ය න්නහ නයහඹ අනුභනඹ යන පිරික් ඉන්නහ. භවය 
විට මේ ඳළත්මත් තත් එළනි කිහිඳ මදමනක් ඇික. ඒ 
මොල්රනුත් භවය විට  මවට අනිේදහ නමොට ඹන්න පුළුන්.  

ඒ වුරු ගිඹත් භක් නළවළ.  භවය දත් ටට වහනිඹක් 
යනහ. ඒ දත් රහ දළමුහභ ට සුේද මනහ. එමවභ 
නළත්නේ තභන්මේ ලරීයඹ නිමයෝීස මනහ. එමවභ ළරවුණු 

දතක් විධිඹට තභයි භට අරුන්දි ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ 
වුමන්න්න පුළුන්. අමප් ඇම  ඹේ විබීජඹක් ිකබුණහ නේ,  
එභ විබීජඹ ඉත්මරහ ගිඹහ කිඹරහ තභයි භට කිඹන්න 

පුළුන්භ ිකමඵන්මන්. තත් විබීජ නළතුහ මනොමයි, තත් 
කිහිඳඹක් ිකමඵනහ. ඒහත් ඉදිරිමේ දී ඉත් මරහ මේ ඹව 
ඳහරන යජඹ ලක්ිකභත් මයි කිඹහ භහ ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. භට 
ථහ යන්න අසථහ රඵහදීභ ළන ඔඵතුභහට සතුිකන්ත 

නහ.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුිකයි. 

මීශඟට, රු ඉහක් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට විනහඩි 

13 හරඹක් ිකමඵනහ.  

 
[අ.බහ. 5.32] 

 
ගරු ඉෂ්ඨක්  හුමන් මහත 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත ේඵන්ධ 
ථහ යන මේ මරහමේ අමප් රු ඇභිකතුභහත් බහමේ සිටීභ 

ළන භහ තුටු නහ.  රාංහමේ දළනට  private bus 18,000ක් 
ප්රහවන ටයුතුර මඹමදනහ. ඒ හමේභ CTB  ඵසයථ 8,000ක් 
ප්රහවනමේ මඹමදනහ. අමප් මදභශ ජහික න්ධහන 

භන්ත්රීතුභහත් වන් ශ ඳරිදි short areaර ඵසයථ 2,700ක් 
ඳභණ තභයි ප්රහවනමේ මඹමදන්මන්. ඒ හමේභ දළනට CTB  
ඵසයථ 2,000ක් ඳභණ තභයි ේ භට්ටමින්  ප්රහවනමේ මඹදනහ 

අඳට දකින්න පුළුන් න්මන්. නමුත් අඳට කිඹන්න වරි දුයි. 
1948 අමප් යට නිදව රඵහ ත්තත්, අමප් දරුන්ට ඳහල් ඹන්න 
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ඵස යථඹක් ඳහ නළික භවය දුසය ේභහන තභත් දකින්න 

ිකමඵනහ. උදහවයණ ලමඹන් කිඹනහ නේ, භහ  නිමඹෝජනඹ 
යන භමේ රදයණීඹ අනුයහධපුය දිසත්රික්මේ මවොමයොේඳතහන 
ඵර ප්රමේලමේ ිකඹිරිඹත්තහර, භහතළ, අලිකිඹුරහර, ඒ 
හමේභ මුකිරිඹහ, දවනළක්කුළ, ළලිමොල්රෆ කිඹන ඵර  

ප්රමේලර ේ භට්ටමින් ිකමඵන්මන් ඳහල් මද තුනක් ඵත් 
අඳට දකින්නට රළමඵනහ. ඒ හමේභ අනුයහධපුය දිසත්රික්මේ  
විරච්චිඹ, ඳදවිඹ, ළබිිකමොල්රහ, ඹහන්ඔඹ, ඳලුසළ, 

මරන්බිුමණුළ  හමේ ේර  ඳහල්රට ශභයින්ට මේරහට 
ඹන්න ඵළරි ප්රලසනඹක් ඇිකමරහ ිකමඵනහ. ඒට මවේතු තභයි 
ප්රහවන ක්මේත්රමේ ිකමඵන දුර්රභ. වළභ මනහභ මුදල් වේඵ 

යන විධිඹට තභයි  ප්රහවන ක්මේත්රඹ ේඵන්ධ ටයුතු 
යන්මන්. අපි යජඹක් වදරහ ඹේකිසි භට්ටභකින් ප්රහවන මේඹ 
දියුණු යරහ  ජනතහට මදන්න ඕනෆ නිහ තභයි ඒ මනුමන් 

අභහතයහාංලඹක් පිහිටුරහ ටයුතු යන්මන්. ඵස යථ 18,000ක් 
ඵහයදීරහ ිකමඵනහ. ඒ අඹට routes දීරහ ිකමඵන්මන් ජනතහට 
වනඹක් රඵහ මදන්න ඕනෆ නිහයි.  

රු ඇභිකතුභනි, භභ ථහ යන්මන් භහ  නිමඹෝජනඹ යන 
භමේ රදයණීඹ අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ ළනයි. නමුත් මුළු යමට්භ 

ප්රහවන ක්මේමත්රේ මේහමේ ප්රලසන අද ඇිකමරහ ිකමඵනහ. 
ශභයින්ට මරහට ඳහරට ඹන්න ඵළවළ. ජනතහට  තභන්මේ 
ටයුතු මරහට ය න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද  යට තුශභ 

ඇිකමරහ ිකමඵනහ. රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහ දක් 
ඇභිකයමඹක්.  මේ ඉදිරි අවුරුදු තුන හරඹ තුශත් භහ වන් 
ශ  දුසය ේභහන ව භහ වන් මනොශ ේභහනර ඇික 
ප්රහවන ළටලු ේඵන්ධමඹන් CTB මවෝ private ඵස 

භහේරට ථහ යරහ, වරිඹහහය ඒ ප්රහවන ළටලු විඳීභට 
ඔඵතුභහ ටයුතු යන්න  කිඹන එ තභයි භමේ මෞයණීඹ 
ඉල්ලීභ න්මන්.  එදහ යුේධඹ නිහ ජනතහ මිඹගිඹහ, ඩාඩනඹට 

ඳත් වුණහ. නමුත් අද ප්රහවන ක්මේත්රඹ ර්රිත සිදුන අනතුරු 
නිහ දසින් ද මිනිසුන් භළමයන රහයඹ අඳට දකින්නට 
රළමඵනහ.  

2006 සිට 2016 දක්හ රිඹ අනතුරු නිහ මිඹ ගිඹ මිනිසුන්මේ 
ප්රභහණඹ ඵළලුමොත් 2006 අවුරුේමේදී 2,069 මදමනක් භළරිරහ 

ිකමඵනහ. 2016 අවුරුේමේ 2,773 මදමනක් රිඹ අනතුරු නිහ 
භළරිරහ ිකමඵනහ. රිඹදුයන්මේ ළරැදි නිහ දසින් ද ජනතහ 
භළමයන රහයඹ අඳට දකින්න පුළුන්. මරෝමේ යටල් දිවහ 

ඵරනමොට අමප් යට නිදව රළබ යටක්. ශඟදී භමේ මවෝදය 
භන්ත්රීරු 12 මදමනක්, 13 මදමනක් භඟ භහ චීනඹට ගිඹහ; 
සිාංප්පූරුට ගිඹහ. ජඳහනඹ ළන අඳ ථහ යනහ; භළමල්සිඹහ 

ළන ථහ යනහ; මරෝමේ වළභ යටක් ළනභ අඳ ථහ 
යනහ.  

රු ඇභිකතුභනි, නමුත් අමප් යමට් ප්රහවන මේඹ රදහඹේ 
රඵන රඹතනඹක් විධිඹට තභයි ඳත්මරහ ිකමඵන්මන්. රදහඹේ 
රඵන රඹතනඹක් විධිඹට මනො, භවජන මේමඹක් මන්න 

පුළුන් න විධිඹට අමප්  රාංභ මේඹ  වහ මඳොදු ප්රහවන මේඹ 
ඳත් මන්න ඕනෆ. නමුත් අද නමොට ඹ අවුරුදු 18ක් ව වි 
මභොක්ද යන්මන්? ඔවුන්ට ඵය හවන  licences රඵහ මදනහ. 

ඒ ළරැදි ළඩක්.  එාංරන්තඹ ත්මතොත්, ඹ අවුරුදු 25ට ළඩි 
අඹට තභයි ඒ යමට් ඵය හවන licences රඵහ මදන්මන්. අද  
licence එ විධිඹට අඳ මඳොඩි හඩ් එක් රඵහ මදනහ. අද 

මඳොලීසිඹ ළරැදිහයඹන් අල්රන රහයඹ අඳට දකින්න පුළුන්. 
අනික් යටර ප්රසිේධිමේ මඳොලීසිඹ ළරැදිරුන්ට දඬුේ රඵහ 
මදනහ. හවනඹ ධහනඹ යන speed එ ඵරරහ, එළිපිට තභයි 
මඳොලීසිඹ ළරැදිහයඹන් අල්රන්මන්. නමුත් අද එමවභ මනොමයි. 

ළරැදිරුන් අල්රන්න මඳොලීසිඹ ළමල් අසමේ වළාංගිරහ 
ඉන්නහ. මොමවේ මවෝ මොඩනළගිල්රක් අසමේ ඉරහ ඳහයට 

දුමන ඇවිල්රහ මීටර් එ මඳන්නහ. එතමොට ළරැදි යන 

මනහ වරි භහර්ඹට ඹන්මන් නළවළ. රදහඹභ උඳඹන 
රඹතනඹක් විධිඹට තභයි මේ ප්රහවන මේඹ ටයුතු යන්මන්. 

රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහ ප්රහවන වහ සිවිල් ුවන් මේහ 
ඇභික වළටිඹට ඉන්න හරමේදී මේ  licences මදන ක්රභඹ මනස 

යරහ, ළරැදි යන අඹට දඬුේ රඵහ මදන ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භ 
යන්න.  භසතඹක් විධිඹට ත්මතොත් එාංරන්තඹ ව ජඳහනඹ 
ළනි යටර ප්රහවන ක්මේත්රඹ අද නමොට දියුණු මන්න 

මවේතු තභයි, යථ හවන ළරැදි යන අඹට රකුණු mark කිරීභ.  

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු භන්ත්රීතුභහ, මේ ඳනත් මටුේඳමත් එමවභ රකුණු mark 
යන්න න්ිකඹක් ඇතුශත් ය ිකමඵනහ. 

 
ගරු ඉෂ්ඨක්  හුමන් මහත 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
අනිහර්ඹමඹන් ඒ හයණඹ ඇතුශත් යන්න ඕනෆ. එභ 

හයණඹ මේ ඳනත් මටුේඳතට ඇතුශත් කිරීභ ේඵන්ධමඹන් 
භහ ඔඵතුභහට සතුිකන්ත නහ.  

ළරැේදක් වුමණොත් ඔහුමේ රිඹදුරු ඵරඳත්රඹ ේපූර්ණමඹන්භ 

අමවෝසි යරහ, අමනක් අඹට නිදව රඵහ මදන්න ටයුතු 
යන්න. රුපිඹල් මදට මිනී භයන යුඹක් අද ඇිකමරහ 
ිකමඵනහ, රු ඇභිකතුභනි. අඳත් භව ඳහමර් වළභ දහභ ඹනහ; 

එනහ. අපි භව ඳහමර් ඹනමොට ඕනෆභ තළනදී අත 
එමේමොත් ඵස එ අඳට නත්නහ. රුපිඹල් මදට වුණත් 
ඵස එ ඕනෆභ තළන නත්නහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඇභික 

වළටිඹට සිටින හරඹ තුශදී මවෝ අලය සථහනර ඳභණක් ඵස 
නත්න්න - stop යන්න -  bus stops වදරහ භීසන්මේ 
රයක්හට අලය ටයුතු යන්න. මොශම, භහතය, 

වේඵන්මතොට, භඩරපු, ඹහඳනඹ වුණත් ත්මතොත් අමප් 
ජනතහට නිදවමේ භව ඳහය අයිමනන්ත් භන් යන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹක් අද නමොට උදහමරහ ිකමඵන රහයඹ අඳට 
දකින්න පුළුන්. ඒ නිහ අඳ මේ සිඹලු මේල් මනස යන්න 

ඕනෆ. එමවභ මනස මශොත් විතයයි අමප් යමට් මේ මිනී භයන 
යුඹ නළික යන්න පුළුන් න්මන්. ඒ රහයඹට නීික මනස 
මශේ නළික වුමණොත් 2016 අවුරුේමේදී රිඹ අනතුරු නිහ මිඹ ගිඹ 

2,733ක් ව මිනිසුන්  ාංයහ 2017 අවුරුේද නමොට 3,000ට 
ඩහ ළඩි මන්න පුළුන්.  

භට ගිඹහභ වළභ දහභ භශ මදයක් දකින්න පුළුන්. ඔවුන් 

මභොන මවේතුක් නිහද, මිඹ මොස සිටින්මන්? රිඹ අනතුරු නිහ 
තභයි ඔවුන් මිඹ ගිහිල්රහ ිකමඵන්මන්. කුඩහ ඹමේ ඳසු න අඹ 
තභයි හුඟක් භළමයන්මන්. භව ඳහමර් ඹන SLTB buses ව 

private  busesර ළඩ යන රිඹදුයන්මේ ළරැදි තභයි අඳට 
හුඟක් දකින්න රළමඵන්මන්.  

අවුරුදු වතට ලින් භහ ඉන්දිඹහට ගිඹහ භට භතයි. 
ඉන්දිඹහමේ භවහ විලහර ප්රහන්ත ිකමඵනහ. ඉන්දිඹහට ගිඹ 

අසථහමේදී භහ හර් එමක් පිටු ඳ තභයි ගිමේ. නමුත් දහත්, 
මොතළනදීත් අඳට ප්රලසනඹක් ඇික වුමණ් නළවළ. ඒ යමට් 
රිඹදුරු භවත්රු විනඹරු තභන්මේ ටයුතු ශ රහයඹ 

අඳ දළක්හ. නමුත් අමප් යමට් සිටින රිඹදුරු භවත්රු ළන අඳ 
දුක් නහ. මභොද, ඔවුන්ට කිසිභ විනඹක් නළවළ.  

පිට යටරට ගිහින් එන රාංහමේ අඹ හමේභ පිට යටින් එන 

අඹ Bandaranaike International Airport එමන් ඵළවළරහ 

145 146 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඹහඳනඹට ඹනහ නේ ඇස වමන ඹන්මන්. ඇයි? බඹයි. ඒ 
විධිඹට තභයි රිඹදුරු ටයුතු යන්මන්. මිනී භරු යුඹක් ඇික 
මරහ ිකමඵන්මන්. රු ඇභිකතුභනි, එභ නිහ භභ ඔඵතුභහමන් 

මෞයමඹන් ඉල්ලීභක් යනහ. අනුයහධපුය දිසත්රික්මේ 
ිකමඵන සිඹලුභ bus stands ඳයණ මරහ ිකමඵනහ, ළකියහ, 
අනුයහධපුයඹ, මවොමයොේඳතහන, ළබිිකමොල්රෆ, ඳදවිඹ හමේ 

ඒහ. නමුත් Medawachchiya bus stand එ ශඟදී වදරහ විෘත 
යරහ ිකමඵනහ.  

අමනක් සිඹලුභ  bus stands භඩු විධිඹටයි ිකමඵන්මන් රු 
ඇභිකතුභනි. එභ නිහ රදහඹේ රඵන අභහතයහාංලඹක් ලමඹන් 
මනොමයි අමප් යටට මේඹක් ඳඹන අභහතයහාංලඹක් වළටිඹ ට 

ඔඵතුභහමේ අභහතයහාංලඹ ටයුතු යන්නට ඕනෆ. භභ දන්නහ 
විධිඹට ඔඵතුභහ ටයුතු ශ වළභ අභහතයහාංලඹභ දක් විධිඹට 
ළඩ ටයුතු යරහ ිකමඵනහ. රු ජනහධිඳිකතුභහත්, රු 

අභළිකතුභහත් ඔඵතුභහ ඳත් මශේ නිේභ ඇභිකයමඹක් 
විධිඹට ඉරහ ඹන්න මනොමයි, මේ යටට ඹේකිසි ළඩ මොටක් 
යන්නයි. අවුරුදු මදක් ඔඵතුභහ ත යරහ ඉයයි. ඉිකරි 

අවුරුදු තුන ඇතුශත අමප් යට මරෝඹත් භඟ ඉදිරිඹට ඹන විධිඹ 
ළන විලහර උනන්දුකින් මරෝඹහ ඵරහමන ඉන්නහ. මරෝඹ 
ඹන විධිඹට අපි ඉදිරිඹට ගිමඹොත් තභයි අඳට දියුණුක් රඵන්නට 

පුළුන් මන්මන්. භභ භමේ රදයණීඹ අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ 
ළන විතයයි ථහ යන්මන්. නමුත් භසත යමට්භ ප්රලසන 
ිකමඵනහ.  

රු ඇභිකතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරි Budget එමන් ළඩිපුය ල්ලි 
ඉල්රහ න්න. එමවභ නළික අපිට මේ කිඹන විධිඹට ළඩ ටයුතු 

යන්නට ඵළවළ. මොච්චේ ල්ලි ප්රභහණඹකින් bus depots 
වදන්නට ඵළවළ,  bus stands වදන්නට ඵළවළ, ප්රහවන ක්මේත්රඹ 
වදන්නට ඵළවළ. එමවභ නේ ඊශඟ අවුරුදු තුන ඇතුශත  ඔඵතුභහට 

විමලේ විධිඹට ටයුතු යන්නට මනහ.  

අපි ේරට ගිඹහභ මප්නහ ඵස නළතුේමඳොශක් නළවළ, අමප් 
ශභයි ස ඹට ඉන්මන්. ඉසමෝමල් ඹන අමප් ශභයින්ට ඹන්න 
මවො භහර් නළවළ. භභ ඔඵතුභහට කිඹපු විධිඹට අනුයහධපුය 

දිසත්රික්මේ ප්රහවන ක්මේත්රඹ දුර්ර විධිඹටයි ිකමඵන්මන්. 
ඔඵතුභහ ව නිමඹෝජය ඇභිකතුභහ විමලේ උනන්දුකින් ඒ වහ 
භළදිවත්මරහ අලය ටයුතු යන්න.  

 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි 2ක් ිකමඵනහ. 
 

ගරු ඉෂ්ඨක්  හුමන් මහත 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
භට ත විනහඩි තුනක් මදන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

දළනට මඳෞේලි ඵස 18,000ක් දුනහ, රාංභ ඵස 

60,000ක් දුනහ. මභඳභණ ඵස ප්රභහණඹක් ධහනඹ මේදීත් 
අමප් ේර ශභයින්ට ඹන්න ඵස එක් නළිකමොට අපිට දුක් 
නළේද? අපි මවො හවනර ඹන විට ඒ අඹට SLTB ඵසර මවෝ 

ගිහින්, හභහනය ඵසර මවෝ ගිහින් මරහට ඉසමෝරඹට 
ඹන්න ඵළරි නේ ඒ අඹ ඉදිරිඹට ඹන්මන්  මොමවොභද?  Air-
conditioned buses අලය නළවළ. භමේ අනුයහධපුය දිසත්රික්මේ 

රදයණීඹ ජනතහමේ දරුන්ට හභහනය ඵස එ මවෝ ගිහින් 
අධයහඳනඹ රඵහ න්නට පුළුන් විධිඹට, මරහට ඳහරට 
ඹන්නට පුළුන් විධිඹට ටයුතු රහ මදන්න කිඹරහ 

මෞයමඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. භභ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ, අමප් 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභිකතුභහ ව එතුභහමේ නිමඹෝජය 

ඇභිකතුභහ ඉදිරි අවුරුදු තුන ඇතුශතදී යමට් ප්රහවන ක්මේත්රඹ 
තුශ ිකමඵන සිඹලුභ ප්රලසන නිළයදි යමන, රදහඹේ උඳඹන 
අභහතයහාංලඹක් විධිඹට ඩහ මේහ ඳඹන අභහතයහාංලඹක් විධිඹට 
ල්ඳනහ යමින්, ළයදි යන්මන් නළික අභහතයහාංලඹක් විධිඹට 

රිඹදුයන්මේ ළයදි වුමනහමන අලය ටයුතු යයි කිඹරහ. 

රු ඇභිකතුභනි, 2016දී  සිදු වුණු භයණ ාංයහ  ඔඵතුභහ 
මභභ  අභහතයහාංලඹ බහය ඇභිකයඹහ සිටිේදී 2020 න විට අඩු 

යහවිඹ කිඹහ  භභ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒට මවේතු තභයි, 
ඔඵතුභහ විමලේ උනන්දුක් දක්රහ අද මභභ ඳනත් මටුේඳත 
ඉදිරිඳත් ය ිකබීභ. නළත්නේ ඔඵතුභහට මභළනි ඳනත් 

මටුේඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න අලය න්මන් නළවළ. යටභ 
ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් මවො ප්රහවන මේඹක්. මිනී භයන්මන් 
නළික යුඹක්.  රුපිඹල් මදමක් හසිඹට මිනී භයපු යුඹ අද නළික 

යරහ ිකමඵනහ.  රු ජනහධිඳිකතුභහමේත්, රු 
අභළිකතුභහමේත් ාංල්ඳඹ තුශ ඉදිරිමේදී අමප් ඹව ඳහරන යජඹ  
රසනට භන් යන්න ඕනෆ නිහ තභයි ඔඵතුභහ මභළනි ළඩ 
පිළිමශක් ඉදිරිඳත් ය ිකමඵන්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට මරහ රඵහ දීභ ළන 
ඔඵතුභහට සතුිකන්ත මනහ. ඒ හමේභ  මභභ විමලේ ළඩ 
පිළිමශ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන රු ඇභිකතුභහටත් සතුිකන්ත 

මනහ. මේ ළඩ පිළිමශ ඹටමත්  රු ඇභිකතුභහ ඉදිරිමේදී 
භමේ අනුයහධපුය දිසත්රික්මේ රදයණීඹ දරුන් මනුමන් 
අලය ටයුතු යහවිඹ කිඹහ ඵරහමඳොමයොත්තු මමින්  භභ මු 

න්නහ.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. 
You have seven minutes. 

 

[தற.த. 5.47] 

 

ගරු අ. අ වින්ේ කුමර් මහත 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

Thank you, Hon. Presiding Member. 

இன்த ரங்கள் சரட்டரர் ரகணம் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

சரடர்தரண றரத்றல் கனந்துசகரண்டு கதத்துக்கமப 

தொன்மத்துக்சகரண்டிதக்கறன்சநரம். ரட்டில் சதரக்குத்துச் 

ெட்டம் ெரறரக றமனறதத்ப்தட சண்டும்; றதத்துக்கபற்ந 

ரகணப் சதரக்குத்து இடம்சதந சண்டும்; அதெடரக 

க்களுக்கு ன்ம தக்கசண்டும் ன்ந தல்சத 

சரக்கங்கசபரடுரன் ரங்கள் இமணச் செய்து தகறன்சநரம். 

இன்த சகௌ அமச்ெர் றல் ெறநறதரன  ெறல்ர 

அர்கபறணரல் தொன்மக்கப்தட்டிதக்கும் சரட்டரர் ரகணம் 

றதத்ச் ெட்டதோனத்றல் க்கள் னன் ெரர்ந் தல்சத றடங்கள் 

உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ணறதம், ரங்கள் இறசன 

இன்தசரத றடத்மத்ம் தரர்க்கசண்டும். ரங்கள் தல்சத 

கட்டங்கபறல் அவ்ப்சதரது இந் ரட்டின் சதரக்குத்துச் 

ெட்டத்றல் றதத்ங்கமப சற்சகரண்டு ந்ரலும் 

வ்பவுரன் தைற ெட்ட றறகமப ற்தடுத்றணரலும் 

அற்மநச் ெரறகள் ெரறரண தொமநறல் கமடப்தறடிக்கரறட்டரல், 

ெட்டங்கமபத் றதத்துறசனர அல்னது ெட்டங்கமப 

ஆக்குறசனர ந்ப் ததம் இதக்கரது. ஆகச, ரங்கள் த 

செய்த்ம் ெரறகமபச் ெட்டத்றதெடரக ட்டும் ண்டிக்க 

தொடிரது; அற்கரண ரய்ப்தைகள் இல்மன.  
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[රු  ඉහක් යහුභහන්  භවතහ] 
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இன்த இந் ரட்டின் கரல் துமநறல் சதரக்குத்துப் 

தறரறவு ன்த எத ணறரண தறரறவு இதக்கறன்நது. அந்ப் 

தறரறறலுள்ப கரல் துமநறணர் சதரக்குத்துடன் சரடர்தைதட்ட 

கடமகபறல் ஈடுதட்டுதகறன்நரர்கள். இதந்ரலும், து கரல் 

துமநறதெடரக இந் ரட்டில் சதரக்குத்துச் ெட்டத்ம லதம் 

அமணத்துச் ெரறகளுக்கும் ண்டமண ங்கக்கூடி எத 

றமனம இதக்கறன்நர? ன்த சகட்டரல், அற்கு “இல்மன” 

ன்தரன் தறல் கூநசண்டும். கரம், வீறகபறல் 

ரகணங்கபறன் ண்றக்மக ரளுக்குரள் அறகரறத்துக்சகரண்டு 

செல்கறநது. து ரட்டிலுள்ப ரகணங்கபறன் ண்றக்மகக் 

சகற்த தரமகள் இல்மன. தரமகபறல் அறகரண ரகணங்கள் 

செல்ரல் சதரக்குத்து சரறெல் ற்தடுகறன்நது. தரமகபறல் 

தறக்கும் ரகணங்கபறன் ண்றக்மக றக உச்ெக்கட்டத்றல் 

இதப்தன் கரரக அற்மநச் ெரபறக்கக்கூடி அபவுக்கு 

து கரல்துமநறணர் இல்மன. ஆறதம் , ரன் அர்கமபக் 

குமநகூந றல்மன. கரம், து கரல் துமநறணதக்கும் 

எத ம்தை இதக்கறன்நது; அர்கபரல் ெரபறக்கக்கூடி ஏர் 

ல்மனறதக்கறன்நது. இந் ல்மனம லநற அர்கபரலும் 

மத்ம் செய் தொடிரது ன்ந ரர்த்த்ம ரங்கள் 

தைரறந்துசகரள்ப சண்டும்.  

இந் ரட்டின் எவ்சரத தறமஜத்ம் ெட்ட றட்டங்கமப 

றத்து அற்சகற்த டக்க சண்டும். அதுரன் ரர்த்ம்; 

அதுரன் சம. ஆணரல், இன்த ெரறகமபப் சதரதத் 

மறசன அந் றமனம இதக்கறன்நர? ன்த தரர்த்ரல், 

சததம்தரனரணர்கள் அவ்ரத இல்மன ன்ததுரன் உண்ம . 

இன்த இங்கு சதெற தனதம் தனறரண கதத்துகமப 

தொன்மத்ரர்கள். சதசண தௐதரய்க்கரகவும் ெத்றற்கரகவும் 

செரச்ெ இனரதத்ம சரக்கரகக்சகரண்டு க்கபறன் உறர், 

தத்றல் தரக மக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகச, 

ெரறகள் இந் றடத்றல் சுரகச ெறந்றத்து ெரறரண 

தொமநறசன சதரக்குத்து றறகமபக் கமடப்தறடிக்க சண்டும். 

ெட்டத்மக் சகரண்டுததெடரக ட்டும் ந்க் கரனத்றலும் 

இந் றமனமம ரற்ந தொடிரது. ெரறகமபப் 

சதரதத்பறசன, “க்கபறன் உறசரடு றமபரடுகறன்சநரம்” 

ன்ந றடம் அர்கபறன் ணறசன றக ஆரகப் 

தறசண்டும். அமணப் தற மப்தற்கரண சமனப் 

தரடுகமப அசு சற்சகரள்ப சண்டும். சதசண ெட்டத்ம 

இற்நறணரல் ட்டுீா்ம் சதரதுசண ரன் றமணக்கறல்மன. 

அர்கமப ல்றப்தடுத் சண்டும். அரது, ெரறகளுக்கு 

அவ்ப்சதரது ஆசனரெமணகமப ங்குதெடரக - 

சதரறப்ததெடரக இந்த் தகபறலிதந்து அர்கமப 

லட்சடடுக்க தொடித்ம். இமண தம் நக்கவும் தொடிரது, 

மநக்கவும் தொடிரது. 

றசெடரக தஸ் சதரக்குத்ம டுத்துக்சகரண்டரல், 

இன்த தஸ்கபறசன - அது இனங்மக சதரக்குத்துச் ெமதக்குச் 

செரந்ரண தஸ் ண்டிகபரக இதக்கனரம், அல்னது ணறரர் 

துமநக்குச் செரந்ரண தஸ் ண்டிகபரக இதக்கனரம் - 

தறப்தர்கள் தஸ்வல் நறது தொல் லண்டும் ங்கபது 

தம் தொடித்ம்ம து உறமக் மகறசன தறடித்துக் 

சகரண்டிதக்கறன்ந எத றமனமறதக்கறன்நது. சணன்நரல், 

இன்த இனரதத்ம சரக்கரகக்சகரண்டு, க்கபறன் உறமப் 

தம் மக்கறன்ந எத றமனம இந் ரட்டிசன 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. இமணத் டுக்க சண்டும். ெட்டத்றதெடரக 

ட்டும் இமணச் செய் தொடிரது. அற்குப் தைநம்தரக ரன் 

ற்சகணச கூநறதுசதரன counseling செய்சண்டும். 

அரது, அவ்ப்சதரது ஆசனரெமணகமப ங்கற, அர்கமப 

ல்றப்தடுத் சண்டும். அவ்ரத செய்ரல் ரத்றச இந்ப் 

தறச்ெறமணறலிதந்து ரங்கள் லப தொடித்ம்;  ப்தறக்க தொடித்ம். 

"ரகணம் ஏட்டும் குறமப் தரர்த்து ெரறகளுக்கரண அதறப் 

தத்றங்கள் ங்கப்தடுகறன்நண. அசணரடு து கடம 

தொடிந்துறட்டது. அற்குப் தறநகு அர்கள் சுரகச் ெறந்றத்து 

செற்தட சண்டும்” ன்த அெரங்கத்றணரல் செரல்ன தொடித்ம். 

ஆணரல், து ரட்டிசன அந் றமனம இல்மன. அரது, 

சததம்தரனரணர்கபறடம் அவ்ரத ெறந்றத்துச் செற்தடும் 

ன்ம கறமடரது; ன்ணறச்மெரகச் செற்தடும் எத 

றமனமரன் இதக்கறன்நது. ஆகச, ரங்கள் இமணக் 

கதத்றற்சகரண்டு ெட்டத்ம இன்தம் லறப்தடுத் சண்டும். 

அதுரத்றல்ன, ரன் ற்சகணச கூநறதுசதரன அர்களுக்கு 

அவ்ப்சதரது ஆசனரெமணகமபத்ம் ங்க சண்டும். 

இன்த சதரக்குத்துப் தறரறவு கரல்துமநறணர் ஆங்கரங்சக 

றன்த, த செய்த்ம் ெரறகளுக்கரண ண்டமணகமப 

ங்கறதகறநரர்கள். இது சதரதுரணல்ன. சபறரடுகபறசன 

ஆங்கரங்சக 'கர'க்கள் சதரதத்ப்தட்டு, த செய்த்ம் 

ெரறகள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டு, தறப்தடுகறநரர்கள். அவ்ரத 

செய்தெடரக து ரட்டிசன நறமக்கும் ெரறகபறன் 

ண்றக்மகம சகுரகக் குமநக்க தொடித்ம்.  

இணறன் ரகணம் தமக் கடரரகும் ன்தது இந்துக்கள் 

ன்ந மகறசன ங்களுமட ஏர் லகரகும். ஆணரல் 

இனங்மகமப் சதரதத்மறசன தம ரடும் அல்ன, 

சசநந் றதகதொம் அல்ன, தஸ் ண்டிகளும் தொச்ெக்க 

ண்டிகளுச இணறன் ரகணரக இன்த ரநறப்சதரறதக் 

கறன்ந றமனம ற்தட்டிதக்கறன்நது. இன்த தத்றரறமகம 

டுத்துக்சகரண்டரலும் ெரற, ரசணரலிமக் சகட்டரலும் ெரற, 

ங்கரது றதத்து ற்தட்டசன்நரல், அது றச்ெரக தஸ் 

ண்டி றதத்ரக இதக்கும் அல்னது அந் றதத்றசன 

தொச்ெக்கண்டி ெம்தந்ப்தட்டரக இதக்கும். இல்னரறட்டரல் 

அது சரட்டரர் மெக்கறசபர அல்னது துறச்ெக்கண்டிசர 

ெம்தந்ப்தட்டரக இதக்கும். இவ்ரத து ரட்டிசன இந் 

றமனமரணது றகவும் சரெரண றமனம அமடந்து 

சகரண்டிதக்கறன்நது. ரங்கள் வ்பவுரன் வீறகமப 

அகனப்தடுத்றணரலும்  தைதுப்தறத்ரலும் தைறரக வீறகமப 

றர்ரறத்ரலும் இந் அனத்றலிதந்து லளும் ன்ம து 

ரட்டில் கறமடரது. ஆகச, ெரறகள் ெரறரக ரகணங்கமபச் 

செலுத்துதெடரகவும் ெட்டத்ம றப்ததெடரகவுச இந் 

றமனமக்கு ரங்கள் தொற்தப்தைள்பற மக்கதொடித்ம்.  

இன்த சதரக்குத்து அமச்ெரக இதக்கறன்நர் ணது 

ரட்டத்மச் ெரர்ந்தம் ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்ெறறன் 

ததுமப ரட்ட அமப்தரபதரண சகௌ றல் ெறநறதரன  

ெறல்ர அர்கள். ணக்கு அரறன் றநம தற்நற ன்நரகச 

சரறத்ம். ந் அமச்மெப் சதரதப்சதற்நரலும் அமணத் 

றநம்தட டத்தும் ல்னம அரறடம் இதக்கறநது. 

மணர்கமபறடத் றநம றக்க ஏர் அமச்ெரக ரன் 

அமப் தல்சத ெந்ர்ப்தங்கபறல் தரர்த்றதக்கறன்சநன். 

ஆகச, சதரக்குத்து அமச்மெப் சதரதப்சதற்நறதக்கும் அர், 

சதரக்குத்துத் துமநறல் சன்சலும் ல்ன அதறறதத்றகமப 

ற்தடுத்சண்டும். சதரக்குத்துடன் சரடர்தைமட 

ெட்டறட்டங்கமபச் ெரறகள் றக சரீா்த்றரகக் கமடதறடிக்கும் 

றமனமம ற்தடுத்சண்டும். இவ்ரத செய்தெடரக 

ரங்கள் து ரட்டிசன சரட்டரர் ரகணச் ெட்டத்ம அல்னது 

சதரக்குத்துச் ெட்டத்மச் ெறநந் தொமநறல் அதொல்தடுத்க் 

கூடிரக இதக்குசன்த கூநற, ெந்ர்ப்தபறத்மக்கு ன்நற 

சரறறத்து, றமடசததகறன்சநன்.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට, රු (භවහචහර්ඹ) රු භහයසිාංව භවතහ.  ඔඵතුභහට  
විනහඩි 12ක් ිකමඵනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

[අ.බහ. 5.56] 

 

ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉතහභ ළදත් ඳනත් 
මටුේඳතක් හච්ඡහට බහජන න මේ මරහමේ භටත් චන 
කිහිඳඹක් ථහ යන්නට අසථහ රළබීභ ළන න්මතෝඹට 
ඳත් මනහ. විමලේමඹන්භ මභෝටර් හවන (ාංමලෝධන) ඳනත් 

මටුේඳත අපි ෆමවන හරඹක් ිකසමේ ඵරහ මන සිටි ඳනත් 
මටුේඳතක්. ඒ නිහ මේ ඳනත් මටුේඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ේඵන්ධමඹන් රු ඇභිකතුභහටත්, අභහතයහාංලමේ මල්ේතුභහ, 

මභෝටර්  හවන මොභහරිස ජනයහල්තුභහ ඇතුළු සිඹලු මදනහටත් 
අපි සතුිකන්ත මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ ඳනත් මටුේඳමත් 
ිකමඵන ඹේ ඹේ හයණහ ේඵන්ධමඹන් අපිත් අදවස ඉදිරිඳත් 
යන්න ළභළිකයි. විමලේමඹන්භ එයින් ප්රධහන හයණඹ වළටිඹට 

මභභ ඳනත් මටුේඳත ඹටමත් අලුිකන් ක්රිඹහත්භ න දඩ රඵහ 
ළනීමේ ක්රභමේදඹන් වහ  නවීන උඳයණ ඔසමේ ූදදිතඹන් 
වුමනහ ළනීභ සිදු ශ යුතු මනහ. මේ වහ යථ හවන ළරැදි- 

 

ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මේ අසථහමේ වුරුන් මවෝ රු 
භන්ත්රීයඹකු මරහනඹ වහ රු එඩ්ඩ් ුවණමේය 
භන්ත්රීතුභහමේ නභ මඹෝජනහ යන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

"රු එඩ්ඩ් ුවණමේය භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත 
යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ.  

 
ර නය විමසන ලදින්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ආනන්ද කුම සිරි මහත  මූලසනමයන් ඉවත් 

වමයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේක   මහත මූලසනරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் குரெறநற அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு ட்ட் குசெக 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

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

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු (භවහචහර්ඹ) රු භහයසිාංව භන්ත්රීතුභහ ථහ යමන 
ඹන්න.  

 

ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, CCTV camera ඔසමේ යථ 
හවන ළයදි තවවුරු ය ළනීභ ඉතහභත් ළදත් මනහ. රු 

ඇභිකතුභනි, අදහශ රාංශි අධීක්ණ හය බහමේදී මේ වහ 
ේඵන්ධ සිඹලුභ රඹතන භඟ ඒහඵේධ අපි මේ ළන දීර්ක 
ලමඹන් හච්ඡහ ශහ. භභ හිතන විධිඹට ඉතහභත් මවො 

යහඳෘිකඹක් අපි ස ය ිකමඵනහ. ඹථහ හරමේදී ඔඵතුභහට 

ඒ රඵහ මදන්නයි අපි ළරසුේ ය ිකමඵන්මන්. ඒ වයවහ ඳශමු 

යහඳෘිකඹ වළටිඹට මොශම වහ තදහන්න නයර  CCTV 
camera ඳේධිකඹ ස යන්න අඳට පුළුන් මනහ. ඒ වයවහ 
ළයදි යන්මන් වුද කිඹන එ නවීන උඳයණ ඔසමේ වුමනහ 
න්න පුළුන් මනහ.  

රු ඇභිකතුභනි, ඒ හමේභ තභයි අපි මොඩක් මරහට 
ථහ යන්මන් යථ හවන ළන විතයයි. අපි ඳදිමඹෝ ළන ථහ 
යන එ අඩු මරහ ිකමඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට භවය 

මරහට සුදු ඉමයන් භහරු මන්න ඳදිඹන් න්නහ හර 
මේරහ දක්න්න පුළුන්. භවය මරහට තභන්මේ අයිිකඹ 
විධිඹට තභයි සුදු ඉමයන් භහරු මන්මන්. ඒ නිහ මේ 

ේඵන්ධමඹන් ඇික   නීික ඳේධිකඹත්  ාංමලෝධනඹ විඹ යුතුඹ 
කිඹරහ මේ අසථහමේදි අපි මඹෝජනහ යනහ. මේ අසථහමේ 
නළික වුණත් මේ ළනත් අපි හච්ඡහ ශ යුතු මනහ.  ඒ 

හමේභ මේ දඩ මුදල් රඵහ ළනීමේදී අඳට භහර් ඳේධික 
ප්රිකාංසයණඹ යන්න මනහ.  

භහර් ළට් කිරීභ ළනත් කිඹ යුතුයි. "මේ ඳහමර් ඹන්න 
පුළුන්  speed එ මභච්චයයි" කිඹරහ වන් න  ාංඥහ පුරු 

භහර්මේ වි ය ිකමඵනහ. නමුත් අමප් speed limitsරදී 
භවය භහර් ළට් යරහ නළවළ. ඒහ ළට් මශොත් විතයයි 
දණ්ඩ නීික ාංග්රවඹ ඹටමත් ක්රිඹහ යන්න  අසථහ රළමඵන්මන්. 

ඒ නිහ භහර් ළට් ය ාංඥහ පුරු වි කිරීභත් ඉක්භනින් සිදු 
ශ යුතුඹ කිඹරහ අපි මඹෝජනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  මභෝටර් හවන ඳනමත්  217

(1), 217(2)  ඹටමත් අන්තයහදහඹ මර රිඹ ඳළදවීභ ව 
අඳරීක්හහරී මර රිඹ ඳළදවීභ" ළන වන් මනහ.  මේ 
ේඵන්ධමඹන් අපි ාංමලෝධනඹකුත් ඉදිරිඳත් ශහ. ඔඵතුභහට 

ඒ බහය න්න පුළුන් නේ ඉතහභත් ටිනහ. මේමක් 
'අන්තයහදහඹ' කිඹන චනඹ define යරහ නළවළ; 
අර්ථථනඹක් දීරහ නළවළ. 'අඳරීක්හහරී' කිඹන චනඹත් 

ඳළවළදිලි ය නළවළ. 

විමලේමඹන්භ ඒ ළදත් න්මන්,- 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

අපි ඒ ළන ළට් භහර්මඹන් දළනුත් යනහ. 

 
ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මඵොමවොභ සතුිකයි, ඔඵතුභහට. 'අන්තයහදහඹ' ඹන්මනන් 

අදවස න්මන් මභොක්ද කිඹන එ ළන ළට් භහර්මඹන් 

දළනුත් යන්න මඳොමයොන්දු වුණහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් අපි 
ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතුික න්ත නහ. මේ ඉතහභත් ළදත් 
මදඹක්. අන්තයහදහඹද, අඳරීක්හහරීද කිඹන හයණමේදී ඒට 

දඩ නිඹභ යන ප්රභහණඹත් එක්භ රළමඵන දඬුේ ප්රභහණඹ 
මනස මනහ. ඒ රිඹළදුරු භවත්රුන්ට ඉතහභත් ඳවසු 
මනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, යක්ණහයණ අමවෝසි වීභ 
ළනි හයණහ ළන අමනක් යටර SMS ඳණවිඩඹකින් මවෝ 
දළනුේ මදනහ. ඵරඳත්ර අමවෝසි වීභ ළන කිඹනහ නේ, හභහනය 

පුේරඹන් න අඳට ඒ අරාංුව න  දිනඹ අභත මනහ. ඒ 
නිහ මේ මනුමන් අඳට තහක්ණඹ බහවිත යරහ SMS 
ඳණවිඩඹකින් මවෝ මනත් ක්රභඹකින් දළනුේ මදන ක්රභඹක් 
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ඳවසුමන් වදන්න පුළුන්. එළනි ක්රභඹක් වුමන්හ දුන්මනොත්, 

යක්ණඹ හමේ මේල් ය මන ඹන්න අඳට ඳවසු මනහ.    

රු ඇභිකතුභනි, ඵස යථර සිඟහෆභ වහ මමශහභ 
ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහමේ විමලේ අධහනඹ මඹොමු යන මභන් 
ඉල්රහ සිටිනහ. මභඹ තවනේ කිරීභට නීික වදනහද, එමවභ 
නළත්නේ මේ අභ යන්න නීික වදනහද කිඹන එ 

හච්ඡහට ඵුමන් විඹ යුතුයි. මභොද, ඵස යථ තුශ සිඟහෆභ වහ 
මමශහභ කිඹන මේ වයවහත් මේ යමට් දණ, ප්ඳේ ළනීභ රදී 
මේල් සිදු නහ.  

හයු විමභෝචන විකඹ වහ මඹෝයතහ විකඹ ඵස යථ තුශ 
මනොිකබුමණොත් දළනට රුපිඹල් 1,050 ඳභණ දඩඹක් නිඹභ ය 

ිකමඵනහ. රු ඇභිකතුභනි, මභතළන මඳොඩි ප්රලසනඹක් ිකමඵනහ. 
රදහඹේ ඵරඳත්රඹ න්න මොට හයු විමභෝචන විකඹ ව 
මඹෝයතහ විකඹ අනිහර්ඹයි. එමවභ අනිහර්ඹමඹන් ිකබුණත්, 

ඵස යථඹක්  මවෝ මනත් හවනඹක් ඳරීක්හ කිරීමේදී -අවුරුේද 
හරඹ තුශ- ඒ වික නළත ඉල්රහ සිටිනහ.  ඒ නිහ, මේ 
වික මනොිකබුමණොත් දඩඹක් නිඹභ කිරීභ ළන අපි ටික් 
ල්ඳනහ යන්න මනහ. මභොද, අපි licence එ න්න 

මොට මේ වික මද ඉදිරිඳත් ශත්, නළත ඉල්රන්මන් ඇයි 
කිඹන ප්රලසනඹට මවේතුක් භහ නේ දන්මන් නළවළ. ඒ නිහ මේ ළන 
මඳොඩ්ඩක් ල්ඳනහ යන්න මනහ. 

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභිකතුභහ. 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Licence එ න්න අසථහමේදී ඒ මද ඉදිරිඳත් යන්න 

ඕනෆ නේ, පූර් නිභනඹක් ිකමඵනහ ඒ ටි ිකමඵනහඹ කිඹන 
හයණඹ. 

 
ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ නළත ඳරීක්හ යන්න අලය මනහද කිඹන ප්රලසනඹ 

ිකමඵනහ, රු ඇභිකතුභනි. 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඒ ළන රහ ඵරහ, ඒ ළන අපි රාංශි අධීක්ණ හය 
බහමේදී ථහ යරහ ඒ ඉත් යන්න ඵරන්නේ.  

 
ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මඵොමවොභ සතුිකයි, රු ඇභිකතුභනි.  

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභිකතුභනි, ඳහය අහිය න තත් එක් මවේතුක් තභයි, 
''මොටන ඵස''. ඒ ඵස  ඳහමර් මොමවේ මවෝ නිඹමිත තළන 

නත්හ මන ඉරහ ඹන්න කිඹරහත් මභොක් මවෝ න්ිකඹක් 
ඒ වහත් ඇතුශත් මශොත් මවොයි.  

ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ඇභිකතුභනි, ඵස යථර භඟීන් ළඩිපුය මන ඹහභ 

පිළිඵ නිඹභ යන දඩඹ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. උදහවයණඹක් 

විධිඹට හර්ඹහර මේරහ, නළත්නේ ඳහල් මේරහ ත වළකියි. 

ඇත්තටභ මේ ේඵන්ධමඹන් අපි ප්රහමඹෝගි තහක්ණ අිකන් 

දියුණු මරහ භදි. ඒ හමේභ, ප්රභහණත් ඵස මේහක් අඳට 

නළවළ. හර්ඹහර මේරහ ව ඳහල් මේරහ තුශදීත් හවනඹ 

හඩිමරහ ඹන ණන  කීඹක්ද  ඹනහදී රුණු ළන නිර්ණහඹ 

ඇික ශ යුතු නහ. එභඟින් ඹේ කිසි හධහයණඹක් භඟීන්ට ඉටු 

විඹ යුතු නහ. එමවභ මනොවුමණොත් ඵස යථර භඟීන් භන් 

කිරීමේදී මරොකු ප්රලසනඹක් ඇික නහ.  

භහර්මේ මභෝටර් හවන නතහ තළබීමේදී අඹ යන දඩඹ ත 

ටික් ළඩි යනහ නේ මවොයි කිඹරහ හිමතනහ. උදහවයණඹක් 

විධිඹට ත්තහභ, රුපිඹල් දවක් ළනි මුදරක්. එමවභ වුමණොත් 

තභයි භහර්මේ අනලය රහයඹට හවන නතහ තළබීභ සිදු 

මනොන්මන්. ඒ නිහ මේ ළනත් ඔඵතුභහමේ අධහනඹ මඹොමු 

යනහ. 

රු ඇභිකතුභනි, අමනක් හයණඹ, ඵස යථ තුශ ඳහපුරුමේ 

භන් කිරීභ නිහ ඇික න ප්රලසනයි. ඵස යථර ඳහපුරුමේ භන් 

කිරීමේ යදට දළනට මොන්මදොසතයයඹහමන් ඳභණයි දඩ 

මුදල් අඹ යන්මන්. නමුත්, භඟීනුත් පුරුේදක් වළටිඹට ඵස යථ 

තුශ ඳහපුරුමේ භන් යන මරහල් ිකමඵනහ. ඵස යථඹ 

ඇතුමශේ ඉඩ ිකබුණත් ඇතුශට ඹන්මන් නළවළ. මභළනි භඟීන්ටත් 

ඹේ කිසි අහදඹක් ය, අනහතමේදී ඒ ේඵන්ධමඹන් ඹේ 

ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්නහ නේ ඉතහභත් මවොයි කිඹහ භහ හිතනහ.  

රු ඇභිකතුභනි, විමලේමඹන් මඳෞේලි ඵස යථර න් 

පුපුයන්න තයේ ලේදමඹන් සින්දු දභහමන ඹනහ අපි දළරහ 

ිකමඵනහ. භවය මරහට ඵස යථඹ ඹන මමනකුට 

අධහනමඹන් මඳොතක්-ඳතක් ඵරමින්, ඳහඩේ යමින් ඹන්නත් 

ඵළවළ. මභළනි රහයඹට ඵස යථ තුශ අධි ලේදමඹන් සින්දු 

දභහමන ඹන අඹටත් දණ්ඩනඹක් නිඹභ මශොත් මේ ළරැේද 

ශක්හ න්න පුළුන්. එමවභ වුමණොත් භඟීන්ට නිදවමේ ඵස 

යථ තුශ ඹන්න වළකිඹහ රළමඵනහ. මේ හමේ හයණහ භභ 

ඉදිරිඳත් යන්න ළභළිකයි. 

රු ඇභිකතුභනි, ත හයණඹක් තභයි,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

තභයි. ඒට අඩු භට්ටභ මඩසිමඵල් ණනක් නිඹභ යන්න 

ඕනෆ. ''මභන්න මේ මඩසිමඵල්  ණනට ඩහ අඩුමන් ඒ ලේදඹ 

ඳත්හමන ඹන්න ඕනෆ'' කිඹන ඒ නීිකඹත් ඇික යන්න 

ඕනෆ. 

ත හයණඹට ඔඵතුභහ මේ අධහනඹ මඹොමු යන්න භහ 

ළභළිකයි. විමලේමඹන් traffic lights ශඟ සිඟහ ෆමේ 

ප්රණතහක් දළන් ඇිකමරහ ිකමඵනහ. උදහවයණඹක් ලමඹන්, 

traffic lights ශඟදී හවනඹට තට්ටු යරහ ල්ලි ඉල්රනහ. 

මඵොමවෝ විට මඵොරැල්ර වන්දිමේ, මදභටමොඩ ප්රමේලමේ වළභ 

දහභ මේ සිේධ නහ. 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එඹ මභභ අභහතයහාංලමේ විඹ ඳථඹට ළමනන්මන් නළවළ. එඹ 

මඳොලීසිමඹන් මවෝ මනත් රහයඹකින් ශ යුතුයි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මේ ේඵන්ධමඹන් අපි මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. 

මභඹ තයභ - බුත්තර ඳහමර් ඉන්න අලිඹහ හමයි. මභොද, ඒ 
අලිඹහට ෆභ දුන්මන් නළත්නේ හවනඹට ඹන්න මදන්මන් නළවළ. 

ඒ හමේ මේ වන්දිර සිඟහ න අඹ ල්ලි දුන්මන් නළත්නේ 
යන්මන් මටොනික් පිඹනක් තඵහමන හවනඹ සයන එයි. 
මභඹ, අපි අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු හයණඹක්. එමවභ නළත්නේ 

සිේධ න්මන්, ඉදිරිමේදී වන්දිඹක් වන්දිඹක් හමන් සිඟහ ෆභ 
ළඩි න එයි.  

රු ඇභිකතුභනි, මභන් ඉසය කිරීභ ේඵන්ධමඹන් ත 
එ  මඹෝජනහක් ිකමඵනහ. එළනි සිේධීන් ේඵන්ධමඹන් 

YouTube එමක් videos දභහ ිකමඵනහ අපි දළක්හ. භවය three-
wheelers මභන් ඉසය යරහ, සුදු ඉමයන් ඳහය භහරුන 
ශභයින් ඳහ ඹට යනහ. මේ ේඵන්ධමඹන් රුපිඹල් 2,000 

දඩ මුදරක් අඹ යන එ ප්රභහණත් නළවළ. ඒ නිහ මේ දඩ මුදර 
ත ටික් ළඩි යන්න පුළුන් නේ එඹ ඩහත් මවොයි කිඹරහ 
භහ කිඹනහ. 

 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එළනි යදල් 5ට අදහශ දඩ මුදල් ප්රභහණ ස යරහ, 
එඹ දළනට Legal Draftsman ශඟ ිකමඵනහ. ඊට ඳසමේ එඹ 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යනහ. දඩ මුදර ලමඹන් මොඳභණ 

මුදරක් නිඹභ යන්න ඕනෆද කිඹන එ ේඵන්ධමඹන් අපි ඒ 
අසථහමේදී රහ ඵරමු.  

 
ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මඵොමවොභ සතුිකයි. අපි ඉතහ හධනීඹ   මඹෝජනහ කිහිඳඹක් 

තභයි ඉදිරිඳත් මශේ. මේ මඹෝජනහ වයවහ මේ යමට් භහර් නීික 
ඳේධිකඹ ස යන්න, ඳහමර් භන් යන භඟීන්ට රයක්හ 
රන්න අඳට වළකිඹහ රළමඵනහ.  

රු ඇභිකතුභනි, ත එ මඹෝජනහක් ිකමඵනහ. 
හවනරට අලුිකන් වි යන number plate එට RFID එක් 
ඇතුශත් කිරීභ ේඵන්ධමඹන් අපි රාංශි අධීක්ණ හය 

බහමේදීත් ථහ ශහ. CCTV camera systems ව අනහත මේ 
අලුත් තහක්ණඹත් එක් එනමොට මේ RFID එ ඇතුශත් 
කිරීභ ඉතහභත් ළදත් නහ. නමුත් අඳට දළන න්න රළමඵන 

විධිඹට ඒ වහ ළඹ න මුදර අධි වීභ නිහ ළටලුක් 
ඇිකමරහ ිකමඵනහ. නමුත් අනහත රමඹෝජනඹක් වළටිඹට 
රහ එඹ යන්න ඕනෆ. 2020දී මවෝ 2021දී අලුිකන් RFID 

එක් ඉදිරිඳත් යන්න ගිමඹොත් ඊට ඩහ විලහර මුදරක් ළඹ න 
නිහ, ඒ ළන නළත සිතහ ඵරන්න කිඹහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ. 
RFID එ ිකබුමණොත් ඒමක් හසිඹ ඒ යථ හවන හිමිඹහට 
රළමඵනහ. මභොද, - 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

දළනට ිකමඵන number platesර RFID නළවළ. දළන් අපි ඒ 
ටයුත්ත ඳටන් ත්මතොත් දළන් එන හවනරට විතයයි ඒ 
සිේධ මන්මන්. ඒ නිහ එඹට අලය ඹටිතර ඳවසුේ ටි වදහ 

ත්තහට ඳසමේ තභයි සිඹල්ර මනුමන් අඳට ඒ ටයුත්ත 
යන්න න්මන්. ඒ තභයි ඩහත් ප්රහමඹෝගි ක්රභඹ. 

ගරු (මහචර්ය)ආශු ම සිංහ මහත 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මඵොමවොභ මවොයි.  

දළනට අලුිකන් ඇික යන ඒහට ඒ විධිමේ ළරසුේ ඇික 
යන්න පුළුන්. උදහවයණඹක් ලමඹන් CCTV camera 

systems  එනමොට, 2020 නමොට එ විට යන්න පුළුන් 
ක්රභමේදඹක් වළදුමොත්, භහ හිතන වළටිඹට අනහත ළරසුේ 
එක්, නවීන භහර් ඳේධිකමේ ප්රිකාංසයණඹත් එක් අඳට 

වළකිඹහ රළමඵනහ, මේ කිඹන හයණහ ටි යන්න. මේ ටිනහ 
ාංමලෝධන ඳනත් මටුේඳත වයවහ යටට විනඹක්, නීිකඹක් 
ේඳහදනඹ යන්න වළකිඹහක් රළබී ිකමඵනහ, මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි. මේ වයවහ යමට් අනහත දළක්භත් එක් 

ඉදිරිඹට ඹන භමන්දී රු ප්රහවන අභහතයතුභහ ඒ ළන විමලේ 
උනන්දුකින් ාංමලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන යමට්භ මෞයඹ 
එතුභහට හිමි විඹ යුතු ිකමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ මභොමවොමත් රු 
නිමඹෝජය ඇභිකතුභහ ළන භතක් ශ යුතු ිකමඵනහ. රු 
නිමඹෝජය ඇභිකතුභහමේ ඵෆණනුන්මේ වදිසි විමඹෝ ළන 

අඳමේ මලෝඹ ප්රහල යන්න භහ මේ අසථහ මඹොදහ න්නහ. 
සතුිකයි. 

 
ගරු මූලසනරූඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුිකයි. 

 
ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊට අනුකලව මද වන ව  කියවන ල ජ.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳළවන මයෝජනව සභ සේමත විය.: 
''ඳනත් මකටුේඳත පූර්ණ ඳර්ලිමේන්තු ක ක සභවකට 

ඳවරිය   යුතු ය.'' [ගරු  නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Nimal Siripala De Silva.] 

 
ක ක සභමවහි ජ සලක බලන ල ජ. 
[මූලසනරූඪ ගරු මන්ර්ත්රත්රීතුම මූලසනරූඪ විය.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

                                    
1 සිට 4 මතක්  වගන්ති ඳනත් මකටුේඳමතහි මකොටසක් හටියට 

තිබිය යුතු යයි නිමයෝග ක න ල ජ. 
 

1ஆம் ரெகத்றலிதந்து 4ஆம் ரெகம்ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கசண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
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5 වන වගන්තිය.- (රධන රඥපප්තිම   122  වන 
වගන්තිය  සංම ෝධනය කිීමම) 

ரெகம் 5.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 122ஆம் 

தறரறமத் றதத்துல்.)  
CLAUSE 5.- (Amendment of section 122 of the principal enactment.) 

                                                                                
 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳවත වන් ාංමලෝධන භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ:  
 
(1)    " 3 න පිටුමේ, 15 න මේදඹ ඉත් ය  ඳවත දළක්මන මොට  

රමේල  යන්න:- 
 

'වළකි ඹ.'";  
 
(2)    " 3 න පිටුමේ, 25 න මප්ළිඹ  ඉත් ය  ඳවත දළක්මන මො ට 

රමේල යන්න:-                                                                                            
 

'වළකි ඹ.'";  
 
(3)   " 3 න පිටුමේ, 38 න මප්ළිඹ ඉත් ය  ඳවත දළක්මන මොට  

රමේල යන්න:-                                               
  

' ද ඇතුශත් විඹ වළකි ඹ.'";                                                         

 

(4) "4 න පිටුමේ,  23 න මප්ළිඹ  ඉත් ය ඳවත දළක්මන  මොට 
රමේල යන්න:- 

 
“                                                                                
 
                                            " ; 

 

ාංමලෝධන පිළිත යුතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත 
විඹ. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
5වන වගන්තිය  සංම ෝකරතක මයන්  ඳනත් මකටුේඳමතහි  

මකොටසක් හටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග ක න ල ජ. 
5ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க சண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 සිට  12 මතක්  වගන්ති ඳනත් මකටුේඳමතහි මකොටසක් 

හටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග ක න ල ජ. 
6ஆம் ரெகத்றலிதந்து 12ஆம் ரெகம்ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கசண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 6 to 12  ordered to stand part of the Bill. 

 
13 වන වගන්තිය.- ( රධන රඥපප්තිම  133අ 

වගන්තිය සංම ෝධනය කිීමම) 
ரெகம் 13.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 133அ 

ன்தம் தறரறமத் றதத்துல்.)  
CLAUSE 13.- (Amendment of section 133A of the principal enactment.) 

 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ඳවත වන් ාංමලෝධන භභ 

ඉදිරිඳත් යනහ:   
 

(1) "10 න පිටුමේ, 27 න මප්ළිඹ ඉත් ය  ඳවත දළක්මන 
මොට රමේල  යන්න:- 

 

' බහය නිමඹෝජය මඳොලිසඳිකයඹහ විසින් දත්ත'";                       

(2) "10 න පිටුමේ,  31 න මප්ළිඹ ඉත් ය  ඳවත දළක්මන 
මොට රමේල යන්න:- 

 

' යුතු ඹ. නිමඹෝජය මඳොලිසඳිකයඹහ විසින් එභ'"; 

                                                  
සංම ෝධන පිළිගත යුතුය යන ර නය විමසන ලදින්  සභ 

සේමත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
13වන වගන්තිය  සංම ෝකරතක මයන්  ඳනත් මකටුේඳමතහි  

මකොටසක් හටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග ක න ල ජ. 
13ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க சண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 සිට  21 මතක්  වගන්ති ඳනත් මකටුේඳමතහි මකොටසක් 

හටියට තිබිය යුතු යයි නිමයෝග ක න ල ජ. 
14ஆம் ரெகத்றலிதந்து 21ஆம் ரெகம்ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கசண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 14 to 21 ordered to stand part of the Bill. 

 
22 වන වගන්තිය.- (රධන රඥපප්තිම   මදවන 

උඳමල්ඛනය  සංම ෝධනය කිීමම) 
 ரெகம் 22.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்துக்கரண 

இண்டரம் அட்டமமத் றதத்துல்.)  
      CLAUSE 22.- (Amendment of the Second Schedule to the 

principal enactment.) 

 
ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳවත වන් ාංමලෝධන භභ 
ඉදිරිඳත් යනහ:   

 

 

(1) "19 න පිටුමේ, 15 න මප්ළිඹ  ඉත් ය  ඳවත දළක්මන මොට 
රමේල රමදල යන්න:-  

 

' (1)  අභහතයයඹහ විසින් නිමඹෝඹක්  භගින් ළට් 
ඳත්රමේ ඳර ය නිඹභ යනු රඵන දිනඹ සිට එහි III න  
තීරු   ඉත්  කිරීමභන්;'";     

                                        

(2) " 20 න පිටුමේ, 1 න  සිට  11 න  මප්ළි (ඒ මප්ළි මද ද ඇතුළු) 
ඉත් යන්න." 

                                        

(3)  "21 න  පිටුමේ,      10 න මප්ළිඹ  ඉත් ය ඳවත දළක්මන  
මොට රමේල යන්න:-                         

 
“                                                                          
 ”:                                

                                                                                                               
(4) " 21 න  පිටුමේ, 20 න සිට 22 න මප්ළි (ඒ මප්ළි මද ද 

ඇතුළු) ඉත් ය ඳවත  දළක්මන මොට රමේල යන්න:-   
 

“                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                 ”:                                

  (5) " 21 න  පිටුමේ,    28 න ව 29 න මප්ළි ඉත් ය ඳවත 
දළක්මන මොට රමේල යන්න:-                                                 

“                                                                                   
 
 
 

                 ”:                                                                                                                            
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  9 අත් රළක්ටයඹ     ජී1     

19 155අ  න 
න්ිකඹ 

දුේ රදිඹ අධි 
විමභෝචනඹ 

24 159  න  
න්ිකඹ 

ධහනඹ මමින්  
ඳිකන   මභෝටර් 
හවනඹකින් දළන්වීේ  
මඵදහවළරීභ  තවනේ  
කිරීභ. 

28 165 න 
න්ිකඹ 

ටළාංකිඹට ඉන්ධන මුදහ 
වළරීමේ දී ත යුතු පූර් 
රයක්ණ ක්රිඹහභහර් 
ළනීභට  අභත් වීභ. 



ඳහර්ලිමේන්තු  

(6) "22 න පිටුමේ,   28 න ව  29 න මප්ළි ඉත්  ය ඳවත 
 දළක්මන  මොට රමේල යන්න:-                      

 

“                                 
       

 ”; 
 
 

සංම ෝධන පිළිගත යුතුය යන ර නය විමසන ලදින්  සභ 
සේමත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

22න වගන්තිය  සංම ෝකරතක මයන්  ඳනත් මකටුේඳමතහි  
මකොටසක් හටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග ක න ල ජ. 

22ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க சண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

23 වන වගන්තිය  ඳනත් මකටුේඳමතහි  මකොටසක් හටියට 
තිබිය යුතුයයි නිමයෝග ක න ල ජ. 

23ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்க சண்டுசணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 23 ordered to stand part of the Bill. 

 
රඥපප්ති වගන්තිය සහ නමය ඳනත් මකටුේඳමතහි මකොටසක් 

හටියට තිබිය යුතුයයි නිමයෝග ක න ල ජ.  
ඳනත් මකටුේඳත  සංම ෝධන සහිතව වර්ත ක න ල ජ.  
ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்க 

சண்டுசணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றதத்ங்களுடன் அநறக்மக செய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 

ගරු නිමල් සිරිඳල ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "ඳනත් මටුේඳත 
ාංමලෝධිතහහයමඹන් දළන් තුන්න ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි  භහ 

මඹෝජනහ යනහ.  
 

ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊට අනුකලව සංම ෝකරතක මයන්   තුන් වන 

ව  කියව සේමත ක න ල ජ.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றதத்ப்தட்டரத தோன்நரம்தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநசற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and 

passed. 

 
කල්තබීම 

எத்றமப்தை 
ADJOURNMENT 

 

ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත   
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීභනි, ''ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ල් 
තළබිඹ යුතුඹ''යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 
 

ර නය සභිමමුඛ ක න ල ජ. 
றணர டுத்றம்தப்சதற்நது. 

Question proposed. 

කිලිමනොච්ිකය නග  සභව සහ කණ්ඩවලයි 
රමේය ය සභව පිහිටුවීම    

கறபறசரச்ெற க ெமத ற்தம் கண்டரமப தறசெ 

ெமதம உதரக்குல்   
ESTABLISHMENT OF KILINOCHCHI URBAN COUNCIL AND 

KANDAWALAI PRADESHIYA SABHA 

 

[தற.த. 6.15] 
 

ගරු එස. ශ්රීත න් මහත 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, இன்மந 

றணம் கறபறசரச்ெற க ெமத, கண்டரமப தறசெ ெமத, 

கமச்ெற தறசெ ெமத ன்தற்நறன் உதரக்கம் சரடர்தரண 

ெமத எத்றமப்தைசமபப் தறசமம இச்ெமதறசன 

ெர்ப்தறக்கறன்சநன்:  

"கறபறசரச்ெற க ெமதம உதரக்குல்: 

1988ஆம் ஆண்டில் தறசெ ெமதகள் ஸ்ரதறக்கப் 

தட்டசதரது கறபறசரச்ெற றர்ரக ரட்டத்றன் ரன்கு 
தறசெ செனரபர் தறரறவுகபறல் தோன்த தறசெ ெமதகள் 
ரதறக்கப்தட்டண. அற்நறல் கமச்ெற தறசெ ெமத 
தொன்மரணரகும். இது கறபறசரச்ெற, தந்ன் ஆகற 
கங்கமப உள்படக்கற கமச்ெற, கண்டரமப ன்தம் 
இத தறசெ செனரபர் தறரறவுகமபக் சகரண்டமந் 

துள்பது. சலும், இது 58 கறர அலுனர் தறரறவுகமபத்ம் 
138 மரண கறரங்கமபத்ம் உள்படக்கற 
தறசெரகும். இற்நறல் கமச்ெற தறசெ ெமதரணது 
கமச்ெற, கண்டரமப ன்தம் இண்டு தறசெ 
செனரபர் தறரறவுகமப உள்படக்கறரக 620.66 ெது 
கறசனரலற்நர் தப்தைமட தரரற தறசெரகும். இங்கு 
ஏரறனட்ெத்துக்கும் சற்தட்ட க்கள் ெறத்து தகறன்நணர். 
தரரற தறசெம் என்மந றர்கறப்தது தறசெ ெமத 
றர்ரகத்துக்கு கடிணரணசன்ததுடன், றமணத்றநன் 
றகுந் அதறறதத்றம க்கபறன் றர்தரர்ப்தைக்கமப 
றமநவுசெய்த்ம் மகறல் ங்குது ெரனரணரகவும் 
றபங்குகறன்நது.  

ணச, டக்கு ரகரத்றன் தொன்ம கங்கபறல் 
என்நரகவும் கறபறசரச்ெற ரட்டத்றன் றர்ரக 
மரகவும் றகழ்கறன்ந கமச்ெற தறசெ ெமதறமண 
கறபறசரச்ெற க ெமதரகத் தொர்த்துல் க்களுமட 

தும் க்கள் தறறறறகபரண ங்களுமடதும் லண்ட 
ரள் சகரரறக்மகரகும். இது சரடர்தறல் ரட்ட 
அெரங்க அறதர் அர்களும் ரகர ெமதகள் ற்தம் 
உள்ளூரட்ெற அமச்சுக்கு றண்ப்தம் செய்துள்பரர். 
ஆகச, தைற தொமநறனரண உள்ளூரட்ெறத் சரீா்மன 
டத்துற்கு தொன்தரக கறபறசரச்ெற க ெமதம 
உதரக்குற்கரண  சகரரறக்மகம தொன்மக்கறன்சநன்.  

கண்டரமப தறசெ ெமதம உதரக்குல்: 

1988ஆம் ஆண்டு தறசெ ெமதகள் ரதறக்கப்தட்டசதரது 
கறபறசரச்ெற ரட்டத்றல் கமச்ெற, கண்டரமப ன்ந 
இண்டு தறசெ செனரபர் தறரறவுகமப உள்படக்கற 
கமச்ெற தறசெ ெமத உதரக்கப்தட்டது. 1989ஆம் 
ஆண்டு உதரக்கப்தட்ட கண்டரமபப் தறசெ 
செனரபர் தறரறரணது, ற்சதரது தறசணட்டு கறர 
அலுனர் தறரறவுகமப உள்படக்கற மகறல் 25 
தடங்களுக்கும் சனரக ணறப் தறசெ செனரபர் 
தறரறரக  றபங்குகறன்நது. இப்தறசெ செனரபர் 
தறரறவுக்கு தறசெ ெமத என்மந உதரக்குல் 
அெறரகும்.  

159 160 

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ  භවතහ] 

36 196 න 
න්ිකඹ 

විමභෝචන විකඹ මවෝ 
මඹෝයතහ විකඹ හවනමේ 
තඵහ ළනීභට අභත් වීභ. 
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றக தொக்கறரக கண்டரமபப் தறசெ செனரபர் 
தறரறரணது ற்சகணச சுகரர மத்ற தறமணறன் 
ணறப் தறரறரகவும் கல்ற றர்ரகத்மப் சதரதத்மறல் 
ணறரண எத கல்றக் சகரட்டரகவும் இங்கற 
தகறன்நது. அத்துடன், ணறரண கமச்ெற டக்கு 
தனசரக்குக் கூட்டுநவுச் ெங்கத்மத்ம் ரன்கு 1AB  
தரடெரமனகமபத்ம்  தறசெ மத்றெரமனகமபத்ம் 
சகரண்டு இங்கறதகறன்நது. இப்தறசெ செனரபர் 
தறரறரணது கமச்ெற தறசெ ெமதசரடு இமந்து 
இதப்தணரல் இப்தறசெத்றதமட அதறறதத்ற றகவும் 
தறன்ங்கற றமனறல் கரப்தடுகறன்நது. சதரதுரண ரற 
தரணங்கமபப் சதநக்கூடி சதௌறக ற்தம் ர்த்க, 
றெர பங்கமபக் சகரண்டிதக்கும் இப்தறசெ 
செனரபர் தறரறவுக்சகணத் ணறப் தறசெ ெமதம 
உதரக்குல் அெறரகும். இது சரடர்தரண சதரது 
அமப்தைக்கபறன் சகரரறக்மககளும் க்கள் தறறறறகளுமட 
றந்துமகளும் ற்சகணச ங்கள் அமச்சுக்குச் 
ெர்ப்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அத்துடன் தறசெ 
செனரபர், ரட்ட அெ அறதர் ஆகறசரதம் தொமநப்தடி 
றண்ப்தங்கமபச் செய்துள்பணர். ணச தைற 
உள்ளூரட்ெற சரீா்ல் டத்ப்தடுற்கு தொன்தரக 
கண்டரமபப் தறசெ செனரபர் தறரறவுக்கு தைற தறசெ 
ெமதசரன்மந உதரக்க சண்டுசன்ந சகரரறக்மக 

மத்ம் தொன்மக்கறன்சநன்.  

கமச்ெற தறசெ ெமத: 

சற்தடி கறபறசரச்ெற கெமத, கண்டரமப தறசெ 
ெமத ன்தண உதரக்கப்தடும்சதரது றகுறரக 
றடப்தடும் கமச்ெற தறசெ ெமதறன் சற்குப் தகுறத்ம், 
கறக்குப் தகுறத்ம் கமச்ெற தறசெ ெமதரகத் சரடர்ந்து 
இங்க சண்டும்.  

சற்தடி சகரரறக்மககள் ங்கபறன் உரற கணத்றற்கு 
டுக்கப்தட்டு தைற க ெமத ற்தம் தறசெ ெமதகள் 
அமக்கப்தடுகறன்நசதரது ரட்டத்றன் றமனசதநரண 
அதறறதத்றம தொன்சணடுக்க தொடித்சன்தணரல் இவ் 

சண்டுசகரமப ற்த உள்ளூரட்ெறத் சரீா்ல் டத்ப் 

தடுற்கு தொன்தரக சற்தடி ெமதகமப உதரக்க 
அதறபறக்குரத இந்ச் ெமதறதெடரக றகவும் 
தறரக சண்டுகறன்சநன்”. 

சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

கறபறசரச்ெற க ெமதறன் உதரக்கம் ன்தது றகறக 

தொக்கறரணது. அற்கரகப் தன டமகள் சகரரறக்மககள் 

தொன்மக்கப்தட்டசதரளதும்கூட, கடந் ஏகஸ்ட் 28இல் ரகர 

ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெறன் செனரபரறணரல் 

அதப்தப்தட்ட எத கடிம் ங்கள் ல்சனரமத்ம் 

ரற்நத்துக்குள்பரக்கறறதக்கறநது. ற்சகணச இந் றடம் 

சரடர்தரக அரது, கறபறசரச்ெற ரட்டத்றல் கறபறசரச்ெற 

கத்ம மப்தடுத்ற இங்கறதம் கமச்ெற தறசெ 

ெமதறமண க ெமதரகத் தொர்த்தும்தடி 2012 ம்தர் 01, 

2015 ம்தர் 02, 2017 தமன 31 ஆகற றகறகபறல் ரகர 

ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெறன் செனரபதக்கு 

கடிதோனரக றண்ப்தம் செய்றதந்சன். அமணறட,  

ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெதக்கும் 

தைள்பறறதப் தட்டில்கசபரடு இமந் அந் றண்ப்தத்ம 

அதப்தற, அரறன் கணத்துக்கும் சகரண்டுந்றதந்சன்.  

து ரட்ட க்கபறன் லண்டகரனக் சகரரறக்மகரக 

இதந்துதம் கறபறசரச்ெற க ெமத உதரக்கம் குநறத்து, 

ரட்ட அெரங்க அறதர், தறரந்ற உள்ளூரட்ெற ஆமரபர் 

ஆகறசரர் ெரத்றப்தரட்டு அநறக்மககமபத்ம் ங்களுக்குச் 

ெர்ப்தறத்றதக்கறன்நரர்கள். சதரதுெண அமப்தைக்கபறன் 

சகரரறக்மகத்ம் இவ்றடம் சரடர்தறல் தனரக 

தொன்மக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. டக்கு கரத்றன் உள்ளூர்ப் 

தத்றரறமககபறல் 2014 செப்சம்தர் 22ஆம் றகற சபறரகற 

கறபறசரச்ெற க ெமத உதரக்கம் தற்நற க்கள் கதத்நறத்ம் 

உத்றசரகதர் அநறறத்மனக் கறபறசரச்ெற ரட்டத்றன் 

தொன்ணரள் அெ அறதர் றதற தௐதற சகலஸ்ன் அர்கள் 

சபறறட்டிதந்ரர். அசசதரன்த, 2016 சதப்ரற 27ஆம் றகற 

கறபறசரச்ெற ரட்ட அதறறதத்ற எதங்கறமப்தைக் குளக் 

கூட்டத்றலும் இவ்றடம் தற்நற லர்ரணம் கணரக 

றமநசற்நப்தட்டிதக்கறன்நது.   

டக்கு ரகரத்றல் தறரண கங்கபறல் என்நரக 

றபங்கறதம் கறபறசரச்ெற கம், அசணரடு இமந் 13 கறர 

அலுனர் தறரறவுகமப க அதறறதத்ற அறகரெமத னரக 

ர்த்ரணறப் தத்றரறமகறல் உள்படக்கறறதக்கறன்நது.  குநறப்தரக 

க ெமதரக உதரற்கு றர்தரர்க்கப்தடும் அத்மண 

மகமகமபத்ம் சகரண்டுறபங்கும் கமச்ெற தறசெ 

ெமதறமணத் தொர்த்துது சரடர்தறல் ரகர ெமதகள் 

ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெர் சகௌ மதெர் தொஸ்தர 

அர்கள் 2017 ஜணரற 19ஆம் றகறன்த கறபறசரச்ெறக்கு 

தமக ந்சதரது, கறபறசரச்ெற எத க ெமதரகத் 

தொர்த்ப்தடும் ன்ந ரக்குதறம ங்கறம 

றமணவூட்டத்க்கரகும். ெறநப்தரக, ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர் சகௌ மதெர் தொஸ்தர அர்கபரல் 

அதமட செனரபதக்குப் தறறறட்டு ணக்கு 

அதப்தறமக்கப்தட்ட PCLG/M/15/19ஆம் இனக்க 2017 ஏகஸ்ட் 

28ஆம் றகற கடித்றன் தறகரம், கறபறசரச்ெற க ெமத, 

கண்டரமப தறசெ ெமத, கமச்ெற தறசெ ெமத ஆகறண 

உதரக்கப்தடுற்கரண எத்றமெரண தறனபறக்கப்தட்டிதந்து 

ன்தம இந்ச் ெமதறதெடரக ரன் அமச்ெர் அர்களுக்குத் 

சரறப்தடுத் றதம்தைகறன்சநன்.   

ணறதம், ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெறன் 

செனரபதமட 2017ஏகஸ்ட் 28ஆம் றகற கடிங்கபறன் 

தறகரம் உள்ளூரட்ெற ெமதகபறன் தொர்த்ல் சரடர்தரண 

சுற்நநறக்மக க்கு ரற்நத்மத்ம் கமனமத்ம் 

அபறத்துள்பது. இந் அநறக்மகறன் தறகரம், அன் அநறவுதத்ல் 

கபறன்தடி, கறபறசரச்ெற ரட்டத்றல் கண்டரமபப் தறசெ 

செனரபர் தறரறவு எத தறசெ ெமதரக உதரக்கப்தடுற்கு 

அநறவுதத்ப்தட்டிதக்கறன்நசதரதும், கமச்ெற தறசெ ெமதமக் 

கறபறசரச்ெற க ெமதரகத் தொர்த்துது குநறத்து அநறவுதத்ர 

மரணது ற்தக்சகரள்பத்க்கல்ன ன்ததுடன், அது து 

ரட்ட க்கபறன் சகரதறத் றர்தரர்ப்தைக்கமபப் 

தைநந்ள்ளுரக அமகறன்நது ன்தமத்ம் சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்சநன்.  

க ெமத உதரக்குற்கரண ங்கபறன் கட்டமபக் 

கற்கபறன் - criteria தறகரம் குநறப்தரக, ணற றர்ரக ரட்டம் 

என்தக்குக் குமநந்து எத க ெமதரது இதக்க சண்டும் 

ன்ந றம் இங்கு லநப்தட்டுள்பம கணத்றற்சகரள்பப்தட 

சண்டிரகும். அந் மகறல் கறபறசரச்ெற ரட்டரணது, 

இனங்மகறசன க ெமத இல்னர எத ணற ரட்டரக 

இதக்கறன்நது ன்தமத்ம் ரன் இந் இடத்றசன குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்சநன். ணச, இவ்றடம் சரடர்தறல் றசெட 

கணசடுத்து உடணடிரகச் செற்தடும்தடிரக கமச்ெற 

தறசெ ெமதறமண எத க ெமதரகத் தொர்த்துற்கரண 

றப்தேடுகமப சற்சகரள்ற்கு அதற ங்கும்தடி இச்ெமத 

றதெடரகக் சகரரறக்மகம தொன்மக்கறன்சநன். றக தொக்கறரக, 

இந் க ெமத உதரக்கத்றற்கரண தல்சததட்ட ஆரங் 

கமபத்ம் ரன் இந் இடத்றசன தொன்மக்க றதம்தைகறன்சநன்.  
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கறபறசரச்ெற கம், க ெமதக்கரண க்கள் சரமகமக் 

சகரண்டிதக்கறன்ந அடிப்தமடறசன, க ெமதக்கரண அமணத்து 

அம்ெங்கமபத்ம் அந் க்கள் சரமகக்கரண தன சமப்தரடு 

கமபத்ம் சகரண்டிதக்கறன்நது. றகறக தொக்கறரக கறபறசரச்ெற 

கத்றன் மப் தறசெத்றற்குள்சப கரப்தடுகறன்ந மத்ற 

ெரமனகள், தல்சததட்ட றதணங்கள்  ற்தம் அந் 

றதணங்கசபரடு இமந்றதப்தம ல்னரம் அந் க்களு 

மட தொன்சணற்நங்கபறலும்  செற்தரடுகபறலும் அறகூடி 

கணத்மக் சகரண்டிதப்தம ரன் இந் இடத்றசன 

தறவுசெய் றதம்தைகறன்சநன்.   

சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, இந் இடத்றசன லங்கள் 

உள்ரங்கற றடங்கமப, அரது, இந் க்களுமட 

சமகமபக் கதத்றல் டுத் மகறல்  இர்களுமட றக 

தொக்கறரண சம இந் க ெமத உதரக்கம் ன்தம 

றகறகக் கணத்றசனடுத்து, அமணச் செற்தடுத் சண்டும் 

ன்தம ரன் தொன்மக்கறசநன். 

தல்சததட்ட கரனங்கபறல் தன சகரரறக்மககள் தொன்மக்கப் 

தட்டசதரளசல்னரம் அம றரகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

குநறப்தரக, கமச்ெற தறசெ ெமதரணது 98,815 சதம 

உள்படக்கற  ெணத்சரமகமத்ம் 58 கறர செகர் 

தறரறவுகமபத்ம் 214 கறரங்கமபத்ம் 30,774 குடும்தங்கமபத்ம் 

1:158 ன்ந ெணத்சரமக அடர்த்றமத்ம் 58,617 

ரக்கரபர்கமபத்ம் 20 ட்டரத் சர்ல் சரகுறகமபத்ம் 621 

ெது கறசனரலற்நர் றனப்தப்மதத்ம் 66 தரடெரமனகமபத்ம் 55 

அெ றமக்கபங்கமபத்ம் அத்துடன் சதரறது, டுத்ம், 

ெறநறது ன்ந மகறல் 120 ண்லர்த் ரங்கறகமபத்ம் சலும், 

25 கறசனரலற்நர் லபரண சரடர்ண்டி - தைமகறப் 

தரமமத்ம் தைமகற றமனங்கள் 4 த்ம் ரட்டப் சதரது 

மத்றெரமன, ரட்ட மத்றெரமன ற்தம் மண 

மத்றெரமனகமப உள்படக்கறமகறல் 7 மத்றெரமன 

கமபத்ம் தறவுசெய்ப்தட்ட 3,017 ர்த்க றமனங்கமபத்ம் 14 

அெ, அெ ெரர்தற்ந றதணங்கமபத்ம் 18 அெ, ணறரர் 

ங்கறகமபத்ம் த்ற ங்கறறன் எத கறமபமத்ம் எத 

தல்கமனக்கக பரகத்மத்ம் 2 சரறல்தட்த றதணங் 

கமபத்ம் 9 கூட்டுநவுச் ெங்கங்கமபத்ம் சகரண்ட எத தரரற 

தறசெ ெமதரகக்  கரப்தடுகறன்நது. 

சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, சகப 

அமச்ெர் அர்களும் அமண க ெமதரக உதரக்குற்கு 

ந் இமடஞ்ெலும் இல்மனசன்த சடிரக ன்தமட 

உதறசரறமத் ந்றதந்ரர். எத ரட்டத்துக்கு எத க 

ெமத சண்டுசன்ந மகறசன கறபறசரச்ெறக்கரண க ெமதத்ம் 

கண்டரமபக்கரண தறசெ ெமதத்ம் கமச்ெற தறசெ ெமதத்ம் 

அவ்ரத உதரக்கப்தடும் ன்த கூநறறதந்ரர். அந் 

அடிப்தமடறல் கடந் 28ஆம் றகற அமச்ெறன் செனரபரல் 

அநறறக்கப்தட்ட சுற்நநறக்மகறல் கறபறசரச்ெறக்கரண க 

ெமதம உதரக்குற்கரண அநறவுதத்ல் டக்கு ரகர 

ெமதறன் தற செனரபதக்கு ங்கப்தடறல்மன. 

அணரல்ரன் ரன் இந் எத்றமப்தைசமபப் தறசமமக் 

சகரண்டு சண்டி சமசற்தட்டது. ஆகச, டக்கு 

ரகர ெமதறன் தற செனரபதக்குத் ரங்கள் அநறவுதத்ல் 

ங்கற, தொல்மனத்லவு ரட்டத்துக்கரண  க ெமத 

உதரக்கப்தடுகறன்நசதரது கறபறசரச்ெற ரட்டத்துக்கரண க 

ெமதமத்ம் உதரக்குற்கு தொள தொற்ெற டுக்கசண்டுசண 

உங்கமப றரகக் சகட்டு, ணது உமம றமநவு 

செய்கறன்சநன்.  

[தற.த. 6.26] 

 
ගරු සීනිතේබි මයෝමහේසව න් මහත 
(ரண்தைறகு ெலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
சகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, சகௌ 

உதப்தறணர் ெறநலன் அர்கபரல் தொன்மக்கப்தட்ட இந்ப் 

தறசமம ரன் றசரறகறன்சநன்.  

கடந்கரன த்த் சூலிணரல் தரறக்கப்தட்ட கறபறசரச்ெறப் 

தகுறரணது தனறரண அதறறதத்றகமபச் செய் சண்டி 

சூழ்றமனறல் இதக்கறன்நது. ஆணரல், அது எத ரட்டரக 

இதந்தும்கூட அங்கு எத க ெமத இல்னரலிதப்தது 

சமணக்குரற றடரகும். ஆகச, கமச்ெற தறசெ ெமதம 

க ெமதரக ரற்தகறன்ந இந் ல்ன லர்ரணத்துக்கு 

எத்துமப்தை ங்க சண்டுசன்தமண சகப அமச்ெர் 

அர்கபறன் கணத்துக்கு அன்தரகக் சகரண்டு 

றதம்தைகறன்சநன்.  

அத்துடன்,  ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந ெறன 

தறச்ெறமணகமபத்ம் ரன் இவ்றடத்றசன சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்சநன். குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன 

சகரமபப்தற்த தறசெ ெமதரணது சகரமபப்தற்த ன்கறன்ந 

ரமச்செமண, சகரமபப்தற்த த்ற, சகரமபப்தற்த சற்கு 

ன்கறன்ந 3 தறசெ செனரபர் தறரறவுகமப உள்படக்கறரக 

இதக்கறன்நது. ரமச்செமண தறசெ செனரபர் தறரறவு 12 

கறர செகர் தறரறவுகமபத்ம் சகரமபப்தற்த த்ற 7 கறர 

செகர் தறரறவுகமபத்ம் சகரமபப்தற்த  சற்கு 13 கறர செகர் 

தறரறவுகமபத்ம் உள்படக்கறரக சரத்ரக 32 கறர செகர் 

தறரறவுகமபக் சகரண்டரக சகரமபப்தற்த தறசெ ெமத 

றபங்குகறன்நது. ஆணரல், இன் றனப்தப்தரணது 513.6 ெது 

கறசனரலற்நரகவும் அசசம் இன் ெணத்சரமகரணது 

அண்பரக 1,25,000 ஆகவும் இதக்கறநது. அண்பரக 

50,000 ரக்கரபர்கமபக் சகரண்ட இந்ப் தறசெ ெமதரணது, 

3 தறசெ செனரபர் தறரறவுகமப உள்படக்கறரக 

அமந்றதக்கறன்நது. உண்மறசன எத தறசெ செனரபர் 

தறரறவு, எத தறசெ ெமத ன்ந மகறசன இந்ப் தறரறவுகள் 

உட்தடுத்ப்தட சண்டும். எத தறசெ செனரபர் தறரறவுக்கு எத 

தறசெ ெமதம ற்தடுத்றணரல்ரன் அன் றதரகங்கமப 

இனகுரகக் சகரண்டுசெல்னக்கூடிரக இதக்கும். 

குநறப்தரக, சகரமபப்தற்த சற்கு தறசெ ெமதறன்கலழ், 

சகரமபப்தற்த த்ற தறசெ செனரபர் தறரறவுக்குரற கறரம் 

உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அசசத்றல் சகரமபப்தற்த 

சற்கு தறசெ ெமதறதள் சகரமபப்தற்த சற்கு தறசெ 

செனரபதக்குரற 05 கறர செகர் தறரறவுகள் உள்படக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. ஆகச, அம ரற்நற சகரமபப்தற்த த்ற 

தறசெ செனரபரல் றர்கறக்கப்தடுகறன்ந அந்க் கறர செர் 

தறரறவு சகரமபப்தற்த சற்கு தறசெ ெமதக்குள் 

உள்ரங்கப்தட்டு, சகரமபப்தற்த சற்கு தறசெ ெமதறணரல் 

றர்கறக்கப்தடுகறன்ந சகரமபப்தற்த சற்குக்குரற கறர 

செகர் தறரறவுகள், தறசெ ெமத ன்ந ரலறறசன சகரமபப்தற்த 

சற்கு தறசெ செனரபதக்கு ங்கப்தட்டு, சகரமபப்தற்த 

சற்கு தறசெ ெமத, ரமச்செமண  தறசெ ெமத ன்ந 

மகறசன அம உதரக்கப்தட சண்டும். ஆகச, உள்ளூ 

ரட்ெறத் சர்ல்கள் தம்சதரது இம இவ்ரத தறசெ ெமத, 

தறசெ செனரபர் தறரறவு ன்ந மகறல் உட்தடுத்ப்தடுரக 

இதந்ரல், அது இனகுரக இதக்கும். அசசத்றல் இந் தோன்த 

தறசெ  செனரபர் தறரறவுகமபக் சகரண்டிதக்கறன்ந இந்ப் 

தகுறம எத க ெமதரக அல்னது தறசெ செனரபர் 

தறரறவுக்கு தறசெ ெமத ன்ந மகறல் லங்கள் உதரக்க 
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[රු එස. ශ්රීතයන්  භවතහ] 
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தொன் சண்டும் ன்தம இந் இடத்றசன உங்கபறடம் 

அன்தரண சண்டுசகரபரக றடுக்கறன்சநன்.  

அசசத்றல் ண்தொமண சன்சணதறல்தற்த, களுரஞ் 

ெறக்குடி தறசெ ெமதரகவும் தறசெ செனகப் தறரறரகவும் 

இதக்கறன்நது. இது எத சதரற தறசெ  செனகப் தறரறவு. 

குநறப்தரக இறசன 45 கறர செகர் தறரறவுகள் இதக்கறன்நண. 

கறட்டத்ட்ட 52.52 ெது கறசனரலற்நர் தப்தபமக் சகரண்ட 

தறசெ செனகப் தறரறரணது, 63,000 சதமக்சகரண்ட 

ெணத்சரமகமத்ம் 22,000 ரக்கரபர்கமபத்ம்  அண்ப 

ரகக்  சகரண்டிதக்கறநது. ஆகச, இந்ப் தறசெ  ெமதம, 

க ெமதரக ரற்நறத் தற்கு அமச்சு டடிக்மக டுக்க 

சண்டும் ன்ந ணது சண்டுசகரமபத்ம் இந் இடத்றசன 

தொன்மக்கறன்சநன்.  

அசசதரன்த நரவூர்ப்தற்த தறசெ ெமத தற்நறத்ம் 

குநறப்தறட சண்டும். நரவூதக்கு அதகறலிதக்கறன்ந நரவூர் 

கம், க ெமதரக ரற்நப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், 

நரவூர்ப்தற்த  தறசெ ெமத, தறசெ ெமத ன்ந ரலறறசன 

இதக்கறன்நது. குநறப்தரக இந்ப் தகுற க ெமதரக அல்னது 

இண்டு தறசெ ெமதகபரக ரற்நப்தட சண்டி றமனம 

இதக்கறன்நது. சணன்நரல், இதள் 39 கறர செகர் தறரறவுகள் 

இதக்கறன்நண. அறசன 05 தொஸ்லிம் கறர செகர் தறரறவுகளும் 32 

றழ் கறர செகர் தறரறவுகளும் 02 ெறங்கபக் கறர செகர் 

தறரறவுகளும் தகறன்நண. இது கறட்டத்ட்ட 564 ெது கறசனரலற்நர் 

தப்தபமக் சகரண்டிதக்கறன்நது. அத்துடன், 84,878 சதம 

உள்படக்கற ெணத்சரமகத்ம் அண்பரக 30,000 

ரக்கரபர்களும் உள்பணர். ஆணரல், இந்ப் தகுற இன்தமத்ம் 

தறசெ ெமதரக இதந்துசகரண்டிதக்கறன்நது . இந்க் கறர 

செகர் தறரறவும் லண்ட தகுறரக இதக்கறன்நது . ஆகச, இமண 

02 தறசெ  ெமதகபரக அல்னது க ெமதரக ரற்தற்கு 

அமச்ெர் அர்கள் தொன் சண்டும் ன்ந செய்றமத்ம் இந் 

இடத்றசன தொன்மக்கறன்சநன். 

சகப உதப்தறணர் அர்கள் தொன்மத் கறபறசரச்ெற க 

ெமத தற்நற றடம் ன்தது றகறக தொக்கறரணது. 

உள்ளூரட்ெறத் சர்லுக்கு தொன்சத அது க ெமதரக 

ரற்நப்தட சண்டும். அசசதரன்த ரன் கூநற ட்டக்கபப்தை 

தகுறக்குரற றடங்கமபத்ம் உங்கபது கணத்றசனடுத்து , 

அற்மநத்ம் றமரக க ெமதகபரக ரற்தற்கு 

டடிக்மக டுக்கசண்டும் அல்னது தறசெ  செனரபர் 

தறரறவுக்கு  தறசெ  ெமத ன்ந மகறல் அம உதரக்கப்தட்டு 

மடதொமநப்தடுத்ப்தட சண்டும் ன்த உங்கமப இந் 

இடத்றசன அன்தரகக்  சகட்டு, ணது றசரறவு உமம 

றமநவுசெய்கறன்சநன்.       
  

 

[6.32p.m] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත (ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳලන 

අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Sir, I am thankful to the Hon. S. Shritharan for moving 

this Motion. If you look at the North and the East, they 

were neglected during the period of war and as a result 

they are less developed. We, as a Government, have an 

obligation to fulfil their aspirations and first create an 

equal platform for them before we talk about further 

development. I, as the Minister of Provincial Councils 

and Local Government, have devolved my power in 

upgrading local government bodies by putting a Cabinet 

Paper, which has created a methodology.  

Hon. Member, I am fully aware of the matter with 

regard to the Kilinochchi Urban Council and the issues 

raised with regard to Batticaloa. I will take necessary 

action and I would give priority to them in comparison to 

other areas of the country. I know you have suffered for 

thirty years and today, people who are back in those areas 

are trying to uplift themselves. Therefore, the Kilinochchi 

District definitely needs an Urban Council for its 100,000 

population and, definitely there needs to be an upgrading 

with three local government bodies created.  

The Hon. Member has brought to my notice earlier 

also the issues with regard to the Batticaloa District and I 

have pledged that I will look into them. I have also 

appointed a committee, of which I will give you the 

report, where there is a certain formula, under which the 

upgrade of local government bodies will take place.  

I would also like to bring another matter to the notice 

of the House. If we upgrade a Pradeshiya Sabha to an 

Urban Council when it is not suitable to do so, the public 

in large will suffer with regard to the rates and taxes. But, 

I believe that Kilinochchi is a thriving city and it needs to 

be upgraded.  

I would not go into the contents of the speeches made 

by both the speakers, but I will pledge both of you to give 

priority to your request. I would have another discussion 

with both of you,  because as regards the areas in the 

North, we need to be more familiar and we need to get 

your support. We need to think as Sri Lankans and to do 

that, I think you all have to feel that the Government is 

doing something for you.   

I pledge that I will look into this matter and expedite 

the actions with regard to this request.  

Thank you.  
 

[தற.த. 6.35] 

 

ගරු එස. ශ්රීත න් මහත 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சகௌ அமச்ெர் அர்கசப, கறபறசரச்ெறறல் ெந்ம ரறந் 

தறற்தரடு லங்கள்ரன் எத fire brigade இமண ங்கற 

றதக்கறன்நலர்கள். எத லமப்தைப் தமடப்தறரறவு - fire brigade 
இங்குரணரல் அது எத க ெமதக்குக் கலசரன் இங்க 

சண்டும் ன்ந றற இதக்கறநது. அமணறட, சென்ந ஜணரற 

ரம் கறபறசரச்ெறறசன, "எத ரட்டத்துக்குக் குமநந்து எத 

க ெமதரது இதக்கசண்டும்" ன்ந தொன்சரறமத்ம் 

லங்கள்ரன் ங்கறறதந்லர்கள். அன்தடி, ரங்கள் க 
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ඳහර්ලිමේන්තු  

ெமதசரன்த உதரக்கப்தடுசன்த ம்தறக்சகரண்டிதக் 

கறன்சநரம். ரங்கள் ரக ெமதமக் சகட்கறல்மன. ஆணரல், 

கடந் ரம், அரது ஏகஸ்ட் 28ஆம் றகற, உங்கள் அமச்ெறன் 

செனரபரல் டக்கு ரகரப் தற செனரபதக்கு 

அதப்தப்தட்ட றதங்கபறல் கறபறசரச்ெற க ெமதம 

உதரக்குற்கரண றடம் உள்படக்கப்தடறல்மன. கண்டர 

மபமப் தைற தறசெ ெமதரக உதரக்குற்கரண றடம் 

உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நச ற, கறபறசரச்ெற க ெமதக்கரண 

சதர் குநறப்தறடப்தடறல்மன. அணரல்ரன் ரன் இந்ப் 

தறசமம தொன்மக்கறன்சநன். டக்கு ரகரப் தற 

செனரபரல் அந்ந் ரட்டங்கபறல் உதரக்க சண்டி 

தறசெ ெமதகள், க ெமதகளுமட றடங்கள் சரடர்தறசன 

லங்கள் அமத் குளவுக்கூடரகச் செற்தடுத் இதக்கும் இந் 

criteria றல் கறபறசரச்ெற க ெமத றடத்மத்ம் உள்படக் 

கறணரல்ரன் அமண அர்கள் இப்சதரளது செய்ரர்கள்.  

இல்மனசன்நரல், அர்கபரல் செய் தொடிர றமனம 

ற்தடும். ஆகச, இமண உள்பலர்ப்தற்கரண டடிக்மகமத் 

வுசெய்து சற்சகரள்ளுங்கள்! ன்த ரன் உங்கபறடம் றக 

றரகக் சகட்கறன்சநன்.   

ගරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Member, I will direct my officials to include 

Kilinochchi also and ask the Chief Secretary to look into 

that. I am very sorry if there has been a lapse on the part 

of my Ministry. 
 

ර නය විමසන ලදින්  සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ඳර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකලව අ. භ. 6.36ට  අද දින සභ 
සේමතිය අනුව  2017 සප්තේබර් මස 20 වන බදද පු. භ. 9.30 
වන මතක් කල් ිකම ය. 

அன்தடி தற. த. 6.36 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்மந 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2017 செப்சம்தர் 20, தைன்கறம தொ. த. 9.30 

றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.36 p.m. until 9.30 a.m. on 

Wednesday, 20th September, 2017, pursuant to the Resolution of 

Parliament of this Day.  
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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
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ප්රහලඹ ලංිෂසප්රබ ලංිරරීභ ලංවහ ලංු  ලංරඵන ලං්රිඹහ ලංභහග 

 න ලංඅලිගේහගේ ලංඋතුරු ලංඳශහහ ජ ලංතනතහ ලංආයසතහ ලංය ලංළනීභ 
 
ඳෂළත් වභළ ඡන්ද විමසීම් (වංමෝධන) ඳනත් මකටුම්ඳත: 
 හදන ලංය ලංව ලංතුගේන ලංය ලංිරඹහ ලංාහලෝධිතහහයහඹගේ ලං පභත ලංයන ලංරදී 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Action Taken to Refute Statement Made by UN High Commissioner for Human Rights 

Against Sri Lanka  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංProtection of People in Northern Province from Wild Elephants  

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL: 

 ලං ලං Read a Second and the Third Time, and passed as amended  
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

துமநெரர் மற்தரர்மக்குள அநறக்மககள் 
 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 
 
ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

     ලං.ர. ணற உரறமகள் ஆமரபது இனங்மகக்கு றரண கூற்நறமண தலிப்தது தரடர்தறல் 

டுத் டடிக்மக 

     ලංடக்கு ரகர க்கமபக் கரட்டு ரமணகபறடறதந்து தரதுகரத்ல் 
 
ரகர ெமதத் மர்ல்கள் (றதத்ம்) ெட்டதோனம்: 

     ලංஇண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு, றதத்ப்தட்டரத றமநமற்நப்தட்டது 
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ප. භළ. 9.30  ඳළර්ලිමම්න්තුල රැවහ විය.   
කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ]  

මළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற]  

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 

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

 
ලිිළ මේඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (ඉඩම් වශ ඳළර්ලිමම්න්තු 

ප්රතිවංවහකරණ අමළතය ශළ ආණ්ු  ඳක්ම  ප්රධළන 
වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - கரற ற்தம் 

தரரளுன்ந தெலமப்தை அமச்ெதம் அெரங்கக் கட்ெறறன்  

தொற்மகரனரெரதம்) 

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

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං අග්රහභහතයතුභහ ලං ව ලං තහික ලං ප්රිකඳ ජික ලං
වහ ලං ආගථි ලං එයුතු ලං අභහතයතුභහ ලං හු හගේ ලං භභ ලං 2014 ලං ගඹ ලං

වහ ලං භළණිසත ලං වහ ලං සගණහබයණ ලං ඳගහේණ ලං වහ ලං අබයහ ලං
ආඹතනහේ ලංහගෂි ලංහගතහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයකම. ලං 

ෙභ ලං හගතහ ලං ිකයය ලං ාගධනඹ ලං ව ලං ඳරිය ලං ව ලං සහබහවි ලං

 පඳ ජ ලංළිබඳඵ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහ ලංහත ලංහඹසමු ලංශ ලං
යුතුඹළයි ලංභභ ලංහඹෝතනහ ලංයකම. ලං ලං ලං 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං මුදල් ලං වහ ලං තනභහධය ලං අභහතයතුභහ ලං

හු හගේ ලංභභ ලං2016 ලංගඹ ලංවහ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංප්රිකාසයණ ලං
වහ ලං තනභහධය ලං අභහතයහාලහේ ලං හගෂි ලං හගඹ ලං හධන ලං හගතහ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංයකම. ලං 

ෙභ ලං හගතහ ලං නනික ලං එයුතු ලං (දණ ලං විහයෝධී) ලං ව ලං භහධය ලං
ළිබඳඵ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහ ලංහත ලංහඹසමු ලංශ ලංයුතුඹළයි ලං
භභ ලංහඹෝතනහ ලංයකම. ලං ලං ලං 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං  පරු, ලංෘ ජන්ඹ ලං කමික ලංඵතහ ලං වහ ලං

ඵයමු ලං ාගධන ලං අභහතයතුභහ ලං හු හගේ ලං භභ ලං 2014 ලං ගඹ ලං
වහ ලං තහික ලං ෘ ජන්ඹ ලං සුයසතෂිතතහ ලං වහ ලං හෞය ලං ආඹතනහේ ලං
හගෂි ලංහගතහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයකම. ලං 

ෙභ ලං හගතහ ලං අධයහඳනඹ ලං වහ ලං භහන ලං  පඳ ජ ලං ාගධනඹ ලං
ළිබඳඵ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහ ලංහත ලංහඹසමු ලංශ ලංයුතුඹළයි ලං
භභ ලංහඹෝතනහ ලංයකම. ලං ලං ලං 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ිෂත ලං හතල් ලං  පඳ ජ ලං ාගධන ලං

අභහතයතුභහ ලං හු හගේ ලං භභ ලං 2016 ලං ගඹ ලං වහ ලං ිෂත ලං හතල් ලං
 පඳ ජ ලංාගධන ලංඅභහතයහාලහේ ලංහගඹ ලංහධන ලංහගතහ ලංඉදිරිඳ ජ ලං
යකම. ලං 

ෙභ ලං හගතහ ලං ඵරලසතික ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං
බහ ලංහත ලංහඹසමු ලංශ ලංයුතුඹළයි ලංභභ ලංහඹෝතනහ ලංයකම. ලං ලං ලං 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳුයඑ ලං න ලං  පභහන, ලං ඹටිතර ලං

ඳවසු ප ලං වහ ලං ප්රතහ ලං ාගධන ලං අභහතයතුභහ ලං හු හගේ ලං භභ ලං 2016 ලං
ගඹ ලං වහ ලං ඳුයඑ ලං න ලං  පභහන, ලං ඹටිතර ලං ඳවසු ප ලං වහ ලං ප්රතහ ලං
ාගධන ලංඅභහතයහාලහේ ලංහගඹ ලංහධන ලංහගතහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයකම. ලං 

ෙභ ලං හගතහ ලං හෞය ලං ව ලං භහන ලං සුබහධනඹ, ලං භහත ලං
විඵරළගේවීභ ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහ ලං හත ලං
හඹසමු ලංශ ලංයුතුඹළයි ලංභභ ලංහඹෝතනහ ලංයකම. ලං ලං ලං 

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
துமநெரர் மற்தரர்மக் குள அநறக்மககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

I 

ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අබයගේතය ලං ඳරිඳහරන ලං වහ ලං යහතය ලං
ශභනහයණ ලංළිබඳඵ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහහේ ලංබහඳික ලං
රු හකමණී ලං හරසකුහම ලං භවතහ ලං හු හගේ ලං භභ, ලං අබයගේතය ලං
ඳරිඳහරන ලං වහ ලං යහතය ලං ශභනහයණ ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං
හය ලංබහ ලංහත ලංහඹසමු ලංයන ලංරද, ලං“ඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං
(ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත” ලං  පඵගේධහඹගේ ලං ව ලං ෙකී ලං හය ලං
බහහේ ලංහගතහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයකම.  

 

වභළමම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහගලිහ පගේතු 

II 
 

ගු අජිත් මළන්නප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංනනික ලංඑයුතු ලං(දණ ලංවිහයෝධී) ලංවහ ලං

භහධය ලංළිබඳඵ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහ ලංහත ලංහඹසමු ලංයන ලං

රද ලං “අඳයහධ ලං යුසතිකඹ ලං ඳසිලීභ ලං ඩිනකමගේ ලං වහ ලං හගඹසතභ ලං
සිදුිරරීභඑ ලං අදහශ ලං ිෂගහේල”  පඵගේධහඹගේ ලං ව ලං ෙකී ලං හය ලං
බහහේ ලංහගතහ ලංභභ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයකම. 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං යහේ ලං අධියණඹ ලං නඩුසත ලං
ඳළරුහඑ ලං ඳසු ලං යුසතිකඹ ලං ඳසිලීභ ලං වහ ලං හභහනයහඹගේ ලං අවුරුදු ලං
දවඹවභහයසත ලං ඳභණ ලං ත ලං හනහ. ලං ඒ ලං විලහර ලං හරඹසත. ලං නමු ජ ලං
නනික ලං එයුතු ලං (දණ ලං විහයෝධී) ලං වහ ලං භහධය ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං

අධීසතණ ලං හය ලං බහ ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං ළරිරල්ර ලං හඹසමු ලං යරහ, ලං
නඩුසත ලං දිසත ලං ළසහන ලං හරඹ ලං අඩු ලං ිරරීභඑ ලං එයුතු ලං ිරරීභඑ ලං
ඵරහහඳසහයස ජතු ලං හනහ. ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං වහ ලං යුසතිකඹ ලං ඳසිලීභ ලං

ඩින ප ලංශ ලංයුතුයි. ලංඒ ලංඅු  ලංඅඳයහධ ලංයුසතිකඹ ලංඳසිලීභ ලංඩින ප ලං
වහ ලංහගඹසතභ ලංිරරීභඑ ලංඅදහශ ලංිෂගහේල ලං පඵගේධහඹගේ ලංන ලංඅහේ ලං
නනික ලං එයුතු ලං (දණ ලං විහයෝධී) ලං වහ ලං භහධය ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං

අධීසතණ ලංහය ලංබහහේ ලංහගතහ ලංභභ ලංඅද ලංළිබඳගේනහ. ලං 
 
වභළමම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

 
මඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ (රළජය ලයලවළය 

වංලර්ධන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண - அெ 

தரறல்தொற்ெறகள் அதறறதத்ற இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Public Enterprise Development 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅකුරැස, ලංඳහනදුභ, ලංහසයටු ලං ජත, ලං

අා ලං 124/12 ලං දයන ලං සථහනහේ ලං ඳදිාචි ලං ෙච්.ෙල්. ලං භගේත ලං කුභහය ලං

භවතහහගේ ලංරළබුණු ලංහඳ ජභසත ලංභභ ලංළිබඳගේකම. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංරගේත ලංඅරගිඹගේන ලංභවතහ ලං- ලං ලං[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 
 

ගු එවහ. වියළමේන්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெ. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கமப, களுரஞ்ெறக்குடி , 

கடற்கம வீற தம் தொகரறறல் றத்ம் தெல்ற ரல. 

ஜனக்ஷ்ற அர்கபறடறதந்து கறமடக்கப்ததற்ந தம 

ரன் ெர்ப்தறக்கறன்மநன்.  

 
ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වම්  මශජන මඳත්වම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ිළිතකළ මරෝග මර්දනය : ලෆඩව ශන් 
தைற்தமரய் எறப்தை: மமனத்றட்டம் 
PREVENTION OF CANCER:  PROGRAMMES  

    120/‟15 
 

1.  ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
   (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

හෞය, ලං හඳෝණ ලංවහ ලං හේීයඹ ලංනදය ලං අභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලං
ප්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) ලං ලං ලං ලං (i) ශ්රී ලං රහාිරඹගේ ලං ළිබඳහ ලං හයෝඹඑ ලං හසදුරු ලං වීහ ප ලං
ළඩි ලංනළඹුරුසත ලංදසතනඑ ලංරළහඵන ලංඵ ජ; 

         (ii) හභභ ලංත ජ ජඹ ලංඳහරනඹ ලංිරරීභඑ ලංහභහතසත ලංක්රභ ජ ලං
ළඩ ලංළිබඳහශසත ලං්රිඹහ ජභ ලංහනසන ලංඵ ජ; 

 (iii) හ ප ලං ිෂහ ලං යහේ ලං භහන ලං  පඳත ලං හභගේභ, ලං මුදල් ලං ද ලං
විනහල ලංන ලංඵ ජ; 

 ෙතුභහ ලංළිබඳගේහගේද? 

(ආ) ලං (i)  හ ප ලං න ලං විඑ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං තුශ ලං ඵලවරභ ලං දසතනඑ ලං
රළහඵන ලංළිබඳහ ලංහයෝ ලංහගද; 

 (ii)  ෙභ ලං හයෝ ලං ළශඳිභඑ ලං ඵරඳහන ලං ප්රධහන ලං හව තු ලං ෙසත ලං
ෙසත ලංහයෝඹඑ ලංහගේ ලංහගේ ලංලහඹගේ ලංහගද; 

 (iii)  ෙභ ලංහව තු ලංඳහරනඹඑ ලංඑයුතු ලංය ලංිකහේද; 

 (iv)  ෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංය ලංආහයහඹගේද; 

 ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඇ) (i)  ඳසු ලංගිඹ ලංය ලං05 ලංතුශ ලංළිබඳහ ලංහයෝගීගේහම ලංප්රිකහය ලං
වහ ලංයතඹ ලංළඹ ලංශ ලංමුදර ලං ලංහගෂි ලංහගේ ලංහගේ ලං
ලහඹගේ ලංහසඳභණද; 

 (ii)  ඳසු ලං ගිඹ ලං ය ලං 05 ලං තුශ ලං ළිබඳහ ලං හයෝ ලං භගදන ලං
ළඩඑවගේ ලංවහ ලංයතඹ ලංළඹ ලංශ ලංමුදර ලංහගෂි ලං
හගේ ලංහගේ ලංලහඹගේ ලංහසඳභණද; 

 ඹගේන ජ ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඈ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 

 
சுகரரம், மதரெம ற்தம் சுமெ தத்து 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ)  (i) இனங்மகர்கள் தைற்தமரய்க்கு இமரகக் 

கூடி மதரக்கு அறகரறத்துக் கரப் தடுகறன்ந 

தன்தமத்ம்; 

 (ii) இந் றமனமம கட்டுப்தடுத்துற்கு 

இதும தொமநெரர்ந்தரத மமனத் றட் 

டம் மடதொமநப்தடுத்ப்தடறல்மன ன்த 

மத்ம்; 

 (iii)  இன் கரத்றணரல் ரட்டின் ணற 

பதொம் அமமதரன்த ததொம் அறமட 

கறன்நதன்தமத்ம்; 

அர் ற்தக்தகரள்கறன்நரர? 
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(ஆ)  (i) ற்மதரது இனங்மகறல் அறகபறல் 

கரப்தடுகறன்ந தைற்தமரய்கள் ரமதன் 

தமத்ம்; 

 (ii)  மற்தடி மரய்கள் ற்தடுற்கு துரண 

தறரணரண கரங்கள் எவ்தரத மரய்க் 

கம தவ்மநரக ரம ன்தமத்ம்; 

 (iii) அக் கரங்கமபக் கட்டுப்தடுத்துற்கு 

டடிக்மக மற்தகரள்பப்தட்டுள்பர ன் 

தமத்ம்; 

 (iv)  ஆதணறல், அது ந் றத்றல் ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 
(இ)  (i)  கடந் 05 ஆண்டுகபறல் தைற்தமரரபர்கபறன் 

ெறகறச்மெகளுக்கரக அெரங்கத்றணரல் தெனறடப் 

தட்ட தத்தரமக தடரந்ம் தவ்மநரக 

வ்பதன்தமத்ம்; 
 (ii)  கடந் 05 ஆண்டுகபறல் தைற்தமரய் எறப்தை 

மமனத்றட்டத்துக்கரக அெரங்கத்றணரல் தென 

றடப்தட்ட தத்தரமக தடரந்ம் தவ் 

மநரக வ்பதன்தமத்ம்; 
 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ)  இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he admit that - 

 (i)  there is a greater tendency of Sri Lankans 

contracting cancer; 

 (ii)  a proper procedure has not been 

implemented so far to control this situation; 

and 

 (iii)  the country is losing its human resource and 

the finances due to this reason? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  the types of cancers that are commonly 

found in Sri Lanka at present; 

 (ii)  separately the main factors that causes of 

each of those diseases; 

 (iii)  whether action has been taken to control 

such factors; and 

 (iv)  if so, in what way has such action been 

taken? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)  separately the amount of money that was 

spent by the Government annually on 

giving treatment to cancer patients during 

the period of last 05 years; and  

 (ii)  separately the amount of money that was 

spent by the Government annually on 
cancer prevention programmes during the 

period of last 05 years? 

(d)  If not, why ? 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහෞය, ලංහඳෝණ ලංවහ ලංහේීයඹ ලංනදය ලං

අභහතයතුභහ ලංහු හගේ ලංභහ ලංෙභ ලංප්රලසනඹඑ ලංළිබඳතුරු ලංහදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ළිබඳහ ලං භගදන ලං ළඩඑවගේ ලං විධිභ ජ ලං ඳරිදි ලං
්රිඹහ ජභ ලංන ලංඅතය, ලංඒ ලංවහ ලංයතඹ ලංවිසිගේ ලංදයන ලං
රද ලංවිඹද ප ලංද ලංඇතුශ ජ ලංහතසයතුරු ලංඳවත ලං (ආ) ලං (iv), 
(ඇ) ලං(i) වහ ලං(ii)ව  ලංදසතහ ලංඇත. 

 (iii) නළත. 

(ආ) (i) •  ළිඹයුරු ලංළිබඳහ 

  •  හතසල්, ලංමු ලංව ලංග්රිෂහ ලංළිබඳහ 

  •  ළේ ලංහර ලංළිබඳහ 

  •  ඩි පඵ ලංහෝ ලංළිබඳහ 

  •  භවහ ලංඵඩළල් ලංළිබඳහ 

 (ii) ඇමුණුහභව  ලංදසතහ ලංඇත. ලං 

  ඇමුණුභ ලංවභළගත* යකම. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) • ඳශහතඑ ලං ෙසත ලංඵළගිගේ ලංසීභහ ලං වී ලං ිකබ ලං ළිබඳහ ලං
හයෝ ලංප්රිකහය ලංභධයසථහන ලංදිස්රිසත ලංභේඑකමගේ ලං
යහේත ලංිරරීභ. 

  • ළිබඳහ ලං හයෝ ලං වඳුනහ ලං ළනීභ ලං වහ ලං අලය ලං
උඳයණ ලං (Diagnostic equipment) ළඳයීභ ලං
භඟිගේ ලංෙභ ලංඳවසු ප ලංළඩිදියුණු ලංිරරීභ. 

  •   දු පළටි ලංඅසුයනර ලංසිඹඹඑ ලං85සත ලංරඳභඹ ලංඅහද ලං
වහ ලංහගේ ලංිරරීභ. 

  •  දු පළටි ලංවහ ලංඉවශ ලංඵදු ලංඳළනවීභ. 

  •   2016.09.01 දින ලංිෂකු ජ ලංශ ලංඅික ලංවිහල  ලංළේ ලං
ඳත්රඹඑ ලං අු  ලං දු ප ලං යව ත ලං දු පහසශ ලං (වඳන ලං
දු පහසශ) ලං අඩාගු ලං ිෂසඳහදන, ලං ිෂසඳහදනඹ ලං
ිරරීභ, ලං ආනඹනඹ ලංිරරීභ, ලං විිරණීභ, ලං විිරණීභඑ ලං ලං ලං ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංිරරීභ ලංතවන ප ලංය ලංඇත. 

  •   භ ජඳළගේ ලංවහ ලංඉවශ ලංඵදු ලංඳළනවීභ. 

  •   භ ජඳළගේ ලංඅහශවිඹ ලංවහ ලංසීභහ ලංඳළනවීභ. 

  •   ඳහල් ලං තුශ ලං හෞයභඹ ලං ආඳන ලං ලහරහ ලං
ප්රිකඳ ජිකඹ ලං්රිඹහ ජභ ලංිරරීභ. 

  •   ඳහල් ලංසිසුගේ ලංවහ ලංක්රීඩහර ලංහඹදීභ ලංඅිෂහගඹ ලං
ිරරීභ ලංභඟිගේ ලංඔවුගේ ලං්රිඹ ලංිරරීභ ලංව ලංතයඵහරු ලං
ඵ ලංඅභ ලංිරරීභ. 

  •   සීිෂ ලං ව ත ලං ඳහන ලං ග ලං වහ ලං ගණ ලං ාඥහ ලං
ක්රභඹසත ලංවඳුගේහ ලංදීභ. 

  • තනතහඑ ලං ලහරීරි ලංයහඹහ පර ලංහඹදීභ ලං වහ ලං
අලය ලංඳවසු ප ලංළඩිදියුණු ලංිරරීභ. 

  •   සු ලංනහරි ලංහඹන ලංඳේධිකඹ ලංළඩිදියුණු ලංිරරීභ ලංව ලං
සු ලං නහරි ලං හඹනර ලං දී ලං ඉටු ලං යු  ලං රඵන ලං
හගඹඹගේ ලංසු ලංදිවි ලංහඹනරඑ ලංද ලංවඳුගේහ ලංදීභඑ ලං
ළිඹය ලංළනීභ. 

  •   හවඳ ලං ලංඑයිටීස ලං බී ලං ෙගේනත ලං සිඹලු ලං දරුගේඑ ලං
රඵහදීභ. 

  •   ව යුභගේ ලං ඳළළිහරෝභහ ලං යිය ලං ෙගේනත ලං ඳහල් ලං
දළරිඹගේ ලංවහ ලංහභභ ලංහගදී ලංවඳුගේහ ලංදීභ. 
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ඳහගලිහ පගේතු 

  •   ළේ ලංහර ලංළිබඳහ ලංවහ ලංඅදහන ප ලංණ්ඩහඹ ප ලං
ලිගේ ලං වඳුනහ ලං ළනීභ ලං වහ ලං න ලං ව යුභගේ ලං
ඳළළිහරෝභහ ලංයිය ලංඩීෙගේඒ ලංඳරීසතණඹ ලංතහික ලං
ළිබඳහ ලං භගදන ලං ළඩඑවහගේ ලං ළිබඳහ ලං හයෝ ලං
ලිගේ ලංවඳුනහ ලංළනීහ ප ලංභධයසථහනඹඑ ලංවඳුගේහ ලං
දීභ. 

  •   ළිබඳහ ලං හයෝ ලං ලිගේ ලං වඳුනහ ලං ළනීභ ලං වහ ලං
තාභ ලංහඹන ලංයඑ ලංපුයහ ලං්රිඹහ ජභ ලංිරරීභ. 

  •   අධයහඳන ලං අභහතයහාලඹ ලං භක ලං ෙසත ලං ඳහල් ලං
සිසුගේ ලංඉරසත ලංය ලංහෞයභඹ ලංීවන ලංයඑහසත ලං
ළිබඳඵ ලං දළු  ජ ලං යන ලං විලහර ලං ප්රභහණහේ ලං
ෂසහරසතස ලං ඵළනග ලං මුද්රණඹ ලං ය ලං ඳහල් ලං අතය ලං
හඵදහ ලං වළරීභඑ ලං එයුතු ලං ිරරීභ ලං ව ලං ගුරුරුගේ ලං
ඉරසත ලං ය ලං පුලවණු ලං ළඩඑවගේ ලං ්රිඹහ ජභ ලං
ිරරීභ. 

  •   විලහර ලං ප්රදගලන ලං පුරු ලං -බිල් ලං හඵෝගඩ්- ලං භඟිගේ ලං
තුයහේ ලංතනතහ ලංදළු  ජ ලංිරරීභ. 

  • ළිබඳහ ලං හයෝ ලං ශසතහ ලං ළනීභ ලං ව ලං ලිගේ ලං
වඳුනහ ලං ළනීභ ලං වහ ලං තනතහ ලං දළු  ජ ලං ිරරීභ ලං
අයමුණු ලං ය ජ ලං ළඩඑවගේ ලං  ප ලං භේඑකමගේ ලං
්රිඹහ ජභ ලංිරරීභ. 

  •  ෙභ ලං රුණුරඑ ලං අදහශ ලං හෞය ලං අධයහඳන ලං
ඳ්රිහ ලංව ලංහඳෝසඑග ලංමුද්රණඹ ලංිරරීභ ලංව ලංහඵදහ ලං
වළරීභ. 

(ඇ) ලං 
 (i)  

 

 (ii)  

 

(ඈ) ලං ඳළන ලංහනසනඟී. 

 
* වභළමම්වය මත තබන ද ඇමුණුම: 
   ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை : 

   Annex tabled: 

 

01.  ලංළිඹයුරු ලංළිබඳහ 

ළිඹයුහග ලංහඳය ලංඳළික ලංඅහභහනය ලංත ජ ජඹගේ. 

ඳවුහල් ලංහල් ලංඥහිකහඹකුඑ ලංළිඹයුරු ලංළිබඳහ ලංහවෝ ලංඩි පඵ ලංහෝ ලංළිබඳහ ලංිකබීභ. ලං
(භහම ලංහවෝ ලංළිඹහහම ලංඳහගලසහේ) 

ගඹ මුදර 

2012 රු. ලං1,442,890,470.20 

2013 රු. ලං1,737,836,414.99 

2014 රු. ලං1,758,597,097.04 

2015 රු. ලං1,626,944,588.83 

2016 රු. ලං3,528,454,283.77 

ගඹ මුදර 

2012 රු. ලං6,728,707.10 

2013 රු. ලං12,500,957.43 

2014 රු. ලං16,724,417.13 

2015 රු. ලං19,885,576.42 

2016 රු. ලං31,791,624.51 

භද ලංරු ලංබහඹ. 

අවිහව ලංඵ. 

ඳශමු ලංදරු ලංඋඳත ලංඹ ලංඅවුරුදු ලං35එ ලංඳසු ලංසිදු ලංවීභ. 

දරු ලංඋඳ ජ ලංණන ලංඅඩු ලංභසත ලංවීභ. 

දරුගේඑ ලංභේ ලංිරරි ලංහනසදීභ ලංහවෝ ලංභේ ලංිරරි ලංඅඩු ලංහරඹසත ලංරඵහ ලංදීභ. 

 ජ ජ ලංහ පද ලංඅධි ලංලහඹගේ ලංඳරිහබෝතනඹ ලංිරරිභ. 

ඳරතුරු ලංව ලංෙශලු ලංඅඩුහගේ ලංඳරිහබෝතනඹ ලංිරරිභ. 

යහඹහභ ලංිරරීභ ලංඅඩු ලංවීභ. 

භ ජඳළගේ ලංඳහනඹ ලංිරරිභ. 

්රිඹ ලංහවෝ ලංඅ්රිඹ ලංදු ප ලංඳහනඹ 

ලිගේ ලංවිිරයණ ලංප්රිකහය ලංවහ ලංිෂයහයණඹ ලංවීභ. 

02.  ලංහතසල්, ලංමු ලංව ලංග්රිෂහ ලංළිබඳහ. ලං 

බුර ජවිඑ ලංළපීභ ලංව ලංදු පහසශ ලංව ලංපුසත ලංඅඩාගු ලංහන ජ ලංිෂසඳහදන ලංබහවිත ලං
රීභ. 

දු ප ලංඳහනඹ. 

භ ජඳළගේ ලංඳහනඹ ලංිරරිභ. 

ව යුභගේ ලංඳළළිහරෝභහ ලංයිය ලංආහදනඹ. 

ෙේසඑයිගේ ලංඵහ ලංයිය ලංආහදනඹ. 

ආවහයරඑ ලංහඹසදන ලංභවයසත ලංයහය/ ලංගණ. 

03.  ලංළේ ලංහර ලංළිබඳහ. 

ළේ ලංහර ලංළිබඳහ ලංවහ ලංප්රධහනභ ලංහව තු ලංගේහගේ ලංව යුභගේ ලංඳළළිහරෝභහ ලං
යිය ලංආහධනඹයි. ලංෙභ ලංආහධනඹ ලංවහ ලංඅදහන ප ලංහධ ලංගේහගේ, 

අඩු ලංඹදී ලං්රිඹ ලංලිාගි ලංීවවිත ලංආය පබ ලංිරරිභ. 

ලිාගි ලංවරුගේ ලංෙසත ලංඅහඹකුඑ ලංඩහ ලංආශ්රඹ ලංිරරීභ. 

ලිාගි ලංවරු ලංඅදහන ප ලංලිාගි ලංඇසුයඑ ලංහඹසමු ලංවීභ. 

හඳෞේලි ලංසසථහ ලංඅඹවඳ ජ ලංවීභ. 

ප්රිකලසතික ලං ඌනතහ ලං ත ජ ජඹ ලං (ෙච්.අයි.වී. ලං ආහදනඹ, ලං අඹ ලං ඵේධ ලං
ිරරීහභගේ ලංඳසු ලංප්රිකලසතිකඹ ලංභළඩ ලංඳ ජන ලංඖධ ලංබහවිතඹ) 

දු ප ලංඳහනඹ ලං(්රිඹ ලංහවෝ ලංඅ්රිඹ) 

04.  ලංඩි පඵ ලංහෝ ලංළිබඳහ ලංවහ ලංඅදහන ප ලංහධ 

ඹසත ලංවීභ. 

ඳවුහල් ලංහහනකුඑ ලංඩි පඵ ලංහෝ ලංළිබඳහ ලංහවෝ ලංළිඹයුරු ලංළිබඳහ ලංෆදී ලංිකබීභ. 

තභහඑ ලංළිඹයුරු ලංළිබඳහ ලංිකබීභ. 

දරුගේ ලංප්රසත ලංහනසශ ලංහගේතහසත ලංවීභ. 

භද ලංරු ලංඵ. 

ආගතවයණ ලං හයෝ ලං රසතණ ලං වහ ලං හවෝහභෝන ලං ප්රිකහය ලං ළනීභ. ලං
(විහල හඹගේ ලංඅවුරුදු ලං5එ ලංළඩිහඹගේ) 

05. ලං ලංභවහ ලංඵඩළල් ලංළිබඳහ. 

භවහගේත්ර ලංළිබඳහ ලංවහ ලංඅදහන ප ලංහධ. 

ෙශලු ලංව ලංධහනයභඹ ලංආවහය ලංබහවිතඹ ලංඅඩු ලංවීභ. 

අධි ලංහර ලංයතු ලංඳළවළික ලංභස ලංහවෝ ලංස ලංශ ලංභස ලංආවහයඹඑ ලංළනීභ. 

භ ජඳළගේ ලංඳහනඹ. 

තයඵහරු ලංඵ. 

දු ප ලංඳහනඹ. 

ලිගේ ලංභවහගේත්රහේ ලංහයෝ ලංත ජ ජඹගේ ලංිකබීභ. 

ඳවුහල් ලංඥහිකහඹකුඑ ලංභවහගේත්රහේ ලංළිබඳහ ලංහවෝ ලංභස ලංදලු ලං(Polyp) ිකබීභ. 

දිඹළඩිඹහ 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං විඹ ලං බහය ලං රු ලං යහජිත ලං හ නහය ජන ලං
ඇභිකතුභහ ලංහනසසිටිඹ ජ, ලංහෞය ලංඇභිකයඹහ ලංදුගේනහ ලංවහ ලංභහනභ ලං
ඉතහ ලංඳරිපගණ ලංළිබඳතුයසත ලංරඵහදීභ ලංළිබඳඵ ලං ලංආණ්ඩු ලංඳසතහේ ලංප්රධහන ලං

ාවිධහඹතුභහඑ ලං ලංභහ ලංසතුිකගේත ලංහනහ. ලං 
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[රු ලංඹගේත ලංරුණහිකර ලං ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං බහහේ ලං ඉගේන ලං හඑ ජ ලං ඩහ ලං

ළිබඳහහේ ලං බඹහනභ ජ, ලං ෙව  ලං හේදනහ ජ ලං මරහනහේ ලං ඉගේන ලං
ඔඵතුභහඑ ලං දළිෂරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ළිබඳහහේ ලං රුදුරු ලං ඵ ලං ඔඵතුභහඑ ලං
ඉගේද්රීඹ ලං හෝ ය ලංප්රතයසත ලං  ලංඥහනහඹගේභ ලංරළබී ලංිකහඵනහ. ලංආණ්ඩු ලං
ඳසතහේ ලංප්රධහන ලංාවිධහඹතුභහ ලංදුගේු  ලංළිබඳතුය ලංලරීයහේ ලංහයෝභ ලංකඳ ලං

උේදීඳනඹ ලං න ලං ළිබඳතුයසත. ලං භසත ලං ිෂහද ලං ඹ ජ, ලං ළිබඳහ ලං භගදන ලං
ළඩඑවගේරඑ ලං 2016 ලං අළි ලං රුළිඹල් ලං කමලිඹන ලං 31සත ලං  ලං විඹද ප ලං ය ලං
ිකහඵනහ. ලංවළඵළයි, ලං2015 ලංවිඹද ප ලංය ලංිකහඵගේහගේ ලංරුළිඹල් ලංකමලිඹන ලං

19යි. ලං ලංෙයිගේ ලංහඳනී ලංඹනහ, ලං2015එ ලංඩහ ලං2016 ලංන ලංවිඑ ලංළිබඳහහේ ලං
ඇික ලං වී ලං ිකහඵන ලං දළළගේත ලං ගධනඹ. ලං ළිබඳහ ලං හයෝගීගේඑ ලං ප්රිකහය ලං
වහ ලං ලං2015දී ලංරුළිඹල් ලංකමලිඹන ලං1,626සත ලංවිඹද ප ලංයන ලංයතඹ ලං2016දී ලං

ෙව  ලංහදගුණඹඑ ජ ලංෙවහ ලං ගිව ල්රහ ලංරුළිඹල් ලංකමලිඹන ලං 3,527සත ලංවිඹද ප ලං
ය ලං ිකහඵනහ. ලං හභයිගේ ලං හඳනී ලංඹනහ, ලං ළිබඳහ ලං කුභන ලං භේඑකමගේ ලං
රාහ ලං භහතඹ ලං තුශ ලං ඳළිකය ලං ඳිකනහද ලං ිරඹහ. ලං ඒ ලං සිඹලු ලං ළිබඳහ ලං

හයෝගීගේඑ ලං ිෂහයෝගී ලං සුඹ ලං ප්රහගථනහ ලංයන ලං භගේ ලං ෙයිගේ ලං කමඹ ලං ගිඹ ලං
සිඹලු ලං හදනහඑ ලං අහේ ලං ආභ ලං අු  ලං ිෂගේ ලං සු ලං ප්රහගථනහ ලං යකමගේ ලං
භහම ලංඳශමුන ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංඅවගේන ලංළභළිකයි. 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ළිබඳහඑ ලං ප්රධහන ලං හව තුසත ලං තභයි ලං

බුර ජ ලංවිඑ ලංෙසත ලංිකහඵන ලංදු පහසශ ලංබහවිතඹ ලංව ලංදු ප ලංළටි ලංබහවිතඹ. ලං
රු ලං විභරවීය ලං දිහනහඹ ලං භගේත්රීතුභහ ලං බුර ජ ලං විඑඑ ලං ආදයඹ ලං යන ලං
භගේත්රීතුහභසත. ලං නමු ජ, ලං ෙතුභහ ජ ලං ළිබඳගේනහ ලං ඇික, ලං දු පහසශ ලං

බඹහන ලං ඵ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං දු පහසශ ලං භගදනඹඑ, ලං දු පහසශ ලං
 පඵගේධහඹගේ ලංයතඹ ලංහන ලංිකහඵන ලංප්රිකඳ ජිකඹඑ ලංතභ ජ ලංභහතඹ ලං
තුශ ලං ඒ ලංවහඹෝඹ ලංරළබිරහ ලංනළවළ. ලං තභ ජ ලං දු ප ලංළටි ලං උයකමගේ ලංඹන ලං

අඹ ලංඉගේනහ. ලංබුර ජ ලංවිඑ ලංභක ලං දු පහසශ ලං ඳන ලංඅඹ ලංඉගේනහ. ලං  ලංඒ ලං
ිෂහ ලං හ ප ලං  පඵගේධහඹගේ ලං යතඹ ලං මීඑ ලං ඩහ ලංනීිකඹ ලං ්රිඹහ ජභ ලං ශ ලං
යුතුයි. ලංනීික ලංඳනහ ලංිකහඵන ලංඵ ලංඇ ජත. ලංනීිකඹ ලං්රිඹහ ජභ ලංයගේන ලං

ගේනහ ලං්රිඹහ ලංභහගඹ ලංහභසසතද? ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංභගේත්රීතුභහ ලංප්රලසනඹ ලංඅවගේන. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඔඵතුභහ ජ ලං මරහනහේ ලං ඉගේන ලං
හරහහේ ලං ළිබඳහ ලං හයෝඹ ලං  පඵගේධහඹගේ ලං ථහ ලං යන ලං විඑ ලං භඑ ලං

හේදනහසත ලංඇික ලංවුණහ. ලංඒයි ලංභඑ ලංළඩි ලංහරඹසත ලංගේන ලංසිදු ලංවුහණ්. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංප්රලසනඹ ලංභතු ලංශහඑ ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙතුභහහම ලං අතුරු ලං ප්රලසනඹඑ ලං

විසතයහ ජභ ලං ළිබඳතුයසත ලං රඵහ ලං හදගේන ලං ඒ ලං ප්රලසනඹ ලං හෞය ලං

ඇභිකතුභහඑ ලංහඹසමු ලංයනහ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහම ලංහදළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංහභඹයි. ලං
ඳහල්ර ලං ආඳනලහරහ ලං ළන ලංථහ ලංශහ. ලං රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං

හ ප ලංභභ ලංසිඹළසිගේ ලංදළසතහ, ලංහ ප ලංිෂහඩු ලංහරඹ ලංඉය ලංවුණහභ ලංභහතය ලං
සුතහතහ ලංවිදයහරහේ ලංආඳනලහරහ. ලං ලංඉසහෝරඹ ලංිෂහඩු ලංහදන ලංදහ  ලං
ආඳනලහරහ ලං වරහ ලං ගිව ල්රහ ලං ිකබුහණ් ලං ආඳනලහරහහේ ලං ිකබුණු ලං

ෆභ ජ ලංෙසතයි. ලංබි ජතය ලංඳණුහෝ ලංවරහ. ලංඵල්රගේ ලංආඳනලහරහඑ ලං
රිාරහ ලං තළන ලංතළන ලංළත ලංයරහ. ලං ඒ ලංබහතන ලං හවෝදරහ ලංනළවළ. ලංඳණු ලං
වළබඳඹසත. ලංභභ ලංහ ප ලංළන ලංප්රහහේීයඹ ලංහෞය ලංනදය ලංිෂරධහරීතුභහඑ ලං
ිරේහභ ලං ආඳනලහරහ ලං seize  ශහ. ලංආඳනලහරහව කමරුඑ ලං තදිගේ ලං

අහද ලං ශහ. ලං නමු ජ ලං විදුවල්ඳිකිෂඹ ලං නළත ලං ඉසහෝහල් ලං ඳඑගේ ලං
ගේනහසඑභ ලං අය ලං තයහ ලං හසඩ ජ ලං ෙසතභ ලං ආඳනලහරහ ලං ඳඑගේ ලං
 ජතහ. ලං දළගේ ලං ඔඵතුභහහම ලං ළිබඳතුහග ලං ිරේහ, ලං ඳහල් ලං ආඳනලහරහ ලං

ළිබඳහශසත ලං යන ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං ළන. ලං හවසභ ලං උදහවයණඹ ලං
භහම ලං හදය ලං ශක ලං ිකහඵන ලං ඉසහෝරහේ ලං සිදුවුණු ලං ඒ ලං සිදුවීභ. ලං
හභසසතද ලංඔඵතුභහ ලංඒ ලං පඵගේධහඹගේ ලංයන ලංහේ? 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ ලංඒ ජ ලංඇභිකතුභහඑ ලං ලංහඹසමු ලංයනහ ලංහගේද? 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංෙතුභහහම ලංහදළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංඅළි ලං

හෞය ලං ඇභිකතුභහඑයි, ලං අධයහඳන ලං ඇභිකතුභහඑයි ලං හදගේනහඑභ ලං
හඹසමු ලංයනහ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

 
 

ප්රලළශන ශළ සිවිේ ගුලන් මවේලළ අමළතයළංය  අයත් 
ආයතන: මවේලක වංඛයළල 

மதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரணச் மெமகள் 

அமச்சுக்குச் தெரந்ரண றதணங்கள்: ஊறர் 

ண்றக்மக 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF TRANSPORT AND CIVIL 

AVIATION : NUMBER OF STAFF 

1112/’16 

 

2. ගු චමින්ද විමේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප්රහවන වහ සිවිල් ගුගේ හ හ අභහතයතුභහහගේ ඇස ලං
ප්රලසනඹ:  

(අ)  (i) ප්රහවන වහ සිවිල් ගුගේ හ හ ලංඅභහතයහාලඹඑ 
අඹ ජ හදඳහගතහ පගේතු, අධිහරි, ාසථහ ව 
හන ජ යසථහළිත ලංආඹතන හගද; 

 (ii) ෙභ ෙසත ෙසත ආඹතනහේ හ හේ ිෂයුතු 
මුළු හ  ායහ හගේ හගේ ලහඹගේ 
හගද; 
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ඳහගලිහ පගේතු 

 (iii) 2015  ජභගේ ඹවඳහරන යතඹ ඵරඹඑ 
ඳ ජවීහභගේ ඳසු, ඉවත ෙසත ෙසත ආඹතනඹ 
වහ ඵහ  ජ මුළු හ  ායහ, හගේ 
හගේ ලහඹගේ හසඳභණද; 

 (iv) ඉවත (iii) ව  වගේ පුේරඹගේහම න ප ව 
ලිළිනඹගේ හගද; 

 (v) දළනඑ හභභ ආඹතනර හ  පුයේඳහඩු 
ඳන්ද; 

 (vi) ෙහ  න ප, ඉදිරිහේදී ලං හ ඹගේ ඵහ ු  
රඵන ක්රභහේදඹ හගද; 

 ඹගේන ෙතුභහ හභභ බහඑ දගේගේහනව ද? 
(ආ) හනස ලංෙහ  න ප, ඒ භගේද? 
 

மதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரணச் மெமகள் 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர : 

(அ) (i) மதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரணச் 

மெமகள் அமச்சுக்குச் தெரந்ரண றமக் 

கபங்கள், அறகரெமதகள், கூட்டுத் ரதணங்கள் 

ற்தம் மண றறச் ெட்ட றதணங்கள்  

 ரமதன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி எவ்தரத றதணத்றலும் கடமரற் 

தகறன்ந தரத் ஊறர்கபறன் ண்றக்மக 

ணறத்ணறரக ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) 2015இல் ற்மதரம ல்னரட்ெற அெரங்கம் 

ஆட்ெறக்கு ந்தறன், மற்தடி எவ்தரத 

றதணத்றற்கும் ஆட்மெர்க்கப்தட்ட தரத் 

ஊறர்கபறன் ண்றக்மக ணறத்ணறரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி (iii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ஆட்கபறன் 

ததர்கள் ற்தம் தொகரறகள் ரமதன் 

தமத்ம்; 

 (v) ற்மதரது மற்தடி றதணங்கபறல் தற்நறடங் 

கள் உள்பணர ன்தமத்ம்; 

 (vi) ஆதணறல், றர்கரனத்றல் ஊறர்கள் ஆட் 

மெர்க்கப்தடும் தொமநம ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the Departments, Authorities, Corporations 

and other Statutory Institutions coming 

under the Ministry of Transport and Civil 
Aviation; 

 (ii)  the total number of staff attached to each 
such institution, separately; 

 (iii) the total number of staff recruited to each of 
the above institutions after the present 

Government of good governance came into 

power in 2015, separately; 

 (iv) the names and addresses of persons 

mentioned in (iii) above; 

 (v)  whether there are vacancies in these 

intuitions at present; and 

 (vi)  if so, the methodology to be adopted to 

recruit persons in future? 
 

(b) If not, why? 

 
ගු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිේ 

ගුලන් මවේලළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - மதரக்குத்து 

ற்தம் ெறறல் றரணச் மெமகள் அமச்ெர்) 

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

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, භහ ලං ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං ළිබඳතුරු ලං හදනහ. ලං
ෙතුභහහම ලංප්රලසනඹඑ ලංඅදහශ ලංළිබඳතුහයව  ලංළිටු ලං300සත ලංවිතය ලංිකහඵනහ. ලං
භභ ලංමලි ලංරුණු ලංටි ලංිරඹගේන ප. ලං 

(අ) (i) 

  1. දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු 

  2. හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලංහදඳහගතහ පගේතු 

  3. ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලංභණ්ඩරඹ 

  4. තහික ලංභනහභන ලංහසකමගේ ලංබහ 

  5. ගුගේ ලංහතසටුඳශ ලංවහ ලංගුගේ ලංහ හ ලං (ශ්රී ලංරාහ) ලං
 භහභ 

  6. සිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලංඅධිහරිඹ 

  7. තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලංආඹතනඹ 

  8. සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං(පුේලි) ලංභහභ 

  9. භහග ලංආයසතහ ලංළිබඳඵ ලංතහික ලංබහ 

 (ii) 

 

ආඹතනඹ මුළු ලංහ  ලං

ායහ 

01. ලං ලං දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු 16,141 

02.  හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලං

හදඳහගතහ පගේතු 

     886 

03.  ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලං

භණ්ඩරඹ 

32,019 

04.  තහික ලංභනහභන ලං

හසකමගේ ලංබහ 

     192 

05.  ගුගේ ලංහතසටුඳශ ලංවහ ලංගුගේ ලං

හ හ ලං(ශ්රී ලංරාහ) ලංභහභ 

   4007 

06.  සිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලංඅධිහරිඹ      177 

07.  තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලං

ආඹතනඹ 

     486 

08.  සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං

(පුේලි) ලංභහභ 

     101 

09.  භහග ලංආයසතහ ලංළිබඳඵ ලං

තහික ලංබහ 

       11 

179 180 

[රු ලං කමගේද ලංවි ලංහේසිරි ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

(iii)  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

(අ) (iv), v, (vi) ව ලං (ආ) ලංඹන ලංප්රලසනරඑ ලංඅදහශ ලංළිබඳතුරු ලංභභ ලං
වභළගත* ලං යනහ. ලං ෙහ භ, අදහශ ලං ඇමුණු ප ලං ද ලං භභ ලං
වභළගත** ලංයනහ. ලං 

 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුමර් ඉතිරි මකො ව: 
  ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமடறன் ஞ்ெற தகுற: 

  Rest of the Answer tabled: 
 

(iv) ලං

 

ආඹතනඹ ඇමුණු ප 

1. දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු ඇමුණුභ ලං1 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

2 .හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලං

හදඳහගතහ පගේතු 

ඇමුණුභ ලං2 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

3. ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලං

භණ්ඩරඹ 

ඇමුණුභ ලං3 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

4. තහික ලංභනහභන ලං

හසකමගේ ලංබහ 

ඇමුණුභ ලං4 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

5. ගුගේ ලංහතසටුඳර ලංවහ ලංගුගේ ලං

හ හ ලං(ශ්රී ලංරාහ) ලංභහභ 

ඇමුණුභ ලං5 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

6. සිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලං

අධිහරිඹ 

ඇමුණුභ ලං6 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

7. තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලං

ආඹතනඹ 

ඇමුණුභ ලං7 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

8. සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං

(පුේලි) ලංභහභ 

ඇමුණුභ ලං8 ලංභඟිගේ ලංදසතහ ලංඇත. 

9. භහග ලංආයසතහ ලංළිබඳඵ ලං

තහික ලංබහ 

නළත. 

v. 

 

(vi) ලං 1. දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු 

  යහතය ලං ඳරිඳහරන ලං  ක්රහල් ලං 6/2006 ලං අු  ලං ඵහ ලං ළනී ප ලං
ඳටිඳහටි ලං යහතය ලං හ හ ලං හසකමගේ ලං බහ ලං අු භළිකඹ ලං වහ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංය ලංඇික ලංඅතය, අු භළිකඹ ලංරද ලංඳසු ලංඵහ ලංළනීහ ප ලං
ඳටිඳහටිර ලං වගේ ලං ඳරිදි ලං එයුතු ලං ය ලං පුයේඳහඩු ලං ළියවීභඑ ලං
එයුතු ලංයු  ලංරළහේ. ලං 

 2. ලං හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලංහදඳහගතහ පගේතු 

  අදහශ ලංඳ ජවී ප ලංඵරධහරිඹහ ලංභඟිගේ ලංඵහ ලංළනීහ ප ලංඳටිඳහටිහඹව  ලං
අු භත ලංය ලංඇික ලංඵහ ලංළනීහ ප ලංක්රභහේද ලං අු  ලංපුයේඳහඩු ලං
ළිබඳඵ ලං ප්රසිේධ ලං දළගේවී ප ලං වයවහ ලං අඹදු පඳ ජ ලං ළවීහභගේ ලං
අනතුරු ලං ලිඛිත ලං ඳරීසතණ/ පමු ලං ඳරීසතණ ලං තුබඳගේ ලං
සුදුසු ප ලංපුයහරන ලංපුේරයිගේ, අදහශ ලංතනතුරු ලංවහ ලංඵහ ලං
ළනීභඑ ලංඑයුතු ලංයු  ලංරළහේ. ලං 

ආඹතනඹ පුයේඳහඩු 

1) දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු ඳන් 

2) හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලංහදඳහගතහ පගේතු ඳන් 

3) ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලංභණ්ඩරඹ ඳන් 

4) තහික ලංභනහභන ලංහසකමගේ ලංබහ ඳන් 

5) ගුගේ ලංහතසටුඳර ලංවහ ලංගුගේ ලංහ හ ලං(ශ්රී ලංරාහ) ලංභහභ ඳන් 

6) සිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලංඅධිහරිඹ ඳන් 

7) තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලංආඹතනඹ ඳන් 

8) සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං(පුේලි) ලංභහභ ඳන් 

9) භහග ලංආයසතහ ලංළිබඳඵ ලංතහික ලංබහ නළත 

181 182 

————————— 
**  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
** தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

**  Placed in the Library. 

                ආඹතනඹ  ජභගේ ලංයතඹ ලංඵරඹඑ ලංඳ ජ ලංවීහභගේ ලංඳසු ලංඵහ ලං ජ ලංමුළු ලංහ  ලංායහ 

  සථිය ලං2015.09.04 අිෂඹ ප ලං

2015.09.04 

හසගේත්රහ ජ ලං2015.09.04 නදිෂ ලංඳදනභ ලං

භත ලං2015.09.04 

නදිෂ ලංඳළඹ ලං

ඳදනභ ලංභත ලං

2015.09.04 

  දිනඑ ලං

හඳය 

දිනඑ ලං

ඳසු 

දිනඑ ලං

හඳය 

දිනඑ ලං

ඳසු 

දිනඑ ලං

හඳය 

දිනඑ ලංඳසු දිනඑ ලං

හඳය 

දිනඑ ලං

ඳසු 

දිනඑ ලං

හඳය 

දිනඑ ලං

ඳසු 

1. දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු 290 814 532 - - - - - - - 

2. හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලං

හදඳහගතහ පගේතු 

10 - - - - - - - - - 

3. ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලං

භණ්ඩරඹ 

1,708 - - - - 682 (භහ ලං06) - - - - 

4. තහික ලංභනහභන ලං

හසකමගේ ලංබහ 

- 48 - - - - - - - - 

5. ගුගේ ලංහතසටුඳර ලංවහ ලංගුගේ ලං

හ හ ලං(ශ්රී ලංරාහ) ලංභහභ 

22 229 - - - - - - - - 

6. සිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලං

අධිහරිඹ 

4 51 - - - - - - - - 

7. තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලං

ආඹතනඹ 

20 27 - - - 19 10 - 11 - 

8. සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං

(පුේලි) ලංභහභ 

- - - 29 - - - - - - 

9. භහග ලංආයසතහ ලංළිබඳඵ ලං

තහික ලංබහ 

නළත - - - - - - - - - 



ඳහගලිහ පගේතු 

 3. ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලංභණ්ඩරඹ 

  ශ්රීරාභ ලං හ  ලං ායුිකඹ ලං ළරළසභඑ ලං (Cadre) වහ ලං ඵහ ලං
ළනී ප/උස ලං ිරරීහ ප ලං ඳටිඳහටිඹ ලං (SOR) වහ ලං
ශභනහයණ ලංහ හ ලංහදඳහගතහ පගේතුහේ ලංඅු භළිකඹ ලංරළබී ලං
ඇත. ලං ඒ ලං අු  ලං ශ්රීරාභ ලං සිඹලුභ ලං තනතුරු ලං වහ ලං ඵහ ලං
ළනීහ ප ලංවහ ලංඋස ලංිරරීභඑ ලංඅදහශ ලංඑයුතු ලංසිදු ලංහහයු  ලංඇත. 

  තද, 2015 ලංඅහෝසතු ලංභහහඹගේ ලංඳසු ලංභවහ ලංබහණ්ඩහහයහේ ලං
ද ලං උඳහදස ලං භත ලං ිරසිදු ලං ආහයඹ ලං න ලං ඳ ජවීභසත, සථිය ලං
ඳදනකමගේ ලංරඵහ ලංදී ලංහනසභළත. ලං 

 4. තහික ලං භනහභන ලං හසකමගේ ලං බහ) ලං අදහශ ලං ඳ ජවී ප ලං
ඵරධහරිඹහ ලංභඟිගේ ලංඵහ ලංළනීහ ප 

 5. ගුගේ ලං හතසටුඳර ලං වහ ලං ගුගේ ලං හ හ ලං (ශ්රී ලං රාහ) ලං භහභ) ලං
ඳටිඳහටිහඹව  ලංඅු භත ලංය ලංඇික ලංඵහ ලංළනීහ ප 

 6. සිවිල් ලං ගුගේ ලං හ හ ලං අධිහරිඹ) ලං ක්රභහේද ලං අු  ලං පුයේඳහඩු ලං
ළිබඳඵ ලං ප්රසිේධ ලං දළගේවී ප ලං වයවහ) අඹදු පඳ ජ ලං ළවීහභගේ ලං
අනතුරු ලං ලිඛිත ලං ඳරීසතණ/ පමු) ලං ඳරීසතණ ලං තුබඳගේ ලං
සුදුසු ප ලංපුයහරන ලංපුේරයිගේ, අදහශ) ලංතනතුරු ලංවහ ලංඵහ ලං
ළනීභඑ ලංඑයුතු ලංයු  ලංරළහේ. ලං 

 7. ලං තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලංආඹතනඹ 

  පු ජ ලංඳ ජ ලංදළගේවී ප ලංඳශ ලංිරරීභ ලංභඟිගේ 

 8. සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං(පුේලි) ලංභහභ 

  දළනඑ ලංහභභ ලංආඹතනඹ ලංවහ ලංඵහ ලංළනීහ ප ලංඳටිඳහටි ලංඅු භත ලං
වී ලං හනසභළික ලං අතය, හ හ ලං අලයතහ ලං භත ලං වහ ලං හ යිගේ ලං
විශ්රහභ ලංගිඹ ලංඳසු ලංආඹතනඹ ලංතුශදී ලං පමු ලංඳරීසතණ ලංරිගේ ලංය ලං
ළහ ලංහ යිගේ ලංඵහ ලංු  ලංරළහේ. ලංෙහභගේභ ලංගභහගේත ලං
වළිරඹහගේ ලං ඇික ලං පුේරයිගේ ලං හභභ ලං ආඹතනහේ ලං හන ලං
ළටුඳ ලං අඩු ලංඵළවිගේ ලං ෙභ ලංළටුඳඑ ලංපුලවණු ලං පරුගේ ලංහසඹහ ලං
ළනීභ ලංඉතහ ලං අඳවසු ලං ඇත. ලං ෙභ ලංහව තු ලංිෂහ ලං පරුගේ ලං
හර ලං ඵහ ලං හන ලං ඔවුගේ ලං ගභහගේතලහරහහේ ලං ු පුලවණු ලං
හ යිගේ ලංහර ලංහ හේ ලංහඹසදහ ලංහන ලංගභහගේතලහරහහේ ලං
අලයතහගේ ලංපුයහ ලංු  ලංරළහේ. ලං 

 

(ආ) ලං ලං 
 

 

ආඹතනඹ   

1) දු පරිඹ ලංහදඳහගතහ පගේතු අදහශ ලංහනසහේ. 

2) හභෝඑග ලංයථ ලංප්රහවන ලංහදඳහගතහ පගේතු අදහශ ලංහනසහේ. 

3) ශ්රී ලංරාහ ලංභනහභන ලංභණ්ඩරඹ අදහශ ලංහනසහේ. 

4) තහික ලංභනහභන ලංහසකමගේ ලංබහ අදහශ ලංහනසහේ. 

5) ගුගේ ලංහතසටුඳර ලංවහ ලංගුගේ ලංහ හ ලං(ශ්රී ලං

රාහ) ලංභහභ 
අදහශ ලංහනසහේ. 

6) සිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලංඅධිහරිඹ අදහශ ලංහනසහේ. 

7) තහික ලංප්රහවන ලංනදය ලංආඹතනඹ අදහශ ලංහනසහේ. 

8) සී/ ලංරසතදි ලංඉාජිහගේරු ලං(පුේලි) ලං

භහභ 
අදහශ ලංහනසහේ. 

9) භහග ලංආයසතහ ලංළිබඳඵ ලංතහික ලංබහ ඉදිරිහේදී ලංහභභ ලං

තහික ලංබහ ලං

හසකමගේ ලංබහසත ලං

ඵඑ ලංඳ ජවීභඑ ලං
ිෂඹකමත ලංඵළවිගේ ලංඉගේ ලං

අනතුරු ලංභහග ලං

ආයසතහ ලංළිබඳඵ ලං

තහික ලංබහ ලං

අහවෝසි ලංන ලංහවයිිෂ. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

23 (2) සථහය ලංිෂහඹෝඹ ලංඹඑහ ජ ලංඅන ලංප්රලසන ලංහදසත ලංිකහඵන ලං
ිෂහ ලං අද ලං අඳඑ ලං හේරහ ලං ළිබඳඵ ලං ප්රලසනඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං රු ලං
භගේත්රීතුභහ, අතුරු ලංප්රලසන ලංිකහඵනහද?  

 

ගු චමින්ද විමේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔේ, රු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලංහභභ ලංප්රලසනඹඑ ලංළිබඳතුරු ලංළඳයීභ ලං
ළිබඳඵ ලං භභ ලං රු ලං අභහතයතුභහඑ ලං සතුිකගේත ලං හනහ. ලං භභ ලං
ඳශමුළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංඅවගේන ප. ලංරු ලංඇභළිකතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං ලංශ්රී ලං

රාහ ලං භනහභන ලං භණ්ඩරහේ ලං න ලං හ  ලං ඵහ ලං ළනී ප ලං
1,760කු ජ, අිෂඹ ප ලංහ  ලංඵහ ලංළනී ප ලං682කු ජ ලංිරඹන ලංහයණඹ ලං
වගේ ලං ශහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං අඳඑ ලං දළන ලං ගේන ලං රළබුණු ලං විධිඹඑ, 

ඔඵතුභහ ලංඅභහතයහාලඹ ලංබහය ලං ජතහඑ ලංඳසු ලංසළභළ ජහතගේ ලංවිශ්රහභ ලං
ඹෆභඑ ලං හ ඹගේඑ ලං අය ලං රඵහ ලං දුගේනහ. ලං අිකරිසතත ලං හ  ලං
ායහසත ලංසිටීභ ලංිෂහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං භනහභන ලංභණ්ඩරඹ ලං ඉදිරිඹඑ ලං
ඳ ජහ ලංහන ලංඹෆභ ලංඅඳවසු ලංවීභ ලංව ලංඳහඩු ලංරළබීභ ලංතභයි ලංඔඵතුභගේරහ ලං

ෙළිෂ ලංන්ගේදුසත ලංළනීභඑ ලංප්රධහන ලංලහඹගේ ලංහව තු ලංවුහණ්. ලං ලං 

ෙහ  ලං ිකබිඹදී ජ ලං විහල හඹගේභ ලං මුගේන ලං අසථහ ලං හදන, 
විශ්රහභ ලංගේන ලංඅසථහ ලංහදන ලංහ හ ලංනහභඹගේ ලංව ත ලංතනතුරුරඑ ලං

නළත ලංඵහ ලං ළනීභ ලං වහ ලංඑයුතු ලංිරරීභ ලංළිබඳඵ ලං ඔඵතුභගේරහ ලං
 ජ ලංන්ගේදු ලංහභසසතද ලංිරඹන ලංහයණඹ ලංභහ ලංදළනගේන ලංළභළිකයි. 

 
ගු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ෙභ ලං අඹහගේ ලං සිඹඹඑ ලං 95සතභ ලං ඵහහන ලං

ිකහඵගේහගේ ලංභභ ලංහනසහයි. ලංඹව ලංඳහරන ලංආණ්ඩු ලංඳළකමණි ලංවළටිහේ, 
ෙඑ ලංව එපු ලංඅභහතය ලංරු ලංයාජි ජ ලංභේදුභ ලංඵණ්ඩහය ලංභළිකතුභහ ලංවිලහර ලං
ායහසත ලං ඵහහන ලං ිකහඵනහ. ලං නමු ජ, භභ ලං අභහතයයඹහ ලං

ලහඹගේ ලං ඳ ජ ලං වුණහඑ ලං ඳසු ලං අිෂහගඹ ලං විශ්රහභ ලං ළනීහ ප ලං ක්රභඹ ලං
්රිඹහ ජභ ලං ිරරීභ ජ ලං භක ලං භවහ ලං බහණ්ඩහහයඹඑ ලං දගේරහ ලං
හසගේහදසසතයරු ලංව ලංdriversරහ ලං අිෂහගඹහඹගේ ලංඵහ ලං ගේන ලං
භඑ ලංසිදු ලංවුණහ. ලංහභසද, ෙභ ලංතනතුරුර ලංඅඹ ලංවිශ්රහභ ලංඹනහසඑ ලංභඑ ලං

ඵස ලං ිෂ ප ලං තඵහගේන ලං ඵළවළ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං හසගේත්රහ ජ ලං ඳදනභ ලං භත ලං
ඹ ප ලං ළිරිසත ලං  ජතහ. ලං වළඵළයි, ෙහ  ලං  ජහ ජ ජ ලං මීඑ ලං අවුරුදු ලං 2එ ලං
ඳභණ ලංහඳය ලං interview යරහ, ඇඳ ලංඵළරහ, හඹෝයතහ ලංඳරීසතහ ලං

යරහ ජ ලංඳ ජවී ප ලංහනසදුගේ ලංඅඹයි. ලංඒ ලංඅඹ ලංවළරුණු ලංහසඑ ලංසුළු ලංළිරිසත ලං
තභයි ලං අළි ලං හසගේත්රහ ජ ලං ඳදනභ ලං භත ලං ඵහ ලං  ජහ ජ. ලං සථිය ලං හ ඹ ලං
වහ ලංහනසහයි ලංඔවුගේ ලංඵහ ලං ජහ ජ. ලංඩිහඳෝ ලංවිසිගේ ලංව පඵයන ලං

මුදල්ලිගේ ලං ඔවුගේඑ ලං ළටුේ ලං හවීහ ප ලං ඳදනභ ලං භත ලං ඵහ ලං ළනීභ ලං
වහ ලංතභයි ලංභවහ ලංබහණ්ඩහහයඹ ලංඅඳඑ ලංඅය ලංදීරහ ලංිකබුහණ්. ලංඒ ලංවළය ලං
භභ ලංිරසිභ ලංආහයඹිරගේ ලංෙළිෂ ලංවිලහර ලංායහසත ලංඵහහන ලංනළික ලං

ඵ ලංඔඵතුභහඑ ලංිරඹගේන ලංළභළිකයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හදළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ. 

 
ගු චමින්ද විමේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, භභ ලං ෙතුභහහගේ ලං විභසී ප ලං හශ  ලං

හධනීඹ ලං ළිබඳතුයසත ලං රළහඵයි ලං ිරඹහ. ලං ඒ ලං හනසරළබුණහ. ලං හභසද, 
ෙතුභහ ලං හේලඳහරන ලං ලහඹගේ, දින ලං සිඹහේ ලං ආණ්ඩු ලං තුශ ලං
ඵහළනී ප ලං ළිබඳඵයි ලං ථහ ලං හශ . ලං ෙහවභ ලං වුහණස ජ ලං අඳඑ ලං

183 184 

[රු ලංිෂභල් ලංසිරිඳහර ලංද ලංසිල්හ ලංභවතහ] 
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ළඹසත ලංිකහඵනහ ලංරු ලංඇභිකතුභිෂ, රු ලංයාජි ජ ලංභේදුභ ලංඵණ්ඩහය ලං

අභහතයතුභහ ලංවිසිගේ ලංඒ ලංතනතුරු ලංවහ ලංඵහ ජ ලංළිරි ලංඉ ජ ලංිරරීහ ප ලං
අයමුණිගේ ලංඒ ලංඑයුතු ලංයනහද ලංිරඹරහ. ලං ෙහ  ලංහනසහගේන ලංඇික. ලං
[ඵහධහ ලංිරරීභසත] 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, භහම ලංහදන ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංහභහ යි. ලං

රු ලං අභහතයතුභිෂ, ඔඵතුභහ ජ ලං භභ ජ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං න ලං
දිස්රිසතහේ ලං ග්රහමීඹ ලං ඳහයල් ලං තභයි ලං හඵහවවිගේ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ඒ ලං
ග්රහමීඹ ලං ඳහයල් ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරහේ ජ ලං ාගධනඹ ලං වුණහ; හ ප ලං

හරහේ ජ ලංාගධනඹ ලංනහ. ලංඒ ලංාගධනඹ ලංගේහගේ ලංඅඩි ලං8එ, අඩි ලං
9එ, අඩි ලං 10එ ලං හසගේක්රීේ ලං දළමීභ ලංභඟිු යි. ලං රු ලං අභහතයතුභිෂ, ශ්රී ලං
රාහ ලං භනහභන ලං භණ්ඩරඹඑ ලං හදසය ලං හදහසත ලං ඵස ලං තභයි ලං ළඩි ලං

වරිඹසත ලංිකහඵගේහගේ ලංිරඹහ ලංඅළි ලංදගේනහ. ලංඅභහතයහාලහේ ලංහනස ලංවීභ ලං
හහමභ ලං ඔඵතුභහහම ලං හනස ලං වීභ ජ ලං අද ලං අළි ලං දිරනහ. ලං ඔඵතුභහ ජ ලං
හනස ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලංඅභහතයතුභිෂ, අඳඑ ලංඵළරිද, ඒ ලංග්රහමීඹ ලංඳහයරඑ ලං'හසඑ ලංඵස' 
හඹසදගේන? තුයහේ ලං ලං ලංිකහඵන ලංප්රධහන ලංප්රලසනඹ ලංතභයි ලංඒ ලංඳහයර ලං
දි ලංඵස ලංධහනඹ ලංයගේන ලංඵළරි ලංවීභ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංහසඑ ලංඵස ලංවිලහර ලං
ායහ ලං අලයතහ ලං ිකහඵනහ. ලං භඑ ලං අහේ ලං ඩිහඳෝලිගේ ලං දිගිගේ ලං

දිඑභ ලංිරඹගේහගේ, අඳඑ ලංදි ලංඵස ලං ිකබුණහඑ ලංළඩසත ලංගේහගේ ලංනළවළ ලං
ිරඹහයි. ලංඒහ ලංධහනඹ ලංයවිඹ ලංවළසතහසත ලංප්රධහන ලංභහගර ලංඳභණයි. ලං
අහේ ලං ග්රහමීඹ ලං ඳහයරඑ ලං අලය ලං යගේහගේ ලං හසඑ ලං ඵස. ලං රු ලං

අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහහම ලංහනස ලංවීභ ජ ලංෙසත ලංහ ප ලංහනස ලංවීභ ජ ලං
යරහ, ඹ ප ලං ඵස ලං ායහසත ලං අයහන ලං භඟීගේහම ලං ඳවසු ලං වහ ලං
එයුතු ලං ිරරීභ ලං වහ ලං කුභසත ලං හවෝ ලං හඹෝතනහසත ලං ඔඵතුභහඑ ලං

ිකහඵනහද?  
 

ගු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං ෙඹ ලං දිරගේන ලංහඳය, අභහතයහයඹහ ලං
ලහඹගේ ලංභභ ලංෙඹ ලංදුටුහ. ලංඒ ලංඅු  ලංභහ ලංබහණ්ඩහහයහඹගේ ලංෙළිෂ ලංඵස ලං

1,000සත ලංළනීභඑ ලංමුදල් ලංඉල්ලුහ. ලංනමු ජ ලංඵස ලං250සත ලංරඵහ ලංළනීභඑ ලං
මුදල් ලංහදන ලංඵ ලංිරේහ. ලංඒ ලංඅු  ලංහඑගේඩග ලංඳටිඳහටිඹ ලං්රිඹහ ජභ ලංය ලං
ිකහඵනහ. ලංනමු ජ ලං දළනඑ ලංිකහඵන ලංමරය ලං අගබුදඹ ලංිෂහ ලංඅඳඑ ලං මුදල් ලං

රළබී ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං හ ලංහ  ලං හවෝ ලං රඵන ලං ගහේදී ලං
බහණ්ඩහහයහඹගේ ලං මුදල් ලං රළබුහණස ජ ලං හසඑ ලං ඵස ලං 250සත ලං ළනීභඑ ලං
භභ ලංඑයුතු ලංයන ලංඵ ලංප්රහල ලංයනහ. ලං 
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3. ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

හරිභහග ලං වහ ලං තර පඳ ජ ලං ශභනහයණ ලං අභහතයතුභහහගේ ලං

ඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1): 

(අ) අ පඳහය ලංදිස්රිසතඹ ලංතුශ ලං1983 ගඹ ලංන ලංවිඑ ලංිකබ, 

            (i)   හරිභහග ලංායහ; 

            (ii)  කුඩහ ලංළේ, අමුණු, ඇශ ලංභහග ලංායහ; 

           (iii)  අසේදන ලංරද ලංහසවිබි ප ලංප්රභහණඹ; 

  හසඳභණද ලංඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ආ) ලං ලං ලං ලං ලං(i)  1983 සිඑ ලං2009 ගහේ ලංයුදභඹ ලංත ජ ජඹ ලංිෂභන ලං
හතසත ලං හරිභහග, ළේ, අමුණු, ඇශ ලං භහග ලං
ප්රිකාසයණඹ ලංවහ ලංහගේ ලංයන ලංරද ලංමුදර; 

          (ii)  යුදභඹ ලං ත ජ ජඹ ලං ිෂභ ලං වීහභගේ ලං ඳසු ලං 2015 ගඹ ලං
දසතහ, භසත ලංහරිභහග, ළේ, අමුණු, ඇශ ලංභහග ලං
ප්රිකාසයණඹඑ ලං යතඹ ලං විසිගේ ලං හගේ ලං යන ලං රද ලං
මුදර; 

 ෙසත ලංෙසත ලංගඹ ලංඅු  ලංහසඳභණද ලංඹගේන ජ ලංෙතුභහ ලංහභභ ලං
බහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඇ) හනස ලංෙහ  ලංන ප, ඒ ලංභගේද? 

 
லர்ப்தரெண ற்தம் லக பதோன தொகரமத்து 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர :  

(அ) 1983ஆம் ஆண்டபறல் அம்தரமந ரட்டத்றதள் 

கரப்தட்ட, 

 (i) லர்ப்தரெணங்கபறன் ண்றக்மக; 

 (ii) ெறதகுபங்கள், அமக்கட்டுகள், கரல்ரய் 

கபறன் ண்றக்மக; 

 (iii) அற்நறன்தோனம் தறர்தெய்மக மற்தகரள் 

பப்தட்ட றெர றனங்கபறன் அபவு; 

 வ்பதன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 1983-2009 கரனப்தகுறறல் த்த்ம் தொடிமடத்ம் 

ம லர்ப்தரெணங்கள், குபங்கள், அமக் 

கட்டுகள், கரல்ரய்கமப தைணமப் தற்கரக 

எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக ஆண்டு ரரறரக 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) த்த் றனம் தொடிமடந் தறன்ணர் 2015ஆம் 

ஆண்டும எட்டுதரத் லர்ப்தரெணங்கள், 

குபங்கள், அமக்கட்டுகள், கரல்ரய்கபறன் 

தைணமப்தைக்கரக அெரங்கத்றணரல் எதுக்கப் 

தட்ட தத்தரமக ஆண்டுரரறரக வ்ப 

தன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House in relation to the 

Ampara District by the year 1983 - 

 (i) the number of irrigation systems that had 

existed; 

 (ii) the number of small-scale tanks, anicuts 

and canals that had existed; and 

 (iii) the extent of lands that had been brought 

under cultivation? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately on per year basis from year 1983 

until the war situation had ended in 2009 

the amount of money that had been 

allocated for restoration of irrigation 
schemes, tanks, anicuts and canals; and  

 (ii) separately on per year basis from the time 
the war situation ended until year 2015 the 

total amount of money the government had 

allocated for the restoration of irrigation 

systems, tanks, anicuts and canals? 

(c) If not, why? 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ (ලළරිමළර්ග රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்மக தண்டர - லர்ப்தரெண இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හරිභහග ලං වහ ලං තර පඳ ජ ලං

ශභනහයණ ලංඅභහතයතුභහ ලංහු හගේ ලංභහ ලංෙභ ලංප්රලසනඹඑ ලංළිබඳතුය ලං
හදනහ. ලං 

(අ) (i) 11යි. ලං 

 (ii) කුඩහ ලංළේ - වාරිමාර්ග දදපාර්තදේන්තුව 
ඹඑහ ජ ලංනඩ ජතු ලංහනසන ලංඅතය, ඳශහ ජ ලංහරිභහග ලං
හදඳහගතහ පගේතු ලං ඹඑහ ජ ලං නඩ ජතු ලං එයුතු ලං සිදු ලං
යු  ලංරඵයි. 

   අමුණු - 27යි. 

   ඇශ ලංභහග - 1,789යි. 

 (iii) අසතය ලං153,671යි. 

(ආ) (i) 2000 ගඹඑ ලං හඳය ලං හතසයතුරු ලං හසඹහ ලං ළනීභඑ ලං
හනසවළ. ලංනමු ජ, 2000 ලංගහේ ලංසිඑ ලං2009 ලංගඹ ලං
දසතහ ලං හගේ ලං යන ලං රද ලං මුදර ලං - ලං රුළිඹල් ලං
1,460,000,000.00 (කමලිඹන ලං1,460.00)ිර. 

රු ලංභගේත්රීතුභිෂ, හගෂි ලංහගේ ලංශ ලංමුදල් ලංප්රභහණඹ ලංහගේ ලං
හගේ ලංලහඹගේ ලංදසතහ ලංිකහඵනහ. ලංෙභ ලංහතසයතුරු ලංඅලයද? 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ලංයහතය ලංඇභිකතුභිෂ, භඑ ලං1983 ලංහග ලංත ජ ජඹ ලංව ලං2009 ලං

හග ලංත ජ ජඹ ජ ලං- 

 
ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, 2000 ගහේ ලං සිඑ ලං 2009 ලං ගඹ ලං දසතහ ලං

හතසරුතුරු ලං තභයි ලං ිකහඵගේහගේ. ලං හඳය ලං හතසයතුරු ලං හසඹහ ලං ළනීභඑ ලං
හනසවළිරයි ලංිරඹරහ ලංහගතහ ලංය ලංිකහඵනහ. 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ ලංිරඹගේහගේ, හඳය ලංත ජ ජඹ ලංඳළවළදිලි ලංනළවළ? 

 
ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙහවභයි. ලං 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
හවසයි. 

 
ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භභ ලංහ ප ලංළිබඳතුය ලංරඵහ ලංහදගේන ප. 

 

 (ii) මුළු ලං මුදර ලං රුළිඹල් ලං 2,881,000,000.00 (කමලිඹන ලං
2,881.00)ිර. ලංගඹගේඑ ලංඅදහශ ලංහගේ ලංශ ලංමුදල් ලං
ප්රභහණඹ ලංඳවත ලංඳරිදි ලංහේ. 

 

(ඇ) අදහශ ලංහනසහේ. 

 

ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, 1983 ගඹ ලංනවිඑ ලංඳළළික ලංත ජ ජඹ ලං

ළිබඳඵ ලංහගතහ ලංනළික ලංඵ ලංරු ලංයහතය ලංඇභිකතුභහ ලංදගේහ ලංසිටිඹහ. ලංඉගේ ලං

ඳසු ලංයුේධඹ ලං ඳළළික ලංහර ලංහු  ලංතුශ ලංඋතුරු ලංව ලංනළ ලං ලංහකනව ය ලං
ප්රහේලර ලං-විහල හඹගේ ලංනළ ලං ලංහකනව ය ලංඳශහහ ජ ලංහභභ ලංදිස්රිසතහේ- ලං
ෙළිෂ ලං භවහ ලං දළළගේත ලං හරි ලං ාගධනඹසත ලං සිදු ලං හනසවුණු ලං ඵ ලං රු ලං

යහතය ලංඇභිකතුභහ ලං අඳඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංශ ලං හභභ ලංරුණු ලංඅු  ජ ලං ඉතහ ලං
ඳළවළදිලියි. 

යුේධඹ ලං ිෂභහවීහභගේ ලං ඳසු ලං උතුරු-නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහ ජර ලං
අ පඳහය, ්රිකුණහභරඹ, ේිෂඹහ, මුරිකේ, ඹහඳනඹ ලං ළිෂ ලං

දිස්රිසතර ලං ීව ජ ලං න ලං සිාවර, හදභශ, මුසලි ප ලං සිඹලු ලං තන ලං
හසඑසරඑ ලං අතයලය ලං හසවිතළගේ ලං ඵ ජ ලං ිරරීභඑ ලං අදහශ ලං හරි ලං
ාගධන ලං ළරසු පරඑ ලං ඒ ලං හරඹ ලං තුශදී ලං ළඩිභ ලං මුදල් ලං ප්රිකඳහදන ලං

හගේවී ලංිකබුණු ලංඵ ලංඳළවළදිලියි. 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, 1948ගේ ලංඳසහ  ලංඵරඹඑ ලංඳ ජ ලංවුණු ලංෆභ ලං

ආණ්ඩුසතභ ලං සුළු ලං හරිභහග ලං ප්රිකාසයණ ලං වහ ලං භවහ ලං හරිභහග ලං
ප්රිකාසයණ ලං  පඵගේධහඹගේ ලං ළඩි ලං අධහනඹසත ලං හඹසමු ලං ශහ. ලං

ගඹ හගේශ ලංමුදර ලං(රු.) 

2000 110,000,000.00 

2001 60,000,000.00 

2002 80,000,000.00 

2003 100,000,000.00 

2004 100,000,000.00 

2005 150,000,000.00 

2006 210,000,000.00 

2007 250,000,000.00 

2008 200,000,000.00 

2009 200,000,000.00 

ෙතු 1,460,000,000.00 

ගඹ හගේ ලංශ ලංමුදර ලං(රු.) 

2010 205,000,000.00 

2011 300,000,000.00 

2012 356,000,000.00 

2013 410,000,000.00 

2014 850,000,000.00 

2015 760,000,000.00 

ෙතු 2,881,000,000.00 

187 188 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

භහම ලංදිස්රිසතඹ ලංන ලංහභසනයහර ලංදිස්රිසතඹ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලං

හරිභහග ලං වහ ලං තර පඳ ජ ලං ශභනහයණ ලං අභහතය ලං රු ලං හකමණී ලං
විජි ජ ලං විතඹමුණි ලංහසයිහ ලංභළිකතුභහ ලං දළගේ ලංහ ප ලං රු ලංබහහේ ලං සිටිඹහ ලං

න ප, ෙතුභහහගේ ලං භඑ ලං අවගේන ලං ප්රලසනඹසත ලං ිකබුණහ. ලං නමු ජ, රු ලං

යහතය ලං අභහතයතුභහ ලං හ ප ලං රු ලං බහහේ ලං ඉගේනහ. ලං රු ලං යහතය ලං
ඇභිකතුභිෂ, හරිභහග ලං ප්රිකාසයණ ලං  පඵගේධ ලං භභ ලං හකමණී ලං

විජි ජ ලං විතඹමුණි ලං හසයිහ ලං ඇභිකතුභහහගේ ලං ඳසුගිඹ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං
විහදහේදී ලංඅවපු ලංප්රලසනඹඑ ජ ලංිෂලසචිත ලංළිබඳතුයසත ලංරළබුහණ් ලංනළවළ. ලංභභ ලං

අවන ලංඳශමුළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංහභඹයි. ලංඋතුය-නළ ලංහකනව ය ලංඳශහ ජ ලං
හහමභ, යතයඑ ලං අඹ ජන ලං උතුරුභළද ලං ඳශහත ජ ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරහේ ලං

ිෂඹා ලං හඹඑ ලං රසත ලං වුණහ. ලං ඒ ලං හව තුහගේ ලං දවස ලං ණගේ ලං ළේ ලං අමුණු ලං

විඹළී ලං හසස ලංඒ ලංප්රහේල ලං විඹබඳ ලංතයසත ලංඵඑ ලංඳ ජ ලං වුණහ. ලං හ ප ලං යහේ ලං
භවය ලංඊිෂඹහ ලංහරිභහග ලංවිේතුගේ ලංිරඹන ලංආහයඹඑ ලංසුළු ලංහරිභහග ලං

ප්රිකාසයණ ලං නකමගේ ලං දළනඑ ලං ්රිඹහ ජභ ලං න ලං හ ප ලං ප්රිකාසයණ ලං
ඔඵතුභගේරහ ලංප්රිකඳ ජිකඹසත ලංලහඹගේ ලංළිබඳගේනහද? 

හ ප ලංහනහසඑ ජ ලංහරිභහග ලංප්රිකාසයණ ලං පඵගේධ ලංඑයුතු ලං
යහන ලංඹගේහගේ, සුේදහ ලං වදපු ලං හරිභහග ලංආඥහ ලංඳනත ලංඹඑහ ජයි. ලං ලං

ඔඵතුභහ ලංහවසඑ ලං ඵරගේන, තරඹ ලංළිහයන ලංභේඑභ ලංතභයි ලංහරිභහග ලං

ආඥහ ලං ඳනිකගේ ලං අහේ ලං යහේ ලං හරිභහග ලං හදඳහගතහ පගේතුහේ ලං ළේ ලං
අමුණු ලං ඳේධිකඹඑ ලං අයිික ලං ගේහගේ; ළඑ ලං අදහශ ලං භකමඹ ලං ඵඑ ලං ඳ ජ ලං

හගේහගේ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනඹ ලංඅවගේන, රු ලංභගේත්රීතුභහ. 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ලං ථහනහඹකුතභිෂ, භභ ලං අවන ලං අතුරු ලං ප්රලසනඹ ලං හභඹයි. ලං

ඔඵතුභගේරහ ලංයන ලංප්රිකාසයණහඹගේ ලංහහයගේහගේ ලංළලි ලංහසඩ ලං

දළමීහ ප ලං ව ලං භඩ ලං හසඩ ලං දළමීහ ප ලං යහඳහයඹසත. ලං හ ප ලං විධිහේ ලං
ප්රිකාසයණඹසත ලංසිදු ලංවුහණස ජ ලං අහේ ලං යහේ ලංහරි ලං ඳේධිකඹ ලංවිනහල ලං
මුඹඑ ලංඹනහ ලංිරඹරහ ලංභභ ලංගිඹ ලංඳහගලිහ පගේතුහේදී ජ ලංිරේහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි, ඔඵතුභහ ලංප්රලසනඹ ලංඅවගේන. 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, භභ ලංයහතය ලංඅභහතයතුභහහගේ ලංඅවගේහගේ ලං

ෙළිෂ ලං ප්රිකාසයණඹසත ලං යගේන ලං වුද ලං ිෂගහේල ලං යරහ ලං
ිකහඵගේහගේ ලංිරඹරහයි. 

 
ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, සුළු ලං හරිභහග ලං ඳේධිකර ලං ෙළිෂ ලං

එයුතු ලංහභහවඹගේහගේ ලංහසවිතන ලංහ හ ලංහදඳහගතහ පගේතුහගේ. ලං
ෙහවභ ලංනළ ජන ප, ෘෂිගභ ලංඅභහතයහාලඹ ලංඹඑහ ජයි. ලංනමු ජ, භවහ ලං
හරිභහග ලංව ලංභධයභ ලංඳරිභහණ ලංහරිභහග ලංඳේධිකර ලංළඩ ලංඑයුතු ලං

යගේහගේ ලං හරිභහග ලං හදඳහගතහ පගේතුහගේ. ලං හරිභහග ලං
හදඳහගතහ පගේතු ලං ඹඑ ලංහ ජ ලං සිඹලුභ ලං හසවිතන ලං හ හ ලං ිෂරධහරිගේ, 
හරිභහග ලං හදඳහගතහ පගේතුහේ ලං ිෂරධහරිගේ, ඳරිය ලං ිෂරධහරිගේ, 

භවිදයහ ලංිෂරධහරිගේ ලංඹන ලංහ ප ලං සිඹලු ලං අාලඹගේහම ලංිෂගහේල ලං ව ත ලං

ළේ ලං ළඹුරු ලං ිරරීභඑ, ළේර ලං ඳස ලං ඉ ජ ලං ිරරීභඑ ලං අහලඹ ලං දීරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං යහේ ලං ිකහඵන ලං ළලි, භළටි ලං ගභහගේතඹඑ ලං ිකහඵන ලං
අමුද්රය ලං ව කඹඑ ලං ෙ ලං ඳළ ජතිරගේ ලං ඒ ලං තුබඳගේ ලං ළිබඳතුයසත ලං රළබිරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, අහනසත ලංත ජ ජඹ ලංතභයි ලං ලංළව  ලංභහේදී ලං
ළ ලංළිහයනහ; ළේ ලංඋතුයහ ලංහන ලංඹනහ; ගේනහේ ලංළඩ ලංිරරීභඑ ලං

හඳය ලංළහේ ලංතුය ලංඅගේ ලංහනහ. ලංහභඹඑ ලංප්රධහන ලංහව තු ලංහරහ ලං
ිකහඵගේහගේ, ළේ ලං යහශිඹසත ලංහසඩ ලං හරහ ලං ිකබීභයි. ලං ෙභ ලංිෂහ ලං ළේ ලං

ළඹුරු ලං ිරරීභඑ ලං එයුතු ලං යරහ ලං ිකහඵනහ. ලං අළි ලං ඉරසත ලං යරහ ලං

ිකහඵනහ, ළහේ ලං හසහයේඑ ලං ඩහ ලං අඩි ලං 3සත ලං ඹඑඑ ලං ළ ලං ළඹුරු ලං
ිරරීභඑ. ලං වළභ ලං ළඑභ ලං අඳඑ ලං හදගේන ලං පුළුගේ ලං වහඹෝඹ ලං රඵහ ලං

හදගේන ජ, හඳෞේලි ලං අාලඹඑ ලං ඒ ලං අසථහ ලං රඵහ ලං හදගේන ජ ලං
සදහන ප ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලංහභසද, ිෂඹා ලංභඹසත ලංෙනහසඑ ලංළහේ ලං

තුය ලංිකහඵනහ ලංන ප, හඳසහශසහේ ලංතුය ලංභේඑභ ලංරැ ලංහනහ. ලංෙහවභ ලං

වුහණස ජ ලංතභයි ලංඳරියඹ ලංරැහගේහගේ. 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, නළත ජ ලං රු ලං ඇභිකතුභහහගේ ලං හ ප ලං

ප්රලසනඹ ලංඅවගේන ලංසිදුවීභ ලංළන ලංභඑ ලංභහහගේන. ලං[ඵහධහ ලංිරරීභසත] 

හදන ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංඅවගේහගේ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං

ප්රලසනහේ ලංළද ජභසත ලංිකහඵන ලංිෂහයි ලංභභ ලංඅවගේහගේ. 

රු ලං ඇභිකතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං දීපු ලං ළිබඳතුය ලං අු  ලං ඳළවළදිලි ලං න ලං

හයණඹසත ලංතභයි, හ ප ලං යහේ ලං  ලංහරිභහග ලං විහල ඥඹගේහම ලං දළු භ, 
හරිභහග ලංළිබඳඵ ලංවශ ලංදළු භසත ලංිකහඵන ලංබුේධිභතුගේහම ලංදළු භ ලං

හරිභහග ලංහදඳහගතහ පගේතු ලංවිසිගේ ලංරඵහහන ලංිකහඵනහද, නළේද ලං
ිරඹන ලං හයණඹ. ලං ළේ ලං ළඹුරු ලං ිරරීහභගේ ලං විතයසත ලං හ ප ලං යහේ ලං හරි ලං

ඳේධිකඹ ලං ආයසතහ ලං යගේන ලං ඵළවළ. ලං ඔඵතුභහ ලං ිරඹන ලං විධිඹඑ ලං ළලි ලං

රැඳීභ ලං හනසහයි ලං හභතළන ලං ිකහඵන ලං ප්රලසනඹ. ලං ළහේ ලං ළලි ලං
රැහගේන,හයසගේ ලං භඩ ලං ළිහයගේන ලං ෙ ලං හව තුසත ලං තභයි ලං ළඑ ලං

ඉව ජතහසත, හඳෝ ලං ප්රහේලඹසත ලං නළික ලං වීභ. ලං රු ලං ඇභිකතුභිෂ, 
අහේ ලංහරිභහග ලංආඥහ ලංඳනත ලංතභ ලංාහලෝධනඹ ලංහරහ ලංනළවළ. ලංඒ ලං

හහමභ, හ ප ලංයඑඑ ලංළශහඳන ලංවිධිහේ ලංතහික ලංහරිභහග ලංඳේධිකඹසත ලං
වදගේන ලංඅඳඑ ලංතභ ජ ලංඵළරිහරහ ලංිකහඵනහ. ලං ලං1948ගේ ලංඳසහ  ලංඅඳඑ ලං

තභ ජ ලංඵළරිහරහ ලංිකහඵනහ, සුේදහ ලංවදපු ලංහරිභහග ලංආඥහ ලංඳනත ලං

හනස ලං යගේන. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ළහේ ලං තුය ලං ළිහයන ලං
reservation  භේඑභ ලංදසතහ ලංවිතයයි ලංහරිභහග ලංආඥහ ලංඳනතඑ ලංඅු  ලං

හරිභහග ලං හදඳහගතහ පගේතුඑ ලං අයිික ලං ගේහගේ. ලං ළහේ ලං ඉව ජතහ ලං
හවෝ ලං ළඑ ලං ඉවබඳගේ ලං ඇික ලං භවහ ලං හඳෝ ලං ප්රහේලඹ ලං හවෝ ලං ආයසතහ ලං

ිරරීභඑ ලංහරිභහග ලංහදඳහගතහ පගේතු ලංඵළඳී ලංනළවළ. ලංඒ ලංිෂහ ලංහභසද ලං
හගේහගේ? හගේහගේ ලං ළේ ලං හසඩ ලං හන ලං ෙ. ලං ඔඵතුභගේරහ ලං වළභ ලං

දහභ ලංයගේහගේ ලංඒ ලංළේ ලංවහයන ලංෙ. ලංෙහ  ලංවළරීහභගේ ලංහ ප ලංප්රලසනඹඑ ලං

ළිබඳඹභසත ලංරළහඵගේහගේ ලංනළවළ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංභගේත්රීතුභහ, ප්රලසනඹසත ලංිකහඵනහ ලංන ප ලංඅවගේන. 

 
ගු ආර්.එම්.ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குமெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ලංඇභිකතුභිෂ, ඒ ලංවහ ලංගේනහ ලංළිඹය ලංකුභසතද? 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හරිභහග ලං ආඥහ ලං ඳනිකගේ ලං හහමභ, 

රාහහේ ලංඅඳයහධ ලං පඵගේධහඹගේ ලංඑයුතු ලංයගේන ලංිකහඵන ලංදණ්ඩ ලං
නීික ලං ාග්රවහඹු  ජ ලං හරි ලං භහග ලං ආයසතහ ලං ිරරීභ ලං වහ ලං නීිකභඹ ලං
ප්රිකඳහදන ලංරහ ලංිකහඵනහ. ලංඅඳඑ ලංඒ ලංනීික ලංහදභ ලංඳහවිච්චි ලංයගේන ලං
පුළුගේ. ලං අළි ලං ඒ ලං නීික ලං හදභ ලං ඳහවිච්චි ලං යනහ. ලං  ලං හරහගේතයඹසත ලං
ිකසහ  ලංළේර ලංසීභහ ලංරකුණු ලංය ලංිකබුහණ් ලංනළවළ. ලංදළගේ ලංඒ ලංළේර ලං
සීභහ ලං ළිබඳඵ ලං භළු  ප ලං එයුතු ලං යගේන ලං කමිෂගේහදෝරු ලං
හදඳහගතහ පගේතුඑ ලං ඵහයදීරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං අු  ලං අඳඑ ලං ඉදිරි ලං
හරඳරිච්හේදහේදී ලං ළඑ ලං අදහශ ලං ඉඩභ ලං ආයසතහ ලං ය ලං ළනීභඑ ලං
වළිරඹහ ලංරළහඵනහ. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ලං අා ලං 4 ලං - ලං 1374/'16 -(1), රු ලං ඵගේදුර ලං ගුණගධන ලං
භළිකතුභහ. ලං[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ප්රලසනඹ ලංඅගේන ලංහහනසත ලංනළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙතුභහ ලංඇවිල්රහ ලංනළවළ. 

 
ත්රවහතලළදය ලෆෂෆක්වීමම් ඳනත ය මත් ඳෆලරූ නු : 

විවහතර 
தங்கரத் மடச் ெட்டத்றன் கலரண க்குகள்: 

றதம் 
 CASES UNDER PREVENTION OF TERRORISM ACT: DETAILS 

 

 1515/’17 

5. ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අධියණ ලංඅභහතයතුකමඹහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1): 

(අ) ලං ලං ලං ලං ලං(i)       ත්රසතහදඹ ලං ළශළසතවීහ ප ලං ඳනත ලං ඹඑහ ජ ලං 2013, ලං
2014, ලං 2015 ලං ව ලං 2016 ලං ගරදී ලං නඩු ලං ඳළර ලං
පුේරඹගේ ලං ායහ ලං හගේ ලං හගේ ලං ලහඹගේ ලං
හසඳභණද; 

            (ii)      ෙභ ලංත්රසතහදී ලංූදදිතඹගේඑ ලංෙහයව  ලංිකහඵන ලංහ ෝදනහ ලං
හගද; 

 ඹගේන ලංෙතුකමඹ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහනව ද? 

(ආ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 
 

லற அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 
(அ)  (i)  தங்கரத் மடச் ெட்டத்றன்கலழ் 2013-

2016மரண கரனத்றல்  க்கு தரடப் 

தட்ட ஆட்கபறன் ண்றக்மக தவ்மநரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii)  மற்தடி தங்கரக் குற்நச்ெரட்டுக்கு 

உள்பரணர்களுக்கு றரக உள்ப குற்நச் 

ெரட்டுகள் ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறப்தரர? 

(ஆ)  இன்மநல், ன்? 

asked the  Minister of Justice: 

(a)  Will she inform this House - 

 (i)  separately the number of persons against 

whom cases have been filed under 

Prevention of Terrorism Act in years 2013, 

2014, 2015 and 2016; and 

 (ii)  the nature of the charges that have been 

filed against such persons who have been 
accused of engaging in terrorist activities? 

(b)  If not, why? 

 
ගු තතළ අතුමකෝර මශත්මිය (විමද් රැකියළ 
අමළතයතුමිය වශ අධිකරණ අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன - வெளிநாட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அமச்ெதம் லற அமச்ெதம்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment and Minister of Justice) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංෙභ ලංප්රලසනඹඑ ලංළිබඳතුය ලංහභහ යි. 

(අ) (i)  

 
 

 (ii)   ටිසත ලං දි ලං ඇමුණුභසත ලං ිකහඵගේහගේ. ලං භඑ ලං ෙභ ලං
ඇමුණුභ ලංබහත ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලං 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

හඳසදුහේ ලංිකහඵන ලංහ ෝදනහ ලංටි ලංිරඹගේන. 

 

ගු තතළ අතුමකෝර මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ලං  ලං ළන ලංිරඹගේන ජ ලංටිසත ලංහේරහ ලං ත ලං හනහ. ලං ඔඵතුභහඑ ලං

ඵරහගේන ලංභහ ලංහ ප ලංඇමුණුභ ලංබහත ලංයගේන ප, ලංරු ලංභගේත්රීතුභහ. 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

හවසයි. 

 
ගු තතළ අතුමකෝර මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඇමුණුභ ලං ලංවභළගත* ලංයනහ. 

 

(ආ) ඳළන ලංහනසනඟී. 

අු  ලං

අාඹ 

ගඹ නඩු ලංඳයහ ලංඇික ලං

පුේරයිගේ ලංායහ 

1 2013 69 

2 2014 18 

3 2015 06 

4 2016 08 

191 192 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහම ලංඳශමුළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංහභඹයි. ලං 

ඊහේ ලං නීිකඹ ලං වහ ලං හභඹ ලං ව ලං දසතෂිණ ලං ාගධන ලං ඇභිකතුභහ ලං
ළිබඳ ජතහ, ලං2016 ලංය ලංන ලංතුරුභ ලංත්රසතහදඹ ලංළශළසතවීහ ප ලංඳනත ලං
ඹඑහ ජ ලං අ ජ ලං අඩාගුඑ ලං ළනී ප ලං සිදු ලං නහ; ලං විභගලන ලං සිදු ලං නහ ලං
ිරඹරහ. ලංඅද ලංඇභිකතුකමඹ ලංළිබඳ ජතහ, ලංත්රසතහදඹ ලංළශළසතවීහ ප ලංඳනත ලං
ඹඑහ ජ ලංඳසු ලංගිඹ ලංය ලංන ලංතුරුභ ලංනඩු ලංඳළරී ප ලංසිදු ලංයනහ ලංිරඹරහ. ලං
ෙළිෂ ලංඳසු ලංබිභ ලංෙභ ලංඳනත ලංඅහවෝසි ලංිරරීභඑ ලංඔඵතුභගේරහ ලංඅයහන ලං
ිකහඵන ලංප්රිකඳ ජිකභඹ ලංන්ගේදු ලංහතය ප ලංප්රහහඹෝගිද? 

 

ගු තතළ අතුමකෝර මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ලං පඵගේධහඹගේ ලංඉදිරිහේදී ලංඅලය ලංඑයුතු ලංහහයනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හදළිෂ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹසත ලංඅවගේන ලංිකහඵනහද, ලංරු ලංභගේත්රීතුභහ? 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ත්රසතහදඹ ලං ළශළසතවීහ ප ලං ඳනත ලං අහවෝසි ලං ිරරීභඑ ලං

තමුගේනහගේහ රහ ලං එයුතු ලං යනහ ලං න ප, ලං ඊඑ ලං විල්ඳ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතසත ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං වමුහේ ලං තඵනහද, ලං ඒ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලංසදහන පද? 

 

ගු තතළ අතුමකෝර මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඉදිරිහේදී ලං ඒ ලං  පඵගේධහඹගේ ලං අලය ලං එයුතු ලං යරහ ලං

ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංනහ. 

 

නෆමෙනහිර ඳෂළමත් කළඳ අධයළඳන අධයක් 

ඳත්වීම්: අක්රමිකතළ 
கறக்கு ரகர னக் கல்றப் தறப்தரபர் 

றணங்கள்: எளங்கலணங்கள் 
APPOINTMENTS OF EASTERN PROVINCE ZONAL DIRECTORS 

OF EDUCATION:  IRREGULARITIES 
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6. ගු මව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தெறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

අධයහඳන ලංඅභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1): 

(අ) ලං (i)   නළහකනව ය ලං ඳශහහ ජ ලං රහඳ ලං අධයහඳන ලං
අධයසතරුගේහම ලංන ප ලංව ලංහශ්ර ණි ලංහගද; 

             (ii)   ඉවත ලං (i) ව  ලංවගේ ලංන ප ලංඅතරිගේ ලංසථිය ලංඳදනකමගේ, ලං
ළඩඵරන ලං ඳදනකමගේ ලං ව ලං යහතහරි ලං ආයණ ලං
ඳදනකමගේ ලං හ හේ ලං ිෂයත ලං න ලං රහඳ ලං
අධයසතරුගේහම ලංන ප ලංහගද; 

 ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහනව ද? 

(ආ) ලං (i)  ළඩඵරන ලංඳ ජවී ප ලංරළබීභඑ ලංසුදුසු ප ලංර ජ, ලංශ්රී ලංරාහ ලං
අධයහඳන ලං ඳරිඳහරන ලං හ හේ ලං II හශ්ර ණිහේ ලං
ිෂරධහරීගේ ලංසිටිඹදී ලංෙභ ලංඳ ජවී ප ලං  ලංයහතහරි ලංආයණ ලං
ඳදනකමගේ ලංිෂසඨ ලංිෂරධහරිගේඑ ලංරඵහ ලංහදන ලංඵ ජ; 

 (ii)  ඉවත ලං වගේ ලං ඳ ජවී ප, ලං අා ලං 1928/28 ලං ව ලං
2015.05.21 ලංදිනළික ලංඅිකවිහල  ලංළේ ලංඳත්රහේ ලංඳශ ලං ලං
යන ලං රද ලං ශ්රී ලං රාහ ලං අධයහඳන ලං ඳරිඳහරන ලං හ හ ලං
යසථහරඑ ලංඳඑවළිෂ ලංඵ ජ; 

 ෙතුභහ ලංදගේහනව ද? 

(ඇ) ලං (i)  හභභ ලං අක්රකමතහ ලං ිෂළයදි ලං ිරරීභඑ ලං ්රිඹහ ලං
යගේහගේද; 

 (ii)  ෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංදහද; 

 ඹගේන ජ ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඈ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 
 
கல்ற அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ)  (i)  கறக்கு ரகரத்றலுள்ப னக் கல்றப் 

தறப்தரபர்கபறன் ததர்கமப அர்கபறன் 

ங்களுடதம்; 

 (ii)  மமன (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட ததர்கபறல், 

றந், தறல் ற்தம் கரப்தேட்டு (cover up) 

அடிப்தமடறல் கடமகமப மற்தகரள்ளும் 

னக் கல்றப் தறப்தரபர்கபறன் ததர்கமப 

த்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(ஆ)  (i)  இனங்மக கல்ற றதரக மெமறல் தறல் 

றணத்துக்கு குறத்ள்ப குப்தை-II ச் மெர்ந் 

அலுனர்கள் இதக்கும் மதரது, கரப்தேட்டுக் 

(cover up) கடமறல் கணறஷ்ட அலுனர்கள் 

றறக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தமத்ம்; 

 (ii)  மமன (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட றணங்கள் 

2015.08.21ஆம் றகற 1928/28ஆம் இனக்க 

அறறமெட ர்த்ரணறறல் தறசுரறக்கப்தட்ட 

இனங்மக கல்ற றதரக மெம தறரக் 

குநறப்தைக்கு தொரணது ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(இ)  (i)  இந் எளங்கலணத்மச் ெலரக்குற்கு ட 

டிக்மக மற்தகரள்பப்தடுர ன்தமத்ம்; 

 (ii)  அவ்ரதநணறல், ப்மதரது ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(ஈ)  இன்மநல், ன்? 
 
asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the names of Zonal Directors of Education 

with their grade in the Eastern Province; 

and 

 (ii)  out of the names mentioned in (i) above, 

names of Zonal Directors of Education who 

are working on permanent, acting and 

cover-up duties basis? 

(b)  Is he aware that- 

 (i)  when there are class-II officers in Sri Lanka 
Education Administrative Service be 

eligible for acting appointment, the junior 

officers are appointed on covering up 

duties; and 
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ඳහගලිහ පගේතු 

 (ii)   above (i) is contrary to the service minutes 

of the Sri Lanka Education Administrative 

Service published in the Gazette 

Extraordinary No. 1928/28 dated 
21.08.2015? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether action will be taken to rectify this 

irregularity; and 

 (ii)  if so, when? 

(d)  If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං වහ ලං හරසකු ලං ගුසත ලං ව ත ලං

ළිබඳතුයකුයි ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං ළිබඳතුය ලං බහත ලං යගේනඑ ලං

අය ලංහදනහ ලංන ප ලංතභයි ලංඩහ ජ ලංහවස. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංභගේත්රීතුභහ, ලංළිබඳතුය ලංබහත ලංයනහඑ ලංළභළිකද? 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳසු ලං අධයහඳන ලං අභහතයතුභහහගේ ලං ඳළවළදිලි ලං ිරරීභසත ලං රඵහ ලං

ගේන. 

 

ගු මව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தெறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

It is okay. The Hon. Chief Government Whip can 
table the Answer. 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Hon. Minister of Education, I will 

table* the Answer. 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 

 
 

 
 (ii) 

 

 

(ආ) (i) සුදුසු ප ලංර ජ ලංිෂරධහරීගේ ලංසිටිඹදී ලංයහතහරි ලංආයණ ලං
ඳදනකමගේ ලංණිසඨ ලංිෂරධහරීගේඑ ලංඳ ජවී ප ලංරඵහ ලංහදු  ලං
හනසරළහේ. 

රහඳඹ ලං ලං ලං ලං ලං රහඳ ලංඅධයහඳන ලං

අධයසතහම ලංනභ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

හශ්ර ණිඹ 

ල්කුඩහ ටී. ලංයවී ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

භඩශපු ලංභධයභ ඒ.ෙස. ලංඉඩීගේ ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

භඩශපු ලංඵඑව ය ඒ. ලංරසරිඹ ප ලං

හභනවිඹ 

ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

ඳදිරුේපු ෙගේ. ලංපුල්හරයිනහඹ ප ලං

කමඹ 

ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංI 

ල්මුහගේ ෙ ප.ෙස. ලංඅබුදුල් ලංතලීල් ලං

භඹහ 

ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

අසතහයයිඳ ජතු ෙල්.ෙල්.ෙ ප. ලංහසී ප ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

භගේතුහග ෙ ප.ෙස. ලංසුලවතුල් ලංනීව ප ලං

භඹහ 

ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

ිකරුසතහෝවිල් ආග. ලංසුගිතයහතගේ ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

අ පඳහය ෙ ප. ලංවිභරහ න ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

හදව අ ජතණ්ඩිඹ නලීගේ ලංහප්ර භ ගේද්ර ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

භවඔඹ හසත.බී. ලංධගභහ න ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

භඩශපු හසත. ලංඵහසයගේ ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංI 

රහඳඹ ලං රහඳ ලංඅධයහඳන ලං

අධයසතහම ලංනභ ලං ලං ලං ලං ලං 

සථිය/ළඩඵරන/

යහතහරී ලංආයණඹ 

්රිකුණහභරඹ ෙගේ. ලංවිහේගේදියගේ ලංභඹහ ළඩඵරන 

මුතූග ෙ ප.ෙස.ෙ ප. ලංතහරිසත ලංභඹහ තහහලි 

ගේතහල් බී. ලංඵසනහඹ ලංභඹහ ළඩඵරන 

ිරගේිෂඹහ ඒ.ෙ ප. ලංඅවභඩ් ලංහරේහේ ලං

භඹහ 

ළඩඵරන 

්රිකුණහභරඹ ලංඋතුය හේ.ෙ ප.ආග.නභත්රීඳහර ලං

භඹහ 

යහතහරි ලංආයණඹ 

ල්කුඩහ ටී. ලංයවී ලංභඹහ ළඩඵරන 

භඩශපු ලංභධයභ ඒ.ෙස. ලංඉඩීගේ ලංභඹහ යහතහරී ලංආයණඹ 

භඩශපු ලංඵඑව ය ඒ. ලංරසරිඹ ප ලංහභනවිඹ ළඩඵරන 

ඳදිරුේපු ෙගේ. ලංපුල්හරයිනහඹ ප ලං

කමඹ 

සථිය 

ල්මුහගේ ෙ ප.ෙස. ලංඅබුදුල් ලංතලීල් ලං

භඹහ 

ළඩඵරන 

අසතහයයිඳ ජතු ෙල්.ෙල්.ෙ ප. ලංහසී ප ලංභඹහ ළඩඵරන 

භගේතුහග ෙ ප.ෙස. ලංසුලවතුල් ලංනීව ප ලං

භඹහ 

යහතහරී ලංආයණඹ 

ිකරුසතහෝවිල් ආග. ලංසුගිතයහතගේ ලංභඹහ ළඩඵරන 

අ පඳහය ෙ ප. ලංවිභරහ න ලංභඹහ ළඩඵරන 

හදව අ ජතණ්ඩිඹ නලීගේ ලංහප්ර භ ගේද්ර ලංභඹහ යහතහරී ලංආයණඹ 

භවඔඹ හසත.බී. ලංධගභහ න ලංභඹහ යහතහරී ලංආයණඹ 

භඩශපු හසත. ලංඵහසයගේ ලංභඹහ සථිය 
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[රු ලංහේයිඩ් ලංඅලී ලංහහීග ලංභවුරහනහ ලංභවතහ] 

රහඳඹ ලං ලං ලං ලං ලං රහඳ ලංඅධයහඳන ලං

අධයසතහම ලංනභ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

හශ්ර ණිඹ 

්රිකුණහභරඹ ෙගේ. ලංවිහේගේදියගේ ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

මුතූග ෙ ප.ෙස.ෙ ප. ලංතහරිසත ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

ගේතහල් බී. ලංඵසනහඹ ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

ිරගේිෂඹහ ඒ.ෙ ප. ලංඅවභඩ් ලංහරේහේ ලං

භඹහ 

ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 

්රිකුණහභරඹ ලංඋතුය හේ.ෙ ප.ආග.නභත්රීඳහර ලං

භඹහ 

ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංIII 

ල්කුඩහ ටී. ලංයවී ලංභඹහ ශ්රී.රා.අ.ඳ.හ  ලංII 
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 (ii) හ හ ලංයසථහඑ ලංඳඑවළිෂ ලංනළත. 

  අා ලං1928/28 ලංදයන ලංඅික ලංවිහල  ලංළේ ලංිෂහේදනඹ ලං
භඟිගේ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං අධයහඳන ලං ඳරිඳහරන ලං හ හේ ලං
හ හ ලං යසථහ ලං අු  ලං රහඳ ලං අධයහඳන ලං
අධයසතරුගේ ලං හර ලං ඳ ජ ලං යගේහගේ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං
අධයහඳන ලං ඳරිඳහරන ලං හ හේ ලං I හශ්ර ණිහේ ලං
ිෂරධහරීගේඹ. ලංනමු ජ ලංශ්රී ලංරාහ ලංඅධයහඳන ලංඳරිඳහරන ලං
හ හේ ලංI හශ්ර ණිහේ ලංිෂරධහරීගේ ලංහනසභළික ලංව ලංවිඑ ලං
හ හ ලං අලයතහ ලං භත ලං II  ලංහශ්ර ණිහේ ලං හවෝ ලං III 
හශ්ර ණිහේ ලංිෂරධහරිහඹකු ලංළඩඵළලීහ ප ලංඳදනභ ලංභත ලං
ෙභ ලංතනතුයඑ ලංඳ ජ ලංිරරීභඑ ලංසිදු ලංහේ. 

  ශ්රී ලංරාහ ලංඅධයහඳන ලංඳරිඳහරන ලංහ හේ ලංI හශ්ර ණිහේ ලං
ිෂරධහරීගේ ලං හනසභළික ලං වීභ ලං හව තුහගේ ලං
හදව අ ජතණ්ඩිඹ, ලං භවඔඹ, ලං භගේතුහග, ලං
භඩශපු ලංභධයභ ලංවහ ලං්රිකුණහභරඹ ලංඋතුය ලංරහඳඹ ලං
වහ ලංරහඳ ලංඅධයහඳන ලංඅධයසතරුගේ ලංහර ලංශ්රී ලං
රාහ ලංඅධයහඳන ලංඳරිඳහරන ලංහ හේ ලංIII හශ්ර ණිහේ ලං
ිෂරධහරීගේ ලං  පමු ලං ඳරීසතණඹිරගේ ලං අනතුරු ලං
ඳශහ ජ ලං යහතය ලං හ හ ලං හසකමභ ලං විසිගේ ලං යහතහරි ලං
ආයණඹඑ ලංඳ ජ ලංය ලංඇත. 

(ඇ) (i) අක්රකමතහසත ලංසිදු ලංවී ලංහනසභළික ලංඅතය, ලංසුදුසු ප ලංර ජ ලං
ිෂරධහරි ලංව කඹ ලංවහ ලංහ හ ලංඅලයතහ ලංිෂහ ලංහභළිෂ ලං
ඳරිඳහරන ලංන්යණ ලංළනීභඑ ලංසිදු ලංහේ. 

 (ii) ශ්රී ලංරාහ ලංඅධයහඳන ලංඳරිඳහරන ලංහ හේ ලංI හශ්ර ණිඹඑ ලං
ිෂරධහරීගේ ලං උස ලං ිරරීභ ලං වහ ලං  පමු ලං ඳරීසතණ ලං
එයුතු ලං දළනඑ ලං සිදු ලං යකමගේ ලං ඳිකන ලං අතය, ලං ෙහ  ලං
උස ලංවී ප ලංරඵන ලංිෂරධහරීගේ ලංදළනඑ ලංපුයේඳහඩු ලංවී ලංඇික ලං
රහඳ ලං අධයහඳන ලං හගඹහර ලං වහ ලං ඉදිරිහේදී ලං
සථහනත ලංිරරීභඑ ලංළරසු ප ලංය ලංඇත. 

(ඈ) අදහශ ලංහනසහේ. 

 
කුුණග-ශබරණ නල දුම්රිය මළර්ග වෆෆවහම: 

විවහතර 
குதரகல் - யதம தைற தைமகறப் தரமத் 

றட்டம்: றதம்  
NEW PLAN FOR KURUNEGALA-HABARANA RAILWAY LINE: 

DETAILS 
 1591/’17 

 

7. ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ප්රහවන ලංවහ ලංසිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලංඅභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං

-(1): 
(අ) ලං (i)     හඹෝජිත ලංකුරුණෆර ලං - ලංවඵයණ ලං  ලං දු පරිඹ ලංභහගහේ ලං

මුල් ලංළරළසභ ලංහ ලංය ලං10එ ලංඳසු ලංෙඹ ලංහනස ලං
ය ලංන ලංළරළසභසත ලංස ලංිරරීහභගේ ලංහේඳශ ලංඅව කම ලං
න ලංතනතහඑ ලංඵර ජ ලංඅහධහයණඹසත ලංසිදු ලංව ලංඵ ලං
ළිබඳගේහගේද; 

 (ii)  හභභ ලංළරළසභ ලංහනස ලංිරරීභඑ ලං ෙහයව , ලංභවතන ලං
විහයෝධඹසත ලංඳළන ලංනළගී ලංඇික ලංඵ ලංළිබඳගේහගේද; 

 (iii)  ඉදි ලංිරරී ප ලංවහ ලංව ලංගේදි ලංරඵහදීභ ලංවහ ලංහඹෝජිත ලං
මුදර ලංහගේ ලංහගේ ලංලහඹගේ ලංහසඳභණද; 

 (iv)  හභභ ලං මුදල් ලං රඵහහදන ලං ආඹතන ලං ව ලං රඵහදීහ ප ලං
ඳදනභ ලංහගද; 

 (v)  හභභ ලංදු පරිඹ ලංභහගඹ ලංඉදි ලංශ ලංඳසු ලංකුරුණෆර ලංසිඑ ලං
භව ලංවයවහ ලංවඵයණ ලංදසතහ ලංඇික ලංදු පරිඹ ලංභහගහේ ලං
හගඹ ලංබහයඹ ලංහගද; 

 (vi)  හඹෝජිත ලං දු පරිඹ ලං භහගහඹගේ ලං රළහඵන ලං ප්රිකරහබ ලං
හගද; 

 (vii)  වඵයණඑ ලං විල්ඳ ලං දු පරිඹ ලං භහගඹසත ලං ිකබිඹදී, ලං
කුරුණෆර ලං වයවහ ලං අධිහේගී ලං භහගඹසතද ලං ඉදි ලං න ලං
ත ජ ජඹසත ලං තුශ ලං හඹෝජිත ලං දු පරිඹ ලං භහගඹ ලං වහ ලං
යන ලං විලහර ලං ආහඹෝතනඹ ලං භක ලං ළඳීහ පදී, ලං
හහේසත ලංරළහඵන ලංප්රිකරහබ ලංළිබඳඵ ලංෆහීභඑ ලං
ඳ ජවිඹ ලංවළිරද; 

 ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ආ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 

 
மதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரண மெமகள் 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ)  (i)  உத்மெ குதரகல் - யதம தைமகறப் 

தரமறன் ஆம்தத் றட்டம் ரரறக்கப்தட்டு 10 

தடங்களுக்கு தறன்ணர் அமண ரற்நற 

மத்து தைற றட்டதரன்த ரரறக்கப் 

தட்டன் றமபரக தெரத்துக்கமப இக்கும் 

க்களுக்கு தரரற அலற ற்தட்டுள்பதன்தம 

அர் ற்தக்தகரள்ரர ன்தமத்ம்; 

 (ii)  இத்றட்டம் ரற்நறமப்தட்டமக்கு றரக 

க்கள் றர்ப்தை கறபம்தறத்ள்பதன்தம அர் 

ற்தக்தகரள்ரர ன்தமத்ம்; 

 (iii)  றர்ரறப்தைகளுக்கரக ற்தம் ட்டஈட்டிமண 

ங்குற்கரக உத்மெறக்கப்தட்ட தத் 

தரமக தவ்மநரக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iv)  இந் தத்தரமகம ங்கும் றதணம் 

ற்தம் ங்கும் அடிப்தமட ரதன்தமத்ம்; 

 (v)  மற்தடி தைமகறப் தரம அமக்கப்தட்ட 

தறன்ணர் குதரகலில் இதந்து ய ஊடரக 

யதம மத்ள்ப தைமகறப் தரமறன் 

தன் ரதன்தமத்ம்; 

 (vi)  உத்மெ தைமகறப் தரமறன் தோனம் 

கறமடக்கும் ன்மகள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (vii)  யதமக்கு ரற்த தைமகறப் தரம 

தரன்த இதக்கும் றமனறல் குதரகல் ஊடரக 

அறமகப் தரமதரன்தம் அமக்கப்தடும் 

றமனறல் உத்மெ தைமகறப் தரமக்கரக 

ஈடுதடுத்ப்தடும் தததந்தரமகரண தொலீட் 

டுடன் எப்தறடுமகறல், எப்தேட்டபறல் 

கறமடக்கும் ன்மகள் தற்நற றதப்றமட 

தொடித்ர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether it is admitted that the persons who 

lose their property are severely 

inconvenienced  owing to the preparation 

of a new plan  having altered the initial plan 
of proposed Kurunegala-Habarana Railway 

line subsequent to a period of ten years 

after  the preparation of the initial plan; 
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 (ii)  whether it is admitted that  people protest 

against the alteration of this plan; 

 (iii)  separately of the amount of money that has 

been proposed for construction  and 

compensation; 

 (iv)   the institutions by which these funds are 

provided and the basis for such provisions; 

 (v)   the purpose of the already available railway 

track from Kurunegala to Habarana via 

Mahawa once this railway line is 
constructed; 

 (vi)   the benefits of the proposed railway line; 

 (vii)  whether it is possible to be satisfied about 

the  comparative benefits of the  massive 
investment  made on the proposed railway 

line which is going to be constructed  

amidst the availability of  an alternative 

railway line to Habarana and   further, in a 
situation  where an expressway is also being 

constructed via Kurunegala? 

(b)  If not, why? 
 

ගු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං වහ ලං භහන ලං ප්රලසනඹසත ලං ඊහේ ජ ලං

ඇලවහ. ලං ෙහවභ ලං වුණ ජ, ලං භභ ලං හ ප ලං ප්රලසනඹඑ ලං ළිබඳතුය ලං වභළගත* ලං
යනහ. 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) නළත. 

  2009 හදළ පඵග ලංභ ලංලයතහ ලංඅධයනඹසත ලංසිදු ලංිරරීහභගේ ලංඳසු ලං
2015 ලං ගහේ ලංනළත ලං දු පරිඹ ලංඉාජිහගේරුරුගේ ලං ව ලංඳරිය ලං
අධයඹන ලං ණ්ඩහඹ ප ලං විසිගේ ලං ද ලං දු පරිඹ ලංභහග ලංඳථඹ ලං ඳරීසතහ ලං
යන ලං රදී. ලං ෙව දී ලං සථහන ලං ිරව ඳඹදී ලං විවහයසථහන, ලං ඳල්ලි, ලං
ඳහළල් ලංආගේනහඹගේ ලංදු පරිඹ ලංභහග ලංඳථඹ ලංළටී ලංඇික ලංඵ ජ ලං
භවය ලං සථහනර ලං ඳහල් ලං ව ලං භවහ ලං ඳරිභහණ ලං ා හය ලං
ිෂහසතතන ලං වයවහ ලං ද ලං දු පරිඹ ලං භහග ලං ඳථඹ ලං ළටී ලං ඇික ලං ඵළේ ලං
තවවුරු ලංවිඹ. ලංඒ ලංඅු  ලංව ලංහන ජ ලංතහසතණි ලංව ලංඳහරිරි ලං
රුණු ලංභත ලංද ලංසථහන ලංිරව ඳඹදී ලංභහග ලංඳථහේ ලංහනස ප ලං
සිදු ලංිරරීභඑ ලංසිදු ලංවිඹ. ලං අදහශ ලංහනස ප ලංඅරහබ ලං - ලංවහිෂ ලංඅභ ලං
න ලංහර ලංසිදු ලං ය ලංඇික ලංඅතය, ලං විහල හඹගේ ලංමුල් ලං ළරළසභ ලං
අු  ලං ඉේඵහමු ලං ව ලං දඹුල්ර ලං ප්රහේලහේදී ලං ළිබඳහබඳගේ ලං
හසඩනළඟිලි ලං171සත ලංව ලං125සත ලංඉ ජ ලංශ ලංයුතු ලංවුද ලංහදන ලං
ළරළසභඑ ලංඅු  ලංෙභ ලංප්රභහණඹ ලං102සත ලංව ලං111සත ලංහර ලංඅඩු ලංවී ලං
ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

  සථහන ලං ිරව ඳඹ ලං ඇික ලං ව ලං සුළු ලං විහයෝධතහ ලං භඟිගේ ලං රළබුණු ලං
භවතන ලං අදවස ලං ද ලං ළරිරල්රඑ ලං හන ලං අදහශ ලං ප්රහහේීයඹ ලං
හල් පරු ලංව ලංතනතහ ලංිෂහඹෝජිතයිගේ ලංභක ලංද ලංහච්ඡහ ලංය ලං
දු පරිඹ ලං භහග ලං ඳථහේ ලං තහසතණි ලං රුණුරඑ ලං ඵරඳෆභසත ලං
හනසන ලංඳරිදි ලංඅලය ලංහනස ප ලංසිදු ලංය ලංඇත. 

 (iii) හභභ ලංදු පරිඹ ලංභහගඹ ලංදළනඑ ලංළරසු ප ලංයන ලංඅධිහේ ලංඳිකන ලං
අතය ලං මලි ලං ඇසතහ පගේතු ලං ඉාජිහගේරු ලං හගඹඹ ලං ළිබඳඵ ලං
භධයභ ලං උඳහේල ලං හගඹහාලහේ ලං වහඹ ලං ද ලං රඵහහන ලං
තහසතණ ලංකමටුසත ලංභඟිගේ ලංසිදු ලංයු  ලංරඵයි. ලංළරසු ප ලංයන ලං
එයුතු ලංතභ ලංඅගේ ලංහනසභළික ලංඵළවිගේ ලංඉදි ලංිරරී ප ලංව ලංගේදි ලං
වහ ලංළඹ ලංන ලංමුදල් ලංතභ ලංණනඹ ලංඅගේ ලංහනසභළත. 

 (iv) ඉදි ලං ිරරී ප ලං වහ ලං චීන ලං යතහඹගේ ලං වන ලං ණඹ ලං මුදරසත ලං රඵහ ලං
ළනීභඑ ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං න ලං අතය ලං ඉඩ ප ලං ඳයහ ලංළනීභඑ ලං
අදහශ ලං ගේදි ලං මුදල් ලං හවීභ ලං වහ ලං හේීයඹ ලං අයමුදල් ලං රඵහ ලං
ළනීභඑ ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංහේ. 

 (v) හභභ ලංභහගඹ ලංඉදි ලංිරරීහභගේ ලං අනතුරු ලංභව ලං සිඑ ලංවඵයණ ලං
දසතහ ලං දු පරිඹ ලං භහගඹ ලං ්රිකුණහභරඹ ලං ව ලං භඩශපු ලං සිඑ ලං
අු යහධපුයඹ ලංව ලංඹහඳනඹ ලංදසතහ ලංදු පරිඹ ලංභගේ ලංිරරීභඑ ලංත ලං
දුයඑ ජ ලං හඹසදහ ලං ළනීභඑ ලං වළිර ලං න ලං අතය, ලං ෙභ ලං භහගඹ ලං
ප්රිකාසයණඹ ලංය ලං්රිකුණහභරහේ ලංසිඑ ලංභව ලංදසතහ ලංල් ලං
අඟුරු ලංවහ ලංළිටි ලංප්රහවනඹ ලංිරරීභ ලංවහ ලංළඩි ලංප්රමු ජඹසත ලංරඵහ ලං
දීභඑ ලං අහේසතහ ලං හහග. ලං දළනඑභ ජ ලංහභභ ලං දු පරිඹ ලංභහගහේ ලං
භව ලංදසතහ ලංල් ලංඅඟුරු ලංව ලංළිටි ලංදු පරිහඹගේ ලංප්රහවනඹ ලංයන ලං
අතය, ලංඉල්ලුභඑ ලංරිරන ලංඳරිදි ලංදු පරිඹ ලංභහගඹ ලංඅදහශ ලංබහණ්ඩ ලං
ප්රහවනඹ ලං වහ ලං රඵහ ලං දීභඑ ලං දළනඑ ලං වළිරඹහ ලං හනසභළික ලං
ඵළවිගේ ලං හභභ ලං භහගඹ ලං ඉදි ලං ිරරීභ ජ ලං භක ලං අදහශ ලං බහණ්ඩ ලං
ප්රහවනඹ ලංවහ ලංතදුයඑ ජ ලංඉඩ ලංප්රසථහ ලංපුපල් ලංු  ලංඇත. 

 (vi) හභභ ලං දු පරිඹ ලං භහගඹ ලං ඉදි ලං ිරරීභ ජ ලං භක ලං නළ ලංහකනව ය, ලං
උතුරුභළද ලං වහ ලං භධයභ ලං ඳශහ ජ ලං  පඵගේධ ලං න ලං ප්රහවන ලං
හසතගේද්රසථහනඹසත ලංන ලංදඹුල්ර ලංනයඹ ලං පඵගේධ ලංවීභ ලංභක ලං
ෙභඟිගේ ලංප්රහවන ලංසතහ ත්රහේ ලංගධනඹසත ලංසිදු ලංන ලංඅතය, ලංෙභ ලං
ප්රහේලර ලංඩින ප ලංආගථි ලංගධනඹසත ලංඇික ලංවීභ. 

  හභභ ලං දු පරිඹ ලං භහගහේ ලං දු පරිඹ ලං සථහන ලං ඉදි ලං වීභ ජ, ලං ෙභඟිගේ ලං
අහනකු ජ ලං ප්රහේලරඑ ලං ඉසතභිෂගේ ලං  පඵගේධ ලං වීභ ලං ිෂහ ලං
ප්රහේලහේ ලංනය ලංාගධනඹ ලංවීභ. 

  හසශම ලං සිඑ ලං ්රිකුණහභරඹඑ ලං වහ ලං භඩශපුඑ ලං දු පරිහඹගේ ලං
ඹහභඑ ලංත ලංන ලංහරඹ ලංඳළඹ ලං1යි ලංකමිෂ ජතු ලං30ිරගේ ලංඅඩු ලංවීභ. 

  දු පරිඹ ලං ධහනඹ ලං රාහහේ ලං භසථ ලං භගී ලං වහ ලං බහණ්ඩ ලං
ප්රහවනඹඑ ලංදහඹ ජඹ ලංළඩි ලංවීභ. 

  හභභ ලංදු පරිඹ ලංභහගඹ ලංඳළඹඑ ලංිරහරෝමීඑග ලං120 ලංහේඹිරගේ ලං
දු පරිඹ ලංධහනඹ ලංශ ලංවළිර ලංඳරිදි ලං ඉදි ලං න ලංඵළවිගේ ලංඅහනකු ජ ලං
ප්රධහන ලං නය ලං ව ලං ග්රහමීඹ ලං ප්රහේල ලං අතය ලං ඉසතභගේ ලං ඍු ලං
 පඵගේධතහසත ලංඇික ලංවීභ. 

  ෘෂිහගකම ලං ප්රහේල ලං  ලං න ලං හඳසහශසගේනරු, ලං දඹුල්ර, ලං
භහතහල්, ලංහල්හර, ලංභළල්සිරිපුය, ලං කුරුණෆර ලංඹන ලං නය ලං
හභභ ලං දු පරිඹ ලං භහගඹ ලං භඟිගේ ලං ආයණ ලං  ලං න ලං ඵළවිගේ ලං ෙභ ලං
ප්රහේලර ලංෘෂි ලංවහ ලංිරරි ලංිෂසඳහදන ලංඉතහ ලංඳවසුහගේ ලංහසශම ලං
ළිෂ ලං නහරි ලං ප්රහේලරඑ ලං ප්රහවනඹ ලං ිරරීභ ලං වහ ලං නහරි ලං
ප්රහේලර ලංසිඑ ලංහඳසහශසගේනරු, ලංදඹුල්ර ලංළිෂ ලංප්රහේලරඑ ලං
ඹගේත්ර ලංසත්ර, ලංහඳසහවසය ලංවහ ලං ණිත ලංහතල් ලංප්රහවනඹ ලංිරරීභඑ ලං
ඳරිය ලංව තහමී ලංඅඩු ලංවිඹද ප ලංප්රහවන ලංභහධයඹසත ලංඇික ලංවීභ. 

  අහනකු ජ ලංප්රහවන ලංභහධයඹගේ ලංවහ ලංළදීහ පදී ලංදු පරිඹ ලංභඟිගේ ලං
ඉගේධන ලං ළිරිභළසභ ලං ව ත ලං ඳරිය ලං ව තහමී ලං හභගේභ ලං අඩු ලං
ළිරිළඹසත ලං ඹඑහ ජ ලං ප්රහවන ලං හ ඹසත ලං තනතහඑ ලං රඵහදීභඑ ලං
වළිර ලං හේ. ලං ෙභඟිගේ ලං කමර ලං උේධභනඹ ලං ිෂහ ලං ඇික ලං න ලං
ළඑලුරඑ ලංළිබඳඹභසත ලංහඹදිඹ ලංවළිර ලංවීභ. 

  පතනීඹ ලං සථහන, ලං හනෝදයහන, ලං ා හය ලං සථහන ලං විලහර ලං
ප්රභහණඹසත ලං ව ලංවිහල හඹගේ ලං දඹුල්ර, ලංසීගිරිඹ ලං ව ලංවඵයණ ලං
හභභ ලං දු පරිඹ ලං භහගඹ ලං භඟිගේ ලං ආයණඹ ලං න ලං ඵළවිගේ ලං හදස ලං
විහදස ලං ා හයයිගේඑ ලං හේ ජ ලං දු පරිඹ ලං ප්රහවන ලං ඳවසු ප ලං
භඟිගේ ලං ඉසතභිෂගේ ලං ශකහ ලං වීභඑ ලං වළිර ලං වීභ ලං ිෂහ ලං ප්රහේලහේ ලං
ා හය ලංව ලංඅහනකු ජ ලංගභහගේත ලංනාහලීභඑ ලංවළිර ලංවීභ. 

 (vii) ෆහීභඑ ලංඳ ජ ලංවිඹ ලංවළ. 

  විල්ඳ ලංදු පරිඹ ලංභහගඹසත ලංිකබුණ ලංද ලංෙභ ලංදු පරිඹ ලංභහගහේ ලංදුය ලං
ළඩි ලං වීභ ලං ිෂහ ලං නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහතඑ ලං භගී ලං ප්රහවනඹ ලං වහ ලං
බහණ්ඩ ලංප්රහවනඹ ලංඅඩු ලංඉල්ලුභසත ලංඳිකන ලංඅතය, ලංහභභ ලංදු පරිඹ ලං
භහගඹ ලං ඉදි ලං ිරරීභ ලං භක ලං දු පරිඹ ලං ප්රහවන ලං ඳේධිකඹඑ ලං
නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහත, ලං උතුරුභළද ලං ඳශහත ලං ව ලං භධයභ ලං ඳශහත ලං
ෙසත ලං න ලං ප්රහවන ලං හසතගේද්රසථහනඹසත ලං න ලං දඹුල්ර ලං නයඹ ලං
දු පරිඹ ලං ප්රහවන ලං ඳේධිකඹඑ ලං ෙසත ලං වීභ ලං තුබඳගේ ලං ආගථි ලං වහ ලං
භහීවඹ ලංප්රිකපර ලංයහශිඹසත ලංශකහ ලංය ලංළනීභඑ ලංවළිර ලංු  ලංඇත. ලං
ෙභ ලංප්රිකරහබ ලංිෂහ ලං2010 ලංගහේ ලංස ලංයන ලංරද ලංශ්රී ලංරාහ ලං-
2030 ලංහබෞික ලංළරසු ප ලංහදඳහගතහ පගේතු ලංප්රිකඳ ජිකඹඑ ලං ලං ලංව ලං
ප්රහවන ලංවහ ලංසිවිල් ලංගුගේ ලංහ හ ලංඅභහතයහාලඹ ලංවිසිගේ ලං 2015 ලං
ගහේ ලංස ලංයන ලංරද ලංඋඳහඹ ලංභහගගි ලංළරසුභඑ ලංද ලංහභභ ලං
යහඳෘිකඹ ලං ඇතුශ ජ ලං ය ලං ඇත. ලං අධිහේගී ලං භහගඹ ලං තුබඳගේ ලං
නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහත ලං වහ ලං උතුරු ලං භළද ලං ඳශහත ලං  පඵගේධ ලං
හනසන ලං අතය ලං හභභ ලං දු පරිඹ ලංභහගඹ ලං භඟිගේ ලං දු පරිඹ ලංතහරඹ ලං
පුපල් ලං වී ලං භනහ ලං ඳශහ ජ ලං  පඵගේධතහසත ලං හසඩ ලං නළ ලංහේ. ලං
ෙභඟිගේ ලංඋඳ ලංනය ලංඉදි ලංවීභඑ ලංද ලංඅඩු ලංළිරිළඹසත ලංභත ලංඉසතභිෂගේ ලං
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භගී ලංවහ ලංබහණ්ඩ ලංහ හසත ලංරඵහ ලංදීභඑ ලංවළිර ලංන ලංඅතය, ලංදළනඑ ලං
හඳසදු ලංප්රහවනහඹගේ ලංඈ ජ ලංන ලංභගීගේ ලංහඳසදු ලංප්රහවනඹඑ ලංෙසත ලං
ය ලංළනීභඑ ජ, ලං ඳරිය ලංව තහමී ලංඉතහ ලං අඩු ලංළිරිළඹසත ලංතුබඳගේ ලං
තනතහ ලංඑ ලංහ ඹසත ලංරඵහ ලංදීභඑ ජ ලංවළිරඹහ ලංරළහේ. 

(ආ) ඳළන ලංහනසනඟී. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ලංඅා ලං8 ලං-1618/'17, ලංරු ලංහව හගේ ලංවිතහනහම ලංභවතහ. 

 
ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு மயெரன் றரணமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහ ලංෙභ ලංප්රලසනඹ ලංඅවනහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅධයහඳන ලංඅභහතයතුභහ ලංහු හගේ ලංභහ ලං

ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං ළිබඳතුරු ලං දීභ ලං වහ ලං ික ලං හද ලං හරඹසත ලං ඉල්රහ ලං
සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

 

සුනළමිමයන් විඳත  ඳත්වලන් වශළ 
මනොරච්මචෝමේ ඉදි කෂ නිලළව: මබදළ මනොදීම 

சுணரறரல் தரறப்தைற்மநரதக்கு தமச்மெரமனறல் 

அமக்கப்தட்ட வீடுகள்: ங்கப்தடரம 
HOUSES CONSTRUCTED IN NOROCHCHOLAI FOR PEOPLE 

AFFECTED BY TSUNAMI: NON-ALLOCATION  
  

1688/’17 

9. ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

අග්රහභහතයතුභහ ලං ව ලං තහික ලං ප්රිකඳ ජික ලං වහ ලං ආගථි ලං එයුතු ලං

අභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ- ලං(1) ලං: 

(අ) ලං  ලං  ලං  ලං (i)   2004 හගදී ලංඇිකව ලං සුනහකම ලං යනඹ ලංහව තුහගේ ලං
ිෂහ ලං විනහලඹඑ ලං ඳ ජ ලං ව ලං  ලං නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහහ ජ ලං
හයශඵඩ ලංතනතහඑ ලංිෂහ ලංරඵහදීභ ලංවහ ලංහෞදි ලං
අයහබි ලං යතහේ ලං මරයහධහයලිගේ ලං හනසයච්හ ෝහල් ලං
ප්රහේලහේ ලං ආදගල ලං  පභහනඹසත ලං ඉදි ලං ිරරීභ ලං ළිණි ලං
අහඵෝධතහ ලංගිවිසුභඑ ලං2006.05.02 ලංදින ලංඅ ජගේ ලං
තඵන ලංරද ලංඵ ජ; 

    (ii)  ඒ ලංඅු , ලංඅහනකු ජ ලංසිඹලු ලංඳවසු ප ලංව ත ලංිෂහ ලං
500ිරගේ ලංයුතු ලංහභභ ලංආදගල ලං පභහනඹ ලංඉදි ලංයන ලංරද ලං
ඵ ජ; 

       (iii)  හභභ ලං ආදගල ලං  පභහනහේ ලං ිෂහ, ලං ආඳදහහගේ ලං
විඳතඑ ලංඳ ජ ලංතනතහඑ ලංහ ප ලංදසතහ ලංරඵහදී ලංහනසභළික ලං
ඵ ජ, ලංහ ප ලංනවිඑ ලංෙභ ලංප්රහේලඹ ලංකන ලංළශෆිරගේ ලං
හහන ලංඇික ලංත ජ ජඹසත ලංදසතනඑ ලංඇික ලංඵ ජ; 

 ෙතුභහ ලංදගේහනව ද? 

(ආ) ලං (i)   ඉවත ලං වගේ ලං ිෂහ, ලං ඒහ ලං ඉදි ලං යු  ලං රළබ ලං
අයමුණඑ ලං අු , ලං අදහශ ලං තනතහඑ ලං රඵහදීභ ලං වහ ලං
ළිඹය ලංගේහගේද; 

        (ii)  ගතභහන ලං ත ජ ජඹ ලං අු , ලං හභභ ලං ිෂහ ලං ඹබඳ ලං
අළු ජළඩිඹහ ලංිරරීහ ප ලංඅලයතහසත ලංඇික ලංඵළවිගේ, ලංඒ ලං
වහ ලංමරයහධහය ලංරඵහ ලංහදගේහගේද; 

 ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඇ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 
 

தற அமச்ெதம் மெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதரணமக் மகட்ட 

றணர: 

(அ)  (i)  2004ஆம் ஆண்டில் ற்தட்ட சுணரற மதறவு 

கரரக கறக்கு ரகரத்றன் கமமரப் 

தறமெத்றல் வீடுகள் அறமடந் க்களுக்கு 

வீடுகமப ங்குற்கரக ெவூற அமதற 

அெரங்கத்றன் றறத்றமக் தகரண்டு 

தமச்மெரமன தறமெத்றல் ரறரறக் 

கறரதரன்மந றர்ரறப்தற்கரண தைரறந் 

துர்வு உடன்தடிக்மக 2006.05.02ஆம் றகற 

மகச்ெரத்றடப்தட்டதன்தமத்ம்; 

 (ii)  அற்கறங்க மண அமணத்து ெறகமபத்ம் 

தகரண்டரக 500 வீடுகமப உள்படக்கற இந் 

ரறரறக் கறரம் றர்ரறக்கப்தட்டதன் 

தமத்ம்; 

 (iii)  இந் ரறரறக் கறரத்றன் வீடுகள், தரறக்கப் 

தட்ட க்களுக்கு இற்மநம ங்கப்தட 

றல்மன ன்தமத்ம், இன்நபறல் அப்தற 

மெம் அடர்ந் கரட்டிணரல் தோடப்தட்ட 

றமனமமக் கரக்கூடிரக உள்பதன் 

தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ)  (i) மமன குநறப்தறட்ட வீடுகமப அம 

றர்ரறக்கப்தட்ட மரக்கத்றற்கமரக ற்தை 

மட க்களுக்கு ங்க டடிக்மக டுப் 

தரர; 

 (ii)  டப்தை றமனமக்கறங்க இந் வீடுகமப 

லண்டும் றதத்றமக்க மண்டி மம 

உள்பமரல் அற்கரண றறத்றம 

ங்குரர; 

 ன்தம அர் இச்மதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ)  இன்மநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  a  memorandum of understanding  was 

signed on 02.05.2006  to construct  a model 

village in Norochcholai area out of the 

financial aid of the Government of   Saudi  
Arabia  to   provide   houses to the people in 

the coastal area in the Eastern Province, 

whose houses were destroyed by the 

tsunami disaster that occurred in the year  
2004 ; 

 (ii)  accordingly, the aforesaid model village of 

500 houses was constructed with all the 

other  facilities; and 
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ඳහගලිහ පගේතු 

 (iii)  the  houses of the aforesaid model village 

have not yet been provided to the people 

affected by  the disaster  and  a situation in 

which aforesaid area  has been covered by a 
thick jungle can be seen at present? 

(b)  Will  he inform this House- 

 (i)  whether  steps will be taken to provide the 

aforesaid houses to the relevant people in 

accordance with the objective of 

constructing   them; 

 (ii)  whether financial aid will be provided to 

renovate the aforesaid houses again as there 

has arisen a requirement for it  as per the 

current situation? 

(c)  If not, why? 
 
ගු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மெற தகரள்மககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

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

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අග්රහභහතයතුභහ ලං ව ලං තහික ලං ප්රිකඳ ජික ලං

වහ ලං ආගථි ලං එයුතු ලං අභහතයතුභහ ලං හු හගේ ලං භහ ලං ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං
ළිබඳතුය ලංරඵහ ලංහදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඹටිතර ලං ඳවසු ප ලං ව ත ලං ිෂහ ලං 500සත ලං ඉදි ලං ය ලං
ඇත. 

 (iii) හභහතසත ලං ිෂහ ලං තනතහ ලං අයිිකඹඑ ලං ඳ ජ ලං ය ලං
හනසභළික ලං අතය, ලං හ ප ලං න ලං විඑ ලංිෂහ ලංහඵදහ ලං දීභඑ ලං
අලය ලංඑයුතු ලංසිදු ලංයකමගේ ලංඳන්. 

(ආ) ලං ලං ලං (i)   හනසහයසච්හ ෝර ලංිෂහ ලංහඹෝතනහ ලංක්රභහේ ලංිෂහ ලං
හඵදහ ලං දීභ ලං වහ ලං හන ලං ඇික ලං අා ලං
අභඳ/17/0615/723/014 ලං වහ ලං 2017.05.05 ලං දිනළික ලං
අභහතය ලං භණඩර ලං න්යණ ලං ප්රහලඹ ලං අු  ලං හභභ ලං
ිෂහ ලංහඵදහ ලංදීභඑ ලංහ ප ලංන ලංවිඑ ලංඅලය ලං්රිඹහ ලංභහග ලං
ිෂකමගේ ලංඳන්. 

        (ii)   ඉවත ලං අභහතය ලං භණ්ඩර ලං න්යණඹ ලං ප්රහය ලං ිෂහ ලං
අලු ජළඩිඹහ ලංිරරීභඑ ලං අලය ලංඇසතහ පගේතු ලංස ලං
ය ලං අලු ජළඩිඹහ ලං එයුතු ලං ිරරීභ ලං වහ ලං තහික ලං
ිෂහ ලංාගධන ලංඅධිහරිඹ ලංහ ප ලංන ලංවිඑ ජ ලංදළු  ජ ලං
ය ලංඇත. 

(ඇ) ලං ලං ලං අදහශ ලංහනසහේ. 
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற, தகௌ அமச்ெர் அர்கமப! ன்தமட 

தொனரது மனறகக் மகள்ற ன்ணதணறல், இந் வீட்டுத் 

றட்டம் ெகனதக்கும் தகறர்ந்பறக்கப்தட மண்டும் ண 

தொன்ணரள் லறெர் ெத் ன். ெறல்ர அர்கள் ங்கற 

லறன்நத் லர்ப்ததரன்த இதக்கறன்நது. ணம, இந் 

வீட்டுத்றட்டரணது தகறர்ந்பறக்கப்தடுது சுணரறரல் 

தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு ரத்றர? அல்னது அந்ப் 

தறமெத்றல் இதக்கறன்ந ெகனதக்குர? ணக் மகட்க 

றதம்தைகறன்மநன்.  

ගු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලංළිබඳඵ ලංරු ලංඅධියණඹඑ ලංමලි ලං
අයිිකහසි ප ලං හඳ ජභසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යරහ, ලං අධියණ ලං න්ගේදුසත ලං
ප්රහය ලං නළත ජ ලං ඉඩ ප ලංච්හච්රි ලං ඳ ජනහ. ලං විහල හඹගේභ ලං ඒ ලං

ඉඩ ප ලං ච්හච්රි ලං භඟිගේ ලං තනතහහම ලං මලි ලං හේල් ලං ඳරීසතහ ලං ය ලං
ඵළලීහභගේ ලංඳසු ලංතභයි ලංඅ පඳහය ලංදිස්රිසතඹ ලංතුශ ලංඉඩ ප ලංහඵදහ ලංදීභඑ ලං
එයුතු ලංයගේහගේ. ලංවිහල හඹගේභ ලංවුදි ලංඅයහබි ලංයතහේ ලංමරය ලංආධහය ලං

භත ලං හ ප ලංිෂහ ලං හඹෝතනහ ලං ක්රභඹ ලං ඹඑහ ජ ලං සුනහකම ලං අතළගේ ලං වගේ ලං
වහ ලංතභයි ලංමුලිගේභ ලංිෂහ ලංඉදි ලංය ලංිකහඵගේහගේ. ලං 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்தமட இண்டரது மனறகக் மகள்ற 

ன்ணதணறல், லங்கள் குநறப்தறட்டதுமதரன, இது ெவூற 

அமதறரறன் றறத்றத்டன் றர்ரறக்கப்தட்டது. இது 

தொஸ்லிம்கபறன் ம்தததம் கடமகபறல் என்நரண மகரத் 

கடமறன் அடிப்தமடறல் - அரது, ெற தமடத் 

தொஸ்லிம் க்கபரல் ெறற்ந தொஸ்லிம் க்களுக்கு 

ங்கப்தடுகறன்ந றறரகத்ரன் ங்கப்தட்டது. 

அதுதரடர்தரக அரணம் தெலுத்ப்தடுர? ணக் மகட்க 

றதம்தைகறன்மநன்.  

 

ගු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඔඵතුභහ ජ ලං දගේනහ ලං ඇික ලං අහේ ලං යහේ ලං
ඉඩ ප ලං හඵදහ ලං දීහ පදී ලං ළිබඳඳළදිඹ ලං යුතු ලං නීික ලං යහමුසත ලං ිකහඵන ලං ඵ. ලං ඒ ලං
ිෂහ ලං තභයි ලං අළි ලං අභහතය ලං භණ්ඩරහේ ලං න්යණඹසත ලං අු  ලං ඒ ලං වහ ලං

ඉඩ ප ලංච්හච්රි ලංිකඹරහ, ලංයහේ ලංිකහඵන ලංනීික ලංඅු  ලංහ ප ලංිෂහ ලංරඵහ ලං
දීභඑ ලංඑයුතු ලංයගේහගේ. ලංහ ප ලංිෂහ ලංඅවුරුදු ලං ණනහසත ලංඅතවළය ලං
දභහ ලංිකහඵන ලංිෂහ ලං දළගේ ලංන ලංහසඑ ලංල් ලංළදී ලංිකහඵනහ. ලං ලංඒ ලංිෂහ ලං

ඒහ ලංනළත ලංඅලු ජළඩිඹහ ලංිරරීහ ප ලංඅලයතහසත ලංිකහඵනහ. ලංිෂහ ලං
ාගධන ලංඅධිහරිඹ ලංඅදහශ ලංළඩ ලංඑයුතු ලංඉය ලංශහඑ ලංඳසහ , ලංඉඩ ප ලං
ච්හච්රි ලංිකඹරහ ලංඒ ලංළිබඳඵ ලංඑයුතු ලංයගේනයි ලංඅදවස ලංයගේහගේ. ලං

විහල හඹගේභ, ලංෙභ ලංප්රහේලහේ ලංවිවිධ ලංතහන්ගේ ලංව ලංආ පරඑ ලංඅඹ ජ ලං
තනතහ ලංීව ජ ලංන ලංඵ ලංඅඳ ලංදගේනහ. ලංතන ලංඅු ඳහතඹ ලංඅු , ලංඅ පඳහය ලං
දිස්රිසතහේ ලං ීව ජ ලං න ලං සිඹලුභ ලං තනතහඑ ලං අහධහයණඹසත ලං

හනසන ලංඳරිදි ලංඒ ලංඑයුතු ලංයගේන ලංයතඹ ලං්රිඹහ ලංයනහ. 

 
මශලෆලි ඉඩම්ල ඳදිංිකල සිටින තෆනෆත්තන්: 

හිමිකම් ඔප්පු  
கரலி கரறகபறல் ெறப்மதரர் :உரறத்து உதறகள் 

PERSONS SETTLED IN MAHAWELI LANDS: TITLE DEEDS 
      

1699/’17 

10.ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අග්රහභහතයතුභහ ලං ව ලං තහික ලං ප්රිකඳ ජික ලං වහ ලං ආගථි ලං එයුතු ලං
අභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ- ලං ලං(1) ලං: 

(අ) ලං ලං ලං (i)     භවළලි ලං ඉඩ පර ලං ය ලං 10එ ලං ළඩි ලං හරඹසත ලං
ඳදිාචි ලංසිටින ලංතළනළ ජතගේඑ ලංව කම ප ලංඔේපු ලංරඵහදීභ ලං
වහ ලං යතඹ ලං ප්රිකඳ ජිකභඹ ලං න්යණඹසත ලං හන ලං ඇික ලං
ඵ ලංළිබඳගේහගේද; 

 (ii)      ෙහ  ලංන ප, ලංඉවත ලංකී ලංප්රිකඳ ජිකඹ ලං්රිඹහඑ ලංනළාවීභ ලං
වහ ලංයතඹ ලංවිසිගේ ලංහන ලංඇික ලංළිඹය ලංහගද; 
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[රු ලංඩමරස ලංහේහනගේදහ ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

 (iii)      2015.01.08 දිහනගේ ලංඳසු ලංව කම ප ලංඔේපු ලංරඵහ ලංදී ලංඇික ලං
ඉඩ ප ලංේටි ලංායහ ලංහසඳභණද; 

  (iv)      හ ප ලං නවිඑ ලං ව කම ප ලං ඔේපු ලං රඵහදීභ ලං වහ ලං
වඳුනහහන ලං ඇික ලං බි ප ලං ේටි ලං ායහ, ලං ෙසත ලං ෙසත ලං
දිස්රිසතඹ ලං ව ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං හසේඨහඹ ලං
අු  ලංහගේ ලංහගේ ලංලහඹගේ ලංහසඳභණද; 

  (v)      ඉවත ලං(iv) ව  ලංවගේ ලංබි ප ලංේටි ලංඅතරිගේ ලංයතඹ ලංවිසිගේ ලං
ළිඹුරුඳ ජ ලංස ලංය ලංඇික ලංබි ප ලංේටි ලංායහ, ලංෙසත ලං
ෙසත ලං දිස්රිසතඹ ලං ව ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං
හසේඨහඹ ලං අු  ලං හගේ ලං හගේ ලං ලහඹගේ ලං
හසඳභණද; 

  (vi)      තහික ලං ආගථිඹඑ ලං ඉතහ ලං ළද ජ ලං න ලං ඉවත ලං කී ලං
යහඳෘිකඹ ලං්රිඹහ ජභ ලංිරරීභ ලංඅධි ලංහර ලංප්රභහද ලංවී ලං
ඇික ලංඵ ලංළිබඳගේහගේද; 

  (vii)      ෙහ  ලංන ප, ලංෙභ ලංළඩ ලංළිබඳහශ ලංහගථ ලංය ලංළනීභ ලං
වහ ලංු  ලංරඵන ලංළිඹය ලංහගද; 

 ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහනව ද? 

(ආ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 

 
தற அமச்ெதம் மெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதரணமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ)  (i)  கரலி கரறகபறல் 10 ஆண்டுகளுக்கு மனரக 

ெறப்தர்களுக்கு உரறத்து உதறகமப ங்கு 

ற்கு அெரங்கம் தகரள்மக ரலறரண லர்ரண 

தரன்மந மற்தகரண்டுள்பதன்தம ற்தக் 

தகரள்கறநரர ன்தமத்ம்; 

 (ii)  ஆதணறன், மமன குநறப்தறட்ட தகரள்மகம 

அதொனரக்குற்கரக அெரங்கத்றணரல் மற் 

தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்மககள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (iii)  2015.01.08ஆம் றகறக்குப் தறன்ணர் உரறத்து 

உதறகள் ததற்தக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரறத் 

துண்டுகபறன் ண்றக்மக வ்பவு ன்தம 

த்ம்; 

 (iv)  ற்ெம் உரறத்து உதறகமபப் ததற்தக் 

தகரடுப்தற்கரக இணங்கரப்தட்டுள்ப 

கரறத் துண்டுகபறன் ண்றக்மக, எவ்தரத 

ரட்டம் ற்தம் தறமெ தெனரபர் தறரறவு 

அடிப்தமடறல் ணறத்ணறம வ்பதன் 

தமத்ம்; 

 (v) மமன (iv) இல் குநறப்தறடப்தட்ட கரறத் 

துண்டுகபறல் அெரங்கத்றணரல் மதடம் 

ரரறக்கப்தட்டுள்ப கரறத் துண்டுகபறன் 

ண்றக்மக, எவ்தரத ரட்டம் ற்தம் 

தறமெ தெனரபர் தறரறவு அடிப்தமடறல் 

ணறத்ணறம வ்பதன்தமத்ம்; 

 (vi)  மெற ததரதபரரத்றற்கு றகவும் தொக்கறத் 

தும் ரய்ந்ரண மமன கூநப்தட்ட 

கதத்றட்டத்றன் அதொனரக்கம் தகுரகத் 

ரப்தடுத்ப்தட்டுள்பது ன்தம ற்தக் 

தகரள்ரர ன்தமத்ம்; 

 (vii)  ஆதணறன், மற்தடி மமனத்றட்டத்ம 

தற்நறததநச் தெய்ற்கரக மற்தகரள் 

பப்தடும் டடிக்மககள் ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்மநல், ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House,- 

 (i)  whether he admits the fact that the 

Government has taken a policy decision to 

grant title deeds to the persons who have 
resided in Mahaweli lands for a period of 

more than 10 years; 

 (ii)  if so, the action taken by the Government to 

implement the aforesaid policy; 

 (iii)  the number of allotments of land for which 

title deeds were granted after 08.01.2015; 

 (iv)  the number of allotments of land, which 

have been identified by now in each 

Divisional Secretary's Division in each 

District, to grant title deeds, separately; 

 (v)  the number of allotments of land in each 

Divisional Secretary's Division in each 
District, for which plans have been prepared 

by the Government, out of the allotments of 

land mentioned in (iv) above; 

 (vi)  whether he admits the fact that there is a 

huge delay in the implementation of the 

aforesaid project which is highly important 
to the national economy; and 

 (vii)  if so, the steps that will be taken to make 
aforesaid programme of work successful?  

(b)  If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං අග්රහභහතයතුභහ ලං ව ලං තහික ලං ප්රිකඳ ජික ලං

වහ ලං ආගථි ලං එයුතු ලං අභහතයතුභහ ලං හු හගේ ලං භහ ලං ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං
ළිබඳතුය ලංහදනහ. 

(අ) (i) * භවළලි ලං ඵර ලං ප්රහේලර ලං ළිව ටි ලං යතහේ ලං ඉඩ ප ලං
හගේහසි ලංඑයුතු ලංවහ ලංරඵහදීභ ලංඉඩ ප ලංාගධන ලං
ආඥහ ලංඳනත ලංවහ ලංයතහේ ලංඉඩ ප ලංආඥහ ලංඳනත ලංඹඑහ ජ ලං
සිදුයු  ලංරඵයි. 

  * ෙව දී ලං අයඳත්ර ලං හවෝ ලං ඵරඳත්ර ලං භත ලං ඉඩ ප ලං රඵහදීභ ලං
සිදුයු  ලංරඵන ලංඅතය, ලංෙභ ලංඉඩ ප ලංඅදහශ ලංඉඩ පරහභීගේ ලං
විසිගේ ලංිෂසි ලංඳරිදි ලංාගධනඹ ලංය ලංඳදිාචි ලංසිටිගේහගේ ලං
න ප, ලංඔවුගේ ලංහත ලංප්රදහනඳත්ර ලංහවෝ ලංදීභනහඳත්ර ලංරඵහදීභ ලං
සිදුයු  ලංරඵයි. 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භවළලි ලං ාගධන ලං වහ ලං ඳරිය ලං

අභහතයහාලහේ ලංඇභිකතුභහහගේභ ලංහ ප ලංප්රලසනඹ ලංඅවගේන ලංිකබුණහ ලංන ප ලං
හවසයි. ලංහභසද, ලංඅතුරු ලංප්රලසන ලංිරව ඳඹසත ලංඅවගේන ලංිකහඵන ලංිෂහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හභතුභහ ලං ඒ ලංළිබඳතුය ලංඉදිරිඳ ජ ලංයයි. ලං හභහනය ලං පප්රදහඹ ලං ෙඹයි, ලං

රු ලංභගේත්රීතුභහ. 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙතහසඑ ලංභහ ලංඅතුරු ලංප්රලසන ලංඅවගේහගේ ලංහහගේද? ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං ය ලං ගේන ලං පුළුගේ. ලං  ලං අළි ලං හ ප ලං විධිඹඑ ලං යමු. ලං ෙහවභ ලං
හනසවුහණස ජ ලංඅලු ජ ලං පප්රදහඹසත ලංඇික ලංනහ. ලං 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහවභ ලං න ප ලං හවසභ ලං හදඹ ලං තභයි, ලං ළිබඳතුහග ලං ඉිකරි ලං හසඑ ලං

බහත ලං යන ලං ෙ. ලං ෙතහසඑ ලං හරඹ ජ ලං ඉිකරි ලං නහ. ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලංළිබඳතුහග ලංඉිකරි ලංහසඑ ලංභහ ලංවභළගත* යනහ. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලං 
 

*  වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුමර් ඉතිරි මකො ව: 
 ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமடறன் ஞ்ெற தகுற:: 

 Rest of the answer tabled: 
 

   ඒ ලංවළය ලංප්රදහන ලංඳත්ර ලංහවෝ ලංදීභනහ ලංඳත්ර ලංරඵහදීභ ලං පඵගේධහඹගේ ලංහන ජ ලං
ප්රිකඳ ජිකභඹ ලංන්යණඹසත ලංහන ලංහනසභළත. 

 (ii) හගේහසි ලං එයුතු ලංවහ ලං අය ලංඳත්ර ලංහවෝ ලංඵරඳත්ර ලංරඵහදී ලං
ඇික ලංඉඩ ප ලංිෂසි ලංඳරිදි ලංාගධනඹ ලංය ලංඳදිාචි ලංසිටී ලංන ප, ලංෙභ ලං
ඉඩ ප ලංභළන ලංසිිකඹ ප ලංස ලංය ලංප්රදහන ලංඳත්ර ලංරඵහදීභ ලංසිදු ලංයු  ලං
රඵයි. ලං 

 (vi) ඹ ප ලංපුේරහඹසත ලංහත ලංඅය ලංඳත්රඹසත ලංහවෝ ලංඵර ලංඳත්රඹසත ලංභත ලං
ඉඩභසත ලංරඵහ ලං දුගේ ලං ඳසු ලං ෙභ ලංඉඩ ප ලංාගධනඹ ලංය ලංිෂසත ලං
ඉදිිරරීභ ලංවහ ලංළරිරඹ ලංයුතු ලංහරඹසත ලංතන ලංඅතය, ලංෙහ  ලං
ප්රභහණ ජ ලංඳරිදි ලංාගධනඹසත ලංසිදු ලංශ ලංඳසු ලංප්රදහන ලංඳත්රඹසත ලං
රඵහදීහ ප ලං්රිඹහලිඹ ලංආය පබ ලංයු  ලංරළහේ. 

  ෙව දී ලං කමිෂගේහදෝරු ලං හදඳහගතහ පගේතු ලං භඟිගේ ලං ඉඩ ප ලං භළන ලං
භහයි ප ලංල් ලංළිව ටුහ ලංසිිකඹ ප ලංස ලංිරරීභ ලංසිදු ලංයු  ලංරළහේ. ලං
හභභ ලං්රිඹහලිඹ ලංවහ ලංද ලංප්රභහණ ජ ලංහරඹසත ලංතහේ. 

 (vii) ඉඩ ප ලං භළන ලං සිිකඹ ප ලං ස ලං ිරරීභ ලං කමිෂගේහදෝරු ලං
හදඳහගතහ පගේතු ලං භඟිගේ ලං සිදු ලං ිරරීහ පදී ලං ළරිරඹ ලං යුතු ලං
හරඹසත ලංත ලංවීභඑ ලංප්රභහණ ජ ලංකමිෂගේහදෝරුගේ ලංායහසත ලං
හනසභළික ලං වීභ ලං වහ ලං යතහේ ලං ාගධන ලං ළඩඑවගේ ලං වහ ලං
ප්රමුතහ ලංරඵහදීභ ලංළිෂ ලංහයණහ ලංහව තු ලංවී ලංඇත. 

  ෙඵළවිගේ ලං කමිෂගේහදෝරු ලං හදඳහගතහ පගේතුහේ ලං අධීසතණඹ ලං
ඹඑහ ජ ලංලිඹහ ලංඳදිාචි ලංඵරඹර ජ ලංකමිෂගේහදෝරුගේ ලංභඟිගේ ලංඉඩ ප ලං
භළු  ප ලංය ලංසිිකඹ ප ලංස ලංිරරීහ ප ලංඩින ප ලංළඩ ලංළිබඳහශසත ලං
හ ප ලංනවිඑ ලංශ්රී ලංරාහ ලංභවළලි ලංඅධිහරිඹ ලංභඟිගේ ලංආය පබ ලංය ලං
ඇත. 

(ආ) ඳළන ලංහනසනඟී. 
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EMPOWERED FAMILIES: DEFINITION 

     1701/'17 

11. ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
       (ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர)   

      (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහත ලං විඵරළගේවී ප, ලං සුබහධන ලංවහ ලං ගේද ලං උඩයඑ ලං උරුභඹ ලං
ළිබඳඵ ලංඅභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1): ලං 

(අ) ලං ලං ලං (i)     “විඵරළගේවීභ” ලං ඹන ලං ාල්ඳඹ ලං හහ  ලං
ිෂග නඹ ලංයගේහගේද; 

              (ii)      ඒ ලං අු  ලං හයඹඑ ලං ප්රහේලඹිරගේ ලං සිඹඹඑ ලං 10සත ලං
ඵළගිගේ ලං ඳවුල් ලං විඵරගේහ ලං ඔවුගේ ලං භෘේධි ලං
ප්රිකරහබලිගේ ලංඵළවළය ලංයු  ලංරඵගේහගේ ලංහහ ද; 

 (iii)      ෙසත ලංඅහඹකුහම ලංනදිෂ ලංආදහඹභ ලංරුළිඹල් ලං300සත ලං
නවිඑ ලංඳවුහල් ලංහදහදහනකු ලංභඑ ලංදින ලං30සත ලංළඩ ලං
ශ ජ ලංභහසි ලංආදහඹභ ලංරුළිඹල් ලං18,000සත ලංඳභණසත ලං ලං
ඵ ලංළිබඳගේහගේද; 

 ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ආ) ලං (i)  තන ලංවහ ලංායහහල්න ලංහදඳහගතහ පගේතුහේ ලංායහ ලං
හල්නරඑ ලං අු  ලං දරුගේ ලං හදහදහනකු ලං සිටින ලං
(හදභේළිඹ ලංහදහදනහ ලංභක ලං04හදහනකුහගේ ලංයු ජ) ලං ලං
ඳවුර ලං භහසි ලං අතයලය ලං විඹදභ ලං රුළිඹල් ලං
41,000එ ලංළඩි ලංනඵ ලංළිබඳගේහගේද; 

  (ii)  ඒ ලං අු  ලං භෘේධි ලංආධහය ලංන ජහ ලං විඵරගේන ලං
ඳවුර ලං සථිය ලං භහසි ලං ආදහඹභ ලං රු.41,000/- ලං
භේඑභ ලංිකබිඹ ලංයුතු ලංගේහගේද; 

 (iii)  ෙහ  ලං න ප, ලං විඵරළගේව ලං ඳවුල් ලං ඹු  ලං රුළිඹල් ලං
41,000එ ලංළඩි ලංසථිය ලංභහසි ලංආදහඹභසත ලංඇික ලංඳවුල් ලං
ලහඹගේ ලංිෂගණඹ ලංයගේහගේද; 

 ඹගේන ජ ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඇ) ලං හනස ලංෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 

 
ெதோக லுவூட்டல், னன்தைரற ற்தம் கண்டி தைரறமகள் 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர :  

(அ)  (i) "லுவூட்டல்" ன்ந ண்க்கத வ்ரத 

ததரதள்மகரடப்தடும் ன்தமத்ம்; 

 (ii)  இற்கு அமரக, எத தறமெத்றலிதந்து எத 

டமறல் 10% வீம் குடும்தங்கமப 

லுவூட்டி இர்கமப ெதொர்த்ற னன்கபறலிதந்து 

லக்குது வ்ரத ன்தமத்ம்; 

 (iii)  எதது ரபரந் தரணம்  300/- தௐதரய் 

ஆகறன்நமதரது குடும்தத்றல் இதர் ரத்றல் 

30 ரட்கள் மமன தெய்ரலும் ர தரணம் 

தௐதரய் 18,000/- ஆகும் ன்தம ற்தக் 

தகரள்ரர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ)   (i) தரமகறப்தை ற்தம் தைள்பறறதத் றமக் 

கபத்றன் தைள்பறறதங்களுக்கு அமரக 

இண்டு தறள்மபகள் உள்ப (ததற்மநரதடன் 04 

மதர் அடங்கற) குடும்ததரன்தக்கரண ரரந் 

அத்றரெற தெனவு  41,000/- தௐதரமறட 

அறகரகும் ன்தம ற்தக்தகரள்ரர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii)  இற்கு அமரக ெதொர்த்ற உறம றதத்ற 

லுவூட்டப்தடும் எத குடும்தத்றன் றந் 

ரரந் தரணம் 41,000/- தௐதரய் ன்ந 

அபறல் இதக்க மண்டுல்னர ன்தமத்ம்; 

 (iii)  ஆதணறன், லுவூட்டப்தட்ட குடும்தம் ன்தது  

41,000/- தௐதரய்க்கு மற்தட்ட றந் ரரந் 

தரணத்மக் தகரண்டுள்ப குடும்தரக 

றர்றக்கப்தடுர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் மலும் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல் ன்? 

 
asked the Minister of Social Empowerment, Welfare 

and Kandyan Heritage: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the manner in which the concept of 

“empowerment” is defined; 

 (ii)  accordingly, of the manner in which  10 per 

cent of the families from a particular area 

are empowered at a time and excluded from 

their entitlements to  the Samurdhi benefits; 

 (iii)  whether it is admitted that the monthly 

income of a family is only Rs.18,000 even 
if two members of a family work on 30 

days per month at the rate of Rs.300 as the 

daily income? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether it is admitted that the essential 

expenditure of a family which consists of 

two children (04 including the parents) is 

above Rs.41,000 as per the statistics of the 
Department of Census and Statistics; 

 (ii)  whether the permanent monthly income of a 

family which is empowered and deprived of 

the Samurdhi allowance should be at a level 

of Rs. 41,000 

 (iii) if so, whether the empowered families are 

defined as families with a permanent 
monthly income of  more than Rs.41,000? 

(c)  If not, why? 

 
ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 

සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  උුමය ිළිතබ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல், 

னன்தைரற ற்தம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං රු ලංභගේත්රීතුභහහම ලං ප්රලසනඹඑ ලං අදහශ ලං
ළිටු ලං6 ලංළිබඳතුයසත ලංිකහඵනහ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළි ලංෙතුභහහගේ ලංඅයඹ ලංිෂමු. ලංරු ලංහසුහේ ලංනහනහඹසතහය ලං
භගේත්රීතුභිෂ, ලං දීගක ලං ළිබඳතුයසත ලං ිෂහ ලං ෙඹ ලං බහත ලං යගේන ලං අය ලං

හදනහද? 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භසත ලංළිබඳතුය ලංළන ලංෙතුභහ ලංහයහාලඹසත ලංිරඹනහ ලංන ප ලංභහ ලංෙඹඑ ලං
ෙක ජඹ ලංහදනහ. 
  

ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

"විඵරළගේවීභ" ලං ඹන ලං ාල්ඳඹ ලං ිෂග නඹ ලං යගේන ලං
ිරඹරහයි ලංඔඵතුභහ ලංඉල්රහ ලංිකහඵගේහගේ. 

 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ ලං අහ ලං ිකහඵගේහගේ, ලං " ලං 'විඵරළගේවීභ' ලං ඹන ලං ාල්ඳඹ ලං

හහ  ලං ිෂග නඹ ලං යගේහගේද;" ලං ිරඹරහයි. ලං ෙඹ ලං අ ජ ලං වළයරහ ලං
ඉදිරිඹඑ ලංඹගේන ලංහෝ. 

 

ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ෙඹ ලංඅ ජ ලංවළයරහ ලංඹමු. ලං"ඒ ලංඅු  ලංහයඹඑ ලංප්රහේලඹිරගේ ලංසිඹඹඑ ලං
10සත ලං ඵළගිගේ ලං ඳවුල් ලං විඵරගේහ ලං ඔවුගේ ලං භෘේධි ලං ප්රිකරහබලිගේ ලං

ඵළවළය ලංයු  ලංරඵගේහගේ ලංහහ ද;" ලංිරඹන ලංප්රලසනඹඑ ජ ලංළිටු ලංහද ලං
ඳභණ ලංවිලහර ලංළිබඳතුයසත ලංදීරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං ළිබඳතුය ලං භහ ලං වභළගත* ලං

යනහ. ලං 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  ෙසත ජ ලං තහන්ගේහම ලං ප්රමුතභ ලං අයමුණ ලං ගේහගේ ලං දුේඳ ජභ ලං
තුයගේ ලංිරරීභයි. ලංඅහනසත ලංඅතඑ ලංභහන ලංඅයිිකහසි ප ලංසුරැකීභඑ ලං
හරස ලං ඇික ලං ප්රධහනතභ ලං අියහඹෝඹ ලං ගේහගේද ලං දුේේභයි. ලං
දුේඳ ජභ ලං අහනයෝනය ලං ලහඹගේ ලං අගේතග ලං  පඵගේධතහසත ලං
ඇික ලංව ලංඒහඵේධ ලංව ලංරුණු ලංරැ ලංප්රිකපරඹසත ලංන ලංඅතය, ලං
ෙභඟිගේ ලං දුේඳතුගේ ලං භහතහඹගේ ලං හසගේවීභ, ලං අහධහයණඹඑ ලං
ඳ ජවීභ, ලං අනහයසතෂිතබහඹ ලංව ලං භහතහඹගේ ලංඵළවළයවීභ ලංසිදු ලං
ගේහගේඹ. 

 ලං  හබෞික ලං බහණ්ඩර ලං ව කමභ ලං හනසභළිකවීභ ලං ව ලං රැිරඹහ ලං
අසථහ ලංහනසභළිකවීභ, ලංපරදහයී ලං ජ ප ලංව ලංඉිකරි ලංිරරී පරඑ ලං
ව කම ප ලං හනසභළිකවී ප ලං ළිෂ ලං ඉතහ ලං යර ලං ආහයහඹගේ ලං
දුේඳ ජභ ලංිෂග නඹ ලංශ ලංහනසවළ. 

  හබෞික ලංහනසන ලං ජ ප ලංවහ ලංභහීවඹ ලංබහණ්ඩර ලං(Social 
Goods) නනික ලං ළිබඳළනීභසත ලං හනසභළිකවීභ, ලං ඹවඳ ජ ලං
හෞය ලං භේඑභසත ලං හනසභළිකවීභ, ලං ලහරීරි ලං ඌනතහගේ, ලං
බහඹගේ ලං ීව ජවීභ ලං ව ලං ප්ර ණ්ඩ ජඹඑ ලං ඳ ජවීභ, ලං
ාවිධහනහ ජභ ලං වළිරඹහසත ලං හනසභළිකවීභ, ලං හේලඳහරන ලං
ලහඹගේ ලංඵරඳෆ ප ලංිරරීභඑ ලංඅහඳසහවස ජවීභ, ලංඅයින්ගේ ලංවහ ලං
ව කම ප ලං කීභඑ ලං අහඳසහවස ජවීභ, ලං හෞයහඹගේ ලං ව ලං
අියභහනහඹගේ ලංීව ජවීභඑ ලංහනසවළිරවීභ ලංඹන ලංරුණුද ලංපුළුල් ලං
හර ලංදුේඳ ජභ ලංඹගේහනගේ ලංඅදවස ලංගේහගේඹ. 

  දුේඳතුගේ ලංෙ ලංවහ ලංභහන ලංණ්ඩහඹභසත ලංහනසන ලංඅතය, ලංඔවුගේ ලං
මුලවණහදන ලංවිවිධ ලංවිභතහගේ ලංවහ ලංඅනහයසතෂිත ලංත ජ ජඹගේ, ලං
පුේරඹහහගේ ලංපුේරඹහඑ ලංහවෝ ලංණ්ඩහඹකමගේ ලංණ්ඩහඹභඑ ලං
හනස ලං විඹ ලං වළිරයි. ලං  ලං භහන ලං අයිිකහසි ප ලං දෘසටි ලං
හෝණහඹගේ ලං ඵරන ලං විඑ ලං "ාගධනඹ" ලං ඹු  ලං මලි ලං
ලහඹගේභ ලංදුේඳ ජභඑ ලංහව තු ලංව ලංප්රධහනතභ ලංරුණ ලංන ලං"අ
-සවිබල ගැන්වීම" සහ විවිධ ව ආන්තීකරණදෙන් හා 
හසගේවී පලිගේ ලං ඔවුගේ ලං මුදහ ලං ළනීභ ලං හව ජ ලං "විඵර ලං
ළගේවීභ" ලං ගේහගේඹ. ලං ෙව  ලං ඉාග්රීසි ලං ලං හඹදුභ ලං (Empowerment) 
න ලං අතය ලං ප්රිකවිරුේධ ලං ඳදඹ ලං අ-විඵර ලං ළගේවීභ ලං
(Disempowerment) හරද ලංවළඳිගේවිඹ ලංවළිරඹ. 

  සිඹලු ලං කමිෂසුගේ ලං භහන ලං වහ ලං ිෂදවස ලං ඉළිද ලං ආ ජභ ලං
රු ජහඹගේ ලං වහ ලං අයිිකහසි පලිගේ ලං භහන ලං ීව ජවිඹ ලං
යුතුඹ ලං ඹගේන ලං භහන ලං අයින්ගේහම ලං මලි ලං ඳදනභයි. ලං හභභ ලං
තහතයගේතය ලංභහන ලංව කම ප ලංතුබඳගේ ලංසිඹලුහදනහඑභ, 

   මලි ලංඅයිිකහසි ප ලං(Basic Rights)   

    ජ ප ලං(Assets)   

   ීවන ලංඋඳහඹ ලං(Livelihood)   

  නීිකඹ ලංතුබඳගේ ලංපරදහයී ලංරහදීභ ලංවහ ලංආයසතහ ලංිරරීභ ලංසිදුවිඹ ලං
යුතුඹ. 

  ඒ ලං අු  ලං විඵරළගේවීභ ලං විවිධ ලං ඳළිකඩලිගේ ලං භගේවිත ලං
ඒහඵේධ ලංප්රහේලඹසත ලංන ලංඅතය ලංප්රධහනතභ ලංවිඵරළගේවී ප ලං
සතහ ත්ර ලංවඹිර ලං(06). 

(1) ආගථිඹ ලං(Economic) 

(2) හභහීවඹ ලං(Social) 

(3) හේලඳහරන ලං(Political)  

(4) ලහරීරි ලං(Physical)   

(5) භහනසි ලං(Psychological)  

(6) නනික ලං(Legal)  

  ඒ ලංඅු  ලංයඑසත ලංාගධනඹ ලංනහ ලංඹගේහනව  ලංව ලංදුගී ලංඵහගේ ලං
මුදහ ලංළනීභ ලංඹගේහනගේ ලංඉතහ ලං යර ලංආහයහඹගේ ලංආගථි ලං
විඵර ලං ළගේවීභ ලං ඳභණසත ලං හනස ලං ඉවත ලං දළසතව ලං සිඹලුභ ලං
අාලඹගේහගේ ලංඒහේධ ලංව ලංභසත ලංවිඵර ලංළගේවීභසත ලංඅදවස ලං
ගේහගේඹ. ලං 

  ඉවත ලංඳළවළදිලි ලංිරරී ප ලංඅු  ලංඔඵ ලංවළභඑ ලංභනහ ලංඳළවළදිලින ලං
ඉතහ ලංෙසත ලංළද ජ ලංරුණසත ලංඇත. ලං"ෙන ප, ලංභෘේධි ලංයහඳහයඹ ලං
ඹු  ලං ඉතහ ලං භතුළිටිගේ ලං වහ ලං ඉතහ ලං යර ලං ඔඵ ලං දිරන ලං අයුරිගේ ලං
දුේඳතුගේඑ ලං වනහධහය ලං රඵහහදන ලං වහ ලං කමිෂසුගේ ලං ආගථි ලං
ලහඹගේ ලං ලසතිකභ ජ ලං ිරරීභ ලං ඳභණසත ලං ිරසිහ  ජ ලං අදවස ලං
හනසන ලං අතය, ලං ඉවිකගේ ලං ඳළවළදිලි ලං ශ ලං සිඹලු ලං සතහ ත්ර ලං
අගේතගත ලං ඒහඵේධ ලංවහ ලං භසත ලංවිඵර ලංළගේවීභ ලං අදවස ලං
ගේහගේඹ." 

  තද, ලං භෘේධි ලං ඹු  ලං වනහධහය ලං හඵදන ලං හදහහලි ලං
දුේඳතුගේ ලං දුේඳ ජහ ප ලං යහ ලං තඵහ ලං ගේනහ ලං තහු ික ලං
හර ලං  පප්රදහු කර ලං දුේඳතුගේ ලං රැඵරහ ලං ගේනහ ලං
යහඳහයඹසත ලං හවෝ ලං ඔවුගේ ලං දහහලි ලං දුේඳතුගේ ලං හර ලං
හසගේය ලං වහ ලං හගේය ලං තඵහ ලං ගේනහ ලං යහඳහයඹසතද ලං
හනසගේහගේඹ. 

  හන ජ ලං නලිගේ ලංිරඹහතස ජ ලංයහේ ලංාගධනහේ ලංළද ජ ලං
කමු  ප ලංදණ්ඩසතන ලංදුේඳතුගේ ලංභසත ලංහර ලංආගථි, ලංභහත, ලං
හේලඳහරන, ලංලෘරීරි, ලංභහනසි ලංවහ ලංනනික ලංහර ලංවිඵර ලං
ළගේවීභ ලංතුබඳගේ ලංඔවුගේඑද ලංඅගේ ලංසිඹලුහදනහඑ ලංහභගේ ලංභහන, ලං
හෞයනීඹ ලං වහ ලං ිෂදවහ  ලං ීව ජවීහ ප ලං වහ ලං අයිිකහසි ප ලං
භුසතික ලංවිඳීහ ප ලංයප්රහදඹ ලංරඵහදීභ ලංවිඵර ලංළගේවීභ ලංඹගේහනව  ලං
අගථඹ ලංහේ. 

  හභභ ලංභසත ලංවිඵර ලංළගේවීහ ප ලං්රිඹහලිඹ ලං්රිඹහඑ ලංනාහ ලං
ඔවුගේ ලං භසතඹසත ලංහර ලං දුගී ලංඵහගේ ලං මුදහ ලං ළනීභ ලංභෘේධි ලං
යහඳහයහේ ලං ප්රමුතභ ලං අියභතහගථඹ ලං න ලං අතය ලං දළනඑභ ජ ලං
ඳවත ලංවගේ ලංයහඳෘික ලං්රිඹහඑ ලංනාකමගේ ලංඳන්. 

 (1) ඳහව  ලංණ්ඩහඹ ප ලංවහ ලංභෘේධි ලංකමික ලංවහ ලංභව ලංා ප ලංතහරඹ 

 (2) භහත ලං ආයසතණ ලං අයමුදර ලං තුබඳගේ ලං හභහනය ලං දරු ලං උඳතදී ලං
රුළිඹල් ලං 7,500සතද, ලං ිෂවුගේ ලං දරු ලං උඳතදී ලං ප්රිකරහභීගේ/
ප්රිකරහභීගේ ලංහනසන ලංඅඹ ලංවහ ලංභඑ ලංරුළිඹල් ලං5,000සත ලංවහ ලං
තුගේ ලං ිෂවුගේ ලං හවෝ ලං ඊඑ ලංළඩි ලං දරු ලංඋඳතදී ලං භඑ ලංරුළිඹල් ලං
10,000සත, ලං භයණඹදී ලං රුළිඹල් ලං 15,000සත, ලං හයෝවල්ත ලං
වීභදී ලං දිනඑ ලං රුළිඹල් ලං 250 ලං ඵළගිගේ ලං උඳරිභ ලං රුළිඹල් ලං
7,500සත ලංවහ ලංභාර ලංඋ ජ ලංඅසථහදී ලංරුළිඹල් ලං 7,500සත ලං
ලහඹගේ ලංවන ලංරඵහදීභ. 

 (3) ිෂහ ලංහරසතරැයිඹ ලංභඟිගේ ලංභහසි ලංරුළිඹල් ලං200,000 ලංඵළගිගේ ලං
ප්රහහේීයඹ ලංහල් ප ලංහසේඨහ ලං331එභ ලංිෂ ලංඵළගිගේ ලංරඵහදීභ 

 (4) භෘේධි ලංඵළාකු ලං1074 ලංතහරඹ ලංතුබඳගේ ලංඉිකරි ලංිරරී ප ලංප්රගධනඹ, ලං
ඇඳ ලං යව ත ලංණඹ ලංඳවසු ප ලංරඵහදීභ ලංවහ ලං යහඹයිගේහම ලං
වළිරඹහ ලංප්රගධනඹ 

 (5) භහීවඹ ලංවහ ලංප්රහහේීයඹ ලංලහඹගේ ලංන්යණ ලංළනීහ ප ලං්රිඹහලිඹඑ ලං
ඔවුගේ ලං්රිඹ ලංදහඹ ලංය ලංළනීභ 
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 (6) ඹළපු ප ලංභහනසි ජහඹගේ ලංමුදහ ලංිෂකමගේ ලංසහධීන ලංකමිෂකු/
ඳවුරසත ලංාගධනඹඑ ලංඳසු ලංබිභ ලංළසීභ 

 (7) උස ලං හඳශ ලං සිසුගේ ලං 20,000එ ලං භහසි ලං රුළිඹල් ලං 1,500 ලං
ඵළගිගේ ලංරඵහදීභ 

(ii)  හ ප ලං නවිඑ ලං භෘේධි ලං යහඳහයහේ ලං 30,000එ ලං ආගේනභ ලං
ායහසත ලංහ  ලංහේ ලංිෂයුසතත ලංසිටින ලංඅතය ලංතහික ලංතරහේ ලංසිඑ ලං
ග්රහභ ලංහ හ ලංභ ලංදසතහ ලංිෂරධහරිගේ ලංරැසත ලංදළළගේත ලංාවිධහන ලං
තහරඹසත ලං තුශ ලං දුේඳතුගේ ලං විඵර ලං ළගේවීහ ප ලං හගඹහඹව  ලං හඹදී ලං
සිටිික. ලං  ලං ඵළාකු ලං 1074සත ලං ව ලං උඳහධිධහරිගේ ලං ශභනහරුගේ ලං
1,500එ ලං ආගේන ලං ායහසත ලං හභභ ලං යහඳහයඹඑ ලං
නහඹ ජඹසත ලංහදකමගේ ලංසිටී. ලං ලංතද, ලංභෘේධි ලංඳවුල් ලංරසත ලං14සතද ලං
ෙඹඑ ලංඅු ඵේධිත ලංතනවනඹ ලංකමලිඹන ලං6සතද ලංඅඳ ලංවහ ලං පඵගේධ ලං
සිටී. ලං  ලං හභභ ලං භෘේධි ලං යහඳහයඹ ලං භහ ලං අභහතයහාලඹ ලං ඹඑතඑ ලං
ඳළහයගේහගේ ලං  ලං2015 ලංසිඑයි. ලං2004 ලංසිඑ ලං2015 ලංදසතහ ලං ය11 ලං
හරඹසත ලං දිලහනිකඹසත ලං නළතු ලං භගේ ලං ගේනහ ලං දළළගේත ලං
හනෞහසත ලංහභගේ ලංඳහ ලංහකමගේ ලංඳළළතුණි. ලංඹබඳ ජ ලංෙභ ලංදළළගේත ලං
හනෞහ ලං ිෂළරැදි ලං දළසතභසත ලංඹඑහ ජ ලං ිෂළරැදි ලං දිලහඑ ලං හන ලං
ඹහභ ලංභහම ලංෙභ ලංඅහේසතහයි. 

 ඒ ලං අු  ලං භෘේධි ලං යහඳහයඹඑ ලං න ලං ශභනහයණ ලං
ක්රහභෝඳහඹඹගේ ලං වහ ලං න ලං තහසතණි ලංක්රභ ලං අතයලයඹ. ලං තද, ලං
2017 ලං හග ලං තනහරි ලං 01න ලං දින ලං අිකරු ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං
දුේඳ ජභ ලං තුයගේ ලං ිරරීහ ප ලං ඳදන ප ලං ය ලං හර ලං හභභ ලං ය ලං
ප්රහලඹඑ ලංඳ ජයන ලංරදී. ලංය ලං2030 ලංනවිඑ ලං"දුගී ලංඵහගේ ලංහතසය ලං
අයිිකහසි ප ලං ආයසතහ ලං ව ලං ශ්රී ලං රාහසත" ලං බිව  ලං ිරරීභ ලං අඳ ලං
අභහතයහාලහේ ලංදගලනඹ ලංන ලංඅතය ලංෙඹ ලංඅිකරු ලංනහධිඳිකතුභහහම ලං
දළසතභ ලංභකද ලංභනහ ලංහර ලංභඳහත ලංගේහගේඹ. ලං 

 ඒ ලංඅු  ලංභළිෂඹ ලංවළිර ලංආහයඹඑ ලංදුගී ලංඵහගේ ලංහතසය ලංශ්රී ලංරාහසත ලං
බිව  ලං ිරරීභ ලං හ ලං එයුතු ලංහභහවඹවීභ ලංසිදු ලං විඹ ලං යුතු ලංඅතය ලංෆභ ලං
යදීභ ලං  පතඹසත ලං හර ලං විඵර ලං ගේන ලං දුේඳතුගේහම ලං
ායහ ලංඅභ ලංලහඹගේ ලංසිඹඹඑ ලං10සත ලංගේහගේ ලංන ප ලංය ලං2027, ලං
2028 ලංනවිඑ ලංඅඳ ලංයටිගේ ලංදුගී ලංඵ ලං පපගණහඹගේ ලංතුයගේ ලංශ ලංවළිර ලං
ඵ ලංභහම ලංවිලසහඹයි. 

 හභයිගේ ලංභෘේධි ලංයහඳහයඹ ලං2030 ලංනවිඑ ලංළසීඹන ලංඵසත ලංඅදවස ලං
හනසන ලං අතය ලං ආගථි ලං විඵර ලං ළගේවීභඑ ලං අභතය ලං භහීවඹ, ලං
හේලඳහරන, ලං ලහරීරි, ලං භහනසි ලං වහ ලං නනික ලං ළිෂ ලං හසු ලං
සතහ ත්රඹගේ ලං ආයණඹ ලං ිරරීභඑ ජ, ලං ප්රහේලහේ ලං අගථි ලං
ාගධනඹ, ලං ඹටිතර ලං ඳවසු ප ලං ාගධනඹ, ලං යහඹ ලං
ාගධනඹ, ලං සතෂුද්ර ලං මරය ලං ඳවසු ප ලං ළරසීභ ලං ව ලං අහධහයණ ලං
හර ලංතනතහ ලංසයහ ලංන ලංසතෂුද්ර ලංමරය ලංආඹතනඹගේ ලංිරඹහ ලංගේනහ ලං
ආඹතනලිගේ ලංඔවුගේ ලංහේයහ ලංළනීභ, ලංභහත ලංආයසතණ ලංතහරඹසත ලං
වහ ලං විශ්රහභ ලං ළටුේ ලං ක්රභහේදඹසත ලං හ භ ලං හෞය ලං යසතණ ලං
ආයණඹසත ලංරඵහදීභ ලංළිෂ ලංහේ ලං වහ ලං හභභ ලංයහඳහයඹ ලංහඹසදහ ලං
ළනීභඑ ලංඅහේසතෂිත ලංඵද ලංසිව ඳ ජ ලංයු  ලංළභළ ජහතකම. 

 ඉවත ලං රුණු ලං ඳළවළදිලි ලං ිරරී ප ලං අු  ලං දියිහගේ ලං ඳිකන ලං සිඹලු ලං
භෘේධි ලංඳවුල් ලංමලි ලංලහඹගේ ලංග ලං03එ ලංහඵදිඹ ලංවළිරඹ. 

 (1) ලං ලං ලං විඵර ලංළගේවිඹ ලංහනසවළිර ලංඳවුල් 

 (2) විඵර ලංළගේවිඹ ලංවළිර ලංඳවුල් 

 (3) විඵර ලංළගේව ලංඳවුල් 

 විඵර ලංළගේවිඹ ලංහනසවළිර ලංඳවුල් 

 ිරසිඹ ප ලං ආහයඹිරගේ ලං භසතඹසත ලං හර ලං විඵර ලං ළගේවිඹ ලං
හනසවළිර ලංඳවුල් ලංහභභ ලංණඹඑ ලංඅඹ ජ ලංන ලංඅතය ලංඋදහවයණඹසත ලං
ලහඹගේ ලංඹ ලංඅවුරුදු ලං70 ලං - ලං80 ලංඩඉභ ලංඳසු ලංශ ලංහදභේළිඹගේ ලං
වහ ලංඅා ලංවිර ලංහවෝ ලංභහනසි ලංවිෘිකඹඑ ලංඳ ජව ලංදරුගේ ලංසිටින ලං
ඳවුල් ලංළිෂ ලංහේ ලංදළසතවිඹ ලංවළිරඹ. ලංෙළිෂ ලංඳවුල් ලංවඳුනහහන ලංෙභ ලං
ඳවුල්රඑ ලංඉතහ ලංඉවශ ලංභහසි ලංවනහධහය ලංමුදරසත ලංරඵහදී ලංඔවුගේ ලං
හවසඳිගේ ලං රැඵරහ ලං ළනීභ ජ ලං අතයලය ලං ගේහගේඹ. ලං භසත ලං
භෘේධි ලංඳවුල් ලංප්රභහණහඹගේ ලංසිඹඹඑ ලං10සත ලංඳභණ ලංහභභ ලංණඹඑ ලං
ඇතුශ ජ ලංහේ. 

 විඵර ලංළගේවිඹ ලංවළිර ලංඳවුල් 

 විවිධ ලං හව තු ලං ිෂහ ලං ආගේන්යණඹඑ ලං වහ ලං අහධහයණඹඑ ලං ඳ ජව ලං
ෙහව ජ ලංළඵෆ ලංහරභ ලංභසතඹසත ලංහර ලංෆභ ලංඅතිරගේභ ලංවිඵර ලං
ළගේවිඹ ලංවළිර ලංඳවුල් ලංහභභ ලංණඹඑ ලංඅඹ ජ ලංගේහගේඹ. 

 ෙභ ලංවිඵර ලංළගේවිඹ ලංවළිර ලංඳවුල් ලංභේඑ ප ලං03එ ලංහඵහදන ලංඅතය ලං
ඉවශ, ලංභධයභ ලංවහ ලං ඳවශ ලංලහඹගේ ලංෙභ ලංභේඑ ප ලංතුන ලංවඳුගේු  ලං
රඵයි. ලංෙභ ලංභේඑ ප ලංන්යණඹ ලංයු  ලංරඵගේහගේ ලංෙභ ලංඳවුහල් ලංදළනඑ ලං
ඳිකන ලංභහසි ලංආදහඹභ ලංඳදන ප ලංයහනඹ. 

 තද, ලං ශ්රී ලං රාහ ලං තන ලංවහ ලංායහ ලං හල්න ලංහදඳහගතහ පගේතුහේ ලං
ණනඹ ලංිරරී ප ලංඅු  ලංභහසි ලංදුේඳ ජහ ප ලංහගහ ලංතහික ලංවහ ලං
දිස්රිසත ලං භේඑකමගේ ලං ප්රහලඹඑ ලං ඳ ජයන ලං අතය, ලං ෙඹ ලං ඳදන ප ලං
යිෂකමගේ ලංහවෝ ලංඅඳ ලංවිසිගේ ලංහඳසදු ලංෙකතහඑ ලංඳළකමණ ලංස ලං
ය ජ ලංදුේඳ ජහ ප ලංහගහසත ලංහ ප ලංවහ ලංබහවිත ලංශ ලංවළිරඹ. 

 තද, ලං සිඹලුභ ලං භෘේධි ලං ඳවුල් ලං වහ ලං ඳවුල් ලං ාගධන ලං
ළරළසභසත, ලං භෘේධි ලං ාගධන ලං ිෂරධහරිඹහ ලං විසිගේ ලං භෘේධි ලං
ශභනහරුගේහම ලං භක ලං හඳගේවීභ ලං ඹඑහ ජ ලං ඳවුහල් ලං
හභහජිඹගේ ලං වහ ලං ෙසත ලං ස ලං ශ ලං යුතු ලං අතය, ලං ෙඹ ලං ්රිඹහඑ ලං
නළාවීභ ලං තුබඳගේ ලං විදයහ ජභ ලං හර ලං ෙභ ලං ඳවුහල් ලං ලසතන්ගේ ලං වහ ලං
දුගරතහ ලං හභගේභ ලං ෙභ ලං ඳවුරඑ ලං ඇික ලං අසථහ ලං වහ ලං තගතන ලං
භළනවිගේ ලංවඳුනහ ලංිෂකමගේ ලංදුගී ලංඵහගේ ලංෙහතය ලංවීහ ප ලංක්රහභෝඳහඹ ලං
්රිඹහඑ ලංනළාවිඹ ලංයුතු ලංගේහගේඹ. 

 විඵර ලංළගේව ලංඳවුල් 

 මලි ලං ලහඹගේ ලං ආගථි ලං විඵර ලං ළගේවී ප ලං ඳදන ප ලං ෙහව ජ ලං
හභහීවඹ, හේලඳහරන ලං ඇතුළු ලං අහනකු ජ ලං සතහ ත්ර ලං තුබඳගේ ලං
ඹ පතහසත ලං දුයඑ ලං හගථ ජඹසත ලං රළබ ලං ඳවුල් ලං හභභ ලං ණඹඑ ලං
ළහනන ලංඅතය, භසතඹසත ලංහර ලංවිඵර ලංළගේව ලංඳවුල් ලංරිගේ ලං
ය ලං ඉරසතත ලං ක්රභහු කර ලං දුගී ලං ඵහගේ ලං ෙහතය ලං ිරරීභ ලං
භසත ලං භෘේධි ලං යහඳහයහේ ලං මලි ලං හභහවය ලං ගේහගේඹ. ලං
හභළිෂ ලං විඵර ලං ළගේව ලං ඳවුල් ලං රසත ලං තුනසත ලං ඳභණ ලං දළනඑ ලං
ාවිධහන ලංතහරහේ ලංසිටී. ලංඔවුගේ ලංවිඵර ලංළගේව ලංඳභණිගේ ලංභෘේධි ලං
යහඳහයහඹගේ ලංඉ ජ ලංහනසයන ලංඅතය ලංභහසි ලංරුළිඹල් ලං420සත ලං
දහඹ ලංය ලංිෂකමගේ ලංඅඳ ලංයහඳෘිකඹ ලංතුශ ලංරැඳී ලංසිටිගේහගේඹ. 

 රුළිඹල් ලං420 ලංමුදර ලංහඹසදු  ලංරඵගේහගේ ලංඅිෂහගඹ ලංඉිකරි ලංිරරීභ ලං
වහ ලංරුළිඹල් ලං220සත ලංද, ලංභහත ලංආයසතණ ලංමුදර ලංවහ ලංරුළිඹල් ලං
100සතද, ලං ිෂහ ලං හරසතරැයි ලං ලහඹගේ ලං රුළිඹල් ලං 100සතද ලං
ලහඹිෂ. ලංඒ ලංඅු , ලංඔවුගේඑ ලංභහසි ලංිරසිභ ලංවනහධහය ලංමුදරසත ලං
හු  ලංහනසරඵයි. ලංවිඵර ලංළගේව ලංඳවුල් ලංඹබඳ ජ, 

  (1) ලං ලං ලං ලංතහහලි ලංවිඵර ලංළගේව ලංව 

  (2) ලං ලං ලං ලංපගණ ලංලහඹගේ ලංවිඵර ලංළගේව ලංහර 

 ග ලං හදඑ ලං හඵදන ලං අතය, ලං භහසි ලං ඉවශ ලං ආදහඹභසත ලං
රඵකමගේ, ලංඅහනකු ජ ලංවිඵර ලංළගේවී ප ලංසතහ ත්ර ලංතුබඳගේද ලංිකයහය ලං
විඵර ලංළගේව ලංව ලංඹබඳ ජ ලංිරසි ලංදින ලංදුගී ලංඵඑ ලංඳ ජ ලංහනසන ලං
ඳවුල් ලංපගණ ලංලහඹගේ ලංවිඵර ලංළගේව ලංඳවුල් ලංහර ලංවඳුගේු  ලං
රඵන ලං අතය, ලං සහේච්ඡහහගේ ලං භහසි ලං රුළිඹල් ලං 420 ලං මුදල් ලං
දහඹ ජඹඑ ලං ඔවුගේ ලං විසිගේභ ලං හහ ලං දළකමඹ ලං වළිර ලං හවෝ ලං ෙභ ලං
ඳවසු ප ලංසහේච්ඡහහගේභ ලංරඵහ ලංහනසගේනහ ලංමුදල් ලංකමගේ ලංඅදවස ලං
ගේහගේඹ. 

  භ ලංභහතඹසත ලංබිව  ලංිරරීභඑ ලංහය ලංදයන ලංහසුහේ ලංනහනහඹසතහය ලං
හවෝදයඹහ ලංහභභ ලංප්රලසනඹ ලංඇසීභ ලංළන ලංඅිකලයිගේභ ලංතුටු ලංන ලං
අතය, ලංඔඵ ලංප්රහගථනහ ලංයන ලංෙභ ලංඹවඳ ජ ලංභහතඹ ලංහසඩ ලංනළඟීභ ලං
වහ ලං අඳඑ ලං ඔඵතුභහහම ලං පගණ ලං වහඹ ලං රළහඵු  ලං ඇතළයිද ලං
විලසහ ලංයකම. 

 

  (iii)  ෙසත ලං අහඹකුහම ලංනදිෂ ලංආදහඹභ ලං රුළිඹල් ලං 300සත ලං න ලං විඑ ලං
ඳවුහල් ලං හදහදහනකු ලං භඑ ලං දින ලං 30සත ලං ළඩ ලං ශ ජ, ලං භහසි ලං
ආදහඹභ ලං රුළිඹල් ලං 18,000සත ලං ඳභණසත ලං න ලං ඵ ලං ායහ ජභ ලං
ණනඹ ලංිරරී ප ලංඅු  ලංළිබඳනී. 

(ආ) (i)  මීඑ ලං අදහශ ලං තනහල්න ලං වහ ලං ායහහල්න ලං
හදඳහගතහ පගේතු ලංඅඳ ලංහත ලංරඵහ ලංදී ලංඇික ලංඳළවළදිලි ලංිරරීභ ලං
උපුඑහ ලංළනීභසත ලංඳවත ලංදසතහ ලංඇත. 

  "හදභේළිඹගේ ලංහදහදනහ ලංභක ලංදරුගේ ලංහදහදහනකුහගේ ලංයු ජ ලං
ඳවුර ලංඅතයලය ලංවිඹද ප ලංදළරීභ ලංවහ ලංභඑ ලංළඹ ලංන ලංමුදර ලං
අඳ ලං හදඳහගතහ පගේතු ලං ණනඹ ලං හනසයන ලං නමු ජ, ලං
හභහනයහඹගේ ලංහභහජියිගේ ලංවතයහදහනකුහගේ ලංයුතු ලංෘව ලං
ඒඹසත ලංවහ ලංඅතයලය ලංවිඹද ප ලංදළරීභඑ ලංභහඹඑ ලංළඹ ලං
න ලං මුදර ලං ෘව ලං ඒ ලං ආදහඹ ප ලං වහ ලං විඹද ප ලං මීසතණඹ ලං
2012/13 ලං අු  ලංරුළිඹල් ලං3,624x4=රුළිඹල් ලං 14,196සත ලංහර ලං
ඇසතහ පගේතු ලංශ ලංවළ." 

  2017 ජූලි ලං භහහේ ලං තනහල්න ලං වහ ලං ායහහල්න ලං
හදඳහගතහ පගේතුහේ ලං ද ජත ලං අු  ලං ඒ ලං පුේර ලං දරිද්රතහ ලං
හගහහේ ලංභහයිභ ලංෙසත ලංපුේරහඹකුඑ ලංරුළිඹල් ලං 4,327සත ලංන ලං
අතය, ලං ඒ ලං අු  ලං සිේහදහනකුහම ලං ඳවුර ලං රුළිඹල් ලං

4,327x4=රුළිඹල් ලං17,308ිර. 
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ඳහගලිහ පගේතු 

 (ii)  ඉවත ලං (i) හේදහේ ලංවිසතය ලං අු , ලංවිඵරළගේව ලංඳවුල් ලංඹු , ලං
රුළිඹල් ලං41,000එ ලංළඩි ලංසථිය ලංභහසි ලංආදහඹභසත ලංඇික ලංඳවුල් ලං
ලහඹගේ ලංිෂගණඹ ලංිරරීභ ලංඅඳවසුඹ. 

  හ ප ලං පඵගේධහඹගේ ලංඅළි ලංෙභ ලංත ජ ජඹභ ලංළිබඳගේහගේ ලංනළවළ. ලං
නමු ජ, ලං අළි ලං හ ප ලං අඹහම ලං භහසි ලං ආදහඹභ ලං රුළිඹල් ලං 41,000 ලං
වුණ ජ, ලංරුළිඹල් ලං 61,000 ලං වුණ ජ, ලං හභභ ලං ඳවුල් ලංභෘේධිහඹගේ ලං
විඵරළගේවිඹ ලංයුතු ලංඳවුල් ලංවළටිඹඑ ලංරහ ලංඅළි ලංඒ ලංහසල්රගේ ලං
ෙසත ලංළඩ ලංයනහ. 

 (iii)   තනහල්න ලංවහ ලංායහහල්න ලංහදඳහගතහ පගේතු ලංඅඳ ලංහත ලං
රඵහ ලං දී ලං ඇික ලං ඉවත ලං ඳළවළදිලි ලං ිරරීභ ලං අු  ලං වහ ලං හභභ ලං
රුණුරඑ ලංඅදහශ ලංෙභ ලංහදඳහගතහ පගේතුහගේ ලංරඵහ ලංදී ලංඇික ලං
ළඩිභනසත ලං විසතය ලං අු , ලං විඵරගේන ලං ඳවුර ලංආදහඹභ ලං
රුළිඹල් ලං 41,000 ලං භේඑභ ලං ිකබිඹ ලං යුතු ලං හර ලං ළරකීභ ලං
අඳවසු ලංඵ ලංහගතහ ලංයකම. 

  නමු ජ, ලංඅළි ලංඒ ලංයගේහගේ ජ ලංනළවළ. ලංහභව දී ලංඅළි ලංඒ ලංඳවුල්ර ලං
අලයතහ ලංඵරනහ. ලංඋදහවයණඹසත ලංවිධිඹඑ ලංෙසත ලංඳවුර ලංෙසත ලං
දරුහකු ජ ලං ඉහන ලං ගේහගේ ලං නළවළයි ලං ිරඹරහ ලං අළි ලං ිෂමු. ලං
නමු ජ, ලංඒ ලං ඳවුහල් ලංභහසි ලංආදහඹභ ලංරුළිඹල් ලං41,000 ලං ඉසතභහ ලං
ිකහඵනහ. ලංවළඵළයි, ලං භහසි ලංආදහඹභ ලංරුළිඹල් ලං41,000සත ලංන ලං
ත ජ ලං ඳවුරසත ලංඉගේනහ, ලං ඒ ලං ඳවුහල් ලං දරුගේ ලංඳසහදහනකුභ ලං
 ලංඉහන ලංගේනහ. ලං ෙතහසඑ ලංහ ප ලංඳවුල් ලංහද ලංඅතය ලංහරසකු ලං
හනසත ලංිකහඵනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංඅළි ලංභහසි ලංආදහඹභ ලංරුළිඹල් ලං
41,000 ලංිරඹන ලංිෂගණහඹඹ ලංගේහගේ ලංනළවළ. ලංඅළි ලංඔවුගේහම ලං
අලයතහ, ලං ඳවුහල් ලං අලයතහ, ලං ඹ, ලං ඳවුහල් ලං අඹහම ලං
හෞය ලංත ජ ජඹ ලං ිරඹන ලංහ ප ලං සිඹල්ර ලං රහ ලං ඵරහ ලංතභයි ලං
න්ගේදු ලංගේහගේ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංතභයි ලංඅළි ලංහ ප ලංඅඹ ලංඉ ජ ලංහනසය ලං
හ ප ලංළඩළිබඳහශ ලංඉදිරිඹඑ ලංහන ලංඹගේහගේ. ලං 

(ඇ) ලං ඉවත ලංළිබඳතුරු ලංඅු  ලංඅදහශ ලංහනසහේ.'' 

රු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංහ ප ලංප්රලසනඹඑ ලංරඵහ ලංදී ලංඇික ලංළිබඳතුය ලංටිසත ලංදීගක ලං

ෙසත. ලංඔඵතුභහ ලංහ ප ලංළිබඳතුය ලංිරඹගේන. ලංඊඑ ලංඳසහ  ලං ඔඵතුභහඑ ලංනළත ලං

භහගේ ලංප්රලසනඹසත ලංඅවගේන ලංපුළුගේ. ලංෙතහසඑ ලංභභ ලංඋ ජතය ලංහදගේන ප. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලං ඇභිකතුභිෂ, ලං දළනඑ ලං භභ ලං ඔඵතුභහහගේ ලං අතුරු ලං ප්රලසනඹසත ලං
අවගේන ලං ළභළිකයි, ලං ඔඵතුභහහම ලං හභභ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං ඹඑහ ජ ලං

විඵරළගේවීහ ප ලං ්රිඹහදහභඹ ලං වහ ලං දළනඑ ලං භෘේධි ලං වනඹ ලං
රඵගේනහ ලංව ලංඳවුල් ලංඒ ලංතුබඳගේ ලංඵළවළය ලංිරරීභසත ලංයගේහගේද ලංිරඹරහ. 

 

ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙහවභ ලං ඵළවළය ලං යගේහගේ ලංනළවළ. ලං අළි ලං

ිරසි ලං හහනසත ලං අහේ ලං හ ප ලං භෘේධි ලං ළඩ ලං ළිබඳහහශගේ ලං ඵළවළය ලං
යගේහගේ ලං නළවළ. ලං නමු ජ ලං මීසතණඹ ලං අු  ලං අඳඑ ලං හඳහනනහ, ලං
භෘේධි ලං වනහධහයඹ ලංහනසරළබිඹ ලං යුතු ලං සිඹඹඑ ලං 10-15 ලංළිරිසත ලං

සිටින ලංඵ. ලංඔවුගේඑ ලංආදහඹ ප ලංිකහඵනහ. ලංනමු ජ ලංවිධ ලංභේඑ පලිගේ ලං
භෘේධි ලං වනහධහයඹ ලං ගේනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අහනහේදී ලං භවය ලං
අඹහම ලං වනහධහයහේ ලං ටිනහභ ලං අඩු ලං හගේන ලං පුළුගේ, ලං භවය ලං

අඹහම ලං ළඩි ලං හගේන ලං පුළුගේ. ලං සිඹඹඑ ලං 10සත ලං විතය ලං භෘේධි ලං
වනහධහයහඹගේ ලං ඉ ජ ලං හරහ, ලං ඒ ලං හු එ ලං ත ජ ලං සිඹඹඑ ලං 10සත ලං
භෘේධි ලං වනහධහයඹඑ ලං ඇතුළු ලං හයි ලං ිරඹරහ ලං තභයි ලං අඳඑ ලං

ව හතගේහගේ. ලං 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලං ඇභිකතුභිෂ, ලං ඔඵතුභහහගේ ලං භභ ලං අවන ලං හදන ලං අතුරු ලං

ප්රලසනඹ ලංහභඹයි. ලංආදහඹ ප ලංභේඑභ ලංළිබඳඵ ලංසීභහසත ලංඇික ලංය ලංහන ලං
නළික ලංඅතය, ලං ලංසිඹඹඑ ලං10සත-15සත ලංඅතය ලංළිරිසත ලංභෘේධි ලංවනහධහයඹ ලං
හනසරළබිඹ ලං යුතු ලං අඹ ලං හර ලං ළරකීභඑ ලං හව තුන ලං ආදහඹ ප ලං භේඑභ ලං

වළටිඹඑ ලංතසතහ රු ලංය ලංිකහඵගේහගේ ලංකුභන ලංභේඑභසතද? ලං 

ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අළි ලං මලි ලං ිෂගණහඹ ලං වඹසත ලං ව ලං අතුරු ලං ිෂගණහඹ ලං 29සත ලං
ඹඑහ ජ ලං තභයි ලං න්ගේදු ලං ගේහගේ, ලං ඔවුගේහම ලං ආදහඹභ ලං වනහධහය ලං
හනසරළබිඹ ලං යුතු ලං භේඑභඑ ලං ිකහඵනහද, ලං වනහධහය ලං රළබිඹ ලං යුතු ලං

භේඑභඑ ලංිකහඵනහද ලංිරඹරහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ලංඅා ලං12-1704/'17-(1), ලංරු ලං(නදය) ලංනලිගේද ලංතඹිකස ලං
භවතහ. ලං[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

ප්රලසන ලංඅා ලං13-1706/'17-(1), ලංරු ලංවිදුය ලංවික්රභනහඹ ලංභවතහ. ලං
[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

 
මඳොේ  ඉඩම් ප්රමළණය: විවහතර 

தன்ணங் கரறகபறன் தப்தபவு: றதம் 
EXTENT OF COCONUT LANDS: DETAILS  

     1724/‟17 
14.  ගු කනක මශේරත් මශතළ 
    (ரண்தைறகு கணக மயத்) 

       (The Hon. Kanaka Herath) 

ළවිලි ලංගභහගේත ලංඅභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1): ලං 

(අ) ලං ලං ලං ලං ලං ලංග ලං2014 සිඑ ලං2016 දසතහ, 

        (i)   ශ්රී ලංරාහහේ ලංහඳසල් ලංහය ලංඇික ලංඉඩ ප ලංප්රභහණඹ; 

 (ii)  ළඵලි ලංිරරීභ ලංවහ ලංඅු භිකඹ ලංරඵහදී ලංඇික ලංහඳසල් ලං
ඉඩ ප ලංප්රභහණඹ; 

 (iii)     ළඵලි ලංයන ලංරද ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංප්රභහණඹ; 

  ෙසත ලං ෙසත ලං ගඹ ලං ව ලං දිස්රිසතඹ ලං අු , හගේ ලං
හගේ ලංලහඹගේ ලංහසඳභණද ලංඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලං
බහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ආ) ලං ලං ලං ලං ලං (i) හඳසල් ලංඉඩ ප ලංළඵලි ලංිරරීහභගේ ලං යහේ ලං හඳසල් ලං හ ලං
බි ප ලංප්රභහණඹ ලංඅඩු ලංවී ලංහේීයඹ ලංඳරිහබෝතනඹඑ ලංඅලය ලං
හඳසල් ලංව කඹසත ලංඇික ලංන ලංඵ ලංළිබඳගේහගේද; 

           (ii) ෙහ  ලං න ප, ෙඹඑ ලං ළිබඳඹභසත ලං හර ලං අු භනඹ ලං
ිරරීභඑ ලං අහේසතහ ලං යු  ලං රඵන ලං ක්රභහේදඹ ලං
හගද; 

 ඹගේන ජ ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඇ) ලං ලං ලං ලංහනස ලංෙහ  ලංන ප, ඒ ලංභගේද? 

 
தததந்மரட்டக் மகத்தரறல் அமச்ெமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ)  2014ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 2016ஆம் ஆண்டு ம, 

 (i)  இனங்மகறல் தங்கு தறரறடப்தட்டுள்ப 

கரறறன் தப்தபவு; 

 (ii)  துண்டரடுற்கு அங்கலகரம் ங்கப்தட்டுள்ப 

தன்ணங்கரறறன் தப்தபவு; 

 (iii)  துண்டரடப்தட்டுள்ப தன்ணங்கரறறன் 

தப்தபவு; 

  எவ்மரரண்டு ரரறரகவும், ரட்ட 

ரரறரகவும் ணறத்ணறரக ரதன்தம 

அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 
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(ஆ) (i) தன்ணங்கரறகமபத் துண்டரடுன் தோனம், 

ரட்டில் தங்குச் தெய்மகக் கரறகபறன் அபவு 

குமநமடந்து உள்ரட்டு தகர்வுக்கு மம 

ரண மங்கரய் தற்நரக்குமந ற்தடுதன்தம 

ற்தக்தகரள்ரர ன்தமத்ம்; 

 (ii)  ஆதணறன், அற்குத் லர்ரகக் கமடப்தறடிக்க 

உத்மெறத்துள்ப தொமநம ரது ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் மலும் அநறறப்தரர? 

(இ)  இன்மநல், ன்? 
 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the extent of land in Sri Lanka brought 
under coconut cultivation; 

 (ii) the extent of coconut land granted approval 
for fragmentation; 

 (iii) the extent of coconut lands fragmented; 

  from 2014 to 2016, separately with respect 

to each year and district? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits that the extent of lands 
cultivated with coconut will decrease and a 
shortage of coconuts required for domestic 
consumption could occur as a result of 
fragmentation of coconut lands; 

 (ii) if so, the method expected to be adopted as 
a remedy? 

(c)  If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ළවිලි ලං ගභහගේත ලං අභහතයතුභහ ලං

හු හගේ ලංභහ ලංෙභ ලංප්රලසනඹඑ ලංළිබඳතුය ලංහදනහ. ලං 

(අ) (i) 2002 ගහේදී ලං සිදු ලං ශ ලං ාණනඹඑ ලං අු  ලං හ ලං
ය ලංඇික ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංප්රභහණඹ ලංහවසතඑඹහය ලං394,836 ලං
(තුගේරසත ලංඅනූවතයදවස ලංඅඑසිඹ ලංිකසවඹ)ිර. 

  2014 ලං ගහේදී ලං සිදු ලං ශ ලං ාණනඹඑ ලං අු  ලං හ ලං
ය ලංඇික ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංප්රභහණඹ ලංහවසතඑඹහය ලං440,000 ලං
(වහයරසත ලංවතබඳසදව)ිර. 

  2015 ලං වහ ලං 2016 ලං ගරදී ලං ාණනඹසත ලං සිදු ලං ය ලං
හනසභළත. 

       (ii)   ගුහව  ලංදසතහ ලංඇත. ලංගු ලංඳවත ලංදසතකම. 

 (iii) හ ජ, ලංයඵග ලංව ලංහඳසල් ලංතු ලං(ළඵලි ලංිරරීහ ප ලංඳහරන) ලං
භණ්ඩරඹ ලංවිසිගේ ලංඉඩ ප ලංළඵලි ලංිරරීභඑ ලංඅු භළිකඹ ලං
ඳභණසත ලංරඵහ ලංහදන ලංඅතය, ලංළඵලි ලංයන ලංරද ලංහඳසල් ලං
ඉඩ ප ලං ප්රභහණඹ ලං ළිබඳඵ ලං ණනඹ ලං ිරරීභසත ලං සිදු ලං
හනසයයි. 

(ආ) (i) නළත. 

 (ii) ළඵලි ලංයන ලංරද ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංප්රභහණඹඑ ලංඩහ ලංන ලං
හ, ලංනළත ලංහ ලංවහ ලංඹටි ලංහ ලංප්රභහණඹ ලංළඩි ලංවී ලංඇික ලං
ඵළවිගේ ලංහඳසල් ලංව කඹසත ලංඇික ලංහනසහේ. 

(ඇ) අදහශ ලංහනසහේ. 

 

ගු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහම ලංඳශමු ලංන ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංහභඹයි. 

රු ලංඇභිකතුභිෂ, ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංළඵලි ලංිරරීභ ලංිෂහ ලංගහඹගේ ලං
ගඹ ලංහඳසල් ලංඅසළගේන ලංඅඩු ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලංඔඵතුභහ ලංශක ලංෙභ ලං
ද ජත ලංටි ලංිකහඵනහද ලංිරඹරහ ලංභහ ලං දගේහගේ ලංනළවළ. ලංෆභ ලංගඹභ ලං
හඳසල් ලං අසළගේහගේ ලං අඩු ලං වීභසත ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං අසළගේන ලං අඩු ලං

නහ ලං හහමභ, ලං අහනසත ලං ඳළ ජහතගේ ලං බීත ලං ඳළශ ලං ිෂසඳහදනඹ ජ ලං අඩු ලං
හරහ ලංිකහඵනහ. ලං2015 ලංකමලිඹන ලං6.2සත ලංිකබුණ ලංබීත ලංඳළශ ලංිෂසඳහදනඹ ලං
ඳසුගිඹ ලං ගඹ ලං හේදී ලං කමලිඹන ලං 4 ලං දසතහ ලං අඩු ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං

හඳසල් ලංඉඩ ප ලංළඵලි ලංිරරීභ ලංතුබඳගේ ලංහඳසල් ලංහ ලංඅඩු ලංනහ ලංහහමභ, ලං
අහේ ලංයහේ ලංඳරිහබෝතනඹඑ ලංඅලය ලංහඳසල්ර ලංව කඹසත ලංඇික ලංනහ. ලං
ෙභ ලංිෂහ ලංතභයි ලංභභ ලංව තගේහගේ ලංඅද ලංන ලංහසඑ ලංහඳසල් ලංහඩිඹ ලංකමර ලං

රුළිඹල් ලං 100 ලං දසතහ ලං ගිව ගේ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ඒ ලං වහ ලං ගේනහ ලං ්රිඹහ ලං
භහගයි ලං භහ ලං අහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං රු ලං ඇභිකතුභිෂ, ලං ෙඹඑ ලං ළිබඳතුයසත ලං
රළබුහණ් ලංනළවළ. 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇ ජත ලං ලහඹගේභ ලං හඳසල් ලං ඉඩ ප ලං ළඵලි ලං ශහ ලං ිරඹරහ ලං හඳසල් ලං

ව කඹසත ලංඇික ලංහරහ ලංනළවළ. ලංහභසද ලංන ලංහයි, ලංනළත ලංහයි, ලං
ඹටි ලංහයි ලංසිේධ ලංනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංළඵලි ලංිරරීභ ලංිෂහ ලං

හඳසල් ලංව කඹසත ලංඇික ලංහරහ ලංනළවළ. 

 
ගු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ලං ඇභිකතුභිෂ, ලං හඳසල් ලං ඉඩ ප ලං ළඵලි ලං ිරරීභ ලං ිෂහ ලං හඳසල් ලං
ව කඹසත ලංඇික ලංහගේහගේ ලංනළ ජන ප ලංඅද ලංහඳසල් ලංහඩිඹ ලංකමර ලංරුළිඹල් ලං

100 ලංභේඑභඑ ලංඇවිල්රහ ලංිකහඵගේහගේ ලංහසහවසභද? ලං 

217 218 

දිස්රිසතඹ ගඹ 

  2014 2015 2016 

  අසතය රඩ් ඳග ස අසතය රඩ් ඳග ස අසතය රඩ් ඳග ස 

ළුතය - - -  11 03 22.02  44 01 02 

 පඳව 44 00 15  35 01 17.6  12 03 11.25 

හසශම - - -  14 03 17.81  79 03 21.74 

කුරුණෆර 02 01 34 107 03 28.06  34 02 10.45 

පු ජතරභ 12 03 30 - - -  11 03 18 

ෆල්ර - - -   13 03 08 - - - 

ෙතු 59 01 39 186 03 13.49 183 01 23.44 



ඳහගලිහ පගේතු 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද ලං යහේ ලං ඇතළ ප ලං ප්රහේලර ලං විලහර ලං ඳෆවීල්රසත ලං ිකහඵන ලං ඵ ලං

ඔඵතුභහ ලං දගේනහ ලං හගේ. ලං අවුරුදු ලං ණනහඑ ලං ඳසහ යි ලං හභළිෂ ලං
දරුණු ලංිෂඹකඹඑ ලංයඑ ලංමුලවණ ලංදීරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලං 

 

ගු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

හ ප ලං න ලං හසඑ ලං ඳභණසත ලං හනසහයි, ලං ඳසුගිඹ ලං ගහේදී ජ ලං
හඳසල්ර ලං කමර ලං ළඩි ලං වුණහ. ලං ිෂසඳහදනඹ ලං අඩු ලං හරහ ලං ිකහඵනහ ලං

හහමභ, ලංහ ලංිරරීභ ජ ලංඅඩු ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලංහඳසල් ලංඉඩ ප ලංළඵලි ලං
ිරරීභ ලංතුබඳගේ ලංඇික ලංහරහ ලංිකහඵන ලංමලි ලංළඑලු ලංඒහ ලංතභයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩු ලංඳසතහේ ලංප්රධහන ලංාවිධහඹතුභිෂ, ලංෙභ ලංහයණඹ ලංළවිලි ලං

ගභහගේත ලංඅභහතයතුභහහම ලංඅධහනඹඑ ලංහඹසමු ලංයගේන. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅළි ලංෙභ ලංහයණඹ ලංරු ලංඇභිකතුභහහම ලං

අධහනඹඑ ලංහඹසමු ලංයගේන ප. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශකඑ, ලං  ලං ප්රලසන ලං අා ලං 15-1736/'17-(1), ලං  ලං රු ලං ෙ ප.ෙච්.ෙ ප. ලං
ල්භහගේ ලංභවතහ ලං- ලං[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

හදන ලංඑඹ. 

 
බීජ ශළ මරෝඳණ ද්රලය නිහඳළදන වමළගම්: රජම  

ඉඩම් බළ දීම  
றமகள் ற்தம் டுமகப்ததரதள் உற்தத்றக் 

கம்தணறகள்: அெ கரறகள் ங்கல் 
SEEDS AND PLANTING MATERIALS PRODUCING COMPANIES: 

PROVISION OF STATE LAND  

     137416 
 

4.  ගු ඩවහ අශප්මඳුම මශතළ (ගු බන්දු ගුණලර්ධන 

මශතළ මලනුල ) 
    (ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத - ரண்தைறகு தந்துன 

குர்ண ெரர்தரக) 

   (The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 

ඉඩ ප ව ඳහගලිහ පගේතු ප්රිකාසයණ අභහතයතුභහහගේ 
ඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: ලං 

(අ) (i) 2016 අඹ ලංළඹ හඹෝතනහ අා ලං128 ලංඑ ලංඅු , ලංබීත ලං
වහ ලංහයෝඳණ ලංද්රය ලංිෂසඳහදනඹ ලංයන ලංභහ පරඑ, ලං
ප්රහඹෝතනඹඑ හනස ජ වහ ඌන ලං උඳහඹෝජිත 
යතහේ ඉඩ ප රඵහ දී ිකහේද; 

 (ii)  ෙහ  න ප, ලංෙභ යතහේ ඉඩ ප හගද; 
 (iii)  ඉවත අඹ ලංළඹ හඹෝතනහඑ අු , ලංඉඩ ප ඉල්රහ 

සිටි භහ ප හගද; 
 (iv)  ෙභ ලංභහ පර ලංෘෂි ලංිෂසඳහදන ලංසතහ ත්ර ලංහගද; 

 (v)  ෙභ ලං ඉඩ ප ලංඳයහ ලං දුගේ ලංිෂඹභඹගේ ලංවහ ලං හසගේහේසි ලං
හගද; 

 ඹගේන ෙතුභහ හභභ බහඑ දගේගේහගේද? 
(ආ) හනස ලංෙහ  න ප, ලංඒ භගේද? 

 

கரற ற்தம் தரரளுன்ந தெலமப்தை அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர:  

(அ)  (i)  2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தெனவுத் றட்ட 

தறமம இனக்கம் 128 க்கு ற்த, றமகள் 

ற்தம் டுமகப் ததரதட்கமப உற்தத்ற 

தெய்த்ம் கம்தணறகளுக்கு, தன்தடுத்ப்தடர 

ற்தம் குமந தன்தரடுள்ப அெரங்க 

கரறகள் ங்கப்தட்டுள்பணர; 

 (ii)  ஆதணறல், மற்தடி அெரங்கக் கரறகள் 

ரம; 

 (iii) மற்தடி வு தெனவுத்றட்டப் தறமமக்கு 

அமரக, கரறகமபக் மகரரற கம்தணறகள் 

ரம; 

 (iv) மற்தடி கம்தணறகபறன் றெர உற்தத்றத் 

துமநகள் ரம; 

 (v)  மற்தடி கரறகள் மகபறக்கப்தட்டுள்ப 

றறதொமநகள் ற்தம் றதந்மணகள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked  the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) in terms of  the proposal No. 128 of Budget 
2016, whether idle and  under utilized State 

lands have been provided  to the companies 

that  produce seeds and planting materials; 

 (ii) if  so, aforesaid State lands; 

 (iii) in terms of aforesaid Budget Proposal, the 

companies that  requested lands; 

 (iv) the  agro production  sectors of aforesaid 

companies; and 

 (v) the regulations and the conditions that were 

adopted in   providing aforesaid lands? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භහ ලං ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං ළිබඳතුය ලං වභළගත* ලං

යනහ. 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 
(අ)  ලං ලං(i) නළත. 
  (ii) ඳළන ලංහනසනඟී. 
 (iii) ඉල්ලී ප ලංඉදිරිඳ ජ ලංවී ලංනළත. 
 (iv) ඳළන ලංහනසනඟී. 
  (v) ඳළන ලංහනසනඟී. 
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(ආ) යහතය ලංප්රිකඳ ජික ලංඹඑහ ජ ලං්රිඹහ ජභ ලංන ලංයහඳෘික ලංවහ, ලංයතහේ ලංඉඩ ප ලං
ආඥහඳනත ලංඹඑහ ජ ලංයතහේ ලංඉඩ ප ලංඵළවළය ලංිරරීහ පදී, ලංෙකී ලංයහතය ලංප්රිකඳ ජික ලං
්රිඹහ ජභ ලංයු  ලංරඵන ලංඅභහතයහාලඹ ලංහවෝ ලංහදඳහගතහ පගේතු ලංවිසිගේ ලං
අදහශ ලංයහඳෘිකඹ ලංවහ ලංරඵහ ලං හදන ලං ිෂගහේලඹ ලංභත ලංඳදන ප ලංඑයුතු ලං
යු  ලං රඵයි. ලං ඒ ලං අු , ලං බීත ලං වහ ලං හයෝඳණ ලං ද්රය ලං ිෂසඳහදනඹ ලං යන ලං
භහ පරඑ ලංයතහේ ලංඉඩ ප ලංරඵහ ලංදීභ ලංවහ ලංෙළිෂ ලංඉල්ලී ප ලංහභහතසත ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංවී ලංහනසභළත. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ලං අා ලං 12 ලං - ලං 1704/'17 ලං - ලං (1), ලං රු ලං (නදය) ලං නලිගේද ලං

තඹිකස ලංභවතහ. 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං රු ලං (නදය) ලං නලිගේද ලං තඹිකස ලං

භගේත්රීතුභහ ලංහු හගේ ලංභහ ලංෙභ ලංප්රලසනඹ ලංඅවනහ. 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමම්න්තුම  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெதம் தரரளுன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

Sir, I need two weeks' time to answer that Question.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මජයහප පුරලෆසි දීමනළල: අත් හිටුලළ ඇති ප්රතිළීනන් 
ெறமஷ்ட தறமெகளுக்கரண தகரடுப்தணவு: 

றதத்ப்தட்ட தணரபறகள் 
SENIOR CITIZEN ALLOWANCE: SUSPENDED BENEFICIARIES  
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13.  ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ගු විදුර වික්රමනළයක 
මශතළ මලනුල ) 

       (ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண - ரண்தைறகு றதுந 

றக்கறரக்க ெரர்தரக) 

       (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Vidura Wickremanayaka)  

භහත ලං විඵරළගේවී ප, ලං සුබහධන ලං වහ ලංගේද ලං උඩයඑ ලංඋරුභඹ ලං

ළිබඳඵ ලංඅභහතයතුභහහගේ ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) ලං  ලං  ලං  ලං (i)  හතයසඨ ලං පුයළසි ලං දීභනහ ලං ලහඹගේ ලං ඇතළ ප ලං අඩු ලං
ආදහඹ පරහභීගේ ලං විසිගේ ලං භහසි ලං රු.1900/-සත ලං රඵහ ලං
 ජ ලංඵ ජ; 

            (ii)    හන ජ ලං ආදහඹ ප ලං භහගඹසත ලං හනසභළික ලං ව ලං
දරුගේහම ලං උදේ ලං උඳහය ලං හනසභළික ලං අඩු ලං
ආදහඹ පරහභීගේහම ලං ෙදිහනදහ ලං අලයතහ ලං ළිරිභහ ලං
ළනීභ ලං වහ ලං හභභ ලං මුදර ලං භව ජ ලං හ  ලං උඳහරී ලං ව ලං
ඵ ජ; 

 (iii)     තභගේහම ලංහඹෝෘේධබහඹඑ ලංයතහඹගේ ලංරඵහහදන ලං
ෘතහේදී ලං දීභනහසත ලංලහඹගේ ලංඔවුගේ ලං හභඹ ලංඅඹ ලං
ශ ලංඵ ජ; 

           ෙතුභහ ලංදගේහගේද? 

(ආ) ලං ලං ලං ලං ලං (i)      ීවන ලං විඹදභ ලං ඉවශ ලං ඹකමගේ ලං ඳිකන ලං හභභ ලං
හු හේදී ලං ඇතළ ප ලං හතයසඨ ලං පුයළසිඹගේඑ ලං ෙභ ලං
දීභනහ ලංරඵහදීභ ලංනතහ ලංඇික ලංඵ ජ; 

 (ii)  ෙසත ලං දරුහකු ලං හවෝ ලං යතහේ ලං හ හේ ලං හඹදී ලං
සිටිගේහගේ ලං න ප, ලං ඔලව ලං හවෝ ලං ඇඹ ලං විහවවී ලං හන ජ ලං
සථහනඹ ලං ඳදිාචිවී ලං සිටිඹ ජ, ලං හභභ ලං දීභනහ ලං
ඔවුගේහම ලං ළිඹහඑ ලං හවෝ ලං භඑ ලං හවෝ ලං ව කම ලං ිකබුනද, ලං
භෆතදී ලං ෙළිෂ ලං පුේරඹගේඑද ලං හභභ ලං දීභනහ ලං
හවීභ ලංනතහ ලංඇික ලංඵ ජ; 

 (iii)  තිෂභ ලං ීව ජන ලං හතයසඨ ලං පුයළසිඹගේඑ ලං හභභ ලං
දීභනහ ලං රඵහදීභ ලං නතය ලං ිරරීභ ලං ඵර ජ ලං
අහධහයණඹසත ලංඵ ජ; 

 ෙතුභහ ලංළිබඳගේහගේද? 

(ඇ) ලං උසතත ලංදීභනහ ලංහවීභ ලංනතය ලංය ලංඇික ලංහතයසඨ ලංපුයළසිඹගේ ලං
වහ ලංෙභ ලංදීභනහ ලංනළත ලංහවීභ ලංවහ ලංළිඹය ලංගේහගේද ලං
ඹගේන ලංෙතුභහ ලංහභභ ලංබහඑ ලංදගේගේහගේද? 

(ඈ) හනසෙහ  ලංන ප, ලංඒ ලංභගේද? 
 

ெதோக லுவூட்டல், னன்தைரற ற்தம் கண்டி தைரறமகள் 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர :  

(அ) (i)  ெறமஷ்ட தறமெகள் தகரடுப்தணரக எதெறன 

குமநந் தரணம் தததமரர் ரரந்ம் 

1900/- தௐதரமப் ததற்தக்தகரண்டரர்கள் 

ன்தமத்ம்; 

 (ii)  மத தரண றகள் இல்னர ற்தம் 

தறள்மபகபறன் உற எத்ரமெகள் இல்னர 

குமநந் தரணம் தததமரரறன் அன்நரடத் 

மமகமப றமநமற்நறக்தகரள்ற்கு இப் 

தத்தரமக தததம் உறரக இதந்து 

ன்தமத்ம்; 

 (iii)  து மரறதறமனக்கு அெரங்கம் ங்கும் 

எத ன்நறக் தகரடுப்தணரக அர்கள் இமண 

றத்ரர்கள் ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரழ்க்மகச் தெனவு அறகரறத்துச் தெல்கறன்ந 

இக்கரனப்தகுறறல் எத ெறன ெறமஷ்ட தறமெ 

களுக்கு மற்தடி தகரடுப்தணம ங்குல் 

றதத்ப்தட்டுள்பது ன்தமத்ம்; 

 (ii) எத தறள்மபமதம் அெரங்க மெமறல் 

ஈடுதட்டிதப்தறன், அர் றதம் தொடித்து மத 

ஏர் இடத்றல் ெறத்து ந்ரலும், இந்க் 

தகரடுப்தணவு அர்கபறன் ந்ம அல்னது 

ரய்க்கு உரறத்ரணரக இதந்மதரறலும், 

அண்மறல் அவ்ரநரண ஆட்களுக்கும் 

இக்தகரடுப்தணமச் தெலுத்துல் றதத்ப் 

தட்டுள்பது ன்தமத்ம்; 

 (iii)  ணறம ரளம் ெறமஷ்ட தறமெகளுக்கு இந்க் 

தகரடுப்தணம ங்குல் றதத்ப்தட்டுள்ப 

மரணது றகவும் அலறரணரகும் ன்த 

மத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(இ) மற்தடி தகரடுப்தணமச் தெலுத்துல் றதத்ப் 

தட்டுள்ப ெறமஷ்ட தறமெகளுக்கு மற்தடி தகரடுப் 

தணம லண்டும் தெலுத்துற்கு டடிக்மக 

மற்தகரள்ரர ன்தம அர் இச்ெமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஈ)  இன்மநல், ன்? 
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ඳහගලිහ පගේතු 

asked  the Minister of Social Empowerment, Welfare 

and Kandyan Heritage :  

(a) Is he aware that - 

 (i) Rs.1900/= was received monthly by certain 
low income earners as the Senior Citizen 

Allowance; 

 (ii) this amount was a great help for the low 

income earners without any other source of 
income or support from their children, to 

meet their day-to-day needs; 

 (iii) they appreciated this allowance as a token 

of gratitude extended to them by the 
Government in their old age? 

(b) Will he admit that - 

 (i) during this period when cost of living is 

escalating, provision of this allowance to 
certain senior citizens has been stopped; 

 (ii) though the parents were entitled to this 

allowance despite even a single child being 

in Government Service provided that child 
was married and resided at a separate place, 

payment of this allowance to such persons 

too has  been stopped recently; 

 (iii) it is a severe injustice to stop the payment of 
this allowance to senior citizens who live by 

themselves? 

(c) Will he inform this House whether steps would be 

taken to pay the said allowance to senior citizens 
for whom such payment has been stopped? 

(d) If not, why?  

 
ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භහ ලං ෙභ ලං ප්රලසනඹඑ ලං ළිබඳතුය ලං වභළගත* ලං

යනහ. 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

*Answer tabled: 
 

(අ) ලං ලං ලං ලං ලං  ලං(i)        ඔේ. 

             (ii)       ඔේ. 

             (iii)    ඔේ. 

(ආ) ලං ලං ලං ලං  ලං(i)       දීභනහ ලංරඵහ ලංදීභ ලංනතහ ලංහනසභළත. 

  හ ප ලං න ලං විඑ ජ ලං සිඹලුභ ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං හසේඨහ ලං
ආයණඹ ලං න ලං ඳරිදි ලං සුදුසු ප ලං රළබ ලං ප්රිකරහභීගේ ලං 386,083 ලං
හදනකු ලං වහ ලං දීභනහ ලං රඵහ ලං හදන ලං අතය, ලං භවහ ලං
බහණ්ඩහහයහඹගේ ලං ප්රිකඳහදන ලං හගේවී ලං හනසභළික ලං ඵළවිගේ ලං
හඳසහයස ජතු ලංහල්නහේ ලංසිටින ලංායහ ලං131,904සත ලංහේ. 

 (ii)   හභභ ලංදීභනහරහභීගේ ලං පඵගේධ ලං2016 ලංගඹ ලංතුශදී ලංසිදු ලංයන ලං
රද ලං නළත ලං මීසතණඹ ලං භඟිගේ ලංආදහඹ ප ලං රඵන ලං ප්රිකරහභීගේ ලං
හභගේභ, ලං ඔවුගේහම ලං දරුගේ ලංයහතය ලංහ හේ ලං රැිරඹහර ලං ව ලං
ඉවශ ලං ආදහඹ ප ලං රඵන ලං රැිරඹහර ලං ිෂයුසතත ලං සිටින ලං ඵඑ ලං
අනහයණඹ ලං විඹ. ලං ඔවුගේඑ ලං තභ ලං හදභේළිඹගේ ලං රැ ලං ඵරහ ලං
ළනීහ ප ලංවළිරඹහසත ලංඳිකන ලංඵද ලං අනහයණඹ ලංවිඹ. ලං හභභ ලං

දීභනහ ලංරඵහ ලංදීහ ප ලං අයමුණ ලංවහේ ලංඉතහ ලංඅඩු ලංආදහඹ ප ලංරඵන ලං
ළඩිව ටිඹගේහම ලං සුඵහධනඹ ලං ඉවශ ලං නළාවීභ ලං වහ ලං ඹ ප ලං
වනහධහයඹසත ලංරඵහ ලං දීභ ලංහේ. ලං ඒ ලං අු  ලං ෙළිෂ ලං ීව ජ ලංවීභඑ ලං
ආගථිභඹ ලං වළිරඹහසත ලං ඳිකන ලං ප්රිකරහභීගේහම ලං දීභනහ ලං
අ ජව ටුහ, ලං ඒ ලං හු එ ලං ඉතහ ලං අයණ ලං ත ජ ජහේ ලං
හඳසහයස ජතු ලංහල්නත ලංසිටින ලංසුදුසු පරහභීගේ ලංහත ලංෙකී ලං
දීභනහ ලංරඵහ ලංදීභඑ ලංඑයුතු ලංයන ලංහර ලංසිඹලුභ ලංප්රහහේීයඹ ලං
හල් පරු ලං හත ලං උඳහදස ලං හදු  ලං රළබීඹ. ලං හභභ ලං දීභනහ ලං
රළබීභඑ ලංසුදුසු පරහභීගේ ලංායහ ලංළඩිවීභ ලංහව තුහගේ ලංමීඑ ලං
හඳයද ලංඳවුහල් ලංභ/ළිඹහ ලංහදඳශඑභ ලංහභභ ලංදීභනහ ලංරඵහ ලංදී ලංිකබ ලං
ෘව ලං ඒ ලං තුබඳගේ ලං ෙසත ලං අහඹකුඑ ලං ඳභණසත ලං රඵහ ලං දී, ලං ෙසත ලං
අහඹකුහම ලං දීභනහ ලං අහවෝසි ලං ය ලං ෙඹ ලං හඳසහයස ජතු ලං
හල්නහඹව  ලංඅඹ ලංහත ලංරඵහ ලංදීභඑ ලංඑයුතු ලංයන ලංරදී. 

 (iii)  හ ප ලංන ලංවිඑ ලංහඳසහයස ජතු ලංහල්නත ලංසුදුසු පරහභීගේ ලංවහ ලං
ද ලංභවහ ලංබහණ්ඩහහයහඹගේ ලංප්රිකඳහදන ලංඉල්රහ ලංඇත ජ ලංප්රිකඳහදන ලං
රළබී ලං හනසභළත. ලං ෙහ  ලං ප්රිකඳහදන ලං මුදල් ලං රළහඵගේහගේ ලං න ප ලං
සිඹලු ලංඅඹ ලංහත ලංහභභ ලං දීභනහ ලංරඵහ ලං දිඹ ලංවළිර ලං ඵ ලං දගේහ ලං
සිටිකම. 

(ඇ) ලං හභභ ලං දීභනහ ලං අ ජව ටුහ ලංඇික ලංප්රිකරහභීගේ ලං පඵගේධ ලං ව ලං ඔවුගේහම ලං
දරුගේහම ලංආගථිභඹ ලංවළිරඹහ ලංනළත ලංරහ ලංඵළලීභඑ ලංඑයුතු ලංය ලං
ඇත. 

(ඈ) ලං ලං ඉවත ලංළිබඳතුය ලංඅු  ලංඅදහශ ලංහනසහේ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ලංඅා ලං15 ලං- ලං 1736/'17 ලං- ලං (1), ලංරු ලංෙ ප.ෙච්.ෙ ප. ලංල්භහගේ ලං
භවතහ. ලං[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

 
ප්රලසනඹ ලංඅවගේහගේ ලංනළවළ. ලං ලං ලං 

මීශකඑ, ලංසථහය ලංිෂහඹෝ ලං23/2 ලංඹඑහ ජ ලංප්රලසනඹ. ලංරු ලංදිහගේස ලං

ගුණගධන ලංභගේත්රීතුභහ. 

 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

ශ්රී ංකළල  එමරහිල  එක්වත් ජළන්න්මේ මළනල 

හිමිකම් ිළිතබ මශ මකොමවළරිවහලරයළ කෂ ප්රකළය 
නිහප්රභ කිීමම වශළ ගනු බන ්රියළ මළර්ග 

.ர.ணற உரறமகள் ஆமரபது 

இனங்மகக்கு றரண கூற்நறமண தலிப்தது 

தரடர்தறல் டுத் டடிக்மக 
  ACTION TAKEN  TO REFUTE STATEMENT MADE BY UN 

HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS AGAINST SRI 

LANKA 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංසථහය ලංිෂහඹෝ ලං23(2) ලංඹඑහ ජ, ලංහභභ ලං
ප්රලසනඹ ලංඇසීභඑ ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංදීභ ලංළන ලංභහ ලංඔඵතුභහඑ ලංසතුිකගේත ලං
හනහ. 

 

I seek answers to my Question from the Hon. Minister 
of Foreign Affairs. I hope he would give an answer but 

let me read the Question first.   
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[රු ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලංභවතහ] 
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This is my first question. Is the Foreign Minister 

aware of the statement by the UN High Commissioner for 
Human Rights, Prince Zeid Ra‟ad Al Hussein, last week?   

I would like to quote an article appeared in “The 
Island” of 13th September, 2017,  captioned, “War crimes: 

Exercise universal jurisdiction on Sri Lanka - UNHRC."  

I will not  read the whole thing. He says, I quote:  

“ I urge the Government to swiftly operationalize the office of 

the Missing Persons and to move faster on other essential 

confidence building measures; such as release of land occupied by 

the military, and resolving long-pending cases registered under the 

Prevention of Terrorism Act. I repeat my request for that Act to be 

replaced with a new law, in line with international human rights 

standards.  

In the North, protests by victims indicate their growing 

frustration over the slow pace of reforms. I encourage the 

Government to act on its commitment in Resolution 30/1 to 

establish transitional justice mechanisms, and to establish a clear 

timeline and bench marks for the implementation of these and other 

commitments.  

This should not be viewed by the Government as a box-ticking  

exercise to placate the Council.  But as an essential undertaking to 

address the rights of all its people. The absence of credible action in 

Sri Lanka to ensure accountability for alleged violations of 

international human rights law and international humanitarian law 

makes the exercise of universal jurisdiction even more necessary.”  

Now  this is the crux of the issue. This is a statement 

by the  High Commissioner for Human Rights to take the 

issue to another arena of jurisdiction.  

My second question is this. The President, Prime 

Minister and the Government of Sri Lanka have stated 
that all issues internationally adverse to Sri Lanka have 

been overcome. However, the above statement made by 

the UN High Commissioner for Human Rights Prince 

Zeid Ra‟ad Al Hussain  yet again is a direct interference 
in the internal affairs of Sri Lanka, which is a Sovereign 

State. This statement has been made under false and 

wrong assumptions.  

Will the Hon. Minister state to Parliament what 

actions the Government would take to refute the statement 

against Sri Lanka?  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Will the Hon. Minister reply today?  

 
ගු තික් මළරඳන මශතළ (වංලර්ධන කළර්යභළර 

අමළතයතුමළ වශ විමද් ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றனக் ரதண - அதறறதத்றப் தறப்ததரதப்தைகள் 

அமச்ெதம் தபறரட்டலுல்கள் அமச்ெதம்) 

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments and Minister of Foreign Affairs) 
Hon. Speaker, I require about three weeks' time to 

answer this Question. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

This is a serious issue.  

ගු තික් මළරඳන මශතළ 
(ரண்தைறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

Yes, serious questions require serious answers. So, I 
must prepare the - [Interruption.]   

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

This is a very serious situation where the Human 

Rights Commission is trying to intimidate our Sovereign 

State.  
 

ගු තික් මළරඳන මශතළ 
(ரண்தைறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

I know. As it is serious, I need about three weeks' time  

to get it ready.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, try to give the answer as early as 

possible because there is a seriousness in that.   
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං සථහය ලං ිෂහඹෝ ලං 23(2) ලං ඹඑහ ජ ලං භහ ලං

ඇලවහේ ලං තහික ලං ළද ජභිරගේ ලං යුතු ලං ප්රලසනඹසත. ලං  ලං  ලංFor  a question 

of national importance, you cannot take three weeks' time 

to answer. Otherwise, I could have asked it under Oral 

Questions. This is a very serious situation. This is not 

about floods or transfer of an individual. This is a threat 

to our country. I am asking the question from  the Hon. 

Foreign Minister.  
 
 

ගු තික් මළරඳන මශතළ 
(ரண்தைறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

හ පඑ ලංඋ ජතයඹ ලංහදගේන ලංසුභහන ලංතුනසත ලංප්රභහද ලංවුණහඹ ලංිරඹරහ ලං
යඑඑ ලංිරසිභ ලංඅදහනභසත ලංසිදු ලංගේහගේ ලංනළවළ, ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. 

There is not going to be an attack or anything like that just 
because I ask for three weeks' time.  

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙහවභ ලංන ප ලංඔඵතුභහ ලංෙහවභ ලංළිබඳතුයසත ලංහදගේන. ලං[ඵහධහ ලංිරරීභසත] 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅවුරුදු ලංඅඑඑ ලංලිගේ ලංසිදු ලංවුණු ලංසිදුවී ප ලං

ළනයි ලං ෙතුභහ ලං හ ප ලං අවගේහගේ. ලං අහේ ලං ආණ්ඩු ලං ඵරඹඑ ලං ඇවිල්රහ ලං
අවුරුදු ලං හදයි. ලං හ ප ලං අවගේහගේ ලං අවුරුදු ලං අඑඑ ලං ලිගේ ලං වුණු ලං ඒහ ලං
ළනයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway Hon. Minister, please try to expedite the reply.   

මීශකඑ, ලංරු ලංඩමරස ලංහේහනගේදහ ලංභගේත්රීතුභහ. 
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ඳහගලිහ පගේතු 

II 
ලන අලින්මගන් උතුු ඳෂළමත් ජනතළල  

ආරක්ළ කර ගෆනීම 

டக்கு ரகர க்கமபக் கரட்டு ரமணகபறடறதந்து 

தரதுகரத்ல் 
PROTECTION OF PEOPLE IN NORTHERN PROVINCE FROM 

WILD ELEPHANTS  

 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப ெதரரகர் அர்கமப, லுரர அதறறதத்ற 

ற்தம் ண ெலரெறகள் அமச்ெதம் தைத்ெரெண 

அமச்ெதரண தகப கரறணற ஜறக்கற ததமர 

அர்கபறடம் ணது றணரமக் மகட்க அதறத்ற்கு 

ன்நற.  

ட ரகரத்றல் வுணறர டக்கு ல்மனமரக் 

கறரங்கபறலும் ன்ணரர் ரட்ட ல்மனமரக் 

கறரங்கபறலும் தொல்மனத்லறல் துடக்கரய், ரந்ம கறக்கு, 

எட்டுசுட்டரன், தைதுக்குடிறதப்தை ஆகற தறமெ  தெனரபர் 

தறரறவுகளுக்கு உட்தட்ட தன கறரங்கபறலும் கறபறதரச்ெற 

ரட்டத்றலுள்ப தன கறரங்கபறலும் கரட்டு ரமணகபறன் 

தரல்மனகளும் ெரகச்மெரற உட்தட்ட தன தகுறகபறல் 

குங்குகபறன் தரல்மனகளும் ற்மதரது தரரறபறல் 

அறகரறத்துள்பரகத் தரறதகறன்நது . இன் கரரகத் 

ங்கபது ரழ்ரரரண தறர்ச்தெய்மககமபத்ம் ற்தம் 

இதப்தறடங்கமபத்ம் உறர்கமபத்ம் கரப்தரற்நறக் 

தகரள்ற்கரக அன்நரடம் ரம் மதரரட மண்டி 

றமனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பரக அங்குள்ப க்கள் 

தரறறக்கறன்நணர்.  

லள்குடிமற்நப்தட்ட க்கள் ரழ்ந்துதகறன்ந 

இப்தகுறகபறல் தரறல்ரய்ப்தைக்கள் அரறரகவுள்ப 

றமனறல், ங்கபது ரழ்ரரங்களுக்தகணத் ரம் 

மற்தகரண்டு தகறன்ந தறர்ச்தெய்மககள் மற்தடி 

றனங்குகபரல் தரடர்ந்து அறக்கப்தட்டு தரகவும் 

லள்குடிமநற கரனத்றலிதந்து தறர்ச்தெய்மககமப 

மற்தகரண்டரலும், இதுமறல் அற்நறன் தன்கமபத் 

ம்ரல் அததறக்க தொடிரல் இதப்தரகவும் இம்க்கள் 

மலும் தரறறக்கறன்நணர் .  

அதுட்டுன்நற, அண்மக் கரனத்றல் அங்கு கரட்டு 

ரமணகபறன் தரல்மனகள் உச்ெக்கட்டத்ம 

அமடந்துள்பண. கடந் ரம் 28ஆம் றகற ன்ணறக் கரட்டுப் 

தகுறக்குள்பறதந்து ரழ்ப்தரம், டரட்ெற கறக்கு, 

த்றரன் தகுறக்குள் தமந்துள்ப கரட்டு ரமணறன் 

ரக்குல் கரரக எதர் உறரறந்துள்பதுடன், இதர் 

தடுகரமடந்துதொள்பணர் . அந் மகறல் மற்தடி கரட்டு 

ரமணகபறன் தரல்மனகள் ற்தம் உறர் அச்சுதத்ல்கள் 

ற்மதரது ரழ்ப்தரம் மறல் அறகரறத்துறட்டம இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட மண்டித்ள்பது.  

ரமணகபறன் தரல்மனகபறலிதந்து தரதுகரப்தைப் 

தததற்கரக குநறப்தரக எட்டுசுட்டரன் தகுற க்கள் 

ற்கரலிக ரமணத் டுப்தை மலிகமப அமத்துத் தரத 

மகரரறக்மக றடுத்துள்பமதரறலும், அது 2019ஆம் ஆண்டுரன் 

ெரத்றரகும் ண அறகரரறகபரல் தரறறக்கப்தடுரகவும் 

கூதம் இம்க்கள், ரமணகபறடறதந்து தறர்கமபக் 

கரப்தற்குத் ற்மதரது ற்கரலிகரக ரமண தடிகள் 

ங்கப்தட்டு தரகவும் ரமணகள் அந் தடிச் 

ெத்ங்களுக்குப் தக்கப்தட்டுறட்டரல் அணரல் தமணதும் 

இல்மன ன்தம் ரமன 4.00 றக்குப் தறன்ணர் 

அப்தகுறகபறல் தபறறல் டரடம இனரதரத றமன 

மரன்நறறதப்தரகவும் தரறறக்கறன்நணர் . 

இத்மக தரறப்தைகள் ரடபரற ரலறறல் தல்மத 

ரட்டங்கபறல் இடம்ததற்ததம் றமனறல், டக்கறல், 

குநறப்தரக கடந்கரன த்த்ம் உட்தடப் தல்மத 

அணர்த்ங்கள் கரரகத் தரடர்ந்து தரறக்கப்தட்டு 

தகறன்ந க்கள் தரடர்தறல் றமெட கணத்மச் 

தெலுத்மண்டும் ன்தம இங்கு சுட்டிக்கரட்டுதுடன், 

தறன்தம் றணரக்கமப றடுக்க றதம்தைகறன்மநன்:   

டக்கு ரகரத்றல் மற்குநறப்தறட்ட தகுறகபறல் 

ரழ்ந்துதகறன்ந க்கமபத்ம் அர்கபது இதப்தறடங்கள் 

ற்தம் ரழ்ரரங்கமபத்ம் கரட்டு ரமணகள் ற்தம் 

குங்குகபறன் தரல்மனகபறலிதந்து தரதுகரப்தற்கு 

உடணடிரக மற்தகரள்பக்கூடி டடிக்மககள் 

தரடர்தறல் அநறத் தொடித்ர? 

க்கபது ரழ்றடங்கள் ற்தம் தறர் றனங்கமப 

அண்றத் கரடுகபறல் இதக்கறன்ந கரட்டு ரமணகமபப் 

தறடித்து, தரதுகரக்கப்தடும் ணப்தகுறகளுக்குள் 

தகரண்டுதென்த றடுற்கு டடிக்மக டுக்க தொடித்ர? 

இப்தகுறகபறல் ற்கரலிக ரமண மலிகள் 

அமப்ததணறல், அது ப்மதரது ெரத்றரகும்? 

மற்தடி, மகள்றகளுக்கரண தறல்கமப தகௌ 

அமச்ெர் அர்கள் ங்குரர் ண றர்தரர்க்கறன்மநன்.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ (තිරවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ වශ බුද්ධ ළවන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணெலரெறகள் அமச்ெதம் தைத்ெரெண 

அமச்ெதம்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං අලි ලං ආපු ලං හරහහේ ලං සුභගේිකයගේ ලං

භගේත්රීතුභහ ලංභඑ ලංිෂදිඹගේන ලංදුගේහගේ ලංනළවළ. ලංෙතුභහ ලංභඑ ලංදිඑභ ලංථහ ලං

ය ලංය ලංඒ ලංළන ලංිරේහ. ලංරු ලංඩමරස ලංහේහනගේදහ ලංභගේත්රීතුභහ ලංඅද ලං
හ ප ලං ප්රලසනඹ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ලං ළිබඳඵ ලං ෙතුභහඑ ලං භහ ලං සතුිකගේත ලං
හනහ. ලං භඑ ලං  ලං හ ප ලං ත ජ ජඹ ලං ඳළවළදිලියි. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භහ ලං හ ප ලං

 පඵගේධහඹගේ ලංප්රහලඹසත ලංයනහ, රු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං 

අලිභාඩ ලංිරඹගේහගේ, Elephant Pass.  The elephants are 

roaming there. That is why they bring their 

grandchildren,  their future generation, to show their 
territory which have been invaded by the human beings.  

So, I am going to answer now.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, please.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
සථහය ලං ිෂහඹෝ ලං 23 ලං (2) ලං ඹඑහ ජ ලං රු ලං ඩමරස ලං හේහනගේදහ ලං

භගේත්රීතුභහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයන ලංරද ලංප්රලසනඹඑ ලංදීගක ලංවිසතයඹසත ලංයගේන ලං

හනහ, රු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලංනළ ජන ප ලං ෙතුභහ ලං ෆහීභඑ ලංඳ ජ ලං

හන ලංෙසත ලංනළවළ. ලං ලං 
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01. උතුරු ලං ඳශහහ ජ ලං ප්රලසනහඹව  ලං වගේ ලං ය ලං ඇික ලං ප්රහේලර ලං
ීව ජ ලංන ලංතනතහ ලංවහ ලංඔවුගේහම ලංීවහනෝඳහඹ ලංවහ ලංහේඳශ, 
න ලං අලිගේහම ලං උදුරුලිගේ ලං ආයසතහ ලං ය ලං ළනීභ ලං වහ ලං
හන ලංඇික ලංව ලංහඹෝතනහ ලංයු  ලංරඵන ලං්රිඹහභහග: 

 (අ) හ ප ලංන ලංවිඑ ලංහන ලංඇික ලං්රිඹහ ලංභහග: ලං 

  i. ලං නීවවී ලං හගඹහර ලං සථහළිත ලං ිරරීභ ලං වහ ලං හගඹ ලං
 භණ්ඩර ලංහඹදවීභ. 

2013 ගහේදී ලං වුිෂඹහ ලං වහ ලං ිරලිහනසච්චිඹ ලං
නකම ජ ලං අලුිකගේ ලං නීවවී ලං වහය ලං අධයසත ලං
රහඳ ලංහදසත ලංආය පබ ලංය, ෙභ ලංහගඹහර ලංවහ ලංඒ ලං
ඹඑහ ජ ලං ළිව ටුු  ලං රළබ ලං අඩවි ලං වහ ලං බීේටු ලං වහ ලං
හගඹ ලං භණ්ඩර ලං හඹසදහ ලං අලය ලං හබෞික ලං
 පඳ ජ ලංරඵහදී ලංඇත. 

  ii. අලි ලං කමිෂස ලං ළටුභ ලං අභ ලං ිරරීභ ලං වහ ලං අලය ලං
 ්රිඹහ ලංභහග ලංළනීභ. 

Hon. Members, I want your support in this effort. Our 

policy is not to give contracts to the contractors or to the 

politicians to construct the electric fence. People must 

participate in putting up the new electric fence.   You can 
even plant lime trees there.  

   1. විදුලි ලංළඑ ලංඉදි ලංිරරීභ. 

   • ිරලිහනසච්චි ලංදිස්රිසතඹ ලං 
පුදිඹනග ලංවිදුලි ලංළඑ ලං- ලං ලංිරහරෝමීඑග ලං5.5 - ලං
සිඹඹඑ ලං75 ලංළඩ ලංඅගේ. 

අයිඹගේකුර ප ලං- ලංිරහරෝමීඑග ලං20 ලං- ලංසිඹඹඑ ලං50 ලං
ළඩ ලංඅගේ. 

හ ප ලංසිඹලු ලංඑයුතුරඑ ලංවබහගි ලංහගේන ලංිරඹහ ලං
භහ ලංතනතහහගේ ලංඉල්රහ ලංසිටිනහ. ලංඒ ලංඅඹ ලංහ ප ලං
එයුතු ලංබහයගේන ලංඕනෆ. ලං 

   • වුිෂඹහ ලංදිස්රිසතඹ ලංඉරයගේදකුර ප ලංවිදුලි ලංළඑ ලං
 - ලංිරහරෝමීඑග ලං08 ලං- ලංසිඹඹඑ ලං70 ලංළඩ ලංඅගේ. 

ඊශකඑ,  ලංහ භඩු ලං විදුලි ලං ළඑ. ලං ෙතළන ලංිරහරෝමීඑග ලං 10යි. ලං ඒහසත ලං

contract ගිවිසුභ ලං අ ජගේ ලංයරහ ලං ලු. ලංභභ ලං දගේහගේ ලංනළවළ, ඒඑ ලංභභ ලං

විරුේධයි. ලං භභ ලං ඊහඹ ජ ලංභභ ලං හ ප ලං ළන හදසස ලං ිරේහ. ලං හ ප ලංඑයුතු ලං
හදගේන ලං ඕනෆ, හසගේත්රහ ජරුගේඑ ලං හනසහයි; හ ප ලං තනතහ ලං

ාවිධහනරඑයි;   people's organizations in the village.  

ඔඵතුභගේරහ ලං ඵරරහ ලං භඑ ලං ිරඹගේන. ලං ෙහවභ ලං න ප ලං භභ ලං ගිවිසුභ ලං
අගේ ලංයනහ; cancelයනහ. ලං  ලං තනතහ ලං හ ප ලංඵය ලං ගේන ලංඕනෆ. ලං

හ ප ලං ප්රලසනඹ ලං තනතහහම ලං ප්රලසනඹසත, not the politicians. භහම ලං

ප්රිකඳ ජිකඹ ලංඒයි. ලං 

භයහතෝඩි ලං විදුලි ලං ළඑ ලං ිරහරෝ ලං කමඑග ලං 7.5යි. ලං ළඩ ලං එයුතුලිගේ ලං
සිඹඹඑ ලං50සත ලංඅගේ. ලං ඳයගේතගේ ලංවිදුලි ලංළඑ ලංිරහරෝ ලං මීඑග ලං 21.3යි; 

ළඩ ලං අගේ ලංය ලංඇත. ලංහරාකුර ලංවිදුලි ලං ළඑ ලංිරහරෝ ලංමීඑග ලං 13යි;  

ළඩ ලංඅගේ ලංය ලංඇත. ලංනගේදිකමත්ර ලං පභහනඹ ලංඑහ ලංවිදුලි ලංළඑ ලංිරහරෝ ලං
මීඑග ලං9.2යි; ළඩ ලංඅගේ ලංය ලංඇත. ලං 

අලිමලඩි මබදළ ශෆීමම.  

ඉවත ලංප්රහේලහේ ලංනීවවි ලංහගඹහරලිගේ ලංවහ ලංප්රහහේීයඹ ලංහගඹහර ලං
වයවහ ලංඅලි-කමිෂස ලංළටු ප ලංඳිකන ලංප්රහේලර ලංතනතහ ලංහත ලංඅලිහඩි ලං

ිෂකු ජ ලංිරරීභඑ ලංඑයුතු ලං හඹසදහ ලං ඇත. ලං ඒ ලං අු  ලං 2016 ලං ගඹ ලං තුශ ලං
ෙහර ලංිරලිහනසච්චි ලංනීවවි ලංරහඳඹ ලංභඟිගේ ලංඅලිහඩි ලං28,300සත ලංවහ ලං

වුිෂඹහ ලං නීවවි ලං රහඳඹ ලං භඟිගේ ලං අලිහඩි ලං 22,530සත ලං හඵදහ ලං

වළරීභඑ ලංඑයුතු ලංය ලංඇත.  

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Now the elephants are used to අලිහඩි. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Yes, elephants are like that.  You have to understand 

that. You have to be careful because people have invaded 

elephant territories. ඔඵතුභහඑ ලං භභ ලං හ ප ලං හයණඹ ලං ිරඹගේන ලං
ළභළිකයි. ලං අලිඹහ ලං ටු ලං ිකහඵන ලං ව ගේදහ ලං තල් ලංවඑ ලංළභළික ලංනළවළ. ලං
හදව , වණ ලංසරඑ ලංළභළික ලංනළවළ. ලංඒ ලං පර ලංකමිෂසුගේඑ ලංිරඹගේන ලං
ඒහ ලංභහයිහ ප ලංව එගේන ලංිරඹරහ. ලංඒහ ලංආදහඹභසත ලංෙන ලංහේල්. ලං 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

It will take 10 to 15 years.    
 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

No, it will not take such a long time. Lime takes only 

two years‟ time. In two years we can get the fruits and an 
additional income also.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Douglas Devananda, let the Hon. Minister reply, 

then you can ask the questions. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අලි ලංඳරහ ලංවළරීභ. ලං ලං 

අලි ලං කමිෂස ලං ළටුභ ලං අභ ලං ිරරීහ ප ලං ළිඹයසත ලං ලහඹගේ ලං කමිෂස ලං
තනහහ ලංවහ ලංහසවිබි ප ලංහත ලංඳළකමහණන ලංන ලංඅලිගේ ලංඳරහ ලංවළරීභඑ ලං

නීවවි ලංායසතණ ලංහදඳහගතහ පගේතු ලංවිසිගේ ලංඑයුතු ලංය ලංඇත. ලංDr. 

Pathirajහම ලං ප්රිකඳ ජිකඹ ලං අු  ලං අළි ලං ඹහඹඑ ලං  පබි ලං වගේන ලං

හසවිඹගේඑ ලං  පබි ලං හදනහ. ලං අසළගේන ලං  ජතහභ ලං ඒ ලං  පබිඹ ලං

රගේන ලංඕනෆ. ලංඇයි ලංඒ? අලිගේඑ ලංවහ ලංහන ජ ලංතුගේඑ ලංඒ ලංඉඳනළල් ලංර ලං

ගේන ලංහදගේන. ලං 

හදළිෂ ලංහයණඹ ලංහභඹයි. ලංවුරු ලංවරි ලංතභගේහම ලංඉඩභඑ ලං පබි ලං
ළඑසත ලං ඉල්රනහ ලං න ප ලං අළි ලං  පබියි, ණුයි ලං හදනහ. ලං ඔඵතුභහ ලං

ඉල්ලු ජ ලං ඔඵතුභහඑ ජ ලං හදනහ. ලං ඔඵතුභහ ලං ඒ ලං වගේන ලං ඕනෆ. ලං

ඔඵතුභහ ලංඒ ලංඵරහගේන ලංඕනෆ. ලංඒයි ලංඅහේ ලංප්රිකඳ ජිකඹ. ලං 

අලි අේළ ඉලත් කිීමම.  

ඳසුගිඹ ලං අහෝසතු ලං භ ලං 28 ලං දින ලං ඹහඳනඹ, ඩභහයච්චි ලං

නළ ලංහකනව ය ලංප්රහේලඹඑ ලංව දිසිහේ ලංන ලංඅලිහඹකු ලංඳළකමණ ලංිකහඵනහ. ලං
හභතුභහ ලංිරඹපු ලංවිධිඹඑ ලංඒ ලංඅලිඹහ ලංආහේ ලංසිඹ ලංිෂත ලංභකමඹඑ. ලංඹහඳනහේ ලං
තනතහ ලං න ලං අලිහඹසත ලං දළරහ ලං නළවළ. ලං හ ප ලං න ලං අලිඹහ ලං හඑ ලං

ගිව ල්රහ ලං ිකහඵනහ, ඹ ලං හහනකුයි, ත ජ ලං ශභහඹකුයි. ලං ඔවුගේ ලං

න ලං අලිඹහහම ලං ශකඑ ලං ගිව ල්රහ ලං ිකහඵනහ. ලං අලිඹහ ලං ශකඑ ලං ගිඹහභ ලං
අලිඹහ ලංිෂ ප ලංඉගේහගේ ලංනළවළ. ලංඅලිඹහ ලංලසතිකභ ජ ලංහගේ, අළි ලංහහම; හ ප ලං

ඉගේන ලංඅලි ලංහහම. ලංඒ ලංඅලිඹහ ලංඳවය ලංදුගේනහ. ලංෙසතහහනසත ලංහේරුණහ, 

නමු ජ ලං ලංඳපුහේ ලංඅභහරුසත ලංවළදුණහ. ලං 
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ඒ ලං හහම ලං හදඹසත ලං රහතුයිරගේ ලං හන ලං හදඹසත. ලං නමු ජ, අළි ලං

අලිභාඩඑ ජ ලංඳහරනඹසත ලංඇික ලංයනහ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඇභළිකතුභිෂ, ඳශමු ලංළිබඳතුය ලංිරඹගේන. ලංඊඑ ලංඳසු ලංවිසතය ලං

යගේන. ලංඅද ලංත ජ ලංප්රලසනඹසත ලංිකහඵනහ. ලං 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගේදි ලංහවීභ. ලං ලං 

න ලං අලිගේ, රසුගේ, කුළුමීමුගේ, හසටිගේ ලං ව ලං ිරඹුරගේ ලං ඹන ලං

ආයසතෂිත ලං න ලං තුගේහගේ ලංකමිෂසුගේඑ ලංසිදු ලං න ලං වහිෂ ලං හු හගේ ලං

ගේදි ලංහවීහ ප ලංක්රභහේදඹසත ලංනීවවී ලංායසතණ ලංහදඳහගතහ පගේතු ලං
විසිගේ ලං ්රිඹහ ජභ ලං ය ලං ිකහඵනහ. ලං ඔඵතුභගේරහහම ලං දළන ලං ළනීභ ලං
වහ ලංෙභ ලංගේදි ලංහවීභ ලංළිබඳඵ ලංභභ ලංිරඹගේන ප. ලං 

ජීවිත ශළනි ළරිරික ශළනි 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, න ලංඅලි ලංහවෝ ලංඉවත ලංවගේ ලංආයසතෂිත ලං

න ලං තුගේහගේ ලං සිදු ලං න ලං කමිෂස ලං ීවවිත ලං වහිෂඹසත ලං වහ ලං

2015.01.08ළිෂ ලං දිනඑ ලං හඳය ලං හේහේ ලං රුළිඹල් ලං රසතඹයි. ලං භභ ලං
ඇභළික ලං වුණහඑ ලංඳසු ලංරසත ලං හදසත ලං හවීභඑ ලංළබිනේ ලංභණ්ඩරඹ ලං
අු භත ලංශහ. ලංඅළි ලංදළගේ ලංරුළිඹල් ලංරසත ලං5සත ලංහනහ. ලංෙහවභ ලංගේදි ලං

හගේහගේ ලංඳවුර ලංභළරුණු ලංහහනකුඑ ලං විතයසත ලං හනසහයි. ලං ඹ ප ලං
හහනකු ලං දුඵර ලං - ලං disabled - වුණ ජ ලං හනහ. ලං If a family 

member is disabled, we are paying Rs. 500,000 for him.  ඒ ලං

අහේ ලංප්රිකඳ ජිකඹසත. ලංහ ප ලංභහු ෂි ලංප්රලසනඹසත. ලංඒ ලංිෂහ ලංහනහ. ලං 

න ලං අලිගේහගේ ලංවහ ලං  ලංඉවත ලං වගේ ලං අහනකු ජ ලංආයසතෂිත ලංන ලං
තුගේහගේ ලංසිදු ලංන ලංලහරීරි ලංතුහර ලංහු හගේ ලංරුළිඹල් ලං75,000 ලං

උඳරිභඹසත ලං ඹඑහ ජ ලං ගේදි ලං හවීභඑ ලං හභව දී ලං එයුතු ලං හඹසදහ ලං
ිකහඵනහ. ලං තහහලි ලං තුහර ලං වුණහ ලං න ප ලං හන ලං ගේදිඹ ලං ලං
රුළිඹල් ලං 75,000සත ලං දසතහ ලං අළි ලං ළඩි ලං යරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඳසුගිඹ ලං

අහෝසතු ලං භ ලං 28ළිෂ ලං දින ලං ඹහඳනඹ ලං ඩභහයච්චි ලං නළ ලං ලංහකනව ය ලං ලං
ප්රහේලඹඑ ලං වදිසිහේ ලං න ලං අලිහඹකු ලං ඳළකමණ ලං සිදු ලං යන ලං රද ලං
ප්රවහයඹිරගේ ලංකමිෂස ලං ීවවිතඹසත ලං අව කම ලංවී, ත ජ ලං හදහදහනකුඑ ලංතුහර ලං

සිදු ලංිරරීහභගේ ලංඳසු ලංසතණි ලංෙන ප, 2017.08.31ළිෂ ලංදින ලංරුළිඹල් ලං

කමලිඹනඹසත ලංඹහඳනඹ ලංදිස්රිසත ලංහල් ප ලංහත ලංිෂදවස ලංයකමගේ ලංඅදහශ ලං

ගේදි ලං හවීභ ලං වහ ලං අලය ලං ළිඹය ලං ඩිනකමගේ ලං  ජතහ. ලංWe have 

paid Rs. 1 million to your people. Hon. Member, the GA 

is responsible to submit the reports.  The Grama Sevaka, 

the Veterinary Surgeon have to certify the reports and 

submit it to the AGA.  The AGA should submit the 

reports to the GA.  Then, money will be paid to the 

people through the GA. That is also done.  

මද්ඳෂ ශළනි. 

න ලංඅලිගේහගේ ලංසිදු ලංන ලංිෂහ ලංවහ ලංහේඳශ ලංවහිෂ ලංවහ ලංහභභ ලං

ගේදි ලං ක්රභඹ ලං ඹඑහ ජ ලං රුළිඹල් ලං රසතඹ ලං උඳරිභඹසත ලං දසතහ ලං ගේදි ලං
හවීභඑ ලං එයුතු ලං යනහ. ලං හඹසත ලං ළඩුහස ජ ලං අළි ලං රසතඹසත ලං
හනහ. ලං  ලංභභ ලංඊරකඑ ලංහඹෝතනහ ලං  ලංයනහ ලං [ඵහධහ ලංිරරීභසත] ලංඒ ලං
අදහශ ලංපුේරඹගේහගේ ලංඅවගේන. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, භභ ලං ඊහේ ලං ිෂරධහරිගේඑ ලං ිරේහ, 

ාව ඳිඹහසත ලංඇික ලංයගේන ලංඑයුතු ලංයගේන. ලංහ ලංබිභ ලංඅසතය ලං
1/4සත ලං විනහල ලංශහ ලං  ලංන ප, ෙභ ලංප්රභහණඹඑ ලං අහේ ලං අයමුදහරගේ ලංගේදි ලං

හන ලංයසතණ ලංක්රභඹසත ලංඇික ලංිරරීහ ප ලංහඹෝතනහසත ලංභභ ලංළබිනේ ලං
භණ්ඩරඹඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයනහ. ලංභභ ලංBudget ෙහු  ජ ලංඉල්රනහ. ලං

ෙහවභ ලංශහ ලංන ප ලංවසත ලංඳඑස ලංිකඹරහ, හඩි ලංිකඹරහ ලංඅලිඹහ ලංභයගේන ලං

ඕනෆ ලං නළවළ. ලං භභ ලං ඒ ලං යසතණ ලං ක්රභඹ ජ ලං හහනනහ. ලං ඒ ලං අහේ ලං
යතහේ ලංභහු ෂි ලංමුලවණුය. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං ඇභළිකතුභහ, අඳඑ ලං අද ලං 10.30එ ලං විහදඹ ලං ආය පබ ලං ිරරීභඑ ලං

ිකහඵන ලංිෂහ ලංමුලිගේ ලංළිබඳතුය ලංිරඹරහ ලංඳසු ලංඳළවළදිලි ලංයගේන. ලං 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

කළර්ය මණ්ඩය මයදවීම 

අඳඑ ලංහ  ලංව කඹසත ලංිකහඵනහ. ලංහ  ලංභණ්ඩරඹ ලංළඩි ලංය ලං
ළනීභ ලං වහ ලං අලය ලං එයුතු ලං යනහ. ලං ඉගේනහ ලං හ ඹගේ ලං ඒ ලං

වහ ලංහඹසමු ලංයනහ. ලං 

විදුලි ලෆ  ඉදි කිීමම 

 ඔඵතුභගේරහ ලං භභ ලං ිරඹහපු ලං විධිඹඑ ලං විදුලි ලං ළඑ ලං ස ලං යගේන ලං

ඕනෆ. ලංYou take the leadership.  

ඳදිාචි ලං සථහන ලං වහ ලං හසවි ලං බි පරඑ ලං ඹහඵද ලං ළරළ ලං ප්රහේලලිගේ ලං
න ලංඅලිගේ ලංඅල්රහ ලංහන ජ ලංයසතෂිත ලංප්රහේලරඑ ලංමුදහ ලංවළරීභ. ලං 

අලිගේ ලංඅල්රරහ ලංෙශගේන ලංඵළවළ. ලංඅලිඹහ ලංඅලිඹහභයි. ලංඅළි ලංඅලිඹහ ලං
ආපු ලං තළිෂගේ ලං ළහල් ලං ටිසත ලං ෙවහඑ ලං ඹනහ. ලං අඳඑ ලං අලි ලං 2,000සත ලං

විකුණගේන ලංඵළවළ. ලං 

තළලකළලික අලි ලෆ  ඉදි කිීමම 

තහහලි ලංඅලි ලංළඑ ලං ඉදි ලංිරරීභ ලංළන ලංභභ ලංිරේහ. ලං භභ ලං ඒඑ ලං
උ ජතය ලං දුගේනහ. ලංභභ ලංඔඵතුභගේරහඑ ලං හ ප ලං ළන ලංිරඹගේහගේ ලංඒ ලංළන ලං

එ ලං ඳහඩ ප ලංයපු ලංහහනසත ලංවිධිඹඑ, භභ ලං හවසඳිගේ ලං දගේනහ ලංහදඹසත. ලං

[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං ඇභිකතුභහ ලං ළිබඳතුරු ලං දුගේනහඑ ලං ඳසහ  ලං අවගේන. ලංනළ ජන ප ලං
ඵහධහ ලං හනහ ලං හගේ. ලං රු ලං ඇභිකතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං  පපගණ ලංළිබඳතුය ලං

ිරඹගේන. ලං ඊඑ ලං ඳසහ  ලං අතුරු ලං හයණහ ලං ළන ලං ිරඹගේන. ලං හභසද, 

10.30ගේ ලංඳසහ  ලං ලංළද ජ ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලංළන ලංවිහද ලංයගේන ලං
ිකහඵනහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හභහව  ලංඉරහ ලංගිඹ ලංල් ලංඅලිහඹසත ලංඅගේන ලංඅය ලංඳළ ජහ ජ ලංඉරහ ලංෆ ලං

වනහ ලංභඑ ලංඇහවනහ. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඇභිකතුභිෂ, රුණහය ලංළිබඳතුය ලංිරඹගේන. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තුගේළිෂ ලංහයණඹ ලංිකහඵගේහගේ ලංඳුයගේ ලංළනයි. ලංඳුයගේ ලංවිතයසත ලං

හනසහයි ලං දළගේ ලං ිරඹුහරස ජ ලං අල්රනහ. ලං වළභ ලං ෙසතහනහභ ලං
අල්රනහ. ලං පර ලංඅඹඑ ලංතුය,- 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙතුභහඑ ජ ලංව නහ ලංඹනහ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, තභගේහම ලං භ ලං විනහල ලං යන ලං ඳුයගේ ලං

ෙශවීභඑ ලං සහේච්ඡහහගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හගේන ලං ළභළික ලං  පර ලං අඹ ලං
පුලවණු ලං යගේන ලං අළි ලං එයුතු ලං යනහ. ලං ඳුයගේ ලං ෙශන ලං ෙ ලං භඑ ලං

යගේන ලං ඵළවළ. ලං ෙ ලං ඳළ ජත ලං ඉගේන ලං ඳුයගේ ලං අල්රරහ ලං හන ලං
ප්රහේලඹඑ ලං ගිව ගේ ලං දළ පභහභ, ඒ ලං ප්රහේලඹ ලං විනහල ලං යනහ ලංිරඹරහ ලං

අහේ ලංිෂරධහරිගේඑ ලංහ ෝදනහසත ලංිකහඵනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඇභිකතුභිෂ, අළි ලංදළගේ ලංඅලි ලංළන ලංථහ ලංයමුද? 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අලි ලංළන ලංථහ ලංයරහ ලංඉයයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ,- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළගේ ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලංහද ලං විහද ලංයගේන ලංඵළවළ. ලං දළගේ ලං හ ප ලං ඉය ලං

යගේන ලංඕනෆ. ලංදළගේ ලංප්රභහද ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හභතුභහහම ලං ආයහධනහ ලං ඳත්රඹසත ලං ළන ලං

භඑ ලංඅගේන ලංිකහඵනහ. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හභසසතද ලංආයහධනහ ලංඳත්රඹ? [ඵහධහ ලංිරරීභසත] ලං දළනඑභ ජ ලංහරහ ලං

ඳලවහරහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං හ පඑ ලං වහඹ ලං හදගේන. ලං ප්රභහද ලං
වුණහභ ලංභඑ ලංබහහගේ ලංහදෝහහයෝඳණඹ ලංෙනහ. ලං දළගේ ලංප්රභහද ලංවුණහ. ලං

හභසද, භඑ ලං10.30එ ලංඹගේන ලංිකහඵනහ, රු ලංඇභිකතුභිෂ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හවඑ ලංඋහේ ලංෙගේන ලංිරඹරහ ලංසිඹලුභ ලංභගේත්රීරුගේඑ ලංභභ ලංආයහධනහ ලං

යරහ ලංිකහඵනහ. ලංඋහේ ලං7 ලංසිඑ ලං10 ලංදසතහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරීභසත] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, there is a clarification sought by the 

Hon. Douglas Devananda. 
 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, this is about monkeys. Hon. Minister, you have to 

take immediate action to control them also. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

But, you have asked about elephants.  Today, we are 

talking about elephants. 

ප්රධහන එයුතු ලංආය පබහඹදී ලංහඹෝතනහ. ලං 

 

ඳළර්ලිමම්න්තුම  ක යුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 

on the Order Paper be exempted at this day‟s sitting from the 

provisions of the Standing Order No. 7 of the Parliament and the 

motions agreed to by Parliament on 08.03.2016 and 19.09.2017 " 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන එයුතු. අද දින නයහඹ ඳත්රහේ විඹ අා 1, ඳශහ ජ 

බහ ඡගේද විභසී ප (ාහලෝධන) ඳන ජ හටු පඳත. හදළිෂ ය 

ිරඹළවීභ. රු ෂයිග මුසතහඳහ භවතහ. 
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ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order? 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The Hon. Minister is attempting to move a Bill in 

relation to the Provincial Councils. So, I would like the 

Hon. Speaker to give us a Ruling.  

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං ඵයඳතශ ලං ප්රලසනඹසත. ලංආණ්ඩුක්රභ ලං

යසථහහේ ලං 154න ලං යසථහ ලං ඹඑහ ජ, ඳශහ ජ ලං බහඑ ලං අයිික ලං

හගඹඹසත ලංළිබඳඵ ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලං
ිරරීභඑ ලංහඳය ලංඳශහ ජ ලංබහරඑ හඹසමු ලංිරරීභසත ලංශ ලංයුතුයි. ලංඒ ලංඅු  ලං

විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං ළන ලං ඳහ ලං ඳශහ ජ ලං
බහරඑ ලං දළු  ප ලං දුගේනහ. ලං නමු ජ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළිබඳඵ ලං
ඳශහ ජ ලං බහරඑ ලං දළු  ප ලං දී ලංනළවළ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං

වමුහේ ලංතභයි ලංහ ප ලංප්රලසනඹ ලංිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලංිෂහ ලං  ලංථහනහඹතුභහ ලං
වළටිඹඑ ලං ඔඵතුභහ ලං න්ගේදුසත ලං - ලං Ruling ෙසත ලං - ලං හදගේන ලං ඕනෆ, හ ප ලං

හගඹඹඑ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංවිභගේන ලංඕනෆ ලංනළවළ ලංිරඹහ. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භගේත්රීතුභහ, භහ ලං ඊහේ ලං හ ප ලං ළන ලං හසඹහ ලං ඵළලුහ. ලං ෙහවභ ලං

අලයතහසත ලංනළික ලංඵ ලංතභයි ලංභඑ ලංදළනගේන ලංරළබුහණ්. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අලයතහසත ලංනළික ලං ඵ ලං ළන ලං හනසහයි ලං අඳ ලං අවගේහගේ. ලං You 

must give a Ruling. ආණ්ඩු ලං ඒ ලං ඳළ ජතඑ ලං අදහශ ලං ිරඹහවි. ලං අළි ලං

ත ජ ලංෙසත ලංිරඹහවි. ලංඔඵතුභහ Ruling ෙසත ලංහදගේන. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Ruling I am giving is that there is no necessity for 

the Provincial Councils to be consulted. That is the 

opinion I got. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, - 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the House?  
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, the Provincial Council Election is vested with the 

Government; it is on the Reserved List.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, I know. I got the opinion. That is what I stated in 

my Ruling.  
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හභඹ ලංඳශහ ජ ලංබහරඑ ලංඹගේන ලංඅලය ලංනළවළ. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ලංඊහේ ලංඒ ලංළන ලංහසඹහ ලංඵළලුහ, රු ලංභගේත්රීතුභහ. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Attorney-General ිරඹනහද, අලය ලංනළවළ ලංිරඹරහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අලය ලංනීික ලංඋඳහදස ලංඅයහන ලංතභයි ලංභහ ලංහ ප ලංතහ ලංයගේහගේ. ලං

[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං භහ ලං තහ ලං යගේහගේ ලං අලය ලං නීික ලං උඳහදස ලං
රඵහහනයි, රු ලංභගේත්රීතුභහ. ලංඒ ලංළිබඳගේන. ලං 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නීික ලංඋඳහදස ලංරඵහහනයි ලංිකහඵගේහගේ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is the Ruling. I got the opinion - it is not necessary. 
Hon. Minister, you can move the Bill now. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Minister, carry on. - [Interruption.] 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, since you made a Ruling with regard to 

what the Hon. Dinesh Gunawardena raised, may I 
proceed? 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, I made the Ruling. So, we will go ahead. - 

[Interruption.] Ruling ෙ ලං ජතහ. ලං 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker- 
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ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Just a minute, Hon. Minister. We will go ahead with 

the Bill after I allow a point of Order to be raised. රු ලං
විභල් ලංවීයාල ලංභගේත්රීතුභහ. 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, - [ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I have given the Ruling: it is not necessary for those to 

be consulted. - [Interruption.] ඒ ලංහදගේන ලංඵළවළ. ලං 
 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංභගේත්රීරුගේ ලං225 ලං

හදනහ ලංහ ප ලංයහේ ලංභව ලංතනතහහම ලංඳයභහධිඳතය ලංඵරඹයි ලංිෂහඹෝතනඹ ලං
යගේහගේ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ. ලං 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හ ප ලංඳහගලිහ පගේතු ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහහගේභ ලංයඑ ලංළසිඹහඑ ලං
අසථහ ලං දී ලං ිකහඵනහ, තභහ ලං  පඵගේධ ලං න ලං නීික ලං ළන ලං දළනහන ලං

ලිගේ ලංඋහවිඹඑ ලංඹගේන. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං හඩි ලං හගේන. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං Order, 

please! - [Interruption.] 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හනළවි ජ ලං ිකහඵගේහගේ ලං කුඩහ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත. ලං නමු ජ ලං
ාහලෝධන ලංහනළවි ජ ලංිකහඵනහ, භවහ ලංහතසඹසත. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Let me speak; භඑ ලංතහ ලංයගේන ලංඉඩ ලංහදගේන. ලං 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හ ප ලංාහලෝධනලිගේ ලංතන ලං-[ඵහධහ ලංිරරී ප] 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඳසඩ්ඩසත ලංඉගේන, රු ලංවිභල් ලංවීයාල ලංභගේත්රීතුභහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං

ඊහේ ලං විඳසතහේ ලං භගේත්රීරු ලං හඵසහවෝ ලං හදහනසත ලං ඇවි ජ ලං හ ප ලං

 පඵගේධහඹගේ ලංභහ ලංභක ලංතහ ලංශහ. ලංඒ ලංඅු  ලංඊඑ ලංඳසු ලංභහ ලංරු ලං
අග්රහභහතයතුභහ ලං භක ලං තහ ලං ශහ. ලං ඊහේ ලං යහ්රිහේ ලං රු ලං දිහගේස ලං
ගුණගධන ලංභගේත්රීතුභහ ජ ලංතහ ලංශහ. ලංභභ ලංවිඳසතහේ ලංවඬඑ ජ ලංගේ ලං

දුගේනහ; ආණ්ඩුහේ ලංවඬඑ ජ ලංගේ ලංදුගේනහ. ලං 

ඒ ලංඅු  ලංඹ ප ලංිරසි ලංළඑලු ලංිකහඵනහ ලංන ප ලංඅද ලංදල් ලංහදසශවඑ ලංරු ලං
අග්රහභහතයතුභහ ලං වමු ලං හරහ ලංථහ ලංිරරීභඑ ලංෙක ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං

දළගේ ලංඅළි ලංහභභ ලංඑයුතු ලංඉදිරිඹඑ ලංහන ලංහසස ලං- 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, නීිකඳිකතුභහ ලංිරේහේ ලංහභසසතද? 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං තභයි ලං භභ ලං දළගේ ලං ිරේහේ, ඒ ලං ප්රලසනඹසත ලං නළවළ ලං ිරඹරහ. ලං

ඒයි ලංභභ ලංවගේ ලංහශ . ලංඔඵතුභගේරහ ලංභහගේ ලංප්රලසන ලංඅවගේහගේ ලං- ලං
You must not do that.  හ ප ලං ළන ලං ප්රලසන ලං ිරරීහ ප අලයතහසත ලං

ඇ ජහ ජ ලංනළවළ. හව තු ලංඇිකයි ලංභභ ලංිරඹගේහගේ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප]  
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order? නහභල් ලං යහතඳසත ලං භගේත්රීතුභහ. ලං

[ඵහධහ ලංිරරී ප]  
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, අද ලංඔඵතුභහ ලං- ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප]  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඳසඩ්ඩසත ලංිෂලසලේද ලංහගේන. ලංෙසතහහනසත ලංථහ ලංයගේන. 
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හභභ ලං ාහලෝධන ලං හ ප ලං යහේ ලං

තනතහහම ලංඡගේද ලංඅයිිකඹ ලංළිබඳඵ ලංන්යණඹ ලංයන ලංාහලෝධන. ලංඅද ලං

උහේ ලංඔඵතුභහ ලංහභඹ ලංඅඳඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයරහ, ව ලංඡගේද ලංවිභසුභඑ ලං

ගිව ල්රහ ලං හ ප ලං ළිබඳඵ ලං හධහයණඹසත ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං හනහ ලං
න ප, ඒ ලංවරිභ ලංඅහධහයණයි ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලංඒ ලංඔඵතුභහ- ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං ිෂහ ලං තභයි ලං භභ ලං ප්රහල ලං හශ , අද ලං දල් ලං හදස ලංශවඑ ලං රු ලං

අභළිකතුභහ ලං භක ලං හ ප ලං ළිබඳඵ ලං හච්ඡහ ලං යරහ ලං අළිඑ ලං
ෙක ජඹඑ ලංෙගේන ලංපුළුගේ ලංිරඹරහ. 

 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, භඑ ලං විනහඩිඹසත ලං හදගේන. ලං ඔඵතුභහ ලං හ ප ලං

ළිබඳඵ ලංහධහයණ ලංඵරහ ලං- ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුහේ ලංළඩ ලංළිබඳහශඑ ලංභඑ ලං- 
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙහවභ ලංන ප ලංබහ ලංල් ලංතඵහ ලං රු ලං අභළිකතුභහ ලං ෙසත ලං ඳසත ලං

නහඹඹගේ ලංහච්ඡහ ලංයරහ ලංඅඳඑ ලංන්ගේදුසත ලංහදගේන. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ලං දල් ලං හදසශවඑ ලං හච්ඡහ ලං යගේන ලංපුළුගේ. ලං භභ ලං උහේ ලං ඒ ලං
 පඵගේධහඹගේ ලං ඳළවළදිලි ලං ශහ. ලං අද ලං විහදඹ ලං ආය පබ ලං යරහ, අඳඑ ලං

පුළුගේ ලං දහද ලං ගේහගේ ලං ිරඹරහ ලං  ලං - ලං We will go ahead with the 

Bill now. Then, we will discuss it with the Hon. Prime 

Minister. He will be available after 12 noon. 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, I allowed you to raise your point of 

Order. 
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, හභහවභ ලංඅණඳන ජ ලංඉදිරිඳ ජ ලංිරරීහභගේ ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලං පප්රදහඹ ලං- ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

There is one more thing. භභ ලං දල් ලං හදසශවඑ ලං අසථහ ලං රඵහ ලං

හදනහ. ලං රු ලං අභළිකතුභහ ලං ව පඵ ලං හරහ ලං we will discuss it. දළගේ ලං

හභඹ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ලං අසථහ ලං හදගේන ලං ඕනෆ. ලං හභසද, 

අහනහේදී ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංළඩ ලංඑයුතු ලංයගේහගේ ලංආණ්ඩුහේ ලං

අලයතහ ලං අු යි, ආණ්ඩුහේ ලං න්යණඹ ලං අු යි. ලං භඑ ලං ෙභ ලං න්යණ ලං

හනස ලං යගේන ලං ඵළවළ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] නමු ජ ලං විඳසතඹ ලං ව ලං

විඳසතහේ ලංිකහඵන ලංප්රලසන ලං පඵගේධහඹගේ ලංභභ ලංආණ්ඩුඑ ලංරුණු ලං

ඉදිරිඳ ජ ලං ශහ. ලං යතඹ ලං ඒ ලං  පඵගේධහඹගේ ලං හච්ඡහ ලං යගේන ලං

ළභළිකයි. ලං So, I will allow the Hon. Minister to present the 

Bill now. Then, the Party Leaders can meet the Hon. Prime 

Minister and discuss it. - [Interruption.] No, I cannot change 

it. - [Interruption.] No, I cannot change it.  - [Interruption.]

Now, Hon. Minister, you go head. -  [Interruption.] 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You go ahead, Hon. Minister. - [Uproar.] භභ ලං ඇික ලං
හගේන ලං අසථහ ලං දුගේනහ. ලං [හකෝහ ලං ිරරී ප] Points of Order 

ඳවඑ ලංඅසථහ ලං දුගේනහ. ලං I cannot allow everybody to raise 

points of Order. - [Uproar.] You go ahead, Hon. 

Minister.  

 
 

ඳෂළත් වභළ ඡන්ද විමසීම් (වංමෝධන) 

ඳනත් මකටුම්ඳත 
ரகர ெமதத் மர்ல்கள் (றதத்ம்) 

ெட்டதோனம்  
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS 

(AMENDMENT) BILL 

 

මද ලන ලර කියවීමම් නිමයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[10.41 a.m.] 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, I move,  

"That the Bill be now read a Second time." 

Sir,  I am thankful that I have been given the 

opportunity to present the Provincial Councils Elections 

(Amendment) Bill. - [Uproar.] 

I would like to bring to the notice of the House the 
Report of the Select Committee on Electoral Reforms 

chaired by the Hon. Dinesh Gunawardena, which 

proposes a mixed electoral system combining the 

Proportional Representation and the First-Past-the-Post 
Systems. 

 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆේ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Uproar.] 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මුලිගේභ ලං හඩිහගේන. ලං Points of Order ඉල්රහ ලං ඔහවසභ ලං ෆ ලං
වගේන ලංෙඳහ. ලංඉසහල්රහ ලංහඩිහගේන. ලං [හකෝහ ලංිරරී ප] ලංFirst, all 
of  you sit down and then, raise a point of Order. Otherwise, 

I cannot conduct the House. ඉසහල්රහ ලංඉගේන. ලං ඊඑ ලංඳසු ලං
ථහ ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලං ලං[හකෝහ ලංිරරී ප] ලං 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I would like to quote from the Report submitted 

by the Select Committee which consisted of 19 Members 
representing all parties under the Chairmanship of the 

Hon. Dinesh Gunawardena. One  of the salient points of 

that Report is as follows: 

"(a) Reforms to the present electoral system pertaining to 

Parliament, Provincial Councils and Local Authorities."  

It also recommended representation of women. -  

[Interruption.] The system of election recommended in 

that Report was in relation to the First-Past-the-Post 

System, which was in force at the beginning, and the 
Proportional Representation System introduced later. 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

I rise to a point of Order. - [Interruption.]  

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Therefore, Sir, the Hon. Dinesh Gunawardena should 
be the happiest that I am bringing this Amendment, 

whereby we are giving effect to the salient features 

proposed to be brought about by his Report.  - 

[Interruption.]  

Also, I would like to bring to your notice the pledge 

made by His Excellency President Maithripala Sirisena in 

his Election Manifesto: "It will guarantee the abolition of 

the preferential vote system and ensure that every 
electorate will have a Member of Parliament of its own. 

The new electoral system will be a combination of the 

First-Past-the-Post system and the Proportional 

Representation System of defeated candidates".  This 
country wanted a change, a change from the PR System 

and the preferential vote.- [Interruption.]  

As you know, Sir, the public at large has continuously 

agitated that they want a change in the electoral system 
and today, it has come about thanks to His Excellency the 

President and the Hon. Dinesh Gunawardena. So, the 

Hon. Dinesh Gunawardena should be the happiest that we 

are bringing about this change.  

As regards to women's representation in this country, 

there has been continuous agitation that unless you come 
from a background where you have a political lineage, 

you do not have the opportunity to get into Parliament.  -  

[Interruption.] Therefore, His Excellency the President 

thought it just to introduce a system whereby women 
could enter all organs of government. With regard to the 

Local Government Elections, we brought in a mechanism 

where 25 per cent of the Members will be women. With 

regard to the Provincial Councils also, there is a great 
need that women participate more. We have a 52 per cent 

female population in this country. However, there is less 

than 5 per cent of women in elected bodies. Therefore, 

this paradigm shift would give women an opportunity to 
participate more in those bodies. - [Interruption.]  

Also, in this country, money plays a pivotal role in 
elections and we could not get community leaders into 

Parliament, the Provincial Councils and to Local 

Government bodies. This paradigm shift has given an 

opportunity for everybody to come into Parliament.  -  
[Interruption.]    

Especially, the Hon. Dinesh Gunawardena should be 
the happiest here because we are doing exactly what his 

Report demanded. And also there has been continuous 

agitation by the masses that we should change the 

electoral system. Therefore, we are trying to reach a 
consensus. Some of the Hon. Members who are opposing 

this Bill, supported the Ward System with regard to the 

Local Government Elections when the Local Government 

Elections Act, No. 22 of 2012 was passed. -  
[Interruption.] We are trying to introduce a similar 

system for Provincial Councils, to have a member 

answerable to his electorate, and also to enhance women 

participation.  

Therefore, Hon. Speaker, I do not see any reason as to 

why these Members are agitating today. They have no 
basis. With regard to the allegations  that I am trying to 

bring in Amendments at the Committee Stage, Sir, this 

Bill deals with Provincial Councils election system and 

thereby I am entitled, in terms of the Standing Orders, to 
bring in whatever  Amendments during the Committee 

Stage.  Therefore, I respectfully urge all the Hon. 

Members of this House to support this Bill where the 

voter gives priority to the person, not to money, and do 
away with this preferential voting system, which is 

detrimental to the masses. -[Interruption.]  

Finally, Sir, I thank you for giving me this opportunity 

and I will answer all queries made by the Hon. Members 

at the end of the Debate. 

Thank you, Hon. Speaker. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

භඑ ලං ථහ ලං යගේන ලං අසථහ ලං හදගේන. ලං රුණහයරහ ලං රු ලං

භගේත්රීතුභගේරහ ලංහඩි ලංහගේන. ලං[හකෝහ ලංිරරී ප] ලංWhy do you not sit 
and allow me to speak? You all are Hon. Members.  ඊහේ ලං
විඳසතඹ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංභගේත්රීරු ලංළිරිසත ලංඇවිල්රහ ලංභඑ ලංහ ප ලං

ළන ලංරුණු ලංඉදිරිඳ ජ ලංශහ. ලං ලං ලංI have brought it to the notice of 
the Government. I discussed this with the Elections 
Commissioner and the other relevant parties. It can come 

before Parliament; it is not necessary to have the authority of 
the Provincial Councils. That Ruling I have given.  At 12 o’ 
clock, we have agreed that it will be taken up -  

අඳඑ ලං අද ලං දල් ලං 12.00එ ලංහ ප ලංළන ලං හච්ඡහ ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලං
රු ලංහකමණී ලංහරසකුහම ලංභගේත්රීතුභහහම ලංඳළවළදිලි ලංිරරීභ ලංයගේන. ලංඊඑ ලං
ඳසහ  ලංරු ලංබහහේ ලංළඩ ලංඑයුතු ලංසිේධ ලංහගේන ලංඕනෆ. 

 
ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භභ ලං තභයි ලං හ ප ලං අධීසතණ ලං කමටුහේ ලං

බහඳික. ලං හ ප ලං Amendments අඳඑ ලං ෙේහේ ලං නළවළ. ලං හන ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතසත ලං තභයි ලං අඳඑ ලං ෙේහේ. ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළන ලං
හච්ඡහ ලං හනසය ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යපු ලං ෙ ලං

ළරැදියි. ලං තමුගේනහගේහ  ලං හභසඑද ලං හ ප ලං අධීසතණ ලං කමටු ලං ඳ ජ ලං
හශ ? ලංෙහවභ ලංන ප, ලංඒ ලංකමටු ලංනළත ලංරැස ලංයරහ ලංහ ප ලංහටු පඳත ලං ලං
විබහ ලංයරහ ලංනළත ලංෙගේන ලංිරඹගේන. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ලංඳසත ලංනහඹ ලංරැසවීහ පදී ලංරු ලංඇභළිකතුභහ ලංභක ලංහච්ඡහ ලං
යරහ ලං අළි ලං න්යණඹසත ලං ිෂමු. ලං රු ලං හහවබඳඹ ලං යඹුසතළල්ර ලං
භගේත්රීතුභහ ලංථහ ලංයගේන. ලං[හකෝහ ලංිරරී ප] 

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆේ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංසිඹලු ලංඋඳහදස ලංරඵහ ලං ජ ලංඵ ලංඔඵතුභහඑ ලං
ප්රහල ලං ශහ. ලං රුණහය ලං අඳඑ ලං දළනගේන ලං ඒහ ලං table යගේන. ලං
නීිකඳිකතුභහහම ලංලිඹභනසත ලංිකහඵනහ ලංන ප, ලංනීිකඳිකතුභහ ලංඅු භළිකඹ ලං

දීරහ ලංිකහඵනහ ලංන ප ලංරුණහය ලංඒ ලංtable යගේන. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ලංඒ ලංඅලය ලංහරහඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ප. ලං ලං[හකෝහ ලංිරරී ප] 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I rise to a point of Order. 

Hon. Speaker, I would like to bring to your notice 
Standing Order No. 56 which states,  I quote: 

“Any amendment may be made to a clause, or clauses may be 

deleted or new clauses may be added, provided the same be relevant 

to the subject matter of the Bill, and be otherwise in conformity with 

the Standing Orders.” 

All these Amendments deal with the Provincial 

Councils Elections (Amendment) Bill. Therefore, I can 
bring in any Amendment in terms of the Standing Orders 

in line with Provincial Councils elections.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ලං දළගේ ලං points of Orders හසඩසත ලං දුගේනහ. ලං අද ලං  ලං 12.00එ ලං
අග්රහභහතයතුභහ ජ ලංෙසත ලංහ ප ලංළන ලංහච්ඡහ ලංයගේන ලංඅඳඑ ලංපුළුගේ. ලං

දළගේ, ලංප්රධහන ලංඑයුතු ලංආය පබ ලංහගේන ලංඕනෆ. ලං 

  
ගු ඩවහ අශප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභඑ ජ ලංසුළු ලංඅසථහසත ලංහදගේන. ලං ලං 

හ ප ලංහභහනය ලංහයණඹසත ලංවිධිඹඑ ලංරු  ලංයගේන ලංෙඳහ. ලං ඊහේ ලං

ඔඵතුභහ ලං ඉදිරිළිඑ ලං රු ලං බහනහඹතුභහහගේ ලං  ලං ව ලං  ලං රු ලං
අභළිකතුභහහගේ ලං ප්රලසන ලං ය ලං සිටිඹහ, ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලං ඳනත ලං
ළිබඳඵ ලං -ඊහේ ලං අහේ ලං අහ ජ ලං ිකබුණු ලං ෙ- ලං ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං අදවස ලං

විභසීභසත ලං ය ලං ිකහඵනහද ලං ිරඹරහ. ලං රු ලං බහනහඹතුභහ ලං  ලං ඒඑ ලං
ිරසිභ ලංඋ ජතයඹසත ලංදුගේහගේ ලංනළවළ. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ,-[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු ඩවහ අශප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භඑ ලං අගේ ලං යගේන ලං හදගේන. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳශමුහිෂ ලං හයණඹ ලං හභඹයි. ලං හ ප ලං ළිබඳඵ ලං ලං
නීිකඳිකයඹහ ලං විසිගේ ලං ඔඵතුභහ ලං දළු  ජ ලං යරහ ලං ිකහඵනහ ලං න ප, ලං ලං

ඔඵතුභහහම ලංකීභ ලංතභයි ලංඒ ලංළිබඳඵ ලංහ ප ලංබහ ලංදළු  ජ ලංිරරීභ. ලංඒ ලං
ලිළිඹ ලංළිබඳඵ. ලං ලං 

හදළිෂ ලංහයණඹ ලං හභඹයි, ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලංහ ප ලං අදහශ ලං

ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහහේ ලං බහඳිකයඹහ ලං තභයි ලං රු ලං
හකමණී ලං හරසකුහම ලං භගේත්රීයඹහ. ලං හකමණී ලං හරසකුහම ලං භගේත්රීයඹහ ලං
ඉතහ ලං කීහභගේ ලං ිරඹනහ, ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලං ිරසිසත ලං ආාශි ලං
අධීසතණ ලංහය ලංබහහේ ලංහච්ඡහඑ ලංහවෝ ලංඅු භළිකඹඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලං

හරහ ලංනළවළ ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංඵයඳතශ ලංත ජ ජඹසත. ලං [ඵහධහ ලංිරරීභසත] ලං
ඇයි ලං  ලං නළවළ ලං ිරඹගේහගේ? ලං  ලං රු ලං අභළිකතුභහ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං
හඳසහයසගේදු ලංවුණහ- ලං 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංථහනහඹනතුභිෂ, ලං elections including Presidential, 
Parliamentary, Provincial Councils, Local Authorities.   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලං ඒ ලං ළිබඳ ජතහ. ලංThere is no argument on that. 

That Ruling I have given. 
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ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අහනසත ලං හයණඹ ලං හභඹයි. ලං භභ ලං
හභතුභගේරහඑ ලංභතසත ලංයගේන ලංළභළිකයි, ලංෙදහ ලංදවඅඑන ලංආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංඋහේ ලංහනළල්රහ ලංවළගේදෆහේ ලං පභත ලංශහ ලං
ිරඹරහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංභතද ලංෙදහ? ලංභතද, ලංදවඅඑන ලංආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලංාහලෝධනඹ ලං පභත ලංයපු ලංවළටි? ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

දවඅඑන ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංහහනන ලංහසඑ ලං
අළි ලං විඳසතහේ ලං ව ටිහේ. ලං උහේ ලං 9.30එ ලං හටු පඳත ලං  ලං හනළල්රහ ලං
වළගේදෆහේ ලං5.00එ ලංඡගේදඹ ලං ජතහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

දළගේ ලංරු ලංභගේත්රීතුභගේරහ ලංහඩි ලංහගේන. ලංභභ ලංදළගේ ලංහදඳසතඹඑභ ලං

ගේ ලංදුගේනහ. ලංවිඳසතහේ ලං ලංpoints of view, I understand. 

අද ලං ඳසත ලං නහඹඹගේ ලං අභළිකතුභහ ලං භක ලං හච්ඡහ ලං ශහභ ලං
ෙතුභහ ලංඅලය ලංප්රිකගභ ලංහඹසදයි. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

ඊහේ ලංයහ්රිහේ ලංෙතුභහ ලංහඳසහයසගේදුසත ලංවුණහ, ලංඳසත ලංනහඹඹගේ ලං
වමුහරහ ලං හච්ඡහ ලං යන ලං ඵ. ලං නමු ජ ලං දළගේ ලං හ ප ලං ළඩ ලං එයුතු ලං
යහන ලං ඹගේන ලං ඕනෆ. ලං That I cannot stop. හ ප ලං ආණ්ඩුහේ ලං

විහදඹසත. ලංභඑ ලංඒ ලංන ජගේන ලංඵරඹසත ලංනළවළ. ලං ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං ලංBut 
I will make sure that you will get an opportunity to discuss 
with the Prime Minister. If there is any issue that has got to 

be sorted out, I am sure he will be able to come out with 
some compromise. We will go ahead with the work.  

 
ගු මශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංහවසතඑග ලංඅේපුවහකම ලංභවතහ. 

This is the last point of Order. Then, we have to go 

ahead. 
 

ගු මශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හභභ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං
බහහේ ලංභභ ජ ලංඉගේනහ. ලංහකමණී ලංහරසකුහම ලංභළිකතුභහ ලංබහඳිකතුභහ ලං

වළටිඹඑ ලං ඒ ලං හය ලං බහහේදී ලං ිරේහ, ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
 පඵගේධහඹගේ ලංඅළි ලංහභතළන ලංහච්ඡහ ලංයරහ ලංළඩසත ලංනළවළ ලංිරඹරහ. ලං
ඒ ලංිෂහ ලංහ ප ලංpass යරහ ලංඹළේහ, ලංඳහගලිහ පගේතුහේදී ලංථහ ලංයරහ ලං
විහ ලං ගේන ලං ිරඹරහ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං  ලං ෙතුභහ ලං ෙහවභ ලංිරඹරහ ලං හ ප ලං

හටු පඳත ලංඹළේහ. ලංභභ ජ ලංඒ ලංහය ලංබහහේ ලංව ටිඹහ. ලංභභ ජ ලංහය ලං
බහහේ ලං සිටි ලං අසථහහේ ලං හභතුභහ ලං බහඳිකතුභහ ලං වළටිඹඑ ලං ඒ ලංථහ ලං
ිරේහ. ලංඒ ලංන්ගේදු ලංඅයහන ලංතභයි- ලං ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Hon. M.A. Sumanthiran. 

[10.53 a.m.] 
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Speaker,  for the opportunity to 

speak on the Provincial Councils Elections (Amendment) 

Bill. - [Interruption.]  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 We will meet at 12.00.-[Interruption.]  You go ahead, 

Hon. Member.- [Interruption.]   
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is an important Bill that introduces a proportion, 30 
per cent of women candidates have to be nominated in the 
nomination paper that is submitted by any political party 
or by an independent group when they contest the 
Provincial Council Election. This is a very important 
issue that we have been talking about. When a Bill is 
debated in the House, any Member under Standing Orders 
can move Amendments at the Committee Stage,  
provided  notice is given before 12 noon. In fact, it is not 
necessary for the Government to do it. I can also move 
Amendments. Any Member has the right to move 
Amendments at  the Committee Stage, provided notice of 
those Amendments are given before 12 noon.  That is not 
a matter that can reasonably be taken up before an 
Oversight Committee.  

Nevertheless, we are now discussing an important 
principle of women's representation and this Bill is very 
progressive.  In that, it suggests not less than 30 per cent 
for women in the nomination papers. Although you 
nominate more than 30 per cent on the nomination paper, 
their representation is not ensured, because it is the way 
people vote. So 30 per cent on the nomination paper can 
never ensure even 10 per cent of representation by 
women. Therefore, I am glad that there is, before the 
House, notice by the Government of a Committee Stage 
Amendment which will ensure that at least 25 per cent of 
women will actually sit in the Provincial Council when 
that Provincial Council is constituted. The scheme has 
been developed. As we all know, for the Local 
Authorities Election Act there are two lists-[Interruption.] 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහ ලංරීික ලංප්රලසනඹසත ලංභතු ලංයනහ. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලංභගේත්රීතුභහ, ලංඔඵතුභහහම ලංරීික ලංප්රලසනඹ ලං
හභසසතද? 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හකමණී ලං හරසකුහම ලං භගේත්රීතුභහ ලං ෙභ ලං
ආාශි ලංඅධීසතණ ලංකමටුහේ ලංබහඳික. ලං- 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංpoint ෙ ලං ජතහ.  ලං 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං අද ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යන ලං ිරසිභ ලං
ාහලෝධනඹසත ලං කමටුඑ ලං ගිව ල්රහ ලං නළවළ. ලං අභළිකතුභහ ලං

හඳසහයසගේදුසත ලංරඵහ ලංදීරහ ලංිකහඵනහ, ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංකමටුහේ ලං
හගතහ ලංභතයි ලංළඩ ලංයගේහගේ ලංිරඹරහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අභළිකතුභහ ලං අද ලං ඔඵතුභහ ලං වමු ලං හනහ. ලං  ලං අභළිකතුභහ ලං  ලං ඒ ලං

හයණඹ ලං පඵගේධහඹගේ ලංථහ ලංයයි. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙහවන ප ලං ඒ ලං න ලං තුරු ලං හ ප ලං රු ලං බහහේ ලං ළඩ ලං එයුතු ලං
න ජගේන. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංබහහේ ලංළඩ ලංඑයුතු ලංන ජගේන ලංඵළවළ. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ලං නතුරු ලං රු ලං බහහේ ලං ළඩ ලං එයුතු ලං න ජගේන. ලං [ඵහධහ ලං

ිරරී ප] ලං 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ආාශි ලං අධීසතණ ලං කමටුඑ ලං ඹගේන ලං අලයතහසත ලං නළවළ. ලං ලං ලං
[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං  ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලංකමටුඑ ලං ඹගේන ලං අලයතහසත ලං

නළවළ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං හය ලං බහ ලං අසථහහේ ලං දී ලං ඕනෆභ ලං
ාහලෝධනඹසත ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලං  ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං 12.00එ ලං අඳඑ ලං ඒ ලං ළන ලං හච්ඡහ ලං
යගේන ලංපුළුගේ. ලංI know that. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හ ප ලංSectoral Oversight Committee  ෙඑ ලංගිව ල්රහ ලංනළවළ, ලං
රු ලංථහනහඹතුභිෂ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං භහ ලං දගේනහ. ලං I know that. ෙහවභ ලං අලයතහසත ලං නළවළ ලං
ිරඹනහ ලංහගේ. ලංහඳසහයසගේදුසත ලංවුණහඑ ලංෙහවභ ලංඅලයතහසත ලංනළවළ. ලං
[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං  ලංLet the Hon. Sumanthiran finish his speech. 

After that we can go ahead.  ඒ ලං ළන ලං අළි ලං 12.00එ ලං රු ලං

අභළිකතුභහ ලංෙසත ලංහච්ඡහ ලංයනහ. ලංWe will do that. I cannot 
postpone this. [Interruption.]  
 

[මම් අලවහථළම දී විඳක්ම  ගු මන්ත්රීලු ිළරිවක් වභළ ගර්භය 
මෆද  ඳෆමිණ මඝෝළ කරන්න  වශ.] 

[இச்ெந்ர்ப்தத்றல் றர்க்கட்ெற உதப்தறணர்கள் ெறனர் 

ெதரண்டதத்றன் த்றக்கு ந்து  மகரறட்டணர்.] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked into the 

Well of the House and created an uproar.] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sumanthiran, you may go ahead. 

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Speaker. I was saying that we passed 
into law an Amendment to the Local Authorities 
Elections Act just two weeks ago in which there was a 
scheme that was brought in whereby 10 per cent of 
women‟s names are nominated on the list for Wards, and 
not less than 50 per cent of names of women are 
nominated on the Proportional Representation list, which 
will then ensure that at least 25 per cent of women can 
actually sit in the Council that is constituted. -
[Interruption.] I am glad that in the Committee Stage 
Amendment that is being proposed there is not just a 
nomination of 30 per cent, but a scheme that will ensure 
actual representation of women of 25 per cent which is a 
very progressive move.-[Interruption.] 

I want to congratulate the Government for introducing 
this Amendment which goes beyond and ensures the 
objective of this Bill to ensure women‟s representation. - 
[Interruption.] The Hon. Members of Parliament who are 
disturbing my speech are obviously against women 
representation. -[Interruption.] So, this is against more 
than 50 per cent of the population of this country - more 
than 51 per cent of the voter population of this country is 
women. When the Government is bringing in an 
Amendment that  nominates 30 per cent women - 
[Interruption.] But now, a Committee Stage Amendment 
will ensure that at least 25 per cent, that is only less than 
half of the actual voter population, be ensured that they 
are elected and represented in the Provincial Councils. 
This is a very progressive move and we must laud the 
Government for doing that.  

In this Committee Stage Amendment, we also find 
that a consensus that has been reached by all political 
parties to introduce an electoral system called “Mixed 
Member Proportion,” whereby 60 per cent of the 
Members who are elected are elected from electorates 
and are able to be held accountable by their local 
electorates, and then to ensure proper representative 
democracy, a compensatory PR or 40 per cent, is brought 
in. So, the Committee Stage Amendment that has been 
placed before us confirms the number that has already 
been determined as the number of Members for each 
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Provincial Council. That determination was made as soon 
as the Provincial Councils were established by the 
Provincial Councils Elections Act.  -[Interruption.] 

His Excellency the President, at that time, made the 

Order with regard to the number of Members of each 

Provincial Council. Now, this Amendment seeks to take 

that number and find the 60 per cent and for 60 per cent 

of that number, the number of electorates are carved out. -

[Interruption.]  So that is an election promise that was 

made by His Excellency Maithripala Sirisena who won 

the Election, and all of those who lost the Election on the 

8th of January are standing in the Well of the House 

preventing the mandate of the people being reached. -

[Interruption.] That is a promise that was given -  one of 

the first promises that was given - by the victor at the 

January 8th Election that he will change the electoral 

system, so that there will be representatives who are held 

accountable to constituencies.  This is the introduction. In 

fact, just two weeks ago, an identical Committee Stage 

Amendment was moved and passed for the Local 

Authorities Elections Act, and a vote was taken. -

[Interruption.] Wards have already been demarcated for 

Local Authorities.  -[Interruption.] 

But for the Provincial Councils certainly - 

[Interruption.] Hon. C.B. Rathnayake is using 

unparliamentary language and hiding his face away from 

me. Why is he doing that?  If he wants to speak to me 

directly, he can speak to me. Hon. C.B. Rathnayake is 

using filth in the Well of Parliament and now he turns his 

face away.  

Sir, I was saying that this is an Amendment that has 
been accepted by everyone as a scheme of elections. In 

fact, the Joint Opposition‟s representatives in the Steering 

Committee of the Constitutional Assembly have also 

accepted the Mixed-Member Proportional System with 60 

per cent of constituency seats and 40 per cent of 

compensatory PR seats. Both your representatives in the 

Steering Committee have accepted this principle.   

I must thank the Hon. Udaya Gammanpila for 
invoking the jurisdiction of the Supreme Court in respect 

of the Twentieth Amendment and arguing that Provincial 

Councils are sovereign bodies. That has been your 

counsel‟s argument in the Supreme Court that it is not just 

only the Parliament, but each Provincial Council is a 

sovereign body. That has been your counsel's argument.  - 

[Interruption.] No, your counsel has argued that. That has 

been your position. So, we must thank the Hon. Udaya 

Gammanpila for arguing that the Provincial Councils are 

sovereign legislative bodies and I want to place on record 

our thanks to Hon.Udaya Gammanpila for establishing in 

the Supreme Court that Provincial Councils are sovereign 

legislative bodies. - [Interruption.] No, I am not lying. It 

is there in the Determination of the Supreme Court as 

your counsel's argument. So, it cannot be a lie. One takes 

it that your counsel made submissions to the Supreme 

Court on your instructions that Provincial Councils are 

sovereign legislative bodies. Therefore, it is your position 

and we welcome that - [Interruption.]  

Hon. Vasudeva Nanayakkara, you were a proponent, 

one who supported the Thirteenth Amendment and 

Provincial Councils being set up in this country. This is 

an Amendment that enhances - [Interruption.] අහේ ලං

ඹවළුහහගේ. ලං - ලං [Interruption.] This is an Amendment that 

has been widely accepted; this is an Amendment that has 

been accepted by your own representatives in the Steering 

Committee. - [Interruption.] Therefore, we believe that 

this change must take place and the people of this country 

must be able to have the same system of election for the 

Parliament, for the Provincial Councils and for Local 

Authorities. An identical system of election must be 

brought in. Therefore, there is actually no reason, - 

[Interruption.]  There is no issue.  He is talking to you. - 

[Interruption.] Have a look at my National Identity Card, 

Hon. Lohan Ratwatte. I was born in Jaffna. - 

[Interruption.] How do I know? That has to be done by a 

delimitation commission. - [Interruption.]  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහයරහ ලං දළගේ ලං ආනරඑ ලං ගිව ල්රහ ලං හඩිහගේන. ලං ඊඑ ලං

ඳසහ  ලං අළි ලං ථහ ලං ය ලං ිෂමු. ලං රුණහයරහ ලං හඩිහගේන. ලං The 
Hon. Prime Minister is here.  

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 

ආර්ථික ක යුතු නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர - தேசிய 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் தறற 

அமச்ெர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I will give you time to raise your point of Order once 

the Hon. Sumanthiran‟s speech is over. - [Interruption.] 
So, you will have to wait. - [Interruption.] 

 
ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 I find in the Committee Stage Amendments, a 

maximum period of six months has been prescribed for 

the delimitation exercise. - [Interruption.]  

It is there in the Committee Stage Amendment that a 

maximum period of six months is given for the 

delimitation exercise to be completed. - [Interruption.]  
So, the election can be held within a period of six months 
of the passage of this Bill. - [Interruption.]  
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Prime Minister, do you want to make a 

statement?  Hon. Members, please go back to your Seats. 

- [Interruption]. රුණහයරහ ලංආනරඑ ලංගිව ල්රහ ලංඉගේන. ලං
නළ ජන ප ලංථහ ලංයගේන ලංඵළවළ ලංහගේ. ලං 

 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 
ප්රතිඳත්ති ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெதம் மெற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதம்) 

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

Hon. Speaker, you have asked for a meeting - 

[Interruption.] Wait till one of the matters is decided.- 

[Interruption.]    
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Members, why do you not go to your Seats? This 
is Parliament. - [Interruption.]    

 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Speaker, you have suggested a Meeting of the 

Committee on Parliamentary Business. We have no 

objection to it. But, the Attorney-General will not be 
available till about 12 o‟clock. So, you can decide as to 

what we are going to do now.  We have two options.  One 

is, we will go on till 11.30 a. m., suspend the Sittings and 

wait for the Attorney-General to come. - [Interruption.]  
Wait a minute. Or else, you decide when you want to fix 

the Meeting of the Committee on Parliamentary Business. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, what we can do now is, we will let the Hon. M.A. 

Sumanthiran finish his speech.  

 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Yes, let him finish his speech and we can suspend the 

Sittings after that.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. We will suspend the Sittings once he finishes 

his speech.  
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

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

 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, do you want to raise any 

issue?  
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

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

Yes, Hon. Speaker. What I wanted to say is that the 

Hon. Sumanthiran is suggesting that the Provincial 
Councils are sovereign. But, there is nothing like that. 

How can he say that the Provincial Councils are 

sovereign? 
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I was not saying that. I was referring to the Hon. 

Udaya Gammanpila‟s position before the Supreme Court.  
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

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

How can Hon. Udaya Gammanpila say that? He 

cannot say that. 
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is recorded in the Determination of the Supreme 

Court that the Provincial Councils are - [Interruption.] 
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

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

How can the Hon. Udaya Gammanpila say that the 

Provincial Councils are sovereign? They are not 
sovereign.   

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I was thanking the Hon. Udaya Gammanpila for 
taking up that position in the Supreme Court.   

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිේලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

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

Hon. Udaya Gammanpila cannot take up the position 

that the Provincial Councils are sovereign.  
 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is his position.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sumanthiran, you finish your speech. Then, we 

will suspend the Sittings.  
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ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Okay, Sir. 

Now that we have referred to the Determination of the 

Supreme Court. - [Interruption.] Let me finish my speech.  

Sir, since we have referred to the Determination of the 

Supreme Court in respect to the Twentieth Amendment, I 
want to bring to the Hon. Speaker‟s notice that it 

concludes by saying, “The majority of this Court is of the 

view that Clauses 2, 3 and 4 of the Bill are inconsistent 

with Articles 3, 4, 12(1) and 14(1) of the Constitution.”  If 
it is violative of Article 3, then, they have held that the 

franchise - [Interruption.] The Supreme Court, in 

response to the Hon. Udaya Gammanpila‟s petition and 

Prof. G.L. Peiris‟s petition, has held that delaying 
elections to the Provincial Councils will violate the 

franchise of the people and gone on to say that Article 3 

of the Constitution is violated. - [Interruption.]  We will 

take the Kilinochchi water to Jaffna; do not worry about 
that. Kilinochchi water will be taken to Jaffna. -

[Interruption.]  The Determination of the Supreme Court 

says that Article 3 of the Constitution is violated, the 

franchise of the people is violated and franchise arises 
from sovereignty; necessarily, it says that the Provincial 

Councils exercise sovereignty of the people. We welcome 

that.   

But, there are no reasons given in this Determination 
and I was going to ask the Hon. Speaker that the 

jurisdiction the Supreme Court exercises in terms of 

Article 123 of the Constitution very specifically lays 

down that the Determination of the Supreme Court shall 
be accompanied by the reasons therefor.  

If it is difficult to ascertain the reasons from the 

Determination that has been sent, we need to inquire from 

the Supreme Court. This will be effective and your Ruling 
is that according to the Supreme Court Determination, the 

passage of this Bill requires approval by people at a 

referendum. -[Interruption.]  Nevertheless, we also need 

to take serious account of the fact that unless there is 
reasons given, it will not be possible for Parliament to 

make necessary adjustments. In Article 123(2)(c), the 

Constitution very specifically states, I quote:  

“whether such Bill or any provision thereof requires to be passed by 

the special majority required under the provisions of paragraph (2) 

of Article 84 and approved by the People at a Referendum by virtue 

of the provisions of Article 83, and may specify the nature of the 

amendments which would make the Bill or such provision cease to 

be inconsistent”.  

So, it is in the contemplation of the Constitution that 
the Supreme Court goes into amendments that will take it 

out of the requirement of a special majority or the 

requirement of a referendum. The Hon. Attorney-General 

has placed before court certain suggested amendments to 
this Bill at the time the Bill was taken up for 

determination. But, I understand that the Supreme Court 

has not entertained that when Article 123 expressly 

confers the Supreme Court a duty to even indicate, by 

themselves to indicate to Parliament, what changes, what 
amendments, if any, that will take it out of the 

requirement of a referendum.  

Now, in this Determination, apart from the fact that no 

reasons are given for their Determination, they have 
merely stated that two judges hold this view and one does 

not hold that view, without even identifying who and it 

does not say why that one judge has disagreed. We have 

had Determinations, particularly the Determination on the 
Thirteenth Amendment to the Constitution when several 

judges gave their reasons. Four have held one view; other 

four held another view and the ninth judge held a separate 

independent view. All of those are rich jurisprudence of 
this country. But, here in respect of a very serious issue, it 

is unfortunate that reasons have not been given, and 

amendments have also not been considered. So, I grant 

that Parliament cannot interfere with the judicial 
functions and the functions given to the Supreme Court in 

respect of Bills and what has been communicated must be 

honoured, and the Government has taken the step not to 

proceed with this.  

But that places Parliament in a difficult situation, 

because Parliament has to ascertain, Parliament must 

know what the objectionable Clause is, -[Interruption.] 

how it is to be amended and the present Amendment, the 
Committee Stage Amendment that is before Parliament 

today, is the exact Committee Stage Amendment that this 

Parliament passed by a simple majority just two weeks 

ago in respect of the Local Authorities. Therefore, it is my 
submission to this House that these Amendments at 

Committee Stage do not require the attention either of the 

Oversight Committee or any other approval. But, since 

the Hon. Prime Minister has now said that there can be a 
discussion among party leaders with regard to what 

changes they would desire to these Committee Stage 

Amendments, we can also participate in that discussion 

and then proceed with this Bill thereafter.  

I thank you. -[Interruption.]  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Sitting is suspended till 12.00 p.m.    

 
රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්                                          

අ. භළ. 1.30  නෆලත ඳලත්ලන දී. 
அன்தடி அர்வு இமடறதத்ப்தட்டு, தற.த. 1.30 ලං றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்த.     

Sitting accordingly suspended till  1.30 p.m. and then resumed. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  රු ලං භගේත්රීරුිෂ, ලං  ලං අද ලං උදෆන ලං යන ලං රද ලං
හච්ඡහහේදී ලං දීගක ලංරුණු ලංිරව ඳඹසත ලං ඳළවළදිලි ලංය ලං  ජතහ. ලං ෙ ලං
ප්රලසනඹසත ලං තභයි ලං ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං අු භළිකඹ ලං  පඵගේධ ලං හයණඹ. ලං
ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං අු භළිකඹ ලං  පඵගේධහඹගේ ලං භඑ ලං නීිකඳිකතුභහහම ලං
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ඳහගලිහ පගේතු 

ලිඛිත ලංලිළිඹසත ලංරළබී ලංිකහඵනහ, ලංෙඹ ලංඅලයතහසත ලංහගේහගේ ලංනළවළ ලං
ිරඹරහ. ලං 

හදළිෂ ලං රුණ, ලං හභඹයි, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං

(ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළේතළ පඵග ලං 06 ලං හිෂ ලං දහ ලං අදහශ ලං
ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහ ලං හත ලං හඹසමුහරහ ලං ිකහඵනහ. ලං
ළේතළ පඵග ලං 06 ලං හිෂ ලං දහ ලං ෙඹ ලංඅු භත ලංයරහ ලං ිකහඵනහ. ලංඅද ලං දින ලං

හකමණී ලං හරසකුහම ලං භළිකතුභහඑ ලං ෙකී ලං හය ලං බහහේ ලං හගතහ ලං
present යගේන ලංිකබුණ ජ, ලංෙතුභහ ලංඒ ලංහරහහේ ලංව ටිහේ ලංනළික ලංිෂහ ලං
රු ලං රකී ලං තඹගධන ලංභගේත්රීතුභහ ලං ෙකී ලං හගතහ ලං ඉදිරිඳ ජ ලංශහ. ලං ඒ ලං

අු  ලංඅදහශ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහඑ ජ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලං
විභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංහඹසමු ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

හභතළන ලංිකහඵන ලංළඑලු, ලං ාහලෝධන ලං ඉදිරිඳ ජ ලංයරහ ලංනළවළ ලං

ිරඹන ලංහයණඹයි. ලං ලංෙදින ලංඋහේ ලංාහලෝධන ලංඉදිරිඳ ජ ලංයනහ ලංකමසත ලං
ිරසිභ ලංද ලංාහලෝධන ලං ලංඅදහශ ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහඑ ලං
ගිව ල්රහ ලං නළවළ. ලං ඉිකගේ ලං භභ ලං ව තුහ, ලං හ ප ලං හයණහ ලං තුන ලං
තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ඳළවළදිලි ලං යගේන. ලං  ලං විඳසතඹඑ ලං ඇික ලං සිඹලුභ ලං

ප්රලසන ලං ව ලං ළඑලු ලං  පඵගේධහඹගේ ලං හච්ඡහ ලං යගේන ලං ඊහේ ලං රු ලං
භගේත්රීතුභගේරහ ලං ඇවිල්රහ ලං භහ ලං මුණ ලං ළසුණහ. ලං ිරසිභ ලං ළයදීභසත ලං
හභතළන ලංහරහ ලංනළික ලං ඵ ජ, ලංනීතයු කර ලං ෙභ ලංඑයුතු ලංසිදුහරහ ලං

ිකහඵන ලංඵ ජ ලංභභ ලංරු ලංභගේත්රීතුභගේරහඑ ලංඳවදරහ ලංහදනහ. ලං ලං 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභහ ජ ලං හච්ඡහඑ ලං වබහගි ලං
වුණහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ලංරු ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලංභළිකතුභහ ජ ලංහච්ඡහඑ ලංවබහගි ලං

වුණහ. 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංවිභල් ලංවීයාල ලංභළිකතුභහ. 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංනීිකඳිකතුභහ ලං හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳ ජ ලං
ාහලෝධනඹ ලං ඳශහ ජ ලං බහගේව  ලං අු භළිකඹඑ ලං හඹසමු ලංිරරීභ ලං අලය ලං
ගේහගේ ලංනළත ලංිරඹරහ ලංලිඛිත ලංඉදිරිඳ ජ ලංය ලංිකහඵනහ ලංන ප ලංඒ ලංලිළිඹ ලං

හ ප ලංබහ ලංවමුහේ ලංිරඹහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංඔඵතුභහඑ ලංපුළුගේද? 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හභසසතද? 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නීිකඳිකයඹහ ලංහ ප ලං පඵගේධ ලංතභගේහම ලංභතඹ ලංදසතහ ලංිකහඵන ලං
ලිළිඹසත ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං ඔඵතුභහඑ ලං ඒ ලං බහත ලං යරහ ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංිරඹගේන ලංපුළුගේද? 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ලංඒ ලංභව ලං හල් පතුභහ ලං භඟිගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලං

ඒ ලං අලය ලං නළවළ. ලං හභහනයහඹගේ ලං ඔඵතුභගේරහඑ ලං ෙහවභ ලං
අවිලසහඹසත ලංිකහඵනහ ලංන ප ලංභඑ ලංඒ ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලං
අභහතයතුභහඑ ලං ෙව ලං ලිළිහේ ලං ළිඑඳත ලං භහ ලං ශක ලං ිකහඵනහ. ලං  ලං භඑ ලං ඒ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංපුළුගේ. 

 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ ලං ළන ලං විලසහඹ ලං ිකබුණහ. ලං ඒ ලං දසිගේ ලං ද ලං අඩු ලං වී ලං
හන ලංඹනහ. ලංඒ ලංිෂහයි ලංභභ ලංහභහවභ ලංඅවගේහගේ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහඑ ලං ෙහවභ ලං හගේන ලං පුළුගේ. ලං ළඩි ලං හදහනකුඑ ලං ෙහවභ ලං

නළවළ. ලංඒඑ ලංභසත ලංනළවළ. 
 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ ලංදගේහගේ ලංනළවළ, ලංහ ප ලංසිඹලුහදනහහමභ ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අහනසත ලං ප්රලසනඹ ලං තභයි ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතඑ ලං ඩහ ලං තුගේ ලං ගුණඹසත ලං විලහරයි, ලං ඇවිල්රහ ලං ිකහඵන ලං

ාහලෝධන. ලංඅලු ජභ ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලංතභයි ලංහ ප ලංෙගේහගේ. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, ලංවරි. ලංඒ ලංභභ ලංිරඹගේන ප. ලං 
 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙහවභ ලං ෙඑ ලං උහවිඹඑ ලං ඹගේන ලංකමිෂසුගේඑ ලං ිකහඵන ලං අයිිකඹ ලං
නළික ලංයරහ- 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහයරහ ලං හඩිහගේන. ලං ඒ ලං ළන ලං අළි ලං ථහ ලං ශහ. ලං අද ලං
ඳසත ලංනහඹ ලංරැසවීභඑ ලංවබහගි ලංවුණහ; ලංඒ ලංළන ලංථහ ලංශහ. ලං ලං ලං ලං 

 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංහකමණී ලංහරසකුහම ලංභගේත්රීතුභහ ලංථහ ලංයගේන. 
 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යන ලං

ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං ඳසත ලං විඳසත ලං වළභ ලං හදනහභ ලං ෙතු ලං හරහ ලං
අු භළිකඹසත ලං හදනහ. ලං නමු ජ ලං අළි ලං ිෂගහේල ලං ය ලං ිකහඵන ලං ඳන ජ ලං

හටු පඳත ලං හනසහයි, ලං හ ප ලං ාහලෝධන ජ ලං ෙසත ලං ෙගේහගේ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඉිකගේ ලං හ ප ලං Sectoral Oversight Committee 
ෙහසත ලං හ ජරුභසත ලං නළවළ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං Sectoral Oversight 

Committee ෙඑ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශහභ ලං ෙව  ලං
ගේිකරඑ ලංඅළි ලංෙක ලංහරහ ලංඅු භත ලංයනහ. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, ලංඔඵතුභහ ලංිරඹන ලංෙ ලංභභ ලංළිබඳගේනහ. ලං 
 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳහ ජ ලං ිකබුණ ලං ගේිකරඑ ලං ඩහ ලං හඵසහවෝ ලං

හනස ලං ාහලෝධන ලං තභයි ලං හනළල්රහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ඉිකගේ ලං හ ප ලං ලං
Sectoral Oversight Committee ෙහගේ ලං ප්රහඹෝතනඹසත ලං ලං

ිකහඵනහද? ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහහම ලං බහඳික ජහඹගේ ලං  ලං ිකහඵන ලං Sectoral Oversight 

Committee ෙහගේ ලංඒ ලංළිබඳහන ලංිකහඵනහ. ලං 
 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ, ලංඒ ලංඳන ජ ලංහටු පඳත. ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංළිබඳහන ලංිකහඵනහ. ලං 
 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං  පඵගේධ ලං නළික ලං  ලංාහලෝධන ලං හසඩසත ලං
තභයි ලංහ ප ලංිකහඵගේහගේ. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ලංඉදිරිඳ ජ ලංයන ලංාහලෝධන ලංදහ ජ ලංSectoral Oversight 
Committee ෙඑ ලංගිව ල්රහ ලංනළවළ. ලං 

 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගිව ල්රහ ලංනළික ලංෙ ලංඇ ජත. ලං 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භඑ ලංඅලු ජ ලං පප්රදහඹසත ලංඇික ලංයගේන ලංඵළවළ, ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ. ලං
ඒ ලංයගේන ලංඅභහරුයි. ලං 

 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
භභ ලංතමුගේනහගේහ  ලංිරඹන ලංෙ ලංළිබඳගේනහ. ලංනමු ජ ලංSectoral 

Oversight Committee ෙහගේ ලංඇික ලංප්රහඹෝතනඹ ලංහභසසතද? 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං හනභ ලං ප්රලසනඹසත. ලං භභ ලං සථහය ලං ිෂහඹෝ ලං අු  ලං ්රිඹහ ලං
යගේන ලංඕනෆ. 

 

ගු ගළමිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

හභසසතද ලංප්රහඹෝතනඹ? ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංබහනහඹතුභහ. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අද ලං ඳසත ලං නහඹ ලං රැසවීහ පදී ලං දිහගේස ලං
ගුණගධන ලංභළිකතුභගේරහ ලංවබහගි ලංහරහ ලංහ ප ලංප්රලසන ලංඅගේ ලංය ලං
 ජතහ. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ලං ලංඒ ලංප්රලසන ලංඅගේ ලංය ලං ජතහ. ලං 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Now, it is over. Let us start the Debate.  
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංනහභල් ලංයහතඳසත ලංභළිකතුභහ ලංථහ ලංයගේන. ලංඊඑ ලංඳසහ  ලංඅළි ලං

විහදඹ ලංආය පබ ලංයනහ. ලං 
 

ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අහේ ලං හකමණී ලං හරසකුහම ලං භගේත්රීතුභහ ලං
ිරඹගේහගේ, ලං Sectoral Oversight Committee ෙඑ ලං ආපු ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතඑ ලංඩහ ලංවහ ජඳසිගේභ ලංහනස ලංඅගථඹසත ලංාහලෝධනලිගේ ලං
හදන ලංඵ. ලංඒ ලංළිබඳඵ,- 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාහලෝධන ලංතභයි,- 

 
ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංාහලෝධන ලංළිබඳඵ ලංහනසහයි ලංප්රලසනඹ ලං
ිකහඵගේහගේ; ලං ාහලෝධන ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ලං ළිබඳඵ ලං හනසහයි ලං

ප්රලසනඹ ලංිකහඵගේහගේ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංබහනහඹතුභහ. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහය ලංබහ ලං අසථහහේදී ලං ාහලෝධන ලං
හහනන ලං හසඑ ලං නීිකඳික ලං හදඳහගතහ පගේතුහේ ලං ිෂරධහරිහඹසත ලං ලං

හභතළන ලංිෂරධහරිගේහම ලංකුටිහේ ලංඉගේනහ. ලංෙතුභහ ලංඅඳඑ ලංඅලය ලංනීික ලං
උඳහදස ලංහදනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලංමීශකඑ, ලංරු ලංඅජි ජ ලංපී. ලංහඳහගයහ ලංභළිකතුභහ. 

 
[අ.බහ. ලං1.36] 

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ති නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - மின்ெலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලංළද ජ ලංවිහදහේදී ලංථහ ලංයගේනඑ ලං
රළබීභ ලං තුඑසත ලං ලහඹගේ ලං රනහ. ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං

විේරවීඹ ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත, ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං1988 ලංඅා ලං
2 ලංදයන ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලංඳනත ලංාහලෝධනඹ ලංිරරීභ ලංළිබඳඵ ලං
හ ප ලංහච්ඡහ ලංතුශ ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ,- ලං ලං[ඵහධහ ලංිරරීභසත] 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හභසසතද ලංඔඵතුභගේහම ලංpoint of Order ෙ? 
 
ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහම ලංනභ ලංවගේ ලංයරහ ලංසුභගේිකයගේ ලං
භගේත්රීතුභහ,- 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළගේ ලං ඒ ලං ප්රලසනඹ ලං ඉයයි. ලං All that is over. ඔඵතුභහඑ ලං ථහ ලං
යගේන ලංභභ ලංහනභ ලංඅසථහසත ලංහදගේන ප. 

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භහම ලං අසථහ ලං තුශ ලං භඑ ලං ඵහධහසත ලං

නළික ලංථහ ලංයගේන ලංඅහලඹ ලංරළබිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹහ ලං භභ ලංවිලසහ ලං
යනහ. ලං 

හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං හඵසහවසභ ලං ඳළවළදිලිභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං

ඡගේද ලං විභසී ප ලං ක්රභහේදඹ ලං ළිබඳඵ ලං විඹ ලං තුශයි ලං ිකහඵගේහගේ. ලං හ ප ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංහරහ ලංිකහඵන ලංෆභ ලංාහලෝධනඹසතභ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලං
විභසී ප ලංක්රභහේදඹ ලං ාහලෝධනඹ ලංිරරීභ ලං ළිබඳඵ ලං හඹෝතනහයි ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ. ලංෙිෂහ ලං හභභ ලංඳන ජ ලං හටු පඳත ලංඅදහශ ලංආාශි ලං

අධීසතණ ලංහය ලංබහඑ ලංහඹසමු ලංශහ. ලංඅද ලංඋදෆන ලංවගේ ලංවුහණ් ලං
ෙහවභ ලං හඹසමු ලංහශ  ලං නළවළ ලංිරඹහ. ලං අහේ ලං රු ලං හවසතඑග ලං අේපුවහකම ලං
භගේත්රීතුභහ ලං හඳගේහ ලං දුගේනහ, ලංෙහර ලං හඹසමු ලංශ ලංඵ. ලංඳසු ලං අහේ ලං

හය ලං බහ ලං හගඹහරඹ ලං විසිගේ ලං හඳගේහ ලං දුගේනහ, ලං හභභ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහඑ ලංහඹසමු ලංහසඑ ලංරහ ලං
ඵරහ, ලංඅදහශ ලංහගතහ ලංද ලංඅද ලංදින ලංරු ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංය ලං

ඇික ලං ඵ. ලං ඒ ලං අු  ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ ලංහඵසහවසභ ලං ඳළවළදිලි ලං
හඳහනනහ, ලංහභභ ලංමුල් ලංහඹෝතනහ, ලංමුල් ලංහටු පඳත, ලංරහ ලංඵරහ ලං
ිකහඵන ලං ඵ. ලං අද ලං හය ලං බහ ලං අසථහඑ ලං හඹෝතනහ ලං විලහර ලං

ප්රභහණඹසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හරහ ලං ිකහඵන ලං ඵ ලං ඇ ජත. ලං මීඑ ලං සුභහන ලං
හදඑ ලං ලිගේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං -ඒ ලං ිරඹගේහගේ ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ, ලං
නය ලංබහ, ලංභව ලංනය ලංබහ ලංවහ- ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලංක්රභහේදඹඑ ලංඅළි ලං

හභහරභ ලංඒ ලංමුල් ලංඳනතඑ ලංතයභසත ලංහනස ලංව ලංක්රභහේදඹසත ලංඉදිරිඳ ජ ලං
යන ලං හසඑ ලං හ ප ලං විහයෝධඹ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං වුහණ් ලං නළවළ. ලං හභසද, ලං ඒ ලං
හරහහේ ලං ඒ ලං අලයයි ලං ිරඹහ ලං සිතූ ලං ිෂහ. ලං හ ප ලං හරහහේ ලං
හේලඳහරිෂ ලංහයණහ ලංභත ලංතභයි ලංහ ප ලංවිහයෝධඹ ලංඅයහන ලංෙගේහගේ. ලං

ෙහවභ ලංනළික, ලං ෙදහ ලං නළිකව ලං විහයෝධඹ ලං අද ලං හසහවසභද ලං ෙගේහගේ? ලං
හදහසතභ ලංෙභ ලංමුර ලංධගභඹ; ලංෙභ ලංත ජ ජඹ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලංමුල් ලංඳනතඑ ලංාහලෝධන ලංඉදිරිඳ ජ ලං

යගේන ලං යතඹඑ, ලං විඳසතඹඑ ලං හවෝ ලං ඕනෆභ ලං රු ලං භගේත්රීයහඹකුඑ ලං
අයිිකඹ ලංිකහඵනහ. ලංඒහ ලංමුල් ලංඳනහ ජ ලංවිඹ ලංඳයහඹ ලංතුශඑ ලංඇතුශ ජ ලං
න ප, ලංඒහ ලංරහ ලංඵළලිඹ ලංයුතුයි; ලංඡගේදඹඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංශ ලංයුතුයි. ලංඒ ලං

හහමභ ලංහය ලංබහ ලංඅසථහහේදී ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේනහ ලංව ලංාහලෝධන ලං
ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහරඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශ ලං යුතු ලං ඵඑ ලං
සථහය ලං ිෂහඹෝර ලං නළවළ. ලං ඒ ලං  පප්රදහඹසත ලං හනසහයි. ලං ෙහවභ ලං

යරහ ජ ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ප්රහහඹෝගි ජ ලං නළවළ. ලං ඒ ලං අු  ලං රු ලං
නීිකඳිකතුභහ ලං විසිගේ ලං දුගේ ලං උඳහදස ලං ඳරිදි ලං යසථහු කරබහඹ ලං
ඳරීසතහ ලං ය, ලං හභහනය ලං ඵලවතයහඹගේද, ලං තුහනගේ ලං හදිරගේද, ලං

තුහනගේ ලංහදසත ලංව ලංතනභත ලංවි හයණඹසත ලංඕනෆද ලංිරඹන ලංහයණහ ලං
ළන ලං ඳභණයි ලං ඔඵතුභහ ලං රහ ලං ඵළලිඹ ලං යුතු ලං ගේහගේ, ලං හ ප ලං රු ලං ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං ඒ ලං ාහලෝධන ලං අු භත ලං යනහ ලං න ප. ලං අු භත ලං
හනසයනහ ලංන ප ලංඒ ලංප්රලසනඹ ලං ලංෙතළිෂගේ ලංඉයයි. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඒ ලංහහමභ ලංහභසසතද ලංඅද ලංහ ප ලංිකහඵන ලං
විහයෝධඹ? ලං  ලංහ ප ලං යහේ ලං සිඹඹඑ ලං 53සත ලංහච්  ලංහගේතහගේඑ ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංආඹතන ලංතුශ, ලං ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංතුශ, ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතුශ ලංිෂසි ලං

 ලංිෂහඹෝතනඹසත ලංිකබුහණ් ලංනළවළ. ලංහ ප ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංඳදන ප ලං
හච්  ලංහේලඳහරන ලංාසෘිකඹ ලංතුශ ලං ලංඅහේ ලංයහේ ලංහගේතහගේඑ ලං ලංඒ ලං
ිකබුණු ලං ලංිෂහඹෝතනඹ ලංනීිකහේ ලං්රිඹහදහභඹ ලං ලංවයවහ ලංඅව කම ලංය ලංිකබුණහ. ලං

හ ප ලංයහේ ලංවිිෂලස ඹහයරුගේහගේ ලංඵලවතයඹසත ලං ලංහගේතහගේ. ලංහ ප ලං
යහේ ලං  ලං නීිකඥ ලං ෘ ජන්හේ ලං ඉගේහගේ ලං ඵලවතයඹසත ලං හගේතහගේ. ලං හ ප ලං
යහේ ලං  ලංනදය ලං ෘ ජිකහේ ලං ඉගේහගේ ලංඵලවතයඹසත ලංහගේතහගේ. ලං හ ප ලං ලං
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යහේ ලං ණහධිහරී ලං ෘ ජිකහේ ලං ඉගේහගේ ලං ඵලවතයඹසත ලං හගේතහගේ. ලං ලං

ඵලවතයඹසත ලං ලංහගේතහගේ ලංනළික ලංෙභ ලංෘ ජිකඹයි ලං ලංිකහඵගේහගේ. ලං ලංඒ, ලං
ඉාජිහගේරු ලං ෘ ජිකඹ ලං ඳභණයි. ලං හ ප ලං යහේ ලං ාගධනඹඑ ලං හ ප ලං යහේ ලං
යහතය ලං ඳරිඳහරනඹ ලංතුශ, ලං හ ප ලං යහේ ලං හඳෞේලි ලං අාලහේ ලං ඳරිඳහරන ලං ලං
්රිඹහදහභඹ ලංතුශ ලං ලංහගේතහගේ ලංඅද ලංන්යණ ලං ලංගේනහ; ලංළද ජ ලංන්යණ ලං

ගේනහ. ලං හ ප ලං යහේ ලං  ලං න්යණ ලං ළනීභඑ ලං අලය ලං දසතතහඹ, ලං
කුරතහඹ, ලංඳරිණතබහඹ ලංහ ප ලංයහේ ලංහගේතහගේඑ ලංිකහඵනහ. ලංෙභ ලං
ිෂහ ලංඹථහගථහදී ලංල්ඳනහ ලං ලංහශස ජ ලංහ ප ලංෆභ ලංහේලඳහරන ලංන්යණ ලං

ගේනහ ලං  ලං ුවඹභ ලං - ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහහේ, ලංඳශහ ජ ලං  ලං බහහේ, ලංනය ලං
බහහේ, ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ- ලං හගේතහගේ ලං අඩු ලං ණහගේ ලං  ලං සිඹඹඑ ලං
ඳණවසත ජ ලං සිටීභ ලං අලයඹයි. ලං නමු ජ ලං ඒ ලං වහ ලං ඹහ ලං යුතු ලං  ලං භසත ලං

ිකහඵනහ. ලං  ලං ඒ ලං වහ ලං  ලං අලය ලං යන ලං මලි ලං ළිඹය ලං වළටිඹඑ ලං අළි ලං
ප්රහහේීයඹ ලං බහ, ලංනය ලං බහ, ලංභව ලංනය ලංබහ ලං  ලංවයවහ ලංහ ප ලං බහර ලං
අිෂහගඹහඹගේ ලංහගේතහගේ ලංසිඹඹඑ ලංවිසි ලංඳවසත ලංිෂහඹෝතනඹ ලංශ ලං

යුතු ලං  ලං න ලං  ලං ඵඑ ලං  ලං ව ලං අිෂහගඹ ලං ප්රිකඳහදන ලං ව ත ලං ව ලං නීිකඹසත ලං
ඳළහනේහ. ලංහ ප ලංඳන ජ ලංහටු පඳහත ජ ලංඇ ජහ ජ ලංෙභ ලං ලංප්රිකඳ ජිකඹභයි. ලං
ෙදහ ලං ඒ ලං ප්රිකඳ ජිකඹඑ ලං විරුේධ ලං වුහණ් ලං නළික ලං අඹ ලං අද ලං හසහවසභද ලං ලං
විරුේධ ලං හගේහගේ? ලං  ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හභභ ලං හඹෝතනහ ලං

 පභත ලංවුණු ලංවිඑ ලංඊශකඑ ලංඳ ජන ලංඳශහ ජ ලංබහේ ලංසිඑ ලංහගේතහගේඑ ලං
සිඹඹඑ ලං විසිඳව ලං ිෂ ලංහඹෝජිත ජ ජඹසත ලං රළහඵනහ ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ. ලං හ ප ලං ඉතහභ ලං ප්රිකීයලි, ලං හඳයටුහමී, ලං ඉතහභ ලං ලං

ළද ජ, ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ආඩ පඵය ලං  ලං හගේනඑ ලං පුළුගේ ලං ලං ලං ලං
විධිහේ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත. ලං හභළිෂ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හන ලං  ලං ෙගේනඑ ලං රළබීභ ලං ළන ලං අළි ලං  ලං ආණ්ඩුසත ලං

වළටිඹඑ ලංආඩ පඵය ලංහගේනඑ ලං ලංඕනෆ. 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහසේඨහ ලංලහඹගේ ලංසිඹඹඑ ලංවළඑකු ජ, ලං
භහු ඳහික ලංිෂහඹෝතනඹ ලංවළටිඹඑ ලං ලංසිඹඹඑ ලංවතබඳවකු ජ ලංලහඹගේ ලං
අළි ලංහඹෝතනහ ලංය ලංිකහඵනහ. ලංවළඵළයි ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලං
හයණඹ ලං ළිබඳඵ ලං  ලං 60:40 ලං අු ඳහතඹ ලං  ලං ෙගේහගේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං

භළිකයණඹඑ ලං අළි ලං හතෝයහ ජ ලං අු ඳහතඹ ලං භතයි. ලං හභභ ලංක්රභහේදඹ ලං
තුශ ලංයහේ ලංප්රධහන ලංඳසත ලංහහමභ ලංසුළුතය ලංඳසතරඑ, ලංසුළු ලංතහික ලංවහ ලං
සුළු ලං ආකම ලං ණ්ඩහඹ පරඑ ජ ලං  ලං අලය ලං හධහයණ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං

රළඵනහ. ලං ලංෙභ ලංිෂහ ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලං60:40 ලංඅු ඳහතඹ ලං ලං
සුදුසු ලං අු ඳහතඹසත; ලං තගහු කර ලං අු ඳහතඹසත; ලං  ලං මීඑ ලං ලිගේ ලං අළි ලං
ළිබඳ ජ ලං අු ඳහතඹසත. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං හ ප ලං 60:40 ලං අු ඳහතඹ ලං හඑ ජ ලං

හවසයි ලංිරඹන ලංහයණඹ ලංළන ලංිරඹගේනඑ ලංඅලයයි. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅද ලංඋහේ ලංභතඹසත ලංඉදිරිඳ ජ ලංවුණහ, ලංහ ප ලං
වයවහ ලංභළිකයණ ලංල් ලංදහගේන ලංඋ ජහව ලංයනහ ලංිරඹහ. ලං ලංඅ 

ද ලං හ ප ලං ළිබඳඵ ලං විහයෝධඹ ලං ඳහන ලං රු ලං භගේත්රීතුභගේරහඑ ලං භභ ලං
හඵසහවසභ ලං ඳළවළදිලි ලං ිරඹගේනඑ ලං ළභිකයි, ලං හභභ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳ ලංහ ජ ලං හඹෝජිත ලං ාහලෝධනහේ ලං 5.(8) ලං ගේිකහේ ලං හභඹ ලං
ඳළවළදිලි ලංවගේ ලංය ලංිකහඵන ලංඵ. ලංහභඹ ලංතභයි ලං ලංඉතහභ ලං ලංළද ජභ ලං

හයණඹ ලං ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං"සීභහ ලංිෂගණඹ ලංහසකමගේ ලංබහ ලං
විසිගේ ලංහභභ ලංඳනත ලං ලං්රිඹහ ජභ ලංන ලංදින ලංසිඑ ලංභහ ලංවඹ ලංහරඹසත ලං
ඇතුශත ලංහභභ ලංගේිකහේ ලං ලංඳශමු, ලංහදන ලංව ලං ලංතුගේන ලංඋඳගේික ලං ලං

ප්රහය ලංසකීඹ ලංකීභ ලංවහ ලංයුතු ප ලංඉටු ලංයු  ලංරළබිඹ ලංයුතු ලංඹ." ලංිරඹහ ලං
ෙව  ලං ිකහඵනහ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං  ලං  ලංඅහේ ලං හඹෝතනහ ලං දහහලි ලං ලං
භළිකයණ ලංල්දහගේන ලංහනසහයි; ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංය ලංණනහසත ලං

හන ලං ඹගේනඑ ලං හනසහයි; ලං  ලං භහ ලං වඹසත ලං ඇතුශත ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං
අගේ ලංයගේනයි. ලංඅහේ ලංවිඳසතහේ ලංරු ලංභගේත්රීතුභගේරහඑ ලංඅලය ලං
න ප, ලංඒ ලංහරඹ ලංඅඩු ලං ලංයගේන, ලංහ ප ලංභහ ලංවඹ ලං ලංභහ ලංවතය ලංදසතහ ලංඅඩු ලං

යගේන ලංඅළි ලංසදහන ප. ලංෙභ ලංිෂහ ලංෙතුභගේරහ ලංව තනහ ලංන ප ලංඅළි ලංහ ප ලං
අනගේතඹඑ ලංල් ලංදහගේන ලංවදනහඹ ලංිරඹහ ලංඒ ලංළයදියි. ලංඅළි ලංෙහවභ ලං
යගේහගේ ලං නළවළ. ලං අඳඑ ලං අලය ලං ගේහගේ, ලං හ ප ලං සිඹලුභ ලං ඳශහ ජ ලං
බහර ලං - ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං නහේභ- ලං  ලං භළිකයණ ලං අලු ජ ලං ක්රභඹඑ ලං ලං

ඳ ජගේනඑයි. ලං නළ ජන ප ලං හභඹ ලං ්රිඹහ ජභ ලං යගේනඑ ලං  ලං අවුරුදු ලං
ඳවසත ලං ඹනහ. ලං හ ප ලං ප්රිකීයලි ලං ළිඹය ලං ්රිඹහ ජභ ලං ිරරීභඑ ලං අවුරුදු ලං
ඳවසත ලංල්ත ලංහනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහභඹඑ ලං

විරුේධ ලංවීභඑ ලංිරසිභ ලංහව තුසත ලංනළවළ. ලංෙභ ලංහරඹ ලංභහ ලංවඹසත ලංළඩි ලං

න ප, ලංඅළි ලංභහ ලංවතයසත ලංයගේන ප. ලංඒ ලං පඵගේධහඹගේ ලංඅඳඑ ලංිරසිභ ලං
ප්රලසනඹසත ලංනළවළ. ලංඒ ලංතභයි ලංඅහේ ලංෙකතහ. ලංඔඵතුභගේරහ ලංළභළික ලං
න ප, ලංඅඳඑ ලංෙභ ලංෙකතහඑ ලං ෙගේන ලං පුළුගේ. ලංෙතහසඑ ලං අඳඑ ලංහ ප ලං
ඳන ජ ලංහටු පඳත ලංඒභික ලං පභත ලංය ලංගේන ලංපුළුගේ. ලංඒයි ලං

අළි ලංහඹෝතනහ ලංයගේහගේ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං හ ප ලං භළිකයණඹ ලං අසීකමත ලං ල් ලං
දභගේන ලං උ ජහව ලං යනහ ලං ිරඹරහ ලං භවරුගේ ලං අතය ලං අදවසත ලං

ිකබුණහ. ලං අළි ලං ෙහවභ ලං යගේහගේ ලං නළවළ. ලං අඳඑ ලං ෙහවභ ලං යගේන ලං
වුභනහකු ජ ලං නළවළ. ලං ෙහවභ ලං යගේන ලං අහේසතහකු ජ ලංනළවළ. ලං ඒ ලං
ළිබඳඵ ලංප්රිකඳහදන ලංඅළි ලංඇතුශ ජ ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලංඅලය ලංන ප, ලංභහ ලං

වඹ ලං හරඹ ලං භහ ලං වතය ලං දසතහ ලං අඩු ලං යගේන ලං පුළුගේභ ලං
ිකහඵනහ. ලං රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒ ලං හහමභ ලං 60:40 ලං අු ඳහතඹ ලං
ආයසතහ ලංය ලංළනීභ ජ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංතුශ ලංසිඹඹඑ ලං25 ලංඅිෂහගඹ ලං

හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹකු ජ ලං අළි ලං හ ප ලං තුබඳගේ ලංවික ලංයනහ. ලං ඹ ප ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලං භගේත්රීරු ලං 60සත ලං සිටිනහ ලං න ප, ලං හ ප ලං අලු ජ ලං
භළිකයණ ලංක්රභහඹගේ ලංඳසහ  ලංඒ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංතුශ ලංඅභ ලංලහඹගේ ලං
භගේත්රීරිඹගේ ලං15කු ජ ලංඉගේනහ. ලං 

භභ ලං ආඩ පඵය ලං නහ, ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ළන. ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං සිටින ලං හ ප ලං රු ලං භගේත්රීතුකමඹගේරහ ලං දළන ලං උ ජ, ලං
ප්රහහඹෝගි ලං හේලඳහරනහේ ලං හඹහදන ලං භගේත්රීතුකමඹගේරහ. ලං නමු ජ, ලං

හ ප ලං භනහඳ ලං ක්රභහේදඹ ලං හසඳභණ ලං දුසය ලං ක්රභඹසතද, ලං හ ප ලං භනහඳ ලං
ක්රභහේදඹ ලං තුශ ලං හගේතහගේඑ ලං හභසන ලං තය ප ලං දුසත ලං ළවළඑ ලං විඳිගේන ලං
හනහද, ලංහ ප ලංභනහඳ ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංහගේතහඑ ලංඉසයවඑ ලංඹගේන ලං

ිකහඵන ලං අභහරු ප ලං හභසනහද ලං ිරඹරහ ලං ඔවුගේ ලං අ ජ ලං දළකීහභගේ ලං
දගේනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං යහේ ලං සිටින ලං දළන ලං උ ජ ලං

හගේතහගේඑ ලං අිෂහගඹ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතන ලං
තුශ ලං ්රිඹහ ජභ ලං ගේනඑ ලං අලය ලං යන ලං නීිකඹ ලං හ ප ලං තුබඳගේ ලං අළි ලං
වළදුහ. ලංික ලංහදඑ ලංලිු යි ලංෙඹ ලංඅළි ලංවළදුහේ. ලංෙහවභ ලංන ප, ලංඅළි ලං

ඳශහ ජ ලංබහඑ ලංඒ ලංක්රභහේදඹ ලංබහවිත ලංිරරීභ ලංළන ලංහභතුභගේරහ ලංදළගේ ලං
විහයෝධඹ ලං ඳහගේහගේ ලං කුභන ලං හව තුසත ලං ිෂහද ලං ඹගේන ලං භඑ ලං න ප ලං
හ ජරු ප ලං ගේන ලං ඵළවළ. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං
හගේතහගේහම ලං අිෂහගඹ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං අඳඑ ලං අලය ලං ගේහගේ ලං

ඳශහ ජ ලංබහ ලංතුශ ලංඳභණසත ලංහනසහයි. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං මීශක ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ත ලං අවුරුදු ලං
ඳවිරගේ ලං ඳ ජ ලං නහසඑ ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං භගේත්රීරුගේ ලං

225හදනහහගේ ලංවතහයගේ ලං ඳාගුසත ලං -අඩු ලං ණහගේ ලං 56සත- ලං හගේතහ ලං
භගේත්රීරිඹගේ ලං ගේන ලං ඕනෆ. ලං අළි ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ෙළිෂ ලං
ත ජ ජඹසත ලංඇික ලංය ලංගේන ලංඕනෆ. ලං ඒ ලංතභයි ලං අහේ ලං අහේසතහ. ලං

හභසසතද, ලංඒහසත ලංිකහඵන ලංඅහධහයණභ? ලංහ ප ලංහගේතහගේහම ලං
අයිිකඹ ලංළිබඳඵ ලංප්රලසනඹසත ලංහනසහයි. ලංහ ප ලංහධහයණ ජඹ ලංළිබඳඵ ලං
ප්රලසනඹසත. ලංඅඳඑ ලංපුළුගේද, ලංහගේතහගේ ලංඹඑඳ ජ ලංය ලංහන ලංඉගේන? ලං

ඇයි, ලංඅඳඑ ලංහධහයණ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹඑ ලංඉඩ ලංහදගේන ලංඵළරි? ලං
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං හ ප ලං සිඹඹඑ ලං 25 ලං හගේතහ ලං
ිෂහඹෝතනඹ ලංඅිෂහගඹ ලංිරරීභ ලංළයදියි ලංිරඹරහ, ලංඅහධහයණයි ලංිරඹරහ ලං
වුරු ලං වරි ලං ිරඹනහ ලං න ප, ලං ඒ ලං ඹථහගථඹ ජ ලං හනසහයි, ලං ඒ ලං

හධහයණ ජ ලංනළවළ. ලංඅද ලංඅළි ලංීව ජ ලංගේහගේ ලංහගේතහගේඑ ලංභ ලංතළන ලං
ිකහඵන ලං භහතඹයි ලං ිරඹන ලං හයණඹ ලං භහ ලං හ ප ලං අසථහහේදී ලං
විහල හඹගේ ලංිරඹගේන ලංඕනෆ. ලං 

 
[මම් අලවහථළම දී ආණ්ු  ඳක්ම  කළන්තළ මන්ත්රීහු පුල  ු

ප්රදර්නය කරමින් නෆඟී සිටියශ.] 
[இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ஆளுங்கட்ெறப் ததண் உதப்தறணர்கள் சுமனரக 

அட்மடகமபக் கரட்ெறப்தடுத்றரத ளந்து றன்நணர்] 

[At this stage, Lady Members of the Government stood up 

displaying placards.] 
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ඳහගලිහ පගේතු 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං හඵසහවසභ ලං ඳළවළදිලි ලං ිරඹගේන ලං
ඕනෆ, ලං හ ප ලං  ලං යහේ ලං හගේතහගේඑ ලං ිකහඵන ලං ලසතිකඹ ලං ළන. ලං මුළු ලං
හරෝහඹගේභ ලංඳශමු ලංඅභළිකතුකමඹ ලංබිව  ලංහශ  ලංඅහේ ලංයඑ. ලංසිරිභහහෝ ලං

ඵණ්ඩහයනහඹ ලංභළිකිෂඹ ලංඒ ලංආදගල ජ ලංනහඹ ජඹ ලංහ ප ලංයඑඑ ලංතුගේ ලං
තහසත ලං රඵහ ලං දුගේනහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං  ගේද්රිහ ලං කුභහයතුා ලං භළිකිෂඹ ලං
හදතහසත ලං හ ප ලං යහේ ලං විධහඹ ලංතනහධිඳික ලං ධුයඹඑ ලංඳ ජ ලං වුණහ, ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ. ලං ලංවළඵළයි, ලංඅහනහඑ ලංඅහේ ලංයහේ ලංබි ප ලංභේඑහ ප ලං
හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ඒ ලං අයුරිගේ ලං තවවුරු ලං යගේන ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං
හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ඳළ ජහතගේ ලං අළි ලං ඉගේහගේ ලං ඳහිරසතහනඹඑ ජ ලං

ඳවබඳගේ; ලං අළි ලං ඉගේහගේ ලං ඇෂසකිෂසතහනඹඑ ජ ලං ඳවබඳගේ. ලං ඒ ලං අු  ලං
හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ඳළ ජහතගේ ලං අළි ලං ඉගේහගේ ලං හරෝහේ ලං ඉතහභ ලං
ඳවශ ලං තළන. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං මීශක ලං

ඳහගලිහ පගේතුහේදී ජ ලං වතහයගේ ලං ඳාගු ජ ලං හගේතහ ලං
ිෂහඹෝතන ජඹසත ලං අළි ලං තවවුරු ලං යගේන ලං අලයයි. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං හ ප ලං ාහලෝධනඹ ලං ප්රිකීයලී ලං
ාහලෝධනඹසත; ලංළද ජ ලංාහලෝධනඹසත. ලංහ ප ලංාහලෝධනඹ ලංභඟිගේ ලං

භව ලං හඳසහශසහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං සථහඳනඹ ලං නහ. ලං අළි ලං
ඉසතභිෂගේභ ලං න ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං යරහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං
ඳ ජනහඹ ලං ිරඹන ලං හයණඹ ලං ිරඹකමගේ ලං භහ ලං නතය ලං නහ. ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඅු ය ලංදිහනහඹ ලංභළිකතුභහ. 

 
[අ.බහ. ලං1.47] 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං විහල හඹගේභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං

විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළිබඳඵ ලං භහ ලං වඑ ලං අදවස ලං
කීඳඹසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභඑ ලං ඔඵතුභහ ලං අසථහ ලං රඵහ ලං දීභ ලං ළිබඳඵ ලං
හඵහවවිගේභ ලංසතුිකගේත ලංනහ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅහේ ලංයඑ ලංග ලංිරහරෝමීඑය ලං65,610සත ලං

ිකහඵන, ලං කමලිඹන ලං 20එ ලං ආගේන ලං තනවනඹසත ලං සිටින ලං යඑසත. ලං
වළඵළයි, ලං අළි ලං භෆත ලං හරහේ ලං හ ප ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං සිිකඹභ ලං හද ලං
ඵළලුහභ ලං අඳඑ ලං හඳහනනහ, ලං තනහධිඳිකයණඹසත ලං ඳළළ ජවහ, ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹසත ලං ඳළළ ජවහ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹසත ලං ඳළළ ජවහ, ලං  ලං උතුරු-භළද, ලං නළ ලංහකනව ය, ලං ඵයමු ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවහ, ලං ඌ, ලං භධයභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං

භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවහ, ලං දකුණ, ලං ඵසනහව ය ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භළිකයණඹ ලංඳළළ ජවහ ලංිරඹරහ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංආගේන ලං
ලහඹගේ ලං  ජතහභ ලං ය ලං ඳවසත ලං ඇතුශත ලං භළිකයණ ලං අඑසත ලං ශ්රී ලං

රාහහේ ලංඳළළ ජහනහ. ලංඒ ලංයඑසත ලංවළටිඹඑ ලං ජත ජ, ලංතනතහහම ලං
ඳළ ජහතගේ ලං ඵළලු ජ ලං ිරසිහ  ජභ ලං සුදුසු ලං -හඹෝය- ලං ත ජ ජඹසත ලං
හනසහයි. ලංඒ ලංිෂහ ලංවිහල හඹගේභ ලංඅළි ලංල්ඳනහ ලංශ ලංයුතු ලංිකබුණහ, ලං
හ ප ලංභළිකයණ ලංප්රභහණඹ ලංඅඩු ලංය ලංගේහගේ ලංහසහවසභද ලංිරඹරහ. ලංරු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලං තනහධිඳික ලං ධුයඹ ලං ිකහඵන ලං තහසතල් ලං
තනහධිඳිකයණඹ ලං ඳළළ ජහේවි; ලං භව ලං භළිකයණඹ ලං ෙ ලං දින ලං
ඳළළ ජහේවි; ලංඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංෙ ලං දින ලංඳළළ ජහේවි. ලං

වළඵළයි, ලං ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණරදී ලංහේලඳහරන ලංඋභනහ ලංවිසිගේ ලං
දිගිගේ ලංදිඑභ ලංෙශන ලංරද ලංසිිකඹභඑ ලංඅළි ලංව ය ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං විහල හඹගේභ ලං ආණ්ඩුසත ලං ඳළ ජහතගේ ලං

ඵළලුහස ජ, ලං හ ප ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ඩිගේ ලං ඩ ලං තළබීහ ප ලං

හසිඹසත ලංආණ්ඩුඑ ලංිකහඵනහ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං ලංඳසුගිඹ ලං

හරඹ ලං පුයහඑභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණරඑ ලං ආණ්ඩු ලං  ලං මුලවණ ලං
දුගේහගේ ලං ආණ්ඩුහේ ලං  පඳ ජලිගේ. ලං ආණ්ඩුහේ ලං හවන, ලං ආණ්ඩුහේ ලං
හේඳශ, ලංආණ්ඩුහේ ලංිෂරධහරිගේ, ලංආණ්ඩුහේ ලංඵරඹ, ලංආණ්ඩුහේ ලංභහධය ලං
වයවහ ලංතභයි ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹඑ ලංආණ්ඩුසත ලංවළභ ලංදහභ ජ ලං

මුලවණ ලංදුගේහගේ. ලං ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභහ ලංවහඹගේ ලංවඹඑ ලංවිටිගේ ලං
විඑ ලංභළිකයණ ලංඳළළ ජවීභ ලංඹ ප ලංහේලඳහරන ලංයහඳහයඹ ලංඳළ ජහතගේ ලං
ඵළලුහස ජ, ලං  ලං ඒ ලං හේලඳහරන ලං යහඳහයහේ ලං හභහජිඹගේහම, ලං ඒ ලං

හේලඳහරන ලං යහඳහයහේ ලං භළදිව ජ ලං වීහභගේ ලං ව ලං  පඳ ජලිගේ ලං ඒ ලං
භළිකයණ ලං එයුතු ලං යනහ ලං න ප, ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ඳළ ජහතගේ ලං
ඵරන ලංවිඑ ලංඒ ලංිරසිහ  ජභ ලංහධහයණ ලංනළවළ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං යඑ ලං පුයහභ ලං
ෙ ලංය ලංඳළළ ජවීභ ලංවහ ලංදයන ලංරද ලංප්රඹ ජනඹසත ලංිකබුණහ. ලංවළඵළයි, ලංඒ ලං

ප්රඹ ජනඹ ලං හ ප ලං න ලං විඑ ලං හශ්ර සඨහධියණහේ ලං න්යණඹසත ලං භත ලං
ඇිරබඳරහ ලං ිකහඵනහ. ලං රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒ ලං හශ්ර සඨහධියණ ලං
න්යණහේ ලං ළද ජහසඑ ලං ිකහඵගේහගේ, ලං ල් ලං ඉකු ජ ලං ව ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ලංභළිකයණඹ ලංල් ලංදළමීභ ලංළිබඳඵ ලංප්රලසනඹයි. ලංඒ ලංළන ලංතභයි ලං
ප්රලසන ලංයරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංවළඵළයි ලංල් ලංඉකු ජ ලංවීභඑ ලංහඳය ලංඳශහ ජ ලං
බහසත ලං විසුරුහ ලං වළරීභ ලං ළිබඳඵ ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලං ිරසිහ  ජභ ලං

ප්රලසන ලංයරහ ලංනළවළ. ලංඋතුරු ලංභළද ලංඳශහ ජ ලංබහහේ ජ, ලංඵයමු ලංඳශහ ජ ලං
බහහේ ජ, ලං  ලංනළහකනව ය ලංඳශහ ජ ලංබහහේ ජ ලංභළිකයණ ලංල් ලංදළමීභ ලං
ළිබඳඵ ලං තභයි ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලං න්යණඹසත ලං රඵහ ලං දීරහ ලං

ිකහඵගේහගේ. ලං රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලං අහේ ලං යහේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලංවහ ලං ඡගේද ලංක්රභඹසත ලංස ලං ශහ. ලංඅළි ලං දිගිගේ ලං දිඑභ ලං
හඳනී ලං සිටිහේ, ලං අහේ ලං යහේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංආඹතන, ලං ඳශහ ජ ලං බහ, ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංඹන ලංසිඹල්රඑභ ලංෙභ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹසත ලං  ලං හන ලං

ඒභ ලං හු හගේ. ලං  ලං දළගේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹඑ ලං ෙසත ලං ඡගේද ලං
ක්රභඹසත ලං ස ලං හසඑ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං ඳළයණි ලං ඡගේද ලං
ක්රභඹඑ ලං ඳ ජගේන ලං ඹන ලං ෙ ලං ඒ ලං තය ප ලං හඹෝය ලං ත ජ ජඹසත ලං

හනසහයි. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං න ලං ඡගේද ලං ක්රභඹසත ලං ස ලං ිරරීභ ලං අිකලඹ ලං
ළද ජ. ලං වළඵළයි ලං තනතහඑ ජ, ලං විඳසතඹසත ලං වළටිඹඑ ලං අඳඑ ජ ලං
හධහයණ ලං ළඹසත ලං ඳළන ලං නඟිනහ. ලං ඒ ලං හධහයණ ලං ළඹ ලං ඳළන ලං

නඟිගේහගේ ලං හ පයි. ලං හඵසහවෝ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතනර ලං ධුය ලං
හරඹ ලංඅහවෝසි ලංවුහණ්, ලං2015 ලංභහගතු ලං30 ලංන ලංදහ. ලං  ලං2015 ලංභහගතු ලං30 ලං
න ලං දහ ලං  ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංආඹතනර ලංහරඹ ලං අගේ ලං හරහ, ලං දළගේ ලං

2017 ලංළේතළ පඵග ලංභහඹඑ ජ ලංඇවිල්රහ ලංිකහඵනහ. ලංනමු ජ ලංආණ්ඩු ලං
තභ ජ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවහේ ලංනළවළ. ලං 

ආණ්ඩු ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං හනසඳළළ ජවීභඑ ලං හව තු ලං

හධ ලංවළටිඹඑ ලං-අබයගේතය ලංහේලඳහරන ලංරුණු ලංයසත ලංිකබුණ ජ- ලං
භහතඹඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං  ලං හශ , ලං "න ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං වහ ලං සීභහ ලං
ිෂගණඹ" ලංිරඹන ලංහයණඹ. ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංල් ලංදළමීභ ලං
වහ ලංදිගිගේ ලංදිඑභ ලංඋඳහඹෝගි ලංය ලංු  ලංරළබුහේ, ලං "සීභහ ලංිෂගණඹ" ලං

ිරඹන ලං හධඹ. ලං  ලං ඒ ලං ිෂහ ලං හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං වයවහ ජ ලං
හධහයණ ලං ළඹසත ලං ඳළන ලංනඟිනහ. ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං වයවහ ලං ඳශහ ජ ලං
බහ ලං භළිකයණඹ ජ ලං දින ලං හු සත ලං නළතු ලං ල් ලං ඹහවිද ලං ිරඹන ලං

හධහයණ ලංළඹ ලං ඳළන ලංනඟිනහ. ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලංඇතුහශ  ලං "භහ ලං
වඹසත ලං ඇතුශත ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං අගේ ලං ශ ලං යුතුයි" ලං ිරඹන ලං
හඹෝතනහ ලං ළේ ලං වී ලං ිකහඵනහ ලං ිරඹහ ලං භහ ලං ව තනහ. ලං  ලං නමු ජ ලං මීඑ ලං

ලිගේ, ලංඅභහතයයඹහඑ ලංඅලය ලංඳරිදි ලංඒ ලංහ ලංරඹ ලංදීගක ලංය ලංළනීහ ප ලං
වළිරඹහසත ලං ිකබුණහ. ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං වහ ලං අලුහතගේ ලං අියඹහ නහ ලං
ිරරීහ ප ලං වළිරඹහසත ලං ිකබුණහ. ලං අද ලං ඒ ලංහරඹ ලං ෙඹ ලං භහ ලං වඹ ලං දසතහ ලං

අඩුහසඑ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං හරඹ ලං භහ ලං වඹ ලං දසතහ ලං අඩුහසඑ ලං
ිකහඵනහ ලං ඳභණසත ලං හනසහයි, ලං ඳසත ලං නහඹ ලං රැසවීහ පදී ලං
ෙකතහඑ ලංආහ, ලං සීභහ ලංිෂගණඹ ලංහර ලං ඳරිච්හේදඹ ලංභහ ලං වඹසත ලං
හු එ ලං භහ ලං වතයසත ලං දසතහ ලං අඩු ලං ිරරීභඑ ලං සදහන ප ලං ිරඹරහ. ලං රු ලං

ඇභිකතුභහ ලංඒ ලං ාහලෝධන ලං හ ප ලංහටු පඳතඑ ලංඇතුශ ජ ලංයහවි ලංිරඹහ ලං
භහ ලංව තනහ. ලංෙතහසඑ ලංිකහඵන ලංප්රලසනඹ ලංහ පයි. ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං
භළිකයණඹ ලං  ලං සීභහ ලං ිෂගණඹසත ලං ව ලං න ලං ඡගේද ලං ක්රභඹසත ලං ව ත ලං
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[රු ලංඅජි ජ ලංපී. ලංහඳහගයහ ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

ෙනහසඑ ලං ආගේන ලං ලහඹගේ ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවීභ ලං භහගතු ලං

භහඹඑ ජ ලං ිරේටු ලං හනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංෙකතහසත ලංරඵහ ලංදිඹ ලං යුතු ලංිකහඵනහ, ලංහනස ලං
තහසතණි ලං රුණු, ලං හන ජ ලං හන ජ ලං රුණු ලං හන ලං වළය ලං
දසතගේහගේ ලං නළතු ලං භහගතු ලං භහහේදී ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං

ඳළළ ජවීභඑ ලං අලය ලං එයුතු ලං සදහන ප ලං යන ලං ඵඑ. ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලං වහ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආභහතයයඹහ ලං විසිගේ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංප්රහලඹසත ලංශ ලංයුතු ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඊශකඑ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං සිඹල්හල්භ ලං
භළිකයණ ලංෙ ලං විඑ ලං ඳළළ ජවීභ ලං වහ ලං අළි ලං  ලං උ ජහවඹසත ලං දයගේන ලං
ඕනෆභ ලංිකහඵනහ. ලං ෙභ ලං වුභනහ ලං විසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං

ාහලෝධන ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං ඇතුශ ජ ලං ිකබුණහ. ලං ෙභ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලං තභ ලං  පභතවී ලංනළික ලංිෂහ ලං හභභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං තුහගේ ලං
භළිකයණ ලංඳභණසත ලංහනසහයි, ලංඒ ලංභක ලංත ජ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංකීඳඹ ලං

භළිකයණඹ ලංඳ ජගේන. ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංසිඹල්හල්භ ලංභළිකයණ ලංෙ ලං
විඑ ලංඳ ජනහ ලංන ප ලංඅළි ලංළභළිකයි. ලංඒ ලංිෂහ ලංඅඩුභ ලංතය ලංකමගේ ලංඉවත ලංකී ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං භක ලං ත ජ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං කීඳඹ ලං
භළිකයණ ජ ලංෙඑ ලංඳ ජගේන. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංෙසතහෝ ලං

ඳශහ ජ ලංබහ ලංසිඹල්හල්භ ලංභළිකයණ ලංමුළු ලංයහේභ ලංෙ ලංවිඑ ලංඳළළ ජවිඹ ලං
යුතුයි. ලංනමු ජ ලංභවය ලංඳශහ ජ ලං බහර ලංහරඹ ලංත ලං අවුරුදු ලං හදසත ලං
ළිෂ ලං දිගු ලං හරඹසත ලං ිකහඵන ලං ිෂහ ලං ඒ ලං වහ ලං ඹ ප ලං දුසයතහ ලං ඇික ලං

හගේන ලං පුළුගේ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං අඩුභ ලං ත ලංයකමගේ ලං ළිඹය ලං හදිරගේ ජ ලං
යහේභ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණ ලංඳ ජහ ලංඅගේ ලංශ ලංයුතුයි. ලං 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ෙඹ ලංලිගේ ලංහච්  ලංළරැේදසත. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. ලංලිගේ ලංහච්  ලංළරැේද ලංිෂළයදි ලංශ ලංයුතුයි. 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලංහල්රභ ලංඳඑගේ ලං ජහ ජ ලං 2008දී. ලං

වමුදහ ලං ිරලිහනසච්චිඹ ලං අල්රනහසඑ ලං ඡගේදඹසත; ලං මුරිකේ ලං
අල්රනහසඑ ලංඡගේදඹසත; ලංහතසේළිර ලංඅල්රනහසඑ ලංඡගේදඹසත. ලංහ ප ලං
ආෘිකහඹගේ ලංතභයි ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණර ලංවිෘිකඹ ලංිෂගභහණඹ ලං

වුහණ්. ලං ඒ ලං විෘිකඹ ලං දිගිගේ ලං දිඑභ ලං සිදු ලං වුණහ. ලං ඊඑ ලං ඳසහ  ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං 2012 ලං ඉගේ ලං හ ප ලං සිිකඹභ ලං ෙලුහ. ලං 2012 ලං ඉගේ ලං
නළත ලංනළත ලංහ ප ලංසිිකඹභ ලංෙලුහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංහ ප ලංවිෘිකඹ ලංිෂළයදි ලං

ශ ලං යුතුයි. ලං ඒ ලං විෘිකඹ ලං ිෂළයදි ලං යගේන ලං න ප ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලංඋතුරු ලංභළද, ලංඵයමු ලංවහ ලංනළ ලංහකනව ය ලංඳශහ ජ ලං
බහර ලං භළිකයණ ලං ඳ ජන ලං අසථහහේදී ලං අහනසත ලංසිඹලු ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ජ ලං විසුරුහ ලං වළය ලං ඒ ලං ඳශහ ජ ලං බහර ජ ලං භළිකයණ ලං ඳළළ ජවීභ ලං
වහ ලං එයුතු ලං ශ ලං යුතුයි. ලං ෙහ  ලං හනසභළික ලං න ප ලං අඩුභ ලං තයකමගේ ලං
ළිඹය ලං හදදී ලං -ඒ ලං ිරඹගේහගේ, ලං රඵන ලං අවුරුේද ලං ඇතුශත- ලං හ ප ලං
ඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණ ලංඳ ජහ ලංඅගේ ලංශ ලංයුතු ලංිකහඵනහ. ලං ලංරු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලංඅළි ලංවිහල හඹගේභ ලංඒ ලංඉල්ලීභ ලංයනහ. ලං ලං 

තනතහහම ලංඡගේද ලංඅයිිකඹ ලංරඵහ ලංදීභ ලං ලංවහ ලංහභගේභ, ලංහධහයණ ලං
ිෂහඹෝතනඹසත ලං රඵහ ලං ළනීභ ලං වහ, ලං ඳිකන ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං

ය ලං ළනීභඑ ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං භඟිගේ ලං දයන ලං
ප්රඹ ජනඹ ලංහවස ලංහහමභ, ලංවළඵළයි ලංඒඑ ලංමුහ ලංහරහ ලං  ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං
භළිකයණ ලං දින ලං හු ිරගේ ලං හතසය ලං ල් ලං දළමීභ ලං වහ ලං

තමුගේනහගේහ රහ ලං එයුතු ලං යනහ ලං න ප ලං ෙඹ ලං ළශළසතවිඹ ලං යුතු ලං
ිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං දළගේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං තුන ලං තභයි ලං

භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවීභඑ ලං ිෂඹකමත ලං ිකහඵගේහගේ. ලං වළඵළයි, ලං  ලංඅහේ ලං
යහේ ලං විලහරතභ ලං ඩහ ලං ළටීභ ලං ඇික ලං වී ලං ිකහඵගේහගේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං

ආඹතන ලං අගභණයවීභ ලං හව තු ලං හසඑ ලං හනයි. ලං ඳසුගිඹ ලං හරහේ ලං

හඩාගු ලංහයෝඹ ලංයහේත ලංවීහ පදී, ලංභවය ලංනයර ලංළබඳ ලංශ ලංඉ ජ ලං
ිරරීහ පදී ලංව ලංග්රහමීඹ ලංලහඹගේ ලංතනතහහම ලංවුභනහ ලංඉටු ලංවීභ ලංළිබඳඵ ලං
ප්රලසනහේදී ලං හභඹ ලං ඵරඳෆහ. ලං හභභ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතන ලං අවුරුදු ලං
හදඑ ලං ආගේන ලං හරඹසත ලං -අවුරුදු ලං හදඑ ජ ලං ඩහ ලං ළඩි ලං

හරඹසත- ලං අගභණය ලං වීභ ලං හව තු ලං හසඑ ලං හන ලං තනතහ ලං ළඑලු ලං
මුදහඹඑ ලංතනතහ ලංමුලවණ ලංදී ලං ලංිකහඵනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලං
භළිකයණ ලංඉසතභිෂගේ ලංඳළළ ජවිඹ ලංයුතු ලංිකහඵනහ. ලංරු ලංඇභිකතුභහ ලං

දළගේ ලං ප්රහල ලංශහ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවීභ ලං වහ ලං
ත ජ ලංරුණු ලංකීඳඹසත ලං පපගණ ලංශ ලංයුතු ලංිකහඵන ලංඵ. ලංඒ ලංතභයි, ලං
භවහනය ලං බහ ලංආඥහ ලං ඳනත, ලංනය ලං බහ ලංආඥහ ලං ඳනත, ලං ප්රහහේීයඹ ලං

බහ ලංඳනත ලංඹනහදී ලංඳන ජර ලංඅදහශ ලංහනස ප ලංසිදුය ලංත ලංයුතුයි ලං
ිරඹන ලංෙ. ලං ලංඒ ලංරුණු ලං11ළිෂ ලංදහ ලංළේ ලංයරහ ලංිකහඵනහ ලංන ප, ලං
හ ප ලං25ළිෂ ලංදහ ලංන ලංහසඑ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංිරරීභ ලංවහ ලං

අලය ලං න ලංරුණු ලං  පපගණ ලං නහ. ලං හභසද, ලං ළේ ලංිරරීහභගේ ලං
ඳසු ලං ික ලං හදසත ලංඇතුශත ලංඒ ලංරුණු ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං
ශ ලංයුතුයි. ලංෙඹ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලංිරරීභඑ ලංිෂඹකමත ලංහරඹ ලං
25ළිෂ ලං දහ ලං න ලං හසඑ ලං  පපගණ ලං නහ. ලං නමු ජ ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඊශක ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ළසිහයඹ ලං හඹදී ලං
ිකහඵගේහගේ, ලංඔසතහතෝඵග ලං03ළිෂ ලංදහඑ. ලංඒ ලංිෂහ ලංඅළි ලංිරඹහ ලංසිටිගේහගේ ලං
ළේතළ පඵග ලං 25 ලං - ලං ඔසතහතෝඵග ලං 03 ලං අතය ලං දින ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං

ළවිඹ ලංයුතු ලංඵයි. ලං 

ඳහගලිහ පගේතු ලං ළරහ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං
ඳළළ ජවීභ ලං වහ ලං  පපගණ ලං ිරරීභඑ ලං අලය ලං න ලං  රුණු ලං  ලං ටි ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශ ලං යුතුයි. ලං ඒහ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංිරරීහභගේ ලංඳසු ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංිකඹ ලංහරඹසත ලං

අඳඑ ලං අලය ලං නහ. ලං දළනඑභ ජ ලං ඳසත ලං නහඹ ලං රැසවීහ පදී ලං
ෙකතහඑ ලං ඇවිල්රහ ලං ිකහඵනහ, ලං විගතන ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
හනසළ පඵග 09ළිෂ ලං දහ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ලං වහ ලං

විහල  ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ළසිහයඹසත ලං ළගේන. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං ලං03ළිෂ ලංදහ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹඑ ලංඅදහශ ලං
රුණු ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලං ලංහශස ජ ලංඅඳඑ ලංඒහ ලං09ළිෂ ලංදහ ලං ලං

 පභත ලංය ලංගේන ලංරළහඵගේහගේ ලංනළවළ. ලංඒ ලංිෂහ ලංළේතළ පඵග ලං25 ජ, ලං
ඔසතහතෝඵග ලං03ළිෂ ලංදහ ජ ලංඅතය ලංදිනඹ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංළහ ලංහ ප ලං
භළිකයණඹඑ ලං අදහශ ලංඳන ජ ලං  ලං ලං ඉදිරිඳ ජ ලංයගේන ලංඕනෆ. ලං ඊඑ ලංඳසහ  ලං

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒහ ලං ළිබඳඵ ලං විහයෝධතහ ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං
අධියණඹඑ ලං ඹගේන ලං ිකඹ ලං හරඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ිකඹ ලං
හරඹ ලං09ළිෂ ලංදහ ලංන ලංහසඑ ලංඅගේ ලංනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංඔසතහතෝඵග ලං

09ළිෂ ලං දහ ලං න ලං හසඑ ලං වළිරඹහ ලං රළහඵනහ, ලං ඒ ලං ඳන ජරඑ ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඅු භළිකඹසත ලංරඵහ ලංගේන; ලංඔසතහතෝඵග ලං09ළිෂ ලංදහ ලං
ඒ ලංරුණු ලං  පපගණ ලං ය ලං ගේන ලං පුළුගේ ලං නහ. ලං ඵළරි ලං හරහ ජ ලං
වුරු ලං හවෝ ලං ඒ ලං රුණුරඑ ලං ෙහයව  ලං අධියණඹඑ ලං ගිහඹස ජ, ලං ඒ ලං

වහ ලංදින ලං21 ලංහරඹසත ලංඅලය ලංනහ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං
ෙහවභ ලං වුහණස ජ ලං ඔසතහතෝඵග ලං භහහේ ලං තුගේ ලං න ලං ිකහේ ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේදී ලං  ලංඒ ලංරුණු ලං  ලං පභත ලංය ලංත ලංවළිරයි. ලංඒ ලංිෂහ ලං

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඔසතහතෝඵග ලං09ළිෂ ලංදහ ලංහවෝ ලංඔසතහතෝඵග ලං
භ ලං තුගේන ලං ිකහේ ලං හවෝ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේදී ලං  ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණ ලං ඳළළ ජවීභ ලං වහ ලං ිකහඵන ලං සිඹලු ලං ඵහධ ලං ඉ ජය ලං

ළනීභ ලං වහ ලං අලය ලං ඉඩඩ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං ඔසතහතෝඵග ලං
භහහේ ලං 20ළිෂ ලං දහඑ ලං හඳය ලං ආණ්ඩුහගේ ලං හඳසහයසගේදුසත ලං ව ලං
ෙකතහසත ලං අලයයි, ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ප්රහලඹසත ලං අලයයි, ලං

ඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංඳළළ ජවීභ ලංවහ ලංිරසිදු ලංපග ලංඵහධහ ලංඇික ලං
හනසයන ලං ඵඑ. ලං ඒ ලං ළන ලං ආණ්ඩු ලං ෙකතහඑ ලං ආ ලං යුතු ලං
ිකහඵනහ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඇභිකතුභිෂ, ලංඔඵතුභහ ලංඒ ලංහඳසහයසගේදු ලංබහඑ ලංහදනහද? 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. ලංඅළි ලංඒ ලංවහ ලංඅලය ලංළිඹය ලංගේනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලං 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඔසතහතෝඵග ලංභහහේ ලංතුගේන ලංිකඹඑ ලං
හඳය ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලංවහ ලං ිකහඵන ලං ඵහධහගේ ලං ඉ ජ ලං

වුහණස ජ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතන ලං අගභනය ලං වීභ ලං හව තු ලං හසඑ ලං
හන ලංහ ප ලංඇික ලංවී ලංිකහඵන ලංළඑලු ලංව ලංහේලඳහරන ලංයහඳහය ලංළන ලං
තභගේහම ලං භතඹ ලං තනතහ ලං හත ලං හන ලං ඹගේන, ලං ආණ්ඩුඑ ලං තභගේ ලං

ළිබඳඵ ලංඋයහ ලංඵරගේන, ලංහේලඳහරන ලංයහඳහය ලංවළටිඹඑ ලංඅඳඑ ලංඅහේ ලං
භතඹගේ ලංළිබඳඵ ලංඋයහ ලංඵරගේන, ලංයඑ ජ ලංඉල්රහ ලංසිටින ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවීභ ලංඅිකලඹ ලංළද ජ ලංිරඹහ ලංභහ ලංව තනහ. ලං

මීඑ ලං හඳය ලං භළිකයණ ලං හසභහරිසතුභහ ලං අඳ ජ ලං භක ලං ඳළළික ලං
හච්ඡහදී ලංෙක ලංවුණහ, ලංෙතුභහඑ ලංඅලය ලංන ලංනීිකභඹ ලංහයණහ ලං
 පපගණ ලං ය ලං හදනහ ලං න ප ලං  ලං හදළ පඵග ලං 09 ලං ඡගේදඹ ලං ඳ ජගේන ලං
පුළුගේ ලංිරඹහ. ලං ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංෙතළනදි ලංඵහධහසත ලංවළටිඹඑ ලං

හඳගේහ ලංදුගේනහ, ලං ලංඅහඳස ලං(හභහනය ලංහඳශ) ලංවිබහඹ ලංඳඑගේ ලංළනීභ. ලං
ඊඑ ලංඳසහ  ලංතනහරි ලංභහහේ ලං06 ලංළිෂදහඑ ලංඵහධහසත ලංිකහඵනහ ලංිරඹහ ලං
ෙතුභහ ලං ප්රහල ලං ය ලං ිකබුණහ. ලං ඊඑ ලං ඳසහ  ලං ිකහඵගේහගේ ලංතනහරි ලං 13. ලං

නමු ජ, ලං තනහරි ලං 14 ලං නතහඳසාල් ලං උ ජඹ ලං ිකහඵනහ ලං ිරඹරහ ලං
ෙතුභහ ලං ප්රහල ලංය ලං ිකබුණහ. ලං ඒ ලංිෂහ ලං තනහරි ලං භහහේ ලං 20 ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවිඹ ලංවළිරයි ලංිරඹන ලංඅදවසත ලංිකහඵනහ. ලං

හසහවසභ ජ ලංඒ ලංදිනඹ ලංන්යණඹ ලංයගේන ලංඕනෆ ලංභළිකයණ ලංහසකමගේ ලං
බහ ලංවිසිු යි. ලංඒ ලංඅහේ ලංහගඹ ලංබහයඹසත ලංහනසහයි. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං සිිකඹභ ලං හද ලං ඵළලුහස ජ, ලං වරිඹඑ ලං

දින ලං හු  ලං අු  ලං හ ප ලං  පපගණ ලං හශස ජ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලං තනහරිර ලං ඳළළ ජවිඹ ලං වළිරයි. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒ ලංිෂහ ලං අළි ලං හභභ ලංඳන ජ ලං හටු පඳත ලංළිබඳඵ ලං
අධහනඹ ලං හඹසමු ලං යගේහගේ; ලං හභභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං

(ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං හනළවි ජ ලං ිකහඵන ලං ාහලෝධන ලං
ළිබඳඵ ලං අහේ ලං අධහනඹ ලං හඹසමු ලං යගේහගේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලං ළිබඳඵ ලං ිෂලසචිත ලං රුණු ලං වහ ලං ෙකතහඑ ලං

ඳළකමණීහභගේ ලංඳසුයි. ලං ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං ඔඵතුභහඑ ලං ත ලං විනහඩි ලං 4 ලං හරඹසත ලං
ිකහඵනහ. ලං 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හවසයි. ලංෙහ  ලංනළික ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංළිබඳඵ ලංිරසිදු ලං

පග ලංෙකතහසත ලං ලංනළික, ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංළිබඳඵ ලංිරසිදු ලං
අගේ ලං ිෂභනඹඑ ලං ෙගේහගේ ලං නළික ලං හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
වහ ලංවඹ ලංදීභඑ ලංහවෝ ලං දහඹ ජඹ ලංඳඹගේන ලංඅළි ලංසදහන ප ලංනළවළ. ලං ලං

ඊහේ ජ ලං  ලං අග්රහභහතයයඹහ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ප්රහල ලංශහ, ලංතනහරි ලං ලං
භහහේ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජන ලංඵ. ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලං
අභහතයයඹහහු  ජ ලං අළි ලං ඒ ලං ළන ලං විභහ ලං සිටිනහ. ලං ෙතුභහ ලං හ ප ලං

හභසහවසහ ජ ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංළිබඳතුයසත ලංදිඹ ලංයුතු ලංිකහඵනහ. ලං ලං

ාතුය, ලං සුනහකම ලං ත ජ ජඹගේ, ලං හන ජ ලං යනඹගේ ලං ළිෂ ලං වදිසි ලං ලං

ත ජ ජඹසත ලං ඇික ලං හනස ලංවුහණස ජ ලං - ලං ෙළිෂ ලං ත ජ ජඹසත ලං  ලං ලං ඇික ලං
වුහණස ජ ලං භළිකයණඹසත ලං ඳ ජගේන ලං ඵළවළ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං හඑ ජ ලං
ළිබඳගේන ලං පුළුගේ ලං හයණඹසත. ලං වළඵළයි, ලං ෙළිෂ ලං සහබහවි ලං
ආඳදහසත ලං  ලං සිදු ලං හනසහගේන, ලං හ ප ලං ිකහඵන ලං නීිකභඹ ලං ත ජ ජඹ ලං

ඇතුහශ  ලං තනහරි ලං භහඹ ලං ඇතුශත ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං
ඳළළ ජවීභඑ ලංඅලය ලංන ලංපග ලංඑයුතු ලංසුදහන ප ලංයන ලංඵ ලංආණ්ඩු ලං
ඳළ ජහතගේ ලංප්රහල ලංශ ලංයුතු ලංිකහඵනහ. ලංතනහරි ලංභහහේ ලංදී ලංඳශහ ජ ලං

ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවහඑ ලං ඳසහ , ලං ඊශක ලං ඹ ප ලං
හරඳරිච්හේදඹසත ලංඇතුශත ලංහ ප ලංඅලය ලංන ලංරුණු ලංටි ලං පපගණ ලං
හශස ජ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවිඹ ලං වළිරයි ලං ිරඹහ ලං භහ ලං

ව තනහ. ලං ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅඳ ලංහභභ ලංාහලෝධනඹඑ ලංවඹ ලං
හදගේහගේ ලං හයණහ ලංිරව ඳඹසත ලං ඳදන ප ලංයහනයි. ලං  ලං ෙසත, ලං හභභ ලං
ඡගේදඹ ලංක්රභඹ ලංහනස ලංිරරීභ. ලං 

ඊශකඑ, ලං ඔඵතුභහ ජ ලං දිගිගේ ලං දිඑභ ලං හඳනී ලං සිටි ලං හයණහ ලං න ලං
හසේඨහඹඑ ලංිෂහඹෝජිතඹහ ලං රළබීභ. ලං ඊශකඑ, ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං
අහවෝසි ලං වීභ. ලං ෙළිෂ ලං රුණු ජ ලං ෙසත ලං හභගේන ලං හ ප ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං
හනස ලංිරරීභ ලංවහ ලංදයන ලංප්රඹ ජනඹ ලංහමභ, ලංඅළි ලංළඩි ලංඵයසත ලංතඵහ ලං

ළරිරල්රඑ ලංරසත ලංයගේහගේ, ලංෙඹඑ ලංමුහ ලංවී ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණ ලං
ල් ලං දළමීභ ලං වහ ලං  ලං දයන ලං ප්රහඹෝඹසත ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං ෙඹ ලං
අ ජවරිගේන ලංඕනෆඹ ලංිරඹන ලංෙයි. ලංඒ ලංවහ ලංප්රඹ ජනඹසත ලංිකහඵනහ ලං

න ප ලංෙඹ ලංඅ ජ ලංවරිගේන ලංඕනෆඹ ලංිරඹන ලංෙයි. ලංවළඵළයි, ලංවහභ ලංඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවීභ ලංවහ ලංඅලය ලංන ලංඑයුතු ලංසදහන ප ලං
යගේන ලං ඕනෆ. ලං  ලං ෙළිෂ ලං සදහන ප ලං ිරරීභඑ ලං ආණ්ඩු ලං ඳළ ජහතගේ ලං

ෙකතහසත ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං ප්රහල ලං යනහ ලං න ප, ලං හ ප ලං
ාහලෝධනඹගේඑ ලං අහේ ලං ඳහගලසඹ ලං ඳළ ජහතගේ ලං වඹ ලං රඵහ ලං හදගේන ලං
ළභළිකයි, ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං හභභ ලං අසථහ ලං රඵහ ලං දීභ ලං

ළිබඳඵ ලංඔඵතුභහඑ ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 
  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඵසහවසභ ලං සතුිකයි. ලං හ ප ලං අසථහහේදී ලං භහ ලං රුණු ලං ඳළවළදිලි ලං
ිරරීභසත ලං ශ ලං යුතුයි. ලං රු ලං විභල් ලං වීයාල ලං භළිකතුභහ ජ ලං ඹ ප ලං ිරසි ලං

ප්රහලඹසත ලං ශහ. ලං හ ප ලං  පඵගේධහඹගේ ලං නීිකඳිකතුභහහම ලං න්යණඹ ලං
දගේහ ලං ිකහඵනහ. ලං හ ප ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං වහ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
අභහතයහාලහේ ලං හල් පතුභහඑයි ලං ඹහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං හභභ ලං ලිළිහේ ලං

වගේ ලංහයණහ ලංභහ ලංිරඹගේන ප. ලං ලංI quote: 

"I have to advise you that the said draft Bill is not inconsistent with 

the Constitution. It is also not subject to any of the prohibitions or 

restrictions imposed by the 13th Amendment to the Constitution 

and may be  enacted by Parliament."   

හදළිෂ ලං රුණ ලං තභයි ලං අබයගේතය ලං ඳරිඳහරනඹ ලං යහතය ලං
ශභනහයණඹ ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලංහය ලංබහ ලං රැසවීභ ලං

ිකබුහණ් ලං ලංළේතළ පඵග ලං06 ලංළිෂදහයි. ලං ලං 
  

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංනීිකඳිකතුභහහම ලංිෂගහේලඹ- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංතභයි ලංභහ ලංදළගේ ලංිරහඹේහේ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ලංහල් පතුභහඑ ලංහගේද,- 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංඇභිකතුභහඑයි ලංලිඹරහ ලංිකබුහණ්. ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලං

බහහේ ලං හගතහ ජ ලං භඑ ලංරළබිරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ළේතළ පඵග ලං 06 ලං

ළිෂදහයි ලංිකබුහණ්. ලං ලංෙභ ලංහගතහඑ ලංඅු , ලංරහ ලංඵරන ලංරද ලංඳන ජ ලං

හටු පඳත, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං

හටු පඳත. ලං ඳළකමණ ලං සිටි ලං ිය ලං භගේත්රීගේ ලං ගේහගේ, ලං රු ලං හකමණී ලං

හරසකුහම ලං භළිකතුභහ ලං (බහඳික), ලං රු ලං ෂයිහල් ලං හසි ප ලං භළිකතුභහ, ලං

රු ලංරකී ලංතඹගධන ලංභළිකතුභහ, ලංරු ලංඅු ය ලංසිඩ්ිෂ ලංතඹය ජන ලංභවතහ, ලං

රු ලං හවසතඑග ලං අේපුවහකම ලං භළිකතුභහ, ලං රු ලං හසත. ලං හදග ලං භසතහගේ ලං

භළිකතුභහ. ලං  ලංඒ ලංහහමභ ලංහ ප ලංහගතහහේ ලංතදුයඑ ජ ලංවගේ ලංහනහ, ලං

"හගතහ ලංරහ ලංඵළලීහභගේ ලංඅනතුරු ලංහය ලංබහ ලංඉවත ලංවගේ ලං

ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං වහ ලං ෙක ලං ව ලං අතය, ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං ආාශි ලං

අධීසතණ ලංහය ලංබහහේ ලංහගතහ ලංහය ලංබහහේ ලංබහඳික, ලංරු ලං

හකමණී ලංහරසකුහම ලංභවතහ ලංවිසිගේ ලං 2017 ලංළේතළ පඵග ලංභ ලං 20 ලංළිෂ ලං

දින ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ළිබඳළගේවිඹ ලං යුතු ලං ඹයි ලං ද ලං න්යණඹ ලං ශහඹ" ලං

ිරඹරහ. ලං  ලං හභභ ලං හගතහ ජ, ලංනීිකඳිකතුභහහම ලංන්යණඹ ලංවගේ ලංය ලං

ිකහඵන ලංලිළිඹ ජ ලංහ ප ලංහයණඹ ලංඳළවළදිලි ලංිරරීභ ලංවහ ලංභහ ලං  ලංඉදිරිඳ ජ ලං

යනහ. 

මීශකඑ, ලංරු ලංහකමණී ලංතඹවික්රභ ලංහඳහගයහ ලංභළිකතුභහ. 

ඊඑ ලං ප්රථභ ලං රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභහ ලං මරහනඹඑ ලං
ඳළකමහණනහ ලංඇික. 

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මළවනමයන් ඉලත් වුමයන්  

නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගු තිංග සුමතිඳළ මශතළ] 

මළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனம, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංහකමණී ලංතඹවික්රභ ලංහඳහගයහ ලංඅභහතයතුභහ ලංථහ ලංයගේන. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ (තිරවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ වශ බුද්ධ ළවන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - ெலுொோர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணெலரெறகள் அமச்ெதம் தைத்ெரெண 

அமச்ெதம்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භඑ ලං හසඳභණ ලංහේරහසත ලං
ිකහඵනහද? 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහඑ ලංවිනහඩි ලංඅඑ ලංහරඹසත ලංිකහඵනහ. 

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Let me be permitted to respond to the Hon. Anura 

Dissanayake. 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
This is my time. Time is the problem for me.  

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං හකමණී ලං තඹවික්රභ ලං හඳහගයහ ලං ඇභිකතුභිෂ, ලං ඔඵතුභහ ලං දළගේ ලං

ථහ ලංයගේන. ලං 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I just need only 30 seconds. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay.  

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

As regards the request made by the Hon. Anura 

Dissanayake, there is one more Amendment which needs 
to be passed by Parliament. I assure you that we will have 

the Local Government Elections by January. We are 

endeavouring to have it in December, but  the Elections 

Commissioner also said that it is difficult to have it in 
December. But, on behalf of the Government, I will give 

you the assurance that we will have the elections before 

the end of January.   

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අු ය ලං දිහනහඹ ලං භගේත්රීතුභහ ලං ිරේහේ ලං ඔඵතුභහ ලං ළේ ලං යන ලං
තුරු ලං Elections Commissionerඑ ලං dates හදගේන ලං ඵළවළ ලං ිරඹහයි. ලං
ඉිකරි ලංඳන ජ ලංටි ලංඔඵතුභහ ලංළේ ලංයන ලංදිනඹ ලංතභයි ලංෙතුභහ ලංඇලවහේ. ලං

ෙහවභ ලංහගේද? 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙභ ලං ාහලෝධනඹ ලං  පභත ලං
වුණහඑ ලංඳසු ලංතභයි ලංභඑ ලංළේ ලංයගේන ලංපුළුගේ ලංගේහගේ. ලං 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අඳ ලංහහ  ලංහවෝ ලංතනහරි ලංභහහේ ලංඡගේදඹ ලංඳ ජනහ. ලං 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ලංOkay. That is very good.    

රු ලංහමීණී ලංතඹවික්රභ ලංහඳහගයහ ලංඇභිකතුභහ. ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

[අ.බහ. ලං2.05] 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලං ආණ්ඩු ලං ඳසතහේ ලං හවෝ ලං

විඳසතහේ ලංහේහ ලංඅද ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංසිටින ලංඅඹහගේ ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලං ළන ලංථහ ලංයගේන ලං අයිිකඹ ලංිකහඵන ලං ෙභ ලං පුේරඹහ ලං භභයි ලං

ිරඹන ලංෙ ලංහකමණී ලංතඹවික්රභ ලංහඳහගයහ ලංහර ලංභභ ලං ලංිරඹනහ. ලංඒ ලංළන ලං
භභ ලංතුටු ලංහනහ. ලං 1988දී ලං ඉගේදු-රාහ ලං ගිවිසුභ ලංහහනන ලංහසඑ ලං
දළඩි ලං හර ලං හම ලං ප්රවහය ලං විතයසත ලං හනසහයි, ලං අ ජ ලං ප්රවහය ලං ඳහ ලං දුගේන ලං

හහනසත ලංතභයි ලංභහම ලංකමත්ර ලංරු ලංහකමණී ලංහරසකුහම ලංභගේත්රීතුභහ. ලංෙදහ ලං
ෙතුභහ ලං ඒ ලං හු හගේ ලං හබඳගේ ලං ව ටිඹහ, ලං හේ.ආග. ලං තඹගධන ලං
භළිකතුභහ ලං හු හගේ. ලං හේ.ආග. ලං තඹගධන ලං භළිකතුභහහම ලං ප්රධහන ලං

bodyguard තභයි ලං හකමණී ලං හරසකුහම ලං භගේත්රීතුභහ. ලං ෙතුභහ ලං භහම ලං
කමත්රඹහ. ලං [ඵහධහ ලංිරරීභසත] ලං ඔඵතුභහ ලං ඹහළුහ ලං හගේ, ලං ඒ ලංිෂහ ලංභඑ ලං ඵහධහ ලං
යගේන ලංඵළවළ, ලංහකමණී ලංහරසකුහම ලංභගේත්රීතුභිෂ. ලං ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙදහ ලං වළහභෝභ ලං ඳශහ ජ ලං
බහඑ ලංඹගේන ලංඵළවළ ලංිරඹේදි, ලං1977දී ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඳළකමණි ලංභභ ලං

1988දී ලං ඳහගලිහ පගේතුහගේ ලං අස ලං වුහණ් ලං ීවවිතඹ ලං ඳයදුඑ ලං ිකඹරහයි. ලං
ඳශහ ජ ලංබහ ලංාල්ඳඹ ලංතුබඳගේ ලංහ ප ලංයඑඑ ලංවිලහර ලංහ ඹසත ලංයගේන ලං
පුළුගේ ලං ිරඹරහ ලං භඑ ලං විලසහඹසත ලං ිකබුණහ. ලං ෙදහ ලං ඒ ලං හ ඹ ලංිරරීහ ප ලං
අියරහහඹගේ ලං ඳහගලිහ පගේතුහගේ ලං අස ලං හරහ ලං ගිව ගේ, ලං භහම ලං

හතයසඨ ජඹ ලංනළික ලංයහන ලංභභ ලං්රිඹහ ලංශහ. ලංෙදහ, ලං1988දී ලං ලංරාහ ලං
ගිිෂ ලං තහරඹසත ලං හරහ ලං ිකබුණහ. ලං ෙදහ ලං රාහ ලං ගිිෂ ලං තහරඹසත ලං හන ලං
හසඑ ලංහසශම ලංඋේහකෝණ ලංහශ  ලං ලංඔඹ ලංෆ ලංවන ලංඅඹ ලංතභයි. ලංහ ප ලං

හරහහේ ලංඒ ලංඅඹහම ලංන ප ලංිරඹගේන ලංගිහඹස ජ ලංභහම ලංහරඹ ලංත ලංන ලං
ිෂහ ලංභභ ලංඒහ ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලංනමු ජ ලංහසුහේ ලංහවෝදයඹහ ලං  ලංඒ ලං
අසථහහේ ලං දී ලං අඳඑ ලං  ලං වහඹ ලං දුගේ ලං හහනසත. ලං රු ලං හසුහේ ලං

නහනහඹසතහය ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංභඑ ලංභතයි, ලංෙදහ ලංඔඵතුභහ ලංව ලංඅතහවුද ලං
හහනවිය ජන ලං භළිකතුභහ ලං අඳඑ ලං වහඹෝඹ ලං දුගේ ලං ආහයඹ. ලං ඒ ලං
හරහහේදී, ලං "ළඩසත ලංනළවළ, ලංහ ප ලංහඵසරු ලංළඩසත" ලංිරඹරහ ලංඅහනසත ලං

අඹ ලංඳශහ ජ ලංබහඑ ලංතය ලංහශ  ලංනළවළ. ලංඳශහ ජ ලංබහඑ ලංභභ ලංගිව ගේ ලං
ප්රධහන ලංඇභික ලංහරහ ලං ළඩ ලංයරහ ලංහඳගේේදි, ලං ඊශක ලං භළිකයණඹඑ ලං
තභයි ලංේටිඹ ලංෙගේන ලංඳඑගේ ලං ජහ ජ. ලංඳශහ ජ ලංබහහේ ලංඵරඹ ලංිරඹන ලං

ෙහසත ලංටිනහභ ලංඅළි ලංහඳගේු හ. ලං 

හේ.ආග. ලංතඹගධන ලංභළිකතුභහ ලංඉසය ලංහරහභ ලංදිස්රිසත ලංක්රභඹඑ ලං
ඡගේදඹසත ලං ඳළළ ජවහේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණහඹගේ. ලං  ලං 1988දී ලං
ආය පබ ලං ශ ලං ඒ ලං ක්රභඹ ලං තුශ ලං හවස ලං ටිකු ජ ලං ිකබුණහ; ලං නය ජ ලං
ිකබුණහ. ලංනය ලංඳළ ජත ලං ළන ලංිරඹන ලංඅතහග ලං  ලංහවස ලංඳළ ජත ලං ළන ජ ලං

ිරඹකමගේ ලං ලංහ ප ලංළන ලංදිගිගේ ලංදිඑභ ලංහද ලංවිහද ලංසිදු ලංවුණහ. ලං ලංභඑ ලංහරඹ ලං
අඩු ලංිෂහ ලංඒ ලංළන ලංදළගේ ලංදීගක ලංලහඹගේ ලංථහ ලංයගේහගේ ලංනළවළ. ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං සිටින ලං
ප්රධහන ලං ඇභිකයඹහඑ ලං ව ලං අභහතය ලං භණ්ඩරඹඑ ලං දගලනඹසත ලං
ිකහඹගේන ලංඕනෆ. ලංඒ ලංඅු යි ලංඒහහේ ලංහගථ ලංඅහගථබහඹ ලංයහ ලං

ඳිකගේහගේ. ලං ෙභ ලං ඳශහහ ජ ලං තනතහඑ ලං හ ඹසත ලංිරරීභඑ ලං තභගේහම ලං
දගලනඹසත ලං ෙසත ලං ඒ ලං තනතහ ලංහම ලංආගථි, ලං භහීවඹ ලං යඑහ ලං දියුණු ලං
යන ලංvision ෙසත ලංිකහඹගේන ලංඕනෆ. ලං භභ ලංඳශහ ජ ලං බහහේ ලං ඉගේන ලං

හරහේ ලංඑයුතු ලංහශ  ලංෙහවභයි. ලංනමු ජ, ලංඅහනහඑ ලංභඑ ලංෙදහ ලං
ත ලං හයඹසත ලං ිකබුණහ. ලං  ලං ෙදහ ලං "යහතහලිඹහ" ලං රකුහණගේ ලං ඳසතඹසත ලං
වදහහන ලංඅහේ ලංඅඹ ලංහසඑසත ලංඒ ලං  ඳළ ජතඑ ලං ලංඩහහන ලංගිඹහ. ලංභභ ලං

ෙදහ ලංඵසනහව යඑ ලංඩහ, ලංඹම ලංආගථිඹ ලංදියුණු ලංයන ලංප්රිකඳ ජිකඹසත ලං
තභයි ලං  ලං ්රිඹහ ජභ ලං හශ . ලං  ලං ඳශහ ජ ලං බහරඑ ලං අසීකමත ලං ඵරඹසත ලං
ිකහඵනහ. ලං ෙහවභ ලං නළවළ ලං ිරඹනහ ලං න ප, ලං  ලං ඒ ලං අතයඹසත. ලං
දවතුගේන ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං තුශ ලං ඳශහ ජ ලං

බහරඑ ලං ඒ ලං ඵරඹ ලං ිකහඵනහ. ලං ළඩ ලං යන ලං හනහඑ ලං යගේන ලං
පුළුගේ. ලං නඑගේන ලං ඵළරි ලං කමිෂවහ ලං හඳසහශස ලං ඇදයි ලං ිරඹනහ ලං හහම ලං
ථහසත ලංහ ප ලංඅඹ ලංිරඹගේහගේ. ලං 

 අද ලංඅළි ලංහ ප ලංාහලෝධන ලංහහනගේහගේ ලංහභසඑද? ලංහ ප ලංදිස්රිසත ලං

ඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංල්ලි ලංිකහඹන ලංහහනකුඑ ලංඅද ලංහ ප ලංහේලඳහරනඹ ලං
ිරඹන ලංෙ ලංණළිඑ ලංවයගේන ජ ලංපුළුගේ. ලං හවස ලංල්ලිහයහඹසත ලං
ිරඹමු; ලංනීික ලංවිහයෝධී ලංල්ලි ලංව පඵ ලංයන ලංහහනසත ලංිරඹමු. ලංඔලවඑ ලං
ඡගේදඹ ලං ල්ලිරඑ ලං ගේන ලං පුළුගේ. ලං දගේල් ලං දීරහ ලං ඡගේදඹ ලං ගේන ලං

පුළුගේ; ලං භ ජඳළගේ ලං දීරහ ලං ඡගේදඹ ලං ගේන ලං පුළුගේ. ලං ලිගේ ලං තභගේ ලං
ඡගේදඹ ලං දුගේ, ලං තනතහඑ ලං අා ලං ළඩ ලං ශ, ලං ාගධනඹ ලං ශ ලං
ෙසතහනහ ලං අභත ලං යරහ, ලං  ලං ෙඹහ ලං ඳවශඑභ ලං දභගේන ලං පුළුගේ ලං

හභගේ ලං ක්රභඹසත ලං දිස්රිසත ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං තුශ ලං ඇික ලං වුණහ. ලං රු ලං
නභත්රීඳහර ලංසිරිහ න ලංභළිකතුභහ ලංෙසත ජ ලංතහික ලංඳසතඹ, ලංශ්රී ලංරාහ ලං
ිෂදවස ලං ඳසතඹ, ලං තහික ලං හවශ ලං උරුභඹ ලං ඇතුළු ලං ඳසතර ලං ලං

අහේසතඹහ ලං වුණහ. ලං ෙතුභහ ලං ඳළවළදිලි ලං ප්රහල ලං ශහ, ලං "ඊශක ලං
භළිකයණහේ ලංසිඑ ලංතනහධිඳික ලංක්රභහේ ලංඵරඹ ලංඅඩු ලංයනහ, ලංඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං ආඹතනර, ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං විතයසත ලං හනසහයි ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලංභළිකයණඹඑ ජ ලං  ලං හසේඨහ ලංක්රභඹ ලං හහනනහ" ලං
ිරඹරහ. ලං ෙහවභ ලංන ප, ලං අද ලංහහනගේහගේ ලංෙළිෂ ලං හදඹසත. ලං හ පහගේ ලං
හභසසතද ලං සිදුන ලං ඹවඳත? ලං හ පහගේ ලං සිදුන ලං ඹවඳත ලං හභඹයි. ලං
තනප්රිඹභ ලං ල්ලිරඑ ලං ගේනහඑ ලං ඩහ ලං තනතහහම ලං වදතඑ ලං

ඵළවළරහ ලංතනතහඑ ලංහ ඹ ලංයගේන ලංඕනෆ. ලංෙහවභ ලංයරහ ලං  ලං දුේඳ ජ ලං
හහනකුඑ ලංදිස්රිසත ලංභේඑකමගේ ලංහ ජහයගේන ලංවරිභ ලං අභහරුයි. ලංනමු ජ ලං
ආන ලංභේඑකමගේ ලං තනතහ ලංිෂහඹෝජිතඹගේ ලංහ ජරීභ ලංතුශ ලං තනතහහම ලං

අයිිකඹ ලං නළත ලං අළි ලං රඵහ ලං හදනහ. ලං හභසසතද ලං අළි ලං රඵහ ලං හදන ලං
අයිිකඹ? ලං තභගේහම ලං ආනඹඑ, ලං තභගේහම ලං රහඳඹඑ ලං තභගේහම ලං
භගේත්රීයහඹසත ලංඳ ජ ලංය ලංළනීහ ප ලංඅයිිකඹ ලංහදනහ. ලං 

රු ලං අු ය ලං දිහනහඹ ලං භළිකතුභිෂ, ලං භභ ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං
ඉගේන ලං හතයසඨ ලං භගේත්රීයහඹසතභ ලං විතයසත ලං හනසහයි. ලං භභ ලං  ප ලං
බහඑ ජ ලංතය ලංයපු ලංකමිෂහවසත. ලංභභ ලං1968 ලං ප ලංබහහේ ජ ලංව ටිඹහ. ලං

 ප ලං බහහේ ලං ව එපු ලං හහනකු ලං වළටිඹඑ ලං භභ ලං දගේනහ ලං හසේඨහ ලං
ක්රභහේ ලං ිකහඵන ලං ටිනහභ. ලං ඇයි ලං ඒ ලං ටිගේහගේ? ලං ඒ ලං වරිඹඑ ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලංක්රභඹ ලංහහමයි. ලංතනහරි ලං භහඹ ලංහන ලංහසඑ ලං ඳශහ ජ ලං

ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං ෙනහ. ලං රු ලං ඇභිකතුභහ ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං
හඳසහයසගේදුසත ලං දුගේනහ. ලං අනහත ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹදී ලං
හසේඨහ ලංක්රභඹඑ ලං භගේත්රීයහඹසත ලං ඳ ජ ලං හනහ ලං හහමභ ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං භළිකයණහේදී ජ ලං තභගේහම ලං හසේඨහඹඑ ලං තනප්රිඹභ ලං

පුේරහඹකු ලංහතෝයහ ලංගේන ලංඅසථහ ලංරළහඵනහ. ලංෙහවභ ලංශහභ ලං
ඳහගලිහ පගේතු, ලංඳශහ ජ ලංබහ, ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංආඹතන ලංිරඹන ලංහ ප ලං
ආඹතන ලං තුහනගේභ ලං ඵරඹ ලං විභධයත ලං හනහ. ලං හ ප ලං ආඹතන ලං

තුනඑභ ලංතභගේ ලංඑ ලංහ ඹ ලංයන ලං හහනකු ලංඳ ජ ලංිරරීහභගේ ලං දණඹ ලං
අඩු ලං හනහ. ලං ල්ලි ලං ිකබුණු ලං ඳබඳඹඑ ලං අය ලං  පර ලං ව එපු ලං තනප්රිඹ ලං
හේලඳහරඹහ ලං ඳහගේන ලං ඵළරි ලං හනහ. ලං හභගේන ලං ඒඑ ලං ක්රභඹ. ලං

නභත්රී-යිෂල් ලංයතඹ ලංඒභික ලංහ ප ලංහහනගේහගේ ලංඒ ලංිෂහයි. ලං 

භභ ලංහගේතහගේහම ලංඅයිිකඹ ලංළන ලංථහ ලංයගේන ලංඕනෆ. ලංහ ප ලංන ලං
විඑ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ, ලං ඳශහ ජ ලං බහඑ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං

ආඹතනරඑ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංඉතහභ ලංඅඩු ලංත ජ ජඹසත ලංතභයි ලං
රාහහේ ලංිකහඵගේහගේ. ලංඉගේදිඹහහේ ලංෙහවභ ලංහනසහයි. ලංඉගේදිඹහහේ ලං
හගේතහගේ ලං වරිභ ලං ෙඩිතයයි. ලං තභගේඑ ලං ව රිවළයඹසත ලං හරුහස ජ ලං
ඉගේදිඹහහේ ලංහගේතහගේ ලංඑනඑ ලංෙනහ. ලංඅහේ ලංහගේතහහෝ ලංතභ ලං

ාසෘික ලංයහමු ලංව යහරහයි ලංඉගේහගේ. ලංඅද ලංඅහේ ලංයහේ ලංඳරිඳහරන ලං
හ හේ ලංළඩිහඹගේභ ලංඉගේහගේ ලංහගේතහහෝ. ලං 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහහම ලංථහඑ ලංරඵහ ලංදුගේ ලංහරඹ ලංඅගේ. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වළභ ලංෘ ජිකඹභ ලංළඩිහඹගේ ලංඉගේහගේ ලංහගේතහහෝ. 
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ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහහම ලංථහඑ ලංරඵහ ලංදුගේ ලංහරඹ ලංඅගේ. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හගේතහගේ ලං ළන ලං

ිරඹහහන ලංෙන ලංහසඑ ලංහගේ ලංඔඵතුභහ ලංභඑ ලංඵහධහ ලංයගේහගේ. ලංභවය ලං
හවෝදය ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං හ ප ලං ාහලෝධනරඑ ලං විරුේධ ලං හගේහගේ ලං
ඇයි? ලංහගේතහගේඑ ජ ලංඅයිිකඹසත ලංිකහඵනහ. ලංභභ ලංරාහහේ ලංඡගේදඹ ලං

ව කම ලංභසත ලංහගේතහගේඑභ ලං ලංහ ප ලංහයණඹ ලංිරඹනහ. ලංහ ප ලංඉගේහගේ ලං
අහේ ලං team ෙ. ලං ඔඵහම ලං ඡගේදඹ ලං ඳශහ ජ ලං බහ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
ආඹතන ලං වහ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණරදී ලං අහේ ලං හ ප ලං ඉගේන ලං

ණ්ඩහඹභඑ ලංහදගේන. ලංනභත්රී-යිෂල් ලංිරඹරහ ලංහනසත ලංනළවළ. ලංඅළි ලං
ඔසතහෝභ ලං ෙඑ ලං ළඩ ලංයනහ. ලං අළි ලං හ ප ලං යහේ ලං ආගථිඹ ලං දියුණු ලං
යනහ. ලංඅළි ලංහ ප ලංයඑ ලංහසඩ ලංගේනහ. ලංිෂදවස ලංහරෝහේ ලංආඩ පඵය ලං

යඑසත ලංඵඑ ලංහ ප ලංයඑ ලංඅළි ලංඳ ජ ලංයනහ. ලං 

භභ ලං හ ප ලං හයණඹ ලං ිරඹරහ ලං භහම ලං ථහ ලං න ජගේන ප, ලං රු ලං
ිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ. ලංනභත්රීඳහර ලංසිරිහ න ලංතනහධිඳිකතුභහ ලං
ෙසත ජ ලංතහන්ගේහම ලංමුළුඑ ලංවබහගී ලංහගේන ලංහ ප ලංන ලංවිඑ ලංගිව ගේ ලං

ිකහඵනහ. ලංෙතුභහ ලංඳළරිස ලංමුළුඑ ලංවහ ලංෙසත ජ ලංතහන්ගේහම ලංමුළුඑ ලං
මීඑ ලංලිගේ ලංවබහගි ලංවුණහ. ලංගිඹ ලංඅවුරුේහේ ලංභභ ලංෙසත ජ ලංතහන්ගේහම ලං
ිකයය ලං මුළුඑ ලං වබහගී ලං වුණහ. ලං ඒඑ ලං ආපු ලං නහඹහඹෝ ලං භඑ ලං

ිරඹනහ, ලං "ඔඵහම ලංයහේ ලංනභත්රීඳහර ලංසිරිහ න ලංභළිකතුභහඑ ලංඔඵහභහ ලං
තනහධිඳිකතුභහ, ලංප්රාල ලංතනහධිඳිකතුභහ ලංඇතුළු ලංයහතය ලංනහඹඹගේ ලංපුදුභ ලං
හෞයඹසත ලං හගේ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ඉසය ලං ව එපු ලං ෙසතහනහ ලං ඒ ලං

තනහධිඳිකරු ලංශකඑ ලංඹගේන ලංඕනෆ. ලංනළ ජන ප ලංණගේ ලංගේහගේ ලංනළවළ. ලං
ඒ ලං තනහධිඳිකරු ලං ඔහේ ලං නහඹඹහ ලං එයහන ලං ථහ ලං යනහ. ලං
අභළිකතුභහ ලං ගිඹ ලං හරහහේ ජ ලං ථහ ලං ශහ" ලං ිරඹරහ. ලං භභ ලං ඇලවහ, ලං

හභසසතද ලං  ලංහව තු? ලං ිරඹරහ. ලං They said, “Your President and the 

Prime Minister had set an example to the world.” I asked, 

“What is it?” They said, “Your country‟s two biggest Parties 

- the SLFP and the United National Party - are working 

together. This is a good model of democracy for the other 

countries.  So, these should be the policies of a country."    

අහේ ලං යඑඑ ලං GSP Plus ඵදු ලං ිෂදව ලං රළබුණහ. ලං අහේ ලං යඑඑ ලං

ආහඹෝතඹගේ ලං ෙනහ. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ආය පබහේදී ලං එයුතු ලං යපු ලං
හහනකු ලංවිධිඑ ලංහ ප ලංඓිකවහසි ලං අසථහහේ ලං භභ ලං තුටු ලංහනහ, ලං
හගේතහගේඑ ලංිෂසි ලංතළන ලංහදන ලංආන ලංභේඑහ ප ලංිෂහඹෝතනඹසත ලංෙන ලං
ෙ ලංළන. ලංඅළි ලංඔසතහෝභ ලංෙතු ලංහරහ ලංබුේධිභ ජ ලංහ ප ලංාහලෝධන ලං

ඳන ජ ලංහටු පඳතඑ ලංවහඹ ලංදීරහ ලංහ ප ලංළඩ ලංඑයුතු ලංයමු. ලංහඵසරුඑ ලං
ෆ ලංවරහ ලංළඩසත ලංනළවළ. ලංහ පහසත ලංප්රිකපරඹ ලංයඑඑ ලංෙනහ. ලංහඵසහවසභ ලං
සතුිකයි. ලං ලං ලං 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශකඑ, රු ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලංභළිකතුභහ. ලංඔඵතුභහඑ ලංවිනහඩි ලං
6 ලංහරඹසත ලංිකහඵනහ. ලං 

 
[අ.බහ. ලං2.15] 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, අද ලංදින ලංහච්ඡහ ලංන ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංආණ්ඩු ලංවිසිගේ ලං

ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං  ලං ඉදිරිඳ ජ ලංශහ. ලංනමු ජ ලංඅද ලං හච්ඡහ ලං හගේහගේ, 

ඳන ජ ලංහටු පඳත ලං පපගණහඹගේ ලංහනස ලංයරහ, ඡගේද ලංක්රභඹ ජ ලං
හනස ලං යරහ, අලු ජ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹසත ලං වළදීහ පදී ලං  ලං  ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං
 පප්රදහඹ ලංඅු  ලංහභහතසත ලංඅු භනඹ ලංහනසශ ලං ලංක්රභඹිරගේ ලං ලංඡගේද ලං
ක්රභඹ ලංහනස ලංය ලංඇතුශ ජ ලංයගේනයි. ලං 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
භගේත්රීතුකමඹගේ ලංනළඟිඑරහ ලංඉගේහගේ ලංඇයි?  
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නළඟිඑරහ ලං ඉගේන ලං ෙ ලං හවසයි. ලං ඉහන ලං ඉගේන ලං ඵළරි ලං න ප ලං

නළඟිඑරහ ලං ව ටිඹහහේ. ලං භගේත්රීතුකමඹගේ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං නළඟිඑරහ ලං
ව ටිඹහඑ ලං භහම ලංිරසිභ ලං විරුේධ ජඹසත ලංනළවළ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං භහම ලං
විරුේධ ජඹසත ලංනළවළ. ලංහ ප ලංඅඹඑ ලංදළගේ ජ ලංහ ජහයනහ ලංන ප ලංහවසයි. ලං ලං
ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං දිනහ ලං ළනීභඑ ලං අවුරුදු ලං හදවහභහයසත ලං
එ ලං වහන ලං ව එපු ලං භගේත්රීතුභගේරහ, භගේත්රීතුකමඹගේරහ ලං - ලං [ඵහධහ ලං
ිරරී ප] ලංඔඹ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංවහ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංඇභළිකතුභහ ලංහ ප ලංබහඑ ලං
ඇවි ජ ලංකී ලංළයඹසත ලංිරේහද ලංඡගේදඹ ලංිකඹනහ ලංිරඹරහ. ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංවහ ලං
ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඇභළිකතුභහ ලංකී ලං ළයඹසත ලංිරේහද ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹනහ ලං
ිරඹරහ. ලංඡගේදඹ ලංිකේහේ ලංනළවළ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංඅළි ලංදළු  ජ ලංඳළවළදිලි ලං
ිරඹනහ, භළිකයණ ලං හසකමභඑ ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹගේන ලං ඉඩ ලං දීරහ ලං
ආණ්ඩු ලං අයිගේ ලං හගේන ලංිරඹරහ. ලංආණ්ඩු ලං හනසහයි, භළිකයණ ලං
හසකමභ. ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹගේහගේ ලං භළිකයණ ලං හසකමභ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං
ආණ්ඩු ලංඇඟිලි ලංවගේහගේ ලංනළික ලංභළිකයණ ලංහසකමභඑ ලංඡගේදඹ ලං
ිකඹගේන ලං ඉ ලංඩ ලං හදගේන. ලං අද ලං යගේන ලං වදගේහගේ ලං හභසසතද? [ඵහධහ ලං
ිරරීභසත] ලං රු ලං හකමණි ලං තඹවික්රභ ලං හඳහගයහ ලං ඇභිකතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං
ආණ්ඩුහේ ලං ඉගේන ලංහතයසඨතභ ලංඇභළිකයඹහ. ලං අභළිකතුභහඑ ලං ඳසු ලං
ඉගේන ලං හතයසඨතභ ලං ඇභළිකයඹහ ලං ඔඵතුභහයි. ලං ඔඵතුභහයි, 
අභළිකතුභහයි ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ආහේ ලං ෙභ ලං දහ . ලං භභ ලංිරඹන ලං
හේ ලං ඔඵතුභහඑ ලං හ ජහයනහ ලං ඇික. ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනඹ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ිරඹරහ ලං ෙසත ලං හනහහ. ලං ඒ ලං
හනහහේ ලංහභසඑද? ඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේදඹ ලංහනසිකඹහ ලංඅවුරුේදිරගේ ලං
ල් ලං දළමීභඑයි. ලං හභසසතද ලං වුහණ්? ආණ්ඩු ලං තග ලං ශහ ලං ඳශහ ජ ලං
බහ ලං ඡගේදඹ ලං ල් ලං දභගේන ලං පුළුගේ ලං ිරඹරහ. ලං හශ්ර සඨහධියණඹඑ ලං
ගිඹහ. ලං [ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංවිතඹරහ ලං භහව සයගේ ලං යහතය ලංඇභළිකතුකමඹඑ ලං
හ ජහයගේහගේ ලංනළික ලංිෂහ ලංඔහව  ලංිරඹනහ. ලං ලංඒ ලංයහතය ලංඇභළිකතුකමඹ ලං
ළන ලංභභ ලංනහටු ලංහනහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] I have no time; I have 
only seven minutes. Hon. Minister, with all due respect to 
you, I would like to say that you came to Parliament along 
with the Prime Minister. You are one of the most senior 
Members who came to Parliament in 1977. ලංWhat I am trying 
to say is this.  

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංඉදිරිඳ ජ ලංශහ. ලංහභසඑද ලං
ඉදිරිඳ ජ ලං හශ ? ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේදඹ ලං හනසිකඹගේන. ලං ඒ ලං
අවුරුේදිරගේ ලං ල් ලං දභගේන. ලං ඒඑ ලං හභසද ලං වුහණ්? ඳශහ ජ ලං බහ ලං
ඇභළිකතුභහ ලං අද ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංිරේහද ලං හභසද ලංවුහණ් ලංිරඹරහ, 
අද ලංඅභළිකතුභහ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංිරේහද ලං ලංහභසද ලංවුහණ් ලංිරඹරහ, 
බහනහඹතුභහ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංිරේහද ලංහභසද ලංවුහණ් ලංිරඹරහ? 
නළවළ. ලං රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඒ ලං නඩු ලං න්ගේදුඑ ලං අළි ලං
වවුල් ලං  ලං ිරඹරහ ලං භභ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදිලි ලං ිරඹගේන ලං ළභළිකයි. ලං අළි ලං
හශ්ර සඨහධියණඹඑ ලං ගිඹහ. ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලං න්යණඹ ලං ශහ, 
ආණ්ඩු ලංළරැදියි ලංිරඹරහ. ලංආණ්ඩුඑ ලංෙහවභ ලංයගේන ලංඵළවළ. ලංඡගේදඹ ලං
ල් ලංදභගේන ලංඵළවළ. ලංහරඹ ලංඅගේ ලංවුණහභ ලංඡගේදඹ ලංිකඹගේන ලංඕනෆ ලං
ිරඹරහ ලංිරේහ. ලංහභගේන ලංහ ප ලංහයණඹ ලංභත ලංතභයි ලංI would like the 
final section of that Determination, which is in yesterday's 
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Hansard, to be requoted in my speech. හභගේන ලං
හශ්ර සඨහධියණ ලංන්යණඹ ලං - ලං the Determination of the Supreme 
Court states, I quote: 

"It was held in several determinations that advancing the election 

date will not violate the Constitution as it will not deprive the voter 

of  his franchise as he will be able to exercise the vote in advance or 

before the expiry of the term. On the other hand delay in exercising 

the franchise will affect the fundamental rights of voters." 

 ඔඵතුභගේරහ ලං ඡගේදඹ ලං හනසිකඹහ ලං ඉගේන ලං වළදු ජ, 
හශ්ර සඨහධියණහඹගේ ලංිරේහ ලංඒ ලංළරැදියි, ෙහවභ ලංයගේන ලංඵළවළ ලං

ිරඹරහ. ලං ඇභළිකයඹහඑ ලං රේතහ ලං නළවළ. ලං ඇභළිකයඹහ ලං ඉල්රහ ලං අස ලං
හරහ ලං නළවළ. ලං හන ලං ඇභළිකයහඹසත ලං න ප ලං ඉල්රහ ලං අසහනහ. 
ප්රඡහතගේත්රහදි ලං භළිකයණඹඑ ලං භයණීඹ ලං දණ්ඩනඹ ලං දීරහ, ෂයිග ලං

මුසතහඳහ ලංඇභළිකතුභහ ලංරේතහ ලංනළික ලංඅද ලංඇවි ජ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංක්රභඹඑ ලං
අලු ජ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹසත ලං ළන ලං ථහ ලං යනහ. ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලංිකඹනහ ලංිරඹරහ ලංඅවුරුදු ලංහදසත ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලං

හඵසරු ලංශහ. ිකේඵහද? නළවළ.  

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඒ ලං ිෂහ ලං අහේ ලං සථහයඹ ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං සථහය ලං ිෂහඹෝ ලං අු  ලං ඳනහ ජ ලං වගේ ලං

රුණුලිගේ ලංඵහව ය ලංාහලෝධන ලංහනළල්රහ ලංඳන ජ ලංඉදිරිඳ ජ ලංිරරීභ ලං
 පපගණ ලං ළරැදියි ලං ිරඹන ලං ෙයි ලං රු ලං ඇභිකතුභිෂ. ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං
සථහය ලංිෂහඹෝර ලංිකහඵනහ, ඳනහ ජ ලංඅයමුණඑ ලංඳඑවළිෂ ලංහදඹසත ලං

හය ලං බහ ලං අසථහහේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ලං ඵළවළ ලං ිරඹරහ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභහ ලං ළන ජ ලං අළි ලං නහටු ලං හනහ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභහ ලං  ජ ලං න්යණඹ ලං ළන ලං අළි ලං නහටු ලං හනහ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභහ ලං හ ප ලං හහම ලං ළයදි ලං ළඩරඑ ලං හය ලං බහ ලං

අසථහහේ ලංඉඩදීභ ලංළරැදියි. ලංරු ලංඇභිකතුභහහගේ ලංදළගේ ලංඅළි ලංඅවනහ, 
ඡගේදඹ ලංිකඹගේහගේ ලංදහද? ඳශහ ජ ලංබහ ලං3සත. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, he has only one more minute. I will 

give you time later. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I am on my feet. හ ප ලං රු ලං ඇභිකතුභහ ලං ඡගේදඹ ලං ඳ ජනහ ලං
ිරඹරහ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං දවළයඹසත ලං අතය ලං ප්රහල ලං ශහ. ලං [ඵහධහ ලං

ිරරී ප]දව ලංළහගභ ලං හශ  ලං අතය ලං ප්රහල. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං
ිකඹගේහගේ ලංහසයි ලංදහ ද ලංිරඹරහ ලංඅළි ලංඅවනහ. ලංඔඵතුභගේරහ ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලංභළිකයණඹ ලං  ලංිකඹගේහගේ ලංදහද ලංිරඹරහ ලංප්රහලඹසත ලංයගේන. ලං
[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හඵසරුඑ ලංහහනන ලංඳන ජ ලංහටු පඳතඑ ලංඅළි ලංරැහඑගේන ලංඕනෆ ලං
නළවළ. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංභගේත්රීතුභහ, ඔඵතුභහඑ ලංරඵහදුගේ ලංහරඹ ලංදළගේ ලංඅගේ. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒහඵේධ ලංවිඳසතඹ ලංවළටිඹඑ ලංභභ ලංිරඹනහ,- 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, there is no point of Order. Hon. Minister, how 
many points of Order have you raised from morning?  

You have been misleading the House from the day you 

came. -[Interruption.] 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, I will give you time. 
 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

From the day you came, you have been misleading the 

House. That is what you did. You misled 15 million 

voters. 
 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභිෂ, දළගේ ලං
ඔඵතුභහහම ලංහරඹ ලංඅගේ. ලං[ඵහධහ ලංිරරීභසත] 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ලං භහම ලං ථහ ලං අගේ ලං යගේන ප. ලං රු ලං ෂයිග ලං මුසතහඳහ ලං
ඇභිකතුභහ; අහේ ලංකමත්රඹහ, හඳසඩ්ඩසත ලංඉගේන ලංහෝ. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ලං හඳසඩ්ඩසත ලං ඉගේන. ලං භභ ලං ථහ ලං අගේ ලං ශහඑ ලං
ඳසහ  ලං ඔඵතුභහ ලං ථහ ලං යගේන. ලං [ඵහධහ ලං ිරරීභසත] ලං ඔහවසභ ලං ෆ ලං
වගේන ලංෙඳහ. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, I will give you time. 
 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෂයිග ලං මුසතහඳහ ලංඇභිකතුභහ ලංයපු ලං හේ ලංභඑ ලංහභතළන ලංිරඹගේන ලං
ඵළවළ. ලංභව ලංභළිකයණඹ ලංඅගේ ලංවුණහඑ ලංඳසහ  ලංහභතුභහ ලංයපු ලංහේ ලං

අළි ලංදගේනහ. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංෂයිග ලංමුසතහඳහ ලංඅභහතයතුභහ. ලං ලං 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, he mentioned my name and  made allegations of 
wrong doing. Hon. Dinesh Gunawardena, I request that you 
read the Standing Orders and I also request that you follow 
the practices which are adopted at the Committee Stage. If 

you read Erskine May  or  the Standing Orders, you will 
know that if it  is relevant to the subject, I am entitled to 
bring amendments at the Committee Stage. You are making 

allegations that I have acted undemocratically. With regard 
to the Bill, you said- 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලංෂයිග ලංමුසතහඳහ ලංඇභිකතුභහ,- 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, my name was mentioned. රු ලං ිෂහඹෝතය ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ප්රතහතගේත්ර ලංවිහයෝධී ලංහර,- [ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please. Let the Hon. Dinesh Gunawardena 
speak. 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Deputy Speaker, Hon. Dinesh Gunawardena 

does not read the Standing Orders. If you read Standing 

Order No. 56, it states that the Minister is entitled to 

bring any matter relevant to the subject matter. -
[Interruption.] 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලං ෂයිග ලං මුසතහඳහ ලං අභහතයතුභහ,- 

[Interruption.] Order, please! හඳසඩ්ඩසත ලං ඉගේන. ලං රුණහය ලං
ඇලව ප ලංගේ ලං හදගේන. ලං රු ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලංරුණහය ලං ඉගේන. ලං
රු ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභහඑ ලං ඔලවහම ලං ථහ ලං යහන ලං

ඹගේන ලංඉඩහදගේන. ලංඔලවඑ ලංරඵහදුගේ ලංහරඹ ජ ලංදළගේ ලංඅගේ. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

හභතුභහ ලංභහම ලංනභ ලංවගේ ලංයරහ ලංථහ ලංශහ. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හභතුභහඑ ලං රේතහසත ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං ඇභිකධුයහඹගේ ලං ඉල්රහ ලං

අසහගේන ලංිරඹරහ ලං භභ ලංිරේහ. ලංරේතහසත ලංිකහඵනහ ලංන ප ලංඉල්රහ ලං

අසහගේන ලංිරඹරහයි ලංිරේහේ. ලංඒයි ලංිරේහේ. ලංත ලංහභසසතද? ආඳලව ලං
භභ ලංහන ලංෙසත ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලංI just read the Determination 

of the Supreme Court on the Twentieth Amendment. හ ප ලං ලං

ිෂහඹෝහඹගේ ලං ආණ්ඩුහේ ලං භතඹ ලං  පපගණහඹගේභ ලං ප්රිකසතහ ඳ ලං

ශහ. ලංආණ්ඩුහේ ලං භතඹ ලංප්රිකසතහ ඳ ලංයරහ ලංිරේහ, "පුළුගේ ලංන ප ලං

ගිව ල්රහ ලං තනභත ලං වි හයණඹසත ලං ිකඹරහ ලං ෙගේන." ලං ිරඹරහ. ලං ඉිකගේ ලං

ඇභිකතුභහ, ඉල්රහ ලං අසහනහ ලංන ප ලං ඒ ලංඔඵතුභහඑ ලං හෞයඹසත. ලං

[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං භභ ලං හ ප ලං ථහ ජ ලං ෙසත ලං භහම ලං ථහ ලං අගේ ලං
යනහ. 

ඳශහ ජ ලං බහ ලංඡගේදඹ ලංඳ ජන ලං ද ලංිෂලසචිත ලංනළවළ. ලං හ ප ලං යඑඑ ලං

දුගේ ලංහඳසහයසගේදු ලංඅු  ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේදඹ ලංිෂලසචිත ලංඉදිරි ලංභහ ලං

කීඳඹ ලංතුශදී ලංඳළළ ජවිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹන ලංසථහයඹයි ලංඅඳ ලංදයගේහගේ. ලංහ ප ලං

භ ලං27න ලංදහ ලංෙ ලංඳශහ ජ ලංබහසත ලංවිසිය ලංඹනහ. ලංරඵන ලංහදන ලංදහ ලං

ව ලංතුගේන ලංදහ ලංන ලංවිඑ ලංත ජ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංහදසත ලංවිසිය ලංඹනහ. ලංඒ ලං
ිරඹගේහගේ, හ ප ලං යහේ ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං රසත ලං ායහත ලං

ඡගේදදහඹඹගේඑ ලංඳශහ ජ ලංබහසත ලංනළික ලංආණ්ඩුහය ලංආඥහදහඹ ලං

ඳහරනඹ ලං ෙනහ ලං ිරඹන ලං ෙයි. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං ප්රතහතගේත්රහදහේ ලං

නහභහඹගේ ලං ඉසතභිෂගේ ලං ඡගේදඹ ලං ඳළළ ජවීහ ප ලං එයුතු ලං සිදු ලං යන ලං

හරයි ලං අඳ ලංිරඹගේහගේ. ලං ෙහ  ලං සිදු ලං හනසහශස ජ ලං ඔඵතුභගේරහ ලං අද ලං

හභසන ලං තය ප ලං ප්රහල ලං ශ ජ ලං ඳරසත ලං නළවළ. භහම ලං කමත්ර ලං ෂයිග ලං

මුසතහඳහ ලංඅභහතයතුභිෂ, හ ප ලංහහම ලංළඩ ලංශහභ ලංඔඵතුභහඑ ලංඉල්රහ ලං
අස ලං වී ලං හදය ලං ඹගේන ලංිරඹන ලං ෙ ලංකම ලං හන ජ ලං හදඹසත ලංිරඹගේහගේ ලං

නළවළ. ලංහ ප ලංහහම ලංළඩ ලංයගේන ලංෙඳහ, ඳහගලිහ පගේතුඑ. ලංහනසභක ලං

ඹන ලංප්රහල ලංයගේන ලංෙඳහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරීභසත] ලංඅඳඑ ලංිරඹගේන, ඳශහ ජ ලං

බහ ලං භළිකයණඹ ලංිකහඵගේහගේ ලං දහද ලංිරඹහ. ලං අඳඑ ලංිරඹගේන, ඊඑ ලං

අදහශ ලංඑයුතු ලංිෂලසචිත ලංලහඹගේ ලංඅගේ ලංයගේන ලංපුළුගේ ලංගේහගේ ලං

දහද ලං ිරඹහ. ලං ඊඑ ලං අිකහග, ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං  ලං භළිකයණඹ ලං

ඳළළ ජහන ලං හරඹ ලං ළිබඳඵ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදිලි ලං ප්රිකඥහසත ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හදගේන. ලං දළනඑ ලං හනස ලං ය ලං නළික ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං

හටු පඳතඑ ලංවිරුේධ ලංඅළි ලංඡගේදඹ ලංඳහවිච්චි ලංයනහ. ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඳහලිත ලංයාහ ලංඵණ්ඩහය ලංයහතය ලංඅභහතයතුභහ. -[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලං
නළත.] 

The Hon. Ameer Ali Shihabdeen. -[Not  in the Chamber.] 

The Hon. Vadivel Suresh.- [Not  in the Chamber.] 

 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභහ, අළි ලංඉගේනහ. ලං 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙහවභ ලං හදගේන ලං ඵළවළ ලං හගේ. ලං ඳසතහේ ලං අසථහ ලං ඊශකඑ ලං
ඔඵතුභගේරහඑ ලංරළහඵනහ. ලංරු ලංඅජි ජ ලංභහගේනේහඳරුභ ලංභගේත්රීතුභහ, 

ඔඵතුභහඑ ලංතහ ලංයගේන ලංපුළුගේද?  
 
 

[අ.බහ. ලං2.26] 

 

ගු අජිත් මළන්නප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, 2015 තනහරි ලං 08 ලං න ලං දහ ලං

හ ප ලංයහේ ලංතනතහ ලංවිලහර ලංඳරිගතනඹසත ලංහ ප ලංයහේ ලංඇික ලංශහ. ලංෙදහ ලං

හඹෝධ ලං ප්රිකරඳඹසත ලං භහහන ලං සිටි ලං තනහධිඳිකයඹහ ලං ෙ ලං ිකය ලං
ඳවරිගේ ලං ෙශහ ලං හදය ලං ඹළේහේ ලං හ ප ලං යඑඑ ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං අලයයි ලං
ිරඹන ලංහ ජභහ ලංතුශයි. ලංෙදහ ලංයඑ ලංාගධනඹ ලංහනසය ලංසිටිහේ ලංනළවළ. ලං

ෙදහ ලං යහඹසත ලං වළදුහ. ලං යහඹසත ලං වළදුහඑ ලං නළේ ලං ආහේ ලං නළවළ. ලං අළි ලං
හෝටි ලංණිෂගේ ලංණඹ ලංවුණහ ලංකම ලංහන ජ ලංහදඹසත ලංසිදු ලංවුහණ් ලංනළවළ. ලං
යහඹසත ලංවළදුහඑ ලංඅඩු ලංණහගේ ලංබහණ්ඩ ලංcontainers ළිඑයඑ ලංඹගේන ලං
බහණ්ඩ ලං ිෂසඳහදනඹ ලං යන ලං ගභහගේත ලං පුයඹසත ලං වළදුහේ ලං නළවළ. ලං

ඉිකවහහේ ලංගභහගේත ලංපුයඹසත ලංහනසවදපු ලංෙභ ලංතනහධිඳිකයඹහහම ලං
හරඹ ලංවිධිඹඑ ලංඳසු ලංගිඹ ලංඅවුරුදු ලං10 ලංිෂටුවගේ ලංහනහ. ලංඅළි ලංදගේනහ ලං
ෙදහ ලං ගභහගේත ලං වළදුහේ ලං නළ ජහ ජ ලං ඇයි ලං ිරඹහ. ලං ෙදහ ලං හ ප ලං යඑඑ ලං

ආහඹෝතහඹෝ ලං ආහේ ලං නළවළ. ලං ෙදහ ලං හ ප ලං යඑඑ ලං ආහේ ලං ණඹ ලං හදන ලං
කමිෂසුගේ ලං විතයයි. ලං ආහඹෝතහඹෝ ලං හ ප ලං යඑඑ ලං ආහේ ලං නළවළ. ලං භහ ලං
විහල හඹගේභ ලංහඳගේහ ලංහදගේන ප, ෙදහ ලංඅහේ ලංයඑ ලංළිබඳකුල් ලංවහේ ලංඇයි ලං

ිරඹහ. ලංෙදහ ලංඅහේ ලංයහේ ලංඹව ලංඳහරනඹසත ලංිකබුහණ් ලංනළවළ. ලංඒ ලංහහමභ, 
GSP වනඹ ලංහහම ලංහේල් ලංඅඳඑ ලංනළික ලංගිඹහ. ලංයුහයෝපීඹ ලංභ ජය ලං
අඳනඹන ලංඅසථහ ලංඅහේ ලංයඑඑ ලංනළික ලංගිඹහ. ලංඒ ලංආහයහේ ලංතවන ප ලං

ෙන ලංවිඑ ලංඅහේ ලංයඑඑ ලංආහඹෝතහඹෝ ලංආහේ ලංනළවළ. ලංණඹ ලංහදන ලංඵළාකු ලං
විතයයි ලං අහේ ලං යඑඑ ලං ආහේ. ලං ඉිකගේ ලං හසහවසභද, නළේ ලං ෙගේහගේ? 
යහඹසත ලං වළදුහඑ ලං නළේ ලං ෙගේහගේ ලං නළවළ. ලං තනතහඑ ලං අලය ලං වුහණ් ලං

යහඹ ලං වදන ලං ආණ්ඩු ලං හනසහයි. ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං ්රිඹහ ජභ ලං යන ලං
ආණ්ඩු ලං හ ප ලං යඑඑ ලං අලයයි ලං ිරඹන ලං ෙ ලං තනතහ ලංිරේහ. ලං ෙදහ ලං හ ප ලං
යහේ ලං ගුගේ ලං හතසටුහඳසශල් ලං වළදුහ. ලං ගුගේ ලං හතසටුහඳසශල් ලං
වළදුහඑ ලං ා හයහඹෝ ලං ආහේ ලං නළවළ. ලං ා හයඹගේ ලං ෙගේහගේ ලං

හසහවසභද, රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ? [ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංෙදහ ලං
හ ප ලං යඑඑ ලං ආ ලං ා හය ලං යුශඑ ලං හභසද ලං වුහණ්? 
හේලඳහරනඥහඹසත ලං ෙභ ලං ළකමඹහ ලං භයහ ලං බිරි ලං දණඹ ලංශහ. ලං ෙළිෂ ලං

යඑසත ලංඉදහ ලංිකබුහණ්. ලංහේලඳහරනඥහඹකු ලංා හය ලංළකමඹහ ලංභයහ ලංබිරි ලං
දණඹ ලං යේදී ලං ගුගේ ලං හතසටුහඳසශ ලං වළදුහඑ ලං ළඩසත ලං ිකහඵනහද? 
ෙහවභ ලංවුණහභ ලංා හයහඹෝ ලංෙගේහගේ ලංනළවළ. ලංඒ ලංවිතයසත ලංහනසහයි. ලං

ප්රධහන ලං හඳහශ  ලං යහතය ලං නහයිහසත ලං -දරු ලං මුණුබුයගේ ලං ඵරපු ලං යහතය ලං
නහයිහසත- ලංඅහේ ලංයඑඑ ලංආ ලංහරහහේ ලංඅහේ ලංයහේ ලංඅභහතයරු ලංගිව ගේ ලං

ෙතුකමඹ ලංහද ලංඵඳිගේන ලංහඹෝතනහ ලංශහ. ලංෙහවභ ලංයඑසත ලංෙදහ ලංිකබුහණ්. ලං

ඉිකගේ ලංා හයඹගේ ලංඒවිද, යහඹ ලංවළදුහඑ? තනතහඑ ලංඅලය ලංහරහ ලං
ිකබුහණ් ලංඹව ලංඳහරනඹයි. ලංහ ප ලංයඑඑ ලංහන ජ ලංහභස ජ ලංහනස ලංඹව ලං
ඳහරනඹයි ලං අලය ලං හරහ ලං ිකහඵගේහගේ ලං ිරඹහ ලං තනතහ ලං හ ජරු ප ලං
 ජතහ. ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, අළි ලං දගේනහ ලං ෙදහ ලං හ ප ලං
ඳහයල් ලං හඳේ ලං ශ ලං ඵ. ලං නමු ජ ලං ඳහයල් ලං හඳේ ලං ශහඑ ලං ළඩසත ලං
නළවළ ලං ිරඹහ ලං තනතහඑ ලං හ ජරු ප ලං ගිඹහ. ලං ඒ ලං මුදල්ලිගේ ලං බහඹසතභ ලං

ප්රහහේීයඹ ලං හේලඳහරනඥඹහහම ලං හසතකුඑ ලං ගිව ගේ ලං ිකබුණහ. ලං
හඑගේඩගලිගේ ලංහතසය, ගභහගේත ලංරඵහ ලංදී ලංිකබුණහ. ලංඒහහඹගේ ලංයඑ ලං
ණඹහයඹකු ලංඵඑ ලංඳ ජ ලංවුණහ ලංකම ලංයඑඑ ලංහච්  ලංහදඹසත ලංනළවළ. ලංෙදහ ලං

විදුලි ලංඅලයතහ ලං ිකබුණහ. ලංහනසයච්හ ෝහල් ලංවිදුලි ලංඵරහහයඹ ලං වළදුහ. ලං
නමු ජ ලංෙඹ ලංවළභදහභ ලංළඩිරහ. ලංඉාජිහගේරුගේ ලංවහ ලංයහතය ලංිෂරධහරිගේ ලං
ිරඹනහ, "අළි ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං වුණු ලං ඵරහහයඹ ලං හනසහයි ලං

වළදුහණ්. ලංඅළි ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං වුණු ලංඹගේත්ර ලං හනසහයි ලංරළබුහණ්." ලං
ිරඹරහ. ලං හේලඳහරනඥහඹෝ ලං කුේටි ලං ණගේ ලං හසකමස ලං අයහන ලං ඒ ලං
ඹගේත්ර ලංවි ලංශහ. ලංෙතහසඑ ලංහ ප ලංයහේ ලංතනතහඑ ලංහ ප ලංයහේ ලංඳහරනඹ ලං
ික ජත ලංවුණහ. ලංහ ප ලංයහේ ලංඇඑ ලංහඵදුහ. ලංතනතහහම ලංල්ලිලිගේ ලංඇඑ ලං

හඵදුහ. ලං ෙසත ජ ලංඳළශ ලං වුහණ් ලංනළවළ. ලං හේලඳහරනඥඹගේහම ලංන ප ලං
වරහ, මුලවණු ලං වරහ ලං හල්රඑ ලං ඇඑ ලං හඵදුහ. ලං ෙසත ජ ලං ඳළශ ලං
වුහණ් ලංනළවළ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] භෘේධි ලංයහඳහයඹ ලංඳහවිච්චි ලංහශ , තභ ලං

ව තතුගේඑ ලංල්ලි ලංහදන, තභ ලංහේලඳහරන ලංයහඳහයඹ ලංයහන ලංඹන ලං
- [ඵහධහ ලංිරරීභසත] ඔේ. ලංභෘේධි ලංයහඳහයඹ ලංඳහවිච්චි ලංහශ , තභගේඑ ලං
ව ත ජ ලංණ්ඩහඹභසත ලං ඇික ලංය ලං ගේන ලං කමසත, දුේඳ ජභ ලං තුයගේ ලං

යගේන ලංහනසහයි. ලං ලං 

සිල් ලං හයදි ලං හඵදපු ලං ආහයඹ ලං අළි ලං දළසතහ. ලං ඒහ ලං හඵදුහේ, බුදු ලං
වහමුදුරුගේහම ලං හෂසහඑෝ ෙ ලං දභහ ලං හනසහයි; ෙහවභ ලං නළ ජන ප ලං
හඵෞේධ ලංදගලන ලංහඹසදහ ලංහනසහයි. ලංඡගේද ලංඅහේසතඹහහම ලංහෂසහඑෝ ලං
ෙ ලං දභහ ලං තභයි, සිල් ලං හයේද ලං හඵදුහේ ජ. ලං තනතහහම ලං ල්ලිලිගේ ලං
ඒ ජ ලංහඵදුහේ. ලංඉඩ ප ලංවිකුණහ ලංහනසහයි, යහේ ලංකමිෂසුගේහම ලංල්ලි ලං
අයහන ලං ඒ ලං හශ . ලං ඒ ලං ිෂහ ලං තභයි ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහ ලං
විහල හඹගේභ ලං ප්රහල ලං හශ , "ඹව ලං ඳහරනඹසත ලං ඇික ලං ශ ලං යඑසත ලං
අඳඑ ලංඕනෆ" ලංිරඹරහ. ලංහ පහ ලංහඵදුහඑ, තනතහ ලංළිබඳ ජහ ජ ලංනළවළ. ලං
යහඹ ලං වළදුහ. ලං නමු ජ ලං තනතහ ලං හ ජරු ප ලං  ජතහ, ඹව ලං ඳහරනඹසත ලං
ඇතු, හවසය ලං ා හ ලං නළතු ලං යඑසත ලං ිෂගභහණඹ ලං හගේන ලං ඕනෆඹ ලං
ිරඹරහ. ලංතනතහ ලංෙඹ ලංන්යණඹ ලංශහ. ලං ලංඅගේිකභඑ ලංහභසනහද ලංහශ ? 
යඑ ලංඇතුහශ  ලංතහතයහරඹ ලංඳඑගේ ලං ජතහ. ලංඳල්ලිරඑ ලංවගේන ලංඳඑගේ ලං
 ජතහ, හෝවිල්රඑ ලං වගේන ලං ඳඑගේ ලං  ජතහ, සහමීගේ ලං
වගේහ රහඑ ලං වගේන ලං ඳඑගේ ලං ජතහ. ලං ආ පහදඹ, තහිකහදඹ ලං වහ ලං
කුරහදඹ ලං යඑ ලං තුශ ලං ඇික ලං යරහ ලං ආණ්ඩු ලං ගේන ලං ඵළලුහ; ඵරඹ ලං
ඳතුරුහ ලං ගේන ලංඵළලුහ. ලං [ඵහධහ ලංිරරී ප] අගේිකභඑ ලංඡගේදඹ ලං ඉල්රපු ලං
රකුණ ලං වුහණ්, විදුලි ලං පුටු. ලං විදුලි ලං පුටු ලං හඳගේ-හඳගේහ ලං තභයි ලං
ඡගේදඹ ලං ජහ ජ. ලංයපු ලංළඩ ලංහඳගේු හේ ලංනළවළ. ලංජිනීහර ලංිකහඵන ලං
ෙල්ලු ප ලං ව ලං හඳගේ-හඳගේහ ලං තභයි ලං ඡගේදඹ ලං  ජහ ජ. ලං ජිනීහර ලං
ිකහඵන ලං ෙල්ලු ප ලං ව ලං හඳගේනහ ලං කමසත, යපු ලං ළඩසත ලං හවෝ ලං
ාගධනඹසත ලං හඳගේගේන ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං ඒහ ලං තභයි ලං ඡගේද ලං තුරු පපු ලං
හරහ ලං ිකබුහණ්. ලං ඒයි ලං තනතහඑ ලං විහල හඹගේභ ලං ව තුහණ්, හ ප ලං
යඑඑ ලංඅලය ලංහගේහගේ ලංඹව ලංඳහරනඹසත ලංිරඹරහ. ලං ලං 

2015 ලං තනහරි ලං අඑ ලං ළිෂ ලං දහ ලං අහේ ලං යහේ ලංතනතහ ලං ඉල්ල ලං හභභ ලං
ඳරිගතනඹ ලං යරහ ලං හදගේන ලං තභයි ලං අළි ලං අද ලං ෙ ලං අඩිතහරභසත ලං
දභගේහගේ. ලංඅළි ලංදගේනහ, මීඑ ලංහඳය ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංඳළළික ලං
ඵ. ලං අළි ලං අහේ ලං භළිකයණ ලං ප්රහලනඹ ලං තුබඳගේ ලං තනතහඑ ලං
හඳසහයසගේදුසත ලංදුගේනහ,  භඑ ලං ලංිරඹන ලංභගේත්රීයහඹසත ලංවදනහ ලං
ිරඹරහ. ලංඒඑ ලංෙ ලංෙ ලංඵහධහ ලංශහ. ලංල්-මුල් ලංළලවහ, උසුළු-විසුළු ලං
ශහ, විහේ න ලං ශහ. ලං නමු ජ ලං අළි ලං ෙභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශහභ, ෙභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං
විරුේධ ලං වුරු ජ ලං ඡගේදඹ ලං දුගේහගේ ලං නළවළ. ලං  ලං සිඹලු ලං හේලඳහරන ලං
ඳසතර ලංසිඹලු ලංණ්ඩහඹ ප ලංෙසත ලංෙතු ලංහරහ ලංඅළි ලංවරිඹහහය, 
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ිෂළයදි ලං හේ ලං සිදු ලං ශහ. ලං ෙදහ, හේ.ආග. ලං තඹගධන ලං ව එපු ලං
තනහධිඳිකයඹහ ලංහ ප ලංයහේ ලංඳහරනඹ ලංබහය ලංහන, හ ප ලංයහේ ලංආගථි ලං
විේරඹසත ලංඇික ලංශහ. ලං 

අද ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං භළිකතුභහ ජ, යිෂල් ලං වික්රභසිාව ලං
භළිකතුභහ ජ ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලංවදරහ, හ ප ලං යහේ ලං ඹව ලං ඳහරන ලං විේරඹ, 
හේලඳහරන ලං විේරඹ ලං ඇික ලං යනහ. ලං 'හේලඳහරනඹ' හ ප ලං හවස ලං
ෘ ජිකඹසත ලංහනසහයි, ළිබඳකුල් ලංයන ලංෘ ජිකඹසත ලංඵඑ ලංඳ ජ ලංහරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ෙදහ ජ ලංෙහවභයි; අද ජ ලංෙහවභයි. ලංහේලඳහරනඥඹහ ලං
ිරේහභ, හවසහයසත, භා ලංහසල්රහයහඹසත ලංිරඹන ලංභේඑභඑයි ලංළටී ලං
ිකහඵගේහගේ. ලං [ඵහධහ ලංිරරීභසත] අද ලං අළි ලංඅලු ජ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංවරි ලං
සරහ, හගේතහ ලං ිෂහඹෝතන ලං ප්රිකලතඹ ලං ළඩි ලං යරහ, 
හේලඳහරනඥඹහ ලං ිරඹන ලං හනහ ලං හවස ලං ෘ ජිකහඹසත ලං ඵඑ ලං ඳ ජ ලං
යගේන ලං යඑඑ ලං අලය ලං ඹගේත්රණඹ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳිකගේ ලං
ිෂගභහණඹ ලං යනහ ලං ිරඹන ලං ෙ ජ ලං වගේ ලං යකමගේ ලං භභ ලං ිෂවඬ ලං
හනහ. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශකඑ, රු ලංවිභල් ලංවීයාල ලංභළිකතුභහ. ලංඔඵතුභහඑ ලංවිනහඩි ලංවත ලං
හරඹසත ලංිකහඵනහ. 

 
[අ.බහ. ලං2.33] 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, ළේතළ පඵග ලංභහහේ ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලංතුන ලංභළිකයණ ලංඳ ජගේන ලංඕනෆ. ලංෙභ ලංභළිකයණ ලංල් ලංදභහ ලං
ළනීහ ප ලංඅයමුණිගේ ලංතභයි ලංහ ප ලංඳන ජ ලංාහලෝධනඹ ලංඅද ලංහ ප ලංබහඑ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංයරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංරඵහ ලංදීභ ලංළිෂ ලං
සුගේදය ලං හරි ලං හඳසඑල් ලං හභව  ලං දඑහ ලං හඳගේවුහඑ, ඒ ලං වළභ ලං සුගේදය ලං
ථහසතභ ලං ඹටිගේ ලං ිකහඵගේහගේ ලං භළිකයණඹ ලං ල් ලං දභහ ලං ළනීහ ප ලං

ඕනෆභයි. ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං බහ ලං ළහේ ලං හර ලං
ය ජනහඹ ලං ඇභිකතුභහඑ ලං ව කම ලං පුටු ලං ශක ලං "හගේතහගේඑ ලං ඉඩසත ලං

නළේද?" ිරඹරහ ලංපුරුසත ලංිකහඵනහ. ලං භඑ ලං හ ජහයගේහගේ ලංනළවළ ලංඒ ලං
ඇයි ලං ිරඹරහ. ලං රුගේ ලං විතඹගධන ලං යහතය ලං ඇභිකතුභහහම ලං පුටු ලං
ළිටුඳ ජ ලං හ ලං ිකහඵනහ, "හගේතහගේඑ ලං ඉඩසත ලං නළේද?" ිරඹරහ ලං

පුරුසත. ලං ජි ජ ලං හප්ර භදහ ලං ඇභිකතුභහ ජ ලං හ ප ලං අසථහහේ ලං බහ ලං
ගබහේ ලං සිටිනහ. ලං ෙතුභහ ලං ඉගේන ලං ිරේටු ජ ලං ිකහඵනහ, 
"හගේතහගේඑ ලංඉඩසත ලංනළේද?" ිරඹරහ ලංපුරුසත. 

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිකිීමම් 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ெஜறத் தறமரம - வீடமப்தை ற்தம் 

றர்ரத்துமந அமச்ெரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
හසතළනද? 

 
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හ ප ලංඳළ ජහතගේ ලංිකහඵගේහගේ. 

භාර ලංභයවීය ලංඇභිකතුභහහම ලංපුටුහේ ජ ලං"හගේතහගේඑ ලංඉඩසත ලං
නළේද?" ිරඹරහ ලංහ ලංිකහඵනහද ලංිරඹරහ ලංභභ ලංදගේහගේ ලංනළවළ. ලංෙහවභ ලං

හගේතහගේඑ ලං ඉඩසත ලංනළ ජන ප, හභතළන ලංහඵෝඩ් ලං ෙල්රහ ලං ිකබීහභගේ ලං

ළඩසත ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං ෙහ  ලං ඉඩ ලං හදගේහගේ ලංනළික ලං අඹ ජ ලං ෙසත ලං
ථහ ලංයරහ ලංෙභ ලංප්රලසනඹ ලංහේයහ ලංගේන. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං

සිඹඹඑ ලං 25සත ලං දසතහ ලං ළඩි ලං ශහඑ ලං අළි ලං වුරු ජ ලං විරුේධ ලං නළවළ. ලං
[හකෝහ ලං ිරරී ප] හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං සිඹඹඑ ලං 30සත ලං දසතහ ලං ළඩි ලං
ශ ජ ලං හ ප ලං බහහේ ලං වුරු ජ ලං විරුේධ ලං නළවළ. ලං රු ලං ිෂහඹෝතය ලං

ථහනහඹතුභිෂ, අය ලං භගේත්රීරු ලං දකරන ලං දළකලිල්ර ලං ඵරගේන ලං
හෝ. ලං පුදුභ ලං දළකලිල්රසත ලංහගේ. ලං රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, 
භළිකයණඹ ලං ල් ලං දළමීහ ප ලං ඕනෆභ ලං ඇහයගේන ලං හභතළන ලං හන ලං

හභසසත ජ ලං නළවළ. ලං හභසන ලං සුගේදය ලං ථහ, හභසන ලං හය ලං ණ්ඩ ලං
ඉසයවඑ ලං දහරහ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං ාහලෝධනඹඑ ලංහඩ් ලං ගිඹ ජ, ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං අවුරුදු ලං හදවභහයිරගේ ලං ල් ලං දහරහ ලං ඉයයි. ලං
ඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹඑ ලංමුලවණ ලංහදගේන ලංබඹයි. ලං 

භළිකයණඹඑ ලං මුලවණ ලං හදගේන ලං බඹ ලං ිෂහ ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං අයහන ලං

හශ්ර සඨහධියණඹඑ ලං ගිඹහ. ලං තනභත ලං වි හයණඹඑ ලං ඹගේන ලං ඕනෆ ලං
ිරඹරහ ලංහශ්ර සඨහධියණඹ ලංිරේහ. ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංාහලෝධනඹ ලංයරහ ලං
හවස ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලංවදරහ ලංභළිකයණ ලංිකඹගේන ලංඕනෆභ ලංිකබුණහ ලං

න ප, විසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලං
හශ්ර සඨහධියණඹඑ ලං හිෂඹගේන ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලං විසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංඳන ජ ලංහටු පඳහතගේ ලංෙඹ ලංය ලංගේන ලංඵළරි ලං

වුණහ. ලං තනභත ලං වි හයණඹඑ ලං ඹගේන ලං ඕනෆ ලං ිරේහ. ලං ඊඑ ලං ඳසහ  ලං
අළභළ ජහතගේ ලං හවෝ ලං භළිකයණඹ ලං ිකඹගේන ලං හනහ. ලං අගේන! ලං
භළිකයණඹ ලං ිකඹගේන ලං හන ලං ෙ ලං න ජහ ලං ගේන ලං ඊශකඑ ලං දහපු ලං
හේටු ලංතභයි ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලං

හටු පඳත. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලංළිටු ලංෙවභහයයි, හදයි. ලංඒඑ ලංාහලෝධන ලංළිටු ලං10සත, 
15සත ලං ෙනහ. ලං හ පහගේ ලං තභගේඑ ලං අිකඹසත ලං හනහ ලං න ප, හ ප ලං

ාහලෝධනරඑ ලං විරුේධ ලං යඑළසිහඹකුඑ ලං හශ්ර සඨහධියණඹඑ ලං
ඹගේන ලං ිකහඵන ලං අයිිකඹ ලං ඳහ ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං හසල්ර ලංනහ. ලං
විවිධහහයහේ ලං හේලඳහරන ලං ගේහතෝ ප ලං ව ගේදහ ලං විරුේධ ලං ඳසතහේ ලං

භවය ලංභව ජරු ජ ලංහ ප ලංතයහ ලංක්රභහේදඹඑ ලං පපගණ ලංවහඹ ලංහදගේන ලං
ඳඑගේ ලංඅයහන ලංිකහඵනහ. 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, හසේඨහ ලං ක්රභඹඑ ලං

භළිකයණ ලං හනස ලං ිරරීභ ලං ඳඑගේ ලං  ජහ ජ ලං ෙදහ ලං ිකබුණු ලං අහේ ලං
ආණ්ඩුයි. ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලංභළිකතුභහ ලංප්රධහන ලංඒ ලංකමටුයි ලංඒ ලං
ඳඑගේ ලං  ජහ ජ. ලං ඒ ලං හසේඨහ ලං ක්රභඹඑ ලං තභයි ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං

භළිකයණ ලංනීිකඹ ලංහනස ලංහශ . ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංනීිකඹ ලං
හනස ලං යරහ ලං හසේඨහ ලං ක්රභඹ ලං වළදුහේ. ලං ඒහසත ලං සිඹඹඑ ලං 30:70 ලං
ිකබුණු ලංෙ ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංසිඹඹඑ ලං40:60 ලංය ලං ජතහ. ලංඒ ලංිෂහ ලං

හසේඨහ ලං ක්රභඹඑ ලං හ ප ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං ඳ ජහ ලං භවතන ලං
ිෂහඹෝජිත ලං ආඹතන ලං ඵරළගේවීහ ප ලං වුභනහ ලං හු හගේ ලං
ඳශමුළිෂ ලං තහඑ ලං ්රිඹහ ජභ ලං හරහ ලං ඒ ලං ප්රහහඹෝගි ලං නහථ ලං

හශ  ලං ෙදහ ලං ිකබුණු ලං ආණ්ඩුයි. ලං දළගේ ලං තමුගේනහගේහ රහ ලංයගේහගේ ලං
හභසසතද? තමුගේනහගේහ රහ ලංභළිකයණරඑ ලංමුලවණ ලංහදගේන ලංබඹ ලං
ව ගේදහ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංාහලෝධනඹ ලංයනහ. ලං 

හ ප ලං ආණ්ඩුහේ ලං ිකහඵනහ, ඳළු ලං හදසත. ලං ඳළු ලං හදහගේ ලං ෙ ලං
ඳළුසත ලං ඡගේදඹඑ ලං "වහ" ලං න ප, අහනසත ලං ඳළු ලං ඡගේදඹඑ ලං "ඵළවළ" ලං
ිරඹනහ! ලංෙ ලංඳළුසත ලං"වහ" ලංන ප, අහනසත ලංඳළු ලං"ඵළවළ" ලංිරඹනහ!! ලං

භළිකයණ ලං ල් ලං දහගේන ලං අද ලං විවිධ ලං උේඳයළේටි ලං හඹසදනහ. ලං රු ලං
ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඒ ලං උේඳයළේටි ලං අු  ලං තභයි ලං හ ප ලං
ඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංිරඹන ලං

තහගේදයඹ ලං ෙගේහගේ. ලං රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, 
භළිකයණ ලං සිිකඹභ ලං අකුශරහ ලං හ ප ලං යහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹඑ ලං සිදුවුණු ලං
වහිෂඹ ලංඔඵතුභහ ලං දගේනහ. ලංෙදහ ජ ලං "ශහඩි ලං - ලංරහ පපු" ලංහල්රභසත ලං

ිකඹරහ ලං භව ලං භළිකයණඹ ලං ල් ලං දළ පහ ප ලං හ ප ලං විධිහේ ලං විවිධ ලං හව තු ලං
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ිරඹරයි. ලංෙභ ලංද ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංඳ ජගේන ලංඕනෆ ලංිරඹරහ ලං
වුද ලං ිරඹගේහගේ? හසහවසභද ලං ෙහවභ ලං ිරඹගේහගේ? ඳශහතඑ ලං
ිකහඵගේහගේ ලංෙ ලංඳශහ ජ ලංබහයි. ලංඒ ලංඳශහහ ජ ලංතනතහයි ලංතභගේහම ලං

ඳශහ ජ ලං බහඑ ලං ඡගේදඹ ලං හදගේහගේ. ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ ජ ලං තභගේහම ලං
ඳශහ ජ ලංඳහරන ලංආඹතනඹයි. ලංෙහවභ ලංන ප, අතුරු ලංභළිකයණ ලංආහස ජ ලං
දළගේ ලං ිකඹගේන ලං ඵළවළ ලං හගේ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං තහික ලං භළිකයණ ලං

දිවහයි ලංඒ ලං විධිඹඑ ලං ඵරගේන ලංඕනෆ. ලං තනහධිඳිකයණඹ, ඳහගලිහ පගේතු ලං
භළිකයණඹ ලං ළිෂ ලං තහික ලං භළිකයණ ලං දිවහයි ලං ඒ ලං විධිඹඑ ලං ඵරගේන ලං
ඕනෆ. ලං භභ ලං හනසහයි ලං ිරඹගේහගේ, භළිකයණ ලං හසකමහ ප ලං

බහඳිකතුභහයි ලං ෙහවභ ලං ිරඹගේහගේ. ලං භළිකයණ ලං හසකමහ ප ලං
බහඳිකතුභහභ ලං ිරඹනහ, "ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ෙභ ලං ද ලං
ඳළළ ජවීහ ප ලංඅලයතහසත ලංනළවළ. ලංඒහ ලංඳශහතඑ ලංඵරඳහන ලංආඹතන. ලං

ඒ ලං ඳශහ ජර ලං හනභ ලං භළිකයණ ලං ඳළළ ජවහ ලං ිරඹරහ ලං ප්රලසනඹසත ලං
නළවළ." ලං ිරඹරහ. ලං ඳසුගිඹ ලං ආණ්ඩු ලං හරහේ ලං වළභ ලං අවුරුේදභ ලං
භළිකයණඹසත ලංඳළළ ජව ලං ෙ ලං හ ප ලං යහේ ලංප්රතහතගේත්රහදීගේඑ ලං යදසත ලං
හරහ. ලං දළගේ ලං විහේ නඹඑ ලං රසත ලං යගේහගේ ලං වළභ ලං ගඹභ ලං

භළිකයණඹසත ලංිකඹපු ලංෙයි. ලං භළිකයණ ලංහනසිකඹහ ලංල් ලං දභන ලංෙ ලං
විහේ නඹඑ ලං රසත ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං භළිකයණ ලං හනසිකඹහ ලං සිටීභඑ ලං
හේටු ලං දභන ලං ඳන ජ ලංාහලෝධන ලං අයහන ලංෙන ලංෙ ලං ළිබඳඵ ලං භව ලං

හරසකු ලංප්රිකීයලීගේහම ලංවිහේ නඹඑ ලංරසත ලංහගේහගේ ලංනළවළ. ලං දළගේ ලංඒ ලං
හසල්රගේ ලංවිහේ නඹ ලංයගේහගේ, වළභ ලංඅවුරුේහේභ ලංභළිකයණඹසත ලං
ිකඹරහ ලං භවතන ලං භතඹ ලං උයහ ලං ඵරගේන ලං භවතනඹහඑ ලං අසථහ ලං දීපු ලං

ෙයි. ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, "ඹව ලං ඳහරනඹ" ලං ිරඹන ලං
 නහේ ලංහයදි ලංඩභහල්හරගේ ලංහ ප ලංආණ්ඩුහේ ලංිෂගසත්ර ලං්රිඹහදහභඹ ලං

ව ලං ගේන ලං ඵළලුහඑ ලං ඒ ලං වගේන ලං පුළුගේ ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං
තභගේඑ ලංඡගේදඹ ලංහදගේන ලංඅසථහසත ලංෙන ප ලංහ ප ලංයහේ ලංභවතනතහ ලං
ඵරහහන ලං ඉගේනහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං ව තහහන ලං ඇික, 2015 

තනහරි ලං8ළිෂදහ ලංහපු ලංඳරිේපු ලංහ ප ලංයහේ ලංකමිෂසසු ලංආහඹ ජ ලංගේන ලං
රළවළසික ලං හරහ ලං ඉගේනහ ලං ිරඹරහ. ලං හ ප ලං යහේ ලං හඳසදු ලං තනතහ ලං
ඵරහහන ලංඉගේහගේ ලංතභගේඑ ලං ඡගේදඹසත ලංෙන ප. ලංතමුගේනහගේහ රහ ලං
භළිකයණරඑ ලං බඹ ලං නළ ජන ප, භවතන ලං භතඹ ලං ිකහඵගේහගේ ලං

තමුගේනහගේහ රහහම ලං ඳළ ජහ ජ ලංන ප, තමුගේනහගේහ රහ ලං භළිකයණ ලං
ල් ලං දහගේන ලං උේඳයළේටි ලං හමගේන ලං ඕනෆ ලං නළවළ. ලං බඹ ලං නළික ලං
භළිකයණරඑ ලංඹගේන ලංපුළුගේ ලංහගේ. ලං 

හ ප ලං ළේතළ පඵග ලං භහහේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං 3සත ලං විසුරුගේන ලං
ිකහඵනහ. ලංඒ, උතුරු ලංභළද ලංඳශහ ජ ලංබහ, ඵයමු ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං
ව ලං නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහ ජ ලං බහ. ලං බඹ ලං නළික ලං භළිකයණ ලං තුනඑ ලං

ඹගේන ලං පුළුගේ. ලං ඇයි, ඒ ලං භළිකයණ ලං තුනඑ ලං මුලවණ ලං හදගේහගේ ලං
නළ ජහ ජ? ඇයි, ඒ ලං ඳශහ ජර ලංභවතනඹහඑ ලං ිකහඵන ලංඅයිිකඹඑ ලං රු ලං
හනසයගේහගේ? ඇයි, ඒ ලං ඳශහ ජ ලං තුහගේ ලං භවතනතහඑ ලං තභගේහම ලං

ිෂහඹෝජිත ලං ආඹතනඹ ලං ළිව ටුහ ලං ගේන ලං ිකහඵන ලං අසථහ ලං අව කම ලං
යගේහගේ? තමුගේනහගේහ රහ ලංහභතළන ලංිරඹනහ, භහ ලං6සත ලංඇතුශත ලං
සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං ිරරීභ ලං යරහ ලං ඉය ලං යනහ ලං ිරඹරහ. ලං ඊශකඑ ලං
හභසසතද ලං හගේහගේ? භහ ලං 6සත ලං ඇතුශත ලං හහයගේහගේ ලං නළවළ. ලං

ඊශකඑ, හ ප ලංඳනතඑ ලංත ලංාහලෝධනඹසත ලංෙනහ. ලං "ත ජ ලංභහ ලං6සත ලං
ඇතුශත" ලංිරඹරහ ලංහ ප ලංත ජ ලංදීගක ලංයහන ලංෙනහ. ලංහභහවභ ලංදීගක ලං
යහන ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං අනගේතඹ ලං දසතහ ලං හ ප ලං අදිගේන ලං

පුළුගේ. ලං 2018 ලං ගහේ ලං තනහරි ලං භහහේ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලංිකඹගේන ලංපුළුගේ ලංන ප,- ෂයිග ලංමුසතහඳහ ලංඅභහතයතුභහ ලං
එයි ලංහෝේ ලංන ප ලංඇහන ලංඉගේනහ. ලංභභ ලංදගේහගේ ලංනළවළ, ෙතුභහහම ලං

එයි ලං හෝේ ලං ෙ ලං ඇතුහශ  ලං භු සහඹසත ලං ඉගේනහ ලං ද ලං ිරඹරහ. ලං හ ප ලං
ආණ්ඩුහේ ලංිකහඵන ලංප්රතහතගේත්ර ලංවිහයෝධී ලංඅණ ලංඳන ජ ලංසිඹල්රභ ලංහග ලං
ිකඹහහන ලංආහේ ලංඔඹ ලංඇභිකයඹහයි. ලංප්රතහතගේත්ර ලංවිහයෝධී ලංභළිකයණ ලං

ල් ලං දභන ලං වළභ ලං යහඳෘිකඹභ ලං හග ලං ිකඹහහන ලං ආහේ ලං ඔඹ ලං
ඇභිකයඹහයි. ලංහ ප ලංයහේ ලංභළිකයණ ලංසිිකඹභ ලංඅකුශගේන ලංඋඩිගේ ලංෙන ලං
ිෂහඹෝඹඑ ලංඅු  ලංළඩ ලංහශ  ලංඔඹ ලංඇභිකයඹහයි. ලං 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, භළිකයණ ලංසිිකඹභ ලංඅකුශහ, 

හ ප ලංයහේ ලංප්රතහතගේතහදඹ ලංශරරහ, තඹගධන ලංඳහරන ලංයුහේ ලංහල් ලං
ළටුණු ලං ඉිකවහඹසත ලං ලිඹගේන ලං සිේධ ලං වුණහ ලං හහම, 
තමුගේනහගේහ රහ ජ ලං හ ප ලං ඹගේහගේ ලං හ ප ලං යහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං අමු ලං
අමුහේ, ිෂරු ජ ලංකහතනඹ ලංයරහ, භළිකයණ ලංිකබීභ ලංදසිගේ ලංද ලං

ල් ලං දභන ලං යුඹඑයි. ලං හ ප ලං යහේ ලං භවතනඹහහම ලං ප්රතහතගේත්රහදී ලං
අයිිකඹ, තභගේහම ලං ළභළ ජත ලං අභළ ජත ලං ප්රහල ලං ිරරීහ ප ලං අයිිකඹ ලං
හසල්රෆහ ප ලංභහහ ජයි ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංහ ප ලංඹගේහගේ. ලංඳශහ ජ ලං

ඳහරන ලං ආඹතන ලං අවුරුදු ලං හදවභහයඑ ලං ඩහ ලං ිෂරධහරිහදී ලං
ඳහරනඹඑ ලංඵහය ලං දුගේනහ. ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංආණ්ඩුහයයඹහ ලංඹඑතඑ ලං
හදගේන ලංවදනහ. ලංඋතුරු ලංභළද ලංඳශහ ජ ලංබහ, ඵයමු ලංඳශහ ජ ලංබහ, 

නළ ලංහකනව ය ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ආණ්ඩුහය ලං ඳහරනඹඑ ලං හදගේන ලං
වදනහ. ලං ෙතහසඑ ලං භවතන ලං ිෂහඹෝජිතහඹෝ ලං නළික ලං හනහ. ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං දගේනහ, හශ්ර සඨහධියණ ලංන්ගේදුිරගේ ලං -ශ්රිඹහිෂ ලං

ඵණ්ඩහයනහඹ ලං භළිකිෂඹ ලං දීපු ලං න්ගේදුිරගේ- ලං ිරඹනහ, "ඳශහ ජ ලං
බහ ලං ිරඹරහ ලං ිරඹගේහගේ ලං භවතන ලං ිෂහඹෝජිතඹගේ ලං සිටින ලං තළන. ලං
ආණ්ඩුහයඹහ ලංිරඹගේහගේ, ඳශහ ජ ලංබහ ලංහනසහයි. ලංආණ්ඩුහයඹහ ලං
විතයසත ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං හනසහයි" ලං ිරඹරහ. ලං රු ලං ිෂහඹෝතය ලං

ථහනහඹතුභිෂ, හභසන ලංප්රතහතගේත්රහදී ලංඳහඑ ලංඉසයවඑ ලංදළ පභ ජ, 
හගේතහහම ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළඩි ලංිරරීහ ප ලංරසන ලංථහ ලංඉසයවඑ ලං
දළ පභ ජ, හභසන ලංහභසන ලංතහසතණි ලංවයම ලංදළ පභ ජ ලංහ පහසත ලංඅයමුණ ලං

ෙයි. ලංඒ ලංතභයි, තමුගේනහගේහ රහඑ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේදඹඑ ලංඹගේන ලං
ඵළවළ. ලං ගිහඹස ජ ලං ඳයදින ලං ඵ ලං දගේනහ. ලං ඒ ලං ඳයදින ලං ෙහගේ ලං
ළරහගේන ලං පුළුගේ ලං තය ප ලං ඡගේදඹ ලං ඈතඑ ලං දහ ලං ගේන ලං ෙ ලං තභයි ලං

තමුගේනහගේහ රහහම ලං ඳයභහගථඹ. ලං ඒ ලං ප්රතහතගේත්ර ලං විහයෝධී ලං
ඳයභහගථඹඑ ලංෙහයව  ලංිෂහ, අළි ලංහ ප ලං්රිඹහදහභඹඑ ලංවිරුේධ ලංඡගේදඹ ලං
ඳහවිච්චි ලං යනහ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං අධහයණඹ ලං යකමගේ ලං භහම ලං  න ලං

සල්ඳඹ ලං අගේ ලං යනහ. ලං රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, 
ඔඵතුභහඑ ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. ලං 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem.You have 

seven minutes.  
 

[2.41p.m.] 

 
ගු රවුසහ ශකීම් මශතළ (නගර වෆසුම්  ශළ ජ වම්ඳළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் 

ங்கல் அமச்ெர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.  

Hon. Deputy Speaker, we are having a very heated  

Debate on the Provincial Councils Elections 

(Amendment) Bill. In this regard, from yesterday, I have 

also had my own disagreements on the process itself, 

regarding which I have made my opinion very clear in the 

Party Leaders‟ Meeting as to how such elaborate 

Amendments could be moved in this manner, whereas the 

prescribed procedure relating to presentation of Bills has 

not been followed. So, this issue is entirely in the hands 

of the Hon. Speaker to make a decision. Then, I have had 

detailed discussions with the Hon. Prime Minister too on 

the question of the undesirability of the process adopted 

in bringing such a Bill before the House. I hope that such 
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attempts will never be repeated because this is a matter of 

concern for all parties. Therefore, as a Party Leader in 

Government, it is my duty to say that we have our own 

disagreements about the manner and the process in which 

this was brought to the House. 

However, since the objective of the Government is to 

fulfil a mandate that they got from the people to introduce 

a new electoral system, we are prepared to go along with 

such an attempt, provided that it is equitable and just by 

everyone in  the country, all communities in the country. 

Now, that is exactly what is deprived when such hurried 

processes are adopted without due regard to the necessary 

conventions, the Standing Orders and even the 

Constitution of this country. We must also remember that, 

through the Nineteenth Amendment, we did away with 

the provision that was there to bring in Urgent Bills, 

whereas there had been previous Governments which 

introduced their own parochial ideas into Bills. What you 

required was a Cabinet decision to say a Bill was urgent 

in the national interest and they would restrict the time 

period available for public to go before the Supreme 

Court.  

The very purpose for which we did away with it was 

to allow the people to have sufficient time to challenge 

any substantive Bill before the Supreme Court in the 
country. So, that is one reason why this Government of 

Good Governance needs to adhere to the time-honoured 

processes which have been followed in this House. 

Therefore, it is important.  

And in a sense, it is a matter of regret for me that such 

a process was not sufficiently followed in this case, 

because this has a serious impact on minorities in the 

country. We have had differences in the Steering 
Committee about the electoral system to Parliament. As a 

matter of fact, when the Hon. Prime Minister presents the 

Interim Report of the Steering Committee tomorrow to 

the Constitutional Assembly, you will observe that we 
have given an alternate system of election to Parliament 

apart from the main proposals that are included in the 

Steering Committee Report. Similarly, in the case of  
Local Government  Elections, again we saw what a right 

royal mess it was when the delimitation process could not 

be concluded in time and the Local Government bodies 

had not functioned for almost two years or more.  
 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

For two-and-a-half years. 
 

ගු රවුසහ ශකීම් මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, for two-and-a-half years. All of us from both 

sides of the House have to bear responsibility for this 

folly of preventing the functioning of Local Authorities in 
this country. Such a fate should not befall again on the 

Provincial Councils in the country. I am told that the Joint 

Opposition has been given the assurance by the Hon. 

Prime Minister that he would complete the process of 
delimitation within four months and that the elections 

would be held soon thereafter. That is something 

regarding which we also would like to urge the 

Government not to delay these elections and deprive the 
different provinces of a new administration which they 

are clamouring for. 

Within the limited time available, we have proposed 

some important Amendments, particularly to the 

delimitation process involved. A Delimitation 

Commission needs to be appointed. We have suggested 

that a Delimitation Commission reflecting the diversity of 

the country be appointed comprising of eminent persons 

who would be put in charge of the delimitation process.  

Having experienced what happened during the Asoka 

Peiris Delimitation Commission‟s efforts, which finally 

became a fait accompli as we say in legal parlance, we 

were foisted on a set of Wards regarding which we have 

serious differences of opinion. Therefore, we have asked 

the Hon. Minister to set up a new appeal mechanism to 

review again the already gazetted re-demarcation of 

Wards in the Local Authorities. We do not want a similar 

situation to arise in the case of delimiting electorates in 

the new Provincial Councils Elections System. Then, we 

also have suggested that the First-Past-the-Post and 

Promotional Representation ratio be changed from 60:40 

to 50:50 in the case of the Provincial Councils. The Hon. 

Minister has graciously agreed to accept that Amendment 

to include the ratio of 50:50 as between constituencies 

and proportional representation in the new system.  That 

would enable, to a great extent, a better and equitable 

system of elections in the country.  

There again, we also envisage that the Delimitation 

Committee‟s Report needs to be by consensus by all 

members. That is another safeguard that, we believe, 

would be ensuring that justice will prevail ultimately 

because all the eminent members of the Delimitation 

Committee will have to concur in finally putting out a 

Report. That Report has to contain reasons and if those 

reasons are not acceptable to any aggrieved party, they 

can petition the court in order to alleviate their grievances 

regarding the Delimitation Committee Report. Then 

again, we want a second bite of the cherry, as it were. In 

order to do that, we believe that the Hon. Minister will 

agree to submit the Delimitation Committee's Report to 

Parliament and pass it with a special majority so that that 

will be a further safeguard for the minorities, if they have 

disagreements regarding the delimitation process. All this 

stems out of the experience we had recently with the 

Asoka Peiris Delimitation Committee and these are 

important Amendments that we have suggested to the 

Hon. Minister. We hope the Hon. Minister will agree to 

include those. Provided he takes on board those 

Amendments, we will be willing to support this Bill.   

Thank you.  
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan. 

You have ten minutes. 

 

[தற.த. 2.51] 

 
ගු සිලක්ති ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கமப, 1988ஆம் 

ஆண்டின் 2ஆம் இனக்க, ரகர ெமதத் மர்ல்கள் ெட்டத் 

றதத்த்றன்லது இன்மந றணம் மடதததம் றரத்றல் 

உமரற்தற்குச் ெந்ர்ப்தம் தகரடுத்மக்கரக தொலிமன 

உங்களுக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரண்டு, அது 

தரடர்தரக ன்தமட ெறன கதத்துக்கமபத்ம் இங்மக 

தொன்மக்க றதம்தைகறன்ந அமமமப, ெகரன அெறல் 

றமனமகள் தரடர்தறலும் ணது கதத்துக்கமபக் 

கூநனரதண றமணக்கறன்மநன். அந் மகறமன 1988ஆம் 

ஆண்டின் ரகர ெமதத் மர்ல்கள் றதத்ச் 

ெட்டதோனத்றன்தோனம் ததண்களுக்கு 30 ெவீ எதுக்கலட்மட 

ங்குற்கரக டுத் தொற்ெறகளுக்குப் தரரட்டுக்கமபத் 

தரறறத்துக்தகரள்மரடு, அத்றதத்த்றமண தொளமரக 

அதொல்தடுத்துற்கு எவ்மரர் அெறல் கட்ெறத்ம்  

டடிக்மக டுக்க மண்டும் ணவும் இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றமன 

லித்தத் றதம்தைகறன்மநன்.  

அமமம், ரகர ெமதத் மர்ல் ெட்டத்றல் 

றதத்ங்கமப மற்தகரள்தன்ந மதரர்மறல், 

றமறமன ஆத்ட்கரனம் றமநமடவுள்ப கறக்கு , 

ெப்கதொ, ட த்ற ஆகற தோன்த ரகர ெமதகளுக்குரண 

மர்ல்கமபக் கரனந்ரழ்த்துற்கு இடபறக்க தொடிரது. 

மர்ல்கமப டத்ரது கரனம் ரழ்த்துது ன்தது 

ஜணரகத்ம தக்கும் தெற்தரடரகும். அவ்ரநரண எத 

தெற்தரட்டுக்கு ரம் எதமதரதும் துமமதரகக்கூடரது 

ன்தது து றமனப்தரடரகும்.  

றழ் மெறக் கூட்டமப்தறன் தங்கரபறக் 

கட்ெறரகறதக்கும் க்கு ஆம்த கரனம் தொல் ரகர 

ெமதகள் தரடர்தரக லண்ட அததம் இதக்கறன்நது . அந் 

மகறமன இந் ரட்டில் சுரர் 30 தடங்கபரக அறகரப் 

தகறர்வு, ரகர ெமத றர்ரகத்ம லுப்தடுத்ல் ன்தண 

தற்நற ல்னரம் ரர்த்ம அபறமன அறகம் மதெப்தட்டு 

ந்ம ற, தெல் டித்றமன துவும் 

மடததநறல்மன. குநறப்தரக அறகரப் தகறர்வு ன்தது 

மர்ல் கரனங்கபறல் ததம் மமடப் மதச்சுக்களுக்கரண எத 

ததரதபரக ட்டும் இதும கரனதொம் இதந்துந்து . 

அண்மறமன ஆட்ெற ரற்நம் ற்தட்ட ஜணரறதற 

மர்லின்மதரதும் அறகரப் தகறர்வு தரடர்தரக 

அறகபறமன மதெப்தட்டது. இதப்தறதம் மர்ல் 

றமநமடந்வுடன் அது தரடர்தரக ந்றரண 

தெற்தரடுகளும் தொன்தணடுக்கப்தடுரக ரம் 

கரறல்மன. அவ்ரத இதக்மகறல், ரகர ெமதறன் 

அறகரங்கமப தொடக்கற, அச்ெமதகமப றமணத்றநணற்ந 

கட்டமப்தரக க்கள் த்றறல் கரண்தறப்தற்குரற 

டடிக்மககமப மடதததகறன்நண. அரது, த்ற 

அெரங்கம் அறகரங்கள் தகறர்து தரடர்தரகப் மதெறணரலும் 

அற்நறல் மடிரண மனதௌடுகமபச் தெய்றமனம 

குநறரக இதந்துதகறன்நது.  

டக்கறலும் கறக்கறலும் க்கள் மதரரட்டங்கள் 

தரடர்ந்ண்ம் இதக்மகறல், அது தரடர்தரக அந் 

க்கபறன் தறறறறகள் த்மணமர டமகள் இந்ச் 

ெமதறமன டுத்துக்கூநறறதக்கறநரர்கள். ஆணரல், ற்மதரது 

மறமன அற்குரற வ்றரண டடிக்மககமபத்ம் 

டுத்ரகத் தரறறல்மன. இந் ரட்டின் தறமஜகபரக 

இதக்கறன்ந றர்கள் ரட்டின் டக்கறமன வீறமரங்கபறல் 

மதரரடிக் தகரண்டிதக்கறன்நமதரது, ஆகக்குமநந்து இந் 

ரட்டின் தறமஜகள் ன்ந அடிப்தமடறனரது ததரதப்தைள்ப 

அெரங்கம் அர்கள்லது கணம் தெலுத்றறதக்க மண்டும். 

ஆணரல், அவ்ரத தெய்றல்மன. றழ் க்கள் ங்கபறன் 

ஆமம இந் அெரங்கத்துக்கு ங்கறணரலும், 

அெரங்கம் கடந்கரன அெரங்கங்கமபப் மதரன்மந ெறங்கப - 

ததௌத் மனரறக்கத்றமண தொன்ணறமனப்தடுத்ற, றழ் 

க்கமப இண்டரம் ப் தறமஜகபரக, ரற்நரந்ரய் 

ணப்தரன்மத்டன் மரக்குகறன்ந றமனமம 

தரடர்கறன்நது. இந் றமனம ரநமண்டும் ன்த ரம் 

த்மணமர டமகள் டுத்துக்கூநறறதக்கறன்மநரம். 

ஆணரல், அமணத்தும் “தெறடன் கரறல் ஊற ெங்குமதரன” 

இதக்கறன்நது. அெரங்கம் து றடங்கபறல் கணம் 

தெலுத்துது மதரன்த தபறப்தடதரன்மநக் கரண்தறத்து, 

து கூட்டமப்தறன் மனம ரற்நறரத ணக்கு 

மண்டி றகழ்ச்ெறறமனக் தகரண்டுதெல்மத்ம் ரம் 

அநறமரம். 

க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் மதமறல் 

றமநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்ம மடதொமநப்தடுத்துரகக் 

கூநறக்தகரண்டு, இண்டு தட கரன அகரெத்றமண 

லடிப்தற்கரக ஆம்தத்றல் தைற அெறனமப்தைப் தறகமப 

அெ அெரக தொன்தணடுத்லர்கள். கடந் ஆண்டு டிெம்தர் 

தத்ரம் றகற இமடக்கரன அநறக்மகம அெறனமப்தைப் 

மதமக்குச் ெர்ப்தறப்தரக அநறறத்லர்கள். ஈற்நறமன 

அமண மர எத மகறல் றதத்றறட்டு, ெர்மெத்துக்கு 

"அமணத்தும் ரரக உள்பது" ன்த கரண்தறத்து கரன 

அகரெத்மப் ததற்தறட்டீர்கள். ற்தகணம 

தபறறடப்தடறதந் இமடக்கரன அநறக்மகறல் அமணத்துத் 

ப்தறணதம் இங்கறறதந் றடங்களுக்கு அப்தரல் 

தென்த, எவ்தரத ப்தறணதம் குநறப்தரக, தயனஉத, 

கூட்டு றர்க்கட்ெற, ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்ெறதண அற்நறன் 

தகரள்மககளுக்கு அம றறத் அறத்ச்ெ றதந்மணகமபத் 

ற்ததரளது தறன்ணறமப்தரக இமத்துள்பலர்கள். 

இவ்ரநரண றமனறமன றழ் மெறக் கூட்டமப்தை 

ஆம்தத்றல் தெய் றட்டுக்தகரடுப்மதக் கடந்து, ணது 

மரா்ல் றஞ்ஞரதணத்றல் குநறப்தறடப்தட்டிதந் 

றடத்றமணப் தறன்ணறமப்தரக இமக்குரத 

தொன்தரறந்துள்பது. ற்தகணம, எவ்தரத கட்ெறத்ம் 

இவ்ரநரண அறத்ச்ெ றதந்மணகமபக் தகரண்டிதந் 

மரல்ரன் இந் ரட்டிமன இதும அெறல் லர்வு 

ன்தது கரணல் லரக இதந்துதகறன்நது. இந்றமனறல் 

இமடக்கரன அநறக்மக ரமப ெர்ப்தறக்கப்தடுரகக் 

கூநப்தடுகறநது. இந் அநறக்மகறல் தறன்ணறமப்தரக 

இமக்கப்தட்டுள்ப றடங்கள் கதத்றல் டுக்கப்தடும் 

தட்ெத்றல், அமணத்துத் ப்தறணதக்குறமடறல் க தொடிவு 

ன்தது ெரத்றரகரது. அற்கரண ெறக்மஞகள் 

ள்பபமதம் கரப்தட்டர ன்ததுகூடத் தரறறல்மன. 

இவ்ரநரண றமனறமன "தைற அெறனமப்தைக்கரண 

தெற்தரடுகள்" ன்ந ததரறல் றழ் ப்தைக்கமபத்ம் 

ெர்மெத்றமணத்ம் இதும கரனதொம் ரற்நற தெற்தரடு 

என்மந தொன்தணடுக்கப்தட்டர? ன்ந றரரண மகள்ற 

ம்தொன் ளகறன்நது.  
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அெறனமப்தை றடம் இவ்ரத இதக்மகறல், 

“ந்தரத தமடறணமத்ம் ண்டிப்தற்கு 

இடபறக்கரட்மடன்” ன்த ஜணரறதற றகத் தபறரகக் 

கூதகறன்நரர். அமச்ெமறல் அங்கம் கறக்கும் தொன்ணரள் 

இரடத் பதற தேல்ட் ரர்ல் ெத் ததரன்மெகர, “இதறப் 

மதரரறல் குற்நங்கள் இமக்கப்தட்டுள்பண; அதுகுநறத்து 

றரரண றெரம மடததற்நரல் ெரட்ெறம் அபறக்கத் 

ரர்” ன்த கூதகறன்நரர். ததக்கத்றல், தறர் றல் 

றக்கறெறங்க அர்கள், "தமடறணர் குநறத் ஜணரறதற 

அர்கபறன் உதறதரறம ரதம் எதமதரதும் 

லநப்மதரறல்மன; லுக்கட்டரரகக் கரரற்மதரக் 

கப்தடுலிலிதந்து ல்னர ஆட்கமபத்ம் தரதுகரத்ல் தற்நற 

ெர்மெ ெர ெட்டதோனம் கடந் கரனத்துக்குச்  

தெல்லுதடிரகரது, றர்கரனத்துக்மக தெல்லுதடிரகும்" 

ன்த கூதகறன்நரர். ஈற்நறமன ெர்மெ ெரச் 

ெட்டத்றமணம மகறடும் தொடிவு டுக்கப்தட்டுள்பது. 

இமண, தமடறணர் ண்டிக்கப்தட மண்டுதன்ந 

கரழ்ப்தைர்ச்ெறறல் கூநறல்மன. த்த் தறறல் மடததற்ந 

றடங்கள் தரடர்தரகச் ெம்தந்ப்தட்டர்கள் 

ததரதப்தைக்கூந மண்டும்; தரறக்கப்தட்ட க்களுக்குப் 

தரறகரம் தெய் மண்டும்; லண்டும் இந் ரட்டிமன 

இவ்ரநரண ெம்தங்கள் இடம்ததநரது ன்தம 

உதறப்தடுத் மண்டும் ன்தற்கரகம ரம் இமண 

லித்தத்துகறன்மநரம். இந்ச் தெற்தரடுகள் அமணத்தும் 

இடம்தததற்கு ெர்மெ றெரமதரன்மந 

ெரறரணரக அமத்ம் ன்தம து றமனப்தரடரகவுள்பது.  

ற்மதரம அெரங்கதொம் லறத்துமநறல் மனதௌடுகள் 

தெய்ம ரம் உக்கூடிரக உள்பது. குநறப்தரக, 

அண்மறமன தறர் மனமறனரண குளறணர் ெட்ட 

ரஅறதம அமத்துக் கனந்துமரடிம அற்மகரர் 

உரரகும். இவ்ரநரண றமனமறல் மகு 

ஜணரறதற அர்கள் க்கற ரடுகள் ததரதுச் ெமதறல் 

“ல்லிக்கத்ம ற்தடுத் டடிக்மக டுப்மதன்” ன்த 

கூதகறன்நரர். ரட்டிமன இவ்ரநரண றமனமகள் 

இதக்கறன்நமதரது ல்லிக்கம் ன்தது வ்ரத 

ெரத்றரகும்? ஆகம, மகு ஜணரறதற அர்கள் .ர. 

ததரதுச்ெமதறல் ஆற்நற  உமறல்  கூநற 

றடங்கமபமர, ெர்மெ ப்தைகளுக்கு ங்கும் 

ரக்குதறகமபமர தரடர்ந்தும் ரம் வ்ரத ம்தைது? 

ல்னரட்ெற அெரங்கம் ஜணரகம் ன்ந ததரறல் க்கமப 

ரற்தம் தெற்தரடுகமபம தொன்தணடுக்கறன்நது ன்தம 

து றமனப்தரடரகும். ெர்மெத்றமணத்ம் றர்க்கட்ெறத் 

மனர் தறறலிதக்கும் றழ் மெறக் கூட்டமப்தறன் 

மனமத்ம் அெரங்கம் ரற்நறணரலும், ம்தறக்மகத்டன் 

ரக்கபறத் க்கமப ரற்தது ன்தது றகக் 

கடிணரணதரன்நரகும். அர்கள் ததரதமத்டன் ெறன கரனம் 

இதப்தரர்கள்; தெற்தரடுகமப அரணறப்தரர்கள்; அன்தறன் 

உரற தரடம் கற்தறப்தற்குக் கபறநங்குரர்கள். இவ்ரநரண 

க்கள் தைட்ெறகள்ரன் ஆண்டரண்டு கரனரகப் தமகரபத்றல் 

இடம்ததற்த தகறன்நண. ஆகம, அெரங்கத்றன் கதட 

ரடகச் தெற்தரடுகள் தரடர்ந்து இடம்தததற்கு க்கள் 

எதமதரதும் இடபறக்கரட்டரர்கள். அமமதரன, அந்க் கதட 

ரடகத்துக்குத் தும மதரகறன்நர்களுக்கும் குந் தரடம் 

கற்தறப்தரர்கள். ஆகம,  அெரங்கம் ஞ்ெறத்ள்ப 

கரனப்தகுறறனரது உரற டடிக்மககமப டுக்கத் 

தரறன், இனங்மகப் தற க்கபறன் மதரரட்டக் 

கபரகறறடக்கூடி  அதர றமனம ற்தடும் ன்தம 

இந் மத்றமன கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

அடுத்து, ரகர ெமதத் மர்ல்கள் (றதத்ம்) 

ெட்டதோனம் தரடர்தரக ெறன றடங்கமப குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்மநன். வுணறர டக்கு தடுங்மகற தறமெ 

ெமதறன்கலழ் றடீதண கறட்டத்ட்ட 3,000 ரக்கரபர்கள் 

உள்ரங்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். அரது , தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்றன் தலிஏரமச் மெர்ந் ெறங்கப க்கமபத்ம் 

அமமதரல் அதரதை ரட்டத்மச் மெர்ந்ர்கமபத்ம் 

மெர்த்து கறட்டத்ட்ட 3,000 ரக்கரபர்கள் வுணறர டக்கு 

தறமெ ெமத ல்மனக்கு உள்ரங்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். 

அந்த்  றடீர் அறகரறப்தரணது தரரற தறச்ெறமணம 

உதரக்கறறதக்கறன்நது. ற்தகணம தடுங்மகற தறமெ 

ெமதறன் ெறங்கப உதப்தறணர்கள், ரங்கள் வுணறர தற்கு 

ெறங்கப தறமெ ெமதக்குரறர்கபரகத்ரன் தெல்ன 

இதக்கறமநரம்; வுணறர டக்கு தடுங்மகற தறமெ 

ெமதக்குரறர்கபரகத் ரங்கள் இதக்கறல்மன ன்தம 

அந்ப் தறமெ ெமதக் கூட்டத்றமன எத லர்ரணரக 

றமநமற்நறறதக்கறநரர்கள். அமணத்ம் லநற வுணறர 

டக்கு தடுங்மகற தறமெ ெமத ல்மனக்குள் இந் 3,000 

ரக்கரபர்கள் அறகரறத்றதப்தரணது றக மரெரண எத 

தெனரகும். இது தரடர்தரக ரங்கள் ற்தகணம 

தனடம ல்மன லள்றர்க் குளவுக்கும் 

தரறப்தடுத்றறதக்கறன்மநரம். ஆகம, இந் உள்ளூரட்ெற 

ன்நங்கபறன் ல்மன லள்றர்ம் தரடர்தரகவும் 

வுணறர டக்கு தடுங்மகறப் தறமெத்றமன றடீதண 

அறகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 3,000க்கும் அறகரண 

ரக்கரபர்கள் தரடர்தரகவும் லள்தரறெலனமண தெய்து, 

அர்கமப வுணறர ெறங்கப தறமெ ெமதத்டன் இமக்க 

மண்டுதன்த இந் மத்றமன மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini 
Fernandopulle. You have six minutes. 

 
[අ.බහ. ලං3.02] 

 

ගු (වලදය) සුදර්ශිනී ප්රනළන්දුපුේමේ මශත්මිය (නගර 

වෆසුම් ශළ ජ වම්ඳළදන රළජය අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) (றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்மப - கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் ங்கல் 

இரஜரங்க  அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අද ලං ඉතහභ ලං ළද ජ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතසත ලං තභයි ලං හදළිෂය ලං ිරඹළවීභ ලං වහ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ය ලං
ිකහඵගේහගේ. ලං ශ්රී ලං රහාකීඹ ලං හේලඳහරන ලං ඉිකවහඹ ලං  ජ ලං විඑ ලං

හගේතහගේ ලංහේලඳහරනඹඑ ලංප්රවිසඑ වීහ ප ලංවළයවු ප ලංරසතය ලංවළටිඹඑ ලං
හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං වඳුගේගේන ලං පුළුගේ. ලං භළිකයණඹ ලං ශා ලං
නහසඑ ලංවිවිධ ලංඳසත ලංභළිකයණ ලංහේදිහර ලංහභගේභ ලංභළිකයණ ලං

ප්රහලනර ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං යගේන ලං ිරඹරහ ලං
හඳසහයසගේදු ලංදුගේු  ලංආහයඹ ලංඅඳ ලංඳසුගිඹ ලංහරරදී ලංදළසතහ. ලංවළඵළයි, ලං
භළිකයණ ලං හේදිහර ලං ථහ ලං යපු, ලං භළිකයණ ලං ප්රහලනර ලං
වගේ ලංයපු ලංඒ ලංිරසිසත ලංඵරඹඑ ලංඳ ජ ලංවුණහඑ ලංඳසහ  ලංිරසිභ ලංයතඹසත ලං

විසිගේ ලංඉසඑ ලංයගේන ලංඑයුතු ලංහශ  ලංනළවළ. ලං 

විහල හඹගේභ ලං අිකරු ලං තනහධිඳික ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං
භළිකතුභහහම ලං නහඹ ජඹ ලං ඹඑහ ජ ලං රු ලං අභළිකතුභහ ලං භළිකයණ ලං

ප්රහලනඹ ලං තුබඳගේ ලං හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලංයන ලං ඵ ලං වගේ ලං
ය ලංිකබුණහ. ලං  ලංෙභ ලං හඳසහයසගේදු ලංඒ ලංආහයහඹගේභ ලංඉසඑ ලංයගේන ලං
හ ප ලංආණ්ඩු ලංඑයුතු ලංය ලංිකහඵනහ. ලං 

289 290 



ඳහගලිහ පගේතු 

මීඑ ලංික ලංකීඳඹඑ ලංලිගේ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංආඹතන ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං
(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලං පභත ලංවුණු ලංඵ ලංඅඳ ලංදගේනහ. ලංඒ ලං
අසථහහේදී ජ ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං සිඹඹඑ ලං 25ිරගේ ලං වික ලං

යගේන ලංඅලය ලංයන ලංනීිකභඹ ලංප්රිකඳහදන ලංහනහහ. ලං ලංෙඹ ලංශ්රී ලංරහාකීඹ ලං
හගේතහගේ ලං රළබ ලං හරසකු ලං තඹග්රවණඹසත ලං ිරඹහ ලං භහ ලං ව තනහ. ලං
ඒහඵේධ ලං විඳසතහේ ලං අඹ ලං හභසනහ ලං ිරේ ජ ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං

හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං සිඹඹඑ ලං 25ිරගේ ලං වික ලං යගේන ලං හ ප ලං
ාහලෝධනඹ ලං ඹඑහ ජ ලං යතඹ ලං එයුතු ලං ය ලං ිකහඵනහඹ ලං ිරඹන ලං
හයණඹ ලං අඳ ලං ඉතහභ ලං ගේහතෝහඹගේ ලං හ ප ලං අසථහහේදී ලං භතසත ලං

යනහ. ලං අන්තහේ ලං -ඉිකවහහේ- ලං සිඑභ ලං හගේතහගේඑ ලං
හේලඳහරනඹඑ ලං ඇතුළු ලං හගේන ලං ිකබුණු ලං ඵහධහ ලං ඉ ජ ලං ිරරීභසත ලං
වළටිඹඑයි ලං අඳ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං දිරගේහගේ. ලං හ ප ලං එළිඑහ ලං -

ඳරියඹ- ලං ිෂගභහණඹ ලං ිරරීභ ලං තුබඳගේ ලං ඉදිරිහේදී ලං හගේතහඑ ලං
ඵහධහිරගේ ලං හතසය ලං හේලඳහරනඹඑ ලං ඇතුළු ලං වීභඑ ලං අලය ලං යන ලං
ඉඩඩ ලංරළහඵනහ. ලං 

2012 අවුරුේහේ ලංකමශ්ර ලංක්රභඹ ලංහනළල්රහ, ලංඒ ලංනීිකඹ ලං පඳහදනඹ ලං

යනහසඑ ලංසුහ පධහ ලංීව. ලංතඹහ න ලංිෂහඹෝතය ලංඇභිකතුකමඹ ජ, ලංභභ ජ ලං
ඒ ලං යතහේ ලං ව ටිඹහ. ලං අිෂහගඹහඹගේ ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං
යගේන ලං ිරඹරහ ලං අඳ ලං ඉල්ලුහේ ලං නළවළ. ලං අඩු ලං ණහගේ ලං අහේසත ලං
රළයිසතුහගේ ලං සිඹඹඑ ලං 25සත ලං හගේතහගේ ලං ඇතුළු ලං යගේන ලං අලය ලං

යන ලං එළිඑහ ලං ව ලං නීික ලං යහමු ලං ස ලං යගේන ලං ිරඹරහයි ලං අළි ලං
ිරේහේ. ලංවළඵළයි, ලං ලංවුරු ජ ලංඅඳඑ ලංඇලව ප ලංගේ ලංදුගේහගේ ලංනළවළ. ලංනමු ජ ලං
අද ලං නහසඑ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතනර ලං ව ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං

හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං සිඹඹඑ ලං 25සත ලං දසතහ ලං ළඩි ලං යගේන ලං
හඳසහයසගේදුහරහ ලංිකහඵනහ. ලංෙඹ ලංඳසත, ලංඳහඑ ලංහේදඹිරගේ ලංහතසය ලං
හගේතහ ලංරළබ ලංතඹග්රවණඹසත ලංඵ ලංඅඳ ලංභතසත ලංයගේන ලංඕනෆ. ලං 

අද ලං හඵසහවෝ ලං අඹ ලං භළසිවිලි ලං නකනහ, ලං "හේලඳහරනඹඑ ලං ෙගේන ලං
හගේතහගේ ලං හසහව ද ලං ඉගේහගේ? ලං හගේතහගේ ලං හවසඹහ ලං ගේන ලං
අභහරුයි" ලං ිරඹරහ. ලං වළභ ලං තන ලං ගඹසතභ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන, ලං
හේලඳහරනඹඑ ලංඇතුළු ලංවීභ ලංවහ ලංසුදුසු ප ලංව ලංවළිරඹහගේ ලංිකහඵන ලං

ලසතිකභ ජ ලංහගේතහගේ ලංඅහේ ලංයහේ ලංඉගේනහඹ ලංිරඹන ලංහයණඹ ලංභහ ලං
ගේහතෝහඹගේ ලං හහමභ ලං කීභිරගේ ලං යුතු ලං හ ප ලං අසථහහේදී ලං
ප්රහල ලං යගේන ලං ළභළිකයි. තමුගේ ලං හභසන ලං ඳසතහඹගේ ලං ඡගේදඹ ලං

ඉල්රගේන ලං එයුතු ලං ශ ජ, ලං ආන ලං ාවිධහඹරු ලං ෙසත ලං
 පඵගේධහරහ ලංඒ ලංප්රහේලඹ ලංරඵහ ලංගේන ලංිරඹන ලංඳණිවුඩඹ ලංතභයි ලංඅඳ ලං
යඑ ලංඑහ ලංගිව ල්රහ ලංහගේතහගේඑ ලංිරඹගේහගේ. ලං 

න්ගේදු ලංන්යණ ලංත ලං වළිර ලං භේඑහ ප ලං සිටින ලංහගේතහගේ ලංඅද ලං අහේ ලං
යහේ ලංඉගේනහ. ලංිෂදවස ලංඅධයහඳනඹ, ලංිෂදවස ලංහෞය ලංආයසතහ ලංය ලං
ළනීභ ලං තුශ ලං අද ලං හගේතහගේ ලං අධයහඳනඹ ලං සතහ ත්රඹ ලං තුබඳගේ ලං
හඵසහවසභ ලංඉවශඑ ලංඇවිල්රහ ලං ඉගේනහ. ලංඉවශ ලංතරහේ ලංරැිරඹහරඑ ලං ලං
හගේතහගේඑ ලං අන්ගණ ලං වීභඑ ලං අලය ලං ඉඩඩ ලං ව ලං එළිඑහ ලං අද ලං

නහසඑ ලංයතඹගේ ලංවිසිගේ ලංවදරහ ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංහහ  ලංහත ජ ලංඅද ලං
නහසඑ ලං උස ලං හඳශ ලං වදහයගේන ලං හහමභ ලං විලසවිදයහරරඑ ලං -
හඵසහවෝ ලං සතහ ත්රරඑ- ලං ළඩිපුය ලං හගේතහගේ ලං ප්රභහණඹසත ලං ඇතුළු ලං

වුණ ජ, ලං  ලං හගේතහගේහගේ ලං සිඹඹඑ ලං 36සත ලං ඳභණයි ලං විධිභ ජ ලං
රැිරඹහර ලංිෂයතහරහ ලං සිටිගේහගේ. ලං ිකයය ලං ාගධන ලං ඉරසතඹගේ ලං
ශකහ ලං ය ලං ගේන ලං න ප ලං අඳ ලං හගේතහ-පුරු ලං අභහනතහ ලං නළික ලං

යගේන ලං ඕනෆ; ලං හගේතහ-පුරු ලං භහනහ ජභතහ ලං තවවුරු ලං යගේන ලං
ඕනෆ. ලංඒ ලංහහමභ ලංහගේතහ ලංආගථි ලං ලහඹගේ ලංවිඵර ලංළගේවීභඑ ලං
අලය ලං එළිඑහ ලං ස ලං යගේන ලං ඕනෆ. ලං ගුණහ ජභ ලං දිහ ලං සුරැකු ප ලං

භධයසථහන ලං ඇික ලං ිරරීභ ලං හගේතහගේඑ ලං රැිරඹහර ලං ිෂයත ලං වීභඑ ලං
හරසකු ලං ළිටිවරසත ලං නහ. ලං දරුගේ ලංරැ ලංඵරහ ලං ළනීහ ප ලං  පපගණ ලං
කීභ ලං අද ලං හගේතහ ලං භත ලං ඳළඑවිරහ ලං ිකහඵනහ. ලං හසච් ය ලං ඉවශ ලං

අධයහඳනඹසත ලං රළබ ජ ලං යහේ ලං ආගථි ලං ාගධනඹඑ ලං දහඹ ජඹ ලං
රඵහ ලංදීහ පදී ලංඔවුගේඑ ලංඹ පිරසි ලංසීභහගේ ලංඳළනවිරහ ලංිකහඵනහ. ලංහගේතහ ලං

වහ ලං ශභහ ලං එයුතු ලං අභහතයතුකමඹ ලං දිහ ලං සුරැකු ප ලං භධයසථහන ලං ළඩි ලං

ප්රභහණඹසත ලංඇික ලංිරරීභ ලංවහ ලංව ලංහඹෝතනහසත ලංළබිනේ ලංභණ්ඩරහේ ලං
අු භළිකඹ ලංවහ ලංඉදිරිඳ ජ ලංය ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංතුබඳගේ ලංහගේතහගේඑ ලං
ආගථි ලංාගධනඹඑ ලංහහමභ ලංයහේ ලංාගධනඹඑ ලංදහඹ ලංහගේන ලං
අලය ලංහදසයගුළු ලංවිෘත ලංය ලංහදගේන ලංවළිරඹහ ලංරළහඵනහඹ ලංිරඹන ලං

හයණඹ ලංභහ ලං හ ප ලං අසථහහේ ලං දී ලං ගේහතෝහඹගේ ලංභතසත ලං යගේන ලං
ඕනෆ. ලං 

හ ප ලංයඑඑ ලංවිහේල ලංවිිෂභඹ ලංළඩිපුයභ ලංහහනගේහගේ ලංහගේතහගේ. ලං

ළිඑ ලං යඑ ලං ගිව ල්රහ, ලං ු පුලවණු ලං ශ්රකමඹගේ ලං වළටිඹඑ ලං දවඩිඹ ලං ඳුළු ලං
හවශරහ, ලං ඔවුගේ ලං අහේ ලං යඑඑ ලං විහේල ලං විිෂභඹ ලං හවසඹරහ ලං හදනහ. ලං
ෙහභගේභ ලං අහේ ලං ආගථි ලං රහඳර ලං ළඩිපුයභ ලං ඉගේහගේ ලං

හගේතහු යි. ලං හ ප ලං හගේතහගේ ලං අහේ ලං යඑඑ ලං  ලං විලහර ලං විහේල ලං
විිෂභඹසත ලං හහනනහ. ලං හ ජ ලං ගභහගේතඹ ලං  ජතහභ ජ ලං විලහර ලං
ලහඹගේ ලංහ හේ ලංහඹහදගේහගේ ලංහගේතහගේ. ලං ඉදිරිහේදී ලංහගේතහ ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං න ලං විඑ ලං හරසකු ලං ලසතිකඹිරගේ ලං හගේතහගේ ලං
හු හගේ ලංවඬ ලංනකගේන ලංඅළි ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංනහ. ලංහභසද, ලංඅද ලං
භවය ලංඅඹ ලංඅඳඑ ලං"හරි ලංහඳසඑ" ලං ලංිරඹරහ ලංඅභහන ලංයනහ. ලංවළඵළයි, ලං
හරි ලංහඳසඑ ලං ලං 13 ලංහදනහ ලං  ලංහවස ලංලසතිකභ ජ ලං13 ලංහදහනසත ලංවිධිඹඑ ලංඅද ලං

ඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඉගේනහ ලංිරඹන ලංෙ ලංඅළි ලංහ ප ලංඅසථහහේ ලංදී ලංභතසත ලං
යනහ. ලංඅළි ලංිෂ පභ ලංිෂ ප ලංහරි ලං හඳසඑල් ලං හනසහයි. ලං හ ප ලං  ලං 13 ලං
හදනහහම ලං ප්රිකලතඹසත ලං වළටිඹඑ ලං  ජතහභ, ලං ඉිකරි ලං 212 ජ ලං ෙසත ලං

ාගේදනඹ ලංයේදි ලංහවස ලංඅධයහඳනඹසත ලංරඵපු ලංහගේතහගේ ලංහ ප ලං13 ලං
හදනහ ලංඅතය ලංඉගේනහ. ලංන්ගේදු-න්යණ ලංත ලංවළිර ලංභේඑ පර ලංළඩිපුය ලං
හගේතහගේ ලං සිටිනහසඑ ලං හගේතහගේහම ලං අභත ලං හච්  ලං ප්රලසන ලං

 පඵගේධහඹගේ, ලංහගේතහගේ ලං හු හගේ ලංහරසකු ලං වඬසත ලං නකගේන ලං
වළිරඹහ ලංරළහඵනහ. ලංඅළි ලංහේලඳහරනඹ ලංළන ලංවිතයසත ලංථහ ලංයරහ ලං
භදි. ලං  ලං හදඳහගතහ පගේතු ලං ප්රධහිෂගේ, ලං අභහතයහාල ලං ප්රධහිෂගේ, ලං ආඹතන, ලං

ාසථහ ලං ඒ ලං හහමභ ලං හසකමගේ ලං බහර ජ ලං න්ගේදු-න්යණ ලං ළනීහ ප ලං
භේඑභඑ ලං ළඩිපුය ලංහගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං අලයයි ලංිරඹන ලං ෙ ජ ලං
භතසත ලංයකමගේ ලංභහ ලංිෂවඬ ලංනහ. ලං 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීශකඑ, ලං රු ලං හසුහේ ලං නහනහඹසතහය ලං භළිකතුභහ. ලං ඔඵතුභහඑ ලං

විනහඩි ලං6 ලංහරඹසත ලංිකහඵනහ. 

 
[අ.බහ. ලං3.08] 

 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංසතුිකයි. ලං ලංහභව  ලංඅගේතගත ලං
ිකහඵගේනහ ලං ව ලං අයමුණුරඑ ලං අළි ලං  පපගණහඹගේභ ලං ඳසතඳහන් ලං න ලං
අතය; ලං ෙකන ලං අතය, ලං හභඹ ලං  ලංඉදිරිඳ ජ ලං යන ලං විධිහඹගේ ලං අව කම ලං

යගේන ලංඹන ලංතනතහ ලංඳයභහධිඳතය ලංළිබඳඵ ලංප්රලසනඹ ලංළනයි ලංඅළි ලංහ ප ලං
ථහ ලංයගේහගේ. ලංහගේතහඑ ලංරඵහ ලංදිඹ ලංයුතු ලංඅයිිකඹ ලංළිබඳඵ ලං  ලංඅළි ලං
ෙ ලංවඬිගේභ ලං ෙඹඑ ලං ෙතු ලං හනහ. ලං වළඵළයි, ලං  ලං හ ප ලංිකහඵන ලං quota 

ක්රභඹඑ ලං ඩහ ලං හගේතහ ලං ඵරළගේවීහභගේ ලං ෙඹ ලං යනහ ලං න ප ලං අළි ලං
 ලංඩහ ජභ ලංළභළිකයි. ලං 

ඊශකඑ, ලං භඑ ලං ිකහඵන ලං ප්රලසනඹ ලං හ පයි. ලං  ලං ආණ්ඩු ලං හදන ලං

හඳසහයසගේදු ලං ළන ලං  ලං අළි ලං විලසහ ලං යගේහගේ ලං හසහවසභද? ලං  ලං ඒයි ලං
අඳඑ ලංිකහඵන ලංප්රලසනඹ. ලංහභසද, ලංඅද ලංහ ප ලංආණ්ඩු ලංඑයුතු ලංයහන ලං
ඹගේහගේ ලං ේබහහඹගේ ලං හනසහයි ලං ිරඹන ලං ෙ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදිලි ලං

හඳහනනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංහ ප ලංආණ්ඩුහේ ලංහඳසහයසගේදු ලංතුේටු ලංබහඹඑ ලං
අඳඑ ලං ණගේ ලං ගේන ලං ඵළවළ. ලං හභසද, ලංනීර ලංහ ලං හවසහයසත ලං තභගේ ලං
අා ලං ඵඑ ලං හදන ලං යහත ලං හඳසහයසගේදුසත ලං ළිබඳ ජත ජ, ලං අඳඑ ලං හ ප ලං

ආණ්ඩු ලංහදන ලංහඳසහයසගේදු ලංළිබඳගේන ලංඵළවළ. ලංඊඑ ලංහව තු ලංහභසනහද ලං
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[රු ලං(නදය) ලංසුදගශිනී ලංප්රනහගේදුපුල්හල් ලංභව ජකමඹ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

ිරඹරහ ලං දසතගේන ලං භඑ ලං හරහසත ලං නළවළ. ලං  ලං අද ලං සිදු ලං හකමගේ ලං

ිකහඵගේහගේ ලංහරිඹ, ලංඔරිඹ ලංඇගේද ලංව ලංහ ප ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංවයවහ ලං
ළඵළවිගේභ ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහහම ලං ඳයභහධිඳතය ලං ඳළවළය ලං ළනීභඑ ලං
හවසයහ ප ලං ඹහභයි. ලං අළි ලං හ පඑ ලං විරුේධ ලං හගේහගේ ලං හභගේන ලං හ ප ලං
ිෂහයි. ලං 

ඊශකඑ, ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං
අධියණහඹගේ ලංඳයහතඹ ලංවුණහභ, ලං ලංඅඩිඹසත ලංඳසඑ ලංඅයහන ලංහන ජ ලං
උේඳයළේටිඹසත ලං  ලංහඹදුහ. ලං ෙදහ ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනහඹගේ ලංඅයමුණු ලංයපු ලංඉරසතඹ ලංපුයහ ලංගේනඑ ලංආණ්ඩු ලං
්රිඹහ ජභ ලං වීභ ජ ලං භකභ ලං හ ප ලං ආණ්ඩුහේ ලං ේබහඹ ලං හු හගේ ලං

හඳනී ලංසිටින ලංවළභ ලංහහනකුඑභ ලංතභගේ ලංළන ලංතභගේඑ ලංආගතනඹසත ලං
යගේන ලංහනහ. ලංඅද ලංආණ්ඩු ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජන ලං
දින ලංහු  ලංළන, ලංසීභහ ලංිෂගණහේ ලංදින ලංහු  ලංළන ලංහඳසහයසගේදු ලං

හදන ලං හසඑ ලං ඒහඑ ලං හරඑවගේ ලං  පඳහදනඹ ලං යගේන ලං තනතහ ලං
විමුසතික ලං හඳයමුණ ලංඉතහභ ලංවුභනහහගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හරහ ලං සිටිනහ. ලං
ඔවුගේ ලං තදිගේභ ලං විරුේධ ලං වුණ ජ ලංතනතහහම ලං  ලං ඡගේද ලං අයිිකඹ ලං ඳළවළය ලං

ළනීභ ලං ළන, ලං  ලං ආණ්ඩු ජ ලං ෙසත ලං හ ප ලං හයණහේදී ලං  ලං වහඹෝ ලං
ඉගේනහ. ලංහ ප ලං්රිඹහදහභඹ ලංඅඳඑ ලංමුර ලංඉරහභ ලංඳළවළදිලියි. ලංඒ ලංිෂහ ලංඅළි ලං
අවනහ, ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලං ිරඹන ලං ඒහඑ ලං අගථඹසත ලං නළේද ලං ිරඹරහ. ලං

ේබහඹ ලං ළන ලං ප්රලසන ලං ිරරීහ පදී ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලං ිරඹගේහගේ, ලං a 
relevant thing to the subject matter, not a matter which is 
connected to the subject matter.  හ ප ලංහදහසත ලංහරසකු ලංහනසත ලං

ිකහඵනහ. ලං "Relevant to the subject matter" ිරඹන ලං ෙයි, ලං
"connected with the subject matter"  ිරඹන ලංෙයි ලංහදසත. ලංඒ ලං
ිෂහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
හන ලංෙනහ ලංිරඹරහ ලංඅද ලංහ ප ලංයගේහගේ ලංහභසසතද? ලං ලං 

ආණ්ඩු ලංිරඹනහ, ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනහේ ලංප්රලසනඹ ලංඒ ලංහහමභ ලං
හසේඨහ ලංක්රභහේ ලං හයණහ ලං හන ලං ෙන ලංඵ. ලං ඒ ලං භඟිගේ ලං අළි ලං හ ප ලං
ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ත ජ ලං හඳෝණඹ ලං යනහ ලං ිරඹරහ ලං තභයි ලං
ිරඹගේහගේ. ලං නමු ජ ලං ළඵවිගේභ ලංයගේහගේ ලං කුභසතද? ලංඌයහහම ලං භහළු ලං
ඌයහහම ලංඇක ලංළිඑ ලංතඵහ ලංළපීභයි. ලංඒ ලංිරඹගේහගේ ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලංළන ලං
ථහ ලං යකමගේ ලං ඡගේද ලං ඵරඹ ලං ඹඑඳ ජ ලං ිරරීභ. ලං හ ප ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං
ඳශමුතහඑ ලං යනහ ලං හනසහයි. ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඡගේදඹ ලං
 පඵගේධහඹගේ ලංහ ප ලංආණ්ඩු ලංඅු භනඹ ලංයපු ලං්රිඹහදහභඹ ලංළිබඳඵ ලං
ිකහඵගේනහව ලංඅඳහම ලංහවශහ ලං දළකීභ ලංඅඳ ලං විසිගේ ලං ඳභණසත ලංහනසහයි, ලං
ආණ්ඩු ලං ඳසතහේ ලං උදවිඹහු  ජ, ලං හදභශ ලං ගේධහනහේ ලං
භගේත්රීරුගේහු  ජ ලංඅවගේනඑ ලංරළබුණහ. ලංආණ්ඩු ලංහසහවසභද, ලංහ ප ලං
තභගේහම ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං යහමු ලං යරහ ලං තභගේඑ ලං වුභනහ ලං තළනඑ ලං
හන ජ ලංවිධිඹඑ ලංළුළිබඳ ලං අගේදරහ ලංහිෂඹගේහගේ? ලං ාහලෝධනඹ ලං
ිරඹගේහගේ ලං හභසසතද ලං ? ලං ාහලෝධනඹ ලං ිරඹගේහගේ, ලං a matter 
relevant to the subject matter of the Bill that is before the 
House.  දළගේ ලං භභ ලං අවනහ, ලං හ ප ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං හසකමභ, ලං ලං
හසේඨහ ලංක්රභඹ, ලං  ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ, ලං - ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං ලං
ඒහසත ලං ිකබුණහ.- ලං 60:40 ලං ක්රභඹ ලං ාහලෝධනඹසත ලං හගේහගේ ලං
හසහවසභද? ලං "අගසිරගේ ලං හ ප"හනසහයි, ලං අගසිරගේ ලං හ ප ලං හම ලං
අේහඳසච්චි ලං ගිව ල්රහ ලං හවසඹරහ ලං ඵළලු ජ ලං හඳහගේවි ලං හ ප ලං
ාහලෝධනඹසත ලංිරඹන ලංහේ ලං හ ප ලං විධිඹඑ ලං හ ප ලංඳනහ ජ ලංමලි ලංභහයි ප ලං
ඇතුශත ලං විනහ ලං ෙයිගේ ලං ළිඑතඑ ලං ඹහ ලං හනසවළිර ලං ඵ. ලං ඒ ලංිෂහ ලං අද ලං හ ප ලං
ාහලෝධනඹ ලං නහභහඹගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හගේහගේ ලං හන ලං ිරසිසත ලං
හනසහයි, ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහහම ලං ඡගේද ලං ඵරඹ ලං ඳළවළය ලං ළනීහ ප ලං
තහික ලං අඳයහධඹයි. ලං  ලං හ ප ලං විධිඹඑ ලං ඹනහසඑ ලං සිේධ ලං හගේහගේ ලං
කුභසතද? ලං  ලං අද ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලංතුශ ලං ෙසතතයහ ලං විධිඹඑ ලංහධනීඹ ලං
රුණු ලං ාහලෝධනහඹගේ ලං හනළල්රහ ලං ිකහඵනහ. ලං හ ප ලං හධනීඹ ලං
රුණු ලංහඳගේු  ප ලංයකමගේ ලංළඵළවිගේභ ලංයගේහගේ ලංහ ප ලං යහේ ලං ග ලං
තන ලංඡගේද ලංඵරහේ ලංහඵල්රඑ ලංවිල්ලුද ලංහතසණ්ඩුසත ලංදළමීභ ලංඵ ලංඅඳඑ ලං
හඳහනගේන ලං ිකහඵනහ. ලං හභළිෂ ලං ්රිඹහ ලං භහගඹසත ලං ගේනහ ලං ව ලං
ආණ්ඩුසත ලංළන ලංඅඳඑ ලංතුේටු ලං බහඹ ලං විලසහඹසත ලංනළවළ. ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං ඡගේදඹඑ ලං යපු ලං අිකඹ ලං ළිබඳඵ ලං හසතෂි ලං ලහඹගේ ලං සීභහ ලං
ිෂගණඹ ලං හසකමහ ප ලං බහඳික ලං ළගේන ලං පුළුගේ. ලං හභඵඳු ලං

ළරැේටුසත ලංඇික ලංආණ්ඩුසත ලංභක ලංු හදු  ලංයගේනඑ ලංන ප ලංඅළි ලං
හභසහවසතඑ ජ ලං සදහන ප ලං නළවළ. ලං අළි ලං අහේ ලං හඹෝතනහ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං
යනහ; ලං ප්රිකාසයණ ලං හු හගේ ලං එගේ ලං යනහ; ලං අළි ලං අහේ ලං
ඉල්ලී ප ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යනහ; ලං තග ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යනහ. ලං නමු ජ ලං හ ප ලං
ආණ්ඩු ජ ලං ෙසත ලං ු හදු  ලං යගේන ලං අළි ලං ිරසිහ  ජභ ලං සදහන ප ලං
නළවළ. ලංඊශකඑ, ලංිකහඵන ලංභහත ලංහභසසතද? ලං 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංහසුහේ ලංනහනහඹසතහය ලංභගේත්රීතුභහ, ලංඔඵතුභහඑ ලංරළබී ලංඇික ලං
හරඹ ලංඅහනයි. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලංහ ප ලංහරඹ ලංරඵහ ලං දුගේනහඑ ලං
සතුිකයි. ලං 

හභළිෂ ලංත ජ ජඹසත ලංඹඑහ ජ ලංකමිෂසුගේඑ ලංෙභ ලංවිල්ඳ ලංභහතයි ලං ලං
ිකහඵගේහගේ. ලං ඒ ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං ළඵළවිගේභ ලං ඳයහතඹ ලං ය ලං දභන ලං
තනතහහම ලංභවහ ලංඵර ලං පඳගේන ලංනළඟිටීභසත ලංාවිධහනඹ ලංය ලංළනීභ ලං

ඳභණ ලංඵ ලංිරඹකමගේ ලංභහ ලංිෂවඬ ලංනහ. ලං 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඳහඨලී ලං  පළි ලංයණ ලංභළිකතුභහ. ලංඔඵතුභහඑ ලංවිනහඩි ලං9 ලං

හරඹසත ලංරළබී ලංිකහඵනහ. 

 
[අ.බහ. ලං3.16] 

 

ගු ඳළපලී චම්ිළක රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 
බවහනළහිර වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க - ரக ற்தம் மல் 

ரகர அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

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

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳසුගිඹ ලං
තනහධිඳිකයණහේ ජ, ලං භවහ ලං භළිකයණහේදී ජ ලං හ ප ලං යහේ ලං

හේලඳහරන ලං ප්රිකාසයණඹසත ලං ව ලං විහල හඹගේ ලං භළිකයණ ලං
ක්රභහේ ලං හනසභසත ලං අලය ලං ඵ ලං ෆභ ලං හේලඳහරන ලං ඳසතඹසතභ ලං
ප්රහල ලංශහ, ලං හඳසහයසගේදු ලං දුගේනහ, ලං භළිකයණ ලං ප්රහලරඑ ලං ඇතුළු ලං

ශහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං තඹග්රහහී ලං හේලඳහරන ලං ඳසතරඑ ලං ඒ ලං
 පඵගේධහඹගේ ලංතන ලංයභසත ලංරළබුණහ. ලං 

අද ලං හ ප ලං හරෝහේ ලං ආහය ලං ිරව ඳඹ ලං ආණ්ඩු ලං ඳිකනහ. ලං

තනහධිඳිකයඹහ ලං විධහඹ ලං ඵරඹ ලං  පපගණහඹගේභ ලං උසුරන, ලං
ඇහභරිහ ලං ෙසත ජ ලං තනඳදහේ ලං ළිෂ ලං ආණ්ඩු ලං ක්රභ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං
හහමභ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං මුල් ලං තළන ලං දීරහ ලං නහභභහ්රි ලං
තනහධිඳිකයහඹසත ලං ඳ ජහහන ලං ඹන, ලං ඉගේදිඹහහේ ලං හහම ලං

ආණ්ඩුක්රභ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං තනහධිඳිකයඹහ ජ, ලං
ඳහගලිහ පගේතු ජ ලං අතය ලං ඵරඹ ලං කමශ්ර ලං ආහයඹඑ ලං ඳ ජහහන ලංඹන ලං
ප්රාලහේ ලංළිෂ ලංආණ්ඩු ලංක්රභ ලංිකහඵනහ. ලං 

අළි ලං දවන ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං භඟිගේ ලං
ෙසතතයහ ලංආහයඹඑ ලංතිෂ, ලංවිධහඹ, ලංඅ ජතහනෝභිකඹසත ලංිකබුණු ලං
තනහධිඳික ලං ක්රභඹසත ලං කමශ්ර ලං තනහධිඳික ලං ක්රභඹසත ලං ඵඑ ලං ඳරිගතනඹ ලං

ශහ. ලං ඳහගලිහ පගේතු ජ, ලං තනහධිඳිකයඹහ ජ ලං අතය ලං ිකබුණු ලං පුළුල් ලං
ඳයතයඹ ලං අඩු ලං යරහ ලං තනහධිඳිකයඹහ ලං ිරසිඹ ප ලං ආහයඹඑ ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං රළහඵන ලං තන ලං යභඑ ලං රු ලං යන ලං ්රිඹහලිඹසත ලං
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ඇික ලංශහ. ලංවළහභෝභ ලංවිධහඹ ලංතනහධිඳික ලංධුයඹ ලංඅහවෝසි ලංිරරීභ ලංළන ලං
ථහ ලං ශහඑ ලං 1988 ලං හනහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඳනිකගේ, ලං ඒ ලං හහමභ ලං
සහධීන ලංහසකමගේ ලංබහ ලංළිව ටුගේනඑ ලං ජත ලං්රිඹහභහගහඹගේ ලංව ලං

අහන ලං ලහඹගේ ලං දවන ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනහඹගේ ලං තනහධිඳික ලං ධුයහේ ලං අ ජතහනෝභික ලං ඵරතර ලං
ේඳහදු ලං හරහ, ලං ඒ ලං ිකබුණු ලංතනහධිඳික ලං ධුයඹ ලං හු එ ලං ප්රතහතගේත්රීඹ ලං

තනහධිඳික ලංධුයඹසත ලංඇික ලංවුණහ. ලංහ ප ලංත ලංදුයඑ ජ ලංහනස ලංයනහ ලං
න ප ලංඒ ලංළිබඳඵ ලංපුළුල් ලංහච්ඡහිරගේ, ලංභවහ ලං පමුිකඹිරගේ ලංකම ලංයඑඑ ලං
ඉදිරිඹඑ ලංඹගේනඑ ලංඵළවළ. ලංහභසද, ලංයඑඑ ලංසථහය ජඹ ලංඉතහ ලංඅලයයි, ලං

ඕනෆභ ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹදී ලං හවෝ ලං ඕනෆභ ලං
භළිකයණ ලංක්රභඹසත ලංාහලෝධනඹදී. ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒ ලං හහමභ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංහනස ලංිරරීභ ලංවයවහ ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉතහභ ලං
ළද ජ ලං ළිඹයසත ලං තඵගේනඑ ලං වළිර ලං වුණහ. ලං ඳසුගිඹ ලං ආණ්ඩු ලං හ ප ලං
ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං ශහ. ලං ප්රිකඳ ජිකඹසත ලං
වළටිඹඑ ලං ඉතහභ ජභ ලං හවස ලං ්රිඹහලිඹසත ලං අු භනඹ ලංශහ. ලං නමු ජ, ලං
හඵසහවෝ ලංහදහනකුඑ ලංහසේඨහ ලංහගේ ලංිරරීභ ලංඳසතග්රහහී ලංසිදු ලංවුණහ ලං
ඹළයි ලංිරඹන ලං හ ෝදනහ ජ ලං භක ලංනළත ලං තහසත ලංහච්ඡහ ලංයරහ ලං
ිරසිඹ ප ලං ආහයඹඑ ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං ඩහ ලං ප්රතහතගේත්රීඹ ලං  පමුිකඹසත ලං
ඇික ලං ය ලං ගේනඑ ලං වළිරඹහ ලං රළබුණහ. ලං විහල හඹගේභ ලං සුවිහල ෂී ලං
හේලඳහරන ලං දවයහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං ණ්ඩහඹභසත ලං වළටිඹඑ ලං
තහික ලංහවශ ලංඋරුභඹ ලංවිධිඹඑ ලංඅඳඑ ලංහඳසදුහේ ලංහේලඳහරන ලංලහඹගේ ලං
ිෂහඹෝතනඹ ලං රඵහ ලං ළනීහ පදී ලං හ පහයිගේ ලං ඳහඩු ලං සිේධ ලං වුණ ජ ලං යඑසත ලං
වළටිඹඑ ලං ජතහභ, ලංභහතඹසත ලංවළටිඹඑ ලං ජතහභ, ලංභහතහේ ලංඅනහත ලං
ප්රභනඹ ලංළන ලංඵළලුහභ ලංඒ ලං්රිඹහලිඹඑ ලංඅළි ලංඳසතඳහතයි ලංිරඹන ලංෙ ලං
ප්රහල ලංයගේනඑ ලංඕනෆ. ලං 

අළි ලං ඵරගේහගේ ලං අහේ ලං ඳසතහේ ලං හෝණහඹගේ ලං හනසහයි ලං හ ප ලං
යහේ ලං හෝණහඹගේ, ලං අනහත ලං ඳයපුහග ලං හෝණහඹගේ. ලං ඒ ලං අු  ලං ඒ ලං
ඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංහනස ලංිරරීභ ලංතුශ ලංඅද ලංහසේඨහ ලං

ඇික ලංහරහ ලංග්රහමීඹ ලංභේඑහභගේ ලංතභගේඑ ලංභගේත්රීයහඹසත ලංඳ ජනහ. ලං
ඒ ලංහහමභ ලංප්රහේලහේ ලංඅු ඳහතඹඑ ලංඅු කර ලංඅහනකු ජ ලංහේලඳහරන ලං
ඳසතරඑ ජ ලං ිෂසි ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං රළහඵන ලං ඵ ලං අඳ ලං ප්රහල ලං

යගේනඑ ලංඕනෆ. ලංවිහල හඹගේභ ලංහභතළන ලංළයදි ලංඅදවසත ලංිකහඵනහ ලං
හ ප ලං ්රිඹහලිඹ ලං අු ඳහත ලං ක්රභඹඑ ලං ෙහයව යි ලං ිරඹරහ. ලං ිරසිහ  ජභ ලං
ෙහවභ ලංනළවළ. ලංභසතඹසත ලංහර ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංක්රභහේ ලං

ිකහඵගේහගේ ජ ලංඒ ලංඒ ලංඳසතරඑ ලංරළහඵන ලංඡගේද ලංප්රභහණඹ ලංභත ලංආන ලං
රළබීහ ප ලං ක්රභඹසතභයි. ලං ෙභ ලං යහමු ලං ඇතුහශ  ලං හසේඨහරඑ ලං
භගේත්රීරුගේ ලංරළබීභ ලංතභයි ලංසිදු ලංගේහගේ. ලංඒ ලංිෂහ ලංවුරු ලංවරි ලංිරඹනහ ලං
න ප ලං  ලං "අු ඳහත ලං ක්රභඹ ලං ඹඑහ ජ ලං අහේ ලං ඳසතරඑ ලං ිකහඵන ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලංනළිකහරහ ලංඹනහ, ලංහ ප ලංප්රධහන ලංඳසතරඑ ලංඵය ලංතළබ ලං
්රිඹහලිඹසත." ලංිරඹරහ, ලංඒ ලංළයදි ලං අදවසත. ලං හ ප ලං 1977එ ලංලිගේ ලං
ිකබුණු ලංහසේකමගේසඑග ලංක්රභඹ ලංහනස ලංඊඑ ලංඩහ ලංහනස, ලංඅහේ ලංයඑඑ ලං

ළශහඳන ලංප්රහහඹෝගි ලංක්රභඹසත ලංඵ ලංඅළි ලං ප්රහල ලංයගේන ලංඕනෆ. ලංඒ ලං
හහමභ ලං  ලං  ලං අහේ ලං අන්ත ලං භළිකයණ ලං දිවහ ලං ඵළලුහභ ලං ඒ ලං හේලඳහරන ලං
ඳසතර ලංතයහරි ජහේ ලංසරඳඹ ලංභත ලං ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංඳ ජහ ලං

හන ලංඹහහ පදී ලං ලංිරසිඹ ප ලංආහයඹඑ ලංඹ ප ලංඹ ප ලංඅසථහය ජඹගේ ලංඇික ලං
හගේන ලංපුළුගේ. ලංඒ ලංවිධිඹඑ ලංඅළි ලංතනහධිඳික ලංධුයඹ ලංප්රතහතගේත්රයණඹ ලං
ශහ. ලංයහතය ලංහ ඹ, ලංඅධියණඹ ලංඇතුළු ලං්රිඹහලිගේරඑ ලංඹ ප ලංිරසි ලං

විධිඹ ලං අලු ජ ලං ඹහගේත්රණඹගේ ලං වඳුගේහ ලං දුගේනහ. ලං ඳවශභ ලං තරහේ ලං
ප්රහහේීයඹ ලං බහරඑ ලං අලු ජ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං හනහහ. ලං ෙහවභ ලං
න ප ලංඅද ලංඉදිරිඳ ජ ලංය ලංිකහඵන ලංඳන ජ ලංහටු පඳහ ජ ලංඅයමුණ ලංගේහගේ, ලං

ඳශහ ජ ලං බහරඑ ජ ලං හ ප ලං ්රිඹහලිඹ ලං වඳුගේහදීභයි. ලං දළනඑ ලං ඳශහ ජ ලං
බහරඑ ලං හතෝයගේහගේ ලං  ලං දිස්රිසත ලං භේඑකමගේ ලං අු ඳහත ලංක්රභඹඑයි. ලං ඒ ලං
හු එ ලං හසේඨහ ලං භේඑභඑ ලං භගේ ලං හශස ජ, ලං ඒ ලං දිස්රිසතඹ ලං
ඇතුහශ  ලංතදුයඑ ජ ලංඒ ලංවිවිධ ලංණ්ඩහඹ පරඑ ලංඅලු ජ ලංිෂහඹෝතනඹසත ලං

රළහඵනහ ලංවිතයසත ලංහනසහයි, ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං  ලං ළිෂ ලංවිවිධ ලං
ආහයහේ ලංිෂහඹෝතනඹගේරඑ ජ ලංඉඩඩසත ලංරළහඵනහ. ලං 

අළි ලං දගේනහ, ලං භවය ලං දිස්රිසතර, ලං භවය ලං ප්රහේලර ලං ඒ ලං

දිස්රිසතහේ ලං ඉගේන ලංභසත ලංතනවනඹ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංතන ලං

ණ්ඩහඹභඑ ලංඩහ ලංහනස ලංතන ලංණ්ඩහඹ ප ලංීව ජ ලංන ලංඵ. ලංවුිෂඹහ ලං

දිස්රිසතඹ ලං ජතහභ ලංඒ ලංසිාවර ලංප්රහේලඹසත. ලං අ පඳහය ලංදිස්රිසතඹ ලං

 ජතහභ ලංිකරුසතහෝවිල් ලං හදභශ ලංප්රහේලඹසත. ලංඒ ලං විධිඹඑ ලං දිස්රිසත ලං
ඇතුහශ භ ලං විවිධ ලං තන ලං ණ්ඩහඹ ප ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන, ලං විවිධ ලං

ාසෘන්ගේ ලං ිකහඵන ලං ණ්ඩහඹ ප ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං ළිරිස ලං

ඉගේනහ. ලං ඒ ලං ළිරිසරඑ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං රඵහ ලං ළනීභ ලං වහ ලං ඒ ලං

දිස්රිසතඹ, ලං ඒ ලං ඳිකන ලං භළිකයණ ලං ඵර ලං ප්රහේලඹ ලං ත ජ ලං හසඑස ලං

ණනහඑ ලං හඵදීභ ලං තුශ ලං ඒ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ලසතිකභ ජ ලං හනහ ලං

කමසත, ලං ඒ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං දුගර ලංගේහගේ ලංනළවළ. ලංඒ ලංහහමභ ලංභවය ලං

හේලඳහරන ලං ඳසත ලං සිතන ලං ආහයඹඑ, ලං භවය ලං තනහගගි ලං
ණ්ඩහඹ ප ලං සිතන ලං ආහයඹඑ ලං ඒ ලං වළහභෝහමභ ලං අදවස ලං ලං

 පපගණහඹගේ ලංසිඹඹඑ ලංසිඹඹසතභ ලංඉසඑ ලංයගේන ලංඅඳඑ ලංඵළවළ. ලංඅඳඑ ලං

වළිරතහසත ලංදුයඑ ලංඒ ලංෆභ ලංහනකුහමභ ලංඅදවසරඑ ලංඉඩඩ ලංරඵහ ලංදීභ ලං

තභයි ලං සිේධ ලං යගේන ලං පුළුගේ ලං ගේහගේ. ලං ඒ ලං අු  ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං

භළිකයණඹ ජ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹඑ ලං භහගේතය ලං

හනස ලංිරරීභ ලං විසිගේ- ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලංඅිකරු ලංතනහධිඳිකතුභහ ලං ප්රහල ලං
ශහ.- ලං ිරසිඹ ප ලං ආහයඹඑ ලං හ ප ලං ය ලංහේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං

භළිකයණලිගේ ලං ඹ ප ලං හදඹසත ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං වුණහද, ලං ඒ ලං

ඵරහහඳසහයස ජතු ලංවුණු ලංහේ ලංතදුයඑ ජ ලංලසතිකභ ජ ලංහනහ. ලංහභසද, ලං

 ප ලං භේඑහ ප, ලං ප්රහේල ලං භේඑහ ප ලං විවිධ ලං ාසෘන්ගේ ලං ව ත ලං තන ලං

ණ්ඩහඹ පර ලංිෂහඹෝතනඹ ලංඳළවළදිලි ලංහනහ; ලංලසතිකභ ජ ලංහනහ; ලං

හ ප ලං ්රිඹහදහභඹ ලං තුශ ලං ඉදිරිඹඑ ලං ඹගේන ලං ඒ ලං හසල්රගේඑ ලං න ලං

අසථහසත ලංඇික ලංහනහ. ලංඅළි ලංහභතළිෂගේ ලංනතය ලංවිඹ ලංයුතු ලංනළවළ. ලං 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලං හ ප ලං රු ලං බහහේ ලං

ෙකතහහඹගේ ලං යුතු ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹඑ ජ ලං හ ප ලං

්රිඹහදහභඹ ලංඅළි ලංඅිෂහගඹහඹගේභ ලංහන ලංආ ලංයුතුයි. ලංහ ප ලංයතහේ ලංදින ලං
100 ලං ළඩඑවන ලං ඹඑහ ජ ලං අළි ලං විසි ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං

ාහලෝධනඹ ලංළබිනේ ලං භණ්ඩරඹඑ ලංහනළල්රහ ලංඅු භත ලංශහ. ලං ඒ ලං

හහමභ ලං ඳසු ලං ගිඹ ලංහරහේ ලං න ලංආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහසත ලං තළනීභ ලං

වහ ලං වුණු ලං රැසවී පරදී, ලං ඳසත ලං නහඹ ලං වමුවී පරදී, ලං හභහවයු ප ලං

කමටුරදී ලං න ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං ළිබඳඵ ලං ඹ ප ලං ාල්පීඹ ලං

අදවසත ලංඇික ලංය ලංගේන ලංඅළි ලංභ ජ ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංඅු  ලංහ ප ලං

භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංභළිකයණඹඑ ජ ලංරහ ලංඹගේන ලංඕනෆ. ලං
ඒ ලං අු  ලං 2020 ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ජ ලං හ ප ලං ආහයඹඑභ, ලං

හසේඨහඹඑ, ලං ප්රහේලඹඑ ලං භගේත්රීයහඹසත ලං ඉගේන, ලං අු ඳහතඹ ලං

ආයසතහ ලංන, ලංසිඹලුභ ලංසුළු ලංතන ලංණ්ඩහඹ ප, ලංවිවිධ ලංසුළු ලංහේලඳහරන ලං

ප්රණතහගේ ලං ිරඹන ලං හ ප ලං සිඹලු ලං හදනහඑභ ලං හේලඳහරන ලං

ිෂහඹෝජිත ජඹ ලංවික ලංයන ලං්රිඹහලිඹසත ලංඵඑ ලංඳ ජ ලංහනහ. ලංඒ ලං

හහමභ ලංසථහය ලංආණ්ඩු ලංතළනීහ ප ලංවළිරඹහසත ලංහ ප ලංතුශ ලංරළහඵගේන ලං

ඕනෆ. ලංඒ ලංිෂහ ලංහභතළන ලංප්රිකඳ ජිකඹ ලංවිඹ ලංයු ජහ ජ ලංප්රධහන ලංලහඹගේ ලං
ෆභ ලං තන ලං ණ්ඩහඹභඑභ ලං ෆභ ලං හේලඳහරන ලං ධහයහඑභ ලං

ිෂහඹෝජිත ජඹ ලංවික ලංිරරීභ, ලංෆභ ලංහේලඳහරන ලංධහයහඑභ ලංිෂසි ලං

ිෂහඹෝතනඹසත ලංරළබීභ, ලං තඹග්රහහී ලං හේලඳහරන ලංධහයහඑ ලංහේලඳහරන ලං

ණ්ඩහඹභඑ ලං ආණ්ඩු ලං යගේන ලං පුළුගේ ලං සථහය ලං ඳහරනඹසත ලං ඇික 

ිරරීභ ිරඹන ලංමරධගභ ලංභතයි ලංඳශහ ජ ලංබහ, ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංව ලංභව ලං

භළිකයණ ලං ස ලං විඹ ලං යු ජහ ජ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං අළි ලං ප්රහල ලං යගේන ලං
ළභළිකයි. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං ළිඹහයගේ ලං ළිඹය ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ඹගේහගේ ලං

ප්රිකීයලී ලංභනසත. ලං 

ඉතහ ලං ඉසතභිෂගේ ලංභළිකයණ ලංළහ ලංහන, ලංිරසිභ ලංහේලඳහරන ලං

ප්රිකාසයණඹසත ලං හනසය, ලං ඳවුරසත ලං භත ලං රැකුණු, ලං ඳවුර ලං
ඒහධිඳික ජඹඑ ලං ඹඑ ලං වුණු, ලං ඒ ලං ඳවුහල් ලං වල්ලුගේඑ ලං  ලං ළිබඳකුල් ලං

වුණහඑ, ලං හ ප ලං යහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹඑ ලං ඉඩඩ ලං රඵහ ලං හදන ලං

්රිඹහලිඹසත. ලං ඒ ලංිෂහ ලං අළි ලං හභඹඑ ලං වහඹෝඹ ලං රඵහ ලං හදන ලං හර ලං

සිඹලුභ ලංහේලඳහරන ලංණ්ඩහඹ පලිගේ ලංඉල්රහ ලං සිටිකමගේ ලංභභ ලංිෂවඩ ලං

හනහ. ලං 
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ගු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கமப, இன்மந றணம் 

ரகர ெமதத் மர்ல்கள் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் 

தரடர்தரண றரத்றமன உமரற்தற்கு ணக்கு 

அதற ந்மக்கு தொற்கண் ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்மரடு, ரகர ெமதத் மர்ல்கபறமன 

ததண்கபறன் தறறறறத்துத்துக்கரண 30 ெவீ எதுக்கலடு 

உதறப்தடுத்ப்தட்டுள்பமறட்டு ணது கறழ்ச்ெறமத்ம் 

தரரட்டுக்கமபத்ம் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

ற்ததரளதுள்ப அெறல் சூழ்றமனறல் ததண்கபறன் 

தங்கபறப்தை ன்தது அெறலில் றகவும் குமநரணரகம 

உள்பது. ரகர ெமதகமபப் ததரதத்மறல் அது 3 

வீரகவும் உள்ளூரட்ெறச் ெமதகமபப் ததரதத்மறமன 

1.5 வீரகவும் தரரளுன்நத்மப் ததரதத்மறல் 4.7 

வீரகவும அெறலில் ததண்கபறன் தங்கபறப்தைக் 

கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், உர் தறகபறல், குநறப்தரக 

அெ றர்ரக மெம, கல்ற றர்ரக மெம ன்தற்மநப் 

ததரதத்மறமன ததண்கபறன் தங்கபறப்தை றகவும் 

அறகரகக் கரப்தடுகறன்நது. ஆெறரறர் மெமமப் 

ததரதத்மறல் 70 வீரண ததண்கள் இறல் தங்கபறத்து 

தகறன்நணர். அந்மகறல் ததரதுரக அெ மெமறல் 

ததண்கமப அறகரணர்கபரகக் கரப்தடுகறன்நணர். 

இமமதரல் தல்கமனக்கக அதறறலும் ததண்கமப 

அறகரக உள்பணர்.  

மனகத்மப் ததரதத்மறல் அங்கு உமப்தரபறகள் 

- தரணத்மத் மடிக்தகரடுப்தர்கள் அறகரமணரர் 

ததண்கபரக இதக்கறன்நணர் . ரட்டின் ெணத்தரமகறல் 51 

ெவீரணர்கள் ததண்கபரகம கரப்தடுகறன்ந 

றமனறல், அெறலில் ட்டும் ததண்களுமட தறமெம் 

றகவும் குமநரகக் கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், 

ங்கரபமெத்மப் ததரதத்மறல் அங்கு தொஸ்லிம் 

ெட்டங்கள் ததண்கள் தரடர்தறல் றகவும் இதக்கரகக் 

கரப்தட்டரலும், அெறலில் ததண்கபறன் தங்கபறப்தை 15 

வீரகக் கரப்தடுகறன்நது. அதுட்டுல்ன, அங்கு தறர், 

ெதரரகர் மதரன்ந உர் தறகமபக்கூட ததண்கமப 

கறக்கறன்நம குநறப்தறடத்க்க எத றடரக  இதக்கறன்நது. 

இவ்ரத எத றமனம ற்தடுற்கு அங்கு 

தகரண்டுப்தட்ட ‘மகரட்டர’ தொமநமரன் கரரக 

அமந்து. ணம, இவ்ரநரண எத தொமநமம இந் 

ரகர ெமதத் மர்ல்கள் ெட்டத் றதத்த்றன்தோனம் 

தகரண்டுந்ம அெறலிமன ததண்களுமட தறமெத்ம 

மலும் அறகரறக்கக்கூடி றமனமம உதரக்கும் 

ன்தறல் ெந்மகறல்மன.   

இதந்தும்,  தரகுறரரற தொமநறனரண இந்த் மர்ல் 

தொமநறமன எத தரகுறறல் ததண்டம் ஆடம் 

மதரட்டிறடுகறன்ந றமனம தகறன்நததரளது, இன்மந 

ஆண் ஆறக்க அெறலில், அந்த் மர்லிமன ரன் 

ரக்குப்ததநமண்டும் ன்தற்கரக ஆண் மட்தரபர் அம 

தரகுறறல் மதரட்டிறடுகறன்ந ததண் மட்தரபர் 

தரடர்தரகப் தல்மத றங்கபறல் அரகரறகரண மர்ல் 

தறெரங்கமப மற்தகரள்ன்தோனரக அப்ததண் 

தரறக்கப்தடுகறன்ந எத றமனமம ற்தடுத்க்கூடும். 

ணம, அமணறட்டு ரன் இங்கு எத றடத்ம 

தொன்மக்க றதம்தைகறன்மநன். ரட்டந்மரதம் குநறப்தறட்ட 

எத தரகுறம ததண்களுக்தகணப் தறத்றமகரக எதுக்கற, 

அறல் ததண் மட்தரபர்கள் ட்டும் மதரட்டிறடுகறன்ந எத 

றமன உதரகுமரணரல், மரா்ல் தறெரத்றன்மதரது 

ததண்கமபப் தற்நற அரகரறகரண தெற்தரடுகமப றதத் 

அல்னது அறலிதந்து ததண்கள் ப்தறத்துக்தகரள்ப தொடித்ம்.  

அது ட்டுல்ன, இன்த குந்ம தொல் குரறம 

ட்டுல்ன, கறறம ததண்கள் தல்மத றரண 

தறச்ெறமணகமப றர்தகரள்மக் கரக்கூடிரக 

இதக்கறன்நது. தரடெரமனக்குச் தெல்கறன்ந ததண்டக்கு 

தரதுகரப்தற்ந றமன! எத ததரதுப்மதரக்குத்து 

ரகணத்றமன தம் தெய்கறன்ந ததண்டக்கு தரதுகரப்தற்ந 

றமன! அமணறட, வீடுகபறல் குடும்தப் ததண்கள் - 

மனறகள் - தரதுகரப்தற்நறதக்கறன்ந றமன! இதுமதரன்ந 

தல்மதறரண தறச்ெறமணகமப தபறக்தகரண்டு 

மண்டுரறன் ததண்கபறன் அெறல் தறமெம் 

றச்ெரகத் மம. இன்த தொடிதடுப்தர்கபரகவும் 

தறச்ெறமணகளுக்கு தொண்டுதகரடுப்தர்கபரகவும் தறச்ெறமணப் 

தடுத்துதர்கபரகவும் ஆண்கமப இதக்கறன்ந கரத்றணரல், 

ததண்கபது தறச்ெறமணகள் பறறல் தபறததுறல்மன; 

அவ்ரத ந்ரலும் அற்தக்குத் லர்வு கறமடப்ததுறல்மன. 

ணம, இந் இடத்றமன ததண்கபறன் தறச்ெறமணகளுக்கு எத 

லர்வு ற்தடக்கூடி மகறல் ெட்டங்கமப உதரக்கற , 

அற்மகற்த ததண்களுமட தறறறறத்தும் உதறப்தடுத்ப் 

தடுகறன்நததரளது அர்கபது தறச்ெறமணகமபத் லர்த்துக் 

தகரள்பனரம் ன்தறல் துற ெந்மகதொம் இல்மன.  

ரகர ெமதத் மர்ல்கள் றதத்ச் ெட்டத்றன்தோனம் 

வ்ரத ததண் மட்தரபர்கபறணது தங்கபறப்தை 30 ெவீரக 

உதறப்தடுத்ப்தட்டமர, அமமதரன்த உள்ளூரட்ெறச் 

ெமதகபறலும்  தரரளுன்நத்றலும் அவ்ரநரண எத 

றமனப்தரடு உதறப்தடுத்ப்தட மண்டும். ததண்களுமட 

அெறல் தறமெரணது 30 ெவீல்ன, அற்கும் 

அறகரண அபவுக்கு உதறப்தடுத்ப்தடுகறன்நததரளதுரன் 

ததண்களுமட தறச்ெறமணகளுக்குத் லர்வு கரக்கூடிரக 

இதக்கும்.  

டக்கு, கறக்மகப் ததரதத்மறமன, அங்கு தொப்தது 

தட கரனரக மடததற்ந த்த்த்றல் அறகரகப் 

தரறக்கப்தட்டர்கள் ததண்கள்ரம். இந்ப் ததண்கள் ‘மரட்’

டுக்கும் ‘மகரட்’டுக்கும் அமனந்மறணரல்ரன் இன்த 

றர்களுமட தறச்ெறமணகள் ெர்மெம்ம மமனரங்கறக் 

கரப்தடுகறன்நது. அந் மகறல், தரறக்கப்தட்ட 

ததண்களுக்கு லற, றரத்மப் ததற்தக்தகரடுக்க மண்டி 

இதக்கறன்ந அமமமப, அர்களுமட குல்கள் ஏங்கற 

எலிக்கறன்நமதரது ட்டுல்ன, அெறலிலும் அர்களுமட 

தங்கபறப்தை உதறப்தடுத்ப்தடுகறன்நததரளதுரன் தறச்ெறமண 

களுக்கு எத லர்வு ற்தடும். அந் மகறமன, அெறலில் 

ததண்கமப உள்ரங்குது ட்டுல்னரது, அப்தடிப் 

தறமெறக்கறன்ந ததண்களுக்கு ற்தடுகறன்ந அரகரறகரண 

தறெரங்கள் டுத்து றதத்ப்தடுலும் மண்டும்.  

தொக்கறரக, இன்த அெறலில் ஈடுதடுகறன்ந 

ததண்கமபப் தற்நறப் மதரலி றனரெங்கள் ஊடரக 

இமத்பங்கபறமன அதூநரண தெய்றகள் தப்தப் 

தடுகறன்ந றமனமக்கு தொடிவுகரப்தட மண்டும். ததண்கள் 

அெறலுக்கு ந்துறட்டரல் அர்கமபப் தற்நற துவும் 

மதெனரதன்ந றமன ரந மண்டும். ஆரறக்கம் தகரண்ட 

அெறனரணது ததண்றமன றத்து ததண்களுக்கும் 

ெரறரண இடத்மக் தகரடுக்க மண்டும். அப்ததரளதுரன் 

ததண்கள் க்கறன்நற அெறலில் தறமெறப்தற்கு 
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ஆத்ரரர்கள். எத குடும்தப் ததண் அெறலுக்கு ந்ரல், 

அள் வ்ரத ன்மணத் ரர்தடுத்றக்தகரள்ப மண்டும், 

ன்தமட குடும்தச் சுமகமப வ்ரத ரங்கறக்தகரள்ப 

மண்டும் ன்தது தற்நற ட்டுல்ன, க்கபது தறச்ெறமண 

கமப வ்ரத லர்க்க மண்டும், ன்நரத தல்மத 

மகரங்கபறல் ெறந்றத்துப் தன சுமகமபத்ம் ரங்க 

மண்டிறதக்கறநது. இவ்ரநரண எத சூலிமன, 

இமத்பங்கபறல் ததண்கமபப் தற்நற அதூநரண 

தெய்றகள் தபறதமத்  டுப்தற்குச் ெட்டங்கள் 

உதரக்கப்தட மண்டும்.  

இதறரக, ரகர ெமதகபறமன ததண்கபறன் தங்கபறப்தை 

30 ெவீரக உதறப்தடுத்ப்தட்டதுமதரன, உள்ளூரட்ெறச் 

ெமதகபறலும்  தரரளுன்நத்றலும் அவ்ரநரண வீத்றல் 

ததண்கபறன் தங்கபறப்தை வீம் பர்ச்ெற ததற்த அங்கும் 

ததண்களுமட தறறறறத்தும் உதறப்தடுத்ப்தட 

மண்டுதன்த லண்டும் மகட்டுக்தகரண்டு, ெந்ர்ப்தம் 

ந்மக்கு ன்நற கூநற, றமநவுதெய்கறன்மநன்.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශකඑ, ලං රු ලං රගේත ලං අරගිඹගේන ලං භළිකතුභහ. ලං ඔඵතුභහඑ ලං
විනහඩි ලං12 ලංහරඹසත ලංිකහඵනහ. 
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ගු වන්ත අගියලන්න මශතළ (මුදේ ශළ ජනමළධය 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண - றற ற்தம் தகுெண 

ஊடக தறற அமச்ெர்) 

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

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං යහේ ලං ඉතහභ ලං ළද ජ ලං
ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං අද ලං ඳහගලිහ පගේතුහේදී ලං විහදඹඑ ලං හනළල්රහ ලං

ිකහඵනහ. ලං භනහඳ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං අහේ ලං යහේ ලං වඳුගේහ ලං දීපු ලං
ඳශමුළිෂ ලං අසථහහේ ලං ඉරහභ, ලං ඊඑ ලං ඳසු ලං ඳළික ලං ෆභ ලං තහික ලං
භළිකයණඹදීභ ලංප්රිකඳ ජික ලංප්රහලනර ලංඉදිරිඳ ජ ලංයපු ලංරුණසත ලං

තභයි, ලං ඒ ලං හේලඳහරන ලං ඳසත ලං ඵරඹඑ ලං ඳ ජ ලං වුහණස ජ, ලං ඒහහේ ලං
නහඹහඹෝ ලං තනහධිඳිකයඹහ ලං ලහඹගේ ලං ඳ ජ ලං වුහණස ජ, ලං හසේඨහ ලං
ව ලංභහු ඳහික ලංකමශ්ර ලං භළිකයණ ලංක්රභඹසත ලංඇික ලංයනහඹ ලංිරඹන ලං

ෙ. ලං තනහධිඳිකයණරදී, ලං  ලං භව ලං භළිකයණරදී ලං  ලං ඒ ලං ආහයඹඑ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංශහ. ලංඒ ලංහහමභ, ලංභනහඳ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංළිබඳඵ ලංවිලහර ලං
ළිබඳකුල් ලංවත ලංත ජ ජඹසත ලංහ ප ලංයහේ ලංතනතහ ලංතුශ ලංෙදහ ජ ලංිකබුණහ; ලං

අද ජ ලංිකහඵනහ. ලංහ ප ලංිෂහ ලංහේලඳහරන ලංඳසත ලංඅතය ලංහහමභ, ලංෙභ ලං
හේලඳහරන ලංඳසතහේ ලංඅඹ ජ ලංභයහ ලං ජතහ; ලංහසඑහ ලං ජතහ. ලං 

අළි ලං වුරු ජ ලං රු ලං යන ලං බහයත ලං රසතසභගේ ලං හප්ර භ ගේද්ර ලං
භළිකතුභහහම ලංීවවිතඹ ලංඅව කම ලංවුහණ් ජ ලංහ ප ලං භනහඳ ලංක්රභහේ ලං අව තය ලං

ප්රිකපරඹසත ලංිෂහයි. ලංෙභ ලංිෂහ ලංඅළි ලංවුරු ජ ලංළිබඳගේනහ, ලංඅහේ ලංයහේ ලං
භනහඳ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං ඉ ජ ලං යරහ, ලං භහු ඳහික ලං භළිකයණ ලං
ක්රභඹ ලං ව ලං හසේඨහ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං වඳුගේහ ලං දීරහ, ලං

හසේඨහඹඑ ලං  ලං ිරඹන ලං භගේත්රීයහඹසත ලං අිෂහගඹහඹගේභ ලං රඵහ ලං
දීභ ලංහධහයණ ලංක්රභඹසත ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංවිධිඹඑ ලංදල ලංණනහසත ලංිකසහ  ලං
හ ප ලංයහේ ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංවුණු ලංහේ ලංතභයි, ලංඅද ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංවහ ලං

ඉටු ලං ගේහගේ. ලං ඳසුගිඹ ලංහර ලං සීභහ ලං තුශදී ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතන ලං
වහ ලංඒ ලංහගඹ ලංබහයඹ ලංයරහ ලංඅහනයි. ලංඒ ලංඅු  ලංඅදිගේ ලංඳසහ  ලං -
කමගේ ලංඉදිරිඹඑ- ලංඅහේ ලංයහේ ලංඳළළ ජවීභඑ ලංිෂඹකමත ලංෆභ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලං

භළිකයණඹසතභ ලං ඳළළ ජහගේහගේ ලංන ලං භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංඹඑහ ජ. ලං

අදිගේ ලං ඳසහ  ලං අහේ ලං යහේ ලං ඳළළ ජහන ලං ෆභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භළිකයණඹසතභ ලං ඳළළ ජහගේහගේ ලං භනහඳලිගේ ලං හතසය, ලං
හසේඨහ ලංව ලංභහු ඳහික ලංක්රභඹ ලංිරඹන ලංකමශ්ර ලංක්රභඹ ලංඹඑහ ජ. ලංෙභ ලං
ිෂහ, ලංෙළිෂ ලංඉතහ ලංටිනහ ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලං පඵගේධ ලංවිහදඹඑ ලං

දහඹ ලංවීභඑ ලංරළබීභ ලංළිබඳඵ ලංභභ ලංඉතහභ ජ ලංතුටු ලංනහ. 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අද ලං අහේ ලං යහේ ලං අළි ලං සිඹලුහදනහභ ලං
ළිබඳත ලංයුතුයි, ලංඅහේ ලංයහේ ලංසිටින ලං'හේලඳහරනඥඹහ' ලං  ලංයහේ ලංතනතහ ලං
දිරගේහගේ ලංළරැදි ලංවිධිඹඑයි ලංිරඹන ලංහයණඹ. ලංතභ ලංභහසි ලංළටුඳ ජ ලං
ගේහගේ ලං නළික ලං භගේත්රීරු ලං අද ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ඉගේනහ. ලං

නමු ජ, ලං ඒ ලං අඹ ලං ළිබඳඵ ලං තනතහ ලං දගේහගේ ලං නළවළ. ලං ෙළිෂ ලං
හේලඳහරනඥඹගේ ලං දිවහ ලං ඵරගේහගේ ජ ලං 'හවසරු', ලං 'ා හහයහඹෝ', ලං
'කමනීභරුහෝ' ලංිරඹන ලංහෝණහඹගේ. ලං ෙළිෂ ලංත ජ ජඹසත ලංඇිකවීභඑ ලං

විවිධ ලං හව තූගේ ලං ිකහඵනහ. ලං ප්රධහන ලං ලහඹගේ ලං ෙළිෂ ලං ත ජ ජඹසත ලං
ඇිකවීභඑ ලං ඵරඳෆ ලංහයණඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං තභයි, ලං ල්ලි ලංනළික ලං
භනහඳ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හගේන ලං වළිරඹහසත ලං නළිකවීභ. ලං

ෙගේන ලං ෙගේනභ ලං අද ලං ඒ ලං ත ජ ජඹ ලං ළඩි ලං හනහ. ලං භවය ලං
අහේසතහඹෝ ලං භවය ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණරඑ ජ ලං රුළිඹල් ලං
කමලිඹන ලං200, ලං 300 ලංවිඹද ප ලංශහ. ලංහභළිෂ ලංත ජ ජඹසත ලංිෂහ ලංතභයි ලං

හේලඳහරනඥඹගේ ලංහහයව  ලංහ ප ලංආල්ඳඹ ලංතනතහ ලංතුශ ලංඅද ලංඇික ලං
හරහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං අළි ලං ඳසතඹසත ලං විධිඹඑ ලං හ ප ලං යතඹඑ ලං
 පඵගේධවීහ පදී ජ, ලංගිවිසු පතවීහ පදී ජ, ලං ''භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංහනස ලං

ිරරීභඑ ලංශ්රී ලං රාහ ලංිෂදවස ලංඳසතඹ ලං දහඹ ලං නහ''ඹ ලංිරඹහ ලං ගිවිසුහ ප ලං
හදළිෂ ලංරුණ ලංලහඹගේ ලංවගේ ලංශහ. ලංඒ ලංහහමභ, ලංඅළි ලං'දින ලංසිඹඹ' ලං
ඇතුශත ලංවිසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංහන ලංෙගේන ලං
එයුතු ලං ශහ. ලං ඒ ලං හරහහේ ලං භළිකයණ ලං හසභහරිසතුභහ ලං අඳඑ ලං

ඉතහභ ලංහවසඳිගේ ලංඋඳහේලන ලංහ ඹ ලංරඵහ ලංදුගේනහ. ලංනමු ජ, ලංඅඳඑ ලංඒ ලං
්රිඹහ ජභ ලං යගේන ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං ෙහ  ලං වු ජ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං
විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලංහටු පඳත ලංහන ලංඒභඑ ලංරළබීභ ලංළන ලං

අද ලංඅළි ලංතුටු ලංනහ. 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං ළිබඳඵ ලං හ ෝදනහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ''හ ප ලං භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංහහනගේහගේ ලංභළිකයණ ලංල් ලං
දළමීහ ප ලං වුභනහසත ලං භත, ලං හ ප ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං හහනගේහගේ ලං
භළිකයණරඑ ලං බහඹගේ.'' ලං ිරඹරහ. ලං  ලං හ ප ලං සිඹලුභ ලං හ ෝදනහ ලං අළි ලං

ළිබඳගේන ප. ලංෙහ  ලංළිබඳ ජත ජ, ලංයඑඑ ලංඅලය ලංහදඹසත ලංසිදු ලංන ලංිෂහ ලං
අළි ලංතුටු ලංනහ. ලංෙහ  ලංහ ෝදනහ ලංශ ජ ලංෙව  ලංප්රිකපරඹ ලංහවසයි. ලංඒ ලං
හ ෝදනහ ලං අළි ලං ළිබඳගේන ප. ලං හසඑසහයඹගේ ලං විධිඹඑ ලං අළි ලං හඳනී ලං

සිටිගේන ප; ලංඒ ලංකීභ ලංබහය ලංගේන ප. ලංඒ ලංහභසනහ ලංහසහවසභ ලංවුණ ජ ලං
අළි ලං සිඹලුහදනහභ ලං ළිබඳත ලං යුතුයි, ලං හභව  ලං ප්රිකපරඹ ලං යඑඑ ලං අලය ලං
ප්රිකපරඹසතඹ ලංිරඹන ලංෙ. ලං 

අිෂසත ලං හ ෝදනහ ලං හභඹයි. ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං නයහඹ ලං ඳත්රහේ ලං
ිකබුණහ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංවහ ලංසිඹඹඑ ලං30 ලංහගේතහ ලංඅහේසතඹගේ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංශ ලංයුතුයි ලංිරඹන ලංෙ. ලං ලංඳන ජ ලංහටු පඳහ ජ ලංිකබුණු ලංෙඑ, ලං
නයහඹ ලංඳත්රහේ ලංිකබුණු ලංෙඑ, ලංතුගේන ලංය ලංිරඹළවීභඑ ලංවහ ජ ලංඳසිගේභ ලං
හනස ලංහදඹසත ලංඅද ලංඉදිරිඳ ජ ලංයනහඹ ලංිරඹන ලංෙ ලංතභයි ලංිකහඵන ලං

ප්රධහනතභ ලංහ ෝදනහ. ලංඒ ලං පපගණහඹගේභ ලංළරැදියි. ලංහ ප ලංඉදිරිඳ ජ ලං
යන ලංරද ලංරුණු ලංළිබඳඵ ලංඅහඵෝධඹිරගේ ලංහතසය ලංතභයි ලංෙහවභ ලං
ිරඹගේහගේ. ලංලිගේ ලංිකබුහණ්, ලංසිඹඹඑ ලං30සත ලංහගේතහ ලංඅහේසතඹගේ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ලං ළන ලං ඳභණයි. ලං දළගේ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං තුශ ලං
ිකහඵගේහගේ, ලං අහේසතඹගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ලං ළන ලං ඳභණසත ලං
හනසහයි, ලං අිෂහගඹහඹගේභ ලං සිඹඹඑ ලං 30සත ලං හගේතහගේ ලං

භගේත්රීරුගේ ලංවිධිඹඑ ලංබහඑ ලංහ ජරී ලංඳ ජ ලංවිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹරහයි. ලංඒ ලං
අය ලංඳනතඑ ලංඳඑවළිෂද, ලංභහනද? ලංඊඑ ලංඳසහ  ලංහතෝයන ලංවිධිඹ ලංළන ලං
අළි ලංිරඹගේන ලංඕනෆ. ලංතහික ලංප්රිකඳ ජිකඹ ලං60 ලං: ලං40යි. ලංදළගේ ලංෙඹ ලං50 ලං: ලං50 ලං
ඵඑ ලං ඳ ජහරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං අු  ලං හභභ ලං ාහලෝධනර ලං

ිකහඵගේහගේ ලං හසේඨහ ලං ක්රභහඹගේ ලං ඉදිරිඳ ජන ලං
අහේසතඹගේහගේ ලංසිඹඹඑ ලං6සත ලංහගේතහගේ ලංවිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹරහයි. ලං

299 300 

[රු ලංලහගේික ලංශ්රීසගේදයහහ ලංභව ජකමඹ ලං] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

ෙතහසඑ ලංඅය ලංඳනතඑ ලංඒ ලංඅදහශ ලංනළේද? ලංභහු ඳහික ලංහල්නහේ ලං

ප්රභහණහඹගේ ලංසිඹඹඑ ලං50සත ලංහගේතහගේ ලංවිඹ ලංයුතුයි. ලංෙතහසඑ ලංෙදහ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංයපු ලංාහලෝධන ලංඳනතඑ ලංහභඹ ලංඅදහශ ලංනළේද? ලං 

ඊශකඑ ලං ත ලං ිකහඵනහ, ලං හඳසදු ලං හල්නහඹගේ ලං ව ලං
හසේඨහලිගේ ලං හගේතහගේ ලං හ ජරීහ පදී ලං භගේත්රීරුගේ ලං හ ජරී ලං ඳ ජ ලං

විඹ ලං යු ජහ ජ ලං හසහවසභද ලං ිරඹරහ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං ජූලි ලං 26න ලං දහ ලං හ ප ලං
බහඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශ ලං ඒ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ්රිඹහ ජභ ලං යන ලං
ආහයඹ ලං ළිබඳඵ ලං තභයි ලං අද ලං හ ප ලං සිඹලුභ ලං ාහලෝධන ලං ඉදිරිඳ ජ ලං

යගේහගේ. ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං  පප්රදහඹඑ ජ, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං සථහය ලං
ිෂ ලංහඹෝරඑ ජ, ලං නීිකඹඑ ජ ලං ළිටිගේ ලං හනසහයි ලං අද ලං අළි ලං හ ප ලං
ාහලෝධන ලං හනළවි ජ ලං ිකහඵගේහගේ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං හඵසහවසභ ලං

ඳළවළදිලි ලංවහ ලං ලංකීභිරගේ ලංයුතු ලංප්රහල ලංයගේන ලංඕනෆ. ලං 

ෙදහ ලං  පපගණහඹගේභ ලං වඳුගේහ ලං දීපු ලං ප්රිකඳ ජිකඹ ලං ප්රහහඹෝගි ලං
්රිඹහ ජභ ලං ිරරීභ ලං වහ ලං තභයි ලං අද ලං හ ප ලං ාහලෝධන ලං සිඹල්රසතභ ලං

හන ලංෙගේන ලංඑයුතු ලංයරහ ලංිකහඵගේහගේ. 

අද ලං හ ප ලං බහහේ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහගේ ලං ළිබඳඵ ලං
රුණු ලංඉදිරිඳ ජ ලංශහ. ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලංබහ ලංඉගේහගේ ලං
හභහජිඹගේ ලං විසයි. ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං තුගේන ලං ය ලං ිරඹහ ලං

 පභත ලං ය ලං ගේනඑ ලං ිකහඵන ලං අසථහදී ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං
ඉිකවහහේ ලං හභසනභ ලං ආහයඹඑ ජ ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං
බහ ලං රහ ලං ඵළලීභ ලං වහ ලං හඹසමු ලංය ලං නළවළ. ලං  ලංඒ ලං හහමභ ලං අද ලං

 ලං  ලං  පභත ලං යන ලං  ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හන ලං -
්රිඹහ ජභ ලංයගේනඑ ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලං හන- ලං  ලං ාහලෝධන ලංබහහ ලං
තුහනගේභ ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලං  ලංභගේත්රීරුගේ ලං  ලං225 ලංහදනහඑභ ලංඅද ලං

උහේ ලං  ලං රඵහ ලං දී ලං ිකහඵනහ. ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහහේ ලං
භගේත්රීරු ලං විසයි ලං ඉගේහගේ. ලං  ලං ආාශි ලං අධීසතණ ලං හය ලං බහඑ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලං යගේහගේ ලංනළික ලං හන ජ ලං ඳළ ජතිරගේ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං

හ ප ලං  ලං ාහලෝධන ලං හනහහඹ ලං කීභ ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං ප්රහහඹෝගි ලං
අහඵෝධඹසත ලංහනසභළිකවීභ ලංිෂහ ලං ලංිරඹන ලංහයණඹසතඹ ලංිරඹන ලංෙ ලං
අළි ලංවගේ ලංයගේනඑ ලංඕනෆ. ලංඅළි ලං ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතඹ ලංවිධිඹඑ ලං

අද ලං ඉතහභ ජ ලං තුටු ලං හනහ, ලං දල ලං ණනහසත ලං  ලං ිකසහ  ලං අහේ ලං
ඳසතහේ ලං තනතහහම ලං ිකබුණු ලං අහේසතහසත ලං අද ලං අඳඑ ලං
අිෂහගඹහඹගේභ ලංඉටු ලංය ලංහදගේනඑ ලංපුළුගේභසත ලංරළබීභ ලංළන. 

අද ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ය ලං ිකහඵන ලං  ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ශ්රී ලං රාහ ලං
ිෂදවස ලං ඳක්ෂහේ ජ, ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතහේ ජ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතසත ලං හනසහයි. ලං හ ප ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ය ලං ිකහඵන ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
ඡගේද ලං  ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං හභභ ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංසිඹලුභ ලංහේලඳහරන ලං ලංඳසතර ලං
අදවස ලං  ලං ෙසතහසු ලංය, ලං ප්රථභ ලං තහඑ ලං  ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඉදිරිඳ ජ ලං ලං
ය ලංිකහඵන ලංඵ ලංළඵෆ ලං  ලංහරභ ලංඅළි ලංිරඹගේනඑ ලං  ලංඕනෆ. ලංඒ ලංහවස ලං
ප්රණතහසත. ලං අඳඑ ලං ඵලවතයඹ ලංිකහඵනහ. ලං අඳඑ ලං තුහනගේ ලං හද ලං
ඵරඹසත ලංිකහඵනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංඅඳඑ ලංඅලය ලංඳරිදි ලංවිතයසත ලංහ ප ලංඳන ජ ලං
හටු පඳත ලං ස ලං විඹ ලං යුතුඹ ලං ිරඹන ලං ඒ ලං භහනසි ජහේ ලං ඉගේහගේ ලං
නළික, ලංළඵෆ ලංහරභ ලං ලංඳහගලිහ පගේතු ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංසිඹලුභ ලං
හේලඳහරන ලංඳසතර ලංඅදවස ලංවහ ලංහඹෝතනහර ලංදහඹ ජඹ ලංතුබඳු යි ලං
හ ප ලං ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංාහලෝධනඹ ලංහගේහගේ. ලං 

ඳසුගිඹ ලං දින ලං රු ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං යඑ ලං වමුහේ ලං විහල  ලං
ප්රහලඹසත ලංයකමගේ ලංිරඹහ ලංසිටිඹහ, ලං  ලංඉදිරිහේදී ලං ඳළළ ජහන ලංසිඹලුභ ලං
භළිකයණ ලංහසේඨහ ලංක්රභඹඑ ලංවහ ලංභහු ඳහික ලංක්රභඹඑ ලංඳළළ ජවීභ ලං
වහ ලං ෙතුභහ ලංහඳනී ලංසිටිනහ; ලං  ලංනහඹ ජඹ ලංරඵහ ලංහදනහඹ ලංිරඹහ. ලං
අළි ලංතුටු ලංහනහ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං  ලං පඵගේධහඹගේ ලංඅඳඑ ලංඒ ලංඅයමුණ ලං
ඉටු ලංය ලංගේනඑ ලංරළබීභ ලංළන. ලංඅළි ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංහගේහගේ ලං ලංහ ප ලං
ගඹ ලං තුශභ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ලං වහ ජ ලං භනහඳලිගේ ලං
හතසය ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං හන ලං ඒභඑයි. ලං යඑඑ ලං හඹෝය, ලං
තනතහඑ ලංහඹෝය ලංභළිකයණ ලංක්රභඹසත ලංවහ, ලංල්ලි ලංවිතයසත ලංිකබීභ ලං
හේලඳහරනඹ ලංිරරීභඑ ලං ිකහඵන ලං ෙභ ලං සුදුසුභ ලං ඹයි ලං ිරඹන ලං භතඹ ලං
අයිගේ ලංය, ලංල්ලි ලංනළික ලංවුණ ජ ලංඋහතකුඑ, ලංබුේධිභහතකුඑ ලං- 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංඅභහතයතුභහඑ ලංිෂඹකමත ලංහරඹ ලංඅහනයි. 
 

ගු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අා ලං ලංපුේරහඹකුඑ ලංහේලඳහරනඹඑ ලංඳළකමණීහ ප ලංඅසථහ ලංඅද ලං
විෘත ලං වුණහඹ ලං ිරඹන ලං  ලං ෙයි ලං භභ ලං හඳෞේලි ලං දිරගේහගේ. ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණරඑ ජ ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං හන ලං ඒභඑ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලං ලංසිඹලුභ ලංහේලඳහරන ලංඳසතර ලං
භගේත්රීරුගේ ලං ලංෙතු ලංවී ලංඑයුතු ලංයමුයි ලං ලංිරඹන ලංආයහධනඹ ලං ලංයකමගේ ලං

භභ ලංිෂවඬ ලංහනහ. ලං 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංවිහේඳහර ලංහවේටිආයච්චි ලං ලංභගේත්රීතුභහ-[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

රු ලංඅමීග ලංඅලි ලංසිවහේදීගේ ලංභගේත්රීතුභහ-[බහ ලංගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 
The Hon. Risad Badhiutheen, will you speak now? - 

[Pause.] රු ලං හවසතඑග ලං අේපුවහකම ලං භගේත්රීතුභහඑ ලං ථහ ලං යගේනඑ ලං
අසථහ ලංිකහඵනහ. 

 

[අ.බහ. ලං3.45] 
 

ගු මශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු ලං  ලං ිෂහඹෝතය ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භඑ ලං ථහ ලං යගේනඑ ලං
අසථහ ලං රඵහ ලං දීභ ලං ළන ලං ඔඵතුභහඑ ලං හඵහවවිගේ ලං සතුිකගේත ලං
හනහ. ලං භසත ලං ශ්රී ලං රාහහේභ ලං ථහඵව ලංඑ ලං රසත ලං හච් , ලං භවය ලං
හරහඑ ලං විහේ නඹඑ ලං රසත ලං හච් , ලං භවයවිඑ ලං භවය ලං අඹහම ලං
ඵරහහඳසහයස ජතු ලං සුගේ ලං හනහඹ ලං ිරඹහ ලං ව තන, ලං ළද ජ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳතසත ලං පඵගේධහඹු යි ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං අද ලං හ ප ලං විහදඹ ලං
ඳළ ලංළ ජහගේහගේ. ලංවිඳසතහේ ලංණ්ඩහඹභ ලංමුළු ලංයඑඑභ ලංඳණිවුඩඹසත ලං
හන ලංඹගේනඑ ලංඋ ජහව ලංයනහ, ලංභළිකයණරඑ ලංබහේ ලංආණ්ඩු ලං
භළිකයණ ලංල්දහගේන ලංවදනහඹ ලංිරඹහ. ලං ලංහභතුභගේරහභ ලංතභයි, ලංෙදහ ලං
ෙතුභගේරහහම ලං ආණ්ඩු ලං හරහේ ලං හ ප ලං  ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං
හනස ලං යමුඹ ලං ිරඹහ ලං හඹෝතනහ ලං යපු ලං  ලං ණ්ඩහඹභ. ලං ෙභ ලං
හඹෝතනහඑ ලංඅු  ලංඅළි ලං ලංසිඹලු ලංහදනහභ ලංඳසත ලංවළටිඹඑ ලංෙතු ලංවුණහ ලං
හ ප ලංළහඩ් ලංයගේන. ලංහව තු, ලංහ ප ලංයහේ ලංිකබුණු ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලං
ිෂහ ලං හඵසහවෝ ලං හරහඑ ලං යහේ ලං ප්රලසන ලං භතු ලං හරහ ලං ිකබීභ. ලං
විහල හඹගේභ ලං භළිකයණ ලං වහ ලං මුදල් ලං විඹද ප ලං ිරරීහ පදී ලං ඇික ලං ව ලං
ප්රලසන. ලං ඳසුගිඹ ලං දිනර ජ ලං අළි ලං ෙළිෂ ලං සිේධීගේ ලං දළසතහ. ලං භනහඳ ලං
ක්රභඹ ජ ලං ෙසත ලං  පඵගේධ ලං වීහ ප ලං  ලං ප්රිකපරඹසත ලං විධිඹඑ ලං තභයි, ලං අද ලං
භවය ලංඅඹ ලංඅධියණලිගේ ලංළයදිහයඹගේ ලංහරහ ලංව හගඑ ලංඹගේහගේ. ලං
හභහතසත ලං ඳළළික ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං ිෂහ ලං මුදරඑ ලං ඡගේදඹ ලං ගේන ලං ගිු ලං
හරහ ලං ව එපු ලං හේලඳහරනඥඹගේ ලං ිෂහ ලං තභයි ලං අද ලං නහසඑ ලං හ ප ලං
භහතඹ ලං  පපගණහඹගේභ ලං විෘික ලං හරහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං
තභයි ලංභවය ලංඅඹ ලංඅද ලංඔඹ ලංවිධිඹඑ ලංඅධියණහඹගේ ලංදඬු ප ලංවිඳිගේහගේ. ලං
ෙහවභ ලංන ප, ලංහ ප ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංහනස ලංයගේන ලංඕනෆඹ ලංිරඹන ලංභතඹ ලං
හසඩ ලං නළඟුහණ් ලං හ ප ලං ප්රලසන ලං සිඹල්රඑභ ලං තනතහ ලං වහ ලං භහනභ ලං
හේලඳහරනඥයිු  ජ ලංමුලවණ ලංදුගේ ලංිෂහයි. ලංඒ ලංිරඹගේහගේ ලංල්ලි ලංනළික ලං
හේලඳහරනඥහඹකු ලං භළිකයණඹඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං නහසඑ ලං ෙභ ලං
පුේරඹහඑ ලං භහතඹ ලං තුශ ලං මුලවණ ලං හදගේන ලං ිකහඵන ලං ප්රලසන ලං ටි ලං
ිෂයහයණඹ ලං ය ලං ගේන ලං තභයි ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං යගේන ලං
ඕනෆඹ ලංිරඹරහ ලං භතඹසත ලං හසඩ ලංනළඟුහණ්. ලං ඒ ලංභතඹ ලංඅු  ලංදිාත ලං
අහේ ලං හෞයනීඹ ලංනහඹහඹකු ලං ව ලං හේ.ආග. ලං තඹගධන ලංභළිකතුභහ ලං
ෙදහ ලං අඳඑ ලං ඒ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං වඳුගේහ ලං හදනහසඑ; ලං ඒ ලං යසථහ ලං
වඳුගේහ ලං හදනහසඑ ලං ඒ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං අු  ලං ෙදහ ලං විධිඹඑ ලං වළභ ලං
හදනහඑභ ලංෙ ලංවහ ලංභහන ලංහ ප ලංයහේ ලංඳරිඳහරන ලංුවඹඑ ලං පඵගේධ ලං
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ගේන ලංරළබීභ ලංළන ලංවළභ ලංහදනහභ ලංතුටු ලංවුණහ. ලංඒ ලංවිතයසත ලංහනසහයි. ලං
අඳ ලං සිඹලුහදනහභ ලං ඒ ලං ක්රභඹ ලං හ ප ලං තහසත ලං ල් ලං වරිඹඑ ලං හන ලං ආහ. ලං
වළඵළයි, ලං හ ප ලං භහතඹ ලං හනස ලං නහසඑ, ලං භහතහේ ලං සිතු ප ලං ඳළතු ප ලං
හනස ලංනහසඑ, ලංආල්ඳ ලංහනස ලංනහසඑ, ලංභහතහේ ලංිකහඵන ලං
 පඳ ජ ලං ටි ලං ළඩි ලං නහසඑ ලං හ ප ලං භනහඳ ලං ක්රභඹ ලං භත ලං ල්ලි ලං
හේලඳහරනඹ ලං ඉසයවඑ ලං දභහ ලං හ ප ලං භහතඹ ලං විෘික ලංක්රභහේදඹඑ ලං
හන ලංගිඹහ. ලං හ ප ලංක්රභහේදඹ ලං හනස ලං යන ලං ෙ ලං හරහවසි ලං -ඳවසු- ලං
හදඹසත ලංිරඹරහ ලංභභ ලංව තගේහගේ ලංනළවළ. ලං 

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලං හ ප ලංආණ්ඩු ලංයන ලං
හවසභ ලංහේ ලංහගේන ලංපුළුගේ; ලංනයභ ලංහේ ලංහගේන ලංපුළුගේ. ලංහ ප ලං
ළයදි ලං විධිඹඑ ලං  ලංයරහ ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහඑ ලං ඉදිරි ලං අනහතහේදී ලං
ප්රලසනඹසත ලං ඇික ලං වුහණස ජ, ලං ඒ ලං ප්රලසනඹඑ ලං මුලවණ ලං හදගේන ලං විතයසත ලං
හනසහයි, ලංඒ ලංප්රලසන ලංිෂහ ලංඇික ලංවුණු ලංයදය ලංඹඑ ලංීවවිත ලංහරඹභ ලංහදසස ලං
අවගේන ලං හගේහගේ ජ ලං හ ප ලං ගතභහන ලං ආණ්ඩුඑයි. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං හ ප ලං
ආ ලංණ්ඩුහේ ලං සිටින ලං අහේ ලං නහඹඹගේහම ලං ඉරහ ලං අඳ ලං සිඹලුහදනහඑභ ලං
හ ප ලං පඵගේධහඹගේ ලං ලංකීභසත ලංිකහඵනහ, ලංහ ප ලංක්රභහේදඹ ලංිෂළයදි ලං
ආහයහඹගේ ලං සිේධ ලං යගේන. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං තභයි ලං හ ප ලං වහ ලං අඳඑ ලං
හභතය ප ලංහරඹසත ලංගේන ලංසිේධ ලංවුහණ්. ලං 

ඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණහේදී ලංහරඹ ලංගේන ලංසිේධ ලංවුහණ් ලංසීභහ ලං
ිෂගණඹ ජ ලං ෙසත ලං ඇික ලං වුණු ලං ප්රලසන ලං ටි ලං ිෂහයි. ලං ඒ ලං ප්රලසන ලං හේයහ ලං
ගේන ලං ෙ ජ ලං හරහවසි ලං -ඳවසු- ලං වුහණ් ලං නළවළ. ලං ඒඑ ජ ලං හරඹසත ලං
ගේන ලං සිේධ ලං වුණහ. ලං වළඵළයි, ලං ඒ ලං ප්රලසන ලං හේයහ ලං  ජතහඑ ලං ඳසහ  ලං ඒ ලං
ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතනර ලං හරඹ ලං අගේ ලං හනහසඑභ ලං තභයි, ලං

ඳශහ ජ ලංබහ ලංතුන ලංහරඹ ලංඅගේ ලංහරහ ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජගේන ලං
අසථහ ලං උදහ ලං වුහණ්. ලං ප්රලසනඹ ලං ිකහඵගේහගේ ලං හභතළනයි. ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං ඹ ප ලං ිරසි ලං ක්රභහේදඹඑ ලං ස ලං ය ලං හන ලං
ඉසයවඑ ලංආහ ලංන ප, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹ ලංව ලංඳහගලිහ පගේතු ලං
භළිකයණඹ ලං හසහවසභද ලං ඳ ජගේහගේ ලංිරඹන ලං ෙ ලං භහතඹ ලං තුශ ලං
ව ලංතනතහ ලංඅතය ලංිකහඑ ලං ජතහ. ලං 

විහල හඹගේභ ලං අහේ ලං හේලඳහරනඥඹගේ ලං අතය. ලං ඒඑ ලං ප්රධහන ලං
හව තු ලංතභයි, ලං2015 ලංහග ලංඳළළික ලංභළිකයණහේදී ජ, ලං2016 ලංහග ලං
ඳළළික ලං භළිකයණහේදී ජ ලං ගතභහන ලං ආණ්ඩුහේ ලං සිටින ලං අඳ ලං සිඹලු ලං
හදනහභ ලංහ ප ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංහනස ලංයනහ ලංිරඹරහ ලංතනතහ ලංඑ ලං
හඳසහයසගේදු ලං වීභ. ලං හ ප ලං ළඩ ලං ළිබඳහහශ  ලං ිකබුණු ලං ළයදි ලං ක්රභහේදඹ ලං
ඉදිරිහේදී ලංිෂළයදි ලංයනහ ලංිරඹරහ ලංතනතහඑ ලංඅළි ලං හඳසහයසගේදුසත ලං
දුගේනහ. ලංෙහවභ ලංන ප, ලංඅිකරු ලංතනහධිඳිකතුභහ ජ, ලංරු ලංඅග්රහභහතයතුභහ ලං
ප්රමු ලං ආණ්ඩු ජ ලංඒ ලං හඳසහයසගේදු ලං දුගේනහ ලං වහ ලං භහන ලං ඒ ලං ඉසඑ ලං
යගේන ලංඕනෆ. ලංෙඹ ලංඉසඑ ලංිරරීහ පදී ලංහ ප ලංක්රභහේදඹ ලංස ලංයගේහගේ ලං
හසහවසභද ලං ිරඹන ලං ෙ ලං වඳුනහ ලං ළනීහ පදී ලං විලහර ලං ප්රලසනඹසත ලං භතු ලං
වුණහ. ලං ෙහවභ ලංන ප, ලං සිාවර, ලං හදභශ, ලං මුසලි ප ලංිරඹන ලංසිඹලු ලං තහන්ගේ ලං
ෙඑ ලංෙතු ලංහරහ, ලං  ලංවිහල හඹගේභ ලංහගේතහගේඑ ලංමුල් ලංතළන ලංහදන ලං
ළඩඑවනසත ලංඅළි ලංස ලංයේදි ලංහ ප ලංහසහවසභද ලංෙවහඑ ලංහභවහඑ ලං
හඵදගේහගේ ලංිරඹන ලං  ලංප්රලසනඹ ලංභතු ලංවුණහ. ලංඒ ලංප්රලසනඹ ලංභතු ලංවුණු ලංිෂහ ලං
තභයි ලං හ ප ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවීහ ප ලං දින ලං ෙවහඑ ලං හභවහඑ ලං හරහ ලං
ිකහඵගේහගේ. ලංවළඵළයි, ලංහ ප ලංදින ලංළන ලංථහ ලංයේදි ලංහභතුභගේරහ ලංවළභ ලං
ිකසහ භ ලං තනතහඑ ලං ඳේඑඳල් ලං හඵසරු ලං ිරඹන ලං ණ්ඩහඹභසත ලං ඵඑ ලං
ඳ ජ ලංවුණහ. ලං 

අද ලං විඳසතඹ ලං වළටිඹඑ ලං සිටින ලං ඳළළික ලං ආණ්ඩුහේ ලං ණ්ඩහඹභ ලං
තනතහඑ ලංවළභ ලංිකසහ භ ලංඉදිරිඳ ජ ලංහශ  ලංහ ප ලංයහේ ලංහේලඳහරනහේ ලං
හඵසරු ලංප්ර හයණ ලංක්රභහේදඹසත. ලංෙභ ලංිෂහ ලංහ ප ලංළිරි ලංභහධයඹ ජ ලංෙසත ලං
ෙඑ ලං ෙතු ලං හරහ ලං ළයදි ලං භතඹසත ලං යහේ ලං හසඩ ලං නළ ලංඟුහ. ලං යහේ ලං
ිකහඵන ලං ඒ ලං ළයදි ලං භතඹ ලං හනස ලං හගේන ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං ළයදි ලං භතඹ ලං
හනස ලංහරහ ලංඅහේ ලංයහේ ලංතනතහ ලංහභභ ලංිෂළයදි ලංක්රභහේදඹ ලංවරිඹඑ ලං
වඳුනහ ලං ගේන ලං ඕනෆ. ලං භහ ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භහධයහඹගේ ලං විහල හඹගේභ ලං
ඉල්ලීභසත ලං යනහ, ලං හ ප ලං ය ලංහේ ලං වදන ලං හ ප ලං ක්රභහේදඹ ලං තනතහඑ ලං
හධහයණද, ලං නළේද ලං ිරඹරහ ලං ිෂළයදි ලං විධිඹඑ ලං තනතහඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං

යගේන ලං ිරඹරහ. ලං හභසද, ලං අද ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං අළි ලං  පභත ලං
යන ලංහ ප ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංෙහවභ ලංනළ ජන ප, ලංහ ප ලංාහලෝධන ජ ලං
ෙසත ලං ෙන ලං හභභ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං තනතහඑ ලංහසඳභණ ලංව තයද, ලං
නළේද ලංිරඹන ලංෙ ලංිෂළයදි ලංක්රභහේදඹඑ ලංතනතහඑ ලංදළු  ප ලංහදගේන ලං
ඕනෆ. ලං 

අද ලං ස ලං යන ලං හ ප ලං ළඩ ලං ළිබඳහහශ දී, ලං විහල හඹගේභ ලං හ ප ලං
අලු ජ ලං ක්රභඹ ලං තුශ ලං ඳරිඳහරන ලං ුවහේ ලං ව ලං හේලඳහරන ලං ුවහේ ලං
තහික ලං ලහඹගේ ලංන්ගේදු ලංන්යණ ලංළනීභ ලං හහ ද ලංවිඹ ලංයු ජහ ජ, ලංහ ප ලං

ළඩ ලං එයු ජහ ජදී ලං විහල හඹගේභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං හසහවසභද ලං
්රිඹහ ජභ ලං විඹ ලං යු ජහ ජ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං විඹඹගේ ලං හසහවසභද ලං
්රිඹහ ජභ ලං ශ ලං යු ජහ ජ ලං ිරඹරහ ලං අළි ලං ඵරගේන ලං ඕනෆ. ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං සිඹලුහදනහභ ලං දළසතහ, ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං
භගේත්රීරුගේ ලංහරඹසත ලංිකසහ  ලංවළසිරුහණ් ලංහසහවසභද ලංිරඹරහ. 

අද ලං අඳඑ ලං ප්රලසන ලං ිකහඵගේහගේ ලං හේලඳහරන ලං ලහඹගේ. ලං අඳඑ ලං
ඳරිඳහරන ලංලහඹගේ ලංප්රලසන ලංිකබුණහ ලංන ප, ලංඒහ ලංහේයහ ලංගේන ලංඅභහරු ලං
හගේහගේ ලං නළවළ. ලං අඳඑ ලං ඒඑ ලං විධිභ ජ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං ස ලං
යගේන ලංපුළුගේ. ලංවළඵළයි, ලංඅද ලංිකහඵගේහගේ ලංහන ජ ලංප්රලසනඹසත. ලංඅද ලං
හභතුභගේරහඑ ලංිකහඵන ලංප්රලසනඹ ලංහ පයි. ලංඳශහ ජ ලංබහර ලංභවය ලංඅඹ ලං
ඉගේනහ, ලංකුල් ලංහද ලංහදඳළ ජහ ජ ලංිකඹහහන ලංඉගේන. ලංහවඑ ලංහේදී ලං
හසහව එද ලං ඹගේහගේ, ලං අිෂේදහ ලං හේදී ලං හසහව එද ලං ඹගේහගේ ලංිරඹරහ ලං ලං
කුටු ලංකුටු ලංහ ලංකුභගේත්රණ ලංයකමගේ ලංඉගේන ලංණ්ඩහඹභසත ලංඉගේනහ. ලං
ඒ ලං අඹ ලං අිකරු ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං ශකඑ ලං ඇවිල්රහ ලං ෙතුභහ ලං ඉදිරිළිඑ ලං
ෙසත ලං ිරඹනහ; ලං භඑ ලං ගිව ල්රහ ලං ත ලං ෙසත ලං ිරඹනහ. ලං හ ප ලං
ණ්ඩහඹභ ලංරෑඑ ලංත ලංතළනඑ ලං පඵගේධ ලංහරහ, ලංහභසනහ ලංවරි ලංබීරහ ලං
හරහ ලං ත ලං ථහසත ලං ිරඹනහ. ලං ඒ ලං ථහ ලං ඔසතහෝභ ලං ථහ ලං තුශ ලං
ිකබුහණ් ලං යඑ ලං අසථහයබහඹඑ ලං ඳ ජ ලං ිරරීභ ලං කමසත ලං යහේ ලං තනතහ ලං
හු හගේ ලංවරිඹඑ ලංතමුගේහම ලංළඩ ලංහසඑ ලංිරරීභ ලංළන ලංහනසහයි. ලං
ඒ ලං ිෂහ ලං තභයි ලං හේලඳහරන ලං ලහඹගේ ලං හ ප ලං අඹඑ ලං හ ප ලං ප්රලසන ලං භතු ලං
වුහණ්. ලං වළඵළයි, ලං ඒ ලං හඳගේවහේ ලං හන ජ ලං ක්රභහේදඹඑ. ලං හ ප ලං
හසල්රගේහම ලං ඵඩ ලං හෝසතයහදී ලං හේලඳහරනඹ ලං ිෂහ ලං යහේ ලං
තනතහ ලං අඳවසුතහඑ ලං රසත ලං යන ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං තභයි ලං
්රිඹහ ජභ ලංහශ . ලංඒ ලංිෂහ ලංඳළවළදිලිභ ලංඅද ලංහ ප ලංයඑඑ ලංහන ජ ලංළඩ ලං

ළිබඳහශසත ලංස ලංශ ලංයුතු ලංහනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංතභයි ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං
භළිකයණ ලංක්රභඹ ජ, ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංවහ ලංභහන ලං
හනස ලංයගේන ලංන්ගේදු ලංන්යණ ලංඅයහන ලංිකහඵගේහගේ. ලංභභ ලංව තනහ, ලං
දළගේ ලංවළභ ලංහදහනකුඑභ ලංභහන ලංහ ප ලංයහේ ලංීව ජ ලංහගේන ලංිකහඵන ලං
අයිිකඹ ජ, ලං ඳරිඳහරනඹඑ ලං ව ලං අහනකු ජ ලං සිඹලු ලං එයුතුරඑ ලං
වබහගි ලංවීහ ප ලංඅයිිකඹ ජ ලංරළහඵන ලංඳරිදි ලං ලංඅලය ලංහනසවී ප ලංහනහ ලං
ිරඹරහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භභ ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං හනහ, ලං තනතහඑ ලං ඉදිරි ලං
අනහතහේදී ලංවිහල  ලංවන ලංටිසත ලංරළහඵයි ලංිරඹරහ. ලංරු ලංිෂහඹෝතය ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං අසථහ ලංරඵහ ලං දීභ ලං  පඵගේධ ලංඔඵතුභහඑ ලං
හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. ලං 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඅග්රහභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. ලං3.53] 
 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 
ප්රතිඳත්ති ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெதம் மெற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதம்) 

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

රු ලංිෂහඹෝතය ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං හදඳළ ජහතගේභ ලංථිඹගේ ලං

ණනහසත ලං ථහ ලං යගේන ලංඉගේන ලංිෂහ ලං භභ ලං ථහ ලං යගේන ලංළඩි ලං
හේරහසත ලංගේහගේ ලංනළවළ. ලං 
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භඑ ලං ලිගේ ලං ථහ ලං යපු ලං ආණ්ඩුහේ ලං ඇභිකරුගේ ලං ප්රහල ලං ශ ලං

ඳරිදි ලංඅළි ලංහ ප ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංඉදිරිඳ ජ ලංයරහ ලංිකහඵගේහගේ, ලංහ ප ලං
ාහලෝධන ලංඉදිරිඳ ජ ලංයගේහගේ, ලංහ ප ලංයහේ ලංෙ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹසත ලං
්රිඹහ ජභ ලං යගේනයි. ලං භළිකයණ ලං ක්රභ ලං හද-තුනසත ලං ිකහඵන ලං
ෙහගේ ලංවිලහර ලංඅවුරසත ලංඇික ලංහනහ. ලංෙතහසඑ ලංතනතහ ජ ලංදගේහගේ ලං

නළවළ, ලං හසහවසභද ලං තභගේහම ලං මලි ලං අයිිකහසිභසත ලං න ලං ඡගේද ලං
ඵරඹ ලංබහවිත ලංයගේහගේ ලංිරඹරහ. ලං 

ඳසත ලංනහඹඹගේහම ලං රැසවීහ පදී ජ ලංභතු ලං වුණු ලං ප්රලසනඹසත ලං තභයි ලං

හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳ ජ ලං මුහහගේ ලං අළි ලං භළිකයණ ලං ල් ලං දභනහඹ ලං
ිරඹන ලං ෙ. ලං ඒ ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ව ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භළිකයණ. ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංභළිකයණ ලංළන ලංභභ ලංෙදහ ජ ලංප්රහලඹසත ලං

ශහ. ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං ල් ලං ගිහේ, ලං ඳසුගිඹ ලං
ඳහගලිහ පගේතුහගේ ලං පභත ලංයපු ලංඳනත ලංළන ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලං
ඳසත ලංඵලවතයඹඑ ලංවිලසහඹසත ලංිකබුහණ් ලංනළික ලංිෂයි. ලංඒ ලංක්රභහේදඹ ලං

ාහලෝධනඹ ලංයගේහගේ ලංහසහවසභද ලංිරඹරහ ලංවිවිධ ලංභත ලංිකබුණහ. ලංඒ ලං
භත ලං ළන ලං හච්ඡහ ලං යරහ ලං ෙක ජඹඑ ලං ෙගේන ලං ල් ලං ගිඹහ. ලං
ෙහව ජ ලංදළගේ ලංඒ ලං  ලංභළිකයණ ලංඳ ජන ලංඵ ලංභභ ලංිරඹරහ ලංිකහඵනහ. ලං
විහල හඹගේභ ලං භභ ලං හභතළනදී ලං ෙ ලං හයණඹසත ලං වගේ ලං යගේන ලං

ඕනෆ. ලංභහගතු ලංභහඹ ලංඅගේ ලංහගේන ලංලිගේ ලංඅළි ලං්රිඹහ ලංයනහ, ලංඅළි ලං
ඵරහහඳසහයස ජතු ලංහනහ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංතුහගේ ලංභළිකයණ ජ, ලංඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංආඹතනර ලංභළිකයණ ජ ලංසිඹල්රභ ලංඅගේ ලංයගේන. ලංඒ ලං

තභයි ලං අහේ ලං අයමුණ. ලං විහල හඹගේභ ලං අහේ ලං මලි ලං අයමුණ ලං වුහණ්, ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං සිඹල්රභ ලං ෙ ලං දිනඹ ලං ඳ ජගේනයි. ලං
ෙහව ජ ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලං ඒඑ ලං තනභත ලං වි හයණඹසත ලංඋභනහඹ ලං ලං

ිරඹපු ලංිෂහ- 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලං අභළිකතුභිෂ, ලං තනභත ලං වි හයණඹසත ලං අලය ලං හරඹ ලං
අහවෝසි ලංන ලං  ලංබහ ලං දීගක ලංයගේනයි. ලංනමු ජ ලංිකහඵන ලංබහ ලංඉදිරිඹඑ ලං

හහනගේන ලං තනභත ලං වි හයණඹසත ලං හඹෝතනහ ලං යරහ ලං නළවළ, ලං භභ ලං
ව තන ලංවිධිඹඑ. ලං 

 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ෙහවභ ලංනළවළ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙහවභ ලං න ප ලං භහගතු ලං භහහේ ලං වුණ ජ ලං අඳඑ ලං පුළුගේභ ලං
ිකහඵනහ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංිරව ඳඹ ලංහවෝ- 

 
ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඊඑ ජ ලංඩහ ලංපුළුගේ. ලංඅඳඑ ලංෙහවභ ලංාහලෝධනඹසත ලංවුභනහ ලංන ප, ලං

අලු ජ ලංාහලෝධනඹසත, ලංවිසින ලංාහලෝධනඹසත ලංවුභනහ ලංන ප, ලංඒ ලං
හ ප ලං බහහේ ලං පභත ලංයගේන ලං අඳඑ ලං පුළුගේ. ලංඒ ලං ළන ලං අඳඑ ලංඳසු ලං
හච්ඡහ ලං යගේන ලං පුළුගේ. ලං හහ  ලං හවෝ ලං අහේ ලං ිරසිභ ලං

ඵරහහඳසහයස ජතුසත ලංනළවළ, ලංභහගතු ලංභහඹ ලංඳලවහරහ ලංහ ප ලංභළිකයණ ලං
ඳ ජගේන. ලං ඒ ලං භළිකයණ ලං ඳ ජන ලං හු  ලං භළිකයණ ලං
හසකමභ ලං න්යණඹ ලංයගේන ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං හු  ලං දළු  ප ලං දුගේනහභ ලං
අඳඑ ලංපුළුගේ ලංථහ ලංයරහ, ලංඒ ලංදින ලංහභසනහද ලංිරඹරහ, ලංනළ ජන ප ලංඒ ලං

හර ලංසීභහ ලංකුභසතද ලංිරඹරහ ලංභළිකයණ ලංහසකමභඑ ලංදළු  ප ලංහදගේන. ලං
ඒයි ලංඅළි ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංළන ලංිරේහේ. ලං ලංවිහල හඹගේභ ලංහ ප ලංරුණු ලං
හ ප ලං බහඑ ලං හ ප ලං ප්රහල ලංයරහ, ලං හ ප ලං ළන ලං ිරසිභ ලං ළඹසත ලං ඇික ලං

යගේන ලංෙඳහ ලංිරඹරහ ලංප්රහල ලංයගේන ලංභභ ලංළභළිකයි. ලං 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සීභහ ලංිෂගණ ලංඑයුතු ලංඅගේ ලංයගේහගේ ලංකුභන ලංහරහේද? 
 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ජ ලං අළි ලං දළගේ ලං භහ ලං වතයඑ ලං අඩු ලං යගේනයි ලං ඉගේහගේ. ලං
උඳරිභඹ ලං භහ ලං වතයයි. ලං ඕනෆ ලං න ප ලං ඊඑ ලං ඉසය ලං හරහ ලං යගේන ලං

පුළුගේ. ලං හ ප ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං තුහගේ ලංඑයුතු ලං  ලංමුලිගේ ලංයරහ ලං අහනසත ලං
ඒහ ලංඊඑ ලංඳසහ  ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලංභභ ලංව තන ලංවිධිඹඑ ලංඅළි ලංඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං ආඹතන ලං සීභහ ලං ඒඑ ජ ලං හඹහදේහස ජ ලං හඵසහවෝ ලං දුයඑ ලං

ිකහඵගේහගේ ලංඒහඵේධ ලංයගේනයි. ලංහසශම ලංතභයි ලංඅඳඑ ලංහසේඨහ ලං
හඵදගේන ලංිකහඵගේහගේ. ලං 

 
[தற.த. 3.57] 

 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கமப, 1988ஆம் 

ஆண்டின் 2ஆம் இனக்க ரகர ெமதத் மர்ல்கள் 

ெட்டத்றன் 10ஆம் தறரறவுக்கும் தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 

13ஆம், 17ஆம் தறரறவுகளுக்கும் தறனரக இச்ெமதறல் 

ெர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப றதத்ங்கமப ரங்கள் மற் 

கறன்மநரம். அெறனமப்தைச் ெட்டத்றன் 13ஆது 

றதத்த்றன் தறகரம் உதரக்கப்தட்ட ரகர ெமதகள் 

தொமநமம ஆம்தத்றலிதந்ம ஈ க்கள் ஜணரகக் 

கட்ெறறணரகற ரம் ஆரறத்தும் மற்தம் 

ந்றதக்கறன்மநரம். 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)  

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු නිමයෝජය  කථළනළයකතුමළ මළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
து ரட்டில் ரகர ெமத தொமநம ன்தது து 

அர்ப்தறப்தைகபரலும் றரகங்கபரலும் மற்தகரள்பப்தட்ட 

மதரரட்டங்கபறன் தறறதனணரகம க்குக் 
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கறமடத்றதக்கறன்நது. ந் மரக்கத்றற்கரக ங்கபது 

மதரரட்டங்கள் தொன்தணடுக்கப்தட்டணமர, அந்ப் 

மதரரட்டங்கபறன் தறறதனணரக க்குக் கறமடத்துள்ப இந் 

ரகர ெமத தொமநமறன்கலழ் து க்களுக்குரற 

தன்தரடுகள் இதுமறல் ட்டப்தடறல்மன ன்ததுரன் 

இறல் மமணரண றடரக இதக்கறநது.  

இனங்மக - இந்ற எப்தந்த்துடன் து மதரரட்ட 

றதொமநமக் மகறட்டுத் மெற அெறல் 

லமரட்டத்றற்குள் ரங்கள் தறமெறத்மரம். இந் 

எப்தந்த்றன் அடிப்தமடறனரண ரகர ெமத தொமநமம 

ம்தறம ரங்கள் இந்த் லர்ரணத்ம டுத்றதந்மரம். 

ஆனரல்ரன் "இனங்மக - இந்ற எப்தந்ம் ன்தது து 

க்களுக்கு எத ததரன்ணரண ரய்ப்தை" ண ரன் அடிக்கடி 

கூததுண்டு. ரகர ெமத தொமநமரணது , றழ் 

க்கபறன் அெறல் உரறமப் தறச்ெறமணக்குத் லர்தரன்மநக் 

கரண்தற்கரண ஆம்தமரகும். துறதஷ்டெரக றழ் 

க்கள் ரகர ெமத தொமநமறன் அதகூனங்கமப 

அததறக்கறல்மன. ரநரக டக்கு, கறக்கு றர்ந் மண 

ரகர க்கமப ரகர ெமத தொமநமறன் 

அதகூனங்கமப அததறத்து ந்றதக்கறநரர்கள்.  

றழ் க்கபறன் அெறல் உரறமப் தறச்ெறமணக்கு 

லர்தரன்மநக் கரண்தற்கு 13ஆது றதத்ச் ெட்டத்ம 

தொளமரக மடதொமநப்தடுத்துறலிதந்து ஆம்தறக்க 

மண்டுதன்தம ரம் தரடர்ந்து லித்தத்ற 

ந்றதக்கறமநரம். ரம் 13ஆது றதத்ச் ெட்டத்ம 

தொளமரக மடதொமநப்தடுத்துறல் அெறல் லர்ம 

மரக்கற க தொடித்ம் ன்த கூநறமதரது, ெறனர் ம்மப் 

தரறகரெம் தெய்ரர்கள். ணறரடு கறமடத்துறடும் ன்தம் 

அற்கரக த்மணமததம் தலிரகனரம் ன்தம் 

உசுப்மதற்நறணரர்கள். ன்தொமநமத்ம் தகரமனகமபத்ம் 

றரப்தடுத்றத் தூண்டிறட்டரர்கள். ஈ.தே.டி.தே.றன் லர்வுத் 

றட்டம 13ஆது றதத்தொம் ரகர ெமத தொமநமத்ம் 

ன்தம் அமத் தும்தைத்டிரலும் தரட்டுப்தரர்க்க 

ரட்மடரம் ன்தம் ம்மத் துமரகறகள் ன்தம் 

தூற்நறணரர்கள். ம்லது தறகமபத்ம் அதூதகமபத்ம் 

தப்தறறட்டரர்கள். ஆணரல், ரம் கூநறந்ம இன்த 

றர்ெணரகறறதக்கறன்நது. ம்மத் தூற்நறர்கள், ரம் 

கூநற றதொமநக்கு ந்துறற்கறன்நரர்கள்; அன் மடதொமநச் 

ெரத்றத்மப் தற்நறப் மதசுற்கு தொற்தடுகறன்நரர்கள். ரம்  

கூநறம அன்த இர்கள் ற்நறதப்தரர்கமபரணரல், து 

க்கள் இத்மண உறர் இப்தைக்கமபத்ம் உமடம 

இப்தைக்கமபத்ம் இடப்ததர்வுகமபத்ம் ெந்றத்றதக்க 

ரட்டரர்கள். கரனம் கடந்மதம் இர்களுக்கு ரம் கூநற 

றர்ெணம் தைரறந்து, ஞரணம் தறநந்றதக்கறன்நம ன்த 

மற்கறன்மநன். ஆணரலும், ரன் கூநற அெறல் 

றதொமநக்கு ந்றதப்தர்கள் அம வ்ரத தெய்து 

தொடிக்கமண்டும் ன்ந து ததரநறதொமநக்கு ந்றதப்தரகத் 

தரறறல்மன. கரனம் இர்கமப து ததரநறதொமந 

மரக்கறத்ம் அமத்துதம் ன்த ம்தைகறன்மநன். 

"த்றறல் கூட்டரட்ெற! ரறனத்றல் சுரட்ெற!" ன்தமம 

து அெறல் இனக்கரக குத்துக்தகரண்டு அற்கரக ரம் 

தன பங்கபறல் தெனரற்நறத்ம் ந்றதக்கறன்மநரம். 

தொக்கறரக, மெற ல்லிக்கம் அர்த்தர்ரகச் 

ெரத்றப்தடும்மதரம இணங்களுக்கறமடம ம்தறக்மகத்ம் 

க்கறதொம் ெரத்றரகும் ன்ததுடன், தொளமரண 

லர்தரன்தக்கரண தைநச்சூலும் மரற்தறக்கப்தடும் ன்தம் 

ரம் ம்தைகறன்மநரம். மெற ல்லிக்கம் தரடர்தரக இன்த 

தனரலும் தனறரகப் மதெப்தட்டரலும் ரம் 1990ஆம் 

ஆண்டிலிதந்ம மெற ல்லிக்கத்துக்கரண றமம 

றமத்துச் தெற்தட்டர்கள். ஆமகரல்ரன், இன்த 

டக்குக்கும் தற்குக்கும் இமடமரண உநவுப் தரனரகவும் 

ம்தறக்மகரபர்கபரகவும் ம்மப் தததம்தரன்ம க்கள் 

அமடரபம் கண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  

ரம் ப்மதரதும் மடதொமந ரர்த்ரண தறகமபம 

தெய்து தகறன்மநரம். அது ததப்தைக் கரட்டுற்கரகமர, 

உர்ச்ெறதட்டுற்கரகமர எதமதரதும் இதந்றல்மன. 

து லர்க்கரறெணரண கதத்துக்களும் தெற்தரடுகளும் 

அறகரக ஊடகங்கபறன் கணத்ம ஈர்க்கரல் மதரணமர 

ன்தம் ரம் ெறந்றத்றதக்கறன்மநரம். ஊடகங்கபறன் 

கணத்ம ம்லது றதப்தைற்கரக ரம் எதமதரதும் 

மடதொமநக்குச் ெரத்றறல்னரமத்ம் இண 

தொண்தரடுகமபத் தூண்டிறடும் உசுப்மதற்நல் 

மதச்சுகமபத்ம் மதெறறல்மன. அந் மகறல், 13ஆது 

றதத்ச் ெட்டத்றன் தறகரம் அமப்ததற்ந ரகர ெமத 

தொமநமமப் தரதுகரக்க மண்டும், அமச் ெக்றத்ள்ப 

றர்ரக தொமநரகச் தெற்தடுத் மண்டும் ன்தறல் ரம் 

அக்கமநத்டன் இதக்கறன்மநரம். ணம, ரகர ெமத 

தொமநமறல் த்ற அசு அரெறத் மனதௌடு 

தெய்மமர, அறகரங்கமபக் மகப்தற் தமமர ரம் 

ற்தக்தகரள்பப்மதரறல்மன.  

அமமதரல் தறக்கரனம் றமநமடத்ம் ரகர 

ெமதகளுக்கரண மர்ல்கமப உரற கரனத்றல் டத்ற, க்கள் 

து தறறறறகமபத் தரறவுதெய்ற்கரண ஜணரக 

உரறமம உதறப்தடுத் மண்டும். க்கள் தறறறறகள் 

றடத்ர அறகர மங்கள் க்களுக்குப் ததள்ப 

மெமம ங்க தொடிரது.  ஆணரல், க்கள் தறறறறகள் 

ஆட்ெற தெய்கறன்நமதரதும் துறதஷ்டெரகச் ெறன ஆட்ெற 

மங்கள் க்கபறன் றர்தரர்ப்தைக்கு அமரகத் றநம்தடச் 

தெனரற்நரல், அர்த்ற்ந லர்ரணங்கமப றமநமற்நறக் 

தகரண்டும் தறச் ெண்மடறல் கரனத்ம வீடித்துக் 

தகரண்டும் இதப்தமத்ம் ரம் தரர்க்கறன்மநரம். 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please now wind up. 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அவ்ரநரண மநத் றதத்துற்கரண ெந்ர்ப்தத்மப் 

தன்தடுத்றக்தகரள்ப க்களுக்கு இடபறக்க மண்டும்.  

ரகர ெமதகள் றதத்ச் ெட்டதோனத்றல் ததண் 

மட்தரபர்கபறன் ண்றக்மகம அறகரறப்தற்கரகச் 

தெய்ப்தட்டிதக்கறன்ந தரறந்துமம  ரம் 

மற்கறன்மநரம். அற்நறல் 30 ெவீ ததண்கபறன் 

தறறறறத்தும் இதக்க மண்டும் ன்ந ெட்ட ற்தரடு 

இடம்தததது மற்தைக்குரறரகும். ம்மப் ததரதத் 

ம அெறலில் ததண்கபறன் தறறறறத்தும் 50 வீரக 

இதக்க மண்டும் ன்தமம ரம் றதம்தைகறமநரம்.  

ரகர ெமதகளுக்கரண அறகரங்கள் தரதுகரக்கப் 

தடுற்கும் ரகர ெமதகளுக்குத் மமரண 

அறகரங்கமப வ்ரத த்ற அெரங்கத்றடறதந்து 

தகறர்ந்துதகரள்து ன்தமத்ம் மற்ெமத என்த 
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உதரக்கப்தட மண்டும் ன்தமத்ம் ரம் அெறல் 

லர்வுக்கரண து தரறந்துமறல் சுட்டிக்கரட்டிறதக் 

கறன்மநரம். அவ்ரத அமப்தததம் மற்ெமதறல் 

ெறததரன்மறணரறன் தறறறறத்தும் ம்ததுக்கு ம்தரக 

இதப்ததும் அெறரகும். இல்னரறட்டரல், ரடரளுன் 

நத்றல் இதப்தமப்மதரல், மற்ெமதறலும் ெறததரன்ம 

றணரறன் தறறறறத்துத்றணரல் தனரண தங்கபறப்மதச் 

தெய்தொடிரது மதரகும் ன்தமத்ம் ரம் குநறப் 

தறட்டிதக்கறன்மநரம். 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please now wind up. Your time is over. 

  

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற. 

 
[අ.බහ. ලං4.04] 

 
ගු නිමේ සිරිඳළ ද සිේලළ මශතළ (ප්රලළශන  ශළ සිවිේ 

ගුලන් මවේලළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - மதரக்குத்து 

ற்தம் ெறறல் றரணச் மெமகள் அமச்ெர்) 

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

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං
(ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළිබඳඵ ලං  න ලංසල්ඳඹසත ලංථහ ලං
ිරරීභඑ ලංඅසථහ ලංරළබීභ ලංළන ලංභහ ලංඉතහභ ලංතුටු ලංනහ. ලං 

හ ප ලංයහේ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංහනස ලංිරරීහ ප ලංඅලයතහ ලංශ්රී ලංරාහ ලං
ිෂදවස ලං ඳසතඹ ලං වළභ ලං විඑභ ලං පුන ලං පුනහ ලංප්රහල ලංය ලංිකහඵනහ. ලංශ්රී ලං
රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතඹ ලං විහල හඹගේභ ලං හ ප ලං බහ ලං යතඹඑ ලං ෙතු ලං

වහේ, ලං ඳළළික ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං ය ලං ළනීහ ප ලං
අියරහහඹු යි. ලං අහනකු ජ ලං හටි ලං හලීන ලං යප්රහද ලං රඵහ ලං ළනීභඑ ලං
හනස, ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහ ලංහරහගේතයඹසත ලං ිකසහ  ලං ඉල්රහ ලං සිටින ලං

හසේඨහඹඑ ලං ලංිරඹන ලංභගේත්රීයහඹකු ලංඳ ජ ලංය ලංළනීභ ලංවහ ලං
ව ලං ක්රභහේදඹ ලං වහ ලං අලය ලං ලසතිකඹ ලං රු ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං
තනහධිඳිකතුභහඑ ජ, ලං රු ලං යිෂල් ලං වික්රභසිාව ලං අභළිකතුභහඑ ජ ලං රඵහ ලං

දීරහ ලං ඒ ලං තුබඳගේ ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහහම ලං ෙකී ලං අියප්රහඹගේ ලං ඉටු ලං යහ ලං
ළනීහ ප ලංඵරහහඳසහයස ජතුහගේ ලංතභයි ලංඅළි ලංහ ප ලංයතඹඑ ලංෙතු ලංවුහණ්. ලං
ෙඹ ලංඅළි ලංහ ප ලංයතඹඑ ලංෙතු ලංවීභඑ ලංහව තු ලංව ලංප්රධහන ලංහයණඹසත. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං

ළිබඳඵ ලං අහේ ලං රු ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභහහම ලං
බහඳික ජහඹගේ ඳළළික ලං කමටු ලං භඟිගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යන ලං රද ලං
ිෂගහේල ලංහසතහ ජ ලංය ලංළනීභ ලංවහ ලංඅළි ලංආණ්ඩු ලංඇතුහශ  ලංඉගේ ලං

විලහර ලං එනසත ලං දුගේනහ. ලං හ ප ලං නළත ලං ආඳසඑ ලං වයගේනඑ ලං
හඵසහවෝ ලංඳසත, ලංපුේරඹගේ ලංඑයුතු ලංශහ. ලංනමු ජ, ලංඅළි ලංඒහඑ ලංඉඩ ලං
දුගේහගේ ලං නළවළ. ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං ඒඑ ලං ඉඩ ලං දුගේහගේ ලං නළවළ. ලං

තනහධිඳිකතුභහ ලංව ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතඹ ලං'ඳශහ ජ ලංඳහරන ලංඡගේදඹ ලං
හසේඨහ ලංක්රභඹඑ ලංඳළළ ජවිඹ ලංයුතුඹ' ලංිරඹන ලංභතහේ ලංඉතහ ලංඳළවළදිලි ලං
හර ලං වහ ලං දළඩි ලං හර ලං  ලං  ලං ඉරහ, ලං අද ලං අළි ලං ඒ ලං තඹග්රවණඹ ලං ය ලං

ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං හ ප ලං යතඹඑ ලං ෙතු ලං වීහභගේ ලං අළි ලං රඵහ ලං  ජ ලං
තඹග්රවණඹසත. 

ඊශකඑ ලංහදළිෂ ලංළිඹය ලංතභයි, ලංවිලහර ලංලහඹගේ ලංවිඹද ප ලංන ලංව ලං

ඳසත ලං තුශ ලං ඳහ ලං ෙිරහනහ ලං හසඑහ ලං ගේනහ ලං භනහඳ ලං ක්රභඹ ලං ඉ ජ ලං
යරහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං වහ ලං ද ලං අු ඳහත ලං ව ලං හසේඨහ ලං ක්රභහේ ලං

 පකමශ්රණඹසත ලං ඇික ලං ිරරීභ. ලං භභ ලං ව තනහ, ලං ෙඹ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං

රඵන ලං විලහර ලං තඹග්රවණඹසත ලං ිරඹහ. ලං වළඵළයි, ලං අළි ලං ෙතළිෂගේ ලං නතය ලං
හගේහගේ ලංනළවළ. ලං හ ප ලං  පභත ලං වුණහයිගේ ලං ඳසහ  ලං  ලං යතඹ ලං තුශ ජ, ලං
ඉගේ ලං ළිඑත ජ, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ජ ලං අහේ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං
ඳසතහේ ලං එන ලං හගේහගේ, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ලං වහද ලං

හසේඨහ ලංක්රභඹ ලං ව ලං අු ඳහත ලංක්රභඹ ලං  පකමශ්රණඹ ලං ව ලං භළිකයණ ලං
ක්රභඹසත ලංහන ලංඒභයි. ලංයසථහ ලංබහ ලංතුශ ලංහච්ඡහ ලංයන ලංරද ලංඒ ලං
ක්රභඹ ලංහන ලංෙගේනඑ ලංඕනෆ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංඅළි ලංවිලසහ ලංයනහ, ලංඅද ලංහ ප ලං

හන ලං ෙු  ලං රඵන ලං ාහලෝධන ලං තුබඳගේ ලං අඳඑ ලං ඒ ලං වහ ලං විලහර ලං
ලසතිකඹසත ලං වහ ලං ඵරඹසත ලං රඵහ ලං හදන ලං ඵ. ලං ෙඳභණසත ලං හනස, ලං ෙභ ලං
ප්රිකඳ ජිකඹ ලං ළිබඳළනීභ ලං තුබඳගේ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ලං ෙභ ලං

ක්රභඹඑ ලං්රිඹහ ජභ ලංිරරීහ ප ලංඅසථහ ලංඅඳඑ ලංරළහඵනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලං
හ ප ලං ාහලෝධන ලං ළිබඳඵ ලං අහේ ලං ෙක ජඹ ලං ඳශ ලං යකමගේ, ලං කමගේ ලං
අනතුරු ලං අළි ලං සිඹලුහදනහභ ලං ෙතු ලං හරහ ලං විහල හඹගේභ ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලංභළිකයණඹ ලංවහද ලංහ ප ලංආහයහේ ලං පකමශ්ර ලංක්රභඹසත ලං
-ඒ කිෙන්දන්, එක ඡන්ද දකොට්ඨාසෙකට වග කිෙන 
භගේත්රීයහඹසත ලංෙභ ලංහසේඨහහඹගේ ලංඳ ජ ලංන ලංක්රභඹසත- ලංවහ ලංඅළි ලං
ඉදිරිඹඑ ලං ඹමුඹ ලං ිරඹන ලං හඹෝතනහ ලං යකමගේ ලං භහම ලංථහ ලං අහන ලං

යනහ. ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුිකයි. ලංමීශකඑ, ලං රු ලංඋදඹ ලං ප්රබහ ජ ලං  පභගේළිර ලංභවතහ ලං -[බහ ලං
ගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] 

මීශකඑ, ලංරු ලංඅමීග ලංඅලි ලංසිවහේදීගේ ලංිෂහඹෝතය ලංඅභහතයතුභහ. 
 
 

[தற.த. 4.08] 

 

ගු අමීර් අලි සිශළේදීන් මශතළ (්ළමීය ආර්ථිකය ිළිතබ 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அலர் அலி ெறயரப்லன் - கறரற ததரதபரர 

அலுல்கள் தறற அமச்ெர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

ரகர ெமதத் மரா்ல்கள் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

அெரகப் தரரளுன்நத்றற்குக் தகரண்டுப்தட்டு, 

இன்த அது தரடர்தறல் றரறக்கப்தட்டுக் தகரண்டிதக் 

கறன்நது. கடந் தமன 10ஆம் றகற ர்த்ரணறறல் 

தபறறடப்தட்ட இந்ச் ெட்டதோனத்றன் தறகரம், ரகர 

ெமதகபறல் ததண்களுக்கு 30 வீ தறறறறத்தும் 

ங்கப்தடமண்டும் ன்தறமன ரங்கள் ந்றரண 

தொண்தரடரண கதத்துக்கமபத்ம் தகரண்டிதக்கறல்மன. 

ஆணரல், மற்மந றணம் அெ அெரகக் கட்ெறத் 

மனர்கமபக் கூட்டி, ரகர ெமதத் மரா்ல்கள் 

தொமநமறமன ரற்நத்மக் தகரண்டு மண்டுதன்த 

கூநப்தட்டது. அமமமப, குள றமனறல் றதத்ம் தெய் 

உத்மெறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந றடரணது தரரளுன்நச் 

ெம்தறரத்றல் கடந் கரனத்றமன இல்னர எத றடரகக் 

கரப்தடுகறன்நது.  

இதந்ததரளறலும், இந் ரட்டிமன ரகர ெமதகபறல் 

ததண்களுக்கரண தறறறறத்துத்ம 30 வீரக உர்த்றக் 

தகரள்ப மண்டும் ன்ந றடத்றமன, இந் அமெரடு 

மெரா்ந்து தெற்தடுகறன்ந ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறஸ், அகறன 

இனங்மக க்கள் கரங்கறஸ், றழ் தொற்மதரக்கு கூட்டமப்தை 

மதரன்ந கட்ெறகமபப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

அமணதம் ந்றரண றர்க்கதத்றமணத்ம் தகரண்டிதக் 
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கறல்மன. ஆணரல், இவ்பவு அெரக இந்த் 

றதத்த்மச் தெய்து, ங்களுக்குச் ெற்தக் கமன தகறன்ந 

றடரக இதக்கறன்நது. இதமட ரப்தறறரங்கள் 

அல்னது இணரல் ற்தடப்மதரகறன்ந தறச்ெறமணகள் ன்ண 

ன்தமப் தற்நறதல்னரம் தொளமரக அநறந்துதகரள்ப 

தொடிர எத சூலில் அெ அெரக ரங்கள் இதுதற்நறப் 

மதெறக்தகரண்டிதக்கறன்மநரம்.  

மரா்ல் தொமந ரற்நம் ன்த கூநற, உள்ளூர் 

அறகரெமதகள் மரா்ல்கள் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

தரரளுன்நத்றல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டு அங்கலகரறக்கப்தட்ட 

மதரதும், அதுதற்நற ெறததரன்மச் ெதோகத்றன் 

மண்டுல்கள் ற்தக்தகரள்பப்தட்டரக அல்னது 

றமநமற்நப்தட்டரக ங்களுக்குத் தரறறல்மன.  ல்மன 

லள்றர்ம் மற்தகரள்பப்தட்ட மத்றல், உரற அமச் 

ெரறன் மனமறல் அந் அறகரரறகள் தெற்தட்டுக் 

தகரண்டிதந்ரலும் அந் ஆமக்குளறன் உதப்தறணர்கள் 

ங்களுமட மகரரறக்மககளுக்குச் தெறெரய்த்து, அற்மந 

றமநமற்நறல்மன ன்ந கமன ெறததரன்மச் 

ெதோகத்றணதக்கு இதக்கறன்நது. ணமரன், இந்த் றதத்ச் 

ெட்டதோனம் தரடர்தறலும் தொஸ்லிம் ெதோகத்றணர் ற்தம் 

மனக  றழ் ெதோகத்றணர் த்றறல் ஏர் அச்ெம் இதக்கறநது . 
அணரல்ரன் மரா்ல் தொமந ரற்நம் தகறன்நததரளது, 

தொஸ்லிம் ெதோகத்றன் அல்னது மனகத் றழ் ெதோகத்றன் 

தறறறறத்தும் குமநந்துறடுமர ன்ந ஏர் அச்ெம் ங்கள் 

த்றறல் ற்தட்டிதக்கறன்நது. கடந் கரனத்றமன உள்ளூர் 

அறகரெமதகள் மரா்ல்கள் றதத்ச் ெட்டத்றல் 

றதத்ங்கமப மற்தகரண்டமதரது, ரங்கள் ததற்தக் 

தகரண்ட தடிப்தறமணமக் கதத்றற்தகரண்டு இத்றதத்ச் 

ெட்டதோனத்ம ஆரறப்தறல் ங்களுக்குப் தறச்ெறமண  

இதக்கறன்நது ன்தம ரன் இந்ச் ெமதக்குத் 

ன்ணடக்கத்மரடு தெரல்னமண்டிறதக்கறநது.  

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இந் 

ரட்டில் மரா்ல்கள் ஜணரக தொமநறல் மடததந 

மண்டும் ன்தரன் ரங்கள் இந்ச் ெமதறமன மதெறக் 

தகரள்கறமநரம்; அற்கரகச் ெண்மடத்ம் மதரட்டுக் 

தகரள்கறன்மநரம். ஆணரல், ன் அெ அெரக இந்த் 

றதத்ச் ெட்டதோனத்மக் தகரண்டுந்து றமநமற்ந 

மண்டும்? ன்த ெறததரன்மச் ெதோகத்றணர் த்றறல் 

ற்தட்டிதக்கறன்ந ெந்மகம் றரரணது ன்தம இந்ச் 

ெமத தகௌத்மரடு ற்தக்தகரள்ளும் ன்தறல் ங்களுக்கு 

ம்தறக்மக இதக்கறநது. இந்த் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

றமநமற்நப்தட்ட தறநகு ங்களுமட தறறறறத்துங்கள் 

மதரறபவு இல்னரல் தெய்ப்தடுகறன்ந எத றமனம 

ற்தட்டுறடுமர ன்ந ெந்மகம் ளந்றதக்கறன்நது . 

ரட்டின் மரா்ல் தொமநறல் ரற்நம்மண்டும் ன்தறல் 

ங்களுக்குள் ரற்தக் கதத்துக் கறமடரது. அது ரகர 

ெமதத் மரா்ல்கபரக இதக்கனரம், அல்னது உள்ளூர் அறகர 

ெமதகளுக்கரண மரா்ல்கபரக இதக்கனரம். மரா்ல் தொமநறல் 

ரற்நம் தகரண்டுப்தட மண்டும். ஆணரல், ற்ததரளது 

தொஸ்லிம் ெதோகத்துக்கும் மனகத் றழ் ெதோகத்துக்கும் 

இதக்கறன்ந தறறறறத்துத்மக் குமநக்கறன்ந அபவுக்கு 

இந்ச் ெட்டத் றதத்ங்கள் தரக இதந்ரல் - றமெடரக 

உள்ளூர் அறகரெமதகளுக்கரண தறறறறத்துத்றல் ரங்கள் 

றர்தரர்த் தறறறறத்துத்மப் ததநதொடிர எத 

துர்ப்தரக்கற றமன ற்தடுரணரல் - ரட்டின் எதெறன 

தறமெங்கமபத் ற, மண ல்னரப் தறமெங்கபறலும் 

மனகத் றர்களும் தொஸ்லிம்களும் ெறதண்டு ரளகறன்ந 

கரத்றணரல், அர்களுமட தறறறறத்துத்மப் தற்நறக் 

கமக்க மண்டி ரர்லகப் ததரதப்தை ங்களுக்கு 

இதக்கறநது ன்ந றடத்துடன் லங்கள் உடன்தடுவீர்கள் ண 

றமணக்கறன்மநரம். அந் மகறமனரன் இன்த இந்ச் 

ெமதறமன மனக றழ் ெதோகத்மச் ெரர்ந் தறறறறகளும் 

றழ் ெதோகத்மச் ெரர்ந் எதெறன தறறறறகளும் தொஸ்லிம் 

ெதோகத்மச் ெரர்ந் தறறறறகபரண ரங்களும் இறல் ெறன 

ரற்நங்கள் தெய்ப்தட மண்டுதன்த மகரரறக்மக 

றடுத்றதக்கறமநரம்.  

அகறன இனங்மக க்கள் கரங்கறசும் ஸ்ரீ னங்கர தொஸ்லிம் 

கரங்கறசும் றழ் தொற்மதரக்குக் கூட்டறத்ம் இமந்து 

ெறததரன்ம க்கபறன் தறறறறத்துத்மப் தரதுகரக்கும் 

மகறனரண றதத்ங்கள் அடங்கற மகரரறக்மகதரன்மந 

உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெர் தகௌ மதெர் 

தொஸ்தர அர்கபறடம் மகபறத்றதக்கறன்நண. இத் 

றதத்ங்கள் றர்கரன ம்தறக்மகம ஊட்டும்மகறல் 

அமமண்டும் ன்தற்கரக ரங்கள் ெரர்ந் ெதோகம் 

ம்தறக்மகமரடும் றர்தரர்ப்மதரடும் கரத்றதக்கறநது. 

ரங்கள் ங்களுமட க்களுக்கரண தறகமபச் ெறநப்தரகச் 

தெய்கறமநரம் ன்ந ஏர் எப்தைதற மமப்தடுகறன்நது 

ன்தற்கரக இந்ச் ெமதறமன இந் ரற்நத்மக் 

மகரரறறதக்கறமநரம். அரது, ரகர ெமதத் மரா்லில் 

றகறரெர ரலறரண தறறறறத்துத்ம 50 வீரக ரற்நறத் 

தரதம் தரரளுன்நத்றல் ெர்ப்தறக்கப்தடும் ல்மன 

றர் அநறக்மகம தோன்நறல் இண்டு தததம்தரன்ம 

மரடு றமநமற்நமண்டும் ன்தம் ரங்கள் மகரரறக்மக 

றடுத்றதக்கறமநரம். இது றரதர்ரண மகரரறக்மகரகும். 

ெறததரன்மச் ெதோகத்ம இந் அச்ெத்றலிதந்து 

தரதுகரக்க மண்டி ரர்லகப் ததரதப்தை ங்களுக்கு 

இதக்கறன்நது. அந் மகறமனரன் ரங்கள் இந்ப் 

தறம மற்தகரள்கறன்மநரம். இமண தம் மத 

கண்மரட்டத்துடன் தரர்க்கக்கூடரது. இது ெறததரன்ம 

ெதோகம் ெரர்ந் எத றடம். இந்ச் ெதோகத்றன் குல்மபம 

சுக்கறறடக்கூடரது ன்த ரர்ரர் ல்னரம் இந்ச் 

ெமதறமன றதம்தைகறநரர்கமபர , அர்கள் இந் றடத்துக்கு 

எத்துமப்தைத் ந்து, இந் றடத்றமன ரற்நங்கமபக் 

தகரண்டுதற்கு தொமணப்தைடன் இதக்கமண்டும் 

ன்ததுரன் ங்களுமட தறரர்த்மண! தகௌ அமச்ெர் 

அர்கபறடம் ரங்கள் மண்டுமகரள் றடுப்ததும் 

அமணத்ரன். 

இந் தோன்த கட்ெறகளும் கூட்டரக இமந்து ெர்ப்தறத் 

றடத்மச் ெட்டத்துக்கு தொரண றதத்ரகமர அல்னது 

தததம்தரன்மச் ெதோகத்துக்கு றரண எத றதத்ரகமர 

லங்கள் ரதம் கதக்கூடரது. இந் ல்னரட்ெறக்குப் 

தங்கரபறகபரக இதந்ர்கள் ரங்கள் ன்ந மகறமன, 

அன்மந ஆட்ெறறமன எத ரற்நத்ம ற்தடுத் மண்டும் 

ன்தற்கரக அறக றமன தகரடுத்ர்கள் ரங்கள் ன்ந 

அடிப்தமடறமன, இந் ரட்டிமன உள்ப ெறததரன்மச் 

ெதோகத்றணதக்குப் தரறப்தை ற்தடர மகறல் இமணச் 

தெய் மண்டும் ன்தற்கரக இந் றரதர்ரண 

ரற்நத்றமணக் மகரரறறதக்கறன்மநரம். இமண அலறரக 

ரதம் தரர்க்கரட்டீர்கள், தரர்க்க தொடிரது ன்ந ம்தறக்மக 

ங்கபறடத்றமன இதக்கறன்நது. அந் மகறமன, றமெடரக 

இது ெம்தந்ரக உடணடி டடிக்மகறமன இநங்கறச் 

தெற்தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்ந இற்குப் ததரதப்தரண 

அமச்ெர் அர்களுமட றநமலது ங்களுக்கு ம்தறக்மக 

இதக்கறன்நது. ணம, இந்ச் ெறததரன்மச் ெதோகத்ற 

தமட மண்டுமன அர் றமநமற்நறத் மண்டும் 

ன்த மகட்டு, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, றமடதததகறன்மநன். 

ன்நற, ஸ்மனரம். 
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[රු ලංඅමීග ලංඅලි ලංසිවහේදීගේ ලංභවතහ] 
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. මීශකඑ, ලං රු ලං මුජිබුග ලං යලවභහගේ ලංභගේත්රීතුභහ. [බහ ලං
ගබඹ ලංතුශ ලංනළත.] ලං 

රු ලංඋදඹ ලංප්රබහ ජ ලං පභගේළිර ලංභගේත්රීතුභහ. 

 
[4.17 p.m.] 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Hon. Presiding Member, first of all, I must respond to 
the Hon. M.A. Sumanthiran, President‟s Counsel and my 

professional Colleague. My name was repeatedly 

mentioned in his speech and I am not in a position to 

reply to all of his allegations within the little time 
allocated for me. However, I must respond to one 

particular allegation because it is very crucial in respect of 

the future of Sri Lanka as well as my political stand.  

The Hon. M.A. Sumanthiran told this House that my 
counsel in the petition against the Twentieth Amendment 

to the Constitution, Mr. Manohara de Silva, President‟s 

Counsel, on my instructions, submitted to the Supreme 

Court that Provincial Councils are legislative sovereign 
bodies. After his speech, I talked to Mr. Manohara de 

Silva. First of all, I must say, I never instructed my 

counsel to say so though he alleged that. Secondly, I 

talked to my counsel.  He vehemently rejected this 
allegation. In no manner, he has mentioned that and if he 

did so, he would have been quoted by the Supreme Court 

in their Determination because that is very significant in 

that Determination. 

In fact, the Hon. M.A. Sumanthiran referred to page 

14 of the judgment or rather the Determination and there 

is no such reference whatsoever. Let me quote, it says:  

“Manohara De Silva PC, for the Petitioner in SCSD 21/2017 

submitted that Provincial Council enjoy a constitutional status as it 

is included in Chapter XVII of the Constitution.”  

Nothing more, nothing less. This statement does not 
reflect that Provincial Councils are sovereign bodies. So, I 

am so sad to note that my professional Colleague has 

attempted to mislead this House and disrepute me as well 
as my counsel, Mr. Manohara De Silva, President‟s 

Counsel.  

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංඅද ලංදිනහේ ලංආණ්ඩු ලංඳළ ජහතගේ ලං

ිරඹළවුණහ, ලංභළිකයණරදී ලංහගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලංළඩි ලංයන ලංෙඑ ලං
අළි ලංවිරුේධයි ලංිරඹරහ. ලං ලංඅහේ ලංව ත ජ ලංහගේතහ ලංභගේත්රීතුකමඹගේරහ ලංඅද ලං
හ ප ලංරු ලංබහ ලංතුශ ලංහඳෝසඑග ලංෙල්රහ ලංහන ලංව ටිඹහ, ලං ලං"අඳඑ ලංබඹද? ලං ලං
අඳඑ ලං ඉඩසත ලං හදගේන ලං අළභිකද?" ලං ආදී ලං ලහඹගේ ලං හනසහඹසත ලං ඳහඨ ලං

වගේ ලං යරහ. ලං අහගේ! ලං රු ලං භගේත්රීතුකමඹගේරහඑ ලං භහ ලං ිරඹගේන ලං
ළභළිකයි, ලං අහේ ලං ඳළ ජහතගේ ලං න ප ලං ෙහවභ ලං ප්රලසනඹසත ලං නළවළ ලං ිරඹන ලං
ෙ. ලං ලංභහ ලංෙඹ ලංඉතහභ ලංකීහභු යි ලංිරඹගේහගේ. ලං 

ඊශකඑ, ලං භනහඳ ලං ක්රභඹ ලං අහවෝසි ලං යනහඑ ජ ලං අළි ලං අළභිකයි ලං
ිරඹන ලං අදවසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ලං ආණ්ඩු ලං ඳසතහේ ලං රු ලං

භගේත්රීරුගේ ලං  ලං උ ජහව ලං  ජතහ. ලං අළි ලං භනහඳ ලං ක්රභඹ ලං අහවෝසි ලං

යනහඑ ලං අළභික ජ ලං නළවළ; ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං වික ලං
යනහඑ ලං අළභික ජ ලං නළවළ. ලං අහේ ලං විහයෝධඹ ලං කුභසත ලං
 පඵගේධහඹගේද? ලං වළඵළයි, ලං තනප්රිඹ ලං එගේ ලං ඳහඨරඑ ලං මුහ ලං හරහ ලං
තනතහහම ලංඡගේද ලංඅයිිකඹ ලංඋදුයහ ලංගේනහඑ ලංඅළි ලංවිරුේධයි. ලංතනප්රිඹ ලං

එගේ ලං ඳහඨරඑ ලං මුහ ලං හරහ ලං ශ්රී ලං රාහහේ ලං උ ජතරීතය ලං නීිකඹ, ලං
ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං අමුඅමුහේ ලං උල්රාකනඹ ලං යනහඑ ලං අළි ලං
විරුේධයි. ලං තමුගේනහගේහ රහහම ලං අව ා ලං උ ජහවඹ ලං තුශ ලං

හසහවසභද ලංඒ ලංඅඳයහධ ලංහද ලංසිේධ ලංහගේහගේ ලංිරඹන ලංෙ ලංහ ප ලංරු ලං
බහඑ ලංහඳගේහ ලංදීභ ලංභහම ලංයුතුභසත ලංහනහ. 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං මුලිගේභ ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං ළන ලං ිරඹකමගේ ලං තනප්රිඹ ලං එගේ ලං ඳහඨඹසත ලං

ඉදිරිඳ ජ ලං ශහ. ලං "ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං ඩිගේ ලං ඩ ලං ිකේඵහභ ලං
ආණ්ඩුඑ ලංහසියි. ලං විඳසතඹඑ ලංඳහඩුයි. ලංඒ ලංිෂහ ලං අළි ලං සිඹල්ර ලංෙභ ලං
දහ  ලංිකඹමු." ලංිරඹරහ ලංිරේහ. ලංඵළලුහභ ලංඒ ලංහවස ලංළඩසත; ලංතනප්රිඹ ලං

ළඩසත. ලං  ලංනමු ජ, ලං ෙව  ලංඇ ජත ලංඹටි ලංඅයමුණ ලංභළිකයණ ලංසිඹල්ර ලංෙ ලං
දහ  ලංඳළළ ජවීභ ලංහනසහයි. ලං ලංශක ලංෙන ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණ ලංතුන ලං
ල් ලං දළමීභයි. ලං ෙහවභ ලං නළ ජන ප ලං ආණ්ඩුඑ ලං හවසඑභ ලං ඉඩ ලං ඩ ලං

ිකබුණහ, ලං සිඹලුභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ඉදිරිඹඑ ලං හනළල්රහ ලං
ඵයමු ලං ව ලං උතුරුභළද ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං භක ලං අහනසත ලං
සිඹල්හරව  ජ ලං භළිකයණඹ ලං ඳ ජගේන. ලං  ලං සිඹල්ර ලං ෙ ලං දහ  ලං
ඳළළ ජවීහ ප ලං අයමුණ ලංඇ ජතඑභ ලංිකබුණහ ලංන ප ලංආණ්ඩු ලංශ ලංයුතු ලං

ිකබුහණ් ලං ෙඹයි. ලං  ලං භළිකයණඹ ලං ල් ලං දළමීහ ප ලං අයමුණ ලං ඉටු ලං ය ලං
ළනීභඑ ලංසිඹලු ලංභළිකයණ ලං ලංෙ ලංදහ  ලංඳළළ ජවීහ ප ලංතනප්රිඹ ලංඑගේ ලං
ඳහඨඹඑ ලං මුහ ලං හගේන ලං වදහපු ලං ිෂහයි ලං ඒ ලං හේ ලං යගේන ලං උ ජහව ලං

හනසහශ . ලං 

අළි ලංහශ්ර සඨහධියණඹ ලංඉදිරිහේ ලංහ ප ලංඅියහඹෝඹඑ ලංරසත ලංශහ. ලං
හශ්ර සඨහධියණ ලං න්ගේදු ලං හදගේන ලං ලිගේ ලං අභළිකතුභහ ලං හ ප ලං
බහහේ ජ, ලං රැසවී පර ජ ලං ිරේහ, ලං "අළි ලං භළිකයණඹ ලං අවුරුේදිරගේ ලං

ල් ලං දභනහ." ලං ිරඹරහ. ලං ෙහවභ ලං ිකබිඹදී, ලං හශ්ර සඨහධියණහේ ලං
විිෂලස ඹහයතුභගේරහ ලං ිරේහ, ලං "හභහ  ලං භළිකයණ ලං ල් ලං දළමීභ ලං
තනතහහම ලං ඡගේද ලං අයිිකඹ ලං උල්රාකනඹ ලං වීභසත. ලං තනභත ලං

වි හයණඹිරගේ ලංහතසය ලංහභඹ ලංඉටු ලංයගේන ලංඵළවළ." ලංිරඹරහ. ලංහ ප ලං
ිරේහඑ ලංඳසහ  ලංඳසුගිඹ ලංික ලංඅගේතහේ ලංඅළි ලංභහධය ලංඉදිරිඹඑ ලංඇවිල්රහ ලං
ිරේහ, ලං "හශ්ර සඨහධියණ ලං න්ගේදු ලං හ පයි." ලං ිරඹරහ. ලං හ ප ලං න්ගේදු ලං

ිරේහඑ ලං ඳසහ  ලං ආණ්ඩු ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනඹ ලංඉ ජ ලංය ලංගේනහ. ලංඒ ලංහු එ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලං
විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං විහදඹඑ ලං ගේනහ. ලං ලං

විහදහේ ලංහය ලංබහ ලංඅසථහහේදී ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංක්රභඹඑ ලංහසේඨහ ලං
වඳුගේහ ලං දීහ ප ලං ාහලෝධනඹසත ලං හන ලං ෙනහ. ලං  ලං ෙව  ලං කඑ ලං අයමුණ ලං
විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ා ලංහලෝධනහඹගේ ලං ය ලං ගේන ලං
ඵරහහඳසහයස ජතු ලං ව ලං හේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං

ඳන ජ ලං හටු පඳිකගේ ලං ය ලං ළනීභයි ලං ිරඹරහ ලං ඳසුගිඹ ලං හනසුයහදහ, ලං
ඉරිදහ, ලංඳුදහ ලංභහධයර ලංඅහේ ලංහ ප ලංප්රහලඹ ලංඳශ ලංවුණහ. ලංඒ ලංඅනහළිර ලං
වතයභ ලං හ ප ලං න ලං විඑ ලං ළඵෆ ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං අු , ලං අද ලං හ ප ලං

ාහලෝධනහේ ලං ඇ ජත ලං අයමුණ ලං හරහ ලං ිකහඵගේහගේ, ලං විසින ලං
ආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනහඹගේ ලංය ලංගේන ලංඵළරි ලංවුණු ලංඳශ ජ ලං
බහ ලං භළිකයණඹ ලං ල් ලං දළමීභ ලං කම ලං හසේඨහ ලං ක්රභඹ ලං වඳුගේහ ලං

දීභ ජ, ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංවික ලංිරරීභ ජ ලංහනසහයි. 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං  ලං  ලං අළි ලං අවගේහගේ ලං හ පයි. ලං ලං
අවුරුදු ලං හදවභහයසත ලං ආණ්ඩු ලං ිකබුණහ. ලං  ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
හසේඨහරඑ ලං ළඩුහස ජ ලං හවසයි ලං ිරඹන ලං ෙ ලං භතසත ලං වුහණ් ලං

දළගේද? ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ා ලංහලෝධනඹඑ ලං තනභත ලං
වි හයණඹසත ලංඕනෆයි ලංිරඹන ලංතුරුභ ලංහ ප ලංආණ්ඩුඑ ලංඅභත ලංහරහද ලං
ව ටිහේ? ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අළි ලං ආණ්ඩුඑ ලං දළගේභ ලං අනතුරු ලං ඇකවීභසත ලං

යනහ. ලං අනතුරු ලං ඇකවීභසත ලං විතයසත ලං හනසහයි, ලං හදවිඹහගේ! ලං
ඉල්ලීභසත ලං යනහ, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණහේ ලං හසේඨහ ලං
ළඩිල්ර ලං දළගේභ ලං ඳඑගේ ලං ගේන ලං ිරඹරහ. ලං නළ ජන ප ලං 2020දී ලං
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ඳහගලිහ පගේතු 

තමුගේනහගේහ රහ ලං ඒඑ ජ ලං ාහලෝධනඹසත ලං හනළල්රහ ලං ිරඹහවි, ලං
"ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ලං ඳ ජගේන ලං විධිඹසත ලං නළවළ. ලං අළි ලං
හසේඨහරඑ ලං ඩනහ. ලං භනහඳ ලං හඳසයඹ ලං නළික ලං ිරරීභ ලං හවස ලං

හදඹසතහගේ. ලං අහගේ! ලං අඳඑ ලං හ ප ලංය ලං හන ලංඹගේන ලං ඉඩ ලං හදගේන." ලං
ිරඹරහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං දළගේභ ලං ළහඩ් ලං ඳඑගේ ලං ගේන ලං ිරඹරහයි ලං අළි ලං
තමුගේනහගේහ රහහගේ ලං ඉල්රහ ලං සිටිගේහගේ. ලං  ලං හ ප ලං විධිඹඑ ලං ෙ ලං

අයමුණිරගේ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං හනළල්රහ ලං ත ජ ලං හදඹසත ලං
යගේන ලංඋ ජහව ලංිරරීහ ප ලංබඹහන ලංඅනතුයසත ලංිකහඵනහ. ලං 

ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ඹභසත ලං විහද ලං ිරරීභඑ ලං අභ ලං ලහඹගේ ලං ික ලං

හදඑ ලං ලිගේ ලං ළේ ලං භඟිගේ ලං ප්රසිේධ ලං ශ ලං යුතුඹ ලං ිරඹහ ලං අහේ ලං
ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහහේ ලං 78න ලං යසථහහේ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදිලි ලං
වගේ ලං ය ලං ිකහඵනහ. ලං ඇයි ලං ඒ? ලං තනතහඑ ලං තභගේහම ලං අදව ලං

තභගේහම ලංතනතහ ලංිෂහඹෝජිතඹහඑ ලංිරඹගේන. ලං "භභ ලංඕඑ ලංළභළිකයි. ලං
භභ ලංඕඑ ලංඅභළිකයි. ලංඕ ලංයනහ ලංන ප ලංශ ලංයු ජහ ජ ලංහභහවභයි." ලං
ිරඹගේන ලංඅහේ ලංඳයභහධිඳතයඹ ලංතුශ ලංතනතහඑ ලංඅයිිකඹසත ලංිකහඵනහ. ලං 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංඔඵතුභහඑ ලංිෂඹකමත ලංහරඹ ලංඅහනයි. ලං 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භභ ලංථහ ලංඅගේ ලංයගේන ප, ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ. ලං 

හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳහ ජ ලං ඹ ප ලං යදසත ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං ෙඹ ලං

ිෂළයදි ලං ය ලං ගේන, ලං යසථහු කරබහඹ ලං හශ්ර සඨහධියණහේ ලං
අියහඹෝඹඑ ලං රසත ලං යගේන ලං පුළුගේභ ලං ිකහඵනහ. ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං හනහ ලං ආහයහඹගේ ලං ඒ ලං
අසථහ ලංහදභ ලංඅව කම ලංවුණහ. ලංඅහේ ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහහේ ලං77ළිෂ 

යසථහ ලංඹඑහ ජ ලංෙව  ලංයද ලංඅඳ ලංඳඑගේහගේ ලංනීිකඳිකතුභහඑයි. ලංව එපු ලං
නීිකඳිකයහඹසත ලං අද ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං රු ලං අභහතය ලං ධුයඹසත ලං
දයනහ. ලං නීිකඳිකයඹහ ලං ිරඹන ලං සහධීන ලං පුේරඹහ ලං 77ළිෂ ලං

යසථහ ලංඹඑහ ජ ලං ලංථහනහඹයඹහඑ ලංවිකඹසත ලංහදගේන ලංඕනෆ, ලං
හ ප ලංයන ලංාහලෝධනඹ ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහඑ ලංඅු කරයි ලංිරඹහ. ලං
නමු ජ ලංනීිකඳිකතුභහ ලංඉතහභ ලං ඳසතග්රහහී, ලංඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංභළිකයණ ලං

ාහලෝධන ලං ඳනතඑ ජ, ලං හ ප ලං ඳනතඑ ජ ලං තභගේහම ලංවිකඹ ලං රඵහදී ලං
ිකහඵන ලං ිෂහ ලං අඳ ලං ෙතුභහඑ ලං ෙහයව  ලං හශ්ර සඨහධියණහේ ලං මලි ලං
අයිිකහසි ප ලං නඩු ලං ඳයනහ. ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං

නීිකඳික ලංව ලංහඳසලිසඳික ලංයදසත ලංහශස ජ, ලංඔවුගේ ලංඉ ජ ලංයගේන ලංහ ප ලං
රු ලංබහඑ ලංපුළුගේ ලංිරඹහ ලං ලං2002 ලංඅා ලං5 ලංදයන ලංිෂරධයඹගේ ලංඉ ජ ලං
ිරරීහ ප ලං (හගඹ ලංඳටිඳහටිඹ) ලංඳනහ ජ ලංවිහල හඹගේ ලංවගේ ලංහනහ. ලං
නීිකඳිකයඹහ ලං හදය ලං ඹගේන ලං  ලංහඹෝතනහ ලං හනහහේ ලං නළ ජන ප ලං

රාහහේ ලං නීික ලං  පඳහදන ලං ්රිඹහලිඹභ ලං අනතුහග ලං ිරඹන ලං හයණඹ ලං
හ ප ලංරු ලංබහඑ ලංසිව ඳ ජ ලංයකමගේ, ලංභභ ලංිෂවඬ ලංහනහ. ලංසතුිකයි. ලං 

 
[தற.த. 4.26] 
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அமக்குத் மனமரங்குகறன்ந தகௌ உதப்தறணர் 

அர்கமப, இன்த றரறக்கப்தடுகறன்ந ரகர ெமதகளுக் 

கரண மரா்ல் றதத்ச் ெட்டதோனம் ெம்தந்ரக ரதம் ெறன 

கதத்துக்கமபப் தரறரநறக்தகரள்ப றதம்தைகறமநன். இனங்மக 

மப் ததரதத்ட்டில் 3 மகரண தறறறறத்து தொமநகள் 

கடந் கரனங்கபறல் தறன்தற்நப்தட்டிதக்கறன்நண. அந்மக 

றல், தொனரரக 1833ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் 

தறரறத்ரணறரறன் ஆட்ெறக்கரனத்றல் இணரரறப் தறறறறத்து 

தொமந தகரண்டுப்தட்டது. அது தறரறத்ரளும் ந்றத்மத் 

மட, இணங்களுக்கறமடறல் தொண்தரடுகமப ற்தடுத்க் 

கூடி எத தொமநரக அமந்றதந்து.  அன் தறன்ணர் 

1931ஆம் ஆண்டில் தறமெரரறப் தறறறறத்து தொமந 

தகரண்டுப்தட்டது. இணரரறப் தறறறறத்து தொமநம 

றட தறமெரரறப் தறறறறத்து தொமந எத தொன்மணற்ந 

கரண தொமநரக மரக்கப்தட்டது. அதுவும்கூட தறரறத்ரணற 

ரறன் ஆட்ெறக்கரனத்றல் தகரண்டுப்தட்டது. அற்கடுத் 

ரக, 1978ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் ஜணரகத் 

ன்மதகரண்ட தறறறறத்து தொமந ன்ந அடிப்தமடறல், 

றகறரெரப் தறறறறத்து தொமந தகரண்டுப்தட்டது. 

ஆணரல், இந் றகறரெரப் தறறறறத்து தொமநறலும் ெறன 

குமநதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண ன்த அவ்ப்மதரது 

சுட்டிக்கரட்டப்தட்டது.  

அணடிப்தமடறல் அந்க்  குமநதரடுகமபக் கமப 

ற்குத் தரகுறரரறப் தறறறறத்து தொமநம தொளமரகக் 

தகரண்டுததும் ெரத்றரகரது ன்ந மகறல், 

றகறரெரப் தறறறறத்து தொமநறல் உள்ப 

ன்மகமபத்ம் தரகுறரரறப் தறறறறத்து தொமநறல் 

உள்ப ன்ம கமபத்ம் மதத்க்க றத்றல் றகறரெரப் 

தறறறறத்து தொமநறமணத்ம் தரகுறரரறப் தறறறறத்து 

தொமந றமணத்ம் 50:50 ன்ந அடிப்தமடறல் தகரண்டு 

தற்கரண எத தொன்மணற்தரடு இடம்ததற்நறதக்கறநது . அது 

இண்டு தறறறறத்து தொமநறலும் கரப்தடுகறன்ந 

அதகூனங்கமப அததறத்துக் தகரள்ற்குச் ெரகரக 

அமத்ம் ன்தது ததரதுரண எத கதத்ரகும். அந் 

மகறல், றகறரெரப் தறறறறத்து தொமநறல் கரப் 

தடுகறன்ந ன்மகமப அததறத்துக்தகரண்டு, அறல் 

கரப்தடுகறன்ந குமநதரடுகமபத் றர்த்துக்தகரள்ற் 

கரகத் தரகுறரரறப் தறறறறத்து தொமநறமணக் தகரண்டு 

ந்து, அறல் கரப்தடுகறன்ந ன்மகமப டுத்துக் 

தகரண்டு, குமநதரடுகமப றகறரெரப் தறறறறத்து 

தொமநறன் தோனரகத் றர்த்துக்தகரள்ற்கு இடறதக் 

கறன்நது.   

அந் அடிப்தமடறல், இப்மதரது தகரண்டுப்தட்டிதக் 

கறன்ந ரகர ெமதத் மரா்ல் றதத்ச் ெட்டதோனத்றல் 2 

அதகூனரண றடங்கமப ரங்கள் தரர்க்கறன்மநரம். அறல் 

என்த, ததண்களுக்கரண தறறறறத்துத்றமண அறகரறக் 

கறன்ந றடம். து ரட்டில் ெணத்தரமக ரலறரக, 

ஆண்கமப றடப் ததண்கள் அறகரக இதந்ரலும் 

இன்மந தரரளுன்நத்றல் நத்ர 5.8 வீம்ரன் 

ததண்கபறன் தறறறறத்தும் கரப்தடுகறன்நது. அந் 

மகறல், ரகர ெமத ட்டத்றல் ததண்கபறன் 

தறறறறத்துத்ம 30 வீரக அறகரறப்ததன்தம எத 

மகறல் தொற்மதரக்கரண எத தெற்தரடரக ரன் 

தரர்க்கறன்மநன். அடுத்ரக, றகறரெரப் தறறறறத்து 

தொமநறல் உள்ப குமநதரடுகமப அகற்தற்குத் 

தரகுறரரறப் தறறறறத்து தொமநறமணக் தகரண்டுந்து, 

இண்டிலும் 50:50 ன்ந அடிப்தமடறல் தறறறறகள் தரறவு 

தெய்ப்தடுரர்கள் ன்ந றடதொம் தொன்மணற்நகரணது 

ன்மந ரம் தரர்க்கறன்மநரம்.  

இந் ரட்டிமன கடந் கரனத்றல் றர்க்கட்ெற ன்நரல் 

கண்கமப தோடிக்தகரண்டு அது ல்னரற்மநத்ம் றர்க்கறன்ந 

எத மதரக்கு கரப்தட்டது. ஆணரல், ெரகரண றடங் 

கமபச் ெலர்தூக்கறப் தரர்ப்தமத்ம் தரகரண றடங்கமபத் 

றர்த்துக் தகரள்மத்ம் தகுத்நறகறன்ந - தகுப்தரய்கறன்ந 

எத ததரநறதொமநறதெடரகக் கண்டுதகரள்ப தொடித்ம். 
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இப்மதரது ரகர ெமதத் மர்ல்கள் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

ததண்களுக்கரண தறறறறத்துத்ம 30 வீரக அறகரறக்கச் 

தெய்றதக்கறன்நது. ற்மதரது அந்ப் தறறறறத்தும் 

தரரளுன்நத்றல் 5.8 வீரகக் கரப்தடுகறன்நது. ரகர 

ெமதத் மர்ல்கள் றதத்ச் ெட்டத்றன்தோனம் அறகரறக்கவுள்ப 

ததண்கபறன் தறறறறத்துரணது , அடுத்ரகப் தரரளு 

ன்நம் ற்தம் உள்ளூரட்ெறச் ெமதகபறலும் அறகரறக்கும் 

ன்தணரல் இந் றடத்ம மற்கனரம். அமமதரன்த 

இண்டு தறறறறத்து தொமநகபறலிதந்தும் 50:50 ன்ந 

அடிப்தமடறல் தறறறறகமபத் தரறவுதெய்த்ம் தொமநமத்ம் 

மற்கத்க்கரக அமந்றதக்கறன்நது .   

அமமமப இன்ததரத றடத்மப் தறன்மரக்கறப் 

தரர்க்கறன்நமதரது, கமடெறரக, 1977ஆம் ஆண்டுக் கரனப் 

தகுறறல் தறமெரரறப் தறறறறத்து தொமநறன் 

அடிப்தமடறல் மர்ல் மடததற்நது . அப்மதரது 

தரரளுன்நத்றன் தரத் ஆெணங்கள் 168 ஆக இதந்து. 

அறல் றர் றடுமனக் கூட்டறரணது 18 ஆெணங்கமபக் 

மகப்தற்நற றர்க்கட்ெறரக அர்ந்து . றகறரெரப் 

தறறறறத்து தொமந தகரண்டுப்தட்டன் தறன்ணர் 225 

தரத் ஆெணங்கபறல் ஆகக்கூடிரக 22 ஆெணங்கமபம 

றழ்த் மெறக் கூட்டமப்தரணது மகப்தற்நக்கூடிரக 

இதந்து. அந் மகறல் இந்ப் தறறறறத்து தொமந 

ரற்நத்றல் ெறததரன்மச் ெதோகத்றற்குரற தறறறறத் 

துத்றமண ஏபவுக்குக் குமநத்துக்தகரண்டு மதரகறன்ந 

ன்ம கரப்தடுகறன்நது. து ெரறமர, தறமமர, 

ஜணரக அடிப்தமடறல் தறறறறகமபத் தரறவுதெய்த்ம் 

றத்றல் தறறறறத்து தொமநறமண ரற்நறமப்தது 

ன்தது ஏபவுக்கு ரங்கள் மற்கறன்ந றடரக 

அமந்றதக்கறன்நது.  

தொலில் ரகர ெமதத் மர்ல்கள் றதத்ச் ெட்டதோனம் 

தற்நறச் தெரல்னப்தட்ட எத குமநதரடு ன்ணதன்நரல், 

க்கபறன் ஆமமப் ததநரல் ரகர ெமதகபறன் தறக் 

கரனத்ம அறகரறப்தது ன்தரகும். அமமமபறல் 

கமனக்கப்தடுகறன்ந ரகர ெமதகபறன் அறகரங்கமபப் 

தரரளுன்நம் மகமற்கறன்நது ன்ந றடதொம் 

கூநப்தட்டது. ற்மதரது இந் இண்டு றடங்கமபத்ம் 

றர்த்துறட்டு, ததண்கபறன் தறறறறத்துத்ம அறகரறத்ல், 

50:50 ன்ந அடிப்தமடறல் தரகுறரரறப் தறறறறத் 

துத்மத்ம் றகறரெரப் தறறறறத்துத்மத்ம் தகரண்டு 

தல் ஆகற இண்டு ெரகரண றடங்கள் மெர்க்கப் 

தட்டமரல், இந்ச் ெட்டதோனத்துக்குத் றழ்த் மெறக் 

கூட்டமப்தை ஆவு தரறறக்கறன்ந எத றமனக்கு 

ந்றதக்கறன்நது ன்தம ரன் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன்.  

அமமத்றல் வ்ரநரண தறறறறத்து ரற்நங்கமப 

ற்தடுத்றணரலும், இந் ரட்டில் நத்ர 26 ெவீரக 

ரழ்கறன்ந ெறததரன்ம இணத்ர்கள்  தரறக்கர றத்றல் - 

அர்களுக்கு எத தரதுகரப்மத ற்தடுத்க்கூடி றத்றல் - 

இந் ரற்நங்கபறன்மதரது தடக்கரண ததரநறதொமநகமப 

ற்தடுத்றக்தகரள்ப மண்டிது அெறரகும். தணன்நரல், 

இந் ரட்டில் ெறங்கப ெதோகத்றணர் 74 ெவீரக ரளகறன்ந 

மதரது ெறததரன்ம ெதோகத்றணரண றழ் மதசுகறன்ந 

ெதோகத்றணர் 26 ெவீரக ரளகறன்நரர்கள். இந் 26 

ெவீரக ரளகறன்ந க்கள் து தறறறறத்துப் 

தனத்றதெடரகப் தன றடங்கமபச் ெரறக்கதொடிர எத 

றமனம கரப்தடும். தணன்நரல், 74 ெவீரண க்கள் 

றமணத்ரல் மமரண றடங்கமப றமநமற்நறக் 

தகரள்பக்கூடி ரய்ப்தைகள் இதக்கறன்நண. ணம, இந்ப் 

தறறறறத்து ரற்நங்கள் இடம்தததம்மதரது ெறததரன்மச் 

ெதோகத்றணம ந்மகறலும் தரறக்கர றத்றல் எத 

ததரநறதொமநம ற்தடுத்றக்தகரள்ப மண்டும். அத்மரடு, 

ததண்கள் 50:50 ன்ந அடிப்தமடறல் ெதோகத்றல் இதக்கறன்ந 

றமனறல், உண்மரண ஜணரகப் தறறறறத்தும் 

அர்களுக்குக் கறமடப்தரக இதந்ரல், இந் 30 ெவீம்கூட 

றர்கரனத்றல் அறகரறக்கப்தட மண்டும். அப்மதரதுரன் 

ததண்களுக்கரண றடங்கமப இந் ெட்ட ன்நங்கபறலும் 

ரகர ெமதகபறலும் உள்ளூரட்ெற ெமதகபறலும் அர்கமப 

டுத்துமப்தற்குரற ரய்ப்தைகள் அறகரக இதக்கும்.  

எட்டுதரத்ரகப் தரர்க்கறன்நமதரது, இந் ரகர 

ெமதத் மர்ல்கள் (றதத்ம்) ெட்டதோனத்றல் குமநதரடரக 

இதந் ரகர ெமதகபறன் தறக் கரனத்ம மலும் 

தரடர்ந்து அறகரறத்ல் ன்ந றடதொம் ரகர ெமதகள் 

கமனக்கப்தடுகறன்நமதரது அற்நறன் அறகரத்மப் 

தரரளுன்நம் ததரதப்மதற்நல் ன்ந றடதொம் 

றர்க்கப்தட்ட றமனறல், ததண்கபறன் தறறறறத்துத்ம 

அறகரறத்ல் ன்ந  றடதொம் தரகுறரரற, றகறரெரப் 

தறறறறத்து தொமநறல்  50:50 ன்ந றடதொம்  இறல் 

இடம்தததகறன்நதடிரல் இந்ச் ெட்டதோனம் ஏபவுக்கு 

ல்மனரரலும் ற்தக்தகரள்பக்கூடிரக  அமந் 

றதக்கறநது. அந் மகறல், கரய்ல் உத்ல் இல்னரல் -

தக்கச்ெரர்தறல்னரல் டுறமனரக இதந்து ெறந்றக்கறன்ந 

மதரது, இந்ச் ெட்டதோனரணது ததண்கபறன் தறறறறத் 

துத்ம அறகரறப்தமரடு, றகறரெரப் தறறறறத்து 

தொமநறல் கரப்தடுகறன்ந குமநதரடுகமப தரகுறரரற 

தறறறறத்து தொமநறதெடரகக் கமபக்கூடி றத்றல் 

அமந்றதப்தம உக்கூடிரக இதக்கறன்நது . ணம, 

இமண தொற்மதரக்கரண ெட்டதோனதணக் கூநற, ணது 

உமம றமநவுதெய்கறன்மநன். ன்நற.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Mujibur Rahuman, please. You have seven 

minutes.  
 
[අ.බහ. ලං4.34] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සතුිකයි, ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං
වීභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංහදන ලංය ලංිරඹළවීභ ලංවහ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංවී ලංඇික ලංහ ප ලංඅසථහහේ ලං ඒ ලංළන ලං  න ලංසල්ඳඹසත ලංථහ ලං

යගේන ලංඅසථහ ලංදීභ ලංළන ලංසතුිකගේත ලංහනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංහ ප ලංයහේ ලංිකහඵන ලංහ ප ලංභනහඳ ලං
ඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංහනසහඹකු ජ ලංදණ, ලංඅක්රකමතහ ලංවහ ලංඒ ලංළිබඳඵ ලංහද ලං
විහද ලංහ ප ලංභහතඹ ලංතුශ ලංඳසුගිඹ ලංහරඹ ලංපුයහභ ලංවිලහර ලංලහඹගේ ලංසිදු ලං

වුණහ. ලංහ ප ලංයහේ ලංඉගේන ලංසිඹලුභ ලංතන ලංහසඑස ලංඒ ලංහහමභ ලංහ ප ලංයහේ ලං
සිඹලුභ ලංසතහ ත්රර ලං ඉගේන අඹ ලං හ ප ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං හු එ ලං අලු ජ ලං
ඡගේද ලංක්රභඹ ලංඅලයතහ ලංළන ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරඹ ලංපුයහභ ලංථහ ලංශහ. ලං

අළි ලංසිඹලුහදනහභ ලංභළිකයණ ලංහේදිහර ජ, ලංභළිකයණ ලංහඳසහයසගේදු ලං
වළටිඹඑ ජ ලං අලු ජ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹසත ලං හ ප ලං යඑඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශ ලං යුතුයි ලං
ිරඹන ලංහයණහ ලංඅළි ලං මුල් ලංයහන ලංථහ ලංශහ. ලං ඒ ලංහහමභ ලංෙ ලං

ආනඹඑ, ලංෙ ලංහසේඨහඹඑ, ලංභගේත්රීයහඹකුහම ලංඅලයතහ ලං
ළන, ලංභගේත්රීයහඹකු ලංසිටිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹන ලං අදව ලංළන ලංහහම ජ ලං
විහයෝධතහසත ලං නළවළ. ලං සිඹලුහදනහභ ලං ඒ ලං අදව ලං හු හගේ ලං හඳනී ලං

සිටිනහ. ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

හදභශ ලං වුණ ජ, ලං මුසලි ප ලං වුණ ජ, ලං සිාවර ලං වුණ ජ ලං ඒ ලං ආනඹඑ ලං
තභගේහම ලං ෙදිහනදහ ලං එයුතු ලං හු හගේ, ලං අලයතහ ලං හු හගේ ලං
ථහ ලං යගේන ලං පුළුගේ, ලං ඒ ලං හු හගේ ලං හඳනී ලං සිටිගේන ලං පුළුගේ ලං

භගේත්රීයහඹකුහම ලං අලයතහ ලං ළන ලං අළි ලං ඳසුගිඹ ලංහරහේභ ලං ථහ ලං
ශහ. ලංඅඳඑ ලංිකබුණු ලංහ ප ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංඒ ලංඅඩු ලංඳහඩු ලංඅඳඑ ලං
තදිගේ ලං දළිෂරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං වළභ ලං හසේඨහඹභ, ලං වළභ ලං

ආනඹභ, ලං ඉගේන ලං තන ලං හසඑසරඑ ලං ඒ ලං අඩු ලං ඳහඩු ලං ිකහඵනහ. ලං
ඒ ලංව ගේදහ ලංඅලු ජ ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලංඅලයයි. ලංඒ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංහ ප ලං
යහේ ලං ීව ජ ලං හන ලං සිඹලු ලං තන ලං හසඑසර ලංිෂහඹෝතන ජඹ ලං ිකබිඹ ලං

යුතුයි ලං ිරඹරහ ජ ලං අළි ලං හච්ඡහ ලං ශහ. ලං ඒ ලං හු හු  ජ ලං අළි ලං හඳනී ලං
සිටිනහ. ලං හ ප ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං භහරු ලං ිරරීහ ප ලං මලි ලං
ආය පබඹ ලංෙදහ ලංභව ගේද ලංයහතඳසත ලංභව ජතඹහහම ලංඳහරන ලංහරහේ ලංසිදු ලං

වුණු ලංහදඹසත. ලංඉතහභ ලංවිෘික ලංහර ලංඒ ලංහසල්රගේ ලංඒ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංභහරු ලං
ශහ. ලං ඒ ලං හසේඨහ ලංිෂගණඹ ලංිරරී ප ලං යරහ, ලං ඒහ ලං හඵදන ලං හසඑ ලං
ිරසිභ ලං භහෝලීඹ ලං ඳදනභසත ලං නළතු ලං ඒ ලං හසේඨහ ලං හඵදරහ ලං ඉතහභ ලං
අවුල් ලංතහරඹසත ලංඵඑ ලංඒ ලංඳ ජ ලංශහ. ලංනමු ජ ලංඅඳඑ ලංසිදු ලංවුණහ, ලංඒ ලංඅවුල් ලං

තහරඹ ලං විහහන ලං නළත ලං තහසත ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හනළල්රහ ලං  පභත ලං ය ලං ගේන. ලං ඒඑ ලං අඳඑ ලං
හරඹසත ලංඅලය ලංවුණහ. ලංඅළි ලංඅද ලංහන ලංහසඑ ලංඒ ලංඅවුර ලංවිහහන ලං

තනහරි ලං භහඹ ලං න ලං හසඑ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං  ලං භළිකයණඹ ලං ලං
ඳ ජගේන ලංපුළුගේ ලංත ජ ජඹඑ ලංහනළල්රහ ලංිකහඵනහ. 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං අළි ලං ඒ ලං හනස ලං යපු ලං ඡගේද ලං

ක්රභඹ ලංන ලංභහු ඳහික ලංවහ ලංහසතශ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංඇතුශ ජ ලංකමශ්ර ලංඡගේද ලං
ක්රභඹ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹඑ ජ ලංහනළල්රහ ලංිකහඵනහ. ලංඅළි ලංඒ ලං
ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹඑ ලං හහනන ලංහසඑ ලංඅළි ලං භත ලංතඵහ ලං ත ලං

යුතු ලං රුණු ලං හයණහ ලං ප්රභහණඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං
භගේත්රීතුභිෂ, ලං1970 ලංහ ප ලංයහේ ලංවිලහර ලංළරැල්රසත ලංඇික ලංවුණහ. ලං1989 ලං
හ ප ලංයහේ ලංදකුහණ් ලංළරැල්රසත ලංඇික ලංවුණහ. ලංඒ ලංදරුණු ලංළරැලි ලංහදභ ලං

ඇික ලං හගේන ලං හව තු ලං වුණු ලං ෙ ලං හයණඹසත ලං තභයි ලං හ ප ලං යහේ ලං
තරුණඹගේහම ලංිකබුණු ලංඅවනඹ. ලං තභගේහම ලං අවනඹඑ ලංතුඩු ලං හදන ලං
ප්රලසන ලංථහ ලං ිරරීභඑ ලං ෙදහ ලං ිකබුණු ලංඒ ලං යසථහ ලං බහ ලං තුශ ලං ඔවුගේඑ ලං
අසථහසත ලං හනසරළබුණු ලං ිෂහ ලං ඔවුගේහම ලං අදවස ලං ප්රහල ලං ිරරීභ ලං

ළරැලිහය ජඹ ලං තුබඳගේ ලං ඔවුගේ ලං ප්රහල ලං ශහ. ලං ඒ ලං වයවහ ලං 71 ලං
ළරැල්ර ජ ලංඒ ලංහහමභ ලං89 ලංරැල්රසත ලංෙදහ ලංඉදිරිඹඑ ලංආහ. ලංනමු ජ ලංඅද ලං
හන ලං හසඑ ලං 89 ලං ළරැල්ර ලං අහන ලං හරහ ලං අවුරුදු ලං 25 ලං හහම ලං

හරඹසත ලංත ලංහරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං තරුණ ලංඅදවස, ලංඒ ලංළරැලිහය ලං
අදවස ලං ිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංඵරහේරඑ ලංහ ප ලංබහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං
යගේන ලං අසථහ ලං රළබීභ ලං උඩ ලං අද ලං ළරැලිහරි ජඹ ලං ඹ ප ලං

ප්රභහණඹඑ ලං අඩු ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං තභයි ලං අඳඑ ලං අද ලං ථහ ලං
යගේන ලං ිකහඵන ලං ඉතහභ ලං ළද ජ ලං හයණහ. ලං ඒ ලං ළරැලිහරි ජඹ, ලං
දකුහණ් ලංඇික ලංවුණු ලංභීණඹ, ලංඒ ලංඅවනඹ ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලංතුබඳගේ ලංහ ප ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයගේන ලංඉඩ ලංරඵහ ලංදීභ ලංතුබඳගේ ලංඅද ලංඹ ප ලං
ප්රභහණඹඑ ලංතුනී ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං අළි ලං අලු ජ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹඑ ලං
ඹගේන ලං අලයයි. ලං නමු ජ ලං අළි ලං ඒ ලං ඹන ලං ඡගේද ලංක්රභඹ ලං හ ප ලං යහේ ලං ීව ජ ලං

හන ලං සුළු ලං ඳසත ලං හගේන ලං පුළුගේ, ලං සුළු ලං තන ලං හසඑස ලං හගේන ලං
පුළුගේ ලංඒ ලංසිඹලුහදනහභ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලංහගේන ලං
ඕනෆ. ලං ෙහවභ ලං ක්රභඹසත ලං හනසහනහ ලං න ප, ලං ඒ ලං ිකහඵන ලං ප්රිකලතඹ ලං

හනසරළහඵනහ ලං න ප ලං අළි ලං නළත ලං ඹගේහගේ ලං අන්තඹඑ, ලං නළත ලං හ ප ලං
යහේ ලංළරැලිහරි ජඹඑ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං අළි ලං භතසත ලංයගේන ලං ඕනෆ. ලං
ඒ ලංිෂහ ලංනළත ලං හ ප ලං යඑ ලංළරැලිහරි ජඹඑ ලං ලං හන ලංඹගේන ලං අඳඑ ලං

ිරසිභ ලංඅලයතහසත ලංනළවළ. ලංඅළි ලංඅලු ජ ලංඡගේද ලංක්රභඹඑ ලංඹගේහගේ, ලංහ ප ලං
ිකහඵන ලං ඡගේද ලං ක්රභඹඑ ලං ඩහ ලං හවස ලං ඡගේද ලං ක්රභඹඑ; ලං ඩහ ලං
ප්රතහතගේත්රහදී ලංක්රභඹඑ; ලංඩහ ලංතනතහඑ ලංව තළික ලංඡගේද ලංක්රභඹඑ. ලං

ඒඑයි ලංඅළි ලංහ ප ලංඋ ජහව ලංයගේහගේ. ලංසිඹලු ලංඳසතරඑ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං
රළහඵන ලං ඳරිදි; ලං ආන ලං රළහඵන ලං ඳරිදි; ලං ඒ ලං ක්රභඹ ලං අඳ ලං වඳුගේහ ලං දිඹ ලං
යුතුයි. ලංඒ ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංඅඳ ලංෙඹ ලංවදහගේන ලංඕනෆ. ලංඅද ලංඅඳ ලංඉදිරිඳ ජ ලංය ලං

ිකහඵන ලංහ ප ලංක්රභඹ ලංළිබඳඵ ලංඹ ප ලංඹ ප ලංඅදවස; ලංඅලු ජ ලංඅදවස; ලංඉදිරිඳ ජ ලං

හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං 60:40 ලං අු ඳහතඹ ලං  ලංහු එ ලං ඹ ප ලං ප්රභහණඹඑ, ලං
ප්රිකලතඹසත ලංවළටිඹඑ ලංභහු ඳහික ලංක්රභඹඑ ලං50යි, ලං රළයිසතුහගේ ලං
50යි ලං විධිඹඑ ලං ඳ ජ ලං යගේන ලං ඕනෆඹ ලං ිරඹන ලං අදවස ලං අද ලං නළත ලං
ාහලෝධනඹ ලං හරහ ලං ඉදිරිඹඑ ලං ඇවි ජ ලං ිකහඵනහ. ලං හ ප ලං හවස ලං

හදඹසත. ලංහ ප ලංක්රභඹ ලංඉසයවඑ ලංහන ලංඹගේන ලංඕනෆ. ලංඅඳඑ ලංඕනෆ ලංහරහ ලං
ිකහඵගේහගේ ලංහ ප ලංහයණඹයි. ලං ලං 

ඳශහ ජ ලං බහ ලං හගේන ලං පුළුගේ; ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ලං හගේන ලං

පුළුගේ; ලංනළ ජන ප ලංඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංආඹතනඹ ලං හගේන ලංපුළුගේ; ලං ඒ ලං
ප්රහේලඹ ලං තුශ ලං අදවස ලං දයන ලං සුළු ලං ඳසතරඑ, ලං සුළු ලං තන ලං හසඑස ලං
ිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංඳසතරඑ ලං-ඒ ලංසිඹලුහදනහඑභ- ලං  ලංඒ ලංබහ ලංතුශ ලං

තභගේහම ලං වඬ ලං අදි ලං ිරරීභඑ, ලං තභගේ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං තන ලං
හසඑස ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ිරරීභඑ ලං අසථහ ලං රඵහදිඹ ලං යුතුඹ ලං ිරඹන ලං
ෙයි ලං අහේ ලං අදව. ලං ඒ ලංඅසථහ ජ ලං ෙසත ලංතභයි ලං හ ප ලං අලු ජ ලං ඡගේද ලං

ක්රභඹ ලංවළදිරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංතහන්ගේ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයගේන ලංපුළුගේ; ලං
කුර ලං අු  ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං අඹ ලං හගේන ලං පුළුගේ; ලං හනභ ලං
හේලඳහරන ලංඅදවස ලංදයන ලංඅඹ ලංහගේන ලංපුළුගේ; ලංහනභ ලංහේලඳහරන ලං
භතහද ලංිකහඵන ලංඅඹ ලංහගේන ලංපුළුගේ; ලංඒ ලංකුභන ලංඅඹ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං

ශ ජ, ලං බහසත ලං තුශඑ ලං ඳළකමහණගේන ලංපුළුගේ ලං අහලඹ ලං අඳ ලං වදහ ලං
හදගේන ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං තභයි ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ිරඹගේහගේ. ලං
ප්රතහතගේත්රහදඹ ලංිරඹගේහගේ ලංඵලවතයහේ ලංඅදව ලංඳභණසත ලංහනසහයි. ලං

ඵලවතයහේ ලංඅදවස ලංෙසත ලංසුළු ලංඅදවස ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංඅඹඑ ජ ලංඒ ලං
බහ ලංතුශ ලංඉඩ ලංරඵහදීභ ලංතභයි ලං ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලංිරඹගේහගේ. ලං 

හරඹසත ලංිකසහ  ලංඅඳ ලංථහ ලංශහ, ලංඅඳ ලංඅලු ජ ලංඡගේද ලංක්රභඹඑ ලං

ඹගේන ලං ඕනෆඹ ලං ිරඹහ. ලං ඊශකඑ ලං අඳ ලං ථහ ලං ශහ ලං අලු ජ ලං හේලඳහරන ලං
ක්රභඹසත ලං අලයයි ලං ිරඹරහ. ලං  ලංහ ප ලං යඑඑ ලං අලු ජ ලං හේලඳහරන ලං
ාසෘිකඹසත ලංඅලයයි ලංිරඹහ ජ ලංඅඳ ලංථහ ලංශහ. ලංඒ ලංථහ ලංශ ලංවළභ ලං

හදඹඑභ ලං ඹව ලං ඳහරන ලං ආණ්ඩු ලං වළටිඹඑ ලං අඳඑ ලං ඉදිරිඹඑ ලං ඹගේන ලං
පුළුගේ ලං විධිඹඑ ලං හඹෝතනහ, ලං අදවස ලංඅද ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ලං
ඒඑ ලං ඒහඵේධ ලං විඳසතහේ ලං භගේත්රීරු ලං විරුේධ ලං වීභ ලං ළන ලං අඳ ලං

නහටු ලංහනහ. ලංනමු ජ ලංෙතුභගේරහ ලංඳඑගේ ලං ජත ලංඑයු ජත ලංතභයි ලං
අද ලංඅඳඑ ලංඅගේ ලංයගේන ලංසිේධ ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලං
ඡගේද ලංක්රභඹ ලංහනස ලංයගේන ලංඕනෆඹ ලංිරඹහ ලංෙදහ ලං 70:30 ලං අු ඳහතඹ ලං
හනහහේ ලංභව ගේද ලංයහතඳසත ලංභව ජභඹහහම ලංඳහරන ලංහරහේයි. ලංඅද ලං

ඒ ලං සිඹඹඑ ලං 40:60 ලං හර ලං හනස ලං යරහ ලං ත ජ ලං ඉදිරිඹඑ ලං හන ලං
ඹගේන ලං පුළුගේ. ලං ඒ ලං සිඹඹඑ ලං 40:60 ලං හර ලං හනස ලං ශ ලං හේ ලං අඳඑ ලං
ඳශහ ජ ලං බහඑ ලං ඹන ලං හසඑ ලං 50:50 ලං හර ලං හවෝ ලං හනස ලං යරහ, ලං

හ ප ලං යහේ ලං ීව ජ ලං න ලංසිඹලු ලං අදවස ලං දයන ලං හේලඳහරන ලං ඳසතරඑ ලං
ිෂ ලංහඹෝතනඹ ලංයගේන ලංපුළුගේ ලංඅලු ජ ලංබහසත; ලං අලු ජ ලංහේලඳහරන ලං
ාසෘිකඹසත ලං ආය පබ ලං ිරරීභ ලං තභයි ලං හ ප ලං  ලං ාහලෝධන ලං තුබඳගේ ලං අඳ ලං

ඵරහහඳසහයස ජතු ලං ගේහගේ ලං ිරඹන ලං හයණඹ ලං වගේ ලං යකමගේ, ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං භඑ ලං ථහ ලං යගේන ලං අසථහ ලං
රඵහදීභ ලං ළිබඳඵ ලං ඔඵතුභහඑ ලං සතුිකගේත ලං හකමගේ, ලං භහම ලං ථහ ලං

අගේ ලංයනහ. ලං 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශකඑ, ලං රු ලං සුහ පධහ ලං ීව. ලං තඹහ න ලං ිෂහඹෝතය ලං ඇභළිකතුකමඹ. ලං
ඔඵතුකමඹඑ ලංවිනහඩි ලං4 ලංහරඹසත ලංිකහඵනහ. ලං 
 

[අ.බහ. ලං4.42] 
 

ගු සුමම්ධළ ජී. ජයමවේන මශත්මිය (තිරවර වංලර්ධන ශළ 
ලනජීවි නිමයෝජය අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமெண - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணெலரெறகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
ඔේ. ලංභඑ ලංරළබී ලංිකහඵගේහගේ ලංවිනහඩි ලං4යි. ලං 
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[රු ලංමුජිබුග ලංයලවභහගේ ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං භඑ ලං රළබී ලං ිකහඵන ලං -[ඵහධහ ලං

ිරරී ප] ලංෆ ලංවගේන ලංෙඳහ. ලංහගේතහගේඑ ලංඉඩ ලංහදගේන. ලංඔඵතුභගේරහ ලං
අඳ ජ ලං ෙසත ලං ව එපු ලං අඹ ලං හගේ. ලං හගේතහගේඑ ලං ථහ ලං යගේන ලං ඉඩ ලං
හදගේන. ලං භඑ ලං ථහ ලං යගේන ලං විනහඩි ලං 4 ලං හරඹසත ලං ිකහඵගේහගේ. ලං
[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ඇයි ලං හගේතහගේ ලං නළඟිටින ලං හසඑ ලං ඵඹද? ලං [ඵහධහ ලං

ිරරී ප] ලං හභච් ය ලං හරඹසත ලං නළඟිේහේ ලං නළවළ. ලං රු ලං දිහගේස ලං
ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභහ ලංිරේහ ලං ඳසුගිඹ ලං හරඹ ලංතුශභ ලං ථහ ලංහශ  ලං
නළවළ ලංිරඹරහ. ලංඅද ලංඇ ජතඑභ ලංථහ ලංයගේන ලංඅලයතහ ලංිකහඵනහ. ලං

ෙභ ලංිෂහ ලං තභයි ලං භභ ලංනළඟිේහේ. ලං ෙභ ලංිෂහ ලංඔඵතුභගේරහ ලං භඑ ලංථහ ලං
යගේන ලංඉඩ ලංහදගේන. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං අළි ලං හගේතහගේ ලං වළටිඹඑ ලං
භළිකයණරදී, ලං විහල හඹගේ ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ව ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංඹන ලංආඹතන ලංතුහගේභ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං

ිරරීභ ලං වහ ලං ය ලං 15සත ලංිකසහ  ලංඑයුතු ලංශහ; ලංෙහවභ ලංනළ ජන ප ලං
ඉල්ලී ප ලං ශහ. ලංනමු ජ, ලං අඳඑ ලං හ ප ලං න ලං තුරු ලංඒ ලං රළබුහණ් ලං නළවළ. ලං
නමු ජ ලං අද ලං අඳඑ ලං තුටු ලං හගේන ලං පුළුගේ, ලං සිඹඹඑ ලං 25 ලං හගේතහ ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලං රළබීභ ලං  පඵගේධ. ලං භභ ලං හගේතහ ලං වහ ලං ශභහ ලං එයුතු ලං
අභහතයරිඹ ලංලහඹගේ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතුශ ලංසිටි ලංය ලං10 ලංඳභණ ලං
හරඹ ලංතුශ ලංඒ ලං පඵගේධහඹගේ ලංහනසහඹසත ලංඅසථහර ලං ලංඅයර ලංශ ලං

ඵ ලංභඑ ලංභතයි. ලං ලං 

 1996 හග ලං ඳසත ලං හේදඹිරගේ ලං හතසය ලං සිඹලු ලං හේලඳහරන ලං
ඳසතර ලංහගේතහ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංභගේත්රීරිඹගේ ලංඒ ලංයහශි ලංයහන ලං

අළි ලං හගේතහ ලං ාදඹසත ලං ළිව හඑේහ. ලං ෙසතහහනසත, ලං ෙහවභ ලං
නළ ජන ප ලං ෙ ලං අභහතයහාලඹසත ලං වඬ ලං නකනහඑ ලං ළඩිඹ ලං හගේතහ ලං

ාදඹ ලංහර ලංහමුව  ලංලහඹගේ ලංෙතු ලංහරහ ලංශ ලංඉල්ලීභසත ලංඅු  ලං
හ ප ලංහනහසඑ ලංසිඹඹඑ ලං25 ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංඅඳඑ ලංරළබිරහ ලං

ිකහඵනහ. ලං හභභ ලං අසථහ ලං අඳඑ ලං රඵහ ලං දීභ ලං ළිබඳඵ ලං අිකරු ලං
තනහධිඳිකතුභහ, ලංඅග්රහභහතයතුභහ ලංඇතුළු ලංසිඹලු ලංහදනහඑ ලංඅළි ලං අා ලං

සතුිකගේත ලංහනහ. ලංෙසත ජ ලංතනතහ ලංිෂදවස ලංගේධහන ලංයතඹ ලංතභයි ලං

ඳශමුහගේභ ලං හසේඨහ ලං භේඑකමගේ ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවීභ ලං වහ ලං
හඹෝතනහ ලං යරහ, ලං එයුතු ලං යහන ලං ගිහේ. ලං අඳඑ ලං ෙභ ලං එයු ජත ලං

අගේ ලංය ලංගේනඑ ලංහනසවළිර ලංවුණ ජ, ලංහ ප ලංන ලංවිඑ ලංහනසහඹකු ජ ලං
ඵහධ ලංභහධයහේ ලංෙභ ලංඑයු ජත ලං අගේ ලංයරහ ලං ිකහඵනහ. ලං සිඹලු ලං

හේලඳහරන ලං ඳසතරඑ ලං - ලං සුළු ලං ඳසත ලං ිරඹරහ ජ ලං ථහ ලං ශහ. ලං කුඩහ ලං

ඳසතරඑ ජ- ලං හඑ ජ ලං අහධහයණඹසත ලං සිදු ලං හනසන ලං විධිඹඑ ලං අද ලං
භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං ාහලෝධනඹ ලං යරහ, ලං අු ඳහත ලං ක්රභඹ ලං ව ලං

හසේඨහ ලංක්රභඹ ලංහන ලංඒභඑ ලංඑයුතු ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලංඅළි ලංඒ ලං
අු භත ලං යනහ. ලං භභ ලං හගේතහ ලං වහ ලං ශභහ ලං එයුතු ලං අභහතයරිඹ ලං

විධිඹඑ ලං එයුතු ලං යේදී ලං වගේ ලං ශ ලං හයණඹසත ලං තභයි, ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ිරරීභඑ ලං ඳභණසත ලං හනසහයි, ලං යතහේ ලං

ඉවශභ ලං තළගේර ලං තනතුරු ලං හවඵවීභඑ ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං

අිෂහගඹහඹගේභ ලං අලයයි ලං ිරඹන ලං හයණඹ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං ාසථහ, ලං
භණ්ඩර, ලංහසකමගේ ලංබහ ලංආදිඹඑ ජ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංඅලයයි. ලං

අහේ ලංයහේ ලංහඵසහවෝ ලංහගේතහගේ ලංඋ ජ, ලංබුේධිභ ජ ලංඅඹ. ලංඒ ලංහහමභ ලං
අා ලං එයුතු ලං ශ ලං වළිර, ලං අා ලං තනතුරු ලං හවඵවිඹ ලං වළිර ලං

හගේතහගේ ලං අහේ ලං යහේ ලං ඉගේනහ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං ඒ ලං අඹ ලං ළන ජ ලං
ළරිරලිභ ජ ලං වීභ ලං ඉතහ ලං ළද ජ ලං ිරඹරහ ලං භභ ලං විහල හඹගේ ලං වගේ ලං

යගේන ලංළභළිකයි. ලං 

අළි ලං හරෝහේ ලං විවිධ ලං යඑරඑ ලං ගිඹ ලං අසථහර; ලං විවිධ ලං
 පහ පරනරඑ ලංවබහගී ලංවුණු ලංඅසථහර ලංදළපු ලංහදඹසත ලංතභයි, ලංෙභ ලං
යඑර ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං සිඹඹඑ ලං 30සත ලං ඳභණ ලං න ලං ඵ. ලං

භළිකයණඹඑ ලංතය ලංය ලංඳ ජ ලංහනහඑ ලංඩහ ලංහඵසහවෝ ලංතළගේර ලං
ිකබුහණ් ලං quota ක්රභඹ. ලංQuota ක්රභඹ ජ, ලං තහික ලං රළයිසතු ලංක්රභඹ ජ ලං

අු  ලං තභයි ලං හඵසහවෝ ලං යඑර ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං යරහ ලං

ිකබුහණ්. ලංආසිඹහු  ලංරහඳහේ ලංඳභණසත ලංහනසහයි, ලංඵඑව ය ලංයඑර ජ ලං
ඒ ලංවිධිඹඑ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළඩි ලංහරහ ලංිකබුණහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං හ ප ලං අසථහහේදී ලං භභ ලං ත ජ ලං
රුණසත ලංභතසත ලංයගේනඑ ලංඕනෆ. ලංඅහේ ලංයහේ ලංිරසිභ ලංහගේතහඑ ලං

විහල ෂිත ලංව ලංතනතුයසත, ලංෙහවභ ලංනළ ජන ප ලංඉවශ ලංඅභහතය ලංතනතුයසත ලං

හවසඵගේනඑ ලං හභහතසත ලං හරඹසත ලං අසථහ ලං රළබුහණ් ලං නළවළ. ලං
වළඵළයි, ලං රු ලං තරතහ ලං අතුහෝයර ලං භළිකිෂඹඑ ලං අධියණ ලං අභහතය ලං

ධුයඹ ලං ළිෂ ලං ඉවශ ලං තනතුයසත ලං රඵහ ලං දීභ ලං ළිබඳඵ ලං විහල හඹගේභ ලං

හගේතහ ලංාදඹ ලංවළටිඹඑ ලංඅඳ ලංතුටු ලංනහ. ලං 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං ිෂහඹෝතය ලං ඇභළිකතුකමඹ, ලං ඔඵතුකමඹඑ ලං ිෂඹකමත ලං හරඹ ලං

අහනයි. ලං ලං ලං 
 

රු ලංසුහ පධහ ලංීව. ලංතඹහ න ලංභව ජකමඹ 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமெண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 නඹසත ලංවරි ලංථහ ලංයගේන ලංඅලය ලංිෂහයි, ලංවිනහඩි ලං4 ලංහරඹ ලං

හවෝ ලංභහ ලංඉල්රහ ලං ජහ ජ. ලං 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුකමඹඑ ලංළඩිපුය ලංවිනහඩිඹසත ලංරඵහ ලංදුගේනහ. ලං 
 

ගු සුමම්ධළ ජී. ජයමවේන මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமெண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
අඳඑ ලංත ලංඉදිරිඹඑ ලංථහ ලංයගේන ලංිකහඵනහ. ලංනමු ජ ලංඅඳඑ ලංදළගේ ලං

ෙභ ලං අසථහ ලං රළබිරහ ලං ිකහඵන ලං ිෂහ ලං භභ ලං දීගක ලං ලහඹගේ ලං ථහ ලං
යගේහගේ ලංනළවළ. ලංභභ ලංහභහතිරගේ ලංිෂවඬ ලංහනහ. ලං 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුිකයි. ලං 

මීශකඑ, ලං රු ලං විහේඳහර ලං හවේටිආයච්චි ලං භගේත්රීතුභහ. ලං ඔඵතුභහඑ ලං

විනහඩි ලං7 ලංහරඹසත ලංිකහඵනහ. ලං 
 
[අ.බහ. ලං4.47] 
 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமஜதரன தயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං ඉිකවහහේ ලං නදහෝඳත ලං
හනසත ලං ිෂටුවගේ ලං යන ලං හ ප ලං හරහහේ ලං ථහ ලං යගේනඑ ලං

අසථහ ලං රළබීභ ලං ළිබඳඵ ලං භහ ලං ඉතහභ ලං තුටු ලං හනහ. ලං හේ.ආග. ලං
තඹගධන ලංයුහේ ලංවදපු ලං1978 ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලං
යගේනඑ ලං අද ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතඹභ ලං එයුතු ලං යන ලං හතසත ලං
ඳසුගිඹ ලංඅවුරුදු ලං40 ලංතුශ ලංිරසිභ ලංආණ්ඩුඑ ලංඒ ලංහනස ලංයගේනඑ ලං

පුළුගේභසත ලංරළබුහණ් ලංනළවළ. ලං 

අළි ලං දගේනහ, ලං දවතුගේන ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනහේ ජ ලංඹ ප ලංඹ ප ලංඅඩු ලංඳහඩු ප ලංිකබුණු ලංඵ. ලංහ ප ලංඅසථහහේ ලං

ද්රවිඩ ලං භගේත්රීරු ලං හ ප ලං බහහේ ලං ඉගේනහ. ලං ගධයහතහ ලං හඳරුභහල් ලං
භව ජභඹහ ලංෙදහ ලංඊශහ ප ලංයහතයඹසත ලංප්රහලඹඑ ලංඳ ජශහ. ලංඒ ලංිරඹගේහගේ ලං
ඒ ලංහරහේ ජ ලංඹ ප ලං ඹ ප ලං අඩු ලං ඳහඩු ප ලංිකබුණු ලංිෂහයි. ලං ද්රවිඩ ලංතහික ලං

ගේධහනඹ ලං ප්රමු, ලං තනතහ ලං විමුසතික ලං හඳයමුණ ලං ප්රමු, ලං හ ප ලං යහේ ලං
සිඹලුභ ලං මුසලි ප ලං ඳසත ලං ෙඑ ලං ෙතුහරහ ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනඹ ලංයරහ, ලංඒ ලංතුබඳගේ ලංහවී ලංගිඹ ලංයුහේ ලංහ ප ලංයහේ ලංිකබුණු ලං

අඩු ලං ඳහඩු ප ලං නළත ලං යසත ලං  පපගණ ලං යගේනඑ ලං අහල ලං
රඵහගේනහ ලංහරහහේ ලංඒහඵේධ ලංවිඳසතහේ ලංභගේත්රීරුගේඑ ලංවෘදඹ ලං
හසතෂිඹඑ ලංඅු  ලංඑයුතු ලංයගේනඑ ලංඅසථහසත ලංහනසරළබීභ ලංළන ලං
භභ ලංනහටු ලංහනහ. ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ෙදහ ලං දවඅඑන ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංහනළල්රහ ලංහ ප ලංයහේ ලංවිධහඹ ලංතනහධිඳික ලංඳදවිඹ ලං
සිගේනසතයඹඑ ලං ලිඹහ ජ ලං අසථහරදී ලං රේතහසත, ලං බඹසත ලං නළතු ලං

අත ලංඔරහ ලංඒඑ ලංඡගේදඹ ලංදුගේ ලංඅඹ ලංඅද ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලංළන ලංථහ ලං
යනහ. ලං අද ලං ඔවුගේ ලං නීිකහේ ලං ආධිඳතයඹ ලං ළන ලං ථහ ලං යනහ; ලං
නීිකඳිකතුභහහම ලංහගඹ ලං ඳටිඳහටිඹ ලං ළන ලං විහේ නඹ ලංයනහ. ලං ෙදහ ලං

හසහවසභද ලං නීිකඳිකයඹහ ලං ඳ ජ ලං හශ ? ලං අග්ර ලං විිෂලස ඹහයරිඹ ලං
ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ ලං ළිබඳඵ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං
ළිබඳඵ ලංඹ ප ලංඹ ප ලංන්ගේදු ලංදුගේනහභ ලංවිභල් ලංවීයාල ලංභළිකතුභහ ලංඒහ ලංළන ලං

ප්රහල ලං ිෂකු ජ ලං ශ ලං වළටි ලං භඑ ලං භතයි. ලං ෙහවභ ලං ව එපු ලං අග්ර ලං
විිෂලස ඹහයරිඹඑ ලංහභසසතද ලංහශ ? ලංල් ලංළදුණු ලංනීිකඹසත ලංහ ප ලංයඑ ලං
තුශ ලං සථහළිත ලං යගේනඑ ලං එයුතු ලං යපු ලං අඹ, ලං හභසනහ ලං හවෝ ලං

උේඳයළේටිඹසත ලං යරහ ලං තභගේඑ ලං අව කම ලං  ලංවුණු ලං ඵරඹ ලං අද ලං නළත ලං
රඵහළනීභ ලං වහ ලං කුභගේත්රණඹ ලං යනහ. ලං දළගේ ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹගේන ලං
රළවළසික ලං හනහසඑ ලං කුල් ලං හද ලං හේරනහ. ලං ඡගේදඹ ලං ඕනෆ ලං
ිරඹරහ ලංතභයි ලංෆ ලංළලවහේ. ලං 

2012දී ලං වදපු ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ ලං ළිබඳඵ ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලං වරිඹඑ ලං  පභත ලං ය ලං ගේන ලං ඵළරු, ලං ිෂළයදි ලං
ිෂගණහඹඹගේරඑ ලං ෙගේන ලං ඵළරු, ලං ඒහ ලං ඵළරි ලං ඵළරිහහ ජ ලං
හහනේදී, ලංඅළි ලංඒ ලංඑයු ජත ලං2015 ලංහගදී ලංආය පබ ලංයරහ ලංඅවුරුදු ලං

2සත ලං තුශ ලං ග ලං  පපගණ ලං යරහ ලං ඡගේදඹඑ ලං රළවළසික ලං හනහසඑ ලං
ඡගේදඹඑ ලංබඹයි ලංිරඹනහ. ලංහභසඑද ලංඡගේදඹඑ ලංබඹ ලංහගේහගේ? ලං2015 ලං
තනහරි ලං 8ළිෂ ලං දහ ලං අළි ලං හ ප ලං යහේ ලං ඹ ප ලංිරසි ලං  ලංහනසත ලං ඇික ලංශහ. ලං
තනහරි ලං8ළිෂ ලංදහ ලංඅළි ලංහ ප ලංයහේ ලංතනතහඑ ලංසිඹලු ලංහයණහ ලංිරේහ. ලං

"නභත්රී ලං ඳහරනඹසත ලං තුශ ලං හ ප ලං යහේ ලං විධහඹ ලං තනහධිඳික ලං ක්රභඹ ලං
අහවෝසි ලංයනහ, ලංහ ප ලංයහේ ලංිකහඵන ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංඅහවෝසි ලංයනහ, ලං
හ ප ලංයහේ ලංහසතර ලංඡගේද ලංක්රභඹ ජ ලංෙසත ලංඹන ලංඅලු ජ ලංළඩ ලංළිබඳහශසත ලං

්රිඹහ ජභ ලංයනහ" ලංිරඹරහ ලංඅළි ලංතනතහඑ ලංිරේහ. ලං 

ෙදහ ලංහ ප ලංඅඹ ලංසිඹලු ලංහදනහ ලංරහ ලංක්රභඹඑ, ලංquota ක්රභඹඑ ලංහ ප ලං
යහේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ඳ ජරහ ලං හෝටි ලං ණගේ ලං මුදල් ලං
හඵහසිිෂඹහ ලං ශහ ලං -විනහල ලං ශහ- ලං විතයසත ලං හනසහයි, ලං තභගේහම ලං
තනහධිඳික ලංඵරඹ, ලංතභගේහම ලංඳහගලිහ පගේතු ලංඵරඹ, ලංභළික ලංඇභික ලංඵරඹ ලං

ඇික ලං ඹහන ලං හවන ලං ඇතුළු ලං සිඹලු ලං යහතය ලං  පඳ ජ ලං අයහන ලං ෙ ලං
තළනඑ ලංහසටු ලංයරහ ලංඒ ලංඡගේදඹ ලං ලංදිු හ. ලංඹ ප ලංඅසථහර ලංඒ ලංතුබඳගේ ලං
රඵපු ලං යප්රහද ලං ළන ලං අළි ලං දගේනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අළි ලං වෘදඹ ලං හසතෂිඹඑ ලං

අු  ලං ඳළවළදිලි ලං ිරඹගේනඑ ලං ඕනෆ, ලං හ ප ලං යහේ ලං ඉඳදුණු ලං වළභ ලං
හහනසතභ ලං හ ප ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං විහේ නඹ ලං ශ ලං ඵ. ලං භව ගේද ලං
යහතඳසත ලං භළිකතුභහ ලං ිරේහ, ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං යගේන ලං ඕනෆ ලං

ිරඹරහ. ලං  ගේද්රිහ ලං ඵණ්ඩහයනහඹ ලං භළිකිෂඹ ජ ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං
යගේන ලංඕනෆ ලංිරඹරහ ලංිරේහ. ලංඒ ලංවහ ලංඡගේදඹ ලං ජ ලංඅසථහ ලංළන ජ ලං
අළි ලංදගේනහ. ලංතනතහ ලංවිමුසතික ලංහඳයමුණ ජ ලංෙසත ලංෙඑ ලංෙතුහරහ ලං

-හවුල්දවලා- එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙ හදද්දිත් කථා 
හශ  ලං ඒහ. ලංහ ප ලංආණ්ඩුඑ ලංළිගේ ලංසිේධ ලංහගේන, ලංහ ප ලංක්රභඹඑ ලංළිගේ ලං
සිේධ ලං හගේන, ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං භළිකතුභහහම ලං ව ලං යිෂල් ලං
වික්රභසිාව ලං භළිකතුභහහම ලං සුාහඹෝහඹගේ ලං වදපු ලං තහික ලං ආණ්ඩු ලං

හනසෙගේනඑ ලං හභළිෂ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං ්රිඹහ ජභ ලං යගේන ලං
තමුගේනහගේහ රහඑ ලංපුළුගේභසත ලංනළවළ. 

ෙදහ ලං රු ලං සුදගශිනී ලං  ලං ප්රනහගේදුපුල්හල් ලං භළිකිෂඹ ලං ආණ්ඩු ලං තුශ ලං
ඉහන ලං ිරේහ ලං භඑ ලං භතයි, ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණහේදී ලං

සිඹඹඑ ලං25 ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹසත ලංනළික ලංවුහණස ජ ලංඅළි ලංහ ප ලංඳන ජ ලං
හටු පඳතඑ ලං විරුේධ ලං ඡගේදඹ ලං හදනහ ලං ිරඹරහ. ලං ඵරගේන ලං හසයි ලං
තය ප ලං ෙඩිතය ලං්රිඹහසතද ලං ිරඹරහ. ලං අද ලං හගේතහ ලං හු හගේ ලං ථහ ලං
යනහසඑ, ලං හගේතහ ලං ආධිඳතය ලං හ ප ලං යහේ ලංිෂගභහණඹ ලං යගේනඑ ලං

ථහ ලං යනහසඑ, ලං හගේතහඑ ලං හ ප ලං යහේ ලං තළනසත ලං හදනහසඑ, ලං
පුරුහධිඳතය ලං ඹඑඳ ජ ලංහකමගේ ලංඹන ලංයුඹ ලං අද ලංසිඹඹඑ ලං 52සත ලංන ලං

හගේතහ ලං තනවනහේ ලං අයිිකහසි ප ලං ළන ලං ථහ ලං යනහසඑ, ලං

ඳවිත්රහහේවි ලං ගේිෂආයච්චි ලං භළිකිෂඹ, ලං ශ්රිඹහිෂ ලං විහේවික්රභ ලං භළිකිෂඹ, ලං
ගීතහ ලංකුභහයසිාව ලංභළිකිෂඹ ලංරේතහ ලංනළතු ලංඡගේදඹ ලංහදගේහගේ ලංනළතු ලං
ඉගේනහ. ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං වහ ලං ෙදහ ලං ඔවුගේ ලං
ාහලෝධන ලං වළඑලවඑවභහයසත ලං හනළල්රහ, ලං ඒ ලං ාහලෝධන ලං අළි ලං

ළිබඳහන ලං ිකබිඹදී ජ ලං ඒහඑ ලං ඡගේදඹ ලං හනසදී ලං ෙබඳඹඑ ලං ගිඹහ; ලං රේතහ ලං
නළතු ලං ඡගේදඹ ලං දීහභගේ ලංළශකී ලංසිටිඹහ. ලංඇයි ලංඡගේදඹ ලං හදගේන ලංඵළරි? ලං
"හ ප ලං කුභගේත්රණඹ ලං යගේහගේ ලං ඡගේදඹ ලං ල් ලං දභගේන" ලං ිරඹරහ ලං අද ලං

ථහ ලංයනහ. ලං ලංඅළි ලංහභසඑද ලංඡගේදඹ ලංල් ලංදභගේහගේ? ලංළඩසත ලංයපු ලං
ආණ්ඩුසත ලංවළටිඹඑ, ලංඅද ලංහ ප ලංඅඹඑ ලංඕනෆ ලංවිධිඹඑ ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතු ලං
තුශ ලංඑයුතු ලංයගේන; ලංනීිකහේ ලංආධිඳතය ලං අු  ලංඑයුතු ලංයගේන ලං

අසථහ ලංදී ලංිකහඵනහ. ලං 

ෙදහ ලංෙහවභ ලංහනසහයි ලංඑයුතු ලංහශ . ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලං
අු  ලංඹ පිරසි ලංප්රලසනඹසත ලංභතු ලංව ලංවිඑ ලංඒ ලංළන ලංඅධියණහඹගේ ලංෙන ලං
න්ගේදු ලංවරිඹඑ ලංදළනහන ලංතභයි ලංඒ ලංහරහේ ලංළඩ ලංහශ . ලංනමු ජ ලංඅද ලං
ෙහවභ ලං හනසහයි. ලං අගේිකභ ලං හභසහවසත ලං දසතහ, ලං ථහනහඹයඹහ ලං

ිරඹන ලංල් ලං අළි ලං දගේහගේ ලං නළවළ, ලං ඒ ලං න්ගේදු ලං හභසසතද ලංිරඹරහ. ලං ඒ ලං
ආහයඹඑ ලං නීිකහේ ලං ආධිඳතය ලං යත ලං ව ලං යුඹයි ලං අළි ලං හ ප ලං එයුතු ලං
යගේහගේ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං භහ ලං විහල හඹගේභ ලං වගේ ලං
යගේන ලං ඕනෆ, ලං තහ ලං යගේන ලංඕනෆ ලං ඉිකවහහේ ලංහගේතහගේහම ලං

හේලඳහරන ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළිබඳඵ. ලං ඉිකවහහේ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං ඳළළික ලං හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං  ලං ළිබඳඵ ලං අඳ ලං
තහ ලං හශස ජ, ලං ඇ ජත ලං ලහඹගේභ ලං ිකහඵගේහගේ ලං ඉතහභ ලං

නහටුදහඹ ලං ත ජ ජඹසත. ලං අද ලං  ජත ජ, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං
හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංිකහඵගේහගේ ලංසිඹඹඑ ලං5.78යි; ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංතුශ ලං
ිකහඵගේහගේ ලංසිඹඹඑ ලං4.1යි; ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංආඹතන ලංතුශ ලංිකහඵගේහගේ ලං

සිඹඹඑ ලං 2.01යි. ලං  ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ඉිකවහහේ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ග ලං
අු  ලං  ජහතස ජ ලං ඳශමු ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං හගේතහ ලං
ිෂහඹෝජිතඹගේ ලං 11යි; ලං හදන ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං ිෂහඹෝජිතඹගේ ලං

13යි; ලංතුගේන ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතුශ ලංිෂහඹෝජිතඹගේ ලං12යි; ලංවතයන ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං ිෂහඹෝජිතඹගේ ලං 9යි; ලං ඳසන ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං
තුශ ලං ිෂහඹෝජිතඹගේ ලං 10යි; ලං වඹන ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං
ිෂහඹෝජිතඹගේ ලං13යි; ලං ව ජන ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතුශ ලංිෂහඹෝජිතඹගේ ලං

13යි. ලං ප්රිකලතඹසත ලං හර ලං  ජහතස ජ, ලං ෙදහ ලං ඳශමුන ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඳළළික ලංසිඹඹඑ ලං6.5 ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංඅඑන ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංන ලංහසඑ ලංසිඹඹඑ ලං5.78එ ලංඵළ ලංිකහඵනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංහභව දී ලංරු ලංභළික ලංඇභිකරු, ලං
රු ලංභගේත්රීරු ලංහඵසහවෝහදහනකු ලංතහ ලංශහ ලංහ ප ලංයහේ ලංහගේතහ ලං
ළන. ලං හ ප ලං යහේ ලං ඹ ප ලං ඹ ප ලං හේල් ලං  පඵගේධහඹගේ ලං හගේතහහම ලං
දහඹ ජ ලංප්රිකලතඹ ලංහන ලංඵරගේන. ලංඅළි ලංභහතෘ ජඹඑ ලංරු ලංයගේන ලං
ඕනෆ. ලංද ලංභසත ලංකු ලංදයහහන ලංඉරහ, ලංහභහරසඑ ලංබිව  ලංයපු ලංදරුහ ලං

හල් ලංිරරි ලංය ලංහඳසහ ලංහඳෝණඹ ලංයපු ලංඅ පභහ ලංහු හගේ ලංතභයි ලංඅඳ ලං
හ ප ලංතහ ලංයගේහගේ. ලංඒ ලංහහමභ, ලංආදයණීඹ ලංබිරි ලංහු හගේ ලංතභයි ලං
අඳ ලං තහ ලං යගේහගේ; ලං ෘව ණිඹ ලං හු හගේ ලං තභයි ලං අඳ ලං තහ ලං

යගේහගේ. ලං අඳඑ ලං ඕනෆ ලං හගේතහ ලං හ ප ලං යහේ ලං විවිධ ලං හේල් ලං ළන ලං ලං
හගථ ලං ලංතහ ලංයගේන ලංපුළුගේ, ලංඹ ප ලංඹ ප ලංන්ගේදු ලංගේන ලංපුළුගේ ලං
තළනඑ ලංහන ලංෙගේනයි. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං කුසසිඹ ලං ළන ජ ලං ිරඹගේන ලං
ඕනෆ. ලංභළිකයණඹදී ලංහ ප ලංවළහභෝභ ලංතහ ලංයගේහගේ ලංකුසසිඹ ලංළන; ලං

කුසසිහේ ලංඅඩු ලංඳහඩු ප ලංළිබඳඵ; ලංකුසසිඹඑ ලංරළහඵන ලංකුඩ පභහහම ලං
ළරිරල්ර ලංළිබඳඵ. ලංවළභ ලංඅහේසතහඹසතභ ලංභළිකයණ ලංහරහේදී ලං
ඒ ලංළන ලංතහ ලංයරහ ලංඡගේදඹ ලංගේනහ. ලංකුසසිඹ ලංහඳෝණඹ ලංයගේන ලං

පුළුගේ ලං ගේහගේ ලං හගේතහගේ ලං හ ප ලං තළගේර ලං නහඹ ජඹ ලං හන, ලං
වරිවරිඹඑ ලංහද ලංයරහ ලංඅඹ ලංළඹ ලංහල්න ලංවළදීභ ලංආදි ලංඑයුතු ලංිරරීභ ලං

භඟිගේ. ලං ඒ ලංආහයඹඑ ලං හගේතහගේහම ලං ත ජ ජඹ ලං නකහ ලං සිටුගේන ලං
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පුළුගේ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං තභයි ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං -අළි- ලං අු භනඹ ලං

යගේහගේ. ලං ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ, ලංඅළි ලංවුරු ජ ලංෙදහ ලංිරේහේ ලංඅඳ ලං
හ ප ලං දව ලං තයහ ලංළඩ ලංළිබඳහශ ලං අයිගේ ලංයගේන ලංඕනෆ ලංිරඹහයි. ලං හසතර ලං
ඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංහ ප ලංඉගේන ලංකමිෂවහඑ ලංප්රහහේීයඹ ලංලහඹගේ ලංතනතහ ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලං යගේන ලං අසථහ ලං උදහ ලං වුණහ. ලං ඒ ලං ක්රභඹ ලං තභයි ලං
ඉදිරිහේදී ජ ලංෙගේහගේ. ලංෙතහසඑ ලංඔලවඑ ලංතභ ලංතනතහ ලංහු හගේ  ලං
ිරඹගේන ලංපුළුගේ. ලංභශ ලංහදය ලංගිඹ ජ, ලංභඟුල් ලංහදය ලංගිඹ ජ, ලංහසඑවළු ලං

භඟුල් ලංහදය ලංගිඹ ජ, ලංහසතළනඑ ලංගිඹ ජ ලංතභ ලංප්රහේලහේ ලංකමිෂසුගේහම ලං
දු, ලං ළඳ, ලං හේදනහ, ලංඳුශ, ලං සුසුභ ලං වඳුනහහන ලංඑයුතු ලං යගේන ලං
පුළුගේ ලං ප්රහහේීයඹ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං ඉදිරිහේදී ලං ෙනහ. ලං ඉදිරි ලං ඳශහ ජ ලං

ඳහරන ලංභළිකයණහේදී ලංහහමභ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණහේදී ජ සිදු ලං
ගේහගේ ලංඒයි. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංඅභහතයතුභහ, ලංඔඵතුභහඑ ලංිෂඹකමත ලංහරඹ ලංඅහනයි. ලංතහ ලං

අගේ ලංයගේන. ලං 
 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமஜதரன தயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං භහ ලං විහල හඹගේ ලං ත ජ ලං
හයණඹ ජ ලංිරඹනහ. ලං උදඹ ලං ප්රබහ ජ ලං  පභගේළිර භගේත්රීතුභහ ලංනීිකඹ ලං

ළන ලංතහ ලංශහ. ලං ලංරේතහ ලංනළික ලංනීිකඹ ලංළන ලංෙහවභ ලංතහ ලංයගේන ලං
ෙඳහ. ලංඅද ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංඵරගේහගේ ලංහසහවසභ ලංවරි ලං ලංහ ප ලංඑයුතු ලං
ඩහේඳල් ලංයගේනයි. ලංහ ප ලංභළිකයණ ලං ලංල් ලංදභහගේන ලංඕනෆභ ලං

ිකහඵගේහගේ ලං ඔඵතුභගේරහඑයි. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ඔඵතුභගේරහඑ ලං තභයි ලං
භළිකයණ ලංල් ලංදභහගේන ලංඕනෆභ ලංිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලංිෂහ ලංතභයි ලංඅද ලං
වළභ ලං හහනකුභ ලං ඒ ලං වහ ලං ඳහවිච්චි ලං යගේහගේ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භභ ලං

ිරඹනහ, ලං ඔඹ ලං හභසන ලං විධිඹඑ ලං යිහරු ලං ළලව ජ, ලං හභසන ලං විධිඹඑ ලං
හඩකහ ලංනළටු ජ ලංහවස ලංහවස ලංහල්ර ප ලංෙබඳ ලංහන ලංතහහභඑයි ලංිරඹරහ ලං ලං
ඒහඵේධ ලං විඳසතඹඑ ලං  ලංහවස ලං හගේ ලං ඳවයසත ලං වගේන, ලං ෙහරස ලං
හඳසල් ලංහඳහනගේන ලංඉදිරි ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංභළිකයණහේදී ජ, ලංඳශහ ජ ලං

බහ ලං භළිකයණහේදී ජ ලං හදසහමගේ ලං හනස ලං හදසම ලං හතහරගේ ලංහදගේන ලං
අළි ලංඑයුතු ලං යනහඹ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං භතසත ලං යකමගේ ලංභහම ලංතහ ලං
අගේ ලං යනහ. ලං හඵසහවසභ ලං සතුිකයි, ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං

භගේත්රීතුභිෂ. ලං ලං 

 
[தற.த. 4.55] 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

லிந்து கரரல் ஆக்கப்தட்மடரதக்கரண றெரம 

அலுனகம் ரதறத்ல் தரடர்தரண இண்டரம் றப்தேட்டுக் 

கரண றரம் இன்மந றணம் மடததநறதந்து . அந் 

றரம் எத்றமக்கப்தட்டரலும், ரகர ெமதத் 

மரா்ல்கபறல் ததண்களுக்கரண எதுக்கலடு தரடர்தரண 

றரம் தொன்தணடுக்கப்தட்டிதப்தது மற்கத்க்க எத 

றடரகும். ஆணரல், லிந்து கரரல் ஆக்கப்தட்மடரர் 

தரடர்தரண றடம் தரடர்ந்தும் தறன்ள்பப்தட்டுக்தகரண்டு 

தெல்து அல்னது கணறப்தரற்த கறடப்தறமன றடப்தடுது 

ன்தது து க்கபரல் றக தொக்கறரண தறச்ெறமணரகப் 

தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இன்த கறட்டத்ட்ட ஆத ரங்கமபக் 

கடந்தும்கூட, கறபறதரச்ெறறலும் வுணறரறலும் தொல்மனத் 

லறலும் றதமகரமனறலும் தங்மகறறலும் அந் 

க்கள் ங்கள் உநவுகபரண கரரல் ஆக்கப்தட்ட 

ங்களுமட தறள்மபகள், கன்ரர் தரர்கள்; க்கு 

லற கறமடக்கும் ன்ந அடிப்தமடறமன அர்கமபத் மடி , 

மதரரட்டங்கமப தொன்தணடுத்து தகறன்நரர்கள்.  

இந் றமனமறமன அண்மறல் தஜணலரறலுள்ப 

க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் மதம அர்றன்மதரது 

ணற உரறமகள் ஆமரபர் அல்-யளமென் அர்கள் 

இனங்மகறன் டடிக்மககள் தரடர்தறல் ணது 

அறதப்றம தபறறட்டிதந்ரர். அண்மக் கரனங்கபறல் 

லிந்து கரரல் ஆக்கப்தட்மடரர் தரடர்தறல் இனங் 

மகறன் ஜணரறதற மத்றரறதரன ெறநறமெண அர்களும் 

தறர் றல் றக்கறெறங்க அர்களும் தொன்மத் 

றதக்கறன்ந கதத்துக்கள் அந் க்கமபத் றதப்றப் 

தடுத்றல்மன. அது தரடர்தறல் எத லற றெரம ற்தம் 

ததரதப்தைக்கூநலுக்குச் ெரறரணதரத தரமம இந் 

அெரங்கம் இன்ணதொம் றநந்துறடறல்மன ன்தமத்ரன் 

இந்க் கதத்துகள் டுத்துக்கரட்டுகறன்நண. இவ்ரநரண எத 

சூலில்ரன் அந் க்கள் ததறல் மதரரட்டம் 

டத்றக்தகரண்டு இதக்கறன்நரர்கள். அர்களுமட 

றமனமகள் றக மரெரகறக் தகரண்டிதக்கறன்நண. 

ற்தகணம, அவ்ரநரண மதரரட்டங்கபறல் ஈடுதட்ட 

ரய்ரரறல் ரன்கு மதரா் இதும மடந்தும் 

இதக்கறநரர்கள். அர்கள் தரடர்ந்து தறலிலும் 

மறலும் கக் தகரட்டில்கபறலும் இதந்ன் கரரக 

மரய்ரய்ப்தட்ட றமனறல் றக்க மண்டி றமனம 

ற்தட்டது.  

இந் றமனமகமபதல்னரம் கடந்து, இன்மந 

சூலில் றக தொக்கற றரப் ததரதபரக, மடததந 

றதக்கறன்ந ரகர ெமதத் மரா்லில் ததண்களுக்கு 30 

ெவீ எதுக்கலடு ங்கப்தடுமண்டுதண மகரரறக்மக 

தொன்மக்கப்தட்டிதக்கறநது. இது  ல்னதரத றடம். 

ங்களுமட கட்ெறரணது, இறல் 50 வீரண எதுக்கலடுகள் 

ததண்களுக்கு ங்கப்தட மண்டும் ண லண்ட கரனரகம 

மகரரறதகறன்நது. இனங்மக னரற்நறன் தல்மத 

கரனகட்டங்கபறலும் ஆண் ர்க்கத்மச் மெரா்ந்ர்கள்ரன் 

அெறலுக்கு உரறத்துமடர்கள் ன்ந றமனம 

இதந்துந்றதக்கறநது ன்தது உங்களுக்குத் தரறத்ம். 

கறர்கரத்றல் ணம்மதரற ன்ந அகற தகரல்னப்தட்டரர்; 

ரழ்ப்தரத்றமன கறரறரந்ற ன்ந ரற தகரல்னப் 

தட்டரர். இவ்ரத தன ததண்கள் இந் ண்றமன 

தகரல்னப்தட்டிதக்கறநரர்கள். அப்ததரளதல்னரம் இந் 

ரட்டிமன ததண்கள்ரன் ஆட்ெறத் மனர்கபரக இதந்ற 

தக்கறநரர்கள். கறர்கரத்து அகற ணம்மதரற தகரல்னப் 

தட்டததரளது ஸ்ரீரமர தண்டரரக்க அர்கள் இந் 

ரட்டின் தறரக இதந்ரர். அமமதரன, கறரறரந்ற 

அர்கள் றகக் தகரடுமரகக் தகரல்னப்தட்டததரளது, 

ெந்றரறகர தண்டரரக்க குரதுங்க அர்கள் இந் 

ரட்டின் ஜணரறதறரக இதந்ரர். இர்கள் ரட்டின் 

மனர்கபரக இதந் கரனங்கபறல்ரன் இந் ண்றல் 

ததண்கள் லரண ன்தொமநகளும் றகக் தகரடூரண 

தகரமனகளும் மடததற்நறதக்கறன்நண. இற்மநதல்னரம் 

கடந்தும்கூட, இந்ப் தரரளுன்நத்றல் ததண்கபறன் 

தறறறறத்துத்ம அறகரறப்தற்குச் ெரறரணதரத ரற்நம் 

தகரண்டுப்தடறல்மன.  

இன்மந றணம் தகரண்டுப்தட்டிதகறன்ந ரகர 

ெமதத் மர்ல்கள் றதத்ச் ெட்டதோனம் தரடர்தறல், 

ததண்கபறன் தறறறறத்துத்துக்கரக 50 ெவீ எதுக்கலட்மட 

ங்கமண்டும் ன்ந றமனப்தரட்டில், ங்களுமட கட்ெற 

தபறரக இதக்கறநது. ததண்கள் இந்ப் தரரளுன்நத்றல் 

ங்களுக்குரற ணறத்துரண உரறமமக் தகரண்டிதக்க 
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ඳහගලිහ පගේතු 

மண்டும் ன்தம ரங்கள் ப்ததரளதும் குநறப்தறடுகறமநரம். 

இனங்மகறன் ெணத்தரமகறல் 47 வீம் ஆண்கபரகவும் 53 

வீம் ததண்கபரகவும் இதக்கறன்நததரளது, தரரளுன் 

நத்றல் ட்டும் அர்களுமட ண்றக்மக றகறகச் 

தெரற்தரகக் கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், இந் ரட்டில் 

தல்மததட்ட றர்ரகத் துமநகபறல் அர்களுமட தறகள் 

மமனரங்கறறதப்தம ரங்கள் அரணறக்க தொடிகறநது. 

அர்கள் ங்கமப அெறல் ரலறரக தொன்ணறமனப் 

தடுத்துறல் க்கம் கரட்டுகறநரர்கள். கரம், இந் 

ரட்டில் அெறல் ன்தது எத றத்றரெரண துமநரகப்  

தரர்க்கப்தடுமரகும். ஆணரல், அமணச் ெட்டதர்ரக 

இவ்ரத மகரட்டர அடிப்தமடறமன தகரண்டுதது 

றகறக மற்கத்க்கது. தொக்கறரக உள்ளூரட்ெற 

ன்நங்கபறல், ரகர ெமதகபறல், அமமதரன தரரளுன் 

நத்றமன ததண்களுமட தங்கு 50 ெவீரக தகரண்டு 

ப்தட மண்டும். அற்குரற ஆம்தப்தடிரக இன்மந 

ரபறமன அர்களுக்கு 30 ெவீம் எதுக்கப் தட்டிதப்தம 

ரங்கள் மற்கறமநரம்.  

அமமம், இவ்ரநரக மரா்ல் தொமநமகள் 

ரற்நப்தடுகறன்நததரளது மனகத்றமன ரளகறன்ந 

றர்களுமட றகறரெரத்துக்கும் ண்றக்மகக்கும் 

ற்நமகறல் அர்களுமட தறறறறத்துத்ம 

அறகரறப்தற்கரண உத்ரதொம் ங்கப்தட மண்டும். 

அமமதரன, ரடு தரவும் தெநறந்து ரளகறன்ந றழ் மதசும் 

தொஸ்லிம் க்கபறன் தறறறறத்துதொம் அறகரறக்கப்தட 

மண்டும். அந்மகறல் ரட்டுக்கு அர்கள் ஆற்தகறன்ந 

தங்கு தரடர்தறல் ெரறரண ெந்ர்ப்தம் ங்கப்தட மண்டும். 

இல்னரதுமதரணரல், இந் ரட்டிமன  ரளகறன்ந மனத் 

றர், தொஸ்லிம்கள், டக்கு, கறக்மகப் தர்வீகரகக்தகரண்ட 

றர்கள் மதரன்ந ெறததரன்மத் மெற இணத்ர்கபறன் 

றர்கரனம் இந் மரா்ல் தொமநமறணரல் தரறப்தமடக் 

கூடும். அந் மகறனரண ெறன டடிக்மககமப  ங்கபரல் 

அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. ஆகம, இந் 

றடங்கமபக் கதத்றற்தகரண்டு, அந் க்களுமட 

ண்ங்கமபத்ம் றதப்தத்மத்ம் தறறதலிக்கறன்ந எத 

ஜணரகத் மரா்ல் தொமநமக்குள் ல்மனரமத்ம் உள் 

ரங்க மண்டுதன்த ரங்கள் குநறப்தறடுகறன்மநரம்.  

தல்மததட்ட கரனங்கபறல் மரா்ல்கள்ரன் க்களுக்கு 

தொன்தரறம தகரடுத்து அர்களுமட ரழ்க்மகறல் 

ரற்நங்கமபக் தகரண்டுந்ண. இனங்மகறல் இன்நற 

தக்கறன்ந மரா்ல் தொமநமரணது, ணறதர்கள் ங்களுமட 

தெல்ரக்மக மம்தடுத்றக்தகரள்பக்கூடி அடிப்தமடறமன 

கரப்தடுகறன்நது. ததலிர ரட்டத்றமனர அல்னது 

கண்டி ரட்டத்றமனர ரளகறன்ந றர்களுக்கு இந்ப் 

தறறறறத்தும் தரடர்தறல் ன்ண  உத்ரம் ங்கப்தட 

இதக்கறநது? இந்த் மர்ல் தொமநமறதெடரக ரமப 

அர்களுமட தறறறறகபறன் தெல்ரக்கு வ்ரத 

இதக்கும்? இன்தம்கூட தன இடங்கபறமன அந் க்களுக்கரண 

கறர அலுனர் தறரறவுகள் தறரறக்கப்தடரல் அல்னது எத 

ட்டரத்றற்குள் மண்டி க்கமப அர்கள் என்நரக 

இமந்துறடுரர்கள் ன்ந கரத்றணரல்  தல்மததட்ட 

ட்டரங்களுக்குள் தறரறத்து, அங்கு க்கூடி றழ்ப் 

தறறறறத்துத்மக் குமநத்றதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரநரண 

எத சூமன அங்கு கரப்தடுகறன்நது; இது ரர்த்ரணது. 

அமமதரனத்ரன், ெரர ட்டர தொமநறமன இர்கள் 

இந்ப் தரறப்மதச் ெந்றக்கறன்நததரளது, இமண இன்தம் 

தகரஞ்ெம் தததப்தறத்து, ரகர ெமதகளுக்கரண குநறத் 

மர்ல் தொமநமக் தகரண்டு தகறன்நததரளது, அங்மக 

றழ்ப் தறறறறத்துரணது அல்னது அர்களுமட 

உரறமகளுக் கரகக் குல் தகரடுக்கக்கூடிர்கள் 

இல்னரமன மதரகக்கூடி றமனம ற்தடும். 

கடந் 200 ஆண்டுகளுக்கு மனரக வீடுகள் இல்னரல், 

உரற ரறடங்கள் இல்னரல் இதந் அந் க்களுக்கு , 

அண்ம கரனங்கபறல்ரன் அர்கபது தறறறறத்துத்றன் 

தொன்மணற்நங்கள் கரரக, அர்களுமட மதரரட்டங்கள் 

கரரக ள 'மதர்ச்' கரறகள் ங்கப்தட்டு, 

அர்களுக்கரண வீட்டுத்றட்டங்கள்கூட இடம்தததகறன்நண. 

அமச்ெர்கபரண மணர கமென், றகரம்தம், 

இரரகறதஷ்ன் இன்தம் அர்கமபரடு இதக்கறன்ந றழ் 

தொற்மதரக்குக் கூட்டறமச் மெர்ந்ர்களுமட தொற்ெற 

கரரகவும் அங்கறதக்கறன்ந மண தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்களுமட தொற்ெற கரரகவும் அர்களுக்கு 

இந் ன்ம கறமடத்றதக்கறன்நது. ஆணரல், அங்மக 

தறறறறத்தும் இல்னரற்மதரணரல், அந் க்களுமட 

குல் இல்னரற்மதரணரல், ரமப அந் க்கள் கடும் 

தரறப்மதச் ெந்றக்கக்கூடி எத றமனம தம். 

அர்களுக்கு அந்ப் தரறப்தை ற்தடக்கூடரது. இந் 

ண்றமன 1948கபறல் எத ததரற நறமக்கப்தட்டு, அந் 

க்களுமட ரக்குரறம தநறக்கப்தட்டு, அதெடரக, இந் 

ண்றமன உமத் த்மணமர தரறனரபர்கள் ரடு 

கடத்ப் தட்டரர்கள். அமரறரறரண எத துன்தகரண 

றமனம இந்த் மர்ல் தொமநமம ரற்ததெடரகவும் 

ற்தடக்கூடரது ன்ததுரன் ங்களுமட றரண 

மண்டுமகரபரக இதக்கறன்நது.  

1977 ம தரகுறரரற தொமநறனரண மர்ல் தொமநம 

இதந்து. அப்ததரளது எத தரகுறக்கு இதக்கறன்ந 

தரரளுன்ந உதப்தறணர் அல்னது அந்த் தரகுறமரடு 

இதக்கறன்ந ட்டரங்கமப அடிப்தமடரகக்தகரண்ட கறர 

ெமதகமபப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந தறறறறகள் அந்ப் 

தகுறகபறமன ங்களுமட அதறறதத்ற டடிக்மககபறல் 

கூடி கணத்மச் தெலுத்றணரர்கள். ங்களுமட ட் 

டரங்கமப, தரகுறகமப அதறறதத்ற தெய்றல் அர் 

களுக்குப் தததம்தங்கு இதந்து. கரம், அர்கள் எத 

ட்டரத்துக்குள்மப, தரகுறக்குள்மப ங்களுமட மமன 

கமபச் தெய்மண்டிரக இதந்மரன். ஆணரல், 

றகறரெர தொமநமறல் எத தந் தறமெத் றற்குள் 

அர்கள் தகரண்டுப்தடுணரல், அப்தறமெம் தொளதும் 

அர்கள் தறரற்ந மண்டும். உரரக, ன்ணற 

மர்ல் ரட்டம் ன்த தெரன்ணரல், மனன்ணரரறல் 

இதந்து தகரக்கறபரய் தகரக்குத்தரடுரய் மக்கும் 

அரது ன்ணரர், வுணறர, தொல்மனத்லவு மதரன்ந தோன்த 

ரட்டங்கமப உள்படக்கற எத ததரற, லண்ட தறமெம் 

தொளதும் எத தறறறற தறரற்ந மண்டி றமனறல் 

இதக்கறன்நரர். இணரல் அந் க்களுக்கரண தறமச் 

ெரறரண தொமநறல் அர்கபரல் ங்க தொடிரல் 

இதக்கறன்நது. அணரல்ரன் தரகுறரரற தொமந ன்தம 

ரங்கள் மற்கறன்மநரம். அது றகறக தொக்கறரணது.  

அந் மகறல், தரகுறரரற தொமநறலிதந்தும் றகறரெர 

தொமநறலிதந்தும் தறறறறகள் தரறவு தெய்ப்தடு 

கறன்நமதரது, ங்கமபரடு இமந்றதக்கறன்ந மண றழ்ச் 

ெமகரர்கள் ற்தம் றழ் மதசும் க்களுமட உரறமகள்  

தரறக்கப்தடர மகறமன அது அம மண்டும் ன்தம 

லித்தத்ற, ன்தமட உமம றமநவுதெய்கறன்மநன்.   
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[රු ලංෙස. ලංශ්රීතයගේ ලංභවතහ] 
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශක ලංඑ, රු ලංඩිරහගේ ලංහඳහගයහ ලංයහතය ලංඇභිකතුභහ. 

 
 

[අ.බහ. ලං5.05] 

 
ගු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ (මශළමළර්ග රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர - தடுஞ்ெரமனகள் 

இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ, අද ලංදිනඹ ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඅළි ලං

සිඹලුහදනහඑභ ලං ඉතහභ ලං ළද ජ ලං දසත ලං ිරඹරහ ලං භභ ලං ව තනහ. ලං

හභසද, හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං බහ ලං ළහේ ලං හදඳළ ජහ ජභ ලං සිටින ලං

භගේත්රීරුගේහගේ ලං සිඹඹඑ ලං අනූනඹසත ලං විතයභ ලං ඳසුගිඹ ලං

තනහධිඳිකයණහේදී ලංිෂහඹෝතනඹ ලංහශ , ෙසතහෝ ලංභහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං

ශ ලං භව ගේද ලං යහතඳසත ලං භළිකතුභහහම ලං තනහධිඳික ලං භළිකයණ ලං

හේදිහ. ලං ෙහවභ ලං නළ ජන ප ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං භළිකතුභහහම ලං

තනහධිඳික ලං භළිකයණ ලං  ලංහේදිහ. ලං ඒ ලං හදහදනහඑභ ලං ඡගේදඹ ලං දුගේ ලං

තනතහ ලං රසත ලං 119සත ලං හනහ. ලං රසත ලං 119සත ලං ඡගේදඹ ලං රඵහ ලං දුගේ ලං

ඔවුගේ ලං හදහදනහහම ලං භළිකයණ ලං ප්රහලන ලං හදහසතභ ලං ිකබුණහ, 

ගතභහන ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං -භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ- ලං අයිගේ ලං යරහ ලං

හසේඨහ ලංක්රභඹ ලංව ත ලංකමශ්ර ලංභළිකයණ ලංක්රභඹසත ලංවඳුගේහ ලංහදනහ ලං

ිරඹන ලං හයණඹ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අද ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං සිටින ලං

සිඹලුහදනහඑභ ලං තුටු ලං හගේන ලංපුළුගේ, තනහධිඳිකයණඹඑ ලංඡගේදඹ ලං

දුගේ ලංරසත ලං119සත ලංන ලංතනතහහම ලංඉල්ලීභ ලංඉසඑ ලංයගේන ලංඅළි ලංමුර ලං

පුයනහ ලංිරඹන ලංහයණඹ ලං පඵගේධ. ලං 

හදළිෂ ලං හයණඹ,  දවන ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං

ා ලංහලෝධනඹ ලං පභත ලංයන ලංහේරහහේ ලංඅිකරු ලංතනහධිඳිකතුභහ ලංශ්රී ලං

රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං අඳඑ ලං හඳසහයසගේදුසත ලං දුගේනහ, විසින ලං

ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හනළල්රහ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං

භළිකයණඹ ලං හනස ලං යරහ ලං තභයි ලං ඡගේදඹ ලං ඳ ජගේහගේ ලං ිරඹරහ. ලං

වළඵළයි, ඒ ලං යගේන ලං වුහණ් ලං නළවළ. ලං ෙභ ලං හඳසහයසගේදු ලං ළඩුහ. ලං

වළඵළයි, අද ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං අඳඑ ලං ගේහතෝ ලං හගේන ලං

පුළුගේ, ෙභ ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනහඹගේ ලං සිදු ලං

ිරරීභඑ ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංන ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලංිරරීභ ලංසිදු ලං

යරහ, ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඡගේදඹ ලං ඳ ජගේන ලං අළි ලං න්ගේදු ලං ය ලං ිකබීභ ලං

ළන. ලං  ලං ඒ ලං හහමභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේදඹ ජ ලං අළි ලං ඳ ජනහ. ලං හවඑ ලං

දිනහේ ලංඉදිරිඳ ජ ලංන ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලං ලංභණ්ඩරහේ ලංහභහවයු ප ලං

කමටු ලංඅතුරු ලංහගතහඑ ලංහඳය ලංෙගේනහ ලංව ලංහඳය ලංහගතහහේ ජ ලංභනහඳ ලං

ඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලංකමශ්ර ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලංළන ලංවගේ ලංහනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලං

අළි ලං වළභ ලං දහභ ලං ඉල්රපු ලං විධිඹඑ, ඒ ලං හහමභ ලං හ ප ලං  ලංයහේ ලං තනතහ ජ ලං

ඉල්රපු ලංවිධිඹඑ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං ලංඡගේදහේදී ජ ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹඑ ලංඅළි ලං

නළන්හ ප ලංරකුණ ලංිකඹනහ ලංිරඹරහ ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතහේ ලංඅඳඑ ලං

ගේහතෝ ලංහගේන ලංපුළුගේ. ලං 

ඊශකඑ, ඒහඵේධ ලංවිඳසතහේ ලංසිටින ලංඅහේ ලංආදයණීඹ ලංකමත්රඹගේ ලං-

රු ලංභගේත්රීතුභගේරහ- ලංතගඹසත ලංභතු ලංයනහ. ලං "ආදයණීඹ" ලංිරඹරහ ලං

ිරේහඑ ලං භහහගේන. ලං හභසද,  ඒ ලං හසල්රගේ ලං දළගේ ලං භඑ ලං ආදයඹසත ලං

නළික ලංිෂහ. ලංඔවුගේ ලංතගඹසත ලංභතු ලංයනහ, - 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
අළි ලංආදහයයි. 

ගු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததமர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Thank you. ඔඵතුභහ ලං වරි. ලං භභ ලං ඒ ලං ිරේහේ, ඉසයවහ ලං ව එපු ලං

හන ලං හහනකුඑ. ලං ෙතුභහ ලං ගිඹහ. ලං ඒහඵේධ ලං විඳසතහේ ලං රු ලං
භගේත්රීතුභගේරහ ලං තගඹසත ලංභතු ලංයනහ, භනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංඉ ජ ලං

යනහ ලංිරඹන ලං slogan ෙ ලංහඳගේහ ලංහ ප ලංයගේහගේ ලංභළිකයණඹ ලං

ල් ලං දළමීභයි ලං ිරඹරහ. වළඵළයි, ෙහවභ ලං න ප ලං අහනසත ලං ඳළ ජතඑ ලං අඳඑ ලං

හභහවභ ලං ිරඹගේන ලං පුළුගේ. භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං ව ත ලං

භළිකයණඹ ලං ඳ ජගේන ලං ඹගේහගේ ලං ඳශහ ජ ලං තුන. භනහඳ ලං ඡගේද ලං

ක්රභඹ ලංනළික ලංරාහහේභ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජගේන ලං
ිෂඹකමතයි, තනහරි ලං භහහේ. භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං නළතු ලං තනහරි ලං

භහහේ ලං රාහහේභ ලං ඡගේදඹසත ලං ඳ ජනහ. යහේභ ලං තනතහඑ ලං

පුළුගේ,  -ආණ්ඩුඑ ලං ඳසත ලං හවෝ ලං ආණ්ඩුඑ ලං විරුේධ - තභගේ ලං

ළභළික ලංහේලඳහරන ලංඳසතඹඑ ලංතභගේහම ලංඡගේදඹ ලංප්රහල ලංයගේන. 

ෙභ ලංභළිකයණඹ ලංතනහරි ලංභහහේ ලංඳළළ ජවීභඑ ලංඅදවස ලංය ලංිකබිඹදී, 

භනහඳ ලං ඡගේද ලංක්රභහේභ ලංෙල්ලිරහ ලංඉඳිකමගේ ලංඳශහ ජ ලංතුන ලංඡගේදඹසත ලං
ළන ලං විතයසත ලං ථහ ලං යගේහගේ ලං ඇයි? ෙහවභ ලං න ප ලං අඳඑ ජ ලංඅහනසත ලං

ඳළ ජතඑ ලංතගඹසත ලංහසඩනගේන ලංපුළුගේ, "භනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹඑ ලං

විරුේධයි" ිරඹකමගේ, ඳශහ ජ ලං බහ ලං තුන ලං දිවහ ලංඵරහහන, නළත ලංයසත ලං

භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹඑ ලං ිකහඵන ලං ෆදයභඑ ලං තභයි ලං ඒ ලං අඹ ලං ෆ ලං

වගේහගේ ලං ිරඹහ. යහේභ ලං ඡගේදඹසත ලං ෙනහ, තනහරි ලං භහහේ. ෙව දී ලං

මුළු ලංයහේභ ලංතනතහ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංහු හගේ ලංඡගේද ලං
භධයසථහනරඑ ලං ගිව ල්රහ ලං හසේඨහ ලං ක්රභඹඑ ලං අු  ලං හ ප ලං යහේ ලං

තභගේ ලං ළභළික ලං හේලඳහරන ලං ඳසතඹඑ ලං ඡගේදඹ ලං හදනහ. මුළු ලං

යහේභ ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළතු ලංඡගේදඹසත ලංඳහවිච්චි ලංයනහ. අළි ලං

භහගතු ලං භහහේදී ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං නළතු ලං ඳශහ ජ ලං බහර ජ ලං

භළිකයණඹසත ලං ඳ ජමු. ෙතහසඑ ලං වරි. ඳශහ ජ ලං බහ ලං තුන ලං

ඡගේදඹ ලං හු හගේ ලං ෆ ලං වනහ. භවය ලං අඹ ලං ෆ ලං වගේහගේ ලං

අාභයි. වළඵළයි,  ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං හනසන ලං

භගේත්රීරුු  ජ ලංඒහඵේධ ලංවිඳසතහේ ලංසිටිනහ. ඔවුගේ ලංභනහඳ ලංඡගේද ලං

ක්රභඹඑ ලං ෆදයයි. ඇයි? ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳහසතෂිඹගේ ලං ශකඑ ලං

ගිව ල්රහ ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳහසතෂිඹගේහම ලංභනහඳ ලංඅයහන ලංතභයි ලං

ඒ ලංඅඹ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංෙගේහගේ. භනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංආහේ ලංනළ ජන ප, 

ඒ ලංඅඹඑ ලංඅඵ ලංයණයි.  

ඒ ලං ිෂහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලංිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං භගේත්රීරු ලං හනසහයි, ශ්රී ලං

රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං හනසන, ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං

ඡගේදලිගේ ලංභනහඳ ලං ඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හ ජරී ලං ඳ ජ ලං

හරහ ලං ළඩ ලං  ජත ලං අඹ, ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං අහේ ලං

ඳහසතෂිඹගේහම ලං ඡගේදලිගේ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භගේත්රීරු ලං හරහ ලං ශ්රී ලං
රාහ ලංිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං අහේසතඹගේ ලංහදය ලං ඹපු ලං අඹ ලං භනහඳ ලං

ඡගේද ලංක්රභඹඑ ලංෆදයයි;  ආයි. ලංඒ ලංහසල්රගේ ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹඑ ලං

ආයි. ලංවළඵළයි, හසේඨහ ලංක්රභඹඑ ලංබඹයි. ලංඒ ලංිෂහ ලං තභයි ලං"ආයි-

බඹයි" ලංහම ලංහඳගේගේහගේ. ලංඒ ලංිෂහ ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතහේ ලංඅළි ලං

විතයසත ලං හනසහයි, හ ප ලං හරහහේ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලංනළික ලංඅළි ලං

සිඹලු ලං හදනහභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹමු. ලං අද ලං හගේතහ ලං
ිෂහඹෝතනඹ ලංසිඹඹඑ ලං25සත ලංදසතහ ලංළඩි ලංහරහ ලංිකහඵනහ. 

 භභ ලංදගේනහ, හ ප ලංරු ලංබහහේ ලංඉගේන ලංවුරු ලංඅභළික ලංවුණ ජ ලං
රු ලං හහවබඳඹ ලං යඹුසතළල්ර ලං භගේත්රීතුභහ, රු ලං භව ගේදහනගේද ලං

අලු ජභහම ලංභගේත්රීතුභහ, රු ලංහරසවහගේ ලං ය ජ ජහ ජ ලංභගේත්රීතුභහ, භහ ලං

කමත්ර ලංදිළු ප ලංඅමුණුභ ලංභගේත්රීතුභහ ලංව ලංවිභල් ලංවීයාල ලංභගේත්රීතුභහ ලංළිෂ ලං
උදවිඹ ලං න ප ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං හනහ ජ ලං ෙසතභ ලං

අිෂහගහඹගේභ ලංහ ප ලංාහලෝධනඹඑ ලංළභළික ලංන ලංඵ. ලං රු ලංඩරස ලං
අරවේහඳරුභ ලංභගේත්රීතුභහ ලංව ලංරු ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලංභගේත්රීතුභහ ලං
න ප ලං හ පඑ ලං ඳසත ලං හනසවීභ ලං ළන ලං භභ ලං පුදුභ ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං

වළඵළයි, භභ ලං ලිගේ ලං ිරඹපු ලං අඹ ලං න ප ලං හ ප ලං ඡගේද ලං ක්රභඹඑ ලං ඳසත ලං

හනහභයි. ලංරු ලංනහභල් ලංයහතඳසත ලංභගේත්රීතුභහ ලංඅහන ලංථහ ලංසිදු ලං
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ඳහගලිහ පගේතු 

ිරරීභඑ ලං ිෂඹකමතයි. ලං ෙතුභහ ලං හ පඑ ලං අ ජ ලං හදභ ලං උසගේන ලං ඉඩ ලං
ිකහඵනහභයි. ලං හභසද ලං හව තු, ඒ ලං අඹ ලං වළභදහභ ලං හඳනී ලං ව ටිහේ ලං

ඳශහ ජ ලං බහහේ ජ, ඳහගලිහ පගේතුහේ ජ ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං

යගේන ලංඕනෆ ලංිරඹන ලංභතහේයි. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ, හ ප ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලං

යරහ ලං අළි ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධන ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලංවයවහ ලංෙදහ ලංඵරහහඳසහයස ජතු ලංහච්  ලංඒ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලං
ඳශහ ජ ලංඳහරන ලංආඹතන ලංතුශ, ඳශහ ජ ලංබහ ලංතුශ ලංව ලංඳහගලිහ පගේතු ලං

තුශ ලං හමගේන ලං  ලංඅළි ලං දළගේ ලංඑයුතු ලංයනහ. ලං අළි ලංඡගේද ලංල් ලං දහගේන ලං
ඹනහ ලං ිරඹරහ ලං ඹ පිරසි ලං හහනසතඑ ලං බඹසත ලං ිකහඵනහ ලං න ප, රු ලං

අු ය ලංකුභහය ලංදිහනහඹ ලංභගේත්රීතුභහ ලංහනහපු ලංහඹෝතනහහගේ ලංඒ ලංබඹ ලං

නළික ලංහනහ. ලං 

2018 තනහරි ලං භහඹ ලං අගේ ලං හගේන ලං ඉසහල්රහ ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංිකඹනහ ලංිරඹරහ ලංෙතුභහ ලංඳළවළදිලිභ ලංප්රහලඹසත ලං

 ජතහ, විකඹසත ලං ජතහ. ලංභහ ලං6සත ලංත ලංන ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංදළගේ ලං

භහ ලං 4එ ලං හනහහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භහගතු ලං භහඹඑ ලං හඳය ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භළිකයණ ලං ිකහඵනහ ලං ිරඹන ලං හයණඹ ලං අභළිකතුභහහගේ ලං ප්රහල ලං

වුණහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං ඊශක ලං අවුරුේහේ ලං තනහරි ලං භහඹ ලං ඉය ලං හගේන ලං
ඉසහල්රහ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං නළික ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඡගේදඹ ලං
ිකඹනහ. ලංඊශක ලංඅවුරුේහේ ලංභහගතු ලංඉය ලංහගේන ලංඉසහල්රහ ලංඅඩුභ ලං

තයකමගේ ලං හ ප ලං ඳශහ ජ ලංතුහගේ ජ ලංභනහඳ ලං ඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලං භළිකයණඹ ලං ිකඹනහ. ලං ඊශකඑ ලං ෙන ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං
සිඹල්රභ ජ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං නළික ලං ඳ ජනහ. ලං හ ප ලං හගේ ලං

අඳඑ ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං අු , ඊශකඑ ලං ෙන ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ජ ලං

භනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලංභව ලංභළිකයණඹසත ලංහනහ. ලං 

රු ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභහ ලං -රු ලං භව ගේද ලං යහතඳසත ලං

භළිකතුභහඑ ජ ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංනහඹ ජඹ ලංහදගේනහ ලංව ලංඒහඵේධ ලං
විඳසතහේ ලං ලංනහඹතුභහ- ලංඅද ලංහ ප ලං පඵගේධහඹගේ ලංගේහතෝ ලංහයි. ලං
හභසද, ෙතුභහ ලං තභයි ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං නළික ලං හසේඨහ ලං

ක්රභඹඑ ලං මුර ලං ළිරීහ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණ ලං හසකමටිහේ ලං
බහඳිකතුභහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අද ලං ෙතුභහ ලං හශ්ර සඨහධියණ ලං නඩු ලං න්ගේදුහේ ලං
ෙල්ලුණ ජ, ෙතුභහහම ලං වදතඑ ලං තේටු ලං යරහ ලං ඇලවහස ජ ලං ිරඹයි, 

"අහගේ..! ලං භභ ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං හච්  ලං හේ ලං හගේද ලං  පමුිකහදී ලං

ආණ්ඩුහගේ ලං හ ප ලං හගේහගේ." ලං ිරඹරහ. ලං හ ප ලං යගේහගේ ලං වුද, 

හමගේහගේ ලං හභසන ලං  පමුිකහදහඹගේද, හමගේහගේ ලං නභත්රීඳහර ලං

සිරිහ න ලං භළිකතුභහ ලං ව ලං අභළික ලං යිෂල් ලං වික්රභසිාව ලං භළිකතුභහහම ලං
 පමුිකහදී ලං ආණ්ඩුහගේද, වුද ලං හමගේහගේ ලං ිරඹන ලං හයණඹ ලං

හනසහයි ලංළද ජ. ලං 

හ ප ලංයහේ ලංතනතහ ලංරසත ලං119සත ලංඳසු ලංගිඹ ලංතනහධිඳිකයණහේදී ලං
ප්රධහන ලං අහේසතඹගේ ලං හදහදනහඑ ලං ඡගේදඹ ලං දීරහ ලං ිරේහේ, "භනහඳ ලං

ඡගේද ලංක්රභඹ ලංෙඳහ." ලංිරඹරහයි. ලංඒ ලංිෂහ ලංඅළි ලංහ ප ලංයගේහගේ ලංනභත්රීඳහර ලං
සිරිහ න ලං භළිකතුභහඑ ජ, භව ගේද ලං යහතඳසත ලං භළිකතුභහඑ ජ ලං ඡගේදඹ ලං

දුගේන ලං සිඹලුභ ලං තනතහහම ලං ඒ ලං ඉල්ලීභ ලං ඉසඑ ලංිරරීභ ලං වහ ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ජ ලංඒ ලංවිධිඹඑභ ලංහනස ලංිරරීභයි. ලංඅළි ලංතනතහ ලංිරඹන ලං
හේ ලංඅවනහ ලංන ප, තනතහ ලංභතඹඑ ලංගේ ලංහදනහ ලංන ප ලංහ ප ලංහරහහේ ලං

ශ ලං යුතු ලං ගේහගේ ලං හන ජ ලං සිඹලුභ ලං ඳටු ලං හේලඳහරන ලං ඳයභහගථ ලං

ඳළ ජතඑ ලංදහරහ ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලං
හටු පඳතඑ ලංවහඹ ලංහදන ලංෙයි. ලංඅළි ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං
(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳහ ජ ලංිකහඵන ලංඅඩු ලංඳහඩු ප ලංථහ ලංයමු. ලං
සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං හසකමගේ ලං බහඑ ලං ගිව ල්රහ ලං අළි ලංරුණු ලංඉදිරිඳ ජ ලං

යමු. ලං ෙහවභ ලං යරහ ලං අඳඑ ලං හවස ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං වදහ ලං මු. ලං
හභසද, ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං තුශ ලං සතහ ත්ර ලං ිෂරධහරිගේහම ලං

ප්රලසනඹ ලංඅඳඑ ලංවිහගේන ලංපුළුගේ ලංවුණහ ලංහහමභ ලංෆභ ලංඡගේදඹඑභ ලං

ටිනහභසත ලං හදගේනහ ලංව ලං ඡගේද ලංක්රභඹසත ලංිෂගභහණඹ ලං වුණහ ලංිරඹරහ ලං

භභ ලංව තනහ. ලංෙළිෂ ලංතළනඑ ලංඅළි ලංභගේ ලංයමු. ලංඒයි ලංභළිකයණ ලං
ක්රභඹසත ලං ස ලංිරරීහ පදී ලං ශ ලං යුතු ලං ගේහගේ. ලං ෙහවභ ලංනළික ලං ෙ ලං
ඳසතඹඑ, ෙ ලං ණ්ඩහඹභඑ ලං තඹග්රවණඹ ලං ඉරසත ලං යහන ලං

හනසහයි ලංභළිකයණ ලංක්රභ ලංඅළි ලංහදහ ලංත ලංයුතු ලංගේහගේ. ලං 

අහන ලංලහඹගේ, භහ ලංහ ප ලංළන ජ ලංවගේ ලංයගේන ලංඕනෆ. ලංහ ප ලං

භළිකයණ ලං ක්රභ ලං ළිබඳඵ ලං විහදහේදී ලං අහේ ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං

හසකමගේ ලංබහහේ ලං බහඳිකතුභහ ලං ෙසත ජ ලං තනභහධය ලංවයවහ ලං විවිධ ලං
හදරදී ලංභහ ලංඳළඑලුණහ. ලංෙතුභහ ලංඉතහභ ලංදසත ලංහසභහරිසයහඹසත. ලං

අළි ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ඇතුහශ  ලං හභසනහ ලං ථහ ලං ශ ජ ලං අා ලං

ිෂරධහරිගේඑ ලංඅහේ ලංඳළ ජහතගේ ලංයදසත ලංසිදු ලංවුහණස ජ ලංඅළි ලංනහටු ලං

ප්රහල ලංයගේන ලංඕනෆ. ලංඒ ලංිෂහ ලංභහම ලංභවය ලංථහ ලංවයවහ ලංෙතුභහහම ලං

සි ජ ලං රිදවීභසත ලං වුණහ ලං න ප, ෙතුභහඑ ලං භහම ලං නහටු ලං ප්රහල ලං

යනහ. ලං හභසද, ෙතුභහ ලං ිරසිභ ලං ඳසතඑ ලං ළික ලං හහනසත ලං

හනසහයි. ලං ෙතුභහ ලං ෙ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං ළිබඳඵ ලං දයපු ලං භතඹඑ ලං
ඩහ ලං හනස ලං භතඹසත ලං තභයි ලං භභ ජ, හ ප ලං යහේ ලං භසත ලං තනතහ ජ ලං

දරුහේ. ලං ෙතුභහ ලං භහු ඳහික ලං ිෂහඹෝතනඹඑ ලං ළඩි ලං ළභළ ජතසත ලං

දසතපු ලං ඵසත ලං භඑ ලං වළඟුණහ. ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහ ලං වහ ලං අළි ලං ළභළික ලං

වුහණ් ලං කමශ්ර ලං ක්රභඹඑ. ලං හ ප ලං යහේ ලං ව එපු ලං ඉතහභ ලං දසත ලං භළිකයණ ලං

හසභහරිසයහඹසත ලං ව ලං  ලං භළිකයණ ලං හසකමහ ප ලං ගතභහන ලං

බහඳිකතුභහ ලං වුණු ලං ෙතුභහඑ, ඒ ලංවයවහ ලං භතු ලං හච්  ලං හදඹ ලං තුශ ලං භභ ලං

ිරඹපු ලංථහලිගේ ලංඹ ප ලංආහයඹ ලංව හ ජ ලංනහටුසත ලංඇික ලංවුහන ප ලං
භභ ලංභහ ලංබතනඹ ලංයනහ. ලංඒ ලංෙසතභ ලංභඑ ලංිරඹගේන ලංඕනෆ, ෙතුභහ ලං

ළඩ ලං ිරරීහ පදී ලං ෙ ලං ෙ ලං තළගේර ලං අඑහහන ලං ඉගේන ලං

ෙගේීවඕහයඹගේහම ලං cafesලිගේ, restaurantsලිගේ ලං උඳහදස ලං

ගේහගේ ලංනළික ලංවරි ලංවිධිඹඑ ලංහ ප ලංයහේ ලංභව ලංහඳසහශසහේ ලංඉගේන ලංප්රතහ ලං

ාවිධහනර ලං උඳහදස ලං ගේනහ ලං න ප ලං ඉතහභ ජ ලං හවසයි ලං ිරඹරහයි. ලං

හභසද, හව තු? භෆතදී ලං භවය ලං අා ලං යහතය ලං ිෂරධහරිගේඑ ලං

හච්  ලංහේ ලංඅළි ලංදළරහ ලංිකහඵනහ. ලංඵල්හරස ජ ලංෙසත ලංබුදිඹහ ජතහභ ලං
භළසතහස ජ ලංෙසත ලංනළඟිටිගේන ලංඕනෆ. ලංභළිකයණ ලංහසභහරිසයඹහ ලං

හ ප ලං ළඩ ලං ිරරීහ පදී ලං ශ ලං යුතු ලං ගේහගේ, ෙ ලං ෙ ලං තළගේර ලං

හඩසරගරඑ, ඳවු පරඑ ලං ෙන ලං ාවිධහනර ලං cafesර, 

restaurantsර ලං උඳහදස ලං ගේහගේ ලං නළික, ප්රතහහම ලං

ාවිධහනලිගේ ලං උඳහදස ලං අයහන ලංඑයුතු ලංිරරීභ ලං හවසයි. ලං [ඵහධහ ලං

ිරරී ප] ලං හභසසතද, ප්රලසනඹ? විධහඹ ලං තනහධිඳික ලං ක්රභඹ ලං අහවෝසි ලං

ිරරීභ ලං පඵගේධහඹගේ ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතහේ ලංඅළි ලංසිඹලුහදනහභ ලං

ඉගේහගේ, දළගේ ලංිකහඵන ලංවිධහඹ ලංතනහධිඳික ලංක්රභඹ ලංවිධහඹ ලංඵරතර ලං

ිකහඵන ලං තනහධිඳිකභසත ලං හනසහයි ිරඹන ලං භතහේ. ලං දවන ලං න ලං

ආණ්ඩුක්රභ ලං යහසථහ ලං ාහලෝධනහඹගේ ලං ඳසු ලං ඒ ලං ඵරතර ලං නළවළ. ලං

[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ව නහහගේන ලං හදඹසත ලං නළවළ. ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං

ඳසතහේ ලං ෙභ ලං කමටුඑ ලං වබහගි ලං හරහ ලං හ ප ලං හඹෝතනහ ලං අු භත ලං

යපු ලංඒහඵේධ ලංවිඳසතහේභ ලංභගේත්රීරු ලංිරව ඳහදහනසත ලංඉගේනහ. ලං

ශ්රී ලං රාහ ලංිෂදවස ලං ඳසතහේ ලං භතඹ ජ, ඒහඵේධ ලං විඳසතහේ ලංදිහගේස ලං

ගුණගධන ලංභළිකතුභගේරහ, ප්රගේන ලංයණතුා ලංභළිකතුභගේරහ ලංඅඳඑ ජ ලං

ඩහ ලං ක්රීඹ ලං දහඹ ලං හරහ ලං  ලං Steering Committee ෙහගේ ලං රඵහ ලං

 ජ ලං භතඹ ජ, අහනකු ජ ලං සිඹලුහදනහහමභ ලං භත ජ ලං ඒ ලං අතුරු ලං

හගතහහේ ලං ිකහඵනහ. ලං අළි ලං ෙභ ලං මුළු ලං හගතහභ ලං අයහන ලං 225 ලං

හදනහභ ලංෙතු ලංහරහ ලංවිධහඹ ලංතනහධිඳික ලංධුයඹ ලංඅහවෝසි ලංයනහද, 

ඒ ලංඕනෆද, නළේද ලං ිරඹන ලං ෙ ලං ළිබඳඵ ලං හච්ඡහ ලං යමු. ලං හව තු, 

භත ලං ිකඹහ ලං ගේන ලං හරසවහගේ ලං ය ජ ජහ ජ ලං භළිකතුභහ, ඔඵතුභහ ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං භවු ය ලං දිස්රිසතහේ ලං නත්රිෂහයි ලං

භවහනහඹ ලං සහමීගේ ලං වගේහ රහ ලං යසත ලං හනසහයි, හදයසත ලං

හනසහයි, තුගේයසත ලං ඳභණ ලං ප්රහල ලං ිෂකු ජ ලං ශහ ලං "විධහඹ ලං

තනහධිඳික ලංධුයඹ ලංඕනෆ" ලංිරඹරහ. ලංඔඵතුභගේරහඑ ලංඕනෆ ලංඒ ලංඅහවෝසි ලං

යගේන ලං න ප, භඑ ලං ිරඹනහ ලං හහම ලං නත්රිෂහයි ලං භවහනහඹ ලං

සහමීගේ ලං වගේහ රහ ජ ලං වමුහරහ ලං ඒ ලංහයණඹ ලංිරඹගේනඹ ලංිරඹන ලං

ෙ ලංභභ ලංඔඵතුභහඑ ලංිරඹනහ. ලංඔඵතුභහ ලංභහම ලංඉතහභ ලංශක ලංකමත්රහඹසත ලං

331 332 

[රු ලංඩිරහගේ ලංහඳහගයහ ලං ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

ිෂහ ජ, භහ ලං හේලඳහරනඹඑ ලං හන ලං ඒහ ප ලං පගහකමහඹසත ලං වහේ ලං

ඔඵතුභහහම ලංආදයණීඹ ලංළිඹහ ලංිෂහ ජ ලංඔඵතුභහ ලංඅද ලංභහ ලංළන ලංහභසනහ ලං

ිරේහ ජ ලංභහ ලංඔඵතුභහඑ ලංඒ ලංළන ලං ලංිරඹනහ. ලං ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, අඳඑ ලං අද ලං ඉිකවහත ලං දසත ලං

නහ. ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං නළික ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹසත ලං ඳශහ ජ ලං

බහරඑ, ඳහගලිහ පගේතුඑ, ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතනරඑ ලං

 ලංහහනගේන ලංඅළි ලංඑයුතු ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංඅඳඑ ලංතනතහඑ ලං

ෆ ලං වරහ ලං ිරඹගේන ලං පුළුගේ ලං හන ලං හභසනහ ජ ලං යගේන ලං ඵළරි ලං

වුණ ජ, අළි ලං  පමුිකහදී ලං ආණ්ඩු ජ ලං ෙසත ලං ෙතු ලං හරහ ලංහ ප ලං යහේ ලං

භනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලංයගේන ලංඑයුතු ලංශහ ලංිරඹන ලංහයණඹ. ලං 

හ ප ලංහයණහේදී ලංවිවිධ ලං භඩ ලං ප්රවහය, හ ෝදනහ ලං ඔසහ  ලංඅහේ ලංරු ලං

ෂයිග ලංමුසතහඳහ ලංඇභිකතුභහ ලංඑයුතු ලංශහ. ලංෙතුභහ ලංඅද ලංඋහේ ලංරුහේ ලං
ඉරහභ ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං භගේත්රීතුභහහගේ ලං  ලං හඵසහවසභ ලං

අරහදඹඑ ලං රසතවුණහ. ලං නමු ජ, හ ප ලං ඉතහභ ලං අභහරු ලං හයණඹසත. ලං

විවිධ ලං අඹහම ලං හ ෝදනහ ලං ගේන ලං ඕනෆ, හඹෝතනහ ලං ගේන ලංඕනෆ, විවිධ ලං

හසඑස ලං ිරඹනහ ලංහේල් ලංඅවගේන ලංඕනෆ. ලංහගේතහගේ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං

ිරරීභ ලංළිබඳඵ ලංවිලහර ලංඋේහකෝණඹසත ලංිකබුණහ. ලං"හගේතහගේඑ ලංඵඹ ලං
ද?" ිරඹරහ ලංහඵෝඩ් ලංදහ ලංහන ලංව ටිඹහ. ලංඒ ලංහගේතහගේඑ ජ ලංඵඹ ලංහනසවී ලං

ෙතුභහ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ජ ලංඇතුශ ජ ලංය ලංිෂකමගේ ලංඉතහ ලංවිශිසඨ ලං

විධිඹඑ ලං හ ප ලං සිඹලු ලං අරහදරඑ ලං මුලවණ ලං හදකමගේ ලං අහනහේ ලං
තනතහහම ලංඳළතුභ ලංඉසඑ ලංයගේන ලංඑයුතු ලංශහ. ලංඒ ලංළිබඳඵ ලංෙතුභහඑ ලං
සතුිකගේත ලංනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ,  රු ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං

තනහධිඳිකතුභහ ලං ෙසත ජ ලං තහන්ගේහම ලං ාවිධහනඹඑ ලං ඹෆභඑ ලං හඳය ලං ලං
ෙතුභහ ලං ිෂකු ජ ලං යපු ලං ප්රහලඹ ජ, අද ලං වස ලං රුහේභ ලං රු ලං

අභළිකතුභහ ලං භහධයඹඑ ලංප්රහල ලංයපු ලංප්රහලඹ ජ, හ ප ලං යහේ ලංසිඹලුභ ලං

ඳසත ලං නහඹඹගේ ලං ඵලවතයඹසත ලං ෙතු ලං හරහ ලං යපු ලං ප්රහල ජ ලං හ ප ලං
තනතහහම ලංඳළතුභ ලංඉසඑ ලංයගේන ලංඅඳඑ ලංඋදවු ලංවුණහ. ලංහ ප ලංවිධිඹඑභ ලං

අළි ලංඊශක ලංයසථහ ලං පඳහදන ලංඑයු ජහ ජදී ලං පඳහද ලංභණ්ඩරඹසත ලං
වළටිඹඑ ලං අහේ ලං  පමුිකහඹගේ, හච්ඡහහගේ ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහඑ ලං

අලය ලං යන ලං යසථහ ලං ාහලෝධන ලං ළිබඳඵ ජ ලං එයුතු ලං යමුඹ ලං

ිරඹහ ලංහඹෝතනහ ලංයකමගේ ලංභභ ලංිෂවඬ ලංනහ. ලං 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. ලං 

මීශකඑ, රු ලං කමගේද ලංවිහේසිරි ලංභගේත්රීතුභහ 

 
[අ.බහ. ලං5.20] 
 

ගු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, භඑ ලං හරඹ ලං හගේ ලං යදීභ ලං

ළිබඳඵ ලං හඵසහවසභ ජභ ලං සතුිකගේත ලං නහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං  ලං අහේ ලං
දිස්රිසතහේ ලංහතයසඨ ලංනහඹහඹසතහම ලංථහහගේ ලංඳසහ  ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංළිබඳඵ ලං න ලං

ිරව ඳඹසත ලංෙතු ලංිරරීභඑ ලංරළබීභ ලංළිබඳඵ ලංභභ ලංතුටු ලංහනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ,  න ලං භගේත්රීරුගේ ලං වළටිඹඑ ලං

අළි ලං ෙදහ ලං හේලඳහරනඹ ලං දිවහ ලං ඵළලුහේ ලං හේලඳහරන ලං හේදිහ ලං තුශ ලං

හදගේනහ ලංව ලංහඳසහයසගේදු ලංතඹග්රවණහඹගේ ලංඳසු ලංඒ ලංතඹග්රවණඹ ලංයන ලං
ඳසතඹ ලංවිසිගේ ලංඉසඑ ලංහනසය ලංඔවුගේහම ලංභන ලංඹන ලංආහයහේ ලංළඩ ලං
ළිබඳහශසත ලං වළටිඹඑයි. ලං  ලං නාගි ලං හඳගේරහ ලං අසතහ ලං හදන ලං ළඩ ලං
ළිබඳහශසත ලංතභයි ලංෙදහ ලංහභදහ ලංතුය ලංිකබුහණ්. ලංනමු ජ ලංඅහේ ලංරු ලංඩිරහගේ ලං

හඳහගයහ ලං යහතය ලං අභහතයතුභහ ලංිරේහ ලං හහම ලං  ලං ඹව ලං ඳහරන ලංආණ්ඩු ලං

හසඩනළ ලංහකනහසඑ ලං ලංදීපු ලංෙසත ලංලසතිකභ ජ ලංහඳසහයසගේදුසත ලංතභයි ලංඅද ලං

ඓිකවහසි ලංසිදුවීභසත ලංවළටිඹඑ ලංසිේධ ලංහකමගේ ලංඳිකගේහගේ. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ,  ඉිකවහඹ ලංළන ලංභතසත ලංශහභ ලං

අහනඹඑ ලං භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවුණු ලං  ලං ඌ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ළන ලං

භතසත ලංහනහ. ලං රු ලං දිස්රිසත ලංනහඹතුභහ ජ ලං ඉගේනහ. ලං භභ ලං ව තන ලං
වළටිඹඑ ලංෙදහ ලංෙතුභහ ලංතය ලංළදුණු ලංඒ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹ ලංභහම ලං
හේලඳහරන ලංීවවිතහේ ලංඉතහභ ජභ ලංඅකමව රි ලංඅ ජදළකී ප ලංෙසත ලංඑයුතු ලං

යපු ලං භළිකයණඹසත. ලං ලවදරහ ලං යකමගේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං
ඳ ජකමගේ ලං තභගේහම ලං ඵරඹ ලං ආයසතහ ලං ය ලං ළනීභ ලං හු හගේ ලං
ෙඑ ලංිකබුණු ලංආණ්ඩු ලංඵරඹ ලං පපගණහඹගේ ලංඳහවිච්චි ලංශහ. ලං 

විහල හඹගේභ ලංප්රතහතගේත්රහදී ලංඅයිිකඹ ලංළිබඳඵ ලංප්රහල ලංයකමගේ ලං
ඊඑ ලං ෙවහ ලං ගිඹ ලං ඒහධිඳික ජඹිරගේ ලංඑයුතු ලංයකමගේ ලංඳහරන ලංඵරඹ ලං
රඵහ ලංළනීභ ලංහු හගේ ලංහඳනී ලංසිටිඹහ. ලංඊඑ ලංවිරුේධ ලංහච්  ලංහ ප ලංයහේ ලං

භසත ලං තනතහ ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං වුහණ් ලං භනහඳ ලං ක්රභඹ ලං අව කම ලං
හනහ ලං දිරගේනයි. ලං අළි ලං දගේනහ, භනහඳ ලං ක්රභඹ ජ ලං ෙසත ලං තය ලං

දිනහසඑ ලං තභගේහම ලං අයිඹහ ලං වඳුනගේහගේ ලං නළවළ; තභගේහම ලං ළිඹහ ලං

වඳුනගේහගේ ලං නළවළ; තභගේහම ලං ඥහිකඹහ ලං වඳුනගේහගේ ලං නළවළ; 

තභගේහම ලං කමත්රඹහ ලං වඳුනගේහගේ ලං නළවළ ලං ිරඹහ. ලං භනහඳඹ ලං හු හගේ ලං
ඇනහසඑහ ලං ිෂකමගේ, භයහ ලං ිෂකමගේ ලංඹන ලං හ ප ලං යහේ ලං ිකබුණු ලං අකමව රි ලං

අ ජදළකී ප ලං ඉ ජ ලං ිරරීහ ප ලං අලයතහ ලං ෙදහ ලං හභදහ ලං තුය ලං හ ප ලං යහේ ලං
තනතහ ලංතුශ ලංිකබුණහ. ලං අවුරුදු ලං 28 ලං ඉිකවහඹ ලං හද ලං ඵරනහසඑ ලං
හ ප ලං ක්රභඹ ලං ිෂගභහණඹ ලං හරහ ලං ිකහඵන ලං ඵ ලං හඳහනනහ. ලං හ ප ලං

ක්රභහඹගේ ලංඈ ජහරහ ලංඹහ ලංයුතු ලංද, හ ප ලංක්රභඹ ලංහන ලංඹහ ලංයුතු ලංද ලංිරඹන ලං

හයණඹ ලං ලවහදසතභ ලං දළසත ලං රු ලං අග්රහභහතය ලං යිෂල් ලං වික්රභසිාව ලං
භළිකතුභහ ලං ව ලං  ජභගේ ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං හ ප ලංක්රභඹ ලං ඉ ජ ලං යනහ ලං

ිරඹන ලංහඳසහයසගේදු ලංඳසුගිඹ ලංභළිකයණ ලංහරහේ ලං දුගේනහ. ලං අද ලංෙඹ ලං
ඉසඑ ලංසිේධ ලං හනහසඑ ලං ඒ ලංඵරහහන ලංඉගේන ලංඵළවළ. ලංහභසද, ඒ ලං

තුබඳගේ ලංවළභදහභ ලංඵරඹ ලංරඵහ ලංළනීහ ප ලංඅයමුණිගේ ලංඑයුතු ලංයපු ලංෙදහ ලං

ව එපු ලංඳහරඹගේ ලංතභ ලං ඵරඹ ලංනළත ලංකුභන ලං හවෝ ලංක්රභඹිරගේ ලංරඵහ ලං
ළනීභඑ ලංඑයුතු ලංයනහ. ලංභභ ලංව තගේහගේ ලංඒ ලංහීනඹසත ලංහේවි. ලං 

ඵරඹ ලංරඵහහන ලංනළත ලං හ ප ලං යහේ ලං අඳුරු ලංයුඹසත ලංිෂගභහණඹ ලං

ිරරීහ ප ලං අලයතහ ලං ිකහඵනහ, මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ. ලං

නමු ජ ලංඒහඑ ලං අළි ලංිරසිහ  ජභ ලංඉඩ ලං හදගේහගේ ලංනළවළ. ලංඅළි ලංආණ්ඩු ලං
 ජහ ජ, අඳඑ ලං ඵලවතය ලං තනතහ ලං ආණ්ඩු ලං රඵහ ලං දුගේහගේ ලං

විහල හඹගේභ ලං හ ප ලං ඹව ලංඳහරන ලංආණ්ඩු ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං්රිඹහ ජභ ලං
ිරරීහ ප ලං අලයතහ ලං ිෂහයි. ලං අළි ලං ිරඹනහ ලං අද ලං වුරු ලං හභසනහ ලං
ිරේ ජ, ඹව ලං ඳහරනඹ ලං හු හගේ ලං හඳනී ලං සිටි ලං ෆභ ලං සිඹලුහදනහ ලං

ිෂවඬ ලංසිටිඹ ජ, ඹව ලංඳහරනඹඑ ලංවිරුේධ ලංඅඹ ලංඅද ලංවීථි ලංඵළස ජ ලං2020 ලං

හනහසඑ ලං අළි ලං හ ප ලං යහේ ලං සිඹලුහදනහඑ ලං හ ජරු ප ලං ගේන ලං පුළුගේ ලං ලං
ළඩ ලංළිබඳහශසත ලංභහතත ලංයන ලංඵ. ලංභහතහේ ලංඅනහත ලංඹවඳත ලං

උහදහ ලං හව තුන ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං ිෂගභහණඹ ලං හයි ලං ිරඹන ලං
හයණඹ ලංඉතහභ ජ ලංඅියභහනහඹගේ ලංඳසුහඳශ ලංභගේත්රීයහඹසත ලංවළටිඹඑ ලං
හ ප ලංඅසථහහේ ලංභහ ලංභතසත ලංයනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, අද ලං අහේ ලං යඑඑ ලං

හගේතහගේහගේ ලං විලහර ලං හගඹ ලං බහයඹසත ලං සිේධ ලං හනහ ලං ිරඹන ලං
හයණඹ ලං උහේ ලං සිඑ ලං හ ප ලං දසතහ ලං හ ප ලං රු ලං බහහේ ලං ප්රහල ලං වුණහ. ලං

හගේතහගේඑ ලංඅලය ලංයන ලංිෂලසචිත ලංවහඹෝඹ ලංෙහවභ ලංනළ ජන ප ලං
ඔවුගේඑ ලං හේලඳහරන ලං වහ ලං භහීවඹ ලං ලහඹගේ ලං යගේන ලං පුළුගේ ලං
ළඳිරරීභ, හ හ ලං වහ ලං ළඩි ලං අසථහසත ලං රඵහදීභ ලං හු හගේ ලං

හඳනී ලංසිටීහ ප ලංවිලහර ලංහගඹ ලංබහයඹසත ලං ලංහ ප ලංාහලෝධනඹ ලංතුශ ලංයරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං භභ ලං දිරනහ, ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං

ළන ලංආන ලංභේඑහ ප ලංිෂහඹෝතනඹසත ලංඇික ලංහේලඳහරන ලංනහඹඹගේ ලං

වළටිඹඑ ලං අහේ ලං විලහර ලංළභළ ජතසත ලංව ලං ළිබිදීභසත ලංිකහඵන ලංඵ. ලංඅළි ලං
දගේනහ, හගේතහගේ ලං ඔවුගේහම ලං හගඹ ලං බහයහේදී ලං ිරඹන ලං හේ ලං ඉටු ලං

යගේන ලංපුළුගේ ලංළඩ ලංළිබඳහශසත ලංඇික ලංයන ලංඵ. ලංභභ ලංව තනහ, 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ඉදිරි ලංඅනහතහේ ලංහ ප ලංළඩ ලංළිබඳහශ ලංඉතහභ ජ ලංහගථ ලං්රිඹහ ජභ ලං
වීහ පදී ලං අද ලං විරුේධ ලං න ලං හඵසහවෝ ලං හදනහඑ ලං ෙදහඑ ලං අඬගේනඑ ලං හේවි; 

ඔවුගේඑ ලං ෙදහඑ ලං ඳුළු ලං ළහේවි ලං ෙදහ ලං අඳ ලං විරුේධ ලං වුහණ් ලං හභගේ ලං ව ලං

එයු ජතඑ ලංහගේද ලංිරඹහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, හ ප ලං අසථහහේදී ලං විහල  ලං

හයණඹසත ලං ලංභතු ලංයගේනඑ ලංඕනෆ. ලංඅද ලංඅහේ ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංයරහ, ඒ ලං

සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං ිරරීභ ලං තුශ ලං වුරුගේ ලං හවෝ ලං විහල හඹගේ ලං
ඵරහහඳසහයස ජතු ලං හනහ ලංන ප, හ ප ලං ප්රභහදඹ ලං ෙයි ලංිරඹරහ ලංභභ ලංෙහ  ලං

දිරගේහගේ ලංනළවළ. ලංහ ප ලංහනහසඑ ජ ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංභේඑකමගේ ලංසීභහ ලං

ිෂගණඹ ලං යරහ ලං ඉයයි. ලං ෙතහසඑ ලං අළි ලං දගේනහ,  ඊශක ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ලංතුශ ලංඉතහ ලංඉසතභිෂගේ ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංඑයුතු ලංයගේන ලංපුළුගේ ලං
හහ ද ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංතභයි ලංරු ලංඅග්රහභහතයතුභහ ලංභහ ලංවතයසත ලං

ළිෂ ලං හටි ලංහරඹසත ලං තුශ ලං හ ප ලං භළිකයණඹ ලං ඳ ජගේන ලංඑයුතු ලං
යගේන ලංඅසථහ ලං ජහ ජ. ලංඒ ලංහහමභ ලංෙභ ලංදිනඹසත ලංතුශ ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලංසිඹල්හල්භ ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවීහ ප ලංටිනහභ ලංිකහඵගේහගේ ලං

භහ ලංලිගේ ලංවගේ ලංයපු ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹ ලංතුශ ලංඅළි ලංරඵපු ලං
අකමව රි ලංඅ ජදළකී ප ලංිෂයි. ලංආණ්ඩු ලංඳිකන ලංහරහඑ ලංආණ්ඩු ලංතු ලං
සිඹලු ලංඵරඹ ලංඳහවිච්චි ලංයරහ ලංෙසත ලංඳශහතඑ ලංඒ ලංසිඹල්ර ලංහිෂව ල්රහ, 

විලහර ලංධනසගේධඹසත ලංවිඹද ප ලංයරහ ලං ලංඵරඹ ලංරඵහළනීභ ලංයනහ. ලං
ඒ ලං හනසහයි, යහේ ලං ළඵෆ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ. ලං  ලං ප්රතහතගේත්රහදඹඑ ලං

ෆඵළ ලං අරුතසත ලං හන ලං හදන ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං ඹව ලං ඳහරන ලං ආණ්ඩුහේ ලං

සිඹලුහදනහ ලං හනළල්රහ ලං ිකහඵනහ. ලං ෙසත ලං සිිකගේ ලං ෙතු ලං හරහ ලං ඒ ලං
පතනීඹ ලං අසථහඑ ලං අත ලං වගේන ලං ිරඹරහ ලං අළි ලං හභඹඑ ලං විරුේධන ලං
ෆභ ලං සිඹලු ලං හදනහහගේ ලං ඉතහභ ජ ලං හෞයහඹගේ ලං ඉල්රහ ලං සිටිනහ. ලං
ඉතහභ ලංනහටුහගේ ලංවුණ ජ ලංහ ප ලංහයණඹ ලංළන ලංිරඹගේන ලංභහ ලං ලංහභඹ ලං

අසථහසත ලංය ලංගේනහ. ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංිරරීභ ලංව ලංතන ලංායහඑ ලං
අලය ලංයන ලංඡගේද ලංඳසු ලංබිභ ලංවදගේන ලංඅලය ලංඑයුතු ලංසිදු ලංයන ලංහ ප ලං
හභසහවසහ ජ ලං ඌ ලං ඳශහහ ජ ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං හසේඨහ ලං වඹ ලං

තනතහඑ ලං ඵයඳතශ ලං ප්රලසනඹඑ ලං මුලවණ ලං හදගේන ලං සිදුහරහ ලං
ිකහඵනහ. 

අහේ ලං දිස්රිසත ලං නහඹතුභිෂ,  හ ප ලං නහසඑ ලං අහේ ලං ප්රහේලහේ ලං

ිකහඵන ලංසුගේදයභ ලංදිඹ ලංඇල්ර ලංන ලංයහණහ ලංඇල්හල් ලංතුය ලංසිඹල්රභ ලං
උභහ ලංඔඹ ලංයහඳෘිකහඹගේ ලං්රිඹහ ජභ ලංන ලංඒ ලං tunnel ෙඑ ලංඇදහන ලං

ඹනහ. සීභහ ලංිෂගණඹ ලංිරරීභ ලංහහමභ ලං  ලං ප්රතහතගේත්රහදී ලං හේලඳහරන ලං
ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං හ ප ලං යහේ ලං වළදු ජ, හභභ ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං

හසේඨහ ලං වඹභ ලං ගිරහ ලං ඵළවළරහ ලං ඒ ලං ප්රහේලර ලං ඉගේන ලං තනවනඹ ලං
නළික ලං හරහ ලං ගිහඹස ජ ලං ෙඹ ලං ඵයඳතශ ලං ප්රලසනඹසත ලං නහඹ ලං ිරඹහ ලං භහ ලං
ව තනහ. ලං ආණ්ඩුහේ ලං ඳසු ලං හඳශ ලං භගේත්රීරු ලං වළටිඹඑ ලං හහමභ ලං ඒ ලං
ඳශහත ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලංභගේත්රීරු ලංවළටිඹඑ ලංඅඳ ලංදිගිගේ ලංදිඑභ ලංහ ප ලං
හයණඹ ලංළිබඳඵ ලං ලංිරඹන ලංභළික-ඇභිකරුගේඑ ලංරුණු ලංඉදිරිඳ ජ ලං
ශහ. ලංනමු ජ ලංෙතුභගේරහ ලංහ ප ලංිරසිභ ලංහදඹසත ලංණගේ ලං ජහ ජ ලංනළවළ. ලං
අද ලංඒ ලංසුගේදය ලංදිඹ ලංඇල්හල් ලංතුය ලංඒ ලංඋභකඹ ලංතුශඑ ලංරහහන ලංඹනහ. ලං
අද ලං නහසඑ ලං ඒ ලංදිඹ ලංඇල්හල් ලංසුගේදය ජඹ ලං දිරගේන ලංරළහඵගේහගේ ලං
නළවළ. ලංභවහ ලංආගේහදෝරනහ ජභ ලංළඩ ලංළිබඳහශසත ලංඅද ලංනහසඑ ලංඒ ලං
ප්රහේලඹ ලංතුශ ලංසිදුහරහ ලංිකහඵනහ, මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ. ලං

ඒ ලං ප්රහේලහේ ලං තනතහ, ඒ ලං ප්රහේලහේ ලං ිකහඵන ලං භකම ලං බහඹ ලං හභගේභ ලං

ෙව  ලංසුගේදය ජඹ ලංනළිකහරහ ලංගිඹහඑ ලංඳසු ලංඡගේදඹ ලංඳ ජගේන ලංහ ප ලං
සීභහ ලංිෂගණඹ ලංිරරීහ ප ලංළඩ ලංඑයුතු ලංසිදු ලංිරරීහභගේ ලංඳරසත හේවි ලංිරඹහ ලං
භහ ලං ව තගේහගේ ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භහ ලං හ ප ලං හයණඹ ලං හහයව  ලං
විහල හඹගේ ලංරු ලංඇභිකතුභහහම ලංඅධහනඹ ලංහඹසමු ලංයනහ. ලං 

ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
ළිබඳඵ ලංඅද ලංථහ ලංශ ජ, අඳ ලංීව ජ ලංන ලංප්රහේලඹ ලංආයසතහ ලංිරරීභඑ ලං
එයුතු ලං ිරරීභ ලං ඉතහභ ලං ළද ජ ලං නහ. ලං අද ලං යහ්රිඹ ලං නහසඑ ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලංසිඹලුහදනහඑභ ලංහ ප ලංබිව සුණු ලංත ජ ජඹ ලංළිබඳඵ ලං
දළනගේන ලං පුළුගේ. ලං අද ලං ඒ ලං ප්රහේලහේ ලං තනතහ ලං විලහර ලං බිඹිරගේ ලං
ඉගේනහ. ලංඒ ලංහයණඹ ලංහහයව  ලංඉතහ ලංඩිනකමගේ ලංඅධහනඹ ලංහඹසමු ලං

යගේන ලං ිරඹහ ආණ්ඩුහේ ලං ඉගේන ලං ිර ලං යුතු ලං භළික-
ඇභිකරුගේහගේ ලංභහ ලංඉල්ලීභසත ලංයනහ. ලං 

ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතන ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ශ ජ ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං
්රිඹහදහභඹගේ ලං ළිබඳඵ ලං අඳ ලං ඉතහභ ලං නහටුහගේ ලං තභයි ලං හ ප ලං
උ ජතරීතය ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතුශදී ලංථහ ලංයගේහගේ. ලංඳශහ ජ ලංබහර ලං
සිදු ලං හහයන ලං හේල් ලං ළිබඳඵ ලං  ලං භවය ලං අසථහරදී ලං අඳ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශදී ලං අවනහසඑ ලං ඇභිකයඹහහම ලං උ ජතයඹ ලං
ගේහගේ, "භඑ ලං යගේන ලං හදඹසත ලං නළවළ. ලං භභ ලං දගේහගේ ලං නළවළ. ලං භඑ ලං

උ ජතර ඵඳිගේන ලංහගේහගේ ලංනළවළ." ිරඹන ලංෙයි. ලං 

රු ලං අභහතයතුභිෂ, ඔඵතුභහ ලං හවස ලං ක්රභඹඑ ලං ඡගේදඹ ලං

ඳ ජගේන ලං වදනහ. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ක්රභඹ ලං හවස ලං තළනඑ ලං
හහනගේන ලං ඔඵතුභහ ලං එයුතු ලං යනහ. ලං  ලං වළඵළයි, ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං

්රිඹහදහභඹගේ ලං ළිබඳඵ ලං ඔඵතුභහහගේ ලං හවෝ ලං ඉදිරිහේදී ලං ඳ ජ ලං න ලං

ඳශහ ජ ලං බහ ලං වහ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ඇභිකයඹහහගේ ලං ඹ ප ලං හදඹසත ලං
අවනහසඑ ලංඒ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංළිබඳඵ ලංන්ගේදු ලංන්යණ ලංගේන ලංපුළුගේ ලං

න ලංවිධිහේ ලංළඩ ලංළිබඳහශකු ජ ලංවළදිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹන ලංහඹෝතනහ ලංභහ ලං
හ ප ලංඅසථහහේදී ලංයනහ, මරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභිෂ. ලංඒ ලංිෂහ ලං

හභඹ ලං ඵයඳතශ ලං හයණඹසත ලං විධිඹඑ ලං අඳ ලං දිරනහ. ලං ඒ ලං ඒ ලං ඳශහ ජ ලං

බහරඑ ලංඳළරී ලංිකබුණු ලංහගඹ ලංබහයඹ ලංවුහණ් ලංඒ ලංඳශහහ ජ ලංතනතහඑ ලං
අලය ලංයන ලංසිඹලු ලංාගධන ලංඑයුතු ලංසිදු ලංිරරීභයි. ලං වළඵළයි, අඳඑ ලං

ප්රලසන ලංිකහඵනහ. ලංඅඳ ලංඒ ලංප්රලසන ලංළන ලංහවසඹහ ලංඵරමු. ලංඒ ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං
සිඹල්ර ලං තුශ ලං ෙභ ලං එයු ජත ලං සිදු ලං හරහ ලං ිකහඵනහද ලං ිරඹරහ ලං අඳ ලං

ආඳසු ලං වළරිරහ ලං ඵරමු. ලං ඒ ලං එයුතු ලං සිදුහරහ ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං අද ලං

නහසඑ ලංහ ප ලංයඑ ලංහභළිෂ ලංත ජ ජඹඑ ලංහනසළහඑයි ලංිරඹරහ ලංභහ ලං
විලසහ ලංයනහ. ලං අඳ ලං ඡගේද ලංක්රභඹ ලං වදනහ. ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං වදරහ, 

භළිකයණඹ ලං ඳ ජරහ, තනතහ ලං ිෂහඹෝජිතඹගේහම ලං ළඵෆ ලං හ ඹ ලං

රඵහ ලංදිඹ ලංයුතු ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංිෂගභහණඹ ලංශ ලංයුතුයි ලංිරඹන ලංහයණඹ ලං

අහන ලංලහඹගේ ලංභහ ලංභතසත ලංයනහ. ලංභඑ ලංරඵහ ලංදීරහ ලංිකහඵගේහගේ ලං
ඉතහභ ලං හටි ලං හරඹසත. ලං හටි ලං හරඹ ලං හවෝ ලං භඑ ලං රඵහ ලං දීභ ලං

 පඵගේධහඹගේ ලං ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභගේත්රීතුභහඑ ලංභහම ලංහෞයනීඹ ලං

සතුිකඹ ලංපුද ලංයකමගේ ලංභහ ලංිෂවඬ ලංනහ. ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුිකයි. ලං 

මීශකඑ, රු ලංභව ගේදහනගේද ලංඅලු ජභහම ලංභගේත්රීතුභහ. 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, භඑ ලං හසඳභණ ලං හේරහසත ලං

රළබිරහ ලංිකහඵනහද? 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහඑ ලංවිනහඩි ලං10සත ලංිකහඵනහ. 

 
[අ.බහ. ලං5.29] 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං

(ා ලංහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලංහදළිෂ ලං ය ලංිරඹවීහ ප ලංවිහදහේදී ලං
ආණ්ඩු ලං ඳසතහේ ලං භළික-ඇභිකතුභගේරහ ලං ඒ ලං ළන ලං හඵසහවසභ ලං
ආඩ පඵයහඹගේ ලංථහ ලංශ ලංආහයඹ ලංඅඳ ලංදළසතහ. ලංආණ්ඩු ලංඳසතහේ ලං

335 336 

[රු ලං කමගේද ලංවි ලංහේසිරි ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

භළික-ඇභිකතුභගේරහ ලං ිරේහ, "තනහරි ලං භහහේ ලං 08ළිෂදහ ලං

භළිකයණ ලං හඳසහයසගේදුයි ලං හ ප ලං ඉසඑ ලං යගේහගේ." ිරඹරහ. ලං

හගේතහගේ ලංහඵෝඩ් ලංඅල්රහහන ලංව ටිඹහ. ලංභහ ලං32සත ලංත ලංවුණ ජ ලංඅද ලං
දහ  ලං තභයි ලං හගේතහගේ ලං ටි ලං ෙඑ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඇවිල්රහ ලං
ඉගේනහ ලං අඳ ලං දළසතහසත. ලං ඔඵතුකමඹගේරහ ලං හඵෝඩ් ලං ෙල්රහහන ලං

ඔඵතුකමඹගේරහහම ලංඅයිිකහසි ප ලංව ලංතඹග්රවණ ලංහු හගේ ලංහඳනී ලං
සිටීභ ලංළන ලංඅද ලංඅඳ ලංහඵසහවසභ ලංතුටු ලංනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ආණ්ඩුඑ ලං භළිකයණ ලං

හඳසහයසගේදු ලංඉසඑ ලංයගේන ලංහශ්ර සඨහධියණඹ ලංභතසත ලංයරහ ලංහදගේන ලං
ඕනෆ. ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලං භතසත ලං යරහ ලං දුගේනහඑ ලං ඳසහ  ලං තභයි ලං
තමුගේනහගේහ රහඑ,-  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! හ ප ලං අසථහහේදී ලං රු ලං ථහනහඹතුභහ ලං

මරහනඹඑ ලංඳළකමහණනහ ලංඇික. 
 

අනතුුල ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්, කථළනළයකතුමළ මුළවනළරූඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 

and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංභව ගේදහනගේද ලංඅලු ජභහම ලංභගේත්රීතුභහ ලංථහ ලංයගේන. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ආණ්ඩු ලං ඳසතහේ ලං භළික-

ඇභිකතුභගේරහඑ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං භතසත ලං හගේහගේ ලං

හශ්ර සඨහධියණහේ ලංන්ගේදු ලංරඵහ ලංදුගේනහඑ ලංඳසහ  ලංිරඹන ලංහයණඹ ලං
ළිබඳඵයි ලං භහ ලං ිරඹකමගේ ලං සිටිහේ. ලං ඔඵතුභගේරහඑ ලං තනහරි ලං භහහේ ලං
08ළිෂදහ ලංදුගේු  ලංහඳසහයසගේදු ලංඉසඑ ලංයගේන ලංභහ ලං32සත ලංත ලංවුණහද? 

හ ප ලං ආණ්ඩුහේ ලං ආයු ලං හරහඹගේ ලං අඩසත ලං අහනයි. ලං
තමුගේනහගේහ රහඑ ලංත ලංිකහඵගේහගේ ලංභහ ලං28යි, රු ලංහකමණී ලංවිජි ජ ලං

විතඹමුණි ලං හසයිහ ලං ඇභිකතුභිෂ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං භහ ලං 32එ ලං

ඳසු, ෙන ප ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලං න්ගේදුසත ලං දුගේනහඑ ලං ඳසු ලං තභයි ලං

2015 ලං තනහරි ලං භහහේ ලං 08හිෂ ලං දහ ලං දුගේු  ලංභළිකයණ ලංහඳසහයසගේදු ලං
ඉසඑ ලංයගේනඑ ලංවදගේහගේ. ලං 

අළි ලං සිඹලුහදනහභ ලං හවසඳිගේ ලං භත ලං ිකඹහ ලං ත ලං යුතු ලං හයණඹසත ලං
ිකහඵනහ. ලංඔඵතුභගේරහඑ ලංිෂදවඑ ලංඕනෆභ ලංහයණඹසත ලංිරඹගේනඑ ලං
පුළුගේ. ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හමන ලං ෙ ලං ළිබඳඵ, ාහලෝධන ලං ෙන ලං ඒභ ලං

ළිබඳඵ, භළිකයණ ලං ල් ලං දළමීභ ලං ළිබඳඵ ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං

ඕනෆභ ලං න්ගේදුසත ලං ගේනඑ ලං පුළුගේ. ලං වළඵළයි ලං හවසඳිගේ ලං භත ලං ිකඹහ ලං
ගේන ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංහ ප ලංහමගේන ලංවදගේහගේ ලංප්රතහතගේත්රහදහේ ලං

භශභ ලංඵ. ලංඒ ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංහවසඳිගේ ලංභත ලංිකඹහ ලංගේන. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ප්රතහතගේත්රහදහේ ලංමුදුගේ ලංභල්ඩ ලංතභයි ලං

ඳහගලිහ පගේතු. ලංහ ප ලංතුබඳගේ ලංතභයි ලංතනතහ ලංඳයභහධිඳතය ලංිෂහඹෝතනඹ ලං

හගේහගේ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං හභසසතද ලං හ ප ලං ථහ ලං යගේහගේ? 

ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං උඳදිගේහන ජ, ඒ ලං හහමභ ලං ඳ ජගේහගේ ජ, ඒ ලං

හහමභ ලං කහතනඹ ලං යගේහගේ ජ ලං ඳහගලිහ පගේතුහයි. ලං අද ලං

තමුගේනහගේහ රහ ලංහභසද ලංයගේහගේ?  

තමුගේනහගේහ රහ ලංඅද ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලංකහතනඹ ලංයනහ. ලංඒ ලං

හවසඳිගේ ලං භත ලං ිකඹහ ලං ගේන. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං හ ප ලං න ලං විඑ ලං
භළිකයණ ලංහදසත ලංල් ලංිකේඵහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලංල් ලංිකේඵහ. ලංහ ප ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංල් ලංිකඹන ලංඳශහ ජ ලං
බහ ලං භළිකයණඹ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං භළිකයණ ලං හදසත ලං ල් ලං

ිකේඵහ! ලං 2015 ලං තනහරි ලං භහහේ ලං 08හිෂ ලං දහ ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං
ව පඵ ලං වුණු ලං සුවිහල ෂී ලං තන ලං යභ ලං හභසසතද? තමුගේනහගේහ රහ ලං

ිරේහේ ලං ඹව ලංඳහරන ලංආණ්ඩුසත ලං ෙනහ ලංිරඹරහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං

ිරේහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං සථහළිත ලං යනහ ලං ිරඹරහ. ලං අභළිකතුභහ ලං
ිරේහ, අළි ලං යගේහගේ ලං ලිච්ඡවි ලං ඳහරනඹසත ලං ිරඹරහ. ලං හ පද ලං ඹව ලං

ඳහරනඹ ලං ිරඹගේහගේ? හ පද ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ිරඹරහ ලං ිරඹගේහගේ? 

තනතහහම ලංිකහඵන ලං ඳයභ ලංඅයිිකඹ ලංඅහවෝසි ලංයරහ ලං දින ලංිෂඹභඹසත ලං
නළික ලං භළිකයණ ලං ල් ලං දහන ලං ෙද ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ිරඹරහ ලං
ිරඹගේහගේ? හ පඑද ලංතමුගේනහගේහ රහඑ ලංඡගේදඹ ලංදුගේහගේ?  

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ආණ්ඩුඑ ලං ිකහඵන ලං ප්රලසනඹ ලං තභයි ලං

භළිකයණඹඑ ලං ඹගේනඑ ලං ඵළරිභ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං
භළිකයණඹඑ ලං බඹයි. ලං ඳසුගිඹ ලං සිකුයහදහ ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතහේ ලං

භගේත්රීරුගේ ලං සිඹලුහදනහ ලං අභළිකතුභහහම ලං ප්රධහන ජහඹගේ ලං රැස ලං

වුණහ. ලං ඳසු ලං හඳශ ලං භගේත්රීරුගේ ලං සිඹලුහදනහ ලං ිරේහ, භළිකයණඹඑ ලං

ඹගේන ලංිරඹරහ. ලංඳසු ලංහඳශ ලං භගේත්රීරුගේ ලංෆ ලං ළලවහ. ලං රු ලංෙස.ෙ ප. ලං

භරිසතහග ලං භගේත්රීතුභගේරහ, රු ලං තඹගධන ලං භගේත්රීතුභගේරහ, 

ඳහගලිහ පගේතුහේ- ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංභහ ලංහගේන ලංඔඵතුභහ ලංහනසහයි. ලං

භහ ලංහගේන, භහ ලංහගේන, භහ ලංහගේන. ලංඉල්රහ ලංඅස ලංය ලං ජතහ! ලං

ඉල්රහ ලං අස ලංය ලං ජතහ!! ලංඉල්රහ ලං අස ලංය ලං ජතහ!!! ලංවරි, වරි. ලංරු ලං

ෙස.ෙ ප. ලං භරිසතහග ලං භගේත්රීතුභහ, ළයදුණහ. ලං අහනසත ලං භගේත්රීතුභහ- ලං

[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ළයදුණහ. ලං ඔඵතුභගේරහ ලං හු හගේ ලං හඳනී ලං සිටිඹ ජ ලං
ඵණිනහ. ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතහේ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ණ්ඩහඹභ ලං

දගේනහ, හභසසතද ලං හශ  ලං ිරඹරහ, න ප ලං ිරඹගේනඑ ලං ඕනෆ ලං නළවළ. ලං

ෙසත ජ ලංතහික ලංඳසතහේ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංණ්ඩහඹභ ලංඅභළිකතුභහඑ ලං

ිරේහ, භළිකයණඹ ලංිකඹගේන ලංිරඹරහ. ලං වහභ ලංභළිකයණඹඑ ලංඹගේන ලං

ිරඹරහ ලං අභළිකතුභහඑ ලං ඵර ලං ශහ. ලං හභසසතද ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං
රළබුණු ලං ඳණිවිඩඹ? තමුගේනහගේහ රහඑ ලං තමුගේනහගේහ රහහම ලං

ඉල්ලී ප ලං වකුශහ ලං ගේනඑ ලං වුණහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං භළිකයණ ලං
ඉල්ලුහ. ලංනමු ජ ලංඒ ලංඉල්ලීභ ලංවකුශහ ලංගේන ලංතමුගේනහගේහ රහඑ ලංසිේධ ලං

වුණහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං ඇයි ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹගේහගේ ලං නළ ජහ ජ? 

තමුගේනහගේහ රහඑ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹගේන ලං ඵළවළ. ලං භළිකයණඹඑ ලං
බඹයි! ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංභළිකයණඹඑ ලංඹගේන ලංබඹයි. ලං 

අද ලංභඑ ලංගිව ගේ ලංඵරගේන, ෙදහ ලංහේර ලංඵතුයි ලංහඳසල් ලං පහඵෝරයි ලං

ගේන ලංරුළිඹල් ලං200සත ලංඹනහ. ලංහඳසල් ලංහඩිඹ ලංරුළිඹල් ලං100යි, වහල් ලං

ිරහරෝ ලංෙ ලංරුළිඹල් ලං 100යි. ලං  ලං හවසඑ ලං භත ලංිකඹහ ලංගේන. ලං [ඵහධහ ලං
ිරරී ප] ලං හභසසතද?  වරි, වරි. ලං ආණ්ඩු ලං ඳසතහේ, ෙසත ජ ලං තහික ලං

ඳසතහේ ලං ඇක ලං ඳත ලං ිකහඵන ලං භගේත්රීතුභහ ලං ිරඹනහ ලං ෙහවභ ලං වුහණ් ලං
ිෂඹකඹ ලංිෂහලු. ලංවරි, වරි. ලංඒ ලංිෂඹකඹඑ. ලං ඔඵතුභහඑ ලංරුළිඹල් ලං200 ලං

ප්රලසනඹසත ලං නළික ලං ඇික. ලං රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, භභ ලං ිරඹගේහගේ ලං හ ප ලං

කමිෂවහඑ ලං හ ප ලං ප්රලසනඹසත. ලං හ ප ලං කමිෂවහඑ ලං ඵතුයි ලං  පහඵෝරයි ලං
ගේන ලංරුළිඹල් ලං200සත ලංවිඹද ප ලංයගේන ලංඅභහරුයි ලංරු ලංභගේත්රීතුභහ. ලං

භභ ලං ිරඹගේහගේ ලං ඒයි. ලං ඒ ලං ඔඵතුභහඑ ලං ප්රලසනඹසත ලං හනසහගේනඑ ලං
පුළුගේ; භඑ ලං ප්රලසනඹසත ලං හනසහගේනඑ ලං පුළුගේ. ලං වළඵළයි, හ ප ලං

දුේඳ ජ ලංකමිෂවහඑ ලංඒ ලංප්රලසනඹසත. ලං 

තමුගේනහගේහ රහ ලංඳසුගිඹ ලංදහ ලං පභත ලංශ ලංහේීයඹ ලංආදහඹ ප ලංඵදු ලං

ඳනිකගේ ලං ඍු ලං ඵදු ලං සිඹඹඑ ලං 18 ලං සිඑ ලං 40 ලං දසතහ ලං ළඩි ලං ශහ. ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං ඒ ලං තුබඳගේ ලං රුළිඹල් ලං බිලිඹන ලං 350 ලං ආදහඹභසත ලං

ඵරහහඳසහයස ජතු ලංහනහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලංවන ලංහ ප ලං ඵදු ලංිෂහ ලං
හවඑ ලංඅිෂේදහ ලං න ලංවිඑ ලංකමිෂසුගේඑ ලංඵදු ලංළිඑ ලංඵදු ලං දිනහ. ලංෙභ ලංිෂහ ලං

තමුගේනහගේහ රහඑ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹගේන ලං ඵළවළ. ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං යහේ ලං  පඳ ජ ලං ටි, හේහඳසශ ලං ටි ලං කුණු ලං

හසල්රඹඑ ලං විකුණනහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං ව පඵගේහතසඑ ලං යහඹ ලං

337 338 



ඳහගලිහ පගේතු 

විසතහ. ලං රළයිසතුහේ ලං ිකහඵනහ, විකුණගේන ලං වදන ලං යහේ ලං ිකහඵන ලං

යහතය ලං  පඳ ජ, හේහඳසශ ලං ටි ලං ළිබඳඵ ලං විසතය. ලං ඒ ලං විතයසතද? ඒ ලං

විතයසත ලං හනසහයි. ලං තමුගේනහගේහ රහහම ලං ආණ්ඩුහේ ලං භළික ලං
ඇභිකරුගේඑ ලං ෙල්ර ලං හරහ ලං ිකහඵන ලං හ ෝදනහ ලං ළන ලං ඵරගේන. ලං

ඵළඳු පය ලං හසකමහ ප ලං හසතෂි ලං අවහන ලං ඹන ලං හසඑ ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං හසහවසභද ලං භළිකයණරඑ ලං ඹගේහගේ? 

තමුගේනහගේහ රහ ලං 2015 ලං තනහරි ලං 08හිෂ ලං දහ ලං හභසනහද ලං ිරේහේ? 

තමුගේනහගේහ රහ ලංහවසය ප ලංන ජනහ ලංිරඹරහ ලංඵරඹඑ ලංඳ ජ ලංවුණු ලං
ආණ්ඩුසත. ලංඅද ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංව එහන ලංහනසහයි ලංබුදිඹහහන ලං

හවසය ප ලංයගේහගේ. ලංඅද ලංඵළඳු පය ලංහසකමහ ප ලංහසතෂිලිගේ ලං ලංහ ප ලං
හේල් ලංෙබඳඹඑ ලංෙනහ. ලං 

තමුගේනහගේහ රහ ලං දළසතහ ලං "සිය" ලං රඳහව නී ලං නහලිහහේ ලං
විහලඹ ලංභවු ය ලංඅධිහේගී ලංභහගඹ ලංළිබඳඵ ලංාහදඹ. ලංඅළි ලංහනසහයි ලං

ිරඹගේහගේ. ලං අළි ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලං "සිය" ලංරඳහව නී ලංනහලිහහේ ලං
හඳගේු හ. ලංනභත්රීඳහර ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං ඉදිරිහේ ලං යහතය ලං ඇභිකතුභහ ලං
හයදි ලංළහරේහ, භවු ය ලංඅධිහේගී ලංභහගඹ ලංළිබඳඵ. ලං 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහඑ ලංත ලංවිනහඩි ලං4සත ලංිකහඵනහ. 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. 

හයදි ලං ළහරේහ! ලං හභසනහද ලං වුහණ්? [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ඔඵතුභහ ලංඒ ලං

ළඩඑවන ලං ඵළලුහ ලං න ප ලං හ ජහයයි ලං රු ලං ඳහලිත ලං යාහ ලං ඵණ්ඩහය ලං
යහතය ලං ඇභිකතුභිෂ. ලං ඒ ලං විතයසත ලං හනසහයි. ලං අද ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං
COPE ෙ ලං ළහ ලං ිකහඵනහ. ලං COPE  ෙ ලං ළ ලංහේහඑ ලං ඳසහ  ලං

ෙබඳඹඑ ලං ෙනහ, ශ්රීරගේගේ ලං ගුගේ ලං භහහභගේ ලං යෙස ලං හඩසරග ලං

කමලිඹන ලං 110සත ලං හරහ ලං ිකහඵන ලං ඵ. ලං අද ලං න ලං හතසත ලං ළබිනේ ලං
අු භළිකඹසත ලං නළවළ. ලං හ පහ ලං හගේහගේ ලං වුද? හ පහ ලං හගේහගේ ලං

ආගථි ලංශභනහයණ ලංකමටුහගේ ලංඹන ලංe-mails භඟිගේ. ලංහ පහඑ ලං

උ ජතය ලං හදගේන ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ඵළවළ. ලං හ පහ ලං ළන ලං ථහ ලං
ශහභ ලං හභසද ලං වුහණ්? අගුන ලං යණතුා ලං ඇභිකතුභහ ලං යහඹ ලංහේයහ ලං

ගේන ලංථහ ලංශහ. ලංඇදරහ ලංෙබඳඹඑ ලංදළ පභහ. ලංතභගේහම ලංඒ ලංඇභිකභ ලං
අහවෝසි ලං වුණහ. ලං ෙතුභහ ලං යහඹ ලං හු හගේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශ ලං අගේිකභ ලං
ළබිනේ ලං ඳ්රිහ ලං ඵරගේන. ලං අගුන ලං යණතුා ලං ඇභිකතුභහ ලං

අහනහේ ලං ඉදිරිඳ ජ ලංශ ලංළබිනේ ලං ඳ්රිහ. ලං "හ ප ලං භහතෘ ලං භකමඹඑ ලං
ආදයඹ ලංයන ලං ඇභිකයහඹසත ලං වළටිඹඑ ලං භභ ලං ඵර ජ ලං හ  ලං නහටු ලං
හනහ, හ ප ලංයන ලංු හදු  ලංළිබඳඵ." ලංහභහවභ ලංිරඹගේහගේ ලංභභ ලං

හනසහයි. ලං ෙහවභ ලංථහ ලං යගේහගේ ලං අගුන ලං යණතුා ලං ඇභිකතුභහ. ලං
ව එපු ලංඅධියණ ලංව ලංබුේධලහන ලංඇභිකයඹහ ලං ලංව පඵගේහතසඑ ලංයහඹ ලං
හු හගේ ලංථහ ලංශහ. ලංහභසද ලංවුහණ්? අධියණ ලංව ලංබුේධලහන ලං

ඇභිකතුභහ ලං හඵල්හරගේ ලං ඇදරහ ලං ෙබඳඹඑ ලං දළ පභහ. ලං ඉිකගේ ලං

තමුගේනහගේහ රහ ලංභළිකයණඹඑ ලංඹගේහගේ ලංහසහවසභද?  

තමුගේනහගේහ රහ ලංිරඹනහ, තනහරි ලං භහහේ ලං 08ළිෂදහ ලං දුගේන ලං

භළිකයණ ලං හඳසහයසගේදු ලං ඉසඑ ලං ශහඹ ලං ිරඹරහ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ඔඵතුභහඑ ලං නළික ලං හ ප ලං දු ලං අළි ලං හඑද ලං

ිරඹගේහගේ? රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඳහගලිහ පගේතු ලං තභයි ලං යහේ ලං

තනතහහම ලං මුදල්රඑ ලං ිරඹන ලං තළන. ලං අද ලං COPE  ෙහසත ලං

ගතභහන ලංහයණහ ලංථහ ලංයගේන ලංඵළවළයි ලංිරඹරහ ලංනීික ලංහහනනහ. ලං

COPE  ෙඑ ලං ඹ ප ලං විඹඹසත ලං ෙන ලං හසඑ ලං ඔඵතුභහහම ලං හභයඹඑ ලං

ළරහ ලං බහඳිකයඹහඑ ලං ඵරඳෆ ප ලං යනහ. ලං රාහ ලං ඉිකවහහේ ලං
ිරසිභ ලංද ලං- 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ඒ ලං  පපගණ ලං ළරැදියි. ලං ිරසිභ ලං අසථහ ලං

ෙහවභ ලං යරහ ලං නළවළ. ලං ඔඵතුභහ ලං ඒ ලං හයණඹ ලං අයිගේ ලං ය ලං ගේන ලං
හනහ. ලං 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ලංසුිෂල් ලංවඳුගේහන ජික ලංබහඳිකතුභහ ලංළ ලංහේහේ ලංනළේද? 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංඉතහභ ලංඅහධහයණයි. ලං 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ලං ලංCOPE ෙහසත ලංබහඳික ලංසුිෂල් ලංවඳුගේහන ජික ලංභළිකතුභහ ලං

ළ ලංහේහේ ලංනළේද? 
 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළි ලංළරහ ලංහච්ඡහ ලංශහ. ලං 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළරහ ලංඔඵතුභහ ලංහභසසතද ලංිරේහේ? 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලංථහ ලං පපගණහඹගේ ලංළයදියි. ලං 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ලංහභසසතද ලංිරේහේ? 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිරරිඇල්ර ලංඇභිකතුභහ ලංථහ ලංයරහ ලංහච්ඡහ ලංශහ. ලංඉතහභ ජභ ලං
අහධහයණ ලං විධිඹඑ ලං හ ෝදනහ ලං යගේන ලං ෙඳහ. ලං ිරසිභ ලං විධිඹ ලං

ඵරඳෆභසත ලංහශ  ලංනළවළ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, භභ ලංඔඵතුභහඑ ලංහදසස ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලං

ෙතළනදී ලංඔඵතුභහ ලංඅයණයි. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ, භභ ලංිරසිභ ලංඵරඳෆභසත ලංහශ  ලංනළවළ. 
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ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඑ ලංභහම ලංහරහ ලංහදගේන. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරහ ලංදුගේනහ. ලංභහ ලංළන ලංවගේ ලංශ ලංිෂහයි ලංභභ ලංථහ ලංහශ . ලං
ඔඵතුභහ ලංථහ ලංයගේන. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං ඳශමුළිෂ ලං තහ ලං හනසහයි. ලං

ඵළඳු පය ලං හසකමහ ප ලං විබහඹඑ ලං ඹන ලං හරහහේ ලං බහඳිකයඹහඑ ලං
ථහ ලං යරහ ලං ඵරඳෆ ප ලං ශහ. ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ිරඹගේහගේ ලං ලං
COPE කමටුයි. ලං හ ප ලං යහේ ලං සිදු ලං වුණු ලං රුළිඹල් ලං බිලිඹන ලං ණන ලං

හ ෝදනහ ලං ළිබඳඵ ලං ප්රලසනඹසත ලං  ලං COPE  ෙහසතදී ලං භගේත්රීරුගේඑ ලං

අවගේන ලංඵළරි ලංන ප ලං හභසසතද ලංත ජ ජඹ? ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං  ලංCOPE 

ෙ ලං ව ලං 1.00එ ලං රැස ලං හන ලං හසඑ, උහේ ලං 10.00එ ලං බහඳිකයඹහ ලං

ථහනහඹතුභහහම ලංහභයඹඑ ලංළනහ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, 

රාහ ලංඉිකවහහේ ලංදහ ජ ලංෙහවභ ලංහරහ ලංනළවළ. ලං ලංඔඵතුභහ ලංඒ ලංළන ලං
ඵරගේන. ලං ඔඵතුභහඑ ලං හවස ලං හදඹසත ලං භභ ලං හ ප ලං යගේහගේ. ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලංඉිකවහහේ ලංදහ ජ ලං- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං ඵරඳෆභසත ලං හනසහයි,  ඹ ප ලං ළඑලුසත ලං  පඵගේධහඹගේ ලං

ඳළවළදිලි ලංය ලංළනීභ ලංවහ ලංහච්ඡහ ලංශහ. ලං 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හභසසතද, ළඑලු?  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙභ ලංකමටු ලං පඵගේධහඹගේ ලංහඵසහවෝ ලංඅසථහර ලංෙතුභහඑ ලංථහ ලං

ශහ. ලං ඔඵතුභහ ලං  පපගණහඹගේභ ලං අහධහයණ ලං හ ෝදනහසත ලං
යගේහගේ. ලං 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ ලං  පපගණහඹගේ ලං හධහයණ ලං හ ෝදනහසත ලං යගේහගේ. ලං  ලං රු ලං
සුිෂල් ලංවඳුගේහන ජික ලංබහඳිකතුභහ ලංහභතළන ලංඉගේනහ ලංන ප ලංහ පඑ ලං

උ ජතය ලං හදයි. ලං  ලං  ලං COPE ෙහසත ලං බහඳිකයඹහ ලං වළටිඹඑ ලං  ලං ෙතුභහඑ ලං

ිකහඵන ලංඵරඳෆභ ලංළන ලංෙතුභහ ලංඋ ජතය ලංහදයි. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, 

ශ්රී ලංරාහ ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංදහ ජ ලං ලංCOPE ෙ ලංවමුහේ ලංවිඹඹසත ලං

විබහඹඑ ලංගේන ලංහසඑ ලං  ලංළරහ ලංඵරඳෆ ප ලංයගේහගේ ලංනළවළ. ලංභභ ලං
න ප ලංිරඹගේන ලංළභළික ලංනළවළ, ආණ්ඩු ලංඳසතහේ ලංඇභිකරු ලං  ලංCOPE 

ෙහසත ලංඉගේනහ. ලංථහ ලංය ලංය ලංප්රලසන ලංඅවන ලංහසඑ ලං"ථහ ලංයගේන ලං

ෙඳහ" ිරඹරහ ලංතාභ ලංදුයථනඹඑ ලං call ෙ ලංෙනහ. ලංහභසසතද ලංහ ප? 

ෙහවභ ලං යරහද ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං  ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹගේන ලං
ඹගේහගේ. ලංහ ප ලංඋ ජතරීතය ලංඳහගලිහ පගේතු- 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළගේ ලංඔඵතුභහඑ ලංිෂඹකමත ලංහරඹ ලංඅහනයි. ලං 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔේ, ෙතහසඑ ලංහරඹ ලංඉය ලංහනහ. ලං රු ලංථහනහඹතුභිෂ, 

භභ ලංහරහ ලංඵරහහන ලංව ටිඹහ. ලංභඑ ලංත ලංත ජඳය ලං40සත ලංිකහඵනහ. ලං

වළභදහභ ලංභහම ලංහරහ ලංඅඩු ලංයනහ ලංිරඹරහ ලංභභ ලංදගේනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඒ ලං ිෂහ ලං භභ ලං ිරඹගේහගේ ලං භළිකයණ ලං

ිකඹගේහගේ ලං නළ ජහ ජ ලං හන ලං හභස ජ ලං ිෂහ ලං හනසහයි. ලං හ ප ලං

ආණ්ඩු ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹෆභ,  ඵල්හරෝ ලං නහගේන ලං හන ලං ඹනහ ලං

හහම ලං හදඹසත. ලං ඒ ලං අභහරුයි. ලං භළිකයණ ලං ිකඹගේන ලං ආණ්ඩු ලං

රළවළසික ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අළි ලං ඔඵතුභගේරහඑ ලං ිරඹගේහගේ ලං  ලං හ ප ලං ලං
ිෂ ප ලංඵල්හරෝ ලංහනසහයි, ළිසසු ලංඵල්හරෝ ලංනහනහ ලංහහම ලංළඩසත ලං

ිරඹරහයි. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං අළි ලං ිරඹනහ, හ ප ලං යහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලංනළික ලං

යරහ, හ ප ලං යහේ ලං  පඳ ජ, හේහඳසශ ලං ටි ලං විකුණරහ, කමිෂසුගේඑ ලං ඵදු ලං

වරහ, දෂිත ලං ු හදු  ලං යරහ, තමුගේනහගේහ රහඑ ලං භළිකයණඹඑ ලං

ඹගේන ලං ඵළවළයි ලංිරඹරහ. ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹගේන ලං

ඵළවළ. ලංඳසු ලංහඳශ ලංභගේත්රීරු ලංිරඹනහ, භළිකයණඹඑ ලංඹගේන ලංිරඹරහ. ලං

අළි ජ ලංිරඹනහ,  භළිකයණඹඑ ලං ඹගේන ලං ිරඹරහ. ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං

භළිකයණඹඑ ලංඹගේන ලංඵළවළ. ලං ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තභයි ලංඋ ජතරීතය ලං

ආඹතනඹ. ලං ඔඵතුභහ ලං තභයි ලං  ලංිරඹගේන ලංඕනෆ. ලං හ ප ලංඋ ජතරීතය ලං

ඳහගලිහ පගේතු. ලංහ ප ලංතභයි ලංතනතහ ලංඳයභහධිඳතයඹ. ලංහ ප ලංවිනහල ලං

යගේන ලං ෙඳහ, රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං ඔඵතුභහ ලං හෞයනීඹ ලං

නහඹහඹසත. ලං ඔඵතුභහඑ ලං හවස ලං නභසත ලං ිකහඹනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං

ඔඵතුභහහම ලං හරඹ ලං තුශ ලං හ ප ලං උ ජතරීතය ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං

ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං විනහල ලං වුණහඹ ලං ිරේහස ජ ලං ඔඵතුභහ ජ ලං ඒ ලං
ඉිකවහඹඑ ලංෙතු ලංහනහ. ලංඔඵතුභහ ලංඒ ලංඳඑ ලං  ලංයවගේන ලංෙඳහඹ ලං

ිරඹන ලංෙ ලංභතසත ලංයකමගේ ලංහ ප ලංභළිකයණ ලංල් ලංදළමීභ ලංඳළවළදිලිභ ලං

භළිකයණ ලං හඳසහයසගේදුසත ලං හනසහයි, ආණ්ඩු ලං කමිෂසුගේඑ ලං බහේ ලං

ශ ලං  ලංසිේධිඹසත ලංිරඹන ලංෙ ජ ලංභතසත ලංයකමගේ ලංභභ ලංිෂවඬ ලංහනහ. ලං

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. ලං 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the House? 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, රු ලං භව ගේදහනගේද ලං අලු ජභහම ලං

භගේත්රීතුභහ ලංභවු ය ලංඅධිහේගී ලංභහගඹ ලංළන ලංඹ ප ලංප්රහලඹසත ලංශහ. ලං

භභ ලං බහඑ ලං දළු  ප ලං හදගේන ලං ළභළිකයි, Auditor-General අවන ලං

ඕනෆභ ලංප්රලසනඹඑ ලංඅළි ලංඋ ජතය ලංහදගේන ලංසදහන ප ලංිරඹරහ. ලංෙච් යයි ලං
අළි ලංිරඹගේහගේ. ලංෙ ලංෙසතහනහ ලංchitsර ලංලිඹරහ ලංඅවන ලංඒහඑ ලංඅළිඑ ලං

උ ජතය ලංහදගේන ලංඵළවළ. ලංAuditor-General අවන ලංඕනෆභ ලංප්රලසනඹඑ ලං

අළි ලංඋ ජතය ලංහදගේන ලංසදහන ප. ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හවසයි. ලංමීශකඑ, රු ලංඳහලිත ලංයාහ ලංඵණ්ඩහය ලංභළිකතුභහ. ලං[ඵහධහ ලං

ිරරීභසත] ලංථහ ලංයගේන ලංඉඩ ලංහදගේන. 
 

[අ.බහ. ලං5.40] 

 
ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ (ලළරිමළර්ග රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்மக தண்டர - லர்ப்தரெண இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඓිකවහසි ලං ාහලෝධන ලං ඳන ජ ලං

හටු පඳතසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ය ලං විහද ලං යන ලං අද ලං දහ , ඒ ලං විහදඹඑ ලං

වබහගි ලං හගේන ලංරළබීභ ලංළිබඳඵ ලං භභ ලං ඉභව ජ ලංගේහතෝඹඑ ලංඳ ජ ලං
නහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ෙදහ, හ ප ලං යහේ ලං රහ ලං ඡගේද ලං ිකඹරහ, 

සිඹලු ලං ඵරඹ ලං ෙ ලං හසඑඑ ලං හඹසදරහ, හඵදගේන ලං ිකහඵන ලං වළභ ලං

හදඹසතභ ලං හඵදරහ, අහනහේ ලං සිල් ලං හයේද ජ ලං හඵදරහ, භව ලං තනඹහ ලං

මුශහ ලංයරහ ලංතභයි ලංභළිකයණ ලංතඹග්රවණඹ ලංයගේන ලංඑයුතු ලංහශ . ලං
ඒ ලංයුඹ ලංඅගේ ලංයරහ, ෙභ ලංද ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹද, 

ෙභ ලංද ලංඳශහ ජ ලංනහේභ ලංභළිකයණද ලංඳ ජගේන ලංතභයි ලංඹව ලං

ඳහරන ලං යතඹ ලං එයුතු ලං සදහන ප ලං හශ . ලං ඒ ලං අද ලං හනසහයි, 2015 

තනහරි ලං භහහේ ලං 08ළිෂ ලං දහ ලං න්ගේදුඑ ලං ලිගේභ ලං අළි ලං භළිකයණ ලං
හඳසහයසගේදුසත ලං විධිඹඑ ජ, අහේ ලං ප්රිකඳ ජික ලං ප්රහලනඹඑ ජ ලං අළි ලං

ඇතුශ ජ ලං ශහ. ලං ඒ ලං අු  ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං ඇික ලංයගේන ජ, ඒ ලං

හහමභ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ, ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ෙභ ලං

ද ලං ඳ ජරහ, ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ලසතිකභ ජ ලං යකමගේ ලං යහේ ලං

තනභතඹ ලංිෂසි ලංහර ලංඋයහ ලංඵරගේනඑ ලංඅසථහසත ලංඅළි ලංඇික ලංයරහ ලං
හදනහඹ ලංිරඹහ ලංහඳසහයසගේදු ලංවුණහ. ලංඒ ලංහඳසහයසගේදු ලංඉසඑ ලංයගේනඑ ලං
ඹව ලං ඳහරන ලං යතඹ ලං අද ලං භ ජ ලං හරහ ලං ිකහඵනහ, රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ. ලං ඒ ලං අු  ලං අද ලං දිනහේ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංහහනගේනඑ ලංඅළි ලංඑයුතු ලංය ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, අළි ලං හඵසහවසභ ලං ඳළවළදිලි ලං ිරේහ ලං

හගේතහගේඑ ලංිෂසි ලංතළන ලංරඵහ ලංහදනහ, හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංරඵහ ලං

හදනහ ලං ිරඹරහ. ලං ඳශහ ජ ලං බහහේද, ප්රහහේීයඹ ලං බහහේද, 

ඳහගලිහ පගේතුහේද, අළි ලං ඒ ලං ිරඹපු ලං හයණඹ ලං ඉසඑ ලං යකමගේ, ෙඹ ලං

ඹථහගථඹසත ලංයකමගේ, හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළඩි ලංිරරීභ ලංවහ ලංතභයි ලං

හ ප ලං ාහලෝධන ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං අද ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංයරහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලංහහමභ, හසතර ලංක්රභඹ, කමශ්ර ලංක්රභඹ ලං

ඇතුශ ජ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹඑ ලංඹන ලංඵ ලං අළි ලංෙදහ ලංිරේහ. ලං ඒ ලංිරඹපු ලං
හයණහ ලංතභයි ලංඅළි ලංහ ප ලංඉසඑ ලංයගේහගේ. ලංෙ ලංෙසතහනහ ලංෙ ලංෙ ලං
විධිඹඑ ලං ඒ ලං දිරගේන ලං පුළුගේ; ෙ ලං ෙ ලං විධිඹඑ ලං ඒ ලං විහේ නඹ ලං

යගේන ලංපුළුගේ; හදෝහහයෝඳණඹ ලංයගේන ලංපුළුගේ. ලංනමු ජ,  2015 

තනහරි ලංභහහේ ලං8ළිෂ ලංදහ ලංතනතහ ලංතන ලංයභ ලංදුගේහගේ ලංහ ප ලංිරඹපු ලං
හයණහ ලං ඉසඑ ලං යගේනඑයි. ලං ඒ ලං තන ලං යභ ලං අු , හහම ලං විහේ න ලං

ආ ජ ලංඅළි ලංහඳසහයසගේදු ලංහච්  ලංහයණහ ලංහ ප ලංයහේ ලංතනතහඑ ලංඉසඑ ලං
යගේනඑ ලංඅළි ලංඵළඳිරහ ලංඉගේනහ. ලංඅළි ලංභළිකයණරඑ ලංබිඹ ලංඳසතඹසත ලං
හනසහයි. ලං අළි ලං භළිකයණරඑ ලං බිඹ ලං ආණ්ඩුසත ලං හනසහයි. ලං අළි ලං

භළිකයණරඑ ලංඕනෆ ලංතය ප ලංමුලවණ ලංදීරහ ලංිකහඵනහ. ලංඅළි ලංභළිකයණ ලං
දිනරහ ජ ලංිකහඵනහ. ලංඅළි ලංභළිකයණ ලංඳළයදිරහ ජ ලංිකහඵනහ. ලංඉදිරිහේදී ලං
ඳළළ ජවීභඑ ලංිෂඹකමත ලංභළිකයණරදී ලංතනතහ ලංතඹග්රවණඹ ලංව කම ලංය ලං
හන ලංආණ්ඩු ලංඉදිරිඹඑ ලංහන ලංඹගේන ජ ලංඅළි ලංසදහන ප. ලංඳශහ ජ ලංබහ, 

ප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංභළිකයණ ලංඳ ජහ ලංඵරමු. ලංඒහයිගේ ලංඅඳඑ ලංහඵසහවසභ ලං
ඳළවළදිලි ලං තඹග්රවණඹසතරඵහ ලං දීරහ, හ ප ලං යහේ ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං ත ජ ලං

ලසතිකභ ජ ලං ිරරීහ ප ලං එයු ජතඑ ලං තනතහ ලං අළි ජ ලං ෙසත ලං ඉගේනහ ලං

ිරඹන ලං ෙ ජ ලං අළි ලං හ ප ලං රු ලං බහහේදී ලං ිරඹනහ, රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ. ලං 

රු ලං භව ගේදහනගේද ලං අලු ජභහම ලං භළිකතුභහ ලං වගේ ලං ශහ, 

හශ්ර සඨහධියණඹ ලං ිරේහභ ලං තභයි ලං හගේතහගේහම ලං අයිිකඹ ලං අඳඑ ලං

භතසත ලං වුහණ් ලංිරඹරහ. ලං හශ්ර සඨහධියණඹ ලංිරේහභ ලං හනසහයි ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, හඵසහවසභ ලංඳළවළදිලි ලංඅළි ලංතනතහ ලං අයිිකහසි ප ලං

හභසනහද ලංිරඹහ ලංදගේනහ; මලි ලංඅයිිකහසි ප ලංහභසනහද ලංිරඹහ ලංඅළි ලං

දගේනහ. ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහහේ ලං ිකහඵගේනහ ලං ව ලං අයිිකහසි ප ලං
ළිබඳඵ ලංඅඳඑ ලංහවස ලංඅහඵෝධඹසත ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංතභයි ලංඅළි ලංඒ ලං
අයිිකහසි ප ලං ඳථ ලං ිරරීභඑ ලං භළිකයණ ලං හඳසහයසගේදු, ෙහවභ ලං

නළ ජන ප ලංප්රිකඳ ජික ලංප්රහලන ලංඉදිරිඳ ජ ලංහශ . ලංඒ ලංඅු  ලංතභයි ලංඅළි ලංඒ ලං
ිරඹපු ලංහයණහ ලංඉසඑ ලංයගේහගේ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ඔඹ ලං ිරඹන ලං භව ජරුගේඑ ලං තභයි ලං

හගේතහ ලං අයිිකහසි ප ලං හඳු හණ් ලං නළ ජහ ජ; අධියණහේ ලං

අයිිකහසි ප ලං හඳු හණ් ලං නළ ජහ ජ. ලං අධියණඹ ලං ්රිඹහ ජභ ලං

යගේහගේ ලං හසහවසභද ලංිරඹරහ ලං තගේහගේ ලං නළික, ඳහගලිහ පගේතු ලං

අධියණඹසත ලං යරහ, හශ්ර සඨහධියණහේ ලං අග්රවිිෂලස ඹහයරිඹ ලං

ලහඹගේ ලං සිටි ලං හගේතහ ලං -ශියහණි ලං ඵණ්ඩහයනහඹ ලං භළිකිෂඹ- ලං

ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හනළල්රහ, ඳහගලිහ පගේතුහේදී ලං ප්රලසන ලං ශහ ලං. ලං ඒ ලං

ප්රලසන ලංහශ  ජ ලංවිනීත ලංක්රභඹඑ ලංහනසහයි. ලංඅග්රවිිෂලස ඹහයරිඹ ලංව ලං
ෙළිෂ ලං හගේතහහගේ ලං ප්රලසන ලං හශ , ''ඵඵහද?, ඵඵහ ලං ලවකුාද?'' 

ඹනහදී ලං ලහඹු යි. ලං හභගේන ලං හ ප ලං විධිඹඑ ලං තභයි ලං හ ප ලං යහේ ලං
හගේතහසත ලං ව ලං අග්රවිිෂලස ඹහයරිඹ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ඒ ලං
කමටුඑ ලංහනළල්රහ ලංෙතුකමඹඑ ලංළරකුහේ, රු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං

ෙළිෂ ලංඅීයරහ හය, අභේතහික ලංවිධිහේ ලංළඩ ලංයගේන ලංහනසහයි ලංඅළි ලං

හ ප ලංසදහන ප ලංගේහගේ. ලංහගේතහඑ ලංිෂසි ලංහෞයඹ ලංරඵහ ලංදීභ ලංවහ, 

හගේතහඑ ජ ලංඋ ජතරීතය ලංබහ ලංව ලංඅහනකු ජ ලංබහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං
ිරරීහ ප ලංඅහලඹ ලංළඩි ලංය ලංදීභ ලංවහ ලංතභයි ලංඹව ලංඳහරන ලංආණ්ඩු ලං

හ ප ලංළිඹය ලංඅයහන ලංිකහඵගේහගේ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ෙදහ ලංඳළළික ලංයතඹ ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලං

දවඅඑන ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංහනහහ. ලංදවඅඑන ලං
ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හනහහභ ලං හ ප ලං හහම ලං ථහ ලං
යගේන ලං දුගේහගේ ලං නළවළ; විහද ලංයගේන ලං දුගේහගේ ලං නළවළ; හ ප ලංබහ ලං

භළදඑ ලං ඵව ගේන ලං දුගේහගේ ලං නළවළ. ලං ෙදහ ලං හශ  ලං ෙහවභයි. ලං උගුය ලං එ ලං
හේලිරහ, උඩිගේ ලංිරඹපු ලංිෂහඹෝ ලං හ ප ලං බහහේ ලං ඉහන ලං්රිඹහ ජභ ලං

ශ ලං ණ්ඩහඹභසත ලං විතයයි ලං ව ටිහේ. ලං වරිඹඑ ලං රඩ ලං හහම, ෙහවභ ලං

නළ ජන ප ලංයිගේ ලංයපු ලංඋදවිඹ ලංහහමයි ලංෙදහ ලංළඩ ලංඑයුතු ලංහශ . ලංඅද ලං
ෙහවභ ලං හනසහයි. ලං හ ප ලං ළිබඳඵ ලං ථහ ලං යගේන, විහේ නඹ ලං

යගේන, භහධය ලං තුශ ලං ථහ ලං යගේන, බහ ලං ළහේ ලං භළදඑ ලං ඳළනරහ ලං

ඔඵතුභහඑ ලං ඵහධහ ලංයකමගේ ලං හාහෝරඹ ලං දසතහ ලං ගිව ගේ, ඔඵතුභහඑ ජ ලං

අහනසත ලං ථියිගේඑ ජ ලං ඵහධහ ලං හන ලං විධිඹඑ ලං වළසිහයගේන, හ ප ලං

සිඹල්රඑ ලංඅහලඹ ලංදීරහ ලංතභයි ලංළඩ ලංඑයුතු ලංයගේහගේ. 

දවඅඑන ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හහම ලං ෙසත ලං
හනසහයි, ඵරව ජහයහඹගේ ලං ඳනන, ියඹ ලං ේදන, 

ඒහධිඳික ජඹසත ලංඇික ලංයන ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලංහනසහයි ලංඅද ලං

හ ප ලංඉදිරිඳ ජ ලංය ලංිකහඵගේහගේ. ලංෙදහ ලංදවඅඑන ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලං
ාහලෝධනඹ ලං හනහහේ ලං ඒහධිඳිකඹකු ලං බිව  ලං ිරරීභ ලං වහයි. ලං
ඒහධිඳිකඹකු ලං බිව  ලං යන ලං ෙඑ ලං හ ප ලං හසල්හරෝ ලං ළභළිකයි. ලං

ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ලසතිකභ ජ ලං යගේන, හ ප ලං යහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලං යගේන ලං සිඹඹඑ ලං 52සත ලං ව ලං හගේතහගේඑ ලං අහලඹ ලං
හදන ලං ෙඑ ලං හ ප ලං හසල්හරෝ ලං අළභළිකයි. ලං හ ප ලං යහේ ලං ෘව ණිඹගේ ලං

උඳඹගේිෂඹගේ ලං ඵඑ ලං ඳරිගතනඹ ලං වුහණ්, 1977 හේ.ආග. ලං

තඹගධන ලංභළිකතුභහ ලංහනහපු ලංලිව ල් ලංආගථි ලංප්රිකඳ ජිකඹ ජ, විහේල ලං

ආගථි ලංප්රිකඳ ජිකඹ ජ ලංිෂහයි. ලංවිහේල ලංආගථි ලංප්රිකඳ ජිකඹ ජ, ලිව ල් ලං

ආගථි ලං ප්රිකඳ ජිකඹ ජ ලං ිෂහ ලං භහත, ආගථි, අධයහඳන ලං වහ ලං

හේලඳහරන ලංඹන ලංහ ප ලංසිඹලු ලංඅාල ලංතුබඳගේ ලංහගේතහ ලංඉදිරිඹඑ ලංආහ. ලං 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං යහතය ලං අභහතයතුභිෂ, ඔඵතුභහඑ ලං ත ලංවිනහඩි ලං 3 ලංහරඹසත ලං

ිකහඵනහ. 
 

ගු ඳළලිත රංමග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்மக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
හඵසහවසභ ලංසතුිකයි, රු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං 

හගේතහ ලංවිවිධ ලංඅාලලිගේ ලංීයඝ්රහඹගේ ලංඉදිරිඹඑ ලංආහ. ලංහගේතහ ලං
අධයහඳනඹ ලං රළබුහ. ලං හගේතහ, ෘව ණිඹ ලං ිරඹන ලං තළිෂගේ ලං ඉදිරිඹඑ ලං

ඇවිල්රහ ලංආදහඹ ප ලංඋඳඹන ලංතළනළ ජිකඹසත ලංඵඑ ලංඳරිගතනඹ ලංවුණහ. ලං
හ ප ලංයඑ ලංතුශ ලංරැිරඹහ ලංඅසථහ ලංරදී ලංයහතය ලංවහ ලංයහතය ලංහනසන ලංඅාලර ලං
සිඹඹඑ ලං 52 ලං දසතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං තළනළ ජිකඹසත ලං ඵඑ ලං
හගේතහ ලං ඳ ජ ලං වුණහ, රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං අිෂසත ලං ඳළ ජහතගේ, 

විහේල ලං රැිරඹහ ලං හහශ ලං හඳසහශ  ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං සිඹඹඑ ලං
51.79 ලංදසතහ ලංඉවශ ලංඅඹසත ලංව කම ලංයගේනඑ ලංහගේතහ ලංභ ජ ලංහරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ළිරිකමගේ ලං අියබහ ලං හදගුණඹිරගේ ලං හ ප ලං යහේ ලං ආගථිඹඑ ලං
දහඹ ලංහකමගේ ලංහේීයඹ ලංව ලංවිහේීයඹ ලංමුදල් ලංඋඳඹන ලංළිරිසත ලංඵඑ ලංඅද ලං
හගේතහ ලං ඳ ජහරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ෙහවභ ලං න ප, ෙළිෂ ලංහගේතහගේ, 

හ ප ලං යහේ ලං අිෂසත ලං බහරඑ ලං  ලංඇවිල්රහ, ඒ ලං බහගේ ලං ිෂ ලංහඹෝතනඹ ලං

යන ලංහගේතහගේ ලංඵඑ ලංඳ ජවීහ ප ලංඇික ලංයද ලංහභසසතද ලංිරඹන ලංෙ ලං
අවගේන ලංඕනෆ. ලං"හභභ ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංආාශි ලංඅධීසතණ ලංහය ලං
බහඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලංහශ  ලං නළවළ. ලං හභභ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළිබඳඵ ලං
ඳශහ ජ ලංබහහගේ ලංවිභසුහේ ලංනළවළ" ලංආදී ලංවිවිධ ලංහේල් ලංිරඹකමගේ, උහේ ලං

රුහේ ලං ඳළඹ ලං 2 ලං ඳභණ ලංහරඹසත ලං හ ප ලං බහහේ ලං ටිනහ ලං විහදඹසත ලං
යගේන ලං ිකහඵන ලං අසථහ ලං අව කම ලං යකමගේ, ෆ ලං හෝ ලං වකමගේ ලං හ ප ලං

බහහේ ලංඵහධහ ලංයපු ලංභගේත්රීතුභගේරහ ලංහශ  ලංහධහයණ ලං්රිඹහලිඹසතද ලං
ිරඹන ලංෙ ලංඒ ලංඋදවිඹහම ලංවෘදඹ ලංහසතෂිහඹගේ ලංඅවගේනඑ ලංනහ. ලං 

රු ලං ථනහඹතුභිෂ, ා හය ලං සතහ ත්රඹ, ඇකලු ප ලං සතහ ත්රඹ, 

ගභහගේත ලං සතහ ත්රඹ, හ ජ ලං ගභහගේතඹ ලං ආදී ලං සිඹලු ලං අාලර ලං ළඩි ලං

ිෂහඹෝතනඹසත ලංයගේහගේ ලංහගේතහයි. ලංඅද ලංහ ප ලංයහේ ලංතනතහ ලංීව ජ ලං
යවීහ ප ලං ්රිඹහලිහේදී ලං ළඩිභ ලං ආගථි ලං ලසතිකඹසත ලං හ ප ලං යඑඑ ලං
රඵහහදන ලංණ්ඩහඹභ ලංහගේතහයි. ලංෙහවභ ලංන ප ලංහ ප ලංහගේතහ ලංහ ප ලං
භහතහේ ලංහ ප ලංසථහන ලංිෂහඹෝතනඹ ලංිරරීහ ප ලංිකහඵන ලංයද ලංහභසසතද ලං
රු ලංථහනහඹතුභිෂ?  

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, භහ ලං අවගේන ලං ළභළිකයි, හගේතහඑ ලංහ ප ලං

අසථහ ලං හදනහඑ ලංඅළභළික ලංළිරිකමගේ ලංවුද ලංිරඹරහ. ලං තභගේ ලංඅ පභහ ලං
හනකුහම ලංකුහගේ ලංබිව  ලංවුණහ ලංන ප ලංතභගේහම ලංඅ පභහඑ ලංරු ජඹසත ලං
ිකහඵගේන ලං ඕනෆ; හගේතහඑ ලං රු ජඹසත ලං ිකහඵගේන ලං ඕනෆ. ලං අ පභහ ලං

හනකුහගේ ලංිරරි ලංබීරහ ලංවළදුණු ලංහනකු ලංන ප ලංහගේතහඑ ලංතළනසත ලං
හදන ලංෙඑ ලංවිරුේධ ලංහනසවිඹ ලංයුතුයි. ලංඔටු ලංිරරි ලංබීරහ, හසගේ ලංිරරි ලංබීරහ ලං

වළදුණු ලං හනකු ලං ඉගේනහ ලං න ප, රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, හ ප ලං

භහතහේ ලං හගේතහඑ ලං අසථහසත ලං හදනහඑ ලං විරුේධ ලං ගේහගේ ලං ඒ ලං
හනහ ලං විතයයි. ලං හ ප ලං හසල්රගේ ලං ිරඹන ලං විධිඹඑ ලං හගේතහ ලං අලය ලං
ගේහගේ, ගේන ලං හදගේනයි, උඹගේනයි, භගේ ලං ඹගේනයි, අඳිගේනයි, 

ිෂදහ ලං ගේනයි ලං විතයයි, රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං ෙළිෂ ලං හගේතහසත ලං

හනසහයි ලං හ ප ලං භහතඹඑ ලං අලය ලං ගේහගේ. ලං හගේතහඑ ලං හ ප ලං වළභ ලං
තළනභ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ිරරීභ ලං වහ ලං අහලඹ ලං රඵහ ලං දිඹ ලං යුතු ලං
ිකහඵනහ, රු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං ඒ ලංඅහලඹ ලං රහ ලංදීභ ලංවහ ලං

තභයි ලං අිකරු ලං තනහධිඳිකතුභහහම ලං ප්රධහන ජහඹගේ, රු ලං

අග්රහභහතයතුභහහම ලංහභහවඹවීහභගේ ලංහ ප ලංයහේ ලංඹව ලංඳහරන ලංආණ්ඩු ලං
හන ලං ඹගේහගේ. ලං ඒ ලං භහතඹඑ ලං අතයලය ලං හයණඹ ලං ඉසඑ ලං යරහ ලං
හදගේන, හගේතහඑ ලං ිෂසි ලං තළන ලං රඵහ ලං හදගේන, හගේතහඑ ලං

හධහයණඹසත ලංඉසඑ ලංය ලං හදගේන ලංකම ලංහගේතහ ලංෘව ණිඹසත ලංඵඑ ලං
ඳ ජ ලංයරහ ලං මුල්රඑ ලංතල්ලු ලංිරරීහ ප ලං යහඹහභඹසත ලං හනසහයි ලං හ ප ලං
යගේහගේ. ලං ෙභ ලංිෂහ ලං වදතඑ ලං ෙක ලං භේ ලංකුිරගේ ලංබිව  ලං වුණහඹ ලං

ිරඹන ලංෙ ලංළිබඳඵ ලංඅහඵෝධඹසත ලංිකහඵන, අ පභහහගේ ලංිරරි ලංබීරහ ලං

වළදුණහඹ ලංිරඹන ලංෙ ලංළිබඳඵ ලංඅහඵෝධඹසත ලංිකහඵන ලංහනකු ලංහ ප ලං
බහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයකමගේ ලංඉගේනහ ලංන ප, ඒ ලංවළභ ලංහනකුභ ලංහ ප ලං

ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළිබඳඵ ලං ඳසත ලං ඡගේදඹ ලං ඳහවිච්චි ලං ශ ලං යුතුයි ලං
ිරඹන ලං ෙ ලං අධහයණඹ ලං යකමගේ, ඔඵතුභහඑ ලං සතුිකගේත ලං හකමගේ ලං

භහ ලංනිකනහ. ලංහඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. ලං 

හභභ ලංඅසථහහේදී ලංරු ලංභගේත්රීතුභගේරහඑ ලංඹ ප ලංදළු  ජ ලංිරරීභසත ලං

යගේන ලං අලයයි. ලං හ ප ලංඳන ජ ලං හටු පඳත ලං පඵගේධහඹගේ ලංහය ලං
බහ ලං අසථහහේදී ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභඑ ලං ිෂඹකමත ලං ාහලෝධනඹගේ ලං
ළිබඳඵ ලංතභ ලංභතඹ ලංනීිකඳිකතුභහ ලංවිසිගේ ලංමීඑ ලංසුළු ලංහේරහඑ ලංප්රථභ ලං

භහ ලං හත ලං ෙන ලං රදී. ලං හය ලං බහ ලං අසථහහේදී ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභඑ ලං
හඹෝජිත ලං ාහලෝධනඹගේ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං ඇතුශ ජ ලං ශ ලං ඳසු ලං
ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං වහ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං හනසඳළකමණි ලං
භගේත්රීරුගේද ලංඇතුශ ජ ලං2/3 ලංඵලවතයඹසත ලංරඵහත ලංයුතු ලංඵ ලංෙතුභහ ලං

භහ ලංහත ලංදගේහ ලංඇත. ලං 

ඊශකඑ, රු ලංනහභල් ලංයහතඳසත ලංභගේත්රීභහ. 

 
[අ.බහ. ලං5.50] 

 
ගු නළමේ රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අද ලං දිනහේ ලං ආණ්ඩු ලං ඳසත ලංහේ ලං
භගේත්රීරුගේහම ලං ථහ ලං  ලංහඵසහවසභඹ ලං -ඒ ලං ථහ ලං සිඹල්හල්භ- ලං
අගේතගතඹ ලං වළටිඹඑ ලං ිකබුහණ්, ලං හගේතහගේ ලං හේලඳහරනඹඑ ලං

ෙනහඑ ලංඅළි ලංවිරුේධයි ලංිරඹන ලංභතඹ. ලංනමු ජ ලංඒ ලංෙහවභ ලංහනසහයි. ලං
හ ප ලංමලි ලංඳනතඑ ලංෙහයව  ලංිකහඵන ලංරුණු ලංළන ලංහනසහයි ලංඅළි ලංඅද ලං
ද ලං පුයහඑ ලං හච්ඡහ ලං හශ . ලං අළි ලංථහ ලං හශ , ලං  ලං මලි ලං ඳනතසත ලං

හඳගේනරහ, ලං ඒ ලං ඳනත ලං ඇතුශඑ ලං ාහලෝධන ලං විධිඹඑ ලං හහනගේන ලං
වදන ලංහයණහ ලංළිබඳඵයි. ලං ලං 

රු ලං  ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං  පප්රදහඹ ලං අු  ලං

ඳනතඑ ලං  ලංාහලෝධන ලංහහනගේන ලංපුළුගේ. ලංනමු ජ ලංඅඳඑ ලංිකහඵන ලං ලං
ප්රලසනඹ ලං හභඹයි. ලං  ලං මලි ලං ඳනතඑ ලං වහ ජඳසිගේ ලං ඳඑවළිෂ, ලං මලි ලං
ඳනහ ජ ලං අගථඹ ලං  පපගණහඹගේ ලං හනස ලං හන ලං ාහලෝධන ලං තභයි ලං

හ ප ලං ඉදිරිඳ ජ ලං වී ලං ිකහඵගේහගේ. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං
ාහලෝධන ලං හද ලං ඵරගේන. ලං හ ප ලං  ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ය ලං ිකහඵන ලං ෙ ලං
ාහලෝධනඹසත ජ ලං ලංමලි ලංඳනහ ජ ලංවයඹ ජ ලංෙසත ලංළශහඳනහද? ලං ලං

හභඹ ලං හ ප ලං විධිඹඑ ලං සිේධ ලං වුණ ලං ඳශමුන ලං අසථහ ලං හනසහයි. ලං ලං
දවන ලංන ලංආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං  ලංාහලෝධන ලංඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
හනහහ. ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං ආඹතන ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං
ඳන ජ ලං  ලං හටු පඳත ලං  ලං හනහහ. ලං ඒඑ ලං ා ලංහලෝධන ලං ඳවහශසසත ලං

ඉදිරිඳ ජ ලං ශහ. ලං ඒහගේ ලං යහතය ලං හ හේ ලං  ලං ෙ ලං  ලං ළිරිඑ ලං
භළිකයණරඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං වීභඑ ලං ිකහඵන ලං අයිිකඹ ලං උදුයහ ලං  ජතහ. ලං ඒ ලං ලං
යහතය ලං හ ඹගේඑ ලං හවෝ ලං යහේ ලං  ලං  ලං පුයළසිඹගේඑ ලං උහවිඹඑ ලං ගිව ගේ ලං

තභගේහම ලං අයිිකඹ ලං හු හගේ ලං හඳනී ලං සිටිගේන ලං ිකහඵන ලං අයිිකඹ ලං
අකුරහ ලං දළ පභහ. ලං අහනහේ, ලං මලි ලං ඳනහ ජ ලං වයඹඑ ලං වහ ජඳසිගේ ලං
හනස ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලං පභත ලංවුණහ. ලං ලං 

අද ලං ඵරගේන, ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ළන. ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං
හටු පඳත ලං ළන ලං ආාශි ලං හය ලං බහහේදී ලං  ලං හච්ඡහ ලං වුහණ් ලං
හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළන. ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළන ලංහච්ඡහ ලං

යරහ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හනළවි ජ ලං ඒඑ ලං අද ලං
උහේ ලංඉදිරිඳ ජ ලංශ ලංාහලෝධන ලංහද ලංඵළලුහභ, ලංඒ ලංා ලංහලෝධනර ලං
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ඳහගලිහ පගේතු 

ිකහඵගේහගේ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලංල්දළමීභ ලං ළන. ලං ෙහවභ ලංනළ ජන ප ලං
භළිකයණඹ ලංල් ලංදළමීභ ලං ලංළන. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලංඳසුගිඹ ලංදසර ලං  ලංවිසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලං

යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හනහහ. ලං භහ ජ, ලං රු ලං දිහගේස ලං ගුණගධන ලං
භගේත්රීතුභහ ජ, ලං රු ලං  ලං ඩරස ලංඅරවේහඳරුභ ලංභගේත්රීතුභහ ජ, ලං රු ලංඋදඹ ලං
 පභගේළිර ලංභගේත්රීතුභහ ජ, ලංරු ලං ලංීව.ෙල්. ලංපීරිස ලංව එපු ලංඇභිකතුභහ ජ ලංඒ ලං

ළන ලං රුණු ලංිරඹගේන ලං සුප්රි ප ලං උහවිඹඑ ලං ගිඹහ. ලං  ලං සුප්රි ප ලං උහවිඹ ලං ඒ ලං
ළන ලංදීපු ලංඅහන ලං ලංන්ගේදු ලංහභසසතද? ලං  ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංතුහනගේ ලං
හදහසත ලං ලංඵරඹසත ලංව ලංතනභත ලංවි හයණඹසත ලංඅලයයි ලංිරේහ, ලංඳශහ ජ ලං

බහ ලං ලංභළිකයණඹ ලංයිරගේ ලංල් ලංදභනහ ලංන ප. ලංඒ ලංහහමභ, ලංඳශහ ජ ලං
බහර ලංසිදු ලංව ලංසුවි ලංහල ෂී ලංහයණහකු ජ ලංඅළි ලංදළසතහ. ලංඋතුරු ලංඳශහ ජ ලං
බහ ජ, ලං  ලං දකුණු ලං ඳශහ ජ ලං බහ ජ ලං විසින ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං

ාහලෝධනඹ ලං ඳළරැේදුහ. ලං වළඵළයි, ලං ආණ්ඩුහේ ලං අහන ලං ඳයභහගථඹ ලං
භළිකයණ ලං ලංක්රභඹ ලංහනස ලංිරරීභ ලංහනසහයි ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං
භළිකයණඹ ලංල් ලංදභන ලංෙ. ලංහ ප ලංආණ්ඩුඑ ලංහ ප ලං ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලං ලං
හනස ලංයගේන ලංඅලයතහ ලංිකබුණහ ලංන ප ලංඒ ලංයගේන ලංිකබුණහ. ලංහ ප ලං

ආණ්ඩු ලංළිව ටුහ ලං දළගේ ලංඅවුරුදු ලං හදවභහයසත ලං හනහ. ලංහ ප ලංඅවුරුදු ලං
හදවභහය ලංහර ලංසීභහ ලංතුශ, ලංහ ප ලං  ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලං  ලංය ලංඅහන ලං
යගේන ලංිකබුණහ. ලංනමු ජ ලංෙහවභ ලංහශ  ලංනළවළ. ලංවිසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලං

යසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ලංහනහහ; ලංසුප්රි ප ලංඋහවිඹ ලං ලං
ිරේහ, ලං ඒ ලං  පභත ලං යගේන ලං න ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං තුහනගේ ලං
හද ලංඵරඹසත ලං ලංව ලංතනභත ලංවි හයණඹසත ලං  ලංඕනෆ ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංිෂහ ලං

ඩිමුඩිහේ ලං ාහලෝධනඹසත ලං වළදුහ. ලං ඒ ලං ා ලංහලෝධනඹ ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංහනහහ, ලං  ලංසුප්රි ප ලංඋහවිහේ ලංනඩු ලංන්ගේදුඑ ලංඳයිගේ ලං
වරහ. ලං ඇයි ලං අළි ලං  ලං ෙහවභ ලං  ලංිරඹගේහගේ? ලං සුප්රි ප ලං උහවිහේ ලං අහන ලං

ිෂභනඹ ලං ලංතභයි, ලංභළිකයණඹ ලංල් ලංදළමීභ ලංවහ ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලං
තුහනගේ ලංහද ලංඡගේදඹසත ලං  ලං අලයයි ලංිරඹන ලං ෙ. ලං ඒ ලං භළිකයණඹ ලං
ල් ලං දළමීහ ප ලං අලයතහභ, ලං අද ලං හ ප ලං ඳනතඑ ලං ාහලෝධනඹසත ලං

හනළල්රහ ලංඉටු ලංය ලංගේනඑ ලංඋ ජහව ලංයනහ. 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං ඵරඹඑ ලං ආහේ ලං
ප්රතහතගේත්රහදඹ ලංළන ලං  ලංථහ ලංයරහයි. ලංහ ප ලංආණ්ඩු ලංඵරඹඑ ලංආහේ ලං

ප්රතහතගේත්රහදී ලං යඑසත ලං බිව  ලං යනහ ලං  ලං ිරඹරහයි. ලං රු ලං ඳහලිත ලං යාහ ලං

ඵණ්ඩහය ලංයහතය ලංඅභහතයතුභහ ජ ලංිරේහ, ලංඳසුගිඹ ලංආණ්ඩු ලං ලංඒහධිඳික ලං
ආණ්ඩුසත ලං ිරඹරහ. ලං  ලං වළඵළයි, ලං ඔඵතුභගේරහ ලං ඒහධිඳික ලං ආණ්ඩුසත ලං ලං

ිරඹරහ ලං ඇඟිල්ර ලං  ලං දිසත ලංයන ලං ඒ ලං  ලංආණ්ඩු ලං  ලං හ ප ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං
ිකේඵහ. ලං හ ප ලං යහේ ලං තනතහඑ ලං අහලඹ ලං ිෂගභහණඹ ලං ය ලං දුගේනහ, ලං

තභගේඑ ලංඅලය ලංආණ්ඩු ලංහතෝයහ ලංගේන. ලං ලංවළඳුු  ප ලංඳත ලංඅිෂහගඹඹ ලං
ශහ ලංඡගේදඹ ලංදහගේන ලංඹනහසඑ. ලං 

අද ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළන ලංථහ ලංයන ලංතමුගේනහගේහ රහඑ ලං

භත ලංඇික, ලං2005 ලංගඹඑ ලංලිගේ ලං ලංහ ප ලංයහේ ලංහගේතහඑ ලං ලංඡගේද ලං
හඳසශඑ ලං ඹගේන ලංඵළරි ලං ත ජ ජඹසත ලං ිකබුණ ලංඵ. ලං ෙදහ ලංහගේතහගේ ලං

හදලඳහරනඹඑ ලං ආ ලංහේ ලං නළ ජහ ජ ලං ඇයි? ලං ෙදහ ලං හදහසල්හරෝ ලං
හදඳළ ජහ ජ ලං හඩි ලං ිකඹහ ලං ගේනහ; ලං හදහසල්හරෝ ලං හදඳළ ජහ ජ ලං සිඑ ලං

භයහ ලංගේනහ. ලං ලංඅළි ලංකුඩහ ලංහරහේ ලං ලංභළිකයණරදී ලංඳහයඑ ලංඵව ගේන ලං

ඵළරි ලං ත ජ ජඹසත ලං ිකබුහණ්. ලං ෙළිෂ ලං හරඹ ලං හගේතහගේ ලං
භළිකයණරඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලංවුහණ් ලං  ලංනළවළ. ලංෙල්ටීටීඊ ලංත්රසතහදීගේහම ලං

හරහේ ජ ලං  ලං ගේතහගේ ලං භළිකයණරඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං වුහණ් ලං නළවළ. ලං
වළඵළයි, ලංයඑ ලංිෂදවස ලංයරහ ලංහද ලංහසල්රගේ ලංහදඳළ ජතඑ ලංහරහ ලංභයහ ලං

ගේනහ ලං හේලඳහරනඹ ලං අගේ ලං යරහ ලං භළිකයණරඑ ලං
හගේතහගේඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ගේන ලං පුළුගේ ලං අහලඹ ලං අළි ලං වළදුහ. ලං

වළඵළයි, ලං අද ලං ඔඵතුභගේරහ ලං භතඹසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ලං වදනහ ලං අළි ලං

හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹඑ ලං විරුේධයි ලං ිරඹරහ. ලං ෙහවභ ලං නළ ජන ප, ලං
ඒහඵේධ ලංවිඳසතඹ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹඑ ලංවිරුේධයි ලංිරඹන ලංභතඹ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංයරහ, ලංඒ ලංඇතුහශ  ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංල් ලංදළමීහ ප ලංනයහඹ ලං
තභයි ලංදළගේ ලං්රිඹහ ජභ ලංගේහගේ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලංළිබඳඵ ලංඔඵතුභහඑ ලංසුවිහල ෂී ලං ලං

කීභසත ලං ිකහඵනහ. ලං ඔඵතුභහ ලං කීගිකභ ජ ලං හේලඳහරනඥහඹසත. ලං

ඔඵතුභහඑ ලං හ ප ලං ය ලංහේ ලං දළඩි ලං හෞයඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං අළි ලං

ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ෙගේන ලං ලිගේ ලං "රු ලං තඹසරිඹ ලං භව ජතඹහ" ලං
ිරේහභ ලංඅඳඑ ලංඔඵතුභහ ලංහහයව  ලංදළඩි ලංහෞයඹසත ලංිකබුණහ. ලංවළඵළයි, ලං

අද ලං හ ප ලං ආණ්ඩුහේ ලං ්රිඹහ ලං රහඳඹ ලං ිෂහ ලං ඔඵතුභහඑ ලං ිකහඵන ලං

හෞයඹ ලං තභයි ලං ඳලුදු ලං ගේහගේ. ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතසත ලං

ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං නහසඑ ලං ඊඑ ලං අදහශ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං

ක්රභහේදඹ ලංඅු භනඹ ලංයගේන ලංඔඵතුභහඑ ලං ලංකීභසත ලංිකහඵනහ. ලං
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒ ලං ඳනත ලංස ලං හටු පඳත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ලං

 පඵගේධහඹගේ ලං ඳභණසත ලං හනසහයි, ලං ඒ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං වයවහ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංන ලංාහලෝධන ලං පඵගේධහඹු  ජ ලංඔඵතුභහඑ ලං ලංකීභසත ලං

ිකහඵනහ. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං වයවහ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංන ලංාහලෝධන, ලංඳනහ ජ ලං ලංමලි ලංඅගථඹ ලංහනස ලංහනසන ලං
ාහලෝධන ලංඵඑ ලංන ලංඒ ලං ලංකීභ ජ ලංඔඵතුභහ ලංතුයි ලංිරඹන ලංෙ ජ ලං

හ ප ලංඅසථහහේදී ලංභහ ලංභතසත ලංයගේන ලංඕනෆ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලංආණ්ඩු ලංඵරඹඑ ලං ඳ ජ ලං හරහ ලංහ ප ලං

නහසඑ ලංඅවුරුදු ලංහද ලංවභහයසත ලංත ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලංආණ්ඩුහේ ලං

ළඵෆ ලං වුභනහ ලං භනහඳ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං අහවෝසි ලං ිරරීභ ලං න ප, ලං
හහනගේන ලං ිකබුහණ් ලං විසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං

හනසහයි. ලං ෙහවභ ලංන ප, ලංආණ්ඩුඑ ලං හහනගේන ලංිකබුහණ් ලංවිසින ලං

ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හු එ, ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං

හනස ලංිරරීහ ප ලංාහලෝධනඹසත. ලංවළඵළයි, ලංහ ප ලංආණ්ඩුහගේ ලංවිසින ලං

ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං හනහහේ ලං භළිකයණඹ ලං ල් ලං
දභගේනයි. ලං හ ප ලං ආණ්ඩුහගේ ලං අළි ලං අවනහ, ලං අද ලං න ලං හතසත ලං

තමුගේනහගේහ රහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ව ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණ ලං

හනස ලංිරරීභඑ ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංහඹෝතනහසත ලංහනහහද ලංිරඹරහ. ලං ලං

තමුගේනහගේහ රහහගේ ලං අළි ලං අවනහ, ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං ඒ ලං වහ ලං
ාහලෝධන ලංඉදිරිඳ ජ ලංශහද ලංිරඹරහ. ලංනළවළ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං

හ ප ලං අඹඑ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං භතසත ලං වුහණ් ලං සුප්රි ප ලං උහවිහඹගේ ලං

විසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංවකුශහ ලංගේන ලංිරඹරහ ලං

ිෂහඹෝඹ ලං රළබුණහඑ ලං ඳසහ යි. ලං ෙහතසත ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං භළිකයණ ලං

ක්රභඹ ලං හනස ලං ිරරීභසත ලං ළන ලං ථහ ලං  ලං හශ  ලං නළවළ. ලං වළඵළයි, ලං අද ලං ලං
තමුගේනහගේහ රහඑ ලං පුදුභ ලං වුභනහසත ලං තභයි ලං ිකහඵගේහගේ ලං

භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං යගේන. ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං

වහ ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලංයගේන ලං සීභහ ලංිෂගණඹ ලං හසකමභඑ ලං අවුරුදු ලං

තුනසත ලං ගිඹහ. ලං  ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහර ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං යගේන ලං අවුරුදු ලං

තුනසත ලං ගිඹහ. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං දළගේ ලං භහ ලං වතයිරගේ ලං
හසහවසභද ලං ඳශහ ජ ලං බහර ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං යගේහගේ? ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලං හභහවභ ලං ගිහඹස ජ ලං හ ප ලං යහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදී ලං

අයිිකඹ ලංවකුශහ ලංදභගේන ලංසිේධ ලංනහ. ලංහ ප ලංආණ්ඩු ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලං

භළිකයණ ජ ලං අවුරුදු ලං හද ලං වභහයිරගේ ලං ල් ලං දළ පභහ. ලං දළගේ ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ලං භළිකයණ ජ ලං ල් ලං දභනහ. ලං ඊශකඑ ලං හ ප ලං ආණ්ඩුහේ ලං ළිඹය ලං
තභයි, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණඹ ජ ලං ල් ලං දළමීභ. ලං ඒඑ ලං හවසභ ලං

ිෂදසුනසත ලං ිකහඵනහ. ලං ඳසුගිඹ ලං හරහේ ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං ප්රිකඳ ජික ලං

ප්රහල ලං වඹසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශහ. ලං වඹහිෂ ලං ෙ ලං අදහශ ලං  ලං 2025 ලං

අවුරුේදඑ. ලං 2020 ලං දී ලං භළිකයණඹඑ ලං ඹගේන ලං ඵරහහන ලං ඉගේන ලං

ආණ්ඩුසත ලං හභසඑද ලං 2025සත ලං ළන ලං ථහ ලං යගේහගේ? ලං හ ප ලං
ආණ්ඩුඑ ලං ප්රිකඳ ජික ලං ප්රහලන ලං වඹයි. ලං වඹහිෂ ලං ප්රිකඳ ජික ලං

ප්රහලනඹ ලං2025 ලංඅවුරුේද ලංහු හගේ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අහන ලං ලහඹගේ ලං භහ ලං ිරඹගේන ලං

ළභළිකයි, ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළඩි ලංයනහඑ ලංඅළි ලංවිරුේධ ලංනළවළ ලං

ිරඹරහ. ලංඒඑ ලංඅළි ලංෙකයි. ලංවළඵළයි, ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළිටුඳ ලං
වළාගිරහ, ලං හගේතහහම ලං අයිිකඹ ලං ළිටුඳ ලං වළාගිරහ ලං තනතහහම ලං

භළිකයණ ලංඅයිිකඹ ලංවකුශගේන ලංහ ප ලංආණ්ඩු ලංඋ ජහව ලංයනහ ලංන ප, ලං

අගේන ලංඒඑ ලංඅළි ලංවිරුේධයි ලංිරඹන ලංෙ ලංභතසත ලංයකමගේ ලංභහ ලංිෂවඬ ලං

නහ. ලං 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීශකඑ, ලංරු ලංභව ගේද ලංඅභයවීය ලංභළිකතුභහ. 

[අ.බහ. ලං5.58] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් 

වංලර්ධන අමළතය වශ මශලෆලි වංලර්ධන රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அமச்ெதம் கரலி அதறறதத்ற 

இரஜரங்க    அமச்ெதம்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංඡගේද ලංවිභසී ප ලං(ාහලෝධන) ලං

ඳන ජ ලංහටු පඳත ලං පඵගේධහඹගේ ලංඅද ලංඳළළ ජහන ලංඉතහභ ලං ලංළද ජ ලං
ඓිකවහසි ලං විහදඹඑ ලං ඉතහභ ලං තුහඑගේ ලං  පඵගේධ ලං න ලං භවතන ලං
ිෂහඹෝජිතහඹසත ලංතභයි ලංභභ. ලංඅළි ලංභනහඳ ලංභළිකයණ ලංක්රභහඹගේ ලංතභයි ලං

හේලඳහරනඹඑ ලං ප්රහේල ලං වුහණ්. ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ, ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලං ිරඹන ලං හ ප ලං ආඹතන ලං සිඹල්රඑභ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං
ක්රභහඹගේ ලං භඑ ලං ෙගේන ලං පුළුගේභ ලං රළබුණහ. ලං හඳෞේලි ලං ථහ ලං

හශස ජ ලංහ ප ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලංක්රභඹ ලං භඑ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං වළභ ලං දහභ ලං
හහම ලංඉගේන ලංපුළුගේ ලං ඡගේද ලංක්රභඹසත ලංිරඹන ලං ෙ ජ ලංභභ ලං හවසඑභ ලං
දගේනහ. ලංනමු ජ, ලංභභ ලං වළභ ලං දහභ ලංිරඹපු ලංහදඹසත ලංිකහඵනහ. ලං  ලංඳශහ ජ ලං
බහඑ ලංආ ලංහරහහේ ජ, ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංආ ලංහරහහේ ජ ලංභහ ලංප්රහල ලං

ය ලංිකහඵනහ, ලංහ ප ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංඅහවෝසි ලංයගේන ලංවුරු ලංවරි ලං
එයුතු ලං යනහ ලංන ප, ලං ඒඑ ලං ඳසත ලං ෙ ලං අතසත ලං හනසහයි, ලං අ ජ ලං
හදභ ලංඋසනහ ලංිරඹරහ. ලංෙිරහනහ ලං ලංහසඑහ ලංගේනහ, ලංෙිරහනහ ලං ලං

භයහ ලං ගේනහ, ලං ෙ ලංඳසතඹ ලංඇතුහශ  ලංකුශල් ලංහ ලං ගේනහ ලංභළිකයණ ලං
ක්රභඹසත ලංතභයි ලංභනහඳ ලංඡගේදඹ ජ ලංෙසත ලංඇික ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලං
හහමභ, ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංිෂහ ලංීවවිත ලංණනහසත ලංනළික ලංහරහ ජ ලං

ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං වහ ලං ිකහඵන ලං සුප්රසිේධ ලං උදහවයණඹ ලං තභයි, ලං අළි ජ ලං
ෙසත ලං සිටි ලං ව එපු ලං හවෝදය ලං භගේත්රීතුහභකු ලං ව ලං බහයත ලං රසතසභගේ ලං
භවතහහම ලංකහතනඹ. ලංෙභ ලංකහතනඹ ලංහගේන ලංප්රධහන ලංහව තු ලංඵඑ ලංඳ ජ ලං

වුහණ් ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹයි. ලංඒ ලංන ලංවිඑ ලංඅළි ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලං
හනස ලං යරහ ලං ිකබුණහ ලං න ප, ලං ඒ ලං න ලං විඑ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹසත ලං
ිකබුහණ් ලංනළ ජන ප, ලංබහයත ලංරසතසභගේ ලංඅද ජ ලංීවතුගේ ලංඅතය ලංඉගේනහඹ ලං
ිරඹන ලංෙ ලංඅළි ලංඳළවළදිලි ලංදගේනහ. ලං 

ඒ ලං විතයසත ලං හනසහයි, ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලංිෂහ ලං ීවවිත ලං විලහර ලං
ප්රභහණඹසත ලං නළික ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං හේඳශ ලං විලහර ලං ප්රභහණඹඑ ලං
වහිෂ ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ෆභ ලං ෙඑභ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං

ප්රධහන ලංහව තුසත ලංවුණු ලංඵ ලංඅළි ලංඳළවළදිලිභ ලංළිබඳගේන ලංඕනෆ. ලංභවතන ලං
ිෂහඹෝජිතඹකු ලං හර ලං භහම ලං හේලඳහරන ලං ීවවිතහේ ලං භහ ලං ඩහ ජ ලං
ගේහතෝ ලං වුණු ලං ෙ ලං දසත ලං තභයි ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං

වහ ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං අහවෝසි ලං ිරරීභ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං හදන ලං
අසථහ ලංතභයි ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභළිකයණඹ ලංවහ ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලං
අහවෝසි ලං ිරරීභඑ ලං ෙකතහ ලං ගේනහ ලං හ ප ලං අසථහඑ ලං  පඵගේධ ලං

හගේන ලංරළබීභ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඳසු ලංගිඹ ලංආණ්ඩු ලංහරහේ ලංරු ලංදිහගේස ලං
ගුණගධන ලං ව එපු ලං ඇභිකතුභහහම ලං බහඳික ජහඹගේ ලං කමටුසත ලං

ිකබුණහ, ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං ිරරීභ ලං ළිබඳඵ; ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං
ක්රභඹ ලං ඉ ජ ලං ිරරීභ ලං ළිබඳඵ. ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං
ළිබඳඵ ලං හච්ඡහ ලං ශහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණ ලං
ක්රභඹ ලංළිබඳඵ ලංහච්ඡහ ලංශහ. ලංඒ ලංහරහහේ ජ ලංිරේහ, ලංඳශහ ජ ලංබහ ලං

භළිකයණඹ ජ ලංහසයි ලංහරහහේ ලංවරි ලංිකඹනහ ලංන ප, ලංඒ ලංක්රභඹඑ ලංතභයි ලං
ිකඹගේන ලං ඕනෆ ලං ිරඹරහ. ලං භභ ලං ඒ ලං කමටුහේ ලං හභහජිඹකු ලං විධිඹඑ ලං
ව ටිඹහ. ලං අළි ලං ඒ ලං කමටුහේදී ලං අදවස ලං දළසතවහ. ලං හේලඳහරනඥඹගේ ලං

විධිඹඑ ලං අළි ලං හ ප ලං හඹෝතනහ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං ශහඑ, ලං යහේ ලං සිඹලුභ ලං තන ලං

හසඑසලිගේ ලං ඇලවහස ජ ලං ිරඹහවි, ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං අහවෝසි ලං
ිරරීභඑ ලංළභළිකයි ලංිරඹරහ. ලංහසේඨහඹඑ ලං ලංිරඹන ලංභගේත්රීයඹකු ලං
නළික, ලං ඒ ලං හහමභ ලංතභගේහම ලං අලයතහසත ලං ඉසඑ ලංය ලං ගේන ලං ශක ලං
ඳහත ලං ඉගේන ලං භගේත්රීයඹහහම ලං ශකඑ ලං ගිඹහභ ලං ඳහ ලං ෙශහ ලං දභන ලං

ත ජ ජඹසත ලංතභයි ලංහ ප ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංතුශ ලංිකබුහණ්. ලංඅල්රපු ලං
හදය ලං භගේත්රීයඹහ ලං ඉගේනහ. ලං භගේත්රීයඹහහම ලං ශකඑ ලං ගිඹහභ, ලං
"භනහඳ ලංදුගේහගේ ලංහන ලංහහනකුඑ, ලංඒ ලංිෂහ ලංෙඹහහගේ ලංළහඩ් ලංය ලං

ගේන" ලංිරඹරහ ලංෙශරහ ලංඹරහ ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංහහම ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලං
තභයි ලංඅළි ලංඅද ලංඉ ජ ලංයගේන ලංඑයුතු ලංයගේහගේ. ලංහ පහගේ ලං  ලංභක ලං
වරිගේන ලං භවය ලං අඹ ලං විවිධ ලං හව තු ලං ිරඹගේන ලං පුළුගේ. ලං හ ප ලං අ ජ ලං

වරිගේන ලං විවිධ ලං හේල් ලං ිරඹගේන ලං පුළුගේ. ලං නමු ජ ලං භහ ලං ඉතහභ ලං
ඳළවළදිලි ලංිරඹනහ, ලං ලං  ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංඅහවෝසි ලංයගේන ලංඕනෆ ලං
න ප, ලං ඒ ලං හහමභ ලංහගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලං යගේන ලං ඕනෆ ලංන ප, ලං

ව තඑ ලංෙක ලංසිඹලුභහදනහභ ලංහ ප ලංඳන ජ ලංහටු පඳතඑ ලංවහඹෝඹ ලං
හදගේන ලං ඕනෆ ලං ිරඹරහ. ලං හ ප ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලං ක්රභඹඑ ලං ඡගේදඹ ලං ඳහවිච්චි ලං
හනසහශස ජ, ලං අනහතහේ ලං දහ ලං වරි ලං ද ලං ඒ ලං ළිබඳඵ ලං
ඳසුතළවීභසත ලං කමසත ලං තුඑසත ලං රළහඵගේහගේ ලං නළවළ ලං ිරඹන ලං ෙ ලං භභ ලං

දගේනහ. ලං 

ශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලං ඳසතඹ ලංවිධිඹඑ, ලං ඒ ලං හහමභ ලංෙසත ජ ලංතනතහ ලං
ිෂදවස ලංගේධහනඹ ලංවිධිඹඑ ලංඅළි ලංදයන ලංභතඹ ලංඒ ලංතභයි. ලංහ ප ලංයතඹඑ, ලං

හ ප ලංතහික ලංආණ්ඩුඑ ලංෙතු ලංවුහණ් ජ ලංඡගේද ලංක්රභහේ ලංහනසත ලංඇික ලං
ය ලං ළනීභ ලං උහදහයි. ලං ෙඹ ලං ිකබුණු ලං ෙ ලං ප්රධහන ලං හව තුසත. ලං ත ලං
හයණහ ලං ණනහසත ලංිකබුණහ. ලං ඒ ලංහයණහ ලං හහ  ලං හත ජ ලං ප්රධහන ලං

හයණහසත ලංඵඑ ලංඳ ජ ලංවුණහ, ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංඉ ජ ලංය ලංළනීභ. ලං[ඵහධහ ලං
ිරරීභසත] ලංපුළුගේ ලංන ප ලංනළඟිඑරහ ලංිරඹගේන, ලං ෙහවභ ලංනළවළ ලංිරඹරහ. ලං
හසසතකු ලංහහම ලංිෂ ප ලංවළාගිරහ ලංථහ ලංයගේන ලංෙඳහ. ලංෙහවභ ලංනළවළ ලං

ිරඹන ලං වුරු ලං වරි ලං ඉගේනහ ලං න ප, ලං නළඟිඑරහ ලං ිරඹගේන. ලං [ඵහධහ ලං
ිරරීභසත] ලං තමුගේනහගේහ  ලං ෙශහ ලං දභනහ ලං හගේ ලං අළි ලං හවඑ ලං අිෂේදහ. ලං
[හකෝහ ලං ිරරී පසත] ලං ඒ ලං ිෂහ ලං ඕනෆ ලං හදඹසත ලං ිරඹහ ලං ගේන ලං පුළුගේ. ලං

[හකෝහ ලං ිරරී පසත] ලං ඕනෆ ලං හදඹසත ලං ිරඹහ ලං ගේන ලං පුළුගේ. ලං ෙ ලං ෙසත ලං
හනහහම ලං  ලං ඳසහ  ලං ගිව ල්රහ ලංහේලඳහරනඹ ලංයගේන ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලං
[හකෝහ ලං ිරරී පසත] ලං අළි ලං හ ප ලං හඑ ජ ලං ළික ලං හරහ ලං හේලඳහරනඹ ලං
යන ලං ේටිඹසත ලං හනසහයි, ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං [හකෝහ ලං

ිරරී පසත] ලං අළි ලං ඳසතඹසත ලං ඇතුහශ  ලං හේලඳහරනඹ ලං යන ලං
ණ්ඩහඹභසත. ලං [හකෝහ ලං ිරරී පසත] ලං අළි ලං ෙසත ජ ලං තනතහ ලං ිෂදවස ලං
ගේධහනඹ ලං තුශ ලං හේලඳහරනඹ ලං යන ලං ණ්ඩහඹභසත. ලං [හකෝහ ලං

ිරරී පසත] ලං අළි ලංහහම ජ ලං ළිගේතූය ලං ව ලං හන ලං හේලඳහරනඹඑ ලංආපු ලං
අඹ ලං හනසහයි. ලං අඳඑ ලං හේලඳහරන ලං ඳළළ ජභසත ලං ිකහඵනහ. ලං අළි ලං
හේලඳහරනහඹගේ ලං හසඩ ලං නකහ ලං  ජ ලං හේල් ලං ිකහඵනහ. ලං [හකෝහ ලං

ිරරී පසත] ලංඒ ලංහසඩ ලංනකහ ලං ජ ලංහේල්, ලංඔඹ ලංව පඵ ලංය ලං ජ ලංහේල් ලං
හනසහයි. ලං ඔඹ ලං හසඩ ලං ව ලං  ජ ලං හේල් ලං හනසහයි. ලං [හකෝහ ලං
ිරරී පසත] ලං ඔඹ ලං හවසඹහ ලං  ජත, ලං හවසය ප ලං ය ලං  ජත ලං හේල් ලං

හනසහයි. ලං අළි ලං හසඩ ලංනකහ ලං  ජහ ජ ලං  ලං හේලඳහරන ලං ප්රිකඳ ජික ලංඵ ලං ලං
ඳළවළදිලි ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ිරඹගේන ලං ළභළිකයි. ලං [හකෝහ ලං
ිරරී පසත] ලං හඵසරුඑ ලං ෆ ලං වරහ ලං ළඩසත ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං  ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලංඅළි ලංඇ ජත ලංථහ ලංයගේන ලංඕනෆ; ලංතයඹඑ ලංමුලවණ ලං

හදගේන ලංඕනෆ. 

 
ගු වනත් නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ெணத் றெரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

Sir, I rise to a point of Oder.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භගේත්රීතුභිෂ, ලං  ලං ඔඵතුභහහම ලං point of Order  ෙ ලං
හභසසතද? 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ගු වනත් නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ெணத் றெரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅහේ ලංභව ගේද ලංඅභයවීය ලංභව ජභඹහ ලංභහම ලං
නභ ලංිරඹපු ලංිෂහ- ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ ලංනභ ලංිරේහේ ලංනළවළ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං භඑ ලංෙතුභහඑ ලං
ඉඩ ලංහදගේන ලංපුළුගේභසත ලංනළවළ. ලං ඕනෆ ලං හහනසත ලංහතසේළිඹ ලං දභහ ලං

 ජතහඑ ලංභසත ලංනළවළ. ලංභභ ලංන ප ලංිරඹරහ ලංඅඳවහ ලංයන ලංහහනසත ලං
හනසහයි, ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලංඅඳවහ ලංයනහ ලංන ප, ලංිරඹගේන ලං
ඕනෆ ලං තය ප ලං හේල් ලංභඑ ලංිකහඵනහ. ලං භභ ලං හේලඳහරනඹඑ ලංඇවිල්රහ ලං

අවුරුදු ලංණනහසත ලංනහ. ලංනමු ජ, ලංභභ ලංපුේරඹගේඑ ලංඅඳවහ ලංයරහ ලං
නළවළ. ලං අඳවහ ලං යරහ ලං හේලඳහරනඹ ලං ිරරීහ ප ලං වුභනහසත ලං භඑ ලං
නළවළ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංඅඳවහ ලංයනහ ලංන ප, ලංඕනෆ ලංහහනසත ලංළන, ලං

ඔඹ ලං හඵසහවෝ ලං ේටිඹ ලං ළන ලං ිරඹගේන ලං හයණහ ලං භඑ ලං තය ප ලං නළවළ ලං
ිරඹරහ ජ ලං භභ ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ිරඹනහ. ලං ෙහවභ ලං අඳවහ ලං
යගේන ලං භඑ ලං වුභනහසත ලං  ලං නළවළ. ලං භහ, ලං භහම ලං හේලඳහරන ලං භන ලං

හසඩනකහ ලං  ජත ලං ක්රභහේදඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ඒ ලං
ක්රභහේදඹ ලංතුශ ලංකමසත ලංා හ ලංයරහ, ලංහවසය ප ලංයරහ ලංව ලංඅු ගේඑ ලං
අඳවහ ලං යරහ, යවරහ ලං භහම ලං හේලඳහරන ලං භන ලං හසඩනකහ ලං
 ජහ ජ ලංනළවළයි ලංිරඹන ලංෙ ලංභභ ලංඔඵතුභහඑ ලංිරඹගේන ලංළභළිකයි. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං යහේ ලං ළිරිසිදු ලං හේලඳහරනඹසත ලං
්රිඹහ ජභ ලං ිරරීභ හු හගේ ලං අද ලං ථහ ලං යගේන ලං ඳඑගේ ලං හන ලං
ිකහඵනහ. ලං හ ප ලං යහේ ලං භළය ලං හේලඳහරනඹඑ ලං ෙහයව  ලං අද ලං ථහ ලං

යගේන ලං ඳඑගේ ලං හන ලං ිකහඵනහ. ලං අද ලං හ ප ලං යහේ ලං කුඩුහයඹගේඑ ලං
ෙහයව  ලං ථහ ලං යගේන ලං ඳඑගේ ලං හන ලං ිකහඵනහ. ලං අද ලං හ ප ලං යහේ ලං
ඳහතහරඹඑ ලංෙහයව  ලංථහ ලංයගේන ලංඳඑගේ ලංහන ලංිකහඵනහ. ලං [ඵහධහ ලං

ිරරී ප] ලං අද ලං ෙළිෂ ලං ත ජ ජඹසත ලං හ ප ලං යහේ ලං ඳිකන ලං හරහහේ ලං අළි ලං
හඹසමු ලං හගේන ලං ඕනෆ ලං ළිරිසිදු ලං හේලඳහරනඹ ලං යහ ලං කමසත ලං හන ලං
ඳළ ජතඑ ලංහනසහයි ලංිරඹරහ ලංභභ ලංතමුගේනහගේහ රහඑ ලංිරඹනහ. ලංභහ ලං

අඳවහ ලංයරහ ලංහේලඳහරනඹඑ ලංආහඹ ලංිරඹරහ ලංථහසත ලංිකහඵනහ ලං
න ප, ලංභභ ලංළභළිකයි ලංඕනෆ ලංහහනසත ලංෙසත ලංඒ ලංළන ලංථහ ලංයගේන. ලං
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අඳඑ ලං අලය ලං හගේහගේ ලං හ ප ලං යහේ ලං අලු ජ ලං
හේලඳහරන ලංාසෘිකඹසත ලං හසඩනකහ ලං ගේනයි. ලං ශ්රී ලං රාහ ලංිෂදවස ලං

ඳසතඹ ලං විධිඹඑ ජ ලං අළි ලං වළභ ලං හරහහේභ ලං ඒ ලං ළන ලං ල්ඳනහ ලං ය ලං
ිකහඵනහ. ලං ෙව  ලං නහඹඹහ ලං විධිඹඑ ලං රු ලං නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං
තනහධිඳිකතුභහ ලං අද ලං ළිරිසිදු ලං ඳසතඹසත ලං හසඩනකගේන, ලං ඒ ලං හහමභ ලං

ළිරිසිදු ලං ආණ්ඩුසත ලං හන ලං ඹගේන ලං උ ජහව ලං දයනහ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං
ආණ්ඩු ලංතුශ ලංසිදු ලං න ලංඕනෆභ ලංහයණඹදී, ලංඳසතඹ ලංතුශ ලං සිදු ලංන ලං
ඕනෆභ ලංහයණඹදී ලං ලංදඬු ප ලංරඵහ ලංදීභඑ ලංඳසුඵඑ ලංහනසවී, ලං ලංෙතුභහ ලංවළභ ලං

හරහහේභ ලං ්රිඹහ ජභ ලං වුහණ් ලං ඒ ලං ිෂහඹ ලං ිරඹරහ ලං භභ ලං ඔඵතුභහඑ ලං
ිරඹගේන ලංළභළිකයි. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලං හ ප ලං හයණහ ලං කීඳඹ ජ ලං වගේ ලං ය ලං

භහම ලං ථහ ලං අගේ ලං යගේන ලං භහ ලං ළභළිකයි. ලං ෙසත ලං තභයි, ලං හ ප ලං
භළිකයණඹ ලං අවුරුදු ලං ණනහසත ලං ල් ලං දභගේන ලං අහේ ලං
ඵරහහඳසහයස ජතුසත ලං නළවළ. ලං  ලං භහ ලං කීඳඹසත ලං ඇතුශත ලං න ලං ඡගේද ලං

ක්රභඹසත ලං ස ලං ිරරීභ ලං තභයි ලං අහේ ලං ඵරහහඳසහයස ජතු ලං ඵඑ ලං ඳ ජ ලං
හගේහගේ. ලං හ ප ලංථහ ලංයන ලං හඵසහවෝ ලංේටිඹ ලං තඹග්රවණඹ ලංයරහ ලං
අහන ලංහරහයි ලං ඉගේහගේ. ලං භභ ලංිරඹනහ, ලං පුළුගේ ලංන ප ලංතිෂහඹගේ ලං
ඡගේදඹ ලං ඉල්රරහ ලං ඵරගේන ලං ිරඹරහ. ලං ඡගේදඹ ලං ඉල්රගේන ලං ඕනෆ ලං

තිෂහඹගේ. ලං හහම ජ ලං ළිගේතූය ලං ව ලං හන ලං ඹගේන ලං ඕනෆ ලං නළවළ. ලං
තභගේඑ ලං ආ ජභ ලං ලසතිකඹසත ලං ිකහඵනහ ලං න ප ලං  ලං හේලඳහරන ලං භන ලං
හසඩනකහ ලංගේන ලංපුළුගේ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅද ලං හ ප ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතුශ ලං සුවිහල ෂී ලං
හදඹසත ලංභහ ලංදළසතහ. ලංඒ ලංතභයි, ලංරු ලංභගේත්රීරිඹගේ ලංහඵසහවෝ ලංහදහනකු ලං

ථහ ලං යරහ, ලං හගේතහ ලං අයිිකහසි ප ලං ළන ලං ිරේහ. ලං හ ප ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං සිඹඹඑ ලං 25, ලං සිඹඹඑ ලං 30, ලං සිඹඹඑ ලං 40 ලං
හගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹසත ලංිකබිඹ ලංයුතුයි ලංිරඹන ලංහඹෝතනහ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං වී ලං
ිකබුණහ. ලං අසථහ ලං ණනහදී ලං ෙහර ලං හඹෝතනහ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං වී ලං
ිකබුණහ. ලංඅද ලංඒ ලංඅලයතහ ජ ලංඉසඑ ලංන ලංභගේ, ලංතරුණ ලංිෂහඹෝතනඹ ලං

ළිබඳඵ ලංථහ ලංයගේන ලංඳඑගේ ලංහන ලංිකහඵනහ. ලංඅහේ ලංරළයිසතුර ලං
තරුණ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළිබඳඵ ලංනීික ලං - ලං රීික ලංනළික ලංවුණ ජ, ලං  ලංශ්රී ලංරාහ ලං
ිෂදවස ලං ඳසතඹ ලං විධිඹඑ, ලං ඒ ලං හහමභ ලං ෙසත ජ ලං තනතහ ලං ිෂදවස ලං

ගේධහනඹ ලං විධිඹඑ ලං අළි ලං හ ප ලං න ලං හසඑ ලං න්ගේදු ලං ය ලං ිකහඵනහ, ලං
ඉදිරිඳ ජ ලං යන ලං අහේසතඹගේහගේ ලං අභ ලං ලහඹගේ ලං සිඹඹඑ ලං
30 ජ ලං තරුණ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං ිකහඵගේන ලං ඕනෆඹ ලං ිරඹරහ. ලං ඒ ලං

හහමභ ලංඉතහභ ජ ලංළිරිසිදු ලං හේලඳහරනඹසත ලංයන, ලං උ ජ, ලංබුේධිභ ජ ලං
තරුණඹගේඑ ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංහදගේන ලංඕනෆ ලංිරඹරහ ජ ලංඅද ලංහච්ඡහ ලං
ය ලංිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරඹ ලං පුයහභ ලං  ලං භනහඳ ලං
ක්රභඹ ලංනළික ලංඡගේද ලංක්රභඹසත ලංළිබඳඵ ලංථහ ලංශහ. ලංඒ ලංළිබඳඵ ලංහද ලං
විහද ලං ණනහසත ලං ිකබුණහ. ලං ෙව දී ලං හඵසහවෝ ලං අඹ ලං ිරේහ; ලං
රඳහව ිෂඹඑ ලංගිව ගේ ලංිරේහ; ලංඅහනකු ජ ලංභහධය ලංවයවහ ලංිරේහ, ලං"හ ප ලං

තයහ ලං භනහඳ ලංක්රභඹ, ලං හ ප ලංෙිරහනහ ලංහසඑහ ලං ගේනහ ලං භනහඳ ලංක්රභඹ ලං
නළික ලං යගේන ලං අළි ලං වහඹෝඹ ලං රඵහ ලං හදනහ" ලං ිරඹරහ. ලං වළඵළයි, ලං
අඳඑ ලංඒ ලං්රිඹහ ජභ ලංය ලංගේන ලංඵළරි ලංහරහ ලංිකබුණහ. ලංනමු ජ, ලංදළගේ ලං

අඳඑ ලං ඒ ලං අසථහ ලං රළබිරහ ලං ිකහඵනහ. ලං හ ප ලං ආණ්ඩු ලං තුශ ලං අඳඑ ලං
රළබුණු ලංඒ ලංභවඟු ලංඅසථහහේ ලංදී ලං  ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංනළික ලංයන, ලං
හගේතහගේහම ලං අයිිකහසි ප ලං ආයසතහ ලං න ලං ඳරිදි ලං හගේතහ ලං

ිෂහඹෝතනඹ ලං ළඩි ලංයන ලං හ ප ලංඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලංෙසත ජ ලංතනතහ ලං
ිෂදවස ලං ගේධහනඹ ලංවිධිඹඑ ජ, ලං ශ්රී ලං රාහ ලංිෂදවස ලං ඳසතඹ ලං විධිඹඑ ජ ලං ලං
අහේ ලං වහඹෝඹ ලං රඵහ ලං හදන ලං ඵ ලං ඉතහභ ජ ලං ඳළවළදිලි ලං වගේ ලං

යකමගේ ලංභහ ලංිෂවඬ ලංනහ, ලංසතුිකයි. 
 

[අ.බහ. ලං6.10] 
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං

(ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං අද ලං විහදඹඑ ලං  ජ ලං හභසහවසහ ජ ලං

සිඑභ ලංඒහඵේධ ලංවිඳසතඹ ලංඋණුසු ප ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං
හභහතසත ලං ල් ලං දිස්රිසත ලං භේඑහභගේ ලං ඳළළික ලං ඡගේද ලං ක්රභඹ ලං අද ලං  ප ලං
භේඑභඑ, ලං ෙහවභ ලං නළ ජන ප ලංභළිකයණ ලංහසේඨහ ලං භේඑභඑ ලං ෙන ලං

හසඑ, ලං ලංඒ ලංහහමභ ලංදිස්රිසත ලංිෂහඹෝතනඹඑ ලංෙන ලංහසඑ ලංඅද ලංහ ප ලංඅඹ ලං
රඵර ලං හරහ ලං ිකහඵන ලංඵ ලං භහ ලංවිහල හඹගේභ ලංිරඹගේන ලංඕනෆ. ලං ඒ ලං
හරහේ ලං හභතුභගේරහහම ලං හයජිභඹ ලං භළිකයණ ලංඳ ජපු ලං ආහයඹ ලං

අළි ලංදගේනහ. ලංභවහ ලංඳරිභහණහඹගේ ලංමුදල් ලංවිඹද ප ලංයරහ, ලංඵඩු ලංහඵදරහ, ලං
යගේන ලංිකහඵන ලංතඩ ප ලංඔසතහෝභ ලංයරහ ලංතභයි ලංහභතුභගේරහ ලංඒ ලං
හරහේ ලංභළිකයණ ලංඳළළ ජවහේ. ලංෙභ ලංිෂහ ලංහ ප ලංභළිකයණ ලංක්රභඹඑ ලං

අද ලංහභතුභගේරහ ලංවිරුේධ ලංන ලංෙ ලංඅවගේන ලංහදඹසත ලංහනසහයි. 

හසේඨහ ලං අහේසතඹගේ ලං තභ ලං හසේඨහඹ ලං ඹවඳහරන ලං
ආණ්ඩු ලං හු හගේ ලං දිනන ලං හසඑ ලං ඊඑ ලං අු ඳහික ලං දිස්රිසත ලං
රළයිසතුහගේ ලං ඹවඳහරන ලං යතඹ ලං හු හගේ ලං අහේසතයිගේ ලං ඳ ජ ලං

හන ලංහසඑ ලංහ ප ලංඅඹඑ ලංඒ ලංදයහහන ලංඉගේන ලංඵළවළ. ලංවිහල හඹගේභ ලං
ිරඹගේන ලං ඕනෆ, ලං 50:50 ලං න ලං ආහයඹඑ ලං ිෂහඹෝජිතයිගේ ලං ඳ ජ ලං හන ලං
හසඑ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංසිඹඹඑ ලං25 ලංසිඑ ලංසිඹඹඑ ලං30 ලංදසතහ ලංළඩි ලං

වීභ ලං අිෂහගඹ ලං හනහ. ලං ෙතහසඑ ලං හසේඨහ ලං භේඑකමගේ ලංවහඹගේ ලං
ෙසත ලංහගේතහගේ ලංඳ ජවීභ ලං අලය ලංහනහ. ලං  ලං ඒ ලං හහමභ ලංදිස්රිසත ලං
භේඑකමගේ ලං රළයිසතුඑ ලං  ලං සිඹඹඑ ලං 50සත ලං  ලං හගේතහගේ ලං  ලං ඉදිරිඳ ජ ලං

යගේන ලං සිේධ ලං හනහ. ලං ඹවඳහරන ලං යතඹ ලං ඒ ලං එයු ජත ලං සිදු ලං
යගේහගේ ලංසිඹඹඑ ලං52සත ලංන ලංහගේතහ ලංතනවනඹඑ ලංහධහයණඹසත ලං
ඉසඑ ලං ිරරීහ ප ලං ඵරහහඳසහයස ජතුහු යි. ලං වළඵළයි, ලං ඹවඳහරන ලං

ආණ්ඩුහේ ලං හ ප ලංඑයු ජතඑ ලං ඒහඵේධ ලං විඳසතඹ ලං විරුේධයි. ලං ඒඑ ලං
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භහ ලං දිරන ලං හව තු ලං හදසත ලං ිකහඵනහ. ලං ෙසත ලං තභයි ලං හගේතහගේ ලං

හවසය පරඑ ලං හඳසශමහ ලං ළනීභඑ ලං අඳවසු ලං වීභ. ලං අහනසත ලං ෙ, ලං
හභහතසත ලං ල් ලං ඒ ලං හසල්රගේ ලංහගේතහගේඑ ලං නහභ ලං හඹෝතනහ ලං රඵහ ලං
හදනහයි ලංිරඹරහ ලංරළබ ලංඹ ප ලංඹ ප ලංඅල්රස ලංකමගේ ලංඉදිරිඹඑ ලංරඵහ ලංළනීභඑ ලං
හනසවළිර ලංවීභ. ලංඒ ලංහසල්රගේඑ ලංවළභ ලංදහ ලංභ ලංඅලය ලංහරහ ලංිකබුහණ්, ලං ලං

විදුලි ලං පුටු ලං හඳගේහ ලං යන ලං හේලඳහරනඹසත; ලං සිල් ලං හයදි ලං හඵදකමගේ ලං
යන ලංහේලඳහරනඹසත; ලංඋදලු ලංතර ලංහඵදකමගේ ලංයන ලංහේලඳහරනඹසත; ලං
තනතහ ලං අගේදකමගේ ලං යන ලං හේලඳහරනඹසත; ලං ඒහඑ ලං අනත ලං

හනසන ලං අඹ ලං සුදු ලං ෆගේලිගේ ලං උසහහන ලං ගිව ල්රහ ලං භයණ ලං
හේලඳහරනඹසත. ලං ෙහවභ ලං  ලං හේලඳහරනඹකුයි ලං දළු  ජ ලංඒ ලං අඹඑ ලං ඕනෆ ලං
හරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලං 

අළි ලං ඳළවළදිලිභ ලං ිරේහ, ලං විදුලි ලං පුටු ලං හ ප ලං යහේ ලං ්රිඹහ ජභ ලං
හගේහගේ ලං නළවළ ලං ිරඹරහ. ලං ෙදහ ලං යහේ ලං නහඹඹහ ලං විදුලි ලං ාහේල ලං
ිෂඹහභන ලං හසකමගේ ලං බහහේ ලං ල්ලිලිගේ ලං සිල් ලං හයදි ලං  ලංහඵදේදී, ලං ලං ලං
භවය ලංඳගේල්ලිගේ ලංඒ ලංසිල් ලංහයදි ලංහවසය ප ලංශහ. ලංවිදුලි ලංාහේල ලං

ිෂඹහභන ලංහසකමගේ ලංබහඑ ලංඅඹ ජ ලංරුළිඹල් ලංහෝටි ලංවළඑ ලංමුදරසත ලං
විඹද ප ලං යපු ලං ෙ ලං විතයසත ලං හනසහයි, ලං  ලං ඒ ලං හඵදහ ලං දුගේ ලං සිල් ලං හයදි ලං
හසහව එද ලංගිහේ ලංිරඹන ලංෙ ලංළිබඳඵ ජ ලංහවසඹහ ලංඵරගේන ලංඕනෆ. ලංභහ ලං

දළු  ජ ලංභහම ලංප්රහේලහේ ලංඳගේල් ලංවතයිරගේ ලංසිල් ලංහයදි ලංහඵදහ ලංදුගේ ලං
ඵඑ ලංඅ ජගේ ලංඅයහන ලංිකහඵන ලංනමු ජ, ලංසිල් ලංහයදි ලංහඵදහ ලංදීරහ ලංනළවළ. ලං
ඒහ ලං යපු ලං ළිරි ලං තභයි ලං අද ලං  ලං ඳහත්රඹ ලං අයහන ලං ල්ලි ලං හවසඹගේන ලං
ව කභහගේ ලංඹගේහගේ. ලං 

ඒ ලංවිතයසත ලංහනසහයි. ලංඅඳඑ ලංත ජ ලංහ ෝදනහ ලංිරව ඳඹසතභ ලංශහ. ලං ලං
දවන ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං ළන ජ, ලං විසින ලං
ආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංළන ජ ලංහ ප ලංරු ලංබහහේ ලංථහ ලං
ශහ. ලං භහ ලංඅවනහ, ලං දවඅඑන ලංආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං

හනහහේ ලං කුභන ලං ඳදනකමගේද ලං ිරඹරහ. ලං  ලං හරෝහේ ලං ිරසිභ ලං ය ලංඑ ලං
තනහධිඳිකයඹකු ලංහදතහඑ ලංළඩි ලංහය ලංණනසත ලංඵරඹඑ ලංෙගේහගේ ලං
නළික ලං ත ජ ජඹසත ලං තුශ, ලං  ලං හ ප ලං යහේ ලං  ලං ව එපු ලං නහඹඹහ ලං -භව ගේද ලං

යහතඳසත ලං භව ජභඹහ- ලං විතයසත ලං උ ජහව ලං ශහ, ලං තුගේළිෂ ලං තහහේ ලං
ඉගේ ලංභළහයනතුරුභ ලංඡගේදඹ ලංඉල්රගේන. ලං  ලංඡගේදඹ ලංදිනරහ ලංතභගේහම ලං ලං
පුතහර ලංයත ලංයගේන, ලංභල්ලිරහ ලංයත ලංයගේන ලංඳවුහල් ලංහයීවභඹඑ ලං

පුළුගේ ලංහේවි ලංිරඹරහ ලංව තුහ. ලංවළඵළයි, ලංෙහවභ ලංයගේන ලංඵළරි ලංවුණහ. ලං ලං
නදහේ ලංයදභසත ලංවිධිඹඑ ලංඒ ලංඔසතහෝභ ලංඅත ලංවළයරහ ලංහදය ලංඹගේන ලං
සිේධ ලංවුණහ. ලං 

අද ලං හ ප ලං හයීවභඹ ලං හනසහඹසත ලං ථහ ලං ිරඹකමගේ ලං ිරඹුල් ලං ඳුළු ලං
හවරනහ. ලං අළි ලං දවන ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං
හනළල්රහ ලං හ ප ලං යහේ ලං නීිකඹ ලං්රිඹහ ජභ ලං යරහ ලං හසකමගේ ලං බහ ලං
හනහපු ලංිෂහ ලංතභයි ලංඅද ලංහ ප ලංයහේ ලංඕනෆභ ලංහනකුඑ ලංවිරුේධ ලංනීිකඹ ලං

්රිඹහ ජභ ලංහගේහගේ. ලංඅද ලං ලං ලංසිල් ලංහයදි ලංසිේධිඹඑ ලං පඵගේධ ලංහදහදනහඑ ලං
ඇඳ ලංරළබී ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලංහරහේ ලං වුණහ ලංන ප ලංඇඳ ලංරළහේවිද? ලංඇඳ ලං
හදගේහගේ ලංනළවළ. ලං "හෝල්" ලංෙ ලංදීරහ ලං  ලංනඩුහයඹහඑ ලංිරඹනහ, ලංඇඳ ලං
හදගේන ලං ෙඳහයි ලං ිරඹරහ. ලං ෙහවභ ලං හරඹකුයි ලං  ලං ිකබුහණ්. ලං අද ලං හ ප ලං

හසල්රගේඑ ලංඒහ ලංභත ලංනළවළ. ලංඅද ලංඒහ ලංභතසත ලංයන ලංහසඑ ලංඇකඑ ලං
වරි ලං අභහරුයි. ලං වළඵළයි, ලං හවසඑ ලංභත ලංිකඹහ ලං ගේන, ලං  ලංඔඹ ලං හසච් ය ලං
දළකලු ජ ලංකමගේ ලං ඉදිරිඹඑ ලං  ලංහගේතහගේඑ ලං nominations රඵහ ලං හදන 

හසඑ ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ලිාගි ලං අල්රස ලං රඵහ ලං ගේන ලං ව පඵ ලං
හගේහගේ ලංනළවළ ලංිරඹන ලංෙ. ලං ලංඒහ ලංහභතළිෂගේ ලංඉයයි. ලං ලංඒ ලංහවසඑ ලං
භත ලං ිකඹහ ලං ගේන. ලං ෙදහ ලංනයහගේ ලං සිඹඹසත ලං විතය ලං දණඹ ලංයපු ලං

ප්රහහේීයඹ ලං බහ ලං බහඳිකරු ලං ව ටිඹහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං ඳහටි ලං දළ පභහ. ලං යහේ ලං
නහඹඹහ ලංඇස ලංළිඹහහන ලංව ටිඹහ. ලං  ලංඅද ලංඒහ ලංිරඹන ලංහසඑ ලංඋ ජතය ලං
නළවළ. ලං ඒහ ලං ිෂහ ලං තභයි ලං අද ලං අළි ලං හගේතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං අිෂහගඹ ලං

යරහ ලං ිකහඵගේහගේ. ලං හවසඑ ලං භත ලං ිකඹහ ලං ගේන. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප]
තමුගේනහගේහ රහ ලං හඵස ලංරුඑ ලං ෆ ලං ළලවහඑ ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹරහ ලං ඵරමු, ලං
වුද ලං දිනගේහගේ ලං ිරඹරහ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං හඵසරුඑ ලං දළකලුහඑ ලං

තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ඡගේදඹ ලං දිනගේන ලං ව පඵ ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං
තමුගේනහගේහ රහඑ ලං දහ ජ ලං ඡගේදඹසත ලං දිනගේන ලං ඵළවළ. ලං හ ප ලං

ඡගේදහඹගේ ලංඳසහ  ලංඔඹ ලංඉගේන ලංටි ජ ලංදිඹ ලංහරහ ලංඹනහ. ලංඅගේිකභඑ ලං

ඉිකරි ලංහගේහගේ ලංහදහදහනකු, ලංතුගේහදනකු ලංවිතයයි. ලංඒ ලංඅඹඑ ජ ලංඔහව  ලං
ිෂ ප ලංිරඹ ලංිරඹහ ලං ඉගේන ලං පුළුගේ. ලං ඊඑ ලං ළඩිඹ ලං හදඹසත ලංයගේන ලං
ඵළවළ. ලං හවසඑ ලං භත ලං ිකඹහ ලං ගේන. ලං අද ලං භහ ලං හ ප ලං ිරේහ ලං ිරඹරහ ලං
ලිඹරහ ලං ිකඹහ ලංගේන. ලං අිෂහගඹහඹගේභ ලං හ ප ලං භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංතුශ ලං

තමුගේනහගේහ රහඑ ලංහභසන ලංඡගේදඹදී ජ ලංදිනගේන ලංඵළවළ. ලං  ලං [ඵහධහ ලං
ිරරී ප] 

අද ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං්රිඹහ ජභ ලංන ලංිෂයි ලංතමුගේනහගේහ රහ ලං

ඔහවසභ ලංෆ ලං වගේහගේ. ලං තමුගේනහගේහ රහහම ලං හයජිභඹ ලං  ලංහරහේ ලං ලං ලං
ඔහවසභ ලං ෆ ලං ළලවහ ලංන ප ලං ෙබඳඹඑ ලං ඵළසහඑ ලං ඳසහ  ලං වනහ. ලං අළි ලං
ඒහ ලං යගේහගේ ලං නළවළ. ලං අළි ලං ඒහ ලං යගේහගේ ලං නළවළ ලං ිරඹරහ ලං

හඳසහයසගේදු ලංහරයි ලංඵරඹ ලංඅයහන ලංිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලංිෂහ ලංහවසඑ ලං
භත ලංිකඹහ ලංගේන, ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංහසච් ය ලංළස ජ ලං ලංළඩසත ලං
නළවළ ලං ිරඹන ලං ෙ. ලං  ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං  ලං දහ ජ ලං ආණ්ඩුසත ලං

ළිව ටුගේන ලංිකඹහ ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ජ ලංඵරඹ ලංගේන ලංඵළවළ. ලං ලංඅඩුභ ලං
හහගේ ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං භයණහධහය ලං කමිකඹසත ජ ලංමීඑ ලං ඳසහ  ලං ලං
ළිව ටුගේන ලංඵළවළයි ලංිරඹන ලංෙ ලංහවසඑ ලං ලංභත ලංිකඹහ ලංගේන. ලං ලං 

තමුගේනහගේහ රහ ලං ථහ ලං ශහ ලං යහතය ලං ිෂරධහරිගේ ලං ළන. ලං අළි ලං

දළසතහ ලං ෙදහ ලං යහතය ලං ිෂරධහරිගේ ලං ඡගේදඹ ලං යපු ලං වළටි. ලං ෙදහ ලං හසවි ලං
ිෂඹහභරුගේ ලංහසහවසභද ලංඑයුතු ලංහශ ? ලංඇඑ ලංඳළේ ලං හඵදුහ; ලං
ඳළශ ලංහඵදුහ; ලංහදගේන ලංිකහඹන ලංඔසතහෝභ ලංටි ලංදුගේනහ. ලංෙදහ ලංභෘේධි ලං

ිෂඹහභඹගේ හසහවසභද ලංඑයුතු ලංහශ ? ලංභෘේධිඹ ලංඳරහ, ලංඵඹ ලං
යරහ ලං තභයි ලං ඡගේදඹ ලං  ජහ ජ. ලං ෙහවභ ලං ඡගේද ලං ළිෂලි ලං ඉයයි. ලං
තමුගේනහගේහ රහ ලං සිතගේන ලං ෙඳහ ලං ෙදහ ලං හධහයණ ලං භළිකයණ ලං

ඳළළ ජවුණහ ලං ිරඹහ. ලං ඒ ලං හවසඑ ලං භත ලං තඵහ ලං ගේන. ලං ෙදහ ලං යහතය ලං
ඵරඳෆ පරඑ ලංඹඑ ලංයරහයි, ලංකමිෂසුගේ ලංඵඹ ලංයරහයි ලංඡගේදඹ ලං ජහ ජ. ලං
ෙහවභ ලංඡගේද ලං100සත ලංවුණ ජ, ලංඊඑ ලංළඩිහඹගේ ලංවුණ ජ ලංදිනගේන ලංඅඳඑ ලං

පුළුගේ. ලං ඕනෆ ලං න ප ලං අළි ලං ඉදිරි ලං භළිකයණඹ ලං ෙහවභ ලං යරහ ලං
හඳගේගේන ප, ලංඹව ලංඳහරනඹඑ ලංෙහයව  ලංගිව ගේ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංඅඳඑ ලං
වළිරඹහ ලංිකහඵනහ ලංෙහවභ ලංයගේන. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංහවසඳිගේ ලංභත ලං

ිකඹහ ලං ගේන, ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං ව තන ලං විධිහේ ලං තන ලං භතඹසත ලං ෙදහ ලං
ිකබුහණ් ලං නළික ලං ඵ. ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ිකබුහණ් ලං විෘික ලං තන ලං
භතඹසත. ලංෙඹ ලංනළික ලංන ලංව ගේදහ ලංතභයි ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංඔඹ ලංතය ප ලං
දකරගේහගේ. ලංඔහවසභ ලංදළකලුහඑ ලංළඩසත ලංනළවළ. ලංතහසත ලංිකහඵනහ, ලං

"කුළුහ ලංදකරගේහගේ ලංවළබඳහේ ලංතුය ලංය ජ ලංන ලංල් ලංවිතයයි" ලංිරඹහ. ලං
දළගේ ලංතුය ලංය ජ ලංහේහනයි ලංෙගේහගේ. ලංහගේටිහග්ර ඩ් ලංඅාල ලං100එ ලංය ජ ලං
හේහන ලංෙන ලංවිඑ ලංතමුගේනහගේහ රහ ලංඉයයි. ලංත ලංභහ ලංහද ලංතුනසත ලං

ඹන ලං හසඑ ලං ඒ ලං සිදු ලං හයි. ලං තමුගේනහගේහ රහඑ ලං ඳශමුහිෂ ලං
"හසසත" ලං ෙ ලං දිගේහගේ ලං තනහරි ලං භහහේයි. ලං ඊඑ ලං භහ ලං කීඳඹඑ ලං
ඳසහ  ලං ලංඊශක ලං"හසසත" ලංෙ ලංදිනහ. ලංෙතහසඑ ලංතමුගේනහගේහ රහ ලං

ඉයයි. ලං ඔඹ ලංඒහඵේධ ලං විඳසතඹ ජ ලං ඉයයි; ලං දකරපු ලං අඹ ජ ලං ඉයයි. ලං
ේටිඹඑභ ලං එල් ලං වහන ලං හල්රඑ ලං හරහ ලං බුදිඹහගේන ලං
සිේධ ලංහනහ. ලංඅගේන ලංඒ ලංහයණඹ ලංභත ලංිකඹහගේන. ලං 

සතුිකයි. 

 
[අ.බහ. ලං6.16] 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං

ාහලෝධනඹ ලංිරරීභ ලං වහ ජ, ලංවිහල හඹගේභ ලංඳශහ ජ ලං බහ, ලං ඊශකඑ ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඳ ජන ලං ක්රභහේද ලං ළිබඳඵ ලං ඹ ප ලං හනසිරරී ප ලං
ණනහසත ලං ිරරීභ ලං වහ ලං ආය පබ ලං ය ලං ිකහඵන ලං හභභ ලං ළඩ ලං

ළිබඳහශඑ ලං ඳසත ලං අදවස ලං කීඳඹසත ලං ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ලං අසථහ ලං
රළබීභ ලංළන ලංභහ ලංගේහතෝ ලංහනහ. ලං 
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ඳහගලිහ පගේතු 

ෙදහ ලං අහේ ලං යහේ ලං භළිකයණ ලං ක්රභ ලං ණනහසත ලං ිකබුණහ. ලං 1977 ලං
හන ලං හසඑ ලං ිකබුහණ් ලං යහේ ලං ඒ ලං ඒ ලං භගේත්රී ලං හසේඨහලිගේ ලං ඳ ජ ලං
හරහ ලං ෙන ලං ක්රභඹසත. ලං ඒ ලං විතයසත ලං ලං හනසහයි, ලං ඵලව ලං ආන ලං ක්රභඹ ලං

ිකබුණහ. ලං ඒ ලං ඵලව ලං ආන ලං ක්රභලිගේ ලං ඳළකමණි ලං අඹහගේ ලං තභයි ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං භගේත්රීරු ලං භගේවිත ලං වුහණ්. ලං ඒ ලං හරහේ ලං
භගේත්රීරුගේඑ ලංථහ ලංහශ  ලංනභ ලංිරඹරහ ලංහනසහයි. ලංඅඳඑ ලංඒ ලංහර ලංහේ ලං

වළගේහඩ් ලං හගතහ ලං අයහන ලං ඵරන ලං හසඑ ලං  ලංඒ ලං ඵ ලං හඳහනනහ. ලං
"රහහගේ ලංභගේත්රීතුභහ", ලං"භළදච්චිඹ ලංභගේත්රීතුභහ" ලංිරඹහ ලංතභයි ලංථහ ලං
හශ . ලං වළඵළයි ලං ඳසු ලං හරඹ ලං න ලං විඑ ලං අහේ ලං භගේත්රී ලං හසේඨහ ලං

හු එ ලං භහු ඳහික ලං ිෂහඹෝතන ලං ක්රභඹ ලං යහේ ලං ආය පබ ලං වුණහ. ලං
1989දී ලං ඳඑගේ ලං  ජ ලං ඒ ලං ක්රභහේදඹ ලං තුශ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං
භගේත්රීරුගේඑ ලං ඡගේදඹ ලං දුගේ ලං අඹ ලං විධිඹඑ ජ, ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං

භගේත්රීරු ලං හර ලං ළඩ ලං ශ ලං අඹ ලං විධිඹඑ ජ, ලං හ ප ලං භහු ඳහික ලං
ිෂ ලංහඹෝතන ලං ක්රභහේ ලං හසි ලං ව ලං අහසි ලං ළිබඳඵ ලං අඳ ලං අ ජ ලං දළකී ප ලං
යහශිඹසත ලං රළබුහ. ලං අඳඑ ලං භතයි, ලං ඒ ලං හරහේ ලං භවය ලං ආනරඑ ලං
භගේත්රීරු ලං ඳ ජ ලං හරහ ලං ිකබුහණ් ලංනළික ලං ඵ. ලං භවය ලං භගේත්රීරුගේඑ ලං

දිස්රිසත ලං පුයහභ ලං ඹගේන ලං සිේධ ලං වුණහ. ලං තභගේහම ලං ආනඹ ලං විතයසත ලං
හනසහයි, ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහභ ලංගිව ගේ ලංඒ ලංඅඹහම ලංහ ඹ ලංරගේන ලංඒ ලං
භගේත්රීරුගේඑ ලං සිේධ ලං වුණහ ලං විතයසත ලං හනසහයි, ලං තභගේහම ලං

දිස්රිසතඹඑ ලං රඵහ ලං දුගේ ලං මුදල් ලං ටිහගේ ලං වළභ ලං ළඩසතභ ලං යගේන ජ ලං
සිේධ ලං වුණහ. ලං ඒ ලං හරහේ ලං දුගේහගේ ලං රුළිඹල් ලං රසත ලං 25යි. ලං 1977දී ලං
භගේත්රීයහඹකුඑ ලං රසත ලං 10සත ලං ිකබුණහ. ලං භඑ ලං භතයි, ලං අහේ ලං

ඳඬුසු ය ලං ආනහේ ලං ඒ ලං හරහේ ලං සිටිහේ ලං ආග.ෙ ප.හසත.බී. ලං
ය ජනහඹ ලං භළිකතුභහයි. ලං ෙතුභහ ලං තභගේඑ ලං රළබුණු ලං රුළිඹල් ලං රසත ලං
විසිඳහවගේ ලං තභගේහම ලං ආනඹ ලං ඇතුහශ  ලං විලහර ලං හ ඹසත ලං ශහ. ලං

ෙතුභහ ලං අහේ ලං ප්රහේලහේ ලං bus stand ෙ ලං වළදුහ. ලං ඒ ලං හඵසහවසභ ලං
දුසය ලංිකබුණු ලංතළනසත. ලංහඳසලිස ලංසථහනඹ ලංවළදුහ. ලංඊශකඑ ලංප්රහහේීයඹ ලං
හල් ප ලං ලං  ලංහසේඨහ ලං වළදුහ. ලං රාහ ලංහේ ලං විලහරතභ ලං ඳහල් ලං

හසඩනළඟිලි ලංහදසත ලංිකහඵන ලංෙ ලංඳහරසත ලං පපගණහඹගේ ලංවළදුහ. ලං
හ ප ලංවිධිඹඑ ලංෙතුභහ ලංභගේත්රීයහඹසත ලංසිටි ලංඅවුරුදු ලංවත ලංඇතුශත ලංවිලහර ලං
ළඩ ලංහසඑසත ලංෙ ලංආනඹසත ලංඇතුහශ  ලංෙතුභහ ලංශහ. ලං 

1989ගේ ලංඳසු, ලංදිස්රිසත ලංක්රභඹ ලංආහඑ ලංඳසු ලංමුළු ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහභ ලං
ඹන ලංභගේත්රීරු ලංඅඳ ලං දළසතහ. ලං මුළු ලංදිස්රිසතඹඑභ ලංිකබුහණ් ලංරුළිඹල් ලං

රසත ලං50යි. ලංඒ ලංරුළිඹල් ලංරසත ලං50 ලංඅයහන ලංඅඳඑ ලංහඵදගේන ලංහදඹසත ලං
ිකබුහණ් ලං නළවළ. ලං ඉසය ලං ිකබුණු ලං රසත ලං 25 ලං රසත ලං 50සත ලං වුණහ. ලං ඒ ලං
රසත ලං50ගේ ලංමුළු ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහ ලංඅඳඑ ලංහඵදගේන ලංහදඹසත ලංිකබුහණ් ලං

නළවළ. ලංඅගේිකභඑ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංභගේත්රීරුගේඑ ලංසිේධ ලංවුණහ ලංහසඳහගේ ලං
ේඑර ලං හඵදගේන; ලං පුටු ලං ටිසත ලං හඵදගේන. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං
ඔඵතුභහ ලංදගේනහ ලංවිඳසතහේ ලංඉගේන ලංහසඑ ලංඅඳඑ ලංහඵදගේන ලංහභසකු ජ ලං
ිකබුහණ් ලංනළික ලංඵ. ලංකමිෂසුගේඑ ලංගිව ගේ ලංහදගේන ලංහදඹසත ලංනළවළ. ලංරුළිඹල් ලං

රසත ලං ඳණහවගේ ලං ඕනෆ ලං න ප ලං ආනඹ ලං හඳසඩි ලං ඳහයඑ ලං රුළිඹල් ලං
රසත ලං හද ලං තුනසත ලං දුගේහනස ජ ලං ඇහයගේන, ලං මුළු ලං දිස්රිසතඹ ලං පුයහ ලං
ඡගේද ලංටි ලංගේන ලංපුළුගේ ලංන ලංවිධිහේ ලංවිලහර ලංළඩ ලංළිබඳහශසත ලංඅඳඑ ලං

ිකබුහණ් ලං නළවළ. ලං අඳඑ ලංයගේන ලං හදඹසත ලං ිකබුහණ් ලංනළවළ. ලං අද ලං හභව  ලං
ප්රිකපරඹ ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ ලංහභසසතද? ලං 

ඊහේ ලං අහේ ලං මුදල් ලං ඇභිකතුභහ ලං ෙසත ලං හච්ඡහ ලං යන ලං හසඑ ලං

මුදල් ලං අභහතයහාලහේ ලං හල් පතුභහ ලංිරඹපු ලං හයණඹ ලං තභයි, ලං "1977 ලං
සිඑ ලං ග්රහමීඹ ලං භහග ලං දියුණු ලං යගේන, ලං ග්රහමීඹ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශල්රඑ ලං
විලහර ලං මුදරසත ලං දීරහ ලං ිකහඵනහ, ලං නමු ජ ලං ලං හ පහ ලං ගිව ගේ ලං ිකහඵගේහගේ ලං

හසහව එද ලංිරඹහ ලංහසඹහ ලංගේන ලංඵළවළ" ලංිරඹන ලංෙ; ලංවිහල හඹගේභ ලං
භගේත්රීරුගේඑ ලං දුගේන ලං ප්රිකඳහදන. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ පඑ ලං
ෙභ ලං ලංහව තු ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ ලංහ පයි. ලංභවය ලංවිඑ ලංභගේත්රීයඹහ ලං
වදන ලං තළනභ ලං ත ලං හහනසත ලං ිරසිභ ලං ළරළසභසත ලං නළික ලං ත ජ ලං

හසඩනළඟිල්රසත ලං වදනහ. ලං ිරසිභ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං ව ත ලං plan 
ෙඑ ලං අු  ලං හනසහයි ලං හ ප ලං යහේ ලං ළඩ ලං සිේධ ලං හරහ ලං ිකබුහණ්. ලං
වළඵළයි, ලං දළගේ ලං අඳඑ ලං අලු ජ ලං ක්රභඹසත ලං ඇික ලං ය ලං ිකහඵනහ. ලං තහික ලං

ප්රිකඳ ජික ලංවහ ලංආගථි ලංඑයුතු ලංඅභහතයහාලඹ ලංබහය ලංඑයුතු ලංයන ලං

අහේ ලංරු ලංඅග්රහභහතයතුභහඑ ලංභභ ලංහ ප ලංහයණඹ ලංිරඹගේන ලංළභළිකයි. ලං
රාහ ලං පුයහභ ලං ිකහඵන ලං ද ජත ලං ටි ලං හසඹහහන ලං අඳඑ ලං හ ප ලං
හු හගේ ලං විහල  ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලංවදගේන ලං පුළුගේ. ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං
ඹඑහ ජ ලං අලු ජ ලං ආන ලං භේඑභඑ ලං ආහඑ ලං ඳසු, ලං ඒ ලං ඒ ලං ආනර ලං

ිකහඵගේනහ ලං ව ලං මලි ලං අලයතහ ලංළිබඳඵ ලං අධහනඹ ලං හඹසමු ලංයරහ, ලං
ඒහඑ ලං අලය ලං මුදල් ලං ප්රභහණඹ ලං -භගේත්රීයඹහහම ලං අතඑ ලං මුදල් ලං
හදනහඑ ජ ලං ඩහ- ලං ඒ ලං ආනරඑ ලං රඵහදීහ ප ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං

්රිඹහ ජභ ලංයගේන ලංඅඳඑ ලංපුළුගේ. ලං 

භභ ලංව තන ලංවිධිඹඑ ලංවිලහර ලංආන ලංායහසත ලංිකහඵනහ. ලංඅහේ ලං
යහේ ලං හනසදියුණු ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං හසේඨහ ලං හසයි ලං තය ප ලං

ප්රභහණඹසත ලං ිකහඵනහද? ලං භඩුල්ර ලං හහම ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං
හසේඨහ ලං ජතහභ ලං ලං ලංතන ලංීවවිතඹ ලං පපගණහඹගේභ ලංවිනහල ලංහච්  ලං
ප්රහේල ලං ඵඑ ලං ඳ ජ ලං හරහයි ලං ිකහඵගේහගේ. ලං කුරුණෆර ලං දිස්රිසතඹ ලං

 ජතහභ ලංහදසඩගේසරගේද ලංආනහේ ලංප්රහහේීයඹ ලංහල් ප ලංහසේඨහ ලං
ිරව ඳඹභ ලංහ ප ලංහහමභ ලංත ජ ජඹගේ ලංිකහඵනහ. ලංවළඵළයි, ලංහ පඑ ලං
ළඩ ලංළිබඳහශසත ලංනළවළ. ලංඒ ලංඳ ජහන ලංභගේත්රීයඹහ ලංභවය ලංහරහඑ ලං
මුළු ලං දිස්රිසතඹඑභ ලං ළඩ ලං යගේන ලං හනහ. ලං වළඵළයි, ලං ඔලවඑ ලං

තභගේහම ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං හසේඨහඹඑ ලං ළඩ ලං යගේන ලං ඵළරි ලං
ත ජ ජඹඑයි ලංඳ ජ ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංහ ප ලං්රිඹහදහභඹ ලංතුශ ලංඅඳඑ ලං
අලු ජ ලං අදවසත ලං යඑඑ ලං හහනගේන ලං පුළුගේ. ලං ාගධනඹ ලං ිරඹරහ ලං

ිරඹගේහගේ ලං භගේත්රීයහඹසත ලං ල්ලි ලං අයහන ලං ගිව ල්රහ ලං මුළු ලං
දිස්රිසතඹ ලං පුයහභ ලං හඵදන ලං ෙ ලං හනසහයි. ලං ඊඑ ලං ඩහ ලං ළඩි ලං
ක්රභහේදඹසත ලංතුශ ලංක්රභහු කර ලංඒ ලංඑයුතු ලංශ ලංයුතුයි. ලං 

හ ප ලං ෙසත ලං ෙසත ලං ආනහඹගේ ලං ආනහේ ලං ිකහඵන ලං  පඳ ජ ලං ටි ලං
හසඹරහ ලංඵරරහ, ලංඒහහේ ලංිකහඵන ලංඅලයතහ ලංටි ලංහසඹරහ ලංඵරරහ ලං
තහික ලංආගථිඹසත ලංහසඩනළඟීභඑ ලංහනසදියුණු ලංප්රහේල ලංක්රභහු කර ලං

දියුණු ලංයන ලංළඩ ලංළිබඳහශඑයි ලංමුදල් ලං අභහතයහාලඹ ලංවිධිඹඑ ලංඅඹ ලං
ළඹ ලංහල්නහඹගේ ලංමුදල් ලංහගේ ලංයගේන ලංඕනෆ. ලංඒ ලංවහ ජ ලංහ ප ලංළඩ ලං
ළිබඳහශ ලං අඳඑ ලං ළද ජ ලං හයි ලං ිරඹරහ ලං භහ ලං විලසහ ලං යනහ. ලං ඒ ලං

හහමභ ලංවිහල හඹගේභ ලංභභ ලංහ ප ලංහයණඹ ලංිරඹගේන ලංළභළිකයි. ලංඅළි ලං ලං
2012 ලංතභයි ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංාහලෝධනඹ ලංයන ලං
ළඩ ලංළිබඳහශ ලංහනහහේ. ලංළඩ ලංළිබඳහශ ලංහහනනහසඑ ලංභභ ලංෙදහ ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං විඳසතහේ ලං භගේත්රීයහඹසත. ලං අළි ලං ඹ ප ලං

ාහලෝධනරඑ ලං ඹඑ ජ ලං ඔසතහෝභ ලං ෙතු ලං හරහ ලං -මුළු ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේභ ලං225හදනහභ- ලංඅත ලංඔරහ ලංෙක ලංහරහ ලං පභත ලං
යපු ලංළඩ ලංළිබඳහශසත ලංඵඑ ලංහ ප ලංඳ ජ ලංවුණහ. ලං 2012 ලංඉරහ ලං2015 ලං

දසතහ ලං අවුරුදු ලං තුනසත ලංහභව  ලං සීභහ ලංිෂගණඹ ලං ිරරීහ ප ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං
්රිඹහ ජභ ලං වුහණ් ලං නළවළ. ලං ෙදහ ලං අළි ලං 2012 ලං  පභත ලං යපු ලං ඳනතඑ ලං
ථහනහඹතුභහ ලංඅ ජගේ ලංයරහ ලංෙඹ ලංප්රසිේධ ලංශහයිගේ ලංඳසහ  ලං ලංෙදහ ලං

ඉරහ ලංහ ප ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංිරරීහ ප ලංළඩ ලංටි ලංඳඑගේ ලං ජතහ ලංන ප ලංඅද ලං
අඳඑ ලං හ ප ලං අගබුදඹඑ ලං මුලවණ ලං හදගේන ලං සිදු ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං 2012 ලං
ඳනත ලං  පභත ලං යරහ ලං අවුරුදු ලං තුනසත ලං ඒ ලං ඳනත ලං වභස ලං හඳේටිහේ ලං

දහරහයි ලංිකබුහණ්. ලං2015 ලංතභයි ලංහ ප ලංනළත ලංආය පබ ලංහරුහේ. ලං 

2015 භහ ලංිරව ඳඹසත ලංඹනහසඑ ලංප්රහහේීයඹ ලංබහ ලංවිසුරුහ ලංවරින ලං
ත ජ ජඹඑ ලංඳ ජ ලංහරහ ලංිකබුණහ. ලංසීභහ ලංිෂගණඹ ලංළිබඳඵ ලංවිලහර ලංප්රලසන ලං
ණනහසත ලං ඇවිල්රහ ලං ිකබුණහ. ලං විවිධ ලං හේලඳහරන ලං ඳසත ලං හ ප ලං

ළිබඳඵ ලං විලහර ලං හ ෝදනහසත ලං යගේන ලං ඳඑගේ ලං  ජතහ, ලං තභගේඑ ලං
වුභනහ ලංවිධිඹඑ ලංතභයි ලංහ ප ලංවදරහ ලංිකහඵගේහගේ ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංිෂහ ලං
තභයි ලං ඹ ප ලං හර ලං හු සත ලං අයහන ලං ඒ ලං එයුතු ලං යගේන ලං සිදු ලං

වුහණ්. ලංවිහල හඹගේ ලං අහලෝ ලංපීරිස ලං භළිකතුභහහම ලං ප්රධහන ජහඹගේ ලං
හසකමගේ ලං බහසත ලං ළිව ටුරහ ලං ඒ ලං හසකමගේ ලං බහහේ ලං ිෂගහේල ලං
හනළල්රහ ලං ෂයිග ලං මුසතහඳහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං වහ ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං

ඇභිකතුභහඑ ලං දුගේහගේ. ලං ඒඑ ලං ෆහවන ලං හරඹසත ලං ගිඹහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං
ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජගේන ලංිකහඵන ලංහර ලංහු  ලං
විලහර ලං ලහඹගේ ලං ෙබඳඹඑ ලං ගිඹහ. ලං ෙතළිෂගේ ලං ඳසහ  ලං හ ප ලං හනහපු ලං

ාහලෝධන ලං ළිබඳඵ ජ ලංත ජ ලංප්රලසන ලංණනහසත ලංඇික ලංවුණහ. ලංඒහ ලං
ළන ලංදිගිගේ ලංදිඑභ ලංහච්ඡහ ලංශහ. ලං 
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[රු ලංදඹහසිරි ලංතඹහ ය ලං ලංභවතහ] 



2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේභ ලං භවය ලං භගේත්රීරුගේ ලං නළඟිඑරහ ලං ථහ ලං
ශහ; ලංභවය ලංඳසත ලංනහඹහඹෝ ලංනළඟිඑරහ ලංථහ ලංශහ, ලංහ ප ලංක්රභඹ ලං
ඳළ ජතිරගේ ලංිකඹරහ ලංඅළි ලංිකබුණු ලංක්රභඹඑ ලංභළිකයණඹ ලංිකඹමු ලංිරඹරහ. ලං ලං
විවිධ ලංඑතහ ලංවිලහර ලංායහසත ලංහ ප ලංඇතුහශ  ලංගිඹහ. ලංහහම ජ ලං
ෙ ලං ඳසතඹ ලං හවෝ ලං ආණ්ඩු ලං හවෝ ලං න්ගේදුඑ ලං හනසහයි, ලං හ ප ලං
භළිකයණ ලංක්රභඹ ලංල් ලංඹගේන ලංප්රධහන ලංහව තුසත ලංඵඑ ලංඳ ජ ලං වුහණ්. ලං
තභගේහම ලං අයමුණු ලං හු හගේ ලං එයුතු ලං යන ලං ඳසත ලං ණනහසත ලං
හ ප ලං යහේ ලං ිකහඵනහ. ලං තභගේහම ලං හේලඳහරන ලං අයමුණු, ලං තභගේහම ලං

හේලඳහරන ලංවුභනහ-ෙඳහ ප, ලංතභගේහම ලංcommunity ෙ ලංෙහවභ ලං
නළ ජන ප ලං තභගේහම ලං තනතහ ලං හභසනහද ලං හ ප ලං  පඵගේධහඹගේ ලං
ිරඹගේහගේ ලංිරඹන ලංවිවිධ ලංප්රලසන ලංණනහසත ලංඅඳඑ ලංඇවිල්රහ ලංිකබුණහ. ලං
ඒ ලංිෂහ ලං තභයි ලං හ ප ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං තදුයඑ ජ ලං හච්ඡහ ලං න ලං
භේඑභඑ ලංගිහේ. ලංහහ  ලං හත ජ, ලං ඒ ලංඩුළු ලං ටි ලංඳළන ලං හන ලංඅද ලං
අඳඑ ලංපුළුගේ ලංහරහ ලංිකහඵනහ ලංහසහවසභ ලංවරි ලංහ ප ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලං
භළිකයණ ලංක්රභහේදඹ ලංාහලෝධනඹ ලංයරහ ලංතනහරි ලංභහහේ ලංභළද ලං -
20ළිෂ ලංදහ ලංවිතය- ලංනහසඑ ලංඒ ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජගේන. 

අඳඑ ලංභළිකයණ ලංහසභහරිසතුභහ ලංෙසත ලංහච්ඡහ ලංයරහ ලංෙඹ ලං
්රිඹහ ජභ ලං යගේන ලං පුළුගේ ලං හතහයණඹසත ලං ස ලං හරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං හඵසහවසභ ලං ඳළවළදිලි ලං හභච් ය ලං හරඹසත ලං
භළිකයණ ලංල් ලංදළමීහ ප ලං්රිඹහදහභඹසත ලංවිධිඹඑ ලංරපු ලං්රිඹහදහභඹසත ලං
තභයි ලංහ ප ලංඅද ලංඹ ප ලංහගථ ජඹඑ ලංඳ ජ ලංහරහ ලංඉසයවඑ ලංහන ලං
ඹගේහගේ. ලං  ලංහ ප ලං ල් ලං දළ පභහ ලං හනසහයි. ලං ල් ලං දභගේන ලං ඹන ලං ළඩ ලං
ළිබඳහශ ලංසිේධ ලංහරහ ලංිකබුහණ් ලංඅළි ලංඅතය, ලංඅහේ ලංඳසත ලංඅතය, ලංඅහේ ලං
භගේත්රීරුගේ ලංඅතය, ලංඳසත ලංනහඹඹගේ ලංඅතය, ලංඳසත ලංප්රිකඳ ජික ලංභක ලං
ඇික ලංවුණු ලංප්රලසනහේ ලංප්රිකපරඹසත ලංවිධිඹඑයි. ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතඹ ලං
විධිඹඑ ලංඅහේ ලංඅිකරු ලංතනහධිඳිකතුභහ ලංදිගිගේ ලංදිඑභ ලංිරඹපු ලංහයණඹ ලං
තභයි ලංවහභ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳ ජගේන ලංඅලය ලංයන ලං
එයුතු ලංටි ලංයමුඹ ලංිරඹන ලංෙ. ලංඒ ලං්රිඹහදහභඹ ලංඅද ලංඅළි ලංසිදු ලංයරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹඑ ලං අද ලං
හභසසතද ලං හරහ ලං ිකහඵගේහගේ? ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං ළන ලං
ඳශහ ජ ලංබහ ලංව එපු ලංභව ලංඇභිකයහඹසත ලංවිධිඹඑ ලංභභ ලංහ ප ලංහයණඹ ලං

ිරඹගේන ලං ළභළිකයි. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භගේත්රීරුගේඑ ලං අද ලං සිදු ලං හරහ ලං
ිකහඵගේහගේ ලංහභසසතද? ලංඔවුගේඑ ලංතභගේහම ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහ ලංදුගේන ලං
සිදු ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං කුරුණෆර ලං දිස්රිසතහේ ලං ආන ලං 14 ලං ඒ ලං
භගේත්රීරුගේ ලං විඳින ලං දු ලං හභසසතද ලං ිරඹරහ ලං භභ ලං දගේනහ. ලං ඔවුගේ ලං
හසහවසභද ලං තභගේහම ලං හසේඨහහේ ලං ඡගේද ලං ටි ලං ගේහගේ? ලං වළභ ලං
හහනසතභ ලං ඵරගේහගේ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ෙගේහගේ ලං හසහවසභද; ලං
ඳශහ ජ ලං බහඑ ලං ෙගේහගේ ලං හසහවසභද ලං ිරඹරහයි. ලං කමිෂසුගේ ලං ෙසත ලං
ඉගේන ලංෙ, ලංකමිෂසුගේඑ ලංළඩ ලංයන ලංෙ, ලංමුළු ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහ ලංදුන ලං
ෙ ලං ළිබඳඵ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං යහශිඹසත ලං ්රිඹහ ජභ ලං යගේන ලං ඔවුගේ ලං
ල්ඳනහ ලං යනහ. ලං වළඵළයි, ලං අද ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භගේත්රීරුගේඑ ලං සිදු ලං
හරහ ලං ිකහඵගේහගේ ලං හභසසතද? ලං භවය ලං ප්රහේලර ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භගේත්රීයහඹකුඑ ලං රළබුහණ් ලං රුළිඹල් ලං රසත ලං 25යි. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං භභ ලං ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං භව ලං ඇභිකයඹහ ලං විධිඹඑ ලං
ඹනහසඑ ලංඹම ලංඳශහහ ජ ලංඳශහ ජ ලං බහ ලං භගේත්රීයහඹකුඑ ලංරළබුහණ් ලං
රුළිඹල් ලං රසත ලං 25යි. ලං රුළිඹල් ලං රසත ලං 25සත ලං අයහන ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භගේත්රීයහඹසත ලං ලංමුළු ලංදිස්රිසතඹසත ලංපුයහ ලංදුගේහගේ ලංහසහවසභද? ලංඔලව ලං
හ ප ලං යහේ ලං තනතහඑ ලං ළඩ ලං යගේහගේ ලං හසහවසභද ලං ? ලං ඔලව ලං ඳශහ ජ ලං
බහඑ ලංෙගේන ලංන ප ලංදිස්රිසතඹසත ලංඇතුහශ  ලංරැසවී ප ලං400සත, ලං500සත ලං
ිකඹගේන ලංඕනෆ. ලංවළඵළයි, ලංඊඑ ලංඳසහ  ලංඔලවඑ ලංභු සහඹකුඑ ලංයසහසත ලං
හදගේන ලං විධිඹසත ලං නළවළ. ලං ඔලවඑ ලං ළඩසත ලං යගේන ලං විධිඹසත ලං නළවළ. ලං
ාගධන ලං ළඩ ලං එයු ජතසත ලං යගේන ලං විධිඹසත ලං නළවළ. ලං භවය ලං
හේරහඑ ලං ඇභළිකරු ලං ගිව ගේ ලං ථහ ලං යරහ ලං ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං ළඩ ලං
එයුතු ජ ලං යනහ. ලං හ ප ලං හහම ලං හරහ ලං තභයි ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භගේත්රීරු ලංඉතහභ ලංනසල්හරගේ ලංඉගේහගේ. 

හ ප ලං්රිඹහදහභඹ ලංතුශ ලංඅද ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංභගේත්රීයහඹකුඑ ලංතභගේඑ ලං

ිරඹරහ ලංහසේඨහඹසත ලංහනභ ලංෙනහ. ලංෙතහසඑ ලංඔලවඑ ලංකීභසත ලං
ිකහඵනහ. ලංරු ලංභව ගේද ලං අභයවීය ලං භළිකතුභහ ලංිරේහ ලං හහම, ලං භවය ලං

හේරහඑ ලංභගේත්රීරු ලංතභගේහම ලංහසේඨහඹ ලං ඳයදිනහ. ලංතභගේහම ලං
හසේඨහහේ ලංභසත ලංතනතහ ලංඒ ලංඅහේසතඹහඑ ලංළභළික ලංනළවළ. ලං
වළඵළයි, ලං අහනසත ලං හසේඨහරඑ ලං ගිව ගේ ලං ඡගේද ලං ටි ලං හසඹහහන ලං
ඳශහ ජ ලංබහඑ ලංෙනහ; ලංෙහවභ ලංනළ ජන ප ලංඳහගලිහ පගේතුඑ ලංෙනහ. ලං
හ ප ලං ක්රභඹ ලං හනස ලං විඹ ලං යුතුයි ලං ිරඹරහ ලං තභයි ලං අළි ලං දිගිගේ ලං දිඑභ ලං
ිරේහේ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ළන ලං දළඩි ලං හර ලං
උනගේදු ලංන ලංහහනසත ලංවිධිඹඑ ලංඔඵතුභහ ලංහතසයතුරු ලංදළන ලංළනීහ ප ලං

අයිිකහසි ප ලං ළිබඳඵ ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං හනහහ ලං ිරඹරහ ලං භඑ ලං
භතයි. ලංනමු ජ ලංෙදහ ලං ඒ ලංයගේන ලං දුගේහගේ ලංනළවළ. ලං ඔඵතුභහඑ ලංෙභ ලං
සිේධිඹ ලං භත ලං ඇික. ලං අළි ලං ෙදහ ලං හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං හඹෝතනහ ලං
ශහභ ලං ආණ්ඩු ලං ඳසතහඹගේ ලං තභයි ලං ඒ ලං ප්රිකසතහ ඳ ලං හරුහේ. ලං
ෙහවභයි ලං ඒ ලං සිදු ලං වුහණ්. ලං ඔඵතුභහ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං හු හගේ ලං
විලහර ලං ළඳ ලංිරරීභසත ලංයපු ලං හහනසත ලං ඵ, ලං ඔඵතුභහ ලං මරහනහේ ලං
ඉගේන ලං හ ප ලං අසථහහේ ලං භභ ලං ිරඹගේන ලං ළභළිකයි. ලං හභළිෂ ලං
ප්රතහතගේත්රහදී ලං ක්රභහේදඹසත, ලං යඑ ලං ඇතුහශ  ලං ථහ ලං යපු ලං හදඹසත, ලං
අවුරුදු ලං ණනහසත ලං හ ප ලං යහේ ලං කමිෂසුගේ ලංඉල්රපු ලං හදඹසත ලං අද ලං අඳඑ ලං
හදගේන ලංපුළුගේ ලංවීභ ලංළන ලංඅද ලංඅළි ලංසිඹලුහදනහ ලංගේහතෝ ලංහගේන ලං
ඕනෆ. ලං අළි ලං සිඹලුහදනහ ලං අත ලං උසරහ ලං හ ප ලං ්රිඹහදහභඹඑ ලං ලසතිකඹ ලං
හදනහ ලංකම, ලං ලංහභඹ ලංඩහේඳල් ලංයන ලංළඩ ලංළිබඳහශඑ ලංඹහ ලංයුතු ලං
නළවළ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භවය ලං හේරහඑ ලං හභව  ලං  ලං ප්රලසන ලං
ිකහඵගේන ලං පුළුගේ. ලං උදහවයණඹසත ලං විධිඹඑ ලං  ජහතස ජ ලං භහම ලං
දිස්රිසතහේ, ලං භහම ලං ආනඹ ලං හු හගේ ලං  ලං ඳශහ ජ ලං බහඑ ලං
අහේසතඹගේ ලං හදහදහනසත ලං  ලං භභ ලං  ලං හඹෝතනහ ලං යනහ. ලං අඳඑ ලං
ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං හස ලංේඨහ ලං 30සත ලං ිකහඵනහ. ලං ගතභහන ලං
ක්රභහේදඹ ලං අු  ලං භවය ලං හේරහඑ ලං ඒ ලං අඩු ලං හගේන ලං පුළුගේ. ලං
ඳඬුසු ය ලං ආනඹ ලං  ජහතස ජ, ලං භවය ලං විඑ ලං භඑ ලං ෙ ලං
අහේසතඹයි ලං දභගේන ලං පුළුගේ ලං හගේහගේ. ලං ඔලව ලං ඳයදිගේන ජ ලං
පුළුගේ. ලං 

හනදහඑ ලං අළි ලං අහේ ලං ආනඹ ලං හු හගේ ලං අහේසතඹගේ ලං
හදහදහනසත ලං දභනහ. ලං වළඵළයි, ලං දළගේ ලං හභසද ලං හරහ ලං ිකහඵගේහගේ? ලං

ෙහවභ ලං න ප, ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං තුශ ලං අඳඑ ජ ලං අහසිඹසත ලං සිදු ලං හරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං හහමභ ලං  ලං අහේ ලං ආදයණීඹ ලං මුසලි ප ලං තනතහ ලං
හු හගේ ලං භභ ලං ඹභසත ලංිරඹගේන ලංළභළිකයි. ලං අළි ලං ඒ ලං අඹ ලං ළන ලං මීඑ ලං
ළඩිඹ ලං පුළුල් ලං ව තගේන ලං සදහන ප ලං හගේන ලං ඕනෆ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං  ලංක්රභහේදඹසත ලංවළදුහ. ලං හභසසතද? ලං මුසලි ප ලං
භු සඹහ, ලං මුසලි ප ලං අහේසතඹහඑ ලං විතයයි ලංඡගේදඹ ලංහදගේන ලංඕනෆ, ලං
සිාවර ලංභු සඹහ, ලං ලංසිාවර ලංඅහේසතඹහඑ ලංවිතයයි ලංඡගේදඹ ලංහදගේන ලං
ඕනෆ, ලං හදභශ ලං භු සඹහ ලං හදභශ ලං අහේසතඹහඑ ලං විතයයි ලං ඡගේදඹ ලං
හදගේන ලං ඕනෆ ලං ිරඹන ලං ත ජ ජඹ ලං ඉිකවහහේ ලං ිකබුහණ් ලං නළවළ. ලං
රාහහේ ලං හදභශ ලං භගේත්රීරු, ලං සිාවර ලං ඡගේද ලං අයහන ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඳ ජ ලං වුණහ. ලං  ලං මුසලි ප ලං භගේත්රීරු, ලං සිාවර ලං ඡගේද ලං
අයහන ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඳ ජ ලං වුණහ. ලං සිාවර ලං භගේත්රීරු ලං මුසලි ප ලං
ඡගේද ලං අයහන ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං ඳ ජ ලං වුණහ. ලං ලං හ ප ලං ්රිඹහදහභඹ ලං
හභහවභ ලංතභයි ලංසිදු ලංවුහණ්.අළි ලංපුරුදු ලංහරහ ලංව ටිහේ, ලංඅහේ ලංභහනසි ලං
භේඑභ ලං වළදිරහ ලං ිකබුහණ් ලං ඒ ලං ආහයඹඑයි. ලං මුසලි ප ලං භගේත්රීරු ලං
ල්ඳනහ ලං යනහ ලං තභගේහම ලං හසේඨහහඹගේ ලං විතයසත ලං හ ප ලං
භගේත්රීයඹහ ලංඳ ජ ලංහගේන ලංඕනෆ, ලංෙතහසඑ ලංඅඳඑ ලංඅහසිඹසත ලංහගේන ලං
පුළුගේ, ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං අළි ලං හ පඑ ලං විරුේධයි ලං ිරඹරහ. ලං අඳඑ ජ ලං හ ප ලං
විධිඹඑභ ලංවිරුේධ ලංහගේන ලංපුළුගේ. ලංසිාවර ලංතනතහ ලංවිධිඹඑ ලංවිතයසත ලං
හනසහයි, ලංඅළි ලංල්ඳනහ ලංයගේහගේ. 

භඑ ලංඅහේසතඹගේ ලංහදහදහනසත ලංන ප ලංයගේන ලංිකබුණු ලංඅසථහ ලං
ෙසත ලං හරහ, ලං ඒ ලංඅහේසතඹහ ලංඳයහද ලං වුණහභ ලංඅහේ ලං හේලඳහරනඹ ලං
ඉදිරිඹඑ ලං හන ලං ඹගේහගේ ලං වුද? ලං භභ ලං හභහවභ ලං ිරඹගේහගේ ලං
හේලඳහරනඥඹගේ ලං වදගේන ලං ළභළික ලං හහනසත ලං විධිඹඑයි. ලං භවය ලං
අඹ ලං ඳයදිගේන ලංකුල් ලංළඩුණු ලං අලසහඹෝ ලං දභගේන ලං පුළුගේ. ලංනමු ජ ලං
භභ ලංිරඹගේහගේ ලංඒ ලංහනසහයි. ලං 
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අළි ලංනහඹහඹෝ ලංබිව  ලංයපු ලංඅඹ. ලංඅඳඑ ලංනහඹ ජඹඑ ලංෙගේන ලංඳහය ලං
ඳන ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලං ශසත ලංනහසඑ ලං අළි ලං ත ලං නහඹඹගේ ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හනළ ජ ලං ිකහඵනහ. ලං අඳඑ ලං ඒ ලං වයිඹ ලං ිකබිරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං භභ ලං ිරඹගේන ලං ළභළිකයි, ලං දිස්රිසත ලං ක්රභඹ ලං තුශ ලං
ිකබුණු ලං ක්රභහේදඹ ලං හු එ ලං අඩු ලං තයහ ප ලං ප්රහහේීයඹ ලං හල් ප ලං
හසේඨහඹඑ ජ ලං හ ප ලං ෙන ලං විධිඹ ලං තුශ ලං ආහභ ලං අඳඑ ලං හරසකු ලං

ලසතිකඹසත ලංරළහඵයි ලංිරඹහ. සිාවර ලංඅහේසතඹහඑ ලංසිාවර ලංභු සඹහ ලං
විතයයි ලංඡගේදඹ ලංහදගේහගේ; ලංහදභශ ලංඅහේසතඹහඑ ලංහදභශ ලංභු සඹහ ලං
විතයයි ලං ඡගේදඹ ලං හදගේහගේ; ලං මුසලි ප ලං අහේසතඹහඑ ලං මුසලි ප ලං
භු සඹහ ලං විතයයි ලං ඡගේදඹ ලං හදගේහගේ ලං ිරඹරහ ලං තහික ජඹ ලං භත ලං
ඳදන ප ලං හරහ ලං අළි ලං ළඩ ලං යගේන ලං ඳඑගේ ලං  ජහතස ජ ලං හ ප ලං යහේ ලං
ෙමුතුභ, ලං ාව ඳිඹහ, ලං අළි ලං අයහන ලං ඹන ලං ්රිඹහදහභඹ ලං
 පපගණහඹගේ ලං ඩහේඳල් ලං හගේන ලං පුළුගේ. ලං සිාවර, ලං හදභශ, ලං
මුසලි ප ලං ිරඹරහ ලං ල්ඳනහ ලං යගේහන ලං නළික, ලං යහේ ලං අනහතඹ ලං
හු හගේ ලං ල්ඳනහ ලං යරහ, ලං භවතන ලං ිෂහඹෝජිතඹහ ලං වුද, ලං ඔලව ලං
හවසද ලංිරඹරහ ලංල්ඳනහ ලංයරහ ලංතභගේහම ලංඡගේදඹ ලංඳහවිච්චි ලංයගේන ලං
පුළුගේ ලං විධිහේ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලංතභයි ලං හ ප ලංක්රභඹ ලං තුශ ලං ෙගේහගේ. ලං
ඒ ලංඅළි ලංහවසඑ ලංහ ජරු ප ලංත ලංයුතුයි. ලංඅහේ ලංභහනසි ලංභේඑභ ලංඅු  ලං
හ ප ලං්රිඹහදහභඹ ලං ළන ලං ල්ඳනහ ලංයගේන ලං ෙඳහ ලංිරඹන ලං ඉල්ලීභ ලං භභ ලං
යනහ. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අඳඑ ලං තභ ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං පුරුදු ලං
නළවළ. ලං පුරුදු ලං නළික ලං ක්රභඹඑ ලං තභයි ලං අළි ලං දළගේ ලං පුරුදු ලං හගේන ලං
වදගේහගේ. ලං ෙභ ලං ිෂහ ලං  ලං අළි ලං ලං ලං හ ප ලං ්රිඹහලිඹ ලං ඉදිරිඹඑ ලං අයහන ලං ඹමු ලං
ිරඹරහ ලංභභ ලංඉල්රනහ. ලං 

විහල හඹගේභ ලං අනහතහේ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ඳ ජන ලං
ක්රභහේදඹ ලං තුශ ලං අඳඑ ලං ඉදිරිහේදී ලං ඹ ප ලං ළද ජ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශසත ලං
්රිඹහ ජභ ලංයගේන ලංසිදුහේවි. ලංෙව  ලංඹ ප ලංප්රභහදඹසත ලංසිේධ ලංහනහ ලංන ප ලං
ෙභ ලං ප්රභහදඹ ලං සිේධ ලං හගේහගේ ලං භළිකයණ ලංහසේඨහ ලං ටි ලං න්යණඹ ලං
ය ලං ළනීභ ලං වහ ලං න ලං ළඩ ලං ළිබඳහශ ලංිෂහ ලං ඳභණයි. ලං අද ලං  ලං ඳසත ලං
නහඹ ලංරැසවීහ පදී ලංථහ ලංයපු ලංවිධිඹඑ, ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලං
තනහරි ලං භහහේ ලං ඳ ජරහ, ලං භහ ලං 4ිරගේ ලං හ ප ලං ්රිඹහදහභඹ ලං අගේ ලං

යරහ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණ ලං ඳ ජගේන ලං  ලං විඳසතඹ ජ ලං ෙක ලං
වුණහ. ලංඒ ලං වහ ලං දළගේ ලං අළි ලංසිඹලු ලං හදනහහමභ ලංළභළ ජත ලංිකහඵනහ. ලං
ිරසිභ ලංප්රලසනඹසත ලංනළවළ. ලංහ ප ලංහවස ලංළඩසත ලංිෂහ ලංඅළි ලංසිඹලු ලංහදනහභ ලං
ෙතුහරහ ලං අත ලං උසමු. ලං හ ප ලං ක්රභහේදඹ ලං වදගේන ලං ඹන ලං හරඹ ලං
ළිබඳඵ ලංඅඳඑ ලංප්රලසනඹසත ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංභවය ලංභළිකයණඹසත ලං
හදසත ලංහඳසඩ්ඩසත ලංඳලවහරහ ලංඳ ජගේන ලංසිදුහයි. ලංනමු ජ, ලංඊඑ ලංඩහ ලං
ළද ජ ලංහේඑයි ලංඅළි ලංහ ප ලංයහේ ලංසිඹලුභ ලංතනතහ ලංතල්ලු ලංයගේහගේ ලං
ිරඹන ලං ෙ ලං ිරඹගේන ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං ෙමුතුබහඹ ලං ිකඹහහන ලං හ ප ලං
හගඹඹඑ ලං වහඹෝඹ ලං ව ලං ලසතිකඹ ලං රඵහහදගේන ලං ිරඹහ ලං සිඹලු ලං
හදනහහගේභ ලං ඉල්රකමගේ ලංභහම ලං  න ලං සල්ඳඹ ලං අගේ ලං යනහ. ලං
හඵසහවසභ ලංසතුිකයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඵසහවසභ ලංසතුිකයි, ලංරු ලංඅභහතයතුභිෂ. ලං 

මීශකඑ, ලංරු ලංවරිගේ ලංප්රනහගේදු ලංඅභහතයතුභහ. 

[අ.බහ. ලං6.34] 

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ (විදුලි වංමද් ශළ ඩිජි ේ 
යටිත ඳශසුකම් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து - தரமனத்தரடர்தைகள் 

ற்தம் டிஜறட்டல் உட்கட்டமப்தை ெறகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඉතහ ලං ළද ජ ලං ාහලෝධනඹසත ලං හනහ ලං
හ ප ලංහරහහේ ලංවිඳසතඹ ජ, ලංආණ්ඩු ලංඳසතඹ ජ ලංටිනහ ලංඅදවස ලංයහශිඹසත ලං

ඉදිරිඳ ජ ලංයනහ ලං අළි ලං දළසතහ. ලං රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං ළද ජභ ලං

රුණ ලං හගේහගේ ලං හභඹයි. ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං හගේතහ ලං
ිෂහඹෝතනඹ ලං හද ලං ඵළලුහභ ලං හගේතහ ලං හු හගේ ලං හනහ ලං හභභ ලං
ාහලෝධනහේ ලං ඇික ලං ළද ජභ ලං හඳහනනහ. ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං
භළිකයණඹ ලං ෙනහසඑ ලං රාහ ලං ඉිකවහහේ ලං ඳශමුළිෂ ලං තහඑ ලං

විලහර ලංහනසභසත ලංව ත ලංරාහ ලංහේලඳහරනඹ ලංතුශ ලංහගේතහඑ ලං
ිෂසි ලංතළනසත, ලංඅයිිකඹසත ලංරඵහදීහ ප ලංවළිරඹහ ලංඅඳඑ ලංරළහඵනහ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභභ ජ ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභහඹගේ ලංහවසඑ ලං

ළි පබුණු ලංහහනසත. ලං  ලං භනහඳ ලං ඡගේද ලංක්රභඹඑ ලංඩහ ලංආනඹඑ ලං ලං
කීභසත ලංිකහඵන ලංභු සහඹසත ලංඉගේන ලංඕනෆ ලංිරඹන ලං පභතහේ ලංඉරහ ලං
තභයි ලං ප්රධහන ලං ඳසත ලං හදභ ලං ෙතුහරහ ලං හ ප ලං හේලඳහරන ලං භන ලං

ආය පබ ලං හශ . ලං භහම ලං කමත්ර ලං නහභල් ලං යහතඳසත ලං භගේත්රීතුභහ ජ ලං ථහ ලං
යනහසඑ ලංළඩිහඹගේභ ලංිරේහේ, ලංභළිකයණ ලංප්රභහද ලංයනහ ලංන ප ලං ලං
ඹව ලංඳහරන ලංආණ්ඩුහේ ලං  ලංිකහඵන ලං  ලංඹව ලංඳහරනඹ ලංහභසසතද ලංිරඹහයි. ලං

භභ ලං ෙසත ලං ඳළවළදිලි ලංිරඹගේන ලංඕනෆ. ලං භළිකයණඹ ලං ප්රභහද ලංිරරීභඑ ලං
ඩහ ලං අළි ලං හ ප ලං යඑඑ ලං හදනහ ලංිරේ ලං භළිකයණඹ ලං හභසසතද ලංිරඹන ලං
ෙ ලං හ ජරු ප ලං ගේන ලංඕනෆ; ලං අළි ලං හමනහ ලංිරඹපු ලං අලු ජ ලං භළිකයණ ලං
ක්රභඹ ලංහභසසතද ලංිරඹන ලංෙ ලංහ ජරු ප ලංගේන ලංඕනෆ. ලංඅළි ලංහ ප ලංයඑඑ ලං

අලු ජ ලංභළිකයණ ලංක්රභඹසත ලංහමනහ ලංිරඹරහ ලංහඳසහයසගේදුසත ලංදුගේනහ. ලං
ඒහඵේධ ලංවිඳසතඹ ලංිරඹන ලංල්ලිඹඑ ලංභතසත ලංයරහ ලංහදගේන ලංඕනෆ, ලං
අළි ලංඡගේදඹ ලංදිනපු ලංභගේභ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ජ ලංඳළළ ජවහ ලං

න ප ලංහවෝදහන, ලංහවෝදහන, ලංහවෝදහනභ ලංඹගේන ලංිකබුණහ. ලංෙහවභ ලං
වුණහ ලං න ප ලං දළගේ ලං භළිකයණඹසත ලං අලය ලං හගේහගේ ලං නළවළ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං භළිකයණඹ ලං දිනපු ලං භගේ, ලං හ ප ලං

හනස ප ලංයගේහගේ ලං නළතු, ලං -සීභහ ලං නීගණ ලං ඕනෆ ලං නළවළ, ලං හ පහ ලං
ඕනෆ ලං නළවළ, ලං ඒහ ලං ඕනෆ ලං නළවළ ලං ිරඹරහ,- ලං දිනන ලං රැල්රඑභ, ලං  ලං භහ ලං
තුනසත ලංඇතුශත ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංඳළළ ජවහ ලංන ප, ලංඅඳඑ ලං

හ ප ලංිරසිභ ලංහේඑ ලංබඹහගේන ලංඅලය ලංහගේහගේ ලංනළවළ. ලංඒ ජ ලංඅළි ලං ලංඒ ලං
භළිකයණඹ ලං ඳළළ ජවහේ ලං නළ ජහ ජ ලං ඇයි? ලං අළි ලං ඒ ලං හම ලං තඩ ලං
හේලඳහරනඹඑ ලං ගිහේ ලං නළවළ ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං [ඵහධහ ලං

ිරරී ප] ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං තභයි ලං අහනහහේ ලං ව ලං උ ජ ලං
හවෝ ලංබුේධිභ ජ ලංහවෝ ලංඳරිණත ලංහේලඳහරනඹසත ලංනළිකහ ප ලංඒහඵේධ ලං
ල්ලිඹ ලං ිරඹරහ ලං ිරඹගේහගේ. ලං ෙතුභගේරහහම ලං හතයසඨ ලං

හේලඳහරනඥහඹසත ලං න ලං භව ගේද ලං අභයවීය ලං භළිකතුභහ ලං හ ප ලං ඳළ ජහ ජ ලං
ඉහන ලං ව ටිඹහ. ලං හභහනයහඹගේ, ලං when an Hon. Member is 
speaking in Parliament,  අළි ලංrespect යන ලංවිධිඹසත ලංිකහඵනහ. ලං

නමු ජ, ලංෙතුභහ ලංථහ ලංයනහසඑ ලංහූ ලංිරේහ. ලංඒ ලංහහමභ ලංථහ ලංයපු ලං
විධිඹ ලං ඵරගේන. ලං අහේ ලං නහඹහඹසත ලං ෙවහ ලං ඳළ ජතඑ ලං ගිඹ ජ ලං අහේ ලං
යෙගේපී ලං කමිෂසසු ලං න ප ලං දහ ජ ලං "හූ" ලං ිරඹරහ ලං නළවළ. ලං හහවබඳඹ ලං

යඹුසතළල්ර ලං භව ජභඹහ ලං යෙගේපී ලං ෙහසත ලං ඉරහ ලං ෙවහ ලං ඳළ ජතඑ ලං ගිඹහ ලං
ිරඹරහ ලං අළි ලං ෙතුභහඑ ලං "හූ" ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලං හභසනහ ලංශ ජ ලං අළි ලං
ෙතුභහඑ ලං"හූ" ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලංහභසද, ලංෙතුභහ ලංයෙගේපී ලංිෂහ ලංඅළි ලං

"හූ" ලංිරඹගේහගේ ලංනළවළ. ලං ෙතුභහ ලං තභ ලංයෙගේපී, ලංදහ ලං හවෝ ලං ද ලං
ෙතුභහ ලං අඳලව ලං ෙයි ලං ිරඹරහ ලං තභයි ලං අළි ලං ව තහහන ලං ඉගේහගේ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලංවළඵළයි ලංළිව එරහ ලංිකහඵන ලංඒ ලං පභතහේ,- 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
"ඵළලුභහ". 
 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

"ඵළලුභහ" ලංිරඹගේහගේ, ලංභභ ලංහභතුභහහම ලංඵළලුභසත ලංඅයහන ලංඋඩ ලං
ඇරිඹහද? ලංනළවළහගේ. ලං ගල් ලංෙහසත ලංිකබුණු ලංඵළලුභසත ලං අයගේ ලංරාහ ලං
හු හගේ ලං උඩ ලං ඇරිඹහ. ලං හ පහ ලං හභතුභගේරහ ලං දගේහගේ ලංනළික ලංථහ. ලං

හ ප ලංහසල්රගේඑ ලංිරඹගේන ලංහසඩසත ලංහේල් ලංඅළි ලංශක ලංිකහඵනහ. 
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රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හභතුභගේරහ ලං සුප්රි ප ලං උහවිහේ ලං න්ගේදු ලං

ළන ලං ථහ ලං යනහ. ලං ඒ ලං ළන ජ ලං  නඹසත ලං ිරඹගේන ලං ඕනෆ. ලං සුප්රි ප ලං
උහවිහේ ලං න්ගේදු ලං ළන ලං හ ප ලං තහික ලං ආණ්ඩුහේ ලං සිටින ලං අඳඑ ලං ඩහ ලං
ආඩ පඵය ලං හගේන ලං පුළුගේ ලං ණ්ඩහඹභසත ලං ත ජ ලං නළවළ. ලං සුප්රි ප ලං
උහවිඹඑ ලං ඇඟිලි ලං වගේහගේ ලං නළික ලං ආණ්ඩුසත ලං වළටිඹඑ ලං අඳඑ ලං

තුටුහගේන ලංපුළුගේ. 
 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔේ, ලංඔඵතුභහ ලංථහ ලංයගේන. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහහම ලංpoint of Order ෙ ලංහභසසතද, ලංරු ලංවිභල් ලංවීයාල ලං

භගේත්රීතුභහ? 
  
ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං බහහේ ලං හරඹ ලං ඳස ලං රු ලං 5.30 ලං

දසතහ ලංිරඹරහයි ලංමුලිගේ- ලං 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උහේ ලංඅයඹ ලං ජතහ, ලංත ජ ලංල් ලංගේන. ලං 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

රු ලංභගේත්රීතුභහ, ලං ඔඵතුභහ ලං ඒ ලං හරහහේ ලං රු ලං බහහේ ලං  ලං සිටිහේ ලං
නළවළ ලංහගේ. ලං 
 

ගු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ලංකීඹ ලංන ලංල්ද, ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ? 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරහසත ලංනළවළ. ලංඅලය ලංවිධිඹඑ. ලංඋහදගේභ ලං-ඳඑගේ ලංළගේහ පදීභ- ලං

තභයි ලංඅයඹ ලං ජහ ජ. ලං ලං 

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

හරහසත ලංනළවළ. ලංඅද ලංෙබඳ ලංන ලංල් ලංඉගේන ලංහනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං භහ ලං ිරඹහහන ලං ආහේ ලං සුප්රි ප ලං උහවිඹ ලං
ළන ලං අය ලං ණ්ඩහඹභඑ ලං හඵසහවසභ ලං හරසකු ලං ආදයඹසත ලං ඇික ලං හරහ ලං
ිකබීභ ලං ළනයි. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං ආඩ පඵයයි, ලං අළි ලං සුප්රි ප ලං

උහවිඹඑ ලං ඇඟිලි ලං වගේහගේ ලං නළික ලං ෙ ලං ළන. ලං සුප්රි ප ලං උහවිහේ ලං
විිෂසුරුරුගේ ලං න්ගේදුසත ලං දුගේනහභ ලං අළි ලං ෙඹ ලං ළිබඳගේනහ. ලං ඉසය ලං
සුප්රි ප ලං උහවිහේ ලං න්ගේදු ලං දුගේ ලං වළටි ලං අළි ලං දගේනහ. ලං නඩු ජ ලං

වහමුදුරුගේහම, ලං ඵඩු ජ ලං වහමුදුරුගේහම. ලං ව එපු ලං අග්ර ලං

විිෂලස ඹහයතුකමඹ ලංෙහශේහේ ලංහසහවසභද? ලංෙහවභ ලංයපු ලංකමිෂසසු ලං
අද ලංඅඳඑ ලංිරඹනහ, ලංසුප්රි ප ලංඋහවිඹ ලංහදන ලංන්ගේදු ලංළන. ලංඊහේ ලංහඳහගදහ ලං
සුප්රි ප ලං උහවිඹ ලං හනස ලංකුභන ලං හවෝ ලං උහවිඹසත ලං න්ගේදුසත ලං දුගේනහභ ලං
ිරේහ, ලං අළි ලං ඒ ලං අඹ ලං ඇතුශඑ ලං දළ පභහ ලං ිරඹහ. ලං නමු ජ ලං ෙබඳඹඑ ලං ආහභ ලං

ිරඹගේහගේ ලං නළවළ, ලං උහවිඹ ලං හහම ජ ලං ඇඟිලි ලං ළසී පරඑ ලං ඹඑ ජ ලං
හරහ ලංනළවළ ලංිරඹහ. ලංෙහවභ ලංන ප අඳඑ ලංිරඹගේන ලංපුළුගේ ලංහගේ, ලං"නෆ ලං
ඹහෝ. ලංඅළි ලංඒ ලංඅඹ ලංඇතුශඑ ලංදහරහ ලංව ය ලංයහන ලංිකඹහහන ලංව ටිඹහ" ලං

ිරඹහ. ලංෙහවභ ලංිකඹහහන ලංසිටිඹහද? ලංනළවළ. ලංනීිකඹ ලංසහධීනයි. ලංඅද ලංහ ප ලං
යහේ ලං නීිකඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ළන ලං තුටු ලං හගේන, ලං ආඩ පඵය ලං
හගේන ලංහභතුභගේරහඑ ලංහසගේදසත ලංනළවළ. 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅළි ලංහභසසතද ලංහ ප ලංයගේන ලංවදගේහගේ? ලං
අඳ ලංත ජ ලංඋ ජහවඹසත ලංදයරහ ලංහ ප ලංාහලෝධනඹ ලංහනහහේ ලංඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලං භළිකයණඹඑ ලං හහමභ ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹඑ ජ ලං හ ප ලං
අයිිකඹභ ලංඅයහන ලංහදගේනයි. ලංඅළි ලංසිඹල්හරෝභ ලංෙඹඑ ලංළභළිකයි. ලංෙ ලං

ණ්ඩහඹභසත ලං අළභළික ලං ඇයි? ලං ඒ ලං අඹඑ ලං ඕනෆ ලං හභඹ ලං කුරුල් ලං
යගේනයි. ලංෙහවභ ලංනළික ලංඳළළ ජභසත ලංනළවළ. ලංකමිෂසුගේ ලංශකඑ ලංඹගේන ලං
විධිඹසත ලංනළවළ. ලංකමිෂසුගේඑ ලංිරඹගේන ලංහදඹසත ලංනළවළ. ලං"අළිඑ ලංඡගේදඹසත ලං

හදගේන! ලං අළිඑ ලං ඡගේදඹසත ලං හදගේන!!" ලං ිරේහ. ලං අළි ලං ඡගේදඹසත ලං
හදගේන ප. ලං තනහරි ලං භහහේ ලං භළිකයණඹසත ලං දී ලං ිකහඵනහ. ලං ඳශහ ජ ලං
ඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංදී ලංිකහඵනහ. ලංහඳසහවසේටු ලංදහහන ලංඵළරි ලංන ප ලං
හභසන ලං හභසහවසේටුිරගේ ලංහවෝ ලං ඇවිල්රහ ලං දිනහහන ලං හඳගේගේන. ලං

ඉසය ලං හරහභ ලං අගේන ලං ඒ ලං භළිකයණඹඑ ලං ෙගේන. ලං ඒඑ ලං රෆසික ලං
හගේන. ලං වරිඹහහය ලං හසඑස ලං යරහ, ලං සීභහ ලං ිෂගණඹ ලං ය ජ ලං
භගේභ ලං ඒ ලං භළිකයණඹ ජ ලං හදගේන ප. ලං ඊඑ ලං ඳසු ලං පුළුගේ ලං න ප ලං ඒ ලං

භළිකයණඹ ජ ලංදිනහ ලංහඳගේගේන. ලංිෂළයදි ලං ලංක්රභඹඑ ලංඹමු. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතඹ ලංඅඳ ජ ලංෙසත ලං
ඉගේන ලංඅභළික ලංවුණ ජ, ලංඒ ලංඅඹ ලංඅඳ ජ ලංෙසත ලංෙතු ලංවුහණ් ලංඇයි? ලංශ්රී ලං
රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතඹ ලං අඳ ජ ලං ෙසත ලං ෙතු ලං හරහ ලං ඉගේහගේ ලං හ ප ලං

එයුතු ලං ටි ලං ය ලං අගේ ලං ය ලං ගේනයි; ලං හ ප ලං ිරඹපු ලං න්යණ ලං ටි ලං
ගේනයි. ලංඒ ලංහු හගේ ලංතභයි ලංඒ ලංඅඹ ලංඅද ලංඅඳ ජ ලංෙසත ලංෙතු ලංහරහ ලං
ඉගේහගේ. ලංතනහධිඳිකතුභහ ජ, ලං අග්රහභහතයතුභහ ජ, ලං අඳ ජ ලං ෙතු ලංහරහ ලං

ඉගේහගේ ලං හ ප ලං යහේ ලං ඒ ලං අලු ජ ලං ක්රභහේදඹ ලං වළදීභ ලං භඟිගේ ලං තනතහඑ ලං
හඳසහයසගේදු ලං ව ලං හේ ලං රඵහ ලං හදගේනයි. ලං භහම ලං කමත්රඹහ ලං -භව ගේදහනගේද ලං
අලු ජභහම ලං භගේත්රීතුභහ- ලං තහ ලං යපු ලං හරහහේ ලං අවනහ ලං භභ ලං

දළසතහ, ලං හ ප ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං හ ප ලං යඑඑ ලං දුගේහගේ ලං හභසසතද ලං ිරඹහ. ලං
කමිෂසුගේඑ ලංෙඹ ලංහ ජහයගේහගේ ලංනළික ලංගේන ලංපුළුගේ. ලංහභසද, ලංඅඳ ලංcut
-outs වගේහගේ ලංනළවළ ලංහගේ ලංවළභ ලංතළනභ. ලංඅළි ලංාදගලන ලංදභගේහගේ ලං

නළවළ ලංහගේ. ලංඅහේ ලංහේදිහර ලංdance නළවළ ලංහගේ; ලංඩිසහෝ, ලංඵයිරහ ලං
නළවළ ලංහගේ. ලංඩිසහෝ, ලංඵයිරහ ලංඅඩු ලංවුණහභ ලංකමිෂසුගේඑ ලංහ ජහයගේහගේ ලං
නළවළ. ලං හභතුභගේරහඑ ලං වුණ ජ ලං හ ජහයනහ ලං හඳසඩ්ඩසත ලං අඩු ලං ඇික, ලං
හභසසතද ලංඅඳ ලංහ ප ලංයඑඑ ලංදී ලංිකහඵගේහගේ ලංිරඹන ලංෙ ලංළන. ලංඅඳ ලංෙතු ලං

හරහ ලංයඑඑ ලංදී ලංිකහඵගේහගේ ලංඅලය ලංහේයි. ලංඅහේ ලංේදඹ ලංඅඩුයි, ලංවළඵළයි ලං
කමිෂසුගේඑ ලංඅලය ලංහේ ලංහරහ ලංඇික. ලං 

අළි ලංඉදිරි ලංභළිකයණහේදී ලංඵරමු. ලංරැසවීභදී ලංදළගේ ලංහනක ලංටිසත ලං
දළසතහභ ලංහභතුභගේරහ ලංව තනහ, ලංහභතුභගේරහ ලං තභයි ලංහසඩ ලංිරඹහ. ලං

අළි ලං ඉදිරි ලං  ලං භළිකයණහේදී ලං ඔඹ ලංහයණඹ ලං කමිෂසුගේඑ ලං හ ජරු ප ලං ය ලං
දුගේනහභ ලං ඔඵතුභගේරහද ලං අඳද ලං දිනගේහගේ ලං ිරඹහ ලං ඵරමු. ලං ඳශමුන ලං
භළිකයණඹ ලං ෙනහ, ලං තනහරි ලං භහහේදි. ලං තනහරි ලං භහහේදි ලං

ඔඵතුභගේරහඑ ලංඳශමු ලංඳහඩභ ලංඋගේගේන ප. ලං ඊශක ලංභළිකයණහේදී ලං
ඔඵතුභගේරහඑ ලංඊශක ලංඳහඩභ ජ ලංඋගේගේන ප. ලංඔඵතුභගේරහහම ලංඔඹ ලං
ේදඹ ලං දළගේ ලං ිකබුණ ජ ලං ඒ ලං ඳහඩ ප ලං ඉළගේු හභ ලං කමිෂසුගේඑ ජ ලං ෙදහඑ ලං

භතසත ලං හේවි, ලං ඔඵතුභගේරහ ලං වුද ලං ිරඹන ලං ෙ. ලං භත ලං ිකඹහගේන, ලං
ඔඵතුභගේරහ ලං ඳයේදපු ලං කමිෂසුගේඑ ලං ඔඵතුභගේරහ ලං වුද ලං ිරඹන ලං ෙ ලං
අභත ලංනළික ලංඵ. ලං ඒ ලංඅභත ලංයගේන ලංෙඳහ. ලං අඳඑ ලංිකහඵගේහගේ ලං

ෙඹ ලංභතසත ලංය ලංහදගේන ලංවිතයයි. ලංඔඵතුභගේරහහම ලංඅන්තඹ ලංභතසත ලංය ලං
දුගේනහභ ලංකමිෂසුගේහම ලංභතඹ ලංඅලු ජ ලංනහ. අහේ ජ ලංහභසසත ලංහවෝ ලං
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ඳහගලිහ පගේතු 

භතසත ලංය ලංහදගේන ලංපුළුගේ ලංන ප ලංෙඹ ජ ලංභතසත ලංය ලංහදගේන. ලංඅළි ලංඒ ලං
ඵරහගේන ප. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං හභඹ ලං යඑඑ ලං රළබී ලං ිකහඵන ලං හවසභ ලං

අසථහසත. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං හභතළන ලං ළඩිහඹගේභ ලං ෆ ලං වගේහගේ ලං
වුද? ලං ළඩිහඹගේභ ලං ෆ ලං වගේහගේ ලං ළඩිහඹගේභ ලං ප්රලසන ලං ිකබුණු ලං
කමිෂසුගේ. ලංඒ ලංඳළ ජහ ජ ලංඉගේන ලංඅහනසත ලංකමිෂසුගේ ලංෆ ලංවගේහගේ ලංනළවළ ලං

හගේ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරීභසත] ලං ඔඹ ලං ෆ ලං වන ලං භු සඹහ ලං හසහව  ලං ව එපු ලං
හහනසතද? ලං හසයි ලං හසයි ලං ඒහ ලං ඇතුශඑ ලං ගිව ගේ ලං ිකහඵනහද? ලං
ල්ඳනහ ලං ය ලං ඵරගේන. ලං ඒ, ලං හභසන ලං තය ප ලං ළරැදි ලං යපු ලං

භු සහඹසතද? ලං හ ප ලං තභයි ලං ඹථහගථඹ; ලං ඇ ජත; ලං තයඹ. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං හ ප ලං ඇවි ජ ලං ිකහඵන ලං සුවිලහර ලං අසථහ ලං ඉතහභ ලං
ළද ජ. ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතඹද, ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ිෂදවස ලං ඳසතඹද, ලං

හන ජ ලංඳසතඹසතද ලං-අය ලංහසහවගේ ජ ලංආ ලංඳසත ලංළන ලංහනසහයි ලංභහ ලං
ිරඹගේහගේ- ලංතනතහ ලංවිමුසතික ලංහඳයමුණද, ලංහදභශ ලංතහික ගේධහනඹද, ලං
මුසලි ප ලං හසාග්රඹද ලං ිරඹහ ලං හනසසිතහ, ලං ඳසත ලං හේදඹිරගේ ලං හතසය ලං
සිතහ ලංහභඹ ලංයඑඑ ලංඅලය ලංහදඹසත ලංවළටිඹඑ ලංසිතහ ලංයහේ ලංඳළළ ජභ ලංවහ, ලං

යහේ ලංකමිෂසුගේහම ලංඳළළ ජභ ලංවහ, ලංයහේ ලංඒ ලංඒ ලංආනඹගේඑ ලංඅලය ලං
ිෂහඹෝතනඹගේ ලංරඵහ ලංදීභ ලංවහ ලංයගේනහ ලංව ලංළඳ ලංිරරීභසත ලංවළටිඹඑ ලං
රහ ලං හ ප ලං ඡගේදඹ ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං -හ ප ලං උ ජතරීතය ලං

ඳහගලිහ පගේතුහේ- ලං ටිනහ ලං ඡගේදඹසත ලං වළටිඹඑ ලං ඳ ජමු. ලං ෙඹඑ ලං
ඡගේදඹසත ලංරඵහ ලංහදගේන ලංහසගේද ලංවදහ ලංගේන ලංිරඹන ලංඉල්ලීභ ලංයකමගේ ලං
භභ ලංිෂවඬ ලංහනහ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඔඵතුභහඑ ලංසතුිකයි. ලං 

 
[අ.බහ. ලං6.42] 
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඉතහභ ලං ළද ජ ලං විහදඹසත ලං ඳ ජන ලං
අසථහ ලංභඑ ජ ලංථහ ලංයගේන ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංදීභ ලං පඵගේධ ලංභහ ලං
ඔඵතුභහඑ ලං සතුිකගේත ලං හනහ. ලං විහල හඹගේභ ලං අළි ලං හච්ඡහ ලං

යරහ ලං පභත ලංය ලං ජ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණ ලංක්රභඹඑ ලංඅු භ ලං
ඳශහ ජ ලංබහ ලංක්රභහේ ජ ලංභළිකයණ ලංඳළළ ජවීභඑ ලංඑයුතු ලංිරරීභ ලංවහ ලං
අලය ලංඅණඳන ජ ලංස ලංිරරීභඑ ලංදහඹවීභඑ ලංරළබීභ ලංළන ලංඅළි ලංතුටු ලං
හනහ. ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංභළිකයණහේදී ලංහසේඨහ ලංක්රභඹඑ ලංසිඹඹඑ ලං

වළඑකු ජ, ලං භහු ඳහික ලං ිෂහඹෝතනඹිරගේ ලං සිඹඹඑ ලං වතබඳවකු ජ ලං
ෙතු ලං හරහ, ලං ඒ ලං හහමභ ලං ඉල්රන ලං මුළු ලං භගේත්රී ලං ධුය ලං ායහහගේ ලං
සිඹඹඑ ලං දවඹ ලං අඹිරගේ ලං හගේතහගේ ලංඑ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං

හගේන ජ, ලං රළයිසතුහගේ ලංසිඹඹඑ ලංඳනව ලං අඹිරගේ ලංහගේතහගේ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ජ, ලං අහනහේ ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහහේ ලං සිඹඹඑ ලං
විසිඳව ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං හගේතහගේඑ ලං රළහඵන ලං ආහයඹඑ ලං

ඉදිරිඳ ජ ලං ිරරීභ ජ ලං රාහහේ ලං තනවනහඹගේ ලං සිඹඹඑ ලං ඳනසතුනසත ලං
ඳභණ ලංන ලංහගේතහගේඑ ලං-අහේ ලංයහේ ලංභේරුගේඑ, ලංහවෝදරිඹගේඑ- ලං
රඵහ ලං දුගේ ලං හෞයඹසත ලං විධිඹඑ ලං භභ ලං දිරනහ. ලං ඒඑ ලං අු කරභ ලං

ඹකමගේ ලං අළි ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං තුශ ජ ලං ඒ ලං හහමභ ලං ිෂහඹෝතනඹසත ලං
හගේතහගේඑ ලංරඵහ ලං හදගේන ලංඑයුතු ලංිරරීභ ලංඉතහභ ලං ළද ජ ලංිරඹරහ ලං
භභ ලංව තනහ. 

අළි ලං "භළිකයණරඑ ලං ඵඹයි" ලං හහම ලං තහගේදයඹසත ලං භවරු ලං
ිරඹහහන-ිරඹහහන ලංඹනහ. ලංඅළි ලංභළිකයණරඑ ලංඵඹ ලංනළවළ. ලංඅළි ලං
රඵන ලං අවුරුේහේ ලං තනහරිර ලං භළිකයණඹසත ලං ඳ ජනහ. ලං
තනහරිර ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං ඳ ජනහ. ලං හ ප ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ලං තුන ලං විසුරුගේන ලං වුණහ ලං න ප, ලං අඳඑ ලං තනහරිරඑ ලං ලිගේ ලං
භළිකයණඹසත ලං ඳ ජගේන ලං දිනඹසත ලං නළවළ. ලං අළිඑ ලං අහේ ලං අඹ ලං ළඹ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලං යගේන ලං ිකහඵනහ, ලං දරුගේහම ලං විබහඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං

තනහරිර ලං භළිකයණඹ ලං ඳ ජනහ ලං න ප, ලං ඊඑ ලං භහ ලං හදඑ ලං
ලිගේ ලං ඒඑ ලං රළවළසික ලං හගේන ලං ඕනෆ. ලං භළිකයණ ලං හසකමහ ප ලං
බහඳිකඑ ලංභළිකයණ ලංහදසත ලංෙය ලංඳ ජගේන ලංඵළවළ. ලංහ ප ලංහහම ලං

රුණු ලංහයණහ ලංණනහසත ලංිකහඵනහ. ලංඵයමු ලංවහ ලංඋතුරු ලංභළද ලං

භළිකයණඹ ලංළන ලංයඑ ලංතුශ ලංප්රහල ලංවුණහ ලංවිතයයි ලං-ථහ ලංවුණහ ලංවිතයයි
- පාර්ලිදේන්තුදේ ඉන්නා අදේ පසුදපළ මන්ත්රීවන්න් දදදදදන  
ඳහගලිහ පගේතුහගේ ලංඅයිගේ ලංහරහ ලංභව ලංඇභික ලංඅහේසතඹගේ ලංවිධිඹඑ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංහගේන ලංඅද ලංන්ගේදු ලංශහ ලංිරඹන ලංහයණඹ ලංභභ ලංහෞයහඹගේ ලං

ිරඹනහ. ලං 

අහේ ලංහව හගේ ලංවිතහනහම ලංභගේත්රීතුභහ ලංඵයමුහගේ ලංවහ ලංනහර ලං
ප්රහේ ලං හසහරසගේහන ලං භගේත්රීතුභහ ලං උතුරු ලං භළදිගේ ලං ෙහ  ලං ඉදිරිඳ ජ ලං

හගේන ලං සදහන ප. ලං ඳහගලිහ පගේතුහගේ ලං අයිගේ ලං හරහ ලං භව ලං ඇභික ලං
අහේසතහඹසත ලං ෙහවභ ලං නළ ජන ප ලං අහේසතෂිහසත ලං විධිඹඑ ලං
ඒහඵේධ ලං විඳසතහඹගේ ලං ෙහ  ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හගේන ලං ඉගේහගේ ලං වුද ලං

ිරඹරහ ලංභභ ලංඅවනහ. ලංපුළුගේ ලංන ප ලංඅත ලංඔහ ලංදළගේ ලංිරඹගේන. ලංලිගේ ලං
අහේ ලං ඳවිත්රහ ලං හනෝනහ ලං ඔඹ ලං ළන ලං ථහ ලං වුණහ. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං
භළිකයණඹ ලංළන ලංථහ ලංවුණහ ලංවිතයයි, ලංඳවිත්රහ ලංහනෝනහ ලංඅහගේ ලංදළගේ ලං

ේදඹසත ලංනළවළ; ලංවහසත-හූසත ලංනළවළ. ලංඅළි ජ ලංහඵසහවසභ ලංආදයහඹගේ ලං
ව ටිඹහ, ලං ෙතුකමඹ ලං ඇවි ජ ලං හභභ ලං භළිකයණඹඑ ලං තය ලං යනහතසත. ලං
හභසද, ලං භහම ලං ඳයණ ලං ු හදු සත ලං ිකහඵනහ. ලං අළි ලං හදහදනහ ලං ඳසු ලං
ගිඹ ලංභළිකයණහේදී ලංහවස ලංඔේටුසත ලංඇල්ලුහ, ලංෙතුකමඹහම ලංිෂ ජ, ලං

භහම ලං ිෂ ජ ලං  පඵගේධ. ලං අහගේ, ලං වරිඹඑ ලං ෙභ ලං ගිවිසුභ ලං අ ජගේ ලං
යගේන ලංඵළරි ලං ගිව ගේ ලං හසහවසභ ලං වරි ලංෙතුකමඹහම ලං හනහඑ ලං හම ලං
ඉතුරු ලං වුණහ. ලං හ ප ලං තහහේ ජ ලං ඔේටුසත ලං දභගේන ලං ිරඹහ ලං භභ ලං

ඵරහහන ලංව ටිඹහ, ලං ෙතුකමඹ ජ ලං ෙසත. ලං දළනඑ ලංන ප ලං ෙතුකමඹ ලං ේදඹසත ලං
නළවළ. ලං භභ ලං දගේහගේ ලං නළවළ, ලං ෙතුකමඹහම ලං භව ජතඹහ ලං භළිකයණඹඑ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලං හනහද ලංිරඹරහ. ලං හසහවසභ ලං වුණ ජ, ලං හ ප ලං භළිකයණඹඑ ලං

අහේ ලං ඳළ ජහතගේ ලං ිකහඵන ලං උනගේදු ලං අද ලං ඒහඵේධ ලං විඳසතඹ ලං
ඳළ ජහතගේ ලං නළවළ. ලං ඔඵතුභගේරහ ලං භළිකයණරඑ ලං ඵඹ ලං නළ ජන ප, ලං
භළිකයණරඑ ලං සදහන ප ලං න ප, ලං ඔඵතුභගේරහහම ලං ඵයමුහේ ලං භව ලං

ඇභික ලං අහේසතඹහ ලං වුද, ලං උතුරු ලං භළද ලං භව ලං ඇභික ලං අහේසතඹහ ලං
වුද, ලං ඒ ලං භතහඹසතද ලං ිරඹරහ ලං භභ ලං අවගේන ලං ළභළිකයි. ලං වුරු ජ ලං
ඉදිරිඳ ජ ලංහගේහගේ ලංනළවළ. ලං වළඵළයි, ලංඅහේ ලංතරුණ ලංභගේත්රීරුගේ ලංහ ප ලං

හෞයනීඹ ලං ඳහගලිහ පගේතුහගේ ලං අයිගේ ලං හරහ ලං ෙභ ලං භළිකයණඹඑ ලං
ඹගේන, ලංෙභ ලංඅියහඹෝඹඑ ලංමුලවණ ලංහදගේන ලංඅද ලංඉතහභ ලංඋනගේදුහගේ, ලං
ඉතහභ ලං ආහහගේ ලං ඉගේනහ. ලං හභසද, ලං ඳළයදිරහ ලං හදය ලං ඹගේනද? ලං
නළවළ. ලං ඔවුගේ ලං දගේනහ, ලං තඹග්රවණඹ ලංයගේන ලංපුළුගේ ලංිරඹරහ. ලං අළි ලං

අවුරුදු ලංහදසත ලංතුශ ලංහ ප ලංයඑඑ ලංයපු ලංහේල් ලංිකහඵනහ. ලංඅළි ලංහ ප ලං
කමිෂසුගේහම ලංභතඹ ලංදගේනහ. ලංඒ ලංවයිඹ, ලංලසතිකඹ, ලංඒ ලංවිලසහඹ ලංිකහඵන ලං
ිෂහ ලං තභයි ලං අහේ ලං තරුණ ලං භගේත්රීරුගේ ලං හරසකු ලං උනගේදුිරගේ ලං

ඉගේහගේ. ලං ඒ ලං ිෂහ ලං "අළි ලං භළිකයණඹඑ ලං ඵඹ ලං නළවළ" ලං ිරඹරහ ලං අළි ලං
ිරඹනහ. ලංඅළි ලංභළිකයණ ලංඳසඑ ලංදභගේහගේ ජ ලංනළවළ. ලං 

රඵන ලං තනහරිර ලං යහේභ ලං භළිකයණඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං ඳශහ ජ ලං

බහ ලංතුන ලංභළිකයණඹසත ලංතළබීභද ලංයඑඑ ලංළද ජ, ලංෙහවභ ලංනළ ජන ප ලං
මුළු ලංයඑ ලංතුශභ ලංභළිකයණඹසත ලංතළබීභද ලංයඑඑ ලංළද ජ? ලංඩහ ලංළද ජ ලං
හගේහගේ ලං මුළු ලං යඑ ලං තුශභ ලං ඳ ජන ලං භළිකයණඹසත. ලං පුාචි ලං ඡගේදඹ, ලං

හ ප ලංආණ්ඩු ලංවදන ලංඡගේදඹ ලංඅළිඑ ලංළද ජ. ලංහ ප ලංඅලු ජ ලංක්රභඹ ලංහන ලං
ඒහ පදී ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරහේ ලං ඹ ප ලං ිරසි ලං ප්රභහදඹසත ලං සිදුවුණහ. ලං අළි ලං ඒ ලං
ළිබඳගේනහ. ලං හ ප ලං අලු ජ ලං ක්රභඹසත. ලං අළිඑ ලං හසේඨහ ලං විලහර ලං
ප්රභහණඹසත ලංාහලෝධනඹ ලංයගේන ලංසිදුවුණහ. ලංභභ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංයන ලං

බිාගිරිඹ ලං ආනහේ ලං උඩුඵේදහ ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහහේ ලං හසේඨහ ලං
ෙහසශවසත ලංිකහඵනහ. ලංබිාගිරිහේ ලංහසේඨහ ලංදවතුනසත ලංිකහඵනහ. ලං
භහම ලංකමත්ර ලංදඹහසිරි ලංතඹහ ය ලංභළිකතුභහ ජ ලංදගේනහ, ලංහ ප ලංහසේඨහ ලං

විසිවතහයගේ විසිෙසතභ ලංාහලෝධනඹ ලංවුණහ ලංිරඹරහ. ලංඒහඑ ලංයරහ ලං
ිකබුහණ් ලං හභසසතද? ලං තභගේහම ලං ව ත ජ පරඑ, ලං තභගේහම ලං
අලයතහරඑ ලංඡගේදඹ ලංඳ ජගේන ලංතභයි ලංහසේඨහ ලංවදහ ලංිකබුහණ්. ලං

බිබිරහදණිඹ ලං ිරඹහ ලං ෙ ලං හසේඨහඹසත ලං ිකහඵනහ. ලං කතහරිේපු ලං
ිරඹන ලංග්රහභ ලං ලංිෂරධහරි ලංභ ලංෙඹඑ ලංඹහඵද ලංනළවළ. ලංඒ ලංෙවහ ලංඳළ ජහතගේ ලං
දඳතසත ලංහහමයි ලංිකහඵගේහගේ. ලංහන ජ ලංහසේඨහඹසත ලංඒ ලංඇතුහශ  ලං

ිකහඵගේහගේ. ලං ෙහවභ ලං තභයි ලං හසේඨහ ලං වදරහ ලං ිකබුහණ්. ලං හ පහ ලං
ිෂළරැදි ලංයගේන ලංඹ පිරසි ලංහරඹසත ලංගිඹහ. ලංඒ ලංහරඹ ලංඅයහන ලංතභයි ලං
අළි ලංහ ප ලංිෂළරැදි ලංක්රභඹ ලංඅද ලංහනළල්රහ ලංිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලංහහමභ ලංභභ ලං
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2017 ළේතළ පඵග ලං20 ලං 

ිරඹගේන ලංඕනෆ, ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරහේ ලංහ ප ලංභනහඳ ලංක්රභඹ ලංතුබඳගේ ලංරුළිඹල් ලං

හෝටි ලං20, ලං30, ලං40, ලං50 ලංතභගේහම ලංභළිකයණ ලංයහඳහයඹ ලංහු හගේ ලං
 ලංවිඹද ප ලං යපු ලං අඹ ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ජ ලං ඉගේන ලං ඵ. ලං ඒ ලං හහම ලං
විලහර ලංමුදරසත ලංතභගේහම ලංභළිකයණ ලංයහඳහයඹඑ ලංවිඹද ප ලංයපු ලංඅඹ ලං
හ ප ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ඉගේනහ. ලංහ ප ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලංභවය ලං අඹ ලං

අළි ජ ලං ෙසත ලං ිරඹනහ, ලං "හරසසතහ, ලං භශ ලං හල්ර ලං ඹගේන ලං ඕනෆ ලං
නළවළ. ලංඅගේිකභ ලංභහ ලංතුන ලංවතහග ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහ ලංගිව ල්රහ ලං  ලංහමභ ලං
වරහ, ලං විඹද ප ලං යරහ ලං දිනගේන ලං පුළුගේ." ලං ිරඹරහ. ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඒ ලං තභයි ලං භනහඳ ලං ක්රභහේ ලං නයහඹ. ලං භනහඳ ලං
ක්රභහේ ලං නයහඹ ලං තභයි, ලං ල්ලි ලං ිකහඵන ලං ෙසතහනහ ලං ව තහහන ලං
ඉගේනහ ලං අගේිකභ ලං භහ ලං 4දී ලං ල්ලි ලං විඹද ප ලංයරහ ලං දිස්රිසතඹ ලං පුයහ ලං

දුරහ ලංඡගේදඹ ලංගේන ලංපුළුගේ, ලංදිනගේන ලංපුළුගේ ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංඇ ජත. ලං
ඒ ලං තභයි ලං ඇ ජතභ ලං ථහ. ලං භනහඳ ලංක්රභහේ ලං ිකහඵන ලං ඇ ජත ලං ඒ ලං
තභයි. ලං රුළිඹල් ලං සිඹඹ, ලං සිඹඹ ලං ෙතු ලං යරහ ලං හෝටි ලං ණනසත ලං

හවසඹරහ ලංවරි ලංදිස්රිසතඹ ලංපුයහ ලංගිව ල්රහ ලංදිනගේන ලංපුළුගේ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභවය ලංත්රීවිල් ලංඳසත ලංිකහඵනහ. ලංත්රීවීරග ලං

ඳසතහේ ලංබහඳිකතුභහ, ලංහල් පතුභහ ලංත්රීවිල් ලංෙහසත ලංදහහන ලංbanner 

ෙසත ලං අයහන ලං ගිව ල්රහ ලං වළභදහභ ලං ප්රෘ ජික ලං හච්ඡහ ලං ිකඹනහ. ලං

වළඵළයි, ලං භනහඳ ලං ක්රභහේදී ලං අය ලං ප්රෘ ජික ලං හච්ඡහලිගේ ලං හ ප ලං

කමිෂවහහම ලංඔළුඑ ලංකුණු ලංගේදල් ලංටි ලංදහරහ ලංපුයනහ. ලං දිස්රිසතඹ ලං

පුයහභ ලං මුලවණ ලං දළසතහභ ලං ඒ ලං ඳසතඹඑ ලං ඡගේදඹ ලං හදන ලං හනහඑ ලං

ව හතනහ, ලං"හ පහ ලංවළභදහභ ලංTV ෙහසත ලංව නහ ලංහගේද? ලංහ පහඑ ජ ලං

භනහඳඹසත ලං වගේන ලං ඕනෆ." ලං ිරඹරහ. ලං ඒහඑ ලං පුරුදු ලං හච්  ලං අඹ ලං

ඉගේනහ. ලංඒ, ලංභනහඳ ලංක්රභහේ ලංහසි. ලංල්ලි ලංිකහඵන ලංකමිෂවහඑ ලංඅගේිකභ ලං

භහ ලං තුහගේ, ලං වතහග ලං ඵළවළරහ ලං ඡගේදඹ ලං ගේන ලං පුළුගේ. ලං ඒහ ලං තභයි ලං

භනහඳ ලං ක්රභහේ ලං හසි. ලං වළඵළයි, ලං හ ප ලං කමිෂවහ ජ ලං ෙසතභ ලං ඉගේන ලං

කමිෂවහඑ, ලං හ ප ලං කමිෂවහහම ලං ළඩ ලං ටි ලං යරහ ලං හදන ලං කමිෂවහඑ, ලං භ ලං

ාගධනඹ ලංයන ලංකමිෂවහඑ ලංහ ප ලංභනහඳ ලංක්රභඹ ලංඅහසියි. ලංරු ලංදඹහසිරි ලං

තඹහ ය ලං ඇභිකතුභහ ලං ිරේහ ලං හහම ලං ඳශහ ජ ලං බහහේ ලං භගේත්රී ලං

හහනකුඑ ලංභඑ ලං ළඩ ලංයගේන ලං ව පඵ ලං හගේහගේ ලංරුළිඹල් ලං රසත ලං

25යි. ලංරුළිඹල් ලංරසත ලං25ගේ ලංපුළුගේ ලංද ලංළඩසත ලංයගේන? ලංකුරුණෆර ලං

දිස්රිසතහේ ලංප්රහහේීයඹ ලංහල් ප ලංහසේඨහ ලං30සත ලංිකහඵනහ; ලංආන ලං

14සත ලං ිකහඵනහ; ලං ඡගේද ලං රසත ලං 13සත ලං ිකහඵනහ. ලං රසත ලං 25ිරගේ ලං

හසහවසභද ලං කමිෂසසුගේඑ ලං ළඩ ලං යගේහගේ? ලං ළඩ ලං යගේන ලං ඵළවළ. ලං

වළඵළයි, ලංළඩ ලංයන ලංකමිෂසසු ලංහ ප ලංඅියහඹෝඹඑ ලංබඹ ලංනළවළ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං භහම ලංආනඹ ලං හභහාශි ලංආනඹසත. ලං

ටී.බී. ලංසුඵසිාව ලංභව ජභඹහ ලංඅහේසතඹසත ලං6 ලංහදහනසත ලංෙසත ලංතය ලං

ය ලං ෙතුභහ ලං වළය ලං අහනසත ලං අහේසතඹගේ ලං 5හදනහහමභ ලං ඇඳ ජ ලං

අරාගු ලං හච්  ලං ආනඹසත ලං තභයි ලං බිාගිරිඹ ලං ආනඹ. ලං ෙහවභ ලං

හභහාශි ලංආනඹයි ලං අළි ලං හේලඳහරනඹ ලංයගේහගේ. ලංඅළි ලං අද ලංඒ ලං

උඩු ලංඹටිකුරු ලංය ලංිකහඵනහ. ලංඅළි ලංළඩ ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලංහ ප ලංථහ ලං

යන ලං නලිගේ ලං ඵණ්ඩහය ලං තඹභව ලං 2016 ලං අවුරුේද ලං ඇතුශත ලං තිෂ ලං

ආනඹ ලං රුළිඹල් ලං රසත ලං 190 ලං ළඩ ලං ශහ. ලං අද ලං න ලං විඑ ලං ඒ ලං

හෝටි ලං3, ලං4 ලංහන ප ලංළඩි ලංහරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

අළි ලංභඑ ලංළඩ ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලංඅහේ ලංභ ලංාගධනඹ ලංයරහ ලං

ිකහඵනහ. ලං භඑ ලං ආගථි ලං රහඳ ලං හමගේන ලං අහේ ලං අභළිකතුභහ ජ ලං
ෙසත ලංළරසු ප ලංය ලංිකහඵනහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංහ ප ලංළඩ ලංයන ලංකමිෂවහඑ ලං
හ ප ලං ක්රභඹ ලං හවසයි. ලං භ ලං ාගධනඹ ලං යන ලං කමිෂවහඑ ලං හ ප ලං ක්රභඹ ලං

හවසයි. ලංඅහන ලං භහහේ, ලං හදහසත ලංගිව ල්රහ ලං තභගේහම ලංල්ලි ලං ටි ලං
විසි ලංයරහ ලංකමිෂසසු ලංයේඑන ලංකමිෂවහඑ ලංහ ප ලංක්රභඹ ලංහවස ලංනළවළ. ලංඒ ලං
තභයි ලංඇ ජත ලංතහගේදයඹ. ලංඅළි ලංවරි ලංහදඹසත ලංයගේන ලංතභයි ලංඹ පිරසි ලං
හරඹසත ලංත ලංයගේහගේ. ලංළරැදි ලංහදඹසත ලංයගේන ලංහනසහයි ලංඅළි ලංල් ලං

භයගේහගේ, ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං අළි ලං ල් ලං භයනහ ලං න ප ලං ල් ලං
භයගේහගේ ලංවරි ලංහදඹසත ලංයගේනයි. ලංහවස ලංයිගේ ලංහඵෝතරඹසත ලංවදගේන ලං
ඵළවළ, ලංඅවුරුේහදගේ ලංහදහගේ. ලංඒ ලංහරඹසත ලංිකඹගේන ලංඕනෆ; ලංහවසඑ ලං

ඳයණ ලං හගේන ලං ඕනෆ. ලං හවසඑ ලං ඳයණ ලං වුණහභ ලං තභයි ලං ඒ ලං යිගේ ලං
හඵෝතරහේ ලංකමර ලංළඩි ලංහගේහගේ; ලං ටිනහභ ලං ළඩි ලං හගේහගේ. ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතඹ ලං භළිකයණරඑ ලං බඹ ලං

ඳසතඹසත ලංහනසහයි. ලංඅහේ ලංවරිගේ ලංප්රනහගේදු ලංඇභිකතුභහ ලංිරේහ ලංහහම ලං
2015 ලං තනහරි ලං භහහඹගේ ලං ඳසහ  ලං ඳශහ ජ ලං ඳහරන ලං භළිකයණඹ ලං
ිකේඵහ ලං න ප, ලං අළි ලං සිඹඹඑ ලං සිඹඹසතභ ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ, ලං නය ලං බහ ලං
දිනනහ. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හීහනගේද? 
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒයි ලං ඇ ජත. ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං ිකේඵහ ලං න ප ලං අළි ලං
දිනනහ. ලං ඇයි, ලං අළි ලං ඒ ලං භළිකයණඹ ලං ිකේහේ ලං නළ ජහ ජ? ලං අළි ලං යඑඑ ලං
හඳසහයසගේදුසත ලං දුගේනහ. ලං අළි ලං ිරේහ, ලං දවන ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං

යසථහ ලංාහලෝධනඹ ලංහමනහ ලංිරඹරහ. ලං 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ ලං ඡගේදඹ ලංහනසහයි, ලං පුළුගේ ලංන ප ලං දළගේ ලං හ ප ලං බහහේ ලංඡගේදඹ ලං

ිකඹගේන. 
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

තනතහඑ ලංවන ලංහදනහ, ලංහතල් ලංකමර ලංඅඩු ලංයනහ ලංිරඹරහ ලංඅළි ලං

ිරේහ. ලංඅළි ලංඒහ ලංයරහ ලංතභයි ලංභළිකයණරඑ ලංඹනහ ලංිරේහේ. ලංදළගේ ලං
හ ප ලං බහහේ ලං ෆ ලං වගේහගේ ලං දවඅඑන ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාහලෝධනඹ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං හනහපු ලං හරහහේ ලං ඒඑ ලං ඳසත ලං

පස ලංඳළඑේ ලංහහම ලංඅත ලංඋසපු ලංේටිඹයි. ලංඅද ලංයහේ ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලං
ළනයි, ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංළනයි ලංථහ ලංයනහ. ලං දවඅඑ ලංන ලං
ආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං උහේ ලං

හනළල්රහ, ලං  ලං  පභත ලං ය ජතහ. ලං දවඅඑන ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලං ාහලෝධනඹ ලං  පභත ලං ය ජත ලං විධිඹ ලං අළි ලං දගේනහ. ලං
මුදරඑ ලං ෙසත ජ ලං තහික ලං ඳසතහේ ලං භගේත්රීරු ලං  ජතහ. ලං අළි ලං ඒහ ලං
දගේනහ. ලංඅළි ලංඳළවළදිලිභ ලංිරඹනහ, ලංෙසත ජ ලංතහික ලංඳසතඹ ලංෙහවභ ලං

හේලඳහරනඹ ලං යගේහගේ ලං නළවළ ලං ිරඹරහ. ලං අඳඑ ලං ඒ ලං ආහයඹඑ ලං
හේලඳහරනඹ ලංයගේන ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලංශ්රී ලංරාහ ලංිෂදවස ලංඳසතහේ ලංරු ලං
නභත්රීඳහර ලං සිරිහ න ලං තනහධිඳිකතුභහ ලං ප්රමු ලං ෙස.බී. ලං දිහනහඹ ලං

භළිකතුභගේරහ ලං ඉගේනහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං ෙහවභ ලං හේලඳහරනඹ ලං යන ලං අඹ ලං
හනසහයි. ලං අඳඑ ලං ඉසයවඑ ලං හිෂඹගේන ලංඕනෆ ලං යඑයි. ලං අළි ලං ප්රධහන ලං
තළනසත ලං හදගේහගේ ලං යඑඑයි. ලං අඳඑ ලං යඑයි ලං ළද ජ. ලං ෙහවභ ලං නළික ලං

තහහලි ලංඵරඹ ලංිරඹන ලංරළඟු පවර ලංහනසහයි ලංඅඳඑ ලංළද ජ. ලංයඑයි ලං
අඳඑ ලංළද ජ. ලංඒ ලංිෂහ ලංහ ප ලංභළිකයණ ලංක්රභඹ ලංයඑඑ ලංව තදහඹ, ලංයහේ ලං
ල්ලි ලං අඳහ ජ ලං හනසඹන, ලං හෝටි ලං ණගේ ලං භළිකයණ ලං යහඳහයඹ ලං

වහ ලංහඹසදගේහගේ ලංනළික ලංභළිකයණ ලංක්රභඹසත ලංඵ ලංඅළි ලංිරඹනහ. ලං 

හ ප ලං කමිෂසසු ලං ළභළික ලං හේලඳහරනඥඹහ ලං ඳහගලිහ පගේතුඑ ලං
හේහ, ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහඑ ලං හේහ, ලං ඳශහ ජ ලං බහඑ ලං හේහ ලං
හිෂඹගේන ලං පුළුගේ ලං භළිකයණ ලංක්රභඹසත ලං තභයි ලං හ ප ලං ිකහඵගේහගේ. ලං
අද ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ ලං භළිකයණඹඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හගේන ලං හගේතහගේ ලං
ව ලං තරුණඹගේ ලං රළවළසික ලං හරහ ලං ඉගේනහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං ිරඹනහ, ලං
"භගේත්රීතුභිෂ, ලං හ ප ලං භළිකයණඹඑ ලං ඉදිරිඳ ජ ලං හගේන ලං අඳඑ ලං ල්ලි ලං
විඹද ප ලංයගේන ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලංහ ප ලංක්රභඹ ලංආහස ජ ලං ෙ ලං හදයඑ ලං
ව ජ, ලංඅඑ ලංතහසත ලංගිව ල්රහ ලංවරි ලංඅඳඑ ලංඅහේ ලංභතඹ ලංඒ ලංඅඹඑ ලංප්රහල ලං
යගේන ලංපුළුගේ." ලංිරඹරහ. 

අඳඑ ලං හ ප ලං භළිකයණහේදී ලං හල් ලං වහය ලං ඳගේසිඹඹයි ලං cover  
යගේන ලං ිකහඵගේහගේ; ලං  ප ලං වතයයි, ලං ඳවයි ලං cover  ලං යගේන ලං
ිකහඵගේහගේ. ලංඒ ලංවහ ලංඅඳඑ ලංල්ලි ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලංpush bicycle ෙහසත ලං
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ගිව ල්රහ, ලං motorcycle ෙහසත ලං ගිව ල්රහ, ලං ඳයිගේ ලං ගිව ල්රහ ලං අඳඑ ලං
හේලඳහරනඹ ලං යගේන ලංපුළුගේ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලංහරහේ ලං අඳඑ ලං  ලං ෙහවභ ලං
යගේන ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං අළි ලං ඳළයදුහණ් ලං ඒයි. ලං අඳඑ ලං තනතහ ලං ශකඑ ලං
ඹගේන ලං වුහණ් ලං ල්ලි ජ ලං ෙසත. ලං අඳඑ ලං කමිෂසුගේඑ ලං විඹද ප ලං යගේන ලං
වුණහ, ලං cut-outs වගේන ලං වුණහ, ලං musical shows ිකඹගේන ලං වුණහ ලං
ිරඹරහ ලං තභයි ලං ඒ ලං අඹ ලං ිරඹගේහගේ. ලං ප්රහහේීයඹ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලං
අහේසතඹගේ ලංඳහ ලංරාහඑභ ලං ලංහඳහනගේන ලංTV advertisements 
දළ පභ ලංවළටි ලංඅළි ලංදළසතහ. ලංෙදහ ලංභළිකයණ ලංයගේන ලංභහධය ලංඕනෆ ලංවුණහ. ලං ලං
අද ලංෙහවභ ලංයගේන ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලංභඑ ලංගිව ල්රහ ලං ලංතනතහ ජ ලංෙසත ලං
ථහ ලං යරහ ලං -එ ලං භහධයහඹගේ- ලං යගේන ලං පුළුගේ ලං භළිකයණසත ලං
තභයි ලං හ ප. ලං ඉිකගේ ලං හ පඑ ලං විරුේධ ලං හනහ ලං න ප ලං විරුේධ ලං
හගේහගේ, ලංභභ ලංලිගේ ලංිරඹපු ලංතහිකහේ ලංහේලඳහරනඥඹගේ. ලංවුද ලංඒ? ලං
අහන ලංභහ ලංතුහගේ ලංභඑ ලංගිව ල්රහ ලංල්ලි ලංවිසි ලංයරහ ලංහේලඳහරනඹ ලං
යන ලං හේලඳහරනඥඹහ ලං විතයයි ලං අද ලං හ ප ලං ාහලෝධනඹඑ ලං විරුේධ ලං
අත ලංඉසසුහස ජ ලංඅත ලංඋසගේහගේ. ලං ඒ ලං අඹ ලංල්ලි ලං විසි ලංයරහ ලං තභයි ලං
හේලඳහරනඹ ලං යගේහගේ. ලං අළි ලං ල්ලි ලං විසි ලං යරහ ලං හේලඳහරනඹ ලං
යන ලංඅඹ ලංහනසහයි. ලංඅළි ලංහ ප ලංහේලඳහරනඹ ලංයන ලංඅඹ. ලංඒ ලංිෂහ ලං
හ ප ලං හහනන ලං ිෂළයදි ලං ක්රභඹඑ ලං ඵලවතය ලං සිඹලු ලං හදනහභ ලං -සිඹඹඑ ලං
සිඹඹසතභ- ලංඅත ලංඋසරහ ලං ලංවහඹෝඹ ලංහදයි ලංිරඹරහ ලංභභ ලංව තනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං ඹව ලං ඳහරන ලං ආණ්ඩුසත ලං වදරහ ලං
අවුරුදු ලංහදසත ලංත ලංවුණහ. ලංඅද ලංභවරු ලංඅවනහ, ලංහභසනහද ලංහශ  ලං

ිරඹරහ. ලං ලංයඑඑ ලංදුගේහගේ ලංහභසනහද ලංිරඹරහ ලංභවරු ලංඅවනහ. ලංවළඵළයි, ලං
අළි ලං යඑඑ ලං දුගේු  ලං ඒ ලං හේල්භ, ලං ඒ ලං යප්රහදභ, ලං ඒ ලං ප්රතහතගේත්රහදී ලං
අයින්ගේභ ලංබුසතික ලංවිඳිකමගේ ලංතභයි ලංහ ප ලංහසල්රගේ ලංෙහවභ ලංඅවගේහගේ. ලං 

 ඳසු ලං ගිඹ ලං හරහේ ලං  ලංහ ප ලං යහේ ලං උේහකෝණ ලං ිකබුණහ. ලං අළි ලං ඒ ලං
උේහකෝණ ලං භගදනඹ ලං  ලංහශ  ලං නළවළ ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ. ලං
හඳශඳහබඳ ලංිකබුණහ; ලංඅළි ලංහඳශඳහබඳ ලංභගදනඹ ලංහශ  ලංනළවළ. ලංයතුඳසර ලං
අව ා ලංකමිෂසුගේ ලංඉල්ලුහේ ලංතුය. ලංඒ ලංඅඹ ලංඳඩි ලංළඩි ලංයගේන ලංිරඹරහ ලං

හනසහයි ලං ඉල්ලුහේ; ලං යප්රහද ලං හනසහයි ලං ඉල්ලුහේ; ලං හ  ලං
අයිිකහසි ප ලංහනසහයි ලංඉල්ලුහේ. ලංඒ ලංහ ප ලංකමිෂවහඑ ලංහඵසගේන ලංතුය ලං
ටියි ලං ඉල්ලුහේ. ලං ෙදහ ලං ඒ ලං අඹඑ ලං ළලවහ ලං ද? ලං නළවළ, ලං ළලවහේ ලං නළවළ. ලං

ව හග ලංදළ පභහද? ලංනළවළ ලංව හග ලංදළ පහ ප ජ ලංනළවළ, ලංහඩි ලංිකඹරහ ලංභළරුහ! ලං
භභ ලංදගේනහ ලංවිධිඹඑ, ලංඳස ලංහදහනසත ලංහවෝ ලංවඹ ලංහදහනසත ලංභළරුහ. ලංඅහේ ලං
ෙඩ්ඩ් ලංගුණහ ය ලංභගේත්රීතුභගේරහ ලං දගේනහ ලං ලංෙදහ ලංභළරුණු ලංණන. ලං

ෙදහ ලං  ලං ටුනහඹ ලං හයසහගේ ලං  හන ලං භරුහේ ලං ඔලව ලං ෘ ජන්ඹ ලං
අයිිකහසි ප ලං හු හගේ ලං එගේ ලං ශ ලං ිෂහ. ලං අළි ලං උේහකෝණ ලං
ෙසත ජ ලංඒ ලං විධිඹඑ ලං විරහ ලංනළවළ. ලං හ ප ලං රු ලංබහහේ ලං  ලං ඉගේනහ ලං
අහේ ලං වරහත ලං ධීය ලං තනතහ ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං හවසතඑග ලං

අේපුවහකම ලං භගේත්රීතුභහ. ලං ඒ ලං ධීයඹහ ලං භළරුහේ ලං  ලං හඵෝේටුරඑ ලං වන ලං
භකමහතල් ලංටිහසත ලංකමර ලංඅඩු ලංයගේන ලංිරඹරහ ලංඉල්රපු ලංිෂහයි. ලංෙදහ ලංහඩි ලං
ිකඹරහ ලං භළරුහ ලං ඇගේඑ ලංනී ලං හවෝදයඹහ. ලං අළි ලං ඒ ලං විධිඹඑ ලං ෙ ලං

උේහකෝණඹසත ජ ලංඳහරනඹ ලංහශ  ලංනළවළ, ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ. ලං
අළි ලං හ ප ලං යඑඑ ලං හනහපු ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ, ලං කමිෂසුගේහම ලං අයින්ගේ, ලං
කමිෂසුගේහම ලංිෂදව ලංබුසතික ලංවිඳිකමගේභ ලංතභයි ලංඅද ලංභවරු ලංහ ප ලංආණ්ඩු ලං

හභසකු ජ ලං ලංහශ  ලංනළවළ ලංිරඹරහ ලංිරඹගේහගේ. ලං 

අද ලං හතසයතුරු ලං දළන ලං ළනීහ ප ලං අයිිකඹ ලං ඕනෆ ලං හහනකුඑ ලං
ිකහඵනහ. ලංෙදහ ලං අළි ලං විඳසතහේ ලං ව ටිඹහ. ලංෙදහ ලං  ලංඅඳඑ ලංහතසයතුරු ලං දළන ලං
ළනීහ ප ලංඅයිිකඹ ලංිකබුණහද? ලං  ලංනළවළ. ලං  ලංෙදහ ලං දණ ලංවුණහ, ලංා හ ලංවුණහ. ලං

ඒහ ලංළන ලංහවසඹහ ලංඵරගේන ලං ලංතළනඑ ලංඹගේන ලංඵළරි ලංගිඹහ. ලංනමු ජ ලංඅද ලං
ිෂරධහරිගේඑ ලංිෂදව ලංිකහඵනහ. ලංඅද ලං භවරු ලංිරඹනහ, ලංිෂරධහරිගේ ලං
ළඩ ලංයගේහගේ ලංනළවළ ලංිරඹරහ. ලංෙහවභ ලංනළවළ. ලංඅද ලංිෂරධහරිගේඑ ලංළඩ ලං

යගේන ලංඅකුයඑ ලංිෂදව ලංිකහඵනහ. ලං 

අළි ලංතුටු ලංහනහ. ලංඅද ලංඇඳ ලංව පඵවුණහ ලංව එපු ලංතනහධිඳිකතුභහහම ලං
හල් ප ලං ලංරලි ජ ලංවීයතුා ලංභව ජභඹහඑ. ඒ ලංිෂරධහරිගේඑ ලංඒ ලංහේ ලංවුහණ් ලං
හභසද? ලං ඒ ලං ිෂරධහරිගේඑ ලං දඬු ප ලං විඳිගේන ලං වුහණ් ලං හභසද? ලං ඒ ලං

ිෂරධහරිගේඑ ලං ලංඒහධිඳික ලංඳහරඹගේහම ලංඅණඑ ලංකීරු ලංහගේන ලංවුණ ලං

ිෂහ. ලං ඒ ලංිෂරධහරිගේඑ ලං ඒහධිඳික ලං ඳහරඹගේහම ලං අණ ලං්රිඹහ ජභ ලං
යගේන ලං වුණහ. ලං ෙහවභ ලං හනසශහ ලං න ප ලං ඒ ලං ිෂරධහරිගේඑ ලං හභසද ලං
හගේහගේ ලං ිරඹරහ ලං ඒ ලං ිෂරධහරිගේ ලං දගේනහ. ලං ඒ ලං ඒහධිඳික ලං විඹරු ලං
ිෂහ ලංතභයි ලංඒ ලංඅයණ ලංිෂරධහරිගේඑ ලංසිේධ ලංවුහණ් ලංකඩුහේ ලංරගිගේන. ලං

නමු ජ ලං අළි ලං ඳළවළදිලිභ ලං ිරඹනහ ලං අද ලං ෙහවභ ලං නළවළ ලං ිරඹරහ. ලං අද ලං
ිෂරධහරිගේහගේ ලංඵහරගේ ලංඅ ජගේ ලංගේහගේ ලංනළවළ. ලංඅද ලංිෂරධහරිගේඑ ලං
තභගේහම ලං යහතහරිඹ ලං වරිඹඑ ලං යගේන ලං පුළුගේ. ලං අද ලං වුරු ජ ලං

හඑ ජ ලං හභයරඑ ලං දහරහ ලං වගේහගේ ලං නළවළ. ලං අද ලං වුරු ජ ලං සුදු ලං
ෆගේලිගේ ලං උසනහ ලං ිරඹරහ ලං තගතනඹ ලං යගේහගේ ලං නළවළ. ලං අද ලං
ෙහවභ ලං ඵඹසත ලං ළසත ලං නළික ලං රසත ලං 14එ ලං ළඩි ලං භසත ලං යතහේ ලං

ිෂරධහරිගේඑ ලං තභගේහම ලං යහතහරිඹ ලං වරිඹඑ ලං යගේන ලං පුළුගේ ලං
හතහයණඹ ලංඅළි ලං වදරහ ලං දීරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං විතයසත ලං හනසහයි. ලං ඒ ලං
ිෂරධහරිගේහම ලං ළටුේ ලං ළඩි ලං යරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං ිෂරධහරිගේහම ලං

ීවන ලංත ජ ජඹ ලංඋස ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලං 

අද ලං අහේ ලං යහේ ලං අධයහඳනහේ ලං හනසත ලං යරහ ලං ිකහඵනහ. ලං
රඵන ලංභහහේ ලං යහේ ලං ඉගේන ලංභසත ලං දරුගේඑ ලං යසතණහයණඹසත ලං
රළහඵනහ. ලංඒ ලංසිඹලුහදනහ ලංයසතණ ලංආයණඹඑ ලංඹඑ ජ ලංහනහ. ලං

හ පහ ලංතභයි ලංඅළි ලංයපුහ. ලංඅළි ලංහනසයපුහ ලංතභයි, ලංඅළි ලං  ලංසුදු ලංෆගේ ලං
ාසෘිකඹ ලංහනහහේ ලංනළික ලංෙ; ලංකමනී ලංභළරුහේ ලංනළික ලංෙ. ලංිරඹනහ ලං
න ප ලංඅළි ලංයපු ලංහේල් ලං ලංඕනෆ ලංතය ප ලං ලංිකහඵනහ ලංිරඹගේන. ලං ලං ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලං යහේ ලංත ලං හසඩසත ලංනීික ලංවදගේන ලං
ිකහඵනහ. ලං අද ලං ඇයි ලං අහේ ලං යඑඑ ලං ආහඹෝතහඹසත ලංආහස ජ ලං ආඳලව ලං
වළරිරහ ලං ඹගේහගේ? ලං භහ ලං වත ලං අඑසත ලං ඹනහ ලං ආහඹෝතඹගේඑ ලං

තභගේහම ලංඑයු ජත ලංය ලංගේන. ලංඒයි ලංආඳසු ලංඹගේහගේ. ලංභභ ලංඒයි ලං
ත ලං  ලං නීික ලං වදගේන ලං ිකහඹනහ ලං ිරඹගේහගේ. ලං භහඹසත ලං ෙවභහයසත ලං
ඇතුශත ලං හනසහයි, ලං පුළුගේ ලං න ප ලං ිකඹසත ලං හදසත ලං ඇතුශත ලං

ආහඹෝතහඹකුඑ ලං ෙ ලං හ පඹසත ලං ශකඑ ලං ගිව ල්රහ ලං ෙතළන ලං සිඑ ලං
තභගේහම ලංආහඹෝතනඹඑ ලංඅලය ලංඑයුතු ලංටි ලංය ලංගේන ලංපුළුගේ ලං
අසථහ ලං ිකහඹගේන ලංඕනෆ. ලං  ලං ඔවුගේඑ ලං ඒ ලං ළඩ ලං ටි ලං ඉසතභනඑ ලං ය ලං

ගේන ලං පුළුගේ ලං හගේන ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලංනීික ලං අණඳන ජ ලං හනස ලංහශ  ලං
නළ ජන ප, ලංඳයණ ලංයහමු ලංඇතුහශ  ලංඅළි ලංව යහරහ ලංව ටිහඹස ජ ලංඅඳඑ ලංත ලං
අවුරුදු ලං ණනහසත ලං හ ප ලං යඑ ලං ෙ ලං තළන ලං ඳල්හනහ ලං දිරගේන ලං
පුළුගේ. ලංඒ ලංිෂහ ලංභභ ලංිරඹනහ, ලංඅළි ලංඒ ලංනීික ජ ලංඉසතභිෂගේභ ලංවදගේන ලං

ඕනෆ ලංඵ. ලංඒ ලංනීික ලංවදරහ ලංඅහේ ලංයඑඑ ලංආහඹෝතඹගේ ලංහහනන ලංෙ, ලං ලං
අහේ ලංයහේ ලංාගධන ලංඉරසත ලංපුයන ලංෙ ලංයගේන ලංඕනෆ. ලං 

භධයභ ලං අධිහේගී ලංභහගඹ ලං ළන ලංභවරු ලංථහ ලංශහ. ලංනමු ජ ලංඒ ලං

ඇ ජත ලංදගේහගේ ලංනළවළ. ලංඅහේ ලංතුහය ලංඉඳුිෂල් ලංඅභයහ න ලංභගේත්රීතුභහ ලං
හභතළන ලං ඉගේනහ. ලං ඹම ලං ඳශහහ ජ ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං හභතළන ලං
ඉගේනහ. ලං භධයභ ලං ඳශහත ලං ිෂහඹෝතනඹ ලං යන ලං අහේ ලං රු ලං රකී ලං

තඹගධන ලං භගේත්රීතුභහ ලං ඉගේනහ. ලං අහේ ලං දිස්රිසතඹඑ, ලං ු ය ලං
දිස්රිසතඹඑ ලං -හ ප ලංරහඳඹඑ- ලං ඉතහභ ලංළද ජ ලංයහඳෘිකඹසත ලංතභයි ලං
හ ප ලං අධිහේගී ලං භහග ලං යහඳෘිකඹ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ඒ ලං යහඳෘිකඹ ලං

න ජගේන ලං අද ලං භවරු ලං එයුතු ලං යකමගේ ලං ඹනහ.[ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං
තඳහනඹ ලං හ ප ලං යහඳෘිකඹ ලං වහ ලං ආධහය ලං යනහ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං
හවසඑ ලං භත ලං ිකඹහ ලං ගේන, ලං හ ප ලං යහඳෘිකඹඑ ලං ඹන ලං මුදර, ලං
ඇසතහ පගේතු ලංමුදලිගේ ලංසිඹඹඑ ලං8යි ලංළඩි ලංහරහ ලංිකහඵගේහගේ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංනලිගේ ලංඵණ්ඩහය ලංතඹභව ලං භගේත්රීතුභහ, ලං ඔඵතුභහහම ලංථහ ලං
අගේ ලංයගේන. 

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංභභ ලංඅහන ලංයනහ. ලං 
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අළි ලංඳළවළදිලිභ ලංිරඹනහ, ලංහ පහ ලංයඑඑ ලංළද ජ ලංයහඳෘික ලං  ලංඵ. ලං
නමු ජ ලංඳසුගිඹ ලංහරහේ ලංභහතය ලංළටිඹ ලංහසඑඑ ලංඇසතහ පගේතුහගේ ලං
සිඹඹඑ ලං32සත ලංළඩිපුය ලංහසගේත්රහ ජරුඑ ලංදීරහ ලංිකබුණහ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඒ ලංළන ලංඳළඹ ලංණනහසත ලංවුණ ජ ලංථහ ලං
යගේන ලං පුළුගේ. ලං නමු ජ ලං භභ ලං ඔඵතුභහහගේ ලං අහන ලං ලහඹගේ ලං
ඉල්රහ ලංසිටිනහ, ලං- ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශකඑ, ලංරු ලංතඹගේත ලංභයවීය ලංභගේත්රීතුභහ. ලං ලං 
 

[අ.බහ. ලං6.59] 
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் ெவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංහ ප ලංඉතහභ ලංළද ජ ලංඳන ජ ලංහටු පඳතසත ලං

ළිබඳඵ ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංහච්ඡහ ලංයන ලංහරහ. ලං ලංදළගේ ලං ලංආණ්ඩු ලං
ඳසතහේ ලංභගේත්රීරු ලංෙ ලංඳළ ජතිරගේ ලංහගේතහගේඑ ලංිෂහඹෝතනඹසත ලං

රඵහහදනහ ලං ිරඹරහ ලං නගේ ලං හදසඩහ ලං හදසඩහ, ලං අිෂසත ලං ඳළ ජහතගේ ලං
අු ඳහත ලං- ලංභනහඳ ලංඡගේද ලංක්රභඹ ලංහනස ලංයනහ ලංිරඹරහ ලං ලංපච් හන ප ලං
ථහ ලංිරඹ ලංිරඹහ ලංහ ප ලංළයහගේහගේ ලංහන ලංහභසඑ ජ ලංහනසහයි. ලං

හ ප ලං ළයහගේහගේ ලංඳශහ ජ ලං බහ ලං භළිකයණඹ ලංල් ලං දභගේනයි. ලං රු ලං
ථහනහඹතුභිෂ, ලං අහේ ලං ඳහගලිහ පගේතුහේ ලං ඒහඵේධ ලං විඳසතහේ ලං
භගේත්රීරුගේහම ලංථහ ලංසීභහ ලංහනහ. ලංඅද ලංෙසත ජ ලංතහික ලංඳසතහේ ලං
භගේත්රීරුගේඑ ලං හරසීභහසත ලං නළතු ලං හභතළන ලං නගේහදසඩගේන, ලං

හ හර ලංථහ ලංිරඹගේන ලංඅසථහ ලංහදනහ. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං දළගේ ලං හේරහ ලං 6.30 ලං ඳලවහරහ ලං
ිකහඵගේහගේ. ලංදළගේ ලංවහභ ලංහ ප ලංඳන ජ ලංහටු පඳතඑ ලංඡගේදඹ ලංවිභගේන ලං

ඕනෆ. ලං රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං
ළිබඳඵ ලංඅඵභල් ලංහයසන ලංවරි ලංකීභසත ලංඔඵතුභහ ලං දයනහ ලංන ප, ලංඅළි ලං
ඉතහභ ලං හෞයහඹගේ, ලං ඕනෆකමගේ, ලං අධහයණහඹගේ ලං ඔඵතුභහහගේ ලං

ඉල්රහ ලං සිටිනහ ලං වහභ ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹගේන ලං ිරඹරහ. ලං දළගේ ලං ථි ලං
රළයිසතු ජ ලං ඉයයි, ලං හරඹ ජ ලං ඉයයි. ලං ඡගේහදඑ ලං ඵඹ ලං ආණ්ඩු. ලං ලං
ඡගේහදඑ ලංඵඹ ලංආණ්ඩු. ලං [ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංඅද ලංඳහගලිහ පගේතු ලංඇතුහශ  ලං

ඡගේද ලං විභසීභ ලංල් ලං දහහන ලං ඉගේනහ. ලං අළි ලං රු ලංථහනහඹතුභහඑ ලං
අධහයණහඹගේ ලං ිරඹනහ, ලං දළගේ ලං ඡගේදඹ ලං ිකඹරහ ලං තුහනගේ ලං හදහසත ලං
ඵරඹ ලං හඳගේගේන ලං ිරඹරහ. රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං නීිකඳිකතුභහ ලං
හ ප ලං ඳන ජ ලං හටු පඳතඑ ලං තුහනගේ ලං හද ලං ඡගේදඹ ලං අලයයි ලං ලං

ිරඹනහ. ලංදළගේ ලංතුහනගේ ලංහද ලංහඳගේගේන. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංඉිකවහහේ ලංළු ලංඳළල්රභසත ලංෙතු ලංන ලංදිනඹසත ලංඵඑ ලං
අද ලං හ ප ලං දිනඹ ලං ඳ ජහනහ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං තමුගේනහගේහ  ලංඉිකවහහේ ලංහද්රෝහීභ ලං

ථහනහඹයඹහ ලංඵඑ ජ, ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලංශඳල්රඑ ලංඹන ලංථහනඹ ලංශ ලංදභන ලංථහනහඹයඹහ ලංඵඑ ලංඳ ජහනහ. ලං 

[මළවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං අළි ලං අියහඹෝ ලං යනහ, ලං පුළුගේ ලං න ප ලං
රුණහයරහ ලංඡගේදඹ ලංිකඹගේන. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංතමුගේනහගේහ  ලංප්රතහතගේත්රහදඹ ලංශඳල්රඑ ලංඹන ලංථහනහඹයඹහ ලංඵඑ ලංඳ ජහගේනයි ලංහ ප ලංය 

[මළවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ ලංිෂහ ලංතමුගේනහගේහ එ ලංඅළි ලංිරඹනහ, ලං- 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

දළු  ජ ලංඇභික ප ලංහදගේන ලංථහ ලංයනහ. ලං 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் ெவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
දළු  ජ ලං ඇභික ප ලං හදගේන ලං ථහ ලං යනහ. ලං  ලං රු ලං

ථහනහඹතුභිෂ, ලංහවඑ ලංඋහේ ලංන ලංතුරු ලංහ ප ලංබහ ලංඳ ජහහන ලං
ඹනහද? ලං  ලං 225 ලං හදනහභ ලංථහ ලං ය ලං අගේ ලං න ලංතුරු ලං හ ප ලං බහ ලං

ඳ ජහහන ලංඹනහද? ලංදහ ලංන ලංතුරු හ ප ලංබහ ලංඳ ජහහන ලං
ඹනහද? ලං දළු  ජ ලංඇභිකරු ලංහදහදහනකු ලං  ලංථහ ලංයකමගේ ලංඉගේනහ. ලං
ඇභිකරු ලං ෙසත ලං දළු  ජ ලං ථහ ලං යකමගේ ලං ඉගේනහ. ලං මුසලි ප ලං

හසාග්රඹ ජ ලං ෙසත ලං ථහ ලං යනහ. ලං දළු  ජ ලං ඇභිකරුගේ ලං
හදහදහනසත ලං  ලං ථහ ලං යකමගේ ලං ඉගේනහ. ලං  ලං ඒ ලං ිෂහ ලං රුණහයරහ ලං
වහභ ලං ඡගේදඹ ලං ඳ ජගේන ලං ිරඹරහ ලං අඳ ලං ඉල්රනහ. ලං වහභ ලං
ඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඡගේද ලංවිභසීභ ලංගේන. ලංඅළි ලංහඳගේගේන ප, ලංතුහනගේ ලං

හද ලංිකහඵනහද, ලංනළේද ලංිරඹරහ. ලංරු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඔඵතුභහඑ ලං
භහ ලං හෞයහඹගේ ලං ිරඹගේන ලං ළභළිකයි, ලං ෙහවභ ලං හනසවුහණස ජ ලං
ඔඵතුභහ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං ශ ලං ඳල්රඑ ලං ඹන ලං

ථහනහඹයඹහ ලං 
[මළවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වළටිඹඑ ලං ඉිකවහත ලං න ලං ඵ. ලං ඒ ලං යගේන ලං හදගේන ලං ෙඳහ. ලං
රුණහයරහ ලංඡගේදඹ ලංඳ ජගේන. ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඡගේද ලංණගේ ලං

ිරරීභ ලංයගේන; ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඡගේද ලංණගේ ලංිරරීභ ලංයගේන. 
 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆේ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංහහවබඳඹ ලංයඹුසතළල්ර ලංභළිකතුභහ. 

 
[අ.බහ. ලං7.03] 

 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆේ මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලං  ලං අද ලංහ ප ලංඳහගලිහ පගේතුහේ ලංඇිකහරහ ලං

ිකහඵන ලං ළු ලං රඳඹ ලං -ළු ලං ඳළල්රභ- ලං  පඵගේධහඹගේ ලං හතයසඨ ලං
හේලඳහරනඥඹකු ලං වළටිඹඑ, ලං ඒ ලං හහමභ ලං නීිකරු ලං පුේරඹකු ලං
වළටිඹඑ ලං  ලං තමුගේනහගේහ එ ලං අමුතුහගේ ලං රුණු ලං ිරඹගේන ලං අලය ලං

නළවළ ලංිරඹහ ලං භහ ලං ව තනහ. ලංවිහල හඹගේභ ලංහභභ ලංඳන ජ ලං හටු පඳත ලං
 පභත ලං ය ලං ළනීභ ලං වහ ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං තුශ ලං තුහනගේ ලං ලං
හද ලං ඵරඹසත ලං අලයයි ලං ිරඹන ලං ෙභ ලං ප්රහලඹ ලං යනහසඑ ලං
 පපගණ ලං ළඩ ලං ළිබඳහශභ ලං හනස ලං වුණහ. ලං රසතසභගේ ලං ිරරිඇල්ර ලං

බහනහඹතුභහ ලං ණ්ඩහඹභ ලං ෙසතහසු ලං ය ලං ගේන ලං වතය ලං හේ ලං
දුනහ. ලංෙහ  ලංණ්ඩහඹභ ලංෙසතහසු ලංයගේනහ ලංහතසත ලං ලංතභයි ලංහ ප ලං
ථහ ලං ඇදහන ලං ඹගේහගේ. ලං හ ප ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං හෝර ප ලං භඩුසත ලං

යරහ ලංිකහඵන ලංඵ ලංනහටුහගේ ලංවුණ ජ ලංඅඳඑ ලං  ලංප්රහල ලංයගේන ලං
සිදු ලංනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං

(ාහලෝධන) ලංඳන ජ ලංහටු පඳත ලංව ලංවිසින ලංආණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලං
ාහලෝධනඹ ලං පභත ලංය ලංළනීභ ලංවහ ලං ලංතුහනගේ ලංහද ලංඡගේදඹසත ලං
ව ලං තනභත ලං වි හයණඹසත ලං අලයයි ලං ිරඹරහ ලං සුප්රි ප ලං උහවිහඹගේ ලං

ිරේහ. ලංඒ ලංිෂහ ලංෙඹ ලංඅකුශහ ලංගේන ලංසිදු ලංන ලංහසඑ ලංඊඑ ලංභහගේතය ලං
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ඳහගලිහ පගේතු 

ත ජ ලං ඳනතසත ලංහනහහ. ලං අළි ලං ඔඵතුභහඑ ලංිරේහ, ලං "නීිකඳිකයඹහඑ ලං
ෙහවභ ලං විකඹසත ලං හදගේන ලං ඵළවළ, ලං නීිකඳිකයඹහ ලං ෙහවභ ලං
විකඹසත ලංහදනහ ලංන ප ලංෙඹ ලංිෂළරැදි ලංවිඹ ලංයුතුයි" ලංිරඹරහ. ලංඒ ලංිෂහභ ලං

තභයි ලං ලංඅද ලංස ලංනහසඑ ලං- ලංමීඑ ලංඳළඹ ලංබහඹඑ ලංලිගේ ලං- ලංහභහතසත ලං
ල් ලං  ලං හනසිකබුණු ලං හේදඹසත ලං ඇතුශ ජ ලං යරහ, ලං  ලං හභඹ ලං  පභත ලංය ලං
ළනීභඑ ලංතුහනගේ ලංහද ලංඡගේදඹසත ලංඅලයයි ලංිරඹන ලංන්ගේදු ලංරඵහ ලං

දුගේහගේ. ලංඒ, ලංඅහේ ලංඉල්ලීභ ලංඅු යි. ලංඒහඵේධ ලංවිඳසතඹ ලංරිගේ ලංය ලං
ථහ ලංයරහ ලංඅඩුභ ලංලහඹගේ ලංඅඳඑ ලංෙභ ලංන්ගේදු ලංරඵහ ලංහදගේන ලංිරඹහ ලං
ඉල්ලීභසත ලංශහ. ලංෙභ ලංන්ගේදු ලංරඵහ ලං දුගේනහභ ලංදළගේ ලංඔඵතුභගේරහ ලංහ ප ලං

ඳහගලිහ පගේතු ලං විව ළු ලං භඩුසත, ලං හෝර ප ලං භඩුසත ලං යහන ලං
ිකහඵනහ. ලං රෑ ලං න ලං තුරු ලං - ලං 12.00, ලං 1.00 ලං න ලං තුරු ලං - ලං හවෝ ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංඳ ජනහ ලංිරඹරහ, ලංහදය ලං ගිඹවුගේ ලංකේදරහ, ලං හ ජ ලං

හෝේඳඹසත ලං දීරහ, ලං ඔවුගේ ලං හභතළනඑ ලං හහනන ලං තුරු ලං ඵරහහන ලං
ඉගේන ලංෙ ලංිෂගේදහඑ ලංරුණසත. ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] 

රු ලං ථහනහඹතුභිෂ, ලං 1948 ලං සිඑ ලං හභහතසත ලං ල් ලං හ ප ලං
ඳහගලිහ පගේතු ලංතුශ ලංව එපු ලංදුගරභ ලංථහනහඹයඹහ 

 

[මළවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔඵතුභහ ලං හගේන ලංෙඳහ ලංිරඹරහ ලං භහ ලං ඔඵතුභහහගේ ලංඉල්රහ ලං සිටිනහ. ලං

ඔඵතුභහ ලංරුණහය ලංඳළවළදිලි ලංන්ගේදුසත ලංරඵහ ලංහදගේන. ලංෙභ ලංන්ගේදු ලං
හ ප ලං යහේ ලං ඳහගලිහ පගේතු ලං ඉිකවහහේ ලං ප්රතහතගේත්රහදඹ ලං රැ ලං හදන ලං
න්ගේදුසත ලං ඵඑ ලං - ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං  ලං ඒ ලං ිෂහ ලං රුණහය ලං ඡගේදඹඑ ලං

හරඹ ලං හගේ ලං යගේන ලංිරඹහ ලං අඳ ලං ඔඵතුභහහගේ ලං ඉල්රහ ලං සිටිනහ. ලං
රළයිසතුහේ ලං දහරහ ලං ිකහඵන ලං ථිඹගේ ලං නළික ලං ිෂහ ලං ථි ලං
රළයිසතුහගේ ලං ළිඑ ලං වතය ලං ඳස ලං හදහනසත ලං ඒඳහගලසවි ලං ථහ ලං

යනහ. ලං ලංහ ප ලංවරිද? ලං ලංරේතයි ලංහගේද? ලං 
 

ගු මන්ත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

දළගේ ලංඡගේදඹ ලංඳ ජගේන. [ඵහධහ ලංිරරී ප] 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! රුණහය ලං හඩි ලං හගේන. ලං කමිෂ ජතු ලං
ඳවහශසඑ ලංඳහගලිහ පගේතු ලංතහහලි ලංඅ ජව ටුනහ. ලං 
 

රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්  අ. භළ. 
7.51  නෆලත ඳලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 7.51 றம இமடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த.  

 Sitting accordingly suspended till 7.51 p.m. and then resumed,  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ඳශමුහගේභ, ලං ප්රභහදඹ ලං ිෂහ ලං ඇික ලං ව ලං අඳවසුතහ ලං ළන ලං රු ලං
භගේත්රීතුභගේරහඑ ලංභහහම ලංඵර ජ ලංනහටු ලංහ ප ලංඅසථහහේදී ලංප්රහල ලං

යනහ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ෙහභගේභ ලං අනහතහේදී ලං හභළිෂ ලං
අහනහගේත ලංසිේධි ලංඇික ලංහනසහේහයි ලංිරඹහ ලංභහ ලංප්රහගථනහ ලංයනහ. ලං
හභයිගේ ලං ඩහ ජ ලං අඳවසුතහඑ ලං ඳ ජ ලං ගේහගේ ලංථහනහඹයඹහ ලං කම ලං

ඇභිකයඹහ ලංහනසහයි. ලං 

රු ලංඳශහ ජ ලංබහ ලංවහ ලංඳශහ ජ ලංඳහරන ලංඅභහතයතුභහ, ලංto wind up 
the Debate. 

[7.52p.m.] 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker,  this is a historic occasion. We have 

brought about a new electoral system with regard to 

Provincial Councils which was a long-felt need. 
Especially, the Hon. Dinesh Gunawardena has 

continuously agitated for a change in the electoral 

system. Hon. Speaker, whilst introducing this system,  
there are various concerns expressed by various political 

parties. The Hon. Prime Minister has assured that this 

Bill will not be moved forward  until these concerns are  

addressed. Therefore, I would like to tell every Member 
of this House, whether he is from the minority or the 

majority community, this Government will do justice by 

all and all would have an electoral system which will 

satisfy the wants and needs of everybody, including the 
women in this country. 

 
ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ලංථහනහඹතුභිෂ, ලංඅහේ ලංඇභිකතුභහ ලංිරඹපු ලංහයණඹ ලංභභ ලං
නහථ ලං යනහ. ලං අළි ලං ළභළික ලං නළවළ ලං ිරසිභ ලං තහිකඹඑ, ලං ිරසිභ ලං
ආභඑ ලං වහිෂඹසත ලං සිදු ලං හනහඑ. ලං හ ප ලං භළිකයණ ලං ක්රභඹ ලං ඇික ලං
ශහභ සුළුතයඹඑ ජ, ලංඵලවතයඹඑ ජ ලංවහිෂඹසත ලංසිදු ලංහගේන ලං ලංඵළවළ. ලං
මුසලි ප ලං තනතහ ජ, ලං ඳුයහේ ලං ඉගේන ලං ද්රවිඩ ලං තනතහ ජ ලං භවය ලං
ප්රලසන ලංභතු ලංශහ. ලංඒහඑ ජ ලංඅහේ ලංඅධහනඹ ලංහඹසමු ලංයරහ ලංිකහඵනහ. ලං
හභව  ලංඹ පිරසි ලංඅහධහයණඹසත ලංිකහඵනහ ලංිරඹරහ ලංළඑහවනහ ලංන ප ලං
ඳසත ලං නහඹඹගේ ලං වළටිඹඑ ලං ථහ ලං යරහ ලං ඹබඳ ජ ලං වහභ ලං
ඳහගලිහ පගේතුඑ ලංඇවිල්රහ ලංඒ ලංහයණහ ලංාහලෝධනඹ ලංයගේන ලංඅළි ලං
රෆසිකයි. ලං 

අළි ජ ලංවළභ ලංහරහහේභ ලංිරඹනහ ලංහගේතහ ලංිෂහඹෝතනඹ ලංළන. ලං
භභ ලංෙන ලංවිඑ ලංරු ලංසුදගශිනී ලංප්රනහගේදුපුල්හල් ලංභළිකිෂඹ, ලංහන ලංෙසත ලං
හනසහයි- ලං[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං ලංඔඵතුභගේරහහම ලංඳසතහඹගේ ලංආ ලංෙභ ලං
තනහධිඳිකතුකමඹ ලං දළගේ ලං අළි ලං ෙසත ලං ඉගේහගේ. ලං ත ලං හභසනහද ලං ෆ ලං
වගේහගේ? ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං ඵණ්ඩහයනහඹ ලං ප්රිකඳ ජික ජ ලං නළවළ. ලං
[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංඵණ්ඩහයනහඹ ලංප්රිකඳ ජික ලංනළික ලංයපු ලංකමිෂසසු ලං දළගේ ලං
හ ප ලං ථහ ලං යගේහගේ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං අළි ලං දගේනහහගේ, ලං අළිහගේ ලං
ඵණ්ඩහයනහඹරහ ලං ෙසත ලං වළේපුහගේ. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං අළි ලං හගේ ලං
ඵණ්ඩහයනහඹරහ ලංෙසත ලංවළේපුහගේ, ලංඔඵතුභගේරහ ලංහනසහයි ලංහගේ. ලං
අළි ලං දගේනහ ලං හගේ ලං ඒ ලං නහඹ ජඹ ලං නළික- ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං හන ලං
ෙසත ලං හනසහයි, ලං අද ලං හ ප ලං බහහේ ලං භව ගේද ලං යහතඳසත ලං භළිකතුභහ ජ ලං
නළවළ. ලං [ඵහධහ ලංිරරී ප] ලං හසඑ ලං උඩ, ලං හසඑ ලං උඩ. ලං තමුගේනහගේහ රහ ලං
හසඑ ලංඋඩ. ලං 

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, I thank all Members of this House for 

expressing their views and their concerns, and I am sure 

that this is a historic occasion for all, even though certain 

Members want to make issues out of this. The Hon. 
Dinesh Gunawardena‟s Report has been one of the main 

things that the Parliament has continuously addressed and 
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[රු ලංහහවබඳඹ ලංයඹුසතළල්ර ලංභවතහ] 
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G 001. Hon. Mangala Samaraweera   Yes   

G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 003. Hon. Nimal Siripala De Silva  Yes 

G 004. Hon. Gamini Jayawickrama   Yes 

G 005. Hon. John Amaratunga    Yes 

G 006. Hon. Lakshman Kiriella                       Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickramasinghe     Yes 

G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka      Yes 

G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne     Yes 

G 011. Hon. Sarath Amunugama   Yes 
G 012. Hon. Rauff Hakeem       Yes 

G 013. Hon. Rajitha Senaratne   Yes 

G 014. Hon. Risad Badhiuththeen    Yes 

G 015. Hon. Kabeer Hashim    Yes 
G 016. Hon. Sajith Premadasa   Yes 

G 017. Hon. Malik Samarawickrama    Yes 

G 018. Hon. Mano Ganesan   Yes 

G 021. Hon. Thilanga Sumathipala   Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes 

G 023. Hon. Tilak Marapana     Yes 

G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe  Yes 

G 025. Hon. Vajira Abeywardena                                Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinna    Yes 

G 028. Hon. Champika Ranawaka    Yes 

G 029. Hon. Mahinda Amaraweera    Yes 

G 030. Hon. Navin Dissanayake    Yes 
G 031. Hon. Ranjith Siyambalapitiya  Yes 

G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 

G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni   Yes 

G 034. Hon. P. Harrison    Yes 
G 035. Hon. R.M. Ranjith Maddumabandara  Yes 

G 036. Hon. Arjuna Ranatunge          Abstain 

G 037. Hon.  Palany Thigambaram    Yes 

G 038. Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara  Yes 
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala   Yes 

G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam   Yes 

G 041. Hon. D.M. Swaminadan    Yes 

G 042. Hon. Abdul Haleem     Yes 
G 043. Hon. Chandima Weerakkody  Yes 

G 044. Hon. Sagala Ratnayake    Yes 

G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara    Yes 

G 046. Hon. Harin Fernando    Yes 
G 047. Hon. Daya Gamage   Yes 

G 048. Hon. Faizer Musthapha   Yes 

G 050. Hon. Dilan Perera    Yes 

G 051. Hon. Lakshman Seneviratne   Yes 
G 052. Hon. T.B. Ekanayake   Yes 

G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena  Yes 

G 054. Hon. Ravindra Samaraweera                     Yes 

G 055. Hon. Sedu Velsami    Yes 
G 056. Hon. Palitha Range Bandara   Yes 

G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi    Yes 

G 058. Hon. Niroshan Perera    Yes 

G 059. Hon. Ruwan Wijewardene    Yes 
G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah    Yes 

G 061. Hon. Mohan Lal Grero                                    Yes 

G 062. Hon. A.D. Premadasa Champika                      Yes 

G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran   Yes 
G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe   Yes 
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I am sure with this electoral system we will have a 

Member answerable to an electorate. We will have 
women who represent Parliament who need not be from  

political lineage. Therefore, this paradigm shift will give 

Banda and Sellasamy, the small man, an opportunity of 

entering the electoral process of this country.  

Hon. Speaker, I thank you.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳශහ ජ ලං බහ ලං ඡගේද ලං විභසී ප ලං (ාහලෝධන) ලං ඳන ජ ලං හටු පඳත ලං

හදනය ලංිරඹළවීභඑ ලංබහ ලංෙකද? 

 
ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Divide! 
 
මබදුම් සීනුල නළද වී අලවන් වුණළ  ඳසු -  
தறரறவுற எலித்து ஏய்ந் தறன் - 

At the conclusion of the division bell - 
 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහය ලං රු ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං සිඹලුහදනහභ ලං හඩිහගේන. ලං
Please, be seated. දළගේ ලංඡගේදඹ ලංදීභඑ ලංආය පබ ලංයගේනඑ ලංපුළුගේ. ලං 

 
මම් අලවහථළම දී ඡන්දය දීම ආරම්භ මකරිණි. 
(இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ரக்தகடுப்தை ஆம்தரணது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ඡන්දය ප්රකළ කිීමමමන් ඳසුල- 
ரக்தகடுப்தறன் தறன் -  

On conclusion of the Voting- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! රු ලං භගේත්රීරුිෂ, දළගේ ලං ඔඵතුභගේරහහම ලං
ඡගේදඹ ලං ප්රහල ලං ිරරීහ ප ලං හරඹ ලං අහනයි. ලං දළගේ ලං ඡගේද ලං ප්රිකපර ලං
ඩිජිඑල් ලංපුරුහගේ ලංප්රසිේධ ලංහයි. 

 
(මම් අලවහථළම  ඳශත වශන් නම් වභළ ගර්භම  ඇති ඩිජි ේ 

පුලුම  ප්රදර්නය මකරිණි.) 
(இவ்மமபறல், கலழ்தம் ததர்கள் ெதரண்டதத்றலுள்ப 

டிஜறற்நல் றமறல் கரண்தறக்கப்தட்டண.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 

 
විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුල ඳශත දෆක්මලන ඳරිදි - ඳක්ල  154: 

විුද්ධල 43: ලෆෂකී සිටි 1 යනුමලන් මබදුමණ්ය. 
 

இனத்றணறல் ரக்தகடுப்தை தொமநக்கறங்க தரரளுன்நம் 

தறரறந்து: ெரர்தரக 154; றரக 43; றனகறறதந்மரர் 1. 
 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 154:  

Noes 43: Abstain 1. 



ඳහගලිහ පගේතු 

G 066. Hon. Wasantha Aluvihare    Yes 

G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle  Yes 

G 068. Hon. Eran Wickramaratne    Yes 

G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena   Yes 
G 070. Hon. Susantha Punchinilame  Yes 

G 071. Hon. Ameer Ali Shibabdeen                             Yes  

G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes 

G 073. Hon. Indika Bandaranayaka   Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim    Yes 

G 077. Hon. Nishantha Muthuhettigamage  Yes 

G 078. Hon. Dunesh Gankanda    Yes 

G 079. Hon. (Mrs.) Anoma Gamage  Yes 
G 080. Hon. Harsha De Silva    Yes 

G 081. Hon. Ajith P. Perera    Yes 

G 082. Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 

G 083. Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 
G 084. Hon. Tharanath Basnayake   Yes 

G 085. Hon. H.M.M. Harees    Yes 

G 086. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 

G 087. Hon. Nimal Lanza    Yes 
G 088. Hon. Anurada Jayarathne   Yes 

G 089. Hon. H.R. Sarathie Dushmantha        Yes 

G 090. Hon. Palitha Tewarapperuma   Yes 

G 091. Hon. Manusha Nanayakkara  Yes 
G 093. Hon. Lucky Jayawardana    Yes 

G 094. Hon. Vadivel Suresh    Yes 

G 095. Hon. Edward Gunasekara   Yes 

G 096. Hon. M.S. Thowfeek    Yes 
G 098. Hon. J.C. Alawathuwala   Yes 

G 099. Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes 

G 100. Hon. Ranjith Aluvihare                 Yes 

G 101. Hon. Abdullah Mahrooff                     Yes 
G 102. Hon. Sirinal De Mel    Yes 

G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes 

G 104. Hon. K.K. Piyadasa    Yes 

G 105. Hon. Lakshman Ananda    Yes 
G 106. Hon. A.A. Wijetunge   Yes 

G 107. Hon. Buddhika Pathirana   Yes 

G 108. Hon. Ravi Karunanayake     Yes 

G 109. Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 
G 110. Hon. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 

G 111. Hon. Hector Appuhamy    Yes 

G 112. Hon. Sisira Kumara Abeysekara  Yes 

G 113. Hon. Thushara Indunil Amarasena   Yes 
G 114. Hon. A. Aravindh Kumara     Yes 

G 115. Hon. Ananda Aluthgamage   Yes 

G 116. Hon. Ashoka Priyantha   Yes 

O 001. Hon. Douglas Devananda    Yes 
O 002. Hon. Vijitha Herath    Yes 

O 003. Hon. Anura Dissanayaka    Yes 

O 004. Hon. K. Thurairetnasingam    Yes 

O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah   Yes 
O 008. Hon. R. Sampanthan   Yes 

O 010. Hon. Chamal Rajapakse    No  

O 011. Hon. Arumugan Thondaman  Yes 

O 012. Hon. (Mrs.) Pavithra Devi Wanniarachchi No 
O 013. Hon. Dinesh Gunawardena   No 

O 015. Hon. Bandula Gunawardane   No 

O 017. Hon. C.B. Ratnayake    No  
O 018. Hon. Muthu Sivalingam    Yes 

O 019. Hon. Wimal Weerawansa   No 

O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara   No 

O 022. Hon. Nihal Galappathi    Yes 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti    Yes 

O 024. Hon. Seeniththamby Yoheswaran                    Yes  

O 025. Hon. Sivagnanam Shritharan  Yes 

O 026. Hon. E. Sarawanapawan   Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran    Yes 

O 028. Hon. Kaveendran Kodeeswaram  Yes 

O 029. Hon. Gamini Lokuge    No  

O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   No  
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella   No 

O 032  Hon. Kumara Welgama                                     No 

O 033. Hon. Dullas Alahapperuma    No 

O 034. Hon. Jonston Fernando   No 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena    No 

O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage   No  

O 038. Hon. U. Piyankara Jayarathna   No 

O 041. Hon. Bimal Rathnayake    Yes 
O 042. Hon. Nalinda Jayatissa   Yes 

O 044. Hon. I. Charles Nirmalanathan  Yes 

O 046. Hon. Gnanamuthu Srineshan  Yes 

O 047. Hon. (Mrs.) Shanthi Sri Skandarasa  Yes 
O 051. Hon. S.C. Muthukumarana   No 

O 052. Hon. Arundika Fernando   No 

O 053. Hon. Wimalaweera Dissanayake   No  

O 054. Hon. Jayantha Samaraweera   No  
O 055. Hon. Udaya Shantha Gunasekara   No 

O 056. Hon. Dilum Amunugama   No 

O 057. Hon. Mohan Priyadarshana    No 

O 058. Hon. T. Ranjith De Soysa    No  
O 059. Hon. Ramesh Pathirana    No  

O 060. Hon. Vijitha Berugoda    No  

O 061. Hon. Velu Kumar    Yes 

O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne  Yes 
O 063. Hon. Chandima Gamage   Yes 

O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana   Yes 

O 065. Hon. Mileajnanm Thilakarajah  Yes 

O 066. Hon. Mayantha Dissanayake  Yes 
O 067. Hon. Mohamed Navavi   Yes 

O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera   Yes 

O 069. Hon. Roshana Ranasinghe   No 

O 070. Hon. Lohan Ratwatte   No 
O 071. Hon. Namal Rajapaksa    No 

O 072. Hon. Janaka Wakkumbura    No 

O 074. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama   No 

O 076. Hon. Shehan Semasinghe    No 
O 077. Hon. Kanaka Herath   No 

O 079. Hon. Udaya Prabath Gammanpila  No 

O 080. Hon. D.V. Chanaka    No  

O 081. Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra  Yes 
O 082. Hon. Bandulal Bandarigoda   Yes 

O 083. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 

O 084. Hon. S.M. Marikkar    Yes 

O 085. Hon. Imaran Maharoof    Yes 

O 086. Hon. Ashu Marasinghe    Yes 

375 376 

[රු ලංථහනහඹතුභහ] 
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O 087. Hon. Ishak Rahuman    Yes 

O 088. Hon. Mujibur Rahuman   Yes 
O 089. Hon. A. Sisira Jayakody   No 

O 090. Hon. Malith Jayathilake    Yes 

O 091. Hon. Piyal Nishanta de Silva   No 

O 092. Hon. Sanath Nishantha Perera   No 
O 093. Hon. S. Premarathne    No 

O 094. Hon. Tharaka Balasuriya    No 

O 095. Hon. Cader Kader Masthan    Yes 

O 097. Hon. Prasanna Ranaweera    No 
O 098. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 

O 099. Hon. Kanchana Wijesekara    No 

O 101. Hon. Harshana Rajakaruna    Yes 

O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne   Yes 
O 103. Hon. (Mrs.) Thusita Wijemanne   Yes 

O 104. Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijeratne Yes 

O 105. Hon. Chaminda Wijesiri   Yes 

O 106. Hon. Hesha Withanage   Yes 
O 107. Hon. Sandith Samarasinghe    Yes 

O 108. Hon. M.H.M. Salman    Yes 

O 109. Hon. Chathura Senaratne    Yes 

O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi   Yes 
O 100. Indika Anurudda Herath   No 

 
 Electronic Voting Result 

 
  YES  154   

  NO  43 

  ABSTAIN  01   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡගේදඹ ලංප්රහල ලංයගේන ලංහනසවළිර ලංව ලංභගේත්රීරු ලංඉගේනහ ලංන ප ලං
අත ලං උසගේන. ලං රු ලං හලිගේද ලං දිහනහඹ ලං භගේත්රීතුභහ, ඳසතද, 

විඳසතද ලංඡගේදඹ ලංහදගේහගේ? 

 
ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ெரலிந் றெரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුේධයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංෆීල්ඩ් ලංභහගල් ලංය ජ ලංහෂසගේහ හ ලංභළිකතුභහ. 
 

ෆීේඩ් මළර්ේ ගු වරත් මසොන්මවේකළ මශතළ  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඳසතයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඒ.ෙච්.ෙ ප. ලංෂවුසි ලංඇභිකතුභහ. 
 

ගු ඒ.එච්.එම්.සවුසි මශතළ  
(ரண்தைறகு  .ச்.ம். ததௌவ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 

ඳසතයි. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition? 
 

ගු රළජලමරෝදියම් වම්ඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜமரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

In favour, Sir. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං ලංහේ.ෙ ප. ලංආනගේද ලංකුභහයසිරි ලංභළිකතුභහ. 

 

ගු මේ.එම්.ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் குரெறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ඳසතයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡගේදඹ ලංප්රහල ලංිරරීභඑ ලංහනසවළිර ලංව ලං  ලංරු ලංභගේත්රීරු ලංවුරුගේ ලං

හවෝ ලංසිටිනහ ලංන ප ලංඅත ලංඋසගේන. ලංනළවළ ලංහගේ. ලංOkay, there is no 
one. 

විදු ජ ලං ඡගේද ලං විභසීභ ලං අු  ලං ඳසත ලං ඡගේද ලං 154යි. ලං නළඟීසිඑ ලං

ඳසත ලං ඡගේදඹ ලං දුගේ ලං ායහ ලං 04යි. ලං රු ලං ආග. ලං  පඳගේදගේ ලං
භගේත්රීතුභහහම ලං ඡගේදඹ ජ ලං විදු ජ ලං ඡගේද ලං විභසීභඑ ද ලං ඇතුශ ජහරහ ලං
ිකහඵනහ. ලං ෙභ ලංඡගේදඹ ලංණගේ ලංහනස ජ ලං විඑ ලංඳසත ලං මුළු ලං ඡගේද ලං - ලං
157යි. ලං 

විදු ජ ලං ඡගේද ලං විභසීභ ලං අු  ලං විරුේධ ලං ඡගේදඹ ලං දුගේ ලං ායහ ලං ලං
43යි. ලං නළඟීසිඑ ලං විරුේධ ලං ඡගේදඹ ලං දුගේ ලං ායහ ලං 01යි. ලං ඒ ලං අු  ලං
විරුේධ ලං ලංමුළු ලංඡගේද ලං- ලං44යි. ලංAbstain -  01යි. ලං 

 
 

ඳනත් මකටුම්ඳත ඊ  අනුකල මද ලන ලර කියලන දි. 
அன்தடி, ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Bill accordingly read a Second time.  
 

 

මතු ඳෂලන මයෝජනළල වභළ වම්මත විය.: 
 

''ඳනත් මකටුම්ඳත පර්ණ ඳළර්ලිමම්න්තු කළරක වභළලක  
ඳෆලරිය යුතු ය.'' --[ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ] 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப்தடு 

ரக"  [ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Faiszer Musthapha]                                                          

 
 

කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[ගු  කථළනළයකතුමළ මළවනළරූඪ විය.] 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு  ெதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1ලන  ලගන්තිය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මකො වක් ශෆටිය  තිබිය 

යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
1ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2න ලංගේිකඹ ලං- ලංාහලෝධන ලංඉදිරිඳ ජ ලංිරරීභඑ, රු ලංඇභිකතුභහ. ලං
[ඵහධහ ලංිරරී ප] ලංරුණහය ලංිෂලසලේද ලංගේන. ලං ලංරු ලං ලංඇභිකතුභගේරහ, 
රු ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං රුණහය ලං හඩිහගේන. ලං [ඵහධහ ලං ිරරී ප] ලං

විඳසතහේ ලං රු ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං රුණහය ලං හඩිහගේන. ලං රු ලං
ඇභිකතුභහ, you can go ahead.  

 

 

2 ලන ලගන්තිය.- (1988 අංක 2 දරන ඳනමත්  
10 ලන ලගන්තිය වංමෝධනය කිීමම.) 

ரெகம் 2.- (1988ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இனக்க, 

ெட்டத்றன் 10ஆம் தறரறறமணத் றதத்துல்.) 
CLAUSE 2. - (Amendment of section 10 of Act, No. 2 of 1988.) 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
 

“In page 1, leave out all words in lines 8 to 12 (both inclusive) and 

insert: 

„section by the substitution for the words „one week‟ of the words 

„four weeks‟ wherever those words appear in that section;‟ ”  

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2 ලන ලගන්තිය, වංමෝධිතළකළරමයන්, ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මකො වක් ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
 

2ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க மண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධළන ප්රඥප්තිම  13ලන 

ලගන්තිය වංමෝධනය කිීමම.) 
ரெகம் 3.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 13ஆம் 

தறரறமத் றதத்துல்.) 
CLAUSE 3. - (Amendment of section 13 of the principal enactment.) 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move,  
“In page 1, leave out all words in lines 14 to 26 (both inclusive) and 

insert: 

„amended as follows: 

 (1) in subsection (1) thereof, by the substitution for the 

words „one nomination paper setting out the names, of 

such number of candidates as is equivalent to the 

number of members to be elected from that 

administrative district, increased by three. Such 

nomination paper shall be substantially in form A set 

out in the First Schedule to this Act,‟ of the words „two 

nomination papers setting out the names of the 

candidates contesting electorates, and the names of the 

candidates on the district list and the electoral list. 

Such nomination papers shall be substantially in the 

form prescribed by law: 

  Provided that in submitting such lists, each political 

party or independent group shall ensure that not less 

than one-sixth of the total number of candidates to be 

nominated on the electorate list, and not less than fifty 

per centum of the total number of candidates in the 

district list, shall be women candidates: 

  Provided further that, in the event that the number 

corresponding to one-sixth or fifty per centum as the 

case may be shall be an integer and fraction, the 

integer shall be deemed to be the applicable number: 

  Provided further that the Commissioner of Elections 

shall, by notice publish in the Gazette, simultaneously 

with the call for nominations, specify the number of 

women candidates to be nominated on each 

nomination list, in respect of each administrative 

district.; 

 (2) in subsection (3) thereof, by the substitution for the 

words „whose name appears first in the nomination 

paper‟ of the words, „who is the group leader‟; 

 (3) in subsection (4) thereof, by the substitution for the 

words „first in such nomination paper‟ of the words, 

„first in the nomination paper setting out the names of 

the candidates on the district list‟; 

 (4) in subsection (5) thereof, by the substitution for the 

words „such nomination paper‟ of the words, „the 

district list‟; 

 (5) in subsection (7) thereof, by the substitution for the 

words „form A set out in the First Schedule to this 

Act.‟ of the words, „the form prescribed by law.‟" 

  
ගු වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Rauff Hakeem, are you going to put forward 
your amendment now? 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I have incorporated that Amendment as well into 

the above.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Okay.  
  

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 ලන ලගන්තිය, වංමෝධිතළකළරමයන්, ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මකො වක් ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
3ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்க மண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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4 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධළන ප්රඥප්තිම  17 ලන 
ලගන්තිය වංමෝධනය කිීමම.) 

ரெகம் 4.- (தொன்மச் ெட்டரக்கத்றன் 17ஆம் 

தறரறறமணத் றதத்துல்.) 
CLAUSE 4. - (Amendment of section 17 of the principal enactment.)

  
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move,  
"In page 2, leave out all words in lines 1 to 4 (both inclusive)" 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

4 ලන ලගන්තිය  ඳනත් මකටුම්ඳතින් ඉලත් කෂ යුතුයයි නිමයෝග 
කරන දී. 

4ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றணறன்த லக்கப்தட மண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4, ordered to be left out of the Bill.  
 

5 ලන  ලගන්තිය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මකො වක් ශෆටිය  තිබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

5ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

අලුත් ලගන්ති 
தைற ரெகங்கள் 

NEW CLAUSES    

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move, 
 

 "In page 1, immediately after line 26, insert: 

   

(2) The Committee shall divide 

each administrative district into 

such number of electorates as 

corresponds to Fifty percent (50%) 

of the total number of  members to 

be elected from such 

administrative district in terms of 

subsection (3) of Section 3:  

'Insertion of 

section 3A to 

the principal 

enactment. 

 4. The following new section is hereby inserted 

immediately after section 3 of the principal  enact-

ment and shall have effect as 3A of that enactment:- 

  Delimitation 

Committee 
3A. (1) There shall be a Delimita-

tion Committee  (hereinafter re-

ferred to as the "Committee")  

appointed by the President within 

two weeks of the commencement 

of this Act, consisting of five 

persons representing the pluralistic 

character of Sri Lankan society, 

including professional and  social 

diversity by Order published in the 

Gazette,  one of whom shall be 

nominated by the President as the 

Chairman of the Committee. 

Provided that if the number 

corresponding to Fifty per cent  (50%) 

of the total number of members to be 

elected from such administrative district 

in terms of subsection (3) of section 3 is  

an  integer and a fraction, the number 

shall be rounded to nearest integer.  
 

(3) The Committee shall assign 

names to each such electorate.  
 

(4) In the division of administrative 

districts into electorates, the following  

factors shall be taken into consideration 

by the Committee -   
 

(a) Where it appears to the 

Committee that there is, in any 

area of an administrative 

district, a substantial 

concentration of persons united 

by a community of interest, 

whether racial, religious or 

otherwise, but differing in one 

or more of these respects from 

the majority of the inhabitants 

of that area, the Committee 

may make such division of the 

administrative districts into  

electorates. 
 

(b) In making such division, the 

Committee shall have due  

regard to - 
 

(i) the desirability of reducing 

to the minimum the 

disproportion in the number 

of persons resident in the 

several electorates of the 

administrative districts 

within the Province; and 
 

(ii) The geographical and 

physical features of the 

electorates.  
 

(5) Where the Committee is of the 

view that having taken into 

consideration the requirements specified 

in subsection (4), it is appropriate to 

create an electorate which shall be 

entitled to return more than one member, 

the Committee shall create a multi 

member electorate or electorates, as the 

case may be for any administrative 

district.  
 

(6) Each electorate within an 

administrative district shall be entitled to 

directly return one or more members, as 

the case may be, to a Provincial Council.  
 

(7) The Committee shall fulfil its 

responsibilities and duties in terms of 

subsections (2), (3), (4) and (5)  of this 

section, within four (4) months of its 

appointment and thereafter submit its 

report to the Minister.  
 

(8) The Committee shall endeavour 

to arrive at a consensus in deciding on 

the matters entrusted to the Committee.  
 

(9)  The Committee shall decide on 

the procedure to be followed in fulfilling 

its obligations.  
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(10) For the purpose of fulfilling its 

obligations in terms of this section the 

Committee shall appoint such officers, 

experts, technical committees and 

subcommittees as may be necessary.   
 

(11) The Committee shall submit its 

report to the Minister, who shall within two 

weeks of the receipt of such report, table it in 

Parliament for its approval by not less than 

two-thirds of the whole number of  Members 

of Parliament (including those not present) 

voting in its favour.  
 

(12) Where Parliament does not approve 

such report in terms of subsection (11) within 

one month of the tabling of the report; then 

the Speaker shall appoint a Review 

Committee consisting of five persons 

representing the major communities and 

headed by the Prime Minister.  
 

(13) The Review Committee shall cause 

any alternation to be made to the names, 

numbers, and boundaries of any electorate.  
 

(14) The Review Committee shall fulfil 

its responsibilities and duties in terms of 

subsection (13), within two (2) months of the 

Minister having referred the report for its 

consideration and thereafter submit its report 

to the President.  
 

(15) Upon the receipt of the report of the 

Review Committee, the President shall by 

Proclamation forthwith publish the new 

number of electorates, the boundaries, names 

assigned to each electorate so created on the 

report submitted by the Review Committee.  
 

(16) The total number of members which 

each administrative district is entitled to 

return shall comprise of:-  
 

(a) such number of members as is 

equivalent to the number of 

Electorates within such 

administrative district; and 
 

(b) such number of additional members 

to be elected (hereinafter referred to 

as the 'additional members') in order 

to ensure that the total number of 

Members elected from such 

administrative district is equivalent 

to the number of members to be 

elected from such administrative 

district of the Province as determined 

by the Election Commission in terms 

of subsection (3) of section 3.  
 

(17) Any recognized political party or 

any group of persons contesting as  

independent candidates (hereinafter referred 

to as an "independent group") may  for the 

purpose of any election of members of 

Provincial Councils for any administrative 

district, submit two nomination papers setting 

out - 
 

(a) the names of each candidate 

nominated in respect of each 

electorate (in this Act, hereinafter 

referred to as the 'Electorate List'), 

and   

(b) the names of additional candidates in 

respect of such administrative 

district as is equivalent to the 

number of additional members 

entitled to be elected from such 

administrative district, increased by 

three (in this Act hereinafter referred 

to as the 'District List'). 
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Replacement of 

section 18 of 

the  principal  

enactment. 

     6. Section 18 of the principal enactment is 

hereby repealed, and the following new section 

substituted therefor:- 

  Uncontested 

election. 
18. (1) Where the candidates of 

only one recognized political 

party or one independent group 

stand nominated for  election, the 

returning officer shall declare the 

candidates on the electorate list of 

such party or group as having 

been elected as members of that 

Provincial Council, and shall call 

upon the secretary of such recog-

nized political party or the group 

leader of such independent group 

to decide, within such period as 

may be specified by the returning 

officer, which of the candidates 

whose names appear in the Dis-

trict List shall be declared elected 

as additional members of that 

Provincial Council. Where such 

Secretary or group leader  com-

municates his decision to the 

returning officer within the period 

specified by the returning officer, 

the returning officer shall declare 

such candidates elected as addi-

tional members of that Provincial 

Council. Where such secretary or 

group leader fails to communicate 

his decision to the returning of-

ficer within the period specified 

by the returning officer, then such  

number of candidates, in the order 

in which their names appear in 

such district list, as is equal to the 

number of additional members to 

be elected to that Provincial 

Council, shall be declared elected 

as members. The provisions of  

58B shall apply to such nomina-

tions. The provisions of section 

58B shall apply to any nomina-

tion made by such Secretary or 

group leader, as the case may be 

or to any declaration made by the 

returning officer under this sub-

section. 

         (2)  The returning officer shall 

forthwith make a return which 

shall be substantially in the pre-

scribed form, to the Commission-

er who shall cause the names of 

the members so elected to be 

published in the Gazette. 

Amendment of 

section 22 of 

the principal 

enactment. 

7.  Section 22 of the principal enactment is hereby 

amended as follows:- 
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(1)   in subsection (1) of that section -  

 

(a) by the deletion of paragraph (b) of that subsection and 

the substitution therefor, of the following new 

paragraphs:- 
 

"(b) the names of each political party or independent group 

contesting in each administrative district, and the 

approved symbol allotted to each such party or group, 

and in the case of an independent group the words 

"Independent Group" and the distinguishing number if 

any, and -  
 

(i) the names of candidates of each party or 

group contesting in respect of each electorate; 

and  
 

(ii) the names of the candidates of each party or 

group on the district list, in the same order as 

appears in the nomination paper submitted by 

such party or group;"; 
 

(b) in paragraph (d) of subsection (1), by the deletion of of 

the words "of the polling districts" and the substitution 

therefor of the words "electorate"; 
 

(2)  in sub section (3) thereof, by the substitution,  for the words 

"polling district" of the words "electorate". 
 

(4) by the substitution for subsection (4) of that section, of the 

following:- 

 

“ (4)  The polling station or stations for each electorate shall be 

situated within  such electorate save where the returning officer, 

having regard to the special  circumstances in any electorate, 

may decide upon a polling station outside such  electorate. The 

location of the polling station shall be such as to cause the  

minimum inconvenience to the electors of the electorate:   
 

 Provided that the Elections Commission shall at all times 

have the power to  direct that a polling station be established in 

respect of more than one  electorate.”    
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Amendment to 

section 24 of 

the principal  

enactment. 

8.  Section 24 of the principle enactment is hereby 

amended, in subsection (3) of that   section by the 

substitution for the words “regulations contained in 

the Second Schedule to this Act” wherever those 

words appear, of the words “prescribed by law”. 
  

 Amendment 

to section 28 

of the princi-

pal  enactment. 

9.  Section 28 of the principle enactment is hereby 

amended in subsection (1) of that section  as fol-

lows:- 
 

 (1) in paragraph (a) of that subsection thereof, 

by the substitution for the words  “form set 

out in the Third Schedule to this Act” of 

the words “form  prescribed by law” 
 

(2) by the substitution for paragraph (b) of that 

subsection of the following  paragraphs:- 
 

     “(b)  the names of each political party or 

independent group contesting in each 

administrative district, and the approved 

symbol allotted to each  such party or 

group, and in the case of an independent 

group the  words „Independent Group‟ 

and the distinguishing number if any, and 
 

  (i)   the names of candidates of each party 

or group contesting in respect of 

each electorate; and 
 

  (ii)   the names of the candidates of each 

party or group on the district list, in 

the same order as appears in the 

nomination paper submitted by such 

party or group.” 

Amendment to 

section 30 of the 

principal  enact-

ment. 

10.  Section 30 of the principal enactment is 

hereby amended in subsection (2) thereof as 

follows:- 
(1) by the substitution for the words “form C 

set out in the First Schedule to this Act” 

of the  words “form prescribed by law” 
 

(2)  by the substitution for paragraph (a) of 

that subsection of the following:- 
 “(a) shall contain the approved symbol 

allotted to each political party or 

independent group contesting in 

the administrative district, and the 

name of the candidates of each 

party or group contesting in re-

spect of such electorate within 

such administrative district;” 

Amendment to 

section 36 of the 

principal  enact-

ment. 

11.  Section 36 of the principal enactment is 

hereby amended in subsection (2) of that section 

by the substitution for the words “form D set out 

in the First Schedule to this Act” of the words 

“form prescribed by law”. 

Amendment  to 

section 37  of the  

principal   enact-

ment. 

12.  Section 37 of the principal enactment is 

hereby amended, in subsection (1) of that section 

for the words “voters in the Third Schedule to 

this Act and” of  the words “voters and”. 

Amendment  to 

section 38 of the 

principal  enact-

ment. 

13.  Section 38 of the principal enactment is 

hereby as follows:- 
 

 (1) in subsection (1) thereof, substitution for the 

words “voters in the Third Schedule to this 

Act, but” of the words “voters, but”; 
 (2) in subsection (2) thereof- 
 

(a) in paragraph (a) of that subsection, substi-

tution for the words “voters in the Third 

Schedule to the principal enactment may 

be” of the words “voters may be”; 
 

 (b) in paragraph (b) thereof, by the substitu-

tion for the words “form set out in the 

Fourth Schedule to this Act” of the words 

“form prescribed by law”. 

Amendment  to 

section 41 of the 

principal enact-

ment. 

14.  Section 41 of the principal enactment is 

hereby amended, in subsection (1) thereof, by the 

substitution for the words “in forms E, F and G 

set out in the First Schedule to this  Act” of the 

words “in the forms prescribed by law”. 

Amendment to 

section 43  of the 

principal  enact-

ment. 

15.  Section 43 of the principal enactment is 

hereby amended, by the substitution for the 

words “form H set out in the First Schedule to 

this Act” and “in form I in the First Schedule to 

this Act” of the words “form prescribed by law”. 

Amendment to 

Section 45 of the 

principal  enact-

ment. 

16.  Section 45 of the principal enactment is 

hereby amended, in subsection (2) thereof, by the 

substitution for the words “form J set out in the 

First Schedule to this Act” of the words “In the 

forms prescribed by law”. 

Amendment  to 

section 46A  of 

the principal   

enactment. 

17.  Section 46A of the principal enactment is 

hereby amended as follows:- 
 

(1)    in subsection (5) thereof, by the substitu-

tion for the words “and the number of    

preferences secured by each candidate 

nominated by each such party or group” of 

the words  “in respect of each electorate 

and in respect of the administrative district 

as a whole”; 
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  (2)   in subsections (6) and (7) thereof, by 

the substitution for the words  

“administrative district” of the words, 

“administrative district or electorate”; 
 

(3)    in subsection (8) thereof, 
 (a)  by the substitution, for the words 

“and the preferences secured by 

each  candidate nominated by 

each such party or group” of the 

words “in respect of  each elec-

torate and in respect of the admin-

istrative district as a whole”; and 
 

(b)  by the substitution, for the words 

“group and the preferences se-

cured by  each such candidate at 

the poll” of the words “group at 

the poll”. 

Amendment 

to section 50 

of  the 

principal   

enactment. 

18. Section 50 of the principal enactment is hereby 

amended as follows: 

(1)  in paragraph (b) of subsection (2) thereof, by 

the substitution of the words, “ballot boxes.” 

of the words, “ballot boxes in respect of each 

electorate”; 
 

(2)  in subsection (5) thereof, by the substitution 

for the words “ballot papers”  of the words, 

“ballot papers in respect of each electorate.”. 

Amendment   

To section 

51 of the 

principal 

enactment. 

19. Section 51 of the principal enactment is hereby 

amended as follows:- 
 

(1) in subsection (2) thereof, by the 

substitution for the words “guidance of 

voters in the Third Schedule to this Act.” of 

the words “guidance of voters.”; 
 

(2) in subsection (7) thereof, by the 

substitution for the words “of the number 

of preferences indicated for every” of the 

words “in respect of the votes polled in 

respect of each electorate by the”; 
 

(3) by the repeal of subsections (8), (9) and 

(10) thereof. 

Amendment  

to section 53 

of  the 

principal 

enactment. 

20. Section 53 of the principal enactment is hereby 

amended in paragraph (h) thereof, by the substitution 

for the words “ and the number of preferences 

secured by each candidate nominated” of the words “ 

in respect of the votes polled in respect of each 

electorate”. 

Amendment  

to section 54 

of  the 

principal 

enactment. 

21. Section 54 of the principal enactment is hereby 

amended by the substitution for the words “set out in 

the Second Schedule to this Act” and “returning 

officer” of the word, “prescribed by regulation” and 

“returning officer, so as to ensure the counting of 

votes in respect of each electorate separate.” 

respectively. 

Amendment  

to section 58 

of the 

principal 

enactment. 

22. Section 58 of the principal enactment is hereby 

amended as follows:- 
 

(1) in subsection (1) thereof- 
(a) in paragraph (a) of that subsection 

thereof, by the substitution for the 

words “and the number of preferences 

indicated for each” of the words “in 

respect of the votes polled in respect of 

each electorate by the”; and 

 (b) by the substitution for paragraph (b), 

(d), (e) and (f) of that subsection 

thereof, of the following:-   
 

“(b) The candidate belonging to the 

recognized political party or he 

independent group who obtained the 

highest number of votes in each 

electorate and who was nominated by 

such recognized political party or 

independent group in its nomination 

paper as its candidates for that 

electorate shall be declared elected as 

the member of such electorate. 
 

(c)Where an equality of votes is found to 

exist between any two or more 

recognized political parties or two or 

more independent groups, and the 

addition of a vote would entitle the 

nominated candidate of one such 

recognized political party or  

independent group to be elected as the 

Member of such electorate, the 

determination of  the recognized 

political  party or independent group to 

which such additional vote shall be  

deemed to have been given, shall be 

made by lot drawn in the presence of 

the chief counting officer, in such 

manner as he shall determine.”. 
 

(2) by the repeal of subsection (2) thereof. 

„Insertion of 

new section 

58A in the 

principal 

enactment. 

  23. The following new sections are hereby inserted 

immediately after section 58 of the principal 

enactment and shall have effect as sections 58A and 

58B of that enactment:- 
  

  Election of    

members 

of  

Provincial 

councils 

58A (1) Upon the declaration under 

section 58,  the additional members 

elected for all the electorates of  the 

administrative district shall be 

apportioned in the  manner hereinafter  

provided for in this section. 
 

(2) The total number of valid votes 

received by all the  candidates of each 

recognized political party and  

independent group in the administrative 

district shall be  divided by the total 

number of members to be elected and  

returned to Provincial Council from 

such Administrative  District. The 

number resulting from such division 

(any  fraction not being taken into 

account) shall hereinafter in  this section 

be referred to as “the qualifying 

number”. 

    
 

(3) The aggregate of the votes 

received by the candidates of each 

recognized political party and 

independent group in the respective 

electorates shall then be divided by the 

qualifying number, in order to ascertain 

the number of persons entitled to be 

elected and returned as members of the 

Provincial Council, from such 

Administrative District. Where the 

number ascertained by this method is an 

integer and a fraction, the integer shall 

be deemed to be the number for the 

purpose of this subsection. 
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(5) Where at the conclusion of ascertaining the 

number of  members to be returned by any 

recognized political party or independent group on 

the method specified in subsection (3), there 

remains a further number of members to be returned 

under the proportional representation system as 

determined under subsection (4), such remaining 

number shall be allocated on the basis of the highest 

fraction received by each recognized political party 

or independent group, as ascertained under 

subsection (3). 
 

(6) The returning officer shall inform the 

secretary of the recognized political party or the 

leader of the independent group, as the case may be, 

which is entitled to return such number of members 

as ascertained under subsection (3) of this section, 

of the number of members including women 

members that such recognized political party or 

independent group, as the case may be, is entitled to 

be elected and returned from the candidates of the 

Electorate List or the District List other than the 

candidates who have been elected or are not 

qualified to be a members. The Secretary or Group 

Leader as the case may be shall accordingly 

nominate the names of persons who are to be 

retuned as members under that subsection.   
 

(7) The names of the candidates who are 

returned under this section shall thereafter be 

declared by the returning officer of the respective 

Administrative District.  
 

(8)  The Commissioner shall ensure that twenty 

five per centum of the total number of members to 

be elected and returned from each administrative 

district within a Province shall be women members; 
 

provided that, where the number constituting 

twenty five per centum of the total numbers of 

members is an integer and fraction, the integer shall 

be deemed to be the number which shall constitute 

twenty five per centum for the purpose of this 

section: 

 

Provided further that a Provincial Council 

constituted in terms of this Act, shall not be deemed 

to be unlawful only by virtue of an inability to 

comply with the provisions of this subsection.  
 

 
  

(2) Where any recognized political party or 

independent group has received less than twenty 

per centum of the total number of votes polled in an 

Administrative District, then the provisions of 

subsections (3) and (4) of this section shall not 

apply to such recognized political party or 

independent group. 
 

(3)  The apportionment of women members to 

be elected and returned from each Administrative 

District to each Provincial Council from the 

recognized political parties and independent groups 

other than the political parties and the independent 

groups referred to in subsections (1) and (2) of this 

section, shall be determined by the Elections 

Commission, taking into consideration the number 

of valid votes polled by the other recognized 

political parties and independent groups within 

such Administrative District, and the method of 

apportionment set out in Article 99A of the 

Constitution of the Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka shall mutatis mutandis apply thereto.  
 

(4)  Where the number of women members 

elected for all electorates within an Administrative 

District from any recognized political party or 

independent group, is less than the number 

apportioned in terms of subsection (3) of this 

section, then the shortfall in the number of 

members shall be returned from among the women 

candidates in the Electorate List or the District List 

other than the women candidates who have been 

elected or are disqualified to be a member.".'  
 

 
 

(1)  in subsection (2) thereof- 
 

(a)  by the substitution for the words “of a 

person eligible under this Act for election 

as a member” of the words “any other 

candidate of the Electorate List or the 

District List other than the candidates 

who have been elected or are not 

qualified to be a member”; 
 

(b)  by the substitution for the words 

“nomination paper submitted by that 

„Numbers of  

Members to be   

Returned. 

58B. (1) Where the number of members 

elected from any recognized political party or 

independent group for an Administrative 

District results in an overhang and thereby 

exceeds the number ascertained to be elected 

and returned as members under subsection (3) 

of section 58A, the provisions of subsections 

(3) and (4) of this section shall not apply to 

such recognized political party or independent 

group. 

Amendmen

t of section 

60 of  the 

principal 

enactment. 

24.  Section 60 of the principal enactment is amended 

by the substitution for the words “form K set out in 

the First Schedule to this Act”, of the words “the 

form prescribed by law”. 

Amendmen

t of section 

65 of the 

principal 

enactment. 

25.  Section 65 of the principal enactment is hereby 

amended as follows: 
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    (4) Upon ascertaining the number of 

candidates entitled to be elected and 

returned from such Administrative 

District, as members of that Provincial 

Council, by each recognized political 

party or independent group, as the case 

may be, in terms of subsection (3), if it is 

found that the number of members elected 

from such recognized political party or 

independent group from such 

Administrative District for that Provincial 

Council -  

   (a) exceeds the number ascertained to 

be elected and returned as members 

under subsection (3), then such 

overhang shall be determined by the 

Commissioner of Elections; or  
 

(b) falls short of the number ascertained 

to be elected and returned as 

members under subsection (3), then 

such additional number of members, 

shall be returned by the respective 

secretary of the recognized political 

party or leader of the independent 

group from the candidates on the 

Electorate List or the District List, 

other than the candidates who have 

been elected or are not qualified to 

be a member.    
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party or group for the administrative 

district in respect of which the vacancy 

occurred, the candidate who has secured 

the highest number of preferences at the 

election of members to that Provincial 

Council, next to the last of the members 

declared elected to that Provincial Council 

from that party or group” of the words 

“the candidate next in the District List 

other than a candidate who has been 

elected or is not qualified to be a 

member”; 
 

(2)  by the repeal of subsection (3) thereof, and 

the substitution therefor of the following new 

subsection:  
 

“(3) Where a vacancy occurs in the case 

of a woman member of a Provincial Council 

under subsection (1) or (2) such vacancy 

shall be filled only by the nomination of a 

woman candidate from the relevant 

Electorate List or the District List other than 

the women candidates who have been 

elected or are not qualified to be a member”. 
 

 

ඉදිරිඳත් කරන දින්  ඳෂමු ලන ලර කියලන දී. 
தகரண்டுப்தட்டு தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டது. 

Brought up, and read the First time 

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
"That the Clause be read a Second time." 

  
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ලගන්තිය ඳනත් මකටුම්ඳත  එකතු කෂ යුතුය  යන ප්රහනය 
විමවන දින්  වභළ වම්මත විය .   

අලුත් ලගන්තිය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මකො වක්  ශෆටිය  තිබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කරන දී .  

ரெகம் ெட்டதோனத்றல் மெரா்க்கப்தடமண்டுதன்ந றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது,   

தைற ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது.   

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.   

New Clause ordered to stand part of the Bill.    

Repeal of 

Schedules 

in the 

principal 

enactment. 

27.  The Schedules of the principal enactment are 

hereby repealed. 

ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නළමය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මකො වක් 
ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.  

ඳනත් මකටුම්ඳත  වංමෝධන වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
 

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்க 

மண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றதத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භගේත්රීරුගේ ලංසිඹලු ලංහදනහභ ලංරුණහය ලංහඩි ලංහගේන; ලංplease 
be seated. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I request permission to correct the typographical 

errors, grammatical errors, numerical errors and 

consequential Amendments to the Bill. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ලංෙකද?  

 

ගු මන්ත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time."  

 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Divide! 
 

මබදුම් සීනුල නළද වී අලවන් වුණළ  ඳසු- 
தறரறவுற எலித்து ஏய்ந் தறன்- 

At the conclusion of the division bell - 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ලංභගේත්රීතුභගේරහ ලංරුණහය ලංහඩිහගේන. ලංඡගේදඹ ලංහදගේන ලං
සදහන ප ලංගේන. ලං 
 

මම් අලවහථළම දී ඡන්දය දීම ආරම්භ මකරිණි. 
(இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ரக்தகடுப்தை ஆம்தரணது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ඡගේදඹ ලං දීභඑ ලං අඳවසු ලං රු ලං භගේත්රීතුභගේරහ ලං
ඉගේනහ ලංන ප ලංඅත ලංඔගේන. ලංරු ලංඒ.ෙච්.ෙ ප. ලංෂවුසි ලංඇභිකතුභහ. ලං 
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Amendmen

t of section 

129 of the 

principal 

enactment. 

27.  Section 129 of the principal enactment is hereby 

amended by the insertion immediately after the 

definition of the expression „members‟ of the 

following definition: 
  

“overhang' means the number of candidates elected 

from an Administrative District to a Provincial 

Council from any recognized political party or 

independent group in excess of the number such 

recognized political party or independent group 

is  entitled to have elected in terms of paragraph 

(a) of subsection (4) of section 58A of this Act;” 
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ගු ඒ.එච්.එම්. සවුසි මශතළ 
(ரண்தைறகு  .ச்.ம். ததௌவ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
ඳසතයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඅගුන ලංයණතුා ලංඇභිකතුභහ. ලං 

 
ගු අර්ජුන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඳසතයි. ලංරු ලංබහඳිකතුභිෂ, ලංඉසහල්රහ ජ ලංභභ ලංඳසත ලංඡගේදඹ ලං
දුගේනහ. ලං ඒ ලං "abstain" ිරඹරහ ලං ිකබුහණ්. ලං හ ප ලං ඇතුශ ජ ලං හරහ ලං

ිකහඵනහද? ලං භභ ලං දළගේ ලං හභය ජ ලං දළ පභහ. ලං හ ප ජ ලං  ලං හඳසඩ්ඩසත ලං
ඵරගේන ලංිරඹරහ ලංභභ ලංඉල්ලීභසත ලංයනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහහම ලංන්යණඹ ලංහභසසතද? 

 
ගු අර්ජුන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඳසතයි. ලංඒ ලංදළ පභහ. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හන ලංවුද? ලංරු ලංආනගේද ලංකුභහයසිරි ලංභගේත්රීතුභහ? ලං 

 

ගු මේ. එම්. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் குரெறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ඳසතයි. ලං 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Rajavarothiam  Sampanthan? 

 
ගු රළජලමරෝදියම් වම්ඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜமரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Yes.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංදිහගේස ලංගුණගධන ලං ලංභගේත්රීතුභහ. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්රිකපරඹ ලං ිරඹගේන ලං ඉසහල්රහ ලං නභ ලං ළහඑනහ ලං න ප ලං

භගේත්රීතුභගේරහ ලංදගේනහ ලංළරැේදසත ලංනළවළ ලංිරඹරහ. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ලං තභයි. ලං We can display the names now. න ප ලං ටි ලං
display යගේන. 

රු ලංය ජ ලංහෂසගේහ හ ලංඅභහතයතුභහ? ලං 

 
ෆීේඩ් මළර්ේ ගු වරත් මසොන්මවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඳසතයි. 

 
ඡන්දය ප්රකළ කිීමමමන් ඳසුල- 
ரக்தகடுப்தறன் தறன் -  

On conclusion of the Voting- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං ආග. ලං  පඳගේදගේ ලං භගේත්රීතුභහහම ජ, ලං රු ලං ය ජ ලං

හෂසගේහ හ ලංභළිකතුභහහම ජ, ලංරු ලංඅගුන ලංයණතුා ලංභළිකතුභහහම ජ ලං
ඡගේදඹ ලං එවගේ ලං හරහ ලං ිකහඵනහ. ලං ඒ ලං න ප ලං ටි ලං දළගේ ලං display 
යගේන. ලංI will wait till the names are displayed to announce 

the result. It is better.  

 
(මම් අලවහථළම  ඳශත වශන් නම් වභළ ගර්භම  ඇති ඩිජි ේ 

පුලුම  ප්රදර්නය මකරිණි.) 
(இவ்மமபறல், கலழ்தம் ததர்கள் ெதரண்டதத்றலுள்ப 

டிஜறற்நல் றமறல் கரண்தறக்கப்தட்டண.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
 

විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුල ඳශත දෆක්මලන ඳරිදි - ඳක්ල  157: 
විුද්ධල 37 : ලෆෂකී සිටි 0 යනුමලන් මබදුමණ්ය. 

இனத்றணறல் ரக்தகடுப்தை தொமநக்கறங்க தரரளுன்நம் 

தறரறந்து: ெரர்தரக 157; றரக 37; றனகறறதந்மரர் 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 157:  

Noes 37: Abstain 0. 

 

G 001. Hon. Mangala Samaraweera   Yes   

G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 

G 003. Hon. Nimal Siripala De Silva   Yes 

G 004. Hon. Gamini Jayawickrama   Yes 

G 005. Hon. John Amaratunga    Yes 

G 006. Hon. Lakshman Kiriella   Yes 

G 007. Hon. Ranil Wickremesinghe  Yes 

G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka   Yes 

G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne    Yes  

G 011. Hon. Sarath Amunugama    Yes 

G 012. Hon. Rauff Hakeem    Yes 

G 013. Hon. Rajitha Senaratne    Yes 

G 014. Hon. Risad Badhiuththeen    Yes 

G 015. Hon. Kabir Hashim    Yes 

G 016. Hon. Sajith Premadasa    Yes 

G 017. Hon. Malik Samarawickrama  Yes 

G 018. Hon. Mano Ganesan   Yes 

G 021. Hon. Thilanga Sumathipala    Yes 

G 022. Hon.  A.D.  Susil Premajayantha  Yes 
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G 023. Hon. Tilak Marapana    Yes 

G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe  Yes 
G 025. Hon. Vajira Abeywardena    Yes 

G 026. Hon. S.B. Nawinna    Yes 

G 027. Hon. Sarath Fonseka   Yes 

G 028. Hon. Champika Ranawaka    Yes 
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera    Yes 

G 030. Hon. Navin Dissanayake    Yes 

G 031. Hon. Ranjith  Siyambalapitiya  Yes 

G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 
G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni  Yes 

G 034. Hon. P. Harrison     Yes 

G 035. Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara Yes 

G 036. Hon. Arjuna Ranatunga    Yes 
G 037. Hon.  Palany Thigambaram    Yes 

G 038. Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Yes 

G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala  Yes 

G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam   Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminadan    Yes 

G 042. Hon. Abdul Haleem   Yes 

G 043. Hon. Chandima Weerakkody   Yes 

G 044. Hon. Sagala Ratnayake    Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara    Yes 

G 046. Hon. Harin Fernando    Yes 

G 047. Hon. Daya Gamage    Yes 

G 048. Hon. Faizer Musthapha    Yes 
G 050. Hon. Dilan Perera     Yes 

G 051. Hon. Lakshman Seneviratne   Yes 

G 052. Hon. T.B. Ekanayake   Yes 

G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena   Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera  Yes 

G 055. Hon. Sedu Velsami    Yes 

G 056.  Hon. Palitha Range Bandara  Yes 
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi    Yes 

G 058. Hon. Niroshan Perera    Yes 

G 059. Hon.  Ruwan Wijewardene    Yes 

G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah    Yes 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero   Yes 

G 062. Hon. A. D. Premada Champika  Yes 

G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran   Yes 

G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe    Yes 
G 065. Hon. Wasantha Senanayake   Yes 

G 066. Hon. Wasantha Aluvihare    Yes 

G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle  Yes 

G 068. Hon. Eran Wickramaratne    Yes 
G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena   Yes 

G 070. Hon. Susantha Punchinilame  Yes 

G 071. Hon. Ameer Ali Shibabdeen   Yes 

G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 073. Hon. Indika Bandaranayaka   Yes 

G 074. Hon. Faizal Cassim    Yes 

G 077. Hon. Nishantha Muthuhettigamage  Yes 

G 078. Hon. Dunesh Gankanda    Yes 
G 079. Hon. (Mrs.) Anoma Gamage   Yes 

G 080. Hon. Harsha De Silva    Yes 

G 081. Hon. Ajith P. Perera    Yes 

G 082. Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 
G 083. Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 

G 084. Hon. Tharanath Basnayake   Yes 

G 085. Hon. H.M.M. Harees   Yes 

G 086. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 
G 087. Hon. Nimal Lanza     Yes 

G 088. Hon. Anurada Jayarathne    Yes 

G 089. Hon. H.R. Sarathi Dushmantha  Yes 

G 090. Hon. Palitha Tewarapperuma   Yes 
G 091. Hon. Manusha Nanayakkara   Yes 

G 093. Hon. Lucky Jayawardana    Yes 

G 094. Hon. Vadivel Suresh    Yes 

G 095. Hon. Edward Gunasekara   Yes 
G 096. Hon. M.S. Thowfeek    Yes 

G 098. Hon. J.C. Alawathuwala   Yes 

G 099. Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes 

G 100. Hon. Ranjith Aluvihare   Yes 
G 101. Hon. Abdullah Mahrooff    Yes 

G 102. Hon. Sirinal De Mel    Yes 

G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes 

G 104. Hon. K.K. Piyadasa    Yes 
G 105. Hon. Lakshman Ananda    Yes 

G 106. Hon. A.A. Wijetunge    Yes 

G 107. Hon. Buddhika Pathirana   Yes 

G. 108.Hon. Ravi Karunanayake   Yes 
G 109. Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 

G 110. Hon. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 

G 111. Hon. Hector Appuhamy    Yes 

G 112. Hon.  Sisira Kumara Abeysekara   Yes 
G 113. Hon. Thushara Indunil Amarasena   Yes 

G 114. Hon. A. Aravindh Kumara   Yes 

G 115. Hon. Ananda Aluthgamage    Yes 

G 116. Hon. Ashoka Priyantha   Yes 
O 001. Hon. Douglas Devananda    Yes 

O 002. Hon. Vijitha Herath    Yes 

O 003. Hon. Anura Dissanayaka    Yes 

O 004. Hon. K. Thurairetnasingam    Yes 
O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah   Yes 

O 008. Hon. R. Sampanthan   Yes 

O 011. Hon. Arumugan Thondaman  Yes 

O 012. Hon. Pavithra Devi Wanniarachchi  No 
O 013. Hon. Dinesh Gunawardena   No 

O 015. Hon. Bandula Gunawardane   No 

O 018. Hon. Muthu Sivalingam    Yes 

O 022. Hon. Nihal Galappaththi   Yes 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti   Yes 

O 024. Hon. Seeniththamby Yoheswaran  Yes 

O 025. Hon. Sivagnanam Shritharan  Yes 

O 026. Hon. E. Sarawanapawan   Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran   Yes 

O 028. Hon. Kaveendran Kodeeswaram  Yes 

O 029. Hon. Gamini Lokuge   No 

O 030 Hon. Mahinda Yapa Abeywardena  No 
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella  No 

O 032. Hon. Kumara Welgama   No 

O 033. Hon. Dullas Alahapperuma   No 

O 034. Hon. Jonston Fernando   No 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena   No 

O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage  No 

O 038. Hon. U. Priyankara Jayarathna  No 

O 041. Hon.  Bimal Rathnayake   Yes 
O 042. Hon. Nalinda Jayatissa   Yes 
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O 044. Hon. I. Charles Nirmalanathan  Yes 

O 046. Hon.  Gnanamuthu Srineshan  Yes 
O 047. Hon.  Shanthi Sri Skandarasa  Yes 

O 051. Hon.  S.C. Muthukumarana   No 

O 052. Hon. Arundika Fernando   No 

O 053. Hon. Wimalaweera Dissanayake  No 
O 054. Hon. Jayantha Samaraweera   No 

O 055. Hon. Udaya Shantha Gunasekara  No 

O 056. Hon. Dilum Amunugama   No 

O 058. Hon. T. Ranjith De Soysa   No 
O 059. Hon. Ramesh Pathirana   No 

O 060. Hon. Vijitha Berugoda   No 

O 061. Hon. Velu Kumar    Yes 

O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne  Yes 
O 063. Hon. Chandima Gamage   Yes 

O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes 

O 065. Hon.  Mylvaganam Thilakarajah  Yes 

O 066. Hon. Mayantha Dissanayake  Yes 
O 067. Hon. Mohamed Navavi   Yes 

O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera   Yes 

O 069.Hon.  Roshan Ranasinghe   No 

O 070. Hon. Lohan Ratwatte   No 
O 071. Hon. Namal Rajapaksa   No 

O 072. Hon. Janaka Wakkumbura   No 

O 074. Hon. Sriyani Wijewickrama   No 

O 076. Hon. Shehan Semasinghe   No 
O 077. Hon. Kanaka Herath   No 

O 079. Hon. Udaya Prabath Gammanpila  No 

O 080. Hon. D.V. Chanaka   No 

O 081. Hon. Hirunika Premachandra  Yes 
O 082. Hon. Bandulal Bandarigoda   Yes 

O 083. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammad Mansoor

      Yes 

O 084. Hon. S.M. Marikkar   Yes 
O 085. Hon. Imran Maharoof   Yes 

O 086. Hon. Ashu Marasinghe   Yes 

O 087. Hon. Ishak Rahuman   Yes 

O 088. Hon. Mujibur Rahuman   Yes 
O 089. Hon. A. Sisira  Jayakody   No 

O 090. Hon. Malith Jayathilake   Yes 

O 091. Hon. Piyal Nishantha de Silva  No 

O 092. Hon. Shantha Nishantha Perera  No 
O 093. Hon. S. Premarathne   No 

O 095. Hon. Cader Kader Masthan   Yes 

O 097. Hon. Prasanna Ranaweera   No 

O 098. Hon. Angajan Ramanathan   Yes 
O 099. Hon. Kanchana Wijesekara   No 

O 100. Hon. Indika Anurudda Herath  No 

O 101. Hon. Harshana Rajakaruna   Yes 

O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne  Yes 
O 103. Hon. Thusitha Wijemanna   Yes 

O 104. Hon. Rohini Kumari Wijeratne  Yes 

O 105. Hon. Chaminda Wijesiri   Yes 
O 106. Hon. Hesha Withanage   Yes 

O 107. Hon. Sandith Samarasinghe   Yes 

O 108. Hon. M.H.M. Salman   Yes 

O 109. Hon. Chathura Senarathne   Yes 
O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi  Yes 

 
 Electronic Voting Results 
 YES  157 

 NO  37 

 ABSTAIN  00 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order Please!  විදු ජ ලංඡගේද ලංවිභසීභ ලංඅු  ලංඳසත ලංඡගේදඹ ලංදුගේ ලං
ායහ ලං 157 ලංයි; ලංනළඟීසිඑ ලංඳසත ලං ඡගේදඹ ලං දුගේ ලංායහ ලං 02යි. ලං ඒ ලං
අු , ලං ඳසත ලං මුළු ලං  ලං ඡගේද ලං - ලං 159යි. ලං විදු ජ ලං ඡගේද ලං විභසීභ ලං අු  ලං

විරුේධ ලංඡගේදඹ ලංදුගේ ලංායහ ලං37යි. ලං 
 
 

ඳනත් මකටුම්ඳත ඊ  අනුකල වංමෝධිතළකළරමයන්  තුන්ලන 
ලර කියලළ වම්මත කරන දී.  

அன்தடி, ெட்டதோனம் றதத்ப்தட்டரத தோன்நரம்தொமநரக 

றப்தறடப்தட்டு றமநமற்நப்தட்டது. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංභගේත්රීත්රීරුිෂ, ලං2017 ලංළේතළ පඵග ලංභ ලං21න ලංදහ ලං  ලංෙන ප ලං
හවඑ ලං දින ලං  ලං පග ලං බහ ලං 9.30එ ලංආණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං භණ්ඩරහේ ලං

රැසවීභසත ලං ඳළළ ජහන ලං ඵළවිගේ ලං ෙඹඑ ලං ඳළකමණ ලං බබහගි ලං න ලං හර ලං ලං
රු ලංභගේත්රීතුභගේරහහගේ ලංරුණහහගේ ලං ලංඉල්රහ ලංසිටිනහ. ලං 

 
කේතෆබීම 

எத்றமப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ඳළර්ලිමම්න්තුල අ. භළ. 8.54   2016 මළර්තු 08ලන දින වභළ 

වම්මතිය අනුල 2017 වෆප්තෆම්බර් 21 ලන බ්රශවහඳතින්දළ                       
ප. භළ. 10.30 ලන මතක් කේ ගිම ය. 

 

தரரளுன்நம் தற.த. 8.54 க்கு, அணது 2016 ரர்ச் 08ஆந் றகற 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2017 தெப்தம்தர் 21, றரக்கறம                   

தொ.த. 10.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

 

Parliament adjourned accordingly at 8.54 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 21st September, 2017 pursuant to the Resolution of 

Parliament of 08th March, 2016.   
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

 

නිල ව�ර්ත�ව 
அத�க�ர அற�க்�க 
OFFICIAL REPORT 

 





 

ණ�ශික අධීක්ෂණ ක�රක සභ� ව�ර්ත� 
 
ප්රය�නවල  ව�ිකක ිළිතතුු 
 
�ප�ද්ගලිකව ද�නුම් දී�ම්ද ඇසූ ප්රය�නය : 
 ය�පනය දිස�ත්රික්කයේ�ය් ෝ�න�ද්ද�� දප�ද් න ේුතුතු 

පුළුල් කිරීෝ 
 
ජනර�ල් ජගත් ජයසූරිය මහසත�  එ�රහි යුද අපර�ධ 
�ච�දන�ව සම්බ්දධ�ය්ද ෆීල්ඩ් ම�ර්ෂල් සරත් 
���්ද�ස�ක� මහසත� විසි්ද කරන ලද ප්රක�යය ිළිතබඳ 
රජ�ය් ස���වරය : 

 ද්�ද්  ේුතුතු  අෝ�ත�තුෝ��ග් ්රේ� ය 

අ්දතර්ගත ප්රධ�න කුු 

ப�ரத�ன உள்ளடக்கம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Expansion of Psychological Counseling in Jaffna 
District  

 
GOVERNMENT STAND ON STATEMENT MADE 

BY FIELD MARSHAL SARATH FONSEKA 
REGARDING WAR CRIMES PROSECUTION 
AGAINST GENERAL JAGATH JAYASURIYA:        

 Statement by Minister of Foreign Affairs  
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

து�றச�ர் �மற்ப�ர்�வக்குழு அற�க்�ககள் 
 
வ�ன�க்களுக்கு வ�ய்மூல வ��டகள் 
 
தன� அற�வ�த்தல்மூல வ�ன�: 
 ய�ழ். ம�வட்டத்த�ல் உளவ�யல் ��த�ய�ன ஆற்றுப் 

படுத்தல் பண�க�ள வ���வுபடுத்துதல் 
 
�ஜனரல் ஜகத் ஜயசூ��யவுக்�கத�ர�ன �ப�ர்க்குற்றச் 

ச�ட்டு பற்ற�ய பீல்ட் ம�ர்ஷல் சரத் �ப�ன்�சக�வ�னது 
கூற்ற�ன்ம�த�ன அரச�ங்கத்த�ன் ந��லப்ப�டு: 

     �வள�ந�ட்டலுவல்கள் அ�மச்ச��னது கூற்று 

සහසල් සඳහස� සහසිනක මිලක් : 
 ේර්ෝ�න්ත හ� ව�ණිජ ේුතුතු අෝ�ත�තුෝ��ග් 

්රේ� ය 
 
ශ්රී ල�ක� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් �කම්ම්පත : 
 �දවනවර සහ තුන්වන වර කියව� 

ස�� �ධිත�ේ�ර�යන් සම්ෝත ේරන ලදී 
 
කල් ත�බී�ම් �ය�ජන�ව: 
 �ර�හින්ග�� ජනත�ව�ග්  ග�ු ව ද්සමටෝු යනයන්ෝ�ර 

රජයු බල කිරීෝ 

அ��ச�க்க�ன கட்டுப்ப�ட்டு வ��ல : 
 �கத்�த�ழ�ல் மற்றும் வ�ண�ப அலுவல்கள் 

அ�மச்ச��னது கூற்று 
 
இலங்�க ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த�ச் சட்டமூலம் : 
 இரண்ட�ம், மூன்ற�ம் மு�றகள் மத�ப்ப�டப்பட்டு, 

த�ருத்தப்பட்டவ�று ந��ற�வற்றப்பட்டது 
 
ஒத்த��வப்புப் ப��ரர�ண : 
 �ர�ஹ�ங்க�ய� மக்கள�ன் ப�ரச்ச��னத் த�ர்வுக்கு 

ம�யன்ம�ர் அர�ச வலியுறுத்தல் 

CONTROLLED PRICE FOR RICE:  
 

Statement by Minister of Industry and Commerce  
 
SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL: 

 

Read a Second and the Third Time, and passed as 
amended  

 
ADJOURNMENT MOTION 
    

Urge Government of Myanmar to Find Solutions to 
Problems of Rohingya People  





 

ප�ර්ලි�ම්්දතුව 
ப�ர�ளுமன்றம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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පූ. භ�. 10.30  ප�ර්ලි�ම්්දතුව රැස� විය.   

ක��න�යකතුම� [ගු කු ජයසූරිය මහසත�] මූල�සන�රූඪ 
විය. 

ப�ர�ளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மண�க்குக் கூடியது.  
சப�ந�யகர்  அவர்கள்  [ம�ண்பும�கு கரு ஜயசூ��ய] த�ல�ம 

வக�த்த�ர்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m., 

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

 
නි��දන 

அற�வ�ப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ප�ර්ලි�ම්්දතු ක යුතු ිළිතබඳ ක�රක සභ� රැස�වීම 

සහස �ත්රීම් ක�රක සභ� රැස�වීම 
ப�ர�ளுமன்ற அலுவல்கள் பற்ற�ய குழு மற்றும் 

�த��வுக் குழுக் கூட்டங்கள் 
MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ස�ප්ත�ම්බර් ෝස 21වන බ්රහස�පිනන්ද� නනම්, අද දින 

ෝධ��හ�න 120ටටු ප�ර්මේ�ම්න්තු ේුතුතු ළිබඳබක ේ�රේ සභ��ව් 
රැස�වීෝක්කය සහ ඉන් අනතුරුව �ත්රීම් ේ�රේ සභ��ව් රැස�වීෝක්කය 
ෝ��ග් නිල ේ�ෝර�ය්දී ප�ව�ත්වීෝු නියයනත බ�ද්න් ඊු ප�යනණ 
සහභ�ගි වන �ලස ගරු සභිේ ෝන්ත්රීවරුන් යලය ව �දන�ුෝ 
�ෝයින් ද�නුම් දීෝු ේ�ෝ�ත්�තයන0 

 
ලිිළ �ල්ඛන�දිය ිළිතග�්දවීම 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட பத்த�ரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත� (ඉඩම් සහස ප�ර්ලි�ම්්දතු 
ප්රිනස�ස�කරණ  අම�ත� හස� ණණ්ු  පක්ෂ�ය් ප්රධ�න 
ස�විධ�යකතුම�)  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க - க�ண� மற்றும் 
ப�ர�ளுமன்ற மறுச�ர�மப்பு அ�மச்சரும் அரச�ங்கக் கட்ச�ய�ன்  
முதற்�க�ல�ச�னும்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ද්�ද්  රැකිය� අෝ�ත�තුයනය සහ 

අධිේරණ අෝ�ත�තුයනය �වනු�වන් ෝෝ පහත සකහන් ව�ර්ත� 
ඉදිරිපත් ේරයන0 

• 2016 වර්ෂය සකහ� නීිනපින �දප�ර්ත�ම්න්තු�ව් ේ�ර්ය 
ස�ධන ව�ර්ත�ව; 

• 2016 වර්ෂය සකහ� නීින �ේටුම්පත් සම්ප�දේ 
�දප�ර්ත�ම්න්තු�ව් ේ�ර්ය ස�ධන ව�ර්ත�ව; සහ 

• 2016 වර්ෂය සකහ� ආණ්ඩු�ව් රස පරීක්කයෂේ 
�දප�ර්ත�ම්න්තු�ව් ේ�ර්ය ස�ධන  ව�ර්ත�ව0  

නෝ ව�ර්ත� �නිනේ ේුතුතු (දූෂණ ද්�ර�ධී) හ�  ෝ�ධ� 
ළිබඳබක ආ�ශිේ අධීක්කයෂණ ේ�රේ සභ�ව �වත �ය�මු ේළ තුතුය�යි 
ෝෝ �ය�ජන� ේරයන0    

 
ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ණ�ශික අධීක්ෂණ ක�රක සභ� ව�ර්ත� 

 து�றச�ர் �மற்ப�ர்�வக் குழு அற�க்�ககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු ��. එම්. ණන්දද කුම�රසිරි මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ஜ.எம். ஆனந்த கும�ரச�ற�) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ආර්ථිේ ස�වර්ධන ළිබඳබක ආ�ශිේ 

අධීක්කයෂණ ේ�රේ සභ�ව �වත �ය�මු ේරන ලද, 

(i) 1969 අ�ේ 1 දරන ආනයන හ� අපනයන (ප�ලන) පන�ත් 
2ට වගන්ිනය යු�ත් නි�ය�ග; 

(ii) 1972 අ�ේ 11 දරන ර�ජ� ේ�ිකේ�ර්යනේ නීිනගත ස�ස�ථමි� 
පන�ත් 2 වගන්ිනය යු�ත් නියෝය; 

(iii) 2016 වර්ෂය සකහ� ද්� �ෂ ේ�ර්යභ�ර අෝ�ත��� �ය් 
ේ�ර්ය ස�ධන ව�ර්ත�ව; 

(iv) 2010 සහ 2ට11 වර්ෂ සකහ� ෝහ�ප�ළ භ�රේ�ර අරමුද�ල් 
ව�ර්ිකේ ව�ර්ත�ව හ� ගිණුම්;  

(v) 2014 වර්ෂය සකහ� ර�ජ� දේස� හ� ආ�ය�ජන බ��කු�ව් 
ව�ර්ිකේ ව�ර්ත�ව; සහ 

(vi) 2014 වර්ෂය සකහ� ශ්රී ල�ේ� ඉිනරිකිරී�ම් බ��කු�ව් 
ව�ර්ිකේ ව�ර්ත�ව 

සම්බන්ධ�යන් වූ නකී ේ�රේ සභ��ව් ව�ර්ත�ව ෝෝ ඉදිරිපත් 
ේරයන0  

 
සභ��ම්සය මත ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 
சப�பீடத்த�ல் இருக்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
�පත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ඇතුල්�ේ�ට්�ට්, �ේ�ට්�ට් ප�ර, අ�ේ 

976 දරන ස�ථමි�න�යහි පදි�චි නම්0අයි0 අ� �ේ ජයරත්න 
ෝහත��ගන් ල�බුණු �පත්සෝක්කය ෝෝ ළිබඳගන්වයන0 

399 400 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ගු නිහස�ල් ගලප්පත්ින  මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�ஹ�ல் கலப்பத்த�) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, අරණ�යේ, �ම්නෝ, ප�නන්�ග්�ග�ඩ 

යන ස�ථමි�න�යහි පදි�චි ආර්0නම්0 වීර�ස�ේර ෝහත��ගන් ල�බුණු 
�පත්සෝක්කය ෝෝ ළිබඳගන්වයන0 
 

ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නඩ්වඩ් ගුණ�ස�ේර ෝහත� - [සභ� ගර්භය තුළ න�ත0] 
 

ගු බුද්ධික පිනරණ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு புத்த�க பத�ரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ව�මේගෝ, �ේ�ක්කයෝ�දූව, �හට්ටි�ග්වත්ත 

යන ස�ථමි�න�යහි පදි�චි ද්පුලරත්න �හට්ටි�ග් ෝහත��ගන් ල�බුණු 
�පත්සෝක්කය ෝෝ ළිබඳගන්වයන0 

 
ගු මුහසම්මදු ඉබ්ර�හිම් මුහසම්මදු ම්දසූර් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு முஹம்மது இப்ர�ஹ�ம் முஹம்மது மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, I present a petition from Mr. S.M.M.S. Umar 

Moulana of Zonal Education Office, Kalmunai. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද �පත්සම්  මහසජන �පත්සම් ිළිතබඳ ක�රක 
සභ�ව  ප�වරිය යුතු යයි නි�ය�ග කරන  ලදී. 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட மனுக்க�ளப் �ப�துமனுக் குழுவுக்குச் ச�ட்டக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

ප්රය�නවල  ව�ිකක ිළිතතුු 
வ�ன�க்களுக்கு வ�ய்மூல வ��டகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ත්රිවිධ හසමුද��� අය�ව��ර�හසක අ�යය: විස�තර 
முப்ப�டகள�ன் குத��ரப்ப�டப் ப���வு: வ�பரம் 
MOUNTED HORSE UNIT OF ARMED FORCES: DETAILS 

  1087/’16 
1. ගු බුද්ධික පිනරණ මහසත� 

(ம�ண்பும�கு புத்த�க பத�ரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)     
අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු 

අෝ�ත් යතුෝ��ගන් ඇසූ ්ර �නය - (2):  
(අ) (i) තුද, ගුවන් සහ න�ද්ේ යන ත්රිද්ධ හමුද��ව් 

අ �ව��ර�හේ අ� ය තුළ යලටින අ �වයන් 
ස�ඛ��ව; 

              (ii) නෝ අ �වයන් නඩත්තු කිරීෝ සකහ� ව�ය ේරන 
මුදල;   

            (iii)  දක්කයත අ �වයන්�ගන් ගනු ලබන ්ර�ය�ජන; 

 නක්කය නක්කය හමුද�ව අනුව �වන් �වන් ව �යන් �ේ�පෝණද 
යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�ව  ුදන්වන්�න්ද? 

(ආ) (i) දක්කයත හමුද�වන්�ග් අ �ව��ර�හේ අ� යු තවත් 
අ �වයන් �ගන්වීෝ  ුේුතුතු ේරන්�න්ද; 

 (ii) න�ස� නම්, ඒ සකහ� ව�ය කිරීෝ  ුඅ�ප්ක්කයිකත මුදල 
නක්කය නක්කය හමුද�ව අනුව �වන් �වන් ව �යන් 
ේව�ර්ද; 

 යන්නත් නතුෝ� �ෝෝ සභ�ව  ුදන්වන්�න්ද? 

(ඇ) �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද? 

ப�ரதம அ�மச்சரும் �தச�ய �க�ள்�ககள் மற்றும் 
�ப�ருள�த�ர அலுவல்கள் அ�மச்சரும�னவ�ரக் �கட்ட 
வ�ன�: 

(அ) (i) த�ரப்ப�ட, வ�ம�னப்ப�ட மற்றும் கடற்ப�ட 
ஆக�ய முப்ப�டகள�ன் குத��ரப்ப�ட 
ப���வ�னுள் இருக்க�ன்ற குத��ரகள�ன் 
எண்ண�க்�க, ஒவ்�வ�ரு ப�டய�ன்படி 
தன�த்தன�ய�க எவ்வள�வன்ப�தயும்; 

 (ii) �மற்படி குத��ரக�ளப் பர�ம��க்க 
�சலவ�டப்படும் பணத்�த��க ஒவ்�வ�ரு 
ப�டய�ன்படி  தன�த்தன�ய�க ய��தன்ப�தயும்; 

 (iii) �மற்படி குத��ரகள�டம�ருந்து �பறப்படும் 
பயன்கள் ஒவ்�வ�ரு ப�டய�ன்படி 
தன�த்தன�ய�க ய��தன்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) (i) �மற்படி ப�டகள�ன் குத��ரப்ப�டப் ப���வுக்கு 
�மலும் குத��ரக�ள இறக்குமத� �சய்ய 
நடவடிக்�க எடுக்கப்படுக�ன்றத� என்ப�தயும்; 

 (ii) ஆ�மன�ல், அதற்க�கச் �சலவ�டுவதற்கு 
உத்�தச�க்கப்பட்டுள்ள பணத்�த��க ஒவ்�வ�ரு 
ப�டய�ன்படி தன�த்தன�ய�க எவ்வள�வன் 
ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ) இன்�றல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of horses available  in the   

mounted horse units of the three armed 
forces of Army, Air Force and Navy; 

 (ii) the expenditure borne on the upkeep of the 
aforesaid horses; and 

 (iii) the benefits accrued from the above horses; 
 separately as per each force? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether arrangements will be made to 
obtain more horses to the  mounted horse 
units of the above forces from foreign 
countries; and 

 (ii)  if so, the projected expenditure of the 
above purpose separately  as per each  
force? 

(c) If not, why? 
 
ගු ුව්ද විජයවර්ධන මහසත� (ණරක්ෂක ර�ජ� 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு ருவன் வ�ஜயவர்தன - ப�துக�ப்பு இர�ஜ�ங்க 
அ�மச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ ්රිනපත්ින 

හ� ආර්ථිේ ේුතුතු අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝෝ නෝ ්ර �නයු 
ළිබඳතුරු ලබ� �දනව�0  

401 402 



2017 ස�ප්ත�ම්බර් 21  

(අ) (i) තුද්ධ හමුද�ව - අ �වයන් 27යි0 

  ගුවන් හමුද�ව - අ �ව��ර�හේ අ� යක්කය  �න�ෝ�ත0 
දියතල�ව �ග�ඩබිම් සුන් පුහුණු ප�ස�ල් නක්කය 
අ �ව�යක්කය පෝණක්කය යලටී0  

  න�ද්ේ හමුද�ව - න�ත0 

 (ii) වසරේ  ුව�ය ේරන මුදල් දළ ව �යන්; 

  තුද්ධ හමුද�ව - රු0 13,473,472යි0 

  ගුවන් හමුද�ව - රු0 228,000යි0 

 (iii) තුද්ධ හමුද�ව - තුද්ධ හමුද� ද්ද�� ඨයෙ�යහි සරඹ 
�පළප�බඳ හ� අ�නකුත් ද්� �ිකත සරඹ �පළප�බඳ 
සකහ�ත්, ආධුනිේ නිලධ�රින්�ග් පුහුණුවීම් 
ේුතුතු සකහ�ත් �ය�ද� ගනී 

  ගුවන් හමුද�ව - ආධුනිේ නිලධ�රින්�ග් 
�ප�රුෂත්ව වර්ධනය කිරී�ම් පුහුණුවීම් ේුතුතු 
සකහ� �ය�ද� ගනී0  

(ආ) (i) ඉදිරි�ය්දී අව �ත�වක්කය ෝතු ුවව�හ�ත් පෝණක්කය ශ්රී 
ල�ේ� තුද්ධ හමුද� ඨයෙය සකහ� අ �වයින් 
�ගන්වීෝ  ුේුතුතු �ේ�රනු ඇත0   

 (ii) �ම් වන ද්  ුඅව �ත�වක්කය ෝතු වී �න�ෝ�ින බ�ද්න් 
අද�ළ �න��ව්0 

(ඇ) අද�ළ �න��ව්0  

 
ගු බුද්ධික පිනරණ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு புத்த�க பத�ரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ පළමුව�නි අතුරු ්ර �නය 

අහන්නම්0  2ට150ට10ට8ව�නි දින ප�ව�ින ෝ�ිනවරණ�යන්, පසුගිය 
රජ�ය්  ේ�ලය නිෝ �වද්දී තුද හමුද�වු අ �වයන් �ගන්වීෝු 
මූමේේ ේුතුතු සූද�නම් ේරල� ිනබුණ�0 ඔබතුෝ� කියනව� ඒ 
දත්ස�හය ක්රිය�ත්ෝේ �වන්�න් න�හ� කියල�0 ද�නු යලටින 
අ �වයන් ්රෝ�ණය ශ්රී ල�ේ� තුද හමුද�වු ්රෝ�ණවත්, නෝ නිස� 
ඉදිරි වේව�නුව තුළ අ �වයන් �ගන්වන්�න් න�හ� කියල� 
ඔබතුෝ�ු ප�හ�දිමේ, නිරුවල් සහිනේයක්කය �දන්න පුළුවන්ද?  

 
ගු ුව්ද විජයවර්ධන මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ருவன் வ�ஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ද�නු අව �ත�වක්කය න�ින නිස� �ම් දවස�වල අ �වයන් 

�ගන්වන්න කියලෝ ස�ල�ස�ෝක්කය න�හ�0 අව �ත�වක්කය ෝතු ුව�ණ�ත් 
ඉදිරි�ය්දී �ගන්වන්නු බල��ප��ර�ත්තු �වනව�0 නමුත් ද�නු 
අ �වයන් �ගන්වන්නු කියලෝ ස�ල�ස�ෝක්කය න�හ�0 

 
ගු බුද්ධික පිනරණ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு புத்த�க பத�ரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෝ�ග් �දව�නි අතුරු ්ර �නය �ෝයයි0 ශ්රී ල�ේ� තුද හමුද�ව 

සතුව 27�ද�නකු�ගන් තුත් අ �ව ඇණියක්කය යලටියදී, ගුවන් 
හමුද�වු නේ අ �ව�යක්කය පෝණයි ඉන්�න්0 න�ද්ේ හමුද�වු 
අ �වයන් න�හ�0 හ�බ�යි, ඔබතුෝ��ග් ළිබඳතු�ර් සකහන් ේරනව�, 
නිලධ�රින්�ග් �ප�රුෂ වර්ධනය ඇතුළු ක්රිය�ේ�රේම් සකහ� 
අ �වයන් ුවවෝන�යි කියල�0 තුද හමුද�වු අ �වයන් 27�ද�නක්කය 
අව � �වද්දී, ගුවන් හමුද�වු නේ අ �ව�යක්කය යලටින අතර, න�ද්ේ 
හමුද�වු නක්කය අ �ව�යක්කයවත් න�ත්�ත් ගුවන් සහ න�ද්ේ හමුද�වල 
පුහුණු�ව්දී �ප�රුෂය වර්ධනය කිරීෝු අ �වයන් භ�ද්ත ේරන්�න් 
න�ද්ද, න�හෝ න�ත්නම් ුවවෝන� න�ද්ද?  

ගු ුව්ද විජයවර්ධන මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ருவன் வ�ஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගුවන් හමුද��ව්  �ප�රුෂත්වය �ග�ඩන�ඟීෝ සකහ� පෝණක්කය 

නක්කය අ �ව�යකු අව � �වල� ින�බනව�0 තුද හමුද��ව් සෝහර 
අ� වලු පෝණ අ �වයන් අව � �වල� ිනබනව�0 ඒේ �දේක්කය0 ඒ 
නිස� තෝයි නහි �වනසක්කය ින�බන්�න්0 න�ද්ේ හමුද�වු නම් ඒ 
අව �ත�ව න�හ�0 

 

ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
්ර �න අ�ේ 2, ගරු ආර්0නම්0 පද්ෝ දදය �න්ත ගුණ�ස�ේර 

ෝහත�0 
 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ� නෝ ්ර �නය අහනව�0 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�ෝ�ේක්කයද point of Order නේ? 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, අළි මීු ේමේන් ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි� 

සභ�ව රැස�ුවණ�0 ජ�ිනේ නිදහස� �පරමුණ නෝ අවස�ථමි�වු සහභ�ගි 
�වන්�න් න�හ� කියල� ඊු �පර ඔබතුෝ�ු මේඛිතව ද�නුම් දී 
ිනබුණත්, ඒ අවස�ථමි��ව් ඔුවන් �ම් ගරු සභ��ව් හිටිය�0 ඒ 
සම්බන්ධව ඔබතුෝ�,- 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
න�හ�, අළි හිටි�ය් න�හ�0 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හිටිය�0 ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ඔබතුෝ� පරීක්කයෂ� ේර බලන්න0 

ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි� සභ��ව් නි�ය�ජන�යන් ඉල්ල� අස�ුවණු 
ජ�ිනේ නිදහස� �පරමු�ණ් පද්ෝ දදය �න්ත ගුණ�ස�ේර 
ෝහත්ෝය� ඒ  �වල��ව් �ම් ගරු සභ��ව් යලටිය�0 

 

ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෝෝ ඒ ග�න බලන්නම්0 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුෝ�ු CCTV දර් න බලන්න පුළුවන්0 ඔබතුෝ� ඒව� 

බලල� �ම්ේු �ෝ�ේක්කයද ේරන්�න් කියල� බලන්න0 �ෝ�ේද, 
ආණ්ඩුක්රෝ  ව�වස�ථමි�  සභ��වන් මේඛිතව ඉල්ල� අස�ුවණු 
�ේ�නක්කය,- 

 

ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�කයි, ෝෝ ඒ ග�න �ස�ය� බලන්නම්0 Ask the question. 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ ්ර �නය ඇහුව�0 

 
 ව�රිම�ර්ග සහස �ග�විබිම්: පුත්තලම දිස�ත්රික්කය 

ந�ர்ப்ப�சன மு�ற�மகள் மற்றும் பய���ட்ட ந�லங்கள்: 
புத்தளம் ம�வட்டம் 

 IRRIGATION SYSTEMS AND CULTIVATED LANDS: 
PUTTALAM DISTRICT 

   1205/’16 
2. ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 

(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ව�රිෝ�ර්ග හ� ජලසම්පත් ේළෝන�ේරණ අෝ�ත�තුෝ��ගන් 

ඇසූ ්ර �නය - (1): 

(අ) පුත්තලෝ දිස�ත්රික්කයේය තුළ 1983 වර්ෂය වනද්  ුිනබූ, 
 (i) ව�රිෝ�ර්ග ස�ඛ��ව; 
 (ii) කුඩ� ව�ව්, අමුණු සහ ඇළ ෝ�ර්ග ස�ඛ��ව; 
 (iii) අස�වද්දන ලද �ග�ද්බිම් ්රෝ�ණය; 

      �ේ�පෝණද යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�ව  ුදන්වන්�නහිද? 
(ආ) (i) 1983 යල  ු 2009 වර්ෂ�ය්දී තුදෝය තත්ත්වය 

නිෝවන �තක්කය ව�රිෝ�ර්ග, ව�ව්, අමුණු සහ ඇළ 
ෝ�ර්ග ්රිනස�ස�ේරණය සකහ� �වන් ේරන ලද 
මුදල; 

 (ii) තුදෝය තත්ත්වය නිෝ වී�ෝන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්කයව�, සෝස�ත ව�රිෝ�ර්ග, ව�ව්, අමුණු සහ ඇළ 
ෝ�ර්ග ්රිනස�ස�ේරණය  ුරජය ද්යලන් �වන් ේරන 
ලද මුදල; 

 නක්කය නක්කය වර්ෂය අනුව �ේ�පෝණද යන්නත් නතුෝ� �ෝෝ 
සභ�ව  ුදන්වන්�නහිද? 

(ඇ) �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද? 
 
ந�ர்ப்ப�சன மற்றும் ந�ரக வளமூல முக��மத்துவ 

அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ) 1983ஆம் ஆண்டளவ�ல் புத்தளம் ம�வட்டத்த�னுள் 
க�ணப்பட்ட, 

 (i) ந�ர்ப்ப�சனங்கள�ன் எண்ண�க்�க; 
 (ii) ச�றுகுளங்கள், அ�ணக்கட்டுகள், க�ல்வ�ய் 

கள�ன் எண்ண�க்�க; 
 (iii) அவற்ற�ன் மூலம் பய�ர்�சய்�க �மற்�க�ள்ளப் 

பட்ட வ�வச�ய ந�லங்கள�ன் அளவு; 
 எவ்வள�வன்ப�த அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 
(ஆ) (i) 1983 முதல் 2009ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிவ�டயும் வ�ர ந�ர்ப்ப�சனங்கள், குளங்கள், 
அ�ணக்கட்டுகள், க�ல்வ�ய்க�ளப்  புனர�மப் 
பதற்க�க ஒதுக்கப்பட்ட பணத்�த��க ஆண்டு 
வ���ய�க எவ்வள�வன்ப�தயும்; 

 (ii) யுத்த ந�லவரம் முடிவ�டந்த ப�ன்னர் 2015ஆம் 
ஆண்டுவ�ர ஒட்டு�ம�த்த ந�ர்ப்ப�சனங்கள், 
குளங்கள், அ�ணக்கட்டுகள், க�ல்வ�ய்கள�ன் 
புனர�மப்புக்க�க அரச�ங்கத்த�ன�ல் ஒதுக்கப் 
பட்ட பணத்�த��க ஆண்டு வ���ய�க 
எவ்வள�வன்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு �மலும் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ) இன்�றல், ஏன்? 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 
Management: 

(a) Will he inform this House in relation to the 
Puttalam District by the year 1983 - 

 (i) the number of irrigation systems that had 
existed; 

 (ii) the number of small-scale tanks, anicuts and 
canals that had existed; and 

 (iii) the extent of lands that had been brought 
under cultivation? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) separately on per year basis from year 1983 

until the war situation had ended in 2009 
the amount of money that had been 
allocated for restoration of irrigation 
schemes, tanks, anicuts and canals; and  

 (ii) separately on per year basis from the time 
the war situation ended until year 2015 the 
total amount of money the government had 
allocated for the restoration of irrigation 
systems, tanks, anicuts and canals? 

(c) If not, why?      

 
ගු  ග�මිණී විජිත් විජයමුණි �ස�යිස� මහසත� (ව�රිම�ර්ග 
හස� ජලසම්පත් කළමන�කරණ අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� வ�ஜ�த் வ�ஜயமுன� �ச�ய்ச� - ந�ர்ப்ப�சன 
மற்றும் ந�ரக வளமூல முக��மத்துவ அ�மச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ� නෝ ්ර �නයු  ළිබඳතුර �දනව�0 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වන ද්  ුව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුව 
යු�ත් ව�රිෝ�ර්ග 11ක්කය ප�ලනය වූ අතර, �ම් වන 
ද්  ුව�රිෝ�ර්ග 14ක්කය ප�ලනය �ව්0 

 (ii) කුඩ� ව�රිෝ�ර්ග, ව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුව 
යු�ත් ප�ලනය �න�වන අතර, පළ�ත් ව�රිෝ�ර්ග 
�දප�ර්ත�ම්න්තුව යු�ත් නඩත්තු ේුතුතු 
යලදුේරනු ලබයි0 

 (iii) 1983 වර්ෂය වන ද්  ුව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුව 
යු�ත් වග� ේළ අක්කයේර ්රෝ�ණය 3,515කි0 �ම් 
වන ද්  ුඅක්කයේර 6,588ේ වග� ේුතුතු යලදු�ේ�ර්0 

(ආ) (i) 1983 වර්ෂ�ය් යල  ු �ත�රතුරු �ස�ය�ග�නීෝු 
�න�හ�ේ0 2ටට6 යල  ු2ටට9 දක්කයව� �වන්ේළ මුදල 
රුළියල් 78,077,396.92 (රුළියල් යනමේයන 7801) කි0 
වර්ෂයන්  ුඅද�ළව �වන්ේළ මුදල පහත පරිදි �ව්0 

අපු 1983 වර්ෂ�ය් �ත�රතුරු �ස�ය�ග�නීෝු හ�කිය�වක්කය 
න�හ�0 
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වර්ෂය �ව්ද කළ මුදල (ු.) 

2006 17,808,497.18 

2007 43,584,727.58 

2008 9,865,871.18 

2009 6,818,300.98 

නේතුව 78,077,396.92 



2017 ස�ප්ත�ම්බර් 21  

 (ii) මුළු මුදල රුළියල් 389,863,457.83 (රුළියල් 
යනමේයන 38909) කි0 වර්ෂයන්ු අද�ළව �වන් ේළ 
මුදල් ්රෝ�ණය පහත පරිදි �ව්0   

 

 

 

 

 

 

 (ඇ) අද�ළ �න��ව්0  
 

ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ව�රිෝ�ර්ග හ� ජල සම්පත් 

ේළෝන�ේරණ අෝ�ත�තුෝ� අද �ම් �වල��ව් ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් -
�ම් ගරු සභ��ව්- යලටින නේ �බ��හ�ෝ �හ�කයි0 ඊ�ය් නතුෝ� �ම් 
ගරු සභ��ව් යලටි�ය් න�හ�0 පුත්තලෝ දිස�ත්රික්කයේය ග�න අහන �ම් 
ග�ු වව හ� සෝ�න ග�ු වවක්කය අම්ප�ර දිස�ත්රික්කයේය සම්බන්ධ�යන් 
ව�රිෝ�ර්ග හ� ජලසම්පත් ේළෝන�ේරණ අෝ�ත�තුෝ� වන 
ඔබතුෝ�ු ෝ� ඊ�ය් ඉදිරිපත් ේළ�0 �ෝ�නර�ගල දිස�ත්රික්කයේ�ය් 
ව�රිෝ�ර්ග ග�ු ව ළිබඳබකව ඔබතුෝ� පසු ගිය ද�ේ 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව්දීත්, ෝ�ධ�වලත් ේත�වක්කය ේර ිනබුණ�0 ඒ නිසයි 
ෝ� �ම් ්ර �නය අහන්�න්0 ඔබතුෝ�ු හ�කිය�වක්කය ින�බනව� නම් 
නයු දත්තරයක්කය �දන්න0 ෝ� අහන අතුරු ්ර �නය �ෝයයි0 ශ්රී 
ල�ේ��ව් ව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුව අන�දිෝත් ේ�ලයේ යලු 
පවිනන්නක්කය0 ඒ ව��ග්ෝ, ව�රිෝ�ර්ග ආඥයන�පනත සුද්ද��ග් ේ�ල�ය් 
හදපු ආඥයන�පනතක්කය0 ෝ� දන්න� තරයනන්, ෝ� �ස�ය� ගත් ේරුණු 
අනුව ව�රිෝ�ර්ග ආඥයන�පනත අනුව ව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුවු 
අයත් වන්�න් ව��ව් වතුර ළි�රන ෝට්ුෝයි0 ඒ කියන්�න්, 
reservation ෝට්ුෝයි0 ෝ� ව�රැදි නම් නිව�රැදි ේරන්න, ගරු 
අෝ�ත�තුෝනි0 ෝ�ග් අව�බ�ධය අනුව, ව�රිෝ�ර්ග 
�දප�ර්ත�ම්න්තු�ව් අද�ළ නිලධ�රින්�ගන් ගත් �ත�රතුරු අනුව, 
ඒ පනත යු�ත් ව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුවු පවිනන නීිනෝය 
බලය, නීිනෝය ර�මුව පවිනන්�න් ඉහත කී සීෝ��ව්යි0     

 
ගු  ග�මිණී විජිත් විජයමුණි �ස�යිස� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� வ�ஜ�த் வ�ஜயமுன� �ச�ய்ச�) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගිගුම් රළ ෝට්ුෝ0    
 
ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෝ�ග් ්ර �නය �ෝයයි, ගරු අෝ�ත�තුෝනි0 ඒ ව�රිෝ�ර්ග, ව�ව් 

අමුණුවලු ඉහත්ත��ව් ින�බන ජල මූල�ශ්ර �හ� ජල ෝ�ර්ග �හ� 
අරීය ජල වහන රු�වු අයත් ජල ෝ�ර්ග �හ� ව�රිෝ�ර්ග 
ආඥයන�පනත සහ පවිනන ස�� �ධන පනත් යු�ත් අ�ප් ව�රිෝ�ර්ග 
�දප�ර්ත�ම්න්තුවු අයත් වන්�න් න�හ�0 නක්කය�ේ�, ඒව� අයත් 
වන්�න් ෝධ�ෝ පරිසර අධිේ�රියුයි; වන ස�රක්කයෂණ 

�දප�ර්ත�ම්න්තුවුයි; න�හෝ න�ත්නම්, වනජීවී ස�රක්කයෂණ 
�දප�ර්ත�ම්න්තුවුයි0 ඒ ්ර�ද් වල පරිසර පද්ධිනවල යලදු වන 
ද්න� ේ�රි තත්ත්වයන් අනිව�ර්ය�යන් �හ�තුවක්කය වනව� අ�ප් 
ව�රි පද්ධිනය ද්න�  මුඛයු යන්න0 අන�දිෝත් ේ�ලයේ යලු 
ඔබතුෝ�ු ේමේන් යලටි �හ� ඔබතුෝ�ු �හ� ඔබතුෝ�ු පසුව නන 
�හ� ව�රිෝ�ර්ග අෝ�ත�වරුන්ුත්, ව�රිෝ�ර්ග 
�දප�ර්ත�ම්න්තුවුත් යලදු ුව�ණ්, යලදු �වල� ින�බන්�න් සුළු 
ව�රිෝ�ර්ග �හ� ව�ව් අමුණු පද්ධින තත් ේ�ලීනව ්රිනස�ස�ේරණය 
පෝණයි0 ව��ව් �ර�න් ෝඩ ළි�රනව�, ව�මේ ළි�රනව�0 දිගු ේ�ලයක්කය 
ිනස��ස� ේරන නේෝ �ද් නකී ්රිනස�ස�ේරණයයි0 �ම් 
සම්බන්ධ�යන් ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනයකුත් න�හ�0 පනත් ස�� �ධනය 
�වල�ත් න�හ�0   

ඒ ව�ව්වල ළි�රන ජල ධ�ර� ෝට්ුෝ අඩු�වයනන් යනව�0 ඒ 
නිස� නේ දිගුෝ යලද්ධ �වන්�න් �ම් ව�මේ ජ�ව�රම්ේරුවන්�ග් 
අතු, ෝඩ ජ�ව�රම්ේරුවන්�ග් අතු අ�ප් ව�රි පද්ධිනය හසු වී 
ිනබීෝයි0  

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුෝ��ග් ්ර �නය �ය�මු ේරන්න0 
 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ�ග් අතුරු ්ර �නය �ෝයයි0 ගරු 

ඇෝිනතුෝනි, ඒ ළිබඳබකව තමුන්න�න්�ස�ල� �ගන ින�බන ළියවර 
�ෝ�ේක්කයද? �ෝ�ණර�ගල දිස�ත්රික්කයේ�ය්ත් ද�න් �ෝෝ ්ර �නය ෝතු වී 
ින�බනව�0 ෝෝ ඒේයි ඒ ග�න අහන්�න්0 

 
ගු ග�මිණී විජිත් විජයමුණි �ස�යිස� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� வ�ஜ�த் வ�ஜயமுன� �ச�ய்ச�) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, අළි ්රිනපත්ිනෝය ව �යන් 

ය��පන්�න් �ග�ද්ජන �ස�ව� පනත ෝතයි0 මූමේේ �දය නයයි0 ඒ 
නිස� අළි ද�නු ව�රිෝ�ර්ග ආඥයන�පනත ස�� �ධනය ේරයනන් නව 
නීින රීින පද්ධින ඇින ේරල� ින�බනව�0  

ඊළඟු, අළි ෝහව�මේ, ේ�ලණි, වල�ව්, ේළු, ගි�, නිල්වල� සහ 
ෝ� ඔය, ද�දුරු ඔය, මී ඔය, කිරිඳි ඔය, ගල ඔය, හ�ඩ ඔය, 
කුඹුක්කයේන් ඔය ආදී ව �යන් පවත්න� ග�ග� �ද්ර�ණි සම්බන්ධව 
සම්පූර්ණ අධීක්කයෂණයක්කය ේරල� න�ස� ව�මේ ලබ� ග�නීෝ ව��ග්ෝ, 
�වනත් අනවසර ක්රිය�ේ�රේම් කිරීෝ ළිබඳබකවත් ද� අ අවධ�නය 
�ය�මු ේර ින�බනව�0 ඒ අනුව අළි �ම් වන�ේ�ු තීරණය ේරල� 
ින�බනව�, ඒ යලය ව ළින්තූර අර�ගන දත්ත සේස� ේරල�, ලබන 
අුවරුද්�ද් ජනව�රි �වන�ේ�ු ඒව� සම්පූර්ණ�යන්ෝ 
නවත්වන්න0 න�ස� නවත්වනව�ත් නක්කයේෝ අනව � ත�න්පතු - 
deposits -  ඉවත් ේර ඒව� අධීක්කයෂණය ේරන්නත් ින�බනව�0 ඒව� 
අධීක්කයෂණය ේරල� නක්කය�ේ� �ුන්ඩර් ේරනව�; න�හෝ න�ත්නම් 
සුළු පන්න�ය් ේර්ෝ�න්තය ේරන අයු ස�ධ�රණ ද්ධියු �බදී 
යන ක්රෝයේු ලබ� �දන්න පුළුවන්0 අපු ඒේ ේරන්න 
පුළුවන්ේෝක්කය න�හ�, අද�ළ අෝ�ත��� ය ෝගින් නෝ ේුතුතු 
ේර�ද්0  

ගරු ෝන්ත්රීතුෝ� අහපු ්ර �නය තුළ තව ්ර �නයක්කය ිනබුණ�0 
ේ�ලණි ග  �� ්රධ�න අතු ග�ග� වන වක්කය ඔය හ� සීත�වේ ඔය 
කියන ඔයවල් අපු අයිින �වනව�0 නමුත් ඊු නහ� ින�බන 
අ�නක්කය ඔයවල් ළිබඳබක අයිිනය ින�බන්�න් ්ර��ද්ය ය සභ�වලු 
සහ ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් ේ�ර්ය�ලවලු0 අළි ද�න් ඒව�ත් ග�සට් 
ේර�ගන යනව�0 අළි ඒ සම්බන්ධ�යන් ද්ධිෝත් ක්රිය�ෝ�ර්ග �ගන 

407 408 

වර්ෂය �වන් ේළ මුදල 
(රුළියල්) 

2010 11,522,256.00 

2011 64,669,703.19 

2012 35,066,685.91 

2013 68,773,614.41 

2014 98,759,652.80 

2015 111,071,545.52 

නේතුව 389,863,457.83 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ින�බනව�0  අනුබද්ධ යලය ව ර�ජ� ආයතනවලත් සහ�ය ලබ� �ගන 
නීිනෝය ව �යන් අළි පනත් �ේටුම්පත සේස� ේර නය ඉත� 
ඉක්කයෝනින් ප�ර්මේ�ම්න්තුවු ඉදිරිපත් ේරන්න අප බල��ප��ර�ත්තු 
�වනව�0 

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�කයි0 ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ��ග් �දව�නි අතුරු ්ර �නය 

අහන්න0 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ�ග් �දව�නි අතුරු ්ර �නය �ෝයයි0 

ගරු ඇෝිනතුෝනි, �ෝ�ණර�ගල දිස�ත්රික්කයේ�ය් ින�බන ර�ත්රී ව�ව 
තමුන්න�න්�ස��ග් අෝ�ත��� ය යු�ත් ද�නු ්රිනස�ස�ේරණය 
�වනව�0 ඔබතුෝ�ත් ඒ ග�න දන්නව�0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, ෝෝ ර�ත්රී 
ව�ව බලන්න ගිය�0 ඒ ව��ව් ෝ�ද ගිල්ෝ ින�බන ්ර�ද් �ය් අ අ 
පහක්කය-හයක්කය හ�රයනන් ිනබුණ�0 ෝෝ ව�රිෝ�ර්ග නිලධ�රින්�ගන් 
ඇහුව�, "�ෝ�හෝ ව�ව් හ�රන්න පුළුවන්ද?" කියල�0 ඒ �ග�ල්ලන් 
කිව්ව�, "ව��ව් �ව්ල්ලු අයත් ්ර�ද් �ය් ජල ේ�න්දුවක්කය 
ින�බනව�0 ඒ නිස� ව�ව හ�ර� ෝ�ටි අරගන්�න් ඒේ seal 
ේරන්න"ය කියල�0 ෝෝ දන්න� තරයනන් ඒ ද්ධියු ව�වක්කය හ�රන්න 
පුළුවන්ේෝක්කය න�හ�0 ඔබතුෝ�ත් නය ළිබඳගන්නව� කියල� ෝෝ 
ද් �ව�ස ේරනව�0 ව��ව් �ර�න් ෝඩ �හ� ව�මේ තට්ටුව ග�නී�ම්දී ඒ 
සම්බන්ධ පරිසර නිය�ෝයන් ින�බනව�0 ඊු අනුව හ�ර න�හෝ 
හ�රන්න පුළුවන්ේෝක්කය න�හ�0  

අ�නක්කය ප�ත්�තන් නෝ ්ර�ද් �ය් ජනත�ව�ගන් ද්�ව්නනයක්කය 
ආව�, ඒ ව��ව් හ�රන සෝහර ෝඩ ��ක්කයුර්වමේන් සහ �වනත් 
ව�හනවමේන් යම් යම් ත�න්වලු ්රව�හනය ේරනව� කියල�0 නව�නි 
ආේ�රයු ව�මේ �හ� �ර�න් ෝඩ ඉවත් කිරී�ම්දී  ව�රිෝ�ර්ග 
�දප�ර්ත�ම්න්තුව අනුගෝනය ේරන පරිසර නීින-රීින �ෝ�නව�ද? 
න�හෝ න�ත්නම්, ව�මේ �හ� �ර�න් ෝඩ ඉවත් ේරන්�න් �ුන්ඩර් 
කිරීෝකින්ද? �ෝ�හෝ ගි�ය�ත් ද් �ල ජ�ව�රම්ේරුවන් 
්රෝ�ණයේු අ�ප් ව�රි පද්ධිනය හසු �වනව�0  

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇෝිනතුෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුරක්කය �දන්න0 ගරු 

ෝන්ත්රීතුෝන්ල� ේරුණ�ේරල� ව� අ �වන්න0 Hon. Members, 
please be seated. 

 
ගු  ග�මිණී විජිත් විජයමුණි �ස�යිස� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� வ�ஜ�த் வ�ஜயமுன� �ச�ய்ச�) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, අපු ින�බන ්රධ�නෝ �ද් තෝයි 

ව�ස��සන් අපු ල��බන වතුර ටිේ මුහුදු නිේම්ෝ ගල� ය�ෝු 
�න�දී රු තුළ රකව� ගන්�න් �ේ��හ�ෝද කියන නේ0 න�හෝ නම්, 
අළි ව�ව්, �ප�කුණුවල ජලය රකව� ග�නී�ම් ධ�රිත�ව ව� අ 
ේරගන්න ඕන�0 ඒ ද්ධියු ධ�රිත�ව ව� අ ේර ග�නී�ම්දී සෝහර 
ව�ව්වල අළි �ව්මේ දස�සනව�0 සෝහර ව�ව්වල ළිුව�න දස�සනව�0 
සෝහර ව�ව් අපු හ�රන්න යලද්ධ �වනව�0 සෝහර ව�ව් ළිට්ුනි 
බවු පත් �වල�0 ෝෝ ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�ු ඉත� ප�හ�දිමේව කියනව�, 
යම්කියල ව�වේ හ�රන ව�මේ, පස�, ගල් �හ� �ෝ�න යම් ඛනිජ 
වස�තුවක්කය ඉවත් ේරනව� නම්, ඒ යලය ව ේුතුතු නීත�නුූලලව 
තෝයි ේරන්�න් කියල�0  

යම්කියල නීින ද්�ර�ධී ක්රිය�වක්කය �වල� ින�බනව� නම්, ඕන�ෝ 
�වල�වේ ද්ෝර් නය ේරල� ඒ සම්බන්ධ�යන් ේුතුතු ේරන්න 
කියල� යලය වෝ ර�ජ� ආයතනවලු ෝෝ ද්ව�තව ආර�ධන� 
ේරනව�0 ඒ ව��ග්ෝ ෝතේ තබ� ගත තුතු �ද් තෝයි, ව�වක්කය හ�රන 
�ේ�ු අළි ඒ ව�ව නිේම් හ�රන්�න් න�හ�0 ව�වක්කය හ�රන්�න් 
නිේම් �න��වයි, ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි0 ව��ව් ින�බන ළිරුණු 
පස�, ව�මේ, �ර�න් ෝඩ, ආක්රෝණිේ  �ේ සහ ජලජ ප�ළ�ටි �ම් 
යලයල්ල අළි ඉවත් ේළ තුතුයි, ව��ව් ධ�රිත�ව ව� අ ේරන්න0 ඒ 
නිස� ක්රෝ�නුූලලව ඉ�ින�න්රු ත�ක්කයෂණය අනුව තෝයි �ම්ේ 
ේරන්�න්0 සෝහර අවස�ථමි�වල අළි �ෝව�නි �ද්වල් ේරනව�, ගරු 
ෝන්ත්රීතුෝ�0 [බ�ධ� කිරීෝක්කය] ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝු ද්න� අයක්කය 
�දන්න0  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, ෝෝ කියන ව��ව් �ම් �ද්වල් යලද්ධ �වන්�න් 

නීිනයු අනුව �න��වයි0 ඒේයි ෝෝ කියන්�න්0 

 
ගු  ග�මිණී විජිත් විජයමුණි �ස�යිස� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� வ�ஜ�த் வ�ஜயமுன� �ச�ய்ச�) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝෝ ඒ ග�න කියන්නම්0 �ප�ඩ්ඩක්කය ඉන්න0 

ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ගරු ෝන්ත්රීතුෝ� තුන්ව�නි අතුරු ්ර �නයත් 
ඇහුව�0 ෝු ඒ ග�න ප�හ�දිමේ ේරන්න අවස�ථමි�ව �දන්න0 ගරු 
ේථමි�න�යේතුෝනි, සෝහර ව�රි පද්ධින අළි ස�වර්ධන ව�ඩවලු 
�ය�ද��ගන ින�බනව�0 අළි යල�හලය�ගෝ හරහ� කි�ල�මීුර් 38ේ 
ඇලක්කය ේපනව�0 ආනපල්ලෝ ගම්ෝ�නය සම්පූර්ණ�යන්ෝ ග�ඩ�ල් 
ේපන්න පස� ගන්න හ�රලයි ිනබු�ණ්0 අද ඒ මුළු බිම් ්රෝ�ණයෝ 
අර ඇ�ලන් ගන්න පස�වමේන් �ග�ඩ ේරල� අළි ඒ ජනත�වු 
න�වත භුක්කයින ද්ඳින්න, �ග�ද්ත�න් ේරන්න පුළුවන් ද්ධියු සේස� 
ේර දීල� ින�බනව�0 ඒේ නිස� සෝහර ත�න්වල [බ�ධ� කිරීෝක්කය] 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, බ�ධ� ේරන්�න් න�ිනව ෝු ද්න� අයක්කය �දන්න0  

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, බ�ධ� ේරන්�න් න�ිනව ඇෝිනතුෝ�ු ළිබඳතුර 

�දන්න අවස�ථමි�ව �දන්න0 අද දින සභ��ව් ව�ඩ ේුතුතු ර�ශියක්කය 
ින�බනව� �න්0 �දව�නි ්ර �නයු ළිබඳතුර නතුෝ� ප�හ�දිමේ 
ේරන�තක්කය ඉන්න0  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයය�්දත ගුණ�ස�කර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம உதயச�ந்த குண�சகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෝෝ කියන ර�ත්රී ව�ව හ�රී�ම්දී ඔබතුෝ� ද�න් කියපු පරිසර නීින-

රීින රැකිල� න�හ�0 ඒේු ක්රිය� ෝ�ර්ගයක්කය ගන්න0  

 
ගු  ග�මිණී විජිත් විජයමුණි �ස�යිස� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� வ�ஜ�த் வ�ஜயமுன� �ச�ய்ச�) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, යම්කියල ව�වේ පරිසර පද්ධිනයු 

හ�නියක්කය �වල� ින�බනව� නම්, යම්කියල වරදක්කය �වල� ින�බනව� 
නම්, ඒ වගකීෝ ඇෝිනවරය� ද්ධියු ෝෝ බ�ර ගන්නව�0 ඒ ව��ග්ෝ 
ඒ නිලධ�රින් ඉ�ින�න්රු ත�ක්කයෂණය අනුව,- ඉත�ෝ දක්කයෂ 
නිලධ�රි�යක්කය තෝයි අ�ප් දිස�ත්රික්කයේයු ඇද්ල්ල� ඉන්න 
�න ව�ග�ල්ල ෝ�ිනතුෝ�0 නතුෝ� ඉත�ෝ දක්කයෂ නිලධ�රි�යක්කය0 ඒ 
නිලධ�රිය� ඉත�  ක්කයිනෝත්ව �ම් ව�ඩ ේුතුතු ේරනව� කියන නේ 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�ු ෝෝ ෝතක්කය ේරන්න ඕන�0 

409 410 

[ගරු ග�යනණී ද්ිනත් ද්ජයමුණි �ස�යිස� ෝහත�] 
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ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
්ර �න අ�ේ 3-1376/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ෝහත�0 

 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ� නෝ ්ර �නය අහනව�0 

 
ගු වස්දත අලුවිහස��ර් මහසත� (ක�ෂිකර්ම ර�ජ� 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு வசந்த அலுவ�ஹ��ர - கமத்�த�ழ�ல் இர�ஜ�ங்க  
அ�மச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ේ�ිකේර්ෝ අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝෝ 

නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ�  සිනයේ ේ�ලයක්කය ඉල්ල� යලටිනව�0 
 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ �ම් ඉත�ෝ ව�දගත් ්ර �නයක්කය 

�ය�මු ේරන්�න්0 පසුගිය ේ�ලපරිච්��දය තුළ ඉදිරිපත් ේරන ලද 
ර�ජ� අය ව�ය �ල්ඛනය සම්බන්ධ�යන් පසු ද්පරෝක්කය �ලස තෝයි 
ෝ�ග් ්ර �න යලයල්ල ඉදිරිපත් ේරල� ින�බන්�න්0 ගරු 
ේථමි�න�යේතුෝනි, ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි��ව් 148වන ව�වස�ථමි�වු 
අනුව මුදල් ළිබඳබක සම්පූර්ණ බලය ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් අපුයි 
ින�බන්�න්0 �ෝත�නදී �ල�කු ්ර �නයක්කය �වල� ින�බනව�0 නය ෝෝ 
ඔබතුෝ��ග් අවධ�නයු �ය�මු ේරවනව�0 දද�හරණයක්කය ෝෝ 
කියන්නම්0 පසු ගිය අය ව�ය �ය�ජන��වන් අධ��පන 
අෝ�ත��� යු රුළියල් යනමේයන 64,95ටක්කය �වන් ේළ�0  

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අස� ින�බන ්ර �නය අධ��පනයු සම්බන්ධ ්ර �නයක්කය 

�න��වයි �න් ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�0 ඔබතුෝ� අස� ින�බන ්ර �නයු 
ලබන සින�ය් ළිබඳතුරක්කය �දන්නම්0 

 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, �ම් ්ර �නය ඉත� ව�දගත්0 �ම් ගරු 

සභ��ව් ්ර �නයු ඔබතුෝ� අවධ�නය �ය�මු ේරන්න ඕන�0 
 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෝෝ ඒ සම්බන්ධ�යන් අවධ�නය �ය�මු ේරන්නම්0  
 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෝෝ �ම් ෝතු ේරන්�න් අ�ප් �ප�ද්ගමේේ ්ර �නයක්කය �න��වයි0  

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒේ ෝු �ත්�රනව�0 

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අය ව��යන් අධ��පන අෝ�ත��� යු රුළියල් යනමේයන 

64,95ටක්කය �වන් ේරල� ිනබුණ�ු, ඇෝිනතුෝ�ු දීල� ින�බන්�න් 
රුළියල් යනමේයන 6,145යි0 �වන් ේරපු මුදමේන් යලයයු 905ේ 
මුදලක්කය තෝයි ද්යදම් ේරන්න දීල� ින�බන්�න්0 �ම් ගරු සභ�ව 
�න�ෝඟ යවන අය ව�ය �ල්ඛනයක්කය ඉදිරිපත් කිරීෝ ව�රැදියි0 
ඔබතුෝ� �ම් ගරු සභ�ව භ�රව ඉන්න ්රධ�නිය� ව �යන් �ම් 
ළිබඳබකව අවධ�නය �ය�මු ේරන්න ඕන�0 �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුව 
�න�ෝඟ යවනව� නම්, ෝන්ත්රීවරු �න�ෝඟ යවනව� නම් ඒේ ග�න 
ඔබතුෝ� �ස�ය� බලන්න ඕන�0 

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�කයි, ෝෝ ඒ ග�න �ස�ය� බලන්නම්0 අස� ින�බන ්ර �නයු 

ළිබඳතුර ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�ු ලබන සින�ය්දී ලබ� �දන්නම්0 
 
ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
්ර �න අ�ේ 4-1469/'16-(1), ගරු නයනන්ද ද්�ජ්යලරි ෝහත�0 

 
ගු චමි්දද වි ��සිරි මහසත� 
(ம�ண்பும�கு சம�ந்த வ��ஜச�ற�)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ නෝ ්ර �නය අහනව�0 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ස�ව�ද්  ේුතුතු අෝ�ත�තුෝ� 

�වනු�වන් ෝෝ නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ� සින �දේේ 
ේ�ලයක්කය ඉල්ල� යලටිනව�0 

 
ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order please! �ම් අවස�ථමි��ව්දී ගරු නි�ය�ජ� 

ේථමි�න�යේතුෝ� මූල�සනයු ප�යන�ණනව� ඇින0  

 
අනතුුව ගු ක��න�යකතුම� මූල�සන�ය්ද ඉවත් වු�ය්ද, 

නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� ගගු ිනල�ග ුමමිනප�ල මහසත�] 
මූල�සන�රූඪ විය. 

அதன்ப�றகு, ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் 
அக்க�ர�சனத்த�ன�ன்று அகல�வ, ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள் 
[ம�ண்பும�கு த�லங்க சுமத�ப�ல] த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

දහසනව වන ණණ්ු ක්රම ව�වස��� ස��ය�ධනය 
�කම්ම්පත් ිරරීම : �ගවීම් 

அரச�யல�மப்புக்க�ன பத்�த�ன்பத�வது த�ருத்தச் 
சட்டமூலம் வ�ரவு: �சலுத்த�ய �க�டுப்பனவுகள் 

DRAFTING OF NINETEENTH AMENDMENT TO THE 
CONSTITUTION: PAYMENTS MADE  

      
     1516/’17 
5. ගු උදය ප්රභ�ත් ගම්ම්දිළල මහසත� 

(ம�ண்பும�கு உதய ப�ரப�த் கம்மன்ப�ல) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු 

අෝ�ත�තුෝ��ගන් ඇසූ ්ර �නය - (1):  
(අ)  දහනව වන ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි� ස�� �ධනය �ේටුම්පත් 

කිරීෝු සහ ස�ේල්ඨයය පත්රිේ� ස�ේසීෝු ජ�ිනේ ්රිනපත්ින 
හ� ආර්ථිේ ේුතුතු අෝ�ත��� ය ෝඟින් �ගවීම් ේළ 
ත�න�ත්තන්�ග් නම් සහ නෝ නක්කය නක්කය පුද්ගලය�ු �ගවූ 
මුදල් ්රෝ�ණය �ේ�පෝණද යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�වු 
දන්වන්�න්ද? 

(ආ)  �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද? 

 
ப�ரதம அ�மச்சரும், �தச�ய �க�ள்�ககள் மற்றும் 

�ப�ருள�த�ர அலுவல்கள் அ�மச்சரும�னவ�ரக் �கட்ட 
வ�ன�: 

(அ)  அரச�யல�மப்புக்க�ன பத்�த�ன்பத�வது த�ருத்தத்�த 
வ�ரவு �சய்வதற்கும் எண்ணக்கரு பத்த�ரங்க�ளத் 
தய���ப்பதற்கும் �தச�ய �க�ள்�ககள் மற்றும் 
�ப�ருள�த�ர அலுவல்கள் அ�மச்ச�ன�ல் 
�க�டுப்பனவுகள் �மற்�க�ள்ளப்பட்ட ஆட்கள�ன் 
�பயர்கள் மற்றும் அவர்கள் ஒவ்�வ�ருவருக்கும் 
�சலுத்தப்பட்ட பணத்�த��க ய��தன்ப�த அவர் 
இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ)  இன்�றல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a)  Will he inform this House of the names of persons 
to whom payments were made by the Ministry of 
National Policies and Economic Affairs for 
drafting the Nineteenth Amendment to the 
Constitution and for preparing concept papers and 
the payment made to each such person, separately? 

(b)  If not, why? 
 

      
ගු නි�ර�ෂ්ද �ප�ර්ර� මහසත� (ජ�ිනක ප්රිනපත්ින හස� 
ණර්ථික ක යුතු ර�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர� - �தச�ய �க�ள்�ககள் 
மற்றும் �ப�ருள�த�ர அலுவல்கள்  இர�ஜ�ங்க அ�மச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
 අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු 

අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර �දනව�0 

(අ)  �ෝෝ අෝ�ත��� ය �ම් සකහ� කියලදු පුද්ගල යකුු 
සතයක්කයවත් �ගව� �න�ෝ�ත0 

(ආ)  අද�ළ �න��ව්0 

ගු උදය ප්රභ�ත් ගම්ම්දිළල මහසත� 
(ம�ண்பும�கு உதய ப�ரப�த் கம்மன்ப�ல) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ �ෝෝ ්ර �නය මීු �පර 

අධිේරණ අෝ�ත��� �යන් ද්ෝසුව�ෝ ගරු අධිේරණ 
අෝ�ත�තුෝ��ග් ළිබඳතුර ුව�ණ්, අද�ළ �ගවීම් යලදු ේරන ලද්�ද් -
�ෝය හ�න්ස�ඩ් ව�ර්ත��ව් ින�බනව�- අධිේරණ අෝ�ත��� �යන් 
�න��වයි, අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� යු�ත් ින�බන ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හ� 
ආර්ථිේ ේුතුතු අෝ�ත��� �යන් කියල�0 ර�ජ� අෝ�ත�තුෝනි, 
ඔබතුෝ��ගන් අගෝ�ිනතුෝ�ව නි�ය�ජනය �වන්�න් න�හ�0 
ඔබතුෝ� ර�ජ� අෝ�ත�වරය� පෝණයි0 නමුත් ෝෝ ඔබතුෝ��ගන් 
ද�න ගන්න ේ�ෝිනයි, අවෝ ව �යන් අග්ර�ෝ�ත� ේ�ර්ය�ල�යන් 
යම් �ගවීෝක්කය ේර ින�බනව�ද කියල�0 

 
ගු නි�ර�ෂ්ද �ප�ර්ර� මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர�) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, නතුෝ� අහල� ින�බන 

්ර �නය තෝයි ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු 
අෝ�ත��� �යන් �ෝෝ �ගවීෝ ේර ින�බනව�ද කියල�0 ඒේු ෝෝ 
ළිබඳතුරු දුන්න�0 [බ�ධ� කිරීෝක්කය]  න�හෝ ඇහු�ව�ත් අළි ළිබඳතුරු 
�දන්නම්0  

 
ගු උදය ප්රභ�ත් ගම්ම්දිළල මහසත� 
(ம�ண்பும�கு உதய ப�ரப�த் கம்மன்ப�ல) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ අතුරු ්ර �නයක්කය ඇහුව�0 

ඒේු ළිබඳතුරු දුන්�න් න�හ�0 
 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුෝ�ු අතුරු ්ර �න අහන්න පුළුවන්ේෝ ින�බන්�න් දීපු 

දත්තරය අනුවයි0 අතුරු ්ර �න අහන්න පුළුවන් �වන්�න් දීපු 
දත්තරය ෝත පදනම්ව �න්0  

 
ගු උදය ප්රභ�ත් ගම්ම්දිළල මහසත� 
(ம�ண்பும�கு உதய ப�ரப�த் கம்மன்ப�ல) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
න�හෝ තෝයි ඇහු�ව්0 ෝෝ නතුෝ��ගන් අහන්�න්, නතුෝ� 

දුන්�නත් න�ත්නම්, අධිේරණ ඇෝිනතුෝ� දුන්�නත් න�ත්නම්, 
ගරු අගෝ�ිනතුෝ�වත් �ම්ේ ේළ�ද කියල�යි0 

 
ගු නි�ර�ෂ්ද �ප�ර්ර� මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர�) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ කිව්�ව් අතුරු ්ර �නයක්කය 

අහන්න පුළුවන් ෝෝ දුන්න දත්තරය පදනම් ේර�ගන කියල�යි0 
නතුෝ�ු ඒේ �ත්�රන්�න් න�ත්නම් ෝු ේරන්න �දයක්කය න�හ�0  

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර �න අ�ේ 6-1619/'17-(1), ගරු �හ�ෂ�න් ද්ත�න�ග් ෝහත�0 

 
ගු �හස�ෂ�්ද විත�න�ග් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹச�ன் வ�த�ன�க) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ නෝ ්ර �නය අහනව�0 
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ගු නි�ර�ෂ්ද �ප�ර්ර� මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர�) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ 

්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන්  ෝෝ නෝ 
්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ� ෝ�සයේ ේ�ලයක්කය ඉල්ල� යලටිනව�0 

 
ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර �න අ�ේ 7-168ට/'17-(1), ගරු �සය්යිඩ් අමේ ස�හිර් ෝුවල�න� 

ෝහත� - [සභ� ගර්භය තුළ න�ත0] 
 
 
�ක�රිය�නු ජ�ිනක ධීවර සහස�ය�ගිත� සම්�ම්ලනය 
මඟි්ද ක්රිය�ත්මක වන ධීවර නිව�ස �ය�ජන� ක්රමය : 

විස�තර 
�க���ய� �தச�ய கடற்�ற�ழ�ல் ஒத்து�ழப்பு 

சம்�மளனத்த�ன் உதவ�யுடன�ன கடற்�ற�ழ�ல�ளர் 
வீட�மப்புத் த�ட்டம்: வ�பரம் 

HOUSING SCHEME FOR FISHERMEN BY KOREAN NATIONAL 
FISHERIES SOLIDARITY FEDERATION: DETAILS  

1692/’17 
8. ගු ඩග්ලස� �ද්ව�න්දද� මහසත� 

(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ධීවර හ� ජලජ සම්පත් ස�වර්ධන අෝ�ත�තුෝ��ගන් ඇසූ 

්ර �නය - (1):  

(අ)  (i)      �ේ�රිය�නු ජ�ිනේ ධීවර සහ�ය�ගිත� 
සම්�ම්ලන�ය් සහය ඇිනව ශ්රී ල��කිේ ධීවරයන් 
සකහ� නිව�ස �ය�ජන� ක්රෝයක්කය ක්රිය�ත්ෝේ 
වන්�න්ද; 

            (ii)       �ෝෝ නිව�ස �ය�ජන� ක්රෝය දීපව��ප්තව 
ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්�න්ද; 

 (iii)  �ෝෝ �ය�ජන� ක්රෝය යු�ත් තුද්ධය �ෝන්ෝ 
ස�වභ�ද්ේ ද්පත්වමේන් ද් �ල ව �යන් හ�නිය  ු
පත් දතුරු සහ න� �ඟනහිර පළ�ත්වල ධීවරයන් 
සකහ� නිව�ස ඉදිේර �දන්�න්ද; 

 (iv)  න�ස� නම්, ඉදිේරනු ලබන නිව�ස ස�ඛ��ව, ්ර�ද්  
සහ දිනය ේව�ර්ද; 

 යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�ව  ුදන්වන්�න්ද? 

(ආ)  �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද? 

 
கடற்�ற�ழ�ல் மற்றும் ந�ரக வளமூல அப�வ�ருத்த� 

அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ)  (i)  �க���ய� �தச�ய கடற்�ற�ழ�ல் ஒத்து�ழப்பு 
சம்�மளனத்த�ன் உதவ�யுடன் இலங்�க 
கடற்�ற�ழ�ல�ளர்களுக்க�ன வீட�மப்புத் 
த�ட்ட�ம�ன்று �சயற்படுத்தப்படுக�ன்றத� என்ப 
�தயும்; 

 (ii)  �மற்படி வீட�மப்புத் த�ட்டம் ந�டள�வ�ய 
��த�ய�ல் �சயற்படுத்தப்படுக�ன்றத� என்ப�தயும்; 

 (iii)  �மற்படி த�ட்டத்த�ன்க�ழ் யுத்தம் மற்றும் இயற்�க 
அனர்த்தங்கள�ல் �ப��தும் ப�த�க்கப்பட்ட 
வடக்கு மற்றும் க�ழக்கு ம�க�ணங்கள�ன் 
கடற்�ற�ழ�ல�ளர்களுக்கு வீடுகள் ந�ர்ம�ண�த் 
துக் �க�டுக்கப்படுக�ன்றனவ� என்ப�தயும்; 

 (iv)  ஆ�மன�ல், ந�ர்ம�ண�க்கப்படுக�ன்ற வீடுகள�ன் 
எண்ண�க்�க, ப�ர�தசங்கள் மற்றும் த�கத�கள் 
ய��வ�யன்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ)  இன்�றல், ஏன்?    
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development:  

(a)   Will he inform this House - 
 (i)      whether there is a housing scheme for Sri 

Lankan fishermen with the assistance of the 
Korean National Fisheries Solidarity 
Federation; 

 (ii)     whether that housing scheme is 
implemented throughout the Island; 

 (iii)    whether houses would be constructed for 
the fishermen in the Northern and Eastern 
Provinces of the country, who were 
severely affected by the war as well as 
natural disasters, under this scheme; 

 (iv)     if so, the number of houses that would be 
constructed, the areas and the dates of 
construction? 

(b)   If not, why? 

  
ගු දිලිප් �වදණරච්ික මහසත� (ධීවර හස� ජලජ සම්පත් 
ස�වර්ධන ර�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு த�லிப் �வதஆரச்ச� - கடற்�ற�ழ�ல் மற்றும் ந�ரக 
வளமூல அப�வ�ருத்த�  இர�ஜ�ங்க அ�மச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ධීවර හ�  ජලජ සම්පත් ස�වර්ධන 

අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝෝ නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර �දනව�0 

(අ)   (i)   �ම් සම්බන්ධව �ෝෝ අෝ�ත��� �ය් 
ෝ�දිහත්වීෝක්කය යලදු �න�වන අතර, ධීවර හ� ජලජ 
සම්පත් ස�වර්ධන ර�ජ� අෝ�ත�තුෝන්�ග් 
�ේ�රිය�නු ස�න�ර�ය්දී යලදු ේරන ලද 
ස�ේච්ව�වේ ්රිනලලයක්කය �ලස �ේ�රිය�නු ජ�ිනේ 
ධීවර සහ�ය�ගිත� සම්�ම්ලනය ෝඟින් ර�ජ� 
අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ේරන ලද ්රද�නයක්කය වන 
අතර, �ෝය අම්බලන්�ත�  ු ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් 
�ේ�ට්ෙ�ස�ය් බුඅත දකුණ ග්ර�ෝ නිලධ�රි වසෝ 
සකහ� පෝණක්කය ක්රිය�ත්ෝේ වන්නකි0 

 (ii)   න�ත0 

 (iii)  න�ත0 

 (iv)  �ේ�රිය�නු ජ�ිනේ ධීවර සහ�ය�ගිත� 
සම්�ම්ලන�ය් සහය ඇිනව අම්බලන්�ත�ු 
්ර��ද්ය ය �ල්ේම් �ේ�ට්ෙ�ස�ය් බුඅත දකුණ 
ග්ර�ෝ නිලධ�රි වස�ම් නිව�ස ඒේේ 25කින් 
සෝන්ද්ත ව��ප�ිනයක්කය ක්රිය�ත්ෝේ ේර ඇින අතර, 
ද�න  ුනයින් යලයය  ු8ටේ ව�ඩ අවසන් වී ඇත0 

(ආ)   �ෝෝ අෝ�ත��� �ය් ව�ඩසුහනක්කය �න�වන �හයින්, 
අද�ළ න�ත0 

415 416 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ගු ඩග්ලස� �ද්ව�න්දද� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
�க�ரவ ப�ரத� அ�மச்சர் அவர்க�ள, நன்ற�!  கடந்த 

க�லங்கள�ல் கடற்�ற�ழ�ல் அ�மச்சுக்�கன்று, 
கடற்�ற�ழ�ல�ளர்களுக்க�க வ��சடம�ன வீட�மப்புத் 
த�ட்டங்கள் இருந்தன. தற்�ப�து இந்த அ�மச்சுக்கு 
அவ்வ�ற�ன வ��சடம�ன வீட�மப்புத் த�ட்டங்கள் 
இருக்க�ன்றனவ�?  

 

ගු දිලිප් �වදණරච්ික මහසත�  
(ம�ண்பும�கு த�லிப் �வதஆரச்ச�) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, තුද්ධ�යන් අතුරුදන් වූ 

දතුරු-න� �ඟනහිර ධීවර ්රජ�ව න�වත සද්ෝත් කිරීෝ සහ නිව�ස 
්ර �න ද්සමටෝ  ග�සට් පත්රිේ�වකින් ෝ� �වත පවර� ඇත0  

ඒ අනුව න��ඟනහිර පළ��ත්, ෝඩේළපුව දිස�ත්රික්කයේ�ය් 
නර�වූර් ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් �ේ�ට්ෙ�ස�ය් පුන්නකුඩ� ධීවර 
ගම්ෝ�න�ය් තුද්ධ�යන් අවත�න් වූ පුවල් 12ටක්කය න�වත පදි�චි 
ේරවී�ම් ේුතුතු ෝ� ආරම්භ ේර ඇත0 පුනරුත්ථමි�පන හ� න�වත 
පදි�චි කිරී�ම් අෝ�ත��� යත්, ධීවර හ� ජලජ සම්පත් ස�වර්ධන 
අෝ�ත��� යත් ඒේ ර�ය  ේර�ගන ෝ� �වත ප�වරී ඇින බලතල 
අනුව දතුරු න��ඟනහිර පළ�ත්වල ධීවර නිව�ස ස�දී�ම් ේුතුතු 
ආරම්භ ේරල�, පුන්නකුඩ� ්ර�ද් �ය් ද�නු ඒ ේුතුතු ක්රිය�ත්ෝේ 
�වයනන් පවිනනව�0  

 
ගු ඩග්ලස� �ද්ව�න්දද� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்ற�. 

 
පු්දනකුඩ� ��ම�ය් ිළහිටි ඉඩම් ප්රිනස�ස�කරණ 

�ක�මිෂ්ද සභ�ව  අයත් ඉඩම: අනවසර ඉදිිරරීම් 
க�ண� ச�ர்த�ருத்த ஆ�ணக்குழுவுக்கு��ய 

புன்�னக்குட�வ�லுள்ள க�ண�: அனுமத�யற்ற 
ந�ர்ம�ணங்கள்  

LAND BELONGING TO LAND REFORM COMMISSION IN 
PUNNAKUDA VILLAGE: UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS         

1700/’17 

9.   ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
      (ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඉඩම් සහ ප�ර්මේ�ම්න්තු ්රිනස�ස�ේරණ  අෝ�ත�තුෝ��ගන් 
ඇසූ ්ර �නය - (1): 
 

(අ)  (i) ෝඩේළපුව දිස�ත්රික්කයේ�ය් �නන්ේල අ ්ර��ද්ය ය 
�ල්ේම් �ේ�ට්ෙ�ස�ය්, නර�වූර්, පුන්නකුඩ� 
ග්ර�ෝ�ය් ළිහිටි ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ �ේ�යනෂන් 
සභ�වු අයත් අක්කයේර 37ට ක්කය පෝණ වූ  ඉඩෝ 
�බ��හ� ේලේ යලු පදි�චිේරු�වකු �හ� 
�න�ෝ�ින,  කියලදු ස�වර්ධන ේ�ර්යයේ  ු �හ� 
ඉදිකිරීෝක්කය සකහ� �ය�ද� �න�ගත් ඉඩෝක්කය �ලස 
පවිනන්�න්ද; 

     (ii)  �ෝෝ ඉඩෝ ්ර��ද්ය ය �ල්ේම්වරය� �ග් අනුද�නුෝ 
ෝත ේර්ෝ�න්ත ේල�පයක්කය ළිහිටුවීෝ සකහ� 
හඳුන��ගන ින�බ්ද; 

     (iii)     ඒ අනුව, නෝ ඉඩෝ ේර්ෝ�න්ත ේල�පයක්කය ළිහිටුවීෝ 
සකහ� ශ්රී ල�ේ� ආ�ය�ජන ෝණ්ඩලය  ු
නීත�නුූලලව පවර� දීෝ  ු ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ  
�ේ�යනෂන් සභ�ව �වත ඉල්ලීෝක්කය ේර ින �බ්ද; 

     (iv)     නෝ ඉඩ�ම් ආ�ය�ජන ේල�පයක්කය ඉදිකිරීෝ  ු
අව � මූමේේ අධ�යනය යලදු කිරීෝ සකහ� රුළියල් 
යනමේයන 38ේ ද්යදෝකින් ශ්රී ල�ේ� ආ�ය�ජන 
ෝණ්ඩලය ෝඟින් ල�ේ� හයි���මේක්කය ආයතනයු 
පවර� ින�බ්ද; 

      (v)     �ම් වනද්  ු නෝ භූයන�ය් ිනබූ තල්ගස� ේප� දෝ�, 
කියලයම් ළිරිසක්කය අනවසර�යන් ව�ුවල් ඉදිේර, 
ස�ථිර �ග�ඩන�ගිමේ ඉදිකිරීෝ ආරම්භේර ින �බ්ද; 

 (vi)    අද�ළ බලධ�රින් අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීෝ  ු
ේුතුතු �න�කිරීෝ  ු�හ�තුව ේව�ර්ද; 

 යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�ව  ුදන්වන්�න්ද? 

(ආ)   �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද?  
 
 

க�ண� மற்றும் ப�ர�ளுமன்ற மறுச�ர�மப்பு அ�மச்ச�ரக் 
�கட்ட வ�ன�: 

(அ)  (i)  மட்டக்களப்பு ம�வட்டத்த�ன் �சங்கலடி ப�ர�தச 
�சயல�ளர் ப���வ�லுள்ள ஏற�வூர் ப�ர�தச 
புன்�னக்குட� க�ர�மத்த�ல் அ�மந்துள்ள க�ண� 
ச�ர்த�ருத்த ஆ�ணக்குழுவுக்குச் �ச�ந்தம�ன 
ஏறத்த�ழ 370 ஏக்கர் பரப்பளவ�ன க�ண� 
ந�ண்டக�லம�க எவ்வ�த அப�வ�ருத்த�ப் பண�க்கும் 
பயன்படுத்த�து அல்லது எவ்வ�த ந�ர்ம�ண�ப் 
புக�ள� அல்லது குடிய�ருப்ப�ள�ர� அற்ற 
க�ண�ய�க க�ணப்படுக�ன்றத� என்ப�தயும்; 

 (ii) �மற்படி க�ண� ப�ர�தச �சயல�ளர் அற�ந்த�ருக் 
கத்தக்கத�க �கத்�த�ழ�ல் �பட்�ட�ய�ன்�ற 
ந�றுவுவதற்கு இனம் க�ணப்பட்டுள்ளத� 
என்ப�தயும்; 

 (iii) இதற்கு அ�மவ�க, �மற்படி க�ண��ய 
�கத்�த�ழ�ல் �பட்�ட�ய�ன்�ற ந�றுவுவதற் 
க�க இலங்�க முதலீட்டுச் ச�பக்கு சட்ட 
��த�ய�க �கயள�ப்பதற்கு க�ண� ச�ர்த�ருத்த 
ஆ�ணக்குழுவுக்கு  �க���க்�க வ�டுக்கப் 
பட்டுள்ளத� என்ப�தயும்; 

 (iv)  �மற்படி க�ண�, மூதலீட்டு வலய�ம�ன்�ற 
ந�ர்ம�ண�ப்பதற்குத் �த�வய�ன ஆரம்பக் 
கற்�க�ய �மற்�க�ள்வதற்க�க  38 ம�ல்லியன் 
ரூப�ய் �சலவ�ல் இலங்�க முதலீட்டுச் 
ச�பய�ன் மூலம் லங்க�  �ஹட்�ர�லிக் 
ந�றுவனத்துக்கு ஒப்ப�டக்கப்பட்டுள்ளத� 
என்ப�தயும்; 

 (v) தற்�ப�து �மற்படி க�ண�ய�ல் ஒருச�லர் 
ப�னமரங்க�ளத் தற�த்து அனுமத�ய�ன்ற� 
�வலிக�ள அ�மத்து, ந�ரந்தர கட்டிடங்க�ள 
ந�ர்ம�ண�க்க ஆரம்ப�த்துள்ளனர� என்ப�தயும்; 

 (vi)  ஏற்பு�டய அத�க���கள் அனுமத�யற்ற 
ந�ர்ம�ண�ப்புக�ள அகற்றுவதற்கு நடவடிக்�க 
எடுக்க��மக்க�ன க�ரணம் ய��தன்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பய�ல் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ)  இன்�றல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms:  
 

(a)  Will he inform this House, - 

 (i)   whether the 370 acre land which belongs to 
the Land Reform Commission, situated in 

417 418 
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Punnakuda Village in Eravur area in 
Chenkallady Divisional Secretary's Division 
in Batticaloa District has been kept for a 
long period of time without being utilized 
for any development activity, any 
construction work or as an unoccupied land; 

 (ii)   whether this land has been identified with 
the knowledge of the Divisional Secretary 
to set up an industrial zone; 

 (iii)  Accordingly, whether a request has been 
made from the Land Reform Commission 
to legally convey this land to the Board of 
Investment of Sri Lanka to establish an 
Industrial Zone; 

 (iv)   whether the Board of Investment of Sri 
Lanka has assigned to Lanka Hydraulic 
Institution the task of conducting the 
preliminary study requires to establish an 
investment zone in the aforesaid land, at a 
cost of 38 million rupees; 

 (v)  whether a group of persons have cut down 
palmyrah trees in the aforesaid land and 
have started to construct permanent 
buildings by now having erected fences 
without obtaining permission; and 

 (vi)   the reason for not taking action by the 
relevant authorities to remove the 
unauthorized constructions?  

(b)  If not, why? 
 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර 

�ෝ�ස�යි0 

(අ) (i) ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ �ේ�යනෂන් සභ�ව සතු, 
්රෝ�ණ�යන් අක්කයේර 375 ූඩඩ් 3 පර්නස� 5016කින් 
තුතු �ෝෝ ඉඩෝ ජනව�ර්ගිේ තුද්ධය ප�වින 
සෝ�ය්දී කියලදු  ේ�ර්යයක්කය සකහ� �ය�ද� ගත 
�න�හ�කිවීෝ �හ�තු�වන් පදි�චිේරු�වකු 
�න�ෝ�ිනව ස�වර්ධන ේුතුත්තකින් �හ� 
ඉදිකිරීෝකින් �ත�රව ප�වතී ඇත0 

  නමුත් 2ට140ට7014 දින�ිනව ශ්රී ල�ේ� ආ�ය�ජන 
ෝණ්ඩලය ද්යලන් ේරන ලද ඉල්ලීෝක්කය ෝත �ෝෝ 
ඉඩ�ෝන් අක්කයේර 345 ූඩඩ් ට පර්නස� 2304 ේ 
්රෝ�ණයක්කය  ේර්ෝ�න්තපුරයක්කය ආරම්භ කිරීෝ සකහ� 
ලබ� දීෝ  ුඅද�ළ ේුතුතු �ම් වන ද්  ුයලදුේරයනන් 
පවතී0 

 (ii) �ෝෝ ඉඩෝ ේර්ෝ�න්තපුරයක්කය ආරම්භ කිරීෝ සකහ� 
ශ්රී ල�ේ� ආ�ය�ජන ෝණ්ඩලය �වත ලබ� දීෝ 
සම්බන්ධ�යන් ්ර��ද්ය ය �ල්ේම්වරය��ග් 
ෝ�දිහත්වීෝක්කය යලදුවී �න�ෝ�ත0 

  ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ම් ඉඩෝ ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ 
�ේ�යනෂන් සභ�ව සතු ඉඩෝක්කය නිස� ්ර��ද්ය ය 
�ල්ේම්වරය��ග් නිර්�ද් යක්කය ඒේ  ු අව � 
වන්�න් න�හ�0 

 (iii) ඔව්0 

 (iv) �න�දනී0 

 (v) ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ �ේ�යනෂන් සභ�ව  ු අයත් 
�ෝෝ ඉඩ�ම් ඇත�ම් �ේ�ුස� ඇත�ම් පුද්ගලයන් 
ද්යලන් නි��ත�නුූලල �න�වන ඔප්පු සේස� 
ද්කිණීෝ යලදු�ේ�ු ඇින අතර, 2ට170ට1016 දින යල  ු
�බ��හ� ඉඩම් �ේ�ුස� අනවසර අල්ල� ග�නීම් 
සකහ� බඳුන් වී ඇත0 �ෝෝ අනවසරේරුවන්�ග් 
ක්රිය�ේ�රිත්වය  ප�ලනය ේළ �න�හ�කි 
තත්ත්ව�ය් ප�වින අතර, ඔුවන් ද්යලන් තල් ගස� 
ේප� දෝයනන් ස�ථිර හ� ත�වේ�මේේ නිව�ස 
ඉදිකිරී�ම් ේුතුතු යලදුේර ඇත0 

 (vi) �ෝෝ අනවසරේරුවන් ඉවත්කිරීෝ සකහ� නර�වූර් 
ෝ�හ�ස�ත්ර�ත් අධිේරණ�ය් අ�ේ 235/2ට17 දරන 
නඩුව පවර� ඇත0 

(ආ) ප�න �න�නඟී0 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇෝිනතුෝනි, �ම් ළිබඳබකව නිව�රදි �ත�රතුරු ලබ�දීෝ 

සම්බන්ධව  ඔබතුෝ�ු  ස�තුිනවන්ත වනව�0  

ගරු ඇෝිනතුෝනි, ෝ�ග් පළමු අතුරු ්ර �නය �ම් ේ�රණයු 
අද�ළ �න�ුවණත්, 2ට15ු ේමේන් රජ�ය් ඉඩම් හිතවතුන්ු, 
ගජයනතුරන්ු දීල� ද් �ල අවභ�ද්තයක්කය �වල� ිනබුණු බව ඔබතුෝ� 
දන්නව�0 ඔබතුෝ� ඉඩම් ඇෝින ද්ධියු ව�ඩ භ�ර�ගන ව� අ 
ේ�ලයක්කය ගත �න�ුවණත්, න�ස� අස�ධ�රණ ද්ධියු ගජයනතුරන්ු 
දුන් ඉඩම් ළිබඳබකව ඔබතුෝ� යම්කියල �ස�ය� බ�ලීෝක්කය ේරල� ඒව� 
හඳුන��ගන ින�බනව� ද? 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
�ම් ර�ට් ඉඩම් ළිබඳබකව ේථමි� ේ�ළ�ත් �න��යකුත් ග�ු ව 

ින�බනව�0 අවභ�ද්තය  ස��හන්න යලද්ධ �වල� ින�බනව�0 
ජන�ධිපිනතුෝ�ත් ළඟදී කිය� ිනබුණ�, ඉඩම් ළිබඳබක ින�බන දූිකත 
තත්ත්වය ග�න0 අළි පුළුවන් තරම් ඒව� හඳුන��ගන, ඒව�ු ද්සඳුම් 
ලබ��දන ගෝන් ඉදිරි�ය්දී ද්ධිෝත් ක්රෝ�ව්ද අනුගෝනය ේරයනන් 
�ම් ේුතුතු කිරීෝු තෝයි ද�න් ේුතුතු ේරන්�න්0 ද්� �ෂ�යන්ෝ 
ද�න් අළි රජ�ය් ඉඩම් හඳුන�ග�නී�ම් ේුතුත්තු ්රමුඛත්වය දීල� 
ින�බනව�0 ඉඩම් බ��කුවක්කය හදන්නත් ද�න් අ�ප් අවධ�නය 
�ය�මු�වල� ින�බනව�0 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩ�ර ජයමහස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு நலின் பண்ட�ர ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ�ග් �දව�නි අතුරු ්ර �නය 

�ෝයයි0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, ෝ� හිතන ද්ධියු ඔබතුෝ�ු තෝයි �ම් 
ර�ට් භ�රදූරෝ වගකීෝ ප�වරිල� ින�බන්�න්0 ද්� �ෂ�යන් ඉඩම් 
ඔප්පු න�ින ලක්කයෂ ගණනක්කය ජනත�ව ඔප්පු ලබ� ග�නීෝ �වනු�වන් 
රස�ිනය�දු වනව�0 ඉඩම් ඔප්පු ල��බ්ද් කියන 
බල��ප��ර�ත්තු�වන් අුවරුදු ගණන�වක්කය ිනස��ස� බල��ගන 
ඉන්නව�0 අගෝ�ිනතුෝ� �ප��ර�න්දුවක්කය දුන්න�, යලය ව �දන�ුෝ 
යලන්නක්කයේර ඔප්පු ලබ� �දනව�ය කිය�0 �ම් යලන්නක්කයේර ඔප්පු 
ලබ� දීෝු නියයනත ඉඩම් ඒ�ග�ල්ලන් අුවරුදු 1ටක්කය, 2ටක්කය, 3ටක්කය, 
35ක්කය පදි�චි�වල� හිුපු ඉඩම්0 �ම් ඔප්පු යලන්නක්කයේරව ලබ� 
�දන�ේ�ු රජය -ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ �ේ�යනෂන් සභ�ව- යම්කියල 
මුදලක්කය අය ේර ගන්නව�0 �ග�ඩක්කය �වල�වු අහි�සේ අය අ�ප් 
ේ�ර්ය�ලවලු නනව�0 ඔුවන්�ගන් අය ේරන මුදල ඉත�ෝ ව� අයි0  
අුවරුදු 3ටක්කය, 35ක්කය හිුපු ඉඩෝු සෝහර  ද්ු අස�ධ�රණ ද්ධියු 
රුළියල් 3ට,ටටටක්කය, 4ට,ටටටක්කය, 5ට,ටටටක්කය අය ේරනව�0  ඔුවන් 

419 420 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

තෝන්�ග් ෝ�යලේ ආද�යෝ ව �යන් අඩුෝ ගණ�න් රුළියල් 
5,ටටටක්කය, 6,ටටටක්කය වත් ලබන්�න් න�ින අය0 ඒ ව��ග් අයු �ම් 
ඉඩම් ඔප්පු ේ අනයනන් ලබ� දීෝ සකහ� ඔබතුෝ� �ෝ�න ව��ග් ව�ඩ 
ළිබඳ�වළක්කයද ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්න යන්�න්?  ඒ අය�ග් මුදල් 
්ර �නය නිර�ේරණය ේරන්න දදව් ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද? 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ඉඩම් ්රිනස�ස�ේරණ 

�ේ�යනෂන් සභ�වු ඉඩම් කියලවක්කය �න�යන�ල් �දන්න බ�හ�0 ඉත�ෝ 
අඩු, ස�ධ�රණ, රජ�ය් තක්කය�ස�රු මුදලේු තෝයි �ගවීම් ේුතුතු 
ේරන්�න්0 ඇත්ත ව �යන්ෝ ඒ ළිබඳබකව �ෝ�ේක්කය �හ� ්ර �නයක්කය 
ින�බනව� නම් අපු දන්වන්න0 අප ඒේ ස�ධ�රණීේරණය ේරල� 
�දන්නම්0 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�හ�කයි0 ්ර �න අ�ේ 1ට-17ට2/'17-(1), ගරු ව�සු�ද්ව 

න�න�යක්කයේ�ර ෝහත�0 
 
ගු ව�ුම�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ� නෝ ්ර �නය අහනව�0 
 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අධ��පන අෝ�ත�තුෝ� 

�වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ� සින �දේේ 
ේ�ලයක්කය ඉල්ල� යලටිනව�0 

 
ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக்    

கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර �න අ�ේ 11-17ට5/'17-(1), ගරු (�වද�) නමේන්ද ජයිනස�ස 
ෝහත�0 [සභ� ගර්භය තුළ න�ත0] 
 

්ර �න අ�ේ 12-1713/'17-(1), ගරු බිෝල් රත්න�යේ ෝහත�0 
[සභ� ගර්භය තුළ න�ත0] 

්ර �න අ�ේ 13-1749/'17-(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන ෝහත�0 
[සභ� ගර්භය තුළ න�ත0] 

්ර �න අ�ේ 14-1773/'17-(1), ගරු ද්ිනත �හ�රත් ෝහත�0 [සභ� 
ගර්භය තුළ න�ත0] 

්ර �න අ�ේ 15-1776/'17-(1), ගරු ජයන්ත සෝරවීර ෝහත�0 
 
ගු ජය්දත සමරවීර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜயந்த சமரவீர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ� නෝ ්ර �නය අහනව�0 

ගු මනූෂ න�න�යක්ක�ර මහසත� (වි�ද්ය රැිරය� නි�ය�ජ� 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு மனுஷ ந�ண�யக்க�ர -  �வள�ந�ட்டுத் 
�த�ழ�ல்வ�ய்ப்புப் ப�ரத� அ�மச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ද්�ද්  රැකිය� අෝ�ත�තුයනය 

�වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ� සින හයේ ේ�ලයක්කය 
ඉල්ල� යලටිනව�0 

 
ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�දවන වුය0 

 
�වද� හියය නිස� ත�වක�ලිකව වස� දම� ඇින 
ප්ර��ද්ය ය �ර�හසල් : මඩකලපුව දිස�ත්රික්කය 
மருத்துவ உத்த��ய�கத்தர்கள் இன்�மய�ல் 

தற்க�லிகம�க மூடப்பட்ட ப�ர�தச 
�வத்த�யச��லகள்: மட்டக்களப்பு ம�வட்டம் 

 DIVISIONAL HOSPITALS TEMPORARILY CLOSED DUE TO 
DEARTH OF MEDICAL OFFICERS: BATTICALOA DISTRICT  

      
  1680/’17 

7.  ගු �සය්යිඩ් අලී ස�හීර් මවුල�න�  මහසත� 
   (ம�ண்பும�கு �சய�ட் அலி ஸ�ஹ�ர் �ம�ல�ன� ) 
     (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

     �ස�ඛ�, �ප�ෂණ සහ �ද්ය ය �වද�  අෝ�ත�තුෝ��ගන් 
ඇසූ ්ර �නය - (1): 

 (අ)    (i)  ෝඩේලපු දිස�ත්රික්කයේ�ය් ඇින ්ර��ද්ය ය �ර�හල් 
වන ෝ�න්ේර්නි, ෝහිලූර්, ෝ�න්�න��ල, 
දන්නිච්න�යි, ේදිර�ව්මේ, ෝන්ඩූර් සහ 
ෝහිලවට්ටුවන් යන �ර�හල් �වද�වරුන්�ග් 
හිඟය �හ�තු�වන් ත�වේ�මේේව වස� දෝ� ඇින 
බවත්; 

 (ii)  අ�නකුත් පහසුේම් සහ න�ෝ පුවරු ද සහිතව 
�ග�ඩන�ගිමේ පවිනන බවත්; 

 (iii)   �වද� ්රිනේ�ර ලබ� ග�නීෝ සකහ� ්රව�හන 
පහසුේම් දුර්වල ෝට්ුෝේ පවිනන, ඉත� දුර බ�හ�ර 
්ර�ද්  ේර� ගෝන් කිරීෝු යලදු වී�ෝන් �ෝෝ 
්ර�ද් වල �ර�ීනන් ද� අ දුෂ�ේරත�වන්  ුමුහුණ දී 
යලටින බවත්; 

 (iv)  ගම්ව�සී දුීන �ර�ීනන්  ු �න�යන�ල් �වද� �ස�ව� 
ස�පයී�ම් ස�ේල්පය මුදුන්පත්වී �න�ෝ�ින බවත්; 

  නතුෝ� දන්�න්ද? 

(ආ)  (i)  �ෝෝ �ර�හල් යබඳ ද්ව�ත ේර අවෝ ව �යන් 
�වද�වරුන් �ද�ද�නකු �හ� ලබ� දීෝ  ුේුතුතු 
ේරන්�න්ද; 

 (ii)  �ෝෝ �ර�හල් යබඳ ද්ව�ත ේර �ස�ව� සපයන 
ෝට්ුෝු �ගන නනු ලබන දිනය ේව�ර්ද; 

 යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�ව  ුදන්වන්�න්ද? 

(ඇ)  �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද?      

421 422 

[ගරු නමේන් බණ්ඩ�ර ජයෝහ ෝහත�] 
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சுக�த�ரம், �ப�ச�ண மற்றும் சு�தச மருத்துவ 
அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�:  

(அ)  (i)  மட்டக்களப்பு ம�வட்டத்த�லுள்ள ம�ங்�கண�, 
மக�ழூர், ம�ஞ்�ச��ல, உன்ன�ச்�ச, கத�ர�வள�, 
மண்டூர் மற்றும் மக�ழ�வட்டுவ�ன் ப�ர�தச 
�வத்த�யச��லகள் மருத்துவ உத்த��ய�கத் 
தர்கள் �த�வப்படும் க�ரணத்த�ன�ல் தற்க�லிக 
ம�க மூடப்பட்டுள்ளன என்ப�தயும்; 

 (ii) கட்டிடங்கள் ஏ�னய வசத�களுடனும் 
�பயர்ப்பல�ககளுடனும் உள்ளன என்ப�தயும்; 

 (iii)  இப்ப�ர�தச மக்கள் மருத்துவ ச�க�ச்�சகளுக்க�க 
�ம�சம�ன �ப�க்குவரத்து வசத�களுடன் தூர 
இடங்களுக்கு பயணம் �சயவதன் மூலம் 
கடு�மய�ன ச�ரமங்க�ள எத�ர்�ந�க்குக�ன்றனர் 
என்ப�தயும்; 

 (iv) வற�ய க�ர�மங்களுக்கு இலவச மருத்துவ 
�ச�வக�ள வழங்குதல் எனும் எண்ணக்கரு 
பூர்த்த� �சய்யப்படவ�ல்�ல என்ப�தயும்; 

 அவர் அற�வ�ர�? 

(ஆ)  (i) இந்த �வத்த�யச��லக�ள ம�ளத் த�றந்து 
அவற்ற�ற்கு கு�றந்தது இரண்டு மருத்துவ 
உத்த��ய�கத்தர்க�ள வழங்க நடவடிக்�க 
எடுக்கப்படும� என்ப�தயும்; 

 ( i i )  இவ்�வத்த�யச��லகள் �சயற்படுவதற்க�க 
ம�ளத்த�றக்கப்படும் த�கத�ய��னயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ) இன்�றல் ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 
(a)  Is he aware that- 
     (i)  the Divisional hospitals at Mankerni, 

Mahiloor, Mancholai, Unnichchai, 
Kathiraveli, Mandur and Mahilawattawan 
in Batticaloa District are temporarily closed 
for want of Medical Officers; 

     (ii)  the buildings exist with other facilities and 
name boards; 

     (iii)  patients in these areas undergo immense 
hardships while travelling to far away 
places for medical treatment as a result of 
poor transport facilities; and 

     (iv)  the concept of providing free medical 
services for the poor village patients is not 
fulfilled? 

(b)  Will he inform this House- 
     (i)  whether action will be taken to reopen these 

Hospitals and to provide at least two 
medical officers; and 

           (ii)   the date that these hospitals will be 
reopened to function? 

(c)  If not, why? 

ගු (�වද�) ර�ජිත �ස�න�රත්න මහසත� (�ස�ඛ�, 
�ප�ෂණ හස� �ද්ය ය �වද� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) ர�ஜ�த �சன�ரத்ன - 
சுக�த�ரம், �ப�ச�ண மற்றும் சு�தச மருத்துவ அ�மச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර ෝ� 

සභ�ගත* ේරනව�0 

 
* සභ��ම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சப�பீடத்த�ல் �வக்கப்பட்ட வ��ட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ෝ�න්ේර්නි ්ර�ථමියනේ �වද� ආයතනය පෝණක්කය 
ත�වේ�මේේව වස� ඇත0 

 (ii) ඔව්0 

 (iii) ප�න නඟිනු�ය් ෝ�න්ේර්නි ්ර�ථමියනේ �වද� ආයතනය 
සකහ� පෝණි0 

 (iv) ප�න �න�නඟී0 

(ආ)  (i) 2017 වර්ෂ�ය් �වද�වරුන් ද�නුෝත් ලබ� දී ඇින අතර, 
නව ප �න�ත් සීෝ�ව�යලේ �වද�වරුන් පත් කිරී�ම්දී 
ෝ�න්ේර්නි �ර�හල  ු �වද�වරුන් ලබ� දීෝ  ු
බල��ප��ර�ත්තු �ව්0 

 (ii) ෝ�න්ේර්නි �ර�හල නව ප �න�ත් පුහුණු පත්වීම් ලබ� දුන් 
වහ�ෝ යමේ ද්ව�ත ේළ හ�ේ0 

(ඇ) ප�න �න�නඟී0 

 
�ස�්දදර්ය විය�වවිද��ල�ය් ස�ත ත ඨය ය : විස�තර  

அழக�யற்க�ல பல்க�லக்கழக இ�சப் பீடம்: வ�பரம் 
MUSIC FACULTY OF UNIVERSITY OF VISUAL AND 

PERFORMING ARTS: DETAILS 
     1705/’17 

 
11.   ගු නිහස�ල් ගලප්පත්ින  මහසත� (ගු (�වද�) නලි්දද 

ජයිනස�ස මහසත� �වනුව ) 
      (ம�ண்பும�கு ந�ஹ�ல் கலப்பத்த� - ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய 

கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ ச�ர்ப�க) 
         (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 

Nalinda Jayathissa) 
දසස� අධ��පන හ� ෝහ�ෝ�ර්ග අෝ�ත�තුෝ��ගන් ඇසූ             

්ර �නය - (1): 
 

(අ)    (i)     �ස�න්දර්ය ද් �වද්ද��ල�ය් ස�ීනත ඨයෙය ආරම්භ ේළ 
දිනය ේව�ර්ද; 

            (ii)   නහි ව�වහ�රිේ ස�ීනත අධ�යන�� �ය් ද්ෂය 
නිර්�ද් ය සන�තන සභ�ව ද්යලන් අනුෝත ේර 
ින�බ්ද; 

            (iii)      න�ස� නම්, නෝ දිනය ේව�ර්ද; 
            (iv)   නෝ අධ�යන�� �ය් යලටින ස�ථිර, ත�වේ�මේේ සහ 

ආධුනිේ ේථිේ�න�ර්යවරු ස�ඛ��ව �ේ�පෝණද; 
             (v)  ත�වේ�මේේ/ආධුනිේ ේථිේ�න�ර්යවරු හ� 

දප�ද් ේවරු බකව� ග�නී�ම් ක්රෝ�ව්දය 
ේව�ර්ද; 

 යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�වු දන්වන්�න්ද? 

(ආ)  �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද? 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

உயர் கல்வ� மற்றும் �நடுஞ்ச��லகள் அ�மச்ச�ரக் 
�கட்ட வ�ன�:  

(அ)  (i)  அழக�யற் க�ல பல்க�லக்கழகத்த�ன் இ�சப் 
பீடம் ஆரம்ப�க்கப்பட்ட த�கத� ய�து என்ப�தயும்; 

 (ii) அதன் ப�ர�ய�க இ�சக்கற்�கப் ப���வ�ன் 
ப�டவ�த�னத்�த �சனற்ச�ப அங்க�க��த் 
துள்ளத� என்ப�தயும்; 

 (Iii) ஆ�மன�ல், அத்த�கத� ய�து என்ப�தயும்; 

 (iv)  �மற்படி கற்�கப் ப���வ�லுள்ள ந�ரந்தர, 
தற்க�லிக மற்றும் பய�லுனர் வ���வு�ர 
ய�ளர்கள�ன் எண்ண�க்�க ய�து என்ப�தயும்; 

 (v)  தற்க�லிக/பய�லுனர் வ���வு�ரய�ளர்கள் மற்றும் 
�ப�தன�ச���யர்க�ள ஆட்�சர்ப்புச் �சய்யும் 
மு�ற�ம ய�து என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ)  இன்�றல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 
 

(a)  Will he inform this House- 

     (i)  the date on which the Faculty of Music of 
the University of Visual and Performing 
Arts was commenced; 

     (ii)  whether the syllabus of the Department of 
Applied Music in that Faculty has been 
approved by the Senate; 

     (iii)  if so, of the date on which it was done; 

     (iv)  the number of permanent, temporary and 
probationary lecturers in that Department; 
and 

     (v)   the recruitment procedure adopted for 
temporary/probationary lecturers? 

(b)  If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, දසස� අධ��පන හ� 

ෝහ�ෝ�ර්ග අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර 
සභ�ගත* ේරනව�0 

 
* සභ��ම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சப�பீடத்த�ல் �வக்கப்பட்ட வ��ட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) �ස�න්දර්ය ේල� ද් �වද්ද��ල�ය් ස�ීනත ඨයෙය 2ටට50ට70ට1 
දින ආරම්භ ේර ඇත0 

 (ii)  ඔව්0 

 (iii) ව�වහ�රිේ ස�ීනතය සහ ජන සන්නි�ව්දන 
අධ�යන�� �යහි ව�හ�ත්ෝේ ද්ෂය නිර්�ද් ය 2ටට901ට0ට8 
දින ප�වින 46 ව�නි සන�තන සභ��ව්දී අනුෝත ේර ඇත0 

  නහි ස�� �ධිත ද්ස�තර�ත්ෝේ ද්ෂය නිර්�ද් ය 2ට170ට3029 
දින ප�වින ට9 ව�නි ද්ෂය ෝ�ල� ඇගයීම් ේයනටුව ද්යලන් 
නිර්�ද්  ේරන ලදුව 2ට170ට6015 දින ප�වින 126 ව�නි 
සන�තන සභ�ව ද්යලන් අනුෝත ේර ඇත0 

 (iv) ස�ථිර �ජ�ෂ�ෙ ේථිේ�න�ර්යවරු  - ට2 

  ස�ථිර ආධුනිේ ේථිේ�න�ර්යවරු - ට2 

  ත�වේ�මේේ ේථිේ�න�ර්යවරු �න�ෝ�ත0    

 (v) ආධුනිේ ේථිේ�න�ර්යවරු හ� දප�ද් ේවරු බකව� ග�නීෝ 
සකහ� ද් �වද්ද��ල ්රිනප�දන �ේ�යනෂන් සභ� නක්ර �ල්ඛ 
අ�ේ 721, 935 සහ ට8/2ට16හි බලප�ව�ත්�වන නීින රීින 
අනුගෝනය ේරනු ල��බ්0 

  ස�ථිර දප�ද් ේවරුන් බකව� ග�නීෝ සකහ� ද් �වද්ද��ල 
්රිනප�දන �ේ�යනෂන් සභ� නක්ර �ල්ඛ අ�ේ 988හි 
බලප�ව�ත්�වන නීිනරීින අනුගෝනය ේරනු ල��බ්0 

(ආ) ප�න �න�නඟී0 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර �න අ�ේ 12-1713/'17-(1), ගරු බිෝල් රත්න�යේ ෝහත�0 

 
ගු නිහස�ල් ගලප්පත්ින  මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�ஹ�ல் கலப்பத்த�) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ගරු බිෝල් රත්න�යේ 

ෝන්ත්රීතුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නය අහනව�0 

 
ගු නි�ර�ෂ්ද �ප�ර්ර� මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர�) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ 

්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ 
්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ� සින �දේේ ේ�ලයක්කය ඉල්ල� යලටිනව�0 
 

ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
්ර �න අ�ේ 13-1749/'17-(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන ෝහත�0 

 
ගු දි�්දෂ� ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ගරු ලකී ජයවර්ධන 

ෝන්ත්රීතුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නය අහනව�0 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි�ය�ජ�  ේථමි�න�යේතුෝනි, මුදල් හ� ජනෝ�ධ� 

අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර දීෝ සකහ� 
ෝ�සයේ ේ�ලයක්කය ඉල්ල� යලටිනව�0 
 

ප්රය�නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 
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[ගරු නිහ�ල් ගලප්පත්ින ෝහත�] 
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ශ්රී ල�ක� ගණක�ධික�රි �ස�ව�ය් වි�ය�ෂ ���ණිය  
උසස� වීම් :  විස�තර 

இலங்�க கணக்க�ளர் �ச�வய�ன் வ��சட 
தரத்துக்க�ன பதவ� உயர்வுகள்:  வ�பரம் 

PROMOTIONS TO SPECIAL GRADES OF SRI LANKA 
ACCOUNTANTS' SERVICE: DETAILS 

     1773/’17 
 
14.    ගු නිහස�ල් ගලප්පත්ින  මහසත� (ගු විජිත �හස�රත් 

මහසත� �වනුව ) 
       (ம�ண்பும�கு ந�ஹ�ல் கலப்பத்த� - ம�ண்பும�கு வ�ஜ�த �ஹரத் 

ச�ர்ப�க) 
          (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. 

Vijitha  Herath) 
     ර�ජ� පරිප�ලන හ� ේළෝන�ේරණ අෝ�ත�තුෝ��ගන් ඇසූ 

්ර �නය - (1) : 
(අ)  (i)    2010.09.10 දින�ින අ�ේ 167ට/33 දරන අින ද්� �ෂ 

ග�සට් පත්රය ෝඟින් ්රේ�ශිත ශ්රී ල�ේ� 
ගණේ�ධිේ�රි �ස�ව� ව�වස�ථමි�ව අනුව නිලධ�රින් 
ද්� �ෂ �ශ්ර�ණියු දසස� කිරී�ම්දී ර�ජ� �ස�ව� 
�ේ�යනෂන් සභ��ව් අනුෝිනයු පුහ�නි �ලස 
දසස�වීම් ලබ� දී ින�බ්ද; 

 (ii)  ප �න�ත් දප�ධි සුදුසුේම් �න�ෝ�ින නිලධ�රින්ු 
ද්� �ෂ �ශ්ර�ණිය  ුදසස�වීම් ලබ� දීෝ සකහ� මුදල් 
අෝ�ත���  �ල්ේම්වරය� ද්යලන් ඉල්ලීෝක්කය ේර 
ින�බ්ද; 

 (iii)      න�ස� නම්, නෝ ේ�ල වේව�නුව ේව�ර්ද; 
 (iv)      ර�ජ� �ස�ව� �ේ�යනෂන් සභ�ව නයු අනුෝිනය 

ලබ� දී ින�බ්ද; 
         (v) නෝ සම්මුඛ පරීක්කයෂණය සකහ� නිලධ�රින් 82ක්කය 

ේ�කවූ�ය්ද; 

 (vi)  ඔුවන් අතර ර�ජ� �ස�ව� �ේ�යනෂන් සභ�ව අනුෝත 
ේළ, ේ�ල වේව�නුව  ුඇතුළත් නිලධ�රින්�ග් 
න�ෝ �ල්ඛනයක්කය සහ නය  ු අයත් �න�වන 
නිලධ�රින්�ග් න�ෝ �ල්ඛනයක්කය ඉදිරිපත් 
ේරන්�න්ද; 

 (vii)     �ෝෝ නිලධ�රින් ද්� �ෂ �ශ්ර�ණිය  ු දසස� ේර 
ින�බ්ද; 

 (viii)   න�ස� නම්, නෝ දසස�වීම් ක්රිය�ත්ෝේ වන දිනය 
ේව�ර්ද; 

 (ix) ර�ජ� �ස�ව� �ේ�යනෂන් සභ��ව් නියෝයන්  ු
පුහ�නි �ලස දසස�වීම් ලබ� දී ින�බ් නම්, ඊු 
වගකිව තුතු නිලධ�රින් ේුවරුන්ද; 

 (x)   �ෝෝ නිලධ�රින් සම්බන්ධව ගනු ලබන ළියවර 
ේව�ර්ද; 

 (xi)  දසස�වීම් �න�ල�බී�ෝන් අගිනය  ුපත් නිලධ�රින් 
�වනු�වන් ගනු ලබන ළියවර ේව�ර්ද; 

 යන්න නතුෝ� �ෝෝ සභ�වු දන්වන්�න්ද? 
(ආ)  �න� න�ස� නම්, ඒ ෝන්ද? 

 
�ப�து ந�ர்வ�க மற்றும் முக��மத்துவ அ�மச்ச�ரக் 

�கட்ட வ�ன�:  
(அ)  (i)  2010.09.10ஆம் த�கத�ய 1670/33ஆம் இலக்க 

அத�வ��சட வர்த்தம�னப் பத்த����கய�ல் �வள� 
ய�டப்பட்டுள்ள இலங்�க கணக்க�ளர் �ச�வ 
ப�ரம�ணக் குற�ப்ப�ன்படி, அலுவலர்க�ள 
வ��சட தரத்த�ற்குப் பதவ� உயர்த்துக�ன்ற�ப�து 
பக�ரங்க �ச�வகள் ஆ�ணக்குழுவ�ன் 

அங்க�க�ரத்த�ற்கு முரண�ன வ�கய�ல் பதவ� 
உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளத� என்ப�தயும்; 

 (ii)  பட்டப்ப�ன்படிப்புத் த�க�மக�ளக் �க�ண்டி 
ர�த அலுவலர்களுக்கு வ��சட தரத்த�ற்கு பதவ� 
உயர்வு வழங்குவதற்க�க ந�த� அ�மச்ச�ன் 
�சயல�ளர் �வண்டு�க�ள் வ�டுத்துள்ள�ர� 
என்ப�தயும்; 

 (iii)  ஆ�மன�ல், அந்தக் க�லப்பகுத� ய�து 
என்ப�தயும்; 

 (iv) பக�ரங்க �ச�வகள் ஆ�ணக்குழு அதற்கு 
அங்க�க�ரம் வழங்க�யுள்ளத� என்ப�தயும்: 

 (v)  குற�த்த �நர்முகப் ப��ட்�சக்க�க 82 
அலுவலர்கள் அ�ழக்கப்பட்டிருந்தனர� 
என்ப�தயும்; 

 (vi)  இவர்கள�ல், பக�ரங்க �ச�வகள் ஆ�ணக்குழு 
அங்க�க��த்த க�லப்பகுத�க்கு��ய அலுவலர்கள�ன் 
�பயர்ப்பட்டியல் ஒன்�றயும், அதன்க�ழ் வர�த 
அலுவலர்கள�ன் �பயர்ப்பட்டியல் ஒன்�றயும் 
சமர்ப்ப�ப்ப�ர� என்ப�தயும்; 

 (vii) இந்த அலுவலர்கள் வ��சட தரத்த�ற்கு பதவ� 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர� என்ப�தயும்; 

 (viii) ஆ�மன�ன், அந்தப் பதவ� உயர்வுகள் 
ந�டமு�றக்கு வரும் த�கத� ய�து என்ப�தயும்; 

 (ix)     பக�ரங்க �ச�வகள் ஆ�ணக்குழுவ�ன் 
வ�த�களுக்குப் புறம்ப�க பதவ� உயர்வு வழங்கப் 
பட்டிருக்கும�ய�ன், அதற்குப் �ப�றுப்புக் கூற 
�வண்டிய அலுவலர்கள் ய�வர் என்ப�தயும்; 

 (x) இந்த அலுவலர்கள் �த�டர்ப�க எடுக்கும் 
நடவடிக்�க ய�து என்ப�தயும்; 

 (xi)  பதவ� உயர்வு க��டக்க�தத�ல் ப�த�க்கப்பட்ட 
அலுவலர்கள் ச�ர்ப�க எடுக்கவ�ருக்கும் 
நடவடிக்�ககள் ய��வ என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பய�ல் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ)  இன்�றல், ஏன்?    
 

asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether promotions have been given 
contravening the approval of the Public 
Services Commission with relevance to the 
promotion of officers to the special                   
grade as per the Sri Lanka Accountants' 
Service Minutes published by Gazette 
Extraordinary No.1670/33 dated 
10.09.2010; 

 (ii)  whether a request has been made by the 
Secretary to the Ministry of Finance 
regarding the provision of special grade 
promotions to officers without post 
graduate qualifications; 

 (iii)  if so,  the aforesaid period; 

 (iv)  whether the Public Services Commission 
has granted the approval required; 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

 (v)  whether 82 officers have been called for the 
said interview; 

 (vi)   whether a register  including the names of 
officers who  belonged to the particular 
period  approved by the Public Services 
Commission, and another including the 
names of those who do not belong to the 
particular period,  will be  submitted; 

 (vii)  whether these officers have been promoted 
to the special grade; 

 (viii)  if so, the effective date of the said 
promotions; 

 (ix)   the officers who should be held responsible 
if promotions have been  given 
contravening the regulations stipulated by 
the Public Services Commission; 

 (x)   the steps that will be  taken regarding these 
officers; 

 (xi)   the steps that will be taken on behalf of the 
officers who were  subjected to injustice 
due to not been promoted? 

(b)  If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ර�ජ� පරිප�ලන හ� 

ේළෝන�ේරණ අෝ�ත�තුෝ� �වනු�වන් ෝ� නෝ ්ර �නයු ළිබඳතුර 
සභ�ගත* ේරනව�0 
 

* සභ��ම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சப�பீடத்த�ல் �வக்கப்பட்ட வ��ட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) න�ත0 

 (ii) ඔව්0 

 (iii) 2006.01.01 දින යල  ු 2ට110ට703ට දින දක්කයව� ේ�ලය තුළ 
ද්ශ්ර�ෝ ල�බූ නිලධ�රින්ු සහ 2ට110ට703ට දින යල  ු අුවරුදු 
ට3ක්කය ඇතුළත නනම් 2ට140ට703ට දින දක්කයව� ද්ශ්ර�ෝ ලබන 
නිලධ�රින්ු0   (ඇමුණුෝ I සහ II බලන්න)* 

 (iv) ඔව්0 

 (v) ඔව්0 

 (vi) ඉහත අ�ේ (III)හි සකහන් ආේ�රය  ු ද් � �ෂ �ශ්ර�ණිය  ු
දසස�වීම් ලබ� දීෝු ර�ජ� �ස�ව� �ේ�යනෂන් සභ�ව ද්යලන් 
අනුෝ�ිනය ලබ� දී ඇත0 න�හත් ද්� �ෂ �ශ්ර�ණියු දසස� 
කිරීෝ සකහ� අයදුම් පත් ේ�කවී�ම්දී, අයදුම් පත් ේ�කවී�ම් 
නි�ව්දනය  ු�ස�ව� ව�වස�ථමි��ව් 1ට0301හි සකහන් සුදුසුේම් 
ඇතුළත් ේර අයදුම් පත් ේ�කවීෝු නි�ය�ග ේරයනන් ර�ජ� 
�ස�ව� �ේ�යනෂන් සභ�ව ද්යලන් අයදුම් පත් ේ�කවී�ම් 
නි�ව්දනය අනුෝත ේර ඇත0 (ඇමුණුෝ III) නබ�ද්න් නෝ 
අවස�ථමි��ව් ද්� �ෂ �ශ්ර�ණිය  ුදසස� වීම් යලදු කිරී�ම්දී නේෝ 
නිර්ණ�යේ අනුව යලදු ේර ඇත0 ඒ අනුව �ල්ඛන ට2ක්කය 
�න�ෝ�ින අතර නක්කය �ල්ඛනයක්කය පෝණක්කය ඇත0 ද්� �ෂ 
�ශ්ර�ණි�ය් සම්මුඛ පරීක්කයෂණය සකහ� ේ�කවීම් ලද නෝ 
නිලධ�රින්�ග් �ල්ඛනය ඇමුණුෝ  IV යු�ත් දක්කයව� ඇත0 

 (vii) �ම් වනද්  ුඉන් නිලධ�රින් 67 �ද�නකු ද්� �ෂ �ශ්ර�ණිය  ු
දසස� ේර ඇත0 

 (viii)  ඒ අනුව 2ට120ට603ට දින යල  ුක්රිය�ත්ෝේ වන පරිදි ඇමුණුෝ  
IVහි සකහන් නිලධ�රින් අතුරින් ද්යල�ද�නකු (2ට) ද්� �ෂ 

�ශ්ර�ණිය  ු දසස� ේර ඇත0 (ඇමුණුෝ V)  ඇමුණුෝ  IVහි 
සකහන් නිලධ�රින් අතුරින් 47 �ද�නකු නෝ නිලධ�රින් 
සුදුසුේම් සම්පූර්ණ ේරන දින යලු ද්� �ෂ �ශ්ර�ණියු දසස� 
ේර ඇත0 (ඇමුණුෝ VI) 

 (ix) ර�ජ� �ස�ව� �ේ�යනෂන් සභ��ව් නියෝයන්ු පුහ�නි �ලස 
දසස�වීම් ලබ� දී න�ත0 

 (x) අද�ළ �න��ව්0 

 (xi) අද�ළ �න��ව්0 

(ආ)  ප�න �න�නඟී0 
 

ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Douglas Devananda) 
Next is the Question by Private Notice under Standing 

Order No. 23(2) by the Hon. Douglas Devananda. 

 
�ප�ද්ගලිකව  ද�නුම් දී�ම්ද ඇසූ ප්රය�නය 

தன� அற�வ�த்தல் மூல வ�ன� 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ය�පනය දිස�ත්රික්ක�ය් ම�න�විද�� උප�ද්යන 

ක යුතු පුළුල් ිරරීම 
ய�ழ். ம�வட்டத்த�ல் உளவ�யல் ��த�ய�ன 

ஆற்றுப்படுத்தல் பண�க�ள வ���வுபடுத்துதல் 
EXPANSION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN JAFFNA 

DISTRICT 
 

ගු ඩග්ලස� �ද්ව�න්දද� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
�களரவ ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்க�ள, சமூக 

வலுவூட்டல், நலன்பு�� மற்றும் கண்டி மரபு���மகள் அ�மச்சர் 
ம�ண்பும�கு எஸ்.ப�. த�ச�ந�யக்க அவர்கள�டம் �கள்வ� �கட்க 
அனுமத�த்ததற்கு நன்ற�.  

ய�ழ்ப்ப�ணம், க�ள��ந�ச்ச� ஆக�ய ம�வட்டங்கள�ல் 
தற்�க��லக்கு முயற்ச�ப்�ப���னது எண்ண�க்�க அத�க��த் 
துள்ளத�கவும் வருடத்துக்கு 500க்கும் அத�கம��ன�ர் 
தற்�க��ல முயற்ச�க�ள �மற்�க�ள்ள �வண்டிய ந��லக்குத் 
தள்ளப்பட்டுள்ளத�கவும் இவர்கள�ல் பலர் ச�க�ச்�ச பலன�ன்ற� 
இறந்துவ�டுவத�கவும் யுத்தத்த�ன் ப�ன்ன�ர இவ்வ�று 
தற்�க��லக்கு முயல்�வ���ன் எண்ண�க்�க அத�க��த்த�ருப் 
பத�கவும் �வத்த�யச��லப் புள்ள�வ�பரங்கள�லிருந்து 
�த��யவருக�ன்றது.  

ய�ழ். ம�வட்டத்�தப் �ப�றுத்தவ�ரய��ல், கடந்த 2009-
2016 வ�ரய�ன க�லப்பகுத�ய�ல் மு�ற�ய 169, 137, 178, 
180, 160, 168, 158, 169 �பரும், 2017ஆம் ஆண்டில் ஓகஸ்ட் 
ம�தம் 30ஆம் த�கத� வ�ரய�ல் 74 �பரும் தற்�க��ல 
க�ரணம�க இறந்துள்ளதுடன், 2013ஆம் ஆண்டு 714 �பரும் 
2014ஆம் ஆண்டு 647 �பரும் 2015ஆம் ஆண்டு 588 �பரும் 
2016ஆம் ஆண்டு 578 �பரும் 2017ஆம் ஆண்டில் ஓகஸ்ட் 
30ஆம் த�கத� வ�ரய�ல் 400 �பரும் தற்�க��ல முயற்ச�கள�ல் 
ஈடுபட்டு, ய�ழ். �ப�தன� �வத்த�யச��லய�ல் ச�க�ச்�ச 
�பற்று �வள��யற�யுள்ளனர் என �வத்த�யச��லப் 
புள்ள�வ�பரங்கள் �த��வ�க்க�ன்றன.  

429 430 

[ගරු නිහ�ල් ගලප්පත්ින ෝහත�] 

————————— 
*  පුස�තක�ල�ය් තබ� ඇත. 
*  நூன��லயத்த�ல் �வக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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�மற்படி தற்�க��ல முயற்ச�கள் மற்றும் தற்�க��ல 
க�ரணம�க இறந்தவர்களது எண்ண�க்�கய�னது ய�ழ். 
�ப�தன� �வத்த�யச��லய�ன் தரவுகள�கும். ச�வகச்�ச�� 
மற்றும் மந்த��க ஆத�ர �வத்த�யச��லகள�ல் கடந்த 
2012ஆம் ஆண்டு �த�டக்கம் உடற்கூற்றுப் ப���ச�த�னகள் 
இடம்�பற்று வரும் ந��லய�ல், இவ்வ�ரு �வத்த�யச��லகள�ன் 
தரவுகளும் க�ள��ந�ச்ச� ம�வட்டத் தரவுகளும் 
உள்ளடக்கப்பட்ட�ல், இவ்வ�ரு ம�வட்டங்கள�லும் தற்�க��ல 
க�ரணம�க வருட�ந்தம் உய���ழப்பவர்களது எண்ண�க்�க 
200ஐத் த�ண்டும் எனவும் தற்�க��லக்கு முயற்ச�ப்�ப�ரது 
எண்ண�க்�க �மலும் அத�க��க்கும் எனவும் கூறப்படுக�றது. 
இத்த�கய ப�ரச்ச��னகள் வடக்கு ம�க�ணத்த��ல�ய 
பரவல�க ந�லவ�வருவதும் குற�ப்ப�டத்தக்கது.  

�மற்படி தற்�க��ல முயற்ச�களுக்க�ன ப�ரத�ன க�ரண�, 
உளவ�யல் ப�ரச்ச��னகள் என்�ற மருத்துவ ந�புணர்கள�ல் 
கண்டற�யப்பட்டுள்ள ந��லய�ல், குடும்ப வறு�ம மற்றும் 
�ப�ருள�த�ரப் ப�ரச்ச��னகளும் இத�ல் முக்க�ய பங்க��ன 
வக�ப்பத�கத் �த��யவருக�ன்றது.  

தற்�ப��தய சூழ்ந��லய�ன் அவச�யம் கருத�, யுத்தப் 
ப�த�ப்புக்களுக்குள்ள�ன  ய�ழ். ம�வட்டத்த�ல் தங்களது 
அ�மச்ச�ன் க�ழ் உளவ�யல் ��த�ய�ல�ன ஆற்றுப்படுத்தல் -  
counselling - பண�க�ள ஒரு வ��சட ஏற்ப�ட�க �மலும் 
பரவல�கவும் �சயற்ற�றன் ம�க்கத�கவும் வ���வுபடுத்துவதற்கு 
நடவடிக்�க எடுக்க முடியும�? 

ய�ழ். ம�வட்டம் உள்ள�ட்ட �நரடிய�க�வ யுத்தப் 
ப�த�ப்புகளுக்குள்ள�ன வடக்கு, க�ழக்கு ம�க�ணங்கள�ல் 
குடும்ப வறு�ம�யப் �ப�க்கக்கூடிய வ�கய�ல் குற�ப்ப�ட்ட 
ச�ல க�லங்களுக்கு சமுர்த்த� ந�வ�ரணக் �க�டுப்பனவுக�ளப் 
�பறுக�ன்ற பயன�ள�கள�ன் எண்ண�க்�க�யத் �த�வ கருத� 
அத�க��ப்பதற்கும்  இம்மக்கள�ன் குடும்ப வறு�ம ந��லய��ன 
உடனடிய�கப் �ப�க்கும் வ�கய�ல் சமுர்த்த� ந�வ�ரணம் 
தவ�ர்ந்த �வறு ஏ�தனும் உதவ�த் த�ட்டங்க�ள ஒரு வ��சட 
ஏற்ப�ட�க �மற்�க�ள்வதற்கும் நடவடிக்�க எடுத்து உதவ 
முடியும�? 

�மற்படி எனது �கள்வ�களுக்க�ன பத�ல்க�ளயும் 
எடுக்கப்படவுள்ள நடவடிக்�கக�ளயும் �க�ரவ அ�மச்சர் 
அவர்கள் கூறுவ��ரன எத�ர்ப�ர்க்க�ன்�றன்.  

 
ගු එස�.බී. දිස�න�යක මහසත� (සම�ජ සවිබල ග�්දවීම් හස� 
ුමභස�ධන හස� ක්දද උඩර  උුමය ිළිතබඳ අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு எஸ்.ப�. த�ச�ந�யக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 
நலன்பு�� மற்றும் கண்டி மரபு���மகள் அ�மச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ ේ�ෝ�ිනයි පළමු�වන්ෝ 

ගරු ඩග්ලස� �ද්ව�නන්ද� ෝන්ත්රීතුෝ�ු ෝ��ග් ද්� �ෂ �ග�රවය සහ 
ආන�රය පුද ේරන්නු0 ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ඔබතුෝ�, 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝ�, ගරු ජන�ධිපිනතුෝ�, ගරු අගෝ�ිනතුෝ�, 
ඒේ�බද්ධ ද්පක්කයෂ�ය් ගරු ෝන්ත්රීවරුන් ඇතුළු ද්� �ෂ�යන් දතුරු 
- න� �ඟනහිර යලය වෝ ෝන්ත්රීවරු�ග් ද්� �ෂ අවධ�නයු ගරු 
ඩග්ලස� �ද්ව�නන්ද� ෝන්ත්රීතුෝ� සකහන් ේළ ේ�රණය �ය�මු 
ේරන්නු ෝෝ ේ�ෝ�ිනයි0 නතුෝ� �ම් ේ�රණය ෝතු ේරන තුරු �ම් 
ළිබඳබකව අළි ේ��ග්වත් අවධ�නය �ය�මු �වල� ිනබුණු බව ෝෝ 
ද�ක්කය�ක්කය න�හ�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, 2ටට9 වස�ර් යලු 2ට16 
වසර දක්කයව� ේ�ලය තුළ ළිබඳ�වබඳන් 169, 137, 178, 18ට, 16ට, 

168, 158, සහ 169ක්කය දතුරු පළ��ත් පෝණක්කය යලය දිද් හ�නි 
ේර�ගන ින�බනව�0 �ම්ේ ද�ක්කයේ�ෝ ඇත්තුෝ ෝෝ භීිනයු පත් 
ුවණ�0 �ම් ේ�රණය ඉදිරිපත් කිරීෝ ග�න ෝෝ නතුෝ�ු ද්� �ෂ 
�ග�රවය පුද ේරන්නු ේ�ෝ�ිනයි0 ගරු නි�ය�ජ� 
ේථමි�න�යේතුෝනි, ඒ ව��ග්ෝ 2ට13 වස�ර් 714ක්කය යලය දිද් හ�නි 
ේර ග�නීෝු ත�ත් ේරල� �ර�හල්ගත �වල� ින�බනව�0 2ට14 
වස�ර් 647ක්කය යලය දිද් හ�නි ේර ග�නීෝු ත�ත් ේරල� �ර�හල්ගත 
�වල� ින�බනව�0 �ම් දතු�ර් අ�ප් ද්රද්ඩ දරු�ව�0 �ම් ළිබඳබකව 
රජ�ය්, ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් සහ ද්� �ෂ�යන් පළ�ත් සභ��ව් 
අවධ�නය �ය�මු ද්ය තුතුයි0 පළ�ත් සභ��ව් ෝහ ඇෝිනතුෝ�ුත්, ඒ 
ෝන්ත්රීවරුන්ුත් ෝෝ කියන්නු ේ�ෝ�ිනයි, �ම්ේ �සල්ලෝක්කය 
�න��වයි කිය�0 ය�පනය දිස�ත්රික්කයේ�ය් 7ටටත් - 8ටටත් අතර 
්රෝ�ණයක්කය හ�ෝ අුවරුද්�ද්ෝ යලය දිද් හ�නි ේර ග�නීෝු ත�ත් 
ේරනව�, 3ටටක්කය ද්තර ෝ��රනව�0 නෝ නිස� ත�වේ�මේේ සුන් 
ප�ෙ කියල� දතු�ර් දරුවන්�ග් ඔළුව අුවල් ේරන්�න් න�ිනව, �ම් 
්ර �නය අධ�යනය ේරල� �ම් අයු ද්සඳුම් ලබ�දීෝ ළිබඳබකව අළි 
ේ��ග්ත් අවධ�නය �ය�මු ද්ය තුතුයි0 න�හෝ න�ින ුව �ණ�ත් �ම් 
දරු�ව� තෝයි ආපහු සයනයිඩ් ේරල ේ�ර් බ�ක�ගන අළිව හම්බ 
�වන්න නන්�න්0 ඒේ අෝතේ ේරන්නු නප� කියන නේ ෝෝ 
කියන්නු ේ�ෝ�ිනයි0  

ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ� ෝතු ේළ ේ�රණය ළිබඳබකව අපු 
ින�බන ්රධ�නෝ ්ර �නය තෝයි, දප�ද් ේවරුන් ළිබඳබක ්ර �නය0 
අළි, දප�ද් ේවරුන් ව �යන් ද්රද්ඩ දරු�ව� ඇින �වන්න පුහුණු 
ේරල� ින�බනව�0 

සෝ�ජ �ස�ව� ද්ද��ලය හරහ� ය�පන�ය්, කිමේ�න�ච්චි�ය් අ�ප් 
branches දෝල� දප�ද් ේයන් - counsellorsල� - හ�ටියු 
දරුවන් පුහුණු ේර ින�බනව�0 හ�බ�යි, �ම් අය ගන්න බ�හ�0  
ය�පන�ය් ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් �ේ�ට්ෙ�ස 15ක්කය ින�බනව�0 නේේු 
නක්කය�ේ�නක්කය බ�ගින් තෝයි ඒ 15ු ඉන්�න්0 අපු 15ක්කය අව �යි0 
නත�නත් �ද�ද�නක්කය අඩුයි0 13යි ඉන්�න්0 අළි ඉල්ලන්�න් �ම් 
්ර��ද්ය ය �ල්ේම් ේ�ර්ය�ලයේු අඩුෝ ව �යන් �ද�ද�නක්කය 
�දන්න කියල�යි0 ද්රද්ඩ භ�ෂ� ව ේථමි� ේරන counsellorsල� 
�ද�ද�නක්කය �දන්න කියල�යි අළි ඉල්ලන්�න්0 න�හෝ ගත්ත�ෝ  
අපු  තව අ විනන් 12 �ද�නකු�ග් ද්තර අඩු ප�ඩුවක්කය ින�බනව�0 
කිමේ�න�ච්චි�ය් 1ටේ අඩු ප�ඩුවක්කය ින�බනව�0 මුලිනව්වල 12ේ අඩු 
ප�ඩුවක්කය ින�බනව�0 වුවනිය��ව් 1ටේ අඩු ප�ඩුවක්කය ින�බනව�0 
ෝන්න�රෝ 1ටේ අඩු ප�ඩුවක්කය ින�බනව�0 න� �ඟනහිර තත්ත්වය 
මීු වඩ� භය�නේයි0 ළිබඳතුර දීර්ඝ වන නිස� ෝෝ ඒ ග�න කියන්න 
ේ�ෝ�ින න�හ�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අළි  ේරුණු 13ක්කය යු�ත් 
දප�ද් න �ස�ව�වන් ලබ� �දනව�0 නේක්කය තෝයි "යහපත් අන්තර් 
පුද්ගල සබකත� �ග�ඩනඟ� ග�නීෝ හ� පවත්ව� �ගන ය�ෝ0" ඒ 
සකහ� දරුවන්ුත්, �දෝව්ළියන්ුත්, �ජ�ෂ�ෙ පුරව�යලයන්ුත්, 
තරුණ තරුණියන්ුත් අළි ඒ දප�ද් න �ස�ව�වන් ලබ� �දනව�0 
ඒ ව��ග්ෝ අළි "ද්ව�හ පූර්ව ව�ඩ සුහන්" ක්රිය�ත්ෝේ ේරනව�0 
ඒේ ද්ව�හ අ�ප්ක්කයිකත තරුණ තරුණියන් �වනු�වන් තෝයි 
ේරන්�න්0  �ම් ින�බන දරුණු ෝ�නයලේ තත්ත්වයන් තුළ  
්ර��ද්ය ය �ල්ේම් ේ�ර්ය�ලයේ නේ නිලධ�රියකුු ව�ඩ ේරන්න  
බ�රි තත්ත්වයක්කය තෝයි ින�බන්�න්0 තුන්ව�නි ේ�රණය  නම්, 
"නිර්ෝ�ණය මේත්වය හ� ධන�ත්ෝේ චින්තනය සම්බන්ධ ආේල්ප 
ස�වර්ධන ව�ඩ සුහන0" �ම් යු�ත්ත් අළි සෝ�ද්ධි ්රිනල�භීන් - 
අඩු ආද�යම්ල�භීන් - තරුණ තරුණියන් හ� ර�ජ� නිලධ�රින්ු �ම් 
දප�ද් න �ස�ව� සපයනව�0 හතරව�නි ේ�රණය, "ෝ�න� 
සෝ�ජයීය ග�ු ව ළිබඳබක ද�නුවත් කිරී�ම් ව�ඩ සුහන0" ඒ�ක්කයදී අළි 
ේ�න්ත� ස�ද්ධ�න, ්රජ� න�යේයින්, තරුණ ස�ද්ධ�න හ� ගුරුවරු 
සම්බන්ධ ේර ගන්නව�0 ඊළඟ ේ�රණය, "යහපත් පුවල් 
සම්බන්ධත� ළිබඳබක ව�ඩ සුහන්0" ඒේත් ද්� �ෂ�යන් �ජ�ෂ�ෙ 
පුරව�යලයන්, �දෝව්ළියන් සම්බන්ධ ේර ගන්නව�0 ඊළඟ නේ 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

"�ප�රුෂ ස�වර්ධන ව�ඩ සුහන0" ඒේ තරුණ තරුණියන් හ� 
ප�සල් දරුවන් සම්බන්ධ ේර ගන්නව�0 ඊළඟු "�දෝව්ළියන් 
ළිබඳබක කුසලත� ස�වර්ධනය0" ඒේු �දෝව්ළියන්වයි සම්බන්ධ 
ේර ගන්�න්0 ඒ සකහ� අව � පුහුණුවීම් ේළ ද්රද්ඩ තරුණ 
තරුණියන් ය�පනය ඇතුළු දතුර,  න� �ඟනහිර ්ර�ද් �ය් 
ඉන්නව�0 ඒ අය බකව� ගන්න ඕන�0 පසුගිය ේ�ල�ය්  �ම් ළිබඳබකව 
ද් �ල දත්ස�හයක්කය ද�රුව�0 හ�බ�යි, ෝු ඒේ හම්බ ුව�ණ් න�හ�0 
ද�න් මුදල් ඇෝිනතුෝ� අපු ඒ අවසරය දීල� ින�බනව�0 ඒ නිස� 
ඉදිරි ේ�ල�ය්දී අළි ඒ අය බකව� �ගන දතුර, න� �ඟනහිර 
්ර��ද්ය ය ේ�ර්ය�ලවලු යවල�  ඒ ේුතුතු ේරනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, නතුෝ� සෝ�ද්ධි සහන�ධ�රය 
ළිබඳබකවත් ේථමි� ේළ�0 අළි ඒ ළිබඳබකව සමීක්කයෂණයක්කය ේළ�0 
ඇත්තුෝ ඒ සමීක්කයෂණය ඉත�ෝ �හ�ඳින් ේළ�0 ඒ සමීක්කයෂණය 
කිරී�ම්දී අපු නහි නිලධ�රින් �න�ෝ�ින වීෝ ද් �ල ග�ු වවක්කය 
ුවණ�0 �ම් වන ද්ු අළි දතුරු සහ න� �ඟනහිරු අව � දයනළ 
තරුණ තරුණියන් �ත�ර� �ගන ඉවරයි0  

අළි �ම් අය ඉත� ඉක්කයෝනින් -�හු අනිද්ද�- පත් ේරනව�0 
�ේ�ස� නමුත්, �ම් සමීක්කයෂණ�ය් �ත�රතුරු පරිගණේයු ඇතුළත් 
කිරී�ම්දී බරපතළ ව�රැදි ුවණ�0 අත් ද�කීම් �න�ෝ�ින නිස�යි න�හෝ 
යලදු ුව�ණ්0 අපු ඒ අය බකව� ගන්න දුන්�න් න�හ�0 ඒ වරද අළි 
ද�න් හද� �ගන යනව�0 ඊු පසුව  ද්� �ෂ�යන් දතුරු, න� �ඟනහිර 
්ර�ද් වල අවත�න් වූ පුවල්වලු සෝ�ද්ධි සහන�ධ�ර ්රෝ�ණය 
ව� අ ේර ලබ� �දන්න අප බල��ප��ර�ත්තු වනව�0 

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ප�ර්මේ�ම්න්තුව �ම් ්ර �නය 
සරලව ගණන් ගන්න නප� කිය� න�වතත් ෝෝ කියන්න ේ�ෝ�ිනයි0 
2ට1ට අුවරුද්�දන් පස��ස� ස�ෝ අුවරුද්දේෝ දතු�ර් දරු�ව� හත් 
අු යලයයක්කය යලයදිද් හ�නිේර ගන්න �ප�ළ�ඹනව�0 �ම්ේ 
භය�නේ තත්ත්වයක්කය0 ඒ නිස� �ම්ේු අළි ද්සදුම් �ස�යන්න ඕන� 0 

 

ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�ම් ෝ�නයලේ තත්ත්ව�ය් අය සකහ� �වනෝ අ� යක්කය 

ඔබතුෝ��ග් අෝ�ත��� �ය් ින�බනව� �න්ද? 
 

ගු එස�.බී. දිස�න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு எஸ்.ப�. த�ச�ந�யக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්, ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි0 

 

ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩග්ලස� �ද්ව�නන්ද� ෝ�ිනතුෝ�0 

 
ගු ඩග්ලස� �ද්ව�න්දද� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
�களரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, உங்களு�டய 

அக்க�றக்கு நன்ற�! ந��ல�மய�ன் உண்�மத் தன்�ம�ய 
ந�ங்கள் வ�ளங்க�க்�க�ண்டத�ல், அதற்கு��ய நடவடிக்�க 
எடுப்பீர்கள் என்று நம்புக�ன்�றன்.  
 

ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දි�න්ෂ� ගුණවර්ධන ෝ�ිනතුෝ�0 Do you want to raise a 

privilege issue? 

ගු දි�්දෂ� ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I thought the Hon. Minister of Foreign Affairs was 

going to answer one of the Questions I raised before.   ඊු 
පස��ස� පුළුවන්ද? න�හෝ න�ිනනම්,- 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ිනලක්කය ෝ�රපන ඇෝිනතුෝ� �ම් ්ර �නයු දත්තර  දුන්න�ු 

පස��ස� ඔබතුෝ�ු ඉදිරිපත් ේරන්න පුළුවන්0  

ගරු ිනලක්කය ෝ�රපන ෝ�ිනතුෝ�0 
 

ජනර�ල් ජගත් ජයසූරිය මහසත�  එ�රහි යුද අපර�ධ 
�ච�දන�ව සම්බ්දධ�ය්ද  

ෆීල්ඩ් ම�ර්ෂල් සරත් ���්ද�ස�ක� මහසත� විසි්ද 
කරන ලද ප්රක�යය ිළිතබඳ රජ�ය් ස���වරය : වි�ද්ය 

ක යුතු  අම�ත�තුම��ග් ප්රක�යය 
�ஜனரல் ஜகத் ஜயசூ��யவுக்�கத�ர�ன 

�ப�ர்க்குற்றச்ச�ட்டு பற்ற�ய பீல்ட் ம�ர்ஷல் சரத் 
�ப�ன்�சக�வ�னது கூற்ற�ன்ம�த�ன அரச�ங்கத்த�ன் 
ந��லப்ப�டு: �வள�ந�ட்டலுவல்கள் அ�மச்ச��னது 

கூற்று   
 GOVERNMENT STAND ON STATEMENT MADE BY FIELD 
MARSHAL SARATH FONSEKA REGARDING WAR CRIMES 

PROSECUTION AGAINST GENERAL JAGATH JAYASURIYA: 
STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

 
ගු ිනලක් ම�රපන මහසත� (ස�වර්ධන ක�ර්යභ�ර 
අම�ත�තුම� සහස වි�ද්ය ක යුතු අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு த�லக் ம�ரபன - அப�வ�ருத்த�ப் 
பண�ப்�ப�றுப்புகள் அ�மச்சரும் �வள�ந�ட்டலுவல்கள் 
அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments and Minister of Foreign Affairs) 
Hon. Speaker, in regard to the Question raised by the 

Hon. Dinesh Gunawardena under Standing Order No. 23 
(2) on 06th September, 2017, I would like to mention that 
there is a complaint that has been lodged in the Public 
Prosecutor’s Office in Brazil by a Non-governmental 
Organization requesting the Brazilian Authorities to take 
legal action against General Jagath Jayasuriya on alleged 
war crimes that he is supposed to have committed. We 
have only received an unofficial translation of the papers 
that have been filed in the Brazilian office.   

I have also been informed that earlier also on two 
previous occasions - in 2011 in the United States of 
America, and again in September, 2011 in Switzerland - 
similar complaints were lodged by NGOs in other 
countries against members of the armed forces. So, this is 
not a new thing. Those legal actions filed earlier were 
dismissed by the respective countries. 

In regard to the second question raised by the Hon. 
Member on the material that has been filed against 
General Jagath Jayasuriya in Brazil, there is no credible 
evidence presented that General Jayasuriya was in 
anyway engaged in any illegal actions as alleged against 
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him. So, I think in that situation, the question of his being 
prosecuted or the question of our having to defend him in 
any of those proceedings will not arise. Furthermore, 
these complaints were made only after General Jagath 
Jayasuriya’s term was over and actually, he had left 
Brazil at the time these complaints were lodged in the 
Public Prosecutor’s Office.  Therefore, it does not seem 
that this is a bona fide complaint.  

As regards the third question the Hon. Member raised, 
I wish to say that Field Marshal Sarath Fonseka’s 
statements only set out his personal views on this issue. 
The official version has been well articulated by His 
Excellency the President which reflects the Government 
policy on this matter.  

 
ගු දි�්දෂ� ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Minister, I want to know whether there have 

been similar incidents in Colombia or in any other 
country.    

 
ගු ිනලක් ම�රපන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு த�லக் ம�ரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
I have mentioned in my answer, Hon. Member, that on 

two previous occasions also - in 2011 in the United States 
of America and again in September, 2011 in Switzerland - 
similar complaints had been lodged by NGOs against 
members of the armed forces. Those complaints were 
dismissed by the respective governments. So, they are not 
pending anymore. 

 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, ඔබතුෝ��ගන් �ප� අ ප�හ�දිමේ ේරව� 

ග�නීෝක්කය අව �යි0 ශ්රී ල�ේ� නිදහස� පක්කයෂ සම්�ම්ලන�ය්දී අිනගරු 
ජන�ධිපිනතුෝ� රුු ්රේ� යක්කය ේරනු ල�බුව�, රණ ද්රුවකු 
ප�ව�දීෝ සකහ� වන ේුතුත්තේු �ෝ�නෝ �හ�තුවක්කය නිස�වත් 
රජය සම්බන්ධ වන්�න් න�හ�යි කියල�0 ඒ අතර ෆීල්ඩ් ෝ�ර්ෂල්  
සරත් ���න්�ස�ේ� ඇෝිනතුෝ� ජගත් ජයසූරිය ෝ�ිනතුෝ�ු ද්රුද්ධව 
තුද අපර�ධ ළිබඳබකව ස�ක්කයික �දනව�ය කියනව�0 ඒ පරස�පරය 
සම්බන්ධ�යන් ද්�ද්  ේුතුතු ඇෝිනවරය� ව �යන් ඔබතුෝ� 
ගන්�න් කුෝන ස�ථමි�වරයද? 

 
ගු ිනලක් ම�රපන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு த�லக் ம�ரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
�ේ�ස� ුවවත් ෝ� අ�ප් ජන�ධිපිනතුෝ��ග් ආණ්ඩු�ව් ේ�බිනට් 

ඇෝිනවර�යක්කය0 ජන�ධිපිනතුෝ� කියන ස�ථමි�වර�ය් තෝයි අළි 
ඉන්�න්0 ෆීල්ඩ් ෝ�ර්ෂල් ගරු සරත් ���න්�ස�ේ� ඇෝිනතුෝ� ේර 
ින�බන්�න් නතුෝ�ු ආ�ව්ණිේ �ප�ද්ගමේේ ්රේ� යක්කය0 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�හ�කයි0 �බ��හ�ෝ ප�හ�දිමේයි0  

ඊළඟු, ේර්ෝ�න්ත හ� ව�ණිජ ේුතුතු ඇෝින ගරු රිස�ඩ් 
බදිතුදීන් ඇෝිනතුෝ��ග් අෝ�ත���  නි�ව්දනය ඉදිරිපත් කිරීෝ0 

සහසල් සඳහස� සහසිනක මිලක්: කර්ම�්දත හස� 
ව�ණිජ ක යුතු අම�ත�තුම��ග් ප්රක�යය 

அ��ச�க்க�ன கட்டுப்ப�ட்டு வ��ல: 
�கத்�த�ழ�ல் மற்றும் வ�ண�ப அலுவல்கள் 

அ�மச்ச��னது கூற்று  
CONTROLLED PRICE FOR RICE: STATEMENT BY 

MINISTER OF INDUSTRY AND COMMERCE 
 

ගු රිස�ඩ් බදියුදී්ද මහසත� (කර්ම�්දත හස� ව�ණිජ ක යුතු 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன் - �கத்�த�ழ�ல் மற்றும் வ�ண�ப 
அலுவல்கள் அ�மச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
�களரவ ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்க�ள, �களரவ 

உறுப்ப�னர் டக்ளஸ் �தவ�னந்த� அவர்கள் ந��லய�யற் 
கட்ட�ள 23/2 இன்க�ழ் 06.09.2017 இல் �கட்ட 
�கள்வ�களுக்கு வ��டயள�க்க�ன்�றன். 

முதல�வது வ�ன�, எமது ந�ட்டில் வச�க்க�ன்ற மக்கள�ன் 
ப�ரத�னம�ன உணவு �ச�று ஆகு�மன்பத�ல், அ��ச�க்க�ன 
கட்டுப்ப�ட்டு வ��ல�ய ந�ர்ணய�த்து, அத�னத் �த�டர்ந்து 
�பண�வருவத�ல் த�டகள் உள்ளனவ�? என்பது. 

அதற்க�ன வ��ட: அ��ச�க்க�ன அத�கூடிய ச�ல்ல�ற 
வ��லய�னது 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்து கடந்த ம�தம் வ�ர 
வலுவ�லிருந்தது. அண்�மக் க�லத்த�ல் அ�மச்சர�வ உப குழு 
கட்டுப்ப�ட்டு வ��ல ந�க்கப்பட �வண்டும் என்று 
முடி�வடுத்து, அ�த ந�க்க�யது என்ப�தயும் அவ்வ�ற�ன ஒரு 
கட்டுப்ப�ட்டு வ��ல தற்�ப�ழுது இல்�ல என்ப�தயும் 
�த��வ�த்துக்�க�ள்க�ன்�றன்.  

இரண்ட�ம் வ�ன�, �ப�துமக்கள் ந�ய�யம�ன வ��லய�ல் 
அ��ச��யக் �க�ள்வனவு �சய்வதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள 
வழ�மு�றகள் ய��வ? என்பது. 

வ��ட: 2017.01.28ஆம் த�கத�ய�லிருந்து ந�டமு�றக்கு 
வரும் வ�கய�ல்  1 க��ல�வுக்கு  15 ரூப�ய�லிருந்து  5 
ரூப�ய�க இறக்குமத�த் த�ர்�வ கு�றக்கப்பட்டதுடன், 
2017.07.28ஆம் த�கத�ய�லிருந்து ந�டமு�றக்கு வரும் 
வ�கய�ல் 1 க��ல�வுக்கு  5 ரூப�ய�லிருந்து 25 சதம�க �மலும் 
கு�றக்கப்பட்டது.  

மூன்ற�ம் வ�ன�: 'ச�த�ச' ஊட�க வ�ற்ப�ன 
�சய்யப்படுக�ன்ற அ��ச� வ�ககளுக்கு ந�ர்ணய�க்கப் 
பட்ட�த�ரு வ��ல க�ணப்படுக�ன்றத�? 

வ��ட: கூட்டுறவு �ம�த்த வ�ற்ப�ன ஸ்த�பனம் 
வ�டிக்�கய�ளர்களுக்கு அ��ச��ய �நரடிய�க வ�ற்ப�ன 
�சய்வத�ல்�ல. எவ்வ�ற�ய�னும் அவர்கள் இறக்குமத� �சய்து 
"லங்க� ச�த�ச" வ�ற்ப�ன ந��லயங்கள�னூட�க அவற்�ற 
வ�ற்ப�ன �சய்க�ன்றனர். 2017.08.08ஆம் த�கத� ந�ட�பற்ற 
வ�ழ்க்�கச் �சலவு �த�டர்ப�ன அ�மச்சர�வ உப குழுவ�ன் 
கூட்டத் த�ர்ம�னத்த�ன் ப�ரக�ரம், உள்ந�ட்டில் உற்பத்த� 
�சய்யப்பட்ட அ��ச�யும் இறக்குமத� �சய்யப்பட்ட அ��ச�யும் 
ஏற்�கன�வ இருந்த கட்டுப்ப�ட்டு வ��ல�யவ�டக் கு�றந்த 
வ��லக்கு வ�ற்ப�ன �சய்யப்படுக�ன்றது.  

ந�ன்க�ம் வ�ன�: வடக்கு ம�க�ணத்த�ன் பல�ந�க்குக் 
கூட்டுறவுச் சங்கங்க�ள நவீனமயப்படுத்த�, அவற்�ற 
வலுப்படுத்துவதற்க�ன ஏ�தனு�ம�ரு �வ�லத்த�ட்டம் 
அ�மச்ச�டம் உள்ளத�? 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

வ��ட: அரச�யல�மப்புக்க�ன 13ஆம் த�ருத்தத்த�ன்மூலம் 
கூட்டுறவுத்து�ற வ�டயம் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட�த�ரு 
வ�டயம�கும். மத்த�ய அரச�ங்கம் �க�ள்�கத் த�ர்ம�னம் 
எடுப்பவர�க ம�த்த�ர�ம �சயற்படுக�ன்றது. ம�க�ண 
ச�பய�ன் வ�டயப் பரப்ப�ன்க�ழ் ம�க�ண அ�மச்சுக்கள் 
ந�றுவப்பட்டுள்ளன. இவர்கள�ட�ம அப�வ�ருத்த� மற்றும் 
ந�டமு�றப்படுத்தல் கட�மப் �ப�றுப்பு ஒப்ப�டக் 
கப்பட்டுள்ளது.  

ஏ�தனு�ம�ரு சந்தர்ப்பத்த�ல் ம�க�ண ச�ப வ�டயத்துக்குப் 
�ப�றுப்ப�ன அ�மச்சர், �சயல�ளர் அல்லது ம�க�ண 
கூட்டுறவுத்து�ற ஆ�ணய�ளர் மூலம் மத்த�ய அரச�ங்கத்த�ன் 
ந�த�யத்த�ன் ஊட�க அப�வ�ருத்த� நடவடிக்�ககளுக்க�க 
�வண்டு�க�ள் வ�டுக்குவ�டத்து, மத்த�ய அரச�ங்கத்துக்குச் 
�ச�ந்தம�ன ந�த� ஏற்ப�டுகள�ன்மூலம் அந்த �வண்டு�க�ள் 
ந��ற�வற்றப்படும்.  

தற்�ப�து வட ம�க�ண பல�ந�க்குக் கூட்டுறவுச் 
சங்கங்க�ள நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் வலுப்படுத்தல் 
�த�டர்ப�க மத்த�ய அரச�ங்கத்த�ன் அ�மச்சுக்கு 
�வண்டு�க�ள் எதுவும் வ�டுக்கப்படவ�ல்�ல.  

அ�னத்து ம�க�ண ச�பகளுக்கும் ஏற்பு�டயவ�று 
1972ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க கூட்டுறவுத்து�றச்  சட்டம் 
த�ருத்தப்பட்டு வருவ�த�டு, கூட்டுறவுத்து�ற�ய 
வலுப்படுத்தும் �ப�ருட்டு அரச �க�ள்�கக�ளத் தய���த்து 
இவ்வ�ண்டு முடிவ�டவதற்கு முன்னர் �வள�ய�டுவதற்கு 
எத�ர்ப�ர்க்கப்படுக�றது.  

அடுத்து, இறக்குமத� �சய்யப்பட்ட அ��ச� உள்ந�ட்டு 
அ��ச��ய�டு கலக்கப்பட்டு சந்�தக்கு வ�ந��ய�க�க்கப்படுவத�க 
மக்கள் �க�ண்டுள்ள அப�ப்ப�ர�யத்த�ல் உண்�ம ந�லவுக�றத� 
என்ற �கள்வ�  �கட்கப்பட்டிருந்தது.  

இது �த�டர்ப�க நுகர்�வ�ர் அலுவல்கள் 
அத�க�ரச�பய�டம் வ�ச���க்கப்பட்டது. இறக்குமத� 
�சய்யப்பட்ட அ��ச� மற்றும் உள்ந�ட்டு அ��ச�க்கு இரண்டு 
வ��லகள் க�ணப்பட்டத�ல்த�ன் அவ்வ�ற�ன தவறுகள் 
ந�ட�பற்றன. தற்�ப�ழுது அ��ச�க்கு வ�த�க்கப்பட்டிருந்த 
வ��லக் கட்டுப்ப�டு இல்ல�த க�ரணத்த�ன�ல் இன��மல் 
இவ்வ�ற�ன ப�ரச்ச��னகள் ஏற்பட��தன அந்த அத�க�ரச�ப 
�த��வ�த்த�ருக்க�றது.  

இவ்வ�று அ��ச�ய�ல் கலப்படம் �சய்பவர்கள் �த�டர்ப�ல் 
அவ்வத�க�ரச�பய�ன�ல் சுற்ற�வ�ளப்புக்கள் �மற்�க�ள்ளப் 
படுக�றத� என்று �கட்டிருக்க�ற�ர்.  

அது சம்பந்தம�கப் பல சந்தர்ப்பங்கள�ல் நுகர்�வ�ர் 
அலுவல்கள்  அத�க�ரச�பய�ன்மூலம் அ��ச� ஆ�லகள் 
ப���ச�த�க்கப்பட்ட�த�டு, அந்த சுற்ற�வ�ளப்புக்கள் 
�த�டர்ப�ல் வழக்கும் த�க்கல் �சய்யப்பட்டுள்ளது. �மலும், 
அத�க�ரச�பய�ன�ல் அங்க�க��க்கப்பட்ட ஆய்வுகூடங் 
கள�ன்மூலம் அ��ச�ய�ன் தரமும் ப���ச�த�க்கப்பட்டுள்ளது. 
என�னும், அ��ச�ய�ல் கலப்படம் �சய்யப்படுதல் �த�டர்ப�ல் 
நுகர்�வ�ர் அலுவல்கள் அத�க�ரச�பய�ன�ல் பத�ல�க�ட 
�நல் ஆர�ய்ச்ச� ந�றுவனத்த�ல் �மற்�க�ள்ளப்பட்ட 
வ�ச�ர�ணய�ன்�ப�து உள்ந�ட்டு மற்றும் �வள�ந�ட்டு 
அ��ச��ய �வறுபடுத்த� அவற்�ற இனங்க�ண்பதற்க�ன 
�த�ழ�ல்நுட்ப மு�ற�ம�ய�ன்று இல்�ல�யன அவர்கள் 
�த��வ�த்துள்ளனர். 

ගු ඩග්ලස� �ද්ව�න්දද� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
வட ம�க�ணத்�தப் ப�ரத�ந�த�த்துவப்படுத்துக�ன்ற மத்த�ய 

அரச�ன் அ�மச்சர் என்ற வ�கய�ல், உங்களுக்கும் இந்த 
வ�டயத்த�ல் த�ர்ம�கப் �ப�றுப்பு இருக்க�ற�தன்ப�த ந�ன் 
�ச�ல்ல வ�ரும்புக�ன்�றன். ஏ�னன்ற�ல், அங்கு வ��லகள�ல் 
ம�ற்றங்கள் க�ணப்படுக�ன்றன. யுத்தத்த�ல் ப�த�க்கப்பட்ட 
மக்கள் தங்களு�டய வ�ழ்க்�கத் தரத்�த முன்�னடுப் 
பதற்க�க பல ச�ரமங்க�ள எத�ர்�க�ள்க�ன்ற�ர்கள். அந்த 
வ�கய�ல், அ�தயும் கவனத்த��லடுத்துக்�க�ள்ள 
�வண்டு�மன்று �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன்.  

வட ம�க�ண ச�ப�யப் பற்ற�யும் ந�ங்கள் 
குற�ப்ப�ட்டிருந்த�ர்கள். உங்களுக்கு அந்த வட ம�க�ண 
ச�பய�ன் ந��ல�ம �த��யு�மன்று ந��னக்க�ன்�றன். அந்த 
வ�கய�ல் ந�ங்கள் இத�ல் கூடிய அக்க�ற �சலுத் 
த�வண்டு�மன்று �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன். நன்ற�. 
 

ගු රිස�ඩ් බදියුදී්ද මහසත�  
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
�க�ரவ டக்ளஸ் �தவ�னந்த� அவர்க�ள, உங்களு�டய 

இந்த வ�டயங்கள் குற�த்து எத�ர்க�லத்த��ல கவன�மடுக் 
கப்படும் என்ப�தக் கூற�க்�க�ள்ள வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�හ�කයි0 ්රධ�න ේුතුතු ආරම්භ කිරීෝු ්රථමිෝ�යන් ගරු 

දි�න්ෂ� ගුණවර්ධන ෝන්ත්රීතුෝ��ග් වර්රස�ද ළිබඳබක ්ර �නය0 
 

ගු දි�්දෂ� ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝු �ම් අවස�ථමි�ව ලබ�දීෝ 

සම්බන්ධ�යන් ෝ� ඔබතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත වනව�0 2ට170ට9021වන 
දින "ල�ේ�දීප" පුවත් ප�ත් ප�ර්මේ�ම්න්තුව ළිබඳබක ව�ර්ත�වක්කය 
පළවී ින�බනව�0 නය ව�රැදියි0 නහි යලරස� තලය ව �යන්, "දි�න්ෂ� 
ෝ�ිනස�බ්දී අනතුරකින් �බ්�රයි" කිය� සකහන් වනව�0 ඒ යලරස� 
තලය යු�ත් �ෝ�ස� සකහන් වනව�:  

"ඒේ�බද්ධ ද්පක්කයෂ�ය් න�යේ දි�න්ෂ� ගුණවර්ධන ෝහත�ු ෝ�ිනසබ�ය්දී 
යලදුවීෝු ගිය අනතුරක්කය ඊ �ය් (2ට) නූ�ලන් ව�ළකී ගි�ය්ය0  

දි�න්ෂ� ගුණවර්ධන ෝහත� ේත�න�යේවරය� �වත �ග�ස� ප�යන�ණද්දී 
ප අයකින් පය මේස�ස� ව�ටීෝු ගිය අවස�ථමි��ව්දීය0" 

�ම් ද්ධියු ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් නිලධ�රින්�ග්ත් නම් ප�ද්ච්චි 
ේරල� ව�රැදි ්රව�ත්ිනයක්කය පළ�වල� ින�බනව�0 සෝහර ද්ු නෝ 
්රව�ත්ින පත්ර�ය් ව�ර්ත�ේරුු ව�රැදි �ත�රතුරක්කය ේුවරුන් �හ� 
�දන්න ඇින0 �ෝය ෝ� ළිබඳබක ්ර �නයක්කය ද්තරක්කය �න��වයි0 
ප�ර්මේ�ම්න්තු සභ� ගර්භ�ය් ගරු ෝන්ත්රීවරයකු ළිබඳබකව �ම් 
ද්ධියු ්රව�ත්ින පළ ේරන්න ගි�ය�ත්, තව �ෝ�න ආේ�ර�ය් 
්රව�ත්ින පළ ේරයිද දන්�න් න�හ�0 නෝ නිස� �ෝය නිව�රැදි ේරන 
�ලසු �ම් ආයතනයු ද�නුම් �දන්නය කිය� ෝ� ගරු නි�ය�ජ� 
ේථමි�න�යේතුෝ��ගන් ඉල්ලීෝක්කය ේරනව�0 
 

ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුවු ෝ�ධ��ව්දීන් ප�යන�ණන්�න් ගරු 

ේථමි�න�යේතුෝ��ග් අවසරයක්කය තුළයි0  පර්මේ�ම්න්තු සභ� 
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[ගරු රිස�ඩ් බදිතුදීන් ෝහත�] 
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ගර්භ�ය් යලදු �වන �ද්වල් ව�ර්ත� ේරන ද්ු ඒව��ය් සත�ත�ව 
රැකීෝු නෝ ෝ�ධ��ව්දීන් බ�මට යලටිනව�0 නෝ නිස� �ම් ේරුණ 
ළිබඳබකව ප�හ�දිමේ කිරීෝක්කය නෝ පුවත් පත්වල යලදු ේරයි කිය� අළි 
ද් �ව�ස ේරනව�0 

න��ය පත්ර�ය් දිනු නියයනත ේුතුතු0 ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර 
ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත, ේල්තබන ලද ද්ව�දය0  

 
ශ්රී ල�ක� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් �කම්ම්පත 

இலங்�க ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த�ச் 
சட்டமூலம் 

SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL 
 
කල් තබන ලද විව�දය තවදුර ත් පවත්වනු ිළණිස නි�ය�ගය 

ිරයවන ලදී.  
ඊ  අද�ළ ප්රය�නය ග 2017 ම�ර්තු 08 ] 
''පනත් �කම්ම්පත ද�්ද �ද වන වර ිරයවිය යුතු ය.''  -ගගු 

රනිල් වික්රමසි�හස මහසත�]  
ප්රය�නය යිතත් සභ�ිමමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்த��வக்கப்பட்ட  வ�வ�தம் ம�ளத் �த�டங்குதற்க�ன கட்ட�ள 

வ�ச�க்கப்பட்டது.  
சம்பந்தப்பட்ட வ�ன� - [ 2017 ம�ர்ச்  08] 
 

"சட்டமூலம் இப்�ப�ழுது இரண்ட�ம்மு�ற 
மத�ப்ப�டப்படும�க"  [ம�ண்பும�கு ரண�ல் வ�க்க�ரமச�ங்க] 

வ�ன� ம�ண்டும் எடுத்த�யம்பப்பட்டது. 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [ 08th 

March, 2017 ] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ranil 

Wickremesinghe ]  
Question again proposed. 

 
[පූ0භ�0 1103ට] 
 
ගු (�වද�) අ�න�ම� ගම�ග් මහසත්මිය (ඛනිජ �තල් 
සම්පත් ස�වර්ධන නි�ය�ජ� අම�ත�තුමිය) 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) (த�ருமத�) அ�ன�ம� கம�க - 
�பற்�ற�லிய வளங்கள் அப�வ�ருத்த� ப�ரத� அ�மச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ශ්රී ල�ේ��ව් ිනරස�ර 

ස�වර්ධනය ළිබඳබක පනත් �ේටුම්පත ළිබඳබක  ද්ව�දයු අද ෝු 
සහභ�ගි �වන්නු අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ ග�න පළමු�ේ�ු ඔබතුෝ�ු 
ෝෝ ස�තුිනවන්ත �වනව�0   

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් 
�ේටුම්ප�තහි අරමුණ ග�න අළි ේථමි� ේළ තුතු �වනව�0 �ෝහි 
අරමුණ වන්�න් ශ්රී ල�ේ�ව තුළ ිනරස�ර ස�වර්ධනයක්කය හ� ජ�ිනේ 
්රිනපත්ිනයක්කය හ� දප�ය ෝ�ර්ගයක්කය සම්ප�දනය කිරීෝ, ඒව� 
ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ, ඒ ව��ග්ෝ ඉදිරිපත් ේර ින�බන ඉලක්කයේ ේ�ලීන 
ව �යන් ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ සකහ� අව � �නිනේ ර�මුව සේස� 
කිරීෝයි0  

ගරු නි�ය�ජ�  ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝ� මුමේන්ෝ "ිනරස�ර 
ස�වර්ධනය" යන්�නහි අදහස ද්ස�තර ේරන්නම්0    "අන�ගත 
පරපු�ර් හ�කිය�ව සපුර�ලීෝු අවද�නෝක්කය ඇින �න�වන පරිදි 
වර්තෝ�න පරපු�ර් අව �ත� සපුර�ලන ස�වර්ධනය කියන 
ේ�රණයයි" �ෝයින් අදහස� �වන්�න්0 �ෝහිදී ආර්ථිේ, සෝ�ජයීය  
හ� ප�රිසරිේ ේරුණු �ේ�රහි නේ සෝ�නව අවධ�නය �ය�මු 
ේරන්න නියෝ ේර ින�බනව�0   

නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය ද්යලන් 2ට3ට වසර වනද්ු 
ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ සකහ� ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 17ක්කයද, ඒ හ� 
ආශ්රිත අරමුණු 169ක්කයද හඳුන� �ගන ින�බනව�0 

�ෝෝ ඉලක්කයේ 17 ග�න ේථමි� ේ�ළ�ත්, දරිද්රත��වන් �ත�ර වීෝ, 
කුසගින්න තුරන් කිරීෝ, නී�ර�ීන බව සහ යහ ප�ව�ත්ෝ, 
ගුණ�ත්ෝේ අධ��පනය, ස�ත්රී පුරුෂ සෝ�න�ත්ෝත�ව, ළිරියලදු ජලය 
හ� සනීප�රක්කයෂ�ව, ද�රිය හ�කි ළිද්තුරු බල ක්කයිනය, සූනියල 
�ෝ�හවර සහ ආර්ථිේ වර්ධනය, ේර්ෝ�න්ත, න�ව�ත්ප�දන සහ 
යටිතල පහසුේම්, අස�ෝ�න�ත්ෝත�ව, ිනරස�ර නගර සභ� ්රජ�වන්, 
වග කී�ෝන් තුතු පරි�භ�ජනය සහ නිෂ�ප�දනය, ඒ ව��ග්ෝ 
�ද් ගුණිේ ක්රිය�ේ�රේම්, ජලය තුළ ජීවය, �ග�ඩබිෝ ෝත ජීවය, 
ස�ෝය, තුක්කයිනය සහ  ක්කයිනෝත් ආයතන, ිනරස�ර ස�වර්ධනය සකහ� 
ප�ර් �වේරණයන් කියන ේරුණු හඳුන� �ගන ින�බනව�0 ඒ 
ව��ග්ෝ ඒ ආශ්රිතව අරමුණු 169කුත් හඳුන� �ගන ින�බනව�0  

�ෝෝ පනත් �ේටුම්පිනන් �ය�ජන� ේරල� ින�බන්�න් 
�ෝ�නව�ද? රජ�ය් තීරණ ග�නී�ම් ක්රිය�වමේය තුළ ප�රිසරිේ, 
ආර්ථිේ හ� ස�ෝ�ජීය ස�ධේ ඒේ�බද්ධ කිරීෝ හ� ්රවර්ධනය 
කිරීෝත්, නව ස�වර්ධන ව��ප�ින ළිබඳබකව ප�රිසරිේ හ� ස�ෝ�ජීය 
ද්ගණනයන් යලදු කිරීෝ සහ ප�රිසරිේ සහ ස�ෝ�ජීය සුරක්කයිකතත�ව 
තහුවරු කිරීෝ සකහ� ස�ෝ ර�ජ� ආයතනයක්කය ද්යලන්ෝ ේුතුතු 
ස�ල�ස�වීෝත්, �ග�ලීය ෝට්ු�ම් අභිල�ෂයන්හි ෝඟ �පන්වී�ෝන් ඒ 
ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 17 ජ�ිනේ ස�ලසුම් ක්රිය�වමේයු 
න�ඟීෝත් �ම් තුබඳන් �ය�ජන� ේර ින�බනව�0 ඒ ව��ග්ෝ ස�ේල්ප 
හ� සහභ�ගිත්ව ්ර�ව් ය තුබඳන් ශ්රී ල�ේ��ව් ිනරස�ර ස�වර්ධන�ය් 
ඉලක්කයේ මුදුන් පමුණුව� ග�නීෝත් �ම් තුබඳන් බල��ප��ර�ත්තු 
වනව�0 ඒ ව��ග්ෝ �ම් සකහ� ිනරස�ර ස�වර්ධන සභ�වක්කය 
ස�ථමි�පනය කිරීෝත් ේරනව�0 �ෝත�නදි නිල බල�යන් පත්වන 
ස�ෝ�ිනේයින් ින�ද�නකු�ගන්ද, ඒ ව��ග්ෝ අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ� 
ද්යලන් පත් ේරන ස�ෝ�ිනේයින් අු�ද�නකු�ගන්ද සෝන්ද්තව �ම් 
සභ�ව ළිහිටුවනව�0 �ෝත�නදි �ම් සභ�වු භ�රදූර බලතල ලබ� 
�දනව�0 නත�නදි යලය වෝ අෝ�ත��� වල, �දප�ර්ත�ම්න්තුවල, 
පළ�ත් සභ�වල නේඟත්වය ඇිනව ජ�ිනේ ්රිනපත්ින ද�දස� දප�ය 
ෝ�ර්ගයක්කය සේස� කිරීෝ �ේ�රනව�0 ඒ ව��ග්ෝ ඒව� සෝ��ල�නනය 
ේරල� ේමේන් ේලු ය�වත්ේ�ලීන කිරීෝත් ේරනව�0  

නව ස�වර්ධන ව��ප�ින සම්බන්ධ�යන් ිනරස�ර ස�වර්ධනයු 
අද�ළ ෝ�ර්�ග�ප�ද්  නිකුත් කිරීෝත් �ම් තුබඳන් ේරනව�0 �ම්ව� 
්රගින සෝ��ල�නනය කිරීෝ ව�දගත්ෝ �ද් කියල� ෝ� හිතනව�0 ඒ 
ව��ග්ෝ �ම්ේු අව �  පහසුේම් ස�ලසීෝ සහ නිය�ෝනය කිරීෝත් 
�ම් පනත් �ේටුම්පත ෝඟින් බල�ත්ෝේ ේරනව�0 ඒ ව��ග්ෝ 
ිනරස�ර ස�වර්ධන ්රයනින සහ පරිසර ළියසුහන් දර් ේ හඳුන� 
ග�නීෝත් �ම් තුබඳන් බල��ප��ර�ත්තු වනව�0  

අද ිනරස�ර ස�වර්ධන�ය් ඉලක්කයේ ෝඟින් අප ජීවත් වන 
�ල�ේ�ය් න�හෝ න�ත්නම්, ද් �ව�ය් යලය ව�දන�ෝ සතුටින්, 
�ස�භ�ග��යන් ජීවත් ේරවීෝ තෝයි අ�ප් අරමුණ �වල� 
ින�බන්�න්0 ඒ ව��ග්ෝ �ෝෝ ඉලක්කයේ සපුර�ලන්න යලය ව 
�දන��ග්ෝ ේ�පවීෝත් අව �යි කියන නේ �ම් අවස�ථමි��ව්දී ෝ� 
අවධ�රණය ේරන්න ේ�ෝ�ිනයි0 

දුප්පත්ේෝ න�ින කිරී�ම් ්රධ�න ස�ධේය �වල� ින�බන්�න්, 
හ�ෝ �වල��ව්ෝ සෝ�න�ත්ෝත��වන් ජීවත් �වන්න ඕන�ය කියන 
නේයි0 නය ඉ�ග්රීයල භ�ෂ��වන් අර්ථමි ේථමිනය ේ�ළ�ත් අළි කියනව�, 
“It must be ensured that no person regardless of ethnicity, 
gender, geography, disability, race or other status is denied 
basic economic opportunities and human rights.” කියල�0 
දුප්පත්ේෝ න�ින කිරීෝ නහි මූමේේ පරෝ�ර්ථමිය ුවණත්, නහිදී 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ේ�න්ත�ව�ග් ද�යේත්වය ග�න අළි ේථමි� ේළ තුතුෝ �වනව� 
කියල� ෝ� හිතනව�0 අද අ�ප් ර�ට් ආර්ථිේයු ව� අපුරෝ 
ද�යේත්වය �දන්�න් ේ�න්ත�ව0 ේ�න්ත�ව සද්බල ගන්වන්�න් 
න�තුව ිනරසර ස�වර්ධනයේු ළඟ� �වන්න බ�හ� කියල�යි ෝු 
නම් �ත්රුම් ගිහිල්ල� ින�බන්�න්0 ේ�න්ත�ව සද්බල ග�න්වීෝ 
සකහ� අ�ප් රජය �බ��හ� ක්රිය�ද�ෝයන් ස�ථමි�ළිත ේර ින�බනව�0 ඒ 
සකහ� ද් �ල ව�ඩ �ේ�ුසක්කය ේරල� ින�බනව�0 අෝ�ත���  
ව �යන් ගත්�ත�ත් ග්ර�මීය ආර්ථිේය ළිබඳබක අෝ�ත��� ය, 
ේ�ිකේර්ෝ අෝ�ත��� ය, ේ�න්ත� හ� ළෝ� ේුතුතු අෝ�ත��� ය, 
අධ��පන අෝ�ත��� ය, ්ර�ථමියනේ ේර්ෝ�න්ත අෝ�ත��� ය, 
�ස�ඛ�, �ප�ෂණ හ� �ද්ය ය �වද� අෝ�ත��� ය ව��ග් හ�ෝ 
අෝ�ත��� යක්කයෝ ඉත�ෝ ව�දගත් ේ�ර්ය භ�රයක්කය ේරයනන් ිනරසර 
ස�වර්ධනයු ද�යේ �වනව�0 අප ද�නුවත් �වල� ින�බන ද්ධියු 
ිනරසර ස�වර්ධනය සකහ� අෝ�ත��� යක්කය ළිහිටුව� ින�බන 
ආයලය�නු ේල�ප�ය් නේෝ රු තෝයි ශ්රී ල�ේ�ව0 �ම් ෝ�ස�ය් මුලදී 
-පසු ගිය සින�ය්දී- ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝ�ත්, අපත් බ�මේ 
දූප�ත් ප�ව�ින ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක සම්ෝන්ත්රණයේු 
සහභ�ගි ුවණ�0 නත�නදී අප යලය ව �දන�ුෝ අවධ�රණය ුවණ�, 
�ෝය �ේ�යි තරම් ව�දගත් ෝ�ත�ේ�වක්කයද කියල�0 �ල�ේ�ය් 
ජනත�වු සතුටින් ජීවත් වීෝ සකහ� ද්සඳිය තුතු ්ර �න �ෝ�නව�ද 
කියන නේ ග�න නහිදී ස�ේච්ව� ේළ�0  

නත�නදී අළි යලය ව�දන��ග්ෝ අවධ�නයු �ය�මු ේළ�, නය 
ස�ථමි�ළිත ේරන්න ඕන� ද්ධිය �ෝ�ේක්කයද, ේ�ල වේව�නුව 
�ෝ�ේක්කයද, අධීක්කයෂණය ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද කියන ේ�රණ� 
ග�න0  

ේ�න්ත�ව සද්බල ගන්වනව� ව��ග්ෝ අද අ�ප් ර�ට් �බ��හ� 
�ද�නක්කය පුරුදු �වල� ින�බනව�, ය�ඨය�ම් ආර්ථිේයකින් ජීවත් 
�වන්න0 පසුගිය ේ�ල සීෝ��ව්දී සෝ�ද්ධි සහන�ධ�රය න�ින වීෝ 
ග�න �බ��හ� �දන� දුක්කය ුවණ�0 අද වන ද්ු සෝ�ද්ධි සහන�ධ�රය 
ලබ� ගන්න හ�ෝ �දන�ෝ දත්ස�හ ේරනව�0 සෝ�ද්ධි සහන�ධ�රය 
�න�ල�බීෝ �බ��හ�ෝ �ව්දන�වක්කය ව��ග්ෝ ඒේු සුදුසුේම් 
�න�ල�බීෝ ග�නත් �ද් ප�ලන ව �යන් �ල�කු බලප�ම් අපු 
ින�බනව� කියල�ත් ෝ� හිතනව�0  

ෝු ෝතේයි, 1992 වස�ර්දී හිුපු ජන�ධිපින ආර්0 �්ර�ෝද�ස 
ෝ�ිනතුෝ��ග් ස�ේල්පයක්කය ිනබුණ�, "ජනසද්ය" කියල�0 නහිදී නතුෝ� 
ෝ�ිනවරණ �ප��ර�න්දුවක්කය දුන්න�, හ�ෝ දුප්පත් �ගදරේුෝ 
රුළියල් 2,5ටටක්කය �ගවනව� කියල�0 නමුත් නතුෝ� පසුව ේල්පන� 
ේළ�, රුළියල් 2,5ටටක්කය �ගවන්�න් �ේ��හ�ෝද, හ�ෝ �ගදරේුෝ 
රුළියල් 2,5ටටක්කය �ගවන්න රජයු මුදල් ල��බන්�න් �ේ��හන්ද 
කියල�0 ඒේ අරමුණු ේර�ගන නතුෝ� ඇඟ වම් ේර්ෝ�න්ත �ල� 
2ටට ව��ප�ිනය ආරම්භ ේළ�0 ඒ ේර්ෝ�න්තේරුවන්ු දප�ද් යක්කය 
දුන්න�, රජයක්කය ව �යන් ෝු �ම් රුළියල් 2,5ටට �ගවන්න 
අෝ�රුයි, ඒ නිස� ඔබ යලය ව �දන�ෝ හ�ෝ �ගදරේෝ ේ�න්ත�වේු 
රැකිය�වක්කය �දන්න, ඒ ේ�න්ත�වු රුළියල් 2,5ටට �ගවන්න 
කියල�0 ඒ ද්ධියු නතුෝ� ඒ ්ර �නය ද්සඳුව�0 ඒ ඇඟ වම් 
ේර්ෝ�න්ත �ල�වමේන් අ�ප් රුු ද්�ද්  ද්නිෝය ල�බුණ�0 ර�ට් 
ආර්ථිේයුත් �හ�කක්කය ුවණ�0 ඒ ව��ග්ෝ පුවලු -ේ�න්ත�වු- 
ආද�යෝක්කය ල�බුණ�0 ඒ ව��ග් �ද්වල් අළි ඉදිරියුත් ේරන්න ඕන� 
කියල� ෝ� හිතනව�, සෝ�ද්ධි සහන�ධ�රයෝ බල��ගන, ර�ට් 
ආර්ථිේය ග�න හිත හිත ඉන්�න් න�තුව0 ඒ ව��ග්ෝ ේ�න්ත�ව 
සද්බල ග�න්වීෝත් නක්කයේ ඒ පුවල්  ක්කයිනෝත් �වනව�; දරුවන් 
 ක්කයිනෝත් �වනව�; දරුවන්�ග් අධ��පනය, �ස�ඛ�ය ව��ග් 
�ද්වල් ග�න ව� අ ස�ලකිල්ලක්කය �ය�මු �වනව�0 ඒ නිස� 
ේ�න්ත�වු තවත් අයිිනව�යලේම් ලබ� දිය තුතුව ින�බනව�0  

අළි නද� ඒ සමුළු�ව්දීත් ේථමි� ේළ�, ේ�න්ත�වන්ු ඉඩම් 
අයිිනය ලබ� දිය තුතුයි කියල�0 ඒ ව��ග්ෝ නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 
ෝ�නව හියනේම් �ේ�යනස�ෝන් ද�නුම් දීල� ින�බනව�, 
ේ�න්ත�වන්ු ඉඩම්වල අයිිනය ලබ� දීෝ, ඒ ව��ග්ෝ තුද්ධ�යන් 
ද්පතු පත් වූ ේ�න්ත�වන්�ග් ්ර �න ග�න සලේ� බ�ලීෝ ව��ග් 
ේ�රණ� ග�න ේ�න්ත�වන්�ග් අයිිනව�යලේම් ද්ධියු ඒ ස�ල�ස��ම් 
ින�බනව� කියල�0 නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ෝ�නව හියනේම් ළිබඳබක ඒ 
ස�ල�ස��ම් ඒ සම්බන්ධව �වනෝ පරිච්��දයක්කය ින�බනව�0 ඒව� 
ක්රිය�ත්ෝේ කිරී�ෝන් ිනරසර ස�වර්ධන�ය් ඉලක්කයේ ේර� �ය�මු 
�වන්න අපු පුළුවන් �වනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ඊළඟු ෝෝ ඔබතුෝ��ග් 
අවධ�නයු �ය�මු ේරන්න ේ�ෝ�ිනයි, �ග�ලීය �ද් ගුණය 
�වනස� වීෝත් �ම් ිනරස�ර ස�වර්ධනයත් නක්කයේ සම්බන්ධ �වල� 
ින�බන බව0 ව�තු �ග�ලයු ේ�බන් මුසු වීෝ අ�ප් ර�ට් නම් නේ 
පුද්ගල�යකු�ගන් �ෝට්රික්කය �ු�න් නේේුත් වඩ� අඩුයි කියල� අළි 
ගණනය ේරල� ිනබුණ�ු ේ�ලගුණය �වනස� වීෝ මුළු �ල�ේයුෝ 
බලප� ින�බනව�0 වර්තෝ�නය වන ද්ු ග�වතුර, න�යය�ම්, අධිේ 
දෂ�ණත්වය, වර්ෂ��ව් �වනස�වීම්, ඒ ව��ග්ෝ �වරළ ඛ�දනය 
ව��ග් ව�සනවමේන් �බ��හ� බලප�ම් යලදු �වල� ින�බනව�0 ජීද්ත 
හ�නි ව��ග්ෝ �ද්පළ හ�නි, පරිසර හ�නි යලදු වීෝ අ�ප් ර�ට් 
ආර්ථිේයු ද් �ල ව �යන් බලප� ින�බනව�0 ඒ නිස� ිනරසර 
ස�වර්ධන�ය්දී �ම් �ද් ගුණය �වනස�වී�ම් බලප�ෝ ග�න 
අධ�යනය කිරීෝත්, ඒව�ු අව � ද්සඳුම් �ස�ය� ග�නීෝත් ඉත�ෝත් 
ව�දගත් �වනව� කියල� ෝ� හිතනව�0 අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ� 
ෝහව�මේ ස�වර්ධන අෝ�ත�තුෝ� ද්ධියුත්, පරිසර අෝ�ත�තුෝ� 
ද්ධියුත් �වනෝ ේයනටු ළිහිටුව� ින�බනව�, �ම් �ද් ගුණිේ ්ර �න 
ග�න හ� පරිසරය සුරැකීෝ �වනු�වන්0 2ට16-2ට18 දක්කයව� 
"පුනරුදය" නයනන් නතුෝ� ද්� �ෂ ව�ඩසුහනක්කය ආරම්භ ේරල� 
ින�බනව�0  

අවස�න ව �යන් ෝෝ කියන්න ේ�ෝ�ිනයි, ිනරසර ස�වර්ධනය 
ද�දස� ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව්, අෝ�ත��� වල ේ�පවීෝ ග�න0 ඒ 
ව��ග්ෝ ඒ �වනු�වන් අ�ප් ර�ට් යලය වෝ ජනත�ව�ග් ේ�පවීෝත්  
අත�ව �යි0   

ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත ෝඟින් අළි 
ිනරසර ස�වර්ධන සභ�වක්කය ස�ථමි�පනය ේරන්න �ය�ජන� ේරනව�0 
ඒ අ ව�තන් හදන සභ�වු පත් වනව�, අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ� 
ද්යලන් පත් ේරන ස�ෝ�ිනේයන්; අග්ර�ෝ�ත�වරය� ද්යලන් පත් ේරන 
ස�ෝ�ිනේ�යක්කය; ිනරසර ස�වර්ධන අෝ�ත�වරය� ද්යලන් පත් ේරන 
ස�ෝ�ිනේයන්; පළ�ත් සභ� ද්යලන් නම් ේරනු ලබන 
ත�න�ත්තන්�ගන් �ත�ර� ගනු ලබන ස�ෝ�ිනේයන් සහ නිල 
බල�යන් පත් වන අෝ�ත���  ස�ෝ�ිනේයන්0 �ම් යලය ව�දන�ෝ 
නේතු �වල� ිනරසර ස�වර්ධන සභ�ව හදල� අ�ප් ර�ට් ින�බන 
දරිද්රත�ව -දුප්පත්ේෝ- ව��ග්ෝ, �ස�ඛ� ප�ත්�තන් ර�ට් දරුවන්ු 
ඇින �වල� ින�බන ්ර �නවලු -අපු අ විනන් මුහුණ �දන්න යලදු 
ුවණු �ඩ�ගු දවදුර ව��ග් ්ර �නවලු- ද්සඳුෝක්කය ලබ� දීල�, 2ට3ට 
වන ද්ු ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝු 
බල��ප��ර�ත්තු වනව�0 ඒ සකහ� අෝ�ත��� ය ෝඟින්  ද්� �ෂ 
ස�ල�ස�ෝක්කය හදල� ින�බනව�0 �ම් යලය ව �ද්වල්වලු 
යලය ව�දන��ග්ෝ සහ�ය�ගය ල�බිල�, අ�ප් ර�ට් ිනරස�ර 
ස�වර්ධනයක්කය ඇින ේරන්න අළි යලය ව�දන�ුෝ  ක්කයිනය හ� 
�ධර්ය ල��බ්ව� කිය� ෝ� ්ර�ර්ථමින� ේරනව�0 �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟු, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ෝන්ත්රීතුෝ�0 ඔබතුෝ�ු 

ද්න� අ 15ේ ේ�ලයක්කය ින�බනව�0 
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[පූ0භ�0 11042] 
 

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ිනරස�ර ආර්ථිේ ස�වර්ධනය 

ළිබඳබක ්රිනපත්ිනය ක්රිය�ත්ෝේ කිරී�ම් වගකීෝ අ�ප් ිනරසර 
ස�වර්ධන හ� වනජීවී අෝ�ත��� යු ප�වරී ින�බනව�0 අළි ඒ ග�න 
සුබ පතනව�0 ෝක්කයනිස�දයත්, අ�ප් ඒේ�බද්ධ ද්පක්කයෂයත්, 
අ�නකුත් �ද් ප�ලන පක්කයෂත්, ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක 
�ල�ේ�ය් පවිනන ්රිනපත්ින ෝ�ල�වු නේඟයි0 �ෝ�ේද, අන�ගත 
පරම්පර�වු දරුෝ �වන්න ඕන� සම්පත් ්රෝ�ණය ඔුවන්ු ඉිනරි 
ේරයනන්, වර්තෝ�න�ය් ජීවත් වන යනනිසුන්ු වඩ� �හ�ක ජීවන 
තත්ත්වයක්කය ඇින ේර ග�නීෝ සකහ� ඉලක්කයේ �වච්න ස�වර්ධන 
ෝ�වත තෝයි, ිනරස�ර ස�වර්ධනය කියල� අදහස� ේරන්�න්0  

අළි වර්තෝ�න�ය්දී ඉත�ෝ ගිජු �ලස අන�ගත පරම්පර�වු 
ින�බන සම්පත් ව�ලක�ගන, වර්තෝ�න �ල�ේ�ය් ජීවත් වන 
ජනත�ව පෝණක්කය ජීවත් ුව�ණ�ත්, අන�ගත�ය් අළි ද්යලන් 
නිර්ෝ�ණය ේරන අන�ගත පරම්පර�වු ඉත�ෝ ��දජනේ 
ඉරණෝේු මුහුණ �දන්න යලදු වනව�0 නෝ නිස� �ල�ේ�ය් 
ද්ශිෂ�ුතෝ ආර්ථිේ ද්ද��ඥයනයන්, ද්� �ෂඥයනයන් නේතු �වල� 
නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නයත් සෝඟ ඒේ�බද්ධ �වල� 
බඩගින්න, දුප්පත්ේෝ, ද්රැකිය�ව න�ින සහ අධ��පනය, �ස�ඛ�, 
සෝ�ජ සුභස�ධන අ� වල ඉහළ ගුණ�ත්ෝේ තත්ත්වයක්කය සහිත 
වඩ� යහපත් යනනිසුන් ජීවත් වන ්රජ�තන්ත්රව�දී සෝ�ජ හ� ආර්ථිේ 
රු�වක්කය ඇින කිරීෝ සකහ� තෝයි �ම් ිනරස�ර ස�වර්ධන ෝ�වත ඇින 
ේර ින�බන්�න්0 අළි නත�නදී ්රථමිෝ�යන් �ත්රුම්ගත තුතු වනව�, 
ප�ර්මේ�ම්න්තුවක්කය සහ �ම් ර�ට් �ද් ප�ලන පක්කයෂ ද්යලන් ඇත්ත 
යථමි�ර්ථමිය ළිබඳබක ආර්ථිේ ස�වර්ධන�ය් යනම්ෝක්කය න�ිනව, අ�ප් 
හි�ත් ින�බන �වරයු �හ� �ද් ප�ලන ේරුණු ේ�රණ� ෝත �ම් 
යලද්ධි �දස බ� ව�ව�ත් අපු �හ�ක ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේයක්කය 
ේර� ළඟ� �වන්න බ�හ� කියල�0  

ෝෝ දද�හරණයක්කය ව �යන් සකහන් ේ�ළ�ත්, 1948 යලු අ�ප් 
ර�ට් ්රධ�න ආර්ථිේ ද්නල�යන් කීපයක්කය ින�බනව�0 ඒ තෝයි, 
නිෝ�තුෝ, ආද�යෝ, �ස�ව� නිතුක්කයිනය, යනල ෝට්ුෝ, �ගුවම් � �ෂය, 
ඉතුරුම් හ� ආ�ය�ජනය0 නව�නි ස�ර්ව ආර්ථිේ ද්නල�යන්ු ඇින 
වන බලප�ෝ කුෝක්කයද කියන නේ ළිබඳබකව ෝ�නල� තෝයි �ම් 
ස�වර්ධන දර් ේ සේස� ේරන්�න්0 ඒ යලය වෝ දර් ේ ගත්�ත�ත්, 
නිෝ�තුෝ, ආද�යෝ, �ස�ව� නිතුක්කයිනය, යනල ෝට්ුෝ, �ගුවම් � �ෂය, 
ඉතුරුම්, ආ�ය�ජනය ව�නි ස�ර්ව ආර්ථිේ ද්නල�යන් යලයල්ල 
1948දී නිදහස ල�බු ණ දව�ස� යලු ෝහින්ද ර�ජපක්කයෂ තුගය 
නන�තක්කය තුද්ධය ප�ව�ින ්ර�ද් වල ර�ට් නිෂ�ප�දන ක්රිය�වමේයු 
බද්ධ ුව�ණ් න�හ�0 �ෝ�ේද, නිදහ�සන් පස��ස� �ේටි ේ�ලයකින් 
ර�ට් තුද්ධයක්කය ඇින ුවණ�0 තුද්ධ�ය් ඉත�ෝ අව�සන�වන්ත  
්රිනලලයක්කය ව �යන් යල�ගප්පූරුව ව��ග් රුවල් 18ේ ්රෝ�ණයක්කය 
ර�ට් ජ�ිනේ නිෂ�ප�දන ක්රිය�වමේයු ේ�ර්යක්කයෂෝව හ� ලලද�යි �ලස 
නියල ආේ�ර�යන් බද්ධ ුව�ණ් න�හ�0 -යල�ගප්පූරුව වර්ග කි�ල� 
මීුර් 1,ටටටයි0 දතුරු සහ න� �ඟනහිර පළ�ත් �දේ වර්ග කි�ල� 
මීුර් 18,8ටටයි0- නෝ නිස� ඒ ්ර�ද් ය �ම් ිනබුණු 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�වන් �හ� ආණ්ඩු ේ�ළත් න�හ�0 ඒ ්ර�ද් ය 
�වනෝ ඒේේයක්කය �ලස ිනබු�ණ්0  

1977දී �ජ්0ආර්0 ජයවර්ධන ෝ�ිනතුෝ� ආර්ථිේය ද්ව�ත ේරල�, 
ද්�ද්  ආ�ය�ජේයන්ු නන්න සම්පූර්ණ ඉඩ ්රස�ථමි� ලබ� දීල�, 
ආනයන ද්නිෝය ප�ලන නීින මේහිල් ේරල�, ද්නිෝය අනුප�ත 
නිදහ�ස� තීරණය �වන්න ඉඩ ඇරල�, නිදහස� �ව�ළක ේල�ප 
ළිහි�ුව්ව�0 දන්න දහිරිය යලයල්ල ද�ම්ෝත් ල�ේ��ව් කියලෝ රජයක්කය 
යු�ත් අ�ප් ර�ට් ජ�ින�ය් නිෂ�ප�දනය ඇ�ෝරිේ�නු �ඩ�ලර් 
බිමේයන 25ු වඩ� ව� අ ේරන්න බ�රි ුවණ�0  

ඩී0නස�0 �ස�න�න�යේ ෝ�ිනතුෝ��ග් රජය, සර් �ජ�න් 
�ේ�තල�වල ෝ�ිනතුෝ��ග් රජය, ඩඩ්මේ �ස�න�න�යේ ෝ�ිනතුෝ��ග් 
රජය, නස�0ඩබ්මේව්0ආර්0ඩී0 බණ්ඩ�රන�යේ ෝ�ිනතුෝ��ග් රජය, 
යලරිෝ��ව� බණ්ඩ�රන�යේ ෝ�ිනනිය�ග් රජය, නන්ද්රිේ� කුෝ�රතු�ග 
ෝ�ිනනිය�ග් රජය,  රණයල�හ �්ර�ෝද�ස ෝ�ිනතුෝ��ග් රජය, රනිල් 
ද්ක්රෝයල�හ ෝ�ිනතුෝ��ග් රජය කියන �ම් �ේ�යි රජයේ 
ේ�ල�ය්වත් �ම් ර�ට් ජ�ින�ය් සෝස�ත නිෂ�ප�දනය වර්ෂයේු 
බිමේයන 25ු වඩ� ව� අ ේරන්න බ�රි ුවණ�0 නත�ේ�ු නිෂ�ප�දනය 
අඩු නම්, ඒ නිෂ�ප�දනය ෝධ� ව�ර්ිකේ ජනගහන�යන් �බදුව�ෝ 
නන ඒේ පුද්ගල ආද�යෝ අඩුයි0 නිෂ�ප�දනය අඩු නම් යනනිසුන්�ග් 
ආද�යෝ අඩුයි0 නිෂ�ප�දනය අඩු නම් යනනිස�සු අතු ගල� නන මුදල් 
්රෝ�ණය අඩුයි, දුප්පත්ේෝ ව� අයි0 දුප්පත්ේෝ ව� අ නම්, ආද�යම් 
ෝ�ර්ග ජනිත �වන්�න් න�ත්නම් ද්රැකිය�ව ව� අයි0 ද්රැකිය�ව, 
දුප්පත්ේෝ ව� අ �වන �ේ�ු ඒ ර�ට් ජනය��ග් ජීවන තත්ත්වය 
පහළ යනව�0 ඒ නිස� අන්තර් ජ�ිනේ ළිබඳග�නී�ම්දී අප ළිබඳගත්�ත් 
තුන්ව�නි �ල�ේ�ය් දිතුණු �වයනන් පවත්න�, �න� දිතුණු රුක්කය 
ද්ධියු0 ජ�ත�න්තර මූල� අරමුදල, �ල�ේ බ��කුව, Global 
Economic Indicators යන �ම් යලයල්�ල්ෝ සුහන්ව ිනබු�ණ් අළි 
අන්ත දිබඳඳු රුක්කය කියල�යි0 පසුව හ�ෝ ර�ජ� න�යේයකුෝ තුද්ධය 
නිෝ ේරන්න දත්ස�හ ද�රුව�0 �ම් සකහ� ද්සඳුෝක්කය �ග�නන්න 
දත්ස�හ ද�රුව�0 �ජ්0ආර්0 ජයවර්ධන ෝ�ිනතුෝ� ඉන්දු - ල�ේ� 
ගිද්සුෝ අත්සන් ේරල� ඉන්දිය�නු හමුද�වු නන්න කිව්ව�, අපු 
බ�රි නිස�0 නමුත්, ඉන්දිය�නු හමුද�වු �ම් ර�ට් ිනබුණු තුද්ධය 
නිෝ ේරන්න බ�රි ුවණ�0 අදත් ල�ේ��ව් ්රභ�ේරන් තෝයි 
ඉන්දිය��ව් �ද් ප�ලනය තීන්දු ේරල� ින�බන්�න්0 ග�න්ධිල� 
�ද් ප�ලන�යන් අයින් ේරල�, රජීව් ග�න්ධි ෝරල� ඉන්දිය�නු 
�ද් ප�ලනයත් ල�ේ��ව් ්රභ�ේරන් තෝයි තීන්දු ේ�ළ�0   

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ඊු පස��ස� රණයල�හ 
�්ර�ෝද�ස ජන�ධිපිනතුෝ� ආෝර් වීදි�ය්දී ස� අන් ටින් නේක්කය 
�ප��ළ��ව් ගහල� කුඩු ේරනව� ව��ග් කුඩු ේරල� ෝරල� ද�ම්ෝ�0 
ඊු පස��ස� ලමේත් ඇතුලත්මුදමේ ෝ�ිනතුෝ� කිරුලප�න්දී ඝ�තනය 
ේළ�0 ග�යනණී දිස�න�යේ ෝ�ිනතුෝ� ෝ�ිනවරණ �ව්දිේ��ව්දී 
ඝ�තනය ේළ�0  ඒ ආේ�රයු නක්කයසත් ජ�ිනේ පක්කයෂ�ය් න�යේයන් 
යලය ව �දන� ද්න� ය ේර� ගිය�0 ඊු පස��ස� නන්ද්රිේ� කුෝ�රතු�ග 
ෝ�ිනනිය package නේක්කය �ගන�ව�0 ඒේු තමුන්න�න්�ස�ල� 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව්දී ගිනි ිනබ්බ�0 ගිනි ිනබ්බ�ු පස��ස� 
නන්ද්රිේ��ගනුත් �පඩරල් ද්සඳුෝ ගන්න බ�රි වන නිස� 
නතුයනය�ග්ත් ඇසක්කය අහියන ේරල� 'නේ�ස� නන්ද්රිේ�' බවු නතුයනය 
පරිවර්තනය ේරනු ල�බුව�0  

ඊළඟු, රනිල් ද්ක්රෝයල�හ ෝ�ිනතුෝ� අපු, ප�ර්මේ�ම්න්තුවු, 
ේ�බිනට් නේු කියන්�න් න�ිනව  නරික්කය �ස�ල්හයිම් නක්කයේ 
ගිද්සුෝක්කය අත්සන් ේරල�  සුන් ද්ර�ෝ ගිද්සු�ෝන් තුද්ධය නතර 
ේරන්න හ�දුව�0 ඒත් හරි ගි�ය් න�හ�0 අවස�න ව �යන්, යල�හල, 
�දෝළ, මුස�මේම් �ද් ප�ලන පක්කයෂ යලයල්ල නේු නේතු ේරල�, 
ත්රස�තව�දය මුමේනුපුු� දෝ� �ම් රු �බ්ර� ග�නී�ම් තිනහ�යලේ 
ේ�ර්යභ�රය ෝහින්ද ර�ජපක්කයෂ රජය ද්යලන් ඉෂ�ු ේළ�ය කියන නේ 
අේ�ෝ�ත්�තන් ුවණත් ළිබඳගත තුතු වනව�ය කියන නේ ්රථමිෝ�යන් 
අළි ෝතක්කය ේර ගන්න ඕන�0  

තුද්ධය නිෝ ුවණ�ු පස��ස� යල�ගප්පූරුව ව��ග් රුවල් 18ේ 
නිෂ�ප�දනය රුු නේතු ුවණ�0 ඒ ඒ ්ර�ද් වල ආද�යම් ෝ�ර්ග ඇින 
ුවණ�0 �ව�ළක�ප�ළ පුළුල් ුවණ�0 �ව�ළක �ප�ළ ්රස�රණය 
ුවණ�0 �ම් පළ��ත් නිෂ�ප�දනය ඒ පළ�තු ගිය�0 ඒ පළ� �ත් 
නිෂ�ප�දන �ම් පළ�තු ආව�0 ල�ේ��ව් බ��කු ක්රෝය ඒ පළ��ත් 
ඇින ුවණ�; අධිේරණ ක්රෝය ඇින ුවණ�; බදු ක්රෝය ඇින ුවණ�; බදු 
අය ේර�ගන �ම් රුු ආද�යම් ලබ� ගන්න පුළුවන්ේෝ ඇින 
ුවණ�0 �ෝයින් ඇින ුවණු ්රිනලලය තෝයි, දතුරු වසන්තය, 
න� �ඟනහිර දද�නය හ� අ�නක්කය යලය ව �ද් නිෝ �වන �ේ�ු, 
දකුණු ින�බන යලය ව වර්රස�ද හ� පහසුේම් ඒ ආේ�ර�යන්ෝ 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

දතුරු න�  �ඟනහිර පළ�ත්වලුත් ල�බීෝ0 තෝන්�ග් හ�දය 
ස�ක්කයිකයු අනුව බලන්න0 ේවද�වත් ඒ පළ�ත්වල දකු�ණ් 
ින�බනව� ව��ග් ේ�පට් ප�රවල් ිනබුණ� ද, අධි �ව්ීන ෝ�ර්ග 
ිනබුණ� ද, ව�ව් අමුණු හ�දුව� ද, ප�සල් ටිේ හ�දුව� ද, �ර�හල් ටිේ 
හ�දුව� ද කියල�0  න�හ�0 ඒ යලයල්ල න�ලයලන් නිර්ෝ�ණය කිරීෝ 
ේරණ�ේ�ු�ගන අවස�න ්රිනලලය ුව�ණ්, 2ට14 අළි 
තමුන්න�න්�ස�ල�ු රු භ�ර �දන �ේ�ු ල�ේ��ව් ජ�ිනේ 
නිෂ�ප�දනය ඇ�ෝරිේ�නු �ඩ�ලර් බිමේයන 8ටක්කය වීෝයි0 �පර ිනබූ 
බිමේයන 25ු තව බිමේයන 25ක්කය නේතු ුවණ�ෝ බිමේයන 5ටයි0 ඒ 
බිමේයන 5ටු තව බිමේයන 25ක්කය නේතු ුවණ�ෝ බිමේයන 75යි0 
ල�ේ��ව් ජ�ිනේ නිෂ�ප�දන�ය් වටින�ේෝ ඇ�ෝරිේ�නු �ඩ�ලර් 
බිමේයන 8ටු ළිම්ෝක්කය ප�න්නවී�ම් ේ�ර්යභ�රය ේ�ළ� ෝහින්ද 
ර�ජපක්කයෂ රජයයි0 ඒේ තෝයි ස�ඛ��ත්ෝේ ඇත්ත0 ඒ නිස� 
ජ�ත�න්තරව ඇින ුවණු ළිබඳග�නීෝ තෝයි අඩු ආද�යෝ ලබපු 
ල�ේ�ව, පහළ ෝ�දි ආද�යම් ලබන රුක්කය බවු පත් ුවණ�ය කියන 
නේ0 පහළ ෝ�දි ආද�යම් ලබන රුක්කය බවු පත් ුවණ�ෝ අපු 
සහනද�යි �ේ�න්�ද්යල යු�ත් ණය, ්රද�න යන�දිය ල� බු�ණ් 
න�හ�0  �ල�ේය අ�ප් රු ළිබඳගත්ත�0 සහස්ර ස�වර්ධන දර් ේවල 
ඉත�ෝ �හ�ක ත�නේු අ�ප් රු පත් ුවණ�0 ර�ට් නිෝ�ුවෝ ව� අ 
ුවණ�; ආද�යෝ ව� අ ුවණ�; ද්රැකිය�ව අඩු ුවණ�; �ස�ව� ද්තුක්කයිනය 
අඩු ුවණ�0 �ම් තත්ත්වයු රු �ගන�ව�0 නමුත්, 2ට15 ඇින ුවණු 
�වන ස�වීෝත් නක්කයේ තමුන්න�න්�ස�ල� �ම් යලයල්ල නේවර නතර 
ේළ�0  

�ප�ර්ට් යලටි ව��ප�ිනය නතර ේළ�; දෝ� ඔය ව��ප�ිනය නතර 
ේළ�; අනික්කය ස�වර්ධන ව��ප�ින යලයල්ල නතර  ේළ�0 ඒව� නතර 
ේරල�, ෝ�ිනවරණ�ය්දී දුන් ජනප්රිය  �ප��ර�න්දු ටිේ ඉෂ�ු 
ේරන්න අව � සම්පත් �දන්න ඒ මුදල් ව�ය ේළ�0 ඒ අනුව ව�ටුප් 
ව� අ ේළ�; සෝ�ද්ධි දීෝන�ව ව� අ ේළ�0 ඒ ද්ධියු ජනය� 
සනසන්න අව � ේරන  යලය ව �ද් ේළ�0 ඒව� ඉත� �හ�කයි0 
�ප��ර�න්දු ඉෂ�ු කිරීෝ අළි අගය ේරනව�0 හ�බ�යි, ධරණීය 
ස�වර්ධන�ය්දී ආර්ථිේයු ඒේ ඔ�ර�ත්තු දී�ම්  ක්කයිනයක්කය 
ින�යන්න ඕන�; දර� ගන්න  ක්කයිනයක්කය ින�බන්න ඕන�0 ඒ සෝඟ 
ෝහ දවල්, ෝහ බ��කු�ව් ෝහ� මුදල්  �ේ�ල්ලය යලදු ුවණ�0 ඒ මුදල් 
�ේ�ල්ල�යන් පසුව රජ�ය් සුරැකුම්පත්වල ආ�ය�ජනය ේර 
ිනබුණු සල්මේ බිමේයන �දේේු වඩ� අර�ගන ගිය�0 ජ�ත�න්තර 
ස�චිතය අඩු �වන්න ඒේ �හ�තු ුවණ�0 ඊු පසුව මුදල් 
අෝ�ත�වරය� ්රේ� යක්කය ේළ�, සිනයක්කය යන�ේ�ු �ඩ�ලර් 
රුළියල් 13ටු   �ග�නනව� කියල�0  

ශ්රී ල�ේ� ෝහ බ��කුව ඒ සකහ� �ඩ�ලර් ළිච්ම ෝ ආරම්භ ේළ�0 
�ල�ේ �ව�ළක �ප��ළ� ඛනිජ �තල් යනල අඩුවීෝ 
ේරණ�ේ�ු�ගන, 2ට15, 2ට16 වර්ෂ �ද�ක්කයදී පෝණක්කය අ�ප් රජය 
ප�වින ේ�ලයු වඩ� ද්�ද්  ද්නිෝය - foreign exchange - 
ඇ�ෝරිේ�නු �ඩ�ලර් බිමේයන 4ක්කය රු ඇතු�ළ� ඉිනරි ුවණ�0 ඒ ඉිනරි 
ුවණු �ඩ�ලර් බිමේයන හතර �ේ�? ඒ හතරු  ආපසු ගිය බිමේයන 
�දේත් නේතු ුවණ�0 නත�ේ�ු බිමේයන 6යි0 ස�ෝ�න��යන් 
අුවරුද්දේු ද්�ද්  ණය ව�රිේ �ගවන්න අපු බිමේයන 4ක්කය 
යනව�0 නත�ේ�ු යලයල්ලෝ බිමේයන 1ටයි0  �ෝත�න ින�බන 
ඇත්ත ්ර �නය �ම්ේයි0 හම්බන්�ත�ු වර�ය ද්කුණල� රුළියල් 
බිමේයන 101ක්කය අර�ගන �ම් ගණන ළියවන්න බ�හ�0 ඊළඟු, තවත් 
ින�බන සබ්බ සේලෝන�වෝ ද්ක්කයේත්, අුවරුද්දේු ඇ�ෝරිේ�නු 
�ඩ�ලර් බිමේයන 1ටේ ්ර �නයක්කය අළි හද��ගන ින�බනව�0 ඒේ 
ආණ්ඩුව හද�ගත්ත ්ර �නයක්කය0 සුයලල් �්ර�ෝජයන්ත අෝ�ත�තුෝ� 
දන්නව�, නතුෝ� ඛනිජ �තල් ේර්ෝ�න්ත අෝ�ත�තුෝ� �ලස ේුතුතු 
ේළ�0 වර්ෂයේු අ�ප් ඛනිජ �තල් බිල ඇ�ෝරිේ�නු �ඩ�ලර් 
බිමේයන 4055ක්කය දක්කයව� ඉහළ ගිය�0 පසුගිය ේ�ල�ය් ඒේ 108ු අඩු 
ුවණ�0 ඒ ඉිනරි ුවණු ද්�ද්  ද්නිෝය ටිේ �ේ�? ඒ ටිේ තෝයි 
ළිච්චු�ව්0  �ම් ගරු සභ��ව්දී  ඒ ඇත්ත ේතන්දරය ේථමි� ේ�ළ� 

න�හ�; සභ�ව �න�ෝඟ ය�ව්ව�0 ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, 
ර  �ට් මූල�ේරණය ළිබඳබක අයිිනය ින�බන්�න් 
ප�ර්මේ�ම්න්තුවුයි0 නමුත් අළි ඒ ේථමි� �න��වයි �ම් 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් ේථමි� ේ�ළ�0   

ලමේත් ඇතුලත්මුදමේ, ග�යනණී දිස�න�යේ හ� ව�දගත් 
�ද් ප�ලන න�යේයන් �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් යලටි ේ�ල�ය් අළි �ම් 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් ද්පක්කයෂ�ය් හිටිය�0 ආර්ථිේ ේරුණු ේ�රණ� 
ළිබඳබකව නද� �හ�ක ස�ව�දයක්කය ඇින ුවණ�0 අ�ප් ග�යනණී ජයද්ක්රෝ 
�ප�ර්ර� ඇෝිනතුෝ� ඒ බව දන්නව�0 න�හෝ ඇින �වන �ේ�ු 
ඒව�ු ආණ්ඩු පක්කයෂ�ය් �හ� ද්පක්කයෂ�ය් �හ� ේුවරු කිව්වත්, ඒ 
ේ�ල�ය් ඒ ින�බන ඇත්ත යථමි�ර්ථමිය ළිබඳගත්ත�0 නමුත් අද �වල� 
ින�බන්�න් �ෝ�ේක්කයද? තමුන්න�න්�ස�ල� �ම් අවසන් ුවණු 
වර්ෂ�ය්දී -2ට16දී- රජ�ය් ද්ද්ධ අරමුණු සකහ� සම්පත් �බද� 
හරින �ේ�ු, ප�ර්මේ�ම්න්තුවු කියනව� අධ��පන අෝ�ත��� යු, 
�ස�ඛ�යු, ිනරසර ස�වර්ධනයු ආදියු රුළියල් බිමේයන 
3,898ක්කය �වන් ේළ� කියල�0 නමුත් සත� ද්යදෝ කීයද? බිමේයන 
3,1ට6යි0 නත�ේ�ු ද්යදම් �න�ේළ ්රෝ�ණය කීයද? බිමේයන 
792යි0 බිමේයන 792ේ අය ව�ය �බ�රුවක්කය ප�ර්මේ�ම්න්තුවු කියපු 
රුක්කය ෝ�ග් ද�නී�ම් හ� ද් �ව�ස�ය් හ�ටියු ේවද�වත් ිනබිල� 
න�හ�0  

නිදහයලන් පසුව ල�ේ� ඉිනහ�ස�ය් කියලෝ මුදල් ඇෝිනවර�යක්කය 
�ෝව�නි අය ව�ය �න�ෝඟ ය�වීෝක්කය නම් ල�ේ��ව් ේරල�ෝ න�හ�0 
ඕන� නම් අතීත ස�ඛ��ත් නක්කයේ අළි �ම් ග�න ේථමි� ේරමු; ්රබුද්ධ 
ස�ව�දයක්කය ඇින ේරගනිමු; �ම්ේ යනන් ෝතුවු �න��වන �ලස 
ව�ඩ හද� ගනිමු0 බිමේයන 3,898ක්කය �වන් ේරල�, සත� �ලස ද්යදම් 
ේ�ළ� බිමේයන 3,1ට6යි0 බිමේයන 792ක්කය දීල� න�හ�0  

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ�ු නියයනත ේ�ලය අවස�න �ව්�ගන 

යනව�0  
 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෝෝ තව ද්න� අ �දේකින් ේථමි�ව අවසන් ේරනව�, ගරු 

නි �ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි0 

අය ව�ය �ය�ජන� ඉදිරිපත් ේරන �ේ�ු තමුන්න�න්�ස�ල�-
අළි ඔක්කය�ේ�ෝ අත්පු අ ගහනව�0 පසු �පළ ෝන්ත්රීවරු දඩ ප�න 
ප�න අත්පු අ ගහනව�0 අධ��පන අෝ�ත��� යු අ විනන් �ය�ජන� 
ඉදිරිපත් ේළ�0 "යලය වෝ ළෝයින්ු laptop නේක්කය �දනව�,  තවත් 
�ද්වල් ේරනව�" කියන �ේ�ු තමුන්න�න්�ස�ල� අත්පු අ ග�හුව�0 
ඒව�ු සල්මේ �වන් ේළ�0 කීයක්කයද? අධ��පන අෝ�ත��� �ය්   
�ය�ජන�වලු ද්තරක්කය අය ව��යන්  යනමේයන 64,95ටක්කය �වන් 
ේළ�0 හ�බ�යි කීයක්කයද දුන්�න්? යනමේයන 6,145යි0 ඒ අනුව,  ඒ 
�ය�ජන�වලු �වන් ේළ සල්මේවමේන් යලයයු 905යි  දුන්�න්0  

රජ�ය් ද්ගණේ�ධිපිනවරය��ගන් රජ�ය් ගිණුම් ළිබඳබක ේ�රේ 
සභ�වු ලබ� ගත් යලය වෝ ස�ඛ�� දත්ත ටිේ ෝෝ ඉත�ෝ වග 
කී�ෝන් ඉදිරිපත් ේරනව�0 �ෝව�නි �ද් අන�ගත�ය්දීවත්, ෝතු 
ේ�ලයේවත් �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුව තුළ �න�ද්ය තුතු �දයක්කය0 ඒේ 
නිස� ඇිනවන ව�රැද්ද තුළ යලදු �වල� ින�බන්�න් �ෝ�ේක්කයද? අළි 
ආර්ථිේ දර් ේ 52ක්කය අර�ගන ින�බනව�0 ර�ට් ආර්ථිේ වර්ධන 
�ව්ගය, ඒේ පුද්ගල ආද�යෝ, ඒේ පුද්ගල ආද�ය�ම් ව�ර්ිකේ 
වර්ධන �ව්ගය, ක්රය  ක්කයිනය සහ ඒේ පුද්ගල ආද�යෝ, ඉතුරුම් 
අනුප�ත, ආ�ය�ජන අනුප�ත, ද්රැකිය� අනුප�ත, දද්ධෝන 
අනුප�ත යන ආර්ථිේ දර් ේ 52න් හතක්කය හ�ර අ�නක්කය යලය ව ෝ �ද් 
2ට14ු වඩ� 2ට16දී අඩු �වල� ින�බනව� කියල� ශ්රී ල�ේ� ෝහ 

445 446 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් �න�කරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்ப�க்கப்படவ�ல்�ல. 
  Document not tendered. 
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බ��කු ව�ර්ත��ව් ඔප්පු ේරල� ින�බනව�0 ෝෝ ඒ ද්ස�තර ටිේ 
හ�න්ස�ඩ් ව�ර්ත�වු ඇතුළු ේරන්න �හ� පුස�තේ�ල�ය් තබන්න 
සභ�ගත* ේරන්න කියල� කියනව�0 

අළි ේථමි� ේරල� සන්�ත�ෂ �වල� යනව�0 ද�න් ින�බන්�න්, 
�ේ�ත්තු �ර�ටි ස�වර්ධනයක්කය0 ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, 
�ේ�ත්තු �ර�ටියක්කය ගහන �ේ�ු තට්ටු 2ටේ බිල් අන් නේක්කය 
ගහනව� ව��ග් තෝයි සද්දය0 �ේ�ත්තු �ර�ටිය අතු අර�ගන 
බ� වව�ෝ අවස�න�ය් අිනන් නේක්කයවත් න�හ�0 ඒේ නිස� �ම්ේ 
ිනරස�ර ස�වර්ධනයක්කය �වනුවු �ේ�ත්තු �ර�ටි ස�වර්ධනයක්කය 
තෝයි පසු ගිය වර්ෂ �දේහෝ��ර් �වල� ින�බන්�න්0 �ේ�ත්තු 
�ර�ටි ස�වර්ධන�යන් යනදිල� ිනරස�ර ස�වර්ධනයේු යන්න ව�ඩ 
ේරන්න පුළුවන් �වයිද දන්�න් න�ින ුවණත් �වන්න කියල� 
පතයනන් ෝ�ග් වනන කිහිපය අවසන් ේරනව�0 
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ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� (විද��, ත�ක්ෂණ හස� 
පර්�ය්ෂණ අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு  ஏ. டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த - வ�ஞ்ஞ�ன, 
�த�ழ�ல்நுட்ப மற்றும் ஆர�ய்ச்ச� அ�மச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අද දින ද්ව�දයු භ�ජන 

ේරල� ින�බන්�න්  ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් 
�ේටුම්පතයි0   "ශ්රී ල�ේ�ව තුළ ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබකව 
ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනයක්කය හ� දප�ය ෝ�ර්ගයක්කය ස�වර්ධනය කිරීෝ සහ 
ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ සකහ� ද;  ිනරස�ර ස�වර්ධන සභ�වක්කය ළිහිටුවීෝ 
සකහ� ද; ඊු සම්බන්ධ හ� ආනුෂ�ගිේ ේරුණු සකහ� ද්ධිද්ධ�න 
ස�ල�ස�වීෝ ළිණිස වූ පනත් �ේටුම්පතකි" යනු�වන් නහි සකහන් 
වනව�0  �ෝව�නි පනත් �ේටුම්පතක්කය ඉදිරිපත් කිරීෝු �හ�තු ුව�ණ් 
නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය ද්යලන් 2ට15 යලු 2ට3ට දක්කයව� වර්ෂ 
15ේ ක්රිය�ත්ෝේ ද්ය තුතු ිනරස�ර ස�වර්ධන අරමුණු 17ක්කය සහ 
ඉලක්කයේ 169ක්කය සහිත ව�ඩ ළිබඳ�වළ 2ට15 වර්ෂ�ය් 7ටව�නි 
නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ෝහ� ෝණ්ඩල ස�යලව�ර�ය් දී ඉදිරිපත් ුවණු 
නිසයි0 ඒේ නිේම්ෝ ඉදිරිපත් වූ මේයද්ල්ලක්කය �න��වයි0  

ඊු වසර තුනේු �පර 2ට14, 2ට13, 2ට12 කියන වර්ෂවල 
නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�න�ය් ද්ද්ධ නි�ය�ිනත ආයතන සහ 
ස�ද්ධ�න ෝඟින් �ල�ේ�ය් ද්ද්ධ රුවල ්රිනපත්ින සම්ප�දේයන්,  
ඒ ව��ග්ෝ �ෝහි ද්ෂයන්වලු අද�ළ ද්� �ෂඥයනයන්, සම්පත් 
ද�යේයන් සම්බන්ධ ේරගනියනන් ව�ඩ මුළු ගණන�වක්කය පවත්වල�, 
නහි ්රිනලලයක්කය හ�ටියු තෝයි �ම් අරමුණු 17 සහ ඉලක්කයේ 169 
ඉදිරිපත් ේ�ළ�0 මීු ේමේන් 2ටටට ඉකල� 2ට15 දක්කයව� ව�ඩසුහනක්කය 
ිනබුණ�0  ඒේ අළි හ�ඳින්වූ�ය් "සහස්රේ ස�වර්ධන ඉලක්කයේ" - 
Millennium Development Goals - කියල�0  හ�බ�යි ඒ 
MDGsවමේන් -සහස්රේ ඉලක්කයේවමේන්- අළි ද්� �ෂ�යන්ෝ 
අධ��පන ක්කය�ෂ�ත්රය තුළ ද් �ල ්රගිනයක්කය අත්පත් ේර ගත්ත� 
ද්තරක්කය �න��වයි නහි සකහන් යලයල්ලෝ ඒ වේව�නු�ව්දී ස�ක්කයෂ�ත් 
ේර ගත්ත�0 �ල�ේ�ය් ඒ ස�ෝ�ිනේ රුවල් 192න් අළි දන්න� 
හ�ටියු අ�ප් ර�ට් තෝයි �ම් ඉලක්කයේ 17 සම්බන්ධ�යන් ේුතුතු 
කිරීෝු නයු �වන් වූ අෝ�ත��� යක්කය ආරම්භ ේරල� ින�බන්�න්0 
ප�ර්මේ�ම්න්තුවු පනත් �ේටුම්පතක්කය ඉදිරිපත් ේරල�, නෝ පනත් 
�ේටුම්ප�ත් අරමුණු සකහන් ේරල� ින�බනව�0 �ම්�ේන් සභ�වක්කය 
ළිහිටුවනව�0 නෝ සභ�ව ළිහිටුවන ආේ�රය කියල� ින�බනව�0 �ම් 
අරමුණු අතර ින�බනව�, �ේ��හ�ෝද �ම් ජ�ිනේ ්රිනපත්ින �හ� 
දප�ය ෝ�ර්ග සේස� ේරන්�න් කියල�0  

ඊළඟ නේ තෝයි ආර්ථිේ සම්පත්, ස�වභ�ද්ේ සම්පත් හ� 
සෝ�ජයීය සම්පත් පරිසර හිතේ�මී �ලස, ේ�ර්යක්කයෂෝ �ලස �ය�ද� 
ගන්�න් �ේ�ස�ද කියන ේ�රණය0 ඊළඟ ේ�රණය තෝයි 
ප�රිසරිේ, ආර්ථිේ හ� සෝ�ජයීය ේරුණු ඒේ�බද්ධ �වන පරිදි 
තීරණ ග�නීෝ ්රවර්ධනය කිරීෝ0 ඒ සකහ� තෝයි �ෝව�නි සභ�වක්කය 
ළිහිටුවල� ේුතුතු කිරීෝ සකහ� �ම් පනත් �ේටුම්පත ෝඟින් 
�ය�ජන� ේරල� ින�බන්�න්0 මීු සෝග�මීව ජන�ධිපින �ල්ේම් 
ේ�ර්ය�ලය ජන�ධිපිනතුෝ��ග් අධීක්කයෂණය යු�ත් සම්පත් 
ද�යේයන්�ගන් සෝන්ද්ත ඒේේයක්කය ළිහිටුව� ින�බනව�0  

�ම් සම්බන්ධ�යන් ජන�ධිපිනතුෝ�ු දප�දස� දීෝ සකහ� අව � 
පසු බිෝ හදන්න නෝ ඒේේය සම්බන්ධ �වනව�0 ඒ ව��ග්ෝ �ම් 
සභ�ව ෝඟින් -ිනරසර ස�වර්ධන සභ�ව ෝඟින්- සේස� ේරන්න�වූ 
්රිනපත්ින, ස�ලසුම් සහ දප�ය ෝ�ර්ග �ම් ස�� �ධනයන් අනුව 
ඇෝිනතුෝ�ුත්, ජන�ධිපිනතුෝ�ුත් ඉදිරිපත් ේරනව�0 ඊු පසුව 
ඒව� අද�ළ වන්න�වූ අෝ�ත��� වලු, ආයතනවලු �ය�මු ේරල�, 
ඒව� ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ සකහ� සේස� ේරනු ලබනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, �ෝහි ින�බන්න�වූ �ම්  
අරමුණු 17න්, පළමුව�නි අ�ේය ලබ� දීල� ින�බන්�න් දුප්පත්ේෝ 
ළිටු ද�කීෝ සකහ�යි0 දරිද්රත��වන් �ත�ර රුක්කය නිර්ෝ�ණය ේර 
ග�නීෝ සකහ�යි0 �ම් ළිබඳබක ද්ද්ධ ව�ඩසුහන් අ�ප් ඉිනහ�සය 
තුළත් ක්රිය�ත්ෝේ ුවණ�0 හ�බ�යි, ඒව� අ වත් මුහුණුවරක්කය ගන්නව�0 
ජ�ත�න්තර ව �යන් යලදු වන්න�වූ  �ග�ලීය �වනස�ේම්, ආර්ථිේ 
�වනස�ේම්, �ද් ගුණිේ හ� ප�රිසරිේ බලප�ම් යු�ත් ඒව� 
�වනස�ේම්වලු භ�ජන �වනව�0 නෝ නිස� දුප්පත්ේෝ තුරන් කිරීෝ 
තනිව ද්ෂයක්කය හ�ටියු අර�ගන ස�ර්ථමිේ ේර ගන්න පුළුවන් 
ඉලක්කයේයක්කය �න��වයි0 නෝ නිස� �ෝ�ේක්කයද ේරල� ින�බන්�න්? 
අ�ේ  �දේ,  කුසගින්න තුරන් කිරීෝ0 නත�නු ආහ�ර සහ 
ේ�ිකේර්ෝය - Food and Agriculture -  යන ද්ෂය  සම්බන්ධ  
�වනව�0 අ�ේ තුන,  නි�ර�ීන බව සහ යහ ප�ව�ත්ෝ0 නත�නු  
සම්බන්ධ �වනව�, �ස�ඛ�0 අ�ේ හතර,  අධ��පනය0 අධ��පනය 
කියන්�න් හුදු අධ��පනයක්කය �න��වයි0 අධ��පනය කියන්�න් 
ගුණ�ත්ෝේ අධ��පනය - Quality Education - .  ගුණ�ත්ෝේ 
අධ��පනයක්කය ලබ� �දන්න  ේරන්න ඕන� �ෝ�ේක්කයද? ගුණ�ත්ෝේ 
අධ��පනයක්කය �දන්න �භ�ිනේ හ� ෝ�නව සම්පත �දන ගෝන් 
ෝ�නව සම්පත, න�හෝ න�ත්නම් ගුරුවරුන්�ග් ගුණ�ත්ෝේ බව, 
න�හෝ න�ත්නම් ඒ අය�ග් ධ�රිත�ව ඉහළ න�ව�ගත තුතුව 
ින�බනව�0  

අධ��පනය කිව්ව�ෝ �ේ�ුස� කිහිපයක්කය නනව�0 ස�ෝ�න� 
අධ��පනය, ද් �වද්ද��ලවල ින�බන්න�වූ දසස� අධ��පනය, 
ව�ත්තීය පුහුණුවු ින�බන ත�තීයිේ අධ��පන ව�ඩ ළිබඳ�වළ යන 
�ම් �ේ�ුස� තුනෝ ඒේු අයත් �වනව�0 නෝ �ේ�ුස� තුන 
�ෝ�හෝයි0 �බ��හ� රුවල ද�නු අුවරුදු 1ටේ යලු ක්රිය�ත්ෝේ 
වනව� STEM Education. ඉ�ග්රීයල භ�ෂ��වන් STEM Education 
කියල� කියන්�න් Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics. ද්ද��ව, ත�ක්කයෂණය, ඉ�ින�න්රු සහ ගණිතයඅද 
�ල�ේ�ය් ්රධ�න ත�නක්කය �ම් ද්ෂයු ලබ� �දනව�0 හ�බ�යි, පසු 
ගිය අුවරුදු 1ට තුළදී අ�ප් ර�ට් -හිුපු අධ��පන ඇෝ�ිනතුෝ�ත් �ම් 
ගරු සභ��ව් යලටිනව�- STEM Education reform නේක්කය ග�න 
ේථමි� ේ�ළ� න�හ�0 හ�බ�යි, අපු ආසන්න�ය් ින�බන ඉන්දිය�ව, 
දිතුණු රුවල් හ�ෝ නේක්කයෝ �ම් ව�ඩ ළිබඳ�ව�ළ� ගිය� ද්තරක්කය 
�න��වයි, ව�ර්ිකේව PISA කියල� evaluation නේක්කය, නනම් අගය 
කිරීෝක්කය පවත්වනව�0 ද�නු ඒේු රුවල් 72ක්කය ඇතුළත් �වල� 
ින�බනව�0 ල�ේ�ව තවෝ ඒේු ඇතුළත් �වල� න�හ�0 PISA 
කියල� කියන්�න් Programme for International Student 
Assessment  කියන නේයි0  ජ�ත�න්තර ව �යන් යලසුන්ව 
ඇග�යීෝු ලක්කය ේරන ව�ඩසුහන0 2ට16 වස�ර් �ෝහි පළමුව�නි 
ත�නු ආ�ව් ේුවද? යල�ගප්පුරුව0 අුව�නි ස�ථමි�නය ල�බු�ණ් 
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____________________________ 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් �න�කරන ලදී. 
   ஆவணம் சமர்ப்ப�க்கப்படவ�ல்�ல. 
   Document not tendered. 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ද්යට්න�ෝයු0 හ�බ�යි, �ම් රුවල් 72 අතර ල�ේ�ව න�හ�0 
ඒ�ේන් ප�හ�දිමේ �වනව�, �ම් ර�ට් ස�ෝ�න� අධ��පනය, දසස� 
අධ��පනය �ෝත�නින් නහ�ු �ේ�හ�ුද යන්�න් කියල�0 2ට3ට 
වසරු ින�බන්�න් තව වසර 13යි0  අද පළමුව�නි �ශ්ර�ණියු 
ඇතුළත් වන ළෝය�, 2ට3ට වසර වන ද්ු 13ව�නි �ශ්ර�ණි�ය් තෝයි 
ඉන්�න්0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අද අ�ප් ර�ට් ින�බන 
ව�ත්තීන් ගණන�වක්කය 2ට3ට වසර වන ද්ු �ල�ේ�ය් පවිනන්�න් 
න�හ�0 අ�ප් බන්දුල ගුණවර්ධන ෝ�ිනතුෝ� ආර්ථිේ ද්ද��ව, 
ගණේ�ධිේරණය ළිබඳබක �ද් ේ�යක්කය0 2ට3ට වසර වන ද්ු 
ගණේ�ධිේරණය කියන ව�ත්තීය �ල�ේ�ය් පවතීද් කියල� 
ඔබතුෝ� හිතනව�ද? න�හ�0 ඒ ඇයි? ද්ද��ව, ත�ක්කයෂණය දිතුණු 
වීෝත් සෝඟ robotics නක්කයේ ේ�ත්රිෝ බුද්ධිය artificial intelligence 
නනව�0 න�හෝ නම් පරිගණේ යන්ත්රය සෝඟ ේ�ත්රිෝ බුද්ධිය නේතු 
ේළ ද්ු ගණේ�ධිේරණ�ය් ින�බන book entries  ඉදිරි�ය් දී 
�ේ��හ�ෝත් නන්�න් න�හ�0  ඒව� ද�නුත් න�හ�0  "T" ගහන්�න් 
න�හ�0 � �ෂ පත්රය හදන නේ, trial balance  නේ, bank 
reconciliation අිනන් ේරන්න අව � වන්�න් න�හ�0 ඒව� 
computer programme  න�ක්කය software  න�ක්කය ින�බනව�0 ඒේු 
ේ�ත්රිෝ බුද්ධියත් නේතු ේරල� ින�බනව�0 නත�ේ�ු අව � යලය ව 
�ද් පරිගණේයක්කය, න�ත්නම් laptop නේක්කය ඉදිරි�ය් ව� අුවණ�ෝ 
ඕන� �ේ�නකුු බල�ගන්න පුළුවන්0 අව � �වන්�න් ඒ දත්ත 
ලබ�ග�නී�ම් ේ�ර්ය භ�රය පෝණයි0 ෝෝ ද�න් �පන්නු�ව් නේ 
ව�ත්ිනයක්කය0 

 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, ෝු නේ ්ර �නයක්කය අහන්න පුළුවන්ද? 
 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අහන්න ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�0 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
�ම්ේ ඔබතුෝ��ග් අෝ�ත��� යු අද�ළ ේ�රණයක්කය 

�න�ුවණත්, ඔබතුෝ� ද�න් ත�ක්කයෂණය ළිබඳබකව ේථමි� ේළ නිසයි 
ෝෝ �ම් ්ර �නය අහන්�න්0 පසුගිය අය ව�ය ේ�ල සීෝ��ව් 
ඔබතුෝන්ල��ග් රජ�යන් ප�සල් දරුවන්ු tabs ලබ� �දන 
�ප��ර�න්දුවක්කය දුන්න�0 �ත�රතුරු ත�ක්කයෂණය සහ අ�නකුත් 
යලයල්ලුෝ ඒේ ඉත�ෝත් ව�දගත් �ය�ජන�වක්කය0 ඒ ළිබඳබකව 
ඔබතුෝ�ු අදහසක්කය ්රේ�  ේරන්න පුළුවන්ද? ද�න් ඒේ ක්රිය�ත්ෝේ 
�වනව�ද? ක්රිය�ත්ෝේ �වල� ින�බනව�ද? ළෝයි කී �ද�නකුු 
tabs ලබ�දී ින�බනව�ද? 

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෝ�ග් ද�නී�ම් හ�ටියු නම් නය ද�නු ක්රිය�ත්ෝේ �වන්�න් 

න�හ�0 නමුත් ෝෝ  ෝ�ධ� ෝඟින් ද�ක්කයේ�, අධ��පන අෝ�ත��� ය 
ද්යලන් ඒ සකහ� ව�ඩ ළිබඳ�වළ ක්රිය�ත්ෝේ ේර�ගන යනව�ය කියන 
නේ0 STEM Education න�ේන් අනුෝත ුවණු අෝ�ත� ෝණ්ඩල 
සන්�ද් �ය් ්රථමිෝ ඇෝින අනු ේයනටු ස�ේච්ව�ව අද දවල් 203ටු 

ින�බනව�0 ඉන් අනතුරුව Steering Committee න�ක්කය 
ස�ේච්ව�වක්කය ින�බනව�0 නත�නදී අහල� ෝු �හු ද�නුම් �දන්න 
පුළුවන්0 

 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
�ෝ�ේද, නව ත�ක්කයෂණය ළිබඳබකව ඔබතුෝ� ද�න් ප�හ�දිමේව 

්රේ�  ේළ�0 
 

ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ ද්ෂය ෝු භ�රදීල� ිනබුණ� නම් ෝෝ ද�න් ස��හන දුරක්කය 

ගිහිල්ල�0 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඔබතුෝ� ඒ ද්ෂය දන්නව�0 අුවරුද්ද අවස�න�ය් ඊළඟ අය ව�ය 

හදන ේ�ල�ය් තෝයි ්රථමිෝ අනු ේයනටුව රැස��වන්�න්0 ඔබතුෝන්ල� 
ද�න් ඊළඟු අය ව�යු ල�හ�ස�ින �වන්න ඕන�0 

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
න�හ�, න�හ�0 ෝ�ග් අනු ේයනටුව ඒේු අද�ළ නේක්කය �න��වයි0 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අද�ළ අෝ�ත��� �ය්0 ඔබතුෝ��ග් �න��වයි0 
 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
න�හ�, න�හ�, ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�0 ෝ�ග් අනු ේයනටුව ඔය කියන 

tabs �දන ව��ඩ් �න��වයි ේරන්�න්0 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, ඔබතුෝ� �න��වයි0 අනු ේයනටුව ද�නුවත් 

ේරල� ඔබතුෝ� �ම් ළිබඳබකව න�යේත්වය ගත්�ත�ත් �හ�කයි0 
 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
�හ�කයි, ෝෝ අහන්නම්0 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නත�ේ�ු �ම් STEM Education නේ තෝයි අ�ප් අන�ගතය 

�වන්�න්0 ෝෝ නේ ව�ත්ිනයක්කය තෝයි දද�හරණයක්කය ද්ධියු 
�පන්නු�ව්0 ද�න් බලන්න, �වද� ව�ත්ිනය0 �වද� ව�ත්ින�ය් 

449 450 

[ගරු ඒ0ඩී0 සුයලල් �්ර�ෝජයන්ත ෝහත�] 
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ස�ත්ේම් ේරන�ේ�ු ඉස�සර ඉකල� ඒ සකහ� අව � �ෝවලම් 
තෝයි භ�ද්ත� ුව�ණ්0 හ�බ�යි, ද�න් �ර��බ� �ේ�නකුු artificial 
intelligence දුන්න�ෝ ඒ �ර��බ� ද්යලන් සුළු ස�ත්ේම් ේරනු 
ලබනව�0 අද �ල�ේ�ය් �බ��හ� රුවල්වල  නය යලදු ේරනව�0 ඊු 
නහ� ගිය ස�ත්ේම් කිරීෝ සකහ� අද පර්�ය්ෂණ �ේරී�ගන යනව�0 

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, අද �ල�ේ�ය් අවයව බද්ධ 
කිරීෝ ග�න බලමු0 අළි හිතමු වකුගඩුවක්කය බද්ධ ේරනව� කියල�0 �ම් 
ළඟදී අ�ප් ර�ට් ෝහනුවර, �ප්ර��දණිය �ර�හ�ල්දී සම්පූර්ණ 
හදවත් බද්ධ කිරීෝක්කය යලදුේළ�0 හ�බ�යි, මීු අුවරුදු 2ටේු ේමේන් 
දකුණු අප්රිේ��ව් �ක්කයප්ුුවන්වලදී ඒ ව�ග් ස�ත්ේෝක්කය ේරල� 
ින�බනව�0 ද�න් ඒේ ්රවර්ධනය �වල� ින�බනව�0 යම් 
�ර�ගි�යකු�ග් වකුගඩුවක්කය නරක්කය�වල� ින�බනව� නම්, ඔහුු 
ේුවරු �හ� �ේ�නක්කය වකුගඩුවක්කය ්රද�නය ේරන්න ඕන�0 [බ�ධ� 
කිරීෝක්කය] �ප�ඩ්ඩක්කය ඉන්න �ේ�0 හ�බ�යි, න�හෝ �දන්න 
ග�ල�පන �ේ�නක්කය න�ත්නම්, ග�ල�පන වකුගඩුවක්කය ින�බන 
�ේ�නක්කය නනේල් ඉන්න ඕන�0 අද 3D ත�ක්කයෂණයත් නක්කයේ 
�ල�ේ�ය් ත�ක්කයෂණය දිතුණු ේරල� ින�බන්�න් �ෝ�ේුද? 
තෝන්�ග්ෝ  රීර�ය් මූල �සල - stem cells - අර�ගන ඒව� 
ෝඟින් පර්�ය්ෂණ�ග�රයක්කය තුළ ඔහුු අව � වන්න� වූ වකුගඩුව 
නිර්ෝ�ණය ේරනව�0 ඒ වකුගඩුව �ර�ගිය�ු බද්ධ ේරනව�0 
ස�ෝ�න��යන් �ල�ේ�ය් ද්ද��ව හ� ත�ක්කයෂණය දිතුණු වීෝත් 
නක්කයේ අද ින�බන සෝහර ව�ත්තීන් තව අුවරුදු 15ක්කය යන�ේ�ු 
දකින්නු ල��බන්�න් න�හ�0 2ට2ට �ු�කි�ය� ඔමේම්ළික්කය 
දත්සවයු ඉදිරිපත් ේරන නිර්ෝ�ණය තෝයි රිය�දු�රක්කය  රහිත 
ව�හනය0 ඒ සකහ� ේ�ත්රිෝ බුද්ධිය �ය�ද��ගන ින�බනව�0 
නත�ේ�ු �ෝ�ේක්කයද �වන්�න්? රිය�දුරන්ු job නේ න�ින 
�වනව�0 ඇයි? රිය�දුර� න�හ�, ව�හනය යනව�0 �ම් ද්ධියු තෝයි 
�ල�ේය ඉස�සරහු නන්�න්0 ද්ද��ඥයන�ය� කියනව�, අද ඉන්න 
�ේ�නකුු තව අුවරුදු 25ක්කය ජීවත් �වන්න පුළුවන් නම්, නත�න 
ඉකල� තව අුවරුදු 5ටක්කය ජීවත් �වන්න පුළුවන් වන ආේ�රයු 
තෝන්�ග්  රීර�ය් අවයව තබ�ගන්න පුළුවන් �වයි කියල�0 අවයව 
දිර�පත් වන ද්ු ඒව� න�වත සේස�ේර දීෝ, තෝන්ුෝ ග�ල�පන 
ආේ�රයු ඒව� න�වත  බද්ධ කිරීෝ, ඒ යලයල්ලෝ යලදු කිරීෝ සකහ� 
අද පරීක්කයෂණ යලදු�වයනන් යනව�0 

�ල�ේ�ය් ව� අ�යන්ෝ බුද්ධිය �ෝ�හයවන පුද්ගල�ය� 
�ද�ද�නක්කය ග�න පරීක්කයෂණයක්කය ේරල� ින�බනව�0 නක්කය අ�යක්කය 
තෝයි quizවමේන් �ල�ේ�ය් පළමුව�නි ත�නු ආපු �ේන�0 ෝ�ග් 
ෝතේ�ය් හ�ටියු ඔහු ලකුණු 4ටටේු නහ�යින් ලබ��ගන ිනබුණ�0 
අනිත්  �ේන� තෝයි �නස� ක්රීඩ��වන් �ල�ේ�ය් පළමුව�නිය�0 
ේ�ත්රිෝ බුද්ධිය ස�ප ප පරිගණේයක්කය ඔුවන් �ද�දන�ත් නක්කයේ 
තරගයු ද�ම්ෝ�0 �ෝ�ුවන් �ද�දන��ග්ෝ ද�නුෝ �ෝන් �දගුණයේ 
�ව්ගයක්කය ේ�ත්රිෝ බුද්ධිය සහිත පරිගණේය ලබ�ගත්ත�0 ඒ 
කියන්�න් යනනිස� අභිභව� ගිය ේ�ත්රිෝ �ෝ�ළයක්කය අද �ල�ේ�ය් 
නිර්ෝ�ණය �වල� ින�බනව�0 �ෝන්න �ෝත�නුයි අද �ල�ේය 
යන්�න්0 අද �ල�ේ�ය් න�ීන නන ත�ක්කයෂණයන් - emerging 
technologies - ින�බනව�0 

ඒව� තෝයි, �ර��බ� ත�ක්කයෂණය, ේ�ත්රිෝ බුද්ධිය, ජීව 
ත�ක්කයෂණය, න��න� ත�ක්කයෂණය, ජ�න ත�ක්කයෂණය ආදිය0 න�හෝ 
නම් ද�න් අ�ප් ළෝයින්ු �දන්න ඕන� �ෝ�නව�ද? අ�ප් 
ප�සල්වලු ගිහිල්ල� බලන්න0 අ�ප් ප�සල්වල ද්ද��ග�රවල test 
tubes පව� අද ප�ද්ච්චි ේරන්�න් න�හ�0 දුන්නත් ප�ද්ච්චි 
ේරන්�න් න�හ�0 නමුත් ළෝයින් tuition ගිය�ෝ �ෝ�ේද 
ේරන්�න්? රස�යන�ග�ර�ය් ේරන පරීක්කයෂණය වී අ�ය� නේක්කය 
ෝඟින් screen නේේ ද�ල� ළෝයින්ු �පන්වනව�0 �ම්ේ තෝයි අද 
ින�බන තත්ත්වය0 ඒ නිස� �ෝ�ේක්කයද �වන්�න්? නිර්ෝ�ණේරුවන් 
බිහි වන්�න් න�හ�; කුඩ� ේ�ල�ය් ඉකල� ළෝයින්�ග් කුතුහලය 

ඇින වන්�න් න�හ�0 අ�ප් අධ��පන ක්කය�ෂ�ත්රය තුළ තවෝත් අප 
ේරන්�න් දගන්වන නේයි0 නමුත් ඉ�ගන ගන්න ඉඩ හරින්�න් 
න�හ�0 �ෝන්න �වනස0 �ම්ේ තෝයි �වනස0 තවෝ අළි 
දගන්වනව�, බ්රිත�න� සම්්රද��යන් ආපු ක්රෝයු0 හ�බ�යි ද�න් ඒ 
රුවලත්, දගන්වනව� �න��වයි, ඉ�ගන ගන්නව�0 න�හෝ නම් 
teachingවමේන් learning කියන ත�නු අ�ප් අධ��පනය 
පරිවර්තනය ේරන්න ඕන�0 ද්ද��ව, ත�ක්කයෂණය, ඉ�ින�න්රු 
ශිල්පය, ගණිතය කියන ක්කය�ෂ�ත්ර අප පුළුල් ස�ව�දයේු භ�ජනය 
ේරන්න ඕන�0 රු තුළ ද්ද��ඥයනයන් අතරු, අධ��පනඥයනයන් 
අතරු, ස�ෝ�න� අධ��පනයු -ප�සල් අධ��පනයු-, දසස� 
අධ��පනයු සහ ත�තීය අධ��පනයු  ඒව� �ගන ය�ෝ තුබඳන් 
පෝණයි ඉදිරි අන�ගත ේ�ලය තුළ කුෝන �ද් ප�ලන පක්කයෂයක්කය 
බලයු ආවත් අ�ප් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරින් සකහන් ේරපු, 
ආර්ථිේ ද්ද���ව් ්ර �නවලු ළිබඳතුරු �දන්න පුළුවන් වන්�න්0   

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, �ම් වන �ේ�ු ල�ේ��ව් 
�වළක � �ෂය කීයද? ස�ෝ�න��යන් �ඩ�ලර් බිමේයන 8යි0 2ට19 
වර්ෂ�ය්දී ඒේු ණය සහ ණය ව�රිේ �ලස නේතු වනව�, තවත් 
බිමේයන 4ක්කය0 නද්ු �වළක � �ෂය -පරතරය- �ඩ�ලර් බිමේයන 12යි0 
�ේ��හ�ෝද ඒ �ඩ�ලර් බිමේයන 12 �ස�ය� ගන්�න්? ආද�යම් බදු 
නේතු ේරල�, �ම් ර�ට් ඉන්න යනනිසුන් පුළුවන් තරම් යනරිේ� බදු 
ගත්ත� කිය� නෝඟින් �ඩ�ලර් බිමේයන 12 ආවරණය ේරන්න 
බ�හ�0 ස�ම්්රද�යිේ ක්රෝ�යන් නහ�ු යන්න ඕන�0 ආනයනය සීෝ� 
ේරන්න පුළුවන්ද? බ�හ�0 ව�හන සීෝ� ේළත් �ගන්වන �තල් 
්රෝ�ණය සීෝ� ේරන්න පුළුවන්ද? ද�න් ින�බන ව�හන ධ�වනය 
ේරවන්න නප�යි0 කිරි ළිටි �ගන්වන්න �වනව�0 න�හෝ න�ත්නම්, 
අළි කිරි නිෂ�ප�දනය ව� අ ේරන්න ඕන�0 �ද්ය ය ආහ�ර නිෂ�ප�දනය 
ව� අ ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද? ද�න් ේන්න තුනක්කය ප�ළු �වල�0 ෝහ 
බ��කු ව�ර්ත�ව අනුව, පළමු ෝ�ස හ�යහි ආර්ථිේය ඍණ 306ු 
ගිහින් ින�බනව�0 න�හෝ �න්ද, බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරිනි?  

 
ගු බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, ගරු අෝ�ත�තුෝ�0   

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
�ම් අුවරුද්�ද් සහල් �ෝට්රික්කය�ු�න් 25ට,ටටටක්කය ආනයනය 

ේරනව�0 හ�බ�යි 2ට14 ිනබු�ණ් සහල් අිනරික්කයතයක්කය0 න�ස� වූ�ය්, 
�ද් ගුණිේ ද්පර්ය�ස සහ �වනත් �හ�තුන් ෝතයි0 ද�න් අළි �ෝයින් 
�ග�ඩ නන්�න්  �ේ��හ�ෝද? �ද් ගුණිේ ද්පර්ය�සවලුත් අද 
ද්ද��ත්ෝේ ද්සඳුෝක්කය ින�බනව�0 අක්කයේර 6ටකින් ගන්න� ව පලද�ව 
අක්කයේර 6කින් ගන්න� ත�ක්කයෂණයක්කය අද දිතුණු ේර ින�බනව�0 
Hydroponics system නේු artificial intelligence නේතු ේරල�, 
පස� න�ිනව වතුර ද්තරක්කය භ�ද්ත ේරල� පලද�ව ව� අ ේරගන්න� 
ක්රෝයක්කය ින�බනව�0 පර්�ය්ෂණ යලදු ේරල� ඒ ආේ�ර�ය් දිතුණු 
ත�ක්කයෂණයක්කය අද �ල�ේ�ය් ක්රිය�ත්ෝේ �වනව�0 අළිත් �හ�ෝ�ගෝ 
ළිටිපන Science Park න�ක්කය පර්�ය්ෂණ ේරන්න පළමුවන tunnel 
නේ පුන් ගත්ත�0 අප �ය�මු වන්න ඕන� නත�නුයි0 ෝ� ඒ ේත� 
ේ�ළ� හතරවන ේ�රණය ග�නයි0 පස�වන නේ ග�න ේත� ේරන්න 
�දයක්කය න�හ�0 අ�ප් ර�ට් ේ�න්ත�වන් ප�ර්මේ�ම්න්තුව ආදි 
ආයතන ඇරුණ�ෝ �බ��හ� ක්කය�ෂ�ත්රවල පුරුෂ පක්කයෂයු වඩ� 
තනතුරු දරනව�0 අළි ද් �වද්ද��ල සහ ද්ද�� ඨයෙ ගත්�ත�ත්, 
ඒව��යහි යලයයු 7ටක්කය ේ�න්ත�වන්0 �වද� ඨයෙ�ය්ත් න�හෝයි0 
අ�ප් ර�ට් ද් �වද්ද��ල පද්ධින�ය් ඉ�ින�න්රු ඨයෙය හ�ර අ�නක්කය 
ස�ෝ ඨයෙයේෝ යලයයු 65ේු ව� අ�යන් ඉන්�න් ේ�න්ත�වන්0 ඒ 
නිස� ඒ ග�න ්ර �නයක්කය න�හ�0  

451 452 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ළිරියලදු ජලය හිඟ වනව�0 අද 
දතුරු ෝ�ද, දතුර, න� �ඟනහිර පළ�ත්වල බීෝු ජලය න�හ�0 
හ�බ�යි අ�ප් රු ව�ට්ෝ �ෝ�ේක්කයද ින�බන්�න්? මුහුදයි 
ින�බන්�න්0 ද�න් ෝ� ජපන් ත�ක්කයෂණය ආේ�රයු ත�ක්කයෂණය 
හඳුන්ව� �දනව�, desalination ේරන; මුහුදු වතුර ළිරියලදු වතුර 
බවු පත් ේරන0 නහි cost නේ ළිබඳබකවයි ්ර �නය ින�බන්�න්0 
ඒව� තීරණය ේරගන්න ඕන�0 පළ�ත් ප�ලන ආයතන ෝට්ුයනන් 
නකින් නේු ඒ ක්රෝය හඳුන්ව� දුන්න� නම්, තෝතෝන්�ග් 
්ර�ද් වල ්ර �න ද්සක�ගන්න පුළුවන්0 බීෝු ජලය හිඟේ�ම් 
්ර �නය නෝඟින් ද්ස �කනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ඊළඟු ගනිමු ළිද්තුරු 
බල ක්කයිනය0 ද�න් අප පළමුවන pilot project නේ �ලස හඳුන්ව� 
�දන්න යනව�  �ෝග��ව�ට් 205ේ ව��ප�ිනයක්කය0 පර�ක්රෝ සමුද්රය 
�හ� �වනත් tank නේේ �හ� ප�ෂ�ෙය - surface නේ - භ�ද්ත 
ේරල� floating solar power plants නිපදවී�ම් ක්රෝයක්කය හඳුන්ව� 
�දන්න යනව�0 නත�ේ�ු ේ��ල් ේපන්න ඕන� න�හ�; ේ��ල් නබඳ 
�ප�හබඳ ේරන්න ඕන� න�හ�, solar power නිපදවන්න0 ඒ සකහ� 
�ේමේන්ෝ ජල� �ය් ප�ෂ�ෙය භ�ද්ත ේරනව�0 නය, ජපන් 
ත�ක්කයෂණය0 අ�ප් ආශු ෝ�රයල�හ ෝන්ත්රීතුෝ� ඒ ග�න දන්නව�0 ෝ� 
ද�න් ඒ ත�ක්කයෂණය �ගන�ල්ල� මූමේේ ේුතුතු ේර�ගන යනව�0 
�හු අනිද්ද� වන �ේ�ු අද�ළ අෝ�ත���  නේතු ේර�ගන pilot 
project නේ ේරනව�0 නත�නින් නහ�ු යන්න පුළුවන්0  

ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 
17 ගත්�ත�ත්, ඒ ඉලක්කයේ 17න් 9ක්කය සම්බන්ධ වන්�න් ද්ද��ව, 
ත�ක්කයෂණය කියන ක්කය�ෂ�ත්ර �දේුයි0 නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 
ස�ද්ධ�න�ය් අනු ස�ද්ධ�නයක්කය වන ECOSOC නේ ෝඟින් ස�ෝ 
අුවරුද්දේෝ ිනරසර ස�වර්ධන review workshop නේක්කය 
පවත්වනව�0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, නයු ඔබතුෝ�ත් සහභ�ගි ුවණ�, 
ෝෝත් සහභ�ගි ුවණ�0 ද්ද��ව, ත�ක්කයෂණය සහ න�ව�ත්ප�දනය -
Science, Technology and Innovation- ිනරසර ස�වර්ධනයු 
�ය�ද� ගන්�න් �ේ�ස�ද කියන නේ  -STI for SDG- නහිදී ද්ස�තර 
�ේරුණ�0 �ෝ�ේද, ිනරසර ස�වර්ධන අරමුණු 17න් අරමුණු 
නවයක්කය �ම් ක්කය�ෂ�ත්රයු අද�ළ වනව�0  

ෝු ලබ� දී ින�බන �ව්ල�ව අවසන් වී �ගන නනව� කිය� ෝෝ 
හිතනව�0 ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝු තව �ව්ල�ව 
ින�බනව�ද? 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, ඔබතුෝ�ු ලබ� දී ින�බන ේ�ල�යන් තව 

ද්න� අයක්කයවත් න�හ�0 

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් �ප්ර�මජය්දත මහසත� 
(ம�ண்பும�கு  ஏ.டி. சுச�ல் ப��ரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
�හ�කෝයි0 ෝෝ අවස�න අදියරු නන්නම්0 �ෝෝ අරමුණු 17ු 

ඉලක්කයේ 169ක්කය ින�බනව�0 ඒේ ඉත�ෝ ප�හ�දිමේව �ෝහි සකහන් 
ේරල� ින�බනව�0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, අළිු ලබන අුවරුද්�ද් ඉකල� 
self-review නේේු යන්න පුළුවන්0 නහිදී අප ද්යලන්ෝ -
ස��ව්ච්ව��වන්- ව�ර්ිකේව සෝ��ල�නන ව�ඩසුහනක්කය හදනව�0 අළි 
ඒේ ECOSOC නේු ඉදිරිපත් ේරනව�0 නත�ේ�ු අළි නත�නු 
යන�ේ�ු, අ�ප් රු ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 17න් අද 
�ේ�ත�නද ඉන්�න් කිය�ත්, ඊළඟ අුවරුද්�ද් �ේ�ත�නද ඉන්�න් 

කිය�ත් ඒ �ග�ල්ලන් දන්නව�0 න�ස� ව�ඩසුහනක්කය සේස� 
කිරී�ෝන් ඒ යලයල්ල ද�න ගන්න පුළුවන්0 ෝ�ග් ෝතේ�ය් හ�ටියු 
අප්රිේ�නු රුක්කය ස��ව්ච්ව��වන්ෝ �ෝයු ඉදිරිපත් ුවණ�0 Habitat 
Headquarters  ින�බන රු වන �ේන්ය� රු ව�ර්ිකේව 
ස��ව්ච්ව��වන්ෝ නෝ ව�ඩසුහන ඉදිරිපත් ේරනව�0 නෝ 
assessment නේ සේස� ේරන panel න�ක්කය අ�ප් ර�ට් 
ෝහ�න�ර්යවර�යකුත් ඉන්නව� කියන නේත් අළි සතුටින් කියන්න 
ඕන�0 ඒ නිස� අළි 2ට3ටදී ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ ළඟ� ේර 
ගන්න යනව� නම්, �ම් සම්බන්ධීේරණය අව �යි, ්රිනපත්ින ර�මු 
අව �යි, ෝ�ර්ග යලිනයෝ අව �යි0 ඒ සකහ� continuous 
monitoring and evaluation කියන නේ අව �යි0  

ද්ද��, ත�ක්කයෂණ සහ පර්�ය්ෂණ අෝ�ත��� �ය් අ�ප් ද්ෂයන් 
සම්බන්ධ�යන් අළි ගරු ඇෝිනතුෝ�ු සහිනේ �වනව�0 නෝ ව�ඩ 
�ේ�ුස සම්බන්ධව අළි ව�ර්ිකේව ව�ර්ත� ලබ� �දන්නම්0 අළි 
අව � යලය ව සහ�ය�ගය ලබ� �දන්නම්0 �ෝ�ේද, ිනරසර 
ස�වර්ධන අරමුණු 17 සහ ඉලක්කයේ 169 සේස� කිරී�ම්දී අුවරුදු 
තුනක්කය ිනස��ස� ෝෝ පරිසර ද්ෂය භ�ර ඇෝිනවරය� හ�ටියු ෝ�ග් 
සම්පත් ද�යේත්වය අවස�ථමි� ගණන�වේදී ලබ� දුන්න�0 අළි 
ඉදිරියුත් න�ස� සහ�ය�ගය ලබ� �දනව�0 ජන�ධිපින �ල්ේම් 
ේ�ර්ය�ලයත්, ඔබතුෝ��ග් අෝ�ත��� යත්, අද�ළ �වන යලය ව 
ආයතනත් ඒේ ර�ය  වූ ද්ු අළි බල��ප��ර�ත්තු වන ඉලක්කයේ ළඟ� 
ේර ග�නීෝු හ�කි �වයි කිය� ෝ� හිතනව�0 2ට3ට වසර වනද්ු 
�ෝෝ අරමුණු 17 සපුර� ගන්න අපු හ�කි නම්, අප 
බල��ප��ර�ත්තු �වන ස�වර්ධිත රුක්කය බවු අ�ප් රු පත් ේර 
ගන්න පුළුවන්0 න�ස� කිරීෝු හ�කිය�ව ල��බ්ව� කිය�ත් ්ර�ර්ථමින� 
ේරයනන් ෝ�ග් ේථමි�ව අවසන් ේරනව�0 

 
ගු නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස�තුිනයි0 දිව� ආහ�ර ද්�ව්ේයු තව ද්න� අ දහයක්කය ව��ග් 

ේ�ලයක්කය ින�බන්�න්0 ඒ නිස� ගරු ේරුණ�රත්න පරණද්ත�න 
ෝ�ිනතුෝ�ු ේථමි� කිරීෝු අවස�ථමි�ව ලබ� �දනව�0 

ඊු ්රථමිෝ, ේුවරු �හ� ගරු ෝන්ත්රීවර�යක්කය මූල�සනය සකහ� 
ගරු ෝයන්ත දිස�න�යේ ෝන්ත්රීතුෝ��ග් නෝ �ය�ජන� ේරන්න0   

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� (ිනරසර ස�වර්ධන 
හස� වනජීවි අම�ත�තුම� සහස බුද්ධ ය�සන අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர� - வலுவ�த�ர 
அப�வ�ருத்த� மற்றும் வனச�வர�ச�கள் அ�மச்சரும் புத்தச�சன 
அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝනි, "�ම් අවස�ථමි��ව්දී ගරු 

ෝයන්ත දිස�න�යේ ෝන්ත්රීතුෝ� මූල�සනය ගත තුතුය"යි ෝ� 
�ය�ජන� ේරනව�0 

 
ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ගු නි�ය�ජ�  ක��න�යකතුම� මූල�සන�ය්ද ඉවත් 

වු�ය්ද, ගු මය්දත දිස�න�යක මහසත� මුල�සන�රූඪ විය. 
அதன்ப�றகு, ம�ண்பும�கு ப�ரத�ச் சப�ந�யகர் அவர்கள் 

அக்க�ர�சனத்த�ன�ன்று அகல�வ, ம�ண்பும�கு மயந்த த�ச�ந�யக்க 
அவர்கள்  த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

  Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON.  MAYANTHA DISSANAYAKE  took the Chair. 
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[ගරු ඒ0ඩී0 සුයලල් �්ර�ෝජයන්ත ෝහත�] 
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[අ0භ�0 1202ට] 
 
ගු කුණ�රත්න පරණවිත�න මහසත� (නිපුණත�  
ස�වර්ධන හස� ව�ත්තීය පුහුු නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு கருண�ரத்ன பரணவ�த�ன -  த�றன்கள் 
அப�வ�ருத்த� மற்றும் �த�ழ�ற்பய�ற்ச� ப�ரத� அ�மச்சர்) 
The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අද අළි �ම් ද්ව�දයු ලක්කය 
ේරන්�න් ඉත�ෝ ව�දගත් පනත් �ේටුම්පතක්කය0 ඒ ව��ග්ෝ 
තිනහ�යලේ පනත් �ේටුම්පතක්කය0 ිනරසර ස�වර්ධන ්රිනපත්ිනය  ුශ්රී 
ල�ේ��ව් ජ�ිනේ ්රිනපත්ින සම්ප�දනය �ය�මු කිරීෝ සකහ� දප�ය 
ෝ�ර්ග ස�වර්ධනය ේරන්නු, ිනරසර ස�වර්ධන සභ�වක්කය 
ළිහිටුවන්නු සහ අ�නකුත් ආනුෂ�ගිේ ද්ධි ද්ධ�න හදන්නු ගරු 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ� ඉදිරිපත් ේර ින�බන �ෝෝ 
පනත් �ේටුම්පත රුක්කය හ�ටියු අපු ඉත�ෝ ව�දගත් වන පනත් 
�ේටුම්පතක්කය0 ඒ ව��ග්ෝ �ම් අවස�ථමි�ව අප  ර�ජ�යක්කය හ�ටියු 
ජ�ත�න්තර ්රජ�වු අ�ප් තුතුේෝ ඉෂ�ු ේරන්න� වූ නීිනයක්කය 
සම්ප�දනය ේරන තිනහ�යලේ අවස�ථමි�වක්කය0 අ�ප් ගරු අෝ�ත�තුෝ� 
�ෝෝ ද්ෂය ළිබඳබකව ද�ව�න්ත ුවවෝන�වකින් ව�ඩ ේුතුතු ේරන 
ළින්වත් ඇෝිනතු�ෝක්කය0 නතුෝ�ු අ�ප් �ග�රවනීය ස�තුිනය �ම් 
�ව්ල��ව් පුද ේරනව�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ිනරසර ස�වර්ධනය කියන 
ේ�රණය, ඉත�ෝ පුළුල් ෝහජන ේිනේ�වේු ලක්කය ද්ය තුතු, ෝහජන 
්රිනපත්ින සම්ප�ද න�ය්දී ඉත�ෝ බ�රෑරුම්ව ෝ�දිහත් ද්ය තුතු 
ේ�රණ�වක්කය0 �ල�ේ�ය් හිුපු �බ��හ�ෝ ව�දගත්  ද�ර් නිේ�යක්කය 
වන �න�ර්�ව් ජ�ිනේ ආන් න�ස� ෝහත� �ම් ව��ග් ේරුණු 
සම්බන්ධ�යන් ෝහජන ්රිනපත්ින සම්ප�දනය කිරී�ම්දී ව�දගත් 
වන නේ මූලධර්ෝයක්කය ්රේ�  ේරල� ින�බනව�0  

ඔහු කිව්ව�, "අද�ළ න�ින ේරුණු ්ර�ව් �ෝන් බ�හ�ර 
ේරන්න", "avoid tendentious irrelevance" කිය�0 අළි �ම් 
�වල��ව් බන්දුල ගුණවර්ධන ෝන්ත්රීතුෝ� ෝතු ේරපු �ග�ඩක්කය 
ේරුණු ේ�රණ� �ම්ේු අද�ළ ේරගන්�න් න�හ�0 �ෝ�ේද, අළි අද 
ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත ග�න ේථමි� ේරනව�0 
�ම්ේ ඉත�ෝ ලස�සන වනනයක්කය0 �හ�ක ේථමි�වක්කය0 නමුත් කියන්නු 
ේනග�ටුයි, ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක අදහස අද ල�ේ��ව් 
ින�බන්�න් ද�ෂ�ටිව�දගත තල�ය් පෝණයි0 �බ��හ�ෝ ද�ෂ�ටිව�ද, 
ෝතව�ද, න��ය�නුූලල ස�ේච්ව� ින�බනව�0 �ෝයු ෝහජනය� 
�ය�මු ේරව� ග�නීෝ සම්බන්ධ�යන් අළි යලය ව�දන�ෝ ඉන්�න් 
�බ��හ�ෝ නරේ ත�නේ, �බ��හ�ෝ ේනග�ටුද�යේ ත�නේ 
කියල� අළි කියන්න ඕන�0 ෝෝ අන්න ඒ ග�නයි ේථමි� ේරන්න 
බල��ප��ර�ත්තු වන්�න්0 අළි අන්තව�ද �දේේ හිර�වල� 
ඉන්නව�0 නේ ප�ත්තකින් ඉන්�න්, ෝජර පරි�භ�ජනව�දය 
ස�වර්ධනය හ�ටියු බ�ර ගත්ත සෝ�ජයේයි0 නයු �හ�කෝ 
දත්තරය රතු ඉන්දිය�නු න�යේ යලය��ුල්�ග් ්රේ� න�ය් 
ින�බනව�0 රතු ඉන්දිය�නු න�යේ යලය��ුල් කිව්�ව් �ෝ�ේක්කයද? 
ඔහු කියනව�, "මුහු�ද් ජීවත් වන අන්ිනෝ ෝ�ළුව�ත් බ�ගත්ත�ු පසු 
යනනිස�ු �ත්�රයි මුදල් ද්තරක්කය හම්බ ේරල�, මුදල් ද්තරක්කය ේ�ල� 
ජීවත් �වන්න බ�හ�0" කියල�0 ඒ�ේන් �පන්වූ�ව් �ම් �ල�ේය 
ගෝන් ේරන ෝජර පරි�භ�ජනව�ද�ය් භය�ේ�රත්වයයි0  

පරිසරය ග�න ේථමි� ේරද්දී තවත් අන්තව�දයේ අළි හිර�වල� 
ඉන්නව�0 ධරණීය ස�වර්ධනය ග�න ේථමි� ේරද්දී අද ින�බන 
අ�නක්කය අන්තව�දය තෝයි, "යනනිස� අෝතේ ේරල� �ම් ගෝන 
යන්න ඕන�0" කියන ද�ෂ�ටිව�දය ෝතු �වල� ින�බන නේ0 ඒේු 
ෝෝ කියන්න ේ�ෝ�ිනයි, "හරිත අන්තව�දය" කියල�0 හරිත 
අන්තව�දීන් ේල්පන� ේරන හ�ටියු නම් අවස�න යනනිස�ත් 
යනහිළිටින් තුරන් වනතුරු ඒ අයු ව�ු�හන්�න් න�හ�, යනනිස�ත් 
�ම් පරිසර�ය් �ේ�ුසක්කය කියල�0 �න�ර්�ව් ජ�ිනේ ආන් න�ස� 

නෝ�ින ද�ර් නිේය� කිව්ව�, "ෝනුෂ�ය� කියන්�න් පරිසර�යන් 
�වන් �වච්න �ේ�නක්කය �න��වයි, පරිසරය ජ�ලයක්කය0 ඒ ජ�ල�ය් 
ග�ුය තෝයි ෝනුෂ�ය�0" කියල�0 පරිසර ජ�ල�ය් ග�ුය -knot in 
the net- තෝයි ෝනුෂ�ය� කියල� ඔහු කිව්ව�0 නමුත්, ෝනුෂ�ය��ග් 
�වනසක්කය ින�බනව�0 හ�ෝ ත�නෝ ඉන්�න් නේෝ ද්ධි�ය් 
ෝනුෂ�යන් �න��වයි0 හ�ෝත�නෝ ඉන්න අමේය�  ළිබඳබකව සත්ව 
ද්ද��නුූලලව අපු කියන්න පුළුවන්0 අමේය� හ�යල�රන්�න් 
�ෝ�හෝයි0 අමේය� ේන්�න් �ෝච්නරයි0  �බ�න්�න් �ම්ච්නරයි0 
ස�රිසරන වු ්රෝ�ණය �ෝච්නරයි කියල� සත්ව ද්ද��නුූලලව 
කියන්න පුළුවන්0 හ�ෝත�නෝ ඉන්න බිම් පණුවන් ගත්තත් ඔුවන් 
ග�න සත්ව ද්ද��නුූලලව කියන්න පුළුවන්0 පරිසර�ය් �ේ�ත�නේ 
�ෝ�නරු හිටියත්, සෝනළයන් හිටියත් ඔුවන් ළිබඳබකව සත්ව 
ද්ද��නුූලලව කියන්න පුළුවන්0 නමුත්, ෝනුෂ�ය� සම්බන්ධ�යන් 
න�හෝ කියන්න බ�හ�0 �ෝ�ේද, හ�ෝත�නෝ ඉන්�න් නේෝ ද්ධියු 
හිතන පතන ෝනුෂ�යන් �න��වයි0 නේ ත��නේ �ප��හ�සත් 
යනනිස�සු ඉන්නව�; තව ත��නේ දුප්පත් යනනිස�සු ඉන්නව�0 නේ 
ත�නේ නිර්ව�ණය �ස�ය� �ගන යන අය ඉන්නව�; තව ත��නේ 
ස�වර්ගය �ස�ය��ගන යන අය ඉන්නව�; තව ත��නේ �ම් 
නේක්කයවත් ව�ඩක්කය න�හ� කියල� කියන අය ඉන්නව�0 නේ ත��නේ 
��යලස�ට්ව�දීන් ඉන්නව�; තව ත��නේ ්රජ�තන්ත්රව�දීන් ඉන්නව�; 
තව ත��නේ ඒේ�ධිපිනව�දීන් ඉන්නව�0 නේ ත��නේ 
පරිසරව�දීන් ඉන්නව�; තව ත��නේ පරිසරය ද්න�  ේරන 
ඝ�තේයන් ඉන්නව�0  

ගරු ඇෝිනතුෝනි, �ෝන්න �ම් ෝනුෂ� �ල�ේයයි, ස�ව�භ�ද්ේ 
�ල�ේයයි අතර ින�බන �ම් ්ර �නය ද්සක� ගන්�න් �ේ��හ�ෝද 
කියන නේ ෝහ� බ�රෑරුම් ස�ේච්ව�වකින් ේරන්න ඕන� �දයක්කය0 
�ම් ්ර �නය ේිනේ� තල�ය් �ේ�යි ෝට්ුෝේ ිනබුණත්, 
ද්� �ෂ�යන්ෝ �ම් ්ර �න�යන් බ�ු ේන දුප්පත් ස�ෝ�න� 
යනනිස�සුන්�ග් හඬු ේන් �දන්�න් න�ිනව, ඒ දුප්පත් යනනිස�සු 
�වනු�වන් ස�නුේම්ළිතව බලන්�න් න�ිනව අළි අ�ප් න��යන්වල 
හිර �වල� ව�ඩ ේරන්න ගි�ය�ත් ිනරසර ස�වර්ධන ්රිනපත්ින 
නෝු පෝණක්කය සීෝ� �වනව�0 නෝ නිස� තෝයි සෝහර අපව�දවලු 
ලක්කය�වයනන් පව� අළි ඉල්ල� යලටින්�න්, �ම් ින�බන ස�වර්ධන 
අර්බුද�යන් ඨයඩ� ද්ඳින ආන්ිනේ ග�යන�ය�, ඨය අත�ය�, දුප්පතුන් 
ළිබඳබකව ද්� �ෂ�යන් �ස�ය� බලන්�න් න�ිනව අපු �ම් 
ස�ේච්ව�ව ේරන්න බ�හ� කියල�0 පසු ගිය ේ�ල�ය් අමේන්�ග් 
්ර �නය, වන සතුන්�ග් ්ර �නය ෝතු �වච්න �වල��ව් ඒ අර්ථමි�යන් 
තෝයි ෝෝ �ම්ේ ෝතු ේ�ළ�0 ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� 
ඇෝිනතුෝනි, ේනග�ටුවු ේරුණ තෝයි අ�ප් ේථමි�ව ඒ �ග�ල්ලන් 
වමේග�යන් අල්ල� ගත්ත නේ0 අළි තෝයි අ�ප් ්ර�ද් වල ධරණීය 
ස�වර්ධනය �වනු�වන් �පනී යලටියනන්, පරිසරය ආරක්කයෂ� කිරීෝ 
�වනු�වන් �පනී යලටියනන්, ගහ �ේ�ළ, සත� යලව්ප�ව� �වනු�වන් 
�පනී යලටියනන් අ�ප් ෝට්ුයනන් අරගළ ේ�ළ�0  

අමේන්�ග් රජ දහන් ද්න�  ේරන�ේ�ු, ෝහ ේ�ල�වල 
ගල්�ේ�රි ගහන�ේ�ු අළි ඒව�ු ද්රුද්ධව ස ු න් ේළ�; ේ� 
ග�හුව�0 ඒ �වල��ව් අළිව හ�ඳින්වූ�ය් �ේ��හ�ෝද? ඒ, "ස�වර්ධන 
ද්�ර�ධීන්" හ�ටියු0 අද, තමුන්න�න්�ස� �ම් ව��ග් ්රිනපත්ිනයක්කය 
�ගන�ල්ල� අන�ගත ේ�ල�ය්දී ර�ජ� ්රිනපත්ින හදන අයු 
දප�දස� �දයි, ගල්�ේ�රි ගහනව� නම් �ේ��හ�ෝද ගහන්න ඕන�, 
බල�ග�ර ගහනව� නම් �ේ��හ�ෝද බල�ග�ර ගහන්න ඕන� කියල�0 
නව�නි ව�දගත් ්රිනපත්ිනයක්කය �ම් සභ��ව් හදයි0 අන්න නත�ේ�ු 
අපු ඒ ව��ග් අරගළ ේරන්න අව � �වන නේක්කය න�හ�0 
නත�ේ�ු නීිනයක්කය-රීිනයක්කය ින�බනව�0 න�හෝනම්, ඒ�ක්කය අ�නක්කය 
ප�ත්තත් අපු අව � �වල� ින�බනව�0 ඒ, �ෝ�ේක්කයද?  ස�ව�භ�ද්ේ 
�ල�ේය සහ ෝ�නව �ල�ේය� අතර ්ර �න ද්සමට�ම්දී ෝනුෂ�ය�ත් 
ව�දගත් කියල� ේල්පන� ේරන්න ඕන�0 �ෝ�හෝ කියන�ේ�ු 
සෝහර අය අපු �න�දන� ේරනව�, "ෝ�නව �ක්කයන්ද්රව�දීන්" - 
'anthropocentric'- කියල�0 �ම්ේ හරියු හ�මුදුරුවන්ු 
"ම වරධ�රිය�" කියල� අවෝන් ේරනව� ව��ග් �දයක්කය0 අපු 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

'anthropocentric' කියල� කිව්ව�ු, ද්ශිෂ�ු යනනි�හක්කය ආ�ව් 
න�ත්නම් �ම් ්ර �නය ද්සකන්න බ�හ� කියල� අළි �ය�ජන� 
ේරනව�0 ෝෝ තව �හ�ක දද�හරණයක්කය කියන්නම්0  

අළි �ම් න�ෂ�ටිේ බලය ග�න අද �ල�ේ�ය් ේථමි� ේරනව�0 
න�ෂ�ටිේ බලය, න�ෂ�ටිේ ආතුධ හදල� �ල�ේය න�ෂ�ටිේ 
ළිපුරුෝේු ලක්කය ුව�ණ�ත් න�ෂ�ටිේ සීතලක්කය - nuclear winter 
නේක්කය - �ල�ේයු නයි0 අහ�ස� දූද්මේ වළ�වන් ඇද්ල්ල�, හිරු රැස� 
ව��ුන්�න් න�ිනව �ප��ළ�ව සීතල �වයි කියල� ද් �ව�ස ේළ�0 
ඒේ නිස� අළි න�ෂ�ටිේ බල�යන් තත් �වන්න ඕන� කියල� 
කිව්ව�0 198ට ද ේ�ය්දී ජර්ෝනිය කිව්�ව් �ෝ�ේක්කයද?  
"Atomkraft? Nein Danke;" "න�ෂ�ිකේ බලය? අ�න් නප�;" 
"Nuclear power? No thanks!" න�හෝ තෝයි කිව්�ව්0  �ම් 
�ල�ේයෝ නේ පද්ධිනයක්කය; ජීව පද්ධිනයක්කය; ද්ශිෂ�ු �ල�ේයක්කය 
කියල� කියපු, �ම් ප�ථිද්ය ෝහ� ද්ශිෂ�ෙ �ල�ේයක්කය කියල� කියපු 
"Gaia Theory" කියල� නේක්කය ින�බනව�0 න�හෝ කියපු James 
Lovelock කියන පරිසර ද්ද��ඥයනය�ෝ කියන්න පුන් ගත්ත�, 
"ේරන්න �දයක්කය න�හ�, න�ෂ�ටිේ බලය තෝයි නේෝ ද්සඳුෝ" 
කියල�0 "It is a green solution,"  කියල� කියන්න පුන් ගත්ත�0 
අ�නක්කය ඒව� �හ�මේුවඩ් ්රබන්ධ කියල� කිව්ව�0 න�හෝ ුව�ණ් ඇයි? 
අළි ේථමි� ේර ේර හිටිය�0 Renewable energy යන�දිය ග�න ේථමි� 
ේර ේර යලටිය�0 නමුත් ව��ඩ් �ේරු�ණ් න�හ�0 නෝ නිස� ෝෝ අද 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව්දී ෝතක්කය ේරන්න ේ�ෝ�ිනයි, අද අ�ප් �ම් 
පරිසරව�දය, හරිත අන්තව�දයේු ගිහිල්ල� ින�බනව�; ස�වර්ධන 
ක්රෝය, පරි�භ�ජන අන්තව�දයේු ගිහිල්ල� ින�බන බව0 යනනිස�ත් 
අෝතේ ේරල�, සත�ත් අෝතේ ේරල� ින�බනව�0 අමේ-යනමේස� ග�ටුෝ 
ද්සකන්�න් න�හ�0 අමේය�ත්, යනනිස�ත් ෝ��රන්න හ�රදෝ� 
ින�බනව�0 වන සතුන්�ගන් යනනිසුන්ු වන හ�නිය ග�න ්ර �න 
ද්ස �කන්�න් න�හ�0 ග�යන �ග�ද්ය� ගම්ෝ�න අතහ�රල� ද�ල� යන 
ත�නු පත් ේරල� ින�බනව�0 �ම්ව� ග�න අබෝල් �ර්ණුවේ 
තරම්වත් හ�ඟීෝක්කය න�ිනව අද න��යන්වල ද්තරක්කය ළිරිස� හිර �වල� 
ින�බනව�0 �ෝ�හෝ ්ර �න ද්සකන්න බ�හ�0 ෝ�දුම් ළිබඳ�වතත් ඇින 
ේර ගත තුතු වනව�0 �ම් ්ර �න�ය්දී ෝ�දුම් ළිබඳ�වත කියල� 
කියන්�න්,  ෝ�නව �ල�ේය�ත්, ස�වභ�ද්ේ �ල�ේය�ත් යන ඒ 
�දේ අතර ින�බන තුලනයක්කය ඇින ේර ග�නීෝ �වනු�වන් 
ඥයන�න�න්ද්තව �පනී යලටීෝයි0 නෝ නිස� ඒ සම්බන්ධ�යන් අිනද් �ල 
සෝ�ජ ේථිේ�වක්කය අව � �වල� ින�බනව�0 නෝ නිස� අ�ප් ගරු 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ඇෝිනතුෝ�ු අළි කියන්�න්, ඔබතුෝ� 
�ම් ේ�රණ�ව සම්බන්ධ�යන් �බ��හ�ෝ දනන්දුයි0 නක්කයසත් 
ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�න�ය් ඔබතුෝ� ිනරසර ස�වර්ධන සභ�වු 
යන�ේ�ු ෝෝත් ඔබතුෝ� සෝඟ ආව�0 �ම් ළිබඳබක ඔබතුෝ�ු 
�ල�කු දනන්දුවක්කය ින�බනව�0 ඒ ේ�රණ�ය්දී කියලෝ ප�ර් �වයේ 
අන්තව�දි�යකුු �ම් ්රිනපත්ිනය ෝත ආධිපත� ළිහිටුවන්නු ඉඩ 
�දන්නු නප�0 න�හෝ ේ�ළ�ත් අපු �ෝෝ ්ර �නය ද්සකන්නු 
හම්බ �වන්�න් න�හ�0 ඨය අත යනනිසුන් ගහන ේ�රමේවමේන් අ�ප් �ම් 
බුද්ධිෝතුන්ු ේු �හ�ල්ලන්න හම්බ �වන්�න් න�හ�0  අ�ප් 
ගම්ෝ�නවල �ග�ද්යන්�ග්, ඨය අතයන්�ග් ඒ තරම් භය�නේ 
්ර �නයක්කය ඉිනරි �වල� ින�බනව�0 ඒ ්ර �නය �වනු�වන් රුෝ 
ස��ව්දී �වන්නු අව �යි0 හ�බ�යි, නහිදී ඒ ෝජර පරි�භ�ජනව�දය 
අළි �ෝ�න ද්ධියකින්වත් ළිබඳගන්�න් න�හ�0 නත�නු �ම් රු 
ගෝන් ගත තුතුයි කියල� අළි කියන්�න් න�හ�0 ඒ අතර ෝ�ද 
ඉක�ගන අ�ප් සම්්රද�යන්ු, අ�ප් ආගයනේ සම්්රද�යන්ු, අ�ප් හර 
පද්ධතීන්ු නේඟව තෝයි �ම් ප�රිසරිේ ්ර �නය ළිබඳබක ්ර �නය 
අළි ද්සක� ග�නීෝු අව � වන්�න් ය�යි කියන ේ�රණය ෝතක්කය 
ේරයනන්, අ�ප් ගරු ඇෝිනතුෝ�ු �ම් ේුතුත්ත ඉදිරියු �ගන ය�ෝ 
�වනු�වන් න�වත වත�වක්කය ෝ�ග් �ග�රවනීය ස�තුිනය පුද ේරයනන් 
ෝ�ග් වනන ස�වල්පය �ෝත�නින් අවසන් ේරනව�0 මූල�සන�ූඩඪ 
ගරු ෝන්ත්රි����ෝනි, ඔබතුෝ�ු �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0  

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 
 
රැස�වීම ඊ  අනුකූලව ත�වක�ලිකව අත් හිම්වන ලදි්ද, අ.භ�. 

1.30   නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� (ගු �සල්වම්  
අ�ඩක්කලන�ද්ද මහසත�) �ග් සභ�පිනත්ව�ය්ද න�වත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு ப�.ப. 1.30 மண�வ�ர இ�டந�றுத்தப்பட்டு 
ம�ண்டுந் �த�டங்க�ற்று. குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள் 
[ம�ண்பும�கு �சல்வம் அ�டக்கலந�தன்] த�ல�ம வக�த்த�ர்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
[ப�.ப. 1.30] 

 

ගු එස�. ශ්රීතර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�. ச�ற�தரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
�க�ரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்க�ள, 

இன்�றய த�னம் வலுவ�ன �ப�ருள�த�ர அப�வ�ருத்த��ய 
ஏற்படுத்த�க்�க�ள்ளுதல் என்ற அடிப்ப�டய�ல் இந்த 
ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்ற �ப�ருள�த�ரக் கட்ட�மப்புகள் 
�த�டர்ப��ல பல்�வறுபட்ட வ�டயங்கள் பற்ற�யதும் 2030ஆம் 
ஆண்டி�ல இந்த ந�ட்டின் �ப�ருள�த�ர அப�வ�ருத்த�கள் 
பற்ற�யதும�ன முன்�ம�ழ�வுக�ள வலுவ�த�ர அப�வ�ருத்த� 
மற்றும் வனச�வர�ச�கள் அ�மச்சு முன்�வத்துள்ளது. 
இவ்வ�ற�ன �ப�ருள�த�ரக் கட்ட�மப்புக�ளயும் 
�ப�ருள�த�ரத்து�ற ச�ர்ந்த வ�டயங்க�ளயும் 
முன்�வத்த�ருக்க�ன்ற இந்த �நரத்த��ல ந�ன் ஒரு வ�டயத்�த 
இந்தச் ச�பய�னூட�கப் பத�வு �சய்ய வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

ஆச�ய�வ�ல் ம�கமுக்க�யம�ன ந�டுகள�ல் ஒன்ற�ன, ம�கப் 
ப�ரத�னம�ன �ந�பல் ப���சப் �பற்றுக்�க�ண்ட ஆங் ச�ங் 
சூக� அம்�மய�ர் அவர்கள் ஆட்ச� �சய்க�ன்ற ம�யன்ம�ர் 
ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்ற ர�கன் ம�ந�லத்த�ல் க�ர�மங்கள��ல 
வ�ழுக�ன்ற �ர�ஹ�ங்க�ய� மக்கள் �க�ன்று குவ�க்கப்பட்டுக் 
�க�ண்டிருக்க�ற�ர்கள். அவர்கள் அந்த ந�ட்�டவ�ட்டு ஓடும் 
வ�கய��ல க�லக்கப்பட்டிருக்க�ற�ர்கள். அந்த ந�ட்டிலிருந்து 
4,10,000 க்கும் �மற்பட்ட மக்கள் பங்கள��தஷ் �ப�ன்ற 
ந�டுகளுக்கு இடம்�பயர்ந்த�ருக்க�ற�ர்கள். ஒரு �ப��ய மன�தப் 
�பரவலம் இந்தப் பூம�ப் பந்த��ல நடந்து�க�ண்டிருக்க�ன்றது. 
இது �ர�ஹ�ங்க�ய� மக்க�ள �பரும் �வத�னக்குள்ளும் 
துன்பங்களுக்குள்ளும் தள்ள�ய�ருக்க�ன்றது. க�ட்டத்தட்ட 5 
�க�டி மக்கள் வ�ழுக�ன்ற ம�யன்ம����ல ர�கன் ம�ந�லத்த�ல் 
மட்டும் 40 இலட்சத்த�ற்கும் �மற்பட்ட மக்கள் வ�ழ்க�ற�ர்கள். 
அத�ல் �ர�ஹ�ங்க�ய� மக்கள் க�ட்டத்தட்ட 4,10,000 �பர் 
இடம்�பயர்ந்து இன்னு�ம�ர் இடத்த�ற்குச் �சல்வ�தன்பது 
�ப��ய மன�தப் �பரவலம�க�வ ப�ர்க்கப்படுக�ன்றது. 
இவ்வ�று �சய்வதற்கு அந்த மக்கள் ம�த�ன �க�பம் என்ன? 
அவர்கள் அந்த ந�ட்டின் இர�ணுவத்த�னர�லும் 
அங்க�ருக்க�ன்ற �ப�த்த மதத்�தப் ப�ன்பற்றுக�ன் 
றவர்கள�லும் இவ்வ�று க�லக்கப்படுவதற்க�ன க�ரணம் 
என்ன?  

2012ஆம் ஆண்டி�ல ம�யன்ம�ர் ந�ட்டின் ஆர�ய்ச்ச�கள�ன் 
மூலம் எ��வ�யுக்கள் மற்றும் �பற்�ற�லியத்த�ற்க�ன 
அடிப்ப�டகள் ர�கன் ம�ந�லத்த��ல கண்டற�யப் 
பட்டிருப்பத�க அற�க்�கய�டப்பட்டிருக்க�ன்றது. அவ்வ�ற�ன 
ஒரு சூழலி�ல  அங்க�ருந்த �ர�ஹ�ங்க�ய� மக்கள் 
ப�ரஜ�வு���ம மறுக்கப்பட்டு - அந்த ந�ட்டின் 
ப�ர�ஜகள�கவன்ற� அந�தரவ�க வ�ழ்ந்த ந��லய�ல்த�ன் 
�க�ல்லப்பட்டிருக்க�ற�ர்கள்; க�ண�மல்�ப�ய�ருக்க�ற�ர்கள். 
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அந்த மக்கள் அழுதழுது �த��வ�த்த கண்ண�ர்க் க�தகள் 
இ�ணயத்தளங்களூட�கவும் முகநூல்களூட�கவும் ஏ�னய 
�சய்த� ஊடகங்கள் ஊட�கவும் �வள�வந்தவண்ணம் உள்ளன. 
ம�க முக்க�யம�க, ஒரு மன�தக் குழுமம் முஸ்லிம்கள் 
என்பதற்க�க அதனு�டய வ�ழ்வ�யல் உ���ம�ய இழந்து, 
அந்த இடத்த�லிருந்து அகற்றப்பட்டிருக்க�ன்றது.  

உலகத்த�ல் எங்�கங்�கல்ல��ம� பயங்கரவ�தச் 
�சயல்களும் த�வ�ரதவ�தச் �சயல்களும் ந�ட�பறுக�ன்றன. 
ய�ர் ய��ர� அணு ஆயுதங்க�ள எல்ல�ம் உற்பத்த� 
�சய்க�ன்ற�ர்கள். ய�ர் ய��ர� அணு ஆயுதப் 
ப���ச�த�னக�ள�யல்ல�ம் �மற்�க�ள்க�ன்ற�ர்கள். உலகம் 
இன்று தன்னு�டய இயல்பு ந��ல�ய மறந்து�க�ண்டு 
�சல்க�ன்ற ந��ல�ம க�ணப்படுக�ன்றது. உலக இயற்�கக்கு 
ம�ற�க இவ்வ�ற�ன க���யங்கள் ந�ட�பறுக�ன்ற�ப�து, ஒரு 
மக்கள் குழுமம் தன்னு�டய �ச�ந்த மண்ண��ல வ�ழ 
முடிய�தவ�று அதன் பூர்வீகத் தன்�ம அழ�க்கப்பட்டு, அந்த 
மண்ண�லிருந்து துரத்தப்படுக�ன்றது. அவ்வ�று 
துரத்தப்பட்டவர்கள் அங்கு வ�ழ முடிய�மல் ந�டு கடந்து 
பங்கள��தசத்துக்குள் வந்து அந்த ந�ட்டினூட�க 
இந்த�ய�வுக்குள் தம�ழ்ந�டு வ�ரயும் புலம்�பயர்ந்த�ருப்ப�த 
அண்�மய��ல பல பத்த����கள் �வள�ய�ட்டிருக்க�ன்றன. 
குற�ப்ப�க இந்த�ய�வ�ன் 'வ�கடன்' பத்த����கயும்  
�வள�ய�ட்டிருக்க�ன்றது. இந்த அவல ந��லய�ன்ம�து மன�த 
உ���மகள் கண்க�ண�ப்பகம் க��ச�ன�யச் 
�சலுத்த�ய�ருப்பதுடன், இவ்வ�று �வள��யற�ய�ருக் 
க�ன்றவர்களுக்கு ந�ய�யம் க��டக்க �வண்டு�மன்றும் 
�வள�ப்படுத்த�ய�ருக்க�ன்றது.   

அந்த ந�ட்டி�ல அத�பர�க இருக்க�ன்ற ஆங் ச�ங் சூக� 
அம்�மய�ர் அவர்கள் ஒரு க�லத்த��ல இர�ணுவத்த�னர�ல் 
வீட்டுக் க�வலில் �வக்கப்பட்டிருந்தவர். ப�ன்னர் மன�த 
சம�த�னத்த�ற்க�க �ந�பல் ப���சப் �பற்றுக்�க�ண்ட ஒரு 
ஜனந�யகவ�த� ஆவ�ர். ஆன�ல், இன்று தன்னு�டய பதவ�க் 
க�லத்த�ல் தன்னு�டய ந��ல�ய இழந்து, தன்ன�ட்டு 
மக்க�ளக் க�க்க முடிய�மல் அவர்க�ள இன்�ன�ரு 
ந�ட்டுக்கு அனுப்புக�ன்ற சூழ�ல உருவ�க்க�க் �க�ண்ட�ம 
ம�கப் �ப��ய �வத�னய�ன சம்பவம�கும். இந்த மக்களுக்கு 
2017 ஓகஸ்ட் 25ஆம் த�கத� ம�கக் �க�டூரம�ன ந�ள�க�வ 
இருந்த�தன்று கூறப்படுக�றது. ந�ன் இந்த இடத்த��ல ம�க 
முக்க�யம�க இந்த வ�டயத்�த முன்�வப்பதற்க�ன �ந�க்கம், 
இந்த மக்களு�டய எத�ர்க�லம் என்னவ�கப் �ப�க�ன்றது? 
என்ற ஏக்கம்த�ன். �ர�ஹ�ங்க�ய மக்கள் �ச�ந்த மண்ண�ல் 
வ�ழ முடிய�மல், அவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதற்க�க உடுத்த 
உடுப்�ப�டு க�லக்கப்பட்டிருக்க�ன்ற�ர்கள். அத�னவ�ட, 
அவர்கள் வ�ழ்ந்த ப�ர�தசங்கள் எல்ல�ம் �நருப்பு �வத்துக் 
�க�ளுத்தப்பட்டிருக்க�ன்றது. �க�ளுத்தப்பட்ட அந்தப் 
ப�ர�தசங்கள��ல அவர்களு�டய குடி�சகள், அவர்களு�டய 
வ�ழ்வ�டங்கள் உட்பட, க�ட்டத்தட்ட 90 வீதம�ன கட்டிடங்கள் 
அழ�க்கப்பட்டிருக்க�ன்றன. 90 வீதம�ன கட்டிடங்கள் 
அழ�ப்ப�னது, அங்க�ருந்து அவர்க�ளக் க�லப்பதற்க�ன 
முயற்ச�ய�க�வ �மற்�க�ள்ளப்பட்டிருக்க�ன்றது.  

இந்த ந��ல�மகள் ம�ற்றப்பட �வண்டும�ன�ல், 
உலகத்த��ல மன�த�ப�ம�னத்துக்க�கக் குரல் �க�டுக் 
க�ன்றவர்கள், மன�த உ���மகளுக்க�கப் �பசுபவர்கள், மன�த 
�ந���மக�ளப் பற்ற�க் க�தக்க�ன்றவர்கள் 
�ப�ர்க்குற்றங்க�ளயும் இந்த மன�த அவலங்க�ளயும் ஓர்  
இனத்த�ன் ம�த�ன �க�டூரம�ன �க��லக�ளயும் 
கண்டிப்பதற்குத் தய�ர�க �வண்டும். அவர்களுக்க�ன ந�த� 
க��டப்பதற்கு அ�னவரும் ஒத்துவர �வண்டும் என்ப�த 
என்னு�டய பத�வ�க ந�ன் இந்த இடத்த��ல முன்�வக்க 
வ�ரும்புக�ன்�றன்.   

அடுத்து, இன்�றய ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த� என்ற 
வ�டயத்த�ற்குள் ச�ல கருத்துக்க�ளப் பத�வு �சய்து�க�ள்ள 
வ�ரும்புக�ன்�றன்.  ச�ங்கப்பூ��ன் ப�ரதமர�க இருந்த லீ குவ�ன் 
யூ அவர்கள் க�ட்டத்தட்ட 1970கள��ல இலங்�கய�ன் 
ந��ல�யப் ப�ர்த்து “ந�ங்கள் இலங்�க�யவ�ட முன்�னற 
�வண்டும்” என்று தன்னு�டய ந�ட்டு மக்களுக்கு அற�வ�த்த�ர். 
1970கள�ல் அவ்வ�ற�ன ஒரு �ப�ருள�த�ர வல்ல�ம�ய�டு 
இலங்�க இருந்தது. அப்�ப�ழுது ஜப்ப�னு�டய தன�ய�ள் 
வரும�னம் �ட�லர் அடிப்ப�டய�ல் இலங்�கய��ல 
�பறுக�ன்ற தன�ய�ள் வரும�னத்�தவ�டக் கு�றவ�க�வ 
க�ணப்பட்டது. அவ்வ�ற�ருந்த ஜப்ப�ன் ந�ட�க இருக்கட்டும், 
ச�ங்கப்பூர் ந�ட�க இருக்கட்டும், அல்லது ம�லச�ய ந�ட�க 
இருக்கட்டும், இன்று உலகப் படத்த��ல இலங்�க�யவ�ட 
முதன்�மய�ன ந�டுகள�க, �ப�ருள�த�ர வல்லரசுகள�க, 
�ப�ருள�த�ரத் து�றய��ல ஒரு �பறுமத�யு�டய ந�டுகள�க 
ம�ற�ய�ருக்க�ன்றன. ஆன�ல், இலங்�க ஏன் �த�டர்ந்தும் 
இந்த ந��லக்குள்�ள இருக்க�ன்றது என்பதற்குக் கடந்த 
யுத்தத்�த ஒரு க�ரணம�கச் �ச�ல்லிக்�க�ள்க�ன்ற�ர்கள். 
இந்த ந�டு வளர�வண்டிய சூழலில், அளவுக்கத�கம�ன 
இர�ணுவப் �பருக்கங்க�ளயும் இர�ணுவத் 
தளப�டங்க�ளயும் �வத்த�ருந்தது; கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு 
�மல�க ம�கக் கூடியளவ�ல் �ப��ர �மயம�கக்�க�ண்�ட, 
ந�ட்டின் �சயற்ப�டுக�ள இந்த மண்ண�ல் நடத்த� வந்ததன�ல் 
�ப�ருள�த�ர ��த�ய�ன முன்�னற்றத்�தக் க�ண 
முடியவ�ல்�ல.  

ஆன�ல், இப்�ப�ழுது ஒரு க�லம�ற்றம் 
ஏற்பட்டிருக்க�ன்றது. கடந்த 7-8 ஆண்டுகள�க இலங்�கய�ல் 
இருக்க�ன்ற ப�ரத�ன இரண்டு �தச�ய இனங்கள�ன ச�ங்கள 
மற்றும் தம�ழ் இனங்களுக்க��டய�ல் இருந்த முரண்ப�ட்டு 
ந��ல�மய�னது -  ப�க�ம ந��ல�மய�னது ம�ற�, கடந்த 
இரண்டு ஆண்டுகள�ல் ஓர் ஒற்று�மத் தன்�மயு�டய அல்லது 
வ�ட்டுக்�க�டுத்துச் �சல்லுக�ன்ற ஒரு சூழல் 
உருவ�க�ய�ருக்க�ன்றது. ஆன�லும், தம�ழ் �தச�ய இனத்�தச் 
�ச��ந்த த�ய்ம�ர் தங்களு�டய க�ண�மல்�ப�ன ப�ள்�ளகள், 
மற்றும் உறவ�னர்களுக்கு ந�த� �வண்டி இன்றும் 
�ப�ர�டிக்�க�ண்டிருக்க�ற�ர்கள். ச��றய��ல இருக்க�ன்ற 
அரச�யல் �கத�கள் இன்னமும் வ�டுத�ல �சய்யப்பட�மல் 
இருக்க�ற�ர்கள். ந�ங்கள் இங்�க �ப�ருள�த�ரம் பற்ற�ப் 
�பசுக�ன்ற அ�த�வ�ள, தங்களு�டய �ச�ந்த மண்ணுக்குச் 
�சன்று தங்களு�டய வயலி�ல� அல்லது �த�ட்டத்த��ல� 
பய�ர்�சய்து உ�ழக்கமுடிய�மல், இன்றும் அந்த மக்கள் 
�தருக்கள��ல  �ப�ர�டிக்�க�ண்டிருக்க�ற�ர்கள். குற�ப்ப�க 
இர�ணத�வு, �கப்ப�ப்ப�லவு மக்கள் இவ்வ�று �த�டர்ந்தும் 
�ப�ர�ட�வண்டிய ஒரு துர்ப்ப�க்க�ய ந��ல�ம 
க�ணப்படுக�ன்றது.  

�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்களும் இங்�க அமர்ந்த�ருப்பத�ல் 
ந�ன் அவ��டம் ஒரு வ�டயத்�தக் �கட்க�வண்டும். �க�ரவ 
அ�மச்சர் அவர்க�ள, ந�ங்கள் �ப�ருள�த�ர அப�வ�ருத்த� 
பற்ற�ப் �பசுக��ற�ம். 2030ஆம் ஆண்டில் ந�ட்டின் 
�ப�ருள�த�ரத்�த ஒரு முதன்�ம ஸ்த�னத்துக்குக் 
�க�ண்டுவர �வண்டும் என்று �க���க்�கக�ள 
முன்�வக்க��ற�ம். ஆன�ல், இந்த ந�ட்டி�ல �ப�ருள�த�ரம் 
ச��ய�க வளர�வண்டும�ன�ல், எல்ல� இனக் குழுமங்களும் 
ஒற்று�ம�ய�டும் பலத்�த�டும் முன்�ன�க்க�ச் �சல்ல 
�வண்டும். அதற்க�ன நம்ப�க்�க�ய அவர்கள�டத்த�ல் 
கட்டி�யழுப்ப �வண்டும். �தன்ன�லங்�க மக்களுக்கு 
அவர்களு�டய ந�லங்கள�ல் வ�ழ்வதற்குச் சகல உ���மகளும் 
உ��த்துக்களும் வழங்கப்பட்டு இருக்க�றது. இங்கு இர�ணுவ 
வல்ல�த�க்கப் ப�ரச்ச��னகள் இல்�ல. இந்த மக்க�ள "இரு!" 
என்று �ச�ல்ல�வ�, "எழும்பு!" என்று �ச�ல்ல�வ�, அல்லது 
அவர்களு�டய இடங்க�ளப் ப�டித்து�வத்த�ருக்க�வ� 
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�வற்று�ம�ழ� �பசுக�ன்ற இர�ணுவத்த�ன��ன் எந்தவ�தம�ன 
�சயல்ப�டுகளும் இல்�ல. ஆன�ல், இத�ன�ய ந�ங்கள் 
மறுபக்கம�கப் ப�ருங்கள்! வடக்க�லும் க�ழக்க�லும் வ�ழுக�ன்ற 
மக்கள் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் �மல�க யுத்தத்�த�ய 
சந்த�த்து, தங்களு�டய �ப�ருள�த�ர வல்ல�மக�ள இழந்த 
ந��லய�ல் வ�ழுக�ன்ற�ர்கள். இப்�ப�ழுதும், அவர்களு�டய 
ந�லங்கள் இர�ணுவ முக�ம்கள�க இருக்க�ன்றன.  

அண்�மய�ல் ந�ன் ஒரு பத்த����கய�ல் �வள�வந்த, 
ம�ள்குடி�யற்ற அ�மச்ச�னூட�க வ�டுக்கப்பட்டிருந்த ஓர் 
அற�க்�க�ய வ�ச�த்�தன். அத�ல் 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவ�� 
08ஆம் த�கத�க்குப் ப�ன்னர், க�ள��ந�ச்ச� ம�வட்டத்த�ல் 23,000 
ஏக்கர் க�ண�கள் வ�டுவ�க்கப்பட்டிருப்பத�கச் �ச�ல்லப் 
படுக�றது. �க�ரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்க�ள, 
ந�ன் க�ள��ந�ச்ச� ம�வட்டத்த�ன் ஒருங்க��ணப்புக் குழுவ�ன் 
த�லவர�க இருக்க�ன்�றன்; அந்த ம�வட்டத்�தப் 
ப�ரத�ந�த�த்துவப்படுத்துக�ன்ற ஒரு ப�ர�ளுமன்ற உறுப்ப�னர�க 
இருக்க�ன்�றன். ஆன�ல், க�ள��ந�ச்ச� ம�வட்டத்த�ல் எங்�க 
இவ்வ�று 23,000 ஏக்கர் க�ண�க�ள இர�ணுவம் மக்கள�டம் 
ஒப்ப�டத்த�ருக்க�ன்றது என்று �கட்ட�ல், அது ய�ருக்கு�ம 
�த��ய�மல் இருக்க�றது. இவ்வ�ற�ன �ப�ய் 
புரட்டுக்க�ள�டுத�ன் எங்களு�டய வரல�று 
�ப�ய்க்�க�ண்டிருக்க�றது.  

�சன்றவ�ரம் ந�ன் ய�ழ்ப்ப�ண ம�வட்டத்த�ல் வலிக�மம் 
வடக்க��ல வ�ழுக�ன்ற மக்களு�டய வ�ழ்வ�டங்க�ளப் 
ப�ர்ப்பதற்க�கவும் அங்குள்ள மக்க�ளச் சந்த�ப்பதற்க�கவும் 
மய�லிட்டி, �தய�ட்டி, ஊறண� �ப�ன்ற ப�ர�தசங்களுக்குச் 
�சன்ற�ருந்�தன். அங்கு அவர்களது வ�ழ்வ�த�ரம் 
ச�ரழ�க்கப்பட்டிருக்க�றது. அந்த மக்கள் தங்களு�டய பூர்வீக 
ந�லங்கள�ல் அ�மத்த வீடுக�ள எல்ல�ம் இர�ணுவத்த�னர் 
இடித்துவ�ட்டு, தங்களுக்குப் �ப�ருத்தம�ன வீடுக�ளக் 
கட்டிய�ருக்க�ன்றனர், முக�ம்க�ள அ�மத்த�ருக்க�ன்றனர். 
மய�லிட்டித் து�றமுகம் இன்னமும் பூரணம�க அந்த மக்கள�டம் 
�கயள�க்கப்படவ�ல்�ல. ஊறண�ய�ல் இருக்க�ன்ற 
து�றமுகமும் த�ருத்தப்படவ�ல்�ல. �தய�ட்டிய�ல் இருக்க�ற 
மக்கள் தங்களு�டய �த�ழ�ல்க�ளச் �சய்யமுடிய�மல் 
இருக்க�ற�ர்கள். �தய�ட்டி�யச் �ச��ந்த மக்கள், “த�ங்கள் 
�த�ழ�ல் �சய்வதற்க�க 15 ப�ள�ஸ்டிக் வள்ளங்களுக்க�ன 
இரண்டு இலட்சம் ரூப�ய் �பறுமத�ய�ன அறக்�க�ட்டிய�ன் 
வ�லக�ளய�வது  �பற்றுத்தர முடியும�? என்று என்ன�டம் 
�கட்ட�ர்கள். இவ்வ�று �ப�ருள�த�ரத்துக்கு �க�யந்துக�ன்ற 
ந��ல�ம அவர்கள�டம் க�ணப்படுக�ன்றது. �தய�ட்டிய�ல் 
கடற்க�ர ஓரம�க ஒரு ச�த�ரண வ�டிய�மத்து, அவர்கள�ல் 
�த�ழ�ல் �சய்யமுடிய�மல் இருக்க�றது. �பருமளவு ம�ன்ச�ர 
வசத�யுள்ள இந்த உலகத்த��ல அவர்களுக்கு இரண்டு solar 
lightக�ளப் �ப�ருத்தமுடிய�த சூழல் க�ணப்படுக�ன்றது. 
இவ்வ�றுத�ன் ஊறண�, �தய�ட்டி, பல�லி, வச�வ�ள�ன், 
மய�லிட்டி �ப�ன்ற ப�ர�தசங்க�ளச் �ச��ந்த மக்கள் 
வ�ழ்ந்து�க�ண்டிருக்க�ன்ற�ர்கள் என்ற�ல், ந�ங்கள் ச�ந்த�த்துப் 
ப�ருங்கள்! இ�த�ப�லத�ன் -  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

make some comments here. Hon. Member, why do you 
not put forward  your problems in writing so that  we can 
submit it to the Prime Minister and the Government?  
These are small issues.  

There is another matter. You know very well that we 
are trying to implement so many development projects in 
the Northern and  the Eastern Provinces. But, we need 
your support. We are trying to discuss with the Provincial 
Councils, Members of Parliament and local government 
bodies to work out a plan. So, my Ministry is ready for 
that.  I am the one who met the Chief Minister regarding 
this. I have known him since 1977. Then, he was a judge. 
We will give you our co-operation. Hon. Member had 
been working with us and we went even to the Kachcheri. 
So, please, submit us any problem in writing. I am ready 
to attend to it as the Minister of Sustainable Development  
and Wildlife. It is our duty. Do not call yourselves 
"Northerners" or "Southerners". We all are Sri Lankans. 
As you have supported us yesterday to pass the 
Provincial Councils Elections (Amendment) Bill, we will 
work together.   

 

ගු එස�. ශ්රීතර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�. ச�ற�தரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்ற�, �களரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள! க�ம�ன� 

ஜயவ�க்க�ரம �ப�ரர� என்று �ச�ன்ன�ல், அவர் வன 
ச�வர�ச�கள் - வ�லங்குகள்ம�து ம�கப் பற்றுள்ளவர் என்பது 
அ�னவருக்கும் �த��யும். �க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, 
ந�ங்கள் வளர்த்த ய��ன�ய�ன்று அண்�மய��ல 
ஆ�னய�ற�வக் கடந்து�சன்று மருதங்�கண�ய�லிருந்த ஒரு 
தம�ழ்ப் �ப�துமக�ன அடித்துக் �க��ல �சய்துவ�ட்டது. 
ஆன�ல், ந�ங்கள் அத�னச் ச���ப்�ப�டு ப�ர்க்க�ற�ர்கள். அந்தக்  
குடும்பம் �வத�ன�ய�டு இன்றும் அழுது�க�ண் 
டிருக்க�ன்றது. அது ந�ங்கள் வளர்த்த ய��ன! உங்களு�டய 
ய��ன! ந�ங்கள்த��ன ய��னக்குப் �ப�றுப்ப�ன அ�மச்சர்! 

 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, ask  your Colleague about the first 

time the people of Jaffna had seen a wild elephant. Why 
do you call that area "Elephant Pass"? That is the corridor 
of elephants. Almost fifty years ago, some people had 
gone closer to the elephants. That is what has happened. 
We are paying Rs. 500,000 to each family - we have 
increased that amount from Rs. 100,000 to Rs. 200,000 
and now it is Rs. 500,000.  We are paying Rs. 1 million 
for those two boys .   

 

ගු එස�. ශ්රීතර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�. ச�ற�தரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, ந�ங்கள் ஆ�னய�றவுக்கு 

வ�ளக்கம் �ச�ல்க�ற�ர்கள். ய��னகள் கடந்து �சல்க�றபடிய�ல் 
த�ன் அதற்கு ஆ�னய�றவு - Elephant Pass - என்று �பயர் 
வந்த�தன்பது உங்களது வ�ளக்கம். ஆன�ல், எங்களு�டய 
வ�ளக்கம் அதுவல்ல. 70 ஆண்டுகளுக்கு முதல் ய��னகள் 
அந்தப் ப��தக�ளச் கடந்து �சன்றதற்க�ன ப��தகள் 
இருந்த�ருக்கல�ம்! �ப�ர்த்துக்�கயர், ஒல்ல�ந்தர், ஆங்க��லயர் 
இந்த ந�ட்�ட ஆண்ட க�லகட்டங்கள��ல ம�க முக்க�யம�ன 
வரல�ற்று அ�டய�ளங்க�ளக் �க�ண்ட முள்ள�ப்பற்று என்று 
�ச�ல்லப்படுக�ன்ற இயக்கச்ச�, ஆ�னய�றவு �ப�ன்ற 
ப�ர�தசங்கள் வன்ன�ய�ன் ஒரு பகுத�க்கும் ய�ழ்ப்ப�ணத்த�ன் 
ஒரு பகுத�க்கும் எல்�லகள�க அ�மந்த�ருந்தன. 70 
ஆண்டுகளுக்குப் ப�ற்ப�டு முதன்முதல் ஒரு ய��ன எவ்வ�று 
அங்கு வந்த�தன்பது  ய�ருக்கும் �த��ய�து. அதன�ல்த�ன் 
ந�ன் இத�னக் குற�ப்ப�டுக�ன்�றன். இந்த இடத்த��ல 
அதுபற்ற� ந�ன் வ�வ�த�ப்பத�கப்  �ப�ருள்பட�து.  
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�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, "எங்களுடன் �பசுங்கள், 
ந�ங்கள் �சய்வதற்குத் தய�ர�க இருக்க��ற�ம்" என்று ந�ங்கள் 
குற�ப்ப�டுக�ற�ர்கள். எங்களு�டய மக்கள�ன் �ப�ருள�த�ரங் 
க�ளக் கட்டிவளர்க்கக்கூடிய சூழ்ந��ல அங்கு 
உருவ�கவ�ல்�ல. எங்களு�டய மக்கள் முதலி�ல 
தங்களு�டய ந�லத்துக்குச் �சல்ல �வண்டும். அவர்கள் 
தங்களு�டய இடங்களுக்குச் �சன்ற�ல்த�ன், தமது வளவ��ல, 
தமது �த�ட்டத்த��ல, தமது க�ண�ய��ல ஏத�வது ஒரு பய��ரச் 
�சய்து உ�ழக்க�ன்ற ந��ல�ம�ய அவர்கள�ல் உருவ�க்க 
முடியும். அவர்கள் உ�ழத்து வ�ழ �வண்டு�ம! அந்த 
ந��ல�ய உருவ�க்குவதற்கு ஏன், தயங்குக�ற�ர்கள்? என்று 
ந�ன் �கட்க��றன்.  

ந�ன் த�ரும்பவும் குற�ப்ப�டுக�ன்�றன். ச�ங்கப்பூ��ன் 
ப�ரதமர�க பதவ� வக�த்த லீ குவ�ன் யூ அவர்கள் 1970கள�ல் 
இலங்�கக்கு வந்த�ப�ழுது தம�ழர்க�ளயும் இ�ணத்துப் 
பயணம் �சய்யுங்க�ளன்றும் அவர்கள் ம�கக்கூடிய 
உ�ழப்ப�ள�க�ளன்றும் அவர்கள�டம் ஆ�ர�க்க�யம�ன 
உ�ழப்புக்கு��ய வல்ல�ம இருக்க�ற�தன்றும் �ச�ன்ன�ர். 
ஆன�ல், அந்தக் க�லகட்டங்கள�ல் இலங்�க அரசு அத�னச் 
�சய்யத் தவற�வ�ட்டது. 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவுக்கு 
வந்து, இப்�ப�ழுது 2017ஆம் ஆண்டும் முடிவ�டயப் 
�ப�க�றது. யுத்தம் முடிவ�டந்து 8 வருடங்கள் பூர்த்த� 
ய�க�ய�ருக்க�ன்ற�ப�ழுதும் "�சய்க��ற�ம், ப�ர்க்க��ற�ம், 
�பசு�வ�ம், க�தப்�ப�ம்" என்ற �பச்சளவ�ல்த�ன் 
அரச�ங்கத்த�ன் க�லம் �ப�ய்க்�க�ண்டிருக்க�ன்றது. 
அத�னத்த�ன் ந�ன் த�ரும்பத்த�ரும்ப இங்�க 
குற�ப்ப�டுக�ன்�றன். இவ்வ�று �ச�ல்லிக்�க�ண்டிருப்பதன�ல் 
�ப�ருள�த�ரத்�த அப�வ�ருத்த�ய�டயச் �சய்ய முடிய�து. 
�ப�ருள�த�ரம் வளர �வண்டும�ன�ல் அவரவர் தங்களு�டய 
�ச�ந்த ந�லங்கள�ல் இருக்க �வண்டும்; அவர்களு�டய 
வ�ழ்க்�கய��ல ம�ற்றங்கள் வர�வண்டும்; அவர்கள் 
தங்களு�டய �ச�ந்தக் க�லில் ந�ம�ர்ந்துந�ற்க�ன்ற வல்ல�ம 
�பற �வண்டும். அந்த வல்ல�ம�ய அவர்கள் 
�பறும்�ப�ருட்டு அவர்கள் தங்களு�டய இடங்களுக்குச் 
�சல்வதற்கு உதவ �வண்டும். அப்�ப�ழுதுத�ன் 
�ப�ருள�த�ரத்த�ன் வ�ருத்த� ச��ய�னத�க அ�மயும்.  

முக்க�யம�க, ஒரு க�லத்த��ல ய�ழ்ப்ப�ணத்த�ன் 
�வற்ற��லக்குப் �பரும் மத�ப்பு இருந்தது. �வற்ற��ல 
உற்பத்த�ய��ல ய�ழ்ப்ப�ணம் ப���ய பங்க��ன வக�த்த�ருந்தது. 
பு�கய��ல உற்பத்த�யும் அ�தப்�ப�லத்த�ன் இருந்தது. 
இன்று இலங்�கய��ல பு�கய��ல உற்பத்த� �சய்வது த�ட 
�சய்யப்பட்டிருக்க�றது. குற�ப்ப�க, வடக்கு ம�க�ணத்த��ல 
இருக்க�ன்ற த�வுப் பகுத�கள�ன �வல�ண, புள�யங்கூடல், 
சரவ�ண, மண்�டத�வு, அல்�லப்ப�ட்டி, ஊர்க�வற்று�ற, 
�மலிஞ்ச�மு�ன �ப�ன்ற க�ர�மங்கள�ல் �சய்துவந்த 
பு�கய��ல உற்பத்த��ய ந�றுத்தும�று �ச�ல்க�ற�ர்கள். 
இ�த�ப�ல, வலிக�மத்த��ல அச்சு�வலி, சுன்ன�கம், 
புன்ன��லக்கட்டுவன் �ப�ன்ற பகுத�கள��ல �சய்துவந்த 
பு�கய��ல உற்பத்த�யும் தடுக்கப்படுக�ன்றது. வடமர�ட்ச� 
க�ழக்க��ல மண்ட�ன், கர�வட்டி, ய�க்கரு �ப�ன்ற 
இடங்கள��ல �சய்யப்பட்ட பு�கய��ல உற்பத்த�யும் 
தடுக்கப்படுக�ன்றது. �ப�ருள�த�ரத்து�றய��ல அவர்கள் 
உ�ழக்க�ன்ற�ப�து அது தடுக்கப்படுக�றது. அந்த 
மக்களுக்கு��ய ம�ற்றுத் த�ட்டம் என்ன?  

ந�ன் அண்�மய��ல ஒரு �சய்த��யப் படித்�தன். 
அத�வது, கஞ்ச�வுக்கு முக்க�யத்துவம் �க�டுத்து மருத்துவப் 
�ப�ருட்களுக்க�க அத�ன உற்பத்த� �சய்து �வள�ந�டு 
களுக்கு ஏற்றுமத� �சய்யல��மன்ற ச�ந்த�ன�யக் 

�க�ண்டிருப்பத�க எங்களு�டய சுக�த�ர அ�மச்சர் ர�ஜ�த 
�சன�ரத்ன அவர்கள் குற�ப்ப�ட்டிருக்க�ற�ர். அ�த�நரத்த�ல், 
தங்களு�டய �ப�ருள�த�ரத்துக்க�க நம்ப�ய�ருந்த அந்த 
மக்களு�டய பு�கய��லச் �சய்�க தடுக்கப்பட்டிருக்க�றது. 
இந்த ந��லய�ல், �ப�ருள�த�ரத்த��ல அவர்கள் வளர 
முடிய�தவ�று ய�ழ்ப்ப�ணத்த��ல த�ட்டம�ட்ட நடவடிக்�க 
�மற்�க�ள்ளப்பட்டிருக்க�றது. பு�கய��லச் �சய்�க தம�ழர்க 
ளு�டய ப�ரத�னம�ன �த�ழ�ல். வ�வச�ய அடிப்ப�டய�ல் 
�மற்�க�ள்ளப்பட்ட ஒரு �த�ழ�ல். அந்த பு�கய��ல உற்பத்த� 
ந�றுத்தப்படுக�ற�தன்ற�ல் அவர்களு�டய அந்தத்  
�த�ழ�லுக்க�ன ம�ற்ற�டு என்ன? அவர்களுக்க�ன ம�ன�யம் 
என்ன? �வறு �த�ழ��ல ந�டும்வ�ர அவர்களுக்க�ன 
ந�வ�ரணம் என்ன? அப்படிய�ன எந்தத் த�ட்டமும் இந்த 
ந�ட்டி�ல இல்�ல�யன்பதுத�ன் ம�கம�க �வத�னய�ன 
வ�டயம�கும்.  

ந�ட்டின் ஒரு பகுத�ய��ல வ�ழ்க�ன்ற மக்கள் தங்களு�டய 
உ�ழப்�ப இழந்த�ருக்க�ற�ர்கள், தங்களு�டய வ�ழ்க்�க�ய 
இழந்த�ருக்க�ற�ர்கள். குற�ப்ப�க, ய�ழ்ப்ப�ணத்த�னு�டய 
த�வகப் பகுத�கள��ல வ�ழ்க�ன்ற மக்கள் குற�ப்ப�ட்ட ஒரு 
season இல்த�ன் அந்தத் �த�ழ��லச் �சய்ய முடியும். 
அத�வது, ஜனவ��  ம�தத்த�லிருந்து ம�ர்ச் ம�தம் வ�ரத�ன் 
தங்களு�டய பய�ர்ச்�சய்�க�யச் �சய்ய முடியும். அதற்குப் 
ப�ற்ப�டு அ�னத்துச் �சய்�கக�ளயும் ந�றுத்த�வண்டிய 
ந��லக்குத் தள்ளப்படுக�ற�ர்கள். அங்க�ருக்க�ன்ற ந�ர் 
ந��ல�மகள்த�ன் அதற்குக் க�ரணம். ம�ர்ச் ம�தத்த�ற்குப் 
ப�ற்ப�டு அந்த ந�ர் உப்பு ந�ர�க ம�ற�வ�டும். ஏ�னய உற்பத்த�த் 
�த�ழ�ல்க�ள அங்�க �மற்�க�ள்ள முடிய�து. இதன�ல் 
அங்குள்ள �ப�ருள�த�ர ந��ல�ம�ய �வறு ந��லகளுக்கு 
ம�ற்ற�வண்டிய�ருக்க�றது. இவ்வ�று வ�வச�யத்�த 
நம்ப�ய�ருக்க�ன்றவர்கள் அத�ன முழுமூச்ச�க   �மற்�க�ள்ள 
முடிய�த ந��ல�மக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்க�ற�ர்கள்.  

இன்று இந்த ந�ட்டி�ல �நல்லின் வ��ல ஓரளவுக்கு 
முன்�னற்றத்�தக் கண்டிருக்க�ன்றது. இந்ந��லய�ல், 
�நற்�சய்�க�ய �மற்�க�ள்ளவ�ட�மல் பல வ�வச�ய 
ந�லங்க�ள இன்றும் இர�ணுவத்த�னர் தமது 
கட்டுப்ப�ட்டுக்குள் �வத்த�ருக்க�ன்ற�ர்கள். இவற்�ற 
வ�டுவ�க்க �வண்டும்; அந்த மக்கள் தங்களு�டய 
இடங்களுக்குச் �சன்று சுதந்த�ரம�கத் �த�ழ�ல்க�ளச் �சய்ய 
அனுமத�க்கப்பட �வண்டும். அப்�ப�ழுதுத�ன் இந்த ந�ட்டின் 
�ப�ருள�த�ரம் ஒரு வலுவ�த�ர ந��லய�ல் த�ன�க 
வளரமுடியும்.  

ந�ங்கள் ஒவ்�வ�ரு க�லகட்டத்த�லும் இலங்�கய�ன் 
தன�நபர் வரும�னத்�த  உலக ந�டுக�ள�டு ஒப்ப�ட்டு, 
அ�ம��க்க�வ�ன் தன�நபர் வரும�னம் என்ன, யப்ப�ன�ன் 
தன�நபர் வரும�னம் என்ன, ப���த்த�ன�ய�வ�ன் தன�நபர் 
வரும�னம் என்ன, என்று குற�ப்ப�ட்டுச் �ச�ல்லுக�ன்�ற�ம். 
ஒரு க�லத்த��ல யப்ப��ன�டு �ப�ட்டி�ப�ட்ட இலங்�க, 
ச�ங்கப்பூருக்கு ந�கர�க இருந்த இலங்�க என்�றல்ல�ம் 
�பசுக�ன்�ற�ம். ஆன�ல், இன்று இந்த ந�டுகளுடன் எமது 
ந�ட்டின�ல் சம�தய�க ஏன் முன்�னற முடிய�மல் 
இருக்க�ன்றது? இதற்கு ம�கமுக்க�யம�ன க�ரணம், இந்த 
ந�ட்டி�ல பு�ர�ய�டிப்�ப�ய�ருந்த யுத்தத்�த முடிவுக்குக் 
�க�ண்டுவந்த�லும் யுத்தத்த�ன் ப�ன்னர�ன மறுமலர்ச்ச�, 
�ப�றுப்புக்கூறல், அதனூட�ன ம�ற்றங்கள் என்பன இன்னும் 
ச��ய�க �மற்�க�ள்ளப்பட��மய�கும். இங்க�ருக்க�ன்ற ஒரு 
பகுத� மக்கள் கண்ண��ர�டு வ�ழ்க�ற�ர்கள், ஒரு பகுத� மக்கள் 
�வள்ளத்த��ல தத்தள�க்க�ற�ர்கள். என�வ, இவற்றுக்க�ன 
ம�ற்றங்கள் �த�வ. இந்த ம�ற்றங்கள�ன் அடிப்ப�டய�ல்த�ன் 
ந�ன் இவற்�ற முன்�வக்க�ன்�றன். ம�க முக்க�யம�க ந�ங்கள் 
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இந்த ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்ற பல்�வறுபட்ட ப�ரச்ச��னக�ளச் 
�ச�ல்லுக�ன்�ற�ம்.  �ப�ருள�த�ர சூழல் என்பது அந்த 
மக்க�ள வ�ட்டி வ�தத்துக்�க�ண்டிருக்க�ன்றது.  

 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
�க�ரவ உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, உங்களு�டய �நரம் 

முடிவ�டக�ன்றது.  
 
ගු එස�. ශ්රීතර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�. ச�ற�தரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
�க�ரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்க�ள, ந�ன் 

�க�ரவ உறுப்ப�னர் ச�ள்ஸ் ந�ர்மலந�தன் அவர்கள�ன்  
�நரத்�தயும் எடுத்துக்�க�ள்க�ன்�றன்.  

குற�ப்ப�க, ந�ன் இந்தச் ச�பய��ல ஒரு வ�டயத்�தக் 
குற�ப்ப�ட �வண்டும்.  �க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, 
உங்களு�டய கவனத்துக்க�க ந�ன் ம�ண்டும் கூறுக�ன்�றன். 
இத�ன ம�கம�க முக்க�யம�கக் கருத்த�ல் எடுத்துக் 
�க�ள்ளுங்கள்! க�ள��ந�ச்ச�ய�லிருந்து க�ழக்க�க 6 
க��ல�ம�ற்றர் தூரத்த�லுள்ள  வட்டக்கச்ச�ய��ல ஓர் அரச�னர் 
வ�வச�யப் பண்�ணயும் வ�வச�யப் ப�டச��லயும் 
இருக்க�ன்றன. �களரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, ந�ங்கள்  
வ�ருங்கள்! ந�ன் உங்க�ளக் கூட்டிச்�சன்று க�ட்டுக�ன்�றன். 
அது க�ட்டத்தட்ட 240 ஏக்கர் க�ண�ய�ல் அ�மந்துள்ளது.  
அந்தக் க�ண��ய இப்�ப�ழுதும் -  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I will give you a date. But, I need your support. We 

have released Rs. 5 million to develop a sustainable 
village there with a botanical garden, zoological garden 
and crop cultivation which are suitable to that area. Yet, 
we are unable to get the support we need. We have 
contacted the Chief Minister and met with the Chief 
Secretary. I told the Chief Minister about this matter. 
Your colleague Provincial Council Ministers and 
Members know the matter, but we are unable to get their 
support. So, support us.  

We have allocated money for the development of the 
Delft Island and we are doing some development work 
there. I will definitely come. But, we need your support. 
So, tell the Chief Minister to not to object to it. Then, we 
will do the development. My problem is that. Some other 
Ministries also have the same problem. Without being 
suspicious, the Chief Minister, the Provincial Council and 
the local authorities have to help us. We, the Ministries, 
want to develop the infrastructure in your area.  

 
ගු එස�. ශ්රීතර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�. ச�ற�தரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, please, put on the 

headphone. ந�ன்  �ச�ல்வ�தக் �க�ஞ்சம் அவத�னம�கக் 
�களுங்கள்! இது ம�க முக்க�யம�னது. ந�ங்கள் உங்கள்ம�து 
அத�த நம்ப�க்�க �வத்த�ருக்க�ன்�ற�ம்; உங்க�ள ந�ங்கள் 
மத�க்க�ன்�ற�ம். ஏ�னன்ற�ல், ந�ங்கள் மன�தர்கள் ம�து 

மட்டுமல்ல, வ�லங்குகள் ம�தும் க��ச�னயுள்ள ஒரு மன�தன் 
என்ற வ�கய�ல் ந�ன் இத�ன உங்கள�டம் குற�ப்ப�ட 
வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

வட்டக்கச்ச�ய��ல இருக்க�ன்ற அரச�னர் வ�வச�யப் 
பண்�ணய�னது ஆய�ரம் �பருக்கு �வ�ல வழங்க�ய ஒரு 
�ப��ய பண்�ணய�கும். 2009ஆம் ஆண்டி�ல யுத்தம் 
முடிவ�டந்து இர�ணுவத்த�ல் அது �கப்பற்றப்பட்ட ப�றகு 
இன்றுவ�ர வ�டுவ�க்கப்படவ�ல்�ல. அது வ�டுவ�க்கப் 
பட்ட�ல், அங்க�ருக்க�ன்ற க�ட்டத்தட்ட 500 ஏக்கர் வ�ரய�ன 
ந�லத்த�ல் 240 ஏக்க��ல் வயற்�சய்�கயும் ம�குத�ய�ல் �த�ட்டச் 
�சய்�ககளும் ம�கப் ப�ரம�தம�கச் �சய்யமுடியும். ஆன�ல், 
இப்�ப�ழுது ஓ��ரண்டு ஏக்கர் க�ண�ய�ல்த�ன் அந்த வ�வச�யப் 
பண்�ண இயங்குக�ன்றது. ம�குத��ய இர�ணுவத்த�னர் 
தம்வசம் �வத்த�ருக்க�ன்ற�ர்கள். அத�ன வ�டுவ�க்கும�று 
�க���, இங்�க ஒத்த��வப்பு�வ�ளப் ப��ரர�ண�ய�ன் 
�றயும் �க�ண்டுவந்த�ருந்�தன்; அதுபற்ற� �கள்வ�ய�கக் 
�கட்டும�ருந்�தன். “இ�த� வ�டுவ�க்க��ற�ம்!” என்று 
�ச�ன்ன�ர்கள். இதுவ�ர ந�ட�பறவ�ல்�ல. இ�த�ப�ல, 
�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, க�ழக்கு ம�க�ணத்த�லும் ச��, 
வடக்கு ம�க�ணத்த�லும் ச�� அங்க�ருக்க�ன்ற இ�ளஞர், 
யுவத�களுக்கு �வ�லவ�ய்ப்புக�ள வழங்கக்கூடிய 
வ�கய��ல எந்தத் �த�ழ�ற்ச��ல�யய�வது ஆரம்ப�க்க 
முடிந்த�ருக்க�ன்றத�? என்று ந�ன் �கட்க வ�ரும்புக�ன்�றன். 

குற�ப்ப�க, ச��மந்துத் �த�ழ�ற்ச��ல மூடப்பட்டிருக் 
க�ன்றது. மூடப்பட்ட ச��மந்துத் �த�ழ�ற்ச��ல�ய 
ஆரம்ப�ப்பதற்க�ன முயற்ச�கள் எடுக்கப்பட்டனவ�? அல்லது 
அதற்க�ன முன்�னற்றம் என்ன? இதுவ�ர அது �த�டர்ப�ல் 
என்ன முன்�னற்றத்�தக் கண்டிருக்க�ன்ற�ர்கள்? அ�த 
�ப�ன்றுத�ன் பரந்தன் இரச�யனத் �த�ழ�ற்ச��லயும் 
மூடப்பட்டிருக்க�ன்றது. ஒருமு�ற  �க�ரவ அ�மச்சர் ற�ச�ட் 
பத�யுத�ன் அவர்கள் க�ள��ந�ச்ச�க்கு வரு�கதந்து, அரச�ங்க 
அத�ப�ரயும் அ�ழத்துச்�சன்று, பரந்தன் இரச�யனத் 
�த�ழ�ற்ச��லக்குள் ந�ன்று பு�கப்படம் எடுத்துவ�ட்டு, 
“இந்தத் �த�ழ�ற்ச��லக்க�க 500 ம�ல்லியன் ரூப�ய் 
ஒதுக்க�ய�ருக்க�ன்�ற�ம்; உடனடிய�க இயங்கும்" என்று 
�ச�ன்ன�ர். இதுவ�ர பரந்தன் இரச�யனத் �த�ழ�ற் 
ச��லக்க�க ஒரு கல்கூட �வக்கப்படவ�ல்�ல.  இர�ணுவம் 
த�ன் அங்கு முக�ம�ட்டிருக்க�ன்றது. ஆன�ல், பரந்தன் 
இரச�யனத் �த�ழ�ற்ச��ல என்ற �பய���ல �க�ழும்ப��ல ஓர் 
அலுவலகம் இயங்குக�ன்றது.  �க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, 
பரந்தன் இரச�யனத் �த�ழ�ற்ச��ல ய�ல் உற்பத்த� 
�சய்தத�கக் கு�ள���ன் �ப�ன்ற �ப�ருட்கள் �க�ழும்ப��ல 
வ�ற்கப்படுக�ன்றன. இ�வ எங்கு உற்பத்த� �சய்யப் 
படுக�ன்றன? எங்க�ருந்து �க�ண்டுவரப்படுக�ன்றன?  
இதற்கு��ய �த�ழ�ற்ச��ல எங்�க இருக்க�ன்றது? என்று 
ய�ருக்கு�ம �த��ய�து.  இவ்வ�ற�ன வ��ன�தம�ன  
ந��ல�மத�ன் இந்த ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்றது.   

ஆ�னய�றவு உப்பளம் இப்�ப�து ஆரம்ப�க்கப் 
பட்டிருக்க�ன்றது. அதனூட�க ஓரளவுக்கு அந்தப் பகுத��யச் 
�ச��ந்த 50 - 100 �பருக்கு �வ�லகள் 
வழங்கப்பட்டிருக்க�ன்றன. இ�தவ�ட, ஒட்டுசுட்ட�ன�ல் 
ஓட்டுத் �த�ழ�ற்ச��ல இருக்க�ன்றது. வ��ழச்�ச�னய��ல 
க�க�தத் �த�ழ�ற்ச��ல இருக்க�ன்றது. க�ள��ந�ச்ச� 
ஸ்கந்தபுரம் பகுத�ய��ல ஒரு ச�ன�த் �த�ழ�ற்ச��ல இருந்தது. 
இப்�ப�ழுதும் அதற்கு��ய க�ண�ய�ருக்க�ன்றது. இவ்வளவு 
�த�ழ�ற்ச��லகள் இருந்தும் எந்தத் �த�ழ�ற்ச��லயும் 
ஆரம்ப�க்கப்பட�த ந��லய�ல் எங்களு�டய மக்கள் 
ப�த�க்கப்பட்டிருக்க�ன்ற�ர்கள். அவர்களுக்க�ன �வ�ல 
வ�ய்ப்புக்கள் அங்க�ல்�ல. இந்ந��லய�ல், �ப�ருள�த�ரத்�த 
எவ்வ�று வளர்க்க முடியும்?   
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�ப�ருள�த�ரம் பற்ற� ந�ங்கள் �பசுக�ன்ற�ப�து 
சுற்றுல�த்து�ற அதற்கு முக்க�யம�னது என்று 
�ச�ல்க�ன்�ற�ம். ஆன�ல், ஒரு �ப�ருள�த�ரத்�த வ�ருத்த� 
�சய்வது சுற்றுல�த்து�ற மட்டுமல்ல. ‘க�ர்ப்�பட்’ வீத�க�ளப் 
�ப�டுவத�லும் கட்டிடங்க�ளக் கட்டுவத�லும் ந�ங்கள் அந்த 
மக்களு�டய �த�வக�ளப் பூர்த்த� �சய்துவ�ட முடிய�து. 
அத�லும், யுத்தத்த�ற்குப் ப�ற்ப�டு ப�ரத�னம�ன A-9 வீத�யும் A-
32 வீத�யும் பரந்தன்-முல்�லத்த�வு வீத�யும்த�ன் �ப�டப்பட்டி 
ருக்க�ன்ற�த தவ�ர, �வறு எந்த வீத�களும் �ப�டப்படவ�ல்�ல. 
ந�ங்கள் வட பகுத�ய�லுள்ள ம�வட்டங்கள�ல் ஒழுங்�ககள�ல் 
இறங்க�ப் ப�ருங்கள்! எந்த வீத�ய�ல் �க �வக்கப்பட் 
டிருக்க�ன்றது - எந்த வீத� த�ருத்தப்பட்டிருக்க�ன்றது?  
ப�டச��லகளுக்குச் �சல்க�ன்ற ம�ணவர்கள், க�ர�மங்கள�ல் 
வ�ழ்க�ன்ற மக்கள் தங்களு�டய பயணங்க�ள இலகுவ�க்க 
முடிய�மல் த�ணறுக�ன்ற�ர்கள்.  ம�ணவர்கள் பள்ள�களுக்குச் 
�சல்ல முடிய�மல் ப�த�க்கப்படுக�ன்ற�ர்கள்.  அவர்களது 
கல்வ�ச் �சயற்ப�டு க�ளச் ச��ய�ன மு�றய�ல் �மற்�க�ள்ள 
முடிய�மலிருக் க�ன்ற�ர்கள். இவற்றுக்�கல்ல�ம் ச��ய�ன ஒரு 
�ப�ருள�த�ரத் த�ட்டம�டல் அவச�யம�னது.  அந்தப் 
�ப�ருள�த�ரத் த�ட்டம�டல் என்ப�தத் தகுந்த மு�றய�ல் 
�மற்�க�ள்வத�ய�ன், யுத்தத்துக்குப் ப�ன்னர�ன வடக்கு, 
க�ழக்குப் பகுத�க்�கன ஒரு த�ட்டம�டல் �மற்�க�ள்ளப்படல் 
�வண்டும். அது ஓர் ஐந்த�ண்டுப் �ப�ற�மு�றயுடன்கூடிய  
த�ட்டம�டல�க இருக்க�வண்டும்.   

�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, ந�ன் உங்களு�டய 
கவனத்துக்கு ஒரு வ�டயத்�தக்  �க�ண்டுவரல��மன 
ந��னக்க�ன்�றன். அத�வது, 1994ஆம் ஆண்டுக்குப் ப�ற்ப�டு 
வடக்கு, க�ழக்க�லுள்ள பல இடங்களுக்கு  இலங்�க அரச�ல் 
�ப�ருள�த�ரத் த�ட வ�த�க்கப்பட்டது.  இங்�க �க�ரவ 
அ�மச்சர் அவர்களும் �க�ரவ உறுப்ப�னர் அலி ஸ�ஹ�ர் 
�ம�ல�ன� அவர்களும் இருக்க�ன்ற�ர்கள். ந�ன் 
ந��னக்க�ன்�றன் அவர்களுக்கும் இது நன்ற�கத் �த��யும். 
1994-2005வ�ர இந்த ந�ட்�ட ஆட்ச� �சய்த சந்த���க� 
பண்ட�ரந�யக்க கும�ரதுங்க அவர்களு�டய க�லத்த�ல் இந்தப் 
�ப�ருள�த�ரத் த�ட அமுலிலிருந்தது உங்களுக்கும் �த��யும். 
1994ஆம் ஆண்டு அநுருத்த ரத்வத்த அவர்கள் ப�துக�ப்புப் 
ப�ரத�ய�மச்சர�க இருந்த�ர். வ�டுத�லப் புலிகளுடன் 
�பச்சுவ�ர்த்�தகள் ந�ட�பற்ற�ப�து, அநுருத்த ரத்வத்த 
அவர்கள் ப�ர�ளுமன்ற�ல் �பச�வ�ட்டு, வவுன�ய�வ�ல் 
இர�ணுவச் ச�ரு�டயுடன் வந்துந�ன்று இரண்டு torch batteries 
இ�ன அந்த மக்களுக்கு வழங்க�ய�ருந்த�ர். இதுத�ன் 
அவரு�டய �ப�ருள�த�ரத் த�ட ந�க்கம�க அப்�ப�ழுது 
க�ண்ப�க்கப்பட்டது.   

அதன் ப�ற்ப�டு மஹ�ந்த ர�ஜபக்ஷ ஆட்ச�க் க�லத்த�ல் 
2006ஆம் ஆண்டு ம�ண்டும் யுத்தம் �த�டங்க�யது. 
அக்க�லத்த�லும் ம�கக் கடு�மய�ன �ப�ருள�த�ரத் த�ட அந்த 
மக்கள்ம�து த�ண�க்கப்பட்டது. அவர்கள�ல் 
முள்ளுக்கம்ப�க�ளக் க�ண முடியவ�ல்�ல; ம�ன்ச�ரத்�தக் 
க�ண முடியவ�ல்�ல; �ப�க்குவரத்துச் �சய்வதற்கு��ய 
வீத�களுக்கு ஊற்றுவதற்க�ன த��ரக் க�ணமுடியவ�ல்�ல.  
ஆ�டக�ளத் �த�ய்ப்பதற்க�ன சவர்க்க�ரம்கூட அவர்களுக்கு 
வழங்கப்படவ�ல்�ல. ச�ன�, அ��ச� �ப�ன்ற உலர் உணவுப் 
�ப�ருட்களும் அவர்களுக்குத் �த�வய�ன அள�வவ�ட ம�கக் 
கு�றவ�க�வ வழங்கப்பட்டன. கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் 
இருந்ததன�ல் ஓரளவுக்கு மக்கள் அந்தத் �த�வ�யப் 
பூர்த்த��சய்து �க�ண்ட�ர்கள்.  அங்க�ருந்த குளங்கள�ல் 
�தக்கப்பட்ட ந��ரக்�க�ண்டு வயல்க�ளச் �சய்ததன�ல் அந்த 
மக்கள் கஞ்ச� குடித்து வ�ழ்ந்த�ர்கள் என்பதுத�ன் உண்�ம.  

இறுத� யுத்தக் க�லப்பகுத�ய�ல் க�ட்டத்தட்ட 4,20,000 �ப�� 
வன்ன�ப் பகுத�ய�ல் அ�டபட்டிருந்த�ர்கள். ஆன�ல், 
அப்�ப�ழுது �க�த்த�பய ர�ஜபக்ச அவர்கள�ன�ல் 70,000 
�பருக்குத்த�ன் உணவுப் �ப�ருட்கள் அனுப்பப்பட்டன. 
யுத்தத்துக்குப் ப�ன்னர் ஒரு �சய்த� க��டத்தது. அத�வது, 
முன்ன�ள் ப�துக�ப்புச் �சயல�ளர் �க�த்த�பய ர�ஜபக்ச 
அவர்கள் ஓர் ஆய்வ��ன நடத்த�ய�ருந்த�ர�ம். “யுத்தம் 
நடக்கும்�ப�து ந�ன் 70,000 �பருக்குத்த�ன் உணவுப் 
�ப�ருட்க�ள அனுப்ப��னன். அவ்வ�று அனுப்ப�யும் ச�க�து 
இவ்வளவு �ப�� இருந்த�ருக்க�ன்ற�ர்க�ள, இதற்க�ன க�ரணம் 
என்ன?” என்று ஆய்வு �சய்த�ப�து, அங்�கய�ருந்த 
குளங்கள்த�ன் முக்க�யம�ன க�ரணம் என ஆய்வ�ன் முடிவு 
அ�மந்த�ருந்தது. க�ரணம், அந்தக் குளங்கள��ல �தக்கப்பட்ட 
ந���ன�லும் அத�ன �வத்து அந்த மக்கள் �சய்த வயல் 
ந�லங்கள�ன் உற்பத்த�ய�ன�லும் 14 ரூப�ய்க்கு அவர்கள் 
அ��ச��ய வ�ங்க�ச் ச�ப்ப�டக்கூடிய ந��ல�ய அப்�ப�து 
வ�டுத�லப் புலிகள் ஏற்படுத்த�ய�ருந்த�ர்கள்.   

�களரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள! ந�ங்கள் வ�டுத�லப் புலிகள் 
பற்ற�ய ச�ல �சய்த�க�ளயும் பு��ந்து�க�ள்ள �வண்டும். 
இர�ணமடுக்குளம், கல்மடுக்குளம், முத்�தயன்கட்டுக்குளம், 
கனகர�யன் குளம், அக்கர�யன் குளம், வன்�ன��க்குளம், 
க��ய�ல ந�கபடுவ�ன் குளம், ச�ன்னப்புதுக்குளம் �ப�ன்ற பல 
குளங்கள் அந்த மண்ண��ல  4,20,000 க்கும் �மற்பட்ட 
மக்கள�ன் உய��ரக் க�த்துவந்த�ருக்க�ன்றன. ஆக�வத�ன் 
ந�ன் கூறுக�ன்�றன், �ப�ருள�த�ரத்�தக் கட்டிவளர்க் 
க�ன்ற�ப�து அதனு�டய அடிப்ப�டய�க இருக்க�ன்ற 
வ�வச�யத்த�ன்ம�து ம�கக் கூடிய கவனத்�தச் �சலுத்த 
�வண்டும் என்று. �க�த்த�பய அவ்வ�று �சய்தும் அந்த 
மக்கள் வ�ழ்ந்த�ருக்க�ன்ற�ர்க�ள! இவ்வளவு �ப�ருள�த�ரத் 
த�டகளுக்கு மத்த�ய�லும் இருந்த�ருக்க�ன்ற�ர்க�ள! 
அ�த�வ�ள, அவர்கள் புத�ய புத�ய கண்டுப�டிப்புக்க�ளச் 
�சய்த�ர்கள். அங்குள்ள ப�டச��ல ம�ணவர்கள் பன�ச்சங் 
க�ய்களு�டய, பனங்க�ய்களு�டய கள��யப் ப�வ�த்து 
தங்களு�டய �வள்�ளச் ச�ரு�டக�ளத் �த�ய்த்து 
உடுத்த�த்த�ன் ப�டச��லக்குச் �சன்ற�ருந்த�ர்கள். 
இவ்வ�ற�ன க�லம் உலகத்த��ல �வறு எங்�கயும் அல்ல, 
இந்த ந�ட்டி�ல இருந்தது.  

வ�டுத�லப் புலிகளுடன் சம�த�னப் �பச்சுவ�ர்த்�தகள் 
இடம்�பற்ற�ப�ழுது, 2001-2008 வ�ரய�ன க�லப்பகுத�ய��ல 
அவர்களு�டய த�ட்டம�டல் ப���வு �சயற்பட்டது. 
இப்�ப�ழுதும் ந�ங்கள் LTTE இன் YouTube இல் இத�னப் 
ப�ர்க்கல�ம். எவ்வ�று வடக்கு, க�ழக்க��ல �ப�ருள�த�ரத்�த 
அப�வ�ருத்த� �சய்யல�ம் என்பதற்க�ன த�ட்டம�டல்க�ள 
அவர்கள் வகுத்த�ருந்த�ர்கள். அந்தத் த�ட்டம�டல்கள�ன் 
அடிப்ப�டய�ல்த�ன் அந்தக் க�லத்த��ல எட்ட�ம் வகுப்புப் 
படித்தவர்கள�லிருந்து பட்டத��� வ�ரக்கும் அங்�க அவர்கள் 
�வ�லவ�ய்ப்பு வழங்க�ய�ருந்த�ர்கள். எந்த அடிப்ப�டய��ல 
வழங்க�ய�ருந்த�ர்கள்? ஒரு �ப�ர�ட்ட இயக்கத்த�ல் இது 
முடிந்த�ருக்க�றது என்ற�ல், ஓர் இ�ற�மயுள்ள அரச�ல் ஏன் 
முடிய�து? அத�வது ஒரு �ப�ர�ட்ட இயக்கத்த�ல் அந்த 
மக்க�ளக் க�ப்ப�ற்ற முடிந்த�ருக்க�ன்றது. யுத்தத்�தயும் 
நடத்த�க்�க�ண்டு, அந்த மக்களு�டய �ப�ருள�த�ரத்�தயும் 
�பண�க்�க�ண்டு, அவர்கள�ல் அந்த மக்க�ள  வழ�நடத்த   
முடிந்த�ருக்க�ன்றது என்ற�ல், ஏன் ஓர் அரச�ங்கத்த�ல் 
முடிய�து? யுத்தம் முடிந்த ப�ற்ப�டு எட்டு வருடங்கள் கடந்தும் 
அந்த மக்களு�டய ந�லங்களுக்கு அவர்க�ளப் �ப�கவ�ட்டு, 
அவர்களு�டய �ச�ந்தக் க�லி�ல உ�ழத்து ந�ற்கக்கூடிய 
வ�கய�ல் அவர்களுக்க�ன வழ��ய ஏன் ஏற்படுத்த�க் �க�டுக்க 
முடிய�மல் இருக்க�ன்றது? இது ஒரு பரந்த �கள்வ�யல்லவ�? 
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ஆக�வ, �களரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள! "ந�ங்கள் 
�பசுக�ன்�ற�ம்; �பசு�வ�ம்; க�தப்�ப�ம்" என்�றல்ல�ம் 
�பசக்கூடிய க�லமல்ல இது. ந�ங்கள் �பசுவதற்க�ன 
க�லங்கள் ந��றய�வ கடந்து�க�ண்டிருக்க�ன்றன. 
இவற்ற�லிருந்து வ�டுபட �வண்டும். வ�டுபட்டு 
ப�ழயனவற்ற�லுள்ள நல்ல க���யங்க�ளத் �தடிப் ப�ர்க்க 
�வண்டும். அந்தக் க�லங்கள��ல நடந்த முன்�னற்றத்�தப் 
ப�ர்க்க �வண்டும்.  

�சன்ற வ�ரம் ந�ன் ஒரு ச�ற�ய உத�ரணத்�த இந்த 
உயர்ந்த ச�பய��ல குற�ப்ப�ட்டிருந்�தன். அத�வது, 
�ப�க்குவரத்துத் து�றய�லும்கூட அங்குள்ள நகரங்கள�லிருந்து 
குக்க�ர�மங்கள் வ�ரக்கும் வ�டுத�லப் புலிகள் தங்களு�டய 
�ப�க்குவரத்துச் �ச�வ�ய வழங்க�ய�ருந்த�ர்கள். அன்று 
மக்கள் ம�கத் தரம�ன �ப�க்குவரத்துச் �ச�வ�யப் 
�பற்ற�ருந்த�ர்கள். ஆன�ல், இன்று க�ள��ந�ச்ச�ய�லும் 
முல்�லத்த�வ�லும் உள்ள பல க�ர�மங்களுக்குப் பஸ் 
�ப�க்குவரத்து இல்�ல. அத�ன SLTB ஆல் �சய்ய 
முடியவ�ல்�ல. இல�பம் உ�ழப்பதுத�ன் அவர்களு�டய 
�ந�க்கம்! �ப�ருள�த�ரம் என்று �ச�ல்க�ன்ற�ப�து, 
தங்களு�டய இல�பம், தங்களு�டய சம்பளம், தங்களு�டய 
வரும�னம் என்பவற்�றத்த�ன் அவர்கள் கருத்த�ற் 
�க�ள்க�ன்ற�ர்கள். அதன�ல் அந்த மக்கள் கடு�மய�கப் 
ப�த�க்கப்பட்டிருக்க�ன்ற�ர்கள். இவ்வ�று எல்ல�த் 
து�றகள�லும் அந்த மக்களு�டய ப�த�ப்புக் 
க�ணப்படுக�ன்றது. இந்தப் ப�த�ப்புக்கள�லிருந்து வ�டுபட 
�வண்டும�ன�ல் இலங்�கக்க�ன ஒரு �ப�ருள�த�ரத் 
த�ட்டம�டல், அத�வது 2030 ஆம் ஆண்டுவ�ர �ப�ருள�த�ரம் 
எவ்வ�று இருக்க �வண்டும் என்பது பற்ற�ய த�ட்டம�டல் 
�மற்�க�ள்ளப்பட �வண்டும்.   

அ�த�நரத்த�ல் ந�ங்கள் �வள�ய�ட்டிருக்க�ன்ற 1, 2, 3 என்று 
�த�டங்க� 9 வ�ரய�ன இலக்குகள் �க�ண்ட ஒரு 
�கந்நூ�லயும் ந�ன் ப�ர்த்�தன். �பண்களு�டய சமத்துவம், 
இ�ளஞர்களுக்க�ன �வ�லவ�ய்ப்பு, சமூகத்�த எவ்வ�று 
கட்டிவளர்ப்பது �ப�ன்ற வ�டயங்க�ள�டு, ந�ங்கள் �சய்ய 
�வண்டிய ஒரு வ�டயமும் இருக்க�ன்றது. அத�வது, யுத்தத்த��ல 
ப�த�க்கப்பட்டவர்களுக்கு மன அழுத்தத்துக்க�ன உளவளச் 
�ச�வக�ள வழங்குவதன்மூலம் மட்டும் ந�வ�ரணம் 
க��டத்துவ�டப் �ப�வத�ல்�ல. யுத்தம் முடிந்த�லும் இன்னும் 
பல்ல�ண்டுகள் அல்லது அடுத்த சந்தத�க்கும்கூட 
அவர்களுக்க�ன அந்தச் ச�ர்ம�யம் - வழ�க�ட்டல், ஆ�ல�ச�ன 
வழங்கப்பட �வண்டும். ஜப்ப�ன��ல இப்�ப�ழுதும் 
ஹ��ர�ஷ�ம�, ந�கச�ஹ�ய��ல ப�றக்க�ன்ற குழந்�தகள் 
அவயவங்கள் ப�த�க்கப்பட்டவர்கள�கப் ப�றக்க�ன்ற�ர்கள் 
என்ற�ல், அந்த யுத்தத்த�ன் வடுக்கள் பற்ற�ச் ச�ந்த�த்துப் 
ப�ருங்கள்! அ�த�நரம் 'க�பீர்' வ�ம�னங்கள�ல் வீசப்பட்டு 
�வடிக்க�த ந��லய�லிருந்த ப���ய அளவ�ல�ன 
குண்�ட�ன்�ற அண்�மய�ல் ப�ளப் பகுத�ய��ல 
கண்�டடுத்த�ருக்க�ன்ற�ர்கள். இவ்வ�று யுத்தத்த�ன் வடுக்கள் 
அங்�க உள்ளவர்கள�ல் சுமக்கப்படுக�ன்றன. யுத்தத்த�ன் 
சு�மக�ளத் த�ங்க�ய பல இ�ளஞர், யுவத�கள் மற்றும் 
ச�றுவர்கள் இருக்க�ற�ர்கள். இது இன்�ற�டு, ந��ள�ய�டு 
முடியக்கூடியதல்ல. ம�ற�க, ந�ண்ட க�லம் 
இழுத்துச்�சல்லப்�ப�க�ன்ற வ�டயம். ஆக�வ, �ப�ருள�த�ரத் 
த�ட்டம�டல் �த�டர்ப�ல் வடக்கு, க�ழக்குக்�கனத் 
தன�ய�ன�த�ரு �ப�ற�மு�ற உருவ�க்கப்பட �வண்டும். 
அங்க�ருக்க�ன்ற �த�ழ�ற்ச��லகள் ம�ளவும் ஆரம்ப�க்கப்பட 
�வண்டும். இ�ளஞர், யுவத�களுக்கு அரச உத்த��ய�கம் 
என்பதற்கு அப்ப�ல், அவர்களுக்குப் �ப�ருள�த�ர 
அடிப்ப�டய�ல�ன �த�ழ�ற்ச��ல மயப்படுத்தப்பட்ட 

த�ட்டங்கள் முன்�வக்கப்பட �வண்டும். அப்�ப�ழுதுத�ன் 
�ப�ருள�த�ரம் வலுவ�த�ரமு�டயத�கத் த�கழும் எனக் கூற�, 
என்னு�டய உ�ர�ய ந��றவு�சய்க�ன்�றன். 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I think, I replied to it in a statement saying that all the 

Ministries should go in line with the sustainable 
development programme.   I agree with you. My Ministry 
alone cannot do it.  So, I am proposing that all the 
Ministries have to do their part of the work.  The main 
part has to be done by the Ministries which come under 
the Central Government, the Provincial Councils and then 
the local bodies.  So, we have to interlink.     

I think the rehabilitation of Iranamadu Tank comes 
under the Irrigation Department in the Provincial 
Council.  So, in that way, tank development work comes 
under the Irrigation Departments coming under the 
Provincial Councils.   So, those have to be linked.  
Providing Central Government funds is not a problem.  
That can be provided.  Therefore, we will work together.  
I will point out what you said at the next Cabinet 
Meeting. 

 
ගු එස�. ශ්රීතර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�. ச�ற�தரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்க�ள, ந�ன் உங்க�ளப் 

ப�ர�ட்டுக�ன்�றன். ந�ங்கள் எந்த வ�டயங்க�ளக் 
குற�ப்ப�ட்ட�லும் ம�க�ண ச�பகள் மற்றும் உள்ளூர�ட்ச�ச் 
ச�பக�ள�டு இ�ணந்து, அத�க�ரங்க�ள அர்த்தமுள்ள 
வ�கய�ல் பக�ர்ந்து �சயற்படுவதற்கு வ�ருப்பம் 
�க�ண்டிருப்பத�க அடிக்கடி ந�ங்கள் �த��வ�ப்பது 
வர�வற்கத்தக்க ஒரு வ�டயம். அந்த வ�கய�ல், உங்களு�டய 
இ�ணந்த பயணம் �வற்ற��பறுவதற்கு ந�ங்களும் 
ஒத்து�ழக்கத் தய�ர�க இருக்க��ற�ம். அத்துடன், அந்த 
மக்களு�டய க�யங்கள் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டு, அவர்கள் 
தங்களு�டய �ச�ந்த ந�லத்த�ல் ந�ம்மத�ய�க வ�ழ்வதற்குத் 
தரம�னதும் உறுத�ய�னதும் கனத�ய�னதும�ன 
�ப�ருள�த�ரக் கட்ட�மப்�ப உருவ�க்க�வண்டும் என்றும் 
�கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன். 

 
[2.06p.m.] 
 

ගු රවු�� හසකීම් මහසත� (නගර ස�ලුමම්  හස� ජල සම්ප�දන 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம் - நகரத் த�ட்டம�டல் மற்றும் ந�ர் 
வழங்கல் அ�மச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Deputy Chairman of Committees, we are 
discussing, matters relating to sustainable development in 
this country.   I must, at the outset, congratulate my 
Colleague, the Hon. Minister, Gamini Jayawickrama 
Perera, who is one of the senior-most Members in this 
House, among the very few people who have been in the 
1977 Parliament along with the Hon. Prime Minister.   

469 470 

[ගරු නස�0 ශ්රීතරන් ෝහත�] 



2017 ස�ප්ත�ම්බර් 21  

So, we are all fortunate to be working along with a 
very senior, experienced and a humble politician - a man 
of the people.  He has, in fact, been given the 
responsibility of being in charge of this particular 
Ministry that has been exclusively created to look after 
our country’s efforts towards reaching the Sustainable 
Development Goals set up by the United Nations.    

As we know, the Sustainable Development Goals' 
initiative is a continuation of the Millennium 
Development Goals' initiative that expired in 2015.  Now 
we have the next one-and-a-half decades to achieve the 
2030 target and 17 such goals have been identified.  So, 
we can speak at length of all the goals.  These goals will 
help the people achieve prosperity in our planet and it 
seeks to strengthen the universal peace through 
eradication of poverty, reversing climate change and 
achieving gender equality.  I believe these are all very 
laudable objectives and particularly, to achieve prosperity 
and to eradicate poverty, much has to be done.  We know 
several governments initiated programmes previously 
known as ‘Jana Saviya Scheme’ by the  Premadasa 
Regime  and now called the ‘Samurdhi Scheme’ by our 
Government. All of which go to support the 
underprivileged  families who have a massive income gap 
to manage.  In our poverty alleviation schemes, it is 
important for us to have a sustainable development 
programme aiming to bring these people out of the 
callous and deliberately uncaring situation to which they 
have all been subjected.   

The collaborative partnership between the people and 
the Government to implement these objectives is the most 
important aspect of the Hon. Minister’s work.  The 
policymakers have to map out strategies to overcome 
challenges to make sure the planet is secure for 
succeeding generations to enjoy its bounties.   

I must remind here, that this Parliament has set up a 
special Select Committee on the United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development, which is also a 
laudable initiative and our Hon. Deputy Speaker is 
chairing that Select Committee.  That Select Committee is 
empowered to monitor, support and also make this House 
aware of the need to keep the focus on the Sustainable 
Development Goals.   

Growth must be both inclusive and environmentally 
sound to reduce poverty and to build shared prosperity. In 
that regard, I believe we have to deliver immediate long-
term benefits for people as well as to the entire planet to 
ensure prosperity of the people.  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 
 

න�ඟී සිටි�ය්ය. 
எழுந்த�ர். 
rose. 
 
ගු රවු�� හසකීම් මහසත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, Hon. Minister. 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I think we have to take into account not only the 

Provincial Councils, but Divisional Secretary's Divisions 
also. All that has to be dealt with because the success of 
your projects lies at the grass-roots level with Divisional 
Secretaries, local bodies and the people. As the Hon. 
Minister said, ultimately, we have to go to families in the 
village. We believe in that.  

 

ගු රවු�� හසකීම් මහසත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ� කියපු අදහසත් 

නක්කයේ ෝ� නේඟ වනව�0  ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ජ�ිනේ 
්රිනපත්ිනයු හ� දප�ය ෝ�ර්ගවලු අනුව ස�වකීය ද්ෂය පථමියු 
අද�ළ ිනරස�ර ස�වර්ධන දප�ය ෝ�ර්ග සේස� ේර ගන්න අපු 
යලය ව අෝ�ත��� , �දප�ර්ත�ම්න්තු, පළ�ත් අෝ�ත��� , පළ�ත් 
�දප�ර්ත�ම්න්තු, පළ�ත් ප�ලන ආයතන අව � වනව�0 �ම් 
ආයතන හ��ෝ�ෝ අත�ර් යම් ළිබඳගත හ�කි ජ�ලයක්කය ඇින ේරල�, 
ඒ තුබඳන් �ම් ඉලක්කයේයන් හඹ� ය�ෝු අප දත්ස�හ ේරනව�0 ඒ 
යලය ව ආයතන "ිනරස�ර ස�වර්ධන දප�ය ෝ�ර්ග ළිබඳබකව ්රගින 
ව�ර්ත�වක්කය අෝ�ත�වරය� නියෝ ේරනු ලබන ේ�ල සීෝ�වක්කය තුළ 
ලබ� දිය තුතු �ව්0" කියන නි�ය�ගය ද�න් ලබ� දී ින�බනව�0 අ�ප් 
ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ� ෝ�ග් අෝ�ත��� යු 
ප�යනණීෝ සම්බන්ධ�යන් ෝ� සතුටු වනව�0 ද්� �ෂ�යන්ෝ අ�ප් 
අෝ�ත��� ය ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේවමේන් හයව�නි ඉලක්කයේය 
සකහ� වගකීෝ දරනව�0 හයව�නි ඉලක්කයේය ළිබඳබකව ින�බන 
වගකීම් හ�ටියු අපු ද් �ල ේ�ර්ය භ�රයක්කය ඉටු ේරන්න යලදු�වල� 
ින�බනව�0 යලය ව�දන�ුෝ ජලය සහ සනීප�රක්කයෂ�ව ල�බී�ම් 
අයිිනය ේළෝන�ේරණය කිරීෝ හ� සුරක්කයිකත කිරීෝ සම්බන්ධ�යන් 
අෝ�ත��� යක්කය හ�ටියු  අ�ප් අෝ�ත��� ය වගකීෝ දරනව�0 ජලය 
ලබ� ග�නීෝු නම් අපු �ම් ර�ට් �ප��ළ�ව ෝතු ළිු ින�බන ජල 
මූල�ශ්ර -ද්� �ෂ�යන්ෝ අ�ප් ග�ග� �ද්ර�ණි- ආරක්කයෂ� ේළ තුතු 
වනව�0 ඒ නිස� නෝ ජල මූල�ශ්ර ආරක්කයෂ� කිරී�ම් අව �ත�ව 
ළිබඳබකව අ�ප් අවධ�නය �ය�මු ේරන්න යලදු�වල� ින�බනව�0 �ම් 
ේුතුතු ේරන�ේ�ු අපු අභි�ය�ග ර�ශියේු මුහුණ ප�න්න යලදු 
වනව�0 ඉන් නක්කය අභි�ය�ගයක්කය තෝයි, �ම් ේුතුතු �වනු�වන්ෝ 
ආ�ව්ණිේ වූ තනි ආයතනයක්කය න�ින වීෝ0 ද්� �ෂ�යන්ෝ  ෝ� 
�ය�ජන� ේළ�, ජල මූල�ශ්ර ව��ග්ෝ,- 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 

 
ගු රවු�� හසකීම් මහසත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
සෝ� �වන්න, ෝ�ග් ේ�ලය ඉක්කයෝව� යනව�0 නමුත් �ම්ව� 

ආරක්කයෂ� කිරීෝ සකහ� වූ �වනෝ අධිේ�රයක්කය ළිහිටු ද්ය තුතුයි 
කියන �ය�ජන�ව ෝ� අෝ�ත� ෝණ්ඩලයු ඉදිරිපත් ේළ�0 ෝහව�මේ 
ස�වර්ධන අධිේ�රය, වන ස�රක්කයෂණ �දප�ර්ත�ම්න්තුව, වනජීවී 
�දප�ර්ත�ම්න්තුව, ව�රිෝ�ර්ග �දප�ර්ත�ම්න්තුව ව��ග් ආයතන 
ර�ශියක්කය හරහ� ේළ තුතු ද් �ල ේ�ර්ය භ�රයක්කය  ද�නු ඉිනරි වී 
ින�බනව�0 ඒ ේ�ර්ය භ�රය  ඉටු කිරීෝ සකහ� අප යම් ස�ලසුම් 
සහගත ක්රිය� ෝ�ර්ගයක්කය ඇින ේරන්න ඕන�0 �ම් ේ�රණය ළිබඳබකව 
ෝ� අෝ�ත�තුෝ� නක්කයේ ස�ේච්ව� ේළ�0 අ�ප් අෝ�ත��� �ය් ඉදිරි 
්රගිනය ළිබඳබකව ඇෝිනතුෝ� නක්කයේ ස�ේච්ව� ේරල� �ම් සහස්ර 
ඉලක්කයේයන් ේර� යන්න අප බල��ප��ර�ත්තු වනව�0 ිනරස�ර 
ස�වර්ධන ඉලක්කයේයන් අතරින් අ�ප් අෝ�ත��� ය වග කියන ඒ 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

හය ව�නි ඉලක්කයේය හඹ� යන්නත් -ස�ර්ථමිේ ේර ගන්නත්- 2ට3ට 
වන�ේ�ු �ම් ර�ට් යලය ව පුරව�යලයන්ු සුද්ද පද්ත්ර ේරපු ප�නීය 
ජලය ලබ� දී�ම් ක්රිය�ද�ෝය ස�ර්ථමිේව ඉටු ේරන්නත් අප 
බල��ප��ර�ත්තු වනව�0 
 

සනීප�රක්කයෂ�ව ළිබඳබක වගකීෝ ඉටු කිරී�ම් ක්රිය�ද�ෝය ස�ර්ථමිේ 
ේරන්න අ�ප් අෝ�ත��� ය ේුතුතු ේරද්දී, ෝ�ග් ස�හ�දර 
අෝ�ත� ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝන් අපු ඒ අව � 
සහ�ය�ගය ලබ��දයි කිය� බල��ප��ර�ත්තු �වයනන් ෝ�ග් ේථමි�ව 
සෝ�ප්ත ේරනව�0 ස�තුිනයි0 

 
[අ0භ�0 2016] 

     
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර 

ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත ළිබඳබක ද්ව�දය ප�ව�ත්�වන 
අවස�ථමි��ව්දී ඉත�ෝ නි �චිත ේරුණක්කය ග�න හදියල අවධ�නය �ය�මු 
කිරීෝ තෝයි ෝ�ග් අරමුණ �වල� ින�බන්�න්0 පනත් �ේටුම්පත 
සම්බන්ධ ද්ව�දය ගරු (�වද�) නමේන්ද ජයිනස�ස ෝන්ත්රීතුෝ� 
ෝඟින් ේරනු ලබනව�0 ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි,  ගරු 
ඇෝිනතුෝ� �ම් අවස�ථමි��ව් �ෝත�නු සහභ�ගි �වනව� නම් 
�හ�කයි0 �ෝ�ේද, �ම් ේ�රණය ද් �ල ්ර �නයක්කය ද්ය හ�කියි0 අද 
දින�ය්දී  ප�ර්මේ�ම්න්තු ෝන්ත්රීවරුන් වන අපු ආර�ධන�වක්කය 
ල�බිල� ින�බනව�, "ආර�ධන�වයි! නන්න රෑ සරන සතුන් 
හ�යල�රන අතුරු බලන්න0" කියල�0  ශ්රී ල�ේ� ඉිනහ�ස�ය් ්රථමිෝ 
වරු �දහිවල සත්�ව�ද��නය ර�ත්රී ේ�ල�ය් ඔබ සකහ� ද්ව�ත 
කිරීෝ -  2ට17 ස�ප්ත�ම්බර් 21 දින පස�වරු 703ටු ආරම්භ ේරනව� 
කිය� තෝයි ින�බන්�න්0  ර�ත්රී කීය �වන තුරු ද කිය� ප�හ�දිමේ 
න�හ�0 නමුත් ද්ව�ත කිරීෝු තෝයි යන්�න්0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර 
ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත ද්ව�දයු ගන්න� දව�ස�ෝ �ම් 
ේුතුත්ත මුදල් ඇෝිනතුෝ� මුල් ේර�ගන ආරම්භවීෝු නියයනතව 
ින�බනව�0 ඇත්තුෝ සත්�ව�ද��න, ින�බන්�න් සත්ව ආරක්කයෂ�ව 
සකහ�ෝ �න��වයි, ද්�න�ද�ස�ව�දය -entertainment- සකහ�යි0  ෝෝ 
හිතන්�න් මුදල් ඇෝිනතුෝ� �ම් ේුතුත්තු සම්බන්ධ ේර ගන්�න් 
ආද�යම් ප�ත්ත ව� අපුර බලන නිස� �වන්න පුළුවන්0 ගරු 
නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝ� ද�න ගන්න ේ�ෝ�ිනයි,       
ර�ත්රී ේ�ලයු සත්�ව�ද��නය ද්ව�ත කිරී�ෝන් ජීව ද්ද��ත්ෝේව 
සතුන්�ග් ද්�ව්ේයු, සතුන්�ග්  �රීරිේ �ස�ඛ�යු යලද්ධ �වන 
බලප�ෝ සම්බන්ධව අෝ�ත��� ය ද්ද��ත්ෝේ අධ�යනයක්කය ේරල� 
ින�බනව� ද? කිය�0 ඔබතුෝ� දන්නව�, �දහිවල සත්�ව�ද��නය 
ද් �ල ඉඩේඩක්කය ින�බන ස�ථමි�නයක්කය �න�වන බව0 නහි ඉත�ෝ කුඩ� 
ඉඩේඩක්කය ින�බන්�න්0 ද�නුත් සවස 60ටට �වනතුරු zoo නේ 
ඇරල� ින�බනව�0 ඒ නිස� �දහිවල ්ර�ද් �ය් යම් ළිරිසක්කය ිනවත් 
�වන බව ඇත්ත0 නමුත් �දහිවල සත්�ව�ද��නය අවු ජීවත් 
�වන යනනිසුන්ු ඊු වඩ� ද් �ල බ�ධ�වක්කය ද�නුත් ින�යනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, �ම් ේ�රණය ෝෝ ජ�ිනේ 
්ර �නයක්කය හ�ටියුයි ේථමි� ේරන්�න්0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, �ම් 
සතුන්ු යලද්ධ ද්ය හ�කි බලප�ෝ ළිබඳබකව අධ�යනය ේරල� 
ින�බනව�ද? �ෝ�ේද, ඔබතුෝ� දන්නව�, ඕන�ෝ �ේ�නකුු, 
ඕන�ෝ ජීද්�යකුු ද්�ව්ේය අව � බව0  ෝෝ ේ�ෝ�ිනයි, internet 
න�ේන් ව�ර්ත�වක්කය ගන්න0 ඒ අනුව, ලන්ඩන් dailymail.co.uk 
�වබ් අඩද්�ය් අද දින පළ ේර ඇින ව�ර්ත�වක්කය �වත අවධ�නය 

�ය�මු ේරනව�0 ඒේ ඕන� �ේ�නකුු බලන්න පුළුවන්0 නය 
ේමේන් සහ ද�නුත් යලද්ධ �වන �දයක්කය0 නහි සකහන් වනව�, “It is 
not the animals that are wild, it is the humans. Beer was 
poured on a tiger, a bird was punched and a naked man was 
found in a penguin enclosure during London Zoo's drunken 
party night.”  කිය�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ලන්ඩනය සහ ල�ේ�ව 
අතර ස�ලකිය තුතු �වනස�ේම් ගණන�වක්කය ින�බනව�0 ර�ත්රී 
ේ�ල�ය් සත්�ව�ද��න ද්ව�ත ේළ�ෝ යනනිසුන් සතුන් බලන්න 
ඇද්ල්ල� ආද�යම් ල��බන්�න් න�හ�0 ෝෝ �ම් සම්බන්ධ�යන් 
බලපු හ�ෝ නේේෝ ින�බන්�න් ර�ත්රී සත්�ව�ද��නවල late night 
parties පවත්වනු ලබන බවයි0 යල�හ�ලන් කිව්�ව�ත්, 
සත්�ව�ද��න පරිශ්රය ප�ද්ච්චි ේරයනන් ප්රිය සම්භ�ෂණ පවත්වනු 
ලබනව�0 නත�ේ�ු ඒ සකහ� ද්� �ෂ මුදලක්කය අය ේරනව�0 න�හෝ 
න�තුව අ�ප් අර ේල්මු�ණන්, අනුර�ධපු�රන්, අම්ප��රන් නන 
�දෝව්ළියන්  රෑ 1ට0ටටු 120ටටු ඇද්ල්ල� සත්තු බලන්�න් න�හ�0 
නත�ේ�ු අනිව�ර්ය�යන්ෝ සත්�ව�ද��නය ද්ව�ත ේර තබ� 
ග�නීෝු ද්යදෝක්කය යනව�0 �ස�වේයන්ු ප අ න අ �ගවීෝ, ඒ 
ව��ග්ෝ ද්� �ෂ ආ�ල�ේේරණ ව�ඩසුහන්වලු යන්න �වයි0 
නත�ේ�ු �වන �ද් තෝයි අනිව�ර්ය ව �යන් ල�භ ගන්න නම් 
ද්� �ෂ දත්සව සකහ� සත්�ව�ද��න පරිශ්රය යම් යම් ද්ධියු බදු 
�දන්න �වනව�0 London Zoo නේ �ල�ේ�ය් ින�බන ්රධ�නෝ 
සත්�ව�ද��නයක්කය0 �ම් ව�ර්ත��ව් සකහන් ේරල� ින�බන්�න්, බීපු 
යනනිසුන් ේරපු අුවල් ග�න ද්තරක්කය �න��වයි0 සත්ව ද්ද��ඥයනයින් 
කියපු �ද්ත්  නහි සකහන් වනව�:  “There are also claims that a 
drunken woman tried to get into the lion enclosure.” ඊු  වඩ� 
ව�දගත් �ෝයයි0  “The animals are said to have been disturbed 
by loud noise and flash photography at the parties.”  බ්දය 
සහ ව�ය�ූඩපේරණය ෝඟින් �ම් සතුන්ු ද් �ල බ�ධ�වක්කය ඇින 
�වන බව සකහන් වනව�0   

ඒ ව��ග්ෝ නහි �ෝ�හෝත්  කියනව�: “Sources at London 
Zoo are said to have raised serious concerns about the 
impact on animal’s sleep and stress levels.” �ම් ෝඟින් 
සතුන්�ග් නින්දු සහ ෝ�නයලේ ව �යන් ඔුවන්ු ිනබිය තුතු 
සෝබරත�වු ද් �ල බ�ධ�වක්කය ඇින �වනව� කියල� කියනව�0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�, ේථමි�ව අවසන් ේරන්න0 

      
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝු ද්න� අයක්කය ඇින 

�වයි0 නහි තවදුරුත් කියනව�, “The world’s oldest zoo has 
been hosting the sessions for several years to attract the 
younger age group,…”   කිය�0 

ගරු ඇෝිනතුෝ� �ම් ේථමි�ව අහ�ගන හිටිය� නම් �හ�කයි0 ෝෝ 
දන්�න් න�හ�, නි�ය�ජ� ඇෝිනවරිය �හ� සභ��ව් ඉන්නව�ද 
කියල�0 ෝෝ හිතන ද්ධියු �ම්ේ බරපතළ ්ර �නයක්කය0 නෝ නිස� 
නේ ප�ත්තකින් සතුන් �ලඩ �වන්නු පුළුවන්; සතුන් 
ෝ��රන්නු පුළුවන්0 ඒව�ු යන ද්යදෝ �ම් දපයන ආද�යෝු 
වඩ� ව� අ �වන්නු පුළුවන්0 අ�නක්කය ේ�රණය තෝයි අ�ප් ගරු 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ඇෝිනතුෝ�ු ළඟදී බුද්ධ  �සන අෝ�ත� 
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ධුරයත් ල�බුණ�0 බුද්ධ�ග�ම් අර්ථමි�යන් ගත්�ත�ත් �ම්ව� පව් ව�ඩ0 
පව් යලද්ධ �වන ව�ඩක්කය තෝයි නතුෝ� �ම් ේරන්න හදන්�න් කියල� 
තෝයි ෝු නම් �ත්�රන්�න්0 ද් �ල zoo නේක්කය නම් සතුන්ු බ�ධ� 
�න�වන ආේ�රයු �ෝව�නි ේුතුතු ේරන්නු පුළුවන්0 රෑු යන 
වුවලන්, සෝනලයන් බලන්නු යනව� �න��වයි �න් �ම්0 අ�ප් 
zoo න�ක්කය න�හෝ බලන්නු �දයක්කය න�හ�0 රෑු හ�යල�රන සතුන් 
යලටින night safari ව��ග් නේක්කය �න��වයි �දහිවල සත්ව 
දද��නය0 අක්කයේර 2ටේ ද්තර හුණ්ඩුවක්කය ව��ග් �දහිවල සත්ව 
දද��න�ය් තෝයි �ම්ව� යලයල්ලෝ ේරන්න �වන්�න්0 න�හෝ 
න�ිනව �වනෝ ප�ත්තේ ේරන්නු හම්බ �වන්�න් න�හ�0 නෝ 
නිස� �ම්ේ මුදල් අය ේර ග�නී�ම් අරමුණින් ේරන �ෝ�ඩ ව�ඩක්කය 
�වන්න පුළුවන්0 නේ රයි�න� �ේ�නක්කය ෝ�රු�ණ�ත්, නේ 
ස�තක්කය ෝ�රු�ණ�ත් ඔය හම්බ �වන ආද�යම් යලයල්ල න�ින 
�වනව�0 නෝ නිස� කුෝන �හ� රුේ ේළ පබඳයු �ෝව�නි �ද් 
දස�ස��ගන ඇද්ල්ල� ේරන්නු නප� කියන ඉල්ලීෝත් ෝෝ 
ේරනව�0 ද්� �ෂ�යන්ෝ ෝෝ �ම් අෝ�ත��� �යන් �ෝෝ ඉල්ලීෝ 
ේරනව�0 අද zoo නේ �ම් අෝ�ත��� යු අයිින ුවණ�ු zoo නේ 
ර�ට් �දයක්කය0 ේරුණ�ේරල� ඔබතුෝන්ල� night openingවලු 
ේළ පරීක්කයෂණ ව�ර්ත�ව �ම් සභ�වු �දන්න0 �වද� 
ද්ද��නුූලලව �ම්�ක්කය ග�ු වවක්කය න�හ�යි කියල� කියනව� නම් අළි 
ළිබඳගන්න ල�හ�ස�ිනයි0 �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟු, තුෂ�ර ඉඳුනිල් අෝර�ස�න ෝන්ත්රීතුෝ�0 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුෝ�ු ව�ර්ත�ව ඕන�ද? 

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුෝ� ේථමි�ව අහ�ගන හිටි�ය් න�හ� �න්0 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෝු ටීවී න�ේන් ටිේක්කය ඇහුණ�0 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇෝිනතුෝ�, �ව්ල�ව න�ින නිස� පසුව දත්තරයක්කය �දන්න0  

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුෝ��ග් �ල්ේම්වරුන්�ගන් අහල�, සභ�වු දත්තරයක්කය 

�දන්න0 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඕ�න් නම් ඒේු දත්තරයක්කය ෝෝත් �දන්නම් ඔබතුෝ�ු0 

ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුෝ� ේුවද? ඔබතුෝ� ්ර��ද්ය ය සභ� සභ�පින �ේ�නක්කය 

�න්0 
 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෝෝ ්ර��ද්ය ය සභ� සභ�පිනවර�යක්කය කියන්න, තමුන්න�න්�ස� 

ේුවද? [බ�ධ� කිරීෝක්කය]  තමුන්න�න්�ස� �ල�ක්කය�ේක්කය කියල�ද 
හිත��ගන ඉන්�න්? 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අෝර�ස�න ෝන්ත්රීතුෝ�, ේථමි� ේරන්න0 

      
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආණ්ඩු පක්කයෂ�ය් ෝන්ත්රීවර�යක්කය කියන්�න් ඇෝිනවර�යක්කය 

�න��වයි0 ඔබතුෝ� ඔබතුෝ��ග් තරෝු ඉන්න0  
 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
දන්න �ද් කියන්�න්0 දන්න �ද් කියන්න �ව්ල�ව �දන්න, ගරු 

නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි0 
 

ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෝ�ටි ේප ේප ඉකල�0 
 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ේුවද  

 

[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ෝ�ටි ේ�පු�ව්? 
 

ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෝ�ටි ේපපු ේට්ටිය0 
 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ේ�පු�ව්, ෝ�ටි? [බ�ධ� කිරීෝක්කය] �බමේ ේ�පු�ව් තමුන්න�න්�ස�ල� 
�න්0 ේුවද  

 

[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ෝ�ටි ේ�පු�ව්? �බමේ ේපපු  
 
[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිේ ඇද්ල්ල� �ෝත�න ෝ�ටි ේපපු  
 
[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ස�ථමි�වර නි�ය�ග 84 

(vii) යු�ත් රීින ්ර �නයක්කය ප�න නඟිනව�, ෝ�ව ඉලක්කයේ ේරල� 
ේථමි� ේළ නිස�0 ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝෝ ද්ෂය 
භ�ර අෝ�ත�වරය�ු තෝයි ෝ�ග් ්ර �නය �ය�මු ේ�ළ�0 
පණ් අත�ය� ව �යන් හඳුන්ව�ගන්නු දඟලන අයු �න��වයි 
ෝෝ ්ර �නය �ය�මු ේ�ළ�0 අළි �ම් සභ��ව් යම්කියල ගරුත්වයක්කය 
ඇිනව ේුතුතු ේරනව�0 ෝෝ ගරු ඇෝිනවරය�ු ්ර �නය ඉදිරිපත් 
ේ�ළ�0 ඒේු දත්තර �දන්න- 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, there is no point of Order in that. ගරු 

තුෂ�ර ඉඳුනිල් අෝර�ස�න ෝන්ත්රීතුෝ�, ේථමි� ේරන්න0  

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 
[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දඩුබද්ද�ව ්ර��ද්ය ය සභ�වු යන්න කියන්න0 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
යනනිස�සුන්�ග් �බමේ ටිේ ේපල� අළිු ෝ�ටි ේ�පුව� කියල� 

�න�දන� ේරනව�0  
 
[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නනව�, ඇද්ල්ල� බලනව� ෝෝ ේප�පු ෝ�ටි �ේ��හ�ද කියල�0  

  

[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
�ෝතුෝන්ල� ෝ�ටි ේප ේප හිටිය ේ ට්ටිය0 

           
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුෝ� දත්තර �දනව�ද, ගරු ඇෝිනතුෝ�? 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝ�ග් �ව්ල�ව අව �යි0 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නතුෝ�ු �ව්ල�ව �දන්න, ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ 

සභ�පිනතුෝනි0 ඔබතුෝ� ඔය ේථමි� ේරන �වද� ව�ර්ත�, ද්� �ෂඥයන 
ව�ර්ත� ග�න ඔබතුෝන්ල��ග් අනුර දිස�න�යේ ෝ�ිනතුෝ�ත් කිව්ව�0 
[බ�ධ� කිරීෝක්කය] ඔබතුෝ� ඉන්න ෝෝ ේථමි� ේරනේම්0 ඒ තුබඳන් 
සෝ�ජ�ය් �වනසක්කය ඇින �වනව�0 �ම්ව� ඔබතුෝ� දෝන තර්ේ 
ද්තර්ේ0 �ේ�ළඹ ඉන්න ජනත�වු යන්න ත�නක්කය න�හ�0 
ඔබතුෝ�ු ඕන� ේරන්�න්, ේ�යල�න�වලු යන, ගණිේ� 
ෝඩම්වලු යන තරුණයන් ඉන්න සෝ�ජයක්කයද? න�ත්නම් ඒ 
අයුත් යම් ත�නේු ගිහිල්ල� නිදහ�ස� ඉන්න පුළුවන් ත�නක්කයද? 
නත�න සතුන්ු බ�ධ�වක්කය න�හ�0 ඔබතුෝ�ත් නන්න0 ෝෝ ආර�ධන� 
ේරනව�, ඔබතුෝ� ඇද්ල්ල� බලල� අදහස� ්රේ�  ේරන්න කියල�0 
ඔබතුෝ� නත�නු නන්න0 ඔබතුෝ� �ෝත�න තර්ේ ේරන්�න් 
න�ිනව ඇද්ල්ල� බලල� ළිබඳගන්�න් න�ත්නම් කියන්න0 නමුත් ෝෝ 
ෝ�ග් තර්ේය ඉදිරිපත් ේරනව�0 අද යල�ගප්පූරු�ව් zoo  නේ 
ින�බනව�0 ඔබතුෝ�ු �ෝ�ේක්කයද ද�න ගන්න ඕන�? 
   

ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෝෝ කිව්�ව් �ම්ේයි0 තමුන්න�න්�ස� �ම් සත්�ව�ද��නය ර�ත්රී 

ේ�ලයු ද්ව�ත ේරන්න පුන් ගත්�ත්- 
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ර�ත්රියු �න��වයි, හවස0    

   
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
�ප�ඩ්ඩක්කය ඉන්න, �ප�ඩ්ඩක්කය ඉන්න0  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
8.00 ඉකල� 1ට0ටට දක්කයව�0 ඔබතුෝ� ඉදිරිපත් ේරන ඔය තර්ේය

-[බ�ධ� කිරීෝක්කය] 

477 478 

[ගරු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අෝර�ස�න ෝහත�] 
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ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ද�නුත් හවස 60ටට දක්කයව� ද්ව�ත ේර ින�බනව� �න්0 ෝෝ 

ඉදිරිපත් ේ�ළ�  London  zoo න�ක්කය ඇින�වල� ින�බන තත්ත්වය0  
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හරි, �වද� ව�ර්ත�වක්කය ඉදිරිපත් ේරන්නම්0  

     
ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෝෝ ඔබතුෝ��ගන් ඇහු�ව් සතුන්�ග් නින්දු, සතුන්�ග් 

�ස�ඛ�යු යලදු වන බලප�ෝ ග�න තමුන්න�න්�ස� අධ�යනයක්කය 
ේර ින�බනව�ද කියන නේයි0  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුෝ� කියනව�, �වද� ව�ර්ත�වක්කය ඕන� කියල�0 �වද� 

ව�ර්ත�වක්කය ඉදිරිපත් ේරන්න පුළුවන්0 ඔය ප�ය තුනේ ේ�ලය 
සතුන්ු බ�ධ�වක්කය වන්�න් න�හ�0 Zoo  නේ සම්පූර්ණ�යන්ෝ 
�ගන යන්�න් න�හ�; �ේ�ුසයි �ගන යන්�න්0  

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, �වල�ව අවසන් �වනව�0 [බ�ධ� කිරීෝක්කය] 

ගරු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අෝර�ස�න ෝන්ත්රීතුෝ� ේථමි� ේරන්න0  
      

ගු බිමල් රත්න�යක මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ර�ජපක්කයෂල�ත් ඔය ව��ග් ස��රි ග�හුව�0 අළි දන්නව�, සතුන් 

�ේ�ච්නර ෝ�රුව�ද කියල�0  

 
[අ0භ�0 2026] 
 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු බිෝල් රත්න�යේ ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ� �ම් අවස�ථමි��ව්දී 

සභ� ග��බන් යන්�න් න�ිනව �ප�ඩ්ඩක්කය හිටිය� නම් �හ�කයි0  

ෝු ේථමි� ේරන්නු අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ ළිබඳබකව ඔබතුෝ�ු 
ස�තුිනවන්ත �වනව�0 ෝහ�න�ර්ය බිෝල් රත්න�යේ ෝ�ිනතුෝ� �ම් 
ව��ඩ් බලන්නත් ේමේන් �න�දන�වක්කය ේරනව�0 පසුගිය ේ�ල�ය් 
�ම්�ග�ල්�ල� රි�ග� �ගන වන�න්තර ටිේ ව�නසුව�; ඇළ 
�ද�ළවල් ටි �ක්කය ප�හ�රුව�0 ඇළ �ද�ළවල් ටි�ක්කය පහරපු, ග�ග�, 
ඇළ �ද�ළවල් වනසපු, වන සතුන් ටිේ ෝර��ගන ේ�පු, 
යනනිස�සුන්�ග් �බමේ ේප�පු අය තෝයි ද�න් �ම් සුද්�ධ�දනල� 
ව��ග් ේථමි� ේරන්�න්0 �ම් ේථමි�ව අහන්�න් න�ිනව නතුෝ� ගිය 
නේ ග�න ෝෝ ේනග�ටු �වනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 
ඉත�ෝත්ෝ ේ��ල�චිත ෝ�ත�ේ�වක්කය ද්ව�ද ේරන අවස�ථමි��ව්, �ම් 
ද්ෂය ළිබඳබකව අ විනන් හිතන්න යලද්ධ �වනව�0 දවස ග��න් අ�ප් 
ර�ට් ජනගහනය ව� අ �වනව�0  ඒ නක්කයේෝ අ�ප් ආහ�ර 
අව �ත�ව, ඇින න�ින පරතරය, �ව්ගවත් ස�වර්ධනය කියන �ම් 

යලයල්ලත් නක්කයේ �බ��හ�ෝ සෝබරව �ගන යන්නු අව � වන 
ේ�රණයක්කය ළිබඳබකව තෝයි අළි �ම් අවස�ථමි��ව්දී ේථමි� ේරන්�න්0 
ජනගහනය ව� අවීෝත් නක්කයේ �ම් ින�බන සම්පත් හරිහ�ටි 
ේළෝන�ේරණය ේර ගන්�න් �ේ��හ�ෝද, අළි පරිසරය ආරක්කයෂ� 
ේර ගන්�න් �ේ��හ�ෝද, යන�දී ව �යන් ඉත�ෝත්ෝ ව�දගත් 
ෝ�ත�ේ� ග�න තෝයි අද අපු ේථමි� ේරන්න යලද්ධ �වල� 
ින�බන්�න්0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ද්� �ෂ�යන්ෝ අපු 
ඉලක්කයේයක්කය ින�යන්න ඕන�0 නේ රජයකින් තවත් රජයේු ෝ�රු 
�වන �ේ�ු අටුව ේඩල� පුටුව හදනව�0 ඊු පස��ස� පුටුව ේඩල� 
ආ�යත් අටුව හදනව�0 අන්ිනෝු පුටුවත් න�හ�; අටුවත් න�හ�; 
�ෝ�ේක්කයවත් න�හ�0 ඒ නිස� අ�ප් අන�ගත සුරක්කයිකතභ�වය 
�වනු�වන් අපු දීර්ඝේ�ලීන ව�ඩ සුහනක්කය ින�බනව� නම්, ව�ඩ 
ළිබඳ�වළක්කය ින�බනව� නම් ඉත�ෝත්ෝ වටිනව�ය කියන නේ 
කියන්න ඕන�0  

අළි  දිබඳඳුේෝ තුරන් කිරීෝ ග�න ේථමි� ේරනව�0 පසුගිය 
ආණ්ඩුව ේ�ල�ය්ත් දිබඳඳුේෝ තුරන් ේරන්න සෝ�ද්ධි ව�ඩ සුහන් 
�ගන�ව�0 හ�බ�යි, අපර��ද් කියන්න බ�හ�, අදුත් හතබඳස� 
ලක්කයෂයක්කය ජනත�ව සෝ�ද්ධි ්රිනල�භය භුක්කයින ද්ඳිනව�0 ඒ අනුව ඒේ 
හු�දක්කය �ද් ප�ලන ව��ප�රයක්කය පෝණක්කය බවු පත් ුවණ�0 ඒේ 
�ද් ප�ලන සන්�ත�සම් දී�ම් ක්රිය�ද�ෝයක්කය පෝණක්කය යනස දිබඳඳු 
ජනත�ව නඟ�යලටුවීෝ සකහ� නියල ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය බවු පත් ුව�ණ් 
න�හ�0 ෝෝ �ම් අවස�ථමි��ව් ඒ ේ�රණය ද්� �ෂ�යන් ෝතු ේරන්න 
ඕන�0  

ඒ නක්කයේෝ අ�ප් ආේල්ප ග�නත් කියන්න ඕන�0  නද� ේ�ික 
ේර්ෝ�න්ත�ය් නිරත �වල� හිුපු, ග�ම්, ේෝ�ත්, �ව�ල්, ඇ�ළ�, 
�ද��ළ�, නිය�ර් හිුපු අ�ප් තරුණ තරුණියන් අද ඒ ේුතුතුවල 
�ය�දන්�න් න�හ�0 කීයක්කය හරි, රුළියල් දහ පහ�ළ�ස� දහසේ, 
න�ත්නම් �ෝ�ේක්කය �හ� ප අයේු,  ග�ෝන් නබඳයු ඇද්ල්ල�, 
නගරයු ඇද්ල්ල� ප්�ල්න්ටියක්කය, හකුරු ේ�ල්ලක්කය සෝඟ ේහු 
නේක්කය බීල� �හ� රක්කයෂ�වක්කය ේරන ෝ�නයලේත්වයේ තෝයි ඔුවන් 
හ�ෝ �දන�ෝ ඉන්�න්0  හ�ෝ �ේ�නක්කයෝ "පරිගණේ" කියයනන් ඒ 
සම්බන්ධ�යන් ඉ�ගන ගන්නව�0 �ේ�ම්ළිතුුර් භ�ද්ත ේරන 
යනනිස�සු අද අ�ප් රුු අව � වන්�න් ඉත�ෝත්ෝ සුළු 
්රෝ�ණයකුයි0   ව�ත්ිනේයන්, ශ්රයනේයන්, ද්ද්ධ ක්කය�ෂ�ත්ර ළිබඳබක 
ද්� �ෂඥයනයන්  අද අ�ප් රුු අව � �වනව�0 ඒ නිස� රැකිය� 
ළිබඳබකව අප තුළ ින�බන ආේල්පයන් අපු ද්� �ෂ�යන් ව�දගත් 
�වනව�ය කියන නේ �ම් අවස�ථමි��ව් කියන්න ඕන�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, අ�ප් පරිසරය තුළ අපු 
ින�බන ද් �ල ්ර �නයක්කය තෝයි වන සතුන් ළිබඳබක ්ර �නය0 අළි 
පරිසරය සුරක්කයිකත ේරනව� ව��ග්ෝ,  සත්ව ස�හිනය ආරක්කයෂ� 
ේරනව� ව��ග්ෝ, අ�ප් ව� අ වන ජනගහනයු අව � වන ද්සඳුම් 
අළි සපයන්නු ඕන�0 අමේන්ු අයිින වන�න්තර යනනිස�සු අයිින ේර 
ගත්ත�ෝ, අමේය��ග් ව�සභූයනයු යනනිහ� ගිය�ෝ, අමේය��ග් 
්රනණ්ඩත්වයු යනනිහ� ෝ�දි �වනව�0 අමේන් ස�ඛ��ව ද�න් 
�ව්ග�යන් ව� අ �වල� ින�බනව�0 නමුත්, අමේන්ු ඉන්න ින�බන 
භූයනය ඉත�ෝත්ෝ සීෝ�සහිත �වල� ින�බනව�0 අළි අමේ සුරක්කයිකත 
ේරන්නත් ඕන�; යනනිස�සු ආරක්කයෂ� ේරන්නත් ඕන�0  

අ�ප් ගම්වල අ විනන්ෝ ඇින �වල� ින�බන �ල�කුෝ ්ර �නය 
තෝයි, වල් ඌ�ර�, දඬු �ල්න්නු, ඉත්ත��ව�, �ෝ�නරු ද් �ල 
්රෝ�ණ�යන් ව� අ වී ිනබීෝ0 ජනත�ව �ප��ළ�ව යු හිුවන අල 
වර්ග  ඌ�ර� ේනව�; ඉත්ත��ව� ේනව�0 �ප��ළ��වන් ඉහළ හු 
ගන්න� �ද්වල් දඬු �ල්න්නු ේනව�; රිලුව ේනව�0 �ම් සෝස�ත 
ේ�රණ� ග�න බ� වව�ෝ අළි පරිසරය ආරක්කයෂ� ේර ගන්න� අත�ර්, 
අ�ප් ආර්ථිේ ස�වර්ධනයු ස�බ� ද්සඳුම් �ෝ�නව�ද කියන නේත් 
ද්� �ෂ�යන් ේල්පන� ේරන්නු ඕන�0  
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ඒ නක්කයේෝ �ම් 
ව�ඩසුහන තුළ ද්� �ෂ�යන් කිය��වන ේ�රණයක්කය තෝයි, ඇින-
න�ින පරතරය තුරන් කිරීෝ0 ේ�පු ේ�ෝ ටිේ දිරව� ගන්න සෝහර 
ේණ්ඩ�යම් ව��ය�ම් ෝ� තීරුවල ඇද්දිද්දී, ේ�ෝ ටිේක්කය -ආහ�ර 
ස�වල්පයක්කය- �හ�ය� ගන්න ඇද්දින අහි�සේ යනනිස�සු අළි ද�ේල� 
ින�බනව�0 �ම්ේ තෝයි ඇින-න�ින පරතරය කියන්�න්0 ඒ අනුව 
බලන ද්ු ව��ය�ම් ෝ� තීරු හ��දන්නත් ඕන�0 ේ�පු ේ�ෝ නිස� 
ඇඟ බස�සන්න ඒ ෝ�තීරුවල ඇද්දින්න යනනිස�සුන්ු අවස�ථමි�ව 
ින�බන්නත් ඕන�0 ඒ අතරෝ, ේන්න න�ින හ�ෝ �ේ�නකුුෝ 
ේන්න �දයක්කය �ස�ය� ග�නී�ම් ක්රෝයක්කය ඇින ේරල�, ඇින-න�ින 
පරතරය කියන නේ සේස� �වන්නත් ඕන�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ිනරස�ර ස�වර්ධනය 
ළිබඳබකව අතීත�ය් ඉකල� අළි ේල්පන�ේ�රීව ේුතුතු ේළ� නම්, 
බිෝල් රත්න�යේ ෝ�ිනතුෝ� ද�න් කිව්ව� ව��ග් ෝෝ �බ�ර ව 
�න�ේ�පුව� නම්,- ෝෝ නම් �බ�ර ව ේපල�ත් න�හ�0 ෝු �බ�ර ව 
ේපන්න �ේ��හ�වත් න�හ�0 අඩුෝ තර�ම් හර�ේකු�ගන් 
ඇද�ගන යන ේරත්තයක්කයවත් ෝු න�හ�0 අඩුෝ තරයනන් �බ�ර ව 
ේපන්න �ව්ව�ල් ූලඩයක්කයවත් ෝු න�හ�0 [බ�ධ� කිරීෝක්කය]  

 

[මූල�සන�ය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்க�ர�சனக் கட்ட�ளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තෝයි අපු �ම් �බ�ර ව ේ�පුව�ය කිය� �න�දන� ේරන්�න්0 ෝෝ 
කියන්�න්, අළි �බ�ර ව �න�ේ�පුව� නම්, පස� ේඳු �න�ේ�පුව� 
නම්, හරියු පරිසර ව�ර්ත� අර�ගන අළි දෝ� ඔය �න�හ�දුව� නම්, 
-[බ�ධ� කිරීෝක්කය] �බ�ර ව�ග�ඩ සහ සෝ�ගෝ0 [බ�ධ� කිරීෝක්කය]  

 
ගු ම්දත්රීවර�යක් 
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
�ත�ප්ළි දෝ� ගන්න නප�0 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
�ත�ප්ළි දෝ� ගන්න නප�0 ෝෝ �බ�ර ව �න�ේ�පුව� නම්, පරිසර 

අධ�යනවමේන් �ත�රව දෝ� ඔය �න�හ�දුව� නම්, �ේ�ළඹ යලු 
දකුණු යන අධි�ව්ීන ෝ�ර්ගය �වනුවු �ය�ධ බ�ම්ෝක්කය 
�න�හ�දුව� නම්, මීුත් ව� අය අපු �ම් පරිසරය ස�රක්කයෂණය ේර 
ගන්න ිනබුණ�ය කියන නේ ෝෝ ද්� �ෂ�යන් කියනව�0 �ම්ව� අළි 
ක්රෝ�නුූලලව ේරන්න ඕන�0  

පසුගිය ේ�ල�ය් අළි ද�ක්කයේ�, මුළු �ේ�ළඹෝ ලස�සනයි කිව්ව�0 
අද �ේ�ළඹ අප�යක්කය කියල� කියනව�0 න�වත �ේ�ළඹ අප�යක්කය 
�වන්�න් න�හ�0 අළි �ේ�ළඹ කුණු අස� ේරල� ඉවරයි0 අළි ද�ක්කයේ� 
�ග�ෙ�භය ර�ජපක්කයෂ ෝ�ිනතුෝන්ල� මුළු �ේ�ළඹෝ ලස�සන ේරපු 
ේ�ලයක්කය ිනබුණු බව0 හ�බ�යි,- 
 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ�ු තව ද්න� අයේ ේ�ලයකුයි 

ින�බන්�න්0 
 

ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ගරු �හක්කයුර් අප්පුහ�යන 

ෝන්ත්රීතුෝ��ග් ේ�ලයත් ෝු - 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුෝ�ු නියයනත මුළු ේ�ලයෝ තෝයි ෝෝ දුන්�න්0 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
�හ�කයි, ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි0  

�ේ�ළඹ ලස�සන ේරන්න �ග�ෙ�භය ර�ජපක්කයෂ ෝ�ිනතුෝ� 
ඇතුළු �ය�ධබල හමුද�ව ද් �ල ව �යන් ව�ඩ ේුතුතු ේළ�0 
හ�බ�යි, �ේ�ළඹ සෝහර ්ර�ද් වල parks ඉදි �වන �ේ�ු, ජල�  
ලස�සන �වන �ේ�ු, �හ�ර රහ�ස� �ග�ඩ ග�හුණු කුණු ේන්දක්කය 
ිනබුණ�0 අුවරුදු ද්ස�සක්කය ිනස��ස� ඉවත් �න�ේරපු, ජනත�වු, ජන 
ෝ�ධ�යු වසන් ේරපු, පුදුෝ�ේ�ර ද්ධියු ජීද්ත ද්න� යක්කය ේරපු 
කුණු ේන්දක්කය ිනබුණ�0 නව�නි ආේ�රයු �ේ�ළය වහල� ගහපු 
ිනරස�ර ස�වර්ධනයක්කය ග�න �න��වයි අළි ේථමි� ේරන්�න්, ගරු 
නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි0 ිනරස�ර ස�වර්ධනය ඉහළ යලු 
පහළුත්, පහළ යලු ඉහළුත් ස�ෝ ත�නේුෝ නේ හ� සෝ�නව 
ගෝන් ේළ තුතුයි0 සුන්දර �ේ�ළඹ සෝහර ස�ථමි�න ලස�සන �වන 
�ේ�ු, සෝහර ස�ථමි�න අසුන්දර ුවණ�0 අ�ප් �ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළ 
යු�ත් න�හෝ සෝහර ස�ථමි�න සුන්දර �වන්නත්, සෝහර ස�ථමි�න 
අසුන්දර �වන්නත් පරතරයක්කය ින�බන්න බ�හ�0 �ම් යලයල්ල නේ 
හ� සෝ�න �වන්න ඕන�0 ඒ නක්කයේෝ අළි ද�ක්කයේ�,- 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ�ු නියයනත ේ�ලය අවස�නයි0 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ගරු �හක්කයුර් අප්පුහ�යන 

ෝ�ිනතුෝ��ග් ේ�ලය ෝු ලබ� �දන බව නතුෝ� ෝු ද�නුම් දුන්න�0 
 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ�ු නියයනත �වල� ින�බන්�න් ද්න� අ 

නවයේ ේ�ලයක්කය පෝණයි0 

 
ගු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අමර�ස�න මහසත� 
(ம�ண்பும�கு துஷ�ர இந்துன�ல் அமர�சன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝු තව තත්පර ිනහේ 

ේ�ලයක්කය �දන්න0 

සතුන්�ග් අභයභූයන ේපල� ගුවන් �ත�ටු �ප�ළවල් හදපු හ�ටි 
අළි ද�ක්කයේ�0 කුරුල්ලන් ළිය�සර ේරන, �ෝ�නරු ළිය�සර ේරන 
්ර�ද්  -සුදුසු න�ින ්ර�ද් -  තෝයි ඒ ේ�ල�ය් ස�වර්ධනය ේ�ළ�0  

�ගය අයි�න් ින�බන ලස�සන ගස� �පළ ේපල�, ඒ 
සල්මේවමේන් ත�ප්පයක්කය බඳින නේ ිනරස�ර ස�වර්ධනය �න��වයි0 
�ගය ඉදිරිළිු ින�බන ලස�සන ේඳු ග�ුය ේප ල�, ඒ�ේන් ගන්න 
පස� ටිේ ද්කුණ� �ගය ඉදිරිළිු බුල්�ඩ�සරයක්කය �ගන�ද්ත් 
තබ��ගන ඉන්න නේ ස�වර්ධනය �න��වයි0 නෝ නිස� අළි ද්ධිෝත් 
ව�ඩසුහනේු යමුයි කිය� ඉල්ල� යලටියනන් ෝ�ග් වනන ස�වල්පය 
අවසන් ේරනව�0 �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

481 482 

[ගරු තුෂ�ර ඉඳුනිල් අෝර�ස�න ෝහත�] 
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ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඊළඟු, ගරු ද්ිනත �බ්රු�ග�ඩ ෝන්ත්රීතුෝ�0 

 
[අ0භ�0 2037] 

 
ගු විජිත �බ්ු�ග�ඩ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு வ�ஜ�த �பரு�க�ட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ිනරස�ර ස�වර්ධනයු 

අව � ඉලක්කයේ ස�ක්කයෂ�ත් ේර ග�නීෝු ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනයක්කය සේස� 
ේරග�නීෝ සකහ� වූ �ම් පනත් �ේටුම්පත සම්බන්ධව ේථමි� කිරීෝ 
ඉත�ෝ ව�දගත් කිය� ෝ� හිතනව�0 නක්කයදහස� නවයලය ගණන්වල �ම් 
ග�න ේථමි� ේරන�ේ�ු ආර්ථිේ වර්ධනයක්කය ග�න තෝයි ේථමි� 
ේ�ළ�0 නිෂ�ප�දන ස�ධේ දප�ය�ීන ේර�ගන ර�ට් ජනගහනයු 
ස��ප්ක්කයෂව භ�ණ්ඩ හ� �ස�ව� නිෂ�ප�දනය කිරීෝ තෝයි වර්ධනයක්කය 
ද්ධියු ේථමි� ේ�ළ�0 හ�බ�යි ේ�ලයක්කය යන�ේ�ු �ම් ආර්ථිේ 
වර්ධනය තුළ රුත්, සෝ�ජයත් ඉදිරියු ය�ෝ ළිබඳබක ්ර �න -ග�ු ව- 
ඇිනුවණ�0 නෝ නිස� තෝයි ආර්ථිේ ස�වර්ධනය ග�න ේථමි� ේ�ළ�; 
ර�ට් භ�ණ්ඩ හ� �ස�ව� නිෂ�ප�දන�ය් වර්ධනයත් සෝඟෝ 
පුද්ගලය��ග් ජීද්ත�ය් �භ�ිනේ ගුණ�ත්ෝේ තත්ත්වය -
අධ��පනය, සෝ�ජයීය සහ �වනත් අ� වල වර්ධනය- ළිබඳබකව 
ේථමි� ේ�ළ�0 හ�බ�යි �ම් තත්ත්වය වර්තෝ�නය වනද්ු �වනස� 
�වල� ින�බනව�0 �ෝ�ේද, ඒ අරමුණු ස�ක්කයෂ�ත් ේරගන්න 
බ�රි�වල� ින�බනව�0  

අළි රුක්කය ද්ධියු, නිදහස ල�බූ දව�ස� යලු �ම් දක්කයව� ේ�ල 
සීෝ�ව තුළ ආර්ථිේ ස�වර්ධනය, ආර්ථිේ ව�ද්ධිය ළිබඳබකව 
වර්තෝ�න�ය් ද්ද්ධ ග�ු වවලු, අභි�ය�ගවලු මුහුණ�දන්න 
අපු යලද්ධ�වල� ින�බනව�0 �ේ��හ�ෝ ුවණත්, ද්� �ෂ�යන්ෝ 
ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක සමුළු�ව්දී ිනරස�ර ස�වර්ධන 
අභිෝත�ර්ථමි හ� අ වත් ස�වර්ධන�ය් ඉලක්කයේ සමූහයක්කය ඇතුළත් 
ිනරස�ර ස�වර්ධනය සකහ� වූ 2ට3ට න��ය පත්රය නක්කයසත් 
ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය නිල ව �යන් අනුෝත ේළ�0 ඒ අනුව 
ිනරස�ර ස�වර්ධන අභිෝත�ර්ථමි 17ක්කය හ� ඒව�ු අයත් ඉලක්කයේ 
169ක්කය ළිබඳබකව ස�ේච්ව�වු භ�ජන ුවණ�0 හ�බ�යි 2ටටට වර්ෂ�ය්දී 
�ම් ස�වර්ධනය සකහ� සහශ්රිේ ස�වර්ධන අභිෝත�ර්ථමි ඇින ේර 
ගත්ත�0 �ම් වන�ේ�ු ඒ අභිෝත�ර්ථමි ස�ක්කයෂ�ත් ේරගන්න බ�රි 
ුවණු නිස� තෝයි, ිනරස�ර ස�වර්ධන අභිෝත�ර්ථමි ග�න ේථමි� 
ේරන්�න්0 �ේ��හ�ෝ ුවණත් �ෝව�නි පනත් �ේටුම්පතක්කය 
ඉදිරිපත් ේරල� අ�ප් රුු ඒ ඉලක්කයේ, අභිෝත�ර්ථමි ස�ර්ථමිේ 
ේරගන්න දත්ස�හ ද�රීෝ ඉත� ව�දගත් කිය� අළි ද් �ව�ස ේරනව�0  

�ල�ේ�ය් ඇ�ෝරිේ�ව, බ්රිත�න�ය, ඒ ව��ග්ෝ බුහිර 
තු�ර�ඨයය රුවල ආර්ථිේ ස�වර්ධනය ග�න ේථමි� කිරී�ම්දී, අද 
වනද්ු ඒ රුවල් ස�වර්ධනය ස�ක්කයෂ�ත් ේර�ගන ින�බන්�න් 
සම්පත් අධිපරි�භ�ජනයකින් කියල� කියන්න ඕන�0 
ද්� �ෂ�යන්ෝ පරිධි�ය් ින�බන ශ්රී ල�ේ�ව ව�නි තුන්වන 
�ල�ේ�ය් ස�වර්ධනය �වයනන් පවිනන රුවලු ද්ද්ධ 
ක්ර�ෝ�ප�යයන් සහ ද්ද්ධ ස�වර්ධන ස�ලසුම් ආේ�ින හඳුන්ව� 
�දනව�0 හ�බ�යි ඒ  �ග�ල්�ල� ස�වර්ධනය සකහ� ව� අපුර සම්පත් 
භ�ද්ත ේරනව�0 නමුත් පරිසරය ග�න සලේන්�න් න�හ�0 �ම් 
වන�ේ�ු �ග�ලීය දෂ�ණත්වය ව� අ�වල� ින�බනව�0  �ග�ලීය 
දෂ�ණත්වය ව� අ වන�ේ�ු නේ ප�ත්තකින්, ග්ල�යලයර් දණු�වල� 
මුහුදු ජල ෝට්ුෝ, ස�ගර ජල ෝට්ුෝ ඉහළු නඟිනව�0 ඒ හරහ� 
සෝහර දූපත් පව� යුවන තත්ත්වයක්කය ෝතු�වල� ින�බනව�0 අනික්කය 
ප�ත්�තන්, තෝන්�ග් රුු අව � සම්පත් ලබ� ග�නීෝු, �ල�ේ 
�ව �ළක ආධිපත�ය ලබ� ග�නීෝු ආර්ථිේ ස�වර්ධන�ය් දප�ය 
දපක්රෝ ක්රිය�ත්ෝේ කිරී�ම්දී ඒ �ග�ල්ලන්ු අද් බලය අව �යි0 ඒ 

නිස� න�ෂ�ටිේ අද් ඇතුළු ද් �ල අද් ළිබඳබකව අත් හද� බලනව�0 
න�ෂ�ටිේ අද් ළිබඳබකව අත්හද� බ�ලීම් තුබඳන් පරිසරය ද්න�  
වනව�0 පරිසරයු පෝණක්කය �න��වයි, ව�තු �ග�ලයු හ� ස�ගරයු 
නය අහිතේර �ලස බලප�නව�0 හ�බ�යි ස�වර්ධනය �වයනන් 
පවිනන රුවලු කියනව�, "ඔය �ග�ල්ලන් පරිසරය ආරක්කයෂ� 
ේරගන්න ඕන�0 වන�න්තර ආරක්කයෂ� ේරගන්න ඕන�0 ජල දල්පත් 
ආරක්කයෂ� ේරගන්න ඕන�0 ේර්ෝ�න්ත ආරම්භ ේරන�ේ�ු �ම් �ම් 
�ද්වල් ග�න ස�ලකිමේෝත් වන්න ඕන�"යි කියල�0 හ�බ�යි බලවත් 
රුවල්, බුහිර රුවල් �ම් ස�වර්ධන ආේ�තීන් ළිබඳබකව කියලෝ 
�දයක්කය අනුගෝනය ේරන්�න් න�හ�0 

නහි ්රිනලලයක්කය ද්ධියු තෝයි අද පරිසරය යනනිසුන්ු න�රහි 
�වල� ින�බන්�න්0 �ම් �වන�ේ�ු ෝහ� කුණ�ටු, ජල ග�ලීම්, 
භූයනේම්ප� කියන �ම් යලය ව ස�ව�භ�ද්ේ අනතුරුවමේන් හ�ෝ අිනන්ෝ  
ෝනුෂ�යන්ු තර්ජනය ේරනව�0 ශ්රී ල�ේ�ව තුළ ේඳු  න�ය යනව�0 
යනනිසුන්�ග් ක්රිය�ේ�රේම්වල ්රිනලල ද්ධියු නේතු ුවණු කුණු ේඳු  
න�ය ගිහින් යනනිසුන් ද් �ල ළිරිසක්කය ද්න�  ුවණ�0 ඒ ව��ග්ෝ 
ස�ල�ව ව��ග් හමුද� ේකුවරුවලු නියල ආරක්කයෂව, නියල ස�ලකිල්ල 
�ය�මු �න�වීෝ නිස� ද් �ල ද්න� යක්කය �වල� පරිසරය හ�නි ුවණ�0 
අ�ප් ස�වර්ධන අරමුණු  ස�ක්කයෂ�ත් ේර ග�නීෝු ින�බන  ඒ  
සම්පත් යලයල්ල ද්න�  ුවණ�0 නෝ නිස� අළි �ම් ේරුණු ළිබඳබකව 
න�වත සලේ� බ�මේය තුතු �වනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, 2ට15 
ජන�ධිපිනවරණ�ය්දී �ෝත්රීප�ල යලරි�ස�න ෝ�ිනතුෝ� ජන�ධිපින 
ුවණ�ු පස��ස�, යහප�ලන ආර්ථිේ ්රිනපත්ින, මේච්වද් ආර්ථිේ 
්රිනපත්ින ග�න කිව්ව�0  ඒ ව��ග්ෝ  මූල� ද්නය ඇින, �හ�රේෝ 
සහ දුෂණ�යන් �ත�ර රුක්කය  බිහි කිරීෝු �ප��ර�න්දු ුවණු �ම් 
ආණ්ඩුව �ම් ව��ග් පනත් �ේටුම්පතක්කය ඉදිරිපත් ේර    ර�ට් 
අන�ගතය ළිබඳබක ස�ධනීය තත්ත්වයක්කය බල��ප��ර�ත්තු �වනව� 
නම්, ඒ ක්රිය� ෝ�ර්ග ළිබඳබකව න�වත සලේ� බ�මේය තුතු �වනව�0  

අළි දන්නව�, අ�ප්  ර�ට් ආර්ථිේය ග�න0 ආර්ථිේය භ�ර  ව, 
මුදල් අෝ�ත��� ය භ�රව ේුතුතු ේළ අෝ�ත�තුෝ�  ෝහ බ��කු 
බ�ඳුම්ේර ව�න�වු �න�දන� ලබ� නතුෝ��ග් නිලය අත් හරින්න 
යලද්ධ  ුවණ බව0 අුවරුදු �දේේ ේ�ලයක්කය  තුළ �ම් ආර්ථිේය 
නිව�රදි දිස�වු ගෝන් ේරවන්නු, නිව�රදිව හසුරුවන්නු, 
ආර්ථිේ�ය් ෝර්ෝස�ථමි�න හියනව ්රධ�න අෝ�ත� ධුරයක්කය දරපු 
අෝ�ත�වර�යකු �ේ�රහි ිනබුණු ද් �ව�සය බිඳිල�, �හ�රේම්වලු, 
දුෂණවලු �න�දන� ලබ� ඉල්ල� අස�වීෝු යලදු ුවණ�0 �ම් ර�ට් 
ආර්ථිේය ගෝන් ේරන දිස�ව ඒ අෝ�ත�වරුන්�ග් ක්රිය�ේල�පය 
තුබඳන් අප ු  �පන්නුම් ේරනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ද්පක්කයෂය ද්ධියු අළි 
යලය ව�දන�ෝ බල��ප��ර�ත්තු �වන්�න් �ම් ර�ට් ආර්ථිේය 
නිව�රදි දිස�වු ගෝන් ේරනව� දකින්නයි0 අ�ප් ආර්ථිේය නිව�රදි 
දිස�වු ගෝන් ේරනව� දකින්නු නම් පරිසරයත් සෝඟ ග�ු 
ග�සුණු , �ම් රු �පළන  දුප්පත්ේෝ,  ෝන්ද �ප�ෂණය  දුරු ේර, 
යහපත් �ස�ඛ� තත්ත්වයක්කය නිර්ෝ�ණය ේර ග�නීෝ යන  ේරුණු 
ේ�රණ� ස�ලකිය තුතු �වනව�0  

පසුගිය ේ�ලවල ප�ත�ල  �ල�ේය සක්රිය වූ හ�ටි අප ද�ේ 
ින�බනව�0 ප�ත�ල �ල�ේය සක්රිය වීෝ තුළ ෝත් ද්රව� ජ�ලයක්කය �ම් 
රු තුළ ක්රිය�ත්ෝේ �වනව�0 ස �ත�ස ව��ග් ර�ජ� ආයතන 
ළිුරටින් බඩු �ග�නන ේන්�ට්නර්වල �ේ��ක්කයන් ව��ග් ෝත් 
ද්රව�  ිනබුණ�0 සෝස�ත සෝ�ජයෝ ේළකිරී�ෝන් තුතුව ඒ ග�න ේථමි� 
ේරනව�0 �ම් ර�ට් තරුණ පරපුර ෝත් ේරවන, ද්ද්ධ �ලඩ  
�ර�ගවලු �ග�දුරු ේරවන,  ඔුවන්�ග් අන�ගතය ද්න�  ේරන 
ෝත් ද්රව� ජ�ව�රම්ේරුවන්, ප�ත�ල �ල�ේය සෝඟ ේුතුතු ේරන  
නිස� �ම් ජ�ලය ද්න�  ේර දෝන්නු  ඕන�0  
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ඒ ව��ග්ෝයි, සම්පත් �ේ�ල්ලේ�ෝ0 �ම් ර�ට් අන�ගත පරපුර 
�වනු�වන්  ින�බන සම්පත් ්රෝ�ණය ආරක්කයෂ� ේර ගන්නු  ඕන�0 
ඒ ද්තරක්කය �න��වයි, පරිසර ද්න� ය ග�නත් අළි ේථමි� ේරන්නු 
ඕන�0 ශ්රී ල�ේ�ව තුළ ින�බන යල�හර�ජ අඩද්ය ව�නි සෝේ 
වන�න්තර තවදුරුත් අළි ආරක්කයෂ� ේර ගන්නු ඕන�0 ඒ ව��ග්ෝ, 
ද්යබඳ ේල�ඨයය යලය ව වන�න්තර අළි ආරක්කයෂ� ේර ගන්නු ඕන�0 
වන�න්තර ආරක්කයෂ� ේර �න�ගත�හ�ත් ජල දල්පත් යල �කනව�; 
වන සතුන්, �ජව ද්ද්ධත්වයු බලප�න �බ��හ� ්ර �න ඇින 
වන්නු පුළුවන්ේෝ ින�බනව�0  

�ම් �වන�ේ�ු ආර්ථිේ ස�වර්ධනය �වනු�වන් �ෝ�නර�ගල 
ව��ග් දිස�ත්රික්කයේවල වන�න්තර න�ත්නම් ඒ  ඉඩම්  ද්�ද්ය ය 
සෝ�ගම් සතු ේරන්නු ය��ෝන් බරපතළ ප�රිසරිේ හ�නි  යලදු 
�වනව�0 නපෝණක්කය �න��වයි0 ඒ නිස� �ම් ර�ට් �ග�ද් 
ජනත�ව�ග්, ග්ර�මීය ්ර�ද් වල ජනත�ව�ග් ේ�ික ආර්ථිේය 
ළිබඳබකව ග�ු වවකුත් ෝතු �වනව�0  පරිසරයු හ�නි ේරන  දක්කය 
වග�ව �ෝ�නර�ගල ව��ග්  ්ර�ද් වල ින�බනව�0  

න�ඹුල් වන�න්තර ින�බන, ඒ ව��ග්ෝ �ග�වීන් ව� අ ළිරිසක්කය 
ේ�ික ේර්ෝ�න්ත�යන් ජීවත් වන �ෝ�ණර�ගල ව��ග් ්ර�ද් යේ 
අක්කයේර 62,5ටටේ බිම් ්රෝ�ණයකින් තුත් ඉඩම් පරිසරයු හ�නි 
ේරන දක්කය වග�ව සකහ� ලබ� �දන �ේ�ු �ග�වීන්ු �ග�ද්ත�න් 
ේරන්න ඉඩම් න�ිනවනව�; ජල දල්පත් යල �කන තත්ත්වයක්කය ඇින 
වනව�0 ඒ තුබඳන් ේ�ික ේ�ර්යනේ ්ර�ද් වලු අව � ජලය ලබ� 
ග�නීෝ සම්බන්ධ�යන් ්ර �න ෝතු වනව�0 �ම්ව� ළිබඳබකවත් ිනරසර 
ස�වර්ධන�ය්දී ද්� �ෂ�යන් සලේ� බ�මේය තුතු වනව�0  

ද්� �ෂ�යන්ෝ ස�වර්ධන ස�ලසුම් සේස� කිරී�ම්දී වර්තෝ�නය 
�දස පෝණක්කය �න��වයි, අන�ගතය �දසත් බල� �ම් ස�වර්ධන 
ස�ලසුම් සේස� ේරන්නු ඕන�0 �ෝහිදී පරිසරය ග�න ව��ග්ෝ, 
යනනිස�සු ග�නත් බලන්න ඕන�0 අපු සෝස�තයක්කය ද්ධියු පරිසරය 
ආරක්කයෂ� ේර �ගන ස�වර්ධනයක්කය බල��ප��ර�ත්තු වන්නු බ�හ�0 
ස�වර්ධනය ේරන �ේ�ු යම් ්රෝ�ණයකින් වන�න්තර ක්කයෂය 
වනව�0 ඒ ළිබඳබකවත් ස�ලකිමේෝත් �වල� �ම් ස�වර්ධනය යලදු ේළ 
තුතුයි කියල� අළි ද් �ව�ස ේරනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, �ම් ර�ට් ින�බන්�න් 
ය�පුම් ආර්ථිේයක්කය0 ද්� �ෂ�යන් �ම් ය�පුම් ආර්ථිේය නිෂ�ප�දන 
ආර්ථිේයක්කය දක්කයව� වර්ධනය ේරන්න අව � ස�ලසුම් අළි සේස� 
ේරන්න ඕන�0 අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ��ග් ස�ේල්පයක්කය අනුව 
දරිද්රත�ව මුමේනුපුු� ද�මීෝ සකහ� 2ට17 වර්ෂය නම් ේළ�0 ඒ තුළ 
ජ�ිනේ නිෂ�ප�දනය ව� අ කිරී�ම්, ේර්ෝ�න්ත ස�වර්ධනය කිරී�ම්, 
�ස�ව� අ�  වර්ධනය කිරී�ම් ඉලක්කයේ  ිනබුණත්, ෝහ බ��කු�ව් 
ව�ර්ිකේ ව�ර්ත�ව දිහ� බ� වව�ෝ �ම් ර�ට් ආර්ථිේය ළිබඳබකව 
නිව�රදි �ත�රතුරු ලබ� ගන්න අපු පුළුවන් වනව�0  ෝහ බ��කු �ව් 
ව�ර්ිකේ ව�ර්ත�ව තුළ ින�බන දත්ත දිහ� බ� වව�ෝ, �ම් ර�ට් 
ආර්ථිේ ස�වර්ධනය ළිබඳබක පසුග�මී තත්ත්වයක්කය අපු දක්කයනු 
ල��බනව�0 ඒ ව��ග්ෝ, ආර්ථිේ වර්ධන�ය්ත් අඩු වීෝක්කය දකින්න 
ල��බනව�; ඒේ පුද්ගල දළ ජ�ිනේ ආද�ය�ම්ත් අඩු වීෝක්කය 
ින�බනව�; ේ�ික අ� �ය් වර්ධන�ය් �ල�කු ේඩ� ව�ටීෝක්කය යලද්ධ 
�වල� ින�බනව�; දළ ජ�ිනේ ආද�ය�ම් වර්ධන �ව්ගය අඩු �වල� 
ින�බනව�0  නේ ප�ත්තකින් ආ�ය�ජන අනුප�තයත්, අ�නක්කය 
ප�ත්�තන් �ද්ය ය ඉතුරුම් අනුප�තයත්, ද් �ද්ය ය ශුද්ධ ්ර�ථමියනේ හ� 
ද්ද්තීයිේ ආද�යම් ්රෝ�ණයත් අඩු �වල� ින�බනව�; �ස�ව� ද්තුක්කයින 
අනුප�තයත් අඩු �වල� ින�බනව�0  

 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ�ු තව ද්න� අයේ ේ�ලයක්කය 

ින�බනව�0 

ගු විජිත �බ්ු�ග�ඩ මහසත� 
(ம�ண்பும�கு வ�ஜ�த �பரு�க�ட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
�ම් ද්ධියු ආර්ථිේය ඉදිරියු �ගන යන දර් ේ යලයල්�ල් 

පසුග�මී තත්ත්වයක්කය වර්ධනය �වල� ින�බනව�0 නෝ නිස� �ම් 
ේරුණු යලයල්ල ස�ලකිල්ලු අර�ගන තෝයි ිනරස�ර 
ස�වර්ධනයක්කය ග�න අපු යලතන්නු �වන්�න්0 ිනරසර ස�වර්ධනය 
ග�න යලතන �ේ�ු ර�ට් ජ�ිනේ නිෂ�ප�දනය ග�න ද්තරක්කය 
�න��වයි, යනනිසුන්�ග් �භ�ිනේ ජීවන තත්ත්ව දර් ේ ග�නත් 
යලතන්න වනව�0 ද්� �ෂ�යන්ෝ අධ��පනය ග�න යලතන්න 
�වනව�0 නව �ල�ේයු ග�ළ�පන ද්ධියු ජ�ත�න්තර ්රවණත� 
හඳුන� ගනියනන්, �ම් ර�ට් අභිෝ�නය අන�ගතයු �ගන යන්න 
පුළුවන්, �ම් ර�ට් අභිෝ�නය ජ�ත�න්තරයු �ගන යන්න පුළුවන් 
දරුවන් බිහි කිරීෝ සකහ� ්ර�ථමියනේ, ද්ද්තීයිේ සහ දසස� අධ��පනය 
ළිබඳබකව ද්�  �ෂ අවධ�නයක්කය �ය�මු ේරයනන් ේුතුතු ේළ තුතු 
�වනව�0 අධ��පන�ය් ගුණ�ත්ෝේ තත්ත්වය රැේ�ගන 
ජ�ත�න්තරයු ග�ළ�පන, රැකිය� අවස�ථමි� නිර්ෝ�ණය ේරන, 
නිර්ෝ�ණය මේ දරුවන් ළිරිසක්කය බිහි ේරන අධ��පන ක්රෝයේු අප  
ය� තුතු වනව�0 අධ��පනය සකහ� ප�ල�ස�තර අලවන ත�වේ�මේේ 
ළිබඳයම් �යදීෝු ේුතුතු ේරනව�ු වඩ�  දීර්ඝ ේ�ලීන ස�ල�ස�ෝක්කය 
ඇිනව අළි ඉදිරියු යන්න ඕන�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි,  ආගයනේ සහජීවනය 
ළිබඳබකවත් අළි අවධ�නය �ය�මු ේරන්න ඕන�0 ද්� �ෂ�යන්ෝ 
ආගයනේ න�යේයන්ු නිග්රහ ේරන, ආගයනේ න�යේයන්ු ෝඩ 
ගහන -ද්� �ෂ�යන් භික්කයෂූන් වහන්�ස�ල� ඇතුළු ෝහ� ස�ඝ 
රත්නයු අවල�ද නඟන- ස�ස�ේ�ිනය අළි ළිටුදකින්න ඕන�0 
ඉස�ල�ම් පූජේයන්, ේ�ත�මේේ ළියතුෝන්ල� ආදී �ම් හ�ෝ 
ආගෝේෝ න�යේයන්ු අළි ගරු ේරන්න ඕන�; ඒ දර් නයු ගරු 
ේරන්න ඕන�0 �ම් හ�ෝ ආගෝේෝ සහජීවනයක්කය ින�බනව�0 ඒ 
සහජීවනයු අළි ගරු ේරන්න ඕන�0 ඒ ව��ග්ෝ  යල�හල, �දෝළ, 
මුස�මේම් කියන �ම් යලය ව �දන�ු නේු ජීවත් වන්නු පුළුවන් 
ස�වර්ධිත රුක්කය නිර්ෝ�ණය කිරීෝ සකහ� ිනරස�ර ස�වර්ධන�ය් 
අරමුණු �ය�මු වන්න ඕන�ය කියන ේ�රණයත් යලහිපත් ේරයනන් 
ෝ�ග් ේථමි�ව අවසන් ේරනව�0 �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 
 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, �களரவ �ய��கஸ்வரன் அவர்கள்! 

 
[ப�.ப. 2.51] 

 

ගු සීනිතම්බි �ය��හස�ස�වර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�ன�த்தம்ப� �ய��கஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
�களரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்க�ள, 

இலங்�க ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த� ச�ர்ப�ன இன்�றய 
வ�வ�தத்த�ன்ம�து �பசுவ�தய�ட்டு முதலி�ல மக�ழ்ச்ச�ய 
�டக�ன்�றன். ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த� என்ற ��த�ய�ல் 
இன்று இலங்�கய�ல் ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த�ப் �பர�வ 
ஒன்�றத் த�ப�ப்பதற்க�ன ஏற்ப�டு �சய்யப்பட்டிருக்க�ன்றது. 
உண்�மய��ல இது ம�கவும் வர�வற்கத்தக்கத�கும். 
ஏ�னன்ற�ல், 2030இல் ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த��ய 
ஏற்படுத்தும் வ�கய�ல் ஐக்க�ய ந�டுகள் ச�பய�ல் நடவடிக்�க 
�மற்�க�ள்ளப்பட்டு வருக�ன்றது. அந்த வ�கய�ல் 
அவ்வ�ற�ன ஏற்ப�டுகள் உலக ந�டுகள��ல இடம்�பற்றுக் 
�க�ண்டிருக்க�ன்றன. எமது ந�ட்டிலும் இவ்வ�ற�ன 
�சயற்ப�டுகள் ந�ட�பற்றுக்�க�ண்டிருக்க�ன்றன.  

485 486 

[ගරු ද්ිනත �බ්රු�ග�ඩ ෝහත�] 
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குற�ப்ப�க, மக�வலி அப�வ�ருத்த� அ�மச்சு மற்றும் 
ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த� ச�ர்ப�ன அ�மச்சு என்பன 
ம�ண்பும�கு ஜன�த�பத� அவர்கள�ன்க�ழ் இயங்குக�ன்றன. அது 
தவ�ர, வனவ�லங்கு, வனப��ப�லனம் �ப�ன்ற அ�மச்சுக் 
கள�லும் இது ச�ர்ப�ன நடவடிக்�ககள் �மற்�க�ள்ளப் 
படுக�ன்றன. இதற்க�ன �மற்ப�ர்�வக் குழுக்களும் 
ப�ர�ளுமன்றத்த�ல் �சயற்படுக�ன்றன. அத்துடன், ப�ரத�ச் 
சப�ந�யகர் அவர்கள் த�ல�மய��ல ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய 
அப�வ�ருத்த� ச�ர்ப�ன குழு இயங்குவதற்கு ஏற்ப�டு �சய்யப் 
பட்டிருக்க�ன்றது. இத�ன�டு �சர்ந்தத�க ந��ல�பறுதகு 
அப�வ�ருத்த�ப் �பர�வ ஒன்�றத் த�ப�ப்பதற்கு அரச�ங்கம் 
ச�ந்த�த்து வருக�ன்றது. இந்த வ�கய��ல பல வ�டயங்க�ள 
ஆர�யல�ம். அத�ல் பல அம்சங்கள் அடங்க�ய�ருக்க�ன்றன. 
க�ட்டத்தட்ட 16 வ�டயங்களுக்கு�மல் முக்க�யத்துவம் �பறு 
க�ன்றன. ஆன�ல், ந�டித்து ந��லக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த��ய 
ஏற்படுத்துதல�னது, எங்கள் ஒவ்�வ�ருவ��னதும் மனப்ப�ங்கு 
கள�ல் தங்க�ய�ருக்க�ன்றது. குற�ப்ப�க, இப்�ப�ழுது எல்ல�த் 
து�றகள�லும் �த�ழ�ல்நுட்பம் வளர்ச்ச� �பற்ற�ருக் க�ன்றது 
என்று துள்ள��யழும் மன�த குலம், அதன்மூலம் உருவ�க�ன்ற 
�த�ழ�ற்ச��லக் கழ�வுகள�ல் சூழலில் �த�ல்�லகள் 
ஏற்படுவ�தச் ச�ந்த�க்கத் தவறுக�ன்றது. இதன�ல் �கடுவது 
எது? மன�த வ�ழ்வுத�ன் �கட்டுச் �சல்க�ன்றது. ஆக�வ, 
ந�ங்கள் ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த� சம்பந்தம�ன பல 
வ�டயங்க�ள முன்�க�ண்டுவர �வண்டியவர்கள�க 
இருக்க�ன்�ற�ம்.  

இலங்�க ந�ட்�டப் �ப�றுத்தவ�ரய�ல், க�ட்டத்தட்ட 20 
வீதம�க இருக்க�வண்டிய க�டுகள�ன் அளவு இப்�ப�ழுது 6 
வீதம�கத்த�ன் இருக்க�றது. க�டுகள் அழ�க்கப்படுவதன் 
க�ரணம�க ம�ழ வீழ்ச்ச� கு�றக�ன்றது; சூழல் ப�த�ப்பு 
ஏற்படுக�ன்றது. க�டுக�ள அழ�ப்பவர்கள் ய�ர் என்ற�ல், அது 
மன�தர்கள்த�ம்! அப�வ�ருத்த� �ந�க்கங்களுக்க�கவும் 
ம�ள்குடி�யற்றச் �சயற்ப�டுகளுக்க�கவும் த�ட்டம�ட்ட 
குடி�யற்றச் �சயற்ப�டுகளுக்க�கவும் க�டுக�ள 
அழ�க்க�ன்ற�ர்கள். இவ்வ�று க�டுகள் அழ�க்கப்படுவதன் 
க�ரணம�க இன்று எமது ந�டு ப���ய அச்சுறுத்த�ல 
எத�ர்�ந�க்க� வருக�ன்றது. இந்த வ�கய�ல் ப�ர்க்கும்�ப�து, 
தம�ழ�ழ வ�டுத�லப் புலிகள�ன் ஆட்ச�க் க�லத்த�ல் அவர்கள�ன் 
கட்டுப்ப�ட்டின்க�ழ் இருந்த பகுத�கள�ல் மரங்க�ள நட்டு, 
க�டுக�ள வளர்க்க�ன்ற �சயற்ப�டு ம�க அத�கம�க இருந்தது. 
அதும�த்த�ரமன்ற�, அவர்கள் க�டுக�ளப் ப�துக�ப்பத�ல் 
ம�கவும் அக்க�ற க�ட்டின�ர்கள். வடக்கு, க�ழக்க��ல 
�பரும்ப�ல�ன இடங்கள�ல் மரங்கள் நடப்பட்டு, வனங்கள் 
உருவ�க்கப்பட்டன. ஆன�ல், அது ய�ர�ல் அழ�க்கப்பட்டது 
என்ற�ல், இலங்�க இர�ணுவத்த�னர�ல் அழ�க்கப்பட்டது. 
அ�தவ�ட, இவ்வ�று க�டுக�ள �வறு ய�ர் அழ�த்த�ர்கள்? 
அன்று அரச�ங்கத்த�ன் ப�ன்னண�ய�ல் இருந்தவர்கள் இந்த 
நடவடிக்�கக�ளச் �சய்த�ர்கள். இவர்கள் தங்களது 
�த�வகளுக்க�க, அரச�ங்கத்த�ன் ப�ன்னண�ய�கச் 
�சயற்பட்டுக்�க�ண்டு இன்றும் �பருந்�த��கய�ன 
க�டுக�ள அழ�க்க�ன்ற�ர்கள். அ�தவ�ட, த�ட்டம�ட்ட 
குடி�யற்றம் என்ற வ�கய��ல எங்களு�டய வடக்கு, க�ழக்குப் 
பகுத�ய��ல க�டுகள் அழ�க்கப்பட்டு வருக�ன்றது. ஆன�ல், 
மக்கள் தங்களது க�ண�க�ளக் �கட்கும்�ப�து, “அது 
வனப��ப�லனத் த��ணக்களத்துக்குச் �ச�ந்தம�ன க�ண�, 
அ�த வழங்க முடிய�து” என்று கூறுக�ன்ற�ர்கள். அவ்வ�ற�க 
இருந்த�ல், எத�ர்க�ல மக்கள�ன் நலன்கருத� இந்த ந��லய�ன 
அப�வ�ருத்த��ய முன்�க�ண்டு�சல்ல முடியும�? சூழல் 
ம�சுபடுவ�தத் தடுக்க முடியும�? என�வ, இந்த ந��ல�மய�ல் 
ம�ற்றம் �வண்டும். எத�ர்க�லச் சந்தத�ய�ன��ன் ந��ல�ம�ய 
உற்று�ந�க்க�யத�க எங்களது �சயற்ப�டுகள் அ�மய 

�வண்டும். இ�த ந�ங்கள் ச�ந்த�க்க �வண்டியவர்கள�க 
இருக்க�ன்�ற�ம்.  

இன்று உலக�ல் அ�னத்து ந�டுகள�லும் ந��லத்துந�ற்கும் 
அப�வ�ருத்த��ய அடிப்ப�டய�கக் �க�ண்ட அப�வ�ருத்த� 
நடவடிக்�கக�ள �மற்�க�ள்ளப்பட்டு வருக�ன்றன. மன�த 
வ�ழ்க்�கத் தரத்�த உயர்த்துவதும் அப�வ�ருத்த�ய�ன் 
இலட்ச�யம�க�ய மன�தகுல �மம்ப�ட்�ட உறுத��சய்வதும் 
அதற்க�கப் பூம�ய�ல் க�ணப்படும் வளங்க�ளச் ச�றந்த 
மு�றய�ல் பயன்படுத்துவது�ம இதன் ப�ரத�ன �ந�க்கம�கும். 
இத�ன அ�டவதற்க�க வளர்முக ந�டுகள�ல் சர்வ�தச 
முகவர்கள�ல் பல முயற்ச�கள் �மற்�க�ள்ளப்பட்ட�ப�த�லும் 
ந��லத்துந�ற்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த� குற�த்த இலக்கு அடுத்த 
நூற்ற�ண்டில் ச�ல வருடங்கள் வ�ரய�ல் ப���ய சவ�ல�கத் 
�த�டரும் என்று கூறப்பட்டிருக்க�ன்றது. அதுதவ�ர, ந��லத்து 
ந�ற்கும் அப�வ�ருத்த��யப் பற்ற� வ�ரவ�லக்கணங்க�ளக்கூட 
கூற�ய�ருக்க�ன்ற�ர்கள்.  

குற�ப்ப�க, ஐக்க�ய ந�டுகள் உணவு மற்றும் வ�வச�ய 
ஸ்த�பனத்த�ன் கருத்த�ன்படி, “ந��லத்துந�ற்கும் அப�வ�ருத்த� 
என்பது, இயற்�க வளங்கள�ன் அடிப்ப�ட முக��மத் 
துவத்�தயும் எத�ர்க�ல, ந�கழ்க�லச் சந்தத�ய�ன��ன் �த�வகள், 
அவற்ற�ன் க��டப்பனவுக�ளயும் ந�ச்சயப்படுத்த�க் 
�க�ள்ளக்கூடிய வ�கய�ல், �த�ழ�ல்நுட்ப ��த�ய�ன ம�ற்றங் 
க�ள �நற�ப்படுத்துவத�கும்” என வ�ரவ�லக்கணம் 
�சய்த�ருக்க�றது. அத்�த�டு, உலக வங்க�ய�னது “அரச�யல், 
சமூகம், �ப�ருள�த�ரம் �ப�ன்றவற்ற�னூட�க, ந�கழ்க�லத்�த 
ம�த்த�ரம் கருத்த�ல் �க�ள்ள�மல், எத�ர்க�லச் சந்தத� 
ய�ன�ரயும் கருத்த�ல்�க�ண்டு �மற்�க�ள்ளப்படும் 
அப�வ�ருத்த�ச் �சயன்மு�ற�ய ந��லத்துந�ற்கும் அப�வ�ருத்த�” 
என அதற்கு வ�ரவ�லக்கணம் கூறுக�ன்றது. அவ்வ��ற, 
கட்டிடக் க�லஞர்களுக்க�ன உலக க�ங்க�ரஸ் அதனது 
1993ஆம் ஆண்டுக்கு��ய அற�க்�கய�ல், "வருங்க�லத் 
த�லமு�றய�னர் தமது �த�வக�ள ந��றவு�சய்து 
�க�ள்ளக்கூடிய ஆற்றலின்ம�து த�க்கம் எத�னயும் 
ஏற்படுத்த�மல், இன்�றய த�லமு�றய�ன��ன் �த�வக�ள 
ந��றவு�சய்து �வக்கும் அப�வ�ருத்த�ச் �சயன்மு�றத�ன் 
ந��லத்துந�ற்கும் அப�வ�ருத்த�" என்று கூற�ய�ருக்க�ன்றது. 
அதுதவ�ர, 1987ஆம் ஆண்டு சூழல் அப�வ�ருத்த� 
ஆ�ணக்குழுவ�ன�ல் ’எத�ர்க�லம்’ என்ற த�லப்ப�ல் 
�வள�ய�டப்பட்ட அற�க்�கய�ல், "�த�வக�ள எத�ர்�க�ள்ளும் 
எத�ர்க�லச் சந்தத�ய�னர் அ�தப் �பற்றுக்�க�ள்ள �வண்டு 
ம�ய�ன் ந�கழ்க�ல மக்கள் அதற்கு எந்தவ�த இ�டயூறும் 
ஏற்படுத்த�த வண்ணம் வ�ழ்வ�த ந��லத்துந�ற்கும் 
அப�வ�ருத்த�" என்று குற�ப்ப�ட்டிருக்க�ன்றது. இவ்வ�று 
ந��லத்துந�ற்கும் அப�வ�ருத்த� சம்பந்தம�கப் பல வ�ரவ�லக் 
கணங்க�ளக் கூற�ய�ருக்க�ற�ர்கள். அவற்�ற ந�ங்கள் 
இலங்�கய�லும் க�டப்ப�டிக்க �வண்டியவர்கள�க 
இருக்க�ன்�ற�ம். 

இந்த வ�கய�ல், தற்�ப��தய அரச�ங்கம் பல 
நடவடிக்�கக�ள முன்�னடுத்து வருக�ன்றது. �மதகு 
ஜன�த�பத� அவர்கள் இந்த வ�டயத்த��ல ம�கவும் க��ச�னய�க 
இருக்க�ன்ற�ர். ஆன�ல், முதலி�ல மக்கள�ன் வ�ழ்க்�கத் 
தரத்�த �மம்படுத்த �வண்டும். மக்கள�ன் வ�ழ்க்�கத் தரம் 
உயர்ந்ததன் ப�ற்ப�டுத�ன் சூழ�லப் ப�த�ப்ப�டயச் 
�சய்க�ன்ற �சயற்ப�ட்டிலிருந்து அவர்க�ளத் தடுக்க முடியும். 
வடக்கு, க�ழக்குப் பகுத�ய��ல கடந்த யுத்த சூழலின�ல் 
�பருந்�த��கய�ன மக்கள் பலவ�தத்த�லும் ப�த�க்கப்பட்டிருக் 
க�ற�ர்கள். குடும்பப் �பண்கள் கணவ�ன இழந்த�ருக் 
க�ற�ர்கள்; அவர்கள் குடும்பத்துக்குத் த�ல�மத�ங்க�க் 
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�க�ண்டிருக்க�ற�ர்கள். அதுதவ�ர, பலர் அங்கவீனர்கள�க 
இருக்க�ன்ற�ர்கள். வ��சட �த�வயு�டயவர்கள�க அவர்கள் 
பலவ�கய�லும் துன்பப்பட்டுக் �க�ண்டிருக்க�ன்ற�ர்கள். 
மக்களது வ�ழ்வ�த�ரத்�த �மம்படுத்தக்கூடிய �சயற்ப�டுகள் 
இன்னமும் ச��ய�ன மு�றய�ல் வழங்கப்பட�தபடிய�ன�ல் 
அவர்கள் ச�ல வளங்க�ளச் சட்டத்துக்கு முரண�ன வ�கய�ல் 
�பற்றுக்�க�ள்க�ற�ர்கள். அவ்வ�று க�ட்டு வளங்க�ளக்கூட 
அவர்கள் பயன்படுத்துவ�த எங்கள�ல் க�ணக்கூடியத�க 
இருக்க�ன்றது. அந்த வ�கய�ல், வ�ழ்வ�த�ரத்�தக் 
கட்டி�யழுப்பக்கூடிய வ�கய�ல் �த�ழ�ல்முயற்ச�களுக்க�ன 
உதவ�க�ள� அல்லது அதற்க�ன ஏற்ப�டுக�ள� அவர்களுக்குச் 
�சய்து �க�டுக்கப்பட்டிருக்க �வண்டும். ஆன�ல், அரசு என்ன 
�சய்க�ற�தன்ற�ல், தங்க�லிகம�ன �சயற்ப�டுகள�ல் 
அவர்க�ள ஊக்கப்படுத்த�க் �க�ண்டிருக்க�ன்றது. ஆக�வ, 
ந��லய�ன வரும�னத்�தப் �பறுவதற்க�ன �த�ழ�ல் 
முயற்ச�கள் ஏற்படுத்தப்பட �வண்டும்.  

எங்களது ந�ட்�டப் �ப�றுத்தவ�ரய��ல �கத்�த�ழ�ற் 
ச��லகள் ம�கக் கு�றவு. ஒரு ந�டு வளர்ச்ச� �பறுவதற்குக் 
�கத்�த�ழ�ற்ச��லகளும் �த�வய�க இருக்க�ன்றன. 
இருக்க�ன்ற வளங்கள் ச��ய�ன மு�றய�ல் பயன்படுத்தப்பட 
�வண்டும். ஆக�வ, வளப்படுத்தல் ம�த்த�ரமன்ற� 
�கத்�த�ழ�ற்ச��லகள்மூலம் மக்களுக்க�ன �த�ழ�ல்வ�ய்ப்பு 
ஏற்படுத்தப்பட்டு வறு�ம ந��ல ந�க்கப்பட �வண்டும். 
ஆன�ல், அவ்வ�ற�ன �த�ழ�ற்ச��லகள் தற்�ப�து ம�கக் 
கு�றவ�க�வ வடக்கு, க�ழக்க�ல் இருக்க�ன்றன. முன்�னய 
க�லத்த��ல ந��றய �கத்�த�ழ�ற்ச��லகள் இருந்தன. கடந்த 
யுத்த சூழல�ல் �பரும்ப�ல�ன �த�ழ�ற்ச��லகள் ப�த�க்கப் 
பட்டுவ�ட்டன. அந்தத் �த�ழ�ற்ச��லக�ள ம�ளக் 
கட்டி�யழுப்புவதற்க�ன எந்த நடவடிக்�க�யயும் இந்த 
அரச�ங்கம் எடுப்பத�கத் �த��யவ�ல்�ல. முன்னர் இயங்க�ய 
பல �த�ழ�ற்ச��லகள் தற்�ப�து தகர்ந்து�ப�ன ந��லய�ல் 
க�ணப்படுக�ன்றன. அங்குள்ள �த�ழ�ற்�பட்�டக�ளச் 
ச��ய�ன மு�றய�ல் இயக்க�ன�ல் அ�வ ந��ல�பறுதகு 
அப�வ�ருத்த�ய�ல் பங்கள�ப்புச் �சய்யக்கூடியத�க இருக்கும்.  

குற�ப்ப�க, ந�ன் இந்த இடத்த��ல வ��ழச்�ச�ன �தச�ய 
கடத�ச�க் கம்பன� பற்ற�ச் சுட்டிக்க�ட்ட வ�ரும்புக�ன்�றன்.  
ஐக்க�ய �தச�யக் கட்ச� அரச�ங்க க�லத்த�ல்த�ன் இந்த �தச�ய 
கடத�ச� ஆ�ல உருவ�க்கப்பட்டது. 1955ஆம் ஆண்டு 
ஆரம்ப�க்கப்பட்ட இந்த வ��ழச்�ச�ன �தச�ய கடத�ச�க் 
கம்பன� 1956ஆம் ஆண்டிலிருந்து வளர்ச்ச�ய�ன் பக்கம் 
முன்�ந�க்க�ச் �சன்றது. இந்த ஆ�லய�னது தம�ழர், 
ச�ங்களவர், முஸ்லிம்கள் என்ற ப�குப�டின்ற� 2,000க்கும் 
�மற்பட்ட �த�ழ�ல�ளர்க�ளக்�க�ண்டு ம�கச் ச�றப்ப�க 
இயங்க�யது. ஆரம்பத்த��ல �வக்�க�லி�ன மூலப் 
�ப�ருள�கக் �க�ண்டு இது ஆரம்ப�க்கப்பட்டது. அது 
சூழலுக்குப் ப�த�ப்ப��ன ஏற்படுத்துக�ன்றபடிய�ன�ல் pulp 
மற்றும் கழ�வுக் கடத�ச�கள்மூலம் அந்த �த�ழ�ல் ந�ட�பற்று 
வந்தது. ஐக்க�ய �தச�யக் கட்ச� ஆட்ச�க் க�லத்த�ல் தற்�ப��தய 
ப�ரதம மந்த��� அவர்கள் �கத்�த�ழ�ல் அ�மச்சர�க 
இருந்த�ப�ழுதுத�ன் அந்த �தச�ய கடத�ச�க் கம்பன� ச�றந்த 
உற்பத்த�க்க�ன வர்த்தக வ�ரு�தப் �பற்றது. இவ்வ�ருத��ன 
இரண்டு தட�வ அது �பற்ற�ருக்க�றது.  

வ��ழச்�ச�ன �தச�ய கடத�ச�க் கம்பன�ய�ன் 
வரும�னத்த�ல்த�ன் எம்ப�லிப்ப�ட்டிய கடத�ச� ஆ�லய�னது 
1976ஆம் ஆண்டு ஆரம்ப�க்கப்பட்டது. அதுமட்டுமன்ற�, அந்த 
�தச�ய கடத�ச� ஆ�லய�ன் வரும�னத்த�ல் �க�ழும்ப�லுள்ள 
யூன�யன் ப��ளஸில் ஒரு த�ல�மக் க���ய�லயத்�தயும் 

அ�மத்த�ர்கள். ப�ன்னர் 250 ம�ல்லியன் ரூப�ய்க்கு அ�த 
வ�ற்றுவ�ட்ட�ர்கள். அந்த எம்ப�லிப்ப�ட்டிய �த�ழ�ற்ச��ல 
வீழ்ச்ச��ய �ந�க்க�ச் �சன்ற�தயடுத்து, உடனடிய�க 
அவுஸ்த��ரலிய� ந�றுவன�ம�ன்றுக்கு அத�ன ஒப்புவ�த்து, 
‘அவுஸ் - லங்க�’ என்ற ஓர் ஒப்பந்தத்த�ன் க��ழ 
அத்�த�ழ�ற்ச��ல�ய இயக்க முற்பட்ட�ர்கள். ஆன�ல், இந்த 
வர்த்தக வ�ரு�தப் �பற்றுக்�க�டுத்த வ��ழச்�ச�னக் 
கடத�ச�க் கம்பன��ய ய�ரும் கவன�ப்பத�கத் �த��யவ�ல்�ல. 
க�லஞ்�சன்ற முன்ன�ள் ஜன�த�பத� ரணச�ங்க ப��ரமத�ச 
அவர்கள�ன் க�லத்த��ல அவர் அற�முகப்படுத்த�ய ‘கம் உத�வ’ 
த�ட்டத்துக்குப் �பருந்�த��க ந�த��ய வ��ழச்�ச�ன 
கடத�ச� ஆ�ல வழங்க�யது. அத்துடன், �பரும் �ச�வ 
க�ளயும் வழங்க�யது. ந�ட்டுக்கு அந்ந�யச்�சல�வண��யப் 
�பற்றுக்�க�டுத்த�த�டு, சுற்றுல�த் து�றக்க�ன ஓர் 
இடம�கவும் வ�ளங்க�யது. ஆன�ல் இன்று அ�த மூடுக�ன்ற 
ந��ல க�ணப்படுக�ன்றது. 

ந�ங்கள் முன்பு இ�தப்பற்ற�க் கூற�ய�ப�து இந்த 
அரச�ங்கத்த�ன் ப�ரத�ந�த�கள், ஏன், ம�ண்பும�கு ப�ரதம மந்த��� 
அவர்கள்கூட கூற�ய�ருந்த�ர், இதற்க�ன முதலீடுகள் �த�வ 
�யன்று. ஆன�ல், �க���ய ந�ட்டு முதலீட்ட�ளர்கள் 
இதற்�கன முன்வந்த�ருக்க�ற�ர்கள். அவர்கள் 20,000 
ம�ல்லியன் �ட�ல�ர இந்தத் �த�ழ�ற்ச��லக்குப் பயன்படுத்து 
வதற்குத் தய�ர�க இருக்க�ற�ர்கள். ஆன�ல்,  அங்�க IT park 
�ப�ட �வண்டும்;  அதன�ல்  இதற்கு அனுமத�ய�ல்�ல என்று 
கூறப்படுக�றது.  இத�ன ந�ங்கள்  ஏற்க முடிய�து. இந்தத் 
�த�ழ�ற்ச��ல  ஐக்க�ய �தச�யக் கட்ச� அரச�ங்க க�லத்த��ல 
உருவ�க்கப்பட்டது. அதனு�டய ஆட்ச�க்க�லத்த��ல�ய அது 
மூடப்படுவதற்கு அனுமத�யள�க்க முடிய�து. ‘நல்ல�ட்ச�’ 
அரச�ங்கத்த�ன் இந்த ஆட்ச�க்க�லத்த��ல �மற்�க�ள்ளப்படும் 
இவ்வ�ற�ன �சயற்ப�ட்�ட ந�ங்கள் வன்�மய�கக் கண்டிக் 
க�ன்�ற�ம். என�வ, இந்தத் �த�ழ�ற்ச��ல வ��ரவ�க 
ஆரம்ப�க்கப்பட �வண்டும். இதற்கு முதலீட்ட�ளர்கள் தய�ர�க 
இருக்க�ற�ர்கள். அந்த வ�கய�ல் அந்தத் �த�ழ�ற்ச��ல  
இயங்கச்�சய்யப்பட �வண்டும்.  

வடக்கு, க�ழக்குப் பகுத�கள�ல் யுத்தத்துக்கு முன்ப�ருந்த 
�த�ழ�ற்ச��லகள் ம�ள ஆரம்ப�க்கப்பட்ட�ல் அங்க�ருக்க�ன்ற  
�வ�லய�ல்ல�ப் ப�ரச்ச��ன�யயும் வறு�ம ந��ல�யயும் 
ஓரளவு கு�றத்துக்�க�ள்ளல�ம். அவ்வ�று �சய்யும்�ப�து 
அங்கு  ந��ல�பற�ன - ந�டித்து ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய ஓர் 
அப�வ�ருத்த� ஏற்படுவதற்குச் சந்தர்ப்பம�ருக்க�றது. அதற்கு 
ம�ற�க அங்�க என்ன �சய்க�ற�ர்கள்? மட்டக்களப்பு 
ம�வட்டத்�தப் �ப�றுத்தவ�ரய��ல, அது ம�கவும் 
வறு�மய�ன ம�வட்டம�கும். வறு�மச்சுட்டிய��ல அது 
க�ட்டப்பட்டிருக்க�ன்றது. மதுப�னப் ப�வ�ன அங்கு 
கூடுதல�க இருப்ப�த இதற்குப் ப�ரத�ன க�ரணம�க  
இருக்க�ன்றது. மதுப�னப் ப�வ�ன மன�த வளத்�தப் 
ப�த�க்கும்.  இந்ந��லய�ல், அங்கு கல்குட�வ��ல கும்புறுமூ�ல 
என்னும் பகுத�ய��ல ஓர் 'எத�ன�ல்' �த�ழ�ற்ச��ல�யக் 
கட்டுக�ன்ற�ர்கள். இதுத�ன�, ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய 
அப�வ�ருத்த�? ஒரு சமூகத்�த அழ�க்கக்கூடிய �த�ழ�ற்ச��ல 
த�ன� அங்கு அ�மக்கப்பட �வண்டும்? இ�த அ�மப்பது 
ய�ர்? இப்�ப�து மத்த�ய வங்க� ப��ணமுற� �த�டர்ப�க 
வ�ச���க்கப்பட்டுவரும் அர்ஜ�ன ம�கந்த�ரன�ன் மருமகன�ன 
அ�ல�ச�யஸ்த�ன் இதன் தவ�ச�ளர�க இருந்து இந்த 
நடவடிக்�க�யச் �சய்க�ன்ற�ர். இதற்குக் க�ட்டத்தட்ட 400 
�க�டி ரூப�ய் வ�ரய�ல் �சலவ�டப்படுக�ன்றது. இத�ன 
ந�றுத்தும�று ந�ங்கள் இந்த அரச�ங்கத்�தக் �கட்டுக் 
�க�ண்டிருக்க�ன்�ற�ம்.  
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அம்ப��றய��ல 300 �க�டி ரூப�ய்க்கு அத�கம�ன ந�த� 
வளத்�த�டு ஒரு �த�ல் �ப�ருள் உற்பத்த�த் �த�ழ�ற்ச��ல�ய 
உருவ�க்க�ய�ப�து, �ப�த்த குரும�ர் அ�த எத�ர்த்த�ர்கள். 
அதன�ல் அது உடனடிய�க மூடப்பட்டது. ஆன�ல், இந்த 
'எத�ன�ல்' �த�ழ�ற்ச��ல�ய மூடும�று அங்க�ருக்க�ன்ற 
முஸ்லிம் சமூகமும் தம�ழ்ச் சமூகமும் "மக்கள�ன் வ�ழ்வ� 
த�ரத்�தப் ப�த�க்கும்; சமூகத்�தப் ப�த�க்கும்" என்ற வ�கய�ல் 
பல வ�டயங்க�ளச் சுட்டிக்க�ட்டி எத�ர்த்த�ப�தும் இன்றுவ�ர 
மூடப்பட�மல் இருக்க�ன்றது. இதற்குக் க�ரணம் என்ன? இது 
ந�டித்து ந��லக்கக்கூடிய ஓர் அப�வ�ருத்த��ய ஏற்படுத்தும�? 
ச�ந்த�யுங்கள்! �க�ரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் 
அவர்க�ள, இந்தத் �த�ழ�ற்ச��ல மூடப்பட �வண்டும். 
ஏ�னன்ற�ல் இதன் ப�ன்னண�ய�ல் ஐக்க�ய �தச�யக் கட்ச� 
அரச�ங்கத்த�ன் ஆதரவ�ளர்கள் இருப்பத�ல், இதற்க�ன பழ� 
அரச�ங்கத்த�ன்ம�தும் சுமத்தப்படுக�ன்றது. ‘நல்ல�ட்ச�’ 
அரச�ங்கம�னது இந்தப் பழ��ய ஏற்கத் தய�ர�? தய�ர் 
என்ற�ல் �வத்துக்�க�ள்ளுங்கள்! தய���ல்�ல என்ற�ல், 
உண்�மய��ல நல்ல�ட்ச�த�ன் �சய்க�ற�ர்கள் என்ற�ல் 
உடனடிய�க அந்த எத�ன�ல் �த�ழ�ற்ச��ல�ய மூடுங்கள்!  

இந்தத் �த�ழ�ற்ச��லய�ல் ந�லவளம் ப�த�க்கும்; 
ந�ர்ந��லகள் ப�த�ப்ப�டயும். அத்துடன், அதற்கு �நல்�லயும் 
பயன்படுத்துவத�கக் கூறுக�ற�ர்கள். ம�ழ கு�றந்ததன�ல் 
மட்டக்களப்பு ம�வட்டத்த�ல் அ��ச�ய�ன் வ��ல ம�க வ��ரவ�க 
அத�க��த்துள்ளது. ஆக�வ, முழு �நல்�லயும் அவர்கள் 
�க�ள்வனவு �சய்வ�ர்கள�க இருந்த�ல், அங்கு அ��ச�ய�ன் 
வ��ல ம�கவும் கூடுதல�க அத�க��க்கும். இதன�ல் 
ப�த�க்கப்படுபவர்கள் ச�த�ரண வற�ய மக்கள்த�ம். ஆ�கய�ல், 
ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த��ய எத�ர்ப�ர்க்கும் ந�ங்கள், 
இந்த மதுப�னத்த�ன்மூலம் அந்த அப�வ�ருத்த��ய எத�ர்�ந�க் 
கக்கூட�து. ஒரு ந�ட்டி�ல மன�த சமூகத்�தப் ப�துக�ப்பது 
த�ன் ம�கவும் முக்க�யம�னது. ஆன�ல் அத�ன அழ�த்து ய�ரும் 
வரும�னம் �தடச் ச�ந்த�க்கக்கூட�து. ஆ�கய�ல் இந்த 
'எத�ன�ல்' �த�ழ�ற்ச��ல உருவ�க்கப்படுவ�த இந்த 
‘நல்ல�ட்ச�’ அரச�ங்கம் உடனடிய�கத் த�ட�சய்ய �வண்டும். 
“�ப��தயற்ற ந�ட்�ட உருவ�க்கு�வ�ம்” என்ற �த�ன�ப் 
�ப�ருளுக்க�மவ�க, ந��லத்த�ருக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த��ய 
எத�ர்�ந�க்க�யத�க அதற்குப் �ப�றுப்ப�ன ஓர் அ�மச்சர�க 
இருக்க�ன்ற இந்த ந�ட்டின் �மதகு ஜன�த�பத� அவர்கள் �பரும் 
முயற்ச��ய �மற்�க�ண்டு வருக�ன்ற�ர். அதன் ந�ம�த்தம், 
மட்டக்களப்பு ம�வட்டத்த�லிருக்க�ன்ற அ�னத்து இஸ்ல�ம�ய 
மக்கள் ப�ரத�ந�த�களும் தம�ழ் மக்கள் ப�ரத�ந�த�களும் 
�க�ய�ப்பம�ட்டு, "உடனடிய�க அந்தத் �த�ழ�ற்ச��ல�ய 
அ�மப்ப�த ந�றுத்துங்கள்" என்று அவ��டம் ஒரு மகஜ�ரச் 
சமர்ப்ப�த்த�ருக்க�ன்�ற�ம். அவர் அதற்க�ன ஒரு குழு�வ 
ந�யம�த்த�ருப்பத�க எங்களுக்குப் பத�ல் அனுப்ப�ய�ருக்க�ன்ற�ர். 
ஆன�ல், அந்தத் �த�ழ�ற்ச��ல ந�றுத்தப்பட்டத�க ந�ங்கள் 
இன்னமும் அற�யவ�ல்�ல. ஆக�வ, �மதகு ஜன�த�பத� 
அவர்கள�ன் ‘�ப��தயற்ற ந�ட்�ட உருவ�க்கு�வ�ம்’ என்ற 
�க�ள்�கக்கு முரண�ன ஒரு �சயற்ப�ட�க இந்தத் 
�த�ழ�ற்ச��ல ஸ்த�ப�ப்பு நடந்த�ருக்க�ன்றது. அத�ன 
ஸ்த�ப�ப்பத��ல ச�ல புத்த�ஜ�வ�களும் ப�ன்னண�ய�ல் 
இருக்க�ன்ற�ர்கள். அ�ல�ச�யஸ் அந்தளவுக்குப் பணத்�தக் 
�க�ட்டுக�ன்ற�ர். ச�ல �வத்த�யர்களும் இதன் ப�ன்னண�ய�ல் 
இருக்க�ன்ற�ர்கள். இதற்குப் ப�ன்வழ�ய�ல் அத�களவ�ன பணம் 
வ��ளய�டுக�ன்றது. அவ்வ�று ப�ன்வழ�ய�ல் �ப�க�ன்ற அந்தப் 
பணத்துக்க�க மன�த சமூகத்�தச் சூ�றய�ட முடிய�து. 
ஆ�கய�ல், ந��லய�ன ந�டித்த�ருக்கக்கூடிய அப�வ�ருத்த��ய 
எத�ர்ப�ர்த்த�ருக்கும் ந�ங்கள் இவ்வ�ற�ன ந��லய�ல்ல�த, 
மன�த சமூகத்�த அழ�க்கக்கூடிய �ப��தப் �ப�ருட்கள�ன் 
உற்பத்த� ந��லயத்�த ந�றுத்த�வண்டும்; த�ட 
�சய்ய�வண்டும்.   

அதுதவ�ர, ந�ன் முன்னர் குற�ப்ப�ட்டது�ப�ன்று, 
இயங்க�மலிருக்க�ன்ற பல �த�ழ�ற்ச��லகள் இருக்க�ன்றன. 
அவற்�ற இயங்க �வப்பதனூட�கவும் புத�ய �த�ழ�ற் 
ச��லக�ள அ�மப்பதனூட�கவும் ந�ங்கள் �த�ழ�ற் 
�பட்�டக�ள உருவ�க்க�வண்டும். குற�ப்ப�க, யுத்தத்த�ல் 
ப�த�க்கப்பட்ட வடக்கு, க�ழக்குப் பகுத�கள��ல �வ�ல 
ய�ல்ல�ப் ப�ரச்ச��ன என்பது பூத�கரம�ன ப�ரச்ச��னய�க 
உரு�வடுத்து ந�ற்க�ன்றது. படித்த பட்டத���கள்கூட 
�வ�ல�கட்டு வீத�கள�ல் இறங்க�ப் பல ந�ட்கள�கக் 
கவனயீர்ப்புப் �ப�ர�ட்டம் நடத்த�வண்டிய துர்ப்ப�க்க�ய 
ந��லய�லிருந்த�ர்கள். ஆக�வ, இவற்ற��லல்ல�ம் ம�ற்றம் 
�வண்டும். இவ்வ�ற�ன ம�ற்றம் ஏற்பட்ட�ல்த�ன் ந�டித்த�ருக் 
கக்கூடிய ஒரு ந��லய�ன அப�வ�ருத்த��ய ந�ங்கள் 
�க�ண்டுவரமுடியும். ஆக�வ, அத��ல அரசு கவனம் 
�சலுத்த�வண்டும்.   

அடுத்தது, வ�வச�யத்து�ற�ய வ�ருத்த� �சய்வது 
�த�டர்ப�கப் ப�ர்க்க�வண்டும். வ�வச�யத்து�றய��ல கூடிய 
வ��ளச்சல் �பற�வண்டும் என்பதற்க�கக் கூடுதல�க நவீன 
பச�ள வ�ககளும் க�ரும�ந�ச�ன� வ�ககளும் வ�வச�ய 
ந�லங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுக�ன்றன. இ�வ ஒரு 
வ�கய�ல் அந்த ந�லங்கள�ன் வளத்�தப் ப�த�க்க�ன்றன. 
அ�த�நரத்த�ல், அ�வ கூடிய வ��ளச்ச�லத் தந்த�ருந்த�லும் 
ந�டித்த�ருக்கக்கூடிய  அப�வ�ருத்த�க்கு இது த�டய�க 
அ�மக�ன்றது.  ஏ�னன்ற�ல், ப�ற்க�ல சமூகத்துக்கு அந்த மண் 
வளமற்ற மண்ண�க ம�றக்கூடிய சூழல் இருக்க�ன்றது. 
ஆக�வ, இந்த ந��லய��ல இரச�யனப் பச�ளகள் 
ப�வ�ப்ப�தத் தவ�ர்ப்பத�ல் கூடிய கவனம் �சலுத்த�வண்டும்.   

அதுதவ�ர, எங்களது மக்கள�ன் வ�ழ்க்�கத் தரம் 
�த�டர்ப�லும் ப�ர்க்க�வண்டும். எமது வ�ழ்க்�கத் தரத்த��ன 
�மம்படுத்துவத�லும் ச�ல ப�ரச்ச��னகள் இருக்க�ன்றன. 
வ�ழ்க்�கத் தரத்�த �மம்படுத்துவதற்க�க ‘வ�ழ்வ�ன் எழுச்ச�’ 
என்ற �பய���ல 'சமுர்த்த�' த�ட்டத்�தக் �க�ண்டுவந்த�ர்கள். 
ஆன�ல், அதன்மூலம் என்ன முன்�னற்றம் க�ணப்பட்டிருக் 
க�ன்றது? மட்டக்களப்பு ம�வட்டத்த��ல 2006ஆம் ஆண்டு 
‘வ�ழ்வ�ன் எழுச்ச�’ என்ற த�ட்டத்துக்குப் பண�ப்ப�ளர�க 
ஒருவர் வந்த�ர்.  அவர் வரும்�ப�து மட்டக்களப்ப�ன் வறு�மச் 
சுட்�டண் 10.6 ஆகும். அவர் இதுவ�ர மட்டக்களப்பு 
ம�வட்டத்த��ல க�ட்டத்தட்ட 35,000 �பருக்குச் 
சுய�த�ழ�லுக்கு உதவ� �சய்த�ருக்க�ன்ற�ர். ஆன�ல், 
இப்�ப�து அங்குள்ள வறு�ம ந��ல�யப் ப�ர்த்த�ல், 
வறு�மச் சுட்�டண் 20.4ஆகக் க�ணப்படுக�றது.   

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
�க�ரவ உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, உங்களது உ�ர�ய 

முடித்துக்�க�ள்ளுங்கள்! 
 
ගු සීනිතම්බි �ය��හස�ස�වර්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ச�ன�த்தம்ப� �ய��கஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
�க�ரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்க�ள, 

இரண்டு ந�ம�டம் த�ருங்கள்.   

ஆக�வ, அங்கு வறு�ம ந��ல �மலும் அத�க��த்த�ருக் 
க�ன்றது. 35,000 �பருக்குச் சுய�த�ழ�லுக்கு உதவ� �சய்தும் 
வறு�ம ந��ல அத�க��த்த�ருக்க�ன்றது. அவ்வ�ற�ன�ல், இந்த 
மக்கள�ன் வ�ழ்க்�கத் தரத்�த �மம்படுத்துவத�ல் அரச 
ந�றுவனங்கள் எவ்வ�று �சயற்பட்டிருக்க�ன்றன? அவ்வ� 
ற�ருந்த�ல், ந��லய�ன ந�டித்த�ருக்கக்கூடிய ஓர் 
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அப�வ�ருத்த��ய ந�ங்கள் உருவ�க்க முடியும�?  இவற் 
ற��லல்ல�ம் அரச�ங்கம் து��தம�ன ஆர�ய்�வ �மற்�க�ண்டு, 
தகுந்த மு�றய�ல் அந்தப் பயன்ப�டுகள், அத�வது அரச 
உதவ�கள் மக்க�ளச் �சன்ற�டவத�ல் கூடிய கவனம் 
�சலுத்த�வண்டும்.   

அடுத்து, குடி�யற்றங்க�ள அ�மக்கும்�ப�து க�டுக�ள 
அழ�ப்ப�தக் முடிந்தவ�ரய�ல் கு�றத்துக்�க�ள்ள �வண்டும். 
பத�ல�க, மக்கள் மத்த�ய��ல மரங்க�ள உருவ�க்கும் 
�சயற்ற�ட்டங்க�ளக் �க�ண்டுவந்து, சூழல் ப�த�ப்ப�டவ�த 
ந�றுத்த�வண்டும். சூழல் ப�த�ப்பு மன�த சமூகத்�த�ய 
ப�த�த்துவ�டும். இவ்வ�று பல வழ�க�ள ந�ங்கள் 
ஆர�ய்வதற்கு முடியும். இந்த ந�ட்டி�ல ந�டித்து ந��லத் 
த�ருக்கக்கூடிய ஓர் அப�வ�ருத்த� �வண்டும�ய�ன், எல்ல� 
வற்றுக்கும் மூலம�ன இந்த ந�ட்டிலிருக்க�ன்ற 
இனப்ப�ரச்ச��ன முற்ற�க ஒழ�க்கப்பட �வண்டும். இந்த ந�ட்டு 
மக்க�ளப் ப�குபடுத்த�ப் ப�ர்க்கக்கூட�து.  இந்த ந�டு எல்ல� 
மக்களுக்கும் உ��யது. இந்த ந�டு இன, மத �வறுப�டற்ற 
ந�ட�க இருந்த�ல்த�ன் ஒரு ந��லய�ன அப�வ�ருத்த�க்குத் 
த�ட்டம�ட முடியும். ஆக�வ, இந்த ந�ட்டிலிருக்க�ன்ற 
ச�றுப�ன்�மத் �தச�ய இனங்கள�ன் உ���மகள் மத�க்கப்பட்டு 
அவற்�ற வழங்குவதற்க�ன நடவடிக்�ககள் �மற்�க�ள் 
ளப்பட �வண்டும்.  அவ்வ�று �சய்த�ல், இந்த ந�ட்டு மக்கள் 
எல்�ல�ரும் 'ந�ங்கள் இலங்�கயர்' என்ற ஒரும�த்த குர�ல�டு 
எழுந்து ந�ற்கும்�ப�து, ந��லய�ன அப�வ�ருத்த� என்பது 
இயல்ப�க�வ முன்�ன�க்க�ச் �சல்வத�க அ�மயும் என்று 
கூற�க்�க�ண்டு, எனக்கு இந்த �நரத்�த வழங்க�ய �க�ரவ 
குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்களுக்கு நன்ற�கூற�, 
ந��றவு�சய்க�ன்�றன்.    
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ගු ස්දදිත් සමරසි�හස මහසත�  
(ம�ண்பும�கு சந்த�த் சமரச�ங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝු �ම් අවස�ථමි�ව ලබ� 

දීෝ ළිබඳබකව ඔබතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත �වනව�0 ඉත� ව�දගත් පනත් 
�ේටුම්පතක්කය ළිබඳබකවයි අද අළි ස�ේච්ව� ේරන්�න්0 ිනරසර 
ස�වර්ධනය සහ ඒ ඉලක්කයේයන් සම්බන්ධ�යන් බ�ලී�ම්දී අළි 
�ප�ඩ්ඩක්කය අතීතයු ය� තුතුයි0  ශ්රී ල�ේ�ව නිදහස ලබ� ගත්�ත් 
1948 �පබරව�රි ෝ�ස�ය් 4ව�නිද�0 නද� ඉකන් �ම් රු තුළ 
ප�රිසරිේ ව �යන්, සෝ�ජීය ව �යන්, ආර්ථිේ ව �යන් සහ 
�ද් ප�ලන ව �යන් ද් �ල පරිවර්තනයක්කය ඇින ුවණ�0 ඒ 
පරිවර්තනයත් නක්කයේ  ද්ද්ධ ආණ්ඩු ඔස��ස� ද් �ල මුදල් 
සම්භ�රයක්කය ස�වර්ධන ව��ප�ිනවලු �යදුවණ�0  හ�බ�යි, ඒ මුදල් 
හරියු ඒ ස�වර්ධන ව��ප�ිනවලු �යදුවණ�ද, ඒ තුබඳන් පරිසරයු 
පෝණක්කය �න�ව සෝ�ජයු හ� ආර්ථිේයු ඇින ුවණු ්රිනලල 
�ෝ�නව�ද කියන නේ ළිබඳබකව ේුවරුත් බලල� න�හ�0 න�හෝ 
ුවණ� නම් මීු වඩ� ිනරසර ස�වර්ධනයක්කය ඇින �වල� ින�බන්න 
ඕන�0 �ම් ේ�රණ��ව්දී ශ්රී ල�ේ�වු ද්ද්ධ ආේ�ර�යන් බලප�ම් 
ිනබුණ�0 පළමුව�නි �ද් තෝයි අුවරුදු 3ටක්කය ිනස��ස� �ම් රු තුළ 
ප�ව�ින තුද්ධය0  

ඒ ද්තරක්කය �න��වයි0 ළිු රුවමේන්, �න��යකුත් 
සෝ�ගම්වමේන් නක්කය නක්කය �ේන��ග් පරෝ�ර්ථමි ඉෂ�ු ේර ගන්න ලබ� 
දුන්නු මුදල්  ල�ේ��ව් සෝ�ජයු, ඒ ඒ ්ර�ද් වල ජනත�වු 
සරිලනව�ද කිය� බලන්�න් න�ිනව ද්යදම් ේළ�0  ඒ තුබඳන් ිනරසර 
ස�වර්ධනයක්කය ඇින ුවණ�ද කියන නේ ග�නත් �ල�කු ්ර �නයක්කය 
ින�බනව�0   

පසුගිය රජය තුද්ධ�යන් පසු �ම් රු ස�වර්ධනයක්කය  ේර�  
�ගන ගිය�0 ඒ ව��ග්ෝ හිතුෝ�ත් තීරණ අර�ගන නෝ ආණ්ඩුව 
ගුවන් �ත�ටු�ප�ළවල් හ�දුව�; වර�යවල් ත�නුව�; ක්රීඩ� ළිටි හ�දුව�0 
�ම්ව� හදන�ේ�ු හරියුෝ ඒව� අව �ද, ඒ තුබඳන් වන පරිසර 
හ�නිය න�ත්නම් environmental impact නේ �ෝ�ේක්කයද කිය� 
බ� වව�ද කියන නේ අපු අහන්න යලදු �වනව�0   ඒ ෝන්ද?  
�න��යක්කය ස�වර්ධන ේුතුතුවලදී සෝහර �වල�වු ජන�ව�ස  
අයින් ේරන්න ඕන� ුවණ�0  ඒ ද්තරක්කය �න��වයි0  ර�ට් පරිසරයු 
සහ  වන ජීවීන්ු �ල�කු ්ර �නයක්කය ඇින ුවණ�0   

ිනරසර ස�වර්ධනය හරහ� 2ට3ට වන ද්ු �ම් ර�ට් ක්රිය�ත්ෝේ 
කිරීෝ සකහ� ේරුණු ේ�රණ� 17ක්කය ඉදිරිපත් ේර ින�බනව�0 �ම්ව� 
2ට3ට වන ද්ු ඉටු ේර ගන්�න්  �ේ��හ�ෝද කියන ත�නුත් අළි 
ද�න් ඇද්ල්ල� ින�බනව�0 2ට15 ස�ප්ත�ම්බර්  ෝ�ස�ය් ප�ව�ින 
නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක සමුළු�ව්දී අළි 
අත්සන් ේළ�0  ඒ අනුව, �ම් සම්මුතීන් 17ු යන්�න් �ේ��හ�ෝද 
කියන නේයි �ෝත�න ින�බන ්ර �නය0 �ෝ�ේද, අළි ස�ෝ �දනකුෝ 
ේථමි� ේරන්�න් �ම් ේරුණු 17න්  පළමුව�නි ේ�රණ�ව වන 
දරිද්රත��වන් �ත�ර වීෝ ග�න හ� �දව�නි ේ�රණ�ව වන කුසගින්න 
තුරන් කිරීෝ ග�නයි0 හ�බ�යි, �ම්ව� න�ින ේරන්න ල�ේ�ව රුක්කය 
හ�ටියු ගත තුතු ළියවර �ෝ�නව�ද කියන නේ ග�න ේුවරුත් තවෝ 
හිතල� න�හ�0 නත�නු අළි ය� තුතුයි0  

ඒ යලය ව ඉලක්කයේ සපුරන්න අව � වන, අප යලය ව�දන�ු 
අෝතේ ුවණු ේරුණක්කය ින�බනව�0 ඒ තෝයි 16 වන ේරුණ; 
ිනරසර ස�වර්ධනය ළිණිස ස�ෝේ�මී හ� ස�තුත සෝ�ජ ්රවර්ධනය, 
තුක්කයිනය ද�දස� ස�ෝු ්ර�ව් ය ලබ� දීෝ සහ ලලද�යී වගකීම් 
සහිත ස�තුත ආයතන �ග�ඩ න�ඟීෝ කියන නේ0  ක්කයිනෝත් 
ආයතන �ග�ඩ න�ඟීෝ, ස�ෝය, නීිනය, ද්නිද්දභ�වය ඇින කිරීෝ 
යන ේරුණු ඉත� ව�දගත් වන බව ෝෝ �ම් �වල��ව් කියන්න 
ඕන�, ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි0 �ම් 16 වන ේරුණ 
හරියු සම්පූර්ණ �න�ේර අ�නක්කය කුෝන ේරුණක්කය සම්පූර්ණ 
ේළත්, 2ට3ට වසර වන ද්ු අපු �ම් රු ිනරසර ස�වර්ධනයක්කය 
සහිත රුක්කය බවු පරිවර්තනය ේරන්න බ�හ�0 16 වන ේරුණ 
ග�න කියන�ේ�ු අපු  අෝතේ ුවණු තවත් �දයක්කය ින�බනව�, 
න�හෝ න�ත්නම් ඒ ග�න ව�ඩ ේර�ගන යන �ේ�ුසක්කය ඉන්නව�0 
ඒ තෝයි ඇග�යීෝ0 ව��ප�ිනයක්කය ගත්තත් අළි දන්නව�, ග්ර�මීය 
ෝට්ු�ෝන් ව��ප�ින යලදු �වනව�; ්ර��ද්ය ය ෝට්ු�ෝන් ව��ප�ින 
යලදු �වනව�; පළ�ත් ෝට්ු�ෝන් ව��ප�ින යලදු �වනව�; ජ�ිනේ 
ෝට්ු�ෝන් ව��ප�ින යලදු �වනව�0  අළි දන්න� �දයක්කය තෝයි �ම් 
ව��ප�ින ේර�ගන යන�ේ�ු සෝහර �වල�වු හරියු ඇගයීම් 
�න�ේරන බව0 ද්� �ෂ�යන්ෝ ව��ප�ිනයක්කය පුන් ගන්න �ේ�ු 
පළමු�වන්ෝ ඇග�යීෝක්කය ේරන්න ඕන�; ඒ ව��ග්ෝ ව��ප�ිනය 
ේර�ගන යන ගෝන් ෝඟදී ඇගයීෝක්කය ේරන්න ඕන�; ඊළඟු 
ව��ප�ිනය ඉවර �වන�ේ�ු තවත් ��ඇගයීෝක්කය ේරන්න ඕන�0 ඒ 
තුබඳන් තෝයි ව��ප�ිනය ස�ර්ථමිේ �වල� ජනත�වු අව � ්රිනලල 
ල��බන්�න්0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, තවත් ේ�රණයක්කය 
කියන්න ින�බනව�0 අළි සෝ�ජ ස�ධ�රණයන් ේරන්න 
බල��ප��ර�ත්තු �වන�ේ�ු ේරන ස�ෝ �දයක්කයෝ -අපු ද�න් 
ත�ක්කයෂණය ින�බනව�0- ත�ක්කයෂණය ප�ද්ච්චි ේරල� 
ද්නිද්දභ�ව�යන් තුතුව ේරන්න ඕන�0 ඒ කියන්�න් �ම් ර�ට් 
ජනත�වු -පුරව�යලයන්ු- ඒ ේරන ව��ප�ිනවල -ස�වර්ධන 
ව��ප�ිනවල- යලදු වන්�න් �ෝ�ේක්කයද කියල� අන්තර්ජ�ලය ෝඟින් 
හරි බලන්න පුළුවන් �වන්න ඕන�0 ඒ ව��ග්ෝ ඒ ජනත�ව�ග් 
අදහස� පවිනන ආණ්ඩුවු ලබ� දිය හ�කි ක්රෝ�ව්දයකුත් ඇින ද්ය 
තුතුයි කියල� ෝෝ �ම් �වල��ව් කියන්න ේ�ෝ�ිනයි, ගරු නි�ය�ජ� 
ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි0  

493 494 

[ගරු සීනිතම්බි �ය��හ�ස�වරන් ෝහත�] 
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අළි දකිනව�, අ�ප් ගරු ඇෝිනතුෝ� �ම් ේ�ර්යය �වනු�වන් 
ඉත� ද් �ල ව �යන් ේ�ප �වල� ේුතුතු ේරන බව0 නතුෝ� ස�ෝ 
ද්ුෝ බලන්�න් වන ජීවීන් ප�ත්�තන්, පරිසරය ප�ත්�තන්, 
ආගයනේ ප�ත්�තන් අ�ප් ර�ට් ජනත�වු ඒ ේ�ර්යයන් නියල 
ආේ�රව ඉටු ේරල� �දන්නයි0  

අද අළි දන්න� �දයක්කය තෝයි අමේ-යනනිස� ග�ටුෝ0 අළි දන්නව�, 
අමේ-යනනිස� ග�ටුෝත් සෝඟ ද් �ල ව �යන් ්ර �න �ග�ඩ න�ඟිල� 
ින�බන බව0 ෝෝ හිතන ද්ධියු අුවරුද්දේු අමේ 175ක්කය න�ින 
�වන�ේ�ු, යනනිස� ජීද්තත් පනහක්කය ද්තර න�ින �වනව�0 ඉිනන් 
න�හෝ �වද්දීත් �ම් අර්බුදයු දීර්ඝ ේ�ලීන ද්සඳුෝක්කය �ස�යන්�න් 
න�තුව �ේටි ේ�ලීන ද්සඳුම්වලු යනව�, අළි ද�ේල� ින�බනව�0 ඒ 
තුබඳන් ජනත�ව, වන අමේන්, ඒ ව��ග්ෝ අ�නකුත් සතුන් ද් �ල 
ඨයඩනයේු පත් �වල� ින�බනව�0 අළි දන්නව�, නද� ද්දුමේ ව�ු - 
electric fence නේ - �යදු�ව් �ේටි ේ�ලීන ද්සඳුෝක්කය - short-term 
solution නේක්කය - හ�ටියුයි0 හ�බ�යි අද ඒේ දීර්ඝ ේ�ලීන ද්සඳුෝක්කය 
- long-term solution නේක්කය - බවු පත් �වල� ින�බනව�0  

�ම්ව� දිහ� බ� වව�ෝ අපු හි�තනව�, ත�ක්කයෂණය හරියු 
භ�ද්ත ේරනව�ද, ත�ක්කයෂණය භ�ද්ත ේරල� අමේන්�ග් හ�යලරීම් රු� 
බලනව�ද, �ෝ�ේක්කයද �වන්�න් කියල�0   

ගරු ඇෝිනතුෝ� ඒව�ු නියල ක්රිය� ෝ�ර්ග ගනීද්0 ඒ බව අළි 
දන්නව�0 ස�ෝ ද්ුෝ ළිු රටින් consultantsල� �ගන�ල්ල� වන 
ස�රක්කයෂණය ග�න, වන ස�රක්කයෂණ ව�ඩසුහන් ග�න, වන ජීද්න් 
ග�න අපු දප�දස� ගන්න අව � �වන්�න් න�හ�0 �ෝ�ේද, නව�නි 
ද�නුම් සම්භ�රයක්කය ින�බන පුද්ගල�ය� �ම් ර�ට් යලටිනව�0 �ම් 
 ස�ෝ �දයේුෝ දක්කයෂයන් අ�ප් ර�ට් යලටිනව�0    

අද අළි ද්� �ෂ�යන්ෝ ිනරස�ර ස�වර්ධන- 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ේ�ලය අවස�නයි0 
 

ගු ස්දදිත් සමරසි�හස මහසත�  
(ம�ண்பும�கு சந்த�த் சமரச�ங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝු තව ද්න� අයක්කය 

�දන්න0 

ගරු ඇෝිනතුෝනි, ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේයන් ේර� යන 
�ේ�ු අප කිය� යලටින්�න්, ිනරස�ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේවල 
ව�දගත්ෝ ේරුණ වන  16වන ේරුණ හරියුෝ ප�ද්ච්චි ේරල�, ඒ 
කියන්�න්   ක්කයිනෝත් ආයතන ඇින ේරල�, ස�ෝය, නීිනය හ� 
ද්නිද්දභ�වය ඇින ේරල�, ත�ක්කයෂණයත් හරියු දප�ය�ීන 
ේර�ගන ේුතුතු ේරන්න කියල�යි0 නෝ ඉල්ලීෝ ේරයනන් ෝ�ග් 
වනන ස�වල්පය අවස�න ේරනව�0 ස�තුිනයි0 

 
[ப�.ப. 3.23] 
 
ගු ය�්දින ශ්රීස�ක්දදර�ස� මහසත්මිය  
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�) ச�ந்த� ஸ்ரீஸ்கந்தர�ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
�க�ரவ குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்க�ள, 

இலங்�க ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த�ச் சட்டமூலம் 
�த�டர்ப�ன இன்�றய வ�வ�தத்த��ல உ�ரய�ற்றுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்த�மக்கு முதலில் உங்களுக்கு நன்ற��யத் 
�த��வ�த்துக்�க�ள்க�ன்�றன். இன்று எமது ந�ட்டில் 
ந��ல�பற�ன அப�வ�ருத்த� �த�டர்ப�ன பல்�வறுவ�தம�ன 

முன்�னடுப்புக்க�ள முன்�னடுக்க �வண்டியது க�லத்த�ன் 
கட்ட�யத் �த�வய�கும். இந்த ந��லய��லத�ன் சர்வ�தச 
��த�ய�கவும் ந�டள�வ�ய ��த�ய�கவும் பல �க�ள்�ககள் 
வகுக்கப்பட்டு, அது �த�டர்ப�ன அ�மச்சுகள், 
அலுவலகங்கள் உருவ�க்கப்பட்டு, சுற்றுந�ருபங்களும் 
�வள�ய�டப்பட்டிருக்க�ன்றன. இது வர�வற்கத்தக்க 
வ�டயம�கும். என�னும், ந�டமு�றய�ல் ந��ல�பற�ன 
அப�வ�ருத்த��ய ஏற்படுத்தக்கூடிய வ�கய�ல் அல்லது 
அதற்குச் சமன�க ஒரு குடும்பத்த�ன் வரும�னத்�த 
அத�க��க்கக்கூடிய வ�கய�ல் எவ்வ�ற�ன �சயற்ப�டுகள் 
முன்�னடுக்கப்படுக�ன்றன? என்பத�ன ந�ம் உற்று�ந�க்க 
�வண்டும்.  

இந்த ந�ட்டில் யுத்தம் முடிவ�டந்த ப�ன்னர் கடந்த எட்டு 
வருடங்கள�க  வடக்கு, க�ழக்குப் பகுத�ய�ல் வ�ழுக�ன்ற, 
யுத்தத்த�ல் �த�ற்றுப்�ப�ன மக்களு�டய வரும�னத்�த 
அத�க��க்கக்கூடிய வ�கய��ல அல்லது அவர்கள் 
ந��லய�ன�த�ரு வரும�னத்�தப் �பறக்கூடிய வ�கய��ல 
என்ன நடவடிக்�க எடுக்கப்பட்டிருக்க�றது? என்று �கட்ட�ல், 
அது �கள்வ�க்குற�ய�க�வ இருக்க�ன்றது. யுத்தம் 
முடிவ�டந்ததன் ப�ன்பு வடக்கு, க�ழக்குப் பகுத�கள��ல 
�க�ட்டப்பட்ட அரச, அரச ச�ர்பற்ற ந�த�கள் ஏன், 
இவ்வ�ற�ன குடும்பங்களது வரும�னத்�த அத�க��க்க 
வ�ல்�ல? அங்கு �க�ண்டுவரப்பட்ட ந�த� முதலீட்ட�ளர்கள�ல் 
ச��ய�கப் பயன்படுத்தப்பட்டத�? என்பதும் �கள்வ�க்கு��ய 
வ�டயம�க�வ இருக்க�ன்றது.  

இதற்குப் பல உத�ரணங்க�ளக் கூறமுடியும். யுத்தத்த�ன் 
ப�ன்பு, Sevalanka Foundation எனும் ந�றுவனத்த�ன�ல் 
முல்�லத்த�வு ம�வட்டத்த�ன் பல்�வறு பகுத�கள�ல் 
பல்�வறுவ�தம�ன அப�வ�ருத்த� நடவடிக்�ககள் 
�மற்�க�ள்ளப்பட்டன. அத�ல் குற�ப்ப�க, "Going Green" 
என்று �ச�ல்லப்படுக�ன்ற பண்�ண �வ�லத்த�ட்டம் 
ஆரம்ப�க்கப்பட்டு, அதற்கு பல �க�டி ரூப�ய் 
�க�ட்டப்பட்டது. என�னும், அது இன்று கவன�ப்ப�ரற்றுக் 
க�ணப்படுக�ன்றது. அதற்க�க்க் �க�ட்டப்பட்ட ந�த�ய�ன�ல் 
எந்தப் ப�ர�ய�சனத்�தயும் �பறமுடியவ�ல்�ல. அது�ப�ல், 
துணுக்க�ய், ம�ந்�த க�ழக்கு ஆக�ய ப�ர�தச �சயல�ளர் 
ப���வுகள�ல் பல்�வறுவ�தம�ன பண்�ணக�ள 
ஆரம்ப�ப்பதற்க�க 100 ஏக்கருக்கும் �மற்பட்ட க�டுகள் 
அழ�க்கப்பட்டு, அங்கு பல கட்டிடங்கள் அ�மக்கப்பட்டன. 
ஆன�ல், இன்று அ�வ �கவ�டப்பட்ட ந��லய�ல் 
இருக்க�ன்றன. அதுமட்டுமல்ல, அந்தக் கட்டிடங்கள��ல 
இருக்க�ன்ற �பறுமத�வ�ய்ந்த �ப�ருட்கள் அன்ற�டம் 
களவ�டப்பட்டு வருக�ன்றன. இது �வத�னக்கு��ய ஒரு 
வ�டயம�கும். இந்தப் பண்�ணக�ள ம�ள ஆரம்ப�ப்பதற்கு 
பல்�வறுவ�தம�ன நடவடிக்�ககள் எடுக்கப்பட்டும்கூட, 
அ�வ ப�ர�ய�சனம் அள�க்கவ�ல்�ல. இவ்வ�ற�க 
அடிப்ப�டய�ல் க�ணப்படுக�ன்ற ப�ரச்ச��னக�ள 
எத�ர்�க�ண்டு, அவற்�ற அப�வ�ருத்த� �சய்து மக்களுக்கு 
வரும�னத்�த ஏற்படுத்தக்கூடிய த�ட்டங்கள் வகுக்கப்பட 
�வண்டும்.  

யுத்தத்த�ன் ப�ன்பு எமது மக்கள், குற�ப்ப�க முயற்ச� 
ய�ண்�மயு�டய �பண்கள், குழுவ�க இ�ணந்து பல்�வறு 
உற்பத்த� நடவடிக்�ககள�ல் - ச�று�கத்�த�ழ�ல், குடி�சக் 
�கத்�த�ழ�ல் �வ�லகள�ல் - ஈடுபட்டு வருக�ன்ற�ர்கள். 
என�னும், அவர்க�ள �நரடிய�க ஊக்குவ�க்கக்கூடிய 
வ�கய�ல் இந்த அரச ந�ர்வ�கம் எவ்வளவுதூரம் 
�சயற்படுக�ன்றது என்பதும் �கள்வ�க்குற�ய�க�வ 
இருக்க�ன்றது. அதும�த்த�ரமன்ற�, இந்தப் �பண்கள�ல் 
உற்பத்த� �சய்யப்படுக�ன்ற உற்பத்த�ப் �ப�ருட்களுக்குச் 
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ச��ய�ன சந்�த வ�ய்ப்புக்கள் ஏற்படுத்த�க் 
�க�டுக்கப்படுவத�ல்�ல. இதன�ல், தங்களு�டய உற்பத்த�த் 
�த�ழ�ல்க�ள இ�டநடுவ�ல் வ�டுவத�? அல்லது �த�டர்வத�? 
என்று இந்தப் �பண்கள்  ச�ந்த�த்துக்�க�ண்டு 
இருக்க�ன்ற�ர்கள். இவ்வ�று த�ங்கள் முதலீடு �சய்து 
உருவ�க்கம் �சய்த உற்பத்த�களுக்குச் ச��ய�ன சந்�த 
வ�ய்ப்புக் க��டக்க�த ந��லய�ல் அவர்கள் �த�டர்ந்தும் 
மனமு�டந்த ந��லய�ல் க�ணப்படுக�ன்ற�ர்கள். என�வ, 
இவ்வ�று மூலப்�ப�ருட்க�ள முடிவுப்�ப�ருட்கள�க 
ம�ற்றுக�ன்ற உற்பத்த�ச்ச��லகள், குடி�சக் �கத்�த�ழ�ல்கள், 
ச�று�கத்�த�ழ�ல்க�ள ஊக்குவ�த்து, அவற்ற�னூட�க அந்த 
மக்களு�டய வரும�னத்�த அத�க��ப்பதன்மூலம் அவர் 
களு�டய வ�ழ்க்�கத் தரத்�த உயர்த்த�ன�ல் ம�த்த�ர�ம, 
எங்கள�ல் ந��ல�பற�ன அப�வ�ருத்த��ய அ�டந்து�க�ள்ள 
முடியும். இத�னவ�டுத்து, �த�டர்ந்து பய�ற்ச�க�ளயும் 
வ�ழ�ப்புணர்வுக் கருத்தரங்குக�ளயும் நடத்துவத�ல்த�ன் அரச 
ந�றுவனங்கள�னதும் அரச ச�ர்பற்ற ந�றுவனங்கள�னதும் 
கவனம் �சலுத்தப்படுக�ன்றது. இவற்ற�ன�ல் �பருமளவு ந�த� 
வ�ரயம�க�ன்ற�த தவ�ர, மக்கள�ன் வரும�னத்�த 
அத�க��க்கக்கூடிய �சயற்ப�டுக�ளக் க�ண முடியவ�ல்�ல.  

தற்�ப�ழுது அரச�ன�ல் முன்�னடுக்கப்பட்டிருக்க�ன்ற 
shopping bag ப�வ�ன�ய ந�றுத்துவது என்ற ந��லப்ப�டு 
ம�கவும் வர�வற்கத்தக்க�த�ரு வ�டயம�கும். இந்த shopping 
bags க்குப் பத�லீட�கப் பயன்படுத்தப்படவ�ருக்க�ன்ற துண� 
bag அல்லது கடத�ச� bags ஐ உற்பத்த� �சய்யக்கூடிய ஒரு 
உற்பத்த�ச்ச��ல�ய வடக்கு, க�ழக்குப் பகுத�கள��ல 
ஆரம்ப�ப்பதற்கு அரசு முதலீடு �சய்ய �வண்டு�மன ந�ன் 
இந்த உய��ய ச�பய��ல ஒரு �க���க்�க�ய வ�டுக்க�ன்�றன்.  
அதற்க�ன மன�த வளம், மூலவளம், ம�ன்ச�ர வளம் என்பன 
அங்கு க�ணப்படுக�ன்றன. இவ்வ�று அங்கு வரும�னத்�த 
ஈட்டக்கூடிய, சந்�தவ�ய்ப்�பத் தரக்கூடிய உற்பத்த�ச் 
ச��லக�ள உருவ�க்குவ�த�டு அதற்க�ன சந்�த 
வ�ய்ப்புக்க�ளயும் ஏற்படுத்த�க் �க�டுக்க �வண்டும்.  

ஒட்டுசுட்ட�ன் பகுத�ய��ல அ�மந்துள்ள ஓட்டுத் 
�த�ழ�ற்ச��ல ம�ள ஆரம்ப�க்கப்பட�மல் இருப்பதன�ல், அந்த 
ம�வட்டத்த��ல �வ�லவ�ய்ப்�ப வழங்க முடிய�த�ருக் 
க�ன்றது. ஏற்�கன�வ அங்கு �வ�ல �சய்த அனுபவமுள்ளவர் 
களுக்கு �வ�லவ�ய்ப்�பக் �க�டுக்க முடிய�த�ருப்பது பற்ற�த் 
�த�டர்ந்து சுட்டிக்க�ட்டப்பட்டு வருக�றது. இருந்த�லும், 
அதற்க�ன ஆக்கபூர்வம�ன நடவடிக்�ககள் எதுவும் இதுவ�ர 
எடுக்கப்பட��ம ம�கவும் �வத�னக்கு��ய ஒரு வ�டயம�கும்.  

இதற்கும் �மல�க இந்தப் ப�ர�தசங்கள�ல் உற்பத்த� 
�சய்யப்படுக�ன்ற மூலப்�ப�ருட்கள் �தன்பகுத�க்கு மூலப் 
�ப�ருட்கள�க�வ �க�ண்டு�சல்லப்படுக�ன்றன. வட 
பகுத�ய��ல ம�ள்குடி�யற்றத்த�ன் ப�ன் ப�லுற்பத்த� ம�கவும் 
அப��ம�தம�கக் க�ணப்படுக�ன்றது. என்ற�லும், எமது மக்கள் 
ஒரு லீற்ற�� ப��ல 75 ரூப�ய்க்கு வ�ற்றுவ�ட்டு, 100 ம�ல்லி 
லீற்றர் MILO milk இ�ன 45 ரூப�ய்க்கு வ�ங்க�க் குடிக்க�ன்ற 
ஒரு ந��ல க�ணப்படுக�ன்றது. என�வ, இந்த மூலப்�ப�ரு�ள 
முடிவுப் �ப�ருள�க ம�ற்றக்கூடிய �த�ழ�ற்ச��லகள் அங்கு 
ஆரம்ப�க்கப்பட �வண்டும். இதற்க�ன மன�த வளம், ம�ன்ச�ரம், 
�ப�க்குவரத்து வசத�கள் என்பன க�ணப்பட்ட�ப�ழுதும் 
ஆக்கபூர்வம�ன �சயற்ப�டுகள் எதுவும் ந�ட�பற��ம 
ய�ன�ல் �த�டர்ந்தும் இது ஒரு ப�ரச்ச��னய�க�வ 
க�ணப்படுக�ன்றது.  

தற்�ப�து சம்பந்தப்பட்ட �களரவ அ�மச்சர் அவர்கள் 
வரு�க தந்த�ருப்பத�ல், ந�ன் அவ��டம் வ�வச�யத்த�ல் 
தங்க�ய�ருக்க�ன்றவர்கள் ச�ர்ப�க ஒரு வ�டயத்�த முன்�வக்க 
வ�ரும்புக�ன்�றன். வட பகுத�ய��ல �த�ட்டச் �சய்�கய�ல் 
ஈடுபட்டிருக்க�ன்ற வ�வச�ய�கள் குரங்குத் �த�ல்�லகள�ன�ல் 
ப���ய அழ�வுக�ள எத�ர்�க�ள்க�ன்ற�ர்கள். இதன�ல் பல 
வ�வச�ய�கள் தங்களது �த�ட்டச் �சய்�கக�ள இ�ட 
ந�றுத்த�க்�க�ள்க�ன்ற அல்லது முற்றுமுழுத�க வ�ட்டுவ�டுக�ன்ற 
ஒரு ந��லப்ப�ட்டில் க�ணப்படுக�ன்ற�ர்கள். குரங்குத் 
�த�ல்�லகள�லிருந்து அந்த வ�வச�ய�க�ளக் க�ப்ப�ற்று 
வதற்குக் �க�ரவ அ�மச்சர் அவர்கள் ஏத�வது ஆக்கபூர்வ 
ம�ன �சயற்ப�டுக�ள முன்�னடுக்க �வண்டும். அதற்க�ன 
ச��ய�ன பத��லத் தரமுடியும�? என்பத�ன ந�ன் 
இவ்வ�டத்த�ல் �கள்வ�ய�க முன்�வக்க வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

இ�த�ப�ன்று, �கவ�டப்பட்ட ‘�சவ� லங்க�’ 
பண்�ண�ய ம�ள ஆரம்ப�ப்பதற்கும் அங்கு ய��னகள�ன் 
த�க்குதல்கள�லிருந்து தப்புவதற்க�ன electric �வலி 
�ய�ன்ற��ன அ�மத்துத் தரும�றும் ஏற்�கன�வ ந�ன் 
�க�ரவ அ�மச்சர் அவர்கள�டம் வ��சடம�ன ஒரு 
�க���க்�க�ய வ�டுத்த�ருந்�தன். அதற்கும் ஆக்கபூர்வம�ன 
ஒரு பத��லத் தர�வண்டு�மன்று இவ்வ�டத்த�ல் �கட்டு 
ந�ற்க�ன்�றன்.  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, is that the letter you gave me? 
 
ගු ය�්දින ශ්රීස�ක්දදර�ස� මහසත්මිය  
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�) ச�ந்த� ஸ்ரீஸ்கந்தர�ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Yes.  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I have given it to my Director-General. You contact 

the Wildlife Officer there. I will advise my Secretary, 
who is here, in this regard. Just write down the route in 
short and give it to me. I will ask my Secretary to follow 
it up and take immediate action.  

 
ගු ය�්දින ශ්රීස�ක්දදර�ස� මහසත්මිය  
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�) ச�ந்த� ஸ்ரீஸ்கந்தர�ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay.  
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
You contact the Wildlife Officer or the Divisional 

Secretary there and I will instruct them to give priority to 
your letter, which you gave me about two weeks ago. If 
there is any problem, you can contact me; give me a call. 
Then, I will take action, if they have not taken action.  

 
ගු ය�්දින ශ්රීස�ක්දදර�ස� මහසත්මිය  
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�) ச�ந்த� ஸ்ரீஸ்கந்தர�ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay, thank you, Hon. Minister. 
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ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
As I said, we are going to train. Monkeys are a big 

problem, I know. There are not only monkeys, but other 
animals too. Nature is taking over. Elephants, deer and 
other animals come there. But, I know it is a serious 
problem. We are taking action.  

 
ගු ය�්දින ශ්රීස�ක්දදර�ස� මහසත්මිය  
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�) ச�ந்த� ஸ்ரீஸ்கந்தர�ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
The monkeys are a serious problem in our district. 

Cultivations are destroyed by the monkeys.  
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I know it is a big problem now. -[Interruption.] 
 
ගු ය�්දින ශ්රීස�ක්දදර�ස� මහසත්මිය  
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�) ச�ந்த� ஸ்ரீஸ்கந்தர�ச�) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Thank you.     

      
[අ0භ�0 3035] 

 
ගු හසර්ෂණ ර�ජකුණ� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஹர்ஷன ர�ஜகருண�) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නි �ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, �ෝෝ සිනය අ�ප් ර�ට් 

ව�දගත් තීන්දු තීරණ ගන්න� සිනයක්කය0 ෝු ඊ�ය් දින�ය්ත් ේථමි� 
ේරන්න නියයනතව ිනබුණත්, ඒේ�බද්ධ ද්පක්කයෂ�ය් යම් න�ඩගෝක්කය 
නිස� ඒ අවස�ථමි�ව �න�ල�බුණ�0 �ේ�ස� �වතත්, ඒ ග�නත් ෝෝ 
ද්� �ෂ�යන් යෝක්කය කියන්න ඕන�0 අ�ප් ර�ට් ජනත�ව 
බල��ප��ර�ත්තු ුවණු ඉත� ව�දගත් තීන්දුවක්කය ඊ�ය් දින�ය්ත් �ම් 
ප�ර්මේ�ම්න්තුව තුළ තු�නන් �ද�ක්කය ව� අ වන්ද ්රෝ�ණයකින් 
සම්ෝත ුවණ�0 අ�ප් පළ�ත් සභ�වල ේ�න්ත� නි�ය�ජනයත්, 
�ේ�ට්ෙ�සවලු වග කියන ෝන්ත්රීවර�යකුත් බල��ප��ර�ත්තු වන 
තුගයේ, ඒ ේුතුත්ත �වනු�වන් යලදු ේළ තුතු ද�ව�න්තෝ 
අව �ත�ව අද ඉටු �වල� ින�බනව�0 අප නම් බල��ප��ර�ත්තු 
�වන්�න්; ද්� �ෂ�යන්ෝ �ම් ර�ට් ජනත�ව ඉල්ලන්�න්; ත�නින් 
ත�න, ේ�ල�යන් ේ�ලයු පළ�ත් සභ� වන්ද ිනයන්න �න��වයි0 
නේ දිනයේ මුළු ල�ේ��ව්ෝ පළ�ත් සභ�වල වන්ද ිනයන්න ඕන�ය 
කිය� තෝයි ඔුවන් කියන්�න්0  පසු ගිය ේ�ල�ය් නව�නි තත්ත්වයක්කය 
දද� ුව�ණ් �වන කියලෝ �හ�තුවක්කය නිස� �න��වයි, තුද්ධය 
�පන්වල� වන්දය පවත්වපු නිස�ෝයි0 නේ �ේ�ට්ෙ�සයේ 
ජයග්රහණයක්කය නන �ේ�ු, තුද්ධය නිස� තවත් වන්දයක්කය 
ප�ව�ත්වූව�0 තුද්ධය තවත් ඉදිරියු යන �ේ�ු �ේ�ුස�වලු 
ේඩල� තව වන්ද ප�ව�ත්වූව�0 ඒ ක්රෝය �ම් ර�ට් ජනත�ව 
්රිනක්කය�ෂ�ප ේරනව�0 ඒ සකහ�ත් ඉදිරි�ය්දී යම් �වනසක්කය ේරන්න 
පුළුවන් නම්, ෝ� හිතන ද්ධියු නය ඉත� ව�දගත් �වයි0 �ෝ�ේද, 
ර�ට් අව �ත�ව ඒේයි0  

�ම් ර�ට් ජනත�ව බල��ප��ර�ත්තු ුවණු තවත් �දයක්කය ඉෂ�ු 
ේරන්න අද දද�සන අපු පුළුවන් ුවණ�0 නව ආණ්ඩුක්රෝ 
ව�වස�ථමි�වක්කය �ග්න්න අව � �ේටුම්පත අද �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුවු 
ඉදිරිපත් ුවණ�0 �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් නක්කය මුඛ� අරමුණක්කය තෝයි 
නව ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි�වක්කය සේස� කිරීෝ0 ේ�ලයක්කය ිනස��ස� �ම් 
සකහ� ද�ව�න්ත �ව�හසක්කය ද�ූඩ ගරු අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� ඇතුළු ඒ 
යලය වෝ ේ�ර්ය ෝණ්ඩලයු අ�ප් �ග�රවය, ස�තුිනය පුද ේරනව�0  

ද්� �ෂ�යන්ෝ 2ට15 ජනව�රි ට8ව�නි ද�ත් අ�ග�ස�තු 17ව�නි 
ද�ත් �ම් ර�ට් ජයග්රහණය සකහ�; �ම් �වනස සකහ� ද�යේ ුවණු 
ළිරිස�ග් බල� �ප��ර�ත්තු තෝයි �ම් ක්රෝ ක්රෝ�යන් ඉටු වන්�න්0 
නව ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි�වේදී අ�ප් බුදු දහෝු හියන ත�නු කියල 
�ස�ත්ෝ හ�නියක්කය �න��වන්න, අ�ප් ර�ට් ජීවත් වන ව� අ 
බහුතරයේු ස�ධ�රණයක්කය ඉෂ�ු වන පරිදි තෝයි නය සේස� ද්ය 
තුත්�ත්0 ඒ ව��ග්ෝ අන� ආගම්වලුත් නේ හ� සෝ�නව 
සලේයනන්, සුළු ජ�තීන්ු ශ්රී ල��කිේයන් හ�ටියු ජීවත් වීෝු 
පුළුවන් පරිසරය අප සේස� ේරන්න ඕන�0 අ�ප් ර�ට් ින�බන 
ව�දගත්ේෝ තෝයි බහුජ�ිනේත්වය සහ බහු ආගයනේත්වය0 ේුවරු 
�හ� නය අව�යලයක්කය ද්ධියු දකිනව� නම් ඒ අය නූගත් ළිරිසක්කය 
ද්ධියු තෝයි සලේන්න වන්�න්0 යලය ව�දන� නේතු ේර�ගන 
අ�ප් ර�ට්  ක්කයිනය, බහු ජ�ිනේත්වය, බහු ආගයනේත්වය ඔස��ස� 
�ම් රු ඉදිරියු �ගන යන්න අත�ව �යි0 ඒ සකහ� ව�දගත් වූ 
ළියවරක්කය ද්ධියු තෝයි අද දද�සන �ෝෝ �ේටුම්පත ඉදිරිපත් 
ේ�ළ�0 නහි යම් අඩු ප�ඩුවක්කය දකිනව� නම්, අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� ්රේ�  
ේළ ආේ�රයු, ඒ සකහ� දින කීපයක්කයෝ �වන් ේරල�, ඒ සකහ� 
ව�ද ද්ව�ද ේරල�, �ද් ප�ලන �ේ�ණ�යන් බලන්�න් න�ිනව ඒ 
�ද්වල් ළිබඳබකව ද්සඳුෝේු නන්න අපු පුළුවන්0 ෝෝ 
ද්� �ෂ�යන්ෝ �ම් ේ�රණය කියන්න ඕන�0  

�ෝ�ේද, �බ��හ� ළිරිසක්කය දත්ස�හ ේරන්�න්, �ද් ප�ලන 
ජයග්රහණ සකහ� ජ�ිනේත්වය, ආගෝ ද්කුණන්නයි0 පසු ගිය 
ේ�ල�ය් තුද්ධය ද්කුණල� ෝ�ිනවරණය ිනබ්බ� ව��ග් අද දත්ස�හ 
ේරනව�, ජ�ිනය න�හෝ න�ත්නම් ආගෝ ද්කුණල� ෝ�ිනවරණ 
ජයග්රහණය ේරන්න0 ඒ �ේ�ණ�යන් හිතල�, ඒ බ�ල ක්රිය�වු 
ෝ�දිහත් �න�වී ිනරසර ස�වර්ධනය ර�ට් අව �ත�වක්කය, අ�ප් ශ්රී 
ල��කිේයන්�ග් අව �ත�වක්කය හ�ටියු සලේ� ේුතුතු ේරන්න 
ඕන�ය කියන නේ ෝෝ �ම් අවස�ථමි��ව්දී ්රේ�  ේරන්න ඕන�0 හරි 
ෝඟ යන �ම් ආණ්ඩුවු ඉත� ව�දගත් පනත් �ේටුම්පතක්කය තෝයි 
අදත් ඉදිරිපත් ේරල� ින�බන්�න්0  

ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත ද්� �ෂ�යන්ෝ 
ඉදිරිපත් ේ�ළ�, නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය ෝඟින් 2ට3ට වර්ෂය 
දක්කයව� ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ සකහ� ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 17ක්කය 
ලබ� දීල� ින�බන �වල�වේ0 ඒ සකහ� අව � ේුතුතු �ම් පනත් 
�ේටුම්පත සම්ෝත වීෝ තුබඳන් ක්රිය�ත්ෝේ �වනව�0 සෝහර අය 
�ම්ේ දකිනව� ඇින, ජ�ත�න්තරයු දණ ගහනව� කියල�0 න�හෝ 
න�ත්නම් ජ�ත�න්තරය කියන කියන හ�ෝ �දයක්කයෝ ේරනව� 
කියල�0 ඒ ුවණත් �ම්ේ අ�ප් රුු අව � �දයක්කය0 

අළි දන්නව�, පසුගිය ේ�ල�ය් ේළ ස�වර්ධනය තෝන්ු 
හි�තන ද්ධියු ේරන්න ගිහිල්ල� අ�ප් අන�ගත පරම්පර�වු 
�න��යක්කය ග�ු වවලු මුහුණ �දන්න යලදු�වල� ින�බනව� කියල�0 
අළි �ම් රු ස�වර්ධනය ේරන�ේ�ු ිනරසර ස�වර්ධනය  ද්� �ෂයි0  
අන�ගත පරම්පර�ව ද�දස�, අන�ගත පරම්පර�වත් ස�ලකිල්ලු 
�ගන, ඒ අයත් හි�ත් තබ��ගන �ම් රු ස�වර්ධනය ේරන්න 
අව �යි0 ඒ ේුතුතු �වනු�වන් තෝයි  අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ�, 
අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� මූමේේත්වය �ගන ේුතුතු ේරල� අ�ප් අෝ�ත� 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ� ද්යලන් �ම් ව��ග් පනත් 
�ේටුම්පතක්කය ඉදිරිපත් ේර ින�බන්�න්0 �ම් පරිසරයු ආදරය 
ේරන, �ම් ර�ට් ජනත�වු ආදරය ේරන, ව�දගත් �ජ�ෂ�ෙ 
අෝ�ත�වර�යකු �ම් ේුතුත්�ත් වගකීෝ ග�නීෝ ළිබඳබකව අළි 
සතුටු �වනව�0 අළි ද් �ව�ස ේරනව�, නතුෝ�ු �ම් ේුතුත්ත 
ඉදිරියු �ගන යන්න  ක්කයිනය ින�බනව� කියල�0 

�ම් �ේටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෝ පෝණක්කය �න��වයි, �ම් සකහ� 
ේ�ර්ය�� යක්කය ළිහිටුවීෝ පෝණක්කය �න��වයි, ස�ෝ ස�වර්ධන 
ේුතුත්තේුෝ ිනරසර ස�වර්ධනය  න��ේ�බද්ධ �වන්න ඕන�; 
නේතු �වන්න ඕන� කියන ේ�රණයයි ෝෝ දකින්�න්0 අළි ද�න් 

499 500 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ද�ව�න්ත ස�වර්ධන ේුතුත්තක්කය ේරනව�0 ඒව� ද් �ල ව��ප�ින 
�වන්න පුළුවන්0 න�හෝ න�ත්නම් රුළියල් ලක්කයෂ ප�හ�, දහ�ය් 
ග්ර�මීය ස�වර්ධන ේුතුත්තක්කය �වන්න පුළුවන්0 සෝහර අය 
හිතනව� නම්, �ම් ිනරසර ස�වර්ධනය ග�න ේථමි� ේරන්න ඕන� 
ද් �ල ව��ප�ිනවලු පෝණක්කය කියල�, ෝෝ හිතන්�න් ඒේ ව�රැදි  
අදහසක්කය බවයි0  

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඔබතුෝ��ග් ේථමි�ව අවසන් ේරන්න0 

 
ගු හසර්ෂණ ර�ජකුණ� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஹர்ஷன ர�ஜகருண�) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු අෝ�ත�තුෝනි, අළි ග�ම් ග්ර�මීය ස�වර්ධනයු ලක්කයෂ 

පහේ, දහයේ මුදලක්කය ව�ය ේරනව� නම්, අන්න ඒ ේුතුත්�ත්දීත් 
අළි ිනරසර ස�වර්ධනය �ේ�රහි අවධ�නය �ය�මු ේරන්න ඕන�0 
අළි රුළියල් ලක්කයෂ 1ටේ මුදලක්කය ප�රක්කය �ේ�න්ක්රීට් ේරන්න �වන් 
ේරනව� නම්, ඇයි අපු ඒ ලක්කයෂ 1ටන් රුළියල් 5ට,ටටටක්කය ප�ර 
�දප�ත්�ත් ගස� ටිේක්කය වවන්න �වන් ේරන්න බ�රි?  ිනරසර 
ස�වර්ධනය කියන නේ, අළි ග්ර�මීය ව �යන් යලදු ේරන 
ව��ප�ිනවල යලු ආරම්භ ේරන්න ඕන�0 �ල�කු, ද�ව�න්ත 
ව��ප�ිනවලු ිනරසර ස�වර්ධනය කියන ඒ ස�ේල්පය - concept - 
නේතු ේරනව� ව��ග්ෝ ස�ෝ කුඩ� ග්ර�මීය ස�වර්ධන 
ේුතුත්තේුෝත් ිනරසර ස�වර්ධන ස�ේල්පය නේතු කිරීෝ 
ළිබඳබකව අවධ�නය �ය�මු ේරන්න කියන ඉල්ලීෝ ේරයනන් ෝ�ග් 
වනන ස�වල්පය අවසන් ේරනව�0 �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

[අ0භ�0 3044] 
 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ �හස�රත් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு இந்த�க அநுருத்த �ஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර 

ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත අද ස�ේච්ව�වු ග��නන අවස�ථමි��ව්දී 
අදහස� පළ කිරීෝ සකහ� අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ සම්බන්ධ�යන් 
ඔබතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත �වනව�0 අ�ප් යනත්ර හර්ෂණ ර�ජේරුණ� 
ෝන්ත්රීතුෝ� �ම් පනත් �ේටුම්පත දකින ද්ධිය සහ ඊ�ය් �ම් 
සභ�වු ඉදිරිපත් ේළ  අණපනත් සම්ෝත ේළ ආේ�රය, ඒව�ු 
වන්දය ලබ� ගත් ආේ�රය ස�ධ�රණීේරණය කිරීෝු දත්ස�හ 
ේළ�0 

ෝෝ න�වතත් ඒ ග�න  කියන්න අව � න�හ�0 නමුත්, ර�ත්රි 90ටට 
ද්තර �වනේම් �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුව ඇතු�ළ� යලදු ුවණු �ද්වල්  
ෝ�ධ��යන් ේුවරුත් ද�ේ ගත්ත�0 ඒ නිස� ෝෝ ඒ ග�න මීු ව� අය 
ේත� ේරන්�න් න�හ�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, �ම් ිනරසර ස�වර්ධන 
ක්රිය�වමේය අ�ප් ගරු ඇෝ�ිනතුෝ�ු භ�ර �දද්දී,  �ම් ේ�ලය, අමේන් 
ළිු රු පුවන්න දත්ස�හ ේරන ේ�ලයක්කය බව අළි දකිනව�0  
ේ�ල� ටිේ �හබඳ ේරල�, ආව�ු ගිය�ු �ගවල් �ද�රවල් හදල�, 
ස�වර්ධනයු අව � ේරන �ද්වල් අ�ළද් ේරන්න හදනව� නම්, 
ිනරසර ස�වර්ධනයත් ස�ේල්පයක්කය ද්තරක්කයෝ �වයි0 ෝෝ ේ�ෝ�ිනයි 
ඔබතුෝ��ග් ළිබඳතුරු ේථමි��ව්දී ඒ ග�න ද�න ගන්න0  ෝෝ දන්න 
ද්ධියු ඔබතුෝ� �ජ�ෂ�ෙ ඇෝ�ිනවර�යක්කය ව��ග්ෝ, ක්රිය�ය මේ, �හ�ක 
හ�කිය�වක්කය ිනබුණු පළ�ත් සභ� ්රධ�න ඇෝ�ිනවර�යක්කය0 නෝ නිස� 
ඔබතුෝ�ු �ම් ේුතුත්ත හරිය�ේ�රව ේරයි කියල� ෝෝ හිතනව�0 

හ�බ�යි ගරු ඇෝ�ිනතුෝනි, �ම් ආණ්ඩුව �ම් අුවරුදු 
�දේහ�ෝ�රුෝ  ස�ේල්ප ද්තරයි �ගන��ව්; ස�ේල්ප නක්කයේ 
ද්තරයි ජීවත් ුව�ණ්; ස�ේල්ප ග�න ද්තරයි ේථමි� ේ�ළ�0 ක්රිය�වු 
න�ඟුණු නේෝ ස�ේල්පයක්කයවත් අළි ද�ක්කය�ක්කය න�හ�; ක්රිය�වු 
න�ඟුණු නේ ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කයවත් අළි ද�ක්කය�ක්කය න�හ�0  

�ම් පනත් �ේටුම්පත යු�ත් ජල ේළෝන�ේරණය 
සම්බන්ධ�යන් ේථමි� ේරනව�0 ිනරසර ස�වර්ධනය දප�ය�ගි 
ේර�ගන අව �ත�ව අනුව ජලය ලබ� �දන්�න් �ේ��හ�ෝද 
කියල� ේථමි� ේරනව�0 අද වන ද්ු දිස�ත්රික්කයේ 23ු ව� අ 
්ර�ද් යේු ජලය න�හ�0 අද වන ද්ු දිස�ත්රික්කයේ 23ු බුවසර් 
ෝඟින් තෝයි ජලය ලබ� �දන්�න්0 පළ�ත් ප�ලන ආයතන 
නි�ය�ජනය ේරපු අළි දන්නව�, පළ�ත් ප�ලන ආයතනවලු 
�ෝ�න තරම් ේ�ර්යභ�රයක්කය ප�වරී ින�බනව�ද කියල�0 පළ�ත් 
ප�ලන ආයතන ිනබුණ� නම්,  �ම් ිනරසර ස�වර්ධනයු ඒේ 
�ල�කු ළිටුවහලක්කය �වනව�0 �ෝ�ේද, �ම් ආයතන තුබඳන් දග්ර ජල 
හිඟයු යම් ළිබඳයෝක්කය �ග�නන්න පුළුවන්; ඒ ව��ග්ෝ නීින 
හදන්න පුළුවන්; ඒ නීින ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්න  පුළුවන්0 
දද�හරණයක්කය ද්ධියු ජල ේළෝන�ේරණය කිරීෝ අයිින අද�ළ 
අෝ�ත��� යු ද්තරක්කය �න��වයි0 ඉඩම් ේට්ටි කිරීෝ න�ව�ත්වීෝ, 
භූ ද්ද�� සමීක්කයෂණ සහ පතල් ේ�ර්ය�� ය ේරන අත්ත�න�ෝිනේ 
ක්රිය�වලු ද්රුද්ධව ව�ඩ ළිබඳ�වළ �ගන ඒෝ යන �ම් යලයල්ල 
ේළ තුතුයි0 �ම් වන ද්ු පළ�ත් ප�ලන ේුතුතු අුවරුදු �දේේු 
ආසන්න ේ�ලයක්කය අක්රියව ින�බන නිස� තමුන්න�න්�ස�ල�ු �ම් 
ව�ඩ ළිබඳ�වළ අ අ  �දේ තුනක්කය පස�සු ගන්න �වනව�0 �හු 
අනිද්ද� වන ද්ු පළ�ත් සභ� තුනේ ද්තර ේ�ලය අ�හ�යල �වනව�0 
නත�ේ�ු, පළ�ත් සභ� ෝන්ත්රීවරු න�ිනව යනව�; ඇෝ�ිනවරු 
න�ිනව යනව�; ෝහ ඇෝ�ිනවරු න�ිනව යනව�0  �ම් පළ�ත් සභ�වල 
බලය ආණ්ඩුේ�රවරය� අතු ගිය�ෝ, ඒ පළ�ත් සභ�වල ිනරසර 
ස�වර්ධනය ෝ�ිනවරණයක්කය නන �තක්කය අඩපණ ේර ගන්න යලද්ධ 
�වනව�0 �ම් ර�ට් නීින පද්ධිනය හ�දිල� ින�බන්�න් ඒ ද්ධියුයි0 
�ම් ර�ට් නීින පද්ධිනය හ�දිල� ින�බන්�න් ෝධ�ෝ ආණ්ඩුව, 
පළ�ත් සභ�ව සහ ්ර��ද්ය ය  සභ� ද්ධියු ක්රෝ�නුූලලව යන්නයි0  

නක්කයසත් ජ�ිනේ පක්කයෂ�ය් නි�ය�ජ� න�යේතුෝ� හම්බන්�ත�ු 
්ර�ද් �ය් නිව�ස හදන හ�ටි අළි දකිනව�0 ිනරසර ස�වර්ධන�ය්දී 
නිව�ස අව �ත�ව ින�බනව�0 නමුත්, ඒ නිව�ස හ�දී�ම්දී ඉඩම් 
ේච්�ච්රි ිනයල�, ඒ ඉඩම් හරිය�ේ�රව අත්පත් ේර ගන්නව�ද? අද 
ද්රද්ඩ ජ�ිනේ සන්ධ�න�ය් ෝන්ත්රීවරු ේථමි� ේරල� කිව්ව�, "ඒ 
ගම්ෝ�නවල ද් �ල ව �යන් වන සතුන් ස�රිසරනව�; අමේගහනය 
ව� අ �වල� ින�බනව�" කියල�0 �ම්ව�ු ළිබඳයම් �ස�ය� ගන්�න් 
න�ිනව ිනරසර ස�වර්ධනය ්ර��ය�ගිේ වන්�න් න�හ�0  

පසුගිය වේව�නුව තුළ ඔබතුෝන්ල��ග් ්රධ�නෝ සුන් ප�ෙය 
�වල� ිනබු�ණ්, "නද� ප�ලන ේ�ල�ය් ස�වර්ධනය ේරපු ේ�පට් 
ෝ�ර්ග, අළි ස�වර්ධනය ේරපු ෝ�ෝ�වත් �න��වයි ජනත�වු 
අව �" කියන නේයි0 අළි ප�ර ේ�පට් ේරද්දී ඇහුව�, "ේ�පට්  
ේන්නද?" කියල�0 අද ිනරසර ස�වර්ධනය ේරන්න පුළුවන් �වල� 
ින�බන්�න් �ම් ේ�පට් ෝ�ර්ගත් ින�බන නිස�යි0 අද �ප්දුරුතුඩු�ව් 
යලු �දුවන්දර තුඩුව දක්කයව� කියලෝ ආපද�වකින් �ත�රව, ක්කයෂණිේව 
ගෝන් ේළ හ�කි වන පරිදි ෝ�ර්ග පද්ධිනය රු පුර� ද්හිදුවල� හදල� 
ින�බනව�0 ඒ ෝ�ර්ග පද්ධිනය දප�ය�ගි ේර�ගන ව�ඩ ේුතුතු 
ේරන්න පුළුවන්0 අද අධ��පනය ග�න ේථමි� ේරනව�0 අද 
ේ�න්ත�වු හියන අධ��පනය, දසස� අධ��පනය, ද්ද්තීයිේ 
අධ��පනය යන �ම් යලයල්ල ග�න ේථමි� ේරනව�0 �ම්ව�ු අව � 
ේරන සම්පත් පසුගිය රජය ද්යලන් ලබ� දී හෝ�රයි0 
තමුන්න�න්�ස�ල�ු �ම් අුවරුදු �දේහ�ෝ�ර තුළ �ම්ව� ක්රිය�ත්ෝේ 
ේරන්න ඕන� තරම් ේ�ල �ව්ල�ව ිනබුණ�0  

501 502 

[ගරු හර්ෂණ ර�ජේරුණ� ෝහත�] 
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නමුත්, අව � ේරන මූල�ෝය හ�කිය�ව �ම් ආණ්ඩුව තුළ 
න�හ�0 නෝ නිස� තෝයි, හ�ෝ ේුතුත්තක්කයෝ ස�ේල්පයක්කය ද්ධියු 
ඇද්ල්ල� ඒව� ස�ේල්පයක්කය පෝණක්කයෝ �වල� ේඩ��ගන 
ව��ුන්�න්0 ඒේ ස�ේල්පයක්කය පෝණයි �වන්�න්0 යථමි�ර්ථමියක්කය 
ේර ගන්න හ�කිය�වක්කය �ම් ආණ්ඩුවු න�හ�0 �ම් ආණ්ඩුව මූල� 
ේළෝන�ේරණය අිනන් අින අස�ර්ථමිේයි0 අින අස�ර්ථමිේ මූල� 
ේළෝන�ේරණයේ �ම් ආණ්ඩුව යලටිනව�0 ද�න් අළි ඒේ දකිනව�0 
ආණ්ඩු�ව් ්රිනපත්ින �හ�කයි කියල� කිව්වත්, ආණ්ඩු�ව් ව�ඩ 
ළිබඳ�වළ �හ�කයි කියල� �ේ�ච්නර කිව්වත්, �ම්ව� �ේ�යි 
�වල��ව්ද �හ�ක �වන්�න් කියල� අළිත් බල��ගන ඉන්නව�0   

ෝහ බ��කු බ�ඳුම්ේර ව�න�ව ළිබඳබකව ේථමි� ේරද්දී, නහි ඇත�ම් 
ේ�රණ� නබඳයු නද්දි,  ර�ට් ප�ලේ�ය� �ම් ආයතන ප�ලනය 
ේරන්න දීල� ින�බන්�න් නන්නත්ත��ර් ගිය දදද්යුද කියල� 
අපු හි�තනව�0 අද බ�ඳුම්ේර �ේ�යනස�ෝන්  ස�ක්කයික ද්ෝසීෝ සකහ� 
හිුපු ෝහ බ��කු අධිපිනවරය� ේ�කවද්දී ප�හ�දිමේවෝ කියනව�, "නෝ 
පුද්ගලය� ද්�ද්ශිේ�යක්කය0 �ම් ග�න ේථමි� ේරන්න ඒ පුද්ගලය�ු 
අයිිනයක්කය න�හ�, �ම් ග�න ේථමි� ේරන්න ඒ පුද්ගලය�ු 
ුවවෝන�වක්කය න�හ�0 නෝ නිස� ඒ පුද්ගලය��ග් ගරුත්වය රැේල� 
�දන්න" කියල�0 "ගරුත්වය රැේල� �දන්න" කියනව�0 �ම්ේ පුදුෝ 
ේථමි�වක්කය! ෝහ බ��කු�ව් අධිපිනවරය� හ�ටියු නතුෝ�ව පත් ේර 
ගත්�ත්, ඔහු ද්�ද්ශිේ�යක්කය බව �න�ද�නද? ෝහ බ��කු 
අධිපිනවරය� �ම් රුු වගකිව තුත්�තක්කය �න��ව්ද? වගකිව 
තුත්�තක්කය �න�වන නිස�ද ස�ක්කයික ද්ෝසීෝු ේ�කවන්න බ�හ� 
කියන්�න්? නතුෝ�ු මුදල් �ේ��ළ� අත්සන දෝන්න පුළුවන් නම්, 
නව�නි ද් �ල ව�න�වක්කය ෝහ බ��කු�ව් යලදු �වන්න පුළුවන් නම්, 
නතුෝ�ව පත් ේරන්න නිර්�ද්  ේරපු අගෝ�ිනවරය� සහ 
ජන�ධිපිනවරය�ත් �ම්ව�ු වග කියන්න ඕන�0 ෝහ බ��කු බ�ඳුම්ේර 
ව�න�ව නිස� ද්න�  ුවණු මුදල අද ිනබුණ� නම්, �ම් ිනරස�ර 
ස�වර්ධනය ව�ඩ ළිබඳ�වළ තමුන්න�න්�ස�ල�ු ේ අනයනන් පුන් 
ගන්න පුළුවන්ේෝ ිනබුණ�0 අද නෝ මූල�ෝය හ�කිය�ව න�ිනව 
ගිහින් ින�බනව�0  

ගම්පහ දිස�ත්රික්කයේය නි�ය�ජනය ේරන ෝන්ත්රීවරයකු හ�ටියු 
මුතුර�ජ�වල රක්කයිකතය ග�නත් ෝෝ කියන්න ඕන�0 ගරු 
ඇෝිනතුෝනි, නෝ රක්කයිකතය ඔබතුෝ�ු අයිිනයි; ඔබතුෝ��ග් 
අෝ�ත��� යු අයිිනයි0 අද මුතුර�ජ�වල රක්කයිකතය ද�ව�න්ත ද්ධියු 
ද්න� යු ලක්කය �වන්න යනව�0 ඒ හරිත ේල�පය ද්න�  �වන්න 
යනව�0 ඔබතුෝ� �ේ�ළඹු �ස�න්දු වන �ේ�ු දකිනව� ඇින, 
අධි�ව්ීන ෝ�ර්ගය �දප�ත්�ත් ින�බන හරිත ේල�පය0 ඒ ්ර�ද් යු 
කුණු බ�හ�ර ේරල�, ඒ ්ර�ද් ය ේ�ර්මීේරණය ේරල� අද ඒ හරිත 
ේල�පය ද්න�  ේර�ගන යනව�0 ජලජ ජීද්න් ද්න�  �වයනන් 
යනව�0  ගරු ඇෝිනතුෝනි, �ේ��ළඹු කි�ල� මීුර් 15ක්කය - 2ටක්කය 
ආසන්න�යන් අපු ේ�ර්යනේ ේල�ප අව � න�හ�0 අද �වද්දි මුළු 
රුෝ නිදහස� ේර දීල� ින�බන්�න්0   ේ�ර්යනේ ේල�ප ඇින ේරන්න 
පුළුවන් මුඩු බිම් ර�ට් ින�බනව�0 නව�නි මුඩු බිම් �හ�ය� �ගන නහි  
ේ�ර්මීේ ේල�ප ඇින ේරන්න පුළුවන්ේෝ ින�බද්දි, �ම් 
මුතුර�ජ�වල රක්කයිකතය ේ�ර්යනේ ේල�පයක්කය ේරන්න හදනව�0 නෝ 
නිස� නහි ජලජ ජීද්න්, නෝ පරිසරය, ේ�ඩ�ල�න  �ේ අද �වද්දි 
ද�ව�න්ත ද්න� යේු ගිහින් ින�බනව�0 

ද�න් �ේරවලළිටි�ය් නව ද්දුමේ බල�ග�රයක්කය හදන්න යනව�0 ඒ 
සකහ� �ේරවලළිටි�ය් අක්කයේර 1ටටේ, 2ටටේ භූයන ්රෝ�ණයක්කය 
�වන් ේර�ගන කුණු �ගනියල� දෝනව�0  ඒ කුණු නක්කය රැස� ේරල�, 
ඒව� �වන් ේරල� ද්දුමේය නිපදවන්න හදනව�0 

ඒේු යන අක්කයේර 1ටට, 2ටට ගත්ත�ෝ, �ම් �වද්දී 
මුතුර�ජ�වල ආශ්රිතව අක්කයේර හ�රපන්සීයක්කය ද්න�  වන 
තත්ත්වයු ගිහිල්ල� ින�බනව�0 ඒ නිස� සත්ව ්රජ�වු ව�ස භූයන 

න�ින�වල� ින�බනව�0 ඔුවන්�ග් ව�ස භූයන න�ිනවීෝ නිස� තෝයි අමේ 
ගහනය ඇතුළු සත්ව ්රජ�ව ගම්වලු නන්�න්0 ගරු ෝන්ත්රීවර�යක්කය 
කිව්ව�, වඳුරන්, රිළුවන් �ගවල්වලු නනව� කියල�0 ඉස�සර ෝ�ග් 
දිුවලළිටිය ්ර�ද් �ය් වඳුරන්, රිළුවන් හිටි�ය් න�හ�0 ඔුවන් හිටි�ය් 
�බ��හ� තත0 අද වන ද්ු ඒ සතුන් ඇද්ල්ල�0 ගල් ේඳු ටිේ 
ේ� අල�, ඒ ්ර�ද් �ය් ින�බන ඉඩම් ේට්ටි ේරල�, ඒ නිස� අද ඒ 
සතුන්ු ඉන්න ත�නක්කය න�හ�0 අද ජනත�වු බත් මුට්ටියක්කය දයල� 
ඒේ ිනය�ගන්න බ�හ� ඒේ දස�ස�ගන යනව�0 �ප�ල් �ග අයක්කය 
ේඩන්න බල��ගන ඉන්න ෝනුස�සය��ග් කුරුම්බ� �ග අය 
වඳු�ර�, දඬු �ල්න්නු ේඩ��ගන වතුර �බ�න තත්ත්වයු 
පත්�වල� ින�බනව�0 ඒේ ද් �ල ්ර �නයක්කය0 ගම්පහ දිස�ත්රික්කයේයු, 
කුරුණ�ගල දිස�ත්රික්කයේයු, ඒ ව��ග් �ම් පළ�ත්වලු ඒේ ද් �ල 
්ර �නයක්කය0 

ගරු ඇෝිනතුෝනි,  �ම් ආණ්ඩුව  ිනරස�ර ස�වර්ධනය 
මුව��වන් �ව�ක්කයස�ව�ගන් ේර්ෝ�න්ත �ල�වක්කය �ග�නනව� කියල� 
නෝ ්ර�ද් �ය් �ප�ල් ගස� 3,5ටටක්කය, 4,ටටටක්කය පෝණ ේප� දෝ� 
ද් �ල ද්න� යක්කය යලදු ේළ බව තමුන්න�න්�ස�ත් දන්නව� ඇින0 නහි 
ිනබුණු ේ�ල� ගස� ටිේ ද්න�  ේර දෝ� ින�බනව�0  ගරු 
ඇෝිනතුෝනි, ඒ නිස� ඔබතුෝ�ු ද් �ල වග කීෝක්කය ින�බනව�0 
ඔබතුෝ� නක්කයසත් ජ�ිනේ පක්කයෂයු ද් �ල ව�ඩ �ේ�ුසක්කය, 
ේ�ර්යභ�රයක්කය ේරපු පුද්ගල�යක්කය0 ඒ ව��ග්ෝ ්රධ�න ඇෝිනවරය� 
ද්ධියු �ල�කු කීර්ිනයක්කය �ගන�පු පුද්ගල�යක්කය0 ඔබතුෝ� කියන 
�ද් ේුවරුවත් අහන්�න් න�ින�වයි කියල� ෝෝ හිතන්�න් න�හ�0 
ඒ නිස� ස�වර්ධනය �ග�නනව� නම්, පරිසරය රකියනන් 
ස�වර්ධනය යලදු ේරන ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය හදන්න කියන ඉල්ලීෝ 
ේරනව�0  

දිුවලළිටිය, ඒ ව��ග්ෝ ඊු නහ� ප�ත්�තන් කුරුණ�ගල, 
පන්නල, ඒ ව�ග් ගම්වල ඉදිකිරීම් සකහ� ගන්න� අමු ද්රව� ද් �ල 
ව �යන් ින�බන බව අළි දන්නව�0 භූ ද්ද�� සමීක්කයෂණ සහ පතල් 
ේ�ර්ය�� ය නෝ අමුද්රව� සකහ� බලපත්ර �දන්�න්, හරියු ඒව� නෝ 
අෝ�ත��� වල නිලධ�රින්�ග් අම්ෝල� අප්පල� ලබ�දුන් බූදලයක්කය 
ද්ධියුයි0 ඒ ග�න ්ර��ද්ය ය �ල්ේම්�ගන් අහන්�න් න�හ�, ග්ර�ෝ 
නිලධ�රිවරය��ගන් අහන්�න් න�හ�, සම්බන්ධීේරණ ේයනටුවු 
�ග�නන්�න් න�හ�, දිස�ත්රික්කය සම්බන්ධීේරණ ේයනටු�ව් ේථමි� 
ේරන්�න් න�හ�0 �ේබඳන්ෝ ආව�, පරීක්කයෂ� ේරල� බ� වව�, 
�ග�ඩන�ඟිමේ පර්�ය්ෂණ�යතනය �ගන්ව� ගත්ත�, පරිසර 
අෝ�ත��� ය �ගන්ව� ගත්ත�, පුර�ද්ද�� �දප�ර්ත�ම්න්තුව 
�ගන්ව� ගත්ත�, ඒ නිලධ�රින් ඔක්කය�ේ�ෝ ටිේ නේතු ේර�ගන ඒ 
අය බලපත්රය �දනව�0 නමුත්, ග�ම් ඉන්න �ද් ප�ලන 
නි�ය�ජනය ඒ ග�න දන්�න් න�හ�0 ග�ම් ඉන්න පරිසර ේයනටුව 
දන්�න් න�හ�0 �ම්ේ නද�ත් යලද්ධ ුවණ�0 අළි නද�ත් �ම්ව�ු 
ද්රුද්ධව ේථමි� ේළ�0 අළි තවෝත් ේථමි� ේරනව�0 �ම් ද්න� ය 
�වන්න �දන්න නප�0  

අද ද�ද් ගරු ද්ිනත් ද්ජයමුණි �ස�යිස� ඇෝිනතුෝ� ව�ව්වමේන් 
ලබ�ගන්න� ව�මේ ග�න ේථමි� ේළ�0 ව�ව්වමේන් ව�මේ ලබ� ග�නී�ම් 
ග�ු වවක්කය න�හ�0 නමුත් ඒ සකහ� ක්රෝයක්කය ින�බන්නු ඕන�0 ව��ව් 
ින�බන ප�දෝ සම්පූර්ණ�යන් ඉවත් ේරල� ව�මේ අර�ගන, ඒ ව�මේ 
ටිේ �ේ�ළඹු �ගන�ල්ල� buildings හ�දුව�ු ව�ඩක්කය න�හ�0 ඊු 
පස��ස� �ෝ�ේද �වන්�න්? ව�රි ේර්ෝ�න්තය සකහ� ජලය නක්කයරැස� 
ේරගන්න ව�ව් ටිේ හිඳිල� යනව�0 ව�වු වතුර ළිරිල� ෝ�ස �දේ 
තුනක්කය යද්දී ඒ ව�ව්වල වතුර හිඳිල� යනව�0 නෝ නිස� ඒ 
තත්ත්වයු යන්න �න�දී නියෝ අධීක්කයෂණයක්කය යු�ත් ස�වර්ධන 
ක්රිය�වමේය ේරන්න0 

 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�, ඔබතුෝ�ු ලබ�දුන් ේ�ලය ද�න් අවස�නයි0 

503 504 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ �හස�රත් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு இந்த�க அநுருத்த �ஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මුළු පරිසරයත් නක්කයේ බද්ධ�වයනන් �ම් ිනරස�ර ස�වර්ධනය 

ේරගන්න ආණ්ඩුවු, �ම් රුු, �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුවු පුළුවන්ේෝ 
ින�බනව� නම්,  2ට3ට  වසර වන ද්ු නය ව�සන�වන්ත ිනරස�ර 
ස�වර්ධනයක්කය �වයි කියන බල��ප��ර�ත්තුව ෝ� සතුව ින�බනව�0 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 
[අ0භ�0 3056] 
 
ගු දය�සිරි ජය�ස�කර මහසත� (ක්රීඩ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு தய�ச�ற� ஜய�சகர - வ��ளய�ட்டுத்து�ற 
அ�மச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ද්� �ෂ�යන්ෝ              

ශ්රී ල�ේ��ව් ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබකව ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනයක්කය 
හදල�, ඒ ව��ග්ෝ දප�ය ෝ�ර්ග ස�වර්ධන ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය හදල�, 
ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබකව ජ�ිනේ සභ�වක්කය ස�ථමි�ළිත ේරල� රුු 
ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ස�ථිර ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය �ග�නන්න 
ද්� �ෂ�යන්ෝ අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� සහ ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ 
ේුතුතු අෝ�ත� ගරු රනිල් ද්ක්රෝයල�හ ෝ�ිනතුෝ� ද්යලන් 
�ේටුම්පතක්කය ද්ධියු �ගන�පු �ම් �ය�ජන�වමේය ළිබඳබකව අද 
දව�ස� අළි ද්ව�දයු ලක්කය ේරනව�0  නේ ප�ත්තකින් ජ�ිනේ 
්රිනපත්ින හ� ආර්ථිේ ේුතුතු අෝ�ත�වරය� ද්ධියු ගරු 
අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� ර�ට් ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හදන අතර, ල�ේ� 
ඉිනහ�ස�ය් පළමුව�නි වත�වු අිනගරු ජන�ධිපින �ෝත්රීප�ල 
යලරි�ස�න ෝ�ිනතුෝ��ග් නව ආණ්ඩුව ද්යලන් ිනරසර ස�වර්ධනය 
සකහ�ත් අෝ�ත�වර�යක්කය පත් ේරල� ින�බනව�0 ඒ තෝයි ගරු 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ�0 

ිනරසර ස�වර්ධන සභ�ව ස�ථමි�ළිත වන්�න් අිනගරු 
ජන�ධිපිනතුෝ� යු�ත්යි0 ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ක්රිය�ේ�රේම් 
ද් �ල ස�ඛ��වක්කය ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක අෝ�ත�තුෝ� යු�ත් 
ක්රිය�ත්ෝේ �වනව�0 ිනරසර ස�වර්ධන අෝ�ත� තනතුර ගරු 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ�ු ලබ� දීෝ ඉත�ෝ සුදුසු 
�ේන�ු සුදුසු ස�ථමි�නය දීෝක්කය කියල�යි ෝ� ද් �ව�ස ේරන්�න්0 ඊු 
�හ�තුව �ම්ේයි0 නතුෝ� ්රධ�න අෝ�ත�වරය� ද්ධියු අ�ප් වයඹ 
පළ�තු ද් �ල කීර්ිනයක්කය �ගන දුන් �ේ�නක්කය0  

ඒ ද්තරක්කය �න��වයි0 නතුෝ� වයඹ පළ��ත් ද් �ල ළිබිදීෝක්කය 
ඇින ේළ�0 ප�හ�දිමේව කිව්�ව�ත්, අ�ප් ගරු ඉන්දිේ අනුරුද්ධ 
�හ�රත් ෝන්ත්රීතුෝ� කිව්ව� ව��ග් පරිසරයු හ�නි �න�ේර 
ස�වර්ධනය යලදු ේරන්�න් �ේ� �හ�ෝද කියන නේ ඔප්පු ේරපු 
න�යේ�යක්කය තෝයි, ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ�0 
�ෝ�ේද, නතුෝ��ග් ේ�ල වේව�නුව තුළ ද් �ල ව�ඩ �ේ�ුස� 
ගණන�වක්කය ඉටු ේර ින�බනව�0 නේ ප�ත්තකින් ස�වර්ධනය 
�ග�නන ගෝන් ගහ �ේ�ළ සත� සීප�ව� ආරක්කයෂ� ේරගන්න, අමේ 
ගහනය ළිබඳබකව ඇින වූ තත්ත්වයන්ු යම් ද්සඳුෝක්කය �දන්න, 
වන�න්තර ආරක්කයෂ� ේරගන්න, ඒ යලයල්ල ේරන්න වයඹ පළ��ත් 
ෝහ ඇෝිනවරය� ද්ධියු ද් �ල ෝහන්යලයක්කය දරපු, ේ�පවීෝක්කය ේරපු 
�ේ�නක්කය, නතුෝ�0 ඒ තරම් �දයක්කය ේරපු නතුෝ�ු ිනරසර ස�වර්ධන 
අෝ�ත��� ය භ�ර දීෝ ග�න අ�ප් අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ�ුත්, ගරු 
අග්ර�ෝ�ත�තුෝ�ුත් ෝෝ පළමු�වන්ෝ ස�තුිනවන්ත �වනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ිනරසර ස�වර්ධනය - 
sustainable development - කියන ේ�රණය �ල�ේ�ය් අුවරුදු 
ගණන�වක්කය ිනස��ස� අද දක්කයව� ස�ේච්ව� වන ේ�රණයක්කය0 නේ 
ේ�ලයේ - 2ටට1 - 2ටට3 ේ�ල�ය් - "Millennium Development 
Goals" කිය� ස�ේල්පයක්කය ආව� ෝු ෝතේයි0  නේ නේ රුවලු 
මුදල් දුන්න� ඒ සම්බන්ධ�යන් ද් �ල ව�ඩ �ේ�ුසක්කය ේරන්න; 

ගන්න ින�බන ළියවර ග�න ේත� ේරන්න0 ඒ යලයල්ලු ද් �ල 
මුදල් ්රෝ�ණයක්කය දුන්න�0 අද �ල�ේ�ය් ඒ �වනු�වන් �වනෝ 
ක්රෝ�ව්දයක්කය හද� ින�බනව� නක්කයසත් ජ�ිනන්�ග් ස�ද්ධ�නය 
යු�ත්ත්, තවත් ආයතන ගණන�වකුත් නේතු ේරල�0 හ�ෝ 
�වල�වේෝ �ල�ේ�ය් ින�බන සෝබරත�ව ආරක්කයෂ� ේරගන්න 
ඕන�0 ප�ථිද්ය කියන ග්රහ �ල�ේය ග�න ේල්පන� ේරනව� නම්, 
ඇ�ෝරිේ�වද, ශ්රී ල�ේ�වද, ඉන්දිය�වද, �න්ප�ලයද, භූත�නයද 
කිය� ේල්පන� ේරන්න �දයක්කය න�හ�0 අප ේල්පන� ේරන්න ඕන� 
�ම් �ල�ේය ෝනුස�ස ව�සයේු සුදුසු පරිදි තවදුරුත් තබ� 
ගන්�න් �ේ��හ�ෝද කියන නේ ග�නයි0 ඒ ව��ග්ෝ, අපු ින�බන 
සම්පත් �ෝ�නව�ද, අපු ප�ද්ච්චි ේරන්න පුළුවන් �ද්වල් 
�ෝ�නව�ද, ප�ද්ච්චි ේළ �න�හ�කි �ද්වල් අප න�වත ප�ද්ච්චියු 
ගන්�න් �ේ��හ�ෝද, �ම් වන ගහනය ආරක්කයෂ� ේරගන්�න් 
�ේ��හ�ෝද, ප�ථිද්ය තුළ ජීවත් වන යනනිසුන් ව��ග්ෝ සතුනුත් 
ආරක්කයෂ� ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද ආදි යලය ව ේ�රණ� තෝයි 
"sustainable development" කියන ව�ඩ ළිබඳ�වළ යුතු 
ඇතුළත් �වල� ින�බන්�න්0  

අද �ල�ේ�ය් ද් �ල අර්බුදයක්කය ින�බනව�0 පසුගිය ේ�ල 
වේව�නු�ව් ඇින වූ �ම් නව ආර්ථිේ ව�ඩ ළිබඳ�වළත් නක්කයේ, 
ද්� �ෂ�යන්ෝ තු�ර�ප�ය් ඇිනවූ ේ�ර්යනේ ද්ප්ලපයත් නක්කයේ 
�ල�ේය දිතුණු�ව් ඉහළුෝ -හිණි�පත්තුෝ- ය ඝ්ර�යන් යන්න 
පුන් ගත්ත�0 2ටවන යලයවස, 21වන යලයවස වන �ේ�ු යනනිස�ු 
�ල�ේය ඉත�ෝ ඉක්කයෝනින් තෝන්�ග් අත දඩු �ග�නන්න 
පුළුවන්ේෝ ල�බුණ�0 මුළු �ල�ේ�ය්ෝ ින�බන දත්ත යලයල්ල 
යනනිස��ග් අතු නේ ද්න� අයක්කය ඇතුළත ගන්න පුළුවන් ත�නේු 
අද �ල�ේය ඇද්ල්ල� අවස�නයි0 නක්කය ප�ත්තකින්, අද ත�ක්කයෂණ�ය් 
ද් �ල දිතුණුවක්කය ඇින වී ින�බනව�0 ත�ක්කයෂණය දිතුණු වීෝත් 
නක්කයේ, බ�ර ේර්ෝ�න්ත ්රෝ�ණය යම් තරෝේු තවදුරුත් 
ව� අවීෝත් නක්කයේ ද් �ල ව �යන් යලදු වන පරිසර දූෂණයක්කය 
�ල�ේ�ය් හ�ෝ ත�නේෝ අද  දකින්න ල��බනව�0 ඒ නිස� තෝයි 
�ග�ලීය දණුසුෝ ළිබඳබකව අළි අුවරුදු ග�ණක්කය ිනස��ස� ේත� 
ේරන්�න්0 �ග�ලීය දණුසුෝ අද ද් �ල අර්බුදයක්කය බවු පත් �වල� 
ින�බනව�0 ල�ේ��ව් ද්තරක්කය �න��වයි, �ල�ේ�ය් අ�නක්කය 
රුවලත් න�හෝයි0  

ඇ�ෝරිේ�ව ගත්�ත�ත් සින කීපයක්කය ඇතුළත නේ දිගු 
කුණ�ටු ගණන�වක්කය ඇින ුවණ�0 ඇ�ෝරිේ��ව් �ුක්කයස�ස� ්ර�න්තය 
සම්පූර්ණ�යන් ද්න� යු පත් ුවණ�0 �ම් ද්ධියු ගත්ත�ෝ 
ඇ�ෝරිේ��ව් ්ර�ද්  ගණන�වක්කය අද ද්න�  වී යයනන් ින�බනව�, 
�ම් අර්බුද�ය් ්රිනලලයක්කය ද්ධියු0 ල�ේ��ව් දකුණ ්ර�ද් �ය් 
ග�ල්ලු, ෝ�තරු, හම්බන්�ත�ුු, සබරගමුව ්ර�ද් �ය් 
රත්නපුරයු ග� වතුර නන ද්ු කුරුණ�ගල දිස�ත්රික්කයේයු වතුර 
�ප�දක්කයවත් න�හ�0 ඒ ්ර�ද් �ය් අප �ව්�ළයනන් තෝයි ඉන්�න්0 
�ම් ව��ග් ව�ත�වරණයක්කය �වනද� ඇින ුව�ණ් න�හ�0 �වනද� 
ස�ෝ�න��යන්, වහිනව� නම් කුඩ� දූපතක්කය වන මුළු ල�ේ�වුෝ -
හ�ෝ ත�නේුෝ- වර්ෂ�ව ල�බුණ�; ප�යන �ේ�ු හ�ෝ ත�නේුෝ 
ප�ද්ල්ල ආව�0 නමුත් අද වන �ේ�ු නය �වනස� �වල� ින�බනව�0 
ඒ නිස� තෝයි �ම් පරිසරය රැේ�ගන ඉදිරි ස�වර්ධන ේුතුතු 
ේරන්න ඕන� කියන ස�ේල්පය �ගන ආ�ව්0                   

හ�බ�යි, ෝතේ තබ� ගත තුතු ේ�රණයක්කය ින�බනව�0 ිනරසර 
ස�වර්ධනය - sustainable development - ග�න �ල�ේ ජ�තීන් 
ේථමි� ේරනව�0 ඇ�ෝරිේ�ව ්රමුඛ, තු�ර�පය ්රමුඛ නෝ �ල�ේ 
ජ�තීන්�ගන් �ම් �ල�ේ�ය් ප�ව�ත්ෝු අද ඇින වී ින�බන 
තත්ත්වය �ෝ�ේක්කයද? ඔුවන් තෝයි �ම් �ල�ේයු ව� අෝ හ�නිය 
ේරයනන් ඉන්�න්0 ේ�බන් දහනය ගත්�ත�ත්, අද නය ඉත�ෝ ඉහළ 
ෝට්ුෝු �ගන�ත් ින�බන්�න් ඇ�ෝරිේ�ව සහ ම නය0 �ම් ව��ග් 
රුවල් තෝයි අද ේ�බන් දහනය අිනන් ඉත�ෝ ඉහළෝ ත�නේ 
ඉන්�න්0 හ�බ�යි, ඔුවන් තෝයි අද �ල�ේ�ය් ඔක්කය�ේ�ෝ රුවල් 
ටිේ නේතු ේර�ගන ිනරසර ස�වර්ධනය ග�න, �ග�ලීය දණුසුෝ 
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ග�න, ව�තු දූෂණය ග�න ව� අ�යන්ෝ සම්ෝන්ත්රණ ිනය-ිනය� 
ඉන්�න්0 ඔුවන් ප�ත්තේු �වල� ඉක�ගන අපු දප�දස� �දනව�0  
ඔුවන් අපු තෝයි දප�දස� �දන්�න්, "ඔබල� හරියු ේරන්න 
ඕන�"ය කියල�0 "අපු දප�දස� �දන්න ේමේන්, ේරුණ�ේරල� ඒ 
ඇඟිල්ල ඔ�බ් ප�ත්තු දිගු ේර�ගන ඔ�බ් ව�ඩ ේුතුතු ටිේ 
ඉස��සල්ල� ේර ගන්න" කියන නේ තෝයි ඒ රුවලු අපු 
මුමේන්ෝ කියන්න ින�බන්�න්0 �හ�තුව �ෝ�ේක්කයද?  

අළි ව��ග් කුඩ� රුේ ේ�බන් දහනය ගත්�ත�ත්, ව�තු දූෂණය 
අිනන් අළි ඉත�ෝ අවෝ ත�නේ ඉන්�න්0 යලයයු 205 ව��ග් ත�නේ 
අළි ඉන්�න්0 අද ඇ�ෝරිේ�ව, ම නය ව��ග් රුවල් ගත්ත�ෝ යලයයු 
1ට, 11 ව��ග් ත�න්වල ඔුවන් ඉන්�න්0 ල�බී ින�බන යනනුම් අනුව 
ගත්ත�ෝ ඉත�ෝ ඉහළ ත�නේ ඔුවන් ඉන්�න්0 �ම් ්රෝ�ණය යලයයු 
පහක්කය ව��ග් පහළ ෝට්ුෝේු �ග�නනව�ය කියල� කි�ය��ත� 
ගිද්සුෝ අනුව ඔුවන් නේඟ ුවණු ආේ�රය අපු ෝතේයි0 නමුත් 
තවෝ ඒ රුවල් ඒ ස�ථමි�න�ය්ෝ තෝයි ඉන්�න්0 හ�බ�යි, ඔුවන් අපු 
දප�දස� �දනව�0 ේ�බන් දහනය ළිබඳබකව, න�ත්නම් ව�තු 
�ග�ල�ය් දූෂණය ළිබඳබකව ඔුවන් අපු දප�දස� �දන ත�නු පත් 
�වල�0  

අළි ව��ග් කුඩ� රුක්කය �ම් ආදර් ය �දන �ේ�ු, අළි පනත් 
�ේටුම්පතක්කය �ගන�ල්ල� නය සම්ෝත කිරී�ෝන් ද්තරක්කය �න��වයි 
නෝ ආදර් ය දීල� ින�බන්�න් කියන නේ ෝෝ කියන්න ේ�ෝ�ිනයි0 
�ල�ේ�ය් අ�නක්කය රුවල් නක්කයේ ගත්ත�ෝ, අළි නය ස�බද්න්ෝ 
ක්රිය� ේරවයනන් ින�බනව�0 හ�බ�යි, නය තවෝ ්රෝ�ණවත් න�හ�0 
අළි ේල්පන� ේරන්�න් ඒේයි0 අළි හ�ෝ �ේ�නකුෝ කියන්�න්ත් 
ඒේයි0 ස�වර්ධනයත් නක්කයේ අපු ද් �ල අර්බුද රැසේු මුහුණ 
�දන්න යලද්ධ �වල� ින�බනව�0 සෝහර ස�වර්ධන ව��ප�ින 
�ග�නන  �ේ�ු, ඒව�ු අද�ළව පරිසරය ළිබඳබකව කියලෝ ව�ඩ 
ළිබඳ�වළක්කය සේස� ේරල� න�හ�0 ඒ ළිබඳබකව ව�ර්ත�වක්කය අර�ගන 
න�හ�0 සෝහර �ව්ල�වු ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්න අව � ේරන ේුතුතු 
ටිේ ේරල� න�හ�0 ඒ නිස� තෝයි අළි ඒ ග�න කියන්�න්0 
දද�හරණයක්කය ද්ධියු ගත්�ත�ත්, දකුණු අධි�ව්ීන ෝ�ර්ගය 
ස�වර්ධනය ේරන �ේ�ු, ේණු ද අන් ෝ�ර්ගය යවන්න පුළුවන් 
අවස�ථමි�ව සහිත සෝහර ්ර�ද්  ිනබුණ�0 හ�බ�යි, අළි ඒේ - ෝෝ �ම් 
ේ�ුවත් �ද�ෂ��ර�පණය ේරනව� �න��වයි0 දකුණු අධි�ව්ීන 
ෝ�ර්ගය ස�ථමි�ළිත කිරීෝ �හ�ක ව�ඩක්කය0 හ�බ�යි, න�ස� ස�ථමි�ළිත කිරීෝ 
තුළ තවත් ද් �ල ්ර�ද් යේු අද ජල ග�ලීම් ව��ග් ද් �ල අර්බුද 
ගණන�වේු මුහුණ �දන්න යලද්ධ �වල� ින�බනව�, �ම් 
ක්රිය�ද�ෝය තුළෝ0  

ඇත්ත ව �යන්ෝ අළි �ෝෝ ක්රිය�ද�ෝ ේර�ගන යන �ේ�ු, 
�ෝ�ස� ස�වර්ධන ේුතුතු ේරන �ේ�ු, ඒව��ය් ින�බන ේරුණු-
ේ�රණ� සම්බන්ධව අප ේළ තුත්�ත් �ෝ�ේක්කයද, කිය� හරියු 
�ස�ය� බලනව�ද? අ�ප් ගරු ඉන්දිේ අනුරුද්ධ �හ�රත් ෝන්ත්රීතුෝ� 
කිව්�ව්ත් ඒ ේ�රණය ග�නයි0 න�ස� �ස�ය� බ�ලීෝක්කය ේරන්�න් 
න�හ�0 ඒ නිස� තෝයි �ම් අර්බුද ෝතු �වල� ින�බන්�න්0 ඒ නිස� 
තෝයි අද වනද්ු අප -පසු �වල� �හ�- ිනරස�ර ස�වර්ධනය 
ළිබඳබකව ස�ථිර ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය, ඒ ව��ග්ෝ ිනරස�ර ස�වර්ධනයත් 
නක්කයේ ග�ු ග�සී ින�බන �ල�ේ�ය් �ග�ලීය දණුසුෝු මුහුණ 
�දන්න පුළුවන් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය, නයින් අ�ප් පරිසරය රැේ ගන්න 
පුළුවන් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය ස�දිය තුත්�ත්0 අ�ප් වන�න්තර ගහනය 
ේඩ� ව�ටී ින�බන්�න්0 වන�න්තර ගහනය යලයයු 3ටක්කය-35ක්කය 
දක්කයව� ව� අ ේර ගන්න පුළුවන් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය අළි හදන්න ඕන�0 
භූත�නය ග�න ේල්පන� ේරල� බලන්න0 භූත�නය කියන්�න් අද 
�ල�ේ�ය් ින�බන ඉත�ෝ පරිසර හිතේ�මීෝ රුයි0 �ල�ේ�ය් 
ඉත�ෝ ඉහළෝ සතුුක්කය ද්ඳින යනනිසුන් ඉන්�න් භූත�න�ය්0  

ඒ ද්තරක්කය �න��වයි, භූත�න�ය් අය නේ ගහක්කය ේපන �ේ�ු, 
ගස� තුනක්කය, හතරක්කය න�වත හිුවනව�0 භූත�න�ය් පළමු ව�නි 
ේ�රණය තෝයි පරිසරය සුරැකීෝ0 ඔුවන්�ග් සතුු, ඔුවන්�ග් 

�ස�ම්නස සහ ඔුවන්�ග් යලයල්ල තීරණය �වල� ින�බන්�න් 
ඔුවන්�ග් පරිසරයත් නක්කයේයි0 ඇත්තව �යන්ෝ භූත�නයු අ�ප් 
අය නක්කයේ�ගන ගිහින් �පන්වන්න ඕන�, ගරු ඇෝිනතුෝනි0 [බ�ධ� 
කිරීෝක්කය] කුණු ේඳු ආපු හ�ටිත් තමුන්න�න්�ස� දන්නව�0 ඒේ ද�න් 
ඇින වී ින�බන ්ර �නයක්කය �න��වයි0 ඒේු ඇඟිල්ල දිගු ේරන්න 
යන්න නප�0 �ෝ�ේද, හ�ර��ගන-හ�ර��ගන යන�ේ�ු, පහළ 
ින�බන ඇු-ේටු  ඔක්කය�ේ�ෝ ෝතු �වනව�0 ඒ නිස� කුණු ේන්ද 
ළිබඳබකව ගත්�ත�ත්, ඔය ේථමි�වෝ තෝයි තමුන්න�න්�ස�ල� සහ අළි 
ඔක්කය�ේ�ුෝ කියන්න ින�බන්�න්0 අුවරුදු 28ක්කය ිනස��ස� �ම් කුණු 
ේන්ද දිගින් දිගුෝ ිනබුණ�0 නත�ේ�ු ේුවරුවත් ේථමි� ේ�ළ� 
න�හ�0 නද�, ෝෝ ගිහින් අ�ප් ආදරණීය ස�හ�දරවරුන් නක්කයේ ේථමි� 
ේළ�0 

 

ගු �ල�හස�්ද රත්වත්�ත් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ல�ஹ�ன் ரத்வத்�த) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ේ�ඩු�ණ් න�හ��න්0  
 

ගු දය�සිරි ජය�ස�කර මහසත�  
(ம�ண்பும�கு தய�ச�ற� ஜய�சகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ේ�ඩු�ණ් න�හ�0 ේ��ඩන �ව්ල�ව නන �ේ�ු ේ�ඩුණ�0 ඒේ 

තෝයි ුව�ණ්0  ඒේ අස�සු වතුර ඇද්ත් ද්න�  �වල�, sludge 
නබඳයු යන �ේ�ු තෝයි, නය ද්න�  ුව�ණ්0 ඒේ 
තමුන්න�න්�ස�ල��ග් ේ�ල�ය් ුවණ� නම් තව ේ�ු හරි ඇඟිල්ල 
දිගු ේරල� නිේම් ඉඳියි0 නමුත් ්ර �නය ඒේ �න��වයි0  

ෝතේ තබ� ගත තුතු ේ�රණය තෝයි, �ම් ස�ථමි�න�ය් ිනබු�ණ් 
කුඹුරක්කය කියන නේ0 ඒ යනනිස�සු අපු කිව්ව�, "සර්, අළි �ම් 
්ර�ද් �ය්  ඉස�සර ඉකන් හිුපු අය0 ඉස�සර �ෝත�න �වලක්කය 
ිනබු�ණ්0 �ෝත�න අ�ප් කුඹුරු ිනබුණ�0 �ම් ්ර�ද් �ය් අළි 
�බ��හ�ෝ සන්�ත�ෂ�යන් හිටි�ය්0 නමුත්, ඉන් පසුව �ම් 
්ර�ද් යු කුණු �ගන�ත් ද�න්න පුන් ගත්ත�0" කියල�0  

ගරු �ල�හ�න් රත්වත්�ත් ෝන්ත්රීතුෝනි, මී�ත�ුමුල්ල කුණු 
ේන්දු ද්රුද්ධව දද්�ඝ�ෂණය ේරපු දදද්යු ගහපු හ�ටි අපු 
අෝතේ න�හ�0 කුණු ේන්ද අවු පදි�චි යනනිස�සු නත�නින් ඉවත් 
ේරන්න ඕන� කියල� කිව්ව�ු ඒ �වනු�වන් නියල ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය 
සේස� ේරල� ිනබු�ණ් න�හ�0 කුණු ේන්ද �ෝත�නින් ඉවත් 
ේරන්න ඕන� කිව්ව�ු ඒ �වනු�වනුත් නියල ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය සේස� 
ේරල� ිනබු�ණ් න�හ�0 නමුත්, අද අළි ඒ නේතු වන කුණු ්රෝ�ණය 
අරුවක්කයේ�රු අර�ගන යන්න ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය සේස� ේරල� 
ින�බනව�0 ඒ ව��ග්ෝ, අ විනන් �ග�නන කුණු යලයල්ලෝත් ඒ 
ක්රිය�ද�ෝයු අනුව අර�ගන යන ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය අළි සේස� ේරල� 
ින�බනව�0  

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, නද� අ�ප් රුු ආපු 
�ේ�ම්ප�නි ගණන�වක්කය ආපහු ගිය�0 �ෝ�ේද �හ�තුව, ඒ �ේ�ම්ප�නි 
අ�ප් රුු ආ�ව් කුණු ේන්�දන් කුණු නේතු ේරල� අර�ගන 
ගිහින් ද්දුමේය නිෂ�ප�දනය ේරන්නයි0 නමුත්, පසුගිය රජ�ය් හිුපු 
අය ඒ �ේ�ම්ප�නිවමේන් �ේ�යනස� කුට්ටි ඉල්ලීෝ නිස� ඒ 
�ේ�ම්ප�නි යලයල්ල ආපසු හ�රිල� ගිය�0 අවස�න�ය්දී යලද්ධ ුව�ණ් 
�ෝ�ේක්කයද? අන්ින�ම්දී ඒ�ේන් දුක්කය ද්කල� යනය�දු�ණ් 
මී�ත�ුමුල්�ල් අ�ප් ආදරණීය අහි�සේ ජනත�වයි0 මී�ත�ුමුල්ල 
්ර�ද් යු කුණු �ගන�ත් දෝන�ේ�ු ේල්පන� ේළ තුතුව ිනබුණ�, 
�ෝත�නු කුණු ද�ල� ද�ල� යලරීප�ද ේන්ද ව��ග් දසු කුණු �ග�ඩ 
ගසනව�ද, න�ත්නම් කුණුවලු �වනත් ද්සඳුෝක්කය �ස�යනව�ද 
කියල�0 අළි න�හෝ ද්සඳුෝක්කය ග�න ේථමි� ේ�ළ� න�හ�, ේල්පන� 
ේ�ළ� න�හ�0 ඒ නිස� තෝයි අද �ෝව�නි තත්ත්වයක්කය ඇින�වල� 
ින�බන්�න්0 ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබද ේ�ර්ය භ�රය 
සම්බන්ධ�යන් අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ�ත්, ප�ෙලී නම්ළිේ රණවේ 
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ඇෝිනතුෝ�ත්, පළ�ත් සභ�වල ෝහ ඇෝිනතුෝන්ල� ඇතුළු 
යලය ව�දන�ත් නේතු �වල� ස�ේච්ව� ේරල� �ම් ර�ට් කුණු ්ර �නය 
ඉදිරි අුවරුදු �දේ ඇතුළත ද්සකන්න ප�හ�දිමේ ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය 
සේස� ේරල� ින�බනව�0 කුණු සම්පූර්ණ�යන්ෝ අර�ගන ඒව� 
�බදල�, වර්ග කිරී�ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය අළි සේස� ේරල� 
ින�බනව�0 ඒ ග�න අළි තමුන්න�න්�ස�ල� දන්නව�0 අ�ප් ර�ට් 
යනනිස�සුන්ු �ෝ�ේක්කයද �වල� ින�බන්�න්? ල�ේ��ව් යනනිස�සු අඩුෝ 
තරයනන් ූලඩ �දේ තුනේු තෝන්�ග් කුණු ටිේ ද�න්න පුරුදු �වල� 
ිනබුණ�ද? පුරුදු �වල� ිනබු�ණ් න�හ�0 පුරුදු �වන්න හිතන්�නත් 
න�හ�0 අ�ප් ස�ස�ේ�ිනය ඇතු�ළ� අ�ප් රු ආග�ධයේු 
�ගනියන්න අ�ප්ෝ යනනිස�සුයි ව�ඩ ේුතුතු ේරන්�න්0 �ල�ේ�ය් 
අ�නක්කය රුවල �ම් ව��ග් තත්ත්වයක්කය ඇින �වන්�න් න�හ�0 ඒ 
නිස� තෝයි ෝෝ කියන්�න්, �ම් සම්බන්ධ�යන් අළි ඔක්කය�ේ�ෝ 
නේු නේතු �වල� ව�ඩ ේරන්න ඕන� ේ�ලය ද�න් ඇද්ත් 
ින�බනව� කියල�0 ඒ නිස� කුණු අර්බුදය පව� අළි ඒ ද්ධියු 
ද්සකන්න අව � ේුතුතු ලේල�ස�ින ේරල� ින�බනව�0  

අන�ගත�ය්දී අ�ප් රුු ද් �ල ව��ප�ින ගණන�වක්කය නනව� 
නම්, ඒ සම්බන්ධ�යන් අළි ඉස�සරහු ව�ඩ ේරන්�න් 
�ේ��හ�ෝද? මීු පස��ස� නව�නි ව��ප�ින ආව�ෝ ිනරසර 
ස�වර්ධනය ළිබඳබක සභ�වු ද�ල�, ඒ සභ��ව් අදහස� සහ ඔුවන්�ග් 
අනුෝ�ිනය අර�ගන, ඒ සම්බන්ධ�යන් �ේ��හ�ෝද ක්රිය�ත්ෝේ 
�වන්�න් කියල� අළි ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය සේස� ේරල� ින�බනව�0 
ිනරසර ස�වර්ධන හ� වනජීවී අෝ�ත� ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ 
�ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ� ඒ සම්බන්ධ�යන් ද් �ල ව�ඩ �ේ�ුසක්කය සේස� 
ේර�ගන යනව�0 අද අ�ප් ගල්ගමුව ්ර�ද් �ය් ද් �ල �ලස වන 
අමේ අර්බුදයක්කය ින�බනව�0 ඒ ව��ග්ෝ, නහ� ප�ත්�තන් ගිරිබ�ව 
්ර�ද් �ය්ත්, �ප�ල්ළිිනගෝ ්ර�ද් �ය්ත් ද් �ල වන අමේ ර�චු ගෝන් 
ේරයනන් ඉන්නව�0 �ෝ�ේක්කයද �ම්ේු �හ�තුව? අ�ප් යනනිස�සු 
ඔක්කය�ේ�ෝ නේතු �වල� අමේෝ�ේඩවල් වහල�යි ින�බන්�න්0 
යනනිස�සු ඒ අමේෝ�ේඩවල් වහල� ඒ ත�න්වල �ගවල් හදල� 
ින�බනව�0 අමේන්ු යන්න ිනබුණු ප�ර වහල� යනනිස�සු �ගවල් 
හදනව�0 ඊු පස��ස� වන අමේ�යක්කය පහරදීල� ෝනුස�ස�යක්කය 
ෝ�රුණ�ෝ ග�ම් යනනිස�සු ඇද්ල්ල� ප�ර දි�ග් දද්�ඝ�ෂණය 
ේරනව�, "අපු ද්සඳුෝක්කය දියව්!" කියල�0 හ�බ�යි, ඒ යනනිස�සු 
ේල්පන� ේරන්�න් න�හ� තෝන් ේරපු ව�රැද්ද �ෝ�ේක්කයද කියල�0 
වන අමේය� නිදහ�ස� ගිය ෝ�ර්ගය වහල� ඒ ත�න්වල �ගවල් 
හ�දුව�ු, අමේය� �ග් ේඩ��ගන හරි තෝන්ු පුරුදු, තෝන් ගිය 
ෝ�ර්ග�යන්ෝ යනව�0 ඒේ තෝයි ඇත්ත තත්ත්වය0 �ම්ේ අව�බ�ධ 
ේරගන්�න් න�ින නිස�යි �ම් තත්ත්වය ඇින �වල� ින�බන්�න්0  

ෝු ෝතේයි, අ�ප් ගරු ඇෝිනතුයනයකුත් �ම් ග�න කිව්ව�0 අද 
බලන්න, සත්ව නක්රීයත්වය �ේ��හ�ෝද ද්න�  �වල� ින�බන්�න් 
කියල�0 �වනද� වල් ඌරු ර�චුවක්කය ස�ෝ�න��යන් ප�ුව් 4ටක්කය, 
5ටක්කය ග�හුව�ෝ, නරි ඇද්ල්ල� වල් ඌරු ප�ුව් ටිේ ේනව�; සෝහර 
�වල�වු රිළව්, වඳුරන් ඇද්ල්ල� ේනව�0 අද �ම් නක්රය 
සම්පූර්ණ�යන්ෝ ද්න�  �වල�යි ින�බන්�න්0 �ම් ේ�රණයත් 
නක්කයේ �ෝ�නරුන්, මුවන් ආදී සත්වයන් යලයල්ලෝ අද ද් �ල 
අර්බුදයේු පත් �වල� ින�බනව�0 �ම් සත්වයන් වකවීෝත් නක්කයේ 
ඇින �වල� ින�බන තත්ත්වය තෝයි �ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළු �හ�තු 
�වල� ින�බන්�න්0 ඒේ තෝයි අද වන ද්ු පරිසර�ය් ඇින �වල� 
ින�බන ද් �ල අර්බුදය0 �ම් අර්බුද�යන් �ේ��හ�ෝද අළි �ග�ඩ 
නන්�න්? න�හෝ නම්, අපු න�වත වන වග�ව පුන් ගන්න �වයි0 
අළි ේරන ස�වර්ධන ේුතුතුවලදී අපු බලන්න �වයි �ම්ේ 
ිනරසර ස�වර්ධනයද, ඒේු අව � ේරන ව�ඩ ළිබඳ�වළ �ෝ�ේක්කයද 
කියල�0 අ�ප් �ග�ලීය දණුසුෝ අඩු ේරගන්න �ෝ�නව�ද අපු 
ේරන්න ින�බන්�න්  කියල� �ස�ය� බලන්න �වයි0 �ෝන්න �ම් 
ව��ග් ේ�රණ� අපු ේල්පන� ේරන්න �වයි0 ිනරසර ස�වර්ධනය 

�ේ��හ�ෝද බ�දුම්ේරයු සම්බන්ධ �වන්�න් කියල� ඉන්දිේ 
අනුරුද්ධ �හ�රත් ෝන්ත්රීතුෝ� කියනව� ෝු ඇහුණ�0 ඒ ග�න 
ඔබතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත �වනව�0 ෝෝ කියන්න ේ�ෝ�ිනයි, අළිත් ඒ 
ග�න බල��ගන ඉන්නව� කියල�0 �ෝ�ේද, බ�දුම්ේර ගනු �දනු�ව් 
ින�බන ්ර �න ගණන�වක්කය අළි �ේ�ප් න�ක්කයදී ෝතු ේළ�0 ද�න් අළි 
�ස�ය��ගන යන්�න් ඒේයි0 මේට්ල් �ජ�න්ල�, නිව් න�මේල� ේුවද 
කියල� තෝයි අපු ද�න් �ස�ය� ගන්න ින�බන්�න්0 මේට්ල් �ජ�න්, 
නිව් න�මේ කියල� අහපුව�ෝ ඒ �ග�ල්ලන් කියනව� දන්�න් න�හ�යි 
කියල�0 ඒ ේුවරු �හ� �වන්න පුළුවන්0 

අළි �ෝහිදී ඒ ේ�රණය ග�නත් ේල්පන� ේළ තුතුයි0 �ම්�ේදී 
ේ�ුවත් ග�ලද්ල� යන්න ද්ධියක්කය න�හ�0 �ම් ක්රිය�ද�ෝ�ය්දී 
අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ� නිව�රදිව �ම් �ේ�යනෂන් සභ�ව පත් ේළ�0 
�ේ�යනෂන් සභ��ව් ව�ඩ ේුතුතු ටිේ හරියු ේර�ගන ගිය�0 නක්කය 
නක්කය අවස�ථමි�වලදී ද්ද්ධ ්ර �න ඇද්ල්ල� ින�බනව�0 ෝෝ හිතනව�, 
නීිනපින �දප�ර්ත�ම්න්තු�වන් නිව�රදි තීන්දුවක්කය අර�ගන �ම් 
චූදිතයන් -�ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළ �දස මුළු රුෝ බල��ගන ඉන්නව�0- 
සකහ� අ�ප් දපරිෝ නීිනය  ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ අත�ව � ේ�රණයක්කය 
බවු පත් �වල� ින�බන බව0 �ම් ගරු සභ��ව් ක්රිය�ේ�රේම් ඒ 
ව��ග්ෝ �ම් ක්රිය�ද�ෝයු නන්න ින�බන සුදුසුේම්, නුසුදුසුේම් 
යලයල්ලෝ �ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළ  තුළ ින�බන බව අළි දකිනව�0  

අළි පළ�ත් සභ� සෝඟ ස�ේච්ව� ේරල� ඒව��ය් අදහස� 
අ ර�ගනයි ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ජ�ිනේ ්රිනපත්ින, දප�ය 
ෝ�ර්ග සේස� කිරී�ම් ක්රිය�ද�ෝය ේරන්න බල��ප��ර�ත්තු 
�වන්�න්0 ස�වර්ධන ව��ප�ින සම්බන්ධව, ඒ හ�ෝ 
අෝ�ත��� යේෝ ිනරසර ස�වර්ධනයු අද�ළ වන ෝ�ර්�ග�ප�ද්  
නිකුත් කිරී�ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළ �ම් ගරු සභ�වු ප�වරිල� ින�බනව�0 
ඒ කියන්�න්, �වනද� ව��ග් අපු ුවවෝන� �ද්වල් අෝ�ත��� ය 
හරහ� ේරන්න හම්බ �වන්�න් න�හ�0 ිනරසර ස�වර්ධනයු ස�ජුව 
සම්බන්ධ වන ේ�රණ� ගත්ත�ෝ ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ව�ඩ 
ළිබඳ�වළ තුබඳන් නෝ අෝ�ත��� වලු දප�දස� දීෝ යලදු �වනව�0 ඒ 
ද්තරක්කය �න��වයි, ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ජ�ිනේ ්රිනපත්ින 
ස�ථමි�ළිත කිරීෝ, ඒ ළිබඳබක ය�න්ත්රණ ස�ථමි�ළිත කිරීෝ, ්රගින 
සෝ��ල�නනය,  �ම්ව� යලද්ධ �වල� ින�බන්�න් �ේ��හ�ෝද, යම් 
ද් �ල ව��ප�ිනයක්කය නනව� නම් ඒේ �ේ�යි ද්ධියුද බලප�න්�න්, 
ඒ බලප�න්න� වූ ක්රිය�ද�ෝයන් ළිබඳබක ගත්ත ව�ඩ ළිබඳ�වළ 
�ෝ�ේක්කයද, ඒ ව�ඩ ළිබඳ�වළවල් හරියු ක්රිය�ත්ෝේ �වල� 
ින�බනව�ද න�ද්ද කියන පසු ද්පරෝ පව� �ෝෝ ිනරසර ස�වර්ධන 
ව�ඩ ළිබඳ�වළ තුළ ඇතුළත් �වල� ින�බනව� කියන නේ ෝෝ 
�බ��හ�ෝ ප�හ�දිමේව කියන්න ේ�ෝ�ිනයි0 ඒ ව��ග්ෝ පර්�ය්ෂණ 
හ� ස�වර්ධන, නව �ස�ය� ග�නීම් යන යලයල්ලෝ �ම් ේරුණු 
යුතු ඇතුළත් ේරල� ින�බනව�0 අළි �ම්ේ දකින්�න්, ඉත� 
�හ�ක ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය සහිතව සේස� ේරල� ින�බන ජ�ිනේ 
්රිනපත්ිනයක්කය ද්ධියුයි0 ද්� �ෂ�යන්ෝ, ගරු ඇෝිනතුෝ� �ම් 
සම්බන්ධව දරන ේ�ප කිරීෝු ෝෝ ස�තුිනවන්ත �වනව�0  
නතුෝ��ග් න�යේත්වය යු�ත් අන�ගත�ය්දී ශ්රී ල�ේ�වු හරිත 
ර�ජ�යක්කය ේර� යන්න පුළුවන්  ක්කයිනය, �ධර්ය ල��බ්ව�! කිය� 
්ර�ර්ථමින� ේරයනන් ෝ�ග් වනන ස�වල්පය අවසන් ේරනව�0  

 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟු, ගරු �හක්කයුර් අප්පුහ�යන ෝහත�0 
 
[අ0භ�0 4015] 

 
ගු �හසක් ර් අප්පුහස�මි මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹக்டர் அப்புஹ�ம�)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ෝු ේථමි� කිරීෝු 

අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ සම්බන්ධව ඔබතුෝ�ු ෝෝ ස�තුිනවන්ත �වනව�0 
අද ේථමි� ේරන ේ�රණය �ම් රුු පෝණක්කය �න�ව සෝස�ත 
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[ගරු දය�යලරි ජය�ස�ේර ෝහත�] 
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�ල�ේයුෝ ව�දගත් ෝ�ත�ේ�වක්කය කියල�යි ෝෝ හිතන්�න්0 ඒ 
ව��ග්ෝ �ල�ේ�ය් ජීවත් �වන හ�ෝ ජන �ේ�ුසේුෝ තෝ��ග් 
ජීවත්වී�ම් අයිිනය තහුවරු ේර ග�නීෝ සකහ� ව�දගත් �වන 
ෝ�ත�ේ�වක්කය0 

ගරු නි�ය�ජ� ේ�රේ සභ�පිනතුෝනි, ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර 
ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පත ඉදිරිපත් ේරද්දී අිනගරු 
ජන�ධිපිනතුෝ�, ගරු අග්ර�ෝ�ත�තුෝ�, අ�ප් අෝ�ත� ෝණ්ඩලය 
ඇතුළු අ�ප් ආණ්ඩුව ද්�ද්  රුවල් නක්කයේ නේතු �වල� ිනරසර 
ස�වර්ධනයක්කය සකහ� ව�ඩසුහන හදන�ේ�ු  අ�ප් රු අපු හද� 
දුන්නු අ�ප් මුතුන් යනත්තන් ග�න ප�හ�දිමේවෝ අළි ෝතක්කය ේළ තුතු 
වනව�0  �ම් ආේ�ර�යන් අ�ප් ර�ට් ජන සෝ�ජය, පරිසරය, අ�ප් 
ස�රධර්ෝ, අ�ප් ්රිනපත්ින, අ�ප් අධ��පන ේුතුතු ඇතුළු �ම් 
යලය ව �ද්ෝ අපු හදල� දුන්�න් අ�ප් අතීතය0 නනම්, අතීතයු අළි 
ස�තුිනවන්ත �වන්න ඕන�0 �ෝ�ේද, අතීත රජ දරුවන්�ග් ඉකල� 
ඉදිරියු ආපු යලය වෝ ජන �ේ�ුස� අපු �ම් රු ලස�සනු 
නිර්ෝ�ණය ේර දුන්න�0  ඒ අය �ම් රුු ආදරය ේ�ළ� �ේ��හ�ෝද 
කියල� අළි ද�ේල� ින�බනව�, අහල� ින�බනව�, කියවල� 
ින�බනව�0 පරිසරයු; ගහ-�ේ�ළු ඒ අය ආදරය ේළ�0 න�හෝ ඒ 
අය ආදරය ේරපු නිස� තෝයි අද අපු �ෝ�හෝ රුක්කය  හම්බ�වල� 
ින�බන්�න්, අද අළි �ෝ�හෝ ේථමි� ේරන්�න්, අළි �ම් රු 
ඉස�සරහු �ගන යන්�න්0 න�හෝනම්, අපු හද� දුන්නු රු, 
ඊළඟු අළි හදන රු, අළි හදල� අ�ප් අන�ගත පරපුරු භ�ර �දන 
රු සහ අන�ගත පරපුර හදන රු කියල� අළි �ම්ේ �බද� �වන් 
ේර ගන්න ඕන�0 අපු නද� අතීත�ය්දී හද� දුන්නු රු ඉදිරි�ය්දී 
ඉදිරි අන�ගත පරපුරු ද�ය�ද ේර �දන්�න් �ේ��හ�ෝද? ඒේ 
තෝයි ද්� �ෂ ්ර �නය0 අළි �ම් රු ද්න�  ේරල� �දනව�ද, අළි �ම් 
රු අ වත් රුක්කය හ�ටියු නිර්ෝ�ණය ේරල� �දනව�ද, න�හෝ 
න�ත්නම් අන�ගත පරපුරු නිවී ස�නයලල්�ල් ඉත� යහපත්ව 
ජීවත්�වන්න අව � ේරන පරිසරයක්කය �ම් රු තුළ නිර්ෝ�ණය 
ේරනව�ද කියන ේ�රණ� තෝයි ව�දගත් �වන්�න්0  

ෝෝ හිතන්�න් �ම් ිනරසර ස�වර්ධන ව�ඩසුහන නක්කයසත් 
ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය අපු �දන්න ඕන� ේ�රණයක්කය �න��වයි0  
හ�බ�යි, ඒ අයත් නක්කයේ අළි ව�ඩ ේුතුතු ේරද්දී, අ�ප් ර�ට් �ම් 
ව�ඩ�ේ�ුස ේරන්න අපු ද් �ල වගකීෝක්කය ින�බනව�0  �ම් 
ේුතුතු ේරද්දී, ද්� �ෂ�යන්ෝ �ම් ර�ට් ජීවත් �වන ජනත�ව 
හ�ටියු අළි ස�වභ�වධර්ෝයත් නක්කයේ �ේ��හ�ෝද ේුතුතු ේළ 
තුත්�ත්, අළි  පරිසරය ආරක්කයෂ� ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද, 
ජනත�ව�ග් ක්රිය�ේ�රේම් �ේ��හ�ෝද යලද්ධ ේළ තුත්�ත් කියන 
ේ�රණ� ෝතු වනව�0 නහිදී අපු පරිසරය ආරක්කයෂ� ේරන්නත්, 
ස�වභ�වධර්ෝයු මුහුණ �දන්නත් යලදුවනව�0  

ද්� �ෂ�යන්ෝ ර�ට් අන�ගතය සකහ� ඉදිරි ස�ලසුම් සේස� 
ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද කියන ේ�රණය �ෝහිදී ඉත�  ව�දගත් 
වනව�0 න�හෝ නම් අපු ව�දගත් ්ර �න ර�ශියක්කය �ෝත�න 
ින�යනව�0 පු�චි ගම්වල ඉකල� නගරයු නනතුරු දි�වන �ම් 
්ර�ද්  ආවරණය වන ද්ධියු  අළි �ේ��හ�ෝද �ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළ 
ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්�න් කියන ්ර �නය ින�බනව�0 අ�ප් ගෝයි, 
නගරයයි, රුයි, ජන සෝ�ජයයි නක්කයේ අළි �ේ��හ�ෝද ජ�ත�න්තර 
ව �යන් නේතු�වල� �ම්ේ �බද� හද� ගන්�න්, �ම් ව�ඩේුතුතු 
ේරන්�න් කියන ේ�රණය ින�බනව�0 ද්� �ෂ�යන්ෝ  අපු 
පරිසරය ආරක්කයෂ� ේරන්න ින�යනව�0 �ම් පරිසරය ආරක්කයෂ� 
ේරන්න නම් මූමේේවෝ අ�ප් පුව�ල් ආර්ථිේ තත්ත්වය නඟ� 
යලටුවන්න ඕන�0  ආර්ථිේ තත්ත්වය නඟ� යලටුවන�ේ�ු �ස�ඛ� 
සම්පන්න ජන �ේ�ුසක්කය ඒ ව��ග්ෝ ආර්ථිේ ,- 

 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Speaker will  now take the 

Chair. 

අනතුුව ගු නි�ය�ජ� ක�රක සභ�පිනතුම� මූල�සන�ය්ද 
ඉවත් වූ�ය්ද, ගු  ක��න�යකතුම� මූල�සන�රූඪ විය. 

 அதன் ப�றகு, ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள் 
அக்க�ர�சனத்த�ன�ன்று அகல�வ, ம�ண்பும�கு  சப�ந�யகர் அவர்கள்  
த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

  Whereupon THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and  MR.  SPEAKER  took the Chair. 
 

ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු �හක්කයුර් අප්පුහ�යන ෝන්ත්රීතුෝ� ේථමි� ේරන්න0 
 
ගු �හසක් ර් අප්පුහස�මි මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹக்டர் அப்புஹ�ம�)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ ේථමි� ේරයනන් යලටි�ය් අළි 

�ේ��හ�ෝද, ප�හ�දිමේව රු නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් කියන ේ�රණය 
ළිබඳබකවයි0 න�ස� නිර්ෝ�ණය ේරන ව�ඩසුහ�න්දී පුවලක්කය 
හ�ටියු ගත්ත�ෝ, ගෝක්කය හ�ටියු ගත්ත�ෝ, සෝ�ජය හ�ටියු 
ගත්ත�ෝ අළි �ේ��හ�ෝද සෝ�ජය නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් කිය 
්ර �නය අපු ින�බනව�0   සෝ�ජය නිර්ෝ�ණය ේරද්දී, ෝෝ ේමේන් 
කිව්ව� ව��ග් අධ��පනය, �ස�ඛ�, පරිසරය, සෝ�ජයීය ක්රෝ�ව්ද, 
ආගෝ ධර්ෝය සහ ස�ස�ේ�ිනය යන �ම් යලයල්ල නේතු �වනව�0 
�ම් යලය ව �ද් නේතු ේරල� රුක්කය නිව�රදිව නිර්ෝ�ණය ේරන්න 
ඕන�0  ිනරසර ස�වර්ධනය සකහ� මූමේේ ව �යන්ෝ රුු ආදරය 
ේරන ජනත�වක්කය බිහි ේරන්න ඕන�; න�හෝ න�ත්නම් රුු 
ආදරය ේරන සෝ�ජයක්කය අළි නිර්ෝ�ණය ේරන්න ඕන�0 රුු 
ආදරය ේරද්දී, අළි පරිසරයු ආදරය ේරන්න ඕන�0 ඒ ද්තරක්කය 
�න��වයි, අළි යම්කියල �දයක්කය ඉ�ගන �ගන අ�ප් බුද්ධිය 
වර්ධනය ේර ගන්න ඕන�, අළි �ේ��හ�ෝද, රුු ආදරය 
ේරන්�න්, රු නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් සහ ජ�ත�න්තර ව �යන් 
ව�ඩේුතුතු ේරන්�න් කියන නේ ළිබඳබකව0 ඒ නිස� අළි අ�ප් 
ජ�ිනේ ්රිනපත්ින හදද්දී, ඒේ රුු ග�ළ�පන ද්ධියු සහ 
ජ�ත�න්තර ව �යන් නේතු �වල� ව�ඩේුතුතු ේරන්න අව � 
වන ව�ඩළිබඳ�වළ සේස� ේළ තුතු �වනව�0 �ම් �ේ�ුස� ටිේ අළි 
ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද?   

අ�ප් ඉන්දිේ අනුරුද්ධ �හ�රත් ෝන්ත්රීතුෝ� ේ�රණ� කිහිපයක්කය 
කිව්ව�0  අළි ස�ලසුම් හදල� ්රිනපත්ින අර�ගන ඉස�සරහු 
යන�ේ�ු ඒව�වල ්රෝ�දය ග�න කිව්ව�0 කිව්ව�, අළි ස�ලසුම් 
හදනව� නමුත් ව�ඩ ේරන්�න් න�හ� කියල�0 හ�බ�යි, ෝතේ ිනය� 
ගන්න, අළි හ�ෝද�ෝ ේ�ළ� භ��ගු ස�ලසුෝ හදල� ව�ඩ ේරපු 
නේයි0 න�හෝ ේරන්න ගිහිල්ල� තෝයි �ම් රුු �හණ ග�හු�ව්0 ඒ 
නිස� �ම් රු �බ්ර� ගන්න ඕන� නම්, �ම් රු නිව�රදි ගෝන් 
ෝ�ර්ගයු �ගනයන්න ඕන� නම්, යම්කියල ව�ඩළිබඳ�වළේු යන්න 
ඕන� නම් අළි ේ�ලයක්කය අර�ගන ස�ලසුම් සේස� ේළ තුතු �වනව�0 
හ�බ�යි, ඒ ස�ලසුෝ හදද්දී, ඒ ස�ලසුෝ �ද් ප�ලන ස�ලසුෝක්කය 
�න�ව, ජ�ිනේ ව �යන් රුු ග�ළ�පන ස�ලසුෝක්කය �වන්න ඕන�0  
ජ�ත�න්තර  සම්බන්ධත� ඇින ේර ගන්න �පර  ර�ට් ්රිනපත්ින 
ටිේ හදන ඒ මූලධර්ෝ ටිේ හරිය�ේ�රව ඉස�සරහු ගන්න ඕන�0 
�බ��හ� අය ළඟ ඒ මූලධර්ෝ නද� ිනබු�ණ් න�හ�0 ඒ මූලධර්ෝ 
�වනුවු ිනබු�ණ් බඩ�ග�ස�තරව�දී �ද් ප�ලනය0 ඒ නිස� ර�ට් ඒ 
තත්ත්වය �වනස� ද්ය තුතුයි0 �වනස� �වල�, ඉස��සල්ල� අළි 
යලය ව�දන�ෝ සූද�නම් �වන්න ඕන�, රු නිර්ෝ�ණය ේරන්න 
අව � ේරන මූමේේ ස�ල�ස�ෝ හදන්න0 ඒ සකහ� අ�ප් ආේල්ප අළි 
�වනස� ේර ගන්න ඕන�0  

අ�ප් ආේල්ප �වනස� ේර ගනිද්දී, අළි �ේ��හ�ෝද, අ�ප් පු�චි 
දරුව� නිර්ෝ�ණය ේරන්�න්, ඒ පු�චි දරුව� �හ�ක දගත් දරු�වක්කය 
හ�ටියු නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද, ඒ දරුව� �හ�කු 
හිතන්න පුළුවන් බුද්ධිෝත් දරු�වක්කය හ�ටියු නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් 

511 512 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

�ේ��හ�ෝද, ඒ දරුව� �හ�ක �ස�ඛ� සම්පන්න දරු�වක්කය හ�ටියු 
නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද, ඒ දරුව� �ම් රුු ආදරය 
ේරන පුරව�යල�යක්කය බවු නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද, ඒ 
දරුව�  ක්කයිනෝත්ව ද්� �ෂ�යන්ෝ ජ�ත�න්තර අභි�ය�ග බ�රගන්න 
පුළුවන් දරු�වක්කය හ�ටියු නිර්ෝ�ණය ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද 
යන්න ග�න  ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය අපු අව � �වනව�0 න�හෝ නම් 
ිනරසර ස�වර්ධනය අස��ස� �ම් යලය ව �ද් ින�බනව�0 
ඒ,�ග�ලීයේරණය �වන්න පුළුවන්; සෝ�ජ�ය් අ�නකුත් ස�ථමිර 
�වන්න පුළුවන්0 �ම් යලයල්ල නේු අර�ගන අ�ප් �ගදර හරියු 
නිර්ෝ�ණය ේ�ළ�ත් තෝයි අපු �ම් සෝ�ජය නිර්ෝ�ණය ේරල� 
ිනරස�ර ස�වර්ධනයු යන්න පුළුවන්ේෝ ින�බන්�න්0 

ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ� ද�ව�න්ත 
පළපුරුද්දක්කය ින�බන අෝ�ත�වර�යක්කය; පරිසරයු ආදරය ේරන 
අෝ�ත�වර�යක්කය0 ඒ ද්තරක්කය �න��වයි, නතුෝ�ු ින�බන ද�නුම් 
සම්භ�රයත් නක්කයේ නිර්ෝ�ණ �බ��හ�ෝයක්කය �ම් ර�ට් ේරපු 
අෝ�ත�වර�යක්කය0 අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ� �ම් ේුතුත්තු 
න�යේත්වය ලබ� �දන�ේ�ු, ගරු අග්ර�ෝ�ත�තුෝ� ෝඟ 
�පන්වයනන් ඒ ස�ල�සුම්වලු අව �  ක්කයිනය ලබ� �දන�ේ�ු, 
අ�ප් ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ� �ම් ව�ඩ ළිබඳ�ව�ළ� 
ඉිනරි ව�ඩ �ේ�ුස නිව�රදිව ේරයි කිය� ෝ� ද් �ව�ස ේරනව�0  

ගරු අෝ�ත�තුෝනි, ර�ට් ්ර �නයක්කය ින�බනව�0 අප  ස�ල�සුම් 
හ�දුව�ු, ඒව� ක්රිය�ත්ෝේ වන ත�න්වල ව�ඩ ේුතුතු �බ��හ�ෝ 
්රෝ�දයි0 ඒේ තෝයි ඇත්ත ේථමි�ව0 ඒ ්රෝ�දය නිස� අද අපු 
ේරන්න ඕන� �දය අදෝ ේරන්න ල��බන්�න් න�හ�0 ඒ ්රෝ�දය 
නිස� අද ේරන්න ඕන� ේුතුතු දවස� කීපයකින් තෝයි අපු 
ේරන්න �වන්�න්0 ඒ නිස� ඒ �වනු�වන් ඔබතුෝ�ු ව�දගත් ව�ඩ 
�ේ�ුසක්කය ේරන්න ින�බනව�0  ගරු ඇෝිනතුෝනි, ඔබතුෝ� 
්රථමිෝ�යන්ෝ ඒ ්රෝ�දය න�ින ේරන්න ඕන�0 අප �හ�ක ස�ල�සුම් 
හ�දුව�ු ව�ඩක්කය න�හ�, ඒ ස�ලසුම් ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්න අව � 
ේරන ආයතන ටිේ ඒ ස�ල�සුෝ ්රෝ�ද ේරනව� නම්0 නත�ේ�ු 
අපු ජ�ිනයක්කය හ�ටියු ව��ග්ෝ ශ්රී ල��කිේයන් හ�ටියු ඉස�සරහු 
යන්න බ�හ�0 ඒ නිස� �ම් ්රෝ�දය න�ින ේරල�, ඒ සකහ� අව � 
ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය සේස� කිරීෝ අව � වනව�0 

�හ�ක බුද්ධි ෝට්ුෝක්කය ින�බන ප�ර්මේ�ම්න්තු ෝන්ත්රීවරුන් 
�බ��හ� �ද�නක්කය �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව්  ඉන්නව�0 ඒ, ද්පක්කයෂ�ය් 
�වන්න පුළුවන්, ආණ්ඩු පක්කයෂ�ය් �වන්න පුළුවන්0 ඒ 
ෝන්ත්රීවරුන්�ග් සහ�ය�ගය ද�ව�න්ත ද්ධියු �ම් ේුතුත්තු ලබ� 
ගන්න0 නතුෝන්ල��ග් ද�නුෝ නේතු ේර ගන්න; ඒ බුද්ධිය නේතු 
ේර ගන්න; ඒ හ�කිය�වන් නේතු ේර ගන්න0 ඒ යලයල්ල නේතු ේර 
ගත්ත�ෝ අපු �ම් රු ලස�සන ද්ධියු නිර්ෝ�ණය ේරන්න පුළුවන් 
වනව�0  

ඊ�ය්-�ප�ර්ද� ඇින ුවණු යලද්ධිය ළිබඳබකව තමුන්න�න්�ස�ල� 
දන්නව�0 අප �ම් ර�ට් �ෝ�නව�ද ේරයනන් ඉන්�න්, �ම් ව�ඩ 
ළිබඳ�වළ තුබඳන් �ෝ�ේක්කයද ේරන්�න් කියල� ඔබතුෝන්ල� 
දන්නව�0 හ�දය ස�ක්කයිකයු නේඟව �න��වයි, සෝහර �වල�වු 
සෝහර අය ව�ඩ ේරන්�න්0 �ප�දු ද්පක්කයෂ�ය්ත් �හ�ක, දක්කයෂ 
ෝන්ත්රීවරු ේණ්ඩ�යෝක්කය ඉන්න� බව තමුන්න�න්�ස�ල� දන්නව�0 
�හ�ක හ�කිය�වක්කය ින�බන ේණ්ඩ�යෝක්කය �ප�දු ද්පක්කයෂ�ය් 
ඉන්නව�0 ඒ අයුත් අප හ� නේතු �වන්න කිය� ආර�ධන� 
ේරනව�0  

ඊ�ය් �ම් ගරු සභ�ව තුළ යලදු ුවණු �ද් තමුන්න�න්�ස�ල� 
ද�ක්කයේ� �න්0 තව ඉස�සරහු යලදු වන්�න් ඊු වඩ� �වනස� �ද්වල්0 
ඒ නිස� ඔබතුෝන්ල� අ�ප් ප�ත්තු ඇද්ල්ල�, ිනරසර ස�වර්ධනයු 

නේතු �වන්න0 ඇත්තුෝ �ප�දු ද්පක්කයෂය ේඩ� ව��ුනව� ව��ග් 
තෝයි ඊ�ය් ඔබතුෝන්ල��ග් දි�න්ෂ� ගුණවර්ධන ෝන්ත්රීතුෝ� 
ව��ුන්න ගි�ය්0 නතුෝ� අෝ�රු�වන් තෝයි ව��ුන්�න් න�ිනව 
�බ්රු�ණ්0 ඒව� �ප�දු ද්පක්කයෂය ේඩ� ව�ටී�ම් ලකුණු0 ඒ නිස� 
ඔබතුෝන්ල� නව�නි තත්ත්වයු ව��ුන්න නප�0 ඔය දක්කයෂ 
ෝන්ත්රීවරුන්ු ආර�ධන� ේරනව�, "ඔබතුෝන්ල� දක්කයෂ�ය�, නන්න 
අපත් නක්කයේ නේතු�වල�, අත් ව�ල් බ�ක�ගන, �ම් ර�ට් ිනරසර 
ස�වර්ධනය තුබඳන් ලස�සන, යහපත් රුක්කය නිර්ෝ�ණය ේරමු0 
අන�ගත පරපුර �වනු�වන් ඒ ආර�ධනය ළිබඳගන්න" කිය�0  ෝු 
ේථමි� ේරන්න අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ සම්බන්ධ�යන් ගරු 
ේථමි�න�යේතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත වනව�0  

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝ�0 
 
[අ0භ�0 4025] 
 
ගු ිනල�ග ුමමිනප�ල මහසත� (නි�ය�ජ� ක��න�යකතුම�) 
(ம�ண்பும�கு த�லங்க சுமத�ப�ல - ப�ரத�ச் சப�ந�யகர்) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ඔබතුෝ��ග් �ව්ල�ව ේ�ප ේරයනන් 

න�වතත් ප�ර්මේ�ම්න්තු සභ� ග�බු ප�යනණිල�, ෝු ේථමි� ේරන්න 
අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ සම්බන්ධ�යන් ෝ�  ්රථමිෝ�යන්ෝ ඔබතුෝ�ු 
ස�තුිනවන්ත වනව�0 අින ය ව�දගත්, ේ��ල�චිත අව �ත�වක්කය වූ 
ිනරසර ස�වර්ධනය ද�දස�ෝ �ම් ර�ට් ිනරසර ස�වර්ධන සභ�වක්කය 
පත් කිරීෝ සකහ� �ය�ජන� ේර ඇින �ම් අවස�ථමි��ව් ඒ 
සම්බන්ධ�යන් වනන ස�වල්පයක්කය ේථමි�  ේරන්න ල�බීෝ ළිබඳබකව  
ෝ� ඉත�ෝ සන්�ත�ෂ වනව�0  

නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය ද්යලන් 2ට3ට වනද්ු ක්රිය�ත්ෝේ 
කිරීෝු බල��ප��ර�ත්තු වන ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 
ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ �වනු�වන් පළමුව�නි වත�වු ඔබතුෝ� ද්යලන් 
ේ�රේ සභ�වක්කය පත් ේළ�0 �ල�ේ�ය් පළමුව�නි වත�වු ඒ ේ�රේ 
සභ�ව පත් ේරන්�න් ල�ේ��ව්0 �ල�ේ�ය් කියලෝ රුේ නව�නි 
ේ�රේ සභ�වක්කය පත් ේරල� න�හ�0 ඒ ව��ග්ෝ නහි සභ�පින ධුරයු 
ෝ� පත් ේර දීෝ ග�න ෝ� අින ය සන්�ත�ෂ වනව�0 ඒ අවස�ථමි�ව 
ෝු ල�බුණු ෝහඟු අවස�ථමි�වක්කය කිය� ෝ� හිතනව�0  

ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබකව �ල�ේ�ය් �ග�ඩක්කය රුවල් ේථමි� 
ේළ�; ේථමි� ේරනව�0  

නමුත් �ල�ේ�ය් කියලෝ රුේ ප�ර්මේ�ම්න්තුවක්කය ද්යලන් 
�ෝව�නි ේ�රණයක්කය ග�න ද්� �ෂ අවධ�නයක්කය �ය�මු ේරල�, 
ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝක්කය ව�ර්ත� �වන්�න් න�හ�0 �ම් සම්බන්ධ�යන් 
ිනබුණු රැස�වීෝේු බර්මේන් නුවරු  යන්න ගිය සින�ය්දී අවස�ථමි�ව 
ෝු  ල�බුණ�0 නහිදී අප  ල�ේ�ව ප�ත්�තන් ිනරසර ස�වර්ධනය 
සකහ� ප�ර්මේ�ම්න්තුව ද්යලන් ේර ින�බන ව�ඩ �ේ�ුස ඉදිරිපත් 
ේළ�0 යලය වෝ රුවල් පුදුෝයු පත් ුවණ�, �ෝච්නර න�යේත්වයක්කය 
අර�ගන ේුතුතු ේරන ප�ර්මේ�ම්න්තුවක්කය  �ල�ේ�ය් කියලෝ රුේ 
න�හ� කියල�0 ඒ නිස� නහි �ග�රවය ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, 
ඔබතුෝ�ුත්, �ම් සෝස�ත ප�ර්මේ�ම්න්තුවුත් ල��බනව�0  

2000 යලු 2ට15 දක්කයව�  Millenium Development Goals -
MDGs- කිය� අ�ප් ර�ට් ව�ඩසුහනක්කය ිනබුණ�0  2ට15 - 2ට3ට 
කියන අුවරුදු 15 සකහ� Sustainable Development Goals -
SDGs- කියල� ව�ඩසුහනක්කය ආරම්භ ේරල�, ්රධ�න ේරුණු 17 
�වන් ේර ගත්ත�0 නමුත් නය අ�ප් රුු අව � ද්ධියු හ�ඩ ගස�ව� 
ග�නීෝු ව�ඩසුහනක්කය ිනබු�ණ් න�හ�0  

513 514 

[ගරු �හක්කයුර් අප්පුහ�යන ෝහත�] 
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ිනරසර ස�වර්ධන  අෝ�ත�තුෝ� හ�ටියු ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ 
�ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ� පත්වීෝ ග�න අළි සන්�ත�ෂ �වනව�0 අළි 
ිනරසර ස�වර්ධන අෝ�ත��� යක්කය ළිහිටුවල� නහි භ�ර ධුර ේර්තව� 
ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ�ු භ�ර දුන්න�0 නතුෝ� 
ප�හ�දිමේවෝ ඉත� �හ�ඳින් ඒ ව�ඩ ේුතුතු ේර�ගන යනව�0 �ෝහිදී 
අ�ප් ර�ට් වර්තෝ�න තත්ත්වය �ෝ�ේක්කයද කිය� බලන්න යනනුම් දඬු 
අත�ව �යි0 ප�ර්මේ�ම්න්තු ේයනටුව ද්ධියු අළි �ම් ළිබඳබකව 
අවධ�නය �ය�මු ේරල� �ම් සකහ� අවතීර්ණ �වන්�න් 
�ේ��හ�ෝද කියල� �ස�ය� බ� වව�0 

�ල�ේ�ය් ඉලක්කයේ 17ක්කය ිනබුණ�ු, �ේ�ුස� 17ේු �බදුව�ු 
�ෝය �වන් �වන් ව �යන් අෝ�ත��� වල සම්පූර්ණ�යන් ව�ර්ත� 
කිරීෝ ඉත�ෝ අපහසුයි0 නෝ නිස� �ේ�ුස� 4ේු �බදන්නු අ�ප් 
ප�ර්මේ�ම්න්තුව තීන්දුවක්කය ගත්ත�0 ඒ �ේ�ුස� 4, ආර්ථිේ ිනරසර 
බව, මූමේේ අව �ත�, තුක්කයිනය ස�ධ�රණත්වය, පරිසරය සහ 
ස�ථමි�වරත්වය - sustainability - ව �යන් �වන් ේළ�0 ඒ �ේ�ුස� 
හතර clusters ව �යන් -අනු ේයනටු ව �යන්- �ත�රල�, �ම් 
යනනුම් දඬු 17 ඇතුළත් ේරල� ප�ර්මේ�ම්න්තු ෝන්ත්රීවරුන්�ග් 
න�යේත්ව�යන් ඒ අනු ේයනටු හතර පත් ේළ�0 ද�නු ල�ේ��ව් 
ින�බන දුප්පත්ේෝ ග�න, අධ��පනය ග�න, මූමේේ අව �ත�වන් 
ළිබඳබකව යනනුම් දඬු සහ ඒ ළිබඳබක දත්තයන් �ස�ය� බලන ද්ු අ�ප් 
Census and Statistics Department න�ේන් ද�න ගන්නු 
ල�බුණ�,  අ�ප් �ම් ඉලක්කයේ සකහ� යන්නු අඩුෝ ගණ�න් යනනුම් 
දඬු 54ක්කයවත් අව � බව0 නමුත් අ�ප් Census and Statistics 
Department න�ක්කය ින�බන්�න් යනනුම් දඬු 3ටක්කය පෝණයි0 ඒ 
ව��ග්ෝ සෝහර දත්තයන් �ස�ය� ගන්�න් අුවරුදු 1ටේු ස�රයක්කය, 
අුවරුදු 5ේු ස�රයක්කය, අුවරුදු 2ේු ස�රයක්කය යන�දී ව �යනුයි0 
�දනිේව �ත�රතුරු ලබ� ග�නී�ම් ක්රෝයක්කය න�හ�0 ඒ ව��ග්ෝ 
සෝහර දත්ත ්ර��ද්ය ය සභ� ෝට්ු�ම් ින�බනව�0 නමුත් ඒව� 
දිස�පිනතුෝ�ු �හ� ෝධ�ෝ රජයු නන්�න් න�හ�0 නෝ නිස� 
පළමු�වන්ෝ අළි ේළ තුතු �ද් තෝයි අළි ද�න් �ේ��හ�ද ඉන්�න්, 
�ේ�ත�නුද යන්න ඕන� කියන ේ�රණය �ස�ය� ග�නී�ම් 
ක්රෝ�ව්දයක්කය ඇින ේර ග�නීෝ0 නෝ නිස� �ෝෝ ින රසර ස�වර්ධනය 
ල��කිේ අව �ත�ව සකහ� ල�ේ��ව් වර්තෝ�න තත්ත්වයු ගළප� 
�ගන ඒ සකහ� අව � දත්ත සහ �ත�රතුරු නක්කය රැස� ේර ග�නී�ම් 
අව �ත�ව අළි හඳුන්ව� දුන්න�0 අළි කියන්නු සන්�ත�ෂයි ද�නු 
අ�ප් ර�ට් ඒ ළිබඳබකව ජ�ිනේ ව�ඩසුහනක්කය ින�බනව�; රජ�ය් 
ජ�ිනේ ස�ල�ස�ෝක්කය ින�බනව�0 �ම් ර�ට් ින�බන මූමේේ 
අව �ත�වන් සකහ� ඉදිරියු ය�ෝු නය ගළප� ගන්�න් 
�ේ��හ�ෝද කියල� අළි බලන්නු ඕන�0 �ෝහිදී තවත් ේ�රණයක්කය 
කියන්නු ඕන�0  

ද්� �ෂ�යන්ෝ රජ�ය් ස�වර්ධනය ග�න - development ග�න - 
්රිනපත්ින ග�න ේථමි� ේරනව�0 ඒ ව��ග්ෝ ක්රෝ සම්ප�දන ග�න ේථමි� 
ේරනව�, ස�ලසුම් ග�න ේථමි� ේරනව�0 නමුත් ිනරසර ස�වර්ධන 
සභ�ව ළිහිටු වූව�ු පසුව තෝයි �ම් යලය ව �ත�රතුරු නේ ත�නේු 
ඒේ ර�ය  �වන්�න්0 ඒ ව��ග්ෝ අළි �ය�ජන� ේරල� ින�බනව� 
ිනරස�ර ස�වර්ධන සභ�වු �ක්කයන්ද්රස�ථමි�නයක්කය හදල� �දන්න 
කියල�0 නෝ �ක්කයන්ද්රස�ථමි�න�ය් යලු යලය වෝ අ�  සම්බන්ධීේරණය 
ේරන්නු පුළුවන් �වනව�0 

�ෝහි ව�දගත්ෝ ේ�රණය ෝෝ කියන්නම්0 ගරු 
ේථමි�න�යේතුෝ��ග් අවධ�නය �ය�මු ේරල� අ�ග�ස�තු ට8�වනි ද� 
ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක අතුරු ව�ර්ත�වක්කය �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තුවු 
ඉදිරිපත් ේරන්නු අ�ප් අනු ේයනටුවු පුළුවන් ුවණ�0 �ල�ේ�ය් 
පළමු වත�වු ප�ර්මේ�ම්න්තුවේු නව�නි අතුරු ව�ර්ත�වක්කය 
ඉදිරිපත් ේළ රු හ�ටියු අළි ද් �ල �ග�රවයේු ප�ත්ර �වල� 
ින�බනව�0 �ෝ�ේද, ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබකව ප�ර්මේ�ම්න්තුව 
න�යේත්වයක්කය දීල� ින�බන නේෝ රු අ�ප් රු0 ඒ ව��ග්ෝ �ෝහිදී 
අළි ප�හ�දිමේවෝ ද�ක්කයේ �ද් තෝයි, අය ව��යන් මුදල් �වන් ේළ�ු 

ිනරස�ර ස�වර්ධන ස�ල�ස�ෝ සකහ� අව �ත�වු සෝග�මීව �වන් 
ේළ�ද කියන ග�ු වව0 අධ��පනය �හ� �ව්ව�, නිව�ස �හ� �ව්ව�, 
දුප්පත්ේෝ න�ින කිරීෝ �හ� �ව්ව� -දිබඳඳුේෝ තුරන් ේරන්නු �හ� 
�ව්ව�- යන�දී ව �යන් �න��යකුත් අදහස� ඉදිරිපත් ේළ�ු 
රජ�ය් ්රිනපත්ිනයු සෝග�මීව අය ව��යන් මුදල් �වන් කිරීෝ 
ග�න ප�හ�දිමේ �ස�ය� ග�නීෝක්කය ේරල� ඒ ග�න ද් ��ල්ෂණයක්කය 
කිරී�ම් ය�න්ත්රණයක්කය ිනබු�ණ් න�හ�0  

ඒ නිස�ෝ අළි නව මුදල් ඇෝිනතුෝ� බ�හ�ද�ේල�, නතුෝ��ගන් 
ඉල්ලීෝක්කය ේළ�, 2ට18 වසර සකහ� අය ව��යන් යලය ව අෝ�ත��� , 
�දප�ර්ත�ම්න්තුවලු මුදල් �වන් කිරී�ම්දී  ිනරස�ර ස�වර්ධන�ය් 
මූමේේ අව �ත� සකහ� මුදල් ලබ� �දන්න කියල�0  ඒ අනුව අ�ප්   
ගරු ෝ�ගල සෝරවීර ෝ�ිනතුෝ� මුදල් අෝ�ත� ධුර�ය් ව�ඩ භ�ර 
ගත්ත�ු පස��ස�  යලය වෝ �දප�ර්ත�ම්න්තු, අෝ�ත��� වලු 
මේඛිතව ද�නුම් දී ින�බනව�, ස�වර්ධනය ඇතුළු යලය ව �ද්වල් 
සකහ� ්ර�ග්ධන ද්යදම් �ලස  ලබන වසරු අව � මුදල්  ළිබඳබක 
ව�ර්ත� ලබ� �දන්න, නෝ ව�ර්ත� ආව�ු පසුව තෝයි ිනරස�ර 
ස�වර්ධනය ඉලක්කයේ ේර �ගන ද්සර්ජන �ේටුම්පත හදන්�න් 
කියල�0 ඒ ග�න අළි සන්�ත�ෂ �වනව�0 �ෝය ඉත�ෝ ව�දගත් ෝ� 
සන්ධියක්කය; ඉත�ෝ ව�දගත් ේරුණක්කය0 ඒ නිස�  2ට18 වස�ර් 
අෝ�ත���  හයක්කය, හතක්කයවත් ිනරස�ර ස�වර්ධනය සකහ� �ය�මු 
ේරන්න අපු පුළුවන්ේෝ ිනබු�ණ�ත් අුවරුදු තුනක්කය, හතරක්කය 
ව��ග් ේ�ලයක්කය ඇතුළත අළි �වන් ේරන මුදල් යම් කියල 
ඉලක්කයේයක්කය ඇිනව, යම් කියල නේඟත�වක්කය ෝත ඒ සකහ� 
�ය�දවන්න අපු පුළුවන් �වනව�0 නත�ේ�ු යම් කියල ්රින තයේ 
ස�වර්ධනයක්කය දිතුණුවක්කය යලද්ධ වන ආේ�රයු ගල� යනව�0   

ඊළඟ ේ�රණය තෝයි, ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි,  ජනව�රි ෝ�සය 
වන ද්ු ඒ ව�ර්ත�ව සේස� ේළ�ු පසුව  �ද් ප�ලනඥයනයින් 
හ�ටියු  ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් යලටින අළි  225 �දන�ුෝ නයු ද�යේ 
වන්න පුළුවන් �වනව�0 දද�හරණයක්කය හ�ටියු අළි කියනව�, අ�ප් 
ද්රැකිය�ව යලයයු 504ක්කය කියල�0 �ේ�ළඹ දිස�ත්රික්කයේය ගත්�ත�ත් 
සෝහර �වල�වු අළි කියනව�, ද්රැකිය�ව යලයයු 409යි කියල�0 
�ේ�ළඹ දිස�ත්රික්කයේ�ය් අද්ස�ස��ව්ල්ල ආසනය ගත්�ත�ත් 
ද්රැකිය�ව යලයයු 17ක්කය ද්තර �වනව�0 නයිනුත් සීත�වේ ්ර��ද්ය ය 
සභ��ව් �ප� අ �ේ�ුසක්කය ගත්�ත�ත් ද්රැකිය�ව යලයයු 21ක්කය 
�වනව�0 ඒ නිස� සෝස�ත ර�ට් ස�ෝ�න�යත්, දිස�ත්රික්කයේ�ය් 
ස�ෝ�න�යත් ගත්ත�ු, ඒ ඒ �ද් ප�ලනඥයනය��ග් ්ර�ද් යන් 
්ර�ද් යු තත්ත්වය නකින් නේු �වනස�0 අධ��පනය �ව්ව�; 
ද්රැකිය�ව �ව්ව�; නිව�ස ්ර �නය �ව්ව�; ප�නීය ජලය �ව්ව�; 
මූමේේ අව �ත�වන් �ව්ව� ඒව� නකි�නේු �වනස�0  

වර්තෝ�න�ය් අපු ින�බන ආසන 16ට තුළ ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් 
�ේ�ට්ෙ�ස තුන්යලය හතබඳස� ගණ�න්, ග්ර�ෝ නිලධ�රි වසම් 
14,ටටටන් ිනරසර ස�වර්ධන�ය් ඉලක්කයේ ද�හ�ත් වර්තෝ�න 
තත්ත්වය �ෝ�ේක්කයද කියල� �වන් �වන් ව �යන් අපු �ස�ය� 
ගන්න පුළුවන්0 ඒ අනුව  පළ��ත් ස�වර්ධනයු ෝන්ත්රීවරුන්ු 
ල��බන මුදල්, ඒ පළ��ත් ්ර�ද් ව�සීන් නක්කයේ ස�ේච්ව� ේරල� 
්රමුඛත්වය හඳුන� �ගන ඒ පළ��ත් ව� අෝ අව �ත�ව ින�බන්�න් 
යටිතල පහසුේම්වලු නම්; ඒ පළ��ත් ව� අෝ අව �ත�ව 
ින�බන්�න් අධ��පනයු නම්; න�හෝ න�ත්නම් ව�ත්තීය 
පුහුණුවු නම් ්ර��ද්ය ය ව �යන් �ද් ප�ලනය ේරන 
�ද් ප�ලනඥයනය��ග් යලු පළ�ත් සභ� �ද් ප�ලනඥයනය�, 
ප�ර්මේ�ම්න්තු �ද් ප�ලනඥයනය� දක්කයව� තෝන්�ග් ්ර�ද් �ය් 
ස�වර්ධන�ය් අත�ව �ත�ව සකහ� �යදවීෝු �ෝය රුකුලක්කය 
�වනව�0 ඒ නිස� �ම් සභ�ව සකහ� ඉදිරිපත් වූ මේයද්ල්ල ව��ග්ෝ; 
ඉදිරිපත් ේර ින�බන �ය�ජන� ව��ග්ෝ; �ම් ිනරස�ර තුගය කියන 
නේ කියලෝ පක්කයෂයේු, කියලෝ �ද් ප�ලන �ේ�ුසේු, නක්කයතර� 
දිස�ත්රික්කයේයේු අයිින �දයක්කය �න��වයි0 ිනරස�ර ස�වර්ධනය 
කියන සෝස�ත ව�ඩසුහන අද දිතුණු ුවණු රුවල් පව� නේඟ ුවණු 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

�දයක්කය0 ඒ නිස� �ෝය �ප�දු මේයද්ල්ලක්කය; �ප�දු ව�ඩ සුහනක්කය0  
රජයක්කය හ�ටියු, පක්කයෂයක්කය හ�ටියු �ම් අුවරුදු පහ තුළ ර�ට් 
මූමේේ අව �ත�ව �ෝයයි කියල� ්රිනපත්ිනෝය ව �යන් �වනසක්කය 
ේරන්න තෝන් හිතනව� නම්  ඒ  සකහ� නිදහස ින�බනව�; ඒ 
හ�කිය�ව ින�බනව�0 �ම් අුවරුදු ප�හ� ස�වර්ධනය සකහ� ද්ය 
තුත්�ත් �ම්ේයි කියල� බහුතරයක්කය ජනත�ව�ග් නේඟත�වක්කය 
ින�බනව� නම්, ඒ �ද් ප�ලන න�යේත්වයු ්රමුඛත්වය ග�නී�ම් 
හ�කිය�ව ින�බනව�0 �ම්ේ හු�දක්කය නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 
ව�ඩසුහනක්කය �න��වයි0  

අළි නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් �ේ�ුස�ේරු�ව�0 අළිත් නහි 
ස�ෝ�ිනේ�ය�0 ඒ නිස� රුක්කය හ�ටියු අළිත් ජ�ිනේ ව�ඩ ළිබඳ�වළේ 
�ේ�ුස�ේරුවන් �වන්න නම් �ෝව�නි අින ය ව�දගත් 
ේර්තව�යක්කය සකහ� �පළ ග��හන්න ඕන�0 නත�ේ�ු අපු 
ක්රෝ�ව්දයක්කය ින�බනව�0 ඒ ක්රෝ�ව්දය �ගන ය�ෝ සකහ� 
අධීක්කයෂණයක්කය ින�බනව�0 අධීක්කයෂණ�යන් පසුව පසු ද්පරෝක්කය 
ේරන්න පුළුවන්ේෝ ින�බනව�0 පසු ද්පර�ෝන් පසුව ්රිනස�ද්ධ�න 
ේුතුතු  ේරල� ඉදිරි වසර සකහ� ක්රිය�ත්ෝේ �වන්න පුළුවන්0  

ඒ නිස� �ෝෝ ේුතුත්�ත් ව�දගත්ේෝ ේමේන්ෝ හඳුන� ගත් 
ප�ර්මේ�ම්න්තුවක්කය හ�ටියු, ඒ ප�ර්මේ�ම්න්තුව තුළ ඉත�ෝ ද්ධිෝත් 
ව�ඩ සුහනක්කය ේරන ේණ්ඩ�යෝක්කය හ�ටියු අපු ඕන�ෝ රුකින් 
අ�ප් රුු යම් කියල ආධ�රයක්කය ගන්න, න�හෝ න�ත්නම් ණයක්කය 
ගන්න හ�කිය�ව ල��බනව�0  ර�ට් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය ඉදිරිපත් 
කිරී�ම්දී  මූමේේ යලද්ධ�න්ත හ�ටියු බලන �ද්වල් තෝයි ෝ�නව 
අයිිනව�යලේම්, ර�ට් නීිනය ක්රිය�ත්ෝේ වන ද්ධිය,  ස�වර්ධනය 
සකහ� �ය�දන ්ර�ග්ධන ද්යදම්,  දූෂණයකින්, න�ස�ිනයකින් �ත�රව 
ර�ට් ක්රිය�ත්ෝේ වන ක්රිය�ද�ෝයන්, ඒ ව��ග්ෝ ව�ඩ ේරන ශ්රෝ 
ද�යේත්වය, ඒ ශ්රෝ ද�යේත්වයු ද�නුෝ පුළුල් කිරී�ම්,  පුහුණුව 
ලබ� දී�ම්, නිපුණත්වය ්රවර්ධනය කිරී�ම් ව�ඩසුහන් යන�දිය0  

නව�නි �දයක්කය කිරී�ම්දී ඒ ග�න ද්ග්රහයක්කය ේරන්න ප�හ�දිමේ 
ව�ඩසුහනක්කය, යනනුම් දණ්ඩක්කය අපු න�ත්නම්, අළි �ේ��හ�ද 
ඉන්�න්, අළි �ේ��හ�ුද යන්�න් කියන ේ�රණය හඳුන� ග�නීෝු 
බ�රි නම්, දිතුණු �වන්න හිතන, දිතුණු ජ�ිනයක්කය බවු පත් �වල� 
ඉදිරියු යන්න දත්ස�හ ේරන රුක්කය �ලස ජ�ත�න්තරය අ�ප් රු 
�දස බලන්�න් න�හ�0  

�ම් ිනරසර ස�වර්ධන�ය් ඉලක්කයේ ඉටුේර ග�නීෝු සභ�වක්කය 
පත් ේරනව�0 නෝ සභ�වු සම්පූර්ණ  ක්කයිනය ලබ� දීල�, 
�ද් ප�ලන�යන් �ත�ර ව�ත්ිනේයන් ඒේු �ය�මු ේරල�, ඒ අයු 
අව � �ද් ප�ලන න�යේත්වය ලබ� දීල� ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් 
ේර්තව� ඉදිරියු �ගන ය�ෝ තෝයි අ�පන් ද්ය තුත්�ත්0 

ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ෝෝ න�වත වරක්කය ඔබතුෝ�ු ස�තුින 
වන්ත වනව�, ෝු ේථමි� කිරීෝු අවස�ථමි�ව ලබ� දීෝ ග�න0 ඒ 
ව��ග්ෝ, ිනරසර ස�වර්ධනය සකහ� වන නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 2ට3ට 
න��ය පත්රයු අනුව ේ�රේ සභ�වු පත් ේරල�, නහි සභ�පින ධුරය 
ෝු ලබ� දීෝ ග�නත් ෝ� ස�තුින වන්ත වනව�0 ප�ර්මේ�ම්න්තුවක්කය 
හ�ටියු අළි �ල�ේය පුර� ද් �ල ව �යන් �ග�රවයු ප�ත්ර �වල� 
ින�බනව�0  ඒ  �ග�රවය ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් යලටින අළි 225�දන�ුෝ 
ල��බනව�0 ඒ නිස� �ම් ේර්තව�යු අප�ග් සම්පූර්ණ  ක්කයිනය, 
සහ�ය�ගය  ලබ� දිය තුතුයි0  

අපු �න�ව අ�ප් පරම්පර� ගණනේ දරුවන්�ග් අන�ගතය 
�වනු�වන් ක්රෝවත්, ද්ධිෝත් ව�ඩසුහනක්කය ේර� යන රුක්කය 
හ�ටියු ඉදිරියු යන්න නම්, ිනරසර ස�වර්ධනය - sustainable 
development - සකහ� �පළ ග�සුණු රුක්කය, ඒ �වනු�වන් 

ක්රිය�ත්ෝේ වන රුක්කය බව තහුවරු කිරීෝ සකහ� �ෝයු යලය ව�දන� 
සම්පූර්ණ සහ�ය�ගය ලබ� දිය තුතු �වනව�0 

�ෝෝ පනත් �ේටුම්පත �ගන ඒෝ ළිබඳබකව ගරු ඇෝිනතුෝ�ු 
හදවිනන්ෝ අ�ප් ස�තුිනය ්රේ�  ේරයනන් ෝෝ නිහඬ වනව�0 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟු, ගරු ජ�නේ වක්කයකුඹුර ෝන්ත්රීතුෝ�0 ඔබතුෝ�ු ද්න� අ 

13ේ ේ�ලයක්කය ින�බනව�0 
 
[අ0භ�0 404ට] 
 
ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් 

�ේටුම්පත ළිබඳබකව ේථමි� ේරන්නු ල�බීෝ ග�න සතුටු වනව�0 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, අ�ප් රු ස�වර්ධනය ේරනව� ව��ග්ෝ ඒ 
ේුතුතු ග�න පසු ද්පරම්  ේරනව� හුඟක්කය අඩුයි0 

 
ගු ක��න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ේරුණ�ේර ගරු නඩ්වඩ් ගුණ�ස�ේර ෝන්ත්රීතුෝ��ග් නෝ 
මූල�සනය සකහ� �ය�ජන� ේරන්න0 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු ේථමි�න�යේතුෝනි, ''ගරු නඩ්වඩ් ගුණ�ස�ේර ෝහත� ද�න් 

මූල�සනය ගත තුතුය''යි ෝ� �ය�ජන� ේරනව�0 

 
ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ගු ක��න�යකතුම� මූල�සන�ය්ද ඉවත් වූ�ය්ද, 

ගු එඩ්වඩ් ගුණ�ස�කර මහසත� මූල�සන�රූඪ විය. 
அதன்ப�றகு, ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் 

அக்க�ர�சனத்த�ன�ன்று அகல�வ, ம�ண்பும�கு எட்வட் குண�சகர 
அவர்கள் த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

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

ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ම් ර�ට් �ග�ඩක්කය ස�වර්ධන 

ේුතුතු ේළත්, ඒව� ග�න පසු ද්පරෝක්කය ේර, ඒ  ස�වර්ධන 
ේුතුත්�තන් බල��ප��ර�ත්තු වන ලල ්ර�ය�ජනය ල��බනව�ද 
කියල� �ස�ය� බලන්�න් න�හ�0 අළි �ව්ල්ලක්කය හදනව� කියල� 
හිතමු0 ඒ �ව්ල්ල හ�දුව�ු පස��ස� ඒ�ේන් ්ර�ය�ජනයක්කය 
ගන්නව�ද කියල� �ස�ය� බලන්�න් න�හ�0 අළි ඒ ව��ග්  ව�ඩ 
ේුතුතු ර�ශියක්කය ේරල� ින�බනව�0 අළි නද� හදපු ෝහ�ෝ�ර්ග දිහ� 
අද බ� වව�ෝ, අද ඒ �දපස ේ�නුවල පස� ින�බනව�, ඒව� �ග�ඩ 
දෝන්�න් න�හ�0 ේන්දක්කය ේඩ� ව�ටුණ�ෝ ඒේු ළිබඳයෝක්කය 
�ය�දන්�න් න�හ�0 පසුගිය ේ�ල�ය් ග� වතුර සහ න�ය ය�ම්වමේන් 
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ේඳු ේඩ� ව�ටිල� ්ර �න ඇින ුවණ�0 ඊ�ය්-�ප�ර්ද� ව�ස�ස �වල��ව් 
න�වත ඒව� තව ටිේක්කය ේඩ� ව�ටුණ�0  

�ල�ේ�ය් �ග�ඩක්කය රුවල අධි�ව්ීන ෝ�ර්ග හදන �ේ�ු ්ර �න 
ඇිනවන ත�න්වලු අව � ළිබඳයෝත් �ය�දනව�0 නමුත් අ�ප් ර�ට් 
නව�නි ්ර �න ඇින ුවණ�ු පසුවවත් ළිබඳයෝක්කය �ය�දන්�න් න�හ�0 ඒ 
ග�න ඇහුව�ෝ කියනව�, ''�ම් �වනු�වන් ස�ලසුෝක්කය හද� �ගන 
යනව�'' කියල�0 පසු ගිය ග� වතුර ගලල� ද�නු ෝ�ස හතරක්කය ගත 
ුවණ�0 නමුත්, අ�ප් ්ර�ද් �ය් හ�නි  යලදු ුවණු කියලෝ ත�නේු 
අව � ේරන ළිබඳයෝක්කය �ය�දල� න�හ�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අ �ප් ර�ට් නක්කය�ේ� ස�වර්ධන 
ේුතුතු කිරී�ම්දී යලදු වූ �දයකින්, න�හෝ න�ත්නම් ේ�ලගුණ�ය් 
ඇිනවූ යම් කියල ද්පර්ය�සයකින් යලදු ුවණු ද්පතකින් ඉන්න හිටින්න 
ත�නක්කය න�ිනවූ යනනිසුන් අද ප�සල්වල ළිට්ුනිවල ූලඩ�රම් 
ගහ�ගන ේ�ලයේ යලු ඉන්නව�0  ෝ�ස ගණනක්කය ගත ුවණත්, ඒ 
යනනිස�සු �වනු�වන් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය හදන්�න් න�හ�0 ඒේු ඒ අය 
දද්�ඝ�ෂණයක්කය ේරන ේල් බල� �ගන ඉන්නව�0 අඩුෝ ගණ�න්, 
සුදුසු ත�නක්කය �හ�යල� ඒ අයු නිව�සයක්කය හදල� �දන්�න් න�හ�0 
2ටට3 අුවරුද්�ද්  න�ය ය�ෝු හසුවූ යනනිසුන්ු අ විනන් හද� දුන් 
�ගවල් ින�බන ත�න් �ම් අුවරුද්�ද්ත් න�ය ගිය හ�ටි අළි ද�ක්කයේ�0  

�ස�ය� බ�ලීෝක්කය න�ිනව ව�ඩ ේුතුතු ේරන න�ක්කය ලල ද්ප�ේ 
තෝයි අපු ඒ�ේන් �ප�නන්�න්0 අ�ප් විනර අ�බ්වර්ධන 
ස�ව�ද්  ේුතුතු ඇෝිනතුෝ� අද රත්නපුරයු ගිහින් ිනබුණ�, �ම් 
ග�න බලන්න0  �ෝව�නි ග�වතුර ග�ලීෝක්කය ආපහු ඇින �න�වීෝ 
සකහ� වූ ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය 196ට ගණන්වල ිනබුණ�ය, නෝ ව�ඩ 
ළිබඳ�වළ ක්රිය�වු න�වනව�ය කියල� නතුෝ� කිව්ව�0 ේළු ගඟු නක්කය 
ව��ප�ිනයකුත්, වල�ව් ගඟු තව ව��ප�ිනයකුත්, නිල්වල� ගඟු 
තවත් ව��ප�ිනයකුත්, ේ�ලණි ගඟු තවත් ව��ප�ිනයකුත් 
ව �යන්  ක්රිය�වු න�වනව�ය කියල� නතුෝ� කිව්ව�0 ගරු 
ඇෝිනතුෝනි, පරිසර හිතේ�මී ද්ධියු �ම් ව�ඩ ළිබඳ�වළ ක්රිය�වු 
න�වන්න ඕන�0 �ෝ�නව� ේළත් �ම් ර�ට් යම්කියල ්ර �නයක්කය ෝතු 
�වනව�0 නතේ�ු අළි ඒ ්ර �නයු දත්තරයක්කය �ස�ය��ගන, ඒ 
්ර �නය අවෝ ේර�ගන ස�වර්ධන ේුතුතු ේරන්න ඕන�0  

අධි�ව්ීන ෝ�ර්ගය ේණු දඩ හදන්න පුළුවන් කියල� ද�නුත් 
කියනව�0 පුළුවන්, ේණු දඩ හදන්න පුළුවන්0 අළි රුළියල් �ේ�ටි 
ගණනක්කය ව�ය ේරල� �ේ�ට්ු��ව් යලු ේඩු�වල දක්කයව� වූ අධි�ව්ීන 
ෝ�ර්ගය හ�දු�ව් ේණු දඩ0  අ�ප් රුු දරන්න බ�රි ළිරිව�යක්කය ඒ 
�වනු�වන් ගිය�0 ග�ල්ල දක්කයව� කි�ල�මීුර් 1ටටක්කය ඒ ද්ධියු 
හ�දුව� නම්, කි�ල�මීුරයක්කය හදන්න  �ේ�පෝණ මුදලක්කය ව�ය 
ුවණ�ද කියල� නද� හිුපු ද්පක්කයෂය අහයි0 අධි�ව්ීන ෝ�ර්ග�ය් 
ේඩු�වල දක්කයව� වූ �ේ�ුස හදන�ේ�ු නද� කිව්ව�, ග�ම් ප�රවල් 
කීයක්කය හදන සල්මේද කියල�0 ඒ නිස� අ�ප් රුු දරන්න පුළුවන් 
්රෝ�ණ�ය් ේුතුතු ේරන්න ඕන�0 හ�බ�යි, ේරපු �ද් අගය 
ේරනව� �වනුවු ේරන්�න් ඒ�ක්කය ව�රැද්ද කියන නේයි0 ද�න් 
ෝහනුවර අධි�ව්ීන ෝ�ර්ගය හදන්න හදනව�; රත්නපුරය අධි�ව්ීන 
ෝ�ර්ගය හදන්න හදනව�0 �ම් යලයල්ලෝ ේණු දඩ හදන්න පුළුවන් 
නම් �හ�කයි0 හ�බ�යි න�හෝ ේරන්න පුළුවන්ේෝක්කය න�හ�0 අළි 
කියන්�න්, පුළුවන් තරම් ද්යදම් අවෝ ේර�ගන පරිසර හිතේ�මී 
ද්ධියු �ම් ේුතුතු ේරන්න කියල�යි0  

ගරු ඇෝිනතුෝනි, අනික්කය ්ර�ද් වල ව��ග් ෝ�ග් ්ර�ද් �ය් අමේ 
න�හ�0 ඉන්�න් අමේ �ද�දන�යි0 යල�හර�ජ ේ��ල් අමේ �ද�දන�යි 
ඉන්�න්0 ඔබතුෝ� දන්නව�, ේලව�න ෝ�ිනවරණ �ේ�ට්ෙ�ස�ය් 
අනික්කය අමේත් අඩුයි කියල�0   යලයයු 71ක්කය ද්තර වන්ද ෝෝ ගන්නව�0 
ඒ නිස� ේකුල් �ද�ක්කය අමේ අඩුයි0 යලයයු 71ක්කය ද්තර වන්ද ෝ� 
ගන්න� නිස� අනික්කය යලය ව�දන�ෝ ගන්�න් ඉිනරි වන්ද යලයයු 29 
තෝයි0  

ද�නු අුවරුද්දේු ද්තර ේමේන් �ම් අමේ  �ද�දන��ග් ්ර �නය 
සම්බන්ධ�යන් ෝ� සු�ම්ධ� ජී0 ජය�ස�න නි�ය�ජ� ඇෝිනතුයනයු 
නේ වරක්කය ේථමි� ේළ�0 ඒ අමේ �ද�දන��ගන් නේ අමේ�යක්කය 
ඇද්ල්ල� ගහල� නේ පුද්ගල�යක්කය ෝ�රුණ�0  ඒ අමේය� ගහල� යනය 
ගිය 11�වනිය� තෝයි ඒ පුද්ගලය�0 ඊු පස��ස� යනනිස�සු ප�රු 
ඇද්ල්ල� දද්�ඝ�ෂණයක්කය ේළ�0 ෝ� ඇෝිනතුයනයු ේථමි� ේරල� 
කිව්ව�, �ෝයු ද්සඳුෝක්කය ලබ��දන්න කියල�0 ඒ �වල��ව් - 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෝු තත්පරයක්කය �දන්න0 ඒ �වල��ව් ඒ අමේය� අල්ල��ගන 

නද්දී ග�ම් යනනිස�සු ඔක්කය�ේ�ෝ කිව්ව�, නප�, නප� ඒ අමේ �ද�දන� 
ද්තරයි ඉන්�න් කියල�0    

 
ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි, ඒ අුවරුදු 1ටේු පෝණ ේමේන් - 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අමේ ද�න් ේන්ද දඩු ගිහිල්ල� ඉන්�න්0 නක්කය�ේ�, ඒ අමේ 

�ද�දන�ු  �ේ�ලර් දෝන්න ඕන�0 �ේ�ලර් ද�ම්�ෝ�ත් ගම් 
ප�ත්තු නනව� නම්  බ්දය ඇ�හනව�  යලග්නල්වමේන්0 නත�ේ�ු 
අපු ඒ ේුතුතු ේරන්න පුළුවන්0 ඒ අමේ �ද�දන� ද්තරයි ඒ 
්ර�ද් යු ආ�ව්ණිේව ඉන්�න්0 අපු ඒ ේුතුත්ත ේරන්න 
පුළුවන්0 ඔබතුෝන්ල� ස හ�ය�ගය �දන්න0 ේන්�ද් ඉකල� ඒ 
ේුතුත්ත ේරන්න බ�හ�0 අළි නහිදී tranquillize ේරන්න ගි�ය�ත් 
ේන්�දන් ව�ටිල� ෝ��රනව�0 ඒ ේ�ල�ය් හිුපු දළ ඇත� ෝ�රුණු 
බවත් දන්නව� �න්0 ඒ ද්ධියු �ේ�ලර් දෝන්න ේ�ෝ�ින නම් අපු 
න�හෝ ේරන්න පුළුවන්0 න�හෝ න�ත්නම් අමේ ගෝු ආ �වල�වු 
කිව්�ව�ත්, අල්ල� ගන්න පුළුවන්0  ද්ේල්ප �දේක්කය ින�බනව�0 

 
ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ඇෝිනතුෝනි, ඒ �වල��ව් අමේය� �ගන යනව�ය කියල� 

නි�ය�ජ� ඇෝිනතුයනය කිව්ව�ෝ, යනනිස�සු දද්�ඝ�ෂණය අත හ�රල� 
ගිය�0 ඊු පස��ස� වනජීවී නිලධ�රින්�ගන් ෝ� ඒ ග�න ඇහුව�ෝ 
ඔුවන් කිව්ව�, අමේ අල්ලන්න සල්මේ න�හ�යි කියල�0 ඇෝිනතුෝනි, 
ඊු පස��ස� - 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වනජීවී නිලධ�රියකු න�හෝ කිව්ව� නම්, ඔහු�ග් නෝ මේඛිතව 

ෝු �දන්න0 ඒ ේථමි�ව අසත�යක්කය0 ෝු ඒ අය�ග් නම් ව �යන් 
�දන්න0 ෝ� පරීක්කයෂණයක්කය ේරනව�0 

 
ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
�දන්නම්0 ඇෝිනතුෝනි0 ෝ�ග් සම්පූර්ණ ේථමි�ව අහල� ඉවර 

ුවණ�ු පස��ස� ඔබතුෝ� දත්තර දුන්න� නම් �හ�කයි0  

ඊු පස��ස� අමේය� ගහල� තවත් �ද�දනකු ෝ�රුණ�0  දරුවන් 
පස��ද�නක්කය ඉන්න පුවලේ �ල�කු දරුව� ඉස��ේ��ල් ගිහින් 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

නන�ේ�ු ත�ත්ත� ගිය�, දරුව� නක්කයේ�ගන නන්න0 ඒ නන�ේ�ු 
අමේය� ආව�0 නත�ේ�ු දරුව� යම්තම් ේ��ල්ු තල් ව ේළ�0 
හ�බ�යි අමේය� ගහල� ත�ත්ත� ෝ�රුණ�0  ඒේ බලන්න ආපු 
�ේනකුුත් අමේය� ග�හුව�0 ඔහුත් යනය ගිය�0 ඒ �ද�දන� ෝ�රුණ�ු 
පස��ස� වනජීවී ේ�ර්ය�ල�ය් ඉන්න අයු ගෝු නන්න බ�රි ුවණ�0 
යනනිසුන් කිව්ව� අමේ �ව අ දුන්�න් න�හ� කියල�0 නිලධ�රින් කියල 
�ේනකුු ගෝු යන්න බ�රි ුවණ�ෝ අළි ගිහිල්ල� කිව්ව�0 "�ම් 
්ර �නය ග�න ේථමි� ේරල� ද්සකන්නම්0  ඒ අයත් නක්කයේ ස�ේච්ව� 
ේරල� �ම් ්ර �නය ද්සකන්න ඕන�"යි කියල� කිව්ව�0 ඇෝිනතුෝනි, 
ඊු පස��ස� ග�ම් යනනිස�සු ෝරණ ේුතුතු  ඉවර ේරල� �ෝයු 
ද්සඳුෝක්කය ඉල් වව�0 

අමේ �ද�දන�යි �න් ඉන්�න්0 �ම් අමේ �ද�දන� �ගනියන්න 
කියල� යනනිස�සු  ප��ර් දද්�ඝ�ෂණයක්කය ේළ�0  වන ජීද් 
�දප�ර්ත�ම්න්තු�වන්  �ප�ලීයලයු  ��ක්කයස�  නේක්කය ය�ව්ව�, "අළි 
�ම් අමේ  �ද�දන�ව �ගනියනව�"යි කියල�0  අධ�ක්කයෂතුෝ�යි  ඒ 
��ක්කයස�  නේ යව� ිනබු�ණ්0 ඊු පසුව ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් ගිහිල්ල� 
ස�ේච්ව�වක්කය ප�ව�ත්වූව�0 ෝ�සයක්කය ඇතුළත ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය හදල�  
අමේ �ද�දන� �ගනියන්න ේු තුතු ේරනව�ය කිව්ව�ෝ, යනනිස�සු 
යන්න ගිය�0  ගරු අෝ�ත�තුෝනි, ඊු පසුව ේ�ළ� �ෝ�ේක්කයද? අමේ 
�ද�දන� �ගන ගිය නේද?  ප��ර් දද්�ඝ�ෂණය ේරපු ග�ම් 
ඉස��ේ��ල් ද්දුහල්පිනතුයනයයි, හිුපු ්ර��ද්ශි��ය සභ� 
ෝන්ත්රීතුෝ�යි, ග�ම් ස��ව්ච්ව� ස�ද්ධ�නවල ේට්ටියයි ඇතුළු 
න�ේ��ළ�ස� �ද�නකුව �ප�ලීයල�යන්  නක්කයේ�ගන ගිහින් රිෝ�න්ඩ් 
ේර  දස�ද් ද�ම්ෝ�0 අමේය� �ගනියනව� �වනුවු ග�ම් යනනිස�සු  ටිේ 
�ගන ගිහින්  ූලඩු�ව් ද�ම්ෝ�0 ඒ අය ූලඩු�ව් දෝන  නේ තෝයි  
ඔබතුෝන්ල��ග් ආණ්ඩු�වන් ේ�ළ�0 අමේය� ගහල�  යනනිස�සු 
ෝ��රන�ේ�ු යනනිස�සු ඇද්ත්  දද්�ඝ�ෂණය ේළ�,  අමේ �ද�දන� 
�ගන යන්නු ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය  හදන්න  කියල�0  නමුත් ද්ේල්ප ය 
හ�ටියු ේ�ළ� ග�ම් යනනිස�සු ටිේ �ගන ගිහින් ූලඩුවු දෝන  නේ0  
ෝෝ  ඔබතුෝ�ු කියනව�, ග�ම් යනනිස�සු  ටිේ  ඔක්කය�ේ�ෝ �ගන 
ගිහින් ූලඩුවු දෝල�  ිනයන්න කියල�0  නත�ේ�ු අමේය� ූලඩුවු 
දෝනව� �වනුවු යනනිස�සු කුඩු�ව්  දෝල� හිර ේළ�ෝ අමේය� ඇද්ත් 
ගහන  නේක්කය න�හ�0 �ම්ේද  ඔබතුෝන්ල��ග් ව��ඩ්? ඊු පස��ස�  
සම්බන්ධීේරණ ේයනටු�ව්දී ෝෝ කිව්ව�,  ද�න්  ඔය�ග�ල්�ල�  
�ප��ර�න්දු �වච්න �දය ේරන්න කියල�0  සම්බන්ධීේරණ 
ේයනටුවු ේලව��නන් ආපු නිලධ�රිය� කිව්ව�,  "ඇෝිනතුෝ� 
පත්ත�ර් කිය� ින�බනව�, අමේ �ේ�හ�ෝත් �ගනියන්�න් න�හ�" යි 
කියල� කිව්ව�0 ෝෝ කිව්ව�,  ෝෝ  ඇෝිනතුෝ��ගන් අහන්නම්  
කියල�0 �ම් ව��ඩ්ු සල්මේ ින�බනව�ද  කියල� ඇහුව�ෝ කිව්ව�,  
"ද�න් සල්මේ ින�බනව�,  ඉහබඳන් නි�ය�ගයක්කය නනතුරු අමේය� 
අල්ලන්න බ�හ�" කියල�0 ඇෝිනතුෝ�ත් ඒ ග�න පත්ත�ර්ුත් 
කියල� ින�බනව�  කිව්ව�0  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ග�න -  [බ�ධ� කිරීෝක්කය]  ව�ර්ත�වක්කය �දන්න කිව්ව�0  අර ෝෝ 

ේමේන් කියපු �දයෝ තෝයි  ේරන්න ින�බන්�න්0  නච්නරයි0  

 
ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෝෝ ඒේු  නේඟයි0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, අමේ �දන්න� 

�ගනියන්නෝ බ�රිේෝක්කය  ින�බනව� නම්-  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ේන්�දන් �ගනියන්න බ�රිේෝක්කය ින�බනව�0  

ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ඒේ හරි0 ඒේ හරි0 ේන්ද දඩදී ඇල් ව �ව�ත්,  නත�නු  

ව�හනයක්කය �ගනියන්න බ�හ�0 ප�රේු ඇද්ල්ල� ඉන්න �ේ�ු 
තෝයි අල්ලන්න පුළුවන්0 ඒේත් ළිබඳගන්නව�0 �ම් අමේ �ද�දන�ව  
�ගනය��ම් �ෝ�ේක්කය �හ� ්ර �නයක්කය ින�බනව� නම් අර ඔබතුෝ� 
කියන ක්රෝ�යන් �හ� ේර  �දන්න0  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අළි ද�නව�, �හ��ර�ව්පත��න් ව��ග් අමේ ග�ලක්කය, අක්කයේර හ�ර 

පන් ද�හේ ද්තර0 ඒ ව��ග්  දරුණු අමේ ටිේ ද්තරක්කය ගිහින් ද�න්න0 
හීල�, �හ�ක අමේ  ද�න්�න න�හ�0 න�හෝ වහල් ේකුවරු ේරන්න 
අළිු බ�හ�0 යනනී ෝරණ  අමේ�යක්කය ඉන්නව� නම් ද්තරයි, ගෝු 
ේරදරයක්කය ේරන අමේ�යක්කය ඉන්නව� නම් ද්තරයි නත�නු ගිහින් 
ද�න්�න්0  ඒ සත��ග් අයිිනව�යලේෝ ග�නත් බලන්න ඕන�0 [බ�ධ� 
කිරීෝක්කය] 

 
ගු ම්දත්රීවර�යක් 
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
අමේය�ු �ෝ�න අයිිනව�යලේෝක්කයද, ඇෝිනතුෝ�?  

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රිතුෝ�, ගරු ඇෝිනතුෝ�ු  ළිබඳතුරු ේථමි�ව සකහ� 

ද්න� අ  ද්යලපහේ පෝණ  ේ�ලයක්කය ින�බනව�0   නතුෝ�  ඒ 
අවස�ථමි��ව් දී ප�හ�දිමේ ේරයි0   ගරු ෝන්ත්රීතුෝ� ේථමි�ව ේර �ගන 
යන්න0 

 
ගු ජ�නක වක්කුඹුර මහසත� 
(ம�ண்பும�கு ஜ�னக வக்கும்புர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇෝිනතුෝනි,   න�හෝ �න�ුව�ණ�ත්   ෝනුෂ��යක්කය  �ම් 

සත්තු �දන්න� ඝ�තනය ේ�ළ�ත්  ඒේ �ල�කු අපර�ධයක්කය 
කියල�යි ෝෝ කියන්�න්0  ෝෝ හිතන ද්ධියු ල�ේ��ව් ඉන්න 
�ල�කුෝ අමේය� තෝයි   න�හ ඉන්�න්0 ඌ �ග�ඩක්කය දසයි0 �ල�කු 
ස�තක්කය0 ේුවරු �හ� �ව අ ිනයල� ෝ�රු�ව�ත් න�හෝ  අපර�ධයක්කය0 
�ෝ�ේද, යනනිස�සු  හ�ෝ ද�ෝ ඉවසන්�න් න�හ�0 අළි නද� ගිය 
�වල��ව්ත් ඒ යනනිස�සු කිව්�ව්  "අ�ප් ඉවසී�ම් සීෝ�වක්කය 
ින�බනව�," ග�ම්   යනනිස�සු �ෝච්නර ්රෝ�ණයක්කය ෝ�රුණ�,  හ�බ�යි 
අමේය�ු වඩ� අළිු යනනිස�සු �ල�කුයි" කියන නේයි0  ද�න් අර 
දරු�ව� පස� �ද�නක්කය යලටින  පුවලු �ෝ�ේද  ුව�ණ්? ඒ ෝනුෂ�ය�  
අහන්�න්,  "�ම් දරු�ව� පස� �ද�නක්කය  නේක්කය ෝෝ �ේ��හ�ෝද 
ජීවත් �වන්�න්?" කිය�ල�යි  

අළි සතුන්ු ආද�රයි0 ඔබතුෝ�ත්   සතුන් ු  හුඟක්කය ආද�ර් බව 
ෝෝ දන්නව�0 ඔබතුෝ� �හ�ක ඇෝිනවර�යක්කය0 නෝ නිස� අළි  
ඔබතුෝ��ගන් ඉල්ලන්�න්,  සතුන්ු හි�ස�වක්කය �න��වන 
ආේ�රයු  යනනිස� ජීද්ත රැේගන්න  ෝ�දිහත් �වල�  ේුතුතු  
ේරන්න කියල�යි0   

යල�හර�ජ වන�න්තරය අ�ප් �ල�ේ දරුෝයක්කය0 ෝෝ මීු 
ඉස��සල්ල�ත් නේ වත�වක්කය කිය� ින�බනව�0 යල�හර�ජය අ�ප් රුු 
ින�බන �ල�කුෝ සම්පතක්කය0 ඒ නිස� නෝ ්ර�ද් �ය් ජනත�ව�ග් 
දිතුණුවක්කය ස�ල�සන්නු ඕන�0 සෝහර ්ර�ද් වල දිතුණුවක්කය න�හ�0 
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[ගරු ජ�නේ වක්කයකුඹුර ෝහත�] 
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ගරු ඇෝිනතුෝනි, වන ජීද් �දප�ර්ත�ම්න්තු�වන් සහ තවත් 
ආයතනයකින්   යල�හර�ජය ප�ලනය ේරනව�0 ඒේ බලන්න  නන 
ද්�ද්ශිේයන්�ගනුත් අ�ප් ර�ට් අය�ගනුත්  සල්මේ ගන්නව�0  
නමුත් පහසුේම් සලසන්�න් න�හ�0 පහසුේම් සලසන්නු  ඕන�0   
ඉස��ේ��ල්   දරු�ව� �ම් ස�ථමි�න බලන්න යනව�0 ඒ දරු�ව�  
යල�හර�ජය බලන්න ඇතුළු ගිහින්  රෑ �වල�  ආපසු නබඳයු නනව�0  
�ෝ�ේද, ඉන්න ත�නක්කය න�හ�0 අඩුෝ  ගණ�න් නහි රෑ නවිනන්න 
ස�ථමි�නයක්කයවත්  ින�යනව� නම්, ඒ අයු නද� ර�ත්රිය නහි ගත ේරල� 
නන්න පුළුවන්ේෝ ින�බනව�0  න�හෝ පහසුේෝක්කය සලස� න�හ�0 
දරුවන්ු  හරිය�ේ�ර ව�යලකිබඳ පහසුේම්වත් න�හ�0  දිනපත� බස� 
දහයක්කය, පහ�ළ�වක්කය පෝණ නහි  නනව�0  �ල�ේ�ය්  හුඟක්කය 
රුවමේන් යල�හර�ජය බලන්න  නනව�0 අළි ඒ ප�ර ේ�ප ට් ේර හද� දී 
ින�බනව�0 හ�බ�යි, ගස� ේපන්�න් න�ිනව �බ��හ�ෝ ලස�සනු 
ප�ර හද� දී  ින�බනව�0  

ෝෝ ඒ දවස�වලත් කිව්ව�, ප�ර කුඩ� ුවණත් ේෝක්කය න�හ�, ප�ර 
�ල�කු ේරන්න පුළුවන් ත�න්වමේන් �ල�කු ේරන්න, නමුත් ගස� 
ේපන්න නප� කියල�0 ඒ ගෝු ද්දුමේය �දන�ේ�ු ෝෝ කිව්ව�, ගෝු 
ද්දුමේය �දන්න ඕන� යල�හර�ජයු හ�නියක්කය �න�වන ආේ�ර�යන් 
කියල�0 අළි වන�ය් ින�බන ගස� ේපන්�න් න�ිනව ඊු ද අන් ද්දුමේ 
රැහ�න් ඇදල� ඒ ගෝු ද්දුමේය ලබ� දුන්න�0 අළි වනයු ආද�රයි0 ඒ 
්ර�ද් �ය් ජීවත් වන යනනිසුන්�ග් අව �ත�වන් ඉෂ�ු ේරයනන්, ඒ 
වනය ආරක්කයෂ� ේරන්න අපු පුළුවන්0 �ේ�ළඹ වීදුරු ේ�ෝරවල 
ඉන්න අයු �න��වයි, ග�ම් යනනිසුන්ුයි ස�ධ�රණය ඉෂ�ු වන්න 
ඕන�0 ගරු ඇෝිනතුෝනි, ඒ ග�න �ස�ය� බල� ේුතුතු ේරන්න 
කියල� ෝෝ ඔබතුෝ��ගන් න�වත වරක්කය ඉල්ලනව�0 අපු �ම් 
ිනරස�ර ස�වර්ධන ව�ඩ ළිබඳ�වළ ස�ර්ථමිේ ේරන්න පුළුවන් නම්, 
ඒේ අ�ප් රුුත්, �ල�ේයුත් �හ�කයි0 ඒ සකහ� ඔබතුෝ�ු සුබ 
පතයනන් ෝ� නිහඬවනව�0 ස�තුිනයි0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0  

මීළඟු, ගරු සු�ම්ධ� ජී0 ජය�ස�න නි�ය�ජ� ඇෝිනතුයනය0 
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ගු ුම�ම්ධ� ජී. ජය�ස�න මහසත්මිය (ිනරසර ස�වර්ධන හස� 
වනජීවි නි�ය�ජ� අම�ත�තුමිය) 
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�)  சு�மத� ஜ�. ஜய�சன - வலுவ�த�ர 
அப�வ�ருத்த� மற்றும் வனச�வர�ச�கள் ப�ரத� அ�மச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
මුලසුන �හ�බවන ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ද්� �ෂ�යන්ෝ අද දින�ය් 

ශ්රී ල�ේ�ව තුළ ිනරස�ර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනයක්කය 
හ� දප�ය ෝ�ර්ගයක්කය ස�වර්ධනය කිරීෝ සහ ක්රිය�ත්ෝේ කිරීෝ 
සකහ� ද; ිනරස�ර ස�වර්ධන සභ�වක්කය ළිහිටුවීෝ සකහ� ද ඉදිරිපත් 
ේරන �ෝෝ පනත් �ේටුම්පත සම්බන්ධ�යන් අද ද�ද් යලු �ම් 
වන තුරුෝ ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් ගරු ෝන්ත්රීතුෝන්ල�, අෝ�ත�තුෝන්ල� 
�බ��හ� �ද�නකු ේරුණු ඉදිරිපත් ේළ�; අදහස� ඉදිරිපත් ේළ�0 
නහිදී ඉත�ෝ ස�ර්ථමිේ �හ�ක අදහස� හ��ෝ��ගන්ෝ ඉදිරිපත් ුවණ�0 
පක්කයෂ ද්පක්කයෂ ��දයකින් �ත�රව ඒ යලය වෝ ගරු ෝන්ත්රීතුෝන්ල� 
ඉදිරිපත් ේළ ේරුණු ද්� �ෂ�යන්ෝ අ�ප් ගරු අෝ�ත�තුෝ�ත්, 
ෝෝත් ස�ලකිල්ලු ගන්නව�0 ඒ අනුව අද දින �ෝෝ අවස�ථමි��ව් දී  
ද්� �ෂ�යන් ේරුණු කීපයක්කය ඉදිරිපත් කිරීෝු ෝ� බල��ප��ර�ත්තු 
වනව�0 

ිනරසර ස�වර්ධන හ� වනජීද් අෝ�ත�වරය� ව �යන් ගරු 
ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ�ු �ෝෝ අෝ�ත��� ය භ�ර 
දීෝු අ�ප් අිනගරු ජන�ධිපින �ෝත්රීප�ල යලරි�ස�න ෝ�ිනතුෝ� 
ේුතුතු ේර ින�බනව�0  ඒ ළිබඳබකව  නෝ අෝ�ත��� �ය් නි�ය�ජ� 
අෝ�ත�වරිය හ�ටියු ඇත්�තන්ෝ ෝෝත් ඉත�ෝ සන්�ත�ෂ වනව�0 
ේලක්කය ිනස��ස�ෝ සත� යලුවප�ව� ඇතුළු පරිසරය රැේ �ගන ර�ට් 
ජනත�ව �වනු�වන් ද් �ල ේ�ර්ය භ�රයක්කය ඉටු ේරපු  ගරු 
අෝ�ත�වර�යකු හ�ටියු නතුෝ� �ම් වන�ේ�ුත්  ිනරසර 
ස�වර්ධනය ේර� අ�ප් රු �ගන ය�ෝ සකහ� ළියවර ර�ශියක්කය �ගන 
ින�බනව�0  නතුෝ� ගන්න� වූ නෝ දත්ස�හයු  ෝ� ද්� �ෂ�යන්ෝ 
නතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත �වනව�0  නතුෝ��ග්  ිනරසර ස�වර්ධන හ� 
වනජීද් අෝ�ත��� ය ෝඟින්   ිනරසර ස�වර්ධනය සකහ�ත්, ඒ 
ව��ග්ෝ වනජීද්න් සම්බන්ධවත් ද් �ල ේ�ර්ය භ�රයක්කය ේරන්නු 
නතුෝ� අද ේුතුතු ේරයනන් යලටිනව�0 ර�ට් ිනරසර ස�වර්ධන 
ඉලක්කයේයන් හ�  නිර්ණ�යේයන් ඒේ�බද්ධ කිරීෝ සකහ� වඩ� 
යහපත් ද්සඳුම් ළඟ� ේර ග�නී�ම් අරමුණින් අද ිනරසර ස�වර්ධන 
හ� වනජීද් අෝ�ත��� ය ළිහිටුව� ින�බනව�0 �ෝෝ පනත් 
�ේටුම්පත ෝඟින් අප යලදු ේරන ව�දගත්  ේ�ර්යන් වනු�ය් 
�ද් ප�ලන ක්ර�ෝ�ප�යන්, ව�ඩසුහන්, යන්ත්රණයන් 
සම්බන්ධීේරණය කිරීෝ හ� ඒේ�බද්ධ වූ ්ර�ව් යන් ස�ලසීෝත්, 
අෝ�ත���  හ� ආයතන අතර යන්ත්රණයත්, ඒ ව��ග්ෝ 
�ේ�ුස�ේරුවන් සම්බන්ධීේරණය කිරීෝත් හරහ� ප�රිසරිේ, 
ස�ෝ�ජීය සහ ආර්ථිේ ිනරසර බව තහුවරු කිරීෝ �වනු�වන් වූ 
ස�වර්ධනයන්ු හ� අභි�ය�ගයන්ු ද්සඳුම් ලබ� දීෝයි0   ිනරසර 
ස�වර්ධනය යනු�වන් අළි හඳුන්වන්�න් නයයි0  

2030 වර්ෂ�ය්දී ිනරසර ස�වර්ධනය සකහ� නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 
ස�ද්ධ�නය ෝඟින් ඔුවන්�ග් න��ය පත්රයු අනුව ගන්න� ලද 
තීරණ අනුව ශ්රී ල�ේ� ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් ිනරසර ස�වර්ධනය සහ 
පරිසර සහ ස�ව�භ�ද්ේ සම්පත් ළිබඳබක ආ�ශිේ අධීක්කයෂණ ේ�රේ 
සභ�වක්කය ගරු ේථමි�න�යේතුෝ� ද්යලන් පත් ේර ින�බනව�0 අද�ළ 
ේයනටු�වන් ද�නුෝත් අතුරු ව�ර්ත�වක්කය ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් සභ�ගත 
ේර ින�බනව�0 නෝ ේ�රේ සභ��ව් ගරු සභ�පින වන මීු �පර 
ේථමි� ේළ ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් නි�ය�ජ� ේථමි�න�යේතුෝ� වන 
ිනල�ග සුෝිනප�ල ෝ�ිනතුෝ� ද්යලන් �ෝෝ අතුරු ව�ර්ත�ව ද�නුෝත් 
ප�ර්මේ�ම්න්තුවු ඉදිරිපත් ේර ින�බනව�0 ස�ධ�රණ සහ 
තුක්කයිනසහගත වන ආේ�රයු අසෝ�නත්වය දුරැලීෝ, සෝ�ජ 
ස�ධ�රණත්වය සහ ආරක්කයෂ�ව, ජ�ින ��දයකින් �ත�රව යලය වෝ 
�දන�ු සෝ�න ස�ධ�රණත්වය ඉටු කිරීෝ, දුීන බ�වන් �ප�ළන 
යලය ව �දන��ග් දුීන බව අවසන් කිරීෝ, ඒ ව��ග්ෝ ස�ත්රී පුරුෂ 
සෝ�ජභ�වය ළඟ� ේර ේ�න්ත�වන් සහ ළමුන් සද්බල ග�න්වීෝ 
ද්� �ෂ�යන්ෝ �ම් පනත් �ේටුම්පත ෝඟින් ඉටු කිරීෝු අප 
බල��ප��ර�ත්තු වනව�0 

පරිසරය ආරක්කයෂ� ේර ගනියනන්, යලය ව �ද් ගුණිේ ව�සනයන් 
ඉදිරියු ඇින �න�වන ආේ�රයු -පසුගිය ේ�ල�ය්දී  අ�ප් ර�ට් 
�න��යක්කය ආේ�ර�ය් ස�ව�භ�ද්ේ ව�සන ඇින ුවණ�0- ේුතුතු 
කිරීෝත් �ෝෝ ිනරසර ස�වර්ධන�ය් නේ ඉලක්කයේයක්කය බවු පත් වී 
ින�බනව�0 ිනරසර ස�වර්ධන අරමුණු 17ක්කය �වනු�වන් මුළු 
�ල�ේයෝ නක්කය ව�ඩසුහනේු �ය�මු �වල� ින�බන �ම් 
අවස�ථමි��ව්දී ේ�න්ත�වන්, තරුණයින් හ� දරුවන් �වනු�වන් 
ද්� �ෂ අවධ�නයක්කය �ය�මු කිරීෝ ඉත�ෝ ව�දගත් �වනව�0 අද 
�ල�ේයුෝ ිනරසර ස�වර්ධනයක්කය අව � වී ින�බනව�0 
�ල�ේ�ය්ෝ ර�ජ� න�යේයන් ඒ බව ළිබඳ�ගන ින�බනව�0 
ස�වර්ධනය ස�ෝ රුේුෝ අව �යි0 නමුත් ිනරසර ස�වර්ධනයක්කය 
�න�ෝ�ිනව යලදු ේරන ස�වර්ධන ව��ප�ින ෝඟින් නියල ්ර�ය�ජන 
ලබ� ගන්නු අෝ�රුයි0 අද �ම් ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව් අදහස� ද�ක්කයවූ 
අ�ප් අෝ�ත�වරු, නි�ය�ජ� අෝ�ත�වරු, ෝන්ත්රීවරු හ�ෝ �දන�ෝ 
ේරුණු ඉදිරිපත් ේ�ළ�, ද්ද්ධ�ේ�ර�යන් සකහන් ේ�ළ�, අ�ප් ර�ට් 
ජ�ිනේ සම්පත් රැේ�ගන, ද්� �ෂ�යන්ෝ පරිසරය -සත� යලුවප�ව�, 

523 524 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ගහ �ේ�ළ- රැේ�ගන ස�වර්ධන ව�ඩ ළිබඳ�වළේු �ය�මු ද්ය 
තුතුයි කියන නේයි0 අ�ප් ගරු අෝ�ත� ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� 
ෝ�ිනතුෝ� පරිසරය රැේ �ගන ස�වර්ධනයක්කය ේර� යන්නයි ස�ෝ 
ද්ුෝ ේුතුතු ේරන්�න්0  

ඉදිරි වර්ෂ 15ේ ේ�ලය තුළ යලය ව�දන�ු �ප�දු�ව් 
සෝ�ද්ධි�යන්, ප�ව�ත්ෝ යහපත්ව තබ� ග�නීෝ සකහ� �ල�ේයෝ 
නක්කය වී ඇින ේර ගත් නේඟත�වක්කය අනුව ක්රිය�ත්ෝේ ිනරසර 
ස�වර්ධන ඉලක්කයේ සපුර� ග�නීෝ අප යලය ව �දන�ුෝ ඉත� ව�දගත් 
�වනව�0 දිබඳඳුේෝ තුරන් කිරීෝ, කුස ගින්න ළිටු ද�කීෝ, යහපත් 
�ස�ඛ�ය හ� නි�ර�ීන ප�ව�ත්ෝ, ගුණ�ත්ෝේ අධ��පනය, ස�ත්රී 
පුරුෂ සෝ�ජභ�වය ආදී ව �යන් ඉලක්කයේ 17ක්කය ිනරසර ස�වර්ධන 
ඉලක්කයේවලු ඇතුළත් �වනව�0 නෝ ඉලක්කයේ ජය ග�නීෝ අප යලය ව 
�දන��ග්ෝ අභි්ර�ය ද්ය තුතුයි0 �වනත් රුවල ින�බන ද්ද්ධ 
ආේ�ර�ය් අෝ�ත���  තුබඳන් මීු �පරත් ද්ද්ධ ව�ඩසුහන් 
ක්රිය�ත්ෝේ ේළත්, ෝෝ හිතන ද්ධියු �ම් වන තුරුත් කියලෝ රුේු 
තවෝත් ිනරසර ද්සඳුෝක්කය ල�බී න�හ�0 ඒ නිස� තෝයි නක්කයසත් 
ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය ෝඟින් �ම් ආේ�ර�ය් ළියවරක්කය ගන්නු 
යලය වෝ රුවල් අද නේඟත�වේු ඇද්ල්ල� ින�බන්�න්0 

ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ ළඟ� ේර ග�නී�ම්දී සත්ත්වයින් හ� 
පරිසරය සෝඟ ින�බන සම්බන්ධය ඉත�ෝ ව�දගත් �වනව�0 ස�ගර 
සම්පත් සුරක්කයිකතත�ව 14 වන ඉලක්කයේය ව �යන් හඳුන්ව� දී 
ින�බනව�0 වන ජීවීන් ඇතුළු වන සම්පත් රැේ ග�නීෝ 15 වන 
ඉලක්කයේය ව �යන් හඳුන්ව� දී ින�බනව�0 ිනරසර ස�වර්ධන�ය්දී 
සත� යලුවප�වන්ු, පරිසරයු දක්කයවන අවධ�නය ඉත�ෝ ව�දගත් 
�වනව�0 අප�ග් අෝ�ත��� ය ඉදිරි වසර 15 තුළ ශ්රී ල�ේ�ව තුළ 
ිනරසර ඉලක්කයේ ජය ග�නී�ම් සුද්සල් අභි�ය�ගය �වනු�වන් 
ක්රිය�ත්ෝේ �වනව�0 ඒ සකහ� අ�ප් ගරු අෝ�ත�තුෝ� දිව� රෑ 
�න�බල�, අ�ප් නිලධ�රින් සෝඟ නිරන්තර�යන් ේුතුතු ේරනව�0 
�ල�ේ�ය් රුවල් 133ේ ්රධ�නින් 2ට15 ස�ප්ත�ම්බර් ෝ�ස�ය්දී 
නිව්�ය�ර්ක්කය නුවර නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් මූලස�ථමි�නයු නක්කය වී ිනරසර 
ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 17 �ල�ේයු නබඳ ද�ක්කයවූව�0 අප�ග් අිනගරු 
ජන�ධිපිනතුෝ�ද නෝ අවස�ථමි�වු සහභ�ගි වීෝ ඉත�ෝ ව�දගත් 
යලදුවීෝක්කය0 ිනරසර ස�වර්ධන පරිණ�ෝ�ය්දී ේ�න්ත�වන් හ� ග�හ�නු 
ළමුන් ද්� �ෂ�යන්ෝ අන්තර්ගත ද්ය තුතුයි0 ඉලක්කයේගත ෝන� 
�ස�ව�වන් ඔස��ස� ේ�න්ත�වන්�ග් හ� ඔුවන්�ග් පුවල්වල 
�ස�ඛ�ය සහ ආරක්කයෂ�ව ව� අ දිතුණු කිරීෝු හ�කි වන අතර, 
ලලද�යී �න�වන හ� �දනිේ ේ�ර්යයන් �වනු�වන් ේ�ලය ව�ය 
ේරනු �වනුවු සෝ�ජ, ආර්ථිේ හ� �ද් ප�ලන ේුතුතුවල නිරත 
වීෝු නිදහස ලබ� දීෝු තීරණය කිරීෝ තුළ සහභ�ගිත්වය ඇතුළු 
තවත් ්රිනල�භ ලබ� ගත හ�කියි0  

පළ�ත් සභ� ෝ�ිනවරණය සම්බන්ධ�යන් ඊ�ය් දව�ස� අ�ප් 
රජය ඉදිරිපත් ේළ පනත් �ේටුම්පත -ේලක්කය ිනස��ස� ඉදිරිපත් 
ේරපු �ය�ජන�වක්කය- සම්ෝත ේර ගන්න අපු පුළුවන්ේෝ ල�බුණ�0 
�ද් ප�ලන ක්කය�ෂ�ත්රය තුළ, පළ�ත් සභ�, පළ�ත් ප�ලන ආයතන හ� 
ප�ර්මේ�ම්න්තුව තුළ යලයයු 25ේ ේ�න්ත� නි�ය�ජනයක්කය ලබ� දීෝ 
ළිබඳබකව අළි ද්� �ෂ�යන්ෝ සතුටු �වනව�0  

 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නි�ය�ජ� ඇෝිනතුයනයනි, ඔබතුයනයු තව ද්න� අයේ 

ේ�ලයක්කය ින�බනව�0 
 

ගු ුම�ම්ධ� ජී. ජය�ස�න මහසත්මිය 
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�)  சு�மத� ஜ�. ஜய�சன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
නේ අෝ�ත��� යක්කය ද්තරක්කය තනිව ේුතුතු ේළ�ු �ෝෝ 

ඉලක්කයේයන් ේර� ේවද�වත් ළඟ� වීෝු බ�හ�0   

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ේ�න්ත� නි�ය�ජනය ග�න 
ේථමි� ේරද්දී �ද් ප�ලන ක්කය�ෂ�ත්රය තුළ සහ රජ�ය් ඉහළ ආයතන 
ඇතුළු යලය වෝ රජ�ය් ආයතනවල ේ�න්ත� නි�ය�ජනය ව� අ වීෝ 
ඉත�ෝ ව�දගත් කියල� ෝ� සකහන් ේරන්න ේ�ෝ�ිනයි0 ්ර��ද්ය ය 
සභ�වක්කය ගත්තක්කය න�හෝයි0 පසු ගිය ේ�ල�ය් නෝ ආයතනවල 
ේුතුතු නියෝ�ේ�ර�යන් යලදු �න�වීෝ නිස�, ේනග�ටුද�යේ 
ේ�රණ� කීපයක්කය යලදු ුවණ�0 �ෝ�ේද, නියයනත ේ�ලයු ෝ�ිනවරණ 
�න�ප�ව�ත්වීෝ නිස� පළ�ත් ප�ලන ආයතනවල �ද් ප�ලන 
න�යේත්වයක්කය ිනබු�ණ් න�හ�0 නෝ නිස� ඇත�ම් ආයතන අර�ිනේ 
තත්ත්වයු පත් ුවණ�0 නෝ ආයතනවමේන් යලදු ද්ය තුතු ේුතුතු 
අතපසු වීෝ නිස�, ස�ෝ ත�නේෝ ද් �ල ව �යන් කුණු �ග�ඩ 
ග�සුණ�0 නගරය පුර�ත්, ප�රවල් දි�ග්ත් කුණු �ග�ඩවල් ිනබුණ�0 
නියල ේළෝන�ේරණයකින් තුතුව කුණු බ�හ�ර �න�කිරීෝ නිස� 
දිස�ත්රික්කයේ ගණන�වේෝ �ඩ�ගු දවදුර තදින්ෝ ප�වතුණ�0 නයු නක්කය 
දද�හරණයක්කය ද්ධියු �ෝ�නර�ගල දිස�ත්රික්කයේය සකහන් ේරන්න 
ඕන�0  

නගරයු ගිය�ෝ ද් �ල ව �යන් කුණු ේඳු දකින්නු ල�බුණ�0 
ෝෝත් ේ�න්ත�වක්කය නිස� නළව ව ටිේක්කය ගන්න සිනයේු ස�රයක්කය 
�ප�ළු යනව�0 ඒ අවස�ථමි�වල ෝෝ ද�ේපු �දයක්කය තෝයි, හ�ෝ 
ත�නෝ ින�බන කුණු ේඳු0 ඒ කුණු නේතු ේරන්න �ේ�නක්කය 
න�හ�0 අද�ළ ආයතනවලු න�යේත්වය �දන්න �ේ�නක්කය න�ින 
නිස� කුණු �ග�ඩ ග�හිල� ිනබුණ�0 නෝ කුණු වර්ෂ�වු �තයනල� 
ද් �ල පරිසර හ�නියක්කය යලදු වූණ�0 �ඩ�ගු ෝදුරු දවදුරුත් නය 
තදින්ෝ බලප�ව�0 ේ�න්ත�වක්කය ව �යන් �ම් තත්ත්වය ෝු තදින්ෝ 
ද�නුණ�0 නෝ නිස� ෝ� හිතන හ�ටියු �ද් ප�ලන ක්කය�ෂ�ත්ර�ය් 
පෝණක්කය �න��වයි, රජ�ය් ඉහළ ආයතන ඇතුළු යලය වෝ ර�ජ� 
ආයතනවල ිනරසර ස�වර්ධනය �වනු�වන් ේ�න්ත� 
නි�ය�ජනයක්කය ඉත�ෝත් ව�දගත් වනව� කියන නේ ෝෝ �ම් 
අවස�ථමි��ව්දී ෝතක්කය ේරන්න ේ�ෝ�ිනයි0  

 ගරු සුයලල් �්ර�ෝජයන්ත අෝ�ත�තුෝ� �ම් වන �ේ�ුත් 
නතුෝ��ග් අෝ�ත���  ෝඟින් ිනරසර ස�වර්ධනය �වනු�වන් ද්ද්ධ 
ව�ඩසුහන් ක්රිය�ත්ෝේ ේරයනන් යන බව ෝ� ෝතක්කය ේරන්න ඕන�0 
රත්නපුර�ය් වන අමේ ්ර �නය ළිබඳබකව අ�ප් ගරු ජ�නේ වක්කයකුඹුර 
ෝන්ත්රීතුෝ� ේථමි� ේළ�0 ඇත්තුෝ දවසක්කය නතුෝ� ෝු ේථමි� ේරල� 
�ම් ළිබඳබකව ද�නුම් දුන්න�0 නද� නිව�ඩු දවසක්කය0 ඒ ුවණත් �ම් 
ේ�රණය සම්බන්ධව ෝෝ අින�ර්ේ �ල්ේම්තුෝ�ු ද�නුම් දුන්න�ු 
පසුව, නතුෝ� ඒ අවස�ථමි��ව්දීෝ ක්රිය�ත්ෝේ ුවණ�0 නමුත් ඒ 
�වල��ව් කිව්�ව්, වන අමේ යල�හර�ජ අඩද්�ය් නක්කය�ේ�නක්කය, 
�ද�ද�නක්කය පෝණයි ඉන්�න් කියල�0 ග�ම් ජනත�ව ද්රුද්ධ ුවණ 
නිස� වන අමේ අර�ගන යන්න බ�රි ුවණ�0 �ේ��හ�ෝ නමුත්, වන 
අමේන්�ගන් ජීද්ත හ�නි කීපයක්කය යලදු �වල� ින�බනව�0 ඒ නිස� 
ජනත� දද්�ඝ�ෂණත් ඇින ුවණ�0 අ�ප් ගරු අෝ�ත�තුෝ�ත් �ම් 
ග�න සකහන් ේළ�0 ඇත්තුෝ නව�නි අවස�ථමි�වේ දද්�ඝ�ෂණ 
ඇින වීෝ ස�ෝ�න� �දයක්කය0 පසු ගිය දිනවල �ෝ�නර�ගල 
දිස�ත්රික්කයේ�ය්ත් නව�නි දද්�ඝ�ෂණ ද් �ල ව �යන් ප�වතුණ�0 අළි 
යනනීෝරු වන අමේ 7�ද�නක්කය අල්ල� �හ��ර�ව්පත�න ්ර�ද් �ය් 
ින�බන යනනීෝරු අමේ ස�රක්කයෂණය ේරන ස�ථමි�නයු �ගනියන්නු 
ේුතුතු ේර ින�බනව�0  

 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නි�ය�ජ� ඇෝිනතුයනයනි, ේථමි�ව අවසන් ේරන්න0 

ඔබතුයනය ද්න� අ �දේ, තුනක්කය ව� අ�යනුත් ගත්ත�0 
 

ගු ුම�ම්ධ� ජී. ජය�ස�න මහසත්මිය 
(ம�ண்பும�கு (த�ருமத�)  சு�மத� ஜ�. ஜய�சன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ජනත�වත්, පරිසරයත් කියන 

යලයල්ල රැේ�ගන ිනරසර ස�වර්ධනය ේර� අළි යන ඒ ගෝන ය� 
තුතුයි කියන නේ ෝතක්කය ේරයනන්, ෝ�ග් ේථමි�ව අවසන් ේරනව�0 

525 526 

[ගරු සු�ම්ධ� ජී0 ජය�ස�න ෝහත්යනය] 
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[අ0භ�0 50ට6] 
 
ගු වි��ප�ල �හසට්ටිණරච්ික මහසත� 
(ம�ண்பும�கு வ��ஜப�ல �ஹட்டிஆரச்ச�) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, වර්තෝ�න රජය තෝ ප�ලන 

තන්ත්රය ආරම්භ කිරීෝත් සෝඟ �ල�ේ�ය් �වනත් රුවලු වඩ� 
ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබකව ඉත�ෝත් ෝ�නද්න් අව�බ�ධ 
ේර�ගන, �ම් ර�ට් ඉදිරි ආර්ථිේ ව�ඩ ළිබඳ�වළ පරිසර 
ස�වර්ධනය තුබඳන් වූ ක්රෝ�ව්දයක්කය අනුව නිර්ෝ�ණය ේරන්න 
ේුතුතු කිරීෝ ග�න ෝ� ඉත�ෝත් සතුටු වනව�0 

ෝෝ පසුගිය වස�ර් අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ� සෝඟ නක්කයසත් 
ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�න�ය් ෝහ� ෝණ්ඩල ස�යලව�රයු සම්බන්ධ ුවණ 
�වල��ව් ෝු ෝතේයි, �ල�ේ�ය් රුවල අවධ�නයු �ය�මු �වල� 
ිනබුණ ්රධ�න �ද් තෝයි ිනරසර ස�වර්ධනය0 �ෝ�ේද,  අද �ල�ේය 
�ෝ�න තරම් ේ�ර්මීේරණය ුවණත්, ේ�ික ේ�ර්යනේ අර්ථිේ රු�වක්කය 
ප�වතුණත්, �වනත් �ස�ව� තුබඳන් රුවල් ස�වර්ධනය ුවණත් 
ිනරසර ස�වර්ධනයක්කය �න�ෝ�ිනේෝ නිස� අද �බ��හ� 
අභි�ය�ගවලු මුහුණ දීල� ින�බනව�0 ඒ අභි�ය�ග ජයගන්න 
ඇත�ම් රුවල් දත්ස�හ ේරනව�0 දද�හරණයේු අළි ම නය ගනිමු0 
ම නය �ල�ේ�ය් ව� අෝ ජනගහනයක්කය ඉන්න රු ුවණත්, අහස 
දසු දිව යන ද් �ල �ග�ඩන�ඟිමේ ඉදි ේළත්, අළි දන්නව� ඒ ර�ට් 
ඒ ඒ �ේ�ට්ෙ�සවල �වන් ේරපු දද��න, වන වග�, ඒ නක්කයේෝ 
පරිසරයු හිතේර �ද්වල් ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්න ේුතුතු ේරයනන් 
යලටින බව0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ල�ේ�ය් �වනත් ර�ජ�යන් 
තුබඳන් ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක ව�ඩ ළිබඳ�වළ නන්නු ේමේන් 
�ම් රජය ඒ සකහ� �වනෝ අෝ�ත��� යක්කය පත් ේළ බව ෝ� 
ද්� �ෂ�යන්ෝ සකහන් ේරන්න ඕන�0 

න�ස� පත් ේරල� �ම් ර�ට් අෝ�ත���  52ේ හ�  ර�ජ� ආයතන 
හ�රයලය ගණනේ නේු ේ�ටි ුවණු, බද්ධ ුවණු, ඒ තුබඳන් �ප�ෂණය 
ුවණු ඉත� ස�ර්ථමිේ ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය ේර�  ගෝන් ේළ�0  ඒ�ේදී  
�ල�ේ�ය් �බ��හ� රුවලු, ර�ජ� න�යේයින්ු වඩ� අළි 
ඉදිරි�යන් යලටියනන් ස�වර්ධන ක්රිය� ෝ�ර්ගවලු අනුගත �වයනන් 
ේුතුතු ේළ�0  

 අද �ල�ේ�ය් රුවල ජනත�වු හුස�ෝ ගන්න ළිරියලදු ව�තය 
න�හ�0  අද මුහුද ඉත� නරේ ද්ධියු අළිරියලදු �වනව�; මුහුදු �වරළ 
අපද්ත්ර �වනව�;  ජලය අපද්ත්ර �වනව�0 සෝහර ්ර�ද් වල යනනිස�සු 
�බ�න්න වතුර ටිේක්කය න�ිනව ස�තපුම් ගණන් දුර යනව�0  �ගයක්කය 
�ද�රක්කය හදන�ේ�ු අළි ඒව� ළිබඳබකව ස�ලකිල්ලක්කය දක්කයවන්�න් 
න�හ�0 නදි�නද� ජීවත් වීෝ ග�න පෝණක්කය යලත�  ේ�ල� -වන�න්තර- 
ද්න�  කිරීෝ තුළ ඇින ුවණු �බ��හ� යලදුවීම් ින�බනව�0  පසු ගිය 
රජය දෝ� ඔය ව��ප�ිනය  ආරම්භ කිරී�ම්දී හරියු  ේ�ත� 
අධ�යන ව�ර්ත�වක්කයවත් -feasibility report-  න�ිනවයි ේුතුතු ේර 
ින�බන්�න් කියන නේ අපු අද ප�හ�දිමේව ද�න ගන්න ල�බී 
ින�බනව�0  

�ම් ර �ට් අහස දසු �ග�ඩන�ඟිමේ හ�දුණත්, �ෝ�න තරම් 
ස�වර්ධන ක්රිය�ද�ෝයන් යලදු ුවණත් �ම් රුු ආ�ව්ණිේ 
ස�ස�ේ�ිනයක්කය නක්කයේ බ�ඳුණු, බද්ධ ුවණු ඉිනහ�සයක්කය අපු 
ින�බනව�0   �දදහස� පන්යලය වසරේ තත ඉිනහ�සයේ අභිෝ�නය  
ග�න, �බ�ද්ධ ශිෂ�ු�න�රයක්කය ග�න, යල�හල ස�ස�ේ�ිනයක්කය ග�න 
�බ��හ� �දනකු ේථමි� ේළ�0 අනුර�ධපුර, �ප��ළ�න්නරු තුග ග�න 
ේථමි� ේළ�0 දඹ�දනි තුගය ග�න  ේථමි� ේළ�0  ඒ නක්කයේෝ ඇින ුවණු 
නිර්ෝ�ණයන් ළිබඳබකව ේථමි� ේළ�0  නද� ිනබුණ� ව�වයි ද� ග�බයි  

ගෝයි පන්සලයි කියන ස�ස�ේ�ිනයක්කය0 �ෝත�නදී පන්සල කියල� 
ගත්ත�ු �වනත් ආගයනේ ෝධ�ස�ථමි�නයක්කය ුවණත් ක්රිය�ත්ෝේ 
ේරන්න පුළුවන්0  ඒ ස�ස�ේ�ිනය නිස� මුළු ගෝ හ�දුණ�0 ගෝ 
�ේ�නේ ව�ව ිනබුණ�,  තව ත�නේ ද� ග�බ ිනබුණ�0 යනනිසුන්�ග් 
යලත් සතන්වලු ෝ�නයලේ සහනයක්කය,  ද්න්දනයක්කය ඒ තුබඳන් ලබ� 
ගන්නු අවස�ථමි�ව නිර්ෝ�ණය �වල� ිනබුණ�0  නත�නින් නහ�ු 
ගත්ත�ෝ ගෝ �ේළව�ර්  ේ�ල�ව ිනබුණ�; ව�රි ේර්ෝ�න්ත ිනබුණ�0 
යනනිසුන් පරිසරයු �බ��හ�ෝ ආදරය ේළ�0 ගහක්කය �ේ�ළක්කය ේපන 
�ේ�නකු සෝහර �වල�වු රටින් ළිටුවහල් ේරන්න තරෝු ඉත� 
තදබල නීින ිනබුණ�0 නමුත්, ේ�ලයක්කය  ිනස��ස� �ම් ර�ට් �ෝ�ේක්කයද 
ුව�ණ්? ෝධ�ෝ ේඳුේරය ගත්තත්, �වනත් ්ර�ද්  ගත්තත් අද ඒ 
යලයල්ල අපු අහියන �වල� ින�බනව�0 �න��යක්කය ව��ප�ින නිස� 
ද්තරක්කය �න��වයි, ඒ හ� සම්බන්ධ �බ��හ� ේුතුතු නිස� අපු 
අහියන ුවණු �බ��හ� �ද්වල් න�වත හදන්න  පුළුවන්ේෝක්කය න�ින 
�වල� ින�බනව�0 ඒ නිස� �ල�ේය �ම් දිහ� බලන්නු ේමේන්  
�ෝච්නර ස�ව�භ�ද්ේ සම්පත්වමේන් අනූණ, ගහ �ේ�ළු, 
සත�සීප�ව�ු, ඇළ �ද�ළු -ඒ යලයල්ලු- ආදරය ේරන  යනනිසුන් ශ්රී 
ල�ේ��ව් නිර්ෝ�ණය කිරීෝ ්රධ�න ේර්තව�යක්කය බවු පත් �වල� 
ින�බනව�0  

�ම් ේ�ර්ය�ය්දී අපු ඉත� �ල�කු වගකීෝක්කය ින�බනව�0 �ම් 
ේ�ර්ය�ය්දී ඒ ළිබඳබකව අපු දප�දස� �දන්න පුළුවන් යම් කියල 
යන්ත්රණයක්කය ින�බන්නු ඕන�0 ෝ� සතුටු �වනව�, �ම් යන්ත්රණය 
ක්රිය�ත්ෝේ ේරන්නු �ම් ර�ට් ගම් සභ��ව් ඉකල�ෝ ේුතුතු 
ේරයනන් ආපු, ෝහඇෝිනවරය� ව �යනුත් ේුතුතු ේරපු ඉත� 
�හ�ක �ද් ප�ලනඥයනයකුු භ�ර දීෝ ග�න0  කුරුණ�ගල  නගරයු 
ඇතුළු වන�ේ�ු අපු අද දකින්නු ල��බන්�න් �ෝ�නව�ද? ගස� 
�ේ�ළන් ින�බන ේ�ල�වක්කය0 ඒේ ඉත�ෝ �හ�ක �දයක්කය0 ඒේ අපු 
ස�නයලල්ලක්කය0 ඒේ අපු �සවණක්කය; යලයලලක්කය0 නව�නි ආේ�ර�යන් 
ේුතුතු ේරපු අෝ�ත�වරයකු වන, ෝ� ප්රිය ේරන ගරු ග�යනණී 
ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝ�ිනතුෝ�ු �ම් ේ�ර්යය භ�ර දීල� ින�බනව�, 
නතුෝ��ග් අෝ�ත��� ය භ�ර  නි�ය�ජ� ඇෝිනතුයනය වන ගරු 
සු�ම්ධ� ජී0 ජය�ස�න ෝ�ිනනියත් නක්කයේ �ම් ේුතුත්ත ේර�ගන 
යන්න0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ද�න් අවසන් ේරන්න0 
 
ගු වි��ප�ල �හසට්ටිණරච්ික මහසත� 
(ம�ண்பும�கு வ��ஜப�ல �ஹட்டிஆரச்ச�) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෝු ද්න� අයක්කය �දන්න, මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි0  

�ම් ේ�ර්යය අළි ඉදිරියු �ගන යන්නු ඕන�0 පළ�ත් සභ� 
�වන්න පුළුවන්, ෝධ�ෝ රජය �වන්න පුළුවන්, අෝ�ත���  
�වන්න පුළුවන්, පළ�ත් ප�ලන ආයතන �වන්න පුළුවන්0 �ම්ව� 
නක්කයේ බද්ධ ුවණු හරි නීින රීින පද්ධිනයක්කය �ම්ේු අව � �වනව�0 
නීින - රීින න�ිනව කියලෝ �දයක්කය ේරන්න බ�හ�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අමේ ග�න ේථමි� ේරපු අ�ප් 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�ුත් ෝ� වනනයක්කය කියන්න ඕන�0  හිුපු �ල�කු 
අමේය� ඉන්�නත් න�හ තෝයි කියල� නතුෝ� කියනව�0 න�හනම් ඒ 
�ල�කු අමේය� අමේ 5ටේු, 6ටේු, 1ටටේු  වග කියන්න පුළුවන් 
අමේයකු �වන්න පුළුවන්0 ෝ� අ�ප් ගරු ඇෝිනතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත 
�වනව�, න�හෝ අමේයකු ඇත්ත ව �යන්ෝ ේලව�න ්ර�ද් �ය් 
ව�ද්ද�ගලු; යල�හර�ජ අඩද්�ය් ෝ�යිෝු; �ප�තුළිටියු ලබ� දීෝ 
ග�න0  �ේ��හ�ෝ හරි ආරක්කයෂ� කිරීෝ ග�න0  අවස�න ව �යන් ෝ� 
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නේක්කය කියන්න ඕන�0 �ම් ේුතුතු ේරද්දී ප�ර්මේ�ම්න්තුවක්කය 
හ�ටියු අළි �ෝ�නව�ද ේරන්�න්? ඊ�ය් යලදු ුවණු යලදු වීෝ ග�න ෝ� 
ේනග�ටු �වනව�0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් ේරන්න, ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි0 
 
ගු වි��ප�ල �හසට්ටිණරච්ික මහසත� 
(ம�ண்பும�கு வ��ஜப�ல �ஹட்டிஆரச்ச�) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෝු තව ද්න� අ භ�ගයක්කය �දන්න මූල�සන�ූඩඪ ගරු 

ෝන්ත්රීතුෝනි0  ෝු ඒ ද්න� අ භ�ගය ගරු ඇෝිනතුෝ� �හ� �ද්ද්0 ඊ�ය් 
�ෝත�න යලදු ුවණු �ද් ඉත�ෝ ේනග�ටුද�යේයි0 ඒේ �ෝ�න ද්ධියු 
ුවණ�ද කිව්�ව�ත් ෝ� අද ද�ක්කයේ�, "ල�ේ�දීප" පුවත් ප�ත් -පත්ත�ර් 
නෝ කිව්ව�ු ේෝක්කය න�හ�0- පළ �වල� ින�බනව�,   අ�ප් 
ඒේ�බද්ධ ද්පක්කයෂ�ය් න�යේතුෝ� අනූනව�යන් �බ්රුණ�යි 
කියල�0 

�ම් ගරු සභ�වු වර්රස�ද ්ර �නයක්කය ඉදිරිපත් ේරයනන් නතුෝ� 
කියනව�, "න�හෝ යලද්ධියක්කය ුව�ණ් න�හ�0" කියල�0 නමුත් ෝෝත් 
ද�ක්කයේ�, අ�ප් සහේ�ර ෝහ �ල්ේම්තුෝ�ු ළින් යලද්ධ �වන්න 
නතුෝ� යන්තම් �බ්රුණු හ�ටි0 න�හෝ �ද්වල් යලද්ධ වන්�න් ඇයි? 
�ම් �ද්වල්වලු න�රහි වන්�න් න�ිනව ; �ම්ව� ග�න හරට්ටු 
අල්ලන්�න් න�ිනව �ම්ව� �හ�කයි �න්ද කිය� අප යම් ද්ධියේු 
හිත� බලන්න ඕන�0 යම් ස�ධ�රණ, තුක්කයින සහගත ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය 
�ම් ර�ට් ක්රිය�ත්ෝේ  �වනව� නම් ආණ්ඩුක්රෝ ව�වස�ථමි� ෝණ්ඩලය 
හ�ටියු ප�ර්මේ�ම්න්තුව ඒව�ු දදුව ේරන්න ඕන�0 අද බලන්න, 
�ෝතුෝන්ල� �ෝත�න �ඩඟ� නුනව�0 අන�ගත�ය්දී �ම් රු 
ස�වර්ධනය ේරන්න අව � ව�දගත් ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය ක්රිය�ත්ෝේ 
ේරන්න ස�ලසුම් සේස� ේරන �ම් සභ��ව් අද ඒේ�බද්ධ 
ද්පක්කයෂ�ය් නේ ෝන්ත්රීවර�යක්කයවත් න�හ�0  

නතුෝන්ල� ේථමි� ේරල� යන්න යනව�0 දත්තර අහන්න 
ඉන්�න් න�හ�0 ඒ ග�න ෝ� ේනග�ටු �වනව�0 �ම් තත්ත්වය අද 
න�ින �වන්න ඕන�0 �න��යක්කය අ�චි අදින්න �හ� �වනත් 
�ද්වල්වලු �න�ව �ම් ගරු සභ��ව්දී ප�හ�දිමේ, ඉත�ෝ �හ�ක 
ද්ව�දයක්කය ේරන්න අව �  ක්කයිනය ලබ�දීෝ තෝයි ේළ තුත්�ත් 
කියන ේ�රණය ෝතක්කය ේරයනන්, මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, 
ෝු ේ�ලය ලබ�දීෝ ළිබඳබකව ඔබතුෝ�ු ස�තුිනවන්ත �වයනන්, ෝ�ග් 
ේථමි�ව අවසන් ේරනව�0   

 
[අ0භ�0 5013] 
 
ගු (�වද�) නලි්දද ජයිනස�ස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ඉත�ෝ ව�දගත්, පුළුල් සහ 

ස�තුක්කයත ද්ෂයයක්කය ළිබඳබකවයි අද අප ස�ේච්ව� ේරයනන් ඉන්�න්0  
ිනරසර ස�වර්ධනය කියන ද්ෂය පථමියු ේරන්න පුළුවන් �ල�කුෝ 
අස�ධ�රණය තෝයි, නය පරිසර �හ� වනජීවී �හ� වන ස�රක්කයෂණ 
අෝ�ත��� යත් නක්කයේ බද්ධ ේර ිනබීෝ0 ඒේ  ඇෝිනවරය�ු ේරන 
ෝ�ග් �න�දන�වක්කය �න��වයි0 නමුත් ිනරසර ස�වර්ධනය කියන 
ද්ෂය පරිසර �හ� වන ස�රක්කයෂණයත් නක්කයේ බද්ධ ේළ�ු පසුව 
ගරු අෝ�ත�තුෝනි, ඒ ද්ෂය පටු �වනව�0  ඒ නිස� �ම්ේ නිේම් 
පරිසරයත් නක්කයේ, ගහ �ේ�ළත් නක්කයේ, සත� යලුවප�ව�ත් නක්කයේ 
ව��ග් සම්බන්ධ ද්ෂයයක්කය යනසක්කය, නත�නින් නහ�ු ගිය පුළුල් 
ද්ෂයයක්කය බවු පත් �වන්න හිතන්න ින�බන ඉඩේඩ තෝයි අහියන 

ේර ින�බන්�න්0 ඒ නිස� ිනරසර ස�වර්ධනය කියන්�න්, අ�ප් 
ඕන�ෝ අය ව�යේු පදනම් �වන්න ඕන�, අ�ප් ඕන�ෝ මූමේේ 
නීිනයේු පදනම් �වන්න ඕන�, අ�ප් ඕන�ෝ අෝ�ත��� යේ ව�ඩ 
ළිබඳ�වළේු පදනම් �වන්න ඕන� පුළුල්, ඉත�ෝ ද�ව�න්ත ව�ඩ 
ළිබඳ�වළක්කය; ද්ෂය පථමියක්කය0 ඒ නිස� තෝයි නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 
ස�ද්ධ�නය සහ �ල�ේ�ය් ර�ජ� ෝ�දිහත් �වල�, ිනරසර ස�වර්ධන 
අරමුණ 17ක්කය සහ ඉලක්කයේ 169ක්කය පදනම් ේර�ගන �ම් මේයද්ල්ල 
සේස� ේර ින�බන්�න්0 ජනත�ව�ග් ජන ජීද්තය නඟ� යලටුවන්�න් 
�ේ��හ�ෝද; දුප්පත්ේෝ තුරන් ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද; 
අධ��පනය, �ස�ඛ�ය නඟ� යලටුවන්�න්  �ේ��හ�ෝද; පරිසරය 
ආරක්කයෂ� ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද; අ�ප් �ග�ඩබිෝ සහ ජල සම්පත 
ආරක්කයෂ� ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද කියන �ම් ේරුණු යලයල්ල -
ෝ�නවය�ු �ම් යනහිතලය ෝත ව�සය ේරන්න, �දපයින් න�ඟී 
යලටින්න, ඔහු�ග් ජීද්තය පවත්ව� �ගන යන්නු අව � ේරන 
යලය ව �ද්වල්- අඩ�ගු ප��ක්කයජයක්කය තෝයි ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 
යු�ත් හඳුන්ව� දී ින�බන්�න්0  

මීු ේමේන්  -ද්� �ෂ�යන්ෝ තුන්ව�නි සහස්රේය ආරම්භ�ය්දී-  
�ල�ේ�ය් රුවල ර�ජ� න�යේයන් නේතු �වල�, නක්කයසත් 
ජ�තීන්�ග් ස�ද්ධ�නය ෝ�දිහත් �වල� �ෝව�නිෝ ආේ�ර�යන් 
සහස්ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ - Millennium Development Goals- 
ඇින ේරගත් ආේ�රය අපු ෝතේයි0  අද �ම් අරමුණු 17ක්කය යු�ත් 
අප ස�ේච්ව� ේරනව� ව��ග්ෝ, නද� ඒ�ේන් ඉලක්කයේ 8ක්කය යු�ත් 
�ල�ේ�ය් ර�ජ�යන් �ෝ�හයවීෝ සකහ� යම්කියල ආේ�රයේ ෝඟ 
�පන්වීෝක්කය ලබ�දුන්න�0 දුප්පත්ේෝ තුරන් කිරීෝ, ්ර�ථමියනේ 
අධ��පනය ළඟ� ේර ග�නීෝ, ස�ත්රී පුරුෂ අසෝ�නත�ව දුරු කිරීෝ 
සහ ේ�න්ත�වන් සද්බල ග�න්වීෝ, ළෝ� ෝරණ අවෝ කිරීෝ, ෝ�ත� 
�ස�ඛ� දිතුණු කිරීෝ, HIV/AIDS සහ ෝ��ල්රිය� ව�නි �ර�ග 
සෝඟ සුන් කිරීෝ, පරිසර ිනරස�රභ�වය සහ �ල�ේ�ය් ර�ජ�යන් 
අතර සම්බන්ධත�ව ස�වර්ධනය කියන අරමුණු ඒ යු�ත් 
ින�බනව�0 සහස්ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ පසු පස හඹ� �ග�ස� අුවරුදු 
15ේු පසුව -අපත් �ම් අරමුණු නක්කයේ මීු ේමේන් 
ප�ර්මේ�ම්න්තු�ව්දී ස�ේච්ව� ේර ින�බනව�; ව�ද ද්ව�ද ේර 
ින�බනව�; ඒ ව�ඩ ළිබඳ�වළවල් ස�ේච්ව� ේර ින�බනව�; ඒව�ු 
ව�ඩ මුළු පවත්ව� ින�බනව�; අෝ�ත��� වල ද්ෂය පථමිවලු  ඒව� 
ඇතුළත් ේර ින�බනව�; අය ව�ය ේථමි�වලු අඩ�ගු ේර ින�බනව�0
- ඒ කියන්�න්,  2ට15 වන ද්ු අප රුක්කය හ�ටියු �නළ��ගන 
ින�බන අස�ව�න්න �ෝ�ේක්කයද?  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ද�න් �ම් ෝ� අ�ත් ින�බන්�න් 
අ�ප් ර�ට් ේම්ේරු අෝ�ත��� �ය්ත් ෝ�දිහත්වීෝ ෝත සේස� ේරන 
ලද ව�ර්ත�වක්කය0 අ�ප් ර�ට් අධ��පනයු ඇතුළත් �න�වන දරුවන් 
ළිබඳබකව ඒ ව�ර්ත��ව් සකහන් �වනව�0 ස�ෝ�න��යන් 
අුවරුද්දේු ප�සල් ය� තුතු වය�ස� දරුවන්�ගන් යලයයු 9ට01ක්කය 
ප�සල් අධ��පනයු ඇතුළත් �වන�ේ�ු තවත් යලයයු 909ක්කය 
ප�සල් අධ��පන�යන් බ�හ�ර  �වනව�0  

ඒ ව�ර්ත� ළිබඳබකව වර්තෝ�න අධ��පන අෝ�ත�වරය�ෝ ේරන 
්රේ� ය �ෝ�ේක්කයද? නහි ිනබුණු ස�ඛ�� �ල්ඛන ළිබඳබකව 
අෝ�ත��� ය ස�ලකිමේෝත් �වල�, නතුෝ� කියනව�, "ඒ ස�ඛ�� 
�ල්ඛන �ම් ආේ�රයු නිව�රැදි �වන්න ඕන�" කියල�0 
අධ��පනය වටින�ේෝක්කය �ලස �න�සලේන හ� න�වත 
අධ��පනය ල�බීෝු දනන්දුවක්කය �න�දක්කයවන 77,73ටක්කය ඉන්නව�0 
ඒ කියන්�න් යලයයු 1702ක්කය දරුවන් ඒ �හ�තුව ෝත අධ��පනයු 
ඇතුළත් �වන්�න් න�හ�0 ඒ ව��ග්ෝ ආබ�ධිතභ�වය නිස� 
19,213ක්කය දරුවන් ප�සල් යන්�න් න�හ�0  මුදල් දුෂ�ේරත�ව නිස� 
14,93ටක්කය දරුවන් ප�සල් යන්�න් න�හ�, අසනීප නිස� 4,7ට9ක්කය 
දරුවන් ප�සල් යන්�න් න�හ�, ඒ ව��ග්ෝ ප�සල් ළෝයින්�ග් හ� 
ගුරුවරුන්�ග් �ෝ�ේක්කය �හ� බලප�ෝක්කය නිස� 3,853ක්කය දරුවන්  
ප�සල් යන්�න් න�හ�0 �ම් ආේ�රයු ර�ට් අධ��පනයු 

529 530 

[ගරු ද්�ජ්ප�ල �හට්ටිආරච්චි ෝහත�] 
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සම්බන්ධ �වන්න අව �, ප�සල් යන්න ඕන� දරුවන්�ගන් 
යලයයු 909ක්කය �හවත් යලයයු 1ටේු ආසන්න ්රෝ�ණයක්කය ප�සල් 
යන්�න් න�හ�0 අළි සහස්ර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ පසුපස අුවරුදු 15ක්කය 
ිනස��ස� හඹ� �ගන ගියත් අ�ප් ර�ට් දරුවන්�ගන් යලයයු 1ටක්කය 
ප�සල් යන්�න් න�හ� කියන නේ ඉත�ෝත් � �නනීය ේ�රණයක්කය0  

�ම් ෝ� ළඟ ින�බන්�න් 2ට15 �ල�ේ�ය් යලයදිද් නස� ග�නීම් 
අනුප�ත ග�න දත්ත0 ඒ අනුව ලක්කයෂයේු 3406ක්කය යලයදිද් නස� 
ග�නීම් ව�ර්ත� ේරල�  ඒ අ� �යන් අළි �ල�ේ�ය් අ�ේ නේු පත් 
�වල� ින�බනව�0  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
�ෝ�ේකින්ද? 
 
ගු (�වද�) නලි්දද ජයිනස�ස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
යලයදිද් නස� ග�නීම්වමේන්; suicide rate න�ේන්0 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
�ෝ�ේක්කයද �හ�තුව? 
 
ගු (�වද�) නලි්දද ජයිනස�ස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ද්ද්ධ �හ�තු0 අපු ළිටුපස��සන් ඉන්�න් ගය�න�ව0 නහි 

ලක්කයෂයේු 3ට06යි0 ඊු ේමේන් ින�බන්�න් �ෝ���ග�මේය�ව0 නහි 
ලක්කයෂයේු 2801යි0 අළි ලක්කයෂයේු 3406ක්කය යලයදිද් නස� ග�නීම් 
ව�ර්ත� ේරල� ින�බනව�0 �ෝයිනුත් අ�ප් ව� අෝ යලයදිද් නස� 
ග�නීම් ින�බන්�න් අුවරුදු 15ත් - 44ත් අතර වය�ස� පසුවන 
අය�ග්යි0  

අ�නක්කය අතු, ර�ට් ද්රැකිය�ව ව� අ �වයනන් ින�බනව�0 ඒ 
ව��ග්ෝ ඇින න�ින පරතරය ව� අ �වයනන් ින�බනව�0 �ම් 
ආේ�රයු යලයදිද් නස� ග�නීම්, ස�ත්රීන්ු යලදුවන අපන�ර, ළෝ� 
අපන�ර, අපර�ධ යම් කියල ආේ�රයේ ව� අවීෝක්කය �වල� ින�බනව�0 
ඒ ළිබඳබකව ස�ඛ�� �ල්ඛන ෝ� ළඟ ින�බනව�0 අව � නම් ෝු 
ඒව� ඉදිරිපත් ේරන්න පුළුවන්0 2ට14 - 2ට15 අුවරුදුවල ළෝයින්ු 
න�රහි බලඅපර�ධ 3,5ටට බ�ගින් ව�ර්ත� �වල� ින�බනව�0 ස�ත්රීන්ු 
න�රහි බලඅපර�ධ 2ට14 - 2ට15 අුවරුදුවල ද�හේු ආසන්න 
්රෝ�ණයක්කය ව�ර්ත� �වල� ින�බනව�0 

අළි අුවරුදු 15ක්කය Millennium Development Goals පසුපස 
ගිහිල්ල�ත් අළි දරුෝ ේර�ගන ින�බන්�න් �ෝව�නි ආේ�රයේ 
්රිනලලයක්කය0 ඒේ නිස�ෝයි �ම් ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේයන් ේර� 
අළි ය��ම්දී �ෝය හුදු තනි අෝ�ත��� යේ ේ�ර්ය භ�රයක්කය 
�න�වන්�න්0 �ෝ�න පක්කයෂයක්කය, ේවර ආණ්ඩුවක්කය බලයු පත් 
ුවණත්, ේුවරු ඇෝිනේම් ද�රුවත් �ම් ඉලක්කයේ පසුපස හඹ� ය�ෝ, 
�ම් ඉලක්කයේ ජයග්රහණය කිරීෝ සකහ� සුන් ව�දීෝ රුේු අින ය 
ව�දගත්0  දුප්පත්ේ�ෝන් �ග�ඩ ඒෝ, කුස ගින්න තුරන් කිරීෝ, 
නි�ර�ීනබව සහ යහ ප�ව�ත්ෝ, ගුණ�ත්ෝේ අධ��පනය, ස�ත්රී-පුරුෂ 
සෝ�න�ත්ෝත�ව,  ළිරියලදු ජලය, �ස�ඛ� සම්පන්න ජනත�වක්කය  �ම් 
ආදී ව �යන් �ෝහි ින�බන්�න්  ෝෝ ේමේන් කිව්ව� ව��ග් 
ජනත�ව�ග් ජීද්ත නඟ� යලටුවීෝ සකහ� රජයේු ලබ� �දන 
ඉලක්කයේයි0 හ�බ�යි, �ම් ඉලක්කයේ සම්පූර්ණ ේරන්න �ම් ඉලක්කයේ 
අෝ�ත���  ෝත �බදුව�ු පෝණක්කය ව�ඩක්කය �වන්�න් න�හ�0 

අළි හිතනව�, �ම් යලයල්ල ජයග්රහණය කිරීෝු සෝත්  ක්කයිනෝත් 
ආර්ථිේයක්කය අළි �ග�ඩ නඟ� ගන්න ඕන� කියල�0 න�හෝ 
ආර්ථිේයක්කය �ග�ඩ නඟ� ගත්�ත�ත් තෝයි අපු �ම් ගුණ�ත්ෝේ 
අධ��පනය තහුවරු ේරන්න පුළුවන්ේෝ ල��බන්�න්; ජනත�වු 
අව � ේරන �ස�ඛ� පහසුේම් �දන්නු පුළුවන්ේෝ 
ල��බන්�න්0 �ේ�ටින්ෝ, ස�ත්රී-පුරුෂ සෝ�නත�ව පව� තහුවරු 
ේරන්න පුළුවන්ේෝ ල��බන්�න් අළි නව�නි  ක්කයිනෝත් ආර්ථිේ 
පදනෝක්කය, ආර්ථිේ ස�ථමි�වරභ�වයක්කය ළඟ� ේර ගත්�ත�ත් පෝණයි0 
ඒේ නිස� �ම් ේවර ආේ�ර�ය් ඉලක්කයේ ළිබඳබකව අළි ස�ේච්ව� 
ේළත්, �ම් ින�බන ආර්ථිේ දගු�ලන්, ආර්ථිේ 
බ��ේ��ල�ත්භ�ව�යන් �ග�ඩ නන්නු ෝඟක්කය �හ�ය� ගන්�න් 
න�තුව, �ඩ�ලර් බිමේයන 8ටේ පවිනන අ�ප් �ම් දළ ජ�ිනේ 
නිෂ�ප�දනය  �ේ��හ�ෝද අඩු තරයනන් �ඩ�ලර් බිමේයන 2ටටක්කය, 
3ටටක්කයවත් ේර ගන්�න් කියන නේ ළිබඳබකව අවධ�නය �ය�මු 
ේරන්�න් න�තුව �ම් ඉලක්කයේ ජයග්රහණය ේරනව� කියන නේ 
යනථමි��වක්කය පෝණයි0 

�ම් අෝ�ත��� වලු ඒ ඉලක්කයේ ලබ� �දන්නු පුළුවන්ේෝ 
ල��බන්�න්, නව�නි ආර්ථිේ ස�වර්ධන ෝ�වතේු අ අත�ලෝක්කය 
අළි සේස� ේර ගත්�ත�ත් පෝණයි0 ද�න් අපු ින�බන මූමේේ 
්ර �නය ඒේයි0 අළි �ේ��හ�ෝද, අ�ප් ර�ට් ආර්ථිේය �ග�ඩ 
නඟන්�න්? මීු ේමේන් ආණ්ඩු, �ප� අ ප�හ� ේ�ලයක්කය �න��වයි, 
බ්රිත�න� ජ�ිනේයන් �ම් රු අතහ�ර ගිය පසු අුවරුදු 7ටක්කය ිනස��ස�, 
ද්ව�ත ආර්ථිේය ප�ව�ින අුවරුදු 4ටක්කය ිනස��ස�, අනුගෝනය ේරන 
ලද ආර්ථිේ ්රිනපත්ිනයු �ම් ර �ට්  ආර්ථිේය ස�වර්ධනය ඇින 
ේරන්න බ�රි �වල� ින�බනව�0 සෝහර ආණ්ඩු ඇද්ත් ආර්ථිේ�ය් 
ෝහ ද්ජ්ජ�වක්කය ේරනව� කියල� බුබුලක්කය �පන්නුව�ු, න�වත 
වත�වක්කය ඒ බර ජනත�ව ෝත පුවනව� හ�ර �වන �දයක්කය ේරල� 
න�හ�0 ජනත�ව ෝත බදු පනවනව� හ�ර, ජනත�ව ෝත දඩ 
පනවනව� හ�ර, ජනත�ව�ග් �ද්පළ ද්කුණ� භ�ණ්ඩ�ග�රයු 
කීයක්කය �හ� නේතු ේරනව� හ�ර, ස�බ� ආර්ථිේ ස�වර්ධනයක්කය අළි 
අත්පත් ේර�ගන න�හ�0 න�හෝ නම් ද�න් අපු ේරන්න 
ින�බන්�න් �ම් ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ ළඟ� ේර ග�නීෝ සකහ� 
වන, යම් ආර්ථිේ පදනෝක්කය, අ අත�ලෝක්කය දෝන්�න් �ේ��හ�ෝද 
කියන නේ ළිබඳබක ස�ේච්ව� කිරීෝයි0 නහිදී අ�ප් ර�ට් ේ�ික 
ේර්ෝ�න්තය නඟ� යලටුවීෝ අින ය ව�දගත් �වනව�0 "�ෝතරම් 
කුඹුරු ඉඩම් ්රෝ�ණයක්කය වග� ේරන්න ඕන� න�හ�" කියල� 
ේ�ිකේර්ෝ ඇෝ�ිනවරය�ෝ ්රේ�  ේරද්දී,  නහි ්රිනලල අද අළි 
භුක්කයින ද්ඳියනන් යලටිනව�0 

 ේන්න තුනක්කය වග� ේර ගන්න බ�රි �වන�ේ�ු, වතුර න�ින 
�වන�ේ�ු සහල් ආනයනය ේරන තත්ත්වයු අද අළි පත් �වල� 
ින�බනව�0 අළි වසරේු �ේ�පෝණ �ඩ�ලර් ්රෝ�ණයක්කය අ�ප් 
ආහ�ර ප�න සකහ� ද්යදම් ේරනව�ද? අ�ප් ර�ට් ධීවර 
ේර්ෝ�න්තය �ේ�පෝණ ඉදිරියු ගිහින් ින�බනව�ද? අළි රු ව�ට් 
මුහුද ිනය��ගන �ේ�පෝණ ෝ�ළු ්රෝ�ණයක්කය ළිුරටින් 
�ගන්වනව�ද? අ�ප් ර�ට් පශු සම්පත් දිතුණු ේරන්න පුළුවන්ේෝ 
ිනබියදී, අළි �ේ�පෝණ කිරි ්රෝ�ණයක්කය ළිු රටින් �ගන්වනව�ද? 
ේන්න �බ�න්න අ�ප් ර�ට් ජනත�ව�ග් �ප�ේට් න�ේන් යන 
ද්යදෝ අඩු ේරන්�න් න�ිනව අපු ඉදිරියු යන්න බ�හ�0 අළි අද 
දකින �ල�ේ�ය් ස�වර්ධිත රුවල්, ේ�ර්යනේ රුවල්, ඇ�ෝරිේ� 
නක්කයසත් ජනපදය පව� තෝන්�ග් �ග�ද්ය�ු සහන�ධ�ර ලබ� 
�දයනන් ේ�ික ේර්ෝ�න්තය දිතුණු ේරන්�න් ආහ�ර සුරක්කයිකතත�ව 
කියන නේ �ල�ේ�ය් ව�දගත් අ�ේ න�ක්කය ෝ�ත�ේ�වක්කය බවු පත් 
�වල� ින�බන නිස�යි0  තෝ ර�ට් ේ�ික ේර්ෝ�න්තය -තෝන්�ග් 
ර�ට් ජනත�වු ේන්න �බ�න්න අව � �ද් නිෂ�ප�දනය කිරීෝ- 
�වනත් රුක්කය ෝත පරදු තබන්නු කියලදු හ�කිය�වක්කය න�හ�0 නෝ 
නිස� අළි ේ�ික ේර්ෝ�න්තය, අ�ප් පවිනන ය�පුම් ේ�ික 
ේර්ෝ�න්ත�ය් යලු ව�ණිජ ේ�ික ේර්ෝ�න්තය දක්කයව� දිතුණු ේළ තුතු 
වන්�න් අ�ප් ආනයන ද්යදෝ අඩු ේර ග�නීෝු සහ අපනයන 

531 532 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ආද�යෝ ව� අ ේර ග�නීෝු පෝණක්කය �න��වයි; ර�ට් ජනත�ව 
�ස�ඛ� සම්පන්න කිරීෝු සහ ර�ට් ජනත�ව�ග් ප අ ප�තන් 
ආහ�ර ප�න සකහ� යන ද්යදෝ අඩු ේර ග�නී�ම් අරමුණ සහිතවයි0 

 අළි බ� ව�ව�ත් �ප�න්ද්, �ල�ේ�ය් ඕන�ෝ රුේ ජනත�ව �ග් 
මූමේේ ආහ�ර සකහ� යන ද්යදම් අඩු බව0 හ�බ�යි, අ�ප් ර�ට් 
ජනත�ව�ග් ව�ටු�පන් යලයයු 6ටේු ආසන්න ්රෝ�ණයක්කය ද්යදම් 
�වන්�න් ේන්න �බ�න්න අව � �ද්වල් සකහ�යි0 නෝ නිස� ේ�ික 
ේර්ෝ�න්තය ළිබඳබකව අවධ�නය �ය�මු ේරන්�න් න�ිනව ිනරසර 
ස�වර්ධන ඉලක්කයේ ළිබඳබක ස�ේච්ව� ේරන්න බ�හ�0  

අළි අුවරුදු ගණන�වක්කය ිනස��ස� ස�ෝ�න��යන් අුවරුද්දේු 
26ට,ටටටක්කය 275,ටටටක්කය පෝණ �දන� ද්�ද්  රැකිය� සකහ� යවනව�0 
නයින් ව� අ ස�ඛ��වක්කය ේ�න්ත�වන්0 නුපුහුණු ශ්රෝය ෝ�ද �පරදිගු 
යවල� �ඩ�ල ර් බිමේයන 7098ක්කය පෝණ �ස�ය� �ගන, අ�ප් ආද�යෝ 
�ස�යනව� �වනුවු අළි නව දත්ප�දන ආර්ථිේයේු යන්�න් 
�ේ��හ�ෝද, ඒේු අද�ළ වන පරිදි අ�ප් �පර ප�සල් අධ��පන�ය් 
යලු ද් �වද්ද��ල අධ��පනය දක්කයව� දිතුණු ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද, 
අ�ප් පර්�ය්ෂණ සේස� ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද කිය� ආර්ථිේය 
ප�ත්�තන් ඒ ළිබඳබකවයි අළි අවධ�නය �ය�මු ේරන්න ඕන�0  නෝ 
නිස� අළි කියන්�න් �ම් ර�ට් න�ස�ිනේ�ර ව��ප�ින -රුු බරක්කය 
�වන ගුවන් �ත�ටුපළ, රුු බරක්කය �වන වර�ය, රුු බරක්කය �වන 
ක්රීඩ��ගණ, රුු බරක්කය �වන කු වනු- හදනව� �වනුවු, �ල�ේයු 
ණය �වල� �හ� අ�ප් ර�ට් දරුවන්ු  දසස� අධ��පනය ලබ� දීෝු 
හ�කි ද් �වද්ද��ල පද්ධිනයක්කය හදල�, නෝ ද් �වද්ද��ලවමේන් 
දප�ධිධ�රින් බිහි ේරල�, ඒ දප�ධිධ�රින්�ග් ද�නු�ෝන් නිෂ�ප�දනය 
ව� අ දිතුණු ේරල�, ඒව� අපනයනය ේර ආද�යම් �ස�යන 
ක්රෝයේු රු තල් ව �වන්න ඕන� කියල�යි0 අළි නව දත්ප�දන 
ආර්ථිේයේු, ද�නුෝ පදනම් ේර ගත්, ද�නුෝ �ක්කයන්ද්ර ේර ගත් 
ආර්ථිේයේු �ය�මු �වන්න ඕන�0  

�බ��හ� ෝන්ත්රීවරුන් තෝ අදහස� ්රේ�  ේළ� ව��ග්, �ම් ර�ට් 
ින�බන ස�ව�භ�ද්ේ �ස�න්දර්ය, අ�ප් ර �ට් ස�ස�ේ�ිනය, අ�ප් ර�ට් 
�ද්ය යත්වය යන �ම් යලයල්ල ේ�ටිේර ගත්, �ම් යලයල්ලු 
වටින�ේෝක්කය නේතු ේළ හ�කි ස�න�රේ ව��ප�රය ග�න අළි 
අවධ�නය �ය�මු ේරන්න ඕන�0  

 �ල�ේ�ය් අපු අතපසු ුවණු ආර්ථිේ අවස�ථමි� ින�බනව�0 ඒව� 
ද�න් ෝඟහ�රී �ග�ස� ින�බනව�0 ඒව� ප�ත්තේු ද�ල� �ල�ේය 
ගෝන් ේරන ආේ�රය ළිබඳබකව ේල්පන� ේර බල�, �ල�ේ 
ආර්ථිේ�යන් අ�ප් ප�ගුව අත් පත් ේරගන්�න් �ේ��හ�ෝද කියන 
නේ ළිබඳබකව ව� අ අවධ�නයක්කය �ය�මු ේරන්න ඕන�0 නව�නි 
 ක්කයිනෝත් ආර්ථිේ පදනෝක්කය හද�ගත්�ත�ත් තෝයි අපු �ෝව�නි 
ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේවලු යන්න පුළුවන්ේෝ ල��බන්�න්0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�, ද�න් ේථමි�ව අවසන් ේරන්න. 
 
ගු (�වද�) නලි්දද ජයිනස�ස මහසත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෝු තව ද්න� අයේ ේ�ලයක්කය �දන්න, මූල�සන�ූඩඪ ගරු 

ෝන්ත්රීතුෝනි0 

ජනත�ව ෝහන්යල�වල� දත්ප�දනනය ේරල� ෝහ� 
භ�ණ්ඩ�ග�රයු නවන මුදල �හ�රේම් ේරන්�න් න�තුව ආරක්කයෂ� 
ේරන ප�ලනයේු පෝණයි �ෝව�නි ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ 

ජයග්රහණය ේරන්න පුළුවන්ේෝ ල��බන්�න්0 �ම් �ල�ේ�ය් 
නිෂ�ප�දනය ව� අ ේරන්න ෝහන්යල වන ජනත�වු දත්ප�දනය 
ේරන �ද්වල් ස�ධ�රණව �බදී යන්�න් න�ින නිස�, ධනව�දී 
නිෂ�ප�දන ඇතු�ළ� ජනත�ව ද්න�  �වල� නිස�, පරිසරය, යනහිේත 
ද්න�  �වල� නිස�, නයින් ආරක්කයෂ� ේරග�නීෝ සකහ� වූ 
සම්මුිනයක්කය තෝයි  �ම් ිනරසර  ස�වර්ධන ඉලක්කයේ �ලසු 
නිර්ෝ�ණය ේරල� ින�බන්�න්0 ඒ නිස� �ම් ඉලක්කයේ ේ�ුත් 
ව�දගත්0 �ම් ඉලක්කයේ ආණ්ඩු�ව් ඉලක්කයේ බවු පත්�වන්නයි 
ඕන�ේෝ ින�බන්�න්0 ඒ ව��ග්ෝ �ම් ඉලක්කයේ ර�ට් ඉලක්කයේ බවු 
පත්�වන්නයි ඕන�ේෝ ින�බන්�න්0 න�හෝ න�තුව �ම් ඉලක්කයේ 
ිනරසර ස�වර්ධන හ� වනජීද් අෝ�ත��� �ය් �හ� පරිසර 
අෝ�ත��� �ය් �හ� ඉලක්කයේ �න��වයි0 නෝ නිස� නව�නි ගෝනක්කය 
යන්න අඩු තරයනන් තෝන්�ග් අෝ�ත��� �ය් ද්ෂය පථමියු �ම් 
ඉලක්කයේ සහගත ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය සේස� ේරගන්නු �ම් 
අෝ�ත�වරුන්ු අවස�ථමි�වක්කය ල��බ්ව� කිය� ්ර�ර්ථමින� ේරයනන් ෝ� 
නිහඬ �වනව�0 �බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි, ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි0 මීළඟු ගරු අබ්දුල්ල�හ� 

ෝහ�ූඩ�� ෝන්ත්රීතුෝ�0 ඔබතුෝ�ු ද්න� අ 5ේ ේ�ලයක්කය පෝණයි 
ින�බන්�න්0 

 
[ப�.ப. 5.29] 

 

ගු අබ්දුල්ල�හස� මහස�රූ�� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு அப்துல்ல� மஹ்ரூப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
�களரவ த�ல�மத�ங்கும் உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, 

ந��லய�ன �ப�ருள�த�ரத்�தக் கட்டி�யழுப்பும் �ந�க்க�ல் 
2030இல் ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த� பற்ற� ந�ங்கள் இன்று 
�பச�க்�க�ண்டிருக்க�ன்�ற�ம். அ�த�நரம் இந்த ந�ட்டி�ல 
கல்வ� அப�வ�ருத்த�, ம�ள்குடி�யற்றம் �ப�ன்ற அ�னத்து 
வ�டயங்கள�லும் ஒரு சமம�ன்�ம க�ணப்படுக�ன்றது. அந்த 
வ�கய�ல் இந்த ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்ற 25 ம�வட்டங்கள�லும் 
குற�ப்ப�க க�ழக்கு ம�க�ணத்த��ல த�ரு�க�ணம�ல ம�வட்டம் 
முற்றுமுழுத�ன வளங்க�ளப் �பற்ற�ருந்தும்கூட, அது பல 
ந�ர�க��ப்புக்கு உள்ள�க்கப்பட்டிருக்க�ன்றது. இன்று எமது 
ந�ட்டின் ஜன�த�பத� அவர்கள் ஐக்க�ய ந�டுகள் ச�பய��ல 
ம�கத் �தள�வ�க உ�ரய�ற்ற�ய�ருக்க�ன்ற�ர். அத�வது 
"உங்களு�டய ஒத்து�ழப்பும் சர்வ�தச அனுசர�ணயும் 
இருக்க�ன்ற�ப�து ந�ங்கள் எங்களு�டய ந�ட்�ட ஒரு 
ந��லய�ன அப�வ�ருத்த��ய �ந�க்க�க்  �க�ண்டு�சல்ல 
முடியும்" என்ற �சய்த��ய சர்வ�தசத்த�ற்கு 
உணர்த்த�ய�ருக்க�ற�ர்.    

அன்று சர்வ�தசம் Pearl Harbour ஐயும் China Bay இ�ல 
இருக்க�ன்ற எண்�ணய்த் த�ங்க�க�ளயும் அழ�த்த�ப�து, 
அ�ம��க்க �தசம் ந�கச�ஹ��யயும் ஹ��ர�ஸிம��வயும் 
அழ�த்து இலட்சக்கணக்க�ன மக்களு�டய உய�ர்க�ளக் 
க�வு�க�ண்டது. தற்�ப�ழுது வட �க���ய�வ�ன் 
ந��லப்ப�ட்டுக்கு எத�ர�ன அ�ம��க்க ஜன�த�பத�ய�ன் 
உ�ரய�னது, ஐக்க�ய ந�டுகள் ச�ப�ய�ய அத�ர 
�வத்த�ருக்க�ன்றது. இந்தச் ச�பய��ல பல 
ப��ரர�ணக�ளயும் முன்னற�வ�ப்புக்க�ளயும் ந�ங்கள் 
முன்�வக்க�ன்ற�ப�தும் வடக்கு, க�ழக்க��ல 30 வருட க�ல 
யுத்தப் �பரழ�வுகள�ல் இருந்து ம�ண்ட அந்த மக்களு�டய 
அப�வ�ருத்த��ய முன்�னடுக்க�ன்ற�ப�தும் இனவ�த�கள் 
தங்களு�டய வ�ய்கள�ன�ல் இன ��த�ய�ன வன்�ச�ற்கள் 
�ம�ழ�வ�த ந�ங்கள் க�ண்க�ன்�ற�ம். �ர�ஹ�ங்க�ய� 
முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட சம்பவங்க�ள உள ��த�ய�க எமது 
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மக்கள் எடுத்த�யம்புக�ன்ற�ப�து, அவர்கள் தங்களு�டய 
வக்க�ரத் தன்�மக�ளக் க�ட்டியவண்ணம்  வீத�கள�ல் 
இறங்க�ப் �ப�ர�டுக�ன்ற ந��ல�ம�ய ந�ங்கள் 
க�ண்க�ன்�ற�ம்.  

த�ரு�க�ணம�ல ம�வட்டத்�தப் �ப�றுத்தவ�ரய��ல, 
க�ண்ண�ய� நகரப் ப�ர�தசம் க�ட்டத்தட்ட 11 சதுர க��ல�ம�ற்றர் 
பரப்பளவ�கவும் சும�ர் 50 ஆய�ரம் �பர் �க�ண்ட மக்கள் 
வ�ழ்க�ன்ற இடம�கவும் இருக்க�ன்றது. ஆன�ல், அது இந்த 
ந�ட்டிலுள்ள 18 ம�நகர ச�பகள், 35 நகர ச�பகள், 257 
ப�ர�தச ச�பகள��ல க�டச� ந��லய�ல் இருக்க�ன்றது. அந்த 
வ�கய�ல் �ப�ருள�த�ரத்த�லும் கல்வ�ய�லும் 
க�ழ்�ந�க்க�ய�ருப்ப�த ந�ங்கள் க�ண்க�ன்�ற�ம். இந்த 
ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்ற 98 கல்வ� வலயங்கள��ல எமது 
க�ண்ண�ய� வலயம் ஆரம்பக் கல்வ�ய�ல் 98வது இடத்த��ல 
இருக்க�ன்றது. அ�த�நரம் இன்று கல்வ��ய �மம்படுத்த 
�வண்டும்; �பண்களு�டய, ச�றுவர்களு�டய கல்வ� 
�மம்ப�ட்டின் மூலம�கத்த�ன் 2030 இ�ல ந��லய�ன 
�ப�ருள�த�ரத்�த அ�டந்து�க�ள்ள முடியும் என்று 
�பசப்படுக�ன்றது. அ�த�நரம் 30 வருட க�லம�க அகத�கள�க 
வ�ழ்ந்தவர்கள் இன்னமும் ம�ள்குடி�யற்றப்பட�த 
ந��ல�ம�யயும் ந�ம்  கண்டு�க�ண்டிருக்க�ன்�ற�ம்.  

எமது ப�ர�தசத்த��ல 99 எண்�ணய்த் த�ங்க�க�ள 
�வத்த�ருக்க�ன்ற�ர்கள். அ�வ இயற்�கய��ல அ�மயப் 
�பறவ�ல்�ல. அந்ந�ய ஆட்ச�ய�ளர்கள�ல் - 
ஆங்க��லயர்கள�ல் �க�ண்டுவரப்பட்ட அந்த எண்�ணய்த் 
த�ங்க�க�ள சுத்த�க��ப்பு ந��லயங்கள�க ம�ற்றுக�ன்ற�ப�து 
அந்த ம�வட்டத்த�ல் மட்டுமல்ல, க�ழக்கு ம�க�ணத்த��ல 
இருக்க�ன்ற பல்ல�ய�ரக்கணக்க�ன இ�ளஞர்களுக்கு �வ�ல 
வ�ய்ப்புக்க�ள வழங்க முடியும். அ�த�ப�ன்று �கத்�த�ழ�ல் 
மற்றும் வ�ண�ப அலுவல்கள் அ�மச்ச�ன�ல் ச�ல 
நடவடிக்�ககள் முன்�னடுக்கப்படுக�ன்றன. அந்த வ�கய�ல், 
எங்களு�டய உப்ப�று ப�ர�தசத்த��ல ச�று �கத்�த�ழ�ல் 
�பட்�ட�ய�ன்ற��ன உருவ�க்க�, அங்கும் ஐய�ய�ரத்துக்கு 
�மற்பட்டவர்களுக்கு �வ�லவ�ய்ப்புக்க�ள வழங்க முடியும். 
இன்று GSP Plus எங்களுக்கு க��டத்த�ருப்பத�ல் 200க்கும் 
�மற்பட்ட ஆ�டத்�த�ழ�ற்ச��லகள் நன்�மய�டக�ன்றன. 
அண்�மய��ல ந�ங்கள் வங்க�ள�தசம் �சன்ற�ருந்த�ப�து, 
இங்க�ருப்பவர்கள் அங்கு முதலீடு �சய்த�ருப்ப�த 
அவத�ன�த்�த�ம்.   
 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�, තව ද්න� අයකින් ේථමි�ව අවසන් ේරන්න0 
 
ගු අබ්දුල්ල�හස� මහස�රූ�� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு அப்துல்ல� மஹரூப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ச�ன �தசத்துக்கும் ந�ங்கள் �சன்ற�ருந்�த�ம். அங்கு நவீன 

வ�வச�ய மு�றகள் �கய�ளப்படுவ�த ந�ங்கள் அவத�ன�த் 
�த�ம். இங்கு 10 ஏக்கர் ந�லப்பரப்ப��ல �வள�ண்�ம 
�சய்வத�கச் �ச�ல்க�ற�ர்கள். ஆன�ல், அங்கு இரண்டு ஏக்கர் 
ந�லப்பரப்ப�ல் �பறுக�ன்ற வ��ளச்ச�லக்கூட எமது 
வ�வச�ய�கள�ல் �பற முடிவத�ல்�ல. இங்கு வ�வச�யத்த��ல 
நவீன �த�ழ�ல்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப் படுவத�ல்�ல. 
வ��ளச்சலில் க�ணப்படுக�ன்ற ஏற்றத்த�ழ்வு களுக்கு -  
சமந��லய�ன்�மக்கு இதுத�ன் க�ரணம�கும். இன ��த�ய�க, 
�ம�ழ� ��த�ய�க, சமய ��த�ய�க இந்த ந�ட்டிலுள்ள மக்க�ள 
எங்கள�ல் இனங்க�ண முடிய�து. ஒ�ர �தசம்! எல்�ல�ரும் 

ஒ�ர இன மக்கள்! இந்த மக்களு�டய �ப�ருள�த�ரம் நவீன 
�த�ழ�ல்நுட்ப மு�றகள�னூட�க அப�வ�ருத்த� �சய்யப்பட 
�வண்டு�மன்ற வ�டயத்த��ல ந�ங்கள் எங்களு�டய கூடிய 
கவனத்�தச் �சலுத்த �வண்டும்.  
 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�, ද�න් ේථමි�ව අවසන් ේරන්න0 Hon. Member, 

please wind up now.  
 

ගු අබ්දුල්ල�හස� මහස�රූ�� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு அப்துல்ல� மஹரூப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒரு ந�ம�டம் த�ருங்கள்! எனக்கு ஒன்பது ந�ம�டங்கள் 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்த�லும், ஆகக்கு�றந்த ந�ம�டங்க�ள�ய 
தந்த�ருக்க�ற�ர்கள்!  

ம�ள்குடி�யற்றப்பட�தவர்கள் ம�ள்குடி�யற்றப்பட்டு 
அவர்களு�டய �ப�ருள�த�ரமும் அப�வ�ருத்த� �சய்யப் 
பட்ட �வண்டும். ந��லய�ன அப�வ�ருத்த��ய �ந�க்க�ய 
பயணத்த��ல அவர்களும் உள்வ�ங்கப்பட �வண்டும். 
கடந்த க�லங்கள��ல மக�க�ண ச�பகள�னு�டய 
அத�க�ரங்கள் த�ரும�ல ம�வட்டத்த��ல குவ�க்கப்பட் 
டிருந்தும்  தற்�ப�ழுது த�ரு�க�ணம�லக்கு �வள��ய 
மட்டக்களப்பு, அம்ப��ற ஆக�ய ம�வட்டங்களுக்கும் அந்த 
அப�வ�ருத்த�ப் பண�கள் �க�ண்டு�சல்லப்பட்டுள்ளன.   

த�ரு�க�ணம�ல ம�வட்டத்த��ல  13 உள்ளூர�ட்ச� 
மன்றங்களும் 11 DS Division களும் உள்ளன. அங்கு 
Governor  உட்பட, ம�க�ண அ�மச்சர்கள்   இருப்பதுடன், 
முக்க�யம�ன ந�ர்வ�க �சயற்ப�டுகளும்  ந�ட�பறு 
க�ன்றன.  இருந்தும், இன்று அப்ப�ர�தசம்  �ப�ருள�த�ரம், 
கல்வ�, சுக�த�ரம் என்பவற்ற�ல் ம�க �ம�சம�ன ந��லய�ல் 
இருக்க�ன்றது.  

த�ரு�க�ணம�ல ம�வட்டத்த��ல �டங்கு �ந�ய�ன�ல்,  
24 �பர் உய���ழந்துள்ளனர்.  க�ண்ண�ய� நகரச�பக்குட்ட 
ப�ர�தசங்கள��ல அது 19 உய�ர்க�ளக் க�வு�க�ண்டது; 
மூதூர் ப�ர�தச ச�பக்குட்பட்ட பகுத�கள��ல 4 
உறுப்ப�னர்க�ளக் க�வு�க�ண்டது. இதற்கு சுக�த�ரச் 
ச�ர்�கடுத�ன் க�ரணம�கும்.  இதன�ல்த�ன் ந�ன் �க�ரவ 
அ�மச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள�டம், “வருக�ன்ற 
2018ஆம் ஆண்டில் 500 ப�ல்லியன் ரூப�ய��ன 
ஒதுக்க�த்தந்து க�ண்ண�ய� நகர அப�வ�ருத்த�க்கு வழ��க�ல 
�வண்டும்” என்று  �க���ய�ருக்க�ன்�றன்.  ந��ல�பறுதகு 
அப�வ�ருத்த� �த�டர்ப�க அ�மக்கப் பட்டுள்ள �க�ரவ 
த�லங்க சுமத�ப�ல அவர்கள�ன் த�ல�மய�ல�ன   குழுவ�ல் 
ந�னும் ஒருவன�க இருக்க��றன். 17 இலக்குக�ள 
�ந�க்க�ச் �சல்லுக�ன்ற இந்த வ�டயத்த��ல க�ண்ண�ய� நகர 
அப�வ�ருத்த��ய முதன்�மப்படுத்த� இம்மு�ற 500 
ப�ல்லியன் ரூப�ய��ன வருக�ன்ற வரவு�சலவுத் 
த�ட்டத்த��ல ஒதுக்க�த் தர�வண்டு�மன்று �கட்டு,  
வ��ட�பறுக�ன்�றன். நன்ற�.  

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 මීළඟු, ගරු අරද්න්ද් කුෝ�ර් ෝන්ත්රීතුෝ� 

ේථමි� ේරන්න0 ඔබතුෝ�ු ද්න� අ ට5ේ ේ�ලයක්කය ින�බනව�0 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

[ப�.ப. 5.36]  
 
ගු අ. අරවි්දද් කුම�ර් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு அ. அரவ�ந்த் கும�ர்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, I was told that I have been given nine minutes, but 

it has been reduced to five minutes. 

�க�ரவ த�ல�மத�ங்கும் உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, இன்று 
சூழல் - சுற்ற�டல், இயற்�கப் ப�துக�ப்பு சம்பந்தம�ன ஒரு 
ந��லய�ன அப�வ�ருத்த� �த�டர்ப�ன வ�வ�தத்த��ல கலந்து 
எங்களது கருத்துக்க�ள முன்�வத்துக்�க�ண்டிருக்க�ன்�ற�ம்.  
இன்று எமது ந�ட்�டப் �ப�றுத்தவ�ரய�ல் இந்த 
நல்ல�ட்ச�ய��ல ந��லய�ன சூழல் ப�துக�ப்புத் �த�டர்ப�ன 
பல்�வறு வழ�வ�கக�ள ந�ங்கள் �மற்�க�ண்டி 
ருந்த�லும்கூட, இயற்�க அனர்த்தம் க�ரணம�க பல்�வறு 
வ�கய�ல�ன துர்ப்ப�க்க�ய ந��லக்கு முகம்�க�டுக்க 
�வண்டிய�த�ரு ந��ல�ம�யற்பட்டிருக்க�ன்றது.  

எமது ந�ட்�டப் �ப�றுத்தவ�ரய�ல்,  இது�வ�ரு ச�ற�ய 
ந�டு. இங்கு  பல்�வறு வ�கய�ன க�லந��ல ந�லவுக�ன்றது. 
ஒருபுறம், ந���ல்ல�மல் வரட்ச�க்கு முகம்�க�டுக்கும் ஒரு 
ந��ல�ம! மறுபுறம், �வள்ள அனர்த்தம் க�ரணம�க பல்�வறு 
துர்ப்ப�க்க�ய ந��ல�மக்கு முகம்�க�டுக்கும் ந��ல�ம! 
அ�த�வ�ளய�ல், மண்ச��வு �ப�ன்ற இன்னும் பல 
அப�யங்களுக்கு முகம்�க�டுக்க �வண்டிய ஒரு துர்ப்ப�க்க�ய 
ந��ல�ம! இவ்வ�ற�ன சூழ்ந��லய�லும்கூட, நல்ல�ட்ச� 
அரச�ங்கம்  அதனது ச��ய�ன �சயற்ப�டுகள�னூட�க 
இவற்றுக்கு முகம்�க�டுக்கும் தன்�ம�யக் �க�ண்டிருப்ப�த 
இந்த உய��ய ச�பய��ல �பரு�ம�ய�டு கூற�க்�க�ள்ள 
வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

இன்று சூழல் ம�ச�டவதற்கு அல்லது இயற்�க 
அனர்த்தங்கள் ஏற்படுவதற்கு பல்�வறு க�ரணங்கள் 
இருக்க�ன்றன. இந்த ந�ட்டி�ல பல்�வறு புத�ய கட்டிடங்கள் 
கட்டப்படுவ�த-புத�ய ந�ர்ம�ணப்பண�கள் �மற்�க�ள்ளப் 
படுவ�த ந�ங்கள்  இன்று ப�ர்க்க�ன்�ற�ம். இவற்றுக்கு 
பல்�வறு த��ணக்களங்கள�ன் அனுமத� �த�வ.  
உத�ரணம�க, 3 ம�டிக் கட்டிடம் ஒன்�றக் கட்டுவதற்க�ன 
அனுமத� வழங்க�ன�ல், அது 5 ம�டிக் கட்டிடம�க ம�றுக�ன்றது. 
5 ம�டிக் கட்டிடத்த�ற்கு அனுமத� வழங்கும்�ப�து அது 7 - 8 
அடுக்கும�டிகள�க ம�றுக�ன்றது. இவ்வ�ற�ன சட்டவ��ர�த 
�சயற்ப�டுகள் - ம�ற்றங்கள் இடம்�பறும்�ப�து 
இயற்�கய�க�வ அ�வ சூழ�ல ம�சுபடுத்துக�ன்றன. இந்த 
ந��லய�ன அப�வ�ருத்த�, ந��லய�ன சூழல் ப�துக�ப்புக்குப் 
பங்கம�க ம�றுக�ன்றது. ந�ங்கள் இதுவ�ர க�லமும் 
இவ்வ�ற�ன இயற்�க அனர்த்தங்களுக்கு முகங்�க�டுத்தது 
�ப�தும்! ஆக�வ, இத�ல் கவனம் �சலுத்த� அத�னத் தடுத்து 
ந�றுத்துவத��ல அத�க அக்க�ற க�ண்ப�க்க �வண்டு�மன்பது 
எனது கருத்த�கும்.  

அதும�த்த�ரமல்ல, இன்று எந்தக் க�லத்த�லும் இல்ல�த 
வ�கய�ல்  �டங்கு என்ற பயங்கர �ந�ய்க்கு முகம் �க�டுக்க 
�வண்டிய ஒரு துர்ப்ப�க்க�ய ந��ல�ம ஏற்பட்டிருக்க�ன்றது. 
இதன் க�ரணம�க நூற்றுக்கணக்க�னவர்கள் மரண�ப்பதும் 
ஆய�ரக்கணக்க�னவர்கள் ப�த�ப்புக்குள்ள�வ�தயும் ந�ங்கள் 
ப�ர்க்கக்கூடியத�க உள்ளது.  

இது இந்த ந�ட்டி�ல அ�னத்துப் ப�ர�தசங்க�ளயும் 
இன்று வ�ட்டிவ�தக்கும் ஒரு �ந�ய�க ம�ற�ய�ருக்க�ன்றது.  
இதற்கு ந�ன் ப�ரத�ந�த�த்துவப்படுத்தும் பது�ள ம�வட்டம்கூட 

வ�த�வ�லக்கல்ல.  பது�ள ம�வட்டத்த�லும் இந்த �டங்கு 
�ந�ய�ன் க�ரணம�க மரண�த்தவ��ன் எண்ண�க்�க ம�க 
அத�கம�க இருக்க�ன்றது.  பள்ள� ம�ணவர்கள், இளம் 
வயத�னர், முத��ய�ர் என்று எவ்வ�த ப�ரபட்சமும�ன்ற� 
அ�னவரும் இந்த �ந�ய�ன் த�க்கத்த�ற்கு உள்ள�க�ய�ருப்ப�த 
ந�ங்கள் ப�ர்த்து வருக�ன்�ற�ம்.  ஆன�ல், எமது �க�ரவ 
சுக�த�ர அ�மச்சர் அவர்கள் இந்த வ�டயத்த��ல அத�க 
அக்க�ற க�ட்டி �டங்கு �ந��ய முற்ற�க ஒழ�க்க�வண்டும் 
என்ற ந��லப்ப�ட்டில் இருப்பதன் க�ரணம�க ந�ங்கள் 
ஆறுதல�டய முடியும்.  எத�ர்வரும் க�லங்கள��ல இந்த 
�ந�ய்க்கு ஒரு முற்றுப்புள்ள� ந�ரந்தரம�கக் க��டக்கும் என்று 
ந�ங்கள் நம்ப முடியும்.   

அ�த�நரத்த�ல், பது�ள ம�வட்டத்த��ல �த�ட்டங்கள் ம�க 
அத�கம�க இருக்க�ன்றன.  உங்களுக்குத் �த��யும், �த�ட்டங் 
கள��ல குடிய�ருப்புக்கள் தன�த்தன� வீடுகள் என்ற 
ந��ல�மய�ல் இல்ல�மல் ஒட்டு�ம�த்தம�க 'லயன்' அ�றகள் 
என்ற வ�கய��ல அ�மக்கப்பட்டிருக்க�ன்றன என்று.   

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up  now. 

 
ගු අ. අරවි්දද් කුම�ර් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு அ. அரவ�ந்த் கும�ர்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, give me one more minute.   

ஒரு லயன் அ�றய��ல சும�ர் 40 - 50 குடும்பங்கள் 
ஒன்ற�க வ�ழ்க�ன்ற ந��ல�ம இருக்க�ன்றது.  இந்த லயன் 
அ�றகளுக்குத் �த�ட்ட ந�ர்வ�க�கள் �ச�ந்தம் 
�க�ண்ட�டுக�ன்ற�ர்கள்.  அந்த லயன் அ�றய�ல் ஓர் 
அடி�ய�யனும் அல்லது தங்களது வச�ப்ப�டத்த�ல் ச�று 
பகுத��ய�யனும் த�ருத்தம் �சய்வதற்கு �த�ட்ட ந�ர்வ�க�கள் 
அனுமத�யள�ப்பத�ல்�ல.  அது தமக்குச் �ச�ந்த�மன்று 
ந�ர்வ�கம் கூற�ன�லும், அதற்க�ன த�ருத்தப் பண�க�ள 
�மற்�க�ள்வத�ல்�ல. லயன் அ�றக�ளப் �ப�றுத்தளவ��ல 
ந�ண்ட க�ன்கள் அ�மக்கப்பட்டிருக்கும்.  அந்தக் க�ன்கள் 
அ�னத்தும் தூர்ந்து �ப�ய�ருக்க�ன்றன.  இ�வ அ�னத்தும் 
த�ருத்தப்பட �வண்டிய ந��லய�லிருக்க�ன்றன.  ம�ழ 
க�லங்கள��ல அந்தக் க�ன்கள�ல் தண்ண�ர் �தங்க� ந�ற்கும்.  
இவற்�றத் த�ருத்த�ன�ல்த�ன் தண்ண�ர் வழ�ந்�த�டக் 
கூடியத�க இருக்கும். இவ்வ�ற�ன ந��ல�மய��ல, க�வல் 
ந��லயத்த�ன�ர� அல்லது �ப�துச் சுக�த�ரப் ப���ச�தக�ர� 
�த�ட்டங்களுக்கு வ�ஜயம் �சய்யும்�ப�து, அங்க�ருக்கும் 
அப்ப�வ�க் குடிமக்கள் இதற்க�கத் தண்ட�ன அனுபவ�க்க 
�வண்டிய�ருக்க�ன்றது. அங்�க ந�ர் �தங்க�ய�ருப்பதற்குக் 
க�ரணம�ன �த�ட்ட ந�ர்வ�க�கள்த�ன் இதற்கு முகங்�க�டுக்க 
�வண்டும். தண்ட�ன அனுபவ�க்க �வண்டியவர்கள் �த�ட்ட 
ந�ர்வ�க�க�ள ஒழ�ய, அங்�க குடிய�ருக்கும் ச�த�ரண 
மக்களல்ல. எவ்வ�த வரும�னமும் இல்ல�த இ�ளப்ப�ற�ய 
தம்பத�களும்  லயன் அ�றகள�ல் குடிய�ருக்க�ன்ற�ர்கள்.  
அவர்கள�டமும் �பருமளவ�ன தண்டப்பணம் அறவ�டப் 
படுக�ன்றது. அவர்களும் ந�த�மன்றத்துக்கு அ�ழக்கப்படு 
க�ன்ற�ர்கள். ந�த�மன்றத்துக்கு அ�ழக்க �வண்டியவர்கள் 
�த�ட்ட அத�க���க�ள�ய�ழ�ய, �த�ட்ட லயன்கள��ல எவ்வ�த 
த�ருத்தப் பண�களும் �மற்�க�ள்ளவ�ட�மல் தடுக்கப்பட்டு, 
அந�தரவ�க இருக்கும் இந்த முத��ய�ரும் அங்க�ருக்கும் 
�த�ழ�ல�ளர்களும் அல்ல என்ப�த ந�ன் இந்த உய��ய 
ச�பய��ல கூற�க்�க�ள்ள வ�ரும்புக�ன்�றன்.   
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ஆக�வ, �த�ட்டங்கள��ல இடம்�பறும் இவ்வ�ற�ன 
அவல ந��லக்குத் �த�ட்ட ந�ர்வ�க�கள்த�ன் �ப�றுப்புக்கூற 
�வண்டும் என்பதுடன், அவர்க�ளத்த�ன் ந�த�மன்றத்துக்கும் 
அனுப்ப�வண்டும். அந்த வ�கய�ல், தண்டப்பணத்�தக் 
கட்டுவது �த�ட்ட ந�ர்வ�க�க�ள அல்ல�மல், அங்க�ருக்கும் 
அப்ப�வ�த் �த�ழ�ல�ளர்கள் அல்லர் என்ப�தக் கூற�, 
வ��ட�பறுக�ன்�றன்.  நன்ற�.  

 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟු ගරු නන්දිෝ ගෝ�ග් ෝන්ත්රීතුෝ�0 ඔබතුෝ�ු ද්න� අ 5ේ 

ේ�ලයක්කය පෝණයි ින�බන්�න්0 
 
[අ0භ�0 5043] 
 
ගු ච්දදිම ගම�ග් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு சந்த�ம கம�க) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි0 අන�ගත 

පරපු�ර් අව �ත� සපුර�ලී�ම් හ�කිය�වු අවද�නෝක්කය �න�වන 
පරිදි වර්තෝ�න පරපු�ර් අව �ත� සපුරයනන් ේරන ස�වර්ධනය 
ිනරසර ස�වර්ධනය බවත්, නහිදී ආර්ථිේ, සෝ�ජයීය සහ ප�රිසරිේ 
ේරුණු �ේ�රහි නේ හ� සෝ�න බර ත�බීෝක්කය යලදු ේරන බවත්, 
ඉලක්කයේ 17ක්කය සහ ඒ ආශ්රිතව හඳුන�ගත් අරමුණු 169ක්කය ඔස��ස� 
ේුතුතු කිරීෝු බල��ප��ර�ත්තු වන බවත් �ම් පනත් 
�ේටුම්ප�ත් කිය� ින�බනව�0 

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි,  අන්තර්ගත ේරුණු දිහ� 
බ� වව�ෝ �ම් පනත් �ේටුම්ප�ත් ග�ු වවක්කය �න�ෝ�ින බව තෝයි 
�පනී යන්�න්0 ිනරසර ස�වර්ධන සභ�ව සේස� කිරීෝ 
සම්බන්ධ�යනුත් අළි වරදක්කය දකින්�න් න�හ�0 හ�බ�යි, �ෝහි 
තනතුරු ලබ�දී�ම්දී ව�ඩක්කය ේළ හ�කි ළිරිස පත්ේළ තුතුයි0 
වර්රස�ද පෝණක්කය බුක්කයින ද්ඳියනන් ේල් ෝරන අය, කුෝන සහිනේ 
ිනබුණත් නෝ තනතුරු සකහ� පත්ේරල� ව�ඩක්කය න�හ�0 නක්කය ධුරයේ 
ර�ජේ�රි ේ�ලයක්කය අවසන් �වන�ේ�ු, නහි ්රගිනය �ස�ය� බල� 
න�වත පත් කිරීෝ �හ� �න�කිරීෝ ළිබඳබකව තීරණයක්කය ගන්න 
යලදු�වනව�0 ඒ ේ�ල�ය් යනහින් ල�ේ� ආයතනයු, ල�ේ� ඛනිජ 
�තල් නීිනගත ස�ස�ථමි�වු, ගුවන්ද්දුමේ ස�ස�ථමි�වු සභ�පිනවරු 
පත්ේරල� ිනබු�ණ් ඒ ද්ධියු �න��වයි0 ඒ ද්ධියු නුසුදුස�ස�ු 
ත�න ලබ�දීෝ සුදුසු න�හ�0 

පසුගිය රජය සෝ�ය් ස�වර්ධනය ග�න ේථමි� ේරපු න�යේ�ය� 
ගෝු ගිහින් ව� අපුරෝ ේථමි� ේ�ළ� අන�ගත පරපුර ග�නයි0 යන යන 
රැස�වීම්වලදී ස�ුේවමේන් ස�රයලල� ප�සල් ළමුන් වුේර�ගන, 
අම්ෝල� අ�ත් යලටින දරුවන් හුරතල් ේරයනන්, ඒ අය තෝන්�ග් 
දරුවන්�ග් �ද් ප�ලන අන�ගතය සුරක්කයිකත කිරීෝු දත්ස�හ 
ේළ�0 2ට1ට ජන�ධිපිනවරණය ේ�ල�ය් සහ ඉන් පසුව තෝයි ඒ 
දදද්ය�ග් ස�දර් න අළි ව� අපුරෝ ද�ක්කය�ක්කය0 හ�බ�යි, ඒ 
ආඩම්බරේ�ර ත�ත්ත� දරුවන්ු සලේල� ිනබුණු හ�ටි 2ට15 
ජනව�රි ට8ව�නි ද�ු  පසු මුළු රුෝ ද�ක්කයේ�0 දරුවන්ු ූඩපව�හිනී 
සහ ගුවන්ද්දුමේ න�මේේ� අර�ගන දීල� ිනබුණ�0 ෝ�ණික්කය ද්කුණල� 
ගම්පහ දිස�ත්රික්කයේ�යන් සහ �ේ�ළඹ දිස�ත්රික්කයේ�යන් �ේ�ටි 
ගණන් වටින� ඉඩම් අර�ගන දීල� ිනබුණ�0 දරුවන් �වනු�වන් 
�ර�ේට් යවල� ිනබුණ�0 නමුත්, ඒව� ගිය ත�නක්කය �ස�ය�ගන්න 
බ�රිුවණ�0 දරුවන් �වනු�වන් ෝතු ිනත ිනයල� ිනබුණ�ු බ�ර් 
නේක්කය න�ින ත�නක්කය �හ�ය�ගන්න බ�රිුවණ�0 ඒ ව��ග්ෝ, අන�ගත 
දරුවන්ු වඳින්න පුදන්න අනුර�ධපුර ෝහ�ෝව්න� දය�න් රණද්රු 
ස�යක්කය හ�දුව�0 හ�බ�යි, ඒේු නිදන් කිරීෝු �ගනගිය 
රත්තරන්වලු ුවණු �ද් අපු අදුත් �ස�ය�ගන්න බ�රි�වල� 
ින�බනව�0 ඒ ව��ග්ෝ, අන�ගත පරපුරු අ�ප් දරුෝය ද�ේ 

බල�ගන්න �ේ�ළඹ ේටු�ගය අ වත්ව� අය� ේළ�0 ඒ ේටු�ගයි 
ිනබුණු ප�රණි ර�ජකීය ේඩුවු අද වන ද්ුත් �වච්න �දයක්කය න�හ�0 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, න�හෝ තෝයි ර�ජපක්කයෂවරු 
අන�ගත පරපුර �වනු�වන් ඒ ේ�ල�ය් ස�වර්ධන ේුතුතු ේ�ළ�0 

ඒ ර�ජපක්කයෂ තුගය හ�ඳින්වූ�ය් "ආ �නර්ය�ය් තුගය" කියල�යි0 
න�ස� ආ �නර්ය�ය් තුගයු ගිය� නම් අපු තබ� නක්කයසත් ජ�ිනන්ු 
වත් �ම් ශ්රී ල�ේ�ව තුළ ිනරසර ස�වර්ධනය ග�න ේත� ේරන්න 
�හ� ඒ �වනු�වන් ක්රිය� ේරන්න �හ� �දයක්කය ඉිනරි වන්�න් 
න�හ�0 පසු ගිය ේ�ලය අවසන් ුව�ණ් අ�ප් රු ඇ�ෝරිේ�නු 
�ඩ�ලර් බිමේයන 1ට,ටටටේ ණයේරුවකු බවු පත් �වයනන්0 නහි 
පව තෝයි අදුත් අළි �ම් �ගවන්�න්0 ඒ තුග�ය් ආ �නර්යය ළ� 
�වල� ිනබුණ� නම්, ඒ ර�ජපක්කයෂ පුවල්වල අයු, හිත යනතුරන්ු 
සහ �ග�ල බ�ලයන්ු ද්තරයි0 ඒ ද්ධියු තෝයි ඒ ේ�ල�ය් 
ස�වර්ධනය ක්රිය�ත්ෝේ ුව�ණ්0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අළි �ම් පනත ෝඟින් 
බල��ප��ර�ත්තු �වනව�, ිනරසර ස�වර්ධනය සකහ� නිව�රැදි 
්රිනපත්ින හ� දප�ය ෝ�ර්ග ව��ග්ෝ නීිනෝය ර�මුව සේස� ේරන්න; 
ඒ ව��ග්ෝ ස�ව�භ�ද්ේ, සෝ�ජයීය හ� ආර්ථිේ සම්පත් පරිසර 
හිතේ�යන �ලස ේ�ර්යක්කයෂෝව පරිහරණය කිරීෝ සහිනේ ේරන්න; 
ආණ්ඩු�ව් යලය ව තීරණ ග�නීම්වලදී පරිසරය හ� අ�නකුත් 
සෝ�ජයීය ේරුණු ඒේ�බද්ධ වන පරිදි තීරණ ගන්න0 ඒ අව �ත� 
සපුර�ග�නීෝු �ම් පනත ෝඟින් අළි බල��ප��ර�ත්තු වනව�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අද �ම් �ල�ේ�ය් හරිත 
අන්තව�දි ළිරිස� ඉන්නව�, පරිසරය වනසන ද්න� ේ�රි ළිරිස� 
ඉන්නව�, සම්පත් ආරක්කයෂ� �න�ේරන ළිරිස� ඉන්නව�, ඒ ව��ග්ෝ 
ෝ�නවය� ආරක්කයෂ� �න�ේරන ළිරිස� ඉන්නව�0 අළි ඉහත කී යලය ව 
ක්කය�ෂ�ත්ර ආරක්කයෂ� ේළ තුතුයි0 න�හෝ න�ිනව �ම් ර�ට් ින�බන 
සම්පත් හරිත අන්තව�දින්ු �හ� ඒ ේ�ල�ය් යලටි, පරිසරය ද්න�  
ේළ ද්න� ේ�රින්ු �හ� ජනත�ව අෝතේ ේරල� අ�නක්කය අ�  
�දේ ග�න ේල්පන� ේරන ළිරිස�වලු �හ� නෝ ක්කය�ෂ�ත්ර භ�ර 
ේරන්න අපු හ�කිය�වක්කය න�හ�0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෝන්ත්රීතුෝ�, ද�න් ේත�ව අවසන් ේරන්න0 
 
ගු ච්දදිම ගම�ග් මහසත� 
(ம�ண்பும�கு சந்த�ம கம�க) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ යලය ව ක්කය�ෂ�ත්ර සෝතුමේතභ�වයකින් පවත්ව��ගන ගි�ය් 

න�ත්නම් ිනරසර ස�වර්ධනය ළඟ� ේර ගන්න අපු බ�රි වන බව 
තෝයි ෝ�ග් හ�ඟීෝ0 ිනරසර ස�වර්ධනය ළඟ� ේර ග�නීෝු 
හ�කිය�ව අපු ල��බන්�න්, ඒ යලය ව අ� වලු ස�ධ�රණත්වය 
ඉටු කිරීෝ තුබඳන් ද්තරයි කිය� ්රේ�  ේරයනන් ෝෝ නිහඬ �වනව�0 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0  

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0  

මීළඟු, ගරු අනුර යලඩ්නි ජයරත්න ෝන්ත්රීතුෝ� [සභ� ගර්භය තුළ 
න�ත0] 

ගරු ඉෂ�ක්කය රහුෝ�න් ෝන්ත්රීතුෝ�0 [සභ� ගර්භය තුළ න�ත0] 

ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� අෝ�ත�තුෝ�0   

539 540 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

[අ0භ�0 5048]  
 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� (ිනරසර ස�වර්ධන 
හස� වනජීවි අම�ත�තුම� සහස බුද්ධ ය�සන අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர� - வலுவ�த�ர 
அப�வ�ருத்த� மற்றும் வனச�வர�ச�கள் அ�மச்சரும் புத்தச�சன 
அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ේ�ලය හරස� වී ින�බන නිස� 

ෝෝ හිතනව� ඉස�සර �වල� ස�� �ධන ටිේ අනුෝත ේ�ළ�ත් 
�හ�කයි කිය�0  ඉස�සර �වල� ෝ�ග් ේත�ව ේරන්නද; ේත�ව 
ේළ�ු පසුව ස�� �ධන ඉදිරිපත් ේරන්නද?  

 
 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඉස��සල්ල� ේත�ව ේරන්න, ගරු අෝ�ත�තුෝ�0  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අද හරිෝ සුබ දවසක්කය0 �ම් 

ඔක්කය�ේ�ෝ නේු සම්බන්ධ ුවණ�0 ිනරසර ස�වර්ධනය සළිරි 
සෝ�ජයක්කය ඇින ේළ තුතුය කියන ේ�රණය අතීත�ය් බුදු රජ�ණන් 
වහන්�ස��ග් ධර්ෝ�ය් ද්තරක්කය �න�ව හ�ෝ ආගයනේ  �ස�ත�න් 
වහන්�ස�නෝේ�ග්ෝ �ද් න� තුළ ින�බනව�0 ඒ නිස� �ම් ව�ඩ 
ළිබඳ�වළ සෝඟ ආගෝ සම්බන්ධ වන්න ඕන�0 ඒ කියපු ිනරසර 
සෝ�ජයු ද්රුද්ධව නූතන දිතුණු රුවල් �ගන ආ ස�වර්ධනය 
නිස� තෝයි අද �ල�ේ බලවතුන්, රුවල් 192ක්කය පෝණ 
ස�ෝ�ිනේත්වය දරන නක්කයසත් ජ�ිනන්�ග් ස�ද්ධ�නය -ඒ අයෝ- 
ිනරසර ස�වර්ධනය �ේ�රහි අවධ�නය �ය�මු ේර ින�බන්�න්0 අද 
අපු �ප�නනව� ඇ�ෝරිේ��ව් යලදු වන ද්පත්0 ල�ේ�වු පෝණක්කය 
�න�ව �ල�ේ�ය් හ�ෝ ත�නුෝ බල පවත්වන ස�වභ�ව ධර්ෝය නම් 
වූ �ල�ේ නීින ධර්ෝයක්කය ින�බනව�0 ඒ ධර්ෝය අද අපු දඬුවම් 
ේරනව�0 න�හෝ දඬුවම් ේරන්�න් ඇයි? ව�රැදි ේරයනන් අප ේළ 
ද්න� ය නිස�යි, ඒ0 �ෝන්න �ම් නිස�, බලවත් කියන රුවල්ෝ 
තෝයි ද්න� යු මුහුණ �දයනන් ින�බන �ම් සෝ�ජය �ග�ඩගන්න 
Millennium Development Goals වමේන් ිනරසර ස�වර්ධන 
ඉලක්කයේ කියන ස�ේල්පයු අද පරිවර්තනය �වල� ඒ අනුව ක්රිය� 
ේරයනන් යලටින්�න්0 ඒ අනුව බ� වව�ෝ, අද �ම් නළඹි අවස�ථමි�ව ග�න 
ෝෝ සතුටු �වනව�0 ප�ථිද් �ග�ල�ය් දරුෝ�ය් අයිිනේරුවකු 
ද්ධියු �ම් කුඩ� දූප�ත් අපු  ේත� ේරන්න පුළුවන්0  

බුදු රජ�ණන් වහන්�ස� වද�ළ ධර්ෝයත් නක්කයේ ිනරසර 
ස�වර්ධන ස�ේල්පය ග�ළ�පනව�0 ෝෝ බුද්ධ  �සන ඇෝිනත් 
ුවණ�0 න�හෝ නම් අ වත් බල�ව්ගයකින් �ම් නේමුතු කිරීෝ ේර 
ින�බනව�0 බුද්ධ  �සන අෝ�ත��� ය ව��ග්ෝ ෝු ල�බුණ� ිනරසර 
ස�වර්ධන අෝ�ත��� ය සහ වනජීද් අෝ�ත��� ය0 අප 
අෝ�ත��� යු සත්�ව�ද��න අ� ය, දද්භිද දද��න අ� ය, 
ෝත්ස� අ� ය ද අයත් වනව�0 ඒ අනුව �ෝය ව�තු �ග�ලය, 
�ප��ළ�ව ආදි ඔක්කය�ේ�ෝ අ�  නේු බ�දුණු අෝ�ත��� යක්කය0 3වන 
ද�ු ිනබුණු ද්ව�දය අදු ල�බීෝත් ස�වභ�ව ධර්ෝ�ය් ආය ර්ව�දයක්කය; 
තිනහ�යලේ ේ�රණයක්කය0 ල�ේ��ව් අුවරුදු 5,ටටටක්කය බුද්ධ ධර්ෝය 
ආරක්කයෂ� වනව� ව��ග්ෝ ිනරසර භූයනයක්කය �ලස අප �ම් රු රැේ 
ගන්නව�, නක්කයසත් ජ�ිනන්�ග් ස�ද්ධ�න�ය් ව�ඩ ළිබඳ�වළ තුළ0 ඒ 
අය ද�නුෝත් ඇස� ඇරල�, අවදි �වල� ල�ේ��ව් �ම් ස�ලසුෝ දිහ� 
බල� ඉන්නව�0  

අළි ඒ තරම් ස�ර්ථමිේ ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය නි � බ්දව ේර�ගන 
ගිහින් ින�බනව�, නීින බලය න�ින ුවණ�ු0 පසුගිය ේ�ල�ය් 
රුවල් 52ක්කය සහභ�ගි ුවණු නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ආයලය� හ� ප�යලෆික්කය 
ේල�ඨයය ආර්ථිේ හ� සෝ�ජ �ේ�යනස�ම් -ESCAP න�ක්කය-  ෝහ 
සභ��ව්දීත් ෝෝ ඒ ග�න ේථමි� ේළ�0  ෝෝත්, ෝ�ග් නිලධ�රින් 
යලය ව�දන�ත් ේුතුතු ේර ින�බන ආේ�රය අනුව  ල�ේ�ව හරි 
ෝ�ර්ගයේ යන ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය ක්රිය�ත්ෝේ ේරනව� කියන 
ද් �ව�සය ඔුවන් තුළ ඇින ුවණ�0 ඒ�ක්කය �ග�රවය ෝෝ �දන්�න් 
ේ�ුද? අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ�ු, ගරු අග්ර�ෝ�ත�තුෝ�ු සහ 
නතුෝ��ග් සම්බන්ධීේරණ නිලධ�රින් ඇතුළු ඔක්කය�ේ�ුෝ ෝෝ ඒ 
�ග�රවය ලබ� �දනව�0  �ම් අය නෝ සමුළුව තුළ අප ග�න 
ද් �ව�සයක්කය ඇින ේර දුන්න�0   

ිනරසර භූයනයක්කය ින�බන්න නම්, �ම් �ගන යන ව� ඩ ළිබඳ�වළ 
තුළ යනනිස�ු නය තනියෝ ේරන්න බ�හ� කියන නේ ෝෝ කියනව�0 
අද �ම් ගරු සභ��ව් ේථමි� ේළ ස�හ�දර ෝන්ත්රීවරුන් ඔක්කය�ේ�ෝ -  
නම් ව �යන් සකහන් ේරන්න ගි�ය�ත් ෝු ේ�ලය ෝදි �වනව�0 
�ෝ�ේද, ස�� �ධන කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් ේරන්න ින�බන නිස�0 
ආණ්ඩු පක්කයෂ�ය් �හ� ද්පක්කයෂ�ය් නේ ෝන්ත්රීවරයකුවත් �ම් 
ළිබඳබකව ද්�ව්නන ේ�ළ� න�හ�, මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි0 ඒ 
අය තුළ ද් �ව�සයක්කය හ� අන�ගත බල��ප��ර�ත්තුවක්කය ින�බනව�0 
ෝ�ග් අෝ�ත��� ය ළිබඳබකව න�ස� අන�ගත බල��ප��ර�ත්තුවත්, 
ද් �ව�සයත් ඇින �වන්�න්, අළි ඔක්කය�ේ�ෝ නේු ව�ඩ ේරන 
නිස�යි0 �ෝන්න �ම් ිනරසර ද් �ව�සය �ම් දත්තරීතර සභ��ව් 
ඇින �වන්න ඕන�0 �ෝන්න �ම්ේයි ඊ�ය් පළ�ත් සභ� වන්ද 
ද්ෝසීම් (ස�� �ධන) පනත් �ේටුම්පතු අද�ළව ඉදිරිපත් ේළ නෝ 
ස�� �ධනවලු වන්දය ග�නීෝත් නක්කයේ - අද ෝු �බ��හ�ෝ 
සන්�ත�ෂයි0 �ෝෝ පක්කයෂ නක්කයේ�සු �වල� රජයක්කය ද්ධියු අළි අද 
Constitutional Assembly න�ක්කයදී �බ��හ�ෝ පක්කයෂව ශ්රී ල�ේ�ව 
ජ�ින, ආගම්, කුල ��ද, පක්කයෂ ��ද ආදි�යන් �ත�ර රුක්කය 
ේරන්න ඕන�ය කියන නේ ග�න ේථමි� ේළ�0 �ම්ේ තෝයි ිනරසර 
ස�වර්ධනය සකහ� අව � වන්�න්0   අන්න නත�නු නන්න ඕන�0 
ඒේ ේරන්න නම් අ�ප් ෝනස හ��දන්න ඕන�0  

අද �ෝෝ ගරු සභ��ව්දී ගරු (�වද�) නමේන්ද ජයිනස�ස 
ෝන්ත්රීතුෝ� ෝත් කුඩු, ෝත් ප�න් යන�දිය ග�න සකහන් ේළ�0  ෝෝ 
ෝහනුවර ගිය �ව්ල��ව් SSP ෝහත්ෝය� ෝු කියපු �දයක්කය නිස� 
ෝ�ග් ඇඟ කිමේ �ප�ළ� ගිය�0 ප�සල් යලසුන් හය �ද�නක්කය ප�සල් 
�ව්ල��ව් ෝත් කුඩු වගයක්කය ප�ද්ච්චි ේරල� අත් ේප� ගත් යලදුවීෝක්කය 
ග�න කිව්ව�0  �ම් සභ��ව් යලදු ේරන ේථමි� ල�ේ�වෝ අහ�ගන 
ඉන්න� �ෝ��හ�තේ ල�ේ�වුෝ ඇ�හන්නයි ෝෝ �ම්ේ 
කියන්�න්0 අළි සෝ�ජයක්කය කියන්�න් �ම්ේුද? �ෝ�ස� �ග�ඩන�ඟී 
ඇින සෝ�ජයක්කයද අළි හදන්න යන්�න්? පරිසර හිතේ�මී න�ින, 
පරිසරය ද්න�  ේරන සෝ�ජයක්කයද අළි හදන්�න් කිය� ෝෝ 
අහනව�0 අ�ප් ර�ට් නිදහස� අධ��පනය, නිදහස� �ස�ඛ�ය 
ින�බනව�0 අධ��පනය ලබන ළෝයින්ු රක්කයෂණ ක්රෝ හඳුන්ව� දී 
ින�බනව�0 ව�ය�ව�ද්ධ අයු රක්කයෂණ ක්රෝ ින�බනව�0 ඊළඟු, 
ආපද�වලු රක්කයෂණ ක්රෝ තුබඳන් වන්දි ලබ� �දනව�0 අමේ�යක්කය 
ග�හුවත් අළි ද�න් ලක්කයෂ පහේ වන්දියක්කය ලබ� �දනව�0 ඉස�සර 
දුන්�න්, ලක්කයෂයයි0 �ම් ඔක්කය�ේ�ෝ සහන�ධ�ර ල��බන සෝ�ජයක්කය 
අද අ�ප් ර�ට් ින�බන්�න්0 �ල�ේ�ය් �ම් තරම් සහන�ධ�ර �දන, 
සහන �දන රුක්කය න�හ�0 නමුත් ෝෝ කියනව�, ිනරසර ස�වර්ධනය 
ස�ර්ථමිේ �වන්න නම් අළි ෝනස හදන්න ඕන� කියල�0 ේ��ග්ද? 
ේකුල් �ද�ක්කය අ�ප් යනනිස��ග්0 �ම් ේුතුත්ත �දෝුවළියන් භ�ර 
ගන්න ඕන�0  පන්සලත් භ�ර ගන්න ඕන�;  හ�ෝ ආගෝේෝ පූජ� 
පක්කයෂයත් භ�ර ගන්න ඕන�0 

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝෝ බුද්ධ  �සන ඇෝින 
ද්ධියු ේුතුතු ේරද්දී හරිෝ ලස�සන �දයක්කය යලදු ුවණ�0 ෝ�ග් 
�ල්ේම්ු කිව්ව�,  අළි �ම් ඔක්කය�ේ�ෝ ආගම් ඒේ�බද්ධ ේරන ව�ඩ 

541 542 
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ළිබඳ�වළක්කය හදමු කියල�0 ෝෝ අස�ගිරි ෝහ න� හියන බ�හ� දකින්න 
ගිය �ව්ල��ව් ඒ හියන�ය� ෝු ්රේ�  ේළ�, දන්වහන්�ස� 
ය�පනයු ගිය �ව්ල��ව් බි�ෂ�ප් දන්න�න්�ස�ල�, හින්දු ආග�ම් 
න�යේ�ය�, ්රධ�න ඇෝිනතුෝ� ඇතුළු ඔක්කය�ේ�ෝ කිව්ව�ය කියල� 
"දහම් ප�සල් ඒේ�බද්ධ ේර හ�ෝ ආගෝේෝ දහම් ප�සල් නේතු 
ේරන්න ඕන�ය" කියල�0  ෝ�ග් අෝ�ත��� �ය් ෝහ� න�යේ 
හියනවරු �වනු�වන් ගිහි-ප�ද්දි අ� වල ්රධ�න අය යලටින 
දප�ද් ේ සභ�වක්කය ළිහිටුවන්නු හ�කි වී ිනබීෝ ග�න ෝෝ අද සතුටු 
�වනව�0 ඒ,  ේ�බිනට් නේ ව��ග්0 නමුත් දන්වහන්�ස�ල��ගන් 
හරිය�ේ�රව දප�දස� අර�ගන ිනබු�ණ් න�හ�0 ෝෝ නෝ ස�ව�මීන් 
වහන්�ස�ල�ු කිව්ව�, "රජ ේ�ල�ය් ේළ� ව��ග් ෝෝත් 
ඔබවහන්�ස�ල� �දන දප�දස� අනුව ක්රිය� ේරනව�, නෝ තීරණයි 
ෝ� රජයු ඉදිරිපත් ේරන්�න්" කියල�0 ඒ අනුව ෝෝ 
දන්වහන්�ස�ල�ු �ය�ජන� 16ක්කය ඉදිරිපත් ේළ�0 �දව�නි ද� 
දන්වහන්�ස�ල� අෝ�ත��� යු ව� අය�0  නහිදී ෝෝ දන්වහන්�ස�ල� 
බ�හ� ද�ේ, නෝ �ය�ජන� ෝ�ල�ව ග�න ේථමි� ේරල�, ේ�බිනට් 
ෝණ්ඩලයු නෝ ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනය ඉදිරිපත් ේළ�0 ඒ�ක්කය නේ 
අ� යක්කය තෝයි ජ�ිනේ සෝඟිය0 අද හින්දු ආග�ම් �ල්ේම්තුෝ� 
ආව�; ඉස�ල�ම් ආග�ම් �ල්ේම් හලීම් ෝ�ිනතුෝ� ආව�;  �බ�ද්ධ 
ආග�ම් අය ආව�;  ේ�ත�මේේ ආග�ම් �ල්ේම්තුෝන්ල� ආව�0 �ම් 
ඔක්කය�ේ�ුෝ නේු ව�ඩ ේරන්න පුළුවන් ජ�ිනේ සෝඟිය ඇින 
�වන, �ම් ර�ට් ස�හිඳිය�වක්කය ඇින �වන ජ�ිනේ ේිනේ�වතක්කය,  
�ප�දු ස�ලසුෝක්කය ළිබඳබකව  අළි ේථමි� ේළ�0 ෝෝ කිව්ව� ව�ර්ත�ව 
හදන්න කියල�0 ඊු පසුව ෝෝ නය අ�ප් ඇෝිනවරුන් ඔක්කය�ේ�ෝ 
නක්කයේ නක්කයේ�සු �වල� අ�ප් ේ�බිනට් ෝණ්ඩලයු ඉදිරිපත් 
ේරනව�0 යනන් ඉදිරියු ජ�ින, ආගම්, කුලව�ද, පක්කයෂ ��ද �ම් ර�ට් 
ෝතු �වන්න �දන්�න් න�හ�0 ෝෝ ඒ බව ප�හ�දිමේවෝ කියනව�0 අළි 
නීිනයක්කය අනුව ව�ඩ ේුතුතු ේරන්න ඕන�0  

අළි පුරව�යලයන් ද්ධියු �ම් දත්තරීතර සභ��ව්දී ආදර් වත් 
ද්ය තුතුයි0 නීිනයු අනුව ේුතුතු ේරන්න නම් යනනිස��ග් ෝනස 
�වනස� ද්ය තුතුයි0 පුද්ගලය��ග් ෝනස හදල� �හ�ක සෝ�ජයක්කය බිහි 
ේරන්න නම්, අළි පන්සලු, පල්මේයු, �ේ�ද්ලු මුල් ත�නක්කය 
�දන්න ඕන�0 ෝෝ ිනරසර ස�වර්ධන හ� වනජීවී සහ බුද්ධ  �සන 
අෝ�ත�වරය� ද්ධියුත්, අකිල ද්ර�ජ් ේ�රියවසම් ෝ�ිනතුෝ�  
අධ��පන අෝ�ත�වරය� ද්ධියුත්, ස�ස�ේ�ිනේ අෝ�ත� න�ද්න්න 
ෝ�ිනතුෝ�ත් කියන තුන් පත් රෑනෝ ඉන්�න් කුරුණ�ගලයි0 �ම් 
ක්රිය�ද�ෝ�ය්දී අළි තුන්�දන�ෝ නේු ව� අ �වනව�0 ෝෝ ්රධ�න 
ඇෝිනවරය� ද්ධියු යලටියදීත් ේරපු �දයක්කය තෝයි �ම් කියන්�න්0 
අළි තුන්�දන��ග්ෝ �ය�ජන�ව තෝයි, තෝන්�ග් ආග�ම් දහම් 
ප�සලු දරුවන් ය�වීෝ අනිව�ර්ය කිරීෝ0 දහම් ප�සල් සහිනේයක්කය 
ින�බන ළෝ�යක්කය ප�සලේු ඇතුළත් �වන්න යනව� නම්, ඒ 
ළෝය�ු ලකුණු ්රෝ�ණයක්කය �දන්න ඕන�0 අළි ඇෝිනවරු 
තුන්�දන�ෝ ේථමි� ේරල� ඒ ළිබඳබකව ේ�බිනට් ෝණ්ඩලයු 
�ය�ජන�වක්කය �ග�නන්න බල��ප��ර�ත්තු �වනව�0 
පූජේතුෝන්ල��ග්ත් අනුෝ�ිනය ඇිනව ය�පන�ය්දී අස�ගිරි ෝහ 
න�හියනයන්ු කිව්ව� ව��ග් නව�නි සහිනේයක්කය ින�බන ළෝයින්ු 
ලකුණු ්රෝ�ණයක්කය �දන්න අළි ක්රිය� ේරන්න ඕන�0 න�හෝ නම්, 
�දෝුවළියන් තෝන්�ග් දරුව� තෝන්�ග් ආග�ම් දහම් ප�සලු 
යවන්න ඕන�0 පන්සලු, පල්මේයු, �ේ�ද්ලු තෝන්�ග් දරුව� 
යවන්න ඕන�0  ප�සලු ඇතුළත් ේර ග�නී�ම්දී දහම් ප�සල් 
සහිනේය ින�බන ළෝයින්ු යම් ලකුණු ්රෝ�ණයක්කය ලබ� දී�ම් 
ව�ඩ ළිබඳ�වළක්කය ඇින ේරන්න ඕන�0 න�හෝ ේ�ළ�ත්, ළෝයි 
ඔක්කය�ේ�ෝ පන්සලු, පල්මේයු, �ේ�ද්ලු නනව�0 නත�නදී 
�දෝව් ළියන්ුත් යලද්ධ �වනව� තෝන්�ග් පූජනීය ස�ථමි�නවලු 
යන්න0 අන්න! ගෝයි, පන්සලයි, පල්මේයයි නත�නදී ඒේ�බද්ධ 
�වනව�0  

ෝත් කුඩු, ෝත් ද්රව� �ම් සෝ�ජ�යන් න�ින ේරල� දෝන්න ඕන�0 
අළි �ම් ද්ධියු පනත් �ේටුම්පත් ග�න ේථමි� ේරල� ිනරසර 

සෝ�ජයක්කය හදන්න බ�හ�0 �ම් සෝ�ජය හදන්න නම්, අළි පුන් 
ගන්න ඕන� ෝනයලන්0  භ�වන�ව තුබඳන් කුඩ� දරුව��ග් ෝනස 
ප�ලනය ේර ග�නීෝු හුරු පුරුදු ේළ තුතුයි0 අව �යි0  
ආධ��ත්යනේ ගුණ වග�ව දිතුණු කිරීෝ තුබඳන් යහපත් සෝ�ජයක්කය  
බිහි කිරීෝු හ�කිය�ව ල��බනව�0  අන්න! නත�න් යලු අපු අ�ප් 
අන�ගත පරපුරත්, රුත් හදන්න පුළුවන් �වනව�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ම් අවස�ථමි��ව්දී ආණ්ඩු 
පක්කයෂ�ය් සහ ද්පක්කයෂ�ය් ගරු ෝන්ත්රීතුෝන්ල� �ම් සම්බන්ධ�යන් 
අදහස� ර�ශියක්කය ඉදිරිපත් ේළ�0 ඒ යලය ව �දන�ුෝ ෝ�ග් ස�තුිනය 
පුද ේරනව�0 නතුෝන්ල� ග�න නම් ව �යන් කියන්න ෝු 
�වල�වක්කය න�හ�0 ගරු මූල�සන�යන් ෝු කිව්ව�, පස� වරු 601ට 
වන ද්ු ෝ�ග් ේථමි�ව අවසන් ේරන්න කියල�0 [බ�ධ� කිරීෝක්කය] ඊු 
වඩ� ේ�ලය ගන්න පුළුවන් කියල�ත් ගරු මූල�සන�යන් කියනව�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ගරු සුයලල් �්ර�ෝජයන්ත 
ඇෝිනතුෝ� ත�ක්කයෂණ �ල�ේය ග�න කිව්ව�0 ෝෝ ආණ්ඩු පක්කයෂ�ය් 
ෝන්ත්රීවරුන්ු ද්තරක්කය �න��වයි, ද්පක්කයෂ�ය් ෝන්ත්රීතුෝන්ල�ුත්, 
ඒේ�බද්ධ ද්පක්කයෂය කියන ේණ්ඩ�යෝුත් ආර�ධන� ේරනව�, �ම් 
ක්රිය�ද�ෝයු නේතු �වල� තෝන්�ග් ආසන�ය් න�යේත්වය ගන්න 
කියල�0 තෝන්�ග් ආසන�ය් ින�බන පන්සල් නක්කයේ, පල්මේ නක්කයේ 
සම්බන්ධ �වන්න0 �ම් දත්තරීතර සභ��ව් අළි යලය ව�දන�ෝ 
නේතු �වල� රු හදන්න ආදර් වත් ද්ධියු ේුතුතු ේරමු0 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ේකුල් �ද�ක්කය යනනිස��ගන් 
ද්තරක්කය ිනරසර සෝ�ජයක්කය ඇින ේරන්න බ�හ�0 අද �ල�ේ�ය් 
බලවත් �වල� නන තවත් අ� යක්කය ින�බනව�0  

බුදුරජ�ණන් වහන්�ස� ල�ේ�වු ව�ඩෝ ේරල� �ෝ�නව�ද 
�ද් න� ේ�ළ�? ෝෝ ල�ේ��ව් ඉන්න ජනත�වුයි �ම් කියන්�න්0 
බුදුරජ�ණන් වහන්�ස� �ද් න� ේළ�, "ෝ�නුෂීය හදවතකින් දහෝ 
තුළ ජීවත් �වන්න0 ේරුණ�ව, �ෝත්රීය �පරටු �ේ�ු�ගන ජීවත් 
�වන්න" කියල�0 ධර්ෝ�� �ේ රජතුෝ��ග් පුත් යනහිඳු ෝහරහතන් 
වහන්�ස� ල�ේ��ව් යනහින්තල�වු ව�ඩෝ ේරල� මු�වක්කය ෝරන්න 
යන �ද්ව�නම්ළියිනස�ස රජතුෝ�ු �ෝ�ේක්කයද �ද් න� ේ�ළ�? "ෝහ 
රජ ඔබ භූයන�ය් අයිිනේරු �න��වයි, ඔබ �ම් භූයන�ය් ත�වේ�මේේ 
භ�රේරු�වක්කය පෝණයි0 ඔබු �ෝන්ෝ ගහ �ේ�ළ, සත� 
යලව්ප�ව�ුත්, ෝත්ස�ය�ුත් නිදහ�ස� ස�රිස�රී�ම් අයිිනය ිනබිය 
තුතුයි" කියල� �ද් න� ේළ�0 ෝහ� ව� �ය් ින�බන පරිදි ෝහ� 
පර�ක්රෝබ�හු රජතුෝ� ජල�  3,2ටටක්කය හදල� කිව්�ව් �ෝ�ේක්කයද? 
ෝහ� පර�ක්රෝබ�හු රජතුෝ� කිය� ින�බන්�න්, "ඇෝිනවරුනි, නුඹල� 
ෝ� �ේ�රහි ද් �ව�සය තබුව! ෝ� කියන� �දය ේරුව! යම් ත��නේ 
ජලය රකවන්න පුළුවන් නම් රකවුව! ඒ ජලය මුහුදු යන්න 
�දන්න නප�" කියල�යි0 මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ෝන්න 
�ෝව�නි අයුයි න�යේයන් කියන්�න්0  

�භ�ග වග�වන්ු ්ර�ය�ජනයු ගත හ�කි වනු ළිණිස 
ගම්ෝ�නවල ජල�  ඇින ේරන්න කිව්ව�0 යම් ත��නේ ගල් පර්වත 
ින�බනව� නම්, නත�න අරමේය ව�නි ෝල් ගස� හිුවන්න කිව්ව�0 
යම් ත��නේ භූගත සම්පත් ින�බනව� නම්, ඒව� හ�රන්න තහනම් 
ේළ�0 අද ඒව� ඔක්කය�ේ�ෝ ද්න�  ේරල�0 ෝෝ දන්නව�, 1985-
199ට ේ�ල�ය්  ෝ�ඔය ජල �ය�ජන� ක්රෝය යු�ත් සද් ේර ිනබුණු 
ජල �ප�ම්පයක්කය න�වත දස�ේරන්න යලදු ුවණ�0 නද� අ අ 32ු ිනබුණු 
�ප�ම්පය ද�න් අ අ 7ටක්කය බ�හ�ල�0 න�හෝ �වල� ින�බන්�න් 
ෝ�ඔ�ය් ව�මේ හ�රන නිස�0 ද�න් ෝ�ඔ�ය් වතුර ටිේ �ේබඳන්ෝ 
මුහුදු ගල� බයලනව�0 �ස�බ� දහෝ ආරක්කයෂ� ේරග�නීෝ 
සම්බන්ධ�යන් ෝෝ රජයු ේ�බිනට් පත්රිේ�වක්කය ඉදිරිපත් ේරන්න 
බල�ප��ර�ත්තු �වනව�0 

අළි අන�ගත ස�වර්ධනය කියන නේ සම්බන්ධ�යන් යනනුම් 
දණ්ඩක්කය ඇින ේරගත තුතුයි0  යලයයු 32ක්කය ේ�ල� ඇින ේරන්න 

543 544 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

කියල� ජන�ධිපිනතුෝ� ්රිනඥයන� දීල� �ය�ජන� ේළ ව�ඩ ළිබඳ�වළ 
අනුව ිනරසර ස�වර්ධන හ� වනජීවී අෝ�ත��� යු ේ�ල� යලයයු 
14ක්කය ින�බනව�0 ජන�ධිපිනතුෝ� යු�ත් ින�බන වන ස�රක්කයෂණ 
�දප�ර්ත�ම්න්තුව සතුව යලයයු 13ක්කය ේ�ලය ින�බනව�0  

යලයයු 32ක්කය ේ�ල� ඇින ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද? යනනිසුන් 
නළවල� බ�හ�0 තෝන්�ග් ප��ර් තෝන්�ග් ඉඩ�ම් ගස� හිුවන්න 
ඕන�0 ගහක්කය ේපනව� නම්, ගස� තුනක්කයවත් හිුවන්න ඕන� කියල�  
නීිනයක්කය �ග�නන්න ඕන�0 ්ර��ද්ය ය �ල්ේම් ද්යලන් ගස� ේ�ඨයෝු 
බලපත්ර �දන්න �හ�ක න�හ�0 තව�න් ේරපු ගස� හිුවල� සහිනේ 
ගන්න ඕන�0 න�ත්නම් �ම් පරිසරය ද්න�  �වල� ේ�න්ත�රයක්කය 
බවු පත් �වනව�0 �ෝන්න, �ම් තත්ත්වය ඇින කිරීෝු ේ�බිනට් 
ෝණ්ඩලයු ව�ර්ත�වක්කය ඉදිරිපත් ේර �ම් ග�න රජ�ය් අවධ�නය 
�ය�මු ේරවන්න ෝෝ බල��ප��ර�ත්තු වනව�0 �ම් භය�නේ 
තත්ත්වය න�ින �න��ේරු�ව�ත්  ඉදිරි�ය්දී අපු �ල�ේ�ය් 
රුවමේන් ද් �ල අවනම්බුවක්කය ඇින වන තත්ත්වයේු පත් �වනව�0 
අළි පරිසරය ද්න�  ේරන්න ඉඩ දීල�, මුහුදු ෝත් ස�යන් ද්න�  
ේරන්න දීල�, �ේ�රල්පර ද්න�  ේරන්න දීල� ස�වර්ධනයක්කය 
ේරන්න ය��ම්දී නහි  යනනුම් දඬු �ේ�ත�නද කියල� ද�න ගන්න 
ඕන�0   

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ�ග් අෝ�ත��� �ය් ෝෝ 
ඉන්�න් ේුවරුවත් �ෝ�හයවන්න �න��වයි, අණ �දන්න 
�න��වයි0 ෝ�ග් ේර්තව� �ෝ�ේක්කයද? අෝ�ත���  52ක්කය ින�බනව�0 
�ම් අෝ�ත���  52ු ිනරස�ර ස�වර්ධන අරමුණු - SDGs - 17ක්කය 
ින�බනව�0 අපු ස�ක්කයෂ�ත් ේරන්න ින�බන්�න්, ඒ අරමුණු 17යි0 
අළි ඒ අරමුණු 17 ස�ක්කයෂ�ත් ේරන්�න් �ේ��හ�ෝද? �ම් අරමුණු 
17න්ෝ  ේථමි� ේරන්�න් සම්පූර්ණ�යන්ෝ යනනිස� ග�නයි0 නමුත් 
ගහ-�ේ�ළ, සත�-යලව්ප�ව� යන යලයල්ලන් ග�නත්  ෝත්ස�ය� 
ග�නත් ින�බනව�0 ඒේ ෝතේ ිනය� ගන්න0 �ම් නිස� අපු තනියෝ 
ජීවත් �වන්න බ�හ�0 යනනිස� හිතනව� නම් ගහ-�ේ�ළ, සත�-
යලව්ප�ව�, �ප��ළ�ව, ජලය, ව�තු�ග�ල�ය් සහය න�ිනව අපු 
තනියෝ ජීවත් �වන්න පුළුවන් කියල�, අපු බ�හ�0 නමුත්, ගහ-
�ේ�ළ, සත�-යලව්ප�ව�, ජලයු යනනිස� කියන අ�ප් සහ�ය�ගය 
ඕන� න�හ�0 අළි ඒව� ද්න�  ේරන්න, ද්න�  ේරන්න �ල�ේ නීින 
ධර්ෝය අනුව අපු ස�වභ�වධර්ෝය� දඬුවම් ේරනව�0  

�ෝ�ේක්කයද, "මී දණ" කියන්�න්0 මී දණ නන්�න් ඇයි? ග�ම් 
අය දන්නව� ඒ ේ�ල�ය් ග�රඬිය� හිටිය�, දියබරිය� හිටිය�0 ද�න් 
�ේ�? �බ�හත් ගහල� ෝ�රිල�0 මීය� මුත්ර� ේළ�ෝ අන්න මී දණ 
හ�දුණ�0 ඇයි �ෝ�නර� ව��ප්ත �වල� අ�ප් පළ�ත්වලු නන්�න්? 
නරිය� න�හ�0 ස�වභ�වධර්ෝය� අපු දඬුවම් �දන්න පුන් �ගන 
ින�බනව�0  ෝතේ ිනය� ගන්න, �ම් යලය ව වක්ර�ේ�රව නන 
ප�රිසරිේ ක්රිය�ේ�රේම් නක්කයේ ජීවත් �වන්න සහජීවනය ග�න අළි 
හිතන්�න් න�ත්නම්, �ද් ප�ලනඥයනය� �න��වයි ේ�ුවත් �ම් 
�ප��ළ��වන් �බ්�රන්න බ�හ�0 �න�යලතූ ද්ධියු ෝහ� භූයනේම්ප�, 
මුහුදු ග�ලීම්, ප�ද්මේ ව�නි ෝහ� ද්න� යන් අපු ඇින �වනව�0 
ඒ�ේන් �බ්�රන්න නම් අළි යලය ව �දන�ෝ නේතු �වල� �ම් 
ේුතුතු ේරන්න ඕන�0 �ම් තත්ත්වය අළි න�ින ේර ගත්�ත් 
න�ත්නම් ෝහ� ද්න� යක්කය ඇින වනව�0 නෝ නිස� පරිසරය රැේ 
ග�නී�ම් ේුතුතු අපු ේරන්න යලදු �වනව�0 

 
 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තවත් ද්න� අ �දේකින් ේථමි�ව අවසන් ේරන්න, ගරු 

ඇෝිනතුෝ�0 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ද්න� අ �දේකින් ෝ��ග් 

ේථමි�ව අවසන් ේරන්නම්0 ෝ� �ේ�රහි ද් �ව�සය ිනයල� �ෝෝ 
අෝ�ත��� ය භ�ර දුන් අිනගරු ජන�ධිපිනතුෝ�ත්, අගෝ�ිනතුෝ�ත්, 
ව�ද්මේ ෝණ්ඩලයත්, ෝු සහ�ය දීල� ව�ඩ ේරන ෝ�ග් ේ�ර්ය 
ෝණ්ඩලය ෝතක්කය ේරන්න ඕන�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ�ග් අෝ�ත��� යු 
පළමු�වනි අුවරුද්�ද් ල�බු�ණ් රුළියල් ලක්කයෂ 5ටේ මුදලක්කය0 ඒ 
අෝ�ත��� යේු ල��බන මුදලක්කය �න��වයි0 නමුත්, ෝෝ හුඟ�ක්කය 
ව�ඩ ේළ�0 ව�ඩ ේරද්දී �ේඳිරි ගග� අඬන්න �න��වයි 
ින�බන්�න්0 ඊු වඩ� ව�ඩ කිරීෝයි තෝන්�ග් දක්කයෂේෝ0 ෝෝ ව�ඩ 
ේරන්න පුන් ගත්�ත් රුළියල් ලක්කයෂ 5ටන්0 ෝු ෝතේ ද්ධියු 
�ම් අුවරුද්�ද් රුළියල් ලක්කයෂ �දයලය ගණනක්කය අපු ල�බුණ�0  
�ෝෝ ශ්රී ල�ේ� ිනරස�ර ස�වර්ධන පනත් �ේටුම්පිනන් ද් �ල 
බලයක්කය �දනව�0 �ම් බලය තුබඳන් �ෝ�ේක්කයද �ේ�රන්�න්? 
ජන�ධිපිනතුෝ� පත් ේරනව� දප�ද් ේ ේයනටුවක්කය -ේුවන්යලලයක්කය-
0  ඒ ග�න ේථමි� ේරන්න ෝෝ ේ�ලය ගන්�න් න�හ�0 �ෝ�ේද, 
සුයලල් �්ර�ෝජයන්ත ෝ�ිනතුෝ� ඒ ග�න කිව්ව�0 ඒ ේුවන්යලලයු 
අගෝ�ිනතුෝ��ග් නි�ය�ිනත�ය� පත් �වනව�0 ෝ�ග් 
නි�ය�ිනත�ය�ත් පත් �වනව�0 �ෝ�හෝ ේ�බිනට් නේ ව��ග් මුළු 
ල�ේ�වෝ නක්කය හස�තයක්කය ද්ධියු අරගන්නව�0 ග�ම් පන්සල, ග�ම් 
ඉස��ේ��ල්, ග�ම් පුවල, ග�ම් ව�ව, ග�ම් ේ�ල� �ර�ද ඇතුළුව  
්ර��ද්ය ය �ල්ේම් ේ�ර්ය�ලය, දිස� �ල්ේම් ේ�ර්ය�ලය, පළ�ත් 
සභ�ව යන හ�ෝ නේක්කයෝ අෝ�ත���  52ක්කය නක්කයේ ස�ස�ථමි�, 
�දප�ර්ත�ම්න්තු ආයතන 432ක්කය ල�ේ��ව්  ින�බනව�0  තෝන්�ග් 
අෝ�ත���  තුළ �ම් ආයතන 432ෝ ඒ කියන ේ�ර්යභ�රයන් ඒ 
අයු අළි �ප��ත් මුද්රණය ේරල� හද� දීල� ින�බනව�0 ඒ 
අෝ�ත��� යු ඇෝිනතුෝ��ග් ිනරසර සම්බන්ධීේරණ 
නිලධ�රි�යක්කය පත් ේරන්න ඕන�0  

ඒ ිනරසර සම්බන්ධීේරණ නිලධ�රිය� පත් ේරල�,  ඇෝිනතුෝ� 
යු�ත් ිනරසර ෝණ්ඩල, �දප�ර්ත�ම්න්තු, ස�ස�ථමි� හතක්කය  
ින�බනව� නම්, ඒ හතුත් සම්බන්ධීේරණ නිලධ�රින් පත් 
ේරන්න ඕන� 0 ඒ හත්�දන�ත් ඒ අරමුණු, ඉලක්කයේ ස�ර්ථමිේ ේර 
ග�නීෝ අරබය� ේුතුතු ේරල�, ඊු අද�ළ ව�ර්ත� හදල� 
ඇෝිනතුෝ��ග් ිනරසර සම්බන්ධීේරණ �ල්ේම්ු �දන්න ඕන�0 
අන්න නත�න ඉකල� ජන�ධිපිනවරය� සෝඟ අළි සෝ��ල�නන 
ේුතුතු පුන් ගන්නව�0  නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් ිනරස�ර සමුළුවු 
රුවල් හතබඳහක්කය තෝන්�ග් ස�ර්ථමිේත්වයන් ඉදිරිපත් ේරල� 
ින�බනව�0 නන අුවරුද්�ද් ඒේ ල�ේ�ව බ�ර ගත්ත�0 න�හෝ නම් 
ෝු ේරන්න ින�බන්�න් සම්බන්ධීේරණයයි0 ෝ�ග් නිලධ�රිනුත්, 
�ම් ේුවන්යලලයත්, අ�ප් ස�හ�දර ඇෝිනවරුනුත්, පළ�ත් සභ�, 
නගර සභ�, දිස� �ල්ේම්තුෝන්ල� ආදී යලය ව�දන� නේතු�වල�  ෝ� 
සකහන් ේළ ග�ම් ඉලක්කයේ අරමුණු ස�ර්ථමිේ �වන ව�ඩ ළිබඳ�වළු 
බ�හ�ල� ේුතුතු ේර�ගන යනව�0  ඒ තුබඳන් සෝ�ජීය ව �යන් 
න�ගිටින, ආර්ථිේ ව �යන් න�ඟිටින, ආධ��ත්යනේ ගුණයන්�ගන් 
න�ගිටින, ෝනුෂ�වත් සෝ�ජයක්කය, ෝත්ද්රව�වමේන් �ත�ර සෝ�ජයක්කය 
බිහි ේරන්න අළි ක්රිය� ේරන්න ඕන�0 න�හෝ නම්, �ම් අවස�ථමි��ව් 
ඒ සම්බන්ධීේරණය ග�න ෝු ද් �ව�සය ින�බනව�0 ඒ �වනු�වන් 
ද් �ල ේ�ර්යභ�රයක්කය ප�වරී ින�බනව�0 �ම් ේ�රණය ආගම් නක්කයේ 
සම්බන්ධ �වනව�0 ගහ�ේ�ළ, සත� ඔක්කය�ේ�ෝ ෝ� සෝඟ යලටිනව�0 
ෝෝ හිතන්�න් �ම්ව� �න��පනන හස�තයකින් ේරපු �දයක්කය0 �ම් 
�වනු�වන් ෝෝ පුළුවන් ද්ධියු ේ�ප �වනව�0 ෝ� ජීවත් �වන 
ේ�ලය තුළ ෝෝ �ද් ප�ලන�ය් හිටියත් න�තත් �ම් �ප��ළ�ව 
�වනු�වන් ෝෝ ඒ ේ�ප කිරීෝ ේරනව�0 ඒේ තෝයි අවසන් හුස�ෝ 
දක්කයව� අළි හ�ෝ �ේ�නක්කයෝ ේළ තුතු වන්�න්0  
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ද්ශ්ර�ෝ යනව� කිය� �ම් නිලධ�රි ෝහත්වරු හිතන්න නප�0 
ද්ශ්ර�ෝ න�හ�, ඔබ�ග් ජීද්ත�ය්0 ද්ශ්ර�ෝ යන්�න් අවසන් හුස�ෝ 
යනද�ුයි0 ඒ වන තුරු අළි ඔක්කය�ේ�ෝ �ස�වය ේරනව�0 ද්ශ්ර�ෝ 
යද්දී, ඔබ �හ�කක්කය ේරල� ින�බනව� නම්, ෝරණ�ය්දී ඔබ�ග් 
මුහුණු යලනහවක්කය ඒද්0 ඔබ�ග් දරුවන්ුත් ඒව� ින�ය්ද්0 ඒේ 
තෝයි ලල ද්ප�ේය කියන්�න්; ඒේ තෝයි  �ල�ේ ධර්ෝය0 අළි නය 
�ත්රුම් ගන්න ඕන�0 ඒ නිස� ෝ�ග් තුතුේෝ ෝෝ ේරනව�0 සෝහර 
ද්ු ෝෝ ෝ�ග් නිලධ�රින්ු බණිනව�; තදින් ඉන්නව�0 ෝ�ග් ඒ 
තදේෝ කියන්�න් �ම් අහි�සේ යනනිසුන් �වනු�වන් �ම් ව�ඩ 
�ේ�රන්න ඕන� නිස�යි0 ප අ සහ වර්රස�ද ලබයනන් අහි�සේ 
යනනිසුන්�ග් මුදමේන් ව�ජ�ඹන්න ෝෝ ල�හ�ස�ින න�හ�0  

ේ�ලය �දස බලන්න0 ෝු  කියන්න සන්�ත�ෂයි0  සින 
�දේේු වත�වක්කය ෝ�ග් �ල්ේම් ඇතුළු නිලධ�රින්  ඔක්කය�ේ�ෝ රෑ 
1ට0ටට �වනේම් නිදිෝරනව�0 අළි ඒ අයු ආප්පයක්කය ේන්න 
�දනව�0 �වන �ෝ�ේවත් න�හ�0 අළි නේතු�වල� සවසු තෝයි 
සෝ��ල�නන ේුතුතු ේරන්�න්0 ෝෝ දිස�පින ේ�ල�යත් ඒ ේුතුතු 
ේළ�; ්රධ�න ඇෝිනවරය� ව �යන් යලටි ේ�ල�යත් ේළ�;  
ව�රිෝ�ර්ග සහ ජලේළෝන�ේරණ ඇෝින  ව �යන් යලටි ේ�ල�යත් 
ේළ�0 ෝෝ ඒ ග�න කියන්�න් හරි ආඩම්බර�යන්0 න�හෝනම් ෝ� 
ද�න් ේ�ලය දිහ� බල� ව�ඩ ේරනව�0 �ෝ�ේද, අපු ද�න් 
ස�� �ධන ඉදිරිපත් ේරන්න ින�බනව�0  

 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�හ�කයි0 ගරු අෝ�ත�තුෝ��ග් ේථමි�ව අවසන්ද? 
 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ�ග් ේථමි�ව අවස�නයි0 යලය ව 

�දන�ුෝ ස�තුිනයි0 
 
ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� සම්මත විය. 
පනත් �කම්ම්පත ඊ  අනුකූලව �ද වන වර ිරයවන ලදී.   
 

வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்ட�ம் மு�றய�க மத�ப்ப�டப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන �ය�ජන�ව සභ� සම්මත විය.: 
''පනත් �කම්ම්පත පූර්ණ ප�ර්ලි�ම්්දතු ක�රක සභ�වක  ප�වරිය 
යුතු ය.'' - ගගු ග�මිණි ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� ] 
 

த�ர்ம�ன�க்கப்பட்டது. 
"சட்டமூலம் முழுப் ப�ர�ளுமன்றக் குழுவுக்குச் ச�ட்டப் 

படும�க"  [ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Gamini Jayawickrama Perera] 
 
ක�රක සභ��වහිදී සලක� බලන ලදී. 
[ මූල�සන�රූඪ ගු ම්දත්රීතුම� මූල�සන�රූඪ විය.] 
 

குழுவ�ல் ஆர�யப்பட்டது. 
[ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும் உறுப்ப�னர் அவர்கள் த�ல�ம 

வக�த்த�ர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[HON. PRESIDING  MEMBER in the Chair.] 
 
1 වන වග්දිනය පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නි�ය�ග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க�வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

2 වන වග්දිනය.- (�ම් පන�ත් අරමුු.) 
வ�சகம் 2.- (இச்சட்டத்த�ன் குற�க்�க�ள்கள்) 

CLAUSE 20 - (Objects of this Act.) 
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ� පහත සකහන් ස�� �ධනය 

ඉදිරිපත් ේරනව�: 
 

"2 වන ළිටු�ව්, 5 වන �ප්බඳය ඉවත්ේර පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ුස 
ආ�ද්  ේරන්න: 

 
 

'හ� සෝ�ජීය ේරුණු සෝඟ ඒේ�බද්ධ වන පරිදි සහ 
සෝතුමේතත�ව රැ�ේන පරිදි තීරණ' "; 

 
ස��ය�ධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 

සම්මත විය. 
த�ருத்தம் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 
 

2 වන වග්දිනය, ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද, පනත් �කම්ම්ප�තහි  
�ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 

 

2ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

  3 වන වග්දිනය පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නි�ය�ග කරන ලදී. 

 
3ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க�வண்டு�மனக் 

கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

4 වන වග්දිනය.- (සභ��� ස�යුිනය.) 
வ�சகம் 4.- (�பர�வய�ன் அ�மப்பு)  

CLAUSE 4. - (Constitution of the Council.) 
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ� පහත සකහන් ස�� �ධන 

ඉදිරිපත් ේරනව�: 
 

(1)   "2 වන ළිටු�ව්, 2ට වන �ප්බඳයු ඉක්කයබිිනව ෝ පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස 
ඇතුළත් ේරන්න: 

  '(i) ජන�ධිපින �ල්ේම්වරය�;' "; 

(2)   "3 වන ළිටු�ව්,  13 වන �ප්බඳය  ු ඉක්කයබිිනව ෝ පහත ද�ක්කය�වන 
�ේ�ුස ඇතුළත් ේරන්න: 

  ' න�ස� ුවව ද, සභ��ව් යම් රැස�වීෝේ යම් පළ�ත් සභ�වේ  ු
අද�ළ වන ේ�රණයක්කය ස�ේච්ව�ව  ුගනු ලබන අවස�ථමි�වේ 
දී, නෝ පළ�ත් සභ�ව ද්යලන් නම් ේරන ලද ස�ෝ�ිනේය�ු  නෝ 
රැස�වීෝ සකහ� සහභ�ගිවීෝු බලය ිනබිය තුතු ය0' "; 

(3)  " 3 වන ළිටු�ව්,  16 වන සහ 17 වන �ප්බඳ ඉවත් ේර පහත ද�ක්කය�වන 
�ේ�ුස ආ�ද්  ේරන්න: 

      

  ' (3) ස�ෝ පත්ේළ ස�ෝ�ිනේයකු  ු ෝ ද්ද��ව, ආර්ථිේ 
ද්ද��ව, පරිසර ද්ද��ව �හ� සෝ�ජ ද්ද��ව ළිබඳබක  �ස�ත්රීය 
�හ� ව�ත්තීය සුදුසුේම්' "; 

 
ස��ය�ධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 

සම්මත විය. 
த�ருத்தங்கள் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

 
4 වන වග්දිනය, ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද, පනත් �කම්ම්ප�තහි  

�ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 
 

4ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 වන වග්දිනය.- (සභ��� ගණපූරණය සහස 
රැස�වීම්.) 

வ�சகம் 5.- (�பர�வய�ன் கூட்ட நடப்�பண்ணும் 
கூட்டங்களும்.) 

CLAUSE 5. - (Quorum and meetings of the Council.) 
 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ� පහත සකහන් ස�� �ධනය 

ඉදිරිපත් ේරනව�: 
 

"4 වන ළිටු�ව්, 29 වන �ප්බඳයු ඉක්කයබිිනවෝ  පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ුස 
ඇතුළත් ේරන්න: 
 

 

'(3)   සභ�ව ස�ෝ වර්ෂයේ ෝ ස�ෝ  ෝ�ස තුනේු වරක්කය ෝ 
රැස�වීම් ප�ව�ත්ද්ය තුතුය0' " 

 
ස��ය�ධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 

සම්මත විය. 
த�ருத்தம் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 

 
5 වන වග්දිනය, ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද, පනත් �කම්ම්ප�තහි  

�ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 
5ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 

இருக்க�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

6 සි  9 �තක් වග්දින පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් හස�ටිය  
ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 

6ஆம் வ�சகத்த�லிருந்து 9ஆம் வ�சகம் வ�ர சட்டமூலத்த�ன் 
பகுத�ய�க இருக்க�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

Clauses 6 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
10 වන වග්දිනය.- (සභ��� බලතල, ක�ර්ය සහස 

කර්තව�.) 
வ�சகம் 10.- (�பர�வய�ன் தத்துவங்களும் 

பண�களும் கட�மகளும்.) 
CLAUSE 10. - (Powers, functions and duties of the Council.) 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ� පහත සකහන් ස�� �ධන 

ඉදිරිපත් ේරනව�: 
 

(1)  "7 වන ළිටු�ව්, 1ට වන �ප්බඳය ඉවත් ේර පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස ආ�ද්  
ේරන්න: 

 

'අධ��පනය, ද�නුවත් භ�වය හ� දිබඳඳුේෝ ළිටු ද�කීෝ ද, 
ඇතුළුව ිනරසර;' " 

 

(2)    "7 වන ළිටු�ව්, 12 වන �ප්බඳය ඉවත් ේර පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස 
ආ�ද්  ේරන්න: 

'(න)  ිනරසර ස�වර්ධනයු අද�ළ ය�න්ත්රණ, ද්ගණන 
ය�න්ත්රණ සහ' " 

 

(3)     "7 වන ළිටු�ව්, 26 වන �ප්බඳය ඉවත් ේර පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ුස 
ආ�ද්  ේරන්න: 

 
'ලබ� ගත තුතුය0 නව�නි මේඛිත අනුෝතයක්කය ලබ� දී�ම්දී 
කියලදු බ�මටෝක්කය �හ�   �ේ�න්�ද්යලයක්කය නියෝ �න�ේළ 
තුතුය0' " 

 

(4)   "7 වන ළිටු�ව්, 26 වන �ප්බඳය  ුඉක්කයබිිනවෝ පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස 
ඇතුළත් ේරන්න: 

 

(ේ) ිනරසර ස�වර්ධන ඉලක්කයේ ද�හත ළඟ� ේර ග�නීෝ 
සකහ� ව��ප�ින අනුෝත කිරී�ම් නි�ය�ජ��යතන 
සෝඟ සම්බන්ධීේරණය කිරීෝ; ' " 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආර්ථිේ ස�වර්ධන ළිබඳබක ආ�ශිේ අධීක්කයෂණ ේ�රේ සභ��ව් 

සභ�පින, ගරු �ජ්0නම්0  ආනන්ද කුෝ�රයලරි ෝහත�0 ඔබතුෝ� 1ට වන 
වගන්ිනයු ස�� �ධනය ඉදිරිපත් ේරනව�ද? 
 

ගු ��. එම්. ණන්දද කුම�රසිරි මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ஜ.எம். ஆனந்த கும�ரச�ற�) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ� පහත සකහන් ස�� �ධනය 

ඉදිරිපත් ේරනව�: 
 

 "7 වන ළිටු�ව්, 1ට (ඌ) 1ට වන �ප්බඳය ඉවත් ේර ඒ �වනුවු 
පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ුස ආ�ද්  ේරන්න: 

 
'අධ��පනය හ� ද�නුවත් කිරීෝ ද, දුප්පත්ේෝ තුරන් කිරීෝ ද 
ඇතුළුව ිනරසර' " 

 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒේ ේමේන් ඇතුළත් ේරල� ින�බනව�0 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අප ඒ ස�� �ධනය ළිබඳගන්නව�0 

 

ස��ය�ධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 
සම්මත විය. 

த�ருத்தங்கள் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 

10 වන වග්දිනය, ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද, පනත් �කම්ම්ප�තහි  
�ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 

10ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

        Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

11 වන වග්දිනය.- (ිනරස�ර ස�වර්ධනය ිළිතබඳ 
ජ�ිනක ප්රිනපත්ිනය හස� උප�ය ම�ර්ගය.) 

வ�சகம் 11.- (ந��ல�பறுதகு அப�வ�ருத்த� ம�த�ன 
�தச�யக் �க�ள்�கக்கும் �சயல் நுணுக்கத்துக்கும�ன 

அங்க�க�ரம்.) 
CLAUSE 11. - (Approval for the National Policy and Strategy on 

Sustainable Development.) 
 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ෝ� පහත සකහන් ස�� �ධන 

ඉදිරිපත් ේරනව�: 

549 550 

[ගරු ග�යනණී ජයද්ක්රෝ �ප�ර්ර� ෝහත�] 
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(1)   "8 වන ළිටු�ව්,  7 වන �ප්බඳය ඉවත් ේර  පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස 
ආ�ද්  ේරන්න: 

 

'ෝ�ර්ගය 2ට3ට වර්ෂ�ය් අවස�නය දක්කයව� බල�ත්ෝේ ද්ය 
තුතු ය0' " 
 

(2)    "8 වන ළිටු�ව්, 9 සහ 1ට වන �ප්බඳ ඉවත් ේර පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස 
ආ�ද්  ේරන්න: 

'ෝ�ර්ගය සභ�ව ද්යලන් ජන�ධිපිනවරය� හ� අෝ�ත�වරය� 
�වත ඉදිරිපත් ේළ තුතු ය0  අෝ�ත�වරය� ද්යලන් අෝ�ත� 
ෝණ්ඩල�ය් නේඟත්වය ඇිනව ඊ  ුස�� �ධන ද' " 

 

(3)  "8 වන ළිටු�ව්,  28 වන �ප්බඳයු ඉක්කයබිිනවෝ පහත ද�ක්කය�වන �ේ�ු ස 
ඇතුළත් ේරන්න: 

 

'(8)  අෝ�ත�වරය� ද්යලන්, ිනරසර ස�වර්ධනය ළිබඳබක 
ජ�ිනේ ්රිනපත්ිනය සහ දප�ය ෝ�ර්ගය ක්රිය�ව  ුන��වී�ම් 
ේ�ර්යය සකහ� �වනත් ව��ප�ින අනුෝත කිරී�ම් 
නි�ය�ජ��යතන සෝඟ සම්බන්ධීේරණය කිරීෝ ේළ තුතු 
ය0' " 

 
ස��ය�ධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 

සම්මත විය. 
த�ருத்தங்கள் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 
 

11 වන වග්දිනය, ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද, පනත් �කම්ම්ප�තහි  
�ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 

11ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill.      

 
12 සි  28 �තක් වග්දින පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් 

හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී. 
12ஆம் வ�சகத்த�லிருந்து 28ஆம் வ�சகம் வ�ர சட்டமூலத்த�ன் 

பகுத�ய�க இருக்க�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Clauses 12 to 28 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�ප�දු ස�� �ධනය  - ගරු ඇෝිනතුෝ�0 

 
�ප�දු ස��ය�ධනය 
�ப�துத் த�ருத்தம் 

GENERAL AMENDMENT 
 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, පහත සකහන් ස� � �ධනය 

ෝෝ ඉදිරිපත් ේරනව�: 
 

'පනත් �ේටුම්ප�ත් "ිනරස�ර" යන වනනය �ය�ද� ඇින ේවර �හ� 
අවස�ථමි�වේදී ඒ වනනය �වනුවු "ිනරසර" යන වනනය ආ�ද්  
ේරන්න0' 

 

ස��ය�ධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 
සම්මත විය. 

த�ருத்தம் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආර්ථිේ ස�වර්ධන ළිබඳබක ආ�ශිේ අධීක්කයෂණ ේ�රේ සභ��ව් 

සභ�පින, ගරු �ජ්0නම්0  ආනන්ද කුෝ�රයලරි ෝහත�0 

ගු ��. එම්. ණන්දද කුම�රසිරි මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �ஜ.எம். ஆனந்த கும�ரச�ற�) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ඇෝිනතුෝ� ඒ ස�� �ධනය ඉදිරිපත් ේළ�0 
 
 
පූර්වික�ව පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි 

නි�ය�ග කරන ලදී. 
முன்னு�ர சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க�வண்டு�மனக் 

கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Preamble, ordered to stand part of the Bill. 
 
ප්රඥපප්ින වග්දිනය පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය 

යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී.  
சட்டம�கு வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க�வண்டு 

�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Enacting Clause ordered to stand part of the Bill.  
 

 

දීර්ඝ න�මය 
வ���வுப் �பயர் 

LONG TITLE 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි,  පහත සකහන් ස� � �ධනය 

ෝෝ ඉදිරිපත් ේරනව�: 

 
'දීර්ඝ න�ෝ�යහි "ිනරස�ර" යන වනනය �ය�ද� ඇින ස�ෝ 

ස�ථමි�නයේදීෝ නය ඉවත්�ේ�ු ඒ �වනුවු "ිනරසර" යන වනනය 
ආ�ද්  ේළ තුතුය0' 

 
ස��ය�ධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 

සම්මත විය. 
த�ருத்தம் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 

 
දීර්ඝ න�මය ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද, පනත් �කම්ම්ප�තහි 

�ක� සක් හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී.  
 

வ���வுப் �பயர்  த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Long Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
න�මය 

த�லப்பு 
TITLE 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, පහත සකහන් ස� � �ධනය 

ෝෝ ඉදිරිපත් ේරනව�0 
 

"න�ෝ�යහි 'ිනරස�ර' යන වනනය ඉවත් �ේ�ු ඒ �වනුවු 
'ිනරසර' යන වනනය ආ�ද්  ේළ තුතුය0" 

 
ස��ය�ධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� 

සම්මත විය. 
த�ருத்தம் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 

551 552 



ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

 
න�මය ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද පනත් �කම්ම්ප�තහි �ක� සක් 

හස�ටිය  ිනබිය යුතුයයි නි�ය�ග කරන ලදී.  
පනත් �කම්ම්පත, ස��ය�ධන සහිතව ව�ර්ත� කරන ලදී.  
 

த�லப்பு த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க 
�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

சட்டமூலம் த�ருத்தங்களுடன் அற�க்�க �சய்யப்பட்டது. 
 

 Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ේටුම්ප�තහි �ස�දුපත්වල 

මුද්රණ �ද�ෂ, ව��ේරණ �ද�ෂ, අ�ේ �ද�ෂ නිව�රදි ේර ග�නීෝ හ� 
ආනුෂ�ගිේ ස�� �ධන සකහ� අවසර �දන �ලස ඉල්ල� යලටියන0  

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභ�ව නේඟද? 
 
ගු ම්දත්රීවු  
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye 
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි,  "පනත් �ේටුම්පත 

ස�� �ධිත�ේ�ර�යන් ද�න් තුන්වන වර කියද්ය තුතුය"යි ෝ� 
�ය�ජන� ේරනව�0 

 
ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� සම්මත විය. 
පනත් �කම්ම්පත ඊ  අනුකූලව ස��ය�ධිත�ක�ර�ය්ද,  තු්ද වන 

වර ිරයව� සම්මත කරන ලදී.  
 

வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் த�ருத்தப்பட்டவ�று மூன்ற�ம் மு�றய�க 

மத�ப்ப�டப்பட்டு ந��ற�வற்றப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
කල්ත�බීම 

ஒத்த��வப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගු ගය්දත කුණ�ිනලක මහසත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, "ප�ර්මේ�ම්න්තුව ද�න් ේල් 

ත�බිය තුතුය"යි ෝ� �ය�ජන� ේරනව�0 
 
 
ප්රය�නය සභ�ිමමුඛ කරන ලදී. 
வ�ன� எடுத்த�யம்பப்�பற்றது. 
Question proposed. 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, සභ�ව ේල් ත�බී�ම් 

�ය�ජන�ව ඉදිරිපත් කිරීෝ ගරු නම්0නච්0නම්0 සල්ෝ�න් ෝහත�0 
 

 �ර�හි්දග�� ජනත�ව�ග් ග� ලු විසමටම  මිය්දම�ර 
රජය  බල ිරරීම 

�ர�ஹ�ங்க�ய� மக்கள�ன் ப�ரச்ச��னத் த�ர்வுக்கு 
ம�யன்ம�ர் அர�ச வலியுறுத்தல் 

URGE GOVERNMENT OF MYANMAR TO FIND SOLUTIONS TO 
PROBLEMS OF ROHINGYA PEOPLE   

 

ගු එම්. එච්. එම්. සල්ම�්ද මහසත� 
(ம�ண்பும�கு எம்.எச்.எம். சல்ம�ன்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
Hon. Presiding Member, I move,  
 

“Whereas the escalating conflict in certain parts of Myanmar has 
resulted in loss of lives, violence against civilians, mass 
displacement and migration and continue to unfold as an acute 
humanitarian crisis; 

and whereas the Stateless Rohingya people have been subjected to 
inhuman and cruel treatment at the hands of various forces resulting 
in a catastrophic humanitarian crisis; 

and whereas the international community has called for the 
immediate halt to violence and the restoration of law and order and 
protection of life and property of people of conflict areas; 

This Motion urges the Government as a matter of urgency to call on 
the Government of Myanmar to take all measures necessary to end 
the violence and protect people from atrocities and commence a 
dialogue with all stakeholders with a view to arriving at a lasting 
and acceptable solution to the Rohingya issue.” 

Sir, I submitted this Motion at the request of my Party 
Leader, the Hon. Rauff Hakeem, the Minister of City 
Planning and Water Supply. He was due to speak but 
unfortunately, he had to leave the Chamber due to a 
personal matter. So, I may make a little contribution to 
the Debate by way of an explanation.   

There are about a million or more Rohingya in 
Myanmar today of whom 80 per cent live in Rakhine 
State. It is generally believed in Myanmar that Rohingya 
migrated to Rakhine State during and after the British 
colonial era. However, most experts outside Myanmar 
agree that the Rohingya have been living in Rakhine 
State since at least the 15th century, and possibly as early 
as the 7th century. 

Rakhine was a Kingdom from ancient times and was 
known as Arakaan. Rakhine came under Burmese control 
in 1784. Subsequently it was incorporated to British India 
consequent to the first Anglo-Burmese War between 
1824-1826 and Burma became a British colony in 1885. 
Finally Burma attained Independence in 1948. 

Myanmar is one of the most ethnically diverse 
countries in the world with 135 officially recognized 
races, but Rohingya is not recognized as one. Almost 
every ethnic group in Burma has rebelled during the 
country’s history and some of them continue to do so. It 
is believed interracial tension was a result of the colonial 
past. 
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Just before gaining Independence in 1947, the 
Burmese Government and a number of recognized ethnic 
groups signed the Panglong Agreement with a view to 
solve longstanding demands of various ethnic groups.  

The second round of the Union Peace Conference, 
called, "the 21st Century Panglong Conference," was held 
in May, this year. This time too Rohingya was not invited. 

Many claim that the unfolding situation in the Rakhine 
State is exaggerated and blown out of proportion for 
propaganda. Further, it was claimed that Rohingya is  not 
persecuted or discriminated against. But the fact remains 
that Rohingya is stateless even today and subject to most 
inhuman treatment at the hands of various forces.  

I would pose the question with respect that, if 
Rohingya issue is not serious, one failed to understand 
why an Advisory Commission on Rakhine State was 
appointed in September, 2016 at the request of Aung San 
Suu Kyi. The Commission chaired by ex-Secretary 
General of UN, Mr. Kofi Annan is mandated to analyze 
the present situation of all communities in Rakhine State. 

There have been a number of cycles of violence 
against Rohingya from time to time. Every time lives 
were lost, there was mass displacement and persecution of 
people. The current wave of violence has resulted in more 
than 400,000 Rohingya fleeing Myanmar of which half of 
them are children. According to witness and mass media 
reports after Rohingya flee, their homes, the entire 
villages and their belongings were being destroyed totally 
erasing any evidence of human habitation. This has all the 
hallmarks of ethnic cleansing. In fact, the UN Secretary-
General Antonio Guterres has branded it as a “textbook 
example of ethnic cleansing.” He said at a recent press 
meet, “When one-third of the Rohingya population had to 
flee the country, could you find a better word to describe 
it?” It is unfortunate that these unprecedented human 
rights violations and crimes against humanity take place 
after the transition of Myanmar to civilian rule under the 
leadership of Nobel laureate Aung San Suu Kyi. 

The global community has a moral responsibility and 
right to seek justice of Rohingya people. Responsibility to 
protect is a global political commitment which was 
endorsed by all member states of the United Nations at 
the 2005 World Summit to prevent genocide, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity. 

Sri Lanka offers a unique example of solving issues 
relating to stateless people through legal and diplomatic 
initiatives. In fact, the Second Republican Constitution 
specially protected the stateless persons through grant of 
certain Fundamental Rights to them. 

Sri Lanka and Myanmar have been close allies and 
friends for almost seven decades. Diplomatic relations 
with Myanmar commenced in 1949 and our Mission in 
Yangon was one of the first five overseas Missions 
opened by Sri Lanka after Independence. 

Even before commencing modern day formal 
diplomatic relations, Theravada Buddhism was the link 

between the two countries. There have been frequent 
exchanges of pilgrims and scriptural knowledge. Origins 
of Ramanna and Amarapura Nikayas can be traced to 
Burmese influence and assistance. 

Kings of Sri Lanka especially Vijayabahu I, who was 
in conflict with Cholas, received economic aid from King 
Anawrahta of Burma and also received assistance in re-
organizing the sangha in Sri Lanka.  Therefore, both the 
countries have many things in common. 

In this context, I would urge the Hon. Minister of 
Foreign Affairs and the Government to use the friendship 
and cordial relationship with Myanmar and urge the 
Government of Myanmar to protect Rohingya people and 
also enter into a dialogue with the parties concerned.  

I thank you. 
 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�ය�ජන�ව ස�ථිර කිරීෝ, ගරු මුිනබුර් රහුෝ�න් ෝන්ත්රීතුෝ�0 
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ගු මුජිබුර් රහුම�්ද මහසත�  
(ம�ண்பும�கு முஜ�புர் ரஹ�ம�ன்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, ගරු නම්0නච්0නම්0 සල්ෝ�න් 

ෝන්ත්රීතුෝ� ද්යලන් �ගන නන ලද සභ�ව ේල් ත�බී�ම් 
�ය�ජන�ව ෝෝ ස�ථිර ේරනව�0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, අද වන ද්ු යනයන්ෝ�ර�ය් 
ජීවත් වන �ර�හින්ග�� ජනත�වු න�රහිව ජන ඝ�තන 
තුද්ධයක්කය ඇින �වයනන්, ද්න� යක්කය �වයනන් පවිනනව�0 �ම් 
ින�බන තත්ත්වය �ල�ේ�ය් කියලදු රුක්කය, ෝනුෂ�ත්වය අගයන 
කියල�වක්කය ළිබඳගන්�න් න�හ�0 අද �ල�ේය ෝනුෂ�ත්වය ග�න 
සහ ෝ�නව අයිිනව�යලේම් ග�න �බ�හද්න් ේථමි� ේරනව�0 
ෝනුෂ�ත්වය ග�න ේථමි� ේරන �ෝව�නි තුගයක්කය ේවද�වත් 
�ල�ේ�ය් ිනබු�ණ් න�හ�0 �ල�ේය දිහ� ෝ�නුිකේ ප�ත්�තන් 
බලනව� නම් යනයන්ෝ�ර�ය් ද්තරක්කය �න��වයි කුෝන රුේ �ම් 
ව��ග් ෝනුෂ� ඝ�තන යලදු ුවණත්, ඒව� නේ හඬින් �හළ� 
දකියනන් ඒව�ු  ද්රුද්ධව ස�ෝ �ේ�නක්කයෝ ේථමි� ේරනව� 
කියන නේ අළි යලය ව�දන�  දන්න� ේ�රණයක්කය0  

නක්කයසත් ජ�ිනේ ස�ද්ධ�න�ය් �ල්ේම්වරය� යනයන්ෝ�ර�ය් 
�ම් යලදු වන්�න් ව�ර්ගිේ ශුද්ධයක්කය කියල� හඳුන්වල� 
ින�බනව�0 යනයන්ෝ�ර�ය් යලදු වන �ද්වල් නිස�, �ම් ින�බන 
තත්ත්වය ෝත අද �ල�ේ ්රජ�වු, ජ�ත�න්තරයු ද් �ල 
බලප�ෝක්කය �වල� ින�බනව�0 ද්� �ෂ�යන්ෝ යනයන්ෝ�ර් ජනත�ව 
අුවරුදු ගණන�වක්කය යනමේුරි ප�ලනයේු යුත් �වල� යලටි 
ජනත�වක්කය0 ඒ ජනත�ව�ග් මූමේේ අයිිනව�යලේම් පව� ඒ ිනබුණු 
යනමේුරි ජුන්ු�ව ස�ලකු�ව් න�හ�0 ඒ යනමේුරි ජුන්ු�ව 
ේ�ලයේදී ඔුවන්�ග් ප�ලනය රැේ ගන්නු යනයන්ෝ�ර�ය් 
ජනත�වු ද් �ල ව �යන් අඩන්�ත්ට්ුම් ේරල�, ඔුවන් යලර 
�ගවල්වලු ද�ල�, ඔුවන්�ග් ෝ�නව හියනේම් පව� අහියන ේළ�0 
ඒේු ද්රුද්ධව අද යනයන්ෝ�ර�ය් නිල �න�වන න�යිේ�ව 
හ�ටියු පත් �වල� ඉන්න �න��බල් ස�ෝ ත��ගල�භී අුවන් 
ස�න් සූ කී ෝහත්යනය නද� න�ඟී යලටිය�0 නද� නතුයනය ඒ යනමේුරි 
ප�ලනයු ද්වරුද්ධව න�ඟී යලටින ද්ු �ල�ේ�ය් 
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්රජ�තන්ත්රව�දය අගයන අළි යලය ව�දන�ෝ අුවන් ස�න් සූ කී�ග් 
නිදහස �වනු�වන්, නතුයනය�ග් අරගළය �වනු�වන් සුබ 
ප�තුව�; ඒ �වනු�වන් �පනී යලටිය�0 ඒ �වනු�වන් අළි 
යනයන්ෝ�ර�ය් යලටි හමුද� ප�ලේයන්ු ද්රුද්ධව ේථමි� ේළ�0 නහි 
්රිනලලයක්කය හ�ටියු තෝයි අුවන් ස�න්   සූ කී ෝහත්යනයු 
�න��බල් ස�ෝ ත��ගය පව� හියන ුව�ණ්0 

නමුත් යනයන්ෝ�ර ප�ලන�ය් යම් �ේ�ුසේ වගකීෝ දරන 
න�යිේ�ව හ�ටියු, බලප�ෝක්කය ේළ හ�කි රජ�ය් ඉන්න �ේ�නකු 
හ�ටියු අද නතුයනය අ�ප��හ�සත් �වල� ින�බනව� �ම් යලදු වන 
ෝනුෂ� ඝ�තන නවත්ව� ගන්නු0  

ඒ නිස� අද �ල�ේ�ය්  යලය ව රුවල  න�යේ�ය�, �ම් 
සම්බන්ධ�යන් යලය ේනස�සල්ල පළ ේර ින�බනව�0 
ද්� �ෂ�යන්ෝ දල�යි ල�ෝ�තුෝ� ව�නි න�යේ�ය� පව� අද 
යනයන්ෝ�ර�ය් යලද්ධ වන �ද් ග�න  ේනස�සල්ල පළ ේරන බව පසු 
ගිය දවස�වල පුවත් පත්වල පළ ේර ින�බනව� අළි ද�ක්කයේ�0  ඉිනන් 
�ම් ේ�රණය �ල�ේ�ය් ්රජ�තන්ත්රව�දයු පෝණක්කය �න��වයි, 
ෝනුෂ�ත්වයු පව� තර්ජනයක්කය කියල� ෝෝ හිතනව�0   

ද්� �ෂ�යන්ෝ �බ�ද්ධ�ගෝ ළිබඳබකව, �බ�ද්ධ දර් නය 
ළිබඳබකව යනයන්ෝ�රයත් නක්කයේ දීර්ඝ සම්බන්ධත�වක්කය ින�බන රුක්කය 
හ�ටියු ල�ේ��ව් ආණ්ඩුව ද්යලන්  යනයන්ෝ�ර රජ�යන් යම් කියල 
ඉල්ලීෝක්කය ේරන්නු, න�ත්නම් ඔුවන්ු යම් කියල පණිද්ඩයක්කය 
�දන්න පුළුවන් නම් ඒේ ඉත�ෝත්ෝ �හ�ක �දයක්කය0 �ම් රුවල් 
�දේ අතර ින�බන තිනහ�යලේ සම්බන්ධත�ව ෝත අද 
යනයන්ෝ�ර�ය් ජීවත් වන �ර�හින්ග�� ජනත�ව�ග් "ෝ�නව 
අයිිනව�යලේම් ආරක්කයෂ� ේළ තුතුයි0  ඔුවන්�ග් ජීවත් වී�ම් අයිිනය 
ආරක්කයෂ� ේළ තුතුයි0  ඔුවන්�ග් යලය ව �ද්�ප�ළ ආරක්කයෂ� ේළ 
තුතුයි" කියන ඉල්ලීෝ අපු ේරන්න පුළුවන්0  අද �ල�ේය යන 
�ම් ගෝනත් නක්කයේ යනයන්ෝ�ර�ය් තත්ත්වයත් ග�න බලන ද්ු  
තවත් සෝහර රුවල් �ම් තත්ත්වයු පත් ුවණ�0 ඉර�ේය, සුඩ�නය, 
�ය්ෝනය, මේබිය�ව ව�නි රුවල අද යලදු වන ෝනුෂ� ඝ�තන අළි 
ේුවරුවත් අනුෝත ේරන්�න් න�හ�0 �ෝ�න ආග�ම් න�ෝ�යන් 
ඒව� ේළත් අළි ඒව� �හළ� දකිනව�0 කියලදු ආගෝේ න�යේ�යක්කය, 
 �ස�ත�වර�යක්කය   �ම්  ව��ග් ්රනණ්ඩත්වයන්ු දඩ �ග අ දීල� 
න�හ�0 ්රනණ්ඩත්වය හරියි කියල� ඒ �වනු�වන් ේුවරුවත් ේථමි� 
ේරල� න�හ�; ඒ �වනු�වන් �පනී ඉකල� න�හ�0 ඒ නිස�  
�ල�ේ�ය් රුවල ජනත�ව අදහන යලය වෝ ආගම් ස�ෝය, 
්රජ�තන්ත්රව�දය හ� ෝනුෂ�ත්වය ළිබඳබකව තෝයි ේථමි� ේර 
ින�බන්�න්0  ඒ නිස� �ම් ර�ට් ජීවත් වන ෝනුෂ�යන් හ�ටියු අද 
යනයන්ෝ�ර�ය් යලද්ධ වන �ම් �ද් �හළ� දකියනන්,  රුක්කය හ�ටියු අළි  
ඒ පණිද්ඩය යනයන්ෝ�ර�ය් ඉන්න ප�ලේයන්ු ලබ� දිය තුතු බව 
කියයනන් ෝ�ග් වනන ස�වල්පය අවසන් ේරනව�0  
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ගු අමීර් අලි සිහස�බ්දී්ද මහසත� (��මීය ණර්ථිකය ිළිතබඳ 
නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு அம�ர் அலி ச�ஹ�ப்த�ன் - க�ர�ம�ய �ப�ருள�த�ர 
அலுவல்கள் ப�ரத� அ�மச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ப�ஸ்ம�ல்ல�ஹ�ர்  ரஹ்ம�ன�ர்  ரஹ�ம். 

�க�ரவ த�ல�மத�ங்கும் உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, இன்று 
ம�யன்ம���ன் �ர�ஹ�ங்க�ய� ப�ர�தசத்த�லிருக்க�ன்ற இனத்த 
வர்கள்ம�து அத�க��த்துவரும் வன்மு�றகள், �க�டூரம�ன 

மன�தப் படு�க��லக�ளத் தடுத்துந�றுத்த� ந��லய�ன த�ர்வு 
க�ண�வண்டு�மன்று ம�யன்ம�ர் அரச�ங்கத் �தக் �க�ரும் 
ஓர் ஒத்த��வப்புப் ப��ரர�ண�ய �க�ரவ சல்ம�ன் அவர்கள் 
�க�ண்டுவந்த�ருக்க�ற�ர். அதற்க�க அவருக்கு ந�ன் இந்த 
இடத்த��ல நன்ற�கூறக் கட�மப்பட்டவன�க இருக்க�ன்�றன். 
அண்�மக் க�லம�க ம�யன்ம���ன் �ர�ஹ�ங்க�ய� ப�ர�தசத் 
த��ல நடந்து�க�ண்டிருக்க�ன்ற மன�தப் படு�க��லகள் 
உலகத்த��ல இருக்க�ன்ற எல்ல� இனத்தவர்களுக்கும் 
அத�ர்ச்ச�ய��னக் �க�டுத்த�ருக் க�ன்றது. உலக�ம அவர்கள் 
ம�து ஆழ்ந்த அனுத�பத்த��னத்  
�த��வ�த்துக்�க�ண்டிருப்ப�த எங்கள�ல் அற�யக்கூடியத�க 
இருக்க�ன்றது. ம�யன்ம��ரப் �ப�றுத்த வ�ரய��ல, 
இரக்�கன் ம�ந�லத்த��ல 500 வருடத்த�ற்கும் �மல�க 
�ர�ஹ�ங்க�ய முஸ்லிம் சமூகம் வ�ழ்ந்து வருக�ன்றது.  
அவர்களு�டய பூர்வீகம் வங்க�ள�தசத்�தக் �க�ண்ட�தன 
அற�ய முடிக�ன்றது. ம�யன்ம����ல, �ர�ஹ�ங்க�ய� 
ப�ர�தசத்த��ல அவர்கள் 2 சதவீதம�க வ�ழ்ந்து 
�க�ண்டிருக்க�ன்ற�ர்கள். அந்த ந�ட்டி�ல 100க்கும் �மற்பட்ட 
இனத்தவர்கள் வ�ழ்ந்துவந்த�லும் அவற்ற�ல் அ�நகம�ன 
சமுகத்த�ன�ர ம�யன்ம�ர் அரச�ங்கம் ஏற்றுக்�க�ண் 
டிருக்க�றது. இருந்த�லும், �ர�ஹ�ங்க�ய� ப�ர�தசத்த��ல 
வ�ழ்க�ன்ற இந்த மக்க�ள ஒரு சமுகம�க - ஓ��னம�க அவர்கள் 
அங்க�க��க்கவ�ல்�ல. �வறு ப�ர�தசத்த�லிருந்து வந்தவர்கள் 
அல்லது தங்களது ந�ட்�ட ஆக்க�ரம�க்க வந்தவர்கள் என்ற 
அடிப்ப�டய�ல் அவர்கள் த�வ�ரவ�த கண்�ண�ட்டத்த��ல 
ப�ர்க்கப்படுக�ன்ற�ர்கள். அவர்க�ள அங்க�க��க்கத் 
தவற�ய�ருக் க�ன்ற க�ரணத்த�ன�ல்த�ன் இந்தப் ப�ரச்ச��னகள் 
அந்தப் ப�ர�தசத்த��ல ஏற்பட்டிருக்க�ன்றன.  

�க�ரவ த�ல�மத�ங்கும் உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, உலக 
வரல�ற்ற��ல இ�த அ�நகம�க  ஓர் இனச் சுத்த�க��ப்பு 
என்றுத�ன்  �ச�ல்க�ற�ர்கள். இந்தப் ப�ரச்ச��னய�ல் 
ப�த�க்கப்பட்டிருக்க�ன்ற �ர�ஹ�ங்க�ய� மக்கள் இதுவ�ர 17 
ந�டுகளுக்கு குடி�பயர்ந்து �சன்ற�ருக்க�ற�ர்கள். அங்கும் 
அவர்கள் அடிப்ப�ட வசத�கள் இல்ல�த ஒரு ந��லய��ல 
இருப்ப�த எங்கள�ல் க�ணக்கூடியத�க இருக்க�றது. கடந்த 
க�லத்த��ல உலக ந�டுகள�ல் ப�ரச்ச��னகள் ஏற்பட்ட�த 
ந�ங்கள் கண்�ட�ம்;  எமது ந�ட்டிலும் கண்�ட�ம்.  

ஆன�ல், ப�ரச்ச��னகளுக்குப் ப��க�ரம் மன�தப் 
படு�க��லகள் அல்ல.  மன�தப் படு�க��லகள் மூலம�க, 
இனச் சுத்த�க��ப்பு மூலம�கச் சம�த�னத்�தப் �பற்றுவ�டல�ம் 
அல்லது ஒரு ந�ட்�டப் ப�துக�த்து வ�டல�ம் என்று 
ந��னப்பது, மன�த �நயத்துக்கு முரண்பட்டத�கக் 
க�ணப்படுக�ன்றது.  எங்களது முகநூல் பக்கங்கள�ன்மூலம் 
அல்லது ஊடகங்கள்மூலம் ந�ங்கள் கற்ப�னய�ல்கூட 
எண்ண�ப்ப�ர்க்க�த அளவுக்கு த�னமும் மன�தப் 
படு�க��லகள் இடம்�பற்று வருவ�தப் ப�ர்க்க�ன்�ற�ம்.  
அவர்க�ள உய��ர�டு அறுக்க�ன்ற�ர்கள்; பு�தக்க�ன்ற�ர்கள்; 
எ��க்க�ன்ற�ர்கள்.  இந்த ந�கழ்வு இந்தக் க�லகட்டத்த��ல 
ம�யன்ம����ல நடப்ப�தன்பது ம�கவும் கவ�லக்கு��ய 
வ�டயம�க இருக்க�ன்றது.  ஒரு �ப�த்த ந�ட�கச்  �சயற்படு  
க�ன்ற, �பளத்த தர்மத்�தப் �ப�த�க்க�ன்ற இந்த ந�ட்டில் 
இவ்வளவு அச�ங்கம�ன, அருவருப்ப�ன வ�டயங்கள் 
நடந்து�க�ண்டிருப்ப�த ந�ங்கள் க�ணக்கூடியத�க இருக் 
க�ன்றது.  உலகத்த��ல எந்த ந�ட்டில�வது இப்படி இன 
அழ�ப்புக்கள், இனச் சுத்த�க��ப்புக்கள் நடந்த�ல், அதற்குக் 
க�ரணம�னவர்கள் ய�ர�க இருந்த�லும் தண்டிக்கப்பட 
�வண்டும் என்ப�த�ய ந�ங்கள் இந்தச் ச�பய�ல் 
கூற�வருக�ன்�ற�ம்.  இந்த ந�ட்டி�ல இருக்க�ன்ற எல்�ல� 
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ரு�ம அத�ல் �தள�வ�க இருக்க�ன்ற�ர்கள். இந்தப் ப�ரச்ச��ன 
அந்த ந�ட்டுக்கு ந�ழல் ப�ரதமர�க இருக்க�ன்ற, சம�த�ன 
�ந�பல் ப���சப் �பற்றுக்�க�ண்ட ஆங் ச�ங் சூக� 
அவர்களு�டய கவனத்துக்குக் �க�ண்டு�சல்லப்பட 
�வண்டும். இது ஓர் இனச் சுத்த�க��ப்ப�க இருந்தும் அவர் 
இதுவ�ர �ம�னம் ச�த�த்துக்�க�ண்டிருப்ப�த மன�த 
�நயத்துக்கு அப்ப�ற்பட்டத�க ந�ங்கள் ப�ர்க்க�ன்�ற�ம்.   

கடந்த க�லங்கள�ல் இனச்சுத்த�க��ப்பு என்பது பல 
ந�டுகள�ல் இடம்�பற்ற ஒரு வ�டயம்.  ஆன�ல், இப்படிச்  
ச�றுவர்க�ளயும் குழந்�தக�ளயும் �க�டூரம�கக் �க��ல 
�சய்க�ன்ற, கர்ப்ப�ண�த் த�ய்ம���ன் வய�ற்�றக் க�ழ�த்து 
ச�சு�வ எடுத்துக் �க��ல �சய்க�ன்ற �சயற்ப�டுகள் மன�த 
�நயத்துக்கு அப்ப�ற்பட்ட�வ. இவற்�ற எந்த�வ�ரு மதமும் 
�ந���ம�யனச் �ச�ல்ல�து. அந்த அடிப்ப�டய�ல் �க�ரவ 
உறுப்ப�னர் சல்ம�ன் அவர்கள�ல் �க�ண்டுவரப்பட்டி 
ருக்க�ன்ற இந்தப் ப��ரர�ண மூலம்  அந்த மக்களுக்கு ந�ய�யம் 
க��டக்க�வண்டும் அல்லது அவர்களு�டய ப�ரச்ச��ன 
க�ளத் த�ர்த்துக் �க�டுக்க�வண்டும் என்ற �சய்த��ய �க�ரவ 
�வள�ந�ட்டலுவல்கள் அ�மச்சர் அவர்கள் 
சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எத்த��வக்க�வண்டும் என்ப�த�ய 
ந�ங்கள் எத�ர்ப�ர்க்க��ற�ம். 

ஐக்க�ய ந�டுகள் ச�பய�ன் �ப�துச் �சயல�ளர் ந�யகம் 
அந்�த�ன��ய� குத்�தரசு அவர்கள், “இர�ணுவ நடவடிக்�க 
உடன் ந�றுத்தப்பட�வண்டும்” என்று �ச�ல்க�ற�ர். 
இர�ணுவமும் அந்தப் ப�ர�தசத்த��ல வ�ழுக�ன்ற ச�த�ரண 
�ப�துமக்களும் இ�ணந்துத�ன் இவ்வ�ற�ன நடவடிக்�க 
க�ளச் �சய்க�ற�ர்கள். அவர்கள் வஞ்சம் த�ர்க்க�ன்ற வ�கய�ல் 
மன�தப் படு�க��லக�ளச் �சய்க�ற�ர்கள். இந்த நடவடிக்�க 
ந�றுத்தப்பட �வண்டும். என�வ, இவ்வ�ற�ன நடவடிக்�ககள் 
எந்த ந�ட்டில் எந்த இனத்தவர் �சய்த�லும் அ�வ மன�த 
�நயத்துக்கு அப்ப�ற்பட்ட�வ. இத்த�கய மன�தப் 
படு�க��லகள் அத�வது, கர்ப்ப�ண�த் த�ய்ம���ன் வய�ற்�றக் 
க�ழ�த்து ச�சு�வ �வள�ய��ல எடுத்து துவம்சம் �சய்வது, 
அவர்க�ள உய��ர�டு �நருப்ப��ல �ப�ட்டு ச�த்த�ரவ�த 
�சய்வது �ப�ன்றன ந�ங்கள் கடந்தக�ல வரல�ற்ற�ல் 
கண்டிர�த ந�கழ்வுகள�க இருக்க�ன்றன. தற்�ப�ழுது ந�ங்கள் 
அவற்�ற ஊடகங்கள்மூலம் கண்கூட�கக் க�ண்க�ன்�ற�ம்.  
இது மன�த �நயத்துக்கு முரண�னது என்ப�த இந்தச் 
ச�பய��ல ம�கவும் கவ�ல�ய�டு �த��வ�த்துக்�க�ள்க��றன். 
அந்த வ�கய��ல -  

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister,  please wind up  now. 

 
ගු අමීර් අලි සිහස�බ්දී්ද මහසත�  
(ம�ண்பும�கு அம�ர் அலி ச�ஹ�ப்த�ன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ஒரு ந�ம�டம் த�ருங்கள்!  

என�வ, இந்த வ�டயத்த�ல் இலங்�க அரச�ங்கமும் 
�ம�னம் க�க்க�மல், நமது ந�ட்டின் கல�ச�ரத்�தயும் 
ப�ரம்ப��யத்�தயும் �மன்�மப்படுத்துக�ன்ற வ�கய��ல, எமது 
அரச�யல் த�லவர்கள் இத�ல் த�லயீடு �சய்ய�வண்டும் 
என்று�கட்டு, வ�ய்ப்புக்கு நன்ற�கூற�, வ��ட�பறுக�ன்�றன். 
நன்ற�! 

ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟු ගරු ඇෝිනතුෝ� ේථමි� ේරනව�ද? 

 
ගු ිනලක් ම�රපන මහසත� 
(ம�ண்பும�கு த�லக் ம�ரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ඔව්0 
 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ඇෝිනතුෝ�ු යන්න ින�බන නිස�, ද�න් නතුෝ�  ේථමි� 

ේරනව�0 ඊු පසුව අ�නකුත් ගරු ෝන්ත්රීවරුන්ු ේථමි� ේරන්න 
පුළුවන්0  

 
[6.37p.m.] 
 
ගු ිනලක් ම�රපන මහසත� (ස�වර්ධන ක�ර්යභ�ර 
අම�ත�තුම� සහස වි�ද්ය ක යුතු අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு த�லக் ம�ரபன - அப�வ�ருத்த�ப் பண�ப் 
�ப�றுப்புகள் அ�மச்சரும் �வள�ந�ட்டலுவல்கள் 
அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments and Minister of Foreign Affairs) 
Hon. Presiding Member, the Rohingya issue is very 

complicated and has a very long history. But, the issue 
has attracted global attention after the violence that took 
place in the State of Rakhine.   

We know that close to one million Rakhaines had fled 
to Bangladesh and to other neighbouring countries as 
refugees. International attention is drawn to this issue as 
day by day, the situation is worsening due to lack of food, 
shelter, health facilities and environmental reasons. 
Likewise, the Government of Sri Lanka is concerned 
about the humanitarian aspect of the refugees and the 
emerging tension between Bangladesh and Myanmar, 
both friendly countries of Sri Lanka.  

Sri Lanka is closely studying the statements issued by 
the UN, the UN High Commissioner for Refugees - 
UNHCR - the UN Human Rights Council, rights groups 
and countries that are concerned on the issue.  

Sir, Sri Lanka and Myanmar are steeped in history 
based on Theravada Buddhism. Our relations date back 
to the Fourth Century BC, where monks from Myanmar 
frequently visited the Mahavihara of Anuradhapura to 
imbibe orthodox traditions of Buddhism in order to 
propagate those in their own country.  In 1865, with the 
establishment of the Ramanna Nikaya, it was  an 
unparalleled milestone of the relations between both 
countries. Sri Lanka and Myanmar have been enjoying 
good relations in multifaceted areas of cooperation, 
which have consolidated further with the establishment of 
diplomatic relations in 1949. I say these things because 
then, you may agree that the issue is very sensitive to the 
Buddhists in Sri Lanka and also we have to look at the 
concerns of the Muslims of  Sri Lanka. Therefore, Sri 
Lanka should have a rational and a cautious approach to 
this issue.  
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The Government of Sri Lanka has continued to closely 
observe the situation with regard to the Rohingya 
community and to cooperate with the international and 
regional initiatives in addressing the issue of the 
Rohingya community. Despite not being a signatory to 
the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status 
of Refugees, Sri Lanka has been handling cases of asylum 
seekers or refugees in terms of the Agreement signed 
between the Government of Sri Lanka and the UNHCR in 
2005. 

I might add here that even Rohingya refugees have 
been given shelter in Sri Lanka in the past. If there are 
any refugees that spill over, we will,  on humanitarian 
grounds,  not look the other way but render whatever 
assistance we can to those persons.  

Sri Lanka is deeply concerned over the current 
developments in the Rakhine State that has drawn the 
attention of the international community. The 
Government of Sri Lanka calls on the Government of 
Myanmar to take urgent measures to ensure the safety and 
security of all civilians in the region and bring the law and 
order situation under control. Sri Lanka firmly believes 
that Myanmar as a close friend of Sri Lanka, will win the 
credibility of the international community by restoring 
law and order, peace and stability through legitimate 
means.  

Thank you, Presiding Member. 

 
[6.41p.m.] 
 
ගු �සය්යිඩ් අලී ස�හීර් මවුල�න�  මහසත� 
(ம�ண்பும�கு �சய�ட் அலி ஸ�ஹ�ர் �ம�ல�ன� ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Presiding Member, I take this opportunity to 

draw the attention of this House to the plight of Rohingya 
people in the Rakhine Province of Myanmar.  

This is a very sad occasion. It is sad because the 
situation that we speak about betrays our trust in a 
country, which all believed was returning to democracy, 
rule of law and human rights after several years of 
international isolation and instability.  

Having listened to the Foreign Minister, our concern 
today is not intended to criticize the country and its 
people, nor do we seek to blame a religion or language. 
Because we do not believe that the country or its religion 
or religions could be blamed for what carnage an 
extremist segment is causing, supported or condoned by 
some in power.  Hon. Presiding Member, on the contrary, 
our remarks today are a reflection of a deep sense of 
disappointment or frustration at the continuing streak of 
violence of a genocidal proportions or ethnic cleansing in 
a particular country.  

We in Sri Lanka can easily comprehend the roots of 
the crisis in Myanmar. Colonial history has shaped the 
conflict after the emergence of the independent nation 

State of Myanmar, just as colonial rule created dissension 
and conflict among communities during our kings of 
yore.  

The Rohingya people are today described as 
"stateless" by their Government. To the majority 
community they are unwanted intruders and a threat to 
their nation-State. They think they are an inconvenience 
to their overarching national identity. Today, they have 
become the world's most conspicuous people, homeless 
in their own land and adrift in the waters of the Bay of 
Bengal.   

Hon. Presiding Member, not a single day passes 
without the international media as well as the human 
rights community reporting on the horrendous crimes 
being committed against the people of the Rakhine 
Province of Myanmar. The unfortunate plight of these 
Rohingya people has been starting squarely in the face of 
humanity for a few years now, with its intensity at 
unprecedented levels in the last few weeks.  

When crimes against humanity are perpetrated against 
a people on the grounds of race, religion, language, 
ethnicity or on any other discriminative reasons, which 
appear repugnant to human conscience, it is our 
collective duty to do all that is within our power to help 
bring an immediate end to it, ensure amelioration of the 
conditions of persecuted people, and to work with 
partners in the region and the world to facilitate their 
peaceful living including return and resettlement in safety 
and dignity with guarantees of protection and non-
recurrence in the future. It is our strong belief that Sri 
Lanka, under the National Unity Government, is in a 
position to demonstrate initiative and/or to give a 
leadership in ensuring such a positive outcome through 
peaceful means.    

Therefore, I would like to propose the Hon. Minister 
of Foreign Affairs to adopt the following measures to 
resolve this terrible calamity that has overtaken the 
people of Myanmar who are regarded as people known 
for their tranquil temperament and sedate lifestyle of a 
pious Buddhist social order:  

 The Hon. Minister of Foreign Affairs should summon 
the Ambassador of Myanmar based in Colombo to share 
our concerns with the Government of Myanmar, urging 
an immediate end to violence against the Rohingya 
people in the interest of peace and stability in the region;  

We should offer relief and rehabilitation assistance to 
the affected people through credible international 
agencies;  

Sri Lanka should issue a public statement 
demonstrating its clear interest in addressing the situation 
faced by the Rohingya people and ensuring peace and 
stability in the region; and 

Call a Debate or Session in Parliament to explain the 
position of the Government of Sri Lanka urging for non-
violence and peace building in the Rakhine Province of 
Myanmar. 
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The Government of Sri Lanka is well-placed to 
undertake all of these measures as we ourselves are today 
embarked on the path of reconciliation and peace-
building. Sri Lanka is committed to the pursuit of peace 
and stability in the region which remains critical to the 
realization of its vision of a harmonious, inclusive and 
sustainable Indian Ocean, as part of its Vision 2025.  We 
would encourage the Government of Sri Lanka, the Hon. 
Minister of Foreign Affairs and the Ministry of Foreign 
Affairs to initiate urgent appropriate measures and clearly 
demonstrate our commitment and leadership.  

Thank you.  
 
[ப�.ப. 6.48] 

 

ගු අබ්දුල්ල�හස� මහස�රූ�� මහසත� 
(ம�ண்பும�கு அப்துல்ல� மஹ்ரூப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
�க�ரவ த�ல�மத�ங்கும் உறுப்ப�னர் அவர்க�ள, 

முன்�னய பர்ம�ய �தசத்த��ல Republic of the Union of 
Myanmar ப�ரகடனப்படுத்தப்பட்ட ப�ன்னர், அங்கு 969 என்ற 
அ�மப்�ப உருவ�க்க�ய அஸின் வ�ர�து என்ற �பளத்த 
ப�க்குவ�ன் த�ல�மய��லத�ன் முதன்முதலில் முஸ்லிம்களுக் 
�கத�ர�ன ம�கக் �க�டூரம�ன இனத்த�க்குதல் இடம்�பற்றது. 
அந்தத் த�க்குதல�னது, 49 முஸ்லிம்க�ளப் படு�க��ல �சய்த 
வரல�ற்றுடன் ஆரம்பம�னது. இன்று 40 வருடங்களுக்கு 
�மல�க அந்த ந�ட்டின் இரும்புத் த��ர 
இர�ணுவத்த�ற்�கத�ர�க ஆங் ச�ங் சூக� அவர்கள் ஜனந�யக 
உ���மகளுக்க�கப் �ப�ர�டியதன�ல் அவருக்கு 
சம�த�னத்துக்க�ன �ந�பல் ப��சு வழங்கப்பட்டது. ஆன�ல், 
இன்று இலட்சக்கணக்க�ன முஸ்லிம்களு�டய உய�ர்க�ளயும் 
உ�ட�மக�ளயும் இளம் �பண்கள�ன் கற்�பயும் 
சூ�றய�டுக�ன்ற அந்தத் �தசத்த�ன் த�லவ�ய�க அவர் 
வ�ளங்குக�ன்ற�ர். இதன�ல் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த 
�ந�பல் ப��சு அச�ங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்க�ன்றது.  

அதுமட்டுமல்ல, உலக�லுள்ள முஸ்லிம்கள் இந்த 
வருடத்த�ல் இரண்டு புன�த �பருந�ட்க�ளக் கழ�த்த�ருக் 
க�ன்ற�ர்கள். இவ்�வ�ளய��ல இந்த மக்களுக்கு ந�கழ்ந்த 
இன்னல்க�ளப் �ப�றுத்துக்�க�ள்ள முடியவ�ல்�ல. இந்த 
மக்களுக்க�க எமது ந�ட்டி�ல உள்ள ஒவ்�வ�ரு முஸ்லிமும் 
ப�ர�ர்த்த�னய�ல் ஈடுபட �வண்டு�மன்று ந�ன் இந்தச் 
ச�பய�ன்மூலம் �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன்.  ஏ�னன்ற�ல், 
இ�றவன் குர்ஆன��ல, “ந� ஒரு முஸ்லிம�க இருக்க�ன்ற 
க�ரணத்த�ன�ல், ஒரு சமூகம் இன்�ன�ரு சமூகத்த�ன்ம�து 
த�க்குதல் �த�டுக்கும்�ப�து, அல்லது அவர்கள�னது உய��ரப் 
பற�ப்பதற்கு மு�னக�ன்ற�ப�து ந� என்ன�டம் ப�ர�ர்த்த�” என்று 
ம�கத் �தள�வ�கக் கூறுக�ன்ற�ன். ஆக�வ, உங்களு�டய 
ஐ�வ�ளத் �த�ழு�கய�ன்�ப�து, ‘குனூத்’ இ�ல அந்த 
முஸ்லிம்கள�ன் ப�துக�ப்புக்க�க அவர்களது உய�ர்களுக்கு 
உத்தரவ�தமள�க்க�ன்ற ‘துஆ’ ப�ர�ர்த்த�ன�யச் �சய்யுங்கள்! 
என்று ந�ன் வ�நயம�கக் �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன்.  

சும�ர் 130 இனங்கள் வ�ழுக�ன்ற, 100க்கும் �மற்பட்ட 
�ம�ழ�கள் �பசப்படுக�ன்ற ம�யன்ம�ர் ந�ட்டுக்கு, 500 
வருடங்களுக்கு முன்னர் வங்கள��தசம், ம�லச�ய�, இந்த�ய� 
ஆக�ய ந�டுகள�லிருந்து வந்து குடி�யற�ய, ஒ�ர �ம�ழ��யப் 
�பசுக�ன்ற அந்த மக்களு�டய உய�ருக்கும் உ�ட�மக்கும் 
தற்�ப�து ப�துக�ப்பு இல்ல�த சூழல் ஏற்பட்டிருக்க�றது. 
இன்று ஐ�ர�ப்ப�ய ந�டுகள் பலவற்ற�ல் �த�டர்ச்ச�ய�க 5 
வருடங்களுக்கு �மல் வ�ழுக�ன்றவர்களுக்கு பல்�வறுபட்ட 

வ�தங்கள�ல் குடியு���ம வழங்கப்படுக�ன்றது. இவ்வ�ற�ன 
�த�ரு சூழ்ந��லய�ல், அங்கு பல்ல�ண்டுகள�க வ�ழுக�ன்ற 
பத்து இலட்சத்துக்கும் �மற்பட்ட �ர�ஹ�ங்க�ய மக்கள் 
தங்களு�டய உய��ரயும் உ�ட�ம�யயும் ப�துக�க்க 
முடிய�த சூழலில் அந�தரவற்றவர்கள�க இருக்க�ற�ர்கள். 

இன்று சமுத்த�ரவ�யல் சட்டமூலம் சர்வ�தசத்த�ன் 
கண்க�ள மூடச் �சய்த�ருக்க�றது. அல்லல்பட்டு வருக�ன்ற 
அந்த மக்கள் ம�ண்டும் ம�யன்ம�ருக்குச் �சல்ல முடிய�மல், 
வங்க�ள�தசத்துக்குச் �சல்ல முடிய�மல், இந்த�ய�வுக்குள் 
�ப�கமுடிய�மல், கடலில் தத்தள�த்து உய���ழக்க�ன்ற�ர்கள். 
�க�ரவ உறுப்ப�னர் சல்ம�ன் அவர்கள் �க�ண்டுவந்த 
ப��ரர�ணய�ன் மூலம�க இவர்களு�டய உய�ருக்கும் 
உ�ட�மக்கும் உத்தரவ�தமள�ப்பதற்க�கக் குரல்�க�டுக்க 
�வண்டு�மன எமது அர�சக் �கட்டுக்�க�ண்டதற்கு 
இணங்க, எங்களு�டய �வள�வ�வக�ர அ�மச்சர் அவர்கள் 
அத�னக் கருத்த�ல்�க�ண்டு, சர்வ�தசத்த�ன் கண்க�ளத் 
த�றக்கும் வ�கய�ல் அந்த நடவடிக்�ககளுக்குக் 
கண்டனத்�தத் �த��வ�த்த�ருந்த�ர். அத்�த�டு, அந்த மக்கள் 
சகல உ���மக�ளயும் �பற்று வ�ழ்வதற்கு வழ�ய�மத்துக் 
�க�டுக்க�வண்டும் என்றும் �கட்டுக்�க�ண்ட�ர். அதற்க�க 
ந�ன் அவருக்கு நன்ற��யத் �த��வ�த்துக்�க�ள்க�ன்�றன். 

இது ஒரு �ப�த்தந�டு. இந்த ந�ட்டின் �ப�த்த 
கல�ச�ரத்�த ந�ங்கள் ந�ண்டக�லம�க அவத�ன�த்துக் 
�க�ண்டிருக்க�ன்�ற�ம். �ப�த்த மதத்த�ன் வ�ழும�யங்கள், 
கல�ச�ரம் மற்றும் �க�ள்�ககள் அக�ம்�சய�ன�வ. அ�வ 
மக்களு�டய உய�ருக்கும் உ�ட�மகளுக்கும் உத்தரவ�த 
ம�ன�வ. அ�ச�கச் சக்கரவர்த்த�ய�ன் ச��த்த�ரத்�தப் 
படித்தவர்கள் ந�ங்கள். இந்த மண்ண��ல ஆய�ரக்கணக்க�ன 
வருடங்கள�க �ப�த்த மக்க�ள�டு ந�ங்கள் ஒருங்க��ணந்து 
வ�ழ்க�ன்�ற�ம். அந்த வ�கய�ல், ஏ�னய உலக 
ந�டுக�ளவ�டவும் ஆகக்கூடுதல�ன �ப�த்த கல�ச�ர 
அ�மப்புக்க�ளக் �க�ண்டிருக்க�ன்ற ம�யன்ம�ர் ந�ட்டின் 
த�லவ��டம், "சம�த�னத்�த ந��லந�றுத்துங்கள்!" என்று 
ந�ங்கள் பண�க்க �வண்டும். 2012ஆம் ஆண்டில்  �தய்ன் 
�சய்ன் என்ற த�லவர் இந்த முஸ்லிம் மக்க�ள மூன்ற�ம் 
உலக ந��ட�ன்றுக்கு குடி�பயரச் �சய்ய �வண்டும் என்று  
ப�ரகடனம் �சய்த�ர். அந்தப் ப�ரகடனம�னது, அங்க�ருக்க�ன்ற 
அச�ன் வ�ர�து�வ 2,000க்கும் �மற்பட்ட முஸ்லிம்க�ளக் 
�க�ல்வதற்குத் தூண்டியது. என�வ, அந்த மக்களு�டய  
உய�ருக்கும் உ�ட�மகளுக்கும் உத்தரவ�தம�ல்ல�த 
வ�கய�ல் ச�றுப�ள்�ளகள், �பண்கள், வ�ய�த�பர்கள் என்று 
ப�ர்க்க�மல் இர�ணுவத்த�ன் து�ண�க�ண்டு அவர்க�ள 
அச�ங்கப்படுத்த�க்�க�ண்டிருப்ப�த வன்�மய�கக் கண்டிக்க 
�வண்டு�மன்று �கட்டு, இந்த சந்தர்ப்பத்�தத் தந்த�மக்க�க 
நன்ற� கூற�, வ��ட�பறுக�ன்�றன்.  

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟු, ගරු සන්දිත් සෝරයල�හ ෝන්ත්රීතුෝ�0 
 
 
[අ0භ�0 6054] 
 
ගු ස්දදිත් සමරසි�හස මහසත�  
(ம�ண்பும�கு சந்த�த் சமரச�ங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, යනයන්ෝ�ර�ය් �ර�හින්ග�� 

ජනත�වු යලදු වී ින�බන අස�ධ�රණය ළිබඳබකව ජ�ත�න්තර�ය්, 
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ප�ර්මේ�ම්න්තුව 

ෝ�ධ�වල ේථමි� බහු ලක්කය වී ින�බන බව අද අළි දකිනව�0 
ද්� �ෂ�යන්ෝ යනයන්ෝ�ර�ය් ඉිනහ�සය දිහ� බ� වව�ෝ, ජ�තීන් 
යලයයේු ව� අ ්රෝ�ණයක්කය නහි යලටිනව�0 �ම් යලය ව �දන�ෝ �හ�ක 
ස�හිදිය�වකින් යලටිනව�0 නමුත්, �ෝෝ ජන �ේ�ුසු පෝණක්කය යම් 
කියල අස�ධ�රණයක්කය යලදු �වල� ින�බන බව අළි දකිනව�0 �ෝ�ේද, 
 �ර�හින්ග�� ජ�ිනේයන් �ල�ේ�ය් රුක්කය න�ින ළිරිසක්කය හ�ටියු 
හඳුන්වනව�0 ඒ ව��ග්ෝ අළි අතීත�ය්ත්, වර්තෝ�න�ය්ත් දකින 
�දයක්කය තෝයි, ස�ෝ රුේෝ ින�බන ද්ද්ධ තුද්ධ නිස� ද්� �ෂ�යන්ෝ 
අහි�සේ ජනත�ව,  ේ�න්ත�වන්, ළෝයින්  යනය යන බව0  

මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි,  නක්කයසත් ජ�තීන්�ග් 
ස�ද්ධ�නය ස�ෝ ද්ුෝ ෝ�නව අයිිනව�යලේම් ග�න ේථමි� ේරනව�0  
ස�ෝ රුේෝ ෝ�නව අයිිනව�යලේම් රකින්න අළි ේථමි� ේරනව�0 
වර්තෝ�න �ල�ේ�ය් �ෝව�නි අපර�ධ යලදු වනව� නම්, අප රුක්කය 
හ�ටියු, ද්� �ෂ�යන්ෝ රජයක්කය හ�ටියු අ�ප් ේනස�සල්ල ඒ 
�වනු�වන් පළ ේරන්නු ඕන�; න�ස� අප ේනස�සල්ලු පත් වන 
බව කියන්නු ඕන�0 �ෝ�ේද, අ�ප් පරෝ �ච්තන�ව ද්ය තුත්�ත්  
ෝ�නව අයිිනව�යලේම් දල්ල�ඝනය වනව� නම්,  ඒව� යලදු �න�වන 
ආේ�රයු ේුතුතු ේර ස�ෝ �දන�ෝ රැේ ග�නීෝයි0  

�ම් අහි�සේ ජනත�වු යන්න නන්න ත�නක්කය න�හ� කිය� 
ෝ�ධ�වමේන් අළි ද�ක්කයේ�0 සෝහර �වල�වු බ�ග්ල��ද් �යනුත් 
කියනව� ඒ අය භ�ර ගන්න බ�හ� කියල�0 නව�නි අව�සන�වන්ත 

තත්ත්වයේු තෝයි  යනයන්ෝ�ර�ය් �ර�හින්ග��  අහි�සේ ජනත�ව  
අද පත් �වල� ින�බන්�න්0  මූල�සන�ූඩඪ ගරු ෝන්ත්රීතුෝනි, �ෝෝ 
්ර �නය සම්බන්ධ�යන් යනයන්ෝ�ර් ර�ජ� සෝඟ, ඒ ව��ග්ෝ ශ්රි 
ල�ේ�ව අවු ඉන්න අ�නක්කය ර�ජ�යන් සෝඟ ේථමි� ේරල� �ෝෝ 
ේරුණ ඉක්කයෝනින්ෝ ද්සකන්න ේුතුතු ේරන්න කිය� ඉල්ලයනන් 
ෝ�ග් ේථමි�ව අවසන් ේරනව�0 ස�තුිනයි0 

 
ගු මූල�සන�රූඪ ම්දත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
�බ��හ�ෝ ස�තුිනයි0 

 
ප්රය�නය විමසන ලදි්ද, සභ� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

ප�ර්ලි�ම්්දතුව ඊ  අනුකූලව අ.භ�. 6.57 , 2016 ම�ර්තු 08වන 
දින සභ� සම්මිනය අනුව, 2017 ස�ප්ත�ම්බර් මස 22වන  සිකුර�ද� 
පු.භ�. 10.30 වන �තක් කල් ගි�ය්ය. 

அதன்படி ப�.ப. 6.57  மண�க்கு ப�ர�ளுமன்றம், அதனது 2016 
ம�ர்ச் 08ஆந் த�கத�ய த�ர்ம�னத்துக்க�ணங்க, 2017 �சப்�ரம்பர் 22, 
�வள்ள�க்க�ழ�ம மு.ப.10.30 மண�வ�ர ஒத்த��வக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.57p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 22nd September, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 08th March, 2016. 
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[ගරු සන්දිත් සෝරයල�හ ෝහත�] 
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පූ. භළ. 10.30  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
தரரயோன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 

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

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

අධයළඳනය ශළ මළනල වේඳ ස වරලර්ධනය ිළිතබ 
ආරශික අධීක්ණ කළරක වභළල : වළමළජිකයකු 

ආමේ කිරීම 
கல்ற ற்யம் ணறப அதறறயத்ற தற்நற 

துகநசரர் மற்தரர்கக் குய்: உயப்தறணர் தறயைடு 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON EDUCATION AND 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF  

MEMBER 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015ා දදළපතඵධනා භා 19ා දිනා ඳහධනලිදපතන්තුා ිතසින්ාපතභතා
යනා රදා ආරශිා අධීක්ණා හයා බහා පතඵන්ධදඹන්ා වූා
ාදඹෝජනහදහිා8ා(ඈ)ාවා(ඉ)ාදේදාප්රහයාඅධයහඳනඹාවහාභහනා

පතඳ සා රධනධනඹා ළිබඳඵා ආරශිා අධීක්ණා හයා බහදේා
හභහජි සදඹන්ා ඳහධනලිදපතන්තුා භන්ත්රීා රුා ළිඹරයා ජඹය සනා
භවතහා ඉ සා දොට,ා ද සරීපතාහයා බහා ිතසින්ා ඳහධනලිදපතන්තුා

භන්ත්රීා රුා සිසියා ජඹදො මා භවතහා  භා හයා බහදේා දේඹා
ළිණිාඳ සායාඇතිාඵාදළනුපතාදීභටාළභළ සදතමි. 

 

II 
 

නිහඳළදන ශළ මවේලළ ිළිතබ ආරශික අධීක්ණ 
කළරක වභළල : වළමළජිකයකු ආමේ කිරීම 

உற்தத்றகயோம் மசககயோம் தற்நற துகநசரர் 

மற்தரர்கக் குய்: உயப்தறணர் தறயைடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON MANUFACTURING 

AND SERVICES: SUBSTITUTION OF  MEMBER 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015ා දදළපතඵධනා භා 19ා දිනා ඳහධනලිදපතන්තුා ිතසින්ාපතභතා

යනා රදා ආරශිා අධීක්ණා හයා බහා පතඵන්ධදඹන්ා වූා

ාදඹෝජනහදහිා8ා (ඈ)ාවා (ඉ)ාදේදාප්රහයානිසඳහදනාවහාදේහා

ළිබඳඵා ආරශිා අධීක්ණා හයා බහදේා හභහජි සදඹන්ා
ඳහධනලිදපතන්තුා භන්ත්රීා රුාසිසියා ජඹදො මා භවතහා ඉ සා දොට,ා
ද සරීපතා හයා බහා ිතසින්ා ඳහධනලිදපතන්තුා භන්ත්රීා රුා ළිඹරයා
ජඹය සනාභවතහා භාහයාබහදේාදේඹාළිණිාඳ සායාඇතිා

ඵාදළනුපතාදීභටාළභළ සදතමි. 
 

III 
 

ඳළර්ලිමේන්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීමේ 
තීරණ 

தரரயோன்ந அயல்கள் தற்நற குய்க் கூட்டத் 

லர்ரணங்கள்   
DECISIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON 

PARLIAMENTARY BUSINESS MEETING 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017ා ළප්තළපතඵධනා භා 26ා ළනිා අඟවරුහදහා වා 2017ා
ඔක්දතෝඵධනා භා 09ා ළනිා ඳුදහා අඳයා බහා 1.00ා සිටා අඳයා බහා

7.30ාදක්හාඳහධනලිදපතන්තුාරැසවීපතාඳළළ සදනාදිනාදදක්ාදරා
ළරකිඹා යුතුා ඵට ස,ා ශ්රීා රරහදේා ඳශමුළනිා ඳහධනලිදපතන්තුා
ආයපතබාවීායා70ක්ාළිරීභානිමි සදතන්ා2017ාඔක්දතෝඵධනාභා

03ාළනිාඅඟවරුහදහාඅඳයාබහා2.30ාසිටාඅඳයාබහා4.30ා දක්හා
ිතදලේා ඳහධනලිදපතන්තුා රැසවීභක්ා ඳළළ සිතඹා යුතුා ඵට ස,ා 2017ා
ළප්තළපතඵධනාභා21ාළනිාබ්රවසඳතින්දහා නපතාඊාදේාදිනාඳ සනා

රදාඳහධනලිදපතන්තුාටයුතුාළිබඳඵාහයාබහාරැසවීදපතදීාතීයණඹා
යනා රදා ඵා ඔඵතුභන්රහා සිඹලුදදනහටභා දභයින්ා දළනුපතා දීභටා
ළභළ සදතමි.ා 

 
මඳ සවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු  සුවන්ත පරිකනිමේ මශතළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 
කෂමනළකරණ නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனம - ததரது றர்ரக ற்யம் 

தொகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා ඳවතා වන්ා දඳ සපතා දදා භභා

ළිබඳන්මි. 
(1)  ළිටදෝට්දට්,ා ා  ළිටමුල්රා ඳහය,ා වතයනා ඳටුභ,ා අරා

28/4ා දයනා සථහනදඹහිා ා ඳදිරචිා භළණික්ා ක්කුඹුයා
භව සමිඹදන්ාාරළබුණුාදඳ සභ;ාාව 

 (2)   නුදේදොඩ,ාඋඩවමුල්ර,ානඩුහය සත,ාඅරා92/8ා දයනා
සථහනදඹහිා ඳදිරචිා යුදධනහා ා ල්ළිටභා ා භව සමිඹදන්ා
රළබුණුාදඳ සභ. 

 
ගරු ඳළලිත මතලරප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயே தப்ததய) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා ා ඳවතා වන්ා දඳ සපතා දදා භභා
ළිබඳන්මි. 

(1)  අළුදඵෝමුල්ර,ාඅරුක්දොඩාඳහය,ාග්රීන්ළලිාහධනඩන්,ාඅරා
113/2ා දයනාසථහනදඹහිාඳදිරචිා ාදක්.ඒ.ආධන. පත.ාදඳදධනයහා
භවතහදන්ාරළබුණුාාදඳ සභ;ාව 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

(2)  දඳොල් සත,ාදඳොල් සතාාක්රීඩහාිතදයහරදේාදේදේානියුතුා
යු.දක්.ධපතමිාඋඩ සතාාභවතහදන්ාරළබුණුාදඳ සභ.ා 

 
ඉදිරිඳ ස කරන ද මඳ සවේ  මශජන මඳ සවේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குய்வுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 

றணரக்கயோக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
වරචළරක මණ්ඩමේ අනුමත මශෝ ල්: විවහතර 

இனங்கக சுற்யனரச் சகதறணரல் அங்கலகரறக்கப்தட்ட 

மயரட்டல்கள்: றதம் 
HOTELS APPROVED BY CEYLON TOURIST BOARD: DETAILS 

     121/'15 

1. ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රචහය රධනධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආමි ටයුතු 
අභහතයතුභහදන් ඇසූ ප්රලසනඹ-(1):ා 

(අ) (i) 2015 ධනඹ නිතට ශ්රී රරහ තුශ ඇති,ා රචහය 
භණ්ඩරදේ අනුභත දවෝටල් රයහ 
දොඳභණද; 

 (ii)  ක්  ක් දවෝටරඹ තු හභය ප්රභහණඹ දන් 
දන් ලදඹන් දොඳභණද; 

      ඹන්න  තුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) (i) 2014 වහා 2015ා ධනඹන්හිදී ශ්රී රරහට ඳළමිණි 
රචහයඹන් රයහ  ක්  ක් ධනඹ අනු 
දන් දන් ලදඹන් දොඳභණද; 

            (ii)  ඉවතාධනාතුශදීාාශ්රීාරරහටාාළ මභාරචහයඹන්ාා
රයහක්ාාඳළමිණාඇතිායටල්ාදවඹාදධනද? 

 ඹන්න සා තුභහාාදභභාබහටාදන්න්දනහිද?ා 

 (ඇ) (i) රචහයා ා යහඳහයඹා නඟහා සිටුවීභටා දනා ඇතිා
ක්රිඹහභහධනාාදධනද?ා 

           (ii)   රචහයා යහඳහයඹා ළුළුල්ා කිරීදපතදීා ා දභයටාා
ඳරියඹටාවහාරසෘතිඹටාසිදුනාාවහනිාඅභායා
ළනීභටාඅදහශාළරසුපතාවාළඩාළිබඳදශක්ා
තිදේද?ා 

    (iii)   දේානපත,ා භාළඩළිබඳදශාකුභක්ද; 

        (iv)  දනො දේානපත,ාඳරියඹාවහාරසෘතිඹාආයක්හා
කිරීභටාළරසුපතාසායාක්රිඹහ සභායන්දන්ද; 

 ඹන්නාතදුයට සා තුභහාදභභාබහටාදන්න්දනහිද? 

(ඈ)ා දනොා දේානපත,ාඒාභන්ද? 

 
சுற்யனரத்துகந அதறறயத்ற ற்யம் கறநறஸ் ச 

அயல்கள் அகச்சகக் மகட்ட றணர :  

(அ)  (i)  2015ஆம் ஆண்டபறல் இனங்ககறல் 

கரப்தடும் சுற்யனரச் சகதறணரல் அங்கலகரறக் 

கப்தட்ட மயரட்டல்கபறன் ண்றக்கக ரது: 

 (ii)  எவ்தரய மயரட்டயேயம் கரப்தடும் 

அகநகபறன் ண்றக்கக தவ்மநரக ரது; 

 ன்தக அர் சகதறல் சர்ப்தறப்தரர? 

(ஆ)  (i)  2 0 1 4  ற்யம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் 

இனங்ககக்கு யககந் சுற்யனரப் தற 

கபறன் ண்றக்கக எவ்தரய யடத்றயம் 

தவ்மநரக ரது; 

 (ii)  மற்தடி இண்டு ஆண்டுகபறதள்யோம் இனங்கக 

க்கு அறக ண்றக்ககரண சுற்யனரப் 

தறகள் யககந்துள்ப 10 ரடுகள் ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) சுற்யனரத் துகநக கட்டிதய்ப்தைற்கரக 

மற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்கககள் 

ரக; 

 (ii)  சுற்யனரத் துகநக றஸ்ரறக்கறன்நமதரது 

இந்ரட்டின் சுற்நரடயக்கும் கனரசரத்துக்கும் 

ற்தடும் தரறப்தைக்ககப குகநத்துக் தகரள்ற் 

கரண றட்டறடப்தட்ட மகனத் றட்டதரன்ய 

கரப்தடுகறன்நர; 

 (iii)  ஆதணறல், குநறத் மகனத்றட்டம் ரது; 

 (iv)  இன்மநல், சுற்நரடல் ற்யம் கனரசரத்க 

தரதுகரப்தற்கரண றட்டங்ககப ரரறத்து 

கடதொகநப்தடுத்துரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ)  இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Tourism Development and 
Christian Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of Ceylon Tourist Board 
approved hotels available in Sri Lanka by 

the year 2015; and 

 (ii)  separately the number of rooms available 

in each of those hotels? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  separately the total number of tourists who 

arrived in Sri Lanka in each of the years 

2014 and 2015; and 

 (ii)    the names of the top ten countries from 

which the most number of tourists arrived 
in Sri Lanka during the aforesaid two years; 

(c)  Will he further inform this House - 

 (i) the measures that have been taken to 
upgrade the tourism industry in Sri Lanka; 

 (ii) whether there is a well-planned programme 

to minimize the damages that would be 

caused to the environment and the culture 

of this country consequent to the expansion 
of the tourism industry; 

 (iii)  if so, the nature of that programme; and 
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 (iv) if not, whether plans will be developed and 

implemented to protect the environment 

and culture? 

(d) If not, why? 

        
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ (වරචළරක වරලර්ධන ශළ 
ක්රිවහතියළනි ආගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - சுற்யனரத்துகந அதறறயத்ற 

ற்யம் கறநறஸ் ச அயல்கள் அகச்சர்)  

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

රුාථහනහඹතුභනි,ාළිබඳතුයාසූදහනපත.ාා තුභහාමුළුාරචහයා

ක්දේත්රදේභා ිතසතයා අහා තිදඵනහ.ා ඒා සිඹල්රා අඩරගුා ා ළිබඳතුයාාා
සූදහනපතා යා තිදඵනහ.ා දීධනකා ළිබඳතුයක්ා නිහා භභා  ඹා බහතා
යන්නපත.ා තුභහටාිතදලේදඹන්ාාාඒාළිබඳඵාදභොකු සාදළනන්නටා

තිදඵනහානපතාඒහටාිතතයක්ාඋ සතයා දදන්නපත.ානළ සනපතාදභභා
ළිබඳතුයාඳළඹාණනක්ාකිඹන්නාසිදුානහ.ා 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
දරහාඉතිරිායන්නාඅලයානිහ ස,ාදභඹාළුළුල්ාළිබඳතුයක්ාා

ඵාභහා දන්නහානිහ සා භාප්රලසනදේා (අ)ා (i) දොටටා ාවා (ඇ)ා
දොටටාඅදහශාළිබඳතුයාඳභණක්ාකිඹන්නාළුළුන්ානපතාදවොයි.ා 

 
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

දපතානාිතටාරචහයාභණ්ඩරදේාඅනුභතාදවෝටල්ාරයහා

දොඳභණදාකිඹනා ටාළිබඳතුය- 
 

ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මුළුා තුාකිඹන්නාළුළුන්ද?ා 

 
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මුළුා තුාතිදඵනහ.ාඒහාකිඹන්නටාගිදඹො ස- 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වළඵළයිා භා ාළිබඳතුයාදීධනකානපතාදපතා දරහදේදීා බහතා ායා
ඳසුාදදදදනහටාිතහාන්නාළුළුන්ාාදන්ද?ා 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මුළුා තුාාකිඹන්න.ා තදොටාඉරක්භක්ාදන්.ා 

 
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මුළුා තුාා207ක්ාතිදඵනහ.ාඒාරයහාදභදවභයිාඉදිරිඳ සා

යාතිදඵන්දන්.ා 

තරුා ඳදවේා දවෝටල්ා 13යි,ා තරුා වතදධනා දවෝටල්ා 18යිා ආදීා

ලදඹන්ා දන්ා දන්ා ලදඹන්ා තිදඵන්දන්.ා ඒහදේා  තුක්ා

දීරහානළවළ.ා ා  ාක්දේත්රඹටා අයිතිාණ්ඩහඹපතාතභයිා ා දභහිා

ඉදිරිඳ සායාතිදඵන්දන්.ා 

 

ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 භාළිබඳතුයානළතිාඅළිා(ඇ)ාදොටටාඅදහශාළිබඳතුයටාඹමු. 

 
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
(ඇ)ා ළිබඳතුදධනාදභොනාදොටදාඅලය? 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

(ඇ)ා (i), (ii), (iii), (iv) කිඹන්න. 

 
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
(ඇ)ා (i)   - රචහයා රධනධනා වහා ක්රිසතිඹහනිා ආමිා

ටයුතුාඅභහතයහරලඹාිතසින්ාරචහයාභනහන්තා
ලදඹන්ා ප්රචලිතා කිරීදපතා ිතබතහක්ා ඳතිනා
සථහනා රධනධනඹා වහා යහඳෘතිා ක්රිඹහ සභා
කිරීභක්ායාතිදඵනහ.ා 

ඒාඅනුා භාටයු සතාඅළිායාතිදඵනහ.ාඒදක්ාළ මාිතසතයා
භටාදපතාදරහදේාකිඹන්නාගිදඹො සාදඵොදවෝාහරඹක්ාතනහ. 

 

ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 (ii)  දොටටාඅදහශාළිබඳතුයාකිඹන්න. 

 
ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
 (ii)  ශ්රීා රරහා රචහයා රධනධනා අකාහරිඹා ිතසින්ා

තියහයා රධනධනඹක්ා ඇතිා කිරීභා වහා සිේා
හධනෂිා (2017-2020)ා උඳහඹභහධනගිා ළරළසභක්ා
ක්රිඹහ සභාකිරීභ.ා 

මීටා අදහශා පතපූධනණා ළිබඳතුයා භභා දපතා අසථහදේා වභළගත*ා
යනහ.ා 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  319.  

 (ii) ඇමුුම i * ඵරන්න. 

(ආ) (i) ඇමුුම  ii* ඵරන්න. 

 (ii) ඇමුුම  iii* ඵරන්න. 
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————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහධනලිදපතන්තු 

(ඇ) (i) *  රචහයාරධනධනාවහාක්රිසතිඹහනිාාආමිාටයුතුාා
අභහතයහරලඹා ිතසින්ා රචහයා භනහන්තා ලදඹන්ා
ප්රචලිතා කිරීදපතා ිතබතහක්ා ඳතිනා සථහනා
රධනධනඹාවහායහඳෘතීන්ාාක්රිඹහ සභායාඇත. 

  *ාා ශ්රීා රරහා රචහයා රධනධනා අකාහරිඹා ා ිතසින්ා
තියහයාරධනධනඹක්ාඇතිාකිරීභාවහාසිේාහධනෂිා
(2017-2020)ාාඋඳහඹභහධනගිාාළරළසුභක්ාක්රිඹහ සභා
කිරීභ. 

  *ා රචහයා ක්දේත්රදේා භහනා පතඳ සා හිඟඹාා
අභකිරීභාවහාඳශහ සාබහ,ාදඳෞේලිාදවෝටල්ාා
ඳහල්ා වහා දඳෞේලිා දවෝටල්ාා ා පතඵන්ධා යා
නිමින්ාළුහුණුාළඩාටවන්ාක්රිඹහ සභාකිරීභ. 

  *ා ශ්රීා රරහා ා රචහයා වහා දවෝටල්ා ශභනහයණා
ආඹතනඹා භගින්ා රචහයා ධනභහන්තඹටා ළුහුණුා
ශ්රමිඹන්ා ා ළඳීමභා වහා ශිල්ීයඹා ,ා වතිා ඳත්ර,ා
අන්තධනාභහධයාවහාඋසාඳහමභහරහාඳළළ සවීභ.ා 

  * ශ්රීා රරහා ා රචහයා ා ප්රධනධනා හධනඹහරලඹා භගින්ා
දෝලීඹා ලදඹන්ා ධනධනඹා නා ා තයහරි සඹා
වහාදේශීඹාාරචහයාාධනභහන්තදේාාසථහය සඹාා
නරහලීභා ා දනුදන්ා හපතප්රදහයිා ප්රධනධනා
භහධයදඹන්ා ා දභන්භා නා ප්රධනධනා භහධයඹන්ාා
ඔසදේාදාළඩටවන්ාක්රිඹහ සභාකිරීභ. 

  *  ශ්රීා රරහා රචහයා ා ධනභහන්තඹා දතා ා ඉවශා
ටිනහභක්ාහිතාාරචහයයින්ාාආධනණඹායා
ළනීභාවහාාරචහයාාභගීාදනෞහාදේහා(Cruise 
Tourism) සූඳලහසත්රා ා ළඩටවන්ා වහා සිනභහා
රචහයා යහඳහයඹා ා ා ළනිා ා නා රචහයාා
ළඩටවන්ාානිධනභහණඹායාඇත.ා 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) *  රචහයාරධනධනාඅකාහරිඹාිතසින්ා ාඳරියඹටාවහා
රසෘතිඹටාාසිදුනාාවහනිාඅභායාළනීභාඅයමුණුාාා
යා  සා ා සිේා හධනෂිා උඳහඹා භහධනා ළරළසභා
ක්රිඹහ සභායයි.ා 

  *ා රචහයායහඳහයඹාාළුපල්ාකිරීදපතාායහඳෘතිාදතෝයහා
ළනීදපතදීාාවාක්රිඹහ සභාකිරීදභදීාා භාායහඳෘතිඹා
භගින්ාභහජීඹ,ාඳහරිරිාවාරසෘතිාවහනිාඅභා
කිරීභා වා යඳෘතිදේා තියහය සඹා වතිා යා
ළනීභාවහාඅභහතයහරලඹ,ාදිසරික්ාාවාඳශහ සාබහා
නිරධහරින් දභන්භා ප්රජහා නිාදඹෝජිතඹන්දේදා
වබහගි සදඹන්ා යහඳෘතිා දඹෝජනහටා ා අදහශා
ක්දේත්රඹා ඳරීක්හා කිරීභා වහා අදහශා ආඹතනා භගින්ා
ඳරියා අනුකරතහා වතිා රඵහා ළනීභටා ටයුතුාා
යයි.ා 

 (iv)  ඉවතා(ඇ)ා(iii)   අනුාභතුාදනොදේ.ා 

(ඈ) ඉවතා(ඇ)ා(ii)   අනුාභතුාදනොදේ.ා"ාා 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුාථහනහඹතුභනි,ාභටාඒාළිබඳතුයාප්රභහණ ස. 

භදේා ඳශමුළනිා අතුරුා ප්රලසනඹා දභඹයි.ා 2020ා දක්හා

ළරළසභක්ාඅනුාදපතාටයු සතාසිේධායනහඹාකිඹනා ාතභයිා
ඔඵතුභහදේා ළිබඳතුදයන්ා වන්ා දශේ.ා ඒා භතා ඳදනපත,ා භභා
ඔඵතුභහදන්ාදපතාහයණඹාදළනාන්නාළභළතියි.ා දළන්ාඵයඳතශා

ප්රලසනඹක්ාඇතිාවීාතිදඵනහ.ාදපතාප්රලසනඹාහලුාදොටුාආ්රිත ස,ා
ත සා දඵොදවෝා ප්රදේලර සා තිදඵනහ.ා අදප්ා යදට්ා රචහයා
දවෝටරඹක්ා දවෝා නිහඹක්ා ජධනභනිදඹන්ා  නා රචහයදඹක්ා

ල්ලිරටා න්නහඹා කිඹරහා අළිා හිතමු.ා  දවභා අයදනා ඔහුා
credit card   ා වයවහා නළ සනපතා TripAdvisor  හදේා apps  
වයවහා ඒා ඒා යදට්දීභා අදශිතා යනහ.ා ඒදන්ා රරහටා

රුළිඹරක් සාරළදඵන්දන්ානළවළ.ාරුාඇභතිතුභනි,ාභභාකිඹළුාදේා

ඔඵතුභහටාඳළවළදිලිාදන්නාඇති.ාඒාකිඹන්දන්ාජධනභනිදේාඉන්නා

රචහයදඹක්ා රරහටා ඇිතල්රහා දවෝටල්ා ඳරිශ්රඹක්ා මිරටා
න්නහ.ා අයදනා ඔහුා ඒා යදට්භා ඉදනා ඒා යදට්භා
රචහයඹන්ටාදවෝාදන සාිතදේලායටරාරචහයඹන්ටානතනා
smartphone  දක්ාතිදඵනාapp  ක්ාවයවහාTripAdvisor  දවෝා

ඒා හදේා  කින්ා අදශිතා යනහ.ා දපතා නුදදනුා සිදුා න්දන්ා
රරහදන්ා ළිටතදීයි.ා රරහටා දපතා නුදදනුදන්ා
තමදදොයිතු සාආදහඹභක්ාරළදඵන්දන්ානළවළ.ා ඒා රචහයඹහා

ඇිතල්රහා දවෝටරදේා නළතිරහා ඉරහා ඹන්නා ඹනහ.ා දපතා
ප්රණතහා ත සා ධනධනඹා ුණදණො සා ඒා තුබඳන්ා රචහයා
යහඳහයදඹන්ා උ සඳහදනඹායන්නාඵරහදඳොදයො සතුා නා ිතදේලා

ිතනිභඹාරළබීදපතාප්රණතහාප්රතිදරෝභාභහනුඳහතිාදනහ.ාඒා
කිඹන්දන්ාරළදඵනාිතදේලාිතනිභඹාප්රභහණඹා අඩුාදනහ.ා ා ඒා
නයා ත ස සඹක්ා ිතකාඹටා වඳුනහා දනා ඒා වහා ඹපතා කිසිා

ක්රභදේදඹටාඹන්නාඅභහතයහරලඹාටයුතුායනහද? 

 

ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා රුා භන්ත්රීතුභහා කිඹනා හයණඹා
තයයි.ාඒාළිබඳඵා අදප්ාඅධහනඹාදඹොමුා දරහා තිදඵනහ.ාඅදාා
දපතා රචහයාදවෝටල්,ා  දවභානළ සනපතාඒා හසථහනා ප්රභහණඹා

නිරාලදඹන්ාාවානිරාදනොනාලදඹන්ාාසිඹඹටා50,ා50ාහදේා
තිදඵනහ.ා 

ඒහදේා ප්රලසනඹා දරහා තිදඵන්දන්,ා දබඳන්භා  ා  ා

Booking.com  වයවහා කිරීභයි.ා අළිා දළන්ා මුදල්ා ඇභතිතුභහටා
දඹෝජනහායරහාතිදඵනහ,ාාඒාආඹතනරටාදනභාඵේදක්ානිඹභා
යන්නාකිඹරහ.ා  තදොටා ඒා සථහනා ඔක්දෝභාඒටාඇතුශ සා

දනහ.ාදපතාළඩාළිබඳදශානිහාිතලහරාමුදරක්ාඅඳටානළතිාගිහින්ා
තිදඵනහ.ානමු ස,ාඅළිා යාක්දේත්රඹාිතනහලායන්නාළභළති සා
නළවළ.ානමු ස,ාඅළිා දළන්ාමුදල්ාඇභතිතුභහාභඟාපතඵන්ධාදරහ,ා

දපතාආඹතනරාආදහඹභ සාඵේදටාඹට සායන්නාක්රභදේදඹක්ාවදහා
දනාඹනහ.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දදනාඅතුරුාප්රලසනඹාඅවන්න,ාරුාභන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුාථහනහඹතුභනි,ාභදේාදදනාඅතුරුාප්රලසනඹාදභඹයි. 

රුාඇභතිතුභනි,ාඹවා ඳහරනා යජඹා ඵරඹටා ඳ සවීදභන්ා ඳසුා
අළිා  තුා දරහා දුපතදොශා වහා භදයහයා ළිබඳඵා ජහතිා අකාහරිා
ඳනතා -ාNATA Act  ා -ා ා රදලෝධනඹාශහ.ා අඳාිතඳක්දේා

සිටිනා හරදේ ස,ා ිතදලේදඹන්භා දරෝා දෞයා රිතධහනදේා
රරහදේාඒඹාදපතාළිබඳඵාදළ මාටනක්ාදනාගිඹාඵාරුා
ථහනහඹතුභහා දන්නහ.ා ඔඵතුභහදේා ආදයණීඹා දිඹණිඹ සා -
වදයාරරහාජඹසූරිඹාභව සමිඹ ස-ාදපතාහයණදේදීාඅළි සා ක්ා

 තුාුණණහ.ා 

රුා ඇභතිතුභනි,ා ඉතහා ිතලසහනීඹා ආයරචිා භහධනඹක්ා භටා
රළබිරහා තිදඵනහ.ා ඒා තභයි,ාඉදිරිා භහා තුන,ා වතයා ඉරක්ායා

දන,ා රචහයායහඳහයඹාදනුදන්ාඔඵතුභන්රහදේා අනුරවඹා
ඹටද සා ා බිඹධනා දොපතඳළනිා ිතසින්ා දළළන්තාබිඹධනා නිසඳහදනඹටා
අතාතඵහාතිදඵනහඹ,ාඔඵතුභන්රහදේාඅනුරවඹාඹටද සාඉදිරිාඅඹා

ළදඹන්ා බිඹධනා පතඵන්ධදඹන්ා - දවභා නළ සනපතා soft liquor 
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[රුාදජෝන්ාඅභයතුරාභවතහ] 
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පතඵන්ධදඹන්-ාඵරඳත්රාරඵහාළනීභාළිබඳඵාදයගුරහසිාදඵොදවොභා

ලිහිල්ායරහ,ාඒාකිඹන්දන්ාඳඳුයක්ාහදන්ාාබිඹධනාදොපතඳළනිාඇතිා
යන්නාළුළුන්ාිතකාදේාක්රභදේදඹක්ාඇතිායනහඹාකිඹරහ.ා ඒා
නීතිඹාක්රිඹහ සභානහ සා ක්භාදදශාදඳොශටාදළමීභටාදළන්ා
ඉරහභා ළුළුන්ා තයපතා බිඹධනානිසඳහදනඹායන්නාඕනෆ.ා ඒා නිහා

දළන්ාproduction  ාdouble, treble යමින්ාඉන්නහඹාකිඹරහ,ා
බිඹධනා දොපතඳළනිරා ළඩායන,ා වළඵළයිා බිඹධනා දොපතඳළනිරටා
ආදයඹා දනොයන,ා බිඹධනා දොපතඳළනිරා දතොයතුරුා දදනා උඳහඹා

දතයින්ාභහධනදඹන්ාභටා දළනා න්නාරළබීාතිදඵනහ.ා දපතාඹවා
ඳහරනා ආණ්ඩුටා නයා ත ස සඹක්.ා  දවභා සිතුිතල්රක්ා වරිා
තිදඵනහද,ාරුාඇභතිතුභනි? 

 

ගරු මජෝන් අමරතුරග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රුා ථහනහඹතුභනි,ා දභතුභහා රචහයයින්ා ඹනා යටරා

ඇිතේදදො සා දඳදන්ිත.ා ඒා යටරා කිසිභා ප්රලසනඹක්ා නළතුා වළභා
ඩඹකින්භායින්,ාබිඹධනාමිරදීාන්නාළුළුන්.ාරරහදේාතභයිාදපතා

licence දීරහ,ා ඒා ආඹතනලින්ා ිතලහරා ලදඹන්ා මුදල්ා අඹයා
න්දන්.ාඒානිහා දළන්ාවළභාතළනභාදවොයා යවදේා ිතකුණනහ.ාඒා
ත ස සඹාශක්න්නාතභයිා අළිා බිඹධනා වා යින්රටාඅදහශා -
අයක්කු,ා ිතසකිා හදේා තදඵරා ඒහා වළය-ා ඒා licence  ා ලිහිල්ා

යන්නාකිඹරහාමුදල්ාඅභහතයහරලඹටාදඹෝජනහායරහාතිදඵන්දන්.ා
ඉදිරිදේදීා නාඅඹාළදේදීාඅඳටාදළනාන්නාළුළුන්ාදයි,ා දවභා
 ක්ාතිදඵනහද,ානළේදාකිඹරහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි,ාදඵොදවොභාසතුතියි.ා 

ප්රලසනාඅරා 2ා -ා 465/'16ා -ා (8),ා රුාඋදඹාප්රබහ සා පතභන්ළිරා
භවතහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළ ස ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රුාථහනහඹතුභනි,ා2016ාදඳඵයහරිාඳශමුළනිදහාඉදිරිඳ සා
ශාප්රලසනඹාභභාඅවනහ. 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳ සති ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்யம் ததரயபரர அயல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

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

රුා ථහනහඹතුභනි,ා අරහභහතයතුභහා වා ජහතිා ප්රතිඳ සතිා
වහාආධනථිාටයුතුාඅභහතයතුභහාදනුදන්ා භාප්රලසනඹටාළිබඳතුයා
දීභාවහාභහාතිාදදාහරඹක්ාඉල්රහාසිටිනහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළ ස ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රජ්ජයි,ාරුායහජයාඇභතිතුභනි. 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාජනහකාඳතිාදල්පතාහධනඹහරදඹන්ාදපතා
ප්රලසනඹටා ළිබඳතුයා  න්නා ඕනෆ.ා ඒා නිහා තිා දදා හරඹක්ා

ඉල්රහාසිටිනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි.ා ටික්ා ල්ා ගිඹා නිහා ඉක්භනින්ා ළිබඳතුයා ඉදිරිඳ සා
යන්න. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ස කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනාඅරා3ා-ා1019/'16ා-ා(5),ාරුානහභල්ායහජඳක්ාභවතහ.-ා
[බහාධනබඹාතුශානළත.] 

ප්රලසනා අරා 4ා -ා 1216/'16ා -ා (1),ා රුා ඳේභා උදඹලහන්තා
ගුණදේයාභවතහ. 

 

ගරු ආර්. එේ. ඳේම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රුාථහනහඹතුභනි,ාභහා භාප්රලසනඹාඅවනහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சயம் தரரயோன்நச் சகத 

தொல்யம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා සදේලා ටයුතුා අභහතයතුභහා
දනුදන්ා  භා ප්රලසනඹටා ළිබඳතුයා දීභා වහා භහා තිා දදා
හරඹක්ාඉල්රහාසිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ස කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනා අරා 5ා -ා 1378/'16ා -ා (1),ා රුා ඵන්දුරා ගුණධනධනා
භවතහ. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභහා භාප්රලසනඹාඅවනහ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාදභඹාෘෂිධනභාඅභහතයහරලඹටාඅදහශා
ප්රලසනඹක්ාදනොනාඵාදළනුපතාදදනාදරටාරුාඅභහතයතුභහාභටා

දන්හාතිදඵනහ.ා 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාදභඹාෘෂිධනභාඅභහතයහරලඹටාඅදහශා
ප්රලසනඹක්. 

575 576 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුා භන්ත්රීතුභනි,ා  තුභහා භටා දන්හා තිදඵන්දන්,ා
"අභහතයහරලඹටාඅදහශාප්රලසනඹක්ාදනොදයි"ාකිඹරහ.ා භානිහාභභා
දිනඹක්ාන්දන්ානළවළ.ා 

ඔඵතුභහා කිඹනහා නපතා "අදහශයි"ා කිඹරහ,ා  තුභහටා ඇිත සා
උ සතයාදදන්නාභභාදිනඹක්ාන්නපත.ා 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ස කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා භදේා ප්රලසනඹා ඇසූා දපතා අසථහදේා
ඔඵතුභහදේා සුිතදලේෂීා අධහනඹටා භහා දපතා හයණඹා දඹොමුා

යනහ.ා 

භභා 2016ාඅඹාළඹා පතඵන්ධදඹන්ාප්රලසනාභහරහක්ා ඳසුා ගිඹා
දිනරාදිටභාඉදිරිඳ සාශහ.ා ඹාඅදප්ාාකීභක්.ාභක්නිහදඹ ස,ා
ආණ්ඩුක්රභා යසථහදේා 148ා යසථහටා අනුා මුදල්ා ළිබඳඵා
පතපූධනණා ඵරඹා තිදඵන්දන්ා ඳහධනලිදපතන්තුට.ා දභභා
ඳහධනලිදපතන්තුාදනොභඟාඹනාආහයදේාඅතයාඉදිරිඳ සාවීදපතදීා
දවෝා මුදල්ා ළිබඳඵා ඵරඳහනා ප්රලසනරදීා ා ිතඳක්දේා ූමමිහා
තභයි,ා ඒා ළනා අනිහධනඹදඹන්භා ඳසුා ිතඳයභක්ා කිරීභ.ා රුා
ථහනහඹතුභනි,ාභභාදභඹාප්රහලාශහටාඳසදේාදපතාහයණදේා
තිදඵනාඵයඳතශභාඔඵතුභහටාද සදයයි. 

රුාථහනහඹතුභනි,ා2016ාධනදේාිතඹදපතාවහාදපතාරුා
බහාඅනුභතාශාමුදලින්ාසිඹඹටා20ාප්රභහණඹක්ාළඹායරහා
නළවළ.ා ඒා කිඹන්දන්,ා අඹා ළඹා දල්නදඹන්ා 1/5ක්ා පතපූධනණා
අතයඹක්.ානිදවසින්ා ඳසදේා රරහා ඉතිවහදේා දභළනිා දදඹක්ා
දරහානළවළ. 

ඔඵතුභහාරුණහය,ාදපතාළිබඳඵාඵරන්න.ාඅඹාළඹාදඹෝජනහා
භඟින්ා අනුභතා යනා මුදල්ලින්ා සිඹඹටා 9.5යිා අධයහඳනා
අභහතයහරලඹටා ිතඹදපතා යරහා තිදඵන්දන්.ා භහා ශඟා තිදඵනහ,ා
යජදේා ිතණහකාඳතිතුභහා ඉදිරිඳ සා යළුා හධනතහක්.ා භහා ඒා
හධනතහාඔඵතුභහදේාඅධහනඹටාදඹොමුායනහ.ාදභොද,ාදපතා
ඳහධනලිදපතන්තුා ළිබඳඵාප්රලසනඹක්;ා මුදල්ාළිබඳඵා ප්රලසනඹක්.ාමරයා
ක්රභදේාඇතිාදරහාතිදඵනාදපතාිතනහලදේාප්රතිපරඹාජනතහදේා
දඵොක්ටා ඳභණක්ා දනදයි,ා ඊටා ඳවබඳන්ා තිදඵනා උණ්ඩුා
ළුච්ඡඹට සාදළදනනහ.ාාඒානිහාදපතාළිබඳඵාමුදල්ාඅභහතයහරලඹ සා
 ක්ා හච්ඡහා යන්නා ඔඵතුභහා මිටුක්ා ඳ සා යන්න.ාා
දභොද,ා ශඟදීා අඹා ළඹා දල්නඹක්ා ඉදිරිඳ සා දදයනහ.ා දපතා
ඳහධනලිදපතන්තුා දනොභඟා ඹළේහභා ඒදක්ා ිතලහරා ප්රලසනඹක්ා
තිදඵනහ.ා අළිා ඔඵතුභහටා මීටා ලිනු සා ඳළමිණිල්රක්ා ඉදිරිඳ සා
ශහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි,ා රුා භන්ත්රීතුභනි.ා මුදල්ා ඇභතිතුභහා  ක් සා ථහා
යරහාඅළිාහච්ඡහක්ාඳ සමු. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අඳටාහච්ඡහක්ාදදන්න.ා 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි,ාභභාථහායරහාඅයදනාදදන්නපත.ාා 

 
ප්රලසනා අරා 6ා -ා 1621/'17ා -ා (1),ා රුා දවේහන්ා ිතතහනදේා

භන්ත්රීතුභහ.ා-ා[බහාධනබඹාතුශානළත.] 
 

 

මධයම රජය ඌල ඳෂළ ස වභළල  බළ දුන් මුද: 
විවහතර   

த்ற அசறணரல் ஊர ரகர சகதக்கு 

ங்கப்தட்ட தத்தரகக: றதம்  
ALLOCATIONS BY CENTRAL GOVERNMENT TO UVA 

PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS           
     

 1643/’17 

7. ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
    (ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

      (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ඳශහ ස බහ වහ ඳශහ ස ඳහරන අභහතයතුභහදන් ඇසූ ප්රලසනඹ 

- (1):  
 

(අ)  සභන් ඹව ඳහරන යජඹ ඵරඹට ඳ සවීදභන් ඳසු දපත 

දක්හ, 

      (i)  භධයභ යජඹ ිතසින් ඌ ඳශහ ස බහට රඵහ දුන් 

මුදර;            

            (ii)  ඌ ඳශහ ස බහ ිතසින් ළුනයහධනතන ිතඹදපත 
දර දන් ශ මුදල් ප්රභහණඹ රඵහ දුන් මුළු 

මුදදරහි ප්රතිලතඹක් දර; 

 (iii)  ළුනයහධනතන ිතඹදපත ඹටද ස සිදු ය ඇතිාා

ටයුතු; 

 (iv)  ප්රහේධන ිතඹදපත ලදඹන් දන් ශ මුදල් 

ප්රභහණඹ, රඵහ දුන් මුළු මුදදරහි ප්රතිලතඹක් 

දර; 

 (v)  ප්රහේධන ිතඹදපත ඹටද ස සිදු ය ඇති ටයුතු; 

   ක්  ක් ධනඹ අනු දන් දන් ලදඹන් 
දධනද ඹන්න  තුභහ දභභ බහට 

දන්න්දන්ද? 

(ආ)  දනො  දේ නපත, ඒ භන්ද? 

 
ரகர சகதகள் ற்யம் உள்யௌரட்சற அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ)  ற்மதரக ல்னரட்சற அசரங்கம் ஆட்சறக்கு 

ந்ன் தறன்ணர் இற்கநக, 

 (i)  த்ற அசறணரல் ஊர ரகர சகதக்குப் 

ததற்யக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக 

வ்பதன்தகயும்; 

 (ii) ஊர ரகர சகதறணரல் லண்தடய்ம் 

தசனறணரக எதுக்கப்தட்ட தத்தரகக 

ரணது ததற்யக்தகரடுக்கப்தட்ட தரத்ப் 

தத்தரககறன் சவீரக வ்ப 

தன்தகயும்; 

 (iii) லண்தடய்ம் தசனறணத்றன்கலழ் மற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரகதன்த 

கயும்; 

577 578 



2017 ළප්තළපතඵධනාා22 

 (iv) தோனணச் தசனறணரக எதுக்கப்தட்ட தத் 

தரககரணது ததற்யக்தகரடுக்கப்தட்ட 

தரத்ப்  தத்தரககறன் சவீரக 

வ்பதன்தகயும்; 

 (v)  தோனணச் தசனறணத்றன்கலழ் மற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரகதன் 

தகயும்; 

 எவ்தரய ஆண்டின் தறகரம் ணறத்ணறரக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்மநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Will he inform this House separately in each year - 

 (i)   what amount was provided as allocations 

by the Central Government to the Uva 

Provincial Council; 

 (ii)  what percentage of such total provision 

was allocated by the Uva Provincial 

Council as Recurrent Expenditure; 

 (iii)  what activities have been carried out under 

Recurrent Expenditure; 

 (iv)  what percentage of the total provision was 

allocated by the Uva Provincial Council as 

Capital Expenditure; and 

 (v)  what activities have been carried out under 

Capital Expenditure? 

 after the present Good Governance Government 
come to power and up to now? 

(b)   If not, why? 
     

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දපතා පතඵන්ධදඹන්ා භහා ඳළවළදිලිාකිරීභක්ා යන්නා ඕනෆ.ා අදා
උදේ සා භහා දපතා ළනා ථහා ශහ.ා රුා ඇභතිතුභහට ස,ා
ආණ්ඩුහයයඹහට සා ථහා ශහ.ා ිතදලේදඹන්භා භහා දභතළනදීා

වන්ා යන්නා ඕනෆ,ා අභහතයයඹහදේා ඵරතරා ීමමිතයිා කිඹනා
 .ා ඒා නිහා අභහතයයඹහටා තිදඵන්දන්ා දපතා අවනා ෆභා
ප්රලසනඹටභා ළිබඳතුරුා  දවන්ා රඵහා දනා දපතා බහටා ඉදිරිඳ සා

යන්නයි.ාරුාඇභතිතුභනි,ාඒාටයුතුාඔඵතුභහාාඅනිහධනඹදඹන්භා
යන්නාඕනෆ.ාආණ්ඩුහයයඹහා ඹටාකිායුතුයි. 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළ ස වභළ ශළ ඳෂළ ස ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்யம் 

உள்யௌரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

දවොයි,ාරුාථහනහඹතුභනි. 

රුා චමින්දා ිතදජ්සිරිා භන්ත්රීතුභනි,ා ඔඵතුභහා අවළුා ප්රලසනඹටා
දීධනකාළිබඳතුයක්ාතිදඵනහ.ාාළිබඳතුයාාබහතායරහාභහාඔඵතුභහදේා

අතුරුාප්රලසනරටාළිබඳතුරුාදදන්නද?ාාාා 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔඵතුභහා ප්රලසනඹටා ළිබඳතුයා කිඹන්න.ා රුා ථහනහඹතුභහා
කිඹළුාහයණඹා ා අදහශා න්දන්ාභහා භතුායනා අදනක්ාහයණහා
ළිබඳඵයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ,ානළවළ- 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාදපතාප්රලසනඹාතිදඵන්දන්ාඇභතිතුභහභා
යළුායදක්ාළිබඳඵයි.ා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇභතිතුභහා පතඵන්ධා ප්රලසනරටා ළිබඳතුරුා  තුභහටා දදන්නා
ළුළුන්.ා ඳශහ සා බහරටා අදහශා තිදඵනා ප්රලසනා

ආණ්ඩුහයරුන්ටාදඹොමුායන්නාඕනෆ. 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒාවරි.ා ා ඔඵතුභහාකිඹන්දන්,ා ා භහා දඳයාදිනරාඅවළුා ාවා
ඉදිරිදේදීා අවන්නා ඵරහදඳොදයො සතුා නා ා මරයා රචහා පතඵන්ධා

ප්රලසනාළනාදන්ද? 
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ,ාමරයාරචහාළිබඳඵ.ා 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අදා දිනඹා තුශා භහා අවනා ප්රලසනඹටා  ඹා පතඵන්ධා නළවළ.ා
ඳශහ සාඳහරනා අභහතයහරලඹා ිතසින්ාශාළරැේදක්ාළිබඳඵයිාභභා

දපතාප්රලසනදඹන්ාඅවන්දන්.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභාමුරදීභාකිේදේාඒාතභයිාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඒහාඅවන්නා
ළුළුන්ාකිඹරහ.ා 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒානිහාඔඵතුභහාභටාළිබඳතුරුාඳඹන්න,ාරුාඇභතිතුභනි.ා 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුාථහනහඹතුභනි,ා භාප්රලසනඹටාළිබඳතුයාදභදේයි.ා 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

(අ)ා (i)      

 (ii)     

 (iii)   ළුනයහධනතනාිතඹදපතාඹටද සාසිදුායාඇතිාටයුතුා
ඇමුණුභා01හිාවන්ායාඇත. 

 (iv)     

 (v)   ප්රහේධනා ිතඹදපතා ඹටද සා සිදුා යා ඇතිා ටයුතුා
ඇමුණුපතාඅරා02හිාවන්ායාඇත. 

(ආ)ා අදහශාදනොදේ.ා 

ඇමුණුපතාවභළගත*ායමි.ාා 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ඇභතිතුභනි,ා 2017.07.25ා දිනා ඔඵතුභහදේා

අභහතයහරලදඹන්ාඳශහ සාබහටාරුළිඹල්ාබිලිඹන 4ාමුදරක්ාඹහා
තිදඵනහ.ා භාිතසතයාවන්ාලිළිඹාභහාශඟාතිදඵනහ.ාභභා ඹා
කිඹන්නපත.ා 

"රහමීඹා ප්රදේලරා භහධනා කිදරෝමීටධනා 10,000ක්ා රධනධනඹා
කිරීදපතා ළඩටවන"ා දපතා ලිළිඹා අනුා තභයිා භභා අතුරුා ප්රලසනා
අවන්දන්.ා 

රුාථහනහඹතුභනි,ාදපතාභදේාඳශමුළනිාඅතුරුාප්රලසනඹා
දනොදයි.ා රුා ඇභතිතුභනි,ා ඔඵතුභහටා දරදවසිා කිරිභා වහා
තභයිාභභාදපතාහයණඹාකිේදේ.ාදභළනිාලිළිඹක්ාභඟින්ාඔඵතුභහා

ඳශහ සාබහටාමුදල්ාඹහාතිදඵනහ.ා 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභදේාඳශමුළනිාඅතුරුාප්රලසනඹාදභඹයි.ා
මීටාලින්ාතිබුණුාඳහධනලිදපතන්තුාළසිාහයඹදීාභභාදභතුභහදන්ා
ිතභීමභක්ාශහ,ා06/2017ාචක්රදල්ඹාළිබඳඵ.ා තුභහාකිේහ,ා "ඒා

ළිබඳඵා දන්දන්ානළවළ.ා ඒා චක්රදල්ඹාකිඹරහා ඵරරහා ද සරුපතා

අයදනා ඉදිරිා දිනඹදීා උ සතයා දදන්නපත"ා කිඹරහ.ා රුා
ථහනහඹතුභනි,ාඒාහදේාප්රලසනරදීාරඵහාදදනාදටිාඋ සතයා
නිහා තභයිා නළත සා ක්රහහයදඹන්ා භහා දපතා අතුරුා ප්රලසනඹා
අවන්දන්.ාඳසුාගිඹාතිඹාඒාළනාථහායළුානිහාඔඵතුභහාඒා

චක්රදල්ඹාකිඹන්නටාඇතළයිාකිඹනාිතලසහඹානිහාතභයිාභභා
දපතා ඳශමුළනිා අතුරුා ප්රලසනඹා අවන්දන්.ා අළිා දන්නහා රුා
අභහතයතුභනි,ාඅදප්ාආණ්ඩුක්රභායසථහදේාVI ළනිාඳරිච්දේදදේා

- 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාප්රලසනඹාඅවන්නාකිඹන්න. 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අදප්ා රුා බහනහඹතුභනි,ා ප්රලසනඹා තභයිා අවන්දන්.ා
ආණ්ඩුක්රභා යසථහදේා VIළනිා ඳරිච්දේදදේා වන්ා යා

තිදඵනහ,ා "යහජයාප්රතිඳ සතිඹාදභදවඹවීදපතා මරධධනභා වා මලිා

යුතුපත"ා කිඹරහ.ා ඒා අනුා ඹවා ඳහරනා ආණ්ඩුදේා අදප්ා අතිරුා

ජනහකාඳතිතුභහාදිසරික්ාපතඵන්ධීයණාමිටුරාභබහඳතිරුා

වාප්රහදේශීඹාපතඵන්ධීයණාමිටුරාභබහඳතිරුාඳ සාශහ.ා

ඒාමිටුරාහධනඹබහයඹ,ාඒාඹහන්ත්රණඹාලක්තිභ සාකිරීභාඋදදහා

තභයිාභහාදඳයාවන්ායළුා06/2017ාකිඹනාචක්රදල්දේාවන්ා
දන්දන්.ා  හිදීා දධනඛීඹා අභහතයහරලදේා දවෝා දේහ,ා දන සා

අභහතයහරලඹා දවෝා දේහා  දවභා නළ සනපතා ඳශහ සා බහා

අයමුදල්ා දවෝා දේහ,ා ප්රහදේශීඹා බහා අයමුදල්ා දවෝා දේහා ඒා

සිඹල්රාප්රහදේශීඹාපතඵන්ධීයණාමිටුාතුශාහච්ඡහටාඵඳුන්ා

දනහ.ා  හිා ප්රධහනා අයමුණා නා  ක්ාහයණඹක්ාතභයි,ා  භා

ධනභහන්තඹාවහ,ා භාටයු සතාවහාදපතාකිඹනාආඹතනරා
මුදල්ා දඹදදයිා කිඹනා හයණඹ.ා ඊටා අභතයා ත සා දඵොදවෝා

හයණහා තිදඵනහ.ා දපතටා අදහශා නිහා භභා  ක්ා හයණඹකුයිා

කිේදේ,ා රුා ථහනහඹතුභනි.ා දපතා භහධනඹා ඇ සතටභා

ඵණ්ඩහයදරාභදේාආනදේයිාතිදඵන්දන්.ා 

අයා චක්රදල්ඹා අනු,ා ආණ්ඩුක්රභා යසථහටා අනුා දභඹා

ඵණ්ඩහයදරා ප්රහදේශීඹා පතඵන්කායණා මිටුදේා හච්ඡහටා

බහජනා ිතඹා යුතුා  ක්.ා  දේා දනොවීා ඔඵතුභහා ධනභහන්තා 28ක්ා
පතඵන්ධදඹන්ාෘජුාඳශහ සාබහටාමුදල්ාඹහාතිදඵනහ.ාඋසා

අධයහඳනාවහාභවහභහධනාඅභහතයහරලදඹන්ාරළබුණුාමුදල්ාවාභදේා

ිතභධයතා අයමුදල්ා ාඅයදනා ධනභහන්තරටා ඇසතදපතන්තුා

රහ,ාමුල්රාතඵරහාආයපතබායළුාභවයාධනභහන්තරානහභා

දල්නාතිබිඹදී,ාඌාඳශහද සාප්රධහනාඅභළතිතුභහාමුල්ල්ාතඵමින්ා

ටයුතුා යදනා ගිඹහ.ා වළඵළයි,ා අයා මිටුදේා හච්ඡහා ුණදණ්ා

නළවළ.ා  දවභා නපතා ඔඵතුභහ,ා ඳශහ සා බහා වා අදහශා ෆභා
සිඹලුදදනහා ආණ්ඩුක්රභා යසථහා බිා දවශහා තිදඵනහ.ා භභා

හිතනහාඒටාඔඵතුභහදන්ාළිබඳතුරුාරළදඵයිාකිඹරහ.ා 

රුාඇභළතිතුභනි,ා දපතා නා ිතට සා දපතාටයු සතාතුශා ිතලහරා

රචහක්ා සිදුා දමින්ා ඹනහ.ා ඔඵතුභහා දන්නහ,ා දභඹා උභහා ඔඹා

යහඳෘතිඹානිහා වහනිඹටා ඳ සා ුණණුා ප්රදේලඹක්ා ඵ.ා භහධනා තිඹහා

නික් සාඅලු සළ මඹහායාන්නාNBRO  ාකිසිදේ සභාඉඩා
දදන්දන්ානළවළ.ාදපතායජදේාමුදල්ාදඹොදරහාටයුතුාකිරීභක්.ාඒා

හයණඹා ඳළ සතා තිඹමු.ා ා ඔඵතුභහදේා අභහතයහරලඹ ස,ා ඳශහ සා

බහ සා ආණ්ඩුක්රභා යසථහදේා වඹළනිා ඳරිච්දේදදේා 27නා

යසථහා ඩා යරහා දපතා ටයු සතා ශහඹා කිඹනා හයණඹා

ඔඵතුභහාළිබඳන්නහද?ාාාාාාාා 

581 582 

[රුාෂයිධනාමුසතහඳහාභවතහ] 

ාාාිතසතයඹ ාාා2015 2016 ාා2017.06.30 දක්හ 

ළුනයහධනතනා
ිතඹදපතාවහා
රඵහාදුන්ාමුදර 

ාා 
16,237,468,000.00 

 
ාා16,422,341,000.00 

 
ා7,941,340,000.00 

මරධනාිතඹදපතා
වහාරඵහදුන්ා
මුදර 

ාාාා 
ාා2,882,574,171.20 

ා 
ාා2,165,497,770.00 

 
ාා1,988,000,000.00 

මුළුා තු ා19,120,042,171.20 ාා18,587,838,777.00 ාා9,929,340,000.00 

ධනඹ   දන්ාශාමුදර රඵහදුන්ාමුදර ප්රතිලතඹ 

2015 ළුනයහධනතන 16,237,468,000.00 16,237,468,000.00 100% 

2016 ළුනයහධනතන 16,422,341,000.00 16,422,341,000.00 100% 

2017.06.30 
දිනට 

ළුනයහධනතනා
ඇසතදපතන්තුා
ප්රතිඳහදන 

15,898,711,000.00 7,941,340,000.00 50% 

ධනඹ   දන්ාශාමුදර රඵහදුන්ාමුදර ප්රතිලතඹ 

2015 ප්රහේධන 3,709,251,600.00 2,882,574,171.20 77% 

2016 ප්රහේධන 4,044,960,000.00 2,165,497,770.00 53% 

2017.06.30 
දිනට 

ප්රහේධනා
(ඇසතදපතන්තුා
2017ාධනඹා
වහ) 

2,922,040,000.00 1,988,000,000.00  45% 

  අතිදධනාප්රතිඳහදන 1,416,480,000.00     

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුාථහනහඹතුභනි,ා දධනඛීඹා අභහතයහරලඹ,ා ඳශහ සා බහටා
දවෝා ඳශහ සා ඳහරනා ආඹතනඹටා මුදල්ා ඹළේහටා ඳසුා දිසරික්ා
පතඵන්ධීයණා මිටුටාා දවෝා ප්රහදේශීඹා පතඵන්ධීයණා

මිටුටා ඹළවීදපතා කීභා දධනඛීඹා අභහතයහරලඹා දතා නළවළ.ා
රක්සභන්ා කිරිඇල්රා ඇභළතිතුභහා දපතා රුා බහදේා සිටිනහ.ා
අභහතයහරලා සිඹල්රක්භා වහා දිසරික්ා මිටුරටා මුදල්ා දඹොමුා

යන්දන්ානළවළ.ා ඹා අදහශාඳශහ සා බහදේා ඹන්ත්රණඹාතුශාශා
යුතුා දදඹක්.ා  භා නිහා දධනඛීඹා අභහතයහරලඹටා දිසරික්ා
පතඵන්ධීයණාමිටුටාඹළවීදපතාකීභක්ාකිසිදේ සභානළවළ.ා 

 ඹාඳශහ සා බහදේාධනතයඹක්.ා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා තුභහටා

දචෝදනහක්ාතිදඵනහානපත,ාආණ්ඩුහයතුභහා වයවහා ඹානිළයදිා
ශායුතුයි.ාරුාභන්ත්රීතුභනි,ා දළනටාඅභහතයහරලා47ක්ාතිදඵනහ.ා
බහනහඹතුභහ සාදපතාඅසථහදේාදපතාබහදේාඉන්නහ,ා තුභහ සා

ඳළවළදිලිායරහාදදයි.ාආණ්ඩුක්රභායසථහාඋල්රරකනඹායනහා
කිඹරහා දභතුභහා දචෝදනහා නඟනහ.ා කිසිභා අභහතයහරලඹක්ා
පතඵන්ධීයණාමිටුටාදඹොමුායන්දන්ානළවළයිාකිඹනා ාභභා

ාකීභකින්ායුතුාප්රහලායනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ,ා  තුභහා රචහක්ා පතඵන්ධදඹන්ා වන්ා ශහ.ා  ඹා
ආණ්ඩුහයයඹහටාදඹොමුාශායුතුයි. 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දභතුභහදේාදධනඛීඹාඅභහතයහරලදඹන්ාඳශහ සාබහටාමුදල්ාඹනා
 ාළනාදනොදයිාභභාදපතාප්රලසනායන්දන්.ාඅභහතයහරලඹාිතසින්ා
යනා ඵණ්ඩහයදරා ප්රහදේශීඹා දල්පතා දොට්මහඹටා අඹ සා

භහධනරා නපතා වන්ා යරහා තිදඵනහ.ා භභා  ා නභක්ා
කිඹන්නපත.ා ඵණ්ඩහයදර,ා අමතළන්න සත,ා දදනා වයසා ඳහය.ා
ඔඵතුභහදේාඅභහතයහරලඹාදපතාඳහයා සද සාදොදවොභදාකිඹරහාභභා

දන්දන්ානළවළ.ාබිඳුණුළාිතදයහීයමාඳහදධනාමුල්ාදොටාරධනධනඹා
කිරීභ.ා  ඹාඋභහඔඹා යහඳෘතිඹටාරක්ුණණුාදොටක්.ා ඒාහදේභා
ඉනිපතඵළේද,ා ඳන්නිරඳුයා භහධනඹ,ා ඒා හදේභා තභයිා

කුරුඳුදොල්රා පතභහනදේා ළමුණුා භහධනඹ.ා ඒහා උභහඔඹා
යහඳෘතිඹටාවසුුණණහාරුාඅභහතයතුභනි.ාභභාකිඹන්දන්,ාදභන්නා
දපතානපතලින්ාවන්ායරහා මුදල්ා දහනදොටා අනිහධනඹදඹන්භා
6/2017ා චක්රදල්ඹා අනුා අදහශා ප්රහදේශීඹා පතඵන්ධීයණා

මිටුදේා අයඹා අනිහධනඹදඹන්භාතා යුතුයිා රුාඇභතිතුභනි.ා
ඔඵතුභහා ඒා වරිඹටා කිඹරහා ඵළලුහදා කිඹනා හයණඹා භභා
දන්දන්ානළවළ.ා 

අළිා දන්නහ,ා අළිා අතා ඉසසුහටා ඳසදේා අභහතයහරලදේා
ප්රතිඳහදනාහිතාළඹාශීධනඹාඔඵතුභහාඅනිහධනඹදඹන්ාඹළිතඹායුතුයිා
කිඹරහ.ා ඒා ළිබඳඵා තධනඹක්ා නළවළ.ා අඳටා ඒා ළිබඳඵා තධනා

කිරීදපතාඅලයතහක්ානළවළාරුාඇභතිතුභනි.ාඇභතිතුභහාවළටිඹටා
ඔඵතුභහ ස,ා අභහතයහරලදේා රුා දල්පතතුභහ ස,ා ඳශහ සා බහදේා
අදනක්ාසිඹලුා දදනහ සාදපතාචක්රදල්ඹාඩාශහදානළේදාකිඹනා

 යිාභභා අවන්දන්ාරුා ථහනහඹතුභනි.ා දභතුභහාකිඹන්දන්ා
දනාහයණඹක්. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුාඇභතිතුභනි,ාඔඵතුභහාඋ සතයාදදන්න. 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා පතඵන්ධීයණා මිටුදන්ා අයා
ළනීභා දවෝා  ඹටා ලිළිා දල්නා ඹළවීභා දධනඛීඹා අභහතයහරලදේා
කීභක්ාදනොදයි.ා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒාවරි.ාභභාඒාළිබඳන්නහ.ා 
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඹපතාරචහක්ාසිදුාුණණහාකිඹහා තුභහාදචෝදනහානඟනහානපත,ාඒා
පතඵන්ධදඹන්ා භභා දොඹහා ඵරන්නපත,ා රුා ථහනහඹතුභනි,ා
පතඵන්ධීයණාමිටුටාදඹොමුාකිරීදපතාකීභක්ාඳශහ සාබහාවහා

ඳශහ සාඳහරනාඅභහතයහරලඹටාානළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒාවරි.ාභභාඒාළිබඳන්නහ.ාා 
 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

දභතුභහා ළිබඳතා යුතුා හයණඹක්ා තිදඵනහ,ා රුා
ථහනහඹතුභනි.ාදභතුභහාදචෝදනහානඟනහාභදේාඅභහතයහරලඹා

ආණ්ඩුක්රභායසථහා උල්රරකනඹාශහාකිඹහ.ාපතඵන්ධීයණා
මිටුටා ලිළිඹක්ාඹළවීදපතා කීභා දධනඛීඹා අභහතයහරලඹටානළවළ.ා
රුා ථහනහඹතුභනි,ා ඕනෆභා ඳශහ සා ඳහරනා ආඹතනඹක්ා ඹපතා

ඳහයක්ාවදන්නාකිඹහාඅඳටා දඹොමුාශහානපත,ාඒා ඳහයානපතායරහා
ලිළිඹක්ාඹළවීභාඅදප්ාකීභක්.ාාා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුා අභහතයතුභහ,ා ඒා රචහා ළනා ඳරීක්හා යා හධනතහක්ා
ඉල්රන්නාඔඵතුභහටාළුළුන්ාදන්ද?ාඒාරචහාළනාඳරීක්ණඹක්ා

යරහාහධනතහක්ාඉල්රන්න.ා 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා  තුභහා රචහක්ා ළනා කිඹමින්ා
දචෝදනහායනහානපත,ාඒාරචහාළනාභහාදොඹහාඵරන්නපත.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි.ාඒාළනාදොඹන්න.ා 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

වළඵළයිා  තුභහා භදේා අභහතයහරලඹා ආණ්ඩුක්රභා යසථහා

උල්රරකනඹා ශහා කිඹහා දපතා බහදේදීා කිඹනා හයණඹා භභා
ප්රතික්දේඳායනහ.ා 

583 584 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒාදනභාප්රලසනඹක්.ා 
 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භදේාඅභහතයහරලඹාිතතයක්ාපතඵන්ධීයණාමිටුටාරුණුා
දඹොමුා යන්දන්ා නළවළ.ා භභා කීභකින්ා කිඹනහ,ා කිසිභා

අභහතයහරලඹක්ා  දේා පතඵන්ධීයණා මිටුටා ලිළිා දඹොමුා
යන්දන්ානළවළාකිඹහ.ා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහාඒාහයණඹාළිබඳන්නහ.ාරුාඅභහතයතුභහ,ාඒාරචහාළනා
දොඹහාඵරන්න. 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 තුභහටාඒාප්රලසනඹාඉල්රහාඅසායන්නාකිඹන්න.ාා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දදනාඅතුරුාප්රලසනඹක්ානඟන්නාතිදඵනහද,ාරුාභන්ත්රීතුභහ? 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ා භහා  තුභහදේා ළිබඳතුයටා  ඟා නළවළ.ා

[ඵහධහා කිරීභක්]ා භභා ඳළවළදිලිා කිඹන්දන්ා දපතයිා රුා
ථහනහඹතුභනි.ාදභතුභහදේාඅභහතයහරලඹටා නාමුදල්ාඍජුභා
ඹළවීභා ළිබඳඵා තධනඹක්ා දනොදයිා භහා භතුා යන්දන්.ා රුා

අභහතයතුභනි,ා භහාභතුායන්දන්ාදභඹයි.ාභහා දන්නහා ිතකාඹට,ා භහා
6/2017ාචක්රදල්නඹාකිඹහාදළන සාිතකාඹටාඹපතාප්රදේලඹටාඹපතා
මුදරක්ා  නහා නපත-ා [ඵහධහා කිරීභක්]ා දපතා හයණඹා භහා ලින්ා

ඔඵතුභහටා ඳළවළදිලිා ශහ,ා රුා අභහතයතුභනි.ා භභා ඒා ඳහයල්ා
වදරහයිාතිදඵන්දන්.ාාාාා 

දපතහටා නළතා මුදල්ා න්නා ළුළුන්.ා දපතා ළඩා ශා ඵා
දඳන්රහ,ා දවොයා බිල්ඳ සා ඉදිරිඳ සා යරහා නළතා යජදේා මුදල්ා

න්නාළුළුන්.ා 

භභා කිඹන්නා වදනා අදනක්ා හයණඹා දභඹයි.ා භභා අතුරුා
ප්රලසනඹක්ා අවන්දන්ා නළවළ.ා රුා ථහනහඹතුභනි,ා දපතා හදේා

මුදල්ාඅඹථහාදරාඳහිතච්චිඹටාළනීභා- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රුාභන්ත්රීතුභනි,ා දඳොඩකඩක්ාභටාථහායන්නාඉඩාදදන්න.ා

ඕනෆභා අභහතයහරලඹාදභළනිාප්රලසනඹක්ාඇතිා ුණණහභ,ාරචහක්ා

තිදඵනහානපතාදභභායසථහාඅනුාඳරීක්හායාඵරහාළිබඳතුරුා
දදන්නඹාකිඹරහාආණ්ඩුහයයඹහටාඵරායන්නාළුළුන්.ානමු සා
ෆභා අභහතයයදඹකුභා  දවභා ඳරීක්හා කිරීදපතා සිරිතක්ා නළවළ.ා
භහ සා ඒා දේා යරහා තිදඵනහ,ා ඉසය.ා ඒයිා භභා  දවභා

කිඹන්දන්.ා දවභාතිදඵනහානපතාඅළිාඒාළනාථහායමු. 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා ඔඵතුභහා කිඹනා  ටා භභා  ඟයි.ා
ඒා දවභා දනොදයිාකිඹහාභභාකිඹන්දන්ානළවළ.ාදභතළනදීා භහා
ඳළවළදිලිායන්දන්ාදන සාහයණඹක්,ාරුාථහනහඹතුභනි. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රුාථහනහඹතුභනි,ාභභා දඳො මා ඳළවළදිලිාකිරීභක්ායන්නා

ළභළතියි.ා වදළුා ඳහයටානළතා දපතා ිතකාඹටා මුදල්ාා දන්ා යරහා
තිදඵනහානපත,ා යජදේා ගිණුපතාහයා බහටා ඒා ිතසතයා දඹොමුා
යන්නා ළුළුන්.ා අභහතයහරලඹා වළටිඹටා ඒා ළනා ිතදලේා

ිතණනඹක්ා යරහ,ා ළරැේදා වඳුනහා න්නා ළුළුන්.ා භභා හිතනා
ිතකාඹටාදපතාප්රලසනඹාිතනාදල්සිභාක්රභඹාඒ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔේ.ා 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 දවභාක්රභදේදඹටාඹමු. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒහදේා දේල්ා දවොා රසනටා ඳරීක්හා යරහා තිදඵනහ.ා

ගිණුපතා හයාබහදන්ා ඉතහභා දවොඳින්ා  ළනිා දේල්ා ඳරීක්හා
යරහාතිදඵනහ.ා 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභටාථහායන්නාඅසථහාදදන්න. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දපතාප්රලසනඹාගිණුපතාහයාබහටාඉදිරිඳ සායන්න. 
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
රුාභන්ත්රීතුභනි,ාගිණුපතාහයාබහටා ඹාදඹොමුායන්න.ා

 භාලිළිදේාළිටඳතක්ාඅඳට සාදඹොමුායන්න. 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා දභඹා ගිණුපතා හයා බහටා දඹොමුා

දනොකිරීභටාතභයි,ා6/2017ාචක්රදල්ඹානිකු සායරහාතිදඵන්දන්.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නළවළ. 
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ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒාඅනුාටයුතුාසිදුාදනොුණණුානිහදන්,ානළතාගිණුපතාහයා
බහටා න්දන්.ා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔඵතුභහාළිබඳන්දන්ානළවළදන්,ාකිේහභ. 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාඇභතිතුභනි,ාභභා ඹාකිඹන්නපත. 
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
රුා ථහනහඹතුභනි,ා දභතුභහා කිේහා භභා ආණ්ඩුක්රභා

යසථහා උල්රරකනඹා යා තිදඵනහා කිඹරහ.ා ඒා නිහා
අභහතයහරලඹක්ාපතඵන්ධීයණාමිටුටා- 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නළවළ.ාආණ්ඩුක්රභායසථහාඋල්රරකනඹක්ාසිදුාදරහානළවළ.ා

අළිාගිඹාළදධන සාඔඹාථහාකිේහ.ාදභළනිාදදඹක්ාුණණහභ,ාගිණුපතා
හයාබහා ඹාදීධනකාදරාඅධයඹනඹායරහාදවොාහධනතහක්ා
රඵහාදදනහ.ාඅන්තිභටාදපතාඔක්දෝභාදවොයපතාඅල්රනාිතකාඹටා
ඒාදොල්රන්ාටයුතුායනහ.ා 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා භටා දභඹා තදුයට සා ඳළවළදිලිා යා

න්නාඕනෆ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභා හිතනා ිතකාඹටා රුා සුනිල්ා වඳුන්දන සතිා භන්ත්රීතුභහා

දඹෝජනහායළුාක්රභඹාතභයිානිළරැදි.ා 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒාතභයිාභභාමීටාලිනු සාකිේදේ.ාඒාිතකාඹටායන්නාදළන්. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදප්ා රුා චමින්දා ිතදජ්සිරිා භන්ත්රීතුභහා අවන්දන්,ා "වදළුා
ඳහයටාඇයිාමුදල්ාදන්ාදශේ?"ාකිඹරහයි.ා තුභහාකිඹළුාිතකාඹටා

වදළුාඳහයටාමුදල්ාදන්ාශහභ-ාා 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒාරචහක්.ා ක්දෝ,ාආණ්ඩුහයයඹහාඒටාකිඹන්නා
ඕනෆ.ානළ සනපත,ා යජදේාගිණුපතාහයාබහටාඉදිරිඳ සායන්නා
ඕනෆ. 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභා කිඹන්දන්ා දපතා ප්රලසනඹා යජදේා ගිණුපතා හයා බහටා
දඹොමුායන්නාකිඹරහයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒාතභයි.ාරුාභන්ත්රීතුභහාඒාිතකාඹටායන්න. 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභහානළත සාකිඹන්දන්ාදභඹයි.ාරුා
ඇභතිතුභහා ප්රහදේශීඹා පතඵන්ධීයණාමිටුටා දපතා ලිළිඹා  ේහා
නපතාඅළිාඒාඅයින්ායනහ,ා"ඒාඳහයාවදරහාතිදඵන්දන්,ාඒානිහා

 ඳහ."ාකිඹරහ.ාරුාථහනහඹතුභනි,ාආණ්ඩුක්රභායසථහදේා6ා
ළනිාඳරිච්දේදදේ,ා27.ා(1)ායසථහදේාදභදේාවන්ානහ: 

"දභහිා ඇතුශ සා යහජයා ප්රතිඳ සතිඹා දභදවඹවීදපතා මරධධනභ,ා ධධනමිසමා

නිවල්ාභහජඹක්ාඇතිාකිරීභාවහානීතිාඳළනවීදභහිාදීාද,ාශ්රීාරරහදහිා

යහජයනුලහනදඹහිා දීා ද,ා ඳහධනලිදපතන්තු,ා ජනහකාඳතියඹහා වා අභහතයා

භණ්ඩරඹාිතසින්ාගුරුදොටානුාරඵන්දන්ාඹ."ාා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දපතා රුණා පතඵන්ධදඹන්ා හදා යනහා නපත,ා අඳටා දා
ළුයහභා හදායන්නාළුළුන්.ාඒානිහා භභාකිඹළුාිතකාඹටාටයුතුා
යන්න. 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා ා ඳසුා දඳශා භන්ත්රීරුා වළටිඹටා අළිා

ළරැදියිානපත,ානිළරැදිායාන්නා ාදන්ාදවො. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභා දඵොදවොභා රුා යරහා තභයිා ඔඵතුභහටා දපතා
පතඵන්ධදඹන්ාථහායන්නාළ මළුයාඅසථහාදුන්දන්.ාඒානිහා
අළිාදපතාප්රලසනඹාඉයඹක්ායමු. 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා භදේා දදළනිා අතුරුා ප්රලසනඹා
අවන්නපත. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහදේාදදළනිාඅතුරුාප්රලසනඹා අවන්න.ාඳසුාදඳශ,ාඉදිරිා
දඳශාකිඹරහාදනක්ානළවළ.ාඕනෆභාභන්ත්රීයදඹකුටාඅයිතිඹක්ා
තිදඵනහා ප්රලසනඹක්ා අවන්න.ා භභා දළන්ා ිතනහ මා 20ා ිතතයා
හරඹක්ාරඵහාදුන්නහ. 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා රුා ඇභතිතුභහා හධනීඹා ළිබඳතුයක්ාා
දුන්නහානපත,ාභභාඉක්භනින්භාහ මාදනහ. 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභා ඔඵතුභහටා දපතා ළනා ඳළවළදිලිා ශහා දන්.ා අළි සා ඳශහ සා
බහදේා ඉරහා තිදඵනහා දන්.ා ඒා තභයිා භභා දළන්ා ඔඵතුභහටා
කිේදේාදපතාටයුතුාදදයනාිතකාඹාළිබඳඵ.ා 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුාථහනහඹතුභනි,ා දපතා ළනා ඳළවළදිලිාකිරීභක්ා අලයයි.ා
භභා ප්රහදේශීඹා පතඵන්ධීයණා මිටුටා දවෝා දධනඛීඹා
අභහතයහරලඹටා දඹොමුා යා නළවළා කිඹනා  ා ඔඵතුභහදේා දළනා
ළනීභටාකිඹන්නාළභළතියි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළිාඒාසිරි සාිතරි ස,ාඒාචහරිත්රාළිබඳදනාතිදඵනහ.ාදවොයි.ාදළන්ා
රුාචමින්දාිතදජ්සිරිාභන්ත්රීතුභහාදදළනිාඅතුරුාප්රලසනඹාඅවන්න. 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභභාදභතුභහටාඒාළිබඳතුයාරඵහාදුන්නහ. 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා අභහතයතුභනි,ා ඔඵතුභහා චක්රදල්ා අරා 6/2017ා වරිඹටා
කිඹන්න.ා තදොටාවරි.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහදේාදදළනිාඅතුරුාප්රලසනඹාඅවන්න. 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා භදේා දදළනිා අතුරුා ප්රලසනඹා භභා
අවන්නපත.ා රුාථහනහඹතුභනි,ා භභා දපතා හයණඹාභතුාදශේා
අදප්ා ප්රදේලදේා ප්රහදේශීඹා දල්පතා දොට්මහා 6ක්ා උභහඔඹා

යහඳෘතිඹානිහාඵයඳතශාප්රලසනරටාමුහුණාදීාතිදඵනානිහයි.ාා භා
ජනතහටා ා ආණ්ඩුදන්ා තභයිා ා ෆභා දදඹක්භා රඵහා දදන්දන්.ාා
 දේා දිඹා යුතුා නළවළ.ා උභහඔඹා යහඳෘතිඹා ෂයහේා කිඹනා ා ඉයහනා

භහභටාදුන්නහ.ාවළඵළයි,ාඋභහඔඹායහඳෘතිඹාඅහධනථාවීභාතුශා
 භාඅහධනථායහඳෘතිදේාරැුණභ,ාා දවභානළ සනපතාාbond  දක්ා
මුදලින්ා න්දිා දරහා දභභා භහධනා ටි,ා දල්ා ටිා වදන්නා

ළුළුන්.ා 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා ඒා bond  දන්ා තමා තඹක් සා
නිදවසායදනානළවළ.ා ාමිනිසසුායහත්රීාහරඹටාතභන්දේාදදයා
ඉන්නාඵඹටාදොදවේටාදවෝාගිහිල්රහාවළරගුදණ්ායුේධාහරදේාදීයි.ා

අදප්ාඳශහද සාජනතහාදළන්ාහිනාදොට සාගිහිල්රහාඉන්දන්ාභවා
ඳහදධන.ාායහත්රීාහරදේාදීාදරුදො සා ක්ාගිහින්ාභවඳහදධනාඉන්නහ.ා
දපතාභවහාදේදනීඹාත ස සඹක්.ාරුාථහනහඹතුභනි,ා ා දපතා

අදප්ාඅනුාමිටුදේාඉන්නාභළති-ඇභතිතුභහටාකිේහටාද සදයන්දන්ා
නළවළ.ා තුභහාඊදේ-දඳාදධනදහාගිහිල්රහාජරායහඳෘතිඹටාමුල්ාල්ා
තිේඵහ,ා ඳුණල්ා 1600ක්ා ඉන්නහ.ා රුා ථහනහඹතුභනි,ා මිනිසසුා

1000යිාආදේ.ා හිාජනාජීිතතඹාඅඩඳණාදරහ.ා ාජනාජීිතතඹාදහා

ිතනහලබහඹටාඳ සාදරහාතිදඵන්දන්.ාාNBRO  දන්ාකිඹනහ,ා
දපතදක්ාඳහයක්ාතිඹහාදඹක් සාවදන්නා ඳහාකිඹරහ.ාාභභාවළභදහභා
දඹෝජනහායනහ,ාාෂයහේාආඹතනදේාතිදඵනාරුළිඹල්ාබිලිඹනා6ා
නිදවසායරහාඒාඳශහද සාසිටිනාසිඹලුාදදනහටභාන්දිාදන්නා

කිඹරහ.ා දවභානළ සනපතාදල්ාටිාවදහාදදන්නාකිඹරහ.ාභභාදපතා
ප්රලසනඹා භතුා යන්දන්,-ා [ඵහධහා කිරීභක්]ා ාඅදප්ා යදට්ා ල්ලිා
අඳයහදේ.ා 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාඒාහයණඹාප්රලසනඹටාඅදහශානළවළ. 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ඇභතිතුභනි,ා ප්රලසනඹා අදහශා දයි.ා ඔඵතුභහා දඳොඩකඩක්ා
ඉන්නා දෝ.ා දපතා අදප්ා ඳශහද සා ප්රලසනඹක්.ා ඔඵතුභහ සා දපතා

මිලිඹනාවතයා දීරහාතිදඵනහ.ා දපතා ා ා භවහා අඳයහධඹක්.ා ා ෂයහේා
ආඹතනදේා තිදඵනා ඒා මුදල්ා ටිා අයදනා දපතා ඳහයල්ා ටිා
වදන්දන්ා නළ සද සා ඇයි?ා ඒා නිහයිා දපතා ඳහයල්ා නහඹා ගිදේ.ා

ඔඵතුභන්රහාදභොනහදායන්දන්?ා 

රුාථහනහඹතුභනි,ා දපතහා ළනා අළිාථහාශහභ,ා ෂයහේා
ආඹතනදේානිදඹෝජිතඹන්ාඇිතල්රහාඅඳටාල්ලිාදදන්නාවදනහ.ා

ඒාමුදල්රටාඹටාදච්චාඇභතිරු,ාඒාමුදල්රටාඹටාදච්චාඅදහශා
ිතඹාබහයාසිඹලුාදදනහභාදපතටාකිඹන්නාඕනෆ.ාඅළිාඳළවළදිලිා
ඒා ළනා දන්නහ.ා ඒා රුළිඹල්ා බිලිඹනා වඹා නිදවසා යන්දන්ා
නළවළ.ාඔඵතුභහටාඅළිාකිඹන්දන්ාදභොක්දාකිඹහාදන්නහද?ා 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා දභතුභහදේා දපතා දචෝදනහා ඳදනපතා
යහිතයි.ා දවේතු,ා දභතුභහා කිඹන්දන්ා පතඵන්ධීයණා මිටුටා
දඹොමුා කිරීදපතා කීභා භටා තිදඵනහා කිඹරහයි.ා නමු සා රුා

ථහනහඹතුභනි,ා ඔඵතුභහ සා ළිබඳ සතහා භටා  දවභා කීභක්ා
නළවළා කිඹරහ.ා රුා භන්ත්රීතුභහටා ඒා හයණඹා ද සදයන්දන්ා
නළ සනපතා භභා දභොනහා යන්නදා ?ා [ඵහධහා කිරීභක්]ා රුා

ථහනහඹතුභහ සා ළිබඳ සතහා භභා  දවභා දදඹක්ා යන්නා ඕනෆා
නළවළාකිඹරහ.ා[ඵහධහාකිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, we have to go to the next Question. රුාභන්ත්රීතුභහ,ා
දපතාඅහනාප්රලසනඹ.ාඔඵතුභහාඅතුරුාප්රලසනාදදක්ාඇහුහ.ා[ඵහධහා

කිරීභක්] 

ඔඵතුභහාකිඹනාළටලුාදළන්ාඅළිාද සරුපතාඅයදනාතිදඵනහ.ා
රුා ජනහකාඳතිතුභහා ිතසින්ා දපතා ළටලුා ළනා දොඹන්නා රුා

භහින්දාඅභයවීයාඅභහතයතුභහාඳ සායරහාතිදඵනහ.ාරුාභහින්දා
අභයවීයා අභහතයතුභහා ගිහින්ා ඳරීක්හා ශහටා ඳසුා  තුභහදේා
අධහනඹටා දඹොමුා යන්න.ා දභතුභහටා අයිතිඹක්ා නළවළ.ා [ඵහධහා

කිරීභක්] 
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔඵතුභහාදනාඇභතිරුන්දන්ාඅවන්නාඕනෆාප්රලසනාභදන්ා
අවනහ.ා 
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ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභභාඅහනාප්රලසනඹාඇහුදේානළවළ.ා 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ,ානළවළ,ාඔඵතුභහාප්රලසනාදදක්ාඇහුහ.ා 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභටාඅසථහාදදන්න.ා දවභායන්නා
 ඳහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ,ාභභාහට සාදනසපතායන්දන්ානළවළ. 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභභාදදනාප්රලසනඹාඇහුදේානළවළ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඔඵතුභහා අතුරුා ප්රලසනා දදක්ා ඇහුහ.ා භභා recording  දහරහා

දඳන්න්නපත.ා 

[ඵහධහාකිරීභක්]ාප්රලසනාතුනක්ාඅවන්නාඅසථහාදදන්නාඵළවළ.ා 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා [ඵහධහා කිරීභක්]ා දඹෝජනහා  තුභහා

ඳරහාතිබුණහ.ාාඅඳටා ළනිාඅහධහයණපතායරහාතිදඵනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුා භන්ත්රීතුභහ,ා ඔඵතුභහට සා අසථහා දදක්ා දුන්නහ.ා [ඵහධහා
කිරීභක්]ාභටා ක්දදනකුටාිතතයක්ාදනසභක්ායන්නාඵළවළ. 

ප්රලසනාඅරා8ා-ා1708/'17ා-ා(1),ාරුාහසුදේානහනහඹක්හයා
භවතහ.ා[බහාධනබඹාතුශානළත.]ා 
 

 
විමේශීය ිකත්රඳ  වශ ම ලිනළ ය  : බදු ආදළයම 

தபறரட்டுத் றகப்தடங்கள் ற்யம் 

தரகனக்கரட்சற ரடகங்கள்: ரற யரணம் 
FOREIGN FILMS AND TELEDRAMAS: TAX INCOME  

     1726/’17 
9.  ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයතුභහදන් ඇසූ ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ිතදේශීඹ චිත්රඳට වහ ඳළනවූ ඵේදදන් 2015 ව 
2016 ධනරදී උඳඹහ  ස ආදහඹභ ධනඹ අනු 

දන් දන් ලදඹන් දොඳභණද; 

            (ii)  ිතදේශීඹ දටලි නහටය වහ ඳළනවූ ඵේදදන් 
2015 ව 2016 ධනරදී උඳඹහ  ස ආදහඹභ 

ධනඹ අනු දන් දන් ලදඹන් දොඳභණද; 

           (iii)  රහරකි අධයක්යදඹකු ිතසින් ිතදේලඹදී 
නිඳදහ දභයටට දන්නු රඵන චිත්රඳටි දවෝ 

දටලි නහටය වහ ස ඵදු අඹ යනු රඵන්දන්ද; 

 ඹන්න  තුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ආ) දනො  දේ නපත, ඒ භන්ද? 
 

றற ற்யம் தகுசண ஊடக அகச்சகக் மகட்ட றணர :  

(அ)  (i) தபறரட்டுத் றகப்தடங்கயோக்கு றறக்கப்தட்ட 

ரறறன் தோனம் 2015 ற்யம் 2016ஆம் 

ஆண்டுகபறல் ஈட்டப்தட்ட யரணம் யட 

ரரறரக தவ்மநரக வ்பதன்தகயும்; 

 (ii) தபறரட்டுத் தரகனக்கரட்சற ரடகங்கயோக்கு 

றறக்கப்தட்ட ரறறன் தோனம் 2015 ற்யம் 

2016ஆம் ஆண்டுகபறல் ஈட்டப்தட்ட யரணம் 

யட ரரறரக தவ்மநரக வ்பதன் 

தகயும்; 

 (iii)  இனங்கக இக்குணர் எயரறணரல் 

தபறரதடரன்நறல் உயரக்கப்தட்டு இந் 

ரட்டுக்குக் தகரண்டுப்தடும் றகப்தடங்கள் 

அல்னது தரகனக்கரட்சற ரடகங்கயோக்கும் ரற 

அநறடப்தடுகறன்நர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்?     

 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the income earned by the tax imposed on 

foreign films in 2015 and 2016 in respect of 

each year separately; 

 (ii)  the income earned by the tax imposed on 

foreign teledramas in 2015 and 2016 in 

respect of each year separately; and 

 (iii)  whether the films or teledramas produced 

overseas by a Sri Lankan director are also 

taxed when those productions are brought 
into Sri Lanka 

(b)  If not, why? 

 
ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ (මුදල් ශළ ජනමළධය 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றற ற்யம் தகுசண 

ஊடக தறற அகச்சர்) 

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

රුා ථහනහඹතුභනි,ා මුදල්ා වහා ජනභහධයා අභහතයතුභහා
දනුදන්ාභහා භාප්රලසනඹටාළිබඳතුරුාරඵහාදදනහ. 

(අ) (i) 

 

 

591 592 

ධනඹ ඵදුාආදහඹභා(රුළිඹල්ාමිලිඹන) 

2015 51.2 

2016 36.5 



ඳහධනලිදපතන්තු 

 (ii)  

 
 

 (iii) රහරකිා අධයක්යදඹකුා ිතසින්ා ිතදේලඹදීා
නිඳදනුාරඵනාචිත්රඳටඹාදවෝාදටලිානහටයඹා
ප්රධහනා චරිතා වහා නිසඳහදනා හධනඹා භණ්ඩරදේා
ඵහුතයඹා ශ්රීා රරහා ළුයළසිඹන්දන්ා භන්ිතතා
න්දන්ා නපතා  භා චිත්රඳටඹා දවෝා දටලිා නහටයඹා
ඵේදදන්ා නිදවසා දේ.ා දභහිදී,ා ප්රධහනා චරිතා
ඹන්දනන්ා ප්රධහනා නළුහ,ා ප්රධහනා නිබඳඹ,ා වහඹා
නළුහාවාවහඹානිබඳඹාඇතුළුාදන සාප්රධහනා
චරිතායඟඳහනානළුානිබඳඹන්ාඅදවසාදේ.ා 

  නිසඳහදනාහධනඹාභණ්ඩරඹාඹන්දනන්ාඹපතාදටලිා
නහටයඹා දවෝා චිත්රඳටඹා අධයක්,ා වහඹා
අධයක්,ා රගීතා අධයක්,ාප්රධහනාළභයහා ශිල්ීය,ා
තියා යච,ා ප්රධහනා රසහය,ා ප්රධහනා ඳසුබිපතා
හඹා වා ප්රධහනා ඳසුබිපතා හයිහා ඇතුළුා
නිසඳහදනා හධනඹා භණ්ඩරදඹන්ා අඩටා ඩහා
ඹන්නාඅදවසාදේ. 

 

(ආ) ඳළනාදනොනඟී. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ළිබඳතුයා රඵහා දුන්නහටා ඔඵතුභහටා දඵොදවොභා සතුතියි,ා රුා
අභහතයතුභනි.ා භදේා ඳශමුළනිා අතුරුා ප්රලසනඹා දභඹයි.ා දළන්ා දපතා

දටලිා නහටයා ක්දේත්රදේා ඵයඳතශා ප්රලසනඹක්ා ඳළනා නළඟිරහා
තිදඵනහ.ා දොතයපතා නිසඳහදනා ිතඹදභක්ා දළරු ස,ා දවොා
නිධනභහණඹක්ාශ සාරඳහහිනීානහලිහාිතසින්ාඒහාමිරදීාන්දන්ා

ඉතහභාඅඩුාමුදරටයි.ාභවයාදරහටා ාepisode  ක්ාමිරදීා
න්දන්ා රුළිඹල්ා 80,000ක්ා හදේා ා මුදරටයි.ා දපතා හයණඹා
ළිබඳඵා අඳා හච්ඡහා ශහ.ා ඒා නිහා දක්ා අධයක්රුන්,ා

නිධනභහණාශිල්ීයන්ාවානළුානිබඳඹන්ාක්දේත්රදඹන්ාඉ සා දමින්ා
සිටිනහ. 

ිතදලේදඹන්ා ජහතිා රඳහහිනිඹා වා සහධීනා රඳහහිනීා
දේඹාවයවහාදපතානහටයරටාළ මාමුදරක්ාදවීභාආයපතබායනා
අතදධනභ,ා අදප්ාදටලිානහටයරටා දවොාහරා දේරහක්ාරඵහදීභා

ළද සා දනහ.ා  භා නිහා තභයිා ිතදේශීඹා දටලිා නහටයා ීමභහා
යන්නා කිඹනා දඹෝජනහා ඇිතල්රහා තිදඵන්දන්.ා
තමුන්නහන්දේරහා ඳසුගිඹා අඹා ළදේදීා දඹෝජනහක්ා දනහහා
ිතනහ මා30ාදොටක්ාවහාදළනටාඅඹායනාරුළිඹල්ා90,000ා

ඵදුා මුදරා රුළිඹල්ා රක්ා 3ා දක්හා ළ මා කිරීභට.ා රුා නිදඹෝජයා
අභහතයතුභනි,ා නමු සා භහා දන්නහා තයමින්ා දපතතහක්ා දපතා රුළිඹල්ා
රක්ා 3ා ඵදුා මුදරා අඹා කිරීභා සිදුා දන්දන්ා නළවළ.ා ඒා

දඹෝජනහදන්ාකිඹන්දන්ාිතනහ මා30ාදොටක්ාවහ,ාepisode 
 ක්ාවහාරුළිඹල්ා90,000ක්ාඅඹාශා ාරුළිඹල්ාරක්ා3ක්ා
යන්නටාකිඹනා ාමි,ා දටභාතිදඵනානහටයා වතයා දවෝා

ඳවටාරක්ා3ක්ාඅඹායන්නටාකිඹනා ාදනොදයි.ා 

 භානිහ,ාභහදේාඳශමුදනිාඅතුරුාප්රලසනඹාදභඹයි.ාභභාදළනා
න්නටා ළභළතියිා ඒා අඹා ළඹා දඹෝජනහා දළන්ා ක්රිඹහ සභා
දන්දන්ාදොදවොභදාකිඹරහ. 

ධනඹ ඵදුාආදහඹභා(රුළිඹල්ාමිලිඹන) 

2015 89.4 

2016 124.1 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ා2015ාවා2016ාඅඹාළඹාදඹෝජනහාඅතුරින්ා

ළරකිඹා යුතුා ප්රභහණඹක්ා දපතා නා ිතට සා නීතිතා දරහා නළවළ;ා

ඳන ස,ා දයගුරහසිා රදලෝධනඹා දරහා නළවළ.ා ඒා අනුා අඹා ළඹා

දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සාශ සාඒාරක්ා 3ා ඵදුා මුදරා පතඵන්ධ සා

අදහශාඳන සාරදලෝධනඹාදරහාඒාටයුතුාසිදුදරහානළවළ.ාඒා

දපතාපතඵන්ධාඳභණක්ාාදනොදයි.ාදනොදයි.ාඅඹාළඹාදඹෝජනහා

ණනහක්ාපතඵන්ධදඹන්භාතභ සාඒාඅදහශාඅඹාකිරීපතාසිදුායනුා

රඵන්දන්ා2015ාඅඹාළඹාභතාඳළනවූාඵදුාඅනුයි.ා 

දදේා නමු ස,ා දපතා ක්දේත්රඹා පතඵන්ධදඹන්ා ඔඵතුභන්රහ සා

ක්රිඹහහරී,ාක්රීඹා පතඵන්ධාදනහ.ා අදාිතදේශීඹාචිත්රාඳටිා වහා

දටලිානහටයාඅදප්ායදට්ානහලිහරාදඳන්වීභාපතඵන්ධාප්රලසන,ා

ළටලුා ිතලහරාප්රභහණඹක්ාඇතිා දරහා තිදඵනහ.ා හිාප්රතිපරඹක්ා

ිතකාඹටාදේශීඹාදටලිානහටයාශිල්ීයන්ට,ාචිත්රඳටාශිල්ීයන්ට,ා-චිත්රඳටා

ධනභහන්තඹට-ාදළළන්තාඅභිදඹෝඹක්ා ල්රාදරහාතිදඵනහ. 

2006 සිටාඳළනාවූාදභභාඵේදාළනාඅළිාඅධයඹනඹක්ාශහ.ාඒා

අනුා නිසිා ඳරිදිා අඹා වීභක්ා සිේධා දරහ සා නළවළ.ා  ඹ සා අළිා

අනිහධනඹදඹන්ා ළිබඳතා යුතුයි.ා දදේා දවෝා දපතා ඵේදා ඹාටද සා

අඹයා සාරුළිඹල්ාබිලිඹනා1.5ාමුදරක්ාදපතානිතටාතිදඵනහ.ා 

ිතදලේදඹන්භා ජනහකාඳතිතුභහ ස,ා අරහභහතයතුභහ සා අදප්ා

අභහතයතුභහටා දපතා ළිබඳඵා රුණුා ඉදිරිඳ සා ශහ.ා ඒා ළිබඳඵා

පතඵන්ධීයණාටයුතුාදපතාදිනරාභහාිතසින්ාසිදුායනුාරඵනහ.ා

ිතදලේදඹන්ාදටලිානහටයාක්දේත්රදේාඅදහශාඅරලාණනහක්ාභඟා

අළිා හච්ඡහා ටා කිහිඳඹක්ා ඳ සහා තිදඵනහ.ා ිතදලේදඹන්භා

චිත්රඳටා පතඵන්ධදඹන්ා දළනටානිඹහභනඹක්ාවහා ානීතිරීතිාතිබුණ ස,ා

දටලිානහටයා පතඵන්ධදඹන්ාදභොනභා ආහයදේ සානීතිරීතිා වහා

නිඹහභනඹක්ා නළවළ.ා ඒා ශිල්ීයන්,ා ඒා ක්දේත්රදේා අඹා ඉල්ලීභක්ා

යන්දන්,ා ඒා ක්දේත්රඹා පතඵන්ධදඹන්ා වහභා ා ා -ඉතහභ සා

ඉක්භනින්-ානීතිාසායරහ,ාඹපතකිසිාප්රමිතීන්ාසායරහ,ාඹපතා

ළඩාළිබඳදශක්ාඅනිහධනඹදඹන්භාක්රිඹහ සභායන්නාකිඹරහයි.ා 

ඒාිතතයක්ාදනොදයි.ාදපතාඵදුාමුදරාපතඵන්ධදඹන්ාළටලුහරීා

ත ස සඹක්ාභතුදරහා තිදඵනහ.ා ඔඵතුභහාඉදිරිඳ සාශාරුණා

තයඹක්.ාඉදිරිාභහඹාඇතුශතානාඅඹාළඹාදඹෝජනහාභඟින්ාදවෝා

ඊටා දඳයා සිඹලුභා ඳහධනලසඹන්ටා හධහයණඹක්ානා ඳරිදිා දපතා ඵදුා

මුදරාඅඹාකිරීභාපතඵන්ධදඹන්ාඅදහශානීතිභඹාත ස සඹාක්රිඹහටා

නළරවීභාවහාඅලයාක්රිඹහාභහධනාන්නහ.ා 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රුාඇභතිතුභනි,ා දපතා අඹාළඹා දඹෝජනහාඉදිරිඳ සා ුණදණ්භා

දටලිානහටයාක්දේත්රදේාඳළනානළඟීාතිබුණුාඅධනබුදදේාඵයඳතශභා

නිහභයි.ා ිතදලේදඹන්භා අදප්ා යදට්ා හන්තහන්දේා වා

ශභයින්දේාභනාදණඹායනාසිාඵල්ාදටලිානහටයාභහරහක්ා

ිතදේලලින්ාදන්හාඅඩුාමිරටාප්රදාධනලනඹායනහ.ාඒානිහාදපතා

අඹා ළඹා ාදඹෝජනහාළද සා නහ.ා ඹාක්රිඹහ සභායා ළනීභා

තභයිාඊටාඩහාළද සාන්දන්.ා 

රුාථහනහඹතුභනි,ා භදේා දදනා අතුරුා ප්රලසනඹා දභඹයි.ා

භදේා ප්රලසනදේා (අ)ා (iii) ඹටද සා භහා අහා තිදඵනහ,ා රහරකිා

අධයක්යදඹකුා ිතසින්ා ිතදේලඹදීානිඳදහා දභයටටා දන්නුා

රඵනා චිත්රඳටා වහා ඵදුා අඹා යනහදා කිඹරහ.ා  ඹටා ළිබඳතුයා

593 594 

[රුාරන්තාඅරගිඹන්නාභවතහ] 



2017 ළප්තළපතඵධනාා22 

ලදඹන්ා ඔඵතුභහා කිේහ,ා අධයක්යඹහා දවෝා ප්රධහනා චරිතා

යඟඳහනාඅඹාරහරකිඹන්ානපතාඵදුාඅඹායන්දන්ානළවළයිාකිඹරහ.ා

අදප්ා යදට්ා දපතා ඳයපතඳයහදේා ඉන්නා ඉතහභා දක්ා පතභහනනීඹා

අධයක්යඹකුාතභයිාිතමුක්තිාජඹසුන්දයාකිඹන්දන්.ාඅදප්ාළභයහා

ශිල්ළිඹකුදේ සාවහදඹන්ාිතමුක්තිාජඹසුන්දයාඅධයක්ණඹාශහ,ා

"චට්රක්"ාකිඹනාදඵරහලිාචිත්රඳටඹ.ාදභභාචිත්රඳටඹා2011ාදීාෆන්සා

සිනභහා උදශදල්දී සා ප්රදධනලනඹා ුණණහ.ා දපතා චිත්රඳටඹා රරහදේා

රඳහහිනීා නහබඳහ සා ිතහලනඹා යන්නටා  ඟදරහා

තිබිඹදී ස,ා ඹාිතදේශීඹාචිත්රඳටඹක්ාලදඹන්ාරහාඅකාාඵේදක්ා

අඹා යළුා නිහා අහනදේදීා ''දදයණ''ා නහබඳහා චිත්රඳටඹා

දඳන්නා ාඇ සතටභාප්රතික්දේඳාශහ.ාඇ සතටභා සදතො ස,ා

අදප්ාඅධයක්යදඹක්ාිතදේලඹදීාචිත්රඳටඹක්ායනහානපතා හිා

රු සඹාරළදඵන්දන්ාඅදප්ායටටයි.ා 

ඒාිතතයක්ාදනොදයි,ාරුාඅභහතයතුභනි.ාදපතාභහධනතුා30නාදහා

ඉතහලිදේා ඉන්නා දක්,ා තරුණා අධයක්යඹකුා නා සුයරා

ටුපතදඳොශාඉතහලිදේාතිදඵනාප්රලසනාළිබඳඵාඅදප්ාරහරකිඹන්ා

දඹොදහදනා"ළුතකුට"ානමින්ාචිත්රඳටඹක්ානිධනභහණඹාශහ. 

දළන්ා ඒා චිත්රඳටිඹ සා රරහදේා දඳන්න්නා ිතකාඹක්ා නළවළ.ා

දභොද,ා  භා චිත්රඳටිඹ සා ිතදේශීඹා චිත්රඳටිා ණඹටා දභහා ඵදුා අඹා

යනා නිහ.ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා ඳසුගිඹා හරදේා ජනභහධයා

අභහතයහරලදේා දල්පතයඹහා භඟ සා හච්ඡහා ටා ණනහක්ා

ඳළළ සවූහ.ා  තුභහටා දභහිා තිදඵනා හධහයණ සඹ සා දඳන්හා

දුන්නහ.ානමු ස,ා තුභහාදභභාචිත්රඳටිඹාිතදේශීඹාචිත්රඳටාණදඹන්ා

ඵළවළයායරහාදපතාවහාකිසිභාවනඹක්ාරඵහාදුන්දන්ානළවළ.ා භා

නිහාභහාදපතාපතඵන්ධදඹන්ාඔඵතුභහදන්ාඉල්ලීභක්ායනහ.ාඒා

හදේභාරහරකීඹා අධයක්රු,ාළභයහා ශිල්ීයන්ාිතසින්ානිධනභහණඹා

යනා රද;ා නිධනභහණා දහඹ සඹා දදනා රදා දභළනිා චිත්රඳටිා

ිතදේශීඹාචිත්රඳටිාcategory  දන්ාඵළවළයායරහා භාචිත්රඳටිරටා

වනඹක්ාදදන්නාඵළරිදාකිඹරහාභහාඔඵතුභහදන්ාඅවනහ. 

 
ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අනිහධනඹදඹන්භා ළුළුන්.ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා භහා මුලිනු සා

වන්ා ශහ,ා රහරකිා අධයක්යදඹකුා ිතසින්ා ිතදේලඹදීා

නිඳදනුාරඵනාචිත්රඳටිඹාදවෝාදටලිානහටයඹාප්රධහනාචරිතාවහා

නිසඳහදනාහධනඹාභණ්ඩරදේාඵහුතයඹාශ්රීාරරහාළුයළසිඹන්දන්ා

භන්ිතතාන්දන්ානපතා භාචිත්රඳටිඹාදවෝාදටලිානහටයඹාඵේදදන්ා

නිදවසා දේා කිඹරහ.ා ඒා අනුා නිසඳහදනා අරලඹ,ා ළභයහා ශිල්ීයන්ා

ඹනහදීා ලදඹන්ා ඹපතා ඵහුතයා ප්රභහණඹක්ා ශ්රීරහරකිදඹෝා නපත,ා

අනිහධනඹදඹන්භා ඒා ඵදුා වනඹා රඵහා දදනහ.ා  දවභා දරහා

තිදඹේදි සාඹපතාඵදුාවනඹක්ාරළබිරහානළ සනපත,ාරුණහයරහාඒා

අඹාදවටභාවරිාභක්ානළවළ,ාඅදප්ාඅභහතයහරලඹටා දවභානළ සනපතා

භහා දතා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා ිතසතයා දඹොමුා යන්න.ා භහා

දඳෞේලිභා භළදිව සා දරහා දපතා නීති-රීතිරටා අනුා  භා

චිත්රඳටිඹා දවෝා දටලිා නහටයඹා ළීමා තිදඵනහද,ා නළේදා කිඹරහා

දොඹහාඵරහාඹපතාඅහධහයණඹක්ාදරහාතිදඵනහානපත,ාඒාවහා

රුාඅභහතයතුභහදේ සාඅධහනඹාදඹොමුායරහාඉතහභ සාඉක්භනින්ා

ඒා ප්රලසනඹා නියහයණඹා යා හධහයණඹක්ා ඉටුා කිරීභටා

අනිහධනඹදඹන්භා ටයුතුායනහ.ා දදේා දවෝා 2006ා ධනදේා

සිටභා දපතා ඵේදා ඳළදනේහ.ා ඒා ඉතහභ සා දවොයි.ා නමු ස,ා දභභා

ඵේදා අඹා යා ළනීභා පතඵන්ධදඹන්ා අඳළවළදිලිා තළන්ා ිතලහරා

ප්රභහණඹක්ාතිදඵනහ.ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ාඅධයඹනඹායා දනා

ඹනදොටා ඒහා දඳනීා ඹනහ.ා ඉදිරිදේදීා ඒහා සිඹල්රක්භා අළිා

නිළයදිායනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දඵොදවොභාසතුතියි. 

ප්රලසනා අරා 10ා -ා 1727/'17ා -ා (1),ා ා රුා බිභල්ා ය සනහඹා
භවතහ.ා-ා[බහාධනබඹාතුශානළත.] 

ප්රලසනාඅරා11ා-ා1750/'17ා-ා(1),ාරුාරකීාජඹධනධනාභවතහ.ා-ා
[බහාධනබඹාතුශානළත.] 

ප්රලසනාඅරා12ා-ා1774/'17ා-ා(1),ාරුාිතජිතාදවේය සාභවතහ.ා-ා
[බහාධනබඹාතුශානළත.] 

ප්රලසනා අරා 13ා -ා 1777/'17ා -ා (1),ා රුා  ස. පත.ා භරික්හධනා
භවතහ.ා-ා[බහාධනබඹාතුශානළත.] 

ප්රලසනා අරා 14-1787/'17-(1),ා රුා  පත. ච්. පත.ා ල්භහන්ා
භවතහ. 

 
ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රුාථහනහඹතුභනි,ාභහා භාප්රලසනඹාඅවනහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Education, I ask for 

two weeks' time to answer that Question.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ස කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනාඅරා 15ා -ා 1797/'17ා -ා (1),ා රුා ටී.ා යරජි සා දා දොයිහා
භවතහ.ා-ා[බහාධනබඹාතුශානළත.] 

දදදනිාටඹ. 

 

 

අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ විසින් කරන ද විලෘත 

කිරීේ : විවහතර 
ஜணரறதறறணரல் தசய்ப்தட்ட 

அங்குரர்ப்தங்கள்: றதம் 
BUILDINGS DECLARED OPEN BY HIS EXCELLENCY THE 

PRESIDENT: DETAILS 

     1019/’16 
 

3. ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ (ගරු නළමල් රළජඳක් 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர - ரண்தைறகு ரல் 

ரஜதக்ஷ சரர்தரக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Namal 
Rajapaksa) 

අරහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳ සති වහ ආධනථි ටයුතු 

අභහතයතුභහදන් ඇසූ ප්රලසනඹ: 

(අ)  (i)   2015 ජනහරි භහදේ සිට දපත දක්හ හරඹ තුශ 
ජනහකාඳතිතුභහ ිතසින් ිතෘත යන රද යහජය වහ 
රසථහළිත ආඹතනරට අඹ ස දොඩනළඟිලි වහ 
අදනකු ස ඉදිකිරීපත රය දොඳභණද; 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

 (ii)   භ ඉදිකිරීපතලින්, 2015 ජනහරි භහදඹන් 
ඳසු ආයපතබ යන රද ඉදිකිරීපත රයහ 
දොඳභණද; 

 ඹන්න  තුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ආ)  දනොා දේානපත,ාඒාභන්ද? 

 
தற அகச்சயம் மசற தகரள்கககள் ற்யம் 

ததரயபரர அயல்கள் அகச்சயரணகக் மகட்ட 

றணர:  

(அ)ා (i)  2015ා ஜணரற ரம் தொல் இற்கநகறனரண 

கரனப்தகுறறல் ஜணரறதற அர்கபறணரல் 

அங்குரர்ப்தம் தசய்துகக்கப்தட்ட அச 

ற்யம் கூட்டுத்ரதணங்கயோக்குச் தசரந்ரண 

கட்டிடங்கள் ற்யம் கண றர்ரறப்தைகபறன் 

ண்றக்கக ரது; 

 (ii) மற்தடி றர்ரறப்தைகபறல், 2015ා ஜணரற 

ரத்றன் தறன்ணர் ஆம்தறக்கப்தட்ட றர்ரறப் 

தைகபறன் ண்றக்கக ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)ාஇன்மநல், ன்? 

     
asked the Prime Minister and Minister of National  

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of buildings and other 

constructions belonging to Government 

institutions and statutory institutions which 
have been declared open by the President  
during the period from January 2015ා ා to 

date; and 

 (ii) the number of constructions which have 

been commenced after January 2015, out 

of the aforesaid constructions? 

(b) If not, why? 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රුා ථහනහඹතුභනි,ා අරහභහතයතුභහා වා ජහතිා ප්රතිඳ සතිා
වහා ආධනථිා ටයුතුා අභහතයතුභහා දනුදන්ා භහා  භා ප්රලසනඹටා

ළිබඳතුයාවභළගත*ායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)ා(i) (ii)  (ආ)ාසිඹලුාප්රලසනරටාළිබඳතුයානුදේ,ාඅතිරුාජනහකාඳතිතුභහදේා
වදනිා හරා ටවනටා අනුා රළදඵනා ඉඩා ප්රසථහා භතා
අසථහනුකරාඋ සාවහාවබහගිානාඅතය,ා ඒාපතඵන්ධදඹන්ා
ිතදලේෂිතාදතොයතුරුා ක්ාරැසාකිරීභක්ාසිදුාදනොනාදවයින්ාඉල්රහාඇතිා
දතොයතුරුා රඵහා දීභටා වළකිඹහක්ා දනොභළතිා ඵා ජනහකාඳතිා දල්පතා
ිතසින්ාදන්හාඇත. 

ඳරිමභෝජනය වශළ අලය සීනි ප්රමළණය : මේශීයල 
නිඳදවීම 

யடரந் தகர்வுக்குத் மகரண சலணற: 

உள்ரட்டில் உற்தத்ற தசய்ல் 
REQUIRED QUANTITY OF SUGAR FOR CONSUMPTION: STEPS 

TO PRODUCE LOCALLY  

      1621/’17 
6.  ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ (ගරු මශේළන් විතළනමේ 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு மயசரன் றரணமக 
சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage)   
ධනභහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයතුභහදන් ඇසූ 

ප්රලසනඹ: 

(අ)  (i)   ශ්රී රරහදේ හධනෂි ීමනි ඳරිදබෝජන අලයතහ 

දොඳභණද; 

 (ii)  ධන 2011-2014 දක්හ ශ්රී රරහට ආනඹනඹ 
යන රද ීමනි ප්රභහණඹ ධනඹ අනු දන් දන් 

ලදඹන් දොඳභණද; 

 (iii)  රරහ තුශ ප්රධහන ලදඹන් ීමනි නිඳදවීභ වහ 

වඳුනහදන ඇති ප්රදේල දධනද; 

 (iv)  ධන 2011- 2013 දක්හ  ක්  ක් 
ධනභහන්තලහරහදන් නිසඳහදනඹ යන රද ීමනී 
ප්රභහණඹ ධනඹ අනු දන් දන් ලදඹන් 

දොඳභණද; 
 (v)  ඉවත (i) හි වන් ීමනි ප්රභහණඹ දභයට තුශ 

නිසඳහදනඹ ශ දනොවළකිද; 

 (vi)  ඳරිදබෝජන අලයතහඹ වහ අලය ීමනි 
ප්රභහණඹ ආනඹනඹ දනොය දේශීඹ 
නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ කිසිඹපත ක්රිඹහභහධනඹක් 

දන තිදේද; 

 ඹන්න  තුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ආ) දනො  දේ නපත, ඒ භන්ද? 

 
ககத்தரறல் ற்யம் ரறத அயல்கள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்ககறன் யடரந் சலணற தகர்வுத் 

மகப்தரடு வ்பவு; 

 (ii)  2011 - 2014ஆம் ஆண்டுக இனங்ககக்கு 

இநக்குற தசய்ப்தட்ட சலணறறன் அபவு 

ஆண்டு ரரறரக தவ்மநரக வ்பவு; 

 (iii)  இனங்ககறல் தறரணரக சலணற உற்தத்றக் 

தகண இணங்கரப்தட்டுள்ப தறமசங்கள் 

ரக; 

 (iv) 2011 - 2013ஆம் ஆண்டுக எவ்தரய 

தரறற்சரகனறயம் உற்தத்ற தசய்ப்தட்ட 

சலணறறன் அபவு ஆண்டு ரரறரக தவ்மநரக 

வ்பவு; 

 (v)  மமன (i) இல் குநறப்தடப்தட்ட சலணறறன் 

அபக இந்ரட்டில் உற்தத்ற தசய் 

தொடிரர; 

 (vi) தகர்வுத் மகக்கரண சலணறறன் அபக 

இநக்குற தசய்ரல் உள்ரட்டில் உற்தத்ற 

தசய்ற்கரக மதம் டடிக்கக மற் 

தகரள்பப்தட்டுள்பர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
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asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  annual quantity of required sugar 

consumption of Sri Lanka; 

 (ii)  quantity of sugar imported to Sri Lanka 

from year 2011 to 2014, separately each 

year; 

 (iii)  the areas that have been identified in Sri 

Lanka suitable for sugar production; 

 (iv)  the quantity of sugar produced by each 

factory from year 2011 to 2013, separately 
each year; 

 (v)  whether the quantity of sugar in aforesaid 

(i) cannot be produced within the country; 

 (vi)  whether any measure has been taken to 

produce the quantity of sugar required for 
consumption without importing it? 

(b)  If not, why ? 
 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - ககத்தரறல் ற்யம் ரறத 

அயல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Hon. Speaker, I table* the Answer for that Question.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

     (a) (i)  About 713.048 metric tons 

  (Importation in the year 2016 - 651,000 metric tons + 

Production in the year 62,048 metric tons) 

 (ii)  

 
 (According to the Central Bank  Report - 2015) 

 

 (iii)  The sugarcane cultivation is undertaken mainly in 

Moneragala and Ampara Districts and in Badulla 

District in small scale. 

   The following districts have been identified as 

suitable areas for sugarcane cultivation by testing 

the soil samples with the assistance of Sugar 

Research Institute and Land Use Planning 

Committee in 2013/2014. 

 

     Vavuniya 

     Mannar 

     Batticaloa 

Year Quantity (MT) 

2011 606,000 

2012 569,000 

2013 548,000 

2014 520,000 

 (iv) Annual Sugar production of Sri Lanka (MT) from 

2011 to 2013 

 

 

 

 
  

  (Pelwatta and Sevanagala Sugar Factories were taken 

over by the Government on 11.11.2011 and these 

institutions were functioning under the private sector in 

2011.) 

 (v) Annual sugar requirement is about 713,048 MT and 90 

per cent of it can be produced in Sri Lanka. The 

sugarcane cultivating area of 17,000 hectares of land 

should be increased up to 130,000 hectares, and about 

ten (10) new factories have to be established. 

 (vi) The lands that are suitable for the sugar cultivation in 

the distsircts of Batticaloa, Mannar and Vavuniya have 

been indentified by Lanka Sugar Company (Pvt.) 

Limited and it is proposed to invite investors for the 

development of sugar industry.  

(b) Not relevant.  

 

 

ශ්රී රකළ ගුලන් ශමුදළමේ “Fly-Past” වෆමරුම: 

ලෆය කෂ මුද 
இனங்கக றரணப் தகடறன் “Fly-Past” 

கதம்:தசனறட்ட தம் 
FLY - PAST CELEBRATIONS OF SRI LANKA AIR FORCE: 

MONEY SPENT  

     1708/’17 
 

8. ගරු එවහ. සී. මුතුකුමළරණ මශතළ (ගරු ලළසුමේල 
නළනළයක්කළර මශතළ මලනුල ) 

(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர - ரண்தைறகு ரசும 

ரரக்கர சரர்தரக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on bealf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

අරහභහතයතුභහා වා ජහතිා ප්රතිඳ සතිා වහා ආධනථිා ටයුතුා

අභහතයතුභහදන්ාඇසූාප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i)  ශ්රීා රරහා ගුන්ා වමුදහදේ Fly Past උ සඹා
දවේතුදන්ා ය සභරහනා ගුන්ා දතොටුඳදල්ා

ළඩටයුතුරටාඵහධහාසිදුනාඵාළිබඳන්දන්ද; 

            (ii)    දේභාටුනහඹාගුන්ාදතොටුඳදල්ානළාදඟනහියා

බහදේා ගුන් ඹහනහා භන්ා කිරීපතරටා ඵහධහා

සිදුනාඵාදන්දන්ද; 

 (iii)  දභභා උ සඹා දවේතුදන්ා ිතදදසා තනා වා
දභයටටාඳළමිදණනාගුන්ාභගීන්ටදාදඵොදවෝාිතටා
අඳවසුතහඹන්ටා මුහුණදීභටා සිදුනා ඵා

ළිබඳන්දන්ද; 

 ඹන්නා තුභහාදභභාබහටාදන්න්දනහිද? 

(ආ)  (i)  දභභාඋ සඹාවහායජඹාිතසින්ාළඹායාඇතිා

මුදරාාදොඳභණද; 

 (ii)   භාමුදල්ාඳඹහදනාඇතිාආහයඹාදධනද; 

 ඹන්න සා තුභහාදභභාබහටාදන්න්දනහිද? 

(ඇ) දනොා දේානපත, ඒාභන්ද? 
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  2011 2012 2013 

Pelwatta 34,876 22,712 28,358 

Sevanagala - 9,631 14,190 



ඳහධනලිදපතන්තු 

தற அகச்சயம், மசற தகரள்கககள் ற்யம் 

ததரயபரர அயல்கள் அகச்சயரணகக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i)  இனங்கக றரணப் தகடறன் Fly Past 

கதம் கரரக இத்னரகண றரண 

றகனத்றன் டடிக்கககயோக்குத் கட 

ற்தடுகறன்நது ன்தக ற்யக்தகரள்ரர 

ன்தகயும்; 

 (ii) மயம், கட்டுரக்க றரண றகனத்றன் 

கறக்குப் தகுறறல் றரணப் தங்கயோக்கும் 

கட  ற்தடுகறன்நது ன்தக அநற 

ரர ன்தகயும்; 

 (iii) மற்தடி கதம் கரரக, தபறரடு 

தசல்கறன்ந ற்யம் இனங்ககக்கு யகறன்ந 

றரணப் தறகயோம் ததயம்தரயம் அதசௌகரற 

ங்ககப றர்தகரள்கறன்ந றகன ற்தடு 

கறன்நது ன்தக ற்யக்தகரள்ரர 

ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i)  இந் கதத்றற்கு அசரங்கம் தசனறட்டுள்ப 

தத்தரகக ரது ன்தகயும்; 

 (ii) மற்தடி தத்தரகக ததற்யக்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப தொகந ரது ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ)  இன்மநல், ன்? 

  

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House,- 

 (i)  whether he admits that the activities at 

Ratmalana Airport are disrupted by the Fly 

Past Celebration of  Sri Lanka Air Force; 

 (ii)  whether he is aware that aircraft 

movements in the eastern side of 

Katunayake Airport are also disrupted? 

 (iii)  whether he admits that air passengers too 

departing for foreign countries and arriving 

in this country often have to face 

inconveniences due to this celebration? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)  the amount spent by the Government on 

this celebration; and 

 (ii)  the manner in which those funds have been 

obtained? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු රුලන් විජයලර්ධන මශතළ (ආරක්ක රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகச்சர்) 

The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

Hon. Speaker, on behalf of the Prime Minister and 
Minister of National Policies and Economic Affairs, I 

table* the Answer. 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i) No. The appropriate approval of the Sri Lanka 

Aviation Authority and the Sri Lanka Airport and 

Aviation Services Limited had been obtained for the 

66th Anniversary Celebrations of Sri Lanka Air Force 

at the Ratmalana Airport. 

  The Airport had been closed from 26th February to 5th 

March only from 2.00 p.m. to 6.30 p.m. and it was 

opened for civil aviation matters daily in the morning.  

          Necessary arrangements have been made to use the 

Airport situated at Katukurunda Air Force Base for 

civil aviation services, during the period of time in 

which Ratmalana Airport had been closed. 

   Therefore the activities at Ratmalana Airport had not been 

disrupted by this celebration. 

 (ii) As the anniversary celebrations of Sri Lanka Air Force 

had been carried out at Ratmalana Airport, the aircraft 

movements in the eastern side of the Katunayake 

Airport were not disrupted. Furthermore, the 

Katunayake Airport had been closed during that 

period by the relevant authorities for its maintenance 

matters. 

 (iii) No. The Ratmalana Airport has not being utilized for 

international aviation  matters and the passengers of 

Katunayake Airport were not interrupted.  

(b) (i) Government funds had not been spent on this 

celebration. 

 (ii) The money required for this celebration were earned 

through selling of tickets and through sponsorship. 

(c) Does not arise.  

 

මශමඳොෂ ශිය සල බළ දීමේ ප්රමළදය: මශේතු 

யரததரன தைனகப்தரறசு ங்கயேல் ரம்: 

கரம் 
DELAY IN GRANTING MAHAPOLA SCHOLARSHIPS: REASONS  

     

 1727/’17 
10.ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති මශතළ (ගරු බිමල් ර සනළයක 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 
சரர்தரக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

උසාඅධයහඳනාවහාභවහභහධනාඅභහතයතුභහදන්ාඇසූාප්රලසනඹ- 

(1): 

(අ) (i)  භවදඳොශාශිය සාාරඵනාාසිසුන්ාඉදනුභාරඵනා

අධයහඳනාආඹතනාදධනද; 

 (ii) ඇතළපතා ිතලසිතදයහරරා ඳශමුා යටා සිසුන්ා
ඇතුශ සා වූා ඳසුා භවදඳොශා ශිය සා දවීභාභහ 
3ක්ාප්රභහදාන්දන්ද; 

 (iii)   දේානපත,  ඹටාදවේතුාදධනද; 

 ඹන්නා තුභහාදභභාබහටාදන්න්දනහිද? 

(ආ) දනොා දේානපත, ඒාභන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ)  (i) யரததரன தைனகப்தரறசறல்ககபப் ததயகறன்ந 

ரர்கள் கல்ற கற்கறன்ந கல்ற 

றயணங்கள் ரக ன்தகயும்; 
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 (ii)  சறன தல்ககனக்ககங்கபறல் 01ஆம் ஆண்டுக்கு 

ரர்கள் அதறக்கப்தட்ட தறன்ணர் 

யரததரன தைனகப்தரறசறல் தகரடுப்தணவுகள் 

03 ரங்கள் ரரகறன்நர ன்தகயும்; 

 (iii)  ஆதணறல், அற்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகயும்; 

 அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the names of the educational institutes in 

which students receiving the Mahapola 

Scholarship, are studying; 

 (ii)  whether payment of Mahapola Scholarship 

gets delayed by three months after students 

are admitted to the 1st year in certain 

universities; and 

 (iii)  if so, the reasons for the aforesaid 

situation? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, I table* the Answer.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(a) (i) This is a question that should be directed to the 

Ministry of Development Strategies and International 

Trade.  

  However, the answer received from that Ministry is 

mentioned in Annexe 01.* 

 (ii) Yes. 

 (iii) The reason is that a formal procedure has to be 

followed in order to select students for Mahapola 

Scholarships.  

  That procedure is given in Annexe 02**. However, it 

is reported that plans have been made to implement an 

IT based  

  programme for selection of students for Mahapola 

Scholarships in future parallel to the IT based  

  programme, which is being launched for enrolment of 

students for universities. Accordingly, it will be able  

  to curtail this period further up to about 02 months. 

(b) Does not arise.  

*Annexe 01 
 

01. All the Universities and Higher Education 

Institutes coming under the purview of the 

University Grants Commission.  
 

1) University of Peradeniya 

2) University of Colombo 

3) University of Sri Jayewardenepura 

4) University of Kelaniya 

5) University of Moratuwa 

6) University of Ruhuna 

7) University of Jaffna 

8) Eastern University of Sri Lanka  

9) South Eastern University of Sri Lanka  

10) Rajarata University 

11) Sabaragamuwa University 

12) Wayamba University 

13) University of the Visual and Performing 

Arts 

14) Uwa Wellassa University 

15) Institute of Indigenous Medicine  

16) University of Colombo School of 

Computing 

17) Swamy Vipulananda Institute of 

Aesthetic Studies 

18) Sri Palee Campus 

19) Trincomalee Campus  

20) Gampaha Wickramarachchi Ayurveda 

Institute 

21) Vavuniya Campus 

22) Institute of Technology, University of 

Moratuwa 
 

02.  Higher Education Institutes that are coming under 

the purview of the  Ministry of Higher Education 
 

1) 18 Advanced Technological Institutes 

under the Sri Lanka Institute of 

Advanced Technological Education 

(SLIATE) - Mattakkuliya, Dehiwala, 

Samanthurai, Kurunegala, 

Anuradhapura, Badulla, Kegalle, 

Ampara, Kandy, Jaffna, Batticaloa, 

Nawala, Trincomalee, Labuduwa, 

Rathnapura, Tangalle, Vavuniya, 

Nawalapitiya. 

2) Buddhist and Pali University of Sri 

Lanka 

3) Bhiksu University of Sri Lanka  
 

03. Open University of Sri Lanka 
 

04. National Institute of Social 

Development 
 

05. Sri Lanka Law College 
 

**Annexe 02 
 

Reason for Delaying Mahapola Scholarship 

Payments 
 

1. The selection of eligible students for 

Mahapola Scholarships is done by the 

University Grants Commission, and after 

the qualified students for university entrance 

have registered at Universities, the relevant 

applications are submitted to the University 

Grants Commission. Accordingly, relevant 

qualifications are scrutinized and the below-

mentioned facts are taken into 

consideration.  
 

I. Annual income of the family (Should 

be less than Rs. 3 lakhs). 

II. The merit of the students at the 

Advanced Level examination. 

III. In the family, whether there are 

children studying for Advanced 

Level or studying at a university, 

and the distance to the university. 
  

It takes at least two months for finalizing the 

above scrutiny of qualifications and to send 

the finalized list of scholarship recipients to 

the Mahapola Trust Fund. 
 

2. Mahapola Trust Fund again inquiries 

whether those scholarship recipients accept 

the Mahapola scholarships, and it takes 
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approximately 03 months period for the 

complete process including the time taken 

for printing of scholarship certificates and 

compilation of paying registries after having 

received those scholarship applications. 
 

Accordingly, from the time of 

commencement of academic activities of the 

students, approximately, 04 to 05 months 

have been lapsed when starting the payment 

of scholarship payments. Since the 

commencement of academic activities at 

universities is done at different instances 

within the year, students were granted the 

amount of 06 months’ instalments  

collectively at once, during the previous 

years. 
 

3. Currently, since the selecting of students for 

universities has been computerized, the 

university admission is done promptly. 

Since the selection of students for Mahapola 

scholarships should be done, expeditiously, 

in parallel to that, the University Grants 

Commission together with the Mahapola 

Trust Fund has taken measures to introduce 

a computer software in that regard, and as its 

first step, it is expected to implement the 

pilot project through the University of 

Kelaniya. 
 

4. As the selected scholarship recipients are 

scattered throughout the island, it is 

expected to prepare an awareness 

programme in relation to working combined 

with Grama Niladhari Divisions and 
Divisional Secretariats all over the country 

with regard to collection of data and 

computerizing them. Through that, it would 

be possible to get confirmed the relevant 

data for scrutinizing of qualifications of 

Mahapola scholarship recipients 

expeditiously by each Divisional Secretary. 

Through that, it is expected that it would be 

possible to perform the selection of students 

and payment of scholarship instalments 

within a short duration like two months after 

students are admitted to universities.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනාඅර 11-1750/'17-(1), රුාරකීාජඹධනධනාභවතහ 
 

ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුා ථහනහඹතුභනි,ා රුා රකීා ජඹධනධනා භන්ත්රීතුභහා
දනුදන්ාභභාඒාප්රලසනඹාඅවනහ.ා 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behlaf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I ask for one month's time to answer that 

Question.    

ාාාාාාාප්රලසනඹාභතුාදිනදීාඉදිරිඳ සාකිරීභටානිදඹෝායනාරදී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

“වේසිරිඳළය”මගොඩනෆඟිල්: අයිතිය 

"தசபசறநறதர" கட்டிடம் : உரறக 
"SAUSIRIPAYA" BUILDING:  OWNERSHIP   

       1774/’17 
12. ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ (ගරු විජිත මශේර ස මශතළ 

මලනුල ) 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு றஜற மயத் 
சரர்தரக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Vijith 
Herath) 

නිහාවහාඉදිකිරීපතාඅභහතයතුභහදන්ාඇසූාප්රලසනඹ -(1):  

(අ) (i) නිහාවහාඉදිකිරීපතාඅභහතයහරලඹාඹටද සාඳතින 

“ේසිරිඳහඹ” දොඩනළඟිල්දල්ාඅයිතිඹාළිබඳඵා

වනතිාත ස සඹාදධනද; 

 (ii) ඉදිකිරීපතා ධනභහන්තා රධනධනා අකාහරිඹට, 

“ේසිරිඳහඹ” දොඩනළඟිල්දරන්ා ඉ සවීභටා

සිදුවීාතිදේද; 

 (iii)  දේා නපත, ඒා ළිබඳඵා න්නහා ක්රිඹහා භහධනඹා

දධනද; 

 (iv) “ේසිරිඳහඹ” දොඩනළඟිල්රා ා දන සා

අභහතයහරලඹටාඳළරීභටාළරළසභක්ාතිදේද; 

 ඹන්නා තුභහාදභභාබහටාදන්න්දනහිද? 

(ආ) දනොා දේානපත, ඒාභන්ද? 

      
வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சகக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந 

அகச்சறன்கலழ் இயக்கறன்ந "தசபசறநறதர" 

கட்டிடத்றன் உரறக தரடர்தரண சட்ட 

ரலறரண றகனக ரது ன்தகயும்; 

 (ii) றர்ரக் ககத்தரறல் அதறறயத்ற 

அறகரசகதக்கு "தசபசறநறதர" கட்டிடத்ற 

யேயந்து தபறமயற்கு மரறட்டுள்பர 

ன்தகயும்; 

 (iii) ஆதணறன்,  அது தரடர்தறல் டுக்கும் 

டடிக்கக ரது ன்தகயும்; 

 (iv) "தசபசறநறதர" கட்டிடத்க மய அகச் 

தசரன்யக்கு எப்தகடப்தற்கரண றட்டம் 

உள்பர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the legal situation regarding the ownership 

of the “ Sausiripaya” building which is 

under the Ministry of Housing and 

Construction; 

 (ii) whether the Construction Industry 

Development Authority is compelled to 
leave the “Sausiripaya” Building; 
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 (iii) if so, the measures taken in that regard; and 

 (iv)  whether there is a plan to transfer 

the“Sausiripaya”Building to some other 

Ministry? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිකිරීේ 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

රුා ථහනහඹතුභනි, නිහා වහා ඉදිකිරීපතා අභහතයතුභහා

දනුදන්ාභහා භාප්රලසනඹටාළිබඳතුයාවභගත* යනහ.ා 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)ා (i) ශ්රීා රරහා ඉදිකිරීපතා ධනභහන්තදේා ටයුතුා ිතකාභ සා
ඳ සහදනා ඹහභා වහා දරෝා ඵළරකුා ආධහයා ඹටද සා
ඉදිකිරීපතා අබයහා වා රධනධනා ආඹතනදේා (ා ICTAD) 
ප්රධහනා හධනඹහරඹා සථහළිතා කිරීභා වහා "ේසිරිඳහඹ"ා
දොඩනළඟිල්රා ටධනදවෝල්ා යඟවරා ඳදනභටා යජඹා භඟින්ා
ප්රදහනඹායා ඇතිාඉඩදභහිා දීධනකහලීනාඵදුාගිිතසුභක්ා භතා
ඉදියාඇත. 

  "ේසිරිඳහඹ"ා දොඩනළඟිල්දල්ා ඉදිකිරීපතා අබයහා වා
රධනධනා ආඹතනඹා -ා ධනතභහනදේා ඉදිකිරීපතා ධනභහන්තාා
රධනධනාඅකාහරිඹා (CIDA)-  ඳ සහා දනාඹහභාවහා
නහරිාරධනධනාඅකාහරිඹා -ාUDA - ිතසින්ාටධනාදවෝල්ා
යඟවරාඳදනභා(ාTHTF) භඟා1986.05.15ාදිනළතිාඅ සන්ා
යනාරදා30ාඅුණරුදුාඵදුාගිිතසුභා2016.05.14ාදිදනන්ාඅන්ා
වීාඇත.ාදභභාඵදුාගිිතසුදපතාදොන්දේසිාරහාඇතිාඳරිදිාඵදුා
ගිිතසුභා ත සා 30ා අුණරුේදකින්ා දීධනකා කිරීභා වහා අභහතයා
භණ්ඩරාරදේලඹක්ාඉදිරිඳ සායාඇත.ා 

  (ඇමුුේ*ා1, 2, 3, 4, 5(අ)ාවහා5(ආ)ාඉදිරිඳ සායමි.) 

 (ii) නළත. 

 (iii) ඉවතාII ළිබඳතුයාඅනුාඅදහශාදනොදේ. 

                (iv)  නළත. 

(ආ) අදහශාදනොදේ.ාා 

 
 

“මෆරයින් ඩ්රයිේ”මළර්ගය: දීර්ඝ කිරීම 

"தறன் டிகவ்" வீற: லடித்ல் 
MARINE DRIVE: EXTENSION  

1777/’17  
13. ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ(ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 

මලනුල ) 

(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர் 
சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)                                                                                                                                             
උසා ා අධයහඳනා ා වහා ා භවහභහධනා අභහතයතුභහදන්ා ඇසූා

ප්රලසනඹ-(1):  

(අ) (i) “භළයයින්ා ඩ්රයිේ” -Marine Drive- භහධනඹා
දදහිරාවාළල්ර සතාඅතයාීමභහදන්ාඅන්ා

කිරීභටාදවේතුාදධනද; 

 (ii)  භා භහධනඹා දභොයටුා දක්හා දීධනකා කිරීදපතා

ළරසුභක්ාතිදේද; 

 (iii)  දේා නපත, භහධනඹා දීධනකා කිරීදපතදීා ල්කිස, 
ලහන්තා දතෝභසා ිතදයහරදේා ක්රීඩහරනදඹන්ා ඹපතා

දොටක්ාඳයහාළනීභක්ාසිදුදේද; 

 (iv)  දේානපත,  භාප්රභහණඹාදොඳභණද; 

 (v)  භාඳයහාළනීභාසිදුාායනාදිනඹාදධනද; 

 ඹන්නා තුභහාදභභාබහටාදන්න්දනහිද? 

(ආ) දනොා දේානපත, ඒාභන්ද? 
 
உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) "தறன் டிகவ்" (Marine Drive) வீற 

தயறகபக்கும் தௌௌ்பத்கக்கும் 

இகடறனரண ல்கனறல் தொடிவுயத் 

ப்தட்டகக்கரண கரம் ரதன்தகயும்; 

 (ii) மற்தடி வீறக தரநட்டுக க 

லடிப்தற்கரண றட்டமதும் உண்டர 

ன்தகயும்; 

 (iii) ஆதணறல், மற்தடி வீறக லடிக்கறன்நமதரது 

கல்கறஸ்ம தைணற மரஸ் கல்யொரறக்குச் 

தசரந்ரண றகபரட்டு கரணத்றன் எய 

தகுற சுவீகரறக்கப்தடுர ன்தகயும்; 

 (iv) ஆதணறல்,அன் அபவு வ்பதன்தக 

யும்; 

 (v) மற்தடி சுவீகரறப்தை டடிக்கக மற்தகரள்பப் 

தடும் றகற ரதன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the reason why the Marine Drive ends at the 

boundary between Dehiwala and 

Wellawatta; 

 (ii)  whether there is a plan to extend the above 

road up to Moratuwa; 

 (iii) if so, whether a part of the sports grounds of 

the St. Thomas' College, Mt. Lavinia will 

be taken over; 

 (iv) if so, the extent of land thus taken over; and 

 (v) the date on which the taking over will take 

place? 

(b) If not, why? 

  
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුා ථහනහඹතුභනි,  භා ප්රලසනඹටා ළිබඳතුයා භහා වභළගත*ා
යනහ. 

607 608 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහධනලිදපතන්තු 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) දදහිරා වා ළල්ර සතා අතයා ීමභහදන්ා දභභා භහධනඹා
අන්ාදනොදේ. 

  භළයයින්ා ඩ්රයිේා භහධනඹා රධනධනඹා කිරීදපතා යහඳෘතිඹා
ඹටද සාදළනටාළල්ර සතාසිටාදදහිරාෂසදධනධනාඇනියුා -ාා
Frazer Avenue - දක්හාදොටාරධනධනඹායාඅන්ා
අතයාෂසදධනධනාඇනියුාසිටාදදහිරාඕඵන්ායිඩකා-ාාAuburn 
Side - දක්හා දොටා වහා ඉඩපතා අ සඳ සා යා ළනීදපතා
ටයුතුාසිදුායමින්ාඳතී. 

 (ii) භළයයින්ා ඩ්රයිේා භහධනඹා දදහිරා සිටා ඳහනදුයා දක්හා දීධනකා
කිරීභාවහාලයතහාඅධයඹනඹාසිදුාකිරීභටාදටන්ඩධනාභඟින්ා
දටක්නික්ා න්ල්ටන්සිා ඉරජිනිඹරින්ා  ස.ීය.ඒ.ා වා
ඊ. පත. ල්.ා න්ල්ටන්සා ළුේලිා භහභා ඹනා වුණල්ා
භහභා දතෝයහා දනා ඇතිා අතයා ගිිතසුභා සා කිරීදපතා
ටයුතුාභහධනාරධනධනාඅකාහරිදේානීතිාඅරලඹාභඟින්ාසිදුා
යමින්ාඳතී. 

  දදහිරාඕඵන්ායිඩකහිාසිටාඉදිරිඹටාඉදිායනුාරඵනාභහධනා
ඳථඹා ළිබඳඵා දපතා දක්හා සථියා තීයණඹටා  ශමා නළත.ා
ලයතහාඅධයඹනදේාප්රතිපරඹාඅනුා භාතීයණඹානුාඇත.ා 

 (iii) ලයතහා අධයඹනා හධනතහා රළබීදභන්ා අනතුරුා අන්ා
භහධනා ඳථඹා තීයණඹා යනා තුරුා අ සඳ සා යා ළනීභා
පතඵන්ධාපූධනථනඹක්ාසිදුාශාදනොවළ. 

 (iv) අදහශාදනොදේ. 

 (v) අදහශාදනොදේ. 

(ආ) අදහශාදනොදේ.ා 

 
රුාභන්ත්රීතුභහාදනොසිටිඹ සාභභාදපතාකිඹන්නාඕනෆ.ා තුභහා

ප්රලසනඹක්ා අවරහා තිදඵනහා ා "භළයයින්ා ඩ්රයිේ"ා භහධනඹා ළදීදපතදීා

ල්කිසා ලහන්තා දතෝභසා ිතදුවදල්ා ක්රීඩහා ළිටිඹා ඹටා දනහදා
කිඹරහ.ා ඇ සතා ලදඹන්භා අළිා දපතා රුා බහටා දළනුපතා දීභක්ා

යනහ, ඒා ක්රීඩහරණඹටා කිසිභා වහනිඹක්ා න්දන්ා නළවළයිා

කිඹරහ.ාThere is a lot of concern about the ground of  St. 
Thomas' College. I wish to assure them that nothing will 
happen to that ground and we will safeguard the ground 

using modern techniques.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ළිබඳතුයා බහතායනා අතය, ඔඵතුභහදේා ළිබඳතුයටා අභතයා
ඳළවළදිලිා කිරීභක්ා තභයිා දපතා දශේ. This is an additional 

explanation.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, Sir. 
 

ගරු චක න්ද විමේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුාභන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහදේාPoint of Order  ාදභොක්ද? 

ගරු චක න්ද විමේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුා ථහනහඹතුභනි, 2017 ජලිා 20ළනිා දිනා වළන්හඩකා
හධනතහටාභභාඉදිරිඳ සාාශාප්රලසනඹක්ා දිනටාදඹොමුායානළවළ.ාා
ඒාදිනඹටා භාප්රලසනඹාදඹොමුාදනොුණණහටාඊටාභහාතුනටාදවෝා

වතයටාලින්ා තභයිා භභා ඒා ප්රලසනඹා අදහශා හධනඹහරඹටා රඵහා
දුන්දන්.ා 

 

ගරු ටී. රරජි ස ද මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

නමු ස, ඒාදිනදේාඉදිරිඳ සාවීාදනොභළතිානිහාඒාළනාිතභසුහටා
ඳසදේා කිේහා ඒා ප්රලසනදේා ඹපතා කිසිා දදෝඹක්ා තිබුණුා ඵ.ා
දදෝඹක්ාතිබුණහඹාකිඹනාහයණඹාභභා  ඹාළිබඳන්නහ.ා  දේා

ඉදිරිඳ සායනාරදාප්රලසනා4ක්ාළිබඳඵාභභාඳසුගිඹාතිදේානළතා
ිතභීමභක්ාශහ.ාඒාදේරහදේාභහාදළනු සාශහ, ''දළන්ාතභයිාදපතා
translate යරහාරළබුදණ්.ාත සාභහාතුනකින්ාතභයිාදපතාප්රලසනා
ඉදිරිඳ සායන්දන්.'' කිඹරහ.ා 

රුා ථහනහඹතුභනි, වළන්හඩකා හධනතහරා වන්ා
ආහයඹටාභභාථහාදශේ, අළිාදඹොමුායනාප්රලසනාකිනපතාදදා
රළදඵන්දන්ා කිඹනා ළඩා ළිබඳදශා වදරහා දදන්නා ළුළුන්ා නපතා

දවොයිාකිඹනාහයණඹයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දපතාළිබඳඵාළිඹයක්ාළනීභටා දභඹා ළනාඳහධනලිදපතන්තුදේා
භවා දල්පතතුභහදේා අධහනඹටා දඹොමුා යන්නපත, රුා

භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දවොයි, රුාථහනහඹතුභනි. 

 
වහථිර මවේලය  අන්තර්ග්රශණය කෂ මඳොලිවහ 

උඳමවේලළ නිධළරින්: මවේලළ ලරප්රවළද 
றந் மசகறல் உள்பலர்க்கப்தட்ட ததரயேஸ் 

உதமசக உத்றமரகத்ர்கள்: மசகச் 

சறநப்தைரறககள் 
OFFICERS OF POLICE RESERVE ABSORBED TO REGULAR 

SERVICE: SERVICE PRIVILEGES 

   1797/’17 
15. ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ (ගරු ටී. රරජි ස ද 

මවොයිවළ මශතළ මලනුල )  
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர-ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  

தசரய்சர சரர்தரக)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 

නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ රධනධන අභහතයතුභහදන් 

ඇසූ ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 1996 ධනදේදී දඳොලිස උඳදේඹට ඵහ ස 

නිරධහරින්, 2006 ධනදේදී ඳසුගිඹ යජඹ භඟින් 

සථිය දේඹට අන්තධනරවණඹ යනු රළබුදේද; 

 (ii)  දේ නපත, සථිය දේඹට අන්තධනරවණඹ ශ 

නිරධහරින් රයහ දොඳභණද; 
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             (iii)  දේ සථිය දේඹට අනුයුක්ත ශ නිරධහරින්ට 
1996 ධනඹ සිට නිඹමිත ඳරිදි දේහ යප්රහද 

හිමින්දන්ද; 

             (iv) දනො දේ නපත,  භ නිරධහරින් දේඹට 

ඵහ ස දිනඹ ස, සථිය දේඹට අනුයුක්ත ශ 
දිනඹ ස අතය ධන 10 හරඹ දනොරහ 
වළරීදභන්  භ නිරධහරින්ට ඵර ස 

අහධහයණඹක් න ඵ ළිබඳන්දන්ද; 

 ඹන්න  තුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) දනො  දේ නපත, ඒ භන්ද? 
 

சட்டதொம் எய்ங்கும் ற்யம் தற்கு அதறறயத்ற 

அகச்சகக் மகட்ட றணர :  

(அ) (i) 1996ஆம் ஆண்டு ததரயேஸ் உதமசகக்கு 

ஆட்மசர்ப்தைச் தசய்ப்தட்ட உத்றமரகத்ர்கள், 

2006ஆம் ஆண்டு கடந் அசரங்கத்றணரல் 

றந் மசகறல் உள்பலர்த்துக்தகரள்பப் 

தட்டணர  ன்தகயும்; 

 (ii) ஆதணறல், றந் மசகறல் உள்பலர்த்துக் 

தகரள்பப்தட்ட உத்றமரகத்ர்கபறன் ண்ற 

க்கக த்கணதன்தகயும்; 

 (iii) அவ்ரய றந் மசகறல் இகத்துக் 

தகரள்பப்தட்ட உத்றமரகத்ர்கயோக்கு 

1996ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் உரற தொகநறல் 

மசகச் சறநப்தைரறககள் உரறத்ரகறன்நர 

ன்தகயும்; 

 (iv) இன்மநல்,அந் உத்றமரகத்ர்கள் மசகக்கு 

ஆட்மசர்க்கப்தட்ட றகறக்கும்,  றந் 

மசகறல் இகத்துக்தகரள்பப்தட்ட 

றகறக்கும் இகடறனரண 10 யட கரனப் 

தகுறகப் தைநக்கறப்தன்தோனம் அந் 

உத்றமரகத்ர்கயோக்குப் தரரற அலற 

ற்தடுதன்தக ற்யக்தகரள்கறன்நரர ன்த 

கயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether officers recruited to the Special 

Police Reserve in 1996 were absorbed into 

the regular service in 2006 by the previous  
government; 

 (ii)  if so, the number of officers who were thus 

absorbed into the regular service; 

 (iii) whether the officers who were thus 

absorbed into the regular service are entitled 

to service privileges as appropriate from the 
year 1996 onwards; 

 (iv)  if not, whether he admits that granting 

service privileges disregarding the 10 years 

period from the date they were recruited to 

the date they were attached to the regular 
service renders a grave injustice to them? 

(b) If not, why? 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුා ථහනහඹතුභනි, නීතිඹා වහා හභඹා වා දක්ෂිණා
රධනධනා අභහතයතුභහා දනුදන්ා භහා  භා ප්රලසනඹටා ළිබඳතුයා
බහත*ායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 25615. 

 (iii)  භානිරධහරින්ාවටා1996ාධනදේාසිටා 2006ාධනඹාදතක්ා
උඳදේහා නිරධහරිදඹකුටා හිමිා යප්රහදා හිමිා අතය, 2006 
ධනදේදීා නිතයා දේඹටා අන්තධනරවණඹා ශා ඳසුා නිරා
ත ස සඹාඅනුානිතයාදේදේාභහනානිරධයදඹකුටාහිමිා
යප්රහදාහිමිදේ. 

 (iv) නළත.ා දශ්රේසමහකායණා නඩුා අරා SC(FR)599/2003 දයනා
නඩුදේාතීන්දු, ආඹතනාරරවදේා I නාහණ්ඩදේ, IV 
නාඳරිච්දේදදේා05:10ාන්තිඹා 2009.02.20ා නාදිනළතිා
අරා1589/30ාදයනාඅතිාිතදලේාළට්ාඳත්රඹාභඟින්ාප්රහශිතා
හධනඹා ඳටිඳහටිා රීතීන්හිා රීතිා අරා 140ා අනුා උඳදේහා
නිරධහරින්ා නිතයා දේඹටා අන්තධනරවණඹා ශා ඳසුා
උසවීපතා රඵහා දීදපතදීා ඔුණන්දේා උඳදේහා දේහා හරඹා
ණනඹා කිරීභා නීතයනුකරා දනොනා ඵළිතන්ා වහා  දේා
ණනඹා ශදවො සා නිතයා දේඹටා ඉඳුයහභා ඵළඳුණුා
නිරධහරින්ටාඉන්ාඵර සාඅහධහයණඹක්ානාඵළිතනි. 

(ආ) ඳළනාදනොනඟී. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහධනලිදපතන්තුදේාබහනහඹතුභහ.ා 

 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரயோன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7ාof the 

Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 

the Parliament shall sit on September 26th Tuesday, 2017ාand the 

hours of sittings of Parliament on this day shall be 1.00ාp.m. to 7.30ා

p.m.. At 6.30ාp.m. Standing Order No. 7(5)ාof the Parliament shall 

operate. At 7.30ා p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 

without question put." 
  

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
       

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7ාof the 

Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

the hours of sittings of Parliament on Tuesday, October 03rd, 2017ා
shall be 2.30ා p.m. to 4.30ා p.m.. At 4.30ා p.m. Mr. Speaker shall 

adjourn the Parliament without question put..” 

  
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
III 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7ාof the 

Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 

the Parliament shall sit on October 09th Monday, 2017ා and the 

hours of sittings of Parliament on this day shall be 1.00ාp.m. to 7.30ා

p.m.. At 6.30ාp.m. Standing Order No. 7(5)ාof the Parliament shall 

operate. At 7.30ා p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 

without question put.” 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

IV 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00ාp.m. 

on Tuesday 26th September 2017." 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහනා ටයුතු.ා -ා ආනඹනා වහා අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා
ඹටද සානිදඹෝාඅනුභතාකිරීභ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුාසුනිල්ාවඳුන්දන සතිාභළතිතුභහ. 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුා ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහදේා අයඹා ඇති, දඳොදුා
යහඳහයා ළිබඳඵාහයාබහදේා බහඳතියඹහා වළටිඹට, හයණහා
දදක්ාඳළවළදිලිායන්නාභටාඉඩාදදන්න. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුාථහනහඹතුභනි, ඳශමුළනිාහයණඹාදභඹයි.ාදඳදධනදහා

අළිා ශ්රීරන්න්ා ගුන්ා භහභා -ශ්රීරන්න්ා  ඹහධනරයින්සා

ආඹතනඹ-ාCOPE  ටාළාදේහ.ා හිදීාඅළිාඅසථහාණනහක්ා

A 350ාairbus ල්ඵදුාගිිතසුපතාභතාමිරදීාළනීභාළිබඳඵාහච්ඡහා

යමින්ාඹනහ.ාඒාඅනුාඳළවළදිලිානහාairbus 8ක්ාමිරදීාදනා

තිදඵනාඵ.ාදපතාමිරදීාළනීභා2013ාදධනදීාතභයිාසිේධාුණදණ්.ාඒා

මිරදීා ළනීභටාතිබා අනුභළතීන්ාවා මිරදීා  සාආහයඹාළිබඳඵා

අළිාදනභාිතභධනලනඹක්ාසිදුායනහ.ාඊටාඅභතය, දළනටාමිරදීා

 සතා airbus ලින්ා 4ා ල්ඵදුා ගිිතසුභා අළිා අරරගුා යරහා -ා

terminate - යරහා න්දිා දවීභක්ාශහ.ා ඒටා ිතඹදපතා යරහා

තිදඵනහ, දඩොරධනා බිලිඹනා 115ක්.ා ඒා ළිබඳඵ සා අළිා දනභා

ිතභධනලනඹක්ාසිදුායනහ.ා 

රුා ථහනහඹතුභනි, ත සා ප්රලසනඹක්ා තිදඵනහ.ා හයා

බහාභටාඳළරුහාඒාරුාඳහධනලිදපතන්තුදේාඅධහනඹටාදඹොමුා

යන්නඹා කිඹහ.ා ත සා airbus 4ක්ා අළිා මිරදීා න්නහදා නළේදා

ඹන්නාතීයණඹාශායුතුානහ.ා දේාමිරදීාදනොන්නහාුණ ස, 

දපතාදධනාළප්තළපතඵධනාභහදේා භාairbus නිඳදනාභහභාශ්රීා

රරහා දනුදන්ා ඒහා නිසඳහදනඹා කිරීදපතා ටයුතුා ආයපතබා

යනහ.ා ඒා ආහයඹටා නිසඳහදනඹා ආයපතබා යරහා අරරගුා

යන්නාසිදුාුණදණො සාිතලහරාන්දිඹක්ා-රුළිඹල්ාබිලිඹනාණනක්

- ගෙලන්න අඳට සිද්ධ ගලනලා.  

භභායජදඹන්ාඉල්ලීභක්ායනහ.ාහයාබහාභටාඳළරුහ,

- [ඵහධහා කිරීභක්]ා හයා බහා භටා ඳයළුා දේා තභයිා භභා

කිඹන්දන්, රුා ථහනහඹතුභනි.ා භභා දපතා කිඹන්දන්, හයා

බහාභටාඳයළුාදදඹ.ාහයාබහාභටාඳළරුහ, යජඹාවළටිඹටා

ඒා ළිබඳඵාප්රරලා වා ජධනභහනුා යජඹන්ාභඟාහච්ඡහායරහ, -

මිරදීාන්නහද, නළේද, අරරගුායනහද, නළේදාකිඹනා ාඳසුා

තීයණඹායන්න.-ාඒාairbus නිසඳහදනඹාකිරීදපතාක්රිඹහලිඹානතයා

යන්නා කිඹරහා ඒා යජඹන්දන්ා ඉල්ලීභක්ා යන්නා කිඹරහ-ා

දභොද,  දවභාදනොවීාඒාairbus නිසඳහදනඹාදශො ස- 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුා ථහනහඹතුභනි, දසා කිහිඳඹටා ලින්ා ඔඵතුභහ ස, 
භභ ස, අදප්ාරුාසුනිල්ාවඳුන්දන සතිාභන්ත්රීතුභහ ස- 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දපතාඒාදනොදයි. 
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ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ, නළවළ.ාI will explain it. අළිාහච්ඡහක්ාඳළළ සවූහ.ා

රුා ථහනහඹතුභනි, ඔඹා airbus ළනාAuditor-General ඹපතා

කිසිා නිරීක්ණඹක්ා යරහා තිදඵනහා නපත, දභතුභහටා "දෝප්"ා

 දක්ාඒා ළනාප්රලසනායන්නාළුළුන්.ා දභතුභහා ඳහධනලිදපතන්තුටා

ඇිතල්රහා ඒාළනා අවනහ.ා ඒාදභතුභහටා තිදඵනාඵරතරලින්ා

ළිටා දදඹක්.ා යජදේා ප්රතිඳ සතිඹා ළනා "දෝප්"ා  ටා ප්රලසනා

යන්නා ඵළවළ.ා COPE cannot question Government policy. 

Auditor-General, accounts ඳරීක්හායරහානිරීක්ණා දුන්නහටා

ඳසදේා තභයිා "දෝප්"ා  ටා ප්රලසනා යන්නා ළුළුන්ා දන්දන්.ා

දළන්ාදභතුභහාදපතායජදේාප්රතිඳ සතිඹාළනාදන්ාප්රලසනායන්දන්, 

දපතාairbus න්නා ාවරිද, ළයදිදාකිඹරහ.ාThat is Government 

policy. Government policy cannot be questioned. දභතුභහටා

භන්ත්රීයදඹක්ා වළටිඹටා ප්රලසනා අවන්නා ළුළුන්.ා "දෝප්"ා  ටා

ඳහධනලිදපතන්තුටාඋඳදදසාදදන්නාඵළවළ.ාඒාිතහිළුක්ාදන්.ාදපතා

ථහායන්දන්ාභහධයඹට.ා[ඵහධහාකිරීභක්]ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළිා දළන්ාථහා දභතළනින්ාඅන්ායමු.ාරුාභන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහාදළන්ාබහාදළනු සාශහාදන්.ා 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුා ථහනහඹතුභනි, දපතා ළනා හච්ඡහා යනා  ට සා
ිතරුේධයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුාභන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහා දළන්ා ඒා ළනා දළනු සාශහා දන්.ා
දළන්ාදපතාථහාඅන්ායන්න.ාාා 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුාථහනහඹතුභනි, භභාඔඵතුභහටාහයාබහදේාහධනතහා
ඉදිරිඳ සායන්නපත.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, ඒාඉදිරිඳ සායන්න.ා 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හයා බහා තීයණඹක්ා  සතහ.ා භභා දනොදයි, තීයණඹා
 සද ස.ා දපතා භදේා අදවක්ා දනොදයි.ා හයා බහා තභයිා

තීයණඹාදශේ.ාදපතාදඹෝජනහාඉදිරිඳ සාදශේානිදඹෝජයාඅභහතයා
රුාඅජි සාදඳදධනයහාභළතිතුභහ, දපතා ප්රලසනඹාභතුායන්නාකිඹරහ.ා
භභා දපතා කිඹන්දන්ා ිතණහකාඳතිතුභහදේා ිතභධනලනඹා ළනා

දනොදයි.ාිතණහකාඳතිතුභහදේාිතභධනලනඹ- 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුා ථහනහඹතුභනි, "දෝප්"ා  ටා ළුළුන්, Auditor-
General නිරීක්ණා ඉදිරිඳ සා ශහටා ඳසදේා ඒා නිරීක්ණා භතා
ප්රලසනායන්න.ායජදේාප්රතිඳ සතිඹාළනාප්රලසනායන්නාඵළවළ.ා 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, දළන්ාඒාහයණඹාකිේහාදන්.ාThat is okay.  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒා භදේා තීයණඹක්ා දනොදයි.ා ඔඵතුභන්රහදේා හසිඹටයිා
දපතාකිඹන්දන්.ා 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Auditor-Generalදේානිරීක්ණාතිදඵනහානපතායජඹාඋ සතයා

දදන්නාසූදහනපත.ාවළඵළයි, උ සතයාදදන්නාඕනෆාඳහධනලිදපතන්තුදේදීා
දනොදයි, "දෝප්"ා ාඇතුදශේදී.ා 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අයිදඹෝ! 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අයිදඹෝාතභයි. 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රුාථහනහඹතුභනි, "දෝප්"ා ා  හිා බහඳතිතුභහටාදපතා

කීභා ඳළරුදේා සිදුා ිතඹා වළකිා අරහබඹක්ා ශක්හා ළනීභා
වහයි.ාඔඵතුභහදේාඅයඹාඇතුයිා තුභහා ඹාප්රහලාදශේ.ා 

දඳොදුායහඳහයාළිබඳඵාහයාබහදේාඉන්නහ, නපතාශාරුා
භන්ත්රීරුන්දන්ා ළදුපතර සා මිටුක්.ා ඒා මිටුදේා හච්ඡහා
යනා හයණහා ළිබඳඵා අධහනඹා දඹොමුා යන්නා අඳටා
ළුළුන්භක්ානළවළ.ා භානිහාඔඵතුභහදේාඅයඹාඇතුාතභයිා

 තුභහාඒාහයණහාඳහධනලිදපතන්තුටාඉදිරිඳ සායරහ- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභාඒාළනාඅධහනඹාදඹොමුායන්නපත.ා 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුාථහනහඹතුභනි, COPE  ටානළතිාඵරතරාඳයන්නා
ඵළවළ.ා දපතා ිතහිළුක්ා දන්.ා ඵරතරා නළවළ.ා  ා  ක්දනහා

ගිහිල්රහාඳයනහ.ා 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු මශක් ර් අප්පශළක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුාදවක්ටධනාඅප්ළුවහමිාභන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු මශක් ර් අප්පශළක  මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රුා ථහනහඹතුභනි, ාඅදප්ා රුා භන්ත්රීතුභහා ඒා පතඵන්ධා
ථහා යළුා  ා දවොයි.ා දභොද, ඳසුා ගිඹා ආණ්ඩුදේා කුණුා
දොඩක්ාතභයිාCOPE  ටාදනළල්රහා සභන්ාආණ්ඩුාඇතුළුා
අළිාසිඹලුදදනහායළිටාදහාන්නාදරහාතිදඵන්දන්.ාඒාහරදේා

යළුාදවොයපත-ා[ඵහධහාකිරීපත] 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ (මවෞ්ය, 

මඳෝණ ශළ මේශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண - 

சுகரரம், மதரசக ற்யம் சுமச யத்து அகச்சர்) 

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

 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුා (වදය)ා යහජිතා දේනහය සනා ඇභතිතුභහ.ා ඔඵතුභහා
ඳළවළදිලිාකිරීභක්ාදායන්දන්? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුා ථහනහඹතුභනි, භටා ද සදයනා ිතකාඹටා රුා සුනිල්ා
වඳුන්දන සතිාභන්ත්රීතුභහාඒාහයණඹාඉදිරිඳ සාදශේාළ මාදවොට.ා
ඒා දභොද,- [ඵහධහා කිරීභක්]ා දඳොඩකඩක්ා ඉන්න, රුා රක්සභන්ා
කිරිඇල්රා ඇභතිතුභනි.ා රුා භන්ත්රීතුභහා කිඹන්දන්, " ඹහධනා ඵසා
නිසඳහදනඹායන්නටාතාටිාහරඹයිාතිදඵන්දන්.ානිසඳහදනඹා
යන්නාඳටන්ා  සදතො සා භවයා දරහටා අඳටා ත සා ළ මළුයා
දවීපතායන්නාදයි.ාඊටාඉසදල්රහාඉක්භන්ාතීන්දුක්ාඅයදනා
ගිිතසුපතාටිාඅ සන්ායරහාදවීපතායන්න."ාකිඹරහයි.ා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, ඳළවළදිලිාකිරීභටාදඵොදවොභාසතුතියි. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුාථහනහඹතුභනි,- 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුා භන්ත්රීතුභහ, භභා ඒා ළනා අධහනඹටා  සතහ.ා දළන්ා අළිා

ප්රධහනාටයුතුරටාඹමු.ා[ඵහධහාකිරීභක්]ාරුාසුනිල්ාවඳුන්දන සතිා
භන්ත්රීතුභනි, දනාදභොක්දාකිඹන්නාතිදඵන්දන්? 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුාථහනහඹතුභනි, "අඵාෆා මිනිවහදේා දභොශඹා දනහ"ා
හදේාරුාරක්සභන්ාකිරිඇල්රාඇභතිතුභහාවළභාතිසදේභා භා
දේාහිතනා ාළයදියි.ා 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහාඉදිරිඳ සාශාප්රලසනඹාභභාළිබඳ සතහ.ා 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

"අඵාෆා දනහදේා දභොශඹා දනහලු"ා දන්.ා [ඵහධහාකිරීභක්]ා
රුාඇභතිතුභනි, අළිාකිඹනාප්රලසනඹාද සරුපතාන්න. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදා දිනටා නිඹමිතා ටයුතු.ා නයහඹා ඳත්රදේා වන්ා අරා 1ා -ා
ආනඹනාවහාඅඳනඹනා(ඳහරන)ාඳනතාඹටද සානිදඹෝාවාඅරා
2, 3 - ජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාඳනතාඹටද සානිදඹෝා

පතභතාකිරීභ.ා 
 

ආනයන ශළ අඳනයන (ඳළන) ඳනත : 

නිමයෝග 
ற்யற இநக்குற (கட்டுப்தரடு) சட்டம்: 

எய்ங்குறறகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 

[11.27a.m.] 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move,  

“That the Regulations made by the Minister of Development 

Strategies and International Trade under Section 20 read with 

Subsection (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and 

Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 amended by Acts, No. 48 of 
1985 and No. 28 of 1987 relating to import license and 

standardization and quality control regulations 2017 and published 

in the Gazette Extraordinary No. 2032/10 of 15th August 2017, 

which were presented on 06.09.2017, be approved. 

(Cabinet approval signified.)” 
 

According to the Electrical Incident Safety Report of 
Western Australia 2012-2013, the Fatal Injury Frequency 

Rate -FIFR, the probability of occurrence of death by 

accidental electrocution is 0.8, out of population of one 

million persons per year.  

The above Report has stated that the deaths by 

accidental electrocution in Sri Lanka were 180 in 2012, 

eleven times the international index. To contain 
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electrocutions to at most 20 persons by 2020, the Public 

Utilities Commission along with other agencies have been 
implementing various awareness programmes, campaigns 

and interventions. In this background, deaths by 

accidental electrocutions reduced to 77 by 2015, but not 

to an adequate level.  

In this context, the Hon. Minister of National Policies 

and Economic Affairs has submitted a Cabinet 

Memorandum No. MNPEA/2016/64 dated 27.07.2017 

titled “Implementation of a Single Standard for Plugs and 
Socket Outlets.”  

The Cabinet Decision No. 16/1487/706/056 dated 24th 

August, 2016, has been approved the said Cabinet 

Memorandum to implement the action in accordance with 
the observation of the Hon. Minister of Finance. The Hon. 

Minister of Finance agreed with the proposal with the 

suggestion to direct the Department of Import and Export 

Control to issue the relevant Gazette Notification under 
the Imports and Exports (Control) Act No. 1 of 1969.  

However, the direction of the Hon. Minister of 
Finance and having identified that the use of numerous 

types of plugs, sockets and substandard electronic 

equipment, adaptors and extension codes as a prime cause 

of electrocutions, fires and also based on the 
recommendation from Public Utilities Commission of Sri 

Lanka - PUCSL - and the Steering Committee, the 

Cabinet has taken Decision No. 16/1487/706/056 dated 

16th August, 2016, to standardize the plug and sockets in 
Sri Lanka. Type G, 13A plug and sockets outlet - 

rectangular pin plug and socket - was adopted as the 

single standard for plugs and socket outlet in Sri Lanka.  

The following timeline was approved by the Cabinet 

in order to make the transition to the single standard more 

convenient to every stakeholder: 

1. Adopting the Type G-13 ampere plug and socket 

as the unique and single standard for plugs and 
sockets in Sri Lanka.  

2. Allowing a period of one year from 16th
 August, 

2016: import or manufacture of plugs, sockets, 

substandard multi-sockets and extension cords, 

and appliance carrying plugs other than type G 

would not be allowed from 16th August, 2017.  

3. Allowing a period of two years from 16th
 August, 

2016: the sale of plugs, sockets, substandard  multi
-sockets and extension cords, and appliance 

carrying plugs other than type G would not be 

allowed from 16th August, 2018.   

4. Existing wiring, as well as plugs and sockets 

presently used or sold within two years from the 

date of approval, will be allowed to remain in 
service, until the end of their useful life.  

5.  Existing wiring, as well as plugs and sockets to be 

used until the end of their useful life, to encourage 

manufacturers to provide in the market,  

 (a)   A specially marked Type G socket, as a 

replacement for any five ampere socket that 
needs replacement  

 (b)    Adaptor to enable five ampere plugs to be 
connected to 13 ampere sockets and vice 

versa 

 (c )    Extension cords confirming to standards  

The amendment of Import (Standard and Quality 

Control) regulation solely cannot restrict the import of 

substandard 13 plugs, sockets, adaptors and extension 
cords. Further, shaver sockets, universal sockets and 

travel adaptor will have to allow to be used in hotels and 

for sale in travel shop.  Hence, those items are allowed to 

import under the supervision of Public Utilities 
Commission of Sri Lanka -PUCSL- via Import Control 

License scheme.  

The  following Cabinet Memorandums and Gazette 

Notifications proceeded for the above purpose: 

1. Cabinet Memorandum No: MNPEA/2016/64 

dated 27, July 2016   Approval for  

 (i)  Adopt the Type G (widely known as the 13 

ampere plug and sockets) as the unique and 

single standard for plugs and sockets in Sri 

Lanka 

 (ii)  Allow a period of one year from the date of 

the approval, after which the important or 
manufacture of plugs, sockets, multi-

sockets, extension cords, and appliances 

carrying plugs other than Type G would not 

be allowed 

 (iii)  Allow a period of two years from the date 

of approval, after which the sale of plugs, 
sockets, multi-sockets, extension cords, and 

appliances carrying plugs other than Type 

G would not be allowed  

 (iv)  Allow all existing, as well as plugs and 

sockets presently used or sold within two 

years from the date of approval, to remain 
in service, until the end of their useful life  

 (v)  Enable existing wiring, plugs and sockets to 
be used until the end of their useful life, to 

encourage manufacturers to provide in the 

market, (a) a specially marked Type G 

socket, as a replacement for any 5 ampere 
socket that needs replacement, (b) adaptors 

to enable 5 ampere plugs to be connected to 

13 ampere sockets, and vice versa, and (c) 

extension cords conforming to standards; 
and  

 (vi)  Facilitate the Gazette Notification to be 
issued under Sri Lanka Customs Ordinance 

and Sri Lanka Consumer Affairs Authority 

Act No. 9 of 2003, to implement the 

approval 
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2. Cabinet Decision No. 16/1487/706/056 dated 24, 

August 2016: 

 1.  Grant approval to the proposals (i) to (vi) in 

paragraph 04 of the Memorandum  

 2.  Direct the Secretary, Ministry of National 

Policies and Economic Affairs, to take note 

of the observations of the Minister of 

Finance and purse action accordingly  

3. Gazette Notification No. 2032/10 dated 15, August 

2017 

4. Cabinet Memorandum No. IECD/6/1/17/16 dated 

17, August 2017 

   Approval of the Cabinet of Minister is to 

sought Gazette Notification No. 2032/10 

dated 15, August 2017 

5. Cabinet Decision No. 17/1873/752/021 dated 31, 

August 2017 

Decided to grant approval to present Gazette 

Notification No. 2032/10 dated 15, August 2017, 

published in terms of the Imports and Exports (Control) 

Act No. 1 of 1969, in Parliament, for approval. Thank 
you.  

 
 
 
 
 
 
 

ප්රහනය වභළිමමු් කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට,ාරුා(වදය)ායහජිතාදේනහය සනාඇභතිතුභහ. 

ඊටා ප්රථභා රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභහා මරහනඹටා
ඳළමිදණනහාඇති. 

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉල ස වමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ [ගරු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන් 
මශතළ] මුළවනළරඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ய அகனம, குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
[පූ.බහ.ා11.36] 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ (මවෞ්ය, 

මඳෝණ ශළ මේශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண - 

சுகரரம், மதரசக ற்யம் சுமச யத்து அகச்சர்) 

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

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාඅළිාඅදාදිනාජහතිාඖධා
නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා දදක්ා දපතා රුා
බහටාඉදිරිඳ සායාතිදඵනහ.ා ක්,ාවදයාඋඳයණරාමිරා

නිඹභාකිරීභාළිබඳඵයි.ාඒාකිඹන්දන්ාඅක්ෂිාහචාමිරානිඹභාකිරීභා

පතඵන්ධයි.ාාදදළනිානිදඹෝඹාඉදිරිඳ සායන්දන්ාඅකාහරිදේා
තිදඵනාහසතුරාළ මාකිරීභාළිබඳඵයි.ාා 

 දපතාහසතුාළ මායන්නටාතිදඵනාඅලයතහාළනාඳළවළදිලිා
යන්නටා භහා දපතා අසථහා උඳදඹෝගීා යා න්නහ.ා

ිතදලේදඹන්භාා2009ාඅුණරුේදටාඳසදේාදළනටාඅුණරුදුාඅටක්ාතිසදේාා
දපතහදේා කිසිභා හසතුා ළ මා කිරීභක්ා යා නළවළ.ා අනි,ා දපතා
ආඹතනඹා දළන්ා  දහා හදේා යහජයා ආඹතනඹක්ා දනොදයි.ා දපතා

ආඹතනඹා සහධීනා ආඹතනඹක්ා ුණණහ,ා අලු සා ජහතිා ඖධා
ප්රතිඳ සතිඹා ඹටද ස.ා ඒා නිහා දපතා ආඹතනදේා ළටුප්ා දවීභා
යන්නා ඕනෆා අකාහරිදඹනුයි.ා අකාහරිදඹන්ා උඳඹහා න්නහා

මුදල්ලිනුයිාඒාආඹතනදේාළටුප්ා දවීපතායන්දන්.ාඒා ිතතයක්ා
දනොදයි.ා ිතදලේඥා මිටුා වදරහා තිදඵනහ.ා ඒා ිතදලේඥා
මිටුරටා දළන්ා දන්නටාඕනෆ.ා ඉසයා යජඹාඹටද සාතිදඵනා

දොටාදපතහටාදවීභක්ාසිදුාුණදණ්ානළවළ.ාඋදහවයණඹක්ාිතකාඹටා
නීතිඳතිා දදඳහධනතදපතන්තුටාඳහාඅදා මුදල්ාදවීභක්ායරහයිා ඒා
නීතිඥාවඹාරඵහාන්දන්.ා 

අනි,ාදපතාළ මායළුාහසතුාළිබඳඵා සදතො ස,ාදපතාතභයි,ා
දපතා රහඳදේා තිදඵනා අඩුභා හසතුා ප්රභහණඹ;ා දරෝඹා අතින්ා
 සතහභ සා අඩුභා හසතුා ප්රභහණඹ.ාදපතා හසතුා ළ මාකිරීභාතුබඳන්ා
ඵරහදඳොදයො සතුා නා අලු සා දේහන්ා දභොනහදා කිඹහා භහා
කිඹන්නපත.ාා ක්ාතභයි,ාදභච්චයාල්ාාදපතාහසතුාඅඩුාවීභානිහා
 ානිදඹෝජිතඹහාඖධාණනහක්භාලිඹහාඳදිරචිායා සතහ.ා 

 භාඖධානහභඹාතිදඵනා දදශානහභා 10ක්ාිතතයා ඹහාා
ලිඹහාඳදිරචිායාන්නහ.ාඒාකිඹන්දන්,ා ටා ක්ාතයහරීා
ඖධා ටිා දනළල්රහා ලිඹහා ඳදිරචිා යා න්නහ.ා ලිඹහා ඳදිරචිා
යරහා  ඹහා යන්දන්ා දභොක්ද?ා ඒා ඖධරා ඉවශභා මිරා
තිදඵනා  සා ක්ා ඹහානුාදදනුායනහ.ාදදශාදඳොදශේා
 ාඖධානහභඹටා ාදදශානහභඹයිාතිදඵන්දන්.ාඇ සතටභා
දභහිාතිබුණුාදරොකුභාප්රලසනඹ,ාදරොකුභාදණඹාදපතයි.ාදපතාලිඹහා
ඳදිරචිඹටා දනොදයිා අතාඹටා මුදල්ාරළබුදණ්,ාඅනික්ාභහභටා
ලිඹහාඳදිරචිඹාදනොදදන්නයි.ා තාදොටාදපතාඅඹාදශේාදභොක්ද?ා
දභොද,ා ඉතහා සුළුා මුදරක්ා තභයිා ලිඹහා ඳදිරචිඹටා තිදඵන්දන්.ා
දරෝදේාතිදඵනාතයහරීාඖධාඔක්දොභාදනළ ස,ාඒාටිා
ලිඹහා ඳදිරචිා යරහා ඉවශභා මිරා තිදඵනා  ා  ඹහා නුා දදනුා
යනහ.ා ආණ්ඩුටා ඉදිරිඳ සා යන්දන සා ඒයි.ා ලිඹහා ඳදිරචිා
දනොශාකිසිභාඖධඹක්ාආණ්ඩුටාදන්හාන්නාඵළවළ.ාලිඹහා
ඳදිරචිාඖධඹාිතතයයිාතිදඵන්දන්.ාා 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කීාදදදනක්ාිතතයාඉන්නහද,ාරුාඇභතිතුභනි?ා 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 රුා භන්ත්රීතුභනි,ා දපතදක්ා suppliersරහා සිඹා ණනක්ා

ඉන්නහ.ා  හිා දභච්චයා ල්ා තිබුණුා ත ස සඹා තභයි,ා අඩුා මුදරා
හින්දහාවළභාතළනින්භාදනළ ස,ා"භභාagency   ාන්නපත"ාකිඹහා
ලිඹහා ඳදිරචිා යනා  .ා ලිඹහා ඳදිරචිා යරහා  ා ිතතයක්ා  ඹහා

ඉදිරිඳ සා යනහ.ා  තදොටා අනික්ා ඒහටා දනා agentsරහටා
 න්නාිතකාඹකු සානළවළ;ාතයායන්න සාිතකාඹක්ානළවළ.ා 

දදළනිා හයණඹා දපතයි.ා දපතදක්ා ිතඹදභා අඩුා නිහා ුණදණ්ා
දභොක්ද?ා අනලයා ප්රභහණදේා ඖධා ප්රභහණා රරහටා ඇිත සා
තිබුණහ.ා භභා උදහවයණඹක්ා කිඹන්නපත.ා  ක්තයහා ඖධඹටා
රරහදේාඒාදසරාදදශානහභා40ටාඩහාලිඹහාඳදිරචිාදරහා
තිබුණහ.ාඒ,ා භාdrug  ට.ා ච්චයාප්රභහණඹක්ාදහ සාඅලයා
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නළවළ.ාදදශානහභා40ක්ාආහභාඒා40භාා භාදදශාදඳොශටා
තයා යනහ.ා  දවභා තයා යනා දොටා ාදපතා භහයහන්තිා
යුේධඹක්.ා දනොදඹකු සා ඒහා යදන;ා ප්ඳපතා දහදන;ා
වදයරුන්ටා ා ාඒහායදන;ාඵරඳෆපතායදනාතභයිා
දපතාතයඹටාඒාඅඹාවබහගිාන්දන්.ා 

තුන්ළනිාහයණඹා දපතයි.ා අලුතින්ාදපතාඖධාලිඹහාඳදිරචිඹා
වා උඳයණා ලිඹහා ඳදිරචිඹා අන්තධනා ජහරඹා භඟින්ා කිරීභටා ඒා
සිඹලුභාට්ටිඹටා ඳවසුපතා රහා තිදඵනහ.ා ඒා හදේභාඖධා
ලහරහා ලිඹහා ඳදිරචිා කිරීදපතා සිඹලුභා ටයුතු සා තභන්දේා ඳශහද සා
ඉදනාඅන්තධනාජහරඹාවයවහභාකිරීදපතාඅසථහාඔුණන්ටාරහාදීා
තිදඵනහ.ා ඊශඟට,ා ද සතා ළසුපතා ඳේධතිඹක්ා වදහා තිදඵනහ.ා
ලින්ා යා ණනහක්ා ගිඹහා registration  ක්ා යන්න.ා දපතා
NMRA  ාබහයන්නාදොටාregister දන්නාඖධාවහයදවසා
ණනක්ා තිබුණහ.ා දළන්ා දපතා ඉතහභා අඩුා ණනටා දනළ සා
තිදඵනහ.ාදභොද,ා ඒාඳරිණා ද සතාළසුපතා ඳේධතිඹාභඟින්ා
දළන්ා දටිා රකින්ා ලිඹහා ඳදිරචිා කිරීපතා යළනීදපතා වළකිඹහා
තිදඵනහ.ා 

උදහවයණඹක්ා ිතකාඹටා භභා දපතා හයණඹා කිඹන්නපත.ා  ා
ඖධඹාquality failure  ක්ාආදො ස,ාඒාභහදපතභාතිදඵනා
දන සාඖධඹක්ාලිඹහාඳදිරචිායන්නාආහභාදපතාද සතාඳේධතිඹා

භඟින්ා warning message  ක්ා  නහ,ා "දභන්නා දපතා දපතා
භහදපත"ාකිඹරහ.ා තදොටාදන්නහ,ාquality failure  ක්ාුණණුා
භහභාඖධඹක්ා කිඹරහ.ා  තදොටා ඒා දොල්රන්ටා ළුළුන්ා

දඵොදවොභා ඳරිසපතා දන්න.ා ඒා හදේභා ඔසුරක්ා ලිඹහා ඳදිරචිා
කිරීදපතදීා ඔහුා ඊටා ලින්ා ඹපතා නීතිා ිතදයෝධීා ළඩක්ා යරහා
තිදඵනහද,ා ඔහුා අලු සාඔසුරටා  න්නාසූදහනපතා දනහදාකිඹනා

සිඹලුාද සතාwarning messages භඟින්ාඅඳටාරළදඵනහ.ාවඹළනිා
හයණඹාදභඹයි.ාලිඹහාඳදිරචිායරහාඒහදේාවතිානිකු සාකිරීභා
අදා අළිා සඹරක්රීඹතා -ා automate -ා යරහා තිදඵනහ.ා ඒානිහා

ඉතහභ සාඉක්භනින්ාඔුණන්ටාඒාවතිාරඵහාන්නාළුළුන්.ා 

ඖධා නිඹහභනඹා කිරීභා වහා අළිා දළනටා ිතදලේඥා මිටුා
ඳවක්ාාඳ සායරහාතිදඵනහ.ාඳශමුළනිා ාතභයි,ාඖධාඇීමපතා

මිටු;ාMedicines Evaluation Committee  .ාඒාඖධරටා
අදහශා ඔක්දෝභාිතදලේඥාවදයරුාඒාඇීමපතාමිටුටාහ මා
දනහ.ා අක්ෂිරටා අදහශා ඖධඹක්ා නපතා අක්ෂිා ිතදලේඥා

වදයරුාහ මාදනහ.ාශභහාදයෝඹටාඅදහශාඖධඹක්ානපතා
ශභහා දයෝා ිතදලේඥාවදයරුාහ මා දනහ.ා ඒාහදේාඖධා
ඇීමපතා මිටුා භඟින්ා තභයිා දපතා වළභා ඖධඹක්භා ලිඹහා ඳදිරචිා

කිරීභා වහා ඒා evaluations යන්දන්.ා ඒා හදේභා දළන්ා සථියා
මිටුාවදරහාතිදඵනහ.ාඋඳයණාඇීමපතාමිටුාතිදඵනහ.ාඒා
කිඹන්දන්ාmedical devices ඔක්දෝභාඅදාඒාමිටුාවයවහාතභයිා

ලිඹහා ඳදිරචිාකිරීපතා සිදුා යන්දන්.ා ඒාමිටුදේා ඉන්නාඔක්දෝභා
ිතදලේඥාවදයරුන්.ා ලරයධනභරටා උඳයණා අලයා නපතා
ිතදලේඥාලරයාවදයරුාවබහගීාදනාමිටුකින්ාතභයිාඒහා
න්නා  ා තීයණඹා යන්දන්.ා ඒා හදේභා borderline 

productsරටා ීමභහසතානිසඳහදනාඇීමපතාමිටුාතිදඵනහ.ා ඒා
හදේභාඖධලහරහානිඹහභනා මිටුක්,ාRetail Pharmacy and 
Clinical Trials Committee  ක්ාතිදඵනහ.ා 

ප්රචහයා නිඹහභනඹා වහ සා ළඩා ළිබඳදශක්ා තිදඵනහ.ා
දනොදඹකු සාදේල්ාළිබඳඵාප්රචහයණඹාකිරීභටාලින්ාඅදාඖධා

අකාහරිදේා අයඹා රඵහා න්නා ඕනෆ.ා ඒා රඵහා දදන්දන් සා ඒා
ිතදලේඥා ඥහනදඹන්ා යුක්තා ට්ටිඹා  සතුා තීන්දුා අනුා තභයි.ා
1971ා භවහචහධනඹා දේනා බිබිදල්ා භව සභඹහා ජහතිා ඖධා
ප්රතිඳ සතිඹා ඹටද සා ඇතිා යන්නටා තිබුණුා ආඹතනඹක්ා තභයිා

ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹ.ා අුණරුදුා 45ටා ඳසදේා තභයිා
අඳටා ඒා ආඹතනඹා ළිහිටුවීභටා වළකිඹහා රළබුදණ්.ා අළිා ඒා
ආඹතනදඹන්ාිතලහරාහධනඹබහයඹන්ාණනහක්ාශහ.ාඅළිායළුා

 ක්ාතභයි,ාඅතයලයාඖධා48ාමිරාඳහරනඹායළුා .ාරුා

නිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාඖධා48ක්ාකිඹන්දන්ාඒහදේා

ඖධා නහභඹන්.ා අළිා ඖධා 48ා මිරා ඳහරනඹා යනා දොටා
ඇ සතටභාරරහදේාතිදඵනාඖධා300ටාළ මාප්රභහණඹාමිරා
ඳහරනඹා දරහ.ා අළිා ඖධා ඒා තයපතා ප්රභහණඹා මිරා ඳහරනඹා
ශහ.ඒානිහාජනතහටාිතලහරාවනඹක්ාරළබුණහ.ා භාඖධරා

මිරා දොඳභණා අඩුා ුණණහදාකිඹරහා භභාකිඹන්නපත.ා දිඹළ මඹහා
වහා න්නා Metformin -ඔඵතුභහා ඒා ළනා භටා ඩහා දවොටා
දන්නහ-ා දඳ සතක්ා  දහා රුළිඹල්ා 10.00ක්ා ුණණහ.ා අදා දඳ සතක්ා

රුළිඹල්ා3.95යි.ාසිඹඹටා60කින්ාඅඩුාදරහාතිදඵනහ.ාGliclazide 
80 mg දඳ සතක්ාරුළිඹල්ා19.00ටාතිබුදණ්.ාදළන්ාරුළිඹල්ා11.30යි.ා
සිඹඹටා 43කින්ා අඩුා දරහා තිදඵනහ.ා Losartan හදේා  ක්,ා

Cozaar දඳ සතක්,ා  දහා රුළිඹල්ා 81.00ක්ා ුණණහ.ා අදා රුළිඹල්ා
10.30යි.ා1/8ටාඅඩුාදරහාතිදඵනහ.ාAtorvastatin -  Atova - 
කිඹනා  දක්ා දඳ සතක්ා -දපතා ඔක්දොභා වෘදා දයෝරටා න්නා

දඵදව ස-ා  දහා රුළිඹල්ා 215.00ක්ා ුණණහ.ා අදා රුළිඹල්ා 17.60යි.ා
ජනතහටා  ා දඳ සතකින්ා රුළිඹල්ා 200ක්ා ිතතයා රහබයි.ා
Rosuvastatin - Cresfo කිඹරහා කිඹන්දන්ා -ා ා දඳ සතක්ා  දහා
රුළිඹල්ා 150.00ක්ා ුණණහ.ා අදා  ා දඳ සතක්ා රුළිඹල්ා 37.00යි.ා

Aspirin දඳ සතක්ා  දහා රුළිඹල්ා 21.00යි.ා අදා රුළිඹල්ා 5.30යි.ා
Clopidogrel මිලිරෆපතා 75ා දඳ සතක්ා  දහා රුළිඹල්ා 34.00යි.ා අදා
රුළිඹල්ා17.50යි.ාාParacetamol -ාPanadol - දඳ සතක්ා දහාරුළිඹල්ා

3.00යි.ාඅදාරුළිඹල්ා1.30යි.ාVoltaren  ා දහාරුළිඹල්ා 40.00ක්ා
ුණණහ.ාඅදාරුළිඹල්ා13.00යි.ාDiclofenac potassium දඳ සතක්ා දහා
රුළිඹල්ා37.00ක්ාුණණහ.ාඅදාරුළිඹල්ා10.95යි.ාIbuprofen - Brufen 

- දඳතිාදවෝායල්ා ක්ා දහාරුළිඹල්ා17.00ක්ාුණණහ.ාඅදාරුළිඹල්ා
3.70යි.ාඒාහදේභාOmeprazole දඳ සතක්ා දහාරුළිඹල්ා28.85යි.ා
අදා රුළිඹල්ා 4.50යි.ා අළිා gastritisරටා න්නා Esmoprazole -

Nexium කිඹනා -ා දහාදඳ සතක්ාරුළිඹල්ා101.00ක්ාුණණහ.ාඅදා
රුළිඹල්ා 20.20යි.ා 1/5යි.ා Domperidone දඳ සතක්ා  දහා රුළිඹල්ා
18.00ක්ා ුණණහ.ා අදා රුළිඹල්ා 5.40යි.ා Co-amoxyclav 1.2 g 

injection  ා  දහා රුළිඹල්ා 1068.00ක්ා ුණණහ.ා අදා රුළිඹල්ා
631.00යි.ාAzithromycin දඳ සතක්ා දහාරුළිඹල්ා 71.00ක්ාුණණහ.ා
අදාරුළිඹල්ා37.60යි.ාCefuroxime දඳ සතක්ා දහාරුළිඹල්ා72.00ටා
තිබුණහ.ාඅදාරුළිඹල්ා 45.50යි.ාAciclovir 200 mg දඳ සතක්ා දහා

රුළිඹල්ා156.00යි.ාඅදාරුළිඹල්ා37.00යි.ාSalbutamol -ාVentolin -ා
inhaler  ා දහාරුළිඹල්ා580.00යි.ාඅදාරුළිඹල්ා310.00යි.ාදභන්නා
දපතාහදේාිතලහරාදනක්ාතිදඵනහ.ාඒාහදේභාAzithromycin 

500 mg දඳ සතක්ා දහාරුළිඹල්ා111.83යි.ාඅදාරුළිඹල්ා52.75යි.ා 
 

Atenolol 50 mg දඳ සතක්ා රුළිඹල්ා 27.90ටා තිබුදණ්;ා අදා
රුළිඹල්ා 4.40යි.ා Atenolol 100 mg  දඳ සතක්ා රුළිඹල්ා 62ටා
තිබුදණ්;ා අදා රුළිඹල්ා 13යි.ා  තදොටා Rosuvastatin 5 mg 

දඳ සතක්ාරුළිඹල්ා 97.47ටා තිබුදණ්.ා දළන්ා ඒාරුළිඹල්ා 21.50යි.ා
Carbamazepine - Tegratol දඳ සතක්ාරුළිඹල්ා30.80ටාතිබුදණ්.ා
අදාඒාරුළිඹල්ා12යි.ාEsomeprazole 40 mg දඳ සතක්ාරුළිඹල්ා

141ටාතිබුදණ්.ා දළන්ාඒාරුළිඹල්ා38.40යි.ාLosartan Potassium 
500 mg දඳ සතක්ා රුළිඹල්ා 81.96ටා තිබුදණ්.ා දළන්ා රුළිඹල්ා
10.30යි.ා ාAlendronic Acid  ක්ාරුළිඹල්ා3179.23ටාතිබුදණ්.ා

අදාඒාරුළිඹල්ා405.60යි.ාදපතාිතකාඹටාිතලහරාඅන්දමින්ාඅළිාඖධා
300ාණනාමිරාඅඩුායරහාතිදඵනහ. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රුාඇභතිතුභනි,ාභටාදඳො මාඅසථහක්ාදදන්නාළුළුන්ද? 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දවොයි,ාකිඹන්න. 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රුාඅභහතයතුභනි,ාඇ සතටභාඖධාධනා48ාමිරාඅඩුාකිරීභා
අතිලඹා ළද සා හයණඹක්.ා  යින්ා ිතලහරා වනඹක්ා රළබීා

තිදඵනහ.ා ඖධා ඇළීමපතා මිටුා නිදඹෝජනඹා දන්දන්ා  ක්ා
 ක්ා ක්දේත්රරා College Consultantsරහදන්දා කිඹරහා භභා
ඔඵතුභහදන්ාදළනන්නාළභළතියි. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒටාඳ සවීපතායන්දන්ාදභදවභයි.ාCollege  ටාදළන්වූහභාා

College  දන්ාතභයිාඒාට්ටිඹා න්දන්. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 දවභානළ සනපතාඵහුතයාිතදලේඥාවදයරුානිධනදේලායනා
ඖධඹා  තළනින්ා නිධනදේලා ුණදණ්ා නළ සනපතා ප්රලසනඹක්ා
ඳළනනඟිනහ.ා දළන්ා ඳළනනළඟිරහ සා තිදඵනහ,ා අනහතදේදී සා

ඳළනනඟින්නාළුළුන්. 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නළවළ,ා ඒා ඔක්දෝභා ිතදලේඥාවදයරු.ා ඔඹා ප්රලසනා ඳළනා
නළඟිරහා තිදඵනා ඖධා ා දතෝයහදනා තිදඵන්දන් සා ිතදලේඥා
වදයරු.ා 

අළිාදපතා ිතකාඹටාිතලහරාදරාඖධාමිරා ඳහරනඹාශහ.ා දපතා
නිහා මුළුා දදශා දඳොශටා ඇතිා ුණණුා ඵරඳෆභා භභා ඔඵතුභහටා
දඳන්න්නපත.ාාදභභාඖධා48හිාමිරාඳහරනඹක්ායන්නාලින්ා
අුණරුේදටා ඒා අඹදේා දදශහභා කීඹද?ා දපතාඖධා ධනලින්ා

ිතතයක්ාාඔුණන්දේාදදශහභාඅුණරුේදටාරුළිඹල්ාබිලිඹනා14ක්.ා
ඒාකිඹන්දන්ාරුළිඹල්ාමිලිඹනා14,187ක්ාවාරුළිඹල්ා834,720ක්.ා
මිරාඳවතාදළමීභානිහාඅදාඒාදොල්රන්දේාාදදශහභාකීඹද?ාඅදා

දදශහභා රුළිඹල්ා බිලිඹනා 4යි.ා ඒා කිඹන්දන්ා රුළිඹල්ා මිලිඹනා
4,485ක්ාවාරුළිඹල්ා732,760ක්. 

දපතාභඟින්ායජඹාඅදාජනතහාදනුදන්ාබිලිඹනා9ාිතතයාඅඩුා
කිරීභක්ාඖධා මිරා පතඵන්ධදඹන්ායා තිදඵනහ.ා දපතා තභයිා

මුළුභව සාදශාදඳොදශේාඇතිායළුාඵරඳෆභ.ා 

දපතා අඩුාකිරීභායරහා අළිා ඊටා ඳසුා යන්නාඵළලුදේා අකාා
මිරක්ා තිදඵනාඖධාමිරා -ිතදලේදඹන්ා ළිබඳහා ආදිා දයෝරටා
අදහශාඖධරාමිර-ාඳහරනඹායන්නයි.ානමු සාඖධාමිරාඅඩුා 

ශා දරහදේා දශා දඳොදශේා අලු සා රසෘතිඹක්ා ඇතිා ුණණහ.ා
දශාභහපතරාඅඹාඅඳටාිතරුේධාුණණහ.ා 

ඔඵතුභන්රහාදන්නහ,ාඖධාමිරාඅඩුායන්නාටයුතුායනා
දොටායුදයෝඳහාරභදේාසිඹලුාතහනහඳතිරුාඅදප්ාඅරහභහතයතුභහා

වමුන්නා ආා ඵ.ා අරහභහතයතුභහා ඒා අඹා අළිා ශඟට සා  ේහ.ා
ඔුණන්දේා මලිභා ඉල්ලීභා ුණදණ්ා දභොක්ද?ා ඔුණන්ා කිේදේ,ා
යුදයෝඳදඹන්ා වා ඇදභරිහදන්ා දදනනා ඖධරා මිරා

ඳහරනඹා යන්නා  ඳහා කිඹරහයි.ා ඒහදේා මිරා ඳහරනඹක්ා
දනොදශො ස,ාමිරාඳහරනඹක්ානළවළ.ානමු සාඅළිාඔුණන්ටාදඳන්හා
දුන්නහ,ා අළිා දපතා මිරා ඳහරනඹා දනහදේානිපතභා දනොදයි,ා අළිා

 ඹටාඳදනපතායා සද සාදරෝඹාළිබඳ සා -IMS- International 
Marketing Services  ද සතාඵ ස,ාඒානිසඳහදනාමිරාණන්ාඵ ස.ා

ඒාද සතාසිඹඹටා80ක්ානිළරැදියිාකිඹරහාළිබඳන්නහ.ාාසිඹඹටා81ක්ා

නිළරැදිා ද සතා හිතා භහභක්ා දරෝදේා නළවළ.ා IMS ද සතා
ඳහිතච්චිාකිරීභාළනාInstitute for Health Policy කිඹනා දන්ා
භටාප්රලරහායරහාදනභාලියුභක්ාඉදිරිඳ සාශහ.ාඔුණන්ාකිේහ,ා
IMS ද සතා ඳහිතච්චිායන්නාකිඹරහා ඒාඅඹා දිගින්ාදිටභාකිේහ,ා

නමු සා ුණරු සා ඒටා ඇහුපතා න්ා දුන්දන්ා නළවළා කිඹරහ.ා
යුදයෝඳහා රභදේා සිඹලුා අඹා ආහභ,ා අදප්ා භවහචහධනඹා අසිතා දා
සිල්හා භවතහා -ජහතිාඖධානිඹහභනා අකාහරිදේාබහඳතිතුභහ-ා

දවොඳින්ා ඳළවළදිලිා ශහ,ා අළිා දපතා ටයු සද සදීා ා ඳදනපතා ය සා
රුණුාළන.ා අන්තිදපතදීා ඔුණන්ාකිේහ,ා "ඔඵතුභන්රහාදඵොදවොභා
ිතදයහ සභා අන්දමින්ා වා දඵොදවොභා ඹථහධනථහදිා අන්දමින්ා දපතා

මිරාඳහරනඹායරහාතිදඵනහ.''ාකිඹරහ.ාා''මිරාඳහරනඹායනහදා
නළේදාකිඹනා ාදේලඳහරනාතීන්දුක්,ාඒටාඅතාවන්නාඅඳටා
අයිතිඹක්ානළවළ,ාදඵොදවොභාසතුතියි"ාකිඹරහාාඔුණන්ාගිඹහ.ා 

නමු සා ඵහුා ජහතිා භහපතා  තළනින්ා නතයා ුණදණ්ා නළවළ.ා
 ක්තයහාඵහුාජහතිාභහභක්ාදපතාටයුතුරටා දයහිාුණණහ.ාඒා

අඹදේාඖධානිසඳහදනඹාමිරා-දඳ සතාමිර-ාාරුළිඹල්ා1.50යි.ා
නමු සා භහා  ඹා අාඩුා යා තිදඵනහ,ා රුළිඹල්ා 1.30ට.ා ඒා අඹා
දබඳන්භාභටයිාදචෝදනහායාතිබුදණ්.ාඒාඅඹාහිතුහ,ා ඹාභදේා

ළඩක්ා කිඹරහ.ා නමු සා භභා ඒා ටයුතුරටා අතා ළහුදේා නළවළ.ා
දභඹා ිතදයහ සභාප්රලසනඹක්.ාරුණුාදොඹහා ඵරහාඉදිරිඳ සායළුා
ඒහාතභයිාභහාබහයා සද ස;ාළිබඳ සද ස.ාභභාකිේදේ,ාමිරාඳහරනඹා

යන්නාකිඹහයි.ා ච්චයයිාභහාකිේදේ.ා හිාිතදයහ සභාටයුතුරටා
භභා අතා ළහුදේා නළවළ.ා  තදොට,ා ඒා ඵහුා ජහතිා භහභා
නිදේදනඹක්ා නිකු සාශහ.ා ඒාරරහදේා තිදඵනා ප්රසිේධභා ඵහුා
ජහතිා භහභක්.ා ඔුණන්ා කිේහ,ා ඔුණන්දේා නිසඳහදනා න සහා

භහභාවනහාකිඹරහ.ාඒාදරොකුාතධනජනඹක්.ාාාාාා 

ඳසුාභටානිදේදනඹක්ානිකු සායන්නාසිදුාුණණහ.ා"ඔඵරහදේා
නිඹභානිසඳහදනාමිරාදවබඳදයේාකිරීභාදහචහයහ සභානළවළ.ානමු සා
ඔඵාභටාඅභිදඹෝායන්දන්ානපත,ාභදේානිළයදිතහාඔප්ළුාකිරීභා

වහා  භා මිරා අනහයණා යන්නා භටා සිදුා දනහ.ා ඔඵදේා
නිසඳහදනාමිරාඅළිාදන්නහ.ාIMS ද සතාඅනුාඒාිතසතයාඅළිාශඟා
තිදඵනහ.ා භානිහාඔඵාඹපතාකිසිාක්රිඹහභහධනඹක්ා සදතො ස,ා ඹටා
උ සතයා දදන්නා භභා රෆසතියි."ා කිඹරහ.ා  දහභා වා ඔුණන්ා භටා

ලියුභක්ා ේහ.ාභදේාශඟාඒාලිළිඹාතිදඵනහ.ාඔුණන්ාඳළවළදිලිභා
කිේහ,ා "ඔඵදේාමිරානිඹහභනඹටාඅළිා ාඅනුතාදනහ;ාඅනුතා
දරහා  ඹා පතපූධනණදඹන්භා ළිබඳන්නහ.ා දවටා ඉරහා බහහා

රි සදඹන්භා දළන්වීපතාඳශායරහාඅලු සාමිරටානිකු සායනහ."ා
කිඹරහ.ා 

අළිාඒාටයුතුායරහාදදළනිාඅදිඹයටාඹනාදොට,ාභවහචහධනඹා
අසිතා භවතහා භටා ථහා යරහා කිේහ,ා අක්ෂිා හචා දන්නා
 ක්තයහා ප්රසිේධභා භහභා ා Repරහා ළිරික්ා අදප්ා චරි සා

දෂොන්දේහා අක්ෂිා ලරයා වදයතුභහා වපතඵා දන්නා ඇිතල්රහා
කිඹරහ.ා තුභහාිතශ්රහභාගිඹ ස,ාභභාඅදා තුභහාභතක්ායන්නාඕනෆ.ා
අක්ෂිා හචා මිරා අඩුා කිරීදපතදීා  තුභහා අේිතතීඹා දේඹක්ා ශහ.ා

 තුභහදේා නභා වන්ා යන්නා  ඳහා කිඹරහා ඒා දේරහදේා
යවසිතාකිේහ.ා තුභහාවපතඵා දන්නාඇිතල්රහාඒාඅඹාකිඹරහා
තිබුණහ,ාඅක්ෂිාහචරානිඹභාිතඹදභාකීඹදාකිඹරහ.ාඒහදේාඇ සතා

ිතඹදභා කිඹරහා තිබුණහ.ා ා අක්ෂිා හචඹා ිතකුණන්දන්ා රුළිඹල්ා
තිසදවට.ා නමු සා නිඹභා මිරා දන්දන්ා රුළිඹල්ා වඹදවක්ා
ඳභණ.ා ඒ,ා ඇදභරිහදන්ා දන්නා ඒහ.ා ා චරි සා දෂොන්දේහා

භව සභඹහා ශඟා ඉදනා භවහචහධනඹා අසිතා භදන්ා ඇසුහ,ා "අළිා
අක්ෂිාහචාප්රලසනඹටාඅතාවමුද?"ාකිඹරහ.ාභභාකිේහා"යන්න''ා
කිඹරහ.ාඒාඅනුාඅළිාඅක්ෂිාහචාමිරාඳවශටාදනහහ.ාළ මභාමිරා
වළටිඹටාරුළිඹල්ා25,900ටාතිබුණුාඅක්ෂිාහචඹාඅළිාරුළිඹල්ා9,984ා

දනදතක්ාඳවශටාදනහහ.ාරුළිඹල්ා12,500ටාතිබුණුා ා4,875ා
දක්හාඅඩුාශහ.ා දහ,ාඇසාදදාදඳදනන්දන්ානළතිාදදනකුටා
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අක්ෂිාහචාදදක්ාමිරදීාළනීභටාරුළිඹල්ා 60,000ක්ා ිතතයා ගිඹහ.ා

නමු සා අදාහචා දදටභා ළඹා න්දන්ා නළවළ,ා  දහා  ටා ගිඹා
මුදර ස;ා රුළිඹල්ා 20,000ක් සා ඹන්දන්ා නළවළ.ා ඒා ිතකාඹටා අළිා
අක්ෂිාහචාමිරාඅඩුාශහ.ා 

ඊටාඳසුාවෘදාදයෝරටාඅලයාstents පතඵන්ධාඉල්ලීභක්ා

ආහ.ාඅළිාඒට සාඅතාළසුහ.ාායජදඹන්ා දහාාඅක්ෂිාහචාදුන්දන්ා

නළවළ;ා stents දුන්දන්ා නළවළ.ා දයෝගීන්ටා කිඹනහ,ා අක්ෂිා හචා

දදනන්නා කිඹරහ.ා දභතළනා සිටිනා භන්ත්රීරුන්ා ඔක්දෝභා

දන්නහ,ාඅක්ෂිාහචාඅයදනාදදන්නාකිඹරහා තුභන්රහාශඟටාකීා

දදදනකුා නහදාකිඹරහ.ාභභාභාතුන්-වහයසිඹාදදදනකුාදනුදන්ා

ථහායරහාතිදඵනහ.ා ක්දෝාසිරවාභහජඹටාකිඹරහාන්නහ,ා

 ක්දෝා ාදයොටරිා භහජඹටා කිඹරහා න්නහ,ා  දවභා නළ සනපතා

මිත්රඹන්ටා කිඹරහා න්නහ.ා  දවභා ඵළරිා ුණණුා දේරහටා අඳටා

කිට්ටුභා දදනකුදේා ඳුණරා අදඹකුා නපතා අදප්ා අතින්ා වරිා

අයදනාදදනහ.ාඒාසිේධාදනහ.ානමු සාභභාඳසුගිඹාහරදේා

තරුණාභන්ත්රීරුන්දන්ාඇසුහභ,ාඒාදොල්රන්ාකිේහ,ා දළන්ාඒා

ිතකාදේා ඉල්ලීපතා යදනා ුණරු සා  න්දන්ා නළවළා කිඹරහ.ා

දභොද,ා අදා අළිා දයෝවදරන්ා අක්ෂිා හචා දනොමිදල්ා රඵහා දදනා

නිහ.ා 

දපතානිහා දඳෞේලිා අරලඹ සා අක්ෂිා හචරා මිරා දළන්ා අඩුා

යරහාතිදඵනහ.ාභවයාදයෝවල්රාවදයරුා තුාදරහාඒා

වහාභහනාඅක්ෂිාහචාමිරාඅඩුාකිරීභාායරහානළවළ.ාඒහටාන්නා

ක්රිඹහා භහධනා දභොනහදා කිඹරහා භභා ඳසුා කිඹන්නපත.ා අළිා  සා

තුන්ළනිාක්රිඹහාභහධනඹාතභයිාstentsරාමිරාඅඩුායනා .ාStent 

 ාමිරාරුළිඹල්ා 450,000ක්ා දනපතාතිබුණහ.ා ඳළුා අභහරුා

වළදිරහාදයෝවරටාඒනාදයෝගිඹහටාකිඹනහ,ාදභන්නාදපතාstents 

තුනක්ා දේන්නා කිඹරහ.ා  තදොටා stents තුදන්ා මිරා ිතතයක්ා

රුළිඹල්ාමිලිඹනඹටාඩහාදනහ.ා 

තමුන්නහන්දේරහාදන්නහ,ාරුළිඹල්ාමිලිඹනඹක්ාතිඹහාමිඹඹනා

තුරුාමුළුාජීිතතාහරදේභාරුළිඹල්ාරක්ඹාල්ලිාඵණ්ඩරඹක්ා

දළරහා නළතිා මිනිසසුා අදප්ා පතරා සිටිනා ඵ.ා  ළනිා මිනිසසුා

ඵහුතයඹක්ා අදප්ා පතරා ඉන්නහ.ා ඒා හදේා භනුසදඹකුටා

රුළිඹල්ාමිලිඹනඹක්ාණඹටා දදන්දන්ාුණද?ා උටා තිඹරහා වරිා

ඒහා න්නා ඔුණන්ටා දොදවේදා ඉඩභක් සා තිදඵන්දන්?ා ඔුණන්ා

අයණයි.ාඔුණන්ාඅහනදේදීාමිඹාඹන්දන්ාstent  ාන්නාල්ලිා

නළතිානිහයි.ාඒානිහාඅළිාstents මිරාඅඩුාශහ.ාරුළිඹල්ා450,000ටා

තිබුණුා ාරුළිඹල්ා105,000ටාඵළසසුහ. 

 
ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

රුා ඇභතිතුභනි,ා දපතා දභොදවොතා නා ිතට සා භවනුයා භවා

දයෝවදල්ාඅක්ෂිාහචාහිඟඹක්ාතිදඵනහ.ා 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුා භන්ත්රීතුභනි,ා  දවභා දන්නා දවේතුා දභොක්දා
දන්නහද? 

 
ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

රුාඇභතිතුභනි,ාභටාිතනහ මඹක්ාදදන්න.ාඔඵතුභහාකිඹනා ා

ඳළවළදිලියි.ාදඳො මාප්රභහදඹක්ාසිේධාදරහාඇති.ා 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අක්ෂිා හචා රළබීභා ප්රභහදා ුණදණ්ා දභන්නාදපතා නිහයි.ා ඔුණන්ා
අක්ෂිාහචා ඉල්ලීදපතදීා ා “single focus” කිඹරහා ඉල්ලුදේානළවළ.ා
 තදොටා දපතා දොල්රන්ා procurement යරහා SPC  දන්ා

supply ශහ.ා Supply ශහභා භවනුයා භවා දයෝවදරන්ාකිේහ,ා
"අඳටාඅලයාදපතාදනොදයි"ාකිඹරහ.ාඊටාඳසදේාඒාදොල්රන්ා
ඉදිරිඳ සාශහ,ා භවනුයා භවා දයෝවදරන්ාදපතා “single focus” 

කිඹරහාspecify යරහානළවළාකිඹරහ.ා තළනාතභයිාප්රභහදඹාුණදණ්.ා 
 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

රුා ඇභතිතුභනි,ා  ඹටා අභතයා ඔඵතුභහාකිඹළුා සිරවා භහජා

ළනිාණ්ඩහඹපතා දුප්ඳ සාදදනකුටාඅක්ෂිාහචා දුන්න ස,ාලින්ා
කිඹළුාහයණඹානිහා දළන්ාඒාළ සපතායන්නාඵළරිාත ස සඹක්ා
තිදඵනහ.ාඒටාදභොක්ාවරිාිතඳුභක්ාතිදඵනහාද? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුා භන්ත්රීතුභනි,ා අක්ෂිා හචා පතඵන්ධා ප්රලසනදේදීා භභා
ිතදලේඥාවදයරු සා ක්ාහච්ඡහායරහා තභයිා මිරානිඹභා
දශේ.ා ඒා දොල්රන්ා භටා දළන්ුණදේා නළවළ,ා දපතා වහා තා
උඳයණඹකු සාතිදඵනහාකිඹරහ.ාදපතා ක්භාතාpack  කු සා

තිදඵනහ.ා ඒහා තිදඵනහා කිඹරහා භටා දළන්වූදේා නළවළ.ා දපතා
භහපතලින්ා  භා උඳයණා නිපතා දනළිත සා දීරහා තිබුණහ.ා
දභොද,ා ඒා අඹා ිතලහරා දරා අකාාරහබඹක්ා සතහා දන්.ා දපතා

ුණණහභා ඊශඟටා දභොක්දාදශේ?ා ා ා දපතාඖධා භහපතා භවයා
වදයරුන්ට සාකිඹරහාාදපතහාwithdraw ශහ.ානමු ස,ාභවනුයා
භවා දයෝවදල්ා දයෝවල්ා අධයක්යඹහා කිේහ,ා "දපතා දයෝවරටා

දනහළුා කිසිභා ඵඩුක්ා ආඳහුා දනිඹන්නා ඵළවළ"ා කිඹරහ.ා ඒා
inventoried.  තුභහා ඒහා නළතා දනිඹන්නා දුන්දන්ා නළවළ.ා
භවනුයා දයෝවදල්ා දයෝවල්ා අධයක්යඹහා ඇ සතටභා ඉතහා

දවොයි.ා නමු ස,ා දොශමා දයෝවදල්ා තිදඵනා ඒහා ඔක්දෝභා
අයදනා ඹන්නා දුන්නහ.ා ඊටා ඳසදේා භභා ඒා සිඹලුා භහපතරටා
චක්රදල්ඹක්ාඹළේහ,ා"දසාදදක්ාඇතුශතදී,ාඒාකිඹන්දන්ාඳළඹා

48ක්ාඇතුශතදීාඒහානළතාරඵහා දුන්දන්ානළතිාුණදණො ස,ාසිඹලුභා
දටන්ඩධනරටා blacklist යනහ"ා කිඹරහ.ා ඊටා ඳසදේා ඒා අඹාා
ඔක්දෝභා දනළිත සා දුන්නහ.ා නමු ස,ා ඒා දොල්රන්දේා යනා
ක්රභඹා දනස.ා කුරුණෆරා දයෝවරයි,ා දඳොල්වදරා දයෝවරයිා

තිදඵනහානපත,ාඒාදොල්රන්ා භාinstrument  ාදදඳළ සතටභා
අයාදනාඹනහ.ා දවභායන්නාඵළවළ.ාභභාදළන්ාequipment 18ක්ා
ඉල්රහාතිදඵනහ.ාදවට-අනිේදහානාිතටාඒාටිා නහ. 

 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 ඒාඅඹදේාණදන්ාහචාදදනා-සිරවාභහාජදේාහදේ-ාඅඹදේා
ළ සපතාහභහනයදඹන්ා යජදේා දයෝවල්රා දන්ාදශේ.ා දළන්,ා ඒා

හදේා ළිටසතරින්ා ගිහිල්රහා ළ සභා යන්නා ඵළරිා වීභා භතා ඒා
අඹට සාඒාඅක්ෂිාළ සභාකිරීදපතාදඳො මාඵහධහක්ාතිදඵනහ.ා 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண)p[ 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නළවළ,ා ළිටා අඹට සා දදනහ.ා ා දොශමා දයෝවරටා  නහ,ා

නදරෝා දයෝවරා ළනිා දයෝවල්රා ලිඹහඳදිරචිා ුණණුා අඹ ස.ා ා ඒා
ලිඹහා ඳදිරචිඹා අයින්ා යදනා ා ඒදොල්රන්ා දොශමා දයෝවරටා
 නහ.ාා 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

අයා අඹදේා ණනටභා හචා රඵහා දදනහා නපත,ා  භා අක්ෂිා
ළ සභායන්නාළුළුන්ද? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ණනක්ාන්දන්ානළවළ.ාඔක්දෝභානිපතාදදන්දන්.ා 
 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

සිරවා භහජදඹන්ා රඵහා දදනා ා හචඹා අයදනා ා භවනුයා
දයෝවදරන්ාළ සභායන්නාඵහධහක්ානළේද? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අළිා දදන්දන්ා උසා ත ස සදඹන්ා තිදඵනා හචඹක්.ා භභා
කිඹන්දන්,ාඇඟටාදහනාකිසිභාදදඹක්ාළනාදදඳහයක්ාහිතන්නා ඳහා
දවොභා ාන්නාකිඹරහයි.ාදභොද,ාාඅදප්ාVision 2020  දන්ා

supply යනාඅක්ෂිාහචාදවොානළවළාකිඹරහාප්රලසනඹක්ාආහ.ාභභා
කිේහ,ා අඩුා ප්රභහණඹක්ා ළ මා මුදරටා න්නා කිඹරහ.ා ා  හිා
ගුණහ සභබහඹා ළිබඳඵා ා අක්ෂිා වදයරුන්දේා ප්රලසනඹක්ා

නළ සනපතාකිසිභාප්රලසනඹක්ානළවළ. 

 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

දවොයි,ාරුාඇභතිතුභහ. 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා ඒා හදේභා තභයිා

stentsරාමිර.ා රුළිඹල්ා රක්ාවතයවභහයටා තිබුණුාමිරා අළිා අඩුා
ශහ.ාාඇ සතටභ,ාදභදතක්ාල්ා භාදයෝගීන්ාමිඹාගිඹහ.ාාාදයෝගීන්ා
මිඹා ගිදේා  භා උඳයණා රඵහා න්නා ල්ලිා නළතිභා නිහයි.ා

නිදවසා දෞයා කිඹරහා කිේහටා  ළනිා  ක්ා තිබුදණ්ා නළවළ.ා
Stent  ,ාඅක්ෂිාහචඹාළිටින්ාන්නාඕනෆ.ා 

ළිබඳහා දයෝගීන්ටා දන්ා යරහා තිබුදණ්ා රුළිඹල්ා රක්ා
ඳවදශොයි.ා ා  ා  ා භන්ත්රීරු,ා ඇභතිරුා භටා ලියුපතා  නහා
දභඹහදේාදපතාණනාළ මායරහාදදන්නාකිඹරහ.ා තදොටයිාභටා
ද සරුදණ්.ා භභා නිරධහරින්ටා ථහා යරහා ඇහුහ,ා "දභොක්දා
දපතදක්ා ද සරුභ?"ාකිඹරහ;ා ා "දපතාක්රභදේදඹාදභොක්ද?"ාකිඹරහ.ා
භභාඇහුහ,ාදන්ායාතිදඵනාරක්ා15ාඅන්ාුණණහටාඳසුාඒා
භනුසඹහටාදභොදාදන්දන්ාකිඹරහ?ා ක්දදනක් සාඋ සතයා
දුන්දන්ා නළවළ.ා රක්ා 15ා අන්ා ුණණහටා ඳසුා භයණඹ.ා ඊශඟටා
වදයරුාදදන්දන්ාදේදනහානහලාිතතයයි.ානමු ස,ාඒාඅහිරා
මිනිවහා ඒා දන්දන්ා නළවළ.ා ඒා අහිරා මිනිවහා හිතන්දන්,ා "භභා
ළිබඳහා නිහා මිඹා ඹනහ"ා කිඹරහයි.ා ඇ සතටභා මිඹා ඹන්දන්ා
ළිබඳහා නිහා දනොදයි,ා දඵදව සා නළතිා නිහයි.ා දපතා තභයිා
තිබුණුාත ස සඹ.ාඒානිහාභභාකිේහ,ාදපතාමුළුාජීිතතාහරඹටභා
දදන්නාකිඹරහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අදා  ා දරඩහටා අළිා
ිතඹදපතායරහාතිදඵනහාරුළිඹල්ාරක්ා170,ාරුළිඹල්ාරක්ා180,ා
රුළිඹල්ාරක්ා190ක්.ාතාටිාදකින්ාභටාfile  ාදනළල්රහා
දඳන්යිා ක්ාළිබඳහාදරදඩකුටාරක්ා200ාඳළනරහාකිඹරහ.ාදළන්ා

තමුන්නහන්දේරහා කිේහා දන්ා භටා රක්ා 100ක්ා ිතඹදපතා ශහා
කිඹරහ.ා ාදපතා ශඟදීා දෞයා ඇභතිතුභහදන්ා ප්රලසනා අවළුාා
programme   දීා ක්දදනක්ාකිේහ,ා"භටාරක්ා180ක්ාඅදා
ිතඹදපතායනහ.ාඔඵතුභහාභහාදන්දන සානළතිාඅහිරාමිනිදවක්.ා
භටා රක්ා 180ක්ා ිතඹදපතායනහා නපත,ා ඔඵතුභහටා රක්ා 100ක්ා
ිතඹදපතා ශහභා දභොද?"ා කිඹරහ.ා  තදොටා ඒා ිතකාඹටා අළිා අදාා
සිඹලුාප්රතිහයාදනොමිදල්ාාරඵහාදදනහ.ාා 

දපතාදටන්ඩධනරා ිතලහරා භ මඹක්ාතිබුණහ.ා ා ඳසුගිඹා දසරා
තමුන්නහන්දේරහ,ා ාසුනිල්ාවඳුන්දන සතිාභන්ත්රීතුභන්රහාඅවදනා
ඉන්නාඇතිාදපතාපතඵන්ධාCOPE  ටාඇිතල්රහාථහාශහ.ාදපතා
සිඹල්රභා -ා දළනු සා දවෝා දනොදළනු සා -ා ඖධා භහපතරා
ඵරඳෆපත.ාාදපතාදරදවසිාඵරඳෆභක්ාදනොදයි.ා 

ආයුධා දදශහභටා ඳසුා දරෝදේා තිදඵනා ා දරොකුභා
භහෆිඹහාතභයිාඖධාභහෆිඹහ.ාා දහා1970-1971ාභගිාදඳයමුණුා
ආණ්ඩුදේා සිටිා භවහචහධනඹා දේනා බිබිදල්ා භළතිතුභහා ඇ සතටභා
භවහචහධනඹා දදනක්ා ිතතයක්ා දනොදයි.ා රරහා භා භහජා

ඳක්දේා දේලඳහරනා දධනලනඹා ළිබඳ සා හභහරශිා දධනලනඹක්ා
 තුභහටාතිබුණුානිහාතභයිාාඖධාප්රතිඳ සතිඹාදනඹන්නාආ සභා
ලක්තිඹා තුභහටා රළබුදණ්.ාදදොසතයා ස.ඒ.ාිතක්රභසිරවාභළතිතුභහා
දදොසතයා දදනක්ා ා නිහා දනොදයි,ා දපතා ජහතිා ප්රතිඳ සතිදේා

දඹදදන්නාවළදුදේ.ාඔහුටාදොමිනියුසට්ාහදඹාළනාඅදඵෝධඹක්ා
තිබුණහ.ාාඒාආ සභාලක්තිඹයිාඔුණන්ටාතිබුදණ්.ානමු සාඅහනදේා
දීා භවහචහධනඹා දේනාබිබිදල්ට සාළයහුහ.ා ා දේනාබිබිදරට සා

දඹහා කිඹරහාකිේහ.ා ා -ා ඵල්දේරිඹහනුන්ා දනළල්රහ.ා දඳො මා
අතඳසුවීභක්.ා  දවභාතභයි,ා දපතහා සිඹඹටා සිඹඹක්ාවරිා ඹන්දන්ා
නළවළ.ා-ා ාඅන්තිභටාඔහුාදළ මාදරාරකිරීභටාඳ සාුණණහ.ාඒානිහා

තභයිා ඔහුා WHO  දක්ා appointment  ටා යටා අතවළයා
දන්ඹහටා ගිදේ.ා අන්තිභටා ඔහුටා රරහටා  න්නා ුණදණ්ා
දොදවොභද?ා අුණරුදුා වතයටා ඳසුා  තුභහදේා බිරිා  තුභහා

රරහටාදනහදේාඅළුාඵඳුනකින්.ාාඊටාඳසුාදපතාටනාදනාගිඹා
භවහචහධනඹාඵහරසුබ්රභනිඹපතට සාාදපතායටා ඳහාුණණහ.ා තුභහටායළුා
දදනහිලිපතානිහ.ා ාඖධාභහපතා ක්ාවළප්ළිරහාඅන්තිභටා
 තුභහ සාභළදල්සිඹහටාගිඹහ.ාඅන්තිභටාභවහචහධනඹාඵහරසුබ්රභනිඹපතා

භළතිතුභහ සාඅහරදේාමිඹාගිඹහ.ාභෆතාභහදල්රදීාභටා තුභහදේා
ළුතහාවමුුණණහ.ාඔහුාඇිතල්රහාභටාථහාශහ.ාදපතාළිබඳඵාටන්ා
යළුාඔක්දෝභාට්ටිඹාඅහරදේාමිඹාගිඹහ.ාාරරහදේාිතතයක්ා

දනොදයි,ා දරෝදඹභ.ා දභන්නා දපතයිා තිදඹනා ප්රලසනඹ.ා දපතා
දොල්රන්ාඇිතල්රහ,ාදඵොදවොභාසුේදන්තඹන්ාිතකාඹටාතභයිාදපතා
රුණුා ා ක්දනහාරේහාළිබඳන්න්දන්.ාා 

දභදතක්ා ළිබඳහා වහා තිබුණුා ඖධා දභොනහද?ා ළිඹයුරුා
ළිබඳහටා තිබුදණ්ා  ා ඖධඹයි.ා ා ඔඵතුභහ සා දන්නහා ඇති,ා
trastuzumab ඖධඹාළන.ාTrastuzumab ඖධදේාමිරාකීඹද?ා

injection  ක්ාරුළිඹල්ාදදරක්ාඅසූදවයි.ාා තදොටාදෞයා
අභහතයහරලඹා දපතා ාඖධඹාවහා ඳභණක්ා අුණරුේදටාරුළිඹල්ා
බිලිඹනාදදක්ාිතඹදපතායනහ.ාදභොද,ා ා injection  ාමිරා

රුළිඹල්ාදදරක්ාඅසූදවයි.ාදළන්ාතමුන්නහන්දේරහටාදඳදනනහා
දන්ද,ා රුළිඹල්ා රක්ා 15ක්ා ා දුන්නහභා  ා දයෝගිදඹකුටා ජීිතතා
හරඹා තුශභා රළදඵන්දන්ා injection 5යි.ා නමු සා අදා ඒා
දොල්රන්ටාදිටභා භාඖධාවපතඵාදනහ.ා තදොටාාරුළිඹල්ා

දදරක්ාඅසූදවටාtrastuzumab  ාාළහුදේ.ාාදපතානිසඳහදනඹා
යන්දන්ා සිතට්ධනරන්තදේා ඵහුා ජහතිා භහභක්.ා  හිා
නිදඹෝජිතඹනු සා ඵහුා ජහතිා භහභක්.ා දපතා දොල්රන්ා දපතා

ඖධඹා දනළල්රහ,ා රුළිඹල්ා දදරක්ා අසූදවටා දුන්නහ.ා භභා
කිේහ,ා දපතට සා  ා ඖධඹයි;ා  ා දශා නහභඹයිා කිඹරහ.ා
 තදොටා තයඹක්ා නළවළ.ා ඒා දොල්රන්ා කිඹනා හණටා අළිා

ඖධඹාන්නහ.ා  දවභා සතහභා දභොදා ුණදණ්?ා භභාකිේහ,ා
ඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹටා දපතා වහාතිදඵනා දදළනිාඖධඹා
දතෝයන්නාකිඹරහ.ාදභොද,ාභභා දවභාකිේදේ?ාඊටාඉසදල්රහා

629 630 



2017 ළප්තළපතඵධනාා22 

තාඖධඹක්ාතිබුණහ.ා ඒාඕසදට්රලිඹහදන්ාදනහදේ.ා ඒ ස,ා

 ාඖධඹයි;ා ාදශානහභඹයි.ාාඔුණන්ාඅදප්ායටටාඒාඖධඹා
දඩොරධනා 30ටා දුන්නහ.ාඔුණන්දේාණනාදඩොරධනා 30යි.ා ා ඒාදදනා
ඖධඹ,ාඖධානිඹහභනාඅකාහරිදඹන්ාදනළල්රහා අළිා register 
ශහ.ා තදොටාදඩොරධනා30ටාදුන්ාඖධදේාදළන්ාමිරාකීඹද?ා 

දදළනිා ඖධඹා ආළුා නිහා දළන්ා තයඹක්ා ඇතිදරහා
තිදඵනහ.ාඒාභහභාදභොදාදශේ?ාදඩොරධනා30,ාදඩොරධනා3ටා -ා
දවදඹන්ා ටා-ාඅඩුාශහ.ා තදොටාඅදප්ාආණ්ඩුටාදොච්චයා

රහබඹක්ාරළබුණහද?ාඅඳටාඒානිහාදඩොරධනාරක්ාණනාරහබඹක්ා
රළබුණහ.ා දපතා ල්ලිා ටිා අඳටා ඉතුරුා ුණණහ.ා දභොද,ා ා මුදල්ා
ඇභතියඹහාභටාකිේදේා"දෞයාඇභතිතුභහ,ාඕනෆාතයපතාභහාමුදල්ා

දන්ායන්නපත.ාදපතදක්ාතිදඵනානහසතිඹාභටාඅඩුායරහාදදන්න.ා
නහසතිඹා අඩුා කිරීභා තුබඳන්ා රඵනා ා මුදල්ා ඔක්දොභා ටිා භහා
ඔඵතුභහටාාිතඹදපතායන්නාදදන්නපත"ාකිඹහයි. 

දදළනිා ඖධඹා තභයි,ා "Trastuzumab" කිඹනා ඖධඹ.ා ඒා
ඖධදේාමිරාරුළිඹල්ා 280,000යි.ාදදළනිාඖධඹාරුසිඹහදන්ා
ආහ.ා ඒා ඖධඹා දදනනා දොටා දපතදොල්රන්ා උහිතඹටා -ා
අභිඹහචනහකායණඹට-ාගිඹහ.ාඋහිතඹටාගිහිල්රහාතවනපතානිදඹෝා

 සතහ.ාඅඳයහදේාකිඹන්නාඵළවළ,ාඅදප්ානීතිඳතිාදදඳහධනතදපතන්තුා
ගිහිල්රහ,ාදවොටාතධනායරහ,ාඒානළළ සතුා ාඅදවෝසිාශහ.ා
අන්තිභටා අභිඹහචනහකායණදේදීා ඒදොල්රන්ා ඳළයදුණහ.ාා

ඉන්දිඹහදේදී සා ඒදොල්රන්ා ඳළයදුණහ.ා ා "Mylan" කිඹනා අලු සා
නිසඳහදනඹක්ා ඉන්දිඹහදන්ා ආහ.ා ඒදොල්රන්ා ඉන්දිඹහදේා
උහිතඹට සා-ාHigh Court  ටා-ාගිඹහ.ාදපතාසිඹලුභාතීන්දුාඇතුශ සා

දල්නා දළන්ා භදේා අද සා තිදඵනහ.ා ඉන්දිඹන්ා High Court 
 දන්ාඅන්තිභටාකිේහ,ා"නළවළ.ාදපතාවරි.ාඒාඉන්දිඹන්ාඖධඹා
ලිඹහඳදිරචිා යන්නපත"ා කිඹරහ.ා දපතදොල්රන්ා දපතා අසථහදේදී සා

දශේා ා ලින්ා ශා දදඹභා තභයි.ා ඒා අසථහදේදී සා ඔුණන්ා
අභිඹහචනහකායණදේදීාඳළයදුණහ.ා 

ඊටා ඳසදේා ඔුණන්ාසුප්රිපතාඋහිතඹටාගිඹහ.ා සුප්රිපතාඋහිතදඹනු සා

ඳළයදුණහ.ාඒාඳළයදුණුාභහභාදනුදන්ාතභයිාාභවයාභන්ත්රීරුා
දභතළනාථහායන්දන්.ාදපතාඖධඹා ළරැදිාඖධඹක්ා ාකිඹරහා
උහිතාදදකින්ාතීන්දුායාතිදඵනහ.ාඊටාඳසදේාදදළනිාඖධඹා
අඳටාලිඹහා ඳදිරචිාකිරීභටා ළුළුන්ාුණණහ.ා ළිබඳහා ිතදලේඥඹන්දේා

රභදේා ා බහඳතියඹහා ා දපතා වහා affidavits දදන්දන්ාඇයි?ා
දභොක්ද,ාදපතදක්ාතිදඵනාපතඵන්ධඹ? 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඵතුභහටා තා ිතනහ මා ඳවා හරඹක්ා තිදඵනහ,ා රුා

ඇභතිතුභහ. 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භටාඊටාඩහාහරඹක්ාරඵහාදදන්න.ාාභහාදපතාහයණඹ සාකිඹහා
භදේා ථහා අන්ා යන්නපත.ා ඒදොල්රන්ා ළන,ා
ඒදොල්රන්දේා වළසිරීභා ළිබඳඵා හදේභා ඔුණන්ා දභතළනටා

පතඵන්ධා වීභා අනලයා ළඩක්ා කිඹරහා දනභභා
අභිඹහචනහකායණදේා ලිඹරහා තිදඵනහ.ා දපතා දදළනිා ඖධඹා
දදළනිා තහටා ා ලිඹහා ඳදිරචිා ශහභා ඒා ඵහුජහතිා භහභා ඒා

අුණරුේදේාදටන්ඩධනා ටාාදළපතදපතාකීඹද?ාදභදතක්ාල්ාරුළිඹල්ා
280,000ා දටන්ඩධනා  ටා ල්ලිා දුන්නුා දපතාට්ටිඹා දභොක්දා
දශේ?ාඔුණන්ාදපතාතහදේාරුළිඹල්ා165,000ටාදපතාමිරාඅඩුාශහ.ා

රුළිඹල්ා115,000ක්ා ාinjection  කින්ාඅඩුාශහ.ාඊටාාඳසදේා
දදළනිා භහභා  ඹා රුළිඹල්ා 144,000ටා දුන්නහ.ා භටා  තළනින්ා
රුළිඹල්ාබිලිඹනඹාමුදරක්ාාඉතුරුාුණණහ.ාඳශමුළනිාඅුණරුේදේාභහා

බහණ්ඩහහයදඹන්ාල්ලිාඉල්ලුදේානළවළ.ාළිබඳහාදයෝගීන්ටාඅලයා

සිඹලුා ඖධ,ා stents, අක්ෂිා හචා ඔක්දොභා නිපතා දදන්නා භහා
මුදල්ා දන්ාශහ.ා  දවභාටයුතුායරහ,ා 2014ාඅුණරුේදේදීා භහා
මුදල්ාඇභතිතුභහටාකිේහ,ා"දළන්ාඔන්නාභහානහසතිඹාඅඩුාශහ.ාදපතා
ටයු සතාභටාදිටභායාන්නාමුදල්ාඕනෆ"ඹාකිඹරහ.ාඒාඅනුා

ඳසුගිඹා අඹා ළඹා දල්නදඹන්ා දපතා ටයුතුා වහා මුදල්ා දන්ා
ශහ. 

 තදොටා අඳටා දපතා හදේා සිඹලුාඩා ඉපතා ඳනින්නටා සිේධා

දනහ.ාදපතාඵහුජහතිාභහපතාිතලහරාඵරඳෆපතාශහ.ාඅළිාරුළිඹල්ා
280,000ා මිරා රුළිඹල්ා 165,000ටා දනහහ.ා දභදතක්ා ල්ා
යජඹන්ා නිදවසා දෞයඹා කිඹරහා ිතඹදපතා දශේා හටද,ා

මිනිසසුන්ටද?ා නළවළ,ා දපතා ඵහුජහතිා භහපතරටයිා ල්ලිා
දුන්දන්.ා ඵහුජහතිා භහපතරටා තභයිා ල්ලිා දුන්දන්,ා නිදවසා
දෞයා කිඹරහ.ා ඇ සතා ථහා ඒයි.ා දපතා ඵහුජහතිා භහපතා

සිඹල්රභාඅදාඋ සහවායන්දන්ාභහාදදොට්ටාදහාන්න.ාභභාඒාඵා
දන්නහ.ාඒදොල්රන්ටාිතලහරාඳවසුක්ාඇතිාදනහාභහාදදොට්ටා
දළපතභහභ.ා භභා දපතා ටයු සතටා අතා වන්නටා ඳටන්ා  සද සා
දභොද?ා  දවභා නළ සනපතා දනා ුණරු සා දපතටා අතා වරහා

යන්දන්ා නළවළ.ා භහා දදොට්ටා දළමීභක්ා ළනිා ඳයහජඹක්ා ඇතිා
ුණදණො සාමිානළ සනපතාභභාදිටභාදපතාළඩාළිබඳදශාක්රිඹහ සභා
යදනාඹනහ.ා 

අළිා අලුදතන්ා NMRA  ා ළිහිටුරහ,ා ඖධා ලිඹහා ඳදිරචිඹා
වහාතිබුණාදයගුරහසිාා-ා ා ක්දනහටාහසිාවතාදයගුරහසිා
- යාලත්කාලීන කළා. පිට රටල  ගරගුාසි පිළිබල අධයයනය 

යරහා ඒා දයගුරහසිා ඹහ සහලීනාශහ.ා උඳයණාලිඹහා ඳදිරචිඹා
වහාරරහදේාකිසිභාදයගුරහසිඹක්ාතිබුදණ්ානළවළ.ාඒාවහාඅදා
දයගුරහසිා වදනහ.ා ඒා හදේභා බහණ්ඩරා ගුණ සඹ;ා medical 

devices categorization ළනා දයගුරහසිා තිබුදණ්ා නළවළ.ා දළන්ා
ඒහ සා වදහදනා ඹනහ.ා ඒා හදේභා ීමභහසතා නිසඳහදනා ලිඹහා
ඳදිරචිඹා වහා අලයා දයගුරහසිා දළන්ා භභා වදහදනා ඹනහ.ා ඒා

හදේභා ඖධා ලහරහා ලිඹහා ඳදිරචිඹා වහා භහධනදෝඳදේලා -ා
guidelines - තිබුදණ්ානළවළ.ාඅදාඒාguidelines වදරහාතිදඵනහ.ාඒා
හදේභා නා ආයක්ණා ක්රභදේදඹක්;ා accreditation  ක්ා
තිබුදණ්ානළවළ.ාඒහාවළදුහ.ාදල්නහහයාඳවසුපතාළුළුල්ාශහ.ා 

භවරුා කිඹනහ,ා දපතා ක්රභඹා දනසා කිඹරහ.ා  ක්තයහා
හභහරශිාදේලඳහරනාරිතධහනඹාවදයරුාඇිතල්රහාකිේහ,ා
දපතා ක්රභඹා ළයදියි,ා CIF අඹා සිඹඹටා ණනකින්ා තභයිා අඩුා

යන්නටා ඕනෆා කිඹරහ.ා දපතා ළිබඳඵා WHO  දක්,ා -ා දරෝා
දෞයා රිතධහනදේා -ා guidelinesරා ඳළවළදිලිභා කිඹනහ.ා ඒා
හභහරශිාඳක්දේ-ා[ඵහධහාකිරීභක්]ාතමුන්නහන්දේරහදේාඳක්ඹා

දනොදයිා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා භන්ත්රීතුභනි,ා
තමුන්නහන්දේරහදේා අදනක්ා ට්ටිඹ;ා අදනක්ා අ සත.ා
ඒදොල්රන්දේාවදයරුාඇිත සාදභොනහදාථහාදශේාකිඹරහා

භභාදන්දන්ානළවළ,ාඔදවේානිපතාකිදඹේහ.ා 

The WHO Guideline on Country Pharmaceutical 
Pricing Policies states, I quote: 

 

 “Application of cost-plus pricing formulae for 

pharmaceutical price setting Countries generally should not use cost

-plus as an overall pharmaceutical pricing policy."  
 

It further states, I quote: 
 

 "…… wish to change their strategy…..”  

ඒා අනු,ා ඳළවළදිලිභා කිඹනහා ඒා යන්නා  ඳහා කිඹරහ.ා

 තළනදීා දන්දන්ා දභොක්ද?ා දපතා CIF අඹටා ප්රතිලතඹක්ා
දළපතදභො සා දභොක්දා දන්දන්?ා CIF අදඹන්ා අඳටා දවබඳදයුණා
යනාඒහාඔක්දොභාඅතය. 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ඒහාළ මාමිරටයිාදභරහාතිදඵන්දන්.ා දවේාතභයිාල්ලිා තුා

න්දන්.ාඔඵතුභහා ඒා ළනා දවොටා දන්නහ.ා ඒා ල්ලිාඔක්දොභා

ළිටායටටා තුානහ.ාදපතාල්ලිාළිටායටටාඹනාක්රභඹක්ාතභයිා

CIF  ාළ මාකිරීභ.ාඒානිහයි,ාභවහචහධනඹාඅසිතටාභහාසතුතින්තා

න්දන්.ා  තුභහා ශ්රීා රරහා දධනගුටා ගිහින්ාඖධදඹන්ාඖධඹටා

ඳරීක්හාශහ.ාදධනගුාඅධයක්ාජනයහල්යඹහාඒාවහාදනභා ක්ා

දදනක්ා ඳ සා ශහ.ා ඔහුා  ක්ා හ මදරහ,ා ලිළිා දොනුදන්ා

ලිළිදොනුා අයදන,ා CIF අඹා භඟා ඒහා compare යරහා

සිඹඹටා 25ක්ා ළළුහ.ා සිඹඹටා 25ක්ා ළළුහභා ඖධා භහපතා

නිලසලේදදරහා සිටිඹහ.ා "අදප්ාCIF  ාඳන්දන්ාදොදවොභද?"ා

කිඹරහාඇහුදේානළවළ.ා දවභා අවන්නාඕනෆා දන්.ා "අඳටාතිදඵනා

අයිතිඹ,ාCIF අඹාසිඹඹටා 25කින්ා අඩුායන්දන්ාදොදවොභද?"ා

කිඹරහාඇහුදේානළවළ.ාඅක්ෂිාහචරටාසිඹඹටා25කින්ාඅඩුාශහ.ා

සිඹඹටා 25කින්ා අඩුා යනදොටා  ා භහභක් සාථහාදශේා

නළවළ.ා  ා භහභක් සා කිේදේා නළවළ,ා "ඒා ඳන්නා  ඳහ.ා

 දවභා ඳනා  ා ළරැදියි.ා CIF අඹා අඩුා යන්දන්ා

දොදවොභද?"ාකිඹරහ.ාඒාදොල්දරෝාසිඹලුදදනහභාදන්නහ,ාදපතහා

දඵොරුයිා කිඹරහ.ා ිතදයහ සභාක්රභලින්ා අළිා ඒා දොඹහා  සතහ.ා

දපතා ක්රිඹහදහභඹා යදනා ඹන්නටා ශ්රීා රරහා දධනගුදේා තරුණා

නිරධහරින්ාඅඳටාදඵොදවෝාඋදුණාශහ. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රුා ඇභතිතුභනි,ා ඵදුල්රා දයෝවදල්ා සනහයුා ලරයා වදයා

දඹොවහන්ා දෝයරදේා භව සභඹහා භටා ථහා යරහා කිේහ,ා

ඔඵතුභහටා දපතා හයණඹා කිඹන්නා කිඹරහ.ා ඌා ඳශහතට ස,ා

ඵයමුා ඳශහතට සා සනහයුා ලරයාවදයා ඒඹක්ානළවළ.ා ඒා

නිහාඅපතඳහදධන,ාඵදුල්දල්,ා ය සනළුයදේා සිඹලුභාදයෝගීන්ාඒාලරයා

ටයුතුායන්නා න්දන්ාඵදුල්රටයි.ාඒානිහාඵයඳතශාප්රලසනඹක්ා

තිදඵනහ.ා 

අනික්ාහයණඹ,ා දළනටානිධනිතන්දනාවදයරුාඉන්දන්ා15ා-ා

20ා අතයා ප්රභහණඹක්.ා සනහයුා පතඵන්ධදඹන්ා ිතතයක්ා දනොදයි,ා

අනිකු සාටයුතුායාන්න සාකිසිභාආහයඹාවළකිඹහක්ාඔහුටා

නළවළ.ා ඒා නිහා අඩුභා ණදන්ා නිධනිතන්දනා වදයරුන්ා තා

15දදනකු සාරඵහාදදන්නාකිඹරාඔහුාිතදලේාඉල්ලීභක්ායනහ.ා 

ඒාිතතයක්ාදනොදයි,ාරුාඇභතිතුභනි.ාඵදුල්රාදයෝවදල්ාMRI 

scanner  ක්ා ා නළවළා දන්.ා ඵදුල්ර,ා ය සනළුයඹ,ා අපතඳහය,ා

දභොනයහරාඹනාකිසිභාතළනටාMRI scanner  ක්ානළවළ.ාදපතා

හයණඹ සා ඔඵතුභහදේා අධහනඹටා දඹොමුා යරහ,ා ඉතහභ සා

ඉක්භනින්ා ඳවසුපතා රඵහදදන්නා ටයුතුා යන්නඹා කිඹරහා භහා

ඉල්ලීභක්ායනහ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

MRI scanners කිහිඳඹක්භා අළිා දදනනහ.ා ඔඵතුභහා තයවා

නළතු,ා ඒා අලයතහන්ා භටා ලිඹහා දදනහද?ා  තදොටා භටා ඒා

පතඵන්ධදඹන්ාටයුතුායන්නාළුළුන්. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ිතදලේදඹන්භාඅලයයි. 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දවොයි.ා 

ඖධාජහහයභාළනාභහාකිඹන්නපත.ා ාදටන්ඩයඹක්ාආහ.ාඒා
දටන්ඩධනා ාදනුදන්ා ාභහභක්ාඒාඖධඹටාමිරානිඹභා

යා තිබුණහ,ා රුළිඹල්ා මිලිඹනා  කු සා තා ප්රභහණඹක්.ා දදනා
දටන්ඩයදේාමිරාරුළිඹල්ාමිලිඹනා කු සාතාප්රභහණඹක්.ාලින්ා

 ටා ඩහා ළ මයි.ා තුන්නා දටන්ඩයදේා මිරා රුළිඹල්ා මිලිඹනා
දදයිා ණනයි.ා වතයනා දටන්ඩයදේා තිදඵන්දන්ා කීඹද?ා

රුළිඹල්ා මිලිඹනා  සිඹා වළ සතෆා  වභහයයි.ා ඒා දභොද?ා

වතයනා දටන්ඩයාදේා වන්ා ඖධඹා ිතතයයිා registered. ඒා
භහභාදන්නහ,ාුණරුාඉල්ලු ස,ාදපතාදටන්ඩයඹාරළදඵන්දන්ාඒා

භහභටයිා කිඹරහ.ා  තදොටා රුළිඹල්ා මිලිඹනා  ා ඳභණා
දටන්ඩයඹක්ාතභයිාරුළිඹල්ාමිලිඹනා170ටාඳභණාඉල්රන්දන්.ා

රුළිඹල්ා මිලිඹනා 170ක්ා ඳභණා අතටා අයදන.ා දභදවභා තභයිා
දටන්ඩධනානුදදනුාසිදුාුණදණ්.ා 

යහජයා ඖධා නීතිතා රසථහදේා බහඳතියඹහ ස,ා ිතධහඹා
අධයක්යඹහ සා file  ා අයදනා ඇිත ස,ා "දළන්ා දභොදා

යන්දන්?"ාකිඹරහා භදන්ා ඇහුහ.ා භහාකිේහ,ා "න්නා  ඳහ"යිා
කිඹරහ.ා තදොටාඒාදොල්දරෝාකිඹනහ,ා"න්නා ඳහඹාකිේහටා

ඇභතිතුභහා ප්රලසනඹක්ා තිදඵනහ.ා  ඹා ළද සභා ඖධඹක්.ා දපතා
භහදේාඅන්තිභානදොටාඒාඖධඹාහිඟානහ.ාඒාඖධඹාහිඟා

ුණණහභාඳත්රලිනුයි,ාවළභාතළනින්භාඔඵතුභහටාදිටාවයවටාවන්නා

ඳටන්ානීිත"ාකිඹරහ.ාභහාකිේහ,ා"ළහුහටාභක්ානළවළ.ාදපතාභරා
දොල්රඹක්.ා දපතා භහභටා දටන්ඩයඹා දදන්නා  ඳහ.ා භහා

ඵරහන්නපත.ා වනදොටා භහා කිඹන්නපත.ා ළිබඳන්නා දදනක්ා
ළිබඳනියි;ා දනොළිබඳන්නා දදනක්ා දනොළිබඳනියි.ා ඒා භටා

ප්රලසනඹක්ානළවළ.ාදපතාන සන්නටාඕනෆ.ාදභඹටාදභොක්ාදවෝා

ඉක්භන්ා ිතඳුභක්ා න්නා ළුළුන්දා කිඹරහා ඔඹා දොල්රනු සා
ඵරන්න"යිාකිඹරහ.ාඅළිාඒාභහභටාදටන්ඩයඹාදුන්දන්ානළවළ.ාඒා

භහභා ඇිතල්රහා භහා වපතඵා ුණණහ.ා භහා කිේහ,ා "දටන්ඩයඹා
දදන්දන්ානළවළ.ාදපතහාන්නහද,ානළේදාකිඹනා ාඅළියිාතීන්දුා

යන්දන්.ාඒාතීන්දුාඅදප්"යිාකිඹරහ.ාඅළිාඒාදටන්ඩයඹා සද සා
නළවළ.ා  සද සානළතිාුණණහභාදභොදා ාුණදණ්?ා අදප්ාSPC  ාඒා

පතඵන්ධදඹන්ා දොඹහා ඵළලුහ.ා  තදොටා හිටළුා දෞයා

ඇභතිතුභහ,ා අදප්ා ධනතභහනා ජනහකාඳතිතුභහා ඵරේරහදේලඹා භඟා
යජඹ ස-යජඹ සා අතයාගිිතසුභක්ා අ සන්ායාතිාදඵනාඵාදොඹහා

 සතහ.ාදපතාගිිතසුභාඅයදනාඵළලුහ,ාඒාඖධඹාලිඹහාඳදිරචිායා
තිදඵනහදාකිඹරහ.ා දවේාඖධඹාතිදඵනහ.ාඅළිාඒායටින්ාඖධඹා

දන්හා සතහ.ාඅඳටාළඹාුණදණ්ාරුළිඹල්ාරක්ාඅටයිාණනක්ා
ඳභණයි. 

 භාභහභටාඹට සාුණණහානපත,ාඅඳටාමිලිඹනා171ාදීරහාතභයිා
දපතා ටයු සතා යන්නා සිදුා න්දන්.ා ඒහදේා දොටස;ා ඒහදේා

ල්ලිාතභයිාදපතාදනොදඹක්ාතළන්රටාඹන්දන්.ානමු ස,ාඅඳටාදපතා
ඔක්දෝභාභධනදනඹායාන්නාළුළුන්ාුණදණ්ාලක්තිභ සාජහතිා

ඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹක්ාඅඳටාතිබුණුාහින්දහයි.ාදභහිාපතපූධනණා
දෞයඹා ඹන්නා ඕනෆ,ා භවහචහධනඹා දේනා බිබිදල්ා භවතහටයි.ා

දපතා ක්.ා 

දදදනිාප්රතිඳ සතිඹාදභඹයි.ායහජයාඖධානිසඳහදනාරසථහා
ළිහිටුවීභාදේනාබිබිදල්ාභව සභඹහාඵරහදඳොදයො සතුාුණණුාදදඹක්.ා
ඒා අනුා යහජයා ඖධා නිසඳහදනා රසථහා ළිහිටුවීභා  තුභහදේා

හරදේදීායන්නාවපතඵාුණදණ්ානළවළ.ානමු ස,ාදළන්ාඅළිාඒායරා
තිදඵනහ.ා 

 තුභහා ඵරහදඳොදයො සතුා ුණාණුා තුන්දනිා දේා තභයි,ා සිඹලුා
ඖධාරරහදේානිසඳහදනඹාකිරීභ.ාඅඳටාඅලයාඖධාරරහදේා

633 634 

[රුා(වදය)ායහජිතාදේනහය සනාභවතහ] 



2017 ළප්තළපතඵධනාා22 

නිසඳහදනඹාකිරීභාවහාදපතානදොටාඅළිාගිිතසුපතා38ක්ාඅ සන්ා

යරහා තිදඵනහ.ා රඵනා අුණරුේදා අහනා නදොටා භභා දපතා
ඖධලින්ා සිඹඹටා 85ක්ා රරහදේානිසඳහදනඹා යරහා දදශා

දඳොශටාදේනහ.ාඅළිාඒටාදදනහ,ාbuyback guarantee  ක්.ා

දපතාවහාපතඵන්ධාආදඹෝජදඹෝාඉන්නහානපත,ාතමුන්නහන්දේරහා
ුණණ සා අඳටාකිඹන්න.ාඅළිාඔුණන්ට සාbuyback guarantee  ක්ා

දදනහ.ාඅළිාඒාදොල්රන්දේාමුළුභව සානිසඳහදනඹාඅුණරුදුා15ක්ා
නා දතක්ා ා න්නහ.ා ඒා ිතතයක්ා දනොදයි.ා ඒා දොල්රන්දේා

නිසඳහදනරටාසිඹඹටා20ාරහබඹක්ාතිඹහන්න සාඒාදොල්රන්ටා
අළිාඉඩාදදනහ.ාඒාදොල්රන්ායහජයාඖධානිසඳහදනාරසථහ සා

 ක්ා තුාදරහානිසඳහදනායනහානපත,ාඅුණරුදුා15යි.ා දවභා

නළතිා සහධීනා නිසඳහදනා යනහා නපත,ා අුණරුදුා 10ා හරා
ඳරිච්දේදඹක්ා ඒා දොල්රන්ටා අළිා රඵහා දදනහ;ා යජඹටා ඖධා

ඳඹන්න.ා  තදොටා ඒා දොල්රන්ටා marketing නළවළ,ා
advertisements නළවළ,ා දනා දභොන සානළවළ.ාඖධඹා වළදුහ,ා

ඖධදේා ගුණහ සභබහඹා check ශහ,ා දබඳන්භා යජඹටා
ළඳයුහ.ාදපතාිතකාඹටාටයුතුායන්නාඅළිාඵරහදඳොදයො සතුානහ. 

තමුන්නහන්දේරහාදළනන්න,ාරරහදේාඖධාදදශාදඳොශා
ළනාදරෝාදෞයාරිතධහනඹාදනභභාිතලසදල්ණඹක්ාශහ.ා

දපතාprice control  ටාාඳසදේාDr. Shilpa Modi Pandav කිඹනා
expert ඇිතල්රහා දරෝා දෞයා රිතධහනඹා වයවහා
"Pharmaceutical Price Control in Sri Lanka" කිඹනා දපතා

ිතලසදල්ණඹාශහ.ාදපතාඉතහභ සභාදවොයි.ාභහානලින්දාජඹතිසා
භළතිතුභහට සා දපතා දල්නඹා රඵහා දදන්නපත,ා ඔඵතුභහ සා දභඹා

කිඹන්න.ාභභාදපතාදල්නඹාවභළගත*ා යනහ.ාදපතාදල්නඹා

වළන්හඩකාහධනතහටාඇතුළුායන්නාඵළවළ,ාදීධනකාදල්නඹක්.ා 

දපතාදල්නදේා ාතළනාදභදේාකිඹනහ: 
 

“The market for pharmaceuticals is  riddled with information 

asymmetries”. 

රරහදේා තිදඵනා ඖධා දදශා දඳොශා ළනයිා දපතා ථහා

යන්දන්.ා 

 හිාළ මදුයට සාදභදේාකිඹනහ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Information asymmetry is compounded by the fact that an 

average medical practitioner and an average pharmacists in Sri 

Lanka relies on the information provided by pharmaceutical 

company representatives since there is a virtual absence of 

independent source information.”  

දනභා සහධීනා ද සතා දභොන සා නළතිා හින්දහා වදයරුා
ිතකාඹට ස,ා pharmacy  අයිතිරුන්ා ිතකාඹට සා දපතා
companiesලින්ාකිඹනාගුණා අගුණාිතතයයිාඅඳටා දපතදක්ා දවොා

නයාඵරහන්නාතිදඵන්දන්.ා 

ඒාහදේභාළ මදුයට සා හිාදභදේාකිඹනහ:ා 

 
"Unethical and inappropriate drug promotion by pharmaceutical 

industry is wide spread. Even though Sri Lanka exempts medicines 

from taxes, yet these do not translate in lowered prices to the 

patient."   

දපතාසිඹලුාඵදුාවනාදුන්න ස,ාඒදක්ාරහබඹාඅහිරාමිනිසුන්ටා
ඹන්දන්ානළවළ.ාඒහාඔක්දෝභාඹන්දන්ාඵහුජහතිාභහපතරටා

වාඉතිරිාභහපතරට.ාඔඹාTrastuzumab drug  ාළනාථහා
යනාඋදිතඹටාභහාකිඹනහ,ා- 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුාඇභතිතුභනි,ාඔඵතුභහදේාඅධහනඹටාාභහාත සාරුණක්ා
දඹොමුායනහ. 

දපතාඵහුජහතිාභහෆිඹහා ක්ාළදටනා ාඔඵතුභහායනාඉතහා

ළද සා හධනඹඹක්.ා ඒා හදේභා දේශීඹා ඖධා ළිබඳඵා හධනඹා
බහයඹ සාඔඵතුභහටාතභයිාඅයිතිාන්දන්.ාදපතාදසරාඉතහාිතලහරා
දරාප්රචහයඹායරහාඉන්දිඹහදේානිසඳහදිතාන්කාසුදහ,ාඅයාසුදහ,ාදපතා

සුදහා කිඹරහා ිතිතධා ඖධා ධනා දේශීඹා අදශිතා යනහ.ා දපතා
ජනතහා තභ සා ළ මා ලදඹන්ා අදප්ා ආයුධනදේදාඖධා ඳහිතච්චිා
යනහ.ා  භා නිහා ඒා වහ සා ඔඹා ආහයදඹන්භා ඔඵතුභහටා
භළදිව සා වීභක්ා යන්නා කිඹනා දඹෝජනහා භහා දපතා දරහදේදීා

යන්නාළභළතියි.ා 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දඵොදවොභාසතුතියි.ා 

ඇ සතටභාඒාපතඵන්ධදඹනු සාකිසිභානිඹහභනඹක්ානළවළ.ාදළන්ා

අළිාඒාවහ සාදයගුරහසිාදනළල්රහාදපතාහදේභාඅකාහරිඹක්ාවදහා
නිඹහභනඹක්ාකිරීභටාක්රිඹහායාදනාඹනහ.ා 

දළන්ාඵරන්න,ාභහාඉවතින්ාවන්ාශාදල්නදේාදොටා

වන්ා නහ,ා දභන්නා දපතා ඵහුජහතිා භහභා ළන.ා දපතා
Trastuzumab drug  ා ළන.ා දපතා දකුණුා අප්රිහදේා
තිදඵන්දන්.ාා හිාාවන්ානහ:ා 

 
"Competition Commissioner, Tembinkosi Bonakele accused ... 

භභාcompany  දක්ානභාකිඹන්දන්ානළවළ. 

 
...  of engaging in 'excessive pricing, price descrimination and 

exclusionary conduct in the provision of breast cancer Medicine in 

South Africa' in a press conference today."  

අළිා දපතහටා ිතරුේධා ඹනදොටා තභයිා  ා  ක්දනහා

"දෝප්"ා ටාදේන්දන්;ාදනළල්රහාදපතාපතඵන්ධදඹන්ාටයුතුා
යන්දන්.ාතනියභාදපතා ා ාභහපතරටාඅලයාඋදිතඹ.ා 

දභදවභා ථහා ශහටා අදා තමුන්නහන්දේරහටා කිඹන්දන්, 

පතභතායාළිබඳ සාදපතාඖධඹාඇදභරිහා ක් සාජනඳදාාFood 
and Drug Administration  ා ළිබඳදනා තිදඵනා ා ඵයි.ා දපතා
තිදඵන්දන්ාඒයි.ාඒාළනාදභදවභාවන්ාදනහ: 

"FDA Oncologic Drugs Advisory Committee 

unanimously recommends approval of Mylan and 

Biocon's proposed biosimilar trastuzumab; vote marks 

first proposed biosimilar trastuzumab to be recommended 
by the Committee.  

Mylan and Biocon today announced that the US Food 

and Drug Administration Oncologic Drugs Advisory 

Committee recommended approval of the companies' 
proposed biosimilar trastuzumab. The committee voted 

16-0 in support of eligible indications of the reference 

product, Herceptin, which include HER2-positive breast 

cancer in the metastatic and adjuvant settings."ාා 

ඒාකිඹන්දන්ා අළිා දභදතක්ාල්ාකිේා දපතා "biosimilar" 

කිඹනා  ා අදඵෝධා යා න්නා කිඹරහයි.ා Biosimilar 

635 636 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහධනලිදපතන්තු 

products කිඹන්දන්ා synthetic යහඹනා තිදඵනා ා නිසඳහදනා
දනොදයි.ා මිනිසා ඳටලින්ා වදහා න්නා ඒහ.ා ඒහා  ටා
වරිඹනහා නපත, අදනක්ා දොටට සා වරිඹනහ.ා ඒා තභයිා

European Medicines Agency  ා අඳටා ඉදිරිඳ සා යා
තිදඵන්දන්.ා 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි, රුා ඇභතිතුභහදේා

අයඹාඇතිාභභාකිඹන්දන්ාදපතාකිහිඳාඅසථහභාCOPE 
 දක්ා හච්ඡහා ුණණුාරුණක්ාඵයි.ා ඒානිහා ා ඒා ළිබඳඵා භටා
කිඹන්නා තිදඵන්දන්ා ිතදලේදඹන්භා ළිඹයුරුා ළිබඳහරටා අදහශා
දඵදවතා මිරා ණන්ා පතඵන්ධා ප්රලසනදේදීා අළිා ඒා ිතෘතා

තළබුහ.ාදභොද, අඳටාභතඹක්ාදදන්නාාඵළවළ.ාිතදයහ සභාරුණුා
වාඔඵතුභහාඉදිරිඳ සාශාරුණුාඅනු සාත සාභහභටාදවෝා
දන සා ආඹතනඹටා හසිදහඹා නා තීයණඹක්ා දභොනභා

ිතකාඹකින් සා අළිා දදන්දන්ා නළවළ.ා ඒා නිහා ඔඵතුභහදේා
නිරධහරින්දන්භාරඵහා  සා ද සත, දතොයතුරුාසිඹල්රාභතාඅඳටා
භතඹක්ාඉදිරිඳ සායන්නාඵළවළ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔඵතුභහාදඵොදවොභාහධහයණාිතකාඹටාථහාශහඹාකිඹරහාභටා

කිේහ.ාවදයානලින්දා ජඹතිසා භන්ත්රීතුභහටා දපතා subject  ා
ද සදයනහ.ා 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඇ සතටභා තුභහාතභයිාළ මාවරිඹක්ාථහාදශේ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ,  තුභහටාද සදයනහ.ා තුභහාඉන්නාඳක්ඹානිහා තුභහටා

නුදදනු සානළවළ.ා ඒා දදභාතිදඵනානිහා  තුභහානිළයදිා භතඹා
ප්රහලායාතිදඵනහ.ානමු සාුණදාදනහදේාකිඹරහාදළක්හාදන්.ා
ඒාදේනාභන්ාtelephone  දනු සාඅවනහ.ාඒාකිඹන්දන්ාත සා

භහභකින්.ා 

තමුන්නහන්දේරහා දළනා න්නා අළිා දභතළනින්ා දපතා
න සන්දන්ානළවළ.ාඉදිරිදේදීාඅළිානළළ සවූාඒාඅකාාමිරාණන්ා

හිතාඖධාාඅදනක්ාslot  ටාඅයාදනාාඒහදේ සාමිරාඳහරනඹා
යනහ.ා  තළනින්ා අළිා දඳෞේලිා දයෝවල්රටා  නහ.ා ා භටා
දඳෞේලිා දයෝවල්ාළනා පතපූධනණාිතලසදල්ණඹක්ාජහතයන්තයා

භහභක්ානාKPMG ආඹතනඹාළඳයුහ.ා ඒා දොල්රන්ටාභභා
භහා දදවභහයාහරඹක්ා දුන්නහ.ා ඒා භහා දදවභහයා තුශා ඒා
දොල්රන්ා රරහදේා තිදඵනා සිඹලුභා දඳෞේලිා දයෝවල්, 

යහඹනහහයා වා හඹනා සිඹල්රටභා ගිහිල්රහා ඒහදේා තිදඵනා
සිඹලුභාමිරාණන්,  ක්ා ක්ාප්රතිහයරටාඅඹායනාමිරාණන්ා
ඇතුශ සා යා පතපූධනණා දඳොතක්ා සා යරහා භටා දනළල්රහා
දුන්නහ.ා 

ඒාදුන්නහටාඳසුාමිටුක්ාභඟින්ාඒාඅධයඹනඹායරහාතා
භහා දදක්ා ිතතයා ඹනා දොටා අළිා ඒා ෆභා දදඹක්භා ඳහරනඹා
යන්නා ටයුතුා යනහ.ා තුහරඹටා දඵදව සා දභන්නා  ා

දයෝවරාරුළිඹල්ා9,000ක්ාඅඹායනාදොට, අදනක්ාදයෝවදල්ා

රුළිඹල්ා92,000ක්ාඅඹායනහ.ා දවභයිාදපතහටාඅඹායන්දන්.ා
අහිරා මිනිසසුා ඒහටා ගිඹහටා ඳසදේා මුදල්ා දනොදහා ඉන්නා
ඵළවළ.ාඒයිාදන්දන්.ා තදොටාඒාඵරඳෆභක්.ා තදොටාඅළිාා
දපතහදේා මිරා ඳහරනඹා යනහ.ා භභා ඒා දොල්රන්ා ළාදේහ.ා

ළරහා භභා කිේහ, "දපතා ඔඹදොල්රන්ටා යහඳහයඹක්, 
business  ක්ා ඵා ඇ සත.ා නමු සා දපතා දේඹක්.ා දෞයා
දේහා කිඹන්දන්, වදයා දේහා කිඹන්දන්ා දේඹක්.ා ඒා

භතා තිඹහා න්න'' කිඹරහ.ා ඒා නිහා දපතා ා දෞයා දේහා වා
වදයාදේහාදදභාරරනඹාදන්නාඕනෆ.ාභභාකිේහ,  දපතා
මිරාඳහරනඹාදදනනහඹාකිඹහ. 

දළන්ා අළිා ඒා සිඹලුභා දේල්ා දනුදන්ා ටයුතුා යා දනා
ඹනහ.ාඒාඅනු, තුහරඹටාදඵදව සාදළමීදපතාඉරහාopen-heart 
surgery  ා දක්හා සිඹලුභා දේරා මිරා අළිා ඳහරනඹා යනහ.ා

හභදධනාාහසතුාකීඹදාකිඹරහාතීයණඹායනහ.ාවදයයදඹක්ා
දනුදන්ාරුළිඹල්ා2,000ක්ාදරාදළනටාභභාමිරාඳහරනඹායරහා
තිදඵනහ.ාාිතදලේඥාවදයයදඹකුට,- 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුාඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහටානිඹමිතාහරඹාඅහනයි. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දවොයි, රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි.ා භභා ථහා

අන්ායන්නපත.  

දඩරගුාඋදුයාආළුාදරහදේාඒාදනුදන්ාඳරීක්ණාදදක්ා
ශා යුතුා තිබුණහ.ා ඒා අනු full blood count test  ා වා

dengue NS1ා antigen test   ශා යුතුයි.ා  යින්ා  ක්ා
ඳරීක්ණඹක්ා වහා රුළිඹල්ා 750ක්ා අඹා ශහ.ා අළිා ඒා හසතුා
රුළිඹල්ා250ාදක්හාඅඩුාශහ.ාඅදනක්ාඳරීක්ණඹාකිරීභටාරුළිඹල්ා

3,000ක්ාඅඹාශහ.ාඅළිාඒාහසතුාරුළිඹල්ා1,000 දක්හාඅඩුාශහ.ා
දඩරගුාඋදුයාඅඩුාදනාදතක්ාතහහලියිාඅළිා දවභාදශේ.ා
දළනටාසිඹඹටාඅනකින්ාිතතයාදඩරගුාඋදුයාඅඩුාදරහාතිදඵනහ.ා

දපතා  ක් සා තනියභා යහඳහරිා ටයුතුා දනොනා නිහ, 
ඉදිරිදේදීාඅළිාදපතාසිඹල්රටාසථියාමිරාහසතුක්ාදදනනහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි, අදප්ා දපතා ප්රතිඳ සතිඹා
ඉදිරිඹටා දනා ඹහභා වහ, ඳසුා ගිඹා හරදේා දරහා දවෝා

යහජහරිාඳළ සතාඵරන්දන්ානළතිාඉතහභ සාඋනන්දුදන්ාළදොභා
දභඹටා  ක්හසුා යදනා අලයා තළන්රටා දොසා දපතා
දනුදන්ා උදුණාශ, ඒා දනුදන්ාළඳා ුණණු, ජහතිාඖධා

නිඹහභනාඅකාහරිදේාභවහචහධනඹාඅසිතාදාසිල්හාවා හිාිතධහඹා
අධයක්, ිතදලේඥාවදයාභල්ාජඹසිරවාභළතිතුභහා- හිාප්රධහනා
නිරධහරිතුභහ-ාඇතුළුාසිඹලුදදනහටාභභාිතදලේදඹන්ාසතුතිාන්තා

නහ.ා දපතා ආහයඹටා උදුණා කිරීභා නිහා අදා දුප්ඳ සා මිනිසුන්ටා
ිතලහරා ඹවඳතක්ා සිදුා දරහා තිදඵනහ.ා යජදේා දෞයා දේඹා
පතපූධනණා නිදවසා දෞයා දේඹක්ා ඵටා ඳ සා යන්නටා අඳටා

උදුණා යරහා තිදඵනහ.ා ඒා සිඹලුදදනහටභා සතුතිා න්තා දමින්ා
භදේාථහාඅන්ායනහ.ාසතුතියි. 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank You. The next speaker is the Hon. Bandula 

Gunawardane. 
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි, ිතනහ මාකිහිඳඹයිා දන්දා
තිදඵන්දන්? බහා ෆභා ිතදේඹා වහා අ සහිටුහ, ඹබඳා
රැසවීදභන්ාඳසුාථහායන්නපත. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ිතනහ මා4ක්ාතිදඵනහ, රුාභන්ත්රීතුභහ.ාLunch break is until 

1.30 p.m. After that,  you can speak.  රුාඵන්දුරාගුණධනධනා
භන්ත්රීතුභහටාදළන්ාථහායන්නාළුළුන්ද?  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 තුභහටා ථහා යන්නා ළුළුන්, රුා නිදඹෝජයා හයා

බහඳතිතුභනි. 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay.  Hon. Bandula Gunawardane, you can speak 

now.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දවොයි.ාභභානතයාදනොයාදිටභාථහායන්නපත. 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දවොයි. 

 
[අ.බහ.ා12.26] 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මිරා ඳහරනඹා යරහා යදට්ා ජනතහටා වනා මිරටා ඖධා
රඵහාදීභාපතඵන්ධදඹන්ාරුාදෞයාඇභතිතුභහා දයනාප්රඹ සනඹා
ළිබඳඵාඒහඵේධා ිතඳක්ඹා ලදඹන්ාඅළිාතුටුා නහ.ානමු ස, 

 තුභහාදන්දන්ානළතිා තුභහදේාඅභහතයහරලදේාසිදුාදරහාතිදඵනා
භවයා සිේකාා ළිබඳඵ, අඹා ළඹා දල්නඹ සා ඉදිරිඳ සා කිරීභටා
ආන්නානිහාදපතාඅසථහදේාවන්ායන්නටාළභළතියි. 

රුා ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහා දන්දන්ා නළති, ඔඵතුභහදේා
අභහතයහරලඹ සා නළතිා ඳසුා ගිඹා ධනදේා අඹා ළඹා දල්නදේාා
ප්රලසනඹක්ා ඇතිවීභා ළිබඳඵා යජදේා ිතණහකාඳතිා හධනතහදේා

වන්ා යරහා තිදඵනහ.ා භභා ඒා කිඹන්නා ළභළතියි.ා  හිා
දභදේාවන්ාදනහ: 

''දෞයාදඳෝණාවහාදේශීඹාවදයාඅභහතයහරලඹාදතාළඹා
ශීධනා 111-01-05-0-1407-11ා ඹටද සා යහජයා ආදඹෝජනා ඳ සහා

දනාඹහදපතාළිරිළඹාඉඩපතාවහාදොඩනළඟිලිාදරාරඵහාදීාතිබුණා
මිලිඹනා 17,878ා ප්රතිඳහදනා නහමිා අඹක්ා ඳභණකි.ා ඒා අනුා
2016ා ධනඹා තුශා  භා ප්රතිඳහදනදඹන්ා කිසිදුා මුදරක්ා ළඹා යා

දනොතිබුණි.ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා සිදුා ශා ඳරීක්ණරදීා අදහශා

අභහතයහරලඹා ිතසින්ා ඇසතදපතන්තුා ළිබඳදඹරා යනා අසථහදේදීා

 ළනිාප්රතිඳහදනඹක්ාඉල්ලුපතායාදනොතිබාඵානිරීක්ණඹාිතඹ.ා
භවහාබහණ්ඩහහයඹාිතසින්ාරඵහාදීාතිබාදභභාප්රතිඳහදනදඹන්ාකිසිදුා
ිතඹදභක්ාදනොදළරිඹා යුතුා ඵටාදභභාඅභහතයහරලඹාදතාඋඳදදසා
රඵහදීාතිබාඵානිරීක්ණඹාිතඹ.'' 

ඒාකිඹන්දන්, ඔඵතුභහදේාඅභහතයහරලඹාඅඹාළඹාඇසතදපතන්තුා
සා යනා අසථහදේදීා  දවභා ඉල්ලීභක්ා දශේා නළවළ.ා

ළුනයහධනතනා ිතඹදපත, ප්රහේධනා ිතඹදපතා ණනඹා යනා දොට, 
අලයාප්රභහණඹටාතභයිාඔඵතුභහදේාඅභහතයහරලඹාමුදල්ාඉල්රරහා
තිදඵන්දන්. 

නහමිා අඹක්ා දභරහා දෞය, දඳෝණා වහා දේශීඹාවදයා
අභහතයහරලදේා ළඹා ශීධනඹා උසරහා දඳන්වූහ, රුළිඹල්ා මිලිඹනා
17,878කින්.ා  දරසින්ා ඔඵතුභහ සා ඇන්දුහ; ඳහධනලිදපතන්තු සා

ඇන්දුහ; ජනතහ සාඇන්දුහ.ා තදොටාඒාගිණුපතතාකිරීදපතදීා
ප්රලසනඹක්ා  නහා දන්.ා ගිණුපතතා යනදොටා ඔඵතුභහදේා
අභහතයහරලදේා දල්පතයඹහා අවනහ, "දභච්චයා මුදරක්ා දන්ා

යරහා තිදඵනහ, භභා දපතා ගිණුපතා තිඹන්දන්ා දොදවොභද?" 
කිඹරහ.ා  තදොටා භවහා බහණ්ඩහහයදඹන්ා උඳදදක්ා  නහ, 
"දපතානහමිාඅඹක්ාිතතයයි, -නිපතාදඵොරුටාකිේහාිතතයයි,- 

ඒාගිණුපතතායන්නාඹන්නා ඳහ." කිඹරහ. 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,  තදොටාප්රලසනඹක්ාභතුා
දනහ.ාආණ්ඩුක්රභායසථහදේා148ානායසථහාඅනුාමුදල්ා

ළිබඳඵා පතපූධනණඹා ඵරඹා තිදඵන්දන්ා ඳහධනලිදපතන්තුට.ා
ඳහධනලිදපතන්තුදේාමරයාඵරඹාක්රිඹහ සභායන්නාතභයිාඅඹාළඹා
දල්නඹාඉදිරිඳ සායන්දන්.ාඅඹාළඹාදල්නඹාඉදිරිඳ සායනා

අසථහදේදීා  ා ඡන්දඹකින්ා අඹා ළඹා ඳයහජඹා ුණණ සා ඒා
ඳහධනලිදපතන්තුා ිතසුරුන්නා දන්දන්, මරයා ළිබඳඵා ප්රලසනදේා
තිදඵනා ඵළරෑරුපතභා නියි.ා දභදවභා අිතචහය සා අඹා ළඹා

දල්නා ඉදිරිඳ සා කිරීදපතා ළිබඳදතා හදේා ආණ්ඩුා තිබුණ සා අළිා
න සහා තා යුතුා දනහ.ා දභොදා දවේතු, යටාභසතා මුදල්ා
ක්රභඹා ළිබඳඵ, අඹා ළඹා ළිබඳඵා දේශීඹා ිතතයක්ා දනොදයි, 

අන්තධනජහති සා -ජහතයන්තයා මරයා අයමුදර, දරෝා ඵළරකු, 
ආසිඹහනුා රධනධනා ඵළරකු, ණඹා දදනා ආඹතන, අන්තධනා
ඳහධනලිදපතන්තුා රපතා ආදීා සිඹල්ර-ා ඵරහදනා ඉන්නහ.ා දපතා

ළිබඳඵාද සරීපතාහයාබහක්ාඉල්රන්නාඅළිාඵරහදඳොදයො සතුා
දනහ.ා රුා ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහදේා අභහතයහරලඹා ිතතයක්ා
දනොදයි, තාදඵොදවෝාඒහාතිදඵනහ.ාඒානිහාභසතාඅඹාළඹා
දල්නදේා ඇතිා දරහා තිදඵනා ප්රලසනදේා සබහඹා ළිබඳඵා

ඔඵතුභහටාද සරුපතායන්නාභභාළභළතියි.ාමුළුායදට්භාළඹාශීධනා
වහා අළිා රුළිඹල්ා බිලිඹනා 3,898ක්ා දන්ා යරහා තිදඵනහ.ා
රුළිඹල්ා බිලිඹනා 3,898ක්ා දන්ා යරහ, 2016 ධනදේා ිතඹදපතා

යරහාතිදඵන්දන්ාරුළිඹල්ාබිලිඹනා3,106යි.ාඉතිරිාුණණුාප්රභහණඹා
රුළිඹල්ා බිලිඹනා 792යි.ා ඒා කිඹන්දන්ා වපතඵන්දතොටා යහඹ, 
භ සතරා ගුන්ා දතොටුදඳොශ,  ඹහධනා රරහා ගුන්ා භහභ, මිහින්ා

රරහා ගුන්ා භහභ, අකුදධනදොඩා ආයක්ා මරසථහනා
රකීධනණඹ, වපතඵන්දතොටාIT Park  ාආදීාසිඹල්රභාාවහාළඹා
න්දන්ා ා රුළිඹල්ා බිලිඹනා 300යි.ා ා දභතළනා ඉතුරුා දරහා

තිදඵනහ, රුළිඹල්ාබිලිඹනා 792ක්.ා ඒාකිඹන්දන්ා 2016ාධනදේා
මුළුා අඹා ළඹා දල්නදඹන්ා වරිඹටභා 1/5ක්ා -සිඹඹටා 20ක්-ා
පතපූධනණාළයදියි.ා තදොටාඅඹාළඹාඳයතයඹ, අඹාළඹාඳයතයඹා
අනුාඇතිානාමිරාඋේධභනඹාළිබඳඵාාකිඹන්දන්ාුණද? දපතා

ප්රලසනඹටා වසුා දරහා තිදඵන්දන්ා අභහතයහරලා දදයි.ා  ක්ා
අධයහඳනාඅභහතයහරලඹ, අදනක්ා ාදෞය, දඳෝණාවහාදේශීඹා
වදයාඅභහතයහරලඹ.ාඒාඅභහතයහරලාදදාිතතයයි, 2016 දධනදීා

දපතාප්රලසනඹටාවසුාුණදණ්.ා 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි, ඇභතියඹහදේාඋඳදදසා
අනුා දවෝා නිරධහරින්ා දන්, දපතා ඇසතදපතන්තුා වදන්දන්.ා දළන්ා

639 640 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ඵරන්න, අභහතයයදඹකුදේාදවෝාජනහකාඳතියදඹකුදේාඋඳදදසා
ළිබඳඳදින්නාගිඹහාකිඹරහාරලි සාවීයතුර-ාරලි සාවීයතුරාභව සභඹහා
කිඹහා කිඹන්දන්, දවොයභ, රචහ, දණඹ, අක්රමිතහා නළතිා

ළද සායහජයානිරධහරිදඹක්ාාඵායහජිතාදේනහය සනාඇභතිතුභහ සා
ළිබඳන්නහ; භභ සා ළිබඳන්නහ.-ා රුළිඹල්ා මිලිඹනා 600ා
රචහටාඵන්ධනහහයඹටාදළපතභහ.ාදළන්ාදභතළනාරුළිඹල්ාබිලිඹනා

792ක්!ා  තදොටා ඒටා ඵන්ධනහහයඹා ඇතුශටා දභන්නා ඕනෆා
දොදවොභදාකිඹනා ාළනා ඔඵතුභන්රහා හිතරහා ඵරන්න, රුා
ඇභතිතුභනි.ාදළන්ාදභදවභාඳහධනලිදපතන්තුාදනොභඟාඹනාදදඹක්ා

ශහභාඒටාඅදහශානිරධහරින්ාළනාඅඩුාතයමින්-ාභභාකිඹන්දන්ා
නළවළ, අහිරානිරධහරින්ාඅයදනාගිහිල්රහා දඬුාදේාවන්න; 
හිදධනා දභන්නාකිඹරහ.-ා -දභළනිා දේා මින්ා ඳසුාවරිා සිදුා දනොවීභා

වහා ද සරීපතා හයා බහක්ා ඳ සා යන්නා කිඹරහා භහා ඉල්රහා
සිටිනහ. 

 යහජයාඅඹාළඹාදල්නදඹන්ාඅභහතයහරලරට, ළඹාශීධනරටා
මුදල්ා දන්ා යනා ිතටා සිඹඹටා 100ක්ා ද සටා දේයරහා

ඇසතදපතන්තුායන්නාහට සාඵළවළ.ාඒාභභාළිබඳන්නහ.ා හිදීා
රුළිඹල්ාබිලිඹනා 50ක්ාදනසා දන්නාළුළුන්; රුළිඹල්ාබිලිඹනා
60ක්ා දනසා දන්නා ළුළුන්; රුළිඹල්ා බිලිඹනා 100ක්ා දනසා

දන්නාළුළුන්; රුළිඹල්ාබිලිඹනා200ක්ාදනසාදන්නාළුළුන්.ා
දපතා  දවභාදනොදයිා දන්.ාරුළිඹල්ාබිලිඹනා 792ක්ාදන්.ා රුා
නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි, භභා දනොදයි, 

ිතණහකාඳතිතුභහයිා කිඹන්දන්.ා ිතණහකාඳතියඹහදේා දපතා

හධනතහාභභාවභළගත*ායනහ.ා 

රුළිඹල්ා බිලිඹනා 792ක්ා කිඹන්දන්ා රුළිඹල්ා බිලිඹනා 800ක්ා

දන්.ා වරිඹටභා යදට්ා ඵදුා ආදහඹභටා භහනා ප්රභහණඹක්.ා භදේා
දළනීදපතාවහාිතලසහදේාවළටිඹටාදරෝදේාකිසිභාඳහධනලිදපතන්තුා
දභදවභා දදඹක්ා දරහා නළවළ.ා දභොද,  රරන්තා

ඳහධනලිදපතන්තුදේදීා දවභාභභාදළරහාතිදඵනහ, අභළතිතුභහදේා
ඳළදේදීා  දවභ, යහජයා මරයා පතඵන්ධදඹන්, මිලිඹනා 10, 15 
ළිබඳඵ සාිතලහරාකීභකින්ාළඩායනහ.ා 

ඳහධනලිදපතන්තුයිා උ සතරීතය.ා භවහා බහණ්ඩහහයදේා තිදඵනා
වළභා තඹක්භා භවජනඹහදන්ා  තුා යනා රදා ඵදුා මුදල්.ා ඒා
ළිබඳඵා යහජයා මරයා ශභනහයණදේා නීතිා රීතිා ඳේධතිඹක්ා
තිදඵනහ.ාමරයාශභනහයණාකීපතාඳනතක්ාතිදඵනහ.ා 

2016 මුදල්ාඅභහතයහරලදේාහධනතහදේාතිදඵනහ, යදට්ාජහතිදේා
ඵළයපතාප්රභහණඹාතිදඵන්නාටාාළුළුන්ාදශාදේශීඹානිසඳහදනදඹන්ා
සිඹඹටා80යිාකිඹහ.ා ඹාසිඹඹටා80.3ටාළ මාදරහාතිදඵනහ.ා2003ා

අරා 3ා දයනා යහජයා ා මරයා ශභනහයණා (කීභ)ා ඳනතා
පතපූධනණදඹන්භාඋල්රරකනඹායාතිදඵනහ.ා ඹටාිතරුේධාළඩා
යා තිදඵනහ.ා ඳසුගිඹා හරදේා යදට්ා මලිා නීතිඹා -

ඳහධනලිදපතන්තුා පතභතායනා නීතිඹ-ා අභිබහා යටා භන්ා යහා
තිදඵනා නිහා අදා ඇතිදරහා තිදඵනා ප්රතිපරඹා භභා කිඹන්නපත.ා
"Bloomberg ranks Sri Lanka among highest risk countries 

for investors"ා ඹනුදන්ා ළු සා ඳ සා හධනතහක්ා ඳශා ුණණහ.ා
දභදවභයිා  හිා කිඹහා තිදඵන්දන්. "Bloomberg" කිඹනා දරෝා
ප්රටා ආදඹෝජනා ඟයහා කිඹනහ, දරෝදේා යටල්ා 29කින්ා

ආදඹෝජනඹටාළ මභාඅදහනභාතිදඵනායටාශ්රීාරරහයිාකිඹහ.ාභභා

 භාළු සාඳ සාහධනතහාවභළගත*ායනහ. 

දපතා දධනලා 29ටා රහා ා ඵරහා තිදඵනහ, මුදල්ා ළිබඳඵා

ත ස සඹ, ආධනථිඹා ළිබඳඵා ත ස සඹ.ා ඒා අතයා දේලඳහරනා
දධනලඹ සා තිදඵනහ.ා තමුන්නහන්දේරහටා ළුළුන්ා
www.bloomberg.com කිඹනා website  ටා ඹන්න.ා ගිහිල්රහා
ඵරන්න.ාමුළුාදරෝදේාතිදඵනා යටල්ා ාඅතරින්ාආදඹෝජනඹටා

තිදඵනාඅදහනභාළ මභායටාරරහඹාකිඹනානපතබුානහභඹාතභයිා
තමුන්නහන්දේරහා අයදනා තිදඵන්දන්.ා ඇතිාදන්? දපතා අුණරුදුා
දදවභහයටා යදනා තිදඵනා දරොකුභා දදඹා තභයිා -[ඵහධහා

කිරීභක්]ා භදේාඋ සාමිත්රඹහ, දධනලා 29ක්ාතිදඵනහ.ා ඒා දධනලා
29න්ා SAITM  ඳහදධනා උේදකෝණා දේලඳහරනා දධනලඹ.ා  ඹා
දනොදයි, ඳශමුනාදධනලඹාමරයාදධනල.ා 

අදනක්ා  ා ා ආධනථිා ා දධනල.ා ා මුරයා දධනලා ා වහා ආධනථිා
දධනලා දවොා නපතා අයා දේලඳහරනා දධනලඹා ා  තයපතභා උඩාටාා

 න්දන්ා නළවළ.ා ා මුළුා දරෝදඹන්භා උඩටා  න්දන්ා නළවළා දන්.ා
භසතා යදට්ා ා යහජයා මරයා ළිබඳඵා ළඩඳතා තභයිා අඹා ළඹා
දල්නඹ.ාළඩඳතටා දපතා හදේා ළරැේදක්ාශහභ? දපතා අඳටා

වරන්නාළුළුන්.ාරුාථහනහඹතුභහටාවරන්නාළුළුන්.ාඅඳටා
ථහා යන්නටා දදන්දන්ා නළතිා දරහා වරරහා වරන්නා
ළුළුන්.ානමු ස, දපතහාළිබඳඵාරුාබහනහඹතුභහ සාදන්නහ.ාා

ඒාළිබඳඵාමුරයාිතලසදල්දඹෝාඉන්නහ.ාදනායටරටාලිඹනා
අඹා ඉන්නහ.ා ජහතයන්තයා මරයා අයමුදදල්ා නිදඹෝජිතහඹතනදේා
දනභාාහධනඹහරඹක්ාාශ්රීාරරහාභවාඵළරකුාඇතුදශේාතිදඵනහ.ාඒා

හධනඹරඹාදන්නහ, දපතායාතිදඵන්දන්ාඳහධනලිදපතන්තුාදනොභඟා
ඹළවීභක්; යදට්ා මුදල්ා ඵරඹා ාළයදිා දරා ඳහිතච්චිා කිරීභක්ා කිඹහ.ා
බඹහනභා ත ස සඹා තභයි, ිතණහකාඳතිා හධනතහදේා කිඹහා
තිදඵනහ, දපතා යටටා දයන්නටා ළුළුන්ාණඹා ඵයා සිඹඹටා 80.3යිා

කිඹහ.ා දළන්ා අළිා තමුන්නහන්දේරහා ුණරු සා දන්නහ, දපතා ණඹා
න්දේාවළටි.ා 

රුා යහජිතාඇභතිතුභහ සා දන්නහ, රුාරක්සභන්ාකිරිඇල්රා
ඇභතිතුභහ සාදන්නහ, අළිාආණ්ඩුාන්නදොටා ා2001ාධනදේා

දශාදේශීඹානිසඳහදනඹාාසිඹඹටා102ායි.ා2002ාධනදේාදශාදේශීඹා
නිසඳහදනඹාසිඹඹටා105යි.ා2003ාධනදේාදශාදේශීඹානිසඳහදනඹා
සිඹඹටා 102යි.ා 2004ා ධනදේා දශා දේශීඹා නිසඳහදනඹා සිඹඹටා
102යි.ා භානිහාඅරහභහතයා ා යනිල්ාිතක්රභසිරවාභළතිතුභහාකිේදේ, 

"රරහා ඉතිවහදේාආළුා දරුණුභාමුදල්ාඅධනබුදඹටාතභයිා අළිා දපතා
මුහුණාදදන්දන්"ාකිඹහ.ාාටුාඅ සතාාභල්ාළුබුදුන්නටාඵළවළ.ාදපතා
ත ස සඹා මින්ා ඉසයවටා ඳහධනලිදපතන්තුරටා ඇතිා දනා ා  ා

නතයායන්නාඅඳටාඳන සාදටුපතඳතක්ාදේන්නාකිේහ.ාඒාඅනුා
අළිාාඳන සාදටුපතඳතක්ාවළදුහ.ාඒාතභයි, 2003 අර3ාදයනායහජයා
මරයා ශභනහයණා (කීභ)ා ඳනත.ා ඒා යහජයා මරයා

ශභනහයණා (කීභ)ා ඳනතා දනහාදේා රරහා ඉතිවහදේා
තිබුණුා දළළන්තභාණඹාඅධනබුදඹටාමුහුණා දීභා වහයි.ා තදොටා
 භා ඳනදතන්ා නිඹභා ශහ, දභන්නා දභදවභයිා ණඹා න්නා

ළුළුන්, දපතාිතකාඹටයිායදට්ාදපතාක්රිඹහ සභායන්නාළුළුන්, ඒා
වහාදපතයිානීතිඹ, ඳහධනලිදපතන්තුටාාභහාවදඹන්ාවඹටාහධනතහා
යන්නටා ා ඕනෆා කිඹහ.ා ඒා ඳනතා දනහදේා ා  ක් සා ජහතිා
ඳක්දේා රුා යනිල්ා ිතක්රභසිරවා ා භළතිතුභහයි.ා  ඹා ිතටින්ා ිතටා

රදලෝධනඹා යා තිබුණහ, දපතා සිඹඹටා 80ටා ඩහා ළ මා
යන්නටභා ඵළවළ,  තදොටා යටටා ඔදයො සතුා දදන්දන්ා නළවළා
කිඹහ.ාා 

යදට්ාඵළයපතාප්රභහණඹාක්රභක්රභදඹන්ාඅඩුායරහ, යුේධඹානිභා
යරහ, දරෝානිජාදතල්ාඅධනබුදඹටාමුහුණාදීරහ, දරෝාආවහයා
අධනබුදඹටාමුහුණාදීරහ, දරෝාමරයාඅධනබුදඹටාමුහුණාදීරහ, 2014 
යදට්ා ඵළයපතා ප්රභහණඹා සිඹඹටා 70.1ටා අඩුා ුණණහ.ා 2016ා මුදල්ා
අභහතයහරලදේා හධනතහා කිඹන්දන්, යදට්ා ඵළයපතා ප්රභහණඹා

සිඹඹටා83.3ටාළ මාුණණහාකිඹරහයි.ාඒාළනාථහායන්නාිතකාඹක්ා
නළවළ.ාඉසයා1980ාණන්රාභටාභතයි, දපතාඳහධනලිදපතන්තුදේා
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————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රුාඵන්දුරාගුණධනධනාභවතහ] 
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රුාරලි සාඇතුර සමුදලි, හමිණීාදිහනහඹාඇභතිතුභන්රහාඉන්නා

හදල්ාදභදවභාරුණක්ාිතඳක්ඹාකිේහානපත, දනභාළරහා
ඒාළනාථහායනහ.ා 

ඳහධනලිදපතන්තුදේාමලිාකීභානායහජයාමරයාළිබඳඵ සා

අඩුාණදන්ාpoint of Order  ක්ාraise යරහාකිඹන්නාළුළුන්ා
දන්නා ඕනෆා දන්.ා දපතා වළදභෝභා දන්නා ලහසත්රඹක්ා දනොදයිා

දන්.ා දපතා ණිතා ලහසත්රඹා දන්.ා ණිතා ලහසත්රඹා ළයදුදණො සා
අදනක්ා ඔක්දෝභා යදිනහ.ා ඒයිා භභා කිඹන්දන්.ා අඳටා

දේලඳහරනා ථහා කිඹන්නා ළුළුන්; ඵළණා දින්නා ළුළුන්; 

ිතදේචනඹා යන්නා ළුළුන්.ා යහජයා මරයා දතොයතුරුා නා යජදේා
ආදහඹභ, යජදේා ිතඹදභ, අඹා ළඹා ඳයතයඹ, අඹා ළඹා ඳයතයඹා

ළිඹනා ආහයඹ, ණඹා වහා ණඹා ඵයා ළිබඳඵා අළිා ප්රලසනා දශේා
නළ සනපතාකුභක්දාසිදුාන්දන්? අළිාතමුන්නහන්දේරහටාදේදිහදේා

ථහක්ාකිඹන්නාළුළුන්.ානමු ස, ජහතයන්තයාලදඹන්ාඇතිානා

ත ස සඹා කුභක්ද? අදා නා දොටා දරෝදේා ආදඹෝජනඹටා
තිදඵනාඅදහනභාළ මභායටාඵටාරරහාඳ සාදරහාතිදඵනහ.ා

 භා නිහා භභා දෞයා ඇභතිතුභහදන්ා ඉල්රහා සිටින්දන්, දළන්ා
මුදල්ා අභහතයහරලදේා ඉන්දන්ා ඔඵතුභහදේා ඳළයණිා මිත්රඹහ.ා දභයා

අඹාළඹාදල්නඹාවදනාදොටා තුභහටාකිඹන්න, "ඳසුාගිඹාඅඹා
ළදේදීාභදේාඅභහතයහරලඹටායළුාළදඩකායන්නා ඳහ"ාකිඹරහ.ා

දභොද, දපතාළනාදනොදන්නාදදනක්ානපතාදචෝදනහායන්දන්, 

"දභන්න.ා අයණාදයෝගීන්ා දනුදන්ා දන්ා යළුා ල්ලිලින්ා
මිලිඹනා17,000ටාඩහාිතඹදපතායන්නාඵළරිාුණණාඅභහතයයඹහ, 

යහජිතා දේනහය සන"ාකිඹරහයි.ා අළිා  දවභාකිඹන්දන්ානළවළ.ා අළිා
කිඹන්දන්, රඵනා යා වහා අඹා ළඹා වදනා දොටා "භදේා

අභහතයහරලදේාළඹාශීධනඹටාදඵොරුාඉරක්පතා දවභාදහන්නා ඳහ"ා
කිඹරහ, ඔඵතුභහාථහායරහාවදහාන්නාඕනෆාකිඹරහයි. 

ඊශඟටා භභා ළභළතියිා අදප්ා රධනධනා උඳහඹා භහධනා වහා
ජහතයන්තයාදදශාඇභතිතුභහටාිතදේලාදදශහදපතාඇතිාදරහා

තිදඵනා ත ස සඹා ළනා කිඹන්න.ා ිතණහකාඳතිා හධනතහදේා
තිදඵනහ,  අඳනඹනඹාප්රධනධනඹාවහ- 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුාඵන්දුරාගුණධනධනාභන්ත්රීතුභනි, අළිාඒාළිබඳඵායජදේා
මුදල්ාළිබඳඵාහයාබහදේදී-ා 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ, අළිා හිතුදේා දපතටා ද සරීපතාහයාබහක්ා ඳ සායා
න්න.ා දභොද, අඹා ළඹා ශභනහයණඹා ළිබඳඵා හච්ඡහා
යන්නා ආණ්ඩුා ඳක්ඹ ස, ිතඳක්ඹ සා කිඹනා දදඳළ සද සභා
භන්ත්රීරුාවබහගීානහ.ා  භානිහා ිතඹහනුඵේධාඅදඵෝධඹක්ා
තිදඵනාභන්ත්රීරුන්දන්ාභන්ිතතාද සරීපතාහයාබහක්ාඅළිා
ඉල්ලුදො ස,  තදොටා දපතා අඹා ළඹයණදේදීා අඳට ස, ඉන්ා
ඳසදේා  නා ඳහධනලිදපතන්තුරට සා ඒා ද සරීපතා හයා බහදේා
නිභනා ළද සා දයි.ා නළ සනපත, අන්තධනා ජහතිා ලදඹන්ා අළිා
ළදටනාත ස සඹාදවොානළවළ.ා 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඉසදල්රහභ Public Finance Committee  ටාcomplaint 

 ක්ාිතකාඹටාදනහහානපතා දවොයිා දන්.ා  තදොටානිරධහරින්ා

ළන්නාළුළුන්ාදන්. 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Public Finance Committee  දන්ාතභයිාදපතා ිතසතයාටිා
ඉල්රහා  සද ස.ා  තදොටා තභයිා Auditor-General දපතා ිතසතයා
ටිා දුන්දන්.ා මින්ා ඉදිරිඹටා අළිා අඹා ළඹා වදනා දොටා  ඹා ඩහා
නිළයදිායන්නා guideline  ක්, policy framework  ක්ා
වදහාන්නාළුළුන්. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දපතාහදේභාත සාදදඹක්ාභටාසිදුාුණණහ.ාභටාතිබුණහාKorean 

ආධහය.ාඒාKOICA  project   ක්.ාඒටාආණ්ඩුදන්ාදන්ා
යන්නාඕනෆාමිලිඹනා4යි.ාා 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Counterpart funds? 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භටාදන්ායරහාතිබුණහාමිලිඹනා400ාණනක්.ාභභාඵළලුහ, 
"දභොක්දා දපත?" කිඹරහ.ානිරධහරින්දන්ා අවනා දොටාකිේහ, 

"දපතාඅළිාඉල්රළුාමුදරක්ාදනොදයි"ාකිඹරහ.ාදපතාහදේභයි. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ.ා ඒා හදේා දදඹක්.ා නිරධහරින්දේා ප්රලසනඹට සා
ඳහධනලිදපතන්තුාිතසින්ාවදරහාදදන්නාඕනෆාද සරීපතාහයාබහක්. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ, ඒාළද ස.ා 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුා ඵන්දුරා ගුණධනධනාභන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහටා තා ිතනහ මා

දදක්ාඳභණයිාඉතුරුාතිදඵන්දන්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒාභටාදන්ාවූාමුළුාහරදඹන්ද? 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The time alloted to you was 18 minutes.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළාදන්.ාභටාිතනහ මා15ාහරඹක්ාතිබුණහාදන්.ා 

643 644 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
නළවළ.ාඔඵතුභහටා18 minutes තිබුණහ.ා 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ිතනහ මා18ක්ාතිබුණහ? 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔේ. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තභාභභාිතනහ මා5ක් සාථහාදශේානළවළාදන්.ා 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You started your speech at -  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි, භටා තා ිතනහ මා 5ක්ා
දදන්න.ාභභාථහාඅන්ායන්නපත. 

භභාඊශඟටාකිඹන්නාළභළතියි, අධයහඳනාඅභහතයහරලඹට- 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුා භන්ත්රීතුභහ, lunch interval වහා බහදේා ටයුතුා

නළළ සිතඹායුතුයි. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,  ඹටභා අදහශා තා
දොටක්ා තිදඵනහ.ා භටා ිතනහ මා දදක්ා දදන්න.ා  ඹා ප්රහලා
යරහාභභාථහාඅන්ායනහ.ා 

දළන්ා අඹා ළඹා දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සා යනහ.ා දඹෝජනහදන්ා
දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සා නා දොටා දවොා දඹෝජනහක්ා ුණණහභා
තමුන්නහන්දේරහා ප්රීතිදඹන්ා අ සළු මා වනහ.ා අඹා ළඹා අන්ා
දරහාඅළිාන්දතෝදඹන්ාඹනහ.ාඅුණරුේදාඉයාුණණහටාඳසදේ? 
දපතාවරිඹටාදවොරිාහදේයි.ානාදතක්ානීඳයි; ඳසදේාතභයිා
දළිතල්රා අල්රන්දන්.ා ඒා හදේා ත ස සඹක්ා තභයිා අධයහඳනා
අභහතයහරලඹටාුණදණ්.ා 

ිතණහකාඳතිතුභහා දභදවභා ලිඹහා තිදඵනහ.ා "2016ා යා
වහාමිලිඹනා ක්රක්ාිතසි ක්දවසාතුන්සිඹාඳණසදදක්ාළඹා
ශීධනාඅරා1407ාඹටද සාදක්හාඇතිාළුනයහධනතනාිතඹදභානහමිා
අඹක්ා ඳභණි.ා දභළනිා ප්රතිඳහදනඹක්ා අදහශා අභහතයහරලඹාිතසින්ා
ඉල්ලුපතායාදනොතිබාඅතය, 2016 ධනාඹාතුශා භාප්රතිඳහදනදඹන්ා
කිසිදුා මුදරක්ා ළඹා යා දනොතිබුණි.ා 2016ා අඹා ළඹා
ඇසතදපතන්තුදේා ඇතුශ සා යා ඇතිා ප්රතිඳහදනා නහමිා අඹක්ා
දරා දක්හා ඇතිා නිහා ප්රතිඳහදනා නිදවසා කිරීභක්ා සිදුා දනොනා
දවයින්,  ඹා ිතඹදභක්ා දරා ගිණුපතතා කිරීදපතා අලයතහක්ා
දනොභළත."ා 

ඊශඟටා කිඹනහ, "තද, ජහතිා අඹා ළඹා දදඳහධනතදපතන්තුා

භඟින්ා ිතණනඹටා රඵහා දීා ඇතිා දතොයතුරුා අනු, අධයහඳනා
අභහතයහරලඹටාාඅදහශාඅඹාළඹාදඹෝජනහා- Budget Proposals -   
භඟින්ා දන්ා යනා රදා භසතා මුදල්ා ප්රභහණඹා මිලිඹනා
වළටවතයදවසානසිඹාඳණදවන්ාතයාලදඹන්ාළඹායනාරදා

මුදල්ාප්රභහණඹාා6145ක්ාදව සාසිඹඹටා9.5යි."ාකිඹරහ.ාාඅඹාළඹා
දඹෝජනහා - Budget Proposals - 100ක්ා දහරහා ඒා සිඹදඹන්ා 9.5යිා
ක්රිඹහ සභා යන්නා ල්ලිා දීරහා තිදඵන්දන්.ා ා දභදවභා  ක්ා

රරහදේා දහ සා දරහා නළවළ.ා අධයහඳනඹා දනුදන්ා
ශභයින්ටාඳරිණාදදනහාකිඹනහ, අ සළු මාවනහ.ාශභයින්ටා
කිරිා ඳළණිා දදනහාකිඹනහ, අ සළු මාවනහ.ා ා ශභයින්ටාදඳො සා

දදනහාකිඹනහ,  අ සළු මාවනහ.ාඒටාමුදල්ාදන්ායනහ, 
මිලිඹනාවළටවතයදවසාණනක්.ාාාසිඹඹක්ාදන්ාශහභාඒදන්ා
9.5යිාිතඹදපතායරහාතිදඵන්දන්.ාරඵනාඅුණරුේදාවහාඅඹාළඹා

දල්නඹා වදන්නා ලින්ා මුදල්ා ඇභතියඹහටා දනොදයි, මුදල්ා
අභහතයහරලදේායහජයාඅඹාළඹාදදඳහධනතදපතන්තුට ද සරීපතාහයා
බහක්ා ඳ සා යරහා ඳහධනලිදපතන්තුා දනොභඟා ඹළවීභා නතයා
යන්නඹාකිඹනාදඹෝජනහායමින්ාභදේාචනාකිහිඳඹාඅන්ා

යනහ.ාදඵොදවොභාසතුතියි. 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Sitting is suspended  for lunch till 1.30 p.m. 
 

රැවහවිම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අ ස හිටුලන දින්, අ.භළ. 
1.30  නෆලත ඳල සලන දී. 

அன்தடி அர்வு இகடறயத்ப்தட்டு,  தற.த. 1.30 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்ய.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Niroshan Perera. 

 
[අ.බහ.ා1.30] 
 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳ සති ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்யம் ததரயபரர அயல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

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

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අදා දිනා ඉදිරිඳ සා යා

තිදඵනාආනඹනා වහා අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සානිදඹෝා
තුබඳන්ා ශ්රීා රරහදේා ිතදුලිඵරඹා ළිබඳඵා ජහතිා ප්රමිතිඹක්ා ඇතිා
කිරීභට ස,ා ඵහරා ධනදේා ිතදුලිා උඳයණා ආනඹනඹා වා
නිසඳහදනඹාළශළක්වීභට සාන්නහාක්රිඹහභහධනා ළනාහච්ඡහටා

ළදනනහ.ා 

භළදිාආදහඹපතාරඵනා යටක්ාවළටිඹටාඅදා නදොටා අදප්ා යදට්ා
ජනතහදේා ආදහඹපතා භහධනා ඉවශා නළරිතරහා ිතදුලිඹා අතයලයා

දේහක්ා ඵටා ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා දපතා ිතදුලිඹා ඹපතා ඹපතා
අසථහරදීාප්රමිතිදඹන්ාඳවතාළටීභාදවේතුදොටදනාඒාතුබඳන්ා
ජීිතතානළතිා දරහා අදප්ා ආධනථිඹටා ඹපතා ඹපතා අහසිදහඹා සිේකාා

ඇතිදරහාතිදඵනහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා ා යටක්ා වළටිඹටා ශී්රා
ආධනථිා දියුණුක්ා හදේභා භහජා ඳරිධනතනඹක්ා ළනා ළරසුපතා

සා කිරීදපතදී,ා ිතදුලිා ඵරඹා ඉතහා උසා ප්රමිතිඹකින්ා යුක්ත,ා
ිතදලේදඹන්ා රධනකාතා යටරටා වහා භහනා ප්රමිතිඹකින්ායුක්තා
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අණ්ඩා දපතා යදට්ා ජනතහටා වා ආධනථිා ක්රිඹහදහභඹටා රඵහා

දදන්නාඅඳටාසිේධාදනහ.ාඒානිහාඅළිාඅදානදොටා ාතිදඵනා
දපතාිතදුලිඵරාඳේධතිඹටාිතලහරාදනසපතාරැක්ාදශේානළ සනපතා
අනහතදේදීාඅධනබුදඹටාමුහුණාදීභානිහාඅදප්ාආධනථිඹාඳභණක්ා
දනොදයි,ා අදප්ා ජනතහදේා ජීිතතරට සා වහනිා නා ත ස සඹටා

ඳ සදන්නා ළුළුන්.ා අදා තිදඵනා ප්රලසනා අඳටා ිතහා න්නා ඵළරිා
ුණදණො ස,ා දපතා ප්රලසනරටා ිතඳුපතා දවීභා ල්ා දළපතදභො ස,ා දපතා
ප්රලසනා ිතන්නටා වරිඹටා ආදඹෝජනඹා දනොදශො ස,ා දපතා

ක්දේත්රදේා තයහරිබහඹක්ා ඇතිා දනොදශො ස,ා දපතා ක්දේත්රඹා
හධනඹක්භා දනොදශො ස,ා ප්රමිතිදඹන්ා උසා දනොදශො සා අඳටා
අනිහධනදඹන්භා ඉතහා ඵයඳතශා අධනබුදඹටා ඉදිරිදේදීා මුහුණා

දදන්නාසිේධාදනහ.ාා 

ිතදලේදඹන්භා ිතදුලිඵරා ක්දේත්රඹා නියන්තයදඹන්භා ා නවීනා
තහක්ණදඹන්ාවාදළනුමින්ාඅලු සානාක්දේත්රඹක්.ා 

ිතදුලිාඵරඹාළිබඳඵාඅදප්ායදට්ාඉතිවහඹාඅයදනාඵරන්න.ා
ශ්රීා රරහා යජඹා වා යහජයා ඹන්ත්රණඹා දිවහා ඵළලුහභ,ා ා නවීනා
තහක්ණඹා වා නවීනා දළනුභා අලු සා නා දේදඹන්ා දපතා
ඹන්ත්රණඹටා ළඩා යන්නා ළුළුන්දදෝා කිඹනා ප්රලසනහධනථඹා අදප්ා

හි සරා භතුා දනහ.ා අළිා දන්නහ,ා භවයා හනුරා ඳළඹා
ණන්ාදපතායදට්ාිතදුලිාඵරඹාඳන්නාසිේධාුණණාඵ.ාඒාහදේභ,ා
දපතා රහඳදේා තිදඵනා මිරා අකාභා ිතදුලිා ඒඹා අඳටා මිරදීා

න්නාසිේධාුණණහ.ාභවයාදරහටාදළනුපතාදීභකින්ාදතොයාිතටින්ා
ිතටාිතදුලිඹාිතන්කාායරහ,ා තභන්ටාඕනෆා ිතකාඹටාඒහානඩ සතුා
යනහඹාකිඹනාහයණඹාකිඹරහ,ායහඳහයරටාවාජනාජීිතතඹටා

අතයලයා ඒා දේහාන සහා දභහා තිබුණුාආහයඹා අළිා දළක්හ.ා
දපතාිතදුලිාඵරාඳේධතිඹාාදකින්ාදදකින්ාවදන්න ස,ාළරසුපතා
යන්න සා ඵළවළ.ා ඒා හදේභා දල්සිදඹන්ා අලු සා ිතදුලිා ඵරහහයා

වදන්නා දවෝා රැවළන්ා අදින්න සා ඵළවළ.ා ඒා සිඹලුා ටයුතුා
දීධනකහලීනාළරසුභක්ාඅනුයිාශායු සද ස.ාදපතාවහාඅලයාඅමුා
ද්රයානාල්ාඅඟුරු,ාLNG ළනිාදේල්ාමිරාඉවශාඳවශාඹනාවළටිා

ඵරරහ,ාඅලයා ානවීනාතහක්ණාඋඳයණාඅදප්ායටටාආනඹනඹා
යරහ,ා අඳටා හසිදහඹා නා දරා ඒා ිතදුලිා ඵරහහයා සථහඳනඹා
යන්නාඅළිාාඵරහාන්නහ.ා දවභාතයහරි සඹක්ාඔසදේා
ටයුතුායන්නාඉඩාදදන්දන්ානළතිාිතදුලිාභහෆිඹහක්ාළනාඅළිාදපතා

ඳහධනලිදපතන්තුදේදීානියන්තයදඹන්භාථහායරහාතිදඵනහ.ාා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා දපතා යදට්ා ආධනථිඹටා
ිතලහරාිතනහලඹක්ායමින්,ාඹපතාඹපතාරධනධනාළඩරදීාතභන්දේා

දොමිසා කුට්ටිඹා න්නා භවයා අඹා උ සහවා දයනහ.ා ඒා
භහපතරා ඒජන්තරුා වළටිඹටා ළඩා යනා දේලඳහරනඥදඹෝ,ා
යජදේා නිරධහරින්ා ඇතුළුා සිඹලුදදනහභා  තුා දරහ,ා දපතා

ක්රිඹහදහභඹටා ිතලහරා ඵරඳෆභක්ායරහ,ා ඒා අඹටා දඳෞේලිා හසිා
දනාිතකාඹටාඒාක්දේත්රාවදහාන්නාඒාඅඹාදඟරනහ.ා ාහරඹා
ිතදුලිාභහෆිඹහක්ාතිබුණහ.ාඒානිහාසිේධාුණදණ්ාදභොක්ද?ා දහාජරා

ිතදුලිාඵරහහයරාතිබුණුාජරඹාුණභනහදන්භාඅඩුායරහ,ාවදිසිා
අලයතහාභතාිතදුලිාඵරඹාන්නාිතලහරාමුදරක්ාළඹාශහ.ාඅන්නා
ඒාහදේාළරසුපතාභවයාහනුරාක්රිඹහ සභාශහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අදා අළිා භළදිා ආදහඹපතා
රඵනා යටක්.ා නමු සා දපතා ත ස සඹා දනසා දරහා අදප්ා යටා
ඉදිරිදේදීාඉතහභාශී්රදඹන්ාරධනධනඹාදනා දොට,ාජනවනඹා
ළ මාදනාදොට,ාිතදුලිඵරාක්දේත්රඹාතුශාිතලහරාමුදරක්ාළරියනා
දොට,ාඒහාතුශාසිේධානාඒාිතකාදේාඅනිසිාඵරඳෆපතාළශළක්වීභටා
දපතා ඳහධනලිදපතන්තුා ඳභණක්ා දනොදයි,ා සිඹලුා ජනතහ සා  තුා
දන්නාඕනෆ.ා  දවභා ටයුතුායරහ,ා තයහරිා දරා හදේභා
ඉතහභා වනදහයිා මුදරටා දපතා ිතදුලිා ඵරඹා අදප්ා ජනතහටා
රඵහදදන්න සාඅළිාාඵරහාන්නාඕනෆ.ාඉතහභාදවොාප්රමිතිඹකින්ා
යුතු,ා අණ්ඩා ිතදුලිා ඵරඹා ඳඹන්නා ළුළුන්ා ඳේධතිඹක්ා අළිා
වහභාදපතායාදට්ාසථහඳනඹාදශේානළ සනපත,ාඅනිකු සායටල්ාභඟා
තයායන්නාඅඳටාාඵළරිාදනහ.ා 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ා ඒා හදේභ,ා ිතටින්ා ිතටා
දනසා නා තහක්ණඹා අදප්ා යටටා දනහදේා නළ සනපත,ා දළනුභා
දනසා නා ිතටා ඒා දළනුභා අදප්ා යටටා දනහදේා නළ සනපත,ා දපතා
ක්දේත්රඹා තුබඳන්ා අළිා හිතනා තයපතා ප්රදඹෝජනඹක්ා න්න සා ඵළරිා
දනහ.ා ඒා හදේභා අදා දනා දොටා සූධනඹා ඵරදඹන්ා ිතදුලිඹා
නිසඳහදනඹ,ාඒාහදේභාසුශරලින්ාිතදුලිඹානිසඳහදනඹාළනිාදේල්ා
ළනා අළිා අධහනඹා දඹොමුා යරහා තිදඵනහ.ා නමු සා අළිා ඒහා
නියන්තයදඹන්භා ඵරන්නා ඕනෆ,ා අඳටා තයහරීා මිරටා
ජනතහටා ඳඹන්නා ළුළුන්දා කිඹරහ.ා ඒහා තයහරීා මිරටා
ළඳයුදො සාඳභණයි,ාඅඳටාඒදන්ාආධනථිාදියුණුටාලක්තිඹක්ා
රඵහා දදන්නා ළුළුන්ා දන්දන්.ා අදා දනා දොටා ිතදුලිඵරා
භණ්ඩරඹා ළන සා අඳටා ඹපතා ඹපතා හයණහා ථහා යන්නා සිදුා
දනහ.ා 

ඔඵතුභන්රහාදන්නහ,ාිතදුලිඵරාභණ්ඩරදේාඉන්නාදේදඹෝා
ිතලහරාළිරික්ායජදේාඅදනක්ාආඹතනරටාඩහාඅදාදනාදොටා
ළටුප්ාරඵනාඵ.ාිතදලේදඹන්භාඒදක්ාතිදඵනාතහක්ණඹාවාඒා

දළනුභාඅනුාඅඳටාඒාඹපතාහධහයණීයණඹක්ායන්නාළුළුන්ා
ුණණ ස,ා ා දිගින්ාදිටභාජනතහටාඵයක්ාඳළටදනාඳරිදිාජනතහටා
වනඹක්ා දනොදීා ිතදුලිා ඒඹක්ා ා ිතකුණන්නා තිදඵනා තළනටා

තල්ලුායනහානපත,ා යජඹාිතසින්ාිතලහරා වනඹක්ා දීරහාිතදුලිඵරා
භණ්ඩරඹටා දෝටිා ණනක්ා වළභා අුණරුේදේභා දඳොපතඳා යනහා
නපතාඒාදපතායදට්ාජනතහටායනාඵර සාඅහධහයණඹක්.ාදපතා

යදට්ායහජයාඅරලඹටාුණණ සාතායහජයාඅරලඹකින්ාතයහරි සඹක්ා
දනොතිබුදණො සාඒා යහජයාආඹතනඹාවරිඹටාක්රිඹහ සභා දන්දන්ා
නළවළ.ා ඒා  ා තළනා ඳල්දනහ.ා ඒා දොල්රන්ටා කිසිභා
ුණභනහක්ා නළවළ,ා තා ත සා අලු සා දේල්ා දවොඹරහා දපතා

ක්දේත්රඹාදොඩනඟන්න. 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon Member, please wind up now. 
 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
ිතදලේදඹන්භා ිතදුලිඹා කිඹරහා කිඹන්දන්ා ඉතහභා දීධනකා

හරඹටාඵරඳහනාදදඹක්.ාදපතාතුබඳන්ාඅදප්ායදට්ාරධනධනඹා
ඒා හදේභා අදප්ා භහජඹා ිතලහරා ලදඹන්ා ඹළදඳනා හින්දහා දපතා
ළිබඳඵා අධහනඹා දඹොමුා යරහ,ා අලයා ප්රතිරසයණා යරහා

දපතා ක්දේත්රදේා තයහරි සඹක්ා ඇතිා යා ළනීභා වහා අළිා
ිතදලේදඹන්භා අධහනඹා දඹොමුා යන්නා ඕනෆ.ා දපතා ක්දේත්රදේා
හධනඹක්භතහා වා අදනකු සාදේල්රාප්රමිතිඹාඉවශානරරහා
අළිාඉදිරිඹටාඹන්නාඕනෆඹාකිඹමින්ාභදේාථහාඅන්ායනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දඵොදවොභාසතුතියි.ා 

මීශඟට,ාරුාසුනිල්ාවඳුන්දන සතිාභවතහ. 

 
[අ.බහ.ා1.41] 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාාආනඹනාවහාඅඳනඹනා
(ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා වා ා ජහතිා ඖධා නිඹහභනා

අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා ළිබඳඵා හච්ඡහා යනා අදා
දදේා භභා ඒා ළිබඳඵාථහා යන්නටා ා ලින්ාදපතාහයණඹටා
මලිාඅධහනඹාදඹොමුායන්නාඵරහදඳොදයො සතුාදනහ.ා 

647 648 



ඳහධනලිදපතන්තු 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාඅදාළප්තළපතඵධනාභහදේා

22ළනිාදිනයි.ාාමීටාවරිඹටභාභහඹටාලින්ා-අදෝසතුාභහදේා
22ළනිාදහා-ාඅදප්ාඳහධනලිදපතන්තුාහයාබහාහධනඹහරලදේාප්රධහනා
නිරධහරිාඅේදුල්ාභජීඩකානිරහමුදීන්ාභව සභඹහාවදිසිාවෘදඹහඵහධඹකින්ා
මිඹාගිඹහ;ාඅඳාඅතරින්ාදන්ාුණණහ.ාඅදාතභයිා ා තුභහාදනුදන්ා

ඹපතාඅදවක්ාඳශායන්නාභටා ාඅසථහාරළබුදණ්.ා තුභහා1997ා
අුණරුේදේා ඳහධනලිදපතන්තුා දේඹටා ඵළඳිරහා අදප්ා ඳහධනලිදපතන්තුදේා
හධනඹහරලා ණනහභා දේඹා ශහ.ා ිතදලේදඹන්භා දඳ සපතා

හයා බහ,ා ඳන සා දටුපතඳ සා හධනඹහරලඹ,ා බහා දල්නා
හධනඹහරලඹා හදේා හධනඹහරලා ණනහා ළඩා යළුා ඉතහභ සභා
හධනඹක්භාවාප්රලරනීඹාදේහක්ායළුානිරධහරිාභව සභදඹක්.ා

 තුභහා අඳටා අදහශා උඳදේලා හයා බහරදීා වා Sectoral 
Oversight Committeesරදීා වපතඵා දරහා තිදඵනහ.ාහධනඹහරලා
හධනතහා සා කිරීභා පතඵන්ධදඹන්ා  තුභහටා ාදඵොදවොභා

ප්රවීණතහක්ා තිබුණහ.ා සිරවර,ා දදභශ,ා ඉරග්රීසිා භහධයා තුදනන්භා
 තුභහා දක්ාදරාටයුතුායළුානිරධහරිදඹක්.ාඳහධනලිදපතන්තුදේා
හුඟක්ා දදදනක්ා  තුභහා ළනා දන්නහ.ා  තුභහදේා
දදවයබහඹ සාභවයාිතටාදපතාදයෝගීාත ස සඹාඇතිාදන්නා

ඵරඳෆදාකිඹහාඅඳටාසිතන්නටාළුළුන්ාභට්ටභටා තුභහාළඩායළුා
දදනක්.ා ිතදලේදඹන්ා ඳහධනලිදපතන්තුදේා හන්තහා
භන්ත්රීරිඹන්දේාරදදේ සාදීධනකාහරඹක්ා තුභහාටයුතුාශහ.ා

ඒා හදේභා ආණ්ඩුක්රභා යසථහා භණ්ඩරදේා දභදවයුපතා
මිටුට සා  තුභහා දහඹා ුණණහ.ා ඒහදේා හධනතහා සා කිරීභා
පතඵන්ධදඹන්ා තුභහා ිතලහරාහධනඹා බහයඹක්ා දයළුාදදනක්.ාඒා

හදේභාවළභාභන්ත්රීයඹකුා ක්භ ස,ාඳහධනලිදපතන්තුදේානිරධහරින්ා
අතදධන සා දඵොදවොභා සුවදශීලිා දරා ටයුතුා යළුා නිරධහරිා
භව සභදඹක්.ා  තුභහා අඳා අතරින්ා මුා අයදනා අදටා වරිඹටා

භහඹක්ා දනහ.ා ඒා දනුදන්ා  තුභහදේා ඳුණදල්ා ඥහතිා
හිතමිත්රහදීන්ා වළභා දදනහටභා අාදප්ා රදේඹා -දලෝඹ-ා ඳශා
යනහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා භභා දපතා ඉල්ලීභා
යන්දන්ා දපතා නියි.ා  තුභහා හදේභා අළි සා  ක්ා නියන්තයා
සුවදශීලිා ටයුතුා යනා දපතා ඳහධනලිදපතන්තුදේා ිතලහරා හධනඹා
භණ්ඩරඹක්ා සිටිනහ.ා Cafeteria  දක්ා දන්නා ළුළුන්;ා

ළුසතහරදේා දන්නා ළුළුන්;ා වළන්හඩකා දදඳහධනතදපතන්තුදේා
දන්නා ළුළුන්;ා හයා බහා හධනඹහරලරා දන්නා ළුළුන්,ා
නිරධහරිා භව සභදඹක්ා දපතා හදේා මිඹා ගිඹහභා ඔහුා ළනා භතා

ටවනක්ා ඳහධනලිදපතන්තුදේා වළන්හඩකා හධනතහටා ඇතුශ සා
දන්දන්,ා භන්ත්රීයඹකුා වළටිඹටා අළිා ථහා දශො සා ිතතයයි.ා
 දවභාථහායන්නාඵළරිාුණදණො ස,ාඒාඅළිාඅතයාතිදඵනාඵළඳීපතා

අනුා භතඹක්ාිතතයයි.ාදඳෞේලිාඅළිා වළදභෝටභා ඒා අඹදේා
අන්ා ටයුතුරටා වබහගීා දන්නා ඵළරිා දනහ.ා  භා නිහා
ඳහධනලිදපතන්තුා හධනඹා භණ්ඩරදේා යා 15ක්,ා 25ක්ා -ඕනෆභා

හරඹක්-ාදේඹාශාදදනක්ාමිඹාගිඹාඅසථහාමරහනඹා
වළටිඹටා රුා ථහනහඹතුභහා දවෝා  දවභා නළ සනපතා
බහනහඹතුභහාමිඹාගිඹාදනහාදනුදන්ාඳහධනලිදපතන්තුටාඹපතා
ප්රහලඹක්ායන්නාකිඹරහාභභාදඹෝජනහායනහ.ාඳහධනලිදපතන්තුා

භන්ත්රීයදඹක්ා මිඹා ගිඹහභා අඩුා තයදපතා දිනා දලෝා දඹෝජනහා
ිතහදඹක්ාතිදඵනාඵාඅළිාදන්නහ.ාඅළිාකිඹන්දන්ා ච්චයාදදඹක්ා
දනොදයි.ා "ඳහධනලිදපතන්තුා හධනඹා භණ්ඩරදේා දේඹා යළුා

දදනක්ාමිඹාදොසාතිදඵනහ,ාඔහුාදනුදන්ාඳහධනලිදපතන්තුදේා
දලෝඹා ඳශා යනහ"ා කිඹරහා අඩුා තයමින්ා  ා ප්රහලඹක්ා
යන්නා ළුළුන්ානපතා දවොයිා කිඹරහා භභානිරහමුදීන්ාභව සභඹහා

දනුදන්ා අදවසා ඳශා යනා දපතා ා අසථහදේා මරහනඹටා
දඹෝජනහා යනහ.ා ඒා ළනා රුා ථහනහඹතුභහදේා අධහනඹා
දඹොමුා ය,ා මින්ා ඉදිරිඹටා ඹපතා ක්රිඹහභහධනඹක්ා න්නහා ඇතළයිා

කිඹරහාභභාිතලසහායනහ.ා 

ගරු අජි ස පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා රුා සුනිල්ා
වඳුන්දන සතිා භළතිතුභහා ඉදිරිඳ සා ශා අදවා ඉතහභා දවොා

අදවක්.ා ඳහධනලිදපතන්තුා හධනඹා භණ්ඩරඹා අදප්ා ටයුතුරදීා
දඵොදවොභා දරොකුා වහඹක්ා රඵහා දදනහ.ා ඒා හදේභා ිතලහරා
ළඳවීපතා යනහ.ා  භා නිහා ඳහධනලිදපතන්තුා හධනඹා භණ්ඩරදේා

දේඹා ඇළීමභ ස,ා ඒා හදේභා දභළනිා අසථහාා
ඳහධනලිදපතන්තුා වළටිඹටා අදප්ා දලෝඹා ඳශාකිරීභා ා ඒා ඳුණල්රා
හභහජිඹන්ටාඉතහාළද සාදනහ.ාඒාළනාඉදිරිඳ සාශාඅදවා
ාදඵොදවොභා ටිනහා අදවක්ා ඵා ආණ්ඩුා ඳක්ඹා දනුදන්ා භභා

කිඹන්නාළභළතියි.ා 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහට සාදඵොදවොභාසතුතියි.ාඒාළනාෘවයාහයාබහදේා

දවෝා Business Committee  දක්ා හච්ඡහා යා ඹපතා අදවක්ා
සායාන්නහානපතාදවොයිාකිඹනා ාතභයිාඅදප්ාඉල්ලීභ.ා 

අදා දිනදේා හච්ඡහා යනා භහතෘහටා අදහශා ා රුා
නිදයෝන්ා දඳදධනයහා යහජයා ඇභළතිතුභහා ිතදුලිා ඳේධතිඹා ළිබඳඵා
ථහා ශහ.ා අදා දිනදේා ආනඹනා වහා අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා
ඹටද සානිදඹෝාළිබඳඵාථහායේදීා ාිතදුලිාඳේධතීන්ාළිබඳඵා
තභයිාහච්ඡහායන්දන්.ා භභ සාඒා ළනා අදවක්ාඳශායන්නා
ළභළතියි.ා අදප්ා යදට්ා ිතදුලිා අධනබුදඹටා ළිබඳතුයක්ා දරා සූධනඹා
ඵරලක්තිඹාඉදිරිඹටාදදනන්නාඕනෆාකිඹනා ාළිබඳඵාඅදප්ා
රුාඅජි සාීය.ාදඳදධනයහානිදඹෝජයාඇභළතිතුභහාඹපතාසථහය සඹා
ඉන්නහ.ා  දක්දීා අඳටා ක්රභා දදක්ා තිදඵනහා කිඹරහයිා භභා
හිතන්දන්.ා භදේා දළනුදපතා වළටිඹටා සූධනඹා ඵරලක්තිඹා ප්රධනධනඹා
කිරීභා වහා  ඹටා අදහශා බහණ්ඩා ආනඹනඹා යේදීා ා ඹපතා වනා
ප්රභහණඹක්ාඵදුාවනාවළටිඹටාරඵහාදදනහ.ාඅඳටාඒාතාදුයට සා
ධනධනඹා යන්නා ළුළුන්ා නපත,ා ඒා තදුයට සා ඹපතා කිසිා
භට්ටභකින්ා දියුණුා යන්නා ළුළුන්ා නපතා දවොයිා කිඹරහා භභා
හිතනහ.ා උදහවයණඹක්ාිතකාඹටා භභා කිේදො ස,ා [ඵහධහා කිරීභක්]ාා
ඔඵතුභහාඹපතාඅදවක්ාප්රහලායනහද? 

 

ගරු අජි ස පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඉඩා රඵහා දුන්නහටා දඵොදවොභා සතුතියි.ා දළනටභ සා සූධනඹා
ඵරලක්තිඹාඋ සඳහදනදේදීා ළද සා නාඋඳයණා අතරින්ානහභා
භහත්රා ඵදුා ප්රභහණඹක්ා ඉතිරිා දරහා තිදඵන්දන්ා inverter කිඹනා
උඳයණඹටා ඳභණයි.ා සූධනඹා ඳළනරා සිඹඹටා සිඹඹක්භා ඵේදදන්ා
නිදවසා යරහා තිදඵනහ.ා කිසිභා ඵේදක්ා නළවළා -ා zero tax. 
Inverter වහ සා නහමිා ඵේදක්ා ඳභණයිා තිදඵන්දන්.ා නමු ස,ා
යහඳහරිා ලදඹන්,ා භවහා ඳරිභහණදඹන්ා සූධනඹා ිතදුලිඵරඹා
උ සඳහදනඹා කිරීදපතදීා ඇලුමිනිඹපත,ා ිතදුලිා ඹධනා වා ඒහටා තා
අරදෝඳහරා අලයා දනහ.ා සූධනඹා ඳළනරලින්ා ඳරිඵහහියා
දේල්රටා පතපූධනණාිතඹදදභන්ාළරකිඹායුතුාප්රභහණඹක්ා ළඹා
දනහ.ා ඔඵතුභහා කිඹනා හයණහා අදහශා දනහ,ා  භා
ක්දේත්රරට.ාඵදුාවනාරඵහාදීදපතදීාHS Code  කිඹරහාතිදඵනහ.ා
ඳසුගිඹාඅඹාළදඹන්ාප්රහලායාසිටිඹහ,ාළුනධනජනනීඹාඵරක්තිාවහා
පතඵන්ධා ක්දේත්රඹා zero tax කිඹරහ.ා Tax  බිරදුයිා කිඹරහ.ා
වළඵළයි,ාඒාවහා පතඵන්ධානාත සාඋඳයණාතිදඵනහ.ා දපතහා
ළුනධනජනනීඹාඵරලක්තිා නිසඳහදනඹටා අයදනා  නහද,ා දන සා
දදඹටා අයදනා  නහදා කිඹරහා වඳුනහා න්නා ඵළවළ.ාා
ඵළටරිරට සාඒාඅදහශයි.ා භානිහාභභාඔඵතුභහදේාථහාඅඹා
යනහ.ාඅළිාිතදලේෂිතාබහණ්ඩාවඳුනහාදන,ාඒහටාිතදලේෂිතාHS 
Code දඹදුදො සාාදපතාප්රලසනඹාිතහාන්නාළුළුන්.ාඅළිාදළනට සාා
ඒාළනාහච්ඡහායනහ. 

649 650 

[රුාසුනිල්ාවඳුන්දන සතිාභවතහ] 
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ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා භභා  දවභා ාදඹෝජනහා
යන්දන්ා දපතයි.ා හභහනයා ිතදුලිඵරා ඳේධතිදඹන්ා රුළිඹල්ා
700ක්,ා 800,ා 1,000ාඳභණාිතදුලිාබිරක්ා නා දදනක්ාසූධනඹා

ඵරලක්තිඹටා භහරුවීභා ඒා තයපතා උඳදඹෝගීතහටා අදහශා
දනොදන්නාළුළුන්.ා දභොද,ා ඒා වහා අකාා ිතඹදභක්ා දයන්නා
සිදුදනහ.ානමු ස,ාඇ සතටභායුනිට්ා 300ක්ාිතතයාඳහිතච්චිායන,ා

හභහනයා ිතදුලිා බිරා රුළිඹල්ා 6,000ක්,ා 7,000ක්,ා 8,000ක්ා ඳභණා
 නාදදනකුටාඒාටිනහ.ා වළඵළයි,ා ඔහුා යුනිට්ා 300ාඳභණා
ිතදුලිා මිරදීා ළනීභක්ා දනුදන්ා panels ිතාදශො ස,ා ආන්නා
ලදඹන්ාඔහුාdeposit  ාවළටිඹටා භාආඹතනඹටාරුළිඹල්ාරක්ා

6ා ඳභණා මුදරක්ා දන්නා දනහ.ා ඒා වහා ඵළරකුා ණඹා
ඳවසුභක්ා රඵහදදනහාකිේහා ුණණ ස,ා රුළිඹල්ා 6,000ා ණදන්ා
භහා100ක්,ාඒාකිඹන්දන්ාඅුණරුදුා8ක්ාදන්නානාබිරක්ා යා

දන්නා දනහා කිඹනා  ා තභයිා ඔහුා ල්ඳනහා යන්දන්.ා
 තදොටා භධයභා ඳහන්තිා දදනකුටා ුණණ සා  ළනිා මුදරක්ා
 යා දනා  ටා ඩහා රුළිඹල්ා 6,000ා ණදන්ා ිතදුලිා බිරා

දනා ා දවොයිාකිඹනාඳදනමින්ා භා දඹෝජනහාප්රතික්දේඳා
යන්නා ළුළුන්.ා රුානිදඹෝජයා ඇභතිතුභහාකිේහා දේා ඒටා
අලයායනාතීරුාඵදුාවනාවඳුනහදනාඒාවහාඹනාිතඹදභාඹපතා

ප්රභහණඹකින්ාදවෝාඅඩුායන්නාළුළුන්ානපත,ාඒා ාඋ සතයඹක්ා
දන්නාඉඩාතිදඵනහ. 

ඊශඟට,ා අදනක්ා ඳළ සදතන්ා තිදඵනා ඵයඳතශා හයණහක්ා
තභයි,ා දභභා සූධනඹා ඵරලක්තිා නිසඳහදනඹටා රරහදේා හටදා
ළ මදඹන්භා ඉඩදදන්දන්ා කිඹනා  .ා දභොදා අළිා දන්නහ,ා
දඳෞේලිා ආදඹෝජඹන්ා වළටිඹටා ඉන්දිඹහනුා ආඹතන,ා චීනා
ආදඹෝජඹන්ා වළටිඹටා චීනා ආඹතනා රරහටා ඇිතල්රහා උතුරුා
ප්රදේලදේ,ා දවභානළ සනපතාදන සාප්රදේලඹාඒාඅසථහාඅ සා
ඳ සා යන්නා දොටා -ඔුණන්ා ඒා ආදඹෝජනඹා වහා  නදොට-ා
ඔුණන්ටා අලයා ඉඩඩ සා  ක්යිා අඳටා ඒා අසථහා දදන්නා
දන්දන්.ා නමු ස,ා ඒා අසථහා සිඹඹටා 100ක්භා දේශීඹා
ආදඹෝජයින්ටා -ා දේශීඹා නිසඳහදඹන්ටා -ා දභහදොට්ා 1ා
ණදන්ාදවෝාාරඵහදදන්නාඅඳටාළුළුන්ානපතා-දරොකුාදභහදොට්ා
ණනක්ා ඔුණන්ටා යන්නා ඵළවළා -ා දේශීඹා නිසඳහදයින්ා ඹපතා
ප්රභහණඹක්ා සූධනඹා ඵරලක්තිා යහඳහයා ක්දේත්රඹටා ඉදිරිඳ සා දයිා
කිඹරහා භභා හිතනහ.ා භභා ඒා දඹෝජනහා යනහ.ා භභා
උදහවයණඹක්ාකිඹන්නපත.ාරුානිදඹෝජයාඇභතිතුභහ සාඒාදවොටා
දන්නහාඇති.ා භභ සාඇසා දදදන්භා දළක්හ,ා දළනට සා ේනිඹහා
ප්රදේලදේාදභහදොට්ා10ක්ානිසඳහදනඹායනාඵරහහයඹාළඩා
ඳටන්ා අයන්ා තිදඵනහ.ා දභහදොට්ා 10ක්ා වහා ආදඹෝජනඹා
යනහටා ඩහා දභහදොට්ා 1ක්ා වහා ආදඹෝජනඹා යනා  ා
දේශීඹාආදඹෝජදඹකුටාඳවසුක්ාදයිාකිඹහාභභාහිතනහ. 

 

ගරු අජි ස පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රුාභන්ත්රීතුභහ,ාභටාදඳොඩකඩක්ාථහායන්නාඅයාදදනහද?ා

භභාලිනු සාහරඹා සතානියිාඅවන්දන්. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භක්ානළවළ. 
 

ගරු අජි ස පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා දපතා ළිබඳඵා තිදඵනා
ත ස සඹා දපතයි.ා අළිා දභහදොට්ා 1ා ඵළගින්ා වූා ඵරහහයා 60ක්ා

වහා ළඩා ළිබඳදශක්ා වදරහා ඳශමුළනිා තහටා තයහරිා

දටන්ඩධනා ළාදේහ.ා ේනිඹහදේා තිදඵනා  ා ලින්ා රුළිඹල්ා
23.10ා ණදන්ා permit  කින්ා දීළුා  ක්.ා Permit ක්රිඹහදහභඹා
දෂිතාක්රිඹහදහභඹක්.ාඅළිාඒාදෂිතාක්රිඹහදහභඹාපතපූධනණදඹන්භානතයා
ශහ.ාඒාකිඹන්දන්ාpermit දදනා ානතයාශහ.ාදළන්ාදදන්දන්ා

දටන්ඩධනා ිතතයයි.ා දභහදොට්ා 1ා ඵළගින්ා ඵරහහයා 60ක්ා නා
ඳශමුළනිා ළඩා ළිබඳදශා ඳටන්ා  සතහ.ා අළිා ඒා ිතෘතා ශහ.ා
දේශීඹද,ාිතදේශීඹදාකිඹරහාඅළිාකිේදේානළවළ.ාවළඵළයි,ාදිනළුාසිඹලුා

දදනහා දේශීඹා ආදඹෝජයින්.ා ඒා නිහා රුළිඹල්ා 23.10ක්ා තිබුණුා
මිරදීා ළනීදපතා ටිනහභා රුළිඹල්ා 17.1ක්ා ඵටා අඩුා යන්නා
අඳටා ළුළුන්භා රළබුණහ.ා  තළනදීා දේශීඹ,ා ිතදේශීඹා කිඹරහා

ීමභහක්ා තිබුදණ්ා නළවළ.ා ඊටා ඳසදේා අළිා භඩරළුා ප්රදේලදේා
දභහදොට්ා10ාඵරහහයඹක්ාවහාතාදටන්ඩයඹක්ාළාදේහ.ා
ඒා දටන්ඩයඹා මීටා සුභහනඹටා ලින්ා ිතෘතා ශහ.ා රුළිඹල්ා

23.10ක්ා තිබුණුා මිරදීා ළනීදපතා ටිනහභා රුළිඹල්ා 11.79ක්ා
ිතකාඹටාඅඳටාරළබුණහ.ාඒ සාජඹරවණඹාදශේාදේශීඹාභහභක්.ා 

රුා භන්ත්රීතුභනි,ා දභහිා තිදඵනා ප්රලසනඹා දපතයි.ා දේශීඹා
යහඳහරිදඹෝා සිඹලුදදනහභා දේශීඹා ආදඹෝයින්ටා දදන්නා

කිඹරහාකිඹන්දන්,ා යටටාතිදඵනාආදදධනටාදවෝා දන සා දදඹටා
දවෝා දනොදයි;ා තයහරි සඹා අඩුා යන්නයි.ා ඔඵතුභහා කිේහා
දේාඅදප්ා යදට්ායහඳහරියින්ටා දභහදොට්ා 1ානිසඳහදනඹක්ා

යන්නා ළුළුන්.ා රුළිඹල්ා මිලිඹනා 120ා හදේා ආදඹෝජනඹක්ා
තභයිාඒාවහාඅලයාදන්දන්.ාකිසිාළඹක්ානළතුාඵළරකුා භා
මුදරාණඹටා දදනහ.ා ා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ඔඵතුභහටා භතා ඇති,ා

COPE මිටුදේදීා සුශරා ඵරහහයා ළනා ථහා යළුා දරහදේ,ා
රුළිඹල්ා19ාටිනහභාරුළිඹල්ා12.29ාදක්හාඅඩුායන්නාඅඳටා
ළුළුන්ා ුණණහ.ා දිනුදේා දේශීඹා යහඳහරිදඹක්.ා දේශීඹා

යහඳහරිදඹෝා දපතා ඉල්ලීභා යන්දන්ා ේබහදඹන්ා දනොදයි,ා
තයහරි සඹා අඩුා යන්න.ා අළිා දේදඹක්ා නළතුා ඳටන්ා
අයදනා ඵරමු.ා දභහදොට්ා 1ා ඵරහහයා ත සා 90ක්ා ශඟදීා ඉදිා

නහ.ාඔඹාමරධධනභඹභයි.ාඒාකිඹන්දන්ාදරොකුාප්රභහණාදුන්දනො සා
දේශීඹායහඳහරියින්ටාඅභහරුයි.ාඒානිහාළුළුන්ාප්රභහණාදදනහ.ා
දභහදොට්ා 1ා ඵළගින්ාවූාඵරහහයා 90ක්ාරරහා ළුයහාඉදිාකිරීදපතා
දටන්ඩයඹාඊශඟාභහඹාතුශා නහ.ාඒානිහාිතදේශීඹාභහභක්ා

ඒහාඅ සාාඳ සායාළනීදපතාප්රණතහක්ාතිබුදණො සාඅළිාඔඵතුභහා
කිඹළුාවනඹටාඹන්නපත.ා දවභානළ සනපත,ාදේශීඹායහඳහරිදඹෝා
රපතා ළහිරහ,ා cartel වළදිරහ,ා භවයා භහධනා යහඳෘතිරටා

යනහා දේා දපතා ළදඩකට සා අතා වන්නාළුළුන්.ා ඒානිහා භහා
කීභාදයනාිතඹඹාතුශා ඹායන්නාදදන්දන්ානළවළ.ාරුායරජි සා
සිඹමරහළිටිඹා අභහතයතුභහ සා ඒා භතදේභයිා ඉන්දන්.ා ඔඵතුභහා

කිඹනාප්රලසනඹාභතුාුණදණො සාඅළිා දහටානළතාතහායරහාඅදප්ා
ක්රභදේදඹාදනසායාන්නපත.ා 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුා නිදඹෝජයා අභහතයතුභනි,ා ඔඵතුභහා භහධනා ළනා තහා

යන්නා  ඳහ.ා දභොද,ා භහධනා ළනා කිඹනා දොටා ඇිතසදනා
ඇභතියදඹක්ාඉන්නහ.ා 

රුානිදඹෝජයාඅභහතයතුභනි,ාභහාඒාදඹෝජනහාදශේාදන සා

කිසික්ා හින්දහා දනොදයි.ා දේශීඹා ළුරචිා යහඳහරිඹකුටා -
දභහදොට්ා  ක්ා වහා ආදඹෝජනඹා යන්නා ළුළුන්ා
දදනකුට-ා තිදඵනා  ා ළටලුක්ා තභයිා රිතධහනඹා වූා -

දළනටභ සා රිතධහනඹා වූ-ා ජහතයන්තයා තයරුන්ා භඟා තයා
යන්නාතිදඵනාඅභහරුභ.ා 

අදනක්ාහයණඹ,ාඔුණන්ටාඅඳාරඵහාදදන්දන්ාඅදප්ායදට්ාඉඩපත.ා
ඔුණන්ා ඒා ඉඩපතා රඵහා ළනීදපතා ඳයභහධනථා ඕනෆා වළටිඹටා දනසා

දන්නාළුළුන්.ා ළනිාළටලුාතිදඵනහ.ා දොදවොභාුණණ ස,ා ඒා

651 652 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ළටලුාිතහදනාිතදුලිඵරාක්දේත්රදේාතිදඵනාඅධනබුදඹටාිතඳුභක්ා
දදන්නාඕනෆ.ා භහා ිතදලේදඹන්ා අදා දිනදේදී සා දභඹා අධහයණඹා
යන්දන්,ාදපතාප්රමිතයණඹන්ාතිදඵන්දන්ාිතදුලිඵරාක්දේත්රදේා

නිහභයි.ා ිතදුලිා ඵරාක්දේත්රදේාතිදඵනා දපතාඅධනබුදඹටාඇ සතටභා
උ සතයඹක්ා දොඹනහා නපතා  ඹා අදප්ා යටටා ිතලහරා වනඹක්ා
නහ.ා  දවභා කිඹන්නා දවේතුා ඔඵතුභහ සා දන්නහ,ා භභ සා

දන්නහ,ා රුා නිදඹෝජයා අභහතයතුභනි.ා  හිා භවහා ඳරිභහණා
ඒහකාහයා ත ස සඹක්ා වදහදනා තිදඵනහ.ා ඒා ඒහකාහරිා
ත ස සඹානිහා තභයිාිතදුලිඵරාභණ්ඩරදේා අදා සිටිනා අඹ,ා හිටළුා

අඹාගිහින්ාිතිතධාරිතධහන,ාභහපතාවදහදනානගුටාිතසින්ාඵල්රහා
දභදවඹනහාහදේාිතදුලිඵරාභණ්ඩරඹාදභදවඹන්නාළුළුන්ා
භට්ටභටාඳ සායදනාඉන්දන්.ානමු සාඒටාිතඳුභක්ානහ,ා

ිතල්ඳාිතදුලිාජනනාක්රිඹහලිඹක්ාඇතිාකිරීභ.ා 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාඅදප්ායදට්ාදිනා365හිාභා
සූධනඹාඵරඹාතිදඵනහ.ාඒානිහභාසූධනඹාලක්තිඹාකිඹනා ාඅඳටා
දවොඳින්ාඳහිතච්චිායන්නාළුළුන්ාපතඳතක්ාවළටිඹටාඅළිාදකිනහ.ා
ඒා නිහා තභයිා භහා ඒා දඹෝජනහා දශේ.ා රුා නිදඹෝජයා

අභහතයතුභනි,ා  ඹා ප්රහදඹෝගිා ක්රිඹහ සභා යනා ක්රභදේදඹා
වදහන්නා ඔඵතුභහටා ළුළුන්.ා ඵරලක්තිඹා නිඳදවීභා වහා කුඩහා
භට්ටමින්ා ආදඹෝජනඹා යන්නා ඉඩා ළරීමභා දවොයි.ා දභොද,ා

කුඩහා භට්ටමින්ා ආදඹෝජනඹා යන්නා ළුළුන්ා අඹා ිතලහරා
ප්රභහණඹක්ාඉන්නහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අදනක්ා ිතදලේා
හයණහ,ා ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා
නිදඹෝයි. ඒා ළිබඳඵා දීධනකා ලදඹන්ා හච්ඡහා ශහ,ා අදප්ා

දෞයා අභහතයතුභහ. අඳටා  තුභහටා කිඹන්නා තිදඵන්දන්ා  ා
දදඹයි.ාදෞයාක්දේත්රදේාා''යිටපත''ා ාළිබඳඵාඅඳටා තුභහ සා
 ක්ාප්රතිඳ සතිභඹාලදඹන්ාිතහදඹක්ාතිදඵනහ.ාවළඵළයිා දවභා

ුණණ සා ඖධා ක්දේත්රඹා තුශා ඵහුජහතිා භහපතා දනා ඹනා
ජහහයභා අඩහශා යන්න,ා දුධනරා යන්නා  තුභහා ිතඹඹා බහයා
අභහතයයඹහාවළටිඹටාඹපතාභළදිව සවීභක්ායරහ,ාඒාභළදිව සාවීදපතා
ප්රතිපරා අදප්ා යදට්ා හභහනයා ජනතහටා -දයෝගීා ජනතහට,ා

දඵදව සාටික්ාන්නාඵළරිාසිටිනාමිනිසුන්ට-ාරඵහාදදන්නායනා
ටයු සතා අළිා අඹායනහ.ා අඹා යනහා ිතතයක්ා දනොදයි;ා
අඳා  තුභහටා කිඹන්දන්,ා ඵහධහකින්ා දතොය,ා ඵරඳෆපතරටා ඹටා

දනොවීා තුභහා ඹාදිටභායදනාඹනහානපතාඅඳාඒාදනුදන්ා
 තුභහටා ලක්තිඹක්ා නහා කිඹහයි.ා දභොද,ා ඒා අදප්ා යදට්ා
හභහනයා දුප්ඳ සා ජනතහටා ිතලහරා භා වනඹක්ා නා නිහ.ා ඒා

හයණහා පතඵන්ධදඹන්ා අඳටා ඳළවළදිලිා යන්නා තිදඵනා අදප්ා
සථහයඹා  ඹයි.ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා ත සා ඉතහා ළද සා දදඹක්ා
කිඹන්නා තිදඵනහ.ා  ඹා  තුභහදේා නිධනදේලර සා වන්ා

තිදඵනහ.ාඒාතභයි,ාජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාලක්තිභ සා
ිතඹා යුතුා ත ස ඳළතිා ණනහක්ා තිදඵනහා කිඹනා හයණඹ.ා ඒා
භහපතා  ක්ා වළදඳනහා නපතා දපතා  සා ළිඹයා හදේභා ත සා
ඉදිරිඹටා තළබිඹා යුතුා ළිඹයා ණනහක්ා තිදඵනහ.ා ිතදලේදඹන්ා

අදප්ා යදට්ා දඵදව සරාප්රමිතිඹා ළිබඳඵාප්රලසනඹා ඒහයින්ා  ක්.ා
ිතිතධාආයුධනදේදාදඵදව සරටාිතිතධානපතාවරහාිතකිණීභාිතතයක්ා
දනොදයිා තිදඵනා ළටලු.ා අදා ෂහභසිඹටා ගිදඹො සා

හභහනයදඹන්ා ළ මළුයභා දකින්නා තිදඵන්දන්,ා රඳා රහණය 
ක්දේත්රඹටා අදහශායනා ිතිතධා ආදල්ඳනා ධනයි;ා ඇඟා ළුරචිායා
න්න,ාඇාදේාදඳනුභාවදහාන්න,ාඇඟාඳළවළඳ සායාන්නාිතිතධා

දශා නහභලින්,ා  ා භහන,ා  ා ිතකාදේා දශා නහභලින්ා
ඳතිනා ආදල්ඳා ධනයි.ා ඒා හදේභයි,ා ඒහා පතඵන්ධදඹන්ා
භහධයරාඳශායනාදශාදළන්වීපත.ාඖධාදළන්වීපතාප්රචහයඹටාඅදා

ඹපතාීමභහක්ාතිදඵනහ.ානමු සාරඳාරහණයාටයුතුරටාඅදහශා
ප්රචහයාටයුතුාඉතහභාඵයඳතශාිතකාඹටාිතිතධාදශානහභලින්ා

අදා සිේධා නහ.ා ඒටා අදප්ා යදට්ා ජනතහා ිතලහරා ළිරික්ාවසුා

දරහාතිදඵනහ.ාරුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාදභොද,ා
ුණරු සාආයිාරසනටාඉන්න,ා දඳනුභටාඉන්න,ාඇඟා අඩුායා
න්න,ාඵයාඅඩුායාන්න,ාඳළවළඳ සාඵාඇතිායාන්න.ාවළඵළයිා
ඒහාදඳන්හා මිනිසුන්ාභරා දොල්රානහ.ා ඒාතභයිාඇ සත.ා

ඒාඉතහභාඵයඳතශාිතකාඹටාසිේධානහ.ාෂහභසිලින්ාඇහුදො සා
කිඹන්දන්,ාදළන්ාළ මදඹන්භාිතකිදණන්දන්ාදඵදව සාදනොාරඳා
රහණයාද්රයාඵයි.ාඒහ,ාදශාප්රචහයාදළන්වීපතාභඟින්ාවඳුන්හා

දුන්ාදේල්.ාාදන සායටර සාත ස සඹා ඹභාතභයි.ාඒාඇ සත.ා
නමු සාඒහට සාඹපතකිසිාප්රමිතිඹක්ාඕනෆ.ාාාාා 

නමු සා අදශිතා යනා දේල්ා ළිබඳඵා දොඹහා ඵරනා

ඹන්ත්රණඹක්ා තිදඵනහ,ා ප්රමිතිඹක්ා තිදඵනහ.ා ා ප්රචහයඹටා  වහා
ගිහින්,ා ඒහා මිරදීා ළනීදපතදීා මිනිසුන්ටා ඹපතා ිතලසහඹක්ා තවුණරුා
යා න්නා ළුළුන්ා ක්රභදේදඹක්ා තිදඵනහ.ා අදප්ා යදට්ා ඒා

 දවභා නළවළ.ා ඒා ඉතහභා දුධනරයි.ා භභා ඒා බහණ්ඩා ළිබඳඵා
කිඹන්නා ඹන්දන් සා නළවළ.ා ඒහා යනා අඹා ළනා කිඹන්නා
ඹන්දන් සානළවළ.ානමු සාඒහායනාඅඹ,ාඒහායනාිතකාඹාළනා
දඳෞේලිාදන්නහානිහයිාභභාදභදවභාකිඹන්දන්.ාිතදලේදඹන්ා

ඉන්දිඹහදේා වදනා භවයා බහණ්ඩා අමුා ද්රයා වළටිඹටා රරහටා
දනළල්රහ,ා දදශා නහභඹක්ා register යදන,ා යහඳහයඹක්ා
ආයපතබා යදන,ා ඳළට්ා යරහා දදශා දඳොශටා අදශිතා

යනහ.ා දභදවේා ඉන්නහා ළුේරඹහා යනා  භා දදඹා
ඉන්දිඹහදන්ා දදනනා අමුා ද්රයා ටිටා දදශා නහභඹක්ා
නිධනභහණඹා කිරීභා ඳභණයි.ා ඔහුා දදශා නහභඹක්ා නිධනභහණඹා

යනහ.ානමු ස,ාඒාදදනනාදේල්ාඉන්දිඹහදේාදභොනාභට්ටදපතා
තිදඵනහද,ා ඒහදේා මිරා දභොනා භට්ටදපතා තිදඵනහද,ා ප්රමිතිඹා
දභොනාභට්ටදපතාතිදඵනහදාකිඹනා ාළිබඳඵාඳහරිදබෝගිඹන්ා

වළටිඹටා ජනතහටා ිතලසහඹා දිනහා න්නා ක්රභදේදඹක්ා නළවළ.ා
දපතා තභයිා ඇ සත.ා අළිා  දවභා අ සා දළකීපතා ඕනෆා තයපතා රඵහා
තිදඵනා නිහා භභා  ඹා ඔඵතුභහදේා ාඅධහනඹටා දඹොමුායනහ.ා

මිනිසුන්ටා ඳළනදඩෝල්,ා ඳළයසිටදභෝල්ා දනා වඳුනහා න්නා
ළුළුන්.ාවළඵළයි,ාිතිතධාධනලින්ා නාරඳාරහණයඹාබහණ්ඩරා
දනා හභහනයා ජනතහටා ද සරුපතා න්නා ඵළවළ.ා ඒා නිහා ඒා
ළිබඳඵාමීටාඩහාිතකාභ සාඹපතාකිසිානිඹහභනාඹන්ත්රණඹක්ාසා

ිතඹායුතුයිාකිඹනා ාතභයිාභභාකිඹන්දන්. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුා(වදය)ානලින්දාජඹතිසාභවතහ. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාදෞයාඇභතිතුභහාදපතා
රුාබහදේානළතිාුණණ ස,ානිරධහරින්ාදපතාඳරිශ්රදේාරැඳීාසිටිනානිහා
මීටා අදහශා හයණඹක්ා ළිබඳඵා ඔුණන්දේා අධහනඹා දඹොමුා

යන්නා ළභළතියි.ා හභහනයදඹන්ා රඳහහිනිදේා වදයා
හච්ඡහා ඳළළ සදනහ,ා වදයා ළටලුා ළිබඳඵා හච්ඡහා
යන්න.ා ඹටාජනතහදේාිතලහරාප්රතිචහයඹක්ාතිදඵනහ.ාදපතාරඳා

රහණයඹානිසඳහදනාභහපතායන්දන්ාදභොක්ද?ාවදයරුන්ා
අයදනා ඇිතල්රහා වදයා හච්ඡහා මුහදන්ා දදශා
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දළන්වීභක්ාප්රචහයඹාකිරීභාතභයිාසිේධායන්දන්.ානමු සාජනතහටා

ද සාරුපතාන්නාඵළවළ,ා ඹාමුදල්ාදහාප්රචහයඹායාන්නහා ක්ද,ා
 දවභා නළ සනපතා හභහනයා වදයා වමුක්දා කිඹරහ.ා  භා රඳා
රහණයඹා නිසඳහදනා භහපතා නීතිදේා තිදඵනා හිඩළදන්ා රිරහා
ජනතහදේා ඔළුරටා සිදුා යනා ආක්රභණඹා නතයා කිරීභා වහා

භළදිව සවීභක්ායන්නාකිඹනාඉල්ලීභාදපතාදේරහදේාඅභහතයහරලඹටා
දඹොමුායනහ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා රුා භන්ත්රීතුභහා  භා

රුණාභතුාශානිහා භභා ඔඵතුභහටා උදහවයණඹක්ා කිඹන්නපත.ා
උදේාරුදේාෘහිණිඹන්ාළ මළුයාදල්රාළදනාදේරහටා
වදයා වමුක්ා වළටිඹටා තිදඵනා  ක්තයහා රඳහහිනිා

ළඩටවනටාරඳාරහණයඹාඋඳයණඹක්ාප්රධනධනඹායන්නා
නිබඳඹක්ා දන්හා තිබුණහ.ා  භා නිබඳඹටා හසතුා ාදහා  භා රඳා
රහණයඹාආඹතනදඹන්ා ඹායන්දන්.ා ඹාප්රචහයඹායේදී,ා භා

නිබඳඹා ඇඹදේා දුයථනා අරඹා වළටිඹටා අරඹක්ා රඵහා දදනහ.ා
වළඵළයි,ා රඵහා දදන්දන්ා ඇඹදේා අරඹා දනොදයි.ා අයා දදශා
ප්රචහයණාආඹතනදේ,ානිසඳහදනාආඹතනදේාඅරඹක්ාතභායිාරඵහා
දදන්දන්.ා නමු සා අයා නිබඳඹා කිඹන්දන්,ා "ඔඹා දොල්රන්ා ඕනෆා

දරහාභටාථහායන්න.ාභභාඋ සතයාදදන්නාරළවළසතියි.ාභභා
දපතා ළනා දන්නහ.ා භභා දපතා ඳහිතච්චිා යරහා තිදඵනහ.ා අ සා
දළකීදභන්ාභභාදපතා ළනා දන්නහ."ාකිඹරහා දන්.ාඅදන්,ා මිනිසුන්ා

ඇඹටා ථහා යනා අදවසින්ා ථහා යනහ.ා ඒා දොල්රන්ා ථහා
යන්දන්ා හටද?ා අයා දදශා ප්රචහයණා ආඹතනඹට,ා නිසඳහදනා
ආඹතනඹට.ානිසඳහදනාආඹතනදේාහිමිරුදේාබිරිටාතභයිාථහා

යන්දන්.ාඊශඟට,ාඳළනානඟිනාප්රලසනඹාතභයිා භාබිරිටාදන සා
ළුේරයින්ා ථහා කිරීභ.ා ඳසුා ඒා දවේතුා නිහා telephone  ා
disconnect යන්න සාසිේධාදනහ.ාදපතාහදේාළටලුාභතුාදනා

අසථහ සා තිදඵනහ.ා භභා දපතා කිේදේා උදහවයණඹට.ා ඒා
භහෆිඹහක්ා ඵටා අදා ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා දල්රා සිටිනා
ෘහිණිඹන්ාවළඩායනාමුහදන්ාදඳොට්ා ටාිතදිනාජහහයභක්ා

ඵටා අදා ඹා ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා ඒා ළන සා අධහනඹා දඹොමුා
යන්නඹාකිඹරහාඉල්රහාසිටිනහ. 

ඊශඟට,ා අදා ළු සා ඳ සරා මුල්ා ළිටුදේභා ඳශා වීා තිදඵනහ,ා
"ආනඹනාඅඳනඹනාඳහරනාජනයහල්ටාවාඳහරටාවහභාභහරු"ා

කිඹරහා වන්ා දනා ළුතක්.ා දභතළනා යහජයා අභහතයා සුජීා
දේනසිරවාභවතහ සාසිටිනහ.ාඇභතිාභලික්ාභයිතක්රභාඇභතිතුභහා
වායහජයාඇභතිතුභහාදළනු සාදනොයාආනඹනාඅඳනඹනාඳහරනා

ජනයහල්රිඹාවා හිාඳහරයඹහාහවනාමිරදීාළනීභක්ාසිදුාශා
ඵාතභයිාදභහිාඳශාවීාතිදඵන්දන්.ාඅකාාසුදෝඳදබෝගීාදභෝටධනායථා
තිවක්ාමිරදීාදනාතිදඵනහඹාකිඹරහාදභහිාවන්ාදනහ.ා 

දභතළනා ා තිදඵනා ළටලුා දභඹයි,ා රුා නිදඹෝජයා හයා
බහඳතිතුභනි.ාිතඹාබහයාරුාඇභතිතුභහ ස,ායහජයාඇභතිතුභහ සා
දනොදළනා ා දන සා අභහතයහරලඹක්ා බහයා ඇභතියදඹකුදේා

නිදඹෝඹක්ා භතා ආනඹනා අඳනඹනා ඳහරනා ජනයහල්රිඹ ස,ාා
ඳහරතුභහ සා හවනා මිරදීා  සතහඹා කිඹනා  යිා ප්රෘ සතිදේා
තිදඵන්දන්.ා  භා නිහා දන සා අභහතයහරලඹා දභොක්දා කිඹහා
වන්ා නළතිා නිහා අඳට සා අදවක්ා  න්දන්ා නළවළ,ා ා දභොනා

අභහතයහරලදේා ඇභතිතුභහදා ආනඹනා ඳහරතුභහටා ඵරඳෆපතා යා
මිරදීා ළනීභා යන්නාකිඹහා තිදඵනාසදන්ාකිඹනා  .ා දොදවොභා
ුණණ සා දපතාදක්ා තිදඵනා ිතකාඹට,ා ිතඹබහයා අභහතයතුභහ ස,ා යහජය 

අභහතයතුභහදේා දල්පතතුමිඹ සා ඔුණන්ා වහා ළහා තිදඵනහා
කිඹනහ.ා භානිහායහජය ඇභතිතුභහදන්ාදවෝාඅඳටාඳළවළදිලිායා
න්නාළුළුන්ානපතාදවොයිාදපතාසිේධාදරහාතිදඵන්දන්ාදභොක්දා

කිඹනා  .ා රුාසුජීා දේනසිරවා යහජයා අභහතයතුභනි,ා ඳ සතදධනා

තිදඵන්දන්ාඔඵතුභහදේානභ සා  ක්ානිහාඔඵතුභහටා දපතාළනා

අදඵෝධඹක්ා තිදඵනහඹා කිඹහා භභා හිතනහ.ා රුා යහජයා
අභහතයතුභනි,ාඅදාඳ සතයරාඔඵතුභහදේානභ සා ක්ාතිදඵනහ.ා
[ඵහධහාකිරීපත] 

අදා ඳ සතයරා තිදඵනහ,ා ඔඵතුභහදේා අභහතයහරලඹටා අදහශා

ආනඹනාඅඳනඹනාඳහරනාාජනයහල්රිඹ සාඳහරතුභහ සාදන සා
අභහතයහරලඹා ිතඹබහයා ඇභතිතුදභකුදේා ුණභනහටා අකාා
සුදෝඳදබෝගීාහවනාතිවක්ාදනහහාකිඹහාඒාඅඹා තළනින්ාඉ සා

යාතිදඵනහඹාකිඹහ.ාඅළිාඅදාහච්ඡහායන්දන් සාආනඹනාවහා
අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා ළිබඳඵයි.ා ඒටා
දභොදා දවේතුා කිඹහා දළනා න්නයිා ඇහුදේ.ා දන සා

අභහතයහරලඹඹා කිේහභා දභොනා අභහතයහරලදේා ඉල්ලීභටා
දනහහදා දන්දන්ානළතිානිහාවළභාඅභහතයහරලඹභාඅයිතිාදන්නා
ළුළුන්. 

 

ගරු සුජීල මවේනසිරශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

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

රුා ා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අභහතයහරලදේා
ඉල්ලීභටා දනොදයිාකිඹනා  ා තභයිා ඇ සතටභාභටා තවුණරුා

ුණදණ්.ා භටා ආයරචිඹක්ා ආහා ා දභදවභා නීතයනුකරා දනොනා
ආහයදේාහවනාප්රභහණඹක්ා-ාහධනාඹක්-ාආනඹනාඅඳනඹනා
ඳහරනාදදඳහධනතදපතන්තුදන්ාානිරාදනොර සාආහයදඹන්ානිකු සා

දරහා තිදඵනහඹා කිඹහ.ා භභා ඒා දරහදේා ඳරීක්ණඹක්ාවහා
වහභා සිඹලුා දදනහභා ළාදේහ.ා ළහා දොඹහා ඵළලුහභා  භා
ජනයහල්තුමිඹට සාඋ සතයඹක්ාදීාන්නාඵළරිාුණණහ,ාදභොනාක්රභඹටදා

දුන්දන්ාකිඹහ.ා හිදීාභභාරුාඅභළතිතුභහ සාදළනු සාශහ.ාඅළිා
දපතා පතඵන්ධදඹන්ා දඳොලිසඳතිතුභහ සා ා දළනු සා ශහ.ා ඒා
පතඵන්ධදඹන්ාinquiry  ක්ාතිදඵනහ.ාහවනා18ාක්ාදළනටභ සාා

 බඳඹටා ඇිත සා තිදඵනහ.ා ඒා හවනා ටිා පතඵන්ධදඹන්ා නීතිඹා
ක්රිඹහ සභා යන්දන්ා දොදවොභදා කිඹහ සා අළිා ිතභසුහ.ා ඉතිරිා
හවනාටිාඅළිාදපතාදනදොටාන සන්නඹාකිඹහානිදඹෝඹක්ා

දීාතිදඵනහ.ාඒාපතඵන්ධදඹන්ාළුළුල්ාඳරීක්ණඹක්ාඳ සනහ.ා
ාඒාපතඵන්ධදඹන්ානීතිඹාඅකුයටභාක්රිඹහ සභාාදනහ.ා 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දපතා අනුා  සදතො සා ආනඹනා අඳනඹනා ඳහරනා
ජනයහල්රිඹදේාහිතුභතඹටාදනළල්රහදානළ සනපතා- 

 

ගරු සුජීල මවේනසිරශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 තුමිඹදේාහිතුභතඹටදා දවභානළ සනපතාදභොනාඳදනභක්ාභතා
දපතා හවනා නිකු සා යා තිදඵනහදා කිඹහා  තුමිඹටා උ සතයා
දදන්නටාඵළරිා ුණණහ.ා  භානිහා අළිා  තුමිඹයිාත සාඅාදඹකුයිා

වහභාඉ සාශහ.ාභහාවඹටාලින්ා තුමිඹාඅයින්ායන්නඹා
කිඹහා ා දල්පතතුමිඹදන්ා තභයිා භභා ඉල්ලීභක්ා යා තිබුදණ්.ා
දදේාදවෝාතභන්දේාතිදඵනාපතඵන්ධතහාඳහිතච්චිායරහාභහා

වඹක්ා හදේා හරඹක්ා ඒා ඉ සා වීදභන්ා ළශකීා සිටිඹහ.ා දිගින්ා
දිටභා භභා භතක්ාකිරීපතා ාශහ,ා දදේා දවෝා ා දපතා ඉ සාකිරීපතා
යන්නඹා ා කිඹහ.ා යදට්ා තිදඵනා නීතිඹ සා ඒා හදේභා ඔඹා

දයගුරහසි සානිහාඅඳටාඒාහධනඹාබහයඹායාන්නටාඵළරිාුණණහ.ා
දල්පතරිඹාදචෝදනහටාරක්වූානිරධහරිනිඹදන්ාවාඊටාඅදහශා
අදනක්ානිරධහරිඹහදන්ාඉල්රහාසිටිඹහ,ාවහභාභහරුවීභක්ාන්නා

කිඹරහ.ාවළඵළයි,ාඔුණන්ාභහරුවීභක්ා සද සානළතිාදිගින්ාදිටභාඒා

655 656 



ඳහධනලිදපතන්තු 

සථහානදේා රැඳීා සිටිඹහ.ා දපතා අසථහදේදීා අඳටා වළකිඹහා රළබුණහ,ා
ඔුණන්ාඅභහතයහරලඹටාභහරුායන්න.ාදභොද,ාදපතාතිදඵනානීති-
රීතිා අනුා ඔුණන්ා interdict යන්න සා අඳටා ඵළවළ.ාා

ඳරීක්ණදඹන්ා ඳසුා තභයිා ඉතිරිා ටයුතුා අඳටා යන්නා
දන්දන්.ාඒාහදේභ,ාඅදප්ාඅයඹාදනොරදාත සාහවනාකීඳඹක්ා
පතඵන්ධදඹනු සාළුළුල්ාඳරීක්ණඹක්ායන්නාකිඹරහාඅළිාදපතානා

ිතටානිදඹෝඹක්ානිකු සායරහාතිදඵනහ.ා 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දපතා සිදුවීභා ඳරීක්ණා භට්ටදපතා තිදඵනා නිහා භභා දපතා
පතඵන්ධදඹන්ාමුකු සාකිඹන්නාඹන්දන්ානළවළ.ාඅදාදිනාඳශාදරහා

තිදඵනා භහධයා හධනතහරා මුල්ා ළිටුරභා තිදඵන්දන්,ා "දන සා
අභහතයහරලඹක්ා ඵහයා ඇභතියදඹකුදේා නිදඹෝඹක්ා නිහා දපතා
හවනාදනළල්රහාතිදඵන්දන්."ාකිඹරහයි.ා 

 

ගරු සුජීල මවේනසිරශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභා ඒා ළන සා දඳො මා ඳළවළදිලිා කිරීභක්ා යන්නපත,ා රුා
භන්ත්රීතුභහ.ා ජනයහල්තුමිඹදන්ා ඇහුහභා කිේහ,ා "ඒා ඹපතා
අභහතයයදඹකුා භඟා පතඵන්ධඹක්ා තිදඵනා ළුේරදඹකුදේා

ඉල්ලීභක්."ා කිඹරහ.ා නමු ස,ා නිදඹෝඹක්ා දනොදයි.ා
අභහතයයදඹකුා භඟා පතඵන්ධඹක්ා තිදඵනා ළුේරදඹක්ා ළනා
ථහාශහ.ා භභා ඇහුහ,ා " ළනිා පතඵන්ධපතරටා දොදවොභදා

හවනා නිකු සා යන්දන්?"ා කිඹරහ.ා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා අළිා
ඳරීක්ණා ඳ සනහ.ා FCID  ට ස,ා යවසා දඳොලීසිඹට සා අළිා
දපතා ඵහයා දදන්නා ඵරහදඳොදයො සතුා දනහ.ා දපතා දවොා

නිදසුනක්,ා රුා භන්ත්රීතුභහ.ා ඔඵතුභහා දළරහා තිදඵනහ,ා
දේලඳහරනඥඹන්ා යහජයා නිරධහරින්ටා ළරැදිා ආදධනලා දදමින්ා
ඵරව සහයපතා යනා ආහයඹ.ා දළන්ා දභතළනදීා සිේධා දරහා

තිදඵන්දන්ා නිරධහරින්ා දේලඳහරනඥඹන්ටා ඒා හදේා
ඵරව සහයපතා යනා  යි.ා ඹපතකිසිා රචහක්ා දනහාකිඹරහා
දඳන්හා දීරහා ඔුණන්ටා අයින්ා දන්නා කිඹරහා කිඹේදී ස,ා ඒා
නිරධහරින්ාතභන්දේාඵරඹාඳහිතච්චිායරහාඒාසථහනදේාරැඳීාඉරහා

දපතාහදේාඅටයුතුපතායන්නාදඹොමුාදනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන සති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒා ළනා ඳරීක්ණා භට්ටදපතා තිදඵනා නිහා තදුයට සා ඒා
පතඵන්ධදඹන්ා ථහා යන්නා අභහරුයි.ා රුා නිදඹෝජයා හයා

බහඳතිතුභනි,ා අදප්ා යදට්ා ආනඹනා අඳනඹනා ඳහරනඹා හදේභා
ආනඹනා අඳනඹනා අතයා ඳයතයඹ සා ඉතහා ඵයඳතශා  ක්.ා ඒා
අදප්ා යදට්ා තිදඵනා ප්රධහනා ප්රලසනඹක්.ා රුා නිදඹෝජයා හයා

බහඳතිතුභනි,ා ිතදලේදඹන්භා භභා ඔඵතුභහදේා අධහනඹටා දපතා
රුණ සා දඹොමුා යන්නා ඕනෆ.ා 2016ා අුණරුේදේා අදප්ා යටා
දඩොරධනා මිලිඹනා 10,309ක්ා අඳනඹනදඹන්ාආදහඹපතාරඵනදොට,ා
දඩොරධනාමිලිඹනා 19,400ක්ාඅළිාආනඹනඹටා ිතඹදපතායනහ.ා දපතා

 ළනිා යටක්.ා ආන්නා ලදඹන්ා දඩොරධනා බිලිඹනා 9ා ඳභණා -
දඩොරධනා මිලිඹනා 9,000-ා හිඟඹක්,ා ඳයතයඹක්ා අදප්ා අඳනඹනඹා
වාආනඹනඹාඅතයාතිදඵනහ.ාඒටාඵරඳහනාප්රධහනාදවේතුක්ා

තභයි,ා අදප්ා යටටා දන්නා දේල්ා ළිබඳඵා අඳටා ිතරවඹක්ා
දනොභළතිවීභ.ා රුා සුජීා දේනසිරවා භළතිතුභහභා කිඹනා දේා
ළිබඳ සදතො ස,ා ආනඹනා වා අඳනඹනා ඳහරනඹා ළිබඳඵා

ඳහරරුභා ඳහරනදඹන්ා මිදිරහයිා තිදඵන්දන්.ා ආනඹනඹා වා
අඳනඹනඹා ඳහරනඹාඵහයා ඳහරරුභා ඳහරනදඹන්ාමිදිරහා දේා
ථහක්ා තභයිා  තුභහා කිඹන්දන්.ා ඒා නිරධහරින්ා කිඹනහ,ා "අළිා

දනොදයි,ා අඳටා ඉවබඳන්ා  නා ඇභතිරුන්දේා ඉල්ලීපතා අනු,ා

නිදඹෝාඅනුාතභයිාඅඳටායන්නාදරහාතිදඵන්දන්."ාකිඹරහ.ා
අළිාදන්නා දවභාඅයණාදච්චානිරධහරිනු සාඉන්නහ.ාභභාදපතා
සිේකාඹාළනාදනොදයිාකිඹන්දන්.ාදොදවොභාුණණ ස,ාඅදප්ායටටා
දන්නා බහණ්ඩා වා යටින්ා  බඳඹටා ඹනා දේල්ා ළිබඳඵා

ිතරවඹක්ා අඳටා නළවළ.ා ඒටා උදහවයණා ඕනෆා තයපතා තිදඵනහ.ා
උදහවයණඹක්ා ිතකාඹටා තිදඵනා දතොයතුරුා අනුා ඵළලුදො ස,ා අළිා
ඳසුගිඹා අුණරුේදේා ඳරතුරුා ිතතයක්ා ආනඹනඹා යන්නා දඩොරධනා

මිලිඹනා373ක්ාිතඹදපතායරහාතිදඵනහ.ාදපතාතයපතාමුදරක්ාිතඹදපතා
යරහාඅදප්ායටටාඳරතුරුාආනඹනඹායරහාතිදඵනහ.ාඇ සතටභා
ඵළලුදො සාඅදප්ායදට්ාඳරතුරුාන්නාඅනුරවඹාදක්රහ,ාඳරතුරුා

නිසඳහදනඹා යරහා අඳනඹනඹා යන්නා ළුළුන්ා යටක්.ා වළඵළයි,ා
ඳරතුරුා අඳනඹනඹා යන්නා ළුළුන්ා යටා දඩොරධනා මිලිඹනා
373ා ඳරතුරුා ආනඹනඹා යනහ.ා අළිා හිතන්දන්ා නළවළ,ා ඒා

ිතකාඹටාආනඹනඹායනාඔක්දෝභාඇඳල්ාිතතයයිාකිඹරහ.ාඅදප්ා
යදට්ාඇඳල්ානළතිානිහාඅළිාඇඳල්ාදන්නා ාවරි.ානමු ස,ාඅදප්ා
යදට්ාඳළදඳොල්ාතිඹහදනාඳළදඳොලු සාළිටායටින්ාදන්නහානපත,ා
 තළනාළටලුක්ාතිදඵනහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා උතුරුා ඳශහතා
නිදඹෝජනඹා යනා භන්ත්රීයදඹක්ා වළටිඹටා ඔඵතුභහ සා දන්නහ,ා
ඔඵතුභන්රහදේාඳශහ සරායුේධඹක්ානළතිාුණණහටාතභාහක්ා
නළවළා කිඹරහ.ා ඒා ඳශහ සරා තභා ධනභහන්තයණඹක්ා නළවළ.ා

තභායහඳහයාදියුණුක්ානළවළ.ාඒාඳශහ සරාඉඩාඩපතාහිසාූමමිා
වළටිඹටාතභ සාතිදඵනහ.ාඒාඳශහ සරාිතිතධාදේල්ාහායරහා
දඳෝණඹායන්නාළුළුන්ාශ්රීාදඳොදශොක්ාතිදඵනහ.ාඅඩුභා
තයදපතා ඒා අඹටා රුළිඹල්ාමිලිඹනඹාාණදන්ාදවෝා ඵළරකුාණඹක්ා

රඵහා දීරහා කුඩහා යහඳහයා දියුණුා යන්නා ළුළුන්ා නපත,ා ඳරතුරුා
හාදියුණුායන්නාළුළුන්ානපත,ාඅඳාශායුතුාන්දන්ා ඹයි.ා
දභොද,ාඇඳල්ාන්නභාඅදප්ායදට්ාජනතහාඵරහදනාඉන්දන්ා

නළවළ.ා දපතා වයවහා ිතලහරා මුදරක්ා අදප්ා යදට්ා ඉතිරිා යන්නා
ළුළුන්.ාඅදප්ායටටාමුහුදුාආවහයාදන්වීභාදනුදන්ාිතතයක්ාඅළිා
ඳසුගිඹා අුණරුේදේා දඩොරධනා මිලිඹනා 237ක්ා ිතඹදපතා යරහා

තිදඵනහ.ා අදප්ා යටා දට්ටභා භවා මුහුදක්ා තිබිඹදීා අළිා දඩොරධනා
මිලිඹනා 237ක්ා මුහුදුා ආවහයරටා ිතඹදපතා යරහා තිදඵනහ.ා ටින්ා
භහළුා වා ිතිතධා ආහයදේා මුහුදුා ආවහයා වහා ිතඹදපතා යරහා

තිදඵනහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා කුළුා ඵඩුා කිඹන්දන්ා
අදප්ා යදට්ා වදන්නා ළුළුන්ා දේල්.ා පතමිරිස,ා කුරුඳුා දපතහා
ඔක්දෝභා අළිා හා යනා දේල්.ා දධනගුා දදඳහධනතදපතන්තුදේා
ද සතරටා අනුා අළිා ඳසුා ගිඹා අුණරුේදේාකුළුා ඵඩුරටා දඩොරධනා

මිලිඹනා132ක්ාිතඹදපතායරහාතිදඵනහ.ාඳරතුරුරටාඅළිාිතඹදපතා
යනහ.ාකුළුාඵඩුරටාිතඹදපතායනහ.ාමුහුදුාආවහයරටාිතඹදපතා
යනහ,ාදපතාතභයිාඅදාතිදඵනාත ස සඹ.ාකිරිාආවහයරටාඅළිා

දඩොරධනා මිලිඹනා 249ක්ා ිතඹදපතා යනහ.ා දපත,ා අුණරුේදටා
හභහනයදඹන්ාිතඹදපතායනාප්රභහණඹයි.ා ශලුාටි සාළිටායටින්ා
දදනන්දන්,ා ඳරතුරුා ටි සා ළිටා යටින්ා දදනන්දන්.ා ඊටා ඳසුා
අළිාකිඹනහ,ාඅදප්ාායදට්ාදදශාඳයතයඹාළ මයි;ාආනඹනාළ මයි;ා

ආනඹනා ිතඹදභා ළ මයිා කිඹරහ.ා ඉතින්ා අළිා ණඹා න්නහ.ා ණඹා
දහා න්නා ඵළරිා තිදඵනා දේල්ා ිතකුණනහ.ා දපතා තභයිා
ඹථහධනථඹ.ා 

අළිා දන්නහ,ා අඳටා නිජා දතල්ා නළවළ,ා ඒානිහා අඳටා නිජා
දතල්ාආනඹනඹායන්නාදනහාකිඹරහ.ාවළඵළයි,ාඅඳටාඳරතුරුා
ටිා තිදඵනහ.ා අදප්ා යදට්ා දේා නිසඳහදනඹා යදන,ා හා
යදන,ාළිටායටටාඹන්නාඕනෆාප්රභහණඹාඹරහාඹපතාඳහරනඹක්ා
ඇතිා ිතකාඹටා ටයුතුා යන්නා ඕනෆ.ා දභතළනා ඵයඳතශා ිතකාඹටා

තිදඵන්දන්ා ක්රභදේදඹක්ා නළතිා ප්රලසනඹ.ා  භා නිහා ආනඹන-
අඳනඹනා ඳහරනඹා ළිබඳඵා ප්රමිතිඹා වදේදිා ඖධා ළනා ිතතයක්ා

657 658 

[රුාසුජීාදේනසිරවාභවතහ] 
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දනොදයි;ා ිතදුලිා උඳයණා ළනා ිතතයක්ා දනොදයි;ා අදනකු සා

සිඹලුභාක්දේත්රඹන්ා ළිබඳඵා ළුළුල්ා අධහනඹටා රක්ා ිතඹා යුතුයිා
කිඹහා අදවසා දක්මින්ාභදේාථහාඅන්ායනහ.ා දඵොදවොභා
සතුතියි.ා 

 
[අ.බහ.ා2.12] 
 

ගරු අමෝක් අමේසිරශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුලන් 
මවේලළ නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்க - மதரக்குத்து ற்யம் 

சறறல் றரணச் மசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාජහතිාඖධානිඹහභනා

අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා දදක්ා හච්ඡහා යනා
අසථහදේදී,ා ිතදලේදඹන්භා භභා අදප්ා දෞයා අභහතයහරලඹා
ඳළ සදතන්ාථහායන්නාඵරහදඳොදයො සතුානහ. 

ධනතභහනායජඹාඵරඹටාඳ සාවූාඳසුාජහතිාඖධාප්රතිඳ සතිඹ සා
භඟා දපතා යදට්ා නිදවසා දෞයා කිඹන්දන්ා කුභක්දා කිඹනා  ා
ජනතහටාභනහාඳළවළදිලිා නාිතකාදේාිතදලේාළඩාළිබඳදශල්ා

යහශිඹක්ාරුා අභහතයහතුභහා ිතසින්ා ඉසටායන්නටා දඹදුණහ.ා දපතා
ජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාඹටද සාිතදලේාමිටුාඳවක්ාඇතිා
ශහ.ාඖධානිඹහභනඹ,ාඖධාලහරහානිඹහභනඹ,ාප්රචහයාටයුතුා
නිඹහභනඹා ළනිා ටයුතුා වහා ිතදලේා ළඩා ළිබඳදශක්ා සා

යනාඅතයභ,ාදපතාජනතහාදනුදන්ාදඵදව සාමිරා අඩුාකිරීභා
තුබඳන්ා ිතදලේා වනඹක්ා රඵහා දීභට සා දභභා ජහතිා ඖධා
ප්රතිඳ සතිඹාතුබඳන්ාළඩාටයුතුාශහ.ා 

හභහනයදඹන්ා අදප්ා යදට්ා වදයරුා 20,500 සා -20,600 සා
අතයාරයහක්ාසිටිේදි,ාදළනටාමිනිසුන්ා1,036ටාසිටින්දන්ා ා
යජදේාවදයයදඹක්.ා අදප්ා යදට්ානිදවසා දෞයා දනුදන්ා

දභයාරුළිඹල්ාබිලිඹනා186ක්ාදන්ායරහාතිබුණහ.ාඒාකිඹන්දන්,ා
රුළිඹල්ාදෝටිා18,600ක්.ාදපතායදට්ාආදහඹභ සා ක්ා සතහභා
සිඹඹටා11.5ක්ාඳභණානහ.ා ඹාිතලහරාමුදරක්.ායදට්ාආදහඹදභන්ා

සිඹඹටා 11.5ක්ා ඳභණා දෞයා වහා දන්ා යරහා තිදඵනහ.ා
දභයිනු සා ිතලහරා ප්රලසනඹක්ා දරහා තිදඵන්දන්,ා අඳටා ළිටයටින්ා
ඖධාදන්වීභාවහාරුළිඹල්ාබිලිඹනා40ක්ාඳභණාඅලයාාවීභයි.ා

දපතාඅයුරින්ාළඹානාිතඹදභාඅඩුාකිරීභාවහ ස,ාදපතායදට්ාඖධා
නිසඳහදනඹා කිරීභා වහ සා ිතදලේා ළඩා ළිබඳදශක්ා රුා
අභහතයයඹහාිතසින්ාරහාතිදඵනහ.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා 2016ා යා අදප්ා යටා

භළදල්රිඹහා දයෝදඹන්ා දතොයා ා යටක්ා ඵටා දරෝා දෞයා
රිතධහනඹා නිදේදනඹා යරහා තිදඵනහ;ා ඒා හදේභා ඵයහා
දයෝඹ සා දනොභළතිා යටක්ා ිතකාඹට සා දරෝා දෞයා රිතධහනඹා

නිදේදනඹා යරහා තිදඵනහ.ා  ඹා අදප්ා නිදවසා දෞයා තුබඳන්ා
අදප්ායටාරඵහා සතාිතදලේාජඹරවණඹක්ාදරාඅඳටාරන්නටා
ළුළුන්.ා ඳසුා ගිඹා දිනා රුා ඇභතිතුභහදේා ථහදේා වන්ා ශා

ඳරිදි,ා දයෝවල්ා නවීයණඹා වා ඒා ාදයෝවල්රා අලයතහා ළ මා
දියුණුාකිරීභාවහාිතලහරාළඹාඵයක්ාදයනාඅතය,ාජනතහටාවනා
මිරටාඅක්ෂිාහචාරඵහාළනීභට ස,ාදඵදව සාාධනාරඵහාළනීභට සා

ටයුතුායාතිදඵනහ.ාඳසුාගිඹාහරදේදීාළිබඳහාදයෝගිඹකුාවහා
දන්ාශාමුදරාරුළිඹල්ාරක්ා15ක්ානහ.ාඒාදයෝගිඹහාජී සනා
තුරු,ාඒාඖධා අලයානාතුරුාඔහුාදනුදන්ා භා මුදරා දන්ා
කිරීභට සාඅදප්ායජඹාටයුතුාරසහාතිදඵනහ. 

දඵදව සරා මිරා අඩුා කිරීදපතදීා ා ඵහුා ජහතිා භහපතා තුබඳන්ා
 තුභහටාුණණුාප්රලසනාළනා තුභහාවන්ාශහ.ාභටාභතයි,ා1980ා
දලදේාහිටළුාජනහකාඳතිාආධන.ා දප්රේභදහාභළතිතුභහාදඵදව සාමිරා

අඩුාකිරීභා වහා ිතදලේා ළඩා ළිබඳදශක්ා සාශා ඵ.ා අදප්ා

ඇභතිතුභහාඳළසූාඳරිදි,ාCIF මිරාභඟාතභයිාඒාමිරාරන්දනඹා
දශේ.ාඒාඅසථහදේදීාභටාභතයි,ාරුළිඹල්ාවළ සතෆාදදටාතිබුණුා
Avil Expectorant දඵදවතාරුළිඹල්ා12ාදක්හාඅඩුාුණණහ;ාරුළිඹල්ා
108ා ටා තිබුණුා Calcium Lactate දඳතිා දවදේා දඵෝතරඹක්ා

රුළිඹල්ා 8.00ා දක්හා අඩුා ුණණහ.ා ඒා දරහදේා අළිා දළක්හ,ා
දොඳභණා රහබඹක්ා දපතා භහපතා ිතසින්ා න්නහා දා කිඹරහ.ාා
දරෝදේා ආයුධා දශහභටා ඳසුා තිදඵනා ළ මභා රහබා හිතා

දශහභා ඖධා දශහභයි.ා ිතදලේදඹන්භා International 
Marketing Services තුබඳන්,ා CIF ිතකාඹටා නළතුා දන සා
ක්රභඹකින්,ාාමිරාඅඩුාකිරීභටාදඹදීභානිහාඹපතාඹපතාවනාජනතහටා

රළබුණහ.ා අළිා දළක්හ,ා ඒා දසරාCIF මුදරටා අඩුාකිරීභාතුබඳන්ා
සිදුුණණුාදේ.ාිතදලේදඹන්භාCIF මුදර,ාළිටා යටින්ාබහණ්ඩා න්නා
ඉසදල්රහාළ මායරහාදභයින්ාඅයුතුාරහබාරඵහා සතාිතකාඹාඅළිා

දළක්හ.ාඒානිහාජනතහටාවනාරඵහාදීභාවහාරුාඇභතිතුභහා
න්නහාඋ සහවඹටාඅළිා තුභහටාසතුතිායන්නාඕනෆ.ා 

අදප්ා යදට්ා 598ක්ා ඳභණා නා දයෝවල්රා ත සා ිතදලේා

ළඩටවනක්ාක්රිඹහ සභායන්නාඕනෆාකිඹහාභභා තුභහටාකිඹහා

සිටිනහ.ා භක්නිහද,ා දඵදව සා ඵඩහා කිරීභා අදප්ා දයෝවල්රා

තභා නිසිා ඳරිදිා සිේධා දන්දන්ානළවළ.ා ඒා අළිා ඇසින්ා දළරහා

තිදඵනහ.ාකුරුණෆරාදයෝවරා සතහභ,ා හිාදොඩනළඟිලිාවහා

දභයා අඹා ළදඹන්ාරුළිඹල්ාබිලිඹනඹක්ා -දෝටිා 100ක්-ා ඳභණා

දන්ායාතිදඵනහ.ාඒාහදේභාඅදනක්ාදයෝවල්ාවහ සාදභයා

අඹා ළදඹන්ා මුදල්ා දන්ායරහා තිදඵනහ.ා රුා ඇභතිතුභහදේා

අධහනඹටාදඹොමුාදන්නාඕනෆ,ාදපතාදයෝවල්රාදඵදව සාඵඩහා

කිරීභටා අලයා ඳරිදිා ඵඩහා ඳවසුපතා සා යන්නා ුණභනහයිා

කිඹනා හයණඹ.ා දභොද,ා භවයා දයෝවල්රා ආලින්දරා

දඵදව සාඵඩහායරහාතිදඵනහාඅළිාදකිනහ.ාාභභාහිතනහ,ාදපතා

යාකිහිඳඹාතුශාදයෝවල්රාඒා ඵඩහා ඳවසුපතාසා යරහා

දඵදව සා ඵඩහා කිරීභටා අලයා දොඩනළඟිලිා රඵහදීභටා  තුභහා

ටයුතුායයිාකිඹරහ.ා 

 භා දඵදව සා ධනඹා දශා නහභා ිතලහරා ප්රභහණඹකින්ා

දන්වීභා අඩුා කිරීභටා ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා තුබඳන්ා

ඉදිරිදේදීාඅඳටාවළකිාදයි.ා ාදඵදව සාධනඹක්ාදශානහභා

සිඹඹකින්ාඳභණාරරහදේාතිදඵනහ.ා දවභාුණණහභාඖධාළල්ා

හිමිඹන්ට සා ිතලහරා ප්රලසනඹක්ාඇතිා දනහ,ා ඒා සිඹලුභා දඵදව සා

ධනා ඵඩහා යා තඵහා ළනීභටා සිදුා ුණදණො ස.ා ඒා නිහා

ිතදලේදඹන්භා භාඖධානහභඹාහිතාදඵදව සාිතිතධාදශා

නහභලින්ා දන්වීදපතා ඹපතකිසිා ීමභහක්ා ඇතිා යරහා නිඹහභනඹා

දශො සා  ඹා දයෝගීන්ට සා ඒා හදේභා ඖධා දශහපතා යනා

දදශඳුන්ට සා ිතලහරා වනඹක්ා ඵටා ඳ සා දයි.ා ා භභා

උදහවයණඹක්ා කිඹන්නපත,ා ඇදභොක්සිලින්ා ධනා 75ටා ළ මා

රයහක්ා දළන්ා අදප්ාරරහදේාලිඹහා ඳදිරචිා දරහා තිදඵනහ.ා ඒා

අභතයාදශානහභාලිඹහාඳදිරචිඹානතයාකිරීභාවහාජහතිාඖධා

නිඹහභනා අකාහරිඹා තුබඳන්ා ඹපතකිසිා ක්රිඹහා භහධනඹක්ා ඉදිරිදේදීා

 සදතො සාදවොයිාකිඹහාිතදලේදඹන්ාභහාඵරහදඳොදයො සතුානහ.ා 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒා නිහා තභයිා අළිා ා ලිඹහා ඳදිරචිා හසතුා ළ මා යරහා
තිදඵන්දන්.ාදභොද,ා දළන්ාඉතහභ සාසුළුාණනටාලිඹහාඳදිරචිඹා
රළදඵනහ.ා  දවභා රළදඵනා නිහා තභයිා දපතා සිඹල්දරෝභා

ඇිතල්රහ,ාදශානහභාලිඹහාඳදිරචිායන්දන්.ාදළන්ාඅලුදතන්ාදහරහා
තිදඹනා හසතුා වළටිඹට,ා දඩොරධනා ටිනහදපතා වළටිඹටා දඵොදවෝා
දශා නහභා ණනක්ා දනළල්රහා ලිඹහා ඳදිරචිා යන්නා ඵළරිා

දනහ.ා තදොටා ඹාීමභහාදනහ. 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු අමෝක් අමේසිරශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

දඵොදවොභා සතුතියි.ා  ඹා ිතදලේා අලයතහක්ා ිතකාඹටා භහා
දකිනහ.ා 

රුා ඇභතිතුභනි,ා භහා මුලින්ා වන්ා ශා ඵඩහා ඳවසුපතා

ළිබඳඵාහයණඹටා අදහශා ළඩටවනක්ාක්රිඹහ සභාදශො සා ඒා
ළන සාඔඵතුභහටාිතදලේාසතුතිඹක්ාළුදායන්නාළුළුන්.ාා 

ඇභතිතුභහාමීටාදඳය සාවන්ාශහ,ාවදයරුන්ාබිහිාකිරීභා

වහා ිතදලේා ළඩා ළිබඳදශක්ා ඇතිා යනහා කිඹරහ.ා දභයා
යිටපතා අයශඹා දේලඳහරනා අයශඹක්ා ඵටා ඳ සා දරහා
තිදඵනහ.ා ඒා නිහා ඉදිරිදේදීා අුණරුදුා ණනක්ා ඹනතුරුා
වදයරුන්දේා බිහිවීභා අඩුවීභටා ඉඩා තිදඵනහ.ා ඒා නිහා

ිතදලේදඹන්භාදපතාළිබඳඵ සාහච්ඡහාශායුතුයි.ාදභොදායජදේා
වදයරුන්දේාබිහිවීභාඳභහාුණදණො සාඒාඉදිරිදේදීාඅදප්ායදට්ා
දෞයාක්දේත්රඹටාිතදලේාඵරඳෆභක්ායයිාකිඹහාභහාහිතනහ.ාඅදා

දිනා හච්ඡහා දදයනා දභභා නිදඹෝා තුබඳන්ා  තුභහා
ඵරහදඳොදයො සතුා දනා දදඹා ඉසටා කිරීභටා  තුභහටා ලක්තිඹා
රළදඵනහ.ාදභොද,ා තුභහාදෞයාඅභහතයහරලඹාබහය සතහටාඳසුා

දපතායදට්ානිදවසාදෞයාකුභක්දාකිඹනා ාජනතහටාදවොඳින්ා
ළටහිරහාතිදඵනහ. 

දඵදව සා යහඳහයඹක්ා යනා භන්ත්රීයදඹක්ා ලදඹන්ා භහා

දන්නහ,ා හභහනයදඹන්ා ඳසුා ගිඹා හරදේා රුළිඹල්ා දවදහවා
දඵදව සාන්නාෂහභසිඹටාගිඹාදදනකුටාදළන්ාඒාවහාඅලයා
න්දන්ා රුළිඹල්ා තුන්දහවක්,ා වහයදහවක්ා ඳභණා මුදරක්ා ඵ.ා

දඵදව සරාමිරාඅඩුාවීභානිහාඔුණන්ටාදොඳභණාවනඹක්ාරළබීා
තිදඵනහදා කිඹනා හයණඹා පතඵන්ධදඹන්ා පතරා ඉන්නා
ජනතහාඅඳ සාභඟාඳනහ.ාරරහාතුශාදඵදව සානිසඳහදනඹා
කිරීභාතුබඳන්ාදඵදව සරාමිරාඅඩුාකිරීභටාවළකිඹහාාරළදඵනාඵා

භහා දන්නහ.ා ා භවයා දඵදව සා ඉතහභා අකාා මිරටා තභයිා
රරහටා දදනන්දන්.ා නමු සා ඉතහභා අඩුා මුදරටා අඳටා  භා
දඵදව සා රරහදේභා නිසඳහදනඹා යන්නා ළුළුන්.ා  දරා

නිසඳහදනඹා යනා දඵදව සා සිඹල්රභා යජඹටා රඵහා න්නහා
කිඹරහා  තුභහා වතිඹක්ා රඵහා දුන්නහ.ා දඵදව සා නිසඳහදනඹා
යනාආඹතනාත සාබිහිදරහ,ා දපතා යදට්ාදඵදව සානිසඳහදනඹා

කිරීභටා දඹොමුාුණදණො ස,ා දපතා යදට්ාඅහිරා දයෝගීන්ටාඅඩුා මිරටා
දඵදව සා රඵහා න්නා අනිහධනඹදඹන්භා ඉදිරිා හරදේදීා වළකිා
නහ.ා දපතා දඵදව සා දන්වීභටා යජදඹන්ා රුළිඹල්ා දෝටිා

වහයදහවකු ස,ා දඳෞේලිා අරලදඹන්ාත සා දෝටිා වහයඳන්දහවා
මුදරකු සාඅඳාිතඹදපතායනහ.ාදඵදව සානිසඳහදනඹාකිරීභටාදිරිාදීභා
තුබඳන්ාිතදේලාිතනිභඹාළිටායටාඹනා ාන සහාළනීභටා තුභහටා

වළකිාදේහයිාකිඹහාභහාප්රහධනථනහායනහ.ාඅදාදපතානිඹහභනඹායනා
ඒාමිටුාඳවාතුබඳන්ාදපතායදට්ාදෞයඹාදේඹටානාදේඹාඉතහා
ිතලහරාඵාප්රහලායමින්ාභහානිවඬානහ.ාදඵොදවොභාසතුතියි. 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, தகப சறநலன் அர்கள்! 

 

[தற.த. 2.22] 

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

இன்கந றணம் ற்யற , இநக்குற (கட்டுப்தரடு) 

சட்டத்றன்கலரண எய்ங்குறறகள் தரடர்தரகவும் அமமம் 

சுகரரத்துகந சரர்ந் றடங்கபறன் அடிப்தகடறயம் 

கடததயகறன்ந றரத்றல் தங்குதகரண்டு, ன்தகட 

கயத்துக்ககபப் தறவுதசய் றயம்தைகறன்மநன். தகப 

சுகரர அகச்சர் அர்கயோம் இந் இடத்றமன 

அர்ந்றயக்கறன்ந கரத்றணரல், றக தொக்கறரக எய 

றடத்கக் குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன். அரது, 

ரழ்ப்தரம் ரட்டத்றல் எய ணறத்லரக றபறர்கறன்ந 

தடுந்லவுக்கு தகப அகச்சர் அர்ககப ரன் எயதொகந 

அகத்றயந்மன். தகப அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் 

தசன்ந ரம் 18, 19ஆம் றகறகபறல் டதகுறக்கு றயந் 

தத்றல் தடுந்லவும் உட்தட்டியந்து. ஆணரல், அந் 

மத்றல் உங்கயோகட  தம் கடப்தட்டணரல் 

தடுந்லவு யககயும் கககூடறல்கன. யகறன்ந 24ஆம் 

றகற லங்கள் ரழ்ப்தரம் யகறன்நததரய்தும் உங்கபரல் 

தடுந்லவுக்கு க்கூடி ரய்ப்தை இயக்குமர ன்ய 

தரறறல்கன.  

தடுந்லவு ன்தது ரழ்ப்தர ரட்டத்றமன 

இயக்கறன்ந 48 சது கறமனரலற்நகக் தகரண்ட எய ணறப் 

தறமச தசனரபர் தறரறவு - எய ணறத் லவு. இங்மக 6,300 மதர் 

- 1,300 குடும்பங்கள் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கின்றார்கள். 

இவ்பவு தரககரண க்கள் ரழ்கறன்ந இந் இடத்றமன 

எமதரய கத்றசரகனரன் இயக்கறன்நது . அது கடந் 

கரனங்கபறல் எய ரட்ட கத்றசரகனரக இங்கற 

ந்மதரறயம், தைற றல்தடுத்ல்கபறன்தடி தறமச 

கத்றசரகனரகத் றநக்கப்தட்டது . அவ்ரய  

றநக்கப்தட்டன் தறன்தை கடந் 3 ரங்கபரக - 

இப்ததரய்தும்கூட - அந் கத்றசரகனறல் கத்றர் 

இல்கன, தறற்நப்தட்ட யத்து ரது இல்கன. அங்குள்ப 

6,000 மதயக்கு மற்தட்ட க்ககபறட, மநறடங்கபறயேயந்து 

தடுந்லவுப் தறமசத்துக்குச் தசல்கறன்நர்கயோம் அங்மக 

ங்குகறன்நரர்கள். இகணறட தடுந்லவு சுற்யனரப் 

தறககபக் கயகறன்ந ஏர் இடரக இயக்கறன்ந 

கரத்றணரல், அமகரண சுற்யனரப் தறகயோம் அங்கு 

தசல்கறன்நரர்கள். இயந்தும், தடுந்லவு தறமசத்றன் 

யத்து மசக இவ்ரநரண தல்மயதட்ட தயக்கடி 

கமபரடுரன் இங்குகறன்நது. 

அங்மக அண்கறல் ததண் எயர் தரம்தைக் கடிறணரல் 

இநந்றயக்கறன்நரர். கரம், தரம்தை கடித் றகனறல் அக 

கத்றசரகனக்குக் தகரண்டு ந்ததரய்து அங்மக 

கத்றர் இல்கன. அங்மக மரரபர்ககப ற்நறச் 

தசல்ற்குக் கடல் தோனரண ambulance மசகரன் 

மற்தகரள்பப்தடுகறன்நது. ஆணரல், அசரங்கத்றணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட - அசறணரல் ங்கப்தட்ட தடகு 

ambulance service அங்கு இல்கன. ற்தகணம எய ச 

றயணம்ரன் அந் ambulance service  

டத்றக்தகரண்டியக்கறன்நது. ணம, ரழ்ப்தர 

ரட்டத்றயள்ப தடுந்லவு தறமசத்றன் யத்து 

மசகறன் குகநதரடுககப லங்கள் எய ணறரண 

தறச்சறகணரகக் கயத்றல் டுக்க மண்டும்.  

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භභා හිතනා ිතකාඹටා ඔතළනා දඩල්ෂසා දඳතයි,ා යිට්සා දඳතයි,ා

නයිනතිේා දඳතයිා තිදඵනහ.ා දඳ සා කීඹක්ා තිදඵනහද,ා රුා
භන්ත්රීතුභහ? 
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ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தடுந்லவு, றணரலவு, ய்கலவு, அணகனலவு ஆகற 

ரன்கு லவுகபறயள்ப கத்றசரகனகயோக்கு கத்ற 

சறகள் மகரக உள்பண. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අදනක්ාදඳ සරටාදයෝවල්ාඳවසුපතාඅලයද? 

 
ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ண்கடலவு, மனக, ஊர்கரற்யகந மதரன்ந லவுகள் 

ரழ்ப்தரத்மரடு கறத்தரடர்தறல் 

இகந்றயப்தணரல் அங்கு ததரற அபரண தறச்சறகணகள் 

ற்தடறல்கன. ஆணரல், தடுந்லவு, அணகனலவு, றணரலவு, 

ய்கலவு மதரன்நற்நறல் கத்றர்கள் றந்ரக 

றறக்கப்தட மண்டும்.  

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භභා රළවළසතියිා දසා දදක්ා ිතතයා දඹොදහදනා නළතා
ඹහඳනඹටා  න්නට,ා ඔඵතුභහ සා භඟ.ා ඔඵතුභහා ඔඹා දඳ සා ටිටා
ඹන්නටාරළවළසතිායන්න.ාදොඩාබිදපතාඒහටාදනොදයි.ාඒහටා

ගිහිල්රහාතිදඵනහාදන්.ාඒාදඳ සරාතිදඵනාදයෝවල්රාඅඩුාඳහඩුා
ඳරීක්හා යා ඵරහා ඒා ටයුතුා ටිා ඉයා යමු.ා භභා නිරධහරින්ා
ළිරික්ා දනා  න්නපත.ා ඔඵතුභහා දපතා රැසවීදභන්ා ඳසුා භහා වමුා

දන්න,ාඅළිාදිනඹක්ාදඹොදහානිමු.ා 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළத 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
கண்டிப்தரக! தகப அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் 

டுத்றயக்கறன்ந இந் தொடிவுக்கு றக்க ன்நற . யகறன்ந 24ஆம் 

றகறக்குப் தறன்ணர் எய றகறகக் குநறத்துத் ரயங்கள்! 

அந்த் றகறறமன உங்கமபரடு ரங்கயோம் இகந்து 

யகறன்மநரம். றக தொக்கறரக இந் தடுந்லவு கத்ற 

சரகனறன் கத்றர் தறச்சறகணக்கு எய தொற்யப்தைள்பற 

கக்கப்தட மண்டும். அமமதரன றணரலவு, அணகனலவு, 

ய்கலவுக்கரண கத்ற மசகயும் கணறௌ்க்கப்தட 

மண்டும்.  

ஊர்கரற்கந ன்தது ணறரண எய மர்ல் தரகுற. 

அங்மக இயக்கறன்ந ரட்ட கத்றசரகனயும் இத்ப் 

தரறமசரகணகூடச் தசய் தொடிர அபவுக்குத்ரன் இதுக 

இங்கறயகறன்நது. அதுவும் ரழ்ப்தரத்மரடு கத் 

தரடர்தைள்ப ஏர் இடம். அமமதரன ரழ்ப்தரத்ற யேயந்து 

யம்மதரது தொயேல் யகறன்ந மனக 

கத்றசரகனறயம் இத்ப் தரறமசரகணககபமர 

அல்னது தடங்கு, மனரறர மதரன்நற்யக்கரண அச 

தரறமசரகண ககபமர தசய்தொடிர எய றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. ஆகம, லங்கள் டுத்றயக்கறன்ந இந் 

தொற்சறறல் லவுகயோக்குச் தசல்ற்கரக எய ரகபப் 

தரக எதுக்கற, ரங்கள் அங்கு தம் தசய்து 

மகரணற்கநப் தரர்த்து அங்குள்ப 

கத்றசரகனகயோக்கு   ல்னதரய தொடிகப் ததற்யக் 

தகரடுக்க மண்டும். அங்கு தசல்ற்கரண எத்துகப்கதயும் 

அற்கரண ரக்குயறகயும் லங்கள் ந்றயப்தகறட்டு 

ரன் மற்கறன்மநன்.  இது றகவும் எய ல்ன கரரறரக 

அகயுதண ரன் கயதுகறன்மநன்.   

அமமத்றல், அண்கறல் கறபறதரச்சற ரட்ட 

கத்றசரகனப் தறச்சறகணகள் தரடர்தரக உங்கமபரடு 

மதசறததரய்து, தர்னரந்து றறறதெடரகவும் ஜப்தரணற 

றறறதெடரகவும் அந் கத்றசரகனறன் Stage II - 

இண்டரம் கட்ட மகனககப ஆம்தறப்தற்கரக இதுக 

19,000 றல்யேன் யதரய் எதுக்கப்தட்டியப்தரக லங்கள் 

குநறப்தறட்டீர்கள். இண்டரம் கட்ட மகனககப ஆம்தறக் 

கறன்ந அமமகபறமன, கறபறதரச்சற கத்றசரகனறல் 

கரப்தடுகறன்ந தல்மயதட்ட குகநதரடுகயோம் கணத்றற் 

தகரள்பப்தட மண்டும். றக தொக்கறரக, அந் 

கத்றசரகனறன் கறவுககப அகற்யகறன்ந அல்னது 

கறவுககப ரற்நலடு தசய்கறன்ந RO plant  ன்ததும் அங்கு 

இங்க தொடிர றகனறல் தொடங்கறக் கறடக்கறன்நது. 

கறபறதரச்சற கத்றசரகனறன் கறவுககபச் சுத்றகரறப்தற் 

கரண தரகுறக, அரது கத்றசரகனறன் 

தோகனறயேயக்கறன்ந அந்த் தரகுறகத் றயத்றகத்து 

அகணச் சரறரண தொகநறல் இங்கச்தசய்ற்கு 52 

றல்யேன் யதரய் மக. ஆணரல், கடந் யடம் 

எதுக்கப்தட்ட றறறமன அந் கத்றசரகனறல் சறன 

மகற்ந றடங்கள் கடததற்நறயக்கறன்நண; மக 

ரண றடங்கள் கடததநரயம் மதரறயக்கறன்நண. 

லங்கள் டுத்றயக்கறன்ந இந்க் கரறசகண ல்னரக அகயு 

தண ரன் றகணக்கறன்மநன்.   

றக தொக்கறரக, கறபறதரச்சறக்கரக எய தறரந்ற சுகரர 

கத்ற அறகரரறக றறப்தற்குக்கூட இன்ணதொம் 

சரறரண எயக அகடரபம் கரதொடிரறயப்தது 

ரங்கள் அநறகறன்ந றடரகும்.  2017 ஏகஸ்ட் 18ஆம் றகற 

றர்னன் ன்ந தர் ரகடப்தைக் கரரகக் கறபறதரச்சற 

கத்றசரகனக்குச் தசன்நறயந்ரர். அகச் சரறரண 

மத்றல் உள்மப டுக்கரது, கறட்டத்ட்ட 20 றறடங்கள் 

க ரறத்து டுத்துப் தரறமசரறத்மதரது, அர் 

இநந்துறட்டரர். அவ்ரநரண துர்ப்தரக்கறரண சம்தங் 

கயோம் கறபறதரச்சற கத்றசரகனறமன கடததற்நறயக் 

கறன்நண. அகணறட, கத்றசரகனறமன தல்மயதட்ட 

மககள் இயக்கறன்நண; குகநதரடுகள் இயக்கறன்நண. 

இற்கந றர்த்ற தசய்ற்கரண சரறரண மகனத்றட்டங் 

ககபச் தசற்தடுத்துற்கு, அந் ரட்டத்துக்கரண  

தறரந்ற சுகரர கத்ற அறகரரற தொள்பரக 

இயத்ல் மண்டும்.  அங்மக தற்யக்கு தய வீம் றழ் 

மதசும் க்கள் இயக்கறன்ந கரத்றணரல், அந் தரறறன் 

அடிப்தகடறல் எயர் றறக்கப்தட்டரல்ரன் அற்நறகணச் 

சரறரண தொகநறல் றர்த்றக்க தொடியும். ணம, லங்கள் 

அகணக் கயத்றதனடுப்தேர்கள் ன்ய ரன் றகணக்கறன்மநன்.   

கறபறதரச்சற ரட்டத்றமன தொங்கரறல், தகரற, 

ர்தைம், ட்டக்கச்சற, அக்கரன் ஆகற இடங்கபறல் 

கரப்தடும் கத்றசரகனகள் ல்னரம் தொக்கறரக 

மரரபர் கரவு ண்டிககபக் தகரண்டியக்கமண்டி 

கத்றசரகனகபரகும். அக்கரன் கத்றசரகனறல் 

எமதரய மரரபர் கரவு ண்டிரன் இயக்கறன்நது. 

ட்டக்கச்சற கத்றசரகனறல் மரரபர் கரவு ண்டி 

இல்கன. அங்கறயந் கத்றர் தன்தகுறகச் மசரௌ்ந் எய 

கத்றரரர். அர் அந் க்கமபரடு றகவும் 

என்நறகந்து ல்ன தொகநறல் எய யத்து மசகக 

ங்கறறயந்ரர். அர் ன்தகட இண்டு ஆண்டுகள் 

மசககப் தர்த்ற தசய் றகனறல், ன்தகட 

663 664 



ඳහධනලිදපතන්තු 

குந்கறணதும் குடும்தத்றணதும் றகன கரரகத்ரன் 

தன்தகுறக்கு இடரற்நம் ததற்ய ந்றயந்ரர். அந் க்கள் 

அக அங்கறயந்து அதப்தைற்கு றயம்தறல்கன. 

அவ்பவு றக ல்ன கத்றரக அந் க்கயோக்கு அர் 

தற தைரறந்றயந்ரர் ன்தகயும் இந் இடத்றல் குநறப்தறட 

மண்டும். அந் ககறல் மரரபர் கரவு ண்டிகள் 

இல்னர அங்குள்ப தன கத்றசரகனகயோக்கு அந் 

ண்டிகள் ங்கப்தட மண்டுதன்ய மகட்டுக் 

தகரள்கறமநன்.  

தகௌ அகச்சர் அர்கமப, இன்கந ரபறமன லங்கள் 

தகரண்டுந்றயக்கறன்ந தைற எய்ங்குறறகபறதெடரகக் 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றயேயக்கறன்ந இந் கத்றசரகன 

கயோக்குரற சறககப ங்கமண்டும். குநறப்தரக, தகரற, 

தொங்கரறல் ஆகற கத்றசரகனகபறல் கத்றர்கள் 

தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. அங்கறயக்கறன்ந 

மரரபர்ககப மய கத்றசரகனகயோக்குக் தகரண்டு 

தசல்றல், அர்கயோக்கரண உடணடி கத்ற மசகககப 

ங்குறல் குகநதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக, 

இப்மதரது ரட்டிமன தனரக தடங்கு தவுகறன்நது. 

தொங்கரறல் தறமசத்றல் எயயக்குப் தறச்சறகண 

ற்தட்டரல், இத்த்றமன இயக்கறன்ந தோனக்கூயகபறன் 

அபவுககப உடன் அபந்துதகரள்யோம் ககறல் அர் 

கறட்டத்ட்ட 40 கறமனரலற்நர் தூத்கத் ரண்டிக் 

கறபறதரச்சறக்கு ந்துரன் ன்தகட தரறமசரகணகச் 

தசய்மண்டி எய சூயக்குத் ள்பப்தடுகறன்நரர். 

தொங்கரறல் கத்றசரகன எய ரட்ட கத்றசரகன 

ரக இயப்தணரல், இற்கரண சறகள் அங்மக 

ற்தடுத்ப்தடமண்டும். ஆகம, தகரற, தொங்கரறல் ஆகற 

கத்றசரகனகபறயள்ப இந்ப் தற்நரக்குகநககப றர்த்ற 

தசய் மண்டுதண ரன் இந் இடத்றமன றக றரகக் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

அடுத்ரக, சுகரர கத்ற அறகரரறக்குக் கலழ் 

இங்குகறன்ந ததரதுச் சுகரரப் தரறமசரகர்கள் - PHI, 

யந்துக் கனகரபர்கள் - pharmacist ற்யம் யத்து 

ரறகள் றகவும் தற்நரக்குகநரகக் கரப்தடுகறன்நரர்கள். 

ஆகம, இந்ப் தறகயோக்குரற தற்நறடங்கள் றப்தப்தட 

மண்டும். குநறப்தரக, இனங்ககறமன சுகரரத் துகநறல் 

யத்து ரறககபத் தரறவுதசய்கறன்நமதரது ஆண்கயோக்கு 5 

வீம் ங்கப்தட மண்டுதன்ய சட்டம் இயப்தணரல் 5 

வீம்ரன் ஆண்கயோக்கு ங்கப்தடுகறன்நது. அவ்ரய  5 

வீம் ஆண்கயோக்கு ங்கப்தடுரணரல், டக்கு, கறக்குப் 

தகுறகபறமன அந் வீம் மதரதுரணரக இல்கன ன்தக 

ரன் இந் இடத்றமன குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன். அங்மக 

இயக்கறன்ந றகனகறல், மரரபர் கரவு ண்டியுடன் 

தசல்யல், மரரபர்ககபப் தரரறத்ல் ன்தற்யக்கு 

ஆண் யத்து ரறரறன் மக அறகரகக் கரப்தடு 

கறன்நது. ணம, இற்தகண எய றமசட சட்டதோன 

தரன்கநக் தகரண்டுந்மதம் டக்கு ரகரத்றல் 

இயக்கறன்ந ரறரறன் தற்நரக்குகநக லக்குற்கு 

டடிக்கக டுக்கமண்டுதன்ய மகட்டுக்தகரள்ப றயம்தை 

கறன்மநன்.  

றக தொக்கறரக ரறர் தறக்கு றண்ப்தம் 

மகரயகறன்நததரய்து, றண்ப்தரரற 2015, 2016ஆம் 

ஆண்டுகபறல் க.ததர.. உர் த்துக்குத் மரற்நற, அறல் 

சறத்றகடந்றயக்க மண்டுதன்யம் 30 துக்கு 

உட்தட்டரக இயக்கமண்டுதன்யம் மகட்கப்தடுகறநது . 

றண்ப்தரரற கடந் 2015, 2016ஆம் ஆண்டுகபறல்ரன் 

க.ததர.. உர்ப் தரலட்கசக்குத் மரற்நறறயந்ரல், அர் 

30 துக்கு உட்தட்டர் அல்ன, ரநரக, 22 துக்கு 

உட்தட்டரகத்ரன் இயப்தரர். தல்கன 30 ன்ய 

தசரல்னப்தடுகறநது. ஆணரல், அர் தரலட்கசக்குத் மரற்நற 

ஆண்டு 2015, 2016 ன்ய குநறப்தறடப்தடுகறநது. ஆணரல், 30 

துக்கு உட்தட்ட தனர் அந்த் குறககபக் 

தகரண்டியக்கறநரர்கள். கறபறதரச்சற ரட்டத்றமன கற, 

றஞ்ஞரணத் துகநறமன தடித்து சறத்றதய்ற 30-35 

துகடர்கள் தனர் இயக்கறநரர்கள். தகௌ அகச்சர் 

அர்கமப, லங்கள் றடுகனப் தையேகள் ஆட்சற தசய் 

கரனத்றல்கூட அந் இடங்கயோக்குத் துறந்து தசன்நறயக்கறநலர் 

கள்; றடுகனப் தையேகயோடணரண மதச்சுரர்த்ககபறயம் 

தங்குதகரண்டியக்கறநலர்கள். ணம, உங்கயோக்கு அர்க 

யோகட றகனப்தரடு தற்நற ன்நரகத் தரறயும். அந்க் 

கரனத்றல் இயந் சூழ்றகனறல் கற, றஞ்ஞரணம் தடித் 

மதரரபறகள் தனயம் மதரரட்டங்கபறல் ஈடுதட்டரர்கள். 

அர்கள் இன்ய மகனறல்னரல் இயக்கறநரர்கள். 

அகறட, கற, றஞ்ஞரணத் துகநறல் கல்ற கற்ந, 

றடுகனப் தையேகபறன் யத்துத்துகநறல் தறதைரறந் 

குறயுகடர்கயோம் இயக்கறநரர்கள். ற்ததரய்து 

அர்கயோக்கு து கூடிறயக்கறநது. ணம, அர்கயோகட 

தல்கனக எய ரற்நலடரகக் தகரள்ற்கு லங்கள் எய 

றமசட அதறக Cabinetஇல் ததற்யக்தகரள்ப மண்டும் 

ன்யரன் ரன் றர்தரர்க்கறமநன். 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අඳටා ළුළුන්,ා උතුරුයදේාකිබඳදනොච්චිඹා හදේා ප්රදේලරා
සිටිනා අුණරුදුා 30ටා ළ මා අඹා ුණණ සා ඵහා න්නට.ා ඒා ඵහා

ළනීදපතාක්රභඹාදනසායරහාඅළිාඒාටයු සතායන්නපත.ා 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
றக்க ன்நற, தகௌ அகச்சர் அர்கமப! 

மண்டுதன்நரல் ரன் உங்கயோக்கு ஏர் உற தசய்கறமநன். 

டக்கு ரகரத்றமன 30-35 துக்கு  இகடப்தட்ட, 

கற, றஞ்ஞரணத் துகநகபறல் சறத்றததற்ந, யத்து 

ரறரகத் தரறரற்கு றயப்ததொகடர்கயோகட 

றண்ப் தங்ககப ரன் உங்கயோக்குப் ததற்யத்யகறமநன். 

அவ்ரநரணர்கபறன் சு றதங்ககப ரன் டுத்துத் 

யகறமநன். லங்கள் இகணச் சறநப்தை மண்டுககரகக் கயற, 

Cabinet இமன அங்கலகரத்கப் ததற்ய, டக்கு 

ரகரத்றன் ரறர் தற்நரக்குகநக்கு எய லர்கப் 

ததற்யத் மண்டும் ன்ததுரன் ங்கயோகட லண்ட ரள் 

அர. அப்தடிச் தசய்ரல், இந்ப் தறச்சறகண லயம் ன்ய 

ரன் றகணக்கறமநன். தணன்நரல், ரடுய்ற ரலறறல் 

றண்ப்தம் மகரயகறன்நததரய்து, இண றகறரசர 

அடிப்தகடறல் றய்க்கரடுகள் யகறன்நண. குநறப்தரக, 

அண்கறமன ரழ்ப்தர கத்றசரகனறல் இயக்கறந 

ரறர் தறற்சறக் கல்யொரறக்கு றண்ப்தறத்ர்கபறல் 40 

வீரணர்கள் ட்டும்ரன் கற்கச் தசன்நறயக்கறநரர்கள். 

கணர்கள் தசல்னறல்கன. கரம், அர்கள் ரங்கள் 

கற்ந மய துகநககப ரடிச் தசல்கறநரர்கள். ஆணரல், அந்க் 

கல்யொரறக்குச் தசன்ந இந் தல்கனகத் ரண்டி தனர் 

மகனரய்ப்தைக்கரகக் கரத்றயக்கறநரர்கள். தகௌ 

அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் ல்னதரய தொடிகத் 

ந்றயக்கறநலர்கள். அர்கபறன் க அடிப்தகடரக 

கத்து இற்தகரய சறநப்தரண றண்ப்தத்கமர அல்னது 

ககனமர மகரயகறன்நததரய்து - இன்கந உங்கபது 

கயத்க தபறறமன தகரண்டுயகறன்நததரய்து - அற்குரற 

றண்ப்தங்ககபச் மசகரறத்துத் யகறன்ந தறக ரன் 

665 666 

[රුා ස.ාශ්රීතයන්ාභවතහ] 
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தசய்கறமநன். ரழ்ப்தரத்றமன இயக்கறன்ந ரறர் தரறற் 

சங்கங்கயோக்கூடரக ன்நரயம் அந் றண்ப்தங்கள் 

உங்கயோக்குக் கறகடப்தற்கு ஆண தசய்கறமநன். இகண 

லங்கள் ல்னதரய தறரகக் கயறச் தசய்மண்டுதண 

ரன் இந் இடத்றமன எய மகரரறக்ககரக தொன்கக்கறன்ந 

அமமகப, லங்கள் அகண றகநமற்நறக் தகரடுப்தேர்கள் 

ன்யம் ம்தைகறமநன். 

இமமதரனத்ரன் தல்மயதட்ட குகநதரடுகயோக்கு 

த்றறமன இங்குகறன்ந தன கத்றசரகனகள் து 

தறமசங்கபறல் கரப்தடுகறன்நண. டரட்சற கறக்கறமன 

யங்மகற, உடுத்துகந, அம்தன் மதரன்ந தறமசங்கபறல் 

இயக்கறன்ந கத்றசரகனகள், சரகச்மசரற தறமசத்றல் 

இயக்கறன்ந ற கத்றசரகன ஆகறற்நறல் கத்றர் 

தற்நரக்குகந றனவுகறநது. அத்துடன், அற்நறல் மரரபர் 

கரவு ண்டிகயோம் இல்கன. குநறப்தரக, டரட்சற கறக்கறமன 

இயக்கறன்ந அம்தன், உடுத்துகந, யங்மகற கத்ற 

சரகனகள் - 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අළිාදභයා ambulances 400ක්ාන්නහ.ාඅළිාඔඵතුභහදේා

ඳශහ සා අභහතයයඹහදන්ා දතොයතුරුා ඉල්රහදනා තිදඵනහ,ා
දොච්චයක්දාඕනෆාකිඹරහ.ාාඅළිාදපතාතහදේාඒාප්රභහණඹාඳඹනහ. 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
றக்க ன்நற, தகௌ அகச்சர் அர்கமப! லங்கள் இந் 

இடத்றமன ந்றயக்கறன்ந உயறதரறககப ப்தடியும் 

றகநமற்யவீர்கள் ன்ய ரம் ம்தைகறன்மநரம். தணன்நரல், 

லங்கள் தொன்ணர் ந் உயறதரறகபறல் தனற்கந 

றகநமற்நறறயக்கறநலர்கள். லங்கள்  றர்யம் 24ஆம் றகற 

அங்கு தசன்நன் தறற்தரடு, லண்டும் எய றகறக 

றர்றத்து அங்கு ந்து, இற்யக்கரண லர்வுககபப் 

தரகப் ததற்யத்க்கூடி ககறல் டடிக்ககககப 

மற்தகரள்ப மண்டுதன்ய மகட்டு, ணது உகக 

றகநவுதசய்கறன்மநன். ன்நற. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ා28th October, දනසුයහදහාඔඵතුභහටාඹන්නා
ළුළුන්දාඵරන්න. 

 
[අ.බහ.ා2.37] 
 

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා භභා ඳශමුදන්භා
තමුන්නහන්දේටා සතුතින්තා දනහ,ා Imports and Exports 

(Control) Act   ාඹටද සාවාNational Medicines Regulatory 
Authority Act  ා ඹටද සා ඉදිරිඳ සා ශා නිදඹෝාා
පතඵන්ධදඹන්ා අදවසා ඉදිරිඳ සා කිරීභටා භටා ිතනහ මා 13ා ිතතයා

හරඹක්ාදන්ාකිරීභාළන.ා 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා දපතා නිදඹෝා
පතඵන්ධදඹන්ාථහායන්නටාදඳය,ාඳසුාගිඹා20ාදනිාදහාපතභතා

ුණණුා ඳශහ සා බහා ඡන්දා ිතභීමපතා (රදලෝධන)ා ඳන සා දටුපතඳතා
පතඵන්ධදඹන්ා ිතදලේදඹන්භා භහදේා ඵර සා ිතදයෝධඹා ප්රහලා

යන්නටාළභළතියි.ාභභාදභතළනදීාඳශහ සාබහාභළතියණඹාළනා

ථහායන්නා ා ඵරහදඳොදයො සතුා දන්දන්ානළවළ.ානමු සා ුණරුාා
දවෝා භන්ත්රීයදඹක්ා ප්රජහතන්ත්රීඹා යහමුක්ා තුශ,ා ජනතහදේා
ඡන්දදඹන්ා දපතා හදේා බහටා ඇිතල්රහා තමුන්දේා ඡන්දඹාා
භළතියණඹක්ා ල්ා දභන්නටා ඳහිතච්චිායනහානපත,ා භභා හිතනා

වළටිඹටා ඒාදහචහයහ සභානළවළ.ා ා ඒානිහා භළතියණඹා ාල්ා
දභන්නටා අතාඋසළුාභන්ත්රීරුන්ාරජ්ජහාිතඹායුතුයිාකිඹරහා භභා
ිතලසහායනහ.ා 

රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාභභාදභතළනදීාඒාඳනතා
ළිබඳඵාදනොදයිාථහායන්දන්.ාභභාථහායන්දන්ාාඳශහ සා

බහා ඡන්දා ිතභීමපතා (රදලෝධන)ා ඳන සා දටුපතඳතාපතභතා ුණණුා
ආහයඹාළනයි.ාාාඳසුගිඹා20ාදනිදහාදපතාඳන සාදටුපතඳතාවහා
ඡන්දා ිතභීමභා යන්නටා තිබුදණ්ාා ඳවා වභහයට.ානමු සාතා

ඳළඹා දදක්ා හදේාහරඹක්ා ඇේදහා ඳන සා දටුපතඳතටා ඡන්දඹා
න්දන්ා නළති.ා ාඒා දභොද,ා අභළතිතුභහටා ඳහධනලිදපතන්තුදේා
ආණ්ඩුා ඳක්දේා භවයා භන්ත්රීරුන්ා භඟා  ඟතහටා

 න්නටාඵළරිාදරහාතිබුණානිහ.ාභභාහිතනාිතකාඹටාදපතාඉතහභා
අහධහයණා දදඹක්.ා භභා රුා ථහනහඹතුභහටා දපතා හයණහා
ඉදිරිඳ සා යනා ිතට,ා  තළනදීා භභා දළන සතහ,ා  ක් සා ජහතිා

ඳක්දඹන්ා ත සා ථිදඹෝා වතයා දදදනක්ා දපතා ළනා ථහා
යන්නටා අලුදතන්ා  තුා යරහා තිදඵනා ඵ.ා හභහනයදඹන්ා
ඳන සා දටුපතඳතටා ඡන්දඹක්ා ා ා ඳවා වභහයටා න්නහා

කිේදො සා ථිඹන්ටා රඵහා දදනා හරඹා අඩුා යනහ.ා නමු සා
ඳසුගිඹා20ාදනිාදහාදභොක්දාුණදණ්?ාභටාභතයි,ා දහාසුදපතධහා
ජී.ා ජඹදේනා ඇභතිතුමිඹටා ිතනහ මා 10ා හරඹක්ා දන්ා යරහා
තිබුණහ.ානමු සාඒාහරඹාිතනහ මා4ටාඅඩුාශහ.ානමු සාඅන්තිභටා

දභොක්දාුණදණ්ාාඳවාවභහයාඳහුාුණණහටාඳසදේ?ාථහනහඹතුභහා
 ක් සා ජහතිා ඳක්ාදේා භන්ත්රීරුන්ටා ථහා යන්නටා ඕනෆා
තයපතාදේරහ,ා-ිතනහ මා15ක්ා20ක්ාුණණ ස-ාදුන්නහ. 

භටාභතයි,ාඅළිා2015දීාඳහධනලිදපතන්තුටාඳ සාදරහාආහටා
ඳසදේා අභළතිතුභහ ස,ා ථහනහඹතුභහ සා කිේහ,ා රැසවීපතරටා
වබහගිා දන්නා ලින්ා ළුළුන්ා තයපතා Standing Orders 
කිඹන්නා කිඹරහ.ා  දවභ සා නළ සනපතා Erskine Mayදේා දඳොතා
කිඹන්නා කිේහ.ා ා Erskine Mayදේා දඳොතක්ා ළුසතහරදේා

තිදඵනහ.ා රුළිඹල්ා 60,000ක්ා ිතඹදපතා යරහා තභයිා ඒා දඳොතා
අයදනාතිදඵන්දන්.ාඅළිාඒාදභොනහාකිදඹේ සාථහනහඹතුභහා
ඳහධනලිදපතන්තුදේදීා පතප්රදහඹටා රුා යන්දන්ා නළ සනපත,ා  තළනා

ිතලහරා ප්රලසනඹක්ා තිදඵනහ.ා ඒා නිහා රුා නිදඹෝජයා හයා
බහඳතිතුභනි,ා  ක්දෝා අළිා නිළයදිා පතප්රදහඹක්ා ඉදිරිඹටා දනා
ඹන්නටා ඕනෆ.ා  දවභ සා නළ සනපතා ඇදභරිහදේා හදේා

ථහනහඹතුභහදේාහධනඹා බහයඹාදභොක්දාකිඹනා ා දනභා
ිතරවා යන්නටා ඕනෆ.ා ඇදභරිහදේා හදේා ථහනහඹතුභහා
ආණ්ඩුාඳක්දේාප්රතිඳ සතිාභහරහාඉදිරිඹටාදනාඹන්නටාටයුතුා

යනහානපත,ා  තළනදීා ප්රලසනඹක්ානළවළ.ානමු සා අදප්ා රරන්තා
පතප්රදහඹා අනුා ඉන්දන්ා  දවභාථහනහඹයදඹක්ා දනොදයි;ා
ථහනහඹයඹහා impartial. ථහනහඹයඹහා දදඳළ සතටභා
හධහයණඹක්ාඉසටායන්නාටයුතුායන්නාඕනෆඹාකිඹනා ා

තභයිාකිඹන්දන්. 

දපතාහදේාදේල්ාඅඳාභතුායනදොටාඅදප්ාබහනහඹතුභහා
කිඹන්දන්ා දභොක්ද?ා අදප්ා බහනහඹතුභහා දොයිා දරහදේ සා

අවන්දන්,ා "දවඅටාපතභතාුණදණ්ාදොදවොභද?"ාකිඹරහයි.ා තුභහා
කිඹන්දන්,ා "දවඅටනා ආණ්ඩුක්රභා යසථහා රදලෝධනඹා උදේා
දනහහ.ා වා පතභතා ුණණහ"ා කිඹරහයි.ා දවඅටනා ආණ්ඩුක්රභා

යසථහාරදලෝධනඹාපතභතාවීභාළනාවළභාදහභාථහායනහා
නපත,ා  ඹා නිදවටා හයණහක්ා නපත,ා දපතා ඳහධනලිදපතන්තුදන්ා
ළඩක්ා නළතිා ඵා තභයිා භහා දභහිදීා ඉසදල්රහභා කිඹන්නා

ඵරහදඳොදයො සතුාන්දන්.ා 

667 668 



ඳහධනලිදපතන්තු 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා නමු සා ා ආනඹනා වහා
අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා වා ජහතිා ඖධා
නිඹහභනාඅකාහරිඹාඳනතාඹටද සානිදඹෝාළිබඳඵාථහායන්නා

ඉසදල්රහා අදා ආධනථිා ත ස සඹා දභොක්දා කිඹනා හයණඹා
ළිබඳඵා අඳාල්ඳනහායා ඵරන්නා ඕනෆ.ා භෆතදීාBloomberg 
ආඹතනඹානිදේදනඹක්ානිකු සායමින්ාකිේහ,ාආදඹෝජනඹාකිරීභා

අතින්ා ඵළලුහභා රරහා ළ මදඹන්භා අදහනභක්ා තිදඵනා යටක්ා
ඵ.ා ා යටල්ා 82ක්ා අතරින්ා 69ළනිා සථහනදේා තභයිා රරහා
තිදඵන්දන්.ාRating  ක්ාදදනහ.ාසිඹදඹන්ාතභයිාරකුණුාරඵහා

දදන්දන්.ා ඒා අනුා රරහටා ා රළබිරහා තිදඵන්දන්ා රකුණුා 12යි.ා
ඳහකිසතහනඹටා  වහා ඳළ සද සා තිදඵනා ඇෂසනිසතහනඹා හදේා
යටරටා වළභා දහභා හදේා දඵෝපතඵා ප්රවහයා  ල්රා නහ;ා ISIS 

ත්රසතහදීන්දේාවාතදරයිඵහන්ාත්රසතහදීන්දේාප්රලසනාතිදඵනහ.ා
Bloomberg ා ආඹතනදේා ද සතරටා අනුා දපතා හදේා යටලු සා
සිඹඹටා12.5ාහදේාරකුණුාප්රභහණඹක්ාරඵහානිමින්ාරරහටා
ඩහා ඉදිරිදඹන්ා ඉන්නහ.ා ඉන්දිඹහා රකුණුා 34ක්ා රඵහදනා

තිදඵනහ.ාග්රීසිඹාහදේායටලු සාරකුණුා41ක්ාරඵහදනාරරහටා
ඩහා ඉදිරිදඹන්ා ඉන්නහ.ා Moody's ආඹතනඹා රරහදේා credit 
rating  ටාB minus ත ස සඹක්ා දදනහ.ාBB plus තිබුණුාඒා

භට්ටභාභහා හිතන්දන්ා අුණරුදුාදදක්ාහදේාසුළුාහරඹදීාඉතහා
ඵළරෑරුපතා ත ස සඹටා ඳ සදරහා තිදඵනහ,ා රුා නිදඹෝජයා
හයා බහඳතිතුභනි.ා ඹවා ඳහරනඹක්ා ළනා ථහා යනා අදප්ා

ආණ්ඩුා ඳක්දේා නහඹරුා දළන්ා ඹපතකිසිා ිතකාඹකින්ා දභතළනදීා
ිතරවඹක්ායන්නාවදනහ,ා"දළන්ාදපතායදට්ාදළළන්තාරධනධනඹක්ා
තිදඵනහ"යිාකිඹරහ.ා 

වළඵළයි,ා  දහා -2014ා අුණරුේදේ-ා IMF  ,ා Moody's 
ආඹතනඹ,ාFitch ආඹතනඹා දභොනහදාකිේදේ?ා IMF  ා 2014ා

ජලිා භහදේා 29ා ළනිා දිනා කිඹරහා තිදඵනහ,ා "Sri Lanka’s 
economic growth has been one of the fastest among Asia’s 
developing economies in recent years.", කිඹරහ.ාStandard and 

Poor's ආඹතනඹා 2014ා අදෝසතුා භහදේා කිඹනහ,ා "Sri 
Lanka’s stable Government is focused on high growth 
economy with public investment as key drive." කිඹරහ.ා B 

minus  ටා අදප්ා ආණ්ඩුදේා credit rating  ා අඩුා යළුාා
Moody's ආඹතනඹා කිඹනහ,ා “Inflation has markedly 
decelerated.” කිඹරහ.ාආසිඹහනුාරධනධනාඵළරකුාකිඹනහ,ා"Sri 

Lanka’s social indicators are among the best in the South 
Asia" කිඹරහ.ා Fitch ආඹතනඹා කිඹනහ,ා "Big public 
Infrastructure projects are part of a large development 
strategy and lead to roads and ports that compare well with 

regional infrastructure" කිඹරහ.ා IMF ආඹතනඹා කිඹනහ,ා
"Fitch physical consolidation has continuted with overall 
fiscal deficit falling" කිඹරහ.ා 

දපතා ිතකාඹටා UNDP  ා කිඹනහ,ා "Sri Lanka has made 
significant progress in power reduction."  කිඹරහ.ා 2014ා දීා

තභයිාදභදවභාකිඹහාතිදඵන්දන්.ා2014ාඅදප්ාඉරක්ඹක්ාතිබුණහ,ා
2020ානදොටාඅදප්ා දශාජහතිානිසඳහදනා අදභරිහනුා ාදඩොරධනා
බිලිඹනා 150ක්ා දක්හා ඹන්න ස,ා අදප්ා ඒා ළුේරා ආදහඹභා

අදභරිහනුාදඩොරධනා 7,500ක්ා දක්හාඹන්න ස,ාසිඹඹටා 7ටා ඩහා
ළ මා රධනධනා දේඹක්ා ඇතිා යන්න ස.ා අදා දභොදා දරහාා
තිදඵන්දන්?ා භහා හිතනා වළටිඹටා 2017ා ඳශමුනා භහා 6ා තුශා

රධනධනාදේඹාසිඹඹටා3.8ක්ාඳභණාතිදඵනහ.ාභවයාිතටාඉදිරිා
භහා6ාතුශාදපතාප්රභහණඹාළ මාදයිාකිඹරහාඅළිාප්රහධනථනහායනහ.ා
වළඵළයිා දභභා ආණ්ඩුා දනා ඹනා ආධනථිා ප්රතිඳ සතිා දිවහා

ඵළලුදො ස,ාආධනථිාදේඹාළ මාදයිාකිඹරහාිතලහරාිතලසහඹක්ා
තඵන්නාඅඳවසුයි.ා 

 ාඳළ සතකින්,ාආධනථිාදේඹාළිබඳඵාිතතයක්ාදනොදයි.ා

අදනක්ාඳළ සදතන්,ාදපතාඹවාඳහරනාආණ්ඩුාකිේදේාදභොක්ද?ා
නීතිදේා ආකාඳතයඹා ළනා ථහා ශහ,ා mega deals ළනා ථහා
ශහ,ාරචහාළනාථහාශහ.ා දළන්ානීතිදේාආකාඳතයඹටාදභොදා
දරහාතිදඵන්දන්?ා ා ායටරාතිදඵනානීතිදේාආකාඳතයඹා

ළිබඳඵාදධනලඹක්ා"Rule of Law Index" නමින්ාWorld Justice 
Project නභළතිාආඹතනදඹන්ාවළභාඅුණරුේදේභානිකු සායනහ.ා
ඒාඅනුා2014ාදීායටල්ා99කින්ා48නාසථහනදේයිාඅළිාසිටිදේ.ා

2016ානදොටාඅළිා68නාසථහනඹටාඳ සානහ.ාඒාකිඹන්දන්ා
අළිා සථහනා 20කින්ා ඳවශටා ගිහින්ා තිදඵනහ.ා  තාාදොටා දපතා
නීතිදේාආකාඳතයඹටාදභොක්දාදරහාතිදඵන්දන්?ා 

"Corruption Perception Index" කිඹනාදධනලදඹන්ායටරා
දොඳභණාදණඹක්ාතිදඵනහදාකිඹනා ාභනිනාඋ සහවඹක්ා

තිදඵනහ.ාදපතාටයු සතායන්දන්ාTransparency International 
ආඹතනදඹන්.ාඒාඅනුා2005ාදීාඅඳාසිටිදේා78නාසථහනදේයි.ා
2016ා නදොටා අළිා 95නාසථහනඹටා ඳ සදරහා තිදඵනහ.ා ඒා

තුබඳන්ාඅඳටා ඳළවළදිලිාකිඹන්නාළුළුන්,ා අළිාආධනථිා ලදඹන්,ා
භහජීමඹා ලදඹන්,ා දේලඳහරනිා ලදඹන්ා වළභා ඳළ සතකින්භා
ඹපතකිසිා ිතකාඹා ඳසුා ඵළසභටාරක්ා දරහා තිදඵනහඹාකිඹරහ.ා

අළිාදපතහාළනාථහායන්නාුණභනහක්ානළවළ.ාදඳොල්ාද මඹා
මිරාරුළිඹල්ා100ක්ාදක්හාඉවශටාඹනදොටාඅදාතිදඵනාආධනථිා
ත ස සඹාළිබඳඵාඳවසුදන්භාද සරුපතාන්නාළුළුන්ානහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා අදප්ා අභළතිතුභහා 2017ා
දඳඵයහරිාභහදේදීාඉදිරිඳ සායාතිදඵනා"American Chamber 

of Commerce" නභළතිාලිළිඹාභෆතදීාභහාකිදඹේහ.ාඒාලිළිදඹන්ා
කිඹනහ,ා 2017ා දීා රරහටා ආදඹෝජනා බිලිඹනා 2.5ක්ා දවෝා
බිලිඹනා3ක්ාඳභණාදදනනහඹාකිඹරහ.ාඅදාළප්තළපතඵධනා22නා

දහ.ා දපතා භහඹ සා අන්ා න්නාතා දිනා කිහිඳඹයිා තිදඵන්දන්.ා
වළඵළයිා අදා නදොටා ආදඹෝජනා දොඳභණා දනළිත සා
තිදඵනහද,ාමරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි?ාදපතාඅඹාදළන්ාආධනථිා

ළරසුපතා 8ක්ා ඉදිරිඳ සා යරහා තිදඵනහ.ා ගිඹා තහදේා භහා
ඳහධනලිදපතන්තුදේාථහායනදොටාඒාළරසුපතාදභොනහදාකිඹරහා
භහා ඉදිරිඳ සා ශහ.ා ආධනථිා ළරසුපතා කීඹක්ා ඉදිරිඳ සා ශ ස,දපතා
ආධනථිඹා ඉදිරිඹටා ඹන්දන්ා නළවළයිාකිඹනා  ා අඳටා ඳළවළදිලිා

කිඹන්නාළුළුන්.ා 

 ක් සා ජහතිා ඳක්දේා භන්ත්රීරුා දඵොාාදවෝදදදනක්ා
ඳපතදඳෝරිා ළහුහ,ා "දළන්ා දවොා ආණ්ඩුක්ා ඳ සදරහා තිදඵනහ.ා
ිතදේලායටරාසි සාදිනහදනාතිදඵනහ.ාඒානිහාතභයිාඅඳටාGSP 

Plus වනඹාරළබීාතිදඵන්දන්"ාකිඹරහ.ා දළන්ාGSP Plus වනඹා
රළබුණහටා ඳසදේා අදප්ා ඇඟලුපතා ධනභහන්තදේා -garment 
exportsර- දොඳභණා ධනධනඹක්ා දරහා තිදඵනහදා කිඹහා
ඵළලුදො ස,ා 2014ා ධනදේා ඳශමුනා භහා 3ා තුශා ඇදභරිහනුා

දඩොරධනා බිලිඹනා 1.369ක්ා තභයිා අළිා අඳනඹනඹා යරහා
තිදඵන්දන්.ා දළන්ා GSP Plus වනඹා රළබුණහටා ඳසදේා අඳටා
දොඳභණා රළබීා තිදඵනහද?ා දපතා අුණරුේදා නදොටා දඩොරධනා

බිලිඹනා 1.275ක්ා තභයිා අළිා අඳනඹනඹා යරහා තිදඵන්දන්.ා
 තදොටා අඳනඹනඹා යනා ප්රභහණඹා අඩුදරහා තිදඵනහ.ා
දභඹටාදවේතුක්ාතිදඵනහ.ාඅළිාුණරු සාදන්නහ,ායුදයෝඳදඹන්ා

ළ මරහාEuropean Union  දන්ා අයින්ාදන්නාභෆතදීා භවහා
බ්රිතහනයඹාතීන්දුක්ාදනාතිදඵනහඹාකිඹරහ.ාඅදප්ාඅඳනඹනඹා
දිවහාඵළලුදො ස,ා ිතදලේදන්භාඇඟලුපතාඅඳනඹනා දිවහා ඵළලුදො සා

අළිා යුදයෝඳඹටා අඳනඹනඹා යනා ප්රභහණදඹන්ා සිඹඹටා 45ක්ා
අඳනඹනඹායන්දන්ාභවහාබ්රිතහනයඹටයි.ාභවහාබ්රිතහනයඹ සා ක්ා
ඳතිනාපතඵන්ධපතාදියුණුායාන්නාඅඳටාඵළරිාුණදණො ස,ාGSP 
Plus වනඹාරඵහා සතහටාළඩක්ානළවළාකිඹරහයිාභභාහිතන්දන්.ාා

ඒාහදේභා2017ාඳශමුනාභහා6ාතුශාඅදප්ාඇඟලුපතාඅඳනඹනඹා
සිඹඹටා5.6කින්ාඅඩුදරහාතිදඵනහ.ා 

669 670 

[රුාතහයාඵහරසූරිඹාභවතහ] 
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භවයා භන්ත්රීතුභන්රහා කිේහ,ා භ සයා තවනභා ඉ සා යා

තිදඵනා නිහා අදප්ා ධීයා ධනභහන්තදේා ිතලහරා ධනධනඹක්ා සිදුා
දරහාතිදඵනහඹාකිඹරහ.ා 

ඇ සතා ලදඹන්භා කිඹන්නා තුටුයි,ා ධීයා ධනභහන්තදේා
සිඹඹටා 17.4ා ධනධනඹක්ා සිදුා දරහා තිදඵනහ.ා අළිා ඳළවළදිලිා

දන්නහ,ාඅදභරිහනුාදඩොරධනාමිලිඹන100ක්ාදවෝාදඩොරධනාමිලිඹනා
150ක්ා ළනිා ප්රභහණඹක්ා තභයිා අළිා භහළුා අඳනඹනඹා යන්දන්ා
කිඹරහ.ා දභයින්ා සිඹඹටා ා දවවතක්ා කිඹන්දන්,ා  ච්චයභා දරොකුා

ප්රභහණඹක්ා දනොදයිා කිඹනා ා  යිා ා භභා දභතළනදීා ඳළවළදිලිා
කිඹන්නටාඵරහදඳොදයො සතුාදන්දන්.ා ඒා හදේභා ඳශමුනාභහා
වඹා තුශා අදප්ා පතපූධනණා අඳනඹනඹා දිවහා ඵළලුදො ස,ා ගිඹා

අුණරුේදේා බිලිඹනා 2.739ක්ා අඳනඹනඹා යා තිදඵනහ;ා දපතා
අුණරුේදා දනදොටා අඳනඹනඹා යා තිදඵන්දන්ා බිලිඹනාා
2.774ක්.ා දඳො මා ධනධනඹක්ා ිතතයයිා තිදඵන්දන්.ා දපතා ධනධනඹා

ප්රභහණ සාදනොනාඵාඅළිාකිඹන්නටාඕනෆ.ාඅදප්ායටාසිඹඹටා6ා
සිඹඹටා8ාාධනධනඹක්ායහාදනාඹන්නටාඕනෆානපතාාදභඳභණා
ප්රභහණඹක්ා අඳනඹනඹා ා තිබීභා ප්රභහණ සා නළතිා ඵා කිඹන්නටාා
ඕනෆ.ා 

රුා නිාදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අළිා දන්නහා අදප්ා
ණඹඵයා ා න්නා න්නභාළ මාදරහාතිදඵනාඵ.ාගිඹාඅුණරුේදේා
අළිා  සා ණඹා ප්රභහණඹා ළ මා දරහා තිදඵනහ.ා දපතා අුණරුේදා

අහනානිතටාඅළිාණඹාලදඹන්ාාාාඇදභරිහනුාදඩොරධනාබිලිඹනා
2.4ක්ා දන්නටා ඕනෆ.ා  නා අුණරුේාදා දනදොටා  ඹා
ඇදභරිහනුාදඩොරධනා ාබිලිඹනා 2.6ටා ළ මා දනහ.ා 2019ාධනඹා

දනදොටා ඇදභරිහනුා දඩොරධනා බිලිඹනා ා 3.7ටා ළ මා දනහ.ා
2020ා ා දනාදොටා දභඹා ඇදභරිහනුා දඩොරධනා බිලිඹනා 3.2ක්ා
දනහ.ා 2021ා දනදොටා දභඹා ඇදභරිහනුා දඩොරධනා බිලිඹනා

3.2ක්ා දනහ.ා 2022ා දනා දොටා දභඹා ඇදභරිහනුා දඩොරධනා
බිලිඹනා3.5ටාළ මාදනහ.ාඅදප්ාණඹාශභනහයණඹාාදදා
ඵළලුදො සා භවා ඵළරකුා හධනතහදන්ා ඳළවළදිලිා දප්නහ,ා භවා

ඵළරකුදන්ාදටිාහලීනාණඹාළනීභාළ මාදරහාතිදඵනාඵ සා
දීධනකහලීනා ණඹා ළනීපතා අඩුා යා තිදඵනා ඵ ස.ා භභා දන්දන්ා
නළවළ,ාදභඹාදොඳභණාහධනථාප්රතිඳ සතිඹක්දාකිඹහ.ා 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුාභන්ත්රීතුභහටානිඹමිතාහරඹාඅහනාදනහ. 

 

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

තා ිතනහ මඹා හරඹක්ා දදන්න,ා ා ා රුා නිදඹෝජයා හයාා
බහඳතිතුභනි.ාා 

දපතාණඹාශභනහයණඹා ායනදොට ස,ා ා භවා ඵළරකුදන්ා

ඹපතා කිසිා ා ිතකාඹටා ා ිතදේශීඹාණඹා ළ මාය,ා දේශීඹාණඹා අඩුා
යන්නාඋ සහවඹක්ාතිදඵනාඵාඅළිාදකිනහ.ාභභාහිතනාිතකාඹටා
දභඹ සා  ච්චයා දවොා දදඹක්ා දනොදයි.ා  භා ණඹා ළනීදපතා

ප්රතිලතඹාසිඹඹටා 40ටා 43ටාහදේාතභයිාගිහින්ාතිදඵන්දන්.ා
අනිහධනඹදඹන්භාඉදිරිාඅුණරුදුාදදාතුනාදනදොටාිතදේශීඹාණඹා
ප්රතිලතඹා සිඹඹටා ඳණවටා ඩහා ළ මා දනහ.ා දභඹා  ච්චයභා

දවොා දදඹක්ා දනොදයි.ා දභදවභා තිදඵනදොටා ා තභයිා ා 2020ා
ධනඹාදනදොටාඅළිටාආධනථිාප්රලසනාිතලහරාප්රභහණඹටාමුහුණා
ඳහන්නටාසිේධාදන්දන්.ා ාභන්ත්රීතුදභක්ාථහක්ාඳ සනහ,ා

භහාඅවදනාහිටිඹහ.ාදළන්ාාාරිඹළදුදයකුානළතිාාධහනඹානාදභෝටධනා
යථා -ා self-driving cars -  වහා නා තහක්ණඹා තිදඵනහඹා
කිඹහ.ා ාභෆතදීාරරහදේාඳළතිාඋ සඹා යහජන්ාආනන්දන්ා -

 තුභහා රහරකිදඹක්-ා Google ආඹතනදේ,ා ඉන්දිඹහදේාා

Managing Director භව සභඹහාථහක්ායාතිබුණහ.ාඒාථහදේදීා
 තුභහා කිඹනහ,ා self-driving තහක්ණඹා තිදඵනහා නපතා තා
අුණරුදුාඳවක්,ාදවඹක්ාඹනදොටාඒාතහක්ණඹා නහඹාකිඹහ.ා භා
තහක්ණඹා ඵළරිදරහ සා රරහාටා ඇිත සා ුණරුාා ාදවෝා දරොකුා

ආඹතනඹක්ා ා three-wheelersරටා දපතාතහක්ණඹා දඹදුණදො සා
දභොදාදන්දන්?ාරරහදේාරක්ාවතයාිතතයාළිරික්ා three-
wheelers  ඳදනහ.ා තදොටාඅුණරුදුා ඳවකින්,ා දවඹකින්ා ාදපතා

ට්ටිඹටා ා ඒා රැකිඹහා අහිමිා දනහ.ා දපතහා ළනා ා යජඹා දභොනා
ළිඹයක්ාන්නහදාකිඹනා  ාළනා ා අළිා දන්දන්ානළවළ.ා 2020ා
ධනඹාදනදොටාඅදප්ාdependent population  ාසිඹඹටා50ටා

ළ මා දනහ.ා අදප්ා independent population  ටා ඩහා
dependent population  ාාළ මාදනහ.ාඒාවළාභාදදනකුදේභා
ඵය සා යජඹටා අදින්නටා තිදඵනහ.ා දපතා වහා දභොනා හදේා

ළරසුපතා ා තිදඵනහදා ා කිඹනා  යිා දපතා ආණ්ඩුදන්ා ප්රලසනා
යන්නටාඕනෆ. 

රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා අදප්ා ඵරා ලක්තිා
අලයතහා න්නා න්නභාළ මාදනහ.ාාදපතහටාදභොනාළිඹයා

න්නහදාකිඹහාඅළිාදපතාආණ්ඩුදන්ාප්රලසනායන්නටාඕනෆ.ාදභභාා
ආණ්ඩුා ිතඳක්ඹටා ඵණිනා  ා  දවභා නළ සනපතා දේලඳහරනා
භධනදනඹටා ඹනා  ා අයින්ා යා දපතා යටා වදන්නටා ඕනෆා නපතා

අරබහඹක්ාටයුතුායන්නටාඕනෆ.ා 

20ා දනිදහා දභොක්දා ුණදණ්ා කිඹනා  ා අළිා දළක්හ.ා
ඉසදල්රහා කිේහ,ා ිතසිනා ා ආණ්ඩුක්රභා යසථහා රදලෝධනඹා

දේනහඹා කිඹහ.ා Supreme Court  දන්ා කිේහ,ා  ඹටා
ඳහධනලිදපතන්තුදේා තුදනන්ා දදා ඡන්දඹක්ා ා ඕනෆ,ා ජනභතා
ිතචහයණඹටාඹන්නටාඕනෆඹාකිඹහ.ාඊටාඳසදේාදභොක්දාදශේ?ා

ඳශහ සාබහාඡන්දාිතභීමපතා(රදලෝධන)ාඳන සාදටුපතඳතාදන සා
පතභතාශහ.ා භානිහාආණ්ඩුදේාඅරබහඹාළනාිතදලේදඹන්ා
ප්රලසනායන්නටාාඕනෆ.ාරුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි.ාමීටා

ඩහාදීධනකාලදඹන්ාභහාථහායන්නටාඵරහදඳොදයො සතුාදන්දන්ා
නළවළ.ා ඔඵතුභහා භටාිතනහ මඹා ළ මළුයාහරඹක්ාරඵහා දීභා ළනා
සතුතින්තාදමින්ාභභානිවඬාාදනහ.ා 

 

[தற.த. 2.53] 
 

ගරු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌ குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, இன்ய 

றமசடரக இந் ரட்டின் சுகரர அகச்சுக்குரற மசற 

யந்துகள் எய்ங்குதடுத்தும் அறகரசகதச் சட்டத்றன்கலரண  

எய்ங்குறறகள் சம்தந்ரக இந் உரற சகதறமன எயசறன 

ரர்த்ககள் மதசுற்கு ணக்கும் சந்ர்ப்தம் தகரடுத்கக் 

கரக கனக க்கள் சரர்தறல் ணது ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்மநன்.   

சுகரர அகச்சு சரர்தரக இந் ரட்டிமன எய மசற 

தகரள்கக இயக்கறன்நது. இந்த் மசறக் தகரள்ககறன் 

அடிப்தகடறமன இந் ரட்டில் ரழ்கறன்ந அகணத்துப் 

தறகஜகயோக்கும் இனச, சரண சுகரர மசக 

ங்கப்தட மண்டும் ன்தது ரங்கள் அகணயம் 

அநறந் உண்க. றமசடரக இந் அகச்சுக்குரற 

அகச்சரக சுகரரத் துகநகச் சரர்ந், அததறக்க 

எயரண தகௌ டரக்டர் ரஜற மசணரத்ண அர்கள் 

இயக்கறன்நரர்.  தறறகச்சரக ணது ண்தர் தகௌ 

கதமரல் கரசறம் அர்கள் இயக்கறன்நரர். இந் 

அசரங்கத்றமன சுகரர அகச்சறன் தோனரக டுக்கப் 

தட்ட டடிக்கககள் தரரட்டுக்குரறக ன்தறல் 

671 672 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ந்றரண சந்மகதொம் இல்கன. யந்துப் ததரயட்கள் 

தனற்நறணது றகனகள் குகநக்கப்தட்டியக்கறன்நண. 

சுகரரத் துகநறமன இயந் mafia றதகட 

டடிக்கககள் கட்டுப்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்நண. இக 

கத்துக் கள்ப றரதரம் தசய் றகனக இன்ய 

தொய்கரண கட்டுப்தரட்டுக்குள் தகரண்டுப்தட்டியக் 

கறன்நது.  இக அகணத்துக்குரக, எய தரரயோன்ந 

உயப்தறணர் ன்ந ககறமன கனக க்கள் சரர்தரக 

தகப அகச்சர் அர்கயோக்கும் தறற அகச்சர் 

அர்கயோக்கும் அறகரரறகயோக்கும் ணது ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.   

இந் அசரங்கத்துக்கும் சுகரர அகச்சுக்கும் ல்ன 

மரக்கறயக்கறன்நது; அமமதரன்ய இந் அகச்சயக்கும் 

ல்ன மரக்கறயக்கறன்நது. ஆணரல், இந் ரட்டில் 

ரழ்கறன்ந அகணத்துப் தறகஜகயோக்கும் சரண சுகரர 

சறகள் ன்ய தசரல்கறன்நமதரது, கனக க்கயோகட 

சுகரர றகனககள் றகவும் ககனக்கறடரண 

றகனறயள்பண ன்தக இந் உரற சகதறமன ரன் 

கூநறகக்க றயம்தைகறன்மநன். ரன் இது தரடர்தறல் 

தனதொகந மதசறறயக்கறன்மநன்; தன குய்க்கபறமன 

மதசறறயக்கறன்மநன். சுகரர  தறற அகச்சரக ரன் 5 

யட கரனம் மசக தசய்றயக்கறன்மநன். அவ்மகபறல் 

51 மரட்ட கத்றசரகனககப அசரங்க கத்ற 

சரகனகபரக ரற்நறறயக்கறன்மநரம்; அங்கு MBBS 

கத்றர்ககப றறத்றயக்கறன்மநரம்; றழ் மதசக்கூடி 

ரறர்ககபயும் உத்றமரகத்ர்ககபயும் றறத்றயக் 

கறன்மநரம். ஆணரல், கனகத்றமன அசரங்கத்றணரல் 

ததரயப்மதற்கப்தட்ட அகணத்து கத்றசரகனகபறயம் 

இன்ய கரப்தடும் கத்றர் தற்நரக்குகந கரரக 

அக தோடுறரக் கரணும் றகனகறல் இயப்தது றகவும் 

மகணபறப்தரக இயக்கறன்நது ன்தக இந்ச் 

சகதறமன தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன். 

சறங்கபத்றல் தசரல்ரர்கள், "දදිතදඹෝාදුන්න ස,ාපූහරිරහාදදන්දන්ා
නළවළ"ා යිා කිඹරහ.ා දදිතදඹෝා අභළතිතුභහ;ා දදිතදඹෝා ඇභතිතුභහ;ා ඳශහ සා
බහදේාපූහරිරහාතුයඹටාවරිඹටාදෞයාදේඹාරඵහාදදන්දන්ානළවළ.ා 

இன்ய ரய் - மசய் ம் அறகரறத்றயக்கறன்நது. 

மதரரக்கு றகனகறமன கனக க்கள் 

தைநக்கறக்கப்தட்டியக்கறநரர்கள். அசரங்கத்ரல் ததரயப் 

மதற்கப்தட்ட கத்றசரகனகபறல் கத்றர் தற்நரக்குகந! 

அங்கு ததயம்தரயம் எய கத்றர்ரன்  கரகன 8 

றறயேயந்து ரகன 4 றக மசகதசய்கறன்நரர். 

மரட்டத் தரறனரபர்கள் மகன தொடிந்து ரகன 5 

றக்குத்ரன் யகறன்நரர்கள். அவ்ரய யம் எய 

கர்ப்தறறத் ரய் கத்றசரகனக்குச் தசல்யம்மதரது 

கத்றசரகன தோடப்தட்டுறடுகறன்நது. ரன் 

“ததயந்மரட்டத் துகநறல் சுகரர மசக தொகநக 

ரற்யங்கள்!” ன்ய தனதொகந மண்டுமகரள் 

றடுத்றயக்கறன்மநன். தகௌ சுகரர அகச்சர் அர்கபறன் 

கணத்றற்கு  இகண லண்டும் தகரர்கறன்மநன். Please, 

change the system! அந் system  ரற்நற அகயுங்கள்! 

ததயந்மரட்ட க்கபறன் ரழ்க்கக றகனகக்கக , அந் 

க்கயோக்குத் மகரண மத்றமன சுகரர மசககப் 

ததநக்கூடிககறல் இச்மசக அங்கு ரற்நறகக்கப்தட 

மண்டும். மரரபற தொடிர மத்றல் 

கத்றசரகனகத் றநந்து கத்றயப்தறல் ன்ண 

அர்த்ம்?  

இன்ய ததயந்மரட்டங்ககப டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

றதத்துகள்  அறகரக இடம்ததயகறன்நண. அர்கள் 

அங்குள்ப மரட்டங்கபறல் ண்தட்டி, கவ்ரத்துக்கத்ற, தொள் 

மதரன்ந ஆயுங்கயோடன் மகன தசய்மரடு, மறகனத் 

தரறற்சரகனகபறயம் மகன தசய்கறநரர்கள். அத்மரடு, 

அங்கு குபற தகரட்டுல், சறயத்க மதரன்ந றயகங்கபறன் 

ரக்குல் மதரன்ந ஆதத்துகபறயம் து க்கள் 

சறக்கறக்தகரள்கறன்நணர். ஆகம, இற்கு மசற சுகரரக் 

தகரள்ககறன்கலழ் அகச்சு - அது ரகர சுகரர 

அகச்சரக இயக்கனரம்,  த்ற அகச்சரக இயக்கனரம்  - 

டடிக்ககதடுக்க மண்டும்.  

த்ற அசரங்கத்றன்லது ங்கயோக்குப் தரரற 

ம்தறக்ககறயக்கறன்நது. கனகப் ததயந்மரட்ட க்கள் 

இந் ரட்டின் ரண்தைறகு தறர் றல் றக்கறசறங்க 

அர்கள்லது ம்தறக்கக கத்றயக்கறன்நரர்கள். அர்லது 

கத்றயக்கறன்ந ம்தறக்ககறன் கரரகத்ரன் 

ஜணரறதறத் மர்யேன்மதரதும் தரரயோன்நத் மர்யேன் 

மதரதும் ரக்கபறத்து இந் ரட்டின் கனகத் 

லர்ரணறத்ரர்கள்.   அவ்ரமந தொன்ணரள் ஜணரறதறகபரண 

மஜ.ஆர். ஜர்ண, சந்றரறகர தண்டரரக்க குரதுங்க , 

ஆர். தறமரச ற்யம் இன்கந ஜணரறதற கத்றரறதரன 

சறநறமசண ஆகறமரரறன் தற்நறக்கு றத்றட்டர்கள் கனக 

க்கள்! இவ்ரநரணர்கயோகட சுகரரத்துகந 

தநறக்கப்தட்டியக்கறன்நது. இன்ய இந் ரட்டில் தரரறபறமன 

சுகரர மசக கடததற்யக்தகரண்டியக்கும்மதரது , 

ததயந்மரட்ட கத்றசரகனகள் தோடுறர கரண்தகப் 

தரர்த்துக்தகரண்டியக்க தொடிரது. ணம, உடணடிரக 

அதொயக்கு யம்ககறல் மரட்ட கத்றசகனகயோக்கு 3 

கத்றர்ககப றறயுங்கள்! றழ் மதசக்கூடி குடும்தன 

உத்றமரகத்ர்கள் மதரன்ந கண மசகரபர்ககப 

அங்குள்ப தடித் இகபஞர், யுறகள் த்றறயேயந்து 

தரறந்தடுத்து றறயுங்கள்! தகௌ அகச்சர் அர்கள் 

உத்றடுகறன்நரர், ரண்தைறகு தற ந்றரற அர்கயோம் 

அகணத்ரன் றயம்தைகறன்நரர். ஆணரல், கடதொகநறமன 

அது அங்கு சரத்றப்தடரல் இயப்தகறட்டு ணது 

ணமகணக இங்மக தரறறத்துக்தகரள்கறமநன்.  

தள்கபர்கள் கட்டி அந் 51 கத்றசரகனகபறல் 

ஆடு, ரடுகள்ரன் தடுத்றயந்ண. கடந் கரனத்றல் றகவும் 

கஷ்டப்தட்டு  அற்கந அசரங்கம் ததரயப்ததடுத்து, 

தொர்த்றது. லண்டும் அவ்ரநரண றகனக உயரகும 

ரணரல் அக ற்யக்தகரள்ப தொடிரது. இந் அசரங்கம் 

தசய்யும் ல்ன மசகககப ரம் தரரட்டுகறன்மநரம். 

அமமகப, இது சம்தந்ரக ரன் தன டககள் 

அறகரரறகபறன் த்றறமன கூட்டங்கபறல் தரறறத்றயக் 

கறன்மநன்; ரகர சுகரரப் தறப்தரபரறடம் தரறறத்றயக் 

கறன்மநன்.  

ඇයි,ා ඒහා දනොයන්දන්?ා අභළතිතුභහා කිඹනහා නපත,ා

දෞයාඇභතිතුභහාකිඹනහානපත,ාතුයදේාජනතහටාදෞයා
දේඹා වරිඹටා රඵහා දනොදදන්දන්ා ඇයි?ා දභතළනදිා හදේා වරිා

contract  ක්ායනහද,ානළ සනපතාජහතිහදඹාඵරනහදාකිඹරහා
භහාඅවන්නාළභළතියි.ාඒායන්නාකිඹරහාඅභළතිතුභහාකිඹනහා

නපත,ා ඇයිා දනොයන්දන්?ා රුා අභළතිතුභහා ළනා තභයිා

තුයදේා ජනතහා ිතලසහඹා තඵහා දනා ඉන්දන්.ා රුා
අභළතිතුභහානිහාතභයිා ඔුණන්ා ජනහකාඳතිතුභහටාඡන්දඹා දුන්දන්.ා

රුා අභළතිතුභහා නිහා තභයිා තුයදේා ජනතහා පතපූධනණා
වදඹෝඹාආණ්ඩුටාදදන්දන්.ාඅුණරුදුාණනහාඳශළුරුේදක්ා

තිදඵනාදෞයාඇභතියදඹක්ාතභයිාඅඳටාඉන්දන්.ා 

673 674 

[රුා මදේල්ාසුදධනසාභවතහ] 
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රුා දෞයා ඇභතිතුභහා නිදඹෝඹක්ා යනහ,ා දේඹා
යන්නාකිඹරහ.ාරුාඅභළතිතුභහාකිඹනහ,ාදේඹාරඵහාදදන්නා
කිඹරහ.ා දවභානපත,ාතුයදේාදයෝවල්රටාවරිඹටාදදොසතයරහා
දභන්දන්ානළ සද සාඇයි?ා භභානිදඹෝජයාඇභතිාහරදේා  සතහ,ා
දයෝවල්ා51ක්.ාMBBS qualified doctor දදනක්ා ක්ාතභයිාඒා
දයෝවල්රාළඩාටයුතුාඳටන්ා සද ස.ාඋදේා8ාසිටාා4ානා
දතක්ාඒාදයෝවල්රාළඩායනහ.ාා4.30ටාදයෝවරාවරහා
ඹනහ.ාපතරුන්ාළඩාඇරිරහා න්දන්ාඒාදරහට.ා "Ceylon 

Tea" manufacture යන්දන්ා තුයදේා ජනතහ.ා ඔුණන්ා ද සා
තුරා ළඩා යනදොටා කඩළල්රන්ා හරහා දනොදඹක්ා ිතකාදේා
ප්රලසනරටාමුහුණාදීරහාවා4.30ට,ා5ටාඉසළිරිතහරඹටා නදොටා
ඒාඉසළිරිතහරාවරහ.ාභහාඒහානපතාලදඹන්ාකිඹන්නපත.ාදයෝදඵරිා
දයෝවර,ා භවදදෝා දයෝවර,ා යූරිා දයෝවර,ා දවොප්ටන්ා ා දයෝවර,ා
නළරැල්රා දයෝවර,ා ා දතල්ඵළේද දයෝවර,ා හධනනිඹහා දයෝවර,ා
ඌා වයිරන්ඩකා දයෝවර,ා දදේතළන්නා දයෝවර,ා ඩුණන්යිඩකා
දයෝවර,ාදෝිතට්ාදයෝවර.ාදපතාදයෝවල්ාඔක්දෝටභාඔඵතුභන්රහා
ඹන්න.ා අදප්ා රුා දෞයා ඇභතිතුභහට ස,ා නිදඹෝජයා
ඇභතිතුභහට සා භහා ආයහධනහා යනහ.ා රුණහයා ඔඵතුභන්රහා
තුයඹටා  න්න,ා ඇිතල්රහා ඵරන්න.ා දපතා system  ා change 
යන්න.ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා අළිා දළ මා ඉල්ලීභක්ා යනහ.ා
තුයදේාදයෝවල්රටාවදයරුාදභනදොටාඒාඅලයාදේඹා
යන්නා ළුළුන්ා නා ිතකාඹටා ඒා system  ා change යන්න.ා
ඇයි,ාඒහාදනොයන්දන්?ානිපතාදයෝවල්ාතිඹහාදනාදදොසතයරහා
ඉන්නහ.ාඒාදරහදේාපතරුන්ාළඩටාඹනහ.ාහභහනයදඹන්ා
සිඹලුදදනහා දන්නහ,ා දල්ටාdoctor ඉන්නහ,ා ා 4ටා දයෝවරා
වරහා ඹනහා කිඹරහ.ා අළිා quarters  සතහ;ා quarters වදරහ සා
දුන්නහ.ානමු ස,ාදදොසතයරුාඒාquartersරාඉන්දන්ානළවළ.ාUva 
Highland Hospital  ටා ගිහිල්රහා ඵරන්න.ා Uva Highland  
Hospital  දක්ා doctorsරහා private practice ඹන්නා ඕනෆා නිහා
ා4ටාදයෝවරාවරහාඹනහ.ාපතරුාදරඩකඩුාඉසළිරිතහරඹටා
 න්දන්ාා 4ට.ාඇයිාදපතා system  ාchange යන්නාඵළරි?ා
දපතදක්ා තිදඵනා ළටලුා දභොක්ද?ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා අළිාකීා

ළයඹක්ාඉල්ලීපතාශහද?ාරැසවීපතාකීඹාදපතාපතඵන්ධදඹන්ාථහා
ශහද?ාGMOA කිේ සාවරි,ාදදොසතයරහාකිේ සාවරි,ා SAITM 
කිේ සා වරි,ා දභොනා භඟුරක්ා ශ සා වරි,ා තුයදේා ජනතහා
භයන්දන්ා ඇයි?ා තුයදේා ජනතහා තභයිා ද සා සලින්ා ළ මා
රහබඹක්ාඅයදනාදපතායටටාආදහඹභාදේන්දන්.ාඅුණරුදුාණනහා
statistics ඵළලුදො සාඒාදඳදනනහ.ාඅදාඒාමිනිසසුායජඹටාදදොසා
කිඹනහ.ා  භා නිහා දපතා ක්රභඹා දනසා යන්න.ා අඳටා අදා දපතා
පතඵන්ධදඹන්ාදරොකුාළඹක්ාඇතිාදරහාතිදඵනහ.ාදපතාතයපතා
දියුණුාතහක්ණඹක්ාතිදඵනාදරෝදේාදනොදඹක්ාදේල්ාchange 
යන්නාළුළුන්ානපත,ාඇයිාදපතාක්රභඹාදනසායන්නාඵළරි?ාඇයිා
දපතා දේඹාරඵහා දදන්නාඵළරි?ා දෞයඹටාජහතිාප්රතිඳ සතිඹක්ා
තිදඵනහා නපත,ා දපතා යදට්ා ජී සා නා සිඹලුභා ජනතහටා  භා
ිතකාඹටාදෞයාදේඹාරඵහාදදන්නාළුළුන්ානපත,ාදෞයාවහා
Budget  දන්ා ළ මා මුදරක්ා දන්ා යනහා නපත,ා තුයදේා
ජනතහටාඳභණක්ාකුඩපතභහදේාළරකිල්රක්ාදදන්දන්ාඇයි?ා භා
නිහාඳශහ සාබහටාදපතාපතඵන්ධදඹන්ාභහාකිඹනහ.ා 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌ உயப்தறணர் அர்கமப, உங்கயோகட உகக 

தொடித்துக்தகரள்ப மண்டும்.  
 

ගරු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
භධයභා ආණ්ඩුදන්ා ඳශහ සා බහා දතා දපතා ටයුතුා බහයා

දදනහා නපත,ා ජහතිා ප්රතිඳ සතිඹක්ා වළටිඹටා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා

ඳශහ සාබහ ස,ාාLine Ministry   සා තුාදරහාදභොනහාවරිා

control  ක්ා තිඹන්නා ඕනෆ.ා ඵරන්න,ා දෞයා අරලදඹන්ා

තුයදේා කිසිභා දමිශා ඇභතිා දදනකුා නළවළ.ා ඵදුල්රා  සතහා
නපත,ා ාදභොණයහරා තභයිා දෞයා ඇභතිතුභහා ඉන්දන්.ා තුා ටිා
තිදඵන්දන්ාඵදුල්දල්.ා තදොටාඵදුල්රටාඒාදේඹාරළදඵන්දන්ා
නළවළ.ා භහතදල්,ා නුය,ා නුය බඳඹ,ා ය සනළුයඹා ඵරන්න.ා

ය සනළුයඹා දිසරික්ඹා ඵළලුහා නපත,ා භහයතළන්න,ා යහසර,ා
අලු සර,ා වළුසතළන්න,ා ඊටා ඳසදේා වන්තහන.ා දපතා දයෝවල්ා
ඔක්දෝභා වරහ.ා Doctorsරහා නළවළ.ා දල්ටා දඳො මා දරහක්ා

දයෝවල්ාිතෘතායනහ.ාාඉන්දන්ානළවළ.ාදපතාටයු සතාසිදුා
ුණදණ්ාඅදප්ායජඹාහරදේාිතතයක්ාදනොදයි.ාරුාඅරහභහතයතුභහා
යටටා කිඹන්දන්ා දපතා දනොදයි.ා රුා අරහභහතයතුභහා උඳදදසා

දීරහා තිදඵන්දන්ා තුයදේා ජනතහටා ිතශිසටා වදඹෝඹක්ා
දදන්නාකිඹරහයි,ාිතශිසටාදරාඔුණන්දේාඅලයතහාඉසටායන්නා
කිඹරහයි.ා  දවභා නපත,ා දපතා ළඩා හදේද?ා භහා දන්නහ,ා රුා

ඇභතිතුභහා  දවභා හිතන්දන්ා නළවළ.ා රුා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහා
 දවභා හිතන්දන්ා නළවළ.ා  තුභන්රහා පතපූධනණා දේඹා දදන්නා
කිඹරහා තභයිා කිඹන්දන්.ා  දවභා නපත,ා දපතා හදේා ළඩා
ළිබඳදශක්ද? 

SAITM  ටා ිතරුේධා ා strike යනා උදිතඹා දනොදයි,ා
ඳහයටා න්නාඕනෆ.ාතුයදේාජනතහාතභයිාඳහයටා න්නාඕනෆ.ාා
ඒා නිහා භභා දපතා ඳහධනලිදපතන්තුදන්ා ා දළ මා ඉල්ලීභක්ා යනහ.ා

ආදඹ සාදපතාළනාථහායන්දන්ානළවළ.ාගිඹයාBudget  ට සා
දපතාළනාථහාශහ.ාඅළිාදපතාproposals බහයා දුන්නහ.ාඒහාඉසටා
යන්දන්ානළවළ.ාරුළිඹල්ාමිලිඹනාණන්ාිතඹදපතායරහාbuildings 

වළදුහ.ා අඳටා දොඩනළඟිලිා  ඳහ.ා රුළිඹල්ා රක්ා 300ක්ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා
ිතඹදපතා යරහා දොඩනළඟිලිා වළදුහ.ා දදොසතයරහා නළතිා
දොඩනළඟිලිාාදභොටද?ාාාදොඩනළඟිල්රාාාාවදරහාාතිදඵනහ.ා 

ங்கயோக்குக் கட்டிடங்கள் ட்டும் மகறல்கன. 

தகௌ குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, ரன் 

மகணயுடன் கூயகறன்மநன். லண்டும் லண்டும் இந்ச் 

சகதக றகபரட்டு கரணரக்கறக்தகரள்ப தொடிரது. 

கனக க்கயோக்குரற மசககச் சுகரர அகச்சு 

தொய்கரக ங்கமண்டும். அற்கு ந் அறகரரறரது 

கடரக இயந்ரல், அந் அறகரரறக்கு றரகச் சட்ட 

டடிக்கக டுக்கமண்டும் ன்ய மகட்டு, றகட 

ததயகறன்மநன். ன்நற!  

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

මීශඟට,ාරුාඉන්දිාඅනුරුේධාදවේය සාභන්ත්රීතුභහ.ා 

[අ.බහ.ා3.05] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මශේර ස මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාරධනධනාඋඳහඹාභහධනා

වහාාජහතයන්තයාදදශාඅභහතයතුභහාිතසින්ාආනඹනාවහාඅඳනඹනා

(ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා ඉදිරිඳ සා යා තිදඵනා දපතා
දභොදවොද සාථහායන්නටාඅසථහාරඵහාදීභාළනාසතුතින්තා
දනහ.ා 

අදප්ා යදට්ා ජහතයන්තයා දදශහභ,ා ආනඹනා වහා අඳනඹනා
දදශාප්රතිඳ සතිඹාළනාඳසුාගිඹා දසරාඅළිාටික්ාදොඹරහා
ඵළලුහ.ා හිදීාඅළිාදළක්හ,ාආනඹනඹායනාබහණ්ඩාවහාඅඳනඹනඹා

යනා බහණ්ඩා අතයා ඳයතයඹා ිතලහරා දරා ළ මදමින්ා ඳතිනාා
යුඹක්ාඵ.ාදපතානාිතටාායටාතුශටාඅලයායනාවල්ාළඳයුභා

675 676 



ඳහධනලිදපතන්තු 

 සතහභ,ාාඅදප්ායදට්ාවල්ානිසඳහදනඹාදොඳභණාප්රභහණඹකින්ා
ඩහාළටීාතිදඵනහදාකිඹනහානපත,ාාවල්ාාදභට්රික්ාදටොන්ාරක්ා
2ක්ා3ක්ාළිටායටලින්ාදන්න්නායජඹාතීන්දුායාතිදඵනහ.ාායජා

යටා දොිතා ජනතහටා ඵරහදඳොදයො සතුක්ා තිඹහා න්නා ළුළුන්ා
නහඹදඹක්ා යටටා ඳ සා ුණණහභා අළිා හිතුහා ා අඳටා අලයා යනා
වල්ා ටි,ා අඳටා අලයා යනා ඵ සා ටිා දපතා යටා තුබඳන්භා රඵහා

න්නාළුළුන්ාදයිාකිඹරහ.ානමු සාවල්ාළිටායටින්ා න්නාඳටන්ා
 සතහ.ාාඒානිහාදපතාදදශදාප්රතිඳ සති,ාදපතානිදඹෝාසායේදීා
රුානිදඹෝජයාහයාබහඳතිතුභනි,ාදපතහායටටාදළදනනාිතකාඹටා

තිදඹන්නා ඕනෆ.ා අදප්ා යදට්ා දේශීඹා ෘෂිා ධනභහන්තඹා
නඟහසිටුන්නාළඩාළිබඳදශක්ාතිදඹන්නාඕනෆ.ාෘෂිාධනභහන්තඹා
තුබඳන්ා අදප්ා යටටාඕනෆායනාඅසළන්නා අදප්ා යදට්ාතිඹහන්නා

ළඩාළිබඳදශක්ාආණ්ඩුටාතිදඹන්නාඕනෆ.ා 

ඳසුගිඹා ආණ්ඩුා භහධනා ඳේධතිඹා ළ මා දියුණුා කිරීභා වහා
ිතලහරා ළඩා දොටක්ා ශහ.ා ඒා හදේභා ඵඩහා ඳවසුපතා ඇතිා
ශහ.ායහඹන්ාඇතිාශහ.ාගුන්ාදතොටුදඳොශල්ාඇතිාශහ.ාෘෂිා

ධනභහන්තඹාඳළ සදතන්ා සතහභා අදප්ා යටටාඅලයායනාවල්ා
නිසඳහදනඹායරහාළිටායටරටාඹන්නාළුළුන්ාත ස සඹටාඅළිා
ෘෂිාධනභහන්තඹාදියුණුාශහ.ාඒහටාශඟහාදන්නාභහධනාසා

ශහ.ාඅළිාිතලහරාලදඹන්ාඒාළඩාටයුතුාශ ස,ාඳසුාගිඹායා
දදවභහයාතුශාදපතාආණ්ඩුාඒාකිසිභාදදඹක්ාතන්දන්ානළති- 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propse the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු ඉරළන් වික්රමර සන මශතළ (මුදල් රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அகச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

 රුා නිදඹෝජයා හයා බහඳතිතුභනි,ා "දළන්ා රුා රකීා
ජඹධනධනාභවතහාමරහනඹාතායුතුඹ"ායිාභහාදඹෝජනහායනහ.ා 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් 

ඉල ස වමයන්, ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ  මූළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு குய்க்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and  THE  HON. LUCKY 

JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභහාථහායන්න.ා 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මශේර ස මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දපතාආණ්ඩුාඒාකිසිාදදඹක්ාතන්දන්ානළතිාටයුතුායනා

නිහා අදප්ාආනඹනා වහා අඳනඹනා අතයා ඳයතයඹා ශී්රදඹන්ා ළ මා

දරහාතිදඵනහ.ාතියයාරධනධනාඅභහතයරුාඉන්නහ,ාආධනථිා

ටයුතුා අභහතයරුා ඉන්නහ,ා ප්රතිඳ සතිා පතඳහදනඹා යනා
අභහතයරුා ඉන්නහ.ා ඒදන්ා ිතලහරා ළඩා දොටක්ාා
අභළතියඹහටා ඳළරීා තිදඵනහ.ා නමු සා කිසිභා ආධනථිා
ප්රතිඳ සතිඹක්ා නළවළ;ා ආධනථිා ළඩා ළිබඳදශක්ා නළවළ.ා වල්ා

නිසඳහදනඹාඅඩඳණාදේදීාසිදුාන්දන්ාවල්ාමිරාළ මානා ා
ඳභණක්ාදනොදයි.ාඅදානාිතටාඅඳටාදකින්නාතිදඵනහ,ාසුළුාවහා
භධයා ඳරිභහණා වීා දභෝල්ා හිමිඹන්දන්ාසිඹඹටා 60ක්ා 70ක්ාණඹා

ඵරින්ා දඳදශනා ඵ.ා තභන්දේා ණඹා ටිා දහා න්නා ඵළරිා
භවයාදරහටාඒාඅඹාජීිතතඹාඳහානළතිායාන්නහාත ස සඹටා
ඳ සාදරහාතිදඵනහ.ාතමුන්නහන්දේරහදේාඹවාඳහරනාආණ්ඩුා

ඹටද සාෘෂිාධනභහන්තඹාළනාකිඹනදොට,ා වඵයනාප්රදේලදේා
 ාදොිතාභව සභදඹක්ාතභන්දේාදොිතාණඹාදහන්නාඵළරිා
ා ඳහනඹා යා තිදඵනා ඵා අළිා ඊදේා දඳදධනදහා දළක්හ.ා අළිා

ආධනථිාප්රතිඳ සතිාවදයි;ාඒහටාදනොදඹකු සාදේල්ා තුායයි;ා
ානමු ස,ාදපතානාිතටාදොිතාජනතහාාඳහනඹායනාත ස සඹටා
ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා ඒා ිතකාඹටා දුක්ිතඳිනා ජනතහටා දපතා වදනා
ප්රතිඳ සතිලින්ා ළඩක්ා සිේධා දන්දන්ා නළ සනපත,ා ඒා දරොකුා

අබහයඹක්.ාඊදේ-දඳදධනදහානාිතටාපතමිරිසාදොිතඹහ,ාඒාහදේභා
බුර සා දොිතඹහා අයණා දරහා තිදඵනහ.ා රුරහා ජහහයභක්ා
ිතලහරාදරාදපතායටාතුශාසිේධාදමින්ාඳතිනහ.ාආනඹනඹාවා

අඳනඹනඹාළනාථහායනාිතට,ාඅදප්ායදටන්ාඹන්නාළුළුන්ා
බහණ්ඩරටාඩහාළ මාප්රභහණඹක්ාතමුන්නහන්දේරහායටාඇතුශටා
දදනනහා නපත,ා දපතා ඳයතයඹා නිහා ඒා ආධනථිඹටා ළ මා

ලදඹන්ාදළදනනාඵාකිඹන්නටාඕනෆ. 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාදපතාබඹහනාත ස සඹක්.ාදපතා
ත ස සඹා ිතලහරා ිතකාඹටා යටටා ඵරඳහනහ.ා ඊදේ-දඳදධනදහා මුදල්ා
ඇභතියඹහා කිේහ,ා ''ීමනිා ආනඹනා ඵේදා තා 25ා දක්හා අඩුා
යනහඹ''ා කිඹරහ.ා  දවභාකිඹරහාභහා අටක්,ා දවඹක්ා දනහ.ා

දපතාභහාඅට,ාදවඹාතුශාදපතාආණ්ඩුාදදතුන්ාතහදීාරුළිඹල්ා25ා
දක්හාඒාඵේදා ළ මාශහ.ාදභොක්ද,ා දළන්ාදපතා සිේධායන්දන්?ා
තා25ාදක්හාඵේදාඅඩුායනහාකිේහට,ාගුදපතරටාීමනිාදන්හා

න්නහ;ා නළේලින්ා යටටා ීමනිා දන්හා න්නහ.ා ඒා ීමනිා යටා
ඇතුශටාආහටාඳසදේාිතලහරාඵේදක්ාඅඹායරහාීමනිරාමිරාළ මා
යනහ.ා දපතා යන්දන්ා ජහහයභක්.ා දපතා මුදල්ා ඇභතිරු,ා ඒා

හදේභාප්රතිඳ සතිාවදනාඇභතිරු,ාඒාහදේභාදපතහාක්රිඹහ සභා
යනා සිඹලුදදනහා  තුා දරහා දපතා යදට්ා ිතලහරා ජහහයභක්ා
යනහ.ාීමනිරටාතා25ාදක්හාඅඩුායනහඹාකිඹළුාඵේද,ාදපතා

ආණ්ඩුාරුළිඹල්ා 25ට සා ඩහා ළ මායරහා තිදඵනහ.ාඅළිා ඒයිා
කිේදේ,ා දොිතා ජනතහා නඟහසිටුන්නා අලයා නපතා ඔුණන්ටා
ුණභනහා ඹටිතරා ඳවසුපතාරඵහාදිඹා යුතුයිාකිඹරහ.ා සිඹලුදදනහටා
අලයාඹටිතරාඳවසුපතාසිඹල්රාඳසුාගිඹාආණ්ඩුාදරහදේාඅළිා

රඵහා දුන්නහ.ාඋතුදධනා ළඩායනාදොිතඹහට,ා දකුදණ්ාළඩායනා
දොිතඹහට,ානළාදඟනහියාළඩායනාදොිතඹහටාඔුණන්ානිසඳහදනඹා
යනාබහණ්ඩා මනමින්ායහඹන්ායහාදනා න්නාභහධනාඳේධතිා

වදරහාදුන්නහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා 2016ා දධනා
තමුන්නහන්දේරහදේාප්රතිඳ සතිාප්රහලනර,ාඅඹා ළඹා ප්රහලරා

තමුන්නහන්දේරහා කිේහ,ා  ශලුා ටිා ා ඵඩහා යන්නා
ය සනළුයදේාශීතහහයාවදනහ;ාන්දාඋඩයටාප්රදේලදේාශීතහහයා
වදනහ;ා භධයා ඳුයා ප්රදේලදේා ශීතහහයා වදනහ;ා රිකුණහභරා

ප්රදේලදේාශීතහහයාවදනහ;ාවීාටිාඵඩහායන්නාඵඩහාවදනහා
කිඹරහ.ාදපතාබහදේාුණරුාදවෝාඇභතියදඹක්ාසිටිනහානපතාභභාා
කිඹනහ,ා ාඵඩහක්ාදවෝාිතෘතායරහා ශලුාඵඩහායරහා
තිදඵන්දන්ාදොදවේදාකිඹරහාකිඹන්නාකිඹරහ.ාදොදවේදාශීතහහයා

වදරහා තිදඵන්දන්?ාඒහටා උ සතයා දදන්නාකිසිභාඇභතියදඹක්ා
දපතාඳහධනලිදපතන්තුදේානළවළ.ාඅදාඇභතිරුාටටාදභොනහදා දභහා
දන,ාඇභතිරුන්දේාහධනඹාබහයඹායන්දන්ානළවළ.ාඅළිටාසිේධා
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දරහා තිදඵන්දන්,ා ''බීරිා අලින්ටා වීණහා හඹනහායනහා හදේ''ා

නිපතා කිඹහා දනා ඹන්නා ිතතයයි.ා දභදවභා ඳහධනලිදපතන්තුා
තිදඵනහටා ඩහා දවොයි,ා දපත සා වරහා දළපතභහා නපත.ා
මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා දපතහා අවන්නා අදා දදනක්ා
නළවළ.ාඅදාජනතහදේාදේදනහ,ාදු,ායදයඹාඅවන්නාදදනක්ා

නළවළ.ා තමුන්නහන්දේරහා භවහා ළුයහදජ්රුා ිතකාඹටයිා ථහා දශේ.ා
ළුයහදජ්රුටාථහාශහටා අදාඅවන්නාදදනක්ානළවළ.ාඒානිහා
ආනඹනාවහාඅඳනඹනා(ඳහරන)ාඳනතාඹටද සානිදඹෝාළනාථහා

ශ ස,ා අවන්නා දදනක්ා නළතිා නිහා දළන්ා ඒහා කිඹරහා ළඩක්ා
නළවළ.ා භභා හිතනහා දෞයා ඇභතිතුභහා දොදවේා දවෝා හිටිඹහා
කිඹරහ.ා නමු ස,ා දපතා බහටා  යිදා දන්දන්ා නළවළ.ා දෞයා

ඇභතිතුභහදේා තිදඵනහ,ා දෞයා දඳෝණා වහා දේශීඹ,-[ඵහධහා
කිරීභක්] 

 

ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ානිදඹෝජයාඇභතිතුභහාඉන්නහ. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මශේර ස මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නිදඹෝජයාඇභතිතුභහටාඇදවන්දන්ානළවළ.ාආණ්ඩුදේා ඉන්නා

දඵොදවෝාඅඹටාදළන්ාඇදවන්දන්ානළවළාදන්.ාඅළිාඉතින්ාදභොනහා

යන්නද?ා සිඹල්රටභාලින්ාඒා දොල්රන්ටා දඵදව සා අයදනා
දදන්නා ඕනෆ.ා න්ා ඇදවන්දන්ා නළතිා දයෝඹටා ඇභතිරුන්ටා
දඵදව සාඅයදනාදදන්නාකිඹරහාදෞයාඇභතිතුභහට සාකිඹමු.ා

ඔදවොභාකිඹේදී සාඇදවන්දන්ානළ සනපතාළඩක්ානළවළ.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාදෞය,ාදඳෝණාවහාදේශීඹා
වදයා අභහතයතුභහා ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා
ඹටද සා නිදඹෝා ා ළනා ථහා යනා ා දරහදේා අක්ෂිා හචා
පතඵන්ධදඹන්ාකිේහ.ාඅක්ෂිාහචාඵේධාකිරීභාපතඵන්ධදඹන්ාඒා

ලරයධනභරටා රරහාදේභා ප්රසිේධා දයෝවරක්ා පතඳවා
දිසරික්දේ,ා ීමදා ප්රදේලදේා තිදඵනහ.ා දපතා දයෝවදල්ා දේඹා
ශා ලරයා වදයයඹහා -ලහමින්තා අභයතුරා වදයයඹහ-ා

දයෝවදරන්ා ඉ සා දරහා භහා අටක්ාතා ුණණ ස,ා තභ සාලරයා
වදයයදඹක්ා දපතා දයෝවරටා රඵහා දීා නළවළ.ා හිටළුා ලරයා
වදයයඹහා අක්ෂිා හචා ඵේධා කිරීභා පතඵන්ධදඹන්ා ගිනසා
හධනතහක්ා තළබා වදයයදඹක්.ා ා  ා දටා අක්ෂිා හචා

210ටා ළ මාප්රභහණඹක්ාඵේධායරහාගිනසාහධනතහක්ාතිඹළුාඒා
වදයයඹහා අදා ඒා දයෝවදරන්ා ඉ සා යරහා තිදඵනහ.ා අදා
ිතලසහඹා තිඹන්නා ළුළුන්ා වදයයදඹක්ා නළවළ;ා ලරයා

වදයයදඹක්ා නළවළ.ා ඇසා හචා දනොමිදල්ා දදනහා කිඹරහා
කිඹනහ.ා දළන්ානපතාදපතාආණ්ඩුටාදොඩක්ාඇසාහචාදනොමිදල්ා
දදන්නාඕනෆ.ාදභොද,ාදපතාඇසාදඳදනන්දන්ානළතිාඋදිතඹටා-න්ා

ඇදවන්දන් සානළවළ.-ාදොදවොභාවරිාදඳනීභාදදන්නාඕනෆ,ාඊශඟා
භළතියණදේදී සා දපතා යළුා රචහ,ා දප්රෝඩහා වඳුනහා ළනීභට.ා
මිරා අඩුා ශ ස,ා දනොමිදල්ා දදනහා කිේ ස,ා නිපතා දදනහා

කිේ ස,ාඅක්ෂිාහචාඵේධාකිරීභාපතඵන්ධදඹන්ාදපතාදේදීාීමදා
දයෝවදල්ා ළඩාළිබඳදශක්ානළවළ.ා ඒාහදේභා ඒා දයෝවදල්ාහිටළුා
ණහකාහරිරිඹාමරයාරචහක්ාපතඵන්ධදඹන්ාවසුාුණණහ.ාභභා
අවනහ,ානිදඹෝජයාඇභතිතුභහා වරිා ඒා ළනා දන්නහදාකිඹරහ.ා ඒා

මරයාරචහටාපතඵන්ධාුණණුාණහකාහරිරිඹටාදපතායජදඹන්,ා
 දවභා නළ සනපතා දෞය,ා දඳෝණා වහා දේශීඹා වදයා
අභහතයහරලදඹන්ාදපතාදනල්ායළුාදදඹක්ාඅළිාදන්දන්ානළවළ.ා 

ධනතභහනා දෞයා ඇභතිතුභහා -වදයතුභහ-ා උදේා කිේහ,ා
රුළිඹල්ා දදරක්ා අසූදවටාතිබුණුා stent  ාරුළිඹල්ා  ක්රක්ා
වළටඳන්දවටා අඩුාශහා කිඹරහ.ා  දවභානපතා මීටා ඉසයා හිටළුා

දෞයාඇභතිරුාදඳොල්ාෆහදාදන්දන්ානළවළ.ාමීටාඉසයාහිටළුා

දෞයා ඇභතිරුා ඒහයින්ා දොච්චයා හා න්නා ඇ සද?ා දපතා

ඖධාභහෆිඹහ-ාඇ සතටභාඅළිා තුභහටාසතුතින්තාදන්නාඕනෆ.ා
ඹපතාකිසිාළුේරදඹක්ාදරඩටාදඵදවතක්ාන්නාඹන්දන්,ාඅන්තා
අයණාදරහ.ාඅයණාදරහාඹනාඒාදයෝගිඹහටාදඵදව සාමිරාඅඩුා
යරහාදදනහානපත,ාඒාතභයිායජඹක්ායනාදවොභාටයු සත.ා

වළඵළයිා ඳසුා ගිඹා යජඹන්රා හිටළුා දෞයා ඇභතිරුා ඒා
පතඵන්ධදඹන්ා ටයුතුා දශේා නළවළා කිඹන්දන්,ා ධනතභහනා
ජනහකාඳතියඹහා ා කිඹන්නා ඕනෆා කිඹනා  යි.ා ිතඹා බහයා

ඇභතියඹහාඋදේාථහායළුාිතකාඹටාහිටළුාඇභතියඹහ,ාධනතභහනා
ඇභතියඹහටා ලින්ා හිටළුා ඇභතියඹහා -ධනතභහනා
ජනහකාඳතියඹහ-ා දපතා භහෆිඹහා පතඵන්ධදඹන්ා ටයුතුා යරහා

නළවළ.ා ඒානිහා  තුභහා ඊටා ාකිඹන්නාඕනෆ.ා ඒාහදේභා ඊට සා
ලින්ා හිටළුා දෞයා ඇභතියඹහ සා අදා ආණ්ඩුා නිදඹෝජනඹා
යනහ.ා [ඵහධහා කිරීභක්]ා දභොනා නහඹඹහා ුණණ සා ළරැේදටා

'ළරැේද'ා කිඹරහා කිඹන්නා  ඳහා ඹළ.ා ළරැේදටා 'ළරැේද'ා කිඹරහා
කිඹන්නාඕනෆ.ාඒාතභයිාක්රභඹ.ාතමුන්නහන්දේරහාදවොාදදඹක්ා
ශහානපත,ාඅළිාඒටාදවොයිාකිේහ.ා තුභහාතභයිා දවභාකිේදේ;ා
භභා දනොදයි.ා මුදල්ා දවොයපතා යරහා තිදඵනහ;ා දරොකුා

භහෆිඹහක්ා තිදඵනහා කිඹහා කිේහ.ා ඒහා ඉතින්ා ලින්ා හිටළුා
ඇභතිරුා යළුා දේල්.ා දෞයා ඇභතිතුභහා ීමදා දයෝවරා
පතඵන්ධදඹන්ා දොඹහා ඵළලීභක්ා ශා යුතුයි.ා දභොද,ා තිඹටා

දදතහක්ා ඒා දයෝවදල්ා අක්ෂිා හචා ඵේධා යනහ.ා දිනටා ඒා
දයෝවදල්ාදරඩුන්ා140ට-150ටාඅක්ෂිාහචාරඵහාදදනහ.ාඒා
දළන්ා දරහ සා න්නා ඵළවළ.ා දරහ සා ළනීදපතා වළකිඹහා

නළවළ.ා නා යජදේා ප්රතිඳ සතිඹක්ා ිතකාඹටා දරඩුන්ටා අඩුා මිරටා
දඵදව ස,ා අඩුා ා මිරටා අක්ෂිා හච,ා ා අඩුා මිරටා වෘදඹා දයෝා
පතඵන්ධදඹන්ා අලයා යනා උඳයණා රඵහා දදනහා නපතා

දවොයි.ාවළඵළයිාදරඩහාලරයධනභඹායන්නාඹේදීාලරයාධනභඹටා
ඕනෆායනාඋඳයණාවාවදයරුාදයෝවල්රානළ සනපත,ාඒා
දරොකුාප්රලසනඹක්.ා 

රුා  මදේල්ා සුදධනසා භන්ත්රීතුභහා කිේදේා දභොක්ද?ා ඒා
දයෝවල්රා වටා වදයරුා නළවළා කිඹහා කිේහ.ා නමු සා
ආණ්ඩුදේාප්රතිඳ සතිඹාදභොක්ද?ාආණ්ඩුදේාප්රතිඳ සතිඹ,ාරෑා10.00ා
දනල්ා OPD  ා ිතෘතා තඵන්නා ඕනෆා කිඹනා  යි.ා රෑා
10.00ාදනල්ාOPD  ාිතෘතාතඵන්නාඕනෆාකිඹහාකිඹනහ.ා
රෑා 10.00ා දනල්ා  සතුා  සතා ිතෘතා තඵන්නා ඕනෆා කිඹහා
කිඹනහ.ාදපතාදොල්රන්දේා ාසිඹලුභාළඩාතිදඵන්දන්ාරෑට.ාදපතා
දොල්රන්දේාළඩා ක් සා දල්ටානළවළ.ා දල්ටාළඩායේදීා
මිනිසුන්ටා දඳදනනා නිහදා දන්දන්ා නළවළ,ා දපතා ආණ්ඩුා වළභා
ළඩක්භා යන්දන්ා රෑටා රෑට.ා අළිා දළක්හා දන්,ා ඳසුා ගිඹා
හනුදේදීාදතො සාරෑටාඇයදනානටළුානහඩභ.ා 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ානිඹමිතාහරඹාඅහනයි. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මශේර ස මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභහදේා ආනදේා සිටා මරහනඹටා  න්නා ඔඵතුභහටා

ිතනහ මාදදක්ාිතතයාතාුණණහ.ාඒාතාුණණුාහරඹාභටාදදන්න.ා
භභා දරහා ඵරහදනා හිටිදේා ඒයි.ා භටා තා ිතනහ මඹා
හරඹක්ාදදන්න. 

රුා  මදේල්ා සුදධනස භන්ත්රීතුභහා කිේදේ සා ඒයි.ා යදට්ා
ආධනථිඹා දොඩා න්නා ඕනෆා නපත,ා අළිා අදප්ා යදට්ා ආධනථිඹටා

දෞයාපතඳන්නාජනතහක්ාදහඹායාන්නාඕනෆ.ාඒාහදේභා
ඒා වහා අලයා ළඩා ළිබඳදශ,ා අලයා යනා ඳවසුපත,ා අලයා
යනාඵඩහාසායන්නාඕනෆ.ා 

679 680 



ඳහධනලිදපතන්තු 

දපතාආණ්ඩුාදරෝඹටාදීළුාඳණිුණඩඹාදභොක්ද?ාදළන්ාභ සතරා
ගුන්ා දතොටුදඳොශා ිතකුණන්නා උ සහවා යනහ.ා ණන්ා මිනුපතා
වදරහා තිදඵනහ,ා ඵදුා දදන්නා ඹනහා කිඹහා කිඹනහ.ා වළඵළයිා

ුණරු සාන්දන්ානළවළාකිඹහාකිඹනහ.ාදදයිාවහමුදුරුදන්,ාඒා
නීිතද?ාවීාමිටිාටික්ාදනිඹරහා තළනාදොඩාවළුහභ,ාඒාවීා
ඵඩහක්ාකිඹරහා ප්රසිේධා ශහභ,ා භ සතරා ගුන්ා දතොටුඳශා දිවහා

ුණරු සාඵරන්දන්ානළවළ.ාආදඹෝජදඹෝාකිඹනහ,ා "ආණ්ඩුාවීා
ඵඩහායන්නාතභයිා තළනාසූදහනපතායරහාතිදඵන්දන්"ාකිඹරහ.ා
ඳසුගිඹා යජඹායළුා ටිනහාදභන්භ,ා දළළන්තාරධනධනා යහඳෘතිා

සිඹල්රාදපතදොල්දරෝානිපතාවෆල්ලුටාරක්ායරහ.ාඒහාළඩක්ා
නළතිා ිතකාඹට,ා ඒහා ළඩටා න්නාඵළරිා ත ස සඹටා ඳ සායරහ.ා
දළන්ාඒහාදොච්චපතාමුදරටාඅදශිතාය,ාඒදනු සාප්ඳපතාන්නා

වදනහ.ා 

ශ්රීරන්න්ාගුන්ාභහභටාගුන්ාඹහනහාමිරදීානිේදීාමිලිඹනා
105ක්ාදන්නාදපතදොල්දරෝාටයුතුායාතිදඵනහ.ාඅදාCOPE 
 ටා  ඹා අහුා දරහා තිදඵනහ.ා භවහා භහධනා ඉදිකිරීදපතා

දොන්ත්රහ සතුා භාආඹතනඹටා දදන්නාටයුතුායේදීා අහුා
දරහා තිදඵනහ.ා භවා ඵළරකුා ඵළඳුපතයා රචහා පතඵන්ධා දළන්ා
දතොයතුරුා දවබඳා දනහ.ා දභතුභන්රහා උඳහඹා භහධනා ක්රිඹහ සභා

යන්දන්ා උඳහඹා භහධනලින්ා දවොයපතා කිරීභටා මික්,ා යටා
රධනධනඹා යන්නා දනොදයිා කිඹනා  ා වන්ා යමින්,ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාභටාරඵහා දුන්ාහරඹටාඔඵතුභහටා

සතුතින්තාදමින්ාභහානිවඬානහ.ාදඵොදවොභාසතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. 

මීශඟට,ාරුාඉයහන්ාිතක්රභය සනායහජයාඅභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ.ා3.20] 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමර සන මශතළ (මුදල් රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அகச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, රුාඉන්දිාඅනුරුේධාදවේය සා

භන්ත්රීතුභහා ශ්රීරන්න්ා ගුන්ා භහභා ළනාකිඹළුා හයණඹා භභා
ඳශමුදන්භානිළයදිායන්නටාඕනෆ.ා 

රුාභන්ත්රීතුභනි, ඳසුගිඹායජඹාA350-900s ගුන්ාඹහනහා8ක්ා

මිරටාන්නාගිිතසුපතාළහුහ.ාහිටළුාඇභතිතුභහ සාදළන්ාදපතාබහදේාා
ඉන්නහ.ා ඒහා ඳළඹා 17ා ½ක්ා ිතතයා දනොඩහා ඹන්නා ළුළුන්ා

ගුන්ා ඹහනහ.ා ශ්රීරන්න්ා ගුන්ා දේඹා රන්ඩන්ා නුයටයි, 

යුදයෝඳඹටයිා තභයිා ඹනා දිභා දුයා භන.ා යුදයෝඳඹටා ඳභණක්ා
දනොදයි,  තළනින්ා  වහට සා ඹන්නා භවයා ිතටා ළරළසභක්ා
තිදඵන්නටාඇති.ානමු ස, ඒාළරළසභටා -strategy   ට-ා  ළනිා

ගුන්ාඹහනහාඅලයානළවළ.ා භානිහාඒාගුන්ාඹහනහරටාතිදඵනා
ගිිතසුපතා ආදවෝසිා ශහ.ා ගිිතසුපතා අදවෝසිා ශහභ, ඒා ගිිතසුපතරා
තිදඵනා දවීපතා යන්නා සිදුා නහ.ා ඒා දවීපතා තභයිා යරහා

තිදඵන්දන්.ා ඒා ගුන්ා ඹහනහා ගිිතසුපතා ළනා අළිා තභා දවොඹරහා
ඵරනහ; නිරීක්ණඹායනහ.ාඅළිාාදවොඹරහාඵරනහ, ඒාගිිතසුපතා
ළහුදේා ඇයි, ගිිතසුපතා ළහුදේා ුණද, ඒා ගිිතසුපතරා
නීතයනුකරබහඹා ළන.ා ඒා ගිිතසුපතා වනා අසථහදේදීා මුදල්ා

හුභහරුා ුණණහද, නළේදා කිඹරහ සා දළන්ා ා දවොඹහදනාඹනහ.ා  භා
ිතසතයඹාදළනා සතහභාඳහධනලිදපතන්තුටාඒහාඉදිරිඳ සායන්නාඅළිා
ඵරහදඳොදයො සතුානහ. 

ජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාඳනතාඹටද සාඅදානිදඹෝා

දදක්ා ඉදිරිඳ සා වීා තිදඵනහ.ාවදයා උඳයණාවහා උඳරිභා
සිල්රයාමිරාහදේභ, ඖධාලිඹහාඳදිරචිාකිරීදපතා හසතුාළිබඳඵා
අතිා ිතදලේාළට්ාඳත්රදේා ඳශායනාරදා  භානිදඹෝාළිබඳඵා
ථහා යනා දපතා අසථහදේදී, දෞයා ක්දේත්රඹා තුශා ඳතිනා

ත ස සඹා ළනා භභා ිතදලේදඹන්භා රුණුා කීඳඹක්ා ඉදිරිඳ සා
යන්නාළභළතියි.ා 

දෞයා ළනා ථහා යේදීා මුල්ා තළනා දදන්නා ඕනෆ, 
දයෝගිඹහටයි.ානමු ස, අදප්ායදට්ාදෞයාක්දේත්රඹාතුශාදණඹක්ා
තිදඵනහ.ා දණඹාළිබඳහක්ාහදයි.ා දණඹාළනාථහායනා

දොටා දඵොදවෝා දරහටා ථහා දදයන්දන්, දේලඳහරනඹටා
ආදේලායරහයි.ාවදයාෘ සතිඹාතුශ සාඅදාදණඹක්ාතිදඵනහ.ා
ඖධා යහඳහයඹාතුශා භහෆිඹහක්ාතිදඵනාඵාුණරු සා දන්නහ.ා

ඖධා භහෆිඹහක්ා කිේහභා හභහනයදඹන්ා ථහා යන්දන්ා භ සා
ද්රයාදනාඒභා ළිබඳඵයි; භ සා ද්රයාළිබඳඵාතිදඵනාභහෆිඹහා
ළනයි.ාභහාථහායන්දන්ාඒාළනාදනොදයි.ාභහාථහායන්දන්, 

ඖධාභහෆිඹහාළන.ා 

යා ණනහක්ා තිසදේා ඖධා භහපතා ිතසින්ා  ා  ා
නහභලින්,  ා ාධනලින්ා-ාbrandsලින්ා-ායුතුාඖධාධනා
අකාා මිරටා දපතා යටටා දන්නුහ.ා දන්රහ, ඇතළපතා
වදයරුන්ාඅල්රහදන, හභහනයාජනතහටා භාඖධාඅකාා

මුදරටා ිතකුණහා ඒා අඹා ිතලහරාරහබඹක්ා රළබුහ.ා  භානිහා අඩුා
ආදහඹපතරහභීාදුප්ඳ සාඅඹටාඖධාමිරදීාන්නාඵළරිාත ස සඹක්ාදපතා
යදට්ාඇතිාුණණහ.ාඅඳටා1976ාසිටා2017ාදක්හාභවහචහධනඹාදේනා

බිබිදල්දේාඖධාප්රතිඳ සතිඹාක්රිඹහ සභායාන්නාඵළරිාුණණහ.ා
නමු ස, 2017දීා  ඹා ක්රිඹහ සභා යන්නා ළුළුන්ා ුණණහ.ා ඒා
පතඵන්ධදඹන්ා රුා (වදය)ා යහජිතා දේනහය සනා ඇභතිතුභහටා

අදප්ා පතපූධනණාසතුතිඹාළිරිනළදභනහ.ා තුභහටා ලක්තිඹාතිබුණහා
 ඹා ක්රිඹහ සභා යන්න.ා ා මීටා ප්රථභදඹන්ා හිටළුා ඇභතිරුන්ටා
යන්නා ඵළරිා ුණණුා දදඹක්ා  තුභහා දශේ.ා භටා භතයි, රුා

වභත්රීඳහරා සිරිදේනා භළතිතුභහා දෞයා අභහතයයඹහා ිතකාඹටා
ටයුතුා ශා හරදේ සා දභඹා ක්රිඹහ සභා යන්නා ඵළරිා ුණණහ.ා
 තදොටාභහාහිටිදේාිතඳක්දේ.ාභහාල්ඳනහාශහ, ඇයිා තුභහටා
ාදභඹාක්රිඹහ සභායන්නාඵළරිාුණදණ්ාකිඹරහ.ා තුභහටා  දහාඒා

ක්රිඹහ සභායන්නාඵළරිාුණදණ්,  දහාඳළතිා ක් සාජනතහානිදවසා
න්ධහනා ආණ්ඩුදේා දොටක්ා ා නිහයි.ා  ටා ඒා ආණ්ඩුදේා
ජනහකාඳතිා ුණදණ්ා භහින්දා යහජඳක්ා භළතිතුභහයි.ා ඒා ආණ්ඩුදේා

දෞයාඅභහතයයඹහාදරහාඉන්නාදොටාුණණ සා තුභහටානිදවා
තිබුදණ්ානළවළ,  ඹාක්රිඹහ සභායන්න.ා 

භටා භතයි, ඒා හරදේා  ක්තයහා දා භහා දපතා ිතඹා
ළිබඳඵා ථහා යනා දොට,  තුභහදන්ා දපතා ළිබඳඵා ප්රලසනා
යනා දොටා දෞයා ඇභතිතුභහා වළටිඹටා  තුභහටා  දහා දදන්නා

ළිබඳතුරුා තිබුදණ්ා නළවළ.ා භහා  දහා  තුභහදන්ා ඇහුහ, "දෞයා
දේහදේා භහෆිඹහක්ා තිදඵනහ.ා ා ඔඵතුභහා ඒා ළිබඳන්නහද, 
නළේද?" කිඹරහ.ා තුභහාකිේහ,  තුභහා ඒාළිබඳන්නහාකිඹරහ.ා

ඒාවළන්හඩකාහධනතහදේාඇති.ානමු ස,  තුභහට සාඵළරිාුණණහාඒා
දනසා යන්න.ා දභොද, දපතා හදේා දනසවීපතා යනා දොටා
යජදේා ඉවශභා ිතධහඹා නිරධහරිඹහා නා ජනහකාඳතිතුභහදේා

ආශීධනහදඹා අලයයි.ා අදා රුා (වදය)ා යහජිතා දේනහය සනා
ඇභතිතුභහටා ඒා ආශීධනහදඹා රළබිරහා තිදඵනහ, දපතා යදට්ා
ජනහකාඳතිතුභහදන්.ාාඒානිහාා තුභහටාාළුළුන්ාදරහාතිදඵනහ, 

අුණරුදුා 40ටාඳසදේාදේනාබිබිදල්ාභවහචහධනඹතුභහදේාඖධා
ළිබඳඵා ා ප්රතිඳ සතිඹාක්රිඹහ සභායන්න.ා ඒා තුබඳන්ාඖධා ධනා
48ාමිරාඳවශටාආහ.ා ාPanadol  දඳ සතාමිරාරුළිඹල්ා2.75ා
සිටාරුළිඹල්ා1.30ා දක්හාඳවතාඵළාතිදඵනහ.ාFosamax කිඹනා

දඵදව සා ධනඹා රුළිඹල්ා 794ා සිටා රුළිඹල්ා 101ටා ඳවතා ඵළා
තිදඵනහ.ාඔසටිදඹෝදඳොදයෝසිසාකිඹනාදයෝඹටයිාදපතාඖධඹා

681 682 

[රුාඉන්දිාඅනුරුේධාදවේය සාභවතහ] 
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දදන්දන්. Renitec කිඹනා දඵදව සා ධනඹා ඳහිතච්චිා ායන්දන්ා

රුකායා ීයඩනඹටයි.ා ඒා දඵදවතාරුළිඹල්ා 23ා සිටා රුළිඹල්ා 6ටා අඩුා
දරහාතිදඵනහ. Motilium කිඹනාඖධාධනදේාමිරාරුළිඹල්ා
19ාසිටාරුළිඹල්ා5.40ටාඅඩුාදරහාතිදඵනහ.ාඒාිතතයක්ාදනොදයි.ාා
Gastritisරටාදදන Omez කිඹනාදඵදව සාධනඹාරුළිඹල්ා28.55ා

සිටා රුළිඹල්ා 4.50ටා ඳවතා ඵළසහ.ා Cataflam  කිඹනා දඵදව සා
ධනඹාරුළිඹල්ා37.72ාසිටාරුළිඹල්ා10.95ටාඳවතාඵළාතිදඵනහ.ා
ඒා න්දන් painkiller  ක්ා වළටිඹටයි.ා දපතා ආහයඹටා දපතා

ඖධරාමිරා ඳවශාඵළා තිදඵනහ.ා ාදපතා ිතසතයාඇතුශ සා දීධනකා
රළයිසතුක්ාභහාඅද සාතිදඵනහ.ාමරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහදේාඅයඹාඇතිාභහා ඹාවභළගත*ායනහ.ාා 

අඳටාඖධාළිබඳඵාප්රතිඳ සතිඹක්ාතිදඵනහ.ාභහාමුලින්ාකිේහා
හදේා දපතා ඖධා ළිබඳඵා ප්රතිඳ සතිඹා ක්රිඹහ සභා යන්නා අඳටා
ළුළුන්ා ුණදණ්ා අුණරුදුා 40ටා ඳසදේයි.ා දභතළනා දරහා තිදඵනා
දනාදභොක්ද? අඳටාතිදඵන්දන්ාවදයයඹහාමුල්ායදනා
යනා දෞයාප්රතිඳ සතිඹක්ාදනොදයි.ාදයෝගිඹහා ාමුල්ායදනා

යනාදෞයා ප්රතිඳ සතිඹකුයිා අඳා යජඹටාතිදඵන්දන්.ා ා අළිා දපතා
අතයලයා ප්රතිජීා -ා antibiotics -ා ා ඇතුළුා රුකායා ීයඩනඹ, 
දොදරසටදයෝල්, gastritis, strokes, වෘදඹා දයෝා ඹනාසිඹලුභා

දයෝරටාදදනාාඖධරාමිරාඳවශටාදනළිත සාතිදඵනහ.ා 

ාඒා ිතතයක්ා දනොදයි.ා දපතා අුණරුේදේා දඳඵයහරිා භහදේදීා
cataract හචාධනා38ාමිරාඳවශටාදනහහ.ා ා ාධනදේා
හචාතිදඵනහ.ාප්රතිලතඹක්ාවළටිඹටාසිඹඹටා37ාසිටාසිඹඹටා77ා
අඩුාවීභක්ාදක්හාඒාහචරාමිරාඳවශටාදනහහ.ාදුප්ඳ සාදයෝගිඹහා

ආයක්හා කිරීභයිා අදප්ා ප්රතිඳ සතිඹ.ා නිදවසා දෞයා දේහා
කිඹන්දන්, ඖධා ධනරා මිරා ඳවශටා දළමීභා ඳභණක්භා
දනොදයි.ාවදයයඹහදේාදේඹාදඳොදුාජනතහටාරඵහාාදීභාවා

 ඹා ආයක්හා කිරීභ සා ා නිදවසා දෞයා දේහදේා දොටක්.ා
වදයයඹහටාඅළිාහුඟක්ාරුායනහ.ාඅළිාහභහනයාදනකුටා
අදප්ා ලරීයඹා ඳන්න, දොටන්නා දදන්දන්ා නළවළදන්.ා නමු ස, 

වදයයදඹක්ාශඟටාගිඹහභාඅළිාඒටාඉඩාදදනහ.ාඒටාතභයිා
ිතලසහඹා කිඹන්දන්.ා ා වදයයඹහා තයපතා අළිා ිතලසහා යනා
ළුේරදඹක්ානළවළ.ානමු ස, අදාඒාිතලසහඹාබිඳීාදොසාතිදඵනහ.ා

අදාදපතායදට්ාවදයාඒහකාහයඹක්ාඇතිදරහාතිදඵනහ.ාඒටා
ඉඩාදදන්නාඵළවළ.ාවළදභෝටභා ාවහාභහනාදපතාදෞයාදේහා
රඵහළනීභටා අසථහාදදන්නාඕනෆ.ා අදා දපතා ඒහකාහයඹානිහා
දභොක්දා දරහා තිදඵන්දන්? ඵදුා යහිතා ඵරඳත්රඹා දුන්දන්ා

නළ සනපතා ළඩා ධනජනඹා යනහ; ඒා අඹදේා දරුන්ා දවොා
ඳහරටාදභහන්නාඵළරිානපතාළඩාධනජනඹායනහ.ාඅළිාගිරන්ා
යථාදේහාළනිාදවොාදදඹක්ාායටටාදදනදොටාඒාටයු සතට සා

ඒාඅඹාාිතරුේධාුණණහ.ානමු සාඅදප්ාහනහටාදෞයාඇභතිතුභහටා
තිදඵනාඒාඳළවළදිලිාඅයමුණානිහාඅළිාඅදාඒාගිරන්ායථාදේඹායටටා
වඳුන්හාදීාතිදඵනහ.ාඅදාවපතඵන්දතොට, භහතය, හල්ර, දොශම, 

ළුතය, පතඳවාප්රදේලරාඅඹටාදනොමිදල්ාදපතාදේඹාරඵහන්නා
ළුළුන්.ා 

 දහාහභහනයාළුේරදඹකුටාඅනීඳඹක්ාවළදුණහභ, දදනකුා
accident ුණණහභ, රිදයෝදා යථඹකින්ා තභයිා දයෝවරටා අයදනා
ගිදේ.ා දක්ාභභා රැසවීභාඉන්නාදොටා  හිා සිටිාළුේරදඹක්ා

අනීඳා ුණණහ.ා ඒා රැසවීදපතා උඩුා භවදල්ා ඉරහා ඳවශා භවරටා
දයෝගිඹහා ාදදනනදොටා ිතනහ මා අටක්ා තුශදීා ඒා ගිරන්ා යථඹා
 තළනටා ඳළමිණිරහා තිබුණහ.ාඅදා ඒාගිරන්ා යථාදේහටා -1990ට-ා

දුයථනදඹන්ා ථහා දශො ස, ිතනහ මඹක්ා තුශා ළිබඳතුයක්ා
රළදඵනහ; ිතනහ මඹක්ාතුශාළිබඳතුයක්ාරළබීදපතාප්රතිලතඹා සදතො සා

95ාප්රතිලතඹක්ාතිදඵනහ.ාඵරන්න, ඒාතයපතාදවොාගිරන්ායථා

දේහක්ා අළිා වඳුන්හා දීා තිදඵනහ.ා ඒා ිතතයක්ා දනොදයි, දපතා
ගිරන්ායථාදේහා2018දීාමුළුායටාළුයහභාදිඹ සායන්නාදළනටභා
ළරසුපතාවදහාතිදඵනහ.ා ාඒානිහයිාඅළිාඔඵතුභන්රහටාකිඹන්දන්ා
දපතා වළභා  ටභා ිතරුේධා දන්නා  ඳහා කිඹරහ.ා දයෝගිඹහා මුල්ා

ය සාදෞයාදේඹක්ාතභයිාඅළිාදපතාායදනාඹන්දන්.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, ඒා හදේභ, වළදභෝටභා
අධයහඳනඹක්ා රඵහන්න සා ළුළුන්ා ිතකාදේා ා ක්රභඹක්ා අළිා

දවොඹන්නාඕනෆ.ාදපතාSAITM  ප්රලසනඹා ාඇතිායදනාවදයා
ශියඹන්ාදළන්ාභහාණනහක්භාවදයාීයමරටාගිහින්ානළවළ.ා
ඒාඅඹටාභභාදපතාහයණඹාකිඹන්නාළභළතියි.ාදපතායදට්ාවදයා

ිතදයහා උන්න, හධහයණා භතා තිදඵනාආචහධනඹරුාසිටිනහ.ා
අළිා ඒා අඹටා රුා යනහ.ා ඒා හදේභ, දපතා ශියා ළිරිදන්ා
ඵහුතයඹට සා ඕනෆාවදයා ීයමඹටා ගිහින්ා ඒා අඹදේා අධයඹනා

ටයුතුායන්නයි.ාඅළිාඒාඅඹා ක්ා තුාදනහ.ා තුාදරහා
දපතා ප්රලසනඹා ිතනහ.ා අදප්ා යජඹටා ප්රතිඳ සතිඹක්ා තිදඵනහ.ා
දභොක්දා ඒා ප්රතිඳ සතිඹ? ඒා තභයිා වළදභෝභා අධයහඳනඹා
රඵහන්නා ඕනෆඹා කිඹනා ප්රතිඳ සතිඹ.ා යජඹටා රඵහදදන්නා

ළුළුන්ාඅධයහඳනඹාසිභහහිතානපත,  යජඹටාාඒාවහාාතිදඵනා
පතඳතා ීමභහහිතා නපත, යහජයා දනොනා ආඹතනඹකින්ා දවෝා
දඳෞේලිාආඹතනඹකින්ාඒාදේහ, ඒාඅධයහඳනඹාදදනකුටා

රඵහන්නාළුළුන්ානපතාායජඹටාදහ සාඒටාිතරුේධාදන්නා
ඵළවළ.ා ා අළිා දපතා SAITM ප්රලසනඹ සා ිතනහ.ා ඒා ිතන්දන්ා
අදප්ායජදේාප්රතිඳ සතිඹාතුශයිාකිඹනාහයණඹාදපතාඅසථහදේදීා

භහාවන්ායන්නාඕනෆ.ා 

අදප්ාරුාජනහකාඳතිතුභහට ස, දෞයාඇභතිතුභහට ස, දෞයා
යහජයා ඇභතිතුභහට සා භභා නළත සා සතුතින්තා දනහ.ා

 තුභන්රහා නිදවසා දෞයා දේහා ආයක්හා යා තිදඵනහ.ා ඒා
හදේභ, අඳා දන්නහා දපතා ක්දේත්රඹා දියුණුා යන්නා ිතලහරා
ළරළසභක්ා තිදඵනා ඵ.ා නහරිා ප්රදේලරා තිදඵනා දයෝවල්ා

හදේභාඅනික්ාප්රදේලරාතිදඵනාදයෝවල්දාඅඳාදියුණුාශායුතුයි.ා
ලුනහදේාකුඩහාදයෝවරක්ාතිදඵනහ.ාළුදඵෝිතරාදයෝවරාහදේ, 
ඳහනදුයාදයෝවරාහදේාඒාදයෝවර සාදියුණුායන්නාටයුතුායනා
ඵා දෞයා ඇභතිතුභහා භටා ඳළසුහ.ා දපතා යජඹටා ිතලහරා

දධනලනඹක්ාතිදඵනහ.ාඒානිහාඅළිා මුතුා දරහා අදප්ා දෞයා
දේහාදොඩනඟමු.ාසතුතියි.ා 

 
[අ.බහ.ා3.33] 

 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, භටාථහායන්නා අසථහා

රඵහදා  ීභාළිබඳඵාමුලින්භාඔඵතුභහටාසතුතින්තාදනහ.ාරුා
ඇභතිතුභහදන්ාරුණුාකීඳඹක්ාඳළවළදිලිායන්නයිාභහාහරඹා
ඉල්රහා  සද ස.ා නමු ස,  තුභහා දළන්ා දපතා රුා බහදේා නළවළ.ා
දෞයායහජයාඇභතිතුභහ සාඒාිතසතයාාඳඹහිතාකිඹහාභහාහිතනහ.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, අක්ෂිාහචාරඵහාදීභාළිබඳඵා
රුාඇභතිතුභහා තුභහදේාථහදේදීාදීධනකාිතසතයාශහ.ාඒාළනා
භවනුයා දයෝවදල්ා වා යදට්භා තිදඵනා ත ස සඹා ළිබඳඵා භහා

රුණුාඉදිරිඳ සායන්නාළභළතියි.ාමීටාලින්ාඉයහන්ාිතක්රභය සනා
භළතිතුභහ සා ථහා ශහ.ා භභා දන්දන්ා නළවළ, අදප්ා ඉයහන්ා
ිතක්රභය සනා ඇභතිතුභහා යජදේා ඉසළිරිතහරඹකින්ා දඵදව සා

අයදනාතිදඵනහදාකිඹරහ.ාදපතාආණ්ඩුදේාහුඟක්ාළඩාහදේභා
දපතා හයණඹ සා දවොයි.ා වළඵළයි, අදප්ා ඉන්දිා අනුරුේධා
භන්ත්රීතුභහාකිඹළුාආහයඹටාසුළුරුදුාඳරිදිාළදඩකාවරිඹටායාන්නා

ක්රභදේදඹාදන්දන්ානළතිා යිාප්රලසනඹාවළටිඹටාතිදඵන්දන්.ාඅක්ෂිා

683 684 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහධනලිදපතන්තු 

හචරාමිරාඅඩුාකිරීදපතාළදඩකා සත සා දවභයි.ාවළඵළයි, අක්ෂිා
හචරාමිරාදපතාක්රභඹාඹටද සාඅඩුාදරහාතිදඵනහ.ාඒාවරි.ාසුළුා
ළිරිටාඅඩුාමුදරටාදපතාඅක්ෂිාහචාරළබිරහ සාතිදඵනහ.ාභභාථහා

යන්දන්ා දනා දොදවේ සා ළනා දනොදයි, භභා නිදඹෝජනඹා
යනා දිසරික්දේාභවනුයා දයෝවරා ළන.ා ජනහරිා 14ළනිා දහා
සිටා දටා ිතලහරා ණනා ා දරඩකඩුා ළිරික්ා අක්ෂිා හචා

දභහළනීභටාා ක්හසුාදමින්ාඳතිනහ.ානමු සාිතටින්ාිතට,  මන්ා
ඩ, සුළුා සුළුා ලදඹන්ා තභයිා අක්ෂිා හචා ඉසළිරිතහදරටා
රළදඵන්දන්.ාදපතාළඩටවනාතුබඳන්ාඒාසිඹලුදදනහටභාහචාරඵහා

දදනහානපතාඒාඉතහභාදවොයි.ාඒාතභයිාභභාකිේදේාආණ්ඩුදේා
ප්රතිඳ සතිඹාවා ඔඵතුභන්රහදේාඅදවා දවොයිාකිඹරහ.ාඅළිාඒා
ළිබඳන්නහ.ා වළඵළයි, ළදඩකා දරහා තිදඵන්දන්ා ඒා ක්රිඹහ සභා

යන්නා ගිඹහටා ඳසදේා තිබුණහටා ඩහා ප්රලසනඹක්ා ඇතිා දරහා
තිදඵනා  යි.ා දළන්ා භවනුයා දයෝවරටා දයෝගීන්ා ඳන්වඹදහවක්ා
 නහ.ාඒාඅඹදන්ාළිරික්ාadmit දනහ. 

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

නුයා ඉසළිරිතහදල්ා තිදඵන, ඔඵතුභහා කිඹනා ප්රලසනඹා භභා
දන්නහ.ා නමු සා දපතාහචා දදනනා දොටා ප්රලසනා දොඩක්ා ඇතිා
ුණණහ.ාහචාsuppliersදන්ාඅඳටාදරොකුාඅභිදඹෝඹක්ාආහ.ාාදපතා

ප්රලසනඹාආහටාඳසදේ- 
 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ඒා භභා දන්නහ.ා ඔඵතුභන්රහා ළඩක්ා යන්නා ඹනදොටා

ප්රලසනා නහ. 
 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඒදන්ාදඳො මාඅභිදඹෝඹක්ාආහ. 
 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

භභාදන්නහ. 
 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ශඟදීා ප්රලසනඹක්ා ඇිතල්රහා තිදඵන්දන්, ඉසළිරිතහදරන්ා දහළුා

order  ා ළරැදියිා කිඹරහා තිදඵනා නිහ.ා ඒා නිහා තභයිා දඳො මා
ප්රලසනඹක්ා තිදඵන්දන්.ා ඒා දළන්ා අළිා sort out යනහ.ා ඇ සතා
ලදඹන්ා කිේදො සා අදප්ා ඇභතිතුභහදේා රල්ඳඹා අඳටා
අභිදඹෝඹක්ා දරහා තිදඵනහ.ා භවයා ාට්ටිඹා ඒටා ළභතිා

නළවළ.ාඒාළනාකිඹන්න සාරජ්ජයි.ා 
 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ඒා තභයිා භභා මුරදීා කිේදේ, භභා දපතා ථහා යන්දන්ා

ාඔඵතුභන්රහදේා ළදඩකටා ිතරුේධා දනොදයිා කිඹරහ.ා භභා ඒටා
ඳක්යිා ථහා යන්දන්.ා දපතා ළදඩකා දවොයි.ා වළඵළයි, දළන්ා
ඔඵතුභහාකිඹළුාorder  ාළරැදීභානිහාදවෝාදොපතඳළනිලින්ා නා

අභිදඹෝා නිහා දවෝා දභොක්ා දවෝා නිහා දරහාා තිදඵන්දන්ා
දරඩකඩුන්දේාeye surgery දන්දන්ානළතිා යි.ාඒාතභයිාඅදා
නුයා දයෝවදල්ා ඇතිා දරහා තිදඵනා ත ස සඹ.ා දරඩකඩුා  නහ; 

හට්ටුදේානතයායනහ; අදා ඵඩුානළවළාකිඹරහා ඹනහ; ආඳසුා

රඵනා තිදේා දන්නහ.ා භදේා දුයථනදේා ඒා ිතසතයා
තිදඵනහ.ා ඕනෆා නපතා දඳන්න්නා ළුළුන්.ා දුයථනඹා බහතා
යන්නා ඵළවළදන්.ානුයා දයෝවදල්ා ඉන්නහ, සුදා නයක්ා දරහා
ඇසා දදා ළුළුයළුා දරඩකඩු.ා ඉතිවහදේා දභදවභා දරඩකඩුා හිටිදේා

නළවළ.ා මීටාලින්ාදයෝගීන්ටානිපතාහචා රළබුදණ්ානළතිා  සා
ළිබඳන්නා ළුළුන්.ා වළඵළයි, ඕනෆභා දයෝගිදඹකුටා ළුළුන්භා
රළබුණහ, රුළිඹල්ා 5,000 සිටා 30,000ා ා දක්හා තිදඵනා හචඹක්ා

න්න.ාඒාදරඩකඩුාාරුළිඹල්ා5,000ටාහචඹක්ාඅයදනාඅඩුාතයමින්ා
ඇදේාසුදාළුළුයන්නාඉසදල්රහාඒාහචඹාදහා සතහ.ාඒාඅඹාඅන්ධා
ුණදණ්ා නළවළ.ා ඔඵතුභන්රහදේා යජදේා රල්ඳඹා දවොයි.ා

ඇභතිතුභහදේා රල්ඳඹා දවොයි.ා වළඵළයි, දළනටා ඒා සිඹඹටා
සිඹඹක්ාක්රිඹහ සභාදනොවීභානිහාඅදාමිනිසුන්ාඅන්ධඹන්ාඵටාඳ සා
දරහා සිටිනහ.ා දභඹා දදෝහදයෝඳණඹක්ා දනොදයි, රුණුා

ඳළවළදිලිා කිරීභක්ා තභයිා ඔඵතුභන්රහටායන්දන්.ා ඒා ා නිහා අළිා
ඔඵතුභන්රහදන්ාඉල්රහා සිටින්දන්, ාදපතා ළඩා ළිබඳදශාක්රභ සා
යන්නාකිඹරහයි.ාාක්රභ සායනාතුරුාඅඩුභාතයමින්ාඅද සාමුදරටා
දපතාහචඹක්ාඅයදනාදහන්නාඉඩාදදන්න.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, දයෝවදල්ා හචා නළ සනපතා
අඩුභාතයමින්ාරුළිඹල්ා 5,000ක්ා දීරහ සාහචඹක්ා දහා න්නා ඉඩා
දදන්න.ා දනා දදඹක්ා හදේා දනොදයි, දපතා ඇ.ා දභදවභා
ගිදඹො සා ඒා ඇා අන්ධබහඹටා ඹනා ල්භා ඉන්නා දනහ.ා

ඇභතිතුභහදේාළරැදිාවදහාන්නාදොට, අභහතයහරලදේාළරැදිාවදහා
න්නාදොට, හචාදන්න්නාදහළුාorder   දක්ායදාවදහාන්නා
දොටාදයෝගිඹහාඅන්ධදරහාඉයයි.ාඒානිහාඔඵතුභන්රහායන්නා
ඹනා ළදඩකා ගුණහ සභබහඹක්ා නළතිා දනහ.ා ඔඵතුභන්රහදේා

යජඹටා වා ඇභතිතුභහටා ඉසළිරිතහදල්ා ඉන්නා දයෝගීන්ා දිනඳතහා
අභතනාිතකාඹාභභාදභතළනාකිඹන්නාළභළතිානළවළ.ාාදවොාළඩක්ා
යන්නා ගිහිල්රහ සා අදා ඔඵතුභන්රහා ඒා ත ස සඹටා ඳ සා දරහා

තිදඵනහ.ා ඒා නිහා ඔඵතුභන්රහදන්ා භභා ඉල්රහා සිටින්දන්ා
දභඹයි.ාපතපූධනණදඹන්ාඔඵතුභන්රහදේාළඩාළිබඳදශාක්රිඹහ සභා
දනාතුරුා ා අඩුභාතයමින්ාඅතින්ාල්ලිා දීරහ සා අක්ෂිාහචඹක්ා

අයාදනාලරයධනභඹායන්නාඉඩාදදන්න.ාභභාදන්නහාවළටිඹටා
රරහදේභා රක්ා ඳවක්ා ිතතය, නුයා  සදතො සා ඳන්දහවක්, 
වඹදහවක්ාිතතයාදයෝගීන්දේාඇසාඅන්ධාදමින්ාඳතිනහ; අදේා

සුදා ළුළුයමින්ා ඳතිනහ; දපතා ළදඩකා යා න්නා ඵළරුා ශතා
දනහ.ා හචා දහවක්ා ඕනෆා තළනටා ඳන්සිඹඹක්ා  නහ; තුන්වහයා
දහවක්ාඕනෆාතළනටාදදීමඹක්ා නහ.ාඒාඅඩුාඳහඩුානිහාදිනඳතහා

මිනිසුන්ාඅන්ධබහඹටාඳ සාදමින්ාඳතිනහ.ාදපතාළදඩකාදවොටා
යදනා ඹනදතක්ා දපතා ප්රලසනඹටා ඹපතා ිතඳුභක්ා රඵහා දදන්නා
කිඹනා ාතභයිාභභාඔඵතුභන්රහදන්ාඉල්රහාසිටින්දන්.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, ා ා ඔඵතුභන්රහදේා දඵදව සා
මිරාඅඩුාකිරීදපතාප්රතිඳ සතිඹාදවොයි.ාඒාිතලහරාභහෆිඹහක්.ාඅළිා
ඒාළිබඳන්නහ.ාදඵදව සාධනරාමිරාඅඩුාදරහ සාතිදඵනහ.ා
වළඵළයි, ඒා අතදධනා දභදවභා දදඹකු සා සිදුා දනහ.ා ඔඵතුභන්රහා
ඒටා ිතඳුභක්ා දොඹන්න.ා අළිා හිතමුා “x” කිඹනා දඵදව සා
ධනදේා original  ා -ා branded  ා රුළිඹල්ා 100ා නපත, 
ඔඵතුභන්රහාඒාරුළිඹල්ා80ාදක්හාඅඩුායරහාතිදඵනහ.ාවළඵළයි, 
 භාධනදේභාදනායටානිසඳහදනඹායනාදඵදව සාධනඹක්ා
තිදඵනහ.ා  හිා මිරා රුළිඹල්ා 50යි.ා  දවභා දඵදව සා තිදඵනහ.ා
දළන්ා සිදුා දරහා තිදඵන්දන්ා දභොක්ද? ඔඵතුභන්රහා කිඹහළුා
branded  ා රුළිඹල්ා 100ා සිටා රුළිඹල්ා 80ා දක්හා අඩුා දරහා
තිදඵනහ.ා වළඵළයි, ගුණහ සභබහදඹන්ා අඩුා රුළිඹල්ා 50ා
දඵදවතා රුළිඹල්ා 80ා දක්හා ඉවශා ගිහින්ා තිදඵනහ.ා
හභහනයදඹන්ා භහපතා යන්දන්ා branded  ා දනළිත සා

රුළිඹල්ා 80ටා ිතකුණනා  ා ඳහඩුා ඵළිතන්, ළ මා රහබඹක්ා නළතිා
ඵළිතන්ාරහබා ාදනළිත සාරුළිඹල්ා80ටාිතකුණනා යි.ානමු ස, 
 දක්ාගුණහ සභබහඹාඅඩුයි.ාවළඵළයි, තිබුණුාමිරට සාළ මදඹන්ා
තභයිා  භා භහභා ඒා දඵදව සා දඳ සතා ිතකුණන්දන්ා කිඹනා

685 686 

[රුාදිළුපතාඅමුණුභාභවතහ] 
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හයණඹා ඔඵතුභන්රහටා භතක්ා යන්නා ළභළතියි.ා ආඳහුා භභා
කිඹළුා තළනටභා ඹනහ.ා අදවා දවොයි; රල්ඳඹා දවොයි; 
ඔක්දොභාදවොයි.ාදයෝගිඹහටා ඵහරාධනදේා දඵදව සා දඳ සතක්ා
ළ මාණනටාතභයිාභවයාභහපතාඅදශිතායමින්ාසිටින්දන්.ා
දපතාාදදෝහදයෝඳණඹක්ාදනොදයි.ාදපතහානිළරැදිායාදදනාදරා
තභයිාඅළිාඔඵතුභන්රහදන්ාඉල්රහාසිටින්දන්.ාදපතටාප්රදේලාවීභා
ළනා අළිා ඔඵතුභන්රහටා සතුතින්තා දනහ.ා රුා ඉයහන්ා
ිතක්රභය සනානිදඹෝජයාඇභළතිතුභහාකිේහාහදේාඅළිාවළභාදදඹටභාා

ිතරුේධාථහායනහාදනොදයි.ාිතදලේදඹන්ාභවනුයාදයෝවරා
Teaching Hospital  ක්.ා අක්ෂිා හචා හිඟඹා නිහා අදා අක්ෂිා
අරලදේාඉළන්වීපතාටයුතුාඳහායාන්නාඵළරිාදරහාතිදඵනහා
කිඹනාහයණඹාඔඵතුභන්රහටාභතක්ායන්නාඅලයයි.ා 

තා  ා රුණක්ා ා වන්ා යරහා භදේා ථහා අන්ා
යන්නා ළභළතියි.ා ඇභළතිතුභහටා දපතා රුණුා ඳළවළදිලිා කිරීභටා
නිදඹෝජයා ඇභළතිතුභහා හිටිඹහභා ප්රභහණ ස.ා  තුභහටා ඳළවළදිලිා

යන්නයිා භභා දපතා ිතනහ මා කිහිඳඹා ඉල්රහා  සද ස.ා ා ගිරන්ා යථා
දේඹාක්රිඹහ සභාකිරීභාළිබඳඵාභදේාදඳෞේලිාභතඹානපත,  ඹා
දවොයිා කිඹනා  යි.ා ඉසයා ගිරන්ා යථඹක්ා අලයා තළනටා

දන්හා ළනීභටා දනොවළකිා ප්රලසනඹක්ා තිබුණහ.ා රුා ඉයහන්ා
ිතක්රභය සනා නිදඹෝජයා ඇභළතිතුභහා කිේහා හදේා three-wheeler  
 දක්ාතභයිාදරඩුන්ාප්රධහනාදයෝවරාදක්හාදනාගිදේ.ාාවළඵළයි, 
ගිරන්ා යථා දේඹා ඇතිා යරහ, ඔඵතුභන්රහා නීතිඹක්ා දභරහා

තිදඵනහා"ශඟභාදයෝවරටාදනිඹන්න"ාකිඹරහ.ා ා ානමු සාශඟභා
දයෝවරටාදනාගිඹහභ, භවයිතටා භාදයෝවදල්ාාඅලයාඳවසුපතාා
නළවළ.ා ා තයවහා දන්නා  ඳහ, දභදවභා කිඹනහට.ා ඳශහ සා බහා

දයෝවල්ාතිදඵනහ; රහමීඹාදයෝවල්ාතිදඵනහ.ාගිරන්ායථඹාඇිත සා
දයෝගිඹහා ශඟභා දයෝවරටා රැදනාගිඹහභ, හුඟක්ාදේරහටා  භා
දයෝවදල්ාගිරන්ායථඹානළවළ.ා 

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ගිරන්ා යථා දේඹා අදප්ා අභහතයරලඹා ඹටතටා අඹ සා න්දන්ා
නළවළ.ා ඒා දන සා අභහතයහරලඹක්ා ඹටද සා තභයිා ක්රිඹහ සභා
දන්දන්.ා 

 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 
භක්ානළවළ.ා ඒා දෞයා ඇභළතිතුභහා ඹටතටා ඳ සා දනහා

ඇතිා දන්ද? නළේද? වරි, භක්ා නළවළ.ා භභා දන්දන්ා නළවළ.ා

දෞයඹටා අදහශා නිහා දොයිා අභහතයහරලඹා ඹටද සා වරිා ගිරන්ා
යථදඹන්ා ා ශඟභාතිදඵනාරහමීඹා දයෝවරටා රැදනාගිඹහභා -ා භභා
ලින්ා කිේහා හදේා රල්ඳඹා දවොයි.ා වළඵළයි, දරඩහා
ප්රහවනඹා යන්දන්ා භළදයනා තළනට.ා හුඟක්ා දේරහටා ශඟභා

දයෝවදල්ාසිටාභල්ලහරහාදක්හාතභයිාඊශඟටාප්රහවනඹායන්නා
සිදුාන්දන්.ා 

 
ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
 භා දයෝවදල්ා ambulance  දන්ා භවා දයෝවරටා දනා

ඹනහ.ා 
 

ගරු දිළුේ අමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றயோம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama)  
ඒා අඹදේාambulance දහ සා දයෝවදල්ානළවළ.ානිදඹෝජයා

ඇභළතිතුභහ, ඔඵතුභහාකිඹනා ාවරි.ාඒහාභධයභායජදේාදයෝවල්ා
දනොදයි, ඳශහ සා බහටා අයිතිා දයෝවල්.ා ඔඵතුභන්රහා ඕනෆභා

දේරහා රහමීඹා දයෝවරට, ඳශහ සා ාබහා දයෝවරටා ගිහින්ා

ඵරන්න.ාදහ සාඒාදයෝවදල්ාambulance  ානළවළ.ා ක්දෝා
nurse  දන්ාදොදවේාවරිාගිහින්;  ක්දෝාදදොසතයාභව සභඹහා
 දන්ාදොදවේාවරිාගිහින්;  ක්දෝාdriver  දොදවේාවරිාගිහින්; 
 ක්දෝාambulance  දක්ා trip   ක්ාගිහින්.ාඒහාදයෝවල්රා

නළවළ.ා භානිහාඅඩුභාතයමින්ාශඟභාතිදඵනාප්රධහනාදයෝවරට සා
දභභාදයෝගීන්ාඹන්නාටයුතුායනාදරාභභාඉල්රාසිටිනහ.ා
භභා දළනදනා හිටිදේා නළවළ, ambulance තිදඵන්දන්ා දනා

අභහතයහරලඹක්ා ඹටද සා කිඹරහ.ා ඔඵතුභහා කිේහභයිා භභා ඒා ළනා
දළනා  සද ස.ා භභා දන්දන්ා නළවළා කුභනා අභහතයහරලඹා ඹටද සදා
කිඹරහ.ා ඒා නිහා ambulance ටි සා ඔඵතුභන්දේා අභහතයහරලඹා

ඹටතටා ඳයහා දන,  ඹා ක්රිඹහ සභා යන්නා කිඹරහා භභා
ඉල්රනහ.ා දපතා ළඩා ළිබඳදශටා අතීධනණා වීභා ළනා අළිා තුටුා
දනහ.ා වළඵළයි, අක්ෂිා හචා ළිබඳඵා ප්රලසනඹා නිහා අහිරා

දයෝගීන්ාිතලහරාළිරික්ාදපතානාිතටාඇදේාාසුදානයක්ාදමින්, සුදා
ළුළුයමින්ාඅන්ධබහඹටාඳ සාදමින්ාසිටිනහ.ා භානිහාප්රතිඳ සතිඹා
දනසා යන්දන්ානළවළා හදේභ, දෞයාඇභළතිතුභහාආඳසටා
ඹන්නා ළභළතිා නළවළා හදේභා අයණා දයෝගීන්ා ළනා ල්ඳනහා

යරහාඅඩුභාතයමින්ාදෞයාඅභහතයහරලදේාප්රලසනඹාානියහයණඹා
යාන්නහාදතක්, අක්ෂිාහචාතභන්දේාමුදලින්ාදනළිත සාදභහා
න්නා ළභළතිා දනහට සා ඒා ක්රිඹහ සභා යන්නා ඉඩා

දදන්නා කිඹනා ඉල්ලීභා යමින්, භටා හරඹා දන්ා යා දීභා
පතඵන්ධාභදේාසතුතිඹාප්රහලායමින්ාභහානිවඬානහ.ා 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සතුතියි.ා 
 

මීශඟට, රුායිතාරුණහනහඹාභළතිතුභහ. 

 
[අ.බහ.ා3.43] 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

සතුතියි, මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ා 

අදා දභළනිාඅදවසා දඹොමුායනා අසථහදේා දීා ා භට සා ඹටා
 තුාන්නටාරළබීභාපතඵන්ධදඹන්ාභදේාතුටාප්රහලායනහ.ා
ඒා හදේභා ිතඳක්ඹා ඹථහධනථඹා ළිබඳදන, ආණ්ඩුායනා දවොා
ළඩරටා උදුණා කිරීභා වා ඒා ළනා ථහා කිරීභා ළනා අදප්ා
ශුබහශිරනඹා ප්රහලා යනහ.ා ඒා හදේභා ඔඵතුභහා කිේහ, අළිා
යනා වළභදේභා දවොයිා කිඹරහ.ා දවොටා යනහා හදේභා
යදනා ඹනා ිතකාඹටා දඳො මා ළරැේදක්ා දනහා කිඹරහා කිේහ.ා
ඒා දොච්චයා දනක්ද? මීටා දඳයායළුා වළභා භා ළරැදියි.ා
ඳසුගිඹාහරදේායළුාඒහටාළ මඹාදඳො මාදවොක්ාතිදඵනහ.ාඒා
නිහා භභා ා හිතනා ිතකාඹටා දළනටා තිදඵනා දුධනරතහ සා අළිා
භවළයදන,  සිඹලුා දදනහදේභාඒයහශිබහඹාතුබඳන්ාමීටාඩහා
අරා පතපූධනණා ඳරිඳහරනඹක්ා ළ මා ල්ා ඹන්නා ඉසදල්රහා
දදනනහඹාකිඹනා  සාභතක්ායන්නාළභළතියි. 

 ක් සාජහතිාඳක්ඹාලදඹන්ාඅළිාජනහරිාභහදේා8ළනිදහා
වදළුා ආණ්ඩුදේා ටිනහභා අදා දඳදනනහ.ා දොතයපතා අභහරුා
දේල්ා තිබුණ ස,  ටා ඹනා භනා තුබඳන්ා ආණ්ඩුා වා යට, 

ජනතහටා ඔබිනා ිතකාඹටා වා වරිා භහධනදේා දනඹනා  ා අළිා
අඹා යනහ.ා ඒා අඳටා තුටුදහඹා ත ස සඹක්.ා නමු සා අදප්ා
 ක් සාජහතිාඳක්ඹාඹවඳහරනඹායනාදොට, අදප්ාආණ්ඩුදේා

 ක්ා දොටක්ා දේලඳහරනඹායනහ.ාඅළිා දපතහා වරිා භහධනඹා
දනඹන්නා අලයයි.ා These are teething problems. I know 
sometimes it may please the Opposition Members, but these 

687 688 



ඳහධනලිදපතන්තු 

are the problems that we face. But, I am sure, before too 
long, you will see that we will go forward. 

අඳටා භතයිා ා 2015ා ජනහරිා භහදේා 8ළනිදහ, දණසළුා

ආධනථිඹක්ා තභයිා අඳටා බහයදුන්දන්.ා අදප්ා ණඹා ටිා දන්නා
අදප්ා ආදහඹභා භදිා ුණණහ.ා ණඹා දේහයණඹටා ළ මඹා ආදහඹභා
අඩුදරහාතිබුණහ.ාාඅඳටාණඹාටිාදහාදභන්නානළතාණඹාරඵහා

න්නා සිදුා ුණණහ.ා වළඵළයි, ජනහරිා භහදේා 8ළනිදහාවභත්රීඳහරා
සිරිදේනා ජනහකාඳතිතුභහා අදප්ා නහඹා යනිල්ා ිතක්රභසිරවා
අරහභහතයතුභහා භඟා ඇතිා ය සා පතමුතිහදඹා තුබඳන්ා දභහිා

තිදඵනා ළරැදිා භනා නිළයදිා යන්නා අඳටා ළුළුන්ා ුණණහ.ා ඒා
ඳවසුා හධනඹා බහයඹක්ා දනොදයි.ා දශා දේශීඹා නිසඳහදනඹා භඟා
රන්දනඹායනා දොට,  දහා දශාදේශීඹාආදහඹභාසිඹඹටා 10.1ා

දක්හාඅඩුාුණණහ.ා2017ාභහධනතුාභහඹානාිතටා ඹාසිඹඹටා16ාදක්හා
ළ මායන්නා අඳටා ළුළුන්ා ුණණහ.ා  ළනිා සරඳදඹන්ා ඉදිරිඹටා
ඹනහඹාකිඹනාඵරහදඳොදයො සතුදන්ා අළිාටයුතුායනහ.ාWe 
were also able to show that there was financial discipline. 

මරයා ිතනඹක්ා තිබුණහ, සථහයබහඹක්ා තිබුණහ.ා ඒා ිතතයක්ා
දනොදයි, ිතනඹක්ාඇතිාටයුතුාකිරීදපතාවළකිඹහාඅඳටාතිබුණහ.ා
ඒානිහාතභයිාඅඳටාදඳනුදණ්, දපතාආණ්ඩුටාාජනතහාතුබඳන්ාවරිා

භහධනඹාඹන්නාළුළුන්ාඅසථහාඋේතාවීාතිදඵනහඹාකිඹරහ. 

As you know, Sir, we cannot run the economy with 

theoreticians, clerks and technicians. You have to have 
hands-on people with experience who are able to do that. 

I think this is something that we have to ensure and work 

consistently towards that goal. We should not tamper 

around this nor should we be fooling around this because 
you are playing with the economy, which is the most 

important aspect. We inherited an economy that was 

basically downtrodden, run down and the family who 

ruled that  thought that it was only good for a couple of 
people to enjoy. But with the rectification, we were able 

to eliminate that and bring it into a better situation. So, I 

hope the present situation will also augur and able to 
increase the revenue, reduce the cost, bring meaningful 

expenditure and bring the economy back to a correct 

state.  

ආනඹනා ඵරඳත්රා ළනාථහා යනා දපතා අසථහදේා භභා රුා
ඇභතිතුභහදන්ා  ා දදඹක්ා අවන්නා ළභළතියි.ා ආනඹනා

අඳනඹනාඳහරනාදදඳහධනතදපතන්තුාිතසින්ායථාහවනාවහාඅයා
නළතුා ඵරඳත්රා දීරහා තිදඵනහා කිඹරහා කිඹනහා භටා ඇහුණහ.ා
රුණහයා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා දොඹහා ඵරහා ටයුතුා යන්නා

අලයයි.ාඊටාළ මඹාදේල්ාසිේධාදනහ.ාඅළිා දහ, 2015ාජනහරිා
භහදේා දපතා යදට්ා ආණ්ඩුා ඳහරනඹා බහයා න්නදොටා කිසිභා
ිතනඹක්ානළතුාතිබුණුාදධනගුාතුබඳන්ාදපතායටටාදෝටිාණන්ාඵදුා
මුදල්ා නළතිුණණුා ළුක්ා අඳනඹනඹා තභ සා ඒා ආහයදඹන්භා

සිදුදනහ.ා දපතහටා අනුඵරා දදනා සිඹලුභා ඇභතිතුභන්රහටා අළිා
කිඹනහ, රුණහයරහාදපතහාසුේදායන්න.ාදපතායදට්ාදවොයභා
නළතිාකිරීභාතභයිාඅභහරුාහයණඹ.ාදවොරු සා ක්ාභන්ායනහා

නපතා ාකිසිා ප්රලසනඹක්ා ඇතිදන්දන්ානළවළ.ා ඒානිහා ඵරඹා අනිසිා
ිතකාඹටාඳහිතච්චිායනාඇභතිරුන්ටාභහාඅදාකිඹනහ, රුණහයා
ඳසුා ගිඹා අුණරුදුා  වභහයා තුශා අනිසිා ඵරඳත්රා නිකු සා යළුා

අඳනඹනරුන්ාුණදාකිඹරහාදවබඳදයුණායන්නාකිඹරහ.ාදපතායටා
තුශටා  න්දන්ා නළතුා අඳනඹනා යනා දොටක්ා සිටිනහ.ාා
දභන්නා දපතා හදේා භහෆිඹහහයදඹෝා තභයිා අදා ආධනථිඹා

දනඹන්නාවදන්දන්.ාදපතාහදේාදේල්ානළතිායරහාඅළිානිළයදිා

අඳනඹනාසරඳඹක්ාඇතිාකිරීභාඅලයයි.ාඅදප්ායදට්ාඅඳනඹනඹා

බඹහනහරීා ත ස සඹටා අඩුදරහා තිදඵනහ.ා නමු ස, අඳටා ඒා
ළයදිා නිළයදිා යදනා ඹන්නා අලයයි.ා ඒහටා තභයිා අදප්ා
ආණ්ඩුාපතපූධනණාවදඹෝඹාදිඹායු සද ස. 

දපතාථහායනාදභොදවොද සාදෞයාඅභහතයහාරුා(වදය)ා

යහජිතාදේනහය සනාභවතහටාවානිදඹෝජයාඅභහතයාරුාෂයිහල්ා
හසිපතාභවතහටාඅදප්ා ශුබහශිරනා ළිරිනභන්නාඅලයයි.ා දභොද, 
ඔුණන්ාභවන්සිාවීාළඩාශානිහාඖධාමිරාඅඩුායන්නාවළකිඹහා

රළබුණහ.ා භහා මුදල්ා අභහතයා ුරයඹා දවඵවූා අසථහදේා යහජිතා
දේනහය සනාඅභහතයතුභහාඇිත සා"අළිාවහභාඖධා48ාමිරාඅඩුා
යන්නාඕනෆ"ාකිඹහාටන්ාශාආහයඹාභටාභතයි.ාඒාඅනුා

ඖධරාඅඩුාශාමිරාප්රභහණරාටිනහදපතාහසිඹාඅදාජනතහා
රඵහා සත සාභහධයාභඟින්ාඒහටාප්රචහයඹක්ාරඵහාදීාතිදඵනහද? 
ඹභාමිරා ලතා ඳවකින්ාදවෝා ළ මාුණදණො සා  ඹා ඳළඹා 24ා ළුයහභා

ප්රචහයඹායනහ.ානමු සාඖධාධනා48ාමිරාඅඩුාශ සාත සඳයා
5ාහරඹක් සා ඹාභහධයලින්ාප්රචහයඹායනහද? දභන්නාදපතා
හදේා media circus දඳන්නා යුඹා තභයිා අඳා භන්ා
යන්දන්.ා 

මරහනහරඪාරුා භන්ත්රීතුභනි, අදා අඳා දෞයා දනුදන්ා
ප්රහේධනා ිතඹදපතා සිඹඹටා දදසිඹකින්ා ළ මා යා තිදඵනහ.ා අදා
දයෝවල්රටා ගිහින්ා ඵළලුහභා දඳදනනහා ඒහදඹහිා දනක්, 

නාදඳනුභක්ාඇතිාවීාතිදඵනාඵ.ාඒහදඹහිාහධනඹාශය සඹාළ මා
දරහා තිදඵනහ; ඕනෆමින්ා ළඩා යනා ඵක්ා ඒහදඹහිා
දඳදනන්නා තිදඵනහ.ා අඳා මීට සා ඩහා උනන්දුදන්ා ටයුතුා

යන්නාඅලයයිාකිඹහාභහා හිතනහ.ා දේා ටයුතුායනාභන්ා
භටා අලයා න්දන්ා අදප්ා යදට්ා ආධනථිඹා දියුණුා කිරීභටයි.ා
ආධනථිඹා ජඹරවණඹායන්නාළුළුන්ානපතාදපතා යදට්ාතිදඵනා

ප්රලසනලින්ා සිඹඹටා 80ක්ා ිතහදනා ඹන්නා ළුළුන්ා භක්ා
තිදඵනහ.ා ඒා නිහා අඳා  ඹටා ප්රමු සඹා දීභා අලයයි.ා ඒා
දනුදන්ා ඹෆභටා තිදඵන්දන්ා දටිා භනක්ා දනොදයි.ා

ආධනථිඹාවදන්නානපතාඳශමුළනිාඅුණරුේද, දද, තුනාතුශාඉතහභා
අභහරුදන්ා භන්ා යන්නා දනහ.ා ා ආධනථිඹා වරිා භහධනඹටා
දළපතභහටා ඳසුා අඳටා ළුළුන්ා ජනතහටා ප්රතිරහබා රඵහා න්නා
ළුළුන්ාභනක්ාඒානිළරැදිාභන්ාභාදඟහිාඹන්න.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, ත සාහයණඹක්ාකීභාවහා
භහා දපතා අසථහා උඳදඹෝගිා යා න්නහ.ා දපතා අසථහදේදීා
උේධභනඹා නළත සා ඹපතා ිතකාඹකින්ා ළ මා වීදපතා සරඳඹක්ා

දඳන්හාතිදඵනහ.ාභහාවළභාඅසථහදේභාකිඹන්දන්ාභවාඵළරකුදේා
සිටිනා අදක්දඹෝ, දවොරුා ටිා තභයිා දපතා යටා නළතිා යන්නා
වදන්දන්ාකිඹනා යි.ා දහාඔඹාභවාඵළරකුදේාඳරිඳහරනදේාසිටිා

අඹදේාදවණළලිාතභයිාතභාටයුතුායන්දන්.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, අඳායටාඉතහාභාඅභහරුාභනක්ා
තභයිාඹමින්ාඉන්දන්.ා ාThe Daily News of 22nd September, 

2017 states, I quote:   

“Inflation increases to 7.9% in August”   

ඇයිා දභඹා ළ මදරහා තිදඵන්දන්ා කිඹරහා ඵරනිතටා  හිා
වන්ාදනහ, I quote: 

“The reported increase in inflation is mainly because of the low 

price levels that prevailed in August 2016”.  

භවාඵළරකුාතභයිාමරයාප්රතිඳ සතිාක්රිඹහටානඟන්නාඕනෆ.ාඅළිා

 දහා කිේහා ඒා දේල්ාදශො සා ඒහදඹන්ා රළදඵනා ප්රතිිතඳහඹා
අහිරා ජනතහටා ළ මා දඳොලීා ප්රතිලතඹක්ා දන්නා සිදුා වීභයිා
කිඹහ.ාළ මාණඹාදේහයණඹක්ාඅලයයි, නමු සා ඹාඋේදභනඹටා

689 690 

[රුායිතාරුණහනහඹාභවතහ] 
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ඵරඳහිතාකිඹහාඅළිාකිේහ. නමු සා දහාඅඳාකිඹළුාදේල්ාදනොාඇසූා

අඹා අදා දභොනහදාකිඹන්දන්ාකිඹහා භහා අවන්නා ළභළතියි.ා භදේා
මිත්රාමුදල්ාඅභහතයතුභහටාභහාකිඹන්නාළභළතියි, භවාඵළරකුදේාදපතා
දඵොරුා යන,  තළනා සිටිනා දවොරුා ටිා තභයිා දපතා යදට්ා
ආධනථිඹා නළ සතටභා නළතිා යන්නා වදන්දන්ා කිඹනා  .ා භහා

කීාභකින්ාකිඹන්දන්, ඒා අඹදේාක්රිඹහා දහභඹා න්දන්ාආණ්ඩුා
රැකීභාදනොානළතිාකිරීභාඵ.ාඅඳාඒාළනාිතභසිල්දරන්ාටයුතුා
දශේා නළ සනපතා ලිදඹන්ා ඔළුා නටනා යුඹක්ා තභයිා ඇතිා

න්දන්.ා භහා ඒා අඹදන්ා කීදභන්ා අවන්දන්,  දහා උේධභනඹා
සිඹඹටාදදටාතුනටා අඩුායළුා  ා අදාසිඹඹටා 7.9ා දක්හා ළ මා
දරහාතිදඵන්දන්ාඇයිාකිඹහයි.ා 

අළිා දපතා ප්රලසනා පතඵන්ධදඹන්ා ජනතහටා උ සතයා දදන්නා
අලයයි.ාභවාඵළරකුානිධනදේලඳහරනීයණඹාිතඹායුතුාුණ සාඒාඅඹා
යන්දන්ා දේලඳහරනඹයි.ා අළිා ඹවා ඳහරනඹක්ායදනා ඹනහ.ා

අඳා ආණ්ඩුටා දපතා හයණඹා කිඹන්නා අලයයි.ා අඳා ටයුතුා
යන්නා ඕනෆා ජනතහටා ඔබිනා ප්රතිඳ සතිා අනුා මිා  දහා හිටළුා
නහඹඹන්දේා අනුඵරඹා රඵමින්ා අදා  හිා ළඩා යනා දේා

ළිරිදේා අලයතහා ඉටුා යන්නා දනොදයි.ා භහා හිතනහා  ිතටා
ආධනථිඹ වරිාභහධනදේාදනාඹන්නාළුළුන්ාකිඹහ.ාභහාදපතාදශේා
අදිායවීභක්.ාදභොද, දදදදදනකුාතුන්දදදනකුාඇතිායනාදපතා

ත ස සඹාළනා දුයි.ා දභඹා අභහරුදන්ාවදනාආධනථිඹක්.ා  හිා
කිසිාදදනකුදේාsupervision  ක්ාදනොභළතිාඒාදොල්රන්ටා
ඕනෆාආහයඹට, ඕනෆාිතකාඹටාළඩාටයුතුායන්නාඹෆභාතුබඳන්ා

අදප්ා අහිරා ජනතහටා ප්රලසනඹක්ා ඇතිා නහා නපතා ඒටා
ිතරුේධා ටන්ා යන්නා තභයිා අඳා දභතළනා සිාටින්දන්ා කිඹනා
  සාභතක්ායන්නාළභළතියි.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, අදප්ාආධනථිඹාවරිාභහධනදේා
දනා ඹන්නා අලයයි.ා දපතා යටා දියුණුා යන්නා ළුළුන්ා  භා
භහධනඹා තභයිා අඳනඹනඹ.ා අඳනඹනඹා තුබඳන්ා තභයිා දපතා යදට්ා

රධනධනඹක්ාඇතිා න්දන්.ා රක්ා 10ාරැකීා යක්හා ප්රභහණඹක්ා
බිහිායන්නාළුළුන්ාකිඹහාදඳන්හා දුන්ාඅදප්ාඅරහභහතයතුභහාඅදා
රක්ා5ාිතතයායක්හාප්රභහණඹක්ාබිහිායාතිදඵනහ.ානමු සාඒහා

ළනා තහායන්දන්ා නළවළ.ා වළභා දභා strike යමින්ා දපතා
යදට්ාජහතිාධනඹා අබහිතතායනාටයු සතක්ාතභයිායදනා
ඹන්දන්.ාදපතහාළනාුණරු සාඅවන්දන්ානළවළ.ාභහධයාදපතහාළනා

හධනතහායන්දන්ානළවළ.ාදපතායටාවරිාභහධනදේාදනාඹනාිතට, ඒා
වහා ඹපතකිසිා ිතනඹක්ා අනුාටයුතුායනා දොට, උහිතරටා
සහධීනාටයුතුායන්නාළුළුන්ා අසථහා රඵහා දදනා දොටා

අඳාදපතාඅසථහදේාෘ සතීඹාමිතිලින්ාහරුණිාඉල්රන්දන්ා
යටා වදන්නා අඳ සා  ක්ා අ සා ළල්ා ඵළා න්නා කිඹනා  යි.ා
සිරප්පූරු, භළදල්සිඹහ, තහයිරන්තඹ, ිතඹට්නහභඹ, මිඹන්භහයඹ, 
හපතදඵෝජඹ, රහඕඹ, ඉන්දුනීසිඹහා ආදිා යටල්ා රධනධනඹා

දරහා තිදඵන්දන්ා දඵෝඩකා රෆලිා අල්රහදනා ඔළුදන්ා සිටා  සා
නිහා දනොදයි.ා ජනතහටා අලයා ිතකාඹටා ටයුතුා යරහ,  
ආණ්ඩුා ඒා ඔබිනා ප්රතිඳ සතිරටා අනුා ා ටයුතුා ශා නිහයි.ාා

නමු සා දපතා අසථහදේදීා අළිා ප්රජහතන්ත්රහදදේා තරුා ඳවක්ා
ක්රිඹහ සභායනා දොට, දපතා තුශා ල්බරුානිදවක්ා තිදඵනහා
කිඹරහාඅදාඹපතාඹපතාඅඹාහිතනහ.ාඒාතභයිාදඳන්න්නාවදන්දන්.ා

අළිාදපතාවරිාභහධනඹටාන්නාඅලයයි.ා 

ඵරන්න, අදා දපතා යදට්ා ඹපතා ාදොපතඳළනිඹක්ා ිතෘතා යන්නා
ගිදඹො සා තිදඵනා දරොකුභා ප්රලසනඹා තභයිා දේඹන්ා දොඹහා

ළනීභටා තිදඵනා අඳවසු.ා පතඵදා දන්නා ළුළුන්, නහරිා
ප්රදේලාදන්නාළුළුන්ාඒාවළභාතළනභාළඩායන්නාගිඹහභාසිඹා
දදදනක්ාඅලයාතළනටාරළදඵන්දන්, ිතසක්, ිතසිඳවක්ාහදේයි.ා

ඉතුරුාඅඹාළිටායටින්ාදදනන්නාඅලයයි.ා 

අදාඳහධනලිදපතන්තුටාඳළමිදණනාඅසථහදේදීාභභාඅපූරුාදදඹක්ා

දළක්හ.ාඅළිාහලුාඳහයාදිදේා නාදොට,  ාතළනාදජෝන්ාකීල්සා

 දක්ායහඳෘතිඹක්ාසිදුායනාආහයඹාදළක්හ.ාඅදනක්ාඳළ සදතන්ා

ළරග්රි-රහාදවෝටරඹාවළදදනාආහයඹාදළක්හ.ාතාටික්ාදභවහටා
 නා දොට, ටහටහා  දන්ා දල්ා ඉදිා යදනා ඹනා ආහයඹා
දළක්හ.ා දපතා සිඹලුභා දේල්ා දළක්හභ, ඒහා දඳදනනා සරඳඹා
අනුාඅළිාළිටායටාඉන්නහාහදේාතභයිාහිතුදණ්.ාටහටහා දන්ා

ළිටායටින්ාදේඹන්ාදනළල්රහාතිදඵනහ.ාළරග්රි-රහා ටාළිටා
යටින්ාදේඹන්ාඇිතල්රහාතිදඵනහ.ාඒාදොල්රන්දන්ාඅවනා
දොට, ඒා දොල්රන්ා කිඹන්දන්, "දභහිා දේා ළිරිා දිනටා

රුළිඹල්ා 2,000ා ළටුඳට සා  න්දන්ා නළවළ.ා ඒා අඹා රුළිඹල්ා
500ට, 600ටාඇිතල්රහාළඩායනහ"ඹාකිඹරහයි.ාඒානිහාඅළිා
දපතහා නිළයදිා යන්නා අලයයි.ා අළිා 2016ා අඹා ළඹා ඉදිරිඳ සා

යනා දොට, ළිටා යටා ඹනාශ්රමිඹඹන්දේා අභා භහසිා ළටුඳා
30,000ට, 35,000ටාළ මාදශේාදපතානිහයි.ාඇයි, අදප්ාශ්රභඹා
ළිටායටටාඹහාදන සායටක්ාරධනධනඹායන්දන්? ඒා35,000ා

අභා ලදඹන්ාදන්නාළුළුන්ා නපත, ඒා අඹටා දභදවේා ඉඳිමින්ා
තභන්දේා දරුා ඳුණර සා  ක්ා දභදවේා ජී සා දන්නා ළුළුන්ා
හතහයණඹාඇතිාුණණහානපත, ඒාශ්රභඹ, ඒාලක්තිඹාතුබඳන්ාරරහා
රධනධනඹායන්නාළුළුන්ාඅසථහාඇතිා දනහ.ා දහා ඒටා

දන සාප්රතිඳ සතිඹක්ාඅනුභනඹාශහට, අදා දරහා තිදඵන්දන්ා
අදප්ා අඹා රු.35,000ා ළටුඳටා ළිටා යටා ඹනහ, ඒා යටරා
ශ්රමිඹන්ා දපතා යටා රධනධනඹා යන්නා රු.50,000ා ළටුඳටා

දභවහටා දදනනහ.ා දපතහා තභයිා නිළයදිා යන්නා අලයා
දන්දන්.ාදපතහාතභයිාවරිාභහධනඹාඹන්නාඅලයාදන්දන්.ා 

භභාදන්නහ, අළිාදපතහාවරිාභහධනදේාදනඹනාඵ.ාභවයා
දේරහටාඹපතාඹපතාදනසපතාඇතිාුණණහභ, ඹපතාඹපතාඅඹාආණ්ඩුා
දඳයළුණහා හදේා ප්රතිඳ සතිා ඇතිා යන්නා වදනහ.ා අලයා

දන්දන්ා ඒා දනොදයි.ා සථියා හයා ිතඳුභක්ා අනුා යදට්ා
ආධනථිඹාවරිා භහධනදේා දනාඹන්නාළුළුන්ා ළඩාටයු සතක්ා
කිරීභයි.ාඒානිහාදපතාආධනථිඹාළුළුන්ාතයපතාඉක්භනටාවදහාදනා

 භා ප්රතිරහබා ජනතහටා දදනා  ා පතඵන්ධා භටා ළක්කුභක්ා
තිදඵනහ.ා 

 දහ, අළිාබහයා සාආධනථිදේාතිබුණුාඅුණරුදුාදවඹක්ාතුශායා
න්නා ඵළරිා ුණණුා දේල්ා අළිා අුණරුදුා දද-තුනකින්ා සිදුා යා
දඳන්හා තිදඵනහ.ා නමු සා මීටා ඩහා ශී්රා රධනධනඹක්ා තුබඳන්ා

ජනතහටාප්රතිරහබාරඵහාදදන්නාඕනෆඹාකිඹනා ාභතක්ායමින්, 
අදා දපතා ාඅසථහදේදීා භට සා ථහා කිරීභටා අසථහා රඵහා දීභා
පතඵන්ධාභදේා සතුතිඹා ප්රහලායනහ.ා ඒාහදේභාඅළිා  ටා

යටක්ාවදමු, අළිා ටාදපතායදට්ාආධනථිඹාවදමු,  දේාආධනථිඹා
වළදීභාතුබඳන්ාතභයිානිධනදේලඳහරනීයණඹාතුබඳන්ාජනතහටා භා
ප්රතිරහබා රඵහා දදන්නා ළුළුන්ා න්දන්ා කිඹනා   සා භතක්ා

යමින්, 2015ා ජනහරිා භහදේා අටා ළනිා දහා ඒා රඵහා  සා යභා
ජනතහටා හක්හ සා යන්නා අළිා සිඹලුදදනහභා අ සළල්ා ඵළා
න්නාඕනෆඹාකිඹනා  සාභතක්ායමින්ාභභානිවඬාදනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.ා 

මීශඟට, රුාවධනණායහජරුණහාභන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ.ා3.57] 

 

ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

දඵොදවොභාසතුතියි, මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ාඅදාදිනදේා
ිතහදඹටාරක්ායනාආනඹනාවහාඅඳනඹනා(ඳහරන)ාඳනතාඹටද සා
නිදඹෝා වහා ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා

691 692 



ඳහධනලිදපතන්තු 

නිදඹෝා ළිබඳඵා චනා සල්ඳඹක්ා ථහා කිරීභටා භටා දපතා
අසථහා රඵහා දීභා ළිබඳඵා ඔඵතුභහාටා භදේා සතුතිඹා දපතා
අසථහදේාළුදායනහ.ා 

අළිාුණරු සාදන්නහ, 2015 ජනහරිා08ළනිාදහ ස, අදෝසතුා
17ා ළනිා දහ සා ඇතිා ුණණුා දන සා  ක්, යා දවඹක්ා තිසදේා
තිබුණුාළටලුාිතහාදනාදපතාඅුණරුදුාදද-දදවභහයාහරඹා
තුශාඅළිාදළළන්තාළිපතභක්ාඉදිරිඹටාඇිතල්රහාතිදඵනහඹ, ඒාඅලයා
අ මතහරභාවදරහාතිදඵනහඹාකිඹරහ.ානමු සාඹපතාඹපතාජහතයන්තයා

ආඹතනාිතසින්ා-ිතදලේදඹන්භා "ේලපතඵධනේ" ළනිාආඹතන-ා ාඹපතා
ඹපතාඅදවසාඉදිරිඳ සායාතිදඵනහඹාකිඹරහාඅළිාදන්නහ.ාඅදාදභභා
උ සතරීතයා බහදේ සා ඒා ළනා ථහා ුණණහ.ා අදා නිතටා

ආදඹෝජයින්ටා දපතා යටා ආධනණඹා දනා ත ස සඹක්ා උදහා
දරහා තිබුණ ස, ා ළනිා අදවසා භඟින්ා ඔුණන්ටා ළයදිා ඳණිුණඩඹක්ා
ඹනහ.ා  භා නිහා ආදඹෝජඹන්ටා ඳණිුණඩා රඵහා දදනා  භා

භහධයදේදීන්ා වහා  භා ආඹතනා භඟා ළ මා පතඵන්ධතහක්ා ඇතිා
යදන, ඔුණන්ටා නිළයදිා දතොයතුරුා රඵහා දීභා පතඵන්ධා
ජහතයන්තයාදදශාඅභහතයහරලඹාාඵරහාන්නාඕනෆ.ාදභොද, 

 දේා ළයදිා දතොයතුයක්ා රඵහා දුන්නහටා ඳසුාආදඹෝජයින්ා තුශා
දපතා යටා පතඵන්ධාඇතිාවීා තිදඵනා චිත්රඹාපතපූධනණදඹන්ාිතනහලා
දරහ, දපතා යටටා දළළන්තා අහසිඹක්ා සිදුා දනහ.ා "ේලපතඵධනේ" 

ආඹතනඹා  දවභා කිඹනදොට, ත සා ආඹතනඹක්ා ඊටා
පතපූධනණදඹන්භාඅදනක්ාඳළ සතාකිඹන්නාළුළුන්.ානමු ස, අළිාදපතා
යදට්ා දළළන්තා ළිඹයා ණනහක්ා අයදනා තිදඵනහ.ා
ආදඹෝජඹන්ටා ආධනණඹක්ා රඵහා දදන, ඒා හදේභා

ආදඹෝජඹන්ටා දවොා ආදඹෝජනා සථහනඹක්ා රඵහා දදනා ළිඹයා
ණනහක්ාඅළිාඅයදනාතිදඵනහ.ා 

ඳසුගිඹාහරදේාදපතායදට්ාදේශීඹාආදඹෝජඹනු සාදපතායටින්ා
ඵළවළයා ගිහිල්රහා ළිටා යටරා ආදඹෝජනඹා ශහ.ා දළන්ා දේශීඹා

ආදඹෝජඹන්ාවාිතදේශීඹාආදඹෝජඹන්ාආධනණඹාදදයනා
සථහනඹක්ා ඵටා අදප්ා යටා ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා අඳටා ඒා
තදුයට සා ඉදිරිඹටා දනා ඹන්නයිා අලයතහා තිදඵන්දන්.ා  භා
යහඳෘතිාළිබඳඵාමීටාඩහාහධනඹක්භ, We have to accelerate 

our investment opportunities. දෞයා ක්දේත්රදේා ඉටුා යා
තිදඵනා ිතප්රවීඹා දනටා භභා දෞයා අභහතයතුභහටා දළළන්තා
සතුතිඹක්, ප්රණහභඹක්ා දපතා අසථහදේදීා ළුදා යන්නා ඕනෆ.ා අළිා

ුණරු සාදන්නහ, භහඹටාරුළිඹල්ා4,000ක්, 5,000ක්ාතභන්දේා
දෞයා ඳ සහදනා ඹහභටා දඵදව සා වහා ිතඹදපතා යනා
ළුේරදඹකුට, අදා රුළිඹල්ා 1,000ටා දවෝා ඊටා අඩුා මුදල්ා

ප්රභහණඹකින්ා ඹාිතහන්නාළුළුන්භාතිදඵනාඵ.ාඅතයලයා
දඵාදව සරා මිරා ණන්ා ඳවතා දභහා තිබීභා පතඵන්ධදඹන්ා භහා
දෞයාඇභතිතුභහට ස, නිදඹෝජයාඇභතිතුභහට සාදපතාඅසථහදේදීා

සතුතින්තා දනහ.ා අළිා ුණරු සා දන්නහ, දේනා බිබිදල්ා
භළතිතුභහදේාුණභනහාදලාණනහක්ාතිසදේාථහාශ ස, ඒා
දපතායදට්ාඹථහධනථඹක්ාඵටාඳ සායන්නාඵළරුාගිඹාඵ.ාඅදප්ා
නායජඹටාතභයිාඒාටයු සතායන්නාළුළුන්ාුණදණ්.ාජනහකාඳතිා

වභත්රීඳහරා සිරිදේනා භළතිතුභහා අදප්ා දෞයා අභහතයතුභහට ස, 
නිදඹෝජයාඅභහතයතුභහට සාදළළන්තාලක්තිඹක්ාුණණහ.ා 

වභත්රීඳහරා සිරිදේනා ජනහකාඳතිතුභහා දෞයා අභහතයයඹහා
වළටිඹටා ටයුතුා යළුා හරහනුදේා  තුභහටා ඵරඳෆපතා

ඇතිදරහාතිබුණහ.ාඒාඵරඳෆපතානිහාදපතාටයු සතා දහාසිදුායන්නා
ඵළරිාුණණහ.ානමු ස,  තුභහාජනහකාඳතිාදරහාදෞයාඅභහතයායහජිතා
දේනහය සනා භළතිතුභහටා ඒා අසථහා රඵහදීදභන්ා ළුළුන්ා දරහා
තිදඵනහ, දපතා යදට්ා ඉන්නා ජනතහටා ිතලහරා වනඹක්ා රඵහා

දදන්න.ාඒාිතතයක්ාදනොදයි, දළන්ායජදේාදයෝවල්රාඅක්ෂිාහචා
දනොමිදල්ා රඵහා දදනහ.ා හභහනයදඹන්ා අක්ෂිාහචඹක්ා රුළිඹල්ා

20,000ක්, 40,000ක්ාඅතයාමිරාණන්රටාතිබුණහ.ානමු ස, දළන්ා

යජදේා දයෝවල්රා ඒා අක්ෂිා හචා දළමීදපතා ටයුතුා දනොමිදල්ා
යනහ. 

වෘදඹහඵහධා වහා බහිතතා යනා stentsරා මිරා ණන්ා

දළළන්තා දරා අඩුා දරහා තිදඵනහ.ා අදා දෞයා වහා
දහ සා නළතිා මුදල්ා ප්රභහණඹක්ා රඵහා දදනහ.ා දෞයා
දනුදන්ා ිතලහරා මුදල්ා ප්රභහණඹක්ා දළන්ා ආදඹෝජනඹායනහ.ා

භදේාආදයණීඹාළිඹහණන්ා ටාඳහධනලිදපතන්තුාඅභහතයයදඹක්ා
වළටිඹටාසිටිඹදීායණසිරවාදප්රේභදහාභළතිතුභහදේාමලි සඹාඇතිා
දදොපතදප්ාආනදේාදදභාආයුධනදේදාපතභහනඹක්ාඉදිාශහ.ාඒා

අළිා ුණරු සා දන්නහ.ා ඒා ආයුධනදේදා පතභහනඹා ත සා දියුණුා
යන්නා අළිා යහජිතා දේනහය සනා අභහතයතුභහ සා භඟා හච්ඡහා
ශහ.ා 

ඵටහියා වදයා ක්රභඹා ිතතයක්ා දනොදයි, දපතා යදට්ා දේශීඹා

වදයාක්රභඹ සාඉදිරිඹටාදනාඹන්නා තුභහටාිතලහරාඋනන්දුක්ා
තිබුණහ.ා දදොපතදප්ා ආනඹා නිදඹෝජනඹා යනා භවජනා

නිදඹෝජිතදඹක්ාවළටිඹටා භභාඉතහා තුටින්ාකිඹන්නාඕනෆ, අදප්ා
ඉල්ලීභක්ා අනුා රුළිඹල්ා රක්ා 9,000ා අතිා දළළන්තා මුදරක්ා
දඹොදමින්ාඳසුාගිඹාභහදේදීාදදභාඳහයපතඳරිාදේශීඹාවදයා

දයෝවරක්ාආයපතබාශාඵ.ා ිතදලේදඹන්භාපතඳවාදිසරික්දේා
සිඹනෆාදෝයරදේාඹක්රාිතක්රභහයච්චිාආයුධනදේදාභධයසථහනඹා
සුප්රටා භධයසථහනඹක්.ා අඳටා  ඹ සා දියුණුා යන්නා අලයයි.ා

ඒහදේාඹපතාඹපතාඅඩුාඳහඩුපතාතිදඵනහ.ාභභ සාශඟදීාඒාආයුධනදේදා
භධයසථහනදේා නිරීක්ණා චහරිහටා ගිඹහ.ා අඳටා දළළන්තා
යහඳෘතිඹක්ා ආයපතබා යන්නා දනහ.ා ිතදලේදඹන්භා දේශීඹා
වදයාිතදයහඹතනඹ ස, දෞයාඅභහතයහරලඹ සා තුාදරහාදපතා

වහාදනභාළඩාළිබඳදශක්ාසාශායුතුභයි.ා 

අළිාඉතහාදටිාහරඹක්ාතුශදීාදෞයාඅරලඹටාඒාරඵහාදුන්නා

වනඹ; දෞයාඅභහතයහරලදඹන්ාසිදුායරහාතිදඵනාදේහාදපතා
යජදේා ප්රධහනතභා දේහක්ා වළටිඹටා දකිනහ.ා ජී සා දන්නා
අඳවසුතහදඹන්ාදඵොදවෝාඅඹාඉන්නහාඵාඅඳාුණරු සාදන්නහ.ා

භවජනා නිදඹෝජිතඹන්ා වළටිඹටා අඳා ඳ සනා භවජනා දිනඹටා
ඹපතාඹපතාආධහයාඉල්රහාදනාිතලහරාරයහක්ා නහ.ාඒාදභොද, 
ළිබඳහන්ා දන්නා ළුළුන්,  දවභා නළ සනපතා දන සා දයෝා

දන්නා ළුළුන්.ා ඳසුා ගිඹා හරදේා යජදඹන්ා ඒා ඳවසුපතා රඵහා
දුන්දන්ානළවළ.ාඉසළිරිතහාරඹටාගිඹහභාරළදඵන්දන්ාතුණ්ඩුාෆල්රා
ිතතයයි.ා දඳෞේලිාආඹතනඹටා ඒා තුණ්ඩුා ෆල්රා ා අයදනා
ගිහිල්රහාඳරීක්ණායාන්නාඕනෆ.ා දවභානළ සනපතාdispensary 

 ටා ගිහිල්රහා දඵදව සා ටිා රඵහා න්නා ඕනෆ.ා අදා  ළනිා
ත ස සඹක්ා නළවළ.ා අද, යජදේා දයෝවරටාගිඹහානපතා ඒා අලයා
දඵදව සාටිාාරළදඵනහ.ාඳරීක්ණාටිාසිදුායන්නාළුළුන්.ාඅදා

දළළන්තාදේහක්ාාසිදුාදනහ.ාදපතායජඹාදෞයාවහාිතලහරා
මුදල්ාප්රභහණඹක්ාරඵහාදීරහාතිදඵනහ.ාඒාටයු සතාඉතහාහධනථා
දනාභහෆිඹහරටාඅහුාදන්දන්ානළතිායදනාඹනහ.ාඖධා

ආනඹනරුන්ටාඒාඅඹදේාරහබඹාළනාහිතන්දන්ානළති, අළිා
දරඩහා දිවහා ඵරරහ, භවජනතහා දිවහා ඵරරහ,  දවභා නළ සනපතා
සුප්රටායහඳහරිඹන්ාදදාදනොඵරහාඅළිාඒාඅඹට සාහධහයණඹක්ා

නා ආහයදඹන්ා -හධහයණා රහබඹක්ා රළදඵනා ආහයදඹන්-ා
ටයුතුායදනාඹනහ.ා ඳසුගිඹාහරදේා ඒාආඹතනා දළළන්තා
දරා රහබා රඵහා  සතහ.ා ඒා අයුරින්ා දළළන්තා දරා රහබා රඵහා
න්නදොටා ඒා ීයඩනඹා ඇතිා ුණදණ්ා දපතා යදට්ා අහිරා

භවජනතහටයි.ාභවයාදරහටාහිතුණහ, දභභාආඹතනාදපතායටා
අතවළයරහාදහරහාඹයිාකිඹරහ.ානමු ස,  දවභාදදඹක්ාුණදණ්ානළවළ.ා
අදාඒාසිඹලුභාආඹතනාඒාමිරාණන්රටාඅලයාදඵදව සාටිා

රඵහාදදනහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්රිතුභනි, ඒා හදේභා තභයිා අදප්ා දපතා

ඖධාආනඹනඹාකිරීභාඅභායන්නාදෞයාඅභහතයහරලදඹන්ා

693 694 

[රුාවධනණායහජරුණහාභවතහ] 
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දළළන්තාළඩාළිබඳදශක්ාක්රිඹහ සභායරහාතිදඵනහාකිඹනා .ා

අළිා 2020ා යා නා ිතටා දපතා යටටා අලයා ඖධා දපතා යදට්භා
නිසඳහදනඹායන්නාඅලයාළඩාළිබඳදශාදෞයාඇභතිතුභහදේා
මලිා අයමුණක්ා වළටිඹටා දකිනහ.ා දවොයණා ප්රදේලදේා ා භදේා
යහඳහරිා මිත්රදඹක්දේා දවොයණා ආනදේාඒාධනභහන්තලහරහා

ආයපතබායන්නාභට සාබහයාරළබුණහ.ාඅතිරුාජනහකාඳතිතුභහ ස, 
යහජිතාදේනහය සනාඅභහතයතුභහ සා ඒා අසථහටා පතඵන්ධා ුණණහ.ා
දහ සා හිතන්නා ඵළරි, දහ සා හිතුදේා නළතිා ටයු සතටා

තභයිාඅතාවරහාතිදඵන්දන්.ාඒාතභයිාදපතායටටාඅලයාඖධාටිා
දපතායදට්ානිසඳහදනඹායරහ, දපතායදට්ාතිදඵනාමුදල්ාළිටයටරටා
දනොඹහා ක්රහහයදඹන්ා දළළන්තා රධනධනඹක්ා ඇතිා කිරීභ.ා

රැකිඹහාදන්නාළුළුන්,  දවභ සානළ සනපතාදන සාක්රහහයදේා
රධනධනඹක්ා දන්නා ළුළුන්.ා දපතා නා ිතට සා ධනභහන්තලහරහා
තුනක්, වතයක්භාආයපතබායරහාතිදඵනහ.ාත සාධනභහන්තලහරහාා

කිහිඳඹක්භා ආයපතබා යන්නා නිඹමිතයි.ා ා දෞයා අරලඹා වහා
 ළනිාඅලයතහක්, ුණභනහක්ායහජිතාදේනහය සනාඅභහතයතුභහා
දකිනහ.ාාඒයිාභභාදභහිාිතදලේ සඹක්ාාදකින්දන්. 

අදා භවජනතහටා අලයානා දඵදව සා ටිාඅඩුාමුදරටාරඵහා

දදනදොට, දපතායදට්ාදේශීඹානිසඳහදනඹාළ මායන්නාඒාඅලයා
නා ඳවසුපතා ටිා රඵහා දදනා ත ස සඹටා අදා ඳ සා දරහා
තිදඵනහ.ාභභාදපතාඅසථහදේදීාාදපතායජඹටාිතදලේාසතුතිඹක්ාළුදා

යන්නා ඕනෆ, දභොදා දකුණුා ඳශහදත ස, ඵසනහහියා ඳශහදත සා
1990ටා ඇභතීභා භඟින්ා වදිසිා ගිරන්ා යථා දේහා රඵහා ළනීදපතා
අසථහා අඳටා දළන්ා ඇතිා යරහා තිදඵනහ.ා ඒා දෞයා

අභහතයහරලදේාදා දවභානළ සනපතාදන සාඅභහතයහරලඹදාකිඹනා
 ාදනොදයිාළද ස.ාදපතායටටාදළළන්තාදේහක්ාඒාතුබඳනු සා
සිදුා දනහ.ා ඒා දනුදනු සා භහදේා දෞයඹා ළුදා යමින්ා භහා

නිවඬානහ.ාාදඵොදවොභාසතුතියි.ා 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රුාඉපතයහන්ාභවරෂසාභවතහ. 

ඊටා දඳයා මරහනඹා වහා රුා  ච්ඩකා ගුණදේයා

භන්ත්රීතුභහදේානභාදඹෝජනහායන්න. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, " දපතාඅසථහදේදීාරුා ඩකඩකා
ගුණදේයා භන්ත්රීතුභහා මරහනඹා තා යුතුඹ"යිා භහා දඹෝජනහා

යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ඉල ස 
වුමයන්, ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 

and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[தற.த. 4.09] 

 

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

சுகரர அகச்சறணரல் தகரண்டுப்தட்டியக்கறன்ந மசற 

யந்துகள் எய்ங்குதடுத்தும் அறகரசகதச் சட்டத்றன் கலரண 

எய்ங்குறறகள் சம்தந்ரண இன்கந றரத்றமன 

மதசுற்கு ணக்கும் மம் ந்ககறட்டு ரன் தொயேல் 

ன்நறகக் கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  

சுகரரத்துகந தொன்தணரய கரனத்றல் குநறப்தறட்ட 

சறனயக்கு ரத்றம் அசறரணரகக் கரப்தட்டது. 

மரறணரல் தேடிக்கப்தட்மடரது ண்றக்கக ற்யம் 

றதத்துக்கபறன் குகநவு ன்தண இற்குக் கரரகும். 

ஆணரல், ற்மதரது து உவுப் தக்கக்கங்கள் தொற்நரக 

ரநறயுள்பணரல் தொன்கண சதொரத்றல் கரப்தடர 

மரய்கயோம் மரரபர்கபறன் ண்றக்ககயும் தகுரக 

அறகரறத்துள்பண. தொன்ணர் தரற்யமரய்கள் குநறத்து 

அச்சப்தட்டு ந் ரம், இப்ததரய்து தரற்நர மரய்கள் 

குநறத்து அச்சப்தட மண்டி எய றகனப்தரட்டிமன இயந்து 

தகரண்டியக்கறமநரம். அற்கரண தொற்தரதுகரப்தை 

டடிக்கககள் தொன்தணடுக்கப்தட மண்டி எய றகனப் 

தரட்டியம் கடகப்தரட்டியம் ரம் இயந்து 

தகரண்டியக்கறமநரம். இந் ககறல், சுகரரத்துகந 

குநறத்து றகுந் கணம் தசயத்மண்டி றகனக்கு அசு 

இன்ய ள்பப்தட்டியக்கறநது.  

கடந் அசரங்கக் கரனத்றமன யந்துகபறன் றகன 

தகுரக அறகரறத்துக் கரப்தட்டகயும் றரதரரறகள் 

ரம் றயம்தைகறன்ந றகனக்கு யந்துககப றற்தகண 

தசய்கயும் ரங்கள் அநறந்றயக்கறமநரம். து இந் 

ல்னரட்சறறமன யந்துகபறன் றகன கட்டுப்தடுத்ப் 

தட்டியக்கறநது. த்கணமர யந்துகபறதகட றகன 

குகநக்கப்தட்டியக்கறநது. இந் ல்னரட்சறறமன அதகட 

ன்கககப க்கள் ததநக்கூடிரக இயந்ரயம், 

சுகரரத்துகந தரடர்தரக இவ்ரநரக அசரங்கத்றணரல் 

மற்தகரள்பப்தடுகறன்ந ல்ன தசற்தரடுகள் இன்தம் ல்னர 

க்ககபயும் ட்டறல்கன. குநறப்தரக, தைநந்ள்பப்தடுகறன்ந 

அல்னது தரர் ரழ்கறன்ந தறமசங்கபறல் அல்னது 

தறன்ள்பப்தட்ட தறமசங்கபறல் ரழ்கறன்ந க்ககப அக 

இன்தம் தசன்நகடறல்கன ன்தது தபறரகறன்நது. 

ஆககரல், இந் றடத்றமன தகௌ அகச்சர் அர்கள் 

கணம் தசயத் மண்டும் ன்யம், சுகரரத்துகந 

தரடர்தரக க்கள் த்றறமன தபறக ற்தடுத்தும் 

ககறனரண டடிக்ககககப தகௌ அகச்சர் அர்கள் 

ல்ன தொகநறல் தொன்தணடுக்க மண்டுதன்யம் இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றல் ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

யந்து தரடர்தரக உரற தறற்சற ததநரர்கள் 

'தரசற'கபறமன தறரற்யன் கரரக உரற 

யந்துகயோக்குப் தறனரக மய யந்துககபக் தகரடுப்தரகப் 

ததரதுக்கபறணரல் ங்கயோகட கணத்துக்குக் தகரண்டு 

ப்தடுகறன்நது; அப்தடிரண தொகநப்தரடுகள் ங்கயோக்குக்  

கறகடத்றயக்கறன்நண. இன்ய குறறல்னரர்கள் 'தரசற' 

கபறமன இயந்துதகரண்டு யந்துககப ரற்நறக் 

தகரடுக்கறன்நரர்கள் அல்னது தகரண்டுயகறன்ந யந்துச் 

சறட்கடகபறல் உள்ப யந்துக்குப் தறனரக மய 

யந்துககபக் தகரடுக்கறநரர்கள். அப்தடிரண யந்துககபப் 

தரறப்தன்தோனம் மரரபறகள் லண்டும் மய 

மரய்கயோக்குட்தடுகறநரர்கள். ஆககரல், இந் றடத்றமன 

கணம் தசயத்ப்தடல் மண்டும். 'தரசற'கபறமன உள்ப 

குநறத் தர்ககபக் கண்கரறத்து டடிக்கக டுக்க 

மண்டும். ரர் இவ்ரநரண யகள் றடுகறன்நரர்கமபர , 

அர்கயோக்கு றரக சட்டப்தடி டடிக்ககககப டுப்தறல் 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ங்கயோகட அகச்சர் அர்கள் கணம் தசயத் மண்டு 

தன்தகயும் இந் இடத்றமன ரன் கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  

தகௌ கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

கறண்றர, தைல்மரட்கட, தோதூர், மரப்தர், றயமகரகன 

மதரன்ந கத்றசரகனகபறல் ரபரந்ம் ததயபவு க்கள் 

சறகறச்கச ததயற்கரக யகறன்நரர்கள். கத்றசரகன 

கபறன் த்கக் கணத்றற்தகரண்டு யந்துகள் றறமரகறக் 

கப்தடுகறன்ந கரத்றணரல் சறனமகபகபறல் யந்து 

கயோக்குத் ட்டுப்தரடுகள் ற்தடுகறன்ந சூழ்றகன கரப்தடு 

கறன்நது. ஆககரல், கத்றசரகனகள் ந்த் த்றல் 

இயக்கறன்நணதன்ய தரர்ப்தக றட்டுறட்டு, அந் 

கத்றசரகனகயோக்கு யகறன்ந மரரபறகபறன் 

ண்றக்கககக் கணத்றற்தகரண்டு உரற தசற்தரடு 

ககப மற்தகரள்ப மண்டுதன்தகயும் இந் இடத்றமன 

ரன் கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  
 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ (මවෞ්ය, මඳෝණ ශළ මේශීය 
වලදය නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம் - சுகரரம், மதரசக 

ற்யம் சுமச யத்து தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
தகப உயப்தறணர் அர்கமப! உண்கறமன குநறத் 

கத்றசரகனக்கு வ்பவு யந்து மக ன்தக அந்ப் 

தறமசத்றயள்ப RDHSரன் சம்தந்ப்தட்டர் கயோக்கு 

அநறறப்தரர். கத்றசரகனறதகட report இன்தடிரன் 

யந்துக் மகரரறக்கக கறகடக்கும். லங்கள் குநறப்தறடும் 

உங்கயோகட தறமச கத்றசரகனறல் யந்துத் 

ட்டுப்தரடு இயந்ரல், அவ்கத்றசரகனறன் அறகரரற - 

MS றயமகரகன hospital இயேயந்து உடணடிரக 

யந்துககப டுக்கனரம். அந்க் கடக அயக்கு 

இயக்கறன்நது. சறன அறகரரறகள் றடுகறன்ந தறகறணரல் 

ல்னரகயும் குற்நம் சுத்துது சரறல்ன  ன்ய ரன் 

தசரல்கறன்மநன். 
 

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகப அகச்சர் அர்கமப! உங்கயோகட தறயக்கு 

ன்நற. ரங்கள் ரகயும் குகநமர குற்நமர கூநறல்கன. 

ரங்கள் தசரல்கறன்ந றடம் ன்ணதன்நரல், கத்ற 

சரகனகயோகட த்க கத்துத்ரன் யந்துகள் 

றறமரகறக்கப்தடுகறன்நண; கத்றசரகனக்கு யகறன்ந 

மரரபர்கயோகட ண்றக்கக கணத்றல் தகரள்பப் 

தடறல்கன ன்தகம! இன்ய கறண்றர தறமசத்றல், B 
த்றல் கத்றசரகன இயக்கறன்நது ன்நரல், க்கபறணது 

யககறன் அடிப்தகடறமன அது A த்றற்குரற எய 

கத்றசரகன ன்ந றகனக்கு ரநக்கூடிரக 

இயக்கறன்நது. இங்கு ரன் ரகயும் குற்நம் கூநறல்கன. 

இன்ய க்கள்தோனரக இவ்ரநரண குகநகள் ங்கபறன் 

கணத்துக்குக் தகரண்டுப்தடுகறன்ந கரத்றணரல் -  
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අදා කිඹනහ,ා ඖධා නළවළා කිඹරහ.ා නමු සා ඖධා හිඟඹක්ා
තිදඵනහාකිඹරහාඅඳටාකිසිභාදයෝවරකින්ාහධනතහායරහානළවළ.ා
අළිා අලයා ඖධා රඵහා දීරහා තිදඵනහ.ා ඹපතා දයෝවරා ඖධා
නළ සනපතා ආන්නභා දයෝවදරන්,ා අන්තධනා ජහරා ඳවසුපතා ළිට,ා
ඖධාonline  ක්රභඹටාරඵහළනීදපතාඳවසුපතාඳඹහාතිදඵනහ.ාඒා

වහාsoftware  ක්ාදීරහාතිදඵනහ.ාඒාළනාවළභාDirector  භා
දන්නහ.ා තභන්දේා computer   දන්ා තභන්දේා දයෝවදල්ා
අඩුදනාදඵදව සා දභොනහදාකිඹහා ඵරහන්නාළුළුන්.ා ා දවභා
වදිසිදේාදඵදව සාඅඩුාුණදණො ස,ාඒාහදේභාstores ලින්ාන්න සා
දරහානළතිාුණදණො ස,ාාඒහාශඟභාදයෝවදරනු සාන්නාාඳවසුභා
තිදඵනහ.ා  දවභා තිදඵේදී,ා දොදවොභදා දඵදව සා නළවළයිා
කිඹන්දන්?ා දවභානපතාඒාදයෝවල්ාඅධයක්යඹහදේාළරැේදකින්ා
දන්නා ඕනෆ.ා තමුන්නහන්දේා කිඹන්න,ා ඒා දභොනා දයෝවරදා

කිඹරහ.ා තදොටාභභාඒහටාිතරුේධාිතනඹාක්රිඹහභහධනාන්නපත.ා 
 

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
රුාඇභතිතුභනි,ාභභාකිේදේාකින්නිඹහ,ාළුල්මුදඩකාවාමුතධනා

ඉසළිරිතහරර.ාඉසළිරිතහදල්ාාgrade  ාඅනුාඉල්රනහ,ා"අඳටා
දපතාාඖධාප්රභහණඹයිාඅලයාතිදඵන්දන්"ාකිඹරහ.ාඒාhospitals 

රටා  නා මිනිසුන්ා රයහා ෆදවනා ළ මයි.ා ඒා නිහා  තළනා
ළටලුක්ා තිදඵනහ.ා කින්නිඹහා දයෝවරටා තභා DS දදනක්ා
ඳ සායරහානළවළ.ා 

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

අළිා දයෝවරාA ද,ා B දා කිඹහා ඵරන්දන්ානළවළ.ා දයෝවරටා

දා input  ා -ා දොඳභණා ජනතහක්ා දයෝවරටා  නහදා
ඹන්නා -ා අනුා ා තභයිාඅළිාඖධාRDHS ටා  න්දන්.ා ඔඵතුභහා
කිඹනා ාළරැදියි.ාඒයිාභභාකිඹන්දන්. 

 

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
රුා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභනි,ා ඒා පතඵන්ධා භභා රුා

ඇභතිතුභහටාඉදිරිදේදීාදවොාඳළවළදිලිාකිරීභක්ායන්නපත.ාා 

அமமதரன்ய இன்தம் தன றடங்ககப இங்கு 

குநறப்தறட மண்டும். தசன்ந அசரங்கக் கரனத்றமன 

ங்கயோகட கத்றசரகனகபறமன தொன்தணடுக்கப்தட்ட 

சறன அதறறயத்ற மகனத்றட்டங்கள் தரடரல், அக 

இன்யக மகள்றக்குநறரண றகனறல் இயக்கறன்நண. 

கத்றசரகன கயோக்கு எதுக்கப்தடுகறன்ந றறக்குரற 

தசற்தரடுகள் அல்னது மகனத்றட்டங்கள் அந் 

கத்றசரகனகபறல் இடம்ததய கறன்நணர? ன்தது 

மகள்றக்குரற றடரக இயக்கறன்நது.  

குநறப்தரக, இன்ய றயமகரகன ரட்டத்க 

டுத்துக் தகரண்டரல், அங்கு சகன கத்றசரகனகபறயம் 

இயக்கறன்ந குகநதரடுககப இந் அசரங்கத்றதகட 

தொற்சறறன் கரரக ஏபவுக்கு றர்த்றக்கக்கூடிரக 

இயக்கறன்நது. அண்கறல் தறறகச்சர் அர்கள் 

றயமகரகனக்கு றஜம்தசய்து சறன 

கத்றசரகனகயோக்குத் ன்ணரல் இனக்கூடி 

மகனககபச் தசய்றயக்கறன்நரர் . ஆணரயம் அடிப்தகட 

றடங்கள் தன தர்த்ற தசய்ப்தட மண்டிரக இன்தம் 

சறன கத்றசரகனகள் இயக்கறன்நண. குநறப்தரக 

யத்துர்கள், ரறரர், சறற்யெறர்கள் ட்டுப்தரடு இந் 

கத்றசரகனகபறமன கரப்தடுகறன்நது . ஆககரல் 

தகப அகச்சர் அர்கள் அந் றடங்கபறயம் கணம் 

தசயத் மண்டும் ன்தக இந் இடத்றமன 

கூநறக்தகரள்கறன்மநன். அது ட்டுல்னரல், ங்கயோகட 

கத்றசரகனகபறமன கட்டிடங்கள், உதகங்கள், 

பதரடங்கள் மதரன்ந ததபறக பங்கள் சம்தந்ரண 

குகநதரடுகயோம்  இயக்கறன்நண.  
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ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
தகப உயப்தறணர் அர்கமப, லங்கள் ததபறக 

பங்கள் சம்தந்ரகப் மதசறரல், எய றடத்கக் 

குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன். உண்கறமன கறண்றரறல் 

ததரறதரய hospital கட்ட மண்டிறயக்கறன்நது. 

அமரறரற தோதூயக்கும் மகதன்தது ங்கயோக்குத் 

தரறயும். அணரல், அந் இண்டு ஊர்கயோக்கும் டுறமன எய 

தத்து க்கர் கரறறல் ததரறதரய hospital க் கட்டிணரல் 

இண்டு சரரயம் ட்டுல்ன, அற்கு அப்தரல் இயக்கறன்ந 

மரப்தர் ற்யம் கண ஊர்கபறயள்ப ஆட்கயோம் அந் 

hospital ப் தரறக்கனரம் ன்தணரல் அந் இண்டு 

இடங்கபறயம் ததரற hospital ககபக் கட்டரல், தோதூயக்கும் 

கறண்றரவுக்கும் இகடறமன எய ததரற hospital க்  

கட்டுற்கு ரங்கள் ஆமனரசறத்துக் தகரண்டியக்கறன்மநரம்.  

 

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ன்நற அகச்சர் அர்கமப! 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ාඔඵතුභහටානිඹමිතාහරඹාඅහනයි. 
 

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, ணக்கு 

எய றறடம்  மண்டும். 

சறன ரங்கயோக்கு தொன்ணர் ன்ணரல் தகரண்டுப்தட்ட 

எத்றகப்தைமகபப் தறமக தோனரக தோதூர் ,  

கறண்றர ஆகற தறமசங்கபறயள்ப கத்றசரகனகள் 

தொர்த்ப்தடுது சம்தந்ரண றடங்கள் மதசப்தட்டண. 

தகப அகச்சர் அர்கமப! அந் றடத்றமன லங்கள் 

லண்டும் கணம் தசயத்ற அற்குரற மகனககபத் 

துரறப்தடுத் மண்டும். தணன்நரல், அன்ய இங்மக மதசப் 

தட்டற்குப் தறன்ணர் அற்குரற மகனகள் தொன்தணடுக்கப் 

தட்டரயம், இன்ய அக ந் கறறமன கடததயரகத் 

தரறகறநது.  

ஆககரல், அகண அப்தடிம றட்டுறடரல், றகவும் 

துரறரக அற்கரண டடிக்ககககப  டுக்கமண்டுதண 

ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
இங்கு உண்கறல் "A" Grade, "B" Grade ன்தது 

தறச்சறகணறல்கன. "B" Grade இல் உள்ப கத்றசரகன 

கயோக்கு consultants 4 மதகக் தகரடுக்கமண்டும். ஆணரல், 

அவ்ரய ங்க தொடிரதுள்பது. அகண ங்கரல் 

ரங்கள் "A" Grade, "B" Grade ன்ய சண்கட தறடிப்தது 

தறகரண எய தசல். கறக்கு ரகரத்றல் ட்டும் 

அமகரக 13 base hospitals இயக்கறன்நண ன்ய ரன் 

றகணக்கறன்மநன். ஆகம, 13 X 4 ன்ய கக்குப் தரர்த்ரல், 

அந்பவுக்கு ங்கபறடம் consultants இல்கன. ஆகம, அந் 

தற்நறடங்ககப றப்தறறட்டுத்ரன் அடுத் கட்ட 

டடிக்கக தற்நற மரசறக்கனரதன்ய றகணக் கறன்மநன்.   

ගරු ඉේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌ அகச்சர் அர்கமப, ன்தகட மண்டு 

மகரயோம் அதுரன். ணம, இற்கந றகத் துரறரண 

தொகநறமன - றக றகறமன றர்த்றதசய்து மண்டு 

தணக் மகட்டுக்தகரண்டு, மம் மதரரகறன் கரத்ற 

ணரல், ந் ரய்ப்தைக்கு லண்டும் ன்நற கூநற, ணது உகக 

தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன்.  ன்நற.       

 
[අ.බහ.ා4.21] 
 

ගරු මේ. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඖධාළිබඳඵාවාඅදනකු සා
හයණහාළිබඳඵාථහායනාදපතාදභොදවොද සාථහාකිරීභටාභට සා
අසථහා රඵහදීභා ළනා ඔඵතුභහටා සතුතින්තා නහ.ාා

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා අදා උදේා සිටා රුා අභහතයතුභහා
ඖධාළිබඳඵාඉදිරිඳ සාශාහයණහාවාඖධාමිරාඅඩුාකිරීභා
ළිබඳඵා දපතා දනදතක්ා  තුභහා අයදනා තිදඵනා ළිඹයා ළනා
ල්ඳනහායාඵළලුදො සාඒාළනාඅළිාසිඹලුාදදනහභාතුටුාදන්නා

ඕනෆ.ායජඹක්ාවළටිඹටාඅතිිතලහරාදේඹක්ායදට්ාජනතහටාසිේධා
දරහා තිදඵනහ.ා දභොද,ා අදාඖධා මිරා අයදනා ඵළලුදො ස,ා
දභච්චයා හරඹක්ා දභොනා තයපතා ිතලහරා මුදරක්ා යදට්ා ජනතහා

ඖධාදනුදන්ාදේහදාාකිඹහාඅඳටාහිතහන්නාළුළුන්භක්ා
නළවළ.ා ා ඒා හදේභා යටක්ා වළටිඹටා දභොනා තයපතා ිතලහරා මුදරක්ා
ඖධා භහපතරටා අළිා දේහදා කිඹනා හයණඹා අයදනා

ඵළලුහභාඇ සතටභාඅඳටාහිතහන්නාළුළුන්භක්ානළවළ,ාඳසුගිඹා
හරරාදභොනාතයපතාමුදරක්ාදපතායදට්ාජනතහදන්ාදපතාභහපතා
භරදොල්රාෆහදාකිඹරහ.ාකුඩුාදන්නා ාභහෆිඹහක්.ාඒාවහා

භහනයිාදපතාඖධාභහෆිඹහ.ාඒාහදේාදේල්,ාඒාහදේාආඹතනා
ඩහා බිා දහරහා දපතා භනා දනසා යන්නාළුළුන්භා ඳසුගිඹා
හරදේභාරළබුදණ්ානළවළ.ානමු සාඅදප්ාධනතභහනාදෞයාඅභහතයා

රුා යහජිතාදේනහය සනාභළතිතුභහටාජනතහාදනුදන්ාඋඳවහයා
ළුදායන්නාඅලයයි.ාදහ සාඩහාබිාදභන්නාඵළරිාභවාිතලහරා
ඵර සා වූා ආඹතනා භහෆිඹහක්ා ඩහා බිා දහරහා යදට්ා ජනතහා
දනුදන්භා තභන්දේා දේඹා ඉසටා යන්නා අලයාවධධනඹඹා

වාවළකිඹහා තුභහටාරළබීභාළනාඅළිාන්දතෝානහ.ා 

දභොණයහරාදිසරික්ඹාහදේාඉතහභ සාදුසයාදිසරික්ඹක්ා
නිදඹෝජනඹායනා අඳටා  තුභහදේා දේඹා ළනා තුටුා දන්නා
ළුළුන්.ාායජදඹන්ාදපතාළනාථහාදනොශ ස,ාදපතහාළනාඅදවසා
ඉදිරිඳ සා දනොුණණ ස,ා දපතහා ළනා ජනතහා භවයා දරහටා
දළනු සා දනොුණණ ස,ා දපතා ඳවසුපතා ඳසුගිඹා හරදේභා බහිතතා
ශ සා ඇ සතටභා අළිා තුටුා දන්නා ඕනෆ,ා  තුභහා යළුා
හධනඹබහයඹා ළන.ා භභා ිතදලේදඹන්භා කිඹන්නා ඕනෆ,ා දපතා
ක්දේත්රඹාතුශාිතලහරාදනක්ාඇතිායන්නා තුභහටාළුළුන්භා
රළබිරහාතිදඵනාඵ.ාඒාහදේභාඅළිාල්ඳනහායන්නාඕනෆ,ාාදපතා
ඳණිුණඩඹා දොයිතයපතා දුයටා පතා භට්ටදපතා ඉන්නා ජනතහටා
ගිහිල්රහා තිදඵනහදා කිඹරහ.ා ඳසුගිඹාහරදේා දපතා දනසවීපතා -
ඖධා මිරා අඩුවීභ-ා පතඵන්ධදඹන්ා ළු සා ඳ සරා දළන්වීපතා ඳශා
යරහා තිබුණා ඵා භහා දන්නහ.ා ඉතහභා දුසයා ජීිතතා තායනා
ඹසතා ළ මහිටිා අඹා අක්ෂිා හචඹක්ා ඵේධා කිරීදපතා
ලරයධනභඹටාබහජනඹාදනදොටාදන්නාදනාඅතිිතලහරා
මුදරා අදා පතපූධනණදඹන්භා යජදඹන්ා දනොමිරදේාරඵහදීභා ඉතහභා
ළද සාටයු සතක්.ාපතරාඉන්නහාදපතාළ මහිටිාඅඹටාදපතාතයපතා
මුදරක්ාිතඹදපතායරහාදපතාලරයධනභඹායාන්නාළුළුන්භක්ා
නළවළ.ානමු සාඅදාඒාඳවසුභාරඵහාදීරහාතිදඵනහ.ා 

දපතා අසථහදේදීා රුා ඇභතිතුභහටා භභා හයණඹක්ා භතක්ා
යන්නා අලයයි.ා දභොද,ා දපතා ලරයධනභඹටා අලයාඋඳයණා

699 700 



ඳහධනලිදපතන්තු 

දනොමිරදේා දුන්න ස,ා භහා දඳෞේලිා දන්නහා හන්තහක්ා
කුලිඹහළිටිඹාආදයෝයලහරහටාදපතාලරයධනභඹායාන්නාගිඹහභාා
ඒාආදයෝයලහරහදන්ාඒාහන්තහටාකිඹරහාතිදඵනහ,ාරුළිඹල්ා
30,000ා මුදරක්ා අයදනා  න්නාකිඹරහ.ා ඒා දභොදවොද සභා අළිා
දභොණයහරා සිරිරා ආදයෝයලහරහදේා අධයක්තුභහටා ථහා
යරහා ඇහුහභ,ා  තුභහා කිේහා "නළවළ.ා අළිා ඒා යන්දන්ා
දනොමිරදේ"ාකිඹරහ.ාදනොදළනු සමින්ාවදයරුාවපතඵදන්නා
ඹනදොටා භවයා දරහටා ඒා අඹටා වරිා ළිබඳතුරුා දනොදී,ාඇ සතා
ත ස සඹාදනොකිඹහාඒාහාදේාප්රලසනාඇතිාදන්නාළුළුන්.ා 

රුා ඇභතිතුභහ ස,ා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහ සා දපතා අසථහදේදීා
දභභා රුා බහදේා ඉන්නා නිහා භහා දපතා හයණඹ සා කිඹන්නා
ළභතියි.ා දපතා ළ සපතා වහා අලයා උඳයණා අඳා "දනොමිදල්ා
රඵහාදදනහ"ාකිඹනාදළන්වීභක්ාඅඩුාණදන්ාඒාසථහනරාප්රසිේධා

යන්නාළුළුන්ානපතාආදයෝයාලහරහරටාඹනාඅහිරාජනතහා
ඹපතා තහක්ා දුයටා දවෝා ආයක්හා යන්නා ළුළුන්ා කිඹහා භටා
ිතලසහඹක්ාතිදඵනහ.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඅදාථහාශාඅනික්ාහයණඹා
වූා ිතදුලිඹා ළිබඳඵාථහාදශො සා අදප්ා යදට්ා අතිිතලහරා ළිරික්ාා
ිතදුලිාළයාළදීභානිහාජීිතතක්ඹටාඳ සානහ.ා දරාජීිතතාවහනිා
ුණණුා අසථහා ණනහක්ා තිදඵනහ.ා  භා දධනලඹා අයදනා

ඵළලුදො ස,ා දරෝදේා අනික්ා යටරා  භා දධනලඹා ඉතහභා අඩුා
භට්ටභයිා තිදඵන්දන්.ා රරහදේා ඒා දධනලඹා ඉතහභා ඉවශා
භට්ටභා තිදඵනා නිහා තභයි,ා භවජනා උඳදඹෝගීතහා දොමින්ා

බහා ිතසින්ා  ඹා මුලින්භා වඳුනහදන,ා දපතා ළිබඳඵා අලයා
නිධනණහඹා -ඒා ප්රමිතීන්-ා ළිබඳඵා ජනතහා දළනු සාකිරීභක්ායා
තිදඵන්දන්.ාඹපතාඹපතානිධනණහඹාඉදිරිඳ සායරහ,ාප්රමිතීන්ාවදරහ,ා

මීටාභහාකීඳඹටාඉසදල්රහාප්රමිතිඹටා අඩුාජරානරාරරහටා
දනා ඒභා තවනපතා ශහ.ා ඒා වහා භහනා ක්රිඹහදහභඹක්ා තභයිා භහා
හිතන්දන්ාිතදුලිඹාපතඵන්ධදඹනු සාඅනුභනඹායාතිදඵන්දන්.ා
භවජනා උඳදඹෝගීතහා දොමින්ා බහා දතා ඉදිරිඳ සා යළුා

හයණහා ළිබඳදනා තිදඵනා නිහා තභයිා අදා දපතා නිදඹෝා
ඳහධනලිදපතන්තුදේා අනුභළතිඹා වහා ඉදිරිඳ සා යා තිදඵන්දන්.ා
භවජනා උඳදඹෝගීතහා දොමින්ා බහා 2002ා අුණරුේදේා තභයිා

ළිහිටුහාතිදඵන්දන්.ාධනතභහනාඅරහභහතයාඅදප්ායනිල්ාිතක්රභසිරවා
භළතිතුභහදේාමලි සදඹන්ාඳළතිායජදඹන්ාතභයිාදපතාදොමින්ා
බහාළිහිදටේදේ.ාිතදුලිඹ,ාජරඹාවාඉන්ධනාකිඹනාහයණහාතුනා

ජනතහදේා ජනා ජීිතතඹටා ඉතහභා දළ මා දරා ඵරඳහනා දේල්.  
 දරාරඵහාදදනාඳවසුපතලින්ාඹපතාඹපතාඅඩුඳහඩුාසිදුානහානපත,ා
ඒහානිළරැදිාකිරීභාතභයිාහුඟක්ාදරහටාදපතාදොමින්ාබහදේා

ඵරතරා ඳහිතච්චිා යරහා යන්නා ළුළුන්ා න්දන්.ා ඒා නිහා ඒා
ක්රිඹහදහභඹා තුබඳන්ා ජනතහටා ඳවසුභක්ා රළදඵනහා ිතතයක්ා
දනොදයි,ා ජනතහා ආයක්හාකිරීභ සා සිදුා නහ.ා ිතදලේදඹන්භා

ිතදුලිඹාවාජරඹාරඵහාදීදපතදීාඳසුාගිඹාහරඹාතුශා ඹපතා ඹපතා මිරා
ඳහරනඹා කිරීපතා සිදුදරහා තිදඵනහ.ා  තළනින්ා  වහටා මිරා ළ මා
යන්නාළුළුන්භක්ානළවළ.ා ජනතහදේාඅලයතහන්ා ද සරුපතා
අයදන,ාඹපතාඹපතානීතිා-ාරීතිාවදරහ,ාඹපතාමිරාඳහරනඹාකිරීභක්ායා

තිදඵනහ.ා ජරඹා වා ිතදුලිඹා කිඹනා හයණහා දදදක්දීා දපතා
දොමින්ාබහටාභළදිව සාන්නටාවළකිඹහාතිබුණ ස,ාදපතානා
තුරුා ඉන්ධනා පතඵන්ධදඹන්ා අලයා භළදිව සා වීපතා යන්නා

දොමින්ා බහටා අලයා ඳවසුභා රළබිරහා නළවළා කිඹහා භටා
දළනන්නටාරළබුණහ.ාඒානිහාඒාහයණඹාිතදලේදඹන්භාභහාදපතා
අසථහදේදීාරුාඇභතිතුභහටාභතක්ායන්නාළභළතියි. 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ා 1969ාඅරා 1ා දයනාආනඹනා
වහා අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා අකායණා ක්රිඹහභහධනා
න්නදොටාදඬුභක්ාවළටිඹටාඒාහරදේාඅකායණඹටාඳනන්නා
ළුළුන්ාඋඳරිභාදඩඹාුණදණ්ාරුළිඹල්ා5,000යි.ාවළඵළයි,ාදපතාඳනතා

අසථහා තුනදීා රාදලෝධනඹා දරහා තිදඵනහ.ා නමු සා

අකායණඹකින්ාඳනන්නාළුළුන්ාදඩඹාරුළිඹල්ාඳන්දහවයිාකිඹනා
 ා තළනින්ා වහටාදනසදරහානළවළ.ාඒාහයණඹාළිබඳඵාඅඳා
ආරශිාඅධීක්ණාහයාබහදේදී සාථහායරහා තිදඵනහ.ා ඒා
හයණඹා පතඵන්ධදඹන්ා දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සා යා තිදඵනහ.ා

ධනතභහනඹටා ළශදඳනා ිතකාඹටා දපතා ඳන සා රදලෝධනඹා වීදපතදීා
මුදල්ා ළිබඳඵ සා ඹපතා ඹපතා තීයණා න්නා අලයයිා කිඹනා
දඹෝජනහ සාභහාදපතාඅසථහදේදීාභතක්ායන්නාළභතියි.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ිතදුලිඹා පතඵන්ධදඹන්ා
අනන්ත සා පතරා ජනතහා දළනු සා කිරීපතා සිදුා යනහ.ා වදිසිා
ිතදුලිා ළ මා වීපතා නදොටා දල්රා තිදඵනා උඳයණා අක්රිඹා

නහ;ා ළිච්චිරහා ඹනහ.ා ඒහට සා අදා දපතා භවජනා උඳදඹෝගීතහා
දොමින්ා බහා ඹටද සා ඹපතා ඹපතා ආයක්හා වීදපතා ක්රිඹහදහභඹන්ා
වඳුන්හා දීරහා තිදඵනහ.ා ිතදුලිඹා ළ මා වීභා නිහා වදිසිදේා

දදනකුදේා දදයා තිදඵනා ශීතයණඹක්ා දවෝා දනඹපතා
උඳයණඹක්ාළිච්චුදණො සා ළනිාඅසථහන්හිදීාඳහරිදබෝගිඹන්ා
වළටිඹටා තභන්ටා ඒා ප්රදේලදේා ඉන්නා ඉරජිදන්රුා භව සභඹහා
නළ සනපතා ිතදුලිඵරා ිතඹඹා ඵහයා ඉන්නා ප්රධහනා නිරධහරිඹහටා ඒා

ළිබඳඵා දළනුපතා දීරහ,ා ඹපතකිසිා න්දිා මුදරක්ා රඵහා ළනීදපතා
වළකිඹහක්ා ඳතිනහ.ා හුඟක්ා දරහටා අදප්ා ජනතහා දපතා
හයණඹා පතඵන්ධදඹන්ා දළනු සා වීභක්දරහා නළවළ.ා අඳා දපතා

හච්ඡහරදීා  තුභන්රහදන්ා අවරහා තිදඵනහ,ා දපතා හයණහා
ළිබඳඵා දළනු සා කිරීපතා යා තිදඵනහදා කිඹරහ.ා දභොද,ා දපතා
නදොටා දිසරික්ා ණනහා ඳහරිදබෝගිා රිතධහනා වදරහා

තිදඵනහඹා කිඹහා භහා හිතනහ.ා ජනතහටා දපතා හදේා ඹපතා
අඳවසුතහක්ා ඇතිා දච්චා දරහට,ා ඒා ළිබඳඵා දළනු සා වීපතා
න්න ස,ා ඒා තුබඳන්ා තභන්ටා ආයක්හක්ා -ආයණඹක්-ා රඵහා

ළනීභ සා කිඹනා හයණහරදීා දපතා ඳහරිදබෝගිා රිතධහනරටා
භළදිව සා දන්නා ළුළුන්ා ඵා භහා ිතදලේදඹන්ා දපතා අසථහදේදීා
භතක්ායනහ.ා 

අළිා නළතා තහක්ා රුා යහජිතා දේනහය සනා ඇභතිතුභහටා
සතුතින්තා දනහ.ා අදා නා ිතටා  තුභහා ඉතහභා ා හදරෝචිතා
දදඹක්ායරහා තිදඵනහ.ා දෞයා අභහතයහරලදේාඉතිවහඹාතුශා
දභදතක්ාහරඹක්ාදනොුණණුාදදඹක්,ාභවහචහධනඹාදේනාබිබිදල්ා

භළතිතුභහා හරඹා සිටා ථහා ශා නමු සා ඉටුා යා ළනීභටා
දනොවළකිා නිපතා භහතෘහක්ා ඵටා ඳ සා දරහා තිබුණුා
හයණඹක්ායහජිතාදේනහය සනාඇභතිතුභහාඉටුායරහාතිදඵනහ.ා

දපතා ාදේල්ාක්රිඹහ සභායන්නටාඅලයා ලක්තිඹාවාවධධනඹා
 තුභහටා තිබුණහ.ා දොයිා තයපතා ඵරඳෆපතා ආහ ස,ා ිතිතධා
භහපතලින්,ා ඵහුජහතිා භහපතලින්ා දොයිා තයපතා ඵරඳෆපතා

ආ සා ආයපතබා ශා ළඩා ළිබඳදශා දනොන සහා ඉදිරිඹටා දනා
ගිහින්ාඅදායදට්ාජනතහටාිතලහරාවනඹක්ාරඵහදීභාළනාඅළිාරුා
අභහතයතුභහටාසතුතිඹාඳශායනහ.ා 

භටා අසථහා රඵහදීභා ළිබඳඵා මරහනහරඪා රුා
භන්ත්රීතුභහටාසතුතින්තාදමින්,ාභදේාථහාඅන්ායනහ.ාා 

 

[தற.த. 4.33] 

 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, இன்ய 

சுகரரம், மதரசக ற்யம் சுமச யத்து அகச்சறணரல் 

தொன்கக்கப்தட்டியக்கும் மசற யந்துகள் எய்ங்குதடுத்தும் 

அறகரசகதச் சட்டத்றன்கலரண எய்ங்குறறகபறன்கலழ் 

உகரற்யற்கு ரய்ப்தபறத்கக்கரக உங்கயோக்கு 

ன்நறகத் தரறறத்துக் தகரள்கறன்மநன். யந்துகபறணதும் 
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யத்து உதகங்கபறணதும் றகனகுகநப்தைச் சம்தந்ரகச் 

சுகரர அகச்சு மற்தகரண்டியக்கும் டடிக்ககககப 

தொயேல் தரரட்ட மண்டும். அமமதரன அகச்சறன் றரம் 

கடததயம்மதரது சுகரர அகச்சமர அல்னது சுகரரப் 

தறறகச்சமர சகதறயேயந்ரய சகத உயப்தறணர்கபறன் 

உகககபச் தசறடுத்து, மகரண றடங்கயோக்கு 

அவ்ப்மதரது தறனபறப்தற்கரக அர்கயோக்கு றமசடரக 

ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். குநறப்தரக சுகரர 

றடங்கபறல் கணம் டுக்கறன்ந, றழ் மதசும் க்கள்லது 

அக்ககநயுடன் தசற்தடுகறன்ந அகச்சர்கள் இயயம் 

அகச்சறல் இயக்கறன்ந இந்ச் சந்ர்ப்தத்க ரங்கயோம் 

தன்தடுத் மண்டும். அந் ககறல், ததயேர 

ரட்டத்றயம் அமமதரன்ய ததயந்மரட்ட ரட்டங் 

கபறயம் கரப்தடுகறன்ந சுகரர தொகநக தரடர்தரக 

அர்கபறன் கணத்க ஈர்க்க றயம்தைகறன்மநன்.   

தகப அகச்சர் அர்கமப! லங்கள் ததயேர 

ரட்டத்றற்கு யகக ந்மதரது உங்கமபரடு ரதம் சறன 

றகழ்ச்சறகபறமன கனந்துதகரண்டியக்கறன்மநன். றர்யம் 

ரங்கபறயம் ததயேர ரட்டத்றன் இண்டு - தோன்ய 

கத்றசரகனகயோக்கு லங்கள் இயயம் யகக 

இயக்கறன்நலர்கள் ன்தகயும் ரன் அநறமன். அச்சந்ர்ப்தங் 

கபறயம் ரங்கள் கனந்துதகரள்ப இயக்கறன்மநரம். 

ததயம்தரனரண சந்ர்ப்தங்கபறல் ததயேர ரட்டத் 

றயள்ப கத்றசரகனகபறன் றகனக தரடர்தரக 

யகறன்ந தசய்றகள் அவ்பவு ல்னரக இல்கன. 

ததயேர கத்றயேயக்கறன்ந ததயேர ரட்ட 

கத்றசரகன, இந்ற அசரங்கத்றன் றறயுறமரடு 

யற்நன் டிக்மகரரறல் அகந்றயக்கறன்ந கத்றசரகன 

ஆகற இந் இண்டு ததயம் தறரண கத்றசரகனகள் 

றர்ந் தறந அசரங்க கத்றசரகனகபறல் தல்மய 

குகநதரடுகள் றனவுகறன்நண. குநறப்தரக யேந்துன ரட்ட 

கத்றசரகன, ட்டகப ரட்ட கத்றசரகன, 

தகரட்டகன கத்றசரகன மதரன்நற்நறல் தல்மய 

குகநதரடுகள் றனவுக ரங்கள் ஊடகங்கள் ரறனரக 

அநறக்கூடிரக இயக்கறன்நது.  

ரதம் எயடக மடிரக யேந்துன கத்ற 

சரகனக்குச் தசன்ய அங்கறயக்கறன்ந தல்மய குகநதரடுககப 

அரணறத்றயக்கறமநன். அந் கத்றசரகனகப் 

ததரயத்க, அது அகந்றயக்கக்கூடி இடம 

தொற்யதொய்ரக ரற்நப்தட மண்டும். அறல் ரற்யக் 

கயத்துக்கு இடறல்கன. இப்மதரது OPD இல் யந்து 

டுப்தற்கரக மரரபறகள் ந்து றற்கறன்நமதரது எய ரறகச 

கடந்வுடமண அர்கள் தரகக்கு ந்துறடுகறன்நரர்கள். 

இணரல் மரரபற றதத்றல் அகப்தட்டு அம 

கத்றசரகனறல் மசர்க்கப்தட மண்டி றகனரன் அந் 

கத்றசரகனறல் இயக்கறன்நது. அது மய கக! அற்கு 

அப்தரல், அந் கத்றசரகனறல் றனக்கூடி ஆபறப் 

தறச்சறகணகள் ற்யம் தறச்சறகணகள் சுகரர அகச்சறன் 

கணத்றற்குக் தகரண்டுப்தட மண்டிக.  

இப்ததரய்து டிக்மகரர கத்றசரகன ததரறரக்கப் 

தட்டியக்கறன்நது. அந் கத்றசரகன ததரறரக்கப் 

தட்டரயம் அங்கு கடகதைரறயும் ஆபறறணயக்கரண 

றடுறககபக் கட்டுற்குப் மதரறபவு இடறல்கன. அந் 

இட எதுக்கலடு சம்தந்ரகவும் இப்மதரது அங்கு தறச்சறகணகள் 

ய்கறன்நண. அந் கத்றசரகனறல் மசகரற்யற்கு 

லங்கள் உத்றமரகத்ர்ககப றறத்ரயம், மதரற றடுற 

சறகள் இல்னரன் கரரக அர்கள் அங்கு 

ங்கறறயந்து மகனதசய் தொடிர எய சூல் ற்தடக் 

கூடும். ணம, அது தற்நறயும் கணம் தசயத் 

மண்டிறயக்கறநது. இற்கும் அப்தரல், ரன் இகண எய 

தறமகயூடரகச் சுகரர அகச்சரறன் கணத்துக்குக் 

தகரண்டு மண்டுதன்ய ண்றறயக் கறமநன். ஆணரல், 

ங்கயோக்குப் தறமகககப தொன்கப்தற்கரண 

ரய்ப்தைகள் இப்ததரய்து அரறரகம கறகடக்கறன்நது . 

ரங்கள் ஆயோம் கட்சறயுடன் இகந்து தசற்தடும் 

உயப்தறணர்கள் ன்ந ககறமன, ற்கந 

உயப்தறணர்கயோக்கும் தறமகககப தொன்கப்தற்கு 

ரய்ப்தைகள் ங்கமண்டியுள்பரல், அற்கரண ரய்ப்தை 

ங்கயோக்குக் குகநரகம இயக்கறநது. 

ததயந்மரட்டத்துகநகப் ததரயத்கக்கும் 

அங்குள்ப றர்ரகரணது மசற றர்ரக தொகநகறயேயந்து 

மயதட்டு றற்கறன்ந எய தொகநக ன்தக ரன் தன 

டககள் இந்ச் சகதறமன சுட்டிக்கரட்டிறயக்கறமநன். 30 

யடங்கயோக்குப் தறநகு, இப்மதரதுரன் தறமச சகதகள் 

தோனரக மசக ததயற்கு ற்நரய தறமச சகதகள் 

சட்டம்கூட றயத்ப்தடுகறநது. இதுக கரனதொம் தறமச 

சகதகபறன் றறகக்தகரண்டு மரட்டப் தகுறகயோக்குச் 

மசகரற்ந தொடிர  றகனகம கரப்தட்டது . 

அசரங்கத்றன் ததரது றர்ரகம இன்ணதொம் தொய்கரகச் 

தசன்நகடர இந்ப் ததயந்மரட்டப் தகுறகபறல் சுகரர 

தொகநகரணது தொற்நறயம் தறன்ள்பப்தட்ட றகனறல் 

கரப்தடுகறன்நது. இற்கரக தரரயோன்நத்றல் 

அகக்கப்தட்டியக்கறன்ந சுகரரம் ற்யம் ணற மசனம், 

சதோக யவூட்டல் தற்நற துகநசரர் மற்தரர்கக் 

குய்றன்கலழ் அகக்கப்தட்ட உதகுய்றன் கனரக 

இயக்கறன்ந ரன், ததயந்மரட்டப் தகுறறல் சுகரரத்க 

மம்தடச்தசய்யும் மரக்மகரடு, ற்மதரது மரட்டப்தைந 

சுகரரத்துக்குப் ததரயப்தரக இயக்கறன்ந ததயந்மரட்ட 

ணறப அதறறயத்ற றறத்கயும் சுகரர அகச்சறன் 

மரட்டப்தகுற ற்யம் கர்ப்தகுறக்கரண கத்ற மசக 

ங்கும் அனகறல் இயக்கறன்ந உயப்தறணர்ககபயும் 

கனரட்டு தைற கறரங்கள், உட்கட்டகப்தை சறகள் 

ற்யம் சதொர அதறறயத்ற அகச்சறன் அறகரரறககபயும் 

உள்படக்கறப் தல்மய கட்டங்கபரகக் கூட்டங்ககப 

டத்றறயக்கறமநன். அன்தடி, வ்ரய ததயந்மரட்டப் 

தகுறறல் யத்துத் துகநக மம்தடுத்னரம் ன்தது 

சம்தந்ரக ரங்கள் ஏர் அநறக்கககத் ரரறத்றயக்கறமநரம். 
ற்மதரது அந் அநறக்கக ணது ககசம் இயக்கறநது . 

ஆணரல், அது இன்ணதொம்  தொய்ககடறல்கன. கரம் 

ன்ணதணறல், அந்க் குய்றல் இயக்கறன்ந தரரயோன்ந 

உயப்தறணர்கயோக்கு மனறகரக, இந் ரட்டில் ங்தகல்னரம் 

ததயந்மரட்டங்கள் இயக்கறன்நணமர , அந் 

ரட்டங்ககபச் மசரௌ்ந் தரரயோன்ந உயப்தறணர்கள் 

ல்மனரயம் இந் றடத்றல் அக்ககந தசயத்றத் ங்கபது 

ரட்டத்றயம் இது தரடர்தரக இயக்கறன்ந தறச்சறகண 

ககப உள்ரங்கமண்டும் ன்ய ங்கபறடம் மகரரறக்கக 

றடுத்றயக்கறநரர்கள்.  அன் அடிப்தகடறல், அந்க் குய்றன் 

அநறக்ககக ரங்கள் இன்ணதொம் ரரறத்துக் 

தகரண்டியக்கறமநரம். 

அற்கு தொன்தரக ததயந்மரட்டத் துகந சரர்ந் 

யத்துத்மரடு சம்தந்ப்தட்டியக்கறன்ந அறகரரறககபக் 

தகரண்ட குய்றணர் ரரறத் அநறக்ககக ரம் தரர்க்க 

மண்டும். அறல் அர்கள் தல்மய குகநதரடுககபச் 

சுட்டிக்கரட்டிறயக்கறநரர்கள். அற்கந றர்த்றப்தற்கரண 

றதொகநககபயும் தசரல்யேறயக்கறநரர்கள். இப்ததரய்து, 

ததயந்மரட்ட யத்துத்துகந தொற்யதொய்ரகத் ணறரர் 

சம் இயக்கறன்நது ன்தக ரங்கள் றயம்தத்றயம்த இந் 

உர் சகதறல் தசரல்னமண்டிறயக்கறநது . இப்ததரய்து 
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இந் ரட்டில் SAITM மதரன்ந ணறரர் யத்து றயகம் 

தரடர்தறல் தல்மய றர்சணங்கள் இயக்கறன்நமதரது, இந் 

ரட்டில் இயக்கறன்ந எய றல்யேன் சணத்தரககக 

தொற்யதொய்ரகத் ணறரரறன் யத்துப் தரரறப்தறன்கலழ் 

கத்றயப்தரணது மசற ரலறரகப்  மதசப்தடமண்டி எய 

றடம். ததயந்மரட்டப் தகுறகள் அசறன் மசற றர்ரக 

தொகநகக்குள் உள்ரங்கப்தடமண்டுதண வ்ரய 

கணம் தசயத்ப்தட்டமர , தறமச சகதகள் அறகரறக்கப்தட 

மண்டுதண வ்ரய கணம் தசயத்ப்தட்டமர , 

ததயந்மரட்டப் தரடசரகனககப அதறறயத்ற தசய் 

மண்டும் ன்ந றகனப்தரட்டில் இந் ல்னரட்சற 

அசரங்கத்றன்கலழ் 25 தரடசரகனகள் தரறவுதசய்ப்தட்டு 

வ்ரய 250 றல்யேன் யதரய் எதுக்கப்தட்டமர , 

அமமதரன ததயந்மரட்டப் தகுற கத்றசரகனககபயும் 

அங்கறயக்கறன்ந யந்துச்சரகனககபயும் றயத்ற தசய்ற்கு 

றமசடரக றற எதுக்கப்தட மண்டும் ன்ந மகரரறக்ககக 

ரன் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் தொன்கக்க றயம்தைகறன்மநன். 

கரம் - 

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
ரங்கள் ததயேர, கண்டி, ததுகப ஆகற தோன்ய 

ரட்டங்கபறயதொள்ப மரட்டப்தைந கத்றசரகனகபறல், 

அரது, தொன்ணரள் சுகரரப் தறற அகச்சர் டிமல் 

சுமஷ் அர்கயோகட கரனத்றல் டுத் 54 

கத்றசரகனகபறல், இப்ததரய்து கறட்டத்ட்ட தற்யக்கு 

ண்தது வீம் மகனகள் தசய்றயக்கறமநரம். இன்தம் 

ரது தசய்தன்நரல், ங்கயோக்குள்ப தறச்சறகண 

ன்ணதன்நரல், இப்தகுறறல் இயக்கறன்ந கத்றசரகன 

கபறல் சறனற்கநத் மரட்ட றர்ரகம் தரரறப்தரகும். 

அப்தடிதன்நரல் அவ்கத்றசரகனகள் அகணத்கயும் 

மரட்டம் றர்ரகம் தரரறக்கமண்டும். இல்கனதன்நரல், 

அர்கள் அகண றடுறத்து ங்கயோக்குத் மண்டும். 

 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
றச்சரக! தகௌ அகச்சர் அர்கமப, அதுரன் 

ங்கயோகட மகரரறக்ககரகவும் இயக்கறநது . மரட்ட 

தொகரகத்தும அர்கயோக்குச் மசகரற்ந மண்டும் ண 

அசரங்கம் இத்கண யட கரனம் றட்டுகத்றயப்ததுரன் 

-  
 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
உங்கயோகட உக தொடிந்தறநகு, ரங்கள் அகச்சர் 

அர்ககபச் சந்றத்து அற்கு எய தொடிவு கரண்மதரம். 
 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
அகத்ரன் ரன் மகரரறக்ககரக தொன்கக்கறமநன். 

தகௌ அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் ல்னதரய 

றடத்கக் குநறப்தறட்டியக்கறநலர்கள். ணம, தரடர்ந்தும் 

மரட்ட தொகரகத்தும்ரன் ததயந்மரட்ட சுகரரத்துகந 

கப் மதறப் தரதுகரக்கமண்டும் ன்ய அசரங்கம் 

தகரண்டியக்கறன்ந ணறகனறல் ரற்நம் மண்டும். 

அற்கநத் மசற சுகரர அகச்சுக்குக்கலம தகரண்டு 

மண்டும் ன்ய ரங்கள் தசரல்னறல்கன. ரகர சகத 

அகச்சுக்கு இகணப் ததரயப்தபறக்க மண்டும். 

ற்தகணம ததரயப்மதற்கப்தட்ட 43 கத்றசரகனகபறல் 

21 கத்றசரகனகள் ற்மதரது அசரங்க கத்றசரகன 

கபரக இங்கறக்தகரண்டியக்கறன்நண. ஆணரல், உரரக 

உடமரற கத்றசரகனரணது, கூக உகடந்து கலம 

றய்ந் றகனறல் கரப்தடுகணத் தரகனக்கரட்சற 

கபறமன கரட்டுகறன்நரர்கள். ஆணரல், இந் கத்றசரகனகள் 

தரடர்தரக அநறக்ககககபக் மகட்கும்மதரது, “அங்மக 

மதரற்கரண தரக சரறறல்கன” ன்தரகத்ரன் தறல் 

யகறன்நது. ணம, இது தரடர்தரகக்  கணம் தசயத் 

மண்டிறயக்கறன்நது.  

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
மதரகதொடிரல்ரன் இயந்து. இப்மதரது அது okay. 

 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப தறற அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் 

தறனபறத்ற்கு ன்நற. தறமச கத்றசரகனகயோக்குச் 

தசல்யம் தரகககப - 

 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
ரன் உங்கயோக்கு report அதப்தைகறன்மநன்.  

 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
றச்சரக உங்கயோகட அநறக்ககக அதப்தைங்கள். 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහටාරඵහාදීාතිබාහරඹාඅහනයිාරුාභන්ත්රීතුභනි. 
 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

භටාතාිතනහ මඹක්ාදදන්න. 

ல்னர கத்றசரகனககபயும் ததரயப்மதற்தற் 

கரண தகரள்ககத் லர்ரணதரன்கந டுக்க மண்டு 

தன்தம ங்கயோகட மகரரறக்ககரகும் - the 

Government must take a policy decision to take over all the 

estate hospitals. இதுரன் தொல் அடிப்தகட. அற்குப் 

தறன்ணரக இயக்கறன்ந குகநதரடுககப ரங்கள் 

றர்த்றதசய்து தகரள்பனரம். அவ்ப்மதரது 

ய்ந்ரணத்றல் எயசறன கத்றசரகனககப 

அதறறயத்ற தசய்ன்தோனரக எட்டுதரத் 

ததயந்மரட்ட கத்றசரகனககபயும் தைணகத் 

ரகக்கூநற, ததயந்மரட்ட க்கயோக்கரண கத்ற 

மசகக ங்க தொடிரதன்ய கூநறக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன்.  

குநறப்தரக, உங்ககபப் மதரன்ந றழ் மதசும் எயர் 

தறறகச்சரகவும் றழ் மதசும் க்கபறன் தறச்சறகண 

ககப -  சறயதரன்கறண க்கபறன் தறச்சறகணககப - 

ன்நரக உக்கூடி தகௌ ரஜற மசணரத்ண 

705 706 

[රුාභයිල්හනපතාතිරයහජහාභවතහ] 
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அர்கள் அகச்சரகவும் இயக்கறன்ந கரனத்றல் 

அற்கரண தொஸ்லதைககப மற்தகரள்ப மண்டும். ணம, 

றர்யம் வு-தசனவுத் றட்டத்றல் இந் அசரங்கம் 

ததரயப்மதற்ந மரட்ட கத்றசரகனககப அதறறயத்ற 

தசய்ற்கு தொன்கண கரனத்கறட  கூடுனரண றறக 

எதுக்கற, ற்கரயேக ஏர் ற்தரட்கட தசய்துயரய 

மகட்டுக்தகரள்கறமநன். மயம், றக றகறல் ரன் 

அகச்சரறடம் சர்ப்தறக்க றர்தரர்க்கும் ணது 

கனகறல் இங்கும் அந் உதகுய்றன் அநறக்கக 

சம்தந்ரகவும் கனந்துகரடி, இந்ப் தறச்சறகணக்கு 

றந்த் லர்கக் கரண்தற்கு இந் ல்னரட்சறக் 

கரனத்றமன ரங்கள் தொற்சறக்க மண்டுதணக் 

மகட்டுக்தகரண்டு, ரய்ப்தைக்கு லண்டும் ன்நற கூநற, 

றகடததயகறன்மநன். க்கம்.  
 

[අ.බහ.ා4.41] 
 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, ජහතිා ඖධා නිඹහභනා

අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා ඉදිරිඳ සා යා තිදඵනා නිදඹෝඹා

පතඵන්ධදඹන්ා ථහා කිරීභටා අසථහා රළබීභා ළනා භභා තුටුා
දනහ.ාඒටාදවේතුාතභයි, අුණරුදුා40ටාඳසුාභසතායටාතුශා
භවහා ිතලහරා දඳයබඳඹක්ාඇතිාවීා තිබීභ.ා ා ාරුා යහජිතාා දේනහය සනා

ඇභතිතුභහ ස,  තුභහදේානිදඹෝජය අභහතයා රුා ෂයිහල්ාහසිපත 
භළතිතුභහ සා ා ඒා දනුදන්ා ා ිතලහරා ළඩා දොටක්ා යරහා
තිදඵනහ.ා අදා දඵදව සා ධනා 48ා මිරා අඩුායරහා තිදඵනාඵා

භසතා යටභා දන්නහ.ා උදහවයණඹක්ා ිතකාඹටා කිේදො සා
ඳළනදඩොල්ාදඳ සතාතිබුදණ්ාරුළිඹල්ා2යිාලතා75ට.ානමු සාඒා
අඩුවීභක්ා දරහා තිදඵනහා රුළිඹල්ා 1යිා ලතා 15ක්ා දක්හ.ා භදේා

අද සා දළන්ා මිරා අඩුා ශා දඵදව සා ධනා 48ා ා list  ක්ා
තිදඵනහ.ාසිඹඹටා50, 60, 40, 35 වා70ාහදේාප්රභහණලින්ාමිරා
අඩුායරහා තිදඵනහ.ානමු සා percentage  ා අනුා ඵරනා ිතටා

සිඹඹටා 50කින්ා මිරා අඩුා දරහා තිදඵනාඵා මුළුා යටභා දන්නහ.ා
 දවභා දළනදනා ඉරහ සා අදප්ා ඒහඵේධා ල්ලිඹා දභොනහදා
කිඹන්දන්? ාදපතා ඹවා ඳහරනා යජඹා දපතා දනා දොටා දභොනහදා
යරහා තිදඵන්දන්ා ා කිඹරහා අවනහ.ා නිදවසා අධයහඳනඹා දීරහා

තිදඵනා ිතකාඹටභා අදා අළිා නිදවසා දෞයා දේහක්ා රඵහා දීරහා
තිදඵනාඵාභසතායටභාද සරුපතාන්නටාඕනෆ. 

අදා යදට්ා ළ මදඹන්භා තිදඵනා දරඩා තභයිා දිඹළ මඹහ, 

pressure වාcholesterol ඒාදයෝරටාඅදහශාදඵදව සරාතභයිා
ළ මභා මිරා අඩුා කිරීභා යරහා තිදඵන්දන්.ා ා වළඵළයි, 
ඳහධනලිදපතන්තුදේාඉන්නාභටාදිඹළ මඹහානළවළ, pressure නළවළ,   

cholesterol නළවළ.ා ඒා හදේභා භදේා මිත්රා රුා සුජීා දේනසිරවා
යහජයා අභහතයතුභහට සාඒා දයෝානළවළ.ානමු සා යදට්ාඵහුතයඹටා
දිඹළ මඹහා තිදඵනහ;  pressure තිදඵනහ;  cholesterol 

තිදඵනහ.ා භානිහාතභයිාරුායහජිතාදේනහය සනාඇභතිතුභහයි, 
 තුභහදේා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහයිා දඵදව සරා මිරා අඩුා යරහා
තිදඵන්දන්.ා ඒා තුටක්.ා ඇයි? අලයා අඹා අලයා දඵදව සා
දඵොන්නාඕනෆ.ා 

අදප්ා යජඹා රැටීභක්ාදශේා නළවළ.ා දිඹළ මඹහා තිදඵනා අඹ, 
pressure තිදඵනාඅඹ, cholesterol තිදඵනාඅඹාතභයිාළ මදඹන්භා
දඵදව සාදඳතිාධනාදඵොන්දන්.ාඒාඅඹටාඅලයාදඵදව සරාමිරා

ඳහරනඹක්ා යරහා තිදඵනහ.ා ඹවා ඳහරනා යජදඹන්ා රුා
ජනහකාඳතිතුභහට ස, රුා අභළතිතුභහට ස, අදප්ා රුා යහජිතා
දේනහය සනා ඇභතිතුභහට ස,  තුභහදේා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහට සා

භභා සතුතිායන්නටාළභළතියි, භදේාආදයණීඹා යදට්ාජනතහටා
 ළනිාවනඹක්ාරඵහදීභාළන. 

රුා ඇභතිතුභනි, රුා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභනි, ඒා හදේභා

ඔඵතුභන්රහටා කිඹන්නටා තා හයණඹක්ා තිදඵනහ.ා භදේා
ආදයණීඹා අනුයහධළුයා දිසරික්දේ, භළදච්චිඹා ආනදේාා
භවදන්ළුයාකිඹනාපතභහනදේා1976දීාවදළුාhospital  ාdoctor 
දදනක්ානළතිානිහාඅදාවරහාතිදඵනහ.ාඒාහදේභාභළදච්චිඹා

ආනදේා ටිකිරිදොල්රෆා ඵරාප්රදේලදේා හරපතළුයා පතභහනදේා
1999දීාවදළුාhospital  ාඅදාdoctor දදනක්ානළතිානිහාහා
දභහාතිදඵනහ.ාඒාහදේභාඵටහියාආනදේාපතබිරිසළ කිඹනා

පතභහනදේා1998දීාවදළුාාhospital  ාතුයානළති, electricity 
නළතිාවරහාතිදඵනහ. 

රුාඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහාිතදලේාඅධහනඹක්ාදඹොමුායරහ, 

දපතා hospitals තුනභා ඉතහා ඉක්භනින්ා ඳටන්ා න්නා කිඹනා
දෞයනීඹාඉල්ලීභායනහ.ා 

භහා නිදඹෝජනඹා යනා අනුයහධළුයා දිසරික්ඹා ිතලහරා ූමමිා

ප්රභහණඹක්ා තිදඵනා ප්රදේලඹක්; රක්ා 7ටා ළ මා ජනවනඹක්ා
සිටිනාඵරාප්රදේලඹක්.ානමු සාඅනුයහධළුයාදිසරික්ඹටාතිදඵන්දන්ා
 භා ාTeaching Hospital  යි.ාඒාහදේභාBase Hospitals 
දදක්ාතිදඵනහ.ා  ක්ාතඹු සද සභාතිදඵනහ, අදනක්ා ා

ළබිතිදොල්රෆදේා තිදඵනහ.ා දභදේා තිබිඹදී සා අදප්ා ආදයණීඹා
ජනතහටා දඵදව සා ළනීදපතදීා භවහා ිතලහරා ප්රලසනඹක්ා ඇතිදරහා
තිදඵනහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ සා දන්නහ, අදප්ා
සුජීාාාදේනසිරවායහජයාාඇභතිතුභහ සාදන්නහ, මුළුායටභාදන්නහ, 
භසතාරරහදේභාළ මළුයාකුඩුාදයෝගින්ාඉන්දන්ාඅනුයහධළුයා

දිසරික්දේඹා කිඹරහ.ා අනුයහධළුයා දිසරික්දේා ජනතහා
දනුදන්ා භහා රුා ඇභතිතුභහදන්ා දෞයනීඹා ඉල්ලීභක්ා
යනහ, ඔඵතුභහදේා ිතදලේා අධහනඹා දඹොමුා යරහ, 

ළබිතිදොල්රෆදේා වහා තඹු සද සභා තිදඵනා Base Hospitals 
දදා භධයභා යජඹටා ඳයහා දන, අලයා ටයුතුා යරහ, ඒා
දරඩුන්ටා නිසිා ප්රතිහයා රඵහා දීභටා ටයුතුා යන්නඹා කිඹරහ.ා

භළදච්චිඹා ආනදේ,  ළබිතිදොල්රෆා නයදේා තිදඵනා
hospital  ා දියුණුා යරහා දදන්න.ා ඒටා දවේතු, ඒා ඵරා
ප්රදේලදේා කුඩුා දයෝගින්ා ළ මා රයහක්ා ඉන්නහ.ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, ඒානිහාතභයිාා- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහදේාථහාදටිායන්න. 
 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

භටාතාිතනහ මඹක්ාදදන්න, මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ා 

ාඒා නිහා තභයිා භටා ඳහධනලිදපතන්තුදන්ා දදනා ඳ මඹ ස, 

ඳහධනලිදපතන්තුදන්ා හවනඹටා දදනා ඉන්ධන සා න්දන්ා නළතු, 
අනුයහධළුයා දිසරික්දේා ා කුඩුා දයෝඹටා දොදුරුා වීා සිටිනා
භදේා ආදයණීඹා ජනතහා දනුදන්ා ඳරිතයහා යරහයිා
තිදඵන්දන්.ා අනුයහධළුයාදිසරික්දේා කුඩුා දයෝඹටා ාදොදුරුා

වීාසිටිනාභදේාආදයණීඹාජනතහා ාදනුදන්ාතභයි, භහාඒාළඩා
ළිබඳදශාක්රිඹහ සභායාතිදඵන්දන්.ාාායහජිතාදේනහය සනාඅදප්ා
ඇභතිතුභහ ස, ෂයිහල්ා හසිපතා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහ ස, රුා

ජනහකාඳතිතුභහා ක් ස, රුා අභළතිතුභහා ක් සාථහායරහ, 
අනුයහධළුයා දිසරික්දේා තඹු සද සභා වහා ළබිතිදොල්රෆදේා
දළනටාතිදඵනාBase Hospitals දදාභධයභායජඹටාඳයහාදන, 

ඒාවහාඅලයාටයුතුායාදදන්නඹාකිඹහාඉල්රහාසිටිනහ.ාරුා
ඇභතිතුභහදේා හිටළුා නිදඹෝජයා අධයක්තුභහා දළනටා දපතා
අභහතයහරලදේා නළත ස, භහා  තුභහටා සතුතින්තා නහ.ා  තුභහා

ිතලහරාළඩාදොටක්ාශහ. 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

රුාභන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහාකිඹනහාහදේ, ඒා දයෝවල්ා දදා
භධයභා යජඹටා ඳයහා න්නහා නපත, ඔඵතුභහා ඉදිරිළිටා ඉන්නා
ඹහළුහ, ඔඵතුභහා ශඟා ඉන්නා ඹහළුහ, ඔඵතුභහටා  වහා ඳළ සද සා

ඉන්නා ඹහළුහාා නිදඹෝජනඹා යනා දිසරික්රා දයෝවල්ා
ඔක්දොභාභධයභායජඹටාඳයහාන්නාදනහ.ා දවභායන්නා
ඵළවළ.ා නමු සා ඔඵතුභහදේා දිසරික්ඹා ඵරන්නා භහා  නහ.ා අළිා

දදදදනහභාගිහින්ාඵරහ, අඩුාඳහඩුාඔක්දොභාවදහානිමු. 

 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman)  

රුානිදඹෝජයාඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහා ඹහළුන්ාන්නාඅලයා
නළවළ, hospitals දදාභධයභායජඹටාඳයහාන්න.ා 

ඔඵතුභහටා ිතදලේා ධනතයඹක්ා තිදඵනහ, රුා නිදඹෝජයා
ඇභතිතුභනි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි, දළන්ාඔඵතුභහදේාථහාඅන්ායන්න. 
 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ිතනහ මඹක්ාදදන්න, මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ා 

රුානිදඹෝජයාඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහටාිතදලේාළඩාළිබඳදශක්ා

තිදඵනහ.ා අනුයහධළුයා දිසරික්දේා භදේා ආදයණීඹා ජනතහා
කුඩුා දයෝදඹන්ා දඳදශනහ.ා ඒා නිහා තභයි, අනුයහධළුයා
දිසරික්දේ, භළදච්චිඹාආනදේ, ළබිතිදොල්රෆාපතභහනදේා

තිදඵනාhospital  ාදවෝාඔඵතුභන්රහදේාබහයඹටාදනාඅලයා
ටයුතුා යනා දරා ඉල්රහා සිටිනහ.ා මරහනහරඪා රුා
භන්ත්රීතුභනි, භටාළ මළුයාහරඹාරඵහා දුන්ාඔඵතුභහටාසතුතින්තා
දමින්ාභහාමුාන්නහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොාදවොභාසතුතියි. 

ඊශඟට, රුාදභොාදවොභඩකානිතාභන්ත්රීතුභහ. 

 

[4.49p.m.] 
 

ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 

giving me this opportunity.  

I think this is one of the most important Regulations 
under Imports and Exports (Control) Act, which we are 

discussing today. I was listening to the speech of a 
Member of the Opposition, the Hon. Indika Anuruddha 

Herath. He stated that the previous Ministers were unable 
to do the needful and questioned as to why they did not 

do that. He came out with lots of such accusations.  He 
also spoke about the former Minister of Health, His 
Excellency President Maithripala Sirisena.  I was also in 

the former Government. It is a fact that he was unable to 
do anything because he was not allowed to do it. I know 

there were so many problems regarding the decisions 
made on tobacco products.  The then Minister of Health 

made certain decisions, but he was forcibly prevented 
from carrying them out.  The former Government did not 
allow him to do his work. That is the reason he was 

unable to implement the decisions taken.   

I can now see that the present Minister of Health, 

Nutrition and Indigenous Medicine is just walking in 
along with his Deputy Minister.  I am very happy to say 
that they have done so much work to uplift the heath 

sector for the sake of the poor people of this country. So 
much of work has been done. As stated by the Hon. 

Member who spoke before me, prices of many medicines 
have been brought down. In the morning, the Hon. 

Members talked about cataract lenses.  I am a member of 
the Lions Movement in Sri Lanka.  Along with the help 

of the Lions, we were able to help the poor people to buy 
cataract lenses at low prices, because the ordinary 

persons were unable to undergo that operation since the 
prices of cataract lenses were so high. I know there were 

so many such cases. But, when the present Minister of 
Health took over, he brought down prices of medicine not 
only by 50 per cent, but by 60 - 70  per cent.  He has even 

brought in stents for heart surgeries.  Earlier, people 
found it difficult to get their surgeries done because some 

medical institutions delayed their operations and as a 
result, many people died.  But, after the Hon. Minister 

took over, that has come to a standstill and their surgeries 
are being done on time.  

I must also like to say that just one or two years back, 

almost 90 per cent of the laboratory tests such as urine 
tests or blood tests were done by private laboratories and 

it was a big problem for the ordinary person.  But, I am 
very happy to say that that situation has changed now and 

75 per cent of those tests are done in Government 
Hospitals and the poor ordinary person need not go 

around to the private medical intuitions.  These are some 
of the work that the Hon. Minister of Health and the Hon. 

Deputy Minister have been doing and we are indeed very 
happy. However, I must tell the Hon. Minister, though 
the charges of those tests are low, the efforts made by you 

and the Hon. Deputy Minister have not brought down the 
standard of those tests to a lower level.  

I must also thank both the Hon. Minister and the 
Deputy Minister for visiting my area in the Puttalam 

District and  passing a large sum of money for the well-
being of poor patients. The work has started and the 
people will be benefitted from it. The Hon. Ministers 

have visited the Puttalam Base Hospital also and have 
passed the money to fulfil all requirements in that 

Hospital.  The work is going on with their help. The Hon. 
Deputy Minister also visited that Hospital.  

Actually, as I have already explained to the Hon. 

Minister, the Puttalam Base Hospital is covering a very 
large area. Hospitals in adjoining areas such as Chilaw, 
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Marawila, Negombo and Kuliyapitiya have four major 

hospitals within 25 kilometres. All facilities are available 
there and the patients are being treated well.  As I said 

earlier, the Puttalam Base Hospitals covers a very large 

area; in one hand, there is Kalpitiya and other islands 

extending to around 40 - 50 kilometres; there is 
Wanathawilluwa area towards Mannar; in addition, there 

are about 20 camps.  All patients from those areas are 

being treated at our Hospital.  But, what is happening 

today, is, whatever decisions taken by  Hon. Minister for 
the well-being of the patients in those areas, do not reach 

the patients when it goes through the Provincial Council 

level.    

This is where we find it difficult. When the Hon. 
Minister and the Hon. Deputy Minister visited our 

Hospital, we gave them the list of shortages we have in 

the Hospital. I must tell you that the Puttalam Base 

Hospital is short of 50 per cent of the doctors. Today, the 
cadre for nurses is 225, but only 125 nurses are there. 

When we speak about the minor staff, the Provincial 

Council has appointed only a few from the Puttalam 

District and all the others are appointed from the 
Kurunegala District. Within six months’ they will go 

back. These are some of the difficulties that we are facing 

today.  We found that there are around 60 nurses in 

excess working in Kurunegala Teaching Hospital. Though 
they are getting their salaries from the Puttalam Base 

Hospital, they are not working in that Hospital. Up-to-

date, those nurses who are working in the Kurunegala 

Teaching Hospital have not been sent to Puttalam Base 
Hospital. I know this because I was a Provincial Health 

Minister. I did my level best earlier, but now we are 

unable to do that and we have now passed the baby on to 

the Hon. Minister.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, please give me two more minutes.  

I must thank the Hon. Minister because after his visit, 

he has taken a decision to appoint another 50 nurses to the 

Puttalam Base Hospital. Similarly, as I said, I must 
inform the Hon. Minister again that those 60 nurses who 

are supposed to be attached to the Puttalam Base Hospital 

are working outside, but they are getting their salaries 

from the Puttalam Base Hospital.  I am sorry. I came to 
know about this only two weeks ago. That is why I could 

not inform you.  Probably within two weeks, we will give 

you the list of  names. Please see that these nurses are 

brought back to Puttalam because, as you said, there are 
some nurses who have been there for a long period. In the 

Puttalam Base Hospital, we have been doing all the 

operations. 

Suddenly, there was a shortage of anesthetists. Then, 

we came to you. You passed a transfer order on to the 
Provincial Council. There were 12 anesthetists attached 

to the Marawila Base Hospital. According to the order, 

we requested two or three anesthetists to come over. 

Unfortunately, they have not yet been transferred.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please, wind up now. 

 
ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Just a minute, please.  

So, they are unable to even perform routine 

operations.  

We must thank the Hon. Minister once again because 
after your visit, so much of work has been done. You 

have passed Rs. 60 million. Work has been started. We 

are improving now. My request is that you go into these 

details.  Because, what you decide at the top level, does 
not reach the poor people when it goes through the 

Provincial level.   

So, I must thank the Hon. Minister for doing all these 
services. Whatever the Opposition may say and whatever 

the people may say, the ordinary man is feeling happy 

now not just because of the low prices of medicines but 

because of the good services rendered in hospitals due to 
the improvement of standards in hospitals.  

So, as I said earlier, please, check on the Provincial 

sector in the future to make sure that your decisions reach 

the hospitals. Thank you very much.   

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුා(භවහචහධනඹ) ආශුාභහයසිරවාභන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ.ා4.58] 
 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිරශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, අදා ඉතහභා ළද සා ඳන සා

දදා නිාදඹෝා ා ළනයිා ථහා යන්දන්.ා  යින්ා ා  ක්ා නා
ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා  නා නිදඹෝා
ළනාභහාිතදලේදඹන්භාථහායන්නටාඵරහදඳොදයො සතුාදනහ.ා

රුා දෞයා අභහතයතුභහා ඉන්නා දරහදේභා ථහා යන්නටා
රළබීභා න්දතෝඹටා රුණක්.ා දභොද, ඔඵතුභහා ා දේනා
බිබිදල්ා ප්රතිඳ සතිඹා ක්රිඹහ සභා යන්නා ටයුතුා දශේා ජීිතතඹා

ඳයදුටාතඵහ.ාදපතාභහෆිඹහ සා ක්ාටන්ායනහඹාකිඹන්දන්, 
ජීිතතඹා ා ළන සා ා හිතන්නා ා ඕනෆා දරහක්.ා  තුභහා ඒා ළනා
දනොතහා ා ක්රිඹහා දොටා දපතාඖධා ඳනතා ඹටද සා ාඖධා මිරා

ණන්ාඅඩුායන්නාදපතායටටාවළකිාුණණහ.ායදට්ාසිඹලුාදදනහටභා
දතක්ාළරසුණුාඳනතක්ාවළටිඹටාතභයිාඅළිාදපතාඳනතාදකින්දන්.ා 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, දපතා අසථහදේා භහා දපතා

හයණඹාළන සාාථහායන්නටාළභළතියි.ාාදභඹාඅදාඳ සතයර සා

ඳශා වීා තිබුණහ.ා  ඹා ඉතහභා රදේදීාථහක්.ා මරහනහරඪා රුා
භන්ත්රීතුභනි, දරෝදේා මිරා අකාභා වදයා ලරයධනභඹක්ා

තිදඵනහ, ඒා තභයිා ළුේරදඹකුදේා අඹා ත සා දදනකුටාා

ඵේධා කිරීභ.ා දපතා ඵේධා කිරීභා සිදුා යන්දන්, දභොදශේා භළරුණුා

අඹදේා ා අඹලින්.ා ාදපතා දරෝදේාමිරාණන්ාදිවහාඵළලුහභාා

කුඩහාඵඩළරාඵේධායන්නාමිලිඹනා220ක්ාඹනහ.ාවෘදඹාසතුා

වහාදඳනවළල්රාදදභාා ටාඵේධායනහානපතාමිලිඹනා200ක්ා

ඹනහ.ාවෘදඹාසතුාඵේධායනහානපතාමිලිඹනා190ක්ාඹනහ.ා
දඳනවළල්රාඵේධායන්නා ාමිලිඹනා150ක්ාඹනහ.ා දපතහා තභයිා

දරෝදේාමිරාඅකාභාලරයධනභාක්රභ.ාා 

අළිටා භතයිා 2013ා ධනදේදීා දභළනිා ලරයධනභඹක්ා සිේධා

ුණණහ, නදරෝා දයෝවදල්.ා ඒා ලරයධනභඹා යා  සද සා

ජනහකාඳතිා නීතිඥා නිවහල්ා ජඹභහන්නා භවතහ.ා  තුභහටා ප්රතිහයා
දශේා ජඳහනදඹන්ා ආළුා වදයරු.ා  තුභහටා දන සා

දදනකුදේා වදතක්ා ඵේධා ශහ.ා ජඳහනදඹන්ා ආළුා

වදයරුන්ටා ිතතයක්ා  දහා මිලිඹනා 80ක්ා දේහ.ා දපතා

පතඵන්ධදඹන්ා සදේච්ඡහදන්ා ා දනොමිරදේා දපතා දදඹා යනා

යජදේා ාවදයයදඹක්ා ඉන්නහ.ා අඳටා  තුභහා නපතා යන්නා

ළුළුන්,  "වදයරුා ාකිඹන්දන්ා දදිතරු"ා කිඹනාත ස සදේා
වදයයදඹක්ා දර.ා දපතා වදයයඹහ, Dr. Anil 

Abeywickrama.  තුභහා ා  රරන්තදේා Freeman Hospital in 

Newcastle   දක්ාඅුණරුදුාදදක්ාාදේඹාශහ.ාිතදලේදඹන්ාාදපතා

හදේා දභොදශේා ා භළරිච්චා අඹදේා වද සා ඵේධා කිරීභා ළන.ා

 රරන්ාතදේ සා තිබුදණ්ා hospitals ඳවයි.ා ඒා හදේභා දරෝදේා

තිදඵනහ, International Society for Heart and Lung 

Transplantation   .ාදපතා ාSociety   දක්ා ාChairman   ක්ා
තභයිාාදභතුභහාාළඩායාදපතාඅ සදළකීභාරඵහා සද ස.ා 

 තුභහා රඵහ සා අ සා දළකීභ සා ා  ක්ා 2015ා ධනදේා ා දපතා

පතඵන්ධදඹන්ාඅ සදළකීපතාතිදඵන  භවහචහධනඹාක්රහක්ාභළතිතුභහා-ා

භවහචහධනඹා ක්රහක්ා දභළනිා ලරයා ධනභා පතඵන්ධදඹන්ා

දරෝදේභාඉන්නාප්රධහනිදඹක්.ා තුභහාඳළඹාිතසිවතයයිාරරහදේා
හිටිදේ.ා ා දභොද, ඒා හදේා වදයරුන්ාටා දරෝදේා තිදඵනා

ඉල්ලුභා ළ මයි.ා දඵොදවොභා රහතුයකින්ා තභයිා  ළනිා

වදයයදඹක්ායටාබිහිදන්දන්.ා-ාඳළඹාිතසිවතයටාරරහටා

දනළල්රහාරරහදේාexpert ාවදයරුන්ටාාtraining   ක්ාදීරහා

තභයිාDr. Anil Abeywickrama  ළඩඹා ඳටන්ා සද ස.ා  දවභා

ඳටන්ාදනාා තුභහටාවළකිඹහාරළබුණහ, 2017 ජලිා07ාළනිදහාාදපතා

රරහදේාප්රථභාළ සභායන්න.ාඒාළ සභාKandy Teaching 
Hospital   දක්ා දනොමිරදේාදශේ.ා ඒා ළ සභා ා දශේා අුණරුදුා

37ා හන්තහට.ා අුණරුදුා ා 20ා ා දභොශඹා භළරිච්චා ළිරිමිාා

ශභදඹකුදේාවදතක්ාඅයදනාතභයිාාඵේධාදශේ.ාහභහනයදඹන්ාා

වද සාදදක්ාරඳන්නාඒාදල්ාධනාළරළිරහ,  ඒාසිඹලුාාදේල්ා

ළරදඳනාදදන්දනක්ාදන්නාටාඕනෆ.ා දවභානළතිාුණදණො සායා

න්නාඵළවළ.ාා 

ඊදේාාුණණුාසිේකාඹකින්ාඳසදේාඅදාඳ සතයදේාදභදවභාා ක්ා

තිදඵනහ.ා "දොඹහා  සා වදතා භයහා  සා භවනුයා දදොසතයරහ"ා

කිඹහ.ා දපතා ප්රලසනදේදීා "දදොසතයරහ"ා ා කිඹනා චනඹා දනොදයි.ා

දපතටා දනභා චනඹක්ා  න්නා ා ඕනෆ.ා භභා ඒ සා ඳළවළදිලිා

යන්නපත.ා 

ඒා අසථහා නා ිතට, වදයා අනිල්ා අදේිතක්රභා භවතහාාා

රළවළසතිාදනහ, දදනාලරයාධනභඹායන්න.ා 

දදදනිාලරයධනභඹා යන්නා රෆසතිා න්දන්ා අුණරුදුා 19ා

ළවළනුා දරුදකුට.ා -දපතා ඳුණදල්ා සිටිා ළවළනුා දරුහදේාා

නළඟණිඹ සාවෘදඹාසතුාවහාපතඵන්ධාප්රලසනඹකින්ාඅුණරුදුා17ාදීා

මිඹා ඹනහ.-ා ළවළනුා දරුහදේා ලරයධනභඹටා දභොශඹා භළරුණුා
දදනකුදේාවදතක්ාරඵහාන්නා භාදදොසතයාභව සභඹහාවදිසිා

අනතුරුරටාරක්ාදරහාමිඹාගිඹ අඹදේාදල්ාධනඹාාවාසිඹලුාා

දේල්ා දපතා ළවළනුා දරුහදේා ලරීයඹා භඟා භහා වඹක්ා තිසදේා

ශඳනහ.ාභහාවඹටාඳසදේාඊදේ-දඳදධනදහාතභයිාදළනාන්නා

රළබුදණ්, දඳොදශොන්නරුා ප්රදේලදේා හිටළුා තරුණදඹකුදේ -

දභොශඹාභළරුණුාහිටළුාවමුදහාදඵදශකුදේ-ාභයණඹකින්ාඳසදේා

ඒාවදතාදපතාළවළනුාදරුහටාළශදඳනහාකිඹරහ.ා භානිහාදපතා

වදතා ඇඹටා ඵේධායන්නා රෆසතිා ුණණහ.ා දපතා ආයරචිඹා රළබුණුා

භන්ාDr. Anil Abeywickrama දළනු සායනහ, ඒාදරහදේා
on call සිටිනානිධනිතන්දනාවදයයඹහ.ා 

යහජිතා ඇභතිතුභනි, නිධනිතන්දනා වදයරුා තුන්දදදනකුා

සිටිනා තළනා අඩුා ඹදේභා වදයයඹහා දපතා නිධනිතන්දනා

වදයයඹහයි.ා  තදොටා දපතා අඩුා ඹදේභා වදයයඹහටා -
juniorභාdoctorට-ාDr. Anil කිඹනහ, "අඳටාදභදවභාවදතක්ා

රළබුණහ.ා අළිා දවට-අනිේදහා ඉක්භනින්භා දපතා ටයු සතා යමු."ා

කිඹරහ.ාදපතාදයෝවදල්ාඉන්නහ, Dr. Jagathi Perera. භහා තුමිඹා

නපතායන්දන්ා "ඹක්ණිඹක්"ා දරයි.ාදදිතදඹකුා හදේා doctor 
දදනකුා සිටිනදොටා දභන්නා දපතා හදේා ඹක්ණිඹකු සා දපතා

දයෝවදල්ා සිටිනහ.ා දපතා ඹක්ණිඹා කිඹනහ, " දවභා

දොදවොභද? භභා නළතුා ඕහා යන්නා ඵළවළ.ා ඔඹා දරඩහා

වදිසසිදේා transplant යරහා hospital  දක්ා තළබුදො සා භදේා

duty දරහදේා භභා ඵරන්දන්ානළවළ."යිාකිඹරහ.ා  දවභාකිඹරහා
ඵරඳෆපතායරහාඅයාjunior doctorsරහටාදපතානිධනිතන්දනාටයු සතා

යන්නා ඉඩා දදන්දන්ා නළතිා දපතා ලරයධනභඹා න සනහ.ා

දභළනිාදදොසතයරහාදපතා යදට්ා සිටිදඹො සාදභොදා න්දන්? රුා

දෞයාඇභතිතුභනි,  භානිහාඔඵතුභහටාඅළිාකිඹනහ, දපතාළනා
වහභා ඳරීක්ණඹක්ාඳ සන්නා කිඹරහ.ා  භා නිහා දපතා ලිළිදේා

භහතෘහා "දොඹහා  සා වදතා භයහා  සා භවනුයා දදොසතයරහ"ා

දනොා "භවනුයා ඹක්ණී"ා කිඹරහා දනසා න්නා ඕනෆ.ා

දදොසතයරහා දපතා ිතකාඹටා ළඩායන්දන්ාදොදවොභද? දපතා යදට්ා
"දදිතරු"ා කිඹනා දදොසතයරහා සිටිනහා හදේභා දපතා හදේා

"ඹක්ණිදඹෝ"ා සිටිනදොටා දයෝගීන්ටාගිහිල්රහා දඵදව සාන්නා

ඵළරිා ත ස සඹටා hospitals ඳ සනහ.ා දභළනිා දේල්ා අළිා

වහභා ශක්හා  සද සා නළ සනපත, දපතා යදට්ා දභළනිා දක්ා

වදයරුන්ටා ටයුතුා යන්නා දනොවළකිනහ.ා  භා නිහා
ිතදලේදඹන්භා දෞයා වහා පතඵන්ධා ආරශිා අධීක්ණා හයා

බහටා අළිා දපතා ප්රලසනඹා දඹොමුා යන්නා ළභළතියි.ා දපතා ළනා

වහභාඳරීක්ණඹක්ායරහාදපතාළයදිානිළයදිාාශායුතුයි.ා 

ඒාහදේභාරුාදෞයාඇභතිතුභහදන්ාභහාඉල්රහාසිටිනහ, 
දපතා ලරයධනභා ඉදිරිදේදී සා යන්නා නුයා hospitals  ටා

ිතදලේඥානිධනිතන්දනාවදයයදඹකුාරඵහා දදන්නාකිඹරහ.ාDr. 

Anil Abeywickrama  රරන්තදේාසිටිඹහානපත,  තුභහටා දභභා

අරලදඹන්ාදරෝදේභා" ක්සඳධනට්"ාදදනකුාදරහාිතලහරාමුදල්ා
ප්රභහණඹක්ා වපතඵා යා දනා දරෝදේා සිටිනා දඳොදවො සභා

වදයයඹහා දන්නා ඉඩා ඩා තිබුණහ.ා  තුභහා ඒා සිඹල්රා

ඳළ සතටා දභහා අදප්ා යටටා ආදේා දනොමිදල්ා දේඹායන්නයි.ා

 ළනිා දදොසතයරහා අළිා ආයක්හා ශා යුතුයි, රුා දෞයා

ඇභතිතුභනි.ා ඔඵතුභහා දපතා ළනා ඳරීක්ණඹක්ායයිාකිඹරහා අළිා
ඵරහදඳොදයො සතුානහ.ාඒාහදේභාදපතාඳහධනලිදපතන්තුදේාතිදඵනා

ආරශිාඅධීක්ණාහයාබහාවයවහ සාඳරීක්ණඹාසිේධායරහා

දභළනිාවදයරුාපතඵන්ධදඹන්ාදළ මාක්රිඹහභහධනාතායුතුයි.ාඒා

හදේභා දදිතරුා න්ා වදයරුා ආයක්හා කිරීදපතා ළඩා
ළිබඳදශකු සාඅඳටාඅලයයි.ා 
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ඊශඟට, ඒාහයණඹ සා  ක්භාතාහයණහාකිහිඳඹක්ාථහා

යන්නා භහා ඵරහදඳොදයො සතුා නහ.ා ප්රධහනා ලදඹන්භා භදේා
දවෝදයා ඳහධනලිදපතන්තුා භන්ත්රීා ඉපතයහන්ා භවරෂසා භළතිතුභහා යළුා
දඹෝජනහා පතඵන්ධදඹන්.ා දභොද, රිකුණහභරඹා ප්රදේලඹටා
අළි සාගිඹහ.ාඅළිා හිදීාKinniya Hospital  ාඵළලුහ.ාරුාදෞයා

ඇභතිතුභනි, දපතාBase Hospital  ාදළනටාතිදඵන්දන්ාB Grade 
 දක්.ා දපතා A Grade  ා යන්නා කිඹරහා ඉල්රනහ.ා දපතා
පතඵන්ධදඹන්ානිදඹෝජයාඇභතිතුභහට සාදචෝදනහක්ාතිදඵනහ.ා

නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහා ඹපතා දේලඳහරනා ඳක්ඹක්ා නිදඹෝජනඹා
යනා නිහා  තුභහා කින්නිඹහා දයෝවරටා කුඩපතභහදේා ළරකිලිා
දක්නහා කිඹරහා කිඹනහ.ා  භා නිහා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහටා

තිදඵනා දපතා දචෝදනහදන්ා ළරදන්න; දපතා දචෝදනහදන්ා
දේදයන්නාදභඹාදවොාඅසථහක්.ාඔඵතුභන්රහාදදදදනහභා තුා
දරහාKinniya Hospital  ාA Grade  දක්ා දයෝවරක්ාඵටා

ඳරිධනතනඹාදශො සාදවොයි.ාඒාඅඳටාතිදඵනාඅඩුක්.ා 

රුා දෞයා ඇභතිතුභනි, SAITM ප්රලසනඹා දදයහි සා
ඔඵතුභහදේා අධහනඹා දඹොමුා යන්නා භහා ළභළතියි.ා SAITM 
ප්රලසනඹා පතඵන්ධදඹන්ා අහනා ිතඳුභටා දළන්ා ඇිතල්රහා

තිදඵනහ.ා දපතා අහනා ිතඳුභටා ප්රලසනඹක්ා දරහා තිදඵන්දන්ා
minimum standard  යි.  

ිතලසිතදයහරදේා වදයා උඳහකාඹා වහා අභා ප්රමිතිඹා ළනා
ිතලහරා රහදඹක්ා ඇතිදරහා තිදඵනා දභොදවොතක්ා දපත.ා ා දපතා

රහදඹටාඅනුාදපතායදට්ාවදයාීයමානිධනණඹායනාඒාප්රමිතිඹා
ආයක්හායාන්නානපතාදපතාකිඹනා අභාප්රමිතිඹාරඵහා දිඹා යුතුා
දනහ.ා දපතාපතඵන්ධදඹන්ාිතලහරා හදා ිතහදා තිදඵනහ.ානමු සා
යජදේාවදයාිතදයහරරටාහදේභාSAITM හදේාදඳෞේලිා

වදයා ිතදයහරරට; වදයා ීයමරටා දපතාඅභා ප්රමිතිඹාළට්ා
කිරීභාප්රභහදාවීභාතුශාදරොකුාප්රලසනඹක්ාඇතිාවීාතිදඵනහ.ාඒානිහා
ඔඵතුභහා දළ මා අධහනඹා දඹොමුා යරහා දපතා අභා ප්රමිතිඹා ළට්ා

කිරීභාවළකිාතයපතාඉක්භනටාක්රිඹහ සභායන්නාදනහ.ා දවභා
නළතිා ුණදණො සා න්දන්, දපතා ප්රලසනඹා දික්ළසදනා  යි.ා දපතා
ප්රලසනඹා නිහා ා අනහතදේාවදයරුා වීභටා ඵරහා දනා සිටිනා

වදයා ශියදඹෝා අතරින්ා දදිතරුා හදේා වදයරුා බිහිා
යන්න සාඅඳටාඵළරිාදනහ.ා දවභානළතිාුණදණො සාඹක්දඹෝ, 
ඹක්ණිදඹෝා තභයිා බිහිා න්දන්.ා ා දෞයා ක්දේත්රදේා සිදුා නා

ඳරිධනතනා ා ළනා ඵරනා ිතටා අඳටා දළනා න්නා රළබුණහ, දළනටා
රරහදේාඖධානිසඳහදනඹාආයපතබායාතිදඵනහාිතතයක්ාදනොා
සිඹලුභාඖධානිසඳහදනඹායනාතළනටාදපතා යටා තල්ලුායමින්ා

සිටිනාඵ.ාඒාඉතහභ සාටිනහ.ා 

මරහනහරුඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, රධනධනා උඳහඹා භහධනා වහා
ජහතයන්තයා දදශා අභහතයහරලදේා ආනඹනා වහා අඳනඹනා
(ඳහරන)ාඳනතාඹටද සාඉදිරිඳ සායාතිදඵනානිදඹෝාළිබඳඵ සා
චනාකිහිඳඹක්ාථහායන්නටාළභළතියි.ා අදප්ා ා යහජයා අභහතයා

රුාසුජීාදේනසිරවාභළතිතුභහදේාළඳාවීදභන්ාළුතයාප්රදේලදේා
ධනභහන්තා ළුයයඹක්ා ඉදිා දදයනහ.ා භභා හිතනා ිතකාඹටා
ඔඵතුභහදේා ඒා දධනලනඹ සා  ක්ා ඒා ධනභහන්තා ළුයයදේා අදප්ා

යටටාඅලයායනාඖධාවදන්නාළුළුන්ාදයි.ා දවභාුණදණො සා
ඔඵතුභන්රහදේාඅභහතයහරලාදදාදදයහිභාාදපතායදට්ාඅධහනඹා
දඹොමුායාන්නාළුළුන්ාදවොාඅසථහක්ාඇතිාදනහඹාකිඹරහා

භභාල්ඳනහායනහ.ාා 

අදා දිනා ිතහදඹටා ළදනනා ආනඹනා වහා අඳනඹනා (ඳහරන)ා
ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා ළනා ල්ඳනහා යනදොටා ඒහා යදට්ා
අනහතාරධනධනාළඩාළිබඳදශාවහාඅලයාදළනුභාරඵහාදදන, 

නයහඹාඳත්රඹටාඅලයාහයණහාරඵහාදදනාඉතහභාළද සානිදඹෝා
ඵා දඳදනනහ.ා අදප්ා රුා යහජයා ඇභතිතුභනි, දපතා යදට්ා
ආදඹෝජනාපතඵන්ධදඹන්ාතිදඵනා ප්රධහනභාආඹතනඹා නාBOI 

 ාළන සාඔඵතුභහටා භතක්ායන්නාළභළතියි.ා අළිාවළභාිතටභා

ල්ඳනහා යනහා දපතා BOI  ා one-stop-shop  ක්ා දන්දා
කිඹරහ.ානමු සාදපතාnon-stop-shop  ක්.ාතභාඒාone-stop-
shop  ක්ාදරහානළවළ.ා වළඵළයි, දපතාone-stop-shop  ක්ා
කිරීභා වහා ඒා නිධනභීතා වළකිඹහා ඔඵතුභහටා තිදඵනා ඵා අළිා

දන්නහ.ා ඒා නිහා ආදඹෝජදඹෝා පතඵන්ධදඹන්ාතිදඵනා ප්රලසනා
ටිාඉක්භනින්ාිතයිාකිඹරහාඅළිාඵරහදඳොදයො සතුාදනහ.ාඅඳටා
තිා 48ක්ා 50ක්ා ිතතයා ඹනා දතක්ා අඳටා ඵරහදනා ඉන්නා ඵළවළ.ා

අලයාළරසුපතාඉදිරිඳ සාශහටාඳසදේාාඒාආදඹෝජනාවහාරඵහා
දදනායහඳෘතිාහධනතහරාතිදඵනාදේරටා ඟාුණණහටාඳසදේ සා
දපතාදේල්ාදභදවභාල්ාඹනහානපතා දපතා යටටාආදඹෝජදඹෝා

රහාදනා න්දන්ානළවළ.ාඒානිහාදපතාහයණහාපතඵන්ධදඹන්ා
ඔඵතුභහදේා අධහනඹා දඹොමුා යනා දරා ඉල්රහා සිටිනහ.ා
ිතදලේදඹන්ා ාත සා දරොකුා ප්රලසනඹක්ා තිදඵනහ.ා තියයා

රධනධනඹාළනාඅළිාඊදේාථහාශහ.ා 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි, ථහාදටිායන්න. 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිරශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

දවොයි.ා 

තියයා රධනධනඹා ළනා තිදඵනා දරොකුභා ප්රලසනඹා දපතයි.ාා
ආදඹෝජදඹෝාආහටාඳසුා තළනාඉන්ාතභයිා ාඵරන්දන්, දපතා
ආදඹෝජඹහා ඉන්නා රහඳඹා සුදුසුා ද, ඒා ඳරියඹ සා  ක්ා
දභොක්දා දන්දන්ා කිඹනා  .ා දපතා සිඹලුා දේල්ා ඳරීක්හා

යන්නාගිඹහභාඅුණරුදුාදදක්ාිතතයාතාදනහ.ාඇ සතටභාඒා
අතුටුදහඹාත ස සඹක්.ාඒාළන සාඔඵතුභහදේාඅධහනඹාදඹොමුා
යන්නඹාකිඹනාඉල්ලීභායමින්ාභහානිවඬාදනහ.ා 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභාසතුතියි.ා 

මීශඟට, රුාඵන්දුරාරහල්ාඵණ්ඩහරිදොඩාභන්ත්රීතුභහ.ාඔඵතුභහා
ිතනහ මාඳවකින්ාථහාඅන්ායන්න.ාමීශඟට, රුාඇභතිතුභහටා

ථහායන්නාතිාදඵනහ.ා 

 
[අ.බහ.ා5.10] 
 

ගරු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, ඉතහභාළද සා ඳනතක්ානා
ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා ඉදිරිඳ සා යා
තිදඵනානිදඹෝාළිබඳඵාදඵොදවෝාරුණුාඉදිරිඳ සාුණණහ.ාභට සා

දඵොදවෝාරුණුාකිඹන්නටාතිබුණ සාළද සභාරුණුාකිහිඳඹක්ා
ප්රහලායරහාභදේාථහාඅන්ායන්නටාභහාඵරහදඳොදයො සතුා
දනහ.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, ාඇ සතාලදඹන්භාඅදප්ාරුා
දෞයාඇභතිතුභහටාභදේාසතුතිඹාළුදායන්නාදපතාඅසථහක්ා
යා න්නහ.ා දභොද, ඔඵතුභහා භභානිදඹෝජනඹා යනාහල්රා

දිසරික්දේා යහළිටිඹා දයෝවරා දියුණුා යන්න, ඒා හදේභා
යහළිටිඹා වදයා ීයමඹටා ඵහා න්නහා ශියා ප්රභහණඹා ළ මා
යන්නාටයුතුායාතිදඵනහ.ාහුඟක්ාදදදනක්ාඅඳටාකිඹන්දන්ා

715 716 



ඳහධනලිදපතන්තු 

අළිා දඳෞේලිාවදයා ිතදයහරාඇතිා ායන්නාළ මානළඹුරුක්ා
දක්නහඹාකිඹරහයි.ානමු සාඔඵතුභහාඅදප්ාවදයාීයමඹටාඵහා
න්නහාශියයින්ාප්රභහණඹාදදගුණඹක්ායන්නාඅලයාටයුතුාදපතා

නාිතටායමින්ාඹනහ.ාඒහා හුඟහක්ාදදදනක්; හුඟක්ාතළන්ර; 
හුඟහක්ා භහධයරා ථහා යන්දන්ානළවළ.ා ඒා හදේභා භභා හිතනා
ිතකාඹටානිදවසින්ාඳසුා දවදා ිතදයහරඹටාිතලහරතභා ා දොඩනළඟිලිා

රකීධනණඹා රඵහා දීරහා ාඳවසුපතා දඵොදවොභඹක්ා රඵහා දදන්නා
ඔඵතුභහා ක්රිඹහා ශහ.ා හල්රා දිසරික්ඹා නිදඹෝජනඹා යනා
භන්ත්රීයඹකුා වළටිඹටා ඒා ජනතහා දනුදන්ා ඔඵතුභහටා සතුතිා

යන්නාභභාදභඹාඅසථහක්ායාන්නහ.ා 

භටා ථහා යන්නා රළබීා තිදඵනා දේරහා දඵොදවොභා දටිා
ුණණ ස, අදප්ාරුාආශුාභහයසිරවාභළතිතුභහාවන්ාශ 'දදිතදඹෝ සා
ඹක්දඹෝ ස' අතයා ථහටා භදේා දඳො මා අ සා දළකීභකු සා  තුා
යන්නා සිදුා නහ, රුා ඇභතිතුභනි.ා ඳසුා ගිඹා ජනිා භහදේා
30ළනිා දහා භට සා  ළනිා ඹක්ා ථහා අ සා දළකීභටා මුහුණා
දදන්නාසිේධාුණණහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, වදයා නිරධහරින්ා
දඵොදවොභඹක්ා දපතා දිනරා දඳෞේලිාවදයා ිතදයහරා ළනා -

ිතදලේදඹන්භා SAITM  ාළන,- දරොකුා දකෝහක්ා යනහ.ා
දයෝගීන්ා අභහරුදේා දභන,  දවභා නළ සනපතා දයෝගීන්ා භයණා
භරචඹා දක්හා රැදනා ඹනා ළිරික්ා තභයිා දඳෞේලිාවදයා

ිතදයහරලින්ාබිහිා න්දන්ාකිඹහා දපතා යදට්ාජනතහාතුශා භතඹක්ා
ඇතිා යන්න, දරොකුා තධනඹක්ා දොඩනඟන්නා භවයා උදිතඹා
ටයුතුා යනහ.ා වළඵළයි, දභදවභා ථහා යනා උදිතඹා භවයා

දරහටා ක්රිඹහා යනා ආහයඹා ඵළලුහභා රුා ඇභතිතුභනි, භටා
නපතාදරොකුාප්රලසනඹක්ාඇතිානහ.ා 

රුාඇභතිතුභනි, භදේාභාවදිසිදේාදයෝහතුයාදරහාඳසුාගිඹා

ජනිාභහදේා30ළනිදහායහළිටිඹාදයෝවරටාඇතුශ සාශහ.ාභදේා
භාඉතහභ සාඅඳවසු, අභහරුාත ස සදඹන්ාසිටිානිහාදළ මා සහයා
ඒඹටා ඇතුළුා ශහ.ා භභා ගිහිල්රහා ඵළලුහභ,  ා

වදයයදඹක්ාඔහුාශඟටාථහායරහාභදන්ාඇහුහ, ''දළන්ාදපතා
අපතභහටා දභොනහදා යන්නා ඕනෆ?'' කිඹරහ.ා භභා කිේහ, ''අදප්ා
අපතභහටායන්නාළුළුන්ාඕනෆභාප්රතිහයඹක්ායන්න, දඩොක්ටධන.ා
භටා යන්නා ළුළුන්ා ඕනෆභා දදඹක්ා භභා යන්නපත'' කිඹරහ.ා ඒා

දේරහදේා දපතා වදයයඹහා භටා කිේහ, '' දවභනපත, 
අභළතිතුභහටා කිඹරහා අපතභහා සිරප්පූරුා අයදනා ඹන්නා තභයිා
තිදඵන්දන්'' කිඹරහ.ාභභාඒාදරහදේභාඅදප්ාදෞයාඇභතිතුභහටා

දුයථනදඹන්ා ථහා යරහා ඒා ඵා දළනුපතා දුන්නහ.ා ඇ සතා
ලදඹන්භා භභා ඒා දයෝවදල්ා වදයයඹහ සා  ක්ා කිසිදුා
ඵහින්ඵසවීභටා ගිදේානළවළ; ථහායන්න සාගිදේානළවළ.ා ඒා

දේරහදේා භටා ිතලහරා ආදේඹක්ා ඇතිා ුණණහ.ා දභොද, ඕනෆභා
දදනකුටා තභන්දේා අපතභහා තයපතා ටිනහා දදනක්ා දපතා
දරෝදේානළතිානිහ.ා අපතභහා අනීඳා දරහාජීිතතඹ සාභයණඹ සා

අතයාටන්ායනාදොට, ඕනෆභාදරුදකුටාඒාසිදුවීභාඵරහාදනා
ඉන්නා අභහරුයි.ානමු ස,  ළනිා ප්රහලඹ සා ශහඹාකිඹරහා භභා ඒා
වදයයඹහ සා ක්ාළදටන්නාගිදේානළවළ.ාඒාදේරහදේා ාභභා
චනඹක්ා දවෝාකිේහානපත, භභා ඳහධනලිදපතන්තුාභන්ත්රීා දදනක්ා

නිහ, භභා ඇිතල්රහා දදොසතයරුන්ටා තධනජනඹාශහඹාකිඹහා ඊටා
ඳසුාදිනාමුළුාදයෝවරභාධනජනඹක්ායනහ, රුාඇභතිතුභනි.ාඒා
නිහා භභාචනඹක් සාථහායන්නාගිදේානළවළ.ා ඒා දේරහදේා

භදේා භටා දපතා දයෝවදරන්ා නිසිා ප්රතිහයඹක්ා දරුණ ස, 
 තුභහදේා චනඹ සා  ක්ා භදේා අපතභහදේා ජීිතතඹා ළනා භටා
දරොකුාචකිතඹක්, බඹක්ාඇතිාුණණහ.ාඒානිහාභභාවහභාභදේාභා

දොශමාදඳෞේලිාදයෝවරටාඅයදනාආහ.ා දවභාඅයදනා
ඇිතල්රහාභභාදඳෞේලිාිතලහරාමුදරක්ාළඹායරහාභදේාඅපතභහා
දේයහා සතහ. 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, භභා කිඹන්නා වදන්දන්ා

දඳෞේලිාවදයා ිතදයහරරටා ිතරුේධා න,  දවභානළ සනපතා
දපතා යදට්ා ළ මා වදයරුන්ා ළිරික්ා බිහිා යන්නා දයනා
උ සහවඹටා ිතරුේධා දරහා ටන්ා යන, ෆා දභොයා වන, 
උේදකෝණා යනා භවයා වදයරුන්දේා ක්රිඹහා රහඳඹා

ළනයි.ාඒාවදයයඹහාභහාභඟාදඳෞේලිාතයවක්ානළවළාකිඹහා
භභාදවොටභාදන්නහ.ාභභාදපතායජඹ සා ක්, යජදේාභතහදඹ සා
 ක්ාසිටීභාළිබඳඵාදේලඳහරනිාප්රලසනඹයිා තුභහටාතිදඵන්දන්.ා

 ළනිාවයඹක්ා ළුයනාතළනක්ා දක්හා තුභහාක්රිඹහාශහානපත, 
දඳෞේලිාවදයාිතදයහරාදපතායටටාසුදුසුයි; තාත සාඅලයයිා
කිඹනා  ා දන්දා දපතා සිදුවීදභන්ා ඳළවළදිලිා දන්දන්ා කිඹනා

හයණඹාභභා ප්රහලායන්නාළභළතියි.ාදපතහා ළනාථහාශා
යුතුා තා දඵොදවෝා හයණහා තිදඵනහ, මරහනහරඪා රුා
භන්ත්රීතුභනි.ා 

රුා දෞයා ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහදන්ා ිතදලේා ඉල්ලීපතා
කිහිඳඹක්ා යන්නා භභා දභඹා අසථහක්ා යා න්නහ.ා භභා
නිදඹෝජනඹා යනා ප්රදේලදේා තිදඵනා ඵේදේභා දයෝවරා
ඔඵතුභහදේා ළිඹහා දේඹා ශා සථහනඹක්; අකාදේගීා භහධනදේා

ළිිතසුභටාඹහඵදාතිදඵනාදයෝවරක්.ාඳසුාගිඹාදිනාඔඵතුභහාදපතා
සථහනඹා ඳරීක්හා යන්නටාගිඹහ.ා ඒා ළනා සතුතිා න්තා නහ.ා
රුාඇභතිතුභනි, දපතාදයෝවදල්ාඅඩුාඳහඩුපතාරැක්ාතිදඵනහ.ාඒා

නිහ, දපතා දයෝවරටා අලයා ළරසුපතා ක්රිඹහ සභා යා ළනීභටා
ඔඵතුභහදේාවදඹෝඹාඵරහදඳොදයො සතුානහ.ා 

රුාඇභතිතුභනි, භභාත සාඉල්ලීභක්ායන්නාළභළතියි.ාදපතා

නා ිතටා දොට්ටා භදවසත්රහ සා අකායණඹා හා දභහයිා
තිදඵන්දන්.ා දපතා සථහනඹා ආධනයුදේදා දයෝවරටා ඉතහභා
දඹෝයයි.ාදභොද, දොට්ටාිතලහරාළරඹක්ාතිදඵනහ.ාඖධා

ඳළශා ආදිඹා හන්න සා ළුළුන්ා ප්රදේලඹක්.ා  භා නිහා දපතා
සථහනදේාආයුධනදේදාදයෝවරක්ාසථහළිතායාදදනාදභන්ාඉල්රහා
සිටිනහ.ාරළබීාතිදඵනාහරඹාඉකු සාවීාඇතිානිහ, ථහාකිරීභටා

භටා හරඹා රඵහදීභා ළනා සතුතිා න්තා දමින්ා භදේා ථහා
අන්ායනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභාසතුතියි.ා 

මීශඟට, රුාසුජීාදේනසිරවායහජයාඅභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහා.ා5.16] 

 
ගරු සුජීල මවේනසිරශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

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

ජහතිා ඖධා නිඹහභනා අකාහරිඹා ඳනතා ඹටද සා නිදඹෝා
දදක්ා වා ආනඹනා වහා අඳනඹනා (ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා

නිදඹෝඹක්ා ළිබඳඵා හච්ඡහා නා අසථහදේදී,ා දපතා යදට්ා
දෞයා ත ස සඹා දියුණුාකිරීභටා ටයුතුාකිරීභා පතඵන්ධදඹන්ා
ප්රථභදඹන්භා අදප්ා යහජිතා දේනහය සනා භළතිතුභහටා වා ෂයිහල්ා

හසිපතා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහටා සතුතිා න්තා දමින්,ා ඒා ළනා
ප්රලරහා යන්නටා ළභළතියි.ා ිතදලේදඹන්භ,ා ඖධා
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පතඵන්ධදඹන්ාඅභිදඹෝාරැක්ාඳතිේදීාඒාදනුදන්ා තුභන්රහා

යනා රදා හධනඹා බහයඹා නිහා යදට්ා ිතලහරා ළිරිටා අතයලයා
දඵදව සා ද්රයා රඵහා ළනීභටා අදා ිතලහරා ඳවසුක්ා ඇතිා දරහා
තිදඵනහ. 

 ාඋදහවයණඹක්ා තභයිාNexium ඖධඹ.ා  ඹා ඉතහභා මිරා

අකාා ඖධඹක්.ා අදා  ඹා ඉතහභා ඳවසුා මිරටා -අඩුභා මිරටා
දනොදයි,-ා රඵහා න්නා ළුළුන්.ා  හිා මිදරහිා ිතලහරා අඩුවීභක්ා
තිදඵනහ.ා  ඹා  ා උදහවයණඹක්ා දරා දක්න්නා ළුළුන්.ා ඒා

හදේා ඖධා ිතලහරා ප්රභහණඹා මිරා අදා අඩුා දරහා තිදඵනහ,ා
ජනතහටා මිරදීා න්නා ළුළුන්ා භට්ටභට.ා මිරා දවොටභා අඩුා
දනොුණණ ස,ාතිබුණුාමිරාණන්ා ක්ාඵළලුහභාිතලහරාදරාමිරා

ණන්ාඅඩුාදරහාතිදඵනහ.ාඒාඅනුාමිරදීාළනීභටාඵළරිාතිබුණුා
ඖධාමිරදීාළනීභටාඅදාවළකිඹහක්ාරළබීාතිදඵනහ.ා 

අදා දපතා බහදේා දනොදඹකු සා දේල්ාළනා ථහා ශහ.ා රුා

ඇභතිතුභනි,ා භභා ඔඵතුභහදේා අධහනඹටා දඹොමුා යන්නා
ළභළතියි,ාලරයධනභාපතඵන්ධදඹන්ාරරහදේාඳතිනාත ස සඹා
ළිබඳඵ.ාඅදප්ාරුාඵන්දුරාරහල්ාඵණ්ඩහරිදොඩාභන්ත්රීතුභහ සාදපතා
ළනා කිේහ.ා දඳෞේලිා දයෝවල්රා තිදඵනා ත ස සඹා

පතඵන්ධදඹන්ාභභාඔඵතුභහදේාඅධහනඹටාදඹොමුායනහ,ාරුා
ඇභතිතුභනි.ා  රරන්තඹ,ා ඇදභරිහ,ා ඕසදේලිඹහා හදේා
යටරා ක්ා ක්ාලරයධනභාවහා අඹායනාමුදරක්ාතිදඵනහ.ා

වළඵළයිා රරහදේා  දවභා නිලසචිතා මුදරක්ා නළවළ.ා දඳෞේලිා
දයෝවරටාඇතුශ සා ුණණහටා ඳසුා ඒා දයෝවරටාඕනෆභාණනක්ා
අඹායන්නාළුළුන්.ාඅදහශාලරයධනභඹාපතඵන්ධදඹන්ානිලසචිතා

මුදරක්ා -නිඹහභනඹක්-ා නළවළ.ා ඉතින්ා ඒා ළිබඳඵා ඔඵතුභහදේා
අධහනඹා දඹොමුා යනහ.ා දඳෞේලිා දයෝවල්රටා ඇතුශ සා
දේදීභා ඒා දරඩුන්ටා දයන්නා නා ිතඹදභා ළනා -දභොනා හදේා

මුදරක්ා දන්නාදනහදා කිඹරහ-ා ඹපතාකිසිා දවෝඩුහක්ා දවෝා
රඵහාදදනහානපතාදවොයි.ානළ සනපතාභළරුදණ්ානළතිාදරඩකඩු සාබිරා
දළක්හභාභළදයනහ.ාඒානිහාඹපතාකිසිාආහයඹා දඳයා දළනු සා

කිරීභක්ායන්නාළුළුන්ානපතා දවොයි.ා ළිටා යටා හදේා  ක්ා  ක්ා
ලරයධනභඹටා අදහශා මිරා ණන්ා නිඹභා යන්නාළුළුන්ා නපතා -
නිඹහභනඹක්ා දනහදො ස-ා දවොයි.ා අදප්ා රුා ෂයිහල්ා හසිපතා
නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහට සා භභා කිඹනහ,ා ඒා හධනඹා බහයඹා වහා

භළදිව සා දන්නාකිඹරහ.ා දරෝදේා අදනක්ා යටරා දඳෞේලිා
දයෝවල්රා සිදුා යනා ලරයධනභා වහා නිඹමිතා මුදරක්ා
තිදඵනහ.ා 

රුාඇභතිතුභනි,ා භභා දඳෞේලිා දයෝවරටාඇතුළුා ුණණහ.ා
ඇතුශ සාදනදොටාකිේදේානළවළ,ාදපතාලරයධනභඹටාදපතාමුදරා
ඹනහා කිඹරහ.ා දණහිදේා දඳො මා ලරයධනභඹක්ා යරහ,ා දටා
ඳසුා රුළිඹල්ා රක්ා වතයවභහය-ඳවා බිරක්ා දුන්නහ.ා
ලරයධනභඹක්ා යනා ඵා කිේදේ සා නළවළ.ා "දඳොඩකඩක්ා ඉන්න,ා

දණහිදේා දඳො මාදපතක්ාතිදඵනහ."ාකිඹරහාකිේහ.ා තිදඵන්දන්ා
දභොක්දා කිඹරහා කිේදේ සා නළවළ.ා ඇඳුපතා භහරුා යරහා අයදනා
ගිඹහ;ා ලරයධනභඹක්ා ශහා කිඹරහා ඳසුා දළනුපතා දුන්නහ;ා රුළිඹල්ා

රක්ාවතයවභහයාබිරක්ා අතටා දුන්නහ.ා ඒාිතකාදේා බිල්ාඉදිරිඳ සා
ශහභාඒා දයෝගිඹහදේාඳුණල්රාඋදිතඹාඉතහභාඅඳවසුතහටාඳ සා
දනහ;ා රජ්ජහටා ඳ සා දනහ.ා ඒා ළනා ඔඵතුභහදේා අධහනඹා

දඹොමුා යනහ.ා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා රරහදේා ඹපතා කිසිා
ක්රභදේදඹක්ාඇතිායන්නාකිඹරහාඉල්රහාසිටිනහ.ාඔඵතුභහ ස,ාඒා
හදේභා නිදඹෝජයා ඇභතිතුභහ සා දෞයා ක්දේත්රඹා දනුදන්ා

යළුා හධනඹා බහයඹා පතඵන්ධදඹන්,ා අභිදඹෝා තිදඵේදීා
ඔඵතුභන්රහා ඍජු,ා බඹා නළතුා ඒහටා මුහුණා දීරහා යදට්ා ඉදිරිා
අනහතඹා දනුදන්ා ටයුතුා කිරීභා පතඵන්ධදඹන්ා භභා දපතා
අසථහදේදීාඔඵතුභන්රහටාශුබහශිරනාළිරිනභනහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ආනඹනා වහා අඳනඹනා
(ඳහරන)ා ඳනතා ඹටද සා ඉදිරිඳ සා යා තිදඵනා නිදඹෝඹා

පතඵන්ධදඹනු සා ඹභක්ා කිඹන්නා ඕනෆ.ා ඒා ඹටද සා අළිා ිතදලේා

දදඹක්ායනහ.ාමරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාභටාරළබීාතිදඵනා
දතොයතුරුාඅනුාරරහදේාඅවපතදඵන්ාිතදුලිාළයාළදීදභන්ාිතලහරා
රයහක්ාමිඹාඹනහ.ා ඹාශක්හාන්නාඅළිාටයුතුායන්නා
ඕනෆ.ා දරෝඹ සා  ක්ා  සදතො සා අදප්ා රරහදේා ා ඊටා ඩහා

දදොදශොසාගුණඹක්ාළ මයි,ාදනොදළනු සභාදවේතුදන්ාිතදුලිාළයා
ළදීදභන්ා මිඹා ඹනා අහිරා ජීිතතා රයහ.ා ඉතින්ාඒාත ස සඹා
ශක්හාළනීභාවහාඅළිාටයුතුායන්නාඕනෆ.ාඅදප්ාඉරක්ඹා

න්දන්ාඒයි.ාභභාාඊටාඅදහශාදපතාදල්නඹාවභළගත*ායනහ,ා
මරහනහරුඪාරුාභන්ත්රීතුභනි. 

ඉදිරිා අනහතදේදීා අළිා box ධනදේා plugsරටා දඹොමුා

දන්නාතභයිාඵරහදඳොදයො සතුා දන්දන්.ා යුණපතාධනදේා plugs 
තිදඵනා ිතදුලිාඋඳයණාසිඹල්රාඅළිා ඉදිරිා අනහතදේදීා අදවෝසිා
යනහ.ා 2018ා අදෝසතුා 16ා ළනිදහයින්ාඳසුා අළිා ඒා භහදිලිදේා

ිතදුලිා උඳයණා නිසඳහදනඹා වා ආනඹනඹා තවනපතා යනහ,ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ා2018ාඅදෝසතුා16ාදනාදතක්ා
දන්ළුා උඳයණ,ා නළ සනපතා නිසඳහදනඹා යළුා උඳයණා

ිතකුණන්නා ළුළුන්.ා වළඵළයිා අුණරුේදක්ා ඹනදොටා ඒා සිඹල්රා
දදශා දඳොදශන්ා ඉ සා කිරීභටා අළිා ටයුතුා යනහ.ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඅඳටාරළබීාතිදඵනාහධනතහාඅනුා

ිතදුලිා ළයා ළදීදභන්ා 2012ා දධනදීා 180ා දදදනක්ා මිඹා ගිහිල්රහා
තිදඵනහ.ා 

දපතා අලු සා නිදඹෝඹා භඟින්ා අළිා ඵරහදඳොදයො සතුා දනහ,ා
2020ා යා නා ිතටා ඒා රයහා 20ා දක්හා අඩුා කිරීභට.ා මුළුා

රරහදේභාළයදීදභන්ාිතදුලිාළයාළදීදභන්ාමිඹාඹනාරයහා180ා
සිටා 20ා දක්හා අඩුා කිරීභටා -ජීිතතා 160ක්ා දේයහා ළනීභට-ා අළිා
ඵරහදඳොදයො සතුා දනහ.ාමරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ා 2015ා

යානාිතටානපතා භාරයහා77ා දක්හාඹපතාකිසිාආහයඹටා
ඳවශාදොසාතිදඵනාඵාදකින්නාතිදඵනහ.ාදපතානිදඹෝඹාතුබඳන්ා
2020ායානාිතටා භාරයහාඊට සාඩහා-20ටාඳභණ-ාඅඩුා

කිරීභටාඅළිාඵරහදඳොදයො සතුාදනහ.ා2024-2025ාඳභණානාිතටා
 භා රයහා ඊට සා ඩහා අඩුායා ළනීභටා අළිා ඵරහදඳොදයො සතුා
දනහ.ා 

රුාඵන්දුරාගුණධනධනාභන්ත්රීතුභහා තුභහදේාථහදේදී,ාඅදප්ා
යදට්ා ආදඹෝජනඹා කිරීභා පතඵන්ධදඹන්ා ඳතිනා ත ස සඹා
ළිබඳඵාවන්ාශහ.ාඒටාඅනිහධනඹදඹන්භා තුභහටාළිබඳතුයක්ා
දදන්නාඕනෆ.ා තුභහාදපතාඅසථහදේාහිටිඹහානපතාදවොයි.ානමු ස,ා

 තුභහාදළන්ාදපතාරුාබහදේානළවළ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා රුා ය සා දෂොන්දේහා
භළතිතුභහ,ාරුායහජිතාදේනහය සනාභළතිතුභහාඇතුළුාඅළිාටන්ායා

2015ා ජනහරිා භහදේා ඇතිා ශා දනා අදා යදට්ා ජනතහටා
දළදනන්නාඳටන්ා අයදනාතිදඵනහ.ානමු ස,ා හභහනයා ජනතහා
දඵොදවෝා ිතටා අදඳන්ා අවනහ,ා "දෝ,ා ඔඵතුභන්රහා

ඵරහදඳොදයො සතුාුණණුාරධනධනඹාතභාසිදුාුණදණ්ානළවළාදන්ද?"ා
කිඹරහ.ාඒා ළනා භහාඳළවළදිලිාකිරීභක්ායන්නාඕනෆ.ා 1977දීාඅළිා
ආණ්ඩුා දනසා ශහටා ඳසදේා 1980,ා 1990ා දලරා ිතලහරා

රධනධනඹක්ාදපතායටටාරඵහා දුන්නහ.ා 1980ානාදොටාදජ්.ආධන.ා
ජඹධනධනාභළතිතුභහාඇතුළුාඒාදක්ාළබිනට්ාභණ්ඩරඹටාආධනථිා
ධනධනා දේඹා සිඹඹටා 8.2ා හදේා භට්ටභටා දනා ඒභටා

වළකිඹහා රළබුණහ.ා  දහා භවළලිඹ,ා ඇඟලුපතා ධනභහන්තඹා වා
ජනිතඹා ළනිා රධනධනා යහඳෘතිා ිතලහරා ප්රභහණඹක්ා දපතා යටටා
වඳුන්හා දුන්නහ.ා වළඵළයිා මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා 1977ා
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ඵරඹටා ඳ සා අදප්ා යජඹා ඳහා යදට්ා රධනධනා ටයුතුා වහා
අ සතිහයභා දභනා දොටා 1981,ා 1982ා ිතතයා ුණණහ.ා රුා යහජිතා
දේනහය සනාඇභතිතුභහා දන්නහාඇති,ා භවළලිඹා ඳටන්ාන්න සා

අුණරුදුා 4ක්,ා 5ක්ා හදේා හරඹක්ා ගිඹහ.ා ආධනථිඹටා ලක්තිභ සා
අ සතිහයභක්ා දභන්න,ා දවොා foundation  ක්ා දභන්නා අුණරුදුා
3ක්,ා 4ක්ා හදේා හරඹක්ා ගිඹහ.ා ඇ සතටභා කිේදො සා  සභන්ා

ආණ්ඩුා ඵරඹටා ඇිතල්රහා තා දරහා තිදඵන්දන්ා තභා අුණරුදුා
2ක්ාළනිාහරඹක්.ාඅළිාඵරඹටාඳ සාවීාභහා9ක්ාහදේාහරඹක්ා
තුශාසුළුතයාආණ්ඩුක්ාතිඹහදනායදට්ාප්රජහතන්ත්රහදඹ,ානීතිදේා

සහකාඳතය,ාඹවාඳහරනඹාකිඹනාගුණහරාඇතිාය,ාදොමින්ාබහා
ඳ සාය,ාදතොයතුරුාදළනළනීදපතාඅයිතිහසිපතාළිබඳඵාඳනතාළනිා
ඳන සා දටුපතඳ සා පතභතා ය,ා ිතනිිතදබහඹකින්ා ටයුතුා

යදනා ඹනහ.ා දළන්ා අළිා ඉතහා ලක්තිභ සා අ සතිහයභක්ා දභහා
තිදඵනහ.ා ඒා දළමා අ සතිහයදපතා ප්රතිපරා අඳටා දපතා නා ිතටාා
රළදඵමින්ාඳතිනහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා රුා ඵන්දුරා ගුණධනධනා
භන්ත්රීතුභහා වන්ා ශහා "Bloomberg" කිඹනා දරෝා ප්රටා

ආදඹෝජනා ඟයහටා අනු,ා "ආදඹෝජනඹටා ළ මභා අදහනභක්ා
තිදඵනා යටා ශ්රීා රරහ"ා කිඹහ.ා ඒා ථහදේා ඹපතකිසිා තයතහක්ා
තිදඵනහ.ා භභා හිටළුා ආණ්ඩුටා දේලඳහරනා ලදඹන්ා ඳවයක්ා

වන්නාවදනහාදනොදයි.ාවළඵළයි,ාඒටාදවේතුාතභයිායහජඳක්ා
ආණ්ඩුාභදේාසිඹලුාදේල්ායහජඳක්ාඳුණරාටහාසිදුාවීභ.ාඕනෆභා
යහඳෘතිඹටාභහින්දා යහජඳක්ා භව සතඹහදේ,ානළ සනපතා ඵළසිල්ා
යහජඳක්ා භව සතඹහ,ා නළ සනපතා දෝමහබඹා යහජඳක්ා භව සතඹහ,ා

නළ සනපතානහභල්ායහඳක්,ානළ සනපතාදඹෝෂිතායහජඳක්,ානළ සනපතා
චිචීා යහජඳක්ා කිඹනා යහජඳක්රුන්දේා අ සනින්ා අයා දීරහා
ඳටන්ා ළනීදපතා ලක්තිඹ,ා වළකිඹහා තිබුණහ.ා අළිා ඒා ඒහකාඳතිා

ක්රභදේදඹාතභයිා2015ාජනහරිා8ළනිාදහාදනසාදශේ.ාඒාදනා
ඇතිාශහටාඳසදේාදපතාසිඹල්රා රසායරහ,ා ක්තළන්ායරහා
දපතායදට්ානීතිඹට,ාප්රජහතන්ත්රහදඹටාඅනුාසාකිරීභටාඹපතකිසිා

හරඹක්ා ඹනහ.ා  භා නිහා තභයිා 2015දීා ආධනථිා ධනධනා
දේදේ සාඹපතකිසිාඅඩුාඳහඩුක්ාදක්නටාරළබුදණ්.ාආධනථිාධනධනා
දේඹාසිඹඹටාදලභාණන,ා දවභානළ සනපතාසිඹඹටා1ාහදේා

ප්රභහණඹකින්ා අඩුා වීභක්ා ුණණහ.ා ආධනථිා ධනධනා දේඹා සිඹඹටා
5.5ාටාතිබිරහ,ාසිඹඹටා4.5ටාඅඩුාවීභක්ාදළක්හ.ා දරාඅඩුාවීභක්ා
සිදුාුණදණ්ාදභොද?ාඒාහරදේාදොන්ක්රීට්ාිතලහරාප්රභහණඹක්ාඹටා

යරහා වපතඵන්දතොටා යහඹක්ා වළදුහ.ා ඒා වහා ල්ලිා ිතලහරා
ප්රභහණඹක්ා ළුච්චණුා රළබු ස,ා ඒදන්ා ආදහඹභක්ා දනොරඵහා
අුණරුේදටාබිලිඹනා15ක්ාහදේාඳහඩුක්ාරළබු ස,ාඒහාආධනථිා
ධනධනා දේදේා දොටසා ාලදඹන්ා දක්නුාරළබුහ.ා ඒාහදේභා

සිඹඹටා30,ාසිාඹඹටා20ාඳහානිමින්,ාදොමිසාරඵහානිමින්,ාඇතිා
යළුා අදනකු සා සිඹලුා යහඳෘතිලින්ා රහබා දනොරළබුණ ස,ා යදට්ා
ඉදිරිා රධනධනඹටා ඹපතකිසිා දහඹ සඹක්ා දනොරළබුණ ස,ා ඒහා

ආධනථිා ධනධනා දේදේා දොටසා ලදඹන්ා දළක්වූහ.ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඒාආහයදඹන්ාදනොදයි.ාඅළිාඒා
තිබුණුාඅඩුාඳහඩුානළතිායරහ,ාඉදිරිාඅනහතදේදීායදට්ාජනතහටා

ප්රදඹෝජනඹා න්නා ළුළුන්ා භවළලිඹ,ා පතඋදහ,ා ඇඟලුපතා
ධනභහන්තඹාහදේාිතලහරායහඳෘතිාණනහක්ාදපතානාිතටාදිඹ සා
යමින්ාඳතිනහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා දදශහපතා කිරීදපතා ඳවසුා
කිරීදපතාඅඹා-ාease of doing business index - කිඹනාදධනලඹා

අනුා රරහා සිටින්දන්ා 110නා සථහනදේ.ා චීනඹා 69නා
සථහනදේා ඉන්නහ.ා භළදල්සිඹහා 23නා සථහනදේා ඉන්නහ.ා
තහයිරන්තඹා43නාසථහනදේාහදේාඉන්නහ.ා2020නාදොටා-

අුණරුදුාතුනක්ාඹනාදොට-ාරරහා70නා-ා70th position  ටා-ා
සථහනඹටාදදනන්නාඅළිාඵරහදඳොදයො සතුානහ.ා හිාආයපතබා

ටයු සතක්ා ලදඹන්ා අදා උදේා භදේා නහඹ සඹා ඹටද සා

හච්ඡහක්ාඳළළ සවූහ.ාඒදක්ාtask forces 8ක්ාතිදඵනහ.ාඒටා
සිඹලුා ආඹතනා අඹ සා නහ.ා ිතදලේදඹන්භා ශ්රීා රරහා දධනගුා
දදඳහධනතදපතන්තු,ා ආනඹනඹා වහා අඳනඹනා ඳහරනා
දදඳහධනතදපතන්තු,ාUDA  ,ාCMC  ාඇතුළුා අදහශාආඹතනා

 ක්ාඅළිාහච්ඡහායනහ,ා "දපතා ඉරක්ඹායහාඅළිාඹන්දන්ා
දොදවොභද?"ාකිඹරහ.ාඅදාඋදේාtask forces  8 නිදඹෝජිතරුාවමුා
දරහාඅළිාහච්ඡහාඳළළ සවූහ. 

ඒහා දියුණුා දමින්ා ඳතිනහ.ා ඒා වහා අළිා දයගුරහසි,ා
අණඳන ස,ා අලයා නීති,ා භහපතා ඳනතා ා -දපතා සිඹලුා දේල්-ා
දනසා යමින්ා සිටිනහ.ා  ඹා ඉතහභා දවොා ත ස සඹටා

දදනන්නාඵරහදඳොදයො සතුාදනහ,ා2020ාදනාදොට.ාාඅකාා
දේදඹන්ාරධනධනඹානා යටක්ාඵටා දපතා යටා අඳටා ඳ සායා
න්නාළුළුන්.ාඅළිාවළභාදරහදේභාකිඹනහ,ාදපතායටාරධනධනඹා

දමින්ා ඳතිනා යටක්ාකිඹරහ.ානමු ස,ා අුණරුදුා වතක්,ාඅටක්ාඹනා
දොටාඅඳටාදපතායටාරධනකාතායටක්ාඵටාඳ සායන්නාළුළුන්.ා
ඒටාදවොානිදසුනක්ාභහාකිඹන්නපත.ාභහින්දායහජඳක්ාභව සභඹහා
2005දීා දපතා යටා බහයා න්නා දොටා දශා ජහතිා නිසඳහදිතදඹන්ා

සිඹඹටා 34ක්ා තිබා අඳනඹනා ආදහඹභා  තුභහා දපතා යටා ඹබඳා බහයා
දදනා දොටා සිඹඹටා 21කින්ා අඩුා දරහා සිඹඹටා 13ක්ා ළනිා
ප්රභහණඹටාඳවතාඵළාාතිදඵනාආහයඹාඅඳටාදක්නටාරළබුණහ.ා

අලුතින්ා අළිා අඳනඹනා ඳටන්ා  සද සා නළවළ;ා නිසඳහදනා ඳටන්ා
 සද සානළවළ;ාධනභහන්තාඳටන්ා සද සානළවළ.ා 

ඳසුා ගිඹා අුණරුදුා 20ා තුශා ඇවළටා දඳදනන,ා ඇඟටා දළදනනා

කිසිභා දදඹක්ා දපතා යදට්ා නිසඳහදනඹා යරහා නළවළ.ා අඳනඹනා
නළති,ා නිසඳහදනා නළතිා දපතා යටා රධනධනඹා යන්නා ඵළවළ.ා
නමු ස,ා අදප්ා යජඹා දශේා දභොක්ද?ා දරෝා දදශා වුණර,ා

වහධනඩකා ිතලසිතදයහරඹා වහා අදප්ා ිතලසිතදයහරරා ආචහධනඹ,ා
භවහචහධනඹරුන්දේාඅනුදළනුභාභතාදදයනාඒාළඩටවනාතුශ,ා
අළිා දහරහා තිදඵනා අ සතිහයභා තුශ,ා රක්ා වතබඳසදවක්ා ිතතයා

ආධහයා ලදඹන්ා රළබිරහා තිදඵනහ.ා දපතහා යහජඳක්ා ඳහරනා
හරදේා සතහා හදේාණඹා දනොදයි.ා යටටා ඵයායනාදේල්ා
දනොදයි.ා දපතා ඹවඳහරනා ආණ්ඩුා පතඵන්ධදඹන්ා ඇතිා ුණණුා
ඳළවළදීභාතුශාඅදප්ාආධනථිාප්රතිඳ සතිඹ ස,ාඅඳනඹනාප්රතිඳ සතිඹ සා

සා යන්නාආධහයා ලදඹන්ා අඳටාරඵහා දදනා ඒහ.ාආධනථිා
ප්රතිඳ සතිඹා අළිා දපතා නා දොටා සා යරහා ඉයයි.ා අඳනඹනා
ප්රතිඳ සතිඹාදදළපතඵධනාභහඹානාදොටාසාදදයනහ.ායදට්ා

ළිහිටීභ,ා යදට්ා රදේදීබහඹ,ා යදට්ාූමා ිතභතහ,ා යදට්ා දක්තහ,ා
යදට්ා හක්යතහා වළකිඹහා -දපතා සිඹල්ර-ා ළරකිල්රටාදනාඅළිා
ඉදිරිාඅනහතඹාවහාජහතිාප්රතිඳ සතිඹක්ා-ආණ්ඩු,ාඳක්ඹා

ප්රතිඳ සතිඹක්ාදනොදයි-ාාසායනහ.ා හිාප්රතිපරඹක්ාවළටිඹටා
දපතාඅුණරුේදේා-2017-ාමුල්ාබහඹානාදොටාසිඹඹටා20ාහදේා
ප්රභහණඹාඅඳනඹනාළ මාවීභක්ාාසිදුාවීාතිදඵනාඵාභහාකිඹන්නා

තුටුයි.ාා 

රුාඹන්තාරුණහතිරාඇභතිතුභනි,ාඔඵතුභහ සා දන්නහා
ඇති,ා සිඹඹටා 20ා හදේා ප්රභහණඹා අඳනඹනා ළ මා වීභක්ා දපතා
අුණරුේදා මුරා නා දොටා ා තිබුණුා ඵ.ා ා ා ධීයා අභහතයහරලදේා

සිඹඹටා35ාඅඳනඹනාධනධනඹක්ාතිදඵනහ.ාාෘෂිධනභාඅරලදේා
සිඹඹටා17ාධනධනඹක්ාතිදඵනහ.ාහධනමිාඅරලදේාසිඹඹටා7ා
ධනධනඹක්ාතිදඵනහ.ාදපතහාඔක්දෝභාතුන්ාගුණඹකින්,ා ාවතයා

ගුණඹකින්ාළ මා දනහ.ා ඒා ිතතයක්ා දනොදයි.ා ා තහයිරන්තදේා
"දයොජහනහ"ා භහභා  තුා යදනා අළිා ඔඵතුභහදේා
දිසරික්දේා හධනමිා දදශා රහඳඹක්ා ඳටන්ා න්නහ.ා ඒා

වහා සිඹලුා ිතඹදපතා දයන්දන්ා තහයිරන්තදේා "දයොජහනහ"ා
භහභයි.ා ා  භා භහභටා තිදඵනහ,ාහධනමිා දදශාරහඳා
වතක්.ා තහයිරන්තදේා දශා ජහතිා නිසඳහදනදඹන්ා සිඹඹටා 10ා

හදේා ප්රභහණඹටා  භා ආඹතනඹා භඟින්ා දහඹ සඹා රඵහා
දදනහ.ාාදපතාදදයනාහධනඹාබහයඹාතුබඳන්- 
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ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවරවහකරණ  අමළතය ශළ ආණ්ු  ඳක්මේ  

ප්රධළන වරවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கயரறனக்க - கரற ற்யம் 

தரரயோன்ந யசலகப்தை அகச்சயம் அசரங்கக் கட்சறறன்  

தொற்மகரனரசரதம்) 

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

ගරු සුජීල මවේනසිරශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔේ.ා දළනටභා ඉඩපතා වඳුනහාදනා තිදඵනහ.ා මිල්රනිඹා
ප්රදේලදේාඅක්යාවහයසිඹඹක්ාතිදඵනහ.ා ාත සාඅක්යා250ක්,ා

අක්යා 150ක්ා දනභා වඳුනහදනා තිදඵනහ.ා ඒා භහභා තා
අක්යා600ක්, අක්යා1000ක්ාඉල්රනහ.ාරුා (වදය)ායහජිතා
දේනහය සනා ඇභතිතුභනි,ා ඔඵතුභහා හදේභා අළිා හධනඹශයා ළඩා

යනහ.ාතාඅුණරුදුාඳවක්,ාවඹක්ාඹනහාදපතහාආයපතබායන්න.ාාා
භහා ඒා අභිදඹෝඹා බහයා දනාතිදඵනහ,ා අදප්ා රුා අභළතිතුභහා
දනුදන්.ාඉදිරිාරධනධනඹාදනුදන්ා තුභහාදනාභවන්සිඹා
වහ,ාඒායනාළඳාකිරීභාවහාදදනාවදඹෝඹක්ාලදඹන්ා

භහාඒාඅභිදඹෝඹාබහයාදනාරඵනාදදළපතඵධනාභහඹානාදොටාා
ධනභහන්තාසිඹඹක්ාහදේාප්රභහණඹක්ා"දයොජහනහ"ාභහභාභඟින්ා
ආයපතබායන්නාඵරහදඳොදයො සතුානහ.ාවළභාඳුදහාදිනඹභාඅළිා

ඒානහඹයින්ාවමුාදනහ.ා ාUDA   ,ාRDA  ,ාCEB  ,ා
Water Supply and Drainage Board   ාකිඹනා දපතා සිඹලුභා
ආඹතනරා බහඳතිරුන්ා භඟා හච්ඡහා යරහා අළිා ටයුතුා

යනහ.ා 

දපතාහයණදේදීා භහාරුාඹන්තාරුණහතිරාඇභතිතුභහටා
අදප්ානිරධහරින්ාදදදදනකුාාදඹොමුාශහ.ාහභහනයදඹන්ාඉඩපතාටිා

අ සඳ සායාන්නාඹනහාභහාඅටක්.ා තුභහාභහාදදකින්ාඅඳටා
ඒාඅලයාඉඩපතාඅ සඳ සායරහාදදන්නාටයුතුාශහ.ාඒාදරහදේා
භටා appointment   ක්ා දීරහා ඳළඹා දදක්ා ඒා දනුදන්ා තා

යරහා  තුභහා ඒා දනුදන්ා අයඹා රඵහා දුන්නහ.ා භටා call  
 කු සාදීරහාකිේහ,ා"භල්ලි,ාඅන්නාළදඩකාශහ.ාභහාදදක්ාඹනා
දොටා ඒා ඉඩපතා ටිා අ සඳ සායළනීදපතා ළඩා ටයුතුා ටිායා
දදන්නපත"ා කිඹරහ.ා දභන්නා දපතා හදේා දක්ා ඇභතිරුා කිහිඳා

දදදනකු,ා දවොයපතා දනොයා යටා දනුදන්,ා ඉදිරිා අනහතඹා
දනුදන්ා ළඩා යනා ඇභතිරුන්ා කිහිඳා දදදනකුා අඳටා
ඉන්නහ.ා  දහා හිටළුා හමිණීා දිහනහඹ,ා රලි සා ඇතුර සමුදලි,ා

යන්ජන්ා ිතදජ්ය සනා ළනිා නහඹයින්ා අදප්ා ඳක්දේ,ා අදප්ා
ආණ්ඩුදේාඉදිරිාඅනහතඹාදනුදන්ාඅදාබිහිාදරහාඉන්නහ.ාදපතා
ආහයදඹන්ාඅඳටාළඩායන්නාඅසථහාරළබුදණො ස,ාදදළපතඵධනා

භහඹානාිතටාඅළිාඵරහදඳොදයො සතුාදනහ,ාධනභහන්තාසිඹඹක්ා
ආයපතබායන්න.ා 

භහාමීටාදඳයාකිඹරහාතිාදඵනහ,ා"දටොදඹොටහ"ාවා"දවොන්ඩහ"ා

භහපතාුණණ සා න්නාළුළුන්ාකිඹරහ.ාභභාදළක්හ,ාහටන්ා ක්ා
දහරහා තිදඵනහ,ා "අන්න,ා තා ඳචඹක්ා වනහ"ා කිඹරහ.ා භහා
කිඹන්දන්,ා  න්නා ළුළුන්ා කිඹනා  යි.ා දභොද,ා  දවභා
කිඹන්දන්?ා "දටොදඹොටහ"ා ආඹතනඹා භහා  ක්ා ථහා ශහ.ා

"දවොන්ඩහ"ාආඹතනඹාභහා ක්ාථහාශහ.ාාඒහදේාCEOරහාභහා
 ක්ාථහා ශහ.ා අළිා ා ගිිතසුභක්ා අ සන්ා යනහා ඉන්දිඹහ සා
 ක්.ාඒාගිිතසුභටාඅනු,ාඅඳටාඉන්දිඹහටාතීරුඵදුායහිතාහවනා

අඳනඹනඹා යන්නා ළුළුන්.ා  දවභා නපතා දපතා අළිා ඉදිා යනා
දදශා රහඳා තුශා අනිහධනඹදඹන්භා දපතා ආඹතනරටා
අසථහක්ා රළදඵනහ,ා ඉන්දිඹහදේා බිලිඹනා 1.5ා ඳභණා

ප්රභහණඹා දදශා දඳොශටා හවනා අඳනඹනඹා යන්න.ාා
ඉන්දිඹහදේාආධනථිා ධනධනාදේඹා7.8යි.ා තදොටාඉන්දිඹහදේා

ිතලහරාභධයභාඳන්තිඹක්ාබිහිාදනහ.ාඒාභධයභාඳන්තිඹටාහවනා

අලයාදනහ.ාඒාහවනාරරහදේානිසඳහදනඹායන්නාළුළුන්ා
හතහයණඹායජඹක්ාලදඹන්ාඅළිාසායන්නාඕනෆ.ාදවොයපතා
දනොය,ාඅදප්ාජනහකාඳතිතුභහ,ාඅභළතිතුභහාඇතුළුාළිරිාදපතාදනා
දොටා ඒා වහා අ සතිහයභා දභහා තිදඵනහ.ා අළිා දොමිසා

ඉල්රන්දන්ා නළවළ;ා ඳහා ඉල්රන්දන්ා නළවළ.ා ඕනෆභා
ආදඹෝජඹකුටාඒාඅලයාඳවසුපතා ටිා අළිාරඵහදදනහ.ා අඳටා
අලයා රැකිඹහා බිහිා යන්නයි;ා යටටා ආදඹෝජනා දදනන්නයි;ා

යදට්ාආදහඹපතාළ මායන්නයි;ායටටාඇදභරිහනුාදඩොරධනාදනළ සා
දදන්නයි.ාඒානිහාඒාඅඹටාඅදප්ාවදඹෝඹාරඵහදදනහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා දපතා අුණරුේදේා මුරා බහදේා
ධීයාධනභහන්තදේාවාඅනිකු සාඅරලරාධනධනඹක්ාඇතිාුණණහ.ා
 භාඅරලරාධනධනඹාවහාපතඵන්ධාිතසතයාඇතුශ සාදල්නඹාභභා

වභළගත* කයනහ.ා 

2015 වා 2016දීා දභභා අරලරාධනධනදේාඅඩුවීභක්ා ුණණහ.ා
ඒා භභා ළිබඳන්නහ.ා ඒා වහා වූා අ සතිහයභා දභේදීා ඒා අඩුවීභා
ඇතිාුණණහ.ාඒාුණණ සා2017ානාිතටාඅළිාඅදප්ාරධනධනාටයුතුා

ඳටන්දනා තිදඵනහ.ා ළුතයා මිල්රනිඹා ප්රදේලදේා ඳභණක්ා
දනොදයි,ා වපතඵන්දතොටා අක්යා 3,000,ා දභොනයහරා අක්යා
7,000,ා හල්දල්ා අක්යා 2,000,ා භහතයා අක්යා 2,000,ා

ළුතයාඅක්යා1,500,ාකුරුණෆරාඅක්යා1,500,ාභවනුයා
අක්යා 2,000,ා උතුරු-නළාදඟනහියා තා අක්යා ිතලහරා
ප්රභහණඹා තා අුණරුදුා තුනා වතයක්ා ඹනා ිතටා යහඳෘතිා ිතලහරා
රයහක්ා ආයපතබායන්නා අඳා ඵරහදඳොදයො සතුා දනහ,ා රුා

දභොදවොභඩකානිතාභන්ත්රීතුභනි.ා 

ඒා හදේභ,ා ා LNG terminals දදක්,ා ා LNG refineries 
දදක්,ා sugar refinery  ක්,ා දතල්ා ළිරිඳවදුක්,ා ීමනිා
ළිරිඳවදුක්,ාසිදභන්තිාධනභහන්තාදදක්ාතාඅුණරුදුාදදාතුනක්ා

ඹනාිතටාසථහඳනඹායන්නාඅළිාටයුතුායනහ.ාවළඵළයිාඅළිාඒහා
යන්දන්ාඳහාඅයදන,ාදොමිසාමුදල්ාඅයදනාදනොදයි.ා 

අනික්ා හයණඹා තභයිා ඹටිතරා ඳවසුපත.ා භවනුයට,ා
රිකුණහභරඹට,ා ඹහඳනඹට,ා දොශමටා ළවළල්ලුා දධනල්ලුා 10ක්ා
භනහභනඹටා දඹොදනහ.ා ළරණිදේා සිටා දොශමා භළදටා

ගුනින්ා  නා ඳහයක්,ා යහඹා භළදින්ා  නා ඳහයක්,ා දඵොරැල්දල්ා සිටා
ඩුදරටාගුනින්ාඹනාත සාඳහයක්ාකිඹනාදපතාසිඹල්රාවදන්නා
අළිා ඵරහදඳොදයො සතුා දනහ.ා දපතා ඹටිතරා ඳවසුපතා දියුණුා
කිරීභ සා භඟා රචහයා යහඳහයඹ,ා ධීයා ධනභහන්තඹා ඇතුළුා

ධනභහන්තා ිතලහරා රයහක්ා දපතා යදට්ා ආයපතබා යන්න සා
ඵරහදඳොදයො සතුාදනහ.ා 

ඉදිරිා අුණරුදුා තුනා අඳටා ඉතහා ළද සා හරඹක්.ා යනිල්ා
ිතක්රභසිරවා භළතිතුභහා ඵරහදඳොදයො සතුා නා ආහයදේා

රධනධනඹක්ා ඇතිායරහ,ා අළිා දපතා යටා ධනභහන්තළුයඹක්ා ඵටා
ඳ සා යනහ.ා ා ිතදලේදඹන්භා චීනඹ,ා ඉන්දිඹහ,ා ඳහකිසතහනඹ,ා
තහයිරන්තඹ,ා භළදල්සිඹහ,ා සිරප්පූරුා භඟා ගිිතසුපතා අ සන්ා
යරහ,ාතාභහාවඹක්ාවතක්ාඹනාදොටාඅදප්ායටාටහාබිලිඹනා

වතයවභහයා ඳභණා දදශා දඳොශක්ා ිතෘතා යනහ.ා තීරුඵදුා
යහිතා යුදයෝඳඹටා බහණ්ඩා අඳනඹනඹා යන්නා අඳටා GSP 
වනඹා තිදඵනහ.ා ඒා හදේභ,ා තීරුා ඵදුා යහිතා අදප්ා බහණ්ඩා

6,000ක්,ා 7,000ක්ා ළනිා ප්රභහණඹක්ා අඳනඹනඹා යන්නා තා
බිලිඹනා වතයවභහයා දදශා දඳොශක්ා ඉදිරිදේදීා අඳටා ිතෘතා
දනහ.ා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා භන්ත්රීතුභනි,ා අළිා ඹපතා දවොා

දදඹක්ායනාදොටාජනතහාිතමුක්තිාදඳයමුදණ්ාඔඵතුභන්රහාඅඳටා
වදඹෝඹාරඵහදදනාඵාභහාදන්නහ.ාදභළනිාදදශාදඳොශක්ා

723 724 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳ ස මනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ඇතිාදනාදොටාරරහාආසිඹහදේාදදොයටුාඵටාඳ සාදනහ.ා
 තදොටාරරහානිසඳහදනාආධනථිඹක්ායහාදනාඹන්නාඅඳටා
ළුළුන්ාදයි.ාඒාතභයිාඅුණරුදුා20ක්ාතිසදේාඅඳටායන්නාඵළරිා

ුණාදණ්.ා වළට්ටා ටු,ා දොණ්ාඩා ටුා ිතතයක්ා දනොදයිා

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ඔඵතුභහා ඇා සිටිනා ඔඹා shirt 
 ,ා ඳළශා සිටිනා ඔඹා ණ්ණහ මා කට්ටභා ඳහා අනහතදේදීා
රරහදේානිසඳහදනඹායන්නාඅළිාාඵරහාතායුතුයි.ාාඅදප්ාරුා
භන්ත්රීතුභන්රහාකිේහ,ාළුතයාප්රදේලදේාආයපතබායනාහධනමිා

ජනඳදදේා ඖධා නිසඳහදනඹා යන්නා අසථහා රඵහදදන්නා
කිඹරහ.ාඅළිාඒාඅසථහාරඵහදදනහ.ාඖධාඳභණක්ාදනොදයි,ා

දපතායදට්ාඳහිතච්චිායන්නාළුළුන්ාgas cooker ඇතුළුාසිඹලුාා

උඳයණාරරහදේානිසඳහදනඹායන්නාඅළිාඅනහතදේදීාටයුතුා
යනහ.ා උඳහලිා ිතදජ්ධනධනා භව සභඹහා වළ සතෆදේදී,ා අසූදේදීා

ඳටන්ා  සතා ඒා ක්රිඹහදහභඹා - තුභහ"ෆිඹට්"ා හධනා  ,ා "යුනික්"ා
දධන මදඹෝා  ාවළදුහා හදේ-ා අළිා ඉදිරිඹටා දනාඹනහ.ා අුණරුදුා
20ක්ාතිසදේාඅඳටායන්නාඵළරිාුණාණුාදේා ක් සාජහතිාඳක්දේා

අඳටායන්නාඵළරිාුණදණො සාළඩක්ානළවළ.ා ාඒානිහාඅනහතදේදීා
අළිා ඒා හධනඹබහයඹා යනහ.ා තා අුණරුදුා 7ක්ා ඹනා දොටා
භළදල්සිඹහදේ,ාතහයිරන්තදේාආධනථිඹාවහාආන්නාප්රභහණඹටා

අළිාදපතායදට්ාආධනථිඹාාදනාඹනහ. 

යනිල්ාිතක්රභසිරවාභළතිතුභහටා2001දීාආණ්ඩුක්ාරළබුණහ.ා ිතටා
ෘණා 1.5ටා තිබුණුා ආධනථිා ධනධනා දේඹා  තුභහා සිඹඹටා 6.8ා

දක්හා දනහහ.ා ඊටා ඳසදේා බිලිඹනා වතයවභහයා ආධහයා
ප්රභහණඹක්ා ළිටා යටින්ා අඳටා රළදඵනා අසථහ,ා ඒා ආණ්ඩුා
ිතසුරුහා වළරිඹහ.ා නළතා අඳටා ඒා අහනහන්තා ඉයණභා අ සා
න්දන්ා නළවළ,ා මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි.ා දභොද,ා

ලක්තිභ ස,ා න්ධහනතා ආණ්ඩුක්ා අදා දපතා යටා ඳහරනඹා යනා
නිහ.ා දපතා යදට්ා ජහතිා ප්රලසනඹා ිතරහ,ා ිතදලේදඹන්භාා
රධනධනඹාාකිඹනාද සභහාඹටද සායදට්ාඉදිරිාභනාදනුදන්ා

සිඹඹටා7.2,ා8.5ාහදේාරධනධනාදේඹක්ාතාඅුණරුදුාතුනක්ා
ඹනාදොටාඅළිාඅ සඳ සායන්නහ.ාඒාදනදොටාඅදප්ාදළක්භා
යදට්ා ජනතහටා ඉදිරිඳ සා යරහ,ා නළතා යක්ා  ක් සා ජහතිා

ඳක්ඹාඇතුළුායජඹටාදපතායටාඉදිරිඹටාදනාඹන්නාජනතහදේා
ළභළ සතා රඵහදදනහදා කිඹරහා අඳටා ිතභහා ඵරන්නා ළුළුන්.ා
දජ්.ආධන.ා ජඹධනධනා භව සභඹහ,ා හමිණීා දිහනහඹා භව සභඹහ,ා

රලි සාඇතුර සමුදලිාභව සභඹහාඳටන්ා සාඒාහධනඹබහයඹාඹන්තා
රුණහතිරරහ,ා සුාජීා දේනසිරවරහා ඇතුළුා ළිරිා අනහතදේදීා
ඉදිරිඹාටා දනා ඹනා ඵා ප්රහලා යමින්,ා භදේා ථහා අන්ා

යනහ.ාදඵොදවොභාසතුතියි. 
 

 
[අ.බහ.ා5.36]ා 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ (මවෞ්ය, 

මඳෝණ ශළ මේශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண - 

சுகரரம், மதரசக ற்யம் சுமச யத்து அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ඖධා ප්රතිඳ සතිඹා ළිබඳඵා

වාජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාභඟින්ාඳසුාගිඹාඅුණරුදුාදදා
තුශාන්නහාරදාක්රිඹහභහධනාසිඹල්රා ාළනාඅදාඋදේාභභාදපතාරුා

බහටාදීධනකාදරාිතසතයාශහ.ා 

රුාභන්ත්රීරුන්ාථහායළුාළද සාරුණුාකිහිඳඹක්ාළනා
කිඹන්නයිාභහාදපතාදරහදේානළඟිට්දට්.ා ක්ාතභයිාඵේධාකිරීදපතා

ලරයධනභ.ාඅදප්ාභවහචහධනඹාආශුා භහයසිරවාභන්ත්රීතුභහා transplant 
surgery ළිබඳඵා ථහා ශහ.ා දපතා යදට්ා ලරයධනභරා ඉදිරිා

අනහතඹාතිදඵන්දන්ාදභතළන.ාඒානිහාඅඹාඵේධාකිරීභාඉතහභා

ළද ස.ා 

අළිා කුඩුා ඵේධා කිරීභා ඹපතා හරඳරිච්දේදඹක්ා තිසදේා
යදනා නහ.ාභදේාබහධනඹහාාජහතිාදයෝවදල්ාඅධයක්රිඹා
දරහාඉන්නදොටාඇඹාරිතධහනාශහ,ාමිඹාගිඹාදයෝගිදඹකුදේා
දඳණවලුාදද ස,ාකුඩුා දද ස,ා අක්භහ සා -ඒා ඳවභ-ා  යා

අයින්ායරහාඳසදදදනකුටාඵේධායන්න.ාඒාඉතහභාාහධනථා
සිේධාුණණහ.ාඒාදඳණවලුාදදදන්ා ාදඳණවළල්රක්ාරරහදේා
කීධනතිභ සානීතිදේදිදඹකුටානදරෝාදයෝවදල්දීාඵේධාාශහ.ාඒා
කුඩුා දදා වා අක්භහා ජහතිා දයෝවදල්දීා ඵේධාශහ.ා ඒා

තභයිා රරහදේා ඳශමුළනිා අක්භහා ඵේධඹා -ා liver transplant 
surgery.ා නමු සා  තළනින්ා  වහටා දපතා ිතකාඹටභ,ා ා ඒා ටයුතුා
ඩහප්ඳල්ාශහ.ාලරයාවදයාභන්දිාිතදජ්ය සනාභළතිතුභහදේා

ප්රධහන සදඹන්ාතභයිාඒාඵේධාකිරීදපතාටයුතුාදශේ.ාඊටාඳසදේා
වදයා අරුණාකිඹරහා transplant surgeon දදනක්ාරරහටා
ආහ.ා ඒා දදන්නහභා තුා දරහා දපතාටයුතුායන්නටාවළදුහ.ා

නමු සාඒාසිඹලුාදේල්ාඩහප්ඳල්ාශහ.ාදපතාළිබඳඵාදළනු සා
දරහාතිබුණුානිහ,ා2015දීාඇභතියඹහාිතකාඹටාආහටාඳසදේාභභා
කිේහ,ා "ජලිා භහදේා 1ළනිා දහා දනා දොටා ා නළතා ා liver 

transplant surgery  ක්ා භටා දකින්නා ඕනෆ"ා කිඹරහ.ා ඒා අනුා
ජලිාභහදේා2ළනිාදහානළතාආයපතබාශහ,ාඅක්භහාඵේධඹ.ාඉතහා
හධනථා ඒා ශහ.ා භභා දයෝහතුයා දරහා සිරප්පූරුදේා

ඉන්නදොට,ා දදළනිා liver transplant surgery  ා යන්නටා
වමුා ුණණහ,ා භයහණහන්නා සිහිසුන්ා ඉන්නා දයෝගිදඹක්.ා ා ඒා
දරහදේා අදනක්ාවදයරුාදශේා දභොක්ද?ා දපතා ලරයහහයා
තභයිාසිඹලුාලරයාවදයරුාඳහිතච්චිායන්දන්.ාාඔුණන්ාදපතාළඩා

ළිබඳදශාඩහප්ඳල්ාකිරීභාවහාඋදේාරුදේාඒාලරයහහයදේා
ිතබීජාතිදඵනාලරයධනභා-ාseptic surgeries - ශහ.ාාා 

වදිසිාඅනතුයක්ාදරහාාදිතලි සා ක්ාදදනනාදරඩකඩුන්දේා

ලරයා ධනභා දදක්ා ශහ.ා ඒා ලරයධනභා දදා ශහභ,ා දපතාා
ලරයධනභඹා යන්නා theater  ා sterilize යන්නා
හරඳරිච්දේදඹක්ා නළවළ.ා ඒා නිහා අක්භහා ඵේධා කිරීදපතා

ලරයධනභඹාඩහප්ඳල්ාුණණහ;ාඅයාදයෝගිඹහාභළරුණහ;ා තළනින්ා
අක්භහා ඵේධඹා නළතුණහ.ා ඒාා දයෝගිඹහ සා භළදයනහ.ා අක්භහා
න්නාඉන්නාදයෝගිඹහ සාටිාදකින්ාභළරිරහාඹනහ.ාඉතින්ාදපතා

ිතකාඹටා ජීිතතා ළනා ල්ඳනහා යන්දන්ා නළතු,ා තභ-තභන්දේා
කුවාසිතුිතලිානිහාදපතාහදේාඩහප්ඳල්ාකිරීපතායනහ.ා 

අළිා liver transplant ඳටන්ා  සතහටා ඳසදේා භභා ල්ඳනහා

ශහ,ා රරහදේා ා heart transplant ශා යුතුයිා කිඹරහ.ා අදප්ා
cardiology unit  දක්ාඉන්නාිතදලේඥාවදයාමුණසිරවා ක් සා
ඒා ළනා ථහා ශහ.ා භහා ලරයධනභඹටා බහජනා ා යළුා ිතදලේඥා
වදයා සිදහන්ා භව සතඹහට සා ථහා ශහ.ා ා ඔහුා තභයිා

සිරප්පූරුදේා transplant surgery යනා අඹදේා බහඳතිා ුරයඹා
දයන්දන්.ා ඔහුා තභයිා ඒා යදට්ා ඉන්නා දවොභා heart transplant 
surgeon. ඔහුා දදයක්ා රරහටා දන්රහා ා හච්ඡහා යරහා

cardiology unit  දක්ා theaters දදභා වදරහා ඳශමුළනිා heart 
transplant  ා යන්නා අළිා ා තීයණඹා ශහ.ා ඒා අතදධනා තභයි,ා
Cardiothoracic Surgeon අනිල්ා අදේිතක්රභා භළතිතුභහා භවනුයා

දයෝවදල්ා heart transplant surgery  ා දශේ.ා භභා ඒා ළනා
දළනු සා ුණණුා වළටිදේා  තුභහටා ථහා යරහ,ා ිතසතයා අයදනා
 තුභහටා සුඵා ඳළතුහ.ා භභා ඊටා ඳසදේා භවනුයා දයෝවරටා ගිඹහ.ා

ගිහිල්රහා ඒා දයෝගිඹහ සා දළා ඵරහා  සතහ.ා ඊටා ඳසදේ,ා දදළනිා
යට සා භභා භවනුයා දයෝවරටා ගිහිල්රහ,ා ඒා දයෝගීා හන්තහා
ඵළලුහ.ා ඇ සතටභා  තදොටා ඒා හන්තහා භහා ා වපතඵා දන්නා
ඇිතදදනයිාආදේ.ාඊටාඳසදේාඇඹාභටාඳ මානළඟරහාදඳන්වූහ.ාඒා

හන්තහා ාභහ සා ක්ාදයෝවරාතුශාභන්ාශහ;ා වහටාදභවහටා
ගිඹහ.ාඇඹදේාසහමිාළුරුඹහාඉතහභාාතුටින්ාහිටිදේ.ා 
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ඒා ිතතයක්ා දනොදයි,ා ඒා ිතදලේඥා වදයයඹහා භදන්ා

ඉල්ලීභක්ා ශහ,ා "ඇඹදේා නිා ඉතහභා ා අඹවඳ සා ත ස සදේා
තිදඵන්දන්.ාඇඹටාිතාබීජාඇතුළුාන්නාළුළුන්,ාඒානිහාඅලු සා
නික්ාවදරහාදදන්න"ාකිඹරහ.ාභභාවහභා -ඒායහරිදේභ-ානිහා
වහාඉදිකිරීපතාඇභළතිාජි සාදප්රේභදහාභළතිතුභහටාථහායරහාඇඹා

ාදයෝවදරන්ාළිටාගිඹාඳසුාජී සාදන්නාඅනුයහධළුයාප්රදේලදඹන්ා
අලු සභා නික්ා සුදහනපතා යරහා දුන්නහ.ා අනිල්ා අදේිතක්රභා
භළතිතුභහා අිතහවදඹක්.ා ඔහුා කිසිභා දඳෞේලිා වදයා

දේඹක්ායන්දන්ානළවළ.ා ඔහුා මුළුාහරඹභා වෘදා ලරයාවදයා
ටයුතුාවහාදන්ායාතිදඵන්දන්.ාාා තුභහාහල්දල්ාසිටිනාතභා
දදභුණළිඹනු සා ා ඵරහදන,ා ා මුළුා ජීිතතඹභා ලරයාවදයා ිතදයහා

දනුදන්ා තභයිා ා ළඳා ා යරහා තිදඵන්දන්.ා  තුභහා කිසිභා
දඳෞේලිාවදයාදේඹානියතාන්දන්ානළවළ.ාළුළුන්ානපතා
මුළුාදභාාභවනුයාදයෝවදල්ාලරයධනභරාදඹදීභාතභයිාාතභයිා

යන්දන්.ා ා භවනුයා ළනිා දයෝවරාheart transplant surgery  
 ක්ායනහඹාකිඹන්දන්,ා ඹාආලසචධනඹක්.ා ාිතදේලාදයෝවරා
heart transplant surgery  ක්ා යන්නා ඒා අඹා සුදහනපතා දනා
preparatory methods, ඒාහදේාතිදඵනාඅතිිතදලේාඳවසුපතාදිවහා

ඵළලුහභ,ා ා භවනුයා ළනිා හභහනයා ඳවසුපතා තිදඵනා දයෝවරා
ලරයහහයඹාඒාහදේාවදයාණ්ඩහඹභක්ා තුායදනාදපතා
තයපතාරසනටාාheart transplant surgery   ක්ායනහාකිඹනා

 ාඇ සතටභාආලසචධනඹක්.ාදභභාලරයධනභදඹන්ා තුභහටාිතලහරා
ප්රසිේකාඹක්ාරළබුණහ.ා 

භභාදදළනිායාභවනුයාදයෝවරටාගිඹාදේරහදේ,ා තුහාභහා
ළහා දනා ගිහින්ා දදළනිා heart transplant  ටා සූදහනමින්ා
සිටිනා ා ළවළනුා ශභඹහා භටා දඳන්නුහ.ා  තුභහා දඵොදවොභා යරා

ිතකාඹටයිාදපතාtransplant ළනාථහායන්දන්.ාාභභාහිතනාිතකාඹටා
 තුභහා ක්ාථහාශහභාඕනෆභාදයෝගිදඹකුදේා ාහිද සාතිදඵනා
ඵඹානළතිාදරහාාඹනහ.ාභටාඒාදයෝගීාළවළනුාශභඹහාදඳන්රහා

කිේහා "ධන,ා දපතා තභයිා භභා දදළනිා transplant   ා යන්නා
සූදහනමින්ා සිටිනා දරඩහ.ා භටා දපතා ා දයෝගිඹහා වහා heart  ක්ා
රළදඵන්නා තිදඵනහ.ා භභා දපතා ඵරහදනා ඉන්දන්ා  ඹා

රළදඵනන්.ාඒාheart   ාදවොයි.ාා භාheart  දක්ාසිඹඹටා20ා
ිතතයාදඳො මාප්රලසනඹක්ාතිදඵනහ.ාඒාප්රලසනඹක්ාදන්දන්ානළවළ.ා
අළිාඒාදභඹහටාවයිායනහ"ාකිඹරහ.ාා දවපතභාකිේහ,ාා"දභඹහටා

වයිායනහ"ාකිඹරහ.ා"ඳසදේාහරඹාප්රලසනඹක්ාුණදණො ස,ාඒා
ශරහා භභා තා  ක්ා දභනහ"ා කිඹරහ.ා  තුභහා  දවභා තභයිාා
කිේදේ.ා"දපතාශරහාතා ක්ාදභනහ"ාකිේහ.ාඉතහභායරා

ිතකාඹටාකිේදේ.ාඒාශභඹහ සාදවොටාහිනහාදිතාසිටිඹහ.ාභටාුණණ සා
කිසිභාඵඹක්ාහිතුදණ්ානළවළ.ාදභොද,ාතභන්ායනාටයු සතාළනා
 තුභහටා ඒා තයපතභා ිතලසහයි.ා ඳශමුළනිා ලරයධනභඹා
යනදොට ස,ා ා තුභහාරන්ඩන්රාසිටිනා තුභහදේාගුරුයඹහ සා

 ක්ාදුයථනදඹන්ාහච්ඡහායමින්ාතභයිා භාඳළඹාණනහා
ලරයධනභඹා දශේ.ා ඒා ිතකාඹටා  තුභහා රරහදේා ඳශමුළනිා
ලරයධනභඹා සිදුා ශහ.ා භතා තිඹහා න්න,ා ළිටයටා kidney 

transplants යරහා අුණරුදුා ණනහකින්ාරරහදේා  භා ළ සභා
කිරීභා අළිා ආයපතබා ශහ.ා Liver transplant ශහ.ා නමු ස,ා අඳටා
අුණරුදුා 50ක්ා තා ුණණහා heart transplant   ක්ා යන්න.ා

දරෝදේා ඳශමුළනිා heart transplant   ා දශේ,ා 1967ා දිා
වදයාඵධනනහඩක.ාාඒාheart transplant  ාදශේාdental surgeon 
දදනකුට.ාාඒාදොල්රන්ාකිේහ,ාඒාළ සභාදොඩක්භාහධනථා

ුණදණ්ා ා දයෝගිඹහ සා ා doctor දදනක්ා ුණණුා නිහා කිඹරහ.ා ඒා
දදදදනහභාවදයරු.ා තදොටාදයෝගිඹහටාඳරිසමින්ාවීභාළනා
දවොා අදඵෝධඹක්ාතිදඵනහ.ා 1967ාහදේාහරඹාතභයිා  භා
ළ සභාදශේ.ා 

ඉන්ාඳසුාඅඳටාඅුණරුදුා50ාාඳභණා-ා2017ායානාදතක්ා-ා
දීධනකා හරඹක්ා තා ුණණහ,ා ා heart transplant  ක්ා යන්න.ා
 දවභායරහ,ා ාදදළනිාheart transplant  ාකිරීභටාඔක්දොභා

සුදහනපතා යරහා තිබිඹදීා තභයිා නිධනිතන්දනා වදයරිඹා ඒා

පතපූධනණදඹන්ා ඩහප්ඳල්ා දශේ.ා අනිල්ා අදේිතක්රභා භළතිතුභහා
භටා ථහා ශහ.ා දපතා භවා අඳයහධඹක්.ා භවයා දදයරුන්ටා
ද සදයන්දන්ානළවළාජීිතතඹාටිනහභාදභොක්දාකිඹරහ.ා 

භභාඖධාමිරාළනාථහායනාදොට,ාදවොභාඖධාතභයිා
අළිා අයදනා දදන්නා ඕනෆා කිඹනා දොට,ා  දහා ජහතිා ඖධා

නිඹහභනා අකාහරිදේා සිටිා  ක්තයහා ප්රධහනා නිරධහරිදඹක්ා -ා ඔහුා
භවහචහධනඹයදඹක්-ා ාභටාකිේහ,ාා"ඇභළතිතුභහ,ාදපතාහදේාළිබඳහා
දයෝගිදඹකුටාඔඹාතයපතාිතලහරාමුදරක්ාළඹායනා දක්ාද සරුභක්ා
නළවළ,ාදභොදාඔඹාඖධඹටා තයපතාමුදරක්ාිතඹදපතාශ ස,ාළ මභා

ුණදණො සාතා භහා 4යිා  භා දයෝගීඹහටා ා ජී සා දන්නාළුළුන්"ා
කිඹරහ.ා  තදොටා භභා ා ඔහුදේානභාකිඹරහ,ා ඔහුටාකිේහා "ඔඹා
ිතකාඹටා ජීිතතා දිවහා ා ඵරන්නා  ඳහ.ා ඔඹහදේා ජීිතද සා ඒා තළනටා

ආදො ස,ා ඔඹහටා කිේදො සා භහා 4ක්ා දනොදයි,ා තා දසා 4යිා
ජී සාදන්නාළුළුන්,ානමු සාඒා දසා 4ාජී සාදන්නාරුළිඹල්ා
මිලිඹනා4ක්ාළඹායන්නාදනහාකිඹරහ,ාාඔඵතුභහාඒාදරහටා

රුළිඹල්ා මිලිඹනා 4ක්ා ුණණ සා ිතඹදපතා යන්නා  ඟා දනහ"ා
කිඹරහ.ාඒාතභයිාජීිතතාආලහ.ා 

භභා ජහතිා දයෝවදල්ා අුණරුදුා 15ක්ා ඳභණා ළඩා ශහ.ා  භා
අුණරුදුා 15ා තුශදීා දපතා යදට්ා අේිතතීඹා දේලඳහරනඥදඹෝා -භදේා
මිත්රදඹෝ-ාභයණහන්නාතභන්දේාඅන්තිභාඅසථහටාමුහුණාදුන්ා

වළටිා භභා දළාතිදඵනහ.ා භවරුා දඵොදවෝා ලක්තිභ ස,ා භවරුා
ජීිතතඹා දනුදන්ා දඵොදවොභා දුධනරා වහා ඵළෆඳ සා අන්ා
හුසභා දවශනා සිඹා ණනක්ා භභා දළා තිදඵනහ.ා අහනා

දභොදවොද සා ජීිතතඹා දනුදන්ා ඇතිනා ආලහා අළිා හට සා
කිඹන්නටා ඵළවළ.ා ඒා රුළිඹල්ා ලතලින්ා මිරා යන්නටා ඵළවළ.ා
භවයා දරහටා දභන්නා දපතා තභයිාවදයරුන්ට සා දරහා

තිදඵන්දන්.ා වදයා ෘ සතිඹා වහා භහන්තයා භනුය සඹ සා
වදයරුන්ටා තිදඵන්නටා ඕනෆ.ා භනුය සඹා නළතුා වදයා
ෘ සතිඹායන්නටාඵළවළ,ා ඒා හදේභා දේලඳහරනඹා යන්නට සා

ඵළවළ.ා භනුසභා නළ සනපතා ඒා දදදන්ා  ක් සා හධනථා
දන්දන්ා නළවළ.ා භවයා දේලඳහරනඥදඹෝා දොච්චයා බුේකාභ සා
ුණණ සාභනුසභානළතිානිහාතභයිාදටිාහරඹකින්ාඔුණන්දේා
දේලඳහරනා භනා අන්ා දන්දන්.ා ඒා හදේභා තභයිාවදයා

ෘ සතිඹ ස.ාඒානිහාභභා භාසිේකාඹාළිබඳඵාවහභාඳරීක්ණඹක්ා
ඳ සනහ.ා ඳරීක්ණඹක්ා යරහා ත සා අඹටා දභළනිා දේල්ා
යන්නටාඵළරිාිතකාඹටාදළ මාදඬුපතාදදන්නටාඕනෆ. 

අළිාදපතායදට්ාඳශමුළනිායටාඇටමිදුලුාඵේධඹාආයපතබාශහ.ා
දභදතක්ාල්ාදපතායදට්ාදරුදකුටාලියුදක්මිඹහාදයෝඹාවළදුණහා
නපත,ාඔහුටාතිබුදණ්ාභයණඹාිතතයයි.ාාකිසිභාප්රතිහයඹක්ාදපතායදට්ා
තිබුදණ්ා නළවළ,ා 2015ා ජනහරිා 8ළනිදහා අළිා ජඹරවණඹා යනා
දතක්.ා ඒා භතා තිඹහන්න.ා ා දයෝගිදඹකුටා ඇටමිදුලුා ඵේධා

කිරීභටා අලයා ුණාණහා නපත,ා ඉන්දිඹහටා ගිහින්ා රුළිඹල්ා මිලිඹනා
6.6ක්ා-රුළිඹල්ාරක්ා66ක්-ාිතඹදපතායන්නටාසිදුාුණණහ.ා දවභා
ත ස සඹක්ාතභයිාතිබුදණ්.ාඉතහභාසුළුාළිරිටාතභයිාඉන්දිඹහටා

ගිහින්ා භාළ සභායාන්නටාළුළුන්භාතිබුදණ්.ාදපතායදට්ා
සිඹලුභා දුප්ඳ සා දයෝගීන්ා ලියුදක්මිඹහදන්ා භළරුණහ.ා ඒා හදේභා
තළලිීමමිඹහාදයෝදඹන්ාභළරුණහ.ාඒාතභයිාඇ සත. 

ිතදලේඥාවදයා භන්ාදවේහභහන්නාභවතහානිහඩුාවහා
රරහටාඳළමිණිාදරහදේාරරහදේානතින්නාකිඹරහාභභාඔහුටා
කිේහ.ා තදොටාදපතාදයදට්ාclinical haematologist දදනක්ා

සිටිදේානළවළ.ාඅදප්ාhaematologistරහාඔක්දෝභාහිටිදේාlabsර.ා
ඒානිහාඔහුාන සතදනාඔහුටාරරහාදයෝවදල්ාwing  ක්ා
දුන්නහ.ාභභාඔහු සා ක්ාඇටමිදුලුාඵේධඹාළනාදීධනකාථහාශහ.ා
දභොද,ා ඔහුා රන්ඩන්ා නුයා ඉතහභ සා කීධනතිභ සා haematologist 

දදනක්.ා ඊටා ඳසදේා භභා අදප්ක්හා දයෝවදල්ා ඳශමුළනිා
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ඇටමිදුලුා ඵේධා කිරීදපතා ළඩා ළිබඳදශා ආයපතබා ශහ.ා භතා
තිඹහන්න,ා අදප්ා  භා ළඩා ළිබඳදශා නිහා මිඹා ඹන්නටා හිටළුා
මිනිසසුා ා 9දදදනක්ා අදා ජී සා දනහ.ා ඊටා දඳයා නපතා  ළනිා

දයෝගීන්ාමිඹාගිඹහ.ාාදභොද,ාඒාදුප්ඳ සාමිනිසුන්ටාදහ සා ළනිා
ිතඹදභක්ාදයන්නාඵළරිානිහ.ාාතාදනොදඵෝාදිනකින්ාඅළිාඳශමුළනිා
තහටා රරහා දයෝවදල්ා -දඳෞේලිා අරලදේ-ා ඇටමිදුලුා

ලරයධනභඹා ඉතහභා හධනථා ආයපතබායනහ.ා දන සා භවයා
දයෝවල්රා ල්ලිරටා යනහා හදේා නළතු,ා දපතා ිතදලේඥා
වදයයඹහ සා  ක්ා ඉතහභා හධනථා ිතකාඹටා අළිා ඒා ටයු සතා

ආයපතබායනහ.ාඳශමුළනිා ාඅළිාආදප්ක්හාදයෝවදල්ාආයපතබා
ශහ.ාතාදනොදඵෝාදිනකින්ාදදළනිා ාශභහාදයෝවදල්ාආයපතබා
යනහ.ා තදොටාදපතාඇටමිදුලුාඵේධායරහාලියුදක්මිඹහාවා

තළලිීමමිඹහාදයෝලින්ාදඳදශනාශභයින්දේාජීිතතාදේයහන්නා
අඳටාළුළුන්. 

අදාදරෝදේාතළලිීමමිඹහාවළදිරහාමිනිසසුාභළදයන්දන්ානළවළ;ා
ලියුදක්මිඹහා වළදිරහා මිනිසසුා භළදයන්දන්ා නළවළ.ා භතා
තිඹහන්න,ා අදප්ා යදට්ා ජනතහා  භා දයෝලින්ා භළදයන්දන්ා

දුප්ඳ සභානියි,ානළතිාඵළරිභානියි,ාඳවසුපතානළතිභානියි.ා
ඒානිහාඅළිාදපතහායන්නටාඕනෆ.ාභභාතළලිීමමිඹහාඹාභඟ ස,ා
ලියුදක්මිඹහාඹාභඟ සාභභාඉතහභාකිට්ටුදන්ාළඩායනහ.ාඒා

දයෝගීන්ාදළඵරහාන්නහ.ාඒාඅඹදේාජීිතතාළිබඳඵාදළක්හභා
අළිා නළතා ජීිතතඹා ළිබඳඵා අධයඹනඹා යන්නටා ඕනෆ.ා
භවරුන්ටා ඒා ආ සභා ලක්තිඹා තිදඵනහ.ා භභා  ක්ා තහක්ා
තළලිීමමිඹහාඹාළාදේහ.ා දවභාළාදේහභාඒාදරුදෝාආදේා

ඔුණන්දේා දදභුණළිඹන්ා  ක්යි.ා  ා ශභදඹක්ා නළඟිටරහා භදේා
දේදිහාශඟටාආහ.ාඇිතල්රහාභටාකිේහ,ා"ඇභතිතුභහ,ාභටාජී සා
දන්නා තිදඵන්දන්ා තා අුණරුදුා 4යි.ා භභා තා අුණරුදුා 4කින්ා

භළදයනහ.ා භභා දොශමා ිතලසිතදයහරදේා ලහසත්රා ීයමදේා දදළනිා
දධනාඅධයඹනාටයුතුායනහ.ාභභාරඵනාඅුණරුේදේාඋඳහකාඹා
භ සා දනහ.ා නමු ස,ා ඊටා ඳසදේා තා අුණරුදුා 3කින්ා භභා මිඹා

ඹනහ.ා දපතා යදට්ා ඔඵතුභහටා ිතතයයිා භදේා ජීිතතඹා දේයහන්නා
වළකිඹහාතිදඵන්දන්.ාඔඵතුභහාඅදාදපතාන්නහාළඩාළිබඳදශාඉතහා
ඉක්භනටාක්රිඹහ සභාදශො සාභටාජී සාදන්නාළුළුන්"ාකිඹරහ.ා

ඒාදරහදේාභදේාඇසරටාඳුළුාආහ.ාඇඹාභදේාළුතහරට සාඩහා
ඵහරාශභදඹක්.ාභභාඇඹටාකිේහ,ා"දු,ාඔඹහාබඹාදන්නා ඳහ.ාතා
අුණරුදුා4ක්ාඹනදොටාභභාඔඹහදේාජීිතතඹාදේයහාන්නහ.ාාඔඵා

ඊටා ඳසදේාඳලසචහ සාඋඳහකාඹ සායරහා භටා උඳවහයඹක්ාලදඹන්ා
ආචහධනඹාඋඳහකාඹ සායන්න"ාකිඹහ.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ළ මභා තළරීමමිඹහා දයෝගින්ා
ඉන්දන්ා කුරුණෆරයි.ා ඔුණන්ා ප්රතිහයා රඵහා න්දන්ා භවනුයා
ළිහිටිා දයෝවදරන්.ා  භා නිහා භභා භවනුයා දයෝවදල්ා ිතදලේඥා

වදයරුන්ා  ක්ා තහා යරහා දපතා තහදේා ඳටන්ා  සතහා
තළරීමමිඹහා රකීධනණඹා දනුදන්ාතට්ටුා අටා දොඩනළඟිල්රක්ා
වදන්න.ා ඹටා මුල්ාරාතඵන්නාභහා  හිා ගිඹාිතටා භහාළිබඳ සද සා
දරුන්.ාදයෝවදල්ාඅඹටාකිඹහාතිදඵනහ,ා "ළයසිලිා වහාකිසිභා

ිතඹදභක්ා යන්නා  ඳහ.ා අඳයිා දරුනුයිා තභයිා ඇභතිතුභහා
ළිබඳන්දන්"ාකිඹහ.ාඅළිාරරහදේාතළරීමමිඹහාදයෝවරාඉතහභානවීනා
ආහයඹට,ා තට්ටුා අටක්ා හිතා වදනහ.ා භභාCCEB ආඹතනඹා

දඳොදයොන්දුා යහා  සතහ,ා රඵනා අුණරුේදේා ඔක්දතෝඵධනා නා
දොටා  ඹා වදහා දදනා ඵට.ා දදළපතඵධනා නා දොටා ඳශමුන 
තළරීමමිඹහ ඇටා මිදුලුා ඵේධඹා  භා දයෝවදල්ා යන්නා භභා

ඵරහදඳොදයො සතුාදනහ.ා ඹාඳටන්ා සතහටාඳසුාඅඳටාළුළුන්,ා
රරහදේා වළභා තළරීමමිඹහා දයෝගිදඹකුභා දේයහන්න.ා ඒා අඹටා
ජීිතතඹාරඵහාදදන්නාඅඳටාළුළුන්.ාතළරීමමිඹහාදයෝගින්ා3,000ක්ා

ඳභණා රයහක්ා ඉන්නහ.ා අදප්ා අද සයිා තිදඵන්දන්ා ඒා අඹදේා
ජීිතතා හරඹ.ා  භ දයෝවදරන්ා වා LRH  ා ආදිා වළභා

සථහනඹකින්භා ඒා අඹටා ප්රතිහයා යන්නා අඳටා ළුළුන්.ා ඒහටා

ළඳාවූාදවොාවදයරුාරරහදේාඉන්නහ.ාලින්ාකීාිතකාදේා
නයාඅඹාහදේභාඉතහභාදවොඳින්ාාදේඹටාළඳවූාඅඹ සාසිටිනහ.ා 

ිතදලේඥාවදයා භන්ා දවේහභහන්නාභළතිතුභහා  ා දක්ා

භහා වමුා න්නා ආහ.ා  තුභහා රින්ා යා  නහ,ා  තුභහදේා අපතභහා
ඵරන්න.ා තුභහා ක්තයහායහරිඹාඇිත සාභහ සා ක්ාඋදේාඳහන්දයා
දදානාල්ාතහාශහ.ාතහායරහාගිහින්ාඊටාඳසුදහාඋදේා

 තුභහාභටාSMS  ක්ා ේහ,ා "ඔඵතුභහදේාදධනලනඹාක්රිඹහ සභා
යන්නාඔඵතුභහටාඋදුණායන්නාභභාරෆසතියි.ාඒටාළභළතිානපතා
රරහදේානතින්නාභභාළභළතියි"ාකිඹහ.ා තභහටාිතලහරාමුදරක්ා

රළදඵනාරන්ඩන්ායසහාඅතාවළයරහාඅදා තුභහාරරහටාඇිත සා
ඉන්නහ.ා  තුභහා රින්ා යා  රරන්තඹටා ගිහින්ා  දවේා භහඹක්ා
ිතතයාළඩායරහා නහ.ානමු සාාඅදා තුභහාසථියාළඩායන්දන්ා
දභදවේයි.ා "වදයරුා දදිතරු"ා කිඹනා කිඹභනා නහථා යනා

 ළනිාභවහාඋදහයාවදයරුාදපතායදට්ාඉන්නහ.ාභහා තුභහාභදේා
උඳදේලා භණ්ඩරඹට සා ඳ සා යදනයිා තිදඵන්දන්.ා අඳටා
ළුළුන්ාඒාඅඹ සා ක්ා දපතාළඩා ළිබඳදශා ඉදිරිඹටා දනාගිහින්ා

අදප්ා යදට්ා වදයා ිතදයහා ළිබඳඵා ිතලහරා ඳරිධනතනඹක්ා
යන්න.ා දරෝඹා අලුතින්ා අ සා වදහා ඵරළුා වළභා දදඹක්භා ඳහදවේා
කිරීභටා භ සා වදයරුා දපතා යදට්ා ඉන්නහ.ා ිතදේලඹන්හිා

ළුහුණු සා රළබා වදයරුා ඉන්නහ.ා අදඳන්ා ඔුණන්ටා අලයා
න්දන්,ා ඒහායන්නාඳවසුපතා ිතතයයි.ා භවයා ිතට,ාදපතා යදට්ා
ඳතිනා වදයා ක්රභා දන සා යටරා වදයා ක්රභරටා ඩහා

දවොයි.ා ඒා වහා අලයා ඳවසුපතා ිතතයයිා ඔුණන්ා අදඳන්ා
ඵරහදඳොදයො සතුා න්දන්.ා ඒා සිඹලුා ඳවසුපතා රඵහා දදන්නා අඳා
දළන්ාමුදල්ාදන්ායරහයිාතිදඵන්දන්.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාදදනාහයණඹාදපතයි.ාභටා
දඳයා තහා යළුා රුා භන්ත්රීතුදභක්ා කිේහ,ා අදප්ා වදයා
උඳහකාදේා අභා ප්රමිතිඹා ළන.ා අළි දපතා ළිබඳඵා දීධනකා තහා

යනහ.ාවදයාබහාරඵනාබ්රවසඳතින්දහටාභහාභඟාරැසවීභක්ා
ඉල්රහා සිටිඹහ.ා රඵනාබ්රවසඳතින්දහා ඔුණන්ා භහා වමුා නහ.ා අභා
ප්රමිතිඹාළනාභදේාසථහයඹාභහාකිේහ.ාWorld Federation for 

Medical Education  ා කිඹහා තිදඵනහ,ා ජහතයන්තයා ප්රමිතිඹා
හිතා වදයා උඳහකාඹක්ා රඵහා න්දන්ා දදේදා කිඹහ. 
ඇදභරිහදේා ඒා වහා දනභා centre  ක්ා තිදඵනහ.ා ඒා

ත ස සදේාවදයාඋඳහකාඹක්ාඅඳාරඵහාදදනාදොටාඅදප්ාවදයා
උඳහකාඹාදරෝදේාඕනෆභායටාළිබඳළදනනහ.ාඒානිහාභහා ා
දදඹයිාඒාඅඹටාකිේදේ.ාභභාකිේහ,ා"ඔඵාWFME කිඹනාstandard 

 දක්ාවදයා ප්රමිතිඹක්ා රඵහා දදන්න.ා ඒාවදයා ප්රමිතිඹටා භභා
 ඟා නහ.ා  දවභා නළති,ා  ක්ා  ක්ා දනහදේා දේලඳහරනා
ුණභනහපතරටාඅනුාතිදඵනාවදයාප්රමිතිරටාදනොදයිාභහා
 ඟාන්දන්"ාකිඹහ.ාඒාජහතයන්තයාප්රමිතිඹටා ඟාතිදඵනහ.ා

දළන්ා තළනටාතභයිාඇිත සාතිදඵන්දන්.ා ඹාවරිාගිදඹො ස,ාවහභා
නීතිාදටුපතඳ සාපතඳහදාදදඳහධනතදපතන්තුටා ඹාදඹොමුායරහ,ා
ළට්ායරහාඒාටයු සතාඅන්ායන්නාඅඳටාළුළුන්.  

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඵන්දුරාරහල්ා ඵණ්ඩහරිදොඩ 
භන්ත්රීතුභහා තහා ශහ,ා හල්රා දයෝවරා ළන;ා හල්රා දයෝවදල්ා

දේඹායන ඒාිතදලේඥාවදයයඹහාළන.ා තුභහාභටාදළනුපතා
දුන්ාවළටිදේාභහාතහායරහා තුභහදේාභාපතඵන්ධදඹන්ාඅලයා
ටයුතුාශහ.ානමු සා ඳළළතිාත ස සඹානිහා  තුභහා ඳසුාතීන්දුා
ශහ,ා දඳෞේලිා දයෝවරටා දනා ඹන්න.ා අදා  ළනිා

ත ස සඹන්දාතිදඵනහ.ාඒාළනාඅඳානහටුාන්නාඕනෆ.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාභභාඵේදේභාදයෝවරටාගිඹහ.ා

භහා කුඩහා හරදේා භදේා ළිඹහා තභයිා ඵේදේභා දයෝවරා බහයා
සිටිදේ.ා  හිා ගිහින්ා  භා දයෝවරා දළා ඵරහදනා  හිා ඉදිා කිරීපතා
වහාඅලයාදේල්ාකිරීභටාභභාදඳොදයොන්දුාුණණහ.ාභටාඒහදේා

ළරසුපතාරඵහාදදනහාකිේහ.ා 
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ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇල්ළිටිඹාදයෝවාදල්ාවාඵරළිටිඹාදයෝවදල්ාදොඩනළඟිලිාඉදිා

දදයනහ.ා 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රුාඹන්තාරුණහතිරාඅභහතයතුභහදේාඉල්ලීභාළිටා භභා
ඇල්ළිටිඹාවාඵරළිටිඹාදයෝවල්ාදදටභාගිඹහ.ා 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තට්ටුා8ාදොඩනළඟිලිාදදක්.ා 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

තට්ටුා8ාදොඩනළඟිලිාදදක්ා තුභහටාරඵහාදුන්නහ.ාඒාදදදක්භා
ළඩාටයුතුාදළන්ාදරීදනාඹනහ.ාාාාාාාාාාා 

ඵේදේභාදයෝවදල් සාඅළිා දවභාදියුණුාකිරීපතායනහ.ාභටා

 භා ිතසතයා ටිා රඵහා දදන්නා කිඹරහා භභා ඵණ්ඩහරිදොඩා
භළතිතුභහටා කිඹනහ.ා ආයුධනදේදා ාදයෝවරක්ා වහා  භා
දොඩනළගිල්රාරඵහාදීභටාටයුතුායන්නපතාකිඹරහාභභාකිඹනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔක්දෝභා දකුණට.ා ඵසනහහියටා දභොකු සා නළේදා දන්දන්ා

නළවළ. 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිරශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රුා ඇභතිතුභනි,ා මිනුන්දොඩා දයෝවරා upgrade යරහා

දදන්න.ාභභ සාඉන්නහ.ාඅළිාදදදදනහභාඉන්නහ.ාා 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දඵොදවොභාදවොයි.ාඒදක්ාිතසතයාදදන්න,ාරුාභන්ත්රීතුභනි.ා 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභාසතුතියි. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඊශඟට,ා රුා සුජීා දේනසිරවා යහජයා ඇභතිතුභහා දඳෞේලිා
දයෝවල්රා ප්රතිහයා වහා අඹායනාමිරා ණන්ාළනා වන්ා
ශහ.ා භභා උදේා රුදේා ඒා ළනා කිේහ.ා ඉදිරිදේදීා -තා භහා

දදක්ා ිතතයාතා දනා දොට-ා ා දඳෞේලිාදයෝවල්ලින්ාසිදුා
යනා වළභා ප්රතිහයඹක්ා වහභා නා මිරා ඳහරනඹාකිරීභා වහා
භභා ඒා දයගුරහසිා දදනනහ.ා දනළල්රහා ඒහා ළට්ා යනහ.ා

 තදොටා  ා  ක්දනහටා ඕනෆා ිතකාඹටා  භා ටයුතුා යන්නා

ඵළවළ.ා වළභා  භා ප්රමිතිඹක්ා තිදඵනහ.ා  භා ප්රමිතිඹටා අනුා

ණනඹායරහ,ාඒාදොල්රන්ටාඅඹයන්නාළුළුන්ාකීඹදාකිඹනා
 ා අළිා  භා දයෝවල්රටා දළනුපතා දදනහ.ා අළිා යජදේා දෞයා
දේඹා හදේභා දඳෞේලිා දෞයා දේඹ සා නිඹහභනඹා
යනහ.ාඒාහදේභාදභතළනදීාදඳෞේලිාඅරලඹටාිතලහරාහධනඹා

බහයඹක්ායන්නා තිදඵනහ.ා අදා දරෝදේාකිසිභා යටක්ා නළවළ,ා
යහජයා දේදේා ඳභණක්ා දෞයා දේඹා දියුණුා යළු.ා ඒා නිහා
යහජයාඅරලඹාවාදඳෞේලිාඅරලඹාකිඹනාඅරලාදදභාවබහගිා

යා දනා ිතශිසටා දෞයා දේඹක්ා දොඩානළගීභා තභයි,ා අදප්ා
ඵරහදඳොදයො සතු.ාදඵොදවොභාසතුතියි.ා 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාඳනතා:ා
නිදඹෝ 

மசற யந்துகள் எய்ங்குதடுத்தும் 

அறகரசகதச் சட்டம்: எய்ங்குறறகள் 
NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY ACT: REGULATIONS   

 
I 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාභහාඳවතාවන්ාදඹෝජනහා

ඉදිරිඳ සායනහ: 
 
 "2015 අරා5ාදයනාජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාඳනද සා118ා
න්තිඹාභඟාකිඹිතඹායුතුා142ාන්තිඹාඹටද සාවදයාඋඳයණාමිරා
නිඹභා කිරීභා පතඵන්ධදඹන්ා දෞය,ා දඳෝණා වහා දේශීඹා වදයා
අභහතයයඹහා ිතසින්ා හදනා රදු,ා 2017ා දඳඵයහරිා 17ා දිනළතිා අරා
2006/45ාදයනාඅතිා ිතදලේා ළට්ා ඳත්රදේා ඳශා යනුා රළඵ,ා 2017.05.23ා
දිනාඉදිරිඳ සායනාරදානිදඹෝාඅනුභතාශායුතුාඹ." 
 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළර සන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාභහාඳවතාවන්ාදඹෝජනහා

ඉදිරිඳ සායනහ: 
 

"2015 අරා5ාදයනාජහතිාඖධානිඹහභනාඅකාහරිඹාඳනද සා59ාවා
63ා න්තිා භඟා කිඹිතඹා යුතු,ා 142ා න්තිදේා (2)ා උඳන්තිදේා (ද)ා
දේදාඹාඹටද සාදෞය,ාදඳෝණාවහාදේශීඹාවදයාඅභහතයයඹහාිතසින්ා
හදනාරදු,ා2017ාජනිා14ාදිනළතිාඅරා2023/30ාදයනාඅතිාිතදලේාළට්ා
ඳත්රදේාඳශායනුාරළඵ,ා 2017.08.22ා දිනාඉදිරිඳ සායනාරදානිදඹෝඹා
අනුභතාශායුතුාඹ." 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා "ඳහධනලිදපතන්තුා දළන්ා ල්ා

තළබිඹායුතුඹ"යිාභහාදඹෝජනහායනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමු් කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
බහා ල්ා තඵනා අසථහදේා දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සා කිරීභ,ා රුා
නිවහල්ාරප්ඳ සතිාභවතහ. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ල්ා තඵනා අසථහදේා
දඹෝජනහාතුබඳන්ාභභාඉදිරිඳ සායනාළටලුටාඋ සතයාදදන්දන්ා
ුණද?ා අදා ධීයා වහා ජරජා පතඳ සාරධනධනාඇභතිතුභහ ස,ා යහජයා

ඇභතිතුභහ සා-ාදදදදනහභා-ානළේද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ඇභතිතුභහ සා නළවළ,ා යහජයා ඇභතිතුභහ සා

නළවළ.ාළිබඳතුයක්ා හාතිදඵනහ.ා 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ප්රලසනඹාදපතයි.ා තදොටාභනභහලිානළතිාභඟුල්ාදඹක්ාඵටා

ඳ සා ුණණහා හදේයිා දන්ද?ා ඔඵතුභහටා  තුභන්රහා  ළුා ළිබඳතුයා
කිඹන්නා ළුළුන්.ා නමු සා ඒදන්ා ක්රිඹහභහධනා ළනීභක්ා සිේධා
දන්දන්ානළවළාදන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 දවභානපතාදනාදටාදඹොමුායමු. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

භක්ානළවළ.ාදභදවභාවරිාඅළිාඹමු.ායන්නාදදඹක්ානළවළ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ාඔඵතුභහාදඹෝජනහාඉදිරිඳ සායනහද? 

තශනේ ඳන්න ක්රම භළවිතමයන් වළගර වේඳත 
තර්ජනය  ක්වීම 

கடதசய்ப்தட்ட லன்தறடி தொகநகபரல் கடல் பம் 

அறவுக்குள்பரல் 
USE OF PROHIBITED FISHING METHODS ENDANGERING 

OCEAN RESOURCES 
 

[අ.බහ.ා5.59] 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි.ා භහා ඳවතා වන්ා ල්ා
තළබීදපතාදඹෝජනහාඉදිරිඳ සායනහ: 

"රිකුණහභරඹටානුදුරින්ාළිහිටිාමුහුදේාසුළුාළිරික්ාඩයිනභයිට්ාදඹොදහා
නිමින්ාසිදුායනාභ සයාපතඳතාදනශහාළනීභාවහාතවනපතාඳන්නාක්රභා

බහිතතා යමින්ා සිදුා යනා ධීයා දභදවයුපතා ාදවේතුදන්ා හයා පතඳතා

ඵයඳතශාතධනජනඹටාරක්ාවීාඇතිාඅතය,ාසුළුාඳන්නාධීයාහධනමියින්ටා

සකීඹාධනභහන්තඹායාදනාඹහභටාදනොවළකිාත ස සඹක්ාඋදහාවීාඇත.ා

 හිාදිසරික්ාදල්පතතුභහදේාඅධීක්ණඹාඹටද සාආයක්ාඅරලාවාධීයා

අභහතයහරලා ඵරධහරින්ා වයවහා දපතා වහා ළඩා ළිබඳදශක්ා සා ශා

නමු ස,ා දපතා නා ිතටා  භා ක්රිඹහා භහධනඹා දා අහධනථා වීා ඇත.ා  ඵළිතන්,ා
ආණ්ඩුදේා වහා ධීයා අභහතයහරලදේා ඍජුා භළදිව සවීභා භතා දපතා වහා

 මනපතාළඩාළිබඳදශක්ාසාශායුතුාඵටාදඹෝජනහායමි." 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඹෝජනහාසථියාකිරීභ. 
 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Hon. Presiding Member, I second the Adjournment 
Motion moved by the Hon. Nihal Galappaththi.   

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවොයි,ා තිරයහජහා භන්ත්රීතුභහ.ා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා

භන්ත්රීතුභනි,ාඔඵතුභහදේාථහායදනාඹන්න. 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා රිකුණහභරඹා දිසරික්දේා

සිටිනා සිරවර,ා දදභශා වා මුසලිපතා කිඹනා ජහතීන්ා තුනභා ඉතහභා
වදඹෝදඹන්,ාවජීනදඹන්ාවාදවෝදය සදඹන්ාජී සානා
ඵාඅළිාදන්නහ.ාදභන්නාදපතාත ස සඹාඅළිාසිඹලුාදදනහටභාවරිභා

සුිතදලේෂීාත ස සඹක්ාකිඹරහාභහාිතලසහායනහ.ාිතදලේදඹන්භා
ධීයා ධනභහන්තඹ ස,ා ෘෂිධනභහන්තඹ සා ඳදනපතා යා  සා
ආධනථිඹක්ාඅදප්ායදට්ාතිදඵනහ.ාදපතාආධනථිඹානරහලීභාතුබඳන්ා
ආධනථිා භෘේකාඹා ශඟහා යා ළනීභා වහා යදට්ා ඵහුතයඹක්ා

ජනතහාඅදාාදළළන්තාළඳාකිරීභක්ායනහාකිඹරහාඅළිාදන්නහ.ා
දභන්නා දපතා සුිතදලේෂීා දහඹ සඹා රඵහා දීභා තුබඳන්ා ඇතිනා
හමහි සඹා යදට්ා ජහතිා භඟිඹටා ඹපතා ආහයඹා

උදහවයණඹක්ාකිඹරහාඅළිාිතලසහායනහ.ා 

රිකුණහභරඹා දිසරික්දේා භසතා ජනා වනදඹන්ා සිඹඹටා
25ටා අකාා ජනතහදේා ප්රධහනා ජීදනෝඳහඹා තභයිා ධීයා
ධනභහන්තඹ.ා නමු සා දපතා දභොදවොද සා ධීයා ධනභහන්තඹා යනා
ජනතහටා වා ඒා ධනභහන්තඹටා අ සදරහා තිදඵනා ඉයණභා

733 734 
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ඉතහභ සභාදේදජනයි.ා භාත ස සඹාඅදඵෝධායරහාදදන්න ස,ා

ඊටා සුදුසුාක්රිඹහාභහධනඹක්ාළනීභට සාාකියුතුාඳහධනලසඹන්දේා
අධහනඹා ිතදලේදඹන්භා දඹොමුා යන්න සා තභයිා භහා දපතා
දඹෝජනහා ඳහධනලිදපතන්තුටා ඉදිරිඳ සා යන්නා ඵරහදඳොදයො සතුා
න්දන්.ා 

අළිා දන්නහ,ා දපතා යදට්ා ධීයා ධනභහන්තදේා දඹදදනා
ධීයඹන්දන්ා ළ මභා ධීයා ප්රජහක්ා සිඹා ධනභහන්තඹා සිදුා
යන්දන්ාරිකුණහභරාදිසරික්දේාඵ.ාදභහිාක්රිඹහහරීාධීයඹන්ා
35,000ටා අකාා ප්රභහණඹක්ා ධනභහන්තදේා දඹදදනහ.ා ඒා

හදේභ,ා දශා ලදඹන්ා ඳුණල්ා 33,000ටා අකාා ප්රභහණඹක්ා ඒා
ධීයඹන්දන්ා ඹළදඳනහ.ා දපතා ධනභහන්තදේා දඹදදනා
ධීයඹන්දන්ා සිඹඹටා 90ක්භා දනොළඹුරුා මුහුදේා ධනභහන්තඹා

යනා සුළුා ඳන්නා ධීයඹන්ා කිඹනා  ා භහා දපතා දභොදවොද සා
ඔඵතුභහදේාිතදලේාඅධහනඹටාදඹොමුායන්නාළභළතියි. හතිලඹ 
ඵහුතයඹක් දච්චාසුළුාඳන්නාධීයඹන්ටාදේලඳහරනාඵරඹ,ාභළයා

ඵරඹ,ාආධනථිාඵරඹ,ාඒායහශීායා සතාඅතදශොසක්ාිතසින්ාසිදුා
යනුා රඵනා අ සතදනෝභතිා තවනපතා ඳන්නා ක්රභා වා ඔුණන්ා
න්නහා ක්රිඹහා භහධනා දවේතුදන්ා අදා ධීයා ධනභහන්තඹා වා සුළුා

ඳන්නා ධීයඹන්දේා ජනා ජීිතතඹා ළටලුා යහශිඹටා ඇදා දභහා
තිදඵනහ.ා දභන්නා දපතා නිහා අදා සුළුා ධීයඹන්ා ඵයඳතශා
අවනඹට ස,ාඅධනබුදඹට සාඳ සාදරහාඉන්නහාකිඹනා ාභභා
ඔඵතුභහටාකිඹනහ.ාඩයිනභයිට්ාදඹොදරහාභසුන්ාභළරීභාවාතවනපතා

ඳන්නාක්රභාදඹොදහාදනාධනභහන්තදේාදඹදීභානිහාසුළුාධීයඹහා
අදාඵයඳතශාිතකාදේාදේදහචඹටාමුහුණාදීාතිදඵනහ.ා 

2009 දධනා උතුරු-නළාදඟනහියා ඳශහ සරා ඳළළතිා යුදභඹා
ත ස සඹා අන්වීභ සා  ක්භා 2014ා යා දක්හභා ඒා අඹා

නිදවදේා හදේ සාඵරඳෆභකින්ාදතොය,ාහට සාඹට සා දනොවීා
තභන්දේා ධනභහන්තඹා නිවීවළනහිල්දල්ා ා ා යදනා ගිඹහ.ා
දේලඳහරනාඵරඹ,ාභළයාඵරඹ,ාආධනථිාඵරඹ,ාඒායහශීායා සතා

අතදශොසක්ා දච්චා ජහහයපතහයා ළිරික්ා යනා ිතනහලහරීා
ටයු සතා නිහා අදා ධීයා ධනභහන්තඹට ස,ා ඒා ජනතහදේා
ජීිතතඹට සාණාදොහාවඬරහාතිදඵනහ.ා 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඩයිනභයිට්ාදඹොදහාදනාධීයා
ධනභහන්තඹාසිදුාකිරීභානිහා ා භසතා හයා පතඳතභාිතනහලඹටා
ඳ සාුණණහ.ාඒාහදේභාහයාඳතුදල්ාඉන්නාකුඩහ,ාඅනුාකුඩහ,ාභධයාා
ඳරිභහණ,ා භවහා ඳරිභහණා ජීවීන්ා ඇතුළුා භ සයා බි සතයා ඵයඳතශා

ිතකාඹටභා ිතනහලා දනහ.ා හයා ඳළශෆටි,ා දොයල්ඳයා ිතනහලා
දනහ.ාතවනපතාඳන්නාක්රභාදඹොදහාදනාමුහුදුාඳතුශාමුළුභනින්භා
ිතනහලා යනා නිහා මුහුදුා ඳතුශා අනිහධනඹදඹන්භා කිසිභා

 සදඹකුදන්ාාදතොයාතළනක්ාඵටාඳ සාදනහ.ාදපතානිහාධීයා
ධනභහන්තදේාචියාජීනඹටාවායදට්ාආධනථිදේාඳළළ සභටාභරුා
ඳවයක්ා  ල්රා දනහාකිඹනා  ා ඔඵතුභහදේා අධහනඹා දඹොමුා
යනහ.ා දභන්නා දපතා නිහා හධහයණා නීතයනුකරා ධීයා

ධනභහන්තදේා දඹදදනා ධීයඹන්ටා වා ඔුණන්දන්ා ඹළදඳනා
ඳුණල්රටාඉතහභ සභාඅහනහන්තාඉයණභටාදොදුරුාදන්නා
සිේධාදරහාතිදඵනහ.ාදභන්නාදපතානිහාඒාඅඹාතභන්දේාාඳුණල්ා

 ක්ාහිසාඅහලඹාදිවහාඵරහදනාසුසුපතාදවශනාත ස සඹටා
ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා අඹුා දරුන්ා භඟා ඔුණන්ා අදා අයණා
ත ස සඹටාඳ සාදරහාතිදඵනහ.ාඒාහදේභ,ාදරිද්රතහදේාඳතුශටභා

සුළුාඳන්නාධීයඹහාළටිරහාතිදඵනහ.ාතවනපතාඳන්නාක්රභාදඹොදහා
දනා ධීයා ධනභහන්තඹා යනා මිනිසසුන්දේා තියලසචීනා ක්රිඹහා
රහඳඹානිහ,ාසිඹාරැකිඹහායාළනීභටාමුහුදටාඹනාසුළුාඳන්නා

ධීයඹහටා අදා ඵයඳතශා ළටලුරටා මුහුණා දදන්නා සිේධා දරහා
තිදඵනහ.ාදභන්නාදපතාභවයාිතනහලහරීාඳන්නාක්රභාසිදුායනා
ළිරිා අතය,ා නීතයනුකරා ඳන්නා ක්රභා වහා අයා රඵහා  සා

ළිරිකු සාඉන්නහ.ානමු ස,ාවළඹිලිාදළල්ාබහිතතායනාඅඹාඒාඅඹදේා
ඳන්නාක්රභඹාඅ සතදනෝභතිාිතකාඹටාසිදුාකිරීභානිහාඅදාළටලුක්ා
භතුාදරහාතිදඵනහ.ා 

රිකුණහභරාප්රදේලදේාමුහුදාළඹුයාඅඩුයි.ාදයදශේාසිටානහිතා

ළතළුපතා 7ක්ා ිතතයා  වහටා ගිහිල්රහ,ා දඳයරුා 6.00ා සිටා ඳසරුා
6.00ා දක්හා මීටධනා25ක්ා ිතතයා ළඹුදධනාතභයිා ාවළඹිලිා දළල්ාඳන්නා
ක්රභඹාබහිතතායන්දන්.ාාශ්රීාරරහානහිතාවමුදහ,ාදඳොලීසිඹ,ාධීයා
වහාජරජාපතඳ සාරධනධනාඅභහතයහරලදේානිරධහරින්ාිතනහලහරීා

ඳන්නාක්රභරාදඹදදනා අඹා පතඵන්ධදඹන්ාක්රිඹහා භහධනා න්නහා
ඵාඅළිාදන්නහ.ාඒාඅසථහදේදීාවහභාභළදිව සාදරහාිතනහලහරීා
ඳන්නාක්රභදේාදඹදදනාඅඹාඅ සාඅඩරගුටාඅයදනාඒාඅඹටාඹපතා

ආහයඹානීතිභඹාක්රිඹහාභහධනාන්නාකිඹරහාධීයාඅභහතයහරලඹා
දළනු සායරහාතිදඵනහ.ානමු ස,ාඅළිා දන්නහාදපතානාිතට සාඒා
ක්රිඹහාභහධනරාඹපතාආහයඹාවළකිමකභක්ාසිේධාදරහාතිදඵනහා

කිඹරහ.ා දපතා නිහා රිකුණහභරා දිසරික්දේා ඳුණල්ා 30,000ටා
අකාා ළිරිදේා වදනිා ජීිතතඹා ඳ සහා දනා ඹෆභටා
දනොවළකිාදුක්දහඹ සඹටාඒාඅඹාඳ සාදරහාතිදඵනහ.ාදපතා

නිහාඔුණන්දේාඳුණල්ාජීිතතඹ,ාආධනථිඹ,ාාදරුන්දේාඅධයහඳනඹා
කිඹනාක්දේත්රරටාණාදොහාවළීමභක්ාඅදාදරහාතිදඵනහ.ා
ඒා හදේභා ිතනහලහරීා ඳන්නා ක්රභා සිදුා යනා දපතා හදේා
ජහයපතහරීාළිරිාදිනටාභ සයාඅසළන්නාදශාලදඹන්ාකිදරෝා

දදදහවක්,ා තුන්දහවක්,ා වහයදහවා ප්රභහණඹක්ාදනශහාන්නදොටා
නීතයනුකරායුක්තිවතාහධහයණාඳන්නාක්රභරාදඹදදනා
ධීයඹහටාඵයඳතශාළටලුටාමුහුණඳහන්නාසිදුාදනහ.ා 

දපතාිතනහලහරීාඳන්නාක්රභඹා-ඩයිනභයිට්-ාදඹොදහාභ සයඹන්ා
දනශහා ළනීදභන්ා සිදුා දන්දන්,ා සිඹඹටා 50ටා ළ මා භ සයා
ප්රභහණඹක්ාිතනහලාවීභයි.ාමුහුදුාඳතුශටාඵළවළරහාභහළුාඅල්රහාන්නා
වපතඵදන්දන්ා නළවළ.ා ඒා නිහා නීතයනුකරා ඳන්නා ක්රභදේා

දඹදදනාධීයඹන්ටාදිනටාඅල්රහාන්නාළුළුන්ාදන්දන්ාභහළුා
කිදරෝා ේරපතා 10ක්ා -15ක්ා අතයා ප්රභහණඹක්.ාඒාඒාමිනිසුන්දේා
භවන්සිඹට ස,ා ඒා මිනිසුන්දේා ා ජීිතතඹා ඳ සහා ළනීභට සා

දදේ සා ප්රභහණ සා දන්දන්ා නළවළ.ා දභන්නා දපතා
පතඵන්ධදඹන්ා අළිා ිතදලේදඹන්භා ධීයා වහා ජරජා පතඳ සා
රධනධනා අභහතයයඹහදේ ස,ා ා යහජයා අභහතයයඹහදේ ස,ා

ඵරධහරින්දන්ා අධහනඹා දඹොමුා යනහ.ා භහා දපතා ළිබඳඵා
අසථහා ණනහදීා කියුතුා නිරධහරින්ා භඟා දපතා ආඹතනා
දළනු සායරහාතිදඵනහ.ා 

භටා භතයි,ා 2016ා දධනා ජලිා භහදේදීා ධීයා වහා ජරජා
පතඳ සා රධනධනා අභහතයහරලඹටා ගිහිල්රහා අභහතයතුභහා
වපතඵදරහා අධයක්ා ජනයහල්යඹහ,ා කියුතුා නිරධහරින්,ා
දඳොලීසිඹ,ා වමුදහ,ා නහිතා වමුදහ,ා ධීයා අභහතයහරලදේා ිතිතධා

ආඹතනා දපතා සිඹල්රා ළරහා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා අළිා දිගින්ා
දිටභා හච්ඡහා යරහා ඉල්ලීභක්ා ශහ.ා දපතා ිතකාඹටා
අ සතදනෝභතිා ිතනහලහරීා ඳන්නා ක්රභා දඹොදහා දනා දපතා
ටයු සතා යන්නා දදන්නා  ඳහා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා ක්රිඹහභහධනා

න්නාකිඹරහාකිේහ.ා තුභහාකිේහ,ා "දපතාපතඵන්ධදඹන්ාවහභා
ක්රිඹහ සභාදරහාඒාඅඹටානීතිඹායුක්තිඹාඉසටායනහ."ාකිඹරහ.ා
නමු ස,ා අළිා දන්නහා අදා දපතා නා තුරුා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා ක්රිඹහා

භහධනඹක්ාඅයදනානළවළාකිඹරහ.ා ඹාඉතහභ සානහටුදහඹයි.ා
ඒානිහාදපතාපතඵන්ධදඹන්ාදිගින්ාදිටභාඋේදකෝණ,ාදඳ සපතා
අ සන්ා කිරීපතා යරහා ිතනහලහරීා ඳන්නා ක්රභදේා දඹදදනා

අතදශොසක්ා යහඳහරිඹන්,ා දේලඳහරනා රැයණඹා රඵනා
යහඳහරිඹන්ටා ිතිතධහහයා ඵරඳෆපතා ශ සා ඒා පතඵන්ධදඹන්ාා
ක්රිඹහ සභාවීභාන සරහානළවළ.ා 

භහා ිතදලේදඹන්භා ප්රණහභඹා ළුදා යන්නා ඕනෆා දදනක්ා
ඉන්නහ.ා ඒා තභයිා රිකුණහභරා දිසරික්ා දල්පතතුභහ.ා භහා
 තුභහදන්ා ඉල්ලීභක්ා ශහ,ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා හච්ඡහක්ා
රඵහා දදන්නාකිඹරහ.ා  තුභහා 2017.02.07ා දනිදහා භසතා රරහා

දඳොදුා ධීයා පතදපතරනදේා ජහතිා රිතධහඹා ය සනා භදේා
දවෝදයඹහදේාභළදිව සාවීදභන්ාදිහඳතිතුභහාරිකුණහභරාදිහඳතිා
හධනඹහරදේා දීා දඳොලීසිඹ,ා ධීයා දදඳහධනතදපතන්තුටා අඹ සා ිතිතධා

735 736 



ඳහධනලිදපතන්තු 

ආඹතනරා නිරධහරින්,ා නහිතා වමුදහ,ා ප්රහදේශීඹා
දල්පතතුභන්රහා ළරහා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා හච්ඡහා යරහා
අලයා උඳදදසා ඒා අඹටා රඵහා දුන්නහ.ා ඒා රඵහා දුන්නුා උඳදදසා

ක්රිඹහ සභා දනොදනා ත ස සඹටා ඳ සා දරහා තිදඵනහ.ා ඒා
හච්ඡහා ඹපතා ආහයඹකින්ා අහධනථා දරහා තිදඵනහ.ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඉන්ඳසුාඅළිාභළයිා15ාසිටා26ාදක්හා

දිගින්ා දිටභා රිකුණහභරා දිසරික්දේා උේදකෝණා ශහ;ා
දඳ සපතාඅ සන්ාශහ.ා 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහදේාථහාදටිායන්න. 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා භටා තා ිතනහ මා ඳවා
හරඹක්ාරඵහාදදන්න.ා 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාඇභතිතුභහාහිටිඹහාදන්ද?ාළිබඳතුයක්ාතිදඵනහාදන්ද? 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අඳටාඳළඹාහරඹක්ාතිදඵනහාදන්. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ.ා ඔඵතුභන්රහටා ා ඳළඹා බහඹයි.ා තා ථිඹන්ා
දදන්දනක්ාඉන්නහ.ා 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ිතනහ මා10ක්ාතභාගිහිල්රහානළවළාදන්. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළනටාිතනහ මා15ක්ාගිහිල්රහාතිදඵනහ.ා 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

දවොයි.ාඒාපතඵන්ධදඹන්ාඅළිාහච්ඡහාශහ.ා 

භහා කිඹන්නා ඕනෆ,ා ා 2017ා ජුනිා භහදේා 12ා ළනිා දහා දපතා
පතඵන්ධදඹන්ා අළිා හච්ඡහායරහා ඒාඅදහශා අඹටාඋඳදදසා දුන්ා

ඵ.ානමු සාඒාඋඳදදසාදපතානදොටාක්රිඹහ සභාදන්දන්ානළවළා
කිඹනා ාභහාඔඵතුභහදේාඅධහනඹටාදඹොමුායනහ.ාා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා රිකුණහභරා දිසරික්දේා

ළුල්මුදඩකාසිටාරරහළුයාදක්හභා ාිතහිදීාතිදඵනාමුහුදුාතීයදේාධීයා

ප්රජහාතභන්ටා ාඅ සවීාතිදඵනාදභභාඉයණභාවමුදේාඅදාඵයඳතශා
ළටලුටා මුහුණා ඳහා තිදඵනහ.ා ධීයඹන්-ධීයඹන්ා අතයා
ප්රතිිතරුේධා ළටුපතහරීා ත ස සඹක්ා ඇතිා දනොය,ා ජහතිහදඹා

අුණසන්දන්ානළතු,ාදපතා පතඵන්ධදඹන්ාභළදිව සදරහාඉක්භන්ා

ක්රිඹහභහධනා දනා වහභා දපතා ත ස සඹා න සන්නා ටයුතුා
යන්නාකිඹහාඉල්රහාසිටිනහ.ාදභොද,ාමීටායාදදටාඳභණා
දඳයා ා දපතා ත ස සඹා වමුදේා ධීයඹන්ා දදළිරික්ා අතයා ළටුභක්ා
ඇතිදරහා  හිදීා භයණා ඳහා ඇතිා ුණණහ.ා ඒා නිහා ඒ සා

ළරකිල්රටා න්නා කිඹහා භහා ඉල්රහා සිටිනහ.ා ා දපතා ළනා දළ මා
අධහනඹාදඹොමුායරහාධීයඹන්-ධීයඹන්ාඅතයාළටුපතාඇතිවීභා
ශක්හ,ා දපතා තවනපතා ඳන්නා ක්රභා නතයා යන්නා  මනපතා

ක්රිඹහභහධනඹක්ාන්නාකිඹහ සාඉල්රහාසිටිනහ.ාා 

සුළුා ඳන්නාධීයා ඳුණල්රටා හධහයණඹක්ාඉසටානාඳරිදි ස,ා
හයාපතඳ ස,ාජරජීවීන්ාඇතුළුාපතඳ සාආයක්හායාළනීභට ස,ා

ිතනහලහරීාඳන්නාක්රභඹාසිදුායනාධීයාප්රජහටාිතල්ඳාඳන්නා
ක්රභාවඳුන්හාදීභට ස,ාදඳොලීසිඹ,ානහිතාවමුදහාවාධීයාවහාජරජා
පතඳ සා අභහතයහරලදේා ඵරධහරින්ටා ා ඇතිා වීා ඇතිා ළුා ඳළල්රභා

ඉ සාකිරීභට සාසුදුසුාක්රිඹහාභහධනඹක්ාන්නාකිඹනාඉල්ලීභාභහාදපතා
දභොදවොද සායනහ.ා මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ා ා ඳසුා ගිඹා
දසරා අළිා දපතා ළනා හච්ඡහා යනා අසථහදේදීා ධීයඹන්ා
ළිරික්ා කිඹහා සිටිඹහ,ා දපතා තවනපතා ඳන්නා ක්රභදේා නියතා සිටිා

ධීයඹන්ාළිරික්ාානහිතාවමුදහාිතසින්ාඅල්රහදනාතිදඵනාඵ.ාා
ඒා ධීයඹන්ා කිඹහා සිටිඹහ,ා නහිතා වමුදහා නිරධහරින්ා ඒා
ධීයඹන්දන්ාGold Leaf cigarettes packets වතයක්ාඅයදනා

ඔුණන්ා ඇතවළරිඹහා කිඹරහ.ා  තළනදීා ඒා නහිතා වමුදහා නිරධහරින්ා
කිේහ,ා "අළිා ඒා දොල්රන්ටා ිතරුේධා ක්රිඹහභහධනඹක්ා  සතහ"ා
කිඹරහ.ා ඒා නිහා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා ළරකිල්රටා රක්ා යන්නා

කිඹහාභහාිතදලේදඹන්භාඉල්ලීභක්ායනහ.ා 

අහනා ලදඹන්,ා  ක්ා හයණඹක්ා ළනා වන්ා යන්නා
ළභළතියි.ා ා 2017ා අදෝසතුාභහදේා 9ාදනිදහාඔඵතුභහටා භතා

ඇති,ා ඳෆලිඹදොඩා භ සයා දශා රකීධනණදේදීා භහළුා දරොරිඹක්ා
අ සඅඩරගුටා  සා ඵ.ා ඒා භහළුා දරොරිඹා ඳරීක්හා යනදොටා
තිබුදණ්ාඩයිනභයිට්ාවරහා-ිතනහලහරීාඳන්නාක්රභලින්-ාඇල්ලා

භහළු.ාඒාළිබඳඵාළ මදුයට සාදොඹහාඵළලීදපතදීාඒාභහළුාදනළල්රහා
තිබුදණ්ා ා රිකුණහභරාමුහුදුා තීයදඹන්.ා ා ඩයිනභයිට්ා දඹොදහාඇල්ලා
භහළුා තභයිා ඒා දනළල්රහා තිදඵන්දන්.ා මරහනහරඪා රුා
භන්ත්රීතුභනි,ා දභන්නා දපතයිා සිේධා දන්දන්.ා ඒා නිහා දපතා

පතඵන්ධදඹන්ා ද සරුපතා අයදන,ා භළදිව සදරහා ධීයා
ධනභහන්තඹාආයක්හායාළනීභට ස,ාධීයාප්රජහදේාජනජීිතතඹා
ආයක්හා යා ළනීභට ස,ා සුළුා ඳන්නා ධීයා හිමිඹහාආයක්හා යා

ළනීභට ස,ාධීයාධනභහන්තඹාරධනධනඹායාළනීභට සාටයුතුා
යන්නා කිඹහා ඉල්රහා සිටිනහ.ා ා දපතා ිතනහලහරීා ළඩටයු සතා
යනාඅඹටාිතරුේධාවහභාක්රිඹහභහධනාදනාඊටාභළදිව සාදන්නා

කිඹනාඉල්ලීභ සායමින්ාභහානිවඬානහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභාසතුතියි. 

 මීශඟට,ා රුා ඉහක්ා යහුභහන්ා භන්ත්රීතුභහ.ා ඔඵතුභහටා ිතනහ මා

වඹාහරඹක්ාතිදඵනහ. 

 
[අ.බහ.ා6.16] 

 
ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
භදේාහිත සාරුානිවහල්ාරප්ඳ සතිා ාදවෝදයාභන්ත්රීයඹහා

දනා  නා රදා බහා ල්තළබීදපතා දඹෝජනහා ළනා ථහයනා
දොටා භහා කිඹන්නා ළභළතියි,ා ා  තුභහා රිකුණහභරා ප්රදේලදේා
ජහතිහදී,ාආපතහදී,ාඅන්තහදීාත ස සඹන්ාඇතිාදනොනාිතකාඹටා

737 738 

[රුානිවහල්ාරප්ඳ සතිාාභවතහ] 
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දපතා ටයුතුා යන්නා ඕනෆා කිඹරහා ිතලහරා උනන්දුකින්ා ළඩා

ටයුතුා යනා දදනක්ා ඵ.ා ඒටා දවේතුා තභයිා ා ඳසුගිඹා
හරදේා රිකුණහභරදේා ජහතීන්ා තුදන්භා ධීයා ප්රජහා තභන්දේා
ජීිතහාටයුතුායදනාඹනාදරහදේාමීනිාභයහ සායුඹක්ාඇතිා
දරහා තිබිඹදී,ා  තුභහා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා භළදිව සා දරහා අලයා

ටයුතුා ා කිරීභා ළනා භභා භවා ිතලහරා තුටක්ා රඵනහ.ා භහා
නිදඹෝජනඹා යනා අනුයහධළුයා දිසරික්දේා භහා ආදයඹා යනා
ජනතහාජහතිහදී,ාආපතහදී,ාඅන්තහදීානළතිාිතකාඹටාටයුතුාශා

නිහා ා තභයිා භහා දතෝයහා ඳ සා යා  සද ස.ා ා මරහනහරඪා රුා
භන්ත්රීතුභනි,ාදපතාහදේාප්රලසනඹක්ා න්නාතිදඹනාදරහදේදීාඒටා
භළදිව සාදරහාටයුතුාය,ා ා ඒාප්රලසනඹටා ාඋ සතයඹක්ාරඵහා දීභා

ළනා යටා දනුදන්ා භභා  තුභහටා සතුතින්තා දනහ.ා
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාභභාවළභා දහභාරිකුණහභරඹාළනා
ථහාශහ.ා ඒානිහා අනුයහධළුයා දිසරික්ඹාළනා චනාකීඳඹක්ා

ථහායන්නාභහාදභඹාඅසථහක්ායාන්නහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ධීයඹන්දේාප්රලසනාළනාථහායන්න. 

 
ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ධීයඹන්දේා ප්රලසනා ළනා තභයිා භහා ථහා යන්දන්,ා දනා

ප්රලසනඹක්ා නළවළ.ා ධීයා වහා ජරජා පතඳ සා රධනධනා

අභහතයහරලදඹන්ානීතිාවදනහ.ානමු සානීතිාවදරහ,ා ඊශඟටා න්නා
ඕනෆාළිඹයාදභොනහදාකිඹරහාඒාඅඹටාවඳුන්හාදදන්නාඕනෆ.ාඒා

තභයිා තිදඵනා ළරැේද.ා ධීයා වහා ජරජා පතඳ සා රධනධනා

අභහතයහරලඹටාතභයිාරහාළාඅයිති.ානමු සාතියයාරධනධනාවහා
නජීවීා අභහතයා හමිණීා ජඹිතක්රභා දඳදධනයහා ඇභතිතුභහදේා

නිරධහරින්ා අදප්භාධීයඹන්ටා ිතලහරාලදඹන්ාප්රලසනාඇතිායනා
ආහයඹාඅඳටාදකින්නාතිදඵනහ.ාධීයඹන්ටානීතිාවදන්දන්ාධීයා

වහා ජරජා පතඳ සා රධනධනා අභහතයහරලඹා භඟිනුයි.ා නීතිා වදරහා
ිතතයක්ාවරිාඹන්දන්ානළවළ,ාඊශඟටාන්නාඕනෆාළිඹයාදභොක්දා

කිඹනා  ා අඳා වඳුන්හා දදන්නාඕනෆ.ා ඔුණන්ා තභන්දේා ජීිතතඹා

ඳ සහදනාඹන්දන්ාධීයාටයුතුලින්ාරඵනාආදහඹභාතුබඳනුයි.ා
තභන්දේා ශභයින්දේා අධයහඳනා ටයුතු,ා දෞයා ටයුතුා ආදීා

සිඹලුා දේල්ා යන්දන්ා දපතා ධීයා ධනභහන්තඹා තුබඳන්ා රඵනා
ආදහඹදභනුයි.ා 

අනුයහධළුයා දිසරික්දේා ා මිරිදිඹා භහළුා අල්රනා ළේා තිදඵනා

ඵාඔඵතුභහාදන්නහ.ාරහාළ,ායහජහරණඹ,ාඳදිතඹ,ාඹහන්ඔඹාවහා
නහච්චදා ළා කිඹනා දපතා ළේා ඹටද සා දවසා ණන්ා ධීයඹන්ා

තභන්දේා දිදනදහාටයුතුායනාආහයඹාඅඳටාදකින්නාළුළුන්.ා
නමු සාදභතළනදීානීතිඹාඔුණනට cover  ක්ාදභනාආහයඹක්ාඅඳා

දකිනහ.ා ඒානිහා ඒා ධීයඹහටාඉදිරිඹටා භන්ායන්නාඵළරිා නා
ිතකාදේාප්රලසනඹක්ාඇතිදරහාතිදඵනහ. 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා භදේා

දවෝදයාභන්ත්රීතුභහාදනහාබහාල්ාතළබීදපතාදඹෝජනහටාඅඳ සා
ඳක්යි.ා නමු සා බහා ල්ා තළබීදපතා දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සා ශහා

හදේභා ඒා ප්රලසනඹටා ළිබඳතුරුා ලදඹන්ා ිතල්ඳාභහධනඹකු සා අඳා
දපතා ඳහධනලිදපතන්තුදේදීා වඳුන්හා දදන්නා ඕනෆ.ා අදා ධීයඹන්ටා

ිතලහරාප්රලසනඹටාමුහුණාදදන්නාසිදුදරහාතිදඵනහ.ා 

අනුයහධළුයා දිසරික්දේා ධීයා ටයුතුරා දඹදදනා

ධීයඹන්ට සා ඉදිරිදේදීා මුහුණා දදන්නා සිදුා නා ප්රලසනඹක්ා

තිදඵනහ.ා දපතා ප්රලසනඹා ිතඳීභා වහා ධීයා වහා ජරජා පතඳ සා

රධනධනාඅභහතයහරලඹ සාභළදිව සාන්නාඕනෆ;ාතියයාරධනධනා

වහා නජීවීා අභහතයහරලඹ සා භළදිව සා න්නා ඕනෆ.ා ඒා ට්ටිඹා
දනුදන්ා ිතදලේා ළඩා ළිබඳදශක්ා වදරහ,ා ඒා වහා අලයා

ටයුතුායරහ, ඒාඅඹටාඉදිරිඹටාභන්ායන්නාඉඩාරසන්නා

ඕනෆ.ා අදප්ා යදට්ා ආධනථිඹටා මිරිදිඹා භ සයා ධනභහන්තදේා
දඹදදනාධීයඹන්ාාිතලහරාලක්තිඹක්ාරඵහාදදනහ.ාමුහුදදන්ාභහළුා

අල්රනා ධීයඹනු සා අදප්ා ආධනථිඹටා ිතලහරා ලක්තිඹක්ා රඵහා
දදනහ.ා 

දරෝදේා භවයා යටරා ජනතහා දන සා රැකිඹහක්ා
දනොය,ාප්රධහනාරැකිඹහාවළටිඹටාධීයාධනභහන්තදේාතභයිානියතා

දන්දන්.ාඒායටල්ාඅදාදරෝදේාදියුණුායටල්ාඵටාඳ සදරහා

තිදඵනා ආහයඹා අඳටා දකින්නා ළුළුන්.ා අඳ සා දපතා ළඩා
ළිබඳදශරටාඋදුණායන්නාඕනෆ. මුහුදදන්ාසිදුානාිතනහලඹාඅඳා

න සන්නා ඕනෆ.ා ඒා ිතනහලඹා න සනා ිතකාදේා දවොා ළඩා
ළිබඳදශක්ා වදහා දුන්දනො සා ඳභණයිා අදප්ා ධීයඹන්ා යකින්නා

ළුළුන්ාන්දන්.ා දවභානළතිාුණදණො සාවළභාදහභාධීයඹන්ාමිනීා
භයහාන්නහ;ාවළභාදහභාධීයඹන්ාප්රලසනාඇතිායාන්නහ;ාවළභා

දහභා ධීයඹන්ා හිඟන්නන්ා ඵටා ඳ සා නහ.ා අදප්ා ධීයඹන්ා

ඳළල්ඳ සරාසිටිමින්ාතභන්දේාජීනාටයුතුායනාආහයඹාඅඳටා
දකින්නා ළුළුන්.ා ධීයා ධනභහන්තදේා දඹදදනා ධීයඹන්ට සා

තභන්ටභා කිඹරහා දවොා දඹක්,ා තභන්ටභා කිඹරහා දවොා
හවනඹක්ාඅයදනාඅදනක්ාඅඹාහදේාඉන්නාආලහක්ානළේද?ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා භහා දපතා අසථහදේදීා

ඔඵතුභහදන්ාදෞයනීඹාඉල්ලීභක්ායනහ.ානිවහල්ාරප්ඳ සතිා
භන්ත්රීතුභහා අදා දිනා දභළනිා බහා ල්ා තළබීදපතා දඹෝජනහක්ා

ඉදිරිඳ සාකිරීභා පතඵන්ධදඹන්ාභහා තුටුා නහ.ා ඒාහදේභා  භා
ප්රලසනඹටා දපතා උ සතරීතයා බහදන්ා උ සතයඹක්ා රඵහා දීභට සා

ටයුතුායන්නා ඕනෆ.ා  දවභාදශො සා ඳභණයිා දපතා ප්රලසනඹටා
ිතඳුභක්ාරඵහාන්නාළුළුන්ාන්දන්.ාප්රලසනාිතතයක්ාවඳුනහදන,ා

ඒහටාඋ සතයඹක්ානළතිාුණදණො සාඒටාිතල්ඳාභහධනඹක්ානළතිා

ඹනහ.ාා 

දපතා අසථහදේදීා ධීයාඇභතිතුභහාදභභා රුාබහදේානළවළ;ා

නිදඹෝජයාඇභතිතුභහ සානළවළ.ානමු සාඅදප්ාබහඳතිතුභහාඉන්නහ.ා
බහඳතිතුභනි,ා ඔඵතුභහා වළභා දහභා ඳහධනලිදපතන්තුා රැසවීපතා අන්ා

නා තුරු,-ා අදප්ා හිත සා ඹන්තා රුණහතිරා ඇභතිතුභනි,ා

ඔඵතුභහාදපතායටටාආදයඹක්ාතිදඵන,-ා 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තුභහා බහඳතිතුභහා දනොදයි,ා ආණ්ඩුා ඳක්දේා ප්රධහනා
රිතධහඹතුභහයි. 

 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
අදප්ා ආණ්ඩුා ඳක්දේා ප්රධහනා රිතධහඹතුභහා යටටා ආදයඹා

තිදඵනානහඹදඹක්.ාඒානිහා තභයිාඅළිා ඔඵතුභහා ළනා දභදවභා

ථහා යන්දන්.ා ඔඵතුභහා යදට්ා ජනතහදේා ප්රලසනා වඳුනහදනා
ළඩාටයුතුායනාඇභතියදඹක්.ා  භානිහා දපතාප්රලසනඹාළනා

දභතළනින්ා  වහට සා අධහනඹා දඹොමුා යන්නටා ඕනෆ.ා භදේා
ආදයණීඹා අනුයහධළුයා දිසරික්දේා මිරිදිඹා ධීයයින්ටා ිතලහරා

ප්රලසනඹට,ා ීයඩනඹටා මුහුණා දදන්නටා සිදුා දරහා තිදඵනහ.ා

ඳසුගිඹා ළදධනා භභා ථහා යනා ිතට සා ඒා ළනා කිේහ.ා තියයා
රධනධනාවහානජීවීාඅභහතයතුභහට සානිතයභාකිඹනහ.ාඒාමිරිදිඹා

ධීයයින්ටානජීවීානිරධහරින්දන්ාිතලහරා ප්රලසනඹක්ාඅතිාදරහා
තිදඵනහ.ා 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුාභන්ත්රීතුභනි,ාදළන්ාඅන්ායන්න. 

 
ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ිතනහ මඹක්ාදදන්න,ාමරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ා 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවොයි,ාිතනහ මදඹන්ාඅන්ායන්න. 

 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
වරි.ා භභා හරුණිා ඉල්ලීභක්ා යනහ.ා ධීයදඹෝා අයිතිා

දන්දන්ාධීයාවහාජරජාපතඳ සාරධනධනාඅභහතයහරලඹට.ානජීවීා
අභහතයහරලඹටාඅඹ සාදන්දන්ාළශඹ.ාදළන්ාසිදුදරහාතිදඵන්දන්ා

ළරදේා ඉන්නා ඕනෆා නජීවීා නිරධහරින්ා ළටා ඳළනරහා ළදේා
ඉන්නාධීයඹන්ටායදයාකිරීභ.ාඒානහටුටාරුණක්.ාභහදේා
මිත්රා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා අයිඹහා දනහා දඹෝජනහා

පතඵන්ධදඹන්ා භහදේා ළභළ සත,ා තුටා ප්රහලා යමින්ා භටා
දේරහාරඵහාදීළුාමරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභහට ස,ාභහදේාථහටා
ඇහුපතා න්ා දීළුා රුා ඹන්තා රුණහතිරා ඇභතිතුභහට සා

සතුතින්තාදමින්ාභදේාථහාඅන්ායනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට,ාිතදජ්ඳහරාදවට්ටිආයච්චිාභවතහ.ාඔඵතුභහටාිතනහ මා6ා
හරඹක්ාතිදඵනහ. 

 

[අ.බහ.ා6.23] 
 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,ාඅළිා දන්නහාඉතිවහාථහක්ා

තිදඵනහ.ා ඒා තභයි,ා හල්දල්ා හිටළුා අදප්ා දශ්රේසමා
අරහභහතයයදඹක්ා නා ිතජඹහනන්දා දවනහඹා භළතිතුභහා බිබිදල්ා
ප්රදේලදඹන්ාඡන්දඹාඉල්රන්නාගිහිල්රහාප්රහලායරහාතිදඵනහ,ා

"භභා ඵරඹටා ඳ සා ුණාදණො සා බිබිදරටා යහඹක්ා දේනහ"ාකිඹරහ.ා
භටා හිතුණහා රුා ඉහක්ා යහුභහන්ා භන්ත්රීතුභහ සා ඒා හදේා
අනුයහධළුයඹටා මුහුදා දේන්නා ල්ඳනහා ශහදා කිඹරහ.ා නමු සා

 තුභහාමිරිදිඹාධීයාධනභහන්තඹාළනාථහාකිරීභාවාඅදප්ාරුා
ඹන්තා රුණහතිරා භළතිතුභහා ළිබඳඵා ිතදලේදඹන්ා
දෞයදඹන්ා ථහා කිරීභා ළිබඳඵා භභා සතුතින්තා දනහ.ා

දොදවොභා ුණණ සා අදා ඳහධනලිදපතන්තුදේා ටයුතුරා අහනා
බහදේා ිතහදඹටා පතඵන්ධා දරහා අදවසා  තුායමින්ා  තුභහා
ිතලහරාදහඹ සඹක්ාරඵහාදුන්නහ. 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා

භන්ත්රීතුභහා හිටළුා ධීයා වහා ජරජා පතඳ සා නිදඹෝජයා
අභහතයයදඹක්.ා තුභහාදකුදණ්ාභන්ත්රීයදඹක්.ාඒාහදේභාදකුණුා
ඳශහ සා බහදේදීා භහා ශඟභා හිටළු,ා භභ සා භඟා ඉතහභ සභා ශඟින්ා

ටයුතුාශාදදනක්.ාධීයාධනභහන්තඹාළිබඳඵා තුභහටාවශා
දළනුභක්ා තිදඵනහ;ා ිතදලේඥා දළනුභක්ා තිදඵනහ.ා ඒා හදේභා
 තුභහා ධීයා ජනතහා දනුදන්ා ිතලහරා ටනක්ා යනහ.ා

 තුභන්රහදේා දකුණුා ඳශහ සා බහා හිටළුා භන්ත්රීා ය සනා භදේා

භළතිතුභහාතභයිාභසතාරරහාදඳොදුාධීයාපතදපතරනදේාජහතිා
රිතධහඹාවළටිඹටාටයුතුායන්දන්.ා 

රුා ඹන්තා රුණහතිරා භළතිතුභනි,ා ධීයා ධනභහන්තඹා
රිකුණහභරඹා ප්රදේලඹටා ඳභණක්ා දනොදයි,ා - තුභහා භතුා ශා
හයණඹා රිකුණහභරඹා ප්රදේලඹා පතඵන්ධා යදනා ශ ස-ා
දකුදණ්ාඅඳට සාදඳොදුාදදඹක්.ාතවනපතාඳන්නාක්රභාවාඩයිනභයිට්ා
බහිතතදඹන්ාභසුන්ාභළරීභා දවීා ගිඹා දලාදදාඳභණාහරඹා
තුශාදපතායදට්ාධීයාජනතහටාිතලහරාප්රලසනඹක්,ා-දේදහචඹක්-ා
ඵටා ඳ සා දරහා තිබුණහ.ා භවජනා නිදඹෝජිතයින්ා වළටිඹටා ඒා
ප්රදේලරටා ගිඹහභා දනොදඹක්ා යා දපතා ළිබඳඵා ඳළමිණිලිා අඳටා
රළබිරහාතිදඵනහ.ාඋදහවයණඹක්ාවළටිඹටාදොසදොඩ,ාඵරළිටිඹා
හදේා ප්රදේල සා ඊටා  වහා හික්ඩු,ා වඵයහද,ා මිදිභ,ා ළලිභ,ා
දදුණන්දයා වා තරල්රා හදේා ප්රදේලර සානීතිා ිතදයෝධීා ඳන්නා
ක්රභා බහිතතා යමින්,ා නීතිා ිතදයෝධීා දරා ඩයිනභයිට්ා ඳහිතච්චිා
යමින්ා ඉතහභ සභා අහරුණිාදරා මුහුදුා ජීවීන්ා -අදප්ා භ සයා
පතඳත-ා ිතනහලායනහ.ා  තළනදීා සිදුා න්දන්ාභයඹන්ා ිතනහලා
වීභාඳභණක්ාදනොදයි.ා අළිා අවරහා තිදඵනාථහක්ාතිදඵනහ,ා
"ඵහදනා න්නා තිදඵනා දේා ඉවදනා නහ"ා කිඹරහ.ා අදා
ිතදලේදඹන්භාදපතායදට්ාපතඳ සාසූයහාන්දන්ාඒාිතකාඹටයි.ා 

උදහවයණඹක්ා ිතකාඹටා ළලිා පතඳතා ළනා ඵරමු.ා  ා දිටා
හිතුක්හයාිතකාඹට,ාඅහරුණිාිතකාඹටාළලිාදොඩාදළමීභානිහා
අදා ගිරා ඟාආ්රිතා ප්රදේලරා ළලිා පතඳතා ිතනහලා දරහ,ා අහිමිා
දරහා තිදඵනහ.ා දභළනිා නීතිා ිතදයෝධීා ඳන්නා ක්රභා වා
ඩයිනභයිට්ා බහිතතඹා නිහා අදප්ා යදට්ා භ සයා පතඳතා
පතපූධනණදඹන්භාිතනහලා දනාත ස සඹක්ා න්න සාළුළුන්.ාඅදා
හයඹා අඳිතත්රවීභ,ා හතඹා අඳිතත්රවීභා සිදුා දරහා තිදඵනහ.ා
ධනතභහනදේා අළිා ඳරියඹා ළනා ථහා යනා ිතටා තියයා
රධනධනඹා -sustainable development - ළනා ථහා යනහ.ා
 දවභා නපතා අළිා පතපූධනණදඹන්භා දභළනිා ක්රභා බහිතතඹා නතයා
යන්නටාඕනෆ;ාඅන්ායන්නටාඕනෆාකිඹනාඳණිුණඩඹාප්රහලා
ශායුතුාදනහ.ා 

දභඹා නතයා යන්නා ඵළරිා ඇයි?ා දපතා යාදට්ා නීතිා ඳේධතිඹක්ා
තිදඵනහ.ා දහායා30ටාආන්නාහරඹක්ාතිසදේායුේධඹක්ා
ඳළතිා රිකුණහභරඹා ප්රදේලදේා නිළරැදිා ඳන්නා ක්රභා ඳහිතච්චිා
යමින්ා ඉතහභ සා දවොඳින්ා භ සයඹන්ා ඇල්ලීදපතා ටයුතුා යරහා
තිබුණහ.ා නමු සා අදා ත්රසතහදින්ා ඳහා අ සා අඩරගුටා න්න,ා
ත්රසතහදින්ාඳහාමරාකහතනඹායන්නාළුළුන්ාරිිතධාවමුදහාවහා
දඳොලීසිඹාසිටිඹදී,ානිවහල්ාරප්ඳ සතිාභන්ත්රීතුභහාප්රහලාශහාළනිා
ත ස සඹක්ා සිේධා ුණණහා නපත,ා  ඹා ිතලහරා ිතනහලඹක්,ා ිතලහරා
දේදහචඹක්,ානහටුටාදවේතුක්.ාදභොද,ානීතිඹාක්රිඹහ සභා
යනා නිරධහරින්ා දපතා පතඵන්ධදඹන්ා ක්රිඹහ සභා නහා නපත,ා
දභඹා භහඹක්ා දවෝා භහා දදක්ා ඇතුශතා පතපූධනණදඹන්භා
අන්ා යන්නා ළුළුන්භක්ා තිදඵනහ.ා ඒා වහා දපතා යදට්ා
නීතිඹක්ාතිදඵනහ.ාඒාවහාඅලයානීති,ාඳන සාදපතායදට්ාසා
යරහාතිදඵනහ.ා 

උදහවයණා වළටිඹට,ා ිතදේලා යටරා තිදඵනා මුහුදුා ීමභහටා
දභවහයින්ා ආක්රභණඹා යනා ඒහා ඳහ,ා ඉන්දිඹහනුා ධීයයින්ා
ඇිතල්රහා දපතා යදට්ා මුහුදා ආක්රභණඹායනා ඒහා ඳහා අදා නතයා
යන්නාළුළුන්ාිතලහරාළඩාළිබඳදශල්ාඅදප්ායදට්ාතිදඵනහ,ා
නීතිාඳේධතිාතිදඵනහ,ාආයක්ාවමුදහාඉන්නහ.ා දේාතිබිඹදීා
දභළනිා සුළුා දදඹක්ා නතයා කිරීදභන්,ා රිකුණහභරඹා ප්රදේලදේා
අහිර,ා දුක්ා ිතඳිනා ඳුණල්ා 50,000ටා ළ මා ළිරිදේ ස,ා ඒා
හදේභාදකුණුාදයශාතීයදේාසිටිනා30,000ක්,ා40,000ක්ාඳභණා
අහිරා ධීයයින්දේ සා ජීිතතඹා නඟහා සිටුන්න,ා  තුභන්රහටා
ජී සවීදපතාඅයිතිඹාරඵහාදදනාදපතාෘ සතීඹාආයක්හායන්නාඅළිා
ටයුතුාශායුතුාතිදඵනහ.ා 
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මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා දභහිදීා භ සයඹන්ා ිතනහලා
නහාිතතයක්ාදනොදයි,ාත සාප්රලසනාණනහක්ාභතුානහ.ාමීටා
අුණරුදුා 20ටා ලින්ා භහා හික්ඩුා ප්රදේලදේා දේඹා ශහ.ා ඒා
හරදේාඅළිාදළක්හ,ාඉතහභ සාසුන්දය,ාඅරරහය,ාිතචිත්ර සාදොයල්ා
ඳයා දොතයපතා තිබුණහදා කිඹරහ.ා මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,ා
කිඹන්නා නහටුයි,ා අදා  හිා ගිහිල්රහා ඵළලුදො ස,ා දොයල්ා ඳයා
ාාාාාාාාාාඵරන්නාදදඹක්ාඉතිරිාදරහානළවළ.ාඒහාසිඹල්රාභළරිරහ,ාිතනහලාාා
දරහා ගිහින්ා තිදඵනහ.ා පතපූධනණදඹන්ා මරා කහතනඹා ශහා
හදේාත ස සඹටාඳ සාතිදඵනහ.ාාාා 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ඔඵතුභහටා තා ිතනහ මඹා හරඹක්ා
තිදඵනහ. 

 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

දභහිදීා භ සයඹන්ා ිතතයක්ා දනොදයි,ා මුහුදා ඳතුශටා ඳහා
ිතබීජා ගිහින්ා අඳිතත්රා දරහ,ා රචහයඹන්ා ආධනණඹා යා
න්නහා ඉතහභ සා ිතචිත්ර ස,ා ඉතහභා දළකුපතලු,ා මුහුදේා තිදඵනා

සිඹලුභා ලහ,ා මුහුදුා ජීවීන්,ා දොයල්ා ඳයා ළනිා සිඹල්රා ිතනහලා
නහ.ා භානිහාදභඹාඵයඳතශාප්රලසනඹක්.ාඅදාඅළිාථහායනාදපතා
ප්රලසනඹටා  මනපතා ිතඳුභක්ා දනොදුන්දනො ස,ා තා අුණරුදුා 10ක්,ා

අුණරුදුා15ක්ාඹනදොට,ාදපතායදට්ාඉතහභ සාදළකුපතලුාමුහුදුාතීයඹා
පතපූධනණඹන්ා අඳිතත්රා දරහ,ා අඳටා දපතහා නළතා යක්ා ඇතුන්ා
රහ සාඅේදහාන්නාඵළරිාත ස සඹටාඳ සානහ. 

අහනා ලදඹන්,ා අදා දිනා ධීයා ඇභතිතුභහ ස,ා යහජයා
ඇභතිතුභහ සා දනොසිටිඹ ස,ා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා භන්ත්රීතුභහා
ිතසින්ා දනා  නා රදා දපතා ාදඹෝජනහා වළන්හඩකතා නහ.ා දපතා
ළිබඳඵා රුා ඇභතිතුභන්රහදේ,ා රුා අරහභහතයතුභහදේ,ා රුා
ජනහකාඳතිතුභහදේාඅධහනඹාදඹොමුායරහ,ාඒාළිබඳඵානළතායක්ා
භතඹාඅදිායරහ,ාඉතහභාඅහනහන්ත,ාඅහරුණිාත ස සඹා
තුබඳන්ා දපතා යදට්ා භ සයඹන්ා ිතනහලා වීභා ළශළක්වීභා ිතතයක්ා
දනොදයි,ා දපතා යදට්ා දවසා ණන්ා ධීයා ඳුණල්ා දේදඹක්ා නළතිා
ආයක්හා යමින්,ා ඒා අඹදේා ජීදනෝඳහඹා ලක්තිභ සා යන්නටා
ටයුතුායයිාකිඹහා භහා ිතලසහායනහ.ාදභහිදීාඹපතා ඹපතා ප්රලසනා
ඇතිදරහා තිදඵනහ.ා ඒා ඒා ජහතින්ා අතයා ප්රලසනා ඇතිා දරහා
තිදඵනහ.ා  ක්තයහා යහඳහරිා ණ්ඩහඹභක්ා ිතසින්ා තභන්දේා
දේලඳහරනාඵරඹාඳහිතච්චිායරහාටයුතුායමින්ාතිදඵනහ.ා භා
නිහා  ඹා අන්ායන්නාවහභාටයුතුා ශා යුතුා ඹළයිා කිඹනා
දඹෝජනහා ඉදිරිඳ සා යමින්,ා ඒා පතඵන්ධදඹන්ා ඳසුා ිතඳයපතා
යමින්,ා දපතා ත ස සඹා නළතා යක්ා ඇතිා දනොන්නටා අළිා
සිඹලුදදනහභා ාදේාදපතාඳහධනලිදපතන්තුාතුබඳන්ාටයුතුාශායුතුා
ඹළයිාකිඹනාාදඹෝජනහානළතායක්ාසථියායමින්,ාමරහනහරඪා
රුා භන්ත්රීතුභනි,ා ඔඵතුභහට සා සතුතින්තා දමින්ා භදේාථහා
අන්ායනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have five minutes. 
 

[தற.த. 6.31] 

 

ගරු අේදුල්ළශහ මශහරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

றயமகரகன ரட்டத்றல் கடணகற்’ தன்தடுத்ற லன் 

தறடிப்தர்கபரல் அம்ரட்டத்து லணர்கயோக்கு 

ற்தடுகறன்ந அதகலர்த்ற தரடர்தரக இன்ய தகௌ 

உயப்தறணர் றயரல் கனப்தத்ற அர்கள் எத்றகப்தை 

மகபப் தறமகதரன்கநக் தகரண்டுந்துள்பரர். 

இந்ப் தறமகலரண றரத்துக்குப் தறநகு 

தரறக்கப்தடப்மதரகறன்நர்கள் றயமகரகனறன் டக்மக 

தகரக்கறபரய் தரடக்கம் மகரமஸ்ர் மகரறல் 

கயுரண தந் றனப்தப்தறயள்ப லணர்கள் அல்னர் ; 

அமமதரன றயகனறன் தற்கறமன மயொரறயேயந்து னங்கர 

தட்டிணம் கயுரண தந் தப்தறயள்ப லணர்கயோம் 

அல்னர். தொற்யதொய்ரகப் தரறக்கப்தடப்மதரது குடரக்கக, 

சலணக்குடர, கறண்றர, ரனடி, இநரல்குற ற்யம் 

தோதூரறயள்ப க்ர கர், தஹ்ரறர கர், சம்தர் ற்யம் inner 

harbour area இல் இயக்கறன்ந லணர்கள்ரன். 

அர்கயோக்குத்ரன் கடற்தகடறணரறணதும் ததரயேமரரறணதும் 

தகடுதறடிகபறன் த்றறல்  லன் தறடிக்க தொடிர றகனக 

ற்தடும். இகண அகணயம்  தபறரகப் தைரறந்துதகரள்ப 

மண்டும். ஆணரல், inner harbour area றல் இயக்கறன்ந 

ந்தரய லணயம் ‘கடணகற்’ அடிப்தரகமர அல்னது 

அங்கு அகண டுத்துச் தசல்ரகமர ரங்கள் 

அநறறல்கன. யுத் கரனத்றமன றடுகனப் தையேகள் 200 

மகரடி யதரய்க்குமல் ஷ்டத்க ற்தடுத்ற ‘மடரநர’ 

தடகுககப அறத்மதரதுகூட, inner harbour area றமன 

அங்குள்ப லணர்கள் சுந்றரக லன்தறடித்ரர்கள். ஆணரல், 

இந் ‘கடணகற்’ க் கரரக கத்து inner harbour 

area இல் இயக்கறன்ந 13,000க்கு மற்தட்ட லணக் 

குடும்தங்ககபத் தரல்கனப்தடுத்துற்கு இந்ப் தறமக 

கரரக அகயும். 

தகப றயரல் கனப்தத்ற அர்கள் ன்தகட 

லண்டகரன ண்தர். ரன் 27 யடங்கயோக்கு தொன்ணர் தொஸ்யேம் 

கரங்கறஸ் கட்சறறன் ஆம்தகரன உயப்தறணரக 

இயந்மதரது, அர் மஜ.ற.தே.றன்  கனகநவு 

உயப்தறணரக இயந் கரனகட்டத்றயேயந்து ரங்கள் 

கண்டுதகரண்டர்கள். இந் inner harbour area இல் 

இயக்கறன்ந லணர்கள் யம் கடந் கரனங்கபறமன 

‘கடணகற்’ றரதரத்கமர அல்னது ‘கடணகற்’ 

தகரண்டு லன்தறடித் தரறகனமர தசய்றல்கன. இந்க் 

தகடுதறடிகள் அர்கள் லன் தறடிப்தகத் டுக்கறன்ந எய 

றகனககத்ரன் உயரக்கும். ணம, அர்கள் 

சுந்றரக  லன்தறடித்  தரறகனச்  தசய்ற்கு  இகட 

யூகந ற்தடுத்க்கூடரது.  

இந் ‘கடணகற்’  ததரற லர்ப்தப்தறமனரன் அர்கள் 

தன்தடுத்துகறநரர்கள். ரன் ற்தகணம கூநற குடரக்கக, 

கறண்றர, தோதூர் - க்ரகர் மதரன்ந தறமசத்றயள்ப 

லணர்கள் எய கடல் கல் 1.67 கறமனரலற்நர் ன்ந 

ககறல் சுரர் 12 கறமனரலற்நர் க ள்பறப்மதரக  

மண்டும். தோதூரறயம் சம்தரறயம் இயக்கறன்நர்கள் Foul 

Point இயேயந்து 7 கடல்கல் அரது, சுரர்  12½ 

கறமனரலற்நர் தூத்றற்கு அப்தரல் தசன்ய லன்தறடிக்க 

மண்டும். ஆணரல், கறண்றர தறமசத்றல் சரர சறநற 

தடகுககப கத்றயப்தர்கபரல் 8 லணர்ககப 

ற்நறக்தகரண்டு 25 கறமனரலற்நர் தூத்றற்கு அப்தரல் 

ஆழ்கடயேமன தசன்ய லன் தறடிக்க தொடிரது. கறண்றர, 

க்ரகர், ககரறர கர் க்கள் லன் தறடிக்கச் தசல்ன 

தொடிர சூழ்றகனறல், கடந் எய யட கரனரக 

உண்தற்கு உறல்னரல் கஷ்டப்தட்டுக் தகரண்டியக் 

கறன்நரர்கள். அர்கள் கட தசய்ப்தட்ட கனகப் 

தரறக்கறநரர்கதபன்ய கூயகறநரர்கள். என்நக அங்குன 

கனரணது சட்டத்றன்தடி இன்ணதொம் கட தசய்ப்தட 
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ඳහධනලිදපතන්තු 

றல்கன. அந் கனகப் தரறப்தரகக் கூநற, 

அர்கயோகட boats தநறதொல் தசய்ப்தடுகறன்நண; 

கனகயோம் தநறதொல் தசய்ப்தடுகறன்நண. இப்ததரய்து 

'கடணகற்' ன்தம் றடத்கக் கூநற, அர்கயோக்கு 

வீரண தகடுதறடிககப ற்தடுத்துகறன்நரர்கள்.  

தகப உயப்தறணர் அர்கமப, என்கந ட்டும் 

உங்கயோகட தறமக சம்தந்ரகக் குநறப்தறட்டுச் 

தசரல்யங்கள்! கறண்றர, சலணக்குடர, குடரக்கக, ரனடி, 

இநரல்குற, சம்தர், கட்கடதநறச்சரன் ற்யம் தோதூரறல் க்ர 

கர், தஹ்ரறர கர் லணர்ககபத் தரல்கனப்தடுத்ற 

அர்கயோகட லன்தறடிகத் டுக்கரல், அங்கு தந் 

கடற்தப்தறமன ஆழ்கடயக்குச் தசன்ய 'கடணகற்' கத்து 

லன் தறடிப்தர்கயோக்தகறரகச் சட்ட டடிக்கக டுக்குரய 

கூயங்கள்! இங்கு மதசறறட்டு லங்கள் தசன்யறடுவீர்கள். 

தறன்ணர் அகச்சமர அல்னது அறகரரறகமபர அங்கறயக்கறன்ந 

Navy க்கு கட்டகபறடுரர்கள். அன்தறநகு அந் 

லணர்ககபத் தரல்கனப்தடுத்துகறன்ந றடம்ரன் 

டக்கும். அந் ககறல், inner harbour area இல் இயக்கறன்ந 

லன்தறடிரபர்கயோக்கு ந்தரய தரல்கனயும் 

இயக்கக்கூடரது. அன்ய ‘மடரர’ தடகுகள் ரக்குயக் 

குள்பரணமதரதுகூட இந் லணர்கள் 4 கடல் கல்கயோக்கு 

அப்தரல் தசன்ய கனககப வீசற லன்ககபப் தறடித்ரர்கள். 

கறண்றரறயேயந்து 3 கடல் கல் தூம், அரது 

கறட்டத்ட்ட 5 கறமனரலற்நர் தூத்துக்கு அப்தரல், கப்தல்கள் 

ரறத்துறற்கக்கூடி ஆழ்கடல் இயக்கறன்நது . அந்ப் 

தகுறறமன சறயலன்கள் அறறல்கன. லங்கள் றகணத்ரயம் 

அற்கந அறக்க தொடிரது. ததரற லன்ககபத்ரன் 

கனமதரட்டுப் தறடிக்க தொடியும். அந் என்நக அங்குன 

கனகபரல் குஞ்சு லன்கள் அறறல்கன. ஆகம, 

உங்கயோகட தறமகறல் அக தபறரகக் 

குநறப்தறடப்தட மண்டும். 

டக்கறமன தகரக்கறபரறயேயந்து மகரமஸ்ம் கயும் 

Foul Point இயேயந்து னங்கர தட்டிணம் கயுரண ஆழ்கடல் 

தகுறக்குச் தசல்தர்கள்ரன் 'கடணகற்'நறகணப் தரறத்து 

லன் தறடிக்கறன்நரர்கள். அர்கயோக்குச் றரக சட்ட 

டடிக்கக டுங்கள்! 'கடணகற்'நறகண ரங்கள் 

ஊக்குறக்கறல்கன. Inner harbour area இல் இயக்கறன்ந, 

ரன் மற்தசரன்ண தறமசத்றயேயக்கறன்ந க்கள் என்நக 

அங்குன கனககபப் தரறத்து ங்கயோகட லன்தறடிகச் 

சுந்றரகச் தசய்யும் ககறல் உங்கயோகட தறமக 

உ மண்டுதன்ய மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். ணது 

அசறல் ரழ்றமன கஞ்சர, சரரம், 'குடு' 

மதரன்நற்யக்மகர, 'கடணகற்'க்மகர ரன் 

ஆபறத்றல்கன. அற்கநப் தரறப்தர்ககபச் 

சட்டத்றன் தொன் றயத்துரய கூநறறயக்கறமநன். இதுதற்நற 

அங்கறயக்கறன்ந உர் ததரயேஸ் அறகரரறககப, 

கடற்தகடறணகக் மகயோங்கள்! 

இப்ததரய்து லங்கள் தகரண்டுந்றயக்கறன்ந இந்ப் 

தறமக தற்நற அநறந்தும் அது சரர லணர்ககபக் 

தகரடுகப்தடுத்துற்கரகமர அல்னது அர்ககப arrest 

தண்ணுற்கரகமர தன்தட்டுறடக்கூடரதன்தறமன 

தொகணப்தைக்கரட்டி, இந் மனரண சகதறமன அது தற்நறக் 

ககப்தற்கு ணது தத்றன் இகடறமன இங்கு ந்மன். 

Inner harbour area இல் லன்தறடிக்கறன்ந சரர 

லணர்கயோக்கு இந் தறமக தோனரக தும் கட 

ற்தட்டு றடக்கூடரது; அர்கயோக்கு தும் தகடுதறடிகள் 

ந்துறடக்கூடரது ன்தற்கரக உகரற்ந ணக்கு இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்கத் ந் தகௌ கனகரங்கும் உயப்தறணர் 

அர்கயோக்கும் ணது லண்டகரன ண்தர் கனப்தத்ற 

அர்கயோக்கும் ன்நற கூயகறன்மநன். 'கடணகற்'நறகண 

எறப்தன் தோனம்ரன் சறநற லன்கயோக்கு ற்தடுகறன்ந 

அறகத் டுக்க தொடியும். 'கடணகற்'நறகணப் தரறப்தர் 

கயோக்தகறரகச் சட்ட டடிக்கக டுக்க மண்டு 

தன்தறமன ரன் ரற்யக் கயத்துக் தகரண்டணல்னன். 

Inner harbour area இல் அகணப் தரறத்ரர்கள் 

ன்தற்கரக இதுக ரகயும் தறடிக்கறல்கன. ஆகம, 

'கடணகற்' தரறப்தக றயத்துற்கு ஆண 

தசய்மண்டுதன்ய மகட்டு, றகடததயகறன்மநன். ன்நற.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභාසතුතියි.ාරුාඇභතිතුභහ, ළිබඳතුරුාථහාකිරීභට.ා 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ සති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි,  භභාභදේාඳළවළදිලිාකිරීදපතාදීා

ඉතහභානියුණල්ාකිේහ, රරහළුයාසිටාළුල්මුදඩකාදක්හාප්රදේලදේා
තභයිා ඵයඳතශා ිතකාඹටා ාදපතා ඩයිනභයිට්ා දඹොදහා භසුන්ාභළරීභා සිදුා
යන්දන්ාකිඹරහ.ාඒාප්රදේලරාාමුසලිපත, දදභශ, සිරවරාධීයදඹෝා
ුණරු සාඉන්නහ.ාාදේලඳහරනාඵරඹයි, භළයාඵරඹයි, ධනාඵරඹයිා
දඹොදහාදනාාඅතදශොසක්ාඳභණාදදදනක්ාාදපතාඅ සතදනෝභතිාා
ක්රිඹහායනානිහාතභයිාඅදප්ාසිඹලුභාධීයාප්රජහට,  ිතදලේදඹන්ා
සුළුඳන්නාධීයඹහටාදපතාඅඳයහධඹාාසිේධාදරහාාතිදඵන්දන්.ාා භා
නිහා තභයිා භභා කිේදේ,  දභඹා නතයා යන්නටා ළුළුන්භාා
තිදඵන්දන්ා ා ා ධීයා අභහතයහරලඹා ා ිතසින්ා ිතල්ඳා ඳන්නා ක්රභා
වඳුන්හාදීදභන්ාකිඹනා .ාාඅදහශාඅභහතයයඹහාදවෝානිදඹෝජයා
අභහතයයඹහා දභතළනටාආහානපත, ඒාපතඵන්ධදඹන්ාදපතාඅඹටා
ෆහීභටාාඳ සාදන්නාළුළුන්ාඋ සතයඹක්ාදදන්නා තුභන්රහටා
ළුළුන්භා තිදඵනහ.ා  තුභන්රහා දභහිා නළතිා ුණණහභා
ඔඵතුභන්රහටා ුණණ සා දපතා දනහළුා දඹෝජනහා ා නිපතා ා ිතෘතිා
වීභක්ාා දරහයිා ා තිදඵන්දන්.ා ා අදප්ා ා ඳළ සදතන්ා අළිා දභොනභා
ආහයඹකින් සාජහතීන්ාඅතයාඅභගිඹක්ාඇතිායන්නටාදභළනිා
දඹෝජනහක්ාදදනන්දන්ානළවළ.ාා 

 

ගරු අේදුල්ළශහ මශහරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யயப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
රුා භන්ත්රීතුභනි,  ඔඵතුභහටා භභා දපතා හයණඹා කිඹන්නටා

ළභළතියි.ාාදභභාබහාල්තළබීදපතාඅසථහදේාදඹෝජනහටාභභා
වදඹෝඹා දදනහඹා කිඹරහා රුා භන්ත්රීතුභහටා කිේහ.ාාා
දොක්කිරහයිා ා සිටා දෝදන්සයපතා දනතුරුාකිදරෝමීටධනා 29ක්ා
තිදඵනහ.ාාFoul Point  සිටාාරරහාඳටුනාදනතුරුාකිදරෝාමීටධනා
20ක්ාාතිදඵනහ.ාඩයිනභයිට්ාපතඵන්ධාප්රලසනාාතිදඵනාඵාභභාා
කිේහ.ාාInner harbour area    දක්ාඩයිනභයිට්ාප්රලසනඹක්ානළවළ.ා
දපතාදඹෝජනහදන්ාඳසදේාඒාතුබඳන්ාාඅදප්ාාඒාධීයඹන්ටායදයා
දදන්නා  ඳහා කිඹහා භභා කිඹනහ.ා  දොල්රන්ා arrest යන්නාා
 ඳහ.ාඒාදොල්රන්ටාාඅුණරුදුාතුනක්ා-ාfor the last three years - 
දභොකු සායන්නාඉඩාදදන්දන්ානළවළ.ාOne and a half inches 
fishing nets are allowed.  භභාඒාඳළවළදිලිභාකිඹනහ.ා ා ඒා
දොල්රන්ටාදභොනහාදවෝාාප්රලසනඹක්ාඇතිායන්නාා ඳහාකිඹරහ.ා
[ඵහධහාකිරීභක්]ාbut, that is out of the inner harbour. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවොයි, දවොයි.ා රුා ඇභතිතුභහටා ඉදිරිඳ සා යන්න.ා රුා
ධීයාඇභතිතුභහාදනුදන්ාළිබඳතුයාඉදිරිඳ සාකිරීභටාාරුාඹන්තා
රුණහතිරාඅභහතයතුභහ.ා 

745 746 

[රුාඅේදුල්රහවසාභවසරෂසාභවතහ] 
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[අ.බහ.ා6.41] 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවරවහකරණ  අමළතය ශළ ආණ්ු  ඳක්මේ  

ප්රධළන වරවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கயரறனக்க - கரற ற்யம் 

தரரயோன்ந யசலகப்தை அகச்சயம் அசரங்கக் கட்சறறன்  

தொற்மகரனரசரதம்) 

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

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, ධීයා ිතඹා ළනා ිතලහරා

දළනුභක්ා තිදඵනා රුා නිවහල්ා රප්ඳ සතිා භන්ත්රීතුභහා ා ඉතහභ සා
ළද සාදඹෝජනහක්ාාදපතාරුාබහටාඉදිරිඳ සාශහ.ාඒාහදේභා
ථහාශාවළභාරුාභන්ත්රීයඹකුභාදපතාහයණහාපතඵන්ධදඹන්ා

ඉතහා ළද සා අදවසා ඉදිරිඳ සා ශහ.ා හභහනයදඹන්ා රුා භහින්දා
අභයවීය, ධීයා අභහතයතුභහා තභන්දේා අභහතයහරලඹටා පතඵන්ධා
ඕනෆභාහයණඹක්ාළනාාළිබඳතුරුාදදනාඇභතියදඹක්.ානමු සාඅදා

 තුභහටා ිතදේලාතා දන්නාටා සිදුාදරහා තිදඵනහ.ා ා ඒාහදේභා
යහජයාඇභතිතුභහට සාවබහගි ාදන්නටාඵළරිා දක්ාුණණුානියිා
අදාදිනාා තුභන්රහටාදපතාරුාබහදේාාඳළළ සදනාාිතහදඹටා ක්ා
දන්නටාඵළරිාුණදණ්.ා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, ා ධීයා ඇභතිතුභහා ඉල්ලීභක්ා
ශහ,  තුභහාිතසින්ාඳඹනාදපතාළිබඳතුයාබහටාඉදිරිඳ සායන්නා
කිඹහ.ාඊටාඅභතයාදපතාසිඹලුභා ාභන්ත්රීරුන්ාශාථහා ා තුභහටා

අන්නට,  කිඹන්නටාඅසථහාදදන්නාකිඹහාකිේහ.ාා තදොටාා
 තුභහටා ාඒාළනාළ මදුයට සාටයුතුාකිරීභටාඳවසුාදනහාකිඹහා
කිේහ.ා මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි, අභහතයහරලදඹන්ාරළබුණුා

ළිබඳතුදධනාවන්ානාිතකාඹටාරිකුණහභරඹාදිසරික්ඹාඇතුළුාාශ්රීා
රරහදේාාඋතුරුානළාදඟනහියාඳශහ සරාාඩයිනභයිට්ාදඹොදහාදනා
වාතවනපතාආපතඳන්නාාාදඹොදහදනාාභසුන්ාාඇල්ලීභාසිදුායනහ.ා

 භා ටයු සතා භළඩා ඳළළ සවීභා වහා ා ආයක්ා අරලරා
ාාවදඹෝඹා හිතාළටලීපතාසිදුාකිරිභා ා ඒා ඒාදිසරික්රාධීයා
අභහතයහරලඹටා ා පතඵන්ධා වහයා අධයක්රුන්ා ඇතුළුා

නිරධහරින්ාිතසින්ාසිදුායනහාකිඹනා  සාවන්ාදනහ.ාභෆතා
හරඹා තුශදීා ා  දේා සිදුා යනුා රළබුා ළටලීපතා පතඵන්ධා

හධනතහකු සා අභහතයහරලඹා ා හා ා තිදඵනහ.ා ාභභා ඹාවභළගත* 

යනහ.ා ඔඵතුභහටා දළන්භභාරළදඵන්නටාරසන්නපත, ඒාළනා
අදඵෝධායාළනීභාවහ.ාා 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි,  දේා ුණ සා දපතා ආහයඹටා
තවනපතා ආපතඳන්නා ක්රභා ා දඹොදහා දනා ා භ සයා පතඳතා දනශහා

ළනීභානළළ සවීදපතාදීාදඵොදවෝා දුසයතහන්ටා ාමුහුණාදීභටාදපතා
නිරධහරින්ටා සිදුනා ඵා අළිා ුණරු සා දන්නහ.ා උදහවයණඹක්ා
ලදඹන්ාමුහුදටාගිහිල්රහාඅ සාඅඩරගුටාළනීපතාකිරීදපතාදීාඒාවහා

ප්රභහණ සා ඳවසුපතා දනොභළතිා වීභා දඳන්හා දීරහා තිදඵනහ.ා ඒා

හදේභා භානිරධහරින්ටාආයක්හාවහාගිනිාඅිතාරඵහාදීභක්ාසිදුා
දරහ සා නළවළ.ා මුහුදේා භන්ා කිරීභටා අකාදේගීා ඹහත්රහදා ඒා අඹටා
ඳඹහා දීරහා නළවළ.ා  භා නිහා දපතා හධනඹා වහා ඔුණන්ටා නහිතා
වමුදහදේාවදඹෝඹාඅතයලයභාදරහාතිදඵනහ. 

මරහනහරඪා රුා භන්ත්රීතුභනි, දපතා ආහයඹටා ඩයිනභයිට්ා
දඹොදහාඅල්රහානුාරඵනාභ සයඹන්ාදොඩබිදපතදීාඅ සාඅඩරගුටා
 සා අසථහ සා අනන්ත සා තිදඵනහ.ා ආන්නා ලදඹන්ා ජුනිා

භහදේා 10දනිා දහා ඳෆලිඹදොඩා භ සයා දදශා භධයසථහනඹා
ඳරීක්හා යේදිා රිකුණහභරදඹන්ා දනහළුා දරොරිා යථඹා තිබීා
 ළනිා භසුන්ා දතොඹක්ා අ සා අඩරගුටා ළනීභක්ා සිේධා දරහා

තිදඵනහ.ා ඒා හදේභා දපතා නා ිතටා  භා සිේකාඹටා පතඵන්ධා
ළුේරඹන්ාඅකායණඹටදාඉදිරිඳ සායාතිදඵනහ.ා 

ඒාිතතයක්ාදනොදයි, මරහනහරඪාරුාභන්ත්රීතුභනි.ාදභළනිා

ළටලීපතාතාදුයට සාදිගින්ාදිටභාසිදුායනහ.ාඒාවහාශ්රීාරරහා
නහිතා වමුදහදනු ස, ාශ්රීා රරහා දයශහයක්ා
දදඳහධනතදපතන්තුදනු ස, ශ්රීා රරහා දඳොලීසිදඹනු සා රළදඵනා
වදඹෝඹා අභතා යන්නා ළුළුන්භක්ා නළවළ.ා ඒ සා ධීයා

අභහතයහරලඹටා දරොකුා වයිඹක්ා දරහා තිදඵනහ.ා ඒා අනුා දපතා
ළටලීපතා වහානීතිභඹාටයුතුා ඉදිරිඹට සාතාත සාක්රභ සා වහා
 මනපතාසිදුාකිරීභටාඅභහතයහරලඹාටයුතුායනහ.ා 

ිතදලේදඹන්භා ා දපතා ිතඹා ළිබඳඵා උනන්දුක්ා දක්න,  
ප්රහදඹෝගිභා ඒා ළිබඳඵා හයණහා දන්නහා දපතා බහදේා
භන්ත්රීරුන්ා අදා ා ඉදිරිඳ සා යළුා අදවසා ධීයා ඇභතිතුභහදේා

අධහනඹටා  මනමින්ා අළිා දඹොමුා යනහ.ා  තුභහදේා ිතදේලා
රචහයඹා නිභවීා ඳළමිණිා භන්භා දපතා ිතහදදේා සිඹලුභා ථහරා
වන්ා ුණණුා හයණහා  තුභහදේා අධහනඹා වහා දඹොමුා යරහා

දපතා හයණඹා ිතදලේා හයණඹක්ා වළටිඹටා රහා යජඹා ක්රිඹහා
යනහඹා කිඹනා   සා භහා දභභා ළිබඳතුයා රඵහා දදමින්ා භතක්ා
යනහ.ාා 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.46 , අද දින වභළ 
වේමතිය අනුල, 2017 වෆප්තෆේබර් 26ලන අඟශරුලළදළ අ.භළ. 1.00 
ලන මතක් කල් ගිමේය. 

அன்தடி தற.த. 6.46 றக்கு தரரயோன்நம், அன் இன்கந 

லர்ரணத்துக்கக, 2017 தசப்தம்தர் 26, தசய்ரய்க்கறக தற.த. 

1.00  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.46 p.m. until 1.00 p.m.  on 

Tuesday, 26th September, 2017 pursuant to the Resolution of 

Parliament of this Day. 

747 748 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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නිමේදන : 
 ථහනහඹතුභහගේ වතිඹ 
 2017 ඔක්ගතෝඵර් 03න දින විගලේ ආයක් ළඩ 

පිළිගශ 
 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය : 
 අේනිදි විලසවිදයහරගශ ෂ්ය භර්දනඹ  
 නළ ගෙනහිය ඳශහගේ ගේඹ යන ගඳොලිස නිරධහරින්ගේ 

සථහන භහරුවීම් 
 

මශ නගර වභළ (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත : 
 ඳශමුන ය කිඹන රදී 
 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

 Speaker's Certificate 
   Special Security Arrangements on 3rd October, 2017  
 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Suppression of Students of South Eastern University    

     Transfers of Police Officers Serving in Eastern 

Province  
 

MUNICIPAL COUNCILS (AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்னகள்: 

     சதரரகது சரன்ரக 
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    தன்கறக்குப் தல்ககனக்கக ரர்கள்லரண 

அடக்குனெகந 
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ප්රළමද්ය ය වභළ (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත : 
 ඳශමුන ය කිඹන රදී 

 
ශ්රී ංකළ අඳනයන වංලර්ධන ඳනත :  
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 கட்டகபகள் 

URBAN COUNCILS (AMENDMENT) BILL: 
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 Read the First time 
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 අ.භළ. 1.00ට ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.  

නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ ගගරු ිලංග ුමමිලඳළ මශතළ   
මූළවනළරඪ විය. 

 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது                                                              
தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்னறகு   றனங்க சுறதரன] 

கனக கறத்ரர்கள். 
   

The Parliament met at 1.00 p.m.   

MR.DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 
නිමේදන 

அநறறப்னக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

 

I 
 

කාළනළයකතුමළමේ වශිලකය 
சதரரகது சரன்ரக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගශ ආඩුක්රභ 
යසථහග  79 යසථහග  විිවවිධහන රහය  0077 
ළප්තළම්ඵර් 00  න දින රු ථහනහඹතුභහ විසින් “ඳශහේ බහ 

ඡන්ද විභසීම් (ාගලෝධන)” නභළති ඳනේ ගටුම්ඳ ගතහි 
වතිඹ ටවන් යන රද ඵ දළනුම් දීභට ළභළේගතමි. 
 

II 
 

2017 ඔක්මතෝබර් 03ලන දින විමේ ආරක්ක ලෆඩ 

පිළිමලෂ 
2017 ஒக்ரரதர் 03ஆம் றண றரசட தரதுகரப்ன 

ஒளங்குகள் 
SPECIAL SECURITY ARRANGEMENTS ON 03RD OCTOBER, 2017 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

I wish to inform all the Members of Parliament that 

the following special security arrangements will be 

implemented in connection with the Special Sitting of 

Parliament to be held on Tuesday, the 03rd of October, 
2017 at 2.30 p.m. to commemorate the 70th Anniversary 

after the establishment of Parliament Democracy in Sri 

Lanka.  

Security search will be carried out by the respective 

security authorities on Monday, the 02nd and Tuesday, the 
03rd of October, 2017 within the entire Parliamentary 

Complex including the restrooms, the lockers et cetera of 

the Members of Parliament.  

I also wish to inform that the security arrangements 
for Tuesday, the 03rd of October, 2017 will be as  

follows: - 

(a) Galleries will be restricted only for the invitees. 

(b) Car park of the Members of Parliament will be 

kept closed and the vehicles of the Members of 

Parliament will be directed to the relevant car 

parks. 

(c) The Members of Parliament accompanying their 

spouses will be alighted at the Staff Entrance to 

enter the Parliament building.  

(d) Special transport arrangements will be adopted 

between Jayanthipura Entrance and the Public 

Entrance for the invitees coming to the Gallery. 

Hence, the Members of Parliament are kindly 
requested to direct the invitees, if any, other than 

the spouse, accompanied by them, to the said 

transport service from Jayanthipura Entrance. 

(e) The Members of Parliament are kindly requested, 
as far as possible to arrive in Parliament on that 

day in a chauffeur driven vehicle and refrain from 

bringing any visitors. 

(f)  Valet parking of the self-driven vehicles of the 
Members of Parliament will be attended to by the 

chauffeurs of the Parliament Staff, who will be 

deployed at the Members' Entrance, the Staff 

Entrance and the Public Entrance.  

(g) Special traffic arrangements will be adopted by 

the Traffic Police and the nearest Police Stations 

in the area. 

(h) Cooperation of all Members of Parliament is 
kindly expected towards the aforementioned 

special security arrangements. 

 
III 

 
ඳළර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

2017 ළප්තළම්ඵර් භ 06න අෙවරුහදහ එනම්  අද දින අඳය 
බහ 0.00ට ඳහර්ලිගම්න්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහග  
රැසවීභක් ථහනහඹතුභහගේ නිර හභයගශදී ඳළළේවීභට 

නිඹමිත ඵළවින් ඊට ඳළමිණ වබහගි න ගර රු භි 
භන්ත්රීරුන් සිඹලු ගදනහටභ ගභන්න් දළනුම් දීභට ළභළේගතමි. 

749 750 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 துகநசரர் ரற்தரர்கக் குள அநறக்கககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
 

ගරු ක්හමන් ආනන්ද විමේමළන්න මශතළ 
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றரேரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Chairman of 

the Sectoral Oversight Committee on Transport and 

Communication, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Transport and Communication 
on “Electronic Transactions (Amendment) Bill” and 

“Performance Reports of the Ministry of 

Telecommunication and Digital Infrastructure for the 

years 2015 and 2016” which were referred to the said 
Committee.  

 
වභළමේවය මත ිලබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரனடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்னறகு ட்ட் குரசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ආර්ික ාර්ධන පිළිඵ 

ආාෂ් අධීක්ණ හය බහග  බහඳති රු ගේ. එම්. ආනන්ද 
කුභහයසිරි භවතහ ගනුගන් භභ  ආර්ික ාර්ධන පිළිඵ 
ආාෂ් අධීක්ණ හය බහ ගත ගඹොමු යන රද “7979 

අා 40 දයන ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනගේ 74 න්තිඹ 
ඹටගේ නිගඹෝඹ” ම්ඵන්ධගඹන් ව එකී හය බහග  
හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.  

 

වභළමේවය මත ිලබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரனடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු මලිත් ජ්යිලක මශතළ 
(ரண்னறகு லித் ேறனக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ජහති ආයක්හ පිළිඵ 
ආාෂ් අධීක්ණ හය බහ ගත ගඹොමු යන රද “7977 

අා 8 දයන උදර්ඳන නීතිගශ 3 න්තිඹ ඹටගේ නිඹභඹන්” 
ම්ඵන්ධගඹන් ව එකී හය බහග  හර්තහ භභ ඉදිරිඳේ යමි.  

 

වභළමේවය මත ිලබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரனடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

මඳත්වේ 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ුමනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ගඳේම් 
ගද පිළින්මි. 

 

(1)  භහඳරභ භධයභ  අලුේ ඉවශ  අා 37920 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි පී.එල්. රුණහයේන භවතහගන් 
රළබුණු ගඳේභ; ව 

(2) හල්ර  නහගොඩ  ම්භළද්ගදගොඩ  ගුරනවිර ඹන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි ප්රිඹන්ත නහගොඩ විතහන භවතහගන් 
රළබුණු ගඳේභ. 

 
ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்னறகு ட்ட் குரசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ දිවුරපිියඹ  අසළන්න 

ේත  අා 700 ඒ දයන සථහනගඹහි ඳදිාචි ආර්.ආර්. ගුණර්ධන 
භවතහගන් රළබුණු ගඳේභක් පිළින්මි. 

 

ගරු බුද්ධික ඳිලරණ මශතළ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ගඳේම් 
තුන පිළින්මි. 

 

(1) ගභොය  ගොසනිල්ගොඩ  අයලිඹවේත ඹන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි ඒ. රන්ති චතුයහනි   ගභගනවිඹගන් 
රළබුණු ගඳේභ; 

(2) ගොටගඳොර  හිගුරුඳනහර  උඩගදණිඹ ඹන සථහනගඹහි 
ඳදිාචි ඒ.එච්. යහනි භවේමිඹගන් රළබුණු     ගඳේභ; ව 

(3) ගතලිේජවිර  කිරිභළියමුල්ර  අරසේත. අා 70258 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි විගේසිාවගේ චන්ද්රසිරි    භවතහගන් 
රළබුණු ගඳේභ. 

 
ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජ්න මඳත්වේ පිළිබ කළරක 

වභළලට ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்ககபப் ததரதுனுக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 03 (0) ඹටගේ ගඳෞද්ලි දළනුම් 
දීගභන් ඇස රලසන. රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 

 
 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் னேன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

අේනිදිග විහලවිදයළමශ ශිය මර්දනය 
தன்கறக்குப் தல்ககனக்கக ரர்கள்லரண 

அடக்குனெகந 
SUPPRESSION OF STUDENTS OF SOUTH EASTERN 

UNIVERSITY 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  සථහය නිගඹෝ 03 (0) 

ඹටගේ භහ උස අධයහඳන වහ භවහභහර් ව ඳහර්ලිගම්න්තුග  
බහනහඹතුභහගන් අන රලසනඹ ගභඹන්. 

751 752 
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ශ්රී රාහ විලසවිදයහර ඳද්ධතිගශ නළ ගෙනහිය ඳශහගේ 

අේනිදි විලසවිදයහරගශ ර්තභහන සිාවර සිසුන් 55ගදගනක්  
0076.70.04 දිගනන් ඳසු -ඒ කිඹන්ගන්  දළනට භහ 9 ඳභණ 
හරඹක්- ඳන්ති තවනභට රක් වී  ගදගදගනකුට නක් ඳයහ 
ඇත. ගභභ ඳන්ති තවනම් සිඹල්ර අභූත ගචෝදනහ ව 

ඳරිඳහරනගශ ාවිධහනහේභ ඳළිළනීම් ඵ ෂ්යඹන් හක්ි 
භඟින් ඉදිරිඳේ ශේ  ඒ සිඹල්ර ඳරිඳහරනඹ විසින් ඵළවළය ය 
ඇත. 

ගම් නිහ ෂ්යඹන් දුවම් රඵහ ඇතේ  විබහ අන්තිඹ වහ ීළශෙ 
අධයඹන හරඳරිච්ගදදගශ අධයහඳන අන්තිඹ අහිමි වීගම් 
අදහනභක් ද ඳතී. 
 

1.    භහ 6 අධයඹන හර සීභහ භහ තුනට සීභහ වීභේ  
භහ 6ට ගඹොදහ න්නහ සිඹඹට 80 ගද්ලන වබහගිේඹ 
භහ 3ට සීභහ වීභේ  ති 70 අධයඹන හරඹ ඳළතීභ 
නිහ දින ගදට වබහගී ගනොවීභට වුගවොේ සිඹඹට 
80ක් ගද්ලන වබහගිේඹ අහිමි වීභේ  ගවේතු ගනොදන්හ 
වදිසි විබහ ල් තළබීභ වහ වදිසි විබහ රලසන ඳ්ර ගනස 
කිරීභ නිහ සිසුන්ට සිදු න අහධහයණඹ ඉේ කිරීභ ස 
සිඹඹට 80 රතිඳේතිඹ ගනුට සිඹඹට 40 අභ රතිලත 
හධහයණ රභග දඹක් ගන  විබහ අන්තිඹ ප්ඳහදු ය 
ඇති විලසවිදයහර ෂ්යඹන් 7 500ට ළි  පිරික් 
ගනුගන් විගලේ විබහ ඳේන්ගන්ද?   

2.    විබහ හරඹ තුශ වහ ගඳය ෂ්යඹන්ගේ ීවවිතරට 
තර්ජනඹ යන ගජයසශ ෂ්ය උඳගද්ල වහ විනඹ බහය 
නිරධහරි පිළිඵ විනඹ ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්නහ ද?   

 ඔඵතුභහ දන්නහ  ඔලුවිල් රගද්ලඹ  හුගදරහ රගද්ලඹක් 
ඵ. 

 භභ එ හයණඹක් විතයක් කිඹන්නම්  රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි. ගභහි සිියන ෂ්යඹන්ට යහත්රී වගතන් 
ඳසු ෆභ න්න තළනක් නළවළ. ඈත ඳශහත රහගඹෝගි 
පුහුණුට ගිඹහභ එන්න ඵළවළ. ගභොද   ගම් ෂ්යඹන් 
රාහග  නළ ගෙනහිය ඳශහගේ ඔලුවිල් කිඹන ම්භහනගශ 
වදහ තිගඵන විලසවිදයහරඹට තභන් ඹම් ඹම් ඳශහේලින් 
ගිහින් ඉන්ගන්. 

3  භට ඳළමිගණන ෂ්යඹන්ට ඳවය ගදන ගර ළමිඹන්ට 
ඳරිඳහරනඹ දළනුම් දී ඇති ඵ අක්ගයන්ඳේතු ගඳොලීසිඹට 
හර්තහ වී ඇති ගවන්න්  උදහ වී ඇති ෂ්ය භර්දනඹ නතය 
යන්ගන්ද?  

 විලසවිදයහර ගද්ලන නළතී ඇති ව ඵයඳතශ වහනිඹ 
විඳීභට න්නහ රජහතන්්රහදී ක්රිඹහලිඹ කුභක්ද?  

 ගම් අඹ ගිඹ තිගශ රු ඇභතිතුභහ වම්ඵ ගන්නේ ඇවිේ 
තිගඵනහ. UGC එගක් Chairman ගඳගර්දහ  ගම් සථහනඹට 
ගිඹහ. ඒේ තභ විඳුභක් නළවළ  රු ඇභතිතුභනි. ඒ අඹට 
ගද්ලනරට වබහගි ගන්න ව විබහරට ගඳනී 
සිටීගම් අන්තිඹ රඵහගදන්න කිඹහ විලසවිදයහර ෂ්යඹන්ගේ 
Management Faculty එගක් ඉන්න ශභන් සිඹලුගදනහභ -
ඳශමුළනි ගර්  ගදළනි ගර්  තුන්ළනි ගර් ව 
අලුතින් එක්වී සිියන අඹ- ඉල්රහ සිියනහ.  රු 
ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගම් වහ භළදිවේ ගරහ පිළිතුයක් 
රඵහගදන්න.   

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ.     

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்ரம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத 

னெல்ரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

අභහනුි න දඹ  ලිාගි හිානඹ  ඳවය දීභ  
විලසවිදයහර නිරධහරින්ගේ යහජහරිඹට ඵහධහ කිරීභ  ඳරිඳහරන 
ගොඩනළඟිල්ර අහිය කිරීභ ළනි ගචෝදනහරට යදරුන් ව  

සිඹලුභ ජහතීන්ට අඹේ සිසුන්ට විලසවිදයහ රගශ ම්භත නීති - රීති 
රහය ඳන්ති තවනම් කිරීභ ළනි දුවම් ඳමුණුහ ඇත.   

ඳරිඳහරන ගොඩනළඟිල්ර අහිය කිරීභ  විලසවිදයහර 
නිරධහරින්ගේ යහජහරිඹට ඵහධහ කිරීභ  ඔවුන් නිහ අඩසසිඹට 
ළනීභ ඹන ගචෝදනහරට රක් ව සිසුන්ට විරුධ ගඳොලීසිඹ භඟින් 

උහවිඹට ගචෝදනහ ගොනු ය නක් ඳයහ ඇත.  

ඵයඳතශ ණගශ ගනොන ගචෝදනහ ඹටගේ ඳන්ති තවනභට 
රක් ව සිසුන්වට ඉතහ ගිය හරඹක් තුශදී භහ රඵහ දී 
අධයහඳන ටයුතුර නියතවීභට අසථහක් රඵහ දී ඇත. ඳන්ති 
තවනභට රක් ව සිසුන්ගේ ඵහුතයඹක් ගභභ ණඹට අඹේ ග .  

2014.12.04ළනි දිගනන් ඳසු ඳන්ති තවනභට රක් ව මුළු 
සිසුන් ායහ සිාවර සිසුන් 09ක් වහ මුසලිම් සිසුන් 7ක් ලගඹන් 
සිසුන් 76ගදගනක් න අතය  ඔවුන්ට විලසවිදයහර විබහරට 

ගඳනී සිටීභට ගනොවළකි විඹ. ගගේ වුද  ඳන්ති තවනභට රක් ව 
හභහනය ගචෝදනහරට රක් ව සිඹලුභ සිසුන්ට ගභන්භ ඵයඳතශ 
ගචෝදනහරට රක් ව සිසුන්ටද ගඳොදු භහක් රඵහ දී අධයඹන 

ටයුතු යගන ඹහභට ගම් න විට අසථහ රහ දී ඇත.  
 

1. ගභභ රලසනඹ ඹටගේ දක්හ ඇති රුණු පිළිත 
ගනොවළකිඹ.  

 අධයඹන ගඳොදු වති ඳ්ර (උස ගඳශ) භේ සිසුන්ට 
ගනොළම්ඵර් භහඹ න විලසවිදයහර අධයඹන හයඹ 
ආයම්බ කිරීභ වහ නිඹමිත හරඹ තුශ උඳහිව අන් 
කිරීභට අලය ටයුතු කිරීභ වහ ළඩ පිළිගශක් 
ආයම්බ කිරීභ ස විලසවිදයහර රතිඳහදන ගොමිභ භඟින් 
සිඹලුභ විලසවිදයහර පීශහිවඳතිරු භෙ ඳළති 
හච්ඡහ රතිපරඹක් අනු අධයඹන හරඹ ති 75 
සිට 73 දක්හ අක් කිරීභට සිදු විඹ. ගභභඟින් සිසුන්ගේ 
අධයඹන ඳළඹ ණනට - credits - කිසිදු ඵරඳෆභක් සිදු 
ගනොවීඹ.  එගභන්භ ම්පර්ණගඹන්භ අදහශ න විඹ 
රුණු ආයණඹ න ඳරිදි ගද්ලන ස වී ඇත. එක් එක් 
සිසුහගේ ගද්ලනරට වබහගි න ඳළඹ ණන අනු 
ඳළමිණීගම් රතිලතඹ ණනඹ ගගර්. කිසිඹම් සිසුගකුට 
ගද්ලනරට වබහගි විඹ ගනොවළකි තේේගශ ගයෝ 
පීඩහකින් ගඳගශන්ගන් නම්  ඒ වහ වදය හර්තහ 
ඉදිරිඳේ කිරීභ භඟින් ගද්ලනරට වබහගි වීගභන් නිදවස 
වීභට අය ත වළකි අතය  එළනි අසථහරදී 
ගද්ලනරට වබහගි වහ ගේ රහ ඳළමිණීගම් රතිලතඹ 
ණනඹ ගගර්. 

 ශභනහයණ පීශගශ සිසුන්ට වළය අගනකුේ අධයඹන 
පීශ 05 සිසුන් වට ගද්ලනරට වබහගි වීගම් රතිලතඹ 
සිඹඹට 80ක් වීභ ළටලුක් වී ගනොභළත.  

 I will repeat that. ශභනහයණ පීශගශ සිසුන්ට වළය 
අගනකුේ අධයඹන පීශ 05 සිසුන් වට ගද්ලනරට 
වබහගී වීගම් රතිලතඹ සිඹඹට 80ක් වීභ ළටලුක් වී 
ගනොභළත.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

පීශ ඳවට රලසනඹක් නළවළ. පීශ ඳව සිඹඹට 80ක් එනහ. 
එ පීශඹ තභන් රලසනඹ තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒට ගවේතුක් තිගඵනහද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ගවේතු කිඹන්නම්. I will tell you.  

එගභන්භ සිඹලුභ විලසවිදයහරර ගභගේ ගද්ලනරට සිසුන් 
වබහගී වීභ සිඹඹට 80 රතිලතහේභ භ්ටටභකින් ඳේහ ගන 
ඹෆභට සිසුන්ට නිඹභ ගගර්. ඒ අනු අේනිදි විලසවිදයහරගශ 

ශභනහයණ පීශගශ සිසුන්ට ඳභණක් ගද්ලනරට වබහගි 
වීගම් රතිලතඹ ගනස කිරීභට ගනොවළකිඹ.  

I will repeat that. අේනිදි විලසවිදයහරගශ ශභනහයණ 

පීශගශ සිසුන්ට ඳභණක් -ඒ ගොල්රන්ට විතයක්- ගද්ලනරට 
වබහගි වීගම් රතිලතඹ ගනස කිරීභට ගනොවළකිඹ. 

 එ ඩුඩහඹභට ඳභණක් විගලේේඹක් දක්න්න ඵළවළ. 

ඔඵතුභහ දන්නහ  විලසවිදයහරර සිඹඹට 80 ඳළමිණීගම් 
රතිලතඹක් තිගඵන්න ඕනෆ කිඹරහ. ගද්ලනරට වබහගි ගන්න 
ඕනෆ. ගම් ගොල්ගරෝ ගද්ලනරට වබහගි ගන්ගන් නළති 
ගඳශඳහළි ඹනහ. ගඳශඳහළි ගිහින් අඳට කිඹනහ  අපි ළරැදින් 

කිඹරහ.  

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்னறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභහට Law College එගක් සිඹඹට 80 
තිබුගඩුේ නළවළ ගන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඇභතිතුභහගේ පිළිතුය කිඹහ අන් ශහ නම් ගවොන්. රු 
ඇභතිතුභහ  පිළිතුය කිඹහ අන් යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගජයසශ උඳගද්ල වහ විනඹ ඳහර  සිසුන්ගේ ීවවිතරට 

තර්ජනඹ න ආහයගශ ටයුතුරට ම්ඵන්ධ වී ගනොභළත. 
ඔවුන් විනඹ ඳහරනඹට ඳභණක් ම්ඵන්ධ න නිරධහරින්ඹ. සිසුන් 
ව ඔලුවිල් භ අතය කිසිභ අර්බුදඹක් නළවළ. අද න විට සිාවර 

සිසුන්ද ගම් ගන්හසි සිියන අතය  ඔවුන්ගේ එදිගනදහ ටයුතු 
වහ නිතය ඹන එන ඵ හර්තහ වී ඇත. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එතළන ත පීශ 5ක් 
තිගඵනහ. ඒ පීශ 5 රලසනඹක් නළවළ. එ පීශඹ ඳභණන් ගම් 

රලසනඹ තිගඵන්ගන්. ගභොද  ඒ අඹ ගද්ලනරට එන්ගන් නළතු 
ගන ගන ටයුතු යනහ. ගද්ලඳහරනඹ යනහ  ගඳශඳහළි 
ඹනහ  ඵසලින් ගොශම එනහ. එතගොට ඳළමිණීභ සිඹඹට 80 

ම්පර්ණ යන්න ඵළවළ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

විලසවිදයහරර නීතිඹක් තිගඵනහ  ගද්ලනරට වබහගි වීභ 
සිඹඹට 80ක් තිගඵන්නට ඕනෆ; 80 per cent attendance 
තිගඵන්නට ඕනෆ කිඹහ. අඳට යන්න ගදඹක් නළවළ  ගම් 
ෂ්යගඹෝ විසින්භ යේ ගදඹක්. 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සිටිමශය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට රලසනඹක් අවන්න පුළුන්. රඵහදුන් උේතයඹ 
ඳදනම් යගන රු ඇභතිතුභහගන් රලසනඹක් අවන්න පුළුන්. 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ 6 semester එ හරගශ තභන් ඔඹ සිඹඹට 80 

ඳළමිණීභක් අතයලය තිබුගඩු. ඒ හරඹ භහ 3 දක්හ අක් 
ශහභේ  ඳළමිණීගම් සිඹඹට 80 ඵරන එ හධහයණ නළවළ. භභ 
එ උදහවයණඹක් ගදන්නම්. අක්ගයන්ඳේතු ගඳොලීසිගශ 

තිගඵන ඳළමිණිලි ිය ඵරන්න. ගදළනි හයණඹ තභන්  ගෞය 
ගවේතු භත ගම් Faculty එගක් ඉන්න ශභන්න්ට රඵහදී තිගඵන 
medical certificates සිඹල්රභ reject යනහ. ගඳශඳහළි ඹන 

ථහ ගන ගදඹක්. යග්ට වළභ ගනහභ ගඳශඳහළි ඹනහ ගන්. 
නමුේ  ගභතළන තිගඵන රලසනඹ ඒ ගනොගන්. ගභතළන 
අබයන්තය ළටලුක් තිගඵනහ. අපි භළදිවේ ගරහ ඒ විමු. 

එගතක් ඒ ශභන්න්ට විබහඹ ලිඹන්න අසථහ ගදන්න. ඒන් 
අගප් ඉල්ලීභ. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister can finalize it.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අහන ලගඹන් භහ ගම් 
හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. තිගඵන්ගන් එගේ ගභගේ ගචෝදනහ 
ගනොගන්. ඒහ ගභොනහද කිඹහ භහ ඔඵතුභහට කිඹන්නම්. එක් 
තභන්  අභහනුි න ධඹ. න ධඹ අභහනුි විිවඹට රඵහ 

දීභ. ගදන එ  ලිාගි හිානඹ -sexual harassment.  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හන්තහන්ගේ ළසිකිළිර CCTV cameras වි යරහ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳවය දීභ  විලසවිදයහර නිරධහරින්ගේ යහජහරිඹට ඵහධහ කිරීභ  
ඳරිඳහරන ගොඩනළඟිල්ර අහිය කිරීභ -[ඵහධහ කිරීභක්] ගම්හ 

ගඵොගවෝභ ඵයඳතශ සිද්ිව. [ඵහධහ කිරීභක්] 
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[රු  රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ] 
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ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වුද හන්තහන්ගේ ළසිකිළිර CCTV cameras වි 
යන්ගන්? එහි හන්තහන්ගේ ළසිකිළිර CCTV cameras වි 
යරහ. එගවභ ශහභ  හන්තහන් ගොගවොභද ළසිකිළි 

ඹන්ගන්?  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ ඉවතින් වන් ශ  ඒ හගේ ළඩ ශ අඹ ළන තහ 
කිරීභේ ඇේත ලගඹන්භ අඳට අදවන්න ඵළවළ.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හන්තහන්ගේ ළසිකිළිර CCTV cameras වි යරහ.  

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඵතුභහ ගිහින් ඵරහ තිගඵනහ හගන්.   

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ ගිඹහද? [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අභහතයතුභහ  ඔඵතුභහ හච්ඡහක් ළන්න. අඳ 
ළන්න. අපි ඒ ළන හච්ඡහ යමු.    

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ ගිඹහද? [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ුමනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ ගිඹහද? 
 

ගරු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්ිය 
(ரண்னறகு (றருற) ஸ்ரீரற றரேறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

භභ ගිඹහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුමිඹ ගිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

  
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  හන්තහන් ඹන 

ළසිකිළිගශ CCTV cameras වි යරහ.  

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵතුභහ දළක්හද? 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔ   භභ ඡහඹහරඳ ගදන්නම්. භභ එච්චය ඳවේ තේේඹට 
ළියරහ නළවළ  ගභහි ඇවිේ ඒ ඡහඹහරඳ ගඳන්න්න.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහගේ ගඹෝජනහ 

ගභොක්ද?  

 
ගරු ුමනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහද  ඒ CCTV cameras වි ගශේ?  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අභහතයතුභනි  අපි හච්ඡහක් ඳේහ ගම් රලසනඹ 
විමු. භහ කිඹන්ගන් ඒන්.  

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හයණඹ ඳළවළදිලින්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ශභන්න් 7 500ට විබහඹ නළවළ.   

 
ගරු ුමනිල් ශඳුන්මනත්ිල මශතළ 
(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අභහතයහාලගශ ඉන් ඵරනහ ඇති  ඒ දිවහ.  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

1 500ක් ශභන්න්ට විබහඹ නළවළ. අපි ඵරමු ගම් රලසනඹ 

වින්න.  

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභනි  එතුභහ ඔඵතුභහගන් 
ඉල්රන්ගන් ඒ රලසනඹ ළන හච්ඡහ යන්න ගනභ ගරහක්.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විලසවිදයහර නීති - රීති අනු  ගද්ලනරට සිඹඹට 80 
ඳළමිණීභක් තිබිඹ යුතුන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ  නළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළමිණීභ සිඹඹට 80ක් නළේනම්  අඳද ඒ යද ගශේ? ඒ අඹන් 
ඒ යද ගශේ.  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වඹ භහඹක් නම් සිඹඹට 80න්. හච්ඡහක් ඳේහ ගම් 
රලසනඹ විහනිමු  අභහතයතුභහ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

All right. We will discuss it; අපි හච්ඡහ යමු.  
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීළශෙට  සථහය නිගඹෝ 03(0) ඹටගේ රලසනඹ  රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ.  
 
 

II 

නෆ මඟනහිර ඳෂළමත් මවේලය කරන මඳොලිවහ 
නිධළරින්මේ වහාළන මළරුවීේ 

கறக்கு ரகரத்றல் ரசக னரறயும் ததரலிஸ் 

அறகரரறகபறன் இடரற்நம்   
TRANSFERS OF POLICE OFFICERS SERVING IN EASTERN 

PROVINCE 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සථහය නිගඹෝ 03(0) 

ඹටගේ ගභභ රලසනඹ ඉදිරිඳේ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ 
ඔඵතුභහට ගඵගවවින්භ සතුතින්ත ගනහ. 

2018 ගර්දී නළගෙනහිය ඳශහගේ ගඳොලිස නිරධහරින් 

ගනේ ඳශහේරට භහරු කිරීභට ගන ඇති තීයණඹ ගවේතුගන් 
එභ නිරධහරින් විලහර පිරිට භතු වී ඇති ළටලුහරී තේේඹ 
පිළිඵ ගභභ රු බහග  අධහනඹ ගඹොමු යනු ළභළේගතමි.  

ශ්රී රාහග  නළගෙනහිය ඳශහගේ විගලේගඹන්භ අම්ඳහය 
දිස්රික්ගශ දිගු හරඹක් ගේඹ ශ ගඳොලිස නිරධහරින් විලහර 
පිරිට  0078 ගර් ජනහරි භ 75න දින සිට ඵසනහහිය 

ඳශහත ඇතුළු ගනේ ඳශහේරට සථහන භහරුවීම් රඵහ දී 
තිගඵනහ. ගභභ නිරධහරින් විශ්රහභ ඹහභට ආන්න න අතය, දිගු 

හරඹක් ගභභ රගද්ලගශ ඳදිාචි වී සිියන්නවුන්. එළනි පිරිට 

දිගු රට ඳසු භහරුවීම් රළබීභ, ඵළලු ඵළල්භට ඔවුනට ඹවඳතක් 

ගර ගඳනී ගිඹද, ගභභ පිඹය ඔවුන්ගේ ීවවිත මුළුභනින්භ 

අවුල්හරී තේේඹට ඳේ යනහ.  

විගලේගඹන්භ ඔවුන් තභන්ගේ තරුණ හරඹ රැකිඹහ වහ 

ළඳ ශහ. යුද භගශ තභන් ගභභ ගඳොලිස නිරධහරින් 
නළගෙනහිය ඳශහගේ ළඩ ගශේ. ඔවුන් තරුණ හරගශදී ගනේ 
ඳශහේරට භහරුවීම් ඉල්රහ සිියඹේ, යුද භගශ ගනේ 

නිරධහරින් උතුරු ව නළගෙනහිය ඳශහේරට ඳළමිණීභට 

අළභළති ඵ ඳහ  ඔවුනට ගම් න ගතක් උතුරු ව නළගෙනහිය 
ඳශහේලින් ඵහහිය භහරුවීම් රඵහ දුන්ගන් නළවළ. ඳළති යුදභඹ 
හතහයණඹ තුශ නළගෙනහිය ඳශහගේ ගඳොලිස නිරධහරින් විලහර 

රභහණඹට තභන්ගේ ීවවිත අහිමි වී තිබිඹදී ඳහ, ඔවුන් විසින් 

සිඹලු දුක් උහුරමින් එභ ඳශහගේ යහජහරි යනු රළබුහ. ඔවුන්ට 
තභන්ගේ ඳවුල් පිළිඵ ගොඹහ ඵළලීභට, ගල්-ගදොයල් හදහ 

ළනීභට, දරුන්ට අධයහඳනඹ රඵහ දීභ පිළිඵ ගොඹහ ඵළලීභට 

අසථහ රළබුගඩු, යුද භඹ අන් වීගභන් ඳසුන්. ඵළාකු 

ආදිගඹන් ණඹ රඵහ නිමින් ගල්-ගදොයල් ගොඩනහ  ගන 

හභහනය ීවවිතඹක් ආයම්බ ය ඇති අසථහ, තභන්ගේ ීවවිත 

උක්-ඹියකුරු යමින් ගනේ දුය ඵළවළය ඳශහතට භහරුවීභට 
සිදුවීභ ඔවුනට දයහත ගනොවළකි තේේඹක්.  

ඹම් ගවඹකින් ඔවුන්ට සථහන භහරු රඵහ ගනේ ඳශහේරට 
ඹහභට සිදු වුගවොේ, දරුන්ගේ අධයහඳන ටයුතු ව ඔවුන්ගේ 

ඳවුල්ර හභහනය ඳළළේභ අවුල් න අතය, එභ ළටලුහරී 

තේේඹ නිහ ඔවුන්ගේ යහජහරි ටයුතුරට අදහශ 
භහනසිේඹද බි ළටීභට ඉඩ තිගඵනහ.  

ගභභ ඳරියඹ පිළිඵ නිසි අගඵෝධඹක් ගනොභළති සිදු 

යන්නට ඹන භහරුවීම් පිළිඵ නළත සිතහ ඵළලිඹ යුතුන්. රු 
නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ගම් ගඳොලිස නිරධහරින් ඔවුන්ගේ 

ගේහ හරඹ තුශ නළ ගෙනහිය ඳශහගතන් ගනේ ඳශහේරට 

භහරුවීම් ගනොරළබු ග  ඔවුන්ගේ යදක් නිහ ගනොගන්. යුදභඹ 
හතහයණඹ තිගඵන හරගශ ඔවුන්ට අනිහර්ඹගඹන්භ 
නළ ගෙනහිය ඳශහේර ගේඹ කිරීභට සිදුවහ. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි, දිගු හරඹක් ඒ ඳශහගේ ගේගශ නියුතු වහ 

ඹළන් කිඹන ඳදනභ භත දළන් ඒ අඹ ගනේ ඳශහේරට භහරු 
යනහ. ඹ අවුරුදු 50ට ආන්න නිරධහරිනුේ ගම් අතය 
ඉන්නහ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අක්භ තයමින් එභ 

දිස්රික්ඹ තුශ ඹම් ගඳොලිස සථහනඹට භහරුවීම් රඵහ ගදනහ 
නම්, ඔවුන් එඹට එෙතහ ඳශ යනහ. නමුේ ගම් ඳශහේ භහරු 

කිරීභ හධහයණ නළවළ, රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. ඒ නිහ 

රු ඇභතිතුභහ ඳවත රලසනරට පිළිතුරු රඵහ ගදනු ඇතළන් භහ 
ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ.  

1. 2018 ගර් ජනහරි භහගශදී ක්රිඹහේභ වීභට නිඹමිත, 
ගඳොලීසිඹට අදහශ අබයන්තය භහරුවීම් පිළිඵ නිගඹෝඹක් 
තිගේද? 

2. නළ ගෙනහිය ඳශහගේ නිරධහරින් ඵසනහහිය ඳශහතට ව 
ගනේ ඳශහේරට භහරු කිරීභට නිඹමිත තිගේද? 

3. ඹ අවුරුදු 50ට ළි  විශ්රහභ ඹහභට ආන්න නිරධහරින් 
දුයඵළවළය ඳශහේරට භහරු කිරීභ නිහ ඔවුන්ගේ ීවවිත 
බිළටීභට ඇති ඉඩ ඩ ළි  ඵ පිළිනු රඵන්ගන්ද? 

4. භහරුවීම් රඵහදීභට ඇති නිඹමිත අම්ඳහය ගඳොලිස 
ගෝටශහගශ නිරධහරින්ට ඊට ආන්නතභ ගඳොලිස 
ගෝටශහඹට ගවෝ එභ ගෝටශහගශභ ගනේ 
ගඳොලිස සථහනරට භහරුවීම් රඵහ දිඹ ගනොවළකිද? 

5. ගඳොලීසිඹට අදහශ භහරුවීම් සිදු කිරීගම්දී එභ නිරධහරින් 
මුහුණ ගදන සුවිගලේෂී ළටලු ළරකිල්රට න්නහ 
රතිඳේතිභඹ තීයණඹක් ගගයහි ළරකිල්ර ගඹොමු යනු 
රඵන්ගන්ද කිඹරහ රු ඇභතිතුභහගන් විභහ සිියන්න 
ළභළතින්. ගඵොගවොභ සතුතින්, රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි. 
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ගරු වළග රත්නළයක මශතළ (නීිලය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ 
වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு சரகன த்ரக்க - சட்டனெம் ஒளங்கும் ற்ரம் 

தற்கு அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහ අන රද සථහය නිගඹෝ 03(0) ඹටගේ රලසනරට 
පිළිතුරු ගභගේන්. 

1. ශ්රී රාහ ගඳොලීසිඹ හර්ි ක්රිඹහේභ යනු රඵන 
සථහන භහරු රතිඳේතිඹ අනු ජහති ගඳොලිස ගොමින් 
බහග  අනුභත ආඹතන, චරගල් අා 620076 වහ 
ගඳොලිසඳති චරගල් අා 057620076 ඳරිදි 0078.07.75 
දිනට ඳවත ඳරිදි සථහන භහරුවීම් නිගඹෝ නිකුේ ය ඇත. 

 (i) උතුරු ව නළ ගෙනහිය ඳශහේර අනිහර්ඹඹ 
ගේහ හරඹ ය ගදට ඳසු පිටත ගෝටශහ 
ගත සථහන භහරු රඵහ ඹෆභට ඉල්ලුම් යන රද 
නිරධහරින්.  

 (ii) හභහනය රගද්ලර ය තුන ගේහ 
හරඹකින් ඳසු ගනේ ගෝටශහ ගත සථහන 
භහරු රඵහ ඹෆභට ඉල්ලුම් යන රද නිරධහරින්.  

  හභහනයගඹන් උතුරු-නළ ගෙනහිය නම් අවුරුදු 
ගදක් ගේඹ යන්න ඕනෆ. අගනක් ඳශහේර 
අවුරුදු 3න්. ඉදිරිගශදී අපි ගොශම දිස්රික්ගශේ 
අවුරුදු ගදට සීභහ යන්න ටයුතු යනහ.  

 (iii) ඳශහත තුශ අඩුඩ ය 70ට ළි  ගේහ 
හරඹක් ම්පර්ණ යන රද නිරධහරින්.  

  රු භන්ත්රීතුභහ කිඹන ගඵොගවෝ ගදගනක් ඇතුශේ 
ගරහ තිගඵන්ගන් ගම් හඩුඩඹ ඹටගේන්. 

2. ඔ .  

 භභ ලින් කිඹපු ආඹතන චරගල්ඹන්, ගඳොලිසඳති 
චරගල්ඹන් අනු, 2018.01.15 න දිනට එක් ඳශහතක් 
තුශ අඩුඩ ය 70ට ළි  ගේහ හරඹක් ම්පර්ණ 
යන රද නිරධහරින්ගන් අඹදුම්ඳේ ළහ ගනේ 
ඳශහේ ගත සථහන භහරු රඵහදීභට ටයුතු ය ඇත. 

 චරගල්ඹ අනු ඒ අඹඳුම්ඳත ම්පර්ණ යන්න ඕනෆ 
නිහ, නිරධහරින් අභළේගතන් වුේ සථහන කිහිඳඹක් 
නම් යරහ එනහ.  

 ඵසනහහිය ඳශහගතන් ගඳොලිස ගේඹට ඵළඳී ඇති ායහ 
ඉතහ අල්ඳ න අතය, ඹම ඳශහත,  නළ ගෙනහිය ඳශහත, 
උතුරු භළද ඳශහත ළනි ඳශහේලින් ළි  පිරික් ගඳොලිස 
ගේඹට ඵළඳී ඇති ඵළවින් ගඳොලිස ගේහ තුශ ගේ 
ායහ තුරනඹ කිරීගම්දී ළි  ගේ පිරික් ඵළඳී ඇති 
රගද්ලලින් ඵසනහහිය ඳශහතට නිරධහරින් අනුයුක්ත 
කිරීභට සිදු නු ඇත. 

 එගේ ගනොභළති වුගවොේ දින්ගන් ළි භ ජනවනඹ 
හඹ යන ඳශහත න ඵසනහහිය ඳශහගේ නීතිඹ වහ 
හභඹ සුරැකීභ, නන්ගදසින් අනුයට ශෙහන 
භවජනඹහගේ ආයක්හ ව යථහවන ඳහරනඹ විිවභේ 
සිදුකිරීභට ගනොවළකි නු ඇත. 

3. ඉවත සථහන භහරුවීම් චරගල්ගඹහි වන් ඳරිදි ඹ 
අවුරුදු 57 ගවෝ ඊට ළි   විශ්රහභ ඹෆභට ආන්න ඹස 
සීභහර සිියන නිරධහරින් වට සථහන භහරුවීම් රඵහ දී 
ගනොභළති අතය, ඳශහත තුශ අඩුඩ ය 70 හරඹක් 
ම්පර්ණ යන රද ඹ අවුරුදු 57ට ආන්න නිරධහරින් 
ඳදිාචිඹට ආන්න ඳශහේරට සථහන භහරු කිරීභට 
ටයුතු ය ඇත. 

  ඒ චරගල්ඹ අනු, භහරුවීම් ඳියඳහියඹ අනු ඹ අවුරුදු 
57න් ඳසගේ තභන්ගේ රගද්ලගශ ගේඹ යන්න පුළුන්. 
ගඵොගවෝ අඹ ඒ ඉල්ලීභ යනහ. එතළනදී අපි 
අනිහර්ඹගඹන් ඒ අනුයුක්ත කිරීභ යනහ. 

4. චරගල්ගශ කිඹනහ, අවුරුදු 70ට ළි  හරඹක් ගේඹ 
යපු අඹට ඒ ඳශහත තුශ ගේඹ යන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ 
අනු, ගම් අඹ නළගෙනහිය ඳශහත තුශ ඇති ගඳොලිස 
සථහනඹට, ගෝටශහඹට භහරු යන්න ඵළවළ. 

 ගම් ළටලු තිගඵන්ගන් ඵසනහහිය ඳශහතට අදහශන්.  
ඵසනහහිය ඳශහගේ තභන් ළි පුයභ ගේ හිෙඹක් 
තිගඵන්ගන්.  

 ඒ නිහ තභන් ඒ ඳශහතට භහරු වීම් යන්න සිද්ධගරහ 
තිගඵන්ගන්. 

 ඳසන රලසනඹට අදහශ ස ය තිගඵන පිළිතුය භහ 
කිඹන්නම්. ඊට ලින් භහ තේ රුණු ියක් වන් 
යන්නම්.  

 රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 2015දී ගඳොලිස 
ගොමිභ ඳේ යන අසථහ නතුරු ඒ ටයුතු වහ 
සිකය ඳියඳහියඹක් තිබුගඩු නළවළ. ගඳොලිස ගොමින් 
බහ ඳේ කිරීභේ භෙභ, 2016 ර්ගශදී අපි භහරුවීගම් 
ව උස වීගම් ඳියඳහිය වඹක් ස යරහ, ගඳොලිස 
ගොමින් බහට ඉදිරිඳේ ශහ. එන්න් ගදක් 
අනුභතගරහ ඒහ ක්රිඹහේභ නහ. අනික් ඳියඳහිය වතය 
පිළිඵ හච්ඡහ ගමින් ඳතිනහ. 

 එතුභහ ගේ රලසනඹට අදහශ පිළිතුය ගභඹන්.  

5. ගඳොලිස ගේහට ඹම් නිරධහරිගඹකු ඵහ ළනීගම්දී 
දින්ගන් ඕනෆභ ඳශහත ගේඹ කිරීභට රතිාහ දී ඇති 
නමුේ සථහන භහරු වීම් රඵහ දීගම්දී නිරධයඹන්ගේ 
ළරකිඹ යුතු ළටලු අභ න ආහයඹට ගේ ායහ 
තුරනඹ යනු ඇත. සථහන භහරු වීම් රතිඳේතිඹ ස 
කිරීගම්දී සිඹලු  නිරඹන් නිගඹෝජනඹ න ඳරිදි මිටු ඳේ 
ය නිරධහරින්ගන් අදවස වහ ගඹෝජනහ විභහ තීන්දු 
තීයණ ගන සථහන භහරු වීම් රතිඳේතිඹ ස ය සිඹලු 
නිරධයඹන් ගම් ම්ඵන්ධගඹන් දළනුේ කිරීභට ටයුතු 
ය ඇත. ගභභ සථහන භහරු වීම් රඵහ දී ඇේගේ 
නිරධහරිඹහගේ මුළු ගේහ හරඹභ එභ සථහනඹ 
ගේඹ කිරීභට ගනොන අතය, එක් එක් ගෝටශහර 
නිලසචිත හර ඳයහඹක් වහ ඳභණක් න ඵළවින් සිඹලු  
නිරධයඹන්ට භහන අසථහ රඵහ ගදමින් සථහන භහරු වීම් 
හර්ි සිදු යනු රඵන්.  

සථහන භහරු වීම් වහ උස වීම් ඳියඳහිය අතුරින් 
ගොසතහඳල්රුන්ගේ ගම් සථහන භහරු වීම් ඳියඳහියඹ අනුභත 
ගච්ච එක්.  ඒන් භහ කි ග , "ආඹතන චරගල්රට අනු" 

කිඹරහ.  

රු භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ, ගම් භහරු වීම් නිහ දරුන්ගේ 

අධයහඳන ටයුතු ව ඔවුන්ගේ ඳවුල්ර හභහනය ඳළළේභ 

අවුල් ගනහ කිඹරහ. ඇේතටභ ගම් රලසනඹ නළ ගෙනහියට 
විතයක් ගනොගන් ඵරඳහන්ගන්, මුළු ගඳොලිස ගේගශභ ගම් 

රලසනඹ තිගඵනහ. ගඳොලිස ගේගශ නිරධහරින්ගේ රලසන 

ගොඩන්. නමුේ එභ ගේඹ ඳේහගන ඹහභට නිරධහරින්ගේ 
තුශනඹ කිරීභ අලය නිහ තභන්  අඳට ගම් විිවඹට ටයුතු 
යන්නට සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන්. අපි ඉතහභ හධහයණ භහරු වීම් 

ඳියඳහියඹක් වදන්නට උේහව යරහ තිගඵනහ. අක් ඳහක් තිගඵන 
තළන් පිළිඵ විියන් විට ථහ යරහ, ගඳොලිස ගොමින් බහ 

භෙේ හච්ඡහ යරහ අලය ාගලෝධන යන්නට අඳ 

සදහනම්.  

761 762 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අවුරුදු 57න් ඳසු තභන් transfer යන්ගන් නළේගේ, retire 

ගන්නට අවුරුදු 3ට ගඳය. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අගප් ගඳොලිස ගේගශ නිඹමිත භහරු වීම්, උස වීම් 

ක්රිඹහඳියඳහියඹක් ගනොභළති වීභ දීර්ක හරඹක් තිසගේ තිගඵන 
ළටලුක්. ගඳොලිස ගොමින් බහ නිලසචිත භහරු වීම් 
රතිඳේතිඹක් ව උස වීම් රතිඳේතිඹක් වදන්නට උේහව 

යනහ නම්, ඒ ගවොන්. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, දළන් 

ගභතළන ඳළන නළඟිරහ තිගඵන රලසනඹ ගභඹන්. රු ඇභතිතුභහ 
වන් ශ චරගල්ගශ iii ගනි ගොට ඹටගේ වන් 

ගනහ, ඹම් ඳශහත අවුරුදු 70ක් අඩුඩ ගේගශ ගඹදුණහ 

නම් ඔවුන් එභ ඳශහගතන් පිටත ඳශහතට ඹහ යුතුඹ කිඹරහ. රු 
නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ අනු තභන් නළ ගෙනහිය ඳශහගේ 

අවුරුදු 70ට ඩහ අඩුඩ ගේගශ ගඹදුණු ගඳොලිස නිරධහරින් 
ගනේ ඳශහතට, විගලේගඹන් ඵසනහහිය ඳශහතට භහරු කිරීභ 

වහ උේහවඹක් තිගඵන්ගන්. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 

නමුේ ඔවුන් අඩුඩ අවුරුදු 70ක් ගවෝ 70ට ළි  හරඹක් 
නළ ගෙනහිය ඳශහගේ ගේගශ ගඹදුගඩු ඔවුන්ගේ ළභළේත 
නිහභ ගනොගන්. යුද්ධඹ ඳළති හරගශ ගඵොගවෝ අලයතහන් 
ඳළන නළඟිරහ තිබුණහ නළ ගෙනහිය ව උතුරු ඳශහගේ. 

එභ ඳශහගේ ගඳොලිස නිරධහරින් එභ හනු තුශ භහරුවීභක් 
ඉල්රහ සිියඹේ, ඔවුන්ට භහරුවීභක් රළබුගඩු නළවළ. ගඵොගවෝ අඹ 

එභ ඳශහේරට ඹන්න අභළේගතන් සිියගශ. නමුේ, එභ ගඳොලිස 

නිරධහරින්ට අඩුඩ අවුරුදු 70ක් ගවෝ 70ට ඩහ ළි  
හරඹක් එභ ඳශහේර ගේඹ යන්න  සිද්ධ වුගඩු  ඔවුන්ගේ 
ගතෝයහ ළනීභ නිහභ ගනොගන්, යහජහරි අලයතහ වහන්. 

ඔවුන්ට ීළට ගඳය භහරුවීම් ආහ නම්, ඔවුන් ඒ වහ එෙන්. රු 

නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ යුදභඹ හතහයණඹ ඇතුගශේ 

යහජහරිභඹ අලයතහන් වහ ඔවුන් එභ ඳශහත තුශ රැඳී සිටීභ 

අනිහර්ඹ ව නිහ අද ඔවුන්ට න්දි ගන්න සිද්ධ වී තිගඵනහ. 
මූලි රතිඳේතීන් පිළිඵ ස යන චරගල්නරට අපි 
එෙන්. වළඵළන්, විගලේඹක් ගොට රන්න ඕනෆ රුණක් 

තිගඵනහ. නළ ගෙනහිය ඳශහගේ ගඳොලිස නිරධහරින්ට අවුරුදු 70ක් 
ගවෝ ඊට ඩහ ළි  හරඹක් එභ ඳශහගේභ ඉන්න සිද්ධ වුගඩු 
යුද්ධඹ ගවේතු ගොටගනන්. යුද්ධඹ නිහ විලහර රභහණඹක් මිඹ 

ගිඹහ. භවරු දහහලි ආඵහිවත වුණහ. ගභළනි විලහර 
ගේදහචඹන්ට මුහුණ දීපු ගඳොලිස නිරධහරින් සිියනහ.  යුද්ධඹ 
ගවේතු ගොටගන ගභභ ඳශහේර ඉන්න සිද්ධ ව  ඔවුන්ට දළන් 

භහරුවීම් රඵහ දීභ හධහයණ නළවළ. ගම් යුද රහඳඹ තුශ එභ 
ගඳොලිස නිරධහරින්ට ළි  හරඹක් රැඳී සිියන්න ගවේතු වුගඩු 
ඔවුන්ගේ ළභළේත නිහ ගනොගන්, යුද්ධඹ ව යහජහරි 

අලයතහන්. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ නිහ ගභභ 

නිරධහරින්ගේ භහරුවීම් රතිඳේති වළදීගම්දී ඒ පිළිඵ 
ළරකිල්රක් දක්න්න කිඹන එ තභන් භගේ ගඹෝජනහ 
න්ගන්.  

 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்னறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එතුභහ කිඹන හයණඹ 

ම්පර්ණගඹන්භ නිළයදි නළවළ. යහජහරි අලයතහ තිබුණහ. 
නමුේ, එතළන දිටභ ගේඹ යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඵර ගශේ 

නළවළ. භහරුවීම් යද්දි රභහදවීම් තිබුණහ. ගභොද, replacement 

එක් නළති භහරුවීභ සිද්ධ වුගඩු නළවළ. එභ නිහ භවය 

ගරහට ඹම් කිසි ඵරඳෆම් උඩ නිරධහරින් වරිඹටභ නිඹමිත 
දිනඹට භහරු වුගඩු නළවළ. නමුේ, ඒ හර හනු  තුශේ යුදභඹ 

රගද්ලඹ ගේඹ ශ යුතු හරඹ ලගඹන් තිබුගඩු අවුරුදු 
ගද ගවෝ තුන හර සීභහක්. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එභ හරඹ අනිහර්ඹ යරහ තිබුණහ. 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்னறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔ , අනිහර්ඹ යරහ තිබුණහ. නමුේ, එභ හනුග  යපු 

ගවීම් නිහ ගඵොගවෝ නිරධහරින් ස ළභළේගතන් ඉල්ලීම් ය ඒ 
රගද්ලර ළි පුය හර සීභහක් සිියඹහ.  

ඒ භහ  කීභකින් කිඹන්ගන්. ඵදහදහ දිනර භහ වමු 

ගන්න නිරධහරින් එනහ. නළ ගෙනහිය ඳශහගේ අවුරුදු 70ක් 
ගේඹ ශහඹ කිඹරහ ඔවුන් කිඹනහ. ලිපි ගොනු ඵරනගොට භට 
ගඳනී ගිඹහ, අනිහර්ඹ හර සීභහ අවුරුදු 0ක් ගවෝ 3ක් ගවෝ 

ගේඹ යරහ, ඉතිරි හරඹ ළභළේගතන් ඉල්රහ හිටපු හර 

සීභහන් තිගඵන්ගන් කිඹරහ. එගවභ නළේනම් භහරු වීභක් ඉල්රහ 
පිටතට ගනොගිඹ හර සීභහන් තභන් තිගඵන්ගන්. ර්ඹ 
අහනගශ භහරු වීම් ඉල්රන්න ඕනෆ ගන්. ර් 70 හර සීභහ 

භහරු වීගම් අලුේ ඳියඳහියඹ එක්න් ආග . එගවභ නළේනම් 
ර්ඹ අහනගශ භහරු වීම් ඉල්රන්න අලයතහක් තිබුණහ. 
ර් 0කින් ගවෝ ර් 3කින් ඳසගේ ක්රිඹහන්විත රගද්ලඹකින් භහරු 

වීම් ඉල්රන්න ඕනෆ.  දළන් ර් 0 වුණහට ඒ හරගශ ර් 3ක්ද 
කිඹරහ භහ සිකය දන්ගන් නළවළ.  එතගොට replacement එක් 

එක් භහරු යනහ. Replacement එ ඒ පුද්රඹහ ගොඹන්න 

ඕනෆ නළවළ, අපි ඹනහ. භවය තළන්ර රභහදවීම් සිදු වුණහ. 

නමුේ අනිහර්ඹගඹන් එ දිට අවුරුදු 70ක් ඉන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 
තිබුගඩු නළවළ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 03 (0) ඹටගේ රලසනඹ විහදඹක් ය න්න 
එඳහ. ඇභතිතුභහට නළතේ උේතය ගදන්න ගනහ. 

 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்னறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ගඳොලිස නිරධහරින්ගේ 

රලසන පිළිඵ භහ දන්ගන් නළතු ගනොගන්. වින්න පුළුන් 
රලසන වින්න අපි ටයුතු ය ගන ඹනහ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එභ ඳශහේර අඹට විගලේ රභග දඹක් වදන්න. යුද හර ගශ 
ඔවුන්ගේ ගේහ හරඹ ණනඹ ගනොගොට යුද්ධඹ අවය වහට 
ඳසු ඔවුන්ගේ ගේහ හරඹ ණනඹ යන රභග දඹක් 

වදන්න. යුද හරගශදී ඔවුන්ගේ ගේඹ අලය වී තිබුණහ. ඒ 
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හරඹේ ඒහඵද්ධ ය ේතහභ තභන් ගම් අහධහයණඹ භතු 

න්ගන්. එභ නිහ යුද හරඹ ළරකිල්රට බහජන ගනොගොට 
විගලේ රභග දඹක් වදන්න. යුද්ධගඹන් ඳසු ගේහ හරඹ 
පිළිඵ ළරකිල්රට රක් කිරීභ තභන් ඩහේ ගඹෝය න්ගන්. 
ගභොද, යුද හරගශ දී එභ ඳශහේරට ඔවුන්ගේ ගේහ 

අනිහර්ඹ වී තිබුණහ. එභ නිහ චරගල්ගශ 4න න්තිගශ 
ගඳොදුග   තිබුණහට, එභ ඳශහේරට විගලේ රභග දඹක් ස 

යන්න කිඹන එ තභන් අඳගේ   ගඹෝජනහ න්ගන්, රු 

නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රධහන ටයුතු ආයම්බගශදී - [ඵහධහ කිරීභක්]  රු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු  අග්රහභහතයතුභහ ගම් අසථහග   බහ ර්බගශ  සිියන 
නිහ භභ ගම් හයණඹ වන් යන්නට  ඕනෆ. අද Bar 

Association  එගන් රහලඹක් නිකුේ ය තිගඵනහ, ඳසු ගිඹ 

දහ ම්භත ය න්නහ රද ඳශහේ බහ ඡන්ද විභසීම් (ාගලෝධන) 
ඳනේ ගටුම්ඳත ම්භත කිරීභට අනුභනඹ යපු  ක්රිඹහභහර්ඹ 

ම්පර්ණ ළයදි ඵේ, අභළතිතුභහේ, ජනහිවඳතිතුභහේ වමුගරහ  

ඒ ළයදි ක්රිඹහභහර්ඹ නිළයදි කිරීභට ක්රිඹහ කිරීභ Bar Association  

එ ඵරහගඳොගයොේතු ගනඵේ, අිවයණගශ සහධීනේඹ ට 

දළළන්ත ඵරඳෆභක්  ගම් තුළින් ඇති ගන ඵේ. 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගවොන්, රු අභළතිතුභහ.  
 

ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ (අග්රළමළතයතුමළ වශ ජ්ළිලක 
ප්රිලඳත්ිල ශළ ආර්ිකක කටයුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சரும் ரசற 

தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சரும்) 

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

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඉරිදහ භභ නීතිග දී 

ාභගශ බහඳතිතුභහට  ථහ යරහ ඇහුහ, ''ගභොනහ ගවෝ  

රලසනඹක් තිගඵනහද, ගම් ේ ක්රිඹහභහර්ඹ   ඳක් ණනහක් 

හච්ඡහ යරහ, එෙගරහ ඡන්ද දුන්  එක්. එභ නිහ ඹම් කිසි 

හයණඹක් තිගඵනහ නම් එන්න, සිඹලු ගදනහ  එක්භ  ථහ 

යන්න, භභ අගනක් ඳක් නහඹඹනුේ භෙ ථහ  ය  

අසථහ රහ ගදන්නම්'' කිඹහ. ගභොද ගභතළන තිගඵන්ගන් 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඇතුගශේ තිගඵන රභග දඹක්. ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඇතුගශේ  තිගඵන රභග දඹ ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි  භහජහදී  
ජනයජගශ ආඩුක්රභ යසථහග   4 න යසථහ ඹ  ටගේ 
ඳහර්ලිගම්න්තු  තීයණඹ යන  එක්. එභ නිහ  ඒ අසථහග දී 

එගවභ ඉල්ලීභක් ගශොේ අපි ඉඩ ගදන්නම් කිඹහ භහ රහල ශහ. 

ගොගවොභ වුණේ භභ ඵළලුග  ඳක් නහඹඹන් එක් ථහ 
යරහ ඒ අදහශ ඩුඩහඹභ මුණළගවන්නන්. ගභොද, ගම් එ 

ඳක්ඹකින් ශ එක්ේ, තනිභ ශ එක්ේ ගනොගන්. ගම් 

ගටුම්ඳත ස යරහ නීතිා ාභගශ රලසනඹක් තිගඵනහ 

නම් ඒ ළන අඳට   හච්ඡහ යන්නට ඉඩ තිගඵනහඹ කිඹරහ 
භභ රහල ශහ, ඉරිදහ. ඒ  ගොට වම්ඵවුගඩු ඊගශ.  ඒ භභ 

කි  රහලඹේ අය ගන ජනහිවඳතිතුභහේ, භහේ වමු ගන්න 

ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ කිඹරහ  තභන්  ඒ අඹ රහල ගශේ.  

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The latest publication of "Erskine May" gives a different 

ruling, Hon. Prime Minister.  I think, we should get it down.   

ගභොද,  අිවයණගශ ටයුතු ම්ඵන්ධ යසථහදහඹඹ 

ටයුතු කිරීගම්දී ලින් දයපු සථහයඹ ගනොගන් "Erskine May" 

අලුේභ රහලනගශ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ ගම් ගනස කිරීභ 
ඉතහභ ළදේ කිඹරහන් භභ හිතන්ගන්. Bar Association එ 

කිඹන හයණ වෆල්ලුට රක් ගනොය - 
 

ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ ඒ වෆල්ලුට රක්  ගශේ නළවළ. භභ කි ග , ඒ අඹට 

ථහ යන්න අසථහක් ගදන්නම් කිඹරහන්. අඳට ටයුතු 
යන්න  තිගඵන්ගන් ආඩුක්රභ යසථහග  4ළනි යසථහ 

අනුන්. 4ළනි යසථහ පිළිඵ, ජහති යහජය බහ හරගශදී 

ටී.එස. රනහන්දු භළතිතුභහ යසථහදහඹ උහවිගශ බහඳති 
වළියඹට ක්රිඹහ ශ අසථහග   ති ගදට ඩහ ල් ේතහ. ඒ 

අසථහග  ඇති වුණු විහදගශදී ගම්න් තිගඵන ඵරතරඹ කිඹන 
එට ආඩුක් ඳක්ඹේ, විරුද්ධ ඳක්ඹේ ගදභ එෙ වුණහ. 

ඒ ඹළිේ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග ේ ක්රිඹහේභ ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

නිහ අඳට ආඩුක්රභ යසථහග   4ළනි යසථහ දිවහ ඵරරහ, 

ඊට ඳසගේ  සථහය නිගඹෝ අනු ටයුතු යන්න ගනහ. 
එතුභහ කි  නිහ  ඒ අනු ක්රිඹහේභ න්ගන් ගොගවොභද 

කිඹරහ භභ "Erskine May" අලුේ රහලනඹේ  ඵරන්නම්. අපි 

ක්රිඹහ ගශේ ආඩුක්රභ යසථහග   4ළනි යසථහ ඹටගේන්.   

 
ගරු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்னறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගභොක්ද, ඔඵතුභහගේ point of Order එ? 

 
ගරු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்னறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එදහ හච්ඡහට ේගේ 

භළතියණඹදී හන්තහ නිගඹෝජනඹ සිඹඹට 05ක් ගදන ඳනේ 
ගටුම්ඳතන්. නමුේ විහද යරහ ඉය වුගඩු මුළු ඡන්ද රභඹක්භ 
ගනස යන ඳනතක් ඵට ඳේගරහන්. ගම් විිවඹට 

ජනහිවඳතියණ ඳනේ ගටුම්ඳතක්  ඉදිරිඳේ ගොට  හය බහ 
අසථහග දී  "අවුරුදු 40ක් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  හිටපු ගනකුට 
විතයන් ජනහිවඳතියණඹ වහ ඡන්දඹ ඉල්රන්න පුළුන්" 

කිඹරහ ාගලෝධනඹක් ගනහගොේ ඒ වරිද?  හය බහ 

අසථහග දී එගවභ ාගලෝධනඹක් දළම්ගභොේ ඒ නීතිගශ 
අන්තිඹ ක්රිඹහේභ වීභක්ද? 

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇේත ලගඹන්භ අපි ගිඹ තිගශ ගම් ළන හච්ඡහ ශහ. 
ඊට ඳසගේ තභන් ගම් බහ තුගනන් ගද ඡන්ද දුන්ගන්. 
ගභතළන තිගඵන රලසනඹ ඒ ගනොගන්. ගදතහක් තය ශහට 

ඳසගේ තුන්ළනි ය තය යන්න ඵළවළන් කිඹන එ ඉේ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

යරහ,  යසථහ බහග  ඵරතර ඉේ යරහ ටයුතු ශ අඹ ද 

දළන් ගභතළන ථහ යන්ගන්? තභන්ට තිගඵන අන්තිඹ 

ගභොක්ද?  [ඵහධහ කිරීම්] ගම් ළන ගම් බහ තුශන් ථහ ගශේ. 

ගම් බහ තුශ විහද ශ රුණක් නළත විහද යන්න අලය 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] දළන් ගම් ඳනේ ගටුම්ඳත න්න ගොට 

තේ අදවස එන්. භභ කිඹන්ගන් ගභච්චයන්. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි, කිඹන්න තිගඵන එක් ගදළනි ය කිඹළවීගම් 

විහදගශදී කිඹන්න පුළුන්. ඒගදී කිඹන්න පුළුන්. තේ 
විහදඹක් න්න ළඩක් නළවළ. රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

ඉදිරිඳේ ගශේ ගනේ රලසනඹක්;  නීතිා ාභඹ ඉදිරිඳේ ශ 

රලසනඹක්. ඒට අපි පිළිතුරු දුන්නහ.  

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රධහන ටයුතු ආයම්බගශදී ගඹෝජනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

විඳක්ගශ රධහන ාවිධහඹතුභහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ඳසුගිඹ භහගශ  ඳශහේ 
ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් ඳනේ ගටුම්ඳත ාගලෝධනඹ 
යන අසථහග දී, ඒ ඳනතට ඉදිරිඳේ යන රද ාගලෝධනරට 
තභන් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  එෙතහ ආග . රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, එහිදී රු ඇභතිතුභහ ාගලෝධන ඉදිරිඳේ 
ගශේ ඉාග්රීසි බහහගන්. නමුේ සිාවර බහහගන් ඉදිරිඳේ ය 
තිගඵන ාගලෝධනර ගනේ එක් තභන් හර්තහ ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහට භභ ඳවත වන් ගොටසින් එඹ 
ගඳන්න්නම්.  

''පිළිේ ගද්ලඳහරන ඳක්ඹක් ගවෝ සහධීන ඩුඩහඹභක් 

ඳශහේ ඳහරන රගද්ලඹ රහල යන රද මුළු ඡන්ද ායහගන් 
සිඹඹට විසට අක් රභහණඹක් රඵහ ගන ඇති ව භිඹන්  
තුන්ගදගනකු ගතෝයහ ඳේ ය ගන ගවෝ ගතෝයහ ඹහ ඇති 

අසථහදී, (3) න ගවෝ  (4) න උඳ න්ති රහය එභ 
පිළිේ ගද්ලඳහරන ඳක්ඹ ගවෝ සහධීන ඩුඩහඹභ විසින් 
හන්තහ භිඹන් ගතෝයහ ඹළවීභ අලය ගනොන්ගන් ඹ.'' 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සිඹඹට 00ට ඩහ අක් 
භිඹන් තුන්ගදගනකු නිගඹෝජනඹ යන අසථහදී 

හන්තහන් අලය නළවළ කිඹරහ තභන් ගම්ගක් තිගඵන්ගන්. 
වළඵළන්, අපි ම්භත ගශේ ''තුනට ඩහ අක් අසථහදී හන්තහ 
නිගඹෝජනඹ අලය නළවළ'' කිඹරහන්. නමුේ, දළන් ගම්ගක් 

තිගඵන්ගන් තුනක් තිගඵන අසථහග දී හන්තහ නිගඹෝජනඹ 
අලය නළවළ කිඹරහන්. ඒ නිහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු අනුභත යන 
රද ාගලෝධනඹ ගනොගන්, ගම් සිාවර බහහග  ඳනගේ ඉදිරිඳේ 
ගරහ තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහගේ ඒ රහලඹ ගගයහි රු 
ථහනහඹතුභහගේ අධහනඹට ගඹොමු යරහ, එතුභහ අහන 

ලගඹන් ඒ ළන ඳහර්ලිගම්න්තු දළනුේ යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
ඒ දළන්  රු ථහනහඹතුභහ අේන් යරහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்னறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ගභොක්ද සිදු ගරහ 
තිගඵන්ගන් කිඹරහ දළනන්න ළභළතින්. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගම් ග රහග  ඒ න්න පුළුන්භක් නළවළ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒට අගප් අධහනඹ ගඹොමු යන්නම්. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවොන්. 

රධහන ටයුතු ආයම්බගශ ඳනේ ගටුම්ඳේ පිළිළන්වීභ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We can discuss it at the Party Leaders' Meeting. 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு கதசர் னெஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்ரம் 

உள்ளூரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Deputy Speaker, may I be permitted to respond 

to what the Hon. Member stated first? 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

I do not think you should respond now because it 

might drag on.  

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்னறகு கதசர் னெஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I read it in English and there is a discrepancy in 
the Sinhala translation. I brought it to the notice of the 

House and I stand by that.  - [Interruption.] Sir, can I 

continue? 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

If the  Hon. Leader of the House has confirmed it, that 
is enough. 

ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ ඳහරන ඇභතිතුභහ. 
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[රු  යනිල් විරභසිාව  භවතහ] 
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ඳනත් මකටුේඳත් පිළිගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டனேனங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 
I 
 

මශ නගර වභළ (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත 
ரக சகதகள் (றருத்ம்) சட்டனேனம் 

 

MUNICIPAL COUNCILS (AMENDMENT) BILL 
  

"Bill to amend Municipal Councils Ordinance (Chapter 252). 
 

  (Cabinet approval signified.)" 
  

 

පිළිගන්ලන ද්මද් ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතය ගරු 
සයිවර් මුවහතළඳළ අමළතයතුමළ විසිනි. 

2017 ඔක්මතෝබර් මව 03 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද, අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක 
වභළලට මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 
ரகர சகதகள் ற்ரம் உள்ளூரட்சற அகச்சர் ரண்னறகு 

கதசர் னெஸ்தர அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 ஒக்ரரதர் 03, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் னெகந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ரண்டுதணவும் உரற 

துகநசரர் ரற்தரர்கக் குளவுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப்தட 

ரண்டுதணவும் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Faiszer Musthapha, Minister of Provincial 

Councils and Local Government;  

to be read a Second time upon Tuesday, 03rd October, 2017 and to 

be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 

Committee.  
 
 
 

II 

නගර වභළ (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත 
க சகதகள் (றருத்ம்) சட்டனேனம் 
URBAN COUNCILS (AMENDMENT) BILL 

 

"Bill to amend the Urban Councils Ordinance (Chapter 255). 
 

  (Cabinet approval signified.)" 

 

පිළිගන්ලන ද්මද් ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතය ගරු 
සයිවර් මුවහතළඳළ අමළතයතුමළ විසිනි. 

2017 ඔක්මතෝබර් මව 03 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද, අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක 
වභළලට මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 
ரகர சகதகள் ற்ரம் உள்ளூரட்சற அகச்சர் ரண்னறகு 

கதசர் னெஸ்தர அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 
2017 ஒக்ரரதர் 03, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் னெகந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ரண்டுதணவும் உரற 

துகநசரர் ரற்தரர்கக் குளவுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப்தட ரண்டுதணவும் 
கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Presented by the Hon. Faiszer Musthapha, Minister of Provincial 

Councils and Local Government; 

to be read a Second time upon Tuesday, 03rd October, 2017 and 

to be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 

Committee.  

III 
 

ප්රළමද්ය ය වභළ (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත 

தறரச சகதகள் (றருத்ம்) சட்டனேனம் 

PRADESHIYA SABHA (AMENDMENT) BILL 
 

"Bill to amend the Pradeshiya Sabha Act, No. 15 of 1987.  
 

  (Cabinet approval signified.)" 

 

පිළිගන්ලන ද්මද් ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතය ගරු 
සයිවර් මුවහතළඳළ අමළතයතුමළ විසිනි. 

2017 ඔක්මතෝබර් මව 03 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද, අදළෂ ආංශික අධීක්ණ 
කළරක වභළලට මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 

ரகர சகதகள் ற்ரம் உள்ளூரட்சற அகச்சர் ரண்னறகு 

கதசர் னெஸ்தர அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 ஒக்ரரதர் 03, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் னெகந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ரண்டுதணவும் உரற 

துகநசரர் ரற்தரர்கக் குளவுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப்தட ரண்டு 

தணவும் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Faiszer Musthapha, Minister of Provincial 

Councils and Local Government; 

to be read a Second time upon Tuesday, 03rd October, 2017 and to 

be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 

Committee.  
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගඹෝජනහ පිළිඵ දළනුම්දීභ; ඳහර්ලිගම්න්තුග  රු 
බහනහඹතුභහ. 

 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ කටයුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 

on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 

provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament."  
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 2.30 

p.m. on Tuesday, 03rd October, 2017." 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නෆඟී සිටිමශය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අද අපි ඳේන්ගන් ඉතහ 

විගලේ ඳහර්ලිගම්න්තු බහ හයඹක්. අගප් රු භන්ත්රීතුභන්රහේ 
ඳළමිණ නළේගේ, අදට නිඹමිත බහ හයඹක් තිබුගඩු නළති නින්. 
ඳහර්ලිගම්න්තු රැසවීම් ගනුගන් ගෝිය රගෝිය ායහත 

මුදරක් විඹදම් ගනහ කිඹරහ රු ථහනහඹතුභහ වළභ 
ගරහග භ කිඹනහ. එගවභ කිඹහ තිගඵද්දීේ අද ගම් රු බහ 
ළහ තිගඵනහ. නමුේ ඊශෙට න්න තිගඵන අන්තභඹ වහ 

අදහශ ඇභතියඹහේ ගම් බහග  නළවළ. එතගොට අද ගම් බහ 
ළග ග  කුභක් වහද කිඹරහ රු භන්ත්රීරුන්ට ඳළවළදිලි 
කිරීගම් යුතුභක් වහ කීභක් ඔඵතුභහට තිගඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the House. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

The Hon. State Minister is here. I will move the Item 

and the Hon. State Minister will speak.  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, රු බහනහඹතුභහගන් 
ඹම් හයණඹක් දළන න්න පුළුන් නම් ගවොන්. ගභොද, 
බහනහඹතුභහ එදහ ගම් බහට කිය ඳරිදි ව ඳක් නහඹන්න්ට 

දළනුම් දුන් ඳරිදි අටන Item එ න විසින ආඩුක්රභ 
යසථහ ාගලෝධනඹ ඳනේ ගටුම්ඳත ඉල්රහ අසය න්න 
ඕනෆ. ඇන්, ඔඵතුභන්රහ ඒ ඳනේ ගටුම්ඳත ඉල්රහ අසය 

න්ගන් නළේගේ?  

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ අද විහදඹට න්ගන් නළවළ ගන්.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ විහදඹට න්ගන් ඉදිරි හරගශදී.  

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ කිඹන්ගන්, ඒ ඳනේ ගටුම්ඳත ඉල්රහ අසය න්ගන් 
නළද්ද? 

 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

It will not be taken up today. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let it be in the Order Paper. What is the problem? 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Are you going to keep it in the Order Paper? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහට විසින ආඩුක්රභ යසථහ ාගලෝධනඹ ඳනේ 
ගටුම්ඳත ඵයක්ද? ඒ Order Paper එගක් තිගඵන්න වරින්න. 

අපි ඉදිරිගශදී ඒ ළන තීයණඹක් ගදන්නම්. ඔඵතුභහට තිගඵන 
වදිසසිඹ ගභොක්ද? Let it be there. [ඵහධහ කිරීභක්] ආඩුක්ග  
ළඩ ටයුතු ළන තීයණඹ යන්ගන් ආඩුක්; ඔඵතුභහ 
ගනොගන්. 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර්ලිගම්න්තු තභන් නීති ම්භත යන්ගන්. ඊට ඳසු තභන් 
ආඩුක්ට පිසසු නටන්න පුළුන් ගන්ගන්. නීතිඹක් නළතු 

ආඩුක්ට පිසසු නටන්න ඵළවළ. නීති ම්භත යන්ගන් 
ඳහර්ලිගම්න්තු.  

 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවොන්. රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහ. 

 
ශ්රී ංකළ අඳනයන වංලර්ධන ඳනත : නිමයෝගය 
இனங்கக ற்ரற அதறறருத்றச் சட்டம்: 

கட்டகப 
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER 

 

[අ.බහ. 7.50] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළිලක මශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රිලවංවහකරණ  අමළතය ශළ ආණ්ඩු ඳක්මශ  
ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்னறகு கந்  கருரறனக்க - கரற ற்ரம் தரரளு 

ன்ந ரசலகப்ன அகச்சரும் அசரங்கக் கட்சறறன்  

னெற் ரகரனரசரனும்) 

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

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ාර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 
ජහතයන්තය ගගශ අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ ඳවත වන් 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යනහ.  
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2017  ළප්තළම්ඵර්  06  

"1979 අා 40 දයන ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනගේ 74 න්තිඹ 

ඹටගේ ගස ඵදු ම්ඵන්ධගඹන් ාර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 

ගශ අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2017 අගොසතු 07 දිනළති අා 

0030279 දයන අති විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ යනු රළඵ, 2017.09.19 දින 

ඉදිරිඳේ යන රද නිගඹෝඹ අනුභත ශ යුතු ඹ. 
 

(අභහතය භඩුඩරගශ අනුභළතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "අද දිනට නිඹමිත ගඹෝජනහ 

අා 7, 2, 3, 4 ව 5 විහදඹට ත යුතුඹ"න් භහ ගඹෝජනහ යනහ. 
ආයක් යහජය ඇභතිතුභහ විසින් විසතයහේභ ඳශමුන ථහ 
ඳේන්. 

 
ප්රහනය වභළිමමු  කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු රුන් විජඹර්ධන භළතිතුභහ.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභන්රහ කිඹපු 

හයණඹ ඳළවළදිලින්. දළන් ගම් විහදඹ ආයම්බ යරහන් 
තිගඵන්ගන්. ඇභතිතුභහගේ ථහගන්භ විහදඹ ආයම්බ යන්න 
ඕනෆ කිඹරහ නීතිඹක් නළවළ. ඒ යජගශ තීන්දු. රු රුන් 

විජඹර්ධන භළතිතුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳසුගිඹ ආඩුක්ග  මුදල් ඇභතියඹහ ඳහර්ලිගම්න්තුග  හිියඹහද? 
[ඵහධහ කිරීම්] ගිඹ ආඩුක්ග ,- [ඵහධහ කිරීම්] දළන් නීතිඹ ළන ථහ 

යනහ; Bar Association එ ළන ථහ යනහ. භතද, හිටපු 
අග්ර විනිලසචඹහයතුමිඹ එගශ හ. [ඵහධහ කිරීම්] භතද? අග්ර 
විනිලසචඹහයතුමිඹට එගශ  අඹ තභන්- [ඵහධහ කිරීම්] Bar 
Association එගක්දී කි හ- [ඵහධහ කිරීම්] අන්න ඒහ තභන්.  

 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Ruwan Wijayawardene, you proceed. 

 
[අ.බහ. 1.51] 

 

ගරු රුලන් විජ්යලර්ධන මශතළ (ආරක්ක රළජ්ය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ருன் றேர்ண - தரதுகரப்ன இரேரங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ 
ඉදිරිඳේ ය ඇති නිඹභඹන් පිළිඵ චන සල්ඳඹක් ථහ 

කිරීභට රළබීභ ළන භහ තුටු නහ.  ඹම් යටක් තුශ නීති විගයෝධී 

ටයුතු සිදු ය ගනේ යට රැයණඹ රඵමින්, නීතිඹ භෙ 

වරිමින් සිියන අඳයහධරුන්ට නීතයනුකර දුවම් රඵහ දීගම් 
රභග දඹ ඩහේ හර්ඹක්භ උදර්ඳන නීතිඹ භඟින් සිදු ය 
න්න පුළුන්. ඒ තුළින් අඳට නීතිගශ ආිවඳතය ආයක්හ යන්න 
පුළුන්. 

යටල් ගදක් අතය එෙතහ ඇති ය ළනීභ තුළින් ඒ 
යටල් ගද තුශ නීතිඹට ඹටේ ගනොවී ළෙවී සිියන විවිධ 
ළයදිරුන්ට, ඵයඳතශ ණගශ ළයදි ම්ඵන්ධ 
කියුේතන්ට දුවම් රඵහ දීභට වළකිඹහ රළගඵනහ. ශ්රී 

රාහ ගම් න විට උදර්ඳන නීතිඹ ම්ඵන්ධ යටල් කිහිඳඹක් 
භෙ එෙතහට ඳළමිණ සිියනහ. චීනඹ, රුසිඹහ, යුක්ගර්නඹ 
ව විඹ්ටනහභඹ ඹන යටල් තුළින් ගභගර උදර්ඳන ගිවිසුම් 

වහ එෙතහට එන්න රළබීභ ඉතහභ ගවො ගදඹක්. අඳට 
පුළුන් ගම් යටල් තුශ විවිධ ළයදි ම්ඵන්ධ ගචෝදනහ රඵහ 
ළෙ සිියන ගභයට පුයළසිඹන්ටේ, ඒ යටර විවිධ ළයදි 

ම්ඵන්ධ ගචෝදනහ රඵහ අඳ යට තුශ ළෙ සිියන විවිධ අඳයහධ 
ම්ඵන්ධ පුද්රඹන්ටේ නීතයනුකර ක්රිඹහ භහර් න්න. 

 අගප් යට තුශ නීති විගයෝධී ටයුතුරට ම්ඵන්ධවී යගටන් 
ඳළනගොස ගිවිසුම්ත යටර රැයණඹ ඳතහ නීතිගශ දුවමින් 

ළෙ සිියන අඳයහධරුන්ට දුවම් රඵහ දීගම් රභග දඹට 
ගභභඟින් භෙ ඳෆගදනහ. 

හභහීළ යටක් හගේභ හභහීළ ගරොක් වහ උදර්ඳන 
නීතිඹ රගඹෝජනේ න ඵන් භගේ අදව. යහජය තහන්්රි 

භහර් උඳගඹෝගී ය නිමින් සිදු යන ගභභ රභග දඹ භඟින් 
අඳයහධ ඳහරනඹටේ, අඳයහධ භර්දනඹටේ භහර්ඹ වදහ න්නට 
පුළුන්. උදර්ඳන නීතිඹ භඟින් ගද්ලඳහරන ගවේතන් භත රැඳී සිියන 

වහ රැයණඹ ඳතහ සිියන අඹට ඵරඳෆභක් ගවෝ තර්ජනඹක් ඇති 
න්ගන් නළවළ. 

උදර්ඳන නීතිඹ භඟින් ගිවිසුම්ත අන්තර් යහජය වගඹෝගිතහ 
ර්ධනඹ ය න්න පුළුන් ඵ විගලේගඹන් වන් ශ යුතුන්. 

7977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනත අධයඹනඹ යද්දී උදර්ඳනීඹ 
ළයදි පිළිඵ විසතය දක්හ තිගඵනහ. ඉන් කිහිඳඹක් වන් 
යනහ නම් මිනී භළරුම්, හඳයහධී භනුය කහතන, සත්රී දණ, 
අල්රස ළනීම්, ගොල්රෆම්, ්රසතහදි ටයුතු, මුහුදු 

ගොල්රෆම්, විනිභඹ ාචහ, අන්තයහදහඹ ඖධ වහ 
භේද්රයරට අදහශ ළයදි ඇතුශේ විවිධ ළයදි ණනහක් 
ඇතුශේ ගනහ. 

උදර්ඳන නීතිඹ ම්ඵන්ධ ථහ යද්දී ගිවිසුම්ත යටල් 
ායහ ළි  ය ළනීභ ළදේ ගනහ. ආසිඹහ රහඳගශේ, 
යුගයෝඳගශේ, භළදගඳයදි ඇතුළු ගරෝගශ අගනකුේ යටල් 
භෙ ඉදිරි හරගශදී ගිවිසුම්රට එශළඹීභ ඉතහ ළදේ න ඵන් 

භගේ අදව. එඹ අනහතගශදී යට ම්ඵන්ධ න්නහ ඹවඳේ 
පිඹයක් ගර වන් යන්න පුළුන්. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශෙදී  අගප් යජගශ 
ජනහිවඳතිතුභහ, යුක්ගර්නඹේ, රුසිඹහේ භෙ එතු ගරහ ගම් 

ගිවිසුම් අේන් ය ේතහ. උදර්ඳන නීතිඹ අගප් යග්ට 
ආයක්හට වහ අගප් යග්ට නීතිඹ වහ හභඹට  විලහර ගරසින් 
ළදේ ගනහ.  අගප් ජහති ආයක්හ  තය යන්න, ලක්තිභේ 

යන්නේ ගම් තුළින් පුළුන් ගනහ. අපි යටල් ණනහක් 
එක් ගභළනි ගිවිසුම් ඇති ය න්න ඉදිරිගශදී ඵරහගඳොගයොේතු 
ගනහ.  

විගලේගඹන්භ යුගයෝපීඹ යටලුේ ඒ හගේභ අගනකුේ 
ආසිඹහනු යටල් භෙේ ගභළනි ගිවිසුම් අේන් යන්න අපි 

773 774 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. ඉදිරිගශදී ගම් යට තුශ ඹම් ළයදි යරහ 
ගනේ යටරට ගිඹ අඹට ගභන්භ ඒ ආහයඹට ගනේ යටලින් 
ගම් යටට ඇවිල්රහ ළයදි යන අඹට ඒ යග්ට නීතිඹේ, ගම් යග්ට 

නීතිඹේ ඵරඳහන්න පුළුන්. ගභඹ අගප් යටට ඉතහ රගඹෝජනේ 
න නීති භහරහක් කිඹරන් භහ හිතන්ගන්.  ඉදිරිගශදී අගප් 
ජනහිවඳතිතුභහේ, අභළතිතුභහේ ඇතුළු යජඹ  ගභළනි ගිවිසුම් 

තේ යටල් ණනහක් භෙ ම්ඵන්ධ ගරහ නීතිත යන්න 
ඵරහගඳොගයොේතු න ඵ ඳමින් භගේ ථහ අන් යනහ. 
ගඵොගවොභ සතුතින්. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දළන් ථහ 
යනහද?  

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජ්යිලවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

නළවළ.  

 

ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශෙට, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ.  

දළන්  ඳක් නහඹන්න්ගේ රැසවීභ ඳළළේවීභට නිඹමිත නිහ 
ගභභ අසථහග දී රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මූරහනඹට 

ඳළමිගණනහ ඇති.  

 
අනතුරුල ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වමයන්, නිමයෝජ්ය කළරක වභළඳිලතුමළ [ගරු මවල්ලේ 

අවඩක්කනළදන් මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்]  கனக 

கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

 
 

[අ.බහ. 7.57] 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද දින අතිවිගලේ බහ 
රැසවීභක් ළරහ ම්භත ය න්න ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් 
නයහඹ ඳ්රගශ වන් න කුභන නිගඹෝඹද කිඹහ  භභ  දන්ගන් 

නළවළ. අඳනඹන ාර්ධනඹ ම්ඵන්ධගඹන් රු ජහතයන්ත ය 
ගගශ ටයුතු පිළිඵ අභහතයතුභහ ඉදිරිඳේ ය තිගඵන 
නිගඹෝඹ පිළිඵන් භභ ථහ යන්න ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන්.  

රු බහනහඹතුභනි, අද දින නයහඹ ඳ්රගශ කී ළනි 
අන්තභඹද අඳ හච්ඡහ යන්ගන්?  "ාර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 
ජහතයන්තය ගශ අභහතයතුභහ, - ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන 

ඳනත ඹටගේ නිගඹෝඹ, - 1979 අා 40 දයන ශ්රී රාහ අඳනඹන 
ාර්ධන ඳනගේ 74 න්තිඹ ඹටගේ ගස ඵදු ම්ඵන්ධගඹන් 

ාර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ගශ අභහතයයඹහ විසින් 

හදන රදු, 2017 අ ගෝසතු 07 දිනළති අා 0030279 දයන අති 
විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ යනු රළඵ, 2017.09.19 දින ඉදිරිඳේ 
යන රද නිගඹෝඹ අනුභත ශ යුතු ඹ. " කිඹන අන්තභඹද, රු 
බහනහඹතුභනි? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Item 1 තභන් අඳ හච්ඡහ යන්ගන්, රු භන්ත්රීතුභනි.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳශමුගන්භ අපි ගම් යග්ට ආනඹන අඳනඹන ක්ගේ්රඹ 
අයගන ඵරමු. ඳසු ගිඹ ර් ගද හර ඳරිච්ගදදඹ තුශ ශ්රී 
රාහග  අඳනඹන රුපිඹල් බිලිඹනලින් වන් න්ගන් ගම් 

විිවඹටන්. 0074දී මුළු බහඩුඩ අඳනඹන රභහණඹ බිලිඹන 7,453න්. 
ඒ අගප් යජඹ ඳළළති යුගශදීන්. 0075 න විට රාහග  අඳනඹන 
රභහණඹ බිලිඹන 7,431ට අක් ගරහ තිගඵනහ. 0076 ර්ගශදී 

එඹ බිලිඹන 7,500ට ළි  ගරහ තිගඵනහ. 0074 ර්ඹට 
හගප්ක් රාහග  නිර්ඹහත ළි  ගරහ තිගඵන්ගන් රුපිඹල් 
බිලිඹන 50කින් ඳභණන්.  

රුපිඹල් බිලිඹනලින් ගම් අඳනඹන ඉඳළයුභ ළි වීභ ගගයහි 

ඵරඳහ තිගඵන රධහන හධඹ තභන්, අඳනඹන රභහණඹ ර්ධනඹ 
වීභට ඩහ ළි  රභහණඹකින් රුපිඹර ඵහල්දුවීභ. ගභොද, ීළට ගඳය 
යුරදී -0074දී- අපි ගඩොරර් එක් ියනහ බහඩුඩ අඳනඹනඹ 

ශහභ අපි ඒ ියනහභ රුපිඹල්ලින් වන් යන්ගන් 737න් 
කිඹරහ. නමුේ අද අපි ඒ බහඩුඩ රභහණඹභ අඳනඹනඹ ශහභ 
රුපිඹල්ලින් ියනහභ වන් යන්ගන් 754න් කිඹරහ. 

එතගොට රුපිඹර ඵහල්දුවීභේ භෙ ගම් අඳනඹනර රුපිඹල් 
ියනහභ ඉවශ ඹනහ. ඒ ඉවශ ගිහිල්රහ තිගඵන රභහණඹ ඳසු 
ගිඹ හරඳරි ච්ගදදඹට හගප්ක් ඩහ අක් අඹක් න්නහ. 

නමුේ ආනඹන රභහණඹ දිගින් දිටභ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. 
0074 බිලිඹන 0,535න්. 0075දී බිලිඹන 0,572න්. 0076දී බිලිඹන 
0,826න්. එතගොට දිටභ ආනඹන රභහණඹ ළි  ගරහ 

තිගඵනහ. අඳනඹන ආදහඹභ ළි  වීගම් ග ඹට ඩහ ළි  
ග ඹකින් ආනඹන විඹදම් ළි  වීභ නිහ ගගශ ගලේඹ දිගින් 
දිටභ අඳට අහසිදහඹ ගර පුළුල් ගමින් ඳතිනහ.  

2014 ර්ගශදී  අගප් ගගශ ගලේඹ - trade balance එ- 

ඍණ බිලිඹන 7,081න්. 0075දී ඍණ බිලිඹන 7,141න්. 0076දී 
ඍණ බිලිඹන 7,325න්. එතගොට ගගශ ගිණුගම් හිෙඹ ඳසු ගිඹ 
ර් ගද තුශ දිගින් දිටභ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. ගම් 

තේේඹ ගගයහි ඵරඳහපු අගප් අඳනඹන ළි  වීභ ගවමින් සිදු 
ගරහ ඊට ඩහ ළි  ග ඹකින් ආනඹනඹ ළි  වීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් යජගශ රතිඳේති තීන්දු - තීයඹන් විසින් ීළට ඩහ 

විලහර අධහනඹක් ගඹොමු කිරීගම් අලයතහ ඳළන නළෙරහ 
තිගඵනහ. ගභොද ජහතයන්තය ගගශ නුගදනු ම්ඵන්ධගඹන් 
-රටින් පිට වෙවළාම සම්බන්ධවෙන්- ලංකා ඉතිහාසවේ මෑතකදී 

ඇති ගරහ තිගඵන දළළන්තභ අර්බුදඹ තභන් අපි ඇති යගන 
තිගඵන්ගන්. 

යට තු විගද්ල ාචිත රභහණඹ අක් ගනහ. මුදගල් ඵහහිය 
අඹ, exchange rate එ, ද ණගන් පිරිගවනහ. ණඹ වහ 

ගවිඹ යුතු රුපිඹල් ියනහභ අනු ණඹ ඳළට  වනහ. ණඹ 
රභහණඹ ළි  ගනහ. ඒ, විගද්ලඹන්ට ගවිඹ යුතු ණඹ. ඊශෙට, 
අගප් ගවුම් ගලේ හිෙඹ පිඹහ ළනීභ වහ තදුයටේ විගද්ල 

775 776 

[රු  රුන් විජඹර්ධන  භවතහ] 
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ණඹ, ආධහය ගගයහි ගඹොමු ගන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. 

යුද්ධගඹන් ඳසගේ ගම් තේේඹ නිළරැදි යරහ, ස යරහ, 
අි ගඹන් අි ඹ ජහතයන්තය ගවීම් තේේඹ ලක්තිභේ යපු 
ආඩුක්ක් තභන් අපි තමුන්නහන්ගේරහට බහය දුන්ගන්. 

ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 8.0 ජහතයන්තය ාචිතඹක් - 

විගද්ල ේම්- තිබුණු යටක් තභන් 0075 ගර්දී බහය දුන්ගන්. 

රුපිඹගල් අඹ සථහය යරහ, ගඩොරයඹට ගවිඹ යුතු රුපිඹල් 

රභහණඹ 737ක් යරහ තභන් අපි යට බහය දුන්ගන්. නමුේ, ඇන් 

ගභගවභ තේේඹක් ඇති වුගඩු කිඹරහ ඇහුගොේ, ඒ වහ 

රධහන ගවේතු හයණහ කිහිඳඹක් පිළිඵ ගම් රු බහග  අධහනඹ 

ගඹොමු යන්න ළභළතින්. එක් තභන්, යට ඇතුශට රහ එන 

විගද්ල විනිභඹ, යට ම්ඳේ රභහණඹ ළි  ය ළනීභ. ඕනෆභ 

යට, යියන් පිටට රහ ඹන ම්ඳේ රභහණඹ අක් ය ේගතොේ 

තභන්, ඒ යටට ලක්තිභේ, ජහතයන්තයඹට මුහුණ දිඹ වළකි, ඵහහිය 

ම්ඳනඹන්ට මුහුණ දිඹ වළකි ගවො ආර්ිකඹක් නිර්භහණඹ ය 

න්න පුළුන්භ රළගඵන්ගන්.  

ගම් යජඹ 0075 ගර් ජනහරි භහගශ 5ළනිදහ ඵරඹට ඳේ 

ගරහ, ගඳඵයහරි භහගශ 07ළනිදහ භව දල් භව ඵළාකුග  භවහ 

මුදල් භාගොල්රඹ ඇති වුණහ කිඹන එ ජහතයන්තය, ගද්ශීඹ 

මුදල් වහ විනිභඹ ගශ ගඳොශර නුගදනු යන සිඹලුභ 

ආගඹෝජඹන් දළන ේතහ. එහි රතිපරඹක් ගර ඇති වුණු ඳශමු 

සිදුවීභ තභන්, විගද්ල ආගඹෝජඹන් විසින් රාහ යජගශ සුරැකුම් 

ඳේ, බහඩුඩහහය බිල් ඳේ ඹනහදිගශ ආගඹෝජනඹ ය තිබුණු  

ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන ගදට ඩහ ළි  මුදල් රභහණඹ 

ආඳසු අයගන ඹහභ. එඹ ඉතහ විලහර මුදල් රභහණඹක්. භක්නිහද 

ඹේ, අපි ජහතයන්තය මූරය අයමුදගරන් අවුරුදු තුනට හරි 

වඹකින් න්න ඵරහගඳොගයොේතු ගන්ගන් ගඩොරර් බිලිඹන 7.5න්. 

භව ඵළාකු භාගොල්රගඹන් ඳසු ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 

ගදක් ආඳසු අයගන ගිගශ නළේනම්, ජහතයන්තය මූරය 

අයමුදලින් තඹක්ේ ළනීගම් අලයතහක් අඳට ඇති න්ගන් 

නළවළ. ගභොද, එ හරිඹක් ඇගභරිහනු ගඩොරර් මිලිඹන 769 

ඵළගින් අවුරුදු තුනක් ත න ගතක් ගවීභටන්, අඳට ඒ ගඩොරර් 

බිලිඹන 7.5 රළගඵන්ගන්. ගම් යට ඇතුශට ඇවිේ තිබුණු 

ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන ගද විගද්ල විනිභඹ රභහණඹක් 

0075 ර් ගශ දින කිහිඳඹක් ඇතුශතදී ආඳසු අයගන ගිඹහ. ඒ 

ඳහක් ජහතයන්තය මූරය අයමුදගරන් රළගඵන මුළු මුදල් රභහණඹ 

රළබුණේ, පිඹන්න ඵළරි තේේඹක් ඇති වුණහ. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කළරක වභළඳිලතුමළ 
(ரண்னறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Bimal Rathnayake to the Chair? 
 

ගරු තතළ අතුමකෝර මශත්ිය (විමද් රැකියළ 

අමළතයතුිය වශ අධිකරණ අමළතයතුිය) 
(ரண்னறகு (றருற) னர அத்துரகரன - தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்ன அகச்சரும் லற அகச்சரும்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment and Minister of Justice) 

I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now 
take the Chair. 

 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජ්ය කළරක වභළඳිලතුමළ මූළවනමයන් 
ඉලත් වමයන්, ගරු  බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்னறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்னறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. BIMAL 

RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ කිඹමින් සිියගශ  භව 
ඵළාකු ඵළඳුම්ය භා ගොල්රඹ නිහ ඇතිවුණු ඵරඳෆභ ළනන්. ඒ 
නිහ විගද්ල ආගඹෝජන්න් ගම් යග්ට මුදල් අයගන ගිඹ අතය  

ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ගදදඹ තුශ ජහතයන්තය ගගශ ගඳොගශේ ඇති 
වුණු අහසිදහඹ තේේඹන් තුශ ගම් යියන් පිටට ඹන විගද්ල 
විනිභඹ ඉතුරු වුණු රභහණඹ ගම් යට තුශ යහ ළනීභ වහ 

ආර්ිකඹට ඳළවළදිලි ළඩ පිළිගශක් තිබුගඩු නළවළ. 
ජහතයන්තයගශ කිසිභ ආඩුක්ට ගනොරළබුණු විලහරතභ 
හසිදහඹ ඵරඳෆම් ඹටගේ තභන් ගම් යජඹ ඵරඹට ඳේවුගඩු. ඒ 

තභන් ගරෝ ගගශ ගඳොගශේ නිජ ගතල් මිර ශීඝ්රගඹන් ඩහ 
ළගටන්න ඳටන් ේතහ. ඒ හගේභ ෆස මිර දරුණු ගර 
නහඹඹන්න ඳටන් ේතහ. ඹඩ  යේතයන්  ටන්ග්ටනිඹම්  

ඉල්භනන්්ට ළනි සිඹලුභ නිජ ද්රයර මිර ණන් ඳවත 
ළටුණහ. ආවහය ඳහන වහ ගනේ ගගශ හුභහරු ද්රයර -
commoditiesර- මිර ණන් ඳවත ළටුණහ. ඒ නිහ තභන් 

රාහග  අඳට ඒ ගවොඳින් දළනුගඩු. රාහග  ගේ මිර අක් 
වුණහ; යඵර් මිර අක් වුණහ. ඒ විිවඹට ජහතයන්තය ගගශ ගඳොශ 
තුශ අඳට ඉතහභ හසිදහඹ තේේඹක් ඇතිවුණහ. ඒ හගේභ 
ඉතිවහගශ ළි භ රභහණඹකින් කිරිපිිය මිර ඳවත ළටුණහ. ගම් 

හගේ හසිදහඹ තේේඹක් තිබුණහභ  හභහනය ර්ඹදී අගප් 
යටට බහඩුඩ ආනඹනඹ යන්න ඹන විඹදභට ඩහ විලහර මුදරක් 
-විවේශ විනිමෙ ප්රමායේ- රට තුළ ඉතිරි වෙන්න ඕනෑ. 

භභ උදහවයණඹක් න්නම්. දීර්ක හරඹක් ගරෝ නිජ 
ගතල් අර්බුදඹක් ඳළළතුණහ. ගතල් ඵළයරඹ මිර ඇගභරිහනු 
ගඩොරර් 707 දක්හ ළි  වුණහ. එගේ ළි  වුණු අිවර  ඒ 

හගේභ යට තුශ ගභතයම් හවන රභහණඹක් ගනොතිබුණු යුඹ 
හභහනයගඹන් රාහ ගතල් ආනඹනඹ වහ ඳභණක් 
ර්ඹට ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 4.5ක් -බිලිඹන 5ට 

ආන්න මුදරක්- ළඹ ශහ. ඳසුගිඹ ර් ගදගක් ගභොද වුගඩු? 
0075 ර්ගශදී ගතල් ඵළයරඹ මිර රුපිඹල් 7 000 ණනට අක් 
වුණහ. 0076 ර්ගශදී 7 800 ණනට අක් වුණහ. එභ ර් 
ගදගක්දී ඳභණක් නිජ ගතල් ආනඹනඹ වහ රාහගන් පිට 

යට ඹන්න තිබුණු ල්ලි ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 4ක් රාහ 
ඇතුගශේ ඉතිරි වුණහ. ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 4ක් කිඹන 
එගක් ියනහභ ගොච්චයද කිඹන එ අඳට ගේරුම් න්න ඳවසු 

රභඹක් තිගඵනහ. වම්ඵන්ගතොට යහඹ විකුණන්ගන් 
ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 7.7ටන්.  එදහ ගතල් ගේන්න ඹන 
ල්ලි ිය ඉතිරි වුණහ නම් වම්ඵන්ගතොට යහඹ විකුණන්ගන් 

ගභොටද? ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 4ක් ඉතිරි ගද්දී 
උඳනුඳන් ඳයම්ඳයහරට හිමිගන්න තිගඵන යහඹ විකුණරහ 
ේගේ ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිරඹන 7.7න්. අපි ගභොටද රධහන 

ගොන්ගද්සි 5ට ඹටේ ගන්ගන්? 

රාහග  පුළුන් තයම් ඵදු ළි  යරහ යහජය ආදහඹභ ළි  
යන්න ඕනෆ  යජගශ විඹදම් වළකිතහක් ඳහ වරින්න ඕනෆ  යහජය 

අඹ ළඹ හිෙඹ දශ ගද්ශීඹ නිසඳහදනගඹන් සිඹඹට 3 දක්හ අක් 
යන්න ඕනෆ  මුදගල් අඹ තීයණඹ යන්න භළදිවේ වීභ නතය 
යන්න ඕනෆ  යහජය යහඹ ගඳෞද්ලීයණඹ වහ 

777 778 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

රතියුවතයණඹ යන්න ඕනෆ කිඹන ගොන්ගද්සි ඳවට ඹටේ 
ගරහ තභන් ජහතයන්තය මූරය අයමුදලින් ගඩොරර් බිලිඹන 7.5ක් 
ේගේ. නිජ ගතල් ගන්න්න ගිඹ -ඉතිරි ව- බිලිඹන 4 තිබුණහ 

නම් අඳට ජහතයන්තය මූරය අයමුදලින් ණඹ න්න ඕනෆ නළවළ; 
වම්ඵන්ගතොට යහඹ විකුණනන්න ඕනෆ නළවළ; භේතර ගුන් 
ගතොටුගඳොශ විකුණන්න ඕනෆ නළවළ; එඹහර්රාහ භහභ 

විකුණන්න ඕනෆ නළවළ; මිහින්රාහ ගුන් භහභ විකුණන්න 
ඕනෆ නළවළ. එතළන ගඩොරර් බිලිඹන 4න් අයගන ගිඹ ගඩොරර් 
බිලිඹන 0න් එතු වුණහභ ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 6න්. 

ඇගභරිහනු ගඩොරර් බිලිඹන 6 අර්බුදඹක් ගම් ආඩුක් විසින්  
විහින් වදහ නු රළබුහ; තභන් විසින්භ වදහ නු රළබුහ. එගේ 
අර්බුදඹක් වදහන්න ගවේතු ගභොක්ද? මුදල් අභහතයයඹහ 

කි හ  අපි රුපිඹගල් අඹ -ගඩොරයඹට ගන මුදර- තිඹක් 
ඇතුශත රුපිඹල් 730 දක්හ ගන එනහ කිඹහ. ඒ වහ 
අනුභනඹ යපු ක්රිඹහ භහර්ඹ තභන්  දිනඳතහභ ාචිතගශ 
තිගඵන මුදල් -ඉතිරි ව යට ල්ලි ිය- ගශ ගඳොශට දභන්න 

ඳටන් ළනීභ. එක් දට දභනහ  ගඩොරර් මිලිඹන 50ක්. ඊශෙ 
දගේ දභනහ ගඩොරර් මිලිඹන 700ක්. ඊශෙ දගේ දභනහ 
ගඩොරර් මිලිඹන 00ක්. අගනක් දගේ දභනහ ගඩොරර් මිලිඹන 

750ක්. ඒ ආදි ලගඹන්  දන්ගන්භ නළති ගඩොරර් ිය දහරහ දහරහ 
ඉතිරි ව ගඩොරර් ිය හසඳ ශහ; පිච්චුහ. රාහ ඉතිවහගශ 
ළි භ ගඩොරර් රභහණඹක් පුච්චපු ආඩුක් ඵට ගම් ආඩුක් 

ඉතිවහඹට එතු වුණහ. එහි රතිපරඹ ගභොක්ද?  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට තේ විනහි ඹ හරඹක් 

තිගඵනහ. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එගවභ ගොගවොභද? හරඹ ඕනෆ තයම් න්න කිඹරහන් 
කි ග .  
 

ගරු ගළිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඕනෆ තයම් හරඹ න්න කිඹරහ තිගඵනහ.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට ගන් ය තිගඵන්ගන් විනහි  75 

හරඹක්. ඔඵතුභහ ළි පුය හරඹක් තහ යන්න 
ඵරහගඳොගයොේතු නහ නම් ගනේ භන්ත්රීයඹකුගේ ගරහ ත 
යුතුන්. ඒ න්ගන් හගේ ගරහද කිඹහ භට කිඹන්න. එතගොට 

පුළුන් තහ යන්න.  
 

ගරු ගළිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ වුරුේ දළන් නළවළ ගන්.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු රක්සභන් ගගනවියේන යහජය අභහතයතුභහ තභන් එහ 
තිගඵන්ගන්  ඔඵතුභහගේ නභ.  

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ   රක්සභන් ගගනවියේන යහජය අභහතයතුභහගේ හරඹ 
ගදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] එතුභහ ගරහ දීරහන් ගිගශ.    
 

ගරු මශක්ටර් අප්පුශළි මශතළ 
(ரண்னறகு தயக்டர் அப்னயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

එතුභහ ආඩුක්ග  ගන්.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  - 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ මූරහනඹට රු යරහ ටයුතු 
යන්න. ඔඵතුභන්රහගේ ඳක්ගඹන් තහ යන්න ඉන්නහ  

රු හමිණී ගරොකුගේ භන්ත්රීතුභහ  රු නේ නිලහන්ත 
භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ එතුභන්රහගන් න්නහ හරඹ කිඹන්න. 
එතගොට හරඹ ගදන්න පුළුන්. එගවභ නළේනම් තහ නතය 

යන්න නහ.    
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු හමිණී ගරොකුගේ භන්ත්රීතුභහට ගොඳභණ හරඹක්ද 
තිගඵන්ගන්?  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුභහට විනහි  73ක් ගන් ය තිගඵනහ.  
 

ගරු ගළිණී මොකුමේ මශතළ 
(ரண்னறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ විනහි  73භ න්න.  
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்னறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 
වරිඹට ණන් ය න්න.   

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරිඹට ණන් ය න්න.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ කිඹමින් සිියගශ  එගවභ 
ගඩොරර් ිය දහරහ පිච්චුහට ඳසු ඇති ව රතිපරඹ කුභක්ද ඹන්න 
ළනන්. එභඟින් යග්ට මුදගල් අඹ සථහය වුණහද? නළවළ.   

එගවභ දභරහ-දභරහ භව මුහුදට ගඳොල් ගරලි දළම්භහ හගේ 
දිටභ එභ මුදල් ිය දළම්භහ. එගේ දළම්භේ  අහන රතිපරඹ 
වුගඩු ගඩොරයඹ 754ට  755ට ගිහින් නතය වීභන්. ර්ඹට අගප් 
යටට විගද්ල ණඹ හරි ගන්න ළඹ ගන්ගන් කීඹද? ගම් 

භවහ ණඹ න්දක්; භහින්ද යහජඳක්ගේ ණඹ න්ද; ගම් ණඹ 
න්ගද් හිය යරහ තිගඵනහ කිඹරහ ඳල් ගඵොරු කිඹනහ  කිසිභ 

779 780 

[රු  ඵන්දුර ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ඉරක්භක් දන්ගන් නළතු. 0075 ර්ගශ විගද්ල ණඹ හරි ව 

ගඳොලී ගන්න කීඹක් ගිඹහද? බිලිඹන 4.6න්. 0076 ර්ගශදී 
බිලිඹන 4.3න්.  විගද්ලඹට ගවිඹ යුතු ණඹ රභහණඹ අක් වුණහ. 
ඉසයවට තභන් රාහග  ණඹ පිළිඵ අර්බුදඹ එන්ගන්. 0005දී 
තභන් අර්බුදඹ එන්ගන්. අයගන තිගඵන ණඹ රභහණඹ 

ගොඳභණ ද කිඹනහ නම් -මුදල් අභහතයහාලගශ 0076 හර්ි 
හර්තහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුට ඉදිරිඳේ යරහ තිගඵනහ- යජගශ 
විණහිවඳතියඹහ කිඹරහ තිගඵනහ  2003 අා 3 දයන මූරය 

ශභනහයණ (කීභ) ඳනත උල්රාකනඹ යමින් තභන් මුදල් 
ඇභතියඹහ ඳසුගිඹ අවුරුදු ගදගක්දී ටයුතු යරහ තිගඵන්ගන් 
කිඹරහ. ඒහන්  ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  හච්ඡහ යන්න න්න 

ඕනෆ. ඇන්? 0003 අා 3 දයන මූරය ශභනහයණ (කීභ) 
ඳනගේ තිගඵනහ යටට දළරිඹ වළකි ණඹ ඵගයහි රභහණඹ දශ 
ගද්ශීඹ නිසඳහදිතගශ රතිලතඹක් ගර 80න් කිඹරහ. ගම් මූරය 

ශභනහයණ (කීභ) ඳනත ගම් රු බහග  ම්භත යරහ 
තිගඵන්ගන් භසත යග්ට මුදල් රභඹ වසුරුන්නන්. යජගශ 
විණහිවඳතිතුභහ ඔහුගේ නිරීක්ණ අනු කිඹනහ  0076 
ර්ගශදී දශ ගද්ශීඹ නිසඳහදිතගශ රතිලතඹක් ගර යජගශ 

ඵළයම් රභහණඹ 83.3ක් කිඹහ නිරීක්ණඹ වුණහඹ කිඹරහ. යටට 
දයන්න පුළුන් ඵළයභ සිඹඹට 80න් කිඹහ තිබිඹදී  එඹ සිඹඹට 
83.3ට ළ ි  වුණහ නම් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු අගනක් ඔක්ගෝභ 

ගද්ල් නතය යරහ ථහ ශ යුේගේ  යටට දළරිඹ ගනොවළකි 
භ්ටටභ ණඹඵය තිබීභ පිළිඵද  භහින්ද යහජඳක්ගේ ණඹ 
පිළිඵද?  

භහින්ද යහජඳක් යරහ තිගඵන්ගන් ගභොක්ද? භහින්ද 
යහජඳක් යට බහය න්න ගොට  0007දී දශ ගද්ශීඹ නිසඳහදිතගශ 

රතිලතඹක් ගර යහජය ණඹ අනුඳහතඹ 700න්. 0003දී  705න්. 
0004දී  700න්. 0007  0000  0003 ව 0004 කිඹන සිඹලු 
අවුරුදුර දශ ගද්ශීඹ නිසඳහදිතඹ සිඹඹ නම්  යහජය ණඹ ඵය 

සිඹඹට ඩහ ළි ගඹන් තභන් වළභ දහභ -0007  0000  0003 ව 
0004දී- තිබුගඩු. ඕනෆභ ආර්ික විදයහ භවහචහර්ඹයගඹකුට ගවෝ 
ආචහර්ඹයගඹකුට භභ කිඹනහ  පුළුන් නම් එඹ එගවභ 

ගනොගන් කිඹහ ඔප්පු යන්නඹ කිඹරහ. ඒ නිහභ අග්රහභහතය 
යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහට සිද්ධ වුණහ  මින් ඳසගේ එන 
ආඩුක්රටේ එගවභ යන්න ඵළරි ගන්න මූරය 

ශභනහයණඹ  මූරය විනඹ වදන්න 0003 අා 3 දයන මූරය 
ශභනහයණ (කීභ) ඳනේ ගටුම්ඳත ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  
ම්භත යන්න. එගවභ ම්භත ශහට ඳසගේ ඒ ණඹඵය පිළිඵ 

කීභ ඳළටවුගඩු භහින්ද යහජඳක් ආඩුක්ටන්. භහින්ද 
යහජඳක් ආඩුක් 0005දී ඵරඹට ආහට ඳසගේ ගරෝ නිජ 
ගතල් අර්බුදඹක් තිබුණහ; ගරෝ ආවහය අර්බුදඹක් තිබුණහ; ගරෝ 
මූරය අර්බුදඹක් තිබුණහ; දළළන්ත යුද්ධඹක් තිබුණහ. ගම් 

ඔක්ගෝභ තිබිඹදීේ යට ඳහරනඹ යරහ  0075දී නළත යට ඵහය 
ගදන ගොට ණඹඵය  සිඹඹට 77.7ට අක් යරහ තිබුගඩු. පුළුන් 
නම්  "නළවළ" කිඹන්න. "ණඹඵය ඒ විිවඹට අක් යරහ තිබුගඩු 

නළවළ." කිඹරහ පුළුන් නම් කිඹන්න.  

භහින්ද යහජඳක් භවේභඹහ ගම් යට බහයන්න ගොට සිඹඹට 
එසිඹ ණන ණඹඵයක් ගම් යග්ට තිබුණහ. නමුේ  එතුභහ ගම් 
යට 0075දී නළත බහය ගදන විට ඒ ණඹඵය සිඹඹට 77.7 දක්හ 
අක් යරහ දුන්නහ. දළන් විණහිවඳති කිඹනහ  "දළන් ණඹඵය 

සිඹඹට 83.3ට ළි  ගරහ." කිඹරහ. වුද එතගොට ගම් යග්ට 
යහජය ණඹ උගුරක්  ණඹ න්දක් ඇති ගශේ? අපිද ඇති ගශේ? 
ගම් ම්පර්ණ ඵළරිභ  ගනොවළකිඹහ  ගනොදළනුේභන් ඳහවිච්චි 

යරහ තිගඵන්ගන්. ඉරක්භක් කිඹන්ගන් නළවළ. ඉරක්භක් 
කිඹන්ගන් නළති න්දක් ළන කිඹනහ. න්දක් ළන කි හභ 
න්දද  ගන්දද කිඹරහ මුකුේ ගේගයන්ගන් නළවළ. ගම් යරහ 

තිගඵන ශභනහයණගශ විනහලඹ ගේගයන්ගන් නළවළ. ඒ නිහභ 
භභ ඳහර්ලිගම්න්තුග  භව ගල්ම්තුභහ ඊගශ මුණ ළසුණහ. ඒ 

අසථහග දී භභ කි හ  "ශ්රී රාහග  ඳහර්ලිගම්න්තු ඉතිවහගශ 

දහේ යහජය අඹ ළඹ ගල්නඹකින් 5න් 7ක්  -සිඹඹට 00ක්- 
ළරැදිරහ නළවළ; 0076 ර්ගශ තභන් ගම් රු බහග  අනුභත 
යපු අඹ ළඹ ගල්නගඹන් වරිඹටභ 5න් 7ක් ළරැදිරහ 
තිගඵන්ගන්." කිඹරහ. ගම් යග්ට අඹ ළඹ ගල්නඹකින් ගඹෝජනහ 

සිඹ ණනක් කිඹද්දී  ඳසු ගඳගශේ භන්ත්රීරු සිඹලුගදනහ අේපුි  
වනහ. නමුේ  අධයහඳන අභහතයහාලඹට ගන් යපු මුදල්ලින් 
ගිඹ අවුරුද්ගද් සිඹඹට 9.5න් විඹදම් යරහ තිගඵන්ගන්.  

ඊශෙට  යජගශ විණහිවඳති මූරය ශභනහයණ 
හර්තහගන් කිඹනහ  "යටට දයන්න ඵළරි රභහණඹට ණඹඵය ළි  

ගරහ." කිඹරහ. භභ ඳහර්ලිගම්න්තුග  භව ගල්ම්තුභහට කි හ  
"අපි ගම්ට ඒහඵද්ධ විඳක්ගශ ගේරීම් හය බහක් 
ඉල්රනහ." කිඹරහ. ගභොද  ආඩුක්රභ යසථහග  748ළනි 

යසථහට අනු ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුට තිගඵන ගරොකුභ කීභ 
ඒන්. ඳහර්ලිගම්න්තු රධහන හර්ඹඹ හට වරි ඵණින එ  
අරහද නන එ  ගදොස කිඹන එ  මිනිසසුන්ගේ චරිත කහතනඹ 

යන එ  භඩ වන එ  ගනොගන්. ඳහර්ලිගම්න්තු රධහන 
හර්ඹඹ මූරය වළසියවීභන්. එතගොට එතුභහ කි හ  "මුදල් පිළිඵ 
හය බහගන් ගම් රලසනඹ විහ න්න; ඒට ඵරඹ 

තිගඵනහ." කිඹරහ. ඒට ගොගවොභද ඵරඹ තිගඵන්ගන්? රු 
සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ බහඳතිේඹ දයන මුදල් පිළිඵ හය 
බහග  භභේ හභහජිගඹක්. මූරය ශභනහයණඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ගනොභෙ ඹළවීම් පිළිඵ  ගම් 
රු භන්ත්රීතුභන්රහ ගනොභෙ ඹළවීම් පිළිඵ  අභහතයහාලරට අඹ 
ළගඹන් ල්ලි ගදනහ කිඹරහ දුන්ගන් නළති එ පිළිඵ  
ණඹඵය ළි වීභ පිළිඵ ගම් හය බහගන් එ දක්ේ 

කි හද? 

ණඹ ඵය ළි වීම් පිළිඵ? අද ගම් ඇති යගන තිගඵන 
රලසනඹ තුශ ආඹතන අතය අන්තර් ම්ඵන්ධීයණඹක් නළවළ. 
අඳනඹන ාර්ධන භඩුඩරඹ  ආගඹෝජන භඩුඩරඹ  යග්ට 

නිසඳහදන අාල  ෘිර්භ අාල  ර්භහන්ත අාල අතය 
ම්ඵන්ධීයණඹක් නළවළ. දළන් ෆස මිර පිළිඵ ගරෝගශ 
විලහර ගනක් ගරහ නළවළ. ඊගශ අගප් යග්ට ෆස සිලින්ඩයඹ 
මිර රුපිඹල් 770කින් ළි  ශහ. ඳසුගිඹ හරගශ ඳහරිගබෝගි 

ටයුතු පිළිඵ අිවහරිඹ ඵරවේහයගඹන් තභන් ෆස මිර ළි  
යන්න දුන්ගන් නළේගේ. ඒ ෆස භහම් රුපිඹල් මිලිඹන 
ණනින් ඳහක් ගරහ ෆස භහම් වන්න ගනගොට තභන්  ගම් 

මිර ළි වීභට අයඹ දුන්ගන්. ගම් රලසන ගද්ලඳහරන ක්රිඹහභහර් 
තුළින් වදන්න ඵළවළ. යග්ට ගරෝගශ ඳතින මිර ඹථහර්ථඹ 
පිළිඵ ගද්ල් ගද්ලඳහරන නයහඹ ඳ්ර තුළින් ක්රිඹහේභ යන්න 

ඵළවළ.  ගරෝගශ ෆස මිර විලහර ගර ළි  වුගඩු නළතේ  
රුපිඹර ඵහල්දු ගනගොට අපි ළභති වුණේ අළභළති වුණේ 
ෆස  මිර ඉවශ ඹනහ. ඒ ආඩුක්ට නතය යන්න ඵළවළ. ඳසු 

ගිඹ අඹ ළඹ ගල්න ගදගක්භ ඳරිප්පු මිර ළන කි හට   ඩර 
මිර ළන කි හට  ගම් යග්ට නිසඳහදනඹ යන්න ඵළරි ගදඹ මිර 
ඳහරනඹ යනහ කි හට  ඒ කිසිභ ගදඹ මිර ඳහරනඹ යන්න 
ඵළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   භහින්දහභනගඹන් ඳසු -
මිහිඳු භවයවතන් වන්ගේ රාහට ළඩභ ශහට ඳසු- ළි භ 
ගඳොල් මිර ඳතින්ගන් ගම් හරගශ. දළනට ගඳොල් ගි ඹ මිර  
රුපිඹල් 700න්. මිහිඳු භවයවතන් වන්ගේ රාහට ළඩභ ශහට 

ඳසු ළි භ මිරට වහල්  න්ගන් ගම් දසර. වහල් කිගරෝ එ 
මිර රුපිඹල් සීඹන්. ගඳොල් ම්ගඵෝරඹන්  ඵතුන් න මිනිවහටේ 
ඉතිවහගශ සිට ගම් තයභට ගනස වු ගඩු ගම් හරගශ. ජනහරි 8 
ඒ ගන යරහ භහින්ද යහජඳක් ගිඹහභ  ඵක් මිර අක් ගරහ  

යක්හ අසථහ ඇති ගරහ  ජහතිගශ ණඹ ඵය අක් ගරහ ඒ 
රහතිවහර්ඹඹ තුළින් ගෞබහයගශ අරුණහගරෝඹ උදහ ගනහ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

කිඹරහ තභන් කි ග . නමුේ දළන්  තිබුණහටේ ඩහ  ගොච්චය  

පිරිහිරහද කිඹනහ නම්  "Bloomberg" දේත භඟින් එඹ ගඳන්නුම් 

යනහ.  තමුන්නහන්ගේරහට අන්තර්ජහරඹට ගිඹහභ ඒ දේත 
ඵරන්න පුළුන්. ගරෝගශ තිගඵන අදහනභ- 

 
ගරු අමෝක් අමේසිංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුලන් 

මවේලළ නිමයෝජ්ය අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு அரசரக் அரதசறங்க - ரதரக்குத்து ற்ரம் 

சறறல் றரணச் ரசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගභොක්ද  ඔඵතුභහගේ point of Order එ? 

 
ගරු අමෝක් අමේසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ඔච්චය අතය කිඹන්න එඳහ. ගඳොල් 

ගි ඹක් අගප් ඳළේගේ රුපිඹල් 50න්.   

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතුභහ කිඹනහ  ගඳොල් ගි ඹක් රුපිඹල් 50න් ලු. දළන් ගම්  
තිගඵන ණගන් වළියඹට මිනිසුන් කිඹනහ එගශො ගඳොල් 
ගඳගනනහ කිඹරහ. ඒ ගඳනිරහ තිගඵන්ගන් එතුභහට.  

 
ගරු අමෝක් අමේසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔඵතුභහ කුරුණෆරට එන්න. අපි ඕනෆ තයම් ගඳොල් ගදන්නම්.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගොගවේටද එන්න ඕනෆ? 

 
ගරු අමෝක් අමේසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

කුරුණෆරට එන්න. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගඳොල් ්රිගෝණගශ කුරුණෆරට ආහභ- 

 
ගරු අමෝක් අමේසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

කුරුණෆරට එන්න. ගඳොල් ගදන්නම්. 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගඳොල් වන්න ගදනහ ඇති  රුපිඹල් 50ට. ගවොන්  අපි කිඹමු 
ගෝ රුපිඹල් 50ට ගඳොල් තිගඵනහ; ඳසුගිඹ හරගශ හගේභ 
වහල් කිගරෝ එ රුපිඹල් 60ට තිගඵනහ;  

ෆස රුපිඹල් 770ක් අක්ගන් ගදනහ; සිඹලු ගද් තිගඹනහ 
කිඹරහ. ඒ ජනතහගේ ඇෙට දළගනනහ. ඒ අඹ භළතියණඹක් 
තිඹනතුරු ඵරහගන ඉන්ගන්. භළතියණඹක් තිඹපු දට 

ගම්හගශ  රතිපරඹ ගභොක්ද කිඹරහ ඵරහන්න පුළුන් න 
නිහ  තමුන්නහන්ගේරහ භළතියණ තිඹන්ගන් නළතු තභන් ගම් 
ිය ඇදගන ඹන්ගන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ාර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය ගශ අභහතය භලික් භයවිරභ භළතිතුභහ ගම් 
ගරහග  නළවළ.  ගම් අසථහග දී ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ ගනුගන් 
අපි එතුභහට ගම් ිය කිඹන්න ළභළතින්. ආඩුක් සිඹල්රට 

ගවොගයන් ආඩුක්රභ යසථහ වදනහ හගේභ  එතුභහගේ 
ඹටගේ ඇති ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භඩුඩරඹන්  හණිජ 
ගදඳහර්තගම්න්තුන් ගම් දිනර යන එභ හර්ඹඹ තභන්   

ETCA  ගිවිසුගම් ඉන්දිඹහේ එක් තිගඹන නුගදනු වභහය 
කිරීභ වහ න ළඩ පිළිගශට රමුතහ දීරහ තිගඵන එ. ගම්  
යග්ට විද්තුන්  ආචහර්ඹ භවහචහර්ඹරුන් ව යහඹඹන් ඹන 

සිඹලු ගදනහගන් භන්විත මිටුක් තුළින් ජහති රතිඳේති 
පිළිඵ ව ගනභ ජහතයන්තය ගිවිසුභක් ඇති කිරීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් හච්ඡහ යනහ. 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහ   point of Order එ 
ගභොක්ද?  මුලින්භ point of Order  එට අදහශ සථහය 

නිගඹෝගශ  අාඹ කිඹන්න. 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   එතුභහ ඉතහ ළදේ ථහක්  
යනහ.  භභ එතුභහගේ ථහට ඵහධහ යනහ ගනොගන්. නමුේ 
භභ  එතුභහගන් ළදේ හයණහක් දළනන්න ළභළතින්. එතුභහ 

ීළට ගඳය කිඹරහ තිගඵනහ  රුපිඹල් 0 500න් එ ඳවුරට 
න්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ ළනේ ඳළවළදිලි ශහ නම් ගවොන් 
කිඹරහ භහ එතුභහට කිඹනහ. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ආනන්ද අලුේභගේ විද්තහ භට කිඹනහ  0 500න් 
ගනොභළරී ීවේ ගන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ කිඹන්න  කිඹරහ. 
ඒ ඇේත. භභ ඒ හරගශ යග්ට අධයහඳන අභහතයයඹහ. භගේ 

ඹටගේ තිබුණ විදයහපීශ සිඹල්ගල්භ දරුගෝ  භහන-
භහනවිහන්  ගුරුරුන් ගර එළිඹට එන්න ඉන්න  තරුණ අඹ  
ීවේ වුගඩු රුපිඹල් 0 500න්. භහඹක් හරහ බීරහ ගන්හසි 

ඉරහ තභන් ඒ අඹ  පුහුණු වුගඩු. එතගොට භභ ළබින්ට 
ඳ්රිහක් දළම්භහ  ගම් ණන රුපිඹල් 3 000ට ළි  යන්න ඕනෆ 
කිඹරහ.  ඒ මුදර රුපිඹල් 3 000ට ළි  වුගඩු අකිර වියහේ 

783 784 

[රු  ඵන්දුර ගුණර්ධන  භවතහ] 
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හරිඹම් භළතිතුභහ අධයහඳන ඇභති හරගශ.  අපි භත තිඹහ 

න්න ඕනෆ  අකිර වියහේ හරිඹම් අධයහඳන අභහතයයඹහ 
ඹටගේ තිගඵන විදයහපීශර ශභන් අදේ ීවේගන්ගන් රුපිඹල් 
3 000න් ඵ. අද ඒ භදි කිඹරහ පිළින්නහ. ඒ නිහ දළන් ඒ 
මුදර දළන් 5 000ට ළි  යන්න ඕනෆ. 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ ථහට විතයද සීභහ ගන්ගන්? ඒ 
තර්හනුකරද ළදේ ගන්ගන්? ඒ නිම්  ථහට කිඹනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  එතුභහ හිටපු මුදල් ඇභතියගඹක්. 
භවජනතහට  ඒ ථහ ඳළවළදිලි නළවළ. තමුන්නහන්ගේ රුපිඹල් 
0 500න් න්න ගදන විිවඹ බහට ඳළවළදිලි යන්න.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහට  microphone ගදන්න 
කිඹරහ උඳගදස දුන්ගන් වුද? 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ භහින්දහනන්ද අලුේභගේ ගනොගන්.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහට භන්ගරෝගෂෝනඹ දුන්ගන් 
ගොගවොභද කිඹරහ භහ දළනන්න ළභළතින්. භහ එතුභහගේ නභ 

කි ග  නළවළ.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතුභහට  භන්ගරෝගෂෝනඹ දුන්ගන් ගොගවොභද?   ආනන්ද 
අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ  හි  ගන්න. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගල්ම් භඩුඩරගඹන් භහ ඉල්රහ සිියනහ  ඒ ළන ගොඹහ 
ඵරන්න කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ ථහ 

යගන ඹන්න. ඔඵතුභහට ත විනහි ඹ හරඹක් තිගඵන්ගන්. 
හමිණී ගරොකුගේ භන්ත්රීතුභහගන් ේත ග රහේ ඉයන්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විදයහ පීශර ඉන්න අයණ ශභන්න්ට වන්න එඳහ. ගභොද  

ඒ අඹට දීපු රුපිඹල් 0 500 මුදර රුපිඹල් 3 000 යන්න භහ 
ළබින්ට ඳ්රිහක් දහරහ තිගඵනහ. ඒ ළබින්ට ඳ්රිහ ඕනෆ 
නම් රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට ගනළේ ගදන්නම්  එතුභහ 

බහනහඹතුභහ නිහ. දළන් ඒ දරුන්ට රුපිඹල් 3 000න් 
ගන්ගන්  අකිර වියහේ හරිඹම් අධයහඳන ඇභතිතුභහ. 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ භහ අවපු රලසනඹට පිළිතුරු දුන්ගන් 
නළවළ.  

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ මුදල් රභහණඹ දළන් ළි  යන්න ඕනෆ.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ අවපු ගද්ට ගනොගන් උේතය ගදන්ගන්.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහට microphone එ ගදන්ගන් 
ගොගවොභද? 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ භහ අවපු ගද්ට ගනොගන් උේතය ගදන්ගන්. රුපිඹල් 
0 500න් න්ගන් ගොගවොභද කිඹරහන් භහ ඇහුග . භහ අවපු ගද්ට 
ගනොගන් ඔඵතුභහ උේතය ගදන්ගන්. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වුද එතුභහට  microphone එ ගදන එක්ගනහ?   එගවභ 
ගොගවොභද ගන්ගන්? එතුභහට භන්ක් එ ගදන්ගන් ගොගවොභද? 

ගම් පුදුභ ළඩක්ගන්.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රුපිඹල් 0 500න් න්ගන් ගොගවොභද කිඹන හයණඹ භහ 

ජනතහ ගනුගන් අවන්ගන්. ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 
ජනතහට ඳළවළදිලි යන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ගඳොඩකඩක් ඉන්න. ඒ  
නිළරැදි යන්න ඕනෆ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දළන් අකිර වියහේ හරිඹම් අධයහඳන ඇභතිතුභහ යන්න 

ඕනෆ  ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහ කිඹන විිවඹට වහභ විදයහ 
පීශර අඹගේ -  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ ගඳොඩකඩක් ථහ 
නතය යන්න.  

ලින් තහක්ණි ගදෝඹක් සිද්ධ වුණහ. දළනුේ ඒ ගදෝඹ 
තිගඵනහ. මුලින්භ මූරහනගඹන් කිඹන්ගන් ගභොක්ද කිඹන 
එට ඇහුම් න් ගදන්න. දළන් ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහගේන්  මූරහනගශන් microphones ගදභ onගරහ 

785 786 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

තිගඵනහ. ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහ  point of Order එ 
raise  යපු මුල් අසථහග   තභන් භහ එතුභහට ථහ යන්න 
අසථහ දුන්ගන්. ඊට ඳසු එතුභහට microphone එ  දුන්ගන් 

ගොගවොභද කිඹරහගල්ම් හර්ඹහරගඹන් ගවොඹහ ඵරන්න.  

දළන් ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ථහ අන් ශ යුතුන්. 
ඔඵතුභහට විනහි ඹ හරඹක් නළති ගන්න ඇති. ඒ විනහි ඹ 

හරඹ අයගන ඔඵතුභහ ථහ අන් යන්න.  

 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ (ජ්ළතයන්තර මලමෂ රළජ්ය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සුීව ගේනසිාව යහජය ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභහගේ  point of 

Order එ ගභොක්ද? 
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තහක්ණි ගදෝඹ ම්ඵන්ධගඹන් භහ කිඹන්ගන්. ගටොම් ඳච 
ගළිනගොට 

[මූළවනමශ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගන microphone on ගනහද දන්ගන්ේ නළවළ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order එක් ගනොගන්. ඔඵතුභහට ඹම් ගදඹක් 
කිඹන්න තිගඵනහ නම් ඔඵතුභහගේ ථහග දී කිඹන්න. 

දළන් ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ථහ අන් යන්න. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்னறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගටොම් ඳච 
 

[මූළවනමශ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන චනඹ ඳහර්ලිගම්න්තුග  ඳහවිච්චි යන්න ඵළවළ. එඹ 
වළන්හඩක හර්තහගන් ඉේ යන ගර ඉල්රහ සිියමින් භගේ 

ථහ අන් යනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවොන්.  

ඊශෙට  රු තරතහ අතුගෝයර ඇභතිතුමිඹට විනහි  අට 

හරඹක් ගන් වී තිගඵනහ.  

ඊට රථභ  වුරුන් ගවෝ රු භන්ත්රීයඹකු රු එඩකඩක 

ගුණගේය භවතහගේ නභ මූරහනඹ වහ ගඹෝජනහ යන්න.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ගම් අසථහග දී "රු එඩකඩක 
ගුණගේය භන්ත්රීතුභහ මූරහනඹ ත යුතුඹ"න් භහ ගඹෝජනහ 

යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்னறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்னறகு ட்ட் குரசக 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

 

[අ.බහ. 0.07] 
 

ගරු තතළ අතුමකෝර මශත්ිය (විමද් රැකියළ 
අමළතයතුිය වශ අධිකරණ අමළතයතුිය) 
(ரண்னறகு (றருற) னர அத்துரகரன - தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்ன அகச்சரும் லற அகச்சரும்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment and Minister of Justice) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ජහති යහජය බහග  7977 

අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ එෙතහ ඇති ය න්නහ 
රද ගිවිසුම් වතයක් ම්ඵන්ධගඹන් විඹ බහය අභහතයයඹහ විසින් 
අේන් යන රද ගිවිසුම් ළ්ට යරහ අද අනුභළතිඹ වහ 

ඳහර්ලිගම්න්තුට ඉදිරිඳේ යරහ තිගඵනහ. ඒහ චීනඹ, රුසිඹහ, 

යුක්ගර්නඹ ව විඹ්ටනහභඹ කිඹන යටල් භෙ ජූනි භහගශ 
ඇති ය ේ එෙතහ. විගලේගඹන්භ උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ- 

 

ගරු ජ්යන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்னறகு ேந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගභොක්ද ඔඵතුභහගේ point of Order එ?  
 

ගරු ජ්යන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்னறகு ேந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ඇභතිතුමිඹනි, උදර්ඳන ඳනතට අදහශ නිඹභඹන් 

කිහිඳඹක් පිළිඵ විහදඹට ළගනන ගම් අසථහග  දී ගභභ 

හයණඹ පිළිඵ භභ දළනන්නට ළභළතින්.  අද භහජ ජහරහ 
ගඩක අඩවිර දිගින් දිටභ ඳශ ගනහ,   මිරිවහන ගඳොලීසිඹට 

නුදුරු සථහනඹ මිඹන්භහයගඹන් ගම් යටට ආ යණහතන්න් 
යහගන සිියන ඵ ව ගම් න විටේ ල්කිස රගද්ලගශ 

විගලේ ගොඩනළඟිලි කිහිඳඹ එභ යණහතඹන්ට රැයණඹ 
ව ආවහය ඳහන ආදිඹ දී යහ තිගඵනහ කිඹරහ. උදර්ඳන 
නීතිඹට අනු ගම් ම්ඵන්ධගඹන් න්නහ ව ක්රිඹහභහර් 

පිළිඵේ ගම් රු බහට ඳළවළදිලි යන්න කිඹරහ භභ 
ඔඵතුමිඹගන් ඉල්රහ සිියනහ. 
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ගරු තතළ අතුමකෝර මශත්ිය  
(ரண்னறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ළන ගම් ගරහග දී රු බහට ඳළවළදිලි යන්නට 

පුළුන්භක් නළවළ. ඔඹ රුණ ම්ඵන්ධගඹන් ගේ අඩවිර 
ඳශ න ගතොයතුරුර තය අතයතහ පිළිඵේ අඳට 

කිඹන්නට පුළුන්භක් නළවළ. අගනක් හයණඹ තභන් ඔඵතුභහට 
ඒ ම්ඵන්ධගඹන් දළනන්නට අලයභ නම්,  ඳහර්ලිගම්න්තුට 

රලසනඹක් ගඹොමු කිරීභ භඟින් දළන න්නට පුළුන්. 

 
ගරු ජ්යන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்னறகு ேந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ඇභතිතුමිඹ, මිරිවහන රගද්ලගශ ගඳොලීසිඹට ඹහඵද ගම් 

යණහත වුය ඳේහගන ඹනහ.  ඒ ළන හභහජ ජහරහ 
ගේ අඩවිර තිගඵන ගතොයතුරු විතයක් ගනොගන්, ඒ 

ඇේතටභ සිදු නහ. ඔඵතුමිඹට  දළන් වුණේ ගිහිල්රහ  ඵරහ 
න්නට පුළුන්. 

     

ගරු තතළ අතුමකෝර මශත්ිය  
(ரண்னறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගිවිසුභක් අේන් යරහ තිගඵන නිහ ඒහ 

ඳහර්ලිගම්න්තුට ඉදිරිඳේ යරහ, ඒ ගිවිසුගම් ගොන්ගද්සි රහය 

ටයුතු යන්නට අඳට පුළුන් ගනහ. විගලේගඹන්භ උදර්ඳන 
නීතිඹ ක්රිඹහේභ යන විට- 

 
ගරු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்னறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ඇභතිතුමිඹනි, රු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ කිඹපු 

රලසනගශ ඵයඳතශභ ගම්න්. ගම් පුද්රඹන් එක්ේ ජහතින්ගේ 
ාවිධහනගඹන් ඳේහගන ඹන යණහත වුගයන් එළිඹට 
ඇවිල්රහ ගල්ර ඳදිාචි ගරහ, රහාකිඹන් හගේ ඉන්නහ.  

ඔවුන්ගේ දරුන් ගභහි  ඉසගෝරරට දහරහේ තිගඵනහ. ඒ 
අනු ගභතළන ඵයඳතශ නීති විගයෝධී ක්රිඹහදහභඹක්  සිදු ගනහ. 
එභ නිහ ඔඵතුමිඹගේ ව යජගශ අධහනඹ ගම් පිළිඵ දළි  
ගර ගඹොමු ශ යුතුන්.  

 
 

ගරු තතළ අතුමකෝර මශත්ිය  
(ரண்னறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵතුභහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ආයක් අභහතයහාලඹට රුණු 

ඉදිරිඳේ ගශොේ, ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ත වළකි ක්රිඹහභහර් න්නට 

පුළුන් ගන් කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  විගලේගඹන්භ භතක් 

යන්නට ඕනෆ, ගඳොදු යහජය භඩුඩරගශ යටල් අතය ඇති ය 

ේ එෙතහක් අනු තභන් උදර්ඳන ඳනත ගනළල්රහ 
තිගඵන්ගන් කිඹන එ.   

ගම් අනු විගලේගඹන්භ උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ ළයදි වළියඹට 
ළරගන ළයදි ය තේ යටට ගිහිල්රහ ඉන්නහ නම්, ආඳහු 

ඔවුන් අන්ති යටටභ බහය දීභ සිදු යන්න පුළුන් නහ. ඒ අනු 

 මිනී භළරුම්, මිනී භළරුම් ගනොන හඳයහධී භනුය කහතනඹ හගේ 

ළරැදි 04ක් තිගඵනහ. වළඵළන්, ගභහිදී විගලේගඹන්භ භතක් 

යන්නට ඕනෆ රුණක් තිගඵනහ. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ව 

ගද්ලඳහරන ක්රිඹහලීන් තිගඵනහ.  

අපි දන්නහ, භවය ගරහට ඹම් ගගනකු භවය යටලින් 

political asylum ඉල්රනහ කිඹරහ. ගභොද, විගද්ල රැකිඹහ 

අභහතයහාලඹ බහය ඇභතිරිඹ වළියඹටේ භභ දන්නහ, ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් අපි අද ගරොකු අභිගඹෝඹට රක් ගරහ තිගඵන 

ඵ. භවරු කිසිභ ගවේතුක් නළති භවය යටරට ගිහිල්රහ 

ගද්ලඳහරන රැයණඹ ඉල්රනහ. එගවභ යන්ගන් ඒ යග්ට 

පුයළසිබහඹ රඵහ න්න ඕනෆ නිහන්. ගම් හගේ ටයුතු 

ගගයන ගොට උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ ගද්ලඳහරන ක්රිඹහලීන් 

ම්ඵන්ධගඹන් හගේභ, විගලේගඹන්භ ර්ඹ, ආභ, ජහතිඹ ගවෝ 

නක් ඳළරීගභන් ගවෝ දුවම්ලින් ඔවුන්ගේ ගඳෞද්ලි නිදව 

සීභහ ගගයන විිවඹට ගම් නීතිඹ ක්රිඹහේභ ගගයන්ගන් නළවළ. 

ඒ හගේභ ගභහිදී භහ තේ රුණක් කිඹන්න ඕනෆ. ගම් කිඹපු 

ළයදි අද පුරුද්දක් වළියඹට සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. භවරු ඹම් 

යටදි අඳයහධඹක් යරහ තේ යටට ගිහිල්රහ වළාගිරහ 

ඉන්නහ. ගම්ගදි ඉතහභ ළදේ න්ගන් යටල් අතය 

ගිවිසුම්ත ගරහ,  ඒ ගිවිසුම් අනු ක්රිඹහ කිරීභන්. අගප් ආයක් 

ඇභතිතුභහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ව නිඹභ ළ්ට ශහට ඳසගේ ඒහ 

ක්රිඹහේභ කිරීභ තුළින් එළනි පුද්රඹන් නළත ඵහය දීභ 

යන්න පුළුන්.  

විගලේගඹන්භ අපි දන්නහ, ගම් ටයුේගේදී ගනොගඹකුේ 

ගවේතන් තුශ ඹම් යටක් ම්ඵන්ධගඹන් වරි, එහි වන් න 

ගනේ ගවේතන් ලගඹන් වරි, ඒ කිඹන්ගන් විගලේගඹන්භ ඒ 

යග්ට නීතිඹට ඵරඳහන ළරැද්දක් යරහ තිගඵනහ නම්, ඒ හගේභ 

අවුරුද්දට ගනොළි  හරඹ සිය දුවභක් නිඹභ ගරහ 

තිගඵනහ නම්, ඒ හගේ අඹ ම්ඵන්ධගඹන් ගම් ඳනත ක්රිඹහේභ 

යන්න ඵළවළ කිඹරහ.  

අද ගම් යග්ට ගනොගඹකුේ ළරැදි යරහ ජහතයන්තය 
වගඹෝඹ රඵහ ගන ගම් යග්ට නීතිඹ වමුට එන එ 

වුභනහගන් භෙ වරිමින් සිියන පිරිකුේ  සිියන ඵ අපි 

දන්නහ.   

ඒ අඹ ගිවිසුම්ත වුණු යටර ීවේ නහ නම් අඳට ඒ අඹ 

ආඳසු ගම් යටට ගන්හ ළනීගම් රමුතහක් ඇති නහ.  රු 

ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ කි හ හගේ යණහතන්න් වළියඹට 

ගවෝ ගභොන විිවඹට ගවෝ ගම් යටට ඳළමිණ සිියන විගද්ශීඹ 

ඩුඩහඹම් තුශ ඹම්කිසි ළරැද්දක් ම්ඵන්ධගඹන් ඒ ගොල්රන් 

වන් යන යටරට අලය  පුද්රඹන් ඉන්නහ නම්, යජඹක් 

වළියඹට අපි ඒ අඹ බහය ගදන්න අලය ටයුතු යනහ. තභ 

ගම් න ල් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් එභ යටලින් දළනුේ කිරීභක් 

යරහ නළවළ. ීළට අභතය ගිවිසුම්ත ගරහ විගද්ල රැකිඹහරට 

ගිඹ අඹ, එගවභ නළේනම් ගනේ ටයුතු රට ගිඹ අඹ ළරැදි 

ම්ඵන්ධගඹන් සියත ගරහ ඉන්නහ නම් ඒ අඹ හුභහරු ය 

න්නේ අපි ඹම් ඹම් යටල් එක් ගිවිසුම්ත නහ. වළඵළන් 

එඹ ගම් උදර්ඳන ඳනතට ඹටේ න්ගන් නළවළ. ගම් අසථහග දී 

උදර්ඳන ඳනත ක්රිඹහේභ යන්නට, උදර්ඳන නීතිඹ ක්රිඹහේභ 

යන්නට එෙ වුණු, ගිවිසුම්ත වුණු චීනඹ, යුක්ගර්නඹ, 

විඹ්ටනහභඹ ව රුසිඹහ ඹන යටල් භෙේ, ඒ යටල් එක් 

න්ධහනත යහජයඹන් සිියනහ නම් ඒ අඹ භෙේ ඉදිරිගශදී 

අලය ටයුතු යන්න ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ.   අද දින ගම් 

නිඹභඹන් ඳහර්ලිගම්න්තුට ඉදිරිඳේ කිරීගභන් අනතුරු ගම් 

අේන් යපු ගිවිසුම් ක්රිඹහේභ කිරීභටේ, ඵරහේභ කිරීභටේ 

ටයුතු යනහඹ කිඹන එ රහල යමින් භහ නිවඬ නහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීළශෙට,  රු (වදය) නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභහ. 

789 790 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

[අ.බහ. 0.35] 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජ්යිලවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අද දින  ශ්රී රාහ අඳනඹන 

ාර්ධන ඳනත ඹටගේ නිගඹෝඹ පිළිඵේ හච්ඡහ යන ගම් 
අසථහග  දී  විගලේගඹන්භ තිරිඟුරට ගස ඵදු රභහණඹ ළි  

කිරීභ ළනේ වන් යමින්  භගේ ථහ ආයම්බ යන්න භහ 
ළභළතින්. දළන් ගම් හච්ඡහ න අතගර් තභන්, ගරොකු ලනු 

වහ සිඹඹට 700 ආනඹනි ඵද්දක් ඳනන්නට 

ජනහිවඳතිතුභහ ගඹෝජනහ ය තිගඵන්ගන්. ඇේතටභ ගරොකු ලනු 
ගොවිඹහ ආයක්හ කිරීභ ඳළේගතන් හිතුහභ ආනඹනි ඵද්ද ළි  
කිරීභ ගවොන්. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නමුේ එහි හර්ථ 

රතිපර අේ න්ගන්  අගප් ගරොකු ලනු හ යහප්ත ගරහ 

ෆගවන රභහණඹ අසළන්නක් රළබුගණොේ ඳභණන්. ඳසුගිඹ 
හරගශ දී අගප් යටට ගනළවිේ තිගඵන ගරොකු ලනු රභහණඹන් 
පිළිඵ භහ දළන් ඔඵතුභහට ඉදිරිඳේ යන්නම්. 0070 අවුරුද්ගද් 

ගරොකු ලනු ගභට්රික් ගටොන් 7,45,900ක් ගන්හ තිගඵන අතය 

0076 නගොට ඒ රභහණඹ ගභට්රික් ගටොන් 0,15,593ක් දක්හ 

ළි  ගරහ තිගඵනහ. 

එභ නිහ ගයන් ය විවිධ හරර අගප් ගරොකු ලනු  
අළන්න ගනශන හරඹටඹ කිඹරහ ආනඹනි ඵද්ද  ළි  ශහට 
දිගින් දිටභ ගම් ලනු  ආනඹනඹ ළි  වීභ තභන් සිද්ධ ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ගම් අසථහග දී ගම් ඵද්ද ඳළනවීගභන් ගම් කිඹන 
ආහයගශ  හසිඹක් ගන්ගන් නළවළ කිඹන එ  ලනු හ යන  
රගද්ලර භන්ත්රීතුභන්රහ ගවොට දන්නහ ඇති. ගභොද, භෆත 

හරගශදී අගප් ගරොකු ලනු හ  විලහර ලගඹන් අක් වුණහ. 
උදහවයණඹක් වළියඹට භහතගල් දිස්රික්ගශ අක්ය 3500  
යපු ලනු හ දළන් අක්ය 7000ට විතය ඵළවළරහ තිගඵන්ගන්. 

ඒ හගේභ ගම් භළන්, ජූනි භහර ඇති වුණු ර්හ නිහේ ලනු 

හට වහනි වුණහ. දිලීයඹක් නිහ තේ වහනි ගරහ තිගඵනහ. 
එභ නිහ ළරකිඹ යුතු භ්ටටභට අගප් ලනු හ විනහල ගරහ. 
ඒ හගේභ ගම් ගරහග  ගොවිඹහගේ පිරිළඹේ ළි   ගරහ. දශ 

ලගඹන් කි ගොේ  රුපිඹල් දවඅට දහවක්, විසි දහවක්  විතය  

ගොවිඹහ ගරොකු ලනු බීජ කිගරෝ එක් වහ විඹදම් යනහ.  
ගභගවභ තිගඵද්දී ර්හ නිහේ, දිලීයඹක් නිහේ  අසළන්න 

තේ විනහල ගරහ තිගඵන ගරොකු ලනු ගොවිඹහට න්දි රඵහ දී  
ඔවුන් නෙහ සිටු විඹ යුතු අසථහ ආනඹනි ඵද්ද සිඹඹට 
සිඹඹක් ළි  කිරීගභන් රතිපරඹක් රළගඵන්ගන් නළවළ කිඹන  එ  

තභන් භට නම් ගප්න්ගන්. ගභඹ  "අලසඹහ ගිඹහට ඳසගේ ඉසතහරඹ 
ළහුහ හගේ "  ළඩක්.  

ඇේතටභ ගභන්න් රහබ උඳඹන්ගන් දළනටභේ අක් මිරට 

ගරොකු ලනු ආනඹනඹ ය  ඵඩහර ගොඩ හ ගන තිගඵන 
යහඳහරිඹහ  මික්,   අගප් ගද්ශීඹ ගොවිඹහ ගනොගන් කිඹන එ 

භතක් යන්නට   ළභතින්. ගභළනි තීන්දු න්නහ  එ ගවොන්. 

නමුේ  තීන්දු ාදර්ලන ගනොවී,  ඒ තීන්දුලින් ළඵෆ ගරටභ 

ගොවිඹහට  සුතිඹක් අේ න්නට නම්, එ ඳළේතකින්  ගරොකු 

ලනු ගොවිඹහගේ ගරොකු ලනුරට හධහයණ මිරක් රළගඵන්නට  

ඕනෆ; අගනක් ඳළේගතන් දළන්  ගම් ඵද්ද  ඳළනවීභ  නිහ  

ඳහරිගබෝගිඹහට න වහනි ශක්න්නට  උඳරිභ මිරකුේ  
ඳළනවිඹ යුතුන්. එගේ නළේනම් ගම් ආනඹන  ඵද්ද ළි  කිරීභ නිහ 

ගනොගඹක්  ආහයඹට ගරොකු ලනු මිරේ ළි  ගනහ. දළන් ලනු 
මිර ළි  වීභට නිඹමිත ගරහග  ගඳොල් ගි ඹ රුපිඹල් සිඹඹට 
නළෙරහ;  වහල් කිගරෝ රුපිඹල්  සිඹඹට නළෙරහ.  ෆස 

සිලින්ඩයඹ මිරේ රුපිඹල් 770කින් ළි  ගරහ.  මිනිසුන්ට  
න්න ගඵොන්නේ අභහරු ගභළනි ගරහ  ආඩුක්  සිදු ශ 

යුතු න්ගන් ජනතහට වන දීභ මි ජනතහ  භත තදුයටේ ඵදු 

ඳටහ ජනතහට  ඵය  ඳළටවීභ ගනොගන්.   

ජනතහට වන ගදන්නම් කිඹහ ආපු ආඩුක්ක්, ාචහ දණ  

ශක්න්නම් කිඹහ ආපු ආඩුක්ක්, ගොයභට තිත තිඹන්නම් 

කිඹහ ආපු ආඩුක්ක්, ඳසුගිඹ ආඩුක්ග  ගවොරුන්ට දුවම් 

යන්නම් කිඹහ ආපු ආඩුක්ක්  ගම් ල්තිඹහභ ගඳන්නුම් 
යන්ගන්,  ඳයණ ආඩුක් ගිඹ ඳහගර්භ  තභන්  භන් යමින් 

ඉන්ගන් කිඹන එන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ  ඔඵතුභහගේ අධහනඹ 

ගඹොමු යන්නට  ළභළතින්, 2017 ළප්තළම්ඵර් 05 ළනි දහ  

ගොශම ගොභර්ල්  ගඳොගවොය භහගම්  හිටපු බහඳති තුසිත  
වල්ගරොලු භවතහ තභන්ගේ  ඉල්රහ අසවීගම් ලිපිඹ අදහශ 

අභහතයයඹහට   -ෘිර්භ අභහතය රු  දුමින්ද දිහනහඹ 
භළතිතුභහට- ඹහ තිගඵනහ.  එභ ලිපිගඹන් ඔහු ගඳන්නුම් ය 
තිගඵනහ,  ගම් ආඩුක්ග  ඇභතිරුේ   ගටන්ඩර් වහ ඵරඳෆම් 

යන්ගන් ගොගවොභද කිඹහ. 

භභ එඹ උපුටහ දක්න්නම්. 

"අහධහයණ ආහයඹට ගටන්ඩර් වහ අනුභළතිඹ ඉල්රමින්, 

න යහඳහය වහ වහඹ ඉල්රමින් දිගින් දිටභ ඵරඳෆම් එල්ර 
වීභට ඳටන් ේ අතය, ඩහේ වහය ජන හයණඹ වගශ එගේ 

ඵරඳෆම් ශ ගඵොගවෝ ගදනහ ජනහරි 9ළනිදහන්න් ඳසුේ 
යහජඳක්රු න්දනහභහන ශ පිරික් වීභඹ." 

ගභොහු ඳසුගිඹ ජනහිවඳතියණගශදී භහින්ද යහජඳක් 

භවේභඹහ ඳයහජඹ යන්නට ළඩ ශ, ගම් ආඩුක් ගොඩ 

නෙන්න භවන්සි වුණු ගගනක්. අද ඔහුට කිඹන්න සිද්ධ ගරහ 
තිගඵනහ, ගටන්ඩර් වහ ඇභතිරු යන ඵරඳෆම් ළන. ඒ 

විතයක් ගනොගන්, ගභගේේ වන් ගනහ.  

"එගේ යහජහරි යමින් සිියන අතයතුය ෘිර්භ 

අභහතයහාලඹ ඹටගේ ඇති "ආවහය රර්ධන භඩුඩරඹ" 
ාවිධහනඹ ශ යහඳෘතිඹ උදෆන ෆභ ග ර විඹදභ වහ 
රුපිඹල් ඳවගරොස රක් වේසිඹ ඳණව මුදරක් ගොශම 

ගොභර්ල් ගඳොගවොය භහගභන් ගන ගරට භහ ගත 
ඉල්ලීභක් ඉදිරිඳේ යන රදී. නීතයනුකර ගනොව එභ ඉල්ලීභ  
අධයක් භඩුඩරඹට ගඹොමු ශ අසථහග  අධයක්රු 

තිගදගනක් එභ ඉල්ලීභ රතික්ගේඳ ශව." 

-ගොන්ද ඳණ තිඹහ ගන එගවභ තීන්දුක් ේත අධයක් 

භඩුඩරඹට අපි රු යනහ.-  

"ෘිර්භ අභහතයහාලගශ විණන ටයුතු සිදු යන 
කීර්තිභේ නිරධහරිඹකු න රලිේ අමන්ගර භවතහ ඳහ එභ 

ගවීභ මූරය ඳියඳහියඹට ඳටවළනි ඵ ගඳන්හ දුන්ගන්ඹ. ඳසු 
ඔඵ ගඳෞද්ලිභ භළදිවේ වී....' 

-ගම් කිඹන්ගන් ෘි ර්භ අභහතයයඹහ.- 

'... එභ ගවීම් යන ගර ඉල්ලීභක් ශ අසථහග ේ භහ 

විසින් එඹ රතික්ගේඳ ශ ඵ ඔඵට භත ඇතළන් සිතමි." 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් නිම් සුළුගන් තළකිඹ 

යුතු සිද්ිවඹක් ගනොගන්. ගම් ෘිර්භ අභහතයහාලගශ රලසනඹ 
අපි දිගින් දිටභ ඳහර්ලිගම්න්තුග  ථහ ශහ. එභ අභහතයහාලඹට 
ගොඩනළඟිල්රක් රඵහ ළනීගම්දී සිදු වුණු, දළනුේ සිදු ගමින් 

තිගඵන ගම් යග්ට ජනතහගේ ඵදු මුදල් රුපිඹල් ගෝිය රගෝිය 
ණන් නහසති කිරීභ පිළිඵ අපි දිගින් දිටභ ඳහර්ලිගම්න්තුග  
ථහ ශහ. වළඵළන්, අභහතයයඹහේ යහජය අභහතයයඹහේ 

791 792 
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වරිවභන් පිළිතුයක් තභේ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු වමුග  තළබුග  

නළවළ. භහධයරට ගිහිල්රහ ඒහට උේතය ගදන්න පුළුන් කිඹරහ 
කි හට ළඩක් නළවළ. තභේ ඒ අභහතයහාල ගොඩනළඟිල්ර 
ගනුගන් රුපිඹල් රක් 047ක් විඹදම් යමින්, අිව විදුලි 

බිරක්  ගමින්, ඒටභ රිරන විිවගශ ළවළල්ලු පුටු, ගම් 

ඇතුළු ෘව බහඩුඩ චීනගඹන් ගන්මින්, ගොවිඹහට වනඹක් 

ගදනහ ගනුට ඒ අන්තිහය මුදරහලිට - යඳහරි භහභට- 
වනඹක් රඵහ ගදන ආහයඹට තභන් ෘිර්භ අභහතයයඹහ 

අභහතයහාලගශ ටයුතු යමින් ඉන්ගන්. එගවභ ටයුතු යන 
ගරහ තභන්, ඔහු ඹටගේ තිබුණු ගොශම ගොභර්ල් 

ගඳොගවොය භහගම් බහඳතියඹහ ඔහුට එල්ර යන රද එ 

ඵරඳෆභක් ඳභණක් වන් යමින් ඔහුගේ ඉල්රහ අසවීභ ගම් 
විිවඹට භහධය තුළින් ගවළිදය  ය තිගඵන්ගන්. එතුභහ නිම්  
ගගනක් ගනොගන්, ගම් වවුල් ආඩුක් වදන්න දහඹ වුණු ශ්රී 

රාහ නිදවස ඳක්ගශ භව ගල්ම්යඹහ. ජනහිවඳතියඹහගේ 
ඳක්ගශ භව ගල්ම්යඹහ. ඒ නිහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ජනතහට 
රහලඹක් යන්න ආඩුක්ට කීභක් තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ගම් ගරහග  තේ 

හයණඹක් දළන න්න ළභළතින්.  අිවයණ අභහතයතුමිඹේ දළන් 
ගම් බහග  හිියඹහ. ගම්හට උේතය ගදන්න පුළුන් නම් ගවොන්. 

චීනඹ, විඹ්ටනහභඹ, යුක්ගර්නඹ, රුසිඹහ හගේ යටල් එක්  අපි 

උදර්ඳන ගිවිසුම් කිහිඳඹක් අේන් යනහ. මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි, අපි ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  දිගින් දිටභ හච්ඡහ 

ශහ, ඳසුගිඹ යහජඳක් ඳහරන භගශ රුසිඹහග  ශ්රී රාහ 

තහනහඳතිගරහ හිටපු උදඹා වීයතුාගේ ක්රිඹහ රහඳඹ පිළිඵ. 
ඔහුට තිගඵනහ, මිේ ඹහනහ නුගදනු පිළිඵ ගචෝදනහක්. ඔහුට 

තිගඵනහ, යුක්ගර්නගශ ගඵදුම්හදීන්ට අවි ළඳයීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගචෝදනහක්.  තභන්ගේ තහනහඳති හර්ඹහරගශ 
ළඩ ශ තරුණගඹක් වදි සිගශ මිඹ ඹහභ පිළිඵ ඔහුට උේතය 
ගදන්න සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. නමුේ ගම් න ගතක් ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර් ළනීභ වහ ආඩුක් ය 
තිගඵන ටයුේත ගභොක්ද? යක් භභ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  ඒ 

ළන රලසනඹක් ඇහුහ. ඔහුගේ යහජය තහන්්රි භන් ඵරඳ්රඹ 

හභහනය භන් ඵරඳ්රඹක් ඵට ඳේ ය ළනීභ වහ ලියුභ 
ගදන්ගන් අගප් විගද්ල ටයුතු අභහතයහාලගඹනුන්. ඒ ගරහග  
විගද්ල ටයුතු නිගඹෝජය ඇභතියඹහ ඳහර්ලිගම්න්තු වමුග  

කි හ, "ඔහුගේ යහජය තහන්්රි භන් ඵරඳ්රඹ අරාගු යරහන්  

තිගඵන්ගන්, ඔහු අේ අඩාගුට ළනීභ වහ ගයන්තුක් 

නිකුේ යරහන් තිගඵන්ගන්" කිඹරහ. වළඵළන්, ඊට භහ 

ණනහට ඳසගේ තභන්  ඔහු අේ අඩාගුට ළනීභ වහ 
ගොශම භවහිවයණගඹන් ජහතයන්තය ගයන්තුක් නිකුේ 
යන්ගන්. අපි දන්න විිවඹට, අපි දළ තිගඵන විිවඹට භහින්ද 

යහජඳක් ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීයඹහ ඹන ඹන යටරට - ජඳහනඹට 
ඹන ගොට, තහන්රන්තඹට ඹන ගොට, අයගවට ඹන ගොට, 

ගභගවට ඹන ගොට- උදඹා වීයතුා ගණළල්රක් හගේ ඔහු 

පිියඳසගන් ඉන්නහ. ආඩුක් තභේ ගම් උදර්ඳන නීති, ගිවිසුම් 

අේන් යමින් ඉන්නහ. අපි ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  අත උසරහ 
ගම්හ ම්භත ය ගදනහ. නමුේ අක් තයමින් ගම් හගේ 

ගගනක් - ගම් භව ගරොක්ගක් ගනොගන්. හිටපු තහනහඳති 
නිරධහරිගඹක්. -  අේ අඩාගුට අය ගන නීතිඹ ක්රිඹහේභ 
යන්න ඵළරි ඇන්? ගම් අඹට එගයහි නීතිඹ ක්රිඹහේභ යන්න 

ඵළරි ගරහ තිගඵන්ගන් ඇන් ? ජනතහ ගම් ආඩුක්ගන් 

ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් ඒ කිඹපු ආහයඹට ඒ අඹට එගයහි 
නීතිඹ ක්රිඹහේභ ගන් කිඹරහන්. 

භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගම් රුණ ගගයහි ගඹොමු 

යන්න ළභළතින්. අපි ගම් සිඹලු ගද් හච්ඡහ යන ගොට ගම් 
ගභොගවොගේ යග්ට අධහනඹ ගඹොමු ගරහ තිගඵන්ගන්, යග්ට 

ගද්ලඳහරනගශ ගක්න්ද්රීඹ හච්ඡහ ඵට තභේ ඳේ ගරහ 

තිගඵන්ගන්, ඳසුගිඹ දසර ම්භත යන රද ඳශහේ බහ ඡන්ද 

විභසීම් ාගලෝධන ඳනත පිළිඵන්. ඒ හගේභ, ඳශහේ ඳහරන 

භළතියණඹ ඳළළේවීභට අදහශ යන භව නය බහ, නය බහ, 

රහගද්ශීඹ බහ ආාහ ඳනේ ාගලෝධනඹට අදහශ යන ඳනේ 
ගටුම්ඳේ අද බහත ය තිගඵනහ. අද දිනඹ විගලේ 
ඳහර්ලිගම්න්තු දිනඹක් ලගඹන් ගඹොදහ ේගේභ ඳශහේ ඳහරන 
භළතියණඹ ජනහරි භහගශ ඳළළේවීභට අදහශ යන ළරළසභ 

අනු ඒ ක්රිඹහදහභඹ ඉක්භන් යන්නටන්. වළඵළන්, ඳසු ගිඹ තිගශ 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග   සිද්ධ වුණු සිදුවීම් අතිලඹ විෘති වත 
විිවඹට එළිගශ ඳතුරුන ඩුඩහඹභක් ඉන්නහ. ආඩුක්ේ ඒට 

වරිවභන් විිවඹට උේතය ගදන්ගන් නළවළ. භවරු ගම් විසින 
ආඩුක්රභ යසථහ ාගලෝධනඹේ එක් ඳටරනහ. 
ඳළටගරනහ ගනොගන්, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

ඳටරනහ. ඳශහේ බහ ඡන්ද ල් දළීළභ වහ ඳනේ 
ගටුම්ඳතක් ගනහහඹ කිඹනහ. ඒ ඳනේ ගටුම්ඳතට අපි අත 
ඉසසුහ කිඹනහ.  අපි - ජනතහ විමුක්ති  ගඳයමුණ - ඳක්ඹක් 

වළියඹට ඡන්ද ඉක්භන් යන්නන් උනන්දු වුගඩු. නමුේ, දළන්  

අඳට කිඹනහ අපි ගම්  ගනුගන් ආඩුක්ට උදවු ශහඹ කිඹරහ. 
ගම් ගනුගන් තුගනන් ගද ඵරඹ වදරහ තිගඵන්ගන් අඳ 

කිඹරහේ කිඹනහ. ඒ අනු, යට ඳටරරහ, තභන්ගේ ගද්ලඳහරන 

අයමුණු ඉසට ය න්න ඵළරි වුණු ගක්න්තිඹ අඳ පිියන් ඹන්නට 
ගම් අඹ උේහව යන ඵ ගඳගනනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ඳශහේ ඳහරන භළතියණ 

ාගලෝධනඹ ගගනන ගරහග ේ, ඳශහේ බහ භළතියණ 

ාගලෝධනඹ ගගනන ග රහග ේ අපි ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි 

කි හ, රතිඳේතිභඹ ලගඹන් අඳ ගම්ට එෙ ගන්ගන් 

ගභොද කිඹරහ. ගභොද, විගලේගඹන් 0075 ජනහිවඳතියණඹ 

ආන්න ගන ගොට ඡන්ද ඳළළේව ආහයඹ යග්ට ජනතහට 
තිේත ගරහන් තිබුගඩු.  

2008 භළන් භහගශ නළ ගෙනහිය ඳශහේ බහගන් ඳටන් ේත 
ඡන්ද රැල්ර, 2008- 2009 හරගශ ඳශහේ බහ නගශ භළතියණ 

ඳළළේවග  වඹ තහට. එ ඳළේතකින් යුද ගඳයමුගඩු එ 

ගභගවයුභක් අන් ගන ගොට, ඒ ජඹග්රවණඹ යන ගොට ඊට 

භහීළ භළතියණ ඳළළේවුහ. ඊට ඳසු 0070 
ජනහිවඳතියණඹ ව ඳහර්ලිගම්න්තු භළතියණඹ, 2011 රහගද්ශීඹ 

බහ භළතියණඹ අසථහ තුනදීන් ඳළළේවුග . 0070, 2014 

නළතේ ඳශහේ බහ භළතියණ අසථහ වතයදී ඳළළේවුහ. ගම් 
විිවඹට තභන්ට වුභනහ, වුභනහ තහරඹට භළතියණ සිතිඹභ 

එරරහ ගම් යග්ට ජනතහගේ මුදල්, ගම් යග්ට ජනතහගේ හරඹ, 

ගම් යග්ට නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ, ආර්ිකඹ බි ්ටටන්න ටයුතු 

යපු අඹ, දළන් ගම් තභන්ට වුභනහ ඳරිදි භළතියණ සිතිඹභ 

එරහන්න ඵළරි ගන ගොට, ඒගක් ගචෝදනහ අඳට එල්ර 

යන්න ඳටන් අයගන තිගඵනහ. අපි deal දළම්භහ කිඹනහ. 

භවරු කිඹනහ, ''අභළතිතුභහ කි හලු ගභගවභ එන්න කිඹරහ, 

එතගොට අපි ගම් ාගලෝධනඹට අත ඉසසුහ'' කිඹරහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ගම් deals ළන. 

ඔඵතුභහ දන්නහ, ඳසුගිඹ දසර මිනිසසු ෆ ව හිියඹහ, 

''ගවොරු අල්රඳන්, ගවොරු අල්රඳන්'' කිඹරහ. වළඵළන්, අල්රපු 

ගවොගයක් නළවළ; දුවම් ගශේ නළවළ. දුවභට රක් ගච්ච එභ 

සිද්ිවඹ තභන් සිල් ගයදි සිද්ිවඹ; ඡන්දඹට ගඵදපු ගයද්ද. ඒ සිද්ිවඹ 

ගනුගන් නක්ක් විබහ ගරහ දුවභක් ඳළමිණ ව දගේ දවල් 
ගන විට තීන්දු  රඵහ දුන්නහ. එදහ ස රුග  ගම් ඩුඩහඹභ 
අභළතිතුභහ වම්ඵ වුගඩු නළද්ද? අභළතිතුභහ වම්ඵ ගරහ 

හච්ඡහ ගශේ නළද්ද? එතගොට ගන්ද, අය ගදඳන්න් ගිඹ රලිේ 

වීයතුා, අනු ඳළල්පිට එය ගරඩ ගරහ ඵන්ධනහහය 

ගයෝවල්ත  යන්න සිද්ධ වුගඩු? ගවොට හිටපු ඒ ගදගදනහ 

793 794 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

එය ගයෝවල් ත වුගඩු ඒ හච්ඡහගන් ඳසගේ ගනොගන්ද? 

අපි අවන්ගන්, අභිඹහචනහිවයණඹට ඇඳෆරක් ඉදිරිඳේ යරහ 

තිබිඹදී, නීතිඳතියඹහ කිසිදු විගයෝධඹක් ගනොඳහ ඇඳ ගදන්න 

ළභළති වුගඩු ඒ හච්ඡහග  රතිපරඹක් විිවඹට ගනොගන්ද? ඒහ 

ගනොගන්ද, deals?  ඒ deals දභන භන්, දළන් අඳට ගචෝදනහ 

යනහ, ගම් ාගලෝධනඹට තුගනන් ගද රඵහ ගදන්න අපි උදවු 

ශහඹ කිඹරහ. ගචෝදනහ යන්ගන් හටද?  

ගම් අඹ  ඳශහේ බහ ඡන්ද විභසීම් (ාගලෝධන) ඳනේ 
ගටුම්ඳගේ ගදළනිය කිඹවීභටේ විරුද්ධ වුණහ. තුන්ළනි ය 
කිඹවීභ ඡන්ද 759කින් ම්භත වුණහ. අගප් ඳක්ගශ වඹගදනහගේ 
ඡන්දඹ නළතේ ආඩුක්ට තුගනන් ගදක් තිබුණහ. ඳනේ 
ගටුම්ඳත ගනහපු, ඳනේ ගටුම්ඳතට ාගලෝධන ගනහපු, 
ඒට තුගනන් ගද වදහ ේත ආඩුක්ට ගභොක්ේ කිඹන්ගන් 
නළති; ඒට ඇඟිල්රක් දිගු යන්ගන් නළති, ඒගක් deal එ 
එගවභභ තිඹහ ගන අඳට කිඹනහ, ''අපි තභන් ගම් ඡන්ද ල් 
දභන්න අත ඉසසුග , අපි තභන් තුගනන් ගද වදරහ දුන්ගන්, 

අඳට තභන් - ගම් තිගඵන්ගන්, අය තිගඵන්ගන් - deal එ 
තිගඵන්ගන්'' කිඹරහ. ගම් සිඹල්ර සිද්ධ ගන්ගන් මූරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි, ආඩුක් ජන යභ අනු ටයුතු ගනොයන 
නිහන්. ජනතහ රඵහ දුන් යභ ගේරුම් අයගන, ගවොරුන්ට, 

ාචනිඹන්ට, දිතඹන්ට දුවම් ඳළමිණුහ නම්, ගම් විිවඹට 
ජනතහ මුශහ යන ආහයගශ ගද්ල් එළිඹට ගිහින් කිඹන්න 
වම්ඵ ගන්ගන් නළවළ. තභන් හිත හිත භතගශ, වළගයන වළගයන 
තහරඹට, දි නට නටහ එළිඹට ගිහින් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  සිදු 
න ගද්ල් විෘති යරහ කිඹන්න ඳටන් අයගන තිගඵන්ගන්, 
ආඩුක් ජන යභ අනු ටයුතු ගනොයන නිහන්. ඒ දළන් 
ගඳගනනහ. 

ගම් ඇභතිරුනුේ තභන්ගේ අභහතයහාල වයවහ විවිධ දණ, 

නහසති යන්න ඳටන් අයගන තිගඵන්ගන්, ඒහට ඉඩ ඳහදහ ේ 
නින්. ඳසුගිඹ තිගශදී රු සුීව ගේනසිාව යහජය ඇභතිතුභහ 
කි හ, ආනඹන අඳනඹන ජනයහල්රිඹ ව  ඳහරයඹහ ඉේ 
වීභ ළන. ඒ නිරධහරින් තභන් හිතු භගේ ටයුතු යපු නිහ තභන් 
එගවභ සිදු වුගඩු කිඹරහ එතුභහ කි හ. රු ඇභතිතුභනි, වළඵළන් 
ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි භහධය එඹ හර්තහ ය තිබුණහ 
අභහතයයගඹකුගේ ඵරඳෆභ නිහ, ඒ ඵරඳෆභට ඹට ගනොවුණු 
නිහ තභන් එගවභ ගද්ල් සිදු වුගඩු කිඹරහ. අපි ඉදිරිඹට ඵරමු, 
ඒට ගභොද ගන්ගන් කිඹරහ. ගොගවොභ වුණේ දළන් ගම් 
යජගශ නිරධහරින්, රළබුණු ජනයභට එෙ ගරහ ගවෝ ඵඹ 
ගරහ ගවෝ- 

 

 
 
 
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

නෆඟී සිටිමශය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජ්යිලවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභහ උේතයක් ගදනහද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ළටහීභ, 

ඔඵතුභහ තභන් නිළයදි යන්න ඕනෆ. 
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ භභ නිළයදි යන්න ඕනෆ ගදඹක් ගනොගන්. ආනඹන 
අඳනඹන ජනයහල්රිඹ කිඹහ තිබුණහ, අභහතයයගඹකුගේ 

ගල්ම්යගඹක් තභන් ඒ ඉල්ලීභ ගශේ කිඹරහ; ඵරඳෆභට 

ගනොගන්. අපි කි හ, හගේේ ඉල්ලීම් ඉටු යන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ යපු රහලගඹන් භවය ගරහට හිතන්, ඒ 

රු භලික් භයවිරභ ඇභතිතුභහගේ ගවෝ භගේ ගවෝ ඵරඳෆ ගභන් 

වුණු ගදඹක් කිඹරහ. ඒ නිළයදි යන්නන් භභ ථහ ගශේ. 
වුරු ගවෝ අභහතයයගඹකුගේ ගල්ම් ගගනක් ඉල්රපු නිහ 
ශහ කිඹරහ කි හ. වළඵළන්, ඒගක් ගවොයභක් තිගඵන්ගන්. 

අභහතයයඹහගේ ම්ඵන්ධඹක් ගනොගන් තිගඵන්ගන්. තනිය 

එතළන තිගඵන්ගන් ාචහක් ව දණඹක්. අපි ඒ අදහශ 
අාලරටේ -ගඳොලිසඳතිතුභහටේ- බහය දුන්නහ, ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 

ටයුතු යන්න කිඹරහ.  

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජ්යිලවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගවොන්. එගවභ ගචෝදනහ එල්ර න විට ඒ ඳරීක්ණ ඉක්භන් 
යරහ, ඒහට ඵහධහ යන්ගන් නළතු ටයුතු ගශොේ තභන් 

ඒහගශ නිළයදිබහඹ ගඳන්නුම් යන්න පුළුන් ගන්ගන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට කිඹන්න ඕනෆභ 

තිගඵන්ගන් ගම්න්. රළබුණු ජනයභ අනු ටයුතු යනහ 
නම්, නීතිඹට ඇඟිලි වන්ගන් නළේනම්, තභන්ට වුභනහ 

වුභනහ තහරඹට ගද්ලඳහරන ඉේතන් එවහ ගභවහ යන්ගන් 

නළතු, දුවම් ඳළමිණවීගම් ක්රිඹහලිඹට ඹන්න ගදනහ නම්, ගම් 

යට ත ඉසයවට ගන ඹන්න පුළුන්. ගම් යග්ට රජහතන්්රහදී 

රතිාසයණ සිදු යන්න පුළුන්. අපි වුරුේ -ගම් යග්ට 

ජනතහ- භනහඳ රභඹ එඳහ කිඹරහ කි හ. ගෝටශහඹට 

භන්ත්රීයගඹක් රළගඵන රභඹක් ඕනෆඹ කිඹහ කි හ. භළතියණ 
ඩ ඩහ තිඹනහ ගනුට තනි දගේ භළතියණ ඳේන්න 

කිඹරහ කි හ. ඒ ඳදනගම් ඉරහ තභන් ඳශහේ ඳහරන 

භළතියණඹට, ඳශහේ බහ භළතියණඹට, ඳහර්ලිගම්න්තු 

භළතියණඹට එ ඡන්ද රභඹක් ගඹෝජනහ ගමින් තිගඵන්ගන්. 

ඒ තභන් ගම් ක්රිඹහේභ ගන්ගන්. එතගොට දළන් අවුරුදු 

ගදවභහයක් ල් පිරුණු රහගද්ශීඹ බහ භළතියණඹ ඳේන 

එද ියන්ගන්, එගවභ නළේනම් අපි -ජනතහ- රතික්ගේඳ ශ 

භනහඳ ඡන්ද රභඹ ඳළේතට දභරහ න ඡන්ද රභඹක් ඹටගේ 

ත භහ වතයක්-වඹක් ගිහිල්රහ, ඳශහේ බහ භළතියණඹේ 

එගවභ ඳේන එද ියන්ගන්? අපි හිතනහ ජනතහට ගම් 

ගභොගවොගේදී අතිලන්න් ළදේ න්ගන්, තභන්ගේ උඳගේ සිට 

භයණඹ දක්හ එදිගනදහ ටයුතු ඳවසුගන් ය ත වළකි න 

ගර, ාර්ධන ටයුතුරට භළදිවේ න රහගද්ශීඹ බහ, භව 

නය බහ, නය බහ භළතියණ ඳළළේවීභන් කිඹරහ. ඒ 

භළතියණඹ ජනහරි භහගශ ඳේන්න ටයුතු යගන 
ඹනහ. ඇභතියඹහ ඳහර්ලිගම්න්තුග දී ගඳොගයොන්දුක් දීරහ 

තිගඵනහ. අභළතියඹහ යටට රහල යරහ තිගඵනහ. ඒ අනු 

එඹ ි නම් කිරීභ වහ තදුයටේ දිනඹකින් ගවෝ ගභඹ ල් 

දභහ න්නට ආඩුක්ග  ය ගවෝ ඳහර්ලසඹට වුභනහක් 

තිගඵනහ නම්, එඹ ළශළක්වීභන් ශ යුතු තිගඵන්ගන්; එඹට 

තිගඵන ඵහධහ ඉේ ය න්නන් ඕනෆභ තිගඵන්ගන්. එගවභ 

නළතු තභන්ගේ ගද්ලඳහරන ළරළසභ අවුල් වුණහට ඳසගේ ඒට 
අඳ අල්රහගන, අඳට අරහද නෙරහ, අඳට භඩ වරහ, අඳට 

ගඵොරු භතහද එල්ර යරහ ළඩක් ගන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  භභ ගම් රළබුණු අසථහගන් ගම් 

යග්ට ජනතහට කිඹන්ගන්, ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ඇතුගශේ සිදු වුණු 

ගද් වරිඹට ගේරුම් න්න, තභන්ගේ ගද්ලඳහරන සිහිනඹ බි 

ළටුණු ල්ලිගශ -ඩුඩහඹගම්- ගඵොරු භතරට, රචහයරට 

රැගටන්ගන් නළතු ගම් යග්ට රජහතන්්රහදඹ පුළුල් ය ළනීභ 

වහ, ගම් යග්ට ජනතහගේ ඳයභහිවඳතයඹ ලක්තිභේ කිරීභ 

795 796 

[රු  (වදය) නලින්ද ජඹතිස  භවතහ] 
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වහ, ගම් යග්ට ජනතහට තිගඵන අන්තිඹ ආයක්හ ය ළනීභ 

වහ වුණු භනට භතහදීභඹ ලගඹන් දහඹ ගන්න කිඹරහන්. 

ඒ ඉල්ලීභ යමින් භහ නිවඬ ගනහ, ගඵොගවොභ සතුතින්. 

 
[අ.බහ. 0.53] 

 
ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ (ජ්ළතයන්තර මලමෂ රළජ්ය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க - சர்ரச ர்த்க இரேரங்க  

அகச்சர்) 

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

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භටේ අදව රහල යන්නට 

අසථහ රඵහ දුන්නහට ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ සතුතින්. ශ්රී රාහ 
අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටගේ නිගඹෝඹක් ව උදර්ඳන 

ඳනත ඹටගේ නිඹභඹන් කිහිඳඹක් හච්ඡහ යන ගම් 
අසථහග දී තිරිඟු පිිය ම්ඵන්ධගඹන් න ගයගුරහසි පිළිඵ 
චන සල්ඳඹක් ථහ යන්න භහ ළභළතින්. භහ හිතන විිවඹට 

තිරිඟු පිිය මිර ඹම් කිසි ආහයඹකින් ඳහරනඹ කිරීභ වහ තභන් 
අපි ගම් හර්ඹ බහයඹ සිදු යන්ගන්. රු නලින්ද ජඹතිස 
භන්ත්රීතුභහ  අගනකුේ අඳනඹන බහඩුඩ වහ ආනඹන බහඩුඩ 

ම්ඵන්ධගඹන් විසතයහේභ වන් ශහ. අපි ගොන් 
ආහයගඹන් එභ බහඩුඩරට මිර නිඹභ ශ යුතුද කිඹරහ එතුභහ 
වන් ශහ. ඉදිරිඳේ ය ඇති නිගඹෝ තුළිනුේ අපි 

ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් එළනි ටයුේතක්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අගප් යග්ට හභහනයගඹන් 

අවුරුද්දට තිරිඟු පිිය ගභට්රික් ගටොන් 750,000ක් විතය ඳහවිච්චි 

නහ. තුටට රුණ තභන්, එභ රභහණගඹන් සිඹඹට 99ක් 

හගේ නිසඳහදනඹ යන්ගන් රාහග  වීභ. එභ නිසඳහදනගඹන් 
සිඹඹට 75කුේ, සිඹඹට 05කුේ ප්රීභහ භහභ ව ගයන්ි ේ ෂසරහර් 

මිල්ස කිඹන භහම් ගද නිසඳහදනඹ යනහ. තිරිඟු පිිය 
කිගරෝක් හභහනයගඹන් රුපිඹල් 745-750 හගේ මිරට නිඹභ 
නහ. එහි හභහනය අඹ -average එ- ේගතොේ, 2014දී 

රුපිඹල් 97ක්ද, 2015දී රුපිඹල් 87ක්ද,  2016දී රුපිඹල් 89ක්ද 

ලගඹන් වන් නහ. යග්ට ඇති ව නිඹෙඹ නිහ වළභ 
ගරහග භ ජනතහ ගනුගන් ළඩ යන යජඹක් වළියඹට ඊට 
රතිර්භඹක් ලගඹන් අපි තීන්දුක් ේතහ. ඒ තභන්, ගගශ 

ගඳොශ සථහය න ගතක් මිර  ළි  ගන්ගන් නළතු ඳේහගන 
ඹන ආහයගශ රභග දඹක් ගඹොදන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ අනු 
රුපිඹල් 05ට තිගඵන ගස ඵද්ද ඹම් හර සීභහට රුපිඹල් 75 

දක්හ අක් යන්න අපි තීයණඹ ශහ.  

අගප් රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ශරීන් ඳාච ශීරගඹන් 
අනුභනඹ ගනොයනභ සිල් ඳදඹ තභන්, මුහහදහ ග යභණී 

ෂ්ක්හ ඳදඹ. ගභොද, එතුභහට දි වළගයන ඳළේතට ගඵොරු 

කිඹන්න පුළුන්. විගලේගඹන්භ  ගුරුයගඹක් ලගඹන් එතුභහ ඒ 
ආහයගඹන් ටයුතු යන් කිඹහ භහ හිතුග  නළවළ. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

එතුභහගේ දි දි ළි න්. 

 
ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එතුභහගේ දි දි ළි න් කිඹරහ අගප් රු භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ. 

එතුභහ හිටගන ඳච ගළිනහ. එතුභහ එගවභ ගඵොරු කිඹන 

නිහභ, අගප් රු ආනන්ද අලුේභගේ භන්ත්රීතුභහගේ 

microphone එ  ඉගේභ on වුණහ. එඹ තහක්ණි ගදෝඹක් 

ගනොගන්. රිය ළගටනහ හගේ මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි, ඳච කිඹනගොට ඒ microphone  එ ගනුට 

ගන microphone එක් ඳළඹ ණනක් on ගරහ තිබුණහ. භභ 

හිතන වළියඹට ඒ තහක්ණි ගදෝඹක් ගනොගන්. ඒ ළන 
ඳරීක්හ යන්නේ අලය ගන්ගන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු හමිණී ගරොකුගේ ඇතුළු 

හිටපු ඇභතිරු ට ඇයගන ඵරහගන හිියඹහ, "ගම් භනුසඹහ 

ඇේත කිඹනහ ගන්න ඇති." කිඹරහ. එතුභහ කි හ, "භහින්ද 

යහජඳක් භවේතඹහ යට බහය න්නගොට දශ ජහති 
නිසඳහදනගශ රතිලතඹේ ලගඹන් අගප් ණඹ තිබුගඩු එසිඹ 

ණන. එතුභහ සිඹඹට 70 දක්හ ණඹ ඵය ඵසරහ ඉතහභේ 

ගවො සථහනඹට ගනළල්රහ, යහජඳක් ඳවුර ඇතුළු ඒ 

ඩුඩහඹභ යට ලක්තිභේ ාර්ධන භහත තඵහ ගිඹහ." කිඹරහ. 

එතුභහ දිගින් දිටභ එඹ කි හ. කිඹරහ, එතුභහ ගිඹහ. භටේ 

ගඳොඩකඩක් ළ හිතුණ නිහ ඒ කිඹපු හයණහ ඇේත ද කිඹරහ 

ගවොඹරහ ඵරන්න, භභ භව ඵළාකුගන් විසතය ගන්හ ේතහ. 

දළන් එතුභහ රු බහග  නළවළ. එතුභහ හිියඹහ නම් ගවොන්, ගම් 

ණන් ලහස්රඹ ගඳොඩකඩක් කිඹරහ ගදන්න.  

භව ඵළාකුගන් ගන්හ ේත ගම් විසතය ඵරද්දී ඇේතටභ 

භට රු යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහ ම්ඵන්ධගඹන් ගරොකු 
රුේඹක් ඇති වුණහ. විගලේගඹන්භ ආර්ිකඹ ම්ඵන්ධගඹන්, 

ඒ හගේභ භනහ ශභනහයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් එතුභහට ඇති 

දළනුභ නිහ භහ තුශ එතුභහ ගගයහි තිබුණහටේ ඩහ විලසහඹක් 

ඇති වුණහ. භව ඵළාකුග  ගතොයතුරුර යග්ට ණඹ රභහණඹ ඉතහ 

ඳළවළදිලි දක්හ තිගඵනහ. දශ ජහති නිසඳහදනගශ රතිලතඹක් 

ලගඹන් ේතහභ 0000දී සිඹඹට 96 තිබුණු ණඹ රභහණඹ 

0007දී අපි චන්ද්රිහ කුභහයතුා ජනහිවඳතිනිඹගන් ගම් ආඩුක් 
බහය න්නගොට සිඹඹට 703 දක්හ නේරහ තභන් අඳට දුන්ගන්. 

චන්ද්රිහ කුභහයතුා භළතිනිඹගේ ආඩුක්ග  හිටපු ඇභතිරු කීඳ 

ගදගනකුේ දළන් ගභතළන ඉන්නහ. එගවභ දුන්නු ආර්ිකඹ බහය 

ේත යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහ ඇතුළු ආඩුක් ඍණ 7.5 

තිබුණු ආර්ික ර්ධන ග ඹ සිඹඹට 6.0 ගනළල්රහ, -ධන 

6.0ට ගනළල්රහ- අවුරුදු ගදක් ඹනගොට එතුභහ ඒ ණඹ 

රභහණඹ සිඹඹට 90ට අක් ශහ; සිඹඹට 703 භ්ටටගම් තිබුණු ණඹ 

රභහණඹ, 2005 බහය ගදනගොට සිඹඹට 90ට අක් ශහ. ගභන්න 

ගම් තභන් ඇේත ථහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භවේතඹහ 

හිටගන ඳච ගරරහ ගිඹහ.  ගුරුයගඹක් ලගඹන්, ආඩුක් 

ණනහ හිටපු ඇභතියගඹක් ලගඹන් එළනි ගඵොරු කිඹන්න 

එතුභහට දහචහයහේභ අන්තිඹක් නළවළ. එතුභහ ථහ යනගොට 

අපි ඵහධහ ගශේ නළවළ. අපි අවගන හිියඹහ. වළඵළන්, දළන් එතුභහ 

හිියඹහ නම් ගවොන්. එතුභහ ගම්හ ගඳොඩකඩක් අවගන ගිඹහ නම් 
ගවොන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි ගම් අවුරුද්ගද් ආඩුක් 

බහය දුන්ගනොේ අපි යපු ගද්ර රතිපර එළිඹට එන්ගන් එන 

අවුරුද්ගද්. එන අවුරුද්ගද් ඵරඹට එන ආඩුක් තභන් එහි රතිපර 
රඵන්ගන්. භභ දළක්හ, ඇගභරිහග  ජනහිවඳති ගඩොනල්ඩක ට්රම්ප් 

භවේතඹහ රැකිඹහ බිහි යනහ කිඹපු රෘේතිඹක්. ඔඵහභහ 

භළතිතුභහ බිහි යපු රැකිඹහ රභහණඹ තභන් එතුභහ බහය න්ගන්. 

0007දී අපි ආඩුක් බහය ගදනගොට එහි රතිපර 0000දී තභන් 

ගඳගනන්නට තිගඵන්ගන්. එගවභ නම් භහින්ද යහජඳක් 

භවේතඹහ දශ ජහති නිසඳහදනගශ රතිලතඹක් ලගඹන් ේතහභ 

සිඹඹට 90 ණඹ රභහණඹක් එක්න් 0005දී ගම් යට බහය 
ේගේ. 

797 798 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

හරඹක් ත ගරහ එතුභහ අඳට යට බහය ගදන්ගන් රුපිඹල් 
ට්රිලිඹන 70 ණඹ රභහණඹක් භෙන්. එතුභහ යට බහය න්න 
ගොට තිබුණු ම්පර්ණ ණඹ රභහණඹ - value in rupees - 

රුපිඹල් බිලිඹන 7.0න්. රුපිඹල් ට්රිලිඹන 70ක් ළනි විලහර ණඹ 
රභහණඹක් භෙන් එතුභහ අඳට යට බහය දුන්ගන්. ආදහඹම් 
ගනොරඵන, ණඹ හරි ලගඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 75ක් 

අවුරුද්දට ගන්න  සිදු න වම්ඵන්ගතොට යහඹ ළනි යහඳෘති 
තභන් එතුභහ ඳටන් ේගේ.   

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, ගම් 

අවුරුද්ද ගන ගොට අපි ණඹ රභහණඹ සිඹඹට 700 දක්හ ළි  
ය තිගඵනහ කිඹහ. ඒ අමූලි ගඵොරුක්. 0075දී අපි යට බහය 
න්න ගොට ණඹ ගඳොලී හරිඹ සිඹඹට 79න්. ඒ නිහ රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ගම් බහට ඉදිරිඳේ ගශේ අමූලි 
ගඵොරුක්. එගවභ නම් ගම් ණඹ රභහණඹ අපි ළි  යපු එක් 
ගනොගන්.  භහින්ද යහජඳක් භවේභඹහ ව ඒ ආඩුක් ේත 

ණඹ රභහණඹ අගප් ආඩුක් ගන්න ඕනෆ. ඒ ණඹ රභහණඹ 
රුපිඹල් ට්රිලිඹන 70ට ළි  රභහණඹක්. එඹ ගන්න අපි  යටක් 
ලගඹන් ඵළඳිරහ ඉන්නහ. "ඒහ ගිඹ ආඩුක් හරගශ ේත 
ණඹ" කිඹරහ අඳට ඒ ණඹ අභත යන්න ඵළවළ. එතුභහ - රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ -  ගම් ගරහග  බහග  හිියඹහ 
නම් ගවොන්.  විලහර ාර්ධන යහඳෘති රභහණඹක් අපි 
ක්රිඹහේභ යගන ඹනහ. අපි ණඹ න්ගන් නළවළ. අපි යටට 

ණඹ ඵය ගදන්ගන් නළවළ. ගඵොගවෝ ඒහට අපි පිට යියන් ආධහය  
ඳතනහ. ගම් යග්ට ජනතහට ඵයක් ගනොවී ගම් යග්ට ඉදිරි 
ාර්ධනඹ  ඇති යන්න අපි  ක්රිඹහ යනහ.  

රු (වදය) නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි,  භහින්ද 

යහජඳක් භවේභඹහ යට බහය න්න ගොට අගප් යග්ට දශ ජහති 
නිසඳහදනගශ අඳනඹන රතිලතඹ  34ක් ඵ ඔඵතුභහේ දන්නහ. 

නළත අඳට යට බහය ගදන ගොට එඹ සිඹඹට 73න්. එඹ සිඹඹට 
07  රභහණඹකින් අක් ගරහ තිගඵනහ.  එදහ ගම් යග්ට කිසිභ 
ගදඹක් නිසඳහදනඹ ගශේ නළවළ. ගශේ ගඵොරු. ගොන්ක්රී්ට ඳු 

ගොඩ නළඟුහ. සිඹඹට 05, 30 ගොමිසරටන් ළඩ ගශේ. ඒ අඹ 

ඉදිරිඹ ළන  හිතුග  නළවළ; ාර්ධනඹ ළන හිතුග  නළවළ; 

අඳනඹන රහඳ ඇති ගශේ නළවළ; ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කිසිභ ක්රිඹහ 

පිළිගතක් අනුභනඹ ගශේ නළවළ. ඒගන් ගභොනහද වුගඩු? 

ගම් යට අයහජි වුණහ.  අඳනඹන නළති, නිසඳහදන නළති යට 

ාර්ධනඹ ගන්ගන් නළවළ. අඳට පින් සිදු ගන්න, අපි ලින් 

ඳටන් ේත ගේහ ආර්ිකඹ, ාචහය යහඳහයඹ, ඇෙලුම් 

ර්භහන්තඹ ළනි ගද්ල් නිහ ඹන්තමින් ඔළු උසහගන 
හිියඹහ. විගලේගඹන්භ අගප් නළෙණිඹන් - අගප් යග්ට හන්තහ 

ඳහර්ලසඹ -  විගද්ල රැකිඹහරට ගිහිල්රහ ගනහපු ල්ලි ියගන් 
තභන් ඔළු උසහගන හිියගශ. නමුේ,  දිගින් දිටභ ගභගවහය 

ෘේතිඹ ගම් යග්ට ළි භ ආදහඹම් භහර්ඹ ඵට ඳේ යගන 
අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ. ගභගවහය ෘේතිඹ අගප් රධහන 

ආදහඹම් භහර්ඹ ඵට ඳේ ය න්න තයම් අඳට නිට ගන්න 
ඵළවළ. ඒ නිහ අපි ගශේ ගභොනහද?  අපි ගම් යග්ට ර්භහන්ත 

ඳටන් න්න තීන්දුක් ේතහ. එහි රතිපරඹක්  විිවඹට ගම් න 

විට ර්භහන්ත වහ රගද්ල වඳුනහ ගන, අනහතගශදී යග්ට 

ල්ලි ගඹොදන්ගන් නළති, පිට යට ල්ලි  ගනළල්රහ ඒ 

ර්භහන්ත පුය දියුණු යන්න ටයුතු ය තිගඵනහ.  ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් භහ අගප් රු අභළතිතුභහට භ ගේ සතුතිඹ පුද 
යන්න ළභළතින්.   

ගම් න විට ළුතය, මිල්රනිඹ රගද්ලගශ අක්ය 7,000ක් 

අපි ස යගන ඹනහ, ගම් ාර්ධන යහඳෘතිඹ වහ 

ගඹොදන්න. ඒ වහ ඹියතර ඳවසුම් දියුණු කිරීගම්දී, දකුණු 

අිවග ගී භහර්ගශ සිට භ ඇතුශට න්නට කිගරෝීළටර් 3 විතය 

රභහණඹක්  දියුණු යන්න තිගඵනහ. ඒ කිගරෝීළටර් 3 
රභහණඹ දියුණු ය ගදන්න අපි ඵරහගඳොගයොේතු නහ. ජනහරි 
භහඹ න ගොට අපි ගම් ටයුේත ඳටන් න්න 
ඵරහගඳොගයොේතු නහ. ඊශෙ අවුරුද්ගද් ගදළම්ඵර් න ගොට 

අපි ඵරහගඳොගයොේතු නහ, ගභභ ර්භහන්ත රහඳඹ ආයම්බ 

යන්න.  

රු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි, භහ දන්නහ, ඔඵතුභන්රහ 

අඳට වගඹෝඹ ගදන ඵ. අපි ඔඵතුභන්රහ - ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුගඩු අඹ - අඹ යනහ.  ඔඵතුභන්රහ ගවොයම් ළන  
විග චනඹ යනහ. අපි ඒහේ අඹ යනහ. භවය ගරහට 
ළයදි ගද්ල් ම්ඵන්ධගඹනුේ ඔඵතුභන්රහ විග චන ඉදිරිඳේ 
යනහ. ඒ වුණහට ගඵොගවෝ ගරහට ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳේ 

යන හයණහ නිළයදින්.  

ගඵොගවෝ ග රහට නිළයදි ගද් වහ ඔඵතුභන්රහ 
ගද්ලඳහරන යහඳෘති ඉදිරිඳේ යන්න ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. 
වළඵළන්, ඒගන් ඵාගොගරොේබහඹට, බාේඹට ඳේ වුණු 

පිරික් ඉන්නහ, ගම් ඒහඵද්ධ ල්ලිගශ. ධනහදී පිළිගතට 

විරුද්ධ, තභන් ල්ලි වම්ඵ යන්න ඕනෆන් කිඹන පිළිගතට 

විරුද්ධ, තභන් ගගශහම් යන්න ඕනෆන් කිඹන පිළිගතට 

විරුද්ධ, තභන් ගවොයම් යන පිළිගතට විරුද්ධ 

ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගන්, ගවොගයන් passports වදන්න ගවො 

නළවළ, ගවොගයන් Birth Certificates වදන්න ගවො නළවළ, 

නීතයනුකර පිළිගතට විරුද්ධ ටයුතු යන්න ගවො නළවළ, 

නීතයහනුකර ගනොන ගද්ල් යන්න ගවො නළවළ කිඹන 
පිළිගත අනුභනඹ යන ඳහර්ලසඹක් වළියඹට අපි ඔඵතුභන්රහ 
දකිනහ. වළඵළන්, ඔඵතුභන්රහගන් ගන් වුණ පිරිකුේ 

ඉන්නහ.  ඒ පිරි, තභන්ගේ ගනෝනට හර්, දරුන්ට ඹහන 

හවන, භන්දිය ඕනෆන් කිඹරහ සිතමින්, තභන් ඳටන් ේත 

රතිඳේති අභත යරහ, ධනහදී රතිඳේතිඹටේ එවහ ගිඹ 

රතිඳේතිඹක් අනුභනඹ යමින් ගවොරු පිරිට වගඹෝඹ 
ගදන පිරික් ඵට ඳේ ගරහ ඉන්නහ. අඳ ඔඵතුභන්රහ අඹ 
යනහ. ඒ, අඳට ව ගඹෝඹ ගදන නිහ ගනොගන්. ඔඵතුභන්රහ 

අඳට වගඹෝඹ දීරහ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ යග්ට ඉදිරි භනටන් 
වගඹෝඹක් දීරහ තිගඵන්  ගන්. 

වි ගලේගඹන්භ යග්ට ගද්ලඳහරනඹ ම්ඵන්ධගඹන්, ආර්ික 

රතිඳේතිඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභන්රහ ඹම් වගඹෝඹක් දුන්නහ 
නම් ඒ  දුන්ගන් ඒ යග්ට අනහතඹ ගනුගනුන්; අඳ ගනුගන් 

ගනොගන්. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභන්රහට සතුතින්ත ගනහ. අඳ 
ආඩුක් ඳක්ගශ ඉගන විරුද්ධ ඳක්ඹ ම්ඵන්ධ යගන 
අණ ඳනේ කීඹක් අනුභත ය ේතහද? ඒ යග්ට ඉදිරි භන 

වහන්. ඔඵතුභන්රහ අඳ අඹ යන්න. ඔඵතුභන්රහ ඉරහ 
හිටරහේ අන්න එගවභ සතුතිඹක් ගදන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 
ගරෝබන්. ගවො ගදඹක්  එක්ේ ජහති ඳක්ගඹන් අපි යන 

ගොට, "ගවොන්" කිඹහ ඔඵතුභන්රහ ගඳොඩකඩක් කි හ නම් තභන් -

ඉරහ හිටරහ ගවෝ භක් නළවළ,- ඒගක් අඹ ළි  න්ගන්.  

0075 ජනහරි භහ  ගශ අඳ ජඹග්රවණඹ ශහට ඳසු ඳශහේ 

ඳහරන භළතියණ ිය ඳේරහ, අගප් ආඩුක්ට ඒ සිඹල්රභ 

ජඹග්රවණඹ යන්න තිබුණහ. වළඵළන් අපි එගවභ ගශේ නළවළ. ඹව 
ඳහරන ආඩුක් ලගඹන් අපි ගඳොගයොන්දුක් දුන්නහ. ඒ, යට ළන 

හිතරහ මික්, ඳක්ඹ ළන හිතරහ ගනොගන්. අගප් ඳක්ඹ අවුරුදු 

00ක් තිසගේ විනහල වුණු ඳක්ඹක්. ගේ.ආර්. ජඹර්ධන 
භවේභඹරහ, හමිණී දිහනහඹරහ, රලිේ ඇතුරේමුදලිරහ ගම් 

යට ගොඩ අයගන 'භවළලිඹ', 'ම් උදහ' ළනි විලහර ළඩ 

799 800 

[රු සුීව ගේනසිාව  භවතහ] 



2017  ළප්තළම්ඵර්  06  

පිළිගශල් ආයම්බ ශහ; ඇෙලුම් ර්භහන්තලහරහ ආයම්බ ශහ. 

නමුේ ඹම් හරඹ එතුභන්රහගේ ඒ හර්ඹ බහයඹ නළතුණහ. 
7994දී අගප් නහඹඹන් නගදගනක් කහතනඹ ගරහ අගප් ඳක්ඹ 
විනහල වුණහ. අවුරුදු 00ක් ගිහිල්රහේ අඳ ඵරඹට ආහට ඳසු 
අගප් ඳක්ඹ තය යන්න ගනොගන්, අගප් යග්ට අනහතඹ ළන 

හිතරහන් අපි ළඩ ටයුතු ගශේ. අපි වළභ දහභ එගවභන් ළඩ 
ගශේ. අපි විෘත ආර්ිකඹ ගනහග  අගප් ඳක්ඹ ළන හිතරහ 
ගනොගන්. ආසිඹහග   ආගනක් යටල් හිතන්ගන්ේ නළති 

හරඹ, සිාප්පරු ඳටන් ේත හරඹ අඳ විෘත ආර්ිකඹ 

අගප් යටට ගනහහ. අද ඇගභරිහ, එාරන්තඹ, චීනඹ, 

ඉන්දිඹහ ළනි වළභ යටක්භ බහවිත යන්ගන් අගප් ඒ model 

එන්; ඒ රභග දඹන්.  

අපි අඳ ළන හිතන්ගන් නළති, 2015 ජනහරි 8ළනි දහ 

ජඹග්රවණඹ ශහට ඳසු ගොමින් බහ නඹ පිහිගට හ; 

  ගතොයතුරු දළනළනීගම් අන්තිහසිම් පිළිඵ ඳනත ගනහහ; 

විධහඹ ජනහිවඳති ධුයගශ තිගඵන ඵරතර පුළුන් තයම් 
අක්යන්න ඳහර්ලිගම්න්තු ඇතුගශේදි යසථහපිත ාගලෝධන 

ගනහහ. ජනහරි 8ළනි දහ ජඹග්රවණඹ ශ භන්භ අඳට 
භළතියණ ිය ඳේන්න තිබුණහ. ඳශහේ ඳහරන භළතියණඹ 
ඳළළේවහ නම් අපි ඉවළින්භ දිනනහ. ඳශහේ බහ භළතියණඹ 

ඳළළේවහ නම් අපි ඉවළින්භ දිනනහ. එභ භළතියණ 
ඳේන්ගන් නළති, ගම් යග්ට අනහතඹ ළන හිතරහ අපි ඒ 

අලය අණඳනේ ිය අනුභත ය ේතහ.   

ඉන්දිඹහ, චීනඹ, භළගල්සිඹහ, තහන්රන්තඹ භෙ 

අනහතගශදී අපි ගිවිසුම් 5ක් අේන් යනහ. ඒ, එක්ේ ජහති 

ඳක්ඹ ගනුගන් ගනොගන්, ඒ ගගශ ගඳොශ අඳට විෘත 

යන්නන්. අද රාහ අට විලහර ගගශ ගඳොශක්; භධයභ 

ඳන්තිඹක් ගොඩනළ ගෙමින් ඳතිනහ. ගරෝගශ ළි භ 
ජනවනඹක් ඉන්න රගද්ලඹ තභන් රාහ අට තිගඵන්ගන්. 

ගඳොි  යවුභක් ඇන්ගදොේ, බිලිඹන වතයවභහය පිරික් රාහට 

ඉවළින් ඉන්නහ, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. අඳ අන්න ඒ 

ගගශ ගඳොශ විෘත යන්න ඕනෆ. ඒ භධයභ ඳන්තිඹ  ඉරක් 

ය න්න ඕනෆ.  

අනික් හයණඹ තභන්, රාහට ඩහ දියුණු න, අගප් 

අල්ළසි යට න ඉන්දිඹහ. එහි ආර්ික ර්ධන ග ඹ සිඹඹට 

7.8න්. ගම් භහගශ සිඹඹට 7.0න්. ත භහ 6කින් සිඹඹට 7.8ක් 
ගන්න පුළුන් කිඹහ ඒ අඹන් අඳට ගඳන්නුම් යනහ. එගවභ 
නම්, ඉන්දිඹහග  විලහර භධයභ ඳන්තිඹක් බිහි ගනහ. චීනගශ 

විලහර භධයභ ඳන්තිඹක් බිහි ගනහ. එතගොට මිලිඹන 00 

ජනවනඹක් ඉන්න ගම් යග්ට රුපිඹල් බිලිඹන වතයවභහය 
ගගශ ගඳොශක් විෘත යන්න අඳට වළකි ගනහ. එවිට තීරු 
ඵදු යහිත බහඩුඩ අඳනඹනඹ යන්න අඳට වළකි ගනහ. 

ඉන්දිඹහ භෙ අේන්  යන ගිවිසුභ අනු හවන තීරු ඵදු 
යහිත  ඉන්දිඹහට අඳනඹනඹ කිරීගම් වළකිඹහ අඳට රළගඵනහ. 
භභ ඒන් කි ග ,  ගටොගඹොටහ ආඹතනඹ, ගවොඩුඩහ ආඹතනඹ 

ඇවිේ අඳ භෙ ථහ ශ ඵ. අනිහර්ඹගඹන්භ එන් කිඹහ 
 ගනොගන් භභ කි ග . නමුේ ඒ අඹ අඳ භෙ ථහ ශහ. ඇන් 
එගවභ ථහ යන්ගන්? ඹව ඳහරනඹ, රජහතන්්රහදඹ, 

විනිවිදබහඹ, නීතිගශ සහිවඳතයඹ කිඹන ගුණහා හිත ගවො 

ගද්ලඳහරන ාසෘතිඹක් අද අඳ රාහග  ඇති ය තිගඵනහ. 

රු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි, ඵරන්න අද අපි COPE  

එගක් බහඳතියඹහ ගර ඳේ ය තිගඵන්ගන් ඔඵතුභන්රහගේ 
ඳක්ගශ භන්ත්රීයගඹක්. ඒ කිසිභ ආඩුක්කින් යන ගදඹක්ද? 

නළවළ. ඒ හගේභ PAC එගක් බහඳතියඹහ ගර ඳේ ය 

තිගඵන්ගන්ේ අගප් ඳක්ගශ භන්ත්රීයගඹක් ගනොගන්. අන්න ඒ 
ආහයගඹන්, වළභ ගරහග භ ඹව ඳහරනඹ අනු, අගප් රු 

යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහ දුන්න ගඳොගයොන්දු අනුන්  අපි ළඩ ය 

තිගඵන්ගන්. ඳක්ඹ ඉසයහින් තිඹන්ගන් නළති, යට ඉදිරිගඹන් 

තිඹරහන් අගප් රු අභළතිතුභහ ටයුතු ය තිගඵන්ගන්. 
ගදළම්ඵර් භහඹ න විට අපි ඵරහ ගඳොගයොේතු ගනහ, ළුතය 

මිල්රනිඹ රගද්ලගශ අක්ය ණනහ ර්භහන්තපුයඹක් 
ආයම්බ යන්න. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, යජගශ 

නිරධහරින්ට ගම් ටයුේත බහය දුන්ගනොේ අවුරුදු වතයට ඩහ 
ත ගනහ. ඉඩම් අේඳේ ය න්න අවුරුදු ගදවභහයක් තුනක් 
ඹනහ. ඳහය වදන්න RDA එට දීරහ, ඒ ඹියතර ඳවසුම් ිය 

දියුණු යන්න අක්භ ණගන් අවුරුදු තුන වතයක් ඹනහ. ගම් 
වහ අඳට  ගභහගෝට 05ක් ළනි රභහණඹ විදුලිඹ අලයන්. ඒ 
ටයුතු ිය ය ගදන්න අවුරුදු 4ක්, 5ක් ඹනහ. තුය  ිය 

ගදන්න ත අවුරුදු තුන වතයක් ඹනහ. ගම් ඹියතර ඳවසුම් 
රඵහගදන්න; විගලේගඹන්භ අඳ ථහ ශ යග්ට අේතිහයභ භත 

අඳට ඹම් ාර්ධනඹක් රඵහගදන්න අවුරුදු ණනක් ත ගනහ. 

ඒ ගද්ල් ළන හිතන්ගන් නළති, විගලේගඹන්භ භගේ භළදිවේවීභ 

තුශ,  රඵන ගදළම්ඵර් භහඹ න විට අක්ය 400 ඳභණ 

රගද්ලඹ හර්මි අඳනඹන රහඳඹක් ඒ රගද් ලගශ ආයම්බ 

යන්න අඳ ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. ඒ වහ අලය සිඹලු 
විඹදම් යන්ගන් ගයෝජනහ භහභන්. ගඩොරර් මිලිඹන 500ට 
ආන්න රභහණඹක් විඹදම් යන්ගන් ගයෝජනහ භහභන්. ඔවුන් 

අවුරුදු 40න්, 45න්, 50න් ගම් යග්ට ඉන්ගන්. ඔවුන් ඒ ආදහඹභ අගප් 

ආඩුක්ේ එක් ගඵදහ න්නහ.  

ගඵදහ න්නහ ඳභණක් ගනොගන්, අවුරුදු 45කින් නළේනම් 

අවුරුදු 50කින් ඊට අදහශ සිඹලු ම්ඳේ අඳට බහය දීරහන් ඒ ්ටියඹ 
ආඳහු ඹන්ගන්. එගවභ නම් විලහර ම්ඳතක් තභන් අගප් යටට 

රළගඵන්ගන්. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ර්භහන්ත 700 

ළි  ලගඹන් නිසඳහදනඹ යන්ගන් විදුලි උඳයණ.  Fridge එ, 

TV එ, ගල්රට අලය අගනකුේ සිඹලුභ විදුලි උඳයණ 

ගම් ආගඹෝජන රහඳර නිසඳහදනඹ යන්න ඵරහගඳොගයොේතු 
ගනහ.  

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජ්යිලවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 

නෆඟී සිටිමශය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජ්යිලවහව මශතළ 
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභන්රහ ගම් ආගඹෝජන රහඳර විගලේගඹන් යඵර් 
ආශ්රිත ර්භහන්තලහරහ ආයම්බ යනහ. ටඹර් ර්භහන්තලහරහක් 
ගවොයණේ ආයම්බ ශහ. ඒ ගවොන්. ළුතය දිස්රික්ගශ අඳට 

යඵර් කිරි ිය විකුණහ න්න පුළුන්. රලසනඹ න්ගන් ගම් 
ගඵොගවෝ ටඹර් ර්භහන්තලහරහ භළගල්සිඹහගන්, විඹ්ටනහභගඹන් 

ෘ්රිභ යඵර් කිරි ගන්වීභන්. ඔඵතුභහ ඒ ළන දන්නහ. ගභන්න 
ගම් ෘ්රිභ යඵර් කිරි ගන්න එ නතය යරහ ගද්ශීඹ යඵර් කිරි 

ගොවිඹහගන් කිරි මිරදී ළනීභට ළඩ පිළිගශක් ස කිරීභට 
ආඩුක්ට පුළුන්ද? 

 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඉතහ ගවොන්, රු භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ කිඹපු හයණඹ ඉතහ 

ළදේ. අපි ගම් යඵර් තු ආශ්රිත ඳටන් න්න 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ර්භහන්තපුයරටේ ඒ ළගඳන වළභ යඵර් වටභ යඵර් ස 
70ක් න්න ළඩ පිළිගශක් ක්රිඹහේභ යනහ. ඒ භභ 
කි ග , ඔඵතුභහ අවපු රලසනඹට අභතය පිළිතුයක් ලගඹන්. ඒ 

හගේභ ඳහයක් ාර්ධනඹ යන්න වක් ඳනහ නම්, 

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහගේ අභහතයහාලඹ ම්ඵන්ධ ගරහ 
ඒ හගේ ස 700ක්  නහ. ඒ හගේභ ඔඵතුභහ කිඹපු හයණඹ 

ඉතහ ළදේ.  

රු භන්ත්රීතුභනි, අඳටේ තිගඵනහ, රලසනඹක්. ළවළල්ලු, 

හභහනය ටඹර් නිසඳහදනඹ යන එ ගම් සබහවි යඵර්ලින් 

යන්න ඵළවළ, රු භන්ත්රීතුභනි. සබහවි යඵර්ලින් යන්න 

පුළුන් Loadstar හගේ හර්මි අාලගශ හවනරට දභන ටඹර් 

නිසඳහදනඹ යන එන්. සබහවි යඵර්ලින් වන්ඹ ටඹර් තභන් 

නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්. ඉදිරි අනහතගශදී synthetic rubber 

අලය ගනහ, racing carsර; අගප් හභහනය හර්ර; 

සුගෝඳගබෝගී හර්ර ටඹර්රට. ඒහරට synthetic rubber 

එකින් නිසඳහදනඹ යපු ටඹර් එක් තභන් ගඹගදන්ගන්. අපි 
ගම් න විට ඳරීක්ණ ටයුතු ඳේනහ. ඒ හගේභ ඉදිරි 
අනහතගශදී සබහවි යඵර්, ටඹර් ර්භහන්තඹට ගඹොදහ ත 

වළකි රභග දඹක් පිළිඵ අපි ගම් න විට නිරීක්ණඹ යමින් 
ඳතිනහ. ඒගක් තිගඵන රහගඹෝගි අඳවසුතහ තභන් භභ 
ඔඵතුභහට ඳළසුග .  

හර්මි ගගශ ගඳොශට අලය යන Loadstar ටඹයඹ අද 

ගනොම්භය එගක් ටඹයඹ ගනොගන්. ගරෝගශ ඵළලුගොේ එඹ 
ගනොම්භය ගද, තුන හගේ තළනන් තිගඵන්ගන්. Loadstar 

රාහග  තභන් ළි ගඹන්භ නිසඳහදනඹ ගන්ගන්. හර්මි 
අාලගශ හවනරට දභන ටඹර් ළන ඵළලුහභ රාහග  
නිසඳහදනඹ යන Loadstar ටඹයඹ ගරෝගශ ගදළනි, තුන්ළනි 

සථහන න්නහ. ඒට, සබහවි යඵර් ඳහවිච්චි යනහ. ඔඵතුභහ 

කිඹපු ආහයඹට ඉදිරි අනහතගශදී ළි  ලගඹන් සබහවි යඵර් 
ඳහවිච්චි යන්න අගප් අධහනඹ ගඹොමු යනහ.  

රු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගන්ගන් ගභඹන්. අගප් 

යග්ට ඇෙලුම් ර්භහන්තඹ ඳටන් ේගේ අගප් හමිණී දිහනහඹ 
භවේතඹරහ; රලිේ අතුරේමුදලි භවේතඹරහ; ගරේභදහ 

භවේතඹරහ 70-80 දල ගශදීන්. ඒ හරගශ ඇෙලුම් 

අඳනඹනගඹන් ඵාේරහගද්ලඹන්, අපින් එභ භ්ටටගම් හි ියගශ. 

7994 ගන ගොට ඵාේරහගද්ලගශන්, ශ්රී රාහග න් ඇෙලුම් 

අඳනඹනඹ බිලිඹන තුනවභහයන් තිබුගඩු. අද ඵාේරහගද්ලඹ 

බිලිඹන 07න්. අපි තභ බිලිඹන 4න්. විගලේගඹන්භ අඳට රළබුණු 
GSP වනඹ හින්දහ ගම් බිලිඹන 8 දක්හ ළි  ය න්න 

පුළුන් ගන් කිඹරහ අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. ගම්හ 

ඔක්ගෝභ නිම් රළබුණු ගද්ල් ගනොගන්, රු භන්ත්රීතුභනි. 

ඔඵතුභන්රහ නිම් වරි "ගම් ළගඩක  ශහ, ගවොන්" කිඹරහ අඳට 

කි හ නම් වරි ියනහ. වුරුේ "ඕ න්න ඵළවළ" කිඹරහ 

කි හ. දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඳහර්ලිගම්න්තුග  ළන්ියන් 
එගක්දී භට කි හ, "අඳට GSP රළබුගණොේ, යභ ඇගන 

ඔළුගන් හිට න්නහ" කිඹරහ. වළඵළන්, තභ පින්තයඹේ භභ 

දළරහ නළවළ, යභ ඇගන එතුභහ හිටන්නහ. වුරහගේ 

භඟුල් ගදයට ගිඹහ හගේ තභන් එතුභහට ගන්ගන්. වුරහගේ 
ගදය ඉන්න විිවඹටභ ඉන්න ගනහ. ඒ නිහ එතුභහගන් 

ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, දුන්නු ගඳොගයොන්දු අනු ඒ ඉටු 

යන් කිඹරහ. වුරුේ GSP වනඹ රඵහ න්නට ඵළවළන් කිඹපු 

ගරහ තභන් ආඩුක් ඒට භළදිවේ ගරහ ඉතහභ අභහරුගන් 

එඹ රඵහ ේගේ. අගප් අභහතයහාලඹ, විගද්ල ටයුතු අභහතයහාලඹ 

හගේභ අගනකුේ අභහතයහාල දස ණනක් ළඩ යරහ තභන් 
ගම් රඵහ ේගේ. ඒ හගේභ යුගයෝඳහ භේය තවනභ ඉේ ය 

ළනීභේ අපි ය ේතහ. ගම් හගේ ගිඹ ආඩුක් නළති ය ේතු 

ගද්ල් ගම් යග්ට ඉදිරි අනහතඹ ගනුගන්, අගප් ධීයඹහ 

ගනුගන්, ධීය ර්භහන්තඹ ගනුගන්, අඳනඹනරුහ 

ගනුගන්, ගම් යට ගනුගන් අපි රඵහ දීරහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඉදිරිගශදී 
ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, ගම් හර්මි ගශ රහඳ තුළින් ගම් 

යට විලහර ර්භහන්ත පුයයඹක් ඵට ඳේ යන්න. ගම් යග්ට 
නිසඳහදනඹ ළි  යන්න අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. අපි 
හගන්ේ ඳහ ඵරහගඳොගයොේතු ගන්ගන් නළවළ; 

commissions ඵරහගඳොගයොේතු ගන්ගන් නළවළ. අපි පිට යියන් 

ආධහය රභහණඹක් වහ විගද්ල ආගඹෝජන ඵරහගඳොගයොේතු 
ගනහ. ඒ හගේභ ඵරහගඳොගයොේතු  ගනහ, යග්ට රැකිඹහ 

නිර්භහණඹ යන්න. ඒ හගේභ ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, යග්ට 

ආදහඹම් ළි  ය න්න. ඒ හගේභ ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, 

දියුණු විගද්ල තහක්ණඹ ගම් යටට ගගනන්න.  

රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් යග්ට නිසඳහදනඹ ඳටන් ේගේ භභ 
ලින් ථහ යපු ඇෙලුම් ර්භහන්තගඹන්. රු නලින් ද 

ජඹතිස භන්ත්රීතුභනි, තහන්රන්තඹ, භළගල්සිඹහ හගේ  යටල් 

ගඹොමු වුගඩු විදුලි උඳයණ නිසඳහදනඹ යන්නන්. අපි එගවභ 
ගශේ නළවළ. ඔඵතුභහගේ ඇඳුභ දිවහ ඵරන්න. ඔඹ ගඵොේතභ, ඔඹ 

shirt එ, ඔඹ material එ, භගේ shirt එ, භභ ඇගන 

ඉන්න සිඹල්ර පිට යට නිසඳහදනඹ යරහ තිගඵන්ගන්. ගම් mikes 

ඔක්ගෝභ පිට යට නිසඳහදනඹ යපු ඒහ. ගම් ඵල්ේ එ 

ආයණඹ යරහ තිගඵන ඹඩ ෆල්රේ පිටයට නිසඳහදනඹ 
යපු එක්. ඳසු ගිඹ ආඩුක් අවුරුදු 00ක් තුශ ගම් යග්ට කිසිභ 
ගදඹක් නිසඳහදනඹ යන්නට ක්රිඹහේභ වුගඩු නළවළ. 

ඔඵතුභහට භත ඇති, අගප් උඳහලි විගේර්ධන භළතිතුභහ ඒ 

හරගශ Fiat car එ, Unic radio එ වදනගොට, එතුභහට 

ගවොයහ කිඹරහ භඩ වරහ, එතුභහ විනහල ශහ. වළඵළන්, අපි ඒහ  

නිසඳහදනඹ යන්න ඳටන් ේතහ නම් අද අපි භළගල්සිඹහ, 

සිාප්පුරු අබිඵහ ගිහින්.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහ විනහි  6ක් විතය ේතහ. භභේ ථහ අවන නිහ 

ග රහ ගිඹහ. ථහ ගවොන්. 

 
ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ථහ ගවො නිහ ත ගඳොඩකඩක් ථහ යන්නද? ත විනහි  

ගදක් ථහ යන්නම්. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දළන් අන් යන්න. 

 
ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු තහය ඵහරසරිඹ භන්ත්රීතුභහගේ ඳළවළදිලි කිරීභකුේ 

තිගඵනහ. 
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ගරු තළරක බළසූරිය මශතළ  
(ரண்னறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

EU එට export යන ඇෙලුම්ලින් සිඹඹට 45ක් හගේ 

රභහණඹක් එාරන්තඹට තභන් export යන්ගන්. ඔඵතුභන්රහ 

ගනභ හච්ඡහක් තිඹරහ ගභොක් වරි trade agreement  

එට එන්න ඵරහගඳොගයොේතු ගනහද?  
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගඵොගවොභ ගවොන්, රු භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට ගවො 

අගඵෝධඹක් තිබුණහ. යග්ට ආනඹන ව අඳනඹන 
ම්ඵන්ධගඹන් ගවො අගඵෝධඹකින් යුතු තභන් ඔඵතුභහගේ 
ථහ ගශේේ. ඔඵතුභහ විරුද්ධ ඳක්ගශ ඉරහේ ගම් හගේ 

ධනහේභ ගර, ගවො අධයනඹකින් ඳසු ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

ථහ කිරීභ අපි අඹ යනහ. එාරන්තඹ, යුගයෝඳහ ආර්ික 

වවුගරන් ගන් වීභ ගවේතුගොට ගන භවය විට අඳට ඒ 

ඳවසුම් නළති ගන්න පුළුන්. ඒ නිහ අපි ගම් න විට  
එාරන්තඹ ව ශ්රී රාහ අතය ගභභ ග  ශහභ කුභන 
ආහයගඹන් සිදු විඹ යුතුද ඹන්න පිළිඵ ගනභ හච්ඡහ 

ඳේමින් සිියනහ. ගගේ ගවෝ එාරන්තඹ භෙ තිගඵන 
නුගදනු දිටභ  ඳේහ ගන ඹහභට අපි ටයුතු යනහ 
කිඹරහ  ඔඵතුභහට ගම් අසථහග දී ගඳොගයොන්දුක් ගදනහ. ඒ 

රලසනඹ ඇහුහට ගඵොගවොභ සතුතින්. මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහි ඹ, ගද හරඹක් රඵහ ගදනහද?  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනහි ඹකින් අන් යන්න.   
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගඵොගවොභ සතුතින්, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

ගම් යග්ට ජනතහ ඵරහ ඉද්දී භභ විගලේගඹන් ගම් හයණඹ 
කිඹන්න ඕනෆ. රු යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහ එක් භභ ගොඩක් 
ටන් ශ ගගනක්. ඳසුගිඹ හරගශ ගද්ලඳහරන ලගඹන් භභ 
එතුභහට ගවො ඇණඹක් වුණු ගගනක්. වළඵළන්, එතුභහ යග්ට 

ාර්ධනඹ ම්ඵන්ධගඹන්, යග්ට අනහතඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

ටයුතු යද්දී, භභ වළභ ග රහග භ ඒ ළන ථහ ශහ. ගවොයම් 

ගනොයන එතුභහට ගොච්චය භඩ ළහුහද? ගභොන භඩ ළහුේ 

ඵළඳුම්ය සිද්ිවඹ ම්ඵන්ධගඹන් ගොමින් බහග  තීන්දු 
එළිඹට එන්.  යනිල් විරභසිාව භවේභඹහට භඩ වන්න භහධය 
ගොඳභණ උේහව ශේ, ඒ ම්ඵන්ධ තයඹ ඉදිරි අනහතගශදී 

හර්තහ ගන්.  එතුභහ 0007 ර්ගශ සිඹඹට ෘණ 7.5ට තිබුණු 
ආර්ික ර්ධන ග ඹ, සිඹඹට 6.8ට ගනහහ. භභ ගම් යග්ට 

ජනතහගන් ඉල්රහ සිියන්ගන්  එතුභහට අවුරුදු ඳව හරඹ 

ගදන්න කිඹරහන්. එතුභහ ආර්ික ර්ධන ග ඹ සිඹඹට 7න් එවහට 
ගන ගිගශ නළේනම්, එතුභහට නළත අසථහක් රඵහ ගදන්න 

එඳහ; අඳට නළත අසථහක් රඵහ ගදන්නේ එඳහ. අපි ගවො 

අේතිහයභක් දභරහ තිගඵන්ගන්. එක්ේ ජහති ඳක්ඹ ඵරඹට 
ආපු භන් අතට ල්ලි එනහ කිඹරහ ථහක් තිගඵනහ; 

මිනිසුන්ගේ එගවභ විලසහඹක් තිගඵනහ. ඒ නිහ යග්ට 

ජනතහට ඉසුභක් නළවළ. වළඵළන්, ට්රිලිඹන 70 ණඹක් තිගඵන 

යටක් තභන් අඳට රළබුගඩු. ඒ නිහ අඳට  අේතිහයභ දභන්න 
හරඹක් අලයන්. ඒ අේතිහයභ තභන් ගම් දභමින් ඳතින්ගන්. 

යහඳහය ආයම්බ කිරීභට ඳවසු කිරීගම් දර්ලගශ දළනට 770න 
සථහනගශ සිියන අඳ යට එහි ඉවශභ යටල් 70 අතයට 

ගගනන්න; අඳනඹන ළි  ය ළනීභට ර්භහන්ත ඇති 

යන්න; ගිවිසුම් අේන් යන්න ඹන ගම් සිඹලු ටයුතු යන්න 

තිගඵනහ. LNG ර්භහන්ත ගදක්, LNG පිරිඳවදු ගදක්, සීනි 

පිරිඳවදුක්, ගතල් පිරිඳවදුක්, සිගභන්ති ර්භහන්ත ගදක් ආදී 

ලගඹන් බිලිඹන 70 හගේ ආගඹෝජන රභහණඹක් ඉදිරි අවුරුදු 
තුන, වතය ඇතුශත රාහට එනහ. ඒ විතයක් ගනොගන්, අපි 

තරුණ භන්ත්රීරු, ඇභළතිරු ලගඹන් අගප් ශ්රභඹ, අගප් 

දක්තහ තුළින් ර ගඹෝජන ත යුතුන්. අඳට රඵහ දුන්ගන් ඉතහ 
කුඩහ ගොටක්. යහජය අභහතයයගඹක් ලගඹන් භට ඇේතටභ 
ඵරඹක් නළති තයම්. වළඵළන්, ගයෝජනහ ආඹතනඹ ඵගරන් අල්රහ 

 ගන, එහි අන්තිරුන් භෙ ම්ඵන්ධම් ඇති ය ේතහ. 

එගේ ම්ඵන්ධතහ ඇති යගන තහන්රන්තඹේ භෙ අඳට 
තිගඵන ගඵෞද්ධ දර්ලනගශ ම්ඵන්ධතහ අනු අගප් යට 
ගනුගන්  ගම් වගඹෝඹ රඵහ ගදන්න කිඹරහ කි හ. භගේ 

උනන්දු අනු  රඵන ගදළම්ඵර් භහඹ න විට ගොගවොභ වරි 
ගම් හර්මි ග ශ රහඳඹ ඳටන් න්නහ කිඹරහ ඔවුන් 
ගඳොගයොන්දු වුණහ. භභ යපු ටන්රට අභළතිතුභහට ඹභක් 

ආඳසු ගදන්න ඕනෆ නිහ,  ගගේ ගවෝ එතුභහ ගනුගන් රඵන 

ගදළම්ඵර් භහඹ ගනගොට අපි අක්ය 400 ර්භහන්ත 
පුයයඹ -හර්මි ගශ රහඳඹ- ආයම්බ යන්න 

ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. ඒ හගේභ වම්ඵන්ගතොට, ගභොනයහර, 

භහතය, හල්ර, භවනුය, කුරණෆර ඇතුළු අගනකුේ රගද්ලර 

හර්මි ගගශ රහඳ ආයම්බ යන් කිඹරහ අපි  

ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි  භහධයරට වන්ගන් 

නළවළ; අපි විරුද්ධ ඳක්ගශ භන්ත්රීරුන්ට තර්ජනඹ යන්ගන් 

නළවළ; ගම් යග්ට රජහතන්්රහදඹ, නීතිඹ අකුයටභ ක්රිඹහේභ 

යන්න ඉඩ දීරහ තිගඵනහ. භභ එන්න් අදවස යන්ගන් 
ආඩුක්ග  කිසිභ ඇභළතියගඹක් කුඩහ ගවොයභක්ේ යන්ගන් 

නළවළ කිඹරහ ගනොගන්. ගම් ආඩුක් හගප්ක් ලගඹන් පිරිසිදු 
ආඩුක්ක් කිඹන එන් භභ කිඹන්ගන්. අගප් නලින්ද ජඹතිස 
භන්ත්රීතුභහ කි හ හගේ භගේ ආනඹන අඳනඹන ඳහරන 

ගදඳහර්තගම්න්තුග  ගවොයභක් වුණහ. ඒ අල්රහ ේගේ භභ. 
ඔඵතුභහ කි හ, ඒ ඹට වන්න වළදුහ කිඹරහ. භභන් ඒ 

ගවොයභ අල්රහ ේගේ. භහ වඹට ලින් තභන් ඔවුන් ඉේ 
යන්න කිඹරහ භභ ගල්ම්තුමිඹ දළනුේ ගශේ. වළඵළන්, ඒ 

නිරධහරින් ගදගදනහ තභන්ගේ ඵරතර ඳහවිච්චි යරහ, තිගඵන 

connections ඳහවිච්චි යරහ  ගොගවොභ වරි එභ 

ගදඳහර්තගම්න්තුග  රැඳි හිියඹහ. ගම් ගවොයභ අල්රහ ේතහට 

ඳසගේ භභ ගල්ම්තුමිඹට කි හ, "භභ ඔඵතුමිඹට ලිනුේ 

කි හ, ඒ අනු ඒ ගදගදනහ ඉේ යන්න. ඉේ යරහ 

ගඳොලීසිඹටන්, අදහශ ආඹතනරටන් බහය ගදන්න" කිඹරහ. භභ ඒ 

කීභ බහය න්නහ. ගඳොලීසිඹ ව අදහශ ආඹතන ගගේ 
ක්රිඹහේභ ගන්ද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ.  

භට යන්න පුළුන් ඵර කිරීභ ඳභණන්. භට යන්න පුළුන් 

දළනුේ කිරීභ ඳභණන්. වළඵළන්, ඒ ආහයගඹන් අපි ටයුතු 

යනහ. යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහ ව අපි සිඹලුගදනහභ ඒ 
ආහයගඹන් ටයුතු යනගොට ගම් යට ඉවශ ාර්ධනඹක් 

යහ ගනඹන්න අඳට අසථහ රළගඵන්. ඒ ගනගොටේ 
ඔඵතුභන්රහ ගොගවන් ගවෝ අගප් අක් ඳහක් ගොඹහනීවි.  අගප්ේ 
ගඳොි  ගඳොි  අක් ඳහක් තිගශවි. වළඵළන්, ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුගණන් අපි ඉල්රහ සිියනහ, අපි යන ගවො ගද්ල් එක් 

ගදක් ගවෝ ළන "ගම් නම් ගවොන්" කිඹරහ නිම් වරි 
ජනතහට ඇගවන්න කිඹන්න කිඹරහ. එගවභ කිඹන්න 

ඔඵතුභන්රහ ියක් පුරුදු ගන්න. අන්න එගවභ ගඳොි  තල්ලුක් 
දුන්ගනොේ අපිේ ගවො ගද්ල් යන්න ඩහ ළි  ලගඹන් 
ගඳශගමන් කිඹහ ඔඵතුභන්රහට ඳළවළදිලි වන් යනහ. 

ගඵොගවොභ සතුතින්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීළශෙට රු විජිත ගේරුගොඩ භන්ත්රීතුභහ.  

රුණහය නිලසලේද ගන්න. ඊට රථභ වුරුන් ගවෝ රු 
භන්ත්රීයගඹක් රු රකී ජර්ධන භවතහගේ නභ මූරහනඹ වහ 

ගඹෝජනහ යන්න. 

 

ගරු ඩී.එේ. වහලළිනළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 
ප්රිලවංවහකරණ,  පුනරුත්ාළඳන, නෆලත ඳදිංචි කිරීම ශළ 

හින්දු ආගික කටයුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனகள் 

ரசலகப்ன, னணர்ரழ்பறப்ன, லள்குடிரற்நம் ற்ரம் 

இந்து  அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, ගරු කී ජ්යලර්ධන මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்னறகு ட்ட் குரசக அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்ர அகனர, ரண்னறகு னக்கற ேர்ண அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

 

[අ.බහ. 3.00] 

    

ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ාර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 
ජහතයන්තය ගශ අභහතයතුභහ විසින් අද ගස ඵදුරට අදහශ  
ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටගේ නිගඹෝඹ ගන එන 

ගරහග   අගප් විඳක්ගඹන් ව ආඩුක් ඳක්ගඹන් අදවස 
ණනහක්භ ඉදිරිඳේ වුණහ. සුීව ගේනසිාව යහජය අභහතයතුභහ 
ගඵොගවොභ රසන චනලින් ගම් ආඩුක්ග  ඉදිරි දළක්භ ව 

ාර්ධන ළඩ පිළිගශ ළන ථහ ශහ. එතුභහ කිඹන ඳරිදි 
ර්භහන්ත රහඳ ආයම්බ යරහ ගම් යග්ට ම්ඳේ උඳරිභ 
අන්දමින් උඳගඹෝජනඹට ගන බහඩුඩ වහ ගේහ  ඳඹමින් ගම් 
යට ාර්ධන ආර්ිකඹක් යහ භන් යනහ නම් අපිේ තුටු 

ගනහ. ඒ හගේභ  අඳනඹන නිසඳහදන ළි  යරහ අගප් 
අඳනඹන ආදහඹභ ළි  යන්න  අඳනඹන ආදහඹභ ළි  යරහ 
විගද්ල ේම් තය යන්න පුළුන්භ තිගඵනහ නම් අපි ඒ 

ළනේ තුටු ගනහ. ගභොද  විඳක්ගශ සිියඹේ  ඒහඵද්ධ 
විඳක්ගශ සිියඹේ ශ්රී රහාකිඹන් විිවඹට අඳටේ අලයන් ගම් යට 
ඉදිරිඹට ගනඹන්න. අපි රු යහජය අභහතය සුීව ගේනසිාව 

භළතිතුභහට විගලේගඹන් භතක් යනහ  ඔඵතුභහ ඔඹ රසන 
චනලින් ථහ යනහ විිවඹටභ  ඔඵතුභහ ඵරහගඳොගයොේතු න 
ඒ ළඩ පිළිගශ තභන් අපි වුරුේ අගප්ක්හ යන්ගන් කිඹරහ. 

වළඵළන්  යග්ට ජනතහ -ගම් ජනතහ  නයගශ ජනතහ  භධයභ 
ඳහන්ති ජනතහ- අතයට ගිහිල්රහ ගම් ආඩුක් පිළිඵ දළක්භ 
ළන විභසුගොේ  ඒ අඹ කිඹන ගවො නය පිළිඵ ඔඵතුභහට 

ළඵෆ අගඵෝධඹක් රඵහන්න පුළුන්භ තිගඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ගස ඵද්ද කිඹන්ගන් ඹම් කිසි 

බහඩුඩඹක් ගවෝ නිසඳහදනඹක් ගනුගන් විගලේ අයමුණක් 
ඇති ඳනනු රඵන ඵද්දක්. අලය නම්  අතයලය ගනොන 
බහඩුඩ ආනඹනඹ අවධර්ේ යන්න ගස ඵද්දක් ඳනන්න 
පුළුන්. ඒ හගේභ  අතයලය බහඩුඩ වහ වන රඵහන්නේ   

නිසඳහදඹන් ආයක්හ යන්නේ ගම් ඵද්ද වයවහ පුළුන්. ගම් 
හගේ අයමුණු ණනහක් භත තභන් ගම් ඵද්ද ඳනන්ගන්. ඒ 
ගොගවොභ වුණේ  අපි ජහතයන්තය ගගශහභ ළන ඵරනගොට  

ගම් යග්ට ආර්ිකඹ ළන ඵරනගොට  භව ඵළාකු ආර්ික 
වියණඹ අනු ව එහි දේත වහ විග්රවඹ අනු ගම් ආර්ිකඹ 
භන් යන දිහ අඳට නිළයදි දළනන්න පුළුන්. ඊට 

අභතය ජනගල්න වහ ායහගල්න ගදඳහර්තගම්න්තුග  
ගතොයතුරුේ අඳට ඒ වහ ළදේ ගනහ. ගභොද  ඒ අනු 
තභන් අඳට ඒ රුණු නිලසචිත කිඹන්න පුළුන්භ 

රළගඵන්ගන්. 

භභ දළක්හ  අද "රාහදීඳ" ඳ්රගශ වන් ගරහ තිගඵනහ  

ජුලි භහගශ සිඹඹට 6.3ක් ව උද්ධභනඹ අගෝසතු භහඹ න විට 

සිඹඹට 7.9 දක්හ ළි ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන්  ගම් 
යග්ට මිනිසසු ඳරිගබෝජනඹ යන බහඩුඩ වහ ගේහ මිර භ්ටටභ 

අඩුඩ ඉවශ ඹෆභක් සිද්ධගරහ තිගඵනහ.  බහඩුඩ වහ ගේහ 

මිර අඩුඩ ඉවශ ඹනහ හගේභ  මිනිසුන්ගේ ආදහඹභේ 

ළි ගනහ නම් රලසනඹක් නළවළ. නමුේ  අපි ගම් ීවේන 

මිනිසසු විිවඹට භට ගිඹහභ ගම් ජනතහගේ ආර්ික අඳවසුම් 

අඳට ගේගයනහ. ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ කිඹරහ අඳට ගොච්චය 

ගචෝදනහ ශේ  දින 700 ළඩ පිළිගශට අපි වගඹෝඹ දුන්නහ. 
ඒ ඇන්? අතයලය බහඩුඩ කිහිඳඹ මිර අක් කිරීභ ඇතුළු එභ 

ළඩ පිළිගශ නිහ. ඒ හගේභ  දවන න ආඩුක්රභ යසථහ 

ාගලෝධනඹට ඳක්ේ අපි අත ඉසසුහ. වළඵළන්  ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුණ භවය හයණහරදී ගොන්ගද්සි හිත අත උසරහ 

එෙ වුණහට  ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ විිවඹට අඳට අත උසන්න 

ඵළරි හයණහ තිගඵනහ. ඒහට විරුද්ධ අපි ගඳනී සිියනහ. ඒ 
හගේභ  අපි ජනතහ ඉදිරිගශේ ගඳනී ඉන්නහ. විගලේගඹන්භ 

ගම් ආඩුක්ග  භවය ක්රිඹහභහර් පිළිඵ අඳට රලසන තිගඵනහ. 

අග්රහභහතයතුභහ ව ගම් ආඩුක්ග  පිරිසිදුබහඹ පිළිඵ රු සුීව 

ගේනසිාව යහජය අභහතයතුභහ ථහ ශහ. නමුේ  ඒ පිරිසිදුබහඹ 

පිළිඵ අඳට  ථහ යන්නේ පුළුන්; ගචෝදනහ යන්නේ 

පුළුන්. ඒ හගේභ ගම් ආඩුක් ළන  අභළතිතුභහ ළන  ඒ 

හගේභ ගම් යජගශ ළඩ පිළිගශ ළන ගම් යග්ට ජනතහ තුශ ඹම් 
භතඹක් තිගඵනහ. 

ඒ භතඹ ළන හධනීඹ ආහයඹට හිතනහ නම් අඳට 

රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ඒ පිළිඵේ විගලේ අධහනඹ 

ගඹොමු යන්න. භව ඵළාකුග  ඵළඳුම්ය ාචහ පිළිඵ ගොඹහ 

ඵරන්න ජනහිවඳතිතුභහ ගොමිභක් ඳේ ය තිගඵන ඵ 

තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ. ඒ ගොමිභ වමුග  ගදන උේතය 
ගභොනහද කිඹරහ තමුන්නහන්ගේරහේ දන්නහ  ගම් දසර පුේ 

ඳේ ඇතුළු ජන භහධය වයවහ රචහයඹ න ගද්ල් අනු. අපි 

අග්රහභහතයතුභහට ගලින්භ ගචෝදනහ යන්ගන් නළවළ. නමුේ 

රලසනඹක් තිගඵනහ ගන්. එතුභහ ගම් යග්ට පුයළසිබහඹේ නළති 

ගගනකු ගනළල්රහ භව ඵළාකුග  අිවඳතිභට ඳේ ශහ. ඔහු 

භව ඵළාකුග  අිවඳති විිවඹට සිියන විට තභන් ඒ භවහ ඳරිභහණ 

මුදල් ාචහ සිද්ධ වුගඩු. ඔහු ඒ තනතුගර්භ යහන්න එතුභහ 
ජනහිවඳතිතුභහගන් ඉල්ලීභක් ශේ ජනහිවඳතිතුභහ ඒ ගශේ 

නළවළ. ජනහිවඳතිතුභහ ඔහු අන්න් ශහ. නමුේ අභළතිතුභහ ඔහු 

ආර්ික මිටුග  රධහනිඹහ ඵට ඳේ ය තිගඵනහ. ඹම්කිසි 

ගචෝදනහක් ඉදිරිඳේ ව හින්දහ තභන් ඔහු ඉේ ගශේ. එවිට 

අග්රහභහතයතුභහට ඹම්කිසි ගචෝදනහක් කිරීභ  ඇඟිල්රක් දිගු කිරීභ 

ශක්න්න අඳට ඵළවළ.  
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මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  හිටපු මුදල් අභහතයතුභහට 

ගභොද වුගඩු? එතුභහ ගඵොගවෝ අසථහර තභ නිර්ගදෝිබහඹ 
ළන කිඹමින් විඳක්ඹට ගචෝදනහ යමින් ඳහර්ලිගම්න්තු තුශේ 
තහ ශහ. නමුේ එතුභහට ඉල්රහ අස න්න සිද්ධ වුණහ. එතුභහට 
ඉල්රහ අස න්න සිද්ධ වුගඩු ඇන්? එතුභහ දන්නහ භහජඹ 

වමුග   යට වමුග  එතුභහට ගචෝදනහ ඳ්රඹක් තිගඵනහ කිඹරහ. 
එතුභහට විරුද්ධ ඳහර්ලිගම්න්තුග  විලසහ බා ගඹෝජනහක් 
ගනහ ගොේ එඹ ඳයහජඹ යරහ තමුන්නහන්ගේරහ ජඹග්රවණඹ 

රඵන්. නමුේ භහජඹ වමුග  එතුභහට ඹම් ගචෝදනහ ඳ්රඹක් 
තිගඵනහ. එතුභහට එන්න් නිදවස ගන්න ඵළවළ. වළඵළන්  
තමුන්නහන්ගේරහගේ ඹම් හධනීඹ ළඩ පිළිගශක් තිගඵනහ නම් 

අපි එඹ අඹ යනහ. අඳටේ අලය ඳක්-විඳක් කිඹන 
ගදගොල්රන්භ එතු ගරහ ගවෝ ගම් යට ඉසයවට ගන ඹනහ 
දකින්නන්. වළඵළන්  එගවභ ගනොන ගොට ඒහට ගචෝදනහ 

ගනොය ඉන්න  ආඩුක්ග  ළරැදි තිගඵන විට ඒහ වන්න 
ටයුතු යන්න විඳක්ඹක් විිවඹට අඳට ඵළවළ. විඳක්ඹක් 
විිවඹට අඳට සිද්ධ නහ  ඒහ ගඳන්හ ගදන්න.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ආර්ික ර්ධන ග ඹ 

ේතහභ  එහි අක් වීභක් අපි දකිනහ. ඇේතටභ 0074-0076 
හරඹ කිඹන්ගන් අවුරුදු 3න් ගන්. ඒ හරඹ තුශ ආර්ික ර්ධන 
ග ගගඹහි ඹම් ඳසු ඵෆභක් තිගඵනහ. දළන් තමුන්නහන්ගේරහ 

කිඹන විිවඹට භවය විට ඉදිරි ර්ර ආර්ික ර්ධනඹක් සිදු 
වුගණොේ  අඳට ඒ ළනේ කිඹන්න පුළුන් ගන්  "දළන් ගම් යග්ට 
ආර්ික ර්ධන ග ඹ ළි  ගරහ තිගඵනහ" කිඹරහ. නමුේ භව 

ඵළාකුග  ආර්ික වියණඹ අනු ආර්ික ර්ධන ග ඹ අක් 
ගරහ තිගඵනහ. අගනක් ඳළේගතන්  අඳනඹනඹ යන බහඩුඩ 
රභහණඹ අක් නහ. විගලේගඹන් ෘි හර්මි ක්ගේ්රගශ ඩහ 

ළටීභක් ගරහ තිගඵනහ ගන්. ඔඵතුභහ ර්භහන්ත අාලඹ ළන 
තහ යන්; ගේහ අාලඹ ළන තහ යන්. ෘි ර්භහන්ත අාලඹ 
ළන ගභොක්ද කිඹන්ගන්?  

 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු භන්ත්රීතුභහ  භභ තේඳය 00ක් න්නහ ඔඵතුභහගේ 
හරගඹන්. 
      

ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

වළඵළන් භට ඒ හරඹ ගදන්න ඕනෆ ඔඵතුභන්රහගේ 

ඳළේගතන්. 
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහගේ අයඹ අනුන්  ඔඵතුභහ අය දුන්ගනොේ තභන් 

භහ හරඹ න්ගන්. රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ භට තේඳය 70ට 
අය ගදනහද?  

      
ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

භක් නළවළ. ඔඵතුභහ හරඹ න්න.  

 
ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෘිර්භගශ සිඹඹට 76 ර්ධනඹක් තිගඵනහ. ඳසුගිඹ 
අවුරුදු ගද තුශ ගඳොි  ඳසු ඵෆභක් තිගඵනහ කිඹරහ භහ කි හ.  

ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ඒ තභන් භහේ කිඹන්ගන්. භහ ඒ කි හ ගන්.  
 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ අපි පිළින්නහ. ඔඵතුභහ හධහයණ 

තහ යන භන්ත්රීයගඹකු ඵ අපි පිළින්නහ.  

     

ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

භහ කිඹන්ගන් අක් ඳහක්ේ කිඹන්න ඕනෆ කිඹහන්. 
තමුන්නහන්ගේරහ ඉදිරි ය තුන තුශ ආර්ික ර්ධනඹ ඹම් 
භ්ටටභට ගනහගොේ  අපි ඒ ළනේ  තහ යන්න  සදහනම්. 

 

ගරු ුමජීල මවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்னறகு சுேல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු භන්ත්රීතුභහ  භහ ගම්න් කිඹන්ගන්. ඳසුගිඹ අවුරුදු ගදගක්දී 
සිද්ධ වුගඩු ගම්න්.  අපි රභග දඹ වදනගොට ඒ තිබුණු ඳසු 

ඵෆභ දිටභ ආහ. ගම් අවුරුද්ගද් මුර බහගශ සිඹඹට 76 
ර්ධනඹක් තිගඵනහ  ෘිර්භගශ. සිඹඹට 8 ර්ධනඹක් 
තිගඵනහ  අඳනඹනර. සිඹඹට 8 ර්ධනඹක් තිගඵනහ  

හර්මි අාලගශ. ඒ හගේභ  සිඹඹට 35 ර්ධනඹක් තිගඵනහ  
ධීය අාලගශ. අඳනඹනර සිඹඹට 00 ළි  වීභක් ගම් 
අවුරුද්ගද් ඳශමුන බහගශ තිගඵනහ.  

 
ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

වරි වරි  යහජය අභහතයතුභහ. අපි ඒ පිළින්නහ. ඊශෙ 

අවුරුද්ගද් භව ඵළාකුග  ආර්ික වියණඹ ආහභ ඔඹ කිඹන 
ගතොයතුරු ඇතුශේ නහ ගන්. එතගොට අපි ඒ ළනේ හච්ඡහ 
යමු. රු යහජය අභහතයතුභනි  ඇේතටභ අපි තුටු ගනහ  

තමුන්නහන්ගේ ඹම්කිසි දර්ලනඹක්  ළඩ පිළිගශක් අනු 
තමුන්නහන්ගේගේ රුණු හයණහ ඉදිරිඳේ කිරීභ ළන. නමුේ 
යග්ට ආර්ිකඹ දිවහ ඵරන්න. අපි ඉසය අඳනඹනඹ ගශේ 

ගභොනහද? ගේ  ගඳොල්   යඵර් කිඹන හම්රදහන් අඳනඹන. 
වළඵළන් දළන් ගම් න ගොට අඳනඹනඹ විවිධහාගීයණඹ ගරහ 
විවිධ ගද්ල් අඳනඹනඹ යනහ. නමුේ ඇේතටභ ගනේ 
යටරට හගප්ක් අගප් අඳනඹන ආදහඹගම් අක් වීභක් 

තිගඵනහ.  

අගනක් ඳළේගතන්  අගප් විගද්ල විනිභඹ අනුඳහතගශ ඹම්කිසි 
ඩහ ළටීභක් සිද්ධ ගනහගන්. ගඩොරයඹට ගන අගප් රුපිඹල් 

රභහණඹ ගම් න ගොට ළි  ගරහ තිගඵනහ. එභ රුපිඹල් 737 
මුදර දළන් න ගොට රුපිඹල් 750 ණනක් ගරහ තිගඵනහ. 
අගප් අඳනඹන ඳරිභහ ළි  වුගණොේ  අඳනඹන ආදහඹභ ළි  

ගන්න පුළුන්. එතගොට අඳට රළගඵන රුපිඹල් රභහණඹ 
ළි න්. නමුේ අපි ගඩොරයඹට ගන්න ඕනෆ ළි  රුපිඹල් 
රභහණඹක්. විගද්ල විනිභඹ අනුඳහතඹ - ගඩොරයඹට ගන්න 

තිගඵන මුදල් රභහණඹ- ළි  වීභ හින්දහ අගප් විගද්ල ගශහගම් 
අහසිදහඹ තේේඹක්   තිගඵනහ. වළඵළන්  අගප් අඳනඹන 
නිසඳහදන ළ ි  ගශොේ ඒ අහසිඹ අක් ය න්න අඳට 

පුළුන්භ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ඵරන්න යඵර් ගොවිඹහ 
දිවහ. විගලේගඹන් භහ නිගඹෝජනඹ යන ගභොනයහර දිස්රික්ඹ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ේගතොේ  ඒ දසර යජගශ යඵර් තු ඹහඹල් තභන් තිබුගඩු. 
වළඵළන්  දළන් න ගොට දිස්රික්ඹ පුයහ වළභ භභ යඵර් 
නිසඳහදගඹෝ බිහි ගරහ ඉන්නහ. ඒ මිනිසසු අද අක්ය 5  70 

හ යනහ. නමුේ අද න විට යඵර් කිරි ළපීගභන් මිනිසසු 
ඈේ ගරහ ඉන්නහ.  

ගභොද  එභ ශ්රමිඹහට කුලිඹ ග හභ හ රුන්ට 

ආදහඹභක් රළගඵන්ගන් නළවළ. ඉතින් ගම් ම්ඳේ අඳගේ ඹෆභක් 

ගන්ගන්. ඒ නිහ ජහතයන්තය ගගශ ගඳොගශේ ගභොනහ වුණේ  

ඔඹ ගස ඵදු වයවහ ඉතිරි ය න්නහ මුදල්ලින් ගවෝ නිසඳහදන 

වනහධහයඹක් දීරහ නිසඳහදඹන් ආයක්හ ය ේගතොේ තභන්  

අඳට අගප් අඳනඹන රභහණඹ ළි  ය න්න පුළුන් ගන්ගන්. 
අපි ඳහරිගබෝගිඹහට ආධහය ගදනහ හගේ නිසඳහදඹහටේ 

වනහධහයඹක් ගදන්න ඕනෆ. අපි හර්මි නිසඳහදන අඳනඹනඹ 

යනහ; ඒ හගේභ  ඇෙලුම් අඳනඹනඹ යනහ. ඒහගඹන් 

අඳට ආදහඹභක් එනහ. නමුේ ඒ තුශ ළි පුය තිගඵන්ගන් විගද්ල 

යටලින් ගගනන අමු ද්රයර ියනහභ. ඒහ ග හභ  අඳට 

රළගඵන ශුද්ධ විගද්ල විනිභඹ ආදහඹභ අක් ගනහ. ඒ නිහ 

විගලේගඹන්භ අගප් භ වදන්න නම්  ග්රහීළඹ දුසය රගද්ලර 
ීවේ ගන ජනතහගේ ආදහඹම් තේේඹ ළි  ය න්න නම්   

අඳනඹන ෘිර්භහන්තඹ ළන විගලේගඹන් ළරකිලිභේ 

ගන්න ඕනෆ. 

අද යඵර් ගොවිඹහගේ අ  ගෝනහක් තිගඵනහ. අගප් යඵර් 

ගොවීන් ඳහයට ඵළවළරහ උද්ගකෝණඹ යන්ගන් ඒ අඹට 

හධහයණ මිරක් ගදන්න කිඹරහන්. යජඹ එඹට භළදිවේ ගන්න 

ඕනෆ. යජඹ ගම් පිළිඵ ගොඹහ ඵරහ ඒ අඹට හධහයණඹක් යරහ 
ඒ ගොල්රන්ගේ නිසඳහදනඹට හධහයණ මිරක් නිඹභ ශ යුතුන්.  

ම්මිරිස හ ළන ඵරන්න. අද නවිට වළභ දුසය 

දිස්රික්ඹභ සිියන ම්මිරිස ගොවීන්ගේ අ ගෝනහක් 
තිගඵනහ කිඹහ භභ හිතනහ. විගලේගඹන්භ වම්ඵන්ගතොට  

යේනපුය ව ගභොණයහර කිඹන දිස්රික් තුශ ගභභ ළටලු 

තිගඵනහ. අද ම්මිරිස ගොවීන් ඳහ විලහර ඩහ ළටීභට රක් 

ගරහ තිගඵනහ. ඒහ පිළිඵේ විගලේ අධහනඹ ගඹොමු 

යන්න. ම්මිරිස පිියන් ගන්න එේ ඒට විගලේ ගවේතුක් 

ගරහ තිගඵනහ. සු අක්  ළය තිඹ අක්  රමිතිඹ අක්  

ගුණහේභ තේේඹ අක් ම්මිරිස එගේ පිියන් ගනළවිේ රම් 
ශහභ රාහග  කීර්ති නහභඹ ඳලුදු ගනහ. ඒ නිහ විගලේගඹන් 

ජහතයන්තය ගගශහගම්දී අගප් කීර්ති නහභඹ ආයක්හ ය න්න 

ඕනෆ. ගේරටේ එගවභන්; ම්මිරිසරටේ එගවභන්.   

විගලේගඹන්භ අඳනඹන ගබෝ ර්ර රමිතිඹ ආයක්හ ය 
න්නේ ඕනෆ; ගොවීන් ආයක්හ ය න්නේ ඕනෆ. ඒ තුළින් 

තභන් අඳට අගප් යට ඉසයවට ගන ඹන්න පුළුන්භ 

රළගඵන්ගන්. ඒ හගේභ අගනක් හයණහ ළනේ අපි හිතන්න 

ඕනෆ.  අපි දන්නහ   ශුද්ධ විගද්ල ේම් රභහණඹ අක් ගරහ 

තිගඵන ඵ. 0074 ගර් දී  අපි යජඹ බහය ගදන ගොට තිබුණු 

ශුද්ධ විගද්ල ේම් රභහණඹ සිඹඹට 8.0න්.   0076 ය ගන 
ගොට එඹ සිඹඹට 6න් දලභ ණනට අක් වුණහ. ඒ නිහ යටක් 

විිවඹට ඒ ම්ඳේ රභහණඹ ඉතිරි ය න්න ඕනෆ. නි වුණේ 

අඳට වදිසිගශ රගඹෝජනඹට න්න පුළුන් ගන්න එක්ගෝ අපි 

මුදල් ඉතුරු යනහ  එගවභ නළේනම් සර්ණහබයණ තඵහ 

න්නහ. යටක් විිවඹටේ වදිසි අසථහදී අඳට රගඹෝජනඹට 

න්න පුළුන් විිවඹට ේම් රභහණඹක් ඉතුරු ය න්නට 
ඕනෆ.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දී තිගඵන හරඹ අහනන්. 

      
ගරු විජිත මේරුමගොඩ මශතළ 
(ரண்னறகு றேற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

අද දින ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳන ත ඹටගේ ගභභ 
නිගඹෝඹ ඉදිරිඳේ කිරීභ පිළිඵ අපි විගලේගඹන්භ සතුතින්ත 

ගනහ. ගම් යට ාර්ධනඹ යහ ගන ඹන්නට නම් අගප් අදවස 
පිළිඵේ අධහනඹ ගඹොමු යරහ  ගම් සිඹලුභ අදවස එතු 
යගන හධනීඹ ළඩ පිළිගශක් ගන ඹනහ නම්  විඳක්ඹ 
විිවඹට අඳට වගඹෝඹ ගදන්න පුළුන්භ රළගඵනහ. ඒ නිහ 

විඳක්ඹට භඩ ළසීම් ව අරහද කිරීභ විතයක් ගනොගන්  
විඳක්ගශ අදවස වහ ගඹෝජනහ පිළිඵේ ළරකිලිභේ ගන්න 
කිඹන ඉල්ලීභ යමින් භභ නතය ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතින්. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතින්.  

ීළශෙට  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ. 
 
 

[අ.බහ. 3.30] 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ (ජ්ළිලක ප්රිලඳත්ිල ශළ 
ආර්ිකක කටයුතු රළජ්ය අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு றரரன் ததரர - ரசற தகரள்கககள் 

ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள்  இரேரங்க அகச்சர்) 

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

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දින  විගලේගඹන්භ 
ආනඹනඹ ව අඳනඹනඹ පිළිඵ අදවස කිහිඳඹක් ඳශ කිරීභට 
භහ ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. අද ගන එන නිගඹෝඹ භඟින් 

තිරිඟු පිියරට ඳනන ගස ඵද්ද අක් කිරීභ තුළින් අගප් 
ජනතහට වනඹක් රඵහ දීභට යජඹ ටයුතු යරහ තිගඵනහ. 
අපි 0075 ගර්දී ඵරඹට ඳළමිණ රාහග  තිබුණු එභ 

ගද්ලඳහරන ාසෘතිඹ ගනස යරහ  අපි සිඹලු ගදනහභ එතු වී 
ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ආර්ික රභග දඹක් ගම් යග්ට සථහඳනඹ 
ශ ඵ අපි දන්නහ. දළන් ගන ගොට අපි ඒ වහ ළඩ ටයුතු 

යගන ඹනහ.  

විගලේගඹන්භ 0030 ය ගන ගොට  තියය ාර්ධන 
ඉරක් පුයහ ළනීභ වහ යටක් ලගඹන් විවිධ රතිාසයණ 

ඉතහභ ි නමින් සිදු යන්න අපිට සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. අපි 
ඉන්දිඹන් හයගශ ගක්න්ද්රසථහනඹක් ගරහ  අඳනඹනඹ ඳදනම් 
යගන ගෝලීඹ නිසඳහදන ජහරඹට එතු ගරහ ගඳොගවොේ 
යටක් ගන්නට  ගය දයන ගම් ගභොගවොගේදී  විගලේගඹන්භ අපි 

ගම් යග්ට තිගඵන සිඹලුභ ආර්ික ක්රිඹහදහභඹන් ළන විෘත ව 
හිතට එෙ ඳසු විඳයභක් යරහ ඒහ හර්ඹක්භ ය න්ගන් 
ගොගවොභද කිඹහ සිතහ ඵළලිඹ යුතුන්. ඒ හගේභ අගප් ඈත ම්ර 

ව නයඵද සිියන ජනතහ ඒ ආර්ික රභග ද තුළින් -භහජ 
හධහයණ ආර්ික රභඹක් තුළින්- අගප් යට ඉදිරිඹට ගන 
ඹන්ගන් ගොගවොභද කිඹන ඵයඳතශ ළටලුේ අඳ ඉදිරිගශ 

තිගඵනහ.  

අපි නිදව රඵරහ ගභඳභණ හරඹක් ගිහිල්රහ තිගඵනහ. 
අගප් යග්ට ජනතහට ඹම් කිසි රලසනඹක් තිගඵනහ නම්  

811 812 

[රු  විජිත ගේරුගොඩ  භවතහ] 
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අිවයණඹට ගිහිල්රහ ඉතහ හධහයණ හරඹක් තුශදී ඒ ම්ඵන්ධ 

තීන්දුක් අයගන ඒ රලසනඹ වින්න කිඹරහ අපි කිඹහ 
තිගඵනහ.  

විගලේගඹන්භ අතිඹට ඳේ ගරහ තිගඵන ඳහර්ලසඹට එන්න් 
විලහර වනඹක් රළගඵනහ.  ඒ ය න්න ඕනෆ කිඹරහ ඔවුන් 
තුශ ඹම් කිසි ළක්කුභක් තිගඵනහ. නමුේ ගම් නක් අවුරුදු 

00ක් 30ක් 40ක් ල් ඹන එ ළන අපි ඳහර්ලිගම්න්තුක් 
ලගඹන් රේජහ ගන්න ඕනෆ. ගභොද  අඳට ගම් රලසනඹ 
වින්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. අද ගනගොටේ අපි ගම් ළන 
ථහ යනහ. ාචහ වහ දණඹ ළන ථහ යනහ. අපි 

දන්නහ  ගම් ගවොරු හිගර්ට දහන්න අභහරුන් කිඹරහ. භවය 
ගරහට හිගර්ට දළම්භේ එළිඹට ඳනින තිඹක් තිගඵනහ. ඒ 
කිඹන්ගන්  අපි ගවොරු හිගර්ට දහනගොට ඵන්ධනහහය ගයෝවරට 

ඳනින තිඹක් තිගඵනහ.[ඵහධහ කිරීභක්] ඔ . දහන්න ගල්සින්. 
භවය ගරහට ගඳොලීසිඹට දහරහ අිවයණඹටේ දහන්න ඉසය 
ගරහ ඇඳ රඵහ ත වළකි රභග දේ තිගඵනහ.  

භභ හිතන්ගන් ගම් "ඹව ඳහරනඹ" කිඹන නහභඹට එච්චය 
ගවො ගදඹක් ගනොන ඵන්. අපි ජනතහට ගඳොගයොන්දුක් 

දුන්නහ  ගොන් ඳක්ගශ හිියඹේ -එක්ේ ජනතහ නිදවස ඳක්ගශ 
හිියඹේ  ශ්රී රාහ නිදවස ඳක්ගශ හිියඹේ  ජනතහ විමුක්ති 
ගඳයමුගඩු හිියඹේ- ාචහට වහ දණඹට විරුද්ධ ක්රිඹහ යනහ 

කිඹරහ. ගභොන ඇභතිභ තිබුණේ  ගභොන භන්ත්රීභ තිබුණේ  
ගභොන යහජය ගේඹහ වුේ ාචහ දණඹට  විරුද්ධ ඒ අඹට 
ක්රිඹහ යනහ කිඹරහ.  අපි ගභභ ක්රිඹහදහභඹ ඉසයවට ගන ගිගශ 

නළේනම්  යටක් ලගඹන් අගප් ඒ විලසහඹ ගොඩනෙන්න ඵළවළ.  
එතගොට විගද්ල ආගඹෝජඹන්ට  අගප් යග්ට ඉන්න 
ආගඹෝජඹන්ට අපි  ගොච්චය කි ේ   අඳ විලසහ යරහ අගප් 

ගභභ රභග දඹට ඔවුන් ම්ඵන්ධ ය න්නට ඵළරි ගනහ. 
ාචහ වහ දණඹ ගම් යගටන් තුයන් කිරීභ වහ සිඹලුභ 
ගද්ලඳහරන ඳක්  සිඹලුභ ජනතහ  එට එතු ගරහ එක් 

ඵරග ඹක් වළියඹට ඉදිරිගශදී ළඩ යන්න ඕනෆ.   ඒ විිවඹට 
ළඩ යන්න අපි අහර්ථ වුගණොේ  ගභභ ගද්ලඳහරන ක්රිඹහලිඹ 
ගගයහි අගප් තරුණ ඳයපුගර් තිගඵන විලසහඹ ඳලුදු ගරහ 
ගිගඹොේ ගනේ ක්රිඹහ භහර්රට ඹන්නට ඒ අඹට භාභහේ 

වළගදනහ. ඒ නිහ ගම් තිගඵන අභිගඹෝඹ අපි ගවොඳින් බහය 
න්න ඕනෆ.  ඳටු ගද්ලඳහරන හසිරට  නළේනම් ඳටු ගද්ලඳහරන 
ජඹග්රවණරට ළති ගනොවී  ඒ හගේභ ඒ ඳටු ගද්ලඳහරන 

ජඹග්රවණ ගඳන්න පුද්රඹන් අන්න් යරහ  අලය ක්රිඹහ භහර් 
අයගන  සිඹලු ගදනහටභ හධහයණ නීතිඹක් ඹටගේ ීවේ ගන්න 
පුළුන් යටක් අපි වදන්න ඕනෆ.  

අපි දන්නහ  යග්ට තිගඵන ආර්ික රතිාසයණ. විලහර 
ලගඹන් යහජය ආඹතන තිගඵනහ  හර්ඹක්භ නළවළ. අනලය 

ගේ පිරිස පිරිරහ තිගඵන්ගන්. ඒ හගේභ තීන්දු-තීයණ න්න 
ගොට  ගටන්ඩර් ඳියඳහියරට ඹනගොට විලහර ලගඹන් දණ 
යන්නට ඹම් පුද්රඹන් ක්රිඹහ යගන ඹනහ. ඒ වහ අපි න 

තහක්ණඹ බහවිත ශ යුතුන්. භභ විගලේගඹන්භ e-tendering 
ඳියඳහියඹ ළන ගඹෝජනහ යනහ. සිාප්පරුග  අවුරුදු 00ට 
ලින් සිටභ e-tendering ඳියඳහියඹ ක්රිඹහේභ යනහ. යජගශ 

සිඹලු ගටන්ඩර් එභ සථහනඹකින්  එභ website එකින් ඒ 
ගොල්රන් ක්රිඹහේභ යනහ. ඕනෆභ ගගනකුට  එතළනට 
ගිහිල්රහ විනිවිදබහඹකින් යුතු ඒ ගටන්ඩර් එ බහය ගදන්න 

පුළුන්. Invoice යන්ගන් එ තළනකින්. ඒ හගේභ ඉන්දිඹහ 
ළනි යටල් ඳහ පර්ණ ලගඹන් e-tendering ඳියඳහියඹට 
ගිහිල්රහ තිගඵනහ. නමුේ අපි ඒට ගිහිල්රහ නළවළ. ඳසුගිඹ 
හරගශ ගටන්ඩර් ළන ඹම් ඹම් ගචෝදනහ තිබුණහ.  තහක්ණඹ 

ගඹොදරහ  අගප් දළනුභ බහවිත යරහ එභ ක්රිඹහ ඳියඳහිය 
රතිාසයණඹ යරහ දණඹට රක් ගනොන අයුරින් ඒහ 

ඉසයවට ගන ඹන්න ඕනෆ.  න තහක්ණඹ තුළින්   දළනුභ 

තුළින්  ඳහර්ලිගම්න්තුගන් ම්භත යන නීති-රීති තුළින් අගප් යට 
ඹවඳේ භහර්ඹට ශෙහ යන්න පුළුන්ඹ කිඹන ඒ විලසහඹ  
ජනතහට තිඹරහ අපි ඉසයවට ඹමු'න් කිඹමින් භගේ ථහ 
අන් යනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතින්. 

ීළශෙට  රු (ආචහර්ඹ) ජඹම්ඳති විරභයේන භවතහ.  

 
 

[අ.බහ. 3.43] 

 
ගරු (ආචළර්ය) ජ්යේඳිල විරමරත්න මශතළ 
(ரண்னறகு (கனரறற) ேம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද ඉදිරිඳේ ගරහ තිගඵන 
උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ නිඹභඹ පිළිඵ චන සල්ඳඹක් ථහ 
කිරීභටන් භහ ඵරහගඳොගයොේතු ගන්ගන්. "උදර්ඳන" ඹන ගභභ 

ාල්ඳඹ පිළිඵ හච්ඡහක් ය ට තුශ ඳළතිය ඹනහ. ඒට එ 
ගවේතුක් වුගඩු  අපි ත ති කිහිඳඹකින් හච්ඡහ යන්න 
ඵරහගඳොගයොේතු න ඵරවේහයගඹන් අතුරුදවන් කිරීම්ලින් 

සිඹලු තළනළේතන් ආයක්හ කිරීම් වහ ව ජහතයන්තය ම්මුති 
ඳනේ ගටුම්ඳගේ භවය විිවවිධහන පිළිඵ ඇති ව 
හච්ඡහන්. ඒ ඳනේ ගටුම්ඳත පිළිඵ ඹභක් කිඹන්න භහ 

ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් නළවළ. ඒ පිළිඵ විහදගශදී ඒ ළන අඳට 
දිට ථහ යන්න පුළුන්. නමුේ උදර්ඳන ාල්ඳඹ පිළිඵ 
ළරැදි ළටහීම් තිගඵන නිහේ  ගම් පිළිඵ ජනතහ අතය ඹම් 
කුකුක් ඇතිවී තිගඵන නිහේ ගම් හයණඹ පිළිඵ ඹම් 

ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයන් කිඹරහ භහ හිතුහ. අපි හටේ ඒ 
රගඹෝජනේ ගන්.   

''උදර්ඳනඹ'' නළේනම් ඉාග්රීසිගඹන්  "extradition"  කිඹන්ගන් 

ගභොක්ද? මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  උදර්ඳනඹ ඹනු  ඹම් 
අඳයහධඹක් ම්ඵන්ධගඹන් ගචෝදනහ රළබ එගවභ නළේනම් 
ළයදිරුකු ඵට ඳේව පුද්රගඹකුගේ බහයයේඹ එ 

යටකින් තේ යටක් ගත ඳළරීභන්. එභ පුද්රඹහ ගත නක් 
ඳළරීභ ගවෝ එභ පුද්රඹහට නිඹමිත දුවභ දීභ වහ ඒ ඉල්ලීභ 
යන යහජයගශ ඉල්ලීභ භත - requesting State එ භත - තභන් 

ගම් උදර්ඳනඹ - extradition - ෙන සංසිේධිෙ සිදු ෙන්වන්. හැබැයි, 
ඕනෆ එඳහට උදර්ඳනඹ යන්න ඵළවළ; extradite යන්න ඵළවළ. 
ඒ පිළිඵ අගප් යග්ට ඳළයණි නීතිඹක් තිගඵනහ. ගරෝගශ වළභ 

යටභ එළනි නීති තිගඵනහ.   

1977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනගේ - Extradition Law  එගක් 
- එෙ කුමන තත්ත්ෙෙන් ෙටවත්ද කිෙලා ඳැහැදිලිෙ සහන් 
නහ. පුයළසිඹන්ට විලහර ආයක්හන් තිගඵනහ. පුයළසිඹන්ට 

ඳභණක් ගනොගන්  අගප් යග්ට සිට ගනේ යටට උදර්ඳනඹ 
යන්න ඉල්ලීභ රළගඵන පුද්රඹහ ගන යට පුද්රගඹක් 
ගන්න පුළුන්; ගන යට පුයළසිගඹක් වුණේ අගප් යග්ට ගම් 

ගභොගවොගේ ඉන්න ගගනක් ගන්න පුළුන්. ඔවුන්ට ඳහ ඹම් 
ඹම් අසථහර ආයක්හ රළගඵනහ. ගභොක්ද  ගම්ට තිගඵන 
රධහන හයණහ. රධහන පර් අලයතහන් ගදක් තිගඵනහ; 

pre-conditions ගදක් තිගඵනහ. ඒ ඹම්කිසි අඳයහධඹක් පිළිඵ 
නම් ටයුතු යන්නට අදවස යන්ගන් එභ අඳයහධඹට ම්ඵන්ධ 
ක්රිඹහ අදහශ යටල් ගදගක්භ  ඒ කිඹන්ගන් ශ්රී රාහග  ව 

ඉල්ලීභ යන යහජයඹ ඹන ගදගක්භ අඳයහධඹක් විඹ යුතුන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඹම්කිසි යටකින් ඉල්ලීභක් යනහ නම්  ඒ කිඹන ක්රිඹහ ඒ යග්ට 
අඳයහධඹක් ගරහ විතයක් භදි. ඒ ක්රිඹහ අගප් යග්ටේ අඳයහධඹක් 
විඹ යුතුන්. ඒට අපි කිඹනහ  "dual criminality" කිඹරහ. 

ඉල්ලීභක් යන යහජයඹ - requesting State -  ව ඉල්ලීභ බහය 
න්නහ යහජයඹ ඹන ගම් ගදටභ අදහශ අඳයහධඹක් විඹ යුතුන්. 

 ගදළන්න තභන්  ඉල්ලීභ යන යහජයඹට අදහශ අඳයහධඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් අිවයණ ඵරඹක් තිගඵන්න ඕනෆ. උදහවයණඹක් 
ලගඹන් බ්රසීරඹට ඵළවළ   ඇගභරිහග දී සිදුවුණු යදක් පිළිඵ  

ඉල්ලීභක් යන්න  ඒ පිළිඵ විගලේගඹන් වන් වුගණොේ මි.  
භවය යටර අඳයහධ නීතිගශ තිගඹනහ  එභ යග්ට පුයළසිගඹක් 
ගනේ යටදී යදක් ගරුේ   මුල් යග්ට නක් ඳයරහ දුවම් 

යන්න පුළුන් කිඹරහ. අගප් යග්ට එගවභ නළවළ. අගප් යග්ට ඹම් 
විගලේ අසථහන්රදී විගලේගඹන් වන් වුගණොේ මි 
හභහනය නීතිඹ ඹටගේ එඹ යන්නට ඵළවළ. ඉතින් ගම් ගදභ 

අලයන්.  එක්ගෝ අඳයහධඹ ළන ඉල්ලීභ යන යග්ට භූමි 
රගද්ලඹ තුශ ඒ අඳයහධඹ සිදුගරහ තිගඵන්න ඕනෆ. එගවභ 
නළේනම් අදහශ පුද්රඹහ එභ ඉල්ලීභ යන යග්ට පුයළසිගඹක් 

ගරහ ඉන්න ඕනෆ.   

ඉන්දිඹහග දී යදක් ගරුග  බ්රසීර ජහතිගඹක් නම්   ඒ 
හගේභ ඉන්දිඹහග දී යන යදක් පිළිඵ බ්රසීර ජහතිඹහ  
කිඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ බ්රසීර නීතිගශ තිගඵනහ නම් ඳභණක් ඒ 
ඉන්දිඹහනු පුයළසිඹහ රාහග  හිියගඹොේ එගවභ බ්රසීරඹට 

පුළුන්  එභ පුද්රඹහ රාහගන් ඉල්රහ සිියන්න. නමුේ ඒ 
විතයක් භදි. අගප් යට ව බ්රසීරඹ ඹන යටල් ගදටභ -අදහශ 
යටල් ගදටභ- එභ යද ගඳොදු විඹ යුතුන්. ඒ අලයතහ ගදභ 

තිබුගණොේ ඇය ගනේ අසථහරදී එගවභ උදර්ඳනඹ යන්නට 
ඵළවළ.  

අනික් ඉතහ ළදේභ හයණඹ තභන්  ලින් වුණු යදට -
ඳනේ ගටුම්ඳතක් ගගනන්න ඉසගල්රහ වුණු යදට; 
නීතිඹක් ගගනන්න ඉසගල්රහ වුණු යදට- උදර්ඳනඹ 

යන්න පුළුන්ද කිඹන හයණඹ. ඒ හයණඹේ ගම් 
හච්ඡහග දී භතුගරහ තිගඵනහ. ගම් පිළිඵ අගප් ආඩුක්රභ 
යසථහග  ඳළවළදිලි විිවවිධහන තිගඵනහ.  

අගප් ආඩුක්රභ යසථහග  III න ඳරිච්ගදදගශ මූලි 
අන්තිහසිම් ඹටගේ 73.(6) අනුයසථහග  කිඹනහ  "ඹම් 

ක්රිඹහක් ශ ගවෝ ඹම් ගනොය වළරීභක් සිදු ව අසථහග දී...." 
කිඹරහ. එඹ යදක් ගනොග  නම් ඵළවළ. ඒ කිඹන්ගන් ඹම්කිසි 
ගදඹක්  ඹම්කිසි ක්රිඹහක් යදක් වළියඹට නිඹභ යන ඳනේ 

ගටුම්ඳත ම්භත වුණහට ඳසගේ -ථහනහඹතුභහ අේන් 
ශහට ඳසගේ- ඒ යද ගශොේ විතයන් එඹ යදක් ගන්ගන්. 
ලින් යපු ගද්ල්රට යදහරිේඹක් ඳයන්නට ඵළවළ. 

වළඵළන්  ජහතයන්තය නීතිඹ අනු ඒට එභ එ යතිගර්ඹක් 
තිගඵනහ. නිම්භ ජහතයන්තය නීතිඹ අනු ගනොගන්  ජහතීන්ගේ 
ම්භතගඹන් පිළිේ ගඳොදු වනති මූරධර්භ අනු ඊට ලින් 
ශ යදක් නම් ඳසු නක් දභන්න පුළුන්. නමුේ එඹ රහෂ්ත 

වන් ශ යුතුන්. ගම් විහදගශදී භතු ගනොයන හයණඹ එඹන්.  

ගභොද  ගඹෝජිත ඳනේ ගටුම්ඳගේ අතීතඹට ඵරඳහන 
න්තිඹක් නළවළ. අතීතඹට ඵරඳහනහ කිඹහ උඳල්ඳනඹ 
යන්න ඵළවළ. අගප් ඉතිවහඹ ේ විට අතීතඹට ඵරඳහන ගර 

නීතිඹ වදපු එක් අසථහක් තිගඵනහ. ඒ තභන්  ගේඳහර 
ඒනහඹගේ සිද්ිවගඹන් ඳසගේ ඇති වුණු තේේඹ. ගේඳහර 
ඒනහඹ "අලිටහලිඹහ" ගුන් ඹහනඹ ඵගරන් තහන්රන්තඹට 
රැගන ගිඹ ගරහග   -ගොල්ර හපු ගරහග -  "ඔහුට විරුද්ධ 

දුවම් යන්න. ඔහුට විරුද්ධ නක් අවන්න." කිඹරහ ජහතයන්තය 

ලගඹන් විලහර ඉල්ලීභක් ඉදිරිඳේ වුණහ. නමුේ ඒ හරගශ අගප් 
යග්ට නීතිඹ තුශ එළනි යදක් පිළිඵ වන්ගරහ තිබුගඩු 
නළවළ. ඒ අනු ආඩුක්රභ යසථහග  73.(6) අනුයසථහ 
ඹටගේ ඊට දීරහ තිගඵන ඉඩ ඳහවිච්චි යමින් අතීතඹට ඵරඳහන 

නීතිඹක් වදන්න අඳට පුළුන් වුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  නමුේ අපි ඒ අදහශ 
ජහතයන්තය රාප්තිඹ ගවො ගරහට අේන් යරහ තිබුණහ. 
එගවභ නළති අතීතඹට ඵරඳහන නීතිඹක් වදන්න ඵළවළ. 7978දී 
ම්භතගරහ ක්රිඹහේභ වුණු ගටෝකිගඹෝ රාප්තිඹ  ගවේේ 

රාප්තිඹ ව ගභොන්ට්රිඹල් රාප්තිඹ කිඹන ගම් රාප්ති තුගන්භ 
දක්හ තිබුණහ  "ගුන් ඹහනහ ඳළවළය ළනීභ දුවම් රළබිඹ යුතු 
යදක්." කිඹරහ. නමුේ ගේඳහර ඒනහඹ ඒ ළරැද්ද යපු 

ගරහග  අඳ ඒහට නීතිඹක් වදරහ තිබුගඩු නළති වුණහට  අඳ 
ගවො ගරහට ඒ රාප්තිඹට අේන් ය තිබුණහ. අඳ ඒගක් 
ගොටසහයඹන්ගරහ හිියඹහ.  එභ නිහ අගප් ආඩුක්රභ 

යසථහගන් ඉඩ දීරහ තිගඵන ආහයඹට අඳ  7980 අවුරුද්ගද්දී 
ඳනතක් ගනහහ. ඒ ඳනත තභන්  7980 අා 04 දයන Offences 
Against Aircraft Act එ. වළඵළන්  ඒගක් ඳළවළදිලිභ වන් 

ය තිගඵනහ  "ගභභ ඳනත ගනහග  7980. වළඵළන්  7978 ජූලි 
03 ළනි දහ සිට ක්රිඹහේභ න්ගන්ඹ." කිඹරහ. එදහ තභන් ඒ 
රාප්ති තුන ක්රිඹහේභ වුණු දිනඹ. ඒ රහෂ්තභ වන් 

වුණහ. නළති ඒ ගවොගයන් යන්න ඵළවළ. යාගඹන් කිඹන්න 
ඵළවළ  ගම් "අතීතඹට ඵරඳහනහ." කිඹරහ. ගම් පිළිඵ අද 
ගනොගඹකුේ ළරැදි රචහය රැගන ඹනහ  "නීති වදරහ  නීතිඹ 
අතීතඹට ඵරඳහන විිවඹට ගගනනහ." කිඹරහ. ඒ 

ම්පර්ණගඹන්භ ළරැදින්. ගේඳහර ඒනහඹගේ සිද්ිවඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් උහවිඹට ගිඹහ. ගශ්රේසශහිවයණ විනිලසචඹහයරු 
ඳස ගදගනකු 7980 ජූලි 70 ළනිදහ ගම් නක් ගනුගන් ගඳනී 

හිියඹහ. අග්රවිනිලසචඹහය භයගෝන්  විනිලසචඹහයරුන් න 
වීයයේන  ලර්හනන්ද  නසුන්දය ව විභරයේන ඹන 
විනිලසචඹහයතුභන්රහ කිඹහ සිියඹහ  "ගම් යන්න පුළුන්. This 

Bill seeks to make provision for an Act to give effect to 
certain Conventions relating to the safety of aircraft to which 
Sri Lanka has become a party. The Conventions are Tokyo, 

Hague and Montreal Conventions." කිඹරහ. ඒ නිහ එඹ 
අතීතඹට ක්රිඹහේභ යන්න -to have retrospective effect- ඉඩ 
දුන්නහ.  එළනි අසථහර විතයන්. රහෂ්තභ වන් ගශොේ 

විතයන්  only if  it is specifically mentioned in the Bill that the 
law has retrospective effect. අතීතඹට ඵරඳහන ආහයඹට 
රහලඹට ඳේ ශ යුතුන්.  

ගම් යග්ට ගනොගඹකුේ ඳනේ ඹටගේ ආයණඹ න ළයදි 
උදර්ඳනඹට ඇතුශේ යරහ තිගඵනහ. ගම් පිළිඵ උදහවයණ 

ඉදිරිඳේ කිරීභට ගඳය භභ උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ තළනළේගතකුට 
රළගඵන ආයක්හ පිළිඵ වන් යන්නම්. ශ්රී රහාකිගඹකු 
ගවෝ ගනේ යටකින් ඇවිේ සිිය පුද්රගඹකු අගප් උදර්ඳන 
ඳනගේ 7ගනි න්තිඹ අනු  ගද්ලඳහරන ගවේතන් භත ගනේ 

යටට ඹන්නට ඵළවළ. එළනි අසථහ එක්ගෝ 
අභිඹහචනහිවයණඹට ගිහිල්රහ ගවේබිඹස ගෝපුස රි්ට ආාහක් 
රඵහ න්නට පුළුන්. එගවභ නළේනම් ඇභතියඹහටභ තීයණඹ 

යන්නට පුළුන් ගම් තළනළේතහ යදක් ශහ කිඹන මුහගන් 
ඇේත ලගඹන්භ ගන්හ න්න වදන්ගන් ගද්ලඳහරන 
සබහගශ යදක් පිළිඵ දුවම් යන්න කිඹරහ. එළනි 

අසථහ ඔහු ඹන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ පිටේ ය වරිනු 
රඵන යග්ටදී ආභ භත  ජන ර්ඹ භත ගවෝ ගද්ලඳහරන භතඹ 
ගවේතු ගොටගන ඔහු ගනට බහජනඹ ගනහ නම්  -

discrimination ඇති ගනහ නම්- එළනි අසථහේ අපි 
පුද්රඹකු උදර්ඳනඹ යන්ගන් නළවළ. අගප් උදර්ඳන ඳනගේ 
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එළනි ඉතහභේභ ඳළවළදිලි ආයක් විිවවිධහන දකින්නට 

රළගඵනහ.  

උදර්ඳන ඳනතට අලුගතන් න්ති එතු කිරීභ  යදල් 
එතු කිරීභ අලුේ ගදඹක් ගනොගන්. අපිට ඒ පිළිඵ 
උදහවයණඹක් තිගඵනහ. 7994දී ධදීභ ව අනිකුේ ෲය  
අභහනුි ගවෝ නින්දිත ළශකීභට ගවෝ දුවම්රට එගයහිව 

ම්මුතිඹ ඳනත ම්භත යරහ තිගඵනහ. එභ ඳනත ගනහග  
කුභන යජඹක් ඹටගේද  කුභන ඇභතියඹහ විසින්ද කිඹන 
හයණඹ ඉතහභ ළදේ. චන්ද්රිහ ඵඩුඩහයනහඹ කුභහයතුා 
ජනහිවඳතිතුමිඹගේ ආඩුක් ඹටගේ එට අිවයණ වහ 

ආඩුක්රභ යසථහ ටයුතු අභහතයයඹහ සිිය ීව.එල්. පීරිස 
භළතිතුභහ තභන් 7994 අා 00 දයන ඳනත ගනහග . එභ ඳනතට 
අදහශ ධ හිාහ කිරීගම් යද උදර්ඳන ඳනතට ඇතුශේ ශහ. එභ 

නිහ ගම්හ අලුේ ගද්ල් ගනොගන්. ජහතයන්තය රජහග  ගවො 
හභහජිඹන් වළියඹට හරඹක් තිසගේ අපි ඵළඳිරහ ඉන්නහ 
ගභළනි පිඹය න්න. 

ධදීභ ව අනිකුේ ෲය  අභහනුි ගවෝ නින්දිත ළරකීභට 
ගවෝ දුවම්රට එගයහිව ම්මුතිඹ ඳනත ඹටගේ ශ්රී රහාකීඹ 

පුයළසිඹන් ව විගද්ශීඹ ජහතිඹන්ට උදර්ඳනඹ අදහශ ය 
න්නට පුළුන්. උදහවයණඹක් ලගඹන් භළගල්සිඹහග දී ධ 
හිාහ ඳළමිණ ව පුයළසිඹකු  -අිවයණ ඵරඹ තිගඵන්ගන් 

භළගල්සිඹහටගන්- උදර්ඳනඹ යන්නට කිඹරහ රාහගන් 
ඉල්ලීභක් යන්නට භළගල්සිඹහට පුළුන්. එගවභ නළේනම් 
ඔහුට එගයහි නක් දභන්නට අපි ඵළඳිරහ ඉන්නහ  අගප් නීතිඹ 

ඹටගේ එළනි අසථහ නක් දභන්නට ඉඩ ගදනහ නම්. නමුේ 
අගප් නීතිගශ ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. අගප් නීතිඹ ඹටගේ දුවම් ශ 
වළක්ගක් අගප් යග්ටදී සිදු න යදල් ම්ඵන්ධගඹන් විතයන්  

විගලේගඹන් වන් ශ අසථහ වළය. උදහවයණඹක් 
ල ගඹන් ජහතයන්තය අවගේදී සිදු යන ළයදි ම්ඵන්ධගඹන් -
Offences Against Aircraft- විගලේ විිවවිධහන තිගඵන නිහ අඳට 

නක් දභන්නට පුළුන්. එළනි තේේඹන් ඹටගේ උදර්ඳනඹ 
යන්න පුළුන්. එළනි පුයළසිඹකු උදර්ඳනඹ කිරීභට ගවෝ ඔහුට 
එගයහි නක් ඳළරීභට ශ්රී රාහ ඵළඳී සිියනහ. උදහවයණඹක් 
ලගඹන් ධ හිාහ ඳළමිණවීභ ම්ඵන්ධගඹන් ගචෝදනහ රළබ 

ඕසගේලිඹහනු ජහතිගඹකු ශ්රී රාහ තුශදී අේ අඩාගුට ේගේ 
නම්  එභ පුද්රඹහ උදර්ඳනඹ යන ගර ඉල්ලීගම් වළකිඹහ  
ඕසගේලිඹහට තිගඵනහ. එතගොට අපි ඵළඳී සිියනහ ඒ පුද්රඹහ 

ඕසගේලිඹහට ඹන්නට. නමුේ භභ ලින් කි හ හගේ 
ගද්ලඳහරන යදරුන් උදර්ඳනඹ යන්නට ඵළවළ. නමුේ ධ 
හිාහ කිරීගම් යද ශ ගගනක් ගද්ලඳහරන ළයදිරුගකු 

ගනොන ඵ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි එභ ඳනගේ වන් ගනහ.  

උදර්ඳනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ශ්රී රාහග  කීම් ගභොනහද? 
උදහවයණඹක් ලගඹන් පුද්රඹකු උදර්ඳනඹ ශ වළකි 
අසථහ -extradite ශ වළකි අසථහ- උදර්ඳනඹ වහ 
න අලයතහන් ම්පර්ණ න අසථහ අඳට විල්ඳ ගදක් 

තිගඵනහ. එක්ගෝ අඳට උදර්ඳනඹ යන්නට පුළුන්  ඒ යටට 
ඹන්නට පුළුන්. එගවභ නළේනම් එභ ඉල්ලීභට අදහශ 
පුද්රඹහට විරුද්ධ අඳට ගම් යග්ටදී නක් ඳයන්නට පුළුන්.එභ 

නිහ වළභ ගරහග භ උදර්ඳණඹ කිරීභ එභ විල්ඳඹ ගනොග . 
ශ්රී රහාකිගඹකුට විරුද්ධ නක් ඳයන්නට ගනේ යටක් එභ ශ්රී 
රහාකිඹහ ඉල්රනහ නම්  එභ පුද්රඹහ ඒ යටට ඹන්ගන් 

නළති ගම් යග්ටභ නක් ඳයන්න අඳට පුළුන්. එභ පුද්රඹහට 
එගයහි ගම් යග්ටදී නක් ඳයනහ නම්  අගප් නීතිඹ අනු අගප් 
අිවයණ රභඹ ඹටගේ අගප් පුයළසිඹන්ට ඹම් විගලේ 
අන්තිහසිම් තිගඵනහ; ආයක් විිවවිධහන තිගඵනහ කිඹරහ 

අපි දන්නහ. අඳයහධ නීතිඹ පිළිඵ අඳට ඉතහභේ ගවො 
කීර්තිභේ ඉතිවහඹක් තිගඵනහ. අගප් නීති ජහතයන්තය 

තේේඹට ඉතහභේභ ගවොඳින් ළශගඳනහ. එභ නිහ ඒ නීතිර 

ආයක්හ අඳට තිගඵනහ.  

ශ්රී රාහ විසින් ඹම් පුද්රගඹකුට එගයහි නක් ඳළරීභට 
ළභළේත දක්නහ නම්  කිසිදු පුද්රගඹකු උදර්ඳණඹ කිරීභ 
වහ ශ්රී රාහග  ර්තභහන නීතිඹ ඹටගේ ශ්රී රාහ ඵළඳී 

සිියන්ගන් නළවළ. එගේභ උදර්ඳන ඳනගේ 7.(0) න්තිඹ අනු 
අදහශ අඳයහධඹ ම්ඵන්ධගඹන් ගචෝදනහගන් නිදවස ශ ගවෝ 
නිදවස කිරීභට හිමිම් හිත පුද්රගඹකු උදර්ඳණඹ කිරීභට ශ්රී 

රාහට ඵළවළ. අගප් යග්ට ගගනකුට උහවි ගිහිල්රහ නිදව 
රඵහ න්න පුළුන් නම්; ඔහුගේ නිළයදිහරිේඹ ඔප්පු යරහ 
ගඳන්නුම් යන්න අන්තිඹක් තිගඵනහ නම්  ඔහු ගන යටට 

ඹන්න ඵළවළ. එඵළවින්  ඹම් පුද්රගඹකුට එගයහි නක් ඳළරීභට 
වහ එභ පුද්රඹහ අදහශ අඳයහධඹ ම්ඵන්ධගඹන් ව ගචෝදනහගන් 
නිදවස ය ගනොභළති නම්  එගවභ නළේනම් නිදවස වීභට 

හිමිභක් නළේනම් ඳභණක් ඔහු ගවෝ ඇඹ උදර්ඳණඹ  -extradite
-  කිරීභට ශ්රී රාහ ඵළඳී සිියනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ ගම් පිළිඵ ියක් 
තහක්ණි  -technical- විිවඹටන් ථහ ගශේ. භහ ලින් කි හ 

හගේ ගම් දිනර උදර්ඳණඹ -extradition- පිළිඵ රචහයඹ 
යන ළයදි භතරට එක්තයහ විිවඹට උේතයඹක් දීභට භභ 
ඵරහගඳොගයොේතු නහ. ඒ හගේභ ගභළනි අසථහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු තුළින්  ඳහර්ලිගම්න්තුග  විහද තුළින් ගම් යග්ට 
ජනතහ දළනුේ කිරීභට අඳට යුතුභක් තිගඵනහ. ඒ හගේභ 
ගම් අදහශ ාල්ඳ පිළිඵ අගප් භතඹේ අලුේ ය න්නට 

ගම් හගේ අසථහ අඳ රගඹෝජනඹට ත යුතුන්. මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි  ඒ වහ අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට 
ඉතහභේභ සතුතින්. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතින්. 

ීළශෙට  රු නේ නිලහන්ත ගඳගර්යහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
 

[අ.බහ. 4.00] 

 
ගරු වනත් නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்னறகு சணத் றசரந் ததரர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දින ඉදිරිඳේ ය ඇති 

නිගඹෝඹ ව නිඹභ ම්ඵන්ධගඹන් න විහදගශදී භහ වටේ 
ථහ යන්න අසථහක් රඵහ දීභ පිළිඵ ඳශමුගන්භ 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

භහ රථභගඹන්භ ගද්ලඳහරනඹට ආග  ඳශහේ ඳහරන 
භන්ත්රීයගඹකු විිවඹටන්. 7997 භහර්තු භහගශ 07ගනි දහ ඳළළති 

ඳශහේ ඳහරන භළතියණඹ ජඹග්රවණඹ යන්නට ඡන්ද ායහක් 
භදි ගරහ ඳළයදුණු අගප්ක්ගඹකු වළියඹට ඉරහ 7998 
ළප්තළම්ඵර් භහගශ 06ගනි දහ කිාසලි යේ ගවේභචන්ද්ර 

භළතිතුභහගේ භයණගඹන් ඳසගේ ඒ පුයප්ඳහක් පුයන්න ආ 
රහගද්ශීඹ බහ භන්ත්රීයගඹකු වළියඹටන් භහ ගද්ලඳහරනඹ ආයම්බ 
ගශේ. එතළනින් ඳසු භභ ආයච්චි්ටටු රහගද්ශීඹ බහග  විඳක් 

නහඹයගඹකු වළියඹටේ   ඹම ඳශහේ බහ භන්ත්රීයගඹකු 
වළියඹටේ  ඹම ඳශහේ බහග  භහර් ාර්ධන  විදුලිඵර  නිහ 
වහ ඉදිකිරීම් ව ධීය ටයුතු පිළිඵ අභහතයයඹහ වළියඹටේ 

ටයුතු ශහ.  එතළනින් ඳසගේ ඳශහේ බහ භළතියණ 
ඉතිවහගශ පුේතරභ දිස්රික්ගශ භන්ත්රීයගඹකු රඵහ ේ 

817 818 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ළි භ භනහඳ ායහ රඵහ නිමින් ඒ ඓතිවහසි ජඹග්රවණඹ 
රඵහ භභ ඹම ඳශහේ බහග  ෘිර්භ  ධීය  ේේ 
නිසඳහදන  ේේ ාර්ධන ව ගොවිජන ාර්ධන  සුළු 

හරිභහර් අභහතයයඹහ වළියඹටේ ටයුතු ශහ.  ගභය භව 
භළතියණගශදී භගේ දිස්රික්ගශ ජනතහ ඳක්  විඳක්  සිඹලු 
භවජන නිගඹෝජිතඹන් අතරින් ළි භ භනහඳ භහ වට රඵහ දීරහ 

භවජන නිගඹෝජිතගඹකු යරහ තභන් භහ අද ඳහර්ලිගම්න්තුට 
ඇවිල්රහ තිගඵන්ගන්. භට භගේ ගද්ලඳහරන ීවවිතගශ මුල් අකුරු 
කිඹහ දුන්  වඹවතය කිඹහ දුන් ඳශහේ ඳහරනඹ පිළිඵ ථහ 

යන්නට අසථහ රළබීභ පිළිඵ  ඒ හගේභ ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් ඹම් කිසි අදවක් එතු යන්න වළකි වීභ 
පිළිඵ භහ වදතින්භ තුටු නහ.  

ඳසුගිඹ හර සීභහ තුශ අගප් යග්ට ඵක් මිර ළි  ගද්දී  යග්ට 
ජනතහට රධහන ලගඹන් ඵක් මිර ළි  වීභ පිළිඵ විලහර 
රලසනඹක් වුගඩු නළවළ. ඵක් මිර ළි  කිරීභ ම්ඵන්ධ අගප් යග්ට 
ජනතහ වඬ නළඟුග  නළවළ. දළන් ගම් හරගශ ථහ ගනහ ගන්  

වහල් කිගරෝකුන්  ගඳොල් ගි ඹකුන් න්න රුපිඹල් 000ක් 
ඕනෆඹ කිඹරහ. වළඵළන් ඒ පිළිඵ ජනතහගේ විලහර රකිරීභක් 
නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් උද්ගකෝණඹක් ගශේ නළවළ. ඵක් මිර 

අක් යන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක්  ගවෝ ගශේ නළවළ. වළඵළන් 
ජනතහ ගේ එ ඉල්ලීභක් තිගඵනහ. ජනතහ ඳයභහිවඳතයඹ  
ජනතහගේ ඒ උතුම් අන්තිඹ   ඡන්දඹක් රඵහ දීගම් අන්තිඹ  භවජන 

නිගඹෝජිතන්න් ඳේ කිරීගම් අන්තිඹ ඔවුන්ට රඵහ ගදන්න කිඹන 
ඉල්ලීභ ජනතහ ගම් යග්ට අසක් මුල්රක් නෆය ථහ න 
හයණඹක්.  

හභහනය ඳහර්ලිගම්න්තු ම්රදහඹන්ට අනු ගම් තිඹ 
ඳහර්ලිගම්න්තු රැසන තිඹක් ගනොගන්. වළඵළන්  ඊගශ  
වදිසිගශ රළබුණු ගිය ඳණිවුඩඹකින් අගප් භන්ත්රීරු විලහර 

පිරික් අද ගම් බහට ඒ යහෂ් වුණහ. ගභහිදී අඳට පුාචි ළඹක් 
භතු නහ. භළතියණ ල් දභන රධහන ගවේතු ලගඹන් 
ගභතුභන්රහ කිඹන්ගන්  හන්තහ නිගඹෝජනඹ සිඹඹට 40 දක්හ 
ළි  යන්න ඕනෆඹ කිඹන හයණහ ළනි භවය හයණහන්. 

එහිදී ඒහඵද්ධ විඳක්ඹ වළියඹට අඳට ගචෝදනහ යනහ  අපි 
හන්තහන්ට ළභළති නළවළ  හන්තහන් ගද්ලඳහරනඹට එනහට 
අපි ළභළති නළවළන් කිඹරහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  හන්තහන්ට ළභළති 
භන්ත්රීරුන් ඉන්න ඳක්ඹ ගභොක්ද  හන්තහන්ට අළභළති  
පිරිමින්ට ළභළති භන්ත්රීරුන් ඉන්න ඳක්ඹ ගභොක්ද කිඹන 

එ පිළිඵ ගම් යග්ට ජනතහ දන්නහ. අගප් ඩුඩහඹගම් 
පිරිමින්ට ළභළති භන්ත්රීරු ගඵොගවෝ අක්න්; හන්තහන්ට ළභළති 
භන්ත්රීරු තභන් ළි . ඒ නිහ අඳට එගවභ රලසනඹක් නළවළ. 

වළඵළන් භට පුාචි ළඹක් තිගඵනහ. වී ඇග්ට අසගේ ළෙවිරහ 
වල් ඇටඹ තිගඵනහ හගේ අද දින ඉදිරිඳේ යන නිඹභඹන් 
පිළිඵ භට ළඹක්තිගඵනහ.  

අද දින නයහඹ ඳ්රගශ ගඹෝජනහ පිළිඵ දළනුම්දීභ ව දිනට 

නිඹමිත ටයුතු ඹටගේ අා 0හි  ගභගේ වන් නහ:  
 

"අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති රතිඳේති වහ ආර්ික ටයුතු 

අභහතයතුභහ  - උදර්ඳන ඳනත ඹටගේ නි ඹභඹ (අා 7)  - ජහති යහජය 
බහග  7977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනගේ 3 න්තිඹ ඹටගේ ශ්රී රාහ 

රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ ව රුසිඹහනු මූවහඩුක් අතය 

උදර්ඳන ගිවිසුභ ම්ඵන්ධගඹන් ජනහිවඳතියඹහ විසින් හදන රදු  0077 

ජුනි භ 07 දිනළති අා 0000207 දයන අති විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ 

යනු රළඵ  0077.07.05 දින ඉදිරිඳේ යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු 

ඹ." 
 

     ඒ ගගයහි භහ ගම් රු බහග  අධහනඹ ගඹොමු යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ගභහිදී අඳට රළබුණු 

ගතොයතුරුර වළියඹට ජනහිවඳතියඹහ රුසිඹහග  ාචහයඹ 
නියත න අසථහග දී  යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහාලගශ හිටපු 
ගල්ම් දඩල්රගේ භවේභඹහට දුයථනගඹන් දළනුම් ගදනහ  
"රුසිඹහේ එක් නළ  නුගදනුක් පිළිඵ ළඩ පිළිගශක් 

තිගඵනහ. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ළබින්ට ඳ්රිහක් ඉක්භනින් 
ස යන්න. ගම් පිළිඵ මිර ණන් ළන්න. ගම් 
නුගදනු පිළිඵ ඹම්කිසි ළඩ පිළිගශක් ස යන්න"න් 

කිඹරහ. දඩල්රගේ භවේභඹහ ගම් ටයුේතට එෙ න්ගන් 
නළවළන් කිඹරහ එතුභහ ඉල්රහ අස වුණහ. ගම් හයණඹ නීතිත ය 
න්න  ගභඹ නීතිඹක් ඵට ඳේ යමින් හධහයණීයණඹ ය 

න්න  ගම් ඳශහේ ඳහරන විඹ ම්ඵන්ධගඹන් ා ගලෝධන ඳනේ 
ගටුම්ඳේ ඉදිරිඳේ යනහඹ කිඹරහ රහි-රහිගශ වදිසිගශ අද 
දිනට ඳහර්ලිගම්න්තු ළ ග හ. භහ හිතන වළියඹට අපි  ගභගවභ 

වදිසිගශ  එඳහයටභ එතු වුගඩු හරඹකින්. එභ නිහ රහි-
රහිගශ ගගයන ගම් නුගදනු ගභොක්ද කිඹරහ පුාචි ළඹක් 
ගම් යට තුශ  ගම් භහජඹ තුශ විතයක් ගනොගන් භහ තුශේ 
තිගඵනහ. 

අද ගම් ආඩුක් ගම් ගඹෝජනහ ගනහග  ද්බහගඹන් නම්;  
ගම් ඳශහේ ඳහරන ඡන්ද විභසීම් (ාගලෝධන) ඳනත ගනස  ය  
ජනතහට ඡන්ද අන්තිඹ රඵහ දී ටයුතු යන්ගන් ජනතහට ඒ 
වහ යභ රඵහ ගදන්න ට නම්; ඒ පිළිඵ යග්ට ජනහිවඳතියඹහ 
ව අභළතියඹහ  ළබින්ට  භඩුඩරඹ ඇතුළු ආඩුක්ට අගප් 
වෘදඹාභ සතුතිඹ පුද යනහ. ගම් හයණඹ  වයවහ ඡන්දඹ ශා 
ගනහ නම් ඡන්දඹ ඳේනහ නම් ගවොන්. ගභොද  ඳශහේ 
ඳහරන ඡන්ද ඳේන්ගන් නළති දළන් අවුරුදු තුනට කි්ටටු 
ග ගනන් එන්ගන්. එදහ ඹ අවුරුදු දව නගඹන්  විසගන්  
විසි එගන් ඳශහේ ඳහරනගශ භන්ත්රීයගඹක් ගරහ 
ගද්ලඳහරනගශ වඹ වතය ඉගන ගන ඒ ආපු භන තුශ 
දිස්රික්ඹ තුශ රඵර වඬක් නෙමින් ජනතහ නිගඹෝජිතගඹක් 
වළියඹට ඳහර්ලිගම්න්තුග  හි ටපු ඳතහ ගඹෝධන්න් ළනි භළති 
ඇභතිරුන් ඳසු යමින් ඉදිරිඹට එන්නට අඳට වළකි වුණහ. අඳට 
ඒ ඳන්නයඹ රළබුගඩු ඳශහේ ඳහරනඹ තුළිනුන්. භගේ 
දිස්රික්ගශ සිසිය අගේගේය භන්ත්රීතුභහ ගම් බහග  සිටීභ 
ළන භභ තුටු ගනහ. එතුභහේ ඳශහේ ඳහරනගඹන් 
ගද්ලඳහරනඹට ඇවිේ භහ ආපු  භනභ ආපු ගගනක්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ ගම් කිඹන්ගන්  අද ගම් 
ථහ යන ගභොගවොත ගනගට ඳශහේ ඳහරන නිගඹෝජිතන්න් 
වහය දවට ආන්න රභණඹට  ය තුනට ආන්න 
හරඹක්  තභන්ගේ කිඹහ යහඳහයඹක් ය න්නට ඵළරි 
ඉන්නහ. ගභොද  ගද්ලඳහරනඹ යන ගගනක්  තභන්ගේ 
යහඳහය නේහ  පර්ණ හලීන ගද්ලඳහරනඹ ය නහ. වළඵළන්  
අද ඒ තරුණ ීවවිතරට ඔවුන්ගේ ඊශෙ පිඹය ගභොක්ද  කිඹරහ  
තීන්දුක් න්නට ඵළරි ඉන්නහ. ඔවුන් අද ඡන්දඹ තිඹනහ  
ගවට ඡන්දඹ තිඹනහ  අනිද්දහ ඡන්දඹ තිඹනහ  කිඹහ ළරසුම් 
ස යනහ; භවන්සි ගනහ. ඔවුන්ගේ අගනක් සිඹලු ටයුතු 
නතය ය භළතියණඹට සදහනම් ගනහ.  වළඵළන්  ගම් සදහනභ 
ය තුනක්  ගම් යග්ට තරුණ ීවවිත යසතිඹහදු ශහඹ කිඹහ භතක් 
යන්නට ඕනෆ. එතළනදී ආඩුක් වළියඹට විතයක් ගනොගන්. 
විඳක්ඹ  නිගඹෝජනඹ යන අපි ඳහ ගම් ගද්ල් ගභගවභ 
ගනතුරු ටහගන සිියඹහ නම් අපිේ ගම්හට  කිඹන්න 
ඕනෆ කිඹන එන් භගේ අදව. එභ  නිහ  ගම්  ආඩුක් 
ද්බහගඹන් භළතියණඹට ඹනහ නම් අපි ඉතහභේ තුටුන්. ඒ  
ගෝටශහ  රභඹට   ගන්නට පුළුන්; භනහඳ රභඹට ගන්නට 
පුළුන්; ගනේ රභඹට ගන්නට පුළුන්. ගභොන 
ආහයඹකින් ගවෝ ඳශහේ ඳහරනඹ කිඹන එ නළත තහක් 
නීතයනුකර යන්නට ඕනෆ. අද ගම් ගනගොට යහජය  නිරධහරි 
ගනෝනහරුන්ගේ  භවේරුන්ගේ අතට ගම් ඳශහේ ඳහරනඹ 
ගිහින් තිගඵනහ.  

819 820 

[රු  නේ නිලහන්ත ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  එදහ ගම් තිබුණු ඳහය - ගතොට 

ඳන එ   ශුද්ධ යන එ  ශ්රභදහනඹ යන එ  ඳහය 

ගදඳළේගේ ළරඹ ඳන  එ ගම් ජනතහ  එක්හසු ය 

ගන   ගම් මිති භහම්  එක්හසු ය ගන  ඒ ඳශහේ ඳහරන 

ආඹතනගශ ඉන්න ම්රුගෝ ිය එක්හසු ය ගන  ඒ 

ඳශහේ ඳහරන නිගඹෝජිතන්න් විසින් ශහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  භහේ  එගවභ ශ්රභදහන ශ ගගනක්. අේර  

දිඹඳ්ටටහ  එනතුරු මිනිසසුේ එක් ඳහගර් ඵළවළරහ ඳහය 

ගදඳළේගේ ළරෆ ශුද්ධ යරහ  ඳහයරට ගඵොයළු දළම්භහ. එදහ 

ගරොරිගඹන් ගඵොයළු ඵහද්දී  ජනතහේ  එක්  ගඵොයළු තුනී 

යන්න ගිඹ භන්ත්රීයගඹක්  භභ.  භවය  දට  රහගද්ශීඹ 

බහග  ගරොරිගශ රිඹළදුරු භවේභඹහට අභහරුන්  කිඹහ 

කිඹනගොට රිඹළදුරු භවේභඹහ  ගරොරිගඹන් ඵසහ  භගේ 

දිස්රික්ගශ ජනතහේ  එක්  භගේ රහගද්ශීඹ බහග  

ජනතහේ එක් භභ ශ්රභදහන ය තිගඵනහ.  එභ නිහ ගම් 

භළතියණ රට - ගරහට ඳළළේවීභ තුළින් එභ ගම්   බිගම් 

භව  ගඳොගශොග  තිගඵන තරුණ ීවවිතර ලක්තිඹ වධර්ඹඹ  

ආශීර්හදඹ ගම් යටට න්නට පුළුන්භ තිගඵනහ. ඳශහේ 

ඳහරන ආඹතන ක්රිඹහේභ ගනොවීගම්  එ රතිපරඹක් තභන් ගම් 

යග්ට ගඩාගු ගයෝඹ ළි  ගරහ ීවවිත සිඹ ණනක් විනහල  වීභ. 

ඒ තරුණ ීවවිතර ලක්තිඹ යග්ට අභිෘද්ිවඹ ගනුගන්  ඳහවිච්චි 

යන්නට පුළුන් නම් එඹන් ගම් යග්ට භවජන නි ගඹෝජිතඹන් 

වළියඹට අගප්  කීභ ව යුතුභ ගන්ගන් . ආඩුක්ග   කීභ 

ව යුතුභ න්ගන් අන්න ඒන්.  

වළඵළන්  එක්ේ ජහති ඳක්ඹ ඉතිවහඹ පුයහට භළතියණ 

ල් දභන්න දක් වී තිගඵනහ. භභ ඔඵතුභහ ගේ අධහනඹ ගඹොමු 

යනහ  7980 ර්ඹට.  7980 ගනගොට එදහ ජනභත 

විචහයණඹක් තිඹරහ  ඡන්දඹට ඹන්ගන් නළති  

ඵරවේහයගඹන් ඒ ජනභත විචහයණඹ - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ   ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනන්. 

 
ගරු වනත් නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்னறகு சணத் றசரந் ததரர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

භට විනහි ඹ හරඹක් ගදන්න  මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවොන්. ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගරු වනත් නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்னறகு சணத் றசரந் ததரர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  එදහ එගේ ඵරවේහයගඹන් 

ජනභත විචහයණ ඳේරහ ආඩුක් අතට අයගන භළතියණ 

ල් දළීළගම් රතිපරඹ වුගඩු අගප් යග්ට තරුණ ීවවිත සිඹ දවස 

ණනක්; යඑන්පී  ශ්රී රාහ  ගේවීපී  භභහජ ඳක්රට අඹේ 

ීවවිත වළටදවට ළි  රභහණඹක් කහතනඹ වීගභන් අගප් යට 

එභ ගල් විරක් ඵට ඳේ වීභන්. ඒට රධහනභ ගවේතු වුගඩු 

භළතියණ ල් දළීළභන්. ඒ නිහ අපි ගම් ආඩුක්ට කිඹනහ  

ජනතහ ඳයභහිවඳතය ඵරඹ ජනතහ ගත ගදන්නට නිඹමිත 

ගරහට භළතියණ ඳේන්නඹ කිඹහ. එභ හයණඹ භතක් 

යමින්  ඔඵටේ අගප් යටටේ සුඵ අනහතඹක් රහර්ථනහ යමින් 

භහ නිවඩ ගනහ. සතුතින්.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතින්.  

ීළශෙට   රු ඉයහන් විරභයේන යහජය ඇභතිතුභහ. 

[අ.බහ. 4.74] 

 
ගරු ඉරළන් විරමරත්න මශතළ (මුදල් රළජ්ය අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரேரங்க 

அகச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද අගප් ශ්රී රාහ අඳනඹන 

ාර්ධන ඳනත ඹටගේ විගලේගඹන්භ පිියර ගස ඵද්ද රුපිඹල් 

05 සිට රුපිඹල් 75 දක්හ අක් යන අසථහග  මිර දර්ලඹ 

ඳවශට ඹහභ ළන ථහ යන්නට භහ ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් 

නළවළ. ගොගවොභේ ඒ ඳවශට ඹනහ. ඒ ළන අගනක් අඹ ථහ 

ශ නිහ භහ ථහ යන්නට ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ගම් අසථහග  

අඳනඹනඹ ළන චනඹක් කිඹන්න ළභළතින්. අපි දන්නහ  

අගෝසතු භහඹ න විට අගප් යග්ට අඳනඹනඹ ගඩොරර් බිලිඹන 

8.0ක් ඉක්භහ ගොස තිබුණ ඵ. ත විිවඹට කි ගොේ ගඩොරර් 

ගෝිය 8 000ක් ඉක්භහ ගොස තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ ඳසු ගිඹ 

භහ තුන තුශ අගප් අඳනඹනඹ ශීඝ්රගඹන් ළි  වී තිගඵනහ. 

ගදළම්ඵර් භහඹ දක්හ ගම් රතිඹ ඳේහ ගන ගිගඹොේ අගප් 

අඳනඹන ඉරක්ඹ ගිඹ අවුරුද්දට ඩහ ඉවශ ඹන්. ඒ විතයක් 

ගනොගන්  0000 න විට ගඩොරර් බිලිඹන 00  ඉරක්ඹක් තඵහ 

තිගඵනහ. අඳට ඒ ඉරක්ඹ යහ ඹන්න පුළුන්.  

අගප් යග්ට අඳනඹනඹට තිගඵන විලහරභ රලසනඹ තභන් 

ායුතිඹ පිළිඵ රලසනඹ. ඒ කිඹන්ගන් අපි යටල් සල්ඳඹට 

අඳනඹනඹ යන  බහඩුඩ වහ ගේහන් සල්ඳඹන් තිගඵන්ගන්. 

ගම් අලුේ ගදඹක් ගනොගන්. ඒ අඳට හගේභ අගනක් 

යටරටේ තිගඵන ළටලුක්; රලසනඹක්. නමුේ ආසිඹහග  

තිගඵන අගනක් යටල් භෙ රාහ ළඳුගොේ භභ හිතන 

විිවඹට එ ගනක් තිගඵනහ. ඒ ගන තභන්  අපි ආසිඹහට 

අඳනඹනඹ යන රභහණඹ අගනක් යටරට ඩහ  අක් වීභ. 

විඹ්ටනහභඹ ේගතොේ ඒ අඹගේ මුළු අඳනඹනගඹන් සිඹඹට 00ක් 

විතය ඇගභරිහට අඳනඹනඹ යනහ; ජඳහනඹට තේ සිඹඹට 

8ක් විතය අඳනඹනඹ යනහ; චීනඹට තේ සිඹඹට 75ක් විතය 

අඳනඹනඹ යනහ. ඒ ඒ අඹගේ මුළු අඳනඹනගශ රතිලතඹක් 

වළියඹට. විඹ්ටනහභඹ ඇගභරිහට  ජඳහනඹට  චීනඹට 

අඳනඹනඹ යනහ. ඒ හගේභ දකුණු ගොරිඹහ ේගතොේ 

ඇගභරිහට අඳනඹනඹ යනහ; ගවොාගොා යටට අඳනඹනඹ 

යනහ; චීනඹට අඳනඹනඹ යනහ. ජඳහනඹ ේගතොේ 

ඇගභරිහට අඳනඹනඹ යනහ; චීනඹට අඳනඹනඹ යනහ; 

දකුණු ගොරිඹහට අඳනඹනඹ යනහ. භරඹහසිඹහ ේගතොේ 

ඇගභරිහට  චීනඹට ව සිාප්පරුට අඳනඹනඹ යනහ. 

සිාප්පරු ේගතොේ ගවොාගොා යටට  චීනඹට ව 

821 822 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

භරඹහසිඹහට තභන්  ළි ගඹන් අඳනඹනඹ යන්ගන්. 

තහන්රන්තඹ ළි ගඹන් අඳනඹනඹ යන්ගන් ඇගභරිහට  

ජඳහනඹට ව චීනඹටන්. භහ වන් ශ ආසිඹහග  යටල් 

සිඹල්රක්භ ඳහගවේ ළි ගඹන්භ අඳනඹනඹ යන්ගන් 

ඇගභරිහටන්. නමුේ ඒ අඹ ආසිඹහග  අගනක් යටරටේ 

අඳනඹනඹ යනහ. නමුේ අපි රාහග  අඳනඹනඹ දිවහ 

ඵළලුහභ රාහ ළි ගඹන්භ අඳනඹනඹ යන්ගන් 

ඇගභරිහට  බ්රිතහනයඹට ව ඉන්දිඹහටන්. අපි චීනඹට ළි  

ගදඹක් අඳනඹනඹ යන්ගන් නළවළ. චීනඹ ගරෝගශ තිගඵන 

විලහරතභ ග ගශ ගඳොශ කිඹන්න පුළුන්. ඒ අනු ගම් 

අඳනඹනඹ යන ායුතිගශ ළටලුක්  රලසනඹක් තිගඵනහ. ඒ 

නිහ අගප් අඳනඹන ාර්ධන භඩුඩරඹ විගලේ ළඩ පිළිගශක් 

ආයම්බ ය තිගඵනහ. ඒ තභන් රාහග  සුළු වහ භධය 

ඳරිභහණගශ අඳනඹනරුන් ගද්ශීඹ නිසඳහදනඹ ය රාහ 

තුශ විකුණන බහඩුඩ අඳනඹනඹට ගඹොමු  යන ළඩ පිළිගශ. 

අලුතින් අඳනඹන යහඳහය 0 000ක් ඇති කිරීගම් ළඩ 

පිළිගශක් ආයම්බ යරහ තිගඵනහ. රාහග  අඳනඹනඹ දිවහ 

ඵළලුහභ  ගේ ේතේ  යඵර් ේතේ  ඇෙලුම් ර්භහන්තඹ 

ේතේ විලහර යහඳහය ලගඹන් තභන් යරහ තිගඵන්ගන්. අලුේ 

අඳනඹනඹක් ලගඹන් තිගඵන්ගන් ගතොයතුරු න්නිග දන 

තහක්ණඹ වයවහ තිගඵන ගේහ අඳනඹන  භෘදුහා අඳනඹන. 

ඒහ කුඩහ භහම් විිවඹටේ තිගඵනහ; විලහර යහඳහය විිවඹටේ 

තිගඵනහ. නමුේ  අගනක් ඒහ ළි  වරිඹක්භ ගන්ගන් විලහර 

භහම් වයවහන්.  

ගනොගඹකුේ නිසඳහදන පිට යටරට ඹළවීභට භධයභ 

ඳරිභහණගශ අඳනඹනරුන් උනන්දු යන්ගන් ගොගවොභද 

කිඹරහ ගම් විඹ පිළිඵ අගප් රු ඇභතිතුභහ -දඹහ භගේ 

ඇභතිතුභහ- භට ඳසු ථහ යන්. ගම් අලුේ ළඩ පිළිගශ වයවහ 

අඳනඹන ාර්ධන භඩුඩරඹ ඹහඳනඹට ගිඹහ. ඹහඳනඹට ගිහිල්රහ 

යහඹඹන් 0 050ක් එතු ය ේතහ. ඒ අඹගන් 75 

ගදගනක් ගතෝයරහ ගම් ළඩ පිළිගශ තුශට ඇතුළු ශහ. එහිදී 

විගලේගඹන්භ ඵරනහ  ඒ අඹට ගභොනහද අඳනඹනඹ යන්න 

පුළුන් කිඹරහ. පිළිගඹශ  ශ ආවහය - processed food -  

හගේභ  උතුරුයගශ භේය අඳනඹනඹ  දියුණු යන්ගන් 

ගොගවොභද   ගතොයතුරු තහක්ණඹ  යහඳහය - business process 

outsourcing - ළනි ගද්ල් යන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ. ඊට 

අභතය අඳනඹන ාර්ධන භඩුඩරඹ භවනුයට ගිඹහ. 

භවනුයට ගිහිල්රහ  සුළු ඳරිභහණගශ යහඳහරිඹන් 050ක් එතු 

යරහ  ඒ අඹගන් 05ගදගනක් ගතෝයරහ  ඒ යහඳහරිඹන් එක් 

ළඩ පිළිගශක් දළනටභේ ආයම්බ යරහ තිගඵනහ.  

ඊට අභතය කුඩහ යහඳහරිඹන්ට තිගඵන රලසනඹ තභන්  ඒ 

අඹට ගගශ ගඳොශක් නළතිවීභ. ඒ අඹගේ ර්භහන්ත ගඵොගවොභ 

සුළු නිහ විඹදම් යගන පිට යටරට ගිහිල්රහ ගගශ 

ගඳොශල් ගවොඹන්න ඒ අඹට ඵළවළ. ඒ නිහ  අඳනඹන ාර්ධන 

භඩුඩරඹ ඩඹසගඳෝයහ  වයවහ ගම් අඹගේ ඵක් මිරදී ළනීභට 

දළනටභේ ළඩ පිළිගශක් ක්රිඹහේභ යගන ඹනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  හුෙක් අඹ GSP Plus ළන  

රලසනඹක් අවනහ. ඳසුගිඹ භහර්තු භහගශ යුගයෝඳගඹන් රාහට 

GSP Plus  වනඹ රළබුණහ. ගම් වනඹ අවුරුදු අටට විතය 

ඉවතදීන් අඳට අහිමි වුගඩු. ඊට ඳසු ඒ අඳට නළත රඵහ න්න 

පුළුන් වුණහ. දළන් අවනහ   GSP Plus එගන් රළබුණු හසිඹ 

ගභොක්ද කිඹරහ. එභ වනඹ රළබුණහට ඳසු අපි විගලේගඹන්භ 

ඇෙලුම් ර්භහන්තඹට අදහශ යුගයෝඳඹට ගිහිල්රහ  රාලඹට 

ගිහිල්රහ ළඩ පිළිගශක් ආයම්බ යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ  

ඔක්ගතෝඵර් භහගශ මුල් බහගශ ජර්භනිඹ  රාලඹ  ඉතහලිඹ ළනි 

යටරට ඹන්නේ  ඔක්ගතෝඵර් භහගශ අ බහගශ වාගේරිඹහට 

ඹන්නේ අපි ඵරහගඳොගයොේතු නහ.   GSP Plus වනඹ ළන 

ගම් යටරට දළනුම් දීරහ  ඒ අඹ ගම් රභඹ තුශට ගගනන්න 

ඉරක් යරහන් ඒ ටයුතු යන්ගන්. ගභොද  GSP Plus 

වනඹ නිහ අගප් මිර තයහරී මිරක් ගනහ. ඒ තුළින් අඳට 

පුළුන් අගප් ගගශ ගඳොශ ළි  ය න්න.  GSP Plus වයවහ 

ගනේ බහඩුඩ දවස ණනක් ඹළවීභට තිබුණේ  GSP Plus  

වයවහ යුගයෝඳඹට ඇෙලුම් ඹළවීගභන් ඳභණක් 0078දී ගඩොරර් 

මිලිඹන 350ක්  එගවභ නළේනම් ගඩොරර් රක් 35 000ක් අපි 

ඵරහගඳොගයොේතු නහ. ගම් තභන්  GSP Plus එ වයවහ ඳභණක් 

ඵරහගඳොගයොේතු න රභහණඹ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භෆතදී අඳ යට තුශට 

ආගඹෝජඹන් ඳළමිණ සිියනහ. විගලේගඹන්භ  ගොරිඹහගන් 

ආනඹන ාම් ඳළමිණිඹහ. ගොරිඹහට  අගප් අඳනඹනඹ ළි  

යන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ දළනට ඒ අඹ එක් හච්ඡහ 

යගන ඹනහ. ළනඩහග  ආගඹෝජඹන් එක් ඇති වුණු 

හච්ඡහ වයවහ  ආවහය පිළිගඹශ කිරීභ  හගන් ර්භහන්තඹ   

විදුලිඹ වහ ඉගරක්ගට්රොනික් ඹන්ග්රෝඳයණ ගම් යග්ට නිසඳහදනඹ 

යරහ  ළනඩහට අඳනඹනඹ   යන්න අදවස යනහ. ඒ 

හගේභ  ජඳහනඹ භෙ අපි B to B  - business-to-business - 

හච්ඡහ ආයම්බ ශහ. ඒ අඹට විගලේගඹන්භ ඕනෆ වුගඩු  සුපිරි 

ගඳොල්ගතල් - virgin coconut oil - ඒ යටට රඵහ න්නන්. ඒ 

ගඳොල්ගතල් ජඳහනඹට අඳනඹනඹ යන අඹ- 

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்னறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

දළන් ගඳොල් නළවළ. ගඳොල් ගි ඹක් රුපිඹල් 700න්. 

 
ගරු ඉරළන් විරමරත්න මශතළ  
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔ   ඔ . මිර දර්ලඹ ඉවශට ඹනහ; ඳවශට ඹනහ. 

නිඹෙඹක් තිගඵන ගොට මිර ඉවශට ඹනහ  නළේනම් ඳවශට 

ඹනහ. ඒ ඔඵතුභහටේ  භටේ ියන් ඳහරනඹ යන්න 

පුළුන් ගදඹක් ගනොගන්. ආර්ිකඹ ක්රිඹහේභ ගන්ගන් 

ළඳයුභ වහ ඉල්ලුභ අනු. ඒ ඔඵතුභන්රහට ඳහරනඹ යන්න 

ඵළවළ. ඒ හටේ ඳහරනඹ යන්න ඵළවළ. ඒ ඉල්ලුභ වහ 

ළඳයුභ අනුන් ගන්ගන්. නමුේ ඳහරනඹ යන්න පුළුන් 

ගදඹක් තිගඵනහ. ඒ තභන් අඳනඹනඹ. අපි ගොගවොභද 

අඳනඹනඹ යන්ගන්? අපි අඳනඹනඹට ගොගවොභද ගඹොමු 

ගන්ගන්? අඳනඹනඹට යජඹ ගදන දහඹේඹ ගභොක්ද? 

අඳනඹන ාර්ධන භඩුඩරඹ මුල් තළන අයගන ඒ දහඹේඹ 

දීරහ තභන් ඔඹ සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණගශ අඳනඹන යහඳහය 

0 000ක් ඇති යන්න ටයුතු යන්ගන්. ඒ හගේභ GSP Plus 

වනගඹන් ගඩොරර් මිලිඹන 350ක් 0078 ගර්දී රඵහ න්නහ. 

ඒගන් සුළු රභහණඹක් ගම් ගර්දීභ රළගඵන් කිඹරහේ වන් 

යන්න ඕනෆ.  

සතුතින්. 
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[රු  ඉයහන් විරභයේන භවතහ] 
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ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට හරඹ රඵහ දීභ ළන 

සතුතින්. 

රු ඉයහන් විරභයේන භළතිතුභහ අභළතිතුභහ කිඹන ථහ 

ියභ කි හ. අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යනහ, යහඹඹන් 

එනහ, ආගඹෝජන ළි  ගනහ, හච්ඡහ යමින් ඹනහ, ත 

්ටියඹ හච්ඡහ යන්න එනහ, ළරසුම් වදනහ කිඹරහ 

එතුභහේ කි හ. ගම් ආඩුක් ඵරඹට ඇවිල්රහ දළන් අවුරුදු 
ගදන්. අවුරුදු ගදන්, ගම් ආඩුක් ඵරඹට ඇවිල්රහ. වුද ආපු 

ආගඹෝජගඹෝ? අද යග්ට විගද්ල ආගඹෝජන සිඹඹට 50කින් ඳවත 

ළියරහ. ආනඹන විඹදභ සිඹඹට 00න් ළි  ගරහ. අද න විට 

අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹට ගදවභහයකින් අක් ගරහ තිගඵනහ. 
මුළු යග්ටභ ඵක් මිර එන්න එන්න ළි  ගනහ. ගඳොල් මිර- 

 

 
ගරු ඉරළන් විරමරත්න මශතළ  
(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගභොන හර්තහගන්ද ඔඹ කිඹන්ගන්? 

 
 

ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

හර්තහ ගඳන් ගඳන්හ ඉන්නද කිඹන්ගන්? ගිහිල්රහ හර්තහ 

ඵරන්න. දන්ගන් නළේනම් ගිහිල්රහ හර්තහ ඵරන්න. ගම් යහජය 
ඇභතිතුභහ හර්තහ ගභොක්ද කිඹරහ අවනහ. දන්ගන් නළේනම් 
ගිහිල්රහ හර්තහ  ඵරන්න. භභ ගම් කීගභන් කිඹන්ගන්. 

 
ගරු දයළ ගමමේ මශතළ (ප්රළාික කර්මළන්ත අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ர கரக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කි හ, රු යහජය ඇභතිතුභහ රු 

අභළතිතුභහ කිඹන ගද්ල්භ කිඹනහ කිඹරහ. රු අභළතිතුභහ 
කිඹන ගද් තභන් අපි ඔක්ගෝභ යන්ගන්. යජඹක් වළියඹට අපි 
එ ළඩ පිළිගශක් තභන් ක්රිඹහේභ යන්ගන්. අපි ඔක්ගෝභ 

එහි ගොටසරුගෝ. 

 
ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

වරි, වරි. ගම් භගේ ගරහ.  

ළඩ පිළිගශක් වදනහ, හච්ඡහ යනහ, ම්භන්්රණ 

ඳේනහ, එනහ, හච්ඡහ යනහ, ඹනහ කිඹරහ කිඹනහ. 

ගම් යග්ට ගම් භව ගඳොගශොග  යපු එ ආගඹෝජනඹක් කිඹන්න. 
පිට යට ඹන්න අලුගතන් යපු නිසඳහදනඹක් කිඹන්න. අගප් 
ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ එන්න එන්න ළි  ගනහ. අද 

ආඩුක් ගඹෝජනහ ගනළල්රහ ආනඹන විඹදභ තේ ළි  කිරීභට 
වන ගදනහ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்னறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අඳනඹනඹ ගශේ නළවළ, මුදල් අඳගඹෝජනඹ නම් ශහ.  

ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

දළන් ආනඹන විඹදභ ළි  ගන ගඹෝජනහ තභන් යන්ගන්.   

දළන් ගඳොල් මිර ළන ඇහුහභ එගශො ගඳොල් ගඳගනනහ. 
ඒට ඇභතිතුභහට ට උේතය නළවළ; නිඹෙඹ තිගඵනහලු. 

ගදන්ඹගන්! ගඳොල් ගොවිඹහගේ ගඳොගවොය වනහධහයඹ ළපුහ. ඒ 

ළන ඇභතිතුභහ නිලසලේදන්. ගඳොල් නිසඳහදනඹ අක් වුගඩු ඇන්? 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ඳහ වළරීභ නිහන්. වළඵළන්, අදේ 

ෘිර්භ අභහතයහාලඹට කුලිඹ වළියඹට භහඹට රුපිඹල් 

ගෝිය ගදවභහයක් ගනහ. කුලිඹ භහඹට රුපිඹල් ගෝිය 
ගදවභහයන්! අරුදු ඳවට ගෝිය 90න්. ෘිර්භ අභහතයහාලඹ 
ඹටගේ තිගඵන ගොභර්ල් ගඳොගවොය භහගම් බහඳතිතුභහ අද 

ඉල්රහ අස වුණහ. ගම් ආඩුක් ඳේ යන්න ටයුතු යපු තුසිත 
වල්ගරොළු භවතහ ඉල්රහ අස වුණහ. ගොශම ගොභර්ල් 
ගඳොගවොය භහගම් බහඳති ඉල්රහ අස ගනහ, ''උගද් ෆභට 

රුපිඹල් රක් ඳවගශො බිරක් ගන්න කිඹරහ ඵර යනහ, 

භට ගන්න පුළුන්භක් ඇේගේ නළවළ'' කිඹරහ. ගභන්න, 

ෘිර්භහන්තගශ වළිය.  

ෘිර්භහන්තඹට වනඹක් ලගඹන් බීජ ියක් ගදන්න, 

ගඳොගවොය ියක් ගදන්න, ඳළශ ියක් ගදන්න. අගප් ආඩුක් ඒහ 

ශහ."දිවි නළඟුභ" යහඳෘතිඹ ඹටගේ ග්රහීළඹ භ්ටටගභන් ෘි 

ර්භහන්තගශ රගඵෝධඹක් ඇති වුණහ. කුඩහ ම්භහනර වළභ 

තළනභ ගෝටශහ භ්ටටමින් නිසඳහදන, හ ටයුතු සිදු වුණහ. අද 

ඒ සිඹල්රභ ඩහ දභහ, සුනු විසුනු ය, විනහල යරහ ආර්ිකඹ 

ඳරිවහනිඹට රක් ය තිගඵනහ. උගද් ෆභට රක් 75ක් 

ඉල්රන්නේ, නිම් හිස තිගඵන අභහතයහාලරට මුදල් 

ගන්නේ තභන් ෘි ර්භ අභහතයහාලඹ ටයුතු යන්ගන්.  

දළන් අපි පිට යියන් වහල් ගන්නහ. අයලිඹ මුදරහලිගේ කීරි 
ම්ඵහ කිගරෝ එ අද රුපිඹල් 736න්. අද වළභ වල් ර්ඹභ 

මිර රුපිඹල් 700ට ළි න්. අද යග්ට මිනිසුන්ට ගදවිඹන්ගේ වහල් 
ළවිරහ තිගඵන්ගන්. මිනිසුන්ට ීවේ ගන්න විිවඹක් නළවළ. යග්ට 
ඵක් මිර දිනඳතහ ළි  නහ. වළඵළන්, තභේ කිඹනහ, 

"ආගඹෝජගඹෝ එනහ; චීනගඹන් ආගඹෝජගඹෝ එනහ, අපි 

හච්ඡහ යනහ" කිඹරහ. දළන් ගභොක්ද යන්න ඹන්ගන්? දළන් 

ආඩුක්ට තිගඵන එභ විඳුභ තභන්, ඉන්දිඹහේ එක් 

ගිවිසුභක් අේන් කිරීභ. ETCA ගිවිසුභ ම්ඵන්ධගඹන් යග්ට 

ෘේතිඹන්ගේ භ්ටටගභන් ඵයඳතශ විග චනඹක් ඇති වුණහ. අපි 
 කීගභන් කිඹනහ, ආඩුක් ගම් යග්ට ෘේතිඹන් ගනොභෙ 

ඹහ, ඇස වරහ ETCA ගිවිසුභ ගවොගයන් ක්රිඹහේභ යනහ 

කිඹරහ. අද ඉන්දිඹහනු ාචහය වීහ භත එන කුලී ම්රුගෝ 
රාහග  ගවෝටල් ර්භහන්තඹ ගිරගන තිගඵන්ගන්; ඳරිණ 

ර්භහන්තඹ ගිරගන තිගඵන්ගන්; රඳරහණයඹ ක්ගේ්රඹ 

ගිරගන තිගඵන්ගන්. අද ාචහය වීහ භත ඉන්දිඹහනුගෝ 
040,000ක් ඇවිල්රහ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුග  ඳර්ගශණ අාලගඹන් 

ේ හර්තහ. අපි ආභන විභන ඳහරගන්  ඇහුහ, නළත ගිඹ 

අඹ ගොච්චයද කිඹරහ. ඒ අඹට ට උේතය නළවළ. යග්ට 
ෘේතිඹන් ඇතුළු සිඹලුගදනහගේභ විගයෝධඹක් ඳතිද්දී ගම් 

යජඹ ETCA ගිවිසුභ ගවොගයන් ක්රිඹහේභ යගන ඹනහ.   

අද අගප් ගගශ ගලේගශ ඵයඳතශ හිෙඹක්  තිගඵනහ. 
එගවභ නම් අපි අඳනඹන ළි  යන්න ඕනෆ. වළඵළන් ආඩුක් 
ගශේ ගභොක්ද?  රුපිඹර ඳහගන්න දුන්නහ.  ආඩුක්ග  එභ 

තුරුම්පු වුගඩු එඹන්. ඒ කිඹන්ගන්, ආර්ික විදයහ අනු යර 

කිඹනහ නම්, ගඩොරයගශ අඹ රුපිඹල් 754ක් වුණහ.  ගඩොරයගශ 

අඹ ළි  වුණහඹ කිඹරහ, ෘි ර්භහන්ත අාලගශ ගවෝ ගනේ  

825 826 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ක්ගේ්රඹ  ර්ධනඹක් සිදු වුණහද?  අගප් යට ඉදිටු, 

ට්රළක්ටයගශ ඉරහ සිඹලුභ ගද්ල්  පිට යටට ළගන ගන්න 

යටක් ගරහ තිගඵනහ. ගඩොරර් එගක් අඹ ළි  න ගොට 
ආනඹන විඹදභ ළි  නහ. එවිට ඳහරිගබෝගිඹහට ඵය ළි  
නහ. ඒන් යර ආර්ික විදයහ. ගම් භව ගඳොගශොග  තිගඵන 
ආර්ික විදයහ ඒන්. දළන් ගභොක්ද සිද්ධ ගන්ගන්? මිනිසුන්ට 

එදිගනදහ ීවේ න ඵළරි තළනට ගම් යට ඳරිර්තනඹ යරහ 
තිගඵනහ.  

තම ර්භහන්තඹ ගන්න පුළුන්, පිේතර ර්භහන්තඹ 

ගන්න පුළුන්, ගරෝව ර්භහන්තඹ ගන්න පුළුන්, ලිහිසි 

ගතල්ලින් වදපු නිසඳහදන ගන්න පුළුන්, සිඹලුභ ර්භහන්ත 

ක්ගේ්ර ඩහ ළියරහ. රු දඹහ භගේ ඇභතිතුභහ ගම්හ දන්නහ. 

අද කිසිභ නිසඳහදඹකු, යහඳහරිඹකු තුියන් නළවළ. 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ආඩුක් ආහභ යහඳහරිගඹෝ හිතුහ, 

"යඑන්පී ආඩුක්ක් එන එ ගවොන්" කිඹරහ. වළඵළන්, ගභොක්ද 

සිදු වුගඩු? අද වළභ ක්ගේ්රඹභ නියුතු යහඳහරිගඹෝ 

නන්නේතහය ගරහ. එදිගනදහ යහඳහය යගන ගිඹ මිනිසුන්ට 
finance ගහ න්න ඵළරි ර්භහන්ත වනහ; ආගඹෝජන 

නේනහ. යග්ට ආර්ිකඹ ඳේ ගරහ තිගඵන තේේඹ ඒන්.  

ඊට අභතය ගයොහින්යහ ළයලිහයගඹෝේ රාහට එනහ. 
ඊගශ න විට ගඵෝ්ටටුලින් ්රිකුණහභරඹට ඇවිල්රහ තිගඵනහ. 

භභ  කීභකිනුන් කිඹන්ගන්. ගයොහින්යහ ළයලිහයගඹෝේ 
ගඵෝ්ටටුලින් ඇවිල්රහ, රාහට ඵහිනහ.  

 
ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்னறகு னெயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

ගොගවේ ඉරහද එන්ගන්? 

 
ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මිඹන්භහයගඹන් එන්ගන්. ඔඵතුභහ හිත රිද්දහ න්න එඳහ. 
ගම් ජහති රලසන ථහ යන ග දිහක් නිහ භභ කිඹන්ගන්. 
කිසිභ ජහතිඹට අඳවහ යන්න ගනොගන් භහ ගභඹ කිඹන්ගන්. 

ගම් යග්ට තිගඵන රලසනරට අභතය නළති රලසන ියක් ගම් ඇති 
යගන ඹන්ගන්. තිගඵන රලසනරට අභතය නළති රලසන ඇති 
යනහ.  

අද කිඹන ගරොකුභ අතය ගභොක්ද? ගඵගවේ මිර අක් 

ශහඹ කිඹනහ. භභ ගභඹ ඉතහ  කීගභන් කිඹන්ගන්. යහජය 
ඖධ නීතිත ාසථහ නිසඳහදනඹ යපු සිඹලුභ ගඵගවේ ර් 

නිසඳහදනඹ දළන් නේරහන් තිගඵන්ගන්. ඔක්ගෝභ දළන් 
ඉන්දිඹහගන් ගන්න්ගන්. ඉන්දිඹහග  pavementsර වදන 

ඵහර ර්ගශ ගඵගවේ තභන් අද රාහට ගන්රහ රහගබට 
විකුණන්ගන්. අද ගරඩ ගවො ගන්ගන් නළවළ.  

අපි දන්නහ, භවයභ පිළිහ ගයෝවගල් පිළිහ  ගයෝගීන්ට 

රඵහ ගදන ඉතහභ උස ණගශ ගඵගවතක් ගන්න එ 
නේරහ තිගඵන ඵ. එභ ගඵගවගේ මිර රුපිඹල් 740,000ක් 

නහ. ගෞය ඇභතියඹහ භවහ උජහරුගන් කිඹනහ, "අපි එභ 

ගඵගවත රුපිඹල් 80,000ට රුසිඹහගන් ගනහහ" කිඹරහ. 

වදයරු එ ගවශහ කිඹනහ, "රුසිඹහගන් ගන්පු 

ගඵගවගේ ගුණේඹ ගනස" කිඹරහ. ගම් රු භන්ත්රීතුභන්රහ 
ඒ දන්නහ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එභ ගඵගවේ 

ර්ගශ quality එ පිළිඵ රලසනඹක් තිගඵනහ. ගම් ගඵගවේ 

ර්ගශ යහඹනි ායුතිඹ පිළිඵ රලසනඹක් තිගඵනහ. අද ඵහර 
ර්ගශ ගඵගවේ, ඉන්දිඹහග  pavementsර වදන ගඵගවේ 

රාහට ගන්නහ. එභ යහඳහයඹ යන්ගන් ගෞය 
ඇභතිතුභහ. එතුභහගේ නෆදළන්න් ිය දභහගනන් ඒ ගොම්ඳළනිඹ 

වදහ ගන තිගඵන්ගන්. භහ ගම් ළන ගෞය අභහතයහාලගශ ළඹ 
ශීර්ගශදී කි හ. ඒහට උේතය දුන්ගන් නළවළ.  

 
ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்னறகு னெயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ගභොගවොභඩක නවි භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்னறகு னெயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  එතුභහ ගම්හ කිඹන්න ඕනෆ, 

ගෞය, ගඳෝණ වහ ගද්ශීඹ වදය ඇභතිතුභහ ගම් බහග  

ඉන්න ගරහන්. 

 
ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඳහර්ලිගම්න්තුග  කිඹන්ගන්. ගෞය ඇභතිතුභහ දළන න්න 
ඕනෆ. එතුභහ විතයක් ගනොගන්, එ ඇභතියඹකුේ  නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීම්]  රු දඹහ භගේ ඇභතිතුභහ නම් ඉන්නහ. අපි 
එතුභහට  රු යනහ. එතුභහ ගවොගයක් ගනොගන්.  දළන් ගම් 
ගදන්ගන් ඵහර ර්ගශ ගඵගවේ. ගයෝ සුඳේ ගන්ගන් නළවළ.  

පිළිහ ගයෝගීන් ඇතුළු සිඹලු ගයෝගීන් අද ගදය ඹනහ, ගනේ 

ගද්ශීඹ වදය රතිහය රභ ගවොඹහගන.  ශ්රී රාහ ආයුර්ග ද 
ඖධ ාසථහග  ගඵගවේ ඳහ දළන් පිට යියන් ගන්නහ. අගප් 

ගද්ශීඹ ආයුර්ග ද රභේ ඔක්ගෝභ දළන් හඵහසිනිඹහ ය දභරහන් 
තිගඵන්ගන්. ඔන්න ඕන් ගඵගවේරට ඇති ගරහ තිගඵන 
තේේඹ. රහබ ශහන් කිඹන ගඵගවේර තේේඹේ ඒන්. 

ඒගනුේ යන්ගන් ආනඹනඹ ළි  ය ළනීභ විතයන්. 
ආනඹනඹ ළි  ය න්නහ, ඉන්දිඹහගන් ගඵගවේ ිය 

ගන්නහ. ගඵොරු උජහරුට රේජහ නළති කිඹනහ, 

ගඵගවේර මිර අක් ශහන් කිඹරහ.  විළි රේජහ නළති ආඩුක්ක්.  
රේජහ නළති කිඹනහ, ගඵගවේ මිර අක් ශහන් කිඹරහ. ගරඩ 

අක් ගරහ නළවළ. ගම් ගඵගවේ බි හභ ගරඩ ළි  ගනහ. ඒන් 
ගන්ගන්. ඒ නිහ යග්ට ජනතහ ගරක්න් ඵට ඳේ ගරහ 

තිගඵනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, හරඹ අහනන්.  

 
ගරු සිසිර ජ්යමකොඩි මශතළ 
(ரண்னறகு சறசற ேதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගවොන්, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. භහ නේනහ. භහ 

ගම්හට ළි දුය උේතය ගදන්න ඹන්ගන් නළවළ. රු (ආචහර්ඹ) 
ජඹම්ඳති විරභයේන භන්ත්රීතුභහ, ගරොකු විසතයඹක් ශහ 

ආඩුක්රභ යසථහ ම්ඵන්ධගඹන්.  වළඵළන්, එතුභහ වදපු 
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[රු  සිසිය ජඹගොි   භවතහ] 
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අතුරු මිටු හර්තහග  එ න්තිඹක් ළන කිඹරහ භහ නතය 

යන්නම්.  7978 ආඩුක්රභ යසථහග  ගදළනි යසථහග  
"ඒකීඹ" කිඹන චනඹ තිගඵනහ.  ඒ ඉාග්රීසි බහහගන් 

තිගඵන්ගන් “unitary” කිඹරන්. ඒ ගදභ ශ බහහගන් 

තිගඵන්ගන් "ஒற்கநரட்சற" කිඹරහන්. නමුේ, අද න ගොට ඒ 

අතුරු මිටු හර්තහග  ගදභශ බහහගන් ඒ චනඹ තිගඵන්ගන්,  

"ஒருறத் ரடு" කිඹරහන්.  ඒ නිහ අගප් ආඩුක්රභ යසථහග  

"ඒකීඹ" කිඹන චනඹට දුන්නු අර්ථ නිරඳණඹ ම්පර්ණගඹන් 

ගනස කිරීභකුන් ගම් ය තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ  ගම්ගොල්රන්ට 

ගම් ය ග්ට ජනතහට කිඹන්න තිගඵන්ගන් "ආඩුක්රභ යසථහ 

හඳල්රහ" කිඹන එ විතයන්.   යග්ට  මිනිසසුන්ට ගන න්න 

ගදඹක් නළවළ, ීවේ ගන්න විිවඹක් නළවළ. තමුන්නහන්ගේරහ ගම් 

යට විනහල යරහ, යග්ට ආර්ිකඹ විනහල යරහන් තිගඵන්ගන් 

කිඹමින් භගේ ථහ අන් යනහ.   
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීළශෙට,  රු දඹහ භගේ ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.36] 

 
ගරු දයළ ගමමේ මශතළ (ප්රළාික කර්මළන්ත අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ர கரக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රීතුභනි, විගලේගඹන්භ අඳනඹනඹ දිරි 

ළන්වීගම් අයමුණින් ගම්  ඉදිරිඳේ  ය තිගඵන නිගඹෝඹ 
පිළිඵ ථහ යන්නට රළබීභ ළන භහ තුටු ගනහ.  අගප් රු 
සිසිය ජඹගොි  භන්ත්රීතුභහ කිඹපු  භවය හයණහ ම්ඵන්ධගඹන් 

යජඹ ගනුගන් භහ ඹභක් කිඹන්නට ඕනෆ. විගලේගඹන්භ රු 
(වදය) යහජිත ගේනහයේන ඇභතිතුභහ ගම් රු බහග  නළති 
අසථහග  එතුභහ ගඵගවේ ළන ථහ ශහ. අපි දන්නහ, 

ගනොගඹකුේ ගගශ නහභලින් ගඵගවේ නිකුේ යන ඵ. 
කිඹන්න නහටුන්, භවය ගදොසතය භවේරු ගඵගවේ නිකුේ 

යන්න තුඩුක් ලිඹන ගොට සිඹඹට 70, 15 ගොමිස 

මුදරක්  ගනභ ගිණුභකින් ඒ අඹට රළගඵනහ. ඒ නිහ එ එ 
ගොම්ඳළනිර නම්ලිනුන් ගඵගවේ නිකුේ යන්ගන්. එතගොට 
අහිා  ගයෝගී ජනතහ තභන්ගේ ගරඩ දුක් සුඳේ ය න්න 

ගඵගවේ න්න ගිඹහභ භවය ගරහට තභන්ට තිගඵන 
ගද්ගඳොශේ විකුණන්න සිදු ගනහ. පිළිහ ගයෝගීන්  ඇතුළු සිඹලු 
ගයෝගීන්ට  ගනදහ යජගඹන් රඵහ ගනොදුන් ගඵගවේ ර් ඳහ අද 

යජගඹන් රඵහ ගදනහ.  ඒ විතයක් ගනොගන්, වෘදඹ සතුට stent 

එක් දභන්න ගනදහ මුදල් අඹ ශහ. නමුේ, අද න ගොට 

ඒහේ  යජගශ ගයෝවගරන් ජනතහට ගනොමිගල් රඵහ න්න 

පුළුන් රභඹක් ගෞය, ගඳෝණ වහ ගද්ශීඹ වදය 

අභහතයහාලගඹන් ස ය තිගඵනහ. ඒ නිහ  ගභතුභන්රහ 
භහධයර ඳශ ගන්න ගනොගඹකුේ ගද්ල් ථහ ශහට,  අද  

ජනතහට රඵහ දීරහ තිගඵන එභ වන ම්ඵන්ධගඹන් රු 
(වදය) යහජිත ගේනහයේන ඇභතිතුභහට භගේ ගෞයනීඹ 
සතුතිඹ පුද යනහ. 

අද අගප් භවය භන්ත්රීතුභන්රහ තභන් ගනොදන්නහ ගද්ල් 

ළනේ ථහ ශහ. අගප් සිසිය ජඹගොි  භන්ත්රීතුභහ රහගද්ශීඹ 
බහග  ඉරහ ඳහර්ලිගම්න්තුට ඇවිේ අද ථහ යන්ගන් 
ගභොකුේ ගනොගේගයන ගගනක් හගන්. ගම් ගරෝඹ ළන, යට 

ළන වරි අගඵෝධඹක් නළති එතුභහ ථහ යන ගද්ල් ළන භභ 
ළි ඹ කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. එතුභහ කිඹපු ගද්ල්රට එ එ 
ගද්ල් කිඹන්න ඹන එ ගේරුභක් නළති ගදඹක්. භට 

තිගඵන්ගන්ේ ඉතහභ ගිය හරඹන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට විලහර දළක්භක් 

තිගඵනහ. විලහර ළරසුභක් වදරහ අද අඳ ඒ ක්රිඹහේභ 
යනහ. අවුරුදු ගදක් තිසගේභ අඳට යන්න වුගඩු 
 ගභොක්ද? භහින්ද යහජඳක් ආඩුක් ගියහලීන ණඹ 

අයගන තිබුණහ. අවුරුදු ගදට ඉසය ගරහ එතුභහ ඵළලුහ, 

ගම් භළතියණඹට ගිහින් ගගේ ගවෝ ගම් දිනහගන ඉන් ඳසු 
ජනතහට ඳනන්න පුළුන් ඵදු ිය ඔක්ගොභ ඳනරහ 
තභන්ගේ ඳවුර ත ත තය යන්න. නමුේ ඒට ජනතහ ඉඩ 

දුන්ගන් නළවළ.  

ජනතහ 0075 ජනහරි 8ළනි දහ ඒ තේේඹ ගනස ශහ. 
අඳ ජඹග්රවණඹ යරහ, ත වුණු අවුරුදු ගද තුශ ආර්ිකගශ 

තිබුණු අය ණඹ ගඵෝම්ඵඹ පුපුයන්න ගදන්ගන් නළති, ඒ අගප් 

ගර් තිඹහගන යග්ට ාර්ධන ළඩටයුතුේ ආයම්බ ශහ. 
ගරෝගශ අඳහදඹට රක් ගරහ තිබුණු අගප් යට වභත්රීඳහර 

සිරිගේන ජනහිවඳතිතුභහේ, යනිල් විරභසිාව අභළතිතුභහේ එතු 

ගරහ අද මුළු ගරෝඹභ පිළින්නහ යටක් ඵට ඳේ ය 
තිගඵනහ.  ඒ හරගශ ගිනි ගඳොලිඹට ේත ණඹ ගනුට, ADB 

එගන්, World Bank එගන් ඉතහභ අක් ගඳොලිඹට -වන 

ගඳොලිඹට- ණඹ රඵහන්න අද අඳට පුළුන් ගරහ තිගඵනහ.  

අද ගභතුභන්රහ ාර්ධනඹ ළන ථහ යනහ. එදහ යනිල් 

විරභසිාව අභළතිතුභහ ගොඹහ දුන්න මුදල්ලින් තභන් හල්රට 
ඹනතුරු අිවග ගී භහර්ඹ වළදුග . ඔඹ ඔක්ගොභ භහර්ේ එක් 
කිගරෝීළටර් 765ක් තභන් වදහ තිබුගඩු. ගම් අවුරුදු වතය අන් 

න විට -0000 න විට- අඳ ගම් රභහණඹ ගදගුණඹකින් ළි  
යනහ. ාර්ධනඹ ළන ථහ යන ගොට, ගම් යට වළභ දහභ 

ාර්ධනඹ ගශේ වුද කිඹන එ යග්ට ජනතහ දන්නහ. එභ 

නිහ භභ ඒ ළන විගලේගඹන් ළි පුය ථහ යන්න 
ඵරහගඳොගයොේතු න්ගන් නළවළ.  

අද අඳනඹනඹ ළි  යන්න ඕනෆ. ඒ අඳනඹනඹ ළි  යන්න 
නම් අනිහර්ඹගඹන්භ අ ගප් ෘි ර්භඹ දියුණු යන්න ඕනෆ. 

අගප් ෘි ර්භඹ දියුණු යන්න අඳ ක්රිඹහේභ ය තිගඵන ළඩ 
පිළිගශල් ගභොනහද? විගලේගඹන්භ භගේ අභහතයහාලගඹන් අද 

අලුේ යහඳෘතිඹක් ආයම්බ ය තිගඵනහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, අඳ දළනට යගන ඹන යහඳෘති ගභොනහද කිඹහ 

ඔඵතුභහේ දන්නහ. ඇෙලුම්රට ඳසු අද අගප් යටට ළි භ 
ආදහඹභක් රළගඵන්ගන් ගේලින්. ගේ ර්භහන්තගඹන් ගඩොරර් 

මිලිඹන 7,300 ආදහඹභක් අගප් යටට රළගඵනහ.  

අපි ගරෝ ගේ ගගශ ගඳොශ ළන ඵරමු. ගරෝ ගේ 
ගගශ ගඳොගශේ ගඩොරර් මිලිඹන 7,000 මුළු ආදහඹමින් තභන් 

අඳ ගඩොරර් මිලිඹන 7,300ක් රඵහන්ගන්. අද කුළු ඵක් - spices - 

ගගශ ගඳොශ ේගතොේ, ගරෝගශ කුළු ඵක් ගගශ ගඳොගශේ 

ආදහඹභ ගඩොරර් මිලිඹන 36,000න්. නමුේ ඒ ගඩොරර් මිලිඹන 

36,000න් අඳට රඵහන්න පුළුන් ගරහ තිගඵන්ගන් ගඩොරර් 

මිලිඹන 340ක් ඳභණන්. කුරුඳුලින් රළගඵන ගඩොරර් මිලිඹන 
760 ආදහඹභ 0000 අන් න විට ගඩොරර් බිලිඹනඹක් දක්හ 

ගේන්න අඳ ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. ඒ හගේභ අගප් අගනක් 
කුළු ඵක්ර ආදහඹභේ එක් මුළු ආදහඹභ ගඩොරර් මිලිඹන 
7,500ක් දක්හ ගේන්න අඳ ඵරහ ගඳොගයොේතු ගනහ. ඒ වහ අද 

අඳ විවිධ ළඩටවන් ස ය තිගඵනහ. විලසවිදයහරඹේ 
එක් එතු ගරහ, කුරුඳු ළසුම්රුන්ට වතිඹක් 

රඵහගදන ළඩ පිළිගශක් අඳ ක්රිඹහේභ ය තිගඵනහ. අඳ 

GSP Plus ඵදු වනඹ රඵහේතහට අද අඳට එභ ඵදු වනගශ 

නිඹභ රගඹෝජනඹක් න්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. මිලිඹන 700 
ගගශ ගඳොශක් අද අඳට රඵහදී තිගඵනහ. නමුේ යුගයෝඳගශ 
තිගඵන යටරට ඒ ගද්ල් අඳනඹනඹ යන්න අඳට 

829 830 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

පුළුන්භක් නළවළ. ගභොද, ඒ තේේඹට කුරුඳු නිසඳහදනඹ 

යන්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ. ඒ නිහ අගප් ර්භහන්තලහරහ 

දියුණු යරහ, කුරුඳු ළසුම්රුන්ට පුහුණුක් දීරහ, අඳ ඒ 

අඹ ඒ තේේඹට ගේනහ. ගම් අවුරුද්ගද් අඳ ඒ ළඩ පිළිගශ 
ඳටන් ේතහ. රඵන අවුරුද්ද න විට අක්භ ලගඹන් 70,000 

පිරිට ඒ වති රඵහ ගදන්න ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. 
කුරුඳුලින් සිඹඹට 50ක්භ ඹන්ගන් ගභක්සිගෝටන්. එතළනින් 
තභන් ඒහගශ අඹ දහභඹ - value addition එ - ළි  යරහ, පිට 

යට ඹන්ගන්. දළන් අඳ ඵරනහ, අගප් යග්ටදීභ ඒහගශ අඹ 

දහභඹ ළි  යරහ ඹන්න.  

ඒ හගේභ තභන් අම අඳනඹනඹ. TJC අම අඳනඹනගඹන් 

ගඩොරර් මිලිඹන 300ක් ඉරක් යගන, ගම් අවුරුද්ද ගන 

ගොට අපි අම ඳළශ  මිලිඹනඹ ඳන්නරහ හිටනහ. ඊශෙ අවුරුද්ද 
ගන ගොට තේ අම ඳළශ මිලිඹන 7.5ක් හිටරහ අපි 
ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, 2020 අන් ගන ගොට ගඩොරර් 

මිලිඹන 300 ඉරක්ඹට ඹන්න. අන්නහසි අඳනඹනගඹනුේ අපි 
ගඩොරර් මිලිඹන 300 ඉරක්ඹට ඹනහ. 

ඊශෙට අපි නිමු, ජරීවවි හ. ඳසුගිඹ යජගඹන් ඉසගෝ 

හ ම්පර්ණගඹන්භ විනහල ශහ. එ එ තළන්ර අනලය 
ආහයඹට ගද්ලඳහරන ඵරඳෆම් යරහ, ඒ ඉඩම් එ එ විිවඹට 

භාගොල්ර හරහ, අහනගශදී ගරඩ ගයෝලින් ඒ යහඳහයඹ 

ම්පර්ණගඹන්භ විනහල වුණහ. ඒ යහඳහයඹ නළත ඹථහ 
තේේඹට ඳේ යන්න භභ ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ.  

ගඩොරර් මිලිඹන 0,500ේ - 3,000ේ අතය රභහණඹක් ඉදිරි භහ 

වත, අට ඇතුශත විඹදම් යරහ, එතළනින් අපි ගඩොරර් මිලිඹන 

700 ආදහඹභක් රඵන්න ටයුතු යනහ. ජරීවවි හ තුළින් 
අඳට ඉසගෝ විතයක් ගනොගන්, මුහුදු කඩළල්රන්, කුළුන් 

ගභන්භ තිරහපිඹහ, සී ඵහස ළනි භහළුේ අඳනඹනඹ යන්න 

පුළුන්. අගප් යග්ට ළ  38,000ක් තිගඵනහ. ඒ ළ  38,000න් 

නිඹභ රගඹෝජනඹක් අපි රඵහ න්ගන් නළවළ. අද ගන ගොට ඒ 

වහේ අපි ළඩ පිළිගශක් ස යරහ තිගඵනහ. දළන් 
ගන ගොට ළ  75ට විතය අපි අලුගතන් භහළු දහරහ තිගඵනහ. 
අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, භේය අඳනඹනඹ තුළින් අක්භ 

ලගඹන් 0000 ගන ගොට ගඩොරර් මිලිඹන 7,500 ආදහඹභක් 

රඵහ න්න. ගම් ආහයඹට අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, අගප් 

අඳනඹන ආදහඹභ 0000 ගන ගොට ගගේ ගවෝ ගදගුණඹක් 

යන්න. ගම් තභන් අභළතිතුභහගේ ඉරක්ඹ. එගවභ 
ගනොගශොේ අඳට ගම් ණඹ ිය ගන්න පුළුන්භක් නළවළ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்னறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, point of Order එක් තිගඵනහ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்னறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු ඇභතිතුභනි, මිරිදිඹ භේය ර්භහන්තඹ දළනටේ යට තුශ 

සිදු ගනහ. ගොඳභණ භේය අඳනඹනඹක් ගම් ගද්දී මිරිදිඹ 

ර්භහන්තගඹන් ගගයනහද කිඹන එ ඔඵතුභහ ශෙ ගතොයතුරු 

තිගඵනහ නම් දළන න්න ළභළතින්.  
 

ගරු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்னறகு ர கரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔඵතුභහ අවන රලසනඹට අදහශ figures ඔක්ගෝභ ිය භහ 

ඔඵතුභහට රඵහ ගදන්නම්. නමුේ අපි ළරසුම් යන්ගන්, අවුරුදු 

ගදක් ඹන ගොට අගප් මිරිදිඹ භේය අසළන්න තුන් 
ගුණඹකින් ළි  යන්නන්. අඳට GSP Plus ඵදු වනඹ රළබීභේ 

එක් භේය අසළන්න ළි ගඹන් අඳනඹනඹ කිරීභට රළගඵන 

නිහ ගවො මිරක් රඵහ න්න පුළුන් තේේඹක් තිගඵනහ.  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்னறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු ඇභතිතුභනි, - 
 

ගරු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்னறகு ர கரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

භගේ හරඹ. ගොඩහක් ථහ යන්න ගිගඹොේ භට ගම් 

රුණු ිය කිඹන්න ඵළරි ගනහ. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்னறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මිරිදිඹ භේය අඳනඹනඹක් ගම් ගද්දී සිදු ගන්ගන් නළවළ. 

 
ගරු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்னறகு ர கரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඇේත ලගඹන්භ අඳනඹනඹක් සිදු යන්න තයම් අඳට 

ගගශ ගඳොශට මිරිදිඹ භසුන් එන්ගන් නළවළ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்னறகு இந்றக அதருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඇති ගන්න, ඳහයර එල්රහගන ළ  භහළු තිගඵනහ. 

ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ. 

 

ගරු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்னறகு ர கரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඒ තභන් ගභතළන තිගඵන ගරොකුභ රලසනඹ. අගප් යග්ට 
නිසඳහදනඹ අපි ළි  යන්න ඕනෆ. රු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු එ 
වරි. අගප් යග්ට නිසඳහදනඹ ළි  යන්ගන් නළතු අඳට දහේ 

අඳනඹනඹ ළි  යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභන් අපි නිසඳහදනඹ 
ළි  යන ළඩ පිළිගශ අද ක්රිඹහේභ යගන ඹන්ගන්. 
නිම් ගඵොරුට අඳනඹනඹ යනහ කිඹරහ කි හ කිඹරහ අඳට 

යන්න පුළුන්භක් රළගඵන්ගන් නළවළ. අද ගභතළනදී කි හ, 

අපි ඳළශ දුන්නහ කිඹරහ. 0074 හිටපු ඒ ඳළශ හගේ වතය ගුණඹක් 
අපි ගම් අවුරුද්ද ගන ගොට හිටනහ. ඒ, ම්මිරිස ව අගනක් 

අඳනඹන ගබෝ. ඒගක් රතිපර අඳට එ ඳහයට න්න ඵළවළ. 
ගභළනි ඳළශඹක් හිගට හභ අඳට ඒහගශ අසළන්න න්න 
පුළුන් ගන්ගන් අවුරුදු ගදවභහයට ඳසගේන්.  

ාතුය ව හරගුණ විඳර්ඹහ නිහ අඳට ගඳොි  ඳසුඵෆභට 

රක් ගන්න වුණහ. නමුේ අපි ළරසුම් යරහ තිගඵන විිවඹට ඒ 
ටයුතු ක්රිඹහේභ යගන ඹන ගොට අඳට ඒ කිසිභ 
ළටලුක් ගන්ගන් නළවළ. විගලේගඹන්භ ඔඵතුභන්රහට ගම් 

831 832 

[රු  දඹහ භගේ  භවතහ] 
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හයණඹ වන් යන්නට ඕනෆ. භභ ඊශ්රහඹරඹට ගිඹහ. 

ඊශ්රහඹරඹට ගිඹහභ භභ දළක් ගද් තභන්, ඒ ගොල්රන්ට තුය 

නළතු කිගරෝ මිටර් 700 ණනක් දුරින් ඒ ගොල්රන් තුය 
ගනළල්රහ agricultural modernization  තුළින් විලහර 

අසළන්නක් රඵහ න්න ආහයඹ. අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ, 

ඊශ්රහඹරගශ ඒ තහක්ණඹ රාහට ගනළල්රහ, අගප් 

හරුන්ට ඒ තහක්ණඹ රඵහ දීරහ, අගප් අසළන්න විතයක් 

ගනොගන්, ඒ නිසඳහදනේ උස  තේේඹට ඳේ යරහ අඳනඹන 

ගගශ ගඳොශට අලය යන ආහයඹට ඒහ ඹන්න. 

අලුගතන් යහඳහය ආයම්බ යනගොට business incubators 

රඵහ ගදන්න අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ.  අගප් අභහතයහාලඹ 

ඹටගේ  ඒ හගේ යහඳෘතිඹක් ආයම්බ ශහ. ඊශ්රහඹරගශ දළනටේ 
business incubators  තිගඵනහ. අලුගතන් යහඳහයඹක් ඳටන් 

ේතහභ, යජඹ ඒට මිලිඹන 600ක්  ගදනහ. ඒ අඹ නම් ය 

තිගඵන පුද්ලි යහඳහයඹක් ත මිලිඹන 600ක් රඵහ ගදනහ. 
එතගොට වුරු ගවෝ කුඩහ යහඳහරිගඹකුට ඒ මුදල්ලින් 
ඔහුගේ යහඳහයඹ, අලුේ ගොඹහ ළනීභ ඉදිරිඹට ගන ඹන්න 

පුළුන්. හර්ථ යහඳහයඹක් ගොඩ නෙන්න උදවු යන 
ම්පර්ණ  ළඩ පිළිගශක් ක්රිඹහේභ යරහ තිගඵනහ. අඳට ඒ 
තයම් මුදරක් ගදන්න ඵළරි වුණේ, භභ භගේ අභහතයහාලඹ ඹටගේ 

ඒ business incubators ඳටන් ේතහ. ගභය අඹ ළගඹන් ඹම් 

මුදරක් ගන් යගන ඒ ඉදිරිඹට ගන ඹන්න අපි 
ඵරහගඳොගයොේතු ගනහ. ඒ  හගේභ අඳනඹන ළි  කිරීභට 

ළසුම් ර්භහන්තඹ -packaging industry එ- අපි ීළට ඩහ 

දියුණු යන්න ඕනෆ. ගභළනි ළඩ පිළිගශ විලහර රභහණඹක්  
අපි දළනට ආයම්බ යරහ  තිගඵනහ. ඊට අභතය ෘි ර්භ 

නවීයණ යහඳෘතිඹ තුළින් අපි කුඩහ යහඳහරිඹන්ටේ 
අසථහක් රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ අඹ අගේ තිගඵන මුදර කුඩහ 
වුණේ, ඒ කිඹන්ගන් රුපිඹල් රක් 00ක් අගේ තිගඵනහ නම්, 

ඔහුට රුපිඹල් රක් 000 යහඳෘතිඹක් ඳටන් න්න පුළුන්.  
අපි ගම් ආහයඹට පිටයට සිියන යහඳහරිඹන් ගනොගන්, ගද්ශීඹ 

යහඳහරිඹන් ගොඩ නෙන ළඩ පිළිගශක් තභන් ක්රිඹහේභ 

යරහ තිගඵන්ගන්. ගඵොගවොභ සතුතින්.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. 
 

 

[தற.த. 4.51] 

 

ගරු එච්.එේ.එේ. ශරීවහ මශතළ (ක්රීඩළ නිමයෝජ්ය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்னறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ் - றகபரட்டுத்துகந தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

ற்ரற அதறறருத்றச் சட்டத்றன் கலரணதும் லப 

ஒப்தகடத்ல் சட்டத்றன் கலரணதுரண கட்டகபகள் தற்நற 

இன்கந  றரத்றல் கனந்துதகரள்கறட்டு கறழ்ச்சற 

கடகறன்ரநன். உண்கறல் இந் ரட்டின் ததரருபர 

ரத்துக்கு றகவும் லுச்ரசர்க்கறன்ந றடம் ற்ரறரகும். 

ற்ரறககப ஊக்குறப்தற்கரக ல்னரட்சற அசு தல்ரர 

துகநறணருக்கும் சலுககககப ங்கற ருகறட்டு 

கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன்.  

இச்சந்ர்ப்தத்றரன இந்ச் சகதறல் அண்கறல் 

தபறறடப்தட்ட அசறனகப்னத் தரடர்தரண இகடக்கரன 

அநறக்கக சம்தந்ரகச் சறன றடங்ககபக் குநறப்தறட 

றரும்னகறன்ரநன். இந் ரட்டிரன ல்னரட்சற அசு ஆட்சறக்கு 

ந் தறன்ன னற அசறனகப்கத உருரக்குற்கரக 

இந்ச் சகதறகண அசறனகப்னச் சகதரக ரற்நறது. 

அன் தரடர்ச்சறரக இப்ததரளது அந்ச் சகதறணது 

றடத்ற் குளறன் இகடக்கரன அநறக்கக சர்ப்தறக்கப் 

தட்டுள்பது. அந் அநறக்ககறன்தடி, குநறப்தரக ரன் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந கறக்கு ரகரம் சம்தந்ரண 

சறன னென்தரறவுககப அக்குள தரறசலனகணக்கு டுத்றருக் 

கறன்நது. ற்தகணர அசறனகப்தறலுள்ப ரகரங்ககப 

இகப்தது தற்நற சத்து னெனரது றடரகவும் 

ரகரங்கள் இகற்கு அசறனகப்தறல் இடறருக்கக் 

கூடரதன்தது இண்டரது றடரகவும் டக்கு, கறக்கு 

ணறதரரு ரகரரக இருக்கனரதன்தது னேன்நரது 

றடரகவும் கூநப்தட்டுள்பது. இந் டக்கு, கறக்கு ணற 

ரகரரக இருக்கனரதன்ந றடரணது, றழ்த் ரசறக் 

கூட்டகப்தறணரல் கறக்கு ரகரத்க டக்கு 

ரகரத்துடன் இகக்க ரண்டுதன்ந ரகரரறக்ககயுடன் 

சம்தந்ப்தட்டரக இருக்கனரதன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

ஆணரல், கறக்கு ரகரத்றல் சகன சனேகங்ககபச் 

ரசர்ந்ர்களும் - னெஸ்லிம், றழ், சறங்கப க்கள் ல்ரனரரும் 

றரும்னது ங்களுகட ரகரம் ணறதரரு ரகரரக 

இருக்க ரண்டும் ன்தகர.  

அரரம், அங்குள்ப க்கபறன் றருப்னகளுக்கு 

ரற்நரக, அர்களுகட கருத்துக்களுக்கு ரற்நரக றழ்த் 

ரசறக் கூட்டகப்தறணர் இன்ர லுக்கட்டரரக அந் 

இண்டு ரகரங்ககபயும் தரரளுன்நத்றனூடரக 

இகக்கனரதன்ர ண்ணுகறன்நரர்கள். ரங்கள் 

கூட்டகப்தறணரறடம் தசரல்னரண்டி றடம் ன்ண 

தணறல், அர்கள் னரற்கநத் றரும்தறப் தரர்க்க ரண்டும் 

ன்ததுரன். கடந் 60 ருட கரனத்துக்கும் ரற்தட்ட 

உங்களுகட ரதரரட்டத்றல் அறகரப் தகறர்வு ரண்டு 

தன்ர தசரன்ணலர்கள்; இன்ர அந் றடத்றலிருந்து லங்கள் 

டம்னண்டு ரர றகசக்குச் தசல்கறன்நலர்கள் ன்ரரன் 

ரங்கள் கூந ரண்டிறருக்கறநது. உங்களுகட கட்சறறன் 

ஸ்ரதகரண ந்க தசல்ரகம் அர்கள்கூட 

கறக்கறலுள்ப னெஸ்லிம் க்கபறலும் சறங்கப க்கபறலும் 

கரறசகண தகரண்டு இண்டு அல்னது இண்டுக்கு ரற்தட்ட 

தறரந்றங்கள் உருரக்கப்தட ரண்டுதன்ர 1956ஆம் 

ஆண்டு றருகன ரரட்டில் தபறரகக் கூநறறருந்ரர். 

இகப் தறன்தற்நறத்ரன் றடுகனப் னலிகள் றகவும் 

உச்சக்கட்ட ஆயு தனத்றல் இருந்ததரளதும் அற்கு 

அஞ்சரல் றர் றடுகனக் கூட்டறறன் கனர்கபரக 

இருந் சறசறம்தம், லனன் றருச்தசல்ம் ரதரன்நர்கள் 

2000ஆம் ஆண்டு சந்றரறகர அசறனுகட கரனத்றல் 

அசறனகப்ன கல் தரரளுன்நத்றல் னென்கக்கப்தட்ட 

ததரளது ங்களுகட கநந் ததருந்கனர் அஷ்ஃப் 

அர்களுடன் கனந்ரரனரசறத் தறன்ணர் , கறக்கறலுள்ப 

க்களுக்கு அகன்ந தன்கறக்கு ரகரம் ஒன்கந 

உருரக்க ரண்டுதன்தக ற்ரக்தகரண்டரரடு, அன்ர 

அந்த் லர்வுக்கும் ஆபறக்க னென்ந்ரர்கள்.  

இன்ர இற்கநதல்னரம் ஒரு தக்கம் ஒதுக்கறறட்டு 

குநறப்தரக கறக்கு னெஸ்லிம் சனேகத்றனுகட அதறனரக 

களுக்கு ரற்நரக, டக்கு, கறக்கு ரகரங்ககப 

இகக்க ரண்டுதன்ந றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் 

றகனப்தரட்கட கறக்கறல் ரழ்கறன்நர்கள் ட்டுல்ன, 

கறக்குக்கு தபறர ரடு னரவும் ரழ்கறன்ந ந்தரரு 

னெஸ்லிம் கனுரர, ந்தரரு தரரளுன்ந உரப் 
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தறணருரர ற்ரக்தகரள்பரட்டரர்கள்; அந்த் துரரகத்துக்கு 

ரரும் துகரதரகரட்டரர்கள் ன்தக ரன் அடித்துக்கூந 

றரும்னகறன்ரநன். றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்ன ஸ்ரீனங்கர 

னெஸ்லிம் கரங்கறமளடன் தன லண்ட சுற்ரப் 

ரதச்சுரர்த்கககப டத்றறருக்கறநது. கறக்கு ரகர 

ஆட்சறறல் தங்குரர்கபரக இருந்ரர்கள். றழ் - னெஸ்லிம் 

ஒற்ரக ப ரண்டும்; றழ் க்களும் னெஸ்லிம் க்களும் 

ஒன்நரகப் தறக்க ரண்டுதன்ர அன் கனரும் 

ற்ரதரக றர்க்கட்சறத் கனருரண சம்தந்ன் அர்கள் 

தன ருடங்கபரகக் கூநறந்றருக்கறநரர். அந் ரக்குரறகள் 

ல்னரற்கநயும் நந்துறட்டரர்கள். னெஸ்லிம் க்கள் 

த்றறல் இருந் ம்தறக்கக சறகந்து ரதரய்றட்டது. 

இவ்ரர ம்தறக்கக இந் றகனறல் கறக்கு ரகர 

னெஸ்லிம் இகபஞர்கள் ககனயும் றக்றயும் 

அகடந்றருக்கறன்நரர்கள்.  

ரன் ஓர் ஆளுங்கட்சறப் தறறறறரக - தறற அகச்சரக 

இருந்துதகரண்டு இந்ச் சகதறல் ஒன்கநத் தபறரகக் 

கூநறக்தகரள்ப றரும்னகறன்ரநன். இன்ர கறக்கு ரகர 

னெஸ்லிம் சனேகம் சறங்கப ததரும்தரன்கச் சனேகத்க 

ங்களுகட ம்தறக்ககக் கலற்நரகப் தரர்க்கறன்நரர்கள். 

ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்சறறன் றகனப்தரடு டக்கும் கறக்கும் 

இகக்கூடரது ன்தரகும். அரரதரன்ர, னென்ணரள் 

ேணரறதற யறந் ரேதக்ஷ அர்களுகட கூட்டுறர்க் 

கட்சறறணது றகனப்தரடும் அதுரகும். அர்கள் அது சரர்ந் 

தகரள்ககககப  ம்தறக்ககரரடு தரர்க்கத் தரடங்கறறருக் 

கறநரர்கள். ணர, ப்ததரளதும் ரரோ்கரண ஓர் அசறல் 

தகரள்ககக றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்ன னென்தகரண்டு 

தசல்னரண்டும். இன்ரம்கூட றழ், னெஸ்லிம் ஒற்ரக 

றகனத்றருக்க ரண்டுதன்ந அரறல்  ரங்கள் இருந்து 

தகரண்டிருக்கறன்ரநரம். ணரரன், ருகறன்ந ர 

இரறறல் இந் இகடக்கரன அநறக்கக தரடர்தரண றரம் 

கடததரகறன்நரதரது, கறக்கு ரகரத்க டக்கு 

ரகரத்துடன் இகக்கரண்டும் ன்ர றரும்னகறன்ந 

சக்றகளுக்தகறரக ரங்கள் கறக்கு க்ககப இணரதறன்நற 

அறறட்டி, இந்ச் சகதறலிருக்கறன்ந தரரளுன்ந 

உரப்தறணர்கபது கரல்கபறல் றளந்து தகஞ்சறரது 

இகக்க றடரட்ரடரம் ன்ந தறறகண ரன் இந்ச் 

சகதறரன னென்கக்க றரும்னகறன்ரநன்.   

அரரம், இகடக்கரன அநறக்ககறல் டக்கு , கறக்கக 

இகக்க ரண்டும் ன்தக ஒரு ரரசகணரக 

ற்ரக்தகரள்ப னெடியுதன்நரல், அம்தரகந ரட்டத் றழ், 

னெஸ்லிம் க்கபறன் றக லண்டரள் ரகரக இருக்கறன்ந 

கல்னெகண ரட்டத்றகண ஒரு ரரசகணரக ன், 

ற்ரக்தகரள்ப னெடிரது? ன்ர அம்தரகந ரட்டத்கச் 

ரசர்ந்ர்கள் ரகட்கறன்நரர்கள். ணரரன், இரற 

நறக்ககறல் கல்னெகண ரட்டம் ன்ந றடம் உள்படக்கப் 

தட ரண்டும்.  அந் இரறநறக்கக அசறனகப்னத் 

றருத்ச் சட்டனேனரகப் தரரளுன்நத்றற்கு ருகறன்நரதரது 

அந் றடம் உள்படக்கப்தடரறட்டரல், இந் ரட்டத்றன் 

தரரளுன்ந உரப்தறணர் ன்ந ரலறறல் அந்ச் சட்டனேனத்றற் 

தகறரக ரக்கபறப்தது ட்டுல்ன, ணது தறறகச்சர் 

தறகயும்கூட தூக்கறதநறந்துறட்டுச் தசல்ரன் 

ன்தகயும் இங்கு தறறட றரும்னகறன்ரநன்.   

இந் இகடக்கரன அநறக்ககறல் ரகரங்களுக்கு 

அறகரப் தகறர்வு ங்குகறன்நரதரது குநறப்தரக ஆளுர் 

களுகட அறகரங்கள் - 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු එච්.එේ.එේ. ශරීවහ මශතළ 
(ரண்னறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
Please give me one minute, Sir.   

ஆளுருகட அறகரங்கள் குகநக்கப்தடரண்டும் 

ன்ந றகன ந்ரல், ேணரறதறக க்கபரல் தரறவு 

தசய்ப்தடுகறன்ந னெகநக தரடர்ந்து இருக்கரண்டும் 

ன்ர இந்ச் சகதறல் ரகட்டுக்தகரள்ப றரும்னகறன்ரநன்.  

அரரம், இனங்ககறல் ஞ்சகடந்றருந் தர்ர 

அகறகள் ங்கறறருந் கல்கறகசறல் உள்ப வீட்கட இன்ர 
சறன இணரறகள் சுற்நறகபத்றருக்கறன்நரர்கள்; சட்டத்கக் 

ககறதனடுத்றருக்கறன்நரர்கள். அகறகபரக இருக்கறன்ந, 

றகவும் கஷ்டத்றற்குள்பரண அந் க்ககப இந் ரட்டின் 

அசரங்கனெம் ததரலிசரரும் தரதுகரத்து, அர்களுக்தகரரு 

றடிகத் ரடிக்தகரடுக்கும்தடி கூநற, றகடததரகறன்ரநன்.  

ன்நற.   

 
[අ.බහ. 5.07] 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඳහර්ලිගම්න්තුග  වදිසි 
රැසවීභක් ළවීභ භත අද ඳේන ගභභ විහදගශදී අදවස 

දළක්වීභට භට ද අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භභ රථභ ගොටභ 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගනහ.  

විගලේගඹන්භ රු දඹහ භගේ අභහතයතුභහ ව රු ඉඩම් 
අභහතයතුභහ  ජනහිවඳතිතුභහගේ ව අග්රහභහතයතුභහගේ උඳගදස 

භත ළරසුම්වත ඉතහ හර්ථ ළඩ පිළිගශක්  ඇෙලුම් 
ර්භහන්තඹට අභතය සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්ත වහ 
අද ක්රිඹහේභ යමින් ඳතිනහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  සිසිය ජඹගොි  භන්ත්රීතුභහ 
ඇහුහ  ගම් ආඩුක් ඹටගේ ගභොනහද ගන්ගන් කිඹහ; ගම් 
ආඩුක් ගභොනහද ගශේ කිඹහ. විගලේගඹන්භ අගප් ගෝටශහඹ 

ගන ඵළලුහභ ගඳගනනහ  ගභොනහද ය තිගඵන්ගන් කිඹන 
එ. ඇේතටභ එතුභහගේ තහ භඟින් අඳ දළක්ගක්  එතුභහ ළවිලි 
ම්ඵන්ධගඹන් කිසි ගදඹක්  කිසි රුණක් ගනොදන්නහ ඵකුන්. 

භහ එගවභ කිඹන්න ගවේතුක් තිගඵනහ. භවනුය දිස්රික්ගශ 
අගප් ආනඹ ේ විට  ගම් ආඩුක් ඵරඹට ආ දගේ ඉරහ 
දිගින් දිටභ ගේ හ ම්ඵන්ධගඹන් විලහර ආධහය රභහණඹක් 

රළගඵනහ. ගේ පිළිඵ ගම් බහග  විවිධ ව අදවස දළක්වහ. අද  
අමු ගේ දලු කිගරෝ එක් රුපිඹල් 700ට ළි න්. අභඹ රුපිඹල් 
700න්. අද භවරු ගඳොල් ළන තහ යනහ; වහල් ළන තහ 
යනහ. ගේ දලු කිගරෝ එක් එ අහුයට න්න පුළුන්. 

වළඵළන් අමු ගේ දලු කිගරෝ එක් දුන්නහභ වහල් කිගරෝ 
එවභහයක් න්න පුළුන්. ඒ හගේභ ගේ ළවීභ වහ ද විලහර 
ලගඹන් ආධහය රඵහ ගදනහ. ගඳොගවොය වනහධහය ආදි 

වනහධහය නිළරැදි විිවඹට රළගඵමින් ඳතිනහ.  

එගවභ ශේ භවරු අවනහ  ගභොනහද ගදන්ගන් කිඹහ. 
හදික්හ ඳළශ විලහර රභහණඹක් අගප් ගෝටශහර ගඵදහ 

තිගඵනහ; තභේ ගඵදමින් ඳතිනහ. රු ළවිලි ර්භහන්ත 

835 836 

[රු  එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ] 
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අභහතයතුභහගේ උඳගදස භත භහ ගිඹ තිගශ ගඳොල් ඳළශ 4 000ක් 

අගප් ආනගශ සිඹලු ළවිලිරුන් වහ ගඵදහ දුන්නහ. ඒ 
හගේභ යඵර් ර්භහන්තඹ වහ  අඳනඹන ෘිර්භ ගඵෝ -
එනහල්  කුරුඳු  ම්මිරිස හන් වහ- ඳළශ ිය නිම් 
ගදනහ; ගඳොගශො ස කිරීභ වහ ආධහය රඵහ ගදනහ; 

ගඳොගවොය ිය රඵහ ගදනහ.  

අපි තේ ගඹෝජනහක් ය තිගඵනහ. භහ හිතන විිවඹට රු 

ඉඩම් අභහතයතුභහ ඒ වහ මූලි ළරසුම් ස යමින් 

ඉන්නහ. අගප් ආනගශ ගවක්ගටඹහර් 7 000ක් -අක්ය 0 500ක්

- වහ්වටොර් 1 ගයවන් අඳනෙන වබෝග ෙැවීම සහා වබෝග 

හරුන්ට දීභට අපි දළනට ළරසුම් ස යගන ඹනහ. 

නමුේ  ගභොනහද ගන්ගන් කිඹහ භවරු අවනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  නහරපිියඹ ආනගශ 
රහගද්ශීඹ බහග  බහඳතියඹකු වළියඹටේ  භධයභ ඳශහේ බහ 
භන්ත්රීයඹකු වළියඹටේ දීර්ක හරඹක් ටයුතු යරහන් භහ ගම් 
ඳහර්ලිගම්න්තුට ආග .  අවුරුදු ගදට ළි  හරඹක් ගම් 

බහ නිගඹෝජනඹ යන ගගනකු වළියඹට භහ දළපු ගදඹක් 
තිගඵනහ. ඳහර්ලිගම්න්තුග  විඳක් නහඹ ධුයඹ ඉල්රනහ  
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ. නමුේ එතුභහ කිසි ද ඳනේ 
ගටුම්ඳතට විරුද්ධ ඡන්දඹක් දුන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ භහ 

දළපු තේ ගදඹක් තිගඵනහ. එතුභහ තහ යන ගොට අගනක් 
අඹ එළිඹට ඹනහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන  භන්ත්රීතුභහ -හිටපු 
අභහතයතුභහ- අද තහ ශ ගරහග දී යහජඳක්රහ එළිඹට ගිඹහ. 

එඹ අඳ දළපු ගදඹක්. "භට තේ අවුරුදු ගදක් ගවෝ ඉසයවට 
යන්න තිබුණු ජනහිවඳතිභට ගගශ ග  ඵන්දුර 
ගුණර්ධනරහන්" කිඹහ  සිතහ න්නට ඇති  යහජඳක්රහ එළිඹට 

ඹන්ගන්. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහේ එගවභ හිතනහ ඇති. ඒ 
නිහ යහජඳක්රහ එළිඹට ඹනහ.              

ඒ හගේභ හිටපු ක්රීඩහ ඇභතිතුභහ ථහ යනගොට 

යහජඳක්රහ එළිඹට ඹනහ. වළඵළන්  යහජඳක් ඳයම්ඳයහග  

මිනිසසු හිතනහ ඇති  අක්භ ණගන් අඳට ත අවුරුදු 0ක් 

ජනහිවඳති ධුයගශ ඉගන ගම් යට න්න තිබුණු අසථහ නළති 

ගශේ ගම් වළතිගර් කිඹරහ. ඒ නිහ තභන් එතුභන්රහ ථහ 

යන ගොට යහජඳක්රහ එළිඹට ඹන්ගන්. ඒ හගේභ භභ නම් 

ලගඹන් කිඹන්නම්  දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ  හසුගද් 

නහනහඹක්හය භළතිතුභහ  විභල් වීයාල භළතිතුභහ හගේ ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුග  හිටපු ඇභතිරු ථහ යනගොට යහජඳක්රහ 

ඉන්ගන් නළවළ  ඔවුන් එළිඹට ඹනහ. යහජඳක්රහ අහධඹට 

දළම්ගම්  අද ගම් සිල් ළයදිරහ තිගඵන ගම් ජහතයන්තය ගවොය 

ඩුඩහඹභ කිඹරහ එතුභන්රහ හිතනහ ඇති. වළඵළන්  සිල් ගයදි 

ගඵදුග  ඒ හිටපු ඇභතිරු   වුරුේ  ඇභති  කිඹරහ 

ගනොගන්. භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහිවඳතිතුභහ කිඹනහ භභ 

භහධය තුළින් දළක්හ  "භභන් ගම්ගක් ළයදිහයඹහ  භභන් සිල් ගයදි 

ගඵදන්න කි ග   භටන් දුවම් දිඹ යුේගේ" කිඹරහ. වළඵළන්  අය 

අහිාගඹෝ තභන් අහුගරහ තිගඵන්ගන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ දළපු ගදඹක් තිගඵනහ. 
ඔඵතුභහ භධයභ ඳශහත නිගඹෝජනඹ යනහ. අපි දීර්ක හරඹක් 

එට ඳශහේ බහග  හිටපු භන්ත්රීරුන් වළියඹට ීළට අභතය 

යන ගදඹක් භභ දළක්හ. එදහ ක්රීඩහ ඇභතිතුභහ ෆභ ලහහ 

මිතිඹටභ ළයම් ගඵෝඩක ගඵදුහ. ළයම් ගඵෝඩක ගඵදන්න කිඹරහ 

එතුභහ නිගඹෝඹක් දුන්ගන් නළතිලු  ගල්ම්යඹහලු ඒ යරහ 

තිගඵන්ගන්. ඒ ගල්ම්යඹහගේ  කීභක්ලු  ගල්ම්යඹහ 

විසින් ඒහ ලහහ මිතිරට ගඵදරහ තිගඵනහලු. ඒ නිහ 

ඇභතියඹහ එතළනින් නිදවස.  

අද භධයභ ඳශහගේ භව ඇභතිතුභහ ශභන්න්ට හරි ගඳොටක් 

අල්රන්න කිඹරහ ඒ ශභන් ිය අභහරුග  දහරහ තිගඵනහ. ශභන් 
අනහයක්ිත තඵහගන යපු ඒ විේජහගන් ඳසගේ ඒ 
දරුන්ගේ ගදභ පිගඹෝ භට ථහ යරහ කි හ  "අපි දන්නහ 
නම් ශභන්න්ට ඹන්න ගදන්ගන් නළවළ" කිඹරහ. එතුභහගේ නභ 

තිගඵන නිසශ විදයහරගශ -අරතුගොඩ යේ ඒනහඹ 
නිසශ විදයහරගශ- ශභන් ිය උඳගඹෝගී යගන යපු ඒ 
දර්ලනගඹන්  ගිනස හර්තහක් පිහිටුන්නන් උේහව ගශේ. 

එතුභහට ගිනස හර්තහක් පිහිටුන්න වුභනහක් තිබුණහ නම්  
එතුභහට ජහතයන්තය හර්තහ පිහිටුන්න වුභනහක් තිබුණහ නම්  
නහරපිියඹ භධය භවහ විදයහර ක්රීඩහ පිියගශ ගල් වදන්න ඉඩ 

දුන්ගන් ඇන්? එතුභහ තභන් එතගොට භව ඇභතියඹහ ලගඹන් 
සිියගශ. එතුභහ තභන්  කි යුේතහ. භව ඇභතියඹහ ඹටගේ 
තිගඵන ඳහර ක්රීඩහ පිියඹ ගල් වදනගොට ඒ නේරහ 

ඒ තුළින් ජහතයන්තය ක්රීඩගඹෝ බිහි යන්න  ජහතයන්තය යම් 
න්න  ජහතයන්තය ම්භහන න්න ඒ දරුගෝ ගඹොමු යවීභ 
වහ ඒ ක්රීඩහ පිියඹ ඉතිරි යන්න එතුභහට වළකිඹහ තිබුණහ. 
වළඵළන්  ඔහු ඒ ගරහග  අව ඵරහගන සිියඹහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ළරසුම් මිටුග  

බහඳති. භභ වළභදහභ  දිගින් දිටභ ළරසුම් මිටුග දී  දිස්රික් 
මිටුග දී  ඒ පිළිඵ අවනහ. අක්භ ණගන් ශභන්න්ට තිගඵන 

ඒ ක්රීඩහ පිියඹ ගේයහගදන්න කිඹරහ කි හ. වළඵළන්  ඒ ළන ථහ 

යපු නළති භව ඇභතියඹහ  අහිා ශභන් ියක් ගනළල්රහ 

ගිනස හර්තහක් පිහිටුන්න උේහව ශහ. ඒ ශභන්න්ගේ 

ගදභ පිගඹෝ භගේ ාහතීන්. ඒ අඹ භට ථහ යරහ ඇහුහ  "ගම් 

භව ඇභතියඹහට පිසසුද?" කිඹරහ. ජහතයන්තය කීර්තිඹ න්න; 

ජහතයන්තය ම්භහන න්න; ගිනස හර්තහ තිඹන්න තභන් භව 
ඇභතියඹහ ගම්හ යන්ගන්.  ගනෝනහ භවේරුන්ගේ හරි 

ගඳොටල් අල්රන්න ශභන්න්ට ඉඩ දීභ ගනොගන් භව 

ඇභතියඹහගේ කීභ. ක්රීඩහ පිිය වනගොට ඒහ විෘත යරහ 

ඒහ ාර්ධනඹ කිරීභ තභන් භව ඇභතියඹහගේ කීභ 

ගන්ගන්. ගම් ටයුේගේදී භභ ඒ ගදභ පිගඹෝේ එක් ගළින් 

හිටන්නහ. ගභොද  ගම් අගප් ඳශහතට යපු අගෞයඹක්.  

ආඩුක්හයතුමිඹ ගම් පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ඳේන්න 
ටයුතු යරහ  ඹම් ගවෝ තීන්දුක් ළනීභ පිළිඵ භභ ගම් 

අසථහග  එතුමිඹට සතුති යනහ. එතුමිඹ හන්තහක් වුේ 

අපි එතුමිඹට සතුතින්ත ගනහ. ගම් ගරහග  ගම් රු 

බහග දී භභ එතුමිඹට ගඳෞද්ලි සතුති යනහ. අහිා 

ශභන් ගන්රහ හගේද හරි ගඳොට එල්ලිරහ ඉතහ අනහයක්ිත 

විිවඹට ගම් හගේ ඳවේ ළඩ යනගොට ඒහ ළන ඳරීක්ණ 
ඳේන්න ඕනෆ.  ඒ හරි ගඳොටක් ගනොගන්. භභ ඳේතයර 

දළක්හ  ඒ මඹක්. ීළටර් 300ක් ගනොගන්  ීළටර් 600ක් 

ගනොගන්  භධයභ ඳශහගේ ශභන් ිය ේතහභ රාහ ග්ටටභ 

මඹක් අල්රහගන ඉන්න පුළුන්. ගම්හ ගභොන ගිනස හර්තහද? 

භධයභ ඳශහගේ ගදභ පිඹන්ගේ දරුගෝ ක්රීඩහ ක්ගේ්රගශ 

ඉවශටභ ගනඹන්න වළකිඹහ තිබිඹදී  ඒ භව ඇභතියඹහ 

ගොගවේේ ඹන ගදගක් ඳන්තිගශ ළඩ යනහ. ක්රීඩහ පිිය 
වනගොට ඒහ විෘත යරහ දියුණු යන්න පුළුන්භ තිබිඹදී  

භව ඇභතියඹහ නිද්රහශීලී ඉගන අගප් ශභන් හරි ගඳොටල් 

අල්රන්න රළවළසති යරහ තිගඵනහ. ගම් ක්රිඹහ භහ දළි  ගේ 

ගවශහ දකිනහ මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

අඳනඹන ෘිර්භ ගඵෝ ළි ගඹන්භ නිසඳහදනඹ යන 

ඳශහත ගන්ගන් භධයභ ඳශහතන්. අගප් ගෝටශහගශ තභන් 

අඳනඹන ෘි ර්භ ගඵෝ ළි ගඹන්භ නිසඳහදනඹ ගන්ගන්. 
අගප් ගෝටශහගශ විලහර ලගඹන් ගේ ගොශ නිසඳහදනඹ 

ගනහ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ගඳොල් ගි ඹක් 

837 838 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

රුපිඹල් 700න් කිඹනහ. ගඳොල් ගි ඹ රුපිඹල් 000ට ඹන්  

රුපිඹල් 300ට ඹන් කිඹනහ. වළඵළන්  ගඳොල් න ගොවිගඹෝ 

වළියඹට අපි එ ඳළේතකින් තුටු වුණේ  අද ගඳොල් ගි ඹක් 
රුපිඹල් 700ට ගවෝ ඒ ආන්නඹටභ ඇවිල්රහ තිබීභ ළන අපි 

නහටු ගනහ මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

ගොන් ආඩුක්ගන් ගවෝ ගඳොල් ඳළශ ිය ගඵදරහ  අද ගඳොල් 
අතින් අපි සඹාගඳෝිතන්. අඳට ීළට ඩහ අක් මිරට ගඳොල් 

ගි ඹක් ගදන්න පුළුන්. නමුේ  ඵළරි ගරහ තිගඵන්ගන් තුන් 
හට යන වහනිඹ නිහන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද උඹහ ේත ෆභ ිය 

දරුන්ට ඳගයසමින් ගදන්න විිවඹක් නළවළ  රිශවුන් යන 
වහනිඹ නිහ. ගම් ශෙදී අගප් ගෝටශහගශ ගඹට රිශගක් 
ඳළනරහ හන්තහක් ව ගඳොි  දරුගක්  ඳහ හරහ ඵයඳතශ 

තුහර සිදු යරහ තිබුණහ. අද රිශවුන් අගප් ගල්  ආරභණඹ 
යරහ තිගඵනහ. රිශවුන් ව ඳුයන් යන වහනිඹ නිහ අගප් 
ගල්ර උඹහ න්න ඵේ ව යාජන ිය හවනගශ ි කිගශ 

දභහගන ඹන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ අද ගභොනරු 
ළි ගඹන් ගඵෝගරහ අඳනඹන ගඵෝ විනහල යනහ. රිශවුන් 
ව ඳුයන් හදික්හ හ ම්පර්ණගඹන් විනහල යනහ. එභ 
නිහ අපි ගොඳභණ අඳනඹන ගඵෝ හ ඉදිරිඹට ගන ඹන්න 

වළදුේ  ගොඳභණ අඳනඹන ගඵෝ හ ශේ  දඹහ භගේ 
ඇභතිතුභහ රෑ එළි ගනම් භවන්සි වුණේ  ගම්හ රැ න්න 
රභඹක් වළදුග   නළේනම් භව දළළන්ත විනහලඹක් සිදු ගනහ  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ඒ නිහ ගම්හ ආයක්හ ය ළනීභ 
වහ ළඩ  පිළිගශක් අලයන්. අඳට තුන් අලයන්. ගම් 
විනහලහරි තුන්ගේ ගඵෝවීභ ඳහරනඹ වීභ වහ තිබුණු වජ 

විවිධේඹ දළන් විනහල ගරහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අගප් ගෝටශහගශ හිටපු නරි 
දළන් ම්පර්ණගඹන් විනහල ගරහ. ගභොද  අද කුඹුරුරට 

ගඵගවේ වනහ. ඒ කුඹුරුර ඉන්න කුළුගෝ ව ගම්ගඵෝ 
අනුබ කිරීභ නිහ නරි විනහලඹට ඳේ ගරහ. නරි හිියගඹොේ 
තභන්  සහබහවි ඌයන්ගේ ඳහරනඹ ඇති න්ගන්. අද නරි  

විනහල ගරහ. ඒ හගේභ රිශවුන් අද පුටන්ගේ බිේතයඹක්ේ 
තිඹන්ගන් නළවළ. ගඵනරට අත දභරහ ම්පර්ණ කුරුළු වනඹභ 
විනහල යනහ. රිශවුන්ට ඕනෆ තළනට ශෙහ වීගම් වළකිඹහ 
තිගඵනහ. ඕනෆභ වට නළෙරහ ගඵනරට අත දභරහ කුරුළු 

කක් ඩන්න රිශවුන්ට අසථහ රළබිරහ තිගඵනහ. වජ 
විවිධේඹට අනු යහත්රී හරගශ රිශවුන් විනහල කිරීගම් 
ටයුේගේ ගඹදුගඩු අගප් රගද්ලර සිිය ගොිය ව ඒ ගොිය 

ඳවුරට අඹේ - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනන්. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்னறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ත තේඳයඹක් ගදන්න. 

භභ අන් යනහ.  

වජ විවිධේඹට අනු රිශහ වනඹ ඳහරනඹ වුගඩු  ගොිය 
ව ගොිය ම්බඹට අඹේ ක්ෂීයඳහයී තුන් නිහ. අඳ විසින් ගම් 

ඳරියඹට යන වහනිඹ තුශ අද ඒ සිඹලු තුන් විනහලඹට ඳේ 
ගරහ තිගඵනහ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ගම් තුන්ගේ 

වනඹ ඳහරනඹ කිරීභ පිළිඵ ගභොන ඹම් ගවෝ ක්රිඹහභහර්ඹක් 

ගනොේගතොේ -ගම් විනහලඹ ළශළක්වුග  නළේනම්- අපි ගභොන 
අඳනඹන ගඵෝඹ වළදුේ  ගම් යට ාර්ධනඹ කිරීභ වහ 
ෘිර්භඹ ගඹොදහ ේතේ  අඳට දහේ ගම්ගන් ගොඩ 
එන්න ඵළරි ඵ රහල යමින් තමුන්නහන්ගේ හරඹ රඵහ දීභ 

පිළිඵ සතුති යමින් භභ නිවඬ ගනහ. සතුතින්.  

[5.14p.m.] 

 
ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்னறகு னெயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity to speak on this important Order under 

the Sri Lanka Export Development Act.   

Sir, I represent the Puttalam Electorate, which is part 

of the Coconut Triangle that consists of Kurunegala, 

Puttalam and Colombo. About 20-30 years ago, when we 

spoke of export items, it was always about tea, rubber and 
coconut that we talked of. The coconut industry was one 

of the most important export-oriented industries. 

Thousands of people were employed in that industry and 

so many factories were in production.  Earlier on, I can 
remember, so many desiccated coconut oil mills were 

functioning.  In addition to that, coconut was exported. 

That was the position 30 to 35 years ago.  

But, very unfortunately, the situation has changed 
today. We have come to a position where 50 per cent of 

the coconut oil mills are closed today. One of the biggest 

oil millers in Colombo, the BCC, is completely closed 

now. Fifty per cent of the desiccated coconut mills are 
closed and coconut has now become only a consumer 

product. Why has this happened? The reason is, the 

coconut industry has been neglected. It is not the fault of 

this Government, which has been in office for the last 
two-and-a-half years, but the fault of the former 

Government.  It is they who neglected the coconut 

industry.  

For the last 20 years, coconut plantations have been 
completely neglected; they were not replanted. As you 

know, there are so many major companies like the JEDB, 

the Chilaw Plantations Limited, the Kurunegala 

Plantations Limited and the LRC, which own thousands 
of acres of coconut plantations today. Very unfortunately, 

they had not replanted those. When you replant a coconut 

plantation, a coconut tree will take at least five to seven 

years to bear coconuts and after that, it will keep on 
bearing for 50 to 70 years, producing more and more 

coconuts.  All those estates under the LRC earlier on 

were handed over to these private companies, which have 

completely neglected those.  

Sir, I am in the Sectoral Oversight Committees on 

Agriculture  and Lands. We asked them for details of 

those estates and when we got those, we found that 

almost 50 per cent of the estates are barren now. All the 
coconut trees have died; they have not replanted and in 
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certain estates, they have started replanting some other 

crop, which is of no use to this country. The reason why 
the price of a coconut has gone up to Rs. 100 is because 

the harvest is decreasing. Therefore, this Government has 

to start replanting the plantations with coconut seedlings. 

Today, it is raining heavily in Colombo. But, on the 

other side of the country - in Puttalam, Anuradhapura and 

Kugunegala - there is no rain at all.  For the last four to 
five years, the rainfall has come down drastically and we 

are suffering. So, my request is, start from the bottom and 

replant the estates.   

The Government should  get involved in this matter;  

all the Ministries involved in this industry have to come 

in.  In the dry zone and the intermediate zone, we have 
rains only for two or three months - I am happy that the 

Hon. Ministers are coming in -  and the coconut  

cultivation in these zones are going down; trees are dying 

because of lack of water. So, tube wells and drip 
irrigation systems have to be given to  most of these 

estates.  By providing  tube wells and drip irrigation 

systems at subsidized rates for the  big estates, we 

definitely can keep this industry moving.  

Sir, fertilizing is also another big problem for the 

coconut industry.  Today, fertilizer is given at subsidized 
rates  for all the agricultural products including paddy. 

But, unfortunately, no subsidy is given for coconut 

fertilizers. A bag of 50 kilogramme of coconut fertilizer 

costs over Rs. 3,500, which some estate owners are 
unable to afford. So, they do not use fertilizers for their 

cultivation and day by day the coconut production is 

coming down. So, we will have to reorganize this industry 

and especially we will have to help all those farmers, the 
estate owners who are trying to improve the coconut 

industry. If you do all this and if you  get  hold of  lands  

owned by big companies, that is good for the coconut 

industry. Right throughout, I have been telling that we 
have to get hold of thousands of acres of  land owned by 

big companies where they have not cultivated coconut. 

This is a must.  If you can get them, in the future this 

industry can come up.  

The most important thing about the coconut tree is, 

every part of  it is made use of. Not only coconut, coir, 
then ekel, all these things are exported. So, every part of 

the coconut tree is made use of; there is nothing that goes 

waste.  Therefore, I hope that all the Ministries get 

together and revive the coconut industry. If you take my 
area, the Puttalam Electorate, coconut plantation is done 

in 90 per cent of the area. But, today, it is dying due to 

lack of water, and no proper subsidized scheme is there to 

help the farmer. By giving husk pith and so on, we are not 
going to improve the status of those estates. Therefore, I 

request the Hon. Ministers concerned to get together and 

make a combined effort. The Plantation Ministry, the 

Agricultural Ministry, especially the Development 
Ministry, all these, must get together and  develop this 

industry. As I said earlier, this Government is not at fault. 

This  was not done for 10 - 15 years. If they have 

reorganized the coconut industry 10 - 15 years ago, today 
we will not be suffering. I request the Hon. Ministers 

concerned - most of the Ministers are not here-  to get 

together and take the necessary  steps to develop this 

industry.   

Another most important thing is auction centres. 

There is only one auction centre in Colombo. So, the 

people in the other parts of the country have to come to 

Colombo to auction their coconuts. My request is, since  
Puttalam, Kurunegala and  Negombo are in the coconut 

belt, we should have auction centres in  these areas, so 

that the  cultivators can auction  their coconuts without 

any difficulty.   

I must also mention a problem that we had to face last 

week.  Last week, on Tuesday or Wednesday,  some 

newspapers were saying that small Parties, such as the 

SLMC, the ACMC and the Hon. Mano Ganesan’s Party 
were trying to create problems.  I would like to mention 

one thing.  It is we who brought in this Government.  I 

have been with His Excellency the President for 25, 30 

years.   
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up your speech now. 
 

ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்னறகு னெயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Please give me one minute more, Sir.     

For all these years, we never had any idea to go 

against the Government.   It is only that we put forwarded 

some proposals.  So, I would like to tell this House that 

we will  never go against this Government,  because we 
are the people who brought in this Government,  we are 

the people who are with His Excellency the President,  

we are the people who are with the Hon. Prime Minister.   

Therefore, I would like to say that we will never go 
against this Government even in  the future, but will 

strengthen this Government and see that the people are 

benefited. 

Thank you.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීළශෙට  රු විගේඳහර ගව්ටියආයච්චි භවතහ. රු 
භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට විනහි  වතය හරඹක් තිගඵනහ. 

[අ.බහ. 5.05] 

 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරච්චි මශතළ 
(ரண்னறகு றரேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන 
ඳනත ඹටගේ නිගඹෝඹ පිළිඵ හච්ඡහ යන ගම් 

841 842 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගභොගවොගේදී  ශ්රී රාහග  ආර්ිකඹ පිළිඵ ගිය 
වි ලසගල්ණඹක් යන්නට ගභඹ අසථහක් ය න්න භහ 
ඵරහගඳො ගයොේතු ගනහ. නමුේ මූරහනගඹන් දළනුම් දුන්නහ  භට 

රඵහ දී තිගඵන්ගන් විනහි  වතය හරඹක් කිඹරහ.  විනහි  
වතයකින් ගම් හර්ඹ නිභ යන්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ය ණනහක් තිසගේ -
අවුරුදු 400ක් ඳභණ- අපි ඉාග්රීසින්ගේ  ආිවඳතයඹට ඹටේ ගරහ 
සිිය ඵ අපි දන්නහ. අපි 7948 ගර් නිදව රඵන ගොට  ගම් 

යටට උරුභ වී තිබුණු ගේ   යඵර්  ගඳොල් ව කුරුඳු ආර්ිකඹ ඳසු 
ගිඹ හර ඳරිච්ගදදඹ තුශ ඳවත ළටීගභන්  ගම් යග්ට අඳනඹන 
ආදහඹභ ශීඝ්ර ගර අක් වුණහ.  ගම් යග්ට ආනඹන විඹදභ ශීඝ්ර ගර 

ළි වීභ නිහ ආනඹන අඳනඹන විගද්ල ගගශහභ තුශ ඉතහභ 
අතුටුදහඹ තේේඹක් ඇති වුණු ඵ අපි දන්නහ. ඒ නිහ අද 
වුරු ගභොන විිවඹට ථහ ශේ   ගම් ආර්ිකඹ අලුේ ළඩ 

පිළිගශක් යහ ගභගවඹන්නට අඳට සිද්ධ ගනහ. ඒ තුළින් 
අපි ඵරහගඳොගයොේතු ගන්ගන් ගභොක්ද? ගම් යග්ට 
ම්රදහඹහනුකර තිබුණු ළවිලි ආර්ිකඹ ඩහ ළටුණහ. අපි ඒ 

ළන නහටු ගන්න ඕනෆ. අදේ ගේලින් ඹම් ඳභණට ගවෝ 
අගප් ආර්ිකඹ ලක්තිභේ යන්න පුළුන්භක් තිබුණේ   ෘි  
හර්මි යටහක් තුශ ගනොගඹක් අසථහරදී ඉතහභ 

අහනහන්ත තේේඹන්ට මුහුණ ගදන්නට අඳට සිදු ගනහ.  

ඳසුගිඹ හර ඳරිච්ගදදඹ තුශ ඇති වුණු ාතුය වහ නහඹ ඹෆම් 
නිහ ගම් යග්ට ගේ ආර්ිකඹට සිදු වුණු ඳහක් ඉතහ විලහරන්. අගප් 
දිස්රික්ගශ ඳභණක් ර්භහන්ත ලහරහ 74ක් ම්පර්ණගඹන් 
විනහල න තේේඹට ඳේ ගරහ තිබුණහ. ඳසුගිඹ ද රු 

යනිල් විරභසිාව අග්රහභහතයතුභහ හල්රට ඇවිල්රහ ඒ වහ 
රුපිඹල් ගෝිය 33 ආධහය ඳඹන්නට ටයුතු ශහ.  තේ 
සිඹඹට 50ට ළි  රභහණඹක් ඒ වහ  රඵහ ගදන්නට ඕනෆ. ඒ 

නිහ අපි ම්රදහඹහනුකර තේේඹන්ගන් මිදී  අලුේ භහතට 
පිවිගන්නට අලය අසථහ උදහ ය න්නට ඕනෆ. අද දින 
ගභභ ඳනත ඹටගේ ඉදිරිඳේ ය තිගඵන නිගඹෝඹ තුළින් 
ගභගතක් ල් තිබුණු ආග ණි ම්රදහඹහනුකර 

තේේඹන්ගන් මිදී එඹට අලය නීතිභඹ ටයුතු ඉටු ය න්න 
ඕනෆ.  

මූරහනගශ සිියන රු භන්ත්රීතුභනි  ඳසුගිඹ  -7977 ඉරහ 
0070 දක්හ- හර ඳරිච්ගදදඹ තුශ ඳළති ෘි  හර්මි අඳනඹන 

තේේඹ  හර්මි අඳනඹන තේේඹ  නිජ අඳනඹන 
තේේඹ වහ ර් ගනොශ අඳනඹන තේේඹ දිවහ ඵළලුහභ  
ම්රදහඹහනුකර එභ තේේඹ ඳවශ ළගටමින් ඳළති ආහයඹ 
අපි දළක්හ. විගලේගඹන්භ ඳහරිගබෝගි බහඩුඩර තේේඹ 

පිළිඵ ළරකුේ 7977 ගර් සිඹඹට 40.0 භ්ටටගම් තිබුණු 
එ සිඹඹට 75.6ක් දක්හ අක්වී තිගඵන ඵ අපි දන්නහ. අන්තර් 
බහඩුඩ ේතේ එගවභන්. ආගඹෝජන බහඩුඩ ේතේ  ර් 

ගනොශ ආනඹන ේතේ ඉතහභ නහටුදහඹ තේේඹට අපි 
ඳේ වී තිගඵනහ. ගභොද  7977 ගර් ඉරහ මුළු ආනඹන 
ියනහභ ඇගභරිහනු ගඩොරර් මිලිඹන 677 සිට 79 783 දක්හ 

ර්ධනඹක් සිදු ගරහ තිගඵනහ. අපි එතළනින් නතින්ගන් නළවළ. 
0075 ය ගන ගොට  එභ තේේඹ ඉතහභ අතුටුදහඹ 
තේේඹට ඳේ ගරහ තිගඵනහ කිඹහ අපි දන්නහ. ඒ නිහ අද 

අපිට ගම් තේේගඹන් මිගදන්නට අලයන්.  

ඉතිවහගශ ඳශමුළනි තහටභ ගේ කිගරෝ එට ළි භ 
මිරක් රඵහ න්න පුළුන්භක් රළබුගඩු ගම් ඹවඳහරන ආඩුක් 
තුළින් ඵ අපි දන්නහ. ඳසුගිඹ දසර ග දිහ තුශ හගේභ ගම් 
උේතරීතය බහ තුශදීේ වන් ශහ  "ගේ ර්භහන්තඹ ඉයන්  

ගේ ර්භහන්තඹ නන්නේතහය ගරහ  ගේ කිගරෝ එ මිර 

රුපිඹල් 55ක්  65ක් ඵට ඳේ ගරහ" කිඹරහ. නමුේ අද ගේ ළන 
ගම් කිසිභ ගගනක් ථහ යන්ගන් නළවළ. ගම් අඹගේ  ග්ට 
පි්ටටුද කිඹරහ අපි අවනහ. ඇවිල්රහ ගම්හට උේතය ගදන්න 
කිඹරහ අපි කිඹනහ. අද ගේ කිගරෝ එ මිර රුපිඹල් 700 සිට 

770ට ඹනහ. අපි හල්ර දිස්රික්ඹ තුශ ගේ ආර්ිකඹේ 
එක්න් ීවේ ගන්ගන්. ගේ දල්ගරන්  යඵර් ඳුළින් ීවවිතඹ 
ළට හ න්නහ මිනිසුන්ගේ වදගේ ග දනහ  ඳුශ  සුසුභ 

වඳුනහ න්නහ මිනිසුන් වළියඹට අපි ඔවුන්ගේ තේේඹ ඳළවළදිලි 
යගන තිගඵනහ.  

 

අපි අලුේ ආගයට ඹන්න ඕනෆ. අතීතගශ අගප් යග්ට 
ආර්ිකඹ ගද ඵළලුහභ අපි එදහ ගේ  යඵර්  ගඳොල්රට 
ඳශමුළනි  ගදළනි  ගතළනි සථහන දීපු යටක්. නමුේ අද විගද්ල 

රැකිඹහ ගගශ ගඳොශ ඒ තළන හිමි යගන තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ  ඇෙලුම් ක්ගේ්රගශ ඹම් ර්ධනඹක් සිදු ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ ගදළනි සථහනඹට ඇවිල්රහ තිගඵනහ.  එගවභ 

නම් අඳට ඊශෙට යන්න තිගඵන්ගන් ාචහය යහඳහයඹ ආශ්රිත 
දියුණු කිරීම් සිදු කිරීභන්. අද ාචහයඹන් මිලිඹන ගදට -
රක් විසට- ළි  රභහණඹක් රාහට ඳළමිගණමින් 

ඳතිනහ. ඳසුගිඹ දසර අපි චීනගශ ාචහයඹ ගඹදුණහ. චීනඹ 
විලහර යටක්. ගරෝගශ ළි භ ජනවනඹක් ඉන්න යට චීනඹන්. 
චීනඹ අද න විට අා එට ර්භහන්ත ක්ගේ්රඹ තුශේ  
ෘිර්භ ක්ගේ්රඹ තුශේ  ාචහය ක්ගේ්රඹ තුශේ ඉතහභේභ 

දියුණු ගර තභන්ගේ නිම්ශලු පුළුල් යගන තිගඵනහ. ගම් 
අඳට ගවො පර්හදර්ලඹක්.  

අද ාචහය ගවෝටල්ර තිගඵන ඳවසුම් ිය ඵළලුහභ 

රාහග  තිගඵන තේේඹ පිළිඵ අපි නහටු ගන්නට ඕනෆ. 
භේතර ජහතයන්තය ගුන් ගතොටුගඳොශක් වළදුහ කිඹරහ භව 
ගරොකුට ඹුයන භවරුන්ට අපි ගඳන්න්න ළභළතින්  අද 

ඵඩුඩහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන් ගතොටුගඳොගශේ තිගඵන 
ළසිකිළිර තේේඹ පිළිඵ. එහි ළසිකිළිඹට ගිඹහභ රාහ 
පිළිඵ අමුතු චි්රඹක් භළගනහ. ඉතින්  ත භේතර ජහතයන්තය 

ගුන් ගතොටුගඳොශ ළන ථහ යනහ. ගභන්න ගම් අක් ඳහක්න් 
වදන්න තිබුගඩු. අගප් යජඹ ඵරඹට ඇවිල්රහ runway එ 
ඉතහභේභ පුළුල් ගර ස යපු නිහ අද ගරෝගශ තිගඵන 
විලහරතභ ගුන් ඹහනඹක් වුණේ ගොඩ ඵසන්න පුළුන්භ 

තිගඵනහ. ගම් තේේඹ ඳසුගිඹ හරඹ තුශ තිබුගඩු නළවළ. ඒ 
නිහ අගප් ලක්තිඹ අපි ගොඩ නෙන්නට ඕනෆ. ඒ ගනුගන් න 
භාගඳේ විය ය ළනීභ වහ අපි භන් යන්නට ඕනෆ. ඳසු 

ගිඹ ය ගදවභහය හරඹ තුශ අගප් ආඩුක් ඉතහභේභ දළි  
අභිගඹෝරට මුහුණ දුන්නහ. ගොඩහක් ගදගනක් අගඳන් අවනහ  
"න ආඩුක්රභ යසථහක් ම්ඳහදනඹ යමින් ගභොක්ද ගම් 

යන්ගන්?" කිඹරහ. "ගම් අඳට අලය  අපි ඉල්රපු ගද්ල් 
ගනොගන්." කිඹරහ කිඹනහ. ඇන් ඉල්රහ නළේගේ?  ගම් යග්ට 
අා එට අපි කි ග   ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භවේභඹහ ඇති යපු 

ඵහුභූත ආඩුක්රභ යසථහ නළති යන්න කිඹරහන්. ඒ ළනන් 
ගඵොගවෝ ගදගනක් ථහ ගශේ. නමුේ කිඹන්න නහටුන්  
වදගශ යදභට රක් යරහ එදහ ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

ගනහපු ආඩුක්රභ යසථහ අවුරුදු 40ට ඳසගේ ගනස 
යන්නට පුළුන් අදවක්  ඒ පිළිඵ හිතක් ඳවශ වුගඩු එක්ේ 
ජහති ඳක්ගශ ආඩුක්ටන්.  

රු යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහටේ  අතිරු ජනහිවඳති 

වභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහටේ ගම් ආඩුක්රභ යසථහ 
ගනස යන්න හිතක් ඳවශ වුණහ මික්  ඔඹ ථහ යන  ඔඹ 
න්හරු වන  ගම්හට ගනොගඹක් විිවගශ විග චන එල්ර යන 

කිසිභ ගගනකුට අඵ භල් ගර්ණු ගදඹක් ඒ ගනුගන් 
යන්න පුළුන්භක් රළබුගඩු නළවළ. නමුේ  අද ඒ භන අපි 
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[රු  විගේඳහර ගව්ටියආයච්චි  භවතහ] 
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ආයම්බ යරහ තිගඵනහ. 0075 ජනහරි 08 ළනිදහන්න් ඳසගේ 

ආයම්බ යපු ගම් ළඩ පිළිගශ ළන ථහ යද්දී වුරුේ 
අවනහ  "ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ගදදඹ තුශ ගභොනහද යරහ 
තිගඵන්ගන්?" කිඹරහ. ඳසුගිඹ අවුරුදු ගදවභහය ඇතුශත අපි 
රසන යටක් නිර්භහණඹ ශහ. ගරෝගශ ඉතහභේභ ආර්ණීඹ 

යටක් විිවඹට ාහිඳිඹහ ඇති යමින් තියය ාර්ධනඹට මුල් 
තළන දීරහ ඹව ඳහරන ආඩුක් ගම් යට ාර්ධන භහතට ගන 
ඹනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනන්. 

 
ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරච්චි මශතළ 
(ரண்னறகு றரேதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට නිඹමිත හරඹ අන්වීභ 

පිළිඵ භහ නහටු ගනහ. ගභොද  තේ ථහ යන්න  
ගොඩහක් ගද්ල් තිගඵන අසථහන් ගම් අන් ගරහ 
තිගඵන්ගන්. නමුේ  ඔඵතුභහගේ අණට කීරු ගනහ. භභ 

ම්රදහඹන් රු යන ගගනක්. අපි ඳහර්ලිගම්න්තුග  තිගඵන 
ඵහුභූත ගඩහ නටන රභඹට ම්පර්ණගඹන්භ විරුද්ධ 
ඩුඩහඹභක්. අපි විනඹ රු එක්ේ ජහති ඳක් ඩුඩහඹභ 
වළියඹට යනිල් විරභසිාව භළතිතුභහගේ භෙගඳන්වීභ ඹටගේ ඹව 

ඳහරන ආඩුක් ලක්තිභේ ඉදිරිඹට ගන ඹන්න අලය ටයුතු 
යනහ. ගම් යග්ට ආර්ිකඹ වසුරුන්න අලුේ අදවස අයගන 
න මුහුණුයකින් ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ඉතහභ හනහන්ත ශ්රී 

රාහක් ගොඩ නෙන්න ලක්තිඹ  වධර්ඹඹ ගභළනි අණඳනේ 
තුළින් ඇති යන්න පුළුන්භ රළගේහ! කිඹහ රහර්ථනහ යමින්  
ඔඵතුභහටේ සතුතින්ත ගමින් භගේ ථහ අන් යනහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතින්.  

ීළශෙට  රු තුහය ඉඳුනිල් අභයගේන භන්ත්රීතුභහ ථහ 
යන්න. 

[අ.බහ. 5.35] 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்னறகு துர இந்துணறல் அரசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ සතුතින්.  

අද අගප් යටට ඉතහභ ළදේ න ගදඹක් පිළිඵන් ථහ 
යන්ගන්. "ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටගේ 

නිගඹෝඹ" පිළිඵ චන සල්ඳඹක් ථහ යන්න අසථහ 
රළබීභ පිළිඵ භභ තුටු ගනහ. විගලේගඹන්භ යටක් වළියඹට 
අගප් ආදහඹම් උේඳහදනගශදී  අඳට අඳනඹනඹ ඉතහභේභ ළදේ 

ගනහ. පුාචි හරගශ අගඳන් ඇහුහභ ගභොනහද අඳනඹනඹ 
යන්ගන් කිඹරහ  ගේ  ගඳොල්  යඵර් කිඹරහන් අපි කි ග . ඒ 
අඳනඹනඹ නළත ඇෙලුම් ර්භහන්තඹට හුභහරු වුණහ. නමුේ  

ගම් න විට අගප් යටට ළි භ විගද්ල ආදහඹම් රළගඵන භහර්ඹ 
ඵට ඳේ ගරහ තිගඵන්ගන් විගද්ල ශ්රමින්න්ගන් රළගඵන 
ඉඳළයීම් ඵ ඉතහ නහටුගන් කිඹන්න ඕනෆ. අගප් ළවිලි 

ර්භහන්තඹේ  අපි අඳනඹනඹ යපු ගේ  ගඳොල්  යඵර් 
ර්භහන්තඹේ විවිධ රුණු හයණහ නිහ ඳවශට ළියරහ 

තිගඵනහ. අපි ඒ ළන නහටු ගනහ. ඒ එක්භ අද ගම් න 

විට අපි මුහුණ ඳහරහ තිගඵන නිඹෙඹ නිහ අගප්  ගේ  ගඳොල්  
යඵර් ළනි සිඹලු ළවිලි ආර්ිකඹ තුළින් අඳට රළගඵන ආදහඹම් 
ගම් න විට ඵයඳතශ විිවඹට යටට අහිමි ගරහ තිගඵනහ. යටක් 
වළියඹට ගම් අඳට විලහර වහනිඹක්.  

අගප් යග්ට හ ශ වළකි භූමිඹ නිසි ආහයගඹන් බහවිත 
යනහ ද කිඹන හයණඹ ළන අපි ල්ඳනහ යන්නට ඕනෆ. 
අපි අගප් භූමිඹ බහවිත යන්ගන් ඉතහභ අක්ගන්. අපි අගප් ඳ 
ශභනහයණඹ යන්ගන් නළවළ. ඳරියඹ  ජරඹ ඹන ඒ සිඹල්ර 
ශභනහයණඹ යන්ගන් නළවළ. අද අපි හ ගනොයන බිම්  

මුක් බිම්  ලගඹන්  අතවළය දභහ තිගඵනහ. අගප් තරුණ-
තරුණිඹන්ගේ ආල්ඳඹ න්ගන් “clean suit, empty pocket” 
කිඹන ාල්ඳඹන්. ගභොක් වරි clean suit එක් ඇ ගන 

හර්ඹහරඹ - office එ-  ගම්ඹ  පුටු ඉගන කුරුටු 
හන්න වදනහ මික්  යග්ට නිසඳහදන ධහරිතහට; ගම් භූමිඹේ 
භෙ යන නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ ගන්ගන් නළවළ. අද 

එභ ක්රිඹහලිගඹන්  දසින්-ද  දසින්-ද අගප් යට ඈේ 
ගනහ. අද අපි ගොන් තයම් ම්භළළි ගරහ ද  කිඹහ කිඹනහ 
නම්   ඉසය ියකිරි ලිඹහ හිියඹහ; ළි ටය ඵයගොඹහ හිියඹහ. 

උකුගශේ තිඹහ ගන ශඹ අයගන ගිඹහ.  අගප් හන්තහන්ට අද 
උකුශකුේ නළවළ  අද ශඹකුේ නළවළ  ියකිරි ලිඹහේ නළවළ  ළි 
ට ය ඵයගොඹහේ නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද යහභඹ ඇයපුහභ  තුය 
ිය අත ශෙට එනහ. ඉෙ සුෙ නශරහ පිිය ගොටපු හන්තහගෝ 

අද නළවළ. Switch  එ දහපුහභ  සිඹල්ර blend ගරහ  පිිය ගරහ  
එනහ. ඉතින් භභ ඒන් කි ග  අද උකුශකුේ නළවළ  ශඹකුේ 
නළවළ  ගභොනහේ නළවළ කිඹරහ. අද ගොන් තයම් ම්භළලි ගරහ 

තිගඵනහ ද කිඹහ කි ගොේ ඵේ පිෙහගන් තිගඵන භහළු පිනි ිය 
එවහට ගභවහට අයගන අනරහ න්න තිගඵන ඒ ශ්රභඹේ අක් 
ගරහ. අද  අගප් ඳයපුය ගඩන් ගනේ  rice න්ගන්. ඒේ 

අනරහ ගදන්ගන්. වළන්ගදන් ටට  වළන්ගදන් ටට. අපි අද 
එතළනට ඇවිල්රහ තිගඵනහ. අපි ගම්හ ළන ල්ඳනහ යන්න 
ඕනෆ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ භභ ඔඵතුභහගේ 
අධහනඹට ගඹොමු යනහ.  අගප් යග්ට ළගන ඉතහභේභ 

ගඹෝය ගඵොගවෝ ලහ  තවනම් ඒහ වළියඹට ඳළේතට දභනහ. 
ල්රහඳ්ටටහ ළන කිඹපුහභ  "භග අම්ගභෝ!" කිඹනහ. එඹ ථහ 
ගනොශ යුතු තවනම් බහඩුඩඹක් ගර සිතනහ. අද එඹ 

නීතයහනුකර ගනොන බහඩුඩඹක් ඵට ඳේ ගරහ තිගඵනහ. 
ල්රහඳ්ටටහ කිඹන ලහඹ අගප් යග්ට ළගනහ නම්  ඒ තුළින් 
අඳට ඉතහභේභ ගවො ආර්ික රහබඹක් උඳඹහ න්න පුළුන් 

නම්  ඒ ලහඹ පුහභ තිගඵන ළරැද්ද ගභොක්ද? එතගොට අපි 
ාහ  ාජහ ළන අවරහ තිගඵනහ. දළන් ගවට -අනිද්දහට කිඹන්  
තුහය ඉඳුනිල් අභයගේන භන්ත්රීයඹහ ාජහ ළන 

ඳහර්ලිගම්න්තුග  ථහ ශහ කිඹරහ. නමුේ  අපි ගම්හ ථහ ශ 
යුතු හයණහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   ඇලිලිපිියඹ  තණභල්විර 
හගේ රගද්ලර ගම්හ ඉතහ රුහය ශ්රී ළගනහ නම්  
ගම්හ තුළින් විවිධ  නිසඳහදන යන්න පුළුන්. ාජහ කිඹන්ගන්  

ඉතහභේභ ගවො ඖධඹක්. ගම්ගක් දුභ ඇදරහ භේගන එ 
විතයන් නය. වළඵළන්  ඒ ාහලින්  ාජහලින් විවිධ ඖධ -
විවිධ ගඵගවේ ගවේේ-  විවිධ නිසඳහදන  අතුරු නිසඳහදන වදන්න 

පුළුන්. අගප් යග්ට ගඵොගවෝ ඳවසුගන්  ගඵොගවෝ ශ්රී 
ළගන එළනි ගද්ල්ලින් අඳට න නිඳළයුම් යන්න පුළුන් 
නම්  අලුගතන් අඳට ඇස අරින්න පුළුන් නම් භභ හිතන්ගන් 
ගම් ළදේ කිඹරහන්. ගඳොල් යහ ිය  කිතුල් යහ ිය නිසඳහදනඹ 

යන්න පුළුන්. විගද්ලගඹන් භේඳළන් ගන්න්න අගප් යග්ට 
මුදල් විලහර ලගඹන් ළඹ යනහ. අපි අගප් යග්ට ධනඹ 

845 846 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

පිටයටරට පජහ යද්දි අගප්  කිතුර භළදරහ  ගඳොල් යහ ිය භළදරහ 
අගප් ගද්ල් දිරිභේ යන්ගන් නළේගේ ඇන් කිඹන ථහ භභ 
අවනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඳසුගිඹ ආඩුක් හරගශ 
න්න කිඹරහ භෘද්ිවඹ වයවහ ඇට ගද තුනක් -ඵඩුඩක්හ 

ඇට ගද තුනක්  භෆ ඇට ගද තුනක්  ගඵෝාචි ඇ ට ගද තුනක්   

මිරිස ඇට වතයක්  ඳවක්- ගදනහ අපි දළක්හ. වළඵළන්  ඳසුගිඹ 

ආඩුක්ග  භවේරු අගප් අහිා පුාචි මිනිසසුන්ට ඇට ගද  

තුන ගදනගොට  ඒ ආඩුක්ග  හිටපු භළති-ඇභතිරුන්ට හවන 

30 40 තිබුණහ. හවන 30ක් 40ක් ආඩුක්ග  භළති-ඇභතිරුන්ට 

ගදද්දි  අගප් අහිා මිනිසුන් යටරහ "හ රාහ - හ ාග්රහභඹ 

තියය ාර්ධනඹට ඳදනභක්" කිඹන ඳදනභ ඹටගේ  ඳශහගේ 

ඉන්නහ භන්ත්රීයඹහ ශෙට ගන්හ ගන දඩුඩ නභසහය යරහ; 

න්දරහ යරහ භෘද්ිව යහඳහයඹ වයවහ ඒ ඇට ගද  තුන රඵහ 

න්නහ භ්ටටභක් අපි දළක්හ. ගම් ගලෝබන ාසෘතිඹ අපි ගනස 

යරහ තිගඵනහ.  ගඳොගවොය  වනහධහයඹ ළන අපි ඵළණුම් 

අවනහ. නමුේ ගභොක්ද  අපි ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගනුගන් 

යරහ තිගඵන ළරැද්ද? ඳසුගිඹ හරගශ කුඹුරු අක්යඹට 

ගඳොගවොය කිගරෝ 778ක් අලය වුණහ. ගඳොගවොය කිගරෝක් 

රුපිඹල් 350න්  350න් කිඹරහ කි හට රුපිඹල් 350ට ඒ ගොල්රන් 

ගඳොගවොය දුන්ගන් නළවළ. ඒට යක්ණ හසතු  රහවන හසතු  

අය හසතු -ගම් හසතු එතු වුණහභ ගඳොගවොය කිගරෝ 50ට 

අක්භ ණගන් රුපිඹල් 550ක් ේතහ. එතගොට ගඳොගවොය කිගරෝ 

778ට රුපිඹල් 7 000ක් - 7 300ක් අතය මුදරක් අගප් 

ගොවිඹන්ගේ අතින් ළඹ වුණහ. වළඵළන්  අද අගප් යජඹ 

අක්යඹට රුපිඹල් 5 000ක් ගොවිඹහට නිම් ගදනහ. 

ඒගනුේ ගොවිඹහ රුපිඹල් 500ක් විතය ඉතුරු ය න්නහ. 

රුපිඹල් 7 500ක්  7 600ක්  7 700ක් ඳභණ මුදරක් ගොවිඹහගේ 

අතට ඉතුරු ගරහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ දන්ගන් නළවළ ගේ හ 

ළන. නමුේ ගඳොල් හ ළන දන්නහ. අද වළභ ගඳොල් ටභ 

රුපිඹල් 57 ණගන් ගඳොගවොය වනහධහයඹක් ගදනහ. ඒ හගේභ 

හ නවීයණඹ ය න්න  නළත හ යන්න  හණු 

ඳන්න  ඳ ායක්ණඹ යන්න ආදී ලගඹන් විවිධ ආධහය 

අගප් යජඹ ඹටගේ ළි  ළි ගඹන් රඵහ ගදනහ. ගම්හ 

ගඳොගයොන්දු ගච්ච හයණහේ ගනොගන්. ෘිර්භඹ පිළිඵ  

ළඵෆ ෘි  ආර්ිකඹක් පිළිඵ විලසහඹ තඵන ආඩුක්ක් අද 

තිගඵන්ගන්. නමුේ අපි ජනතහ දළනුේ යනහ භදි කිඹන එේ 

විගලේගඹන් කිඹන්න ඕනෆ.  

ඒ එක්භ තේ හයණඹක් භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹට 

ගඹොමු යනහ. ගභතළන අගප් ඇභතිරු ඉන්නහ නම්  ඒ අඹගේ 

අධහනඹ ගඹොමු යනහ. අගප් යග්ට ත සිරිතක් තිගඵනහ  

එක් ගඵෝඹ අසළන්න රළගඵනගොට වදිසිගශ එහි මිර ඉවශ 

ගිගඹොේ සිඹලු ගදනහ ඒ ගතොය ගතෝාචිඹක් නළතු හ යන්න 

ඳටන් න්නහ; භවහ ඳරිභහණගඹන් හ යන්න ඳටන් න්නහ. 

අහනගශ ඒ ගඵෝඹ හ යගන රභහනුකර ීවවිහ ගන 

ඹන අඹටේ ඒ ර්භහන්තගඹන් ඉේ ගන්න සිද්ධ ගනහ. අපි 

ඒටේ ඳහරනඹක් ඇති යන්න ඕනෆ. විගලේගඹන්භ භගේ 

ඳශහගේ තිගඵන රධහන හක් තභන් බුරේ හ. 

හභහනයගඹන් අපි ඒහට කිඹන්ගන් බුරේ ඉනි කිඹරහ. අපි 

දන්නහ  හරඹ සිට බුරේ ඉනි 500ක්  බුරේ ඉනි 7 000ක්  

බුරේ ඉනි 0 000ක් අයගන ගඳොශට ගිහිල්රහ  තභන්ගේ තිගශ 

විඹදභට කීඹක් වරි ගොඹහන්න ඹළපුම් භ්ටටමින් බුරේ පු 

බුරේ ගොවීන් සිිය ඵ. ඒ බුරේ ගොවීන් ඳයදහ භවහ ඳරිභහණ 

ගොවීන් අද ඇවිල්රහ  අගප් යග්ට බුරේ නිසඳහදනඹ  ළි  යරහ 

අද බුරේ මිර කුණුගොල්රඹට දහරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් 

හගේ ළඩටවන් ගගයහි අගප් නිසි අධහනඹ ගඹොමු ගන්නට 

අලයන්  කිඹහ සිියමින් භගේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

ගඵොගවොභ සතුතින්. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතින්.  

Hon. M.H.M. Salman, please.  

[අ.බහ. 5.43] 

 
ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்னறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  උදර්ඳන ඳනගේ න්තීන් 
ඹටගේ රුසිඹහ  යුක්ගර්නඹ  චීනඹ  විඹ්ටනහභඹ කිඹන යහජයඹන් 
වහ අදහශ ය ළනීභට ම්ඵන්ධ ගයගුරහසි ළන ථහ යන 

ගම් විහදගශදී  භහ මි්ර (ආචහර්ඹ) ජඹම්ඳති විරභයේන භන්ත්රීතුභහ 
විසින් යන රද ථහ ඉතහ ළදේ. එභ ථහග දී උදර්ඳන 
නීතිඹේ  ඊට අදහශ ජහතයන්තය ම්මුතීන් ළනේ  රාහග  

අණඳනේ ළනේ ථහ ශ නිහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භහ ථහ 
යන්න අදවස යන්ගන් නළවළ. ගගේ ගතේ - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்னறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගභභ අසථහග දී රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභහ මූරහනඹ න්නහ ඇති. 

 
අනතුරුල ගරු කී ජ්යලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ මුළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்னறகு னக்கற ேர்ண அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 

Chair and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු නිමයෝජ්ය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்னறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்னறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි   නීතිා ගිවහන් ගුණතිර 
භවතහගේ ලිපිඹ වන් ගොටක්  ගම් අසථහග  භහ උපුටහ 

දක්න්න ළභළතින්. 

“The Extradition Law of 1977 governs the 

subject of extradition in Sri Lanka. All subsequent 

laws with extradition clauses must be read in 

conjunction with the 1977 Law. A good example 
of such an extradition clause is section 7 of the 

847 848 

[රු  තුහය ඉඳුනිල් අභයගේන  භවතහ] 
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Torture Act of 1994. In fact, section 8 of the 

Enforced Disappearance Bill replicates section 7
(2) of the Torture Act. The wording is virtually 

identical. Thus the Enforced Disappearance Bill 

does not alter Sri Lanka’s extradition law; it 

merely reinforces what other laws such as the 
Torture Act - an Act passed during the People’s 

Alliance government when Professor G.L. Peiris 

was Minister of  Justice - already establish.”  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් අසථහග දී භහ  
ළභළතින්  ගම් දිනර ථහ ඵවට රක්ගරහ තිගඵන මිඹන්භහයගශ 

ගයෝහින්යහ ජනතහ ම්ඵන්ධගඹන් චන කිහිඳඹක් ඉතහභ 
ගියගඹන් ථහ යරහ භගේ ථහ අහන යන්න. 

ශ්රී රාහට යණහතඹන් ලගඹන් ඳළමිණ සිියන 30 
ගදගනකුගන් භන්විත ගයෝහින්යහ ඩුඩහඹගම් ආයක්හ 

වහ ඔවුන් ගඳොලිස ආයක්හ ඹටගේ තඵහගන සිියන ඵට අද 
දින රෘේතිඹක් ඳශ වුණහ. ශ්රී රාහ එක්ේ ජහතීන්ගේ 
යණහත ම්මුතිගශ ගොටසහයගඹක් ගනොවුණේ  ෂ්සට 

ම්ඳන්න ජහතිඹක් වළියඹට විගද්ශීඹ යටලින් ගභයටට ඳළමිගණන 
යණහතඹන් රැ ඵරහ ළනීගම් කීභ අඳ දයන ඵ භහ ගම් 
අසථහග දී කිඹන්න ළභළතින්. ඒ හගේභ ඳසු ගිඹ අවුරුදු තිව 

හරඹ තුශදී ශ්රී රාහග  පුයළසිඹන් රක් ණනහක් 
යණහතඹන් වළියඹට  විගද්ල යටරට ගිහිල්රහ ඒ යටර ීවේ 
නහ. එභ නිහ ගභභ යණහත රලසනඹ  භහනුි රලසනඹක් 

වළියඹට ළරකීභ ඉතහ ළදේ ඵ භහ ල්ඳනහ යනහ. ගම් 
හයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් භහ ගම් රුණු ියේ රහල යන්න 
ළභතින්. 

මිඹළන්භහයඹ වහ ශ්රී රාහ අතය දල 77 ඳභණ හරඹ 
සිට ඳළරැණි මි්රේඹක් වහ ම්ඵන්ධතහක් ඳතිනහ. ගම් යටල් 
අතය යහජය තහන්්රි ම්ඵන්ධතහ ඳහ ඇති වුගඩු 7949 
අවුරුද්ගද්දීන්. ඒ හගේභ ගථේයහදී ගඵෞද්ධ පිළිගේ අනුභනඹ 

කිරීභ නිහ ගදයට අතය ම්ඵන්ධතහ ඉතහභ ලක්තිභේ ගරහ 
තිගඵනහ. මිඹළන්භහයඹ ගම් යග්ට ගඵෞද්ධ දර්ලනඹ වහ 
ආධයහේමි න්දනහභහන හුභහරු වහ විලහර දහඹේඹක් 

ඳඹහ තිගඵනහ. ශ්රී රාහග  යහභඤසඤ ව අභයපුය නිහඹන් 
පිහිටුවීභට ද මිඹළන්භහය යජඹ අඳට උදවු ය තිගඵනහ. ගම් 
ගයෝහින්යහ යණහතඹන් පිළිඵ රලසනඹ ගද්ලඳහරන රලසනඹක් 

ලගඹන් ගනොරහ  එඹ භහනුි රලසනඹක් ගර රහ 
ටයුතු යන්න කිඹහ භහ අහන ලගඹන් ඉල්රහ සිියනහ. භට 
හරඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධගඹන් රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභහටේ සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ නහ. 
 

 

[தற.த. 5.47] 

 

ගරු මයිල්ලළගනේ ිලකරළජ්ළ මශතළ 
(ரண்னறகு றல்ரகணம் றனகரேர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌ தறறச் சதரரகர் அர்கரப, இன்ர 

இடம்ததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்ந ற்ரற அதறறருத்றச் 

சட்டத்றன் கலரண கட்டகப தரடர்தரண றரத்றல் 

ணக்கும் உகரற்ரற்கு ரய்ப்தபறத்கக்கரக 

உங்களுக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இந் 

றரத்றல் உகரற்நற அரக தரரளுன்ந உரப் 

தறணர்கள் இனங்ககறன் தரம்தரற ற்ரறப் ததரருட்கபரண 

ரறகன, இநப்தர், தன்கண ரதரன்நற்நறன் உற்தத்றறல் 

தரடர்ச்சறரகக் கரப்தடுகறன்ந வீழ்ச்சற தரடர்தரகக் 

கருத்துக் கூநறக அரணறக்கக்கூடிரக இருந்து. 

அரரத்றல், இந் ரறகன, இநப்தர், தன்கண 

உற்தத்றகபறனூடரகக் கறகடக்கறன்ந ற்ரற ருரணங்கள் 

வீழ்ச்சறகடற்கரண தறரண கரம் ன்ண? அல்னது 

அற்கு ரற்ரத் தரறரக ரம் கணக் 

தகரண்டிருக்கறரநரம்? ன்தற்கநப்  தற்நற இங்ரக 

தனரகப் ரதசப்தடறல்கன ன்தக ரன் குநறத்துகக்க 

றரும்ன கறன்ரநன்.  

குநறப்தரக  இன்கந ரட்கபறல் இனங்ககறல் சரர 

க்கள் ரதசறக்தகரண்டிருக்கறன்ந தறரண றடம்ரன் 

ரங்கரய் ஒன்நறன் றகன 100 ரூதரகத் ரண்டி 

றட்டதன்தது. ங்களுகட ரடு தரம்தரறரகர 

தன்கண, ரறகன, இநப்தர் உற்தத்றறரன ததர் 

ததற்நறருக்கறநது. ஆணரல், இன்ர இந் னேன்ர உற்தத்றகளும் 

தரடர்ச்சறரக வீழ்ச்சறப்ரதரக்கறல் தசல்கப் தல்ரர 

னள்பறறதங்கள் கரட்டுகறன்நண. அது தரடர்தரண னள்பற 

றதங்கள் தற்நற ரன் இங்ரக டுத்துச்தசரல்னப் ரதர 

றல்கன. ஆணரல்  அது வீழ்ச்சறப்ரதரக்கறல் தசன்ரதகரண்டிருப் 

தற்கரண ஆரனர்ரண தல்ரர கல்கள் 

கறகடக்கறன்நண. அத்துடன் ரறகன, இநப்தர், தன்கண 

ஆகற இந் னேன்ர தறரண ற்ரறப் ததரருட்களுக்கும் 

தரறப்ன ற்தடுத்க்கூடிரக இன்னுரரர் உற்தத்ற இந் 

ரட்டுக்குள் ந்து ரசரோ்ந்றருக்கறநது. அதுரன் palm oil 

ணப்தடுகறன்ந ண்தய் கக. இது சறங்கபத்றல் ‘கட்டு 

ததரல்’ ன்ரம் றறரன ‘னெள்ளுத் ரங்கரய்’ ன்ரம் 

தனரகப் ரதசப்தடுகறன்நது. இது தரடர்தரகப் தல்ரர 

ஆய்வுகள் தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நண. சர்ரச ரலறரகப் தன 

ரடுகள் இந் னெள்ளுத் ரங்கரய் உற்தத்றறரன ஈடுதட்டு 

ருகறன்நண. இருந்ரதரறலும் அணரல் ற்தடக்கூடி 

சுகரர னன்சரர்ந் தறச்சறகணகள், சூலில் சரர்ந் 

தறச்சறகணகள், லர் ற்நறப் ரதரகக்கூடி ஆதத்து ரதரன்ந 

ற்நறணரல் தல்ரர ரடுகள் அகக் ககறட்டிருக்கறன்நண.  

இந்ச் சூழ்றகனறரன 2000ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் 

அக இனங்ககறல் அநறனெகப்தடுத்ற 20 000 தயக்டர் 

றனப்தப்தபறல் உற்தத்ற தசய்ற்கரண னெற்சற 

ரற்தகரள்பப்தட்டது. ஆணரலும் ற்ரதரது 9,000 தயக்டர் 

றனப்தப்தறல் உற்தத்ற ரற்தகரள்பப்தட்டு ருகறநது. இந் 

றகனறல் உற்தத்றக ரலும் அறகரறப்தற்கரக 11,000 

தயக்டர் றனப்தப்தறல் அகணச் தசய்கக தண்ணு 

ற்கரண ற்தரடுகள்  தசய்ப்தட்டு ருகறன்நண. ஆணரல்  

இநப்தருக்ரகர  தன்கணக்ரகர  ரறகனக்ரகர உள்பது 

ரதரல் இற்கரக ஆரய்ச்சற அதறறருத்ற றரணதரன்ர 

இனங்ககறல் இல்கன. இன் உற்தத்றப் தப்தபக 

அறகரறத்துக்தகரள்ற்கரக ற்தகணர தன்கண உற்தத்ற 

தசய்ப்தட்ட இடங்கள் அல்னது இநப்தர் உற்தத்ற 

தசய்ப்தட்ட இடங்கள் தரறக்கப்தட்டு ருகறன்நண. இன் 

கரரகத் ரறகன  இநப்தர்  தன்கண ஆகறற்நறன் 

உற்தத்ற தரறக்கறன்நது. அரரதரன்ர, இப்ததரளது 

ரறகன உற்தத்ற தசய்கறன்ந தகுறகபறலும் இந் னெள்ளுத் 

ரங்கரய் உற்தத்றகச் தசய்ற்கரண னெற்சறகள் 

ரற்தகரள்பப்தட்டு ருகறன்நண.  

இது தரடர்தரண கபப்தறகபறரன இநங்கற ஆய்வு 

தசய்ன் ன்ந ககறல் 'சூரறகரந்ற' தத்றரறககறரன 

இந் னெள்ளுத்ரங்கரய் உற்தத்ற சம்தந்ரக க்கூடி 

தறச்சறகணகள் தற்நறத் தரடர்ச்சறரக 30 ரங்கள் ரன் 

ளறறருக்கறன்ரநன்.  அரரதரன்ர, கடந் ஓகஸ்ட் 16ஆந் 

றகற ‘வீரகசரற’ தத்றரறககறலும் இது சம்தந்ரக 

றரசடரண ஒரு கட்டுக ளப்தட்டிருக்கறன்நது.  

அதுரத்றல்ன, 2002ஆம் ஆண்டு "The Island" தத்றரறகக 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

இது தரடர்தரண றரறரண ஒரு கட்டுகக 

தபறறட்டிருக்கறன்நது. Environmental Foundation of Sri 

Lanka ன்ந ஒரு றரணம் இந் னெள்ளுத் ரங்கரய் உற்தத்ற 

சம்தந்ரக ற்தடக்கூடி தல்ரர ஆதத்துக்கள் 

தரடர்தரகவும் றர்கரனத்றல்  து தரம்தரற ற்ரற 

உற்தத்றப் ததரருட்கபரண ரறகன, இநப்தர், தன்கண 

ஆகறற்நறன் உற்தத்றக அது வ்ரர தரறக்கச்தசய்யும் 

ன்தது தரடர்தரகவும் ளறறருக்கறன்நது. "Killer of rubber 

and coconut industries in Sri Lanka" ன்ரந palm oil  

உற்தத்ற தரடர்தரக அநறனெகம் தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது.  

சர்ரச ரலறரகப் தன ரடுகளும் ககறட்டிருக்கறன்ந இந் 

னெள்ளுத் ரங்கரய் ண்தய் உற்தத்றக து ரடு 

ரற்தகரள்கறன்நது. து ரட்டின் ற்ரறப் தறரண 

தன்கணறலிருந்து ரங்கரய் ண்தகப் ததற்ரக் 

தகரள்பக்கூடி னெளகரண ரய்ப்தறருந்தும், அகணக் 

ககறட்டு தபறரடுகபறலிருந்து 1 ,50,000 தற்நறக் தரன் 

கறல் palm oil இங்கு இநக்குற தசய்ப்தடுகறன்நது. 

அற்குப் தறலீடரக ஓரறனட்சம் தற்நறக் தரன் அபரண 

palm oil உற்தத்றக இனங்ககறல் ததற்ரக்தகரள்ளும் 

ரரக்கத்ரரடு இந் 20,000 தயக்டர் அபறல் னெள்ளுத் 

ரங்கரய் உற்தத்றக ரற்தகரள்ற்கு னெற்சறகள் 

ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நண.  

ஒருனநம் இந் palm oil க்கரண னெள்ளுத் ரங்கரய் 

உற்தத்ற ன்தது சூலில் தரறப்கதத் ருகறன்ந 

அரரகப, ரனநம் தரம்தரற ற்ரறப் ததரருட்கபறன் 

உற்தத்றகயும் தரறக்கறன்நது. கரலிறல் ஆம்தறக்கப்தட்டு 

களுத்துகந, இத்றணனரற, ரககரகன ண தகு றகரக 

இந் உற்தத்ற தறருகறன்நது. அந்ந்ப் தறரசங்கபறரன 

ரழ்கறன்ந க்கள் அந் உற்தத்ற தரடர்தரகப் தல்ரர 

றர்ப்னக் குல்ககப ளப்தற ருகறன்நரர்கள்.  அண்கறல் 

ரககரகன தடணறஸ்த்க ரரட்டத்றலும் இகணப் 

தறரறடுற்தகறரண னெற்சறகள் ரற்தகரள்பப்தட்டண.  

களுத்துகந  தறரசத்றலும் இந் palm oil உடன் 

சம்தந்ப்தட்ட தறச்சறகணகள் இருக்கறன்நண. அங்கு  ரன் 

ரரறல் தசன்ர தரர்த்ன் ன்ந ககறல் அதுதற்நறத் 

தரடர்ச்சறரக ஆய்வுககபச் தசய்துருகறன்ரநன். இப்ரதரது 

ரன் தறறறறத்தும் கறக்கறன்ந ததலிர ரட் 

டத்துக்கும் இகணக் தகரண்டுருற்கரண னெற்சறகள் 

ரற்தகரள்பப்தடுரகவும் ததருந்ரரட்டக் கம்தணறகள் 

ந்றரண ஆரய்ச்சற டடிக்கககளும் இல்னரல் 

லிந்துகனப் தகுறறலுள்ப தகன்ரதரல்ட் தறரசத்றல் னெள்ளுத் 

ரங்கரய் உற்தத்ற தசய்ற்கரண னெற்சறககப 

ரற்தகரள்ரகவும் அநறக்கூடிரக இருக்கறன்நது.  

ணர  இவ்ரநரண சந்ர்ப்தத்றல் இந் னெள்ளுத் 

ரங்கரய் உற்தத்ற சம்தந்ரக அறக றடங்ககபக் 

கற்நநறந்ன் ன்ந ககறலும் ஊடகங்கபறன் அநறக்கக 

கபறன் ரறனரக, சூலில் சரர்ந் றரணங்கள் 

றடுத்றருக்கறன்ந அநறக்கககள் ரறனரக அறகம் அநறந்ன் 

ன்ந ககறலும் ததலிர ரட்ட க்கள் 

தறறறறதன்ந ககறலும் லிந்துகன தகன்ரதரல்ட் 

தறரசத்றல் னென்தணடுக்கப்தடறருக்கறன்ந னெள்ளுத் ரங்கரய் 

உற்தத்றக்கு ணது றர்ப்தறகணத் தரறறக் கறன்ரநன். இது 

தரடர்தரண றதங்கள் தற்நற றர்கரனத்றல் ததருந்ரரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சருடனும் அதறறருத்ற உதர னெகநகள் 

ற்ரம் சர்ரச ர்த்க அகச்சருடனும் றரறரகக் 

கனந்துகரடல்ககப ரற்தகரண்டு, ஆரய்ச்சற அதறறருத்ற 

டடிக்கககளுடன் இகண ரற்தகரள் ற்ரகர அல்னது 

ரற்தகரள்பரல் றடுற்ரகர இந்ப் தரரளுன்நம் உரற 

டடிக்கக டுக்கரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரண்டு, 

ரய்ப்னக்கு ன்நற கூநற, றகட ததரகறன்ரநன்.  ன்நற , 

க்கம்.   

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

 

උදර්ඳන ඳනත: නියමය 
லப ஒப்தகடத்ல் சட்டம்: கட்டகப 

EXTRADITION LAW: ORDER  
 
 

I 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළිලක මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති 

රතිඳේති වහ ආර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 

වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යනහ:  
 

 

"ජහති යහජය බහග  7977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනගේ 3 
න්තිඹ ඹටගේ ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ ව 

රුසිඹහනු මූවහඩුක් අතය උදර්ඳන ගිවිසුභ ම්ඵන්ධගඹන් 

ජනහිවඳතියඹහ විසින් හදන රදු  0077 ජූනි 07 දිනළති අා 

0000207 දයන අති විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ යනු රළඵ  

0077.07.05 දින ඉදිරිඳේ යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු ඹ. 

 
(අභහතය භඩුඩරගශ අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළිලක මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති 

රතිඳේති වහ ආර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 
වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යනහ:  

"ජහති යහජය බහග  7977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනගේ 3 

න්තිඹ ඹටගේ ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ ව 

යුක්ගර්නඹ අතය උදර්ඳන ගිවිසුභ ම්ඵන්ධගඹන් ජනහිවඳතියඹහ 

විසින් හදන රදු  0077 ජූනි 00 දිනළති අා 0007247 දයන අති 

විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ යනු රළඵ  0077.07.06 දින ඉදිරිඳේ 

යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු ඹ. 

(අභහතය භඩුඩරගශ අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

851 852 

[රු  භන්ල්හනම් තිරයහජහ  භවතහ] 



2017  ළප්තළම්ඵර්  06  

III 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළිලක මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති 

රතිඳේති වහ ආර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 
වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යනහ:  

 

"ජහති යහජය බහග  7977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනගේ 3 
න්තිඹ ඹටගේ ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ ව 

භවජන චීන මූවහඩුක් අතය උදර්ඳන ගිවිසුභ ම්ඵන්ධගඹන් 

ජනහිවඳතියඹහ විසින් හදන රදු  0077 ජූනි 00 දිනළති අා 

0004205 දයන අති විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ යනු රළඵ  0077.08.00 

දින ඉදිරිඳේ යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු ඹ. 

 

(අභහතය භඩුඩරගශ අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

IV 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළිලක මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති 

රතිඳේති වහ ආර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 

වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යනහ:  
 

"ජහති යහජය බහග  7977 අා 8 දයන උදර්ඳන ඳනගේ 3 

න්තිඹ ඹටගේ ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජඹ ව 

විඹ්ටනහභ භහජහදී ජනයජඹ අතය උදර්ඳන ගිවිසුභ ම්ඵන්ධගඹන් 

ජනහිවඳතියඹහ විසින් හදන රදු  0077 ජූලි 79 දිනළති අා 

0008276 දයන අති විගලේ ළ්ට ඳ්රගශ ඳශ යනු රළඵ  

0077.08.03 දින ඉදිරිඳේ යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු ඹ. 
 

(අභහතය භඩුඩරගශ අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තෆබීම 

ஒத்றகப்ன 
ADJOURNMENT 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළිලක මශතළ  
(ரண்னறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  "ඳහර්ලිගම්න්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ"න් භහ ගඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊට අනුකල අ. භළ. 5.55ට  අද දින වභළ 

වේමිලය අනුල  2017 ඔක්මතෝබර් 03ලන අඟශරුලළදළ අ. භළ. 2.30 
ලන මතක් කල් ගිමශය. 

அன்தடி தற.த. 5.55 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்றற்கறங்க, 2017 ஒக்ரரதர் 03, தசவ்ரய்க்கறக                   

தற.த. 2.30 றக ஒத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 2.30 p.m. on  
Tuesday, 03rd October, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament 

of this Day.   
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ශ්රී රාහ යජගශ මුද්රණ ගදඳහර්තගම්න්තුග  මුද්රණඹ යන රදී. 
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අ.භා. 2.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 02.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய)   

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 2.30 p.m.,  

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

   
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

ෙයෝජනා අංක 1, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය්           
70 වන සංවත්සරය සැමරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 
අගාමාත්යතුමා. 

 
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය්  

70 වන සංවත්සරය සැමරීම 
இலங்ைகப் பாரா மன்ற சனநாயகத்தின் 

70 ஆண்  நிைற க் ெகாண்டாட்டம்  
 COMMEMORATION OF 70TH ANNIVERSARY OF 
PARLIAMENTARY DEMOCRACY IN SRI LANKA 

[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"අද දින පවත්වනු ලබන පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ස්වාධීන පාර්ලිෙම්න්තුවක් වශෙයන් පථමෙයන් රැස්වී 70 වසරක් සපිරීෙම් 
සංවත්සරය සාඩම්බරෙයන් යුතුව සමරන අතර, පජාතන්තවාදී පාලනෙයහි 
ෙනොබිඳුණු වාර්තාවක් සමඟින් ආසියානු කලාපෙය් තිෙබන වැඩිහිටි 
සර්වජන ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත්වන  පැරණිතම පාර්ලිෙම්න්තුව ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුව බව සඳහන් කරමින්, ඉදිරි කාලය තුළ ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ශී ලාංකීය ජනතාවටත් පජාතන්තවාදී සම්පදායයන්, 
පතිපත්තීන් සහ නීතිෙය් ආධිපත්යය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින්, 
සමෘද්ධිය ෙසෞභාග්යය උදාෙව්වායි පාර්ථනා කරයි." 
 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන් සභාව අමතන ෙලස මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ආරාධනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Rajavarothiam  Sampanthan to second the 

Motion. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, I second the Motion moved by the Hon. 

Prime Minister. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you.  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.33] 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, ජනතා 

පරමාධිපත්ය ශක්තිමත් කළ, ශක්තිමත් කරන ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වසර 70ක් සම්පූර්ණ වන අවස්ථාවක ෙම් ගරු 
සභාව ඇමතීමට ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම අවස්ථාව නිමිති කර ෙගන පවත්වනු ලබන පුළුල් 
ජාතික වැඩසටහෙන් දී අෙප් ආරාධනය පරිදි දකුණු ආසියානු 
සංවිධානෙය් -සාර්ක් සංගමෙය්- රටවල කථානායකවරුන්ෙග් 
පැමිණීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම  සාර්ක් 
මිත රටවල සහෙයෝගීතාව ශක්තිමත් කරමින් ෙම් අවස්ථාවට 
පැමිණි සියලුම කථානායකවරුන් මම මෙග් ආදරණීය ජනතාව 
සහ ශී ලංකා ජන රජය ෙවනුෙවන් ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් සහ 
ආදරෙයන් පිළිගන්නවා වාෙග්ම, ඒ සියලුෙදනාට අපෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනු ලබනවා.  

අපි අද අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් -ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්- 
වසර 70ක කීර්තිමත්වූත්, විශිෂ්ටවූත්, ෙශේෂ්ඨවූත් ඉතිහාසයක් 
පිළිබඳවයි කථා කරන්ෙන්. ෙමම වසර 70ක -දශක 7ක- කාල 
සීමාව අපට ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා. බිතාන්ය පාලනෙයන් අපට 
ලැබුණු ෙසෝල්බරි ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ මත; 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ 1947දී අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පළමුෙවන්ම පිහිටුවීමත්, ඒ තුළින් රට තුළ නිදහස 
හා පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමත් බලයට පත් වූ සෑම 
ආණ්ඩුවක් විසින්ම ඉටු කළ බව ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කිරීම අවශ්යයි. බිතාන්ය පාලනය අවසන් කර 1948දී අෙප් රට 
නිදහස ලබා ගැනීෙමන් පසුව අපි පවත්වා ෙගන ආ රාජ්ය කමෙය්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්, පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය්  යම් ෙවනස්වීම් 
1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් සිදු කරනු ලැබුවා.  1972 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පසුව 1978 දී නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්මත කිරීම සිදු වුණා. 1978 ආණ්ඩුකම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යවස්ථාෙවන් අසීමිත බලයක් තිෙබන විධායක ජනාධිපති ධුරයක් 
ස්ථාපිත කිරීම තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය යම් මට්ටමකට දුර්වල 
වීමක් වුණාය කියන එක අද අපි කවුරුත් පිළිගන්නා වූ ෙදයක්. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළිනුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතාමත් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් කරනු ලැබුවා. 
නමුත් වර්තමාන රජය විධියට අපි ඉතාමත්ම සතුටු වනවා, 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා පැවති මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඇති කළ නව පරිවර්තනීය යුගයක පතිඵලයක් වශෙයන්  
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර 
ගැනීමට අපට හැකිවීම පිළිබඳව.  ඒ තුළින් දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි වීම වාෙග්ම ඒ මඟින් ෙම් 
ෙගෞරවනීය උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් වුණාය කියන 
එකත් ෙමහිදී  විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු වනවා. එම නිසා  
අෙප් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තවතවත් ශක්තිමත් කරමින් කටයුතු 
කිරීෙම් අවශ්යතාවයි අපි දකින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලි ෙලසම රට 
ෙනොෙබෙදන, ඒකීය රාජ්යයක, සියලු ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
ශක්තිමත් වූ පසු බිමකින් ෙගොඩ නැ ෙඟන නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළින් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තවතවත් 
ශක්තිමත් කිරීමයි රජයක් විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එම 
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීෙම් ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කර 
ගැනීමට ෙම් ගරු සභාව නි ෙයෝජනය කරන සෑම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයකම සෑම මන්තීවරයකුෙග්ම ස හෙයෝගය ලැෙබයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා; අපි විශ්වාස කරනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 70 වසරක් ගත වූ ඉතිහාසය පිළිබඳව කථා 
කරනවා වාෙග්ම, අද දවස පිළිබඳව කථා කරනවා වාෙග්ම, 
අනාගතය පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීෙම් දී, සාර්ක් 
සංවිධානයට අයත් අෙප් මිතශීලි සෙහෝදර රටවල් සමඟ කලාපීය 
වශෙයන් අප තුළ තිෙබන සම්බන්ධතාවන් තවතවත් ශක්තිමත් 
කර ගැනීම  අත්යවශ්ය වනවා. සාර්ක් සංවිධානෙය් රටවල 
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට, ෙවෙළඳ ආර්ථික සබඳතා 
ශක්තිමත් කිරීමට,  පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කිරීමට අපි කැප විය 
යුතුයි. සාර්ක් සංවිධානෙය් සෑම රටක්ම තම තාක්ෂණය භාවිත 
කරමින්, එම සම්පත් වර්ධනය කර ගනිමින්, නවීන තාක්ෂණික 
ෙලෝකෙය් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යා යුතුවා ෙමන්ම, අත් කර 
ගන්නාවූ එම තාක්ෂණික දියුණුව තුළ, ආර්ථික සමෘද්ධිය තුළ, 
යහපත්, ගුණගරුක ආර්ථික සමාජයක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා සමස්ත 
සමාජයටම, -ජාත්යන්තරයට- පණිවුඩයක් දීමට අප කැප විය 
යුතුයි කියා ද මා විශ්වාස කරනවා.     

වසර 70ක කීර්තිමත් ඉතිහාසය පිළිබඳව අද දවෙසේ අපි කථා 
කරනවා. ෙම් ෙගවී ගිය වසර 70 තුළ ෙම් ගරු සභාව තුළත්, ඉන් 
පිටස්තරවත් අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙසේවය කළ ෙද්ශපාලන 
නායකයන්, පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කළ නායකයන් වන ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා, ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා   ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී අපි  සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

රටක් වශෙයන් කථා කරන විට ෙම් දක්වා පැමිණි ගමන් 
ම ෙඟහිදී අපි අත් දැකීම් රාශියක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අත් 
දැකීම් තුළින් අනාගතය වඩාත් සමෘද්ධිමත් කිරීම සඳහා රට තුළ 

නිදහස, පජාතන්තවාදය, ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්, ආර්ථික 
සමෘද්ධිය ආදී සියල්ල ෙගොඩ නැඟීම ශක්තිමත් කිරීම තුළ 
ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත වූ පබුද්ධ රාජ්යයක් -රටක්- ෙගොඩ 
නඟන්නට ෙම් ගරු උත්තරීතර සභාෙව් කටයුතු කිරීෙම් අනාගත 
වගකීම අපි සෑම ෙකනකුටම පැවෙරනවා.  

ව්යවස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය කියන ආයතන තුන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ස්ථාපිත වුණා. ජනතා 
පරමාධිපත්යෙයන් සහ ජනතාව විසින් ලබා ෙදනු ලැබූ ව්යවස්ථා 
බලෙයන් ශක්තිමත් වූ ෙමම උත්තරීතර ආයතනය, ගැටුම් සහගත 
ෙනොවන ආකාරයට, කිසි විෙටකත්, කිසිදු ෙනෙනකුට 
අභිෙයෝගයක් ෙනොවන ආකාරයට සැමවිටම පවත්වා ෙගන යාෙම් 
අවශ්යතාව අපි දැඩි ෙලස අවධාරණය කරනවා.   

 රටක් වශෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී විධායකෙය් තිෙබන්නාවූ 
කමිකභාවයත්,  විධිමත්භා වයත් තුළින්  රට තුළ හැමවිටම 
පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම්, මුලික අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත්  
ෙවනවා.   ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති කිරීම වාෙග්ම, ෙම් රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත්යයද තහවුරු කළ යුතු ෙවනවා. නීතිෙය් 
ආධිපත්යය තහවුරු කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම අධිකර ණ  ක්ෙෂේතයට  
ඉතාමත්ම ස්වාධීනව, අපක්ෂපාතීව කටයුතු කිරීෙම් අයිතිය අප 
විසින් හැමවිටම තහවුරු කළ යුතු ෙවනවා.  

ඉතාමත් යහපත් වූ,  සුන්දර වූ අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු අද 
ජීවත් වන  ජනතාවට වාෙග්ම  ෙහට උපදින දරුවන් සඳහාත් ඇති 
කිරීමට   ෙම් ගරු උත්තරීතර සභාව ෙවනුෙවන් අප සියලු ෙදනාම 
සාමූහික වග කීමක් තුළ  කටයුතු  කළ යුතු ෙවනවා.  තනි 
පුද්ගලෙයකු අත ඇති බලය  - ෙද්ශපාලන බලය-  සැමවිටම 
සාමූහිකත්වයට  ෙයොමු විය යුතු නිසා, සාමූහිකත්වයට එක් විය 
යුතු නිසා,   ඒ ෙද්ශපාලන   න්යාය ධර්මය තුළ කටයුතු කරමින්     
සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක්  ඇති  රටක් ෙගොඩ නඟමුය කියන  
ආයාචනය මා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.   

 අවසාන වශෙයන්, අද ෙම් වැදගත් අවස්ථාවට අෙප්  
ආරාධනය පිට පැමිණ  සිටින  සාර්ක් කලාපෙය් අෙප් ඒ  මිත 
සෙහෝදර රටවල ගරු කථානායකතුමන්ලා සියලුෙදනාටම  මා 
නැවතත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එෙසේම  ඒ අෙප් සියලුම මිත 
රාජ්යයන්, ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති ඉතාමත් වාසනාවන්ත, ගුණවත් 
රාජ්යයන් බවට පත් ෙව්වායි ආශිර්වාද කරමින්, සුබ පතමින් මා 
නවතිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. 

[අ.භා. 2.43] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි  සමරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව, 

ස්වාධීන පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙලස රැස්වී  හැත්තෑවන සංවත්සරය 
පමණක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු හැත්තෑවක් පජාතන්තවාදී 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර, පජාතන්තවාදෙය් වාර්තාවක් ද ඇති 
කරපු අවස්ථාවක් අපි සිහිපත් කරනවා. ෙම් අවුරුදු හැත්තෑව තුළ  
ෙම් ගරු සභාව සිදු කළ  කාර්යභාරය නිසා, -ආණ්ඩු  පාර්ශ්වය 
ෙවන්න පුළුවන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙවන්න පුළුවන්- ෙම් රෙට් 
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පජාතන්තවාදී කමය ආරක්ෂා වී තිෙබනවා. යම් යම්  අයිතිවාසිකම් 
සීමා කළ අවස්ථාෙව් ඊට විරුද්ධව ජන හඬ නඟා ෙම් රෙට්   
පජාතන්තවාදී කමය අපි ආරක්ෂා කර තිෙබනවා.  ඒ සඳහා ෙම් 
ගරු සභාවට ඊට  ෙපර පළපුරුද්දක් ලැබුණා.  

ආසියාෙව් පළමුවන ව්යවස්ථාදායක සභාව 1835දී  ලංකාෙව්යි  
පිහිෙටව්ෙව්.   එදා සාමාජිකයන් ආණ්ඩුකාරතුමා පත් කළා. එෙහත් 
1927 වර්ෂය ෙවනෙකොට ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත්කර ගත් 
මන්තීතුමන්ලා බහුතරයක් සිටියා. එෙසේ නම් අවුරුදු එකසිය 
දහසයක පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාෙය්  පුහුණුවක් අපට ලැබුණා. 1931 
සර්ව ජන ඡන්දයත් අපට ලැබුණා; රාජ්ය මන්තණ සභාවත් 
පිහිෙටව්වා.  එෙසේ නම් ජනතාවට වග කියන සභාවක් හැටියට 
කියා කරන්නට අවුරුදු දහසයක පළපුරුද්දක් ලැබුවා. ෙම් 
පළමුවන සභාව සාර්ථක කිරීම ගැන, ඒ පදනම ඇති කිරීම ගැන 
අෙප්  ලංකාෙව් පථම අගාමාත්ය ඩී.එස්.ෙසේනානායක මැතිතුමා, 
ෙම් සභාෙව් පථම කථානායක ශීමත්  ෆැන්සිස් ෙමොලමුෙර් 
මැතිතුමා, එස්. ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, ශීමත් 
 ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමා, ජී.ජී. ෙපොන්නම්බලම් මැතිතුමා, 
ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා   ඇතුළු 
අෙනක් සියලු ෙදනාටම අපෙග්  ස්තුතිය පුද කරන්නට  ඕනෑ.   

1972 වර්ෂෙය්ත් 1978 වර්ෂෙය්ත්,  ජනරජ ව්යවස්ථා ෙදකක් 
සම්මත කරන්නට ෙම් සභාවට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම 1987 
වර්ෂෙය්  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  අනුමත 
කරන්නට පුළුවන් වුණා. 2015දී  ෙමම සභාව  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කළා. ඒ සඳහා 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම 
ගත් පියවර  ගැන අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එදා නිදහස් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා  ඇති කර  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල අපි තවත්  
ශක්තිමත් කළා. ඊට අමතරව අෙප් නව කාරක සභා කමය තුළින්,  
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින්, “අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු 
කළ පශ්න” අහන අවස්ථාව තුළින් ෙම් ගරු සභාෙව් බලතල අපි 
තවත් වැඩි කර තිෙබනවා.  

අද මම ෙමම ගරු  සභාවට ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් සමෘද්ධිය සහ ෙසෞභාග්යය උදාෙවයි 
කියලායි. ෙම් අවුරුදු 70 තුළම අපි තවමත් එය උදා කර ගැනීමට 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි අපට තිෙබන කනගාටුව. 
පජාතන්තවාදය ගැන ආඩම්බර වන ෙමම අවස්ථාෙව්දී සමෘද්ධිය 
උදා කර ගැනීමට ෙනොහැකිවීම ගැන කනගාටුවකුත් අපට  
තිෙබනවා.  

1947දී අපි ස්වාධීන පාර්ලිෙම්න්තුවක් වශෙයන් රැස් වුෙණ් 
එක්සත් ජනතාවක් හැටියටයි; සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් සහ බර්ගර් 
කියන සියලුෙදනාම ෙම් රෙට් ලාංකිකයන් කියන හැඟීෙමනුයි. 
නමුත් අවුරුදු 60ක් තුළ ෙම් රෙට් ජනවාර්ගික පශ්න තිබුණා; අවි 
ගත්ත පචණ්ඩත්වයක් තිබුණා; ෙබඳුම්වාදයක් තිබුණා. සමහර 
අවස්ථාවල එය යුද මට්ටමටම පැමිණියා. අපි ඒ සෑම අවස්ථාෙව්ම 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කළා. ඒ තස්තවාදය උත්සාහ කෙළේ 
පජාතන්තවාදය නැති කරන්නටයි. නමුත් අපි පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කළා. නමුත් අපට තවමත් ෙම් රටට ඒ ෙද්ශපාලන 
විසඳුම, එක්සත් බව අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන මට්ටමින් ලබා 
ගන්නට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. 1947දී  ෙම් සභාව රැස ්වුණු 
පළමුෙවනි අවස්ථාෙව්දී ජපානය එක්ක ආසියාෙව් තිබුණු ඉතාම 
දියුණු රට ශී ලංකාවයි. දැන් අවුරුදු 70ක් ගිහින්. ඒ අවුරුදු 70 තුළ 
දියුණු රටක් ෙවන්නට, දියුණු ආර්ථිකයක් ඇති කර ගන්නට අපි 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා.  

1977දී විවෘත ආර්ථික පතිපත්තියක් ඇති කළත් ඒ තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පතිඵල ලැබුෙණ් නැත්ෙත් යුද්ධය නිසායි. 

එම නිසා අෙනකුත් රටවල් අපව පහු කරෙගන ඉදිරියට ගියා.   
අසහනකාරී ෙහේතු නිසා ෙම් රෙට් දකුෙණ්ත් කැරලි සහ භීෂණය 
ඇති වුණා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය්ත්, පජාතන්තවාදෙය්ත් අඩු 
පාඩුව තමයි සමෘද්ධිය හා ෙසෞභාග්යය කියන බලාෙපොෙරොත්තු  
තවම ඉෂ්ට කර ගැනීමට ෙනොහැකි වීම. ඒක අෙප් පක්ෂ කමෙය් 
තිෙබන අඩු පාඩු නිසා ෙවන්න පුළුවන්; අෙප් ෙද්ශපාලන රාමුෙව් 
තිෙබන අඩු පාඩු නිසා ෙවන්න පුළුවන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අපට සමෘද්ධිය සහ ෙසෞභාග්යය ලබා 
ගන්න නම් පළමුෙවන්ම අෙප් පධාන ජාතික පශ්නය වන 
ජනවාර්ගික පශ්නයට ෙද්ශපාලනික විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් සභාව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් ෙලස පරිවර්තනය ෙවලා එහි ෙමෙහයුම් 
කමිටුව මඟින් සෑම ෙකෙනකුෙග්ම අදහස ් ලබාෙගන ශී 
ලාංකිකයන් හැටියට ෙද්ශපාලනික විසඳුමක් තුළින් එකතු 
ෙවන්නට අවස්ථාවක් ඇති කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
එම අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ගන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පමණක් ෙනොෙවයි, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් කැප 
ෙවලා තිෙබනවා ඒ එකමුතුකම,  ඒ ෙද්ශපාලන විසඳුම ලබා 
ෙදන්නට. පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් 70ෙවනි වසර සමරන 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සියලු ෙදනා ෙම් අවස්ථා සියල්ෙලන්ම 
පෙයෝජන ගන්නට ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් රෙට් ශීඝ සංවර්ධනයක් ඇති 
කරන්නට ඕනෑ. අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබනවා, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ගම්වල රැකියා නැති තරුණ තරුණියන් ඉන්නවා. 
තවමත් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. අපි ශීඝ සංවර්ධනයකට 
යනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් 80ෙවනි සංවත්සරයට 
ෙපර ෙම් රෙට් ඉතා දියුණු ආර්ථිකයක් ඇති කරන්නට පුළුවන්. 
ෙම් සියල්ලම අපි ජනතාව සඳහා කළ යුතු වැඩසටහන්. ඒවා ඉටු 
කිරීම අෙප් යුතුකමක්, ඒවා ඉෂ්ට කිරීමටයි අපි කැප ෙවලා 
සිටින්ෙන්.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙමම කාරණය සඳහන් කරනවා: ෙමම 
ගරු සභාෙව් විටින් විට ෙද්ශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් නිෙයෝජනය 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 1947 ස්වාධීන පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
වශෙයන් රැස් වුණු දා සිට අද ෙවනකම්, ෙම් වසර 70 තුළ ෙම් 
සභාෙව් අඛණ්ඩ නිෙයෝජනය හැම ෙවලාෙව්ම තිබුෙණ් එක 
පක්ෂයකට විතරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තී ධුර සංඛ්යාව 
8ට බැස්සත්, 140ට වැඩි වුණත් ඔබතුමාත්, මමත් සාමාජිකත්වය 
දරන පක්ෂය තමයි ෙම් අවුරුදු 70ම අඛණ්ඩව ෙම් සභාෙව් ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි. එම නිසා අෙප් පක්ෂයත් යම් 
කිසි වැඩ ෙකොටසක් ඒ ෙවනුෙවන් ඉටු කරලා තිෙබනවා, අෙනක් 
පක්ෂත් ඉටු කරලා තිෙබනවා.  

අද 70ෙවනි සංවත්සරය සමරන අපි 80ෙවනි සංවත්සරයට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලමු. 80ෙවනි සංවත්සරය වන විට 
අපි ෙම් රට දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ 
පශ්න විසඳා ගන්නට පුළුවන්  වුෙණොත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන  
සමෘද්ධිය සහ ෙසෞභ්යාග්යය අෙප් රටට ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි එකතු ෙවලා අෙප් රෙට්  ශීඝ 
සංවර්ධනය සහ ජනවාර්ගික පශ්නයට ෙද්ශපාලනික විසඳුමත් 
ලබා ෙදමු කියා අෙප්  මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තූතියි, විපක්ෂ නායක ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[2.50 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Thank you, Mr. Speaker. 

I consider it, Sir, a great privilege that as the Leader of 
the Opposition, I have, with the Hon. Prime Minister, 
been able to move this Motion commemorating today’s 
Sitting of Parliament as the Seventieth Anniversary of its 
first meeting. The first meeting of Sri Lanka’s 
independent Parliament was on the 14th of October, 1947 
at Independence Square in Colombo, when the Duke of 
Gloucester acting on behalf of the Kingdom and the 
Government of the United Kingdom, the last of our 
colonial rulers granted Sri Lanka, then known as 
"Ceylon", our Independence, thus liberating us from 
foreign rule.   

We had been under foreign rule for more than 400 
years - 443 years to be exact. You would permit me, Mr. 
Speaker, to recall that as a young boy, I was personally 
present at Independence Square when Sri Lanka was 
granted Independence and that I watched that event with 
great pride. Our first Prime Minister, Rt. Hon. D.S. 
Senanayake received that instrument of Independence on 
behalf of the people of Sri Lanka.  We were then a united 
people. All the people of Sri Lanka, irrespective of ethnic 
or religious differences, wanted independence from 
foreign rule. In fact, the Jaffna Youth League voicing the 
sentiments of the Tamil people were not happy with the 
Dominion Status. They wanted “Purna Swaraj”,  meaning 
absolute Independence.  

We have, in the past 70 years, preserved democratic 
governance through electoral processes, though one must 
admit not completely without blemish. The truth must be 
acknowledged that electoral processes alone cannot 
ensure democratic governance. Recognition and respect 
for pluralism  are fundamental in the achievement of 
genuine democracy. Incipient steps towards respect and 
recognition of pluralism by agreement between much-
respected leaders of this country were unfortunately not 
implemented. Constitutions that were claimed to be 
autochthonous were no more than self-serving and did 
not, in any way, served the needs of a pluralistic society. 
On the contrary, they entrenched majoritarianism. 

We have had insurrections and long periods of armed 
conflict from which the whole country and all its people 
have suffered greatly.  The worst victims have been the 
Tamil people who have long struggled for the 
preservation of their identity and dignity. Issues that were 
the cause of the armed conflict remain and need to be 

resolved. We have, Sir, all of us, learnt many lessons 
from the most harmful situations that have prevailed in 
our country.  

It would be a tragedy if in the name of patriotism - 
more exactly "pseudo-patriotism" - anyone seeks to 
prolong these harmful situations. It must be conceded that 
despite shortcomings, the country is more normal and 
peaceful now than it has been in the past. The country is 
now engaged in several processes to create for the 
country a future devoid of conflict and violence where 
issues are resolved through discussion and debate and on 
the basis of substantial national consensus. This would 
mean that all the Sri Lankan people, irrespective of their 
ethnic or religious differences in a united, undivided, 
indivisible Sri Lanka, look upon Sri Lanka as their own 
country and willingly become an integral part of the Sri 
Lankan nation with a Sri Lankan identity. It is that Mr. 
Speaker, which will fulfil our wish for prosperity, 
development and further strengthening of democratic 
traditions, principles and the rule of law in Sri Lanka as 
stated in the Motion moved by the Hon. Prime Minister 
and seconded by me.  

Today, we are attempting to move towards being a 
united people in a united, undivided and indivisible 
country. I do not think there can be any disagreement on 
that. If we want our wish for Sri Lanka to succeed, we 
need to unitedly work towards achievement of that goal. 

Thank you, Sir.  
 
 
[2.57 p.m.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
Hon. Speaker, today is a very historic day as we are 

celebrating the 70th anniversary of Parliamentary 
democracy in Sri Lanka. During this period, a very large 
number of   distinguished Members of Parliament have 
served the nation. I think it is our duty now on this 
solemn occasion to remember those who served from 
1947 up to now and even those who served from the days 
of the State Council in 1833 - 116 years of legislative 
process.  

Hon. Speaker, during this period, our country has had 
many upheavals. We have had two youth insurrections, a 
failed coup d'état, and a 30-year old civil war. Despite all 
this, Parliamentary democracy has survived in Sri Lanka. 
So, this is a tribute to all those Members of Parliament 
who served far back as 1833.  
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Briefly I will mention, Sir, the steps taken by this 
Parliament, in which you are the Hon.Speaker, to 
strengthen Parliament.  

His Excellency the President was elected in 2015. For 
the first time in the  history, the President gave up his 
powers to Parliament. It has not happened anywhere in 
the world where a person elected President has given up 
his powers to Parliament. Actually he gave more. He gave 
a lot more than what is stated in the Nineteenth 
Amendment to the Constitution. But the Supreme Court 
said, “If you want to give up those powers, you have to 
have a referendum”. Otherwise he was gladly willing and 
very keen to give more powers to Parliament. So, the aim 
of the Prime Minister and His Excellency the President is 
to strengthen Parliament. We must strengthen Parliament, 
Sir. That is our aim. The Nineteenth Amendment to the 
Constitution brought Independent Commissions. The 
Hon.Speaker presides over the Constitutional Council that 
appoints Independent Commissions and consequently the 
Parliament becomes strengthened.  

Then, the Hon. Prime Minister brought in the Sectoral 
Oversight Committees. Sir, when we were in the 
Opposition, we were barely counsulted by Parliament for 
the day-to-day running of Parliament. We were there, but 
we did not have a say. But the Hon. Prime Minister, Sir, 
have brought the Sectoral Oversight Committees, where 
not only the Government but even the Opposition 
Members take part. Out of the 17 Sectoral Oversight 
Committees, we have given 9 to the Opposition where 
Opposition Members are chairing and taking decisions on 
behalf of the Government.  

Then, we have brought the Right to Information Act, a 
long felt need. Sir, when you were a Member of 
Parliament in the Opposition, you brought in this Bill and 
you may recall the reception it got during that period. So, 
it is our duty to strengthen Parliament and to see that all 
Members of Parliament take part in the process of 
governance. We have governed only for two years. In the 
coming years, the Hon. Prime Minister will be chairing 
the Steering Committee of Parliament to adopt a new 
Constitution. I hope this will be a dream come true 
because we have framed two Constitutions since 
Independence. When those Constitutions were framed, 
some parties boycotted; the Tamil Parties boycotted - 
Mrs. Sirimavo Bandaranaike’s Constitution and Mr. J.R. 
Jayewardene’s Constitution. For the first time in the 
history of Sri Lankan Parliament, all parties in Parliament 
are in the Steering Committee. There have been 75 to 80 
sittings of the Steering Committee. I must say all 
Members of Parliament have become moderate. They 
have shed their extremist views in order to come to a 
settlement. Sir, everyone knows that when we gained 
Independence we were next to Japan. Other countries 
wanted to emulate us. We were called “Switzerland of the 
East”. But, where are those countries now and where are 
we today?  

So, let us all resolve on this historic occasion to shed 
party differences and to make this country a united Sri 
Lanka where all communities can live in peace and 
harmony.  

Finally, I wish to thank the Speakers of the SAARC 
countries who have come here today. I wish them a very 
pleasant stay in Sri Lanka.  

Thank you.  
 

[අ.භා. 3.02] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (ප් රවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත් යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද දවෙසේ ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුවට 

70 වසරක් සපිෙරනවා. එම අතීතය පිළිබඳව ආවර්ජනය කරමින්, 
අනාගතය පිළිබඳව සුබ සිහින දකින්නට කටයුතු කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අද දින ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු වනවා.  

විවිධ හැලහැප්පීම්වලට ලක් ෙවමින් ශී ලාංකික ජනතාව        
ශී ලංකාෙව් පජාතන්තවාදය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. අෙප් රෙට් එවකට 
පැවති අධිරාජ්යවාදී පාලනය අවසන් කරමින්, අපට ලැබුණු ඒ 
නිදහස අර්ථවත් කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 
මන්තීතුමන්ලා විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කළා. ඔවුන් විවිධ 
කණ්ඩායම්වලට ෙවන්ෙවලා හිටියා. මාක්ස්වාදය අගය කරන, 
වෙම් දර්ශනය අගය කරන, ෙකොමියුනිස්ට්වාදය අගය කරන, 
සමාජවාදය අගය කරන විවිධ මන්තීවරුන්ෙග් අදහස්වල 
සංකලනයක් තමයි අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිබු ෙණ්. 
විෙශේෂෙයන්ම විප්ලවයකින්, එනම් "ෙල් වැගිරීම තුළින් රටක 
පාලන බලය අල්ලා ගත යුතුය" කියා කල්පනා කළ අය පවා  
පජාතන්තවාදී පවාහයට ඇවිල්ලා, අද පජාතන්තවාදෙය් 
ෙකොටස්කරුවන් වී සිටිනු  දැකීම අෙප් සතුටට කාරණයක් ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, එවැනි විශාල පරිවර්තනයකට ඔවුන් 
පත් කිරීමට තරම් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමන්ම ශී ලංකාෙව් 
ජනතාවත් පජාතන්තවාදී වුණා. ශී ලංකාෙව් ජනතාව 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව තැබූ ඒ විශ්වාසය නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය ෙකෙරහි නැඹුරුෙවලා, ජනතා විශ්වාසය දිනා 
ගැනීමට ඔවුන්ට සිදු වුණා. ෙම්ක අෙප් ශී ලංකාෙව් දකින්නට 
තිෙබන සුවිෙශේෂී ලක්ෂණයක් ගරු කථානායකතුමනි.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරපු මන්තීවරුන්ට ෙම් රෙට් පැවති 
තස්තවාදය, ෙබදුම්වාදය ඉදිරිෙය් තම ජීවිත පරිත්යාග කරන්න සිදු 
වුණා; ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලින් පජාතන්තවාදය රැකීමට අවශ්ය 
ශක්තිය ලබා ෙදන්නට සිදු වුණා. වි ෙශේෂෙයන්ම අමිර්තලිංගම් 
මැතිතුමා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, සී.වී. ගුණරත්න 
මැතිතුමා, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා ඒ අයෙගන් කීප 
ෙදෙනක්. ෙම් විධියට පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය සුරක්ෂිත 
කිරීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි ෙමම ෙද්ශපාලන 
ෙයෝධයන්ට තමන්ෙග් ජීවිතවලින් වන්දි ෙගවන්නට සිදු වුණා. 
පජාතන්තවාදය රැක ගැනීම සඳහා ඔවුන් කරන ලද ඒ අකලංක 
ෙමෙහය අප විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හමුදා කුමන්තණවලින් ෙබොෙහෝ රටවල පජාතන්තවාදය පාගා 
දැම්මා. එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය බලයට පත්ෙවලා 
හිටපු අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් හමුදා කුමන්තණයක් ඇති වුණා. 
නමුත් එදා ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඒ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට මුහුණ දීලා, එම 
තත්ත්වයට හිස ඔසවන්නට ඉඩ ෙනොදී පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කළ බවත් අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. එපමණක් 
ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් අෙප් 
නායිකාව වූ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම ඉවත් කළා; නැති කළා; පාගා දැම්මා. 

ඔබතුමාට මතක ඇති,  1983 කාලෙය් ජනමත විචාරණයක 
මුවාෙවන් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට ෙමොන ආකාරෙය් තර්ජන 
ඇති වුණාද කියලා. නමුත් ශී ලාංකික ජනතාව එයින් පසු බැස්ෙසේ 
නැහැ. නැවත එතුමිය බලයට පත් කළා; ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂය 
බලයට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම එවැනි ජනමත විචාරණ පිළිබඳව 
අනුමැතියක් දැක්වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, අපට ෙම් විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන් වුෙණ් 
ශී ලාංකික ජනතාව තුළ, ඔවුන්ෙග් හදවත් තුළ තිෙබන 
පජාතන්තවාදී  නැඹුරුව නිසායි. ඔවුන් හමුදා පාලනවලට කැමැති 
නැහැ; ඒකාධිපතිවාදයට කැමැති නැහැ. ඔවුන්ට පජාතන්තවාදී 
වුවමනා නිසා ෙමොන ආකාරයක තර්ජන, ගර්ජන ආවත් සැම විටම 
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජනතාව ඒ ශක්තිය අපට 
ලබා දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ 
නිතර දකින්නට ලැබුණු විෙව්චනයක් තිෙබනවා. මුලින් අපට, 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට වග කියන මන්තීවරෙයක් පත් වුණා. 
විධායක ජනාධිපති ධුරය එකතු කිරීමත් සමඟම ඒ තත්ත්වය නැති 
කරලා ෙවනත් ආකාරයකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරු පත් 
කරන්නට අපට සිදු වුණා. ෙම් නිසා මිල මුදල් විශාල වශෙයන් 
වියදම් කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ විට  ජනතාව 
ෙවනුෙවන් එන නිෙයෝජිතයන් පිළිබඳව විශාල පශ්න රාශියක් ඇති 
වුණා. ඒ නිසා අද අපට තිෙබන අභිෙයෝගය, ෙම් පජාතන්තවාදී 
කමය ජනතාවට වග කියන, ජනතාව සමඟ සහ සම්බන්ධතාවක් 
ඇති කර ගන්නට පුළුවන් මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කිරීමයි. ඒක තමයි ශී ලංකාෙව් ඉදිරි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් අපට තිෙබන විශාල වගකීම. ඒ 
පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය තුළ 
විශාල කථිකාවතක් කරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විශාල 
වශෙයන් විවිධ මතිමතාන්තර ගණනාවක් තිබුණු අය අද එක්තරා 
තත්ත්වයකට, එක්තරා ස්ථානයකට, පැමිණ සිටිනවා. ඒක ඉතාම 
සාධනීය ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් තුළින් 
විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් තිෙබන අනිසි බලතල අඩු කරලා, 
ඉදිරිෙය්දී එවැනි තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙනොපෑමට සිදු වන 
ආකාරයට  දහනවවැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අෙප් 
සහෙයෝගය ලබා දීලා වඩා ෙහොඳ පාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති කිරීම 
සඳහා අවශ්ය ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි සියලු ෙදනාටම  පුළුවන්  
වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව         
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රජයට එකතු වුෙණ් ෙමන්න ෙම් කියන 
පජාතන්තවාදය රැක ගැනීමටයි; ෙහොඳ මැතිවරණ කමයක් සකස ්
කර ගැනීමටයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, අපට ෙම් රජය තුළ, 
ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගනහිල්ලා ඉතා ඉක්මනින් වඩාත් 
සුපිරිසිදු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ෙගන රෙට් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය රැක ගනිමින් ඉදිරියට යාමට පුළුවන් ෙවයි 
කියා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී, අපි හැත්තෑ වසරක ගමන් ම ෙඟ් අෙපන් වුණු 
අඩු පාඩු ගැනත් කල්පනා කර බලා, අෙපන් වුණු වැරදි ගැනත් 
කල්පනා කර බලා ඒවා නිවැරදි කර ෙගන ඉදිරියට යමුය කියා 
ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක මැතිතුමා. 
 
[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු 

පජාතන්තවාදයට වසර හැත්තෑවක් සම්පූර්ණ වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ඔබතුමාෙග් ආරාධනාෙවන් සාර්ක් රටවල් නිෙයෝජනය කරමින් 
අෙප් කලාපෙය් ගරු කථානායකතුමන්ලා අද ෙම් විෙශේෂ 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම නරඹමින් සහභාගි වී සිටින අති සම්භාවනීය 
අවස්ථාෙව්දී, එක පැත්තකින් පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ 
ඇමතිවරයා හැටියටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා හැටියටත් වචන ස්වල්පයක් පකාශ කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම අතිශයින් සතුටු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය සථ්ාපිත 
ෙවලා පුරා දශක 7ක් සපිෙරන ෙම් ෙමොෙහොත,  අපි රටක් ෙලස, 
පජාතන්තවාදය, නැතෙහොත් මහ ජනතාව විසින් සිදු කළ පාලනය 
පිළිබඳව විශ්වාසය පදර්ශනය කරන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් 
ෙලසයි අපි  දකින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආසියාෙව් පැරණිතම පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදයට උරුමකම් කියන අපි, ෙම් කලාපෙය් 
''පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් වැඩිමලා'' ෙලස ෙම් අවස්ථාව 
සමරන්ෙන් මහත් අභිමානයකින් යුතුවයි. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව ශුභසාධන රාජ්යයක් ෙලස 
ෙගොඩනැඟීෙම්දී ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලැබුණු 
දායකත්වය අති විශිෂ්ටයි. අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, කෘෂිකර්මය, 
පවාහන, ඉඩම්, නිවාස වැනි ක්ෙෂේත දියුණු කරමින්, ෙම් රෙට් 
සමාජ, ෙද්ශපාලන ෙද්හය හැඩගැන්වීෙමහිලා, අෙප් ෙම් 
උත්තරීතර සභාව අතීතෙය් නිෙයෝජනය කළ හා වර්තමානෙය් 
නිෙයෝජනය කරන අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් ලැබුණු සුවිෙශේෂ 
දායකත්වය ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාෙව්දී මම ඉතාමත්ම 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදෙය් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන ෙම් 
අනගි අවස්ථාවට, ෙලෝක ජනගහන විවිධත්වය අතින් වැඩිම 
විවිධත්වයක් ඇති කලාපයක ගරු කථානායකතුමන්ලා, 
මන්තීතුමන්ලා සම්බන්ධවීම ගැන එතුමන්ලාටත්, ෙම් සුවි ෙශේෂ 
අවස්ථාව සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාටත්, 

865 866 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 
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සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් අපෙග් ෙගෞරවණීය 
කෘතෙව්දිත්වය පුද කරන්නටත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතාවලදී 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හා පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතාමත්ම වැදගත් 
භූමිකාවක් නිරූපණය කරන බව ඔබතුමා ෙහොඳින් දන්නා 
කාරණයක්. රටක සැබෑ සහජීවනයක් ෙගොඩනැඟිය හැක්ෙක් 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් පමණයි කියන එකත් අප 
කවුරුත් පිළිගන්නා කාරණයක්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙරෝගීවූ 
පජාතන්තවාදයක් තුළ සංහිඳියාව, සහජීවනය පිළිබඳව අපට කිසි 
ෙලසකින්වත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගන්නට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම 
ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත් විශිෂ්ට නායකත්වය 
යටෙත් අද ශී ලංකාව තුළ පජාතන්තවාදය තහවුරු ෙවමින්, 
සංහිඳියාවට, සහජීවනයට අවශ්ය මූලික පදනම නිර්මාණය වී 
තිෙබනවාය කියන එක ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාෙව් මට ඉතාමත්ම 
සන්ෙතෝෂෙයන් යුතුව මතක් කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
අෙප් රටට බලපාන වැදගත් ෙබොෙහෝ තීන්දු-තීරණ ගැනීෙම්දී 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙක් එකතුවත්, ෙබොෙහෝ අවසථ්ාවලදී 
අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග්ත්, විවිධ ෙද්ශපාලන මත 
දරන පක්ෂවල සහෙයෝගයත් අද ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය තුළ සුලබ දර්ශනයක් බවට පත්වී තිබීම ගැනත් 
අපි ඉතාමත්ම සතුටු වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොදුෙව් ගත් කල එය ෙම් මුළු 
කලාපයටම ආදර්ශයක් වනු ඇතැයි කියාත් අපි විශ්වාස කරනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, පුරා වසර 70ක් මුළුල්ෙල් අපි ආරක්ෂා 
කරගත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් භාරදූර වග කීමත්, එහි 
උත්තරීතරභාවයත් රැක ගැනීෙම් භාරදූර වග කීමත් පැවරී 
තිෙබන්ෙන් අපටමයි කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා.  

අනාගතෙය්දීත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය රැක ගනිමින්, 
ජනතා පරමාධිපත්ය සුරක්ෂිත කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය වඩ වඩාත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට හැකි ෙව්වායි 
පතමින්, අද අප සමඟ එක්වූ සියලු රටවල 
කථානායකතුමන්ලාටත්, එම මන්තීතුමන්ලාටත්, සියලු ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය ආරාධිත අමුත්තන්ටත්, ගරු කථානායකතුමනි 
ඔබතුමාටත්, අෙප් රටට සුවිෙශේෂ නායකත්වයක් ලබා ෙදන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලුම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් සුභ පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක, ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.17] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අවස්ථාෙව්දී කරුණු කිහිපයක් 

ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් රට දීර්ඝ ඉතිහාසයකට, 
රාජාණ්ඩු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ජනතාව රාජකාරි කමයකට ගැට ගහලා 
රජතුමා විසින් සියලු තීන්දු තීරණ ගන්නා ලද යුගයක් නිමා වුණා, 
යටත් විජිත සමයත් සමඟ. ගරු කථානායකතුමනි, යටත් විජිත 
සමය යටෙත්ත් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් අපි ගමන් කර ඊට පසුව තමයි 
1947 වසෙර්දී "පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය" ෙලස හඳුන්වමින් 
ෙමම ආයතනය ෙගොඩ නැඟුෙණ්. ඒ ඉතිහාසය හා සංසන්දනය 
කර බලනෙකොට, ජනතාව විසින් නිෙයෝජිතයින් ෙතෝරා පත් කර 
ෙගන, ජනතාව විසින් බහුතර බලයක් ෙදනු ලැබූ කණ්ඩායමක් 
විසින් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවමින්, විපක්ෂයක් පිහිටුවමින් යම් 
පජාතන්තික ගති ලක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොට තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ආරම්භෙය් සිටම ෙමම සභාව 
පජාතන්තවාදෙය් ෙක්න්දස්ථානය කියලා හැඳින්වූවත්, ගත වුණු 
අවුරුදු 70 තුළ ෙම් පජාතන්තවාදෙය් ෙක්න්දස්ථානයම තමයි 
පජාතන්තවාදෙය් ෙගල සිඳ දැමූ මධ්යස්ථානය බවටත් පත් වුෙණ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1 9 7 2  වසෙර්දී ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය ෙකොමිෂන් සභා පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ඒ ෙකොමිෂන් සභාව පත් කෙළේ ඇයි? කවර 
ෙහෝ වරදක් පිළිබඳව, කවර ෙහෝ සිදුවීමක් පිළිබඳව දඬුවම් ලබා 
දීම සඳහා යම් අණපනත් සැකසී තිබියදී තමන් විසින් ෙතෝරා 
ගන්නා ලද කණ්ඩායමකට දඬුවම් ලබා දීම අරමුණු ෙකොටෙගන, 
එක් කණ්ඩායමක් විෙශේෂෙකොට හඳුනාෙගන දඬුවම් ලබා දීම 
සඳහා වූ අණ පනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළා. එම නිසා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පජාතන්තවාදෙය් ෙගල සිඳපු අවස්ථා 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි 
හතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කෙළේ. 
ඇත්තටම එය පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
සදාචාරාත්මක පැත්ෙතන් බැලුවත් ෙමොන තරම් යුක්ති සහගතද? 
ෙම් සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරුම අත ඔසවලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් සම්මත කළා, තමන්ෙග් කාලය සය වසරකින් 
දීර්ඝ කර ගන්න. ජනතාව විසින් තමන්ට සය වසරකට 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනයක් ලබා දී තිබියදී එම මන්තීවරුම අත 
ඔසවා, තමන්ෙග් ධුර කාලය තව සය අවුරුද්දකින් දීර්ඝ කර 
ගැනීම සඳහා, හතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ සාමාන්යෙයන් පවතින නීති - රීතිවලට අනුව 
රටක් පාලනය කරනවා ෙවනුවට විෙශේෂ මර්දනකාරී අණපනත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පනවා ෙගන, විෙශේෂ මර්දනීය පනත් 
හරහා ෙම් රට පාලනය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා පජාතන්තවාදෙය් 
ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් වූ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම 
පජාතන්තවාදෙය් ෙගල සිඳින මධ්යස්ථානයක් බවටත් පත් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අය උපුටා දක්වන්න උත්සාහ 
කළා මා දැක්කා, ෙමම ෙක්න්දස්ථානය පජාතන්තවාදය රැක්කා 
කියලා. හැබැයි සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙමම ෙක්න්දස්ථානය 
පජාතන්තවාදය රැකීමට අසමත් වුණා. පජාතන්තවාදී මාවත 
ෙවනුවට ෙවනත් මාවත් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
බල කරපු අවස්ථා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා ෙහේතුෙකොට ෙගන 
යුද්ධය නිර්මාණය වුණා. අන් කවරක් නිසාවත්, යුද්ධය නිසාවත් 
පජාතන්තවාදය අහිමි වූවා ෙනොෙවයි, පජාතන්තවාදය අහිමි වීම 
තමයි යුද්ධය නිර්මාණෙය් පධාන සාධකය බවට පත් වුෙණ්. 
පජාතන්තවාදෙය් ෙක්න්දස්ථානය තමන් විසින්ම ව්යවස්ථා 
සම්පාදනය ෙකොට, තමන් විසින්ම ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් 
ෙගොඩ නඟා තිබියදී එම අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඉහළම ධුරය තමන් 
විසින්ම නඩු අහලා, තමන් විසින්ම ඉවත් කරපු කිලිටි ඉතිහාසයක් 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම තමන්ට අවශ්ය ආරක්ෂාව, තමන්ෙග් පැවැත්ම 
සඳහා නීති සම්පාදනය කරන අතර, ෙපොදු ජනතාව මර්දනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහාත් නීති සම්පාදනය කරපු ආයතනයක්. ඒ නිසා කළු පැල්ලම් 
සහ ෙල් වැකි සහිත 70 වසරක ඉතාමත් දීර්ඝ ඉතිහාසයකට ෙම් 
ෙක්න්දස්ථානය වග කිව යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙම් 
ෙක්න්දස්ථානය විසින් අය වැය ෙල්ඛන 70කට වැඩි පමාණයක් 
සම්මත ෙකොට දී තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බිත්ති අවුරුදු 
35කුත්, පැරණි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බිත්ති අවුරුදු 35කුත්, එම අය 
වැය ෙල්ඛනවලට සහ එම අය වැය ෙල්ඛනවල තිබුණු ෙබොෙහෝ 
වැකිවලට සවන් දී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
බිත්තිවලට කථා කරන්න පුළුවන් නම් කියයි, විවිධ ආර්ථික 
සැලසුම්, අය වැය ෙල්ඛන, ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය, රෙට් 
සංවර්ධනය හා රෙට් අනාගතය පිළිබඳව අවුරුදු හැත්තෑවක් තුළ 
ෙමොන තරම් සුරංගනා කථා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියැවුණාද 
කියලා. අද වන විට, අවුරුදු හැත්තෑවකට පසුවත් අෙප් රට 
ආර්ථිකමය වශෙයන් දුබල වූ හා ෙබලහීන වූ රටක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු හැත්තෑවක් ගිහිල්ලාත් 
ආර්ථික වශෙයන් නිවැරදි දැක්මක්, නිවැරදි දිශාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබන බව තමයි 
ගරු කථානායකතුමනි අද ෙපන්නුම් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට ජාතික සමගිය 
ෙගොඩනඟන්න පුළුවන්කම ලැබුණාද?  1947 පාර්ලිෙම්න්තුව  තුළ 
ජාතික සමගිය සඳහා යම් නිෙයෝජනයක්, යම් හැඩරුවක් තිබුණත්, 
1947න් පසුව ගන්නා ලද ෙබොෙහෝ තීරණ ඉවහල් වුෙණ් සිංහල, 
ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනයා සමගි කිරීෙම් දිශාවට ෙනොෙවයි, 
ෙභ්දභින්න කරන දිශාවටයි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙමොෙහොෙත් 
පාලනය ෙහොබවන ලද ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයට වතුකරෙය් ෙදමළ 
ජනතාවෙග් ඡන්ද අහිමි වීම නිසා, එම පළාත්වල එම ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරෙය් බලය තහවුරු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 1949දී ෙගන 
එන ලද පුරවැසි පනත මඟින් එම ජනතාවෙග් ඡන්ද බලය අහිමි 
කළා. එම නිසා තමයි නව ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ෙදමළ ජනතාව 
තුළින් ෙගොඩනැ ෙඟන්න පටන් ගත්ෙත්.  

ඒ විධියටම ගරු කථානායකතුමනි, සම්පාදනය කරන ලද 
ව්යවස්ථා තුළින් සියලු ජනතාවෙග් අයිතීන්, සියලු ජන 
ෙකොට්ඨාසවල සුරක්ෂිතභාවය, සියලු ආගම්වලට තිෙබන 
ගරුත්වය, සියලු භාෂාවලට තිෙබන අයිතිය තහවුරු කරනවා 
ෙවනුවට ඒවාෙය් අසමානතාවක් ෙගොඩනැඟුණා. ජනතාවෙග් 
සංස්කෘතිමය, භාෂාමය හා ආගම යනාදි අයිතීන්වල අසමානතාවක් 
ෙගොඩනැ ෙඟන තැනක ජාතික සමගියක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා අවුරුදු හැත්තෑවක් සහ අවුරුදු හැත්තෑවකට පසුව 
අදත් අපට කෑ ෙමොර ෙදන්න සිදු වී තිෙබනවා, ෙම් රෙට් සියලු 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කර ජාතික සමගිය 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා. ඒ තත්ත්වය ෙකොයි තරම් වර්ධනය වුණාද 
කියනවා නම්, ෙල් හැළුණු  පසු ගිය අවුරුදු තිහක ඉතිහාසයක් 
අපට උරුම කළා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන් ගත්තත්, 
ආර්ථිකමය පැත්ෙතන් ගත්තත්, ජාතික සමගිය පැත්ෙතන් ගත්තත් 
අපට අත්දැකීම් හැටියට තිෙබන්ෙන් ඉතාම  ශුභදායි අත්දැකීම් 
ෙවනුවට ඉතා අශුභදායි, කළු පැල්ලම් සහිත ඉතිහාසයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉතා වැදගත් සන්ධිසථ්ානත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන් 
එකක් තමයි 1972 ජනරජ ව්යවස්ථාව ඇති කළ අවස්ථාව. අපි 
යටත් විජිත බවට පත්ෙවලා, ඒ යටත් විජිත කිරීටෙයන් නිශ්චිත 
ෙලස ෙවන් වූ අවස්ථාව තමයි 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත  කළ අවස්ථාව. මා හිතනවා, ඒක ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු වූ ඉතා විෙශේෂ අවස්ථාවක් කියලා. හැබැයි 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  එවැනි විෙශේෂ 
අවස්ථා ගණන් කළ හැකි මට් ටෙම් තිෙබන ෙකොට, මර්දනකාරී 
අවස්ථා සහ විනාශකාරී අවස්ථා ගණන් කළ ෙනොහැකි මට්ටෙම් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු හැත්තෑවක 
ෙශේෂ පතය ෙදස ආපසු හැරී බැලීෙමන් අප  කළ යුතු වන්ෙන්, 
අතීතෙය්  වූ සිදුවීම් ඉතා ෙහොඳ තරාදියක දමා කිරා මැන බැලීමයි. 
එෙසේ නැතුව තම තමන් ඉන්න ස්ථාන අනුව, තම තමන් 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන ස්ථාවර අනුව, ඒ ඒ අවසථ්ාවලට 
විවිධ අර්ථකථන දී සත්යය වසා ගැනීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙල් ගැලූ 
යුද්ධයක් නිර්මාණය කරන්න ෙහේතු වුෙණ්, එදා හතර වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අනුව ෙගනා ජනමත 
විචාරණයයි. ඒ තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තැබූ කළු පැල්ලම.  
ෙලයින් පිරුණු ඉතිහාසයක් නිර්මාණය කරන්න දායක ෙවමින් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක් අත ඔසවා හතර වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරනු ලැබුවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඉතිහාසෙය් ඒ හැම සිද්ධියක්ම අපි අත්දැකීම් 
බවට පත් කර ගන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑම පුරවැසියකුෙග්, ඕනෑම 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක, ඕනෑම සංවිධානයක ඉතිහාසය යනු,  
ඉතා ෙහොඳින් ගහණය කර ගත යුතු අත්දැකීම්. ෙම් අත්දැකීම්වලින් 
අපට කියා පාන්ෙන් අන් කවරක්වත් ෙනොෙවයි, අපි ෙකෙසේද අෙප් 
රෙට් පජාතන්තවාදය යළි ශක්තිමත් කරන්ෙන්, අපි ෙකෙසේද 
ආර්ථික සංර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වූ ආර්ථික 
මූෙලෝපායන් සකස් කරන්ෙන්, අපි ෙකෙසේද සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර් හා මැෙල් කියන ජනතාවෙග් සංසක්ෘතික අයිතීන්, 
භාෂාමය අයිතීන් සහ ඔවුන්ෙග් ඇදහිලි, විශ්වාස පිළිබඳ වූ සියලු 
අයිතීන්වලට සම අයිතිය ලබා ෙදන්ෙන්; තහවුරු කරන්ෙන් කියන 
කාරණයයි. ඒ අභිෙයෝග අප හමුෙව් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, හැත්තෑ වසරකටත් පසුව අෙප් රෙට් 
ජනතාව  සුවිෙශේෂී ගැටලු සමුදායකට මුහුණ දී තිෙබන අභිෙයෝගය 
ඉතුරුකරමින් තමයි ෙම් 70වන වසරත්  ගත ෙවන්ෙන් කියන එක 
තමයි අපෙග් අදහස.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කිරීම සඳහා ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[3.27 p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Speaker, while we celebrate on this solemn 
occasion 70 years of our Parliamentary history,  it is 
opportune for us to look squarely at our profound failure 
to forge an overarching national ethos of democratic 
debate and also to reflect with some degree of 
disappointment at the gradual decline of the quality of 
debate in this House.  
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The First Parliament disenfranchised a segment of  
people who voted at the elections that elected it. That was 
the thin end of the wedge that over the years developed 
into a process resulting in a terrible conflict that lasted 
three decades. Emerging from the conflict we ultimately 
defeated a virulent secessionist movement, but totally and 
abjectly failed up to now to restore the kinships and 
fraternal relations among our diverse people. There 
emerged a triumphalist mindset that enveloped this 
Parliament as well. The Parliamentary majority jettisoned 
the essential Parliamentary feature of accommodating 
dissent. Alternative points of view could not be presented 
at times. What was more pathetic was that alternative 
views were considered rebellious, anti-national and 
unpatriotic. Mr. Speaker, Mark Twain once said that 
patriotism is the last refuge of a scoundrel. The tone and 
tenor of debate acquired an intensity that was harsh and 
hysterical and far removed from the harmony expected in 
a deliberative forum such as ours.  

Sir, today, we are on the threshold of a process of 
constitutional reforms to avoid the pitfalls of the past. 
There is now before us a debate on the relative merits and 
faults of Presidential and Parliamentary forms of 
governance. Our Leaders, His Excellency the President as 
well as the Hon. Prime Minister alluded to the impending 
reforms that we propose to introduce. Whatever form we 
adopt must ensure transparency, acceptability and high 
quality of legislative output and executive excellence. 
What we should do is to arrive at a trade-off between the 
two systems with an institutional structure that is resilient 
in ensuring the interests of the people notwithstanding the 
politics of expediency that is inherent in competitive party 
politics. 

The first General Elections, Mr. Speaker, in 1947 that 
returned the First Parliament of independent Sri Lanka 
had 361 candidates of whom 181 were independents. 

The UNP fielded 98 candidates, but succeeded only in 
gaining 42 Seats. We must realize that these results 
indicated accurately the composition of the wider 
electorate and its diversity in terms of ethnic and socio-
political interests. Falling short of a clear majority, the 
United National Party then, under the visionary leadership 
of the Hon. D.S. Senanayake, formed a Government with 
the All Ceylon Tamil Congress.  

Then, immediately thereafter in 1948 when the new 
Government moved to disenfranchise the plantation 
workers of Indian origin, that created a deep fissure in 
Tamil politics with the late Hon. S.J.V. Chelvanayakam 
forming the Federal Party. Rest is history and we have 
witnessed how those fault lines were created, I must say 
not so much by the fact that the plantation workers were 
Tamils, but because they constituted an organized trade 
union movement that supported the Left parties in the first 
elections. 

Those historical aberrations were corrected after 
decades of struggle and conflict. What it tells us is that a 
move to preserve the interests of the propertied classes 
who frowned on organized labour as a threat to their 
economic interests, later acquired an ethno-religious 
character that undermined the ethnic and religious 
harmony that existed for centuries in this country. We 
must move away from repeating mistake after mistake, 
which would warrant correction and would subject 
communities to further distress when their voices are not 
heard or further suppressed.  

Sir, we are also discussing electoral reforms. When 
discussing electoral reforms, whatever reforms we bring 
in must be based on the principles of equity and fairness. 
We are looking at a mixed model of elections. We have 
witnessed in the past few weeks heated debate within the 
Well of this House, outside this House and within the 
Committee chaired by the Hon. Prime Minister guiding 
the constitutional process- the Steering Committee. There 
are accusations from outside that there is a collateral 
purpose in bringing new legislation. We had to reflect on 
all these allegations and also ensure that the Provincial 
Councils Elections that have been denied to certain 
provinces would not be unnecessarily and unduly 
delayed. It is our responsibility to ensure that we have 
periodic elections, that we test the will of the people and 
be courageous enough to face the verdict of the people.   

With those comments, Sir, may I also finally say that 
this House has succeeded in bringing groundbreaking 
legislation during this Session: the Right to Information 
Act as well as some other legislations which are on the 
pipeline. I came directly from a Cabinet Subcommittee 
that is examining the National Audit Bill, which is one of 
those other important pieces of legislation that we have 
pledged to introduce in this House. Therefore, Sir, much 
awaits us in this august Assembly before we complete 
our term.  

Let me take this opportunity to wish all those who 
have come to witness this solemn occasion, all the very 
best and also let us extend our hands of friendship to 
those deprived communities outside that we will ensure 
these democratic traditions that have been enshrined 
through the valued traditions in this House will be 
properly safeguarded for posterity and forever. 

Thank you. 
 
[பி.ப. 3.36] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட் ன் 

தலாவ  ஜனநாயக நாடா மன்றத்தின் 70ஆவ  ஆண்  
நிைறவிைனக் ெகாண்டா க்ெகாண் க்கும் இன்ைறய 
தினத்தில், எம  நாடா மன்றம் இந்தக் கட் டத் க்கு 
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மாற்றப்பட்  35ஆவ  ஆண் ைன ம் ர்த்தி 
ெசய்தி க்கின்ற  என்பைத நான் இங்கு ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , தலாவ  ஜனநாயக 
நாடா மன்றத்தின் வயதில் அைரவாசி வயதிைன இந்தக் 
கட் டம் ெகாண் க்கின்ற . இந்த 70 ஆண் கால 
வரலாற்றில் எம  நாடா மன்றத்ைத மக்கள் பிரதிநிதிகள் 
பலர் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி ள்ளனர். அவர்கள் 
அைனவைர ம் நிைன கூர்ந்தவனாக, அவர்களால் எம  
மக்க க்கும் இந்த நாடா மன்றத் க்கும் நிைறேவற்றப் 
பட் க்கும் பல்ேவ  பணிகள் மற் ம் சிறப்பம்சங்கள் 
ெதாடர்பில் என  மாியாைதயிைன ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

இன்  70 ஆண் கால நிைறவிைனக் ெகாண்டா கின்ற 
ஜனநாயக நாடா மன்றத்தில் நான் ெதாடர்ந்  23 ஆண் கள் 
மக்கள் பிரதிநிதியாக அங்கம் வகித்  வ கின்ேறன். தங்கள  
ேதைவகைள ம் பிரச்சிைனகைள ம் நான் தீர்ப்ேபன் என் ம் 
தங்க க்கு எப்ேபா ம் உ ைணயாக இ ப்ேபன் என் ம் 
நம்பிக்ைகெகாண் , எம  மக்கள் ெதாடர்ந் ம் எனக்கு 
வாக்களித்  வ கின்றனர். அவர்களின் நம்பிக்ைகக்குப் 
பாத்திரமாக நான் ெதாடர்ந் ம் ெசயற்பட்  வ கின்ேறன் 
என்பதற்கு அவர்களின் ஆதரேவ சாட்சியாகும். 

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத் க்கு ன்னர் ெதன்பகுதி 
ஆட்சியாளர்களிடம் ெதாடர்ந்தி ந்த எம  மக்கள் மீதான 

றக்கணிப் கள், அவர்களின் மாற்றாந்தாய் மனப்பாங்கு 
மற் ம் தமிழ்த் தரப்  அரசியல் தைலைமகளின் 
அ கு ைறகள் என்பவற்றின் காரணமாக ஒ  காலத்தில் 
நா ம் இந்த நாடா மன்ற ைறைமயில் நம்பிக்ைகயிழந்  
ஆ தப் ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்தி ந்ேதாம். ஆனால், எம  
ேபாராட்டத் க்குக் கிைடத்த ஒ  ெவற்றியாக நாம் க கின்ற  
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப் பட்டதன் 
பின்னர், ெதன்பகுதி அரசாங்கமான  ேமற்ப  ஒப்பந்தம் 
ெதாடர்பில் குணாம்ச ாீதியிலான மாற்றங்கைளக் காட் ய 
நிைலயில், நாடா மன்ற ஜனநாயகம் ெதாடர்பில் எமக்கு 
நம்பிக்ைக ஏற்பட் ந்த . அதன் காரணமாக ஆ தப் 
ேபாராட்டத்ைதக் ைகவிட்ட நாம், ேதசிய நீேராட்டத்தில் 
கால ெய த்  ைவத்ேதாம். அந்தவைகயில் எம  ேதசிய 
அரசியல் பணிகளின் 30வ  ஆண்டாக ம் இந்த ஆண்  
திகழ்ந்  ெகாண் க்கின்ற . 

நாங்கள் ேதசிய நீேராட்டத்தில் பிரேவசித்தி ந்த 
காலகட்டமான , வடக்கில் சிவில் நிர்வாக அைடயாளங்கேள 
அற் ப்ேபாயி ந்த ஒ  ெந க்க யான காலமாகும். அந்த 
நிைலயில், யாழ். குடாநா  தற்ெகாண்  வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் சிவில் நிர்வாகக் கட்டைமப்பிைன மீளக் 
கட் ெய ப் வதற்கும் ஜனநாயகப் பண் கைள மீள 
உயிர்ப்பிப்பதற்கும் எங்கள  இந்த அரசியல் பிரேவசம் 
வழிவகுத்த  என்பைத எம  மக்க ம் வடக்கு, கிழக்கு 
அரசியல்வாதிக ம் மட் மன்றித் ெதன்பகுதி அரசியல் 
தைலைமக ம் மறந்தி க்கமாட்டார்கள். அேதேபான் , 
இனங்க க்கிைடயில் ஐக்கியத்ைதக் கட் ெய ப்பி, 
அத டாகத் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத வ ள்ளதாகக் 
கட் ெய ப் ம் எம  ெகாள்ைக ாீதியிலான உைழப் ம் 
அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர ன்ேனற்றகரமான 
வழியிேலேய ன்ென க்கப்பட்  வ கின்ற . இ  மிக ம் 
க னமானெதா  இலக்கு என்றேபாதி ம், எம  
அ கு ைறகள் லமாகேவ நாம் இதில் ெவற்றியீட்  
வ கின்ேறாம். இந்த வழி ைறயான  எமக்கான வாக்குகளில் 

கடந்த காலங்களில் தற்கா க பின்னைடைவக் 
ெகாண் ந்தேபாதி ம், ஒ  ற்ேபாக்கான ச கத்ைத எம  
மண்ணில் உ வாக்கும் எம  யற்சியிைன, சுயலாப அரசியல் 
ேதைவகள் க திக் ைகவிடாமல் நாம் ெதாடர்கின்ேறாம்.  

தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில், அவர்கள் 
இலங்ைகயர்களாக இ க்கேவண் ம் என்பதற்காகத் 
'தமிழர்கள்' என்ற அைடயாளத்ைதக் ைகவிடேவா, 
தமிழர்களாக இ க்கேவண் ம் என்பதற்காக 'இலங்ைகயர்' 
என்ற அைடயாளத்ைதக் ைகவிடேவா தயாராக இல்ைல. 
அவர்கள் இலங்ைகயர்களாக ம் அேதேநரத்தில் 
தமிழர்களாக ேம இ க்க வி ம் கின்றார்கள். இந்த மக்கள  
உணர் கைளக் கடந்த காலத்தில் எம  தமிழ் தைலைமக ம் 
சாி, சிங்களத் தைலைமக ம் சாி, சாியாகப் ாிந்  
ெகாள்ளாமல் நாட்ைடப் பாாிய அழிைவ ேநாக்கி 
இ த் ச்ெசன்றார்கள். இதி ந்  இன்  எம  நா  
மீண் வ கின்ற .  

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத் க்குப் பின்னர் ஆட்சி 
ெசய்  வ கின்ற ெதன்பகுதி அரசுகளில் ஏற்பட்ட குணாம்ச 
ாீதியிலான பல்ேவ  மாற்றங்கள், இ  இலங்ைக அரசு என்ற 
நம்பிக்ைகைய எமக்கு ஏற்ப த்தி ள்ள . இ ந் ம், எம  
மக்கள் சார்ந்த பிரச்சிைனகள், ேதைவகள் பல தீர்க்கப்பட 
ேவண் ய நிைலயில் இன்ன ம் காத்தி க்கின்றன என்பைத 
நான் மீண் ம் சுட் க்காட்ட ேவண் ள்ள . எம  மக்களின் 
ேதைவகள் மற் ம் பிரச்சிைனகள் அைனத் ம் 
தீர்க்கப்படாைமக்குத் ெதன்பகுதி அரசுகள் மாத்திரமன்றித்  
தமிழ்த் தரப்  அரசியல் தைலைமக ம் இதற்குப் ெபா ப்  
கூறிேய ஆகேவண் ம் என்பைத நான் பல்ேவ  
சந்தர்ப்பங்களில் வ த்தி வந் ள்ேளன்.  

ெதன்பகுதி அரசுகள், தமிழ் ேபசும் மக்க க்குத் தாமாக 
ன்வந்  ெசய்கின்ற பணிக ம் இ க்கின்றன. அைவ, 

ெபா வான பணிகள் என்ற வைகக்குள் அடங்கும். அைத ம் 
தாண் , தமிழ் ேபசும் மக்கள  தனித் வமான - 
உணர் ர்வமான பிரச்சிைனகள் மற் ம் ேதைவகள் 
தீர்க்கப்பட ேவண் மானால், தமிழ் மக்களால் அதற்ெகனத் 
ேதர்ந்ெத க்கப்ப கின்ற பிரதிநிதிகள், அவர்கள  அக்கைற, 
ஆற்றல், விேவகம், அர்ப்பணிப் களின் லமாகத் ெதன்பகுதி 
அரசுகளின் அவதானத்ைத ெவன் , எம  மக்களின் 
பிரச்சிைனகள் மற் ம் ேதைவகைளத் தீர்க்கின்ற 
ெபாறி ைறக்குள் அந்த அரசுகைளக் ெகாண் ெசன் , 
தீர் கைள எட் யி க்க ேவண் ம். இ , கடந்தகாலத் தமிழ் 
அரசியல் தைலைமகளா ம் சாத்தியமாகாமல் ேபாய்விட்ட ; 
நிகழ்காலத் தமிழ் அரசியல் தைலைமகளா ம் அ  
சாத்தியமாகாமல் ேபாய்வி ேமா என்ற சந்ேதகம், அச்சம் 
இன்  எம  மக்கள் மத்தியில் எ ந் ள்ள .  

நாடா மன்றத்தி டாக எம  அரசியல் பலத்திற்கு ஏற்ப 
எமக்குக் கிைடத்த வாய்ப் கள் அைனத்ைத ம் எம  மக்களின் 
நலன் க தி ம் எம  பகுதிகளின  வளர்ச்சி க தி ம் நாம் 
மிகச் சாியாகேவ பயன்ப த்தி வ கின்ேறாம். அத் டன், 
எமக்குக் கிைடத்த அைமச்சுக்களி டாக எம  மக்கள் 
உள்ளிட்ட இந்த நாட் ன் அைனத்  மக்க க்கும் அைனத் ப் 
பகுதிக க்கும் அந்தந்த அைமச்சுகளின் வைரயைறக க்கு 
ஏற்ப எம்மாலான பணிகைள நாம் ெசவ்வேன 
நிைறேவற்றி ள்ேளாம் என்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

கடந்த காலங்களில் ெதன்பகுதி அரசுக டன் இணக்க 
அரசியல் ாீதியில் பங்ெக த்தி ந்த நான், எம  மக்கள் சார்ந்த 
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பிரச்சிைனகள், ேதைவகள், எம  பகுதிகளின் ேதைவகள் 
ெதாடர்பில் அந்தந்த அரசுத் தைலவர்களின் அவதானத் க்குக் 
ெகாண் ெசன் , அவற்ைற இய மான அளவில் 
தீர்த் ைவத் ள்ேளன். குரல் ெகா க்க ேவண் ய 
சந்தர்ப்பங்களில் குரல் ெகா த் ம் வந்தி க்கின்ேறன். 
தற்ேபாைதய நிைலயில், அரசுக்கு ெவளியி ந்  நான் 
ெசயற்பட்  வ வதால் எம  மக்கள  ேதைவகள், 
பிரச்சிைனகள், எம  பகுதிகளின் ேதைவகள் குறித்  
மட் மன்றி, நாடளாவிய ாீதியில் மக்களின் ேதைவகள், 
பிரச்சிைனகள் குறித் ம் இந்த நாடா மன்றத்தில் 
ெதாடர்ந் ம் குரல் ெகா த்  வ கின்ேறன். அதற்கான பலன் 
கிைடக்கப் ெப வைதயிட்  ெபா ப்பான தரப்பின க்கு 
எம  மக்கள் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபான் , எம  மக்கள் நலன்சார்ந்  நான் 
ன்ைவக்கின்ற விடயங்கள் ெதாடர்பில் உடன  

அவதானத்ைதச் ெச த்தி, அவற் க்கான தீர் கைள 
எட் வதில் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களின ம் தைலைமயிலான இந்த அரசாங்கம் 
காட் வ கின்ற அக்கைற குறித் ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
நான் பாராட் யாக ேவண் ம். அந்த வைகயில் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும் 
எம  மக்கள் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த காலங்களில் நாம் அதிகமாக அலட் க்ெகாள்ளாமல் 
ெசய்த எம  மக்கள் நலன்சார் பணிகள் குறித் ம் தற்ேபா  
நாம் இந்த நாடா மன்றத்தி டாகக் குரல் ெகா த் ச் 
ெசய்வித்  வ கின்ற மக்கள் நலன்சார் பணிகள் குறித் ம் 
அறிந் ம் அறியாதவர்கள்ேபால் ந ப்பவர்கள், பல்ேவ  
விடயங்கள் ெதாடர்பில் இன்  நாம் குரல் எ ப் கின்ற 
நிைலயில், அரசியல் காழ்ப் ணர்ச்சிகள் காரணமாக இ  
'காலம் கடந்த ஞானம்' என எம்ைம விமர்சிக்கின்றனர். இ  
'காலம் கடந்த ஞானமல்ல', 'காலம் அறிந்த ஞானம்' என்பைத 
நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எம  
மக்கள் நலன்சார்ந்த இத்தைகய உைழப் ம் அதற்கான 
அர்ப்பணிப் க ம்தான் எம்மீ  சக தமிழ் அரசியல் 
தைலைமக க்கு அரசியல் ாீதியிலான அச்சத்ைதத் 
ேதாற் வித்தி ந்தன. இதன் காரணமாக இவர்க ம் இந்த 
அரசியல்வாதிகளால் ண்டப்பட்ட சில ம் எம்மீ  பல்ேவ  
அவ கைள, ேச  சல்கைளக் கடந்த காலங்களில் 
கட்டவிழ்த் விட் ந்தனர். இவ்வா  எம்மீ  அபாண்டங் 
கைளச் சுமத்தியவர்க க்கு இந்த நாடா மன்றத்ைதத் 
ெதாடர்ந்  பிரதிநிதித் வப்ப த்தக் கூ ய வாய்ப்பிைன எம  
மக்கள் வழங்கவில்ைல. ஏெனனில், உண்ைமயானவர்கள் 
யார்? என்பைத எம  மக்கள் நன்கறிவார்கள். இதன் 
காரணமாகேவ என்னால் ெதாடர்ந்  23 ஆண் கள் எம  
மக்களின் வாக்குகளால் இந்த நாடா மன்றத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அேதேபான்  அன்  எம்மீ  சுமத்தப்பட்ட அபாண்டங் 
க க்குக் காலம் இன்  பதிலளித் க் ெகாண் ப்பைத ம் 
அைனவ ம் அறியக்கூ யதாகேவ இ க்கின்ற . இவ்வா  
மாநில ாீதியில் எம்மீதான அரசியல் அச்சம் காரணமாக 
அரசியல் காழ்ப் ணர்ச்சி ெகாண்டவர்களால் ண் விடப் 
பட்ட அபாண்டங்கைளத் ேதசியக் கட்சிகள் தத்தம  அரசியல் 
இலாபங்க க்காகத் ேதசிய அரசிய ல் பயன்ப த்திக் 
ெகாண்ட சந்தர்ப்பங்க ம் இல்லாமல் இல்ைல. இன்  
பிரதான இ  ேதசிய கட்சிக ம் இைணந்  ஆட்சி 

நடத் கின்ற நிைலயில், அவ்வாறான நிைல இல்லாதி ப் 
பத டாக, கடந்த காலங்களில் எம்மீ  சுமத்தப்பட் ந்த 
அபாண்டங்களின்  ேநாக்கங்கள் எைவ என்ப  பற்றி இந்த 
நாட்  மக்கள் நன்கறிவார்கள் என நம் கின்ேறன். 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ன ம் 
தீர்க்கப்படாமல் இ க்கின்ற எம  மக்களின் பல்ேவ  
ேதைவகள், பிரச்சிைனகள் யா ம் எதிர்வ ம் காலங்களில் 
விைரந் ம் ப ப்ப யாக ம் தீர்க்கப்பட ேவண் ம். இதில் 
மாற் க் க த் க்க க்கு இடமில்ைல. இன்  எம  

தலாவ  ஜனநாயக நாடா மன்றம் அதன  70வ  ஆண்  
நிைறைவக் ெகாண்டா கின்ற . இந்த நாடா மன்றம் 
இன் மின் ம் ஆண் கைள நிைற ெசய் , 100வ  
வ டத்ைத ம் எட் வி ம்! சில வ டங்க க்கு நாங்க ம் 
இ க்கலாம். ஆனால், எம  மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
தீர்க்கப்படாமல், அைவ இந்த நாடா மன்றத்தில் 
வாதவிவாதங்க க்கு உட்ப த்தப்பட் க் ெகாண் க்கும் 
ேபசு ெபா ளாக மாத்திரம் இ க்கக்கூ ய நிைல 
ெதாடரக்கூடா  என்பைத வ த்தி, வாய்ப் க்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.46] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු 

පජාතන්තවාදයට වසර 70ක් සපිෙරන ෙම් අවස්ථාව ශී ලංකාවාසී 
ජනතාවට ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. අප පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිෙණන්ෙන් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයනුයි. එවැනි පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදයක හැත්තෑ වසරක ගමන් මඟයි ෙම් අවස්ථාෙව් 
සිහිපත් කරන්ෙන්. ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, 
පක්ෂ නායකයිනුත් විවිධ ආකාරෙයන් ෙම් පිළිබඳව කරුණු 
කිව්වා. 

1931 රාජ්ය මන්තණ සභා කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් සර්වජන ඡන්දය 
ලැබී අවුරුදු 5කට පස්ෙසේ පළමුවැනි මහ මැතිවරණය පැවැත්වූවා. 
1936 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය පැවැත්වූවාට පසු යළිත් 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් පැවැත්වුෙණ් 1947දීයි. ශී ලංකාෙව් 
පජාතන්තවාදී මැතිවරණය පවත්වා ගැනීම සඳහා අෙප් 
නායකයන් ඒ කාලපරිච්ෙඡ්දයන් තුළ ෙකොපමණ මහජන 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්නට ඇතිද කියන එක ෙමයින් ෙපන්නුම් 
කරනවා. ඒ අනුව, එදා පැවැති මැතිවරණෙයන් පත් වුණු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටයි ෙම් අවුරුදු 70 අද ගණන් බලන්ෙන්.  ඉන් 
පස්ෙසේ නිදහස් පකාශනය පිට වුණා.   

ගරු කථානායකතුමනි, එදා එක පැත්තකින් ඉතා ෙපොෙහොසත් 
ශිෂ්ටාචාරයක, ෙපොෙහොසත් සංස්කෘතියක අභිමානවත් 
ඉතිහාසයක් ඇති ෙද්ශයක් වුණු අෙප් රට විෙද්ශ ෙකොල්ලකරුවන් 
විසින් අල්ලා ගත්තා.  එයින් නිදහස් වීමට කළ අරගළ පමණක් 
ෙනොව, අප සිහිපත් කරන්ෙන්. ඒ අරගළයන්ට නායකත්වය දී 
පසුව පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ කටයුතු කළ නායක 

875 876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නායිකාවන්ද අපි සිහිපත් කරනවා. ෛදෙවෝපගත සිදුවීමක් 
හැටියට මමත්,  චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත් -අප තිෙදනා- පමණයි 1947 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
පියවරුන්ෙග් දරුවන්  හැටියට අද වනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්ෙන්. එය එක්තරා විධියක ෙබොෙහොම නිහඬ සතුටක්, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

ෙම් දීර්ඝ පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ අෙප් වෙම් නායකයන් වූ 
ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා, ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා, පීටර් ෙක්නමන් මැතිතුමා ෙකොමියුනිස්ට්වාදය, 
සමාජවාදය පිළිබඳ මහජන අරගළය වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු 
අරගළය ඉදිරියට ෙගනාපු පාර්ලිෙම්න්තු නායකයන් වනවා. පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණිෙය් 1936දීයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, මා කියාෙගන ආපු කාරණාවට නැවත 
එන්නම්. අද අපත් එක්ක එක්වී සිටින සාර්ක් සංගමෙය් රටවල ගරු 
කථානායකවරුන්ට, ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, 1947 අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු නායකයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන්නට කලින්, - they participated in 
the Quit India Movement against the British Raj to get 
Independence; they joined the Independence struggle in 
India. That is how our Left Leaders, not only in our country 
but across Asia, participated in order to win Independence 
and democracy and create a better society for our 
countrymen.  අෙප් සම්බන්ධතා ජාලාව එයින් පැහැදිලි ෙවනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
කණ්ඩායෙම් මන්තීවරු 54  ෙදනකු ෙවනුෙවන් මට ෙම් අදහස 
කියන්න ඔබතුමාෙග් අවසරය ලැබීම එක්තරා විධියකින් සතුටක්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් දුකක්. පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 
70කට පස්ෙසේ මන්තීවරුන් 54කට තිබිය යුතු හිමිකම් පිළිගැනීම 
තවමත් සිදු ෙනොවීම කනගාටුදායකයි. එෙසේ වුවත්, පජාතන්තවාදී 
පාර්ලිෙම්න්තු කමය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා අෙප් නායකයන් 
අනුගමනය කළ දුෂ්කර කියාවලිය අදත් අපි අනුගමනය කරනවා. 
තත්ත්වයන් ෙවනස් ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමාත් සඳහන් කළා, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් නිදහස් අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කරන, 
ශක්තිමත් කරන පනත් ෙකටුම්පත් රාශියක් සම්මත කර තිෙබන 
බව. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපන පනතට පණ 
ෙදනවා වාෙග්ම අෙප් රෙට් නිදහස පකාශ කරන පනතට 
අනුමැතිය දුන්නා.   

සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව 
1972දී පළමුවැනි ජනරජ ව්යවස්ථාව පකාශයට පත් කළා. එෙතක් 
අප දිවුරුම් දුන්ෙන් රැජිනෙග් නාමෙයන්. ඒ දිනෙයන් පසුව තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රැජිනෙග් නාමෙයන් දිවුරුම් දීම නැවතුෙණ්. ඒ 
අෙප් පථම ජනරජයයි.  

ෙදවැනි ජනරජ ව්යවස්ථාව 1978දී පකාශයට පත් කළා. එවැනි 
වැදගත් පනත් වාෙග්ම, වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල පනත, රාජ්ය අංශය බිහි කිරීෙම් පනත, කුඹුරු 
පනත හා සකිය, ෙනොබැඳුණු විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියාත්මක 
කිරීමට අවශ්ය අණ පනත් රාශියකට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී 
අනුමැතිය ලැබුණා.  

1956දී ෙම් රෙට් මහා ෙපරළියක් ඇති වුණා. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා සහ පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා එක්ව ඇති කළ ඒ 

මහජන ෙපරළිය, "මහා සමාජ පරිවර්තනය" ෙලස ඉතිහාසයට 
එකතු වුණා. ඒ ෙවනස්කම් ඇති කරලා, සමාජය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පාර්ලිෙම්න්තුව උදවු වුණා. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙබොෙහොම සංකීර්ණ ස්ථානයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංකීර්ණභාවය සමාජය නිෙයෝජනය කරනවා. 
සමාජය එක තැන නවතින්ෙන් නැහැ. ගංගාවක් ෙසේ ඉදිරියට 
ගලනවා; ෙවනස් ෙවනවා. ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, 
සමාජමය ෙවනස්කම් පිළිබඳව කථා කරන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් හා ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අදහස් නිෙයෝජනය වීෙම් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය එෙලසින්ම ආරක්ෂා කිරීමට දිගටම කැපවී 
කටයුතු කිරීෙම් වගකීම අප හමුෙව් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනෙකොට අපට අමතක කළ 
ෙනොහැකි පුද්ගලයන් සිටිනවා. 1948 වසෙර් සිටම 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වැඩි වශෙයන් 
කථා කළ පීටර් ෙක්නමන් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාෙග් 
100වැනි ජන්ම දිනය අදට ෙයදී තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය අෙප් රෙට් විවිධ 
ජන පවාහවලට ඉඩ ෙදමින් පාර්ලිෙම්න්තුව හැඩ ගස්වා ඉස්සරහට 
ආවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව ෙම් 
රෙට් තස්තවාදය පරාජයට පත්ෙකොට ඒකීය රාජ්යය ආරක්ෂා 
කිරීමට අෙප් රජයට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ෙද්වල් කෙළේ අෙප් 
රට ආරක්ෂා කිරීම සඳහායි. ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් හා වතු කම්කරු ජනතාවෙග් 
නිෙයෝජිතයන් හරහා විශාල ෙවනස්කම්, පතිසංස්කරණ ෙම් සභාව 
කර තිෙබනවා. ඒවා ඉටු කළ නායක නායිකාවන්, මන්තීවරු, 
මන්තීවරියන් අප ඉතාම ෙගෞර වෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් 
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ඡන්දයක් තිෙයන නිසායි පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබන්ෙන් කියා 
අප විශ්වාස කරනවා. ඡන්දයක් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවක් නැහැ. 
එය ෙලෝකය ඉතාම ෙහොඳින් පිළිගන්නා කාරණයක්. ඡන්දයක් 
නැති පාර්ලිෙම්න්තු නැහැ. එම නිසා පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තු 
කමය පවතින්න නම් ඡන්ද පැවැත්විය යුතුයි. ජය පරාජයට මුහුණ 
ෙදමින් ඉදිරියට යා යුතුයි. අද ෙම් රෙට් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
නැහැ. අද පළාත් සභා තුනක් විසිරී යනවා. මැතිවරණය නැහැ. අද 
පජාතන්තවාදී මැතිවරණයක් පවත්වන තුරු බලා සිටින උතුෙර් 
සිට දකුණ දක්වාත්, නැ ෙඟනහිර සිට බටහිර දක්වාත් සිටින්නා වූ 
ජන ෙකොට්ඨාසවලට ඒ පජාතන්තවාදී මැතිවරණය පවත්වා 
ගැනීෙම් මහා අභිෙයෝගයක් හමුෙව් අප සිටිනවා. ෙම් සමාජය තුළ 
තිෙබන ඇත්තන්ෙග් නැත්තන්ෙග් පශ්නය සාධාරණව විසඳා 
ගැනීමට පාර්ලිෙම්න්තුව මැදිහත් විය යුතුය කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. තරුණයන්ෙග් රැකියා, අධ්යාපන පශ්න, රක්ෂාව නැති 
ෙබොෙහෝෙදනාෙග් රක්ෂා පශ්න, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
පශ්න, බුද්ධිමතුන්ෙග් පශ්න අප විසඳාලිය යුතුයි. අද 
පජාතන්තවාදය දියුණු අවස්ථාවකට පැමිණ තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. මා අවසාන වශෙයන් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි, ඡන්ද කමය අනුව අද ෙම් රෙට් මැතිවරණ පැවැත්විය 
යුතු බව. මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැත්නම් අප කථා කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය තුළ ඡන්ද කමය අෙහෝසි කළ 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත්වීමට ඉඩ කඩ තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය තුළ 54ක් මන්තීවරුන් 
ඉන්න, ෙදවැනි විශාල මන්තී කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන 
මන්තී කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට මා ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. අපට හිමි විය යුතු තැන ෙනොමැති වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
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සඳහා කටයුතු කරන කියාවලිය අපි ඉටු කරන්ෙන් අප රෙට් 
ජනතාවෙග් ජනවරම එෙලස ආරක්ෂා කිරීම සඳහායි.  

ෙම් අදහස් සමුදාය තුළ ගරු කථානායකතුමනි, මම සඳහන් 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමයයි. පජාතන්තවාදය තුළ 
කටයුතු කිරීෙම්දී අෙප් රට පමණක් ෙනොව අන් රටවලුත් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කල්පනා කළ යුතු වැදගත්ම කාරණය තමයි, 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ පධාන ධර්මතාවක් වූ "නහී 
ෙව්ෙර්ණ ෙව්රාණි" කියන එක. අපි ෛවරය අත් හැරලා 
පජාතන්තවාදයට ගරු කරමු. අෙප් මතයට එකඟ ෙනොවූණත් 
පතිවිරුද්ධ අදහස්වලටත්, පතිවිරුද්ධ සංවිධානවලටත් එෙසේ ගරු 
කරන ෙද්ශපාලනයකට අෙප් රටත්, අප රට හරහා අපට දායක 
කළ හැකි දායාදය වන "පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තු කමය" 
අෙනක් රටවලටත් අපි දායාද කරමු කියලා සඳහන් කරමින් 
රටටත්, ජනතාවටත්, ඉදිරියට පැමිෙණන්නට සිටින මන්තී-
මන්තීවරියන්ටත් අෙප් ශුභාශිංසන එකතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

Hon. Members of Parliament, first of all, I wish to 
inform that this august Assembly cordially welcome the 
distinguished Speakers from the SAARC countries; the 
Hon. (Mrs.) Shirin Sharmin Chudhury, Speaker of the 
Parliament of Bangladesh, the Hon. Jigme Zangpo, 
Speaker of the National Assembly of Bhutan, the Hon. 
(Mrs.) Sumithra Mahajan, Speaker of the Lok Sabha, 
Parliament of India, the Hon. Abdulla Maseeh Mohamed, 
Speaker of the People’s Majlis  Maldives, the Hon. (Mrs.) 
Gharti Onasari, Speaker of the Legislature-Parliament,  
Nepal, the Hon. Mohamad Nazir Ahmadzai (Second 
Deputy Speaker) of the National Assembly, Afghanistan, 
the Hon. Saber Chowdhury, President of the Inter-
Parliament Union, Mr. Amjad Hussain B. Sial, the 
Secretary - General of SAARC Secretariat and the 
distinguished Delegates sit on Parliaments of the SAARC 
Region.  

It is indeed privilege an honour that you all are present 
here today at the Speaker’s Gallery taking part actually in 
the Vote of commemorating the 70th Anniversary of 
Parliamentary Democracy in Sri Lanka. I warmly 
welcome all of you.  

ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකාව බිතාන්ය යටත් විජිතයක් ෙලස 
1931 වර්ෂෙය් රාජ්ය මන්තණ සභා මැතිවරණෙය්දී ඉතිහාසෙය් 
පථම වතාවට සර්වජන ඡන්ද බලය භාවිත කරමින් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් කරෙගන, 1947දී ශී ලංකාෙව් 
ව්යවස්ථාදායකය "පාර්ලිෙම්න්තුව" ෙලස නම් කර ආසියානු 
කලාපෙය් තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් පැරණිතම 
පාර්ලිෙම්න්තුව බවට පත් වී 70 වසරක අභිමානවත් සංවත්සරය 
සමරන ෙම් ෙපෞඪ ඓතිහාසික අවස්ථාෙව්දී ව්යවස්ථාදායකෙය් 
භාරකරු වශෙයන් අද දින සමාප්ති සටහන තැබීම මාෙග් පරම 
යුතුකමක් ෙසේ සලකමි.  

දශක හතකට වඩා අධික කාලයක් පුරාවට පජාතන්තවාදී 
පාලනය තුළ වර්තමානෙය්දී අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 

ව්යවස්ථාදායකයක් බවට සනාථ කරමින් ෙම් දක්වා අපි සාක්ෂාත් 
කරෙගන තිෙබන ජයගහණයන් පිළිබඳව සංක්ෂිප්ත ආකාරෙයන් 
ෙමම සභාව දැනුවත් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.   

පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදී කමය ශක්තිමත් කිරීෙම් මූලික 
පියවරක් ෙලස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව ෙමන්ම ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ද ස්ථාපිත කර කියාත්මක කිරීමත්, 
ව්යවස්ථාදායකෙය් සහ රාජ්ය යන්තණෙය් වගකීම, විනිවිදභාවය 
තහවුරු කරමින් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත්  ෙකටුම්පත 
සම්මත කිරීමත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැවුම් අංගයක් ෙලස පසුෙපළ 
මන්තීවරයන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙවනදාටත් වඩා ශක්තිමත් කිරීෙම් 
අරමුණු ෙපරදැරි කරෙගන සථ්ාපිත කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාද, එම කාරක සභාවල සභාපතිත්වය ආණ්ඩු 
පක්ෂයටත් එෙමන්ම විරුද්ධ පක්ෂයටත් සමෙසේ ෙබදී යන 
ආකාරයට ලබා දීමත්, අද රටට උචිත මූලික නීතිය සැකසීෙම් 
කාර්ය වඩාත් පජාතන්තවාදීව ඉටු කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිටුවීමත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මසකට වරක් ජාතික වැදගත්කමක් හා 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති සම්බන්ධ පශන් ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට අවස්ථාව සැලසීමත් යන ෙම් සියලුම සාධනීය 
තත්ත්වයන් පදනම් කරෙගන අපෙග් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් වී තිබීමත් 
ව්යවස්ථාදායකෙය් සභික මන්තීවරුන් ෙලස අපටත්, අප 
නිෙයෝජනය කරන සමස්ත ශී ලංකා ජනතාවටත් ලැබුණු ෙශේෂ්ඨ 
අභිමානයක් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සටහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

විවිධ අඩු පාඩු සහිත වර්තමාන මැතිවරණ කමය ෙවනුවට 
ජනතාවට වග කිව යුතු ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙත්රී පත්වන 
ආකාරෙය් නව මැතිවරණ කමයක් පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා 
මැතිවරණ සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරමින් එමඟින් කාන්තා 
නිෙයෝජනයද සැලකිය යුතු අන්දමින් ඉහළ නැංවීමට 
ව්යවස්ථාදායක විසින් කටයුතු කිරීම පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කිරීෙම් මූලික අඩිතාලම වශෙයන් සඳහන් කළ හැකියි. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව 
සම්බන්ධෙයන්, තමන්ෙග් ඡන්දදායකයන් සම්බන්ධෙයන් සහ 
ෙපොදුෙව් මහජනයා සම්බන්ධෙයන් සිය වගකීම ඉටු කිරීම පිණිස 
සිය බලතල කියාත්මක කිරීම, කාර්ය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම සදහා සහාය වීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය 
සන්ධිස්ථානයක් වශෙයන් මන්තීවරුන් සඳහා චර්යාධර්ම 
සංගහයක් ෙම් වන විට පාර්ලිෙම්න්තු වට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි 
වීමද පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් සුවිෙශේෂී ලක්ෂණයක් බව 
ෙනොඅනුමානයි. 

1979 වර්ෂෙය්දී අනුමත කරන ලද, දැනට කියාත්මකව 
පවතින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග වර්තමාන 
තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන පරිදි පතිෙශෝධනය කර සියලු පක්ෂ 
නායකයන්ෙග් එකඟත්වය මත ෙනොෙබෝ දිනකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කිරීමට සියල්ල සූදානම් 
කර තිබීමත්, පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් තවත් සාධනීය 
පියවරක් බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය හා සමගාමීව කටයුතු කරමින් පරිගණකගතකරණයට 
ලක් කරන ලද සභාගර්භයක් නිර්මාණය කරමින්, එදිෙනදා 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වලදී සිදු වන කටයුතු සභා ෙම්සෙය්දී e-
තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ දැන ගැනීමට මන්තීවරුන්ට ඉඩ සලසා තිබීමද, 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වල වැඩ කටයුතු සජීවී ෙලස විකාශය 
කිරීමද, නව ශබ්ද සංවර්ධන පද්ධතියක් සවි කිරීමද,  විද ත් ඡන්ද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විමසීෙම් කමයක් හඳුන්වා දීමද, ශක්තිමත් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදෙය් ක්ෂණික පගතිෙය් සාර්ථක පියවරක් ෙලස 
සලකනු ලැබිය හැකිය.  

එෙලසින්ම විෙද්ශීය පාර්ලිෙම්න්තු 49ක් සමඟ ෙම් වන විට 
විවිධ මිතත්ව සංගම් ආරම්භ කරමින් සහ ගිවිසුම්වලට එළැඹී 
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජාත්යන්තර සබඳතා උසස් මට්ටමින් 
කළමනාකරණය කිරීමට හැකි වීම පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදෙය් යහපත් පවණතාවකි. එකී ජාත්යන්තර 
සම්බන්ධතාවල ඍජු පතිඵලයක් ෙලස විවිධ ජාත්යන්තර 
වැඩමුළු, සම්මන්තණ, පුහුණු හා සහෙයෝගිතා වැඩසටහන් 
අපෙග් ගරු මන්තීවරුන්ට ෙමන්ම පාර්ලිෙම්න්තු මහ 
ෙල්කම්වරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් පැවැත්වීමට ද 
හැකි වීම අප ලද විපුල ජයගහණයක් වශෙයන් ඉතාමත්ම 
සතුටින් සඳහන් කරමි. ෙමවන් විවිධ පරිවර්තන රාශියක් හමුෙව් 
ව්යවස්ථාදායකෙය් සභික මන්තීවරුන් සහ ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් චිරාත් කාලයක් සිට පැවත ෙගන එන ලද 
උතුම් සම්පදායන් හා පරිචයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඒවා ඉදිරි 
පරම්පරාව ෙවනුෙවන් දායාද කිරීමට කටයුතු කිරීම අපෙග් පරම 
වගකීම හා යුතුකම බව අවෙබෝධ කර ගනිමින්, පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම්වලට වඩාත් සකිය ආකාරෙයන් දායකෙවමින් 
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමට අප කවුරුත් 
හිතට ගත යුතු බව අවසාන වශෙයන් සටහන් කරමින් ඔබ 
සියලුෙදනාටම සමෘද්ධිමත්, ෙසෞභාග්යවත් අනාගතයක් පාර්ථනා 
කරමි.  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 
යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.05ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 ඔක්ෙතෝබර් 09 වන සඳුදා අ.භා. 1.00 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பாரா மன்றம் பி.ப. 4.05 மணிக்கு, அதன  

இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ஒக்ேராபர் 09, திங்கட்கிழைம 
பி.ப. 1.00  மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 4.05 p.m. until 1.00 p.m on 

Monday, 09th October, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 
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[ගරු කථානායකතුමා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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විගණක�ධිපතිවරය��ග් ව�ර්ත�ව 

ණ�ශික අධීක්ෂණ ක�රක ස�� ව�ර්ත� 

ප්රශය ම�නවල  ව�ිකක ිළිතතුු 

�ප�ද්ගලිකව ද�නුම් දී�මන් ඇසූ ප්රශය ම�නය: 
     ඉන්ධන මිල ි�ඩි විය හ�කි  ිප පළ වූ පුිත් පත් ි�්තත� 

විසර්ජන පනත් �කටුම්පත, 2018:  
     පළමු ින ිය කියින ලදී 

�ප�ද්ගලික මන්ත්රීන්�ග් පනත් �කටුම්පත්: 
 ශ්රී න�ක�සි�හ�ය�ම විහ�යස�  ක�්තය ස�ධක ස�විධ�නය 

(ස�ස� �ගත කිරී�ම්)-[දි�න්ෂ� ගුටි්තධන මහත�]-      
පළමු ින ිය කියින ලදී 

 

ප �ත් ස�� ඡන්ද විමසීම් (ස��ශය ම�ධන) පනත් �කටුම්පත: 
     ඉල්ල� අස�කය ගන්න� ලදී 
 

අන්තර්ගත ප්රධ�න කුු 

ப�ரத�ன உள்ளடக்கம் 

அற�வ�ப்புகள் : 
 சப�ந�யகரது ச�ன்று�ர 
 ம�க�ண ச�பத் �தர்தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்: 

உயர் ந�த�மன்றுக்கு மனு 
 ம�க�ண ச�பத் �தர்தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம் 

ந��ற�வற்றப்பட்ட வழ�மு�ற �த�டர்ப�ன ஊடக 
அற�க்�ககள் 

 
கணக்க�ய்வ�ளர் அத�பத�ய�ன் அற�க்�க 
 

து�றச�ர் �மற்ப�ர்�வக்குழு அற�க்�ககள் 
 

வ�ன�க்களுக்கு வ�ய்மூல வ��டகள் 
 

தன� அற�வ�த்தல்மூல வ�ன�: 
 எ���ப�ருள் வ��ல அத�க��ப்புச் ச�த்த�யம் பற்ற�ய 

பத்த����கச் �சய்த� 
 
ஒதுக்க�ட்டுச் சட்டமூலம், 2018 : 
 முதன்மு�ற மத�ப்ப�டப்பட்டது 
 
தன� உறுப்ப�னர் சட்டமூலங்கள்: 
 ஸ்ரீ ச�க்க�யச�ங்க�ர�ம வ�க�ரஸ்த க�ர்யச�தக 

சங்வ�த�ன (கூட்டி�ணத்தல்) – [ம�ண்பும�கு  
த��னஷ் குணவர்தன] - முதன்மு�ற மத�ப்ப�டப் 
பட்டது 

මහ නගර ස�� (ස��ශය ම�ධන) පනත් �කටුම්පත: 
     �දින ිය සහ තුන්ින ිය කියි� ස��න�කරත�ක�ය�යන් 

සම්මත කයන ලදී 
 
 

නගර ස�� (ස��ශය ම�ධන) පනත් �කටුම්පත: 
     �දින ිය සහ තුන්ින ිය කියි� ස��න�කරත�ක�ය�යන් 

සම්මත කයන ලදී 
 
 

ප්ර��ද්ය ය ස�� (ස��ශය ම�ධන) පනත් �කටුම්පත: 
     �දින ිය සහ තුන්ින ිය කියි� ස��න�කරත�ක�ය�යන් 

සම්මත කයන ලදී 

 
රක්ෂණ කර්ම�න්තය විධිමත් කිරී�ම් (ස��ශය ම�ධන) පනත් 
�කටුම්පත: 

     �දින ිය සහ තුන්ින ිය කියි� සම්මත කයන ලදී 

 
කල් ත�බී�ම් �ය�ජන�ව: 
     මත්තල ය�ජපක්ෂ ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළ වි�ද්න 

සම�ගමකප විකිණීම 
 

ம�க�ண ச�பத் �தர்தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்: 
 வ�பஸ் �பறப்பட்டது 
 
ம�நகர ச�பகள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்: 
 இரண்ட�ம், மூன்ற�ம் மு�றகள் மத�ப்ப�டப்பட்டு, 

த�ருத்தப்பட்டவ�று ந��ற�வற்றப்பட்டது 
 
நகர ச�பகள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்: 
 இரண்ட�ம், மூன்ற�ம் மு�றகள் மத�ப்ப�டப்பட்டு, 

த�ருத்தப்பட்டவ�று ந��ற�வற்றப்பட்டது 
 
ப�ர�தச ச�பகள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்: 
 இரண்ட�ம், மூன்ற�ம் மு�றகள் மத�ப்ப�டப்பட்டு, 

த�ருத்தப்பட்டவ�று ந��ற�வற்றப்பட்டது 
 
க�ப்புறுத�த் �த�ழ��ல ஒழுங்குபடுத்தல் (த�ருத்தம்) 

சட்டமூலம்: 
 இரண்ட�ம், மூன்ற�ம் மு�றகள் மத�ப்ப�டப்பட்டு 

ந��ற�வற்றப்பட்டது 
 
ஒத்த��வப்புப் ப��ரர�ண : 
 மத்தள ர�ஜபக்ஷ சர்வ�தச வ�ம�ன ந��லயத்�த 

�வள�ந�ட்டு ந�றுவனத்துக்கு வ�ற்றல் 



ANNOUNCEMENTS: 
 Speaker’s Certificate 
 Provincial Councils Elections (Amendment) Bill: 

Petition to the Supreme Court 
 Media Reports on the Passage of Provincial Councils 

Elections (Amendment) Bill 
 
AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 News Reports on Possible Price Increase in Fuel 
 
APPROPRIATION BILL, 2018: 
 Read the First time 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Sri Shakyasingharama Viharastha Karyasadhaka 

Sanvidanaya (Incorporation) – [ Hon. Dinesh 
Gunawardena] - Read the First time 

 
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS 

(AMENDMENT) BILL: 
 Withdrawn 

MUNICIPAL COUNCILS (AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 

 
URBAN COUNCILS (AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 

 
PRADESHIYA SABHA (AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 
 
REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY 

(AMENDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed  
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Sale of Mattala Rajapaksa International Airport to a 

Foreign Company 

PRINCIPAL  CONTENTS 



 

ප�ර්ලි�ම්න්තුව 
ப�ர�ளுமன்றம் 
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—————–—-                                                                               
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අ. ��. 1.00  ප�ර්ලි�ම්න්තුව රැස� විය.   

ක �න�යකතුම� [ගු කු ජයසූරිය මහත�] මූල�සන�රූඪ 
විය. 

 

ப�ர�ளுமன்றம் ப�.ப. 1.00 மண�க்குக் கூடியது.  
சப�ந�யகர்  அவர்கள்  [ம�ண்பும�கு கரு ஜயசூ��ய] த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
 

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

 
නි��දන 

அற�வ�ப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

ක �න�යකතුම��ග් සහතිකය 
சப�ந�யகரது ச�ன்று�ர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ල�ක� රජ�ත�න්්රික සම�ජි�දී ජනයජ�� ්ඩුක්රම 

ි�ිස� ��ව් 79 ි�ිස� ��ව් විකරවිධ�න රක�යි, 2017 
ඔක්�ත� ්ත 03ින දින ම' විසින් පහත සමහන් පනත් 
�කටුම්පත්හි සහතික සපහන් කයන ලද  ි ද�නුම් දීමප 
ක�ම�ත්�තමි. 

�ම�ප්ත ි�හන (ස��න�ධන) 

ශ්රී ල�ක� තියසය ස�ි්තධන 

 

II 

ප �ත් ස�� ඡන්ද විමසීම් (ස��ශය ම�ධන) පනත් 
�කටුම්පත : ���ෂ���ධිකරණය  �පත්සමක් 

ம�க�ண ச�ப �த��தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்: 
உயர்ந�த�மன்றுக்கு மனு 

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL: 
PETITION TO THE SUPREME COURT  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ල�ක� රජ�ත�න්්රික සම�ජි�දී ජනයජ�� ්ඩුක්රම 

ි�ිස� ��ව් 121(1)  ි�ිස� �ි රක�යි, "පළ�ත් සස� ඡන්ද 
විමසීම් (ස��න�ධන)" නම�ති පනත් �කටුම්පත සම් න්ධ�යන් 

�ශ්ර�ෂ�ස�කරකයටය �ිත ඉදිපතපත් කයන ලද �පත්සමක ළිපපතක් 
ම� �ිත ල�බී ඇති  ි ප�්තය �ම්න්තුිප ද�නුම් දීමප 
ක�ම�ත්�තමි. 

 

III 

ප �ත් ස�� ඡන්ද විමසීම් (ස��ශය ම�ධන) පනත් 
�කටුම්පත සම්මත කිරී�ම් ක්රිය�වලිය ිළිතබම ම�ධ� 

ව�ර්ත� 
ம�க�ண ச�ப �த��தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம் 

ந��ற�வற்றப்பட்ட வழ�மு�ற �த�டர்ப�ன ஊடக 
அற�க்�ககள் 

MEDIA REPORTS ON THE PASSAGE OF PROVINCIAL 
COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීිරුනි, 2017 ස�ප්ත�ම් ්ත මස 20ි�නි  ද�ද� 

ප�්තය �ම්න්තු�ව්දී ස��න�ධන සහිති සම්මත කයන ලද "පළ�ත් 
සස� ඡන්ද විමසීම් (ස��න�ධන)" නම�ති පනත් �කටුම්පත 
ප�්තය �ම්න්තු�ව් සම්මත කිරී�ම් ක්රිය�ිය ය සම් න්ධ�යන් 
ස�ිද� සම�ජ මතයක් නි්තම�ටය �ිමින් පිතින  ිප මු්රිත හ� 
විද�ත් ජනම�ධ�ිල පු  ියය දිනිල පළවූ ි�්තත�ිය න් ප�හ�දිය  
විය. එකී ඇත�ම් ම�ධ� ි�්තත�ිල විවිධ වූ �ද�ෂ ද්තනනයන් 
ි�්තත� වූ  �වින්, ඒ ළිබඳ මි ස� � තත්ත්ිය ප�හ�දිය  කිරීම �මම  
සස��ව් ස�යකරු �ලස ම��ග් ිගකීමක්  ි මම වින�ි�ස කයමි. 

පූ්තට ප�්තය �ම්න්තු ක�යක සස��ව්දී එකී පනත් �කටුම්පතප 
අද�ළි ඉදිපතපත් කිරීමප නියමිති තිබූ ස��න�ධන ළිබඳ මි ගරු 
අ්ර�ම�ත�තුම��ග් සහස�ියත්ි�යන් එදිනම අපය ස�ග 12.30ප 
ප�ි�ති ප�්තය �ම්න්තු කපයුතු ළිබඳ ම ක�යක සස��ව්දී පක්ෂ 
න�යකයන් ද�නුිත් කිරීමප ද කපයුතු කයන ලදී. ඉන් අනතුරුි 
ඊප ්නුෂ�ියක ස��න�ධන �කටුම්පත් කිරී�ම් ක්රිය�ිය ය 
සම්පූ්තට ින�යන් අිසන් කිරීමප ස�ලකිය යුතු ක�ල සීම�ික් 
ගත වූ  ිත්, එවිප �ව්ල�ි පස� ිරු 7.45 පමට වූ  ිත් සමහන් 
කයමි. 

කරුණු �ම�ස� �හයින්, කිසිදු ්ක�යයකින් ප�්තය �ම්න්තු 
රැස�වීම් පිත්ිනු ල�බූ ක�ලසීම�ි අනින� �ලස දී්ත  කිරීමක් 
සිදු �න�වූ  ිත්, අද�ළ ස��න�ධන සියල්ල ය � පපතදි 
ප�්තය �ම්න්තුිප ල�බුණු විගසම "පළ�ත් සස� ඡන්ද විමසීම් 
(ස��න�ධන)" නම�ති පනත් �කටුම්පත ප�්තය �ම්න්තු ස� �ිය 
නි�ය�ගිලප අනුකූලි ප�්තය �ම්න්තුි විසින් සම්මත කිරීමප 
කපයුතු කයන ලද  ිත් දන්ිනු ක�ම�ත්�තමි. 

තිද, ම�ධ� ි�්තත�කයට��දී ීටප ිඩ� විකරමත් �ලස නියිද� 
කරුණු �ස�ය�  ල� ි�්තත� පළ කිරීමප අින� කපයුතු කිරීම 
�ය�ග�  ිද අිධ�යටය කිරීමප ක�ම�ත්�තමි.  
 

විගණක�ධිපතිවරය��ග් ව�ර්ත�ව 
கணக்க�ய்வ�ளர் அத�பத�ய�னது அற�க்�க 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ල�ක� රජ�ත�න්්රික සම�ජි�දී ජනයජ�� ්ඩුක්රම 

ි�ිස� ��ව් 154()) ි�ිස� �ි රක�යි  2015 මුදල් ි්තෂය 
සමහ� විගටක�කරපතිියය��ග් ි�්තත��ව් �දි�නි ක�ඩුඩ�� XX 
�ක�පස, තුන්ි�නි ක�ඩුඩ�� VII �ක�පස, අපි�නි ක�ඩුඩ�� 
III �ක�පස සහ නිි�නි ක�ඩුඩ�� IV �ක�පස;  සහ 

883 884 



ප�්තය �ම්න්තුි 

2016 මුදල් ි්තෂය සමහ� විගටක�කරපතිියය��ග් ි�්තත��ව් 
�දි�නි ක�ඩුඩ�� I �ක�පස සහ �ති�නි ක�ඩුඩ�� I �ක�පස 
මම ඉදිපතපත් කයමි. 

 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත� (උසස� අධ��පන හ� 
මහ�ම�ර්ග අම�ත�තුම� සහ ප�ර්ලි�ම්න්තු�� 
ස��න�යකතුම�) 
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல - உயர்கல்வ� மற்றும் 
�நடுஞ்ச��லகள் அ�மச்சரும் ப�ர�ளுமன்றச் ச�ப 
முதல்வரும்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, "එකී ි�්තත� මුද්රටය කළ යුතුය" යි ම� 

�ය�ජන� කයනි�. 

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

ව�ර්ත�ව මුද්රණය ක  ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 
அற�க்�க அச்ச�டப்படக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ �ල්ඛන�ිනය ිළිතග�න්වීම 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட பத்த�ரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත� (ප් රව�හන හ� සිවිල් 
ගුවන් �ස�ව� අම�ත් යතුම�) 
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ� - �ப�க்குவரத்து மற்றும் 
ச�வ�ல் வ�ம�னச் �ச�வகள் அ�மச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු ක �න�යකතුමනි,   (203 අකරක�යය වූ) �ම�ප්ත ි�හන 

පන�ත් 5 ිගන්ති�� (2) උපිගන්තිය සහ 19 ිගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු එකී පන�ත් 237 ිගන්තිය යප�ත් රි�හන හ� සිවිල් 
ගුින් �ස�ි� අම�ත�ියය� විසින් ස�දන ලදුි, 2017 ස�ප්ත�ම් ්ත 
22 දින�ති අ�ක 2037/23 දයන අති වි�න�ෂ ග�සට් පත්රය මිනන් 
ස��න�කරත 2017 ස�ප්ත�ම් ්ත 08 දින�ති අ�ක 2035/51 දයන අති 
වි�න�ෂ ග�සට් පත්ර��  පළ කයන ලද නි�ය�ග මම ඉදිපතපත් කයමි.  

එම නි�ය�ග රි�හනය හ� සන්නි�ව්දනය ළිබඳ ම ්�ිකක 
අධීක්ෂට ක�යක සස�ි �ිත �ය�මු කළ යුතුය�යි මම �ය�ජන� 
කයමි.    

 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත� (ඉඩම් සහ ප�ර්ලි�ම්න්තු 
ප්රතිස�ස�කරණ  අම�ත� හ� ණණ්ු  පක්ෂ��  
ප්රධ�න ස�විධ�යකතුම�)  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க - க�ண� மற்றும் 
ப�ர�ளுமன்ற மறுச�ர�மப்பு அ�மச்சரும் அரச�ங்கக் கட்ச�ய�ன்  
முதற்�க�ல�ச�னும்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මුදල් හ� ජනම�ධ� අම�ත�තුම� 

�ිනු�ින් මම පහත සමහන් ි�්තත� ඉදිපතපත් කයමි.   

 (i) ු ය� දු ්ඥ�පන�ත් (52 අකරක�යය වූ) 12, 14 සහ 
22 ිගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 32 ිගන්තිය 
යප�ත්, ු ය� දු සම් න්ධ�යන් මුදල් හ� 
ජනම�ධ� අම�ත�ියය� විසින් ස�දන ලදුි, 2017 
ජූය  28 දින�ති අ�ක 2029/51 දයන අති වි�න�ෂ 
ග�සට් පත්ර�� පළ කයන ලද නි�ව්දනය (අ�ක 99) 
දයන ු ය� දු නි�ව්දනය);  

 (ii) 2015 ි්තෂය සමහ� ශ්රී ල�ක� අපනයන ටය 
යක්ෂට ස�ස� ��ව් ි�්තෂික  ි�්තත�ි; සහ 

 (iii) 2016 ි්තෂය සමහ� ශ්රී ල�ක� �්තගු�ව් ි�්තෂික 
ක�්තය ස�ධන ි�්තත�ි. 

එම නි�ව්දනය සහ ි�්තත� යජ�� මුදල් ළිබඳ ම ක�යක සස�ි 
�ිත �ය�මු කළ යුතුය�යි මම �ය�ජන� කයමි.    

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �ස�ඛ�, �ප�ෂට හ� �ද්ශීය �ිද� 

අම�ත�තුම� �ිනු�ින් මම පහත සමහන් ි�්තත� ඉදිපතපත් කයමි. 

 (i)  2014 ි්තෂය සමහ� ශ්රී ල�ක� ්යු්ත�ව්ද ධෂධ 
ස�ස� ��ව් ි�්තෂික ි�්තත�ි; සහ  

 (ii) 2015 ි්තෂය සමහ� ්යු්ත�ව්ද �දප�්තත�ම්න්තු�ව් 
ක�්තය ස�ධන ි�්තත�ි. 

එම ි�්තත� �ස�ඛ� සහ ම�නි ු සස�ධනය, සම�ජ 
සවි ලග�න්වීම ළිබඳ ම ්�ිකක අධීක්ෂට ක�යක සස�ි �ිත 
�ය�මු කළ යුතුය�යි මම �ය�ජන� කයමි.    

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ි�විය  ක්තම�න්ත අම�ත�තුම� 

�ිනු�ින් මම 2015 ි්තෂය සමහ� �ප�ල් ිග� කිරී�ම් 
මඩුඩල�� ි�්තෂික ි�්තත�ි ඉදිපතපත් කයමි.  

එම ි�්තත�ි ක�ෂික්තමය සහ ඉඩම් ළිබඳ ම ්�ිකක අධීක්ෂට 
ක�යක සස�ි �ිත �ය�මු කළ යුතුය�යි මම �ය�ජන� කයමි.    

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි,  න්ධන�ග�ය රතිස�ස�කයට, 

පුනරුත් �පන, න�ිත පදි�චි කිරීම හ� හින්දු ්ගමික කපයුතු 
අම�ත�තුම� �ිනු�ින්  201) ි්තෂය සමහ�  න්ධන�ග�ය 
රතිස�ස�කයට, පුනරුත් �පන, න�ිත පදි�චි කිරීම හ� හින්දු 
්ගමික කපයුතු අම�ත���න�� ක�්තය ස�ධන ි�්තත�ි හ� ි�්තෂික 
ියණුම් මම ඉදිපතපත් කයමි.  

885 886 

[ගරු ක �න�යකතුම� මහත�] 
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එම ි�්තත�ි රතිසන්ධ�නය හ� උතුරු හ� න� �ඟනහිය න�ිත 
�ග�ඩන�ඟීම ළිබඳ ම ්�ිකක අධීක්ෂට ක�යක සස�ි �ිත �ය�මු 
කළ යුතුය�යි මම �ය�ජන� කයමි.    

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ණ�ශික අධීක්ෂණ ක�රක ස�� ව�ර්ත� 

 து�றச�ர் �மற்ப�ர்�வக் குழு அற�க்�ககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු නිහ�ල් ගලප්පත්ති  මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�ஹ�ல் கலப்பத்த�) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, අස�න්තය පපතප�ලන හ� ය�ජ� 

කළමන�කයට ළිබඳ ම ්�ිකක අධීක්ෂට ක�යක සස�ි �ිත 
�ය�මු කයන ලද,  

 (i) මහ නගය සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත; 

 (ii) නගය සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත;  සහ 

 (iii)  ර��ද්ශීය සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත 

සම් න්ධ�යන් වූ එකී ක�යක සස��ව් ි�්තත�ි අස�න්තය 
පපතප�ලන හ� ය�ජ� කළමන�කයට ළිබඳ ම ්�ිකක අධීක්ෂට 
ක�යක සස��ව් සස�පතිතුම� �ිනු�ින් මම ඉදිපතපත් කයමි.  

 
ස���ම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 
சப�பீடத்த�ல் இருக்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
�පත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දය� ගම�ග් මහත� -  [සස� ග්තසය තුළ න�ත.] 
 
ගු නි�ර�ෂන් �ප�ර්ර� මහත� (ජ�තික ප්රතිපත්ති හ� 
ණර්ථික ක ුතතු ර�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர� - �தச�ய �க�ள்�ககள் 
மற்றும் �ப�ருள�த�ர அலுவல்கள்  இர�ஜ�ங்க அ�மச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �ින්නප්පුි, ි�ි ප�ය, "සිසිල" යන 

ය ළින�යහි පදි�චි එස�.පී. වීය�ක�න් මහත��ගන් ල�බුණු 
�පත්සමක් මම ළිබඳගන්ිමි. 

 
ගු ර�ජිත් අලුවිහ��ර් මහත� 
(ம�ண்பும�கு ரஞ்ச�த் அலுவ�ஹ��ர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම පහත සමහන් �පත්සම් හය 

ළිබඳගන්ිමි. 

(1) කිඹිස�ස, අවුඩ�ග�ි, අ�ක 35/සී යන ය ළින�යහි පදි�චි 
බී.ඒ.ඒ. ලක්ම�ල් මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; 

(2) පන්ය යද්ද, හ��ිනත�න්න යන ය ළින�යහි පදි�චි 
ඊ.එම්.්්ත. සයත් ඒකන�යක මහත��ගන් ල�බුණු 

�පත්සම; 

(3) ම�ත�ල්, මල්ිත්ත ප�ය, අ�ක 18/බී යන ය ළින�යහි �ස�ි � 
මුක්ත සප ස�ගම�� සස�පති ජයන්ත� ද සිල්ි� 
මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; 

(4) යත්�ත�ප, දන්කන්ද, �ියළුගස�ත�න්න, අ�ක 30 යන 
ය ළින�යහි පදි�චි ටී.�ක්. අචල� ික�ය�මණී තල්ප�විල 
මහත්මිය�ගන් ල�බුණු �පත්සම; 

(5) ම�ත�ල්, �ිලන්ගහිත්ත, උඩත�න්න, මඩකුඹුය යන 
ය ළින�යහි පදි�චි යූ.ජී. අ�බ්යත්න මහත��ගන් ල�බුණු 
�පත්සම; සහ 

(6) පල්�ල�ප�ල, ම�නින්ගමුි, ප�සල් ප�ය, අ�ක 383/ඒ යන 
ය ළින�යහි පදි�චි ඩබ්ය ව්.පී.ජී. යත්න ක�න්ති 
මහත්මිය�ගන් ල�බුණු �පත්සම. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහත� 
(ம�ண்பும�கு புத்த�க பத�ரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම පහත සමහන් �පත්සම් හතය 

ළිබඳගන්ිමි. 

(1) �දවිනුිය, තල්ප�විල ප�ය, අ�ක 180 යන ය ළින�යහි පදි�චි 
එන්.එච්. ත�න�ජ් කුම�ය මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; 

(2) මිපතස�ස, ග�ලු ප�ය, අ�ක 91 යන ය ළින�යහි පදි�චි 
්්ත.පී.එස�. ද සිල්ි� මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; 

(3) ි�ය ගම, �ක�ක්ම�දූි, ු  සි�හ ස��ප�්තස�හි �ස�ි ය කයන 
එස�.ජී. පුෂ�ප කුම�ය මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; සහ 

(4) ීටගමුි, දකුණු ළිටිපන, අ�ක 970 දයන ස� �න�යහි ළිහිටි 
ලක්සිපත ඔු පතසි ්යතන�� �ස�ි ය කයන ඩබ්ය ව්.ඩී. 
ු සිල් රසන්න මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම. 

  

ගරු න�ලක රස�ද් �ක��ල�න්�න මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�லக்க ப�ரச�த் �க��ல�ன்�ன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �ප��ළ�න්නරුි, ක�ය �ග ඇල, 

විජයය�ජපුය, අ�ක 82/28 දයන ස� �න�යහි පදි�චි 
එච්.එම්.කිපත ඩුඩ� මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සමක් මම 
ළිබඳගන්ිමි.  

 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම පහත සමහන් �පත්සම් හත 

ළිබඳගන්ිමි.  

(1) අවිස�ස��ව්ල්ල, ය�හල්ල ිත්ත, 10�ිනි පටුමග, අ�ක 03 
දයන ස� �න�යහි පදි�චි ඒ.ඩී. දය�යත්න මහත��ගන් 
ල�බුණු �පත්සම;  

(2) ජ�-ඇල, නිින්දම, අ�ක 27/ඒ/1 දයන ස� �න�යහි පදි�චි 
ඒ.පී.එන්.�ජ්. ඇ�ලක්ස�න්ඩ්ත මහත��ගන් ල�බුණු 
�පත්සම; 

(3) ි�ල්මිල්ල, කි �මල්ළිටිය, ගඟ ඩ ප�ය, අ�ක 172බී දයන 
ස� �න�යහි පදි�චි බී.ු මන�ිතී �ප�්තය� මහත්මිය�ගන් 
ල�බුණු �පත්සම; 

(4) මිනුින්ග��ට්, ිල්ප�ළුි, අ�ක 374 දයන ස� �න�යහි 
පදි�චි පී.ඒ.ිනසි�හ මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; 

(5) ම�ත�ල්, උක්ළිහිල්ල, ීටගස�ත�න්න ප�ය, අ�ක 170/1-බී 
දයන ස� �න�යහි පදි�චි පී.ඒ.ජී.වි�ජ් �ඩ� මහත��ගන් 
ල�බුණු �පත්සම; 

(6) �ව්යන්�ග�ඩ, ිපද්දය, අ�ක 188/4 දයන ස� �න�යහි 
පදි�චි ස�ගය �හ�ි �ගම මහත��ගන් ල�බුණු �පත්සම; සහ 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

(7) තිස�සමහ�ය�මය, �ද යි�ි, "විද�අරුට" යන ය ළින�යහි 
පදි�චි විද�නගම�ග් ු මතිප�ල මහත��ගන් ල�බුණු 
�පත්සම. 

 

ඉිනරිපත් කරන ලද �පත්සම්  මහජන �පත්සම් ිළිතබම ක�රක 
ස��ව  ප�වරිය ුතතු යි  නි�ය�ග කරන  ලදී. 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட மனுக்க�ளப் �ப�துமனுக் குழுவுக்குச் ச�ட்டக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

ප්රශය ම�නවල  ව�ිකක ිළිතතුු 
வ�ன�க்களுக்கு வ�ய்மூல வ��டகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රන�න අ�ක 124/'15-(1), ගරු බුද්කරක පතියට මහත�. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහත� 
(ம�ண்பும�கு புத்த�க பத�ரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම එම රන�නය අහනි�.  
 
ගු නි�ර�ෂන් �ප�ර්ර� මහත�  
(ம�ண்பும�கு ந��ர�ஷன் �ப�ரர�) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, අ්ර�ම�ත�තුම� සහ ජ�තික රතිපත්ති 

හ� ්්තථික කපයුතු අම�ත�තුම� �ිනු�ින් මම එම රන�නයප 
ළිබඳතුරු දීම සමහ� සති �දකක ක�ලයක් ඉල්ල� සිටිනි�.  
 

ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රන�න අ�ක 2-1217/'16-(1), ගරු ්්ත. එම්. පද්ම උදයන�න්ත 

ගුට�ස�කය මහත�- [සස� ග්තසය තුළ න�ත.] 

 
�නතික අි තිය �න�ම�ති රජ�� ඉඩම්වල 

පින�ිකකුවන්: ම�තර ිනස�ත්රික්කය  
சட்ட ��த�ய�ன உ���மய�ன்ற� அரச க�ண�கள�ல் 

வச�ப்�ப�ர்: ம�த்த�ற ம�வட்டம் 
RESIDENTS IN STATE LANDS WITHOUT LAWFUL RIGHTS: 

MATARA DISTRICT   
1294/’16 

3. ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඉඩම් සහ ප�්තය �ම්න්තු රතිස�ස�කයට අම�ත�තුම��ගන් ඇසූ 

රන�නය - (2): 

(අ) (i) �නතික අයිතිය �න�ම�තිි ම�තය දිස�්රික්ක�� 
යජ�� ඉඩම්ිල �ම් දක්ි�   පදි�චිි සිටින �හ� 
ිග� කයමින් සිටින පුද්ගලයන් ස�ඛ��ි 

�ක�පමටද; 

 (ii) එම ස�ඛ��ි, එක් එක් ර��ද්ශීය �ල්කම් 
�ක�ට්ස�සය අනුි �ින් �ින් ින�යන් 

කි�්තද; 
 (iii) ඉහත (i) හි සමහන් පුද්ගලයන් ස�ඛ���ින් කිය 

ස�ඛ��ිකප ඔප්පු �හ�  ලපත් ය ල � දීමප ළියිය 
�ගන ති�බ්ද; 

 (iv) ඉහත (iii) හි සමහන් ස�ඛ��ි , එක් එක් ර��ද්ශීය 
�ල්කම් �ක�ට්ස�සය අනුි �ින් �ින් ින�යන් 
�ක�පමටද; 

 (v) 2014 හ� 2015 ි්තෂයන්හි ම�තය දිස�්රික්ක�� 
යජ�� ඉඩම් සමහ� ළිපතනම� ඇති ඔප්පු �හ� 
 ලපත්ර ස�ඛ��ි �ක�පමටද; 

 (vi) ඉහත (v) හි සමහන් ස�ඛ��ි , එක් එක් ර��ද්ශීය 
�ල්කම් �ක�ට්ස�සය අනුි �ින් �ින් ින�යන් 
�ක�පමටද; 

 යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(්) �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 
க�ண� மற்றும் ப�ர�ளுமன்ற மறுச�ர�மப்பு அ�மச்ச�ரக் 

�கட்ட வ�ன�: 
(அ) (i) சட்ட ��த�ய�ல�ன உ���மய�ன்ற� ம�த்த�ற 

ம�வட்டத்த�ல் இற்�றவ�ர அரச க�ண�கள�ல் 
வச�க்கும் அல்லது பய�ர்ச்�சய்�க 
�மற்�க�ள்ளும் ஆட்கள�ன் எண்ண�க்�க 
ய��தன்ப�தயும்; 

 (ii) அந்த எண்ண�க்�க ஒவ்�வ�ரு ப�ர�தச 
�சயல�ளர் ப���வுக்கும் ஏற்ப �வவ்�வற�க 
ய��தன்ப�தயும்; 

 (iii) �ம�ல (i) இல் குற�ப்ப�டப்பட்டுள்ள ஆட்கள�ன் 
எண்ண�க்�கய�ல் எத்த�ன�பருக்குக் க�ண� 
உறுத�கள் அல்லது உ��மப்பத்த�ரங்க�ள வழங்க 
நடவடிக்�க எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ப�தயும்; 

 (iv) �ம�ல ( i i i )  இல் குற�ப்ப�டப்பட்டுள்ள 
எண்ண�க்�க ஒவ்�வ�ரு ப�ர�தச �சயல�ளர் 
ப���வுக்கும் ஏற்ப �வவ்�வற�க 
ய��தன்ப�தயும்; 

 (v) 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகள�ல் ம�த்த�ற 
ம�வட்டத்த�ல் அரச க�ண�களுக்கு வழங்கப் 
பட்டுள்ள உறுத�கள் அல்லது உ��மப் 
பத்த�ரங்கள�ன் எண்ண�க்�க ய��தன்ப�தயும்; 

 (vi) �ம�ல ( v )  இல் குற�ப்ப�டப்பட்டுள்ள 
எண்ண�க்�க ஒவ்�வ�ரு ப�ர�தச �சயல�ளர் 
ப���வுக்கும் ஏற்ப �வவ்�வற�க 
ய��தன்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பய�ல் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) இன்�றல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms :  

(a) Will he inform this House  - 

 (i) the number of persons who are residing in 
or cultivating the State lands in the Matara 
District without any lawful right as at 
present; 
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 (ii) the breakdown of the aforesaid figure on per 
Divisional Secretary's Division basis; 

 (iii) out of the number of persons mentioned in 
(i) above, the number of those for whom 
action has been taken to provide deeds or 
permits; 

 (iv) the breakdown of the figure referred to in 
(iii) above on per Divisional Secretary's 
Division basis; 

 (v) the total number of deeds or permits that 
have been awarded for state lands in the 
Matara District during the years 2014 and 
2015; and 

 (vi) the breakdown of the figure referred to in 
(v) above on per Divisional Secretary's 
Division basis? 

(b) If not, why? 
      

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නයප ළිබඳතුය �දනි�. 

(අ) (i) �නතික අයිතිය �න�ම�තිි ම�තය දිස�්රික්ක�� 
යජ�� ඉඩම්ිල �ම් දක්ි� පදි�චිි සිටින �හ� ිග� 
කයමින් සිටින පුද්ගලයන් ස�ඛ��ි 8,123ක් 
(අපදහස� එකසිය විසි තුනක්)  පමට �ව්. 

 (ii) එම ස�ඛ��ි එක් එක් ර��ද්ශීය �ල්කම් 
�ක�ට්ස�ස අනුි �ින් �ින් ින�යන් පහත 
සමහන් ිගු�ව් දක්ි� ඇත. 

   

 

ර��ද්ශීය �ල්කම් �ක�ට්ස�සය යජ�� ඉඩම් අනිසය�යන් භුක්ති 
විඳින ස�ඛ��ි 

අකුරැස�ස       766 

අතුයය ය 177 

�දවිනුිය 68 

දික්ි�ල්ල 2 

හක්මන 140 

කඹුරුළිටිය 288 

කිපතන්ද පුහුල්ි�ල්ල 225 

�ක�ප�ප�ල 1073 

ම�ය ම් ඩ 18 

ම�තය කඩිත් සතය 32 

මුලටියන 2195 

පස��ග�ඩ 2535 

ළිප �ද්දය 458 

තිහ�ග�ඩ 74 

ි�ය ගම 50 

ි�ය ළිටිය 22 

එකතුි 8123 

 (iii) �මම පුද්ගලයන්�ගන් 5,977 (පන්දහස� නිසිය 
හ�ත්ත� හත) �ද�නකු  සමහ� නීත�නුකූල 
�ල්ඛනයක් නිකුත් කළ හ�කි අතය, ඔවුන් �ිත 
ඉඩම් ස�ි්තධන ්ඥ�  පනත යප�ත්  ලපත්රයක් 
�හ� යජ�� ඉඩම් ්ඥ� පනත යප�ත් 
දී්ත ක�ලීන  දුකයයක් ල �දීම සමහ� ඉඩම් 
�ක�මස�පතස� ජනය�ල්�ග් 2008/4 චර �ල්ඛ�� 
විකරවිධ�න පපතදි ඉදිපත කපයුතු සිදුකයමින් පිතී. 

 (iv)  
 

 
 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අ(i) යප�ත්  පුද්ගලයන් ස�ඛ��ි 8,123ක් 

පමට කී�ව් කිද� �ින�ක�පද? 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
�ම් දක්ි�. 

 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දිනය කිද�ද? 

ර��ද්ශීය �ල්කම් �ක�ට්ස�සය නිත�නුකූල �ල්ඛනය ( ලපත්ර/
දී.ක�. ) ල �දීමප හ�කිය�ික් ඇති 
ස�ඛ��ි 

අකුරැස�ස 360 

අතුයය ය 35 

�දවිනුිය 49 

දික්ි�ල්ල 1 

හක්මන 127 

කඹුරුළිටිය 87 

කිපතන්ද පුහුල්ි�ල්ල 28 

�ක�ප�ප�ල 745 

ම�ය ම් ඩ 18 

ම�තය කඩිත් සතය 7 

මුලටියන 1947 

පස��ග�ඩ 2205 

ළිප �ද්දය 275 

තිහ�ග�ඩ 44 

ි�ය ගම 49 

ි�ය ළිටිය 0 

එකතුි 5977 

891 892 



ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දිනය �ක��හ�ම �ිතත්, �ම් �ින�ක�ප 8,123ක ළිපතසක් 

සිටිනි�. පන්දහස� ගටනකප නීත�නුකූල �ල්ඛනයක් �දන්න 
පුළුින්. 

 (v) 2014 හ� 2015 ි්තෂයන්හි ම�තය දිස�්රික්ක�� 
යජ�� ඉඩම් සමහ� � ද� දී ඇති ඔප්පු හ�  ලපත්ර 
ස�ඛ��ි පහත පපතදි �ව්. 

 
  

 (vi) එම ස�ඛ��ි එක් එක් ර��ද්ශීය �ල්කම් 
�ක�ට්ස�සය අනුි, �ින් �ින් ින�යන් 
ඇමුණු�මහි ද�ක්�ව්. මම ඇමුණුම ස��ගත* 
කයනි�.  

(්) අද�ළ �න��ව්.  
 
*ස���ම්සය මත තබන ලද ඇමුුම: 
  சப�பீடத்த�ல் �வக்கப்பட்ட இ�ணப்பு : 
  Annex tabled: 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම පළමුි�නි අතුරු රන�නය අහනි�. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ම�තය දිස�්රික්ක�� ර��ද්ශීය �ල්කම් 

  2014 2015 

ඉඩම් ස�ි්තධන ්ඥ� පනත 
යප�ත්  ලපත්ර ස�ඛ��ි 

568 4474 

ඉඩම් ස�ි්තධන ්ඥ� පනත 
යප�ත් දීමන�පත්ර ස�ඛ��ි 

439 466 

දී්ත  ක�ලීන  දු  ලපත්ර ස�ඛ��ි 813 934 

ු න�මි දීමන�පත්ර ස�ඛ��ි 166 68 

ි�්තෂික  දු  ලපත්ර ස�ඛ��ි - 11 

එකතුි 1986 5953 

�ක�ට්ස�ස 17න්, කිසිදු ්ක�යයකින් අලුතින් බිම් අඟලක් 
ජනත�ිප ල � දිය �න�හ�කි ර��ද්ශීය �ල්කම් �ක�ට්ස�ස )ක් 
ති� නි�. හ� �යි, යජ�� ඉඩම්  හුල ින�යන් පිතින ර��ද්ශීය 
�ල්කම් �ක�ට්ස�ස 5ක් ති� නි�. �ම් පු  බිම යප�ත් රධ�න 
ග�පලු �දකක් ති� නි�. එකක් තමයි, ම�තය නගය�� 
හ�මු�ග්ිත්ත,  �ද්�ද්ගම, ම��ත�පගම ි��ග් නිි�ස �ය�ජන� 
රම ති� නි�. ඒ සම් න්ධි ම�තය දිස�්රික්ක�� මන්ත්රීතුමන්ල� 
ම�ත් සමඟ එකඟ ිනි� ඇති. සමහය අය �ම් ඉඩම්ිල අවුරුදු 
8කප, අවුරුදු 10කප, අවුරුදු 18කප ි�ඩි ක�ලයක් අඛඩුඩි පදි�චි 
වී සිටිනි�. නමුත්, �ම් �ම��හ�ත දක්ි� �ම�වුන්ප නින�චිත 
 ලපත්රයක් ල�බිල� න�හ�. හ� �යි, ද�න් කියනි� එම ඉඩ�ම් 
තක්�ස�රු ිටින�කම �ගිල� ගන්න කියල�. �ම් ජනත�ි ම�තය 
ම�තිියට �ක�ට්ස�සය තුළ ජීිත් ින පහළම ්ද�යම් සීම��ව් 
සිටින අයයි.  
 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉඩම් රතිස�ස�කයට �ක�මිෂන් සස�ි සතු ඉඩම් බුක්ති විමපු 

අයප තමයි සල්ය  �ගින්න �ින්�න්. 
 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
�ක�ස� �ිතත් �ම් මිනිස�ු  පදි�චි �ිල� සිටින ඉඩම් අතය 

ජ�තික නිි�ස ස�ි්තධන අකරක�පතය සතු ඉඩම් ද ති� නි�. නමුත්, 
මම ද�න් �ම් සම් න්ධ�යන් ඔ තුම��ගන් ඉල්ලීමක් කයනි�. 
ද�නප අවුරුදු 18කප, 20කප �පය �ම් ඉඩම්ිල පදි�චි වු අයප 
ම�තය නගය�� ඒ ඉඩම්ිලප අද ති� න තක්�ස�රුි �ගවීම 
ඉත�ම දුෂ�කය කපයුත්තක්. එම නිස� �ම් �ිනු�ින් වි�න�ෂ වූ 
සහන ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් ක්රිය�ත්මක කයන්න. ගරු 
ක �න�යකතුමනි, අක් ගට�න් ඒ තක්�ස�රුි ඔවුන් පදි�චි වූ 
ි්තෂයප අද�ළි ති� නි� නම්, එහි යුක්ති සහගතස�ියක් 
ති� නි�. 

 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
�ම් සමහය ඉඩම් ජ�තික නිි�ස ස�ි්තධන අකරක�පතය සතුයි. 

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ම� සමහන් ක�ළ� �ය�ජන� රම කීපයක් ග�නයි. ඒ 

සම් න්ධ�යන් ඔ තුම��ග් අිධ�නය �ය�මු කයන්න කියල�යි ම� 
ඉල්ලන්�න්. 
 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම� කියන රන�නය ම� �හ�ඳින් දන්නි�. 

ම� ඊ��ත්, �ප�්තද�ත් �දනිය�ය, �ම�යික, �ක�ප�ප�ල ්දී 
ර�ද්නිල ඔප්පු  ල��ප��ය�ත්තු ින 2,000ක පමට ළිපතසක් මුට 
ග�හුට�. වි�න�ෂ�යන්ම ඒ ර�ද්න කීප�� �න�ි�ම් ්ත ම�ස�� 
තුන්�ිනිද� �ින�ක�ප කඩිනම් ඔප්පු ල � දී�ම් ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් 
ග�න ජනත�ි ද�නුිත් කළ�. ඒ ඉඩම් සමහ� �ගින්න ති� න මිල 
ගටන් සම් න්ධ�යන් පි� අළි ඒ ජනත�ි ද�නුිත් කළ�. ඉඩම් 
රතිස�ස�කයට �ක�මිෂන් සස�ි සතු ඉඩම්ිලප �ගින්න ති� න 
මිල ළිබඳ මි ඒ ජනත�ි � ��හ� රස�දය පළ කළ�. එම ඉඩම් 
සමහ� �ගින්න ති� න්�න් � ��හ�ම ු ළු මුදලක්. එම ඉඩම් 
අවුරුදු 40, 30, 20 බුක්ති විමපු අයප තමයි අළි සින්නක්කය 
ඔප්පුික් �දන්�න්. ඒ ි��ග්ම යජ�� ඉඩම්ිලප සින්නක්කය 
ඔප්පු ල � දීම කඩිනම් කයන්න අළි �ම් දිස�ිල කපයුතු කය 
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�ගන යනි�. ඒ සමහ�ත් ්ර�ම නිලධ�පතිරු, ර��ද්ශීය �ල්කම්ිරු 
්දී සියලුම නිලධ�පතන් සම් න්ධ කය �ගන පළ�ත් ඉඩම් 
�ක�මස�පතස�ිරු එක්ක අළි ද�න් ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් �ය�ද� ති� නි�. 
�ම�කද, ඒ හ�ම ත�නකම ඔප්පු ල � දී�ම් කපයුත්ත කඩිනම් 
කයන්න. ඒි�ප ඔ�හ�ම අය කිරීමක් න�හ�. ජ�තික නිි�ස 
ස�ි්තධන අකරක�පතය සතු ඉඩම් සම් න්ධ�යන් තමයි අය කිරීම 
ග�න රන�නයක් ති� න්�න්. 

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
"අය කිරීම" කියන එක ම�ග් පළමුින අතුරු රන�නයයි, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ම�ග් �දින අතුරු රන�නය ින්�න්, - 
   
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ඉඩම්ිලප 2001දී ඇතුළු වුණු �කන�ප 2002 ි්තෂ�� 

තක්�ස�රුි තමයි  ලන්�න්. අනික් ක�යටය, ස�ි්තධනය කයපු 
න�ති, මුක් ඉඩමක් හ�ටියප සලක� තමයි තක්�ස�රු කයන්�න්.  

 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
�ම් සම් න්ධ�යන් ක�බිනට් මඩුඩල�� ස�කච්ඡ� කයල� 

අිස�න�ත්මක ින�යන් �ප�දු තීයටයකප එන්න. ජ�තික නිි�ස 
ස�ි්තධන අකරක�පතය නිි�ස හ� ඉදිකිරීම් අම�ත���නය යපතපයි 
එන්�න්.   

ම�ග් �දින අතුරු රන�නය �මයයි. ඔ තුම� කියන විකරයප 
 ලපත්රයක් න�තුි ම�සිකි �ගවීමක් කයන අය ඉන්නි�. 
උද�හයටයක් හ�ටියප ම�තය, නූ�ප්�ිල ගත්�ත�ත්, ජනප්රියම 
ප�සල් ින ු ජ�ත�, ය�හුල ප�සල් සීම��ව් එම ඉඩම ති� නි�. 
හ� �යි ඒ ජනප්රිය ප�සල්ිලප දරුිකු ඇතුළු කය ගන්න විකරයක් 
න�හ�, එම ඉඩම්ිලප නීත�නුකූල හිමිකමක් �පන්ින්න 
�න�හ�කි වීම නිස�. එය ඉත�ම අස�ධ�යට තත්ත්ියක්.  

 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �මය අ�ප් යජය ඉත�ම �හ�ඳින් 

�ත්රුම් �ගන ති� න ක�යටයක්. අළි ළඟදීම ප�්තය �ම්න්තුිප 
පනත් �කටුම්පතක් �ග�නනි�. ලක්ෂ ස�ඛ��ත ළිපතසකප 
සින්නක්කය අයිතිය සහිත ඔප්පු �දන ජ�තික ි�ඩ ළිබඳ�ිළ 
ළිබඳ මි වි�න�ෂ�යන්ම ද�න් ති� න �ක�න්�ද්සි ය හිල් කයල�, 
ඉඩම් හිමිය�ප පූ්තට නිදහසක් �දන විකර�� පනත් �කටුම්පතකුත් 
�ග�නනි�. ම� හිතන හ�ටියප එය ක්රිය�ත්මක කයන�ක�ප 
ඔ තුම� සතුටු �ියි. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�මයි. � ��හ�ම ස�තුතියි. 

  

ධීවරයන් සමහ� ජීවිත රක්ෂණ �ය�ජන� ක්රමයක්: 
විස�තර 

ம�னவர் ஆயுட் க�ப்புறுத�த் த�ட்டம்: வ�பரம் 
 LIFE INSURANCE SCHEME FOR FISHERMEN: DETAILS 

1385/’16 
4.  ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 

(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ධීිය හ� ජලජ සම්පත් ස�ි්තධන අම�ත�තුම��ගන් ඇසූ 

රන�නය - (1):   

(අ)  (i)   2016 අය ි��යහි අ�ක 145 �ය�ජන�ිප අනුි, 
ධීිය රජ�ි�ග් ු යක්ෂිතස�ිය අයමුණු කය 
ගනිමින්, මුහු�ද්දී සිදු ින අනතුරු සමහ� රුළියල් 
මිය යනයක ජීවිත යක්ෂට �ය�ජන� රමයක් 
්යම්ස කයනු ල�බු�ව්ද; 

         (ii)   එ�ස� නම්, එම යක්ෂට ්ියටය ල � �දන 
්යතනය සහ ඒ �ිනු�ින් �ගිනු ල න 
යක්ෂට ි�පතකයන් කි�්තද; 

        (iii)  �මම යක්ෂට �ය�ජන� රමය මිනන් හ�නිපූයටය 
කළ රම�ටය �ක�පමටද; 

        (iv)  �මම යක්ෂට �ය�ජන� ක් යමය අනුි, ජීවිත 
යක්ෂට ්ියටය ල�බූ ධීියයන්�ග් නම් 
ල�යිස�තුික් ඉදිපතපත් කයන්�න්ද; 

           යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�නහිද? 

(්)  �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 

கடற்�ற�ழ�ல் மற்றும் ந�ரக வளமூல அப�வ�ருத்த� 
அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ) (i)  20 16ஆம் ஆண்டுக்க�ன வரவு �சலவுத் 
த�ட்டத்த�ன் 145ஆம் இலக்க முன்�ம�ழ�வ�ன் 
ப�ரக�ரம் ம�னவ மக்கள�ன் ப�துக�ப்ப��ன 
�ந�க்கம�கக் �க�ண்டு, கடலில் ஏற்படும் 
வ�பத்துக்களுக்கு   ஒரு ம�ல்லியன் ரூப�ய் 
ஆயுட் க�ப்புறுத�த் த�ட்ட�ம�ன்று ஆரம்ப�க்கப் 
பட்டுள்ளத� என்ப�தயும்; 

 (ii)  ஆ�மன�ல், அந்த க�ப்புறுத�க் க�ப்பீட்�டப் 
�பற்றுக்�க�டுக்கும் ந�றுவனம் மற்றும் அதன் 
�ப�ருட்டு �சலுத்தப்படும் க�ப்புறுத�த் 
தவ�ணத் �த��ககள் ய��வ�யன்ப�தயும்; 

 (iii)  �மற்படி க�ப்புறுத�த் த�ட்டத்த�ன்மூலம் இழப்பீடு 
�சய்யப்பட்ட அளவு ய��தன்ப�தயும்; 

 (iv)  குற�த்த க�ப்புறுத�த் த�ட்டத்த�ன் ப�ரக�ரம் ஆயுட் 
க�ப்புறுத�க் க�ப்பீட்�ட �பற்ற ம�னவர்கள�ன் 
�பயர்ப்பட்டிய�ல�ன்�ற சமர்ப்ப�ப்ப�ர� 
என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ)  இன்�றல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether a life insurance scheme for a value 
of one million rupees to cover hazards that 
occur at sea has been launched with the 
objective of ensuring the safety of the fisher
-folk in keeping with Proposal No.145 of 
the 2016 Budget; 

 (ii)  if so, the insurance premium that is paid to 
the respective institutions which provide 
the aforesaid insurance cover; 

 (iii)  the amount of compensation paid under the 
aforesaid insurance scheme; and 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

(iv)  whether a list of fishermen who have 
received life insurance covers under this 
scheme would be submitted? 

(b) If not, why? 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මහත� (ධීවර හ� ජලජ සම්පත් 
ස�වර්ධන අම�ත� සහ මහව�ලි ස�වර්ධන ර�ජ� 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர - கடற்�ற�ழ�ல் மற்றும் ந�ரக 
வளமூல அப�வ�ருத்த� அ�மச்சரும் மக�வலி அப�வ�ருத்த� 
இர�ஜ�ங்க    அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister of 
Mahaweli Development) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, එම රන�නයප ළිබඳතුය �ම�ස�ය. 
(අ)   (i)   ඔව්. 

              ි්තතම�න යජය අය ි�ය �ල්ඛන�යන් 
�ප��ය�න්දු වුණු ්ක�යයපම අද දිනය ින විපත් 
ඒ රමය ක්රිය�ත්මක ිනි�.  

 (ii) ජ�තික යක්ෂට ස�ය අයමුදල් මඩුඩලය මිනන් එම 
යක්ෂට ්ියටය ල � �දන අතය යක්ෂට 
ි�පතකයක් අය �න��ක�්ත. 

 (iii) �මම යක්ෂට �ය�ජන� රමය මිනන් �ම් දක්ි� 
හ�නිපූයටය කළ ස�ඛ��ි 13කි. 

 (iv) ශ්රී ල�ක�ි පුය� ි��ප්ත වී සිටින 190,000ප අකරක 
සියලුම සක්රිය ධීිය ක�්තමිකයන් �මන්ම අ්තධ 
ක�ලීන ධීිය ක�්තමිකයන් ද �මම යක්ෂට 
�ය�ජන� රමය අනුි ජීවිත�යක්ෂට ්ියටය 
ල න  �වින් ජීවිත යක්ෂට ්ියටය ල න 
ධීියයන්�ග් නම් ල�යිස�තුික් ඉදිපතපත් කිරීම 
අසීරුයි. 

(්) ප�න �න�නඟී. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ම��ග් පළමු�ිනි අතුරු රන�නය �මයයි. 

�මම ධීිය යක්ෂට ්ියටය ල � �දන්�න් කිය ්යතන 
විසින්ද?  

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහත� 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ජ�තික යක්ෂට ස�ය අයමුදල් මඩුඩලය මිනන් �මම යක්ෂට 

්ියටය ල � �දන අතය, යක්ෂට ි�පතකයක් අය �න��ක�්ත.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ි�පතකයක් අය �න�කය ල � �දන �ම් ජීවිත යක්ෂටය 

�ක�පමට ධීියයන්  ස�ඛ��ිකප ල � �දනි�ද කියන ල�යිස�තුි 
�ත�යතුරු ද�නග�නී�ම් අයිතිි�සිකම් ළිබඳ ම පනත යප�ත්ත් අපප 
ල � ගන්නප පුළුින් �න්. ඔ තුම� එම ල�යිස�තුි ල න ි�ය��දී 
ඉදිපතපත් කිරීමප  ල��ප��ය�ත්තු �ිනි�ද? 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහත� 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ධීිය ක්තම�න්ත�� �ය�දන සම්පූ්තට 

ස�ඛ��ි 190,000ක්  ිප ද�නප අපප ි�්තත� �ිල� ති� නි�. 

ඊප අති�්තකි අ්තධ ින�යන් ධීිය ක්තම�න්ත�� �ය�දන අය 
සිටිනි�. ි�ව්ිල සහ ජල�නිල සතියකප දිසක් ි��ග් ධීිය 
කපයුතුිල �ය�දන ධීියයන් ඉන්නි�. ඒ අය�ග් ල�යිස�තුික් 
න�හ�. එි�නි අය�ග් ල�යිස�තුික් සකස� කයල� �දන්න කියල� 
ඔ තුම� ඉල්ලීමක් කයනි� නම් ඒ සමහ� ස�ලකිය යුතු ක�ලයක් 
යයි. මම හිතන විකරයප ලක්ෂ ගටනක් අඩ�ගු ඒ ල�යිස�තුි 
�ග�නන්නප ි�හනයකුත් ඕන� �ියි. නමුත්, අළි අය�ගන 
එන්නම්.  

�ම් ක�යටය ි�්තත� �ින්න ඕන� නිසයි ම� �මය  කියන්�න්. 
ගරු ක �න�යකතුමනි, එක්ලක්ෂ අනූද�හක් ින ස�ථිය ින�යන් 
ධීිය ක්තම�න්ත�� �ය�දන ස�ඛ��ි සහ  අ්තධ ින�යන් ධීිය 
ක්තම�න්ත�� �ය�දන සියලුම�දන� �ම් යක්ෂටයප ්ියටය 
ිනි�. යජය ඒ ි�පතක මුදල �ගිල� ති� නි�. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
උපපතමය කීයද? 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මහත� 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
රුළියල් ලක්ෂ 10යි. �ම් ිනවිප 13 �ද�නකුප �ගිල� 

ති� නි�. ති �ගින්න ති� නි�. ඉදිපත ක�ල��දී ඒ ටික 
�දන�පත් අප �ගිනි�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
� ��හ�ම ස�තුතියි.  

රන�න අ�ක 5 - 1470/'1) - (1), ගරු චමින්ද වි�ජ්සිපත මහත�. 

 
ගු චමින්ද වි ��සිරි මහත� 
(ம�ண்பும�கு சம�ந்த வ��ஜச�ற�)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නය අහනි�. 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ය�ජ� ි�ිස�ය ස�ි්තධන අම�ත�තුම� 

�ිනු�ින් ම� එම රන�නයප ළිබඳතුය දීම සමහ� සතියක ක�ලයක් 
ඉල්ල� සිටිනි�. 

 
ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රන�න අ�ක ) - 1)23/'17 - (1), ගරු �හ�ෂ�න් විත�න�ග් 

මහත�. 
 
ගු �හ�ෂ�න් විත�න�ග් මහත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹச�ன் வ�த�ன�க) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නය අහනි�. 
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ගු රිස�ඩ් බිනුතදීන් මහත� (කර්ම�න්ත හ� ව�ණිජ ක ුතතු 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன் - �கத்�த�ழ�ல் மற்றும் வ�ண�ப 
அலுவல்கள் அ�மச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නයප ළිබඳතුය දීම සමහ� 

සතියක ක�ලයක් ඉල්ල� සිටිනි�. 

 
ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
 

�ත් �ප��හ�ර සහන�ධ�රය ලබ� දීම: විස�තර 
�தய��ல  உர ம�ன�யம் வழங்கல்: வ�பரம் 

PROVISION OF TEA FERTILIZER SUBSIDY: DETAILS 
      

 1709/’17 
7. ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 

(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ි�විය  ක්තම�න්ත අම�ත් යතුම��ගන් ඇසූ රන�නය - (1) : 

(අ)  (i)  ශ්රී ල�ක��ව් �ත්-�ප��හ�ය සහන�ධ�යය ල � දී 
ඇති ර��ද්න ස�ඛ��ි �ක�පමටද; 

 (ii)   දිියි�නහි සියලු කුඩ� �ත් ිතු හිමියන්ප �ත්-
�ප� �හ�ය සහන�ධ�යය ල � දීම සමහ� අින� 
කයන මුදල ඇස�ත�ම්න්තු කය ති�බ්ද; 

 (iii)  ි්තෂ 2015 සහ 2016 තුළ යජය විසින් �ත්-
�ප��හ�ය සහන�ධ�යය සමහ� ි�යකය ඇති මුදල 
ි්තෂය අනුි �ින් �ින් ින�යන් කි�්තද; 

 යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�නහිද? 

(්)  (i)  යත්නපුය දිස�්රික්ක�� �ත්-�ප��හ�ය 
සහන�ධ�යය ල � දී ඇති සහ �ම�තක් ල � දී 
�න�ම�ති කුඩ� �ත් ිතු හිමියන් ස�ඛ�� ,ි �ින් 
�ින් ින�යන්  �ක�පමටද; 

 (ii)   දිියි�නහි සිටින �ත්- �ප��හ�ය සහන�ධ�යය 
ල�බීමප ු දුු කම් ඇති කුඩ� �ත් ිතු හිමියන් 
ස�ඛ��ි �ක�පමටද; 

 (iii)  ඔවුන් අතපතන් 2015 සහ 2016 ි්තෂිලදී �ත් 
�ප��හ�ය සහන�ධ�යය ල�බූ ස�ඛ��ි, ි්තෂය 
අනුි �ින් �ින් ින�යන් �ක�පමටද; 

 යන්නත් එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(ඇ)  �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 

�பருந்�த�ட்டக் �கத்�த�ழ�ல் அ�மச்ச�ரக் �கட்ட 
வ�ன�: 

(அ) (i) இலங்�கய�ல் �தய��ல உர ம�ன�யம் 
வழங்கப்பட்டுள்ள ப�ர�தசங்கள�ன் எண்ண�க்�க 
ய�து என்ப�தயும்; 

 (ii) ந�ட்டில் சகல ச�ற�ய �தய��லப் பய�ர்ச்�சய்�க 
ய�ளர்களுக்கும் �தய��ல உர ம�ன�யம் வழங்கத் 
�த�வய�ன பணத்�த��க மத�ப்பீடு 
�சய்யப்பட்டுள்ளத� என்ப�தயும்; 

 (iii)  2 0 1 5  மற்றும் 2 0 1 6ஆம் ஆண்டுகள�ல் 
அரச�ங்கத்த�ன�ல் �தய��ல உர ம�ன�யத்த�ற் 
க�கச் �சலவ�டப்பட்ட பணத்�த��க ஆண்டு 
வ���ய�க தன�த்தன��ய ய�து என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) (i)  இரத்த�னபு�� ம�வட்டத்த�ல் �தய��ல உர 
ம�ன�யம் வழங்கப்பட்டுள்ள மற்றும் இதுவ�ர 
வழங்கப்பட�துள்ள ச�ற�ய �தய��லக் க�ண�ச் 
�ச�ந்தக்க�ரர்கள�ன் எண்ண�க்�க தன�த்தன��ய 
ய�து என்ப�தயும்; 

 (ii) இலங்�கய�லுள்ள �தய��ல உர ம�ன�யம் 
�பறுவதற்குத் தகுத��பற்றுள்ள ச�ற�ய �தய��ல 
க�ண�ச் �ச�ந்தக்க�ரர்கள�ன் எண்ண�க்�க ய�து 
என்ப�தயும்; 

 (iii)  இவர்கள�ல் 2015 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு 
கள�ல் �தய��ல உர ம�ன�யம் �பற்றுக் 
�க�ண்டவர்கள�ன் எண்ண�க்�க ஆண்டு 
வ���ய�கத் தன�த்தன��ய ய�து என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ)  இன்�றல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Plantation Industries,- 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of areas in Sri Lanka that have 
been provided with the tea fertilizer 
subsidy; 

 (ii)  whether the amount required to provide the 
tea fertilizer subsidy to all the tea 
smallholders in the Island has been 
estimated; and 

 (iii)  the amount spent by the Government on tea 
fertilizer subsidy in 2015 and 2016, 
separately? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  the number of tea smallholders in 
Ratnapura District who have been provided 
with the tea fertilizer subsidy and the 
number who have not been provided with it 
up to now, separately; 

 (ii)  the number of tea smallholders in Sri Lanka 
who are eligible to receive the tea fertilizer 
subsidy; and 

 (iii)  the number out of them who received the 
tea fertilizer subsidy in 2015 and 2016, 
separately? 

(c)  If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ි�විය  ක්තම�න්ත ඇමතිතුම� �ිනු�ින් ම� එම ළිබඳතුය 

සපයන්නම්. 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හ� �යි, ඔ තුම�ප අතුරු රන�නිලප උත්තය �දන්න පුළුින් 

�ින්න ඕන�. ඔ තුම� නුියඑබඳය දිස�්රික්කය නි�ය�ජනය 
�න�කයන නිස� ඒ අතුරු රන�නිලප උත්තය �දන්න  �පත �ියි. ඒ 
නිස� ම� ඉල්ල� සිටිනි�,- 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ තුම�ප අින� නම් ළිබඳතුය ල � �දන්න පුළුින්. න�ත්නම් 

කල් ඉල්ලන්නත් පුළුින්. 

 
ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔ තුම� ළිබඳතුය කියන්න. නමුත් ඔ තුම�ප අතුරු රන�නිලප 

උත්තය �දන්න  �පත �ියි. ඔ තුම� ළිබඳතුය කියන්න. 

  
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔ තුම�ප ඒ ළිබඳතුය ඉදිපතපත් කයන්නප පුළුින් �න්ද? 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුින්. අද නි�ය�ජ� ඇමතිතුම�ත් න�හ�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ි�විය  ක්තම�න්ත අම�ත�තුම� 
�ිනු�ින් ම� එම රන�නයප ළිළතුරු �දනි�.  

(අ)   (i)  ඌි, නුියඑබඳය, මහනුිය, ක�ගල්ල, කළුතය, 
යත්නපුයය, ග�ල්ල සහ ම�තය යන ර��ද්ශීය 
ක�්තය�ල  ල ර�ද්න 08ක් ඇතුළත.  

       (ii)   �හක්�පය�ය 01 සහ 01ප අක් කුඩ� �ත් ඉඩම් 
හිමියන් �ිත �ප��හ�ය සහන�ධ�යය ල � දීමප 
අින� කයන මුදල ඇස�ත�ම්න්තු කය ඇත.  

     (iii)   2015 ි්තෂ��දී විි�ත �ි�ළම�ප�ළ තුබඳන් 
යජ�� සහන�ධ�යය සහිත �ප��හ�ය ල � දීම සිදු 
විය.  එ �වින් එම ක�ලසීම�ි තුළ ිග�කරුින් 
�ි�ළම �ප��ළන් �ප��හ�ය මිල දී ගත්  �වින් 
�ප��හ�ය සහන�ධ�යය සමහ� ි�ය කය ඇති මුදල 
ගටනය කිරීම අපහු  ින අතය, එි�නි ගටනය 
කිරීමක් ි�විය  ක්තම�න්ත අම�ත���නය මිනන් සිදු 
වී �න�ම�ති අතය, �ප��හ�ය �ල්කම් 
ක�්තය�ල�යහිද එම දත්ත �න�ම�ති  ි දන්ි� එි� 
ඇත.  

  ි්තතම�න �ප��හ�ය සහන�ධ�ය රමය 201) 
ි්තෂ�� සිප ක්රිය�ත්මක වූ අතය, 201) ි්තෂය 
සමහ� යජය විසින් ි�ය කය ඇති මුදල රු.මි. 
1273.997 ( එක්දහස� �දසිය හ�ත්ත�තුනයි දනම 
නියයි නියයි හත)ක් �ව්. 

(්) (i) �ප��හ�ය සහන�ධ�යය ල � දී ඇති කුඩ� �ත් ිතු 
හිමියන් ස�ඛ��ි 58,937 ( පටස�අපදහස� නිසිය 
තිස�හත)කි. 

  �ප��හ�ය සහන�ධ�යය �ම�තක් ල � දී �න�ම�ති 
ස�ඛ��ි 38,))7 (තිස� අපදහස� හයසියහ�පහත)ක් 
�ව්. 

        (ii)   2017 ි්තෂ��දී �ත් �ප��හ�ය සහන�ධ�යය 
ල�බීමප ු දුු කම් ඇති කුඩ� �ත් ිතු හිමියන් 
ස�ඛ��ි 3)7,000 (තුන්ලක්ෂ හ�පහත්දහස)කි. 

      (iii)    2015 ි්තෂ��දී විි�ත �ි�ළම �ප�ළ තුබඳන් 
යජ�� සහන�ධ�ය සහිත �ප��හ�ය ල � දීම සිදු 
විය. එ �වින් එම ක�ලසීම�ි තුළ ිග�කරුින් 
�ි�ළම�ප��ළන් �ප��හ�ය මිලදී ගත්  �වින් 
�ප��හ�ය සහන�ධ�යය ල�බූ සහන�ධ�යල�භීන් 
ස�ඛ��ි ගටනය කිරීම අපහු  ින අතය, එි�නි 
ගටනය කිරීමක් ි�විය  ක්තම�න්ත අම�ත���නය 
මිනන් සිදු වී �න�ම�ති අතය, �ප��හ�ය �ල්කම් 
ක�්තය�ල�යහිද එම දත්ත �න�ම�ති  ි දන්ි� එි� 
ඇත.   

  2016 ි්තෂ��දී කුඩ� �ත් ිතු හිමියන් 207,895 
(�දලක්ෂ හත්දහස� අපසිය අනූපහ)�ද�නකු සමහ� 
�ප��හ�ය සහන�ධ�යය �ගි� ඇත. 

(ඇ) අද�ළ �න��ව්. 
 
ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මප අතුරු රන�න අහන්න ති� නි�. 

ගරු ඇමතිතුම�ප උත්තය �දන්න පුළුින් නම් -[ �ධ� කිරීමක්] 
මම විමසන්�න් �ත් කට්ටිකරුින් විසින් විි�ත �ි�ළම 
�ප��ළන් �ප��හ�ය මිලදී අය�ගන  තම ිග�ින්ප �යදීම නිස� 
යජය විසින් �දන ලද සහන�ධ�යයක රන�නයක් මතු �න��ව්ය 
කියන ක�යට�� �ත්රුම, ඒ ි්තෂිල යජය �ප��හ�ය 
සහන�ධ�යය �න�දුන්  ි �න්ද? 

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
න�හ�, ගරු මන්ත්රීතුමනි. යජය �ප��හ�ය සහන�ධ�යය 

ජනත�ිප ල � දුන්න�. ඒ සහන�ධ�යය සහිති තමයි ජනත�ි 
�ප��හ�ය මිලප ගත්�ත්.  අද�ළ සම�ගම්ිලප ඒ සහන�ධ�ය මුදල 
යජය විසින් �ගි� ති� නි�. ඒ සහන�ධ�යය සහිති තමයි කුඩ� 
�ත් ිතු හිමියන්ප �ප��හ�ය ල � දුන්�න්. 
 

ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම�ග් �දින අතුරු රන�නය �මයයි. 

කුඩ� �ත් ිතු හිමියන් �ප��හ�ය මිලදී ග�නී�ම්දී �ි�ළම 
�ප��ළ� මිල ගටන් අනුි තමයි ගත්�ත්. එ�හම න�තිි, �ි�ළම 
�ප��ළ� �ප��හ�යිලප සහන�ධ�ය මිලක් එකතු කයල� තිබු�ඩු 
න�හ�. ගරු ඇමතිතුමනි, �ප��හ�ය එද� �ි�ළම �ප��ළ� තිබු�ඩු 
යම් මිලකපද, ඒ මිලපයි ජනත�ි ගත්�ත් කිය� ඔ තුම� දන්නි�. 
ඊප පස��ස� �ම�කක්ද සහන�ධ�යයක් �දන්�න්? 

 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, යජය විසින් දුන් සහන�ධ�ය මිලප 

තමයි ජනත�ි �ි�ළම �ප��ළන් �ප��හ�ය මිලප ගත්�ත්.ඒ 
සහන�ධ�ය�� ිටින�කම යජ�යන් ඒ සම�ගම්ිලප සපය� 
ති� නි�. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ප�හ�දිය  කය ග�නීමක් අින� නම්, ඒ රන�නය පු ි ගරු 

ඇමතිතුම�ප �ය�මු කයන්න. 
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ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ි�ඩිදුය ප�හ�දිය  කිරීමක් අින� නම්, ම� එම රන�නය ගරු 

ඇමතිතුම�ප �ය�මු කයන්නම්. 
 
ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සහන�ධ�යය �ක�ම්ප�නිිලප දී�මන් පු ි ඒ �ක�ම්ප�නි 

විසින් ඒ �ප��හ�ය සමහ� නියම කයන ලද මිල කීයද? 
 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ තුම��ග් රන�න�� මිල ගටන් අහල� තිබු�ඩු න�ති නිස� 

උත්තය��ත් එය සපහන් කයල� න�හ�. 
 
ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, අතුරු රන�න අහන�ක�ප ඇමතිියය� 

න�ති වුට�ම ග�පලුික් මතු �ිනි�. එතුම� හිටිය� නම් එතුම� ඒ 
ග�න දන්නි� �න්.  

 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුම� අසනීප තත්ත්ි�� පු ින නිස� අද ඇවිල්ල� න�හ�. 
 
ගු ව�සු�ද්ව න�න�යක්ක�ර මහත� 
(ம�ண்பும�கு வ�சு�தவ ந�ண�யக்க�ர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම �ම් ඔ තුම�ප ියදක් කියනි� 

�න��ියි. මම �ම් කියන්�න්, �ම් රන�නිලප උත්තය දී�ම්දී 
ඇමතිියය�ම උත්තය �දනි� නම් ග�පලුික් මතු ින්�න් න�හ� 
කියල�යි. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! I would like to warmly welcome the 

Delegates from the Asian Forum of Parliamentarians on 
Population and Development, who are present in the 
Gallery. 

 
තිරිඟු ිළටි ණනයනය: සීම� කිරීම 

�க�து�ம ம� இறக்குமத�: கட்டுப்படுத்தல் 
IMPORT OF WHEAT FLOUR:  LIMITATION 
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8. ගු කනක �හ�රත් මහත� 
(ம�ண்பும�கு கனக �ஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ක්තම�න්ත හ� ි�ණිජ කපයුතු අම�ත�තුම��ගන් ඇසූ   

රන�නය - (1) :  

(අ) ි්තෂ 2013 සිප 2016 දක්ි�, 

 (i)  �මයපප ්නයනය කයන ලද තිපතඟු ළිටි රම�ටය; 

 (ii)  ඒ සමහ� �ගින ලද මුදල් රම�ටය; 

 (iii) ශ්රී ල�ක��ව් ඒක පුද්ගල තිපතඟු ළිටි පපත�ස�ජනය; 

 එක් එක් ි්තෂය අනුි, �ින් �ින් ින�යන් �ක�පමටද 
යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(්)  (i)  2013 සහ 2014 ි්තෂිලදී �මයපප ළිටි ්නයනය 
කිරීම අක් කිරීම සමහ� ළියිය ගත්  ි දන්�න්ද; 

 (ii)  �ම් ිනවිප තිපතඟු ළිටි ්නයනය සීම� කිරීමප 
යජය විසින් ළියිය �ගන ති�බ්ද; 

 යන්නත් එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(ඇ)  �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 

�கத்�த�ழ�ல் மற்றும் வ�ண�ப அலுவல்கள் அ�மச்ச�ரக் 
�கட்ட வ�ன�: 

(அ) 2013ஆம் ஆண்டு �த�டக்கம் 2016ஆம் ஆண்டு வ�ர, 

 (i)  இந்ந�ட்டுக்கு இறக்குமத� �சய்யப்பட்ட 
�க�து�ம ம�வ�ன் அளவு; 

 (ii)  அதற்�கன �சலுத்தப்பட்ட பணத்�த��க; 

 (iii)  இலங்�கய�ல் தல� �க�து�ம ம� நுகர்வு; 

 ஒவ்�வ�ர�ண்டு வ���ய�க,  தன�த்தன�ய�க 
ய��தன்ப�த அவர் இச்ச�பய�ல் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) (i)  2 0 1 3  மற்றும் 2 0 1 4ஆம் ஆண்டுகள�ல் 
இந்ந�ட்டுக்கு �க�து�ம ம� இறக்குமத� 
�சய்யப்படுவ�தக் கு�றப்பதற்கு நடவடிக்�க 
எடுக்கப்பட்டது என்ப�த அற�வ�ர� 
என்ப�தயும்; 

 (ii)  அரச�ங்கம் இன்றளவ�ல் �க�து�ம ம� 
இறக்குமத��யக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்�க 
எடுத்துள்ளத� என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பய�ல் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ)  இன்�றல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a)  Will he inform this House separately on per year 
basis- 

 (i)  the quantity of wheat flour imported to this 
country; 

 (ii)  the amount of money paid for that; and 

 (iii)  the per capita wheat flour consumption in 
Sri Lanka; 

 from 2013 to 2016? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether he is aware that steps were taken to 
reduce the importation of flour into Sri  
Lanka in 2013 and 2014; and 

 (ii)  whether the Government has taken steps to 
limit the importation of wheat flour? 

(c)  If not, why? 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු රිස�ඩ් බිනුතදීන් මහත� 
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows:  

(a) (i)  
 

 (ii)  

 
 

 

 

 (iii) According to the information provided by 
the Department of Census and Statistics, a 
survey for the calculation of the per capita 
consumption of wheat flour in Sri Lanka is 
conducted once in every three years. 
Accordingly, the per capita consumption of 
wheat flour in 2012-2013 was 564.4 kg. 
Though the above survey was conducted in 
2016, the details have not been released yet.  

(b) (i) (i) Yes, by increasing the cess on import 
of wheat flour.  

  (ii) As per the information provided by the 
Consumer Affairs Authority, the Rs. 15 
cess imposed on 1 kg of wheat flour in 
2012 has been increased as follows: 

  (iii) Rs. 20 per kilogram of wheat flour 
from 08.11.2012. 

  (iv) Rs. 25 per kilogram of wheat flour 
from 21.11.2013. 

 (ii)   No. 

(c)   The Government has not limited the import of 
wheat flour at present for the following reasons: 

 For allowing the importation of wheat flour as a 
solution to the shortage of rice caused by the 
drought situation. 

 To provide imported wheat flour at a reasonable 
price to the people, the cess per kilogram of wheat 
flour has been reduced to Rs. 15 from the 01st of 
August, 2017. 

 
ගු කනක �හ�රත් මහත� 
(ம�ண்பும�கு கனக �ஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම�ග් පළමුි�නි අතුරු රන�නය �මයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ද�න් ඔ තුම� කියපු විකරයප 2013, 2014 හ� 
2015ප ිඩ� 201), 2017 �ිද්දි තිපතඟු ළිටි ්නයනය කයපු 

රම�ටය ි�ඩි �ිල� ති� නි�. සහල් නිෂ�ප�දනය අක් වීමප ඒක 
එක �හ�තුික්.  අ�නක් කරුට තමයි  දු අය කිරීම අක් කිරීම. �ම් 
 දු අය කිරීම අක් කිරීම තුබඳන් යජයප �ක�පමට මුදලක් ප�ක් 
�ිල� ති� නි� ද?  2015 ඉමල� 2017 දක්ි� ක�ලය තුළ රුළියල් 
10කින්  ද්ද අක් කයල� ති� නි�. 

 
ගු රිස�ඩ් බිනුතදීන් මහත�  
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒ �ත�යතුරු ඔ තුම�ප �දන්න �ින්�න් එත�නින් 

අය�ගනයි.  ද�නප ්නයනය කයපු රම�ටයප අද�ළ amount එක 
ම� ද�න් ප�හ�දිය  කළ�.  ප�ක් වුණු රම�ටය work out කයල� 
අින� නම් ඒ �ත�යතුය ඔ තුම�ප එින්න පුළුින්. 

 
ගු කනක �හ�රත් මහත� 
(ம�ண்பும�கு கனக �ஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
�හ�මයි. ඉදිපත��දී �ම්  ද්ද තිත් අක් කයනි�  කියල�ද 

ඔ තුම� කිව්�ව්?   තිත් රුළියල් පහ�ළ�ිකින් අක් �ිනි�ද? 

 
ගු රිස�ඩ් බිනුතදීන් මහත�  
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
යප තුළ ප�ි�ති නියඟය නිස� අ�ප් wheat flour ඉල්ලීම ි�ඩි 

වුට�.  Importers' Association එ�ක් අය අප හමු වුට�. Cost of 
living ළිබඳ ම අම�ත� මඩුඩල අනු කමිටු�ව්දී එතුමන්ල��ග් 
ඉල්ලීමක් තිබුට�,   ද්ද රුළියල් 10 දක්ි� අක් කයන්න කියල�. 
නමුත්, ල�ක��ව් �ම් සම් න්ධ ක්තම�න්ත �දකක් ති� නි�. 
ඒි��� �ස�ිකයන් ි�ඩි ළිපතසක් සිටින නිස�ත්, ඒ ක්තම�න්ත 
්යක්ෂ� කයන්න ඕන� නිස�ත් අ�ප් ඒ කමිටුි තීන්දුික් ගත්ත�, 
තිපතඟු ළිටි කි�ල�ික් සමහ� �සස�  ද්ද රුළියල් 15 දක්ි� අක් 
කයන්න. රුළියල් 25ප තිබුණු  ද්�දන් රුළියල් 10ක් අක් කයල� 
රුළියල් 15ක්  නියම කළ�. ඒක තමයි අන්තිම price එක.  
�ම්�කන් පු ි තිත් අක් කයන්න ඉල්ලීම් කළ�ප,  එ�හම අක් 
කයන්�න් න�හ� කියල� අළි තීන්දුික් ගත්ත�. 

 
ගු කනක �හ�රත් මහත� 
(ம�ண்பும�கு கனக �ஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
වි�ද්න සම�ගමකප විතයද �ම්  දු සහනය ල � දීල� 

ති� න්�න්? 
 
ගු රිස�ඩ් බිනුතදීන් මහත�  
(ம�ண்பும�கு ற�ஸ�ட் பத�யுத�ன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
න�හ�, ක�පත් ල � �දනි�. �මය open කයල�යි ති� න්�න්. 

Local �ි�ළඳුන්පත් පුළුින්. ඕන� �කනකුප import කයන්න 
පුළුින්. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
රන�න අ�ක 9 - 1751/'17 - (1), ගරු ලකී ජයි්තධන මහත�. 

[සස� ග්තසය තුළ න�ත.] 

රන�න අ�ක 10 - 1788/'17 - (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්ම�න් 
මහත�. 

 
ගු එම්. එච්. එම්. සල්ම�න් මහත� 
(ம�ண்பும�கு எம்.எச்.எம். சல்ம�ன்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නය අහනි�. 

905 906 

Year Quantity (Metric Tons) 

2013 1,251 

2014 1,063 

2015    972 

2016    745 

Source: Department of Customs - Statistics Division 

Year CIF value (Rs. Mn) 

2013 80 

2014 79 

2015 71 

2016  55 

Source: Department of Customs - Statistics Division 
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ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, අධ��පන අම�ත�තුම� �ිනු�ින් එම 

රන�නයප ළිබඳතුරු දීම සමහ� සති �දකක ක�ලයක් ඉල්ල� සිටිනි�. 
 

ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රන�න අ�ක 11 - 1798/'17 - (1), ගරු ටී. ය�ජිත් ද �ස�යිස� 

මහත�. 
 

ගු ටී. ර�ජිත් ද �ස�ි ස� මහත� 
(ம�ண்பும�கு ��. ரஞ்ஜ�த் த �ச�ய்ச�) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නය අහනි�. 
 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, අකරකයට අම�ත�තුමිය �ිනු�ින් 

එම රන�නයප ළිබඳතුරු දීම සමහ� සති හතයක ක�ලයක් ඉල්ල� 
සිටිනි�. 

 

ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ම�තර-�බලිඅත්ත දුම්රිය ම�ර්ග�� ස�ඥප� පද්ධතිය: 

වියදම 
 ம�த்த�ற - �பலிஅத்த பு�கய�ரத வீத�ச் சம�க்�ஞ 

மு�ற�ம: �சலவு 
SIGNAL SYSTEM OF MATARA-BELIATHTHA RAILWAY 

TRACK:   EXPENDITURE 
1812/’17 

12.  ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
 (ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
      (The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රි�හන හ� සිවිල් ගුින් �ස�ි � අම�ත් යතුම��ගන් ඇසූ 

රන�නය:  

(අ)   (i)   ම�තය - � ය අත්ත දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� 
පද්ධතිය සවිකිරීම සමහ� ි�යින මුදල 
�ක�පමටද; 

             (ii)   එම ි��ප�තිය සිදුකයන සම�ගම කි�්තද;      
            (iii) එම ි����තිය සමහ� �පන් ඩ්ත ක�මිනු ල�බු�ව්ද; 
     (iv)   එ�ස� නම්, ඒ සමහ� ඉදිපතපත් වූ සම�ගම් හ� මිල 

ගටන් �ින් �ින් ින�යන් කි�්තද; 
 (v)  එම ි��ප�තිය සමහ� අයමුදල් සපය� ගන්න� 

්ක�යය කි�්තද; 
  (vi)  එම ස�ඥ� සවිකිරීම සමහ� දුම්පතය 

�දප�්තත�ම්න්තුි විසින් මිල ගටන් ඉදිපතපත් කය 
තිබු�ඩුද; 

 යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�නහිද? 

 (්)   �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 

�ப�க்குவரத்து மற்றும் ச�வ�ல் வ�ம�ன �ச�வகள் 
அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ) (i)  ம�த்த�ற - �பலிஅத்த பு�கய�ரத வீத�ய�ன் 
சம�க்�ஞ மு�ற�ம�யப் �ப�ருத்துவதற்க�கச் 
�சலவ�கும் பணத்�த��க எவ்வளவு 
என்ப�தயும்; 

 (ii)  �மற்படி கருத்த�ட்டத்�த �மற்�க�ள்ளும் 
கம்பன� ய�து என்ப�தயும்; 

 (iii)  �மற்படி கருத்த�ட்டத்த�ற்க�கக் �கள்வ�ப்பத்த�ரம் 
�க�ரப்பட்டத� என்ப�தயும்; 

 (iv)  ஆ�மன�ன், அதற்க�க முன்வந்த கம்பன�கள் 
மற்றும் முன்�வக்கப்பட்ட வ��லகள் தன�த் 
தன�ய�க ய��வ என்ப�தயும்; 

 (v) �மற்படி கருத்த�ட்டத்த�ற்க�ன ந�த��யப் 
�பற்றுக்�க�ள்ளும் மு�ற ய�து என்ப�தயும்; 

 (vi)  �மற்படி சம�க்�ஞக�ளப் �ப�ருத்துவதற்க�கப் 
பு�கய�ரதத் த��ணக்களத்த�ல் வ��லகள் 
முன்�வக்கப்பட்டிருந்தனவ� என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பய�ல் அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) இன்�றல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 
(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the cost incurred in installing the signal 
system of Matara-Beliaththa Railway  
track; 

 (ii)   the company that carries out aforesaid 
project; 

 (iii)   whether tenders were called for aforesaid 
project; 

 (iv)   if so, separately the names of the companies 
and the bids forwarded; 

 (v)   the source of funding for the aforesaid 
project; and 

 (vi)   whether Sri Lanka Railways had forwarded 
bids in connection with the installation of 
aforesaid signal system? 

(b)  If not, why? 
 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත� 
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)  
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නයප ළිබඳතුරු �දනි�. 
(අ) (i) ඇ�මපතකන් �ඩ�ල්ත මිය යන 1),975,533.40 

 (ii) ද�නප �මම ි��ප�තිය සිදු කයනු ල න්�න් 
චයින� න�ෂනල් ම�ෂිනපත ඉම්�ප�ට් ඇන්ඩ් 
එක්ස��ප�්තට් �ක�ප�්තෂන් සම�ගම. 

 (iii) න�ත. 

  ම�තය � ය අත්ත දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� පද්ධතිය 
සමහ� ම�්තගය දිගප �ප�ළි යටින් ස� �ළිත කළ 
යුතු �ක් ල් එලීම, ස�ඥ� කණු සිටුවීම හ� 
උපකයට සවිකිරීම දුම්පතය  ස� �න 
�ග�ඩන�ිනල්�ලහි ක�මය ඉදිකිරී�ම් රධ�න 

907 908 



ප�්තය �ම්න්තුි 

�ක�න්ත්ර�ත්තුි හ� සමඟ  � ප පිතී. එ �වින්, 
දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� පද්ධතිය ඉදිකිරීම, දුම්පතය 
ම�්තගය ඉදි කයනු ල න සම�ගම විසින් සිදු කළ 
යුතුය. මුළු දුම්පතය ම�්තගය ඉදිකිරී�මහි ිගකීම 
චයින� න�ෂනල් ම�ෂිනපත ඉම්�ප�ට් ඇන්ඩ් 
එක්ස��ප�්තට් �ක�ප�්තෂන් සම�ගම ද�පතය යුතු 
අතය �මම ස�ඥ� පද්ධතිය ඉදිකිරී�මහිදීද ඉහත 
සමහන් ක�්තය ර��ය�ියකි කළ හ�කි ්යතනය ද 
එයයි. 2010 අ�ග�ස�තු මස අත්සන් කළ �මම 
දුම්පතය ම�්තගය ඉදිකිරීම සමහ� ින ියවිු මප අනුි, 
ස�ඥ� පද්ධතිය ඉදිකිරීම සමහ� �ක�න්ත්ර�ත් 
සම�ග�ම් සහ ශ්රී ල�ක� දුම්පතය �දප�්තත�ම්න්තු�ව් 
එකඟත�ි අින�ය. �ම්  ි අද�ළ �ක�න්ත්ර�ත් 
ියවිු �ම් )ින ��ද�� ප�හ�දිය ි දක්ි� ඇත. එම 
�ක�න්ත්ර�ත් ියවිු ම ඇමුණුම 01 �ලස ස��ගත* 
කයමි. 

  එ�ස�ම,දුම්පතය �දප�්තත�ම්න්තුිප ම�තය 
� ය අත්ත දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� පද්ධතිය 
ස� �ළිත කිරීමප පිතින අපහු ත�ි ළිබඳ මි 
කරුණු දක්ිමින් එිකප දුම්පතය 
ස�ම�න��කරක�පතතුම� විසින් ඔහු�ග් අ�ක GMR/
INV.SIG. & TELECOM/2015 හ� 201).05.28 
දින�ති ය ළි�යන් පහත පපතදි අම�ත���නය �ිත 
දන්ි� තිබුණි. එම ය ළිය ඇමුණුම 02 �ලස 
ඉදිපතපත් කයමි.  එහි අද�ළ �ක�පස  පමටක් මම 
කියන්නම්. I quote: 

  “You are requested to relieve me from the 
responsibility of providing signaling system to MTR-
BEL once the completion of trackwork, unless the 
Ministry of Transport seeks an alternative solution to 
proceed with any prospective proposal already 
submitted and evaluated with financial assistance 
considering the limited timeframe or to call REF with 
funding arrangements in competitive manner to supply 
and installation as a complete project.” 

  අද�ළ ඉදිකිරීම් �ක�න්ත්ර�ත්කරු විසින් දුම්පතය 
ම�්තග�යහි �ග�ඩ�ල්ල සකස� කිරී�ම් ක�්තයයන් - 
embankment - අිසන් ින අදිය�්තදී, එනම් 201) 
ජුනි ම�ස��දී �මම ස�ඥ� පද්ධති ස� �ළිත කිරී�ම් 
කපයුතුද ඔවුන් විසින්ම සිදු කිරීමප සහ ද�නප 
මුහුදු ඩ දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� පද්ධතිය පිතින 
්ක�ය�යන්ම �මම ම�තය � ය අත්ත �ක�පසපද 
ස� �ළිත කය මුළු දුම්පතය ම�්තගයම දුම්පතය ධ�ිනයප 
ු දුු  ින පපතදි සකස� කිරීමප ඉල්ලීමක් කයන ලදී. 
201) ජුය  2)ින දින ම� විසින් උක්ත ක�්තය 
ඉටුකිරීම සමහ�ත්, අම�ත� මඩුඩලය පත්කළ 
ස� �ිය රසම්ප�දන කමිටු�ව් නි්ත�ද්නය මත ය � 
පපතදි පත්කයනු ල�බූ ත�ක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුි 
විසින් ඇගයීමප ලක්කයන ලද 
�ක�න්ත්ර�ත්කරු�ග් ත�ක්ෂණික හ� ල්ල� අිලල�ෂ 
ක�මවුම් අම�ත� මඩුඩල�� අිධ�නයප �ය�මු 
කිරීම සමහ�ත් අනුම�තිය ල �ග�නීමප අම�ත� 
මඩුඩල ස��ද්නයක් ඉදිපතපත් කයන ලද අතය, ඒ 
සමහ� අ�ක අමප/1)/147)/709/0)5 හ� 
201).08.09 දින�ති අම�ත� මඩුඩල තීයටය 
මිනන් අනුම�තිය ල�බුණි.  ඇමුණුම 03  ලන්න.  
ඇමුණුම් සියල්ල ස��ගත* කයමි. 

  ඒ අනුි �ම් අිස� ��ව්දී �ක�න්ත්ර�ත්කරුප 
�ස�ි ��ය�ජක අින�ත�ි - employer 
requirement - සහ ළිපතවිතය - specification - 
ළිබඳ මි ද�නුිත් කය �ය�ජන�ික් ල ��ගන නිසි 
පපතදි පත්කයන ලද ත�ක්ෂට ඇගයීම් කමිටුික් 
මිනන් වින��ල්ෂටය කයන ලදී. ඒ අනුි ස�ඥ� 
පද්ධතිය ඉදිකිරී�ම් කපයුතු, දුම්පතය ම�්තගය 
ඉදිකිරී�ම් කපයුතු සිදු කයන චයින� න�ෂනල් 
ම�ෂිනපත ඉම්�ප�ට් ඇන්ඩ් එක්ස��ප�්තට් 
�ක�ප�්තෂන් සම�ගම මිනන් සිදුකිරීම සමහ� එම 
සම�ගම ඉදිපතපත් කළ �ය�ජන�ි අනුි කපයුතු 
කිරීමප අමප/17/0974/709/039ටීබී්්ත හ� 
2017.05.24 දින�ති අම�ත� මඩුඩල තීයටය 
මිනන් අනුම�තිය ල � ගන්න� ලදී. 

 (iv)  අද�ළ �න��ව්. 

 (v)  ල්ය ක �ක�න්ත්ර�ත් ියවිු �ම් අනුමත කය ඇති 
අමතය වියදම් - provisional sum-  සමහ� ඇති 
අයමුදල්ිය න් ියවිු �ම් දක්ි� ඇති ක�්තයයන්ප 
අමතයි - as scope variation - �මම ස�ඥ� 
පද්ධතිය ඉදිකිරීමප උක්ත (අ) iii හි සමහන් 
අමප/1)/147)/709/0)5 හ� 201).08.09 දින�ති 
අම�ත�  මඩුඩල තීයටය මිනන් අයමුදල් ස�විත 
කිරීමප අම�ත� මඩුඩල�යන් අනුම�තිය 
ල �ගන්න� ලදී. �ම් සමහ� චීන එක්සිම්  ��කුි 
මිනන් පිතින �ක�න්ත්ර�ත් ියවිු ම මිනන්ම 
අයමුදල් සපයනු ඇත. 

 (vi)  නිසි මිල ගටන් ඉදිපතපත් කිරීමක් සිදු කය 
�න�තිබුණි. ි��ප�ති ි�ය ික්තෂයන් හි 2015 
ිස�්ත මිය යන 05ක්, 201) ිස�්ත මිය යන 
200ක් හ� 2017 ිසය සමහ� මිය යන 400ක්  
දුම්පතය �දප�්තත�ම්න්තු  ිවිසින් �මම ක�්තය ඉටු 
කිරීම සමහ�  �ින් කය තිබුණි. 

  නමුත් �මම අයමුදල් ස�විත කය අද�ළ ක්තය ඉටු 
කිරීමක් සිදු �න�වුණි. තිද 2010 අ�ග�ස�තු 
ම�ස�� අත්සන් කය ඇති ියවිු �ම් ළිටු අ�ක 03 හි 
) ින ��දය අනුි ඉහත ක�්තය ශ්රී ල�ක� දුම්පතය 
�ස�ි යප තනිි තීයටය කය ඉටු කළ �න�හ�කි 
අතය දුම්පතය ම�්තගය ස�ද� අිසන් ින විප, ස�ඥ� 
පද්ධතිය ද සවි �ක�ප දුම්පතය ධ�ිනය සමහ� 
�යදවී�මහි ිගකීම ඉටු කළ යුතුි ඇත. 

(්)  ප�න �න�නඟී. 
 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අම�ත�තුමනි, ම�ග් පළමුින අතුරු රන�නය අසන්න 

කය න් ඔ තුම��ගන් ද�න ගත යුතු කරුටක් ති� නි�.  
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු රන�නය අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුම�.  

 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
�මම රන�න��  (අ) (i) �ක�පසප අද�ළි ගරු අම�ත�තුම� 

සමහන් කළ කරුටක් ග�නයි ම� අහන්�න්. ගරු අම�ත�තුමනි, 
ම�තය-� ය අත්ත දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� පද්ධතිය සවි කිරීම 
සමහ� ි�ය ින මුළු මුදල �ලස ඔ තුම� සමහන් ක�ළ� කීයද?  

909 910 

[ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� මහත�] 

————————— 
*  පුස�තක�ල�� තබ� ඇත. 
*  நூன��லயத்த�ல் �வக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඇ�මපතක�නු �ඩ�ල්ත මිය යන 1).9යි.  
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුින අතුරු රන�නය.  

 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම�ග් පළමුින අතුරු රන�නය �මයයි. 

ගරු අම�ත�තුම� කිව්ි�, ම�තය-� ය අත්ත දුම්පතය ම�්තග�� ස�ඥ� 
පද්ධතිය හදන්න දුන්�න්ත් එම දුම්පතය ම�්තගය ඉදි කයන 
සම�ගමපමයි කිය�.  ම�තය-� ය අත්ත දුම්පතය ම�්තග�� ඉදි කිරීම් 
්යම්ස ක�ළ� කිද�ද, එය අිසන් වීමප නියමිත වී තිබු�ඩු 
කිද�ද සහ එහි යම්කිසි රම�දයක් සිදු �ිල� ති� නි� නම් අද�ළ 
චීන සම�ගම රම�ද ග�ස�තු �ගි� ති� නි�ද කිය� ම� ද�න ගන්න 
ක�ම�තියි.  

 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
රම�ද ග�ස�තු ්දිය ග�න සලක�  ලන්�න් ි��ප�තිය අිසන් 

වුට�ප පු ියි. �ම�කද, demurragesිලප අද�ළ ක�යට� දින 
අනුි ති� නි�. ියවිු ම අනුි රම�දයප �හ�තුින ස�ධනීය 
කරුණු ති� නි� නම්, ඒ කියන්�න්  ග� ිතුය ි�නි �දයක් නිස� 
යම් රම�දයක් සිදු වුට� නම් ඒ �ිනු�ින් compensation 
�ගින්න අින� න�හ�. ි��ප�තිය අිස�න�� දී අළි 
අනිි�්තය�යන් රම�දය �ිනු�ින් ගත යුතු ග�ස�තු අය කය 
ගන්නි�.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�දින අතුරු රන�නය. 

 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම�ග් �දින අතුරු රන�නය �මයයි. 

දුම්පතය ම�්තග ස�ඥ� පද්ධති ඉදි කිරී�ම් දී අ�ප් දුම්පතය 
�දප�්තත�ම්න්තු�ව් ඉ�ජි�න්රුින් දක්ෂත� �පන්ි� ති� නි�. 
වි�න�ෂ�යන්, න�ය��හ�න්ළිප ඉදිකිරීමක් කළ�.  [ �ධ� කිරීමක්]  
න�ය��හ�න්ළිප ඉදි කළ� කියන එක තමයි ම� දන්�න්. ඔ තුම� 
කියනි� නම්, අ�ප් ඉ�ජි�න්රුින් එතයම් දක්ෂ න�හ� කිය� -  
 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දක්ෂ න�හ� �න��ියි. ගරු මන්ත්රීතුම�, ඇමති පුටු�ව් ඔ තුම� 

ි�ඩි වු�ට�ත් ඔ තුම� ද�න ගනීවි, දක්ෂද, අදක්ෂද; ි�ඩ 
කයනි�ද, න�ද්ද කියන ක�යටය ළිබඳ මි.  ම්බු �ග්ට්ටුකරුින් 
සිටින ත�න්ිල සවි කයන්න �ගන�විත් දුන් � ��හ� උපකයට 
පි� දුම්පතය �දප�්තත�ම්න්තු�ව් පල් �ිවී තිබුට�.  

ඒ නිස� වි�න�ෂ �පන්ඩ්ත ක�මි� ඒි� ල � �දන්න සිදු වුට�, 
 ම්බු �ග්ට්ටුකරුින්�ග් රන�නය  සහ ්යක්ෂ�ි සමහ�. දුම්පතය 
ස�ම�න��කරක�පතියය� එවූ ය ළිය ඔ තුම� කියි�  �ලු�ි�ත් 

ද�නගන්නප පුළුින්, දුම්පතය �දප�්තත�ම්න්තුි තුළ එම අ�නය 
ක්රිය�ත්මක �න�වුණු  ි එතුම� තමයි මප ි�්තත� ක�ළ�.  එතුම� 
කිව්ි�, එතුම�ප �මම ිගකීම ගන්න  �හ� කියල�. "අය ය� ඉන්න 
�ක�ප, �හඩුක්ි න�හ� ි��ග් දුම්පතය ම�්තගය ඉදිකිරීම අිස�න 
�ින  �ක�ප, ස�ඥ� පද්ධති හදල� තිබු�ඩු න�ත්නම් එය ප�විච්චි 
කයන්න �ින්�න් න�හ�. ඒ නිස� විකල්ප ක්රිය�ම�්තගයක් ගන්න" 
කියල� එතුම� කිව්ි�. ඒ අනුි තමයි අළි එම කපයුතු ක�ළ�. 
අ�නක් ක�යටය, ඔ තුම�ත් දන්නි� ඇති අපප ල්ල�මය 
රන�නයක් තිබුණු  ි. ඔ තුම� �මම agreement එක  �ලු�ි�ත් 
�ප�න්වි,  �ම් සමහ� professional sum එකක් ින�යන් 
ඇ�මපතක� එක්සත් ජනපද �ඩ�ල්ත මිය යන 40ක් �ින් කයල� 
තිබුණු  ි. මුලදී අළි �මම �ක�න්ත්ර�ත් එක දුන්න� නම්, 
ඇ�මපතක�නු �ඩ�ල්ත මිය යන 40ක් �ගින්න ඕන�. නමුත් අළි 
negotiate කයල� �ම්ක මිය යන 1).9කප අක් කයල� තමයි �ම් 
ස��්ත දීල� ති� න්�න්.  

 

ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ස�ඥ� පද්ධතියප �ක�පමට මුදලක් �ින් කළ�ද? 
 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ස�ඥ� පද්ධතියප තමයි මුය න් මිය යන 40ක් �ින් කයල� 

තිබු�ඩු. 
 

ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ද�න් �ින් කය ති� න මුදල කීයද? 
 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මිය යන 1).9යි. [ �ධ� කිරීමක්] න�හ�, න�හ�. දිගපම.  
 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
කීයක්ද? 
 

ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කි�ල�ීට ප්ත 28ක්. 
 

බුද්ධ ශය ම�සන අම�ත���ශය මය ම් න් විහ�රස� �නවල  

මුදල් ලබ� දීම: විස�තර 
புத்தச�சன அ�மச்ச�ன்மூலம் வ�ஹ��ரகளுக்கு ந�த� 

வழங்குதல்: வ�பரம்  
PROVISION OF MONEY TO TEMPLES BY MINISTRY OF 

BUDDHASASANA: DETAILS 
1815/’17 

13. ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
  (ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
  (The Hon. Bimal Rathnayake) 

බුද්ධන�සන අම�ත�තුම��ගන් ඇසූ රන�නය- (1) :  

(අ) (i)  බුද්ධන�සන අම�ත���නය හ� � �ද්ධ කපයුතු 
�දප�්තත�ම්න්තුි මිනන් විහ�යස� �නිලප මුදල් 
ල �දී�ම් ක්රිය�ිය යක් පිතින  ිත්, 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

 (ii) එ�ස� මුදල් ල �දී�ම්දී �ත�ය�ගත් 
විහ�යස� �නිලප පමටක් මුදල් ල ��දන  ිත්; 
එතුම� දන්�න්ද? 

(්)  (i)  �ම�ලස විහ�යස� �නිලප මුදල් ල �දී�ම් 
ක්රිය�ිය යක් පිතින්�න්ද; 

 (ii)  එ�ස� නම්, ඒ සම් න්ධ�යන් ප�හ�දිය  කිරීමක් 
කයන්�න්ද; 

 යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(ඇ)  �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 
புத்தச�சன அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ) (i)  புத்தச�சன அ�மச்சு மற்றும் �ப�த்த 
அலுவல்கள் த��ணக்களத்த�ன் மூலம் வ�ஹ��ர 
களுக்கு ந�த� வழங்கும் �சயற்ப��ட�ன்று 
உள்ள�தன்ப �தயும்; 

 (ii)  அவ்வ�று ந�த� வழங்கு�கய�ல் �த��வு�சய்யப் 
பட்ட வ�ஹ��ரகளுக்கு ம�த்த�ரம் ந�த� 
வழங்கப்படுக�ன்ற�தன்ப�தயும்; 

 அவர் அற�வ�ர�? 

(ஆ) (i)  இவ்வ�று வ�ஹ��ரகளுக்கு ந�த� வழங்கும் 
�சயற்ப��ட�ன்று உள்ளத� என்ப�தயும்; 

 (ii)  ஆ�மன�ல், அது �த�டர்ப�க இச்ச�பய�ல் 
�தள�வுபடுத்துவ�ர� என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ) இன்�றல், ஏன்? 

asked the Minister of Buddhasasana: 
(a) Is he aware that- 
 (i)  there is a process to provide money to the 

temples from the Ministry of  
Buddhasasana and Department of Buddhist 
Affairs; and 

 (ii)  when providing money, only selected 
temples are provided with money? 

(b)   Will he inform this House- 
 (i)  whether such a process of providing money 

to the temples exists; and 
 (ii)  if so, whether it will be explained? 

(c) If not, why? 
 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහත� (තිරසර ස�වර්ධන 
හ� වනජීවි අම�ත�තුම� සහ බුද්ධ ශය ම�සන අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர� - வலுவ�த�ர 
அப�வ�ருத்த� மற்றும் வனச�வர�ச�கள் அ�மச்சரும் புத்தச�சன 
அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, එම රන�නයප ළිබඳතුය �ම�ස�යි. 

(අ) (i) ඍජුිම විහ�යස� �නිලප මුදල් ල � දී�ම් 
ක්රිය�ිය යක් න�ත. 

 (ii) බුද්ධ න�සන අම�ත���නය මියන් දිස�්රික් �ල්කම් 
�ිත ල්ල� රතිප�දන �ය�මු �ක�්ත. දිස�්රික් 
�ල්කම් මිනන් ර��ද්ශීය �ල්කම්ිරුන් �ිත 
විහ�යස� �න ස�ි්තධනය �ිනු�ින් එම ල්ල� 
රතිප�දන ල � �දනු ල��බ්. 

(්) (i) ඉහත (අ) (ii)හි ද�ක්�ව්. 

 (ii) ඒ අනුි, ප�හ�දිය  කිරීමක් පහත ද�ක්�ව්. 

· ි�්තෂිකි ය�ජ� �ිසක් උත්සිය පිත්ින 
දිස�්රික්ක�� විහ�යස� �න ස�ි්තධනය කිරීම 
සමහ� ි�්තෂික රතිප�දනිය න් සියයප 20ක් 
�ිනු කයනු ල��බ්. ඒ යප�ත් විහ�යස� �න 
100ක් සමහ� රතිප�දන �ින් කයනු ල��බ්.  

 කුරුට�ගල දිස�්රික්ක�� තමයි ඊළඟ ය�ජ� 
�ිසක් උත්සිය පිත්ින්�න්. මිය යන 
100කින් �මම කපයුතු කයන්න  �හ�. මම 
පළමුද� ගරු මුදල් ඇමතිතුම� හමු වුට�. මම 
එතුම��ගන් මිය යන 500ක් ඉල්ලුි�. අළි 
�ක��හ�ම වුටත් කුරුට�ගල දිස�්රික්ක�� 
විහ�යස� �න 225ක් ඉලක්ක කය�ගන 
ති� නි�.   

· ්පද� �හ�තු�ින් හ�නිින විහ�යස� �න 
ළිබඳසකය කිරීම සමහ� ි�්තෂික රතිප�දනිය න් 
තිත් සියයප 20ක් �ින් කයනු ල��බ්. 

 විහ�යස� �න ස�ි්තධනය සමහ� ි�්තෂිකි 
�ින් ින ඉතිපත රතිප�දනිය න් රමුඛත� ගත 
කයන විහ�යස� �න සමහ� ්ධ�ය �ින් කයනු 
ල��බ්. බුද්ධන�සන අම�ත���නය �ිත 
විහ�යස� �න ස�ි්තධනය කිරීම �ිනු�ින් 
ල�� න ඉල්ලීම්, වි�න�ෂ �ත්රීම් කමිටුික් 
�ිත �ය�මු කයන අතය කමිටුි විසින් සකස� 
කයන ලද නි්තට�යක පදනම් කයගත් ලකුණු 
ල � දී�ම් රම�ව්දය මත  රමුඛත� ගත කයනු 
ල��බ්.  ඇමුුම*   ලන්න. 

  ීටප අමතයි අම�ත���නය �ිත ඉදිපතපත් ින 
වි�න�ෂ ඉල්ලීම්ිල නක�ත�ි සලක�  ල� 
්ධ�ය ල � දීමද සිදු �ව්. තිද, 

 පූජ�භූමි ින�යන් ග�සට් කයන ලද 
විහ�යස� �න සමහ� ල�� න ඉල්ලීම් 
�ිනු�ින් පූජ�භූමි ස�ි්තධනය යප�ත් �ින් 
වී ඇති රතිප�දන මත ්ධ�ය ල � �දනු 
ල��බ්. 

 (ඇ)  අද�ළ �න��ව්. 

ගරු ක �න�යකතුමනි, මම බුද්ධ න�සන අම�ත�� රයයය 
ස�ය�ගන තිම සති තුනක් පමට �ිනි�. මම හිතන විකරයප 
තිමත් පූජ� භූමි   40ක් පමටයි ය ය� පදි�චි �ිල� ති� න්�න්. 
අවුරුදු 800ක් 1,000ක් ප�යණි පූජ� භූමි තිම ය ය� පදි�චි �ිල� 
න�හ�. ර��ද්ශීය �ල්කම් ක�්තය�ල�� ඒ සම් න්ධ�යන් 
නිලධ�පත�යක් ඉන්නි�. �ම් පූජ� භූමි ග�න  නිි�යදි �ත�යතුරු 
යිල� න�හ�. සිපත සඟ � � යජු හිස දන් දූන් කුරුට�ගල 
දිස�්රික්ක�� හත්ථිකුච්චි විහ�යයිත් තිම ය ය� පදි�චි කයල� 
න�හ�. ස�ය ය කුමරු හ� සම් න්කරත ගල්ගමු �ව් විහ�යයිත් තිම 
ය ය� පදි�චි කයල� න�හ�. ඒ නිස� මම �ක�මස�පතස�තුම�ප කිව්ි�, 
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[ගරු බිමල් යත්න�යක මහත�] 

————————— 
* ඇමුුම ඉිනරිපත් �න�කරන ලදී. 
  இ�ணப்பு சமர்ப்ப�க்கப்படவ�ல்�ல. 
   Annexe not tendered. 
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නිලධ�පතන් යි� ල�ක�ි පුය� ති� න පූජ� භූමිිල �ත�යතුරු 
ම�සයක් ඇතුළත �ස�යන්න කියල�.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අම�ත�තුමනි, ද�න් අිසන් කයන්න.  

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මප ති වින�ඩියක ක�ලයක් ල � 

�දන්න. ඔ තුම�ත් බුද්ධ න�සන ඇමති �ිල�  හිපපු නිස�  
දන්නි� ඇති, ල�ක�ි පුය� ති� න විහ�යස� �න "A", "B", "C", 
"D" කියල� ි්තග කයනි�. "A", "B" කියල� කියන්�න් ඉත� 
ධනිත් ්්තථික නක්තියක් ති� න විහ�යස� �න. "C", "D" කියල� 
කියන්�න් ඉත�මත් �න�දියුණු විහ�යස� �න. මම ිව්නිය�ිප ියය�; 
මන්න�යමප ියය�; පළමු ද� මහිය�ගනයපත් ියය�. ගරු 
ක �න�යකතුමනි, "C", "D" කියල� නම් කය ති� න්�න් ද�න 
�ව්ලක් ල�� න්�න් න�ති ඉත�ම �න�දියුණු පළ�ත්ිල ති� න 
විහ�යස� �න.  යුද්ධය නිස� වින�න වුණු  විහ�යස� �න ති� නි�. ඒ 
නිස� මින් ඉදිපතයප එම කපයුතු කිරීම සමහ� මම මුදල් 
ඇමතිතුම��ගන් රුළියල් මිය යන 500ක් ඉල්ලුි�. මප ඉස�සය 
ල�බු�ඩු රුළියල් මිය යන 100යි. අක්ම තයමින් රුළියල් මිය යන 
300ක මුදලක්ිත් ල��බ්වි කියල� මම හිතනි�. "C", "D" �ලස 
නම් කය ඇති විහ�යස� �න දියුණු කිරී�ම් ි�ඩ ළිබඳ�ිළ ක්රිය�ත්මක 
කිරීම තුබඳන් එම කපයුතු සමහ� රමුඛත්ිය ල � �දනි�.  
      
ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම�ග් පළමු�ිනි අතුරු රන�නය 

�මයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔ තුම� බුද්ධ න�සන අම�ත���න�� 
ිගකීම ස�ය �ගන තිම ඉත� �කටි ක�ලයයි ගත වී ති� න්�න්.  
මම ඔ තුම��ගන් පළමු�ින්ම ඉල්ල� සිටින්�න්  "A", "B", "C", 
"D"  �ලස ි්තගීකයටය කයන ලද ි�්තත�ි පුළුින් නම් �මම 
ප�්තය �ම්න්තුිප ල � �දන්න කියල�යි. 

ගරු අම�ත�තුමනි,�මම අම�ත���න�� කුමන ි්තගීකයටයන් 
ති� නි� වුිත් අළි දකින එක �දයක් ති� නි�.  ල�ක��ව් 
ඉස��ක�ල ි��ග් තමයි.   �ල�කු ඉස��ක�ල �ල�කු �ිල�, �ල�කු 
�ිල� ති� න�ක�ප; �ප�ඩි ඉස��ක�ල �ප�ඩි �ිල�,�ප�ඩි �ිල� 
ි�හිල� යන එක �න් �ින්�න්. පන්සල්ිල තත්ත්ියත් ඒකයි; 
�ිනත් ්ගමික ස� �නිල තත්ත්ියත් ඒකයි.  

ඒ නිස� ඔ තුම� ළඟ �ත�යතුරු ති� නි� නම් මම ද�නගන්න 
ක�ම�තියි,- [ �ධ� කිරීමක්] 
 
ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සමහය �ද්නප�ලන පක්ෂ ි��ගයි ි�හිල� යන්�න්. 
 

ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ විකරයප හිතන්න ඔ තුම� ක�ම�ති ඇති.  
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුම� අතුරු රන�නය අහන්න. 

ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ම�ග් පළමුි�නි අතුරු රන�නය �මයයි.  

පු  ියය ි්තෂය තුළදී "C", "D" කියන ි්තගීකයටයප අයත් 
පන්සල් �ක�පමට රම�ටයකප, �ක�පමට මුදලක් �ින් කයල� 
ති� නි� ද කියල� ි�්තත�ික් ඉදිපතපත් කයන්න ඔ තුම�ප 
පුළුින් ද? 

 
ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම� අහපු රන�නයප ළිබඳතුය ද�න් ම� ළඟ 

න�හ�. ඒ සියලු �ද්ිල් ළිබඳ මි ළිබඳතුරු ම� අම�ත���න�යන් ල � 
ගත යුතුයි. "C", "D" කියන පන්සල්ිලප අතීත��දී ල�බුණු මුදල 
� ��හ�ම මදි කියල� මම හිතනි�. ඒ නිස� �ම් �ත්රීම් කමිටුි 
කයන ක්රිය�ක�යකම් මම සම්පූ්තට�යන්ම �ිනස� කයනි�. මම 
අද උ�ද්ත් ඒ සම් න්ධ�යන් ක � කයල�යි ්�ව්. මුය න්ම අළි 
"C", "D" කියන �න�දියුණු පන්සල්ිල විස�තය අයගන්න ඕන�. 
�ම් සම් න්ධ�යන් කපයුතු කයන නිලධ�පතන් ර��ද්ශීය �ල්කම් 
ක�්තය�ලිල ඉන්නි�. ඔවුන් �ම් �ත�යතුරු නිි�රැදිි එිල� 
න�හ�. ඉදිපත��දී ඒ සියලු �ත�යතුරු අය�ගන ඉන්පු ි අළි ක්රිය� 
කයන්නම්. [ �ධ� කිරීමක්] අ�ප් ගරු එස�.එම්. මපතක්ක�්ත 
මන්ත්රීතුම� �ම�කක්ද කියන්�න්? 

 
ගු එස�.එම්. මරික්ක�ර් මහත� 
(ம�ண்பும�கு எஸ்.எம். ம��க்க�ர்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කිව්�ව් එ�හම �ත්රීම් කමිටුික් න�හ� 

කියල�යි. �ම�කද, මමත් ඔ තුම� කියන �ත්රීම් ක�යක සස��ව් 
ඉන්නි�. "C", "D"  න�� පන්සල් ඔක්�ක�ම ති� න්�න් 
මහයගම. �ින �ක��හ�ිත් එ�හම පන්සල් න�හ�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස�.එම්. මපතක්ක�්ත මන්ත්රීතුම� ි�ඩි �ින්න. �හ�මයි, 

�දි�නි අතුරු රන�නය ගරු (�ිද�) නය න්ද ජයතිස�ස මන්ත්රීතුම� 
අහන්න. 

 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බුද්ධ ධ්තමය පදනම් �ිල� ති� න්�න් 

සම�න�ත්මත�ි සහ ස�ධ�යටය මත  ි බුද්ධ න�සන ඇමතිතුම� 
විකරයප ඔ තුම� දන්නි�. පන්සල් �ක�ත�න තිබුටත් එකයි. අ�ප් 
�ම් පන්සල්ිල ඉන්�න් සියම්, අමයපුය, ය�මඤ�ඤ නික�යන්ිල 
මහට �ිච්ච හ�මුදුරුින්. ඒ සියලු හ�මුරුින් �ද්නන� කයන්�න් 
�ග�තම බුදුයජ�ටන් ිහන්�ස� �ද්නන� කළ ධ්තමයයි. ඒ නිස� 
බුද්ධ න�සන අම�ත���න�යන් රතිප�දන �ින් කයන �ක�ප, 
� දන �ක�ප ස�ධ�යටි සියලු පන්සල්ිලප � �දන්න ඕන�. 
එ�හම න�තිි, අ�නක් අම�ත���න ි��ග් ඇමතිතුම� ඉන්න 
දිස�්රික්කයප විතයක් රතිප�දන �ින් කය�ගන හපතයන්�න් න�හ� 
�න්. අ�ප් පන්සල්ිල හ�මුදුරු�ි�ත්  ට මක්ික් හද� ගන්න, 
ධ්තම න�ල�ික් හද� ගන්න සි�මන්ති �ක�ට්පයක් ඉල්ල� ගන්න 
ද�යකය� ළඟප යනි�. ඒ නිස� මම අහන්න ක�ම�තියි, බුද්ධ 
න�සන අම�ත���න�� මුදල් රතිප�දන �ින් කයන �ක�ප ඔ තුම� 
බුදුන් ිහන්�ස��ග් රතිපත්තියප අනුි ස�ධ�යටි �ම් මුදල් 
� දනි� ද කියල�.  
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු ග�මිණී ජයවික්රම �ප�ර්ර� මහත� 
(ம�ண்பும�கு க�ம�ன� ஜயவ�க்ரம �ப�ரர�) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්ත්රීතුම�, ම�ග් නික�ය බුද්ධ�ගමයි. මප �ිනත් 

නික�යක් න�හ�. "A", "B" කියන පන්සල්ිලප මම ියය�ම ඒ 
හ�මුදුරුින්ප මම �කබඳන්ම කිව්ි�, ඒ පන්සල්ිලප වින�ල 
්්තථික ්ධ�ය ල�� නි� කියල�. අස�ියපත�� මහ� න�යක 
හ�මුදුරු�ි� ය�පනයප ි�ඩම කයල� බි�ෂ�ප් උන්ිහන්�ස�ල�ි 
 �හ� ද�කල� ්ි�.  

ඒ �ිල��ව් උන්ිහන්�ස� මප කියනි�, සමහය 
විහ�යස� �නිල ි�සිකිබඳයක් න�හ� කියල�. එ�හම නම් අළි ඒි�ප 
සලකන්න ඕන�. බුද්ධ ධ්තමය තුළ ති� න නික�ය මප ි�ඩක් 
න�හ�.  ලන්න, අම�රු ප�විල්ලක් ්ි�. ගරු ක �න�යකතුමනි,  
රුළියල් 5,000ක වියබඳ සල�කයක් අළි �දනි�. ඒක අළි 
විහ�යස� �නිලපත් �දනි�.  රුළියල් 5,000ක වියබඳ සල�කය 
වියබඳ කල�ප�� ඇති �න�දියුණු සියලු පන්සල්ිලප �දන්න අළි 
 ල��ප��ය�ත්තු �ිනි�. ඒක ක�බිනට් මඩුඩල��දී අනුමත 
වුට�.  
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එත�ක�ප සම�න�ත්මත�ි හපත �න්ද? 

 
ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අය, �හ�රුන්ප සල්ය  දුන්න� �න්, ළිඩුඩප��ත් ි�ඩල�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුම� ඒක අින� න�හ�. �ම් රන�නයප එය අද�ළ 

ින්�න් න�හ�.[ �ධ� කිරීමක්] 

රන�න අ�ක 14 - 18)5/'17 -(1), ගරු එස�.එම්. මපතක්ක�්ත 
මහත�. 
 
ගු එස�.එම්. මරික්ක�ර් මහත� 
(ம�ண்பும�கு எஸ்.எம். ம��க்க�ர்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම එම රන�නය අහනි�.[ �ධ� 

කිරීමක්] 
 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත�  
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම එම රන�නයප ළිබඳතුය දීම සමහ� 

සති �දකක ක�ලයක් ඉල්ල� සිටිනි�. 
 

ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රන�න අ�ක15 - 18)9/'17(1), ගරු න�මල් ය�ජපක්ෂ මහත� - 

[සස� ග්තසය තුළ න�ත.] 
 

�දින ිපය.  

ත්රස�තව�දී ක්රිය� නිස� වින�ශය ම  ර ර�ජ� ණයතන : 
පුත්තලම ිනස�ත්රික්කය 

பயங்கரவ�த நடவடிக்�ககள�ல் அழ�வுற்ற அரச 
ந�றுவனங்கள்: புத்தளம் ம�வட்டம் 

GOVERNMENT INSTITUTIONS DESTROYED BY TERRORIST 
ACTS:  PUTTALAM DISTRICT  

1217/’16 
2.   ගු �ශය මහ�න්  �ස�මසි�හ මහත� (ගු ණර්.එම්. පද්ම 
උදයශය ම�න්ත ගුණ�ස�කර මහත� �වනුව ) 
(ம�ண்பும�கு �சஹ�ன் �சமச�ங்க - ம�ண்பும�கு  ஆர். எம். பத்ம 
உதயச�ந்த குண�சகர ச�ர்ப�க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ස�ි�ද්න කපයුතු අම�ත�තුම��ගන් ඇසූ රන�නය -(1):  

(අ) (i) පුත්තලම දිස�්රික්ක�� ළිහිප� ඇති ය�ජ� ්යතන 
ස�ඛ��ි �ක�පමටද; 

 (ii) එල්. ටී. ටී. ඊ. ත්රස�ති�දීන් විසින් ි්තෂ 1983න් 
පු ි වින�න කයන ලද ය�ජ� ්යතන ස�ඛ��ි 
�ක�පමටද; 

 (iii) වින�න වූ එම �ද්පළ ළිබඳ මි යජ�� ළිබඳගත් 
තක්�ස�රුික් කය ති�බ්ද; 

 (iv) එ�ස� නම්, එම �ද්පළිල සම්පූ්තට ිටින�කම 
�ක�පමටද; 

 (v) වින�න කයන ලද එක් එක් �ද්පළිලප අද�ළි 
ිගකිි යුතු ත්රස�ති�දීන්ප විරුද්ධි නීතිමය 
ළියිය �ගන ති�බ්ද; 

 (vi) එ�ස� නම්, එම ළියිය කි�්තද; 
 (vii) ඉහත (i) - (vi) දක්ි� විමස� ඇති �ත�යතුරු 

සම් න්ධ�යන් පූ්තට ි�්තත�ික් ඉදිපතපත් 
කයන්�න්ද; 

 යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(්) �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்ந�ட்டலுவல்கள் அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ) (i)   புத்தளம் ம�வட்டத்த�ல் அ�மந்துள்ள அரச 
ந�றுவனங்கள�ன் எண்ண�க்�க ய��தன் 
ப�தயும்; 

 ( i i )  எல்.��.��.ஈ.  பயங்கரவ�த�கள�ல் 1983ஆம் 
ஆண்டுக்குப் ப�ன்னர் அழ�க்கப்பட்டுள்ள அரச 
ந�றுவனங்கள�ன் எண்ண�க்�க ய��தன் 
ப�தயும், 

 (iii)   அழ�வ�டந்துள்ள �மற்படி �ச�த்துகள் பற்ற� 
அரச�ங்கத்த�ன�ல் ஏற்றுக்�க�ள்ளக்கூடிய மத�ப் 
பீ�ட�ன்று �சய்யப்பட்டுள்ளத� என்ப �தயும்; 

 (iv)   ஆ�மன�ல்,  அச்�ச�த்துக்கள�ன் �ம�த்தப்  
�பறுமத� ய��தன்ப�தயும்; 

 (v)  அழ�க்கப்பட்டுள்ள ஒவ்�வ�ரு �ச�த்து 
�த�டர்ப�கவும் �ப�றுப்புக்கூற �வண்டிய 
பயங்கரவ�த�களுக்கு எத�ர�கச் சட்ட 
நடவடிக்�ககள் �மற்�க�ள்ளப்பட்டுள்ளத� 
என்ப�தயும்; 

 (vi) ஆ�மன�ல்,அந்த நடவடிக்�ககள் ய��வ�யன் 
ப�தயும்; 
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 (vii) �மற்படி (i) - (vi) வ�ர வ�ச���க்கப்பட்டுள்ள 
தகவல்கள் �த�டர்ப�ன முழு�மய�ன அற�க்�க 
�ய�ன்�றச் சமர்ப்ப�ப்ப�ர� என்ப�த யும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) இன்�றல், ஏன்? 
   

asked the Minister of Home Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of Government institutions in 
the Puttalam District; 

 (ii)  the number of Government institutions that 
were destroyed by the LTTE terrorists after 
1983; 

 (iii)  whether a Government approved valuation  
has been done on the destroyed property; 

 (iv) if so, the total value of the said property; 

 (v)  whether legal action has been taken against 
the terrorists who were responsible for the 
said destruction; 

 (vi)  if so, what those steps are; and 

 (vii)  whether a comprehensive report with regard 
to the facts that have been questioned  in 
above (i) to (vi) will be submitted? 

(b) If not, why? 
 
ගු වජිර අ�බ්වර්ධන මහත� (ස�ව�ද්ශය ම ක ුතතු 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு  வஜ�ர அ�பவர்தன - உள்ந�ட்டலுவல்கள் 
அ�மச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නයප ළිබඳතුය ස��ගත* 

කයනි�. 
 

* ස���ම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சப�பீடத்த�ல் �வக்கப்பட்ட வ��ட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 837කි. ඇමුණුම් අ�ක 01* හි දක්ි� ඇත. 

 (ii) ි්තෂ 1983න් පු  ි ත්රස�ති�දීන් විසින් පුත්තලම් 
දිස�්රික්ක�� වින�න කයන ලද, ය�ජ� ්යතන ළිබඳ ම  ි
ි�්තත� වී �න�ම�ත. 

  ඊප අද�ළ ය ළිය ඇමුණුම් අ�ක 02* �ලස  ඉදිපතපත් කයමි 

 (iii),  (iv), (v), (vi) ත්රස�ති�දී ක්රිය� ළිබඳ ම ි�්තත� වී �න�ම�ති 
 �වින් ඊප අද�ළි �ිනත් ළියිය �ගන �න�ම�ත. 

 (vii) ඔව්. ඇමුණුම් අ�ක 01 සහ 02 මිනන් ඉදිපතපත් කය ඇත. 

(්) අද�ළ �න��ව්. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රන�න අ�ක 9 - 1751/'17(1), ගරු ලකී ජයි්තධන මහත�. 

ගු ලකී ජයවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு லக்க� ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� එම රන�නය අහනි�.  
 

 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
 (ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
 (The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ය�ජ� පපතප�ලන හ� කළමන�කයට 

අම�ත�තුම� �ිනු�ින් ම� එම රන�නයප ළිබඳතුය දීම සමහ� 
සතියක ක�ලයක් ඉල්ල� සිටිනි�. 

 

ප්රශය ම�නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී. 
வ�ன��வ மற்�ற�ரு த�னத்த�ற் சமர்ப்ப�க்கக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
 මූල�අපර�ධ විමර්ශය මන �ක�්ඨ��සය: ක�ර්ය 

මණ්ඩලය 
ந�த�க் குற்றவ�யல் புலன�ய்வுப் ப���வு: பதவ�யண� 

FINANCIAL CRIME INVESTIGATION DIVISION:STAFF  

     1869/’17 
15. ගු �ශය මහ�න් �ස�මසි�හ මහත� (ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ 
මහත� �වනුව ) 
(ம�ண்பும�கு �சஹ�ன் �சமச�ங்க - ம�ண்பும�கு ந�மல் 
ர�ஜபக்ஷ  ச�ர்ப�க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. Namal 
Rajapaksa) 
නීතිය හ� ස�මය සහ දක්ෂිට ස�ි්තධන අම�ත�තුම��ගන් ඇසූ 

රන�නය- (1):  
(අ)   (i) 2015.02.26 දින ්යම්ස කයන ලද ල්ල� අපය�ධ 

විම්තනන �ක�ට්ස�ස�යහි (F.C.I.D) �ස�ි �� 
නියුතු මුළු ක�්තය මඩුඩලය �ක�පමටද; 

 (ii) එහි ම�ඩුඩය ක �ශ්ර�ණියප අද�ළ තනතුරු කි�්තද; 

 (iii) එම තනතුරු සමහ� පත්කය ඇති නිලධ�පතන්�ග් 

නම, ය ළිනය, දීමන� සහ අමතයි �ගින ලද 
වි�න�ෂ දීමන� ඇතුළත් මුළු ි�ටුප  �ින් �ින් 
ින�යන් ඇතුළත් �ල්ඛනයක් ඉදිපතපත් 
කයන්�න්ද; 

  යන්න එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 
(්)  (i) 2015.02.26 දින සිප �ම් දක්ි� පරීක්ෂට කපයුතු 

සමහ� වි�ද්න ස�ච�යිලප සහස�ිය කයින ලද මුළු 
නිලධ�පතන් ස�ඛ��ි, ඔවුන් ස�ච�යය කයන ලද 
වි�ද්න යපිල් ස�ඛ��ි, වි�ද්න යපිල් සහ එම 
ස�ච�ය සමහ� ි�ය කයන ලද මුළු මුදල 
�ක�පමටද; 

 (ii) ඒ සමහ� සහස�ිය වූ නිලධ�පතන්�ග් නම, ය ළිනය, 
ස�ච�යය කළ වි�ද්න යප සහ එම ස�ච�ය සමහ� 
ි�ය කයන ලද මුදල �ින් �ින් ින�යන් 
ඇතුළත් �ල්ඛනයක් ඉදිපතපත් කයන්�න්ද; 

 යන්නත් එතුම� �මම සස�ිප දන්ින්�න්ද? 

(ඇ) �න� එ�ස� නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் �தற்கு அப�வ�ருத்த� 
அ�மச்ச�ரக் �கட்ட வ�ன�: 

(அ) (i)  2015.02.26ஆம் த�கத� ஆரம்ப�க்கப்பட்ட ந�த�க் 
குற்றவ�யல் புலன�ய்வுப் ப���வ�ல் (F.C.I.D) 
�ச�வய�ல் ஈடுபட்டுள்ள �ம�த்த பதவ�யண� 
ய��தன்ப�தயும்; 
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————————— 
*  පුස�තක�ල�� තබ� ඇත. 
*  நூன��லயத்த�ல் �வக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



ප�්තය �ම්න්තුි 

 (ii) அத�லுள்ள பதவ�ந��ல தரத்த�ற்க�ன பதவ�கள் 
ய��வ�யன்ப�தயும்; 

 (iii) அப்பதவ�களுக்கு ந�யம�க்கப்பட்டுள்ள உத்த��ய� 
கத்தர்கள�ன் �பயர்கள், முகவ��கள், �க�டுப் 
பனவுகள் மற்றும் �மலத�கம�கச் �சலுத்தப்படும் 
வ��சட �க�டுப்பனவுகள் உள்ள�ட்ட �ம�த்தச் 
சம்பளத்�தத் தன�த்தன�ய�கக் �க�ண்ட ஆவண 
�ம�ன்�றச் சமர்ப்ப�ப்ப�ர� என்ப�தயும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(ஆ) (i) 2015.02.26ஆம் த�கத� �த�டக்கம் இற்�றவ�ர 
வ�ச�ர�ண நடவடிக்�ககளுக்க�க �வள�ந�ட்டு 
வ�ஜயங்கள�ல் பங்�கற்கச் �சய்யப்பட்ட �ம�த்த 
உத்த��ய�கத்தர்கள�ன் எண்ண�க்�க, அவர்கள் 
வ�ஜயங்க�ள �மற்�க�ண்ட �வள�ந�டுகள�ன் 
எண்ண�க்�க, �வள�ந�டுகள் மற்றும் அவ்வ�ஜ 
யங்களுக்க�கச் �சலவ�டப்பட்ட �ம�த்தப் 
பணத்�த��க எவ்வள�வன்ப�தயும்; 

 (ii) அதற்க�கப் பங்�கற்ற உத்த��ய�கத்தர்கள�ன் 
�பயர்கள், முகவ��, வ�ஜயம் �மற்�க�ள் ளப்பட்ட 
�வள�ந�டு மற்றும் �மற்படி வ�ஜயங்களுக்க�கச் 
�சலவ�டப்பட்ட பணத்�த��க தன�த்தன�ய�க 
உள்ளடங்க�ய ஆவண�ம�ன்�றச் சமர்ப் 
ப�ப்ப�ர� என்ப�த யும்; 

 அவர் இச்ச�பக்கு அற�வ�ப்ப�ர�? 

(இ) இன்�றல், ஏன்? 
 

asked Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the total number of staff serving at the 

Financial Crime Investigation Division 
(FCID) set up on 26.02.2015; 

 (ii)  the positions there that are relevant to the 
staff grade; 

 (iii)  whether a document containing the names 
and addresses of the officers appointed to 
those posts and the total salary paid to each 
including the allowances and special 
allowances paid in addition separately will 
be submitted? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  the total number of officers who were sent 
on foreign tours for investigations from 
26.02.2015 up to now, the number of 
countries they have visited, the names of the 
countries and the amount spent on those 
visits; and 

 (ii)  whether a document containing the names 
and addresses of the officers who 
participated in foreign visits for that, the 
countries visited and the amount spent on 
those visits separately will be submitted? 

(c)  If not, why? 

ගු ගයන්ත කුණ�තිලක මහත�  
(ம�ண்பும�கு கயந்த  கருண�த�லக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, නීතිය හ� ස�මය සහ දක්ෂිට 

ස�ි්තධන අම�ත�තුම� �ිනු�ින් ම� එම රන�නයප ළිබඳතුය 
ස��ගත* කයනි�. 
 

* ස���ම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර: 
* சப�பீடத்த�ல் �வக்கப்பட்ட வ��ட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ළිබඳතුරු ල �දිය �න�හ�ක. 

 (ii) ළිබඳතුරු ල �දිය �න�හ�ක. 

 (iii) ළිබඳතුරු ල �දිය �න�හ�ක. 

(්) (i) ළිබඳතුරු ල �දිය �න�හ�ක. 

 (ii) ළිබඳතුරු ල �දිය �න�හ�ක. 

(ඈ) ළිබඳතුරු ල �දිය �න�හ�ක. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස� �ිය නි�ය�ග 23(2) යප�ත් �ප�ද්ගය කි ද�නුම් දී�මන් 

ඇසූ රන�නය. ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන ම�තිතුම�. 

 
�ප�ද්ගලිකව  ද�නුම් දී�මන් ඇසූ ප්රශය ම�නය 

தன� அற�வ�த்தல் மூல வ�ன� 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ඉන්ධන මිල ව�ඩි විය හ�කි බව  ප   ර පුවත් පත් 
ව�ර්ත� 

எ���ப�ருள் வ��ல அத�க��ப்புச் ச�த்த�யம் பற்ற�ய 
பத்த����கச் �சய்த� 

NEWS REPORTS ON POSIBLE PRICE INCRESE IN FUEL 
 
ගු ින�න්ෂ� ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ස� �ිය නි�ය�ග 23(2) යප�ත් ම� 

ඛනිජ �තල් සම්පත් ස�ි්තධන අම�ත� ගරු අ්තජුන යටතු�ග 
මහත��ගන් ළිබඳතුරු  ල��ප��ය�ත්තු�ින් නඟන රන�නය 
�මයයි. 

ඉන්ධන මිල ි�ඩි කිරීම ග�න ගරු ඛනිජ �තල් සම්පත් 
ස�ි්තධන ඇමතිතුම� කයන ලද රක�නයක් ඔක්�ත� ්ත 01 ින 
දින පුිත් පත්ිල පළවී ඇත. එ �වින්, 

1. ඛනිජ �තල් මිල, ග�ස� මිල, ඩීසල් මිල, �පට්රල් මිල ගටන් 
ි�ඩි කිරීමප ්ඩුක්ි තීයටය�ක�ප ති�බ් ද? 

 ගරු ඇමතිතුමනි, මප �ම් ක�යටය අසන්නප සිද්ධ 
�ින්�න් �ම් නිසයි. 2017 ඔක්�ත� ය 1 �ිනිද�, ''ද 
සන්�ඩ් පයිම්ස�'' පුිත් ප�ත්, "Petrol prices to go up; 
CPC says will follow LIOC" සියස� තලය යප�ත් �ම�ස� 
සමහන් ිනි�: 

I quote:  

"He said that LIOC did not require government 
permission to increase prices. LIOC Managing Director 
Shyam Bohara said discussions were under way to 
decide on the date to implement the price increase.”It 
will all depend on the international prices,” he said. He 
said that the LIOC was at present losing Rs 17 from a 
litre of petrol and Rs 14 from a litre of diesel." 
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[ගරු �නහ�න් �ස�මසි�හ මහත�] 
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�ම් අනුි ඛනිජ �තල් මිල ි�ඩි කිරීමප ්ඩුක්ි 
තීයටය�ක�ප ති�බ්ද කියන කරුට අළි ප�හ�දිය  කය ගන්න 
ක�ම�තියි.  සම�ගමකප -පුද්ගය ක සම�ගම �හ� යජ�� සම�ගම- 
එ�හම  ලයක්  දීල� ති� නි�ද?  

2. �මම �තල් මිල ි�ඩි කිරී�මන්, ල�ක� විදුය  ල 
මඩුඩලයප  ලප�, එහි ළිපති�ය ි�ඩි වීමප තුක් �දනි�ද? ඒ 
අනුි විදුය බිල ි�ඩි කිරීමප නියමිතයි කියන එකප 
අිතී්තට �ිනි�.  

3. ජ�ත�න්තය ල්ල� අයමුද�ල් �ක�න්�ද්සි අනුි, ඛනිජ 
�තල් මිල ි�ඩි කිරී�ම් මිල සූත්රයක් ක්රිය�ත්මක කිරීමප 
තීයටය කය ති�බ්ද? ඒ කියන්�න් මිල ි�ඩි �ින�ක�ප, 
මිල ි�ඩි කයන මිල සූත්රයක් �ය�ජන� කය ති� න  ි 
IMF එක රක�න කය ති� නි�. �මය සත�ද? එ�මන්ම 
ල�ක� ඛනිජ නීතිගත �තල් ස�ස� �ි  �ප�ද්ගලීකයටය 
කිරීමප තීයටය කය ති�බ්ද? ඇම�තිතුම�  නම් එ�හම 
�දයකප �ල�හසි�යන් ඉඩ �දන්�න් න�හ�. නමුත් 
ඔ තුම�ප නි�ය�ග එන්�න් IMF එ�කන්.  IMF එ�කන් 
්ඩුක්ිප එ�හම නි�ය�ගයක් දීල� ති� නි�ද? 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අළි ගරු ඇම�තිතුම�ප ළිබඳතුරු �දන්න අිස� �ික් �දමු.  

 
ගු අර්ජුන රණතු�ග මහත� (ඛනිජ �තල් සම්පත් 
ස�වර්ධන අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு அர்ஜ�ன ரணதுங்க - �பற்�ற�லிய வளங்கள் 
அப�வ�ருத்த� அ�மச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, දි�න්ෂ� ගුටි්තධන ම�තිතුම� ඉදිපතපත් 

කළ රන�නිලප මම ළිබඳතුරු සපයන්න ු ද�නම්. අද �ිනකම් 
ඛනිජ �තල් නිතීගත ස�ස� �ි මිල ි�ඩි කිරීමප තීයටය කයල� 
න�හ�. ඔ තුම� කිව්ි� ි��ග් ඉන්දිය�නු ඔයිල් සම�ගමප  මිල ි�ඩි 
කයන්න අයිතිි�සිකමක් ති� නි� කියල� කියනි�. ඒ ග�න අළි 
සමඟත් ස�කච්ඡ� කළ�. ඒ ි��ග්ම මුදල් අම�ත���නය සමඟත් 
ස�කච්ඡ� කළ�. එහිදී අළි ද�නුිත් කළ� �තල් මිල ි�ඩි කිරීම �ම් 
�ව්ල��ව් කළ යුතු �දයක් �න��ියි කියල�. අද ින විප යජයක් 
විකරයප අළි �තල් මිල ි�ඩි කිරීමප  කිසිම තීයටයක් අය �ගන 
න�හ�.  

�ල�ක �ි�ළම �ප��ළ� �තල් මිල රම�යන් ි�ඩි �ිමින් 
පිතින නිස� මිල සූත්රයක් සකස� කය ග�නීමප අවුරුදු කිහිපයක් 
තිස��ස� ස�කච්ඡ� කයමින් යනි�. වි�න�ෂ�යන්ම,   රුළියල් 150කප 
විකුණු  ඔක්�ට්න් 92 �පට්රල් ලීපයය රුළියල් 117 දක්ි� 2015 
ජනි�පත 22ි�නි දින අළි අක් කළ�. එය රුළියල් 33ක අක් කිරීමක්.  

රුළියල් 158ප ප�ි�ති �පට්රල්  95 ඔක්�ට්න් ලීපයයක මිල 
රුළියල් 128 දක්ි� අළි අක් කළ�. එය රුළියල් 30ක අක් කිරීමක්. 
රුළියල් 111ප ප�ි�ති Lanka Auto Diesel ලීපයයක මිල රුළියල් 
95 දක්ි� අළි අක් කළ�. එය රුළියල් 1)ක අක් කිරීමක්. රුළියල් 
133ප ප�ි�ති Super Diesel ලීපයයක මිල රුළියල් 110 දක්ි� අළි 
අක් කළ�. එය රුළියල් 23ක අක් කිරීමක්. ඒ ි��ග්ම රුළියල් 81ප 
ප�ි�ති ල�ම්පු �තල් -kerosene oil- ලීපයයක මිල රුළියල් 44 
දක්ි� අළි අක් කළ�. එය රුළියල් 37ක අක් කිරීමක්. වි�න�ෂ�යන්ම 
මහ ජනත�ිප සහන දුන් නිස� ල�ක� ඛනිජ  �තල් නීතිගත 
ස�ස� �ිප වූ ප�ක්ි සම් න්ධ�යන් මම ඉදිපත අය ි�ය විි�ද��දී 
ඔ තුමන්ල� ද�නුිත් කයනි�. 

ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම� අහපු �ද�ිනි 
රන�නයප ළිබඳතුය ින්�න්, ල�ක� විදුය  ල මඩුඩලයප �ම් හයහ� 
කිසිම �දයක් �ින්�න් න�හ�යි කියන එකයි. 

ඔ තුම� අහපු තුන්�ිනි රන�නයප ළිබඳතුය �මයයි. ජ�ත�න්තය 
ල්ල� අයමුද�ල් �ක�න්�ද්සි ග�න ම� නම් දන්�න් න�හ�. නමුත්, 
�ල�ක �ි�ළම �ප��ළ� �තල් මිල ඉහළ පහළ ය�ම නිස� තමයි 
�ම් යපප �තල් සූත්රයක් අින� ින්�න්. �ම් යපප �තල් සූත්රයක් 
අින�  ි කියන්�න් ම� �න��ියි. පු  ියය අවුරුදු කීපයක් 
තිස��ස� ඒ සම් න්ධ�යන් ස�කච්ඡ� කයමින් යනි�.  

ල�ක� ඛනිජ  �තල් නීතිගත ස�ස� �ි �ප�ද්ගලීකයටය 
කිරීමප අද ින �තක් අප ඇතුළු ්ඩුක්ි තීයට අය�ගන න�හ�. 
ඒ ි��ග්ම කියන්න ඕන�, ල�ක� ඛනිජ �තල් නීතිගත ස�ස� �ි 
කියන්�න් අප ්්තථික�� ස�ි්තධනයප ද�යක ින ්යතනයක්ය 
කියන එක. ඒ හින්ද� ජ�තික  ලනක්ති ස� �ියත්ිය ු යක්ෂිත 
කිරීම සමහ� අත�ින�  ්යතනයක් ින ල�ක� ඛනිජ �තල් 
නීතිගත ස�ස� �ි නක්තිමත් කිරීම මප පමටක් �න��ියි; �ම් 
්ඩුක්ිප පමටක් �න��ියි; යපක් හ�ටියප අප සියලු �දන�පම 
ති� න ිග කීමක්. මම ඒ ස� �ිය�� ඉන්නි�ය කියන එකත්  ම� 
�ම් අිස� ��ව්දී කියනි�. 
 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�මයි, � ��හ�ම ස�තුතියි.  

ප�හ�දිය  කිරීමක්, ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන මහත�. 
 

 
ගු ින�න්ෂ� ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, පු  ියය ක�ලයප 

ිඩ� -ඒ කියන්�න් අ�ප් යජය ප�ි�ති ක�ලයප ිඩ�- පු  ියය 
අවුරුදු තු�න් ඇ�මපතක�නු �ඩ�ල්ත බිය යන 4.5කප ි�ඩි 
රම�ටයක් �ම් ්ඩුක්ිප ඉතිපත වුට�. ඒ, �ල�ක �ි�ළම �ප��ළ� 
ඛනිජ �තල් මිල පහළ  �සීම නිස�යි. ගරු ඇමතිතුමනි, �ම් මුදලප 
සිදු වු�ඩු �ම�කක්ද කියල� ඔ තුම�ප ප�හ�දිය  කයන්න පුළුින්ද? 
 

 
ගු අර්ජුන රණතු�ග මහත�  
(ம�ண்பும�கு அர்ஜ�ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මම පු ි ඒ ග�න දී්ත ි ප�හ�දිය  කයන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
ද�නප මප  කියන්න ති� න්�න් 2015 ජනි�පත 15�ිනිද� අළි 
්ඩුක්ික් හ�දුි�ප පස��ස� ජනි�පත 17�ිනි ද� �තල් මිල අක් 
කළ�ය කියන එකයි. ඒ හයහ� ්යතනයක් හ�ටියප ල � ති� න 
ප�ක්ි �ක�පමටද කියන එක සම් න්ධ�යන් ම� ඉදිපත��දී 
ඔ තුමන්ල� ද�නුිත් කයන්නම්. ඒ අක් වූ මුදල අළි මහ 
ජනත�ි�ග් යහපත සමහ� තමයි �ය�දි� ති� න්�න්. මම ඒ 
ගටන් ටික සම් න්ධ�යන් ඔ තුමන්ල� ද�නුිත් කයන්නම්. 
 
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�මයි, � ��හ�ම ස�තුතියි. 

රධ�න කපයුතු ්යම්ස��දී පනත් �කටුම්පත් ළිබඳග�න්වීම. 
ි�ඩ  ලන මුදල් ඇමති ගරු ඉය�න් විරමයත්න ම�තිතුම� විසින් 
විස්තජන පනත් �කටුම්පත ඉදිපතපත් කිරීම. 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

පනත් �කටුම්පත් ිළිතග�න්වීම 
சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

විසර්ජන පනත් �කටුම්පත, 2018 
ஒதுக்க�ட்டுச் சட்டமூலம்,  2018 

APPROPRIATION BILL, 2018 
 

" 2018 මුදල් ි්තෂ�� �ස�ි� වියදම් සමහ� විකරවිධ�න ස�ලසීම සමහ� ද; ඒ 
�ස�ි� ක�්තයය සමහ� ශ්රී ල�ක�ි තුළ   �හ� ඉන්  �හ�ය  �හ� ටය ල � 
ග�නීමප  ලය දීම සමහ� ද; ඒ මුදල් ි්තෂය තුළ ්ඩුක්�ව් ඇත�ම්  කපයුතු 
�ිනු�ින් ල්ල� රතිප�දන ස�පයීම සමහ� ද; එම කපයුතු �ිනු�ින්  ඒ 
මුදල් ි්තෂය තුළ වියදම් සමහ�  අින� ින මුදල් ඒක� ද්ධ අයමුදය න් 
�හ� ්ඩුක්�ව් �හ� ්ඩුක්ිප ු දුස�සක් කළ හ�කි �ිනත් යම් 
අයමුදලකින් �හ� මුදල්ිය න් �හ�  අත්තික�යම් ින�යන්  �ගවීමප ඉඩ  
ස�ලසීම  සමහ� ද;  ඒක� ද්ධ අයමුදලප  ඒ මුදල් ්පු  �ගවීමප විකරවිධ�න 
ස�ලසීම සහ ඉහත කී කරුණු හ� සම් න්ධ �හ� එයප ්නුෂ�ියක  කරුණු 
සම් න්ධ�යන්  විකරවිධ�න ස�ලසීම සමහ� ද  වූ පනත්  �කටුම්පතකි." 
 

(අම�ත� මඩුඩල�� අනුමතිය දන්ි� ති�බ්) 
 

ිළිතගන්වන ලද්�ද් මුදල් හ� ජනම�ධ� අම�ත�තුම� �වනුව  ගු 
ඉර�න්  වික්රමරත්න මහත�  විසිනි. 

2017 �න�ව�ම්බර් 9 වන බ්රහස�පතින්ද� �දවන වර කියවිය 
ුතතුයි  ද, එය මුද්රණය ක  ුතතුයි  ද, නි�ය�ග කරන ලදී.  

 

ந�த� மற்றும் �வகுசன ஊடக அ�மச்ச��ன் ச�ர்ப�க ம�ண்பும�கு 
இர�ன் வ�க்க�ரமரத்ன அவர்கள�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்டது. 

2017 நவம்பர் 9, வ�ய�ழக்க�ழ�ம இரண்ட�ம்மு�ற 
மத�ப்ப�டப்பட �வண்டு�மனவும் அச்ச�டப்பட �வண்டு�மனவும் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon.Eran Wickramaratne on behalf of the 

Minister of Finance and Mass Media ;  
to be read a Second time upon  Thursday, 9th November, 2017and 

to be printed. 

 
�ප�ද්ගලික මන්ත්රීන්�ග් පනත් �කටුම්පත් 

தன� உறுப்ப�னர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශ්රී ශය ම�ක�සි�හ�ර�ම විහ�රස�   ක�ර්ය ස�ධක 

ස�විධ�නය  
(ස�ස� �ගත කිරී�ම්) පනත් �කටුම්පත  

ஸ்ரீ ச�க்க�யச�ங்க�ர�ம வ�க�ரஸ்த க�ர்யச�தக 
சங்வ�த�ன (கூட்டி�ணத்தல்) சட்டமூலம் 

SRI SHAKYASINGHARAMA VIHARASTHA KARYASADHAKA 
SANVIDANAYA (INCORPORATION) BILL 

 

ගු ින�න්ෂ� ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு  த��னஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු  ක �න�යකතුමනි, ම� පහත සමහන් �ය�ජන�ි ඉදිපතපත් 

කයනි�: 
 

"ශ්රී න�ක�සි�හ�ය�ම විහ�යස�   ක�්තය ස�ධක ස�විධ�නය ස�ස� �ගත කිරීම 
සමහ� වූ  පනත් �කටුම්පත ඉදිපතපත් කිරීමප අිසය දිය යුතුය." 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
විසින් ස�ථිර කරන ලදී. 
ஆ�ம�த�த்த�ர். 
Seconded. 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන් ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව ප මුවන වර කියවන ලිනන්, එය 

මුද්රණය කිරීම  නි�ය�ග කරන ලදී.  
 

ව�ර්ත� කිරීම සමහ� 47(5) වන ස� �වර නි�ය�ගය ය �ත් පනත් 
�කටුම්පත බුද්ධ ශය ම�සන අම�ත�තුම� �වත පවරන ලදී. 

 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்மு�ற மத�ப்ப�டப்பட்டு, அச்ச�டப்படக் 

கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
சட்டமூலம் ந��லக்கட்ட�ள இல. 47(5) இன்படி புத்த ச�சன 

அ�மச்சருக்கு அற�க்�க �சய்யப்படுதற்க�கச் ச�ட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Buddhasasana  for report. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟප, තිත් �ප�ද්ගය ක මන්ත්රීන්�ග් පනත් �කටුම්පතක්  

ති� නි�. නිින් මහ� ර�ක�ය ස�ි්තධන පදනම ස�ස� �ගත කිරීම 
සමහ� වූ පනත් �කටුම්පතකි. එය ගරු න�මල් ය�ජපක්ෂ 
මන්ත්රීතුම� ඉදිපතපත්  කිරීමප ඉල්ල� ති� නි�.  ඒ සම් න්ධ�යන් 
නීතිමය තත්ත්ිය �ස�ය�  ල� ඉදිපත��දී ඉදිපතපත් කයන්නප 
පුළුින්. [ �ධ� කිරීමක්] එය අළි �ස�ය�  ලන්නම්. එතුම� අද 
සස��ව් න�හ� �න්. ඒ ග�න මම අිධ�නය �ය�මු කයන්නම්.  මම  
මහ�ල්කම්තුම�ප කිව්ි�, ඒ ග�න ි�්තත�ික් �දන්නය කිය�.  

ගරු සස� න�යකතුම�. 

 
 

ප �ත් ස�� ඡන්ද විමසීම් (ස��ශය ම�ධන) පනත් 
�කටුම්පත 

ம�க�ண ச�ப �தர்தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம்  
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

 
 

ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I withdraw Item No. 6 of today's Order Paper, 

Provincial Councils Elections (Amendment) Bill.  එම පනත් 
�කටුම්පත -න��ය පත්ර�� අ�ක ) -  ඉිත් කයනි�.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree?  
 

 
ගු මන්ත්රීවු  
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
අවසර �දන ලදුව  පනත් �කටුම්පත ඉල්ල� අස�කර ගන්න� ලදී. 
சட்டமூலம், அனுமத�யுடன் வ�பஸ் �பறப்பட்டது. 
Bill, by leave, withdrawn. 
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ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුය කුම�ය  දිස�න�යක මන්ත්රීතුම�. 

 
ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ගරු වි�ද්න කපයුතු අම�ත�තුම�ත් �ම් 

ගරු සස��ව් සිටින නිස� මම �ම් අිස� ��ව්දී �ම් ක�යටය 
සමහන් කයන්නප  ඕන�. ගරු ක �න�යකතුමනි, ය�ජ� ත�න්්රික 
ින�යන් ඉත�මත් ්න්�ද�ලනයප තුක් �දන තීයටයක් ්ඩුක්ි 
විසින් අය �ගන ති� නි�.  එි�නි තීයටයක් ග�නීමප �හ�තු 
ස�ධක වූ කරුණු වි�ද්න කපයුතු අම�ත�ියය� විසින් �හ� 
අ්ර�ම�ත�ියය� විසින්  අද දින��දී �ම් ප�්තය �ම්න්තුිප රක�න 
කයයි කිය� අළි සිතුි�.  �ම�කද, ්ඩුක්ි උතුරු �ක�පතය�නු 
යජයප සම් �ධක ප�නවීම ළිබඳ මි තීයටයක් අය�ගන 
ති� නි�.  එම නිස� උතුරු �ක�පතය�නු ය�ජ�ය �ිත සම් �ධක 
ප�නවීම  සමහ� තමුන්න�න්�ස�ල� ප එි�නි තීයටයක් ග�නීමප  
�හ�තු ස�ධක වූ කරුණු කි�්තද? ඒ ළිබඳ මි කයන ලද 
අධ�යනයන් කි�්තද? ජ�ත�න්තය �ද්නප�ලන��දී අ�ප් යප ඒ 
හ� සම් න්ධ  ින්නප �හ�තු වූ කරුණු කි�්තද   කියන   ක�යට� 
ළිබඳ මි  �ම් ප�්තය �ම්න්තුි ද�න ගන්නප ක�ම�තියි. ගරු 
ක �න�යකතුමනි, යම් ය�ජ�යක් �න�සලක� හපතන ඒ ය�ජ�ය 
ළිබඳ මි සියලු ස මත� අත් හපතන  තීයටයක් ්ඩුක්ි විසින්  
ගන්නි� නම් �ම් ප�්තය �ම්න්තුි ද�නුිත් කයන්නප  ඕන�. අළි 
ම�ධ�ය හයහ� තමයි දකින්�න්  �මි�නි සම්ස�ධක ප�නවීමප 
තීයටයක් අය�ගන ති� න  ි. එම නිස� ගරු ක �න�යකතුමනි, 
එි�නි තීයටයක් ග�නීමප ප�දක වූ කරුණු  ගරු අම�ත�ි යය�  
�හ� අ්ර�ම�ත�ියය� �හ�  �ම් ප�්තය �ම්න්තුිප ඉදිපතපත් කයයි 
කිය�  ල��ප��ය�ත්තු �ිනි�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අම�ත�තුම�, ඒ ග�න  අද රක�නයක් කයනි�ද? �ින 

දිසක රක�නයක් කයනි�ද? ප�හ�දිය  කිරීමක් කයනි�ද? 

 
ගු තිලක් ම�රපන මහත� (ස�වර්ධන ක�ර්ය��ර 
අම�ත�තුම� සහ වි�ද්ශය ම ක ුතතු අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு த�லக் ம�ரபன - அப�வ�ருத்த�ப் பண�ப் 
�ப�றுப்புகள் அ�மச்சரும் �வள�ந�ட்டலுவல்கள் அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments and Minister of Foreign Affairs) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �ම් නීති පනින්නප �හ�තුි �මයයි.    

There is a Resolution of the UN Security Council 
which requires us to impose sanctions against North 
Korea. Actually, we have been delaying it for a long time.  
If we had not imposed these sanctions, we would have 
had to face repercussions from the Security Council.  So, 
this is not a thing that happened overnight.  This was a 
thing that had been dragging on for a number of months 
and we had been defaulting on this issue.   

Sir, there is an Act of Parliament also which requires 
the Minister of Foreign Affairs to promulgate and pass 
Regulations when the Security Council imposes sanctions 
against a particular country. Therefore, pursuant to that 
Act of Parliament and the Security Council's Resolution 

that was promulgated very much earlier, I had to do pass 
these regulations.   It is not an act that we have done ad 
hoc.  
  
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�ම් ග�න විි�දයක් කයන්න  �හ�. ගරු මන්ත්රීතුම�ප  ඕන� නම්  

පු ි ති ප�හ�දිය  කිරීමක් කය ගන්නප පුළුින් �ියි.  
 

 ගරු අනුය දිස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, උතුරු �ක�පතය�නු ය�ජ�ය  සහ අප 

අතය වූ ස මත� කි�්තද? ඒ ි��ග්ම සම් �ධක   ප�නවීම හයහ�  
උතුරු �ක�පතය�නු ය�ජ��යන්  ල�ක�ිප �ග�නන්නප තහනම් 
කයන ලද ස�ඩුඩ �ම�නි�ද? ල�ක��ින් උතුරු �ක�පතය�නු 
ය�ජ�ය �ිත  �ගන යන ස�ඩුඩ   ළිබඳ මි  ඔ තුම� ළඟ �ම�කක් 
�හ� ල�යිස�තුික්  ති� නි�ද? 

 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Minister answered the question. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is based on a Resolution of the UN Security 

Council. ගරු මන්ත්රීතුම� අළි ඒක �ිනම - 
 

ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
�ම�හම රන�න අහන්න  �හ� �න්. ගරු ක �න�යකතුමනි, 

ගරු ඇමතිතුම� උත්තයය දුන්න�. ගරු මන්ත්රීතුම�ප  ඕන�නම් 
විි�දයක් ඉල්ලන්න, අළි  �දන්නම්. �ම�හම  රන�න අහන්න  �හ� 
�න්.   

ප�්තය �ම්න්තු�ව් පනතක් �ගන�විත් ති� නි�. ඒ පන�ත් 
ති� නි�, එක්සත් ජ�තීන්�ග් ස�විධ�නය ගන්න� තීයට අළි 
ක්රිය�ත්මක කයනි�ය කියල�.  

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ම� එය ළිබඳගන්නි�.  
 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is a Bill passed by Parliament saying that we 

will honour all UN Resolutions.   
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද ඉත�මත් ි�දගත් පනත් �කටුම්පත් ළිබඳ ම විි�ද කයන 

අිස� �ික - 
 
ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, - 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප ද�න ගන්න අින� �ම�කක්ද?  
 
ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� ක � කයමින් ඉන්න�ක�ප ම�ග් 

�ම් mike එක on �ිල� ති බුට�. ම� කරුණු ඉදිපතපත් කයමින් 
සිටියදී, ගරු ලක්ෂ�මන් කිපතඇල්ල ඇමතිතුම� න�ිනටින�ක�ප ම�ග් 
mike එක off �ිනි�.  

 
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ද�න් �ම�කක්ද ති� න රන�නය? 

 
 
ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එත�ක�ප එතුම��ග් පුටු�ව්ද, �මයප අද�ළ button එක 

ති� න්�න්? ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� අහන්�න් එක රන�නයයි. 
ම�ග් රන�නය කියන කල් ක � කයන්න ඉඩ �දන්න. රන�නය 
කියන්න ඉඩ �න�දී �ම�කක්ද �ම් කයන්�න්? ගරු ඇමතිතුමනි, 
Central Expressway එක ග�න අහන�ක�ප ඔ තුම� කල ල 
�ින්න; SAITM එක ග�න අහන�ක�ප කල ල �ින්න; ම�්තග 
ඉදිකිරීම් ළිබඳ ම �ක�න්ත්ර�ත් ග�න අහන�ක�ප කල ල �ින්න; 
ඔ තුම��ග් �ද�ණියන්ද� ග�න අහන�ක�ප කල ල �ින්න.  

 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්සත් ජ�තීන්�ග් ස�විධ�න�� තීයටයක් අනුි කියල� ගරු 

ඇමතිතුම� සමහන් කළ�. එයප �ල�ක�� ස�ම යපක්ම  � ප 
සිටිනි�. ඒ සම් න්ධ�යන් විි�දයක් අින� නම් එතුම� �දන්නම් 
කිව්ි� �න්, මන්ත්රීතුම�. �ම් ග�න ීටප ිඩ� විි�ද කයන්න අින� 
ින්�න් න�හ� �න්. 

 
 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අළි ඉඩ දුන්න�, රන�නය අහන්න. එතුම� සීම�ි ඉක්මිල� 

යනි�.  
 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුම� �ම් ග�න අප ද�නුිත් ක�ළ�ත් න�හ�, ඒ සමහ� ම� 

අිස� �ි දුන්න�. අළි �මත�නින් ඒ ග�න ක � කිරීම නිත්ිමු, 
අනුය දිස�න�යක මන්ත්රීතුමනි. 

රධ�න කපයුතු. අද දින න��ය පත්ර�� විෂය අ�ක 1 සිප 3 
දක්ි�. මහ නගය සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත �දි�නිිය 
කියවීම, නගය සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත �දි�නිිය 
කියවීම හ� ර��ද්ශීය සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත 
�දි�නිිය කියවීම. 

මහ නගර ස�� (ස��ශය ම�ධන) පනත් 
�කටුම්පත 

ம�நகர ச�பகள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம் 
MUNICIPAL COUNCILS (AMENDMENT) BILL 

 
 
 

�ද වන වර කියවී�ම් නි�ය�ගය කියවන ලදී. 
இரண்ட�ம் மத�ப்ப�ற்க�ன கட்ட�ள வ�ச�க்கப்பட்டது. 
Order for Second Reading read. 

 
[2.06 p.m.] 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� (ප �ත් ස�� හ� ප �ත් ප�ලන 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப� - ம�க�ண ச�பகள் மற்றும் 
உள்ளூர�ட்ச� அ�மச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, I move,  

 "That the Bill be now read a Second time."   

Sir,  as per the Amendment that was brought in to the 
Local Government Elections Act, the Municipal Councils 
Ordinance, the Urban Councils Ordinance and the 
Pradeshiya Sabha Act would be amended  today  to 
include  60 per cent of representation under the Ward 
system and 40 per cent under the PR system. 

ගරු ක �න�යකතුමනි, පළ�ත් ප�ලන ්යතන ස�ස� �පනය 
කිරී�ම්දී ඒ ඒ පළ�ත් ප�ලන ්යතනිල නින�චිත මන්ත්රී ස�ඛ��ි 
සමහන් කිරීමත් අින�යි. එය නගය සස� සහ මහ නගය සස� ්ඥ� 
පන�ත් 5ින ිගන්තිය යප�ත්ත්, ර��ද්ශීය සස� පන�ත් 4ින 
ිගන්තිය යප�ත්ත් නින�චිත ින�යන් සමහන් �ිල� ති� නි�. 
�ම් ස��න�ධනය ත�ක්ෂණික ස��න�ධනයක් හ�ටියප තමයි අළි 
සලකන්න ඕන�. ඒ ස��න�ධන�යන්  ල��ප��ය�ත්තු ින්�න්, 
සම�නුප�තික රමය සහ �ක�ට්ස�ස රමයප අින� කයන 
ස�ස� �පනය කිරී�ම්දී ඇමතිතුම�ප දිය යුතු  ලය ල � දීමයි. ඒ 
ි��ග්ම hang-over අිස� �ිලදී ස� �පනය කිරී�ම්දී ඒ 
සම් න්ධ�යන් නින�චිත සමහන් වීමක් අින� නිස� එම 
ස��න�ධනයත් ඇතුළත් �ිල� ති� නි�.  

අළි දන්නි�, ශ්රී ල�ක� ඉතිහ�ස��, පළ�ත් ප�ලන ඡන්ද 
රමයක් 2012 අ�ක 22 දයන පළ�ත් ප�ලන ්යතන ඡන්ද විමසීම් 
(ස��න�ධන) පනත මිනන් ඉදිපතපත් කළ  ි. ගරු දි�න්ෂ� 
ගුටි්තධන ම�තිතුම� දන්නි�, ඒ පන�ත් සීම� නි්තටය 
කපයුතුිල අක් ප�ක් තිබුණු  ි. ඒ පන�ත් තිබු�ඩු සියයප 70ක් 
�ක�ට්ස�ස රමයප සහ සියයප 30ක් සම�නුප�තික රමයප 
නි�ය�ජිතයන් පත් කය ගත යුතුයි කියල�යි. පනත අනුි තිබු�ඩු 
සියයප 70:30 වුටත් ගටනය කිරී�ම්දී ඒ සියයප 30  සියයප  23 
දක්ි� අක් �ින  ි මම ළිබඳගන්නි�. එම නිස� ු ළු ජ�තික පක්ෂ 
සහ ජනත�ි�ග් වින�ල ඉල්ලීමක් තිබුට�, ඒ පක්ෂිලප 
ස�ධ�යටයක් ඉෂ�ප කයන්න කියල�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ඒ ි��ග්ම අද ය�ට් ක�න්ත� 
නි�ය�ජනය සම් න්ධ�යන් රගතශීලී ගමනක් ්යම්ස �ිල� 
ති� නි�. �ම් ප�්තය �ම්න්තුි නි�ය�ජනය කයල� ති� න 
ක�න්ත�ින්�ගන්  හුතයයක් ස�ි�මි පුරුෂය� �ද්නප�ලන�� සිටි 
උදවිය �හ� �ද්නප�ලන පවුලකින් ප�ිත එන උදවියයි. ර��ද්ශීය 
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සස� ඇතුළු පළ�ත් ප�ලන ්යතනිල ක�න්ත� නි�ය�ජනය 5කප 
අක් රතිනතයකයි ති� න්�න්. අද �ම් ්ඩුක්ි සියලු �කටුම්පත් 
ඉදිපතපත් කයන්�න් ස�කච්ඡ� කයල�යි.  

අළි ද�කල� ති� නි�, �ම් ය�ට් න�යක�ය� ප�්තය �ම්න්තු�ව් 
 හුතයය තිබූ පමණින්ම පනත් �කටුම්පත් සම්මත කය ගත් 
්ක�යය. ගරු අනුය කුම�ය දිස�න�යක මන්ත්රීතුම� දන්නි�, �ම් 
�කටුම්පත් ස�කසී�ම්දී සියලුම �ද්නප�ලන පක්ෂිල එකඟත�ි 
ල�බුණු  ි. අද සමහය උදවිය �ම් පනත් �කටුම්පත ග�න යම් 
වි�ව්චනය කළත්, ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන ම�තිතුම� න�යකත්ිය 
දුන් ක�යක සස�ි මිනන් සකස� කළ ඒ �කටුම්පත ය � තත්ත්ියප 
පත් කිරී�ම් හ�කිය�ි අපප ල�බුට�. සමහය උදවිය කිව්ි�, අළි 
පයට රමයපම යන්න ඕන� කියල�. නමුත් ගරු දි�න්ෂ� 
ගුටි්තධන ම�තිතුම� �ම් පනත් �කටුම්ප�ත් ිටින�කම දන්නි�. 
අළි සම�නුප�තික රම�යන් ඈත් විය යුතුයි කියන එක එතුම� 
ළිබඳගන්නි�. එතුම� දිියන් දිගපම ඒ ස� �ිය��යි හිටි��. 
එතුම��ග් කඩුඩ�ය�ම්, කල්ය ��, සමහය උදවිය කිව්ි�, "න�හ�, 
අපප පයට රමයප යන්න ඕන�" කියල�. අද දූෂිත මන�ප 
රම�යන්, -සියයප 100ක සම�නුප�තික රම�යන්- ඈත් �ිල� 
මිශ්ර රමයක් තුබඳන් ම�තිියට ප�ි�ත්වී�ම් ි�ත�ියටයක් 
ති� නි�. �න��යක් අය කිව්ි�, මම ම�තිියටය කල් ද�න්න 
හදනි� කියල�. හ� �යි, �ම් පනත ස��න�ධනය වුිත් ම� කියූ 
�දයක් ි�රැදි �ලස සි�හල පපති්තතන�� ි�්තත� කයල� ති� නි�. 
එම නිස� ම� ඒ සම් න්ධ�යන් �ය�ජන�ිකුත් ප�්තය �ම්න්තුිප 
ඉදිපතපත් කයනි�. එ�හම න�ති වු�ට�ත් සමහය උදවිය කිය�වි, 
"ඡන්දය කල් දමන්න මම ති ස��න�ධන �ග�නන්න හදනි�"ය 
කියල�. ඡන්දය කල් දමන්න මප කිසිම අින�ත�ික් න�හ�,  
ඡන්දය කල් දමන්න �ම් යජයප අින�ත�ිකුත් න�හ�. මුල 
ඉමල�ම �ම්, - 

 

ගු මන්ත්රීවර�යක් 
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
කල් දමන්�න් න�හ�, නිත්ින්න තමයි වුිමන�ි 

ති� න්�න්. 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඡන්දය කල් දමන්�න්ත් න�හ�; නිත්ින්�න්ත් න�හ�. Hon. 

Speaker, unfortunately, some of the Members are  tryimg to 
create an issue. The only issue they have is that we are trying 
to postpone the elections. I will give you an assurance, Sir, 
with this Amendment and  the Motion I propose to bring in  
before Parliament, elections can be held in January as 
scheduled. 

Thank you, Sir.  
 
ප්රශය ම�නය ස��ිමමුඛ කරන ලදී. 
வ�ன� எடுத்த�யம்பப்�பற்றது. 
Question proposed. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Thank you very much.  

ඊළඟප, ගරු �සල්ිම් අ�ඩක්කලන�දන් ම�තිතුම�. 

[ப�.ப. 2.12] 
 

ගු �සල්වම් අ�ඩක්කලන�දන් මහත� (නි�ය�ජ� 
ක�රක ස��පතිතුම�) 
(ம�ண்பும�கு �சல்வம் அ�டக்கலந�தன் - குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் 
தவ�ச�ளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
�களரவ சப�ந�யகர் அவர்க�ள, முதலி�ல இலங்�கப் 

ப�ர�ளுமன்றச் சனந�யகத்த�ன் 70 ஆண்டுகள் ந��ற�வ 
�ய�ட்டி ந�ட�பற்ற ந�கழ்ச்ச�கள் சம்பந்தம�கச் ச�ல 
கருத்துக்க�ளச் �ச�ல்ல வ�ரும்புக�ன்�றன். 70 ஆண்டுகள் 
ந��ற�வ�ய�ட்டி ந�ட�பற்ற அந்த ந�கழ்வுகள��ல குற�ப்ப�க 
எட்டு 'ச�ர்க்' ந�டுகள் கலந்து�க�ண்ட�ம எங்களுக் �கல்ல�ம் 
�பரு�ம�யத் தந்த�ருக்க�ன்றது. அந்த ந�கழ்வுகள் எல்�ல�ரும் 
�ப�ற்றக்கூடிய வ�கய��ல ம�கச் ச�றப்ப�க ந�ட�பற்று 
முடிந்த�ருக்க�ன்றன. எமது ப�ர�ளுமன்றச் �சயல�ளர் ந�யகம், 
ப�ரத�ச் �சயல�ளர் ந�யகம், உதவ�ச் �சயல�ளர் ந�யகம் 
இருவர், ப�டக்கலச் �சவ�தர், ப�ரத�ப் ப�டக்கலச் �சவ�தர், 
உதவ�ப் ப�டக்கலச் �சவ�தர் மற்றும் எங்களு�டய 
ப�டக்கலச் �சவ�தர் த��ணக்கள, மற்றும் ந�ட�ளுமன்ற 
உத்த��ய�கத்தர்கள் எல்�ல�ரும் இ�ணந்து, 70 ஆண்டுகள் 
ந��ற�வ�ய�ட்டிய அந்த ந�கழ்வ�லும் 'ச�ர்க்' ந�டுகளு�டய 
சப�ந�யகர்கள், ப�ரத�ச் சப�ந�யகர்கள், மற்றும் ந�ட�ளுமன்ற 
உறுப்ப�னர்கள் கலந்து�க�ண்ட முக்க�யம�ன ந�கழ்வுகள�லும் 
தங்க�ள அர்ப்பண�த்து ம�கச் ச�றப்ப�கச் �சயற்பட்டிருக் 
க�ன்றனர். அந்த வ�கய��ல உங்களு�டய ச�ர்ப�கவும் ப�ரத�ச் 
சப�ந�யகர் ச�ர்ப�கவும் எனது ச�ர்ப�கவும் அவர்களுக்கு 
நன்ற��யயும் ப�ர�ட்�டயும் �த��வ�த்து ந�ற்க�ன்�றன். 

அடுத்தத�க, ஒரு வ�டயத்�த ந�ன் �ச�ல்லிய�க �வண்டும். 
அத�வது, அனுர�தபுரச் ச��றய��ல மூன்று இ�ளஞர்கள் 
உண்ண�வ�ரதம�ருக்க�ன்ற�ர்கள். வவுன�ய� ந�த�மன்றத்த��ல 
இருந்த அவர்களு�டய வழக்குகள் அனுர�தபுரத்துக்கு ம�ற்றப் 
பட்டிருக்க�ன்றது. இந்த ந��லய��ல, அந்த வழக்குக�ள 
ம�ண்டும் வவுன�ய� ந�த�மன்றத்துக்கு ம�ற்ற �வண்டும் என்ற 
அடிப்ப�டய��ல மக�யரசன் சுலக்ஷன், இர�சது�ர த�ருவருள், 
க�ணசன் தருஷன் ஆக�ய மூன்று �பரும் ச�கும்வ�ர 
உண்ண�வ�ரதத்�த �மற்�க�ண்டிருக்க�ன்ற�ர்கள். அவர்களு 
�டய உடல்ந��ல ம�க �ம�சம�க�வருக�ன்றது. அவர்களு�டய 
�க���க்�க ந�ய�யம�னது. ஆக�வ, ந�த�ய�மச்சர், சட்ட 
ம�அத�பர் த��ணக்களம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அத�க���கள் 
இத�னக் கவனத்த�ல் எடுத்து, அந்தக் �க���க்�க�ய 
ந��ற�வற்ற�, அவர்கள�ன் உண்ண�வ�ரதத்�த ந�றுத்துவதற் 
க�ன நடவடிக்�கக�ள �மற்�க�ள்ள �வண்டும் என்று இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்த��ல �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன்.   

அடுத்து, இன்று ந�ட�பறுக�ன்ற ப�ர�தச ச�பகள், நகர 
ச�பகள், ம�நகர ச�பகள் சம்பந்தப்பட்ட ம�ச�த�க்கள் 
பற்ற�ய வ�வ�தம் �த�டர்ப�லும் ச�ல கருத்துக்க�ளச் �ச�ல்ல 
வ�ரும்புக�ன்�றன். முதல�வது மடு - ம�ந்�தப் ப�ர�தச ச�ப 
சம்பந்தப்பட்டது. மடு - ம�ந்�தப் ப�ர�தச ச�ப பல 
எல்�லக�ளக்�க�ண்ட ஒரு �ப��ய ப�ர�தசத்�தக் �க�ண் 
டிருக்க�ன்றது. இத�ன இரண்டு ப�ர�தச ச�பகள�க ம�ற்ற 
�வண்டும் என்று எங்களு�டய ந�ட�ளுமன்ற உறுப்ப�னர்கள் 
பல தட�வகள் �க���க்�க�ய முன்�வத்தும் அது ந�ட�பற 
வ�ல்�ல. அதற்குச் ச�ல கருத்துக்கள் - க�ரணங்கள் �ச�ல்லப் 
பட்டிருக்க�ன்றன. அத�வது, 50 ஆய�ரம் �ப�ரக்�க�ண்ட 
மக்கள் �த��க இருந்த�ல்த�ன் அத�னப் ப�ர�தச ச�பகள�க 
ம�ற்றல�ம் என்று �ச�ல்லிய�ருக்க�ன்ற�ர்கள். ஆன�ல், 
உடனடி முடிவுகள�ன் ப�ரக�ரமும் ச�ல இடங்கள�ல் ச�பகள் 
உருவ�க்கப்பட்டிருக்க�ன்றன. இதற்கு ஓர் உத�ரணத்�த ந�ன் 
�ச�ல்லிய�க �வண்டும். அத�வது, அக்க�ரப்பற்று ப�ர�தச 
ச�ப 24 மண�த்த�ய�லங்கள��ல நகர ச�பய�க்கப்பட்டு, ப�ன்பு 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ம�நகர ச�பய�க ம�ற்றப்பட்டது. அந்த �நரத்த��ல 
அத�வுல்ல� அவர்கள் அ�மச்சர�க இருந்த�ர். அத�ன 24 
மண�த்த�ய�லங்கள��ல �சய்ய முடியும் என்ற�ல் ஏன், பல 
ப�ர�தசங்க�ளக் �க�ண்ட இந்தப் ப�ர�தச ச�ப பற்ற� 
நடவடிக்�க எடுக்க முடிய�து? இன்று �ப��ய பகுத�ய�ன மடு -
ம�ந்�த  ப�ர�தசத்�தக் �கய�ளுவதற்கு முடிய�மல் 
உத்த��ய�கத்தர்கள் ம�கச் ச�ரமப்படுக�ன்ற�ர்கள். அத�ன 
இரண்டு ப�ர�தச ச�பகள�க உருவ�க்குவதற்கு ந�ய�யம�ன 
க�ரணங்கள் இருக்க�ன்றன. அந்த வ�கய�ல், ஐம்பத�ய�ரம் 
மக்கள் �த��க இருக்க�வண்டு�மன்ற அந்த 
�த�ண்டிச்ச�ட்�ட க�லம் கடத்துவதற்க�க ந�ங்கள் �ச�ல்ல 
�வண்ட�ம். ந�ங்கள் ந��னத்த�ல் அ�த ந�டமு�றப்படுத்த 
முடியும் என்பதற்கு அக்க�ரப்பற்று ப�ர�தச ச�ப 
உத�ரணம�க இருக்க�றது. ஆக�வ, இத�ன தயவு�சய்து 
ந�ங்கள்  கவனத்த��லடுக்க �வண்டும்.  

அது மட்டுமல்ல, எங்களு�டய வன்ன� �த��தல் 
ம�வட்டத்த�ல் இருக்க�ன்ற நகர ச�பகள் ம�நகர 
ச�பகள�க்கப்பட �வண்டும். அங்குள்ள அத்த�ன ப�ர�தச 
ச�பகள�லுமுள்ள �வற்ற�டங்களுக்கு உத்த��ய�கத்தர்கள் 
ந�யம�க்கப்பட �வண்டும். முல்�லத்த�வு ம�வட்டத்த��ல நகர 
ச�பகள் இல்ல�த க�ரணத்த�ல் அங்கு நகர ச�பக�ள 
உருவ�க்கும் வ�கய�ல் ஒரு ந�கழ்ச்ச�ந�ர�ல ந�ங்கள் 
உடனடிய�கத் தய���க்க �வண்டும். ஏ�னன்ற�ல், 
எங்களு�டய வன்ன�ப் ப�ர�தசத்த��ல ம�கவும் ப�த�க்கப்பட்ட 
மக்கள் இருக்க�ன்ற�ர்கள். இடம்�பயர்ந்த மக்கள் கூடுதல�க 
இருக்க�ன்ற�ர்கள். அந்த வ�கய�ல், அவர்கள�ன் ச�ல 
அடிப்ப�டத் �த�வக�ளப் பூர்த்த� �சய்ய�வண்டிய�ருக் 
க�ன்றது. அவர்களு�டய அன்ற�ட நடவடிக்�கக�ளல்ல�ம் 
இந்தச் ச�பகள�னூட�கத்த�ன் �சய்யப்படுக�ன்றன. ஆக�வ, 
தயவு�சய்து இந்த வ�டயங்கள��ல கவனம் எடுத்து உ��ய 
நடவடிக்�கக�ள �மற்�க�ள்ள �வண்டும். இன�வருக�ன்ற 
�த��தல்களுக்கு முன்ப�க இந்த நகர ச�பக�ள ம�நகர 
ச�பய�க ந�ங்கள் ம�ற்ற �வண்டும். குற�ப்ப�க முல்�லத்த�வு 
ம�வட்டத்த��ல இருக்க�ன்ற ப�ர�தச ச�பக�ள நகர 
ச�பகள�கவும் நகர ச�பக�ள ம�நகர ச�பகள�கவும் 
ம�ற்றுக�ன்ற �சயற்ப�ட்�ட ந�ங்கள் �சய்ய �வண்டும். 
எங்களு�டய ப�ர�தசத்த��ல அவற்�ற ந�டமு�றப்படுத்து 
வதற்கு பல இ�டயூறுகள் இருந்து �க�ண்டிருக்க�ன்றன. 
என�வ, இந்த வ�டயங்கள�ல் கவன�மடுத்து உ��ய நடவடிக் 
�கக�ள எடுக்க�வண்டு�மன்று �கட்டு ந�ற்க�ன்�றன். நன்ற�. 
வணக்கம்.  
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is Hon. Rauff Hakeem. You have six 

minutes.  
 
[2.19p.m.] 
 
ගු රවුෆ� හකීම් මහත� (නගර ස�ලසුම්  හ� ජල සම්ප�දන 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம் - நகரத் த�ட்டம�டல் மற்றும் ந�ர் 
வழங்கல் அ�மச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Speaker, the Hon. Faiszer Musthapha, Minister of 
Provincial Councils and Local Government, has moved these 
Amendments as consequential Amendments to the three 

different pieces of legislation which govern the local 
authorities in this country, particularly in order to 
facilitate the impending elections under the new mixed 
electoral system.  

I thought it is my duty - since he has referred to the 
new introduction of women candidates to ensure that 
there would be at least 25 per cent members representing 
women in the local authorities - to bring to the attention 
of the Hon. Minister that there is a clear difference 
between the recently passed Provincial Councils 
Elections (Amendment) Act and the Local Authorities 
Elections (Amendment) Act, which need to be taken into 
account and necessary amendments would have to be 
moved in order to avoid any anomalies that might arise in 
the future.  

For instance, the recently passed Provincial Councils 
Elections (Amendment) Act, in Section 22 (8), states this, 
I quote: 

“The Commissioner shall ensure that twenty five per centum of the 
total number of members to be elected and returned from each 
administrative district within a Province shall be women members:”  

That Subsection carries a proviso, which states, I 
quote: 

“provided that, where the number constituting twenty five per 
centum of the total number of members in an integer and fraction, 
the integer shall be deemed to be the number which shall constitute 
twenty five per centum for the purposes of this section:” 

That, I understand. But, the main thing in that 
Subsection is this, which states, I quote:  

“Provided further that a Provincial Council constituted in terms of 
this Act, shall not be deemed to be unlawful only by virtue of an 
inability to comply with the provisions of this subsection.” 

That means, in any case, if the Elections 
Commissioner is unable to fulfil this condition of 25 per 
cent women members, by virtue of that inability alone, 
the Provincial Council should not be prevented from 
functioning. So, that is a very important section. This 
may be frowned upon by women's action groups in this 
country. But inevitably, it may arise in some cases, as we 
have realized in our long discussions. So, that provision 
has been included in the Provincial Councils Elections 
(Amendment) Act. But, unfortunately, such a provision is 
not there in the Local Authorities Elections (Amendment) 
Act. So, if that happens and in case if some women go to 
court, if we cannot - [Interruption.] 
 

ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Hon. Minister, that is in the Ordinance.  
 

ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
What I am saying is this. The provision which states 

that a body constituted in terms of that Act should not be 
considered unlawful in case the Elections Commissioner 
is unable to fulfil that requirement of 25 per cent women 
members has been included in the Provincial Council 
Elections (Amendment) Act, but not in the Local 
Authorities Elections (Amendment) Act.  
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ගු බිමල් රත්න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு ப�மல் ரத்ந�யக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
It is in the Local Authorities Elections Ordinance 

which was passed somewhere in the 1960s. I do not know 
the exact year.   

 
ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No. In the Local Authorities Elections Ordinance, the 

issue of 25 per cent women members, of which I am 
talking about, is not there. - [Interruption.] No, there is a 
small lacuna. I would like the Hon. Minster to take this 
into account and bring in this amendment. Otherwise, 
some women might go to court and stop us from holding 
elections after all this trouble. We waited for two long 
years to hold local authorities elections. Say, for instance, 
we have only 20 per cent women members in some local 
authorities and if some women's action group goes to 
court saying that they have been denied another 5 per cent 
of women's representation, the court might virtually stop 
those local authorities from functioning. So, to avoid that, 
I would say the Hon. Minister should take this into 
account and bring the same provision that is there in the 
Provincial Councils Elections (Amendment) Act into the 
Local Authorities Elections (Amendment) Act also.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I would also like to use this opportunity to clear 

my name in respect of a news item that appeared in one of 
the inside pages of “The Sunday Times” of yesterday.  

The headline of the column “Talk at the Cafe' 
Spectator” is “Hakeem in row over provincial 
demarcations”. That is about an incident that happened at 
the Cabinet. Sometimes, the happenings in the Cabinet are 
reported outside. We cannot prevent it. But, what 
happened there was, that I observed that there was a name 
proposed by the Hon. Minister concerned to be included 
in the team appointed to correct the mistakes made in the 
re-demarcation of electoral wards in local authorities. 
There, it was observed that there was a Muslim member 
proposed by the Minister concerned, who happened to be 
a former Magistrate, but unfortunately, he was the 
organizer of one of our Cabinet Colleague’s party. 
Therefore, I mentioned that and said, “This is a wrong 
thing. So, this name must be removed.” So, the President 
ordered that name be replaced. Obviously, there will be 
an argument over this issue.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, your time is coming to an end.  

ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay, Sir.  
 
But, this newspaper, unfortunately -[Interruption.]  

 
ගු අමීර් අලි සිහ�බ්දීන් මහත� (��මීය ණර්ථිකය ිළිතබම 
නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு அம�ர் அலி ச�ஹப்த�ன் - க�ர�ம�ய �ப�ருள�த�ர 
அலுவல்கள் ப�ரத� அ�மச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
He is not from our party. 
 
ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Wait a minute. You can take your time and reply. - 

[Interruption.] He is an organizer, we know.  
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now, do not go into an argument. Let the Hon. 

Minister continue because he has the right to explain. You 
can explain your point of view after that.  

 
ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
This newspaper has reported the incident in a wrong 

way stating, “The move was to draw an angry response 
from his rival ...... Minister..." and goes on to state, "The 
latter charged that his ministerial colleague was always 
trying to obstruct business...”. But, it was not me who had 
proposed that name in a wrong way. It was proposed by 
the Hon. Minister concerned and His Excellency the 
President agreed to remove the name. So, therefore, that 
matter stands there.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Now, that is cleared. 
 
ගු රවුෆ� හකීම් මහත�  
(ம�ண்பும�கு றவுப் ஹக�ம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
But, unfortunately, “The Sunday Times” has got it 

wrong. Obviously, some interested parties have seen to it 
that this wrong report is carried so that they can malign 
my name.  

Thank you.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුය දිස�න�යක ම�තිතුම�. ඔ තුම�ප වින�ඩි හයක 

ක�ලයක් ති� නි�. 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

[අ.ස�. 2.2)] 
 

ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, වි�න�ෂ�යන්ම, අ�ප් ය�ට් පළ�ත් 

ප�ලන ම�තිියටය දී්ත  ක�ලයක් තිස��ස� පම� �ිමින් ති� න 
තත්ත්ියක් ඇතු�ළ�, පළ�ත් ප�ලන ම�තිියටය ප�ි�ත්වීම සමහ� 
ින ල්ය ක වුිමන� කිහිපයක් සම්පූ්තට විය යුතුි තිබුට�. එයින් 
පළමු කරුට තමයි, ම�තිියට රමය �ිනස� කිරීම. ද�න් 
ම�තිියට රමය �ිනස�වී ති� නි�; සීම� නි්තටයත් ඇති �ක�ප 
ති� නි�. ද�න් ඒ කරුණු ස�ස� �පනය කළ යුතුි ති� නි�. පු  
ියය 2)ි�නි ද� ප�්තය �ම්න්තු�ව් වි�න�ෂ ස�සි ි�යයක් ක�මිල� �ම් 
පනත් �කටුම්පත් තුන ඉදිපතපත් කළ�, අද  සම්මත කය ගන්න. 
හ� �යි, ද�න් අළි ගරු ඇමතිතුම��ගන් ද�නගන්න ඕන�, එතුම� �ම් 
කරුණු ග�සට් කයන්�න් කිද�ද කියල�. ගරු ක �න�යකතුම� 
පනත් �කටුම්ප�ත් සහතිකය අත්සන් කළ�ප පු ි, ගරු 
ඇමතිතුම� විසින් එය ග�සට් කළ යුතුි ති� නි�. එ�ස� ග�සට් 
කළ�ප පු ි තමයි ම�තිියට දින තීයටය කයන්න, ම�තිියට 
ක්රිය�ිය ය පපන් ගන්න ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ිප අිස� �ි 
ල�� න්�න්. ඒ නිස�, ගරු ක �න�යකතුම� �ම් පනත් 
�කටුම්පත්ිලප අත්සන් කළ�ප පු ,  �ම්ි� ග�සට් කයන්�න් 
කිද�ද කියල� ගරු ඇමතිතුම� �ම් ප�්තය �ම්න්තුිප රක�නයක් 
කයනි� නම් �හ�මයි.  ගරු ක �න�යකතුමනි, එ�ස� න�තිි 
ම�තිියටය පිත්ින්න හ�කිය�ි ල�� න්�න් න�හ�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ඊළඟ ක�යටය �ම්කයි. �මිය පළ�ත් 
ප�ලන ම�තිියටය පිත්ින්න යන්�න් නි  ම�තිියට 
රමකපයි. ගරු ක �න�යකතුමනි, අලුත් ම�තිියට රම හ�දුණු 
� ��හ� යපිල් දිහ�  �ලුි�ම, ඒ � ��හ� යපිල නි ම�තිියට 
රමයක් හදල� අවුරුද්දක් යන �තක් ම�තිියටයක් පිත්ිල� 
න�හ�. �ම�කද, ඒ ම�තිියට රමය ළිබඳ මි �ප�දු�ව් 
ඡන්දද�යකයන්ප අි� �ධය ල � දීම සමහ� අිස� �ික් ල � 
�දන නිස�. නමුත් අපප එච්චය දී්ත  ක�ලයක් ඉන්න  �හ�, අ�ප් 
ම�තිියටය පම� �ිල� ති� න නිස�. ගරු ක �න�යකතුමනි, ඒ 
නිස� �මම ම�තිියට රමය ළිබඳ මි ජනත�ි ද�නුිත් කයන්න 
අම�ත���න�යන් ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් ්යම්ස කළ යුතුි ති� නි�. 
තමන් �දන ඡන්ද�� රතිලල ල�� න්�න් �ක��හ�මද, තමන්�ග් 
ඡන්ද�යන් මන්ත්රීිය�යක් �ත�ය� පත්ින්�න් �ක��හ�මද කියන 
එක අි� �ධ කය ග�නීමප ඡන්දය �දන ජනත�ිප ස�ධ�යට 
අයිතියක් ති� නි�. උද�හයටයක් හ�ටියප ගත්�ත�ත්, �ක්ිල 
ම�තිියට රමයප අනුි නම් ඒ ්සනය දිනන එක්�කන� මන්ත්රී 
�ිනි�.  සම�නුප�තික මන�ප ඡන්ද රමය අනුි නම් මන�ප ල � 
ගන්න� ළිබඳ�ිළප මන්ත්රී ර ය හිමි �ිනි�. හ� �යි, �ම් නි 
ම�තිියට රමය සම්මිශ්රට රමයක්  නිස� මන්ත්රී ර යයක් 
ල�� න්�න් �ක��හ�මද, �ම් ම�තිියට රමය කුමක්ද කියන 
කරුට ළිබඳ මි �ව්ග�යන් ජනත�ි ද�නුිත් කිරීම සමහ� 
්ඩුක්ිප, පළ�ත් ප�ලන අම�ත���නයප ි��ග්ම මම හිතන 
විකරයප ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ිපත් ක�්තයස�යයක් ප�ිරී 
ති� නි�. තමන්�ග් මන්ත්රීියය� �ත�ය� පත් කය ගන්�න් 
�ක�ස�ද, තමන්�ග් ඡන්දයප  ලයක් ල�� න්�න් �ක�ස�ද කියන 
එක ළිබඳ ම අි� �ධයකින් �ත�යි  අන්ධස�ි�යන් ජනත�ි 
ඡන්ද�ප�ළප යන එක ු දුු  න�හ�. ඒ නිස� �ම් ම�තිියට රමය 
ළිබඳ ම �ව්ග�යන් ජනත�ි ද�නුිත් කිරීමක් අින�යි කියන එකයි 
අ�ප් �දි�නි �ය�ජන�ි, ගරු ක �න�යකතුමනි.  

තුන්ි�නි �ය�ජන�ි තමයි ගරු ක �න�යකතුමනි,- 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔ තුම�ප ති වින�ඩි තුනක ක�ලයක් ති� නි�. 

ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිතුම�ත් එතුම��ග් ක ��ව්දී කිව්ි�, ඉදිපතපත් කයන ලද 

ස��න�ධනිල ඇති වී ති� න පයස�පයස�ිය ළිබඳ මි. 
වි�න�ෂ�යන්ම සි�හල ස��න�ධනිල ඇති වී ති� න 
පයස�පයස�ිය ළිබඳ මි. ඒකත් ඉත� ඉක්මනින් නිය�කයටය කළ 
යුතුයි. ඒ නිස� එළ��ඹන ප�්තය �ම්න්තු රැස�වීම් ි�ය��දී පන�ත් 
සි�හල ස�ෂ��ින් ඉදිපතපත් කළ ස��න�ධන �ිනස� කිරීම සමහ� 
�ය�ජන�ික් �ග�නන එක ිඩ�ත් �හ�මයි. එ�ස� න�ති වු�ට�ත් 
ඡන්දය ප�ි�ත්වීමප තිත්  �ධ� ඇති වී�ම් ඉඩකඩ ති� නි�. �ම් 
පනත් �කටුම්පත සම්මත වුට�ප පු  එය කිද� ින�ක�ප ග�සට් 
කයනි�ද කියල� ම� ඇමතිතුම��ගන් ද�නගන්න ක�මතියි.  

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
සතියක් ඇතුළත එය ස�ස� �පනය කයනි�.  
 
ගු අනුර ිනස�න�යක මහත� 
(ம�ண்பும�கு அநுர த�ஸ�ந�யக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සතියක් ඇතුළත. ඒ කියන්�න් ගරු ක �න�යකතුම� �ම්ි�ප 

අත්සන් කළ�ප පු , �ම් සතිය ඇතුළත ග�සට් නි�ව්දනය නිකුත් 
ක�ළ�ත් ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ිප අිස� �ි ති� නි� 
ම�තිියටය පිත්ින්න.  

ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ිත් මුහුට �දන රන�න ති� නි�, 
ගරු ක �න�යකතුමනි. �ම�කද, �මය �ක�ට්ස�ස රමයප 
පිත්ින නි ඡන්ද රමයක්. ඒ නිස� ඔවුන්�ග් ක�්තයස�යයත් 
�ිනද�ප ිඩ� ස�කී්තටයි. නිලධ�පතන් පුහුණු කයන්න ි��ග්ම ඒ 
සමහ� රම�ව්ද හඳුන්ි� දීම සමහ� ම� හිතන හ�ටියප ම�තිියට 
�ක�මිෂන් සස�ිපත් ස�ලකිය යුතු ක�ලයක් අින� ිනි�.  
�ක�ට්ස�සයප ඉදිපතපත්ින අය�ග් නම් ඇතුළත්ි ඡන්ද ප්රික�ි 
එනි� නම් ඡන්ද ප්රික� 5,000ප ්සන්න රම�ටයක් අින� 
ිනි�. හ� �යි, �ක�ට්ස�සයප ඉදිපතපත් �ින්�න් පක්ෂිල 
ලකුණින් නම් -ඒ ඒ පක්ෂිල ලකුණින් නම්- ඡන්ද ප්රික� 
රම�ටය 300 ගටනකින් ඒ  කපයුත්ත  කය ගන්න පුළුින්.  ඒ 
නිස� �ක�ට්ස�සයප ඉදිපතපත් ින්�න් අ�ප්ක්ෂකයන්�ග් 
නම්ිය න්ද, පක්ෂිල ලකුණින්ද කියන ක�යටය  ස�ලකිල්ලප 
ලක් කයන්න ඕන� ක�යටයක්. නම සහ ලකුට කියන �දකම 
සමහන් ිනි� නම් ඡන්ද ප්රික� 5,000ප ්සන්න රම�ටයක් 
ඕන�. එත�ක�ප ඒි� � ද� හ�රී�ම් ක�්තය�� සිප ඉත� ස�කී්තට 
ක්රිය�ිය යක් ිනි�. ඒ නිස� �ම් කපයුතු කළමන�කයටය කය 
ග�නීම සමහ� ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ිප අින� ින එම දී්ත  
ක�ලය ල � දීමත් අ�ප් ිගකීමක්. 

ඒ නිස�  ක �න�යකතුම� අත්සන් කළ ිහ�ම ස�ස� �පනය 
කිරී�මන් පු  ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ිප ඒ අය�ග් ක්රිය�ිය ය 
්යම්ස කයන්න හ�කිය�ි ල�� නි�. ඒ  ක්රිය�ිය ය ්යම්ස 
කිපතම සමහ� අ�ප් පනත්ිල ති� න අක් ප�ක්කම් අප ම�දිහත් 
�ිල� සකස� කය �දන්න ඕන�. 

ගරු ක �න�යකතුමනි, පළ�ත් ප�ලන ම�තිියට රමය 
�ිනස�වීමත්, පළ�ත් ප�ලන ම�තිියටය ළිබඳ මි අිසන් 
ින�යන් ප�්තය �ම්න්තු�ව් අනුමතවීමත් තමයි ද�න් �ම්  සිද්ධ 
ින්�න්. ඒ අනුි, අද�ළ පනත ස��න�ධනය කයල� ති� නි�; 
සීම� නි්තටය අිසන් කයල� ති� නි�. ඒ නිස� මම හිතන 
හ�ටියප, ම�තිියට ප�ි�ත්වීම සමහ� ප�්තය �ම්න්තුි ප�ත්�තන් 
ල � දිය යුතු උපපතම �ද් ල � දීල� අිස�නයි. ඊළඟප, �මය ග�සට් 
කිරී�ම් ක�්තයස�යය න�ිත ඇමතිතුම� �ිත ප�ි�යනි�. ඊප පු  
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ක�්තයස�යය ති� න්�න් ම�තිියට �ක�මිෂන් සස�ි හමු�ව්යි.  
�ම් පනත් �කටුම්පත් ඉදිපතපත් කිරී�ම්දී ගරු ඇමතිතුම� �ම් 
ප�්තය �ම්න්තු�ව්දී සමහන් කළ පපතදිම, පළ�ත් ප�ලන ම�තිියට 
ජනි�පත ම�ස�� ප�ි�ත්වීම සමහ� ප�්තය �ම්න්තුි ප�ත්�තන් ල � 
දිය යුතු සියලු සහ�ය ල � දී අිසන්  ි සමහන් කයන්න 
ක�ම�තියි.  

� ��හ�ම ස�තුතියි, ගරු ක �න�යකතුමනි.  
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ම�ග් අත්සන් ත�බීමත් ඉත�ම ඉක්මනින් �ක�යන  ි  

සමහන් කයන්නප ක�ම�තියි. 

ීටළඟප, ගරු අජිත් ම�න්නප්�පරුම ම�තිතුම�. ඔ තුම�ප 
වින�ඩි හයක ක�ලයක් ති� නි�. 

 
[අ.ස�. 2.32]  
 

ගු අජිත් ම�න්නප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு அஜ�த் ம�ன்னப்�பரும) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ක �න�යකතුමනි,  පළ�ත් ප�ලන ්යතනයක් කියන්�න් 

මිනිස�ප ඉත�ම ි�දගත් ්යතනයක්. ස�ම�න��යන් ක � කයන 
විකරයප, මිනිස� ජීවිත�� මව් කු�ස� සිප �ස��හ�න් ග�  දක්ි� යන 
ගම�න්දී ජනත�ි�ග් අින�ත� ඉටු කයන ්යතනයක් තමයි, 
පළ�ත් ප�ලන ්යතනය කියන්�න්.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, මහ නගය සස�, නගය සස�, ර��ද්ශීය 
සස� ස�ි�ධීනි ප�ලනයවීම නිස�ත්, ඒ ි��ග්ම ඒි� පළ�ත් සස� 
විෂයය යපතප ි��පන නිස�ත් ඒි� �ක�යහි අිධ�නය �ය�මු 
�ිනි� � ��හ�ම අක්යි.  ඒ නිස� � ��හ� �ව්ල�ිප පළ�ත් 
ප�ලන ්යතන ඉ �ග��ත් යන ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් තමයි අපප 
දකින්න ල�� න්�න්.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ඉතිහ�ස��, ්්ත. �ර�මද�ස ම�තිතුම� -
හිපපු ජන�කරපතිතුම�- පළ�ත් ප�ලන ඇමතිියය� ින�යන් කපයුතු 
කළ ක�ල��ළ පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප ඉත� ස�ි්තටමය 
යුගයක්  තිබුණු  ි අළි හ��ම�පම මතකයි. ඒ ි��ග්ම ගරු 
ක �න�යකතුමනි, ඔ තුම�ත් �ක�ළඹ නගය�කරපතිියය� ින�යන් 
කපයුතු කයද්දී �ක�ළඹ මහ නගය සස��ව් ස�ි්තටමය යුගයක් 
සනිටුහන් �ිල� තිබුට�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ි්තතම�න�� ජය�ජී්තට වුණු 
�ද්නප�ලනයප නි අ්ත යක් �ග�නන්න, යහ ප�ලනයක් 
�ග�නන්න, විපක්ෂ�� �ච�දන� ම�ද්�ද්, ග�යහුම් ම�ද්�ද් ඒි� 
ඉිස� කපයුතු කයමින්, පළ�ත් ප�ලන ්යතන තුළ නි 
ස�ස�ක�තියක් ඇති කයන්න නි යජ�� ගරු ජන�කරපතිතුම�, ගරු 
අගම�තිතුම�, වි�න�ෂ�යන්ම පළ�ත් ප�ලන ඇමතිතුම� කපයුතු 
කිරීම ග�න අප සතුටු ිනි�. �ම් ක�්තය��දී � ��හ�දුයප 
ඉිසන්න සිද්ධ වුට�. �ම් �ිනස ඇති කයන්න �ල්සි න�හ�. 
නයක් වූ පළ�ත් ප�ලන ්යතනිල මන්ත්රී ර යය, �ද්නප�ලනය 
ය � තත්ත්ියප �ග�නන්න තමයි අළි උත්ස�හ ක�ළ�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ි්තතම�න�� පළ�ත් ප�ලන 
්යතනිල ්ද�යම් ළිබඳ මි ති� න රන�නය වි�න�ෂ�යන්ම ගරු 
ඇමතිතුම��ග් අිධ�නයප �ය�මු කයනි�. 

පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප ල�� න �ල�කුම ්ද�යමක් 
තමයි මුද්දය ග�ස�තුිය න් ල�� න ්ද�යම. නමුත් අද ින විප 
පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප  මුළු අවුරුද්�ද්ම මුද්දය ග�ස�තු ල � 
ගන්න  �පත �ිල� ති� නි�. ඒකප �හ�තුි තමයි ඉඩම් �යජිස�ට්ර�්ත 
ක�්තය�ලිල ඉන්න නිලධ�පතන් ඒි�ප අත්සන් �න�කිරීම.  

ද�න් ගම්පහ මහ නගය සස�ිප �ම් අවුරුද්�ද් රුළියල් ලක්ෂ 
350ක් විතය ල�� න්න ති� නි�; ර��ද්ශීය සස�ිප රුළියල් 
ලක්ෂ 300ක් විතය ල�� න්න ති� නි�. ඒ මුදල් ටික ගන්න  �පත 
වීම නිස� ්ර�ීටය ර�ද්නිල, න�ත්නම් නගය ර�ද්නිල පළ�ත් 
ප�ලන ්යතනිය න් �ක�යන ි�ඩ �ක�පස අක්තමට� �ිල� 
ති� නි�. ඒකප �හ�තු ති� නි�. එද� ඔප්පුික් පරීක්ෂ� 
කයන�ක�ප ඉඩම් �ක�මස�පතස� ක�්තය�ලයප රුළියල් 25ක් දුන්න�. 
ඒ ඔප්පුි පරීක්ෂ� කිරීම �ිනු�ින් පළ�ත් ප�ලන ්යතන�යන් 
ඒ නිලධ�පතන්ප අමතය �ගවීමක් කළ�. ඒක මදියි කියල� ඒ 
නිලධ�පතන් රුළියල් 100ක් ඉල්ලුි�; රුළියල් 100ක් දුන්න�. පළ�ත් 
ප�ලන ්යතනිය න් රුළියල් 100 ගට�න් �ගිපු මුදල් ඉඩම් 
�යජිස�ට්ර�්ත ක�්තය�ල�� ත�න්පත් කයල� ති� නි�. නමුත් ි�ටුප් 
�ක�මිෂන් සස�ි කිය� ති� නි�, රුළියල් 100 තිය� රුළියල් 
25ිත් ද�න් �ගින්න  �හ�යි කියල�. ද�න් ඒක නතය කයල� 
ති� නි�. ඒක නතය කයල� ති� න නිස� පළ�ත් ප�ලන 
්යතනප අයිති මුද්දය ග�ස�තු නිදහස� කයන්න Land Registry 
එ�ක් ඉන්න නිලධ�පතතුමන්ල� අත්සන් කයන්�න් න�හ�. ඒ නිස� 
අද ඒ මුදල පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප ගන්න  �පත �ිල� 
ති� නි�. �මය වි�න�ෂ රන�නයක්. ඒ නිස� මම වි�න�ෂ�යන්ම 
පළ�ත් සස� හ� පළ�ත් ප�ලන ඇමතිතුම��ගන් ඉල්ලීමක් කයනි�,   
�ම්  ග�න සලක�  ල� ස�කච්ඡ� කයන්න කියල�. රුළියල් 100 
ගට�න් ත�න්පත් කයල� තිබුටත්, අද ින විප ඒි�  ත�න්පතු 
 ිප පමටක් පත් �ිල� ති� නි�. ඒ මුදල් නිලධ�පතන් අතය 
� ද� හ�රීම අිසන් �ිල� න�හ�. ද�න් �ම් අවුරුද්දත් අිසන් 
�ව්�ගන එනි�. ඒ නිස� �ම් ග�න අිධ�නය �ය�මු කයල� ඉදිපත 
අවුරුද්�ද් හපත නිලධ�පතන්ප �ම් සල්ය  ටික �ගිල�, පළ�ත් ප�ලන 
්යතන�� මුදල් ටික නිදහස� කය ග�නීමප කපයුතු කයන්න 
කියල�ත් ම� ඉල්ලීමක් කයනි�. 

ගරු ක �න�යකතුමනි, ද�න් මුද්දය ග�ස�තු අය කළ�ප ඔප්පුිල 
මුද්දය අලින්�න් න�හ�. පළ�ත් ප�ලන ්යතන�� නම සමහන් 
කයල� පතසිට් පතකින් තමයි   ��කුිලප අද �ම් මුදල �ගින්�න්. 
�ම් කපයුත්තප Land Registry එක සම් න්ධ කය ගන්�න් 
න�තුි ඒ  ��කු�ින්ම පළ�ත් ප�ලන ්යතනයප �ම් මුදල යන 
විකරයක් නි්තම�ටය කයල� දුන්�න�ත් අපප අින� ක�්තයක්ෂමත�ි 
ි�ඩි කය ගන්න පුළුින්. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප ති වින�ඩි �දකක ක�ලයක් 

ති� නි�. 
 

ගු අජිත් ම�න්නප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு அஜ�த் ம�ன்னப்�பரும) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, "පළ�ත් ප�ලන ්යතන" කියන්�න් 

ග�ම් ්ඩුක්ි. ගමප ලයිට් �දන්න, ග�ම් කුණු ටික අදින්න, ග�ම් 
ප�යිල් හදන්න ති� න ග�ම් ්ඩුක්ි නක්තිමත් කයන්න නම්, 
ග�ම් ්ඩුක්�ව් ්්තථිකය නක්තිමත් කයන්න ඕන�. ඇත්�තන්ම 
�ම් පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප මහ ්ඩුක්�ව් මුදල් ඕන� න�හ�. 
ඒ පළ�ත් ප�ලන  ්යතනිලප ති� න ්ද�යම් ම�්තග ටික හපතයප 
සකස� කයල� �දන්න පුළුින් නම්, ඒ සමහ� අින� නීති රීති සකස� 
කයන්න පුළුින් නම්, ඒ සමහ� අින� නිලධ�පතන්  මි� ග�නීමප 
කපයුතු කයන්න පුළුින් නම් �ම් ්යතනිලප ස�ි�ධීනි ි�ඩ 
කය�ගන යන්න පුළුින්. ඒ නිස� මම වි�න�ෂ�යන්ම ගරු 
ඇමතිතුම��ග් අිධ�නයප �ය�මු කයනි�, අද ින විප උද්ගත 
�ිල� ති� න රන�නයප -පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප හිමි මුද්දය 
ග�ස�තු නිදහස� කය ග�නීම සමහ�- අත �ප�ිල�, ම�දිහත් �ිල� ඒ 
රන�නය විසම� �දන්න කියල�. �ම�කද, �ම් අවුරුද්ද අිසන් 
�ින්න ති ම�ස �දකයි ති� න්�න්. ඒ ි��ග්ම මම 
වි�න�ෂ�යන්ම කියනි�, ිපතපටම්  දු ග�ස�තු- 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ද�න් ක �ි අිසන් කයන්න. ඔ තුම�ප ති 

වින�ඩියක ක�ලයක් පමටයි ති� න්�න්.  
 
ගු අජිත් ම�න්නප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு அஜ�த் ம�ன்னப்�பரும) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
�හ�මයි. ගරු ක �න�යකතුමනි, පළ�ත් ප�ලන ්යතනයප 

පුළුින්, දුප්පත් අය, අසයට අය ිපතපටම්  දු ග�ස�තුිය න් නිදහස� 
කයන්න.   දුප්පත්, අසයට මිනිස�ු  අවුරුදු ගටනක් තිස��ස� 
ිපතපටම්  දු �ගින්�න් න�තුි ඉමල� �ල�කු බිලක් �ගදයප 
්ි�ම, ''මම අසයටයි, මම දුප්පත්, මප �ම් ි��ග් රන�න 
ති� නි�, මම �ක��හ�මද �ම් මුදල �ගින්�න්'' කියල� පළ�ත් 
ප�ලන ්යතනයප ියහිල්ල� කිව්ි�ම, ඒ පයට බිල්ිය න් ඒ අය 
නිදහස� කයන්න නීතියක් න�හ�. කියන්න පුළුින්, ල න 
අවුරුද්�ද් ජනි�පත ම�ස��දී ඉල්ලීම ක�ළ�ත්, ඒ අවුරුද්�ද් 
ිපතපටම් ග�ස�තු�ින් නිදහස� කයන්නම් කියල�. නමුත් ඒ දුප්පත් 
මනුස�සය� ඒ ක්රිය�ිය ය දන්�න් න�තිකම නිස�, අසයටකම නිස� 
ඒ තත්ත්ියප පත් �ිල� ති� නි�. ඒ නිස� අළි නීතියක් 
නි්තම�ටය කයගන්න �ිනි�, දුප්පත්, අසයට මිනිස�ු  -ිපතපටම් 
 දුිය න් නිදහස� කයන්න ඕන� මිනිස�ු - ිපතපටම්  දුිය න් 
නිදහස� කිරීම සමහ�. ඒ නිස� අද�ළ �ක�මස�පතස�ිරුන්ප  ලය දීල�, 
ඉතිහ�සයප අද�ළ ින පපතදි �ම් මිනිස�ු  ග�න හිත�  ලන්න 
අිස� �ි හදන්න ඕන�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, මප �ම් අිස� �ි ල � දීම සම් න්ධි 
ඔ තුම�ප ස�තුතිින්ත �ිමින් ම� නිහඬ �ිනි�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම�. ඔ තුම�ප වින�ඩි 

නියක ක�ලයක් ති� නි�. 
 
[අ.ස�. 2.38] 
 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මප �ින් වී ඇති �ම් වින�ඩි 9 තුළ 

රධ�න ක�යට� තුනක් ළිබඳ මි ඔ තුම��ග් අිධ�නය �ය�මු 
කයින්න  ල��ප��ය�ත්තු ිනි�. ඊප ර ම�යන් ම� �ම් 
ක�යටය කිි යුතුයි. අ�ප් ගරු අජිත් ම�න්නප්�පරුම මන්ත්රීතුම� 
එතුම��ග් ක ��ව්දී, පළ�ත් ප�ලන ම�තිියට රම�යන් මන�ප 
රම�ව්දය ඉිත් කිරීම ළිබඳ මි ි්තතම�න ්ඩුක්ිප ස�තුතිින්ත 
වුට�. නමුත්  මන�ප රම�ව්දය ඉිත් කිරී�ම් �ය�ජන�ි ළිබඳ මි 
ඉතිහ�සය ග�නත් එතුම� සමහන් කළ� නම් එහි ි�දගත්කමප යමක් 
එකතු කය ගන්න තිබුට� කියල� ම� හිතනි�. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, �ම් �ියක්ක�පත මන�ප රමය ඉිත් කයල�, 
�ක�ට්ස�ස රමයකප සහ මිශ්ර රමයකප යන්න ඕන� කියන 
�ය�ජන�ි ඉදිපතපත් වු�ඩු, 2012දී ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන 
ම�තිතුම��ග් සස�පතිත්ි�යන් යුතු කමිටු�ින්. ගරු දි�න්ෂ� 
ගුටි්තධන ම�තිතුම� ම�ග් ඉදිපතළිප ඉන්න �ිල��ව් එතුම�පත් 
�ග�යියක් විකරයප ම� එය අිධ�යටය කයන්න ඕන�. ගරු ෆයිස්ත 
මුස�ත�ප� ම�තිතුම� නම්, ඒ ක�ත�ව්දී ස�ිය රක�න කළ�. හ� �යි 
ගරු සස�ි ද�න ගන්නප ඕන� ගරු ක �න�යකතුමනි, මන�ප 
රම�යන් ඉිත් �ිල� �ක�ට්ස�ස රමයක්ද ඇතුළත් නි 
රමයකප �ම් පළ�ත් ප�ලන ම�තිියට රමය �ය�මු වු�ඩු, 2012 

අ�ක 22 දයන පන�තන්  ි. ඒ, ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන 
ම�තිතුම��ග් සස�පතිත්ි�යන් යුතු කමිටු�ව් නි්ත�ද්න අනුියි. ඒ 
�ග�යිය එතුම�පත් එිකප ප�ි�ති ්ඩුක්ිපත් හිමි විය යුතුයි. 
එම ඉතිහ�සය ග�න ම� මුය න්ම සමහන් ක�ළ� ඒකයි.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� අිධ�නයප �ය�මු කයන්න 
 ල��ප��ය�ත්තු ින රධ�න ක�යට� තු�නන් පළමුින ක�යටය 
තමයි, ම�තිියට පිත්ින දිනය. �ම් ග�න ගරු අනුය කුම�ය 
දිස�න�යක මන්ත්රීතුම�ත් මතක් කළ�. ද�න් ගරු ෆයිස්ත මුස�ත�ප� 
ඇමතිතුම� සමහන් කළ�, සතියක් ඇතුළත එතුම� ස�ස� �පනය 
කිරී�ම් ග�සට් නි�ව්දනයප අත්සන් ත න  ි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔ තුම�ප අපහ�සයක්, අ�ග�යයක් කයන්න �න��ියි ම� �මය 
සමහන් කයන්�න්. ඔ තුම� ම�ග් මිත්ර�යක්. ගරු 
ක �න�යකතුමනි, ම�ග් රන�න කිරීම්ිලප අද�ළි �ම් ගරු 
සස��ව් ඔ තුම� ඉදිපතළිප එතුම� �ම් විකරයප �ප��ය�න්දු වුණු 
අිස� � �දකක් ති� නි�. එම නිස� මම තිම �ම් විෂය දිහ� 
 ලන්�න් ස�ක�යන්. ඒකප ස�ධ�යට �හ�තු ති� නි�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ඔ තුම�ප මතක ඇති ඔ තුම� 
මුලු �න් සිටි �ිල��ව් 2017 අ�ග�ස�තු ම�ස�� 24ි�නි ද� පළ�ත් 
ප�ලන ්යතන ඡන්ද විමසීම් (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත 
විි�දයප ගත්  ි. එහි මිනිු න්�ග් ල්ය ක අයිතිි�සිකම් 
උල්ල� නය ින යම් ක�යට� ති� න නිස� එද� අළි ඉල්ලීමක් 
කළ�, "�මහි ඡන්ද විමසීම අක් ගට�න් දින කීපයකප එහ� 
ප�ත්තකප �ගන යමු" කියල�. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔ තුම� සස��ව් 
රක�න කළ�, "අළි එ�හම නම් ස�ප්ත�ම් ්ත ම�ස�� 0)ි�නි 
අඟහරුි�ද� ඡන්දය විමසමු" කියල�. නමුත්, ඒක �ිනස� වුට�. 
�ිනස� �ිච්ච ක�යටය මම දන්�න් න�හ�.  ඔ තුමන්ල� එද� 
�ගන�පු ත්තකය වු�ඩු, "එ�හමිත් රම�ද කයන්න  �හ�, දිනයක 
රම�දයකිනුත් ම�තිියට කල් යන්න ඉඩ ති� නි�" කියන 
එකයි. නමුත්, �ම් ස��න�ධනය එන්�න්  හපතයපම පළ�ත් ප�ලන 
්යතන ඡන්ද විමසීම් (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත සම්මත 
�ිල� ම�සයකුත් දිස� 15කප පු ියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ර��ද්ශීය 
සස� (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත තනි ළිටු�ව් �කටුම්පතක්. 
තනි ළිටු�ව් පනත් �කටුම්පතක් එන්නත් පළ�ත් ප�ලන ්යතන 
ඡන්ද විමසීම් (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත සම්මත කයල� අපප 
ම� සයකුත් දිස� 1)ක්  ල��ගන ඉන්න සිද්ධ වුට�. නමුත් අළි 
සතුටු ිනි�, අළි තිත් ළියියකින් ම�තිියටයප ළ� �ිල� තිබීම 
ග�න.   

ගරු ක �න�යකතුමනි, ර��ද්ශීය සස� ම�තිියටය කල් දමපු 
දිනය ගත්�ත�ත්,  2015 ම�යි ම�ස�� 15ි�නි ද�. එද� ඉමල� 
 �ලුිත්,  අද ින�ක�ප හපතයපම අවුරුදු 2යි, ම�ස 4යි, දිස� 24ක් 
 ම�තිියටයක් න�තුි �ම් ය�ට් පළ�ත් ප�ලන ්යතන නිෂ�ක්රිය 
�ිල� ති� නි�, ගරු ඇමතිතුමනි. එයප �හ�තු ඉදිපතපත් �ව්වි.   
ඔ තුම��ග් සහතිකය අපප ි�දගත් �ින්�න් �මත�නදියි, ගරු 
ක �න�යකතුමනි. ගරු අනුය කුම�ය දිස�න�යක මන්ත්රීතුම� කිව්ි� 
ි��ග්, �මම (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත් සම්මත වූ පමණින් 
ම�තිියට පිත්ින්න  �හ�, ගරු ක �න�යකතුමනි.  

ගරු ක �න�යකතුම� කිව්ි�, "ස�ස� �පනය කිරී�ම් ග�සට් 
නි�ව්දනය ප මම �හප වුටත් අත්සන් කයනි�" කියල�. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එත�න ඉමල� ඔ තුම�ප සතියක් ගතිනි� 
ස�ස� �පනය කයන්න. හපතයපම සතියකින් සිද්ධ වු�ට�ත්. ඊප 
පස��ස� ම�තිියට �ක�මස�පතස�තුම� ම�තිියටය නි�ව්දනය 
කයන්නප ඕන�. ම�තිියට �දප�්තත�ම්න්තුි  ල��ප��ය�ත්තු 
ිනි�, 2017 ම�තිියට න�ම�ල්ඛනය 12ි�නි ද� ි��ග් දිසක 
රක�නයප පත් කයන්න. අළි හිතනි�, එතුමන්ල� ඒක කය�වි 
කියල�. ඒ වින�ි�සය ති� නි�. හ� �යි, ඊප පස��ස� ඔ තුම��ග් 
රම�දයක් වු�ට�ත්? �ම�කද, අ�ප�ස (ස�ම�න� �පළ) විස�ගය 
�දස�ම් ්ත ම�ස�� 12ි�නි ද� ්යම්ස ිනි�. විස�ගය 
ප�ි�ත්�ින අතයතුය  ම�තිියටය පිත්ින්න  �හ�. ඒක ඇත්ත.   
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අප ක�පත් එයප එකඟ �ින්න සිදු �ිනි�. ඊප පස��ස� 
ම�තිියටයප යන්න සිදු ිනි�. ඒක අළි ළිබඳගන්නි�. ඒ ග�න 
ත්තකයක් න�හ�.  අළි ඔක්�ක�ම එකතු �ිල� �ම් පනත් 
�කටුම්පත් සම්මත කිරී�මන් පු ි �මහි අන්ත්තගතය ළිබඳ මි 
ග�පලුික්  න�හ� �න්, ගරු ක �න�යකතුමනි.    

අ�ග�ස�තු ම�ස�� 25ි�නිද� වුට� ි��ග්, ස�ප්ත�ම් ්ත ම�ස�� 
20ි�නිද� වුට� ි��ග් ක�යක සස�  අිස� ��ව්දී මව් පනතප අද�ළ 
න�ති ස��න�ධන එන්�න් න�හ� කියල� අළි වින�ි�ස කයනි�. 
ඔ තුම��ග් සහතිකය එ�හම ඒි�ප ල�� න්�න් න�හ� කියල� අළි 
වින�ි�ස කයනි�. නමුත්, �ම් පනත් �කටුම්පත සම්මත වුටත්, ඒ 
සම්මත වී�මන් අනතුරුි, ම�තිියටය ප�ි�ත්වීම රම�ද කිරීම 
සමහ� එක ත�න�ත්�තකුප එක ක්රිය�ික් කයන්න පුළුින්. 
�ම�කක්ද ඒක? ගරු ෆයිස්ත මුස�ත�ප� ඇමතිතුමනි, ඔ තුම� �මය 
ස�ස� �පනය කිරී�ම් ග�සට් නි�ව්දනය නිකුත් කිරීම රම�ද කිරීම 
හයහ�. ම� ු  ි�දීි හිතනි�, ඔ තුම� එ�හම කයන එකක් න�හ� 
කියල�.  ම� එ�හම කයන්න එප� කියන ඉල්ලීම කයනි�. හ� �යි, 
ම� ඒ ඉල්ලීම කයන්�න් ඉතිහ�ස�� ති� න අය නීයස අත්ද�කීම් 
එක්ක ස�කය මුල් කය�ගනයි. ගරු ක �න�යකතුමනි, ඒ නිස� 
එි�න්නක් සිදු �න�ින  ිප සහතිකය �ම් ගරු සස�ිප �දන්නප 
ඕන�.  

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප ති වින�ඩි තුනක ක�ලයක් 

ති� නි�. 
 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
�හ�මයි.  

ඊළඟ ක�යටය, පළ�ත් ප�ලන ්යතන ඡන්ද විමසීම් 
(ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත සම්මත කයද්දී ක්�ෂ�ත්ර 
නිලධ�පතන්ප සිදු වුණු අස�ධ�යටය ළිබඳ මියි. �ම් සස��ව් 
ඇත�මුන් සහ ඇත�ම් ම�ධ� මිනන් කියන්න උත්ස�හ ගත්ත�, 
ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතන්ප ය�ජක�රී කයන �ක�ට්ස�ස��ම  ඡන්දය 
ඉල්ලන්න අළි -ඒක� ද්ධ විපක්ෂය-   ල කයනි� කියල�. න�හ�, 
ගරු ක �න�යකතුමනි.  ඒක �න��ියි, අළි කිව්�ව්.  කිසියම් 
 ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතයකු  තමන් ය�ජක�පත කයන ඡන්ද �ක�ට්ස�ස��ම 
-පළ�ත් ප�ලන  ලර�ද්න�� �න��ියි. පළ�ත් ප�ලන 
 ලර�ද්නය කියන්�න් පළල් එකක්-  ඡන්දය ඉල්ලනි� නම්, 
එත�න රජ�තන්ත්රි�දය ළිබඳ ම ග�පලුික් ති� නි�.  නමුත්, �ම් 
ස��න�ධන�යන් වුණු �ද් නිි�යදි කළ යුතුයි, ගරු 
ක �න�යකතුමනි. එ�ස� න�ත්නම් ඔ තුම�පත් ඔ තුම��ග් 
ක �න�යක ජීවිතය ඇතු�ළ�  යපතළ ප�ල්ලමක් ඇති �ිනි�. 

ගරු ක �න�යකතුමනි, ම� �ම් කියන ක�යටය ළිබඳ මි 
� ��හ�ම ස�ධ�යටි සිත�  ලන්න. ය�ජ� �ස�ි�� �ක�පස� 
�දකක් ඉන්නි�. �ද්නප�ලන නිදහස සහිත ය�ජ� �ස�ිකයන් 
ඉන්නි�. �ද්නප�ලන නිදහස යහිත ය�ජ� �ස�ිකයන් ඉන්නි�.  
ක�පද ඒ නිදහස න�ත්�ත්? අකරකයට  �ස�ි�� නිලධ�පතන්ප ඒ 
නිදහස න�හ�. ඒ අයප �ද්නප�ලනය කයන්න  �හ�. පපතප�ලන 
�ස�ි�� නිලධ�පතන්ප �ද්නප�ලනය කයන්න  �හ�. සන්නද්ධ 
හමුද�ිල,  �ප�ලීසි�� නිලධ�පතන්ප, ස�ම නිලධ�පතන්ප, ්ර�ම 
නිලධ�පතන්ප �ද්නප�ලනය කයන්න  �හ�. නීති�යන් තහනම්.  ගරු 
ක �න�යකතුමනි, ඔ තුම��ග් අතින් සිදු වුණු ි�රැද්දකුත් 
විකරයපයි ම� �මය න�ිත කියන්�න්. අ�ග�ස�තු ම�ස�� 25 ි�නිද� 
උ�ද් �ම් සස��ව් සිදු වුඩු �ම�කක්ද? අය �ද්නප�ලන නිදහස 
ති� න කඩුඩ�යමප අයත් ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතන්ප ඉල්ල� 
අස�වී�මන් පු ි වුටත් ඡන්දයප ඉදිපතපත් වීමප හ�කිය�ි 

ති� න්�න්, එම නිලධ�පතය� එම තනතු�යන් අවුරුද්දකප �පය 
ඉල්ල� අස� වු�ට�ත් පමටයි. තනතු�යන් ඉල්ල� අස� වුටත්,  
ඡන්දයප ඉදිපතපත් වීමප නම්  අවුරුද්දකප කය න් ඉල්ල� අස� 
�ින්නප ඕන�.  ද�න්  ලන්න, �ද්නප�ලන නිදහස න�ති ම�තය 
මහ�කරකයට විනින�චයක�යියය�ප පුළුින්, අද ඉල්ල� අස��ිල� 
�හප ඡන්දයප ඉදිපතපත් �ින්න.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප ති වින�ඩි �දකක ක�ලයක් 

පමටයි ති� න්�න්. 
 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
�හ�මයි, ගරු ක �න�යකතුමනි.  

 ඒ විතයක් �න��ියි. ම�තය මහ දිස�පතිියය�ප, කඹුරුළිටි�� 
ර��ද්ශීය �ල්කම්ප, දික්ි�ල්ල ර��ද්ශීය �ල්කම්ප අද ඉල්ල� අස� 
�ිල� �හප ඡන්දයප ඉදිපතපත් �ින්න පුළුින්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔ තුම� එය ළිබඳගන්නි�ද? ම�තය ඉන්න DIGප පුළුින්,  අද 
ඉල්ල� අස� �ිල� �හප ඡන්දයප යන්න.  �ම් ය�ට් ඉතිහ�ස�� 
එ�හම ති� නි�.  

හ� �යි, ්ර�ම නිලධ�පත ිසමක ය�ජක�රී කයන සම�ද්කර 
නිලධ�පතප  �හ�, අද ඉල්ල� අස��ිල� �හප ඡන්දයකප යන්න. 
ඒකප අවුරුද්දක් ගත �ිනි�. අවුරුද්දක් ඉතිහ�සයප යනි�. 
�ම්ක පබඳග�නීමක්;  �ද්නප�ලන පබඳග�නීමක්. නීතිපතිියය� 
සහතික ක�ළ� �ම�කක්ද? ල්ය ක අයිතිි�සිකම් ළිබඳ මි 
අකරකයටයප යන්න ති� න ප�යත් ිහල� ඒ �ද් වුට�. ඒක 
ි�රැදියි. අද අළි ස��න�ධනයක් ඉදිපතපත් කයනි�. ඔ තුමන්ල� 
ඒක පනතප අද�ළ න�හ� කියල� කියන්න පුළුින්. හ� �යි, ගරු 
ක �න�යකතුමනි, �ම් අස�ධ�යටය නිි�රැදි �ින්න ඕන�. මම 
න�ිත �ම් ක�යටය අිධ�යටය කයනි�. �ම් කියන්�න්, 
ය�ජක�පත කයන �ක�ට්ස�ස�� - ්ර�ම �ස�ික ිස�ම්, ඒ ම�තිියට 
�ක�ට්ස�ස�� - ඡන්දය ඉල්ලන්න ඒ නිලධ�පතන්ප ඉඩ �දන්න 
කියන එක �න��ියි. �ම්ක එත�නප ලඝු කයන්න එප�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔ තුම��ග් ක �ි ද�න් අිසන් කයන්න. 
 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
න�ඟී සිටි��ය. 
எழுந்த�ர். 
rose. 

 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
�මතුම� නිි�රැදි කිරීමක් කයන්නයි හදන්�න්. 
 
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�ම�කක්ද, ගරු සස�න�යකතුම�? 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම �මතුම�ප �ම් ක�යටය මතක් 

කයන්න ක�ම�තියි. ම�තිියට �ක�මස�පතස�ියය� අපප �ය�ජන� 
�කරු�ව්, සියලු යජ�� �ස�ිකයන්ප ම�තිියටයප ඉදිපතපත් වීම 
තහනම් කයන්න කියල�. ම�තිියට �ක�මස�පතස�ියය� කිව්�ව්, 
සියලු යජ�� �ස�ිකයන්ප ඡන්දය ඉල්ලීම තහනම් කයන්න 
කියල�. 

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ම�තිියට �ක�මිසම කිව්ි�, - 
 

ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
�ප�ඩ්ඩක් ඉන්න. අළි තමයි ක � කයල� ඒක ක්�ෂ�ත්ර 

නිලධ�පතන්ප විතයක් සීම� �කරු�ව්.  
 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, - 
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�ම්ක ග�න අපප විි�දයක් කයන්න ද�න් අිස� �ික් 

�න��ියි. 
 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විි�දයක් �න��ියි. මප �ම්ක ප�හ�දිය  කයන්න අිස� �ි 

�දන්න. 
 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ක �න�යකියය�පත් �ච�දන�ික් කළ�. මම �මත�නදී ඒ 

ග�න ළිබඳතුරු �දන්න  ල��ප��ය�ත්තු �ින්�න් න�හ�.  
 

ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අළි, යජ�� �ස�ිකයන්ප ඡන්දය ඉල්ලන්න �න�හ�කි විකරයප 

කපයුතු �යදු�ව් න�හ�. අළි ඒක ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතන් දක්ි� පමටක් 
සීම� �කරුි�. ම�තිියට �ක�මස�පතස�ියය� මුල ඉමල�ම කිව්�ව්, 
සියලු යජ�� �ස�ිකයන්ප ඡන්දය ඉල්ලන්න  �පත විකරයප 
ස��න�ධනය �ගන එන්න කියල�; all Government Servants 
should be banned from contesting.  

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම න�ිත අිධ�යටය කයන්�න් 

�මයයි. �ක�මිසම ප�හ�දිය ි අපප ඒක කිව්ි�. හ� �යි, 
ඉතිහ�සයප  ලප�න විකරයප, �ත�ය� ගත්තු ය�ජ� නිලධ�පතන් 
කඩුඩ�යමකප අතීතයප  ලප�න විකරයප �ම් �ද් සිදු �ිල� 
ති� නි�. ඉල්ල� අස�වී�මන් පු ිිත් ඡන්දය ඉල්ලන්න ති� න 
අයිතිය න�ති කිරීම අස�ධ�යටයක් විකරයප ඉතිහ�ස�� සපහන් 
�ිනි�. ඒක නිි�රැදි කයන්න �ම් අිස� �ි ප�විච්චි කයමුය 
කියන එකයි මම ඉල්ලීමක් විකරයප කයන්�න්. 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 �හ�මයි. අළි ඒ ග�න ස�කච්ඡ� කයමු, ගරු මන්ත්රීතුම�.  

ීටළඟප, ගරු ඩග්ලස� �ද්ි�නන්ද� ම�තිතුම�. You have five 
minutes. 

 
[ப�.ப. 2.48] 
 

ගු ඩග්ලස� �ද්ව�නන්ද� මහත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
�க�ரவ சப�ந�யகர் அவர்க�ள, ஜனந�யகத்த�லும் 

சட்டத்த�ன் ஆட்ச�ய�லும் ப�ரஜ�வு���ம, வ�க்கு���ம, �ம�ழ� 
உ���ம என்பன ஒரு மன�தனுக்கு இருக்க �வண்டிய 
அத�முக்க�யம�ன உ���மகள�கும். ப�ரஜ�வு���மய�ருந்தும் 
�ம�ழ�யு���மய�ருந்தும் �தர்தல்கள�ல் வ�க்கு���ம�யப் 
ப�ர�ய�க�க்க முடிய�மற்�ப�ன�ல் அங்கு சட்டத்த�ன் ஆட்ச�யும் 
ஜனந�யக ஆட்ச�யும் இருக்க முடிய�து என்�ற கூற�வண்டும். 

�தர்தல்க�ளப் ப�ற்�ப�டுவது மக்கள�ன் வ�க்கு���ம�யப் 
பற�ப்பத�கும். இன்று நமது ந�ட்டில் �தர்தல்க�ளப் ப�ற் 
�ப�டுதல் �த�டர்ப�ன �பச்சுக்கள் ச�மயல�ற வ�ரய�ன 
�பசு�ப�ருள�க�வ�ட்டது. என�வ, இன�யும் �தர்தல்க�ளக் 
க�லந்த�ழ்த்தும் முயற்ச�கள் �மற்�க�ள்ளப்படக்கூட�து. 
�பரும்ப�லும் அடுத்த வருடம் ஜனவ�� ம�தம் உள்ளூர�ட்ச� 
மன்றங்களுக்க�ன �தர்தல்க�ள நடத்தவுள்ளத�க ம�ண்பும�கு 
ப�ரதமர் ரண�ல் வ�க்க�ரமச�ங்க அவர்கள் �த��வ�த்த�ருப்ப�த 
ந�ம் வர�வற்க�ன்�ற�ம்.  

உள்ளூர�ட்ச� மன்றங்களுக்க�ன �தர்தல்கள் வ��ரவ�க 
நடத்தப்பட �வண்டும். ந�ண்டக�லம�க அவற்றுக்க�ன மக்கள் 
ப�ரத�ந�த�கள் �த��வு�சய்யப்பட�மல் இருக்க�ன்றனர். 
உள்ளூர�ட்ச� மன்றங்களுக்க�ன புத�ய �தர்தல்கள் (த�ருத்தம்) 
சட்டத்த�ல், 60 வீதம் வட்ட�ர மு�றய�லும் 40 வீதம் வ�க�த�ச�ர 
மு�றய�லும் உறுப்ப�னர்கள் �த��வு�சய்யப்படுவ�ர்கள் என்று 
�த��வ�க்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு அ�மவ�க ஒவ்�வ�ரு 
ம�நகர ச�ப, நகர ச�ப,  ப�ர�தச ச�பக்கும் புத�ய கலப்புத் 
�தர்தல் மு�றய�ன்க�ழ் எத்த�ன உறுப்ப�னர்கள் �த��வு 
�சய்யப்பட �வண்டும் என்பத�ன அ�மச்சர் அவர்கள் அரச 
வர்த்தம�ன�ய�ல் ப�ரசு��ப்பதற்கு இத்த�ருத்தங்கள் வழ�வ�க 
�சய்யும் என்று நம்புக�ன்�றன். அத்துடன், உள்ளூர�ட்ச�த் 
�தர்தல்கள் �த�டர்ப�ன ந�டமு�றச் ச�க்கல்க�ள ந�வர்த்த� 
�சய்து, அ�த உள்ளூர�ட்ச� மன்றங்களுக்குப் �ப�ருத்தம�ன 
மு�றய�ல் ஏற்பு�டய த�க்க�க்�க�ள்ள அ�மச்சர் அவர்கள் 
உ��ய த�ருத்தங்க�ளச் �சய்ய �வண்டும் என்ப�தயும் 
வலியுறுத்த வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

�மலும், கடந்த ஓகஸ்ட் ம�தம் 25ஆம் த�கத� 
ந�ட�ளுமன்றத்த�ல் ந��ற�வற்றப்பட்ட உள்ளூர் அத�க�ர 
ச�பகள் �தர்தல்கள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலத்த�ன் ப�ரக�ரம் 
�பண்கள�ன் ப�ரத�ந�த�த்துவம் 25 வீதம�க இருக்க �வண்டும் 
என்ப�த வர�வற்க�ன்�ற�ம். இருப்ப�னும், �பண்கள�ன் 
ப�ரத�ந�த�த்துவ வ�க�த�ச�ரத்�த �மலும் அத�க��த்து சமத்துவ 
ந��லக்குக் �க�ண்டுவர �வண்டும். அத்துடன், இ�ளஞர், 
யுவத�கள�ன் ப�ரத�ந�த�த்துவ வரம்பு அத�ல் துல்லியம�கச் 
சுட்டிக்க�ட்டப்படவ�ல்�ல. �பண்க�ளப்�ப�ல் இ�ளஞர் 
களும் அரச�யலில் குற�ப்ப�டத்தக்க பங்கள�ப்�பச் �சய்யும் 
�ப��த ஜனந�யகமும் சட்டத்த�ன் ஆட்ச�யும் பலம�டயும். 
அது�வ ந�ட்டின் சுப�ட்சத்த�ற்கும் அர்த்தமுள்ள அரச�யல் 
முன்�னற்றத்த�ற்கும் அடிப்ப�டய�க அ�மயும். என�வ, 

945 946 
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அவர்களுக்குத் �த�த�ன வ�க�த�ச�ர எண்ண�க்�க ஒதுக்கப்பட 
�வண்டும் என்ப�தயும் இச்சந்தர்ப்பத்த�ல் வலியுறுத்த�க்கூற 
வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

உள்ளூர�ட்ச� அ�மச்சர் அவர்கள் வடக்கு, க�ழக்கு 
ம�க�ணங்கள�ன் ந�ண்டக�லத் �த�வகள�கவும் அம்மக்கள�ன் 
�க���க்�ககள�கவும் அ�மந்த�ருந்த புத�ய ச�பக�ள 
உருவ�க்கவும் அவச�யம�ன நகர ச�பகள், ப�ர�தச 
ச�பக�ளத் தரமுயர்த்துவதற்கும் நடவடிக்�க எடுத்த 
�மக்க�க எமது மக்கள் ச�ர்ப�க நன்ற�ய��னத் �த��வ�த்துக் 
�க�ண்டு, சந்தர்ப்பமள�த்த�மக்கு �க�ரவ சப�ந�யகர் 
அவர்களுக்கு நன்ற� கூற�, வ��ட�பறுக�ன்�றன்.  

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස�තුතියි.  

ීටළඟප, ගරු �හක්ප්ත අප්පුහ�මි මන්ත්රීතුම�. ඔ තුම�ප වින�ඩි 
)ක ක�ලයක් ති� නි�. 

[අ.ස�. 2.51] 
 

ගු �හක් ර් අප්පුහ�මි මහත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹக்டர் அப்புஹ�ம�)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �ම් අිස� �ි ින විප �ප�දු විපක්ෂ  

කඩුඩ�යම හ� සම�නිම ජනත�ිත් සතුටින් ඉන්නි�, ඉදිපත��දී 
ඡන්දයක් පිත්ිනි� කියල�. පළ�ත් ප�ලන ම�තිියටය සමහ� 
අලුත් ඡන්ද රමයක් හඳුන්ි� දුන්න�ප පස��ස�, වි�න�ෂ�යන්ම ද�න් 
ති� න්�න් එය අත්හද�  ලන්නයි.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, අපප හඳුන�ගන්න �මත�න වින�ල 
රන�නයක් ති� නි�.  ගරු දි�න්ෂ� ගුටි්තධන ම�තිතුම� විසින් 
එක් �ක�ට්ස�සයකප එක් මන්ත්රීිය�යක් ින�යන් ම�තිියට 
රමය �ිනස� කයන්න කයපු �ය�ජන�ි සහිත ි�ඩ ළිබඳ�ිළ ද�න් 
සම්මත �ිල� ති� නි�. ඒ අනුි තමයි ද�න් ඡන්දය පිත්ින්න 
යන්�න්. ද�න් �ක�ට්ස�සයකප මන්ත්රීිය�යක් එනි�. හ� �යි, 
සියයප 40ක කඩුඩ�යමක් �ිනම පත්කයනි�. එ�ස� පත්කයන 
කඩුඩ�යමයි, ඡන්දය ඉල්ලන කඩුඩ�යමයි අතය ක�න්ත�ින්ප 
වි�න�ෂ ත�නක් ල�බී ති� නි�. ඒක තමයි නිි�යදි රමය කියල� 
අළි වින�ි�ස කයනි�. හ� �යි, තරුටයන්ප යම් රන�නයක් 
මතු�ින්න පුළුින්. �ම�කද �හ�තුි, �ක�ට්ස�සිලප අද�ළි 
හ�මද�ම ම�තිියටයප ඉදිපතපත් වුණු කඩුඩ�යම් සිටිය� නම්, ඒ 
අයප න�ිත අිස� �ි �දන්න ියය�ම සහ ල�යිස�තුිප ක�න්ත�ින් 
එන�ක�ප තරුටයන්ප ති� න අිස� �ි � ��හ� විප 
අක්�ින්න පුළුින්. එම නිස� ද�න් ම�ධ�යප වින�ල ිග කීමක් 
ඉටුකයන්න ති� නි�. අ�නකුත් කරුණු ක�යට� ි��ග්ම 
ම�ධ�යප වින�ල ි�ඩ �ක�පසක් ති� නි�. �ම් ය�ට් තරුටයන්ප 
ි��ග්ම වි�න�ෂ�යන්ම යපප ි�ඩද�යී �ලස ි�ඩ කයන්න පුළුින් 
ක�න්ත�ින්ප ද�න් එබඳයප එන්න කියල� කියන්න ම�ධ�යප 
පුළුින්. 

යම් කිසි පක්ෂයකප යම් අ�ප්ක්ෂික�ික් �හ� එ�හම 
න�ත්නම් යම් අ�ප්ක්ෂක�යක් පත්කයන්න යම් උත්ස�හයක් 
ගන්න �ිනි� නම්, එත�න යම් කිසි රන�නයක් ති� නි�. 
�ම�කද, පළ�ත් ප�ලන රම�යන් අළි  ල��ප��ය�ත්තු �ින්�න්, 
�ක�ට්ස�සයප මන්ත්රීිය�යක් ද�ල� �ක�ට්ස�සයප ිග කියන 
මන්ත්රීිය�යක් හ�ටියප ඔහු ලි� ඒ ි�ඩ කපයුත්ත හපතයප 
කයන්නයි. එය හපතයප කයන්න නම්, අ�ප් තරුටයන්ප, ි�ඩද�යී 
ක�න්ත�ින්ප එබඳයප ඇවිල්ල� �ම් ිගකීම ස�යගන්න කියල� අළි 
ය�ට් මතයක් �ග�ඩනඟන්න ඕන�. ය�ට් ිගකීම හපතයප 
ස�යගත්ත�ප පස��ස� ඒ ි�ඩ කපයුත්ත හපතයප කයල� �ම් ය�ට් 

ජනත�ි  ල��ප��ය�ත්තු ින �ද් නිි�යදිි කයන්න පක්ෂ 
සියල්ලපම පුළුින්. අද අළි පනත් �කටුම්පතක් සම්මත කයල�, 
ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් සම්මත කයල� ඡන්දයකප යන්�න් ඉදිපත 
අන�ගත��දී �ම් යපප ි�ඩද�යී ි�ඩ �ක�පසක් කයන්නයි. ඒක 
කයන්න නම් ඊළඟප පත්ින ස�ම මන්ත්රීිය�යකුපම අක් ප�ක් 
සියල්ල- අවුරුදු 2ක් තිස��ස� පළ�ත් ප�ලන ්යතන ක්රිය�ත්මක 
වු�ඩු න�හ�; ඒ  ලතල තිබු�ඩු න�හ�.- න�ිත නිි�යදි �ලස 
හපතගස�ස��ගන ඉස�සයහප යන එක තමයි කයන්න ති� න්�න්. ඒ 
නිස� අපප යප තුළ මතයක් �ග�ඩනඟන්න සිද්ධ�ිනි�, යපප 
්දයය කයන,  ගමප ්දයය කයන, ග�ම් ක�ණුි, ප�ය, ඇළ, 
�ද�ළ, කුඹුය, ඒ සියල්ලපම ්දයය කයන, වි�න�ෂ�යන්ම ්ගමික 
න�යකත්ියප ගරු කයමින්, තමන්�ග් ි�ඩ �ක�පස හපතයප කයන 
කඩුඩ�යමක් මන්ත්රීිරු හ�ටියප පත් කයගන්න කියල�. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුම�, ඔ තුම�ප ති වින�ඩි 3ක ක�ලයක් 

ති� නි�. 
 

ගු �හක් ර් අප්පුහ�මි මහත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹக்டர் அப்புஹ�ம�)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ඒ නිස� වි�න�ෂ�යන්ම මම අද 

ඉල්ලීමක් කයන්න  ල��ප��ය�ත්තු �ිනි�. ප�්තය �ම්න්තු�ව් අළි 
සියලු �දන��ග්ම ිගකීම �ම�කක්ද කියල� අළි දන්නි�. 
ප�්තය �ම්න්තු�ව් �ප�දු විපක්ෂ�� අ�ප් ස�හ�දය�ය� ඒ �ිල��ව් 
විරුද්ධි ඡන්දය දුන්න�ප, ''�ම්ක හපත''යි කියල� ද�න් එතුමන්ල� 
ක�ම�ත්�තන් ඉන්නි�. ''�ම්ක හපත''යි කියල� එතුමන්ල� 
ක�ම�ත්�තන් ඉන්නි� නම්, පළ�ත් ප�ලන ්යතන සමහ� �ත්රී 
පත්ින මන්ත්රීිරු මිනන් පළ�ත් ප�ලන�� ි�ඩ �ක�පස හපතයප 
කයින්න අද මන්ත්රීිරු 225�දන�ම හිපගන්න �ිනි�. ඒ ි��ග්ම 
සස�පතිිරු සියලු�දන�ම ඒ ි�ඩ කපයුතු හපතයප කයයි කියල� 
එතුමන්ල�  ල��ප��ය�ත්තු�ින් ඉන්නි�. �ම�කද, ඊළඟප 
ති� නි� අපප පළ�ත් සස� ම�තිියටය සහ ප�්තය �ම්න්තු 
ම�තිියටය. අළි පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප ඇවිල්ල� තමයි 
ප�්තය �ම්න්තුිප ්�ව්. හ� �යි, �ක�ට්ස�ස රමයප යන�ක�ප, 
එ�හම න�ත්නම් ල�යිස�තුිකප යන�ක�ප, එද� මන�ප රමය 
යප�ත් ්සනයක් තුළ තයග කයල� පළ�ත් ප�ලන ්යතනයකප 
යන�ක�ප තිබුණු අ�ප් නක්තිය, එ�හම න�ත්නම් අපප ති� න 
වුිමන� එප�කම්, ඒ ි��ග්ම අළි ස�යගත් ිගකීම, අළි ඒ ිගකීම 
ඉෂ�ප කයන්න ගත් ි�යම, ඒ සියල්ල අක්�ිනි�. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුම�, ද�න් ක �ි අිසන් කයන්න. 
 
ගු �හක් ර් අප්පුහ�මි මහත� 
(ம�ண்பும�கு �ஹக்டர் அப்புஹ�ம�)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ නිස� ජ�තික �ද්නප�ලනයප එන්න ති� න ඉඩක�ඩහි පු�චි 

අක් ප�ක්ික් ති� නි�. ඒ නිස� අළි �හ�ම කඩුඩ�යමක් 
නි්තම�ටය කළ යුතු �ිනි�. ඒ සමහ� සියලු�දන� එකතු �ිමුයි 
කිය� �ය�ජන� කයනි�. මප ක � කයන්න අිස� �ි ල �දීම 
ළිබඳ මි ඔ තුම�ප � ��හ�ම ස�තුතියි. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
� ��හ�ම ස�තුතියි.  

අිස�න ක �ි, ගරු මුජිබු්ත යහුම�න් මන්ත්රීතුම�. 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

[අ.ස�. 2.5)] 
 
ගු මුජිබුර් රහුම�න් මහත�  
(ம�ண்பும�கு முஜ�புர் ரஹ�ம�ன்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ක �න�යකතුමනි, පළ�ත් ප�ලන ්යතනිලප අද�ළ 
ස��න�ධන පනත් �කටුම්පත් තුනක් ළිබඳ ම �දින ිය කියවී�ම්  
විි�දය අද ප�ි�ත්�ිනි�. අපප ද�න්  ල��ප��ය�ත්තුික් ත � 
ගන්න පුළුින්. පු  ියය ක�ලය පුය�ම අළි කිව්ි�, ඉත� ඉක්මනින් 
පළ�ත් ප�ලන ඡන්දය පිත්ින්න ඕන� කිය�. අළි සියලු �දන� -
පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු �දන�- එකඟයි, එම ඡන්දය ඉත� ඉක්මනින් 
පිත්ින්න. යජයක් හ�ටියප අළි  ල��ප��ය�ත්තු ිනි�, එම 
ඡන්දය ඉක්මනින් -ල න ජනි�පත ම�ස��දී- පිත්ි� පළ�ත් 
ප�ලන ්යතන ටික න�ිත සක්රීය කයන්න. වි�න�ෂ�යන්ම අළි 
කත� කළ�, අළි දිියන් දිගපම කිව්ි� පළ�ත් ප�ලන ඡන්දය පම� 
ින්න �හ�තුි ග�න. පු  ියය ්ඩුක්ි ක�ල�� �ම් අලුත් ඡන්ද 
රමය �ගන�ල්ල� පනත් �කටුම්පත ප�්තය �ම්න්තු�ව් සම්මත 
කළ�ප පු ි සීම� නි්තටය ළිබඳ ම ග�පලු ය�ිකයක් මතු වුට�. 2015 
ින කල් ඒි� විසම�ගන්න  �පති ියය�. 2012දී �ම් 
ප�්තය �ම්න්තු�ව් එම පනත් �කටුම්පත සම්මත වුට�ප සීම� 
නි්තටය ළිබඳ ම අිස�න කපයුතු කයන්න එද�  �පත වූ  ි අළි 
ද�ක්ක�. ඒ ක�ලය තුළ ඒි� කයන්න පු  ියය යජය අ�ප��හ�සත් 
වුට�. ඒ හින්ද� අලුත් ්ඩුක්ි ්ි�ප පු ි අපප සිද්ධ වුට� සීම� 
නි්තට �ක�මිසම න�ිත පත් කයල�, අලුත් �ක�ට්ස�ස ඇති 
කයල�, මන්ත්රීිරුන් �ත�ය� පත් කයග�නීම සම් න්ධ�යන් කය න් 
ඉදිපතපත් කයපු 70:30  රමය �ිනස� කයල� අ�නකුත් පක්ෂිල 
අදහස�ද අය�ගන සියලු �දන�ප ස�ධ�යටය ඉටු ින විකරයප )0:40 
රමයප යන්න. ඒ තුළ අපප පුළුින් වුට�, සීම� නි්තටය න�ිත 
ිත�ික් කයල�  හු �ක�ට්ස�ස ඇති කයන්න; අලුත් සීම� නි්තට 
හයහ� අලුත් �ක�ට්ස�ස ඇති කයන්න. ඒ ි��ග් අලුත් �ද්ිල් 
කයන්න යම් ක�ලයක් ියය�. එ�ස� ක�ලය ියය හින්ද� තමයි, එම 
ඡන්දය පිත්ින්න පයක්කු වු�ඩු. �ම් ඡන්ද රමය �ිනස� කිරීම 
�ක��හන් �හ� පපන් ගන්න ඕන� කියන කථික�ි තිබුට�. ප�ි�ති 
ඒ කථික�ි උඩ තමයි පු  ියය යජය ඡන්ද රමය �ිනස� කිරී�ම් 
ක�්තයය පපන් ගත්�ත්. අද අපප පුළුින් �ිල� ති� නි�, එය 
පළ�ත් සස� දක්ි� ඉදිපතයප �ගන යන්න. ්ඩුක්ි ප�්තන�ි �යන් 
කළ එම ක�්තයය �ම් ය�ට් සියලු ජන �ක�පස�ිලප -සියලු 
ජනත�ිප- රජ�තන්ත්රි�දය ප�ත්�තන් ඉත� ි�දගත් ිනි� කිය� 
මම හිතනි�. එක �ක�ට්ස�සයකප මන්ත්රීිය�යක්, එක 
්සනයකප මන්ත්රීිය�යක් කියන අදහස උඩ සියලු�දන�ප 
තමන්�ග් ඡන්දයප ිටින�කමක් ල�� න පපතදි මන්ත්රීියයකු පත් 
කයන්න පුළුින් හ�කිය�ි අද අපප ල�බී ති� නි�. ම� හිතන්�න් 
එය රජ�තන්ත්රි�දය ප�ත්�තන් වින�ල ජය්රහටයක් කිය�යි.  

ඒ විතයක් �න��ියි. ු ළු ජන නි�ය�ජනය සහිත පක්ෂිලප -
සියලු�දන�ප- අස�ධ�යටයක් �න�ින විකරයප සියලු�දන�ප 
තමන්�ග් නි�ය�ජිතයන් පත් කයන්න පුළුින් හ�කිය�ි �ම් රමය 
හයහ� ල�බී ති� නි�. ඒ හින්ද� ගරු ක �න�යකතුමනි, �ම් ඡන්ද 
රමය මිනන් �ම් ය�ට් රජ�තන්ත්රි�දය අලුත් දිස�ිකප �ගන 
යන්න ්ඩුක්ිප අද පුළුින් �ිල� ති� නි�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, අිස�න ින�යන් එක �දයක් මතක් 
කයන්න ඕන�. අ�ප් ඩලස� අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම� මතක් කළ�, 
ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතන් ග�න. ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතන් ග�න කත� කයමින් 
අළි කිව්ි�, "ඒ අයප යම් අස�ධ�යටයක් ිනි� නම් කය න්ම 
අයින් �ිල� ඒ ඡන්දිලප සම් න්ධ ින්න පුළුින්." කිය�. ඒ 
ග�න ග�පලුික් න�හ�. නමුත් අළි දන්නි� ඒ ක්�ෂ�ත්ර නිලධ�පතන් 
කවුද කිය�. ඒ අය, �කබඳන්ම �ද්නප�ලන පත්වීම් මත පත් වූ 
උදවියයි. ඒ උදවිය තමන්�ග් �ක�ට්ස�සය තුළ ි�ඩ කයල� න�ිත 

ඡන්දයකප එන එක, ඔවුන්ප විරුද්ධි ඡන්දය ඉල්ලන 
අ�ප්ක්ෂකයන්ප කයන වින�ල අස�ධ�යටයක්. ඔහු එක්සත් ජ�තික 
පක්ෂ�� �ක�නකු ින්න පුළුින්; ශ්රී ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� 
අයකු ින්නත් පුළුින්. ඒ රමය තුළ රජ�තන්ත්රි�දයක් න�හ�. 
�ම�කද, �ක�නකු තම�ප ති� න �ද්නප�ලන  ලය උඩ, 
�ද්නප�ලන හයිය උඩ යම්කිසි  ලප�මක් කයල�, යම්  ලයක් 
�ග�ඩ නඟ��ගන ඡන්දය ඉල්ලන්න න�ිත ඒ �ක�ට්ස�සයපම 
යනි� නම්, එය ස�ධ�යට න�හ�; එය රජ�තන්ත්රි�දිත් න�හ�. ඒ 
හින්ද� මම හිතනි� එය නිි�රැදි විය යුතුයි කිය�. එය නිි�රැදි 
කයන්න කිය� මම ඉල්ල� සිටිනි�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම� 
කිව්ි�, �මය ඉතිහ�සයප යන කළු ප�ල්ලමක් කිය�. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, ම� ඔ තුම�ප �ම් ක�යටය මතක් කයන්න ඕන�. 
ඔ තුම��ග් වි්රහය අනුි, පළ�ත් ප�ලන ඡන්ද රමය 
සම් න්ධ�යන් අප සම්මත කයපු රමය තුළ කළු ප�ල්ලම් 
ති� නි� නම්, ඒි� ඉතිහ�සයප යනි� නම් ඒ හ�ම එකක්ම 
ති� න්�න් දහඅප ින ්ඩුක්රම ි�ිස� � ස��න�ධනයප 
පක්ෂි අත එසවීම නම�ති ඓතිහ�සික කළු ප�ල්ලමප ිඩ� 
යටින්ය කියන එක මතක ත � ගන්න ඕන�. එය �හ�ඳින් මතක 
ත � ගන්න ඕන�. එයප යටින් තමයි �ම් ඔක්�ක�ම කළු ප�ල්ලම් 
ති� න්�න්. �ල�කුම කළු ප�ල්ලම තමයි දහඅප ින ්ඩුක්රම 
ි�ිස� � ස��න�ධනයප පක්ෂි අත ඔසිපු එක.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, අප අලුත් දිස�ිකප ම�තිියට රමය 
�ගන�විත් ති� නි�. අපප තිත් රජ�තන්ත්රි�දි ක්තති�යන් 
ය�ිකයක් කයන්න ති� නි�. ඒ ක්තති�යන් �ිනු�ින් යජය 
අනිි�්තය�යන් �පනී සිටිනි� කියමින් මම නතය ිනි�. ක�ලය 
ල � දුන්න�ප � ��හ�ම ස�තුතියි. 

 
 
 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව �ද වන වර කියවන ලදී.   
 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்ட�ம் மு�றய�க மத�ப்ப�டப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ප වන �ය�ජන�ව ස�� සම්මත විය.: 
''පනත් �කටුම්පත පූර්ණ ප�ර්ලි�ම්න්තු ක�රක ස��වක  

ප�වරිය ුතතු ය.'' -[ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත�] 
 

த�ர்ம�ன�க்கப்பட்டது. 
"சட்டமூலம் முழுப் ப�ர�ளுமன்றக் குழுவுக்குச் 

ச�ட்டப்படும�க"  [ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha] 
 
ක�රක ස���වහිදී සලක� බලන ලදී. 
[ගු ක �න�යකතුම� මූල�සන�රූඪ විය.] 
 

குழுவ�ல் ஆர�யப்பட்டது. 
[ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் த�ல�ம வக�த்த�ர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 
 
1 වන වගන්තිය, පනත් �කටුම්ප�තහි  �ක� සක් හ�ටිය  තිබිය 

ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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2 වන වගන්තිය.- (252 වන අධික�ර�� 5 වන 
වගන්තිය ප්රති�ය�ජනය කිරීම.) 

வ�சகம் 2. - (252ஆம் அத்த�ய�யத்த�ன் 5ஆம் ப����வ 
ம�ற்ற�டு �சய்தல்.) 

CLAUSE 2.- (Replacement of section 5 Chapter 252.) 
 

ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  
 
(1) “In page 1, leave out all words in lines 10 to 18 and insert: 

 

‘(a) equivalent to sixty per centum of the number of 
Councillors to be elected and returned, for such 
Municipal Council, as specified by the Minister by 
Order published in the Gazette, based on the 
number of wards specified in the Order published 
under section 3C or 3D of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262); 

(b) equivalent to forty per centum of the number of 
Councillors to be elected and returned for such 
Municipal Council, who shall be returned’ ”; 

(2) “In page 1 leave out all words in line 23 and insert: 
 

'under paragraph (a) of subsection (4)' ”. 
 
 

ස��ශය ම�ධන ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� 
සම්මත විය. 

த�ருத்தங்கள் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 
 

2 වන වගන්තිය, ස��ශය ම�ධිත�ක�ර�යන්, පනත් �කටුම්ප�තහි  
�ක� සක් හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 

 

2ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වගන්තිය, පනත් �කටුම්ප�තහි  �ක� සක් හ�ටිය  තිබිය 
ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 

 

3ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 
Clause  3 ordered to stand part of the Bill. 

 

ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ න�මය පනත් �කටුම්ප�තහි �ක� සක් 
හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී.  

පනත් �කටුම්පත, ස��ශය ම�ධන සහිතව ව�ර්ත� කරන ලදී.  
சட்டம�கு வ�சகமும் த�லப்பும் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க 

�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
சட்டமூலம் த�ருத்தங்களுடன் அற�க்�க �சய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I request permission to correct the typographical 

errors, numerical errors and  consequential amendments 
to the Bill.  
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සස�ි එකඟද? 

ගු මන්ත්රීවු  
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move, 
 
"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව ස��ශය ම�ධිත�ක�ර�යන්,  තුන් වන 

වර කියව� සම්මත කරන ලදී.  
 

வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் த�ருத்தப்பட்டவ�று மூன்ற�ம் மு�றய�க 

மத�ப்ப�டப்பட்டு ந��ற�வற்றப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
නගර ස�� (ස��ශය ම�ධන) පනත් �කටුම්පත 

நகர ச�பகள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம் 
URBAN COUNCILS (AMENDMENT) BILL  

 
�ද වන වර කියවී�ම් නි�ය�ගය කියවන ලදී. 
இரண்ட�ம் மத�ப்ப�ற்க�ன கட்ட�ள வ�ச�க்கப்பட்டது. 
Order for Second Reading read. 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I move, 

 
 "That the Bill be now read a Second time." 

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව �ද වන වර කියවන ලදී.   
 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்ட�ம் மு�றய�க மத�ப்ப�டப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ප වන �ය�ජන�ව ස�� සම්මත විය.: 
''පනත් �කටුම්පත පූර්ණ ප�ර්ලි�ම්න්තු ක�රක ස��වක  ප�වරිය 
ුතතු ය.'' -[ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත�] 
 
த�ர்ம�ன�க்கப்பட்டது. 
"சட்டமூலம் முழுப் ப�ர�ளுமன்றக் குழுவுக்குச் 

ச�ட்டப்படும�க"  [ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha] 
 
ක�රක ස���වහිදී සලක� බලන ලදී. 
[ගු ක �න�යකතුම� මූල�සන�රූඪ විය.] 
 
குழுவ�ல் ஆர�யப்பட்டது. 
[ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் த�ல�ம வக�த்த�ர்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

1 වන වගන්තිය, පනත් �කටුම්ප�තහි  �ක� සක් හ�ටිය  තිබිය 
ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 

1ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වගන්තිය.- (255 වන අධික�ර�� 5 වන 

වගන්තිය ප්රති�ය�ජනය කිරීම.) 
வ�சகம் 2. - (255ஆம் அத்த�ய�யத்த�ன் 5ஆம் ப����வ 

ம�ற்ற�டு �சய்தல்.) 
CLAUSE 2. - (Replacement of section 5 of Chapter 255.) 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  
 

(1) “In page 1, leave out all words in lines 10 to 18 and insert: 
 
‘(a) equivalent to sixty per centum of the number of 

Councillors to be elected and returned, for such 
Urban Council, as specified by the Minister by 
Order published in the Gazette, based on the 
number of wards specified in the Order published 
under section 3C or 3D of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262); 

(b) equivalent to forty per centum of the number of 
Councillors to be elected and returned for such 
Urban Council, who shall be returned’ ”; 

(2) “In page 1, leave out all words in line 23 and insert: 
 

'under paragraph (a) of subsection (4)' ”. 
 

ස��ශය ම�ධන ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� 
සම්මත විය. 

த�ருத்தங்கள் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 

2 වන වගන්තිය, ස��ශය ම�ධිත�ක�ර�යන්, පනත් �කටුම්ප�තහි  
�ක� සක් හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 

 

2ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 
இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 2 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වගන්තිය, පනත් �කටුම්ප�තහි  �ක� සක් හ�ටිය  තිබිය 
ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 

 

3ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ න�මය පනත් �කටුම්ප�තහි �ක� සක් 
හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී.  

පනත් �කටුම්පත, ස��ශය ම�ධන සහිතව ව�ර්ත� කරන ලදී.  
 

சட்டம�கு வ�சகமும் த�லப்பும் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க 
�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

சட்டமூலம் த�ருத்தங்களுடன் அற�க்�க �சய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I request permission to correct the typographical 

errors, numerical errors and consequential amendments to 
the Bill. 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සස�ි එකඟද? 

 
 
 

ගු මන්ත්රීවු  
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
 
 

ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I move, 

 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව ස��ශය ම�ධිත�ක�ර�යන්,  තුන් වන 

වර කියව� සම්මත කරන ලදී.  
 

வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் த�ருத்தப்பட்டவ�று மூன்ற�ம் மு�றய�க 

மத�ப்ப�டப்பட்டு ந��ற�வற்றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ප්ර��ද්ය ය ස�� (ස��ශය ම�ධන) පනත් 

�කටුම්පත 
ப�ர�தச ச�பகள் (த�ருத்தம்) சட்டமூலம் 
PRADESHIYA SABHA (AMENDMENT) BILL 
 

      �ද වන වර කියවී�ම් නි�ය�ගය කියවන ලදී. 
இரண்ட�ம் மத�ப்ப�ற்க�ன கட்ட�ள வ�ச�க்கப்பட்டது. 
Order for Second Reading read. 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  

 
"That the Bill be now read a Second time." 

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව �ද වන වර කියවන ලදී.   
 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்ட�ம் மு�றய�க மத�ப்ப�டப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ප වන �ය�ජන�ව ස�� සම්මත විය.: 
''පනත් �කටුම්පත පූර්ණ ප�ර්ලි�ම්න්තු ක�රක ස��වක  

ප�වරිය 
ුතතු ය.'' - [ ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත�  ] 

 
த�ர்ம�ன�க்கப்பட்டது. 
"சட்டமூலம் முழுப் ப�ர�ளுமன்றக் குழுவுக்குச் ச�ட்டப்ப 

டும�க"  [ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha]  
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[ගරු ෆයිස්ත මුස�ත�ප� මහත�] 



2017 ඔක්�ත� ්ත  09  

ක�රක ස���වහිදී සලක� බලන ලදී. 
[ගු ක �න�යකතුම� මූල�සන�රූඪ විය.] 
 
குழுவ�ல் ஆர�யப்பட்டது. 
[ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் த�ல�ம வக�த்த�ர்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 
1 වන වගන්තිය, පනත් �කටුම්ප�තහි  �ක� සක් හ�ටිය  තිබිය 

ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வ�சகம் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (1987 අ�ක 15 දරන පන�ත් 4 
වන වගන්තිය ප්රති�ය�ජනය කිරීම.) 

வ�சகம் 2. - (1987ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்த�ன் 4ஆம் ப����வ ம�ற்ற�டு �சய்தல்.) 

CLAUSE 2.- (Replacement of section 4 of Act, No. 15 of 1987) 

 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  
 
(1) "In page 1, leave out all words in lines 10 to 18 and insert: 
 

' (a) equivalent to sixty per centum of the number of 
members to  be elected and returned, for such 
Pradeshiya Sabha, as specified by the Minister by 
Order published in the Gazette, based on the 
number of wards specified in the Order published 
under section 3C or 3D of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262);  

 
(b) equivalent to forty per centum of the number of 

members to be elected and returned for such 
Pradeshiya Sabha, who shall be returned ' " ; 

 
(2) "leave out all words in line 23 and insert:  
 

'under paragraph (a) of subsection (4)' " 
 

ස��ශය ම�ධන ිළිතගත ුතතුය යන ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� 
සම්මත විය. 

த�ருத்தங்கள் வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Amendments put and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, ස��ශය ම�ධිත�ක�ර�යන්, පනත් �කටුම්ප�තහි  

�ක� සක් හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 
2ஆம் வ�சகம் த�ருத்தப்பட்டவ�று சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க 

இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Clause  2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වගන්තිය, පනත් �කටුම්ප�තහි �ක� සක් හ�ටිය  තිබිය 
ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 

3ஆம் வ�சகம்  சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் 
கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

Clause  3 ordered to stand part of the Bill. 
 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ න�මය පනත් �කටුම්ප�තහි �ක� සක් 

හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී.  
சட்டம�கு வ�சகமும் த�லப்பும் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க 

�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ගරු සිසිය ජය�ක�ඩි මන්ත්රීතුම��ග් 

ස��න�ධනයක් ඉදිපතපත් කිරීමප ති� නි�.  
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක �ම් පනත් �කටුම්පත්ිලප අද�ළ න�හ�, ගරු මන්ත්රීතුම�.  

 
පනත් �කටුම්පත ස��ශය ම�ධන සහිතව ව�ර්ත� කරන ලදී.  
சட்டமூலம் த�ருத்தங்களுடன் அற�க்�க �சய்யப்பட்டது. 
Bill reported with Amendments. 
 
 
ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I request permission to correct the typographical 

errors, grammatical errors, numerical errors and 
consequential amendments of the Bill.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සස�ි එකඟද? 
 
ගු මන්ත්රීවු  
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ගු ෆි සර් මුස�ත�ප� මහත� 
(ம�ண்பும�கு �பசர் முஸ்தப�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I move,  

 
"that the Bill, as amended,  be now read the Third time." 

 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව ස��ශය ම�ධිත�ක�ර�යන්,  තුන් වන 

වර කියව� සම්මත කරන ලදී.  
 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் த�ருத்தப்பட்டவ�று மூன்ற�ம் மு�றய�க 

மத�ப்ப�டப்பட்டு ந��ற�வற்றப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, ස��න�ධනයක් ති� නි�. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ළිබඳගන්න අම�රුයි. �ම්කප අද�ළ න�හ�, ගරු 

මන්ත්රීිරුනි. [ �ධ� කිරීම්]  

අද දින න��ය පත්ර�� විෂය අ�ක 4, යක්ෂට ක්තම�න්තය 
විකරමත් කිරී�ම් (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත - �දි�නිිය 
කියවීම. ගරු ි�ඩ ලන මුදල් ඇමතිතුම�. 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

රක්ෂණ කර්ම�න්තය විධිමත් කිරී�ම් 
(ස��ශය ම�ධන) පනත් �කටුම්පත 

க�ப்புறுத�த் �த�ழ��ல ஒழுங்குபடுத்தல் 
(த�ருத்தம்) சட்டமூலம் 

REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY 
(AMENDMENT) BILL 

 

      �ද වන වර කියවී�ම් නි�ය�ගය කියවන ලදී. 
இரண்ட�ம் மத�ப்ப�ற்க�ன கட்ட�ள வ�ச�க்கப்பட்டது. 
Order for Second Reading read. 
 
[අ.ස�. 3.08] 
 

ගු ඉර�න් වික්රමරත්න මහත� (මුදල් ර�ජ� අම�ත�තුම� 
සහ ව�ඩබලන මුදල් හ� ජනම�ධ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு இர�ன் வ�க்க�ரமரத்ன - ந�த� இர�ஜ�ங்க 
அ�மச்சரும் ந�த� மற்றும் �வகுசன ஊடக பத�ல் அ�மச்சரும்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance 
and Acting Minister of Finance and Mass Media)  
ගරු ක �න�යකතුමනි, "යක්ෂට ක්තම�න්තය විකරමත් කිරී�ම් 

(ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත ද�න් �දින ිය කිය�විය යුතුය"යි 
ම� �ය�ජන� කයනි�.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, �ම් පනත් �කටුම්ප�ත් ස��න�ධනය 
විය යුතු රධ�න කරුණු තුනක් ති� නි�. පළමුි�නි �ද් තමයි,     
ශ්රී ල�ක� යක්ෂට මඩුඩලය - IBSL - යන න�මය අළි �ිනස� 
කයන්න යන එක. �ම�කද, �ම්ක නිය�මනය කයන �ක�මිෂන් 
සස�ික් හ�ටියප �ිනස� කයන්න ඕන�. �දි�නි කරුට, �ම් 
යක්ෂට ස�ස� �ි අනිි�්තය�යන්ම ල�යිස�තු ගත කළ යුතුයි 
කියල� පන�ත් ති� න �දය අළි ස��න�ධනයක් කයනි�. 
තුන්ි�නි  කරුට, �ම් යක්ෂට නි�ය�ජිතයන්ප එක සම�ගමකප 
පමටයි ි�ඩ කයන්න පුළුින්, ඒ නිස� ඒ�ක්ත් අළි යම්කිසි 
ස��න�ධනයක් ඉදිපතපත් කයනි�.  

යක්ෂට මඩුඩල�� නම �ිනස� කයන්න තීයටය කළ රධ�න 
�හ�තුික් ති� නි�. ඒ තමයි, �ම් යක්ෂට මඩුඩල�� රධ�න 
ක්රිය�ක�රීත්ිය, නිය�මන�� ක්රිය�ක�රීත්ියක් වීම. ඒ නිස� �ම් 
ස��න�ධනය හයහ� "ශ්රී ල�ක� යක්ෂට නිය�මන �ක�මිෂන් සස�ි" 
හ�ටියප අළි අලුතින් නම් කයනි�, because this is an insurance 
regulatory commission. Instead of calling it the "Insurance 
Board of Sri Lanka", we are changing its name to the 
"Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka". So, it 
avoids any confusion and also the name reflects the actual 
purpose for which this Commission has been set up.  

 2007 අ�ක 27 කියන ස��න�ධන පන�තනුත්, 2011 අ�ක 3 
කියන ස��න�ධන පන�තනුත් 2000 අ�ක 43 දයන පන�ත් යම්කිසි 
�ිනස� කිරීම් කළ  ි අළි දන්නි�. 2011 අ�ක 3 දයන 
ස��න�ධන��දී කයපු �ිනස�වීම්ිය න් රධ�න එක තමයි, "ජීවිත 
යක්ෂටයත්, ස�ම�න� යක්ෂටයත් එකම සම�ගමක් තුළ කයන 
එක ු දුු  න�හ�; ඒ නිස� �ම් යක්ෂට ි��ප�ය එක සම�ගමක් 
යප�ත් තියන්�න් න�තිි සම�ගම් �දකකප �ින් කයන්න ඕන�." 
කියන එක. ඒ ි��ග්ම, අලුත් යක්ෂට සම�ගම් �ක�පස� �ි�ළම 
�ප�ළප �ගනියන්න ඕන� කියල�ත් නියම කළ�. ඒි� ය ය� පදි�චි 
කයන යක්ෂට සම�ගම්, ශ්රී ල�ක� ු රැකුම්පත් හ� විනිමය 
�ක�මිෂන් සස� පනත යප�ත්  ලපත්ර, ි��ප�ය, ිස�තු, විනිමය 
ස� �නයක් එනම්, �ක�පස� �ි�ළම �ප�ළ ල�යිස�තුගත කිරීම 
නියම කයල� ති� නි�. �ම්ක නියම කයල� තිබුටත්, ඇත්තපම 
ර��ය�ියකි  ලපුි�ම හ�ම යක්ෂට සම�ගමක්ම �ක�පස� 
�ි�ළම �ප��ළ� ය ය� පදි�චි ක�ළ� න�හ�. මුදල් අම�ත���න�යන් 
අිසය දුන්න�, සමහය යක්ෂට සම�ගම් ය ය� පදි�චි �න�කයන්න. 

ඒි� සලක�  ල� තමයි අළි �ම් ස��න�ධනය අද ඉදිපතපත් 
කයන්�න්. යක්ෂට ්යතන අනිි�්තය�යන්ම ල�යිස�තුගත කළ 
යුතුයි කියල� තිබුට�ප, �ම් ස��න�ධනය හයහ� අළි සමහය 
සම�ගම් නිදහස� කයනි�.  

ද�නප පිතින යක්ෂට සම�ගම් 2)න්, 9ක්ම �ක�ළඹ �ක�පස� 
�ි�ළම �ප��ළ� ල�යිස�තුගත කයල� ති� නි�. අළි නිදහස� කයන 
යක්ෂට සම�ගම් �හ�තු 3ක් මත නිදහස� කයනි�. එකක් තමයි, 
�ද්ශීය යක්ෂට සම�ගමකප වි�ද්ශීය යක්ෂට සම�ගමක රධ�න 
අයිතිය ති� නි� නම්, -ඒ කියන්�න්, සියයප 85ක අයිතිය 
ති� නි� නම්- ඒ වි�ද්ශීය යක්ෂට සම�ගම ජ�ත�න්තයි ළිබඳගත 
හ�කි �ක�පස� �ි�ළම �ප�ළක ය ය� පදි�චි �ිල� ති� නි� නම්, 
අළි ඒ සම�ගම නිදහස� කයන්න ල�හ�ස�තියි. එ�හම නිදහස� 
කයන්න නම්  පළමුි, �ද්ශීය යක්ෂට සම�ගමකප වි�ද්ශීය 
යක්ෂට සම�ගමක සියයප 85ක අයිතිය ති� න්න ඕන�.  

�දිනි කරුට, අයිතිය පමටක් �න��ියි, ඒ අය�ග් ඒ ඒ 
යක්ෂට සම�ග�ම් ියණුම් වි�ද්ශීය ප�ලක සම�ග�ම් සල්හ 
ි��ප�ය�� ඒක� ද්ධ ියණුම්ිලප ඇතුළත් �ින්න ඕන�. 
එත�ක�ප අින� පපතප�ලනය, විනිවිදස�ිය ඒ තුබඳන් ්යක්ෂ� 
�ිනි�. ඒ �හ�තුි නිස� තමයි අළි එය නිදහස� කයන්න සූද�නම් 
ින්�න්. ඊප අමතයි, ජ�තික යක්ෂට ස�යක�ය අයමුදලත් ඒ 
ි��ග්ම ශ්රී ල�ක� යක්ෂට ස�ස� �ි �හ� ඒ පනත යප�ත් ති� න 
සම�ගම් �ින් කයන්න ඕන�, ස�ම�න� යක්ෂටයප සහ ජීවිත 
යක්ෂටයප යන �දය�ක�යයප. "ඒි��� හිමික�පතත්ිය ශ්රී ල�ක� 
යජයප ති� න� ත�ක්, ඒ යක්ෂට සම�ගම් �ක�පස� �ි�ළම 
�ප�ළප ද�මිය යුතුමයි" යන්න අළි �ිනස� කයනි�. අන�ගත��දී 
�ක�පස� �ි�ළම �ප�ළප ද�නි�ද, න�ද්ද කියල� ඉන් පු ි 
�ත�ය� ගන්න පුළුින්. නමුත්, “ඒ සම�ගම් යජයප අයිති නම්  
�ක�පස� �ි�ළම �ප�ළප ද�ීටම අනිි�්තයම න�ත" කියන 
ස��න�ධනයකුත් අළි ඉදිපතපත් කයනි�. ඊප අමතයි සමහය 
�ද්ශීය යක්ෂට සම�ගම්ිල ල්ය ක අයිතිය ති� න්�න් �ද්ශීය 
ි��ප�යයකප. ල්ය ක අයිතිය �ද්ශීය ි��ප�යයප හිමි එම සම�ගම 
�ක�පස� �ි�ළම �ප��ළ� ද�නපමත් ය ය� පදි�චි කය ති� නි� 
නම්, ඒ යප�ත් ති� න යක්ෂට සම�ගම අනිි�්ත�යන්ම ය ය� 
පදි�චි කයන්න අින� න�හ�. ඉතින් ඔය �හ�තු තුන නිස� පමටයි 
ඒ සම�ගම් �ක�පස� �ි�ළම �ප��ළ� අනිි�්තය ය ය� පදි�චි�යන් 
අළි නිදහස� කයන්�න්.  

So, there are three conditions under which we are 
amending the law. Why we are amending the law is that 
if a local insurance company is owned by a foreign 
international insurance company and that foreign 
company has 85 per cent of ownership which is already 
quoted on an international stock exchange that is 
acceptable to the Security Exchange Commission of Sri 
Lanka, then we are able to release that company from a 
local listing for that reason.  

In addition to that, the local accounts of the local 
insurance company must be consolidated in the overseas 
companies’ accounts. That is to ensure that then all 
international regulations whether it is on accounting or 
international regulations on stock exchange are also 
fulfilled. Thereby, the necessity for good governance and 
transparency is established.  If an insurance company or 
the Sri Lanka National Insurance Trust Fund has to be 
quoted according to the present law, we are basically 
releasing it from that as long as that company is owned 
by the Government of Sri Lanka. So, the Government of 
Sri Lanka can make a choice whether it wants to actually 
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quote that company or not in the future. But, we are 
releasing it for making it compulsory as in the present law 
that the insurance companies owned by the Government 
must be listed on the Stock Exchange.  

The third point is that a local insurance company, if it 
is owned by a local company, which is already quoted on 
the Stock Exchange, then, we do not want to make it 
compulsory that the insurance company be separately 
listed. We will leave it up to that group to make that 
decision because as long as the parent company is being 
governed by the rules of the Stock Exchange we can 
ensure that there is a good governance.  

�ම් ස��න�ධන ඉදිපතපත් කයන්න අිස�න �හ�තුි මම 
කියන්නම්. යක්ෂට නි�ය�ජිත�යකුප ඒ නි�ය�ජිත අ�ළවි 
�ස�ි�ින් කයන්න ල�බු�ඩු එක සම�ගමකපයි. පු  ියය ක�ල��දී 
ඒ සම�ගම තුළමයි ජීවිත යක්ෂටයත්, ස�ම�න� යක්ෂටයත් 
තිබු�ඩු. එවිප ඒ අ�ළවිකයට යක්ෂට නි�ය�ජිතය�ප ඒ �ක�පස� 
�දකම අ�ළවි කයන්නප පුළුින්. නමුත්, �ම් සම�ගම්ිල ජීවිත 
යක්ෂටයයි, ස�ම�න� යක්ෂටයයි �ින් කිරී�මන්, ඒ ි��ග්ම 
ඒි� සම�ගම් �දකකප ය��මන් ඒ නි�ය�ජිතයන්ප ඒ යක්ෂට රම 
�දකම අ�ළවි කයල� ල � ගන්න තිබු ට ්ද�යම අහිමි වුට�. ඒ 
නිස�, �ම් නි�ය�ජිතයන්ප ජීවිත යක්ෂට සම�ගමකපත්, ඒ 
ි��ග්ම ස�ම�න� යක්ෂට සම�ගමකපත් ඒ අය�ග් �ස�ි�ින් ල � 
දී එයින් ්ද�යමක් ල � ගන්න පුළුින් විකරයප අළි ස��න�ධනයක් 
�ග�නනි�.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. State Minister, please wind up. 

 
ගු ඉර�න් වික්රමරත්න මහත�  
(ம�ண்பும�கு இர�ன் வ�க்க�ரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, මම ම�ග් ක �ි අිසන් කයන්නම්.  

�මයප සම් න්ධ න�ති එක කරුටක් සමහන් කයන්න ම� 
ක�ම�තියි. ඒ තමයි ම�තකදී අළි  නි ්ද�යම්  දු පනත් 
�කටුම්පතක් ඉදිපතපත් කළ�. එම ්ද�යම්  දු පනත් �කටුම්පත අළි 
�මම ගරු සස��ව් අනුමත කයල�, ඒක ය�ට් නීතියක්  ිප පත් 
කය ති� නි�. එම ්ද�යම්  දු පන�ත් ක්රිය�ක�රී දිනය, 2018 
අ�ර�ල් මස 01�ිනි ද�යි කියල� මම න�ිත සමහන් කයනි�. 
�ම�කද, එවිප ඒ ග�න කිසියම් අනුම�නයක් ති� නි� නම් එය 
න�ති වී යනි�. එද� -2018 අ�ර�ල් මස 01�ිනි ද�- ඉමල� තමයි  
එම නි ්ද�යම්  දු පනත ක්රිය�ත්මක ින්�න්. [ �ධ� කිරීමක්] 
01st April, 2018 is the effective date for the operation of the 
new Inland Revenue Act.  

Thank you.  

 
ප්රශය ම�නය ස��ිමමුඛ කරන ලදී. 
வ�ன� எடுத்த�யம்பப்�பற்றது. 
Question proposed. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ීටළඟප, ගරු  න්දුල ගුටි්තධන මහත�.  

[අ.ස�. 3.19] 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගය ක �න�යකතුමනි, �මම යක්ෂට ක්තම�න්තය විකරමත් 

කිරී�ම් (ස��න�ධන) පනත් �කටුම්ප�ත් රධ�න පයම�්ත ය 
ින්�න් ල�ක��ව් �ප�ද්ගය ක අ�නය සහ ය�ජ� අ�නය විසින් 
පිත්ි� �ගන යනු ල න යක්ෂට ි��ප�යය නිය�මනය කිරීම 
සමහ� �ක�මිෂන් සස�ික් විකරයප -විදුය  ස��ද්න නිය�මන 
�ක�මිෂන් සස�ි ි��ග්- කපයුතු කිරීම.  ඒ ළිබඳ ම ඒක� ද්ධ 
විපක්ෂ�� සම්පූ්තට සහ�ය�ගය ති� නි�. අද �ම් යක්ෂට 
�ි�ළම �ප��ළ� පිතින තත්ත්ිය ළිබඳ ම අම�ත�තුම� සමහන් 
කළ කරුණුිලප අති�්තක කරුණු කිහිපයක් ඒක� ද්ධ විපක්ෂය 
�ිනු�ින් මම සමහන් කයන්න ක�ම�තියි. ය ය� පදි�චි කයපු 
යක්ෂට සම�ගම්  29ක් ල�ක��ව් ති� නි�. එයින් යක්ෂට 
සම�ගම් 14ක් ස�ම�න� යක්ෂට කපයුතුිල  නියත �ිනි�; 
යක්ෂට සම�ගම් 12ක් දිගු ක�ලීනි යක්ෂට කපයුතුිල  නියත 
�ිනි�. �ම් �ද�ක්ම නියත �ින යක්ෂට සම�ගම් තුනක් 
ති� නි�.  

ඒ ි��ග්ම යක්ෂට ත�රැව්ක�ය සම�ගම් 59ක් ති� නි�. 
�ක�පස� �ිළම �ප��ළ� ල�යිස�තුගත �ිල� ති� න්�න් සම�ගම් 
8යි. වි�ද්න සහස�ියත්ිය සහිත යක්ෂට සම�ගම් 5ක් ති� නි�. 
දළ �ද්ශීය නිෂ�ප�දිත�� රතිනතයක් ින�යන් ගත්�ත�ත්, දළ 
�ද්ශීය නිෂ�ප�දිත�යන් 1.2ක් තමයි ි�පතක ්ද�යම ින�යන් 
ති� න්�න්. �ිනත් යපිල් සමග ස��පක්ෂි ස�ස ප�ම්දී යක්ෂට 
ි��ප්තිය ම�න  ලන ද්තනකය තමයි යම්කිසි ි්තෂයක් තුළදී 
�ක�ච්චය ි�පතක ්ද�යම් යක්ෂට ි��ප�යයප එකතු කයන්න 
පුළුින්ද කියන එක. ඒ අනුි තමයි යප තුළ යක්ෂට ි��ප�යය 
�ක�යිතයම් දුයප ි��ප්ත �ිල� ති� නි�ද කියන එක මනින 
ද්තනකය  ිප පත් �ින්�න්.  

ඉන්දිය�ි, ප�කිස�ත�නය,  �ග්ල��ද්නය, �න්ප�ලය, භූත�නය 
ි�නි කල�පීය යපිල් සමග ස��ප්ක්ෂි ස�ස ප�ම්දී ල�ක��ව් 
යක්ෂට ි��ප�ය�� ි��ප්තිය ති� න්�න් ඉත�ම පහළ මට්පමක 
 ි ඔ තුම� ළිබඳගන්න ඕන�. �ම් ි��ප�යය ල�ස න�තුි 
�න��ියි. මුළු ි��ප�ය�� ිත්කම් රම�ටය ති� නි�, බිය යන 
503ක්. 201) ි්තෂ��දී සමස�ත යක්ෂට ි��ප�යය ල�ස �ලස 
ල ල� ති� නි�, බිය යන 21ක්. බිය යන 21ක් ල�ස ල පු,  
බිය යන 503ක් ිත්කම් ති� න �ම් ි��ප�යය රම�ටිත් �ලස 
ි��ප්ත �න��ින්න  ලප�න රධ�න කරුණු කීපයක් ළිබඳ ම මම 
ඔ තුම��ග් අිධ�නය �ය�මු කයන්න ක�ම�තියි. එකක් තමයි 
ි�පතක ගටනය කිරී�ම්දී අ�ප් ය�ට් ස�ම�න� ජනත�ිප සහ 
යක්ෂිතයන්ප ඔ�ය�ත්තු �න��දන ඉත� වින�ල ි�පතකයක්  තීයටය 
කයල� තිබීම. �ම�ප්ත ි�හන යක්ෂටයක් ගන්න�ක�ප මිනිු න් 
විසින් �තින ප�්තන�ි යක්ෂටය විතයක් �ත�ය� ගන්�න් ඇයි? 
Third-party insurance එකක් ගන්�න් full insurance එකක් 
ද�ම්�ම�ත්, ඒ සමහ� �ගින්න �ින ි�පතක මුදල ඉත� වින�ල 
මුදලක් �ින නිස�. �ම් ි�පතකය �ගිල� යම්කිසි අල�සයක් �ිල� 
හ�නිපූයටය කයන්න ියය�ම ඒ හ�නිපූයට��දී වි�න�ෂ�යන් 
�ප�ද්ගය ක අ�න�� සම�ගම්, �ිච්ච හ�නිය පූ්තටය කිරීමප 
�ගින මුදල හ�ම �ි�ල්ම කයන්න පුළුින් උපපතම රම�ටයප 
කපනි�. එත�ක�ප යක්ෂටය කයල�, ි�පතක �ගිල� හ�නියක් 
වුට�ම ඒ හ�නිය පූයටය කිරීම සමහ� අින� මුදල 
යක්ෂකය��ගන් ල�� න්�න් න�ති වුට�ම ඒ අිස� ��ව්දී  
යක්ෂටය ල � ගත් පුද්ගලයන්ප �ම් යක්ෂට�යන් ස�ල�සන 
සහනය අක් �ිනි�. නමුත් �ල�ක�� �ිනත් දියුණු යපිල් �දස 
 �ලු�ි�ත් එය �ිනස� ිනි�.  

959 960 



ප�්තය �ම්න්තුි 

මම උද�හයටයක් �ලස එක් ක�යටයක් සමහන් කයනි�. 
�ම�ප්ත ය යක් හ�නියකප පත් වු�ට�ත්, ඒ හ�නිය පූයටය 
කයන්න ම�ස �දකක් යනි� නම්, තුනක් යනි� නම්, හයක් යනි� 
නම් ඒ ක�ලය තුළදී ඒ �ම�ප්ත ය  හිමිය�ප තමන්�ග් කපයුතු 
කය�ගන ය�ම සමහ� යක්ෂට සම�ග�මන් �ම�ප්ත ය යක් 
�දනි�.  එත�ක�ප එය�ප ඒක තමයි යක්ෂට�යන් ල�� න 
්ියටය කියන්�න්. නමුත් අද ල�ක��ව් යක්ෂට ි��ප�ය 
කයන්�න් එකි�නක� පයය� �ක�ටි ගටන් මුදල් වියදම් කයල� 
ද�න්වීම් ද�ල� විවිධ උප�ය, උපරම මිනන්  තමන්�ග් යක්ෂිතයන් 
marketingිය න් විතයක් ඇද ගන්න රම�ව්දයක් මිසක් �ල�ක�� 
දියුණු යපිල් එක්ක ස��පක්ෂි සසමන�ක�ප යක්ෂිතයන්ප 
රතිල�ස ල �දීමක් �න��ියි. යක්ෂටය කියල� කියන්�න් 
�ල�ක�� එක හ� සම�න අිද�නම්ිලප මුහුට �දන පුද්ගලයන් 
සල්හයක් තමන්ප මුහුටදීමප සිදුින අිද�නමප මුහුට දීම සමහ� 
�ප�දු අයමුදලක් හදල�, සත� ින�යන්ම අිද�නමප මුහුට �දන 
අයප ඒ අයමුද�ලන් ින්දි �ගවීම සමහ� ඇති කය ගත් යහපත් 
ක්රිය�ම�්තගයක් කියල� තමයි  නි�ය�න් කියල� ති�යන්�න්. ටික 
�ද�නක් විසින් ඉත� දුක�ස� ද�පතය යුතු මහ  යක්, අතිවින�ල 
ස�ඛ��ික් මත පපිල� ඒ  ය ස�හ�ල්ලු  යක්  ිප පපති්තතනය 
කය ගන්න තමයි �ල�ක�� යක්ෂට ි��ප�යය ඇති �ිල� 
ති� න්�න්. නමුත් අි�සන�ිකප ල�ක��ව් එි�නි තත්ියක් 
න�හ�.  හුදු ල�ස පයම�්ත �යන් පමටක් �ි�ළම �ප�ළ හූය��ගන 
කන්න ල�ස�ති �ින යක්ෂට සම�ගම් නිය�මනය කයල�, ඔවුන්ප 
්ච�ය ධ්තම පද්ධතියක් සකස� කිරීම යක්ෂට නිය�මන �ක�මිසම 
විසින් කළ යුතුයි. ල�ක��ව් යක්ෂට �ි �ළම �ප��ළ� ති� න්�න් 
යහපත් තයගක�පතත්ියක් �න��ියි.  

මම හිතන විකරයප ජ�ත�න්තය මට්ප�ම් යක්ෂට නි�ය�ජිත 
කපයුතු කයන ප�්තය �ම්න්තු ම�ති ඇම�තිිරුත් ඉන්නි�. 
එතුමන්ල�ප යක්ෂට නි�ය�ජිත ්යතන සහ ඒි��� 
ක්රිය�ක�පතත්ිය ළිබඳ ම  අපප ිඩ� ර��ය�ියක අත්ද�කීමක්  ඇති. 
එක ි්තෂයකප බිය යන 21ක ි��ග් ල�සයක් උපයනි� නම්, ඒ 
ි��ප�යය �හ�ම ල�ස ල න ි��ප�යයක්. නමුත් එහි රතිල�සය 
යක්ෂිතය�පත් ල�� න්න ඕන�. එම රතිල�සය යක්ෂකය�ප 
පමටක් ල�� න තත්ත්ිය �ිනස� කිරීමප අින� නක්තිය හ� මඟ 
�පන්වීම මුදල් අම�ත���නය විසින් යක්ෂට නිය�මන �ක�මිසමප 
ල � දිය යුතුයි කිය� මම වින�ි�ස කයනි�. ද�න් යක්ෂට 
ඔම්බුඩ්ස�මන්ිය�යක්; දුක්ගන්න�ය�ල �ක�නක් ඉන්නි�. 
ඔ තුම�ප අින� නම් මම එක යක්ෂට සම�ගමක නම  පුද්ගය කි 
ල � �දන්නම්, �ම් ගරු සස��ව්දී ළිබඳතුරු �දන්න  �පත යක්ෂට 
සම�ගමකප එ�ස� �ච�දන� කයන්න මම ක�ම�ති න�ති නිස�. 
�ම�ප්ත ය යක් අනතුයකප පත් වුට�ම,  හ�නි පූයටය කයල� 
න�ිත තිබුණු තත්ත්ියප පත්කය ග�නීමප �ක�පස� ින�යන් 
ගය�ජ්  එකප �ගවිය යුතු මුදල්ිත් ම�ස ගටන�ික් තිස��ස� -
අවුරුද්දකප කිට්ටු ක�ලයක්-  �ගින්�න් න�ති පුද්ගය ක යක්ෂට 
සම�ගම් ති� නි�. ඒ යක්ෂිතය� ඒ�කන් වින�ල අම�රුික 
ි��පනි�. ඒ ි��ග් ්යතන ළිබඳ ම ප�මිණිල්ලක් කළ ිහ�ම, 
�ම් යක්ෂට නිය�මන �ක�මිසමප පුළුින්කම ති� න්න ඕන�, ඒ 
යක්ෂට සම�ගම ක�මිල� අින� කපයුතු කයන්න. ්රි�ය�ද ය  
හිමි�ය� ඉන්නි�; �ම�ප්ත ය  හිමි�ය� ඉන්නි�; යතුරු ප�දි 
හිමි�ය� ඉන්නි�. ඒ අය � ��හ�ම අහි�සක මිනිස�ු . වි�න�ෂ�යන් 
එි�නි දුෂ�කයත� ති� න, අක් ්ද�යම් ල න අයප හ� මධ�ම 
පන්ති�� අයප තමයි යක්ෂටයක රතිල�ස ල�� න්න ඕන�.  ල�ස 
පයම�්ත ය විතයක් මුල් කය ගත්, රච�යටය තුබඳන් පමටක් 
තමන්�ග් අ�ළවි අයමුණු ඉෂ�ප කය ගන්න උත්ස�හ දයන විවිධ 
සපකපප උප�ය උපරම ප�විච්චි කයන �ප�ද්ගය ක ්යතන 
ප�ලනය කිරීමප ීටප ිඩ� ද�ඩි �ලස නීතිමය ින�යන් ම�දිහත් 
වීමප අින� ක්රිය�ම�්තග යක්ෂට නිය�මන �ක�මිසම විසින් ගත 
යුතුයි.   

අළි �ම් ස��න�ධනිලප පක්ෂ ින අතය, පුද්ගය ක අ�න�� 
සියලු යක්ෂට සම�ගම්ිලප ක � කයල�, ත�රැව්ක�ය 
සම�ගම්ිලපත් ක � කයල� ඔ තුම�  මුදල් ය�ජ� ඇම�තිියය� 
ින�යන් යක්ෂට �ි�ළම �ප��ළ� හඬක් නඟන්න  �පත 
මිනිු න්ප සිදු �ින අස�ධ�යටය ළිබඳ ම �ිනම ස�කච්ඡ� 
කයන්නය කියන ඉල්ලීම මම �ම් �ව්ල�ව්දී කයන්න ක�ම�තියි.  

ඒ ි��ග්ම ඔ තුම� විසින් අද  �ම් ගරු සස�ිප විස්තජන 
පනත් �කටුම්පත ඉදිපතපත් කළ�. ගරු ඇම�තිතුමනි, 1989 
ි්තෂ�� සිප ලක්ෂ�මන් කිපතඇල්ල ඇමතිතුම�ත්, අපත් විපක්ෂ�� 
මන්ත්රීිරු �ලස �ම් ප�්තය �ම්න්තු�ව් හිටිය�. ය�ජ� ල්ල� ළිබඳ ම 
සම්පූ්තට ිගකීම ප�්තය �ම්න්තුිප ප�ි�යන නිස�, �ම් 
ප�්තය �ම්න්තු�ව් ිඩ�ත්ම ි�දගත් ක්තති� ින්�න්  විස්තජන 
පනත සම්මත කිරීමයි. ඒක �ක�තයම් ි�දගත්ද කියනි� නම්, එක 
ඡන්දයකින් අය ි�ය �ල්ඛනයක් පය�ද වු�ට�ත්, නි�ය�ගී 
රජ�තන්ත්රි�දය පිතින යපිල ප�්තය �ම්න්තුි විු රුින්නප 
ඕන�. නමුත් අි�සන�ිකප ඔ තුමන්ල� මුදල් අම�ත���නය ස�ය 
ගත් පු , 2015, 201), 2017 කියන ිසය තු�න්දීම  ල�ක� 
ඉතිහ�ස�� කිසිම දිසක න�ති විකරයප ය�ජ� ල්ල� 
කළමන�කයටය වික�ති කයල�, විරූපී කයල�  ල�ක� 
ප�්තය �ම්න්තුි �න�මඟ යිල� ති� නි�. ඉත� ප�හ�දිය  �ලස 
�ම් සස�ි misled කයල� ති� නි�. මම උද�හයට �දක තුනක් 
සමහන් කයන්නම්.  

2014දී  තු�නන් �දකක ඡන්ද�යන් �ම් ප�්තය �ම්න්තු�ව් 
සම්මත වුට�, 2015 අය ි�ය �ල්ඛනය.  ඒ අය ි�ය �ල් ඛන�යන් 
�ම් ය�ට් ඈත එළිප ගම්ම�නිල ජීිත් ින 5 ිසය ිකෂ�ත්ි 
විස�ගය සමත්ින අහි�සක දරුින්�ගන් -�ප්දුරු තුක්�ව් සිප 
�දවුන්දය තුක්ි දක්ි� සමස�ත ල�ක��ව්ම- සහනයක් �දන්න අළි 
එකඟ වුට�. එ�තක් �ම් ය�ට්  ිකෂ�ත්ි ල � දුන්�න් දරුින් 
15,000ප පමටයි.  �ම් ල � �දන ිකෂ�ත්ි ස�ඛ��ි අනුි තමයි 
5 ිසය ිකෂ�ත්ි විස�ග�� කඩඉම් ලකුට -cut-off mark එක- 
තීයටය ින්�න්. එන්න එන්නම ලකුණු 200 තුළප අද�ළ කඩඉම් 
ලකුට ි�ඩි ින නිස�, එිකප මම ය�ට් අධ��පන ඇමතිියය� 
ින�යන් කපයුතු කයමින් ගරු මුදල් ඇමතිතුම�ප �ය�ජන� 
කයල�, 15,000 ිකෂ�ත්ි ස�ඛ��ි 25,000ප ි�ඩි කළ�. �ම් 
දරුින්ප මසකප ිකෂ��ධ�යය ින�යන් දුන්�න් රුළියල් 500යි. 
අළි �ය�ජන� කළ�, ඒ මුදල රුළියල් 1,500 දක්ි� ි�ඩි කයන්න 
ඕන�ය කියල�. ි�ඩිපුය රුළියල් දහස ගට�න් �ගින්න අින� 
මුදල ින රුළියල් මිය යන 300ක් අළි අය ි�ය �ල්ඛන�� 
නින�චිති සමහන් කයල� �ින් කළ�.  ිකෂ�ත්ි ස�ඛ��ි 15,000 
සිප 25,000 දක්ි� 10,000න් ි�ඩි කයන්නත්, ම�සයකප රුළියල් 
500ක් ින ිකෂ��ධ�යය 1,500 දක්ි� දහසකින් ි�ඩි කයන්නත් 
අින�  ල්ල� රතිප�දන සහිති ඒ �ය�ජන�ි සම්මත වුට�. 
එ�ලස සම්මත වූ �ය�ජන�ි  දින සිය�� ි�ඩ ළිබඳ�ිළ යප�ත් 
සම්පූ්තට�යන්ම කප� හ�පතය�. 2015, 201), 2017 කියන ි්තෂ 
තුනක්ම �ම් ින�ක�ප �ගවී �ග�ස� අිසන්. නමුත්, අද ිකෂ�ත්ි 
ස�ඛ��ි 25,000ක් �ස� සලක� �න��ියි, 15,000ක් �ස� සලක� 
තමයි ද�න් අය කඩඉම් ලකුට තීයටය ින්�න්. ඒ නිස� 5 ිසය 
ිකෂ�ත්ි විස�ග�� �මිය කඩඉම් ලකුට 1)4යි.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප ති වින�ඩි 5ක ක�ලයක් 

ති� නි�.  
 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔ තුමන්ල� ම�ධ�ිල වික�නය ින රි�ත්ති  ලනි� නම් 

�ප�නනි�, �මම විස�ග��දී අතිදක්ෂ �ලස සමත් ින සමහය 

961 962 

[ගරු  න්දුල ගුටි්තධන මහත�] 
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දරුින්�ග් �දමවුළියන් කුලී ි�ඩ කයල� ඉත�ම දුක �ස� තමන්�ග් 
දරුින්ප උගන්ින �දමවුළියන්  ි. සමහය රි�ත්තිිය න් 
කියනි� මම ද�ක්ක�, �මම සමහය දරුින්�ග් �දමවුළියන් 
කුය යක්මය යක් කයල� ජීිත් ින අය කියන එක. ඒ ි��ග්ම 
සමහය දරුින් න�ය ියය ත�න්ිල ජීිත් �ිල� පු ි කූඩ�යම්ිල 
ඉමල� විස�ගය ය යපු දරුින්. ්ධ�ය අින� �මි�නි දරුින්ප අළි 
ඒ ්ධ�ය ල � �දන්න ඕන�. මහින්ද ය�ජපක්ෂ යුග�� ඉදිපතපත් 
කළ අය ි�ය �ල්ඛනයකින් ය�ට් දරුින් �ිනු�ින් ල � �දන 
�ම් ිකෂ�ත්ි රම�ටය ි�ඩි කිරීමප  හදපු, �ම් ගරු සස�ි සම්මත 
කයපු �ය�ජන�ි අක්ම තයමින් �ම් අය ි�ය �ල්ඛනයප ඇතුළත් 
කයන්න කියල� අළි ඉල්ලනි�. එත�ක�ප 1)4ක් ින කඩඉම් 
ලකුට කිසිම රන�නයක් න�තිි 150ප ි��ග් ස�ඛ��ිකප 
අක්ිනි�. අළි ිකෂ�ත්ි ස�ඛ��ි 25,000ක් දක්ි� ි�ඩි කයන්න 
ඉදිපතපත් කළ �ය�ජන�ි තමුන්න�න්�ස�ල�ප 50,000ක් කයන්න 
පුළුින් නම්, �ම් කඩඉම් ලකුට 130ප අක්ිනි�. ිකෂ�ත්ි 
ස�ඛ��ි ි�ඩි ින්න ි�ඩි ින්න කඩඉම් ලකුට අක් ිනි�. ඒක 
කයන එක ඔ තුම�පත් �හ�මයි. එ�ස� කිරීම ඔ තුම�ප �ම �ල�ි 
ින�යන් කී්තතියයි, පය�ල�ි ින�යන් ළින්කමයි �දකම 
ල�� නි�. එම නිස� ඔ තුම� �ම් ළින්කමප ද�යක ින්න. �ම් 
සමහ� අළි ඔක්�ක�ම තමුන්න�න්�ස�ල�ප සහ�ය�ගය �දනි�. 

�දි�නි කරුට මම කියන්නම්. ගරු ක �න�යකතුමනි, �ම් 
කරුට සමහ� ම� ඔ තුම��ග් අිධ�නයත් වි�න�ෂ�යන් �ය�මු 
කයනි�. යජ�� විගටක�කරපති ි�්තත�ි අනුි 201) අය ි��යන් 
�ම් ගරු සස�ි විසින් විස්තජනය �ක�ප �ින් කයපු මුදය න් 
රුළියල් බිය යන 792ක් නිදහස� කයල� න�හ�. හම් න්�ත�ප ිය�ය 
හදන්න ි�ය වූ වියදම �ලස යජය සලකන්�න් රුළියල් බිය යන 
175යි. �ම් වියදම් �න�කළ රම�ට�යන්  හම් න්�ත�ප ිය�ය 
ි��ග් ිය�යිල් 4ක් හදන්න පුළුින්. එය�්තල�ක� සම�ග�ම් 
වියදම රුළියල් බිය යන 51යි. �ම් වියදම් �න�කළ මුදය න් 
එය�්තල�ක� සම�ගම ි��ග් තිත් සම�ගම් 15ක් පපන් ගන්න 
පුළුින්. මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ හදන්න ි�ය වු�ඩු රුළියල් 
බිය යන 27යි. �ම් වියදම් �න�කළ රම�ට�යන් ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළිල් 29ක් හ�ම දිස�්රික්කයකපම එක  ගට�න් හදන්න 
පුළුින්. අකු�්ත�ග�ඩ ්යක්ෂක ල්ලස� �න ස�කී්තටයප ි�ය 
ින්�න් රුළියල් බිය යන 19යි. �ම් මුදය න් ඒ ි��ග් ඒි� 41ක් 
හදන්න පුළුින්. ප�්තය �ම්න්තු මන්ත්රීිය�යකුප �දන්�න් රුළියල් 
මිය යන 10යි. හ� �යි, �ම් මුදය න් �ම් ප�්තය �ම්න්තු�ව් සිටින 
හ�ම මන්ත්රීිය�යකුපම රුළියල් මිය යන 3,500 ගට�න් � දන්න 
තිබුට�. ඒ කියන්�න් රුළියල් බිය යන 3.5ක් ස�ම 
මන්ත්රීිය�යකුපම �දන්න තිබුට�. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුම�, ඔ තුම�ප ති වින�ඩි �දකක් ති� නි�. 
 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, �ම්ක ඉත�ම  යපතළ රන�නයක්. 

ඔ තුම� න�යකය� �ලස සිටින ප�්තය �ම්න්තු�ව් රධ�නම 
කපයුත්�ත්දී, එනම් විස්තජන පනතින්   මුදල් �ින් කිරී�ම්දී ඒ 
�ින් කළ මුදල් රම�ට�යන් සියයප 20ක් වියදම් කයල� 
න�ත්නම්,  ඒ ග�න �ිනම වි �න�ෂ�යන් �ම් ප�්තය �ම්න්තු�ව් 
ස�කච්ඡ� කළ යුතුයි. අන්ත්ත ප�්තය �ම්න්තු ස�ගමය �ම් ග�න 
දන්නි� නම් �ම් ග�න �ිනම ජ�ත�න්තයි ක � කයනි�. 
�ම�කද, �ම් මුදල �ප�ඩි ගටනක් �න��ියි �න්, ගරු 
ක �න�යකතුමනි. රුළියල් බිය යන 792ක් වියදම් කයල� න�හ�. 
යජ�� වියදම තමයි ය�ට් ජනත�ි�ග් ්ද�යම; ස�සයටය ින 
මුදල; අතිනත ම�රු ින මුදල. එ�හම මුදලක් ම�රු �ින්�න් 
න�ති වුට�ම ඒක සම්පූ්තට�යන්ම ප�්තය �ම්න්තුි �න�මඟ 

ය�වීමක්. එම නිස� විස්තජන පනතින් ප�්තය �ම්න්තුික් �න�මඟ 
යින �ලස මුදල් �ින් කය ගන්න උත්ස�හ දයන්න එප�. එය 
ඉත�ම අස�ධ�යටයි. මම උද�හයටයක් කියන්නම්.  

අය ි�ය �ය�ජන� තුබඳන් අධ��පන අම�ත���නයප �ින් කය 
ති� න මුදය න් සියයප 9.5ක් තමයි ඒ �ය�ජන� �ිනු�ින් 
වියදම් කයල� ති� න්�න්. ඒ අය ි�ය �ල්ඛන�� සියයක් 
�ය�ජන� තිබුට�. එත�ක�ප �ම් ගරු සස��ව් ඉන්න සියලු  
මන්ත්රීිරු, පු  �පළ මන්ත්රීිරු රීති�යන් ළින� ියහින් අත්පුඩි 
ග�හුි�. සියලුම දරුින්ප laptop �දනි�ය කිව්ි�, tab �දනි�ය 
කිව්ි�. ිතුය � �න්න tap එකක්ිත් න�ති දරුින්ප �ම�හම 
�ය�ජන� ග�න කියන �ක�ප - 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
�හ�මයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ද�න් ඔ තුම�ප නියමිත ක�ලය 

අිස�නයි.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත� 
(ம�ண்பும�கு பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ �ින් කයපු මුදය න් සියයප 9.5ක් පමටක් වියදම් කළ�ය 

කිව්ි�ම ලජ්ජ� �ින්න ඕන�.  ලජ්ජ�, සය කියන නහය �දකම 
කපපු මුදල් ඇමතිිය�යක් අය ි�ය �ල්ඛනයක් ඉදිපතපත් කයන 
තත්ත්ිය �ිනස� කය ගන්න මින් පස��ස�ිත් ි�සන�ි ල��බ්ි�! 

� ��හ�ම ස�තුතියි, ගරු ක �න�යකතුමනි. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අ�ප් ි�ඩ  ලන මුදල් ඇමතිතුම�ත්, මුදල් ඇමතිතුම�ත් �ම් 

කරුණු අිධ�නයප �ය�මු කයයි කිය� ම� වින�ි�ස කයනි�.  

අද විි�දයප අද�ළ  ක�ලය සීම� කිරීමප සියලු පක්ෂ එකඟ 
වුට�. ඒ අනුි ඩග්ලස� �ද්ි�නන්ද� මන්ත්රීතුම� වින�ඩි 3ක් ඉල්ල� 
සිටිනි�. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප ද�න් ඒ අිස� �ි ල � 
�දනි�.  

 
[ப�.ப. 3.36] 

 

ගු ඩග්ලස� �ද්ව�නන්ද� මහත� 
(ம�ண்பும�கு டக்ளஸ் �தவ�னந்த�) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்ற�, �க�ரவ சப�ந�யகர் அவர்க�ள! இன்�றய த�னம் 

ந�ட�பறுக�ன்ற 2000ஆம் ஆண்டின் 43ஆம் இலக்க 
க�ப்புறுத�த் �த�ழ�ல் ஒழுங்குபடுத்தல் சட்டத்�தத் 
த�ருத்துவதற்க�ன “க�ப்புறுத�த் �த�ழ��ல ஒழுங்குபடுத்தல்” 
சட்டமூலம் �த�டர்ப�ன வ�வ�தத்த�ல் பங்�கடுப்பதற்குப் 
�ப�த�ய �நரம் இன்�மய�ல் அத�ன வர�வற்று, அது 
�த�டர்ப�ல் ச�ல த�ருத்தங்க�ளச் ச�பய�ல் சமர்ப்ப�க்க 
வ�ரும்புக�ன்�றன்.  

அ�த�நரத்த�ல் எமது மக்க�ள �நருடிக்�க�ண்டிருக்க�ன்ற 
இரண்டு வ�டயங்கள் �த�டர்ப�ல் ந�ன் இந்தச் ச�பய�ன் 
கவனத்�த ஈர்க்க வ�ரும்புக�ன்�றன். ஒன்று, அநுர�தபுரம் 
ச��றச்ச��லய�ல் தம�ழ் அரச�யல் �கத�கள் ச�லர் உண்ண� 
வ�ரதம் இருக்க�ன்ற�ர்கள். இவர்களது உண்ண�வ�ரதம் 12-13 
ந�ட்க�ளத் த�ண்டிக்�க�ண்டிருக்க�ன்றது. அவர்கள் 
“தங்க�ள வ�ச�ர�ணகள் இல்ல�மல் வ�டுத�ல 
�சய்ய�வண்டும்” என்று �கட்கவ�ல்�ல. ம�ற�க, அநுர�தபுர 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ந�த�மன்றத்த�ல் தமது வழக்கு ந�ட�பற்ற�ல், த�ம் �ம�ழ�ப் 
ப�ரச்ச��ன�ய எத�ர்�க�ள்ள�வண்டி�யற்படும் என்பதன�ல், 
தங்களு�டய வழக்�கத் �த�டர்ந்து வவுன�ய�வ�ல் நட�த்த 
�வண்டும் என்றுத�ன் �கட்க�ற�ர்கள். இத�ன ந�ங்கள் ஒரு 
ந�ய�யம�ன �க���க்�கய�க�வ கருதுக�ன்�ற�ம். அந்த 
வ�கய�ல், அரச�ங்கம் அவர்களு�டய ந�ய�யம�ன 
�க���க்�க�ய ஏற்று, அவர்களு�டய வழக்குக�ளத் 
�த�டர்ந்தும் வவுன�ய� ந�த�மன்றத்த�ல் முன்�னடுப்பதற்கு 
நடவடிக்�க எடுக்க�வண்டும் என்று �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன். 

அடுத்து, எங்களு�டய கடல் ப�ர�தசத்துக்குள் எல்�ல 
த�ண்டி வந்து ம�ன் ப�டிக்க�ன்ற இந்த�ய கடற் 
�ற�ழ�ல�ளர்க�ளப் பற்ற�ச் �ச�ல்ல�வண்டிய�ருக்க�றது. 
கடந்த ஒரு ம�தத்துக்கும் �மல�க இவர்கள் அத�கம�க 
எங்களு�டய கடற்பகுத�ய�ல் அத்தும�ற� நு�ழந்து, கடற் 
�ற�ழ�லில் ஈடுபடுவத�ல் எமது வளங்கள் அழ�க்கப் 
படுக�ன்றன. �நற்�றய த�னம்கூட எல்�ல த�ண்டி ம�ன் 
ப�டிய�ல் ஈடுபட்டவர்கள�ல், எமது �த�ழ�ல�ளர்கள�ன் 
வ�லகள் அறுக்கப்பட்டுப் ப���ய �சதங்கள் ஏற்படுத்தப் 
பட்டிருக்க�ன்றன. என�வ, இவ்வ�டயம் �த�டர்ப�ல் அரச�ங்கம் 
கூடிய கவனம் எடுத்து, இந்த�ய அரச�ங்கத்துடன் 
�பச்சுவ�ர்த்�த நட�த்த�, வ��ரவ�க இதற்கு முடி�வ�ன்�றக் 
க�ண�வண்டு�மன்று �கட்டுக்�க�ள்க�ன்�றன். அத்துடன், 
இவ்வ�ற�ன நடவடிக்�ககள�ன�ல் �த�ழ�லில் நட்டம�டந்த 
வர்களுக்கு நட்டஈட்�டப் �பற்றுக்�க�டுக்கும�றும் �கட்டுக் 
�க�ண்டு, �களரவ அ�மச்சரவர்கள�ன் கவனத்த�ற்�கன 
என்னு�டய ச�ல த�ருத்தங்க�ளயும் முன்�ம�ழ�வுக�ளயும் 
ச�பய�ல் *சமர்ப்ப�க்க�ன்�றன். நன்ற�. 
 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Devananda, you can table the document.  

ඊළඟප ගරු (�ිද�) නය න්ද ජයතිස�ස මන්ත්රීතුම�.  
 

[අ.ස�. 3.39] 
 
ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, යක්ෂට ක්තම�න්තය විකරමත් කිරී�ම් 

(ස��න�ධන) පනත් �කටුම්පත ළිබඳ මි ස�කච්ඡ� කයන �ම් 
අිස� ��ව්දී යක්ෂටයප අද�ළ කරුණු කිහිපයක් ළිබඳ මි 
්ඩුක්�ව් අිධ�නය �ය�මු කයින්න ම� ක�ම�තියි. 
ස�ම�න��යන් �ප�දු�ව් ්පද�ිකප ලක් විය හ�කි ජනත�ි�ගන් 
මුදල් එකතු කයල� �ප�දු අයමුදලක් හදල�, ්පද�ිප පත් ින 
ජනත�ිප ින්දි ල � දී�ම් රම�ව්දය තමයි යක්ෂටය කියල� 
කියන්�න්.  

�ල�ක�� යක්ෂටයප ිසය 5,000ක පමට ඉතිහ�සයක් 
ති� නි�. �ම් යක්ෂට �ස�ි� විකරමත් �ිල�, �ව්ග�යන් ි��ප්ත 
�ිල� වි�න�ෂ�යන් එක්සත් ජනපද�� සහ බ්රිත�න��� ද�න් එය 
යක්ෂට විප්ලියක්  ිප පත් �ිල� ති� නි�. 1939 දී අ�ප් 
ය�ට්ත් ල�ක� යක්ෂට සම�ගම ්යම්ස කළ�. එය ්යම්ස කයන්න 
මුල් �ිල� ති� න්�න්ත් ය�ජ� මන්ත්රට සස��ව් හිපපු සිලකයකු 

ින ජස�ටින් �ක�තල�ිල මහත�යි. එත�නින් පස��ස� 19)2 දී ශ්රී 
ල�ක� යක්ෂට ස�ස� �ි ්යම්ස කයල�, 1980 දී ජ�තික යක්ෂට 
ස�ස� �ි ්යම්ස කයල�, 1988න් පස��ස� �ප�ද්ගය ක අ�නය �ම් 
යක්ෂට �ස�ියප ඇතුළත් �ිල� ති� නි�. �ම�හම ්පු 
ගමනකදී 19)2 දී ්යම්ස කයන ලද ශ්රී ල�ක� යක්ෂට ස�ස� �ි 
2003 අවුරුද්�ද් එක්සත් ජ�තික පක්ෂ ්ඩුක්ි සම�� 
තමුන්න�න්�ස�ල� �ප�ද්ගලීකයටය කළ�. ඒ �ප�ද්ගලීකයටය 
කිරී�ම් ක්රිය�ද�මය නීතියප පපහ�නියි කියල�, ඒ ියවිු �ම් 
ිල�ගුත�ි ළිබඳ මි �ශ්ර�ෂ�ස�කරකයට�� රන�න කිරී�ම්දී ඒ ියවිු ම 
අිල�ගු කයන්න කියල� තීන්දුික් �ශ්ර�ෂ�ස�කරකයටය ල � දුන්න�. 
ඊප පදනම් වු�ඩු, �ම් ප�්තය �ම්න්තු�ව් COPE එක හමු�ව් ඒ 
ියවිු ම ළිබඳ මි ත න ලද විම්තනනයක්.  

2003 දී ශ්රී ල�ක� යක්ෂට ස�ස� ��ව් �ක�පස� සියයප 90ක් 
�ප�ද්ගය ක අ�නයප පියද්දී, එහි �ස�ිකයන් 1,500කප පමට 
ියරස�ද, අයිතිි�සිකම් සහ ින්දි ල � දී�ම් ක්රිය�ිය ය ළිබඳ මි 
රන�න ප�න න�ිනල� ති� නි�. 2003 දී ඒ ප�ිරී�ම් ක්රිය�ිය ය 
නීත�නුකූල න�ත්නම්, එය අිල�ගු වුට� නම්, 2009 දී එය න�ිත 
යජයප පිය� ගත්ත�ප පස��ස� ඒ �ස�ිකයන්ප ස�ධ�යටයක් 
ින්නප ඕන�. ද�න් ඒ �ස�ිකයන් ඉල්ල� සිටින්�න්, ි�ඩ කයන්න 
පුළුින් අය න�ිත �ස�ියප  මි� ගන්න� �ලසත්, ි�ඩ කයන්න 
 �පත අයප රම�ටිත් ින්දි මුදලක් ල � �දන �ලසත්ය. �ම් 
�ස�ිකයන් අතපතන් �ස�ිකයන් )�දනකුප, 201) ම�්තතු 02 දින�ති 
15/219/734 කියන අම�ත� මඩුඩල තීයටය අනුි 
තමුන්න�න්�ස�ල� ින්දි ල � දීල� ති� නි�. ඒ අයප ින්දි ල � 
දීම ග�න අ�ප් වි�ය�ධයක් න�හ�. නමුත් ඒ ින්දි ල � දී�මන් 
අදහස� ින්�න් ඉතිපත �ස�ිකයන්පත් ින්දි ල � �දන්න පුළුින්ය 
කියන එකයි. ඒ විතයක් �න��ියි. සමහය �ස�ිකයන්  මි� 
�ගන ඔවුන්ප උසස� වීම් පි� ල � දීල� ති� නි�. සමහය 
�ස�ිකයන්  මි� �ගන ති� නි�. ඒ නිස� කිහිප�දනකුප 
පමටක් කයන ලද එම ස�ධ�යටය සමස�ත �ස�ිකයන්පම ඉටු 
කයන්න කියල�යි අළි ඉල්ල� සිටින්�න්. 2003 ි්තෂ��දී 
�ප�ද්ගය ක අ�නයප ග�නීම නීතිවි�ය�ධීය කිය� 
�ශ්ර�ෂ�ස�කරකයට�යන් තීන්දුික් ල � දී  න�ිත යජයප පිය� 
ගත්ත�ප පස��ස� එයින් එබඳයප විසිවුණු �ස�ිකයන්ප ස�ධ�යටය 
ඉෂ�ප විය යුතුයි. තමුන්න�න්�ස�ල� පු  ියය ක�ල��දී එය 
කයන්නප පුළුින්ය කිය� �පන්නුම් කය තිබියදී, ද�න් එබඳ�� 
සිටින එක්දහස� පන්සියයක් පමට �ස�ිකයන් ප සහන �දන්නපය 
කිය� අළි ඉල්ල� සිටිනි�.  

ශ්රී ල�ක� ඉන්වරියන්ස� ්යතනය  කියල�  කියන්�න් වින�ල 
ිත්කමක් ති� න; රුළියල් බිය යන සිය ගටනක ිත්කම් ති� න 
්යතනයක්.  ගරු ක �න�යකතුමනි,  ඉතිහ�ස�� අළි අස� 
ති� නි�, ස�ම�න��යන්  පතලකප න�ත්නම් �හලකප 
 හින�ක�ප  ි�ඩි ්යක්ෂ�ිප  කඹය �දන්�න් මස�සින�පයි 
කියල�.   ජීවිත ්යක්ෂ�ි සමහ� ි�ඩි පුය වින�ි�සය ත න්�න් 
මස�සින� ළිබඳ මියි. ඒ අද්තනයද �මතුමන්ල� ඉස�සයහප අය�ගන 
යන්�න් කිය� මම දන්�න් න�හ�. පු  ියය ්ඩුක්ිත්  එ�හම 
කළ�. වින�ල ිත්කම් ති� න ත�න්   මස�සින�ල�ප ස�ය �දනි�.  
ශ්රීලන්කන්  ගුින් සම�ගම  පු  ියය ්ඩුක්�ින් ස�ය දී තිබුට�, 
මස�සින� �ක�නකුප.  ඒ ි��ග්ම තමයි Sri Lanka Insurance 
Corporation Limited  එ�කත් ද�න් Joint Managing Director  
තනතුයක්  හදල� ති� නි�.  �දන්�නක් ඉන්නි�. එක තනතුයක් 
ස�ය දීල� ති� නි�, අ�ප්  හිපපු මුදල් අම�ත� යවි කරුට�න�යක 
ම�තිතුම��ග් මස�සින�ප.  �මම තනතුය �දන්න  එතුම�ප ති� න 
ු දුු කම් �ම�නි�ද කියල� මම දන්�න් න�හ�. තමුන්න�න්�ස�ල� 
හිතනි� නම්, යක්ෂට ස�ස� �ි  �ල�කු ්යතනයක්ය, එහි වින�ල 
ිත්කමක් ති� නි�ය, එහි �ද්පළ ්යක්ෂ� කය ගන්නප අවුරුදු 
විසි නියක් විතය �ප�ලීසි�� ි�ඩ කළ  �ක�නක් ද�න්න  ඕන�ය 
කිය�, ඒ �කන�  �ගන�ි�ප කමක් න�හ�.  හ� �යි �මි�නි වින�ල 
ිත්කමක් ති� න ්යතනයක්, එම ක්�ෂ�ත්රය ළිබඳ මි කිසිදු 
පළපුරුද්දක් න�ති  �ප�ය ස� නිලධ�පත�යකුප - ඇමතිියයකු�ග් 

965 966 

[ගරු ඩග්ලස� �ද්ි�නන්ද� මහත�] 

————————— 
*  පුස�තක�ල�� තබ� ඇත. 
*  நூன��லயத்த�ல் �வக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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මස�සින� වීම නිස� -  ස�ය දීම �ක�තයම් ස�ධ�යටද,  එය �ක�තයම් 
යහප�ලනයප එකඟද කියන  එක  තමුන්න�න්�ස�ල� කල්පන� කය  
 ලන්නප  ඕන�. නින�න්ත විරමසි�හි SriLankan Airlines එ�ක් 
සස�පති රයයයප පත් කිරීම ි�රැදියි කියල�, ඒ ි�රැද්දම 
තමුන්න�න්�ස�ල�ත් අද �ින�ක�ප  සිද්ධ කය ති� නි�.  එක  
ඇමති �ක�නක්  MD  �ක�නක් පත් කයල� යිනි�,  අ�නක් 
ඇමතිියය�ත්  තමන්ප  ලතල  ති� න �ිල�ික තිත්  MD 
�ක�නක් පත් කයනි�, Joint MD කයල�. �ම�හම තමයි 
තමුන්න�න්�ස�ල� යක්ෂට ස�ස� ��ව්   කපයුතු කය ති� න්�න්.  

ගරු ක �න�යකතුමනි, යක්ෂටය සම් න්ධ�යන් ක � 
කයන�ක�ප  �ම් ක�යටය ග�නත් ම� සමහන් කයන්නප ක�මතියි. 
පු  ියය අයි���දී තමුන්න�න්�ස�ල� �ය�ජන�ික් �ගන�ි�, 
අවුරුදු පහත්- දහනියත් අතය ප�සල් ිකෂ�යන්ප යක්ෂට 
්ියටයක් ල � �දන්නප.  ඒ සමහ� අයි� �යන් රුළියල් මිය යන 
2,700ක් �ින් කය ති� නි�.  එහි කපයුතු ්යම්ස කළ�ය කිය� 
පුිත්පත්ිල  ද�න්වීම් පළ කය ති� නි� ම� ද�ක්ක�. �මතයම් 
මුදලක්  �ින් කය  ප�සල් දරුින් යක්ෂටය කිරීම සමහ� කපයුතු 
කිරී�ම් දී  ඊප අද�ළ ප�්තන�ියන් සමඟ සම් න්ධ වූ  ්ක�යය ග�න 
ම�  අහන්නප ක�මතියි.  �මය අධ��පන අම�ත���න�� ක�්තය 
ස�යයක් විතයක් �න��ියි. ප�ස�ල් සිටින දරුින් ළිබඳ මි 
අධ��පන අම�ත���න�� ිග කීම තිබුට�ප  �ස�ඛ� යක්ෂටයක් 
කයනි� නම්, ඒ ළිබඳ මි �ස�ඛ� අම�ත���න��, �ස�ඛ� 
�ස�ි�ිප සම් න්ධ ්යතනත් සමඟ යම් කිසි ්ක�යයක විකරමත් 
ස�කච්ඡ�ික් ති� න්නප  ඕන�. ම� ළඟ ති� න �ම් �ත�යතුරු 
අනුි ශ්රී ල�ක� �ිද� ස�ගම�� - Sri Lanka Medical 
Association  - සස�පති,  Prof. Chandrika Wijeyaratne  සමහන් 
කය ති� න ්ක�යයප ප�සල් සිු න් යක්ෂටය කිපතම 
සම් න්ධ�යන්  කිසිදු අදහසක්  ඔවුන්�ගන් ල ��ගන න�හ�;  ඒ 
සම් න්ධ�යන් ඔවුන් ද�නුිත් කය න�හ�. ඒ විතයක්  �න��ියි.  
ප�සල් ිකෂ�යන්ප ි�ළ �මන �ය�ග� �ධ �ම�නි�ද කිය� 
රමුඛත�ික් හද� �ගන යක්ෂටය කයනි� මිස; ඒ සම් න්ධි  
මුදල් �ය�දිනි�  මිස, �ප�ද්ගය ක අ�නයප  නිකම් මුදල්  �යදවීම 
අතිනය අස�ධ�යටයක්ය, ප�ප ක්තමයක්ය කියන එකයි ඔවුන් 
කියන්�න්. ය�ට් ජනත�ි�ග්  දු මුදල් තමයි �ම් විකරයප වින�න 
�ින්�න්. එම නිස� ශ්රී ල�ක�  �ිද� ස�ගමය - Sri Lanka 
Medical Association  එක -  ප�සල් දරුින්   යක්ෂටය කිරීම 
සම් න්ධ�යන් පළ කය ති� න මතය ළිබඳ මි  ම�  ඔ තුම��ග් 
අිධ�නය �ය�මු කයිනි�.    

අ�ප් ය�ට් ජනත�ි තමන්�ග් ජීවිත අිද�නම �හ� තමන්�ග් 
�ද්පළ අිද�නම ළිබඳ ම සලක�  යක්ෂටයක් ල � ගන්නි�,  ගරු 
ක �න�යකතුමනි.  හ� �යි ය�ජ� ්යතනිල �හ� �ප�ද්ගය ක 
සම�ගම්ිල �හ�  මුදල් ත�න්පත් කය යක්ෂටය �ිනි�ප ිඩ�, 
තමන් ප කිද�  �හ� යක්ෂටයක් ල�� න්�න්  තමන්�ග් දරුින්ප 
�හ�ඳින් ඉ ග�න්වී�මන්ය  කිය� ජනත�ි වින�ි�ස කයනි�.  

�ම් ය�ට් මහත් ්න්�ද�ලනයකප තුක් දී ති� න රන�නයක්  
ළිබඳ මි මම �ම් ප�්තය �ම්න්තු�ව්  අිධ�නය �ය�මු කයින්නප 
ක�මතියි, ගරු ක �න�යකතුමනි.  5 ිසය  ිකෂ�ත්ි රතිලල නිකුත් 
වුට�.  එයින් සමත් �ිච්ච දරුින්ප අළි ු   පතන්නප  ඕන�.  
ඔවුන්  වින�ල ඉහළ ලකුණු ස�ඛ��ික් ල � �ගන ති� න ි �. 
හ� �යි ද�න් ලකුණු  1)3ක් ගත් දරුි� සහ �දමවුළියන්  ඉත�ම 
කනස�සල්�ලන් සිටිනි�. ගරු ක �න�යකතුමනි,  ස�ම�න� �පළ 
විස�ග��  එක විෂයකප ලකුණු  75ක් ගත්�ත�ත්  ඒ දරුි�ප 
විිකෂ�ප ස�ම�්ත යක් ල�� නි�. උසස� �පළ විස�ග��  එක 
විෂයකප ලකුණු  75ක් ගත්�ත�ත් ඒ දරුි�ප විිකෂ�ප ස�ම�්ත යක් 
ල�� නි�. හ� �යි 5 ිසය ිකෂ�ත්ි විස�ග�� එක රන�න 
පත්රයකප ලකුණු 75ක් ගත්ත දරු�ිකු තිය� ලකුණු 81ක්, 82ක් 
ගත්ත දරු�ිකු පි� ිකෂ�ත්ි�යන් අසමත්. විෂයයන් �දකප 
ලකුණු 1)3ක් ගත්ත දරු�ික් ිකෂ�ත්ි විස�ග�යන් අසමත්. මම 

විස�ග �දප�්තත�ම්න්තුිප ක � කළ�, අධ��පන අම�ත���නයප 
ක � කළ�. ඔවුන්�ග් නි්තට�යකය රැඳිල� ති� න්�න් ිකෂ�ත්ි 
විස�ගය කියන්�න් ිකෂ��ධ�ය ල �දීම ු දුු ද න�ද්ද කියල� සලක� 
 ලන විස�ගයයි; ිකෂ��ධ�ය �දන්න පුළුින් 15,000කප පමටයි.; 
ඒ අනුි තමයි �ම් ලකුට ්�ව් කියල�. නමුත් සම�ජ�� කථික�ි 
ින්�න් �ම් දරුි� ිකෂ��ධ�ය ගන්න ු දුස��සක්ද න�ද්ද කියන එක 
�න��ියි, ඔහු ිකෂ�ත්ිය සමත්ද අසමත්ද කියන එක. �ම් 
දරුින්ි මහ� තයගයකප ඇදල� ද�ල�- 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔ තුම�ප ල � දී තිබුණු ක�ලය අිසන් �ිමින් යනි�. 
 

ගු (�වද�) නලින්ද ජයතිස�ස මහත� 
(ம�ண்பும�கு (�வத்த�ய கல�ந�த�) நள�ந்த ஜயத�ஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
වින�ඩියකින් අිසන් කයනි�, ගරු ක �න�යකතුමනි. 

�ද�ක් පන්ති�� අිස�න�� ඉමල� ටියුෂන් පන්ති ියහින්, -
�දමවුළි�ය�ත්, දරු�ි�ත් මහ� තයගයකප �ය�මු කයල�- 
අිස�න�� ලකුඩු 1)3ක් ගත්ත දරුි�පත් රතිලලය එන්�න් 
ිකෂ�ත්ි විස�ගය අසමත් කියන �ල් ල�යන් නම් එහි  යපතළ 
ි�රැද්දක් ති� නි� ගරු ක �න�යකතුමනි. ිකෂ��ධ�ය රම�ටය 
ි�ඩි කයන අත�්තම ිකෂ�ත්ිය සමත්ය අසමත්ය කියන 
නි්තට�යකය ළිබඳ මි �ිනත් නි්තට�යක් �ලස සලක�  �ලීමප 
ක�ලය ඇවිල්ල� ති� නි�. අළි ිකෂ��ධ�ය ල � �දන්නප එක 
ලකුණු මට්පමක් තියමු, ිකෂ�ත්ිය සමත්ද අසමත්ද කියන එක 
ළිබඳ මි ති ලකුණු මට්පමක් තියමු. ලකුණු 100ක් ගත්තු 
ළමයින්ප සහතිකයක් දීම �න��ියි කළ යුත්�ත්. එක්�ක� 
ිකෂ�ත්ි විස�ගය පිත්ින්�න් �ක��හ�මද කියන ක�යටය 
ළිබඳ මි තීන්දුික් ගන්න ඕන�.  දරුින්ප, �දමවුළියන්ප හදන 
�ම් ම�නසික පීඩනය ඉත�ම  යපතළයි. ඊළඟප ිකෂ�ත්ි විස�ගය 
ය යන්න සිටින දරුින්�ග් ඔළුිප ඇවිල්ල� ති� න්�න් ලකුණු 
1)5කප 170කප ි�ඩිය ගන්න ඕන�. ඒ කියන්�න් එක විෂයකප 
ලකුණු 85ක්ිත් ගත්�ත�ත් තමයි යම්තම් �හ� සමත් �ින්�න් 
කියල�. එම නිස� ශ්රී ල�ක� �ිද� ස�ගමය කියන ්ක�යයප, 
යක්ෂටය සමහ�  නිස�ක�යට වියදම් කයනි� �ිනුිප  ිකෂ��ධ�ය 
රම�ටය ි�ඩි කයල� රගතිද�යක �ය�ජන� ග�න අිධ�නය ි�ඩි 
කයමු කිය� ඉල්ල� සිටිමින්, මම නිහඬ �ිනි�. � ��හ�ම ස�තුතියි 
ගරු ක �න�යකතුමනි. 

 

ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ීටළඟප, ගරු ත�යක  �ලසූපතය මන්ත්රීතුම�. ඔ තුම�ප වින�ඩි 

10ක ක�ලයක් ති� නි�. 
 
[3.49p.m.] 
 

ගු ත�රක බ�ලසූරිය මහත�  
(ம�ண்பும�கு த�ரக்க ப�லசூ��ய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Speaker, permit me to thank you for letting me 

speak on the Regulation of Insurance Industry 
(Amendment) Bill, a subject closer to my heart, 
considering the fact that I spent a majority of my 
professional career in the insurance industry, namely at 
the Sri Lanka Insurance Corporation Limited. I also had 
the opportunity to experience the transfer of Sri Lanka 
Insurance back to the State and witness the merits and the 
demerits of the argument for and against State enterprises, 
first hand at ground zero level. 
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So, Sir, before we go into the details of the Bill 
presented before us, allow me to digress a little and also 
touch on the subject of privatization. Particularly, as the 
Hon. Kabir Hashim, the Minister of Public Enterprise 
Development has mentioned that SriLankan Airlines 
should not be sold, but should be buried. Furthermore, 
rumors have persisted since the Hon. Ravi Karunanayake, 
our former Finance Minister mentioned in a Budget 
Speech that the Government will divest interest in “non-
strategic” holdings and it has been mentioned in quarters 
that institutions such as Sri Lanka Insurance Corporation 
Limited and the State banks would be privatized or will at 
least be listed. Sir, it would not be an exaggeration to 
think at the rate the Hon. Prime Minister is selling 
national assets, the fate of the State enterprises is already 
doomed. In any event, even if the Hon. Prime Minister 
decides to lease the Temple Trees on a 99-year lease with 
an option to renew it for a further 99 years, I am of the 
opinion that it is in the best interest of the country, if all 
parties come up with a common policy on how the State 
enterprises should be managed. 

Hon. Speaker, now I want to recollect a speech made 
by the Hon. Anura Dissanayake during the last Session on 
the 70th Anniversary of Parliament, where he pointed out 
since Independence how this Parliament and Parliaments 
before this and its legislators have passed subjective 
legislation and how this country has regressed steadily at 
least in relation to other Asian countries. He is right, Sir. 
We cannot dispute the fact that we have failed and the 
mismanagement of the public sector enterprises have bled 
us further. Although the different ideological views of our 
parties might take us down different paths, we might not 
be able to agree on the public sector enterprise policy 
altogether, I do believe that we can certainly agree on 
procedure of public sector enterprise management. As the 
former Chinese revolutionary leader Deng Xiaoping once 
said, “It does not matter if the cat is black or white as long 
as it catches mice”; while we can argue, fuss and fight 
over the direction of the public sector enterprises whether 
we should privatize, list the companies or entirely keep 
them as public entities, we all can certainly agree on the 
calibre of management that should be running  public 
sector enterprises and how they do it.  

So, Sir, before the Hon. Kabir Hashim, the Minister of 
Public Enterprise Development tells us how many schools 
and hospitals could have been built if SriLankan Airlines 
was buried, I must remind the Hon. Minister to put a cop 
to run an insurance company or a captain to run an airline, 
based on nepotism, is not the best answer. I certainly will 
agree with the Hon. Minister that a planter is not the best 
option either. The question is, when will we learn? So, 
that is why I am proposing a national policy on the 
management of national enterprises, where the best will 
be hired at market wages, freed from political 
interference, giving freedom to operate and set targets and 
hired on merit rather than nepotism. We can even include 
a system such of co-determination system implemented in 
countries like Germany, where a law named, 
"Mitbestimmung" allows the workers to appoint a certain 
percentage of directors. This displays unions can play a 

proactive role and also have a deeper understanding of 
the actual state of the company. I believe this will lead to 
less strikes and better labour management. 

I do not wish to digress any further, Hon. Speaker, 
and I will use the remainder of my time to provide my 
views on the proposed Bill. The main purpose of the Bill 
includes to change the name of Insurance Board of Sri 
Lanka to Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka, 
split Sri Lanka Insurance to life and general insurance 
companies, exempt Sri Lanka Insurance and National 
Insurance Trust Fund from being listed and exempt 
foreign companies which are listed in recognized stock 
exchanges from being listed in the Colombo Stock 
Exchange. I believe that this legislation is lukewarm, not 
bad in itself but falls well short of the required 
legislature. Now, if we are to consider each aspect 
separately, I am of the opinion the name change has 
merits and it reflects the main purpose of the regulator. 

Splitting Sri Lanka Insurance into life and general 
business can be problematic from a human resource 
perspective particularly, if the agents are restricted to 
operate either in general insurance or life insurance. 

At present Sri Lanka Insurance has about 10,000 
strong agency force who is given the liberty to operate in 
both sectors of insurance. However, some can argue that 
by splitting the Sri Lanka Insurance, it will move in the 
right direction as performance of each sector is hidden by 
the other and it will improve the management of each 
other. I, however, feel that we should assert the role of a 
State insurance company and in this regard, one sector 
subsidizing the other is not necessary - it is a bad thing - 
as long as the company overall is financially sound. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have only five more minutes.  
 
ගු ත�රක බ�ලසූරිය මහත�  
(ம�ண்பும�கு த�ரக்க ப�லசூ��ய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Thank you.  

When the Insurance Corporation of Sri Lanka was 
started, it is said that the life insurance premiums were 
calculated without keeping in mind for making a 
supernormal profit but the service rendered to people. So, 
in this regard, I favour the Sri Lanka Insurance being 
remained intact as one entity. When the accounts of life 
insurance and general insurance business is indicated 
separately, any student who learns accountancy will be 
able to understand where the inefficiencies take place, in 
any case. Also as far as the legislature is concerned, the 
Sri Lanka Insurance is exempted from being listed, I 
think, is just a hoax. This does not state that the Sri Lanka 
Insurance cannot be listed, but it merely exempts the Sri 
Lanka Insurance from regulatory requirements. Whether 
Sri Lanka Insurance will be listed or not, it will not be 
determined by this Government’s fragile economic 
policies, but by the Prime Minister’s requirement for 
finding more money to run this country. 
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Hon. Speaker, the role of Sri Lanka Insurance itself 
should be relooked at. Insurance companies are not just 
service providers of insurance, but they are also essential 
investment companies. Therefore, their shareholdings in 
other companies are also an important aspect to make 
investment profits. Companies such as Berkshire 
Hathaway, have historically made more profits through 
investments than selling insurance. This is also true for 
the Sri Lanka Insurance where on average, the investment 
income accounts for about 13 per cent of Net Written 
Premiums whereas the underwriting profits account for 
less than 1.5 per cent of Net Written Premiums.  

This is in contrast to countries like Singapore and 
Malaysia where the contributions are more evenly based.  
So, it is essential that Sri Lanka Insurance be allowed to 
grow and not be made to sell their holdings and transfer 
the profits to the Government through dividends.  Sri 
Lanka Insurance held 29 per cent of Commercial Bank 
before privatization.  Imagine its strength now, if it had 
held on to this share percentage.   

Hon. Speaker, our country’s rank in the Global 
Competitiveness Index of the World Economic Forum 
falls from 71st place to 85th place, when our neighbouring 
countries like Bhutan increase by 15 places, Nepal by 10 
places, Pakistan and Bangladesh by 7 places.  When we 
are down by 14 places, you will just about sell anything 
and it is hard to imagine that you have a consistent policy.   

Going further, Hon. Speaker, exempting of foreign 
insurers from listing is also good because it will allow the 
industry to develop and open for new technology and 
innovations.  But I would prefer that there be more 
legislations for joint ventures even in a small way so that 
more technology transfers will take place.   

I also believe that this legislation should be widened in 
scope and the following aspects should also be 
sufficiently covered.  Firstly, IBSL should be able to 
monitor and regulate the National Insurance Trust Fund- 
NITF-.   The NITF does not strictly come under the 
purview of  the IBSL as it has been established under a 
different Act.  By bringing the NITF under IBSL, the 
IBSL can apply regulatory powers on the NITF to ensure 
that the NITF is managed viably protecting its 
policyholders.  Same principle applies to other smaller 
insurance entities such as the Agriculture and Agrarian 
Insurance Board.  It is mismanaged and it does not 
respond to farmers’ requirements in protecting the agri-
business in Sri Lanka.   

With my own experience, Sir, when I was serving as 
the Head of Corporate Business at Sri Lanka Insurance 
before venturing into politics, I had on several occasions 
competed with the NITF and in some instances, it came to 
two Government institutions competing to get another 
government business probably in order  to make a loss 
which made no sense at all.  

Secondly, there are several non-licensed, micro-
insurance companies set up to protect micro-financing.  
These should be under the purview of the IBSL thus 

protecting the micro-finance companies and its 
stakeholders such as lenders, clients and the insurance 
industry itself.  This will further improve the insurance 
penetration in Sri Lanka.   

I would also like to see a legislation that would make 
general insurance industry to adopt a “Cash before 
Cover” policy just like in life insurance.  This will assist 
the industry for cash flows as well as solvency 
requirement.  Institutional agencies such as leasing 
companies are really flouting the 60-day premium 
payment warranty and they are earning interest on the 
account of the insurers. Furthermore, the leasing 
companies can put undue pressure on the insurance 
companies to pay claims on an ex gratia basis using their 
volume and outstanding as bargaining instruments.  This 
will also address issues of certain clients who take 
insurance policies with no intention of paying them but 
rather with the intention of switching to another insurance 
company at the arrival of the premium payment warranty. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, please wind up. Your time is coming 

to an end. 
 
ගු ත�රක බ�ලසූරිය මහත�  
(ம�ண்பும�கு த�ரக்க ப�லசூ��ய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Give me one more minute, Sir.  

Mr. Speaker, I also think that the Government must 
rethink of the role of the NITF. It started as a riot, strike 
and terrorism insurance trust fund and then it has moved 
its role to  more of an insurance company and at the same 
time now acts as a reinsurance company as 30 per cent of 
all facultative insurance has to be placed with the NITF. 
This creates an unfair level playing field as NITF will 
know its competitor's rate due to reinsurance placement 
and the NITF will be able to approach the client directly 
next year. 

Treasury Circular PF 437 which states " government 
business should be insured with Sri Lanka Insurance or 
NITF" should be strictly enforced. However if the NITF 
is assigned a different role as a reinsurer only, then a 
suitable competitor for government business for Sri 
Lanka Insurance should be established. Many a 
Government business have been insured by private sector 
insurance companies either because of good terms and 
service or due to underhand commissions. It is shocking 
to note that a daughter of a powerful Minister has been 
instrumental in placing large government businesses with 
private companies due to suspected kickbacks. And it is 
rumoured that  a certain Minister is intending on 
cancelling the already placed insurance business in order 
to place it through a relative's brokering company. In the 
insurance industry kickbacks have become a norm and 
the IBSL should take into note how to address this 
situation pertaining to government businesses. 

I also will be failing in my duty, if I do not make 
mention of the good work done by the officials of the 
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IBSL led by the Chairperson who has epitomized what 
the role of a public servant should be. I take this 
opportunity to congratulate her and her team on their 
excellent work. You Madam are an example to all.  

And I also like to congratulate the Chairman of Sri 
Lanka Insurance on the excellent work he is doing at a 
difficult time under difficult circumstances. I can only 
say, if the Government weeds out the bad crops, 
undoubtedly the Sri Lanka Insurance will  do even better.  

Mr. Speaker, there are many more aspects to speak but 
time does not permit me. I will not take any more of your 
time and I thank you for the opportunity given.  

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you very much, Hon. Member. 
ගරු සස�න�යකතුමනි, ්ඩුක් පක්ෂ�යන් �ින කවුරුන් �හ� 

ක � කයන්�න් න�හ� �න්ද? 
 
 

ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, Sir. 
 
 
 
 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව �ද වන වර කියවන ලදී.   
 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி,   சட்டமூலம் இரண்ட�ம் மு�றய�க மத�ப்ப�டப்பட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
 

මතු ප වන �ය�ජන�ව ස�� සම්මත විය.: 
''පනත් �කටුම්පත පූර්ණ ප�ර්ලි�ම්න්තු ක�රක ස��වක  ප�වරිය 
ුතතු ය.'' -  [ගු ඉර�න් වික්රමරත්න මහත�] 
 
த�ர்ம�ன�க்கப்பட்டது. 
"சட்டமூலம் முழுப் ப�ர�ளுமன்றக் குழுவுக்குச் ச�ட்டப் 

படும�க"  [ம�ண்பும�கு இர�ன் வ�க்க�ரமரத்ன] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  Eran Wickramaratne] 
 
ක�රක ස���වහිදී සලක� බලන ලදී. 
[ගු ක �න�යකතුම� මූල�සන�රූඪ විය.] 
 

குழுவ�ல் ஆர�யப்பட்டது. 
[ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் த�ல�ம வக�த்த�ர்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
1 සි  11 �තක් වගන්ති, පනත් �කටුම්ප�තහි  �ක� සක් 

හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வ�சகத்த�லிருந்து 11ஆம் வ�சகம் வ�ர சட்டமூலத்த�ன் 
பகுத�ய�க இருக்க �வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

 
Clauses 1 to 11 ordered to stand part of the Bill. 

ප්රඥපප්ති වගන්තිය සහ න�මය පනත් �කටුම්ප�තහි �ක� සක් 
හ�ටිය  තිබිය ුතතුයි  නි�ය�ග කරන ලදී.  

පනත් �කටුම්පත, ස��ශය ම�ධන රහිතව ව�ර්ත� කරන ලදී.  
 

சட்டம�கு வ�சகமும் த�லப்பும் சட்டமூலத்த�ன் பகுத�ய�க இருக்க 
�வண்டு�மனக் கட்ட�ளய�டப்பட்டது. 

சட்டமூலம் த�ருத்தம�ன்ற� அற�க்�க �சய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 
 
ගු ඉර�න් වික්රමරත්න මහත�  
(ம�ண்பும�கு இர�ன் வ�க்க�ரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, "පනත් �කටුම්පත ද�න් තුන්ින ිය 

කිය විය යුතුය"යි ම� �ය�ජන� කයනි�. 
 
 
 

ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
පනත් �කටුම්පත ඊ  අනුකූලව තුන් වන වර කියව� සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்ற�ம்மு�ற மத�ப்ப�டப்பட்டு ந��ற�வற் 

றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
 

කල්ත�බීම 
ஒத்த��வப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ක �න�යකතුමනි, "ප�්තය �ම්න්තුි ද�න් කල් ත�බිය 

යුතුය" යි ම� �ය�ජන� කයනි�. 

 
ප්රශය ම�නය ස��ිමමුඛ කරන ලදී. 
வ�ன� எடுத்த�யம்பப்�பற்றது. 
Question proposed. 

 
ගු ක �න�යකතුම� 
(ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සස�ි කල් ත න අිස� ��ව් �ය�ජන�ි ඉදිපතපත් කිරීම, ගරු 

ඩලස� අලහප්�පරුම මහත�. ඊප �පය ගරු නි�ය�ජ� ක�යක 
සස�පතිතුම� ල්ල�සනයප ප�මි�ටනි� ඇති. 
 

අනතුුව ගු ක �න�යකතුම� මූල�සන�යන් ඉවත්  ර�යන්, 
ගු නි�ය�ජ� ක�රක ස��පතිතුම�  මුල�සන�රූඪ විය. 

 

அதன்ப�றகு, ம�ண்பும�கு சப�ந�யகர் அவர்கள் அக்க�ர�சனத் 
த�ன�ன்று அகல�வ, ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் 
அவர்கள்  த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
 
 
 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක ස��පතිතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Hon. Dullas Alahapperuma to move the Adjournment 

Motion. 
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[ගරු ත�යක  �ලසූපතය මහත�] 
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මත්තල ර�ජපක්ෂ ජ�ත�න්තර ගුවන් �ත�ටු�ප�  
වි�ද්ශය ම සම�ගමක  විකිණීම  

மத்தள ர�ஜபக்ஷ சர்வ�தச வ�ம�ன ந��லயத்�த 
�வள�ந�ட்டு ந�றுவனத்துக்கு வ�ற்றல் 

 SALE OF MATTALA RAJAPAKSA INTERNATIONAL AIRPORT 
TO A FOREIGN COMPANY 

 

[අ.ස�. 4.03] 
 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, අද දින සස�ි කල් 

ත න අිස� ��ව් �මම �ය�ජන�ි අද�ළ ින්�න් ශ්රී ල��කීය 
ය�ජ��� සිදු වීමප යන ඉත�ම අරසන්න සිදු වීමක් සම් න්ධ�යන් 
වුිත් ඔ තුම��ග් අිධ�නයප සහ �ග�යියප ප�ත්ර විය යුතු 
රසන්න ක�යටයක් ළිබඳ මි ම� �ම් අිස� ��ව්දී සිහිපත් කයන්න 
ක�මතියි. පු  ියය සති�� චීන�� රුග�ඕ නගය��දී 20 ින 
්සිය�නු රවීටයන්�ග් මලල ක්රීඩ� රතයත�ිය ය ප�ි�ත්වුට�, ගරු 
නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි. එම මලල ක්රීඩ� රතයත�ිය ��දී 
අවුරුදු 55 - 59 ියස� ක�ඩුඩ�� ීටප්ත 400 x 4 සහය දිවී�ම් 
තයග�යන් ි��ග්ම ීටප්ත 400 කක්ලු මතින් දිවී�ම් තයග�යන් �ම් 
ප�්තය �ම්න්තු�ව් �ස�ිය කයන ප්රියන්ත විරම�ස�කය ම�තිතුම�     
ශ්රී ල�ක�ිප යන් පදක්කමක් සහ �ල�කඩ පදක්කමක් හිමි කය 
දුන්න�. ඒ �ිනු�ින් වූ ය�ජ� �ග�යිය �ම් උත්තරීතය සස�ි 
විසින් ප�්තය �ම්න්තු�ව් �ස�ික�යක් �ිත රද�නය කිරීම 
සම් න්ධ�යන් වූ ක�යටයප සස�න�යකතුම�ත් එකඟ ිනි� ඇති. 
ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, ප�්තය �ම්න්තු�ව් මහ 
�ල්කම්තුම� ඇතුළු සියලු �දන�ම ඔහු සම්ස�ින�ිප ප�ත්ර කයනු 
ඇත�යි කිය� අප වින�ි�ස කයනි�. 

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, ම� �ම් අිස� ��ව්දී 
සස�ි කල් ත න අිස� ��ව් �ය�ජන�ි ඉදිපතපත් කයනි�: 

"ශ්රී ල�ක��ව් �දි�නි ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ින 
මත්තල මහින්ද ය�ජපක්ෂ ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ඉන්දිය�නු 
සම�ගමකප විකුට� ද�ීට�ම් සූද�නමක් ඇති ිග සහ ඊප අද�ළ 
රතිපත්තිමය තීයටය ක�බිනට් මඩුඩලය විසින් රැ�ගන ඇත�යි 
ජනම�ධ� විසින් ි�්තත��ක�ප ති�බ්. 

රුළියල් බිය යන විසිහතක පමට මුදලක් -ඇ�මපතක�නු 
�ඩ�ල්ත මිය යන �දසීය නියක් පමට- ි�ය�ක�ප �ග�ඩ නඟන 
ලද �මම ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළ සමහ� �හක්�පය�ය 
�දදහසකප -අක්කය පන්දහසකප- ්සන්න ඉඩම් රම�ටයක් 
�ින්�ක�ප ඇත. ගුින් ප ය ීටප්ත 3,500ක් දිියන් යුතු අතය ීටප්ත 
75ක් පළල �ල�ක�� අතිනවීන ගුින් ය�නයක් පි� �ග�ඩ 
 �ස�සවිය හ�කි සියලුම නවීන අ��ග�ප��ගයන්�ගන් සමන්විත 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළකි. ඊප අමතයි ඔවුන් කිසිදු ටයක් �න�වී ශ්රී  
ල�ක� ඛනිජ �තල් නීතිගත ස�ස� ��ව් මුදය න් ඇ�මපතක�නු 
�ඩ�ල්ත මිය යන 42ක් වියදම්�ක�ප ඉදිකයනු ල�බූ ගුින් �තල් 
අ�නයද, ක්තම�න්ත සමහ� �ින් කයනු ල�බූ �ිනම �හක්�පය�ය 
50ක භූමියත්, cargo logistics �ිනු�ින් �ින් කයනු ල�බූ 
�හක්�පය�ය 20ක භූමියත් ඇතුළත් අක්කය පන්දහසකප ිඩ� 
ි�ඩි භූමියද, නවීන උපකයට ඇතුළත් �ග�ඩන�ිනය ද ඇ�මපතක�නු 
�ඩ�ල්ත මිය යන 205ක් ි�නි මුදලකප ඉන්දිය�නු සම�ගමක් ින 
GMR නම�ති සම�ගමප 99 අවුරුදු  ද්දකප පිය� දී�මන්            
ශ්රී ල�ක��ව් අන�ගත ස�ි්තධනයපද, අන�ගත ්යක්ෂ�ිපද 
 යපතළ ග�පලු නි්තම�ටය විය හ�කි  �වින් මත්තල ය�ජපක්ෂ 
ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළ වි�ද්න සම�ගමකප විකුට� ද�ීටම 
ිහ�ම නතය කයන්න�යි �මම සස�ිප �ය�ජන� කයමි." 

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ වි�ද්නකයටය කිරීමප අද�ළ රන�න කිරීම්ිලදී 
්ඩුක්ි විකරයප උත්තය දීල� තිබු�ඩු, "�ම් �ම��හ�ත දක්ි� 
එ�හම කිසිම තීයටයක් අය�ගන න�හ�." කිය�යි. ්ඩුක්�ව් 
�ද්නප�ලනඥ�ය� ඊ��ත් ම�ධ�ිලප උත්තය �දනි� මම 
ද�ක්ක�. නමුත් �ම් ය�ට් සි�හල පත්තයිල, සි�හල ම�ධ�ිල 
තමයි එ�හම ති� න්�න්. �ම් ය�ට් ඉ�ග්රීසි ම�ධ�ිල කියනි�, 
මත්තල ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ඉන්දීය සම�ගමක් �ිත 
ල � දීම සමහ� අින� සියලු ළිඹුරුපත් සකස� කය හම�යයි කියල�. 
ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, ඊප අමතයි ඉන්දිය�නු 
පුිත් පත් තයගයප ි�්තත�කය ති� නි�, "GMR" කියන 
ඉන්දිය�නු සම�ගමක් �ිත මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ අනූනි 
අවුරුදු  ද්දකප පියන්නප කපයුතු කයනි�ය කියල�. ඒ ප�ිරීම 
සමහ� ත � ඇති ල�ු ි ඇ�මපතක�නු �ඩ�ල්ත මිය යන 205ක්  ිත් 
එම ඉන්දිය�නු ම�ධ� ි�්තත� කය ති� නි�. �ම් ය�ට් ඉ�ග්රීසි 
ම�ධ�යත් එම ි�්තත�ි සන�  කය ති� නි�.  එත�ක�ප අළි 
ක�ිද ළිබඳගන්�න්? �ම�කක්ද ඇත්ත? �ම් ප�්තය �ම්න්තුි කියන 
උත්තරීතයම ්යතනය නි�ය�ජනය කයන සිලකයන් විකරයප, 
නි�ය�ජිතයන් විකරයප, �ම් ළිබඳ මි කිසිදු ස�කච්ඡ�ික්, කිසිදු 
තීයටයක් අප �ිත ල � දී න�හ�. ගරු රි�හන හ� සිවිල් 
ගුින්�ස�ි� අම�ත�තුම� �ම් ගරු සස��ව් ඉන්නි�. එතුම� �ම් 
සම් න්ධ�යන් දයන අදහස �ම්  අිස� ��ව් ඉත�ම ි�දගත් �ව්වි. 
�ම�නි� වුටත් අළි ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� ම�තිතුම�ප 
ස�තුතිින්ත ින්නප ඕන�. �ම් ්ඩුක්ි  ලයප පත් වී�මන් 
පු ි, 2015 ජනි�පත 09ි�නිද�යින් පු ි,  මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ අගරු කිරී�ම් ි��ප�තියක් දියත් වුට�. එහි රධ�නම 
ළියිය විකරයප තමයි මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ, ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළක් විකරයප �න�ි, වී ග ඩ�ික් විකරයප ප�විච්චි 
කයන්න කපයුතු ක�ළ�. නමුත් අ�ග�ස�තු ම�ස�යන් පු ි රි�හන 
හ� සිවිල් ගුින්�ස�ි� අම�ත� ර යයප පත් වුණු නිමල් සිපතප�ල ද 
සිල්ි� ම�තිතුම� ඒ අ�ග�යි�යන් මත්තල මුද� ගත්ත�. ඒ 
ළිබඳ මි අළි එතුම�ප ස�තුතිින්ත �ිනි�. එතුම� ප�හ�දිය ි 
කිව්ි�, "�ම්ක වී ග ඩ�ික් �න��ියි, ගුින් �ත�ටු�ප�ළක්. 
�මත�න �ම්ක ති� න්�න් වී ග ඩ� කයන්න  �න��ියි" කියල�. 
ඒ අනුි  ිහ�ම වී ටික අය�ගන යන්නය කියල� එතුම� වී අ�ළවි 
මඩුඩලයප උප�දස� දුන්න�. මම �ම් අිස� ��ව්  ඒ සමහ�  
�ග�යියත් එතුම�ප රද�නය කයන්න ඕන�.  

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි,  �ම් ය�ට්ම ය�ජ� 
සම්පත් අ�ළවි කිරීමප එ�යහි  ජනත�ි හම් න්�ත�ප 
දිස�්රික්ක�� කමවුරු  �මල� පු  ියය සිකුය�ද� �ල�කු 
උද්� �ෂටයක් කළ�ම �ම් ය�ට් ්ඩුක්�ව් �ප�ලීසිය අත් 
අඩ�ගුිප ගනු ල�බූ පුද්ගලයන්ප පි�, අත් අඩ�ගු�ව් පු �ිද්දී 
පි�,  ඉත�ම තියස�චීන �ලස, නි්තදය �ලස පහය දුන්න�. �ම් ක � 
කයන අිස� ��ව් කන් � යය ප�ලී�මන්  යපතළ තුි�ල ල�බූ 
ම�ධ��ව්දි�යක් ම�තය මහ �ය�හ�ල් 1)ි�නි ි�ට්ටු�ව් රතික�ය 
ල මින් සිටිනි�. අ�ප් කථික�ය� �ද�ද�නක් �ම් ළිබඳ මි ක � 
කයන්නප  ල��ප��ය�ත්තු ින නිස� මම ඒ ග�න විස�තය කියන්න 
 ල��ප��ය�ත්තු ින්�න් න�හ�. මම ම�ග් ක ��ව්දී ක�යට� 
�දකක් ග�න පමටයි ක � කයන්නප  ල��ප��ය�ත්තු ින්�න් 
ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ද�න් �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ විකුටන්න 
�හ�තුි ින�යන් අ�නකුත් �ද්ිල් විකිණීම සමහ� උප�ය�ිය කය 
ගන්න ක�යට�ිම කියනි�. ටය �ගින්න �ම්ි� කයනි�ය 
කියනි�. ඒ සම් න්ධ�යන් ත්තක ය�ිකයක් මතු�ිල� ති� නි�.  
අක්කය 5,000ක භූමියක්  සහිත �ම් ිටින� ජ�ත�න්තය ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ  ඉදි කිරීම සමහ� රුළියල් බිය යන 27ක් වියදම් වුට�. 
�ඩ�ල්ත මිය යන 205ක් කියන්�න් එිකප �ඩ�ලය�� ප�ි�ති 
අගයප ස��ප්ක්ෂි ඊප ිඩ� අක් මුදලක්. ඒ විකරයප අක් මුදලකප 
විකුටන්�න් ටය �ගින්නය කියනි�. හ� �යි, �ම් ය�ට් ම�ධ� 

975 976 



ප�්තය �ම්න්තුි 

ි�්තත� කයනි�, රුළියල් බිය යන 24කප  රුසිය��ින් පයට යුද 
න�ික් ගන්න  ටයක් ගන්න යනි� කියල�. ඒ ළිබඳ මිත් හපත 
�ත�යතුරු තිම සම�ජගත �ිල� න�හ�. ඒක නිි�යදි කයන එක 
ඔ තුමන්ල��ග් ිගකීම. නමුත්, �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ගත්�ත�ත්  
�ම�කක්ද �ින්�න්? ද�න් හම් න්�ත�ප ිය�ය දුන්න�. ිය�ය, 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළ, අකර�ව්ගී ම�්තගය, දුම්පතය ම�්තගය �ම් සියල්ලම 
එකතු කයල� මහින්ද ය�ජපක්ෂ හිපපු ජන�කරපතිතුම� ස�ලු ම් 
ක�ළ� �ක��හ�මද කියන එක ඒ ක�බිනට් මඩුඩල�� හිපපු 
�ජ�ෂ�ස ස�ම�ජිකය� විකරයප නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� ඇමතිතුමනි, 
ඔ තුම� දන්නි�. මහින්ද ය�ජපක්ෂ හිපපු ජන�කරපතිතුම� 
හම් න්�ත�ප ස�ලු ම් ක�ළ� ගුින් �ත�ටු�ප�ළ තනි ඒකකයක් 
විකරයප �න��ියි; ිය�ය තනි ඒකකයක් විකරයප �න��ියි. ඒ 
�දක ඒක� ද්ධ වුණු ි��ප�තියක්. ඒ ඒක� ද්ධත�ිප දුම්පතය 
ම�්තගය එකතු කයල�, අකර�ව්ගී ම�්තගය එකතු කයල� �ල�ක�� 
දියුණුම කල�පයකප, දියුණුම ්්තථික කල�පයකප අින� සියලු 
අ��ග�ප��ගයන් ඇතුළත් කය හම් න්�ත�ප �ම් ය�ට් අන�ගතය 
තීන්දු කයන කල�පයක් විකරයපයි නි්තම�ටය ක�ළ�. නමුත්, ද�න් 
�ින්න යන්�න්, චීනයප �දනි�, ිය�ය; ගුින් �ත�ටු�ප�ළ 
�දනි�, ඉන්දිය�ිප. අය මුළු සිහිනය, මහ� සිහිනය, මුළුමනින්ම 
බිම ි��පනි�, ගරු ඇමතිතුමනි. එකප ක්රිය�ත්මක �ින්න 
ස�ලු ම් කළ ි��ප�තියක් කඩල�, පසමිතුරු  ල�ව්ගිලප �ම්ි� 
�දනි�. �ම්�ක් අිස�නය ඉත� සය�නකයි. ඒ, එක ක�යට�ික්. 

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, �දි�නි ක�යටය මම 
ඔ තුම�ප කියන්නම්. ගුින් �ත�ටු�ප��ළන් එ�ග�ඩ-�ම�ග�ඩ 
යන-එන ගුින් මඟීන්�ග් ස�ඛ�� �ල්ඛන හයහ�යි,  �ම් අල�සයි 
කියල� කියන්�න්. අලුත් ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් තක්�ස�රු කයන්න 
ඕන� එ�හමද? ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළක් කියන්�න් අයිස�ක්රීම් කඩයක් �න��ියි. ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළක් කියන්�න්, විි�ත කළ දි�ස� ඉමල� ල�ස ගන්න 
පුළුින් එකක් �න��ියි. තමුන්න�න්�ස�ල� ල�ස, අල�ස ගටන් 
හදන �ක�ප අත�ින� ක�යට� හ�ගනි�.  

මම  ක�යටයක් කියන්නම්, ගරු නි�ය�ජ� ක�යක 
සස�පතිතුමනි. �ම�තක් කලක් අප යප මතින් ළිය�සය ක�ළ� 
න�ති, �ල�ක�� �ිනත් යපිල දියුණුම A380 ි�නි ගුින් 
ය�න�ිලප �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ නිස� අලුත් ගුින් ම�්තගයක් 
විි�ත වුට�.  ඒ අය මත්තල හයහ� ගුින් ම�්තගයක් කය ගත්ත�; 
route එකක් කය ගත්ත�. ප�ය 8කප ි�ඩි ගුින් ක�ලයක් ගත 

කයමින් ගුින් ගමන් යන "Emirates", "Air France" ි�නි �ම් 

හ�ම කඩුඩ�යමක්ම මත්තල හයහ� තම ගුින් මඟ නි්තම�ටය කය 
ගත්ත�. ඒ නිස� අ�ප් ගුින් �ත�ටු�ප�ළප අමතය ්ද�යමක් 
ල�බුට�. ඒක �ම් ල�ස අල�ස ියණුම්ිල න�හ�. ඒකත් �න��ියි 
ි�දගත්ම �ද්. 

ි�දගත්ම ක�යටය �මයයි. එය ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� 
ම�තිතුම� �හ�මපම දන්නි�. මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ හදන්න 
�පය, �ල�ක�� �ක��හ� ඉමල� ගුින් ය�නයක් ප�මිණියත් 
කටුන�යකප ඇවිල්ල� ගුින් ය�නය එහි නිත්ින්න  �පත නම්, 
වින�ඩි 45ක් ි�නි අමතය ක�ලයකප ඉන්ධන පුයි� �ගන ්ි�. ඒ, 
�ල�ක�� �ක��හ�  ඉමල�  ගුින් ය�නයක්  ්ිත්! මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ නිස� ද�න් �ම�කක්ද �ින්�න්? රි�හන හ� සිවිල් 
ගුින් �ස�ි� ඇමතිතුම� නිස� ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� 
ම�තිතුමන්ප මම �ම් ක�යටය ඉත� ිග කී�මනුයි කියන්�න්. 
මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ නිස�, ගුින් ගමන්ිය න් ි�්තෂිකි 
�තල් ග�ලුම් 834,000ක් ඉතිපත �ිනි�. �තල් ග�ලුම්  834,000ක්! 
�ම�කද, මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ නිස� ද�න් වින�ඩි 20ක 
ක�ලයකප පමටයි අමතය ඉන්ධන අය�ගන එන්න ඕන�. මත්තල 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළ නිස�, අමතයි පුයි� �ගන ් යුතු 

ඉන්ධනිය න් ඉතිපත වුණු මුදල් රම�ටය ි�්තෂිකි රුළියල් 
මිය යන 235ක්.  ඒ කියන්�න් රුළියල් විසිතුන්�ක�ටි 
පනස�ලක්ෂයක්. ඒ, එක උද�හයටයක්. �ම්ක ල�ස, අල�ස 
ියණුම්ිල ඇතුළත් �ිල� න�හ�.  ඒ නිස� එම ගුින් ය�න�ිල 
අමතයි ඉතිපත ින ඉඩ රම�ටය පමටක් කි�ල�්ර�ම් 2,000ක්. ඒ 
කියන්�න් ඒ විකරයප ඉන්ධන අක්�ින් �ග�නන නිස� ක��ග� 
එ�ක් අමතය කි�ල�්ර�ම් 2,000ක් �ග�නන්න පුළුින්. නමුත්, 
ඒි� ි�්තත� �ිල� න�හ�.  

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, මප අිස�න ින�යන් 
කියන්න ති� න්�න්, �ම්ක ි�යදි ත�නකප තල්ලු �ිනි� කියන 
ක�යටයයි. ශ්රී ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� �ජ�ෂ�ස උප සස�පතිතුම� 
ින අ�ප් රි�හන ඇමතිතුමනි, ශ්රී ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� 
රතිපත්තිය ය�ජ� සම්පත් වි�ද්නකයටය කිරීම �න��ියි. අ�ප් 
පක්ෂ�� නි්තම�ත� එස�.ඩබ්ය ව්.්්ත.ඩී.  ඩුඩ�යන�යක හිපපු 
අගම�තිතුම�, සිපතම��ි�  ඩුඩ�යන�යක ම�තිනිය, මහින්ද 
ය�ජපක්ෂ හිපපු ජන�කරපතිතුම�, ශ්රී ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� 
න�යක�ය� වි�ද්ිකකයන් සතුි තිබුණු, �ම් ය�ට් 
�ප�ද්ගලීකයටය වුණු ්යතන න�ිත පිය� ගත් න�යක�ය�. ශ්රී 
ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� ්්තථික ද්තනනය, �ද්නප�ලන ස�ස�ක�තිය 
්යතන විකිණීම �න��ියි. �ම් �හ�තුි නිස� යප  යපතළ 
අනතුයකප යනි�.  

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, ම�ග් ක �ි අිසන් 
කයන්නප �පය අිස�න ින�යන් මම ඔ තුම�ප �ම් කරුට 
සමහන් කයන්නම්. �ම් විකරයප වි�ද්න ය�ජ�යන්ප ය�ට් ්යතන 
විකුට� �ගන යන අිස� �ික, අ�ප් ඉතිහ�සය සිහිපත් කයන්නප 
මම ක�ම�තියි. 1505 ප�තුියසීන් �ම් යපප ඇවිල්ල� ඉල්ලු�ව් 
�ම�කක්ද? �ක�ළඹ ිය�ය ඉල්ලුි�ද? ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් 
ඉල්ලුි�ද? අනූනි අවුරුදු  ද්දප ඉඩම් ඉල්ලුි�ද? න�හ�. 
ප�තුගීසීන් ඇවිල්ල� ඉල්ලු�ව් �ම�කක්ද, ගරු නි�ය�ජ� ක�යක 
සස�පතිතුමනි?  ඉල්ලු�ව්, �ගපත හමක ඉඩ. එද� �ක�ට්�ට් 
යජ්ජුරු�ි� �ගපත හමක ඉඩ ඔවුන්ප දුන්න�. හීන් �ින්න ය යල�, 
ය යල� මකුළු ද�ලක් ි��ග් හද� �ගන �ක�ළඹ �ක�ටුි �ින් කය 
ගත්ත�. හ� �යි, එද� -1505- �ගපත හමක ඉඩ දීල� ්යම්ස වුණු 
යු�ය�පීය ්කරපත��යන් මි�දන්න අවුරුදු 433ක් අපප  ල��ගන 
ඉන්න සිද්ධ වුට�. ප�තුගීසින්�ගන් පස��ස� ලන්�ද්සින් ්ි�; 
ලන්�ද්සින්�ගන් පස��ස� ඉ�ග්රීසින් ්ි�. ඒ විකරයප 1505 ඉමල� 
1948 දක්ි� යු�ය�පීය ්කරපත��යන් මි�දන්න අපප ජ�තියක් 
විකරයප  ල��ගන ඉන්න සිද්ධ වුට�. ඒ, �ගපත හමක ඉඩ දීල�යි 
ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි. ඔ තුම� කල්පන� කයන්න, 
ජ�ත�න්තය ිය�යන්, ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළිල්, ඉඩම් 
අක්කය දසදහස� ගටනක් 99 අවුරුදු  ද්දකප දුන්න�ප පස��ස� �ම් 
ය�ට් ස�ි�ධීනත්ිය න�ිත දින� ගන්න, නිදහස ල � ගන්න අපප 
�ක�යි තයම් කලක්  ල��ගන ඉන්න සිද්ධ �ියිද?  

ගරු සස�ිප ම� �මම �ය�ජන�ි ඉදිපතපත් කයන අතය, ඒ 
සමහ� අිස� �ි ල � දීම ග�න ස�තුතිින්ත �ිමින්, �ය�ජන�ි 
ස�ථිය කයන්නප ම� ගරු න�මල් ය�ජපක්ෂ මන්ත්රීතුම�ප ්ය�ධන� 
කයනි�. 

 
[අ.ස�. 4.18] 
 

ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, ගරු ඩලස� 

අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම� විසින් �ගන� �ය�ජන�ි ස�ථිය කයමින් 
ිචන ස�ිල්පයක් ක � කයන්න ම� ක�ම�තියි. 

මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ, �ම් ය�ට් �දින ජ�ත�න්තය 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළයි. �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ළිබඳ මි පු  ියය 

977 978 

[ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම මහත�] 
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ක�ල�� �න��යක් මත හ� රක�න �ම් ය�ට් ඉදිපතපත් වුට�. 
හ� �යි, මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ි��ග්ම, �ම් ය�ට් � ��හ� 
ය�ජ� ්යතන ප�ක් ල න ්යතන  ිප පත් කයන ස�ලු ම් 
සහගත ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් ි්තතම�න�� ඔ  තමුන්න�න්�ස�ල��ග් 
යජය විසින් හිත�මත� අයන් යන  ි අපප ප�හ�දිය යි. 2015ප 
කය න් මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළප සතියකප ගුින් ය�න� 22ක් 
්ි�. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, අද ින �ක�ප ගුින් ය�න� 4කප 
�හ� 5කප ි�ඩිය මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළප එන්�න් න�හ�. 
මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළප 2015ප කය න් ගුින් ය�න� එන්නත්, 
2015ප පස��ස� �න�එන්නත් �හ�තුි �ම�කක්ද? ඒ, �ම් ය�ට් 
පිත්න� යජ�� රතිපත්තිය. 2015ප කය න් ගුින් ය�න� 
අලුත්ි�ඩිය� කිරීම සමහ� අින� ්යතන, ්�ය�ජන �පළගස�ි� 
තිබුට�. ජ්තමන් සම�ගමක් ින Lufthansa සම�ගමත් එක්ක 
MRO එකක් හදන්න ශ්රීලන්කන් ගුින් සම�ගම ියවිු ම්ගත �ිල� 
තිබුට�. අද ින �ක�ප ඒ ියවිු ම ග�න �හ� එහි ක්රිය�ක�පතත්ිය 
ළිබඳ මි ක �ික් න�හ�. 2015න් පස��ස� මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළප �ග�ඩ  ස�ිපු ගුින් ය�න� නිත්ිල�, ගුින් 
සම�ගම්ිලප "ද�න් එන්න ඕන� න�හ�" කියල�, ශ්රීලන්කන් ගුින් 
සම�ග�මන් මත්තලප ියය ගුින් ය�න� රම�ටය අයින් කයල� අද 
කියනි�, "මත්තලප ගුින් ය�න� එන්�න් න�හ�" කියල�. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔ තුම� �න��ියි, �ම් ය�ට් ඕන�ම �ක�නක් 
දන්නි� bus stand එකක් හදල�  ස� �ගන�ල්ල� ගහනි� ි��ග් 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් හදල� ගුින් ය�න� �ගන�ල්ල� නිත්ින්න 
 �හ� කියල�. ඒකප යම්කිසි ක�ලයක් යනි�. එද� ත්තකයක් 
�ගන�ි�, මත්තලප ි�ඩිපුය එන්�න් ශ්රීලන්කන් ගුින් සම�ග�ම් 
ගුින් ය�න� කියල�. මත්තලප විතයක් �න��ියි. කටුන�යකත් 
ි�ඩිපුය ති� න්�න් ශ්රීලන්කන් ගුින් සම�ගමප අයත් ගුින් 
ය�න�. ඔ තුම� ක් �යි යපප ියහින්  �ලු�ි�ත් �ප�න්වී, ක් �යි 
ය�ට් ගුින් �ත�ටු�ප��ළත් ි�ඩිපුයම ති� න්�න් එමි�්තට්ස� 
ගුින් සම�ගමප අයත් ගුින් ය�න�  ි. ලන්ඩන් හී�ත්ර� ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළප ියහින්  �ලු�ි�ත් �ප�න්වි, එහි ි�ඩිපුය ති� න්�න් 
British Airways එකප අයිති ගුින් ය�න�  ි. Terminal Five 
කියන terminal එක හ�දු�ව් British Airways එකප 
සම්පූ්තට�යන් පපතප�ලනය කයන්නයි. ඕන�ම යපක් ගත්�ත�ත්, 
එම ය�ට් ති� න ගුින් සම�ග�ම් ගුින් ය�න�  හුතයයක් තමයි 
ඒ ගුින් �ත�ටු�ප�ළප එන්�න්. ඒක තමයි ස�ම�න� රම�ව්දය; 
ගුින් �ස�ි� ි��ප�ය�� - aviation industry එ�ක් - රම�ව්දය 
ඒක තමයි.  

2015න් පස��ස� මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළප ්පු ගුින් ය�න� 
ටික නිත්ිල�, එහි වී ග ඩ� කයල�. ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� 
ඇමතිතුම�ප අළි ස�තුතිින්ත ිනි�, එතුම� අම�ත���නය ස�ය 
අය�ගන එත�නින් වී ටික අයින් කයන්න කපයුතු කිරීම ග�න. ඒ 
ග�න ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම�ත් කිව්ි�. මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප��ළ� වී ග ඩ� කයල� ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� �ග�යිය 
ි��ග්ම, �ම් ය�ට් �ග�යියත් ඔ තුමන්ල� �න�ද�නුිත්ිම 
�ක�ලු ි�. හ� �යි, ප�ක්යි කියන ගුින් �ත�ටු�ප�ළකප ගරු 
සස�න�යකතුමනි, අද �ඩ�ල්ත මිය යන 5ක ලන්ු ික් ඇවිල්ල�. 
අපප ද�න ගන්න ල�බී ති� න විකරයප ලන්ු ි �ඩ�ල්ත මිය යන 
5යි. ගරු ඇමතිතුමනි, එම ියවිු �ම් ති� න්�න් �ම�නි�ද? එම 
ියවිු �ම් අන්ත්තගති ති� න්�න් �ම�කක්ද? එ�ලස ියවිු ම්ගත 
ින �හ�තුි �ම�කක්ද? එම ියවිු �ම් ති� න ිගන්ති �ම�නි�ද? 
ඒ ළිබඳ මි �ම් ගරු ප�්තය �ම්න්තුිිත්, ය�ට් ජනත�ිිත් �ම් ින 
�ක�ප ද�නුිත් �ිල� න�හ�, ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි. 

හම් න්�ත�ප ිය�ය සම් න්ධ�යන් ක�බිනට් අනුම�තියක් 
ගත්ත�යි කිව්ි�. හ� �යි, ක�බිනට් අනුම�තියප ිඩ� හ�ත්පසින් 
�ිනස� ප�්තය �ම්න්තුිප ඉදිපතපත් කයපු ියවිු ම. ඊළඟප, 
ප�්තය �ම්න්තුිප ඉදිපතපත් කයපු ියවිු මප ිඩ� හ�ත්පසින් �ිනස� 
අත්සන් කයපු ියවිු ම. එත�ක�ප ඔ තුමන්ල� ක�බිනට් එකත් 
�න�මඟ යි�, ප�්තය �ම්න්තුිත් �න�මඟ යි�, අද�ළ ්�ය�ජනය 

කයන චීන සම�ගමත් එද� �න�මඟ ය�ව්ි�. ද�න් මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ සම් න්ධ�යනුත් එි�නි ි�ඩ ළිබඳ�ිළක්ද  
ක්රිය�ත්මක �ින්�න්?  ්�ය�ජකයින් �ම් යපප එනි�ප අළි 
විරුද්ධ න�හ� ගරු ඇමතිතුමනි. ්�ය�ජකයින් �ග�නන්න ඕන�. 
ජ�ත�න්තය ්�ය�ජකයින් �ම් යපප එන්න ඕන�. හ� �යි, 
්�ය�ජකයින් �ග�නන මුි��ින් අ�ප් ජ�තික සම්පත් 
කුණු�ක�ල්ලයප විකුටනි� නම්, ්�ය�ජකයින් �ග�නන 
මුි��ින් අ�ප් ය�ට් ජ�තික සම්පත් විජ�තීයකයටය කයනි� 
නම්, ඒකප අළි විරුද්ධයි කියන එකත් �ම් උත්තරීතය සස�ි තුළ 
මතක් කයන්න ඕන�.  

මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ කියන්�න්, තනි ්යතනයක් 
�න��ියි. එද� හම් න්�ත�ප ස�ි්තධන ස�ලු ම හදන �ක�ප 
මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ, හම් න්�ත�ප ජ�ත�න්තය ිය�ය සහ 
අකර �ව්ගී ම�්තගය -�ම් සියල්ලම- ඒක ය�ශී කයල� නිදහස� 
�ි�ළම කල�පයක් විකරයපයි හ�දු�ව්. සි�ගප්පූරුි �ග�ඩ 
න�ඟු�ඩු, seaports, airports හයහ� සිදු �කරුණු 
transshipmentsිය නුයි.  ක් �යි ය�ජ� �ග�ඩ න�ඟු�ඩු, seaports, 
airports හයහ� සිදු �කරුණු transshipmentsිය නුයි.  ගුිනින්, 
මුහු�දන් -�ද�කන්ම- මගීන්ප යන්න එන්න පුළුින්,  ස�ඩුඩ 
හුිම�රු කයන්න පුළුින් �මි�නි seaport and airport concept 
එක ති� න්�න් �ල�ක�� යපිල් ු ළුතයයකයි. ්සිය�තික 
කල�ප�� සි�ගප්පූරුි, ම�ද�පයදිග කල�ප�� ක් �යි ි�නි යපිල් 
�ග�ඩ න�ඟු�ඩු, �මි�නි ස�කල්පයක් අනුියි. හ� �යි, අද අ�ප් 
ය�ට් ඒ ස�කල්පය �ිනත් යපිල් �දකකප �දනි�. ්්තථිකමය 
ින�යන් අ ිල�ය�ගයක් ති� න යපිල් �දකකප ල � �දනි�. 
�ද්නප�ලනික ින�යන් �ිනස�කමක් ති� න යපිල් �දකකප 
ල � �දනි�. ඔ තුමන්ල� වින�ඩියක් කල්පන� කය  ලන්න, 
භූ�ග�ලීය �ද්නප�ලනය තුළ යම්කිසි �ිනසක්, යම්කිසි මත 
��දයක්, මති�දයක්  ති� න යපිල් �දකකප අ�ප් ය�ට් 
කි�ල�ීටප්ත 50ක් ඇතුළත ති� න රධ�නතම ජ�තික සම්පත් 
�දකක් ල � දුන්න�ම, අළි ඒ ජ�ත�න්තය �ද්නප�ලනික අයගළ�� 
�ක�පස�කරුින්  ිප නිකම්ම පත් �ිනි� කියන එක.  එි�නි 
ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් තුළ අපප ල�� න ්්තථික ි�සිය �ම�කක්ද? අළි 
�ල�ක�� යපිල් �දකක් අතය, ්්තථික  ලිතුන් �ද�දනකු 
අතය අයගළයක �ක�පස�කරුින් �ින්�න් ඇයි? අිස�න�� අළි 
හදපු ිය���, අළි හදපු ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� රතිල�ස අපපත් 
න�හ�; අ�ප් දරුින්පත් න�හ�; අ�ප් යපපත් න�හ�. අළි 
ජ�ත�න්තය අයගළයක �ක�පස�කරුින්  ිප �න�මි�ල්ම පත් 
�ිනි�.  

ගරු නි�ය�ජ� ක�යක සස�පතිතුමනි, පු  ියය දිස�ිල අළි �ම් 
සම් න්ධ�යන් උද්� �ෂට කළ�. අදත් ම� �ප�ලීසියප ියය�. 
ියය�ම කිව්ි�, �හප උ�ද් 10.00ප එන්නය කියල�. හ� �යි, �හප 
දින�� මප උස�වි�� නක්ි ති� න නිස�යි අද ිය��.  නමුත්, අද 
ියය�ම ම�ගන් කපඋත්තයයක් ග�නීම �ප�ලීසිය රතික්�ෂ�ප කළ�. 
හ� �යි, ඊ�� ය�්රි�� එබඳ�ිනතුරුම හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක��, 
�සිටගල ර�ද්න�� �ගිල්ිලප �ප�ලීසි�යන් ප�නල� මිනිස�ු  
�හව්ි�; අත් අඩ�ගුිප ගත්ත�. උද්� �ෂටය කයන්න �ම් ය�ට් 
ජනත�ිප අයිතියක් ති� නි�. Videos  ලමින් උද්� �ෂටයප 
සම් න්ධ වුණු අය�ග් �ගිල්ිලප ියහිල්ල� පවුල්ිල අයප 
කයදය කයන්න �ප�ලීසියප ති� න අයිතිය �ම�කක්ද? 
ඔ තුමන්ල� �ම් ය�ට් ඇති කයනි�යි කිය� �ප��ය�න්දු වුණු ු ළිපත 
රජ�තන්ත්රි�දය, යහප�ලනය �ම්කද? අළි ද�ක්ක�, �ප�ලීසි�� 
ASP Daluwatta අත් �දක  �මල� අත් අඩ�ගුිප අය�ගන ඉන්න 
පුද්ගලයකු�ග් කනප ගහපු ්ක�යය. ඒ ගහපු පහපතන් ඒ 
පුද්ගලය��ග් කන් අඩිය ප��ලනි�. ASP Daluwatta ළඟප ඒ 
පුද්ගලය� අය�ගන එන්�න් සූපතයි�ි OIC. හ� �යි, හම් න්�ත�ප 
HQI උස�වි�� නක්ි දමන්�න් ඒ පුද්ගලය� අද�ළ සිද්කරය 
�ිල��ව් අත් අඩ�ගුිප ගත්ත�යි කියමිනුයි.   
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ගු නි�ය�ජ� ක�රක ස��පතිතුම� 
(ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to take the Chair? 

 
ගු ලක්ෂ�මන් කිරිඇල්ල  මහත�  
(ம�ண்பும�கு லக்ஷ்மன் க���எல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair. 
 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුුව ගු නි�ය�ජ� ක�රක ස��පතිතුම� මූල�සන�යන් 

ඉවත් වු�යන්, ගු ලකී ජයවර්ධන මහත� මුල�සන�රූඪ විය. 
 

அதன் ப�றகு, ம�ண்பும�கு குழுக்கள�ன் ப�ரத�த் தவ�ச�ளர் அவர்கள் 
அக்க�ர�சனத்த�ன�ன்று அகல�வ, ம�ண்பும�கு லக்க� ஜயவர்தன 
அவர்கள்  த�ல�ம வக�த்த�ர்கள். 

 

  Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුම� ක � කයන්න. 
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
�හ�මයි. ඒ විතයක් �න��ියි, ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ASP Daluwatta කියන �කන�  ස� එක ඇතු�ළදි පුද්ගලයින් 
�ද�දනකු�ග් කනප ගහනි�. ඔහුප එ�යහිි තිත් නක් 
ති� නි�. ඔ තුමන්ල� �හ�ය�  ලන්න. ති �ච�දන� 
� ��හ�මයක් ති� නි�. ඔහු මහනුිපතන් දකුණු පළ�තප transfer 
කය ති� න්�න් ඇයි කියල� ඔ තුමන්ල� �හ�යන්න. එි�නි 
පුද්ගලයකු ද�ල� �ද්නප�ලනික ින�යන් �ම�හයිල�, 
මිනිස�ු න්�ග් කනප ගහල�,  සය කයල�,  ම�ධ��ව්දී 
ස�හ�දයයින්ප ගහල�  -ු සන්ත කියන ම�ධ��ව්දී ස�හ�දයය�ප 
ගහල� -   ඔ තුමන්ල� උත්ස�හ කයනි� �ම්ක ම්තදනය කයන්න.  
ඒ විතයක් �න��ියි. එබඳ �ිනතුරු රෑ තිස��ස�  �ගිල්ිලප 
යනි�. පවු�ල් උදවියප කයදය කයනි�. "මහත්තය� �ක�?"  
කියල� අහනි�. ඒ මිනිස�ු  කයපු ියද �ම�කක්ද? ජ�තික සම්පතක් 
විකුටන එකප විරුද්ධි උද්� �ෂටය කයපු එකද?  ද�න් අද අළි 
�ප�ලීසියප ියය�ම අ�පන් කප උත්තය ගන්�න් න�හ�. ඇයි ඒ? 
හුඟක් �ව්ල�ි  ගත ිනි�ලු. 

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද උ�ද් ම�ගන් කපඋත්තය 
ගත්�ත් න�හ�, හුඟක් �ිල� යනි� කියල�. හ� �යි, �හප 
හ�න්ද��ව් පහප එන්න  කියල� ද�න්  ය යුමක් එි� ති� නි�. 
�හප හ�න්ද��ව් පහප එන්න කියල� කියන්�න් රෑ දහය �ින කල් 
කපඋත්තය ගන්නද? අද උ�ද් එන්න කියපු නිස� අද උ�ද් 
කපඋත්තයය �දන්න ියය�ම කියනි�, "�ිල�ි යනි�. ප�ය හය, 
හතක් ඔ තුම��ගන් කපඋත්තය ගන්න ති� නි�. �ින දිසක 
එන්න." කියල�. හ� �යි, ද�න් කියනි� �හප හ�න්ද��ව් පහප 
එන්න කියල�. �හප හ�න්ද��ව් පහප එන්න කියන්�න්, රෑ �ද�ළහ 
�ින කල් කපඋත්තයය ය යන්නද? ල්ල�සන�රූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, සම්පූ්තට�යන්ම �ම් ්ඩුක්�ව් ම්තදනයයි �ම් 

ක්රිය�ත්මක �ින්�න්. �ම් ය�ට් අයගළ � ��හ�මයක් තිබිල� 
ති� නි�. �ම් ්ඩුක්ි හ�ම ද�ම ිකෂ� අයගළිලප ගහනි�. 
හ�ම ි�ත්තීය සමිති අයගළයකපම ගහනි�. ගහල�, �ම් ය�ට් 
ජනත�ි ම්තදනය කයල�  ලනි�, �ක��හ�ම හපත තමන්�ග් 
්ඩුක්�ව් ප�ි�ත්ම තිය� ගන්න. ඒක තමයි �ම් ්ඩුක්ි 
කයන්�න්. ලජ්ජයි!  

 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප නියමිත ක�ලය අිස�නයි. 

 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මප වින�ඩි �දකක් �දන්න, ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අද ඒඑස�පී දළුිත්ත කියන �කන�ප විරුද්ධි පරීක්ෂටයක් 
කයන්න ි�්තත�ික් ක�මිල�. හ� �යි, ගරු කිපතඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, ය�ළහ�මි �ක�නකු අතින් �ම් �ද් වුට� නම්, අද 
�ින�ක�ප ඒ ය�ළහ�මි interdict කයල�. හ� �යි, �ම�හු 
�ද්නප�ලන ින�යන් �ම�හයිපු �ක�නකු නිස� ඔහුප විරුද්ධි 
ති� න්�න් පරීක්ෂට ි�්තත� විතයයි. ඒ නිස� කරුට�කයල� 
ඔ තුමන්ල��ග් ්ඩුක්�ින් ඒ ම�ධ��ව්දිය�ප ස�ධ�යටයක් 
ඉෂ�ප කයන්න. ඒඑස�පී දළුිත්තප විරුද්ධි ක්රිය�ම�්තගයක් ගන්න. 
අදපත් හම් න්�ත�ප ඒ පරීක්ෂට කයන්�න් ඒඑස�පී දළුිත්ත. ඔහු 
�ක��හ�මද පරීක්ෂට කයන්�න්? ඔහුප විරුද්ධි ප�මිණිල්ලක් 
ති� නි�; ඔහු �ක�නකුප ගහල� ති� නි�. ඔහුප විරුද්ධි 
ම�නි හිමිකම් �ක�මිසමප අළි ප�මිණිය  කයනි�. හ� �යි, ඔහු 
තමයි අද හම් න්�ත�ප �ගිල්ිලප ියහිල්ල� පරීක්ෂට 
කයන්�න්. අිස�න ින�යන් මම �ම් ්ඩුක්ිප කියන්�න් 
�ම්කයි. ඔ�බ් ජ�ත�න්තය �ද්නප�ලන රතිපත්තිය �ම�හයින්න 
�ම් ය�ට් ජ�තික සම්පත් ප�විච්චි කයන්න එප�. එ�හම ප�විච්චි 
කයල� ජ�ත�න්තය �ද්නප�ලන අත�ක�ළුික්  ිප �ම් යප පත් 
කයන්න එප�ය කියන ඉල්ලීම මම කයනි�.  

� ��හ�ම ස�තුතියි ගරු ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

[අ.ස�. 4.29] 
 

ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත� (ප්රව�හන හ� සිවිල් ගුවන් 
�ස�ව� නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க - �ப�க்குவரத்து மற்றும் 
ச�வ�ல் வ�ம�னச் �ச�வகள் ப�ரத� அ�மச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද සස�ි කල් ත න 

අිස� ��ව් ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම� �ම් �ගන�පු 
�ය�ජන�ි ළිබඳ මි මප පුදුම හි�තනි�. ඇයි එ�හම පුදුම 
හි�තන්�න්? එතුම�  පු  ියය යජ�� හිපපු ඇමතිිය�යක්. ඒ යජය 
�ම් ය�ට් ඉඩම් විකුටද්දී, විකුටන්න ළිඹුරුපත් සකස� කයද්දී ඒ 
ක�බිනට් මඩුඩල�� හිපපු ඇමතිිය�යක්. නමුත් අද අළි  දු 
දීමක් ග�න ක � කයද්දී, විකිණීමයි -  දු දීමයි කියන ිචනිල 
�ත්රුම �න�ද�න ක � කිරීම ළිබඳ මි මප �ම් �ිල��ව් එතුම� 
ග�න ඇති �ින්�න් වින�ල කනග�ටුික්. එතුම� කී්තතිමත් 
�ද්නප�ලනඥයකු වුටත් විකිණීම �ම�කක්ද,  දු දීම �ම�කක්ද 
කියල� හපතයප දන්�න් න�තුි ි��ගයි �ම් ක � කයන්�න්.  

අ�ප් ය�ට් යුද හමුද�ිප අයත්ි තිබුණු ග�ලු මුි�ද�ය ඉඩම 
ෂ�න්ග්රි-ල� �හ�පලයප විකුටද්දී එතුම� ඒ ක�බිනට් මඩුඩල��දී 
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ඒ ග�න ක � �න�කය හිටිය�; සද්ද ක�ළ� න�හ�. �ල�ක�� �ක�යි 
ය�ට්ද ඉඩම් සින්නක්කයි �ින යපිලප විකුටන්�න්? සමහය 
යපිල ති� න buildingsිල යප තට්ටුි  දු �දන්�න්ත් න�හ�. 
නමුත්, අ�ප් ය�ට් අක්කය හතක් සින්නක්කයි �දද්දී, ඒ ක�බිනට් 
මඩුඩලය  සද්ද න�තුි හිටිය�. අළි දන්නි� ඇයි සද්ද න�තු�ව් 
හිටි�� කියල�. ඒ අිස� ��ව්  ක �  කළ� නම් ඒ අයප �ම�කද 
�ින්�න් කියල� ය�ට් ජනත�ි දන්නි�. ඉන් පු  Colombo Port 
City භූමි ර�ද්නය සින්නක්කයි �දන්න ති� ද්දී, සින්නක්කයි 
�දන්න ළිඹුරුපත් සකස� කයල� ති� ද්දී සද්ද න�තුි හිටිය�. 
හ� �යි, ද�න් ඔ තුමන්ල� අළි කයන ඒි� ග�න ක � කයනි�.  

ජනත�ි�ග්  දු මුදල් වියදම් කයල�, තමන්�ග් රතිරූපය 
�ග�ඩනඟ� ගන්න ්ද�යම් �න�ල න ස� �න හදල� ති� නි�. අළි 
ඒි� ්ද�යම් ල න ස� �න  ිප පත් කිරීම සමහ� ්�ය�ජකයන් 
සමඟ යම් ි��ප�යිලප යද්දී, අද එතුම�ප  සිද්ධ�ිල� ති� නි� 
පු  ියය යජය ක�ල�� නිහඬි හිපපු නිස� අද  විපක්ෂ�� සිප ඒ 
ළිබඳ මි හඬ නගන්න. අද �මතුම�ප �මය �දි�� සයදමක් 
 ිප පත් �ිල�යි ති� න්�න්. 

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නි�ය�ජ� ඇමතිියය� වුට�ප 
පස��ස� මම සිවිල් ගුින් �ස�ි� අකරක�පත�යන් ඇහුි�, ඔ තුමන්ල� 
�ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ළිබඳ මි හිපපු ජන�කරපතිියය� ද�නුිත් 
ක�ළ� න�ද්ද කියල�.  එතුමන්ල� හිපපු ්ඩුක්ිකින් ජනත�ි�ග් 
මුදල් �ම�හම වියදම් කයල�, යපප කිසිම ්ද�යමක් ල�� න්�න් 
න�ති �ද්පළක් හදල� ති� නි�. අද ඒ �ද්පළ විකුටනි�ද,  දු 
�දනි�ද කියන එක ග�න �ත්රුමක් න�තුි ක � කිරීමප සිදු වීම 
එතුම��ග් �දි�� සයදමක් කියල�යි මම හිතන්�න්. මම සිවිල් 
ගුින් �ස�ි� අකරක�පතයත් එක්ක �ම් ග�න ක � කළ�. ඔ තුමන්ල� 
�ම් ග�න ප�හ�දිය  කිරීමක් ක�ළ� න�ද්ද කියල� මම ඔවුන්�ගන් 
ඇහුි�. මම �ම් ක �ි ිගකී�මන් කියන්�න්. එතුමන්ල� මප දීපු 
උත්තයය �ම්කයි. �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ හදන්න ඉස��සල්ල� 
�ත�ය� �ගන තිබු�ඩු වීයවිල ර�ද්නය. ඒ ස� �නීය පරීක්ෂටයප 
ියය�ම කිව්ි� ලු, "�ම් ස� �නය පුය�විද��ත්මක ිටින�කමක් 
ති� න ස� �නයක්. �ම් ස� �න�� �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ හදන්න 
එප�" කියල�.  

 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අසත� කියන්න එප�. 

 
ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මප ඒ නිලධ�පතන් කිව්�ව් �ම�කක්ද? මම ඇහුි� ඊප පස��ස� 

�ම�කක්ද වු�ඩු? කියල�. ඒ �ිල��ව් �ම් ය�ට් හිපපු රධ�න 
පුද්ගල�යක් කිව්ි� ලු, "තමු�ස�ල� �ම්ක හදනි�. �ම්ක හ�යද්දී 
ක�ින්තිස�ස යජතුම��ග් ම�බඳග�ි මතු වු�ට�ත් මප කියනි�. මම 
ඒ�ක් පදි�චි �ිනි�." කියල�. එ�හම ලු කිව්�ව්. ඒ නිස� 
වි�න�ෂ�යන් අන්තිමප - 

 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම��ග් point of Order එක �ම�කක්ද? 

ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු  ඇමතිතුමනි, අසත� කියන්න එප�. එත�න පුය�විද�� 

රන�නයක් �න��ියි, �ග�වීන්�ග් රන�නයක් ්�ව්. හිපපු 
ක �න�යක චමල් ය�ජපක්ෂ මහත�යි එයප ම�දිහත් වු�ඩු. 
ඔ තුම� සස�ි �න�මඟ යින්න එප�.  

 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය point of Order එකක් �න��ියි. නි�ය�ජ� ඇමතිතුම� 

ක � කයන්න.  

 
ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ම� ඒ කිව්�ව්, නි�ය�ජ� අම�ත�ියය� ින�යන් ම� ඒ ග�න 

ඇු ි�ප පු ි මප කියපු �ද්.  
 
ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
කියපු �කන��ග් නම කියන්න.   
 

ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ �ිල��ව් කියපු සියලු �ද්ිල් ම� �ම් අිස� ��ව් කියන්�න් 

න�හ�. �ම�කද, ඒි� කිව්�ි�ත් ඉදිපත��දී �ම් ය�ට් වින�ල 
රන�නයක් ඇති ිනි�. එම නිස� ම� ඒ  ග�න එත�නින් එහ�ප 
කියන්�න් න�හ�.  

 

ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

    
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුම�, ගරු නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�ප කත� කයන්න 

ඉඩ �දන්න. එතුම�ප ති� න්�න් වින�ඩි 10ක ක�ලයක්.  
 

ගු න�මල් ර�ජපක්ෂ මහත� 
(ம�ண்பும�கு ந�மல் ர�ஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
කියපු �කන��ග් නම සමහන් කයන්න කියන්න. 

 
ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒක point of Order එකක් �න��ියි �න්.  

ඉන් පු ි �ිනත් ස� �නයකප එම ි��ප�තිය �ගන ියය�. මම 
ඇහුි�, එය �ිනත් ස� �නයකප �ගන යද්දී  එත�න ති� න 
පපතසය රන�න ග�න ඔ තුමන්ල� කත� ක�ළ� න�ද්ද කියල�. පපතසය 
රන�න ග�න කත� කයනි� තිය� අක් ගට�න් ඒ ි��ප�තිය 
ළිබඳ මි සිවිල් ගුින් �ස�ි� අකරක�පතය එක්ක ක � ක�ළ�ත් න�හ� 
කිව්ි�. �මන්න �ම්ක තමයි සිද්ධ �ිල� ති� න්�න්. ද�න් 
�ම�කක්ද �ිල� ති� න්�න්? ද�න් ඇයි එත�නප ගුින් ය�න� 
එන්�න් න�ත්�ත්? කිසිම පපතසය ඇගයීමක් න�තිි, ු ළ� හමන 
දිහ�ි ග�න ඇගයීමක් න�තිි, මහ� ක�ලය ති�යද්දී ් හුළඟයි, 

983 984 



ප�්තය �ම්න්තුි 

ක�ලය ක�පුි�ප පු ි එන හුළඟයි ග�න අධ�යනයක් කයන්�න් 
න�තිි ඒ ි��ප�තිය කළ�. ඒ නිස�, ගුින් ය�න� එන�ක�ප 
ඒි��� සතුන් ි��දනි�. ඒ  නිස� ගුින් ය�න� එන්�න් න�ති 
තත්ත්ියක් ති� නි�.  

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�, �ප�ඩි ප�හ�දිය  කිරීමක් 

කයි�ගන්න පුළුින්ද?  
 

ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
කියන්න, කියන්න. ඔ තුම��ග් �ය�ජන�ි �න්. 
 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නි�ය�ජ� අම�ත�තුම�, ඔ තුම� දන්නි�ද, 2001දී ගරු 

යනිල් විරමසි�හ අගම�තිතුම� ගුින් �ත�ටු�ප�ළ හදන්න ිය�� 
ි�ල්ලි��� කියල�? 

 
ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔව්. ි�ල්ලි��� හදන්න ියය�ප, ි�ල්ලි��� හ�දු�ව් න�හ� 

�න්. 
 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හ�දු�ව් න�ත්�ත් ්ඩුක්ි අහිමි වූ හින්ද�.  
 
ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒක �ිනම කත�ික්. ද�න් �ම් කත� කයන්�න් හදපු එක 

ග�න �න්.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ින �ක�ප ඒ ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළප �ඩ�ල්ත මිය යන 250කප ්සන්න මුදලක් වියදම් 
කය ති� නි�. එය, තමන්�ග් රතිරූපය න�ි�ගන්න කයපු ි�ඩක්. 
ඒකප ළිප යටින් ටය ගන්�න් න�තිි ්�ය�ජකයකුප කියන්න 
තිබුට��න්, "ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් හදන්න" කියල�. ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළක් ඕන� නම්, ිය�යක් ඕන� නම් ්�ය�ජකයකුප 
කියන්න තිබුට�, "අපප ිය�යක් ඕන�. අපප ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් 
ඕන�. ඒි� හදන්න" කියල�. එ�හම කියල� ඒ ්�ය�ජන මිනන් ඒ 
ි��ප�ති කළ� නම් අපප ටය �ගින්න සිද්ධ ින්�න් න�හ�. අද 
�ිද්දී එහි   තත්ත්ිය �ම�කක්ද? අද �ිද්දී එහි ්ද�යම  
ම�සයකප ලක්ෂ )0යි. එහි ම�සයක වියදම ඊපත් ිඩ�  වින�ල 
රම�ටයක්. අළි ඒ ලක්ෂ 2,500ක ටය �ගින්නත් ඕන�. 
ම�සයකප �ක�ටි 25 ගට�න්, අවුරුද්දකප බිය යන 3  ගට�න් 
අවුරුදු 15ක් ඒ ටය �ගින්න ඕන�. �ක��හන්ද ඒ ටය �ගින්න 
සිද්ධ �ිල� ති� න්�න්? කටුන�යක ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� 
්ද�ය�මන් ඒ ටය �ගින්න සිද්ධ �ිල� ති� නි�.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඩලස� අලහප්�පරුම 
මන්ත්රීතුම� කියන්�න්, ම� ඉත�ම අගය කයන මන්ත්රීිය�යක්. 
එතුම� ඉත� දක්ෂ මන්ත්රීිය�යක්. හ� �යි මප එතුම� ග�න 

කනග�ටුයි. එතුම� කිව්ි�, ඒ ්ඩුක්ි ක�ල��  ්�ය�ජනය 
සමහ� එතුමන්ල�ප තිබුණු ි�ඩ ළිබඳ�ිළ �ම�කක්ද කියල�. මම 
දන්නි� එද� සිද්ධ වු�ඩු �ම�කක්ද කියල�. ඒ දිස�ිල ඒ ප�ත්�ත් 
�හ�පල් හදල�, ක�සි�න� ි��ප�ය පපන් �ගන, charter flights 
�ගන�ල්ල� කයන්න හදපු �ද් මතකද? අන්න ඒක තමයි එද� 
කයන්න  ල��ප��ය�ත්තු වු�ඩු. ඒ දිස�ිල ගරුතය ස�ි�මින් 
ිහන්�ස�ල� විරුද්ධ වු�ඩු �ම�කපද? මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ 
හදල�, මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළප ඕස���ය ය��ින් ''ප�ක්තල�'' 
�ගන්නල�, ක�සි�න� �හ�පල් හදල�, ඒ අයප �ිනම ක�සි�න� 
නගයයක් හදන්න තමයි  ල��ප��ය�ත්තු �ිල� සිටි��.   

 
ගු මන්ත්රීවර�යක් 
(ம�ண்பும�கு உறுப்ப�னர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
Red light areas හ�දුි�.          
 
ගු අ�ශය ම�ක් අ�බ්සි�හ මහත�  
(ம�ண்பும�கு அ�ச�க் அ�பச�ங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔව්, red light areas හ�දුි�. ජනත�ි�ග් ි�සන�ිප ඒ කපයුතු 

කයන්න සිද්ධ වු�ඩු න�හ�.  

හම් න්�ත�ප ිය�යප �ක�ච්චය මුදලක් වියදම් කළ�ද, ක්රීඩ� 
ළිටියප �ක�ච්චය මුදලක් වියදම් කළ�ද, ගුින් �ත�ටු�ප�ළප 
�ක�ච්චය මුදලක් වියදම් කළ�ද, convention hall එකප �ක�ච්චය 
මුදලක් වියදම් කළ�ද? ඒ ි��ග්ම, තිත් වින�ල මුදලක් වියදම් 
කයන්න  ල��ප��ය�ත්තු වුට�, �ප�දු ය�ජ� මඩුඩලීය ක්රීඩ� 
උ�ළලප. �ප�දු ය�ජ� මඩුඩලීය ක්රීඩ� උ�ළල  �පත �ිල�ිත් 
හම් න්�ත�ප ප�ි�ත්වූි� නම්, අපපත් සිද්ධ ින්�න් ග්රීසියප 
�ිච්ච �ද්මයි. ඔය ම්ළික් ක්රීඩ� උ�ළල පි�ත්වී�මන් පස��ස�, 
අිස�න��දී ග්රීසියප �ම�කද වු�ඩු? අන්න ඒ ි��ග් �දයක් 
අපපත් �ින්න ඉඩ තිබුට�. �හ�ම �ිල�ිප, ජනත�ි�ග් 
ි�සන�ිප ඒක සිද්ධ වු�ඩු න�හ�.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වි�න�ෂ�යන් මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ අපප ද�න් වින�ල රන�නයක් වී ති� නි�. හ� �යි 
එයින් ර�ය�ජනයක් ගන්න අළි ්�ය�ජක යන් �ස�ය��ගන 
යනි�. ගරු අම�ත�තුම� ඒ ළිබඳ මි කිය�වි, එතුම��ග් කත��ව්දී. 
මම වි�න�ෂ�යන්ම කියනි�, එය ල�ස ල න ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් 
 ිප පත් කයන්න නම් අපත්, ්�ය�ජකයනුත් එකතු �ිල� 
අනිි�්තය�යන් කපයුතු කයන්න ඕන� කියල�.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ම� �ම් ක�යටයත් 
ිගකී�මන් කියන්�න්. ඒ ගුින් �ත�ටු�ප�ළ හ�දුි�ප පු ි, ඒ 
ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� සමහය උපකයට -equipment- සවි කයන්න 
දුන්�න්, ඒ අය සමඟ ඉත�ම කුලුපගි ්ශ්රය කයන 
�ක�ම්ප�නිිලපයි. ඒි� ග�න පරීක්ෂ� කයන්න ියය�ම ද�නගත්, 
ඒි�ප �ිච්ච �ද්ිල් රසිද්කර�� කිව්�ි�ත්, එය වින�ල රන�නයක් 
ිනි�. යපප ක�ල�ලක් ින නිස� මම එය කියන්�න් න�හ�. අළි 
ඒි� ග�න දන්නි�. සවි කයපු ඒ උපකයට �ක��හ�ම 
තත්ත්ියකද තිබු�ඩු කියල� අළි දන්නි�. ඒි� ග�න ජනත�ි 
ද�නගන්න ඕන�. නමුත් ජනත�ි ඒි� ද�නගත්�ත�ත් ඒ ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ �ල�ක�� අපකී්තතියක් ල න තත්ත්ියප පත් 
ිනි�. ඒ නිස� ම� ඒ ග�න කියන්�න් න�හ�. මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ හ�දීම නිස� අද ින �ක�ප -201) ිසය ින �ක�ප- 
�ම් යපප වින�ල අල�සයක් -�ක�ටි 1,5)3ක ප�ක්ික්- සිදු �ිල� 
ති� නි�. අවුරුදු 10ක් �ම�හම ඉදිපතයප ිය�ය�ත් �ක�ටි 
15,000ක -හ�දුි� ි��ග් පස�ගුටයක- මුදලක් ප�ක් �ිනි�. 
එි�නි තත්ත්ියක් තුළ ඒ  ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ල�ස ල න 
්යතනයක්  ිප පත් කයන්න අළි වි�න�ෂ ි�ඩ ළිබඳ�ිළක් සකස� 

985 986 

[ගරු අ�න�ක් අ�බ්සි�හ මහත�] 
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කයනි�. ඒ සමහ� අළි ්�ය�ජකයන් සමඟ ස�කච්ඡ� කයමින් 
යනි�. හ� �යි, කිසිම දිසක අළි එය විකුටන්�න් න�හ�. එය  දු 
දීමක් කයන්�න්. අවුරුදු 99කප  දු �දන්�න්ත් න�හ�. ඒකත් 
අසත�යක්. අවුරුදු 99කප  දු දීමප අ�ප් සූද�නමක් න�හ�. එ�හම 
 දු �දන්�න්ත් න�හ�. ගරු ඇමතිතුම� �ම් ළිබඳ මි එතුම��ග් 
ක ��ව්දී සමහන් කයයි. �ක�ස� �ිතත්, මම ගරු ඩලස� 
අලහප්�පරුම ම�තිතුම�ප කියනි�, එතුම� ි�යදි �ව්ල�ික තමයි 
�මම කල්ත�බී�ම් �ය�ජන�ි �ගන��ව් කියල�. වි�න�ෂ�යන්ම 
�ම් ය�ට් ජනත�ි�ග් ඉඩම්, �ම් ම�ත� භූමි�� ඉඩම් චීනයප 
සින්නක්කය දීල�, ඒ ි��ග්ම සින්නක්කය �දන්න Port City එ�ක් 
ළිඹුරු පත් සකස� කළ අයපම සිද්ධ වුට�, "�මන්න,  මත්තල 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළ �දන්න යනි�" කියල� � �රු �ය�ජන� 
�ගන�ල්ල� �ම් සස��ව්දී තමන්�ග් නිරුිත �ම් යපප එබඳදක්ි� 
ගන්න. ඒ නිස�  �මි�නි �ය�ජන� කයන්න එප� කියල� 
වි�න�ෂ�යන්ම මම එතුම��ගන් ඉල්ල� සිටිනි�.  

අළි ඔක්�ක�ම �ම් යපප ්ද�්ත කයන අය. අළි කවුරුිත් 
ක�ම�ති න�හ�, �ම් ය�ට් ඉඩම් විකුටන්න. අපප ඕන� �ම් ය �ට් 
්ද�යම ි�ඩි කයන්නයි.  අද �ින�ක�ප, අ�ප් ය�ට් ්ද�යම සහ 
වියදම අතය �දගුටයක විතය පයතයයක් ති� නි�. �ම්ක නතය 
කයන්න නම් අළි �ම් ය�ට් නිෂ�ප�දන ්්තථිකයක් ඇති කයල�, 
්�ය�ජකයන් �ම් යපප �ගන�ල්ල� �ම් යප දියුණු යපක්  ිප 
පත් කයන්න ඕන�. අළි සියලු �දන�ම එකතු �ිල� එම ි�ඩ 
කපයුත්ත ක�ළ� න�ත්නම් අ�ප් දරු�ි�ත් අපප ස�ප කය�වි. ඒ 
නිස� වි�න�ෂ�යන් මම ඔ තුමන්ල��ගන් ඉල්ල� සිටිනි�, තමන් 
කයපු ි�යදි ි�ඩිලප අමතයි, ජනත�ි අතයප  ි�රැදි මත  �ගන 
යමින් ති-තිත් රන�න ඇති කයන්න එප� කියල�. අ�ප් යජය එද�  
සිදු වුණු ි�රැදි  නිි�යදි කයන්න හදන �ම් අිස� ��ව්දී එයප 
සහ�ය�ගය ල � �දන්න.  නියම ්�ය�ජකයන් �ම් යපප 
�ගන�ල්ල� ්�ය�ජන අිස� � ල � දීම සමහ� ඔ තුමන්ල��ග්ත් 
සහ�ය�ගය ල � �දන්න කියල� වි�න�ෂ�යන්ම ඉල්ල� සිටිමින් ම� 
නිහඬ �ිනි�. � ��හ�ම ස�තුතියි. 

 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස�තුතියි.  

ීටළඟප, ගරු ඩී.වී. ච�නක මන්ත්රීතුම�.  ඔ තුම�ප වින�ඩි 
හතයක ක�ලයක් ති� නි�. 

[අ.ස�. 4.40] 
 
ගු ඩී. වී. ච�නක මහත� 
(ம�ண்பும�கு டி.வீ. ச�னக) 
(The Hon. D.V. Chanaka) 
ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු න�මල් ය�ජපක්ෂ 

ම�තිතුම�ත්, ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම ම�තිතුම�ත් මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළ ග�න දී්ත  විස�තයයක් කයපු නිස� මම එහි ිටින�කම 
ග�න දී්ත  ක �ික් කයන්න යන්�න් න�හ�. ල්ල�සන�රූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, අළි එද� වි�න�ෂ�යන්ම අයගළ ක�ළ�, උද්� �ෂටය 
ක�ළ� අ�ප් ය�ට් �ද්පළ, අ�ප් �ප�දු �ද්පළ එකින් එක විකුට� 
ද�ීටමප විරුද්ධියි. ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, �ම�හම 
උද්� �ෂට කයන �ක�ප, �ම්ි�ප විරුද්ධි අද �ප�ය ස�  ලය 
�ය�ද� �ගන දිියන් දිගපම පහය �දන්න පපන් �ගන ති� නි�. ඒ 
අිස� ��ව්දී ක�න්ත�ින් හත් �ද�නක් අත් අඩ�ගුිප ගත්ත�. ඒ 
ි��ග්ම ප�සල් සිු න් �ද�ද�නකුත් අත් අඩ�ගුිප ගත්ත�. ඒ අය 
ඇතුළුි 28 �ද�නක් අත් අඩ�ගුිප �ගන ති� නි�.  �ප�ලීසි�� 
ASP දළුිත්ත මහත්මය� ම�ධ��ව්දි�යකුප පහය දුන්න�. 
ම�ධ��ව්දි�යකුප පහය �දනි� විතයක් �න��ියි, ඊප පු ි ඔවුන් 

 ස� එ�ක් අය�ගන යන �ක�ප, ප�සල් ිකෂ�යන් �ද�දන�ප මිප 
�ම�ළි� පහය දුන්න�. කම්මුලපිත් �න��ියි ග�හු�ව්.  ස� එ�ක් 
ඇතු�ළ� දී මිප �ම�ළි� පහය දුන්න�. �ම්කද, �ම් ්ඩුක්�ින් 
 ල��ප��ය�ත්තු  වුණු රජ�තන්ත්රි�දය?  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, �ම් සිදුවීම වුණු ත�න ඉමල� 
කි�ල�ීටපයයක් දුපතන් හම් න්�ත�ප �ප�ලීසිය තිබියදී, �ම් 
කඩුඩ�යම අය�ගන යන්�න් වීයවිල �ප�ලීසියපයි. කි�ල�ීටප්ත 
20ක් ඈතින් ති� න වීයවිල �ප�ලීසියප �ගන�ග�ස�, න�ිතත් 
හම් න්�ත�ප �ය�හලප �ගන යනි� කියල� කි�ල�ීටප්ත 19ක් 
්පස�සප ඇවිල්ල� ති කි�ල�ීට පයයක් තිබියදී න�ිත �ද යි�ි 
�ය�හල �ිත හයි��ගන යනි�. �ද යි�ි �ය�හලප 
�ගන�ග�ස� �ිද� පරීක්ෂට සිදු කයල� වි�න�ෂඥ �ිද�ියය� 
ි�්තත�ික් ඉදිපතපත් කයනි�, ිහ�ම �ම් සියලු �දන�ිම 
හම් න්�ත�ප මහ �ය�හලප admit කයන්න කියල�. හ� �යි, 
�ම�කක්ද කයන්�න් ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි? �ප�ලීසිය 
�ම් කඩුඩ�යම  ලහත්ක�ය�යන් ම�හස�ත්ර�ත් අකරකයටයප 
අය�ගන ියහිල්ල� හිය �ගදයප දමනි�. හිය �ගදයප දමන එක 
�න��ියි, ු වි�න�ෂම සිදුවීම. ඊළඟප, ASP මහත්මය� එත�නින් 
එබඳයප ඇවිල්ල� කියන්�න් �ම�කක්ද? "අමයවීය ඇමතිතුම�, 
ි��ඩ් හපත. ග�හ�නු හත්�දන�ත් ඇතුළප ද�ම්ම�" කියනි�. 
"ග�හ�නු හත්�දන�ත් ඇතුළප ද�ම්ම�, 28 �දන�ම ඇතුළපම 
ද�ම්ම�, ි��ඩ් හපත. අළි hospital එකප �ගනයන්න දුන්�න් න�හ�" 
කියනි�.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මප වි�න�ෂ�යන් �ල�කු 
ලජ්ජ�ික් ඇති �ිනි�, හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�� ඡන්ද�යන් 
පත් වුණු ඇමතිිරුන් �ම්ි�ප නිහඬ �ිල� ඉන්න එක ග�න. අද 
ිනවිප හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�යන් පත් වුණු මන්ත්රීිරුන් 
හ�සි�යන්�න් �ම්ි� අ�ප් �ද්පළ �න��ියි ි��ග්යි. අද ඉත�ම 
අරසන්න ද්තනනයක් තමයි අපප දකින්න �ිල� ති� න්�න්. 
ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�� අළි 
හඳුන්ි� �දන්�න් අශීල�ච�ය, ිනච�පත �ද්නප�ලනයක් කියල� 
ඊ�� සජිත් �ර�මද�ස ම�තිතුම� කියනි� අළි ද�ක්ක�. හ� �යි, 
එතුම�ප අමතක �ිල� ඇති, ල�ක�ිප ිනච�පත �ද්නප�ලනය 
හඳුන්ි� දුන්�න් කවුද කියල�. අශීල�ච�ය �ලස හ�සිරු�ඩු කවුද 
කියල� එතුම�ප අමතක ඇති. )0,000ක් තරුට-තරුණියන් 
ම�රු�ව් කවුද, හ�මුදුරුිරුන් හ�යසිය නමක් ියනි ත � ම�රු�ව් 
කවුද කියල� එතුම�ප අමතක ඇති. ඒ ි��ග්ම ඇට ගහල� තරුට
-තරුණියන් මය� ද�ල් ්ක�යය එතුම�ප අමතක �ිල� ඇති. 
එතුම�ප අමතක වුට�ප අපප ඒි� අමතක න�හ�. ඕන� නම් 
ු චපතතය ඉස�සයහ� ති� න ළිබඳරුි ඉදිපතයප ියහින්, "කවුද එ�හම 
ක�ළ�? කවුද අශීල�ච�ය �ද්නප�ලනය ක�ළ�? කවුද ිනච�පත 
�ද්නප�ලනය ක�ළ�?" කියල� අහන්න කිය� අළි එතුම�ප කියනි�. 

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අදපත් ්ම්තවීදිය හන්දි�� 
ති� නි�, - 

 

ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම�ප නියමිත ක�ලය අිස�නයි. 
 
ගු ඩී. වී. ච�නක මහත� 
(ம�ண்பும�கு டி.வீ. ச�னக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මප තත්පය 30ක් �දන්න.  

අද �ිද්දී �ම්ි�ප විරුද්ධි කපයුතු කයන්�න් හම් න්�ත�ප 
දිස�්රික්ක�� ඇමතිිරු �ද�ද�නක්. අද ින විප හම් න්�ත�ප 
ිය�ය විකුටල� ඉියයි. මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ විකුටල� 

987 988 



ප�්තය �ම්න්තුි 

ඉියයි. �හප දින��දී ය�ල ි�න�ද��නය විකුටන්න හ�දු�ි�ත්, 
�ම් මහින්ද අමයවීය ඇමතිතුම� ඌ�යකු�ග් �ව්න�යන් හපත, 
එ�හම න�ත්නම් හිි�ලකු�ග් �ව්න�යන් හපත ියහිල්ල� අත 
උස�සන  ි අළි අනිි�්ත�යන්ම දන්නි�. �ම් අම�ත�ිරුන්ප යප 
ග�න කිසිම ්දයයක් න�හ�. අ�ප්  ය�ජ� �ද්�ප�ළ, �ප�දු 
�ද්�ප�ළ, �ම�න �ද්  විකුණුිත් �ම් අයප කමක් න�හ�. තමන්ප 
�ක�මිස� මුදලක් ල�� නි� නම්, තමන්ප ි�හන ටික ල�� නි� 
නම්, ඇමතිකම් ල�� නි� නම්, �ින කිසිම �දයක් �ම් 
�ග�ල්ලන්ප අද�ළ න�හ�. ඔ තුම�ප ස�තුතිින්ත �ිමින් ම�ග් 
ක �ි අිසන් කයනි�, ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස�තුතියි.  

ීටළඟප, ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� ඇමතිතුම�. 

 

[අ.ස�. 4.44] 
 

ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත� (ප්රව�හන  හ� සිවිල් 
ගුවන් �ස�ව� අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ� - �ப�க்குவரத்து மற்றும் 
ச�வ�ல் வ�ம�னச் �ச�வகள் அ�மச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඩලස� අලහප්�පරුම 

මන්ත්රීතුම� �ම් �ය�ජන�ි �ගන ඒම ළිබඳ මි මම එතුම�ප 
ස�තුතිින්ත �ිනි�. �ම�කද, අද ජන ම�ධ�යත්, විපක්ෂයත් 
ම�ත�ක� න�තිි ම�ත�ක� �ස�යමින් යජ යප පහය �දන්න 
 ල��ගන සිටින අිස� �ිකදී �ම් තත්ත්ිය ළිබඳ මි ජනත�ිප 
නිි�රැදිි කරුණු ද�ක්වීමප ඔ තුම� මපත්, යජයපත් අිස� �ික් 
ල � දීම ග�න ඉත�මත්ම ස�තුතිින්ත �ිනි�. ඔ තුම� කියන පපතදි 
මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ අවුරුදු 99කප  දු �දන්නිත්, 
විකුටන්නිත් තිම අළි කිසිම ක්රිය� ම�්තගයක් �ගන න�හ�. 
රතිපත්තියක් විකරයප ප�ක් ල මින් දුින �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ 
ක�්තයක්ෂම ගුින් �ත�ටු�ප�ළක්  ිප පත් කිරීම සමහ�  
්�ය�ජකයන් �ගන්ි� ග�නී�ම් යම් ්ක�යයක ි�ඩ ළිබඳ�ිළකප 
අිතී්තට �ින්නප මම අම�ත�ියය� ින�යන් පත් වුට�ප 
පස��ස� කපයුතු කළ�. ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිස� 
තමයි මම මුය න්ම මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� තිබුණු වී ග ඩ�ි 
ඉිත් කයල� �ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ක්රිය�ශීලී ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් 
 ිප පත් කය ගන්නප දයන්න පුළුින් ස�ම උත්ස�හයක්ම 
ද�රු�ව්.  

ද�න් න�මල් ය�ජපක්ෂ මන්ත්රීතුම� කිව්ි�, ීටප කය න් මත්තල 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළප හුඟ�ක් ගුින් ය�න� ්ි�; මගී ජනත�ිත් 
්ි� කියල�. මම �පන්ින්නම් figures ටික. 2013 ිස�්ත සිප �ම් 
ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� �ස�ිකයන් 574 �ද�නක් ි�ඩ කයනි�. 
නමුත්, 2013  අවුරුද්දපම ්�ව් මගීන් 1,451යි. 2014 ිස�්තදී 
්�ව් මගීන් 2,578යි. 2015 ිස�්තදී ්�ව් මගීන් 1,044යි. 201) 
ිස�්තදී ්�ව් මගීන් 1,317යි. 2017 ිස�්තදී ්�ව් මගීන් 
1,114යි. ඒ නිස� න�මල් ය�ජපක්ෂ ම�තිතුම��ග් ත්තකය බිම 
ි��පනි�. �මතුමන්ල� කියන්�න්, අළි මත්තල ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළප ගුින් ය�න� එන එක නිත්ිල�, මගීන් එන එක 
න�ි�ත්වූි� කියල�යි.  ලන්න, පු  ියය අවුරුදු 5ක ක�ලය 
පුය�ිපම අවුරුද්දකප 1,400ක පමට මගී ජනත�ික් තමයි �ම් 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළප ඇවිත් ති� න්�න්. නමුත්, �මත�න 
�ස�ිකයන් 574ක් ි�ඩ කයනි�. �ම්කප �හ�තුි �ම�කක්ද? 
�ම්කප �හ�තු ය�ිකයක් ති� නි�.  

ගුින් ය�න� අපප ඕන� ඕන� විකරයප එන්�න් න�හ�. 
ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළකප ගුින් ය�න� එන්�න් ගුින් 
ය�න�ිලප අින� ්යක්ෂ�ි, අින� පහු කම් ති� නි� නම් 
පමටයි. අ�ප් ඩලස� අලහප්�පරුම ම�තිතුම� කිව්ි�, "මත්තල 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළ අතිනවීන ගුින් �ත�ටු�ප�ළක්." කියල�. 
අතිනවීන න�හ�. එත�න runway එක �හ�මයි. නමුත්, hanger 
එකක් න�හ�. අින� පහු කම් එත�න න�හ�. ගුින් ය�න� සමහ� 
අින� ඒ පහු කම් මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� න�හ�. �මත�න 
ති� න්�න් ගුින් �ත�ටු�ප�ළක් �න��ියි, ගුින් 
�ත�ටු�ප�ළකින් ස�ගයයි. ජ�ත�න්තය ගුින් �ත�ටු�ප�ළකප 
අින� යටිතල පහු කම් -infrastructure- එත�න න�හ�. එ�හම 
නම්, අළි �ම්ක තිත් ි�ඩිදියුණු කයන්න ඕන�. අපප වින�ල 
වි�ව්චනයක් ්ි�. මමත් පු  ියය යජ�� අම�ත�ිය�යක් විකරයප 
හිටිය�. ඒ �ිල��ව්දී මහින්ද ය�ජපක්ෂ ම�තිතුම� Port City එක 
�දන �ක�ප අළිත් කප ිහ�ගන හිටිය�. ඒක ඇත්තක් �න්.  
ඔ තුමන්ල� අළි ඔක්�ක�ම කප ිහ�ගන හිටිය�. අළි හිතුි�, 
එ�හම දීල� හපත �ම් යප දියුණු කයනි� නම් කමක් න�හ� කියල�. 
ෂ�න්ග්රි-ල� එකප �දන �ක�ප අළිත් කප ිහ�ගන හිටිය�. 
එත�ක�ප ්�ය�ජකයන් �ගන්ි� ගන්න එක �හ�මයි නම්, ඒ 
විකරයප විකුටන්�න් න�තිි යම් ්�ය�ජක�යක් යපප �හ�ම 
�ක�න්�ද්සි මත �ගන්ි� ගන්න පුළුින් නම්,  ඒ�ක් ති� න 
ි�රැද්ද �ම�කක්ද? ඒ නිස� �ම් යජය මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ 
විකුටන්�න් න�හ� කියල� මම කියනි�. 99 අවුරුද්දකප  ද්දප 
�දන්�නත් න�හ�. අළි ඉන්දිය�ිප විතයක් �න��ියි �ල�ක�� 
හ�ම යපකපම කිව්ි�, වි�ද්න පුිත් පත්ිල ද�ම්ම�, ඇවිල්ල� �ම් 
airport  එක දියුණු කිරීම සමහ� proposals �දන්න කියල�.  

 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ජ�ත�න්තය �පන්ඩ්ත ක�මවීමක් �ම්කප කයල� ති� නි�ද? 

 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්. ීටප �පය කළ�.  

 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ කියන්�න්, �ම් ිසය තුළදී ද? 

 
ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
�ම් ිස�්ත දී �න��ියි, ියය ිස�්තදීම අළි කළ�. EOI  

ක� �මව්ි�. නමුත් ්�ව් - 
 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒක සස�ගත කයන්න පුළුින්ද? 

 

ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
පුළුින්. මම ඒ Cabinet Paper  එක සස�ගත කයන්නම්. 

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ජ�ත�න්තයයප කිව්ි� නම්, පුිත් පත් ද�න්වීම සස�ගත 

කයන්න පුළුින්ද? 
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ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
Website  එ�ක් ද�ල� ස�ම�න� procurement procedure  එක 

අනුි අළි කිව්ි� �ම්කප - Expression of Interest - EOI - සමහ� 
හය, හත් �ද�නක් ්ි�. නමුත්, එත�නදී අපප �පනී ියය� �ම් 
ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ගන්න කවුරුිත් එන්�න් න�හ� කියල�. ඔවුන් 
ඇහුි�, අපප flying academy එකක් ද�න්න අිසය �දන්න 
පුළුින් ද, MRO එකක් ද�න්න අිසය �දන්න පුළුින්ද කියල�.  
නමුත්, ඒ�කන් �ම් රන�නය විස �මන්�න් න�හ�. ගරු ඩලස� 
අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම� දන්නි�  �න් කටුන�යක 
ගුින් �ත�ටු�ප��ළ�  hangers ති� න  ි. ගුින් ය�නය 
න�ි�ත්වූි�ම ි�ස�සප �ත�මන්�න් න�තිි, අව්ිප �ව්�ළන්�න් 
න�තිි �කබඳන්ම airport  එකප එන්න පුළුින්කම ති� න්�න 
ඕන�. එි�නි facility එකක් මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප��ළ� න�හ� 
�න්. ඉතින් ඒි� හදල�, �ම්කප තිත් වින�ල ්�ය�ජනයක් 
�ග�නන්න ඕන�. තිත් �ඩ�ල්ත මිය යන 200ක්, 250ක් ද�න්න 
ඕන�. එ�හම කයල� අළි �ම් ර�ද්නය දියුණු කයන්න ඕන�. ඒ 
අයමු�ටන් යුතුි ඉන්දිය�ි අපප �ය�ජන�ික් �ගන�ි�. ඒ අය 
ක�ම�තියි �ම්කප ්�ය�ජනයක් කයන්න. ඒ අය ක�ම�ති  airport 
එක සල්ය ිලප ගන්න �න��ියි,  අ�ප් "Civil Aviation 
Authority of Sri Lanka" කියන ද�නප කටුන�යක ති� න අ�ප්  
airport එක manage කයන සම�ගමත් එක්ක ප�්තන�ික�යයන් 
 ිප පත් �ිල�, හවුල්ක�යයන්  ිප පත් �ිල� හවුල් ියවිු මක් 
අනුි �ම් මත්තල ගුින් �ත�ටු�ප�ළ දියුණු කයන්නයි. එ�හම 
ක�ම�තියි කියල� ඒ අය ඉල්ලීමක් කළ�. නමුත් ඒ ඉල්ලීම ග�න අළි 
කිව්ි�, අපප  එ�හම කයන්න  �හ�, අපප විස�තය�ත්මක 
�ය�ජන�ික්  -detailed proposal එකක්- �දන්න කියල�. ඒ 
කියන්�න්, ඔ තුමන්ල� කයන්න ක�ම�ති �ද්ිල් �ම�නි�ද? 
�ක�ච්චය ්�ය�ජනයක් �ග�න නි�ද? �ක�ච්චය touristsල�  
�ග�නන්න පුළුින්ද? ඒ විකරයප අළි ස�ය දුන්න�. ඒ proposal  එක 
තිම ඇවිල්ලත් න�හ�. ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මප 
කියන්නත් කනග�ටුයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුම� නූපන් 
දරු�ිකුප �ක්න්දය හදන්නයි ිය��. 

 

ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ප�හ�දිය ි �මම �ය�ජන�ි ඉදිපතපත් කයමින් කිව්�ව්, 

ඔ තුමන්ල� ඔය �දන උත්තය කියමින් නමුත් ශ්රී ල�ක��ව් ඉ�ග්රීසි 
ම�ධ�ත්, ඉන්දිය��ව් ම�ධ�යත් "GMR" කියන ්යතනය ප�ිසූ 
 ි කියමින් �ල�කය�ප �දන �ත�යතුරු- ඒ �ත�යතුරු ි�යදියි 
කියල� ඔ තුම� කියනි� නම්,- 

 

ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�   
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අනිි�්ත�යන්ම ි�යදියි. අද ති� න්�න්, ම�ධ� �ම් යප 

ප�ලනය කයන එකයි. ම�ධ� විවිධ � � රු පතුරුිනි�. ඒත් 
එක්කම ඒකප තිත් අයත් හවුල් �ිනි�. එ�හම �දයක් න�හ�. 
අළි කිසිම තීන්දුික් අය�ගන න�හ�, තිමත් ඉන්දිය�නු සම�ගමප 
�දනි�ද, න�ද්ද කියන ක�යටය ළිබඳ ම. ඒ proposal එක ්ි�ප 
පු ි මම ක�බිනට් මඩුඩලයප ියහිල්ල� කිව්ි�, "�ම් විකරයප 
ඉල්ලීමක් කයල� ති� නි�. �ම් ඉල්ලීම ළිබඳ ම සලක�  ලන්න" 
කියල�. අළි ඒ අයප කිව්ි�, ඒ ඉල්ලීම විස�තය�ත්මකි එින්න 
කියල�.  ඒ ඉල්ලීම ්ි�යින් පු ි ඒ ඉල්ලීම evaluate  කයන්න 
අළි ක�බිනට් මඩුඩල�යන්  Negotiating Committee එකක් සහ 
Technical Evaluation Committee එකක් පත් කළ�. ඒක 
ත�ක්ෂණික ින�යන් ඇගයීමකප ලක් කයල� ඊප පු ි ක�බිනට් 
මඩුඩලයප �ගන�ල්ල� �ම් ග�න තීන්දුික් ගන්න කියල�. විෂය 
ස�ය අම�ත�ියය� ින�යන් මම කියන්න ක�මතියි, Port City එක 

කයන �ිල��ව් අළි ඒක ක�ළ� න�හ� කියල�. Shangri-La එක 
�දන �ිල��ව් අළි ඒක ක�ළ� න�හ�. නමුත්, මම අම�ත�ියය� 
ින�යන් යම් ්ක�යයකින් මත්තල ගුින්�ත�ටු�ප�ළ සමහ� 
හවුල්ක�ය ප�්තන�ියක් එකතු කය ගන්නි� නම් �ම් සස�ි 
ඉදිපතයප ඒ agreement  එක �ගන�ල්ල�, ඒ �ක�න්�ද්සි ග�න ක � 
කයල� තමුන්න�න්�ස�ල�ප සම්පූ්තට�යන්ම ඒ ග�න කරුණු 
රක�න කයන්න අිස� �ි දීල� තමයි ඒ ළිබඳ ම ියවිු මකප 
එළ��ඹන්�න්. ඒ සහතිකය මම �දන්න ක�ම�තියි. �ම�කද, ශ්රී 
ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� උරුමය ති� න්�න් එක පවුලකප, එක් 
අ�යකුප �න��ියි. ඒ උරුමය අපපත් ති� නි�. එම නිස� අළි 
කිද�ිත් එ�හම ි�ඩ කයන්�න් න�හ�.  මම ඒක ඉත�ම 
ප�හ�දිය ි  කියන්න ක�ම�තියි. ඒ නිස� ශ්රී ල�ක� නිදහස� පක්ෂ�� 
උරුමය පවුලකප �දකකප, පුද්ගල�යකුප �දන්�නකුප 
විකුටන්�න් න�තුි අළි සියලු�දන�ම � ද� ගන්න ඕන�. [ �ධ� 
කිරීම්] එක්සත් ජ�තික පක්ෂයත් ද�න් අළිත් එක්ක �න් ඉන්�න්. 
ඩලස� අලහප්�පරුම ම�තිතුමනි, ද�න්  ලන්න, - [ �ධ� කිරීම්] 

අළි �මයප ටය ින�යන් 2013 මිය යන 377ක් �ගව්ි�. 2014 
ටය ින�යන් මිය යන 504ක් �ගව්ි�. එත�ක�ප ්ද�යම කීයද? 
මිය යන 48යි; මිය යන 13)යි. ්ද�යම ි��ග් දහ ගුටයක් ටය 
මුදල �ගිනි�. මගීන් 1,400ක් පමට එන ගුින්�ත�ටු�ප��ළ�  
පඩිනඩිිලප මිය යන 404ක් ි�ය කයනි�; 201) මිය යන 577ක් 
ි�ය කයනි�. ඉතින් �ම්ක �ම�න ජ�තික අපය�ධයක් ද? ඒ නිස� 
�ම් ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ක්රිය�ක�රී ගුින්�ත�ටුපළක්  ිප  පත් කය 
ගන්න ඕන�. එ�ස� පත් කය ගන්න පුළුින් ින්�න් ඒ සමහ� 
නක්තිමත් තිත් ්�ය�ජක�යක් හ� හවුල්ක�ය�යක් �ගන�ල්ල� 
�ම් airport එක දියුණු ක�ළ�ත් විතයයි.  

වි�න�ෂ�යන්ම අ�ප් ගරු මහින්ද අමයවීය ම�තිතුම� වින�ල 
�ස�ි�ික් කයනි�. ම�තය - � ය අත්ත දුම්පතය ම�්තගය කතයගම 
දක්ි� මත්තල හයහ� තමයි �ගනියන්න අළි  ල��ප��ය�ත්තු 
ින්�න්. �ම් අින� දියුණු කිරීම් ළිබඳ මි  ඉත� �හ�ම ම�්තගයක්, 
ඉත� �හ�ම �පයගමනක් ළිබඳ මි අ�ප් ස�ලු ම් ති� නි�. 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහත� 
(ம�ண்பும�கு  சந்த�ரச�ற� கஜத�ர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ග�හුි� කියන ග�හිල්ල ග�න ඔ තුම� �ම�කක්ද කියන්�න්? 
 

ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ග�හිල්ල මප අයිති න�හ�. සමහරු ්සයි �න් ගුටි කන්න. 

ඒකප අපප කයන්න �දයක් න�හ�.  [ �ධ� කිරීම්] ඒ ග�හිල්ල ග�න 
ම�ගන් රන�න අහල� ි�ඩක් න�හ�. මම  අද�ළ ඇමතිියය� 
�න��ියි �න්. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහත� 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ගහපු එකක් �න��ියි �න්.[ �ධ� කිරීම්] 

 

ගු නිමල් සිරිප�ල ද සිල්ව� මහත�  
(ம�ண்பும�கு  ந�மல் ச�ற�ப�ல த ச�ல்வ�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
 නමුත් මම විෂයස�ය ඇමතිියය� ින�යන් �ම් ක�යටය 

කියන්න ක�ම�තියි. ගරු මහින්ද අමයවීය ම�තිතුම� ළිබඳ මි ඉත�ම 
අස�ධ�යට ක � කිහිපයක් කිව්ි නිස�  ඒ ග�න ළිබඳතුරු ල �දීම 
සමහ� එතුම�ප ම�ග් ක�ල�යන් වින�ඩි 5ක් මම ල � �දනි�.   

මත්තල ගුින්�ත�ටු�ප�ළ අපප �හ�ම උද�හයටයක්. 
�ම�කද, ඉදිපත��දී ්�ය�ජන �ත�ය� ග�නී�ම්දී සහ ඒි� 
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ප�්තය �ම්න්තුි 

ක්රිය�ත්මක කිරී�ම්දී පපතසය ග�පලු ළිබඳ මි අ�ප් ජන�කරපති 
අතිගරු �මත්රීප�ල සිපත�ස�න ම�තිතුම� කියන පපතදි ඒ ප�පතසපතක 
ඇග�යීම් නිසි �ලස කයන්න ඕන�. ඔ තුමන්ල� වින�ි�ස කයන්�න් 
න�හ�, Air Arabia ගුින් �ස�ි�� නි�ය�ජිතයන් ඇවිල්ල� ම�ි 
හමු වුට�. ඔවුන්�ග් ගුින් ය�න� �දකප කුරුල්�ල� ියහිල්ල� ඒ 
නිස� ඒ අය එත�නින් withdraw වුට�.  ඒ විතයක් �න��ියි, 
මුින් එනි�; අය  එනි�. එද� �ම් ප�පතසපතක ඇගයීම් කළ� නම්, 
මම හිතනි� අ�ප් යජ�යන් කයපු ඒ ක�්තයය ිඩ� ි්තටිත් �ින 
 ි. අළි ඒක හදිසි�යන් හ�දුි�; හදිසි තීයට ගත්ත�; හදිසි තීයට 
ගනිද්දී අළි �ම්ි� ග�න  �ලු�ව් න�හ�. �ම් ය�ට් යම් ස�ි්තධන 
ි��ප�යයක් කයන�ක�ප ප�පතසපතක ඇග�යීම් හපතහ�ටි කයල� 
ඉදිපතයප �ගන ය�මප ඒක අපප �හ�ම ප�ඩමක්.  අ�ප් අදහස, �ම් 
යජ�� මතය �ම් ගුින්�ත�ටු�ප�ළ ්යක්ෂ� කය ග�නීමයි. �මහි 
ිටින�කමක් ති� නි�. �ම්ක අළි තුට්ටු �දකප විකුටන්�න් 
න�හ�. නිසි �ලස අධ�යනය කයල� valuation  එකක් අය�ගන 
කපයුතු කයන්නයි අළි  ල��ප��ය�ත්තු ින්�න්.   

ඔ තුම��ග් �ය�ජන��ව් තිබුට�, ය�ට් ජ�තික ්යක්ෂ�ිප 
�මය ත්තජනයක් කියල�. ඉන්දිය��ව් අය ්ි�ම මම කිව්ි�, "ඒි� 
නම් හිතන්න එප�.  �ම්ක �ිළම ියවිු මක් පමටයි - this is only 
a commercial agreement."  කියල�. ්යක්ෂක අ�නයප අද�ළි 
 �හ�. ගුින් �ත�ටු�ප�ළ ්යක්ෂ� කයනි� නම්, කයන්�න් අ�ප් 
Air Force එක. �ින ළිප අයප එන්න  �හ�. ඒ ඔක්�ක�ම 
�ක�න්�ද්සි අ�ප් හි�ත් ති� නි�. �ක�ස� �ිතත්, එ�හම අළි 
�දන අිස� �ික් �ිනි� නම්, �ිනත් ප�්තන�ියක් එකතු කය 
ගන්නි� නම්, ඒ එකතු කය ග�නී�ම් �ක�න්�ද්සි �ම�නි�ද කියන 
එක මම �ම් ප�්තය �ම්න්තුිප දන්ින  ි රක�න කයනි�.  

ම�ධ� මිනන් -ඉන්දිය��ව් ම�ධ� මිනන්, ල�ක��ව් ම�ධ� මිනන්
- ල�ක��ව් විපක්ෂය මිනන් �ම් ය�ට් ජනත�ි �ම් විකරයප �න�මඟ 
ය�වීම ළිබඳ මි නිසි කරුණු ක�යට� කීමප �ම් �ය�ජන�ි �ගන 
ඒම තුබඳන් මප අිස� �ික් ල �දීම ග�න ස�තුතිින්ත �ිමින් ම�ග් 
ඉතිපත ක�ලය ගරු මහින්ද අමයවීය අම�ත�තුම�ප ල � �දනි�. 

 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස�තුතියි.  

ගරු මහින්ද අමයවීය ඇමතිතුම�. ඔ තුම�ප වින�ඩි තුනක 
ක�ලයක් ති� නි�. 

 
 [අ.ස�. 4.58] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මහත� (ධීවර හ� ජලජ සම්පත් 
ස�වර්ධන අම�ත� සහ මහව�ලි ස�වර්ධන ර�ජ� 
අම�ත�තුම�) 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர - கடற்�ற�ழ�ல் மற்றும் ந�ரக 
வளமூல அப�வ�ருத்த� அ�மச்சரும் மக�வலி அப�வ�ருத்த�  
இர�ஜ�ங்க    அ�மச்சரும்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, �ම් ක�යටය සම් න්ධ�යන් 

ම�ග් නමත් සමහන් වුණු නිස� මම ප�හ�දිය  කිරීමක් කයන්න 
ඕන�. හම් න්�ත�ප ඉඩම් විකිණීමක් �හ� හම් න්�ත�ප 
ජනත�ිප හ�නියක් ින කිසිදු ක�යටයකප අ�ප් අත් 
එස�ින්�න් න�හ� කියන එක මම ඉත�ම ප�හ�දිය ි සමහන් 

කයන්න ඕන�. ඒ ි��ග්ම �ම් ි��ප�ති ්යම්ස කළ�ප අපප ඒි� 
ස�්ත ක කය ගන්න  �පත වුට�.  ඒ ග�න අ�ප් හිතිත් ඩලස� 
අලහප්�පරුම මන්ත්රීතුම�ත් දන්නි�. හම් න්�ත�ප ිය�යක් 
හ�දුි�; ඒක �හ�මයි. මම "න�හ�." කියන්�න් න�හ�. හම් න්�ත�ප 
ගුින් �ත�ටුපළක් හ�දුි�. ඒක නයකයි කියල� මම කියන්�න් 
න�හ�. රන�න ම�ද්�ද් වුටත්, පපතසය ි�්තත� �න��ගන �හ�, අක් 
ප�ක් එක්ක �හ� හම් න්�ත�පප ල�� න හ�ම �දයකපම, -ලූනු 
බිකක් �හ�- මම ක�ම�තියි කියන එක ඉත�ම ප�හ�දිය ි මම 
කියනි�. න�ත්නම් �ම්ි��� වි�ව්චනය කයන්න ඕන� තයම් 
ක�යට� ති� නි�.  ගුින් �ත�ටුපළත්, ිය�යත් හදන�ක�ප සිදු 
වුණු �ද්ිල්, ි�ය වූ මුදල්ිල ගටන් හිලව් ළිබඳ ම ඕන� තයම් 
�ද්ිල් අපප කියන්න ති� නි�. �ම්ි� ළිබඳ ම ප�ය ගටනක් 
කියන්න �ත�යතුරු අළි ළඟ ති� නි�. නමුත් අළි එි�නි මට්පමප 
ි��පන්�න් න�හ�. �ම�කද, අළි ඒ ්ඩුක්�ව් ඉමල� �ම් 
ි��ප�තිිලප අත ඔසිපු නිස�; අළි අනුම�තිය දීපු නිස�. ඒ වුටත් 
අළි එක �දයක් ළිබඳගන්න ඕන�. �ම්ි� හ�දී�ම් රතිලලය 
හම් න්�ත�පප ල�බුට�ද? මත්තල ගුින් �ත�ටුප�ළ� රතිල�සය 
ල�බුට�ද?  මත්තල ගුින් �ත�ටුප�ළ� 574ක් විතය �ස�ිය 
කයනි�. මම හිතන විකරයප එයින් 200ක්ිත් හම් න්�ත�ප 
දිස�්රික්ක�� අය �න��ියි.  ඒ 574න් ි�ඩි ළිපතසක් ඇවිත් ඉන්�න් 
�ක�ළඹින්. හම් න්�ත�ප මිනිු න්ප රැකිය� �දන්න, 
හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�� තරුට තරුණියන්ප අිස� �ි �දන්න 
කියල� තමයි �ක�ටි ගටනක ටය මුදලක් අය�ගන �ම්ි� 
හ�දු�ව්. �ක�ළඹ ගුින් �ත�ටුප�ළ�  4,000ක් විතය �ස�ිය 
කයනි�. �ක�ළඹ ගුින් �ත�ටුපළ ි��ග් මත්තල ගුින් 
�ත�ටුපළ දියුණු කයන්න පුළුින් නම්, ඒකප අළි  ක�ම�තියි. 
මත්තලප  ් �ය�ජන �ග�නන්න අළි ක�ම�තියි. ඒක විකුටනි�ප 
අ�ප් ක�ම�ත්තක් න�හ�.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පු ියය දිස�ිල ඇති වුණු 
සිද්කර��දී අක්කය 35,000ක්  වි�ද්ිකකයන්ප �දනි� කියල� 
ජනත�ි සම්පූ්තට�යන් �න�මඟ යිල�  තමයි ඉදිපතයප ගත්�ත්. 
අද ඒ න�යකයන් හ��ියල� තමයි ඉන්�න්. මිනිු න් �ප�ළඹිල� 
ඉදිපතයප ය�ව්ි�. න�යක�ය� අද හිය �ගිල්ිල න�හ�. න�යක�ය� 
ගල් ගහන්න කියල� ළිටුපසප ියය�.  �ම්ි� අළි දන්නි�. �ම්ි� 
� �රු �න��ියි. හම් න්�ත�ප අහි�සක  මිනිු න්ප තුි�ල වුට�. 
ඒ ි��ග්ම හම් න්�ත�ප මිනිු න් හිය �ගිල්ිලප ියය�. අ�නක් 
අතප �ප�ලීසිය කියන්�න් �ින කවුරුිත් �න��ියි. �ප�ලීසිය 
ඉන්දිය��ින් �ගන්ිල� න�හ�.  

 
ගු ඩලස� අලහප්�පුම මහත� 
(ம�ண்பும�கு டலஸ் அழஹப்�பரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඇමතිතුම�, අත් අඩ�ගු�ව් ඉන්න, අත් අඩ�ගුිප ගත්ත, 

ය�ලහ�මිල� �දප�ත්�තන් අල්ල��ගන ඉන්න පුයි�සි�යකුප කන් 
අඩි ප��ළන්න පහය �දන එක ඔ තුම� අනුමත කයනි�ද?  

 
ගු මහින්ද අමරවීර මහත� 
(ம�ண்பும�கு  மஹ�ந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඒකප ක�ම�ති න�හ�. මම ක�ම�ති න�හ�. හ� �යි, මම 

එකක් කියන්නම්. ඔ තුමන්ල� කියන්�න් ඔ තුමන්ල� 
�ම�හයිපු කඩුඩ�යම, හ�සිරුණු විකරය, ගල් ගහපු එක �ක�ච්චය 
� �රුය කියන්න හ�දුිත් ඒක ි�රැදියි. තිත්ත කුණු හරුප�යන් 
තමයි �ප�ය ස� නිලධ�පතන්ප  �න්�න්. ඒ ි��ග්ම කඩ� �ගන 
යන්න ියය�. අළි ගහපු එක අනුමත කයන්�න් න�හ�. හ� �යි, 
ම�රු�ව් න�හ�. අළි ඒකප �ප�ලීසියප ස�තුතිින්ත �ින්න ඕන�. 
�ම් ි��ග් �ප�ලීසියප ගහන�ක�ප �ිනද� �ිඩි තියල� ම�රුි�. 
එ�හම තමයි වු�ඩු. එ�හම න�ත්නම් රහ�ය එල්ල කයල� �ක�ඳු 
කඩල� �ය�හල්ිලප ද�ම්ම�. මම කියන්�න් �ම් ්ඩුක්ි 
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�න��ියි. අ�ප් ්ඩුක්ි �න��ියි. හ�ම ්ඩුක්ික්ම  කපයුතු 
ක�ළ� එ�හමයි. අවුරුදු තිහ හතබඳහක් තිස��ස�  ස�ම�න��යන් 
�ප�ලීසියප ගහන්න ්ි�ම, �ප�ලීසියප ගල් ග�හුි�ම ්ඩුක් 
හ�සිරුණු විකරය අළි දන්නි�. නමුත් මම කියන්�න් න�හ� කනප 
ග�හුි එක �හ�මයි කියල�. ඒක ි�රැදි �ින්න පුළුින්. හ� �යි, 
මම තමුන්න�න්�ස�ප කියන්න ක�ම�තියි, �ම්ක ළිටු පස 
ති� න්�න් �ින කතන්දයයක්  ි. �මත�න මිනිු න්�ග් ඉඩම් 
අක්කය 35,000ක් යන්�න් න�හ�. හ� �යි, �ද්නප�ලනඥයින්�ග් 
ඉඩම් ටිකක් යනි�. ද�න් �මත�න මයහඬ තියපු කට්ටිය�ග් ගල් 
�ක�පත ති� න්�න් �ම් ඉඩම්ිල. �ම් ර�ද්න�යන් තමයි ඉඩම් 
අල්ල��ගන ති� න්�න්. හම් න්�ත�ප සස�පතිිරුන්�ග් ඉඩම් 
ති� න්�න් �ම්ි���. මම අද�ළ �ත�යතුරු තමුන්න�න්�ස�ල�ප 
�ගන�ත් �පන්ින්නම්. මම මහි�ය  ස�ි්තධන ය�ජ� ඇම�තිතුම� 
විකරයප ඒි� දන්නි�. මම �හප අනිද්ද�ප �හබඳදයව් කයන්නම්. 
හම් න්�ත�ප මහි�ය  ඉඩම් දීපු අය�ගන් ඔප්පු තුන්සිය ගටනක් 
ගන්න අයිතිකරුින් එන්�න් න�හ�. අයිතික�ය�ය� න�හ�. ඒි��� 
කවුද ඉන්�න්? ර��ද්ශීය සස� සස�පතිිරු ඉන්�න්; ඔය 
ක�්තය�ලිල සිටි �ල්කම්ිරු ඉන්�න්; ්යක්ෂක අ�න�� සිටි 
නිලධ�පතන් ඉන්�න්; ග�ත්�ත� ඉන්�න්. �ම්ි�  තමයි ළිටුපස 
ක්රිය�ත්මක �ින්�න්. �ම් �ද්ිල් කයන්�න් අහි�සක මිනිු න් 
�ිනු�ින් �න��ියි. �ම් අය ජනත�ි �ප�ලඹිල� යින්�න් 
තම තමන්�ග් ඒි� �බ්ය� ගන්න කියල� අළි ප�හ�දිය ි කියනි�. 
මම ීටප ි�ඩිය ක � කයන්�න් න�හ�.  

ල්ල�සන�රූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම එක �දයක් කියන්න 
ක�ම�තියි. හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�� �ද්නප�ලනඥ�යක් විකරයප 
මම කියන්�න්, අපප හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�� ගල් �ක�පතත් 
න�හ�; ි�ය  permit න�හ�; පස� ඕන�ත් න�හ�; සල්ය  හම්  කයන්න 
ඕන�කමකුත් න�හ�; �ක�මිස� ගහන්න ඕන�කමකුත් න�හ�. 

�ක�මිස� ගහපු උදවිය අළි ඉදිපත��දී �හබඳ කයන්නම්. 
හම් න්�ත�ප දිස�්රික්ක�� මිනිු න්ප අස�ධ�යටයක් �ින 
�දයකප අ�ප් අත එස�ින්�න් න�හ� ි��ග්ම, හම් න්�ත�ප 
දිස�්රික්කය දියුණු කිරීමප �ගන යන ි�ඩ ළිබඳ�ිළප අළි 
සහ�ය�ගය ල � �දනි�.             

ගරු නිමල් සිපතප�ල ද සිල්ි� ඇමතිතුම� කියන්�න් ශ්රී ල�ක� 
නිදහස� පක්ෂය �ිනු�ින් �පනී සිටින ඇමතිිය�යකු පමටක් 
�න��ියි, ජ�තික �ද්පළ විකුටනි�ප විරුද්ධි ක � කයපු 
�ද්නප�ලනඥ�යකු විකරයපත් එතුම� ළිබඳ මි අපප වින�ල 
�ග�යියක් ති� නි�. ඒ කපයුත්ත එතුම��ගන් අස�ධ�යට 
විකරයප හම් න්�ත�ප දිස�්රික්කයප �ින්�න් න�හ�යි කියන 
එකත් මප සහතික ින�යන් කියන්න පුළුින්. 

 
ගු මූල�සන�රූඪ මන්ත්රීතුම� 
(ம�ண்பும�கு த�ல�மத�ங்கும்  உறுப்ப�னர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස�තුතියි. 
 
ප්රශය ම�නය විමසන ලිනන්, ස�� සම්මත විය. 
வ�ன� வ�டுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்�க�ள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
ප�ර්ලි�ම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. ��. 5.03 , 2017 ඔක්�ත�බර් 

මස 17 වන අඟහුව�ද� අ. ��. 1.00 වන �තක් කල් ගි��ය. 
 

அதன்படி ப�.ப. 5.03 மண�க்கு ப�ர�ளுமன்றம், 2017 ஒக்�ர�பர் 17, 
�சவ்வ�ய்க்க�ழ�ம ப�.ப. 1.00 மண�வ�ர ஒத்த��வக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 5.03 p.m. until 1.00  p.m.  on 
Tuesday, 17th October, 2017. 
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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසූරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிண.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்ணொறகு கரு ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
නිමේදන 

அநறறப்ணொக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

කථළනළයකතුමළමේ වශතිකය 
சதரரகண சரன்ரக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රුකහ රජාහතහන්්රික භහජාහදී ජානයජාගේ  ආඩුඩුරභ 
යසථහග  79 යසථහග  ිධිවිධධහන රකහය  2017 
ඔක්ගතෝඵර් 12 ළනි දින භ' ිධසින් ඳවත වන් ඳනඅඩ 

ගකටුේඳඅඩහි වතික ගවන් කයන රද ඵ දළනුේ දීභග 
කළභළඅඩගතමි. 

 

භව නගය බහ (ුගලෝධන) 
නගය බහ (ුගලෝධන) 
රහගද්ය ඹ බහ (ුගලෝධන)  

 
විගණකළධිඳතිලරයළමේ ලළර්තළල 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணண அநறக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රුකහ රජාහතහන්්රික භහජාහදී ජානයජාගේ  ආඩුඩුරභ 
යසථහග  154(6) යසථහ රකහය 2014 මුද්  ර්ඹ වහ 
ිධගණකහිවඳතියඹහගේ හර්තහග  වඹළනි කහඩුගගේ  XXII, 

XXIII ව XXIV ගකොගස;  

2015 මුද්  ර්ඹ වහ ිධගණකහිවඳතියඹහගේ හර්තහග  
ඳශමුළනි කහඩුගගේ  XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII වහ XXIV ගකොගස  සි ළනි කහඩුගගේ  VIII, IX 
වහ X ගකොගස  ඳසළනි කහඩුගගේ  VII ගකොග ව වඹළනි 
කහඩුගගේ  III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI වහ XII ගකොගස; 

ව  

2016 මුද්  ර්ඹ වහ ිධගණකහිවඳතියඹහගේ හර්තහග  

ඳශමුළනි කහඩුගගේ  I, II ව III ගකොගස ව වතයළනි 
කහඩුගගේ  I ගකොග භභ ඉදිරිඳඅඩ කයමි. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඉඩේ වශ 

ඳළර්ලිමේන්තු ප්රතිවංවහකරණ  අමළත ශළ ආණ්ු  ඳක්මේ  
ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க - கரற ற்ரம் 

தரரலன்ந ரசலகப்ணொ அகச்சரும் அசரங்கக் 

கட்சறறன் ணௌற்ரகரனரசரணேம்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි  බහනහඹකතුභහ ගනුගන් භභ “එකී 

හර්තහ මුද්රණඹ කශ යුතුඹ”යි ගඹෝජානහ කයමි. 
 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිමයෝග කරන දී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 

ලිිළ මල්ඛනළිනය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  මුද්  වහ ජානභහධය ්භහතයතුභහ 

ගනුගන්  2016 ්ුක 24 දයන ිධර්ජාන ඳනගඅඩ 6 (1) ගන්තිඹ 
ඹගගඅඩ 2017.08.01 සිග 2017.08.31 දක්හ ජාහතික ්ඹළඹ 
ගදඳහර්තගේන්තුග  ළඹ ය ර් ්ුක 240 ඹගගඅඩ ඳරිපයක වහඹ 

ගේහ ව වදිසි ්ලයතහ ගකීේ යහඳිතිඹ භන්න් සිදු කයන රද 
ඳරිපයක ගන්කිරීේ පිළිඵ ගවන භභ ඉදිරිඳඅඩ කයමි.  

එභ ඳරිපයක ගන්කිරීේ පිළිඵ ගවන යජාගේ  මුද්  පිළිඵ 

කහයක බහ ගත ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජානහ කයමි.    
 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  උස ්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග 

්භහතයතුභහ  ගනුගන් භභ ඳවත වන් නිඹභඹන් ව හර්තහ 
ඉදිරිඳඅඩ කයමි.   

((i) 1978 ්ුක 16 දයන ිධලසිධදයහර ඳනගඅඩ 25් ගන්තිඹ 
ඹගගඅඩ ශ්රී රුකහ ඉන්සටිටියු ඔ ඔෂස නළගනෝ 
ගගක්ගනොගරොජි (රයි ඔ) ලිමිග්  ආඹතනඹ උඳහිව 
පිරිනභනු රඵන ආඹතනඹක් ගර පිළිගනිමින් උස 
්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග ්භහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  
2017 ්ගගෝසතු 16 දිනළති ්ුක 2032/23 දයන ්ති ිධගලේ 
ගළ ඔ ඳත්රගේ  ඳශ කයන රද නිඹභඹ; 

((ii) 1978 ්ුක 16 දයන ිධලසිධදයහර ඳනගඅඩ 20(4) (ආ) 
ගන්තිඹ ඹගගඅඩ උස ්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග 
්භහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  පුයහිධදයහ ඳලසතහඅඩ උඳහිව 

997 998  



ඳහර්ලිගේන්තු 

ආඹතනගේ  ් ධයක් ගනුග නිසි ඵරධයගඹකු ඳඅඩ කිරීභ 
ේඵන්ධගඹන් 2017 ්ගගෝසතු 18 දිනළති ්ුක 2032/46 
දයන ් ති ිධගලේ ගළ ඔ ඳත්රගේ  ඳශ කයන රද නිඹභඹ; 

((iii) 2015 ර්ඹ වහ ශ්රී ජාඹර්ධනපුය ිධලසිධදයහරගේ  
හර්ෂික හර්තහ; 

((iv) 2015 ර්ඹ වහ ගභොයටු ිධලසිධදයහරගේ  හර්ෂික 
හර්තහ ව ගිණුේ හර්තහ; 

((v) 2014 ර්ඹ වහ ශ්රී රුකහ යජායග ිධලසිධදයහරගේ  
හර්ෂික හර්තහ වහ ගිණුේ; ව 

((vi) 2013 ව 2014 ර් වහ ශ්රී රුකහ ඵයගමු 
ිධලසිධදයහරගේ  හර්ෂික හර්තහ (ඳහරන වහ මරය) 

එභ නිඹභඹන් ව හර්තහ ්ධයහඳනඹ වහ භහන ේඳඅඩ 
ුර්ධනඹ පිළිඵ ආුශික ්ධීක්ණ කහයක බහ ගත ගඹොමු 
කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජානහ කයමි. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ුර්ධන කහර්ඹබහය ්භහතයතුභහ ව 

ිධගද්ල කගයුතු ්භහතයතුභහ ගනුගන් භභ ඳවත වන් 
නිගඹෝග ඉදිරිඳඅඩ කයමි.   

 (i)  1968 ්ුක 45 දයන එක්අඩ ජාහතීන්ගේ ඳනගඅඩ 2 
ගන්තිඹ ඹගගඅඩ නයසටික  යහඹනික ගවෝ ීව 
ිධදයහඅඩභක ්ිධ යහප්තිතිඹග ්දහශ න ේඵහධක 
ේඵන්ධගඹන් ිධගද්ල කගයුතු ්භහතයයඹහ ිධසින් හදන 
රදු  2017 ඔක්ගතෝඵර් 06 දිනළති ්ුක 2039/31 දයන 
්ති ිධගලේ ගළ ඔ ඳත්රගේ  ඳශ කයන රද නිගඹෝග; ව 

(ii)     1968 ්ුක 45 දයන එක්අඩ ජාහතීන්ගේ ඳනගඅඩ 2 
ගන්තිඹ ඹගගඅඩ ගකොරිඹහනු රජාහතහන්්රික භවජාන 
මවහඩුඩු වහ ්දහශ න ේඵහධක ේඵන්ධගඹන් 
ිධගද්ල කගයුතු ්භහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  2017 
ඔක්ගතෝඵර් 06 දිනළති ්ුක 2039/32 දයන ්ති ිධගලේ 
ගළ ඔ ඳත්රගේ  ඳශ කයන රද නිගඹෝග.  

එභ නිගඹෝග ජාහතයන්තය ඵතහ පිළිඵ ආුශික ්ධීක්ණ 

කහයක බහ ගත ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජානහ කයමි.    

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  යහඹ වහ නහිධක කගයුතු ්භහතයතුභහ 

ගනුගන්  1971 ්ුක 52 දයන ගශ නළ  ඳනගඅඩ 126 ව 
321 ගන්ති ඹගගඅඩ මුහුදු ඹහත්රහකරුන් පුහුණු කිරීගේ  වතික 
කිරීගේ ව මුයකහගරහි ගඹදීගේ රමිති ේඵන්ධගඹන් යහඹ වහ 

නහිධක කගයුතු ්භහතයයඹහ ිධසින් හදන රදු  2017 භළයි 08 
දිනළති ්ුක 2018/3 දයන ්ති ිධගලේ ගළ ඔ ඳත්රඹ භන්න් 
ුගලෝිවත  2016 ඔක්ගතෝඵර් 04 දිනළති ්ුක 1987/19 දයන ්ති 

ිධගලේ ගළ ඔ ඳත්රගේ   ඳශ කයන රද නිගඹෝග  භභ ඉදිරිඳඅඩ කයමි.  

එභ නිගඹෝග රහවනඹ වහ න්නිග දනඹ පිළිඵ ආුශික 

්ධීක්ණ කහයක බහ ගත ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජානහ 
කයමි.  

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 ணகநசரர் ரற்தரர்கக் குல அநறக்கககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු මේ. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ආර්ථික ුර්ධන පිළිඵ ආුශික 
්ධීක්ණ කහයක බහ ගත ගඹොමු කයන රද “2014  2015 ව 
2016 ර් වහ ආනඹන වහ ්ඳනඹන (ඳහරන) 

ගදඳහර්තගේන්තුග  කහර්ඹ හධන හර්තහ” ව “2016 ර්ඹ 
වහ ුර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ ජාහතයන්තය ගශ 
්භහතයහුලගේ  හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ” ේඵන්ධගඹන් වූ 

එකී කහයක බහග  හර්තහ භභ ඉදිරිඳඅඩ කයමි.  

 
වභළමේවය මත තිබිය ුතතුයි  නිමයෝග කරන දී. 
சதரணடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මඳ වේ 
ணேக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු  සුවන්ත පංිකනිමේ මශතළ (රළජ ඳරිඳළන ශළ 

කෂමනළකරණ නිමයෝජ අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு சுசந் ணொஞ்சறறனர - ததரண றர்ரக ற்ரம் 

ணௌகரகத்ண தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳවත වන් ගඳඅඩේ වතය භභ 

ඉදිරිඳඅඩ කයමි.  
 

(1)   පිළිඹන්දර  ජාඹ භහත  ්ුක 176 දයන සථහනගේ  ඳදිුචි  
ඩී.එේ. ඉන්ද්රහනි භවඅඩමි ඹගගන් රළබුණු  ගඳඅඩභ;  

(2)   කන්තග්   ගන්ඩ්රහන්පුය  කකක 14 ් ුක 904/2 දයන 
සථහනගේ  ඳදිුචි ආර්.ීව. ඳුනි හයුගහ භවඅඩමිඹගගන් 
රළබුණු ගඳඅඩභ;      

(3)  ්ේගඵෝපුය  දුේරිඹ සථහනඹ පිටුඳ  ්ුක 286 දයන 
සථහනගේ  ඳදිුචි එස.එේ. ිධතහයණ භවතහගගන් රළබුණු 
ගඳඅඩභ; ව 

(4)   මීරිගභ  නළඳුන් උඹන  ්ුක 6/5 දයන සථහනගඹහි ඳදිුචි 
ගබ්ලි .ගක්.ීව. භහින්දඳහර භවතහගගන් රළබුණු   ගඳඅඩභ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භහින්දහනන්ද ්ුඅඩගභගේ භවතහ -  [බහ ගර්බඹ තුශ නළත.] 
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ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු  කථහනහඹකතුභනි   ඳවත වන් ගඳඅඩේ ගදක භභ 
පිළිගන්මි. 

 

(1)  භහිඹුගන ඳහය    හුන්නසගිරිඹ  නයිඹන්තුගේ  ්ුක 145/1 
දයන සථහනගඹහි ඳදිුචි ගබ්ලි .එේ.  ජාඹයඅඩන  
භවතහගගන් රළබුණු ගඳඅඩභ;  ව  

(2)  වන්ගදස  උරක්ගකොන්ග  ගරගහඅඩත  ්ුක 212 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිුචි ගබ්ලි . එේ.ක.බී. කන්ගද්ගභ 
භවතහගගන් රළබුණු ගඳඅඩභ.                  

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ ති  මශතළ 
(ரண்ணொறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  පිගගකෝ ඔග ඔ  ඊ.ගබ්ලි .ගඳගර්යහ 
භහත   ්ුක 484 දයන සථහනගඹහි ඳදිුචි  පී.පී.ීව. භයික්     

භවතහගගන් රළබුණු ගඳඅඩභක් පිළිගන්මි.  

 
ගරු මක්.මක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඵඩුගහයගභ  ගකොතරහර  උඹන 

ඳහය  ්ුක 121/3 දයන සථහනගඹහි ඳදිුචි එේ.බී.ගව් රයහ 

භවතහගගන් රළබුණු ගඳඅඩභක් පිළිගන්මි.  

 
ගරු ක්හමන් ආනන්ද විමේමළන්න මශතළ 
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றரஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳවත වන් ගඳඅඩේ ගදක භභ 

පිළිගන්මි. 
 

(1)  ගතබුන ඵගහිය  "ිධජාඹ"  ගගොිධ ුිධධහ නගේ   බහඳති  
සුනි්  කන්ගදගභ භවතහගගන් රළබුණු ගඳඅඩභ;       ව 

(2)  ගවොයණ   මීභනඳරහන  පුහුර වුදිඹ  "ග න්දි "ඹන 
ලිපිනගඹහි ඳදිුචි උක්අඩතගේ යඅඩ         භවතහගගන් 
රළබුණු ගඳඅඩභ. 

 
ඉිනරිඳ  කරන ද මඳ වේ  මශජන මඳ වේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය ුතතු යි  නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட ணேக்ககபப் ததரணணேக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டண. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்ண்ன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ්ුක 1 - 1220/'16 - (1)  ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත 

ගුණගේකය භවතහ. [බහ ගර්බඹ තුශ නළත.] 

රලසන ්ුක 2 - 1331/'16 - (2) ගරු බුද්ිවක ඳතියණ භවතහ. 
[බහ ගර්බඹ තුශ නළත.] 

නිදශවහ Wi-Fi ඳශසුකේ : රළජ විහලවිදළ 
இனச Wi-Fi சறகள்: அச தல்ககனக்ககங்கள் 

FREE WI-FI FACILITIES:  STATE UNIVERSITIES 
      

    1406/’16 
 

3.  ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

උස ්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග ්භහතයතුභහගගන් තස රලසනඹ 
- (2): 

(්)  (i)  2016 ්ඹ ළඹ ගඹෝජානහ ්ුක 185ග ් නු  නිදවස 
Wi-Fi ඳවසුකේ ළඳය යහජාය ිධලසිධදයහර ව 
එභ ිධලසිධදයහර ශියඹන් ගභභ ඳවසුකේ භුක්ති 
ිධඳීභ ආයේබ කශ දිනඹන් ගන් ගන් ලගඹන් 
කගර්ද; 

 (ii)  යහජාය ිධලසිධදයහර ඳද්ධතිඹ තුශ ඉවත 
ඩිජිග් කයණ ඳවසුකේ ළඳයීභ ගනුගන් යජාඹ 
ිධසින් දයනු රළබ මුළු පිරිළඹ ගකොඳභණද; 

 (iii)  එභ පිරිළඹ  ළඹ ඵයක් වූ ්භහතයහුලඹ ගවෝ 
ආඹතනඹ කගර්ද; 

 (iv)  යහජාය ිධලසිධදයහර ඳද්ධතිඹ තුශ ඉගගනුභ රඵන 
සිඹුභ සිසුන්ග රළප්තිගගොප්ති ඳරිගණක රඵහ දීභ 
ේඵන්ධගඹන් යජාඹග නිලසචිත ළග පිළිගශක් 
තිගබ්ද; 

 (v)  එගේ නේ  එභ ළග පිළිගශ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගනහිද? 

(ආ)  ගනො එගේ නේ  ක භන්ද? 
  

 
உர் கல்ற ற்ரம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i)  2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுறட்டத் 

றன் 185ஆம் இனக்க தறரகக்கு 

அகரக,  இனச W i - F i  சறகள் 

ங்கப்தட்டுள்ப அச தல்ககனக்ககங்கள் 

ற்ரம் அப்தல்ககனக்ககங்கபறன் ரர்கள் 

இந் சறறகண அணேதறக்க ஆம்தறத் 

றகறகள் தவ்ரநரக ரகதன்தகயும்; 

 (ii)  அச தல்ககனக்கக ணௌகநகறணேள் ரற்தடி 

டிஜறட்டல் ப்தடுத்ல் சறககப 

ங்குற்கரக அசரங்கத்றணரல் ற்கப்தட்ட 

தரத்ச் தசனவு ரதன்தகயும்; 

 (iii)  ரற்தடி தசனவு ந் அகச்சறணரல் அல்னண 

றரணத்றணரல் தசனறணரக ற்கப்தட்டுள்ப 

தன்தகயும்; 

 (iv) அச தல்ககனக்கக ணௌகநகறணேள் கல்ற 

கற்கும் அகணத்ண ரர்கலக்கும் டிக் 

கணற ங்குல் சம்தந்ரக 

அசரங்கத்றற்குத் றட்டட்டரண ரகனத் 

றட்டதரன்ர உள்பர ன்தகயும்; 

 (v)  ஆதணறல், அந் ரகனத்றட்டம் ரதன் 

தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்?      
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ඳහර්ලිගේන්තු 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) as per Proposal No. 185 of the 2016 
Budget, separately the names of State 

universities to which Wi-Fi facilities were 
extended and the dates on which the 

students of those universities started 
enjoying such facilities; 

 (ii) the total cost incurred by the Government 

for the provision of the above digitalization 

facilities within the State university system; 

 (iii) the Ministry or the Institution to which it 

was charged; 

 (iv) whether the Government has a specific 
programme regarding the provision of 

laptop computers to all students studying in 

the State university system; and 

 (v) if so, what that programme is? 

(b) If not, why?       

      
ගරු මමොශළන් ළල් මරේරු මශතළ (උවවහ අධළඳන රළජ 

අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு தரயரன் னரல் கறரரு - உர் கல்ற இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  උස ්ධයහඳන ්භහතයයඹහ 
ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග පිළිතුය රඵහ ගදනහ. 

(්) (i) 2016 ්ඹ ළඹ ගඹෝජානහ ් ුක 185 උස ් ධයහඳන 
වහ භවහභහර්ග ්භහතයහුලඹග ්දහශ ගනොග . 
එගවඅඩ එභ ගඹෝජානහර ්ුක 331 ඹගගඅඩ උස 
්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග ්භහතයහුලඹ ිධසින් 
ිධලසිධදයහර ශියඹන් වහ ගඳොී  යහිත ්ුරරුදු 
3ක ණඹ මුදරක් රළප්තිගගොප්ති ඳරිගණක මිරදී ගළමභ 
පිණි රඵහදීභ ව නිදවස Wi-Fi  කරහඳ යහජාය 
ිධලසිධදයහරර තති කිරීභ වහ කගයුතු ගඹොදහ 
තත. 

  ගඹෝජානහ ්ුක 331 ්නු යහජාය ිධලසිධදයහරඹන්හි 
Wi-Fi  ඳවසුකේ පුළු්  කිරීගේ ළගගවන ්දිඹය 
කිහිඳඹකින් ක්රිඹහඅඩභක කයනු රළගබ්. 

  එහි ඳශමු ්දිඹය ඹගගඅඩ ඳවත දක්හ තති 
ිධලසිධදයහර ව උස ්ධයහඳන ආඹතනරග 
2017 ගර් ජූලි භහඹ තුශදී Wi-Fi  රඵහදීභග 
කගයුතු කය තත. 

 ශ්රී රුකහ ක්ක් ව ිධලසිධදයහරඹ 

 ශ්රී රුකහ ගඵෞද්ධ වහ ඳහලි ිධලසිධදයහරඹ 

 ඳලසතහඅඩ උඳහිව වහ ඵහහිය ිධබහග ්ධයඹන 
භධයසථහනඹ - ශ්රී රුකහ ගඵෞද්ධ වහ ඳහලි 
ිධලසිධදයහරඹ 

 ගකොශම ිධලසිධදයහරගේ  ගද්ය ඹ වදය 
ආඹතනඹ 

 උස ්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග ්භහතයහුලඹ - 
උස ් ධයහඳන ් ුලඹ 

  එහි ගදන ්දිඹය ඹගගඅඩ ඳවත වන් 
ිධලසිධදයහරරග වහ උස ්ධයහඳන 
ආඹතනරග Wi-Fi ඳවසුකේ රඵහදීභග පිඹය 
ගගන තත. 

 රුහුණ ිධලසිධදයහරඹ 

 නළගෙනහිය ිධලසිධදයහරඹ 

  නිඹහ භඩුගඳඹ 

 ්රිකුණහභර භඩුගඳඹ 

 ශ්රී ඳහලි භඩුගඳඹ 

 ගේඳව ිධරභහය්චචි ආයුර්ග ද 
ිධදයහඹතනඹ 

 ඳහලි වහ ගඵෞද්ධ ්ධයඹන ඳලසතහඅඩ උඳහිව 
ආඹතනඹ 

 ඹහඳනඹ ිධලසිධදයහරගේ  කිලිගනෝචචි 
ඉුජිගන්රු පීඨඹ 

 (ii) ගඹෝජානහ ්ුක 331 ්නු 2016 ය වහ 
රුපිඹ්  මිලිඹන 300ක් ව 2017 ය වහ 
රුපිඹ්  මිලිඹන 350ක් ගේ වහ ්ඹ ළඹ භන්න් 
රතිඳහදන ගන් කය තත. ගභභ රතිඳහදන 
රළප්තිගගොප්ති ඳරිගණක රඵහ දීගේ යහඳිතිඹ ව Wi
-Fi ඳවසුකේ පුප්  කිරීගේ යහඳිතිඹ ඹන 
යහඳිති ගදකභ වහ ග . තසතගේන්තු කශ 
ඳරිදි ආන්න ලගඹන් 2017 ය වහ Wi-Fi 
යහඳිතිඹග රුපිඹ්  මිලිඹන 196ක් ද  රළප්තිගගොප්ති 
යහඳිතිඹ වහ රුපිඹ්  මිලිඹන 154ක් ද ළඹ 
නු තතළයි ් ගප්තික්හ ගකගර්. 

 (iii) උස ්ධයහඳන වහ භවහභහර්ග ්භහතයහුලගේ  
උස ් ධයහඳන ් ුලඹ. 

 (iv) යහජාය ිධලසිධදයහර ඳද්ධතිඹග ්බයන්තය ශියඹන් 
ගර පර්ණ කහී න තතුශඅඩ ීම තති සිඹුභ 
සිසුන් වග සකීඹ භනහඳඹ ඳරිදි රළප්තිගගොප්ති 
ඳරිගණකඹක් රඵහ ගළමභග යහජාය ඵළුකු භෙ 
ේඵන්ධ ීම ණඹ ගඹෝජානහ රභඹක් ක්රිඹහඅඩභක 
ග . 

 (v) ගභභ යහඳිතිඹ ඹගගඅඩ යහජාය ිධලසිධදයහර 
ඳද්ධතිඹ තුශ ඉගගනුභ රඵන සිඹුභ සිසුන්ග 
රළප්තිගගොප්ති ඳරිගණක මිරදී ගළමභ වහ ඵළුකු 
භන්න් රුපිඹ්  75 000ක ණඹ මුදරක් රඵහ දීභග 
කගයුතු කය තත. ගභභ ණඹ මුදර රුකහ ඵළුකු 
ව භවජාන ඵළුකු භන්න් තභ ිධලසිධදයහර ශිය 
බහඹ තවුරරු කය රඵහ ගත වළකිඹ. තඅඩ එක් 
ශියගඹකුගේ තඳකයඹ ඳභණක් ගභභ ණඹ මුදර 
රඵහ ගළමභ වහ රභහණඅඩ ග . ණඹ මුදර 
හරික ලගඹන් ගගිධඹ යුතු ් තය  ඊග ් දහශ ගඳොී  
මුද්  යජාඹ ිධසින් ්භහතයහුලඹ වයවහ භහසික 
රුකහ ඵළුකු ව භවජාන ඵළුකු ගත ගගනු 
රළගබ්. 

  රළප්තිගගොප්ති ඳරිගණක රඵහ ගඅඩ ශිය ශියහන් සිඹ 
භහසික හරික  ්දහශ ඵළුකු ලහඛහ ගත 
ගනොකගහ ගගීමභ ගභභ යහඳිතිඹ ්ඛඩුග 
ක්රිඹහඅඩභක කිරීගේ එකභ හධකඹ ග . 

  2016 භළයි භ ආයේබ කයන රද එභ ළගගවන 
ඹගගඅඩ ගේ න ිධග ිධලසිධදයහර ශියයින් 
21 305කග රළප්තිගගොප්ති ඳරිගණක රඵහ ගළමභ 
වහ ණඹ මුද්  රඵහ දී තත. ක ්නු ගේ න ිධග 
ගඳොී  මුද්  ලගඹන් රුකහ ඵළුකුග ව භවජාන 
ඵළුකුග රුපිඹ්  මිලිඹන 112ක් ගගහ තත.  

(ආ)   ්දහශ ගනොග . 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඳශමුළනි ් තුරු රලසනඹ. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භගේ ඳශමුළනි ්තුරු රලසනඹ 
ගභගේයි. ගරු යහජාය ්භහතයතුභනි  ගේක ඔඵතුභහගේ රලසනඹක් 
ගනොගයි; ්භහතයහුලගේ  රලසනඹක් ගනොගයි; උස ්ධයහඳන 
්භහතයහුලගඹඅඩ  ගනොගයි. 2016 ර්ගේ  ්ඹළඹ ග් ඛනගඹන්  
්ධයහඳන ්භහතයහුලඹග ගභගරසින් එක් එක් යහඳිති වන් 
කයරහ ගන් කයන රද මුදලින් ිධඹදේ කය තිගඵන්ගන් සිඹඹග 
32යි.  ක මුදලින් තුගනන් එකකඅඩ මුද්  රභහණඹක්  මුද්  
්භහතයහුලඹ ගඵදහ වළයරහ නළවළ. ක ්නු භභ ඳශමුළනි ්තුරු 
රලසනඹ ගර ්වන්ගන් ගේකයි. ්ඹළඹ ගඹෝජානහර ගේහ 
වන් ුරණහග  භව ගඳොගශොග  ඹථහර්ථඹක් ගර ්භහතයහුලඹග 
රළගඵන්ගන් නළඅඩනේ තභතිරු තභයි ්කහර්ඹක්භ තභතිරු 
ගර නේ න්ගන්. ්ධයහඳන ්භහතයහුලඹ ිධඹදේ කය 
තිගඵන්ගන් ක ගන් කශ මුදලින් සිඹඹග 32යි. එතගකොග 
්ධයහඳනඹග ගන් කශ මුදලින් තුගනන් ගදකක් ිධඹදේ කය 
නළවළ. භභ ඔඵතුභහගගන් නිලසචිත පිළිතුයක් රඵහ ගළමභ වහ 
්වන්ගන් ්ධයහඳන ්භහතයහුලඹග ගන් කශ මුළු මුද්  රභහණඹ 
රළබුණහද කිඹන එකයි.  

 

ගරු මමොශළන් ළල් මරේරු මශතළ 
(ரண்ணொறகு தரயரன் னரல் கறரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

 තඅඩගතන්භ ගේ කගයුතුරදී ආඹතනික ්කහර්ඹක්භතහ 
ඹේ තයභකග ඵරඳහනහ. තඅඩත ලගඹන්භ කහග ුරභනහ 
යහඳිති ගඹෝජානහ කයරහ  ළරසුේ වදරහ ක සිඹුභ කගයුතු කය 
ගගන ඹන්න 2016 ර්ගේ  භහ වඹක්  වතක් ගත ුරණහ. ඊග 
ඳසගේ ්පිග ක වහ ඉ් ී ේ එනගකොග හුෙහක් රභහද ගරහ 
ළඩියි. රභහනුකර ළග කිරීගේදී තති න රභහදඹඅඩ එක්ක තභයි 
ගේක සිද්ධ ුරගඩු. ඊශෙ ්ුරරුදුර පුළුන් තයමින් ක කගයුතු 
ේපර්ණ කයන්න උඅඩහව ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භහ හිතනහ.    

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදන ්තුරු රලසනඹ ් වන්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  එගේ කයන්න ඵළවළ කිඹන එකයි 
භගේ ගදන ්තුරු රලසනඹ න්ගන්. ගභොකද  ඊශෙ ්ුරරුද්ද 
වහ ඉදිරි ර්ගේ  ්ඹ ළඹ ග් ඛනගඹන් මුද්  ගන් ගන්න 
ඕනෆ. 2016 ්ඹ ළඹ ග් ඛනගඹන් ගන් ුරණු මුද් ලින් 
වරිඹගභ සිඹඹග 20ක්  -ක කිඹන්ගන් ඳගවන් එකක්  රුපිඹ් ලින් 
බිලිඹන 792ක්- ිධඹදේ කයරහ නළවළ. ක රභහණඹ භඅඩතර ගුන් 
ගතොටුගඳොශ ළනි ගුන් ගතොටුගඳොශ්  30ක් වදන්න පුළුන් 
රභහණඹක්; ගනළුේ කුුන ළනි කහ 80ක් වදන්න පුළුන් 
රභහණඹකුයි ිධඹදේ කයරහ නළඅඩගඅඩ. ක නිහ ගභළනි යර 
උඅඩතයලින් ගබ්ගයන්න ඵළවළ. ගේ රලසනඹ වහ භළදිවඅඩ 
ගන්න කිඹන කහයණඹ තභයි ඔඵතුභන්රහග කිඹන්ගන්. ක නිහ 
ගේ කහයණඹ කළබින ඔ තභතිතුභහග දළනුේ ගදන්න. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ක කහයණඹ ගරු තභතිතුභහග ගඹොමු කයන්න  ගරු 
යහජාය තභතිතුභනි.  

නගර වෆසුේ ශළ ජ වේඳළදන අමළතළංය  

අය  ආයතන: 2015න් ඳසු බලළ ගෆනීේ 
கத் றட்டறடல் ற்ரம் லர் ங்கல் 

அகச்சுக்குரறத்ரண றரணங்கள்: 2015இன் 

தறன்ணரண ஆட்ரசர்ப்ணொகள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF CITY PLANNING AND 

WATER SUPPLY: RECRUITMENT MADE AFTER 2015  
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4. ගරු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 

(ரண்ணொறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නගය ළරසුේ වහ ජාර ේඳහදන ්භහතයතුභහගගන් තස 

රලසනඹ - (2) : 

(්) (i)  නගය ළරළසුේ වහ ජාර ේඳහදන ්භහතයහුලඹග 

්ඹඅඩ ගදඳහර්තගේන්තු, ුසථහ, භඩුගර ව 

යසථහපිත ආඹතන කගර්ද; 

             (ii)  2015 අඩභන් ඹවඳහරන යජාඹ ඵරඹග 

ඳඅඩීමගභන් ්නතුරු, ගභභ එක් එක් ආඹතනඹ 
වහ ඵහ ගගන තති ගේක ුඛයහ ගන් 

ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද; 

 (iii)  එගේ ඵහ ගනු රළබ පුද්ගරඹන්ගේ නේ, 

ලිපිනඹන්, ්ධයහඳන සුදුසුකේ ව ඵහ ගනු 

රළබ තනතුරු කගර්ද; 

 (iv)  එභ ගේකඹන් ඵහ ගළමභ වහ ්නුගභනඹ 

කශ රභග දඹ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගනහිද? 

(ආ)  ගනො එගේ නේ, ක භන්ද? 
       

 கத் றட்டறடல் ற்ரம் லர் ங்கல் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i)  கத் றட்டறடல் ற்ரம் லர் ங்கல் 

அகச்சுக்குச் தசரந்ரண றகக்கபங்கள், 

கூட்டுத்ரதணங்கள், சகதகள் ற்ரம் றறச் 

சட்ட றரணங்கள் ரக ன்தகயும்; 

 (ii)  2015 இல் ற்ரதரக ல்னரட்சற அசரங்கம் 

ஆட்சறக்கு ந் தறன்ணர் இந் எவ்தரரு 

றரணத்றற்கரகவும் ஆட்ரசர்ப்ணொ தசய்ப் 

தட்டுள்ப தறரபர் ண்றக்கக ணறத்ணற 

ரக ரண ன்தகயும்; 

 (iii)  அவ்ரர ஆட்ரசர்ப்ணொ தசய்ப்தட்ட ஆட்கபறன் 

ததர்கள், ணௌகரறகள், கல்றத் ககககள் 

ற்ரம் ஆட்ரசர்ப்ணொக்குரற தறகள் ரக 

ன்தகயும்; 

 (iv)  ரற்தடி தறரபர்ககப ஆட்ரசர்ப்ணொ தசய் 

தறன்தற்நப்தட்ட ணௌகநக ரண ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்ரநல், ன்? 

     
asked the Minister of City Planning and Water 

Supply: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) what Departments, Corporations, Boards 

and Statutory Institutions belong to the 

Ministry of City Planning and Water 

Supply; 
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 (ii) the number of employees that have been 

recruited to each such institution after the 

present Good Governance Government 

came to power in 2015; 

 (iii)  the names, addresses and educational 

qualifications of the persons who were so 
recruited and the post to which each person 

was recruited; and 

 (iv)  what methodology was followed in 

recruiting them? 

(b) If not, why?       
      

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  නගය ළරසුේ වහ ජාර ේඳහදන 

්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග පිළිතුරු ගදනහ. 

(්) (i) ජාහතික ජාර ේඳහදන වහ ජාරහඳවන භඩුගරඹ වහ 
ජාහතික රජාහ ජාර ළඳයුේ ගදඳහර්තගේන්තු. 

 (ii) ජාහතික ජාර ේඳහදන වහ ජාරහඳවන භඩුගරඹග 
ඵහ ගගන තති ුඛයහ 785කි. 

  (ගේක ුඛයහ ිධසතය උඳග් ඛන I ඳරිදි ග .) 

  ජාහතික රජාහ ජාර ළඳයුේ ගදඳහර්තගේන්තුග ඵහ 
ගගන තති ුඛයහ 108කි. 

  (ගේක ුඛයහ ිධසතය උඳග් ඛන II ඳරිදි ග .) 

                     උඳග් ඛන වභළගත* කයමි. 

 (iii) උඳග් ඛන  III ඳරිදි ග . 

 (iv) ිධධහඹක ගරේණිගේ  තනතුරු වහ කශභනහකයණ 
ගේහ තනතුරු භහධය දළන්ීමේ භන්න් ඉ් ුේඳඅඩ 
කළහ ේමුඛ ඳරීක්ණ භන්න් ද  

  ශි් පීඹ තනතුරු වහ කහර්මික ිධදයහර ඳහඨභහරහ 
ශිය රළයිසතු ඳරිදි ේමුඛ ඳරීක්ණ භන්න් ද  

  නුපුහුණු තනතුරු වහ ්භහතයහුල රළයිසතු භත 
ේමුඛ ඳරීක්ණ භන්න් ද  

  ුර්ධන නිරධහරි කකහඵද්ධ ගේහ තනතුරු 
වහ යහජාය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ 
්භහතයහුලඹ භන්න් ද  

  කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක වහ රිඹදුරු තනතුරු 
කශභනහකයණ ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු වහ යහජාය 
ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ ්භහතයහුලගේ  
්නුභළතිඹ භත ේමුඛ ඳරීක්ණ භන්න් ද ඵහ 
ගගන තත. 

(ආ) ්දහශ ගනොග . 
 

ගරු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்ணொறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පිළිතුය රඵහ දීභ ේඵන්ධ ආඩුඩු ඳක්ගේ  රධහන 
ුිධධහඹකතුභහග භහ සතුතින්ත නහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි  
භග ඉදිරිඳඅඩ කයන්න ්තුරු රලසන තිගඵනහ. භහ හිතනහ  කහ 
ගරු තභතිතුභහග ගඹොමු කයහිධඹ කිඹරහ.  

ගරු තභතිතුභනි  ඳසු ගිඹ දිනක ජාර යහඳිතිඹක් ජානතහ 

්යිතිඹග ඳඅඩ කශහ. ක ගළන භහ ිධගලේගඹන්භ සතුතින්ත නහ. 
ගරු තභතිතුභහ ව ජානහිවඳතිතුභහඅඩ එභ උඅඩඹග ආහ. ක 
තභයි  ගදගභෝදය - ඵදු් ර ජාර යහඳිතිඹ. එභ යහඳිතිඹගඅඩ 
්ලය ගේක ුඛයහ ඔඵතුභහ රකහල කයපු ආකහයඹගභ 

ිධනිිධදබහගඹන් යුක්ත ඵහ ගන්නග ජාහතික ජාර ේඳහදන වහ 
ජාරහඳවන භඩුගරඹ කගයුතු කයහිධඹ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු තභතිතුභහග ගඹොමු කයන්න ඕනෆ 

ඳශමුන ්තුරු රලසනඹ ගභඹයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගභභ 
යහඳිතිඹග මු් ගර තළබුග  ඳසු ගිඹ ආඩුඩු කහරගේ දියි. 
ගදගභෝදය - ඵදු් ර ජාර යහඳිතිඹ කිඹරහ තභයි ගේ යහඳිතිඹ 

ඳසු ගිඹ ආඩුඩු කහරගේ  ඳගන් ගඅඩගඅඩ. එභ ආඩුඩු ගභභ 
යහඳිතිගේ  කගයුතු සිඹඹග 40ක් ිධතය ඉය කයරහයි තිබුගඩු. 
ජාර යහඳිතිඹ දළන් ජානතහ ්යිතිඹග ඳඅඩ කශහග  තභ එක ජාර 

ළඳයුභක්අඩ රඵහ දීරහ නළවළ. ගේ ිධිත කයපු ජාර යහඳිතිඹග 
්ලය ගේකඹන් ඵහ ගළමභගඅඩ ඵළරි ගයි  ගරු 
කථහනහඹකතුභනි. තභ වහලිතර රගද්ලගේ  ඵග එශහගගන 
ඹනහ; ඵදු් ර දිස්රික්කගේ අඩ තභ ්න් ගරහ නළවළ. 

ජානහිවඳතිතුභහඅඩ ගගන්හගගන ජාර යහඳිතිඹ ිධිත කයරහ 
ජානතහ ්යිතිඹග ඳඅඩ කශහ. ගවග-්නිද්දහ නගකොග කකග ගභොන 
ඹේ ගවෝ රභඹකග ගේකඹනුඅඩ ඵහ ගමීම.  

වළඵළයි  ගේ යහඳිතිඹ ්කර්භණය ගරහයි තිගඵන්ගන්; තභ 
ඳගන් ගගන නළවළ. ිධගලේගඹන්භ ්ගප්ති රගද්ලගේ  ජානතහ 
ඵයඳතශ ජාර ගළගුක සිටිනහ.  ිධගලේගඹන් දළන් නිතය කථහ 

කයන උභහ ඔඹ යහඳිතිඹ නිහ තති ුරණු ජාර කහන්දු 
ගවේතුගනුයි තභඅඩ ජාරඹ නළති තිගඵන්ගන්. භග ගරු 
තභතිතුභහගගන් ්වන්න තිගඵන්ගන්  ගේ හගේ ළග ්න් 

ගනොුරණු යහඳිතිඹක්  යග ඔ ජානහිවඳතිතුභහඅඩ ගගනළ් රහ ිධිත 
කයරහ ජානතහ ගනොභෙ ඹන්න ගේ ඹව ඳහරන ආඩුඩු  
කගයුතු කයන්ගන් තයි කිඹන කහයණඹයි.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තභතිතුභනි   ්තුරු රලසනඹ ගරු තභතිතුභහග ගඹොමු 

කයන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගවොයි  භහ එඹ ගඹොමු කයන්නේ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்ணொறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භගේ ගදන ්තුරු රලසනඹ ගභගඹයි.  
භග ගරු තභතිතුභහගගන් ඉ් ී භක් කයන්න තිගඵනහ. ගදගභෝදය 
සිග ඵදු් ර දක්හ තති ගේ යහඳිතිගේ  ළග තභ ්න් කයරහ 

නළවළ; තභ කයගගන ඹනහ. භහ මීග කලිනුඅඩ වන් කශ ඳරිදි  
උභහ ඔඹ යහඳිතිඹ නිහ ්යණ ුරණු ත් ර රහගද්ය ඹ ග් කේ 
ගකො ඔඨහගේ  ව ඵඩුගහයගර රහගද්ය ඹ ග් කේ ගකො ඔඨහගේ  

ඳුර්  ුඛයහ ගේ යහඳිතිඹග ඉතහභ ආන්නයි ඉන්ගන්. ගේ 
යහඳිතිඹ නිහ දළන් ඳුර්  ඳවගශොසදවකග ආන්න 
ුඛයහකග තුය නළවළ. පුද්ගරඹන් ලගඹන් ගඅඩගතොඅඩ 

්සදවකග ඳභණ තුය නළවළ. ්පි දන්නහ  ගදගභෝදය - ඵදුු 
ජාර යහඳිතිඹ ඳසුගිඹ ආඩුඩු කහරගේ  මු්  ග්  තඵහ ිධිත 
කශහග  ඹව ඳහරන ආඩුඩුගන් ඵදු් රග තභ කිසිදු  

යහඳිතිඹක් දුන්ගන් නළවළ කිඹරහ.   

1007 1008 

[ගරු තමින්ද ිධ ගේසිරි භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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මීග ගඳය භගත යථ ගහරක් ිධිත කශහ. කකඅඩ ඳසුගිඹ 

ආඩුඩු කහරගේ  හිගපු ආයක්ක ග් කේ ගගෝඨහබඹ යහජාඳක් 
භළතිතුභහයි ආයේබ කගශේ. ක ගකගේ ගතඅඩ  භහ ඉ් ී භක් 
කයනහ   උභහ ඔඹ යහඳිතිඹග ගේ ගදගභෝදය - ඵදුු යහඳිතිගේ  
තුය ටික රඵහ ගදන්න කගයුතු කයන්න කිඹරහ ගරු තභතිතුභහග 

ගඹෝජානහ කයන්නඹ කිඹරහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි.  ක ් තුරු රලසනඹඅඩ ගරු තභතිතුභහග ගඹොමු කයන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගවොයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ්ුක 5 - (1) ගරු බිභ්  යඅඩනහඹක භවතහ - [බහ ගර්බඹ 
තුශ නළත.] 

රලසන ්ුක 6 - 1735/'17 - (1)  ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය 
භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ රලසනඹ ්වනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ග්රහභහතයතුභහ ව ජාහතික රතිඳඅඩති 

වහ ආර්ථික කගයුතු ්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග 
පිළිතුරු දීභ වහ ති ගදකක් ක්  ඉ් රනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ඉිනරිඳ  ීම ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 

 

 ඉන්ධන ිළරවුේශල්: විවහතර  
ரறததரருள் றப்ணொ றகனங்கள்: றதம் 
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7.  ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 

(ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ඛනිජා ගත්  ේඳඅඩ ුර්ධන ්භහතයතුභහගගන් තස  

රලසනඹ - (1) : 
(්) (i) ගේ නිධග දියින පුයහ ක්රිඹහඅඩභක න ඉන්ධන 

පියුරේව්  ුඛයහ ගකොඳභණද;      

             (ii)   කහයින් රුකහ ඛණිජා ගත්  මතිගත ුසථහ 
තු පියුරේව්  ුඛයහ ව ගඳෞද්ගලික 
ආඹතනඹන් තු පියුරේව්  ුඛයහ ගන් ගන් 
ලගඹන් ගකොඳභණද; 

            (iii)  රුකහ ඛණිජා ගත්  මතිගත ුසථහ  තු ඉන්ධන 
පියුරේව්  පිහිගහ තති සථහන කගර්ද; 

            (iv)  ඉවත (iii) හි වන් පියුරේව්  දළනග 
ඳඅඩහගගන ඹනු රඵන පුද්ගරඹන් කුරරුන්ද; 

            ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ආ)      (i)   ගඳෞද්ගලික ආඹතන තු ඉන්ධන පියුරේව්  
පිහිගහ තති සථහන කගර්ද; 

            (ii)   කහ ් ඹඅඩ පුද්ගරඹන් කුරරුන්ද; 

           (iii)   ඉන්ධන පියුරේව්  නිඹහභනඹ කිරීභ 
නිඹභහනුකර සිදු ගනොන ඵ පිළිගන්ගන්ද; 

           (iv)   එගේ නේ  එභ ඉන්ධන පියුරේව්  නිඹහභනඹ 
කිරීභ වහ ිධිවභඅඩ රභග දඹක් කස 
කයන්ගන්ද; 

            (v)  එගේ නේ  ක ගකගේද; 

          ඹන්නඅඩ එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ත)  ගනො එගේ නේ  ක භන්ද?      

      
 ததற்ரநரலி பங்கள் அதறறருத்ற அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i)  ற்ரதரண ரடு ணோரவும் தசற்தட்டு ரும் 

ரறததரருள் றப்ணொ றகனங்கபறன் ண்ற 

க்கக ரண; 

 (ii) இற்நறல், இனங்கக ததற்ரநரலிக் கூட்டுத் 

ரதணத்ணக்குச் தசரந்ரண ரறததரருள் றப்ணொ 

றகனங்கபறன் ண்றக்கக ற்ரம் ணறரர் 

றரணங்கலக்குச் தசரந்ரண ரறததரருள் 

றப்ணொ றகனங்கபறன் ண்றக்கக தவ் 

ரநரக வ்பவு; 

 (iii)  இனங்கக ததற்ரநரலிக் கூட்டுத்ரதணத்ண 

க்குச் தசரந்ரண ரறததரருள் றப்ணொ 

றகனங்கள் அகந்ணள்ப இடங்கள் ரக; 

 (iv)  ரரன (iii)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ரறததரருள் 

றப்ணொ றகனங்ககபத் ற்ரதரண ரதற 

ருகறன்ந ஆட்கள் ரர்; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ (i) ணறரர் றரணங்கலக்குச் தசரந்ரண 

ரறததரருள் றப்ணொ றகனங்கள் அகந்ணள்ப 

இடங்கள் ரக; 

 (ii)  அற்நறன் உரறகரபர்கள் ரர்; 

 (iii) ரறததரருள் றப்ணொ றகனங்ககப எலங்கு 

ணௌகநப்தடுத்ல் உரற ணௌகநறல் கடததர 

றல்கன ன்தக ற்ரக்தகரள்ரர; 

 (iv)  ஆதணறல்,  இந் ரறததரருள் றப்ணொ 

றகனங்ககப எலங்குணௌகநப்தடுத்ணற்கு 

ணௌகநசரர்ந் ணௌகநகதரன்கந ரர் 

தசய்ரர; 

 (v)  ஆதணறல், அண வ்ரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்?      

      
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  how many fuel filling stations are in 

operation throughout the Island by now; 
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 (ii)  how many of them belong to the Ceylon 

Petroleum Corporation and how many 

belong to private institutions, separately; 

 (iii)  the places where fuel filling stations 

belonging to the Ceylon Petroleum 

Corporation are located; and 

 (iv)  the names of the persons who operate the 

filling stations referred to in (iii) above at 
present? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  where the fuel filling stations belonging to 

private institutions are located; 

 (ii)  who own them; 

 (iii)  whether he admits that such fuel filling 

stations are not properly regulated; 

 (iv)  if so, whether he will formulate a 

methodology to regulate such fuel filling 

stations; and 

 (v) if so, how? 

(c)  If  not, why?        

      
ගරු (වලද) අමනෝමළ ගමමේ මශ මිය (ඛනිජ මතල් 

වේඳ  වංලර්ධන නිමයෝජ අමළතතුමිය) 
(ரண்ணொறகு  (டரக்டர்) (றருற) அரணரர கரக - பெற் 

ரநரலி பங்கள் அதறறருத்ற தறற அகச்சர்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඛනිජා ගත්  ේඳඅඩ ුර්ධන 
්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග පිළිතුරු ගදනහ.  

(්) (i) 2017.08.21 දිනග ඉන්ධන පියුරේව්  ුඛයහ 
1 252කි. 

 (ii) රුකහ ඛනිජා ගත්  මතිගත ුසථහ තු   මුළු 
පියුරේ ව්  ුඛයහ :  1244 

  ක්රිඹහඅඩභක තඅඩඅඩගේ  ගනොඳතින පියුරේ ව්  
ුඛයහ : 204 

  ක්රිඹහඅඩභක තඅඩඅඩගේ  ඳතින පියුරේ ව්  
ුඛයහ (1244-204)   : 1040 

  ගඳෞද්ගලික ආඹතනඹන් තු (්යිඕසී) පියුරේ ව්  
ුඛයහ  :  212 

 (iii) ගේ සථහන ගළන වන් රළයිසතුක් ්ඳ තු 
තිගඵනහ. ක ග් ඛනඹ ිධලහර ග් ඛනඹක්. ක 

නිහ භභ එඹ වභළගත* කයමි.  

 (iv) ්ුක 1 ග් ඛනගඹහි වන් තත. 

(ආ) (i) ගඳෞද්ගලික ආඹතන තු ඉන්ධන පියුරේව්  996 
පිහිගහ තති සථහන ්ුක 2 ග් ඛනගේ  වන් ග . 

එභ ග් ඛනඹ වභළගත* කයමි.  

 (ii) ්ුක 2 ග් ඛනගේ  වන් ග . 

 (iii) ඉන්ධන පියුරේ ව්  නිඹහභනඹ කිරීභ වහ මිණුේ 
කකක වහ රමිති ගේහ ගදඳහර්තගේන්තු භන්නුඅඩ  
ඳහරිගබෝගික ගේහ  ්ිවකහරිගඹනුඅඩ ක ඉන්ධන 
පිරිුරේ ව්  ඳරීක්හ කිරීභ වහ නිඹහභනඹ කිරීභ සිදු 
කයනහ. ඛනිජා ගත්  මතිගත ුසථහග  
රහගද්ය ඹ කහර්ඹහර 9ක් තිගඵනහ. ක රහගද්ය ඹ 
කහර්ඹහර  නගඹනුඅඩ එභ නිඹහභනඹ කයනහ. 
එහිදී නිරීක්ණඹ කයනු රඵන කරුණු ්ුක 3 
ග් ඛනගේ  වන් ග .  ්ුක 3 ග් ඛනඹ 

වභළගත* කයමි. 

 (iv)  දළනගභඅඩ  ඉවත (්) (iii)  පිළිතුගයහි වන් 
සහධීන ආඹතන ගදගකන් ව රුකහ ඛනිජා ගත්  
මතිගත ුසථහ භන්න් සථහපිත රහගද්ය ඹ 
කහර්ඹහර 09ක් වයවහද නිඹහභන කගයුතු සිදුකයයි. 

  ඛනිජා ගත්  ේඳඅඩ ුර්ධන ් භහතයහුලඹ භන්න් 
ද ඉන්ධන පියුරේව්  නිඹහභනඹ කිරීභ සිදු කයනු 
රඵන ්තය  ගේ න ිධග පියුරේව්  24ක 
ඳරීක්ණ කගයුතු ් න් කය තත. 

  තදුයගඅඩ නිඹහභන ක්රිඹහලිඹ ලක්තිභඅඩ කිරීභ 
වහ ක්රිඹහ කයන ්තය  ගඹෝජානහ තගතොඅඩ රඵහ 
දීභග ද වළකිඹහක් ඳතී. 

  ඊග ්භතය ඹේ කිසි පියුරේවරක් ේඵන්ධගඹන් 
ඳළමිණි් රක් රළබුගණොඅඩ ක ආඹතනඹඅඩ ්පි 
නිඹහභනඹ කයනහ. 

 (v)   ් දහශ ගනොග .   

(ත)  ්දහශ ගනොග .   
 
ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු නිගඹෝජාය තභතිතුමිඹගගන් ් තුරු 
රලසනඹක් ්වන්න ්යයි. දළන් භවඅඩ ආන්ගදෝරනඹකග රක් 
ගරහ තිගඵනහ  'ඉන්ධන මිර ළඩි නහ' කිඹන පුත. කඅඩ 
එක්කභ LIOC එගකන් ඉන්ධන මිර ළඩි කයනහ කිඹරහ පුඅඩ 

ඳඅඩර ඳහ ඳශ ගරහ තිගඵනහ. කගක් තයතහක් තිගඵනහද  
ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීභක් ගකගයනහද? 

 

ගරු (වලද) අමනෝමළ ගමමේ මශ මිය  
(ரண்ணொறகு (டரக்டர்) ((றருற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඉන්ධන මිර ළඩි කයන්න යජාඹ 
ඵරහගඳොගයොඅඩතු න්ගන් නළවළ. LIOC එගකන් නේ  ඉන්ධන මිර 
ළඩි කයන්න ඵරහගඳොගයොඅඩතු නහ කිඹරහ ලිඛිත දන්හ 
තිගඵනහ. නමුඅඩ  කක ගළන තභ කථහ ඵව කය ගගන ඹනහ 

ිධතයයි. ක ගගෝ රනුඅඩ ඉන්ධන මිර ළඩි කයයි කිඹරහ භභ 
හිතන්ගන් නළවළ. 

 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

එගවභ  නේ මිර ළඩි කිරීභක් ගන්ගන් නළවළ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භගේ ගදළනි ්තුරු රලසනඹ. ඳසු ගිඹ 

යජාඹ කහරගේ  ්අඩන් කශ ගවජින් ගිිධසුභ ඹගගඅඩ රුකහ ඛනිජා 
ගත්  මතිගත ුසථහගඅඩ  යජාඹගඅඩ ිධලහර ්රහබඹක් සිදු ුරණහ. 

1011 1012 

[ගරු රකී ජාඹර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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නමුඅඩ  ගේ ේඵන්ධ දළනග පිඹය ගගන තිගඵනහද  ගේ සිදු වූ 

්රහබඹ ගළන ුසථහ ගකගේ ක්රිඹහ කය තිගඵනහද  ගේ හගේ 
ළයදිකරුන්ග ඹේ කිසි ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්න කගයුතු කයනහද 
කිඹරහ භහ දළනගන්න කළභළතියි. 

 
ගරු (වලද) අමනෝමළ ගමමේ මශ මිය  
(ரண்ணொறகு (டரக்டர்) ((றருற) அரணரர கரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

ගේ න තුරු කිසිභ ක්රිඹහ භහර්ගඹක්  ගගන නළවළ. ක ්ඹ 
ළයදිකරුගෝඹ කිඹන එකඅඩ ගවොඹහ ගගන තිගඵනහ  සිදු වූ 
්රහබඹඅඩ ගණනඹ කය තිගඵනහ. නමුඅඩ  ක වහ කිසිභ ක්රිඹහ 

භහර්ගඹක් ගේ න තුරු ගගන නළවළ. 

 
ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

තුන්න ් තුරු රලසනඹ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්තුරු රලසන ගදකක් තසීභග ඳභණයි 
්සථහ ගදන්ගන්. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

රලසන ්ුක 8 - ගරු ්ගලෝක ප්රිඹන්ත භවතහ - [බහ ගර්බඹ තුශ 
නළත.] 

රලසන ්ුක 9 - ගරු එේ.එ්ච.එේ. ් භහන් භවතහ - [බහ ගර්බඹ 
තුශ නළත.] 

රලසන ්ුක 10 - ගරු යුජිඅඩ ද ගොයිහ භවතහ - [බහ ගර්බඹ තුශ 
නළත.] 

රලසන ්ුක 11 - ගරු එස.එේ. භරික්කහර් භවතහ - [බහ ගර්බඹ 
තුශ නළත.] 

 

 ශ්රී ංකළ රමවේඳළදන මවේලමේ විමේ මරේණිය  
අය  තනතුරු: විවහතර 

இனங்கக றட்டறடல் ரசகறன் சறநப்ணொத் ப் 

தறகள்: றதம் 
POSTS BELONGING TO SPECIAL GRADE OF SRI LANKA 

PLANNING SERVICE: DETAILS 
     

 1873/’17 
12.ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
 (ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

 (The Hon. Imran Maharoof) 
යහජාය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ ්භහතයතුභහගගන් තස 

රලසනඹ:  
(්)  ශ්රී රුකහ රභේඳහදන ගේගේ  ිධගලේ I, II ව III ළනි 

ගරේණි වහ ්නුභත ගේක ුඛයහ (Cadre) ව ගේ 
න ිධග ගේගේ  නියුතු නිරධහරින් ුඛයහ ගන් ගන් 
ලගඹන් කගර්ද ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග 

දන්න්ගන්ද? 

(ආ) ශ්රී රුකහ රභේඳහදන ගේගේ , 

 (i)   ිධගලේ ගරේණිඹග ් ඹඅඩ තනතුරු කගර්ද; 

 (ii)   ගේ න ිධග එභ තනතුරුර ගේගේ  නියුතු 
නිරධහරින්ගේ නේ ව ඔුරන්ගේ ගේහන් 

කගර්ද; 

 (iii)   I ළනි ගරේණිඹග ් ඹඅඩ  තනතුරු කගර්ද; 

 (iv)   ගේ න ිධග එභ තනතුරුර ගේගේ  නියුතු 
නිරධහරින්ගේ නේ ව ඔුරන්ගේ ගේහන් 

කගර්ද; 

 ඹන්නඅඩ එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ත) ගනො එගේ නේ, ක භන්ද? 
      

 ததரண றர்ரக ற்ரம் ணௌகரகத்ண அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ)  இனங்கக றட்டறடல் ரசகறன் சறநப்ணொ, I, II 

ற்ரம் IIIஆந் ங்கலக்கரக அங்கலகரறக்கப்தட்ட 

தறற ண்றக்கக (Cadre) ற்ரம் இன்ந 

பறல் ரசகறல் ஈடுதட்டுள்ப உத்றரரகத்ர் 

கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறரக ரதன்தக 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர ? 

(ஆ) இனங்கக றட்டறடல் ரசகறல், 

 (i)  சறநப்ணொத் த்கச் ரசர்ந் தறகள் ரக; 

 (ii)  இன்நபறல் அப்தறகபறல் ரசகறல் 

ஈடுதட்டுள்ப உத்றரரகத்ர்கபறன் ததர்கள் 

ற்ரம் அர்கபறன் ரசககள் ரக; 

 (iii)  ம் 1 இற்குரற தறகள் ரக; 

 (iv)  இன்நபறல் அப்தறகபறல் ரசகறல் 

ஈடுதட்டுள்ப உத்றரரகத்ர்கபறன் ததர்கள் 

ற்ரம் அர்கபறன் ரசககள் ரக; 

 ன்தகயும் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்?  

      

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 
 

(a)  Will he inform this House of the approved cadre 

in the Special Grades, Grade I, II and III of the Sri 
Lanka Planning Service and the number of 

officers serving in these Grades at present? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  the posts belonging to the Special Grade; 

 (ii)  the names of the officers currently engaged 

in those posts and their functions; 

 (iii)  what posts belong to Grade I; and 

 (iv)  the names of the officers currently engaged 

in these posts and their functions? 

(c)  If not, why?   

        
ගරු සුවන්ත පංිකනිමේ මශතළ  
(ரண்ணொறகு சுசந் ணொஞ்சறறனர) 

(The Hon. Susantha Punchinilame) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  යහජාය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ 

්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග පිළිතුය ගදනහ. 

(්)  ඔ . 

 ශ්රී රුකහ රභේඳහදන ගේගේ  ිධගලේ I, II ව III ළනි 
ගරේණිගේ  ්නුභත ගේක ුඛයහ ව ගේ න ිධග 
ගේගේ  නියුතු නිරධහරින් ුඛයහ ඳවත වන් කයමි.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

 

 

 

(ආ)  (i)  ිධගලේ ගරේණිඹග ් ඹඅඩ තනතුරු 

  ගවන I භන්න් ඉදිරිඳඅඩ කයමි. 

 (ii)  ශ්රී රුකහ රභේඳහදන ගේගේ  ිධගලේ ගරේණිගේ  
නිරධහරින්ගේ නේ ව ඔුරන්ගේ ගේහන් 
ගවන II භන්න් ඉදිරිඳඅඩ කයමි. 

 (iii) I ගරේණිඹග ් ඹඅඩ තනතුරු  

  ගවන III භන්න් ඉදිරිඳඅඩ කයමි.  

 (iv)  ඔ . 

  ශ්රී රුකහ රභේඳහදන ගේගේ  I ගරේණිගේ  
නිරධහරින්ගේ නේ ව ඔුරන්ගේ ගේහන් 
ගවන IV භන්න් ඉදිරිඳඅඩ කයමි. ගවන I, II, III 
ව IV බහගත කයන්නේ.  

(ත)  ඉවත ් නු ඳළන ගනොනඟී.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගභහි details ගගොගක් තිගඵනහ. ගරු 
භන්ත්රීතුභහ කළභළති නේ  කහ බහගත කයන්න භග පුළුන්.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එභ ග් ඛන බහගත කශහග කභක් නළද්ද  ගරු භන්ත්රීතුභනි? 

 

ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ගවොයි.  බහගත කයන්න  ගරු නිගඹෝජාය ් භහතයතුභනි. 

 

ගරු  සුවන්ත පංිකනිමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுசந் ணொஞ்சறறனர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  එභ ග් ඛන භභ වභළගත* කයනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එගවභ නේ ඔඵතුභන්රහග  වමුගරහ ක ගළන කථහ කයගන්න 

පුළුන් ගන්. 

 

ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භග ත ්තුරු රලසන කිහිඳඹක් 

්වන්න තිගඵනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්තුරු රලසන ගදකක් ඳභණයි ්වන්න 
පුළුන්. 

 

ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
 தகௌ அகச்சர் அர்கரப, இனங்ககத் றட்டறடல் 

ரசக தறரக் குநறப்தறன், அரண Service Minute இன் 

10.1 ற்ரம் 10.2ஆம் தறரறவுகபறரன ம் III உத்ற 

ரரகத்ர்கள் அறறரசட தசனரற்ரககக்ககத் ம் II 

க்குப் தற உர்வு ததநணௌடியுதணக் குநறப்தறடப் 

தட்டிருக்கறன்நண. அற்கரக அர்கபண 6 ருட 

ரசகக்கரனத்ணக்குப் தறன்ணர் டத்ப்தடும் ரதரட்டிப் 

தரலட்கசகபறரன அர்கள் 60 வீத்றற்கு ரல் ணொள்பற 

ககபப் ததரரரடு, கண ரகப்தரடுககபயும் 

ணோர்த்ற தசய்ரல் ம் IIக்குப் தற உர்வு 

ததநணௌடியுதணக் குநறப்தறடப்தட்டுள்பண. ஆணரல், 

இணகக்கும் ந்ப் தரலட்கசகலம் டத்ப்தடறல்கன. 

இணரல், ம் III இல் உள்ப சுரர் 350க்கு ரற்தட்ட 

உத்றரரகத்ர்கள் தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். 

ணர,  இந்ப் ரதரட்டிப் தரலட்கசக டத்ணறல் 

உள்ப ரத்கப் ரதரக்குரரடு, தரலட்கசக டத்ற, 

அர்கலக்கரண தறயுர்வுககப ங்க தகௌ 

அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக ரற்தகரள்வீர்கபர?    
 

ගරු  සුවන්ත පංිකනිමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுசந் ணொஞ்சறறனர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගභහි ිධබහග ගනොඳළළඅඩ වූ නිහ තභයි 

ගේ රලසනඹ ඳළන නළඟී තිගඵන්ගන්. ගරු භන්ත්රීතුභහගේ කරුණු 
දළක්ීමභ ්නු  ්පි ක පිළිඵ ්භහතයහුල නිරධහරින් එක්ක කථහ 
කයරහ එභ ිධබහග ඳඅඩහ  ක ්ඹග ්ලය උසීමේ රඵහ දීභග 

කගයුතු කයන්නේ. 
 

ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ன்ணேகட இண்டரண ரனறகக் ரகள்ற: இனங்ககத் 

றட்டறடல் ரசகக்கு, தல்ககனக்ககத்றல் ணௌனரம் குப்ணொ 

அல்னண இண்டரம் குப்ணொ சறத்றரரடு தட்டம் 

ததற்நர்கரப அற்கரக டத்ப்தடும் ரதரட்டிப் 

தரலட்கசறன் ண்னம் ரரோ்ந்தடுக்கப்தடுகறன்நரர்கள். அரண , 

ல்ன கல்றத் ம் உள்பர்கள்ரன் இந்த் ணகநக்குத் 

தரறவு தசய்ப்தடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கலக்கரண 

தறகள் உருரக்கப்தடரன் கரரக அர்ககப உரற 

தறகபறல் றறக்க ணௌடிர எரு றகனப்தரட்டிணரல், 

அர்கபறன் றநகககப ங்கபரல் தன்தடுத் ணௌடிர எரு 

றகனகறருக்கறன்நண.  ணர, இந்க் குகநதரட்கட 

றர்த்றக்கும் ததரருட்டு, இனங்ககத் றட்டறடல் ரசகறன் 

தரறற்சங்க உரப்தறணர்கள் உட்தட, ணகநசரர்ந் குல 

என்கந றறத்ண அர்கபண தரறந்ணகறன் அடிப்தகடறல் 

இந்ப் தறச்சறகணகத் லர்க்கறன்ந டடிக்கககக் தகௌ 

அகச்சர் அர்கள் டுப்ணர்கபர?   
 

ගරු  සුවන්ත පංිකනිමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுசந் ணொஞ்சறறனர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame} 
ගරු භන්ත්රීතුභහ භතු කයපු ගදළනි කහයණහ පිළිඵ 

දළනගභඅඩ ්පි ්භහතයහුල භ ඔගමින් හක්චකහ කයමින් ඳතිනහ. 
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[ගරු සුන්ත පුුචිනිරගේ භවතහ] 

මරේණිය 
අනුමත තනතුරු 

වංඛළල 

මවේලමේ නිුතතු 

නිධළරින් වංඛළල 

ිධගලේ ගරේණිඹ 32 29 

I ගරේණිඹ 151 172 

II / III ගරේණිඹ 

III ගරේණිඹ 

(්ිවගේක) 

784 579 265 

මුළු එකතුල 967 1 045 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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ක පිළිඵ ්ධහනඹ ගඹොමු කයරහ ඊග  ගළශගඳන රභග දඹක් 

කස කයන්න කගයුතු කයන්නේ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීශෙග  රලසන ්ුක 13-1949/'17- (1)  ගරු භඹන්ත 

දිහනහඹක භවතහ. 
 

ගරු මයන්ත ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ රලසනඹ ්වනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ග්රහභහතයතුභහ ව ජාහතික රතිඳඅඩති 

වහ ආර්ථික කගයුතු ්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග 

පිළිතුය දීභ වහ තිඹක කහරඹක් ඉ් රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ඉිනරිඳ  ීම ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ්ුක 14 - 1951/'17-(1)  ගරු කනක ගවේයඅඩ භවතහ. 
[බහ ගර්බඹ තුශ නළත.] 

 

ගදළනි ගඹ. 
 
 

ත්රවහතලළදී ්රියළ නිවළ  විනළ කරන ද රළජ 
ආයතන: ීමිතමනොා ිකය ිනවහත්රික්කය 

தங்கர டடிக்கககபரல் அறக்கப்தட்ட அச 

றரணங்கள் :கறபறதரச்சற ரட்டம் 
GOVERNMENT INSTITUTIONS DESTROYED BY TERRORIST 

ACTS: KILINOCHCHI DISTRICT  
      

1220/’16 
 

1. ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ගරු ඳද්ම 
උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர - ரண்ணொறகு  ஆர். ம். 

தத் உசரந் குரசக சரர்தரக) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

සගද්ල කගයුතු ් භහතයතුභහගගන් තස රලසනඹ - (1):  

(්)         (i)    කිලිගනෝචචිඹ දිස්රික්කගේ  පිහිගහ තති යහජාය 
ආඹතන ුඛයහ ගකොඳභණද; 

              (ii)    එ් . ටී. ටී. ඊ. ත්රසතහදීන් ිධසින් ර් 1983න් 
ඳසු ිධනහල කයන රද යහජාය ආඹතන ුඛයහ 
ගකොඳභණද; 

 (iii)  ිධනහල වූ එභ ගද්ඳශ පිළිඵ යජාගේ  පිළිගඅඩ 
තක්ගේරුක් කය තිගබ්ද; 

 (iv)  එගේ නේ  එභ ගද්ඳශර ේපර්ණ ටිනහකභ 
ගකොඳභණද; 

 (v)  ිධනහල කයන රද එක් එක් ගද්ඳශරග ්දහශ 
ගකි යුතු ත්රසතහදීන්ග ිධරුද්ධ මතිභඹ පිඹය 
ගගන තිගබ්ද; 

 (vi)  එගේ නේ  එභ පිඹය කගර්ද; 

 (vii)  ඉවත (i) - (vi) දක්හ ිධභහ තති ගතොයතුරු 
ේඵන්ධගඹන් පර්ණ හර්තහක් ඉදිරිඳඅඩ 
කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ආ)  ගනො එගේ නේ  ක භන්ද? 
 

உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ)  (i)  கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் அகந்ணள்ப அச 

றரணங்கபறன்ண்றக்கக ரதன்தகயும்; 

 (ii) ல்.ரல.ரல.ஈ. தங்கரறகபரல் 1983ஆம் 

ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் அறக்கப்தட்டுள்ப அச 

றரணங்கபறன் ண்றக்கக ரதன் 

தகயும், 

 (iii)  அறகடந்ணள்ப ரற்தடி தசரத்ணக்கள் தற்நற 

அசரங்கத்றணரல் ற்ரக்தகரள்பக்கூடி றப் 

ணதடரன்ர தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகயும்; 

 (iv)  ஆதணறல், அச்தசரத்ணக்கபறன் தரத்ப்  

ததரற ரதன்தகயும்; 

 (v)  அறக்கப்தட்டுள்ப எவ்தரரு தசரத்ண 

தரடர்தரகவும் ததரரப்ணொக்கூந ரண்டி 

தங்கரறகலக்கு றரகச் சட்ட 

டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பணர  

ன்தகயும்; 

 (vi)  ஆதணறல், அந் டடிக்கககள் ரக 

தன்தகயும்; 

 (vii)  ரற்தடி (i) - (vi) க றசரரறக்கப்தட்டுள்ப 

கல்கள் தரடர்தரண ணௌலகரண அநறக்கக 

தரன்கநச் சர்ப்தறப்தரர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்ரநல், ன்?     

      
asked the Minister of Home Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of government institutions in 

the Kilinochchi District; 

 (ii)  the number of government institutions that 

were destroyed by the LTTE terrorists after 

1983; 

 (iii)  whether a government accepted valuation  
has been done on the destroyed properties; 

 (iv)  if so, the total value of the said properties; 

 (v)  whether legal action has been taken against 

the terrorists who were responsible for the 

said destruction; 

 (vi)  if so, what those steps are; and 

 (vii)  whether a comprehensive report with 

regard to the facts that have been inquired 

in above (i) - (vi) will be submitted? 

(b)  If not, why?   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක ුතතු 
අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ஜற அரதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ රලසනඹග පිළිතුය වභළගත* 

කයනහ. 

 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரணடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

( )්          (i)  161 කි. 

  යජාගේ  ඳහ්  - 104යි. 

  යජාගේ  ්ගනකුඅඩ ආඹතන - 57යි. ිධනහල වූ ආඹතනර නේ 
තමුණුේ ්ුක 1*හි දක්හ තත. 

              (ii)    යහජාය ආඹතන සිඹ් රක්භ ගභන් ර් 1983න් ඳසු 
එ් ටීටීඊ ත්රසතහදීන් ිධසින් ිධනහල කය තත. 

 (iii)    නළත. නමුඅඩ  ිධනහල කයන රද යහජාය ආඹතන සිඹ් රක්භ 
ගභන් නළත ඉදිකය ගවෝ නළත රතිුසකයණඹ කය 
තත. 

 (iv)    තක්ගේරුක් කය ගනොභළති ගවයින් ටිනහකභ වන් 
කශ  ගනොවළකිඹ. 

 (v)     නළත. 

 (vi)    ් දහශ ගනොග . 

 (vii)  ඔ . 

(ආ)  ද්හශ ගනොග . 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ්ුක 2-1331/'16- (2)  ගරු බුද්ිවක ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු බුද්ිවක ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ රලසනඹ ් වනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි   ිධදුලිඵර වහ පුනර්ජානමඹ ඵරලක්ති 

්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග පිළිතුය දීභ වහ 
තිඹක කහරඹක් ඉ් රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු ිනනකදී ඉිනරිඳ  ීම ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ්ුක 5-1729/'17- (1)  ගරු බිභ්  යඅඩනහඹක භවතහ. 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ ති  මශතළ 
(ரண்ணொறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු බිභ්  යඅඩනහඹක භන්ත්රීතුභහ 
ගනුගන් භහ එභ රලසනඹ ් වනහ. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ග්රහභහතයතුභහ ව ජාහතික රතිඳඅඩති 

වහ ආර්ථික කගයුතු ්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ රලසනඹග 
පිළිතුය දීභ වහ භහ ගදකක කහරඹක් ඉ් රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ඉිනරිඳ  ීම ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 
 

ප තම ිනවහත්රික්කමේ මඳර ඳළවල්: විවහතර 
ணொத்பம் ரட்ட ணௌன்தள்பறகள்: றதம் 

PRE-SCHOOLS IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS 
      

1779/’17 

8. ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ (ගරු අමෝක 
ප්රියන්ත මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க - மாண்புமிகு 

அரசரக்க தறரறந் சரர்தரக) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
Ashoka Priyantha) 
ඳශහඅඩ බහ වහ ඳශහඅඩ ඳහරන ්භහතයතුභහගගන් තස රලසනඹ -

(1):  

(්) (i) ඹම ඳශහඅඩ බහ ඹගගඅඩ පුඅඩතරභ දිස්රික්කගේ  
ක්රිඹහඅඩභක න ගඳය ඳහ්  ුඛයහ ගකොඳභණද; 

  (ii) එභ ගඳය ඳහ් ර නේ කගර්ද; 

            (iii)  2010 ර්ඹ සිග ගභභ එක් එක් ගඳය ඳහර වහ 
රඵහදුන් ආධහය රභහණඹ ගන් ගන් ලගඹන් 
ඉදිරිඳඅඩ කයන්ගන්ද; 

            (iv)  දිස්රික්කගේ  ගඳය ඳහ්  දියුණු කිරීභග ව 
නිඹහභනඹ කිරීභග ඳශහඅඩ බහ ගගන තති වහ 
ඉදිරිඹග ගළමභග ් ගප්තික්ෂිත පිඹය කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ආ)  ගනො එගේ නේ  ක භන්ද?      
      

ரகர சகதகள் ற்ரம் உள்லரட்சற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) டரல் ரகரசகதறன் கலழ் ணொத்பம் 

ரட்டத்றல் இங்கும் ணௌன்தள்பறகபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகயும்; 

 (ii)  ரற்தடி ணௌன்தள்பறகபறன் ததரோ்கள் ரக 

ன்தகயும்; 

 (iii)  2 0 1 0ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் ரற்தடி 

எவ்தரரு ணௌன்தள்பறக்கும் ததற்ரக்தகரடுக்கப் 

தட்ட உறத் தரகக ணறத்ணறர 

வ்பதன்தகயும்; 

 (iv) ரட்டத்றன் ணௌன்தள்பறககப ணௌன்ரணற் 

ரற்கும் எலங்குணௌகநப்தடுத்ணற்கும் 

ரகரசகத ரற்தகரண்டுள்ப ற்ரம் 

றர்கரனத்றல் ரற்தகரள்பவுள்ப டடிக் 

கககள் ரக ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
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*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of pre-schools run in the Putlam 
District under the North-Western Provincial 

Council; 

 (ii) the names of the aforementioned pre-

schools; 

 (iii)  whether information on the assistance 

provided to each of the aforementioned pre

-schools from year 2010 will be submitted; 

and 

 (iv) the steps already taken and steps that will 
be taken to improve and regulate the pre-

schools of the area by the Provincial 
Council? 

(b)  If not, why?      
      

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළ  වභළ ශළ ඳෂළ  ඳළන 

අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு கதசர் ணௌஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்ரம் 

உள்லரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  එභ රලසනඹග පිළිතුය භහ වභළගත* 
කයනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரணடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )්  (i) ඹම ඳශහඅඩ බහ ඹගගඅඩ පුඅඩතරභ දිස්රික්කගේ  
ක්රිඹහඅඩභක න ගඳය ඳහ්  ුඛයහ 596කි. (ඳන්සිඹ ්  
වඹකි.) 

 (ii)   එභ ගඳය ඳහ්  596හි නේ තමුණුේ* ්ුක 01 සිග 01 (xix) 
භන්න් දක්හ තත. 

 (iii)  2010 ර්ගේ  සිග ගඳය ඳහ්  වහ රඵහ දුන් ආධහය 
රභහණඹ  ඳවත ඳරිදි ග .  

  

 

  2013  2014 ව 2015 ර්ර පුඅඩතරභ දිස්රික්කගේ  ගඳය 
ඳහ්  වහ රඵහ දීභග තයේ රභහණඅඩ රතිඳහදන පර් 
ශභහ ්ධයහඳන ුර්ධන ්ිවකහරිඹ තු ගනොවූ ඵ ද ඳශහඅඩ 
බහ ඹගගඅඩ රඵහ ගදන ඳශහඅඩ නිලසචිත ුර්ධන 
රදහනඹන් ද ගභභ ය තුශ පර් ශභහ ්ධයහඳන ුර්ධන 
්ිවකහරිඹ ගත ්නුභත ීම ගනොභළති ඵ ද දන්හ තත.   

  2016 ර්ඹ වහ ගඳය ඳහ්  වහ රඵහ දුන් ආධහය 
රභහණ  ඳවත ඳරිදි ග . 

(තමුණුේ* ්ුක 05 සිග 05(i) භන්න් දක්හ තත.)  

 

 (iv)   පුඅඩතරභ දිස්රික්කගේ  ගඳය ඳහ්  දියුණු කිරීභග ව 
නිඹහභනඹ කිරීභග ඹම ඳශහඅඩ බහ ගගන තති 
ක්රිඹහභහර්ග 

  ගඳය ඳහ්  දියුණු කිරීභග ගගන තති පිඹය 

  · සිුවර වහ ගදභශ භහධය ගදගකන්භ කුරුණෆගර  
පුඅඩතරභ දිසත්රතිකර ගඳය ඳහ්  ගුරුරුන් වහ 
ගුරු පුහුණු ඩිප්තිගරෝභහ ඳහඨභහරහ ඳශහඅඩ බහග ්ඹඅඩ 
ආඹතන තුශ ඳළළඅඩීමභ. 

  · ආදර්ල ගඳය ඳහ්  ගදකක් ඳශහඅඩ බහ වයවහ 
ක්රිඹහඅඩභක කිරීභ. 

  · නිරධහරින් වහ ධහරිතහ ුර්ධන ළගගවන් 
ඳළළඅඩීමභ 

  · ඳශහඅඩ ඳහරන ආඹතන වයවහ ගඳය ඳහ්  ගුරුරුන්ගේ 
දළනුභ ඹහඅඩකහී න කිරීභ වහ ළගගවන් 
ඳළළඅඩීමභ. 

  · නි ඳදනේ කයගඅඩ මු්  ශභහිධඹ ුර්ධනඹ  ගෞඛය 
ගඳෝණඹ පිළිඵ ගඳය ඳහ්  දරුන්ගේ ගදභහපිඹන් 
දළනුඅඩ කිරීභ. 

  · ගඳය ඳහ්  දරුන් උගදහ ගඳෝණ ළගගවන් 
ඳළළඅඩීමභ. 

  · ඉගගනුේ ඉගළන්ීමේ ක්රිඹහලිඹග වඹීමභ වහ ිධඹ 
නිර්ගද්ලඹග ද්හශ භහසික තරුකළග වහ පුුචිතරු 
නමින් ශභහ පුඅඩඳඅඩ ගදකක් ඹම ඳශහත තුශ ගඵදහ 
දීභ. 

  ගඳය ඳහ්  නිඹහභනඹ කිරීභග ඳශහඅඩ බහ ගගන තති වහ 
ඉදිරිඹග ගළමභග ් ගප්තික්ෂිත පිඹය 

  · ්ිවකහරිගේ  ්ධයක්යඹහ ඳශහඅඩ ඳහරන ආඹතන 
භ ඔගමින් තති ගඳය ඳහ් ර රමිතිඹ ඳරික්හ කිරීභ 

  · පර් ශභහ ්ධයහඳන ුර්ධන ්ිවකහරිඹග ්නුයුක්ත 
කය තති ුර්ධන නිරධහරින් ගඳය ඳහ් ර ඉගගනුේ 
ඉගළන්ීමේ කයන රභග දඹ පිළිඵ ්ධීක්ණඹ වහ 
නිඹභනඹ කිරීභ. 

  · ගඳය ඳහ් ර ගුණහඅඩභක ුර්ධනඹ ගභන්භ 
ගබෞතික ේඳඅඩ ුර්ධනඹ වහ තති ්ලයතහ 
ගොඹහ ඵරහ කහග ිධඳුේ රඵහ දීභ. 

(ආ)   ද්හශ ගනොග .  
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ර්ඹ රඵහ දුන් රදහනගේ  

සබහඹ 
ගඳය ඳහ්  ුඛයහ 

2010 ජාර ෆි් ගර් 61 (තමුණුේ ්ුක 02 සිග 

02(i) දක්හ) 

2011 ගෞන්දර්ඹ උඳකයණ-

තහරේඳග 
90 (තමුණුේ ්ුක 03 සිග 

03(ii) දක්හ) 

  මඳහයක්ක ඳවසුකේ 

(ළසිකිළි/කළසිකිළි) 
09{(තමුණුේ ්ුක 03 

(iii)} 

  ජාර ඳවසුකේ (නර ජාර 

ඳද්ධති කස කය 

ගළමභ) 

10 {තමුණුේ ්ුක 03 

(iv)} 

  ගගොගනළගිලි ඳවසුකේ 

(ඳන්ති කහභය ඉදිකිරීභ 

වහ නීමකයණඹ) 

16 (තමුණුේ ්ුක 03 (v)) 

  ගුරු ්අඩගඳොඅඩ වහ ිධඹ 

නිර්ගද්ල රඵහ දීභ 
219 (තමුණුේ ්ුක 03 

(vi) සිග 03(xii)දක්හ) 

  රථභහධහය ගඳ ඔටි 70 (තමුණුේ ්ුක 03(xiii) 

සිග 03(xv) දක්හ) 
  ගභගරෝඩිකහ 12 {තමුණුේ ්ුක 03

(xvi)} 

2012 ගෞන්දර්ඹ උඳකයණ -

ගළගගඵය 
412 (තමුණුේ ්ුක 04 සිග 

04 (xi) දක්හ) 

ර්ඹ 
රඵහ දුන් රදහනගේ  

සබහඹ 
රතිඳහදන 

ගඳය 

ඳහ්  

ුඛයහ 
2016 ගගොගනළන්ලි ඳවසුකේ 

රඵහ දීභ 
රු.970000.00 05 

  මඳහයක්ක ඳවසුකේ 

රඵහ දීභ 
රු.3090000.00 02 

  ග් රේ මිදුර ්ුගතන් 

උඳකයණ ගගන 

ළකසීභ 

රු.840000.00 09 

  ආයක්ෂිත ළග කස 

කිරීභ 
රු.1 284 403.83 05 

  එකතු රු.3 403 403 83 21 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන ්ුක 9-1789/'17-(1)  ගරු එේ.එ්ච.එේ.් භහන් භවතහ. 

 
ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු එේ.එ්ච.එේ. ් භහන් භවතහ 

ගනුගන් භහ එභ රලසනඹ ් වනහ. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ධයහඳන ්භහතයතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ රලසනඹග පිළිතුය දීභ වහ ති ගදකක කහරඹක් ඉ් රහ 
සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ඉිනරිඳ  ීම ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 

 
 

  රළම නිධළරි පරප්ඳළු : මකොන්ත්රළ  ඳදනමින් 
බලළ ගෆනීම 

கறர உத்றரரகத்ர் தற்நறடங்கள்: எப்தந் 

அடிப்தகடறனரண ஆட்ரசர்ப்ணொகள் 
GRAMA NILADHARI VACANCIES: APPOINTMENT ON 

CONTRACT BASIS  
      

1852/’17 

10. ගරු ටී. රංජි  ද මවොි වළ මශතළ 
 (ரண்ணொறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

සගද්ල කගයුතු ්භහතයතුභහගගන් තස රලසනඹ-(1):  

(්) (i) ග්රහභ නිරධහරින් ඵහ ගළමභ වහ යහජාය ගේහ 
ගකොමින් බහ භන්න් ිධිවභඅඩ ඵහ ගළමගේ 
ඳටිඳහටිඹක් ක්රිඹහඅඩභක න ඵ පිළිගන්ගන්ද; 

 (ii) නක ග්රහභ නිරධහරින් ඵහ ගළමභග ිධබහග 
ගදඳහර්තගේන්තු භන්න් තයග ිධබහගඹක් ඳඅඩහ 
රතිපර නිකුඅඩ කිරීභග ආන්න තිබිඹදී  ිධරහභ 
ගගොස සිටින ග්රහභ නිරධහරින් ගකොන්ත්රහඅඩ 
ඳදනමින් ඵහ ගළමභග කගයුතු කයමින් 
සිටින්ගන්ද; 

 (iii) එගේ නේ  එභන්න් තයග ිධබහගඹග ගඳම සිටි 
්ඹදුේකරුන්ග ඵරඅඩ ්හධහයණඹක් සිදුන 
ඵ පිළිගන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ආ)  න ඵහ ගළමේ ගකොන්ත්රහඅඩ ඳදනමින් සිදුකයන්ගන් නේ  
ක වහ ගගන තති ක්රිඹහභහර්ග කගර්ද ඹන්නඅඩ එතුභහ 
ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ත)  ගනො එගේ නේ  ක භන්ද?   

  
 உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) கறர உத்றரரகத்ர்ககப ஆட்ரசர்ப்ணொ 

தசய்ற்கு தகறங்க ரசககள் ஆகக் 

குலறணரல் ணௌகநசரர்ந் ஆட்ரசர்ப்ணொ கட 

ணௌகநதரன்ர அணௌல்தடுத்ப்தடுகறன்நதன் 

தக ற்ரக்தகரள்கறன்நரர ன்தகயும்; 

 (ii)  ணொறரக கறர உத்றரரகத்ர்ககப 

ஆட்ரசர்ப்ணொ தசய்ற்கு தரலட்கசகள் றகக் 

கபத்றணரல் ரதரட்டிப் தரலட்கசதரன்ர 

டத்ப்தட்டு ததரரதரககப தபறறடுற்கு 

அண்றத்றருந் றகனறல், ஏய்வு ததற்ந கறர 

உத்றரரகத்ர்ககப எப்தந் அடிப்தகடறல் 

ஆட்ரசர்ப்ணொச் தசய்ற்கு டடிக்கக ரற் 

தகரள்பப்தடுகறன்நர ன்தகயும்; 

 (iii)  ஆதணறல்,  அன்ண்னம்,  ரதரட்டிப் 

தரலட்கசக்கு ரரற்நறறருந் றண்ப்த 

ரரறகலக்குப் ததரும் அலற இகக்கப்தடுகறன்ந 

தன்தக ற்ரக்தகரள்கறன்நரர ன்தக 

யும்; 

 அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) ணொற ஆட்ரசர்ப்ணொகள் எப்தந் அடிப்தகடறல் 

ரற்தகரள்பப்தடுரறன்,  அண தரடர்தரக 

ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக 

ன்தகயும் அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்?      
      

asked the Minister of Home Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he accepts the fact that the Public 

Service Commission adopts a formal 
recruitment procedure in recruiting 
Grama Niladharies; 

 (ii)  whether measures are being taken to recruit 

retired Grama Niladharies on contract basis 

despite the fact that the results of a 
competitive examination of the Department 

of Examination to recruit new Grama 

Niladharies, are about to be issued; and 

 (iii)  if so, whether he accepts the fact that 

aforesaid situation causes a severe injustice 
on the applicants who appeared for the 

aforesaid competitive examination? 

(b)  Will he also inform this House of the measures  
that have been taken, if the new recruitments are 
to be  made on contract basis? 

(c)  If not , why ?          
      

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு  ஜற அரதர்ண ) 

(The Hon. Wajira Abeywardana ) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  එභ රලසනඹග පිළිතුය භහ වභළගත* 

කයනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரணடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )්  (i)    ඔ .  

 (ii)  ඔ . 

 (iii)  නළත.  

  පුයප්තිඳහඩු වහ නක නිරධහරින් ඵහ ගළමභග කගයුතු 
සිදු කයමින් ඳතින ්තය නන නිරධහරින් ඵහ ගන්නහ 
ගතක් ඳභණක් ගකොන්ත්රහඅඩ ඳදනභ එභ ිධරහමික ග්රහභ 
නිරධහරින් ඵහ ගළමභග කගයුතු කය තත. 

(ආ)  ද්හශ ගනොග . 

(ත)  ද්හශ ගනොග . 

1023 1024 



2017 ඔක්ගතෝඵර් 17  

මශළ නගර වෆසුම ය ම  ක රියළ මක වංලර්ධන 
ලෆඩව ශන්: විවහතර 

ரகத் றட்டத்றன்கலரண அதறறருத்ற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்: றதம் 
DEVELOPMENT PROGRAMMES UNDER MEGAPOLIS PLAN: 

DETAILS 
     

 1854/’17 
 

11.ගරු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ (ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு இம்ரன் ஹ்ரூப் - ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர் 

சரர்தரக) 

(The Hon. Imran Maharoof on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar) 
භවහනගය වහ ඵසනහහිය ුර්ධන ්භහතයතුභහගගන් තස 

රලසනඹ-(1):  

(්)  (i) භවහනගය වහ ඵසනහහිය ුර්ධන ්භහතයහුලඹ 
ිධසින් ක රඹහඅඩභක කයනු රඵන  භවහනගය ළරසුභ 
(Megapolis Plan) ඹගගඅඩ 2017 ර්ගේ  සිග ඉදිරි 
ර් 03ක් දක්හ ගකොශම ඳ රහගද්ය ඹ ග් කේ 
ගකො ඔඨහඹ වහ ළරසුේ කය තති ුර්ධන 
ළගගවන් කගර්ද; 

 (ii) දළනගභඅඩ ඹේ ළගගවන් ආයේබ කය තඅඩනේ  
කහ කගර්ද; 

 (iii) ආයේබ කිරීභග ඵරහගඳොගයොඅඩතු න ළගගවන් 
නිලසචිත ලගඹන් ඳගන් ගන්නහ දින කහනු 
කගර්ද; 

 (iv)  ගේ වහ යහජාය වහ ගඳෞද්ගලික ආගඹෝජාන සිදු 
කයන්ගන්ද; 

 (v)  එගේ නේ  කහ ගන් ගන් ලගඹන් කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ආ)  (i)  දළනගභඅඩ ආයේබ කය තති ගවෝ ආයේබ කිරීභග 
ඵරහගඳොගයොඅඩතු න ළගගවන් වහ ගන් 
කය තති මුදර ගකොඳභණද; 

 (ii)  දළනග ළඹ කය තති මුදර ගකොඳභණද; 

 (iii)  ගේ වහ ණඹ මුද්  රඵහ ගන්ගන්ද; 

 (iv)  එගේ නේ  ණඹ රඵහ ගන්නහ ආඹතන ව ණඹ 
රභහණඹ ගකොඳභණද; 

 (v)  ගනොඑගේ නේ  යජාඹ ිධසින් ගන් කය තති මුදර 
ගකොඳභණද; 

 ඹන්නඅඩ එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද?  

(ත)  ගනො එගේ නේ  ක භන්ද?      

 
ரக ற்ரம் ரல் ரகர அதறறருத்ற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரக ற்ரம் ரல் ரகர அதறறருத்ற 

அகச்சறணரல் கடணௌகநப்தடுத்ப்தடும் 

ரகத் றட்டத்றன் (Megapolis plan) கலழ் 

2017ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் ணௌன்ரணரக்கறயுள்ப 

03 ஆண்டுகள் கறல் தகரலம்ணொ தறரச 

தசனரபர் தறரறவுக்கரகத் றட்டறடப்தட்டுள்ப 

அதறறருத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ரக 

ன்தகயும்; 

 (ii) ற்தகணர ரணேம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பரறன், அக ரக 

ன்தகயும்; 

 (iii) ஆம்தறப்தற்கு றர்ப்தரர்க்கப்தடும் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கள் றட்டட்டரக ஆம்தறக்கப் 

தடவுள்ப றகறகள் ரக ன்தகயும்; 

 (iv) இற்தகண அச ற்ரம் ணறரர் ணௌலீடுகள் 

ரற்தகரள்பப்தடுர ன்தகயும்; 

 (v) ஆதணறன், அக ணறத்ணறர ரக 

ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ற்தகணர ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப அல்னண 

ஆம்தறக்க றர்ப்தரர்க்கப்தடும் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கலக்கரக எணக்கப்தட்டுள்ப றறத் 

தரகக வ்பதன்தகயும்; 

 (ii) ற்சம் தசனறடப்தட்டுள்ப றறத் தரகக 

வ்பவு ன்தகயும்; 

 (iii) இற்கரக கடன் தரகககள் ததற்ரக்தகரள் 

பப்தடுர ன்தகயும்; 

 (iv) ஆதணறன், கடன் ததற்ரக்தகரள்பப்தடும் 

றரணங்கள் ற்ரம் கடன் தரகக 

வ்பதன்தகயும்; 

 (v) இன்ரநல்,அசரங்கத்றணரல் எணக்கப்தட்டுள்ப 

றறத் தரகக வ்பதன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ)  இன்ரநல், ன்?      

      

asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i) the development programmes intended for 
Colombo Divisional Secretary's Division  
starting from year 2017 to next 3 years, 

under the Megapolis Plan which is 

implemented by the Ministry of  
Megapolis and Western Development; 

 (ii) the programmes, if any, which have 

already been started; 
 (iii) the exact dates  from  which   the 

scheduled programmes will be 
commenced; 

 (iv) whether state  and private investments are 

made in this regard; and 
 (v) if so, separately details of aforesaid 

investments? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i) the allocations made for the scheduled 

programmes or for the programmes that  
have already been started; 

 (ii)   the amount of money  that has  already  
been spent; 

 (iii)  whether loans will be obtained  in this 

regard; 
 (iv)  the institutions from which the loans will be 

obtained and the amounts of the loans; and 
 (v)  if not, of the amount of money allocated by 

the Government? 

(c)  If not, why?   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 
බවහනළහිර වංලර්ධන අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்ரம் ரல் 

ரகர அதறறருத்ற அகச்சர்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි  එභ රලසනඹග පිළිතුය භහ වභළගත* 

කයනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரணடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )්  (i)  ඵසනහහිය භවනගය ්ිවකහරිඹක් ගේ න ගතක් නිර 
ලගඹන් සථහපිත කය නළත. ගනඅඩ ආඹතන වයවහ 
යහඳිති ක්රිඹහඅඩභක ගකගර්. ළරසුේ කස කය යහඳිති 
නිර්ණඹ කය තත.  

 

 

    

 ළඩිභනඅඩ ලගඹන් ඳවත යහඳිති ක්රිඹහඅඩභක ග .  

 (ii)   ඉවත (්i)හි වන් සිඹ  ුයහඳිති ආයේබ කය තත. තද 
්භතය ලගඹන් 2017 වහ 2018 වහ යතිගර්ක යහඳිති 
ආයේබ කයනු තත.  

 
 

 (iii)    
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්නු 

්ුකඹ 
යහඳිතිඹ 

ක්රිඹහඅඩභක කයනු 

රඵන ආඹතනඹ 
01 ගකොශම ජාහතයන්තය මරය නගය 

යහඳිතිඹ-Port City Project (ගභඹ 

දළනග නිර ලගඹන් ගකොශම 

රහගද්ය ඹ ග් කේ ගකො ඔඨහඹ 
වහ තතුශඅඩ කය ගනොභළත) · 

ගභභ යහඳිතිගේ  2017.09.30 දිනග 

මරය රගතිඹ - රුපිඹ්  මිලිඹන 

1 708.41 · ගබෞතික රගතිඹ - 42% 

යහඹ නගය 

යහඳිතිඹ 

02  ගබ්ගර්ළ ඵගහිය ඉුරය දිගේ ගර්ඛීඹ 

උදයහනඹ ුර්ධනඹ (linear park) 
නහගරික ුර්ධන 

්ිවකහරිඹ 

03 භධයභ යහඳහරික නගයඹ නහගරික ුර්ධන 

්ිවකහරිඹ 

04 ළවළ් ු දුේරිඹ ුරභණ ඳද්ධති 

යහඳිතිඹ 
LRT-JICA 

යහඳිතිඹ 

05 ඵහුභහදිලි රහවන භධයසථහනඹ නහගරික ුර්ධන 

්ිවකහරිඹ 

06 න මුතුළ් ර ජාර උභු භහර්ගඹ 

ළරසුේ ගකොග ඉදිකිරීගේ යහඳිතිඹ 
ගකොශම ්ගනගය 

ආශ්රිත නහගරික 

ුර්ධන යහඳිතිඹ 

07 ලහන්ත ගඵසතිඹන් උතුරු තශහී 

ඉුරරු ආයක්ණ ඉදිකිරීභ 
ගකොශම ්ගනගය 

ආශ්රිත නහගරික 

ුර්ධන යහඳිතිඹ 

08 ලහන්ත ගඵසතිඹන් උතුරු දිඹගුළු 

ගදොය්  ව ජාර ගඳොේඳහගහයඹ 

ළරසුේ කි රීභ වහ ඉදිකිරීභ. 

ගකොශම ්ගනගය 

ආශ්රිත නහගරික 

ුර්ධන යහඳිතිඹ 

09 ලහන්ත ගඵසතිඹන් දකුණ දිඹගුළු 

ගදොය්  ව ජාර ගඳොේඳහගහයඹ 

ළරසුේ කිරීභ වහ ඉදිකිරීභ 

ගකොශම ්ගනගය 

ආශ්රිත නහගරික 

ුර්ධන යහඳිතිඹ 

10 ගකොශම නගයගේ  ගගොගගළගන 

කශ  කශභනහකයණඹ කිරීගේ 

යහඳිතිඹ 1. ්රුක්කහු 

යහඳිතිඹ 2. කශලින් ඵරලක්ති 
නිඳදීමගේ යහඳිතිඹ(waste to 

energy) 

ඝන ්ඳද්රය 

කශභනහකයණ 

යහඳිතිඹ 

11 ්ඩු ආදහඹේ නිහ යහඳිතිඹ නහගරික පුනර්ීවන 

යහඳිතිඹ 

12 මුද්රීඹ නගය ුර්ධන යහඳිතිඹ 

(Maritime City Project) 
මුද්රීඹ නගය 

ුර්ධන යහඳිතිඹ 

13 රර්ධන නගය ුර්ධන යහඳිතිඹ 

(Logistic City Development 

Project) 

රර්ධන නගය 

ුර්ධන යහඳිතිඹ 

14 ඵස රමුඛතහ භුතීරු යහඳිතිඹ  ඵස 

සීඝ්රගහමී ගේඹ  ජාර රහවන ගේඹ 
රර්ධන ුර්ධන 

යහඳිතිඹ 

නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ   ්නු 

්ුකඹ 
යහඳිතිඹ 

01 ගවේනමු් ර ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 

02 භහදේපිටිඹ ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 

03 ගකොශම උතුරු පිිධසුේ ගදොයටු ුර්ධනඹ 

06 ගකොශම ගකොටු ඳදික ඳවසුකේ ුර්ධනඹ 

07 එදිරිසිුව අඩත  ගවේනමු් ර වහ ෂර්ගන් ඳහය නිහ 

යහඳිතිඹ වහ රජාහලහරහ ඉදිකිරීභ 

  ශ්රී රුකහ ඉගේ ගගොගකිරීගේ වහ ුර්ධනඹ කිරීගේ ුසථහ 

ඹගගඅඩ 

08 ගකොශම උතුය  රධහන තශ භහර්ග  සුළු තශ භහර්ග  ද්ිධතීක 

තශ භහර්ග නගඅඩතු කිරීභ 

09 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ   ගකොශම භවනගය බහ ඹගගඅඩ 

තශ භහර්ග නගඅඩතු කිරීභ 

10 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ  තශ භහර්ග ළඩිදියුණු කිරීභ 

11 ගබ්ගර් ළ තතුශත  පිගත තතුළු සිඹුභ රගද්ලර 

භගකළණීභ වහ පුනරුඅඩථහඳනඹ 

  ්නු 

්ුකඹ 
නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ   ක්රිඹහඅඩභක 

න ර්ඹ යහඳිතිඹ 

01 ගකොශම ගකොටු ඳදික ඳවසුකේ ුර්ධනඹ 2017 

02 එදිරිසිුව අඩත  ගවේනමු් ර වහ ෂර්ගන් ඳහය 

නිහ යහඳිතිඹ වහ රජාහලහරහ ඉදිකිරීභ 
2017 

  ශ්රී රුකහ ඉගේ ගගොගකිරීගේ වහ ුර්ධනඹ 

කිරීගේ ුසථහ ඹග ගඅඩ 
  

01 ගකොශම උතුය  රධහන තශ භහර්ග  සුළු තශ 

භහර්ග  ද්ිධතීක තශ භහර්ග නගඅඩතු කිරීභ 
2017 

02 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ   ගකොශම භවනගය 

බහ ඹගගඅඩ තශ භහර්ග නගඅඩතු කිරීභ 
2017 

03 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ  තශ භහර්ග 

ළඩිදියුණු කිරීභ 
2017 

04 ගබ්ගර් ළ තතුශත  පිගත තතුළු සිඹුභ 

රගද්ලර භගකළණීේ වහ පුනරුඅඩථහඳනඹ 
2017 

  ්නු 

්ුකඹ 
නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ   ක්රිඹහඅඩභක 

න ර්ඹ යහඳිතිඹ 

01 ගවේනමු් ර ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 2018 ජානහරි 

02 භහදේපිටිඹ ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 2018 ජානහරි 

03 ගකොශම උතුරු පිිධසුේ ගදොයටු ුර්ධනඹ 2018 ජානහරි 

06 ගබ්ගර්ළ ඵගහිය ඉුරය දිගේ ගර්ඛීඹ 

උදයහනඹ ුර්ධනඹ 
2018 ජානහරි 

07 ගබ්ගර්ළ ග් ක්වුරස ගගොගනළගි් ර 

ආන්නගේ  ගර්ඛීඹ උදයහනඹ ුර්ධනඹ 

කිරීභ 

2018 ජානහරි 

  ගකොශම ්ගනගය ආශ්රිත නහගරික ුර්ධන 

යහඳිතිඹ ඹගගඅඩ 
  

01 න මුතුළ් ර ජාර උභු භහර්ගඹ ළරසුේ 

ගකොග ඉදිකිරීගේ යහඳිතිඹ 
2018 ජානහරි 

02 ලහන්ත ගඵසතිඹන් දකුණ දිඹගුළු ගදොය්  

ව ජාර ගඳොේඳහගහයඹ ළරසුේ කිරීභ වහ 

ඉදිකිරීභ 

2018 



2017 ඔක්ගතෝඵර් 17  

 (iv)   ඔ . 

        යහජාය ආගඹෝජාන- භවහ බහඩුගහගහය රතිඳහදන වහ ගරෝක 
ඵළුකු ණඹ ආධහය 

 (v) ඉවත (්i) හි ්ුක 01 03 05 12 13 14 පුද්ගලික ආගඹෝජාන 
ග . ්ගනක් ආගඹෝජාන ිධගද්ල ණඹ වහ යහජාය ආගඹෝජාන 
ග . 

(ආ)  (i)   යහජාය ්යමුද්  ඹගගඅඩ තති යතිගර්ක යහඳිති වහ 

 (ii) 

 

 (iii)   ගකොශම ්ගනගය යහඳිතිඹ  ළවළ්  ු දුේරිඹ යහඳිතිඹ 
ආදිඹ ිධගද්ල ණඹ (ගරෝක ඵළුකු ණඹ) ආධහය භත 
ක්රිඹහඅඩභක ග . 

 (iv)   ගකොශම ්ගනගය යහඳිතිඹ වහ තසතගේන්තු මුදර- 
ගගොරර් මිලිඹන 321කි. ඉන් ගගොරර් මිලිඹන 213ක් ගරෝක 
ඵළුකු ණඹ ආධහය ග .  

  ළවළ් ු දුේරිඹ යහඳිතිඹ වහ තසතගේන්තු මුදර -
ගගොරර් මිලිඹන 1400කි. 

1029 1030 

  නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ     

්නු 

්ුකඹ 
යහඳිතිඹ ක්රිඹහඅඩභක 

න ර්ඹ 
පිරිළඹ 

(රුපිඹ්  

මිලිඹන) 
01 ගවේනමු් ර ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 2018 ජානහරි 200 

02 භහදේපිටිඹ ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 2018 ජානහරි 200 

03 ගකොශම උතුරු පිිධසුේ ගදොයටු 

ුර්ධනඹ 
2018 ජානහරි 25 

04 ගබ්ගර්ළ ඵගහිය ඉුරය දිගේ 

ගර්ඛීඹ උදයහනඹ ුර්ධනඹ 
2018 ජානහරි 450 

05 ගබ්ගර්ළ ග් ක්වුරස 

ගගොගනළගි් ර ආන්නගේ  ගර්ඛීඹ 

උදයහනඹ ුර්ධනඹ කිරීභ 

2018 ජානහරි 350 

06 ගකොශම ගකොටු ඳදික ඳවසුකේ 

ුර්ධනඹ 
  18 

07 එයදිරිසිුව අඩත  ගවේනමු් ර වහ 

ෂර්ගන් ඳහය නිහ යහඳිතිඹ 

වහ රජාහලහරහ ඉදිකිරීභ 

  20 

  ශ්රී රුකහ ඉගේ ගගොගකිරීගේ වහ 

ුර්ධනඹ කිරීගේ ුසථහ 

ඹගගඅඩ 

    

08 ගකොශම උතුය  රධහන තශ භහර්ග  

සුළු තශ භහර්ග  ද්ිධතීක තශ භහර්ග 

නගඅඩතු කිරීභ 

2017 90 

09 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ   ගකොශම 

භවනගය බහ ඹගගඅඩ තශ භහර්ග 

නගඅඩතු කිරීභ 

2017 5 

10 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ  තශ 

භහර්ග ළඩිදියුණු කිරීභ 
2017 50 

11 ගබ්ගර් ළ තතුශත  පිගත තතුළු 

සිඹුභ රගද්ලර භගකළණීභ වහ 

පුනරුඅඩථහඳනඹ 

2017 20 

  නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ     

්නු 

්ුකඹ 

යහඳිතිඹ ක්රිඹහඅඩභක 

න ර්ඹ 

පිරිළඹ(රුපිඹ්  

මිලිඹන) 

01 ගවේනමු් ර ක්රීගහපිටිඹ 

ුර්ධනඹ 

2018 200 

02 භහදේපිටිඹ ක්රීගහපිටිඹ 

ුර්ධනඹ 

2018 200 

03 ගකොශම උතුරු පිිධසුේ 

ගදොයටු ුර්ධනඹ 

2018 25 

04 ගබ්ගර්ළ ඵගහිය ඉුරය දිගේ 

ගර්ඛීඹ උදයහනඹ ුර්ධනඹ 

2018 450 

05 ගබ්ගර්ළ ග් ක්වුරස 

ගගොගනළගි් ර ආන්නගේ  

ගර්ඛීඹ උදයහනඹ ුර්ධනඹ 

කිරීභ 

2018 350 

06 ගකොශම ගකොටු ඳදික 

ඳවසුකේ ුර්ධනඹ 

2017 18 

07 එයදිරිසිුව අඩත  ගවේනමු් ර 

වහ ෂර්ගන් ඳහය නිහ 

යහඳිතිඹ වහ රජාහලහරහ 

ඉදිකිරීභ 

2017 20 

  ශ්රී රුකහ ඉගේ ගගොගකිරීගේ වහ ුර්ධනඹ කිරීගේ ුසථහ 

ඹගගඅඩ     

08 ගකොශම උතුය  රධහන තශ භහර්ග  

සුළු තශ භහර්ග  ද්ිධතීක තශ භහර්ග 

නගඅඩතු කිරීභ 

2017 90 

09 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ   ගකොශම 

භවනගය බහ ඹගගඅඩ තශ භහර්ග 

නගඅඩතු කිරීභ 

2017 5 

10 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ  තශ 

භහර්ග ළඩිදියුණු කිරීභ 

2017 50 

11 ගබ්ගර් ළ තතුශත  පිගත තතුළු 

සිඹුභ රගද්ලර භගකළණීභ වහ 

පුනරුඅඩථහඳනඹ 

2017 20 

  ගකොශම ්ගනගය ආශ්රිත නහගරික 

ුර්ධන යහඳිතිඹ ඹගගඅඩ 

    

01 ලහන්ත ගඵසතිඹන් උතුරු තශහි 

ඉුරරු ආයක්ණ ඉදිකිරීභ 

2017 322.5 

02 න මුතුළ් ර ජාර උභු භහර්ගඹ 

ළරසුේ ගකොග ඉදිකිරීගේ යහඳිතිඹ 

2018 1750 

03 ලහන්ත ගඵසතිඹන් උතුරු දිඹගුළු 

ගදොය්  ව ජාර ගඳොේඳහගහයඹ 

ළරසුේ කිරීභ වහ ඉදිකිරීභ 

2017 1889 

04 ලහන්ත ගඵසතිඹන් දකුණ දිඹගුළු 

ගදොය්  ව ජාර ගඳොේඳහගහයඹ 

ළරසුේ කිරීභ වහ ඉදිකිරීභ 

2018 1590 

  නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ   

්නු 

්ුකඹ 

යහඳිතිඹ පිරිළඹ 

(රු.මිලිඹන) 

01 ගකොශම ගකොටු ඳදික ඳවසුකේ ුර්ධනඹ - 

02 එදිරිසිුවඅඩත  ගවේනමු් ර වහ ෂර්ගන් ඳහය 

නිහ යහඳිතිඹ වහ රජාහලහරහ ඉදි කිරීභ 

5.14 

  ශ්රී රුකහ ඉගේ ගගොගකිරීගේ වහ ුර්ධනඹ 

කිරීගේ ුසථහ ඹගගඅඩ 

  

03 ගකොශම උතුය  රධහන තශ භහර්ග  සුළු තශ 

භහර්ග  ද්ිධතීක තශ භහර්ග නගඅඩතු කිරීභ 

62.31 

04 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ   ගකොශම භවනගය 

බහ ඹගගඅඩ තශ භහර්ග නගඅඩතු කිරීභ 

3.19 

05 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ  තශ භහර්ග ළඩිදියුණු 

කිරීභ 

7.97 

06 ගබ්ගර් ළ තතුශත  පිගත තතුළු සිඹුභ 

රගද්ලර භගකළණීභ වහ පුනරුඅඩථහඳනඹ 

14.89 

  ගකොශම ්ගනගය ආශ්රිත නහගරික ුර්ධන 

යහඳහතිඹ ඹගගඅඩ 

  

01 ලහන්ත ගඵසතිඹන් උතුරු තශහී ඉුරරු 

ආයක්ණ ඉදිකිරීභ 

66.8 

02 ලහන්ත ගඵසතිඹන් උතුරු දිඹගුළු ගදොය්  

ව ජාර ගඳොේඳහගහයඹ ළරසුේ කිරීභ වහ 

ඉදිකිරීභ. 

196 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 (v)    යජාඹ ිධසින් භවනගය රධහන යහඳිති වහ මුද්  ගන් කය 
නළත. යතිගර්ක යහඳිති වහ ගන් කය තත. 

  

 ගභඹග ්භතය ජාහතික ජාරේඳහදන භඩුගරඹ  ජාහතික ිධදුලිඵර 
භඩුගරඹ  භහර්ග ුර්ධන ්ිවකහරිඹ  ශ්රී රුකහ ගඳොලිසිඹ ආදී යහජාය 
ආඹතන භන්න් සිදුකශ යුතු යහඳිති හර්තහක් යජාඹග ඉදිරිඳඅඩ කය 
තත.  

(ත)   ද්හශ ගනොග . 

 
 

කුඩළ රබර් කර්මළන්තය නගළ සිටුවීම: ්රියළමළර්ග 
சறநற அபறனரண இநப்தர் ககத்தரறகனக் 

கட்டிதலப்ணொல்: டடிக்கக 
UPLIFTMENT OF RUBBER SMALLHOLDER INDUSTRY: STEPS 

TAKEN 

1951/’17 
14. ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ගරු කනක මශේර  

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர - ரண்ணொறகு கணக 

ரயத் சரர்தரக) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

ළිධලි කර්භහන්ත ්භහතයතුභහගගන් තස රලසනඹ-(1):  

(්) (i)  2014, 2015 ව 2016 ර්ර ශ්රී රුකහග  
කුගහ යඵර් කර්භහන්තගඹන් ඹළපුණු ඳුර්  

ුඛයහ, ර්ඹ ්නු ගන් ගන් ලගඹන් 

ගකොඳභණද; 

 (ii) 2016 ර්ගේ දී එභ ඳුර්  ුඛයහ, 2014 
ර්ඹග ගහ ගකොඳභණ රභහණඹකින් ්ඩු ීම 

තිගබ්ද; 

 (iii) යඵර් ගහ ගනොකිරීගභන් රැකිඹහ ්හිමි වූ 
පුද්ගරඹන්ගේ ීවන තඅඩඅඩඹ නුහී භග යජාඹ 

ගන්නහ ක්රිඹහභහර්ග කගර්ද; 

 (iv) ්තවළය දළම යඵර් ගහ නළත නෙහ සිටුීමභග 

පිඹය ගන්ගන්ද; 

 (v) එගේ නේ, එභ දිනඹ කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහග දන්න්ගන්ද? 

(ආ) ගනො එගේ නේ, ක භන්ද?      

 
ததருந்ரரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i)  2014, 2015 ற்ரம் 2016ஆம் ஆண்டுகபறல் 

இனங்ககறல் சறநற அபறனரண இநப்தர் 

ககத்தரறலில் ங்கறரழ்ந் குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக ஆண்டு ரரறரக ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தகயும்; 

 (ii)  2016ஆம் ஆண்டில் ரற்தடி குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக 2014ஆம் ஆண்கட றட 

வ்பரல் குகநகடந்ணள்பதன்தகயும்; 

 (iii) இநப்தர் தசய்கக ரற்தகரள்பரகறணரல் 

தரறல்ரய்ப்ணொககப இந்ணள்ப ஆட்கபறன் 

ரழ்க்ககத் த்க ரம்தடுத் அசரங்கம் 

ரற்தகரள்லம் டடிக்கக ரதன்தகயும்; 

 (iv)  ககறடப்தட்டுள்ப இநப்தர் தசய்ககக 

லண்டும் கட்டிதலப்த டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகயும்; 

 (v)  ஆதணறல், அத்றகற ரதன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ)  இன்ரநல், ன்?     

      

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)   the number of families that depended on the 

rubber smallholder industry in Sri Lanka in 

2014, 2015 and 2016, separately; 

 (ii)  the number of such families that dropped in 

2016 compared to 2014; 

 (iii)  the measures the Government adopts to 

enhance the quality of life of persons who 

lost their livelihood due to not cultivating 

rubber; 

 (iv)  whether steps would be taken to re-cultivate 

rubber in abandoned lands; and 

 (v)  if so, the date on which it will be done? 

(b)  If not, why? 

1031 1032 

[ගරු ඳහඨී  තේපික යණක භවතහ] 

  නහගරික ුර්ධන ්ිවකහරිඹ ඹගගඅඩ     

්නු 

්ුකඹ 

යහඳිතිඹ ක්රිඹහඅඩභක 

න ර්ඹ 

පිරිළඹ 

(රුපිඹ්  

මිලිඹන) 

01 ගවේනමු් ර ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 2018 200 

02 භහදේපිටිඹ ක්රීගහපිටිඹ ුර්ධනඹ 2018 200 

03 ගකොශම උතුරු පිිධසුේ ගදොයටු 

ුර්ධනඹ 

2018 25 

04 ගබ්ගර්ළ ඵගහිය ඉුරය දිගේ ගර්ඛීඹ 

උදයහනඹ ුර්ධනඹ 

2018 450 

05 ගබ්ගර්ළ ග් ක්වුරස 

ගගොගනළගි් ර ආන්නගේ  ගර්ඛීඹ 

උදයහනඹ ුර්ධනඹ කිරීභ 

2018 350 

06 ගකොශම ගකොටු ඳදික ඳවසුකේ 

ුර්ධනඹ 

2017 18 

07 එයදිරිසිුව අඩත  ගවේනමු් ර වහ 

ෂර්ගන් ඳහය නිහ යහඳිතිඹ 

වහ රජාහලහරහ ඉදිකිරීභ 

2017 20 

  ශ්රී රුකහ ඉගේ ගගොගකිරීගේ වහ 

ුර්ධනඹ කිරීගේ ුසථහ ඹගගඅඩ 

    

08 ගකොශම උතුය  රධහන තශ භහර්ග  

සුළු තශ භහර්ග  ද්ිධතීක තශ භහර්ග 

නගඅඩතු කිරීභ 

2017 90 

09 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ   ගකොශම 

භවනගය බහ ඹගගඅඩ තශ භහර්ග 

නගඅඩතු කිරීභ 

2017 5 

10 ගකොශම උතුරු රගද්ලගේ  තශ භහර්ග 

ළඩිදියුණු කිරීභ 

2017 50 

11 ගබ්ගර් ළ තතුශත  පිගත තතුළු 

සිඹුභ රගද්ලර භගකළණීභ වහ 

පුනරුඅඩථහඳනඹ 

2017 20 
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ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ළිධලි කර්භහන්ත ්භහතයතුභහ 

ගනුගන් භභ එභ රලසනඹග පිළිතුය වභළගත* කයනහ. 

 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரணடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

( )්  (i)   

 

 (ii)  ර්ඹක් ඳහහ  න ගහකරුන් යඵර් ගහ කයන ඵළිධන් 
යඵර් ගහකරුන්ගේ ඳුර්  ුඛයහග  ්ඩුීමභක් ීම 
ගනොභළත. 

 (iii)   යඵර් ගහ දීර්ඝ කහී න ගහකි. යඵර්ර ගගශගඳොශ 
මිර ්ඩුන ්සථහන්හී යඵර් කිරි කළපීගේ ්ඩුක් සිදු න 
ඵ නිරීක්ණඹ ුරද එඹ යඵර් ගහගන් ඉඅඩීමභක් ගර 
ළරකිඹ ගනොවළකිඹ. ඹේ ගහකරුගකු නිලසචිතභ යඵර් 
ගහගන් ඉඅඩ න්ගන් නේ ක ගනුග ගනඅඩ 
ගඵෝගඹක් තභ බිගභහි ගහ කයනු තත. ගකගේ ගතඅඩ මිර 
ඳවත ළටුණු තඅඩඅඩඹන් ඹගගඅඩ යඵර් ගහකරුන් යඵර් 
ගහ ගතින් ඉඅඩීමභ ්භ කිරීභ වහ යජාඹ ිධසින් ඳවත 
ක්රිඹහභහර්ග ගගන තත. 

  ·  2015 ර්ගේ දී යඵර් වහ යඵර් කිගරෝ ේරෑේ 1ග 
රු.300.00-350.00 ්තය න වතික මිරක් ගගන රදි. 
ගභභ ළගගවනග ්නු කුගහ යඵර් ඉගේ හිමිඹන් 77 700 
(වළඅඩතෆවඅඩදවස වඅඩසිඹඹක්) ක් වහ රුපිඹ්  මිලිඹන 
2 049.41 (ගදදවස වතළිස නඹයි ලත වතළිස එක) ක 
මුදරක් යජාඹ ිධසින් ළඹ කයන රදි. 

  · එගේභ 2016 ර්ගේ දී කුගහ යඵර් ඉගේ හිමිඹන් දිරිභඅඩ 
කිරීභ වහ ගඳොගවොය වනහධහය ළගගවන නළත 
වඳුන්හ ගදන රදි. ගේ ඹගගඅඩ කුගහ යඵර් ඉගේ හිමිඹන් 
38 472ග රුපිඹ්  මිලිඹන 91.10ක මුදරක් ගඳොගවොය 
වනහධහය ලගඹන් පිරිනභන රදි. 

  · 2017 ර්ගේ  ද ගභභ ගඳොගවොය වනහධහය ළගගවන 
ක්රිඹහඅඩභක ගමින් ඳතී. ක වහ දී තති මරය ඉරක්කඹ 
රුපිඹ්  මිලිඹන 100ක් න ්තය ඉරක්කගත ගගොීමන් 
ුඛයහ 38 830(තිස්ගදවස ් ගසිඹතිව)කි. 

  · යඵර් න ගහ  නළත ගහ  ්තුරු ගඵෝග ගහ  ළසි 
ආයණ ගඹදීභ ගනුගන් වනහධහය රභ ක්රිඹහඅඩභක 
ග . 

 (iv) කිරි කළපීභ ්තවළය දළම යඵර් ගහන් නළත නෙහ සිටුීමභග 
පිඹය ගනු රළගබ්. 

 (v)  හර්ෂික ක්රිඹහකහරී ළරළසභග ්නු යඵර් නළත ගහ 
ළගගවන් වහ යඵර් ්ුඅඩ ගහ ළගගවන් ක්රිඹහඅඩභක 
කිරීභ භන්න් හර්ෂික යඵර් ගහ නෙහසිටුීමභ සිදු ග . 
එගේභ ගගොීමන් යඵර් ගහග නළත ගඹොමු කයගත වළකි 
න ඳරිදි දළනුඅඩ කිරීගේ ළගගවන් වහ යඵර් පිළිඵ 
පුහුණු ළගගවන් ද යඵර් ුර්ධන ගදඳහර්තගේන්තුග  
රහගද්ය ඹ කහර්ඹහර භගින්ද යඵර් ඳර්ගේ ණ ආඹතනඹ ව 
තුරුිධඹ ්යමුදර භන්න්ද ඉටු කයනු රළගබ්. 

(ආ)  ද්හශ ගනොග . 
 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිගඹෝග 23(2) ඹගගඅඩ ගඳෞද්ගලික දළනුේ දීගභන් 
තස රලසනඹ. ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ.  

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் ண்ன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ඳළර්ලිමේන්තු මන්ත්රීලරුන් අ අඩංගුල  ගෆනීම 

தரரலன்ந உரப்தறணர்கள் ககணதசய்ப்தட்டக 
ARREST OF MEMBERS OF PARLIAMENT 

 

ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  සථහය නිගඹෝග 23(2) ඹගගඅඩ භහ 
්ග්රහභහතයතුභහගගන් පිළිතුරු ඵරහගඳොගයොඅඩතුගන් නෙන 
රලසනඹ ගභඹයි. 

ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන්  භවජාන නිගඹෝජිතඹන් ගර 
කගයුතු කිරීගේ දී ිධිධධ රගද්ල  සථහන  ආඹතන  භවජාන රැසීමේ  
උද්ගඝෝණරදී රකහලන භවජාන කරුණු දළන ගළමභග ඹෆභග 
වහ වබහගිීමභග තිගඵන ්යිතිඹ  ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන් න 
්ඳ භුක්ති ිධ තත.  

එනමුඅඩ  ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී නහභ්  යහජාඳක්  ඳහර්ලිගේන්තු 
භන්ත්රී රන්න යණීමය  ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ඩී.ීම. තහනක ඹන 
භන්ත්රීරු  ඳසු ගිඹ තිඹග ගඳය තිගේ   හභකහමී 
්ිධුහිහහදී භවජානතහ කකයහය  ුරණු  වේඵන්ගතොග ඉන්දිඹහනු 
භවගකොභහරිස ගකොන්්  කහර්ඹහරඹ ්රග වබහගිීමභ භත 
2017 ඔක්ගතෝඵර් 10න දින වේඵන්ගතොග ගඳොී සිඹ ිධසින් 
්අඩ්ගුගුග ගගන තුග් ර රිභහන්්  ඵන්ධනහගහයගේ  යහගගන 
සිටී. ගභභ භන්ත්රීරු නිදවස කිරීභග වහභ ක්රිඹහ කයන්ගන් ද?  

ඔුරන් නිදවස කිරීභග ගඳය   ඊගේ  ගඳයරුග  තභයි භභ ගේ 
ලිඹළිධ් ර බහය දුන්ගන්.  

01. ගභභ භන්ත්රීරුන් භග එභ සථහනගේ  සිටි භහධයකරුකු 
න සුන්ත ඵඩුගහය කරුණහයඅඩන ගභන්භ  ්ුරරුදු 74ක් 
ිධඹළති කහන්තහක් තතුළු තඅඩ කහන්තහන් ද  සිසු 
දරුන් ද වේඵන්ගතොග ගඳොී සිඹ ිධසින් ිධිධධ දිනර 
්අඩ්ගුගුග ගගන තුග් ර රිභහන්්  ඵන්ධනහගහයගේ  
යහ සිටින ඵ ් ගභළතිතුභහ පිළිගන්ගන් ද? 

02. හභකහමී  නියහයුධ භවජානඹහ රැසවූ ්සථහක 
ගඳොී සිඹ ිධසින් ඳවය දී  කඳුළු ගෆස රවහය එ් ර කය  

 ්අඩ්ගුගුග ගන්නහ භර්දනකහරී ක්රිඹහභහර්ගඹ 
නඅඩන්ගන් ද?  

 එගර ්අඩ්ගුගුග ගඅඩ සිඹ  ුගදනහ නිදවස කයන්නග 
යජාඹ ගඳොී සිඹග උඳගදස ගදන්ගන් ද? 

03. එභ ජානභහධයග දිඹහග ඳවය දී තති ගඳොලිස නිරධහරින්ග 
ිධරුද්ධ ිධනඹහනුකර කගයුතු කයනහද?  

ගරු ් ග්රහභහතයතුභහගගන් තභයි ගේ රලසන ් වන්ගන්.   

ගේ ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන් තිගදනහගගන් ගදගදගනක් 
ඊගේ  තඳ භත නිදවස කයරහ තිගඵනහ. නමුඅඩ රන්න යණීමය 

භන්ත්රීතුභහ තභ ඵන්ධනහගහයගේ  සිටින්ගන්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ගේ ටිකඅඩ ්ග්රහභහතයතුභහග 
කිඹන්න කිඹරහ  රධහන ුිධධහඹකතුභහග දළනුේ ගදනහ. 1947 

ගර් සිග ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ඳළතුණහ. ්පි ඳසු ගිඹ දහ 
ඳහර්ලිගේන්තුග  70ළනි ුඅඩයඹ ළභරුහ. ක කහරගේ  
වර්තහර තිබුණහ. එභ වර්තහරරදී භන්ත්රීරු ඳහය් ර භවජාන 

1033 1034 

ර්ඹ ලිඹහ ඳදිුචි යඵර් ගහකරුන් ගණන 

2014 136 635 (එක්රක් තිසවඹදවස වඹසිඹ තිසඳව) 

2015 138 535 (එක්රක් තිස්ගදවස ඳන්සිඹ තිසඳව) 

2016 140 535 (එක්රක් වතළිසදවස ඳන්සිඹ තිසඳව) 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ිධගයෝධතහ ගගන ගිඹහ. නමුඅඩ ක කිසිභ භන්ත්රීයගඹක් 
්අඩ්ගුගුග ගඅඩගඅඩ නළවළ. භන්ත්රීරුන්ග  භවජානතහ භෙ 
කගයුතු කිරීගේ ්යිතිඹක් තිගඵනහ. නමුඅඩ ්ඳයහධඹක් කිරීගේ 

්යිතිඹක් නළවළ.  භවජාන ක්රිඹහලිඹකග වබහගි ීම කගයුතු කිරීගේ 
භන්ත්රී ්යිතිඹ වහ ජානභහධයග දීන්ගේ ්යිතිඹ ව  ගේ යහ 
ගගන සිටින ්ඹ පිළිඵයි භභ ්ග්රහභහතයතුභහගගන් ගේ රලසන 

්වන්ගන්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ආඩුඩු ඳක්ගේ  රධහන ුිධධහඹකතුභහ  ගේ පිළිඵ 

්ගභළතිතුභහ දළනුඅඩ කයන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඊශෙ ඳහර්ලිගේන්තු දිනගේ  ඳළවළදිලි 

පිළිතුයක්  ගදනහ.   
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane)  
ගරු කථහනහඹකතුභනි -  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගේ ගළන ිධහදඹක් කයන්න ්ලය නළවළ. 

පිළිතුරු රඵහ ගදනහ.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගේ පිළිඵ ඔඵතුභහගඅඩ ගකීභක් 

තිගඵනහ. ්ගප්ති යග ඔ ඉතිවහගේ  කිසිභ දක ගේ 
lawmakersරහ -යසථහදහඹකගේ  සිටින හභහජිකඹන්- tea 
makersරහගේ තඅඩඅඩඹග ඳඅඩ කයරහ  ගභගවභ ්අඩ ්ගුගුග 

ගළමභක් ගරහ නළවළ. ඔඵතුභහ තභයි ්ගප්ති බහයකරු. ගේ 
යසථහදහඹක බහග   ගේ උඅඩතරීතය බහග  සිටින සිඹ  ු
භන්ත්රීරු ගඳොලිස නිරධහරින් ිධසින් ගභගවභ ්අඩ ්ගුගුග ගගන 

කඩු තතුශග දභනහ නේ ඔඵතුභහග ගභොන ිධළිරේජාහක්ද  ගරු 
කථහනහඹකතුභනි.   

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භග කක ගඅඩගයනහ  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  එතළනදී "උහිධ 

නිගඹෝගඹක් භත" කිඹන ගවේතු තභයි භග ්ගඵෝධ ුරගඩු.   භභ 
ක ගළන තදුයගඅඩ ් ධහනඹ ගඹොමු කයන්නේ.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

යන්ජාන් ිධගේයඅඩන භළතිතුභහ සිටි කහරගේ    1989 දළළන්ත 

භීණඹක් තිබුණු කහරගේ දී  මිම කඳු ගගොග ගවරහ තිබුණු 
කහරගේ දීඅඩ  ක ආඩුඩු  කදහඅඩ භන්ත්රීයඹකු ්අඩ ්ගුගුග 
ගඅඩගඅඩ නළවළ.   

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගේ ගළන භභ ගවග ගරු ්ගභළතිතුභහග ගඹොමු කයන්නේ. 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භළතිතුභනි  ඔඵතුභහගඅඩ ගේ 

ගළනද කිඹන්න තිගඵන්ගන්? 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහ ගඳොී සිඹග උඳගද්ලඹක් දීරහ 
තිගඵනහ. ක උඳගද්ලඹ ිධධහනඹකග භහනයි. ඹේ භන්ත්රීයඹකු 

්අඩ ්ගුගුග ගන්නහ නේ   ඊග ගඳය ්ඩු ගණගන් ඔඵතුභහ 
දළනුඅඩ කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහ ගඳොී සිඹග උඳගදස දීරහ 
තිගඵනහ. ගේ ක්රිඹහ කය තිගඵන ආකහයගඹන් ගඳොී සිඹ එළනි 

උඳගද්ලඹක් ඳහ පිළිඳදින්ගන් නළති ඵ ඔඵතුභහග ගඳම ඹනහ 
තති.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ක ගළන ගොඹහ ඵළුහ. එතළනදී භග 

රළබුණු පිළිතුය තභයි ්ිවකයණ නිගඹෝගඹක් කග කිරීභ 
ේඵන්ධගඹන් ක්රිඹහ කිරීභ.  ක ගළන ගවග ගරු ්ගභළතිතුභහග 
ගඹොමු කශහග ඳසු  ් පි කථහ කයමු.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභහග ිධරුද්ධ 
නිගඹෝගඹක් තිබුගඩු නළවළ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ්පි ක ගළන ගොඹහ ඵරන්නේ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  ක 
ගළන ගොඹහ ඵරහ- 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  "එතළනග ඹන්න එඳහ   එතළන රැස 
ගන්න එඳහ" කිඹරහ ්ිවකයණ නිගඹෝගඹක් තිබුණඅඩ   
භන්ත්රීයඹකු ්අඩ ්ගුගුග ගන්නගකොග ඔඵතුභහ දුන් 

උඳගද්ලඹග ගරු කිරීභක් තිගඵන්න ඕනෆ. ්ිවකයණඹ 
ඳහර්ලිගේන්තුග ගහ ඉවළින් ගනොගයි තිගඵන්ගන්; 
භහන්තයයි තිගඵන්ගන්.  
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. භභ ක ගළන ්ධහනඹ ගඹොමු කයන්නේ. ්පි ගවග 
කථහ කයමු.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

්ගනක් ්තග ්ිවකයණඹග ගහ ඳවශ තළනක ගනොගයි 
ඔඵතුභහ ඉන්ගන්. ගේහ ඔඵතුභහ ළරකි් රග ්යගගන 
ගඳොී සිගේ  නිරධහරින්ග නිසි ිධධහනඹක් කශ යුතුයි.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

මීශෙග  ගරු ්නුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගරු කුමළර මලල්ගම මශතළ 
(ரண்ணொறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කුභහය ග් ගභ භළතිතුභනි  ගේ ගළන ිධහදඹක් කයන්න 
ඵළවළ. ඔඵතුභහග ගභොකක්ද කිඹන්න තිගඵන්ගන්? 

 

ගරු කුමළර මලල්ගම මශතළ 
(ரண்ணொறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
උඅඩතයඹක් ගදන්න එඳහ ඹළ. ්පිඅඩ භන්ත්රීරු ගන්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි  කිඹන්න. 
 

ගරු කුමළර මලල්ගම මශතළ 
(ரண்ணொறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි   උහිධ නිගඹෝගඹක් කග කිරීභ භත 

තභයි ගේ ක්රිඹහ සිදු ුරගඩු කිඹරහ ඔඵතුභහ රකහල කශහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ  ක ගළන තහුහභ භහ දළනුඅඩ කගශේ ක ිධිවඹගයි. 
 

ගරු කුමළර මලල්ගම මශතළ 
(ரண்ணொறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එගවභ නේ ඹහඳනඹ උහිධගඹන් නිගඹෝගඹක් දුන්නහ  

ගදගදගනකුග ිධරුද්ධ. ක ගදගදනහ protest කශහ. එතළනග 
ජානහිවඳතිතුභහඅඩ ගිඹහ. උහිධ නිගඹෝගඹක් තිගඵද්දී 
ජානහිවඳතිතුභහඅඩ එතළනග ගිඹහ. එගවභ නේ තයි  ගේ ගගෝ රන්  
තිඹහගගන ඉන්ගන්? උතුයග එක මතිඹකුඅඩ  දකුණග ත 
මතිඹකුඅඩ තිගඵනහද?  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ක ගළන ්ධහනඹ ගඹොමු කයන්නේ. ගවග ගරු 
්ගභළතිතුභහ භෙ- 

 

ගරු කුමළර මලල්ගම මශතළ 
(ரண்ணொறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
දළනගභඅඩ ගෂගය්  දීරහ ඉයද? [ඵහධහ කිරීේ] ්පි ්වන්ගන්  

දළනගභඅඩ ගෂගය්  දීරහ ඉයද කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි - 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහඅඩ ගේ ගළනද කථහ කයන්ගන්? 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔ   ගේ ගළනභ තභයි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවග ගරු ්ගභළතිතුභහ ගේ පිළිඵ පිළිතුයක් රඵහගදයි. ක 
නිහ ගේ ගළන ිධහදඹකග ඹන්න ් ලය නළවළ. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  උහිධ නිගඹෝගඹක් කගකිරීභ උග 
භන්ත්රීරුන් ්අඩ ්ගුගුග ගන්න එක වරි. ගරු කථහනහඹකතුභනි  
ක හගේභ ත කහයණඹක් තිගඵනහ. එහිදීඅඩ භන්ත්රීරු 

ගදගදගනකුග - [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක ගළන ්ගභළතිතුභහ ගවග රකහල කයයි. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු 
්නුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගේ භතු ුරණු කරුණ ගළනඅඩ ඹභක් 
කිඹන්නද? 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කකග ඹන්න එඳහ. එතගකොග කථහ දිග ළඩි ගනහ ගන්. 
[ඵහධහ කිරීේ] ගවොයි  ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
හඩිගන්න. Order, please! [ඵහධහ කිරීේ] ගරු ්නුය දිහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය හඩිගන්න. He is on his 
feet. භභ ්ය  දීරහ තිගඵනහ. කරුණහකය ගරු ්නුය 
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහග කථහ කයන්න ් සථහ ගදන්න. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භග ගඳොඩි ් සථහක් ගදන්න. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්නුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහගේ කථහගන් ඳසගේ භභ 
්සථහ ගදන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  1987- 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  1987 ජුලි භහගේ  29ළනිදහ එකග 

සිටි ජානහිවඳතිතුභහ ිධසින් තඳිරි මතිඹ ඳනහ තිබිඹදීඅඩ ිධඳක් 
නහඹක ගරු ්නුය ඵඩුගහයනහඹක භළතිතුභහ තතුළු භන්ත්රීරුන් 
න ්පි ක මතිඹ කගරහ පිගගකොටුග  උද්ගඝෝණඹ කශහ. නමුඅඩ  

ගේ.ආර්. ජාඹර්ධන භළතිතුභහගේ ආඩුඩුගන් ්ඳ ්අඩ ්ගුගුග 
ගන්න නිගඹෝග කගශේ නළවළ. ක නිහ හභකහමී උද්ගඝෝණඹකදී 
භවජාන භන්ත්රීරුන්ග ක මතිඹ ඵරඳහන්ගන් නළවළ. ්න්න කකයි 

ඔඵතුභහ ආයක්හ කශ යුඅඩගඅඩ. ්ද ගඳොී සිඹ ඔඵතුභහ hijack 
කයරහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගරු ්නුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භවජාන උද්ගඝෝණරග භන්ත්රීරුන් 
වබහගි ීමගේදී ඔුරන්ගේ රැකයණඹ පිළිඵ වතිකඹක් 
ඳහර්ලිගේන්තු ිධසින් රඵහගදන්න ඕනෆ. භභ නේ කිඹන්ගන්  

භවජාන නිගඹෝජිතඹන්ග ිධතයක් ගනොගයි  ගේ යග ඔ ගඳොදු 
ජානතහගඅඩ තභන්ගේ හධහයණ දුක්ගළනිධ් රක් පිළිඵ 
උද්ගඝෝණඹ කිරීගේ ්යිතිඹ තිගඵන්නග ඕනෆ. ක ්යිතිඹ ශදහපු 
ඉතිවහඹක් ඳයහජාඹග ඳඅඩකයරහ තභයි ගේ ්ඹ ආඩුඩු වළදුග  

ගරු කථහනහඹකතුභනි. දළන් ක ආඩුඩුඅඩ ක ආකහයඹගභ කගයුතු 
කයනහ. ්ඳග භතකයි 2010 දී ිධජිත ගවේයඅඩ භන්ත්රීයඹහ 
ගහ් ග් දී උද්ගඝෝණඹක ගඹදීභ නිහ ගහ් ර ගඳොී සිඹ ිධසින් 

එතුභහ ඔඹ ිධිවඹගභ ්අඩ ්ගුගුග ්යගගන ඳවය දීභක් කශහ. 
වළඵළයි  ක කු ඳළ් රේ හිත ඉතිවහඹ ගනස කයරහ ඵරඹග 
තිධ් රහ  තමුන්නහන්ගේරහ ඹළි ගභොකක්ද කයන්න වදන්ගන්? 

තමුන්නහන්ගේරහ ක ඉතිවහඹ ක ිධිවඹගභ ර්ධනඹ කයන්න 
තභයි කගයුතු කයමින් ඉන්ගන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි  ක නිහ 
තක්රීඹ ගර ගේ තඅඩඅඩඹ  නළත නළත නිර්භහණඹ ීමභ 

ළශළක්ීමභ පිළිඵ ඔඵතුභහගඅඩ ිධගලේ කහර්ඹ බහයඹක් 
තිගඵනහඹ කිඹහ ්පි ක් ඳනහ කයනහ. ක පිළිඵ ඔඵතුභහගේ 
ිධගලේ ් ධහනඹ ගඹොමු කයනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

සථහය නිගඹෝග 23 (2) ඹගගඅඩ ඔඵතුභහගේ රලසනඹ ඉදිරිඳඅඩ 
කයන්න.  

II 

වි  ේ  ආයතනය මශේතුමලන් වලද 

අධළඳන ක්මේත්රමේ මතුල ඇති ගෆ ලු 
'சறட்டம்' றரணத்றணரல் ருத்ணக் 

கல்றத் ணகநறல் ற்தட்டுள்ப 

தறச்சறகணகள் 
PROBLEMS CAUSED BY SAITM  IN THE FIELD OF 

MEDICAL  EDUCATION  

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනඹකතුභනි, සථහය නිගඹෝග 23 (2) ඹගගඅඩ ගභභ 

රකහලඹ ඉදිරිඳඅඩ කිරීභග ්සථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහග 
ගඵගවිධන්භ සතුතින්ත නහ. 

භහරගබ් යිගේ ගඳෞද්ගලික වදය ්ධයහඳන ආඹතනඹ 
ගවේතුගන් රුකහග  වදය ්ධයහඳන ක්ගේත්රගේ  භතු ීම තති 

ගළගුකහරී තඅඩඅඩඹ පිළිඵ ගභභ බහග  ්ධහනඹ ගඹොමු 
කයනු කළභළඅඩගතමි. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, උස ්ධයහඳන තභතිතුභහ නේ 

ගඳගනන්න නළවළ.   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහග ්මඳ ගරහ. වදය රතිකහය රඵහ ගන්නහ ඵ 
උගද් කථහ කයරහ කි හ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

යහජාය තභතිතුභහ ගේ බහග  ඉන්නහ.  

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තභතිතුභහ ඊගේ  යිගේ ගළන ගඵොගවෝ ගද්්  භහධය තුළින් 
කි හ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
යහජාය තභතිතුභහ පිළිතුරු ගදන්න රෆසතිගරහ ඉන්නහ. 

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතුභහ ඉන්නහ ගන්. එතුභහ කහරඹකින් තිධ් රහ ඉන්ගන්. 

එතුභහ කුරද කිඹන්න ්පි දන්ගන්අඩ නළවළ.  
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, සථහය නිගඹෝග 23 (2) ඹගගඅඩ ඔඵතුභහගේ 

රලසනඹ ඉදිරිඳඅඩ කයන්න.  

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගවොයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගේ න ිධග වදය පීඨ 08ක 

වදය සිසුන් 8,000ක් ඳභණ භහ 9කග ්ිවක කහරඹක් ඳන්ති 

ර්ජානඹ කය තිගඵනහ. සීභහහසික ඳඅඩීමේ ්ගප්තික්ෂිත වදය 
උඳහිවධහරින් රකහල කයන්ගන් යිගේ ආඹතනඹ ්ගවෝසි කයන 

තුරු ඳඅඩීමේ බහය ගනොගන්නහ ඵයි. වදය ්ධයහඳනඹග 
ේඵන්ධ රීමණඹන් න වදය පීඨහිවඳතිරුන්, වදය පීඨ 

ආතහර්ඹරුන්, ිධගලේඥ වදයරුන් වහ යජාගේ  වදයරුන් 

ඉදිරිඳඅඩ කශ ගඹෝජානහ පිළිඵ ආඩුඩු කිසිදු ළරකි් රක් 
ගනොදක්මින් ව දයදඬු පිළිගතක් ්නුගභනඹ කයමින් සිටීභ 
ගවේතුගන් යග ඔ උස ්ධයහඳන ක්ගේත්රඹ ඵයඳතශ ගර බි 
ළටීභග රක් ීම තිගඵනහ. ආඩුඩු යග ඔ මුළුභවඅඩ වදය 

්ධයහඳනඹභ ්ර්බුදඹග ඹමින් ගකගේ  ගවෝ යිගේ ආඹතනඹ 
රැක ගළමභග උඅඩහව කයමින් සිටින ඵග ්ද ෆභ 
ක්ගේත්රඹකින්භ ආඩුඩුග ගතෝදනහ එ් ර ගමින් තිගඵනහ. 

ගේ රලසනඹ පිළිඵ හධහයණ ිධඳුේ ගොඹනහ ගනුග 
එභ උද්ගඝෝණර නියත න, ක ගනුගන් කගයුතු කයන ශිය 

නහඹකයින් ්අඩ ්ගුගුග ගගන සියගත කිරීභ තභයි 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ිධඳුේ ඵග ඳඅඩගරහ තිගඵන්ගන්. ඔුරන්ග 
ඳව ය දීගභන්  ගවෝ ඔුරන් සියගත කිරීගභන් ගවෝ ගභඹග ිධඳුභක් 
රළගඵන්ගන් නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

යගක වදය ිඅඩතිකඹන් බිහි කශ යුඅඩගඅඩ, භව ජානතහගේ 

ගෞඛයඹ උස තඅඩඅඩඹකින් ඳඅඩහ ගළමගේ ඳයභ 
ග්චතනහගන් ිධනහ හුගදක් අඩ ගඳොගවොඅඩකේ ගවෝ ඳහරනඹග 

ේඵන්ධවූන්ගේ ගවෝ කග යහඳහරිකඹන්ගේ ගඳෞද්ගලික 
්ලයතහ ඉටු කිරීභග ගනොගයි. වදය ිඅඩතිඹග ්දහශ පුහුණු 
ව ඵහ ගළමේ ආදී සිඹ් ර ේඵන්ධගඹන් රතිඳඅඩති තීයණ 

ගත යුඅඩගඅඩ ගඳොදු ජානතහගේ ගෞඛය ්ලයතහ එභන්න් 
ගකොගතක් දුයග ඉටුග ද ඹන ඳදනභ භත පිහිගහයි. ශිසග ේඳන්න 
සිඹු යගර සිදු න්ගන් එඹයි. එගභන්භ ඹේ ශියඹකුගේ උඳහිව 
ඳහඨභහරහ තීයණඹ කශ යුඅඩගඅඩ ඔහුගේ ගවෝ තඹගේ දක්තහ 

භත ිධනහ ්ගනකුඅඩ භහජා ගවෝ ආර්ථික හධක භත ගනොගයි. 
එයින් ්ධයහඳනගේ  භ ්යිතිඹඅඩ, භහජා හධහයණඅඩඹඅඩ 

උ් රුඝනඹ න ඵ ්මුතුගන් කි යුතු නළවළ, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. 

ඳළති ආඩුඩුග  උස ්ධයහඳන තභතියඹහ ිධසින් සිඹ 
ඵරතර ්අඩතගනෝභතික ගර ඳහිධ්චචි කයමින් ගළගුකහරී 

ගඳෞද්ගලික ්ධයහඳන ආඹතනඹ මතයනුකර කිරීභග උඅඩහව 
ගගන තිබුණද, ් ද න ිධග එඹ ්මතික ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ඵ 

්නහයණඹ ීම තිබිඹදී ර්තභහන උස ්ධයහඳන ්භහතයයඹහද 

තභඅඩ රසිද්ිවඹග ඳඅඩ ගනොවූ ගවේතුක් නිහ ගභභ මති ිධ ගයෝධී 
ආඹතනඹ ගනුගන් දිගින්-දිගගභ ගඳම සිටින ඵග වදය 
සිසුන් ගතෝදනහ කයනහ. 

්ගනක් ්තග ්ද ගභභ ගළගු හුදු වදය සිසුන්ගේ ගවෝ 
ඔුරන්ගේ ගදභ පිඹන්ගේ ගළගුක්  ඳභණක් ගනොගයි. ගභඹ 
යගග න  වදයරුන් බිහි ගනොීමභ  පිළිඵ ගළගුක්; මුළු 

භවඅඩ ජානතහගේභ ගළගුක්.  

යිගේ ආඹතනඹ ගනුගන් ිධිධධ ්සථහන්හි රසිද්ිවගේ   

ගඳම සිටිඹුරන් ගභභ මති ිධගයෝධී ්ධයහඳන  ආඹතනඹ ඳඅඩහ 
ගළමභග නිර්ගද්ල ඉදිරිඳඅඩ කයන්ගන්, ් ඳ යග ඔ වදය 

්ධයහඳනගේ  ිධද්තුන්ගේ වහ වදය බහග  නිර්ගද්ලඹන් වහ 
ගඹෝජානහ ගනොරකහ වරිමිනුයි. ඔුරන් ිධසින් ඉදිරිඳඅඩ  කයනු 

රඵන ගඹෝජානහ ගනොරකහ  වරිමින් ආණඩු,  ගභභ  ගළගුකහරී 

ආඹතනඹ ේඵන්ධ රලසනඹ ගනොිධහ, භසත උස ්ධයහඳන 

ක්ගේත්රඹභ  ්ර්බුදගඹන්  ්ර්බුදඹග  ත් ු කයමින් සිටින ඵග  

වදය පීඨ සිසුන්ගගන්, ගදභ පිඹන්ගගන් ව වදය පීඨ 

ආතහර්ඹරුන්ගගන් තතුළු  සිඹු භවජානතහගගන් ආඩුඩුග 
එ් රගමින්   තිගඵන්ගන් ඵයඳතශ ගතෝදනහක්.  ගේ තඅඩඅඩඹ 

තුශ ඳළන නන්න ඳවත ගළගුරග පිළිතුරු දීභග ්දහශ 
්භහතයයඹහ ගරු බහග   නළති ුරණඅඩ, ගඳෞද්ගලික ්ධයහඳන 

ආඹතනඹක රධහන හිමිකරුගකු  වූ උස ්ධයහඳන නිගඹෝජාය  

්භහතයතුභහ ිධසින්අඩ  බහ  වමුග  පිළිතුරු රඵහ ගදනු  තතළයි  
භහ ඵරහගඳොගයොඅඩතු ගනහ. 

1. උස ්ධයහඳන ක්ගේත්රගේ  වදය පීඨඹන්හි සිසු 
සිසුිධඹන් 8000ක්  ිධලහරතභ  ශිය ර්ජානගේ  භහ 09කග 
්ිවක කහරඹක් සිදුගමින් තිබීභ ආඩුඩු ගළගුක් ගර 
වඳුනහ  ගනොගන්ගන්ද? 

 ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහඨභහරහ වදහයන දරුන්  
ඳභණක් ගනොගයි. දළනග උස ගඳශ භඅඩ ීම සිටින 
ඊශෙග ිධලසිධදයහරරග  ්තුශඅඩ කය ගන්නග සිටින  
දරුනුඅඩ තතුශඅඩ කය ගළමභ වහ ගළ ගුක් ගභහිදී  භතු 
ගනහ.   

2. ගේ ගවේතුගන් ්නහගතගේ  වදයරුන් බිහිීමභ  
නළතීභ  වහ රභහද ීමභ ගවේතුගන් ජාහතිකභඹ  ලගඹන්  
සිදුගන ඳහඩුග  ග කිඹනු රඵන්ගන් කුරරුන්ද? 

3. ගළගු ිධඳීභ වහ ආඩුඩුග ග කීභක්  තති ඵ 
ගඅඩරුේ ගන්ගන්ද? 

4. වදය ්ධයහඳන ක්ගේත්රගේ  රීමණඹන්ගේ ව 
භවජානතහගේ  ගඹෝජානහ  ක්රිඹහඅඩභක කය ගභභ ගළගු 
ිධඳීභග   පිඹය ගනොගන්ගන් භන්ද? 

5. උස ්ධයහඳන ක්ගේත්රගේ  ගභභ ්ර්බුදකහරී තඅඩඅඩඹ 
ේඵන්ධගඹන් ආඩුඩු තු ළග පිළිගශ කුභක්ද?   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ්ගප්ති යග ඔ භවහනහඹක සහමීන් 

වන්ගේරහ ිධසිනුඅඩ,  වදය පීඨ ආතහර්ඹරුන්ගේ මිති 

ේගේරනඹ  ිධසිනුඅඩ  ඉදිරිඳඅඩ කයන ගඹෝජානහ භත පිහිගහ ගභභ 

රලසනඹග  ිධඳුභක් ගොඹන්නග කිඹහ කහ රඵහ දී තිගඵනහ. 
සිඹු වඬ් රග ගහ ගරු කථහනහඹකතුභනි, යිගේ 

මුදරහලිගේ  මරය වඬ තමුන්නහන්ගේරහග රඵර ද කිඹහ ්හන 

ලගඹන් භහ  දළන ගන්නග   කළභතියි.  ගරු කථහනහඹකතුභනි, භග 

්සථහ රඵහ දීභ ගළන ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උස ්ධයහඳන නිගඹෝජාය ්භහතයතුභහ ගනුගන් පිළිතුරු 
රඵහ දීභග-   

 
ගරු මමොශළන් ළල් මරේරු මශතළ  
(ரண்ணொறகு தரயரன் னரல் கறரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නිළයදි කිරීභක් කයන්න ඕනෆ. භභ 

උස ්ධයහඳන නිගඹෝජාය ්භහතයතුභහ ගනොගයි. උස ්ධයහඳන  
යහජාය ්භහතයතුභහයි.  

1041 1042 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Sorry. කක භගඅඩ ළයදුණහ. කනගහටු රකහල කයන්නග  

ඕනෆ.  
 

ගරු මමොශළන් ළල් මරේරු මශතළ 
(ரண்ணொறகு தரயரன் னரல் கறரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යිගේ ගඳෞද්ගලික වදය ්ධයහඳන 

ආඹතනඹ ේඵන්ධගඹන් ගරු ්නුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ 

සථහය නිගඹෝග 23/2 ඹගගඅඩ ්න රද  රලසනඹග පිළිතුරු ගේ 
ිධිවඹගයි.  

යිගේ  වදය ්ධයහඳන ් ඹතනඹ 2009 ර්ගේ දී  රුසිඹහනු 
ිධලසිධදයහරඹක උඳහිවඹ වහ සිසුන් ්ධයහඳන කගයුතු වහ 
ගඹොමු කයන  රඵන ආඹතනඹක් ගර  ආයේබ ීම තත. ඳසු 

ගභභ ආඹතනඹ, ගද්ය ඹ උඳහිව පිරිනළමීභ වහ ලිඹහඳදිුචිඹ  

ිධලසිධදයහර රතිඳහදන ගකොමින් බහ   ිධසින්  2011 ර්ගේ දී  
රඵහ දී තත. එතළන් ඳගන් ර්තභහනඹ දක්හ  ශ්රී රහුකික  සිසුන් 

850කග  ආන්න ුඛයහක් ගභභ ආඹතනගේ   ් ධයහඳන කගයුතු 
වහ ලිඹහඳදිුචි ීම තත.  

ඳසුගිඹ යජාඹ භගේ  ආයේබ කිරීභග ්ය රඵහ දුන් ගභභ 
ආඹතනඹ එභ යජාඹ ඳළති කහනු තුශදී හ දළමීභග කිසිදු 
ඳහර්ලසඹකින් ඉ් ී ේ ඉදිරිඳඅඩ ීම නළත. භෆත කහී න යිගේ 

ආඹතනගේ  ්ධයහඳනඹ රළබු සිසුිධඹක් ශ්රී රුකහ වදය බහග  
තහකහලික ලිඹහ ඳදිුචිඹ රඵහ ගළමභ වහ ්ිවකයණභඹ 
ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගනු රළබ ්තය, එභ මති කිතය ්නු ්දහශ ලිඹහ 

ඳදිුචිඹ රඵහ ගදන ගර ්ක්ඹහතනහිවකයණඹ ිධසින් නිගඹෝග 
නිකුඅඩ කිරීගභන් ඳසු යජාගේ  වදය ිධදයහරර සිසුන් එභ 
නිගඹෝගඹ ගනොතකමින් ර්ජාන ක්රිඹහභහර්ගඹග එශළම තත. ගකගේ 

ුරද උක්ත තීන්දුග එගයහි ගරේසඨහිවකයණඹග ්ක්ඹහතනඹක් 
ගගොනු කය තති ඵළිධන් එභ ්ක්ඹහතනඹග රළගඵන තීන්දු භත 
ගභභ ගළගුග තියය, මතයනුකර ිධඳුභක් රළගඵනු තත. ගභභ 

තඅඩඅඩඹ ඳළතිඹද යජාගේ  වදය පීඨඹන්හි සිසුන්ගේ ර්ජාන 
ක්රිඹහභහර්ග ිධඳීභ වහ යජාඹ භන්න් ගඹෝජානහ යහශිඹන් ඉදිරිඳඅඩ 
කය තති ්තය, භවය ගඹෝජානහ දළනගභඅඩ ක්රිඹහඅඩභක කිරීභ 

ආයේබ කය තත. 

ගකගේ ුරද, යිගේ ආඹතනඹග ිධගයෝධී ඳහර්ලසකරුන් 

යජාඹ භන්න් ඉදිරිඳඅඩ කයනු රළබ ගඹෝජානහ වහ ගවෝ ක්රිඹහඅඩභක 
කයනු රඵන ගඹෝජානහ පිළිඵ ගේ දක්හ කිසිදු සුබදහඹක 
රතිතහයඹක් දක්හ ගනොභළත. 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ිධසින් ඉදිරිඳඅඩ කයන රද ිධගලේෂිත රලසන 
වහ ඳවත වන් පිළිතුරු ඉදිරිඳඅඩ කයමි. 

1. උස ්ධයහඳන ක්ගේත්රගේ  වදය පීඨඹන්හි සිසු 
සිසුිධඹන් 8,000ක් ඳභණ ිධලහරතභ ශිය ර්ජානඹක භහ 
නඹකග ් ිවක කහරඹක් නියත තිබීභ ආඩුඩු ගළගුක් 
ගර වඳුනහ ගනොගන්ගන්ද කිඹහ ් හ තිගඵනහ. 

 ගරු කථහනහඹකතුභනි, ්පි එඹ ගළගුක් ගර 
වඳුනහගගන තිගඵනහ. 

 යජාඹ ිධසින් යහජාය ්ුලගේ  ිධලසිධදයහරර ඳතින වදය 
පීඨඹන්හි තඅඩඅඩඹ නළුීමභ වහ න වදය පීඨ ආයේබ 
කිරීභ වහ සුිධලහර ආගඹෝජානඹක් ඳසුගිඹ ය ගදක තුශ 
සිදු කය තති ්තය, ඉදිරි ර් තුන තුශදීද එන් ිධගලේෂිත 
ආගඹෝජාන ක්රිඹහලිඹක් ළරසුේ කය තත. යහජාය ්ුලගේ  
වදය පීඨර ්ධයහඳනඹ රඵන වදය සිසුන්ගේ 
්ධයහඳන ්යිතිහසිකේ රඵහදීභග, ්ධයහඳනගඹන් ඳසු 

රැකිඹහ ්සථහ සුයක්ෂිත කිරීභ වහ රථභ උඳහිවගඹන් ඳසු 
ිධගලේඥ වදයරුන්ග ්ලය න ඳලසතහඅඩ උඳහිව 
්ධයහඳන ඳවසුකේ ළඩි දියුණු කිරීභගද යජාඹ භන්න් ළග 
පිළිගශ යහශිඹක් ක්රිඹහඅඩභක කය තත. එළනි ඳසුබිභක් 
තුශ යජාඹ භන්න් ගත යුතු රතිඳඅඩතිභඹ තීයණඹක් මු්  කය 
ගනිමින් කගහකප්තිඳ් කහරී ගද්ලඳහරන ඳක්ඹක ගවෝ 
ගදකක ගගොදුරු ඵග ඳඅඩ ීම තති වදය සිසුන් ගභගේ 
්ධයහඳන කගයුතු ර්ජානඹ කිරීභ පිළිඵ ්පිද 
කනගහටුග ඳඅඩ ගමු. 

2. වදය ්ධයහඳනඹ පිළිඵ ජාහතික ධනගඹන් ළරකිඹ යුතු 
ඳුගුක් යජාඹ ිධසින් ගන් කය තිබිඹදීඅඩ කගහකප්තිඳ් කහරී 
ගර හභහනය සිසුන් ර්ජානරග ගඳොශමන 
ගද්ලඳහරන ඳක් ව එභ ගද්ලඳහරන ඳක්ර ඉඅඩතන්ීම 
තති සිසුන්ද ගභඹග ග කි යුතුඹ. 

3. ගභභ ගළගුකහරී තඅඩඅඩඹ නිර්භහණඹ කිරීභ පිණි 
ර්තභහන යජාඹ කිසිදු ආකහයඹකග දහඹක ගනොවූද 
ගළගුග ේඵන්ධ සිඹ  ු ඳහර්ලසඹන්ග හධහයණ න 
ඳරිදි ගළගු ිධඳීගේ  ළදගඅඩකභ යජාඹ ගවහ ගගන තත. 
ක ්නු ගළගු ිධඳීභ වහ යජාඹ ිධසින් ්සථහ 
ගණනහකදී ගඹෝජානහ යහශිඹක් ඉදිරිඳඅඩ කයන රදී. ක 
්නු සිසුන් ර්ජානඹ ආයේබ කශ 2017 ගර් මු්  
කහර්තු තුශදී සිඹුභ වදය පීඨඹන්හි පීඨහිවඳතිරුන් 
කළදහ හක්චකහ කය ිධඳුේ යහශිඹක එකෙතහකග 
ඳළමිණිගඹමු. 

 එගේ ුරද එභ එකෙතහන් කකඳහර්ලසිධක සිසුන් වහ 
පීඨහිවඳතිරුන් බි දභනු රළබුණි. ඉන් ඳසු ්සථහ 
යහශිඹකදීභ ගභළනි හක්චකහ ග යහශිඹක් ඳළති ් තය එභ 
හක්චකහ ගර රතිපරඹක් ගර යජාඹ භන්න් ගභහි ඳසු 
වන් කයන ිධිධධ ක්රිඹහභහර්ග ගනු රළබුද, වදය පීඨ 
සිසුන්, වදය පීඨ ආතහර්ඹරුන් ව පීඨහිවඳතිරු 
ගළගුග  ඳහර්ලසකරුන් ගර යජාඹ භන්න් ගදනු රළබ 
කිසිදු ිධඳුේ ක්රිඹහභහර්ගඹක් සුඵදහයී ගර රකහ 
ක්රිඹහඅඩභක කය නළත. 

4. වදය පීඨ පීඨහිවඳතිරුන් ශ්රී රුකහ වදය බහ ව 
යජාගේ  වදය නිරධහරින්ගේ ුගභඹ ළනි ආඹතන 
භෙ හක්චකහ කය ගළගුග භධයසථ ිධඳුේ යහශිඹක් 
රඵහ දී තත. ගළගු වහ එකභ ිධඳුභ යිගේ ආඹතනඹ 
හ දළමීභ ඳභණක් ඹළයි කුභන ගවෝ කඩුගහඹභක් දිගින් 
දිගගභ ගඹෝජානහ කයන්ගන් නේ එඹ කකඳහර්ලසිධක 
ිධඳුභක් ඳභණක් න ඵ ඔඵගභ ඳළවළදිලි නු තතළයි 
සිතමි. 

5. ගභභ ් ර්බුදකහරී තඅඩඅඩඹ භනඹ කිරීභ වහ යජාඹ ඳවත 
වන් ක්රිඹහභහර්ග ගගන තිගබ්. 

 (i) යිගේ ආඹතනඹග සිසුන් තතුශඅඩ කය ගළමභ 
වහභ ක්රිඹහඅඩභක න ඳරිදි තහකහලික නඅඩහ 
තත. 

 (ii) ශ්රී රුකහ වදය බහ භන්න් රකහලඹග ඳඅඩ කය 
තති ්භ රමිතීන් පිළිඵ නිර්ණහඹකඹන් ්දහශ 
ඳහර්ලසකරුන් භෙ තති වූ එකෙතහන් භත 
වනතික නිගඹෝගඹන් ගර යජාගේ  ගළ ඔ 
ඳත්රඹක් භන්න් රකහලඹග ඳඅඩ ගකගයනු තත. 

 (iii) උස ්ධයහඳන ක්ගේත්රගේ  ඳහඨභහරහ පිළිගළමභ, 
රමිතීන් සථහඳනඹ කිරීභ වහ තඅඩඅඩ වතික 
කිරීභ පිණි රතීතනඹ ව තඅඩඅඩ වතික 
කිරීගේ ගකොමින් බහක් පිහිටුීමභග ්ලය 
ක්රිඹහභහර්ග ගළමභ. 

 (iv) යිගේ ආඹතනගේ  ්යිතිඹ ගඳෞද්ගලික 
හිමිකහයඅඩගඹන් ඉඅඩ කය රහබ ගනොරඵන වහ 
ළඩි පිරිකගේ ්යිතීන් හිත න ආඹතනඹක් 
ඵග ඳඅඩ කිරීභ. 
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 (v) භහරගබ් ගනිධ්  රනහන්දු ගයෝවර යජාඹග ඵහය 
ගනිමින් එහි ළඩි ගයෝගීන් ුඛයහකග රතිකහය 
ගළමභග ්සථහ රහ දීභ වහ ක තුළින් වදය 
ශියඹන්ගේ හඹනික පුහුණු ේඵන්ධ ඳළන 
නළඟී තති ගළග  ුිධඳීභ.  

 (vi) වදය බහග  එකෙතහ රකහය යිගේ 
ආඹතනගේ  ්ධයහඳනඹ රඵන සිසුන්ග 
ලිඹහඳදිුචිඹ පිරිනළමීගේදී ්තිගර්ක ිධබහගඹකග 
ගඳම සිටීභග නිඹභ කිරීභ ගවෝ හඹනික පුහුණුග  
නියුක්ත කහරඹ තදුයගඅඩ දීර්ඝ කය එඹ ේපර්ණ 
කිරීභග උඳගදස දීභ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි. ඊශෙග,- 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු ගමමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහගේ point of Order එක ගභොකක්ද? ගේ කහයණඹ 

ගළන නේ ් ඳ දළන්, - 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු ගමමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගේ කහයණඹ ගළන ගනොගයි භහ ් වන්ගන්.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එගවනේ ඔඵතුභහගේ point of Order  එක ගභොකක්ද? 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු ගමමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීතුභන්රහගේ 

්අඩනින් යුතු ගෞඛය ්භහතයයඹහග ිධරුද්ධ ිධලසහ බුග 
ගඹෝජානහක් ්ඳ ඔඵතුභහග ඵහය දුන්නහ. ගේ ිධලසහ බුග 

ගඹෝජානහ පිළිඵ ිධහද කිරීභ වහ ඔඵතුභහ ්ඳග කඩිනමින් 
දිනඹක් රඵහ ගදනහඹ කිඹහ කි හ. නමුඅඩ ්ද නතුරු ඔඵතුභහ 
ගේ කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් ිධහද කයන්න ්ඳග දිනඹක් රඵහ දී 

නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. ගේ වහ දිනඹක් රඵහ ගනොදීභ 

නිහ ගෞඛය ්භහතයහුලඹ තුශ ගේ නගකොග ඵයඳතශ කගයුතු 
ටිකක් සිදු ගමින් ඳතිනහ. ගේ කහයණහ ්ඳග ඳහර්ලිගේන්තුග දී 

ගවළිදය  කයන්න වළකිඹහක් නළවළ. ඔඵතුභහ ්ඳග කි හ, දළන් 

ගළගුක් නළවළ, ඊශෙ,-  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ගේ කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් ්ඳ ගිඹ තිගේ  

ඳළති ඳහර්ලිගේන්තු කගයුතු පිළිඵ කහයක බහ රැසීමගේදීඅඩ කථහ 
කශහ. ක ගළන ිධහද කයන්න ඉක්භනින් දිනඹක් රඵහ ගදන්න කිඹහ 
බහනහඹකතුභහග දළනුේ දීරහ තිගඵන්ගන්. ්ගප්ති දිගන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහඅඩ එභ කහයක බහ රැසීමභග තිධ් රහ හිටිඹහ.  

ගරු මහින්දළනන්ද අලු ගමමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නමුඅඩ බහනහඹකතුභහ දිනඹක් රඵහ ගදන්ගන් නළවළ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ඳ ක කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් කථහ කශහ. 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු ගමමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ කක කිඹන්න. 

බහනහඹකතුභහ දිනඹක් රඵහ ගදන්ගන් නළවළ කිඹරහ ගේ ිධලසහ 
බුග ගඹෝජානහ ගනොගගන ඉන්න ඵළවළගන්. ඳහර්ලිගේන්තු 
ඳඅඩහගගන ඹන්ගන් බහනහඹකතුභහ ගනොගයි, ඔඵතුභහයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වළඵළයි, ඳහර්ලිගේන්තුග  ළග කගයුතු ගඅඩගතොඅඩ ආඩුඩුග  

ළග කගයුතුරදී වදිසි ්ලයතහ භත,- [ඵහධහ කිරීභක්] නමුඅඩ 

ගේ කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් ්ඳ දීර්ඝ ගර කථහ කශහ. ක 
කහයණඹ පිළිඵ ්ඳ ්ධහනඹ ගඹොමු කයරහ තිගඵන්ගන්.  

 

ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ , ගරු ් නුය දිහනහඹක භළතිතුභහ කිඹන්න.  
 

ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ්පි ගේ කහයණඹ ඳක් නහඹක 

රැසීමේර ්සථහ ගණනහකදී කථහ කශහ. වළඵළයි, කථහ කිරීභ 

රභහණඅඩ නළවළ ගන්, ්ලයගරහ තිගඵන්ගන් ිධඳුභක් ගන්. 

ගරු රක්සභන් කිරිත් ර බහනහඹකතුභහ ිධසින් ගගන එන රද 

තර්කඹ තභයි, ගේ ේඵන්ධගඹන් නඩුක ්ුකඹක් තිගඵනහඹ 

කිඹන එක.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ , නඩු ් ුකඹක් තිගඵනහඹ කිඹනහ. 

 

ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහභ මතිඳතියඹහගගන් 

්දවස ිධභරහ තභයි  ගේ ඉදිරිඳඅඩ කය තිගඵන ිධලසහ බුග 
ගඹෝජානහ  ුගලෝධනඹග බහජානඹ කගශේ. එගේ ුගලෝධනඹග 

බහජානඹ කයන රද ිධලසහ බුග ගඹෝජානහ තභයි නයහඹ ඳත්රඹග 
තතුශඅඩ කගශේ.  ක ්නු නයහඹ පුසතකඹග තතුශඅඩ කයන්ගන් 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

කථහනහඹකයඹහ ිධසින් සථහය නිගඹෝග ව ්ගනකුඅඩ රීතීන් 
සිඹ් ර පිළිඵ ළරකි් රග රක්ගකොග, මතිඳතියඹහගේ 

උඳගදස ද රඵහ ගගන ුගලෝධන හිත ිධලසහ බුග 

ගඹෝජානහක්. ඔඵතුභහ කක නයහඹ පුසතකඹග තතුශඅඩ කය 
තිගඵනහ. වළඵළයි, දළන් ක තතුශඅඩ කශ ගඹෝජානහ පිළිඵ 

බහනහඹකයඹහ කිඹනහ ගේ ගළන රීති රලසනඹක් තිගඵනහ; නඩු 

්ුකඹක් තිගඵනහ; නඩුක් ගළන කථහ ගනහ කිඹරහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගේ ගඹෝජානහග  නඩුක් ගළන කථහ 

න්ගන් නළවළ. එහි ඉතහ ඳළවළදිලි ගර තිගඵන්ගන් නඩුග දී සිද්ධ 
ුරගඩු ගභොකක්ද කිඹන එක ගළන ගනොගයි, ් ්  ්ුකඹ දයන 

නඩුග දී ගෞඛය ්භහතයයඹහ තභන්ගේ ඳළඅඩගතන්  සිදු ිධඹ යුතු 
කහර්ඹ බහයඹ ්අඩවළරිඹහඹ කිඹන එකයි. නඩුකදී ගෞඛය 
්භහතයයඹහග ඳළරී තිබුණු ගකීභ ්අඩවළරීභ  ිධලසහ බුග 
ගඹෝජානහක් ගගන එන්න ගවේතුක් ගනහ. ක නිහ ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, බහනහඹකයඹහ ඳක් නහඹක රැසීමගේදී 
ඉදිරිඳඅඩ කයන තර්කඹ මුළුභනින්භ ළරැදියි. දළන් ඵරන ිධග ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ් ඹ ළඹ ග් ඛනඹ කභග නිඹමිත තිගඵනහ. 
ක හගේභ ආඩුඩුරභ යසථහ ගකටුේඳත පිළිඵ ගභගවයුේ 
කමිටු හර්තහ හක්චකහ කිරීභග දින තුනක් රඵහ දී තිගඵනහ. ක 
්නු ඵළුහභ ගේ ිධලසහ බුග ගඹෝජානහ පිළිඵ ිධහදඹ 
ජානහරි න ගතක් රළගඵන්ගන් නළවළ. වළඵළයි, ජානහරි න ගතක් 
රළබුගඩු නළති ුරණහග ගෞඛය ්භහතයයඹහ ජානහරි න ගතක් 
තභති ධුයඹ දයනහ. ගේ ිධහදගඹන් ඳසගේ ්භහතය ධුයඹ 
තිගඹයිද, නළද්ද කිඹන එක ගනභ ගදඹක්. වළඵළයි, ්ඳග 

හධහයණ ්යිතිඹක් තිගඵනහ, ගේ ඳහර්ලිගේන්තු වමුග 
ිධලසහබුග ගඹෝජානහක් ගගනහහභ රමුඛතභ කගයුඅඩතක් ගේ 
රකහ ක වහ ිධහදඹක් රඵහ දීභ. ගේක ඔඵතුභහගේ ්ගඅඩ 
තිගඵන්ගන්. ක නිහ තදුයගඅඩ බහනහඹකයඹහගේ නිර්ගද්ල 
ගනොගයි, ගේක ිධහදඹග ගන්ගන් කදහද කිඹරහ 
කථහනහඹකතුභහ වළටිඹග ඔඵතුභහ නිර්ගද්ලඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්පි මීශෙ ඳක් නහඹක රැසීමගේදී ගේ ගළන කථහ කයමු. ගරු 
දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 

ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ භගේ නභ වන් කශහ. කක 

නිළයදියි. වළභ ඳක් නහඹක රැසීමභකදිභ භභ දිනඹක් ඉ් රහ  
තිගඵනහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කක භභ පිළිගන්නහ. 
 

ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ කි  එක වරි. දිනඹක් ඉ් රහ ති ගඵනහ. සථහය 
නිගඹෝග ඹගගඅඩ ඳණවකග ළඩි භන්ත්රීරුන් ුඛයහක් ්අඩන් 

කයරහ තභතියඹකුග ිධරුද්ධ ිධලසහ බුග ගඹෝජානහක් බහය දී 
තිගඵනහ. සථහය නිගඹෝගගඹන් කිඹන්ගන් වළකි ඳශමු ්සථහ 
ිධලසහ බුග ගඹෝජානහග දිඹ යුතුඹ කිඹරහයි. ඔඵතුභහ ්පිඅඩ 

එක්ක හක්චකහ කයරහ තීයණඹක් දුන්නහ, එහි ඹේ ඹේ ගකොගස 

ඉඅඩ කයරහ- 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ පිළිගන්නහ. 
 

ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගභඹ දළන් ිධහදඹග රක් කශ වළකියි කිඹරහ. ක ්නු එඹ 
නයහඹ පුසතකඹග තතුශඅඩ කය තිගඵනහ.  

ඔඵතුභහ ්අඩන් කයරහ නයහඹ පුසතකඹග තතුශඅඩ කශහග 
ඳසගේ, ''ගේක ිධහදඹග ගන්න ඵළවළ.'' කිඹරහ ඳහර්ලිගේන්තුග 
කිඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳහර්ලිගේන්තුග දී ිධහදඹග 
ගන්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹන එක තීයණඹ ගන්ගන් නයහඹ ඳත්රඹ 
ඳහර්ලිගේන්තු හක්චකහග රක් කයන ්සථහකදී කිඹහ භභ 
ගගෞයගඹන් කිඹහ සිටිනහ. ්ඳග ගේ ගනුගන් ්ඹ ළඹ 
ග් ඛනඹග ගඳයහතු දිනඹක් රඵහ ගදන්න කිඹහ ඳක් නහඹක 
රැසීමගේ ්න් දිනගේ අඩ භභ ඉ් රහ සිටිඹහ. ිධඳක් නහඹකතුභහ, 

ිධඳක්ගේ  රධහන ුිධධහඹකතුභහ, භන්ත්රීරු න ්පි සිඹ් රන්භ 
කිඹහ සිටිනහ ගනොළේඵර් 9ළනිදහග ගඳය ිධගලේ දිනඹක් ගවෝ 
රඵහ දීරහ, ගෞඛය තභතිතුභහග ගේ ිධලසහ බුග ගඹෝජානහග 
මුහුණ ගදන්න සිද්ධ කයන්න කිඹහ. එගවභ නළති ුරගණොඅඩ, ගභඹ 
ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ බහයගේ  ් ඩුක් ගරයි මුළු ඳහර්ලිගේන්තුගභ 
ගඳගනන්ගන්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි, භභ එඹ පිළිගන්නහ. ක ගළන ්ධහනඹ ගඹොමු 

කයන්නේ.  

ගඹෝජානහ පිළිඵ දළනුේදීභ, ඳහර්ලිගේන්තුග  බහනහඹකතුභහ. 

 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ ක ුතතු 
தரரலன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament, I move,  

"That the proceedings  on  Item  No.  2 of  Public  Business  

appearing  on  the  Order  Paper  be exempted at this day’s sitting 

from the provisions of the Standing Order No. 23 of the 
Parliament."  
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 

தரரலன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament,  I move,  
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"That notwithstanding  the  provisions of  Standing  Order No.7 of 
the Parliament and the motions agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sittings of Parliament on Thursday, 19th 

October, 2017 shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 

6.30 p.m.. At 11.30 a.m. Standing  Order No. 7(5) of  the  

Parliament  shall  operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn 
the Parliament without question put."   

 
ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament,  I move,   

"That this  Parliament  at  its  rising  this  day  do  adjourn  until  
10.30  a.m.  on Thursday 19th October 2017." 

 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රධහන කගයුතු. ්ද දින නයහඹ ඳත්රගේ  ිධඹ ්ුක 1. 
ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත 
ගදළනිය කිඹීමභ. 

 
ඉමක්මරොනික ගනුමදනු (වංමෝධන) 

ඳන  මකටුේඳත 
இனத்றணறல் தகரடுக்கல் ரங்கல்கள் 

(றருத்ம்) சட்டண்னம் 

ELECTRONIC TRANSACTIONS (AMENDMENT) 

BILL  

 
මද ලන ලර ීමයවීමේ නිමයෝගය ීමයලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டண. 

Order for Second Reading read. 

 
[්.බහ. 1.58] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ''ඳනඅඩ ගකටුේඳත ගදන ය කිඹිධඹ 

යුතුඹ''යි භහ ගඹෝජානහ කයනහ. ගරු ඳහඨී  තේපික යණක 

්භහතයතුභහ ගේ පිළිඵ ්දවස දළක්ීමභ ආයේබ කයයි. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நண. 

Question proposed. 

[්.බහ. 1.59] 

 
ගරු ඳළඨලී චේිළක රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 
බවහනළහිර වංලර්ධන අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்ரம் ரல் 

ரகர அதறறருத்ற அகச்சர்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ගප්ති යග ඔ ඉතිවහගේ  ඉතහ ළදගඅඩ 
ඳනඅඩ ගකටුේඳතක් න ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) 

ඳනඅඩ ගකටුේඳත ිධදුලි ුගද්ල වහ ඩිජිග්  ඹටිතර ඳවසුකේ 
තභතිතුභහ  ඳහර්ලිගේන්තුග ඉදිරිඳඅඩ කය තිගඵනහ. භව ඵළුකු  
ක හගේභ ්ගනකුඅඩ ්දහශ ආඹතන භෙ භහ ගණනහක් 

තිසගේ ිධිධධ හක්චකහකයණඹකින් ඳසු ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත ් ද 
ඉදිරිඳඅඩ කය තිගඵනහ. ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත පිළිඵ තිගඵන 
මතිභඹ තඅඩඅඩඹන් ව ්ගනකුඅඩ ගද්්  ්ගප්ති තභතිතුභහ 

ඳළවළදිලි කයනහ තති. ගේ ේඵන්ධගඹන් ඳතින ර්තභහන 
ජාහතයන්තය තහක්ණික තඅඩඅඩඹ පිළිඵ කථහ කයන්න භභ 
ඵරහගඳොගයොඅඩතු නහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ද ගරෝකඹ ඳතින්ගන්; එඹග ්පි 

තහක්ණික ලගඹන් රකහල කයන්ගන්; ''වතයළනි කහර්මික 
ිධප්තිරගේ  තඅඩඅඩඹ'' වළටිඹගයි. ිධගලේගඹන්භ ඳසුගිඹ දහ 
ඳළළඅඩවූ World Economic Forum එගක් ක්රුරස ළබ් තභයි 

මලිකඹහ. ඔහු තභයි මුලින්භ වතයළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ පිළිඵ 
්දව ගගනහග . වතයළනි කහර්මික ිධප්තිරගේ  ළදගඅඩ 
්ලයතහක් තභයි  ''ඩිජිග්  ආඩුඩුකයණඹ''. ඩිජිග්  

ආඩුඩුකයණඹ ේඵන්ධගඹන් ගඅඩ එක් ළදගඅඩ මලික පිඹයක් 
වළටිඹග  ්පි ගේ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) ඳනඅඩ 
ගකටුේඳත වඳුනහ ගන්නහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහන ඉතිවහගේ  ්සථහ 
ගණනහකදීභ මිනිසුන් තභන් ්ග ඳරියඹ ගනස කයගගන  
තහක්ණික ගනසකේ තති කය ගඅඩතහ. පර් ුර්ධන යුගඹක් 
තිබුණහ  මිනිසුන් ඳරියගඹන් රළගඵන ගද් ඳභණක් ්යගගන 

ීවඅඩ ග්චත. ඉන් ඳසගේ මිනිසුන් ගදළනි ්ිවගේ දී  කිෂි 
කර්භහන්තඹ  හරි කර්භහන්තඹ වහ හසතු ිධදයහ ළනි ක්ගේත්රර 
ගනසකේ කයගගන ඳරියඹග හිතකහමී ආකහයගේ  ුර්ධන 

භහදිලිඹක් කස කය ගඅඩතහ. නමුඅඩ  ක්රිසතු ර් 1760දී 
එුගරන්තගේ  භළන්ගතසගර් රහන්තගේ  ආයේබ ුරණු කහර්මික 
ිධප්තිරගේ  ඳශමුළනි යුගගේ දී මිනිහ එගතක් ආපු ක ගභන් භ ගේ 

ඵරගතු ගනසකභක් සිදු කය ගඅඩතහ.  

ක ඳශමුළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ  1760 ඉන් 1860 දක්හ 
ගභන් කශහ. ක යුගඹ ්පි ිධගලේගඹන්භ වඳුනහ ගන්ගන්  මිනිස 

රභඹ ගුණහකහය ග්චත යුගඹක් වළටිඹගයි. ්පි කකග කිඹන්ගන්  
"muscle power multiplication" කිඹරහ. ගභොකද  න ඹන්ත්ර 
වඳුන්හ දීභ නිහ මිනිස රභගේ  ඉදිරි පිේභක් ඳනින්න වළකිඹහ 

රළබුණහ. එගතක් කරක් ආසිඹහ -ිධගලේගඹන්භ චීනඹ- මු්  
කයගගන තිබුණු ගරෝකගේ  ආර්ථික ගක්න්ද්රඹ එුගරන්තඹ වහ 
ඵගහිය යුගයෝඳඹග භහරු ගරහ ඹන්න ක ඳශමුළනි කහර්මික 
ිධප්තිරගේ දී වළකිඹහ රළබුණහ.  

ගදළනි කහර්මික ිධප්තිරඹග මු් ගර තළබුග  තගභරිකහ 
එක්අඩ ජානඳදගඹන්. එතළනදී රධහන ලගඹන්භ සිද්ධ ුරගඩු 
ගභොකක්ද? ිධගලේගඹන්භ ගඳොසිර ඉන්ධන යුගඹක් ආයේබ ීමභ. 

එතළනදී  එගතක් කහරඹක් රභඹ වහ ඹන්ත්ර භත තිබුණු ගරෝකඹ 
ගත්   ග්  ්ඟුරු වහ ගෆසරග ඳරිර්තනඹ ුරණහ. ක යුගඹ 1860 
ඉන් 1960 දක්හ ගභන් කශහ; ගදළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ ක 

්ුරරුදු 100 තුශ ගභන් කශහ. එතළනදී ිධගලේතහ ගදකක් ුරණහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

එකක් තභයි  ිධදුලිඹ වඳුන්හ දීභ. ිධදුතඹ කිඹන ගද් වඳුන්හ දීරහ 
ගේ ගරෝකගේ  තිගඵන ගුණහඅඩභක ් තින් ඉවශභ ඵරලක්ති රබඹ 
මිනිසුන් ක්රිඹහඅඩභක කයන්නග ඳගන් ගළමභ.  

ඊශෙ එක  ුඛයහත වඳුන්හ දීභ. ්ඳග ගනොගඳගනන  ්ඳග 
ගනොදළගනන ගුන් ිධදුලි තයුග වහ ්ගනකුඅඩ තයුගඅඩ එක්ක 
ේඵන්ධ ග්චත ුඛයහත ගරෝකඹග තතුළු ගන්න  19න 
සිඹ  20න සිඹ මු්  බහගගේ දී මිනිස ර්ගඹහග වළකිඹහ 
රළබුණහ. කක තභයි ගේ න යුගඹග මු්  ුරගඩු. ක න යුගගේ  

ක්රිඹහකහරීඅඩඹ ිධසින් -ිධදුලිඹඅඩ  ගඳොසිර ඉන්ධනඅඩ  ුඛයහත 
යුගඹඅඩ ිධසින්- ්ගප්ති ගදළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ නිටුවන් ුරණහ. 
ිධගලේගඹන්භ ඳශමුළනි ගරෝක යුද්ධඹ  ගදළනි ගරෝක යුද්ධඹ 

ව තති ුරණු ්ගනකුඅඩ කහයණහඅඩ එක්ක දශ ගද්ය ඹ 
නිසඳහදනගේ අඩ  කහර්මීකයණගේ අඩ  තහක්ණගේ අඩ ගඹෝධ ඉදිරි 
පිේභක් ශෙහ කය ගන්න මිනිසුන්ග වළකිඹහ රළබුණහ; භහන 

ර්ගඹහග වළකිඹහ රළබුණහ. 

1960න් ඳසගේ තුන්න කහර්මික ිධප්තිරඹ ආයේබ ුරණහ. ක 
ිධප්තිරඹ ආයේබ ුරගඩු ඳළති ගදකකින් තති ුරණු ක්රිඹහභහර්ග 
ගදකක් නියි. එකක් තභයි දඅඩත ගඵගහ කිරීභ. එහි ඳරිර්තනඹ 
ආයේබ ුරගඩු  ගදන ගරෝක භවහ ුග්රහභඹඅඩ එක්ක ඳරිගණකඹ 

ආයේබ ීමභඅඩ භෙයි. ්නික  තභයි දඅඩත න්නිග දනඹ. දඅඩත 
න්නිග දනඹ ගර්ඩිගඹෝ ුඛයහතලින් ආයේබ කයරහ කක 
ග ගගඹන් න්නිග දනඹ කයන්න ක ගනගකොග ඳශමුළනි 

්බයකහල ක්රිඹහලිඹ  තන්රිකහ තහක්ණඹ ආයේබ ුරණහ.  
1960න් ඳසගේ ගරෝකඹ පුයහභ ගේ ක්රිඹහලිඹ ගභන් කශහ. 1968දී 
තගභරිකහ එක්අඩ ජානඳදගේ  නහහ ආඹතනඹ "ARPANET" 

නමින් ඳශමුළනි ්න්තර්ජාහරඹ බිහි කශහ. ්න්තර්ජාහරඹ බිහි 
කිරීභඅඩ එක්ක ගරෝකගේ  න්නිග දනඹඅඩ  දඅඩත ගඵගහ කිරීභඅඩ 
එකග එකතු ගරහ ගතොයතුරු තහක්ණ යුගඹ ආයේබ ුරණහ. කගක් 

නතභ ඉදිරි පිේභ CERN  ආඹතනඹ ිධසින් 1989දී ්පි කුරරුඅඩ 
වඳුනන World Wide Web  එගවභ නළඅඩනේ  WWW කිඹන ගේ 
ගගො ඔ ගකොේ  යහඳහයඹ ආයේබ කිරීභඅඩ එක්ක තති ුරණහ. ක නිහ 
්ුඅඩ ගරෝකඹක්   ඉුග්රීසි බහහගන් කිඹනහ නේ hyper-reality 

එකක්   ඳහය ඹථහර්ථඹක් ්න්තර්ජාහරඹඅඩ එක්ක ගගොග නළන්රහ 
2010 නගකොග න කහර්මික ිධප්තිරඹක උඳත රළබුණහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  2010න් ඳසගේ වතයළනි කහර්මික 
ිධප්තිරඹග ගරෝකඹ ගභන් කයන්න ඳගන් ගඅඩතහ. වතයළනි 

කහර්මික ිධප්තිරගේ  රධහන ්ුග  කිහිඳඹක් තිගඵනහ. ඳශමුළනි 
එක තභයි සුහුරු ගරෝකඹ. එනේ   ්න්තර්ජාහරඹඅඩ  ගබෞතික 
ගරෝකඹඅඩ ්තය සුුගඹෝගඹක් තති ීමභ  ්න්තර්ජාහරඹ ්ගප්ති  
ගබෞතික ගරෝකගේ  ක්රිඹහදහභඹන්ග ය ඝ්රගඹන් භළදිවඅඩ  ීමභ. ක 

භළදිවඅඩ ීමභ වයවහ  ගේ සුුගඹෝගඹ වයවහ තති න න 
ගරෝකඹග තභයි ්පි සුහුරු ගරෝකඹ එගවභ නළඅඩනේ “Smart 
World” කිඹරහ කිඹන්ගන්. ්ද  ගරෝකගේ  තති ීම තිගඵන ්ුඅඩ 

යහඳහය ගද ඵළුගොඅඩ   ්ද ගරෝකගේ  ගරොකුභ ගවෝග්  
කර්භහන්තඹ කයගගන ඹන්ගන් Airbnb භහගභ ිධසිනුයි. ක 
භහගභග එකභ ගවෝග්  කහභයඹක්අඩ නළවළ. වළඵළයි  ගරෝකගේ  

ගරොකුභ ගවෝග්  යහඳහයඹ ගගන ඹනහ.  

ඊශෙග  ගරෝක ගේ  ගරොකුභ ගළක්සි යහඳහයඹ යඵර් භහගභ 
ිධසින් කයගගන ඹනහ.  ක ්ඹග එකභ ගළක්සිඹකඅඩ ්යිතිඹක් 

නළවළ. ක හගේභ චීනගේ  ්ලිඵඵහ යහඳහයඹ ිධසින් ගරෝකගේ  
ිධලහරතභ ගගශ බහඩුග ිධකිණීභ කයගගන ඹනහ. ්පි 
දන්නහ  පුුචි කගඹක ුරණඅඩ inventory එකක් තිගඵනහ.  
වළඵළයි  ්ලිඵඵහ යහඳහයඹ කිසිභ inventory එකක් නළති ්ද 

ගරෝකගේ  ිධලහරතභ යහඳහරික භහගභ ඵග ඳඅඩ ගරහ 

තිගඵනහ. ගරෝකගේ  ිධලහරතභ භහධය ජාහරඹ කඵර්ේ ගේ 

ගෂේසබුක් එකයි. ්පි කුරරුඅඩ දන්නහ  භහධය කි හභ කහගේ  
කර්තිරහ ඉන්නහ  කහග content එකක් තිගඵන ඵ.   

කහ ඹේ කිසි ආකහයඹකින් නිඹහභනඹ ගනහ. නමුඅඩ ගේ 
'ගෂේසබුක්' එක වහ ක ආශ්රිත ගගොගනළන්රහ තිගඵන ්න්තර්ජාහර 

උඳකයණරග ්ද ්යිතිකහයගඹෝ නළවළ; කහගේ  
ගඋඅඩතයකහයගඹෝ නළවළ; කහගේ  කර්තිරු නළවළ. වළභ 
ගකනහගභ කහග ේඵන්ධ ගරහ ්න්තර්ජාහී ඹ ලගඹන් ගභන් 
කයන්න පුළුන් ගරහ තිගඵනහ. ගේ නිහභ ්ද ිධලහර 

රලසනඹක් ඵගහිය ගරෝකගේ  තති ගරහ තිගඵනහ. කක ඊශෙ 
භළතියණරදී රුකහග අඩ තතිීමභග නිඹමිතයි. ක ගභොකක්ද? 
බුද්ිවහදගේ  ්හනඹ සිදු ගරහ තිගඵනහ. ්පි කකග 

ඉුග්රීසිගඹන් කිඹන්ගන්  post-truth යුගඹ කිඹරහ. ක  බුද්ිවහදගේ  
්හනඹ.  

ක භන්න් තඅඩත ලගඹන්භ තර්ක-ිධතර්ක වහ ුඛයහ ග් ඛන 
ගනුග මිනිසුන්ගේ වළඟීේ  මිනිසුන්ගේ භළදිවඅඩීමේ භන්න් 

භහජා  ගද්ලඳහරන ගනක් කයන්න ඕනෆඹ කිඹන වළකිඹහ ්ද 
තති ගරහ තිගඵනහ. කක තති ුරගඩු Brexit එගකන්. කක තති 
ුරගඩු  රේ ප්තිගේ ජාඹග්රවණගඹන්. කක තති ුරගඩු  රුලගේ  භළරින් 

ලි ගඳන්ගේ කන්දගඹන්. ්ද කක ඔසට්රිඹහග  තති ගරහ 
තිගඵනහ; ජාර්භනිගේ  තති ගරහ තිගඵනහ. ඵගහිය ගරෝකගේ  
ෆභ යගකභ තති ගරහ තිගඵන දක්ෂිණහුශික ජානකහන්තහදඹ 

ගගොගනළන්රහ තිගඵන්ගන් ගේ ්න්තර්ජාහරඹ වයවහ ගගොගනළන්්චත 
ඳලසතහඅඩ තයහදී යුගඹඅඩ එක්කයි. ගේක ්ුඅඩ තඅඩඅඩඹක්. ගේ 
්ුඅඩ තඅඩඅඩඹඅඩ එක්ක යහජායඹන් ඉතහභ ඵයඳතශ ිධිවඹග 
්ර්බුදඹග ඹනහ  ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

්ගප්ති න වතයළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ තුළින්  එක ඳළඅඩතකින් 
නළගනෝ තහක්ණඹ ිධසින් ගභගතක් කහරඹක් ගබෞතික ගරෝකගේ  
්පි දළනගගන හිගපු ගද්්  ිධප්තිරීමඹ ඳරිර්තනඹකග ඳඅඩ ගමින් 
තිගඵනහ. ්ගනක් ඳළඅඩගතන් ්ුරරුදු 100කග කලින් භතු ග්චත 

ක්ගොන්ගේ තහක්ණඹ භන්න් ඳරිගණකඹ තතුළු ක දඅඩත 
ක්ගේත්රගේ  තති ගමින් තිගඵන ිධප්තිරීමඹ ඳරිර්තනඹ ්දවහ 
ගන්නඅඩ ඵළරි ිධිවගේ  ිධලහර ඳරිභහණගේ  එකක්. ඊශෙග ්ද ගන 

ගකොග තති ගරහ තිගඵන සඹුක්රිඹ ක්රිඹහකහරිඅඩඹ  එගවභ 
නළඅඩනේ robotic technology එක ගළන ඵරන්න. ිධගලේගඹන්භ 
ගභෝගර් යථ ආදිඹ සඹුක්රිඹ -රිඹදුගයකු  ිධයහිත- ඳරිවයණඹ 

කිරීභග ගඹොදහගගන තිගඵන න තහක්ණඹ ගළන ඵරන්න. ගේ 
සිඹු කහයණහ ිධසින් ්නහගතගේ  ිධලහර ිධප්තිරීමඹ ඳරිර්තනඹක් 
සිදු කයනහ.  

ීව ිධදයහඅඩභක ක්ගේත්රගේ  ජාහන තහක්ණගේ  ක හගේභ ීව 
තහක්ණගේ  තති කයරහ තිගඵන ඉදිරි පිේභ ඉතහභ ිධලහරයි. ක 
හගේභ ්ගනකුඅඩ ක්ගේත්ර වයවහ ිධගලේගඹන්භ ගේ දඅඩත පිළිඵ 
ගතොයතුරු -්පි ගභඹග කිඹනහ  “Internet of Things” කිඹරහ - 

ක්ගේත්රගේ  තති කයරහ තිගඵන ක්රිඹහලිඹඅඩ එක්ක ගඅඩතහභ ගේ 
සිඹ් ර එකග ුගඹෝජානඹ ගමින් හිතන්නඅඩ ඵළරි ිධිවගේ  
ඳශ්  යහඳිතිඹක් ඵග ්ද ගේ වතයළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ ඳඅඩ 
ගරහ තිගඵනහ. ගේ තුළින් ඳළරැණි රැකිඹහ ්තුරුදවන් ගනහ; 

ඳළරැණි යහඳහය ්තුරුදවන් ගනහ; ්ුඅඩ රැකිඹහ  ්ුඅඩ යහඳහය 
තති ගනහ.  

ගේ න කහර්මික ිධප්තිරඹ ඹගගඅඩ  ඳළරැණි රැකිඹහ වළටිඹග 
තිගඵන වදය ිඅඩතිඹ තදුයගඅඩ ඳයණ ආකහයඹග 

ඳඅඩහගගන ඹන්න ඵළවළ; මති ිඅඩතිඹ ඳයණ ආකහයඹග 
ඳඅඩහගගන ඹන්න ඵළවළ; 

හණිජා ගගශහභ ඳයණ ආකහයඹග ඳඅඩහ ගගන ඹන්න 
ඵළවළ; ආඩුඩු  ඳහර්ලිගේන්තු ඳයණ ආකහයඹග ඳඅඩහ ගගන 

ඹන්න ඵළවළ. ්ද ්ඳග ගේහ වළභ එකක්භ digital platform 
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එකකග එගවභ නළඅඩනේ  ගේ smart යුගගේ  digital platform 

එකකග ගගන එන්න ්ලය ගරහ තිගඵනහ. ගේකග ්පි 
කිඹන්ගන් "agile governance" කිඹරහයි. ්ද ්ඳග ්ලයයි  
ය ඝ්රගඹන් රතිතහය දක්න යහජාය ඹන්ත්රණඹක් තති කය ගළමභග. ක 
ඉක්භනින් රතිතහය දක්න යහජාය ඹන්ත්රණඹ තති කය ගන්න නේ  

කකග ්ලය කයන ඹටිතර ඳවසුකභ ්පි කස කය ගත යුතුයි. ක 
හගේභ කකග ්ලය කයන මති ේඳහදනඹ කය ගත යුතුයි. ක 
වහ තභයි ගේ න යජාඹ ඩිජිග්  තහක්ණඹ ගළන දළක්වූ 

උනන්දු ගඳන්ීමභ වහ ගභගතක් කහරඹක් ිධදුලි ුගද්ල 
්භහතයහුලඹ වළටිඹග තිබුණු ්භහතයහුලඹ ිධදුලි ුගද්ල වහ ඩිජිග්  
ඹටිතර ඳවසුකේ ්භහතයහුලඹ වළටිඹග නේ කගශේ. ක හගේභ 

්ගප්ති ගඳෞද්ගලික ්ුලඹඅඩ ඉතහ ය ඝ්රගඹන්  ගේ කයහ ගභන් කයමින් 
තිගඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ඳග කහර්මික ිධප්තිරගේ  ඳශමුගනි 
යුග තුනභ ්හිමි ුරණහ. ගේ යගග ්සථහක් තිබුණු ක යුග තුනභ 
්ඳග ්හිමි ුරණහ. නමුඅඩ  ්ගප්ති කරහඳගේ  භවය යග්  ගභයින් 

එක ගකොගක් වරි ්් රහ ගගන භවහ ඉදිරි පිේභක් ඳළන්නහ. 
1980දී රුකහ හිගපු තළන තභයි තහයිහනඹඅඩ වරිඹගභ සිටිගේ . 
නමුඅඩ  microchip එගවභ නළඅඩනේ  ඉගරක්ගරොනික 

ක්ගේත්රගඹන් ඔුරන් ්අඩ ඳඅඩ කය ගගන තිගඵන ලක්තිඹඅඩ එක්ක 
්ද ඔුරන් ක ක්ගේත්රගඹන් ගරෝකගේ  දියුණුභ යගක් ඵග ඳඅඩ 
ුරණහ. ක හගේභ ගකොරිඹහඅඩ ්ඳග ඳසුඳසින් තභයි එදහ සිටිගේ . 

CISIR එක ්ගප්ති යග ඔ තති කගශේ ගකොරිඹහගඅඩ කලින්. නමුඅඩ  
ගකොරිඹහ ිධගලේගඹන්භ 'ළේසුන්' එක  'එ් ීව' එක  'හුන්ගහයි' 
එක වදහ ්ද ක න්නිග දන ක්ගේත්රගේ   ගතොයතුරු තහක්ණ 
ක්ගේත්රගේ  භවහ ඉදිරි පිේභක් කස කය ගඅඩතහ. එභ නිහ දළන්අඩ 

ගේ වතයගනි කහර්මික ිධප්තිරඹග ්පි තතුළු ිධඹ යුතුයි. 

ගේකග 'ිධප්තිරඹ' කි හග වතයගනි ජාහතයන්තය ිධප්තිරඹ 
ගනොගයි. ්ද තඅඩතගභ ළදගඅඩ දක්. රුසිඹහග  ගඵෝ් ගිධක් 

ිධප්තිරඹ ගරහ ්දග ්ුරරුදු සිඹඹක්. වළඵළයි  ක ගඵෝ් ගිධක් 
ිධප්තිරගේ  ගරනින්හදින් ්ද ්ඳග ්ලය ගරහ තිගඵනහ. ක  
්ගප්ති යග ඔ ගඵෝ් ගිධක් ිධප්තිරඹ කයන්නඅඩ  

ගකොමියුනිස ඔහදඹ කයන්නඅඩ ගනොගයි. ්ද ක ගරනින්හදිගඹෝ 
්ලය ගරහ තිගඵන්ගන් වතයගනි කහර්මික ිධප්තිරඹ ගේ යග ඔ 
ඉදිරිඹග ගගන ඹෆභ වහයි. ගේක තභයි රුකහග ඉතිරි ගරහ 

තිගඵන එකභ භහත. ක හගේභ භළදි ආදහඹේ යගක සිග ්ිව 
ආදහඹේ යගකග භහරු න්න තිගඵන එකභ ්සථහ ගේකයි. එභ 
නිහ භභ දකිනහ  ගේ ගරෝක ගගෝී ඹ න්දර්බඹ තතුගශේඅඩ  

රහුකීඹ න්දර්බඹ තතුගශේඅඩ ්ුඅඩ ගරෝකඹක්  ්ුඅඩ යගක් තති 
ගරහ තිගඵන ඵ.  ගඅඩ  ගඳෝ   යඵර් ්ඳනඹනඹ කයපු යග  
තෙුේ ්ඳනඹනඹ කයපු යග  දළන් න තහක්ණික දෆ ්ඳනඹනඹ 
කයන යගක් ඵග ඳරිර්තනඹ ිධඹ යුතුයි. ඉදිරි ගරෝකඹ ගගොග 

නළ ගෙන්ගන් යහජායඹන් ්තය ගනොගයි; නගය ්තයයි. ක හගේභ 
නගය ඳභණක් ගනොගයි  ඉදිරි ගරෝකඹ ගගොග නළ ගෙන්ගන් 
ඩිජිග්  ඳදනේ භතයි; ඉදිරි ගරෝකඹ ඳතින්ගන්අඩ ක භතයි. ක 

්නු ක ඩිජිග්  ඳදනභ භත ගගොග නළ ගෙන ඉගරක්ගරොනික 
ඳදනමින් ්පි ලක්තිභඅඩ නේ  ක ඉගරක්ගරොනික ඳදනමින් ්ඳග 
ඕනෆභ යහජායඹක් භෙ තයග කයන්න පුළුන්. 

්ද යුගයෝඳගේ  තතළේ යග්  ආර්ථික ්තින් ඳරිවහණිඹග 
ළටිරහයි තිගඵන්ගන්. උදහවයණඹක් වළටිඹග ගන්න පුළුන්  
යුගයෝඳගේ  තිගඵන දුර්රභ ආර්ථිකඹක් හිත සඳහඤසඤඹ. 

වළඵළයි ඵහසිගරෝනහ නගයඹ ්ද යුගයෝඳගේ  තිගඵන ලක්තිභඅඩභ 
නගයඹක්. ගභොකද  එහි ඩිජිග්  ඳදනභ ඉතහභ ඉවශ භ ඔගභක 
තිගඵනහ. ක හගේ තඅඩ යග්  ගරෝකගේ  තිගඵනහ. කහරඹක් 
යුද්ධගඹන් ්ග ඳණ ගරහ තිබුණු රුන්ගහ  හුට-ටු ඔසි ගළටුමින් 

රක් ුඛයහත පිරික් භයණඹග ඳඅඩ කයපු රුන්ගහ  ආදි 
යග්  ඳහ ගේ ඩිජිග්  ඳදනභ භත  ගේ ඩිජිග්  ග දිකහ භත ්ද 
ඵරගතු යහජායඹන් ඵග ඳඅඩ ගරහ තිගඵනහ. 

්ගප්ති යග හේරදහයික සිතිිධලිලින් මිදී  ්ුඅඩ 

ආඩුඩුකයණඹක් ගළන  ්ුඅඩ ගද්ලඳහරන ිධිවරභඹක් ගළන  ්ුඅඩ 
යගක් ගළන සිතනහ නේ  ඉගරක්ගරොනික ඳදනභ ගත ්ගප්ති යග 
ශෙහ කයිධඹ යුතුයි. ්ඳ ගේ යග එතළනග ඔහ තඵහගත යුතුයි. 
ඳක් ඳහග ගේදගඹන් ගතොය ගේ යග ඉදිරි ගභනක ගගන ඹන්න 

නේ වතයන කහර්මික ිධප්තිරගේ   ක ගරනින්හදි ිධප්තිරඹ ගේ 
යග තුශ දිඹඅඩ කය ගත යුතුයි. ක වහ ගකගයන මතිභඹ 
ේඳහදනඹක් වළටිඹග ගේ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) 

ඳනඅඩ ගකටුේඳත වඳුනහ ගනිමින්   භග ගේ ්සථහ රඵහ දීභ 
ගළන සතුතින්ත ගමින් භභ නිවඬ නහ.   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Selvam Adaikkalanathan. 

You have 15 minutes.  
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ගරු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන් මශතළ (නිමයෝජ 

කළරක වභළඳතිතුමළ) 
(ரண்ணொறகு தசல்ம் அகடக்கனரன் - குலக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகௌ சதரரகர் அர்கரப, 1977ஆம் ஆண்டு 

ன்ணரர் ரரோ்ல் தரகுறறல் ரதரட்டிறட்டு ரடரலன்நத் 

ணக்குத் தரறரண சூகசரசன் அர்கள் கரனரகற, இன்ர 

அருகட ஈக்கறரறககள் கடததற்ரக் 

தகரண்டிருக்கறன்நண ன்ந தசய்றக ணௌலில் இச்சகதக்குத் 

தரறறத்ணக்தகரள்கறரநன். அர் இந் ரடரலன்நத் 

றணைடரக  ங்கலகட க்கலக்கு அபப்தரற ரசகக 

ஆற்நறறருக்கறநரர். அந் ககறல், அன்ணரருக்கு இந் உர் 

சகதறணைடரக அகணரறன் சரர்தரகவும் ண அஞ்சலி 

கயும் ரறரககயும் தசலுத்ணரரடு, அருகட 

குடும்தத்ரருக்கும் ஆழ்ந் அணேரதங்ககபத் தரறறத்ணக் 

தகரள்கறன்ரநன்.  

தகௌ சதரரகர் அர்கரப, இன்கந றணம் ததரண 

அலுல்கபறன்ரதரண டுத்ணக்தகரள்பப்தட்ட இனத்றணறல் 

தகரடுக்கல் ரங்கல்கள் றருத்ச் சட்டண்னம் தரடர்தரண 

றரத்றலிருந்ண சற்ர றனகற, ங்கலகட க்கள் 

றர்ரரக்குகறன்ந தறச்சறகணகள் தரடர்தறல் ரதசுற்கு 

ணக்கு அணேற ரண்டுதன்ர றகவும் றரகக் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.   

இன்ர ணொணக்குடிறருப்தறரன ங்கலகட க்கள் எரு 

ரதரரட்டத்க இண்டரண ணௌகநரகத் தரடங்கறறருக் 

கறநரர்கள். கடந் ததப்ருரற ரம் ணொணக்குடிறருப்ணொ க்கள் 

ங்கலகட கரறககப இரணுத்றடறருந்ண லட்டுத் 

ருரர ரகரரற தரடர் ரதரரட்டத்க ரற்தகரண்டரதரண, 

ரணேம் றர்க்கட்சறத் கனர் தகௌ சம்தந்ன் ர 

அர்கலம் சுந்றன் அர்கலம் ஜணரறதற அர்ககபச் 

சந்றத்ண இவ்றடம் தரடர்தறல் ரதசறரணரம். அற்கு 

உடணடிரக டடிக்கக டுக்கும்தடி உரற அறகரரறகலக்கு 

ஜணரறதற அர்கள் உத்றட்டரர். அற்கக 19 க்கர் 

கரற றடுறக்கப்தட ரண்டி றகனறல், 7.5 க்கர் 

ட்டுர றடுறக்கப்தட்டண. றகுற 11.5 க்கர் கரறயும் 

ண்ன்ர ரங்கலக்குப் தறநகு றடுறக்கப்தடும் ன்ந 

உத்ரத்றன் அடிப்தகடறரன அந் க்கள் ரங்கள் 

ணௌன்தணடுத்ணந் ரதரரட்டத்கக் ககறட்டரர்கள். 
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ணறணேம், ண்ன்ர ரங்கள் கடந்ணம்கூட, இரணும் அந் 

இடங்ககப றட்டுச் தசல்ரக இல்கன. ரங்கள் 

இன்ணேரரர் இடத்றற்குப் ரதரற்கரண த உறக 

அசரங்கம் தசய்யுரக இருந்ரல், ரங்கள் அந் 

இடத்கறட்டுச் தசல்னத் ரரக இருப்தரக இப்ததரலண 

இரணும் தசரல்கறன்நண. ஆகர, இன்ர ங்கலகட 

க்கள் லண்டும் எரு ரதரரட்டத்கத் தரடர்ந்றருக் 

கறன்நரர்கள். ரகு ஜணரறதற அர்கள் ணௌன்ணொ ங்கலகட 

ரகரரறக்ககக ற்ர உடணடிரண உத்றன் 

அடிப்தகடறரன அக கடணௌகநப்தடுத்றணரதரல், 3 

ரங்கள் கரன அகரசம் தகரடுத் அந் க்கலகட 

கரறககபயும் றடுறக்கரண்டுதன்ர ரன் இச்சந்ர்ப் 

தத்றரன ரகட்டு றற்கறன்ரநன். இன்கந அந்ப் ரதரரட்டம் 

தரடரல் இருக்க, அர்கலக்கு அபறக்கப்தட்ட 

உத்ரத்க றகநரற்ரற்குரற றணௌகநககபக் 

ககரப ரண்டுதன்ர இச்சந்ர்ப்தத்றரன ரன் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.   

அணட்டுல்ன, தகௌ சதரரகர் அர்கரப, 

ங்கலகட றழ் அசறல் ககறகள் அணரணொத்றரன 

தரடர்ச்சறரக உண்ரறத்றகண ரற்தகரண்டிருக் 

கறன்நரர்கள். ங்கலகட றர்க்கட்சறத் கனர் அர்கள் 

இன்ர இண தரடர்தறல் எத்றகப்ணொரகபப் தறரக 

தரன்கந ணௌன்கக்கறருக்கறன்நரர். இருந்ரலும்கூட, 

இப்ரதரண அணதற்நற சறன றடங்ககப இங்கு 

டுத்ணகக்கனரதன்ர ண்ணுகறன்ரநன். இந் ரட்டில் 

யுத்ம் கடததற்ந கரனம் 30 ருடங்கள் ன்ர 

தசரல்கறன்ரநரம். இந் 30 ருடங்கபறரன, குநறப்தரக ங்கல 

கட அசறல் ககறகள் 25 ருடங்கபரண சறகநறரன 

இருந்றருப்தரர்கள்; இருக்கறன்நரர்கள். அர்கலகட 

ரகரரறக்கக ன்ணதன்நரல், ங்கலகட க்குகபறன் 

றசரககள் ணரறரக்கப்தட ரண்டும் ன்தணரன். 

அந்க் ரகரரறக்ககக ணௌன்கத்ணத்ரன் ங்கலகட 

அசறல் ககறகள் தன உண்ரறங்ககப ரற் 

தகரண்டரர்கள்.  தன சந்ர்ப்தங்கபறல் ரங்கள் அபறத் 

ரக்குரறகலக்கக அர்கள் உண்ரறத்க 

றரத்றக்தகரண்டரர்கள். இருந்ரலும் அர்கலகட 

க்குகள் தரடர்ந்ணம் ரகடகறன்ந எரு றகனரன் 

கரப்தடுகறன்நண. இந் றடம் அசறனரக்கப்தட்டு 

ருகறன்ந ன்ககத்ரன் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நண .  

அணரதரல், ரதரர்க் கரனங்கபறரன சரட்சறகபறன் உறருக்கு 

உத்ரம் இல்கனதன்ர தசரல்ண ற்ணொகடரக 

இருக்கும். ணொற ஆட்சற தறக்கு ந்ண இண்டு ருடங்கபர 

கறன்நண. 14 ருடங்கபரக வுணறரறல் டந்ண ந் அந் 

க்குககப சரட்சறகலக்கு தரணகரப்ணொ இல்கனதன்ர இந் 

ணொற அசரங்கம் அணரணொத்ணக்கு ரற்ரக ரடிக்கக 

ரண எரு றடரகத்ரன் ரங்கள் தரர்க்கறன்ரநரம். இன்ர 

ரதரர் இல்கன. ணொற அசரங்கம் எரு சரரண சூகன 

உண்டுதண்றறருக்கறநண. உண்ரறம் இருக்கும் 

ங்கலகட ரதரரபறகலக்கரக - அசறல் ககறகலக்கரக 

ரழ்ப்தரத்றரன ரற்தகரள்பப்தட்ட ஆர்ப்தரட்டத்றன் 

ததரலண ஜணரறதற அர்கள் ன்ணேகட தரணகரப்கதக் 

கூடப் ததரருட்தடுத்ரண அந் ஆர்ப்தரட்டக்கரர்கரபரடு 

கனந்ணகரடிக ல்னதரரு றடரக அங்கு 

தரர்க்கப்தடுகறன்நண. இந் றகனறல் அந் க்குககப 

லண்டும் வுணறரவுக்கு ரற்நரண்டுதன்ரரன் அணர 

ணொத்றரன உண்ர ரரன்ணொ இருக்கறன்நர்கள் ரகட்கறன்நரர் 

கரப தரற, க்குககப றரத் ரண்டுதன்ர அர்கள் 

ரகரறல்கன.  

ங்கலகட அசறல் ககறகபறல் 15 - 20 ருடங்கபரக 

க்கு றசரகக்கரக லறன்நத்ணக்கு தகரண்டு 

தசல்னப்தடர தர்கலம் இருக்கறன்நரர்கள். உரற றகறகபறல் 

லறன்நம் தகரண்டுதசல்னப்தடுதர்கபறன் க்குகள் ரக் 

கக்கறரன க ரதரடப்தடுகறநண; க்கு றசரககள் 

தறன்ள்பறப் ரதரகறன்ந எரு ணர்ப்தரக்கற றகன இன்கநக்கும் 

உருரக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. அந் ககறல், ங்கலகட 

ரழ்க்ககக ணௌலகரகத் தரகனத் ங்கலகட 

அசறல் ககறகள், ங்கலகட க்குககபத் ணரறரக 

றசரக தசய்ண ங்ககப றடுகன தசய் ரண்டு 

தன்ர ரகரரறக்கக றட்டிருக்கறன்நரர்கள். உண்கறரன, 

க்கரடுற்கரக எரு க்கநறஞக றரத்ணற்குக்கூட 

றறல்னரல் அர்கலகட குடும்தங்கள்  றக்கறன்நண. 

தணன்நரல், எரு க்கநறஞக றரத்ணரக இருந்ரல் 

அர்கலக்குப் தம் தகரடுக்க ரண்டும். இப்தடிரக 

சறகநறரன இருக்கறன்ந த்கணரர அசறல் ககறகள் 

லறன்நத்றற்குச் தசன்ர க்கரட ணௌடிர சூழ்றகனறரன 

இருந்ணதகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். சறன க்கநறஞர்கள் தம் 

ரங்கரரனர அர்கலக்கு உற தசய்ரலும்கூட 

தரடர்ந்ணம் அந் க்குககப ணௌன்தணடுத்ணச் தசல்ன 

ணௌடிர ணர்ப்தரக்கற றகனக்கு இன்கநக்கு அர்கலகட 

குடும்தங்கள் ள்பப்தட்டிருக்கறன்நண. அர்கலகட குடும்த 

ரழ்க்கக றக ரரசரகப் தரறக்கப்தட்டிருக்கறநண. 

அடிப்தகட சறகூட இல்னர சூழ்றகனறரன தகரட்டகக 

கலக்குக் கலர அர்கள் ரழ்கறன்நரர்கள். உகக்கரண்டி 

றரன ன்ணேகட கன் சறகநக்குள்ரப இருக்கறன்ந 

ததரலண ககபத் றரும் ணௌடித்ணக் தகரடுக்க ணௌடிர 

சூழ்றகனறரன அந்க் குடும்தங்கள் இருக்கறன்நண. 

சுகவீணணௌற்நர்கலக்கு, 'தல்' ணகள்ககப உடல்கபறரன 

ரங்கறறருக்கறன்நர்கலக்குச் சறகநறரன சரறரண ருத்ணம் 

இல்னர தரறரதரண றகனகக ங்கபரல் உக் 

கூடிரக இருக்கறன்நண. ஆகர, ஆக்ரரசரகப் ரதசற 

றடங்ககபக் ககரப றகணப்தக றட்டுறட்டு, 

அர்கலகட றடத்றல் ணறரதறரண அடிப்தகடறரன  

லங்கள் கணதடுக்க ரண்டுதன்ர இந்ச் சகதறணைடரக 

இச்சந்ர்ப்தத்றரன ரன் றரக ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

அந்க் குடும்தங்கள் தடுரரசரண எரு தறன்ணகடகச்  

சந்றத்றருக்கறன்நண. சறனர் எருரள் சறகநறல் இருப்த 

தன்தர தரரற ரகள்றக்குநறரண றடரக இருக்கறன்ந 

ரதரண, 15-25 ருடங்கபரக ங்கலகட அசறல் ககறகள், 

ரதரரபறகள் சறகநறரன ரடுகறன்நரர்கள். லறன்நங்கபற 

ணைடரகத் ங்கலகட றடுகனகத் ணரறப்தடுத் 

ரண்டுதன்ர ரகட்கறன்ந அர்கலகட ரகரரறக்கக 

றரரணண; ணறரதறரணம் றக்கண. அந் றரரண, 

ணறரதறரணரண ரகரரறக்ககக அர்கலகட குடும்த 

னகணக் கருத்றரனதகரண்டு கணத்றதனடுக்க ரண்டும். 

இன்கநக்கு ரட்டிரன சண்கட இல்கன, ல்னர 

இடங்கலக்கும் தசன்ரக்கூடி சூல் இருக்கறன்நண. 

ஜணரறதற அர்கள்கூட தரணகரப்தறல்னர எரு றகனறரன, 

ரதரரட்டம் டத்ணதர்கலக்கு த்றறல் தசன்ர 

ந்றருக்கறநரர். அன்ண்னம், இந் ரட்டிரன அகற 

இருக்கறன்நண ன்ந அர்த்ப்தரட்டிகண ஜணரறதற அர்கள் 

உர்ந்றருக்கறநரர். இந்ச் சூலிரன அர்கலகட 

றடுகன, அர்கலகட றர்கரனம் ன்தண ரகள்றக்குநற 

ரகர உள்பண. இர்கள் ங்கலகட ரழ்க்ககறல் தன 

ருடங்ககபச் சறகநறரனர கறத்றருக்கறநரர்கள். ஆகர, 

அசரங்கணௌம் ஜணரறதற அர்கலம் தறர் அர்கலம் 

இந் றடத்க ணறரதறரண அடிப்தகடறல் ககரண்டு, 

அர்கலகட க்குககபத் ணரறப்தடுத்ற, வுணறர 

லறன்நத்றல் றசரரறப்தற்கு டடிக்கக டுக்கரண்டும் 
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ன்ர ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். இப்தடிரண ல்ன 

றடங்ககபச் தசய்ரணண, லங்கள் அர்கலக்கும் 

அர்கலகட குடும்தத்றற்கும் தசய்கறன்ந றகப் ததரற 

உற ன்தக ரன் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றரன தரறறத்ணக் 

தகரள்ப றரும்ணொகறன்ரநன்.  

இந்ச் சகதறரன தகரண்டுப்தடுகறன்ந ததரணரணணம் 

ணௌக்கறரணணரண றடங்கள் தற்நற க்குப் ரதச 

ணௌடிரல் இருப்தற்குக் கரம், இன்கநக்கு ங்கலகட 

க்கள் தடுகறன்ந ணன்தங்கள் தற்நறயும் அர்கலகட 

றரரண ரகரரறக்கககள் தற்நறயும் இங்கு ரதசரண்டி 

கட்டரத்றல் ரங்கள் இருப்தரகும். இணரல், இந் 

அசரங்கம் தகரண்டுருகறன்ந ல்ன றடங்ககப ஆரறத்ணப் 

ரதசரண்டி சந்ர்ப்தங்கபறல்கூட, ங்கலகட க்கபறன் 

னன்கள் தற்நறப் ரதசரண்டியுள்பரல், அற்கரண 

சந்ர்ப்தத்க ரங்கள் தன்தடுத் ணௌடிர எரு றகனறரன 

இருந்ணதகரண்டிருக்கறரநரம். ஆகர, தகௌ சதரரகர் 

அர்கரப, இர்கலகட க்குககபத் ணரறப்தடுத் 

ரண்டும். அர்கள் றடுக்கறன்ந ரகரரறக்கக றரரணண , 

ணறரதறரணத்ணக்குரறண. அந்க் குடும்தங்கள் இன்கநக்கும் 

தன ணன்தங்ககப அணேதறத்ணக்தகரண்டிருக்கறன்நண. அந்க் 

குடும்தங்கபறன் ரழ்க்ககத் த்க ரம்தடுத்ரண்டும். 

கன் 15-25 ருடங்கள் சறகநறரன இருக்கறநரர். 

அருக்குப் தறள்கபயும் இருக்கறநண, கணறயும் இருக்கறநரர். 

இர்கலக்கு உகத்ணக் தகரடுப்தண ரர்? இப்தடிரண 

தரறரத றகனறரனர இர்கபண குடும்தம் இருக்கறநண. 

அந்க் குந்க கல்ற கற்க ணௌடிர ஏர் இக்கட்டரண 

சூலிரன இருக்கறன்நண. ணொத்கங்ககப ரங்கறக்தகரடுக்க 

ணௌடிரல் அந் கணற - அந்த் ரய் தடுகறன்ந 

அனங்ககபப் தரர்க்கறன்நரதரண, ந் ணறணரலும் அக 

ற்ரக்தகரள்ப ணௌடிரண. இன்கநக்கு அர்கள் உங்கபரல் 

உர்ந்ணதகரள்ப ணௌடிரபவு ணன்தங்ககபச்  சந்றத்ணக் 

தகரண்டிருக்கறநரர்கள். ஆகர, இக அசறனரகப் 

தரர்க்கரண, ணறரதறரண அடிப்தகடறரன இற்கரண 

லர்கக் கரரண்டும்.  

ற்ததரலண ரதரர் ணௌடிந்ணறட்டண; க்குககப 

தல்னரம் றரத்றறட்டு அர்ககப உடரண றடுகன 

தசய்யுங்கள் ன்ர ரன் தசரல்னறல்கன. க்குககபத் 

ணரறப்தடுத் ரண்டும் ன்ரரன் ரகட்கறன்ரநரம். அர்கள் 

சம்தந்ப்தட்ட க்குகள் றசரகக்கு டுக்கப்தடுகறன்ந 

ரதரண, அணேடன் சம்தந்ப்தட்ட சரட்சறகள் ரரறல் தசன்ர 

சரட்சறபறத்ண, அந் க்குககபத் ணரறரக ணௌடிவுரத்ண 

கறன்ந எரு றகனகக உருரக்க ரண்டு தன்ர ரகட்டு, 

ரய்ப்தபறத்ற்கு ன்நற கூநற , றகடததரகறன்ரநன். 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීශෙග  ගරු දඹහ ගභගේ තභතිතුභහ. ගරු තභතිතුභනි  

ඔඵතුභහග ිධනහඩි ් ගක කහරඹක් තිගඵනහ. 

 
[්.බහ. 2.27] 

 
ගරු දයළ ගමමේ මශතළ (ප්රළථමික කර්මළන්ත අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ர கரக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 

(ු ගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත ගදළනිය කිඹන ගේ 
ගභොගවොගඅඩ එභ ුගලෝධන ගළන තන කිහිඳඹක් කථහ කයන්නග 
රළබීභ ගළන භභ ිධගලේගඹන්භ තුටු ගනහ. ්ගප්ති ගරු 

්ගභළතිතුභහග  ගරු වරින් රනහන්දු තරුණ තභතිතුභහග ගභභ 

්භහතයහුලඹ බහය ගදන ගකොග මුලින්භ කි ග   ්ගප්ති යග දියුණු 

කයන්න ්ඳග ්ලය කයන තහක්ණඹ ඉදිරිගේ දී ්ගප්ති යගග 
ගගගනන්නග ඕනෆඹ කිඹන කහයණඹයි. එභ තහක්ණඹ 
ගගනහගොඅඩ ්ගප්ති යග තුශ ිධලහර ලගඹන් රැකිඹහ තති කයන්න 
පුළුන්. මුලින්භ ක ්දව  කි අඩ කහගඅඩ එඹ ගඅඩරුගඩු නළවළ. 

්ද ගභභ ඳනඅඩ ගකටුේඳතින් ්පි ඵරහගඳොගයොඅඩතු ගන්ගන් 
ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු මතිගත කයරහ  කහ මතිගඹන් 
පිළිගන්නහ ආකහයඹග කස කයන්නයි.  

්ගප්ති යග ඔ ගභභ මතිඹ කස කශහග ඳසු  ආසිඹහනු යගලින්  
සිුගප්තිපරුග ඳසු ඳශමුගන්භ ගේ න තහක්ණඹ ගත ගභන් 

කයන්ගන් රුකහයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ගේ තුළින් ්ඳග ිධලහර 
ලගඹන් රැකිඹහ තති කයන්නග පුළුන්. ්පි පිගයගර රැකිඹහ 
කයන උදිධඹ  ගඅඩගතොඅඩ  දළනගඅඩ  ගගොගක් උදිධඹ ගනොගඹක් මති 

කගයුතු ්ගප්ති යග තුශ සිදු කයන ඵ භභ දන්නහ. ්පි හිතමු 
ගකගනක් එුගරන්තගේ  නික් මිරදී ගන්නහ කිඹරහ. 
එතගකොග  එභ මති කගයුතු ව documentation කගයුතු කයන්න 

හභහනයගඹන් ඳුරේ 250-285ක් ිධතය ගන්නහ. නමුඅඩ ්ගප්ති යග ඔ 
ගභළනි කගයුඅඩතක් කයන්න ්ඳග ළඹ ගන්ගන්  ඳුරේ 85ක් 
ිධතය. එතගකොග ගේ යග තුශ  එළනි කගයුඅඩතක් කයනහ නේ  

එඹ කයන ආඹතනඹග ඳුරේ 100ක ිධතය රහබඹක් තිඹහ ගන්න 
පුළුන්. ඉදිරිගේ දී එළනි රැකිඹහ ිධලහර ලගඹන් ්ගප්ති යග තුශ 
තති කයන්නග පුළුන්. එතගකොග ඹේ ගකගනකුග ගගදය ඉන් 

එළනි රැකිඹහක් කයරහ මුද්  රඵහ ගන්නග පුළුන් රභඹක් ගේ 
තුළින් තති කයන්න පුළුන්.  

  ගකගනකුග ්අඩනක් වතික කයගන්න ඹේ ඹේ 
සථහනරග ඹන්න සිද්ධ ගනහ. නමුඅඩ ක ්අඩන මතිඹ ්නු 
පිළිගන්නහ ආකහයඹග කස කිරීභ තුළින් ්ඳග ක සථහනඹග 

ඹන්ගන් නළතු ක documents ගවෝ ගභොනහ ගවෝ ්අඩන් කයරහ 
එන්න පුළුන්කභ රළගඵනහ. ක භන්න් වළගභෝගභ ිධලහර 
ලගඹන් ඳවසුක් තති ගනහ. ක හගේභ ක නිහ මුද්  ිධලහර 

ලගඹන් ඉතුරු ගනහ; කහරඹඅඩ ඉතුරු ගනහ.  ්පි ගුන් 
ගතොටුගඳොගශේදී ගවෝ  නළ  ගතොටුගඳොගශේදී ගනුගදනු කයන ගකොග  
ගර්ගුග  භවය නිරධහරින්  -වළභ නිරධහරිගඹක්භ ගනොගයි- 
ගනොගඹක් ආකහයගේ  කයදය කයනහ. නමුඅඩ ගේ මති ේභත 

ීමගභන් ඳසු එළනි කයදය ගගොගක් දුයග භෙ වරින්න පුළුන්.  

ගභොකද  ගේ මුද්  ්ඳග කලින්භ ගගන්න පුළුන් නිහ. 
Electronic system එකකින් මුද්  ගගන ගකොග කහගඅඩ  
ගකොතළනකඅඩ යසතිඹහදුක් ගන්න ගදඹක් නළවළ. ක හගේභ  ක 

මුද්  ගග හඹ කිඹරහ ගඳන්න්නඅඩ පුළුන්.  

ිධගලේගඹන්භ ්ඳනඹනඹ කයන ්සථහරදී ්ගප්ති යග තුශ 
තිගඵන මතිඅඩ එක්ක ක මුද්  ගගන්හ ගළමගේදී තඅඩතගභ ිධලහර 
ගළගුරග ක ් ඳනඹනකරුන්ග මුහුණ ගදන්න සිද්ධ ගනහ. ක 

නිහ ්ඳනඹන මුද්  ්ගප්ති යග තුශග රඵහ ගළමගේදී ගනොගඹකුඅඩ 
ආඹතනරග පුළුන් PayPal system එගකන් හගේ ්ගප්ති භව 
ඵළුකුඅඩ එක්ක ක වළභ එකක්භ කයන්න. කකග භව ඵළුකුගන්  

licence එකක් ගන්න ඕනෆ. භව ඵළුකු භෙ තයරහ ගනොගයි 
ගේහ කයන්ගන්. ගේහ කයන්ගන් භව ඵළුකුග  ්නුභළතිඹ 
රඵහගගන. ගේ තුළින් ්ගප්ති යගග ගනොඑන ිධලහර මුදරක් ්ගප්ති 

යගග ගගන්හ ගළමභග වළකිඹහක් රළගඵනහ. භභ හිතනහ  ්ගප්ති 
න ඳයපුගර් තරුණ තරුණිඹන්ග ගේ තුළින් රැකිඹහ ිධලහර 
ුඛයහක් උඳද්දන්න පුළුන් කිඹරහ. ගභළනි ්සථහ තුළින් 

භකග රුපිඹ්  50 000ක්  75 000ක්  රක්ඹක්  රක් 
එකවභහයක් ිධතය ගගදය ඉන් ගොඹහ ගන්න පුළුන් ිධිවගේ  
රැකිඹහ ් ගප්ති යග තුශ ්නිහර්ගඹන්භ තති ගනහ. ගේ තහක්ණඹ 
වයවහ ගනඅඩ යග් ර ගනුගදනු ඳහ ්ගප්ති යග තුළින් කයන්නග 

වළකිඹහක් රළගඵනහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තභතිතුභහග තඅඩ ිධනහඩි තුනක කහරඹක් ඳභණයි 
තිගඵන්ගන්. 

 

ගරු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்ணொறகு ர கரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ්ගප්ති යගග එන ුතහයකඹන් ිධලහර 
ලගඹන් මුද්  ගගරහ තභයි ්ගප්ති යගග එන්ගන්.  ක වයවහ ්ගප්ති 
යගග රළගඵන්න තිගඵන මුද්  භවය ගවෝග් කරුන්ග ගගන්හ 
ගන්න ගන්ගන් ගඵොගවෝ ගරහග ගවොය ඳහයකින්. ගභොකද  ක 

මුද්  ක යග ඔ ගකොගවේ වරි තළනකග ගගරහ  ඊග ඳසගේ තභයි ක 
ුතහයකඹන් ගභවහග එන්ගන්. ක ුතහයකඹන් ේපර්ණගඹන් ක 
මුද්  ගගරහ තිගඵන්ගන් ක යග ඔ තිගඵන කුභක් ගවෝ 

ආඹතනඹකග. එත ගකොග ක ආඹතනලින් මුද්  රඵහ ගන්න 
භවය ගවෝග් කරුන්ග භවය ගරහග ගවොය ඳහයකින් ළග 
කයන්න ගනහ. ගභොකද  ගඳොඩි ගඳොඩි යහඳහරිකගඹෝ දන්ගන් 

නළවළ  මතයනුකර ගේ මුද්  රඵහගන්නහ රභඹ ගභොකක්ද 
කිඹරහ. නමුඅඩ  ගභළනි platform එකක් තිගඵනහ නේ ක මුද්  
Central Bank  එක වයවහ ඕනෆභ ගකගනකුග රඵහගන්න පුළුන්.  

ගේ තුළින් ්නිහර්ගඹන්භ යජාඹග ගඳොඩි ගකොමිස මුදරක් ක වළභ 
ගනුගදනුකින්භ එනහ. ක හගේභ  යජාඹග ්යිති ඵදු මුද්  
ඳවසුගන්භ රඵහ ගන්න පුළුන් රභඹකුඅඩ ගේ තුළින් ්ඳග තති 

කයන්න පුළුන්. භවය ගරහග ගගොගක් ්ඹග හිතන්න 
පුළුන්  ගේ රභඹ ආහභ ගේ වයවහ ගගොගක් ගවොය ළග කයන්න 
පුළුන් කිඹරහ.  

ගවොය ළග කයන උදිධඹග ඕනෆභ ිධිවඹකින් ගවොය ළග 

කයන්න පුළුන්. නමුඅඩ ගභළනි තහක්ණඹක් තුළින් ්ඳග ක 
ගවොයළග පුළුන්තයේ නඅඩන්න පුළුන්. සිුගප්තිපරු හගේ 
යගක් ගඅඩතහභ   ක යග ඔ වළභ ගනුගදනුක් ගළනභ  ක යග ඔ කයන 

වළභ ගදඹක් ගළනභ සිුගප්තිපරු යජාඹ දන්නහ. භවය ගරහග 
සිුගප්තිපරුග  කිසිභ security එකක් නළවළයි කිඹරහ ්ඳග 
ගඳනුණහග  සිුගප්තිපරුග   සිදුන වළභ ගදඹක්භ  ක තහක්ණඹඅඩ 

එක්ක ඵරහ ගන්න පුළුන් රභඹක් ක ගගෝ රන් වදරහ තිගඵනහ. 
ක නිහ භභ ිධලසහ කයනහ  ්ද වරින් රනහන්දු තභතිතුභහ ගේ 
ගගගනන මති ුගලෝධනඹ තුළින් ්ගප්ති යග ඔ ඉදිරි ගභනග  ්ගප්ති 

යග ඔ ුර්ධනඹග දහඹක න වළභ ආඹතනඹකගභ ගේ ඳවසුකේ 
රඵහදීරහ ජානතහග ිධලහර ගේහක් රහ ගදන්න පුළුන් ගයි 
කිඹරහ. සතුතියි. 

 
[්.බහ. 2.35] 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන ති මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි   ්ද දිනගේ   ඉදිරිඳඅඩ කයන ගේ  
ුගලෝධනඹ  ්පි  ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  ේභත කයපු 2006 ්ුක 

19 දයන ඉගරොක්ගරොනික ගනුගදනු ඳනතග ගගගනන 
ුගලෝධනඹක්. නමුඅඩ භග කලින් කථහ කයපු ගරු 
්භහතයතුභන්රහ ගදගදනහභ ඉදිරිඳඅඩ කශ කහයණහ ගද ඵළුහභ  

ගඳගනන්ගන් ගේක ්ුඅඩභ ක්රිඹහලිඹක් වළටිඹගයි. නමුඅඩ  
තඅඩතගභ කක එගවභ ගනොගයි. ක නිහ භභ හිතනහ  ිධඹ බහය 
තභතිතුභහගේ කථහග දී ගේ මලික කහයණහ ටික  ඳළවළදිලි 

කයනහ නේ එඹ යගග ගවොයි කිඹරහ.  ගේ ගකගයන්ගන් දළනග 
තිගඵන ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු පිළිඵ ඳනතග ්දහශ මලික 
කහයණහ ගදකක් පිළිඵ ගකගයන ුගලෝධනඹක්. තඅඩතගභ ක 

මලික කහයණහ ගදක ගළන තභ  වරිඹග  හක්චකහ ුරගඩු නළවළ 
කිඹරහයි භභ හිතන්ගන්.    

ගරු තේපික යණක තභතිතුභහ ගේ පිළිඵ ලහසත්රීඹ 

ගද්ලනඹක් ඉදිරිඳඅඩ කශහ. කකඅඩ නයක නළවළ   ්වගගන ඉන්න 
ගවොයි. නමුඅඩ ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත ගළන තභ කථහ ුරගඩු 
නළවළ. ඳනඅඩ ගකටුේඳතග ගගගනන ුගලෝධන ගදක ගළන තභ 
කථහ ුරගඩු නළවළ.  

තඅඩතගභ දළන්  ඔඵතුභන්රහ කිඹපු කහයණඹ ගළන ්ඳග 
ගකොගවඅඩභ ිධහදඹක් නළවළ. ක කිඹන්ගන්  තේපික යණක 
තභතිතුභහ කිඹන කහර්මික ිධප්තිරගේ  වතයන ්දිඹයඹග ඹන 
එක  එගවභ ගිහි් රහ  ්ගප්ති යග smart world එකග ඹන එක; කහ 
ගවොයි.  ගරු දඹහ ගභගේ තභතිතුභහ කිඹන ිධිවඹග රැකිඹහ 

රර්ධනඹ කය ගන්න එක  ුතහ දණ නතය කය ගන්න එක. 
කහ ගවො ුක් ඳ; ගවො ්දවස. කහ ගළන තඅඩතගභ ්ඳග 
තර්කඹක් නළවළ. නමුඅඩ රලසනඹ තිගඹන්ගන්  ගේ කහයණගේ යි. 

ගේ ඳනතග ගගගනන රධහන ුගලෝධනලින්  එකක් තභයි  ඹේ 
්ිවකයණඹක් ගත ඹේ ඉ් ී භක්  ඹේ ගඳඅඩභක්  ඳළමිණි් රක්  
උඅඩතයඹක් ලිඛිත ගද්ලනඹක් ගවෝ ඹේ ගනඅඩ ග් ඛනඹක් 

ඉගරක්ගරොනික ගගොනු කිරීභ වහ ඳවසුකේ ළරසීභ කිඹන 
කහයණඹ. කක තභයි ඳශමුන කහයණඹ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳළමිණි් රක් ඉදිරිඳඅඩ කයපු 
කහයණඹක් ේඵන්ධගඹන් ්ිවකයණඹකග ගිහින් ලිඛිත ගද්ලන 
ඉදිරිඳඅඩ කයන්න තිගඵනහ කිඹරහ හිතමු.  ගරු තභළතිතුභහ ගේ 

පිළිඵ මීග ගහ පුළු්  ්ධයඹනඹ කයරහ තති කිඹරහ භභ 
හිතනහ. භග ගඅඩගයන ිධිවඹග දළන් භග පුළුන්   ඳරිගණකඹ 
බහිධත කයමින් ඊ-ගේ්  භන්න්  ්න්තර්ජාහර ඳවසුකේ භන්න් එභ 

ලිඛිත ගද්ලනඹ රඵහ ගදන්න. ්පි දන්නහ ගන් ගඳොී සිගේ  
ඳළමිණි් රක් කයන්න ගිඹහභ ගන ගද්. ගඳොී සිගේ  යහරවහමි  ඊග 
කලින් දගේ එදහ ගගදය තති ුරණු රලසනඹක් නිහ  එඹහ  භහනසික 

පීගනගඹන් සිටිඹහ නේ ්පි කිඹන ගද් ගනොගයි ලිඹන්ගන්. 
එඹහගේ හිගඅඩ තිගඵන ගද් තභයි ලිඹන්ගන්. ්හනගේ  
ඳළමිණිලිකරුග කිඹනහ  කිඹහ ඵරහ ගඅඩරුේ ගඅඩ ඵග පිළිගගන 

්අඩන් කයන්න කිඹරහ. ඳළමිණිලිකරු හභහනය ගළමිගඹක්  
 ගඅඩ භනුසගඹක් නේ ගඳොී සිඹග ගිහින් කරුණු කි හග   
ලිඹපු ඳළමිණි් ර ක භනුසඹහග කිඹන්න ගඅඩගයන්ගන්අඩ නළවළ.  
ක ග රහග  තිගඵන භහනසික පීගනඹ නිහ  ්වන කහග වරිඹග 

උඅඩතය ගදන්නඅඩ ඵළවළ; ඳළමිණි් රක් ගගොනු කය ගන්නඅඩ ඵළවළ. 
ක නිහභ ඔහුග ක කිඹන කහයණහ යදින්න පුළුන්. හධහයණඹ 
ඉසග ගනොගන්නඅඩ පුළුන්. ්ගප්ති ්වගක්කරනහදන් භන්ත්රීතුභහ 

ගද්ලඳහරන සියකරුන් ගළන කි හ. හුෙක් ්ඹග ඳළමිණිලි රලසන 
තිධඅඩ තිගඵන්ගන් ලිපිගගොනුර රලසන නිහයි. හුෙක් කහයණහ 
ිධබහග කය ගන්න ඵළරි ්ර්බුද තිධඅඩ තිගඵන්ගන් files ්සථහනගත 

ුරණු රලසන නිහයි. ගභන්න ගේ හගේ ගළගු තිගඵනහ. භභ 
කිඹන්ගන්  එතළනදී තභයි ගේ ඉගරක්ගරොනික ක්රිඹහලිඹ 
්ිවකයණභඹ කගයුතුරග  ගඳොී සිගේ  කගයුතුරග ේඵන්ධ 

ගන එගකන් ඳවසු ළරගන්ගන්. ඔඹ කහයණඹ තභයි 
ඔඵතුභන්රහ ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග කිඹන්න ඕනෆ.     

ගදළනි කහයණඹ  "ඹේ ්භහතයහුලඹක්  ගදඳහර්තගේන්තුක්  
ඳශහඅඩ බහක්  ඳශහඅඩ ්භහතයහුලඹක් ව ගදඳහර්තගේන්තුක්  

ඳශහඅඩ ඳහරන ආඹතනඹක් ගවෝ ආඩුඩුග ්ඹඅඩ ගවෝ ආඩුඩු 
ිධසින් ඳහරනඹ කයනු රඵන ඹේ කහර්ඹහරඹක්  පුද්ගර 
භඩුගරඹක් ගවෝ නිගඹෝජිත ආඹතනඹක් ගවෝ යසථහපිත 

භඩුගරඹක් ගත ඹේ ආකිති ඳත්රඹක්  ඉ් ුේ ඳත්රඹක් ගවෝ 
ගනඅඩ ඹේ ග් ඛනඹක් ඉගරක්ගරොනික ගගොනු කිරීභ වහ 
ඳවසුකේ ළරසීභ ිධලසමඹ ඉගරක්ගරොනික න්නිග දන 

භන්න් කහර්ඹක්භ යහජාය ගේහක් ළඳයීභ රර්ධනඹ කිරීභ" 
කිඹරහ  ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) ඳනඅඩ 
ගකටුේඳගඅඩ  3 ළනි ගන්තිගේ  (ත්) ඹගගඅඩ වන් ගනහ.  

ගේ කිඹන්ගන් ගභොකක්ද? ගරු කථහනහඹකතුභනි  මුළු යහජාය 
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ඹන්ත්රණඹභ ගේ ආඹතන ඳද්ධතිඹග ්හු ගනහ. ය ග ඔ  යහජාය 

ඹන්ත්රණගඹන් ජානතහග ඳවසුකේ රද්දී   කහර්ඹහරරග 
ගිහින් ගඳෝලිගේ ඉන්ගන් නළති  ඳගහ ගදන්ගන් නළති  යසතිඹහදු 
ගන්ගන් නළති ඉ් ුේ ඳත්රඹක් ඉදිරිඳඅඩ කයන්න  ආකිති 
ඳත්රඹක් පුයන්න  ජානතහග ඳවසුකේ රඵහ ගන්න පුළුන් කිඹන 

එක ගන් ගේ කිඹන්ගන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගේ ්සථහග  දී ගරු නිගඹෝජාය කහයක 
බහඳතිතුභහ මරහනඹග ඳළමිගණනහ තති. 

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉල  වමයන්, 

නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ [ගරු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන්  
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்ணொறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  

[ரண்ணொறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන ති මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  භග තිගඵන රහගඹෝගික 
රලසනඹ තභයි ගේ ශ්රී රුකහග  ගේ ගභොගවොගඅඩ තිගඵන ඹථහර්ථඹ 
්නු ්ඳග ගභගවභ ගදඹක් කයන්න තිගඵන වළකිඹහ ගභොකක්ද  
ඳවසුකේ ගභොනහද කිඹන එක. උදහවයණඹක් වළටිඹග ගඅඩගතොඅඩ 

එගවභ ්ගප්ති ගගේ ග්රහභ නිරධහරිතුමිඹග ගවෝ ග්රහභ නිරධහරිතුභහග 
තභ office එකක් නළඅඩනේ  ගේඹක්  පුටුක් නළඅඩනේ  එභ 
නිරධහරිඹහග ඳවසුකේ දීරහ  ්ගනකුඅඩ ඹන්ගත්රෝඳකයණ ිධ කය 

දීරහ; ඳරිගණක ඳද්ධති ිධ කයරහ  internet, e-mail  ඳවසුකේ 
දීරහ ගේ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනුරග එක්ක ඹන්ගන් 
ගකොගවොභද? ගඳොී සිගේ  හවනඹග ගත්  ටික ගව ගන්න තභ 

ඵළරි නේ- [ඵහධහ කිරීභක්] ගකගයනහ නේ ගවොයි. රහර්ථනහ 
ගවොයි. ක ගළන කිසි ගළගුක් නළවළ. රහර්ථනහ ගවොගභ 
ගවොයි. වළඵළයි ගේ තිගඵන යහජාය ඹන්ත්රණඹ තතුගශේ 

කහර්ඹහරඹකග -රහගද්ය ඹ ග් කේ කහර්ඹහරඹකග  ග්රහභ නිරධහරි 
කහර්ඹහරඹකග  හභහනය යජාගේ  ආඹතනඹකග- ගිඹහභ ගභොන 
තයේ යසතිඹහදු ගන්න සිදු ගනහද කිඹරහ ්පි දන්නහ. 

Photocopy machine එකක් නළති තළන් ගකෝචතය තිගඵනහද?  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  ගභොකක් වරි ලිඹිධ් රක් 
රැගගන  කහර්ඹහරඹකග ඹන පුද්ගරගඹකුග   ගිහි් රහ එහි 
photocopy  එකක් ගවගගන එන්න කිඹරහ කිඹන තළන් ගකෝචතය 

තිගඵනහද? ඳහරකග ගිඹහභ  ඉසපිරිතහරඹකග ගිඹහභ ගඵගවඅඩ 
ටික ගන්න තුඩුඩු කෆලි ටික ලිඹහ ගන්න ිධිවඹක් නළතු ගකෝචතය 
්ඳවසුතහ ිධඳිනහද? ගේහ ුක් පීඹ ලගඹන් ළරැදියි කිඹන 

එක ගනොගයි භභ ගේ කිඹන්ගන්. ුක් පීඹ ලගඹන් නිළයදියි. 
්ගප්ති ගරු ඳහඨී  තේපික යණක තභතිතුභහ evolution ගළන 
කි හ. ගරෝකගේ  ගභන ගළන කි හ. භළන්ගතසගර් යුගගේ  ඉරහ 

වතයන කහර්මික යුගඹ දක්හ  Facebook දක්හ එතුභහ කි හ. 
කක ගවොයි.  ගවො හයඅඩ කථහක්. වළඵළයි ඹථහර්ථඹ ගකොගවේද 
තිගඵන්ගන්? ගේ භව ගඳොගශොග  ක්රිඹහඅඩභක න ඹථහර්ථඹ 

ගභොකක්ද?  එතගකොග ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත ේභත කයරහ වභස 
ගඳ ඔටිගේ  තිඹරහ -ගකොගවේ වරි ගඵගහක ගඵගහ කයරහ- දුේ 
්් රරහ තිඹහගගන හිටිඹහග ළගක් නළවළ ගන්. කක ඹථහර්ථඹක් 
කයන්න නේ  ක වහ න ක්රිඹහලිඹක්  ඹන්ත්රණඹක් තිගඵන්න 

ඕනෆ. යහජාය ආඹතනඹකින් ගේ ඳවසුකේ ළරසීභ වහ න ළග 

පිළිගශක් තිගඵනහද කිඹරහ ආඩුඩු ඳක්ගේ  ගරු 
තභතිරුන්ගගන් ් පි ්වන්න කළභළතියි.  

ගරු දඹහ ගභගේ තභතිතුභනි  දළන් ඔඵතුභහ ඹගගඅඩ තිගඵන 
රහථමික කර්භහන්ත ්භහතයහුලඹ ඹගගඅඩ තිගඵන ආඹතනර -
රහගද්ය ඹ ආඹතනර-  ඉ් ුේඳත්රඹක් ්යගගන එන ගකගනකුග 

ගේ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු රභඹ ඹගගඅඩ වදරහ තිගඵන 
ඹන්ත්රණඹ ගභොකක්ද? ්භහතයහුලර තිගඵන ඳවසුකේ 
ගභොනහද? ඳශහඅඩ බහර තිගඵන ඳවසුකේ ගභොනහද? 
රහගද්ය ඹ බහර තිගඵන ඳවසුකේ ගභොනහද? රිඳනේ බි්  

ගගන එක ක ඳවසුකභග වයරහ තිගඵන්ගන් ගකොගවොභද? තුය 
බි්  ගගන එක ක ඳවසුකභග වළයගන්ගන් ගකොගවොභද? ඹේ 
ගකගනක්  application එකක් ඉදිරිඳඅඩ කශහභ  එභ application 

එකග ගේ ්න්තර්ජාහර ක්රිඹහලිඹ -ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු- 
තුළින් ්හධහයණඹක් ගනොීම ඔහුග රතිතහය රළගඵන ඵග තිගඵන 
ිධලසහඹ ගභොකක්ද? එගවභ ිධලසහඹක් නළවළ. ුක් ඳඹක් 

තිගඵනහ. ක ුක් ඳඹ නයක නළවළ.  

තඅඩතගභ ගඅඩගතොඅඩ ්පි ගේ ඉගරක්ගරොනික යුගඹකග ඹන්න 
දයන ෆඹභග ිධරුද්ධ නළවළ. ක ්දවසරග ිධරුද්ධ නළවළ. වළඵළයි 
කක භව ගඳොගශොග   ශ්රී රුකහ කිඹන ගේ භමි තරඹ තතුගශේ  
ගේ කිඹන යහජාය ඳද්ධතිඹ තතුගශේ ක්රිඹහඅඩභක කයන්න ගිඹහභ 

ගළගුක් තති ගනහ. භභ ගේ ළරැද්දක් කිඹනහ ගනොගයි. 
්භහතයහුල ග් කේරුන්ගගන් ඳගන් ගනිමු. ්භහතයහුල 
ග් කේරු කී ගදගනකුගද පුළුන්කභ තිගඵන්ගන්  තභන්ගේ 

ලිඹකිඹිධලි ටික ගඳෞද්ගලික ඳරිගණක ඳද්ධතිගඹන් කය ගන්න? 
ුසථහ බහඳතිරු කී ගදගනකුග පුළුන්කභ තිගඵනහද? 
භවරුන්ග නේ ඕනෆගඅඩ ගහ පුළුන්. ්ය ලි ඔගයො ගෆස 

භහගගේ බහඳතිතුභහ හගේ ක ඔටිඹග. ක ගගෝ රන් දන්නහ 
ළඩියි. ක ගගෝ රන් දන්නහ ළඩිකභ නිහ ක ගගෝ රන් 
තහයිහනගේ  ඵළුකුඅඩ hack කයනහ. එගවභ ්ඹඅඩ ගදන්ගනක්-

තුන්ගදගනක් ඉන්නහ. ක ගගෝ රන් දන්නහ ළඩියි. ක 
ගගෝ රන් තහයිහනඹගඅඩ game ගදනහ. හභහනය මිනිගවක් 
කයන්ගන් නළති ගද්්  කයරහ  ිධදුලි මීගයඹ ගනස කයරහ ිධදුලිඹ 
රඵහ ගන්න දන්නහ ුසථහ බහඳතිරුඅඩ රුකහග  ඉන්නහ. ක 

දන්නහ ළඩි ක ඔටිඹ. භභ කිඹන්ගන් එගවභ ගනොගයි  හභහනය 
භ ඔගගභන් හිතුගොඅඩ තිගඵන තඅඩඅඩඹ ගළනයි. 

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහග කිඹන්න 
ඕනෆ  දළන් ්පි ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග  COPE එගකන් යහජාය 

ආඹතන -ුසථහ  භඩුගර  ගදඳහර්තගේන්තු- පිළිඵ රඵහ ගන්නහ 
ගතොයතුරු ඳරිගණකගත කයරහ ඳද්ධතිඹක් ඵග ඳඅඩ කයන්න 
උඅඩහවඹක් දයන ඵ. 

්භහතයහුල ග් කේරුනුඅඩ ගගන්රහ ්පි ක ගළන හක්චකහ 

කශහ. කහග රතිතහය දක්න්න ගරොකු ඳසුගහමීඅඩඹක් 
තිගඵන්ගන්. ගභොකද  ඵඹයි. ගකොටින්භ ගඅඩගතොඅඩ  ්භහතයහුල 
ග් කේරුන්ග පුහුණුක් නළවළ. ක ්ඹ දන්න ිධිවඹග කිඹනහ  

"ඔඹ file එක ගගගනන්" කිඹරහ. හභහනය filing රභඹග තභයි ක 
කගයුතු සිදුගන්ගන්. කක තභයි තඅඩත. එකක්  රහගඹෝගික 
ලගඹන් ඳළවළදිලි ආක් ඳභඹ ගනක් තතිගන්න ඕනෆ. 

ගදළනි කහයණඹ තභයි  ක වහ ්ලය ඹටිතර ඳවසුකේ 
තිගඵන්නග ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ ගභග ගිහි් රහ ඵරන්නගකෝ. 
ඔඵතුභන්රහ ්වේගඵන් වරි ගේරග ඹනහ තතිගන්. ගගේ ග්රහභ 

නිරධහරි කහර්ඹරර  රජාහ කහර්ඹහරර  ගෞඛය කහර්ඹහරර  ඳු 
ේඳඅඩ කහර්ඹහරර  ඳු වදය කහර්ඹහරර  රහගද්ය ඹ ග් කේ 
කහර්ඹහරර  රහගද්ය ඹ බහර ගභොනහද තිගඵන ඳවසුකේ 
කිඹරහ ඵරන්නගකෝ. ්න්න ක ටික ඵළු හග ඳසගේ ්පි කිඹන්න 

වදන ගද් ගභොකක්ද කිඹරහ ගඅඩගයයි. භභ කිඹන්ගන්  ඔළුගන් 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

හිගගගන ුරණඅඩ - වරින් රනහන්දු තභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඵදු් රග 
ගිහි් රහ ගොඹහ ඵරන්නගකෝ. ගේ ළග්  ඵදු් ග්  කයන්න 
පුළුන් ගකොගවොභද කිඹරහ ඵරන්නගකෝ. උභහඔඹ ඳළඅඩත 

්තවළයරහ ඉතිරිගරහ තිගඵන රගද්ලර ගවෝ ගේක කයන්න 
පුළුන් ගකොගවොභද කිඹරහ ඵරන්නගකෝ. ඔඵතුභහ ඹන්න. භභ 
කකයි කිඹන්ගන්. ගභොකද  ජාහතයන්තය ණඹක් ගන්න තිගඵනහ 

නේ  ක වහ ගඹෝජානහක් ඉදිරිඳඅඩ කයන්න ගේ ගේ ළගක් 
වදහගන්න එගක් යදක් තඅඩගඅඩ නළවළ. වළඵළයි භභ කිඹන්ගන්  
රහගඹෝගික රහගද්ය ඹ භ ඔගමින් ක්රිඹහඅඩභක න යහජාය ඹහන්ත්රණඹ 

තභඅඩ ග්  යුගගේ  භහනසිකඅඩඹක නේ ඉන්ගන්; ඳවසුකේ 
්තින් ක ඹහන්ත්රණඹ තභඅඩ ඉන්ගන් ළගේ භ ඔගගේ නේ  ්පි 
ගකොගවොභද ගේ තළනග  ඹන්ගන්? කකයි තිගඵන රලසනඹ.  

ගරු තභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහග උදහවයණඹක් කිඹන්නේ. 
ඔඵතුභහඅඩ දන්න උදහවයණ භභ ගේ කිඹන්ගන්. ඳසු ගිඹ දසර 

ගර්ගු ගදඳහර්තගේන්තු ගකෝටි ගණනක් ිධඹදේ කයරහ බහඩුග 
scan කයන්න machines ගඹක් ගගනහ ගන්. ඊග ඳසගේ 
කහරගුණ ්නහළකි කිඹන්න පුළුන් ඹන්ත්ර සිුවයහජාගේ  

ගගොුගරකන්ගද් තගග හගන්. කහග ගභොනහද ුරගඩු? කඅඩ ගේ 
ගේ තහක්ණඹගන්.  කහගන් ්පි ඳහිධ්චචි කයන්න උඅඩහව 
කයන්ගන්. කක නිහ ඉතහ ඳළවළදිලියි  ඳහඨී  තේපික යණක 

තභතිතුභහගේ තනගඹන් කිඹනහ නේ  “Smartworld” ගවොයි. 
4න කහර්මික ිධප්තිරඹ නයක නළවළ  කකඅඩ ගවොයි. වළඵළයි  ක 
තළනග ඹන්න කලින් ගගේ රහගද්ය ඹ ග් කේ කහර්ඹහරගේ  තිගඵන 
පුටුයි  ගේගයි වදහගන්න ඕනෆ  කඵ්  වදහ ගන්න ඕනෆ; ක 

ගඵගහ වදහගන්න ඕනෆ  ක මිනිසසුන්ගේ ඳවසුකේ ටික වදහගන්න 
ඕනෆ. ක මිනිසසුන්ග ්ලය ලිඹකිඹිධලි නළවළ  photocopy 
machine එක නළවළ. රහගද්ය ඹ ග් කේ කහර්ඹහරඹග photocopy 

machine එකක් නළතු  ග්රහභ නිරධහරි භවඅඩභඹහග ගේඹක් 
පුටුක් නළතු  ්පි ක ගගෝ ගරෝ “Smartworld” එකග ඹන්න 
කථහ කයනහ. ක ගගෝ රන්ග "ඊ - තහක්ණඹ" රඵහගදන්න  

එගවභ නළඅඩනේ ක ගගෝ රන්ග e-mails භන්න් ආකිති ඳත්ර 
ඹන්න කථහ කයනහ. ගකොශම දිස්රික්කගේ  ග්රහභ නිරධහරි 
භවඅඩරුන්ග ඉ් ුේ ඳත්රඹක් e-mails භන්න් ඹළ ගොඅඩ කී 

ගදගනක් බහයගමද? කී ගදගනකුග ක ගද්්  කයන්න පුළුන්ද? 
්ිවකයණ ඳද්ධතිඹ දිවහ ඵරන්නගකෝ. ්ගප්ති යග ඔ ්ිවකයණ 
ඳද්ධතිඹ තුශ ගේක කයන්න පුළුන්ද? ්පි ඉසග් රහභ ක 

ඹථහර්ථඹ ගඅඩරුේ ගන්න ඕනෆඹ කිඹන එක තභයි භභ මුලින්භ 
කිඹන්ගන්. 

ගරු ඳහඨී  තේපික තභතිතුභහ දකුණු ගකොරිඹහග  ුර්ධනඹ 
ගළන කි හ. ඔඵතුභන්රහ උතුරු ගකොරිඹහග නේ ේඵහධක 
ඳනරහ ගන් තිගඵන්ගන්. දකුණු ගකොරිඹහග  ුර්ධනඹ ගළන 

කථහ කශහ. තඅඩත. භභඅඩ ගේ ශෙදී දකුණු ගකොරිඹහග  ුතහයඹ 
කශහ. ්පි දළක්කහ  ළග ගඳොශ් රග ගිඹහ. රුකහගන් ගිහි් රහ 
ළග කයන ්ඹ දකුණු ගකොරිඹහග  ඉන්නහ. එක ්තකින් ක 
ගගෝ ගරෝ දකුණු ගකොරිඹහග  ළග කයන එක  ්ගප්ති මිනිසසු ඳඩි 

දීරහ ිධලසිධදයහරඹකග ගිඹහ ගේ ළගක්. කක වරිඹග ඳඩි ගගරහ 
ිධලසිධදයහරඹකග ඵහ ගඅඩතහ ගේ ළගක්. ගභොකද  දකුණු 
ගකොරිඹහග  තහක්ණඹ ්ඳග රළගඵනහ. ජාඳහනගේ අඩ එගවභයි. ක 

ිධිවඹග ජාඳහනගේ  තහක්ණඹඅඩ ගවොයකේ කශහ. දකුණු 
ගකොරිඹහග  ඹන්ත්ර සත්ර ඳහිධ්චචි කයරහ  ්අඩවදහ ඵළී ේ කයරහ  
ගභගවඹරහ ්ගප්ති ජානතහග ක තහක්ණඹ රඵහගළමගේ ් සථහ 

තිගඵනහ. භභ දන්නහ තයභග ්ගප්ති යග ඔ රමිකගඹෝ 28 000ක්  
30 000ක් ිධතය දකුණු ගකොරිඹහග  ළග කයනහ. ක ආඹතනර 
්යිතිකරුන් එක්ක ළග කයරහ  ක කර්භහන්තලහරහර ළග 

කයරහ ඔුරන්ග දකුණු ගකොරිඹහග  තහක්ණඹ ගන්න පුළුන්කභ 
තිගඵනහ. ්යගගන ්ුරරුදු 4කින්  එගවභ නළඅඩනේ 7කින්  

10කින් ආඳහු රුකහග එනහ. ගභොනහද ක ්ඹ කයගගන 

තිගඵන්ගන්. ක ්ඹ රුකහග තිධ් රහ ගභොකක්ද කයන්ගන්? 
ඔුරන් ගභගවේ තිධ් රහ three-wheeler එකක් hire එකග දහනහ. 
එගවේදී වේඵ කයගඅඩ ් ලි ටිකක් ඉතිරි කයගගන තිධ් රහ 
හවනඹක් ්යගගන hire එකග දහනහ. එක්ගකෝ school van 

එකක් දුනහ. එගවභ නළඅඩනේ කෆභ කගඹක් දහනහ. ෆභ 
වුදිඹකභ ඳගන් ්යන් තිගඵනහ ගේ  චීනගේ අඩ නළති ිධිවඹග 
“Chinese restaurants” කිඹරහ ගවෝග්  දහනහ. එ්චතයයි. 

ගභොකද  ඔහු දකුණු ගකොරිඹහග  ඉගගන ගඅඩ ක දළනුභ  ක 
කහර්මික ඥහනඹ  ක ඳරිගණක ඥහනඹ  ක ආඹතනඹර තිගඵන 
robotic ඥහනඹ  ක තහක්ණඹ රුකහග ගගනළිධඅඩ ඳහිධ්චචි 

කයන්න ්සථහක් තිගඵනහද? ක වහ ්ඩු තයමින් ඵළුකු 
ණඹක් ගන්න පුළුන්ද? ඵළුකුකග ගිහින්  "භභ දකුණු 
ගකොරිඹහග  ්ුරරුදු 7ක් සිටිඹහ. භහ ගභඳභණ දළනුභක් රඵහ 

ගඅඩතහ. ක නිහ භගේ දළනුභ ඳහිධ්චචි කයරහ  එගවේ වදහපු ගද් ගේ 
යග ඔ වදන්න වළකිඹහක් තිගඵනහ"යි කිඹරහ කි ගොඅඩ  ඵළුකු 
ණඹක් ගන්න පුළුන්ද? භහ රහථමික කර්භහන්ත තභතිතුභහගඅඩ 
කිඹන්ගන්  ිධගලේගඹන් ගේ ගළන ගොඹහ ඵරන්න කිඹරහයි.   

වඵයණ - ගකොශම භහර්ගගේ  වඵයණ එක භවඅඩභගඹක් 
ඉන්නහ. ක භවඅඩභඹහ දකුණු ගකොරිඹහග දී වදරහ තිගඵන්ගන් 
ඹකග ගදොය් . තඅඩතගභ ්ගප්ති හභහනය සහබහිධක දළලින් 

වදන ගදොය්  හගේ ඹකග ගදොය්  වදරහ තිගඵනහ  
තහක්ණඹ ඳහිධ්චචි කයරහ. ඔහුගේ හනහග දකුණු ගකොරිඹහග  
ක කර්භහන්ත හිමිකරුහ උදුර කයරහ දළන් ඔහු රුකහග  ක 

ගදොය්  වදනහ. කගකන් ්ගප්ති දළ ටික ගබ්ගයනහ  ඳරියඹ 
ගබ්ගයනහ  ගස ගකොශන් ටික ගබ්ගයනහ. වළඵළයි ඔහුග යජාගඹන් 
රඵහ දී තිගඵන වගඹෝගඹ ගභොකක්ද; යජාගඹන් ගදන වනඹ 

ගභොකක්ද? යජාගඹන් ගදන වනඹ ගන ගභොකක්අඩ ගනොගයි. 
ඔහු එළනි factory එකක් ආයේබ කය තිගඵනහඹ කිඹරහ දළන 
ගඅඩගතොඅඩ  ගිහින් ඔහුග ඵදු ගවනහ. "ඔඹහ ආදහඹේ ඵදු 

ගගන්ගන් නළඅඩගන් ගභොකද?" කිඹරහ ඵදු file එකක් ්රිනහ  
ඔක්ගකොගභ කලින්. ගේක තභයි සිද්ධ ගන්ගන්. යජාගේ  ්නුගවඹ 
දක්න්න යජාගේ  ආඹතනඹක් තිගඵනහද? කහර්මික ගරෝකගේ  
යගරග ගිහින් රැකිඹහක් කයරහ  ක රැකිඹහගන් තභන් රඵන 

තහක්ණික ඥහනඹ ඳහිධ්චචි කයරහ රුකහග  නිසඳහදනඹක් 
ආයේබ කයන්න  රුකහග  ආගඹෝජානඹක් කයන්න ්සථහක් 
ගදන්න ්ගප්ති යග ඔ තිගඵන ආඹතනඹ ගභොකක්ද; ්ගප්ති යග ඔ 

තිගඵන ්භහතයහුලඹ ගභොකක්ද; ්ගප්ති යග ඔ තිගඵන ඵළුකු 
ගභොකක්ද? එගවභ ගකගනක් තිධ් රහ තහුගොඅඩ ්වන්ගන් එකභ 
ගදඹයි. "ඔඹහ tax ගගන්න; ඵදු file එකක් ්රින්න" කිඹරහයි 

කිඹන්ගන්. ගේක තභයි ඳශමුන කහයණඹ. ක නිහ ් ද ්ගප්ති යග ඔ 
කර්භහන්තකරුන්ග  ආගඹෝජාකඹන්ග ගේ තහක්ණඹ ඵහරගිරි 
ගදෝඹ හගගයි. ගභළනි ් සථහ රළගඵන්ගන් නළවළ.  

දළන් ඔඵතුභන්රහ රැකිඹහ ්සථහ ගළන කථහ කයනගකොග  
''නගෝඅඩඳහදන බිහි කයන  න නිඳළයුේකරුන් නිර්භහණඹ 
කයන'' ළනි භවහ කථහ යහශිඹක් කිඹනහ. නමුඅඩ ඹථහර්ථඹ ඊග 
ගහ ගඵොගවෝ ගනස. රහථමික කර්භහන්ත තභතිතුභහ කි හ  ්ද 

්ගප්ති යග ඔ ගද්ය ඹ කර්භහන්තඹග ඵයඳතශ ්ක්ගඹෝගඹක් 
තිගඵනහ  ඵයඳතශ ්ර්බුදඹක් තතිගරහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. 
්ගප්ති වළභ ගද්ය ඹ නිසඳහදකගඹක්භ  වළභ කර්භහන්තකරුගක්භ 

තහක්ණගේ  හිමිකරුකු ගනොගයි. ඔහු යහඳහයගේ  
හියකහයගඹක් ගරහයි ඉන්ගන්. තඅඩතග ක ්ඹග ක කර්භහන්ත 
වන්න ඵළවළ. ගභොකද  ගේකඹන් පිරික්  ඳුර්  ුඛයහක් ක 

්ඹ ිධසින් නගඅඩතු කයනු රඵනහ.  

්ද "දියින" පුඅඩ ඳගඅඩ ගභගේ හර්තහ නහ: 
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[ගරු සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති භවතහ] 
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 "බීඕ්යි ්දයදර්ය  පිළිගත නිහ  

 ගද්ය ඹ ඳහවන් කර්භහන්තඹ ්නතුගර් 

 ගද්ය ඹ ඳහවන් නිසඳහදකඹන්ගේ ුගභඹ" 

ගභොකක්ද ගේ කිඹන්ගන්? ගරු නිගඹෝජාය කහයක 
බහඳතිතුභනි  රුකහග  ගද්ය ඹ ඳහවන් නිසඳහදනඹ 
ේපර්ණඹන්භ ්ගහශ න ිධිවඹග රුකහග  ආගඹෝජාන භඩුගරඹ 
ඉන්දිඹහනු ඳහවන් නිසඳහදන ආඹතනඹකග ්ය දීරහ 
තිගඵනහ  රුකහග  ඳහවන් නිසඳහදනහගහයඹක් -කේවරක්- 

ආයේබ කයන්න. ක ිධතයක් ගනොගයි. ක ඳහවන් ගද්ය ඹ ගගශ 
ගඳොශග නිකුඅඩ කයන්නඅඩ ්සථහ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. 
ජාහතයන්තය ලගඹන් පිළිගඅඩ "VKC" කිඹන ගගශ නහභඹ 

ඹගගඅඩ ජාහතයන්තය ගගශ ගඳොශ ආරභණඹ කය තිගඵන 
එක්තයහ ිධිවඹක ඵහුජාහතික භහගභක් න ඉන්දිඹහනු භහගභක් 
ආගඹෝජාන භඩුගරගේ  ්යඹ රඵහ ගගන රුකහග ඳළමිණ 

තිගඵනහ. ඔුරන් රුකහග ගගනළිධඅඩ තිගඵන ආගඹෝජානගේ  
රභහණඹ ගගොරර් 2 50 000යි. ගගොරර් 2 50 000ක ගෝචතේ 
මුදරක් තභයි ගගනළිධඅඩ තිගඵන්ගන්. ආගඹෝජාන ඳනගඅඩ යහඳිති 

්නුභළතිඹ දීරහ තිගඵනහ  16න කහඩුගඹ ඹගගඅඩ. 16න 
කහඩුගඹ ඹගගඅඩ ්ය දුන්නහභ ගන්ගන් ගභොකක්ද? ක 
ගගෝ රන්ග ගද්ය ඹ ගගශ ගඳොශගඅඩ ඳහවන් නිකුඅඩ කයන්න 

පුළුන්. ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  ආගඹෝජාන 
භඩුගරඹ ගේ ්නුභළතිඹ දීරහ තිගඵනහ. ්ද රුකහග  ඳහ්  
ඳහවන් ළඳයුභ  ක හගේභ ්ගප්ති ජානතහගේ ඳහවන් ළඳයුභ 
සිඹඹග 100ක් ගද්ය ඹ ඳහවන් කර්භහන්තඹ ිධසින් ේපර්ණ කයනු 

රළඵ තිගඵනහ.  

්පි දන්නහ  ඔඵතුභන්රහ දන්නහ  රුකහග  ගද්ය ඹ 
කර්භහන්තඹ වළටිඹග ගගශ නහභඹන් තිගඵන ආඹතන කිහිඳඹයි 
තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ක ඹ ගගඅඩ P.G. Martin,  DSI ව  Bata 
ළනි ආඹතන කිහිඳඹකග රුකහග  ගද්ය ඹ කර්භහන්ත නහභඹක් 

තිගඵනහ. 

ක ිධතයක් ගනොගයි. ඔුරන් ර වහ ඍජුභ තුන් රක් 
ඳණසදහවක් ිධතය රැකිඹහ  ඳඹහ තිගඵනහ.  ඳුර් ර ්ඹ රැකිඹහ 
කයනහ. ගද්ය ඹ ලගඹන් ඳහවන් වදන ්ඹග  ගග් ර 

ඉගගන ඳහවන් වදන්න ්සථහ දී තිගඵනහ. ගදරක් 
ඳණසදහවක  තුන් රක්ඹක ිධතය රැකිඹහරග ්ක්ගඹෝගඹක්  
එනහ.  ගභොකද  ගේ "Veekesy" කිඹන  trade name  එක තිගඵන 
ඳහවන් කර්භහන්තඹ ඉන්දිඹහග  ඳහ දළනග දකග ඳහවන් 

ගජාෝඩු  ගදරක්ඹක්  ඳභණ වදන  භවහ දළළන්ත ඵහුජාහතික 
භහගභක්. ්ද ඔුරන් තිධඅඩ තිගඵනහ  මීගමුග  
කර්භහන්තලහරහක් ආයේබ කයන්න. කර්භහන්තලහරහක් ආයේබ 

කයන  එක රලසනඹක් ගනොගයි. ිධගද්ය ඹ ආ ගඹෝජාකයින්  එන්න  
ඕනෆ නේ  කකඅඩ රලසනඹක් ගනොගයි. ක ිධගද්ල ආගඹෝජානඹ නිහ 
රුකහග  ගද්ය ඹ කර්භහන්තඹග තිගඵන ආයක්හ ගභොකක්ද? 

ඔුරන් රුකහග තිධඅඩ  රුකහග  රමිකගඹෝ  ්යගගන රුකහග  
රැකිඹහන් දී රුකහග  ඳහවන් වදහ කහ පිගයග ඹනහ නේ  
ඉන්දිඹහග  ගගශදගඳොශග කහ ඹනහ නේ කභක් නළවළ. 

වළඵළයි  ඔුරන් ගභගව තිධඅඩ ගභගව ග  ගශ ගඳොශග  ්ඩු මිරකග  
ක ඳහවන් නිකුඅඩ කශහභ ්ගප්ති ගද්ය ඹ කර්භහන්ත කගහගගන 
ළගගනහ. ගද්ය ඹ කර්භහන්තඹ ේපර්ණගඹන්භ ්න් ගනහ. 

ගද්ය ඹ ේබහඩුග කර්භහන්තඹ  ඳහවන් කර්භහන්තඹ බි 
ළගගනහඹ කිඹන්ගන්  ක ඳුර්  බි ළගගනහ. ක රැකිඹහ බි 
ළගගනහ. ්ඳග තිගඵන ්සථහඅඩ බි ළගගනහ. ්පි 
ගභොකක්ද කයන්නග තිබුගඩු? ්පි කයන්න  ඕනෆ  ්ගප්ති යග ඔ 

නිසඳහදන ්ලයතහඹ ේපර්ණ කයපු ගද්ය ඹ ඳහවන් 
නිසඳහදකඹහගේ නිසඳහදනරග ජාහතයන්තය ග ශ ගඳොශ  ගොඹහ 
ගදන  එකයි. ඔුරන්ග ් ඳනඹන ගශගඳොශග ඳවසුකේ රඵහ ගදන  

එකයි. ඔුරන් ග රුකහග  ගශගඳොශඅඩ නළති කයන එක 
ගනොගයි.   

්ද ්පි දන්නහ  ගද්ය ඹ ගශගඳොගශේ සථහය න 

කර්භහන්තකරුගක් තභයි ජාහතයන්තය ගශගඳොශග ඹන්ගන්. 
ජාහතයන්තය ගශගඳොශග ඹන්න ඵළවළ  ගද්ය ඹ ග ශගඳොගශේ 
සථහය ගනොගන කිසිභ කර්භහන්තකරුගකු ග. ්ද  ක ගද්ය ඹ 
ඳහවන් කර්භහන්තඹ ගද්ය ඹ ලගඹන් ්කර්භණය  ුරණහභ   බි 

ළටුණහග ඳසගේ ඔුරන්ග  ජාහතයන්තය ගශගඳොශග ඹනහ 
ගනොගයි  තභන්ගේ තිගඵන කර්භහන්තලහරහ ටික ආයක්හ කය 
ගන්නගඅඩ ඵළරි ගනහ. එගේ  ඵළරි තඅඩඅඩඹග කුරද  කගයුතු  

වදහ තිගඵන්ගන්? යජාගේ  රතිඳඅඩතිඹක්.  යජාඹ තීයණඹක් ්ය ගගන 
තිගඵනහ  ගගොරර් ගදරක් ඳණසදහවක ආගඹෝජානඹකග. 
ගගොරර් ගදරක් ඳණසදහවක් තගරෝසිඹස භවඅඩභඹහගගන් 

ඉ් ුඅඩ ගන්න  පුළුන්. ගගොරර් ගදරක් ඳණසදහවක්  
කිඹන්ගන් ගභොකක්ද? ඉතහභ ගෝචතේ මුදරක්. ආ ගඹෝජාන 
භඩුගරඹ ඹගගඅඩ තිගඵනහ  ්ඩු තයගේ ගගොරර් මිලිඹනඹක්අඩ- 

තගරෝසිඹසග සුළු ගණනක් කිඹන එක තභයි භභ කිඹන්ගන්. - ක 
ගණන  ආඩුඩුග  ඕනෆනේ තගරෝසිඹස භවඅඩභඹහගගන් ඉ් රහ 
ගන්න පුළුන්  ගේ ගද්ය ඹ ඳහවන් කර්භහන්තඹභ ්ක්ගඹෝගඹග 
ඹන්ගන් නළති. ්ඩු තයගේ ගගොරර් මිලිඹනඹකඅඩ 

ආ ගඹෝජානඹක් ගේන්න ඕනෆඹ කිඹහ  ආගඹෝජාන භඩුගරඹ 
කිඹනහ. නමුඅඩ ගදරක් ඳණසදහවකග ්ගප්ති ගද්ය ඹ ඳහවන් 
කර්භහන්තඹ බි  ඔගනහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  යගක් වළටිඹග ්ඳ 
න්ගතෝ ගනහ. ිධදුලි ුගද්ල  වහ ඩිජිගග්  ඹටිතර ඳවසුකේ 
තභතිතුභහඅඩ ගේක පිළිගන්නහ කිඹහ ්පි දන්නහ. රුකහ තභයි 

ගරෝකගේ  ඉතහභ ගකටි කහරඹක් තුශ භිදුකහුග -software-   
ගශගඳොශ ්අඩ ඳඅඩ කය ගඅඩ යග. ්ද ගරෝකඹභ පිළිගන්නහ  
්ගප්ති යගගන් තභයි ඳරිගණක තහක්ණගේ   භිදුකහුග 

නිසඳහදනගේ  ඉතහභ නිර්භහණය ලි මිනිසසු ගරෝකඹ ග ගිහින් 
තිගඵන්ගන් කිඹහ. ්ද ්පි භව ගරොකුග කථහ කයන Microsoft   
ආඹතන ගඅඩතඅඩ; Microsoft ආඹතනගේ  ඳවශ ඉුජිගන්රු  

භ ඔගේර ළඩිභ රැකිඹහ රභහණඹක් දයන කඩුගහඹේර 
නිර්භහණය ලි මිනිසසු ්ගප්ති භිදුකහුග ගශගඳොශ ්අඩ  ඳඅඩ 
කය ගගන ඉන්නහ. භහ දන්නහ තයභග ආන්න ලගඹන් ්ගප්ති 
යග ඔ ්ඳග ගප්තිගන් ඔ ්යිතිඹ තිගඵන භිදුකහුග ගරෝකඹග ඳඹන   

ගරෝකගේ  ිධිධධ systems  වදහ තිගඵන භහගේ වළටිඹග  භිදුකහුග 
හිමිකරුන් තුන් සිඹඹකග ළඩිගඹන් ලිඹහඳදිුචි ගරහ ඉන්නහ. 
කක   2008 ර්ගේ   සිග ගකටි කහරඹක් තුශ යගක් වළටිඹග රඵහ 

ගඅඩගරොකු ජාඹග්රවණඹක්. ්ඳග ක ජාඹග්රවණඹ රැක ගන්නයි  ඕනෆ 
කයන්ගන්. ඉන්දිඹහග  භවය භළදිවඅඩීමේලින් ්ගප්ති භිදුකහුග 
ගශගඳොශ  ්ගප්ති ඳරිගණක ගශගඳොශ ආරභණඹ කයන්න  

hackers රහ එන භ ඔගභක් තිගඵනහ.  කකයි ්ඳග ආයක්හ වදහ 
ගන්නග ඕනෆකභ තිගඵන්ගන්. එභ නිහ භභ ිධගලේගඹන් 
ඔඵතුභන්රගගන්  ඉ් රහ සිටිනහ  ගභභ ගඹෝජානහ  ගේ ඳනඅඩ 

ගකටුේඳත ුක් පීඹ ලගඹන් ගවො  එකක්.  වළඵළයි  කකග 
ගළශගඳන ඹථහර්ථඹක් භව  ගඳොගශොග  වදන්ගන් නළති; කකග 
ගළශගඳන ළග පිළිගශක් භව ගඳොගශොග  නිර්භහණඹ කයන්ගන් 
නළති- රහගද්ය ඹ ග් කේ කහර්ඹහරගේ  සිග; ග්රහභ නිරධහරී 

කහර්ඹහරගේ  සිග; යජාගේ  ්ිවකයණ ඳද්ධතිගේ  සිග; ගඳොී සිගේ  
සිග ගේ ගඹෝජානහ ක්රිඹහඅඩභක කයන තළන්ර  ඊග ්දහශ ඹටිතර 
ඳවසුකේ වදන්ගන් නළති ගේක රහගඹෝගික ක්රිඹහඅඩභක කයන්න 

ඵළරි ගදඹක් ඵග ඳඅඩගනහඹ  කිඹන එක තභයි  ්ඳග 
්ධහයණඹ කයන්නග තිගඵන්ගන්. ගඵොගවොභ සතුතියි  ගරු 
නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි.      

 

ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

Next, the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 
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ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்ணொறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ මරහනගේ  

සිටින ගරහග  යගගභ ළදගඅඩ න ඳනඅඩ ගකටුේඳතක් ගළන 
කථහ කයන්නග රළබීභ ගළන භභ න්ගතෝ ගනහ. ිධදුලි ුගද්ල 

වහ ඩිජිග ්  ඹටිතර ඳවසුකේ ්භහතය ගරු වරින් රනහන්දු භළතිතුභහ 
ගන්නහ ක්රිඹහභහර්ගරදී ඉතහභ ළදගඅඩ වූ ඳනඅඩ ගකටුේඳතක් 
තභයි ්ද හක්චකහග බහජානඹ ගන්ගන්. භභ හිතන ිධිවඹග ගභභ 

ඳනඅඩ ගකටුේඳත භන්න් ඩිජිග්  ඹටිතර ඳවසුකේ ුර්ධනඹ 
කිරීභග ්භතය ආර්ථික ිධප්තිරඹකුඅඩ තති ගනහ. ආර්ථික 
ිධප්තිරඹ වයවහ යග ඔ කුගහ ඳරිභහණ ගගශ යහඳහරිකඹන්, න 

නිර්භහඳකයින් ආදී සිඹු ගදනහගභ ගගශ ගඳොශ ජාඹ ගන්නග 
වළකිඹහ රළගඵනහ. 

්ද ගේ ිධහදඹග ේඵන්ධ වූ ගරු භන්ත්රීරුන් ිධිධධ කථහ 
කි හ. ඉතිවහඹ ගළන කථහ කශහ, ර්තභහනඹ ගළන කථහ කශහ. ක 

හගේභ electronic transactions, එගවභ නළඅඩනේ 

ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු වයවහ සිදු ිධඹ වළකියි කිඹන දුර්භතඅඩ 
රකහල කශහ. එභ නිහ රධහන ලගඹන් ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 

ඳනත භන්න් ්පි ්අඩ ඳඅඩ කය ගඅඩත ජාඹග්රවණ ගළන කථහ 
කයන්නග භභ කළභළතියි. ිධගලේගඹන්භ ්න්තර්ජාහතික 
ගිිධසුේරදී ඉගරක්ගරොනික න්නිග දන බහිධතඹ පිළිඵ එක්අඩ 

ජාහතීන්ගේ ේමුතිඹග ්නුකර න ඳරිදි තභයි ්පි ගේ ටිනහ 
ුගලෝධන ඳනඅඩ ගකටුේඳත ඉදිරිඳඅඩ කයරහ තිගඵන්ගන්.  යර 
ගඅඩගතොඅඩ ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත වයවහ මලිකභ සිදු න්ගන් ්පි 

ගනුගදනු කයන රභග දඹ ඩිජිග් කයණඹග වළයීමභ ිධතයයි. 
උදහවයණඹක් ිධිවඹග භග ්ද ඳහර්ලිගේන්තුග  ඉරහ ඵළුකුග 
ගිහි් රහ තඅඩ ගකගනකුග මුදරක් ගගන්නග ඕනෆ. ගේ කහයණඹ 

ර්තභහනගේ  සිද්ධ ගන්ගන් analog ිධිවඹග. ක කිඹන්ගන් 

පුද්ගරගඹක් වළටිඹග ගිහි් රහ ක කහයණඹ සිදු කය ගළමගේ රභඹ 
තභයි තභඅඩ ර්තභහන ගරෝකගේ  සිදු න්ගන්. නමුඅඩ ගේ 

ගභොගවොගඅඩ ගභතළනභ ඉගගන ක කහයණඹග ේඵන්ධ ඉ් ී භ 
ඳරිගණකඹ වයවහ ඉදිරිඳඅඩ කයන්නග පුළුන් නේ, ගේ ගගශ 

ගනුගදනු භග ඉතහභඅඩ ඳවසු ගනහ. යර කි ගොඅඩ 
ගරෝකගේ   ගේ හගේ කහයණහ බහිධතඹ  smart society එකක් 

ිධිවඹග ඉදිරිඹග ඹනහ. 

ගේ ගනුගදනුරදී ්ඳග ළදගඅඩභ න ගදඹක් තභයි ්ගප්ති 
්නනයතහ. භගේ ඉ් ී භ ඳරිගණකඹ වයවහ ගවෝ smartphone 

එකක් වයවහ ඵළුකුග ඉදිරිඳඅඩ ගනහ නේ ගේ මුදර ගගන්න 
කිඹරහ, ් පිග electronic signature එක ළදගඅඩ ගනහ. ගේ 

ඳනඅඩ ගකටුේඳත වයවහ United Nations Convention on the 

Use of Electronic Communications in International Contracts 

එගක් Article 9 (3) කිඹන එක ගහඅඩ පුළු්  ිධිවඹග හක්චකහ 

ගරහ, කථහ ඵවග රක් ගරහ ක ක්රිඹහදහභඹ කයගගන ඹහභග 

්සථහ රළබිරහ තිගඵනහ.  

්පි දන්නහ, electronic signature එක බහිධත කිරීගේදී ිධිධධ 

තහක්ණික රභග දඹන් ගඹොදහ ගත යුතු ගන ඵ. උදහවයණඹක් 
ිධිවඹග biometric token එකක් කස කය ගත යුතුයි. ක 

කිඹන්ගන් මිනිහගේ ීව දඅඩත උඳගඹෝගී කයගගන කහ 

ඩිජිග් කයණඹග ඳරිර්තනඹ කශ යුතුයි. උදහවයණඹක් ිධිවඹග 
භගේ fingerprint එක ව තගේ තිගඵන ආග ණික වූ රක්ණ 

ටික, -biometrics රක්ණ ටික- දහරහ ගේ electronic signature 

එක ත තඅඩ තවුරරු කය ගන්නග ්පිග වළකිඹහ රළගඵනහ. 
ගේ electronic signature එක වයවහ තභන් කුරද කිඹන එක 

ඵළුකුග තවුරරු කශහභ ්දහශ ගනුගදනු කය ගළමභ ්ඳග ඳවසු 

ගනහ.  

හභහනය ීවිධතගේ දී සිදු න ගද්්  එක්ක ්ඳ ක් ඳනහ 

කගශොඅඩ, ගේ කගයුඅඩත ගඅඩරුේ ගළමභ වරි යර ගදඹක්. 

හභහනය ීවිධතගේ දී ්ඳ ඵළුකුග ගිහි් රහ ගනුගදනු කයන ගකොග 
ඵළුකුග  කශභනහකහයතුභහ ්ගප්ති National Identity Card එක 

ඵරනහ. එගර ්ගප්ති photo එක දිවහ ඵරරහ කයන එභ කගයුඅඩත 

ගරෝකගේ  දියුණුඅඩ එක්ක ඩිජිග්  තහක්ණඹ වයවහ කය ගන්න 
්ඳග දළන් වළකිඹහ රළබිරහ තිගඵනහ. ක කගයුඅඩත කයන්න 
තභයි ගේ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) ඳනඅඩ 

ගකටුේඳත ගදළනිය කිඹීමභ තුළින් ඵරහගඳොගයොඅඩතු න්ගන්. 
වළඵළයි, ගේ ේඵන්ධගඹන් ගනොගඹක් දුර්භත තිබුණහ.  

සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති භන්ත්රීතුභහ කථහ කයනගකොග කි හ, 

"ගේ කථහග ර ්දහශ ුරණඅඩ, ්ුතින් යහඳහය ඳගන් 

ගඅඩගතොඅඩ ්ඳ කයන්ගන් මුලින්භ ඵදු ගවන එක"යි කිඹරහ. ගේක 

ේපර්ණගඹන් ගඵොරු භතඹක් ගන්. ඵදු file එකක් තිගඵනහ 

කිඹන්ගන්, ඵදු ගවනහ කිඹන එක ගනොගයි. හභහනයගඹන් 

ගරෝකගේ  ඕනෆ තළනක යහඳහය ඳගන් ගන්නගකොග, 

යහඳහයඹකග ්ුතින් තභන් එකතු නගකොග  ඵදු file එකක් 

open කයනහ. තභහ යහඳහයලින් රඵහ ගන්නහ රහබගඹන් තභයි 

ඵදු ්ඹ කයන්ගන්. එගවභ නළති ආගඹෝජානඹග ඵදු ්ඹ කයන 
යගක් ගරෝකගේ  නළවළ. ළරැදි ්ර්ථ කථනඹක් රඵහ ගදනහ, 

"ආගඹෝජාකඹන්ග ඵදු ගවනහ"ඹ කිඹහ. එගවභ ගදඹක් ගේ 

ගරෝකගේ  සිදු න්ගන් නළවළ. තභන් යහඳහය කයරහ කගකන් 
රළගඵන රහබගඹන් තභයි ඵදු ්ඹ කයන්ගන්. ක නිහ ඵදු 
ගගන්න එඳහඹළ. ඵදු ගගන්ගන් නළති ගවොරු හගේ ඉන්න 

ඵළවළ ගන්. ගේ කහයණඹ වරි ඳළවළදිලි, තර්කහනුකර ්ඳ 

ගඅඩරුේ ගත යුතුයි.  

National Payment Platform එකක් ගළන ඳසුගිඹ දසර 

යග ඔ ගරොකු ආන්ගදෝරනඹක් තිබුණහ. භවය භහධයලිනුඅඩ ගේ 
ගළන කථහ කශහ. National Payment Platform එක ්ුතින් 

ආයේබ කගශොඅඩ  ගේ වයවහ ගඳෞද්ගලික ්ුලඹග ගභභ දඅඩත 
ඳද්ධතිර තිගඵන සිඹු ිධසතය ඹනහ කිඹරහ ගේගගෝ රන් 
්ර්ථ දළක්ුරහ.  

භවය ්ඹ hackersරහ ගළන කථහ කයනහ. Hackersරහ වළභ 
තළනකභ ඉන්නහ. Hackersරහ ඳහර්ලිගේන්තුග අඩ ඉන්නහ; 

භහජාගේ අඩ ඉන්නහ. Hackersරහ ගකෝචතය හිටිඹඅඩ 

ගේගගෝ රන්ගගන් ආයක්හ න රභග ද ගළන ්ද ගරෝකගේ භ 
දියුණුගරහ තිගඵනහ. ක නිහ ක ගළන ්ඳ බිඹ ිධඹ යුතු නළවළ. 

National Payment Platform එක වයවහ සිදු කයන්න 

ඵරහගඳොගයොඅඩතු න්ගන් භහ කලින් කිඹපු ගනුගදනු වහ ්ලය 
න "ගභන්න ගේ කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් භග ගේ හගේ 

ගනුගදනුක් කශ යුතු නහ. ක වහ භග  ්යඹ රඵහ 
ගදන්න" කිඹන ගකටි ඳණිුරගඹ - message - ඵළුකුග දළනුේ 

ගදන එකයි. එගවභ ුරණහභ National Payment Platform එකග 

ඉගක් රළගඵන්ගන් නළවළ,  "ගගීමේ කයන්න" කිඹරහ උඳගදස 

ගදන්න. "භභ ිධසින් ගේ ගගීමේ කයන්ගන්" කිඹන message එක 

ඹන එක ිධතයයි කයන්ගන්. කක ඵළුකුගන් verify  කයගගන  

ගේක ක්රිඹහඅඩභක කයනහද නළද්ද කිඹන තීයණඹ කගගෝ රන්ග  
ගන්න පුළුන්.  

ඩිජිග් කයණඹ ේඵන්ධගඹන් තිගඵන දුර්භත 
ේපර්ණගඹන් ඵළවළය කශ යුතු නහ. ක වහ රධහන ලගඹන් 
්ලය න්ගන් නිළරැදි ්ධයහඳනඹයි. නිළරැදි ්ධයහඳනඹ රඵහ 

ගදන්න ්ධයහඳන රභග දඹන් ්ඳග බහිධත කයන්න පුළුන්.  

ිධගලේගඹන් භහධයග දීන්ගගන් ඉ් රහ සිටිනහ, ගේ 

ේඵන්ධගඹන් නිළරැදි ගද් කථහ කයන්න කිඹරහ.   

1067 1068 



2017 ඔක්ගතෝඵර් 17  

ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.   

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்ணொறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Give me only one more  minute, Sir.  

National Payment Platform එක වයවහ භවය භහධය එක් 

එක් පුද්ගරඹන් ්් රහගගන කථහ කයනහ ්ඳ දළක්කහ. කක 

ළරැදියි. ක වයවහ න්ගන් යග ඔ ජාහතික ඳද්ධතිඹ, යග ඔ ්නහගතඹ  

ඩිජිග් කයණඹ කිරීභ කිඹන ඉතහ උතුේ රභග දඹ ගළන හද-ිධහද 
තතිගරහ, ක රභග දඹ ආඳසග ඹන එකයි. ක නිහ National 

Payment Platform එක ගේ යගග ්ලයයි. ක, ඩිජිග් කයණඹඅඩ 

එක්ක ගිගඹොඅඩ සිඹුභ ගනුගදනු නිර්භහණය ලි කය ගන්න ්ඳග 
වළකිඹහ රළගඵන නිහයි. ගේ වයවහ ගද්ය ඹ ආදහඹේ 

ගදඳහර්තගේන්තුග ගහ පුළු්  ඳවසුකේ රළගඵනහ. ක වයවහ 
ඔුරන්ග ආදහඹේ ඵදු එකතු කිරීගේ නිළරැදි රභග දඹ කයන්න 
පුළුන්. ගේගකන් කිඹන්ගන් නළවළ, සිඹුගදනහගගන් ඵදු -tax- 

්ඹ කයනහ කිඹරහ. කකභ ගනොගයි සිදු න්ගන්.  
ිධනිිධදබහගඹන්, ඳළවළදිලි රතිඳඅඩතිඹකින් වළගභෝග ක වයවහ එභ 

ගනුගදනු ටික කය ගන්න පුළුන් නහ. ක නිහ ගේ කහයණහරදී 

්ඳ බිඹ ිධඹ යුතු නළවළ. ගරෝකගේ  ්ුඅඩ තහක්ණඹ වහ 
නගෝඅඩඳහදනඹ එක්ක ්ගප්ති යග ඉදිරිඹග ඹනගකොග 
ඩිජිග් කයණඹ ඉතහභ ්ලය නහ. ්ගප්ති වරින් රනහන්දු 

තභතිතුභහග රළබිරහ තිගඵන ්භහතයහුලඹ, ගේ යගභ ගගොග 

නෙන්න පුළුන් ්භහතයහුලඹක්. එතුභහ ඳළවළදිලි දර්ලනඹකින් 
ගේ කගයුඅඩත ක්රිඹහඅඩභක කයරහ, ඩිජිග්  තහක්ණඹඅඩ එක්ක ගේ 

සිඹුභ ්භහතයහුල ඵද්ධ කයගගන, සිඹුභ යහජාය ව ගඳෞද්ගලික 

ආඹතන තුශ නිසි කශභනහකහරිඅඩඹක් තති කය ගඅඩගතොඅඩ, 

්ුතින් තති න නිසඳහදන, ්ුතින් තති න නිර්භහණ, ් ුතින් 

තති න ආඹතන වයවහ යග ඔ ආර්ථිකඹ ිධඵර ගන්න්නග 
ඩිජිග්  ආර්ථිකඹ තති කය ගන්නග ් ඳග පුළුන් නහ. සතුතියි. 

 
[්.බහ. 3.10] 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ (විදුලි වංමද් ශළ ිජජි ල් 
යටිත ඳශසුකේ අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண - தரகனத்தரடர்ணொகள் 

ற்ரம் டிஜறட்டல் உட்கட்டகப்ணொ சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, ් ද ගේ යගග ිධලහර 

ලගඹන් ළදගඅඩ න ඳනතකග ුගලෝධන කිහිඳඹක් ඉදිරිඳඅඩ 

න ්සථහක් ගේ. ිධගලේගඹන්භ ජානතහ ිධමුක්ති ගඳයමුගඩු 
ගරු සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති භන්ත්රීතුභහ ගවො රලසන කිහිඳඹක් 
නළඟුහ. ගේ ්සථහග  එතුභහ ගරු බහ ගළගබ් නළති ුරණඅඩ එතුභහ 
මලික ලගඹන්භ තහුග  ගභභ ඳනතග ඉදිරිඳඅඩ න ුගලෝධන 

ගභොනහද කිඹන එකයි. එතුභහ රකහල කශහ හගේභ, භභ මුලින්භ 

රකහල කයන්න ඕනෆ, ගේ ුගලෝධනගේ දී  ඉගරක්ගරොනික 

ගනුගදනු ේඵන්ධගඹන්,  2006 ්ුක 19 දයන ඉගරක්ගරොනික් 

ගනුගදනු ඳනතග ුගලෝධනඹන් කිහිඳඹක් තභයි ්ද ්පි එකතු 
කයන්ගන් කිඹන එක. 

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, ිධගලේගඹන්භ එතුභහ 

කි හ හගේ ්ිවකයණඹග නඩු file  කිරීභ ඉගරක්ගරොනික 

කයන්න පුළුන් රභග දඹක් ගේ ඳනත වයවහ ගකගයන 
ුගලෝධනරදී තති ගනහ. ක හගේභ ්ුඅඩභ ගද් තභයි,  

ඉගරක්ගරොනික signatures තළබීගේ - cross-border signing - 

වළකිඹහ තති ගනහ. තඅඩත ලගඹන්භ  UN එගක් තිගඵන 

ේමුතිඹක් වයවහ ්ඳග රළබුණු ඉදිරිඹග ඹහභක් ලගඹන් තභයි 
්පි කක රඵහ ගගන තිගඵන්ගන් කිඹන එකඅඩ ගේ ්සථහග  
භතක් කයන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි,  එක්අඩ ජාහතීන්ගේ 

ේමුතිගඹන් ්පි ඉසයවග තිධ් රහ, ආසිඹහතික කරහඳගේ  

යග්  ්තරින් සිුගප්තිපරුග ඳසගේ රුකහ තභයි ගේ ්ණ ඳනඅඩ 

ටික ඉසයවග ගඅඩ යගක් වළටිඹග ඉන්ගන්. ක ගළන ්පි ආගේඵය 
ගන්න ඕනෆ. ක නිහ ්ගප්ති ්භහතයහුලඹඅඩ ිධගලේගඹන්භ ICT 

ආඹතනගේ  ඉන්න ජාඹන්ත රනහන්දු මතිඥතුභහඅඩ ිධලහර ළග 

කගයුතු යහශිඹක් කයරහ, ගේ ේඵන්ධ මති ගගන කභ නිහ යග 

තුශ, ගරෝකඹ තුශ, ආසිඹහ තුශ ිධලහර රහදඹක් රඵහ ගගන 

තිගඵනහඹ කිඹන එකඅඩ ගේ ්සථහග දී භතක් කයන්න ඕනෆ.  

භගේ මිත්ර සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති භවඅඩභඹහ ්වනහ, ් පි තභ 

ගකොගවේද ඉන්ගන්, ්පි සුදහනේද කිඹරහ. ක ගළන භභ ගගොගක් 

කනගහටු ගනහ. භග හිගතනහ, ජානතහ ිධමුක්ති ගඳයමුණග 

කදහඅඩ ඉසයවග ඹන්න ඵළරි තභඅඩ ්ය ඹ්  ඳළන ගිඹ 
යුගගේ භ ඉන්න නිහයි කිඹරහ. එතුභහ හිතනහ, ්පි ඉසයවග ඹහ 

යුතු නළවළ; ් පි තභඅඩ ඉන්න ඕනෆ ඳහයේඳරික රභගේ යි; ් පි 

ඳරිගණකරග ඹන්න නයකයි; e-servicesරග ඹන්න නයකයි; 

්පි තභ පුරුදු නළවළ; ්පි තභඅඩ ග්  යුගගේ යි ඉන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. ක  ්දව තභයි එතුභහ දුන්ගන්. එතුභන්රහගේ ඳක්ඹඅඩ 

එගවභ ගන්. තභ ඉන්ගන් ග්  යුගගේ . ගඳශඳහලි ඹන, 

උද්ගඝෝණ කයන යුගඹක තභයි තභඅඩ ඉන්ගන්. ඉසයවග 
ඹන්න කළභළති නළවළ. ක නිහ ගන්න තති එතුභහ ක ්දවසින් 

කථහ කගශේ.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, භභ එකක් කිඹන්න 

ඕනෆ.  ගේක ්පි කශ මීක්ණඹක් ගනොගයි. එක්අඩ ජාහතීන්ගේ 

මීක්ණඹ ්නු ඊ-යහජායලින් - e-governance - ගරෝකගේ  

යග්  180න් රුකහ 74ළනි සථහනගේ  ඉන්ගන්.  UN එක කශ 

මීක්ණගඹන් e-servicesලින් ිධගලේගඹන්භ  ඊ-යහජායලින් - 

e-governanceලින් - ගරෝකගේ  යග්  ්තරින් ්ඳග 74ළනි 

සථහනඹ තිගඵනහ.  ඊග ්භතය ්න්තර්ජාහර ගේහ ළඳයීේ 
්තරින් රුකහග තිගඵන සථහනඹ ගරෝකගේ  යගලින් 37ළනි 

සථහනඹයි. ඉතින් 'ගේ පුුචි රුකහ',  '්ඳග ගභොකුඅඩ නළවළ'යි 

කි හග ්ගප්ති online servicesරග ගරෝකගේ භ 37ළනි සථහනඹ 

තිගඵනහ. ්ද ඵරන්න, හවනගේ  revenue licence එක ගන්න 

ඉසය හගේ දස ගණන් ගඳෝලිේර ඹන්න ඕනෆ නළවළ. දළන් 
කක තභන්ග ්න්තර්ජාහරගඹන් ගන්න පුළුන්. තඅඩ එක ගවො 
ගේහක් තභයි ිධගද්ල කගයුතු ්භහතයහුලගඹන් visa රඵහ 

ගළමභ. ගේ සිඹු ගද්්   online ගන්ගන්. ඵසර ගිහි් රහ දස 

ගණන් ගත කයන්න ඕනෆ නළවළ. ක හගේභ එතුභහ ග්රහභ  
නිරධහරින් ගළනඅඩ කථහ කශහ. භභ  හිතන්ගන් ගේහයින් ගකගයන 

ගද්්  ගළන එතුභහ දන්ගන් නළති තති. එතුභහ කිඹනහ ග්රහභ 
නිරධහරි භවඅඩරු 14,000ග ගේඹක් නළවළ ු, පුටුක් නළවළ .ු 

නළවළ, ඩිජිග් කයණඹ වයවහ එතුභන්රහග ගේ, පුටු ඕනෆ නළවළ. 

ගගදය ඉන් ළග කයන්න පුළුන්. තභන්ග ඕනෆ connectivity 

එකක් ඳභණයි. Connectivity එකඅඩ භෙ device එකක් 

තිගඵනහ නේ තභන්ග ගේ සිඹු ගද්්  ඳඹහ ගන්න පුළුන්.  

තභන්ගේ තන්ලි ගදගකන් කයන ගද්්  තභයි ්හනගේ  
ඩිජිග් කයණඹ ගන්ගන්. තභන්ගේ Smart ජාුගභ දුයකථනඹක් 

වයවහ තන්ලිලින් තභන්ගේ සිඹුභ ගේහන්, ඳවසුකේ රඵහ 

ගළමභ තභයි   ්හනගේ දී ඩිජිග් කයණගඹන් ගන්ගන්. කකයි 
ීවිධතඹ. මීග ඳසු මිනිසුන්ග වළභගද්කගභ ඵළුකුග ඹන්න ඕනෆ 

නළවළ. ඉදිරිගේ දී ගඵගවඅඩ ගන්න ඕනෆ ුරණහභ, ගදොසතය 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

භවඅඩතඹහ ගළන ඵරන්ගන්අඩ telephone එගකන්. කකග 

"telemedicine" කිඹරහ රභඹක් තිගඵනහ. එඹ තුළින් 

ඩිජිග් කයණඹ වයවහ තහක්ණඹග ඹහභ තභයි ්ලය ගන්ගන්. 
ගභොකක්ද ගේ "electronic signatures" කිඹන්ගන්? ගේ ඳනඅඩ 

ගකටුේඳත තුළින්, ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු වහ ගේ රභඹ 

පිළිගන්න ඳගන් ගන්නහ.  ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, 

පිගයගර දළන් ගරොකු stores නළවළ. ත ඔටු වගඅඩ, ් ග ඔ ගරොකු 

බි් ඩින් ගවරහ, තනි කගඹක්  ගවෝ stores නළවළ; එගවභ stores 

දභන්ගන් නළවළ; ක මිනිසසු government stores වදන්ගන් නළවළ. 

Online marketing තභයි කයන්ගන්. තභන්ග ්ලය ගද්  phone 

එගකන් ඵළුහ; order කශහ; ගගදයග deliver කශහ. ක රභග දඹ 

තභයි  ගරෝකගේ  තිගඵන්ගන්; ක රභග දඹග තභයි මිනිසසු හුරු 

ගරහ තිගඵන්ගන්. ''්ද ්පි ගකොගවේද ඉන්ගන්?'' කිඹරහ තතළේ 

්ඹ ්වනහ. රුකහග  ීවඅඩ න පුයළසිඹන්ග ගහ ්ද mobile 

connections තිගඵනහ. මිලිඹන 20ක් ජානගවනඹ ීවඅඩ න 

්තය, මිලිඹන 25ක් telephone connections තිගඵනහ. එයින් 

මිලිඹන 6කග ළඩි පිරික් Smart දුයකථන ඳහිධ්චචි කයනහ. 

වරිඹගභ ඵළුගොඅඩ, දළන් න ිධග රුකහග  Facebook ඳභණක් 

ඳහිධ්චචි කයන පුද්ගරඹන් මිලිඹන 6.2ක් ඉන්නහ. ඉන්දිඹහග  
Facebook ආඹතනගේ  කඩුගහඹභක් ඊගේ  දිනගේ  රුකහග 

තිධ් රහ හිටිඹහ. ඊගේ  ද ගන ගකොග 6.2 million Facebook 

usersරහ  රුකහග  ඉන්නහ. ගේ ඳවසුකේ රුකහග  ිධලහර 

පිරික් ඳහිධ්චචි කිරීභ තුශ, ඉදිරිඹගඅඩ ගේ ඳවසුකේරග ්පි ඹහ 

යුතු තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි. 

්ද ්ගප්ති ඳහඨී  තේපික යණක භළතිතුභහ කි හ හගේ,  

ගරෝකගේ  වතයළනි කහර්මික ිධප්තිරඹ තිගඵන්ගන් ගේ 
ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු වයවහ කිඹහ භභ ිධලසහ කයනහ. ගේ 

ගනුගන් ්පි සදහනේ නළඅඩද කිඹන එක ගළන ්ගප්ති සුනි්  
වඳුන්ගනඅඩති භන්ත්රීතුභහ රලසන කශහ. තඅඩ දක භභ දළක්කහ, 

භගේ මිත්ර නහභ්  යහජාඳක් භන්ත්රීතුභහඅඩ එතුභහගේ Twittter 

ඳණිිධගඹක දභරහ තිබුණහ, ''ශභයින්ග ගදනහ කිඹපු ගකොේපියුගර් 

ගකෝ?'' කිඹරහ. එළනි ආකහයඹග එක්යභ ගකොේපියුගර් ගදන්න 

ඵළවළ. එතුභන්රහගේ කහරගේ  නේ, කිසිභ ගගන්ගර් එකක් 

දභන්ගන් නළති කළභළති ගකගනකුග ගකළින්භ ්ඬ ගවරහ, ''උම 

තිඹහ ගනින් පුගඅඩ'' කිඹරහ ගකොේපියුගර් ගගන්න්න ගදන්න 

පුළුන්කභ තිබුණහ. ්පි එගවභ කගශේ නළවළ.  ක වහ ගගන්ගර් 
කළුරහ. ගගන්ගර් එක ුරඅඩතු නේ කක ්රුගු කයරහ නළත 

ගගන්ගර් කළ  ග හ. ගකොේපියුගර් ගගන්න එක කගශේ ්ධයහඳන 
්භහතයහුලගඹන්.  භගේ ්භහතයහුලගඹනුඅඩ ගනොගයි.  ගකගේ 

ගතඅඩ, ගේ ගගන්ගයඹ තුශ රඵන ගර් ජානහරි, ගඳඵයහරි න 

ිධග රුකහග  A/Level කයන ශභයින් රක් ගදකකග ්ිවක 

පිරිකග keypad එකක් එක්ක Tab එකක් වේඵ ගනහ. කක 

rugged Tab එකක්. ගේ Tab එක ශභඹහග ගගදය ගගන ඹන්න 

පුළුන්. කකග connection එක වේඵ ගනහ. ගේ device එක  

රුකහ ග ඔ ෆභ ගගදයකගභ ඹනහ. ගේක ගදභුරපිගඹෝ 
දකිනහ; ගේකග හුරු ගනහ;  බඹ නළති ගනහ. ඳව ගර් 

ඉරහ 11 ය දක්හ ෆභ ශභගඹකුගභ ඳහර තතුගශේ ඳහිධ්චචි 

කයන්න sharing devices එකක් වේඵ ගනහ; කහග 

connections වේඵ ගනහ. ගරු සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති භන්ත්රීතුභහ 

කි හ, ''ගේහ ්පිග පුරුදු නළවළ, ්ගප්ති ්භහතයහුලර සිටින 

ග් කේරුන්ග e-mail එකක් ඹහ ගන්න ඵළවළ'' කිඹරහ. එතුභහ 

වරි ඳවඅඩ ිධිවඹගයි කථහ කගශේ.  ජානතහ ිධමුක්ති ගඳ යමුගඩු 

භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ිධිවඹග, ගේ ්භහතයහුලර ග් කේරුන්ග e-

mail එකක් ඹහ ගන්න ඵළරිද? එගවභ එකක් නළවළ. ්පි කහග 

train කයනහ. මිනිසසු කහග පුරුදු කය ගන්න ඕනෆ. ජානතහ 

ිධමුක්ති ගඳ යමුගඩු භන්ත්රීතුභහ කි  ිධිවඹග වළභදහභ භව ඳහගර් 

ඉන්න ගනහ, උද්ගඝෝණ කය කය. එගවභ ඉන්න ඵළවළ. ්ඳ 

ගභයින් ඉදිරිඹග ඹහ යුතුයි; ගේ වළයමිටි ්දවසලින් එළිඹග ඹහ 

යුතුයි. ්පි න පිේභක් ඳළමභ වහ ගේ ඉගරක්ගරොනික 

ගනුගදනු ඳවසු කිරීභග තභයි  ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත ුගලෝධනඹ 
කයන්න වදන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, ගේ ආර්ථිකඹ ඩිජිග්  

ආර්ථිකඹක් වහයි ඹන්ගන්. PayPal ආඹතන, Stripe කිඹන 

ආඹතන රුකහග කභ වහ, එභන්න් ආර්ථිකඹ තඅඩ නළු ීමභ 

වහ, ිධගලේගඹන්භ ආනඹන ්ඳනඹන ගගශහභ වහ ගභඹ 

තුළින් ළඩි ඳවසුකභක් රළගඵනහ. ගේ ුගලෝධනඹ වයවහ  
electronic signatures වතිකීමභ තුළින් ිධගලේගඹන්භ 

contracts sign කයන්න පුළුන්,  electronically. ගේ තුළින් 

ඉගරක්ගරොනික cross-border contracts sign කයන්න පුළුන්. 

ක කිඹන්ගන්, පිගයගක contract එකක් ඉගරක්ගරොනික sign 

කිරීගේ වළකිඹහ ගේ ුගලෝධනඹ වයවහ ්ඳග රළගඵනහ. ගේක 
භවහ දළළන්ත පිේභක්.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ කහරගේ  ්පි 

ඔප්තිපුක් ්අඩන් කයන ගකොග කගශේ දිගගභ initial දභන  එකයි. 

්හනගේ   ඔප්තිපුග  ඹග ේපර්ණ ්අඩන ගවනහ.  ගේ රභඹ 
තුශ එගවභ කයන්න ්ලය නළවළ. ගේ වයවහ electronic 

signatures කිඹන එක සථහපිත  රුකහ තුශ පිළිගළමගේ 

වළකිඹහ රළගඵනහ. ගේක භවහ ිධලහර ඳරිර්තනඹක්.  

Electronic signatures රඵහ ගදන්න පුළුන් රභග ද කීඳඹක් 

තිගඵනහ. එඹ තභන්ගේ phone එක වයවහ ගන්න පුළුන්; 

තභන්ගේ biometrics වයවහ ගන්න පුළුන්. Electronic 

signature  එක වතික ීමභ බහය ගන්නහ එළනි රභග ද කීඳඹක් 

තිගඵනහ. ක රභග ද වයවහ electronic signature එක වතික 

ීමභක් රළගඵනහ. ගරෝකගේ  භවය යගරග ගිඹහභ ්පි දළක 
තිගඵනහ, biometrics තිගඵන phones, එගවභ නළඅඩනේ තන්ලි 

රකුණ තඵන phones,  NFC model එගක් phones තභයි 

තභන්ගේ ඵළුකු කගයුතු වහ ඳහිධ්චචි කයන්ගන්. සුඳර්භහර්ක ඔ 
එකග ගිඹහභ phone එගකන් තභයි මුද්  ගගන්ගන්; මුද්  ්ඩු 

ගන්ගන් phone එගකන්. ඔුරන්ගේ bank account එක link 

ගරහ තිගඵන්ගන්, NFC phone එකග. එළනි දියුණු 

තඅඩඅඩඹකග ඹෆභග රුකහග  ්පිඅඩ ්ලය ඳරිඹ වදහ ගන්න 

ඕනෆ. කක එකඳහයගභ ගන්ගන් නළවළ.  

්ද ගගොගක් මිනිසුන් ්වනහ, ්ගප්ති ්භහතයහුලගඹන් 

ගභොනහද කගශේ කිඹරහ.  ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, 

ඕනෆ ගදඹක් කයන්න ඉසග් රහ දළනුභ ගන්න ඕනෆ. ඊශෙග, 

ළරසුේ - plans - කස කයන්න ඕනෆ. ගේ ඩිජිග්  කිඹන ිධඹග 

ේඵන්ධ ්භහතයහුලඹ ්ුගතන් ඳගන් ගඅඩ එකක්.  දළන් ්ුරරුදු 

ගදකක් ගත ගරහ තිගඵනහ. ්පි ්ුරරුදු ගදකක් ති සගේ  ළග 

ළරසුේ වදරහ, ක ළරසුේරග ් ලි ්යගගන, ක ළගකගයුතු 

ටික කයරහ,  මති ේඳහදනඹ කයරහ දළන් ක සිඹ  ුකගයුතු ්න් 

කය තිගඵනහ. දළන් ්පි ග්රහභ නිරධහරින් 14,000න් 7,000කග 

Tabs ගදනහ. ඉසග් රහ ග්රහභ නිරධහරි භවඅඩතඹහ කහඵන් 

ගකොශඹ තිඹරහ පුයරහ දුන්නු වතිකඹ මින් භඅඩතග ගදන්ගන් 

ඩිජිග්  තහක්ණගඹන්. ගකගනකුගේ උප්තිඳළන්න වතිකගේ  
ඉරහ  ්හනගේ  ග්රහභ නිරධහරිඹහ ිධසින් රඵහ ගදන භයණ 

වතිකඹ දක්හ මින් භඅඩතග ගදන වළභ වතිකඹක්භ රඵහ 
ගදන්ගන්, ඩිජිග්  තහක්ණගඹන්. ග්රහභ නිරධහරිඹහ  ශෙඅඩ printer 

එකක් තිගඵනහ. එතුභහඅඩ වතිකඹ ගදන්ගන් රහගද්ය ඹ ග් කේ 
කහර්ඹහරඹග ගිහින් යසතිඹහදු ගනොන ආකහයඹගයි. ක ිධිවඹග 

ග්රහභ  නිරධහරි භවඅඩතඹහඅඩ ඩිජිග්  කයරයි තිගඵන්ගන්. ්පි 

1071 1072 

[ගරු වරින් රනහන්දු භවතහ] 
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ඳුර්  ගෞඛය ගේිධකහගඅඩ - midwifeගඅඩ -  Tab එකක් ගදන්න 

ඵරහගඳොගයොඅඩතුගන් ඉන්නහ. ක ගභොකද? ්ලය දළනුඅඩ කිරීේ 

කයන්න ව ්ලය ුඛයහ ග් ඛන තඵහගගන තඹගේ යහජාකහරි 

කගයුතු සිඹ් ර ඳවසු කයන්න. ඩිජිග් කයණඹ තුළින් ගේ යග ඔ 

ිධලහර ඳරිර්තනඹක් කිරීගේ වළකිඹහ තිගඵනහ. ්පි දරුන්ග 
Tabs ගදනහ. ගේක තභයි ්නහගතඹ. 2025 න ගකොග දළණුභ 

ගක්න්ද්ර කයගඅඩ ඩිජිග්  ආර්ථිකඹක් කයහ ්පි ඹනහ. එභන්න් 
රුකහග ආර්ථික ලගඹන් ිධලහර වනඹක් හිමි නහ. එතළනග 

ඹෆභග නේ, -දරුනුඅඩ එතළනග ගගන ඹෆභග නේ- රුකහග  

ේපර්ණ ඳරිර්තනඹක් ්පි කශ යුතුයි. යගක් දියුණු ගන්න නේ 
ගේ රභග දඹ, ගේ ඳරිඹ, ගේ ළරසුභ ්පි වදන්න ඕනළ. කභ 

පිඹය තභයි ්පි ගේ ්සථහග  තඵහ තිගඵන්ගන් කිඹන එක භහ 
භතක් කයනහ. ගේ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු ඳනඅඩ ගකටුේඳතග 

ගගනහපු ුගලෝධන ඹගගඅඩ ඉගරක්ගරොනික ගනු-ගදනු භන්න් 
ඉදිරි කහරගේ දී රුකහග  ආර්ථිකඹ ලක්තිභඅඩ තළනකග ගගන 

කභග ිධලහර පිටුවරක්  රළගඵයි කිඹහ භතක් කයමින් භහ නිවඬ 

නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

[්.බහ. 3.22] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි, ඩිජිග්  තහක්ණඹ 

වයවහ  ගේ යග ඉතහභ ග ගගඹන්, ඉභවඅඩ දියුණුක් කයහ ඹමින් 

තිගඵන ඵ ගරු තභතිතුභහ කි හ. ඩිජිග් කයණඹ කි හභ, 

ඉගරක්ගරොනික ගනු-ගදනු රභග දඹ තභයි ඉදිරිඳඅඩ කය තති 
ුගලෝධනඹග රධහන ලගඹන් ්දහශ ගන්ගන්. ඉගරක්ගරොනික 

ගනුගදනු ඳනත ්පි ගගනහග , 2006දී. ඉගරක්ගරොනික -ඩිජිග් - 

ගනු-ගදනු ගළන ජාගඅඩ ේමුතිඹ තති ුරගඩු 2005දී. 2006 දී ඳනත 
ගගගනන ගරහග  ගේ ේමුතිඹ ්පි ්නුභත කගශේ නළවළ.  චීනඹ, 

තගභරිකහ ඹන යග්  ්දගඅඩ ගේ ේමුතිඹ ්නුභත කයරහ - 
ratify කයරහ - නළවළ. ක කුභක් නිහද කිඹන එක ්පි ගොඹහ 

ඵරන්නග ඕනෆ. කිසිදු ඵළඳීභක් නළති යගක් වළටිඹග තගභරිකහ 

ඳළරිස ගිිධසුගභනුඅඩ ඉඅඩ ගන්නයි කථහ කයන්ගන්. යුගනසගකෝ 
එගකනුඅඩ ඉඅඩ ුරණහ. ගභොකක්ද කගක් ගඅඩරුභ? ක ්ඹ ගේ 

ේමුතීන්රග ඵළ ගන්ගන් නළවළ. රුසිඹහඅඩ ගේ ේමුතිඹග 

්අඩන් කගශේ හුෙක් රභහද ගරහ. සිුගප්තිපරු ගේ ේමුතිඹග 
මුලින්භ ්අඩන් කශහ. ක ගභොකද, සිුගප්තිපරු ිධගලේ ආගඹෝජාන 

ඳද්ධතිඹකග ගේහ ළඳයිඹ යුතු ිධගලේ නහගරික යහජායඹක්. දළන් 

්පි ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු ඳනත ගගනහහ. ක හගේභ 
ඉගරක්ගරොනික ්ඳයහධ ගළන ්පි ගනභ ඳනතක් ගගනළ් රහඅඩ 
තිගඵනහ. ගේ ඳනත ගගනහඅඩ ්පි ේමුතිඹ ්නුභත කගශේ 

නළවළ. 2008 න ගකොග ගරෝක ආර්ථික ්ර්බුදඹක් තති ුරණහ. ්පි 
කුරරුඅඩ කක දන්නහ. ගරෝකඹ තභඅඩ ක ්ර්බුදගඹන්  ගගොග 
තිධ් රහ නළවළ. ිධගලේගඹන්භ ගේ ආර්ථිකගේ  බි ළටීභඅඩ එක්ක 
තති වූ ්ර්බුදඹ ඉදිරිගේ , ඩිජිග්  තහක්ණඹ භෙ 

ඉගරක්ගරොනික ගනු ගදනු ේමුතිඹග තතුළු ීමභ, කකග ඵළඳීභ, 

එක්තයහ ිධිවඹක ්ත ඳඹ ඵළ ගළමභක් වළටිඹග ක් ඳනහ කශහ. ක 
නිහභ ගේ ේමුතිඹග ්අඩන් ගනොකිරීභ භවය යගර 

රතිඳඅඩතිභඹ තීයණඹක් ඵග ඳඅඩ ුරණහ.  ගේ ේමුතිඹ ඉන්දිඹහ 
්නුභත කයරඅඩ නළවළ;  චීනඹ ්නුභත කයරඅඩ නළවළ.  ගරොකුභ e-

business තිගඵන යග තභයි චීනඹ. නමුඅඩ, චීනඹ ගේ ේමුතිඹ 

්නුභත කයරහ නළවළ;  ්අඩන් කයරහ නළවළ. ක කුභක් නිහද 

කිඹරහ ්පි ිධභහ ඵළලිඹ යුතුයි.  ක ිධතයක් ගනොගයි. ිධදුඅඩ 
ුතහරග, ් ඳයහධරග ිධරුද්ධ ්පි ගනභ ඳනඅඩ ගගනළ් රහ 

තිගඵනහ.   

ගේ යජාඹ ඵරඹග ආග  2015 ර්ගේ .  2015 ර්ගේ භ ගේ 
ේමුතිඹග ්අඩන් කශහ. භහ හිතන වළටිඹග කක ඹේ ඵරතුන්ගේ 

ඉ් ී භක් ්නු සිද්ධ ුරණහ ගන්න පුළුන්. ගේ ේමුතිඹ 

්අඩන් ගනොකය ්පි ්ණ ඳනඅඩ ගගනළ් රහ ක කගයුතු කයගගන 
ගිඹහ. ්ඳග තිගඵන්ගන් ්ගප්ති යග ඔ ඉගරක්ගරොනික ගනු ගදනු 
නිඹහභනඹ කය ගළමභයි; කහ  ්ධීක්ණඹ කය ගළමභයි; කහග 

ඳවසුකේ ළරසීභයි. ක වහ ගේ ේමුතිඹ ් අඩන් කිරීභ ් ලය 

තිබුගඩු නළවළ.  ගේ ේමුතිඹග  රධහන ලගඹන් e-business 

කයන යග්  ්අඩන් කයරහ නළවළ. නමුඅඩ, ්පි ගේ ේමුතිඹ 

්අඩන් කයන්න වහභ ගඳශඹුණහ. ක කුභක් නිහද කිඹරහ ්පි 

ක් ඳනහ කශ යුතුයි. ගකගේ ගතඅඩ, ගේ ඳනතග ුගලෝධනඹක් 

ගගන එන්න ුරභනහ තිගඵන එක වරි.  ්අඩන් බහය ගන්න, 

ගිිධසුේ තති කිරීභග ඳවසු ගන්න  ඳනත ුගලෝධනඹ කිරීභ ඉතහ 

ළදගඅඩ. ්පි කක ගඅඩරුේ ගන්න රෆසතියි.   

්ද කුරරුඅඩ දන්නහ ිධිවඹග cyber ගරෝකගේ  තිගඵන රධහන 

ත්රසතහදඹ තභයි hacking. ගේ hacking භන්න් ගරෝකගේ  ගභොන 

ගභොනහ ගනහද කිඹන එක පිළිඵ ්පි ඹේ තයභක 
ගඅඩරුභකග එන එක ගවොයි. තගභරිකහග  තිගඵන ජාහතික 
ආයක්ක කජාන්සිඹ තභයි ගරෝකගේ  ගරොකුභ hacker. ජාර්භනිගේ  

තහන්රර්රිඹගේ  telephone කථහ ඵවග hacking භන්න් න් 

දුන්ගන්අඩ ගේ ආයක්ක කජාන්සිගඹන්. ක ිධතයක් ගනොගයි. 
උතුරු ගකොරිඹහ ිධගද්ල ිධනිභඹ ගවොඹහ ගන්ගන්අඩ hacking 

භන්න් කිඹරහ ්ඳග ගතොයතුරු දළනගන්න තිගඵනහ. ක ිධතයක් 
ගනොගයි. චීනඹ තගභරිකහනු තහක්ණඹ තභන් ගත නතු කය 
ගඅඩගතඅඩ hackingලින් කිඹරහ ්ඳග ගතොයතුරු දළන ගන්න 

තිගඵනහ. ඊශෙග, ඉයහනඹ තගභරිකහග   ගඩ්රෝන තහක්ණඹ රඵහ 

ගඅඩගතඅඩ hackingලින් කිඹරහ ්ඳග දළන ගන්න රළබී තිගඵනහ. 

භෆත කහරගේ  වූ  සිදුීමේ එක්ක ඵළුහභ ්පිඅඩ ගේ  hackingලින් 

ක තයේ ඳසුඳසින් නළති ඵ ගඳම ඹනහ. වුඹහ රකුණ ඳක්ගේ  
බහඳති, ලී ර මුණසිුව hacking නිහ ්ද රිභහන්්  බහයගේ  ඳසු 

නහ. ක ිධතයක් ගනොගයි. ඵුේරහගද්ලගේ  ඵළුකුක් hack 

කයරහ, ක මුද් රගඅඩ රුකහග  ේඵන්ධඹක් තිබුණු ඵ ්පි 

දන්නහ.  

ගේ hacking  පිළිඵ ්ගප්ති ිධගලේඥඹන් කුරද කිඹරහ 

තහුගොඅඩ, වුඹහ රකුණ ඳක්ගේ  ්ඹගගන් තභයි කක දළන 

ගන්න ගන්ගන්. කහග ුරභනහ කයන ළග ඵඳින්නයි ්ඳග 
තිගඵන්ගන්.  කහග ළග ඵළඳිරහ නළති ඵයි ගඳගනන්ගන්. සිද්ිවඹ 

ුරණහග ඳසගේ වමහ ගගන ඹන්න ්ගප්ති වදිසි ගේහ ්ුලඹක් 
තිගඵන ඵ තඅඩත. නමුඅඩ ගේහග ළග ඵඳින්න පුළුන් රභඹක් 
්පි ගවොඹහ ගන්න ඕනෆ. එගවභ ගවොඹහ ගන්න ඕනෆ නේ,  වුඹහ 

රකුණ දයන ඳක්ගඹන්භ ්වරහ දළන ගඅඩගතොඅඩ කකග ුරභනහ 
රතිකර්භ ගඹොදහ ගන්න පුළුන්. ගේ මුද්  ගිහි් රහ තිගඵනහු, 

තඅඩ කහන්තහකගේ ගිණුභකග. ක කහන්තහඅඩ වු ගේනුක් 
කිඹන එක දළනගන්න රළබිරහ තිගඵනහ. ක නිහ ගේක 

වුඹහගේ ඳහර්ලසගේ  ිධගලේඥ දළනුභක්. ක ගළන ගොඹහ ඵරන්න 
තභතිතුභහග ''වුඹහගේ'' ිධගලේ දළනුභ, තහක්ණඹ වයවහ 

්තීර්ණ ගන්න ගයි කිඹරහඅඩ ්ඳග කිඹන්න ගනහ.  

ශ්රී රුකහ ගගලිගකොේ ආඹතනඹඅඩ ්ගප්ති වරින් රනහන්දු 
තභතිතුභහ ඹගගඅඩයි තිගඵන්ගන්. නමුඅඩ තභතිතුභහග එහි ඵරඹක් 
නළවළ. ගගලිගකොේ ආඹතනඹ තභතිතුභහ බහයගේ   තිගඵන්ගන්. 

නමුඅඩ තභතිතුභහග ගගලිගකොේ ආඹතනඹ ගළන ්ඳග උඅඩතයඹක් 
ඵඳින්න පුළුන් තයභග ඵරඹක්, ක පිළිඵ වරිඹහකහය ්යිතිඹක් 

එතුභහගේ ්භහතයහුලඹග රළබිරහ නළවළයි කිඹරහ එතුභහ කිඹරහ 

තිගඵනහ. කකග ගවේතු ජානහිවඳතිතුභහගේ ගවෝදයඹහ එහි 
බහඳති වළටිඹග ඉන්න ඵඅඩ ්ඳග ගනොකිඹන ආයුචි භන්න් 
දළනගන්න රළබිරහ තිගඵනහ. තභතිතුභහගේ ්භහතයහුලඹග ්යිති 

රධහනභ ආඹතනඹක් තභයි ශ්රී රුකහ ගගලිගකොේ. ශ්රී රුකහ 
ගගලිගකොේ ඉුජිගන්රු ුගභඹ -Telecommunication 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

Engineers' Union - ිධසින් හර්තහක් කස කශහ. ක හර්තහ භහ 

්ගඅඩ තිගඵනහ.  ගේ හර්තහ කස කයරහ තිගඵන්ගන් 2017 

ර්ගේ  ජූලි 21 ළනි දහ. ගගලිගකොේ ආඹතනඹ පිළිඵ එභ 
ඉුජිගන්රු ුගභඹ ිධසින් කස කයපු හර්තහ තභයි ගේ 

තිගඵන්ගන්. ගේක ගරොකු හර්තහක්. ගේ හර්තහ වභළගත* 

කයන්න භහ ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභහගගන් ්යඹ 
ඳතනහ. 

ගේ හර්තහ ග ්නු ්ඳග දළනගන්න රළබිරහ තිගඵනහ, 

breakdowns පිළිඵ දිනඳතහ ඳළමිණිලි 10,000ක් ඳභණ එනහ 

කිඹරහ. ක  නිහ කහග කයන්න ගන ිධිධධහකහය රතිකර්භරග 
්තිිධලහර ිධඹදභක් ඹනහ. ්රි-ීමරර් ගඹොදරහ ක ගනුගන් 
ගනභ වමුදහක් ගඹොදරහ තිගඵනහ ු. කගකන් එන ්රහබඹ 

එගේ ගභගේ ්රහබඹක් ගනොගයි. ශ්රී රුකහ ගගලිගකොේ එගක් ගේ 
ගන ගකොග ඳහඩු බිලිඹන 38ක්. ඵළුකු ්යියහ බිලිඹන 11ක්. 
ගේ භගේ ගතොයතුරු ගනොගයි. ක ඉුජිගන්රු ුගභගේ  ගතොයතුරු 

තභයි භභ ගේ කිඹන්ගන්. ගේ ආඹතනඹ යහඳිති ගණනහක් 
කයන්න බහය ්යගගන තිගඵනහ. දළන් ගගලිගකොේ එගකන්භයි ක 
යහඳිති කයන්ගන්. ක යහඳිතිර ගඅඩරුභ භභ දන්ගන් නළවළ. 

LTE කිඹරහ යහඳිතිඹක් තිගඵනහ. ERP කිඹරහ යහඳිතිඹක් 

තිගඵනහ. FTTH කිඹරහ යහඳිතිඹක් තිගඵනහ. ගේ යහඳිති 

සිඹ් රභ ්රහබයි. ක සිඹ් රභ ිධලහර ්රහබඹකගයි ඹන්ගන්. ක 

්රහබඹග ගවේතු ගභොනහද? LTE යහඳිතිගේ  ්රහබඹග මලික 

ගවේතු, ගගොරර් මිලිඹන වඹක තහක්ණික උඳකයණ ක 

යහඳිතිඹ ඹගගඅඩ ගගන්න්න ුරණහඹ කිඹන එකයි. දළන් ගේ ගළන 

්පි ගේ ිධිවඹග වඬක් නෙන්ගන්- 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

හිගපු තභතිතුභනි, FTTH එකග ගගනහපු ඵඩු ඔක්ගකෝභ 

ගගනළ් රහ තිබුගඩු ්ුරරුදු තුනකග ඉසග් රහ. භභ ඳසු ගිඹ 
ආඩුඩුග ඵණින්න ගභගවභ කිඹනහ ගනොගයි. ගේ redundant 

ඵඩු ගගනළ් රහ තිබුණු ්ුරරුදු ගණනයි, ගගනහපු කහරඹයි 

පිළිඵ ගන දක ඔඵතුභහ භගගන් රලසනඹක් ්වන්න. භභ 
ේපර්ණගඹන් ගේ බහග හර්තහක් ගදන්නේ, කහ සිදු ගරහ 

තිබුගඩු ගකොයි කහරගේ ද කිඹරහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගවොයි. ඹ්  ඳළනපු උඳකයණ -ක යහඳිතිඹග ගන්න ඵළරි 

උඳකයණ- ිධලහර ගතොගඹක් ගගනළ් රහ තිගඵනහ. කහග තභයි 
ගේ ිධඹදභ ගිහි් රහ තිගඵන්ගන්. නමුඅඩ බිලිඹන 38ක ඳහඩු  
ඔඵතුභහග යුක්තිවගත කයන්න ඵළවළ. කක බිලිඹන 38ක 
ඳහඩුක්. ඵළුකු ්යියහ බිලිඹන 11ක්. ගභගවභයි ්ද ගගලිගකොේ 

ආඹතනඹ ඳඅඩහගගන ඹන්ගන්.  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගගලිගකොේ ආඹතනඹ ඳහඩු රඵන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන 
ිධිවඹග ගගලිගකොේ ආඹතනඹ ඳහඩු රඵන්ගන් නළවළ. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ගේ කිඹන්ගන්, භග රළබිරහ තිගඵන ගතොයතුරු ්නු. 

ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ ඳහඩු ගරහ නළවළ කිඹරහ, භභ කක- 
 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

භභ ිධඹ බහය තභතියඹහ වළටිඹග ග කීගභන් කිඹනහ, 
ගගලිගකොේ ආඹතනඹ ඳහඩු රඵන්ගන් නළවළයි කිඹරහ. 
ගගලිගකොේ ආඹතනඹ බිලිඹන 38ක ඳහඩුක් රඵනහඹ කිඹන 
එක ේපර්ණගඹන් ළයදියි. ගගලිගකොේ ආඹතනඹ ඳහඩු 
රඵන්ගන් නළවළ. එක ගකොගක ඳහඩුක් තිබුණහග, මවඹක් 
වළටිඹග ේපර්ණ ගගලිගකොේ ආඹතනඹ රහබ රඵනහ. ්ඳග 
බිලිඹන 6ක profit එකක් තිගඵනහ.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ගේ කිඹන්ගන් යහඳිති ්ුලඹ ගළනයි. යහඳිති ්ුලගේ  
්රහබඹ එක පිග එක තිධඅඩ තිගඵනහ. එගවභ තභයි ගේ බිලිඹන 
38 වළදිරහ තිගඵන්ගන්. 

ඊශෙග ඵරන්න, ්ගප්ති telephone බිගරන් සිඹඹග 26ක් 
තමුන්නහන්ගේ ගන්නහ, ඵදු වළටිඹග. ඵදු ඔක්ගකෝභ එකතු කය 

ගගන තභයි, ගේ ඳහඩු ගගන්ගන්. ගේ යග ඔ භව ජානඹහගේ 
ඳළමිණි් ර කකයි. තඅඩතගභ ගේ හර්තහග  තමුණුභ 6 වහ 
තමුණුභ 7 කිඹරහ ්රහබර ිධසතය තිගඵනහ.  

ඊශෙග, තමුන්නහන්ගේ ජානතහ ිධමුක්ති ගඳයමුණග කි හ, "ඕ 

ගගෝ රන්ග ඉතින් උද්ගඝෝණ කය කය ඉන්න ිධතයයි 
තිගඵන්ගන්. එගවභ නළති ්නහගතඹග ඹන ගභනක් නළවළ"යි 
කිඹරහ. තමුන්නහන්ගේ දළනගත යුතුයි, "ගයෝ ිධප්තිරඹ" සිදු 
ුරගඩු තනිකයභ "ඊ" උද්ගඝෝණ වයවහ ඵ. "ඊ" උද්ගඝෝණඅඩ, 

උද්ගඝෝණ. ගේ වළභ ගදඹක්භ දළන් ඩිජිග් කයණඹග භහරු 
ගමින් ඹනහ. ක ්නු ආඩුඩු ගනසීමේ ඳහ නහ. දළන් ්ගප්ති 
යග ඔඅඩ facebook වයවහ කළීමේ කයරහ රැසීමේ ඳඅඩනහ. 
ගඳෝසගර් ගවරහඅඩ නළවළ, ඳ්රිකහ ගඵදරහඅඩ නළවළ, facebook 

එගක් ක ේඵන්ධගඹන් දළේභහභ ක ඔටිඹ එනහ. ිධගලේගඹන්භ 
helmet තවනභ ආපු ගරහග  facebook වයවහ ක ේඵන්ධගඹන් 

දළනුඅඩ කිරීභ තුළින් මුළු මුහුණභ ළගවන helmet දභහගගන 
motorcyclesලින් ිධලහර පිරික් තිධ් රහ එදහ කයපු 

උද්ගඝෝණඹ ිධලහර ඵරඳෆභක් තති කශ ඵ ්පි කුරරුඅඩ 
දන්නහ. ක නිහ ්ද න ගතක් ක මතිඹ ක්රිඹහඅඩභක කිරීභ ්අඩ 
හිටුහ තිගඵනහ. ක නිහ උද්ගඝෝණරග තමුන්නහන්ගේ නිකේ 
්රහද කිඹන්න එඳහ. උද්ගඝෝණලින් තභයි ගරෝකඹ ගනස 
න්ගන්. එක ඳළඅඩතකින් තහක්ණගඹන්, ්ගනක් ඳළඅඩගතන් 
උද්ගඝෝණලින්. ගේ ගදගක් එකතුගන් තභයි ගරෝක ඹ 
ඉදිරිඹග ඹන්ගන්. ක නිහ ්ඳග ්ද උද්ගඝෝණඹ කිරීගේදීඅඩ "ඊ" 
ඳවසුකභ තිගඵනහ.  

දළන් යහඳහය -business- කයද්දී එකක් smartphonesලින් 
ඹනහ, එකක් "ඊ" තහක්ණඹ වයවහ ඹනහ. ්ද 

smartphonesලින් ඹන යහඳහයඹ m-business කිඹරහ කිඹනහ. 
භභ වරිද කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන්න. ්ද e-business වහ m-business 

කිඹන ගේ ගදර්ගඹ තභයි යහඳහරික ගරෝකඹග තතුළු න්න 
ඳගන් ගගන තිගඵන්ගන්. නමුඅඩ, රුකහග ගේ e-business වයවහ, 

එගවභ නළඅඩනේ m-business වයවහ ගකොඳභණ හසිදහඹක 
තඅඩඅඩඹක් ගරෝකගේ  තිගඵන යහඳහරික තයගකහරිඅඩඹ තුශ 
්ඳග ්අඩ ඳඅඩ කය ගන්න පුළුන් ගරහ තිගඵනහද කිඹන එක 
්පි තභ දන්ගන් නළවළ. ්ගප්ති යග ඔ ඳතින ගේ ඩිජිග් කයණඹ 
ිධදුලි ුගද්ල වහ ඩිජිග්  ඹටිතර ඳවසුකේ ්භහතයතුභහගේ 

1075 1076 

[ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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රහතිවහර්ඹඹක් ගන්. ගභඳභණ කහරඹක් ඹමින් එමින් කයන්න 
තිබුණු ළග දළන් ඹෆේ කේ ගනොකය කය ගන්න පුළුන්කභ තති 
ගරහ තිගඵනහ. එගර ක ගද්්  කය ගන්න වළකිීමභ ගරෝකගේ  
්ඳ රළබ එක්තයහ දියුණුක්. ක දියුණුඅඩ එක්කභ එක්තයහ ිධිවඹක 
ඳරිවහනිඹකුඅඩ තිගඵනහ. ක කුභක්ද? ගේ නිහ මිනිහග මිනිහ 

මුණ ගළගන්ගන් නළවළ. භනුයඹහ භනුයහ ්තය ්න්තර් 
ක්රිඹහකහරීඅඩඹක් නළවළ.  

භහජාගේ  එක්තයහ ිධිවඹකග මිනිහ තනි ගන්න ඳගන් 
ගන්නහ. ක තනි ීමභඅඩ එක්ක ගේ භහජාඹ ඕනෆ ඳළඅඩතකග වයහ 
ගගන ඹන්න පුළුන් තඅඩඅඩඹකග ඳඅඩ ගයි කිඹරහ භවරු බඹ 
ගනහ. නමුඅඩ, එගවභ බඹ ගන්න ඕනෆ නළවළ. ්ද facebook 

එක වයවහඅඩ, ගනඅඩ ිධිධධ ගද්්  වයවහඅඩ ්ඳග පුළුන් ගරහ 
තිගඵනහ, ේඵන්ධතහක් තඵහ ගන්න. නමුඅඩ, ක 

ේඵන්ධතහන් තඅඩතගභ ක්රිඹහකහරී බඹන් ඵග ඳඅඩ න්ගන් e-

mail වයවහ, එගවභ නළඅඩනේ facebook වයවහ ගගන ඹන 

ගතොයතුරු ගඵදහ වළරීගභන්. එගවභ නළඅඩනේ මිනිසුන්ගේ 
්ධහනඹ ඹේ ඹේ කගයුතුරග ගඹොමු කයගළමභ ඊශෙග  
ක්රිඹහකහරි ඵරඹක් ඵග වළයගන්න පුළුන් ක්රිඹහ, සිද්ධීන් ්පි ් අඩ 
දකිමින් සිටිනහ. ්ද මිනිසුන් මිනිසුන් ්තය ේඵන්ධතහ ඈඅඩ 
ගනහ. නමුඅඩ ඩිජිග්  තහක්ණඹ වයවහ ්ද ගරෝකඹභ මීඳ 
කයනහ.  

 

ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහග තඅඩ ිධනහඩි ගදකක කහරඹක් 

තිගඵනහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගවොභයි, ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි.  

ක හගේ න්දර්බඹක් තුශ රුකහ කයන්නන් හග්  කයන, 

දුන්නන් හග්  දුන තඅඩඅඩඹකග ගනොළටිඹ යුතුයි. ඩිජිග්  
ක්රිඹහකහරිඅඩඹ භන්න් රුකහග  දශ ගද්ය ඹ නිසඳහදිතගේ  ගභොන 
තයේ ර්ධනඹක් ගරහ තිගඵනහද? ඳසු ගිඹ ්ුරරුදු ගදක භ 

ගගන ඵළුඅඩ ්ගප්ති දශ ගද්ය ඹ නිසඳහදිතඹග එභන්න් ක තයේ 
්ුඅඩ ගදඹක් එකතු ගරහ තිගඵන ඵක් ගඳගනන්ගන් නළවළ. 
තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳහරන කහරගේ  දශ ගද්ය ඹ නිසඳහදිතගේ  
එගවභ ්ුඅඩ ර්ධනඹක් නළවළ. ගේ තඅඩඅඩඹ ඹගගඅඩ 

තමුන්නහන්ගේරහග ගඳන්න්න සිදු නහ, ඩිජිග්  තහක්ණගඹන් 

තති වූ ඳවසු, ඩිජිග්  තහක්ණගඹන් තති වූ ුර්ධනඹ 

රුකහග  ආර්ථිකගේ , ජාන ීවිධතගේ  ගභොන ිධිවගේ  ගනක් තති 

කය තිගඵනහද කිඹන එක. භහ කතහ කයන්ගන් ගේ යග ඔ ්ඩු 
ආදහඹේරහක්න්, ඳවශ ආදහඹේරහක්න් වහ භළද ආදහඹේරහක්න් 

ගළනයි. ගේ කිඹන ඳවශ ආදහඹේ භ ඔගේර සිටින මිනිසුන් ගළන 

මි භළද ඳන්තිඹ වහ ඉවශ භළද ඳන්තිඹ ගළන ගනොගයි භහ කතහ 
කයන්ගන්. භළද ඳන්තිඹ වහ ඉවශ භළද ඳන්තිඹ තභයි ්ද ඩිජිග්  
තහක්ණගේ  රගඹෝජානඹ ළඩිගඹන්භ රඵන්ගන්. ්ගනක් ්ඹ 

 එයින් ඹේ ිධගනෝදහසහදඹක් රඵනහ. ක හගේභ ලිුගහයහඅඩභක 
යඹක් රළබීගේ ඉගකගකුඅඩ ගේ භන්න් රඵහ දී තිගඵනහ. කහ 
තභයි ඳවශ භළද ඳන්තිඹ ් ද ිධඳින්ගන්.  

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ්භහතයතුභහ, ගභොනහ වරි කිඹන්නද වදන්ගන්? 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ් පි ්ුතින් ළගගවනකුඅඩ ඳගන් ගගන 

තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ්වපු නිහයි භහ ගේ කිඹන්ගන්. ඳවශභ 
ඳන්තිගේ - 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳවශභ ආදහඹභ රහක්න්. 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

භහ "ඳවශභ ඳන්තිඹ" කිඹහ කි ග , ඳවශභ ආදහඹේ රඵන 

ඳන්තිඹ ගළනයි. රුකහග භ සිටින ඳවශභ ආදහඹේ රඵන ්ඹගඅඩ, 

ගළබිනි භහතහන්ගඅඩ mCash, eZ Cash වයවහ මුද්  ඹන 

රභග දඹක් ඳගන් ගගන තිගඵනහ. ක ්ඹග රහගද්ය ඹ ග් කේ 
කහර්ඹහරරග ගිහින් ගකොශ ුරතර් පුයන්නග සිදු න රභග දඹ 
නඅඩහ එඹ ේපර්ණගඹන්භ ඩිජිග්  රභඹකින් ගවඅඩ "එේ" 

රභඹකින්-   

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ක ගළන දන්නහ.  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

එභ රභගඹනුඅඩ ජාන ීවිධතඹග හසිඹක් ් අඩ නහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එභ තහක්ණගේ  වළකිඹහ තිගඵනහ. eZ Cash රභඹ තුශ ක 

වළකිඹහ රළගඵනහ.  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்ணொறகு யரறன் தர்ணரந்ண) 

(The Hon. Harin Fernando) 

්පි දළන් ක රභඹ ්ුතින් ඳගන් ගන්නහ.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නමුඅඩ එඹ ගකොයි තයේ දුයග ඳවශ ආදහඹේ  රඵන -  

 
ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ, කහරඹ ්හනයි.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ ්න් කයනහ, ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි.  

්ගප්ති ජාන භහජාඹ තුශ සිටින ඳවශභ ආදහඹේ රඵන සිඹඹග 

40කග, 50කග කි ඔටු ජාන ගවනඹ eZ Cash රභගඹන් ගකෝචතය 

රගඹෝජාන රඵනහද? ක රභඹ භන්න් ගකොේඳළනිකහයඹන් 

ගකෝචතය රගඹෝජාන රඵනහද? ගේ මුළු ඩිජිග්  තහක්ණ ක්රිඹහ 

දහභඹ ගළන උනන්දු ළඩිභ ගරහ තිගඵන්ගන් 
ගකොේඳළනිකහයඹන්ගේයි, serversරහගේයි. ගරු ්භහතයතුභනි, 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ගග්  ඵළුභ නේ පිපිරුහ. තමුන්නහන්ගේ 

තඅඩ ඵළුභක් ගගගනන ඵ කි හ. නමුඅඩ ක ගළන නේ 
ගභොකඅඩ කිඹළුරගඩු නළවළ. ගකගේ ගතඅඩ ගකොේඳළනිකහයඹන් 
ඩිජිග්  තහක්ණ ගරෝකගේ  වේඵ කයගන්නහ  රභහණඹග භහන 

රභහණඹක රතිරහබ ජානඹහගේ ඹවඳත පිණි රළබීභ වතික 
කයන්න ්ලය ඳනඅඩ ගකටුේඳඅඩ ගගගනන්න කිඹහ ්පි ගේ 
ආඩුඩුගන් ඉ් රහ සිටිමින් භගේ කථහ ්න් කයනහ. 
සතුතියි.  

 
ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශෙග, ගරු න්දිඅඩ භයසිුව භන්ත්රීතුභහ.  

 
[්.බහ. 3.44] 
 

ගරු වන්ින  වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි   භග කහරඹ රඵහ දීභ 
ගළන ඔඵතුභහග සතුතින්ත ගනහ. ්ද ්ගප්ති ගරු වරින් රනහන්දු 

්භහතයතුභහ ්ලය ුගලෝධනඹක් ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 
ඳනතග ගගනළ් රහ තිගඵනහ. ්ද ්ගප්ති යග තහක්ණඹ තුළින් 
ය ඝ්රගඹන් ඉදිරිඹග ගිහින් තිගඵනහ. ගභභ ුගලෝධනඹඅඩ භෙභ 

ඩිජිග් කයණඹ වහ ේඵන්ධ තහක්ණඹ ගේ යග ඔ ්ගනකුඅඩ 
රගද්ලරගඅඩ ගගන ඹන්න පුළුන් භහතක් වළදිරහ තිගඵනහ. 
ිධගලේගඹන්භ මතිඹ ඳළඅඩත ගඅඩගතොඅඩ  මතිගේ  තතළේ 

ුගලෝධන ්ද ඩිජිග්  තහක්ණඹ භහර්ගගඹන් කයන්න පුළුන් 
ගරහ තිගඵන ඵ ්පි දන්නහ. ක තළනග ්ගප්ති යග ගිහින් 
තිගඵනහ. ිධගලේගඹන්භ කි යුතු ළදගඅඩ ගදඹක් තිගඵනහ. ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු ගඅඩතඅඩ භන්ත්රීරුන්  භවජාන නිගඹෝජිතඹන් න 
්ඳ සිඹුගදනහගඅඩ ඳරිගණකඹක ඵළගින් රළබී තිගඵනහ. ක වයවහ 
්ඳග e-governance කිඹන තළනග ඹන්න පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  ඩිජිග්  තහක්ණඹ ගළන 
කතහ කයද්දී ගරෝකගේ  තිගඵන ගවොභ උදහවයණඹ තභයි 
එසගගෝනිඹහ.  

භභ හිතන ිධිවඹග එසගගෝනිඹහ 1991 ගර්දී තභයි 
රුසිඹහගන් නිදව රළබුග . එගේ නිදව රඵහ ගඅඩ ඳසු ක ්ඹ 
ිධගලේගඹන්භ කශ ගද් තභයි තහක්ණඹ ගන ගකොගවන්අඩ 

ගන්ගන් නළතු ක යග තුශභ තහක්ණඹ දියුණු කයන්න කගයුතු 
කිරීභ. ක ්නු ගේ ඩිජිග් කයණඹඅඩ  ගේ තහක්ණඹඅඩ එක්ක 
එසගගෝනිඹහ ගරෝකගේ  යගලින් ඳශමුළනි තළනභ ඉන්නහ 

කිඹරහ භභ හිතනහ. ක යග ඔ ෆභ ගද්භ සිදු ගන්ගන් ඩිජිග්  
වළඳුනුේඳතක් -digital ID-වයවහයි. එභ වළඳුනුේඳත ඔුරන්ගේ 
සභහර් ඔ දුයකථනගේ  තිගඵනහ. ඵළුකු ගනුගදනුක් කයන්න  

ගයෝවරකග ඹන්න  ගළක්සිඹක් ඕනෆ නේ එඹ ගගන්හ ගන්න  ඵස 

එගක් ඹනහ නේ ක මුදර ගගන්න කිඹන ගේ ෆභ ගද්කගභ 
smartphone එක ඳහිධ්චචි කයනහ. ක යග ක තළනග ගිහින් 
තිගඵනහ.  

්ද රුකහ දිවහ ඵළුහභ  ිධගලේගඹන්භ රුකහග  සිටින 

තරුණ-තරුණිඹන් දිවහ ඵළුහභ  ක ෆභ ගදනහභ ගේ තහක්ණඹ 
්තින් ඉවළින්භ සිටින ඵ ්ඳග ගඳගනනහ. ක තඅඩඅඩඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභග කයන කළඳීමභ ගළන ්පි ගරු තභතිතුභහග 
සතුතින්ත ගන්න ඕනෆ. උස ගඳශ වදහයන ෆභ ශභගඹකුගභ 

tab ඹන්ත්ර රඵහ දීරහ   ඳහ් ර  ක ්ලයතහ ඉටු කය දීභග 
කගයුතු කයන එක ගළනඅඩ ්ඳ එතුභහග සතුතින්ත ගන්න ඕනෆ.  
්ද එසගගෝනිඹහ හගේ යග්   ජාහතයන්තය ගගශහේ කයන්න 

පුළුන් භහර්ග  තති කයරහ තිගඵනහ  “e-residency” තුළින්. ක 
කිඹන්ගන් ක යග ඔ ීවඅඩ ගනොුරණඅඩ  ක යග ඔ ීවඅඩ ගනහ 
හගේභ  ඉගරක්ගරොනික භහර්ගගඹන්  ඩිජිග්  භහර්ගගඹන් 

්න්තර්ජාහරඹ වයවහ ගගශහේ කයගගන ඹන්න  ක ගනුගදනු 
කයන්න  පුළුන්. ක හගේ හතහයණඹක් ක යග ඔ ගගොගනගහ 
තිගඵනහ. ක හගේභ ක යග ඔ ඳහර්ලිගේන්තුග නළඅඩනේ 

කළබින ඔ එකග ගිඹහභ ක තභතිරුන් කදහඅඩ ගකොශඹක්අඩ 
ඳහිධ්චචි කයන්ගන් නළවළ. ක සිඹුගදඹභ ඉටු කය ගන්ගන් 
computer එකක්  නළඅඩනේ  tab එකක්  එගවභඅඩ නළඅඩනේ 
smartphone එකක් භන්න්.  ක තුළින් ිධගලේගඹන්භ ඳරියඹග 

ගන්න තිගඵන වහනිඹ ්ඩු කයරහ තිගඵනහ. ්ද ්ගප්ති 
ඳහර්ලිගේන්තුඅඩ ්ඳග computers රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ්ද ිධලහර 
ලගඹන් ්නලය ිධිවඹග ලිපි ද්රය හුභහරු ගනහ. ගේ තුළින් 

ඳරියඹග ගරොකු වහනිඹක් ගනහ. ගභභ කගදහසි ෆදීභ වහ 
ගස කළපීභ සිදු ගනහ. ක වයවහ ගරොකු ඳරිය වහනිඹක් ගනහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  ගේ ගනුගදනු 
කයනගකොග  ක ෆභ ගදඹක්භ තමුන්නහන්ගේරහ ෆභ ගදනහගභ  

tab ඹන්ත්රඹකින්  එගවභ නළඅඩනේ  smartphone එකකින් 
කයන්න පුළුන්. ක හගේභ ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳගඅඩ ත කරුණු-
කහයණහ තිගඵනහ. ිධගලේභ කරුණ ගේකයි. ්පි 2030 ගර්දී 

තියය ුර්ධන ඉරක්කරග ඹෆභ වහ එක්අඩ ජාහතීන්ගේ   
ේමුතිඹග ්අඩන් කයරහ තිගඵනහ. තියය ුර්ධන ඉරක්ක 
17ක් තිගඵනහ. ගභභ ඉරක්ක ේඳහදනඹ කයන්න නේ  කහ ඉටු 

කය ගන්න නේ ්නිහර්ඹගඹන්භ ගේ තහක්ණඹ ්ලය ගනහ.  
ිධගලේගඹන්භ ගේ තහක්ණඹ ්ලය ගන්ගන් තගළයීේ 
කයන්නයි. ඳසු ගිඹ කහරගේ අඩ  ඊග ගඳයඅඩ තගළයීේරග තළනක් 

දීරහ තිබුගඩු නළවළ කිඹන එක ්පි දළක්කහ. දළන් තභයි  තගළයීේ  
කිඹන එකඅඩ වරිඹහකහය සිදු කයගගන ඹන්ගන්. ආඩුඩුග  
කහර්ඹහරඹකග ගිඹඅඩ  ක කහරගේ  තගළයීේ කිඹන එක තිබුගඩු 
නළවළ. දළන් ඹේ කිසි කර්භහන්තඹක් කයන්න ඹනගකොග  තගළයීභ 

කිඹන එක මුලින්භඅඩ ඕනෆ; භළදදීඅඩ ඕනෆ; ඉය ගනගකොගඅඩ 
ඕනෆ. ගේ සිඹුගද්භ කයන්න පුළුන් ගන්ගන් තහක්ණඹ 
වයවහඹ කිඹන එක ් පි කිඹන්න ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  ිධගලේගඹන්භ ඹේ කිසි 
ළගක් කය ගන්න කහර්ඹහරඹකග ගිඹහභ ිධනහඩි 45ක් ගවෝ ඊග 
ගහ ළඩි කහරඹක් -ඳළඹ එකවභහයක් ිධතය-   ඹනහ.  බි් ඳතක් 
ගගන්න නගය බහග ගිඹහඹ  එගවභ නළඅඩනේ ඵළුකුකග 

ගිඹහඹ කිඹරහ ්පි හිතමු. එතගකොග ක හගේ ග රහක් ගත 
ගනහ. වළඵළයි  ගේ තහක්ණඹ බහිධත කිරීභ තුළින් ක ග රහ 
ගගොගක් ඉතුරු කය ගන්නඅඩ පුළුන්. ක තුළින් කහර්ඹක්භ ළග 

පිළිගශක් යග තුශග ගගගනන්නඅඩ පුළුන්.  

 ්ගනක් කහයණඹ තභයි  ගභභ තහක්ණඹ  ගේ 
ඩිජිග් කයණඹ තුළින් ්ගප්ති යග ඔ ඉන්නහ පුයළසිඹන්ග ඵරඹ රඵහ 
දීභ. කක හුෙක් ්ඹග ්භතක ගන ගදඹක්. ගේ තුළින් 
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ිධනිිධදබහඹ කිඹන එක තති ගනහ. ඳහර්ලිගේන්තුග ගගන එන 

ඳනතක් ඳහර්ලිගේන්තුග  Website එකග ගිහින් කිඹහ ඵරන්න  
කගකන් ගභොකක්ද කයරහ තිගඵන්ගන් කිඹහ ගොඹහ ඵරන්න ්ද 
පුයළසිඹන්ග පුළුන්. එසගගෝනිඹහ කිඹන යග ඳහරනඹ කිරීගේදී  
ළඩි ලගඹන්භ ක පුයළසිඹන්ග ඵරඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ.  

 

ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහග රඵහ දී තිගඵන කහරඹ ් හනයි. 
 

ගරු වන්ින  වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු නිගඹෝජාය කහයක බහඳතිතුභනි  භග ත ිධනහඩිඹක 
කහරඹක් රඵහ ගදන්න.  

පුයළසිඹන්ග ඵරඹ රඵහ දීභ ගළන ිධගලේගඹන් ්පි න්ගතෝ 
ගන්න ඕනෆ. ය ගක ඳහරනඹ වරිඹහකහය තති ගන්ගන් ක 
වයවහඹ කිඹන එකඅඩ ගේ ග රහග  වන් කයමින්  ගරු 

තභතිතුභහ ගේ  ුගලෝධනඹ ගගන කභ ගළන තුටු න ්තය  ක 
ගළන එතුභහග  සතුතින්ත ගමින් භගේ තන ස් ඳඹ ්න් 
කයනහ.   

 

[தற.த. 3.51] 

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

இன்கந றணம் இச்சகதறரன கடததற்ரக் 

தகரண்டிருக்கும் இனத்றணறல் தகரடுக்கல்ரங்கல்கள் 

றருத்ச் சட்டண்னம் தரடர்தரண றரத்றரன தன 

ப்தறணரலும் தல்ரரதட்ட றடங்கள் ணௌன்கக்கப் 

தட்டண. இனத்றணறல் ன்தண உனகபரற ரலறறரன 

இன்ர ணௌன்கரண ஸ்ரணத்க கறத்ணக்தகரண் 

டிருக்கறன்நண. இன்ர உனகம் உள்பங்ககக்குள் தசற்தடு 

ற்கும் ரம் ஏரறடத்றல் இருந்ரரந உனகத்றலுள்ப சகன 

றடங்ககபயும் அரணறத்ணக் தகரள்ற்கும் உனகத்றன் 

தரர்கறரன உள்ப அகணத்ண றடங்ககபயும் ல்னர 

ணறர்கலம் உடணடிரகக் கற்ரக்தகரள்ற்கும் தரறல் 

ணட்த ரலறரண தகரடுக்கல் ரங்கல்கள் ணௌக்கறத்ணம் 

ததரகறன்நண. இனங்ககறரன தரறல்ணட்தம் பர்ச்சற 

கடந்ண ணௌன்ரணற்நம் கண்டிருக்கறன்நண ன்தண 

எருணொநறருப்தறணேம், உனக ரடுகலகட ரதரக்குகலடன் 

எப்தறடுகறன்நததரலண, குநறப்தரக 1960கபறல் இனங்ககயுடன் 

சரக அதறறருத்றக ரரக்கற கர்ந்ண தகரண்டிருந் 

ப்தரன், சறங்கப்ணோர், ரனசறர ரதரன்ந ரடுகலகட 

தரறல்ணட்தத் றநன்கலடன் எப்தறடுகறன்ந ததரலண, 

இனங்ககறன் தரறல்ணட்தத்றநன் றகவும் தறன்ங்கற 

றகனறல் அகந்றருப்தக ரம் ற்ரக்தகரள்ப ரண்டும்.   

அற்குப் தன கரங்கள் உண்டு.  றக ணௌக்கறரக 

இனங்ககறரன இண ரலறரக ரற்தகரள்பப்தட்ட ன் 

ணௌகநகள் இனங்ககறன் இனத்றணறல் தரகறன் 

ணௌன்ரணற்நத்ணக்குப் தன கடககபக் தகரண்டுந்றருக் 

கறன்நண. இனங்ககறரன யுத்ம் கடததற்ந ணௌப்தண 

ஆண்டுகபறல் யுத்த்ணக்கு ணௌகங்தகரடுத் றர்கள் ரழ்ந் 

தறரசங்கபறல் அர்கபரல் வீண தரறல்ணட்தங்ககபரர 

அல்னண வீணரண னரற்ர அகடரபங்ககபரர  

கரணௌடிரல் இருந்ண. அவ்ரகபறல் யுத் கரனத்றல் 

சுந்றரக ரழ்ந் தன்தகுறகச் சரர்ந் ரர்கலம் 

க்கலம் இனத்றணறல் ரலறரகத் ங்ககப பர்த்ணக் 

தகரள்பக்கூடி ரய்ப்ணொ அறகரறத்ணக் கரப்தட்டண. அன் 

கரரகர இனங்ககறன் தன்தகுறறல் தரறல் 

ணட்தத்றன் பர்ச்சறறல் அறகரறப்ணொத் ன்ககயும் டக்கு , 

கறக்கறரன அன் தறன்ங்கற பர்ச்சற றகனகயும் ரங்கள் 

ரடிரக அரணறக்க  ணௌடிகறநண.  

இன்ரகூட கல்றத்ணகநறல் தன ணௌன்ரணற்நகரண 

ரற்நங்கள் தகரண்டுப்தட்டுள்பகக ரம் தரறல் 

ணட்த றருத்றக்கரண ல்ன உரரகக் குநறப்தறடனரம். 

குநறப்தரக தரடசரகனகபறல் ரர்கள் தரறல் கல்றகக் 

கற்ரக்தகரள்ப ரண்டுதன்தற்கரகவும் அர்கலகட 

தரறல்ணட்தத் றநன்ககப றருத்ற தசய்ணதகரள்ப ரண்டு 

தன்தற்கரகவும் தரடசரகனகபறல் தரறல்ணட்தக் கூடங்கள் 

உருரக்கப்தடுகறன்நண. கற்நலில் ணொற அகடரபங்ககப 

ரரக்கறச் தசல்கறன்ந அல்னண கல்றத்ணகநறரன ணொற 

றணௌகநககபத் ரடுகறன்ந - எரு ணொற கல்றப் 

தரறரங்ககபத் தரடுகறன்ந - ணொத்ரக்க சறந்கணககபக் 

தகரண்டிருக்கறன்ந ரர்கலக்கரண றகத் 

ரடிக்தகரடுக்கறன்ந இடரகத்ரன் இந்த் தரறல்ணட்தக் 

கூடங்கள் அகந்ணள்பண. ஆணரல், இககூடச் சரறரண 

ணௌகநறல் ண ரர்ககபச் தசன்நகடந்ணள்பணர? 

ன்தறல் தன ரகள்றகள் லகறன்நண. குநறப்தரக 2010-2015 

கரண கரனப்தகுறறல், இந் ரட்கடத் ன்ணேகட 

அரகரப்தறடிக்குள் கத்றருந் யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கலகட ஆட்சறக் கரனத்றல் தன தரடசரகனகபறல் 

'யறந்ரர னரப்' ன்ந ததரறல் யறந்ரர ஆய்வு 

கூடங்கள் உருரக்கப்தட்டண. ஆணரல் அந்ப் தரடசரகன 

கலக்குக் கறணறகள் ங்குற்குரற எப்தந்கரரக 

அருகட கணேம் தரரலன்ந உரப்தறணருரண தகப 

ரல் ரஜதக்ஷ அர்கள் இருந்ரகச் தசரல்னப்தடுகறநண . 

அவ்ரர தரடசரகனகலக்கு ங்கப்தட்ட கறணறகலக்கு , 

தரண்ணூநரறம் ரூதரய்க்கரண தற்ரச்சலட்டுக்கள் ங்கப் 

தட்டுள்பண. ஆணரல் அக்கறணறகள் ரற்தத்கரறம் 

ரூதரய்க்கும் ம்தரறம் ரூதரய்க்கும்ரன் தகரள்ணௌல் 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நண. இன்ர அக தன்தடுத்ப்தட 

ணௌடிர றகனறல் அந்த் தரறல்ணட்த ஆய்வுகூடங்கபறல் 

கறடப்தறல் கரப்தடுகறன்நண. இணரல் அந் யறந்ரர 

ஆய்வுகூடங்கள் இங்க ணௌடிர  றகனறல் இருப்தக 

ரங்கள் கரனரம்.   

அரரதரன்ர 2011ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் ந் 

தரறல்ணட்த கூடங்கள், க.ததர.. உர்  குப்தறல் 

கறம், றஞ்ஞரணம், ககன, ர்த்கம் ஆகற தறரறவுககபத் 

தரறவுதசய் ரர்ககபத் ற, கண தரறற் 

கல்றக ரரக்கறச் தசல்னக்கூடி ரர்கபறன் கல்றத் 

த்க றருத்ற தசய்யும் ரரக்குடன் தகரண்டுப்தட்டக. 

ஆணரல், இந்த் தரறல்ணட்தக் கூடங்கள் ரதரணரண 

அபறல் அல்னண சரறரண ரர்த்றரண தரகறல் இந்க் 

கல்றகத் தரறவுதசய் க ரர்ககப ரரக்கறச் 

தசல்னறல்கன ன்தணரன் ணறருஷ்டசரணண . குநறப்தரக 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல், கறபறதரச்சற த்ற கர 

றத்றரனம், கறபறதரச்சற இந்ணக் கல்லூரற ஆகறற்ரக்கு 

ட்டுர இண்டு தரறல்ணட்தக் கூடங்கள் அகக்கப் 

தட்டுள்பண. இந் இண்டு கூடங்கள் கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றரன இருக்கறன்ந கறட்டத்ட்ட 32,000 ரர் 

கலகட தரறல் கல்றத் ரகக, றர்கரன டிஜறட்டல் 

உனகத்றல் தரறல்ணட்த ல்னககப் ததற்ரக்தகரள்லம் 

ரய்ப்ணொக்ககப அர்கலக்குப் ததற்ரக்தகரடுக்குர? ன்தண 

தனத் சந்ரகர! இண கறபறதரச்சறறல் ட்டுல்ன, 
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ணௌல்கனத்லவு, ன்ணரர், வுணறர, ரழ்ப்தரம், 

ட்டக்கபப்ணொ, றருரகரகன, அம்தரகந ரதரன்ந 

ரட்டங்கபறலும் றகறகக் குகநரகர உருரக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நண. 

உனகம் றஞ்ஞரணத்ணகநறலும் கண்டுதறடிப்ணொகபறலும் 

தரறல்ணட்தத் ணகநறலும் தல்ரரதட்ட ணௌன்ரணற்நங் 

ககபக் கண்டுருகறன்நண. அண Twitter ஆக இருக்கனரம், 

YouTube ஆக இருக்கனரம், Facebook ஆக இருக்கனரம், 

Linkedin ஆக இருக்கனரம். உனக க்கபறன் ல்னரத் 

தரடர்ணொகபறலும் சண்க கனத் பங்கள் றக ணௌக்கறரண 

தரத்றத்க கறக்கறன்நண. இகத்பங்கள் ஊடரக 

ருகறன்ந தசய்றகள் ல்னரம் றத்றரசரண ரதரக்குககபக் 

தகரண்டிருக்கறன்நண. இண வீண தரறல்ணட்தத்றணண எரு 

ணௌன்ரணற்நம்! ஆணரல், இந் ணௌன்ரணற்நங்ககப அகடகறன்ந 

ரர்கள் ற்ரம் இகணத் ரடுகறன்நர்கபறல் எரு 

தகுறறணர் ங்கலகட தரகறரன இன்ணணௌம் சரறரகச் 

தசல்னணௌடிரல் இந் ரட்டிரன இருக்கறநரர்கள் 

ன்தகயும் ரங்கள் உரண்டும். அரண , ரதரரறன் 

கரரகப் தரறக்கப்தட்டுத் ங்கலகட ரழ்க்ககறன் 

தன தடிணௌகநககப இந் ரர்கள், இன்ர கல்ற 

ரலறரக ணௌன்ணேக்கு ரண்டி எரு சூல் இருந்ரலும், 

அர்கள் தரறல்ணட்த அநறகத் ரடணௌடிரர்கபரக 

இருக்கறநரர்கள்.  

இண எருணொநறருக்க, ங்கலகட தசரந் இடங்கலக்குச் 

தசல்னணௌடிரல் க்கள்  இடம்ததர்ந்றருக்கறநரர்கள். இண 

றகணௌக்கறரண எரு றடம். யுத்ம் ணௌடிகடந்ண  8 

ருடங்கபரகறயும் இகலறலிருந் க்கள் ங்கலகட 

தசரந் றனத்றற்கு இன்ணணௌம்  தசல்னணௌடிறல்கன. அர்கள் 

1990ஆம் ஆண்டு இரணுத்றணரல் அங்கறருந்ண 

றட்டப்தட்டு, ரர இடத்றல்ரதரய்  குடிரநறணரர்கள். 

இன்ர 27 ருடங்கலக்குப் தறநகும் அர்கள் ங்கலகட 

தசரந் றனத்றரன தசன்ர குடிரநற ரழ்ற்கு ணௌடிரல் 

அகறகபரகப் ரதரரடிக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். இரரதரன 

டக்கு, கறக்கு தகுறகபறரன தன இடங்கபறல் - அண 

லிகரம் டக்கறனரக இருக்கட்டும், அல்னண கறபறதரச்சற 

கத்றனரக இருக்கட்டும், ன்ணரர், ரகப்தரப்ணொனவு ரதரன்ந 

இடங்கபரக இருக்கட்டும் -  இவ்ரர க்கள் ங்கலகட 

தசரந் இடங்கலக்குப் ரதரகணௌடிரல் இருக்கறன்ந றகனக 

இந் 'டிஜறட்டல்' யுகத்றல் கரப்தடுகறன்நண. இண ந் வீண 

தரறல்ணட்தத்றற்குள் ப்ரதரகறன்நண? உனகம் ங்ரகரர 

ரதரய்க்தகரண்டிருக்கறன்நண. ஆணரல், இந் ரட்டிலுள்ப எரு 

தகுற க்கள் இப்ததரலணம் ங்கலகட தசரந் 

றனங்கலக்குப் ரதரற்கரகத் தருக்கபறரன ரதரரடிக் 

தகரண்டிருக்கறநரர்கள்.   

2009ஆம் ஆண்டு இந் ண்றரன எரு யுத்ம் றக 

அரகரரக கடததற்நண. றர்கள் லண றக ரரசரண 

இண அறப்ணொ டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்தட்டரதரண , 

தல்னரறக்கக்கரணர்கள் தகரல்னப்தட்டரர்கள். தன 

தபறரட்டு றரணங்கள் ற்ரம் அகப்ணொகபறன் 

கல்கபறன்தடி 'ததரஸ்தஸ்' குண்டுகள் ற்ரம் இசரண 

ரயுக்கள், தகரத்றக் குண்டுகள் அப்ரதரண தரறக்கப் 

தட்டற்கரண ஆரங்கலம் தபறந்றருக்கறன்நண. 

இகதல்னரம் எரு வீண தரறல்ணட்தத்றற்கூடரக 

தபறறரன ந்க. கனர் தறதரகன் அர்கபறன் கன் 

தரனச்சந்றணேக்கு சரப்தறடுற்கு ‘தறஸ்கட்’ ங்கறறட்டு 

அகயும் சுட்டுக் தகரன்நறருக்கறநரர்கள். சரரணப் 

ரதச்சுரர்த்க ணௌன்தணடுக்கப்தடுற்கரகச் தசற்தட்ட 

தசரல்தயயும்கூட அண்கறரன இகணச் தசரல்லிறருக் 

கறன்நரர். "இண றக ரரசரண எரு டடிக்கக; 

இரணுத்றணகத் ற ரர ரரும் அகக் 

தகரன்நறருக்க ணௌடிரண" ன்ரம் அர் குநறப்தறட்டிருக் 

கறன்நரர். இகண ந்த் தரறல்ணட்தத்றற்குள் தகரண்டு 

னரம்? இண ந்த் தரறல்ணட்தத்ணக்கு ஊடரக டந்ண?  

அங்குள்ப க்கள் த்கணரர ரதர் உடுத் உடுப்ரதரடு 

ன்ணரரறலிருந்ண கறபறதரச்சற ஊடரக ணௌல்கனத்லவு 

ண்ணுக்குச் தசன்நரர்கள். அங்கறருந்ண ந்றக்கடல் ஊடரகத் 

றரும்தவும் வுணறரறலுள்ப தசட்டிகுபம் ணௌகரம்கலக்குக் 

தகரண்டுப்தட்டுத் ங்ககக்கப்தட்டரர்கள். அர்கள் 

ங்கறறருந் தகரட்டில்ககப எருகம் சறந்றத்ணப் தரருங்கள்! 

அர்கள் நப்தரள் தகரட்டில்கபறரன றகக் கூடி 

தய்றலிலும் கறலும் த்கணரர ரட்கள் தகரடுக 

ககப அணேதறத்ரர்கள். இவ்ரநரண றடங்ககப ல்னரம் 

உனகம் ன்ணேகட 'டிஜறட்டல்' ணௌகநறன்ண்னம் டுத்ண 

கத்றருக்கறன்நண. இனங்ககறலிருந்ண கல் கறகடத்ண 

ன்தற்கு அப்தரல், அர்கள் ங்கலகட தரறல்ணட்த 

கனப்தறன்ணல்கலக்குள் இந் றடங்ககப றகத் 

தபறரக டுத்ண கத்றருக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இந் 

உனகத்றணே கட தரறல்ணட்த ணௌன்ரணற்நங்ககபச் சரறரக 

கடரதரட்டு, இந் ரட்டிரன டந்ணணௌடிந் இந்ச் 

சம்தங்கள் தற்நற றடங்கலக்குத் லர்க்கரறசணரண எரு 

ணௌடிறகண டுக்கக்கூடி ல்னக, அற்கரண இசுத்ற 

இந் ரட்டிலுள்ப தனரறடம் இல்னரலிருப்தண றகவும் 

ரகணரணண.  

தல்ரரதட்ட றடங்கபறன் னரரகள் நக்கப்தட்டு 

அல்னண கநக்கப்தட்டு அல்னண ரர றகசக்குக் 

தகரண்டுதசல்னப்தடும் ன்கக அண்க ரட்கபறரன 

ரன் தரர்த்ரன். இன்ர சறகநக் ககறகள் ரதரரடு 

கறன்நரர்கள்! "அர்கள் அசறல் ககறகள் அல்னர் ; 

தங்கரறகள்!" ன்ர ணௌன்ணரள் இரணுத் பதற ணல்ட் 

ரர்ல் சத் ததரன்ரசகர அர்கள் குநறப்தறடுகறன்நரர். 

'தறறணர தயன உர ' கட்சறறன் கனர் உ 

கம்தன்தறன அர்கலம் அவ்ரரந குநறப்தறடுகறன்நரர். 

2001ஆம் ஆண்டிலிருந்ண ரய்ரணறலும் ரஜர்ணறறலும் 

ஜப்தரணறலும் றடுகனப் ணொலிகரபரடு அசரங்கம் 

ரதசறததரலண இர்கள் தங்கரறகபரக இருக்க 

றல்கனர? அப்ததரலண றடுகனப் ணொலிகள் ந் 

அடிப்தகடறல் இர்கரபரடு அசறல் ரலறரகப் 

ரதசறணரர்கள்? இண ந் அடிப்தகடறல் தரர்க்கப்தட்டண? 

ன்ர ரன் ரகட்கறன்ரநன். அர கரனப்தகுறறல் 

ரழ்ப்தரத்றன் டரதரர் ணௌகணறரன இரணுத் 

பதறரக இருந் இர சத் ததரன்ரசகர அர்கள் 

கனகறலும் றடுகனப் ணொலிகலகட பதறகபரண 

தரணே, லதன் உட்தட்டர்கள் ணௌகரகனறரன கககுலுக்கறப் 

ரதசறக்தகரண்டரர்கள். அப்ததரலண அசறல் சரர்ந்ர் 

கபரகப் தரர்க்கப்தட்ட அர்கள், தறநகு ன் இந் ணல்ட் 

ரர்ல் அர்கலகட கண்ணுக்குப் தங்கரறகபரகத் 

தரறகறன்நரர்கள் ன்தண சந்ரகரக இருக்கறன்நண . ஆகர, 

இருக்கறன்ந எரு னரற்கந இன்தணரரு ணௌகநறரன றருப்தறக் 

தகரண்டுதசல்ற்கு ன் இர்கள் ணௌகணகறன்நரர்கள்? ன் 

லங்கள் இகண ரற்ந ணௌகணகறன்நலர்கள்? ஆணரல், 

கண்ணுக்கு ணௌன்ணரரன டந் சம்தங்ககப நந்ண ண்டி 

கநக்க றகணப்தண இந் 'டிஜறட்டல்' உனகத்றரன றக 

ஆதத்ரணண.  

இந் ரட்டிணேகட கனர்கரப! இ சுத்றயுள்ப 

ணறர்கரப! இந் ரட்டிரன ணொகரரடிப்ரதரறருக்கறன்ந 
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றழ் க்கலகட தறச்சறகணகத் லர்ப்தற்கும் இன்ரக 

அர்கள் தருக்கபறரன இருக்கறன்ந றகனகககப 

ரற்ரற்கும் ணௌற்சறயுங்கள்! அந் ககறல், ததபத் 

த்கப் தறன்தற்ரகறன்ந, ணொத் தகரணேகட 

ரதரகணககப ற்ரக்தகரள்கறன்ந எவ்தரரு சறங்கபப் 

ததரணகணேக்கும் உரறத்ரண எரு கடக அண ன்தக 

லங்கள் நந்ணறடக்கூடரண. றகறக ணௌக்கறரக, கரரல் 

ஆக்கப்தட்டர்ககப ந்த் தரறல்ணட்த கன 

கப்ணொக்குள் லங்கள் தரர்க்கறன்நலர்கள்? இன்ர அர்கள் 

கறட்டத்ட்ட ட்டு ரங்கள் கடந்ண தருக்கபறரன 

ரதரரடிக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். இர்கள் ங்கலகட 

தறள்கபககபச் சம்தந்ப்தட்டர்கபறடம் ரடிரக 

எப்தகடத்ரர்கள் ன்தற்குச் சகன சரட்சறங்கலம் 

இருக்கறன்நண. கன்ரக கணறரர் எப்தகடத் 

ரர்கள்! இவ்ரதநல்னரம் சரட்சறங்கள் இருக்கக்கூடிரக 

"ங்கபறடம் ரரும் இல்கன; இக ரர ரரண 

தசய்றருப்தரர்கரபர!" ன்ர சந்ரககத்கக் கறபப்தற, இந் 

றடங்ககப ரர றகசக்குக் தகரண்டுதசல்ண றகறக 

அதத்ரணண; ஆதத்ரணண. ணௌலிரன இந் றடங்ககபச் 

சரறரகப் ணொரறந்ணதகரள்ப ரண்டும். இந் ரட்டில் எரு லற 

றரம் இருக்க ரண்டும்.  

இன்ர உனகத்றரன, ரகரறகம் கற்ரத்ந் தறரறத்ரணறர 

றரன அர்னரந்ண, ஸ்தகரட்னரந்ண ரதரன்நண ணறரடு 

கபரகப் தறரறகறன்ந ணௌற்சறககப ரற்தகரண்டண. இன்ர 

அர்னரந்ண ணறரடரக இருக்கறன்நண . ஸ்தகரட்னரந்ண 

ரதரரடிக்தகரண்டிருக்கறன்நண. அண தன ததரணசண 

ரக்தகடுப்ணொக்கலக்கு ணௌகம் தகரடுத்றருக்கறன்நண . 

அரரதரன அண்கறரன ஸ்ததறணறலிருந்ண யரட 

ரனரணறரவும் ஈரக்கறலிருந்ண குர்றஸ்ரணேம் தறரறற்கரக 

அந்ந் ரட்டுக்குள்ரப ததரணசண ரக்தகடுப்ணொக்ககப 

டத்றறருக்கறன்நண. சரறரண எரு சரரணத்க லங்கள் 

றர்கலக்கு ங்கத் நறணரல், றர்கலகட 

இப்ணொக்கலக்கும் அர்கலகட றரரண ற்ரம் 

தகௌரண ரகரரறக்கககலக்கும் தசறசரய்க்க இந் 

ரட்டிரன சரறரண லறரன்கள் இல்னரற்ரதரணரல், 

றர்கலம் சறங்கப க்கலம் இந் ரட்டிரன ரசரோ்ந்ண ர 

ணௌடியுர? ன்தற்கரண எரு ததரணசண ரக்தகடுப்ணொக்குத் 

ரன் ரரக ரண்டி கரனம் ரும் ன்தகறட்டு லங்கள் 

சரறரகச் சறந்றயுங்கள்! இந்க் கரனம் றக ணௌக்கறரணண.  

இந்க் கரனத்கப் தன்தடுத்றத் றழ் க்கலகட 

சுத்றன் அடிப்தகடக கரக கத் எரு லர்க 

ணௌன்கப்தறல் அசரங்கம் ணௌன்கப் தங்கக கறக்க 

ரண்டும்.   

அண்கறரன றக ணௌக்கறரக அசறனகப்தறணேகட 

இகடக்கரன அநறக்ககறல் தசரல்னப்தட்ட றடங்கள் 

தபறந்ண தகரண்டிருக்கறன்ந அரரகபறல், ணபப் 

தறரறறணர் றர்கள் ரழ்கறன்ந தறரசங்கபறலுள்ப கரற 

ககபதல்னரம் றகறக ரகரக அகடரபப் 

தடுத்ணகறன்நரர்கள்.  அண சம்தந்ரகக் ரகட்டரதரண , 

"ரங்கள் digital ணௌகநறரன GPS ண்னம் ண பத்றற்குச் 

தசரந்ரண அகணத்ணப் தறரசங்ககபயும் அகடரபப் 

தடுத்றறருக்கறன்ரநரம்" ன்ர குநறப்தறடுகறன்நரர்கள். 

இவ்ரர அர்கள் குநறப்தறட்டிருக்கறன்ந தறரசங்கள் 

சறனற்கந ரன் தரர்த்ரன். றக ணௌக்கறரக, 1983ஆம் 

ஆண்டிரன தன்ணறனங்ககறரன கடததற்ந இண ன்ணௌகந 

கரரகத் ங்கலகட அகணத்ண தசரத்ணக்ககபயும் 

இந்ண உறகக் கரப்தற்கரக ஏடிந் க்கள் கரடறத்ணக் 

குடிரநற ரழ்ந் கறபறதரச்சறறலுள்ப ஊற்ரப்ணொனம் ன்ந 

ண்றரன, இன்ர லண்டும் குடிறருக்க ணௌடிரதன்ர 30 

குடும்தங்கலக்தகறரக ணபப் தறரறவு க்குத் ரக்கல் 

தசய்றருக்கறன்நண. ஊற்ரப்ணொனம் சந்றறலிருக்கறன்ந சறநற 

தற்கநகள் இருக்கறன்ந தகுறகபறல் ரழ்ந் சறன குடும்தங்கள் 

யுத்த்றல் அறந்றருக்கறன்நண. இன்ர அந்க் கரறககபப் 

தரரறப்தற்குப் ததரருபரர லுறல்னரல் அர்கள் 

இருக்கறன்நததரலண, அந் இடங்கலக்தகல்னரம் ணபப் 

தறரறறணர் தசன்ர GPS ண்னரகக் கல் ட்டு, அக ண 

பப்தறரறவுக்குரறதண அகடரபப்தடுத்றறருக்கறன்நரர்கள்.  

ணப் தகுற ன்ர அகடரபப்தடுத்ணல் எரு 

ககரணண. ஆணரல், க்கள் ரழ்கறன்ந, அர்கள் ரழ்ந் 

இடங்ககப அகடரபப்தடுத்ணண ரர ககரணண . 

அந்க் கரறகபறல் 15 ருடங்கலக்கு ரற்தட்ட தகண 

ங்கள் றற்கறன்நண. அங்கு க்கள் ரட்டி தன்கண 

ங்கள் றற்கறன்நண; அர்கள் ஏடி றகபரடி 

றகபரட்டு கரணங்கள் இருக்கறன்நண. ஆணரல், "ரங்கள் 

வீண தரறல்ணட்தத்றற்கு ந்றருக்கறன்ரநரம்" ன்ர 

கூநறக்தகரண்டு, அந் இடங்ககப  ணபப் தறரறறணர் GPS 

ண்னரக அகடரபப்தடுத்றறருக்கறன்நரர்கள். இண 

வ்பவு ரரசரண தசல்! இன்ர ண பப் தறரறவு, ண 

ஜலரசறகள் றகக்கபம், தரல்ததரருட் றகக்கபம், 

ணொணற தறரசங்கள் தற்நற தறரறவு, கணற ல் றகக்கபம் 

ற்ரம் சூலில் றகக்கபம் ரதரன்ந ஆர 

றகக்கபங்ககபச் ரசரோ்ந் அடிப்தகடககபக் தகரண்ட 

றனங்கள் ல்னரம் இவ்ரர டுக்கப்தடுகறன்நண. ஆகர, 

அங்கு ரகர சகதக்தகன்ர கரற அல்னண அந் க்கள் 

அறகரங்கரபரடு ரக்கூடி எரு சூல் இல்னரல் 

ரதரகக்கூடி அபவுக்கு அசு ன்ணேகட digital 

தரறல்ணட்தத்கப் தன்தடுத்ணகறன்நண ன்ரரன் ரன் 

றகணக்கறன்ரநன். இணரன் இந் ரட்டிரன இருக்கறன்ந 

தரறல்ணட்தர? ன்ர ரகட்கக்கூடி அபவுக்கு ரற்நம் 

ந்றருக்கறன்நண.  

இகணறட, ரர தன இடங்கபறலும் இண டக்கறன்நண . 

ரகரரறல் தறரசத்றரன க்கள் குடிரநற ரழ்கறன்ந 

இடங்கபறல் இவ்ரர தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நண. ணபப் 

தறரறறணரல் றக ரரசரக அந் இடங்கள் 

தநறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. ட்டக்கச்சறறரன இருக்கறன்ந 

இபந்பறர் றகபரட்டுக் ககம் அணேகட றகபரட்டு 

கரணத்றரன 20 ருடங்கலக்கு ரல் 

றகபரடிக்தகரண்டிருக்கறன்நண. ஆணரல், அர்கள் அந் 

கரணத்கத் ணப்தவு தசய்ப் ரதரணரதரண ணபப் 

தறரறறணர் அங்ரக ங்கலகட GPS அகடரபம் 

இருக்கறன்நண ன்ர தசரல்லி அர்கலக்கு றரக நறல் 

தசய்றருக்கறன்நரர்கள். இரரதரல், அக்கரன் கறக்கறரன 

றரகர் றகபரட்டுக் ககத்றணேகட கரணத்கத் 

டுத்றருக்கறன்நரர்கள். எருணொநம் க்கள் கரரல் 

ரதரணர்கலக்கரகப் ரதரரடுகறன்நரர்கள்; இன்தணரருணொநம் 

ங்கள் தசரந் றனங்கலக்குப் ரதரற்கரகப் 

ரதரரடுகறன்நரர்கள்.  

 
ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු මමනෝ ගමන්වන් මශතළ (ජළතික වශජීලනය  වංලළද 
ශළ රළජ භළළ අමළතතුමළ ) 
(ரண்ணொறகு ரணர கரசன் - ரசற சகரழ்வு, 

கனந்ணகரடல் ற்ரம் அசகரு தரறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 

ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජ කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් 
ඉල වුමයන්  ගරු කී ජයලර්ධන  මශතළ මුළවනළරූඪවිය. 

அன்தறநகு, ரண்ணொறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் கனககறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA took the Chair.  

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

இகபஞர்கள் ங்கலகட றகபரட்டு கரணங்கபறல் 

றகபரட ணௌடிரல், ங்கலகட ததரலகக் கறக்க 

ணௌடிரல், ங்கலகட ஆற்நல்ககப தபறப்தடுத் 

ணௌடிரல் டுக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். ஆகர, இந் 

ரட்டிரன ணௌலில் தசய்ரண்டி றடம் வீண 

தரறல்ணட்தங்ககபக் தகரண்டுருல்ன. ணௌலிரன ண 

ரட்டிரன ணொகரரடிப்ரதரறருக்கறன்ந இணப்தறச்சறகணகத் 

லர்ப்தற்கரண றணௌகநக ல்ரனரரும் தபறரக 

ணௌன்கயுங்கள்! அற்கரண லர்வுக்கரக இசுத்றரரடு 

தசற்தடுங்கள்!  அப்ததரலணரன் எர ஆட்சறக்குள் இந் 

ரடு சரறரண பர்ச்சறகப் ததரம். இங்ரக ரலகறன்ந 

ரசற இணங்கலகட அகடரபங்கள் ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டு, அர்கலக்கறகடறரன எற்ரகயும் சரகர 

உர்வுகலம் ற்தடுகறன்நததரலண இந் ரட்கடச் சரறரண 

தரகக்கு இட்டுச்தசல்ன ணௌடியும்.  

ரட்டிரன எரு தகுறறல் ரலகறன்ந க்கள் 

தரறல்ணட்தத்றன் ததரும்தங்கறகண அணேதறக்கறன்ந 

ததரலண, இன்தணரரு தகுறறரன ரலகறன்ந, சறரதரன்கத் 

ரசற இணங்கள் ங்கலகட இலுகக இந்ண 

ருகறன்ந சூனரணண றகவும் தரணரணண , இந் ரட்டுக்கு 

ஆதத்ரணண. அண அர்கபறடம் றர் ணப்தரங்குககப 

அறகரறத்ண ம்தறக்ககககபக் குகநத்ணக்தகரண்ரட தசல்லும். 

ஆகர, ல்னர இணங்கலம் இங்கு எற்ரகரரடு 

ரக்கூடி றகனக உருரக ரண்டும். க்கள் த்றறல் 

எற்ரககக் கட்டிபர்க்கறன்ந இலுகக இந் ரடு 

தகரண்டிருக்க ரண்டும். அப்ததரலணரன் இண ‘ணண ரடு’ 

ன்கறன்ந ம்தறக்கக அந் க்கபறடம் ரும். தரம் 

ரர்த்கப் தறரரகங்கபறன்ண்னரகரர அல்னண தற்ரக் 

ரகரங்கபறணைடரகரர இந் ரட்டிரன எற்ரககக் 

தகரண்டு ணௌடிரண.  

அண்கறரன அசறல் ககறகள் தரடர்தறல் தனரலும் 

ரர்த்கப் தறரரகங்கள் தரறறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. 

தரணகரப்ணொ இரஜரங்க அகச்சர் தகப ருன் 

றஜர்ண, தகப அகச்சர் ணல்ட் ரர்ல் சத் 

ததரன்ரசக்கர, தகப உரப்தறணர் உ கம்ன்தறன 

ஆகறரரர், "அர்கள் அசறல் ககறகபல்னர் , தங்க 

ரறகள்!" ன்ர குநறப்தறட்டிருக்கறநரர்கள். ம்தறக்ககக்குரற 

ர்கள் ன்ர றர்கள் றகணத்ர்கள்கூட இவ்ரநரண 

கருத்ணக்ககப ணௌன்கத்றருப்தண அந் க்கபறன் 

உர்வுககபப் தரறப்தகடச் தசய்றருக்கறநண. ணௌலிரன 

க்கள் ணங்கபறல் ல்தனண்ங்ககப ற்தடுத் ரண்டும். 

ல்தனண்ங்கலம் இல்ணொ ரழ்க்ககயும் ற்தடுகறன்ந 

ததரலணரன் இந் ரட்டிரன சரரணம் றகனத்றருக்க 

ணௌடியும். அந் ககறரன க்கபறடம் இல்ணொ ரழ்க்கக 

ற்தடுத்ப்தட ரண்டும். இந் இல்ணொ ரழ்க்கக றகன 

ற்தடரல் க்ககப எரு கரனத்றலும் சரறரண தரகக்கு 

இட்டுச்தசல்ன ணௌடிரதன்ரந ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

அப்தடிரண னரரம் இல்கன. இகண சரறரக லங்கள் 

ணொரறந்ணதகரள்ப ரண்டும். இந் ரட்டிரன இருக்கறன்ந 

எவ்தரரு கனரும் இகண ற்ரக்தகரள்ப ரண்டும். 

அப்ததரலணரன் இந் ரட்டிணேகட ணௌன்ரணற்நத்க 

ல்ரனரரும் இகந்ண ணௌன்தணடுத்ணச் தசல்ன ணௌடியும்.  

உருண்கடரக எரு சட்டிகப் ரதரன்நறருக்கறன்ந இந்ப்  

ணோற, தல்ரரதட்ட தசய்றகபரலும் உனகத்றணேகட 

தல்ரரதட்ட தரர்ககபரலும் எரு கனப்தறன்ணலுக்குள்  

தகரண்டுப்தட்டு, ந் ரணௌம் கண்கரறக்கப்தட்டுக் 

தகரண்டிருக்கறன்நண. அவ்ரநரண கண்கரறப்ணொக்குள் 

இருக்கறன்நகரல்ரன் உனக கனப் தறன்ணலுக்குள் 

ரங்கள் தன றடங்ககபப் தரர்க்கறன்ரநரம்; வீண 

தரறல்ணட்தங்கள் தற்நறச் சறந்றக்கறன்ரநரம். அவ்ரநரண 

வீண தரறல்ணட்தங்கபறல் ரணௌம் ணௌன்ரணற்நம் 

ததநரண்டுரணரல் ரட்டிரன  ல்ன சூல் இருக்க 

ரண்டும். க்கபறடம் எற்ரக, தனம் ன்நரக அகப்ததந 

ரண்டும். அவ்ரர அககறன்நததரலணரன் இந் ரடு 

சரறரண தரகறரன தசல்ன ணௌடியும்.  

தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

இன்கந கரனம் ன்தண றகறக ணௌக்கறரணரக உள்பண . 

தல்ரரதட்ட தருக்கடிககபக் தகரண்டிருக்கறன்ந உனகப் 

தந்றரன தன அகடரபங்கள் இருக்கறன்நண. ஷ்ரறல் 

இருக்கறன்ந தரறல்ணட்தம் உனகத்றணேகட ரதரக்கக 

எருககரகத் லர்ரணறக்கறன்நண. அதரறக்கரறணேகட 

தரறல்ணட்தம் இன்ணேம் 20 ருடங்கலக்குப் தறநகு இந் 

உனகம் ப்தடி இருக்கரண்டுதன்தக ரரக்கறரக 

இருக்கறன்நண. ன், ட தகரரறர அணேகட அணுரயுப் 

தரறரசரகணககப அல்னண வுககப் தரறரசரகணககபச் 

தசய்ணதகரண்டிருக்கறன்நண. இந்றரறணேகட ற்ரம் 

ரரப்தற ரடுகபறணேகட தரறல்ணட்தம் இன்தணரரு 

ககரணண. இப்தடிரக உனகத்றரன இந் தரறல்ணட்தப் 

ரதரட்டி இன்ர தன கட்டங்ககபத் ரண்டிக்தகரண்டிருக் 

கறன்நண. உனகத்றணேகட தரறல்ணட்தப் ரதரட்டிறல் 

ரணௌம் தற்நறததந ரண்டுரணரல் ணௌலிரன இந் ரட்டில் 

லறரண, றகனரண, ரற்ந ணௌடிர எரு சரரணம் ற்தட 

ரண்டும். அண க்ககபச் சரறரண தரகறல் 

தகரண்டுதசல்ன ரண்டும். அப்ததரலணரன் இந் 

இனத்றணறல் தசற்தரடுகள் ன்தணம் இனத்றணறலுக் 

கூடரண டடிக்கககள் ன்தணம் ரட்டிரன எரு தக்கும் 

உள்பரக, தனம் ததரருந்றரக அகயுதணக் குநறப்தறட்டு, 

றகநவுதசய்கறன்ரநன். ன்நற. 
  
 

[4.14 p.m.] 
 

ගරු ඉරළන් විරමර න මශතළ (මුදල් රළජ අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அகச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

Hon. Presiding Member, today, we are passing 

Amendments to the Electronic Transactions Act, which, I 
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think, is very progressive. A considerable amount of work 

has been done by the ICT Agency and the Ministry in 
bringing this Bill. I think they had consulted international 

experts in the UNCITRAL in order to make sure that the 

best practices and international standards have actually 

been adhered to in bringing these Amendments.  

The Electronic Transactions Act, No. 19 of 2006 is 

amended through this Bill and the Amendment is bringing 

the Act in line with the UN Electronic Communications 

Convention - UN ECC. Sri Lanka is the first country in 
South Asia to come in line with the international 

Convention, the first country in Asia being Singapore. 

Actually when it comes to the law, even though Sri Lanka 

lags behind in certain laws like, for example, the Customs 
Ordinance, which is 150 years old and has not been 

amended or a new Customs Law has been introduced, if 

you take the electronic area, I think we are racing ahead 

of the other countries and also tying ourselves into the 
international conventions in terms of electronic 

transactions.  

Now, I want to make three points. The first point I 

want to make is, from the economy’s point of view, 
having such an Act increases the potential to trade. The 

Amendment will give greater legal certainty for e-

commerce and e-business. Generally speaking, when 

something is electronic, something which does not have 
human intervention and human discretion, it always 

provides for reducing things like corruption. But here, it 

also ensures the legal validity of these instruments in 

cross-border transfers of money including the 
enforceability of Foreign Arbitration Awards and even in 

terms of sale of goods agreements.  

It also improves Sri Lanka’s electronic 

communication with other countries. Some of the other 
countries are also drawing up at this time local legislation 

in line with the United Nations Electronic 

Communications Convention. The Amendment defines 

the time and place of dispatch and the receipt of 
electronic communications, tailoring the traditional rules 

to suit the electronic context. It allows for enforceability 

of contracts entered into by Automated Messaging 

Systems. I think it will really be very positive in terms of 
increasing Sri Lanka’s trade. So, the platform has been 

created to increase trade.  

The other main point I would like to make is that the 

way the Electronic Transactions Act is amended will also 
help us to improve Government revenue. One main 

function of the Government is to increase its revenue so 

that it could provide the basic services that the population 

expects. Section 8 of the original Electronic Transactions 
Act has facilitated electronic Government transactions 

and helped to improve efficiency. For example, you have 

an e-Visa system at the Department of Immigrating and 

Emigration; you have an electronic system in the 
Department of Motor Traffic in terms of licence issuing 

and you also can make payment of rates of the Colombo 

Municipal Council online.  

So, a whole host of new services can be offered.  

The new Amendment will strengthen the existing 
provisions in Section 8(1) and 8(2) to move the 

government transactions to the digital era making those 

more secure in terms of authentication for all government 

transactions. This will be extended in the future to 
include electronic tax filings. Now that we have a new 

Inland Revenue Bill, most agree that the net needs to be 

cast wider rather than a few people being burdened over 

and over again in terms of tax payments. So, this will 
really help us in terms of tax filings. We have got to the 

day where a normal citizen will be able to go online from 

home and we will simplify the administration of the tax 

system  further so that they could actually log on to and 
close their tax systems online. That is where we are really 

heading.  

Also in Sri Lanka, we have a huge problem with e-

procurement; procurement is a problem. If we take any 
Ministry, whether it is at the Local Government, the  

Provincial Government or at the Central Government, it 

takes a long time to close out a procurement. Some 

procurements have taken one year, one-and-a-half years 
or two years to bring it to a closure. The other countries 

have really closed this gap and in some places, they can 

just do it in hours and in some places, in days. Even in 

South Asia, procurements can be closed in two or three 
months, but Sri Lanka is far behind. So, e-procurements 

are going to be possible and more secure. These are all 

revenue-based transactions. These transactions would 

definitely improve government. 

The original Act gave legal recognition to electronic 

signatures. There was a misunderstanding that the 

original Act did not give recognition to electronic 

signatures. This is really a misunderstanding and the 
Attorney-General had basically confirmed that it did. The 

new Amendment Bill, which has been presented today in 

Parliament, further broadens the scope of the legal 

validity of electronic signatures because it amends 
Section 7 of the Principal Enactment with Clause 5. This 

is based on Article 9(3) of the UN Electronic 

Communications Convention and broad bases its use on a 

technology-neutral basis. So, the facility for electronic 
signatures are now available. You do not have to 

physically sign a document. Now, it is a part of the law 

and can you imagine how much more efficient and 

quicker it makes this?  

The new Amendment also authorizes the providers of 

electronic signatures - Certification Service Providers - to 

use biometrics for authentication purposes. So, the 

Attorney-General has confirmed that this is possible and 
what is the implication? The implication is that you can 

deal with the Sri Lanka Customs not necessarily with 

physical forms, but with electronic signatures. Gradually, 

we will be taking away human interface and interaction 
on a whole host of things. If you think about Customs 

duties, nobody really needs to know who imported what; 

nobody needs to know that. Actually, what we need to 
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know is what is the good that is being imported, under 

which particular code that good is being imported, which 

particular duty actually applies to it and if it can be done 

electronically, the answer is known very, very quickly. 
So, it provides for a far more efficient government 

revenue collection, for far more transparency than now 

exists in the system and it will also enhance the image and 

credibility of the Government and government servants. 
Sir, my final point is this. 

ය ඝ්රගඹන් ගනස ගන ආර්ථික ගරෝකඹක  ගපිගහක ීවඅඩ 
ගන ඵ ්පි දන්නහ. ිධදුඅඩ ිධිවඹග තභයි ්ගප්ති ගගීමේ 

සිඹ් රක්භ ්ද ්ඳග කයන්නග ්ලය ගරහ තිගඵන්ගන්. ිධදුඅඩ 
ගගීමේ ්ද ්පි කයන්ගන් ඵළුකුර ්ගප්ති ගිණුේ වයවහ. ක 
ගිණුේර මුද්  ඵළය කයරහ කහග ගවෝ ක මුදර ්පි එකතු කයනහ. 
නමුඅඩ ගේක ගනොගයි  ිධදුඅඩ ගගිධේර ්නහගතඹ. ිධදුඅඩ 

ගගීමේර ්නහගතඹ තිධ් රහ  ්ගප්ති දුයකථනඹ බහිධත කයරහ 
්ඳග  දුයකථනඹ වයවහ ගකළින්භ එඹ කයන්න පුළුන් න එක. 
උදහවයණඹක් වළටිඹග ්පි කගඹග එගවභ නළඅඩනේ supermarket  

එකග ගිහි් රහ  supermarket එගකන් ඵඩු ටික ්යගගන එළිඹග 
එනගකොග දුයකථනඹ භළෂින් එගක් ගවගගන ආපුහභ එකඳහරින්භ 
debit ගරහ ගකළින්භ ගගීමභ සිදු ගනහ. කක ඳවසුයි; ගඳෝළිගේ 

ඉන්න ්ලයතහක් නළවළ; ඉක්භනග ඹන්න එන්න පුළුන්.  

්ගප්ති කටුනහඹක ගුන්ගතොටුගඳොශ වයවහ එනගකොග -්ගප්ති  
ආගභන ිධගභන ගදඳහර්තගේන්තු තිගඵන්ගන්. එතගකොග ්පි 
ගඳෝළිගේ ඉන්න ඕනෆ නළවළ; passport  එක ගන්න ඕනෆ නළවළ; 
කකග ්්චචු තිඹනකේ ඉන්න ඕනෆ නළවළ.- ්ඳග රහුකිකඹන් 

වළටිඹග එක ඳහරින්භ පුළුන් ගභන ගඵොගවොභ සුළුගන් කයන්න. 
ක වහ ්ගප්ති දුයකථනඹ බහිධත කයරහ  භළෂින් එගක්  swipe 
කයරහ ්ඳග තතුළු ගන්න පුළුන් ගන්නග ඕනෆ. ක හගේභ 

ගේ ගනසීමභ තුළින් ්ද තිගඵන ඵළුකු රභගේ  ිධලහර ගනක් 
සිදු ගන්න ඹනහ. ගභොකද  දළන් හේරදහයික ඵළුකු රභඹකුයි 
තිගඵන්ගන්. ඔක්ගකෝභ ගගීමේ කයන්න ඕනෆ "්පි" කිඹන භතඹ 

තුශ තභයි ඉන්ගන්. ගභතළන ගඳොඩි ගළගුක් තිගඹනහ. භව 
ඵළුකු වළභ තිසගේභ ෆඹේ කයන්ගන්  ඵළුකුර ගගීමගේ 
සථහයබහඹක් තිඹහගගන ඹන්නයි. Keeping the payment 
system stable is the objective of the Central Bank. This 

objective sometimes runs contra to electronic 
entrepreneurship.  ක කිඹන්ගන් ිධදුඅඩ යහඹකඅඩඹයි  ඵළුකු 
ඳද්ධතිගේ  ගගීමේ සථහය තිබීභයි කිඹන ගදක භවය ගරහග 

එකග ගළගගනහ. ක නිහ  දළනග ක ිධදුඅඩ යහඹකඅඩඹ ්ගප්ති 
යග ඔ ්ඩුගරහ තිගඵනහ.  

්ප්රිකහ හගේ යගර ුරණඅඩ  ්වරහ තති ගකන්ඹහග  M-
Pesa කිඹරහ තිගඵනහ. ිධදුඅඩ ගගීමේ ගඵොගවොභ ය ඝ්රගඹන් 
කයන්නග පුළුන්. ඉතින් ්පි තීයණඹක් ගන්නග ඕනෆ. ්පි 

ඉදිරිගඹන් ඉන්න නේ  ්ගප්ති ගේ ිධදුඅඩ යහඹකඅඩඹ 
දිරිගන්න්නග ඕනෆ; ගපිගහ ්පි වදන්නග ඕනෆ. ගේහ 
්ධීක්ණඹ කයනගකොග ක කරුණු ගළනඅඩ ්ඳ හිතන්නග ඕනෆ.  

යහඹකඅඩඹ ගළන කථහ කයන නිහ  ිධදුඅඩ යහඹකඅඩඹ 
ගළන කථහ කයන නිහ  ්ුඅඩ යහඹකඹන් ගළන කථහ කයන 
නිහ ගේ කහයණහ කිඹන්න ඕනෆ. ගේ යග ඔ ්ුඅඩ යහඹකඹන් 

තති කයන්නග නේ  ්පි ක ්ඹ දිරි ගන්න්නග ඕනෆ. In making 
new initiatives and bringing in new innovators, new 
entrepreneurs, the cost of failure is very high. Unlike in other 

countries, which are having lots of new entrepreneurs - the 
buzzword around the world today is "entrepreneurship” and 
we talk of using technology for entrepreneurship - we are 

having a problem because the cost of failure is high. කුගහ 

කර්භහන්තඹක් නේ  තරුණගඹක් ගන්න පුළුන්; තරුණිඹක් 
ගන්න පුළුන්; ිධලසිධදයහරඹග ඹන ශියගඹක් ගන්න පුළුන්. 
ඔහුග ් දවක් තිගඵනහ. ඔහු කළභළතියි  යහඹකඅඩඹ ්අඩවදහ 
ඵරන්න. ඔහු කළභළති නළවළ  ිධලසිධදයහරගඹන් පිගගරහ උඳහිවඹ 

රඵහගගන එනතුරු ඉන්න. නමුඅඩ භවය ගරහග ක 
යහඹකඅඩඹග -ආඹතනඹග- ගදතුන් ගදගනක්  වතය 
ගදගනක්  ඳස ගදගනක්  වඹ ගදගනක් ගන්න ගනහ. නමුඅඩ ්ද 

යග ඔ තිගඵන කේකරු මති ්නු  ක ්ඹ ඵහ ගගන ඔහුගේ 
යහඹකඅඩඹ ්හර්ථක ුරගණොඅඩ එතළනදී  ඔහුග ිධලහර 
ිධඹදභක් තිගඵනහ. ක නිහ යහඹකඅඩඹ ගළන ්ඳග 

්ුගතන් හිතන්න ගනහ. ්ඳග හිතන්න ගනහ 
යහඹකඅඩඹග එන ගේකඹන් ගේකඹන් වළටිඹග ිධතයක් 
ගනොගයි  ක ්ඹ ගේ යහඹකඅඩගේ   ්ුඅඩ 

යහඹකඅඩගේ   ිධදුඅඩ යහඹකඅඩගේ  ගකොගසකරුන් 
කයන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහ.  

එතගකොග ගේ න ්දව ්නු  ඳඹන න ගේහ  
නිඳදන ්ුඅඩ බහඩුගඹ  හර්ථක ුරගණොඅඩ  ක හර්ථකඅඩගේ  

ගකොගක් ක ගේකඹන්ගඅඩ රළගඵනහ. කහ ් හර්ථක ුරගණොඅඩ  
ක  ්හර්ථකඅඩගේ  ගකොගකුඅඩ එතුභන්රහග රළගඵනහ.  දළන් 
ගේ ගන සිදු ග ගගන ඹනහ. ්පි භහජාඹක් වළටිඹග ක ගන 

පිළිගන්නග ඕනෆ. ගභොකද  ්පි කළභළති ුරණඅඩ  ්කභළති ුරණඅඩ 
ගරෝකඹ ගනස ගමින් ඳතින නිහ. ්පි ඳහ්  ඹන කහරගේ  
්න්තර්ජාහරඹ ගළන ්වරහ තිබුගඩු නළවළ. ්පි computer එකක්  

දළකරහ තිබුගඩු නළවළ. ්පි ජාුගභ දුයකථනඹක් දළකරහ තිබුගඩු 
නළවළ. නමුඅඩ  ්ගප්ති ීවිධත කහරඹ තුශ  ගරෝකඹ ේපර්ණගඹන්භ 
ගනස ගරහ තිගඵනහ. ඉදිරි ්ුරරුදු 20දී මීගඅඩ ගහ ිධලහර 

ගනසීමේ සිදුගන්න ඹනහ. ්පි ඳහර්ලිගේන්තුග එන්ගන් 
නළති ්පි ඉන්න තළනක ඉරහ ඳහර්ලිගේන්තුග දී ගන්න 
කන්දඹකදී කන්දඹ ගදන්න පුළුන් දක්  ඉදිරිගේ දී එන්න 

පුළුන්. එළනි දක් ඉදිරිගේ දී තති ගයි. ඉදිරි ය 20 තුශදී 
්පි ඉන්න තළනක ඉරහ කන්දඹ ගදන්න පුළුන් ්සථහක් උදහ 
ගයි. එතගකොග රලසනඹ තිගඵන්ගන්  කක ිධලසහ කයනහද  
නළද්ද කිඹන එකයි. මුද්  ගනුගදනු ිධලසහ කයන්න පුළුන් නේ   

්නිහර්ගඹන්භ ්ඳග කකඅඩ ිධලසහ කයන්න පුළුන්. එතගකොග 
පුද්ගරඹකුගේ කහරඹ මීග ළඩිඹ ගඵොගවොභ හර්ථක ගර බහිධත 
ගනහ. එතගකොග ක කහර්ඹඹන් වහ ්ගප්ති වබහගීීමභ ්ඩු 

ගනහ  ගනොගයි. තඅඩතගභ ගන්ගන් තර්ක  හද ිධහද 
සිඹ් රකගභ ළඩි ළඩිගඹන් ්ගප්ති භන්ත්රීරු ේඵන්ධ ගන 
එකයි. ගේ ගන දළනගභඅඩ තති ග ගගනයි ඹන්ගන්. ළඩික්  

ඹන්නග රථභගඹන්  ගබෞතික ් ලි  ්පි ගනුගදනු කයන ් ලි -
් ලි ගකොශ- නළති ග ගගන ඹනහ. ක නිහ ්නහගත ඹ 
තිගඵන්ගන් ිධදුඅඩ ගගීමේ රභ තුශයි කිඹන එකඅඩ ගේ 

්සථහග දී භහ වන් කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භග කහරඹ රඵහදීභ 
ේඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහග සතුතින්ත ගනහ. 

 

[්.බහ. 4.30] 
 

ගරු චන්ිනම ගමමේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2005 ර්ගේ දී ඳශමුයග 

ේභත කයන රදු, 2013 සිග ක්රිඹහඅඩභක කයන රද 2006 ්ුක 

19 දයන  ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු  ඳනඅඩ ගකටුේඳත 
ර්තභහනඹග වහ ්නහගතඹග ගළශගඳන ්යුරින් 2017 භළයි 
භහගේ  29ළනි දින ුගලෝධනඹ  කය ්ද දින ේභත කිරීභග 

ඳහර්ලිගේන්තුග ඉදිරිඳඅඩ කය තිගඵනහ. ගේ ුගලෝධන එකතු 
කිරීගභන් ්ඳ යජාඹ මලිකභ ඵරහගඳොයහඅඩතු න්ගන්, යහජාය 

1091 1092 

[ගරු ඉයහන් ිධරභයඅඩන භවතහ] 
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්ුලගේ  ඹ්  ඳළන ගිඹ රභග ද ගනස කයමින් න තහක්ණ 

රභග ද බහිධතඹග මතිභඹ ඳසු බිභක් කස කයදීගභන් යජාගේ  
ගේහග  කහර්ඹක්භතහ ළඩි කයී භයි. ඉුග්රීසි ඳහරනඹ භගේ දී 
්ඳග වඳුන්හ දුන් කහර්ඹහර රභග දඹ තභයි ්ඳ තභඅඩ බහිධත 
කයමින් සිටින්ගන්. කහර්ඹහරර බහිධත කශ ඹතුරු ලිඹන ඹන්ත්ර 

ගේ න ිධග ිධරහභ රඵහ තති නමුඅඩ, ලිපි ගගොනු, ගරජාර් ගඳොඅඩ, 

යහක්ක, ගඵගහ කහභය, ග් ඛනහගහය තභඅඩ ඳඅඩහ ගගන ඹනහ. 

ගේහ නගඅඩතු කිරීභග ිධලහර පිරිළඹක් දයමින් සිටිනහ. ක 

හගේභ, එයින් ්ලය ග් ඛනඹක් ගොඹහ ගළමභග දීර්ඝ කහරඹක් 

ගත ගන ඵඅඩ ිධගලේගඹන්භ කි යුතුයි. ගේ ් හියතහ නිහ මති 
්ුලගේ  කගයුතුරදී ගභන්භ ඉගේ කගයුතුරදීඅඩ භවජානතහ 

දළඩි ්ඳවසුතහග ඳඅඩ න ඵ ්ද වළගභෝභ දන්නහ කරුණක්. ක 
නිහ ් ද හක්චකහ කයනු රඵන ුගලෝධන ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳතග 
එකතු කිරීභ කහී න ්ලයතහක් ඵ භභ ිධගලේගඹන්භ භතක් 

කයන්න කළභළතියි. ිධගලේගඹන්භ ්ිවකයණ කගයුතුරදී ග් ඛන 
රභහදීමභ, ්සථහනගතීමභ, භගවසත්රහඅඩයඹහ ගතින් කයනු රඵන 

ඉ් ී ේ  3න් ඳසු ්නුභත කය ගළමභග ගනොවළකිීමභ තභයි 

්ිවකයණ කගයුතුර රභහදඹග ගවේතු න්ගන්.  

ගභභ ුගලෝධන භන්න් ්දහශ මතිඥයඹහගේ ්ිවකයණගේ  
ලිඹහ ඳදිුචි ගිණුභ වයවහ ්ිවකයණඹග ඉ් ී ේ කිරීභ, 

ඳළමිණි් රක් ඉදිරිඳඅඩ කිරීභ, උඅඩතය රඵහ දීභ, ලිඛිත ගද්ලන වහ 

ගනඅඩ ග් ඛන ඉගරක්ගරොනික ගගොනු කිරීභ ව රඵහ ගළමගේ 

්කහල ළරගනහ. ඊග ්භතය ්භහතයහුල, ගදඳහර්තගේන්තු, 

ඳශහඅඩ ඳහරන ආඹතන ගවෝ ආඩුඩු ිධසින් ඳහරනඹ කයනු රඵන 
කහර්ඹහර, නිගඹෝජිත ආඹතන ඹනහදිගඹන් ආකිති ඳත්ර ඉ් ුේ 

කිරීභ වහ ආකිති ඳත්ර ව ග් ඛන ඉගරක්ගරොනික ගගොනු කිරීභ 
ආදී කගයුතු වහ ඳවසුකේ ළරගනහ. ගභභන්න් කහර්ඹක්භ 
යහජාය ගේඹක් තති කශ වළකි ගනහ. ්ිවකයණ නඩු 

කගයුතුරදී ්ුරරුදු ගණනින් සිදු න රභහදඹ ්භ කිරීභග 
වළකිඹහ රළගඵනහ. ඉගේ නඩුරදී භථඹග ගහ ්ිවකයණ 
තීන්දුක් භන්න් ගනු රඵන ජාඹග්රවණඹ ටිනහ ඵ තභයි ්ද 

්ිවකයණ කගේත්රඹ තුශ කිඹළගන්ගන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඉගරක්ගරොනික ගදෝ ගළනඅඩ 

ඹභක් කිඹන්න ්ලයයි. ඹේ තළනළඅඩගතක් තඅඩ ඳහර්ලසඹක් 
භෙ සඹුක්රීඹ ඳණිිධග ඳද්ධතිඹක් භෙ ඉගරක්ගරොනික 
ගිිධසුේගත කිරීගේදී, ක්රිඹහග  ගඹදීමභග දඅඩත තතුශඅඩ කිරීගේදී 

ගදෝඹක් සිදු කයයි නේ, එභ ගදෝඹ නිළරැදි කිරීභ වහ 

සඹුක්රීඹ ඳද්ධතිඹ භන්න් ්සථහ රඵහ ගදන්ගන් නළවළ. ගභභ 
ුගලෝධනඹ භන්න් එළනි  ගදෝ එභ තළනළඅඩතහග ගවෝ එභ 

තළනළඅඩතහ ගනුගන් ක්රිඹහ කයන ගනඅඩ ඳහර්ලසඹකග නිළරැදි 
කිරීගේ ්සථහ රඵහ ගදන ඵ ිධගලේගඹන්භ භතක් කයන්න 
ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යග්  ්තය ඉගරක්ගරොනික් 
්යමුද්  ේගරේණඹ කිරීගේදී වනතික රුගුතහ තවුරරු 

කිරීභ ගභන්භ, කගදහසි බහිධතගඹන් න්නිග දන කගයුතු කයනහ 

ගනුග තනි කුරළු ග දිකහක් ඔසගේ ිධගද්ය ඹ ගබ්රුේකයණ 
රදහන ඵරහඅඩභක කිරීගේ වළකිඹහ ව ජාහතයන්තය ගගශහභ 

ේඵන්ධ කගයුතු ගහඅඩ ය ඝ්රීමභක් ්ද ගේ ඉදිරිඳඅඩ කයන 
ුගලෝධන භන්න් සිදු ගනහ. ක හගේභ, ගභභ ුගලෝධන 

භන්න් ජානතහග ඉ-යහජාය ගේඹ ළඳයීභ තදුයගඅඩ ළඩිදියුණු 

නහ. ්තය, වජාමිතික ආශ්රිත  තහක්ණඹ වහ ඳවසුකේ 

ළරසීභ භන්න් ඩිජිග්  ්නනයතහර ඳරදහයිඅඩඹ ර්ධනඹ 
ගකගයනහ. ඉගරක්ගරොනික ්අඩන වහ ළඩි ඉග රසතහ 

ළරගන ඵඅඩ ිධගලේගඹන්භ කිඹන්නග ඕනෆ. ්පි 2005 
ර්ගේ   UN ECC ේමුතිඹග තතුශඅඩ ුරණඅඩ, එදහ සිග ්ද දක්හ 

ආර්ථික ලගඹන් තහක්ණික ුර්ධනඹ රභහද ීමභ නිහ 

වතයන ආර්ථික ිධප්තිරඹග ්තීර්ණ න්නග සිද්ධ ුරගඩු ගේ 

ඹව ඳහරන ආඩුඩු ඹගගඅඩ ඵඅඩ ිධගලේගඹන් භභ කිඹන්න 

ඕනෆ.    

ගභභ ඳහර්ලිගේන්තු තුළින් ගනොගඹකුඅඩ ටිනහ ඳනඅඩ 
ගකටුේඳඅඩ වඳුන්හ දුන්නඅඩ, කහ යග තුශ ක්රිඹහඅඩභක කිරීගේදී 

භවය ගද්ලඳහරනඥඹන්, භවය ගද්ලඳහරන ඳක්, යහජාය 

නිරධහරින් ගභන්භ භවජානතහ කහ ගකගයහි දක්න උදහසීන ඵ 

ගළන ්පි කනගහටු ගනහ. ඳසුගහමී භතහද ව ආක් ඳ ජානතහ 
තුශග ගගන එන ඔුරන්, ජානතහ උදහසීන කයමින් ගද්ලඳහරන 

හසි රඵහ ගළමභග උඅඩහව කයනහ. ගේ ඳහර්ලසඹන්ග රිරන 

කුගහ රහගද්ය ඹ ගද්ලඳහරන කඩුගහඹේ ගේරඅඩ ඉන්නහ; 

ිධලසිධදයහරරඅඩ ඉන්නහ; උහිධර, යහජාය ආඹතනර, 

ගයෝව් ර, ඳන්් ර, ඳ් ලිර, ගකෝිධ් ර ඉන්නහ. 

වළඵළයි, ගේ කුගහ කඩුගහඹේ එන්න එන්නභ භහජාගඹන් ගකොන් 

ගමින් සිටින පිරික් ඵ ගේ ්ඹ තභ ගඅඩරුේ ්යගගන නළවළ. 
ගේ ්ඹ යග ිධනහල කයන, ජානතහ මුශහ කයන, කග ත රිගඹොඅඩ 

ගඵොරු කිඹන ඳහර්ලස ඵ ගේ න ිධග ජානතහ ගඅඩරුේ ගනිමින් 
සිටිනහ. ගඹසගඳෝයහ, ිධගද්ය ඹ කුභන්ත්රණ, ්න්තර් ජාහතික 

ශ් ර, ගකොටි කජාන්තරු, යග ගඵදීභ, යහජාය ේඳඅඩ ිධකිණීභ, 

බුද්ධහගභ නළති කිරීභ ළනි ආකර්ණීඹ තන බහිධත කයමින් 
්හිුක ජානතහ ගනොභෙ ඹන ගේ ක් ලිලින් ගේ යග ගබ්යහ 
ගළමභ  ඹව ඳහරන ආඩුඩු ලගඹන්  ්පි ඉදිරිගේ දී කශ යුතු 
තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ්ද ්ගප්ති යග තුශ සිදු න 

්ඳයහධරග ේඵන්ධ පුද්ගරඹන් ්අඩ ්ගුගුග ගළමගේදීඅඩ 
ඉගරක්ගරොනික තහක්ණඹ ගහඅඩ කහර්ඹක්භ කහර්ඹ බහයඹක් 
ඉටු කයනහ. ඳසුගිඹ යජාඹ භගේ දී සිදු වූ ිධලහර ුතහ, දණ, 

්ඹථහ ගද්ඳශ ්අඩඳඅඩ කය ගළමේ හගේභ සීේ තජුඩීන්, රගීඅඩ 

එක්නළලිගගොග ළනි උදිධඹගේ භයණ ේඵන්ධගඹනුඅඩ කගයුතු 
කයනුගේ  ගේ ඉගරක්ගරොනික තහක්ණඹ ළඩිපුය උඳගඹෝගි කය 

ගනිමිනුයි. ක භන්න් රඵර හක්ෂි රළගඵන ්තය, ළයදිකරුන්ග 

දඬුේ රඵහ දීභග ඹේ කහරඹක් ගත ිධඹ වළකියි. එයින් රඵහ 
ගන්නහ හක්ෂිලින් ්දහශ චදිතඹන්ග ඹන එන භ  ුනළති කයනහ. 

චදිතයින්ගේ කය ්මයන්ගන් නළතු ගතොයතුරු රඵහ ගන්ගන් 
ගකොගවොභද කිඹන එක ගළන ජානතහ පුදුභඹග ඳඅඩ ගනහ. ්ද 
තභයි ගේ ්ුඅඩ තහක්ණඹ ගඹොදහ ගනිමින් ඉදිරිගේ  දී ගවොරු 
්් රන රභග දඹ ේඵන්ධගඹන් ුගලෝධන ඉදිරිඳඅඩ ගන්ගන්. 

්ද ගගන එනු රඵන ුගලෝධනලින් ගේ කහර්ඹ තඅඩ 
කහර්ඹක්භ ගනහ. ඉගරක්ගරොනික න්නිග දන රභඹ ගළන 
භවජානතහගේ ිධලසහඹ තවුරරු ගනහ. ඉගරක්ගරොනික 

බහඩුග බහිධතගේ දී නිසි ළරකි් රක් වහ ගකීභක් දළක්ිධඹ යුතු 
ගනහ. ඉගරක්ගරොනික ඳණිුරගඹග මතිභඹ ටිනහකභක් 
ගභයින් රළගඵනහ.  

්ගප්ති මී මුඅඩතන් ීම ගහ කශ කුඹුරු භග කගශේ, මී වයක් 
ගඹොදරහයි. මිනිස රභගඹන් තභයි ඳළශ සිගග ග ; ගගොඹේ 

කළපුග . එදහ ක හගේ ඳළයණි රභග ද භන්න් ඔුරන් තභ ඳුරග්  
ඹළපීභ වහ ්ලය ීම හර්ෂික නිඳදහ ගඅඩතහ. නමුඅඩ 21න 
සිඹගේ ීවඅඩ න ගගොිධඹහ ගගොිධතළන් කශ යුඅඩගඅඩ රහබ 

රළබීගේ ්ගප්තික්හගනුයි. ක වහ ඔුරන් දියුණු තහක්ණඹ 
උඳගඹෝගි කය ගත යුතු ගනහ. දින කිහිඳඹකග ඉසය ගරහ 
්පි දළක්කහ, ජාහතික ප්ති භඟු්  උඅඩගේ දී ජානහිවඳතිතුභහ 

ඹන්ත්රඹක් භන්න් ගගොඹේ ඳළශ හිගග හ කිඹරහ භහජා භහධය 
වයවහ ිධලහර ඳවයක් එ් ර කශහ.  

භභ ිධගලේගඹන්භ භතක් කයන්න ඕනෆ, ගේ යග දියුණු 

කයන්න නේ, කිෂිකර්භහන්තගඹන් රහබ රඵන්න නේ, 

කිෂිකර්භහන්තඹ දියුණු කයන්න නේ ්ද කයන්න ඕනෆ, න 

තහක්ණඹ ගගන කභ මික් මී වයකහගගන් කුඹුය වහන එක 

1093 1094 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගනොගයි. එදහ භහින්ද යහජාඳක් භවඅඩභඹහ මී වයකහගගන් කුඹුය 
වහපු නිහ ර්තභහන ජානහිවඳතිතුභහඅඩ මී වයකහගගන් කුඹුය වහන්න 
ඕනෆ කිඹරහ කිඹන පිරික් ගේ යග ඔ ඉන්නහ. එභ පිරි උඅඩහව 

කයනහ, "මී වයකහ" ඉසයවග දභරහ කන්ද දිනන්න. ක නිහ 

්හන ලගඹන්, ගේ ඳහයේඳරික රභග ද ඉදිරිඳඅඩ කයරහ, ගේ 

යග ඔ ජානතහ තදුයගඅඩ ්න්දරහ ගද්ලඳහරන හසි රඵහ ගන්න 

ඵළවළයි කිඹන ඳණිුරගඹ රඵහ ගදමින් භහ නිවඬ ගනහ, 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
[්.බහ. 4.40] 
 

ගරු මේ. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 

(ුගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත පිළිඵ හක්චකහ කයන ගේ 
ගභොගවොගඅඩ භගඅඩ තන ස් ඳඹක් කථහ කිරීභග ් සථහ රළබීභ 
ගළන ගඵොගවොභ න්ගතෝ ගනහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, 1977 ගර්දී ගේ යග ඔ ආර්ථිකගේ  තති ුරණු 

ගනසීමභඅඩ එක්ක රළගඵන රතිපර තභයි ගේහ. 1977 ගර් දී 
හිගපු ජානහිවඳති ගේ. ආර්. ජාඹර්ධන භළතිතුභහ රමුඛ යජාගඹන් ගේ 

යග ඔ ආර්ථිකඹ ිධිත කිරීගේ රතිපරඹක් වළටිඹග ්පි දීර්ඝ 
ගභනක් ආහ. ිධිධධ ්සථහරදී කකග ගනොගඹකුඅඩ ඵහධක ආහ 
කිඹන එක භහ පිළිගන්නහ. ගේ ආර්ථිකඹ ිධිත කිරීභ පිළිඵ 
ිධිධධ ගද්ලඳහරන ඳක් ිධිධධ ිධිවඹග ්ර්ථ කථනඹ කශඅඩ, ිධිත 

ආර්ථිකඹග භහනුෂික මුහුණුයක් ගදනහ කිඹරහ භවය කහරරදී 
කථහ කශඅඩ, ් ද ්පි තිධ් රහ තිගඵන ගභනඅඩ එක්ක ඵළු හභ එදහ 

ගඅඩ ක තීයණර ිධලහර ළදගඅඩකභක් තිගඵනහ කිඹරහ භහ 

ිධලසහ කයනහ. ගභොකද, ක ගරහග  ආසිඹහනු කරහඳගේ  

ආර්ථිකඹ ිධිත කගශේ ්පි ිධතයයි. ඉන්දිඹහ, ඳහකිසථහනඹ ළනි 

එක යගකඅඩ ්ගප්ති යග ඔ වහ භහන ක ිධිත කිරීභ සිදු 

ගනොුරණහග, මු්  ්සථහග  ්පි ගඅඩ ක තීයණඹ නිහ ගකොයි තයේ 

රලසන තිබුණඅඩ ්ද ්පි කගක් රතිපර බුක්ති ිධඳිනහ කිඹරහ භහ 
ිධලසහ කයනහ. ්පි ්ද ඵළුකුකග ගිඹඅඩ, ආර්ථිකඹ ිධිත 

කිරීභඅඩ එක්ක ආපු ඳවසුකේ තභයි රධහන භහතිකහ ඵග ඳඅඩ 
ගන්ගන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක කහරගේ   ඵළුකුකින් 

තභන්ගේ තළන්ඳතු මුද්  රඵහගළමභ ගවෝ, එගවභ නළඅඩනේ ඹේ 

කිසි ගිණුභකින් ගනඅඩ ගිණුභකග මුද්  භහරු කිරීභ ගවෝ, 

එගවභඅඩ නළඅඩනේ ගනඅඩ ්ලයතහක් තිගඵනහ නේ, ක ෆභ 

ගදඹක්භ කය ගළමභග ඵළුකුග ගිහි් රහ ඳළඹ ගණන් යසතිඹහදු 
න්නග සිදු ුරණහ. නමුඅඩ, ඳරිගණකඹක් ශෙ තිගඵනහ නේ ්ද ක 

වළභ ගදඹක්භ නිගේ සිගභ කය ගළමගේ වළකිඹහ ්ඳග 

තිගඵනහ. 

මීග කලින් කි හ හගේ, ්පි භවය ආඹතනඅඩ එක්ක 

ගනුගදනු කයන ිධග එභ ඳවසුකේ රඵහදී තිගඵනහ. ිධගලේගඹන්භ 

ගකොශම දිස්රික්කගේ  නේ හවනරග ්ලය හර්ෂික ඵරඳත්ර 
රඵහ ගළමගේදී ්පි ක ඳවසුකභ දීරහ තිගඵනහ හගේභ, ගේ 

භ ඔගමින් රහගද්ය ඹ ග් කේ කහර්ඹහරඹකග ගගොස තභන්ගේ 

උප්තිඳළන්න වතිකගේ  ගවෝ ගනඅඩ ග් ඛනර පිගඳඅඩ රඵහ 
ගළමභ වහ ්ලය මලික ්ඹදුේ ඳත්ර රඵහ ගළමගේදී ්පි ක 
ඳවසුකභ ගභගඅඩ දීරහ තිගඵනහ. ක නිහ ගේ රභඹ තුශ ්පි  ඹේ 
කිසි දුයකග තිධ් රහ තිගඵනහ කිඹහ භහ ිධලසහ කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ්පි ගගගනන ෆභ ඳනඅඩ 

ගකටුේඳතක් වහභ කුභක් ගවෝ ග් ඛනඹක්  ඉදිරිඳඅඩ කයනහ 
හගේභ, ක ඳනඅඩ ගකටුේඳඅඩරග තතුළු කය තිගඵන තඅඩ එක් 

කහයණඹක් තභයි electronic documents කිඹන කහයණඹ. දළන් 

මුළු ගරෝකඹභ ක ඳළඅඩතග ඹනගකොග ්ඳග ිධතයක් හුගදකරහ 
ගරහ ගේ රභඹ පිළිඵ දළනුභක් නළති, "ගේ රභඹ ළරැදියි, 

ගේ රභගේ  රලසන තිගඵනහ; රලසන තතිගන්න පුළුන්" කිඹන 

ඳදනභ භත එඹ බහිධත ගනොකය ඉන්න ්ඳග පුළුන්කභක් නළවළ.   
ගභහි මු්  ඳනත 2006 ්ුරරුද්ගද් ඉදිරිඳඅඩ කශහ. ක හගේභ 2005 
්ුරරුද්ගද් ්පි UN ECC කිඹන ේමුතිඹ ්අඩන් කය තිගඵනහ. 

ක නිහ ්පි ක ගභන ක වහ භහන ඹන්න ්ලයයි. මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2020 ගනගකොග, එගවභ නළඅඩනේ 2020න් 

එවහග ඹනගකොග ්නිහර්ඹගඹන්භ ගේ යග ආර්ථිකභඹ ්තින් 
රධහන භධයසථහනඹක් ඵග ඳඅඩකයන්න වළකි ගයි කිඹහ ්පි 

ිධලසහ කයනහ.  එගේ ආර්ථිකභඹ ්තින් රධහන භධයසථහනඹක් 
ඵග ඳඅඩකයන්න නේ, ්පි ්ගප්ති ය ග තුශ ගේ සිඹ  ුඳවසුකේ තති 

කිරීභ ්ලයයි.  ක හගේභ ක වහ ්ලය මති ඳද්ධතිඹ කස 

කිරීභ ්ලයයි; ක වහ ්ලය ඳවසුකේ රඵහදීභ ්ලයයි. 

ගභොකද, ක තුශ තභයි ගේ යග ඉදිරිඹග ඹන්ගන්. ්පි ඳසු ගිඹ 

කහරගේ  හිතපු භවය ගද්්  ක කහරගේ  ඳළළති ිධිධධ යජාඹන්, 

නළඅඩනේ ිධිධධ ගද්ලඳහරන ඳක් ිධසින් ිධග තනඹ කශහ. ්ද ක 
වළභ ගදඹක්භ ක්රිඹහඅඩභක කයන තඅඩඅඩඹග ගගගනන්න 
සිද්ධගරහ තිගඵනහ. කක යග ඔ ව ගරෝකගේ  ්ලයතහක්. ක 

නිහ වරින් රනහන්දු භළතිතුභහගේ ්භහතයහුලඹ ඹගගඅඩ ගගනළිධඅඩ 
තිගඵන ළග පිළිගශ තුශ ්ඳග දීර්ඝ ගභනක් ඹන්න පුළුන්කභ 
තිගඵනහ.  තන ගරෝකඹග ගළරගඳන ිධිවඹග ්ගප්ති ආර්ථිකඹ 

ව ්ගප්ති ඳණිුරග හුභහරු රභ, ක හගේභ ගනුගදනු කයන රභ 

්නිහර්ඹගඹන්භ ගනස කිරීභ කශ යුතුයි. ක වහ ්ලය මලික 
ඳදනභ ගේ ඳනඅඩ ගකටුේඳත තුළින් තති කය තිගඵනහඹ කිඹහ 

භහ ිධලසහ කයනහ.  

භභ ගේ කහයණඹ පිළිඵ ිධගලේගඹන් භතක් කයන්න 
කළභළතියි. 2006 සිග ්පි කථහ කයපු කහයණඹක් ්ද 
ඳහර්ලිගේන්තුග ගගනළ් රහ, මති ේඳහදනනඹ කයරහ, ක තුළින් 

්ලය ඳවසුකේ  ළරසීභග කගයුතු කිරීභ පිළිඵ ්ගප්ති ිධගලේ 
සතුතිඹ පිරිනභන්න ්ලයයි.  ක හගේභ ගභතළනින් එවහග ්පි 
ගරෝකඹඅඩ එක්ක ගනුගදනු කයනගකොග, ිධගලේගඹන්භ යගක් 

වළටිඹග ආසිඹහනු කරහඳඹ තුශ ්පි ්ුඅඩ ළග පිළිගශකගයි 
ඉදිරිඳඅඩගරහයි තිගඵන්ගන්. භහ දළනුඅඩ ුරණු වළටිඹග 
සිුගප්තිපරු වළරුණහභ ආසිඹහනු කරහඳගේ  යග්  ්තරින් ශ්රී 

රුකහ තභයි ගේ ළග පිළිගශග ්තීර්ණ ගරහ තිගඵන්ගන්. 
ගේක ගරොකු ඉදිරි ගභනක්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ක 

ඉදිරි ගභන ඹහභග ්ලය ඳදනභ කස කිරීභ පිළිඵ ්ගප්ති 

සතුතිඹ ඳශ කයමින්, භග ගේ ්සථහ රඵහදීභ පිළිඵ 

ඔඵතුභහග භගේ රහදඹ ඳශ කයමින් භහ නිවඬ ගනහ. 
ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශෙග, ගරු රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභහ. 

 
[්.බහ. 4.46] 

 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ්ද ිධහද කයන්ගන් 

ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත 
පිළිඵයි. ගේ ගභොගවොගඅඩ කථහ කිරීභග ්සථහ රළබීභ 
පිළිඵ භභ ගඵගවිධන් සතුතින්ත ගනහ. 
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2016 ය වහ ිධදුලි ුගද්ල වහ ඩිජිග්  ඹටිතර ඳවසුකේ 

්භහතයහුලඹග රුපිඹ්  මිලිඹන 425ක් තසතගේන්තු කය තිබුණහ. 
වළඵළයි, එයින් ිධඹදේ කයරහ තිගඵන්ගන් රුපිඹ්  මිලිඹන 100යි. 

්ද ගේ ආඩුඩුග  කහර්ඹක්භතහ ගකොගවොභද කිඹන එක එයින් 
භනහ ගඳගනනහ. තසතුගේන්තු භන්න් මුද්  ගන් කයන ඵ 

ගේ යග ඔ ජානතහග ගඵොරුග ගඳන්නහ. ්ඹ ළඹ 
තසතගේන්තුලින් මුද්  ගන් කයනහ. වළඵළයි, ළග නළති 

ආඩුඩුක්, ළග ඵළරි ආඩුඩුක්. ගඵොරු ගණන් හිරුර ිධතයයි, 

ළග නළවළ. ළගර කහර්ඹක්භතහ නළවළ. පරදහයීතහ නළවළ. 
රඵහගදන මුදරග ළගක් කයන්න ඵළවළ. ක තඅඩඅඩඹග ඳඅඩගරහ 
තිගඵනහ. 

ක ළග ඵළරි ආඩුඩු ර්තභහනඹ න ිධග ගභොකක්ද 
කයන්ගන්? එකභ ගදඹක් ගළන ිධතයයි ගේ ආඩුඩුග 

කහර්ඹක්භතහ තිගඵන්ගන්. ක තභයි, ගේ ආඩුඩුග එගයහි 

ක්රිඹහ කයන කකහඵද්ධ ිධඳක්ඹ හිගර් දළමීභ. ගේ න ිධග 
කකහඵද්ධ ිධඳක්ගේ  භන්ත්රීරුන්ගගන් 1/5ක් හිගර් දභහ 
තිගඵනහ. ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන් 11ගදනකු හිගර් දභහ 

තිගඵනහ. ඳශහඅඩ බහ භන්ත්රීරුන්, රහගද්ය ඹ බහ බහඳතිරුන් 

ිධලහර රභහණඹක් හිගර් දභහ තිගඵනහ. ්ද එළනි තඅඩඅඩඹකගයි 
ඳඅඩගරහ තිගඵන්ගන්.  

වේඵන්ගතොග දිස්රික්කඹ ගඅඩතහභ ්පි ක රගද්ලගේ  භමි 
පුත්රගඹෝ. භහති භමිඹග, ක රගද්ලඹග, ක රගද්ලගේ  ජානතහග ඉතිරි 

කයපු වේඵන්ගතොග යහඹ වහ භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශ චීනඹ, 

ඉන්දිඹහ තතුළු ඵහුජාහතික භහගේරග, පිග යගරග 99 ්ුරරුදු 

ඵදු ඹගගඅඩ ිධකුණන්න ඹනගකොග, කහග ිධරුද්ධ කථහ කයන 

භන්ත්රීරුන් හිගර් දභනහ. භන්ත්රීරුන් ිධතයක් ගනොගයි, ක 

රගද්ලගේ  ්හිුක ජානතහ හිගර් දභනහ, ඳහ්  ශියඹන් හිගර් 

දභනහ, ්හිුක ගළවළනු, කිරි ගදන ්ේභරහ හිගර් දභනහ. ්පි 

ගද්ලඳහරනඥගඹෝ. ්ඳ හිගර් දළේභහග කභක් නළවළ. ්ගප්ති භහත  ි

භමිඹ ගනුගන්, ගේ යග ඔ ජාහතික ේඳඅඩ ආයක්හ කිරීභ 

ගනුගන් තභයි ්පි හියඵඅඩ කන්ගන්. ්ගප්ති ආදි මුතුන් මුඅඩගතෝ 
ග් , කඳුළු, ීවිධත ඳරිතයහග කයරහ තභයි ්ඳග ගේ භහත  ි භමිඹ 

ඉතිරි කගශේ. භතු උඳදින ඳයේඳයහග ගේ යග ඔ භහති භමිඹ ඉතුරු 
කයරහ ගදන එක ්ගප්ති යුතුකභ ව ගකීභ නහ. ්ගප්ති යුතුකභ 
ව ගකීභ භහ ඉසග කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ්ඳග කිඹන්න රේජායි.  ගේ 

ඹව ඳහරන ආඩුඩු ්ද උතුයග එක මතිඹකුඅඩ, දකුණග තඅඩ 

මතිඹකුඅඩ ක්රිඹහඅඩභක කයනහ. සිහජිලිුගේග එක මතිඹකුඅඩ, 

නහභ්  යහජාඳක් තතුළු එකහඵද්ධ ිධඳක්ඹග ත මතිඹකුඅඩ, 

ඵදු් ග්  භන්ත ිධදයහයඅඩනග තඅඩ මතිඹකුඅඩ ක්රිඹහඅඩභක 
නහ. ගභගවභ තභයි ගේ ආඩුඩු, ගඳොලිසඳති ගේ මතිඹ 

නන්ගන්. ගේ ආඩුඩු ඵරඹග ගගගනන්න කගයුතු කයපු ජානතහ 

ිධමුක්ති ගඳයමුණග ගේ යග ඔ මතිගේ  ්ිවඳතයඹ කගන්න පුළුන්. 
හියගග්  රලසනඹක් නළවළ, ්ිවකයණඹ රලසනඹක් නළවළ. ගේ 

යග ඔ ඹව ඳහරන ආඩුඩු ගගගනන්න උදුර කයපු ගදභශ ජාහතික 

න්ධහනගේ  සිුජිලිුගේරහග මතිඹ නන්න පුළුන්. එදහ 
එ් ටීටීඊ එක උතුගර් නඩු තහුග , ඵදු ගළහුග , දග ගළහුග  උතුරු 

නළගෙනහියග  ගනභ මතිඹක් වදරහයි.  ්දඅඩ එගවභයි. භහ 

්වනහ, පජිත ජාඹසුන්දය ගඳොලිසඳති උතුයග ්දහශ නළද්ද කිඹරහ. 

උතුරු නළ ගෙනහියග තභ ඉන්ගන් නග් න්ද? ්ද 

සිහජිලිුගේරහ ගේ යග ඔ ත්රසතහදින් නිදවස කයන්න කිඹරහ කථහ 

කයනගකොග, ගේ භහති භමිගේ  ආයක්හ ගනුගන් ළග කගයුතු 

කයන මිනිසුන්ග ිධරුද්ධ කථහ කයනගකොග ගභහි සිටින 
නහඹකගඹෝ තටි ගකගව්  කහපු රිශ  හගේ ඉන්නහ. නහඹකඹන් 

ගන්න ඉන්න ්ඹඅඩ එගවභයි. ගේ යග ඔ භහති භමිඹ ආයක්හ 
කයන්න, ගේ යග ඔ භහති භමිගේ  ේඳඅඩ ආයක්හ කයන්න, ගේ 

යග ඔ භහති භමිගේ  ේඳඅඩ ිධජාහතීකයණඹග එගයහි ගන් 

කයනගකොග ඔුරන් හියගගග ඹනහ. කකග ්ඳග කභක් නළවළ. 

නහභ් ග කභක් නළවළ ; රන්න යණීමයග කභක් නළවළ;  තහනකග 

කභක් නළවළ. වළඵළයි වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  එදහ ග රහ 
උඹහගගන කන ්හිුක ජානතහ ක තඅඩඅඩඹග ඳඅඩ කිරීභ ගළන 
භහ කනගහටු නහ. ගේ ආඩුඩුග  ඹව ඳහරනඹ කකයි.  

ඊගේ -ගඳගර්දහ භහ හිගර් ඉන්නගකොග පිුගුඅඩතය නිකහගේ  
පිුගුඅඩතය තභති, කන්ද 5,000ක් රඵහ ගඅඩ තභති,  කළරණිඹ 

ආන ුිධධහඹක ලගඹන් ඳඅඩ කශ තභති ්ඳග කිඹනහ, 

ගග්රෝතිකහදින් කිඹරහ. භහ ගගෝ්රිකඹහග කිඹනහ, - ගගෝ්රිකඹහග 

කිඹන්න ගගෝ්රිකඹහ ගේ බහග  නළවළ. එතුභහ හිෙන්නකු ුරණහග 
භහ හිෙන්ගනක් ගනොගයි. භහ ගේ යග ඔ ගේඳව දිස්රික්කගේ  

ජානතහගේ කන්දගඹන් ගදනිඹහගයි ආග . කළරණිගේ  
උරුභක්කහයගඹෝ. කළරණිගේ  වළදි්චත ළඩි්චත මිනිසසු.  ඉදිරිගේ දී, 

කන්දඹක් තිබුණු ගරහග ්පි ගගෝ්රිකඹහග ගඳන්න්නේ,            

කුරද ගගෝත්රහදිඹහ කිඹරහ. ගගෝත්රහදිඹයි, ඵඅඩගගො ඔගයි. 

තභතිකේරග භසකටු ගරකන  තභතිඹහ යඅඩ ගෂොන්ගේකහ.  
 
[මූළවනමේ අණ ඳරිින ඉල  කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பண] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

්ද  ගේ යග ඔ තිබුණු  සිඹුභ ගද්්  ඳහහ ගදන තඅඩඅඩඹග  
ඳඅඩ ගරහ තිගඵනහ. භභ කනගහටුගනහ, කළරණිගේ  

තභතියගඹක් ිධිවඹග  ක තඅඩඅඩඹග ඳඅඩ ීමභ පිළිඵ. කක 
එකක්.  

ත කහයණඹක් කිඹන්න  ඕනෆ.  ්පි ගේ යග ඔ ජාහතික ේඳඅඩ 

ආයක්හ කයන්න ගිහි් රහ  තුග් ග්  ඵන්ධනහගහයගේ  සීතර 
සිගභන්තිගේ    භදුරුගෝ කකහ  කුටුගරහ නිදහ ගනිද්දී, ගේ යග ඔ 

භවහ භුගකෝ රඹ න භවහ ඵළුකු ගවොයකභ කයපු පුද්ගරගඹෝ  
සුගේ සුඹවන්ර නිදහ ගන්නහ.  රක් 1600 ගග් ර 

ගවොග නිදහ ගන්නහ. ගේකද ලි්චකීම ඳහරනඹ? ්පි සිගභන්ති 

කළඩුණු  ගඳොගශොග  නිදහ ගඅඩතඅඩ,  ගේ භහත  ිභමිඹ ගනුගනුයි  

ක නිදහ ගන්ගන්. ්පි ගවොයකේ කයන්නග ගිහින් ගනොගයි හිය 

ගග් ර ඉන්ගන්. ගවොරු ආයක්හ කයන්න ගිහින් ගනොගයි ් පි 
හියගග් ර ඉන්ගන්  ගේ යග ගනුගන්, ගේ භහතිභමිඹ 

ගනුගන් ජාහතික ේඳඅඩ ිධජාහතීකයණඹග එගයහියි.  ්ද ගවොරු 

ටික නිදළ් ග්  සිටිනහ. ගේකයි ලි්චකීම ඳහරනඹ! ගේකයි 
ඹවඳහරනඹ! ්ද භඅඩතර ිධකුණරහ  බිලිඹන ිධසිවතයි ගන්ගන්. 
වළඵළයි ්ද යුද්ධඹ නළතිිධගඅඩ රුසිඹහගන් නළ  ගන්න  බිලිඹන 

ිධසිවතයක් ිධඹදේ කයනහ. ඹවඳහරනඹ තිගඵනහ නේ, ජාහතික 

ුහිඳිඹහ තිගඵනහ නේ, යුද්ධඹක් නළඅඩනේ, ් ද  යුද නළ  

ගභොකගද? ගභොකගද යුද නළ ? ්ද ගේහ ගභොකගද?   

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහගන්න. ්ද  ඳහ්  

දරු ගෝඅඩ ගේ ගළරරිගේ  ඉන්නහ.  ගේ දරුගෝඅඩ දන්නහ තති, 

ගේ ඔ ක්ගකොභ කයන්ගන් ගකොමිස ගවන්න,  ජායහ කන්න ඵ.  

භභ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි ගේ ගළන කිඹන්න ඕනෆ. ඹගකෝ! 
 
[මූළවනමේ අණ ඳරිින ඉල  කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பண] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යුද්ධඹක් නළඅඩනේ ගභොකගද යුද නළ ? වීවනඹ තති කය 

තිගඵනහ නේ ගභොකගද යුද නළ ?   

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහග නිඹමිත  කහරඹ ් හනයි.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගකොයි ගරහග  ගඅඩතඅඩ,  ගේ ්ඹග භහින්ද යහජාඳක් 

භීතිකහ. ගකොයි ගරහගඅඩ කිඹන්ගන් “භහින්ද, භහින්ද, 

භහින්ද”. භහින්දගේ ් ලි, භහින්දගේ ණඹ උගුර” කිඹර තභයි 

කිඹන්ගන්. ක ඔක්ගකොභ  භහින්දගග! ගේ ගනගකොග 
තමුන්නහන්ගේරහ බිලිඹන 2500කග එවහ ණඹ ් යගගන තිගඵනහ. 

ගභොනහද කගශේ? භහඹකග බිලිඹන ගදක ගණගන් ණඹ ්යගගන   

තිගඵනහ.  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ග නිඹමිත කහරඹ ්හනයි.  

කරුණහකය කථහ ් හන කයන්න. 
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ණඹ ගගන්නගඹ කිඹමින් ගේ  යග ඔ ජාහතික ේඳඅඩ 

ිධකුණහගගන කන ගේ ඹවඳහරන ආඩුඩු  ගගන ඹන්නහ වූ ළග 
පිළිගශග එගයහි  හියගග්   එකක ගනොගයි, හිය ගග්  

දවඹක දළේභඅඩ  ්පි ගේ ගගන් ඉන්නහඹ කිඹන එක රකහල 

කයමින් භගේ කථහ ්න් කයනහ.  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  මීශෙග,  ගරු භහින්ද ් භයීමය ්භහතයතුභහ. 

 
[්.බහ. 4.55] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ  
වංලර්ධන අමළත වශ මශලෆලි වංලර්ධන රළජ 

අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்ரம் லக 

பண்ன அதறறருத்ற அகச்சரும் கரலி அதறறருத்ற 

இரஜரங்க    அகச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්ද ළදගඅඩ ඳනඅඩ 
ගකටුේඳතක් න ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු (ුගලෝධන) ඳනඅඩ 

ගකටුේඳත පිළිඵ ිධහදඹ සිදු ගන ගේ ්සථහග  භඅඩතර  
පිළිඵභ කතහ ුරණු නිහ භභ තන කිහිඳඹක් කථහ කශ යුතු 
ගනහ. ගේ කහයණඹ ේඵන්ධගඹන් භහධයඅඩ   

ඳහර්ලිගේන්තුග අඩ ිධිධධ  ්සථහන්රදී  දිගින් දිගගභ   ිධිධධ 
්තය  රතහය ඳතුරුමින් ඹන නිහ  එඹ නිළයදි  කශ යුතු 
ගනහ. ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ ්භහතයතුභහ තභයි     
භඅඩතර ගුන් ගතොටුඳශ ේඵන්ධ  කගයුතු බහය තභතියඹහ 

ිධිවඹග  කගයුතු කයන්ගන්.   භඅඩතර ගුන් ගතොටුඳශ ිධකිණීභ 
ේඵන්ධ ගවෝ  ක ආකහයගේ  භහගභක් රඵහ ගළමභ ේඵන්ධ 
ගේ නිධග කිසිදු ආකහයඹක  එකෙතහකග තිධ් රහ නළවළ.  

එතුභහ ්භහතය භඩුගරඹග දළනුේ දීභක් කය තිගඵනහ  භඅඩතර 
ගුන්ගතොටුඳශ  ඳහඩුදහඹක ිධිවඹගයි ඳඅඩහගගන ඹන්ගන්  එයින් 
රළගඵන ආදහඹගභන්  ඳඩි ගගහ ගන්නගඅඩ ඵළරි තඅඩඅඩඹක් 

තිගඵන ඵ.  

ිධලහර ණඹ මුදරක් ගගිධඹ යුතු නිහඅඩ  ගුන් ඹහනහ  එභ 
ගුන් ඳථඹග - ගුන්   ගතො ටුඳශග- ගනොඳළමිගණන නිහඅඩ  

භඅඩතර ගුන් ගතොටුඳශ  රගඹෝජානඹග ගළමභ වහ 

ආගඹෝජාකගඹකු ගොඹහ ගළමභ පිළිඵ ිධතයක් එතුභහ කළබින ඔ 
භඩුගරඹ දළනුඅඩ  කය  තිගඵනහ. ඊග ්තිගර්ක කිසිදු 
ගකොේඳළනිඹකග ගවෝ භහගභකග ගදන්නගඅඩ  ිධකුණන්නගඅඩ 
තීන්දුක් ්යගගන නළවළ. ගභන් ඳසුබිභක ජානතහ 

ේපර්ණගඹන් මුශහ කයරහ තභයි උද්ගඝෝණඹක් නිර්භහණඹ 
කයන්ගන්. වේඵන්ගතොටින් ්ක්කය 35 000ක් ිධගද්ශිකඹන්ග 
ිධකුණනහ කිඹරහ ගඵොරුක් කිඹරහ ජානතහ මුශහ කයන්නග 

කගයුතු කශහ. ක හගේභ ක උද්ගඝෝණඹ පිටුඳ තිගඵන්ගන් 
ගද්ලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹක් ඵඅඩ ්පි ඳළවළදිලිභ කිඹන්නග ඕනෆ. 
වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ශ්රී රුකහ නිදවස ඳක්ගේ  ගද්ලඳහරන 

ර්ධනඹක් දළන් තති ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  තඅඩ ිධිවඹකග කි ගොඅඩ ගේ 
උද්ගඝෝණගේ දී ේපර්ණගඹන්භ ඉරක්ක ුරගඩු භභ. ඳමගඹෝ 
පු්චතන්ගන් භගේ  පින්තය භගේ  භග තභයි ිධගයෝධතහ. භභ 

ගුන්ගේහ තභතිඅඩ ගනොගයි  භභ ආයක්ක තභතිඅඩ ගනොගයි  
භභ ගඳොී සිඹ බහය තභතිඅඩ ගනොගයි. නමුඅඩ ගභොකක්ද ුරගඩු? 
ඳසුගිඹ භළතියණගේ දී භග වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගඹන් හිටිගේ  

භන්ත්රීරුන් වතය ගදගනකු ිධතයයි. නමුඅඩ ්ද න ිධග ඔඹ 
කඩුගහඹේර හිගපු රඵර භන්ත්රීරුන් ිධසිවඅඩ ගදගනකු භභඅඩ 
භෙ එකතුගරහ සිටිනහ. ඳසුගිඹ දිනර  දිගනන් දින එකතු 
ීමභක් ුරණහ. ක හගේභ ශ්රී රුකහ නිදවස ඳක්ඹග ගඳය තිබ 

තඅඩඅඩඹග ගහ ්ද න ිධග ජානතහගේ ආකර්ණඹක් තති 
ගරහ තිගඵනහ. ්පිග  ්ගප්ති ලහඛහ මිතිරග ඳහක්ෂිකඹන් එකතු 
න ිධග ක ්ඹ ිධගයෝධතහක් ඳඅඩන්නග ක් ඳනහ කශහ. ක 

වහ කතන්දයඹක් වදහ ගඅඩතහ. කක තභයි  "භඅඩතර ගුන් 
ගතොටුගඳොශ ිධකුණනහ." කිඹන එක. ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද 
සි් හ තභතිතුභහ ඳහර්ලිගේන්තුග දී ඳළවළදිලිභ කි හ  "භඅඩතර 

ගුන් ගතොටුගඳොශ කිසිදු ආකහයඹක ිධකිණීභක් සිද්ධ කයන්ගන් 
නළවළ." කිඹරහ. ගේ උඅඩහව කගශේ මිනිසසු ටික ඳහයග ගගනිහින්  
ගඩි තිඹරහ  කුභක් ගවෝ සිදුීමභක් තති කයරහ මිනිගවක් භයහ 

ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ ඵරන්න. ්හනගේ  ගේ ්ඹ ්අඩ 
්ගුගුග ගළමභක් සිද්ධ ුරණහ. කකගඅඩ ආගේ  භගේ නභ ඈහ 
ගඅඩතහ  භභ භළදිවඅඩ ුරණහ කිඹරහ. භභ ගඳොලිස තභතිද? 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භගේ ගද්ලඳහරනඹක් 
තිගඵනහ. ක ගද්ලඳහරනඹ ගේ හගේ ඳවඅඩ භ ඔගභග  
ඵුගකොගරොඅඩ භ ඔගභග ළගගන ගද්ලඳහරනඹක් ගනොගයි. 
භන්ත්රීරුන්ග හිය ඵඅඩ කරහ  ක ්ඹ හිය ගග් රග ඹරහ 

තුටු ගන ගද්ලඳහරනඹක් භගේ නළවළ. එගවභ ගද්ලඳහරනඹක් 
භභ ගභගතක් වදහ ගගනඅඩ නළවළ. එභ නිහ තභයි ගභොන තයේ 
ඵහධක ආඅඩ  කුරරු කන්දඹ ගදන්න එඳහ කි අඩ ඳසුගිඹ 
භළතියණ භග ජාඹග්රවණඹ කය ගන්න පුළුන් ුරගඩු. වළභදහභ 

භග ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග එන්න වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  
ජානතහ උදුර ක ගශේ ඳළිගළමේ ගවෝ ද්ග ලගඹන් කගයුතු 
කිරීේලින් ගතොය වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ජානතහගේ 

ිධලසහඹ තළබ නිහයි. ක ජානතහග ිධලසහයි වේඵන්ගතොග 
දිස්රික්කගේ  තිගඵන භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශ ිධකුණන්ගන් 
නළවළයි කිඹරහ. ක නිහ තභයි ගකොඳභණ ුිධධහනඹ කශඅඩ  

රුකහග  වළභ තළනින්භ ගගනළ් රඅඩ 1 000ක ගනෙ ගගන්හ 
ගළමභග ගනොවළකි ුරගඩු. කක වන් කශ යුතු කහයණඹක්.  

ඊගේ  දිනගේ  ් අඩ ්ගුගුග ගඅඩත භන්ත්රීරුන්ග තඳ රළබුණහ. 

භන්ත්රීරුන් හිගර් දහන්න භභ ේඵන්ධ ුරණහ නේ තඳ 
ගදන්නඅඩ භභ ේඵන්ධ ගන්න එඳළයි. එගවභ කිඹන්න ඵළවළ. 
නමුඅඩ එතළනදීඅඩ එළිඹග තිධ් රහ ගභොකක්ද කි ග ? 

"න්ධහනගේ  ග් කේයඹහ -්භයීමය- ලියුභක් එරහ තිබුණහ 
කි හ  'තඳදීභග ිධරුද්ධයි.' " කිඹරහ. ගේක ඳ ඔග ඳ්  ගඵොරුක්. 
භභ ශෙ ක කිඹන ලියුභ තිගඵනහ. ගේ ලියුභ ඹරහ තිගඵන්ගන් 

ඳහර්ලිගේන්තුග  භව ග් කේ ගනුගන් ිධරභසිුව කිඹරහ 
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භවඅඩතගඹක්. භභ ගේ පිළිඵ භහධයර ්දවස ඉදිරිඳඅඩ කශ 

මතිඥරුන්ගඅඩ  ගද්ලඳහරනඥඹන්ගඅඩ එගයහි ඊශෙ කහර 
ඳරි්චගේදඹ තුශ ්නිහර්ඹගඹන්භ නඩු භෙග ඹන්නග තීන්දු කයරහ 
තිගඵන ඵ ඳළවළදිලි කිඹනහ. ගභොකක්ද ගේ ඵුගකොගරොඅඩ 
ගද්ලඳහරනඹ  ගකොතළනින්ද ගේහ නතින්ගන්  ගභොනහද 

ඉරක්ක? එතගකොග ්ද ගේ ්ඹග එගයහි ඉන්න රධහන වතුයහ 
භහින්ද ්භයීමයද? ගේ ඳවඅඩ ගද්ලඳහරනඹ  ගේ ඵුගකොගරොඅඩ 
ගද්ලඳහරනඹ වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ජානතහ පිළිගන්ගන් 

නළති ඵ ්පි දන්නහ. නමුඅඩ යග ඔ ජානතහ ්තය භතඹක් ගගොග 
නෙන්න ඹනහ ්පි ළයදි ක්රිඹහරග ේඵන්ධ ගනහ කිඹරහ.  

භහ ශෙ ගබ්ලි .එස.ය. රනහන්දු  ගජායසඨ නිගඹෝජාය 

ගඳොලිසඳති  දකුණු ඳශහත ගත ය. කුභහයසිුව  ඳහර්ලිගේන්තු 
න්ධහන රධහනි  ඳහර්ලිගේන්තු භව ග් කේ ගනුග 2017.10.10 

දිනළති ඹන රද ලිපිඹ තිගඵනහ. භභ ගේ ලිපිඹ වභළගත* 

කයනහ.   

ගේ ලිපිඹ ඳහර්ලිගේන්තුග  භව ග් කේතුභහ ගනුගන් ය. 
කුභහයසිුව කිඹරහ භවඅඩභගඹක් ඳහර්ලිගේන්තු ලිපි ය ර්ඹ හිත 

කගදහසිඹක තභයි ඹරහ තිගඵන්ගන්. ඳහර්ලිගේන්තුග  ඉන්න 

Protocol Officer තභයි ඹරහ තිගඵන්ගන්. ගේක මුහ කයගගන  
ගේ ලිපිඹ ගඳන්හගගන තභයි ඊගේ  දගේ කි ග   "්භයීමය  

න්ධහනගේ  ග් කේයඹහ තඳදීභග ිධරුද්ධ කගයුතු කශහ." 
කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නහභ්  යහජාඳක් 

භන්ත්රීතුභහගේ විදඹ හක්ෂිඹ දන්නහ තති ගේ ආඩුඩු 
ගඳයළුණහග ඳසගේ එතුභහ ගනුගනුඅඩ  එතුභහගේ ඳුරර 
ගනුගනුඅඩ භහ කයපු කහර්ඹ බහයඹන් පිළිඵ. භග ගභොන 

ගද්්  කශඅඩ භහ කහ හිඅඩ තුශ යහ ගඅඩ ගකගනක් ගනොගයි. 
භනුයගඹක් ළරැදි සිඹඹක් කශඅඩ  ඔහු එක් ගවො ගදඹක් ගවෝ 
කයරහ තිගඵනහ නේ ක ගවො පිළිඵ කථහ කයන්නඅඩ  ඊග 
රතිතහය දක්න්නඅඩ ඕනෆ කිඹන භතගේ  තභයි භහ ඉන්ගන්. ක නිහ 

තභයි  ගභොන රලසන භධයගේ  ුරණඅඩ -සිඹු රලසන ඳළඅඩතකින් 
තිඹරහ- නහභ්  යහජාඳක් භන්ත්රීතුභහ තතුළු එභ පිරිග සිදු ගන්න 
ගිඹ භවය රලසනරදී භහ ්ුකභ භගේ භළදිවඅඩ ීමභ තභයි රඵහ 

දුන්ගන්. එගවභ නළති භහ   උද්ගඝෝණ කයන ්ඹ හිය 
ගග් රග ඹන්න ගවෝ ක සිද්ිව ේඵන්ධගඹන් ගඳොී සිඹග 
කථහ කයන්න කගයුතු කයපු ගකගනක් ගනොගයි. භහ කදහඅඩ ක 

හගේ ඵහර භ ඔගභග -ගදගක් භ ඔගභග- ළටිරහ ගද්ලඳහරනඹ කයපු 
ගකගනක් ගනොගයි කිඹන කහයණඹ නළතඅඩ වන් කශ යුතු 
නහ.  

වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ජානතහ ේඵන්ධ භහ වන් 
කශ යුතු කහයණඹක් තිගඵනහ  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 
වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ඉගකගේ ගවෝ ගද්ඳශ ිධකිගණන 
්සථහරදී හගේභ වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ජානතහග ්හසි 

වගත ගදඹක් සිදු න ්සථහකදී ක ේඵන්ධගඹන් කගයුතු 
කයන්න ්ඳග ගේ තනතුය ගරොකු න්ගන් නළවළ. ්ඳ ගේ 
තනතුරුර ඉන්නභ ඕනෆ කිඹන භතගඹන් ගද්ලඳහරනඹග ආපු 

උදිධඹ ගනොගයි. භහ ආඩුඩු ඳක්ගේ  ඉරහ තිගඵනහ; ිධරුද්ධ 
ඳක්ගේ  ඉරහ තිගඵනහ; ගද්ලඳහරනගේ  ිධිධධ ්ුලරග 
ගඹොමුගරහ තිගඵනහ. ගවග භන්ත්රීයගඹක් ිධිවඹග ඉන්න එක 

භග ්ඳවසුක් නළවළ. භන්ත්රී ධුය නළති ගගදයග ගරහ ඉන්න 
ුරණඅඩ භග පුළුන්කභ තිගඵනහ  කිඹන  කහයණඹ භහ ඳළවළදිලි 
කිඹනහ. ගද්ලඳහරනඹ තුළින් ්ඳ ගගොග නෙහ ගඅඩගඅඩ 

වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ජානතහ හගේභ යග ඔ ජානතහ 

ිධතයයි. ක නිහ තභයි පිරිසිදු ගද්ලඳහරනඹක් පිළිඵ ඕනෆභ 

තළනක ඉගගන ්ඳ ඵඹ නළති කථහ කයන්ගන්. වභත්රීඳහර 
සිරිගේන ජානහිවඳතිතුභහ ්ද ගේ යග ්ුඅඩ භහතකග ගගන 
ඹනහ. ක ්ුඅඩ භහත තභයි  ගේ යග ඔ පිරිසිදු ඳක්ඹක් ගගොග 
නළඟීභ. පිරිසිදු ආඩුඩුක් ගගොග නෙන්න එතුභහ තුශ උනන්දුක් 

ව කළඳීමභක් තිගඵනහ. ක ඔසගේ තභයි එතුභහ කගයුතු 
කයන්ගන්. ගේ යග ඔ ගද්ඳශ ිධගද්ශිකඹන්ග ගවෝ ගද්ය ඹ ජානතහග 
ිධකුණන්න ගනො  ගේ යග ුර්ධනඹ කයන්නයි ්ඳග ්ලය 

න්ගන් කිඹන කහයණඹ භහ ගේ ්සථහග දී නළතඅඩ කිඹනහ.  

්ගප්ති ලබ්ද ගකෝගේ  යජාගේ  ඉගේ ිධකිණීභ පිළිඵ තිබුණහ. 
ලබ්ද ගකෝගේ  තිබුණු ක තනඹ වභත්රීඳහර සිරිගේන 

ජානහිවඳතිතුභහ ්හන කශහ. ගේ යග ඔ ්හන ිධකිණීභ වළටිඹග 

තිබුගඩු  ළුග්රි-රහ ගවෝගරඹ ිධගද්ශිකඹන්ග ිධකිණීභයි. ළුග්රි-රහ 
ගවෝගරඹ ිධකුණන එක නඅඩන්න එතුභහග පුළුන්කභක් 
තිබුගඩු නළවළ. ළුග්රි-රහ ගවෝගරඹ ගේ නගකොග 
ේපර්ණවඹන් ිධකුණරහ ්හනයි. Port City එක 

ේපර්ණගඹන් ිධගද්ශිකඹන්ග සින්නක්කය ්යිතිඹග රඵහ දීරහ 
තිබුණහ. ජානහිවඳතිතුභහ  ්ගභළතිතුභහ ව ්ගප්ති කළබින ඔ 
භඩුගරඹ දිගින් දිගගභ හක්චකහ කයරහ එභ ිධකිණීභ ඵද්දක් 

දක්හ වයහ ගඅඩතහ. ක ිධතයක් ගනොගයි  එතළනින් ඳසගේ  කිසිදු 
ආකහයඹකින් ඉගභක්  ිධගද්ශිකඹන්ග ිධකිණීභ ගනොකශ යුතුයි 
කිඹරහ යජාඹ ලගඹන් ්ඳ තීන්දුක් ගඅඩතහ. කගකන් ්දවස 

කයන්ගන් නළවළ  ආගඹෝජාන ්ගප්ති යගග ගගගනන්න ඕනෆ නළවළ 
කිඹරහ. ගේ යගග ආගඹෝජාන ගගගනන්න ඕනෆ; වේඵන්ගතොග 
දිස්රික්කගේ  තිගඵන යහඹ ්ඳ ුර්ධනඹ කයන්න ඕනෆ; 

කර්භහන්ත ්ඳ තති කයන්න ඕනෆ; රැකිඹහ නිර්භහණඹ කයන්න 
ඕනෆ; යග තුශගභ ආගඹෝජාන ගගගනන්න ඕනෆ කිඹන භතගේ  ්ඳ 
ඳළවළදිලිභ ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගද්ලඳහරන වයගඹන් 
කගයුතු කයන්න ්ඳග ුරභනහක් නළති ඵ භහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

වන් කයන්න කළභළතියි. වරී වගත ගද්ලඳහරනඹක් තුළින් 
කදහඅඩ ක රලසන ිධහ ගන්න ඵළරි ගයි කිඹහ ්ඳ ගවොගභ 
දන්නහ. ගද්ලඳහරන ඳළිගළමගභන් කිසිදු ඳක්ඹකග ගවෝ 

පුද්ගරගඹකුග හසිඹක් ගනොන ඵඅඩ ්ඳ ගවොගභ ගවහගගන 
තිගඵනහ. ක නිහ ්ඳග ්ලය න්ගන් යග ඉදිරිඹග ගගනි ඹන 
ළග පිළිගශරග දහඹක ීමභයි. ුතහග  දණඹග එගයහි 
කගයුතු කශ යුතු ඵ ්ඳ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ. ක කගයුඅඩත ක 

ආඩුඩු කශහද  ගේ ආඩුඩු කශහද කිඹන එක ගනොගයි තිගඵන 
රලසනඹ. ගභොන ආඩුඩුකඅඩ සිටින භවජාන නිගඹෝජිතගඹකුග 
්යිතිඹක් නළවළ  ජානතහගේ මුද්  ළරැදි ිධිවඹග ඳහිධ්චචි කයන්න; 

ඳරිවයණඹ කයන්න; ුතහ කයන්න. ක ිධිවඹග කුරරුන් ගවෝ 
කගයුතු කයරහ තිගඵනහ නේ ඔුරන්ග දඬුේ රළගඵන්න ඕනෆ. 
ඔුරන්ග දඬුේ රඵහ ගදන්න ඊශෙ ආඩුඩු එනතුරු ඉන්න ඕනෆ 

නළවළ. ක හගේ ළරැද්දක් ගරහ තිගඵනහ නේ ඳතින ආඩුඩු 
තුළින්භ ඔුරන්ග දඬුේ රඵහ දීභයි යජාඹක ගකීභ ව යුතුකභ 
න්ගන්. ක කගයුඅඩත වරිඹග ඉසග කිරීභග ගේ යජාඹ කගයුතු 

කයන ඵඅඩ භහ සිහිඳඅඩ කයනහ. භග කථහ කයන්න ග රහ රඵහ 
දීභ ේඵන්ධගඹන් භහ ඔඵතුභහග භගේ සතුතිඹ පුද කයනහ  
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ළදගඅඩ කහයණඹක් පිළිඵ ්ද 

දගේ ිධහද ුරණඅඩ  භග ක කහයණඹග ්දහශ කථහ කයන්න තයේ 
ග රහක් රළබිරහ නළවළ. නමුඅඩ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ිධසින් 
ළරකිඹ යුතු කහයණහ යහශිඹක් ඉදිරිඳඅඩ කශහ. 

භභ නළතඅඩ කිඹන්ගන් ගේ හගේ යහජා ලිඹකිඹිධලි  
ජානභහධයලින් ිධිධධ ිධග තන  යහජා  ගතොයතුරු  ්තය 

ගතොයතුරු ඉදිරිඳඅඩ කයන්ගන් නළති හධහයණ ිධිවඹග ක් ඳනහ 
කයරහ නිළයදි ගතොයතුරු ඉදිරිඳඅඩ කිරීභයි ළදගඅඩ න්ගන් කිඹන 
එකයි.  
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————————— 
*  පවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ point of Order  එක 

ගභොකක්ද? 
 

ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු තභතිතුභනි  දළන් ඳහර්ලිගේන්තුගන් තභයි ලිපිඹ ඹරහ 
තිගඵන්ගන්. ඳහර්ලිගේන්තුගන් ඹපු ලිපිඹ තභයි යහජා ලිපිඹක් 

කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන්ගන්.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ  නළවළ  භභ කි ග  - 

 
ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඳහර්ලිගේන්තුගන් ඹපු ලිපිඹ ගළන ්පි දන්ගන් නළවළ.  
ඔඵතුභහ ඔඹ ලිපිඹ කිඹනහ නේ ්පි කළභළතියි. ගභොකද  ඔඹ 

ලිපිඹ ්පි කිසි ගකගනක් ඉ් රපු එකක් ගනොගයි  
ඳහර්ලිගේන්තුගන් කහගේ ගවෝ ුරභනහග  කුරරුන් ගවෝ  
ඉ් රපු ලිපිඹක්.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ වන් කයන්න කළභළතියි - [ඵහධහ 
කිරීභක්] වරි  භභ කිඹන්නේ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  
ඊගේ  එළිඹග ඵළස ක ඔටිඹඅඩ  මතිඥරුනුඅඩ කි ග  ගභොකක්ද? 
"වේඵන්ගතොග ඉන්න න්ධහනගේ  ග් කේයඹහ  ්භයීමය තභයි 

ගේ ්ඹ සියගත කයන්න කිඹරහ ගභළනි ලියුභක් එහ 
තිගඵන්ගන්" කිඹරහයි. කකයි භභ කි ග . කකයි ළරැද්ද. ගේ 
ලියුභ - [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  ්ිවකයණඹ කි හද න්ධහනගේ  

ග් කේ ්භයීමය කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ්ිවකයණඹ එගවභ 
කි හ කිඹරහ තමුන්නහන්ගේ කිඹනහ නේ  භභ තමුන්නහන්ගේග 
්ක්ගඹෝග කයනහ ක ලිඹකිඹිධලි ගඳන්න්න කිඹරහ. භභ ක 

හර්තහ සිඹ් රභ ගඅඩතහ. කගක් එගවභ කිඹරහ නළවළ. ක ලිපිඹ 
්අඩන් කය තිගඵනහ.  තමුන්නහන්ගේරහ ්වගගන ඉන්න  භභ ක 
ලිපිඹ කිඹන්නේ. 

 
ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඔඹ ලියුභ ඉ් ු ග  කුරද?   

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඉ් ුග  කුරද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. ගේක ඉ් රරහ 
තිගඵන්ගන් ගඳොී සිගඹන්. ගඳොී සිගඹන් තභයි ඉ් රරහ 
තිගඵන්ගන්. භභ කක කිඹන්නේ.  

"වේඵන්ගතොග භගවසත්රහඅඩ ්ිවකයණගේ  නඩු ්ුක BR/1088/17 දයන 

නඩුග ්දහශ ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන් තිගදගනකුගේ ිධගද්ලගත 

ීමභක් පිළිඵ කරුණු ඉ් රහ සිටීභ ේඵන්ධ 

ගභභ නඩුග ්දහශ ඳවත නේ වන් ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීතුභන්රහගේ 
ුතහයඹ පිළිඵ ිධසතය ඳවත දළක්ග .  

1.  නහභ්  යහජාඳක් භවතහ  ඳහ.භ. 

2.  ඩී.ීම. තහනක භවතහ  ඳහ.භ. 

3.   රන්න යණීමය භවතහ  ඳහ.භ. 

 ඉවත නේ වන් ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීතුභන්රහ 2017.10.11 න දින 
සිදු කිරීභග නිඹමිත ඉවත වන් ිධගද්ලගත ීමභක් පිළිඵ ගතොයතුරු 
ඳවත ඳරිදි ග . 

 2017.10.11 න දින සිදු කිරීභග නිඹමිත ිධගද්ල ුතහයඹ පිළිඵ ගේ 
න තුරු ශ්රී රුකහ ඳහර්ලිගේන්තු දළනුඅඩ කය ගනොභළති ්තය   

එභ ිධගද්ල ුතහයඹ ඳහර්ලිගේන්තු ිධසින් ුිධධහනඹ කයන රද්දක් 
ගනොන ්තය  ඳහර්ලිගේන්තු ිධසින් ගභභ ුතහයඹ වහ කිසිදු ිධඹදභක් 

ගනොදයන ඵ දන්නු කළභළඅඩගතමි." 

තමුන්නහන්ගේරහග ගේ ලිපිගේ  ළයදුණු තළන භභ කිඹන්නේ. 
ගේගක් ්අඩන් කය තිගඵන්ගන් ගකොගවොභද දන්නහද? 
"ඳහර්ලිගේන්තු භව ග් කේ ගනුග  ඳහර්ලිගේන්තු න්ධහන 
රධහම  ීව.ය. කුභහයසිුව". ගභන්න ගේ 'න්ධහන' කෆ් ර තභයි 

්් රහගගන තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு கஞ்சண றரஜரசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ point of Order එක ගභොකක්ද? 

 
ගරු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு கஞ்சண றரஜரசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගේ ලිපිඹ ගළන ගභතුභහ නඩු 

ඳයන්න ඕනෆ ක පිළිඵ රකහල කශ පුද්ගරඹන්ග ිධරුද්ධ 
ගනොගයි. ක පිළිඵ කරුණු දක්පු රුන් ගුණගේකය  

භවඅඩතඹහග ිධරුද්ධයි. ගභොකද  ගේ කඩුගහඹභ මීග දස වඹකග 
කලින් උහිධඹග ඉදිරිඳඅඩ කශ ඳශමුළනි ්සථහග  -ගරු 
තභතිතුභනි  භභ ගකීගභන් කිඹන්ගන්-  රුන් ගුණගේකය 
භවඅඩතඹහ කිඹපු ගද් තභයි "න්ධහනගේ  භව ග් කේයඹහ 

10ළනිදහ ලිපිඹක් එහ තිගඵනහ  ගේ තිගදනහ තතුළු ේඳඅඩ 
්තුගකෝයර  උඳහලි ගකොඩිකහය තතුළු කිසිභ ගකගනක් ගභළනි 
ුතහයඹක් වහ තතුශඅඩ ගරහ නළවළ  ගේක ිධගනෝද 

තහරිකහක්" කිඹරහ. එගවභ කි ග  රුන් ගුණගේකය භවඅඩභඹහ. 
ගන කුරරුඅඩ ගනොගයි. ඔඹ තිගඵන්ගන් ගදළනි ලියුභ 
ගන්න පුළුන්  ගරු තභතිතුභනි. ඔඵතුභහ  ගේ ඳශමුළනි ලියුභ 

ගළන තභයි එදහ රුන් ගුණගේකය භවඅඩභඹහ කරුණු දළක්ුරග .  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ක කහරගේ  හිටිගේ  
ඉන්දිඹහග . ගේක වරී ගද්ලඳහරනඹක්. ගේක ඳගන් ගඅඩගඅඩභ 

භගේ නභ ඈහගගනයි. ගේ ති ගණන තතුශත න්ධහනගේ  භව 
ග් කේයඹහ ිධිවඹග භභ එකභ ලියුභක්අඩ- ගේක ගනොගයි  
ගනඅඩ කිසිදු ලියුභක්අඩ ්අඩන් කයරහ නළවළ. කක නිහ තභයි 
භභ බඹ නළති කි ග  "භභ ඕනෆභ ්ක්ගඹෝගඹක් බහය ගන්න 
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සුදහනේ  ගේ පිළිඵ ඕනෆභ ිධහදඹකග එන්නඅඩ සදහනේ කිඹරහ.  

ඕනෆභ ගකගනක් තිධ් රහ ඕනෆ තළනක  ඕනෆභ රඳහහිම 
නහළිකහක ගේ ේඵන්ධගඹන් ිධහද කයන්න පුළුන්.  

ගේ ඔක්ගකොගභ ගවහ ගන්න ඵළරි ගදඹක් ගේ ලියුගේ 
තිගඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳහර්ලිගේන්තුග  

ඉන්නහ  "Chief of Protocol (Parliament)"  කිඹරහ officer 

ගකගනක්. කක සිුවගරන් ලිඹනහ  "ඳහර්ලිගේන්තු න්ධහන 

රධහම  ඳහර්ලිගේන්තු භව ග් කේ ගනුග" කිඹරහ.  

ඳහර්ලිගේන්තුග  ඉන්න න්ධහන ග් කේයඹහ - න්ධහන රධහම  

ග් කේ ගනොගයි- ගේක ්අඩන් කය එහ තිගඵන්ගන් 

"ඳහර්ලිගේන්තු න්ධහන රධහම  ඳහර්ලිගේන්තු භව ග් කේ 
ගනුග" කිඹරහයි. ක නිහ  ගේ තනතුය ගනස කයන්න කිඹරහ  

න්ධහනගේ  භව ග් කේ ිධිවඹග භග ඳහර්ලිගේන්තුග  භව 

ග් කේතුභහගගන් ඉ් රන්න  සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. ගේ ලිපිගේ  

දිනඹ  2017.10.10. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] වරි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ගඳෝ ගක් ඉන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගේ කහයණහ ේඵන්ධ 
සිඹ් ර උහිධගේ  ගවන් ගරහ තිගඵනහ. ගේ ලිපිඹ භභ 

ඳහර්ලිගේන්තුගන් ඉ් රහ ගඅඩගඅඩ නළවළ. භභ ගේ ේඵන්ධගඹන් 

්ිවකයණ  ක්රිඹහලිඹකග ඹන්න ්දවස කය ගගන ඉන්නහ නිහ   

්ලය  ලිපි ග් ඛන භභ මතීඥයගඹක් ගේ ගනුගන් ගනභ 
ගඹොදරහ රඵහ ගඅඩතහ. මතිඥඹකු භහර්ගගඹන්  ්ිවකයණගඹන් 

තභයි රඵහ ගඅඩගඅඩ. ගේ කහයණඹග ්දහශ තිගඵන එකභ ලිපිඹයි 

ගභඹ. ''ීව.ය. කුභහයසිුව  ඳහර්ලිගේන්තු න්ධහන රධහම  

ඳහර්ලිගේන්තු භව ග් කේ ගනුග'' කිඹරහ තභයි ගේ ලිපිඹ 

්අඩන් කයරහ තිගඵන්ගන්. කක ඔඵතුභහග ඳළවළදිලි තති. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගකොගවේගද ගේ ඹන්ගන්? ගේ 
සිද්ිවඹ ගකොගවේගද ගගනඹන්න වදන්ගන්? ගභොකක්ද ගේ 

ගද්ලඳහරනඹ? වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  රහගද්ය ඹ බහ 

භන්ත්රීරු ශ්රී රුකහ නිදවස ඳක්ඹග එකතු ගන ගකොග; ක 

හගේභ ්ද ක ඳළඅඩගඅඩ ඉරහ ශ්රී රුකහ නිදවස ඳක්ඹග ජානතහ 
එන ගකොග; ්පි රධහන ගඳගශේ රැසීමේ තිඹන ගකොග; ුිධධහනඹ 

ගන ගකොග; ලහඛහ මිති වදන ගකොග තභයි ගේ කගයුඅඩත සිද්ධ 

ගන්ගන්. ඔඵතුභහ ඉතහභඅඩ ඳළවළදිලි දන්නහ  වේඵන්ගතොග  

භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශ ිධකිණීභ ේඵන්ධ ්ඳ කගයුතු කගශේ 

නළවළ කිඹහ. ක හගේභ  රුපිඹ්  බිලිඹන ගණනින් ගණන්-හිර  

දළන් ඉදිරිඳඅඩ කයනහ. එගවභ ගණන්-හිර  පිළිඵ කළබින ඔ 

භඩුගරඹගඅඩ ඉදිරිඳඅඩ ුරගඩු නළවළ. භභ නේ ඔඹ පිළිඵ කිසිභ 
හක්චකහක් ුරණු ඵ දන්ගන්අඩ නළවළ. ්දහශ ්භහතයයඹහ 

ිධිවඹග නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ තභතිතුභහ එපු ගඹෝජානහ ගළන 

ිධතයයි කළබින ඔ භඩුගරඹ දන්ගන්. ''ගේක ඳහඩු රඵනහ. ගේක 

දිගින් දිගග ගගන ඹහගේ ්ඳවසුතහ තිගඵනහ. ක වහ 

ආගඹෝජාකගඹක් ගොඹහ ගත යුතුයි'' කිඹන එක තභයි එතුභහ 

වන් කයරහ තිගඵන්ගන්. ක නිහ  කුරරු ගවෝ ගේ පිළිඵ 
ිධහද කයනහ නේ  ක ිධහදඹගඅඩ එන්න පුළුන් කිඹන කහයණඹ 

භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න කළභළතියි. ක ිධතයක් ගනොගයි  ගේ 

කහයණඹග ගඳය භභ තමුන්නහන්ගේග ගේ කහයණඹ කිඹන්න 

කළභළතියි. ගේ ආඩුඩු ගඳයළිඹඅඩ එක්ක තති ුරණු තඅඩඅඩඹන් 

තුශ  නහභ්  යහජාඳක් භන්ත්රීතුභහ ගනුගන් ව එතුභහගේ 

ඳුරග්  ්ඹ ගනුගනුඅඩ භග කයන්න පුළුන් කහර්ඹඹන් භභ කශ 

ඵ එතුභහගේ විදඹ හක්ෂිඹ දන්නහ තති.  

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்ணொறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
්තය කිඹන්න එඳහ. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

තමුන්නහන්ගේරහ කුරරුඅඩ කහ දන්ගන් නළඅඩනේ එන්න භභ 
කිඹන්න. ඔප්තිපු කයරහ ගඳන්න්න පුළුන් ගද්්  භභ කිඹන්නේ. 
[ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
්තය කිඹන්න එඳහ. 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 භග ඔඵතුභහඅඩ එක්ක කථහ කයරහ ළගක් නළවළ. 

ළලිකහයගඹෝ එක්කඅඩ  ඳසකහයගඹෝ එක්කඅඩ ගනොගයි භග 
කථහ කයන්න ඕනෆ. නහභ්  යහජාඳක් භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ නේ 
එගවභ ගදඹක් ුරගඩු නළවළ කිඹරහ  ක ේඵන්ධගඹන් එතුභහඅඩ 
එක්ක කථහ කයන්න භභ සදහනේ. ගේ නිගඹෝජිතගඹෝඅඩ එක්ක 

කථහ කයන්න භග ුරභනහක් නළවළ. එතුභහ භග කිඹයි. ක 
හගේභ  එතුභහගේ ඳුරග්  ්ඹ කිඹයි. භවය ්ඹග ුරභනහක් 
තිගඵනහ  ගේහ ්ගප්ති පිටින් දභරහ ගරොක්ගකෝ ගන්න. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්ඳග ුරභනහක් නළවළ  
එගවභ තඅඩඅඩඹක් තති කය ගන්න. යහජාඳක් ඳුරරග හිරිවළය 
කයන  ත කහගඅඩ හිරිවළය කයන ගද්ලඳහරනඹක් ගනොගයි 

්ඳග ඕනෆ කයන්ගන්. ්ඳග ුරභනහ  ගේ යග තුශ පිරිසිදු 
ගද්ලඳහරනඹක්. ්ගප්ති ශ්රී රුකහ නිදවස ඳක්ඹ ගගන ඹන ළග 
පිළිගශ ිධිවඹග ඉදිරිඹග ගගනඹන්න මි  ගනඅඩ කගයුඅඩතක් 

ගනොගයි ්ඳග ුරභනහ කයන්ගන්. ක නිහ ගභතුභන්රහග උඅඩතය 
දීගේ ්ලයතහක් භග නළවළ. ඉන්දික ්නුරුද්ධ භන්ත්රීතුභහඅඩ  
කුතන ිධගේගේකය භන්ත්රීතුභහඅඩ ගේ ලිපිඹ ේඵන්ධ ගනඅඩ 
භතඹක් ඉදිරිඳඅඩ කශහ. හභහනයගඹන් භභ ිධහදරග ඹන්ගන් 

නළවළ. නමුඅඩ  භභ කළභළතියි   ්ලය නේ ගේ ේඵන්ධ 
ිධහදඹකග එන්න. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශෙග  ගරු (ආතහර්ඹ) වර් ද සි් හ නිගඹෝජාය තභතිතුභහ.  

 
[්.බහ. 5.15] 
 

ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳ ති ශළ 
ආර්ථික ක ුතතු නිමයෝජ අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - தேசிய 

தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் தறற 

அகச்சர்) 

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

ගඵොගවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්ගප්ති 

රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභහ ඉතහ තදග කථහ කයනහ භභ ්වගගන 
හිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ හිතන්ගන් කක ඉයයි. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

 (The Hon. Presiding Member) 
ගරු තභතිතුභහග කථහ කයන්න ගදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු 

තභතිතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

1105 1106 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

වරි  ්පි දළන් ගේ ගළන කථහ කගශොඅඩ ගවොයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  රන්න යණීමය ්ගප්ති මිත්ර 

භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ  ආග ගය ී  කථහ කයනහ භභ ්වගගන 
හිටිඹහ. වේඵන්ගතොග රලසනඹඅඩ  භඅඩතර රලසනඹඅඩ ේඵන්ධගඹන් 
ගනොගඹතුක් ගද්්  එතුභහ කි හ. රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභනි  

්පි ිධඳක්ගේ  භන්ත්රීරු වළටිඹග ඉන්න ගකොග ඔඵතුභහ එදහ 
ඳහර්ලිගේන්තුග  හිටිගේ  නළවළ කිඹහ භභ ඔඵතුභහග භතක් කයන්න 
කළභළතියි. ගභොකක්ද ගන්ගන් කිඹරහ ඵරන්න ්පි ක කහරගේ  
වේඵන්ගතොගග ගිඹහ.   

ඔඵතුභහ ිධලසහ කයන්න  ්ඳග ගඩි තිබ්ඵහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන් ුරණඅඩ ්ඳ එශහගගන ආහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] ්පි ගඵොගවොභ ්භහරුගන් ෆන් එකග නළෙරහයි එතළනින් 

ආග . [ඵහධහ කිරීේ] ්ගප්ති හවනඹග ගළහුහ; හවනගේ  ීමදුරු 
කළඩුහ. නමුඅඩ තඅඩත ලගඹන්භ කිඹන්න කනගහටුයි  ්ද න 
ගතක් ක පිළිඵ ඳරීක්ණ කයරහ  ක ක ඔටිඹග දඬුේ දීපු ඵක් 

නේ ගඳගනන්නග නළවළ.  

 
ගරු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு கஞ்சண றரஜரசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිගඹෝජාය තභතිතුභනි  ඔඵතුභන්රහ කකග ඳළමිණි් රක් 
දහන්න තති ගන්ද? 

 
ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඳළමිණිලි දහරයි තිගඵන්ගන්. නමුඅඩ  ගභගවභයි- [ඵහධහ කිරීේ] 

ගේ  රජාහතන්ත්රහදී භහජාගේ  මතිඹ පිළිඵ තිගඵන ගළගුයි. භභ 

කිඹන්න උඅඩහව කගශේ  වරි ගවෝ ළයදි ගළන ගනොගයි; ්ඳග 

ග්චත ගද් ගළන. ඔඵතුභන්රහ හගේභ ්ඳඅඩ ිධඳක්ගේ  ඉන්න 

ගකොග භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොගශේ ඔඹ හගේභ 
උද්ගඝෝණඹකග වබහගි ුරණහ. තඅඩත ලගඹන්භ එඹ 

උද්ගඝෝණඹකුඅඩ ගනොගයි. ්පි භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශග 

නිකේ ගිඹහ. එදහ ගරු ්ජිඅඩ පී. ගඳගර්යහ භන්ත්රීතුභහ  ගරු ඉයහන් 

ිධරභයඅඩන භන්ත්රීතුභහ වහ භහ තතුළු වතය-ඳස ගදගනක් ගිඹහ. 

එතගකොග ්ඳග රකපු ිධිවඹයි භභ ගේ කිඹන්ගන්. ඔඵතුභන්රහ 

කිසි ගකගනකුග එගර ගවරහ  ඵළණරහ  ගඩි තඵන්න 

එශහගගන ආග  නළවළ. එදයි ්දයි ්තය ෆගවන ගරොකු 
ගනක් තිගඵනහ. 

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

්ද හිගර් දහරහ තිගඵනහ. 

 
ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

හිගර් දහරහ තිගඵන්ගන්  ්ිවකයණ නිගඹෝගඹක් කළඩුයි 
කිඹරහ ගන්. කක ගනභ ගදඹක්. ගරු රන්න යණීමය 

භන්ත්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභහග කිඹන්ගන්  ්පි එදහ ිධඳක්ගේ  ඉන්න 
ගකොග ්ඳග රකපු ිධිවඹ. භභ කක ගඳෝ ගක් භතක් කයරහ 
දුන්නහ ිධතයයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 

(ුගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත ේඵන්ධගඹන් කථහ කයන ගකොග 

භභ එක නිළයදි කිරීභක් කයන්න කළභළතියි. ගරු හසුගද් 

නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුභහ එතුභහගේ කථහග දී කි හ  ්පි UN 

Convention on the Use of Electronic Communications in 

International Contracts වහ ්අඩන් කයරහ නළවළ කිඹරහ; 

චීනඹ  ශ්රී රුකහ එභ ේමුතිඹ ්අඩන් කයරහ නළවළ කිඹරහ. 

එතුභහගේ ්ර්ථකථනඹ ළයදියි. තය කථහ තභයි  ගේ 

Convention එකග ආසිඹහගන් ඉසග් රහභ ්අඩන් කයරහ 

තිගඵන්ගන් ශ්රී රුකහයි  චීනඹයි  සිුගප්තිපරුයි. ක 2006 ජූලි 

භහගේ  6ළනි දහ. කක ratify කයරහ තිගඵන්ගන්  2015 ජූලි 

භහගේ  08ළනි දහ. එභ නිහ එතුභහ ක ඉදිරිඳඅඩ කශ තර්කඹ 

නිළයදි නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගේ ්ද ගගනළ් රහ තිගඵන 
ුගලෝධන භන්න් තති න මති ුගලෝධනඹඅඩ භන්න් ්ඳග 

පුළුන් නහ  ්න්තර්ජාහරඹග ්ගප්ති සුළු ව භධය ඳරිභහණගේ  

යහඹකගඹෝ එකතු කයන්න. එතුභහ කළරණිඹ ගළන කථහ කශහ. 

කළරණිගේ  ඉන්නහ නේ කුගහ කර්භහන්තඹක් කයන 

යහඳහරිකගඹක්  ඔහුග ගවෝ තඹග තභන්ගේ බහඩුග ගවෝ ගේහ 

ිධකුණන්න ්ලය නේ ගේ ුගලෝධන ඳනඅඩ ගකටුේඳත වයවහ 

එඹග ්සථහ රඵහ ගන්න පුළුන්. දළන් ්පි දළක්කහ   භහතය  

ගදයිඹන්දය ඉසගකෝග්  5 ගර් ශභයින් ගළරරිඹග තිධ් රහ 

ඉන්නහ. කගගොග්  රෝ භහජාඹග තතුළු න ගකොග -ක කිඹන්ගන්  

ත ්ුරරුදු 10කින්- තිගඵන්ගන් ්ද තිගඵන හණිජාභඹ ළග 

පිළිගශ ගනොගයි. ක ්ඹග ්ලය ගන්ගන් ්න්තර්ජාහරඹ 

වයවහ  e-commerce වයවහ භහජාගේ  ළග කගයුතු කයන්න. 

කකග ්ලය න මති තභයි ගේ ුගලෝධනඹ ගන්ගන්. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගේ ගළන ගොඹහ ඵළී ගේදී භග 

දළන ගන්න රළබුණහ  දළනග රුකහග  e-commerce  කයන්ගන් 

ගගොරර් මිලිඹන 40ක ිධතය රභහණඹක් ඵ. 2020  2021 න 

ගකොග  ක ගගොරර් මිලිඹන 40  ගගොරර් මිලිඹන 400 දක්හ ළඩි 

කයන්න ්ලයයි කිඹරහ ඔුරන් කිඹනහ. ක වළකිඹහ තිගඵන්ගන් 

මති ඳද්ධතිඹ  ගයගුරහසි වහ නිඹහභන ගනස නහ නේ ඳභණයි.  

තඅඩත ලගඹන්භ ICT ආඹතනඹග ්පි සතුතින්ත න්නග 
ඕනෆ. ඔුරන් දුය දිග ඵරහ  ්නහගතඹ ඵරරහ කගයුතු කය 

තිගඵනහ. ක වහ ්ලය මති  ගයගුරහසි ගනස කයන්න ගඅඩත 

උඅඩහවඹග ්ගප්ති තභතිතුභහග  ග් කේතුභහග වහ බහඳති තතුළු 

සිඹුගදනහග ් ගප්ති කිතඥතහ ගේ ් සථහග දී පිරිනභන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්පි ගභයින් ඵරහගඳොගයොඅඩතු 

න්ගන් කහර්ඹක්භතහ ළඩි කයන්නයි. 

Hon. Sampanthan, you know that we established a 

Consular Services Division in the District Secretary's 

Office in Jaffna about a year ago, at which the Hon. 

Mangala Samaraweera, you,  Chief Minister C.V. 

Vigneswaran and I were present. What we are trying to 

do with that is, instead of asking the people in Jaffna, 

Mullaitivu and Vauniya to come to the Ministry of 

Foreign Affairs in Colombo to authenticate a document, 

for them to do it from where they are. That is the kind of 

convenience that we are able to create by using electronic 

transactions. So, now what we are trying to do is to 

expand it and make sure that it becomes possible for 

consumers all over the country to authenticate their 

transactions using electronic signatures. From what I 

understand from the lawyers of the Agency, it expands – 

1107 1108 
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ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගේ ්සථහග දී ගරු නිගඹෝජාය 
කථහනහඹකතුභහ මරහනඹග ඳළමිගණනහ තති. 
 

අනතුරුල ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ඉල  
වමයන්   නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்ணொறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்ர அகனர, தறறச் சதரரகர் [ரண்ணொறகு றனங்க 

சுறதரன] அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 

and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON.THILANGA 

SUMATHIPALA] took the Chair. 

 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (ආතහර්ඹ) වර් ද සි් හ භවතහ කථහ කය ගගන ඹන්න.  
 

ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Hon. Deputy Speaker, what I understand from the 

lawyers of the Attorney-General's Department and the 

Agency is that it is an expansion of ways in which an 

electronic transaction can be completed or authenticated. 
It can be through biometrics, electronic signature or some 

digital code. It defines or expands the definition of an 

"electronic signature", from what I understand.  

ගභතළනදී ගන්ගන්  භහතය ගන්න පුළුන්  ඵදු් ර ගන්න 
පුළුන්  ගදහි්අඩතකන්ඩිඹ ගන්න පුළුන්  කුරුණෆගර ගන්න 
පුළුන්  ඵරපිටිඹ ගන්න පුළුන්  සුළු වහ භධය ඳරිභහණගේ   

කර්භහන්තඹක් කයන පුද්ගරඹකුග ගද්ය ඹ වහ ිධගද්ය ඹ ගශහේ 
කයන්න ්ලය ක මතිභඹ ඳසුබිභ කස කිරීභයි.  කකයි ගේ ළග 
පිළිගශ තුළින් සිද්ධ ගන්ගන්.  

ගේ දසර කථහ න කහයණඹක් ගභන්භ භගගන් භවරු 
්වන කහයණහක් තභයි ගරෝකගේ  ගන යගකග බහඩුගඹක් 
ිධකුණුහභ PayPal එගකන් එහි මුද්  රඵහ ගන්න ්ඳග පුළුන්ද 

කිඹන එක.  භහ කක ගළන ්ගප්ති නිරධහරින්ගගන් ිධභසුහ.  ඔුරන් 
කිඹන්ගන් ගේ මති ුගලෝධන වයවහ ක ක්රිඹහලිඹ කයන්න 
තදුයගඅඩ ඳවසු ගනහ; එතළනග ඹන ගභන ඉක්භන් නහ 
කිඹන එකයි. ක නිහ ්ඳග ්ලය න්ගන්   ්ද නීමන ගරෝකඹ 

ඹන ගේ ගභගන් ඳහර්ලසකරුකු ගන්නයි. ්ඳග ඵළවළ  වළභදහභ 
ළි ගේ ඉන්න ගගේඵන් හගේ ඉන්න. ්පි ගරෝකඹඅඩ එක්ක එකතු 
ගන්න ඕනෆ. ක නිහ තභයි ්පි ජාහතික ගගීමේ ග දිකහ ගළනඅඩ 

මීග කලින් හක්චකහ කගශේ. එතළනදී  ගනොගඹකුඅඩ රලසන ඳළන 
නළඟුණහ. ්පි ගේ ඳහර්ලිගේන්තුග භ කහග උඅඩතය දීරහ 
තිගඵනහ.  භව ඵළුකු වහ ේඵන්ධ ගරහ ක ජාහතික ගගීමේ 

ග දිකහ කස කයන්න ් පි ඵරහගඳොගයොඅඩතු නහ.   

Sir, the fact of the matter is that by amending such 
laws, it makes it easier and more convenient for people 

around the world to engage in transactions with Sri Lanka 

and that includes those people who live in Sri Lanka. 

Therefore, it makes transactions convenient. So, going 
from US Dollars 40 million to US Dollars 400 million in 

electronic commerce will, perhaps, become easier and 

more attainable with these kinds of Amendments to the 

law, which are being debated and are to be approved in 
Parliament today. 

Sir, that is what I wanted to speak about. Thank you 

very much for giving me time. 

 
ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශෙග  ගරු කුතන ිධගේගේකය භන්ත්රීතුභහ. 

 
[්.බහ. 5.27] 
 

ගරු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு கஞ்சண றரஜரசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 
(ුගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත ිධහදඹග ගගන තිගඵන 
්සථහග  භහ ක ගළන කථහ කයන්න සදහනේ ගරහ සිටිගේ  නළති 
ුරණඅඩ  භග කථහ කයන්න ්සථහක් රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහග 

සතුතින්ත ගනහ.  

ිධගලේගඹන්භ මීග ගඳය ගේ ගරු බහ තභත එක්අඩ ජානතහ 
නිදවස න්ධහනගේ  භවග් කේ ගරු භහින්ද ්භයීමය තභතිතුභහ 
කරුණු කිහිඳඹක් වන් කශහ  ඳසු ගිඹ දගේ වේඵන්ගතොග 

ඳළළති ක උද්ගඝෝණඹ ේඵන්ධගඹන්.    

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ඳසු ගිඹ ්ුරරුදු ගදක 
මුළු් ග්  ඳහර්ලිගේන්තුග  ඉන්න ්ගප්ති කකහඵද්ධ ිධඳක්ඹ 
නිගඹෝජානඹ කයන ගරු භන්ත්රීරුන් ගණනහක් ගේ ආඩුඩු 
ිධසින් ඵන්ධනහගහයගත කය තිගඵනහ    ක භන්ත්රීතුභන්රහ ජාහතික 

ේඳඅඩ සුරැකීගේ කගයුඅඩතග නහඹකඅඩඹ රඵහ දීභ නිමිතිගකොග 
ගගන.  ඳසු ගිඹ තිගේ  වූ සිදුීමගේදීඅඩ  වේඵන්ගතොග දිස්රික්කඹ 
නිගඹෝජානඹ කයන ගරු නහභ්  යහජාඳක් භන්ත්රීතුභහ  ගරු ඩී.ීම. 

තහනක භන්ත්රීතුභහ  ගේඳව දිස්රික්කගේ  ගරු රන්න යණීමය 
භන්ත්රීතුභහ තතුළු භවජාන නිගඹෝජිතඹන් ඳභණක් ගනොගයි  
වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  ීවඅඩන ්හිුක ගදභහපිඹන්  
දරුන් 40ක ඳභණ පිරික් ්අඩ ්ගුගුග ්යගගන   ්ද ද න 

ිධග ක ්ඹගගන්  32ක ඳභණ පිරික් ඵන්ධනහගහයගත ගරහ 
ඉන්නහ.  

ගරු භහින්ද ්භයීමය තභතිතුභහ ගේ බහග දී කිඹන්න 
උඅඩහවඹක් ගඅඩතහ  වේඵන්ගතොග යහඹඅඩ  භඅඩතර ගුන් 
ගතොටුගඳොශඅඩ  ඵදු දීභ  ිධකිණීභ කිසිභ ආකහයඹකින් සිදු ගනොන 

කගයුඅඩතක් කිඹරහ.  නමුඅඩ  ඳසු ගිඹ කහරගේ  දිගින් දිගගභ ගේ 
ආඩුඩු ිධසින් ඉදිරිඳඅඩ කශ කළබින ඔ ඳ්රිකහ වයවහ ගන්න 
පුළුන්   කශ ිධිධධ ිධහද වයවහ ගන්න පුළුන්  ඉදිරිඳඅඩ කශ  

රතිඳඅඩති රකහලන වයවහ ගන්න පුළුන්  ක සිඹ  ුකරුණුලින් 
කිඹළුරගඩු වේඵන්ගතොග යහඹඅඩ  භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශඅඩ 
තතුළු ආඹතන ගණනහක් ිධකිණීභග ගවෝ ඵදු දීභග කගයුතු  

ගඹොදහ තිගඵන ඵයි.  

දළන් එතුභහ  ක ගකීභ ගන්ගන් නළඅඩනේ  භග ගේ ගරහග  
ිධගලේගඹන් තඅඩ කරුණක් භතක් කයන්න සිද්ධ නහ. 
එතුභහගේභ ්භහතයහුලඹ ඹගගඅඩ රුකහග  තිගඵන ධීය යහඹ 
සිඹ් ර ඵදු දීගේ ගඹෝජානහ ගේ න ිධග කළබින ඔ භඩුගරඹග 

ඉදිරිඳඅඩ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ඳසු 
ගිඹ දක එතුභහ නිගඹෝජානඹ කයන වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  
කුගහළ් ර  තුග් ර  වේඵන්ගතොග ධීය යහඹන් ඳභණක් 

ගනොගයි  භහතය දිස්රික්කගේ  නි් ළ් ර  සුදුළ් ර  
පුයහණළ් ර කිඹන ධීය යහඹරග ජාර්භහනු භහගභක 
නිගඹෝජිත පිරික් ආහ  ඵදු දීගේ රභග ද ඹගගඅඩ ගේ ධීය 

යහඹන් රඵහ ගන්ගන් ගකොගවොභද කිඹන එක පිළිඵ 
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ඳරීක්ණඹක් ඳඅඩන්න. ක නිහ ගේ කගයුඅඩගතන් එතුභහග 
ගකොගවොභගඅඩ ගළශගන්න ිධිවඹක් නළවළ. ගේහ ඵදු දීගේදී 
භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශ තිගඵන්ගන් නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ 

භළතිතුභහගේ ්භහතයහුලඹ ඹගගඅඩ  නළඅඩනේ වේඵන්ගතොග යහඹ 
ඵදු දීගේ කගයුඅඩත කගශේ එකග සිටි ්ර්ජුන යණතුුග තභතිතුභහ 
නළඅඩනේ ර්තභහනගේ  සිටින තභති භහින්ද භයසිුව 

භළතිතුභහගේ ්භහතයහුලගේ  සිදු වූ රභග දඹක් නිහඹ කිඹරහ 
එතුභහග ගේගකන් ්ත ගවෝදහ ගන්න පුළුන්කභක් නළවළ. එතුභහ 
ඹගගඅඩ තිගඵන ධීය ්භහතයහුලඹග ්ඹඅඩ සිඹු ධීය යහඹන් 

ගේ න ිධග ඵදු දීගේ රභග දඹකග තතුළු කයන්න කගයුතු 
කයරහ තිගඵනහ. ක නිහ එතුභහග ්පි ගේ කරුණඅඩ භතක් 
කයනහ. එතුභහ ගේ ධීය යහඹරග ්ත තිඹන්න ආගොඅඩ   

වේඵන්ගතොග යහඹ ගනුගන් ඳළළති උද්ගඝෝණරග ඳළමිණි 
ජාන ඵරග ගඹග ළඩි  භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශ ගනුගන් 
ඳළළති උද්ගඝෝණරග ඳළමිණි ජාන ඵරග ගඹග ළඩි ජාන 
ඵරග ගඹක් එකතු කය ගගන  රුකහග  සිටින සිඹු ධීය රජාහ 

එකතු කය ගගන ්පි ඳහයග ඵළවළරහ එදහග රුකහග  තිගඵන ධීය 
යහඹන් ආයක්හ කය ගළමගේ ක්රිඹහලිඹග ් පි එකතු නහ.  

ඳසු ගිඹ දක ්පි දළක්කහ  එතුභහගේ යහජාය තභතියඹහ 
වළටිඹග සිටින එක්අඩ ජාහතික ඳක්ගේ  දිලිප්ති ගදආය්චචි  

තභතිතුභහභ එතුභහ ගළන වතිකඹක්  දීපු වළටි. එතුභහගේ යහජාය 
තභතිතුභහ භහධයඹග තිධ් රහ කි හ  ්භයීමය තභතිතුභහ 
වේඵන්ගතොග දිස්රික්කගේ  කකහිවඳති ඳහරනඹක් ගගන ඹන්ගන්  

කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  එදහ උද්ගඝෝණ කශ පිරි 
්ද දගේඅඩ ඵන්ධනහගහයගත ගරහ ඉන්ගන්. ්ද දගේඅඩ ඔුරන් 
ේඵන්ධගඹන් උහිධඹග ්ලය කරුණු ටික ගදන්ගන් කුරද 

කිඹරහ ්පි දළක්කහ. ගේ ගරහග  ගඳොී සිගේ  සිටින ගඵොගවෝ 
ගදගනක් ්යණ ගරහ සිටින ආකහයඹඅඩ ්පි දළක්කහ. ගඳොී සිගේ  
යහජාකහරි කයන නිරධහරින්ග රළගඵන උඳගදස ්නු තභයි ඔුරන්ග 

ක්රිඹහඅඩභක න්න සිදුන්ගන්. ්ිවකයණඹග ුරණඅඩ තීන්දු ගදන්න 
සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන් ගඳොී සිඹ කරුණු හර්තහ කයන ිධිවඹග. 
්ිවකයණඹග හර්තහ කයන්න ගඳොී සිඹග කරුණු  රඵහ ගදන්න 

මලිකඅඩඹ ්යගගන ඉන්ගන් කුරද කිඹරහ වේඵන්ගතොග 
දිස්රික්කගේ  ජානතහ ගේ ගරහග  ගවොගභ දන්නහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  එතුභහ කි හ  රහගද්ය ඹ 
බහ භන්ත්රීරු 28ගදගනක් ගේ ගරහග  එතුභහ භෙ එකතු 

ගරහ ඉන්නහ කිඹරහ. වර් ද සි් හ නිගඹෝජාය තභතිතුභහ 
ගතෝදනහක් කශහ  ඳසු ගිඹ කහරගේ  එතුභන්රහ වේඵන්ගතොග 
යහඹ ඵරන්න ඹනගකොග  භඅඩතර ගුන් ගතොටුගඳොශ ඵරන්න 
ඹනගකොග ඳවය දීරහ ගඩි තිඹන්න  ඹේ කඩුගහඹභක් කගයුතු 

කශහ කිඹරහ. එගවභ ගඩි තිඹන්න කගයුතු කශ ක කඩුගහඹභ 
ගභගවඹ වූගේ  කුරද කිඹන එක පිළිඵ ්ද  ්ඳග ්වන්න සිදු 
ගරහ තිගඵනහ. ක කඩුගහඹගේ නිගඹෝජිතගඹෝ තභයි ්ද එතුභහ 

කිඹන ක 28ගදනහගේ කඩුගහඹගේ ඉන්ගන් කිඹන එකඅඩ භහ ගේ 
ගරහග  භතක් කය සිටිනහ.   

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ඳහර්ලිගේන්තුග දී ්ද දගේ 
ගභොන ිධිවඹග ්පි කථහ කශඅඩ  යග ඔ ේඳඅඩ ආයක්හ කයන්න ්ද 

්පි ගකොතයේ මුදරක් ගන් කශඅඩ ළගක් ගන්ගන් නළවළ. ්ද 
යග ඔ තීන්දු තීයණ ගන්ගන් ක ේඳඅඩ සිඹ් රභ ිධගද්ය ඹ 
යහජායරග නළඅඩනේ ගඳෞද්ගලික ආඹතනරග ිධකිණීගේ 

කගයුඅඩත වහ නේ  ගේ ඳහර්ලිගේන්තු තතුගශේ ගභොන 
ගඹෝජානහ ේභත කශඅඩ ළගක් ගන්ගන් නළවළ කිඹන එක භහ 
භතක් කයනහ. ක හගේභ  නළත තහක් ්පි එතුභහගගන් 

ඉ් ී භක් කයනහ  ධීය යහඹන් පිළිඵ ගගන තිගඵන තීන්දු 

වකුශහ ගන්න කිඹරහ. රුකහග  තිගඵන ෆභ ධීය යහඹක් 
ගතභ ගිහි් රහ  ක පිරිස එකතු කයරහ  රුකහග  ධීය යහඹන් 
ආයක්හ කය ගළමභ ගනුගන් ඊ ශෙ පිඹය තඵන්න සදහනේඹ 
කිඹන එකඅඩ ් පි ගේ ගරහග  භතක් කයනහ.  

 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ිධගේඳහර ගව ඔටිආය්චචි භළතිතුභහ. 

[්.බහ. 5.32] 

 
ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ඹන්ගන ගකොගවද තහුහභ 
භ් ගර ගඳෝ  කිඹරහ ඳයණ ජාන වයක් තිගඵනහ. ්ද කථහ 
කයන්ගන් ගේ යගග ඉතහභ ළදගඅඩ  ක හගේභ ිධදුලි ුගද්ල වහ 

ඩිජිග්  ඹටිතර ඳවසුකේ ්භහතය ගරු වරින් රනහන්දු 
භළතිතුභහගේ ිධඹ ඳථඹග ්ඹඅඩ ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු 
(ුගලෝධන) ඳනඅඩ ගකටුේඳත ේඵන්ධයි. භභ දන්ගන් නළවළ  

්ද කකහඵද්ධ ිධඳක්ගේ  භන්ත්රීරුන්ග ්මු කළිධරහද කිඹරහ. 
රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවොභ ග දනහගන් ගරොකු 
ගේදහතකඹක් ේඵන්ධගඹන් කථහ කශහ. බුදු ්ේගභෝ! එතුභහ 
කථහ කයපු වළටි. ය 2 500ක ඉතිවහඹ තුශ හිගපු 

ගගොන්ගහග් ගගොග ඵඩුගහ  ීමයපුයන් ්ප්තිපු හගේ ජාහතික ීමයගඹෝ 
ිධිවඹගයි එතුභහ භවරු ගළන කථහ කගශේ. ගේ යග ඔ ගවොයකේ 
කයරහ  තක්කඩිකේ කයරහ යහජායඹ ිධනහලඹග ඳඅඩ කයරහ  ළන්ග්රි-

රහ කිඹන ගවෝග්  ුකීර්ණඹ වදන්න ්ගප්ති වදත හගේ තිබුණු 
ගගෝ් ගෂේස පි ඔගනිඹ සින්නක්කය චීන්නුන්ග ිධකුණපු ්ඹ ්ද 
රේජාහ නළති ගේ යග ඔ ිධකිණීේ ගළන කථහ කයනහ. 

තමුන්නහන්ගේරහග ිධකිණීභ ව ඵදු දීභ කිඹන තන ගදක 
ගඅඩරුේ ගන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] කහග උඅඩතය ගදන්න ඕනෆද? 
ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ගේහග උඅඩතය ගදන්න තයේ 

ඔළුග  ්භහරුක් ්ඳග නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ]  ගේ ගද 
ගගෝ රන්ගභ ඔළුග  ්භහරුක් තිගඵනහ. කක නිහ තභයි ක 
්ඹ ගේ ිධිවඹග කගයුතු කගශේ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ්ද ්පි ීවඅඩ න්ගන් 
තහක්ණික ගරෝකඹක. ්ුරරුදු 30ක්  40ක් ගත වූ කහරඹ තුළින් 

්පි තඅඩ ්ුරරුදු 50ක්අඩ ඉදිරිඹග ඹන්න ඕනෆ. ජානතහ ිධමුක්ති 
ගඳයමුගඩු භහ මිත්ර  ගරු සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති භන්ත්රීතුභහ රකහල 
කශහ  ඩිජිග්  තහක්ණඹ රඵහ ගදනහඹ කි අඩ  රහගද්ය ඹ 

ග් කේ කහර්ඹහරඹක computer එකක් නළවළ  telephone  

එකක්  නළවළ  fax machine එකක් නළවළ  ග්රහභ නිරධහරින්ග 

එළනි ගනොගඹක් ගද්්  නළවළ  කිඹරහ. ක ්ඩු ඳහඩුකේ ගළන 
එතුභහ කි හ. වළඵළයි   භතක තිඹහ ගන්න. එදහ  1982 කහරගේ   

දිුගත ජානහිවඳති ගේ.ආර්.ජාඹර්ධන භළතිතුභහ ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තු වළදුග  ්ුරරුදු ගණනකග ඳතින්නයි. ්ද ගේ 
ඳහර්ලිගේන්තුග ්ුරරුදු 36ක් ගිහි් රඅඩ ්ඳග  කථහ කයන්න 

පුළුන් ඳහර්ලිගේන්තුක් වළටිඹගඅඩ  ගගෞයහන්ිධත කගයුතු 
කයන්න පුළුන් තළනක් වළටිඹගඅඩ ඳතිනහ. ක නිහ ්ද ේභත 
කයන ඳනඅඩ ගකටුේඳඅඩ වයවහ  ගවග-්නිද්දහග ඳභණක් 

ගනොගයි  තඅඩ දලක ගණනක්  ඉදිරිඹග ඹන්නග පුළුන්කභක් 
තිගඵන්නග ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  භභ ක ගරු භන්ත්රීතුභහග 
කහයණඹක් කිඹන්නග කළභළතියි. ගේ ආඩුඩු  යහජාය ඳරිඳහරනඹ  
යහජාය ගේඹ ඉතහ ිධිවභඅඩ කයන්න කගයුතු කයරහ තිගඵනහ. ඳසු 
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[ගරු කුතන ිධගේගේකය භවතහ] 
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ගිඹ ආඩුඩු ්ුරරුදු 20ක් තිබුණහ. ගරු නිගඹෝජාය 

කථහනහඹකතුභනි  ්ඩුභ තයමින් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරුන්ග  

laptop එකක් ගදන්න තයේ ලක්තිඹක් එතුභන්රහග තිබුගඩු 

නළවළ. ්ගප්ති ආඩුඩු ආහග ඳසු තභයි භන්ත්රීරුන්ග ඳරිගණක 
දීරහ  ඳහර්ලිගේන්තු තුශ භන්ත්රීරුන්ග ඕනෆ ිධිවඹග තභන්ගේ 
කගයුතු කයගන්න පුළුන් ිධිවඹග ්සථහ රඵහ දීරහ 

තිගඵන්ගන්. භවගරොකුග ්ලි ගදන්නේ  ගකොටි ගදන්නේ කිඹරහ 
තභයි එතුභන්රහ කථහ කයන්ගන්. ඳහර්ලිගේන්තුග  
භන්ත්රීයගඹකුගේ යරහද ආයක්හ කයන්න ඵළරි ග්චත 
එතුභන්රහ ්ද ගේ  ිධිවඹග  කථහ කයනහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ්පි ඉතහභ ඳළවළදිලි 
කිඹන්න ඕනෆ ්ඳනඹන ආර්ථිකඹක් ගගොගනෙහ ගන්නග ගේ යග ඔ 
නිසඳහදනඹ ළඩි කයන්න ඕනෆ ඵ. ිධගද්ල ගගශ ගඳොශග 

ිධකුණන්නග ගනොගඹක් ිධිවගේ  නිසඳහදන කයන්නග ඕනෆ. ්ද 
ගරෝකගේ  යගරග ගිඹහභ ගඳගනනහ ්ඳග ක තහක්ණඹ තභ 
රළබිරහ නළවළ කිඹරහ. ්ද ගගදය  සිගභ ්ඳග ්ලය බහඩුගඹක් 

ගගන්හ ගන්න පුළුන් තහක්ණඹ තිගඵනහ. ඳරිගණකඹ 
භහර්ගගඹන් ්ඳග ්ලය බහඩුගඹ පිළිඵ ඹේ කිසි දළනුභක්  
්ගඵෝධඹක් රඵහ ගන්න පුළුන්. ක ිධිවඹග ගනස ග්චත 

ගරෝකඹක් ්ද තිගඵන්ගන්. තයි ගේ ගනස ග්චත ගරෝකඹග 
ඹන්නග ඉග කග වදන ගකොග ්ගප්ති භන්ත්රීතුභන්රහ ්ද ගේහග 
ගනොගඹක් ිධිවගේ  ගඹෝජානහ ගගනළ් රහ ගේ බහ ගනොභෙ 
ඹමින් කගයුතු කයන්ගන්? තයි තභන්ගේ  කුණු ටික  භග ටික 

ගවෝදහ ගන්න  ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ඳහිධ්චචි කයන්ගන්?  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ිධගලේගඹන්භ එතුභන්රහ 
වන් කයන කරුණු කහයණහ කිහිඳඹක් පිළිඵ වන් කයන්න 

ඕනෆ. 

්පි දන්නහ  1977 ර්ගේ  දී ගේ.ආර්. ජාඹර්ධන භළතිතුභහ 
රමුඛ එක්අඩ ජාහතික ඳක් යජාඹ ගේ යගග තති කශ නිදවස 

ආර්ථික රතිඳඅඩතිඹ නිහ තභයි ්ද ගේ යග ඹේකිසි ගනක් තති 
ගරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ගේ ්ඹ එදහ ළිගේ ඉන්න ගගේඵන් 
හගේ ගරෝකඹ පිළිඵ දළක්ගක් නළවළ; ගරෝකඹ පිළිඵ කිසිභ 

්ගඵෝධඹක් තිබුගඩු නළවළ; කිසිභ දළනුභක් තිබුගඩු නළවළ. 
ිධගලේගඹන්භ ක දසර ඩිජිග් කයණඹ හගේ ගද්්  තිබුගඩු 
නළවළ. කක නිහ ්ඳග ගඵොගවෝ කගයුතු කයන්නග පුළුන්කභක් 

තිබුගඩු නළවළ. නමුඅඩ 1977න් ඳසගේ  නිදවස ගගශ ආර්ථික 
යගහඅඩ එක්ක ගේ යග ඔ නිදවස ගගශ කරහඳ තති ගන ගකොග  
ිධගද්ල ආගඹෝජාකඹන් එන ගකොග  ගේ යග ඔ කර්භහන්ත 
නිසඳහදනඹන් තති ගන ගකොග  ක හගේභ භවළලිඹ වළගදන 

ගකොග  තභන්ගේ ගගදය ආලින්දඹග රඳහහිනිඹ එන ගකොග  
දුයකථනඹ එන ගකොග  ගලියුරර් දුයකථනඹ එන ගකොග  
තභන්ගේ ගගදයග ගවොන්ගහ ගභෝගර් යිකරඹ එන ගකොග ගේ 

යග ඔ ඹේකිසි ගනක් තති ුරණහ. එදහ ඉරහ ්ද ගන ගකොග 
්ුරරුදු 40ක් ගත ගරහ. ගේ කහරඳරි්චගේදඹ තුශ ිධලහර ගනක් 
තතිගරහ තිගඵනහ.  

්ගප්ති TNA ුිධධහනගේ  -ද්රිධග ජාහතික න්ධහනගේ - ගරු 

ශ්රීතයන් භන්ත්රීතුභහ රකහල කශහ  ගේ සිඹ් රභ ්ුරරුදු 30කින් 

ආඳසග ගිඹහ කිඹරහ. ්ුරරුදු 30කින් ආඳසග ගිහින් තිගඵන ක 
දියුණු නළත යක් ආඳසග දහරහ ඵරහගගන ඉන්න 
පුළුන්කභක් නළවළ. කක නළත ඉසභතු කයරහ ගන්නග ඕනෆ. ගේ 

යග ඔ ්හිුක  දුක්ිධඳින ජානතහ ගනුගන් -දමිශ ගන්න 
පුළුන්  සිුවර ගන්න පුළුන්  මුසලිේ ගන්න පුළුන්- ්පි ක 
තඅඩඅඩඹ නළත සථහපිත කයන්නග ඕනෆ. අඩභන් යජාඹ කක 

ගඅඩරුේ ගගන තිගඵනහ. ්ද සුනි්  වඳුන්ගනඅඩති 
භන්ත්රීතුභන්රහග ක ගළන හිතන්න ඵළරිකභක් තිගඵනහ. 
එතුභන්රහ කිෂිකර්භ තභතිකභ දයපු කහරගේ   ළ  දවක් වදපු; 

ගේ යග සඹුගඳෝෂිත කයපු; ව්  පිගයගඅඩ ඹපු ්ඹ ගන්. 

එතුභන්රහ ගභතළන නළතිීමභ ගළන භභ කනගහටු ගනහ. ආ  ්ගප්ති 
ගරු නිවහ්  ගරප්තිඳඅඩති භළතිතුභහ බහග  ඉන්නහ. එතුභහග 
පුළුන් ගේ ගද්් රග උඅඩතය ගදන්න. ්ඳග ගනොගඹකුඅඩ 
ගතෝදනහ කයරහ  කහග උඅඩතය ගදන ගකොග ්වගගන ඉන්ගන් 

නළතු ඳෆර ගදොරින් ඳළනරහ ඹනහ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  භහ ගේ කහයණඹ ඳළවළදිලි 
කිඹනහ. අඩභන් ගරු ජානහිවඳතිතුභහගේඅඩ  ්ගභළතිතුභහගේඅඩ 

ුක් ඳඹක් භත ්ධයහඳන ්භහතය ්කිර ිධයහේ කහරිඹේ 
භළතිතුභහගේ ව ්ධයහඳන යහජාය ්භහතය යහධක්රිසනන් 
භළතිතුභහගේ භෙ ගඳන්ීමභ ඹගගඅඩ ගේ යග ඔ උස ගඳශ දරුන් 

ගනුගන් ඳරිගණක ඹන්ත්රඹක් -Tab ඳරිගණඹක්- රඵහ ගදන්න 

කගයුතු ගකරුග . මීග කලින් තිබුණු යජාඹන් ගේහ ගළන හිතුහද? 

 
ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහගේ කහරඹ නේ ්හනයි. 

 
ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ්ුරරුදු 20ක් ගේ යග 
ඳහරනඹ කයපු ්ඹ ගේ ගළන හිතුහද?  ්පි ක දරුන්ග කහ රඵහ 

ගදන්න කගයුතු කයනහ. "සුයක්හ" කිඹන යක්ණඹ ගදන ගකොග 
තහුහ  "ඕහ ගදන්න පුළුන්ද  ඕහ ගදන්න ගකොගවේද ් ලි 
තිගඵන්ගන්?" කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ගේක භතක තිඹහ ගන්න. ගරු 

නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ්පි ඳසු ගිඹ දගේ "සුයක්හ" 
යක්ණඹ රක් 45කග දුන්නහ. භභ ඔඵතුභන්රහගගන් ්වනහ  
"දළන් ගභොනහද කිඹන්ගන්  දළන් කග ඔ පි ඔටුද?" කිඹරහ. 

ගභොුරන්ග ගේහ ගළන ්ගඹ කයන්න වළකිඹහක් නළවළ. එක 
දකඅඩ ක ගළන කථහ ගකරුග  නළවළ. 

ගේ යග ඔ ්හිුක දරුන්ගේ නිදවස ්ධයහඳනඹ තනගේ  

ඳරිභහප්තිත ්ර්ථගඹන්භ ඉතහභ ලක්තිභඅඩ ඳදනභක් ඹගගඅඩ 
කයගගන ඹන්නග ්ලය ඳසු බිභ ්පි කස කයරහ තිගඵනහ. ් පි 
ගේහ කයන ගකොග ටිකක් නළිඹනහ. තමුන්නහන්ගේරහග ටිකක් 
්භහරුයි. ගභතුභන්රහ භමිගත්  ගෆුරණු ගළයඬි හගේ දෙරන 

තඅඩඅඩඹග ඳඅඩ ගරහ තිගඵනහ. දළන් ්යගගන තිගඵන්ගන් 
ගභොකක්ද? ආඩුඩුරභ යසථහ. ඊගේ  භහින්ද යහජාඳක් 
භළතිතුභහඅඩ කිඹනහ භභ දළක්කහ   න ආඩුඩුරභ යසථහගන් 

ගේ යග ගඵ ගදනහ කිඹරහ. භභ ්ක්ගඹෝග කයනහ  එන්න ්ඳඅඩ 
එක්ක ිධහද කයන්න. භහින්ද යහජාඳක් භන්ත්රීතුභහග භභ කිඹන්න 
කළභළතියි  ගේ ්ුඅඩ යසථහගන් යග ගඵගදනහඹ කිඹරහ  

කිඹනහ නේ  ඕනෆ ගරහක  ඕනෆභ ග දිකහක  ඕනෆභ 
භහධයඹක ්පි එතුභහඅඩ එක්ක ක ගළන ිධහද කයන්න රළවළසති 
ඵ. ඳහළු ගග් ර ශු බිඳිනහ හගේ කුරරුඅඩ නළති තළන 

ඳන්් ර  ගකෝිධ් ර  වතයභු වන්දිර  ගොගවොන් 
ගඳොශර ගේහ රකහල කයන තමුන්නහන්ගේරහගේ නහඹකඹහ 
ඉතහභඅඩභ ඳවඅඩ තඅඩඅඩඹග තද දභරහ තිගඵන්ගන් 

තමුන්නහන්ගේරහභයි. ඵරන්න ගකෝචතය රේජාහ නළති ළගක්ද? 

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ගේ යග ඔ ජානතහ 
ඵරහගඳොගයොඅඩතු ගන ගඵොගවෝ ගද්්  තිගඵනහ. ගේ යග ඔ 
ීවඅඩ ගන ්පි ඵරහගඳොගයොඅඩතු ුරගඩු  ඹවඳහරන ආඩුඩුක්. 

්ද  ගභතුභන්රහ කිඹනහ  ගභතුභන්රහ ඵන්ධනහගහයගත කශහ 
කිඹරහ. ්ිවකයණ නිගඹෝග කගන ගකොග  ගේ යග ඔ මතිඹ 
මතිඥගඹක් ග්චත නහභ්  යහජාඳක්ගඅඩ එකයි; ඳසු ගිඹ දසර 

කුඩු ිධකුණරහ ්හුුරණු ්ඹගඅඩ එකයි. කක භතක තිඹහ ගන්න 
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ඕනෆ. එතුභන්රහ මතිඹ කග කයන ගකොග- [ඵහධහ කිරීභක්] 
ඵරන්න  ගකෝචතය රේජාහ නළති ළගක්ද කිඹරහ. උද්ගඝෝණ 
කයන ගකොග එකග එකතුගනහ. එකග ගිහි් රහ ගරොක්ගකෝ 

හගේ දළළන්ත උද්ගඝෝණ කයනහ. ඵන්ධනහගහයගත කශහභ 
මතිඥඹන් ගිහි් රහ එක්ගකගනක්  ගදන්ගනක් ිධතයක් එළිඹග 
ගන්නහ. ්ගනක් ක ඔටිඹ ඔක්ගකෝභ තතුගශේ. භභ නේ කක 

තතුගශේභ භළගයනහ. භව ගරොකුග ගද්ලගරේමිඅඩඹ ගළනයි  කථහ 
කයන්ගන්. එගවභ ගද්ලගරේමිඅඩඹක් ගළන ඉසග් රහභ නහභ්  
යහජාඳක් භවඅඩතඹහගගන් ඉගගන ගන්න කිඹරහ භභ කිඹනහ. 

්ගන්! ්ය ්හිුක රන්න යණීමයඅඩ කගභත ගදොගරහ  ත 
32ක් එක්ක ඵන්ධනහගහයඹ තතුගශේ ඉන්නහ. ක  කළරණිගේ  ඉන් 
ගිහි් රහ. ්ද වේඵන්ගතොටින් ක ඔටිඹ ගවොඹහ ගන්න ඵළවළ. භහින්ද 

යහජාඳක් භවඅඩභඹහ කිඹපු කහයණඹ ්ඳග පිළිගන්න ගනහ. 
රහගද්ය ඹ බහ භන්ත්රීයඹකුඅඩ ්ද ගොඹහ ගන්න ඵළරි නිහ   
එතුභහගේ ශ්රී රුකහ නිදවස ඳක්ඹඅඩ එක්ක එකග එකතු ගරහ -  
[ඵහධහ කිරීභක්] නමුඅඩ එතුභන්රහ  පිරි ගගන ඹන්ගන් 

ගකොගවන්ද? ගේඳව රගද්ලගඹන් වේඵන්ගතොගග පිරි ආනඹනඹ 
කයනහ. ්ගන් රේජායි! ්ද කළරණිගඹන් ගගන ගිහින් 
වේඵන්ගතොග උද්ගඝෝණඹ කයන තඅඩඅඩඹග ඵුගකොගරොඅඩ 

ගරහ  ගභතුභන්රහ ඉතහභ ්හනහන්ත තඅඩඅඩඹකග ඳඅඩ 
සිටිනහ.  

 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහග නිඹමිත කහරඹ ්හනයි.  
 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ්පි ඉතහභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ  ්පි ගේ ආඩුඩු ගඅඩගඅඩ නිකේභ නිකේ නයහඹ 
ඳත්රඹකග ්නු කගයුතු කයන්න ගනොගයි කිඹරහ.  ්ගප්ති  
ආඩුඩු ළග කයන්ගන් කකහඵද්ධ ිධඳක්ගේ  නයහඹ ඳත්රඹග ්නු 
ගනො ්ගප්ති නයහඹ ඳත්රරග ් නුයි.  ක ්ඹ ්ඳග උඳගදස ගදන්න 
්ලය නළවළ. ්ඳග උඳගදස ගදන්න ජානහිවඳතිතුභහඅඩ  

්ග්රහභහතයතුභහඅඩ ඉන්නහ. 
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කථහ ්න් කයන්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ.     
 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භග ත ිධනහඩිඹක්  ගදන්න  ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි. 

ඔඵතුභහ කදහඅඩ භග ළඩිපුය ිධනහඩිඹක් ගදන්ගන් නළවළ. භග 
්දඅඩ ගදන්න  ත ිධනහඩිඹක්. 

 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහග ළඩිපුය ිධනහඩි ගදකක් දීරහ තිගඵනහ.  
 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  භහ ්හන ලගඹන් 

කිඹන්න කළභළතියි   ගේ හගේ ගඵොරු කිඹරහ  ජානතහ ගඳශ 

ගසහ  ජානතහග ගකොකහ ගඳන්හ  ජානතහගේ තසරග ළලි 

ගවරහ ආඩුඩු ගන්න තදුයගඅඩ රෆසති නහ නේ එඹ සිහිනඹක් 
ඵ. දළන් එක ගඳොගවොඹක් ගගීම ගිහි් රහ. ඵරහගගන ඉන්ගන් 
ඊශෙ ගඳොගවොඹ එන ක්  ගන්න තති. ්ුරරුදු ගදකවභහයකග 
ඳසුඅඩ තුගනන් ගදකක ඵරඹක් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු තුශ සථහපිත 

කයරහ ්ගප්ති ඵරඹ  ්ගප්ති ලක්තිඹ ්පි ගඳන්නුහ. ක නිහ ්පි 
කිඹනහ  ඔඹ ිධිවඹග කයිහරු ගළහුහග ළගක් නළවළ කිඹහ. ගවග 
්නිද්දහග  තඅඩ ගදතුන් ගදගනකු තතුශග ඹනගකොග කිඹහිධ  

'්ගන්! ්පි කයගඅඩතු ගදඹක්' කිඹරහ. ගේ ේඵන්ධගඹන් භග 
ඳහිධ්චචි කයන්න තිගඵන්ගන්  "්ගන් ගකෝ ඵශගරෝ!" කිඹන 
එකයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරහ  ගදනහ නේ තඅඩ ඕනෆ තයේ 

කතහ කයන්න පුළුන්.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි   ්ද ගේ ළදගඅඩ ුගලෝධන 
ඳනඅඩ ගකටුේඳත ගළන භග ළඩි ඹභක් කතහ කයන්නග ගනොවළකි 
ීමභ ගළන  කනගහටු ගනහ.  භභ ිධගලේගඹන්භ වන් කයන්න 
කළභළතියි  2006 ්ුක 19 දයන ඉගරක්ගරොනික ගනුගදනු ඳනගඅඩ  

මතිභඹ ඵහධහන් ඉඅඩ කයමින් මතිභඹ සථහයිතහ තවුරරු කිරීභ 
භන්න් ගද්ය ඹ වහ ජාහතයන්තය ඉගරක්ගරොනික හණිජා කගයුතු 
වහ ඳවසුකේ ළරසීභ ගභභ ඳනගඅඩ ඳයභහර්ථ කීඳඹ ්තරින් 

එකක් න ඵ.  ඩිජිග්  තහක්ණඹ ඳහිධ්චචි කයමින් ්ගප්ති යග 
ගරෝකඹඅඩ එක්ක ගනුගදනු කයද්දී ්පි ගරෝකඹඅඩ එක්ක ඉදිරිඹග 
ඹන්න ඕනෆ. ්ඳග හුදකරහ ගන්න ඵළවළ. ඳසු ගිඹ ආඩුඩු 

කහරගේ  නේ ගේ යග ගරෝකගේ  හුදකරහ ගරහ සිටිඹහ. එදහ 
ගරෝකඹහ වමුග ඹන්න ගේ යගග ඵළරි ුරණහ. එදහ එක් ඳළඅඩතකින් 
කි හ  ිධදුලි පුටු ගගගනනහ කිඹහ. තඅඩ ඳළඅඩතකින්  
ගඹසගඳෝයහ ගළන කි හ. ක කිසි රලසනඹක් ්ඳග නළවළ. ්ඳ ක 

සිඹ් ර ගනස කයරහයි තිගඵන්ගන්. ජානහිවඳතිතුභහ ්ක්භහනඅඩ 
ිධිවඹග ගිහින් එක්අඩ ජාහතින්ගේ ුිධධහනගේ  ළසි හය තුනක් 
ආභන්ත්රණඹ කශහ. ්ද ්ගප්ති නහඹකඹන්ග ගරෝකගේ  ඕනෆභ 

යගකග ඹන්න පුළුන්. ඉසය ්ගප්ති යග ඔ නහඹකඹන්ග 
ඕසගේලිඹහග ඹන්න තවනේ ුරණහ; කළනගහග ඹන්න ඵළරි 
ුරණහ. නහඹකඹන්ග ගනොගයි  ගේ යග ඔ භනුයගඹකුග  ්ඩු 

තයමින් තභන්ගේ නෆදෆඹන් ඵරන්න ගවෝ ඹන්න පුළුන් 
තඅඩඅඩඹක් තිබුගඩු නළවළ. එදහ ්ගප්ති යග කළු ඳළ් රභකින් 
වරහයි තිබුගඩු. එදහ ුතහයකගඹෝ ආග  නළවළ. ුතහයකඹන්ගේ 

ඳළමිණීභ ඉතහභ ගලෝතමඹ තඅඩඅඩඹකයි ඳළතුගඩු. නමුඅඩ ්ද ් පි 
තුටු ගනහ ුතහයකඹන් මිලිඹන ගදකවභහයකග ආන්න 
රභහණඹක් ඳළමිණීභ ගළන. තගභරිකහ එක්අඩ ජානඳදඹ  

කළනගහ  ඕසගේලිඹහ  භවහ රිතහනය ආදි යග්  ්ඳග උදුර 

කයනහ. යුගයෝඳහ වුරර භඅඩය තවනභ ඉඅඩ කශහ. ්නහගත 
ධීය තභති න ්ගප්ති කුතන ිධගේගේකය භවඅඩභඹහ කතහ කයද්දී 

භභ හිතුග  ්ඩු තයමින් ඩිජිග් කයණඹ ඹගගඅඩ ඉදිරිගේ  දී භහළු 
්් රන ආකහයඹ  ගළනඅඩ කිඹහිධ කිඹරහයි. කකඅඩ ගනොගයි  
ගනඅඩ ගභොකක්ගදෝ එකක් තභයි එතුභහ කි ග . ්ඳග සිතන්න 
ගගොගක් ගද්්  තිගඵනහ. ඔඵතුභන්රහග තඅඩ ගගොගක් ක්  

තිගඵනහ  ගේහ ගළන සිතන්න. ගභොකද  ඔඵතුභන්රහග ත 
්ුරරුදු 15ක්  20ක් ිධතය තිගඵනහ.  එතගකොග ගවො ඹ. 
එතගකොග ඹග ගිහින් තිගේ ිධ. එතගකොග පුළුන්  

ඔඵතුභන්රහගේ  ගඹෝජානහ ක්රිඹහඅඩභක කයන්න. ක වහ ්ලය 
ළග පිළිගශක් ගළන දළන්භ හක්චකහ කයන්න.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ගභහිදී ිධගලේගඹන්භ තඅඩ 
එළනි මතිභඹ ඵහධහන් තිගඵන ගද්්  කිහිඳඹක් ගළන වන් 
කයන්න ඕනෆ. ්පි දන්නහ  ්ද ගනොගඹක් ිධිවගේ  ගොයකේ  

ුතහ සිදු න ඵ.  ගේ යග ඔ සිටින චදිතඹන් න්න පුළුන්; 
ගනඅඩ යගර සිටින චදිතඹන් න්නඅඩ පුළුන්   හක්ෂි 
ගළමගේදී  ිධිධධ කගයුතු කිරීගේදී තහක්ණඹ ඳහිධ්චචි කයන්න 

පුළුන්කභක් ්ඳග තිගඵනහ. නමුඅඩ ්ද තහක්ණඹ ඳහිධ්චචි 
කයන්ගන් ්ලය ගද්ග ගනොගයි. ්ද ගනොගඹක් ිධිවගේ  ්බය 
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ගද්රග තහක්ණඹ ඳහිධ්චචි කයනහ.   නමුඅඩ තහක්ණඹ ගඹොදහ 

ගගන ඉවත කී ්ලයතහ ඉතහභ භළනිධන් ඉසග කයන්න 
පුළුන්කභක් ්ඳග තිගඵනහ. ක ිධතයක් ගනොගයි. 
ඉගරක්ගරොනික තහක්ණඹ ඳහිධ්චචි කයමින්  හණිජා කගයුතු 
ේඵන්ධගඹන් පිළිගත වළකි ළග පිළිගශකග ඹන්න පුළුන්. 

ගඳෝයභ පියීමභ  e-mail ඳහිධ්චචි කිරීභ හගේභ ගනඅඩ 
කගයුතුරදීඅඩ කහ කිසිභ කයදයඹක් නළති කයන්න පුළුන්කභ 
තිගඵනහ.  සිඹු ගතොයතුරු තතුශඅඩ කිරීභ තුළින් න්නිග දනඹ 

ඉතහභ ඳවසුගන් කයන්න පුළුන්කභක් රළගඵනහ. ක හගේභ 
යහජාය ගේහ ළඳයීේරදී පිළිගත වළකි ගඳෝයභ බහිධතගඹන්  
ඉගරක්ගරොනික න්නිග දන රභග ද භන්න් කහර්ඹක්භතහ 

ඉවශ නළුීමභග පුළුන්.  කහර්ඹක්භ එභ කගයුතු කයන්න 
පුළුන්කභ රළගඵනහ.  දස ගණනක්  භහ ගණනක් ඹන ගද් 
තඅඩඳය කීඳඹකින් ගරෝකඹඅඩ එක්ක ේඵන්ධ ගරහ කයන්න 

පුළුන්.  
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් කතහ ්න් කයන්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
( ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ර්තභහනගේ  ගේ යග තුශ -ගේ දියින තුශ- එළනි කගයුතු 

කිරීභ ඳවසු කිරීගේ රභග දඹක් තභයි ්ඳ ගේ රභඹ තුළින් 
වඳුන්හ ගදන්ගන්. එභ නිහ ගේ ගභනග ්ගප්ති ලක්තිඹ ගදන්න ්පි 
රෆසතියි. ගරු  වරින් රනහන්දු ්භහතයතුභහ ගරොකු ඳරිරභඹක් දයහ 

ගභභ ඉතහභ ළදගඅඩ ඳනතග ුගලෝධන ගගනළ් රහ තිගඵනහ. 
ඉගරක්ගරොනික ව ඩිජිග් කයණඹ පිළිඵ ිධගලේගඹන්භ 
්ලය ්ණඳනඅඩ ගගනළ් රහ ක තුළින් ගේ යග ඔ නගෝදඹක් උදහ 

කයරහ  ගේ යග ඔ ුර්ධනඹග  ්ධයහඳනඹග  සිඹු කගයුතුරග 
ලක්තිඹක් රඵහ ගදන්න වළකි ග හ කිඹහ රහර්ථනහ කයමින් භගේ 
කතහ ්න් කයනහ. ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  

ඔඵතුභහග ගඵොගවොභ සතුතියි.         
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශෙග  ගරු ඉන්දික ් නුරුද්ධ ගවේයඅඩ භන්ත්රීතුභහ.  

[්.බහ. 5.48] 
 

ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ගඵොගවොභ සතුතියි. ්ගප්ති 

ිධගේඳහර ගව ඔටිආය්චචි භන්ත්රීතුභහ කතහ කයද්දී භග කහයණඹක් 
භතක් ුරණහ. ගගේ කිඹභනක් තිගඵනහ  "භගේ කලිභ ඌ 
තගගන උගේ ගේ ඹනහ" කිඹහ.   

 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔඵතුභහ කක වරිඹග කිඹන්න. කක ගනොගයි  භභ කිඹන්න 
වළදුග . 

 

ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එගවභ තභයි ගගේ කිඹභනක් තිගඵන්ගන්. එභ නිහ දළන් 

ඔඵතුභහගේ ඳන්තිඹ තති. ඔඵතුභහගේ ඳන්තිඹ ඔඵතුභහ තිඹහ 

ගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ගේක තභයි දළන් රභඹ න්ගන්. ගරු 

ගඹන්ත කරුණහතිරක තභතිතුභහ ිධනහඩි ඳවක් ගදනහ  
" ිධගේඳහර  ඕනෆ නේ කථහ කයන්න." කිඹරහ. ඔඹ කථහ තභයි 
වළභ දහභ වේඵ ගන්ගන්. කථහ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
තභතිකේ  කහ-ගේහ වේඵ ගන්ගන් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  භග කිඹන්න ඕනෆ ගභඹයි. 
ගේ රභග ද සිඹ් ර ඳසුගිඹ කහරගේ  ගගනහ ළග පිළිගශ් . 
ගේකග මතිඹ වදහ ගන්න ිධතයක් ගභතුභන්රහග ්ුරරුදු 
ගදකවභහයක් ගිඹහ. කක තභයි කිඹන්න තිගඵන්ගන්. තභන්ගේ 
ගගේ තිගඵන ිධදුලි ඳවන පි්චචිරහ නේ රහගද්ය ඹ බහකග SMS 
එකක් ඹළීමගභන් කක ්ුඅඩළඩිඹහ කය ගන්න පුළුන් 
රභග දඹක් ඳසුගිඹ කහරගේ  -රහගද්ය ඹ බහ තුශ ගතොයතුරු 
තහක්ණ නිරධහරිගඹකු ඳඅඩ කය- වදරහ තිබුණහ. නිඹමු 
යහඳිතිඹක් තිබුණහ. කකග ගරෝක ඵළුකු ආධහය රළබුණහ. දළන් 
තභ ගේකග මතිඹ වදනහ. රහගද්ය ඹ බහ 100ක් ඳභණ ගතෝයහ 
ගගන  එගවභ ළගගවන් ගේ යග ඔ ක්රිඹහඅඩභක ුරණහ. ්ද කක 
්කර්භණය ගරහ තිගඵනහ.  

2005 ගර් භහින්ද යහජාඳක් ජානහිවඳතිතුභහගේ යජාඹ ඵරඹ 
්ය ගනිද්දී ්පි ඳහිධ්චචි කගශේ  දුයකථන රක්ඹයි  ගදකයි. ්ද 
මිලිඹන 25කග ගහ යග තුශ දුයකථන ඳහිධ්චචි ගනහ. ක 
ුර්ධනඹ  ක දියුණු ගගනහග  ක ඳසුගිඹ ආඩුඩු. "ඹන්ගන 
ගකොගවද තහුහභ භ් ගර ගඳෝ " කිඹන කිඹභන වන් 
කයමින් එක එක්ගකනහග ගතෝදනහ කය කය ගභතුභහ ගිගේ අඩ 
ගඳොගශේ තභයි. කක තභයි කිඹන්න තිගඵන්ගන්. ගභතුභහ ගිගේ අඩ 
ගඳොගශේ. වළඵළයි  ්ද ගභතුභන්රහග ගඳොගශේ ගනොගයි  ගකොගවේ 
ගිඹඅඩ ගඳෝ  ඵෆඹක්අඩ ගන්න ඵළරි තඅඩඅඩඹග තභයි 
ගභතුභන්රහගේ ආඩුඩු ඳඅඩ ගරහ තිගඵන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ්පි නළණර ගගනහහ. 
ඩිජිග්  ඹටිතර ඳවසුකේ ්භහතයහුලඹග මිලිඹන 450ක් ගන් 
කයද්දී  මිලිඹන 100කඅඩ ළග ඳසුගිඹ කහනුග  ගේ 
්භහතයහුලගඹන් කයරහ නළති ඵ ්පි දළක්කහ. ගරු වරින් රනහන්දු 
තභතිතුභන්රහ ඵරඹග එන ග රහග  කථහ කගශේ ගකොගවොභද? 
ඵරඹ ගන්න ඉසග් රහ භළතියණ ග දිකහග දී කි ග   "ගේ 
යග ්ගනක් ඳළඅඩතග වයන්නේ. දණඹ නළති කයන්නේ. 
භීණඹ නළති කයන්නේ. රජාහතන්ත්රහදඹ තති කයන්නේ." 
කිඹරහයි. ක ුරණහග ්ද නිධග වළභ දහභ උගද් ඳහන්දය ජාහතික 
පුඅඩ ඳඅඩර තිගඵන්ගන්  "ඵළඳුේකය ගවොයහ. ඵළඳුේකය ගවොයහ. 
ඵළඳුේකය ගවොයහ. ඵළඳුේකය ගවොයහ." කිඹරහයි. එඹ මික් පුඅඩ 
ඳඅඩර ගන ඵරන්න ගදඹක් නළවළ. යග ඔ තිගඵන භව ඵළුකු භ  ු
ගකෝ ර කෆහභ  ජාහතයන්තයඹගඅඩ ගිහි් රහ. දළන් උඅඩහව කශ 
යුඅඩගඅඩ ඩිජිග්  තහක්ණඹ ගඹොදහ ගගන ගවෝ ගේ ජාහතයන්තය 
ගවොරු ටික ්් රන්නයි. ගන ගදඹක් කයන්න ගනොගයි. 
ජාහතයන්තය ගවොරු ටික ්් රන්න. වුඹහ රකුණින් ඳක්ඹ 
පිහිටුහ ජානහරි 08 ළනි දහ ඵරඹ ගඅඩ වුඹහ ඳක්ගේ  බහඳති 
ිධදුලිඹඅඩ ්යගගන තිගඵන්ගන් ගවොයහග. ක ඳක්ගේ  පිහිගගන් 
තභයි ගේ යජාඹ ඵරඹග ආග . ඔඹ වුඹහ රකුණ හිත ඳක්ගේ  
පිහිගගන් තභයි ගේ යජාඹ ඵරඹග ආග . ගකෝටි ගණන්  බිලිඹන 
ගණන් ්ද ගවොයකේ කයන්ගන්. දළන් ගභතුභහ කථහ කයන 
ග රහග දී  ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රීරු 225ගදනහග දුන් laptops 
ගළන භව ගරොකුග කි හ. ්පිගද  laptops ගදනහ කි ග ? ්පිග 
ගදන laptop එකද  එගවභ නළඅඩනේ යග ඔභ සිටින උස ගඳශ 
වදහයණ ශියඹන්ග ගදන laptop එකද ටින්ගන්? ්ද කක දීරහ 
තිගඵනහද? ඉසග් රහ කක හිතරහ ඵරන්න. කහ ුක් ඳ 
ිධතයයි. 

 

ගරු විමේඳළ මශට්ටිආරා ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඳඅඩතය ඵරනහද? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ඉන්ිනක අනුරුද්ධ මශේර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு இந்றக அணருத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගේහ ්යගන්න රක් 52 000ක් ගන් ගද්දී  කගකනුඅඩ 

26 000ක් ගවනහ. ඳඅඩතගර් තභයි තිබුගඩු. කගකනුඅඩ 26 000ක් 
ගවනහ. ක නිහ දරුන්ග ගදන Tab එක ්ද භෙ නතය ගරහ. 

තයි? ගඳොඩි ගනුගදනුක් ගකරුඅඩ  ආඩුඩුග  ඉන්නහ ගේ භළති-
තභතිරුන් කීඹක් වරි භු ගකෝ ර කන්න තභයි වදන්ගන්. ්පිග 
තභයි දෂිතගඹෝ කිඹන්ගන්. ්ගප්ති ගවොයකේ තභ ගවොඹහ ගඅඩතහද  

වේඵ ුරණහද? ්ුරරුදු ගදකවභහයක් ගතෝදනහ කය කය හිටිඹහ. ක 
නිහ ගරු භන්ත්රීතුභනි  කථහ කයන්න ඉසග් රහ හිතහ ඵරන්න. 
ගභොකද  කථහක් තිගඵනහ  උග ඵරහගගන ගකශ ගළහුගොඅඩ 
ළගගන්ගන් තමුන්ගේ මණගභ තභයි කිඹරහ. දළන් ගනළුේ කුුන 

යහඳිතිඹ භෙ නඅඩහ තිගඵනහ. ගතොයතුරු තහක්ණඹ යග තුශ 
දියුණු කයන භධයසථහනඹක් ිධිවඹග තභයි ගනළුේ කුුන 
යහඳිතිඹ ඳගන් ගඅඩගඅඩ. ගනළුේ ගඳොගවො ඔටුක් ිධිවඹග තිගඵන 

එඹ දළන් භරක් කයන්න වදනහ  කක ගනස කයන්න වදනහ  
කකග තිගඵන නේ ගනස කයන්න වදනහ. ගේ  ගභොකක්ද ගේ? 
ජාහතික රඳහහිනි ුසථහ ඩිජිග් කයණඹ කයනහ කි හ. 

ගකොගවේද   ඩිජිග්  කයරහ තිගඵන්ගන්? ්පි කහග මුද්  ගන් 
කයරහ තිබුගඩු. ්පිග ජාඳන් ආධහය රළබී තිබුණහ. ්ද ්පිග තවළග 
දකින්න  තිගඵන්ගන් ගේ ආඩුඩු reverse එකග ඹන එකයි. ගන 

ගදඹක් ගනොගයි. ගභතුභන්රහග කථහ කයරහ කිඹන්න පුළුන්  
"්යකයි-ගේකයි. ්ය ගද් ුරණහ-ගේ ගද් ුරණහ. ්පියි වළභ දහභ 
ගකරුග ." කිඹරහ. නමුඅඩ ගේ යගග ඕනෆ කයන ගතොයතුරු 

තහක්ණඹ  ගේ යගග ඕනෆ කයන ්ධයහඳනඹ ගගනහග  කුරද 
කිඹරහ හිතහ ඵරන්න. භහින්ගදෝදඹ තහක්ණ ිධදයහගහය ගගනහග   
ඳශහඅඩ බහ ්ධයහඳන ිධඹග ගතොයතුරු තහක්ණඹ තතුශඅඩ 
කගශේ භහින්ද යහජාඳක් යුගගේ දියි. 

එභ රභග දඹ ඉදිරිඹග ගගනිඹන්න ිධතයයි තිබුගඩු. ගේ 
ආඩුඩු එක දකග රුපිඹ්  බිලිඹන ගදකක් ණඹ ගනහ. 
ගභොනහගද ණඹ ගන්ගන්? ක ් ලිලින් ගේ යග ඔ ඳහ්  

වළගදනහද? ගතොයතුරු තහක්ණ ිධදයහගහයරග ්ලය උඳකයණ 
ගළගනනහද? ගතොයතුරු තහක්ණඹ දියුණු කයන්න ළගගවන් 
කයනහද?  

භභ ඳසුගිඹ දක ඵදු් ග්  ගිඹහ. ඵදු් ග්  ගිඹ ගරහග  
වරින් භවඅඩභඹහ භතක් කශහභ ක ඳළඅඩගඅඩ මිනිසසු ්ේභහ භතක් 
කයනහ. එළනි තඅඩඅඩඹකග දළන් ඳඅඩ ගරහ තිගඵනහ. තයි 

එගවභ ගරහ තිගඵන්ගන්? එතුභහ ශ් රක් ්ගඅඩ දහගගන 
තිධ් රහ තඅඩ ශු ගගොගහක් stage එගක් ඉගගන ිධසි කශහු. 
එයින් ශ් රක් ්හුරහ ගන්නහ වළභ ගකනහගභ යසහක් ගදනහ 

කි හු. එදහ ශු ්හුරහ ගඅඩත ්ඹ ක ශු ්යගගන එතුභහ 
ශෙග එද්දී  ඔුරන්ග ගදන්න යසහ්  දළන් එතුභහ ශෙ නළවළ. ්ද 
ඵදු් ග්  තඅඩඅඩඹ ඕකයි.  

ගරු ිධගේඳහර ගව ඔටිආය්චචි භන්ත්රීතුභනි  ්ද ගහ් ග්  ඔඵ 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ආනර තඅඩඅඩඹ ඕකයි. ඔඵතුභන්රහ 
ඵරඹග ආග  රක් 10කග රැකිඹහ ගදනහ කිඹරයි. රක් 10කග 
රැකිඹහ ගදන්න ආපු ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහ බහඳතියගඹකුග ඹග 

ගරහ ඉන්නහ. ගේක තභයි ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහගේ වදඹ. 
ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහ ඵරඹ ගඅඩගඅඩ ගේහ ක්රිඹහඅඩභක කයන්නයි. 
නමුඅඩ  ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහ එළනි ඵරඹක් දීරහ නළවළ. ක නිහ 

යහජාය ේඳඅඩ ිධකුණන්න ඔඵ තමුන්නහන්ගේරහග ්යිතිඹක් නළවළ. 
්ද උතුයග ජානහිවඳතියඹහ ඹද්දී උතුගර් ඉන්න ගදභශ  
න්ධහනගේ  භන්ත්රීරු එතුභහ එන භෙ වයස කයනහ. එගවභ 

ඵහධහ කශහග ්ද කහග ගළගුක් නළවළ. නමුඅඩ  යහජාය ේඳඅඩ 
ිධකුණනහග ිධරුද්ධ ්පි ඳහයග ඵළසහභ ්පි කුදරහගගන 
ගිහි් රහ හිගර් දහනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  ගේ රභඹ ඔඵ 

තමුන්නහන්ගේරහග ඳහරනඹ කයන්න ඵළවළ. ක නිහ ගතොයතුරු 
තහක්ණඹ  මති රීති  ්ණ ඳනඅඩ මීග කලිනුයි ගේන්න තිබුගඩු. 
මීග කලින් ගේහ ක්රිඹහඅඩභක කශහ නේ  ්ද ගද්දී ර්ධනඹක් 
රඵහ ගන්න තිබුණහ. වළඵළයි  භළතිතභතිරු උඅඩහව කයන්ගන් 

වේඵගන ගෝචතේ මුදරඅඩ හක්කුග  දභහ ගන්න නේ  ගේක 
නිසරබ ගනහ කිඹමින් භග කහරඹ රඵහදීභ ේඵන්ධගඹන් 
සතුතින්ත ගමින් භගේ කථහ ් න් කයනහ 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
ඳන  මකටුේඳත ඊ  අනුකල මද ලන ලර ීමයලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

அன்தடி,   சட்டண்னம் இண்டரம் ணௌகநரக றப்தறடப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන මයෝජනළල වභළ වේමත විය.: 
''ඳන  මකටුේඳත පූර්ණ ඳළර්ලිමේන්තු කළරක වභළලක  

ඳෆලරිය 
ුතතු ය.'' -[ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டண. 

"சட்டண்னம் ணௌலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் சரட்டப்தடுரக"  - 

[ரண்ணொறகு   கந்  கருரறனக்க] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Gayantha Karunatileka.] 

 
කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[ගරු නි මයෝජ කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 
குலறல் ஆரப்தட்டண. 

[ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  18 මතක්  ලගන්ති ඳන  මකටුේඳමතහි මකො වක් 

ශෆටිය  තිබිය ුතතු යි  නිමයෝග කරන දී. 
1ஆம் ரசகத்றலிருந்ண 18ஆம் ரசகம் க சட்டண்னத்றன் 

தகுறரக இருக்கரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

Clauses 1 to 18  ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති ලගන්තිය වශ නළමය ඳන  මකටුේඳමතහි මකො වක් 

ශෆටිය  තිබිය ුතතුයි  නිමයෝග කරන දී.  
ඳන  මකටුේඳත  වංමෝධන රහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
சட்டரகு ரசகணௌம் கனப்ணொம் சட்டண்னத்றன் தகுறரக இருக்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டண. 

சட்டண்னம் றருத்றன்நற அநறக்கக தசய்ப்தட்டண. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  "ඳනඅඩ ගකටුේඳත දළන් 

තුන්න ය කිඹිධඹ යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජානහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
ඳන  මකටුේඳත ඊ  අනුකල තුන් ලන ලර ීමයලළ වේමත 

කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

அன்தடி, சட்டண்னம் ண்ன்நரம்ணௌகந றப்தறடப்தட்டு றகந 

ரற்நப்தட்டண. 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රධහන කගයුතු ් ුක 2. ඳහර්ලිගේන්තුග  බහනහඹකතුභහ. 

 
2018 ලර්මේ අය ලෆය ඇවහතමේන්තුලලින් 

මතෝරළ ග  අමළතළංල ලෆය ්ෂර්යන් 

ිළිතබ වළකා ඡළ ීම ම ිළණිව ව  විමේ 

කළරක වභළල 
2018ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்ட 

றப்ணடுகபறலிருந்ண தரறவு தசய்ப்தட்ட 

அகச்சுகபறன் தசனவுத் கனப்ணொக்கள் 

தற்நறக் கனந்ணகரடுற்கரண தரறகுல  
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 

EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED 
FROM THE BUDGET ESTIMATES  

OF THE YEAR  2018 
 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Hon. Leader of the House, I 

move,  
 “Whereas the period of time allocated to the Committee stage 

programme for the Budget Estimates of the year 2018 is limited;  

 And whereas several Heads of Expenditure have to be 

discussed on a single day thereby limiting the period of time 

available for the discussion of each Ministry;  

         That this Parliament resolves that a Select Committee of 

Parliament be appointed to enable the Members to meet and 

discuss the Heads of Expenditure of the 10 Ministries in the 

Annexure which was decided at the Committee on Parliamentary 

Business with the concurrence of the Leader of the House of 

Parliament and the Chief Opposition Whip.  

2.  (a) The Committee and its Chairman shall be nominated 

by Mr. Speaker.  

 (b) The Committee shall consist of not more than twenty 

one (21) Members selected from both the Government 

and the Opposition notwithstanding the provisions of 

the Standing Order No. 95 of the Parliament.  

3.  The Committee shall have power to -   

 (a) fix its quorum; and   

 (b)   send for persons, papers and records, order any person 

to attend before  Parliament or before such Committee; 

4.  The Committee shall present its report to the Parliament on or 

before the day on which the    Committee stage debate on the votes 

of the said selected Ministries commences.  

Annexure 

 i) Ministry of  Hill Country New Villages, Infrastructure 

and Community Development  

 ii) Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs  

 iii) Ministry of National Co-existence, Dialogue and 

Official Languages   

 iv)  Ministry of National Integration and Reconciliation   

 v) Ministry of  Buddhasasana   

 vi) Ministry of Post, Postal Services and Muslim 

Religious Affairs  

 vii) Ministry of Tourism Development and Christian 

Religious Affairs  

 viii) Ministry of  Special Assignment  

 ix)  Ministry of Telecommunication and Digital 

Infrastructure  

 x) Ministry of  Science, Technology and Research” 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்ணொ 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்ணொறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිගඹෝජාය කථහනහඹකතුභනි  "ඳහර්ලිගේන්තු දළන් ක්  

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජානහ කයනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நண. 

Question proposed. 

 
ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon.  Rajavarothiam Sampanthan will now move 

the Adjournment Motion. 

 

ත්රවහතලළදය ලෆෂෆක්වීමේ ඳනත ය ම  රලළමගන 
සිටින පද්ගයන් නිදශවහ ීම ම 

தங்கரத் கடச் சட்டத்றன்கலழ் 

டுத்ணகக்கப்தட்டுள்ரபரக றடுறத்ல்  
RELEASE OF PERSONS IN CUSTODY UNDER PREVENTION OF 

TERRORISM ACT 

 
[5.58 p.m.]  
 
ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලමේ 
නළයකතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற 

ணௌல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker.   I might commence, 

Sir, by reading my Adjournment Motion.   

“The Motion pertains substantially to persons held in custody from 

the North and the East under the Prevention of Terrorism Act.   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

The facts are as follows :- 

(i) These persons are held in custody under Prevention of 

Terrorism Law irrespective of whether they have been 

convicted, have been charged or have not yet been charged.  

They have been arrested under the Prevention of Terrorism 

Law and all action taken against them has been in terms of that 

Law.   

(ii)  It has been accepted by the Sri Lankan State both domestically 

and internationally that the said Prevention of Terrorism Law is 

draconian, obnoxious and should therefore be regarded as 

obsolete.  The Sri Lankan State has made several commitments 

both domestically and internationally that the said Law will be 

repealed and that a new Law will be enacted in keeping with 

acceptable domestic and international norms.  

(iii) The Sri Lankan State is yet to fulfil this commitment, but that 

does not derogate from the Sri Lankan State’s commitment that 

the said Law should not remain on the Statute Book. 

(iv) The only evidence available against most of these persons are 

confessions extracted from them against their will under the 

Prevention of Terrorism Law which would be inadmissible 

against them in a normal Court of Law.  Many of the cases 

have been postponed because the prosecution is not ready to 

proceed with the cases. 

(v) Almost all of them have been in custody for very long periods 

of time, for as long as, they would have been sentenced, if 

sentence was passed on them shortly after being taken into 

custody. 

(vi) The families of these persons in custody have suffered for very 

long periods of time, without the support of their breadwinners.  

This vitally important factor has not been given due 

consideration.  

(vii)  Quite apart from the pernicious nature of the Prevention of 

Terrorism Law, persons in similar situations such as persons 

taken into custody during the insurrections of the JVP have 

been granted an amnesty and released.  It is not understood why 

the same principle cannot be applied in regard to these 

prisoners.   

(viii) These cases cannot be considered as coming purely under the 

purview of the Attorney-General’s Department.  With due 

respect to the Attorney General as the Chief Legal Advisor of 

the State, these cases have a certain political dimension and 

cannot be addressed on a purely legal basis.  It can be 

justifiably stated that if Sri Lanka’s national question had been 

reasonably addressed in time, many of the persons in custody 

would not have been in their present position and would have 

been useful citizens.  This circumstance makes it obligatory 

that you address this issue politically too.  

The issue not being addressed politically is a strong impediment to 

reconciliation and the restoration of goodwill and harmony.  

(ix) An unnecessary complication has been created by the transfer 

of some cases from Vavuniya to Anuradhapura. If  witnesses 

needed protection, such protection could have been provided 

without the cases being transferred.  

 The accused in the cases to be transferred from Vavuniya 

where the language of the Courts is Tamil to Anuradhapura 

where the language of the Courts is Sinhala are from the North-

East and are Tamil speaking and not proficient in Sinhala, the 

other language of administration and Courts. Their cases being 

transferred to Anuradhapura where the language of the Courts 

is Sinhala is a denial of their constitutional right to have their 

cases heard in Tamil, a language which they can understand. In 

a criminal prosecution, the rights of an accused person are 

fundamental. He has a right to fully comprehend the evidence 

and the case presented against him.  

 By such transfer the accused is also denied the opportunity and 

the right to legal assistance of his choice. These and other 

factors could prejudice a fair trial. The proposed transfer 

reflects a measure of insensitivity to the fundamental rights of 

an accused person. The prisoners have been continuously 

carrying on a fast  against such transfer. This situation needs to 

be addressed on an urgent basis.  

 I have to also very strongly urge that for the reasons stated 

above all these prisoners be released without any further 

delay.” 

Mr. Deputy Speaker, if I might say a few words in 
regard to this Motion, the main points of the 

Adjournment Motion are that all these persons whether 

convicted, prosecuted or not prosecuted have been dealt 

with under the Prevention of Terrorism Law.  

They have been arrested, investigated, charged, and 
trial proceedings conducted and convicted under the 

Prevention of Terrorism Law, which the Government 

itself admits must be repealed because its provisions are 

such to raise the question whether such provisions can 
ensure justice. The Law is to be repealed for the reason 

that the implementation of various obnoxious provisions 

in the law can only result in injustice and not justice. It is 

the primary reason for the Government wanting to repeal 
the Law. This is the reason for my submission that all 

these persons must be released, whatever the stage of the 

cases against them may be.  

I will read, Sir, the commitment made by the 

Government at the United Nations Human Rights 
Council in the Resolution adopted on the 1st of October, 

2015. The Resolution states that the United Nations 

Human Rights Council welcomes the commitment of the 

Government of Sri Lanka to review the Public Security 
Ordinance Act and to review and repeal the Prevention of 

Terrorism Act and to replace it with an anti-terrorism 

legislation in accordance with contemporary international 

best practices. That is the commitment made by the Sri 
Lankan Government at the United Nations Human Rights 

Council in regard to the repeal of the Prevention of 

Terrorism Law.  

These persons, Sir, have been in custody for long 

periods of times; 10, 15, 20 years which would mean that 
they have already been in custody for periods equivalent 

to that for which they could have been sentenced if they 

were sentenced shortly after they were taken into 

custody. It would be unjust to continue to keep these 
persons in custody. It cannot be disputed that these 

persons had engaged in certain activities for political 

reasons or purposes. These cases have a political 

dimension. It was the failure to evolve an acceptable 
resolution to the national question that resulted in these 

persons engaging in certain activities that constitute the 

offences that they are being charged with. It has a 

political dimension. It is not a purely a legal issue. If it 
has a political dimension, different considerations must 

apply, particularly in the present context when 

reconciliation has become the key issue facing the 

country. It is imperative that this issue must also be 
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addressed politically and not looked at as a purely legal 

issue. This issue not being addressed expeditiously is a 
serious impediment to reconciliation, where the accused 

persons and those sharing a commonality with them feel 

that they have been treated differently.  

During the JVP insurrections in the 1970s and in 

1980s, persons accused of grave offences were granted an 

amnesty and freed. The gravity of the offences committed 
was about the same. There was a political dimension. 

That was why they were granted an amnesty. The accused 

persons want to know why they are being treated 

differently. This different treatment constitutes a serious 
impediment to reconciliation. The families of these 

persons in custody have been without the assistance of 

their breadwinners for long periods of time. They have 

undergone immense sufferings and that too is a serious 
impediment to reconciliation.  

An unnecessary complication has been added to the 
issue by three cases being transferred from Vavuniya to 

Anuradhapura. These cases have apparently been 

transferred to ensure the safety of witnesses. It is strongly 

submitted that the safety of witnesses could have been 
ensured without the cases being transferred. 

Consequently, the prisoners concerned are carrying out a 

fast and the condition of their health has become a matter 

of concern.   

These are Tamil prisoners from the North-East who 

have a knowledge of Tamil only and do not have a 
knowledge of Sinhala.  The language of the Courts in 

Vavuniya is Tamil while the language of the Courts in 

Anuradhapura is Sinhala. As per the Constitution that is 

the position. The accused persons being Tamils without a 
knowledge of Sinhala are constitutionally entitled to have 

their cases heard in Tamil in a Court where the language 

is Tamil and their cases being transferred to 

Anuradhapura where the language of the Court is Sinhala 
is a violation of their constitutional right. As accused 

persons, they should not be denied the right to fully 

comprehend the entirety of the case presented against 

them. Transfer of the cases to Anuradhapura where the 
language of the Court is Sinhala denies them that right. 

By such transfer they are also denied of legal counsel of 

their choice. These factors are tantamount to a denial of 

justice.  

The prisoners concerned also ask that the decision to 

transfer their cases to Anuradhapura from Vavuniya be 
rescinded and I do urge that all persons taken into custody 

under the Prevention of Terrorism Law be released. 

Hon. Deputy Speaker, before I conclude,  I would like 

to say a few things. There is a strong feeling amongst the 

Tamil people that these prisoners were in custody under 

the Prevention of Terrorism Law and they are in custody 
because they have committed certain offences related to 

the non-resolution of the national question; all these 

persons are being charged  for various offences 

committed because there was a conflict in this country 

between the citizens who constitute the people of this 

country; they are not persons who are alleged to have 
committed offences for personal benefit; there was a 

political dimension to it and when there was similarly an  

instance earlier on, in the 1970s and 1980s, when there 

was the JVP insurrection which also had a political 
dimension more economic than social or political, all of 

them were granted amnesty and they were freed.  

I observe that the Hon. Minister of Law and Order is 

here. I believe he is the one who is going to answer this 

Question. We do not want to confront the Government, 

but we certainly want to impress upon the Government 
that time has come for you to seriously address this 

question. It is not sufficient to say, "there are no political 

prisoners". This issue has a political dimension. All these 

persons are in custody, all these persons have been 
charged and all these persons continue to be in custody 

because they have committed certain offences consequent 

to there being a conflict in this country in regard to the 

nature of governance; in regard to the structure of 
governance.  

That is why they are in custody. So, you cannot deny 
that these persons are in custody in relation to offences 

which have a political dimension and that makes it 

obligatory for you to  not to look at this as a purly legal 

issue. It is not merely an issue for the Attorney-General's 
Department. It is an issue for the Government to handle 

politically, to address politically and that is what these 

prisoners quite rightly say. Even in the 1970s and the 

1980s when there were JVP insurrections and very 
serious crimes were committed, serious offenses were 

committed, because there was a political dimension to 

them. They were given an amnesty and they were all 

freed. So, I do not think, Sir, that the Government should 
any longer look at this question in a manner that does not 

befit the seriousness of this question.   

I think the time has come for the Government to 

address this question seriously because the Tamil 

prisoners and the Tamil people feel that the Government 

is not addressing this issue seriously enough to come to 
the right conclusion. So, I would appeal to the 

Government on behalf of these prisoners to address this 

issue seriously. I met some of the prisoners and I met 

their families. The families are suffering. Those prisoners 
have been in custody for 10, 15 or 20 years. If they were 

sentenced shortly after they were taken into custody, they 

would have finished their sentence and come out by now- 

but they were not able to do that. 

In regard to the prisoners transferred from Vavuniya 

to Anuradhapura, you are denying them their 
constitutional right to have their case heard in Tamil, 

which is the provision that is provided for in the 

Constitution. They have a right to have their cases heard 

in Tamil. Their cases being transferred to Anuradhpura is 
not fair; it is unjust and unacceptable. Therefore, I think 

that all of this should be resent to Vavuniya.  
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So, I would earnestly appeal to the Government - I 

make this appeal especially before the Hon. Minister 

answers - to give this question very serious thought and 

kindly address this issue in a manner different from the 
manner it was addressed hitherto.  Thank you, Sir.   

 
[6.18 p.m.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I thank you, Hon. Deputy Speaker, for the opportunity 
to second the Adjournment Motion moved by the Hon. 

Leader of the Opposition very quickly so that the Hon. 

Ministers concerned will have enough time to respond.  

This issue was addressed by us as soon as there was a 
change of Government; as soon as there was a change in 

Presidency in January, 2015. There were meetings 

conducted in the Parliament precincts by the Hon. Prime 

Minister. There were several meetings that we had with 
His Excellency the President, the then Minister of Justice, 

the Attorney-General and several officials, consequent to 

which a certain number of detainees under the PTA were 

not released, but there was a way found for them to be 
released from incarceration and that is, for them to plead 

guilty and lenient sentences were given followed by a 

period of rehabilitation. But, such number is only about 

70 to 80, I believe. A greater number of them are still in 
custody and their cases are still being dragged. There was 

a special court set up in Colombo and a special judge was 

appointed as a Commissioner of High Court and still, the 

cases before that court are not concluded.  Now, the 
Government might say that there are various reasons for 

that; they might say that the defence counsel is obtaining 

dates.  

But, the more important question, the political 
question, that the Hon. Leader of the Opposition has 

moved in this Motion has not been addressed: why are 

Tamil prisoners who are said to have indulged in crimes 

motivated by political objectives still being pursued under 
the law when such Sinhala prisoners, in the early 70s and 

the late 80s, were released? Once those agitations came to 

an end in those days, no legal proceedings were pursued 

against them. That is the important political question that 
the Tamil people are asking today. It begs the question, 

“Is it because these are Tamil prisoners that you are still 

pursuing and you are being legalistic, even insisting upon 

the Attorney-General’s right to transfer the cases from 
one court to another, from one judicial zone to another?” 

What is significant is the fact that in the first judicial 

zone, the proceedings are in Tamil and their attorneys, 

who by the choice of those prisoners, can represent them, 
but in the other zone, they do not understand the language 

in which the proceedings are conducted and they cannot 

retain lawyers of their choice. So, their legal rights are 

seriously being affected.  

Recently, I raised this issue with His Excellency the 

President in the presence of the Hon. Minister of Justice 
and the Hon. Deputy Minister of Justice, who is here 

today.  At that meeting, a senior official of the Attorney-

General’s Department stated an emblematic issue. He 

told the President that a particular lady who was accused 
of the attempted assassination of the former President 

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga spent seventeen-

and-a-half years in jail before being released for lack of 

evidence. There was no evidence against her at all. Yet 
for all, the case went on for seventeen-and-a-half long 

years, at the end of which she was released. That is 

emblematic of the problem that one faces under the 

Prevention of Terrorism Act because there is no bail 
available. The Hon. A.D. Susil Premajayantha has said 

this time and again, as a lawyer he knows. In the late 80s, 

he has appeared for many accused under the PTA. The 

only piece of evidence there is, is the supposed 
confession of the accused; there is no other evidence. The 

police do not conduct investigations and all of us know 

how those confessions are extracted from these suspects.  

So, two-and-a-half years or almost three years after 

the change of regime, we are still discussing this and 

naturally, our people have begun to question the bona 
fides of the Government in respect of this matter. 

Thank you.  
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Seeniththamby Yoheswaran and Hon. Sivasakthi 

Ananthan also requested for time to speak. But, we have 

only five minutes left before the Hon. Minister starts. So, 

if any one of those two Hon. Members want to speak, I 
can give only five minutes to present the TNA's point of 

view. - [Pause.]  Since no one is willing to speak, will the 

Hon. Minister speak?   
 

ගරු වළග ර නළයක මශතළ (නීතිය ශළ වළමය වශ 

දක්ෂිණ වංලර්ධන අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க - சட்டணௌம் எலங்கும் ற்ரம் 

தற்கு அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
Sir, I will speak first. 
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Will you be taking the whole time left, Hon. Minister? 
 

ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes.  
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Then, you have almost 25 minutes.  
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[6.24p.m.] 

 
ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Hon. Deputy Speaker, I am going to take this up 

twofold. One will be about the detainees and what part of 

it I can cover, I will cover. Then, I will move on to the 
new legislation that we are trying to work out to replace 

the PTA. I will just give some details on the process of 

what has happened.  

First, let me take the issue of detainees. On the 08th of 
January, 2015, there were 108 suspects in custody under 

the PTA and the Hon. Sumanthiran referred to this. I am 

trying not to confuse this. Of those 108, 40 have been 

granted bail; 11 are in remand; 27 have been released; 25 
- on the basis that you said - have been sent to 

rehabilitation; four have been passed on guilty verdicts in 

their court hearings and one had actually died of a heart 

attack while he was in prison custody.  

So, that constitutes those 108. But some progress did 

take place. The issue arises with the AG having instituted 

legal action and there being proceedings in the high court.  

They were sent to rehabilitation, and wherever possible 
they were released. But the other cases are fairly serious. 

In some of these cases, Hon. Deputy Speaker, we find that 

the defence lawyers are not doing their bit as well. In fact, 

there was one occasion when the Solicitor General, Mr. 
Suhada Gamlath,  called up all the defence lawyers and 

said, “Do your bit also to work through these cases.” So, I 

know we have been discussing, but let us have another 

chat about it outside some time, and see how we can 
speed up these high court cases.  

There are 74 of them  remaining at the moment. The 

breakdown of those by the year of arrest is:  2 in 1997;  2 

in 2005;7 in 2006, 2 in 2007, 14 in 2008, 23 in 2009, 05 

in 2010, 7 in 2011, 4 in 2012, 03 in 2014, 4 in 2015 and 1 
in 2016.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

In 1997, if there were only two -  

 
ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I agree.  I take your point. But, it is in the court 

process. Of them, 7 are  Sinhalese, 63 are Tamils and 4 
are Muslims. So, terrorism is not only targeting the 

Tamils. There are 18 cases that are pending action by the 

Attorney-General. So, we are working with the AG to 

institute action as fast as possible. Now, the Hon. Leader 
of the Opposition also spoke of moving some of these 

cases from Vavuniya to Anuradhapura and its effects. 

Actually, I believe, this was done in very good faith. It 

may not be working out, but the reason was to have two 
special courts, one in Colombo and the other in 

Anuradhapura, to hear through only the PTA cases and 

expedite them. If there is a problem with that, let us 

discuss it. We will wait for the Justice Minister to return 
and discuss it with her as well as the Minister of  Prison 

Reforms. Let us work out the way forward on these cases 

so that we  get the 74 cases heard quickly.  

 
ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Hon. Minister, the point that I have made, and I have 
repeatedly made, is that you yourself admit that the 

Prevention of Terrorism Law  is an obnoxious law and it 

must be repealed. That is a commitment you made to the 

United Nations Human Rights Council.  Now, all these 
persons have been arrested under that law; they have  

been investigated under that law; confessions have been 

extracted under that law; they have been charged under 

that law; proceedings have been conducted in court under 
that law and they have been convicted under that law. 

This is the law which you admit as obnoxious, draconian 

and must be repealed. How on earth can persons be 

continued to be held in custody under the Prevention of 
Terrorism Law? The whole thing must be wiped out.   

You say the law is bad, not a law that ensures justice 

being done,  on the contrary,  is a law that ensures that 

injustice is done by the accused persons; then you must 
release those persons. And, the question we  raise further 

is, you will not dispute the fact that in every one of these 

cases, the accused person is being charged with an 

offence that he has committed for political reasons - not 
for personal benefit - largely because the national issue 

had not been addressed and resolved in an acceptable 

way.  

If there is a political dimension, it must be looked at 

politically. In the 1970s, in the 1980s, during the JVP 

insurrection, prisoners were released because there was a 
political dimension. Why do you not look at it in that 

way? Giving us numbers in regard to persons in custody 

is not helpful. You must look at it from the point of view 

of, one, the Prevention of Terrorism Law being repealed 
and consequently all steps taken under that law must be 

regarded as invalid; two, political dimension must be 

addressed. It is a political issue.  

We are becoming unpopular amongst our people 

because our people feel that we are not standing up for 
them, that we are not impressing upon the Government 

that the Government must act in this matter. Therefore, 

we want a decision in regard to this matter at the earliest. 

In the course of  the next one week or ten days, there 
must be a decision made on the basis that there is a 

political dimension and the Prevention of Terrorism Law 

is bad, everything done under that law is bad.  
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ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
You must  listen to me, Sir. I have tremendous respect 

for you. I told you at the beginning my answer is going to 

be two-fold. One is about the detainees; two is what we 

are going to do with the new law. But, if you go through 
the 74 cases, I do not think you or I can take a decision on 

these cases because all these have to do with assassination 

attempts; people have died at the end. - [Interruption.] I 

table* the list of these 74 cases.  

These are not cases that you or I can decide on. But 

we are trying to work through this. The PTA was brought 

in at a time that the LTTE crisis was at a height.  Now, 

times have changed. Terrorism has changed; the threats 
on Sri Lanka have moved with times and we are looking 

at the current day threats. In that context, we started 

looking at a new law. The Hon. Prime Minister appointed 

a Committee. I chaired most of those meetings. We 
started drafting what is called "Counter Terrorism Bill". 

Along with that, we want to follow it up with a  further 

Bill called "Organized Crime Prevention Bill" and that 

will handle matters that are outside of terrorism, that are 
related to organized crimes, and maybe,  a further Bill 

will come in to handle drugs and narcotics.  

As far as the Counter Terrorism Bill is concerned, we 

did a draft concept paper, went to Cabinet and Cabinet 
approved it to coming to the Sectoral Oversight 

Committee. The Sectoral Oversight Committee gave its 

views, then it came back to the Committee. The 

Committee met with various resource personnel, 
international organizations, the UN, the Counter 

Terrorism Committee Executive Directorate, the EU and 

various people gave their comments. We had local 

discussions, and we reworked the framework, went back 
to the Cabinet and the Cabinet approved it to go in for 

drafting to the Legal Draftsman. The Legal Draftsman has 

started work on it.   

But, however, the draft CTA concept paper still 
requires a little more work. I have been waiting to talk to 

a few more stakeholders on it.  Some of them were 

overseas. We were waiting for them to come back. Some 

areas require a simpler clearer language. There are some 
sections that will not meet everyone’s liking. Some will 

say the safeguards are excessive and some will say they 

are inadequate. There will always be two sides to a story. 

But I want to assure this House that the Government is 
striving to produce a Bill  that will safeguard national 

security taking into account the current threats of 

terrorism and current international standards. We will 

work this out, go back to the Cabinet and with the Cabinet 
approval complete the drafting process with the Legal 

Draftsman. We hope to bring this to this House as a Bill 

by early next year at which time we can discuss it in the 
House as well, and it will be open to debate and then 

amendments can be moved during the discussion.  

But, let me assure you that we are doing this not 

because of any international pressure or anything. We 
have to do it for the people of this country, whichever 

corner of the country they may come from and to 

safeguard them from terrorism. The threat of terrorism at 

the moment is not the threat of terrorism we had 10, 20 or 
30 years ago. 

 

ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
නෆඟී සිටිමේය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, may I finish, please? -[Interruption.] I cannot give 

you time because I want to finish my speech after which 

you may speak. So, on that basis, a new Counter 

Terrorism Bill will be worked out and presented in this 
House.  

 

ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Why can you not at least repeal that order and let the 

cases be heard in Vavuniya? 

 
ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I am sure, the Deputy Minister of Justice will reply to the 

Hon. Sampanthan’s concern about transferring some of the 

cases from Vavuniya to Anuradhapura. Honestly, this was 

done in good faith. It was done in order that these 

proceedings could be heard continuously so that these 74 

cases are finished quickly. It is not only in Vavuniya, there 

is another court in Colombo. But, if there are any issues with 

that, I am sure, we can discuss them. The Deputy Minister of 

Justice is here and he will answer. But, to be honest, we are 

working on this and we want you also to work through this 

with us. We understand your problems and we have 

tremendous respect for your concerns and for you, Sir. But, 

we have to work through this. There are all sides to this 

problem which have to be ironed out.      

 
ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නිගඹෝජාය තභතිතුභනි, ් නුයහධපුයඹග නඩු ගගන්ීමභ 

නිහ ිධගලේගඹන්භ තති ුරණු බහහ රලසනඹ භත ක ්ඹග ඹේ කිසි 
්හධහයණඹක් ගනහඹ කිඹනහ නේ, ඔඵතුභහග ක පිළිඵ 

්දවක් ඉදිරිඳඅඩ කයන්න පුළුන්. 
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ගරු එා .ආර්. වළරතී දුහමන්ත මශතළ (අධිකරණ නිමයෝජ 
අමළතතුමළ ශළ බුද්ධ ළවන නිමයෝජ අමළතතුමළ)  
(ரண்ணொறகு ச்.ஆர். சரல ணஷ்ந் - லற தறற அகச்சரும் 

ணொத்சரசண தறற அகச்சரும்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

It is actually about the protection of the witnesses. But 

we can work on it. So, on the request to the Attorney-
General - 

 

ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Witnesses have to be given protection. Why can you 

not -[Interruption.]  

 

ගරු එා .ආර්. වළරතී දුහමන්ත මශතළ   
(ரண்ணொறகு ச்.ஆர். சரல ணஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

Certainly, we have to go with the practical issues also 

and we will work on it. On the request to the Attorney-
General, this decision had been made. So, we can actually 

discuss this matter. 
 

ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Why do you not sit together with the AG and the 

Minister of Justice and work it out? -[Interruption.] 
 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What the Hon. Sampanthan is saying is that when the 
cases are heard in the Sinhala language, since that it not a 

dedicated court for this particular matter, obviously there 

will be a language problem. So, Hon. Minister, you can 

discuss this matter again.  
 

ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I think his point is well taken. But, I still believe that 

we did it in good faith. Let us sort it out by having a 

discussion on Thursday.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

With regard to all the issues that have arisen, we will 

meet immediately and discuss. 
 

ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

We will have to meet and come to a finality. 
 

ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
We will meet on Thursday. 

ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

So, if the Hon. Minister is not available, the Hon. 

Deputy Minister and his officials can facilitate a meeting, 

because this is a matter that comes under the Ministry of 

Justice more than the Ministry of Law and Order and 
Southern Development.  

 
ගරු වළග ර නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
So, we will invite them to a meeting in Parliament on 

Thursday. -[Interruption.] 

 
ගරු නිමයෝජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Swaminathan, do you want to add something to 

this? We have a few more minutes to adjourn.  

 
[6.36p.m.] 

 
ගරු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 

ප්රතිවංවහකරණ, පනරු ථළඳන, නෆලත ඳිනංික ීම ම ශළ 
හින්දු ආගමික ක ුතතු අමළතතුමළ) 
(ரண்ணொறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனகள் 

ரசலகப்ணொ, ணொணர்ரழ்பறப்ணொ, லள்குடிரற்நம் ற்ரம் 

இந்ண  

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Thank you, Hon. Deputy Speaker, for giving me this 

opportunity of speaking.  

I think, the Hon. Minister of Law and Order and 
Southern Development has made it very clear. I have also 

in my personal manner, although it does not come within 

my ambit as a Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs, discussed this 
matter many times with the Attorney-General’s 

Department. As the Hon. Minister has very clearly said, 

there are 74 indictments that are pending and today those 

indictments are being heard most expeditiously as far as 
the courts are concerned. I was even assured that the 

postponements are not more than two weeks from the 

date of hearing. As far as the transfer of these cases, in 

fact, I took this up also with the Attorney-General 
unofficially and he is under the impression that if there is 

any matter as far as language is concerned, they are 

willing to give proper translators to help the witnesses. -

[Interruption.]   

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

This is about law and order. The Deputy Minister of 

Justice says that we can discuss it.-[Interruption.] 
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ගරු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

So, I have no objection. -[Interruption.] Excuse me. 

Did I say that you cannot discuss the matter? I have never 

said that. Do not barge into this. I only said what the 
Attorney-General’s Department mentioned to me. -

[Interruption.] Let me speak. -[Interruption.] 

 
ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

These are Tamil persons who do not know Sinhala. -
[Interruption.]  

 
ගරු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

As far as the political prisoners are concerned there is 

one issue which I would like to mention. I am in charge of 
the prisons and I keep checking everyday with the doctors 

and they say they have been treated. When the prisoners 

are weak, they are being taken to the hospitals. They are 

given saline. Presently, even after 21 days of hunger 
strike they are in good health.  They are under total care 

with the prison officers and they have also been kept in 

such a way that there is no threat to their health or any 

issues as far as their lives are concerned. So, these are the 

few things that I have to mention. As far as my Ministry 

is concerned, we have taken the steps.  

 
ගරු රළජලමරෝිනයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ரஜரரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Things are not happening the way it should happen.  

 
ගරු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I am sorry, that is not within my purview. But I can 

respectfully speak on behalf of the prisons. [Interruption.  

Thank you, Sir. 
 

 

ප්රප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල, අ.භළ. 6.42 , අද ිනන වභළ 

වේමතිය අනුල, 2017 ඔක්මතෝබර් 19 ලන බ්රශවහඳතින්දළ පූ.භළ. 10.30 

ලන මතක් කල් ගිමේ ය. 
 

அன்தடி தற.த. 6.42 றக்கு தரரலன்நம்,  அணண இன்கந 

லர்ரணத்ணக்கறங்க, 2017 எக்ரரதர் 19, றரக்கறக ணௌ.த. 10.30 

றக  எத்றகக்கப்தட்டண 
 

Parliament adjourned accordingly at 6.42 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 19th October, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament 

of  this Day. 
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පූ.වා. 10.30  ඳාර්ලිමේන්තුව රැසප විය.   

කථානායකතුො [ගුණ කුණ ජයසරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
ளபளலநன்ம் தொ..10.30 நணழக்குக் கூடினது.  

சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்தைநழகு கத ஜனசூளழன]தககந 

யகழத்தளர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  

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

  

නිමේදන 
அழயழப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

 

ඳළාඅඩ සවා ඡන්ද විෙසීේ (සුමශ්ෝධන) ඳනඅඩ 

මකටුේඳත  

நளகளண சகத் ரதர்தல்கள் (தழதத்தம்) சட்டதோம்  

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 
 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker)                                                
ආණ්ඩුක්රභ යසථහකේ 12111) යසථහ ප්රහය 

කරේසධහධියණඹ ඉදිරිකය් අයෝකඹයඹට රක් යන රද “ඳශහත් 

බහ ඡන්ද විභසීම් 1ංකලයධන)” නභළති ඳනත් කටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධකඹන් නිකේදනඹක් කිරීභට ළභළත්කතමි. 

කභභ ඳනත් කටුම්ඳත ඳහර්ලිකම්න්තුකේ නයහඹ ඳරකඹන් 

ඉල්රහ අසය ළනීභට ටයුතු යනු රඵන ඵ යජඹ විදුන් 
දන්හ ඇති ඵට නීතිඳතියඹහ විදුන් අධියණඹට යන රද 
දළනුම්දීභට ඹටත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහකේ 121 යසථහ 

ඹටකත් ඉවත ඳනත් කටුම්ඳත ම්ඵන්ධකඹන් තීයණඹක් රඵහ 
කනොකදන ඵ කරේසධහධියණඹ විදුන් භහ කත දළනුම් දී ඇති ඵ 
දන්නු ළභළත්කතමි.      

 

II 

ඳාර්ලිමේන්තු ක යුතු ළිබඳබ කාපක සවා රැසපවීෙ 
ளபளலநன் அலுயல்கள் ற்ழன குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
2017 ඔක්කතයඵර් 19 න බ්රවසඳතින්දහ නනම්  අද දින 

භධයහවසන 12.00ට ඳහර්ලිකම්න්තු ටයුතු ළිබඳඵ හය බහකේ 

රැසවීභක් භහක  නිර හභයකය්දී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් ඊට 
ඳළමිණ වබහගි න කර යෝ භන්ත්රීන් දුඹලුකදනහට කභයින් 
දළනුම් දීභට ළභළත්කතමි.  

ලිළි මල්ඛනාදිය ළිබඳගැන්වීෙ 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා (ඉඩේ සහ 

ඳාර්ලිමේන්තු ප්රිනසුසපකපණ  අොතය හා ණණ්ු  ඳක්යම   
ප්රධාන සුවිධායකතුො)  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க - களணழ நற்தம் 

ளபளலநன் நதசவபகநப்தை அகநச்சதம் அபசளங்கக் 

கட்சழனழன்  தொதற்ரகளளசளதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි  තියය ංර්ධන වහ නජීවී 

අභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන අභහතයතුභහ කනුකන්  2016 
ර්ඹ වහ නජීවී ංයක්ණ කදඳහර්තකම්න්තුකේ හර්ඹ 

හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ තියය ංර්ධනඹ වහ ඳරියඹ ව සහබහවි 
ම්ඳත් ළිබඳඵ ආංශි අධීක්ණ හය බහ කත කඹොමු ශ 
යුතු ඹළයි භභ කඹයජනහ යමි.       

  
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි  ප්රහවන වහ දුවිල් ගුන් කේහ 
අභහතයතුභහ කනුකන්  2014 ර්ඹ වහ ජහති ප්රහවන 
වදය ආඹතනකය් හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

   නභ හර්තහ ප්රහවනඹ වහ න්නිකේදනඹ ළිබඳඵ ආංශි 

අධීක්ණ හය බහ කත කඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ කඹයජනහ 
යමි.  

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to.   

  
ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි  මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයතුභහ 
කනුකන්  2016 ර්ඹ වහ තක්කේරු කදඳහර්තකම්න්තුකේ 

හර්ඹ හධන වහ ගිණුම්යණ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ යජකය් මුදල් ළිබඳඵ හය බහ කත කඹොමු 
ශ යුතුඹළයි භභ කඹයජනහ යමි.    

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

   

ගුණ වජිප අමේවර්ධන ෙහතා (සපවමද්ශ් ක යුතු 
අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு  யஜழப அரயர்த - உள்ளட்டலுயல்கள் 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි  2016 ර්ඹ වහ භවනුය දිසත්රික් 

කල්ම් හර්ඹහරකය් හර්ෂි හර්ඹ හධන වහ ගිණුම් හර්තහ 
භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

1137 1138 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

 

නභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 
ශභනහයණඹ ළිබඳඵ ආංශි අධීක්ණ හය බහ කත 
කඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ කඹයජනහ යමි.    

 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
   
 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා   
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි  ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු 
අභහතයතුභහ කනුකන්  2016 ර්ඹ වහ මිනුම් ක  ප්රමිති 
වහ කේහ කදඳහර්තකම්න්තුකේ හර්ඹ හධන හර්තහ ව හර්ෂි 

ගිණුම් භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ යහඳහය වහ හණිජ ළිබඳඵ ආංශි අධීක්ණ 
හය බහ කත කඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ කඹයජනහ යමි.    

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  
ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  

රු ථහනහඹතුභනි   ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ කනුකන්  

2016 ර්ඹ වහ ෘෂිර්භ අභහතයහංලකය් හර්ඹ හධන 
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

නභ හර්තහ ෘෂිර්භඹ වහ ඉඩම් ළිබඳඵ ආංශි අධීක්ණ 
හය බහ කත කඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ කඹයජනහ යමි.    

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  
 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි   ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය කකශ අභහතයතුභහ කනුකන් 2012 ර්ඹ වහ 
ශ්රී රංහ ආකඹයජන භණ්ඩරකය් හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් 
යමි.  

නභ හර්තහ ආර්ථි ංර්ධන ළිබඳඵ ආංශි අධීක්ණ 
හය බහ කත කඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ කඹයජනහ යමි.    

 
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

මඳොදු වයාඳාප ළිබඳබ කාපක සවාමේ 
වාර්තාව 

அபசளங்க தளதப்தைதொனற்சழகள் ற்ழன 

குழுயழன் அழக்கக 
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES  
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  අටළනි ඳහර්ලිකම්න්තුකේ ඳශමුළනි 
ළදුහයඹ වහ කඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහකේ දුේළනි 
හර්තහ 12016.09.01 දුට 2017.02.28 දක්හ) භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

රු ථහනහඹතුභනි, කභභ හර්තහ ම්ඵන්ධකඹන්   න 
සල්ඳඹක් ථහ යන්නට ඔඵතුභහකන් අය ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි. විනහඩි කද ඳභණ හරඹක් රඵහ කදන්නම්. 
 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  කභභ හර්තහකේ ආඹතන 15ක් 
ළිබඳඵ විණහධිඳතිතුභහක  විභර්ලනඹන්ට ඹටත් රඵහ දුන් 
වකඹයඹත් නක් අළි විභර්ලනඹන් ඉදිරිඳත් ය තිකඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  කඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහට 

දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලයධනකඹන් ව සථහය 
නිකඹයඹන්කන් රළබිරහ තිකඵන ඵරතර ළිබඳඵ ව ක 
ඵරතර අනු අළි ටයුතු යන ආහයඹ ළිබඳඵත් යර 

වළඳින්වීභක්  අභතය නතු කිරීභක් වළටිඹට කම් හර්තහට 
ඉදිරිඳත් යන්න භහ ඵරහකඳොකයොත්තු වුණහ.   කභභ හර්තහ 
ඳරිශීරනඹ යන රු භන්ත්රීතුභන්රහටත්   භහජකය් අකනකුත් 

දුඹලු කදනහටත්  භහධයරටත් අක  හය බහකේ ඵරතර  විඹ 
ඳථඹ  හර්ඹඳටිඳහටි ළිබඳඵ ඳළවළදිලි ය න්න නඹ ළදත් 
කයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ.   

රු ථහනහඹතුභනි  විකලේකඹන්භ මුඳහය කතො කශ 
ංසථහ  භවජන ඵළංකු  රංහ නිජ කතල් නීතිත ංසථහ  ශ්රී 
රංහ ආයුර්කේද ඖධ ංසථහ  ජහති කරොතරැයි භණ්ඩරඹ  
රංහ නිජ ළලි භහභ  රංහ ධීය ංසථහ  සහධීන 

රඳහහිනිඹ  විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කොමිභ  හිඟුයහන සීනි 
ර්භහන්ත ආඹතනඹ ආදී ජහති ආර්ථිකය් ළදත් ඳංගුක් 
නිකඹයජනඹ යන ආඹතන ළිබඳඵ අළි කම් හර්තහට රුණු 

ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵනහ.  රු විඹ බහය ඇභතිතුභන්රහට ව 
ප්රධහන ණන් දීකම් නිරධහරින් වළටිඹට අභහතයහංල 
කල්ම්තුභන්රහට අළි ඉදිරිඳත් යන හර්තහන් ළිබඳඵ තිකඵන 

වීභ ළන භභ විකලේකඹන්භ අධහයණඹ යනහ.  රු 
ථහනහඹතුභනි  අළි කම් හර්තහ ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් 
ශහට ළඩක් න්කන් නළවළ. කභොද  අඳ හය බහ 

ළිබඳඵත්  ඳහර්ලිකම්න්තු ළිබඳඵත්  කම් හර්තහ ළිබඳඵත් 
විලසහඹ කොඩ නළකන්කන් ක හර්තහ ළිබඳඵ අදහශ අභහතයහංල 
භට්ටමින් දුද්ධ කන්න ඕනෆ රුණු හච්ඡහ කරහ කම්හට 

අදහශ ප්රති හය දළක්වීකභනුයි. කම් හර්තහලින් ඉදිරිඳත් යන 
ණන් මිනුම් ළිබඳඵ  කහකය් කියුත්තන් ළිබඳඵ  - ඔවුන් 
කද්ලඳහරන ලකඹන් කන්න පුළුන්; නිරධහරින් භට්ටමින් 
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[රු  ජිය අකේර්ධන  භවතහ] 
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කන්න පුළුන්-  ළිඹය න්න පුළුන් නම් තභයි කම් හර්තහ 

ළිබඳඵ  ඳහර්ලිකම්න්තු ළිබඳඵ විලසහඹක් කොඩ 
නළකන්කන්. 

ක නිහ  කම් හර්තහ ඳහර්ලිකම්න්තු කේ අඩවිකය් ඳශ යන 
කර භහ ඔඵතුභහකන් ඉල්රහ දුටිනහ. ක හක භ කම් හර්තහ 

මුද්රණඹ ශ යුතු ඹළයි භභ කඹයජනහ යනහ. කභභ හර්තහ 

දුංවර  කදභශ  ඉංග්රීදු ඹන බහහ තුකනන්භ භභ සවාගත* 
යනහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ හය බහකේ රු බහඳතිතුභනි  
ඔඵතුභහ කිඹපු රුණු ළන භක  අධහනඹ කඹොමු යනහ. ක 

හක භ දළනටභත් කම් ම්ඵන්ධකඹන් මුදල් අභහතයහංලකය් 
අධහනඹ කඹොමු යරහ තිකඵනහ. මුදල් අභහතයහංලඹ කනභ 
ණ්ඩහඹභක් ඇති යරහ  කභභ රුණු අධයඹනඹ ය ඊට අලය 

ළිඹය ළනීභට ටයුතු යනු ඇතළයි භහ ඵරහකඳොකයොත්තු 
කනහ. ක ම්ඵන්ධකඹන් දළනටභත් හච්ඡහ යරහ තිකඵනහ.   

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසසප අධයාඳන හා 

ෙහාොර්ග අොතයතුො සහ ඳාර්ලිමේන්තුමේ 
සවානායකතුො) 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல் - உனர்கல்யழ நற்தம் 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சதம் ளபளலநன்ச் சக 

தொதல்யதம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
රු ථහනහඹතුභනි  "නකි හර්තහ මුද්රණඹ ශ යුතුඹ" යි භහ 

කඹයජනහ යනහ.    
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුයි  නිමයෝග කපන ලදී. 
அழக்கக அச்சழடப்டக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 
 

මඳඅඩසේ 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. මසමනවිපඅඩන ෙහතා (කේකුණ  

වෘඅඩතීය සමිින සබතා හා සබපගමු සුවර්ධන අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு  டழள்த்.டி.ரஜ. தசதயழபத் - ததளமழல், 

ததளமழற்சங்க உவுகள் நற்தம் சப்ழபகதொய அழயழதத்தழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහරකේ  තරහකවේන  ඵතරත්ත ඳහය  
3 න ඳටුභඟ  කල්දුරි උඹන  අං 144/5 සී/1 දයන සථහනකඹහි 

ඳදිංචි කේ.ක. උඳහලි යංජිත් භවතහකන් රළබුණු කඳත්භක් භභ 
ළිබඳන්මි.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඳවිරහකද්වි න්නිආයච්චි භවත්මිඹ -  [බහ ර්බඹ තුශ 
නළත.] 

ගුණ (වවදය) පමේයප ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பரநஷ் தழபண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ථහනහඹතුභනි  හල්ර  ඹටරත්ත  දුංන්ද  අං 
136/7/බී දයණ සථහනකඹහි ඳදිංචි නම්. විජිත ශ්රීභහල් භවතහකන් 

රළබුණු කඳත්භක් භභ ළිබඳන්මි. 
 

ඉදිරිඳඅඩ කපන ලද මඳඅඩසේ  ෙහජන මඳඅඩසේ ළිබඳබ කාපක 
සවාව  ඳැවරිය යුතු යි  නිමයෝග කපන  ලදී. 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்ககப் தளதுநதக் குழுவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රශ්පනවල  වාචික ළිබඳතුුණ 
யழளக்கலக்கு யளய்தோ யழகடகள் 

ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 1 - 1221/'16 - 11)  රු ඳද්භ උදඹලහන්ත 

ගුණකේය භවතහ. -[බහ ර්බඹ තුශ නළත.] 
 

ප්රලසන අං 2 - 1332/'16 - 12)  රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ. 

 

ගුණ බුද්ධික ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයතුභහ කනුකන් භහ නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුරු දීභ වහ 
තිඹ හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ.  
 

ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 3 - 1408/'16 - 12)  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භවතහ. 

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

කනුකන් භහ නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුරු දීභ වහ ති කද 

හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ.  
 
ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 4 - 1542/'17 - 12)  රු  මින්ද විකේදුරි භවතහ. 
 

ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijes 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹට අදහශ 

කනොන ඵ දන්හ තිකඵනහ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කඹොමු කිරීභට අලය න්කන් කුභන අභහතයහංලඹටද   
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අභහතයහංලඹ කභොක්ද කිඹරහ කොඹහ ඵරහ කඹොමු යන්න 

කයි. හරිභහර්  වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහංලඹ විඹ 
යුතුයි.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ කභභ ප්රලසනඹ හරිභහර්  වහ ජරම්ඳත් 
ශභනහයණ අභහතයහංලඹට කඹොමු යනහද   

 

ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  ෘෂිර්භ අභහතයහංලකඹන් න්දි 
කනහ; ළබිනට් භණ්ඩරකය් අනුභළතිඹකින් න්දි කනහ. 
ෘෂිර්භ අභහතයහංලකඹන් වරිඹහහය ක න්දි කනොකන 

නිහ තභයි භභ කම් ප්රලසනඹ කඹොමු කශේ. උභහ ඔඹ ංර්ධන 
යහඳෘතිඹ කකයන්කන් හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ 
අභහතයහංලකඹන් ඵ අළි දන්නහ. නමුත් ක කවේතුකන් යනඹට 
ඳත් ව කොවීන් කනුකන් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ඹම් හර්ඹ 

බහයඹක් යනහ. ක නිහ තභයි භභ කම් ප්රලසනඹ කඹොමු කශේ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි. ආණ්ඩු ඳක්කය් ප්රධහන ංවිධහඹතුභනි   ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලකඹන් නභ ළිබඳතුය රඵහ දීභට නඹ කඹොමු යන්න. 
 

ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 5-1745'/17-11)  රු හසුකද් නහනහඹක්හය 

භවතහ. [බහ ර්බඹ තුශ නළත.]  

ප්රලසන අං 6-1755'/17-11)  රු රකී ජඹර්ධන භවතහ. 

ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ කනුකන් නභ 

ප්රලසනඹට ළිබඳතුය දීභ වහ භහ ති කද හරඹක් ඉල්රහ 

දුටිනහ. 
 

ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 7-1780'/17-11)  රු අකලය ප්රිඹන්ත භවතහ. 
 

ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයතුභහ කනුකන් නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය දීභ වහ භහ ති 
තුන හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 

ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 8-1790'/17-11)  රු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් 

භවතහ. [බහ ර්බඹ තුශ නළත.] 

ප්රලසන අං 9-1853'/17-11)  රු නස.නම්. භරික්හර් භවතහ. 
[බහ ර්බඹ තුශ නළත.] 

ප්රලසන අං 10-1870'/17-11)  රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ. 
[බහ ර්බඹ තුශ නළත.] 

ප්රලසන අං 11-1952'/17-11)  රු න කවේයත් භවතහ. [බහ 
ර්බඹ තුශ නළත.] 

 

       

ගුවතුප සහ නායයෑේ මහේතුමවන් සිදු ව හානි:  

පඅඩනපුප දිසපත්රික්කය 

தயள்ப்ததக்கு நற்தம் நண்சளழயழளல் ற்ட்ட 

ரசதம் : இபத்தழதைளழ நளயட்டம் 
DAMAGE CAUSED BY FLOODS AND LANDSIDES: 

RATNAPURA DISTRICT  

     1958/’17 

12.ගුණ ඳවිත්රාමද්වි  වන්නිණපචිචි ෙහඅඩමිය 
 (நளண்தைநழகு (தழதநதழ) யழத்பளரதயழ யன்ழஆபச்சழ)  

 (The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුභහකන් ඇස ප්රලසනඹ-11) :  
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(අ) 2017 භළයි භ 26 දින දුට ජනි භ 05 දින දක්හ ඇතිව 
ංතුය වහ නහඹඹහම් කවේතුකන් යත්නපුය දිසත්රික්කය්; 

 (i)  භයණඹට ඳත්ව පුද්රඹන් ංයහ; 

 (ii)  වහනි ව නිහ ංයහ; 

 (iii)  නහඹඹහභ කවේතුකන් ඳභණක් වහනි ව නිහ 
ංයහ; 

 (iv)  ංතුය කවේතුකන් ම්පර්ණකඹන් වහ අර්ධ 
ලකඹන් වහනිඹට ඳත්ව නිහ ංයහ; 

  නක් නක් ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් කොට්ධහඹ අනු 
කන් කන් ලකඹන් කොඳභණද ඹන්න නතුභහ 
කභභ බහට දන්න්කන්ද  

(ආ)  කනොනකේ නම්  ක භන්ද  

 
அர்த்த தொகளகநத்துய அகநச்சகபக் ரகட்தற்கு,- 
 

(அ)  2017 ரந நளதம் 26ஆம் தழகதழ ததளடக்கம் தன் நளதம் 

05ஆம் தழகதழ யகப ற்ட்ட தயள்ப்ததக்கு நற்தம் 

நண்சளழவு களபணநளக இபத்தழதைளழ நளயட்டத்தழல், 

 (i)  உனழளழமந்தயர்கழன் ண்ணழக்கக; 

 (ii)  ரசதநகடந்த வீடுகழன் ண்ணழக்கக; 

 (iii)  நண்சளழயளல் நளத்தழபம் ரசதநகடந்த வீடுகழன் 

ண்ணழக்கக; 

 (iv)  தயள்ப்ததக்கு களபணநளக தொழுகநனளகவும், 

குதழனயழலும் ரசதநகடந்த வீடுகழன் 

ண்ணழக்கக; 

 எவ்தயளத ழபரதச தசனளர் ழளழயழன்டி தழத்தழ 

னளக வ்யவு ன்கத அயர் இச்சகனழல் 

அழயழப்ளபள? 

(ஆ)  இன்ரல், ன்? 

 

ask the Minister of Disaster Management : 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of people died; 

 (ii) the number of houses damaged; 

 (iii) the number of houses damaged only due to 
landslides ; 

 (iv) the number of houses damaged fully or 
partially due to floods; and 

  owing to floods and landslides that occurred 
in the Ratnapura District from 26th May to 

05th June 2017, separately in respect of 

each Divisional Secretary's Division? 

(b) If not, why? 
 
 

ගුණ අනුප ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහතා (ණඳදා කළෙනාකපණ 
අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - அர்த்த 

தொகளகநத்துய அகநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය කදනහ. 

 

(අ) 2017 භළයි භ 26 දින දුට ජුනි භ 05 දින දක්හ ඇති ව 
ංතුය වහ නහඹඹහභ කවේතුකන් යත්නපුය දිසත්රික්කය්; 

 

 (i) භයණඹට ඳත් ව පුද්රඹන් ංයහ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (ii) වහනි ව නිහ ංයහ 
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  ප්රාමද්ය ය මල්කේ 

මකොට්ඨාසය 

මියගිය පුද්ගලයන් 

ගණන 

1. කිරිඇල්ර 03 

2. වත්ත 01 

3. ඇවළලිඹකොඩ 27 

4. යත්නපුය 02 

5. රහන 18 

6. ඇරඳහත 01 

7. අඹභ 18 

8. නිවිතිර 16 

  නතු 86 

  ප්රාමද්ය ය මල්කේ 

මකොට්ඨාසය 

නිවාස සුඛයාව 

1. අඹභ 1 056 

2. ඵරංකොඩ 01 

3. ඇවළලිඹකොඩ 444 

4. ඇරඳහත 615 

5. කොඩකර 424 

6. වත්ත 51 

7. රහන 805 

8. කිරිඇල්ර 1 675 

9. කොකරොන්න 36 

10. කුරුවිට 568 

11. නිවිතිර 1 403 

12. ඕඳනහඹ 27 

13. ඳළල්භඩුල්ර 1 283 

14. යත්නපුය 3 194 

15. ළලිකකඳොර 5 

16. ඇඹිලිළිටිඹ 27 

17. ඉඹුල්ක  00 

  නතු 11 614 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

(iii) නහඹඹහභ කවේතුකන් ඳභණක් වහනි ව නිහ ංයහ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) ංතුය කවේතුකන් වහනි ව නිහ ංයහ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ආ) ඳළන කනොනඟී. 

ගුවතුප හා නායයෑේ මහේතුමවන් හානි ව නිවාස: 
පඅඩනපුප දිසපත්රික්කය 

தயள்ப்ததக்கு நற்தம் நண்சளழயழளல் 

ரசதநகடந்த வீடுகள் : இபத்தழதைளழ நளயட்டம்  
HOUSES DESTROYED BY FLOODS AND LANDSLIDES: 

RATNAPURA DISTRICT  
      

1961/’17 

13. ගුණ එචි.එල්. මප්රේෙලාල් ජයමසේකප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  ச்.ல். ழரபநளல் ஜனரசகப) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුභහකන් ඇස ප්රලසනඹ - 11):  

(අ)  1i)  2017 භළයි භ යත්නපුය දිසත්රික්කය් ඇති ව 
ංතුය වහ නහඹඹෆම් කවේතුකන් පර්ණ වහනි ව 
නිහ 630ක් වහ අර්ධ වහනි ව නිහ 4608ක් 
හර්තහ වී ඇති ඵ දන්කන්ද; 

 (ii)  වහනිඹට ඳත් නිහ නළත ඉදිකිරීභ වහ සුදුසු 
ඉඩම් වඳුනහකන තිකේද; 

 (iii)  කම් වහ තු භහම් තු ඉඩම් ඳයහන්කන්ද; 

 (iv)  කභභ ඉඩම් ඩිනමින් ඳයහ ළනීභට දළනට 
ඳතින නීතිරීති ංකලයධනඹ යන්කන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ වන් යන්කනහිද  

(ආ)  1i)  වහනිඹට ඳත් නිහ වහ න්දි මුදරක් රඵහදීභට 
යජඹ නිඹමිත හරසීභහක් තීයණඹ ය තිකේද; 

 (ii)  ආඳදහට රක්ව දුඹලු නිහ වහ න්දි මුදල් 
රඵහකදන්කන්ද; 

 (iii)  නිහ වහනි වහ න්දි මුදල් රඵහදීකම්දී රහ 
ඵරනු රඵන නිර්ණහඹඹන් කර්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ වන් යන්කනහිද  

(ඇ)  කනො නකේ නම්  ක භන්ද  
 
 

அர்த்த தொகளகநத்துய அகநச்சகபக் ரகட்ட யழள :  

(அ)  (i)  2017 ரந நளதம் இபத்தழதைளழ நளயட்டத்தழல் 

ற்ட்ட தயள்ப்ததக்கு நற்தம் நண்சளழவு 

களபணநளக தொழுகநனளகச் ரசதநகடந்த 630 

வீடுகலம் குதழனயழல் ரசதநகடந்த 4,608 

வீடுகலம் தழயளகழ உள்தயன்கத 

அழயளபள; 

 (ii)  ரசதநகடந்த வீடுகக நவண்டும் ழர்நளணழக்கப் 

தளதத்தநள களணழகள் இங்களணப் 

ட்டுள்யள; 

 (iii)  இதன் தளதட்டு ரதளட்டக் கம்ழகலக்குச் 

தசளந்தநள களணழகள் சுவீகளழக்கப்டுநள; 

 (iv)  இந்தக் களணழககத் துளழதநளகச் சுவீகளழக்கத் 

தற்ரளது ழவுகழன் சட்டதழட்டங்ககத் 

தழதத்தழனகநப்ளபள; 

 ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ)  (i) ரசதநகடந்த வீடுகலக்களக ட்டஈட்டுத் 

ததளககனழக யமங்க அபசளங்கம் தழட்ட 

யட்டநள கள ல்கதனளன்ழக 

தவர்நளழத்துள்தள; 

 (ii) அர்த்தத்தழற்கு இக்களகழன அகத்து 

வீடுகலக்களகவும் ட்டஈட்டுத் ததளகக 

யமங்கப்டுநள; 
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[රු   අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳ භවතහ] 

ප්රාමද්ය ය මල්කේ 

මකොට්ඨාසය 

පූර්ණ නිවාස හානි 

සුඛයාව 

අර්ධ නිවාස 

හානි සුඛයාව 

අඹභ 50 179 

ඵරංකොඩ - 01 

ඇවළලිඹකොඩ 06 72 

ඇරඳහත 08 12 

කොඩකර 18 236 

වත්ත 03 10 

රහන 58 412 

කිරිඇල්ර 01 - 

කොකරොන්න 06 30 

කුරුවිට 20 04 

නිවිතිර 22 98 

ඕඳනහඹ - 26 

ඳළල්භඩුල්ර - - 

යත්නපුය 25 120 

ළලිකකඳොර 02 03 

ඇඹිලිළිටිඹ - - 

ඉඹුල්ක  - - 

එකතුව 219 1 203 

ප්රාමද්ය ය මල්කේ 
මකොට්ඨාසය 

පූර්ණ නිවාස 
හානි සුඛයාව 

අර්ධ නිවාස 
හානි සුඛයාව 

අඹභ 68   759 

ඵරංකොඩ -    - 

ඇවළලිඹකොඩ  19   347 

ඇරඳහත 53   542 

කොඩකර   03   167 

වත්ත  07     31 

රහන 31   304 

කිරිඇල්ර 56 1618 

කොකරොන්න -     - 

කුරුවිට 31   513 

නිවිතිර 46 1237 

ඕඳනහඹ -     01 

ඳළල්භඩුල්ර 157 1126 

යත්නපුය 38 3011 

ළලිකකඳොර -   - 

ඇඹිලිළිටිඹ -     27 

ඉඹුල්ක  -   - 

එකතුව 509 9683 
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 (iii) வீடுகள் ரசதநகடந்தகநக்களக ட்டஈட்டுத் 

ததளககனழக யமங்கும்ரளது கயத்தழற் 

தகளள்ப்டுகழன் அவுரகளல்கள் னளகய; 

 ன்கத அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்ரல், ன்? 

 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a)   Will he state - 

 (i) whether he is aware of the reports that 630 

houses have been damaged completely and 
4,608 houses have been damaged partially 

due to floods and the landslides that 

occurred in May 2017 in the District of 

Ratnapura; 

 (ii) whether suitable lands have been identified 

to reconstruct the damaged houses; 

 (iii)  whether lands owned by the estate 

companies will be acquired for that; and 

 (iv)  whether the existing laws will be amended 

to acquire those lands immediately? 

(b)  Will he also state- 

 (i)  whether the Government has decided a 

specific period of time to give 

compensation for the damaged houses; 

 (ii)  whether compensation will be paid for all 

the houses that have been damaged; and 

 (iii)  the criteria that will be taken into 

consideration when giving compensation 
for the damaged houses? 

(c)  If not, why? 
 
 

ගුණ අනුප ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය කභකේයි. 
 

(අ) 1i) 2017 භළයි භ යත්නපුය දිසත්රික්කය් ඇති ව 
ංතුය වහ නහඹ ඹහම් කවේතුකන් පර්ණ වහනි ව 
නිහ ංයහ 728ක් ව අර්ධ වහනි ව නිහ 
ංයහ 10 886ක් කර හර්තහ වී ඇත.  

 (ii) වහනිඹට ඳත් නිහ නළත ඉදි කිරීභ වහ සුදුසු 
ඉඩම් වඳුනහකන තිකේ. 1දි. කල්. යත්නපුය ළිබඳතුය 
- ඇමුණුම 3 සඳහන්ල ඇත.)  

   (ළඩිදුය කතොයතුරු - ජහ.කො.ඳ. ං. ළිබඳතුය 
ඇමුණුභ 5 වන් ඇත.)  

 (iii) කම් වහ තු භහම්ලින් ඉඩම් අත්ඳත් ය 
ළනීභ වහ අත්ඳත් ය ළනීකම් කඹයජනහ ඹහ 
ඇත. 

 (iv) දළනට ඳතින නීති - රීති අනු ඉඩම් අත්ඳත් ය 
ළනීභ වහ ටයුතු දුදු ය ඇත. 

(ආ) 1i) ංතුය වහ නහඹ ඹහම් කවේතුකන් වහනිඹට ඳත් 
නිහ වහ ජහති සහබහවි ආඳදහ 
යක්ණහයණ ළඩටවන අනු ජහති යක්ණ 
බහය අයමුදර ඹටකත් න්දි රඵහ දීභ දුදු යනු 
රඵයි. 2017.09.25 දින න විට යත්නපුය 

දිසත්රික්කය් ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් කොට්ධහ 17 
නිහ වහනි  ෘව උඳයණ වහනි වහ සුළු වහ භධය 
ඳරිභහණ යහඳහරි සථහන වහනි අඹඳුම් ඳත් 
28 773ක් ජහති යක්ණ බහය අයමුදර කත 
කඹොමු ය ඇති අතය  නයින් අඹඳුම් ඳත් 3 545ක් 
වහ 2017.09.30 දින න විට න්දි මුදල් රඵහ දී 
ඇති ඵ ජහති යක්ණ බහය අයමුදර හර්තහ ය 
ඇත. ඉතිරි අඹඳුම්රුන් වහද ඩිනමින් 
න්දි මුදල් රඵහ දීභට ටයුතු යමින් ඳතී. 

  ංතුය නහඹ ඹහම් වහ අධි අදහනම් කවේතුකන් 
තභ ඳදිංචි සථහනකඹන් ඉත් ය ආයක්ෂිත 
සථහනඹ ඳදිංචි ශ යුතු ඳවුල් වහ අදහශ 
ප්රතිරහීනන් විදුන් ළභළත්ත ප්රහල යන ඳවත 
වන් විල්ඳ අසථහ ඹටකත් අදහශ න්දි මුදල් 
රඵහ දීභට දිසත්රික් කල්ම්රුන් විදුන් ටයුතු 
යනු ඇත. ක වහ ඉඩම් වඳුනහ ළනීභ ව 
අත්ඳත් ය ළනීකම් ටයුතු දිසත්රික් වහ 
ප්රහකද්ශීඹ කල්ම්රුන් විදුන් දුදු යමින් ඳතී. 

 I.  ඉඩභක් භඟ නික් මිරදී ළනීභට රුළිඹල් 
මිලිඹන 1.6ක් රඵහ දීභ. 

  කභහිදී මිර දී න්නහ නි හිත ඉඩභ 
ම්ඵන්ධකඹන් ඳවත රුණු ළිබඳඵ අධහනඹ 
කඹොමු ශ යුතුඹ. 

  මිරදී ළනීභට කඹයජිත ඉඩභ වහ නි ම්ඵන්ධ 
නියවුල් ඔ පු  ඉඩභට අදහශ ඳත් ඉරු ඳරීක්හ  
ජහති කොඩනළඟිලි ඳර්කය්ණ ංවිධහනකය් 
හර්තහ රඵහ ළනීකභන් අනතුරු කවීම් කිරීභ. 

  කභභ නිහ ළඩටවන තුශ නික් හදහ නිභ 
ශ ඳසු තිබිඹ යුතු මලි අං න මුළුතන් ක   
නිදන හභය කදක්  හරඹ  ළදුකිබඳඹ තිබීභ ඹන 
රුණු අනිහර්ඹ න අතය අභ ලකඹන් ර් 
අඩි 650ක් තිබීභ  සථිය අත්තිහයභ  සථිය බිත්ති  
සථිය වරඹ වහ සථිය බිභ ඇතුශත් නිහඹ ඉදි 
ය ය 10ක් කනොඉක්භහ තිබිඹ යුතුඹ. 

  තක්කේරු භණ්ඩරඹක් ළිහිටුහ ක භඟින් අලය 
වහඹ රඵහ ළනීභ වහ අලය අසථහරදී 
තක්කේරු කදඳහර්තකම්න්තුකේ වහඹ රඵහ ළනීභ. 

 II. ඉඩභක් මිරදී කන නි ඉදිකිරීභ වහ ඉඩභ 
වහ රුළිඹල් මිලිඹන 0.4ක් ව නි ඉදිකිරීභට 
රුළිඹල් මිලිඹන 1.2ක් රඵහ දීභ. 1මිරදී න්නහ 
ඉඩභ ඳර් ස 20ට කනොළඩි බිම්  ප්රභහණඹකින් 
යුක්ත විඹ යුතුඹ.) 

 III. යජකය් ඉඩම් රඵහ දී ඇත්නම් නභ ඉඩකභහි නි 
ඉදිකිරීභ වහ රුළිඹල් මිලිඹන 1.2ක් රඵහ දීභ. 
1ජහ.ආ..කේ.භ. ළිබඳතුය/ඇමුණුභ 4)  

 (ii) ආඳදහට රක් පර්ණ කර කවය අර්ධ කර කවය 
ඳහර්ලසවීඹ කර වහනිඹට ඳත් නිහ වහ වහනි 
තක්කේරු ටිනහම් වහ ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් ව 
දිසත්රික් කල්ම්ක  නිර්කද්ලඹ භත ජහති 
යක්ණ බහය අයමුදර විදුන් ජහති සහබහවි 
ආඳදහ යක්ණහයණ ළඩටවන ඹටකත් 
යක්ණ න්දි රඵහ දීභට ටයුතු යනු ඇත. 
1ජහ.ආ..කේ.භ. ළිබඳතුය/ඇමුණුභ 4)  

 (iii) යක්ණ න්දි ළිරිනළමීභ වහ ජහති සහබහවි 
ආඳදහ යක්ණහයණ ප්රතිඳත්තිකඹන් ආයණඹ 
න සහබහවි ආඳදහක් කවේතුකන් පර්ණ කර 
කවය අර්ධ කර කවය ඳහර්ලසවීඹ කර වහනිඹට 
ඳත් නිහඹක් වීභ. 

1149 1150 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

  නළත ඳදිංචි කිරීකම් ළඩටවන ඹටකත් න්දි 
රඵහ දීභ වහ ංතුය  නහඹ ඹෆම් ව නහඹ ඹෆම් 
අධිඅදහනම් නිහ කනත් සථහනඹ ඳදිංචි ශ 
යුතු ඳවුරක් ඳදිංචි නික් වීභ. 1ජහ.ආ..කේ.භ. 
ළිබඳතුය/ඇමුණුභ 4)  

(ඇ) ඳළන කනොනඟී. 
 

ඇමුණුම් බහත* යමි. 
 
 

ගුණ එචි.එල්. මප්රේෙලාල් ජයමසේකප ෙහතා  
(நளண்தைநழகு  ச்.ல். ழரபநளல் ஜனரசகப) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 

රු අභහතයතුභනි  ංතුය වහ නහඹ ඹෆම් නිහ ඳසු ගිඹ 
හරකය් ආඳදහට රක් ව ඳවුල් ංයහ 60 080ක් විතය නහ. 
නමුත් කම් නකොට නභ ඳවුල් ංයහකන් රුළිඹල් 10 000 

ඵළඟින් අත්තිහයම් මුදල් රඵහ දීරහ තිකඵන්කන් ඳවුල් 18 821ට 
ඳභණයි. 

විඳතට ඳත් ඉතිරි ඳවුල් ංයහ වහ අත්තිහයම් මුදල් රඵහ 
කදන්කන් කොඳභණ හර සීභහත් ඇතුශත ද කිඹන න දළන 
න්න ඕනෆ. 

 
 

ගුණ අනුප ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  දිසත්රික් කල්ම්රුන් විදුන් අඳට 
දන්හ තිකඵන කතොයතුරු අනු යක්ණ බහය අයමුදකරන් මුදල් 
කන ක දුඹලුභ මුදල් ක අඹට කහ තිකඵනහ. තත් කවිඹ යුතු 

ප්රභහණඹක් තිකඵනහඹ කිඹන න භට නම් ළිබඳන්න අභහරුයි. 
රු ථහනහඹතුභනි  අළි දුඹලුභ විසතය රඵහ න්කන් ප්රහකද්ශීඹ 
කල්ම්රු වහ දිසත්රික් කල්ම්රු වයවහයි. ක නිහ ෆභ හභ 

නිරධහරි භභ ඉන්න හභ නිරධහරිරු ක ළිබඳඵ අලය 
ටයුතු යනහ. ක තභයි භට කිඹන්න තිකඵන්කන්. කභොනහ 
වරි නකවභ අලයතහක් තිකඵනහ නම් ඔඵතුභහ භට දන්න්න.  

 
ගුණ එචි.එල්. මප්රේෙලාල් ජයමසේකප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  ச்.ல். ழரபநளல் ஜனரசகப) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 

භභ දන්න්නම්.  

රු ථහනහඹතුභනි  භට ත න අතුරු ප්රලසනඹක් 
තිකඵනහ. රු ඇභතිතුභනි  ංතුය වහ නහඹ ඹහම් අදහනභ නිහ 
කම් න විට අතළන් වුරුර ඳවුර 128ක් ඳභණ ඉන්නහ. කම් 
අඹ අතරින් ඳරහකර භභ දළපු තළනක් තිකඵනහ. ක්රීඩහ ළිටිඹ 

තභයි ක වුය ඳත්හ කන ඹන්කන්. ඳහල් ඹන ශමුන් ඇතුළු 
දුඹලුකදනහභ නතළන ඉන්නහ. ක අඹ නළත ඳදිංචි යවීභ වහ 
ඹම් ළඩ ළිබඳකශක් ඉක්භනින් ක්රිඹහත්භ යනහද  

 
ගුණ අනුප ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

හච්ඡහ හය කිහිඳඹක් ඳළළත් වහ. විකලේකඹන් ළවිලි 

භහම් කන්රහත් ථහ ශහ. යජඹ තු ඉඩම් වඳුනහ ත්තහ. ක 
අනු කහ ට්ටි කිරීභ කකයන ඵ භට කිඹරහ තිකඵනහ. ක 
ට්ටි කිරීම් යරහ අන් වුණු භන් ක අඹට නිහ හදහ න්න 

අළි හරි ලකඹන් කවීභ ඉක්භන් යනහ. නතකොට ක 

සථහනකඹන් ගිහිල්රහ  නිහ වදන සථහනකය්භ ඉකන නිහ 
ෆදීභ යන්න පුළුන්. භභ ක ළනත් ඵරන්නම්. ක ටයුතු 
ඉක්භන් කිරීභට අළි උඳකදස දීරහ තිකඵනහ. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 14 - 1962/’17 - 11)  රු  කභොවභඩ් නවි භවතහ. 
[බහ ර්බඹ තුශ නළත.] 

කදකනි ටඹ.  
 

ත්රසපතවාදී ්රියා නිසා විනාශ් ව පාජය ණයතන: 

වවුනියා දිසපත්රික්කය 
னங்கபயளத டயடிக்கககளல் அமழக்கப்ட்ட அபச 

ழதயங்கள்: யவுழனள நளயட்டம் 
GOVERNMENT INSTITUTIONS DESTROYED BY TERRORIST 

ACTS: VAVUNIYA DISTRICT   
 

                                                                             1221/’16 

1. ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා  (ගුණ ඳද්ෙ උදශ්ාන්ත 
ගුණමසේකප ෙහතා මවනුව ) 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள - மாண்புமிகு  ஆர்.எம். 

த்ந உதனசளந்த குணரசகப சளர்ளக) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Padma 
Udhayashantha Gunasekera) 

සකද්ල ටයුතු අභහතයතුභහකන් ඇස ප්රලසනඹ-  

(අ)  1i)  වුනිඹහ දිසත්රික්කය් ළිහිටහ ඇති යහජය ආඹතන 
ංයහ කොඳභණද; 

 (ii)  නල්. ටී. ටී. ඊ. රසතහදීන් විදුන් ර් 1983න් 
ඳසු විනහල යන රද යහජය ආඹතන ංයහ 
කොඳභණද; 

 (iii)  විනහල ව නභ කද්ඳශ ළිබඳඵ යජකය් ළිබඳත් 
තක්කේරුක් ය තිකේද; 

 (iv)  නකේ නම්  නභ කද්ඳශර ම්පර්ණ ටිනහභ 
කොඳභණද; 

 (v)  විනහල යන රද නක් නක් කද්ඳශරට අදහශ 
කි යුතු රසතහදීන්ට විරුද්ධ නීතිභඹ 
ළිඹය කන තිකේද; 

 (vi)  නකේ නම්  නභ ළිඹය කර්ද; 

 (vii)  ඉවත 1i) - (vi) දක්හ විභහ ඇති කතොයතුරු 
ම්ඵන්ධකඹන් පර්ණ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 
යන්කන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ කභභ බහට දන්න්කන්ද  

(ආ)  කනො නකේ නම්  ක භන්ද 
 

உள்ளட்டலுயல்கள் அகநச்சகபக் ரகட்ட யழள:  

(அ)  (i)  யவுழனள நளயட்டத்தழல் அகநந்துள் அபச 

ழதயங்கழன் ண்ணழக்கக னளததன் 

கதத்ம்; 

 (ii) ல்.ளவ.ளவ.ஈ. னங்கபயளதழகளல் 1983ஆம் 

ஆண்டுக்குப் ழன்ர் அமழக்கப்ட்டுள் அபச 

ழதயங்கழன் ண்ணழக்கக னளததன் 

கதத்ம், 

 (iii)  அமழயகடந்துள் ரநற்டி தசளத்துகள் ற்ழ 

அபசளங்கத்தழளல் ற்தக்தகளள்க்கூடின நதழப் 

தேதடளன்த தசய்னப்ட்டுள்தள ன்கதத்ம்; 

1151 1152 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 

[අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ  භවතහ] 
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 (iv)  ஆதநழல், அச்தசளத்துக்கழன் தநளத்தப் 

ததநதழ னளததன்கதத்ம்; 

 (v) அமழக்கப்ட்டுள் எவ்தயளத தசளத்து ததளடர் 

ளகவும் தளதப்தைக்கூ ரயண்டின னங்கபயளதழ 

கலக்கு தழபளகச் சட்ட டயடிக்கககள் 

ரநற்தகளள்ப்ட்டுள்தள ன்கதத்ம்; 

 (vi) ஆதநழல், அந்த டயடிக்கககள் னளகய 

தனன்கதத்ம்; 

 (vii)  ரநற்டி (i) - (vi) யகப யழசளளழக்கப்ட்டுள் 

தகயல்கள் ததளடர்ள தொழுகநனள அழக் 

ககதனளன்கச் சநர்ப்ழப்ளபள ன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ)  இன்ரல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the number of Government institutions in 

the Vavuniya district; 

 (ii)  the number of Government institutions that 

were destroyed by the LTTE terrorists after 

1983; 

 (iii)  whether a Government approved valuation 

has been done on the destroyed property; 

 (iv)  if so, the total value of the said property; 

 (v)  whether legal action has been taken against 

the terrorists who were responsible for the 

said destruction; 

 (vi)  if so, what those steps are; and 

 (vii)  whether a comprehensive report with regard 

to the facts that have been  questioned in 

above (i) to (vi) will be submitted? 

(b)  If not, why? 
 
ගුණ වජිප අමේවර්ධන ෙහතා  
(நளண்தைநழகு  யஜழப அரயர்த) 

(The Hon. Wajira Abeywardana ) 

රු ථහනහඹතුභනි  නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය භහ සවාගත* 
යනහ.  
 

* සවාමේසය ෙත තබන ලද ළිබඳතුප: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   1i)    422කි. 

        (ii)     52කි. 

       (iii)    නළත. 

       (iv)    තක්කේරුක් ය කනොභළති කවයින් ටිනහභ වන් ශ 
කනොවළකිඹ. 

       (v)     නළත. 

       (vi)    අදහශ කනොකේ. 

       (vii)   ඔේ. 1ඇමුණුම් 01 ව 02 ඵරන්න)*  

(ආ)  අදහශ කනොකේ. 

මඅඩ ශ්ක්ින පක්යණ ප්රිනලාව: මක්. ී.. සිරිමසේන 
ෙහතා   

ரதனழகச் சக்தழ களப்தைததழ அதகூம்: தழத. ரக.தே. 

சழழரச 
TEA SHAKTHI INSURANCE BENEFIT: MR. K. P SIRISENA  

 

1745/’17 

5. ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා (ගුණ වාසුමද්ව 
නානායක්කාප ෙහතා මවනුව ) 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள - நளண்தைநழகு யளசுரதய 

ளணளனக்களப சளர்ளக) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Vasudeva 
Nanayakkara)  
ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහකන් ඇස ප්රලසනඹ -  

(අ)  1i)  ඳයඩු  කුඩහ කත් තු ංර්ධන මිතිකය්  කත් 
ලක්ති හභහජි අං 109131 දයන කක්. පී. 
දුරිකේන ඹන අඹ 2016 ර්කය්දී වදිදුකය් මිඹ 
කොස ඇති ඵත්; 

 (ii)  ඔහුට හිමිවිඹ යුතු කත් ලක්ති යක්ණ ප්රතිරහබ 
රඵහ ළනීභ වහ අලය දුඹලුභ ලිඹකිඹවිලි 
භයණරුක  බිරි ව පී. නම්. ලුදුඩහ භවත්මිඹ 
1ඳසු හිමිරු) විදුන් 2016.09.30 දින යත්නපුය 
කුඩහ කත් තු ංර්ධන මිති ප්රහකද්ශීඹ 
ංවිධහනඹ කත බහයදී ඇති ඵත්; 

 නතුභහ දන්කන්ද  

(ආ)  1i)  ලිඹකිඹවිලි බහයදී දළනට භහ 06ට ආන්න 

හරඹක් තවී ඇතත්  කම් දක්හ නභ ප්රතිරහබ 
මුදර රළබී කනොභළති ඵ ළිබඳන්කන්ද; 

 (ii)  නකේ නම්  නකී ප්රතිරහබ මුදර වළකි ඉක්භනින් 
ඇඹට රඵහදීභට ළිඹය න්කන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ කභභ බහට දන්න්කන්ද  

(ඇ)  කනො නකේ නම්  ක භන්ද  

 

ததந்ரதளட்டக் ககத்ததளமழல் அகநச்சகபக் ரகட்ட 

யழள: 

(அ)  (i)  பக்கடுகய, சழத ரதனழகத் ரதளட்ட 

அழயழதத்தழச் சங்கத்கதச் ரசர்ந்த ரதனழகச் 

சக்தழ அங்கத்தயர் இக்கம் 109131க் தகளண்ட 

ரக.தே. சழழரச ன்யர் 2016ஆம் ஆண்டு 

தழடீதப நபணழத்துள்ளர் ன்கதத்ம்; 

 (ii)  இயதக்குக் கழகடக்க ரயண்டின ரதனழகச் சக்தழ 

களப்தைததழ அதகூங்ககப் தற்தக் 

தகளள்யதற்குத் ரதகயனள அகத்து 

ஆயணங்கலம் நபணழத்தயளழன் நகயழனளகழன 

தழதநதழ தே.ம். லுசழடள ன்யர் (ழன் 

உளழத்தளழ) 2016.09.30ஆம் தழகதழ இபத்தழதைளழ 

சழத ரதனழகத் ரதளட்ட அழயழதத்தழச் 

சங்கத்தழன் ழபளந்தழன அகநப்ழற்கு எப்கடத் 

துள்ளர் ன்கதத்ம்; 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ)  (i)  ஆயணங்கள் எப்கடக்கப்ட்டு இற்க 

யகபக்கும் சுநளர் 06 நளதங்களகழத்ள் 

ரளதழலும் இதுயகப ரநற்டி அதகூத் 

ததளகக கழகடக்கப்தயழல்க ன்கத 

அயர் ற்தக்தகளள்யளபள ன்கதத்ம்; 
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————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

 (ii)  ஆதநழல், இயதக்கு அவ்யதகூத் 

ததளகககனத் துளழதநளகப் தற்தக் 

தகளடுப்தற்கு டயடிக்கக டுப்ளபள 

ன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்ரல், ன்? 

 
 

asked the Minister of  Plantation Industries:  

(a) Is he aware that- 

       (i)  Mr. K.P. Sirisena, bearer of Tea Shakthi 

Member No. 109131 of the Tea 

Smallholders’ Association in Parakaduwa, 
died suddenly in the  year 2016; 

      (ii) Mrs. P.M. Lucida, wife and successor of the 
deceased, has handed all the documents 

necessary for obtaining his Tea Shakthi 

insurance benefit dues over to the local 

organization of the Tea Smallholders 
Association of Ratnapura District on 

30.09.2016? 

(b)  Will he inform this House- 

        (i)  whether he admits that the said benefit 
money has not been received so far, 

although nearly six months has elapsed 

since the handing  over of documents; and 

      (ii)  if so, will he take steps to give her the said 

benefit money as soon as possible? 

(c)  If not, why? 
 

 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි  ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

කනුකන් භහ නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය සවාගත* යනහ.  
 

* සවාමේසය ෙත තබන ලද ළිබඳතුප: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   1i)   ඔේ. 

       ( ii)   ඔේ. 

(ආ)   1i)   ඳයඩු  කුඩහ කත් තු ංර්ධන මිතිකය්   කත් ලක්ති 
හභහජි අං 109131 දයන කක්.පී. දුරිකේන ඹන අඹට හිමි 
රු.5 000ක් ව අං 083557 වහ 2017.07.25 දිනළති ක ක්ඳත 
ඔහුක  ඳසු හිමිරු න පී.නම්. ලුදුඩහ භවත්මිඹ කත 
217.08.10 දින බහය දී ඇත. 

        (ii)   අදහශ කනොකේ. 

 (ඇ)  අදහශ කනොකේ.    
 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 8-1790/'17- (1), රු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් 

භවතහ. 

ගුණ බුද්ධික ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, රු නම්.නච්.නම්. ල්භහන් භවතහ 
කනුකන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ කනුකන් භහ 

නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය දීභ වහ ති කද හරඹක් ඉල්රහ 
දුටිනහ. 

 
ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
මෙගාමඳොලිසප සැලසුෙ ය මඅඩ සුවර්ධන 

වැඩස හන්: ිනඹිරිගසපයාය ප්රාමද්ය ය මල්කේ 

මකොට්ඨාසය  
நளகபத் தழட்டத்தழன்கவமள அழயழதத்தழ 

ழகழ்ச்சழத்தழட்டங்கள்: தழம்ழளழகஸ்னளன ழபரதச 

தசனளர் ழளழவு 
DEVELOPMENT PROGRAMMES UNDER MEGAPOLIS PLAN: 

THIMBIRIGASYAYA DS DIVISION  
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9. ගුණ බුද්ධික ඳිනපණ ෙහතා (ගුණ එසප.එේ. ෙරික්කාර් 
ෙහතා මවනුව ) 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண - நளண்தைநழகு ஸ்.ம். நளழக்களர் 

சளர்ளக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)   

භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහත් ඹතුභහකන් ඇස 
ප්රලසනඹ -(1): 

(අ) (i) භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ 
විදුන් ක්රිඹහත්භ යනු රඵන කභහකඳොලිස 
ළරසුභ ඹටකත් 2017 කර් දුට ඉදිරි ය             
03 ක් දක්හ තිඹිරිසඹහඹ ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් 
කොට්ධහකය් ළරසුම් ය ඇති ංර්ධන 
ළඩටවන් කර්ද; 

 (ii) දළනටභත් ඹම් ළඩටවන් ආයම්බ ය ඇත්නම්, 
කහ කර්ද; 

 (iii)  ආයම්බ කිරීභට ඵරහකඳොකයොත්තු න ළඩටවන් 
නිලසචිත ලකඹන් ඳටන් න්නහ දින හනු 
කර්ද; 

 (iv)  කම් වහ යහජය වහ කඳ ද්ලි ආකඹයජන දුදු 
යන්කන්ද; 

 (v)  නකේ නම්, කහ කන් කන් ලකඹන් කර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ කභභ බහට දන්න්කන්ද? 

(ආ) (i) දළනටභත් ආයම්බ ය ඇති කවය ආයම්බ කිරීභට 
ඵරහකඳොකයොත්තුන ළඩටවන් වහ කන් ය 
ඇති මුදර කොඳභණද; 

1155 1156 

[රු  ටී. යංජිත් ද කොයිහ  භවතහ] 
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 (ii) දළනට ළඹ ය ඇති මුදර කොඳභණද; 

 (iii) කම් වහ ණඹ මුදල් රඵහ න්කන්ද; 

 (iv) නකේ නම්, ණඹ රඵහ න්නහ ආඹතන ව 
ප්රභහණඹ කොඳභණද; 

 (v) කනොනකේ නම්, යජඹ විදුන් කන් ය ඇති මුදර 
කොඳභණද; 

 ඹන්නත් නතුභහ කභභ බහට දන්න්කන්ද?  

(ඇ) කනො නකේ නම්, ක භන්ද? 

 
நளகப நற்தம் ரநல் நளகளண அழயழதத்தழ அகநச்சகபக் 

ரகட்ட யழள: 

(அ) (i) நளகப நற்தம் ரநல் நளகளண அழயழதத்தழ 

அகநச்சழளல் கடதொகப்டுத்தப்டும் 

நளகபத் தழட்டத்தழன் (Megapolis plan) கவழ் 

2017ஆம் ஆண்டு ததளடக்கம் தொன்ரளக்கழத்ள் 

03 ஆண்டுகள் யகபனழல் தழம்ழளழகஸ்னளன 

ழபரதச தசனளர் ழளழயழற்களக தழட்டநழடப் 

ட்டுள் அழயழதத்தழ ழகழ்ச்சழத்தழட்டங்கள் 

னளகய ன்கதத்ம்; 

 (ii) ற்தகரய ரததம் ழகழ்ச்சழத்தழட்டங்கள் 

ஆபம்ழக்கப்ட்டுள்தளனழன், அகய னளகய 

ன்கதத்ம்; 

 (iii) ஆபம்ழப்தற்கு தழர்ப்ளர்க்கப்டும் ழகழ்ச்சழத் 

தழட்டங்கள் தழட்டயட்டநளக ஆபம்ழக்கப் 

டவுள் தழகதழகள் னளகய ன்கதத்ம்; 

 (iv) இதற்தக அபச நற்தம் தழனளர் தொதலீடுகள் 

ரநற்தகளள்ப்டுநள ன்கதத்ம்; 

 (v) ஆதநழன், அகய தழத்தழரன னளகய 

ன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) ற்தகரய ஆபம்ழக்கப்ட்டுள் அல்து 

ஆபம்ழக்க தழர்ளர்க்கப்டும் ழகழ்ச்சழத்தழட்டங் 

கலக்களக எதுக்கப்ட்டுள் ழதழத்ததளகக 

வ்யதயன்கதத்ம்; 

 (ii) தற்சநனம் தசயழடப்ட்டுள் ழதழத்ததளகக 

வ்யவு ன்கதத்ம்; 

 (iii) இதற்களக கடன் ததளகககள் தற்தக் 

தகளள்ப்டுநள ன்கதத்ம்; 

 (iv) ஆதநழன், கடன் தற்தக்தகளள்ப்டும் 

ழதயங்கள் நற்தம் கடன் ததளகக வ்ய 

தயன்கதத்ம்; 

 (v) இன்ரல், அபசளங்கத்தழளல் எதுக்கப்ட்டுள் 

ழதழத்ததளகக வ்யதயன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்ரல், ன்? 

asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) of the development programmes intended 
for Thimbirigasyaya Divisional Secretary's 

Division starting from 2017 to the next 3 

years, under the Megapolis Plan which is 

implemented by the Ministry of Megapolis 

and Western Development; 

 (ii) of the programmes, if any has already been 

started; 

 (iii) of the exact dates from which the scheduled 

programmes will be commenced ; 

 (iv) whether state and private investments are 

made in this regard; 

 (v) if so, separately of aforesaid investments? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) of the allocations made for the programmes 

to be started or for the programmes that 

have already been started; 

 (ii) of the amount of money that has already 

been spent; 

 (iii) whether loans will be obtained in this 

regard; 

 (iv) of the institutions from which the loans will 

be obtained and the amount of the loans; 

and 

 (v) if not, of the amount of money allocated by 

the Government ? 

(c) If not, why? 
 

 
ගුණ ඳාඨලී චේළික පණවක ෙහතා (ෙහානගප හා 
බසපනාහිප සුවර්ධන අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு ளட்டழ சம்ழக பணயக்க - நளகப நற்தம் ரநல் 

நளகளண அழயழதத்தழ அகநச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය භහ සවාගත* 

යනහ. 

 
* සවාමේසය ෙත තබන ලද ළිබඳතුප: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) 1i) භවහනය ළරසුභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ භවහනය 
අධිහරිඹක් නීතිභඹ කර තභත් සථහළිත වී නළත. ක 
වහ බහණ්ඩහහය අයමුදල් කන්වී නළත. කකේ කතත් 
කනත් ආඹතන වයවහ පර් ළරසුභ ක්රිඹහත්භඹ.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ප්රධහන ලකඹන් ඳවත යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කේ. 

 

ළඩිභනත් ලකඹන් ඳවත යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කේ 

 

(ii) නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් දළනටභත් ආයම්බ ය ඇති 
ළඩටවන් 

 01. කඵොරැල්ර කරසලි යණර භහත ළඩිදියුණු කිරීභ 

 02.  කඵොරැල්ර ළිහිටි ඵහුහර්ඹඹ කොඩනළඟිල්ර, හ පු, 
ක්රීඩහළිටිඹ වහ ඳහය ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 03. කිතුල්ත්ත දුට කඵොරැල්ර දක්හ භහර්ඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 

 04. කල්ක් ඩ්රයිේ භහර්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් යහඳෘතිඹ 

  LRT - JICA යහඳෘතිඹ ඹටකත් ඉදින ළවළල්ලු දුම්රිඹ 
ංක්රභණ ඳද්ධතිකය් ලයතහ අධයඹනඹ දුදු කමින් ඳතී. 

අකනකුත් යහඳෘතින් වහ උඳකද්ලන කේහ, ලයතහ 
අධයඹන වහ කටන්ඩර් ළවීභට ක්රිඹහ යනු ඇත. 

  කොශම අනය ආශ්රිත නහරි ංර්ධන යහඳෘතිඹ 
ඹටකත් දළනටභත් ආයම්බ ය ඇති ළඩටවන් 

 01. කද්වි ඵහලිහ භංන්ධිකය් ජරහඳවන ළඩිදියුණු කිරීභ 

 02. කින්දු ඳහකර් ජරහඳවන ළඩිදියුණු කිරිභ 

(iii) ඉවත අ 11) ඹටකත් ව අං 03,04,05 දළනටභත් ආයම්බ ය ඇත. 
අකනකුත් යහඳෘතින් ඳවත වන් කරත්, 

 · LRT - JICA යහඳෘතිඹ ඹටකත් ඉදින ළවළල්ලු දුම්රිඹ 
ංක්රභණ ඳද්ධතිකය් ලයතහ අධයඹනඹ 2017 කඳඵයහරි 
දුට 2018 කඳඵයහරි දක්හද, ළරසුම්යණඹ, ඉදිකිරීම් ව 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ 2018 දුට 2026 දක්හ නිභහණඹ ය ඇත.  

(IV) ඔේ. 

(V) නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ භඟින් ක්රිඹහත්භ ළඩටවන් යජඹ 
විදුන් ක්රිඹහත්භ යහඳෘති  

 01. කඵොරැල්ර කරසලි යණර භහත ළඩිදියුණු කිරීභ 

 02. කඵොරැල්ර ළිහිටි ඵහුහර්ඹඹ කොඩනළගිල්ර, හ පු, 
ක්රීඩහළිටිඹ වහ ඳහය ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 03. කිතුල්ත්ත දුට කඵොරැල්ර දක්හ භහර්ඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 

 04. කල්ක් ඩ්රයිේ භහර්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් යහඳෘතිඹ 

 05. කිරුරඳන ඊලසරී භහර්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් යහඳෘතිඹ 

 06. භවහ හර්ඹ නන්දදහ කයදහකොඩ භහකතහි ඳටු සථහනඹන් 
පුළුල් කිරීභ 1Bottleneck Clearance) 

 07. කොශම 06, කේළුනහයහභ ඳහය ළඩිදියුණු කිරීභ.  

 08. ජහති කයයවකල් යථහවන නළතුභ වහ ඉඩම් 
අත්ඳත්ය ළනීභ 

 09. කටොරින්ටන් ඇනිේ ව කිරුර කඳකද ම්ඵන්ධන 
සථහනඹ ංර්ධනඹ කිරීභ. 

  යජඹ ව කඳ ද්ලි අංලඹ කහඵද්ධ ක්රිඹහත්භ යන 
යහඳෘති 

01.  භවුන්ට් කම්රි මිර ංර්ධන යහඳෘතිඹ. 

02.  නරයිට් කඳකද භධයභ ඳහන්ති නිහ යහඳෘතිඹ, ඕල් 
භධයභ ඳහන්ති නිහ. 
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[රු  ඳහධලී  ම්ළි යණ  භවතහ] 

අනු 

අංඹ 
යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ යනු රඵන 

ආඹතනඹ 

01 කඵොරැල්ර ළිහිටි ඵහුහර්ඹඹ 

කොඩනළඟිල්ර, හ පු, 

ක්රීඩහළිටිඹ වහ ඳහය ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ 

නහරි ංර්ධන 

අධිහරිඹ 

02 භවුන්ට් කම්රි මිර ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ 
නහරි ංර්ධන 

අධිහරිඹ 

03 නලියිට් කඳකද භධයභ 

ඳහන්ති නිහ යහඳෘතිඹ 

ඕල් ළිටිඹ භධයභ ඳහන්ති 

නිහ 

නහරි ංර්ධන 

අධිහරිඹ 

04 ළවළල්ලු දුම්රිඹ ංක්රභණ 

ඳද්ධති යහඳෘතිඹ 
LRT යහඳෘතිඹ 

05 කොශම ංතුය ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ කටොරින්ටන් වහ 

කින්දු ඳහය උභං ජරහඳවන 

යහඳෘතිඹ ඉදිකිරීභ, 
කද්විඵහලිහ විදයහරඹ අර 

ජරහඳවන යහඳෘතිඹ, 

ජරළලීම් හර මිණුම් 

භධයසථහන යහඳෘතිඹ. 

කොශම අනය ආශ්රිත 

නහරි ංර්ධන 

යහඳෘතිඹ, SLLRDC 

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් 

අනු 

අංඹ 
ංර්ධන ළඩටවන් 

01 කඵොරැල්ර කරසලි යණර භහත ළඩිදියුණු කිරීභ 

02 කිතුල්ත්ත දුට කඵොරැල්ර දක්හ භහර්ඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 

03 කල්ක් ඩ්රයිේ භහර්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් යහඳෘතිඹ 

04 කිරුරඳන ඊලසරී භහර්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් යහඳෘතිඹ 

05 භවහ හර්ඹ නන්දදහ කයදහකොඩ භහකතහි ඳටු සථහනඹන් 

පුළුල් කිරීභ  1Bottleneck Clearance) 

06 කොශම 06 කේළුනහයහභ ඳහය ළඩිදියුණු කිරීභ 

07 ජහති කයයවකල් යථහවන නළතුභ වහ ඉඩම් අත්ඳත්ය 

ළනීභ 

08 කටොරින්ටන් ඇනිේ ව කිරුර කඳකද ම්ඵන්ධන 

සථහනඹ ංර්ධනඹ කිරිභ 

කොශම අනය ආශ්රිත නහරි ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් 

අනු 

අංඹ 

ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

න ර්ඹ 

01 කිරුරඳන ඊලසරි භහර්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් 

යහඳෘතිඹ 

2018 

02 භවුන්ට් කම්රි මිර ංර්ධන යහඳෘතිඹ 2018 

03 නරයිට් කඳකද භධයභ ඳහන්ති නිහ 

යහඳෘතිඹ 

2018 

04 භවහ හර්ඹ නන්දදහ කයදහකොඩ භහකතහි 

ඳටු සථහනඹන් පුළුල් කිරීභ 1Bottleneck 

Clearance) 

2018 

05 කොශම 06 කේළුනහයහභ ඳහය ළඩිදියුණු 

කිරීභ 

2018 

06 ජහති කයයවකල් යථහවන නළතුභ වහ 

ඉඩම් අත්ඳත්ය ළනීභ 

2018 

07 කටොරින්ටන් ඇනිේ ව කිරුර කඳකද 

ම්ඵන්ධ න  සථහනඹ ංර්ධනඹ කිරිභ 

2018 

කොශම අනය ආශ්රිත නහරි ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

01 කොශම ංතුය ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

කටොරින්ටන් උභං ජරහඳවන යහඳෘතිඹ 

ඉදිකිරීභ 

2018 

කඳඵයහරි 
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 · LRT - JICA යහඳෘතිකය්, ලයතහ අධයඹනඹ JICA 
ප්රදහනඹක් ලකඹන් කකයන අතය, ළරසුම්යණඹ, 
ඉදිකිරීභ, ක්රිඹහත්භ කිරීභ, උඳකද්ලනඹ වහ  JICA 
ආඹතනඹද, කභකවයුම්, ඉඩම් අත්ඳත් ය ළනීභ ව 
ඳරිඳහරන විඹදම් යජඹ භඟින් දළරීභට ද හච්ඡහ  කමින් 
ඳතී. 

 · කොශම අනය ආශ්රිත නහරි ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

 01. කද්වි ඵහලිහ භංන්ධිකය් ජරහඳවන ළඩිදියුණු කිරීභ - 
යජඹ භඟින් මිලිඹන 71 වහ කරය ඵළංකු භඟින් මිලිඹන 
471 

 02. කින්දු ඳහකර් ජරහඳවන ළ ඩිදියුණු කිරීභ - යජඹ භඟින් 
මිලිඹන 29 වහ කරය ඵළංකු භඟින් මිලිඹන 196 

 03. මුතුකල් ව කටොරින්ටන් උභං ජරහඳවන යහඳෘතිඹ - 
යජඹ භඟින් මිලිඹන 487 වහ කරය ඵළංකු භඟින් මිලිඹන 
3,250 

(ආ) 1i) 

 · නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් ක්රිඹහත්භ ය ඇති 
යහඳෘති වහ කන්ය ඇති මුදර - රුළිඹල්  මිලිඹන 
1,903.57 

 · නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් ආයම්බ කිරීභට 
ඵරහකඳොකයොත්තු න යහඳෘති වහ භවහ බහණ්ඩහහය 
අයමුදල් ඉදිරි ර්ඹන් වහ ඉල්ලුම් ය ඇත. 

 · LRT - JICA යහඳෘතිඹට 2017 ර්ඹ වහ කභකවයුම් ව 
ඳරිඳහරන මලි විඹදම් රුළිඹල් මිලිඹන 25 මුදරක් ශ්රී 
රංහ යජඹ විදුන් කන් ය ඇත. 

 (ii)  

 · නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් ක්රිඹහත්භ න 
යහඳෘති වහ දළනට රුළිඹල් මිලිඹන 103 ක් ළඹ ය 
ඇත. 

 · LRT - JICA යහඳෘතිඹ වහ රුළිඹල් මිලිඹන 2.4 
මුදරක් 2017 ජලි 31 දිනට ශ්රී රංහ  යජඹ විදුන් ළඹ ය 
ඇත. 

 · කද්වි ඵහලිහ භංන්ධිකය් හණු ළඩිදියුණු කිරීභ - මිලිඹන 
219 

 · කින්දු ඳහකර් හණු ළඩිදියුණු කිරීභ - මිලිඹන 75 

 (iii) . 

 · නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් ක්රිඹහත්භ යහඳෘති 
වහ ණඹ රඵහ ළනීභක් දුදු කනොකකර්. 

 · LRT - JICA යහඳෘතිඹ වහ ණඹ මුදල් රඵහ ළනීභට 
නිඹමිතඹ. 

 (iv)  LRT - JICA යහඳෘතිඹ වහ ලයතහ අධයඹනකඹන් 
ඳසු, JICA ආඹතනකඹන් ආන්න ලකඹන් ඇභරිහනු 
කඩොරර් බිලිඹන 1.25  මුදරක් රඵහ ළනීභට නිඹමිතඹ. 

 (v) නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටකත් ක්රිඹහත්භ ය ඇති 
යහඳෘති වහ කන්ය ඇති මුදර රුළිඹල් මිලිඹන 
1,903.57කි. ආයම්බ කිරීභට ඵරහකඳොකයොත්තු න යහඳෘති 
වහ භවහ බහණ්ඩහහය අයමුදල් ඉල්ලුම් ය ඇත. 

(ඇ) අදහශ කනොකේ.  
 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අං 10 -1870/'17 -11), රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ. 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා  
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ 
කනුකන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, අහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ කනුකන් භහ නභ ප්රලසනඹට 
ළිබඳතුය දීභ වහ භහ තුන හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ප්රශ්පනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳඅඩ කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී. 
யழளகய நற்தளத தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

කෑගල්ල දිසපත්රික්කම  පජය සතු ඉඩේ: විසපතප  
ரககளக நளயட்ட அபச களணழகள்: யழபம் 

STATE LANDS IN KEGALLE DISTRICT: DETAILS  
      

1952/’17 
 

11. ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා (ගුණ කනක මහේපඅඩ ෙහතා 
මවනුව ) 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த - நளண்தைநழகு கக ரலபத் 

சளர்ளக) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

ඉඩම් ව ඳහර්ලිකම්න්තු ප්රතිංසයණ අභහතයතුභහකන් ඇස 

ප්රලසනඹ -(1) :  
 

(අ) ෆල්ර දිසත්රික්කය්, 

 (i) යජඹ තු ඉඩම් ප්රභහණඹ;  

 (ii) ඳදිංචිඹ වහ කඵදහ දීභට වඳුනහකන ඇති යජඹ 
තු ඉඩම් ප්රභහණඹ; 

 (iii) ඳදිංචිඹ වහ ඉඩම් ඉල්ලුම් ය ඇති ඳවුල් 
ංයහ; 

 නක් නක් ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් කොට්ධහඹ අනු කන් කන් 
ලකඹන් කොඳභණද ඹන්න නතුභහ කභභ බහට 
දන්න්කන්ද? 

(ආ) (i) ඉල්ලුම් ය ඇති ඳවුල් වහ වඳුනහකන ඇති 
යජඹ තු ඉඩම් රඵහදීභට ළිඹය න්කන්ද; 

 (ii) නකේ නම්, නභ දිනඹ කර්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ කභභ බහට දන්න්කන්ද? 

(ඇ) කනො නකේ නම්, ක භන්ද?  
 

 
களணழ நற்தம் ளபளலநன் நதசவபகநப்தை அகநச்சகபக் 

ரகட்ட யழள:   
 

(அ) ரககளக நளயட்டத்தழல், 

 (i) அபசளங்கத்தழற்குச் தசளந்தநள களணழகழன் 

அவு; 

 (ii) குடினழதப்தற்களக கழர்ந்தழக்க இங்களணப் 

ட்டுள் அபசளங்கத்தழற்குச் தசளந்தநள 

களணழகழன் அவு; 

 (iii) குடினழதப்தற்களக களணழககக் ரகளளழத்ள் 

குடும்ங்கழன் ண்ணழக்கக; 

 எவ்தயளத ழபரதச தசனளர் ழளழவு யளளழனளக 

தழத்தழனளக வ்யதயன்கத அயர் இச்சகக்கு 

அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i) ரகளளழக்கக யழடுத்துள் குடும்ங்கலக்கு இங் 

களணப்ட்டுள் அபசளங்கத்தழற்குச் தசளந்தநள 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

களணழகக யமங்க டயடிக்கக டுப்ளபள 

ன்கதத்ம்; 

 (ii) ஆதநழல், அத்தழகதழ னளததன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்ரல், ன்? 

 

 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) of the extent of land that belongs to the 
Government; 

 (ii) the extent of Government land earmarked to 
be distributed for settlement; and 

 (iii) the number of families that have applied for 

lands for settlement; 

 in the Kegalle District and in respect of each 

Divisional Secretary's Division separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to provide the 
identified lands to the families that have 

applied for them; and 

 (ii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය භහ සවාගත* 

යනහ. 
 

* සවාමේසය ෙත තබන ලද ළිබඳතුප: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) 1i) ෆල්ර දිසත්රික්කය් යජඹ තු ඉඩම් ප්රභහණඹ - අක්ය 
28,325 (විදුඅටදවස තුන්දුඹ විදුඳවයි)  රඩ් 01 1නයි) 
ඳර් ස 08 1අටක්) ඳභණ කේ. 

 

 (ii) ෆල්ර දිසත්රික්කය් ඳදිංචිඹ වහ කඵදහදීභට වඳුනහකන 
ඇති යජඹ තු ඉඩම් ප්රභහණඹ - අක්ය 166 1නදුඹ 
වළටවඹයි) රඩ් 02 1කදයි) ඳර් ස 10 1දවඹක්) ඳභණ කේ. 

  

 (iii) ෆල්ර දිසත්රික්කය් ඳදිංචිඹ වහ ඉඩම් ඉල්ලුම් ය ඇති 
ඳවුල් ංයහ 
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[රු  ඵන්දුර ගුණර්ධන  භවතහ] 

අනු 

අංඹ 
ප්රහකද්ශීඹ 

කල්ම් 

කොට්ධහඹ 

ඉඩම් ප්රභහණඹ 

    අක්ය රඩ් ඳර් ස 

1 යඹුක්න 1917 - - 

2 දළයණිඹර 10599 - - 

3 භහනළල්ර 1335 - - 

4 බුරත්කොහුළි

ටිඹ 
1635 2 23 

5 රුන්ළල්ර 1634 - 38 

6 ෆල්ර 2003 03 06 

7 ලිමු 1472 - - 

8 කදහිඕවිට 1882 - - 

9 යහකඳොර 2023 03 11 

10 ඹටිඹන්කතොට 1751 - - 

11 අයණහඹ 2071 03 10 

  නතු 28,325 01 08 

අනු 

අංඹ 
ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් 

කොට්ධහඹ 
ඉඩම් ප්රභහණඹ 

    අක්ය රඩ් ඳර් ස 

1 යඹුක්න 08 - - 

2 දළයණිඹර 04 00 40 

3 භහනළල්ර 79 - - 

4 බුරත්කොහුළිටිඹ - - - 

5 රුන්ළල්ර - - - 

6 ෆල්ර 04 - - 

7 ලිමු - - - 

8 කදහිඕවිට - - - 

9 යහකඳොර - - - 

10 ඹටිඹන්කතොට 03 - - 

11 අයණහඹ 68 01 10 

  නතු 166 02 10 

අනු 

අංඹ 

ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් 

කොට්ධහඹ 

ඳවුල් ංයහ 

1 යඹුක්න 229 

2 දළයණිඹර 674 

3 භහනළල්ර 175 

4 බුරත්කොහුළිටිඹ 292 

5 රුන්ළල්ර 1292 

6 ෆල්ර 875 

7 ලිමු 1602 
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(ආ) 1i) ඔේ

 (ii) කභකේ කඵදහදීභට කඹයජිත ඇතළම් ඉඩම් ම්ඵන්ධකඹන් 
ඳතින ළටලු නියහයණඹ ය ළනීකභන් අනතුරු නභ 
ඉඩම් ම්ඵන්ධ ඉඩම් ඳරිවයණ හර්තහ ව ජහති 
කොඩනළඟිලි ඳර්කය්ණ හර්තහ ද රඵහ කන මිනුම් ටයුතු 
දුදු ය 2017 ව 2018 ර් තුශදී ඉඩම් කඵදහ දීභට 
අක ක්හ  කකර් 

(ඇ) අදහශ කනොකේ. 

 
 

2013 වර්යම  සි   ලැබුු ප්රිනඳාදන: දුමකොටුව 

ප්රාමද්ය ය මල්කේ මකොට්ඨාසය  
2013 தொதல் கழகடத்த ழதழ எதுக்கவடுகள்: தங்தகளட்டுய 

ழபரதச தசனகப் ழளழவு 
ALLOCATIONS RECEIVED FROM 2013 : DANKOTUWA DS 

DIVISION   
     

1962/’17 

 

14. ගුණ බුද්ධික ඳිනපණ ෙහතා (ගුණ මෙොමහොෙඩ් නවවි ෙහතා 

මවනුව ) 
(நளண்தைநழகு தைத்தழக தழபண -நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ 

சளர்ளக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Mohamed Navavi) 

සකද්ල ටයුතු අභහතයතුභහකන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 
 

(අ) (i) 2013 ර්කය් දුට කම් නකතක් විභධයත 
ප්රතිඳහදන ඹටකත් පුත්තරභ දිසත්රික්කය්, 
දංකොටු ප්රහකද්ශීඹ කල්ම් හර්ඹහරඹ කත 
රළබුණු මුළු ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ නක් නක් ර්ඹ 
අනු කන් කන් ලකඹන් කොඳභණද; 

 (ii) නභ ප්රතිඳහදන රළබුණු ආහයඹ කර්ද; 

 (iii) නභ ප්රතිඳහදන කඹොදහ නිමින් කම් නවිට නිභ ය 
ඇති වහ දුදු කකයමින් ඳතින ළඩටවන්/
යහඳෘති තිකේද; 

 (iv) කභභ හර සීභහ තුශ කිදුඹම් ආඹතන කවය 
ංවිධහන වහ ප්රතිඳහදන කන් කිරීම් දුදු ය 
ඇත්නම්, නකී මුදර වහ ප්රතිරහීන ආඹතනකය් කවය 
ංවිධහනකය් නම් වහ ලිළිනඹන් නක් නක් ර්ඹ 
අනු කන් කන් ලකඹන් කර්ද; 

 (v) උක්ත හරසීභහ තුශ අවිච්කේද ව මුදරක් 
ඇත්නම්, නභ මුදල් ප්රභහණඹත්, නකේ ව ආහයඹත් 
ඉදිරිඳත් යන්කන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ කභභ බහට දන්න්කන්ද? 
 

(ආ) කනො නකේ නම්, ක භන්ද? 

உள்ளட்டலுயல்கள் அகநச்சகபக் ரகட்ட யழள : 
 

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண்டு ததளடக்கம் இற்கயகப 

ன்தொகப்டுத்தப்ட்ட ழதழ ற்ளடுகழன் கவழ் 

தைத்தம் நளயட்டத்தழன் தங்தகளட்டுய ழபரதச 

தசனகத்தழற்கு கழகடத்த தநளத்த ழதழ ற்ளடு 

கழன் அவு யதடயளளழனளக தயவ்ரயளக 

வ்யவு; 

 (ii) அந்த ழதழ ற்ளடுகள் ந்த யழதத்தழல் 

கழகடத்த; 

 (iii) அந்த ழதழ ற்ளடுககப் ழபரனளகழத்து 

இன்யழல் ழகவுதசய்துள் நற்தம் 

கடதற்தக்தகளண்டிதக்கழன் ழகழ்ச்சழத் 

தழட்டங்கள்/ கதத்தழட்டங்கள் உள்யள; 

 (iv) இக்களப்குதழக்குள் ரததம் ழதயங்கள் 

அல்து அகநப்தைகலக்களக ழதழ ற்ளடுகள் 

எதுக்கப்ட்டிதப்ழன், ரநற்டி ணத்ததளகக 

நற்தம் னதகளழ ழதயத்தழன் அல்து 

அகநப்ழன் தனர் நற்தம் தொகயளழ 

ஆண்டுயளளழனளக தயவ்ரயளக னளகய; 

 (v) இக்களல்கக்குள் இகடனளதுயந்த 

ணத்ததளககரனதும் இதப்ழன் அப்ணத் 

ததளகககனத்ம் அவ்யளத ற்ட்ட யழதத்கதத்ம் 

சநர்ப்ழப்ளபள; 

 ன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்ரல், ன்? 

 

 

asked the Minister of Home Affairs: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total amount of allocations received by 

the Dankotuwa Divisional Secretary's 

Division in Puttalam District under 

decentralized funds in each year from the 

year 2013 up to now, separately; 

 (ii) the manner in which the aforesaid 

allocations were received; 

 (iii) the projects / programmes that have been 
completed or are being carried out using 

the aforesaid allocations; 

 (iv) if allocations were made for any institutions 

or organizations during this period the 

amount of allocation and the names and 

addresses of the recipient institutions or 

organizations on per year basis; and 

 (v) if there has been a continuous amount 
during the aforesaid period of time, the 

amount and the manner it was caused ; 

(b) If not , why ? 
 
 

ගුණ වජිප අමේවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  யஜழப அரயர்த) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි, නභ ප්රලසනඹට ළිබඳතුය භහ සවාගත* 

යනහ. 

1165 1166 

8 කදහිඕවිට 1509 

9 යහකඳොර 478 

10 ඹටිඹන්කතොට 930 

11 අයණහඹ 402 

  නතු 8458 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

* සවාමේසය ෙත තබන ලද ළිබඳතුප: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) 1i)  

 
 

 (ii) විභධයත අඹ ළඹ ඹටකත්ඹ. 

 (iii) ඔේ. 

  අමුණහ ඇත. ඇමුණුභ 01*  ඵරන්න.  

 (iv) අමුණහ ඇත. ඇමුණුභ 01 ඵරන්න.  

 (v) නළත. 

(ආ) අදහශ කනොකේ. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, සථහය නිකඹය 23.12) ඹටකත් ප්රලසන. රු දිකන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 

මඳෞද්ගලිකව  දැනුේ දීමෙන් ඇස ප්රශ්පනය 
தழ அழயழத்தல் தோ யழள 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 'සි  ේ' ණයතනය නිසා ෙතුව ඇින අර්බුදය  
විසඳුේ 

'கசற்ம்' ழதயத்தழளல் உதயளகழத்ள் 

ததக்கடிக்குத்  தவர்வு 
SOLUTIONS FOR CRISIS CREATED BY SAITM  

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  කම් ප්රලසනඹ වහ භට 

අහභහතයතුභහකන් ළිබඳතුයක් අලයයි. මීට කඳය කභඹට ළිබඳතුය 
දීභට හරඹ රඵහ ත්තහ. ළිබඳතුය ඳසු රඵහ කදනහද දන්කන් 
නළවළ. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ළිබඳතුරු කදනහ. 

 ර්ඹ     කන් ශ මුදර 

2013 රු.මි. 3.1 

2014 රු.මි. 2.5 

2015 ප්රතිඳහදන කන් ය 

කනොභළත 

2016  රු.මි.9.0 

2017   රු.මි. 6.0 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කඵොකවොභ සතුතියි. රු ථහනහඹතුභනි  භභ කම් ප්රලසනඹ 
කඹොමු කශේ රු උස අධයහඳන ඇභතිතුභහටයි.  

ශ්රී රංහකේ වදය බහකේ - Sri Lanka Medical Council 

නකක් - අනුභළතිඹකින් කතොය ආයම්බ යන රද SAITM 
කඳ ද්ලි වදය ආඹතනඹ ඉත් කිරීභ අද ජහති අර්බුදඹක් 
ඵට ඳත් ඇත. රු ථහනහඹතුභනි  SAITM අර්බුදඹ 

ම්ඵන්ධ භවහ නහඹ සහමින් වන්කේරහ නිකුත් යන රද 
නිකේදනඹක් භහ කිඹහ  ඔඵතුභහ කත ඉදිරිඳත් යනහ. 

"ශ්රී රංහකේ වදය බහකේ අනුභළතිඹකින් කතොය ආයම්බ 

ශහ ඹළයි  ඳළකන  යිටම් කඳ ද්ලි විදයහතනඹ භඟින්  
ප්රමිතිඹකින් කතොය වදය උඳහධි රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ 
ම්ඵන්ධකඹන් ඳළන නළඟී ඇති යිටම් අර්බුදඹට සථියහය 

විඳුභක් රඵහ ළනීභට භළදිවත් න කර යජකය් වදය පීධ 
ශිය කදභේළිඹ ංභඹ නක් අඳ කත ඉදිරිඳත් ශ රුණු 
ළරකිල්රට කන නභ ළටලු තදුයටත් ර්ධනඹ වීභට ඉඩ 
කනොතඵහ අදහශ ඳහර්ලස දුඹල්රටභ නඟ විඹ වළකි විඳුභක් 

කකයහි ඔඵතුභහක  විකලේ අධහනඹ කඹොමු කිරීභ භළනයි 
අදවස යමු. 

කම් වහ යජකය් වදය පීධහධිඳතිරුන් අට කදකනකු විදුන් 

ඔඵතුභහ කත කඹොමු කොට ඇති කඹයජනහ ඳදනම් කොට කන 
ඹබඳත් යක් දුඹලු ඳහර්ලස භඟ නභයශීලී නකී කඹයජනහ 
ම්ඵන්ධකඹන් කිදුඹම් ම්මුතිඹට නශම හටත් හිතය 

විඳුභට නශඹීභට වළකි නම් ඩහත් ප්රහකඹයගි ඵ අඳට 
කඳකන්. දළනටභත් කභභ අර්බුදඹ වදය අධයහඳනඹට වහ 
ක ය ක්කේරඹට ඳභණක් කනො  හභහනය භව ජනතහටද 

ඵරත් වහනිඹක් කන කදමින් ඳතී. නඵළවින්  කභභ ළටලු 
වහ ඩිනමින් විඳුභක් රඵහ දීභට සුදුසු ළිඹය න්නහ කභන් 
හරුණි ඉල්රහ දුටිම්ව. කතරුන් යණයි!"  

ඉවත ඉල්ලීභ භල්තු භව නහහිමි  අසගිරි භව නහහිමි  අභයපුය 
නිහකය් භව නහහිමි  ශ්රී රංහ යහභඤසඤ නිහකය් භව නහහිමි 
විදුන් ජනහධිඳතිතුභහ  අභළතිතුභහ ඇතුළු අභහතය භණ්ඩරඹට 
ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵනහ.  කභඹ "රංහදීඳ" පුත් ඳකත් ව 

අකනක් පුත්රත් ඳශ නහ. භහ ඉවත වන් ශ ප්රහලඹ 
"රංහදීඳ" පුත් ඳකත් වන් කනහ. දිනඹත් වන් ය 
තිකඵනහ.  කම් අනු  කම් ප්රලසනඹ විීමභ වහ යජඹ න්නහ 

ළිඹය ඳළවළදිලි යන කභන් රු ඇභතිතුභහකන් ඉල්රහ 
දුටිනහ.   

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු උස අධයහඳන ඇභතිතුභහ.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  සථහය නිකඹය 23.12)  ඹටකත් රු  
දිකන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ විදුන් අන රද ප්රලසනඹට භහ 
ළිබඳතුය කදන්නම්. භහ ඊට ලින් රු දිකන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහට හයණඹක් කි යුතුයි. නතුභහ  කිේහ   වදය 

බහකන් අයඹ නළතියි කභඹ ඳටන් ත්කත් කිඹරහ. නමුත්  
නතුභහක  අයඹ තිකඵනහ.  කභොද  නතුභහ තභයි යිටම් න 
ළිබඳඵ ළට් න ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් කශේ. 

1167 1168 

[රු  ජිය අකේර්ධන  භවතහ] 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අතය කිඹන්න නඳහ  රු ඇභතිතුභනි. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අතය  කනොකයි. භහ ශඟ අදහශ ළට් න තිකඵනහ. ළට් 
න ඉදිරිඳත් කශේ ඔඵතුභහ කන්.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළි හද කනොය ඉඳිමු. රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ළිබඳතුය 
කදන්න.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  නතුභහ කිඹනහ වදය බහකේ 

අයඹ නළවළයි කිඹරහ. නමුත්  නතුභහක  අයඹ තිකඵනහ. 
කභන්න ළට් න. වළභදහභ- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කොන් ථහ කිඹන්න නඳහ. 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
භභ ළට් න කිඹන්නම්. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් යන්න. [ඵහධහ කිරීම්] අළි හද 
කනොය ඉඳිමු. ඔඵතුභහ ළිබඳතුය කදන්න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

2013 කදළම්ඵර් 11 දිනළති වළන්හඩ් හර්තහකේ  "ලිළි 
කල්නහදිඹ ළිබඳළන්වීභ" ඹටකත් කභකේ වන් කේ: 

"1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනකත් 27 11) 1ආ) ළනි න්තිඹ 

භඟ කිඹවිඹ යුතු 25 1අ) ළනි න්තිඹ ඹටකත් වදය විදයහකේදී ව 
ලරය වදයකේදී 1නම්බීබීනස) උඳහධිඹ ළිරිනළමීභ වහ ඉවල්න උස 

අධයහඳනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීකම් හර්ඹ වහ උඳහධි ප්රදහනඹ කිරීකම් 

ආඹතනඹක් ලකඹන් වුත් කදුඹන් ඉන්සටිටියුට් ඔෂස කටක්කනොකරොජි 

ඇන්ඩ් කභඩිදුන් 1ප්රයිට්) ලිමිටඩ් ආඹතනඹ 1SAITM) ළිබඳනු රළබීභ 

ම්ඵන්ධකඹන් උස අධයහඳන අභහතයයඹහ විදුන් හදන රදු 2013 

ළ තළම්ඵර් භ 26 දිනළති අං 1829/36 දයන අතිවිකලේ ළට් ඳරඹ 
ඳශ යන රද නිඹභඹ.- [උස අධයහඳන අභහතය රු නස.බී. දිහනහඹ 

භවතහ කනුට රු දිකන්ස ගුණර්ධන භවතහ]" 

දිකන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහයි ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵන්කන්. 
[ඵහධහ කිරීම්] 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කභතළන ඉන් කිේකේ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කභොනහද කම් කිඹන්කන්   

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

අදහශ ඇභතියඹහ නස.බී. දිහනහඹ. ඕ අවන්න නස.බී. 
දිහනහඹ ඇභතිතුභහකන්. 

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භවහ නහඹ වහමුදුරුන් කිඹපු කද් ළිබඳන්නහද  නළද්ද   

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කම් හක  ප්රලසන අවන කොට අඳට රේජයි.  

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භවහ නහඹ වහමුදුරුන් කිඹපු කද් ළිබඳන්නහද  නළද්ද 

කිඹරහ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි  ළිබඳතුරු කදන්න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කභතුභහ භවහ නහඹ වහමුදුරුන්කන් භහ න්න ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීම්] කභතුභහ භවහ නහඹ වහමුදුරුන්කන් භහ න්න 
ඕනෆ.  [ඵහධහ කිරීම්] රේජහ නළතු දළන් කභතළන ථහ යනහ. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි  දළන් ළිබඳතුරු කදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] රු ඇභතිතුභහට 
ළිබඳතුරු කදන්න අසථහ කදන්න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භවහ නහඹ වහමුදුරුන් කනොභඟ ඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කභතුභහ නස.බී. දිහනහඹ ඉදිරිඳත් යපු ළට් ඳරඹක් ළන 
කිඹන්කන්.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ න්න ඕනෆ  "අක  නහඹ වහමුදුරුකන්  ක ළට් 
ඳරඹ ඉදිරිඳත් කශේ භභ" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කොකවේද ඹන්කන් කිඹරහ ඇහුහභ භල්කල් කඳොල් උත්තයඹක් 
කදන්කන්. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භවහ නහඹ වහමුදුරුන්කන් භහ න්න ඕනෆ. [ඵහධහ 
කිරීම්] 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ ළිබඳතුය අහනද  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

SAITM වදය ආඹතනඹ මලි ය නිමින්- 
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order.  
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ අවපු ප්රලසනඹ කභඹයි. අභළතිතුභහ ප්රමු ආණ්ඩුට භවහ 

නහඹ වහමුදුරුරු විදුන් ඉදිරිඳත් යපු ප්රහලනඹ  ඉල්ලීභ  
න්කද්ලඹ අනු දළන් ඹබඳත් යක් කම් ප්රලසනඹ වින්න ඕනෆ. 
කම් ඇභතිතුභහ කම් දන්කන් නළත්නම්....   නශ නශහ ශභයින්ට 

වනහ  ඳහකර්.  
 

ගුණ විෙල් වීපවුශ් ෙහතා   
(நளண்தைநழகு யழநல் வீபயங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීයංල භළතිතුභහක  point of Order න 
කභොක්ද  

 

ගුණ විෙල් වීපවුශ් ෙහතා   
(நளண்தைநழகு யழநல் வீபயங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි  සථහය නිකඹය අනු ඕනෆභ කොකන 

 ුට 
 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

උස අධයහඳන ඇභතිභ යන්න ඵළවළ. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, that is not a point of Order. ඔඵතුභහ 
හඩිකන්න. ඔඵතුභන්රහ points of Order නිරුකණ් abuse 
යන්න නඳහ. නකවභ වුකණොත් මීට ඳසකේ point of Order 
නට අසථහ කදනකොට භට නළත හිතන්න ඵරන්න 

නහ. 
 

ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහක  point of Order න කභොක්ද  

 
ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
රු ථහනහඹතුභනි  ඳහල් දරුකයත් කම් ළරරිකය් ඉන්න 

කරහ කොන් 
 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ථහක් කිඹනහ. කම්  න වළන්හඩ් හර්තහකන් ඉත් 

යන්න ඕනෆ. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ක  න වළන්හඩ් හර්තහකන් ඉත් යනහ. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 යජඹ කනුකන් ප්රධහන ංවිධහඹ ලකඹන් කනත් 
ඇභතිරුන්ක  ප්රහලනඹක් කවය ලිඹවිල්රක් රු දිකන්ස 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශහභ නඹ දිකන්ස ගුණර්ධන 

භළතිතුභහක  ක්රිඹහක් කර රහ කභතුභහ විදුන් ප්රහල කිරීභ 
ම්පර්ණකඹන් ළයදියි. ක  නස.බී. දිහනහඹ භළතිතුභහක - 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නකවභ නම්  ඵළවළයි කිඹන්න නඳහඹළ. 

1171 1172 



2017 ඔක්කතයඵර් 19 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇභතිතුභහ ළිබඳතුරු දී අන්ද  
 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  නළවළ. අන් නළවළ. තත් කිඹන්න තිකඵනහ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිඹන්න  කිඹන්න. ඔඵතුභහ ළිබඳතුය කිඹහකන ඹන්න. 
රු අභහතයතුභහ  ඔඵතුභහ ළිබඳතුය කදන්න කය. ළිබඳතුය දී අන් 

වුණහට ඳසු කභොනහ කවය තිකඵනහ නම් අළි තහ යමු.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  යිටම් වදය ආඹතනඹ මලි ය 
නිමින් යජකය් වදය විදයහරර වදය පීධ දුසුන් ආයම්බ ය 

ඇති ර්ජන ක්රිඹහ භහර්ඹ විීමභ ළන කභන්භ  ශ්රී රංහ වදය 

අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ ඵරඳහන රුණු කීඳඹක් ළන යජඹ විදුන් 

අසථහ ණනහදී භ වදය දුසුන්  නභ දුසුන්ක  කදභහළිඹන්  

වදය පීධ ආ හර්ඹරුන්  වදය පීධ පීධහධිඳතිරුන් වහ යජකය් 

වදය නිරධහරි ංභඹ ඹනහදි ඳහර්ලසරුන් භඟ හච්ඡහ 

ට ණනහක් ඳත්න රදී. නකභන්භ කභභ ළටලු 
ම්ඵන්ධකඹන් යිටම් ආඹතනකය් හිමිහරිත්ඹ කභන්භ නහි 

ආ හර්ඹරුන්  දුසුන් වහ කදභහළිඹන් භඟද යජකය් නිකඹයජිතඹන් 

හච්ඡහ ය ඇත.    

රු ථහනහඹතුභනි  කම් අර්බුදඹ ඳටන් ත්තහට ඳසු භභ 

පීධහධිඳතිරුන්ට නන්න කිේහ; අළි හච්ඡහ ශහ. ක අඹ අකඳන් 

ඉල්ලීභක් ශහ  ශභයින් ළනීභ තහහලි අත් හිටුන්න 

කිඹරහ. අළි නඹ ශහ. ඳසු ක අඹ කිේහ  ක ශභයින්ක  ප්රමිතිඹ 
අඩුයි කිඹරහ. අළි කිේහ  අළි ක ශභයින් නළත විබහඹට හඩි 

කන්න ළභළති යහන්නම් කිඹරහ. අළි ක ශභයින් ඊට ළභළති 

යහ ත්තහ. ඊට ඳසු කිේහ  හඹනි ඳවසුම් නළවළ කිඹරහ. 

අළි කිේහ  තත් භහ වඹකින් හඹනි ඳවසුම් ඇති යන්නම් 

කිඹරහ. ඊටත් ඳසු කිේහ  ක ඉසළිරිතහරකය් කරඩුන් නළවළ 

කිඹරහ. අළි කිේහ  නඹ යජඹට ඳයහකන යජකය් කයයවරක් 
යන්නම් කිඹරහ. අළි දළන් අභ ප්රමිතිඹ - minimum standards - 

ස ය තිකඵනහ. අළි ක ඔක්කයභ ශහ. අළි භළදට ඇවිල්රහයි 

තිකඵන්කන්. ක අඹ තභයි අන්තහදි. ක අඹ වළභ තිඹභ භහ 

වමුන්න නනහ. ක අඹ ක වළභ හච්ඡහක්භ ඳටන්න්නහ 

ඳශමුන හයඹ තභයි "යිටම් න වන්න ඕනෆ" කිඹන න. 

ක අඹත් භළදට නන්න ඕනෆ. අළි ක අඹට කිඹන්කන්  භළදට නන්න 

කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ දන්නහද  ශභයින් ඳන්ති 
ර්ජනඹ වහ කභකවඹන්කන් වුද කිඹරහ  ක අඹ ව භවය 

කදොසතයරහ තභයි ශභයින් ඳන්ති ර්ජනඹ වහ කභකවඹන්කන්. 

ඳසු ගිඹ භහකය් කොශම වදය පීධකය් ශභයින් 75ක් 

ඳන්තිරට ගිඹහ.  

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ.  

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කදොසතයරහ කිේහ  "ඔඹ කොල්රන් නන්න නඳහ. අළි 
උන්න්කන් නළවළ" කිඹරහ. ශභයි නළතත් ඳන්තිරට 
ඇවිල්රහ  වදය ර්ජන නත්නහ නම් කම් ප්රලසනඹ ඉය 

කනහ. කනොළම්ඵර් භහකය් මීට අදහශ නඩු තිකඵනහ. අළි ක 
නඩු ඉය කනකතක් හභහමී දුටිමු  කම්හ ඹථහ තත්ත්ඹට 
ඳත් යරහ. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නඩුකේදී ඔඵතුභහක  හර්ඹඹ යන්කන් නළවළකන්.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ කනොකයි කන්. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ චදිතකඹක් කන්. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ ළිබඳතුය කදන්න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ කිඹන්කන් ඔක්කයභරහ - 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභනි  නතුභහට ළිබඳතුරු කදන්න 
අසථහ කදන්න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  කභතුභහක  ප්රලසනඹට ළිබඳතුය දීභට භභ 

කඳකර් දහ දුටිකය් නළවළ. කයි කභතුභහට තයවහ ගිහින් තිකඵන්කන්. 
කභතුභහත් කම් හක  ප්රලසනඹක් කඳකර්දහ අවපු නිහයි  කභතුභහට 
තයවහ ගිහින් තිකඵන්කන්.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ඔඵතුභහක  ළිබඳතුය රඵහ කදන්න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  කභතුභන්රහ අකඳන් විඳුම් 
ඉල්රනහ. නමුත් කම් ප්රලසනඹ ඇති කශේ වුද  අළි කනොකයි 

ප්රලසනඹ ඇති කශේ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුකන් තභයි යිටම් න ඳටන් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ත්කත්. භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ මිලිඹන 
වඹදුඹඹ ල්ලිත් කට දුන්නහ. නතුභහ scholarships දුන්නහ. 
[ඵහධහ කිරීම්] නතකොට අවුරුදු ඳවට ඳසු උඳහධිඹ - [ඵහධහ 

කිරීම්]  

 
ගුණ විෙල් වීපවුශ් ෙහතා   
(நளண்தைநழகு யழநல் வீபயங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීයංල භළතිතුභනි  ඔඵතුභහ point of Order 
ඉල්රහ  ක ළයදි විධිඹට ඳහවිච්චි යනහ නම් භට ක අසථහ 
කදන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] වළභ කේරහකේභ ඳහර්ලිකම්න්තු 

විහිළුක් ය න්න නඳහ. කභභ විහදඹ ඉය වුණහට ඳසු 
අසථහ කදන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්] කභොක්ද  ඔඵතුභහක  point of 
Order න  

 

ගුණ විෙල් වීපවුශ් ෙහතා   
(நளண்தைநழகு யழநல் வீபயங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි  ආඹතනඹක් යහජය ඵළංකුකින් ණඹක් 
ත්තහට  ක යජකඹන් දීභක් කනොකයි. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order. රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ 

යන්න. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳුදහ කන කොට  ජනහධිඳතිතුභහ 
යජකය් සථහයඹ ඉදිරිඳත් යනහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳුදහ  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. ඳුදහ කන කොට. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්ත්රීරුනි  කම් ප්රලසනඹ වින්න තමුන්නහන්කේරහක  
වකඹයඹ රඵහ කදන්න. කම් ඳටන් ත්කත් තමුන්නහන්කේරහ  
අළි කනොකයි. 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නකවභ නම්  අළි ඳුදහ කනකතක් ඉඳිමු.  
 

ගුණ (වවදය) පමේයප ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பரநஷ் தழபண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ථහනහඹතුභනි  - 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු යකම්ස ඳතියණ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ක හරකය් නක් 
කිේහ. දළන් තත් නක් කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ ළිබඳතුරු කදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] Let the Hon. 

Minister reply. ඇභතිතුභහට ථහ යන්න අසථහ කදන්න. ඊට 
ඳසකේ ප්රලසන අවන්න. රු ඇභතිතුභහ ළිබඳතුය කදන්න.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  SAITM ප්රලසනකය්දී අළි ඉන්කන් භළද  

තළන ඵ කභතුභන්රහට කිඹන්න ඕනෆ. SAITM න වන්කන් 
නළති කන ඕනෆභ විඳුභට අළි සදහනම්. SAITM න 
වන්න ඵළවළ. SAITM න ම්ඵන්ධකඹන් උහවි තීන්දුක් 

තිකඵනහ. අඳට ක වන්න  ඵළවළ. අළි SAITM න ළහුකොත්  
SAITM නකක් ශභයි අඳට නඩු දභයි.  

 
ගුණ (වවදය) පමේයප ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பரநஷ் தழபண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු 1වදය) යකම්ස ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ  කභොක්ද point of 

Order න  

 

ගුණ (වවදය) පමේයප ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பரநஷ் தழபண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු ඇභතිතුභහට කම් ප්රලසනඹ 
වින්න ළඵෆ වුභනහක් තිකඵනහ නම්  කම් ළිබඳඵ නිකුත් 

යන රද යජකය් වදය පීධ ආ හර්ඹරුන්ක  ංභකය් 
හර්තහ කිඹන්න.   SAITM නකක් දරුන්ටත් අහධහයණඹක් 
කනොන ඳරිදි කම් ළටලුට ඉතහ හධනීඹ විඳුභක් ක 

හර්තහකන් ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵනහ. ක විඳුභ ඔඵතුභන්රහ 
ළිබඳන්නහද  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹකුභනි  SAITM ශියඹන්ට අහධහයණඹක් 

කනොන ආහයඹට කම් ළටලු වින්න තමුන්නහන්කේරහ 
සදහනම් නම්  අළිත්  සදහනම්. We are ready. 
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ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කඵොකවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ථහ 
යන්න. 

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු උස අධයහඳන අභහතයතුභහ 
දිකන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට ක යදනහක් යනහ  නතුභහ 

ආණ්ඩුකේ දුටිඹදී න සථහයඹ දුටිඹහ  දළන් තත් සථහයඹ 
ඉන්නහ කිඹරහ. ඔඵතුභහත් නකවභ කන්. ඔඵතුභහත් විඳක්කය් 
ඉන්න හරකය් කම්ට විරුද්ධ ෆ ළහුහ.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ෆළහුහ  
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
දළන් ඔඵතුභහ SAITM නකක් ආයක්කඹක් ඵට ඳත් කරහ 

තිකඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි  දළන් විලසවිදයහර වදය පීධ 

ආ හර්ඹරුන්ක  මිති ම්කම්රනඹ විදුන් ඉතහ ළදත් 
කඹයජනහලිඹක් ඉදිරිඳත් කොට තිකඵනහ. ටන් යන 
ඳහර්ලසර සථහයඹ කනත් කදඹක් වුණත්  ඔවුන් ඳහ කම් 

කඹයජනහලිඹ භත ඳදනම් තීයණඹට නන්න ළභළත්ත ප්රහල 
යරහ තිකඵනහ. ඇභතිතුභහකන් දළනන්න ළභළතියි  
පීධහධිඳතිරු ව medical facultiesර ඉන්න lecturersරහ 

ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵන කඹයජනහට අනු තමුන්නහන්කේ 
තීයණඹක් න්න රෆසති ද කිඹරහ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  පීධහධිඳතිරු භහ වමුකන්න ඇවිත් භහ 
භඟ හච්ඡහ යරහ නඟ කරහ ගිඹහ. නකවභ නඟ කරහ 

නබඳඹට ගිඹහට ඳසු කදොසතය භවත්රු ක අඹට කිේහ  භහ භඟ 
ශ නභ හච්ඡහට  නඟ කන්න නඳහ කිඹරහ.  විවිධ 
අසථහර ක අඹක  විවිධ නඟතහ තිකඵනහ. භභ දන්කන් නළවළ 

කොයි නඟතහද ළිබඳන්කන් කිඹහ. වළඵළයි භභ කිඹන්කන්   
SAITM න වන්කන් නළති කන ඕනෆභ විඳුභට අඳ 
සදහනම් ඵයි.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහක  ළිබඳතුය අහනද  රු ඇභතිතුභනි   
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කන ඕනෆභ විඳුභට අඳ සදහනම්  රු ථහනහඹතුභනි.  

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  භවහනහඹ හිමිරු  - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ ආනන්තරිඹ ඳහඳ ර්භඹක් යරහ තිකඵන්කන්  
භවහනහඹ හිමිරු [ඵහධහ කිරීභක්]   අළි නම් භවහනහඹ හිමිරු 
භඟ ථහ ශහ. 
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කඳොඩ්ඩක් ඉන්න  රු ඇභතිතුභනි.  තමුන්නහන්කේ යන්කන් 
මිථයහ ප්රහල. අවුරුදු ඳවට දුන්න licence න ළරැදි නම්  
ඔඵතුභහ ඇභති හරකය් දළන් නඹ අරංගු කරහ තිකඵනහ. දළන් 

නඹ රංගු නළති licence නක්. කභොනහද කම් ථහ යන්කන්  
රු ඇභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහ හක  ළු කයට් න ඇකන 
උහවි ගිහින් නළවළ. නමුත් licence නක් අවුරුදු ඳවදි අන් 

කිඹහ ඔඵතුභහ දන්නහ.  It has expired. ක තභයි ඳශමුළනි 
හයණඹ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිකන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
රඵන තිකය් කම් ම්ඵන්ධ තීයණඹක් කදනහ.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  රඵන ඳුදහ නතුභහ තීයණඹක් කදයි.   ආ හර්ඹ වර් ද 
දුල්හ භළතිතුභහත්  අඳත් භළදිවත් කරහ කම් ළිබඳඵ හච්ඡහ 
යරහ  යජකය් විඳුභ රඵහකදනහ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳුදහ තීයණඹක් රඵහ කදන ඵ  නතුභහ කිඹනහ  රු 
භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළඵළයි SAITM න වන්කන් නළවළ.   

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රඵන ඳුදහ න තුරු ඉන්න  රු දිකන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 කම් ම්ඵන්ධකඹන් විඳුභක් කදන්න  රු ඇභතිතුභනි. 
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  අඳ කම් ළන කොඩක් ථහ යරහ 
තිකඵනහ. කම් ප්රලසනඹ විහ ළනීභයි අක  අයමුණ. කභඹ වින 
භඟක් තිකඵන්න ඕනෆ. භවහනහඹ හිමිරු වතයකදනහ අත්න් 

තඵරහ ඉදිරිඳත් ය තිකඵන කද් කනුකන් ආණ්ඩු ටයුතු 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

යනහද කිඹන නයි භභ අවපු ප්රලසනඹ. කට උත්තයඹ කනොදී 
භවහභහර් ප්රලසනඹක් ළන අද බහකේ ථහ යනහ. භවහ 
භහර්කය් ක අභහරු කනභ අභහරුක්.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභත් භවනුය දිසත්රික්ඹ තභයි 
නිකඹයජනඹ යන්කන්. අඳ භවහනහඹ හිමිරු කිඹන කද්ල් 
අවනහ. අඳ උන්වන්කේරහ භඟ නිතයභ හච්ඡහ යනහ. 

අඳ සදහනම් කම් ළන විඳුභට නන්න.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ක වළභ කදඹක් ළනභ ඵරරහ කන්  
රඵන ඳුදහ තීයණඹක් කදන්කන්. රු දිකන්ස ගුණර්ධන 

භන්ත්රිතුභනි  අළි ඳුදහ න තුරු ඉඳිමු.   

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ටී. යංජිත් ද කොයිහ භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි  "SAITM න වන්කන් නළති නන 
ඕනෆභ විඳුභට තභන් සදහනම්" කිඹහ රු උස අධයහඳන 
අභහතයතුභහ ප්රහල යනහ. SAITM න වන්කන් නළති  
කනවිල් ප්රනහන්දු ආයක්හ යමින් කදන විඳුභ කභොක්ද කිඹරහ 

අඳට කිඹන්න කය. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කවොයි. කඵොකවොභ සතුතියි. 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

කභොක්ද  කදන විඳුභ  [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ඊකය් රු දිකන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ- 

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භට mike න කදන්න.  

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් කම් දිටභ ඹනහ කන්  රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  භට ථහ යන්න අසථහ කදන්න. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කී ළයඹක් අසථහ රඵහ දුන්නහද  තත් ළඩ ටයුතු 
යහශිඹක් තිකඵනහ.  

 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භට ථහ යන්න අසථහ කදන්න  රු ථහනහඹතුභනි. 
කභතුභහ කිඹනහ- 

 
ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 

නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු  මින්ද විකේදුරි භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට කිඹන්න 

තිකඵන්කන් කභොක්ද  
 

ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  කභභ SAITM  න ළිබඳඵ හයණඹ  
ත්තහභ    ඇත්තටභ කම්හ යපු ට්ටිඹ අද නිදහ කන ඉන්නහ. 
අළි නක්ත් ජහති ඳහක්ෂිඹන් වළටිඹට රකිකයනහ; 

දුක්කනහ රු ථහනහඹතුභනි. දළන් කම් ආකේකඹන් ථහ 
යන භන්ත්රීතුභන්රහ නදහ  කම් ඳනත් කටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් යද්දි 
ඵලු කුක්න් වහ භහන වළදුරුණහ. අළි වළභදහභ රු දිකන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට රු යනහ. අළි ඹම් කදඹක් ළන 
ආබහඹක් න්නහ නම්  නතුභහකන් න්කන්. නතුභහභයි කම් 
ඳටන් කන අද තන්තය කිඹන්කන්. අක  රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ අද ක යදනහ යනහ. අළි කහ 
ළිබඳන්නහ. වළඵළයි   SAITM කකක් ඉකන න්නහ දරුන්ට  
අත්න රදහ ළනයි අළි කම් ථහ යන්කන්.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළි නඹ කභතළනින් අන් යමු. I cannot give you any 
more time.   රු දිකන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  කභතළනින් 
නවහට අද ක ළන ථහ යරහ ඉයයි.  

There is no problem. [ඵහධහ කිරීභක්] රු රක්සභන් 

කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ දළන්  කිේහ කන්  ක ළන අධහනඹ කඹොමු 
යනහ කිඹරහ.  

1179 1180 

[රු  දිකන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ දහත් උස අධයහඳන 
ඇභතිභ දයරහ නළවළ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ කිේහ වරි. That is okay.    

මීශඟට  රු හර යත්නහඹ ඇභළතිතුභහ. 

 රු දිකන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ 2017.10.17 දින  සථහය 
නිකඹය 2312) ඹටකත් ඉදිරිඳත් ශ ප්රලසනඹට ළිබඳතුරු කදන්න. 

Hon. Minister, you can reply. 
 
 

ඳාර්ලිමේන්තු ෙන්ත්රීවුණන් අඅඩඅඩුගුව  

ගැමෙ: මිනය හා සාෙය සහ දක්ෂිණ 

සුවර්ධන අොතයතුොමප ප්රකාශ්ය 
ளபளலநன் உதப்ழர்கள் 

ககதுதசய்னப்ட்டகந : சட்டதொம் எழுங்கும் 

நற்தம் ததற்கு அழயழதத்தழ அகநச்சளழன் 

கூற்த 
ARREST OF MEMBERS OF PARLIAMENT: 

STATEMENT BY MINISTER OF LAW AND ORDER 

AND SOUTHERN DEVELOPMENT 
 

ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා (මිනය හා සාෙය සහ දක්ෂිණ 

සුවර්ධන අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க - சட்டதொம் எழுங்கும் நற்தம் 

ததற்கு அழயழதத்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු ථහනහඹතුභනි  2017.10.17 රු දිකන්ස ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ 2312) ඹටකත් ඉදිරිඳත් ශ ප්රලසනඹට 
ළිබඳතුරු රඵහ කදන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කඳොඩ්ඩක් ඉන්න. Just listen to this. 
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහ අඳට ථහ යන්න අසථහ 

රඵහ කදන්කන් නළත්කන් ඇයි   
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කඳොඩ්ඩක් ඉන්න. කඳොඩ්ඩක් කම් රඵහ කදන ළිබඳතුය අවන්න 

රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අඳට අසථහ රඵහ කදන්කන් නළත්කත් ඇයි  

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ඳවකශොස තහක් ඳභණ අසථහ රඵහ දුන්නහ 
කන්  රු භන්ත්රීතුභනි  ටික් හධහයණ කන්න. මීට ළඩිඹ 
අසථහ රඵහ කදන්න ඵළවළ. 

 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රේජයි  රේජයි. 
 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භටත් රේජයි නකවභ අවන න ළන. 

 
ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු ථහනහඹතුභනි  වම්ඵන්කතොට ඇති යපු 

උද්කකයණඹක් ළන භකන් ප්රලසන කිහිඳඹක් ළන නතුභහ අවරහ 
තිකඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි ඳශමුකනි ප්රලසනඹ ලකඹන් කභතුභහ 
අවනහ  කභභ භන්ත්රීරුන් භ නභ සථහනකය් දුටි 
භහධයරුකු න සුන්ත ඵණ්ඩහය රුණහයත්න කභන්භ ඹ 

අවුරුදු 74ක් විඹළති හන්තහක් ඇතුළු තත් හන්තහන් ද   දුසු 
දරුන් ද වම්ඵන්කතොට කඳොලීදුඹ විදුන් විවිධ දිනර 
අත්අඩංගුට කන තංල්ර රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයකය් යහ 

දුටින ඵ අභළතිතුභහ ළිබඳන්කන් ද කිඹරහ. 2017.10.06 දින 
වම්ඵන්කතොට ඳළති උද්කකයණඹදී වම්ඵන්කතොට දිසත්රික් 
ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීරුන් න නහභල් යහජඳක්  .ව.වී.  හන 

ඹන භවත්රුන්ද භඟ රවහරී කර වළදුරුණු ළරුන් 21 
කදකනකු ව ළහරිඹන් 7 කදකනකු නභ අසථහකේ නභ 
සථහනකය්දීභ අත් අඩංගුට ළනීභට විභර්ලන නිරධහරින් විදුන් 
ටයුතු යන රදි. නහිදී භහධයකේදිකඹකු ඵට වන් ය ඇති 

සුන්ත ඵණ්ඩහය රුණහයත්න ඹන භවත්භඹහ අත් අඩංගුට 
කන නදිනභ වම්ඵන්කතොට භකවේසරහත් උහවි නඩු අං 
බී.ආර්.1088/17 ඹටකත් කභභ නඩුකේ වඹකනි ළරු කර 

අධියණඹට ඉදිරිඳත් කිරීකභන් ඳසු යක්ෂිත ඵන්ධනහහයත 
යන රදි.  

අත් අඩංගුට න්නහ රද ළරුන් අතය  අං 05 ක  
මිහිඳු භහත  තංල්ර ඹන ලිළිනකය් ඳදිංචි මුණවීය තන්ත්රික  
ලීරහතී නළභළත්තිඹද දුටිඹහ. රු ථහනහඹතුභනි  කම් විභර්ලන 

ටයුතු යද්දී ළරුන් 21 කදකනකු ව ළහරිඹන් 07 
කදකනකු අත් අඩංගුට ත්තහ. ක ළිබඳඵ තත් විභර්ලන යරහ 
-වීඩියයෝ දර්න ආදී ඔක්ය ෝම නරඹා- තමයි උසාවියේ  රුණු 

හර්තහ කශේ.  

කදළනි ප්රලසනඹ ලකඹන් කභතුභහ අවනහ  "හභහමී  
නියහයුධ භවජනඹහ රැසව අසථහ කඳොලීදුඹ විදුන් ඳවය දී 
ඳුළු ෆස ප්රවහයඹක් නල්ර ය අත් අඩංගුට න්නහ භර්දනහරී 
ක්රිඹහභහර්ඹ අනුභත යන්කන්ද  නකර අත් අඩංගුට ත් දුඹලු 

කදනහ නිදවස යන්නට යජඹ කම් ම්ඵන්ධ කඳොලීදුඹට උඳකදස 
කදකන්කන්ද " කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි  නභ ප්රලසනඹට 
ළිබඳතුය න්කන්   කභභ භසත දුද්ධිඹට අදහශ ළරැදි න 

අධියණඹ නිකඹයඹ උල්රංකනඹ යමින් අධියණඹට අඳවහ 
කිරීභ  කඳොදු කද්ඳශ රට අනර්ථඹ දුදු කිරීභ  යජකය් කේඹන් 
න කඳොලිස නිරධහරින්ක  යහජහරිඹට ඵහධහ ය ඳවය දී 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඵයඳතශ තුහර දුදු කිරීභ  නීතිවිකයයධී රැසවීභ හභහජිඹන් වීභ 
ඹනහදී ළයදි කභභ ළරුන් වහ රවහරී ළිරි විදුන් දුදු ය 
ඇති අතය  හභහමී උද්කකයණඹක් භළඩඳළළත්වීභට කඳොලීදුඹ 

ක්රිඹහය කනොභළත. නමුත් අහනකය් නඹ රවහරී 
උද්කකයණඹක්වීභ කවේතුකොටකන නඹ විසුරුහ වළරීභට 
කඳොලීදුඹ ක්රිඹහ ය ඇත. රු භකවේසරහත් අධියණකය් 

සහධීනත්ඹ භත විත්ති ඳහර්ලසඹ විදුන් ඉදිරිඳත් යන රද 
සුවිකලේෂී රුණු රහ ඵරහ ක භත අට කදකනකුට ඇඳ රඵහදී 
ඇත. භභ හිතන්කන් කම් අට කදනහ අතය නහභල් යහජඳක් 

භන්ත්රීතුභහත්  .ව.වී.  හන භන්ත්රීතුභහත් ඉන්නහ. තරුණ 
මුළුට වබහගීවීභ වහ රුදුඹහ ඵරහ භන් යන්න 
තිකඵන ඵ උහවිඹට දන්හ තිකඵනහ. නතළනදී උහවිඹට රුණු 

ඉදිරිඳත් යරහ තත් කිහිඳ කදකනකු ඇඳ රඵහ කන තිකඵනහ. 
නමුත් අක  යණවීය භන්ත්රීතුභහ තභ ඇතුකශේ ඉන්නහ. නතුභහ 
ළිබඳඵ නතළනදී ථහ කරිරහ නළවළ. තත් ළරුන් 
ඉන්නහ. භභ හිතන්කන් නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ  

නීතිඥයකඹක්. ක හක භ නීතිඹ ළිබඳඵ දන්නහ කකනක් 
වළටිඹට නතුභහ කම් දුද්ධිඹට ම්ඵන්ධ කනකොට කභහි විඳහත් 
දළනකනයි ම්ඵන්ධ කන්කන ඇත්කත්.  

ප්රලසන අං තුකන්දී රු දිකන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
අවනහ  නභ  ජනභහධයකේදීඹහට ඳවය දී ඇති කඳොලිස නිරධහරින්ට 
විරුද්ධ විනඹහනුකර ටයුතු යන්කන්ද කිඹරහ. 
අනිහර්ඹකඹන් නභ දුද්ධිඹ ම්ඵන්ධකඹන් කම් නවිට හල්ර 
දිහ බහය නිකඹයජය කඳොලිසඳතික  මලිත්කඹන් 

ඳරීක්ණඹක් දුදු යනහ. ඊට අභතය ජහති කඳොලිස කොමිභ 
භඟින්ද තත් කනභ ඳරීක්ණඹක් දුදු යනහ. කම් න විටත් 
නභ නිරධහරිඹහ නභ කොට්ධහකඹන් ඉතට භහරු ය තිකඵනහ. 

නභ ඳරීක්ණ හර්තහ අනු අලය විනඹ ටයුතු දුදු යනහ  
රු ථහනහඹතුභනි. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිකන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහට කම් ළන ඳළවළදිලි ය 

ළනීභක් අලය නම්  විහදඹට ඹන්කන් නළති  ඳළවළදිලි ය 
ළනීභට අසථහ කදන්නම්.   

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අළි  කහඵද්ධ විඳක්කය් භන්ත්රී ණ්ඩහඹභ ඔඵතුභහ 

වමුකරහ කභහි ඵයඳතශභ ළන කිේහ. කඳොලීදුඹ යන 

නීතිභඹ ටයුතු ළන අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. ඳහර්ලිකම්න්තු 
භන්ත්රීයකඹකුට  යකට් ඕනෆභ උද්කකයණඹට ඹන්න  නන්න 
තිකඵන අයිතිඹ ඉතිවහඹ පුයහ වළභ ආණ්ඩුක්භ රැ දුන්නහ. 

කේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහක  ආණ්ඩු හරකය් දීත්  දරුණු 
ීනණ භකය් දීත් කිදුදු භන්ත්රීයඹකු අත් අඩංගුට ත්කත් 
නළවළ. ඔඵතුභහ  ථහනහඹතුභහ ලකඹන් දුටින කම් හරකය් 

තභයි  කම් භන්ත්රීරු කදකදනහ නියහයුධ  භවජනතහක  
රැසවීභක් ශඟට ගිහින්  ක අඹ නක් හිටිඹහ කිඹරහ අත් අඩංගුට 
ත්කත්. නඹ භභ අවපු ඳශමුළනි ප්රලසනඹ. කට ළිබඳතුයක් 
රළබුකණ් නළවළ. ඔඵතුභහ කම් කිඹන ළිබඳතුය ළිබඳන්නහ නම්  

අක  ඳළත්කත් කේහ  ඔඹ ඳළත්කත් කේහ  උතුකර් කේහ  නවහ 
කොකන් කේහ  දුඹලු ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීරු ඕනෆභ කේරහ 
අත් අඩංගුට න්න පුළුන්. කම් යප්රහදඹ ශ්රී රංහ 

ඳහර්ලිකම්න්තුකේ විතයක් තිකඵන නක් කනොකයි  
ජහතයන්තයත් ළිබඳත් ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීයකඹකුට හිමි 

යප්රහදඹක්. නභ ඳශමුළනි ප්රලසනඹට ළිබඳතුයක් නළවළ  

ඇභළතිතුභනි. ඔඵතුභහට ළිබඳතුරු කදන්න අඳවසු නම් ක 
ථහනහඹතුභහට කිඹන්න. ක ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්.  

කදළනි හයණඹ  දළන් ඔඵතුභහභ කිේහ 
"ජනභහධයකේදිකඹකුට ඳවය දීභ නිහ ළඹට බහජනඹ වී දුටින 
කඳොලිස නිරධහරිඹහ  කඳොලිස කොමිභට රළබුණු ඳළමිණිල්රක් 

අනු භහරු ය ඹහ ඇත" කිඹරහ. ඇභළතිතුභහ කිේහ "ඹහ ඇත" 
කිඹරහ. කම් නිරධහරිඹහභ තභයි රිභහන්ඩ් නකක් ඉන්න දුඹලු කදනහ 
ළන කඳොලීදුඹට ඳළමිණිලි යරහ තිකඵන්කන්. නතකොට 
ඳළමිණිල්ර යපු නිරධහරිඹහ ළරැදි ඵ ළිබඳකන  භහරු ය ඹහ 

ඇත්නම් ක දුඹලු කදනහ නිදවස විඹ යුතුයි. ඇභළතිතුභහ  භට කම් 
ළන ළිබඳතුරු කදන්න.  

  
ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි  අධියණඹ විදුන් කම් රැසවීභ තවනම් 
යරහ තිබුකණ් නළවළ. අධියණ නිකඹයකය් ඉතහ ඳළවළදිලි 
සථහන තුනක් නම් යරහ   නභ සථහනරට ඇතුල්වීභයි තවනම් 
යරහ තිබුකණ්. කම් රැසවීභ නීතිවිකයයධි රැසවීභක් කිඹරහ 

අර්ථනිරඳණඹ යන න යුක්ති වත නළවළ; හධහයණ නළවළ. 
ක ඇත්ත කනොකයි. ක ඳශමුළනි හයණහ. 

කදන හයණහ කම්යි  රු ථහනහඹතුභනි. රු 

ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහට අදහශ කිදුදු අධියණ නිකඹයඹක් 
රළබී තිබුකණ් නළවළ. නතුභහ නම් ශ කකනක් කනොකයි. ක නිහ 
තභයි අළි කඳ ද්ලි ඔඵතුභහ මුණ ළහිරහ කිේකේ  නීති 

විකයයධී රැසවීභ හභහජිකඹක් කවය උහවිකය් නිකඹයඹ ඩ 
ශ පුද්රකඹක් කර නතුභහ අත් අඩංගුට ළනීභ -
භන්ත්රීයකඹක් විධිඹට කනොකයි  පුයළදුකඹක් විධිඹටත්- 

කිදුකේත්භ නීතයනුකර නළවළ කිඹරහ.  

ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කිරීභට අලය න තුන්න හයණඹ 
කම්යි  රු ථහනහඹතුභනි. කඳොලිස කොමිකම් 
සහධීනත්ඹ අළි අඹ යනහ. රු ථහනහඹතුභනි  නමුත් 

කඳොලිස කොමිභට ඳළමිණිලි කිරීකභන් අනතුරු ASP දළුත්ත 
කිඹන භවත්භඹහ තහහලි භහරු යනු රළබුකේ  නතුභහක  
ම් ප්රකද්ලඹ න භහතයට. නතුභහක  භ භහතය. අක  රු හර 

යත්නහඹ ඇභතිතුභහත්  භභත් නිකඹයජනඹ යන භහතය 
දිසත්රික්ඹට තභයි භහරු කශේ. ක ළයදි පර්හදර්ලඹක් කන්න 
පුළුන්  රු ඇභතිතුභනි. ක ඔඵතුභහ විදුන් යන රද සථහන 

භහරුක් කනොකයි. භභ ක ළිබඳන්නහ. රු ථහනහඹතුභනි  
ක ඵ කඳොලිස කොමිභට දන්න්න. නළත්නම් මීට ඳසකේ හට 
වරි කඳොලිස නිරධහරිකඹකුට තභන්ක  භට භහරුක් - transfer 

නක් - න්න ඕනෆ නම්  කකනකුක  න ඳරන්න ඉඩ 
තිකඵනහ. ක නිහ කභන්න කම් හයණහ ළනත් භභ රු 
ඇභතිතුභහක  අධහනඹ කඹොමු යනහ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි  භභ හිතන විධිඹට ක ළන ඳළවළදිලි කිරීභක් 

ශ යුතුයි.  

 
ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
භභ ඳළවළදිලි යන්නම්  රු ථහනහඹතුභනි. 
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[රු  හර යත්නහඹ  භවතහ] 
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ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීරුන් කදකදනහ අත් අඩංගුට ත් අසථහකේදී 
භභ ක ළන කොඹහ ඵළලුහභ කිේකේ  අධියණ නිකඹයඹක් ඩ 
කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් නභ භන්ත්රීරු කදකදනහ අත් අඩංගුට 

ත්තහ කිඹරහයි. භට අධියණඹට ඇඟිලි ළසීභක් යන්න අලය 
නළවළ. රු ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහක  ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධකඹන් 
භභ ඊකය් රු ඇභතිතුභහ භඟත්  ක හක භ කඳොලිසඳතිතුභහ 

භඟත් ථහ ශහ. අඳට ක ම්ඵන්ධකඹන් කනභ විඳුභක් 
න්න පුළුන්. අධියණඹට ඇඟිලි වන්න භට වළකිඹහක් 
නළවළ. නමුත් කම් රුණ ළන අධහනඹ කඹොමු යන ඵට 
කභතුභහ භට ඊකය්ත් වති වුණහ.  

 
ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත් භහ භඟ කම් ළිබඳඵ ථහ 

ශහ. රු භන්ත්රීතුභන්රහ කිඹන හයණහත් භභ ළරකිල්රට 
න්නහ. රු ථහනහඹතුභනි  භභ නම් ලකඹන් හර්තහක් 

ඉල්රහ නළවළ. කභතුභහ අවපු ප්රලසනරට තභයි භභ ළිබඳතුරු 
දුන්කන්. භභ ප්රලසනරට ළිබඳතුරු දීරහ නළවළ කිඹරහ කභතුභහ 
කිේහට  කභතුභහත්-භභත් අතය වළභදහභ කම් ප්රලසනඹ තිකඵනහ. 

කභතුභහ අවන ප්රලසනඹට භභ කදන ළිබඳතුය කභතුභහට දහත් 
කත්කයන්කන් නළවළ. නමුත් භභ ප්රලසනඹට ඳළවළදිලි ළිබඳතුය දීරහ 
තිකඵනහ. නමුත් කභතුභහ අවන ප්රලසනඹ - 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහනකය්දී ක ථහනහඹයඹහ දක්හත් නනහ.  

 
ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කභතුභහ අවන ප්රලසනඹ  භට ළටකවනහ. කභතළන තිකඵන්කන් 

කම්යි. කභතළන ක යදනහ කිහිඳඹක් ළිබඳඵ වන් කරහ 
තිකඵනහ. අධියණ නිකඹයඹ උල්රංකනඹ කිරීභ; අධියණඹට 
අඳවහ කිරීභ; කඳොදු කද්ඳශරට අනර්ථඹ දුදු කිරීභ; යජකය් 

කේයින් න කඳොලිස නිරධහරින්ක  යහජහරිඹට ඵහධහ ය 
ඳවය දී  ඵයඳතශ තුහර දුදු කිරීභ; නීති විකයයධී රැසවීභ 
හභහජියින් වීභ. ක නීති විකයයධී රැසවීභක් කනහ  Public 
Security Ordinance න ඹටකත්. 

රු ථහනහඹතුභනි  නමුත් කඳොලීදුඹ කොයිභ 
කරහත් හභහමී උද්කකයණ ඳත්න අසථහර කහ 
භළඩඳත්න්න ටයුතු කශේ නළවළ. උද්කකයණ රවහරී 

වුණහට ඳසු තභයි කහ භළඩඳත්න්න කඳොලීදුඹ ටයුතු ය 
තිකඵන්කන්. ක හක භ දලුත්ත කඳොලිස නිරධහරිඹහ ළිබඳඵත් 
වන් ශහ. ඔහුක  සථහන භහරු දුදුකරහ තිකඵන්කන් භහතයට 

කිඹරහ කිේහ. ක ළිබඳඵ භභ කොඹහ ඵරන්නම්. නමුත්  නතළන 
ඳළවළදිලි යහමු විධිඹට තිකඵන්කන්  නතුභහ යහජහරි ශ 
කොට්ධහඹ තුශ දුටිකඹොත් විභර්ලනරට ඵහධහක් කන්න 

පුළුන් කිඹන නයි. නභ නිහ ලින් කේඹ ශ 
කොට්ධහකඹන් ළිටට ඹරහ තිකඵනහ. ක හධහයණයි. නමුත්  
ඔහු කනත් සථහනඹට ඹන්න පුළුන්ද කිඹන න ළිබඳඵ 

කොමින් බහ භඟත්  කඳොලිසඳතිතුභහ භඟත් භට ථහ 
යන්න පුළුන්. භභ හිතන විධිඹට දළන් රුණු ඳළවළදිලි කනහ. 
නමුත් භභ කම් ළිබඳඵ ත දුයටත් කොඹහ ඵරන්නම්. 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි - 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  කම් විහදඹට කන ඹන්න ඵළවළ.  රු 
ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි   කටිකඹන් ඳළවළදිලි කිරීභ 

යන්න. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහ කම් රු බහකේදී කම් ප්රලසනඹ 
ළන ථහ ශහට ඳසු කඳොලිසඳතිතුභහ නක් භහධයරුකක් 
භඟ ප්රෘත්ති හච්ඡහක් ඳළළත්තුහ. ක ප්රෘත්ති 

හච්ඡහකන් ඳසකේ දුඹලුභ භහධයර කිේහ  
"ථහනහඹතුභහට දළනුම් දීරහ භභ ඕනෆභ භන්ත්රීයකඹක් අත් 
අඩංගුට න්නහ" කිඹරහ.  කම් උත්තරීතය බහකේ දුටින 

භන්ත්රීරුන්ට රංහ ඉතිවහකය් ඳශමුළනි තහට  ණ්ඩිකඹක් 
විධිඹට අයෝකඹය ශ කඳොලිසඳතියඹහ තභයි පජිත ජඹසුන්දය. 
රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහටයි ක අයෝකඹයඹ කශේ. කොයි 

ඳක්කය් කවය අහිං භන්ත්රීරු - 

 
ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
භහධයකේදිකඹකු අත් අඩංගුට ත්තහ කිඹරහ කිේහ. නතුභහ 

භහධයකේදී යහජහරි ටයුතු කනොකයි ක කරහකේ යරහ 
තිබුකණ්. උද්කකයණඹට වබහගිකරහ රවහරී කර 

වළදුරුණු නිහ තභයි නතුභහත් අත් අඩංගුට කන තිබුකණ්. ක 
ළිබඳඵ උහවිඹට හධහයණ රුණු හර්තහ යරහ තභයි නතුභහ 
අත් අඩංගුට අයකන තිකඵන්කන්. 

 
ගුණ විෙල් වීපවුශ් ෙහතා   
(நளண்தைநழகு யழநல் வீபயங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි - 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අළි ඳ.. 3න් ඳසු ප්රධහන ටයුතුරට ඹන්න ඕනෆ. රු විභල් 
වීයංල භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

ගුණ විෙල් වීපවුශ් ෙහතා   
(நளண்தைநழகு யழநல் வீபயங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු අභහතයතුභහ දළන කවය කනොදළන 
කම් බහ කනොභඟ ඹනහ. අය භහධයකේදී තරුණඹහ තභන්ක  

දුයථනකඹන් වීඩිකඹය යමිනුයි දුටිකය්. අඩු ණකන් රක් 
අයකනත් කඳොලීදුඹට ඳවය දීභක් යපු කකනක් කනොකයි. 
කඳොලීදුඹ ඔහු අත් අඩංගුට අයකන ඔඹ කිඹන ASP ශඟට  

ගිඹහභ කිදුභ කවේතුක් නළතු ඔහුක  නට ළහුහ. කඳොලිස 
නිරධහරින්ට ක විධිඹට ටයුතු යන්න පුළුන් නම් කභොක්ද 
කම් යකට් නීතිඹ  රු ථහනහඹතුභනි  ක විතයක් කනොකයි. අත් 

අඩංගුට ත් ළිරි අතය ඉන්නහ - 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යංජිත් ද කොයිහ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහකන් කම් 
ඳළවළදිලි කිරීකභන් කම් අන් යන්න. රු ඇභතිතුභහ ළිබඳතුරු 
දුන්නහ. කභතළනින් නවහට අසථහ කදන්න ඵළවළ. 

 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි   ඔඵතුභහ රු ඇභතිතුභහ රඵහදුන් 
ළිබඳතුයට ඉතහ කවොඳින් අධහනඹ කඹොමු ශහ.  රු දිකන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ක හක භ අළි අවපු ප්රලසනරට අභතය 
ඔඵතුභහත් රු ඇභතිතුභහකන් විභසීභක් ශහ  "නළනි 
නිකඹයඹක් නළති ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ අත් අඩංගුට 

ත්කත් ඇයි" කිඹරහ. නතුභහ කට ළිබඳතුයක් දුන්කන් නළවළ. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක ළන අධහනඹ කඹොමු යරහ තිකඵන්කන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

නතුභහ ළිබඳතුයක් දුන්කන් නළවළ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ළිබඳතුයක් දුන්නහ. 
 

ගුණ සාගල පඅඩනායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சளக பத்ளனக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
භහ ළිබඳතුරු දුන්නහ. කභතුභන්රහට නීතිඹ කත්කයන්කන් නළවළ.  

නීතිඹ කත්කයන මිනිවහ ඳළනරහ ගිහිල්රහ. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, we have to go to the main Business. රු 
බහනහඹතුභහ. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  කම්කක් නිඹභ තත්ත්ඹ නම්  නහභල් 

යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ නබඳකය්  යණවීය භන්ත්රීතුභහ ඇතුකශේ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හං න විකේකේය භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගුණ කුචන විමේමසේකප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு கஞ்ச யழரஜரசகப) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ථහනහඹතුභනි  කම් අසථහකේදී කම් හයණඹ රු 

ඇභතිතුභහක  අධහනඹට භහ කඹොමු යනහ. රු ඇභතිතුභහ 

දන්හ දුටිඹහ  යහජහරිඹට ඵහධහක් න නිහ කම් න විට ASP  
දළුත්ත භහතය කොට්ධහඹට අනුයුක්ත ය තිකඵනහඹ කිඹරහ. 
රු ථහනහඹතුභනි  කම් කරහකේ දළුත්ත භවත්භඹහ 
සථහනත යරහ තිකඵන්කන් දකුණු ඳශහත් නීති ම්ඳහද 

හර්ඹහරඹටයි. නීති ම්ඳහද හර්ඹහරකය් වහය අධයක් 
තනතුය කම් අසථහකේ පුය ඳහඩු ඳතින ඵළවින් දළන් ඔහු තභයි 
ක කොට්ධහකය් ප්රධහනිඹහ වළටිඹට ටයුතු යන්කන්. ක නිහ 

නහි ළරැද්දක් තිකඵනහ  රු ඇභතිතුභනි. නකවභ නීති ම්ඳහදන 
හර්ඹඹක් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ අජිඅඩ ොන්නප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு அஜழத் நளன்ப்ததந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 

නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අජිත් භහන්න කඳ රුභ භන්ත්රීතුභහ. කභභ අසථහකේදී 
ප්රධහන ටයුතු ආයම්බ යන්න ඕනෆ. භහ ෆභ කකනකුටභ 

අසථහ කදනහ. කභඹ ළරැදි කර ඳහවිච්චි යන්න නඳහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගුණ අජිඅඩ ොන්නප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு அஜழத் நளன்ப்ததந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ථහනහඹතුභනි  අක  කම්  ඔඵතුභහත් නිකඹයජනඹ 

ශ ආනකය් නියහයුධ ජනතහ තුය ඉල්රනකොට ඔවුන් 
කඩි තඵහ භළරුහ. නතකොට කභතුභන්රහ කොකවේද දුටිකය්  
වරහත ඇන්ටනී - 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන ටයුතු ආයම්බකය්දී කඹයජනහ - රු කය්යිඩ් අලි 
හහීර් භවුරහනහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
 

මඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්මප ඳනඅඩ මකටුේඳඅඩ 
தழ உதப்ழர் சட்டதோங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශ්රී ලුකාමේ තීමකතුල් අරූසීයිනල් කාදිරි යාහප 
සුගෙය (සුසපථාගත කිීමමේ) ඳනඅඩ මකටුේඳත 

இங்கக தளவக்கத்துல் அதௐஸிய்னத்தழல் 

களதழளழய்னளஹ் சங்கம் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டதோம் 
THAREEQATHUL AROOSIYYATHIL QAADHIRIYYAH 

ASSOCIATION OF SRI LANKA (INCORPORATION) BILL 

 
ගුණ මස ි ඩ් අලී සාහීර් ෙවුලානා  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தசனழட் அலி றளலழர் தநௌளள ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Sir, I move,  

 

"That leave be granted to introduce a Bill  to incorporate the 

Thareeqathul Aroosiyyathil Qaadhiriyyah Association of Sri 

Lanka.”  

1187 1188 
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ගුණ පුජිඅඩ අලුවිහාමර් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு பஞ்சழத் அலுயழலளரப) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

 
විසින් සපථිප කපන ලදී. 
ஆரநளதழத்தளர். 

Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින් සවා සේෙත විය. 
ඳනඅඩ මකටුේඳත ඊ  අනුකලව ඳළමුවන වප කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිමයෝග කපන ලදී.  
 

වාර්තා කිීමෙ සහා 47(5) වන සපථාවප නිමයෝගය ය මඅඩ ඳනඅඩ 
මකටුේඳත තැඳැල්  තැඳැල් මසේවා හා මුසපලිේ ණගමික ක යුතු 
අොතයතුො මවත ඳවපන ලදී. 

 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டதோம் தொதன்தொக நதழப்ழடப்ட்டு அச்சழடப்டக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 
 

சட்டதோம் ழகக்கட்டக இ. 47(5) இன்டி  தளல், தளல் 

ரசகயகள் நற்தம் தொஸ்லிம் சநன அலுயல்கள் அகநச்சதக்கு 

அழக்கக தசய்னப்டுதற்களகச் சளட்டப்ட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services and  Muslim Religious Affairs for 

report. 

 
ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member? 
 
 

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අඳයහධඹක් දුදු කනොය තිකඵන කවය අඳයහධඹට 
වවුල්කරහ නළති භන්ත්රීරුන් අත් අඩංගුට න්නහ කර 
කඳොලීදුඹට  කඳොලිසඳතිට අය දීරහ නළති ඵයි ඔඵතුභහ 

කිඹන්කන්. කඳොලිසඳතිතුභහ කිඹනහ  "භට ඕනෆභ භන්ත්රීයඹකු 
අත් අඩංගුට න්න පුළුන්." කිඹරහ. 

 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහ න යක් ඔඵතුභහට කිේහ  "ක ළන කොඹහ ඵරන්නම්." 
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ කදන තහටත් අවනහ කන්. 

Record න කදයක් වන්න නඳහ. ඊ කය් භහ ඇභතිතුභහට ථහ 
යරහ ඇහුහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඊකය්ත් ථහ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
භහ දුංවර බහහකන් ඔඵතුභහට කිේහ. ඊකය් භහ රු ඇභතිතුභහ 

භඟත් හච්ඡහ ශහ  කඳොලිසඳතිතුභහ භඟත් හච්ඡහ ශහ. 
ඔඵතුභහ දළන් කිදු කවේතුක් නළතු ෆ වනහ. දළන් 10 තහක් 
ඳභණ භහ අසථහ දුන්නහ. අයුතු කර ඳහවිච්චි යන්න නඳහ  රු 

භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ කජයසධ භන්ත්රීයකඹක්. ඔඵතුභහ ආදර්ලත් 
කන්න.  

ගුණ දිමන්යප ගුණවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  தழரஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කභොක්ද  ආදර්ලඹ  ඔඵතුභහ භන්ත්රීරුන් ආයක්හ යන්න.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තළබීභ  රු බහනහඹතුභහ. අද ථිඹන් 
කඵොකවයකදකනක් දුටිනහ. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we will proceed till  7.30 p.m. without lunch 

interval today.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින දිහ ආවහය විකේඹ කනොභළති යහත්රී 7.30න කතක් 

බහකේ ටයුතු කන ඹන ඵ දන්හ දුටිනහ.  

 
 

කල්තැබීෙ 
எத்தழகயப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  "ඳහර්ලිකම්න්තු දළන් ල් තළබිඹ 
යුතුඹ"යි භහ කඹයජනහ යනහ. 

 
ප්රශ්පනය සවාිමමුඛ කපන ලදී. 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  අද හරඹ කන් ය තිබුකණ් කීඹ 
කන තුරුද   

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඳය බහ  6.30 කන තුරු. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඳළඹ කදක් ළඩිකඹන් තිකඵනහ කන්. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අද ඳළඹ කදක් ළඩිකඹන්  තිකඵනහ. අඳය බහ 7.30 කන 

තුරු තිකඵනහ.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

අධිමේගී ොර්ග ඳද්ධින ඉදිකිීමේ ණශ්රිතව සිදුවන  
වුචා හා දුයණ වැළැක්වීෙ 

அதழரயக தடுஞ்சளக ழர்நளணக் 

கதத்தழட்டங்கழல் இடம்ததம் ஊமல், 

ரநளசடிககத் தடுத்தல் 
PREVENTION OF FRAUD AND CORRUPTION IN HIGHWAY 

CONSTRUCTION PROJECTS  
 
[ප.බහ. 11.28] 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳවත වන් බහ ල්තඵන 
අසථහකේ කඹයජනහ භභ ඉදිරිඳත් යනහ:  

" යට භහර් ආදී ඹටිතර ඳවසුම්  ඉදිකිරීම්  යටට  අදහශ 

ංර්ධන ළරළසකම් ප්රධහන කොටකි.  නකේ ඉදි යනු රඵන භහර් 
ඳද්ධතිඹ  කනුකන් විලහර මුදරක් ආකඹයජනඹ යනු රඵන්කන්ද නඹ  

නභ ළරළසකම්  තීයණහත්භ  කොටක් නිහඹ. කඵොකවය  හරඹක් 

තිසකේ ංර්ධනඹ කමින් ඳතින  යටක් කර නහභයණඹ වී ඇති  

රංහද දුඹ අඹ ළකඹන් වහ යටට  රඵහ න්නහ ණඹලින් විලහර  

ඳංගුක් භහර් ඳද්ධතිකය් ළඩි දියුණු කනුකන් ළඹ යමින් දුටී. 

කකේ වුද  කභභ  භහර් ඳද්ධතීන්හි ඉදි කිරීම් ආශ්රිත ංයණඹ 

න්නහ වු අතිවිලහර මුදල්  ම්බහයඹ  අතිවිලහර දණඹන්ට ඉඩඩ විය 
ය තිබීභ භෆත හලීන අඳ දකින ඹථහර්ථඹක් වීභ නහටුට රුණකි. 

විකලේකඹන්භ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුට නකයහි නළඟුණු  දණ ක යදනහන්හි 

විලහරතභ කොටට  ඳදනම් වකය් භහර්   ංර්ධන අධිහරිකය් ව 

අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීකම්දී දුදු තිබ ං හ  දණඹන්ඹ. දළන් නළතත් 

ත්භන් ආණ්ඩු ඹටකත්ද  අතිවිලහර ණඹ මුදල්  ළඹයමින් භහර් 

ඉදිකිරීම්   ඇයඹී  තිකඵන  අතය ක ඹටකත්  භහතය -තයභ කනොකයි    
දළන් භහතය- වම්ඵන්කතොට අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීකම්දී ද භධයභ අධි කේගී  

භහර්ඹ ඉදිකිරීකම්දී ද දුදුවී ඇති විලහර ං හ ප්රභහණඹන් කම් නවිට 

කවබඳදයේ කමින් ති කේ. 

කභභ තත්ත්ඹ  වමුකේ ඉතිවහකය් දුට  ක අශ්රිත  දුදුකමින් 

තිකඵන භවජන මුදල් නහසතිවීභ ව කොයම් යනු රළබීභ 

ශක්හලීභටත් ඊට  අදහශ  යද රුන්ට  දඬුම් රඵහදීභට ව  නභ 
කොයම් යන රද මුදල් නළත යජඹට රඵහ ළනීභට ඩිනම් ළිඹය 

ත යුතු ඇතළයි  කභභ බහ ට  කඹයජනහ ය දුටිමි." 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  නභ කඹයජනහ භභ  සථිය යනහ.  

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  අක  යට විලහර ආර්ථි අර්බුදඹට 
ළටී තිකඵනහ. කභභ ආර්ථි අර්බුදකය්  ප්රධහනභ හධඹ ඵට 

ඳත් කරහ තිකඵන්කන්  කම් ඇති වී තිකඵන භවහ ඳරිභහණ ණඹ 
අර්බුදඹයි. අහභහතයයඹහත්  ජනහධිඳතියඹහත්  මුදල් 
ඇභතිරුත්  කම් ආර්ථිඹ ළිබඳඵ කුභන ථහක් කොතළන 

ශත්   ආණ්ඩු ඳහර්ලසකය් භන්ත්රීරු  යකට් ආර්ථිඹ ළිබඳඵ 
කුභන ථහක් කොතළන ශත්  ඔවුන් නියන්තයකඹන් හුහ 
දක්න රුණ න්කන්  කම් ණඹ අර්බුදඹයි. ඔවුන් විකට 

කිඹනහ   ඳළළති ඳහරනඹ ඔවුන්ට බහය දුන්නහලු  මීකතොටමුල්කල් 
ණඹ න්දට ඩහ කරොකු ණඹ න්දක්. ඕ තභයි 
තමුන්නහන්කේරහක  ජනප්රිඹභ ථහ  කම් ණඹ අර්බුදකය්.  

රු ථහනහඹතුභනි  අක  ය ට සුවිකලේෂී ණඹ අර්බුදඹට 

මුහුණ දී තිකඵනහ. ක අර්බුදඹ කකේද ඹත් රු 
ථහනහඹතුභනි   මුදල් අභහතයහංලඹ විදුන් ඉදිරිඳත් යන රද  
හර්තහක් භහ ශඟ තිකඵනහ. කම් හර්තහකේ  ය කිහිඳඹක් 
ළන කිඹහ තිබුණහ. 2009 ර්කය් දුට ංන්දනඹ ය ඵළලුහභ    

යජඹ උඳඹහ න්නහ රද මුළු ආදහඹභ නභ කර් ණඹ කඳොලී 
හරිඹ කවීභටත් ප්රභහණත් කනොවුණු ඵ  කඳනී ඹනහ.   

රු ථහනහඹතුභනි  විකලේකඹන් 2009 අවුරුද්කද් යජකය් 
ආදහඹභ බිලිඹන 700යි.  ණඹ කඳොලී හරිඹ බිලිඹන 826යි. 
බිලිඹන 700 ආදහඹභක් බහණ්ඩහහයඹට රළකඵනකොට  ක  

කර්  ණඹ  කඳොලී හරිඹ  කන්නට දුදු වී  තිකඵනහ   
බිලිඹන 826ක්. ණඹ කඳොලී  හරිඹ කන්නටත් 
බහණ්ඩහහයකය් භසත  ආදහඹම් මුදර ප්රභහණත් නළවළ. 2010 

කර්  ආණ්ඩුකේ මුළු ආදහඹභ බිලිඹන  817යි.  ණඹ කඳොලී 
හරිඹ  බිලිඹන 820යි.  2013 ර්කය් ආණ්ඩුකේ මුළු ආදහඹභ 
බිලිඹන 1137යි. ණඹ කඳොලී හරිඹ බිලිඹන 1144යි. ණඹ 

අර්බුදඹ කොච් යද කිඹනහ නම්    යට බහණ්ඩහහයඹට  නන 
මුළු ධනඹ  නභ  කර් ණඹ කඳොලී හරිඹ කවීභට  ප්රභහණත් 
නළති  ණඹ අර්බුදඹට  අළි ඇවිත් තිකඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  කභඹ ඉතහභත් ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්.  
කභඹ නිට දුදු  වුකණොත්  නිකේ භසත ආදහඹභ නභ 

භහකය් ඵළංකු හරිඹ කන්න  ප්රභහණත්  නළත්නම් ක 
නිකසරට කිඹන්කන් හිඟන නිකස කිඹරහයි. යහඳහරිකඹකුට  
නභ කර් ඵළංකු හරිඹ කහ න්න තභන්ක  භසත ආදහඹභ 

ප්රභහණත් නළත්නම්  ක යහඳහයරට කිඹන සකන් ඵං කොකරොත් 
කච්   යහඳහය කිඹරහයි.  නභ නිහ කම් ණඹ අර්බුදඹ විදුන් 
කඳන්නුම් යන්කන්  අක  යට ආර්ථිභඹ ලකඹන් හිඟන 

තත්ත්ඹට ඇද දභහ තිකඵන  ඵයි. ඇයි රු ථහනහඹතුභනි  
කභඹ ණඹ අර්බුදඹක් ඵට ඳත් වුකණ්   කභඹ ණඹ  අර්බුදඹක් 
ඵට ඳත් කන ප්රධහන  කවේතු  හධ කදක් තිකඵනහ. නක් 

තභයි රු ථහනහඹතුභනි  කම් ණඹරට  රිරන  ත්ම් 
අක  යකට් නිර්භහණඹ කනොවීභ.  

අළි ණඹක් න්නහ නම්  ක ණඹට රිරන ත්ම් යකට් 
වළකදන්නට ඕනෆ. වළඵළයි  දුදු වී තිකඵන්කන් කභොක්ද  
ණඹරට රිරන ත්ම් වළකදනහ කනුට  ක ණඹරට 

රිරන යහජය කද්කඳොශ  කඳොදු ත්ම් කොඩ නළ කඟනහ 
කනුට ක ණඹලින් තනි තනි පුද්රයින්ක  ත්ම් තභයි 
භවහ ඳරිභහණ ලකඹන් ඉවශ ගිකය්. භභ ඳසු පුද්රඹන් වුද 

කිඹරහ කිඹන්නම්. රු ථහනහඹතුභනි  ණඹ න්නහ නම් ක 
ණඹලින් යහජය ත්ම්  භවජන ත්ම් කොඩ නළ කඟන්නට 
ඕනෆ. නමුත් භවජන ත්ම් කනුට කම් ණඹලින් කොඩ නළඟී 
තිකඵන්කන් ක යහඳෘතිඹට  ක ක්රිඹහලිඹට වවුල් වුණු 

කද්ලඳහරනඥයින්ක   නිරධහරින්ක  ව කට යහඳහරියින්ක  
ත්ම්. නභ නිහ කභභ ණඹ අර්බුදකය් ප්රධහන හධඹ තභයි කම් 
ණඹරට රිරන ත්ම් යකට් නිර්භහණඹ කනොවීභ. ක න 

අර්බුදඹක්. 

කදකනි අර්බුදඹ තභයි රු ථහනහඹතුභනි  කම් ණඹලින් 
අඳට අලය ත්ම් නිර්භහණඹ කනොවීභ. අළි ආඳසු වළරිරහ 

ඵළලුකොත් කම් අර්බුදඹ ළිටුඳ තිකඵන්කන් අන් යක්ත් 
කනො අලය යහඳෘතිඹ කනුට කනත් යහඳෘති ඵ 
කඳකනනහ. අළි දන්නහ ඔලුවිල් යහඹට විලහර ණඹ මුදරක් ත් 

ඵ. නමුත් දළන් න ඹහරහක්ත් නන්කන් නළති ළලි කොඩ 
දහන්නට දුද්ධ කරහ තිකඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි  ක 
හක භ තභයි කභයදය ධීය යහඹ. කම් වළභ ණඹකින්භ අලය 
ත්ම් කොඩ නළඟුකේ නළවළ. කම් යකට් ඇති වී තිකඵන ණඹ 

අර්බුදඹට ජනතහට ඳටි තද ය න්න කිඹරහ තමුන්නහන්කේරහ 
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කිේහට  ජනතහ කම්ට  කිඹන්නට ඕනෆ නළවළ. කම් ණඹ 

අර්බුදඹට  කිඹන්නට ඕනෆ කම් ළිබඳඵ තීන්දු ත්ත 
කද්ලඳහරඥයින්  කහ ක්රිඹහට නළංවීභට භළදිවත් ව නිරධහරින් ව 
නභ ක්රිඹහන් බහය ත්තු ජහහයම්රුන්. කම් අඹ තභයි කම් ණඹ 
අර්බුදඹට  කිඹන්නට ඕනෆ. වළඵළයි රු ථහනහඹතුභනි  

අදත් කම් ණඹ අර්බුදඹට නභ  කි යුත්තන් මුහුණ කදනහ 
කනුට මුහුණ කදන්නට දුදු වී තිකඵන්කන් හටද  කම් යකට් 
කඳොදු ජනතහට. 2015 ජනහරි භහකය් 08කනි දහ ඳළති 

ඳහරනඹ බි ට්ටන රද්කද් විකලේකඹන්භ ණඹ අර්බුදඹ ඇති වීභට 
කවේතු වුණු ං හ  දණ වහ නහසතිකය් භවහ ප්රභහණඹයි. ක තභයි 
2015 ජනහරි භහකය් 08කනි දහ ඳළති ඳහරනඹ ඳරහ වරින්නට 

ප්රධහන හධඹ ඵට ඳත් වුකණ්.  

රු ථහනහඹතුභනි  ආණ්ඩුක් ඳරහ වළයරහ ආණ්ඩුක් 
කොඩ නළ කඟනහ. අභහතයයකඹක් කනුට කනත් 

අභහතයයකඹක් ළඩ බහය න්නහ. අහභහතයයකඹක් කනුට 
කනත් අහභහතයයකඹක් ඳත් කනහ. නමුත් දුදු වී තිකඵන්කන් 
කුභක්ද  කම් දෂිත ක්රිඹහභහර්ඹ ක ආහයකඹන්භ ඇර ළිල්රක්  ඳහ 

ළිල්රක් කනස කනොවී දිටභ දිඹත්කමින් තිබීභ. ක අන් 
යක්ත් නිහ කනොකයි රු ථහනහඹතුභනි. කම් දෂිත 
ක්රිඹහලිඹට ලක්තිභත් වුණු දෂිත ශල්රක් අක  යකට් තිකඵනහ. 

ක දෂිත ශල්රට කද්ලඳහරනඥයින් අතකශොසක් ඉන්නහ. භභ 
දුඹලු කදනහටභ ක යදනහ යන්කන් නළවළ.  84 000ක් න කඳොලිස 
නිරධහරින්කන් 50ට ආන්න ප්රභහණඹක් කම් දෂිත ශල්ර 

ඇතුකල් ඉන්නහ. 240 000ට ඩහ න වමුදහකන් 100ට 
ආන්න ප්රභහණඹක් කම් දෂිත ශල්ර ඇතුකල් ඉන්නහ. රු 
ථහනහඹතුභනි  කම් දෂිත ශල්ර තුශ යහඳහරියින්  -

ර්භහන්තරුන් කනොකයි- dealersරහ  නිකඹයජිතයින්  
නිකඹයජිත භහම් ඉන්නහ. කම් දෂිත ශල්රට භහධය 
හිමිරුන් ඉන්නහ. ක ඉතහ ඳළවළදිලියි.  

රු ථහනහඹතුභනි  අධියණ ඳද්ධතිඹත් කම් දෂිත ශල්ර 

ඇතුකශේ කොටසරුන් ඵට ඳත්කරහ දුටිනහ. ක නිහ  අක  
යට  විකලේ ව දෂිත ශල්රට කොදුරු වී තිකඵනහ. 

කද්ලඳහරනකය්  කඳොලීදුකය්  වමුදහකේ  යහජය නිරධහරි ඹන්රණඹ   
2 400ක් න ඳරිඳහරන කේකය් 50ට ආන්න ංයහක් කම් 
දෂිත ශල්කල් රළගුම් අයකන දුටිනහ. රු ථහනහඹතුභනි   

ක නිහ අක  යකට් ආර්ථිඹත්  අක  යකට් ජනතහත්  අක  යටත් 
කම් දෂිත ශල්කල් කොදුරු ඵට ඳත් වී තිකඵනහ. ජනහරි 
භහකය් 08 ළනිදහ කභොක්ද දුදු වුකණ්   

රු ථහනහඹතුභනි  දෂිත ශල්ර නකේභ තිබිඹදී නභ දෂිත 
ශල්ර තුශ සථහන භහරු වීම් විතයයි දුදු වී තිකඵන්කන්. භහර් 
ංර්ධන අධිහරිඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට හිටපු ජනහධිඳති 

භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ ක ශල්කල් කොටසරුකකු 
වළටිඹට ටයුතු යනහ. වළඵළයි  ක කනුට නභ ශල්රට 
රක්සභන් කිරිඇල්ර අභහතයයඹහ ඳත් නහ. කම්යි දුදු වී 

තිකඵන්කන්. ක දෂිත ශල්රට නදහ හිටපු අභහතයතුභහක  දරුන් 
භළදිවත් වුණහ හක භ ර්තභහන ඇභතියඹහක  දරුන් -
දිඹණිඹන්- අද නභ දෂිත ශල්කල් කොටසරුන් ඵට ඳත් වී 

දුටිනහ. කද්ලඳහරනකය් නභ දෂිත ශල්ර ක විධිඹටභ අලුතින් 
කොඩ නළඟී තිකඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  ක හක භ තභයි යහජය නිරධහරින්ක  

තත්ත්ඹත්. භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳති වළටිඹට ටයුතු 
යපු කප්රේභදුරි නදහ කම් දෂිත ශල්කල් හිටිඹහ හක භ  නදහ කම් 
දෂිත ශල්කල් හමිණී කනයත් හිටිඹහ හක භ  නදහ කම් දෂිත 

ශල්කල් රලිත් වීයතුං හිටිඹහ හක භ  නදහ කම් දෂිත ශල්කල් 
නිරධහරින් වළටිඹට නිරකම් හිටිඹහ හක භ  නදහ කම් දෂිත 
ශල්කල් අන ඳළල්ළිටරහ හිටිඹහ හක භ අද කම් දෂිත ශල්කල් 

 මින්ද .ව කඳකර්යරහ ඉන්නහ. කම්යි ඇත්ත ථහ. 

ඇභතිතුභනි  ඔවුන් තමුන්නහන්කේක  උඳකද්ලඹන්. ක 

කද්ලඳහරනඥඹන් කනුට න කද්ලඳහරනඥඹන්  නිරධහරින් 
කනුට න නිරධහරින් කම් ටයුත්තට ආකද්ලකරහ දුටිනහ.  

ක දෂිත ශල්කල් යහඳහරිඹන් ඉන්නහ. රු 
ථහනහඹකුතභනි  ඳසු ගිඹ හරකය් අක  යකට් කද්ඳශ  යහඳහය 
ව ධනඹ නක් රැස ය ත් ආහයඹ ඵළලුකොත් හභහනය 

ර්භහන්තරුකකුට නළනි කද්ඳශක්  නළනි යහඳහයඹක් අත් 
ඳත් ය න්න ඵළරි ඵ අඳ දන්නහ. අක  යකට් ඉවබඳන්භ 
ළජඹුකණ් වුද  අක  යකට් ඉවබඳන්භ ළජඹුකණ් 
ර්භහන්තරුන් කනොකයි. අක  යකට්  ඉවබඳන්භ ළජඹුකණ් 

වුද  ක  තු හිමිරුන් කනොකයි. අක  යකට් ඉවශටභ 
dealersරහ ආහ. Dealersරහ තභයි ප්රධහන අඹ. ඔවුන් තභයි 
කම්කක් නිකඹයජිතඹන්.  

නදහ අධිකේගී භහර්කය් නිකඹයජිතඹහ වළටිඹට හිටිකය් වුද  
අදත් ඔහුභයි ඉන්කන්. නක්කය කඳොඩ්ඩක් කන කකනකුට 
භහරුකරහ තිකඵනහ. භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ත්කතොත් නභ 
කොටස තුකන්භ නිකඹයජිතඹන් ඵට ඳත්කරහ තිකඵන්කන් නභ 
ණ්ඩහඹභක්. තමුන්නහන්කේරහ කම් යරහ තිකඵන්කන් 

කභොක්ද  අය දෂිත ශල්ර නකේභ තිබිඹදී භවය අඹ භහරු 
නහ; භවය අඹ නකවභභ ඉන්නහ; දෂිත ශල්ර දිඹත් යමින් 
තිකඵනහ. කම් දෂිත ශල්රට කොදුරු වී තිකඵන භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹත්  භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් යහඳෘතිත් අක  යටට 
කභොන තයම් වහනිය  විනහලහරී තත්ත්ඹක් ඇති ය තිබුණහද 
කිඹන රුණ තභයි අද  භහ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේදී නබඳ දක්න්න 

සදහනම් න්කන්  රු ථහනහඹතුභනි.  

ඔඵතුභහක  උඳකද්ලරු ළන හක භ භට කඵොකවය කද්ල් 
කිඹන්න තිකඵනහ. කම් දළළන්ත ධනඹත් නක් ඵළලුහභ ක 
කනොරහ වළරිඹ යුතු රුණක්. ඔඵතුභහක  අභහතයහංලඹ විදුන් 
විවිධ තෆගි වු ර් කදන්න ඳටන් කන තිකඵනහ. තමුන්නහන්කේ 

කරොතරැයි භණ්ඩරකය්ද  කීල්ස නකන් න්න කිඹරහ රුළිඹල් 
ඳන්දහකවේ  රුළිඹල් කදදහකවේ වු ර් කදනහ. බහනහඹ 
හර්ඹහරකය් ඉන්න නිරධහරින්ටත් ක වු ර් කදනහ. භහ 

කීකභන් යුතුයි කම් හයණඹ කිඹන්කන්.  

ඇභතිතුභනි, අවුරුද්ද ඳටන් න්න කොටභ තමුන්නහන්කේක  

දිඹණිඹ ඇවිල්රහ හඩිකරහ වු ර් කඵදනහ. වු ර් කඵදන්න 
ධනඹ කොකවන්ද? ක නිහ තෆගි වු ර් කඵදන කහ ළන භභ 

කොඩක් ථහ යන්කන් නළවළ. ක හක භ උඳකද්ලරු ළන, 

හවන ළන, තමුන්නහන්කේක  ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරි හවන 

ඳහවිච්චි යන ආහයඹ, -අභහතයහංලකඹනුත් න්නහ, කභකවනුත් 

න්නහ.- අද ඇති වී තිකඵන කම් දණ වහ ං හ  වහ ංන්දනඹ 

ය ඵරන විට කහ අරගු තඵන්නත් ඵළරි කුඩහ කද්ල් වළටිඹට 
තභයි  භහ රන්කන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, ක නිහ භහ ඉදිරිඳත් යන්න උත්හව 

යමින් දුටින්කන් ඊට ඩහ කම් ං හ දණ ක්කේරඹ ඇතුකශේ 

දිඹත් කමින් තිකඵන භවහ ඳරිභහණ ක්රිඹහ භහර් ළනයි. කට 
අතීර්ණ න්නට කඳය භහ කුඩහ රුණු කිහිඳඹක් ඔඵතුභහට 
ඉදිරිඳත් යන්නම්. 

විකලේකඹන්භ භවහභහර් ව අධිකේගී භහර් ළිබඳඵ 
යක්ණඹ  ළිබඳඵ 2015.07.14ළනි දින මුදල් අභහතයංලකඹන් 

නිකුත් යන රද  ... දයන කොනු අංඹ ඹටකත් යහජය ආඹතන 
වහ හභහනය යක්ණ ආයණඹක් ළරසීභ, ඹන භළකඹන් මුදල් 

අභහතයහංලකඹන් නිකුත් යන රද  ක්රකල්නඹ භහ ශඟ 

තිකඵනහ. යහජය ආඹතනරට යක්ණ ආයණඹක් ළරසීභ 
වහ තමුන්නහන්කේරහ දී තිකඵන නිර්කද්ලඹ කභොක්ද?  

ආර්.නච්.නස. භයතුං, බහණ්ඩහහයකය් කල්ම්තුභහ යජකය් ෆභ 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ආඹතනඹටභ  ක්රකල්නඹක් නිකුත් ය තිකඵනහ, "යහජය 

ආඹතනඹන් යක්ණඹ යනහ නම්  යහජය යක්ණ ආඹතනඹන් 

කකයහි ළඩි ප්රමුතහක් කදන්න" කිඹරහ. ක තභයි ක නපු 
 ක්රකල්නඹ.  ක  ක්රකල්නඹ නකේ තිබිඹදී, ක  ක්රකල්නඹට 

අනු කම් යක්ණඹ ඳයන්න කිඹරහ රක්සභන් ඹහඳහ 
අකේර්ධන, මුදල් යහජය අභහතයයඹහ විකලේකඹන්භ භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ, භඟනළගුභ භව භළදුය, කඩන්දුල් 

කොේඵෆඩු භහත, ඵත්තයමුල්ර ඹන ලිළිනකය් අධයක් 

ජනයහල්යඹහට ලිළිඹක් ඹනහ. කභකේ තිබිඹදී තමුන්නහන්කේ 

ක රඵහ දුන්කන් හටද? කම් රඵහ දී තිකඵන්කන් හටද? රු 

ථහනහඹතුභනි, භහර් යක්ණඹ ළිබඳඵ  ක්රකල්නඹක් 

නිකුත් ය තිකඵනහ, යහජය යක්ණ ංසථහ කත රඵහ කදන්න 

කිඹරහ.  නතකොට රක්සභන් ඹහඳහ අකේර්ධන භළතිතුභහ ලිළිඹ 
නහ තිකඵන්කන්,  "රක්සභන් ඹහඳහ අකේර්ධන, මුදල් යහජය 

අභහතයයඹහ" වළටිඹටයි. ඔහු ලිිතත කඹොමු යනහ, කභඹ යහජය 

යක්ණ ංසථහ කත රඵහ කදන්න කිඹරහ.  වළඵළයි, 

තමුන්නහන්කේ රඵහ දුන්කන් හටද? රු ථහනහඹතුභනි, 

රුණු කභකේ තිබිඹදී තමුන්නහන්කේ  භහර් වහ යක්ණඹ   

රඵහ දුන්කන් විකලේකඹන්භ භහ ලින් කිඹපු ණ්ඩහඹකම් න 
නිකඹයජිතකඹකු න Continental Insurance ආඹතනඹටයි.  නහි 

ශභනහහය අධයක්යඹහ න්කන්  මින්ද .ව. දුල්හ ඹන අඹයි. 

 මින්ද .ව. දුල්හ කිඹන්කන් ඔඵතුභහක  උඳකද්ලකඹක්. 
ඔඵතුභහක  උඳකද්ලකඹක් ශභනහයණඹ දයන ආඹතනඹට 
තමුන්නහන්කේ යක්ණ ආයණඹ රඵහ කදනහ. කයි දුද්ධ 

න්කන්. තමුන්නහන්කේ කම් ඹව ඳහරනඹ ළිබඳඵ විනිවිදබහඹ 
ළන ථහ ශහ. තමුන්නහන්කේක  උඳකද්ලයඹකුක  
භහභට යක්ණ ආයණඹ රඵහ කදනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ක විතයක් කනොකයි, භභ කීකභන් 

කිඹනහ, ඉදිකිරීම් ළිබඳඵ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ, ඉදි කිරීම් 

යන රද කොන්රහත්රුන්ට මුදල් කවීකම් ප්රභහදඹක් 

තිකඵනහඹ කිඹන න.  මුදල් රඵහ න්න  කොන්රහත්රුන් 

කඳයලිකම් ඉන්නහ. වළඵළයි, මුදල් රඵහ ළනීභ වහ 

කොන්කද්දුඹක් ඵට ඳත් වී තිකඵන්කන් කභොක්ද? භභ කම්හ 

කීකභන් කිඹන්කන්. භභ විතයක් කනොකයි, ආණ්ඩුකේ 

ඇභතිරුත් කම්හට හක්ෂි දයනහ. නම් අලය නම් භභ 

කිඹන්නම්. රු ඇභතිතුභහ භට අයෝකඹය කශොත්, භභ ක 

අයෝකඹයඹ බහය න්නහ. භහර්ඹක් ඉදියරහ තිකඵනහ නම්, ක 

ඉදිකිරීභ කනුකන් කොන්රහත් මුදර න්න නම්, භහර් 

ංර්ධන අධිහරිකය් ක්රිඹහහරී අධයක් සුජිත් හරිඹම් ව 

අභහතයහංලඹ ඳත් ශ වහය කල්ම් රක්සභන් කුකර් 1ම්රු 

ඵතහ) ඹන අඹට කන්න ඕනෆ, කොමින් න. කභොක්ද කම් 

කරහ තිකඵන්කන්? කොන්රහත් න යනහ. කොන්රහත් න 

ශහට ඳසු මුදර න්න තමුන්නහන්කේක  අභහතයහංලකය් 

නිරධහරින්ට කොමින් කන්න ඕනළ. කම්හ ං හ, දණ 

කනොකයිද, රු ථහනහඹතුභනි? ජනතහ කනුකන් 

කොඩනළඟිල්රක් වදනහ; ක කොඩනළඟිල්රට ආණ්ඩු මුදල් 

විඹදම් යනහ; කොන්රහත්හයඹහ කොන්රහත් න න්නහ. 

වළඵළයි, ක කොන්රහත්හයඹහට දුද්ධ කනහ, තභන්ක  මුදර 

න්න නළත කොමින් කදන්න. කම් හධහයණද? කභකවභ 

කිඹන්කන් භභ විතයක් කනොකයි. කම්ට හක්ෂි දයනහ, 

තමුන්නහන්කේරහක  ඇභතිරු. ඇභතිරුන්ට හිතහදී 

කොන්රහත්රුන් ඇවිල්රහ කම් කිඹනහ. -කම් අසථහකේදී 

 න්ද්රහනි ඵණ්ඩහය ඇභතිතුමිඹ හිනහ කනහ.- කම්ද, කරහ 

තිකඵන්කන්? කම් තභයි ඇත්ත තහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

භහ කම් කිඹන්කන් කුඩහ කද්ල්.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඊශඟට ප්රධහන ලකඹන්,- [ඵහධහ 

කිරීභක්] කජයන් අභයතුං අභහතයයඹහ කිඹනහ, ''ක ඇත්ත'' 

කිඹරහ. කඵොකවොභ සතුතියි. රු ථහනහඹතුභනි, දළන් භභ 

විකලේකඹන් අධහනඹ කඹොමු යන්කන්, ආන්කදයරනඹට තුඩුදී 

තිකඵන භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ළිබඳඵයි. රු 
ථහනහඹතුභනි, කම් ෆභ ඉදි කිරීභදීභ ළටලුක් ඇති වී 

තිකඵනහ. නඹ තභයි, කම් යට කනුකන් යන කම් ෆභ ඉදි 

කිරීභක්භ, යකට් ජනතහ ණඹරුන් යන භවහ විලහර 

ඉදිකිරීම්. නමුත්, ඉදිකිරීභ වහ තිකඵන ක්රභත් ළරසුම් 

ක්රභකේදඹ අනුභනඹ යනහ නම්, කම්හයින් දුදුවිඹ වළකි 

ං හ, දණඹ ව නහසතිඹ අභ ය ත වළකියි. වළඵළයි, කම් 

කඵොකවය කද්ර දුද්ධ කන්කන් විධිභත් රඵහ දී තිකඵන 
නිර්කද්ලඹන් අනු ටයුතු කනොකිරීභයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඕනෆභ යහඳෘතිඹක් ආයම්බකය්දී 

ඉසයරහභ තිකඵනහ, ංල්ඳ අදිඹයඹක්. ඳශමුකොටභ 

ඉදිරිඳත් යනහ, ''කභළනි අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්න අළි 

සදහනම්'' කිඹරහ. කදළනි ළිඹය, ''ක වහ අළි ලයතහ 

අධයඹනඹක් යනහ'' කිඹනහ. නඹ ලයතහ අධයඹනඹකින් 

යුතුද? රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි ළිඹය ලකඹන්, ලයතහ 

අධයඹනකඹන් ඳසු ළඹුරින් අධයඹනඹක් යනහ. ක 
කිඹන්කන්, නළත ඉදිකිරීභ ළරසුම් ස කිරීකම් අදිඹයඹක් 

ඹනහ. ඊශඟට ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ඊශඟට නඩත්තු කිරීභ. කම් 

ක්රිඹහලිඹ තභයි ඕනෆභ යහඳෘතිඹක් ළිබඳඵ අළි අනුභනඹ 

යන්න ඕනෆ. නනම්, මලි ළරළසභක් නනම්  ංල්ඳ 

ළළසභක් තිකඵන්න ඕනෆ; ලයතහ අධයඹන හර්තහක් 

තිකඵන්න ඕනෆ; ළඹුරින් අධයඹනඹ යන රද ඉදිකිරීම් ව 

කතොයතුරු හිත ළරළසභක් තිකඵන්න ඕනෆ; ක්රිඹහත්භ යන්න 

ඕනෆ; නඩත්තු යන්න ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ කම් නකින් න  කඳන්නුම් යරහ 

කදන්නම්. කම් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ කොඩනළඟීකම්දී කම් 
භසත ක්රිඹහලිඹභ තමුන්නහන්කේරහ උල්රංකනඹ යරහ 
තිකඵනහ. කම් කිදුදු ක්රිඹහලිඹක් තමුන්නහන්කේරහ,- [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ කඳන්න්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] කඵොකවොභ සතුතියි. 

රු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්කේ 2015 කදළම්ඵර් 17ළනි දහ 

ළබිනට් ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යනහ, ඈන අධිකේගී භහර්කය් 

කඳොතුවළය දුට රකදය දක්හ කොට ඉදිකිරීභ වහ කද්ශීඹ 
කොන්රහත්රුන්ට ඉඩ කදනහ කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

2015 කදළම්ඵර් 17 ළබිනට් ඳත්රිහ භහ ශඟ තිකඵනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, කම් ළබිනට් ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් යන කොට 

තමුන්නහන්කේට ඈන අධීකේගී භහර්ඹ ම්ඵන්ධ මලි 
අදවක් තිබුකණ් නළවළ. අදවක් තිබුණහ නම් ඊශඟ ළබිනට් 

ඳත්රිහකන් ක කනස යන්කන් නළවළ. තමුන්නහන්කේ 
කිඹනහ, "ඈන අධිකේගී භහර්කය් කඳොතුවළය දුට ර කදය 

දක්හ කොට ඉදිකිරීභ රඵහ කදන්කන්, කද්ශීඹ 

කොන්රහත්රුන් ට" කිඹරහ. ක, 2015 කදළම්ඵර් 17 ආපු 

ළබිනට් ඳත්රිහ. ඊට ඳසකේ, කඹයජිත අධිකේගී භහර්ඹ වහ 

භූත භහර් ඇතුශත් ශ යුතු ඵට කවේතු දක්මින් 2015 

කදළම්ඵර් 17ළනි දින රඵහ දුන් ළබිනට් භණ්ඩර අනුභළතිඹ, 

2016 අකප්රේල් 24ළනි දහ අරංගු ශහ. නතකොට රු 
ථහනහඹතුභනි, ඳශමුළනි ළබිනට් ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් යන 

කොට කභතුභහ දන්කන් නළද්ද, කඳොතුවළය ඉන් රකදයට ඳහයක් 

වළකදන කොට උභං භහර් තිකඵනහ කිඹරහ. ක කනොකත්කයන 
තයභට කභතුභහ ඵකඵක්. රු ඇභතිතුභනි, ක ඔඵතුභහ නිතයභ 

ඹන ඳහය. නකවභ නම්, ඳශමුළනි ළබිනට් ඳත්රිහ ක විධිඹට 

ඉදිරිඳත් යන්න නඳහඹළ. වළඵළයි, තමුන්නහන්කේ 2015 කදළම්ඵර් 

17 ළබිනට් ඳත්රිහකේ ඉසකල්රහභ වන් යනහ, "නභ 

කොට ඉදිකිරීභ වහ කද්ශීඹ කොන්රහත්රුන්ට කදන්න 
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ඕනෆ" කිඹරහ. ඊට ඳසකේ 2016 අකප්රේල් 24ළනි දහ ළබිනට් 

ඳත්රිහකන් ක අරංගු යරහ තමුන්නහන්කේ කිඹනහ, "උභං 

භහර් තිකඵන නිහ විකද්ශීඹ භහභට නභ කොන්රහත්තු 
කදන්න ඕනෆ" කිඹරහ.  

ඊශඟට, ආර්ථි ව ශභනහයණ අභහතය භණ්ඩර උඳ 

මිටු තීයණඹක් කදනහ. රු ථහනහඹතුභනි, කම් තභයි 

ඊශඟට කම් යකට් තිකඵන විනහලහරීභ තළන. කම් තභයි දුඹලු 
යහඳෘති bypass යන්න වදපු භධයසථහනඹ. ආර්ථි ව 

ශභනහයණ අභහතය භණ්ඩර උඳ මිටු තභයි රු 
ථහනහඹතුභනි, අක  යකට් තිකඵන ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ, අක  

යකට් තිකඵන මිරදී ළනීකම් ව ඉදිකිරීකම් මුළු ක්රිඹහලිඹභ 

bypass යරහ භළදිවත් වීකම් ඵරඹ කන තළනට කදන තළන. 

ළබිනට් භණ්ඩරඹත් අයෝබහ ඹන, අභහතයරුන්ක  ඵරඹ 

අයෝබහ ඹන, ඳහර්ලිකම්න්තුකේ ඵරඹ අයෝබහ ඹන, විකට 

ජනහධිඳතියඹහක  ඵරඹ ඳහ අයෝබහ ඹන ආර්ථි ව 
ශභනහයණ අභහතය භණ්ඩර උඳ මිටුක් තමුන්නහන්කේරහ 
වළදුහ. කම් උඳ මිටු විදුන් නු රඵන ඉතහභත් අහර්ථ, 

ළයදි, ළරසුම් වත කනො න ක්රිඹහ භහර් කවේතු කොට කන 

තභයි රිංන්න පුළුන් අසථහ  නිර්භහණඹ යන්කන්. ක අනු 
ආර්ථි ව ශභනහයණ අභහතය භණ්ඩර උඳ මිටු 2016 

භළයි භහකය් 15ළනි දහ විකද්ශීඹ කොන්රහත්රුන් වහ 
උඳකද්ලයින් කතයයහ න්න තීයණඹ ශහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඉන් ඳසකේ භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් 

බහඳතිතුභහක  2016 භළයි 24ළනි දහ ලිළිඹට අනු ජඳන් 
තහනහඳතියඹහත්, අභහතයහංලකය් කල්ම්යඹහත්, භහර් 

ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතියඹහත්, අභහතයයඹහ වළටිඹට 

තමුන්නහන්කේත් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේදී හච්ඡහක් ඳළළත්වහ. 
භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහක  2016 භළයි 24ළනි 

දහ ලිළිඹ භහ ශඟ තිකඵනහ. කම් ඳහර්ලිකම්න්තු ඳරිරකය්දී ජඳන් 
තහනහඳතියඹහත්, භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතියඹහත්, 

අභහතයහංලකය් කල්ම්යඹහත්, තමුන්නහන්කේත් නතු කරහ 

හච්ඡහක් ඳළළත්වහ. හච්ඡහකේදී තමුන්නහන්කේ කභොක්ද 
කිේකේ? තමුන්නහන්කේ කිඹනහ, ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරකය් 

නිකඹයජය තහනහඳතිතුභහට 2016 භළයි භහකය් 25ළනි දහ ලිළිඹට 

අනු -භහ ශඟ නභ ලිළිඹ තිකඵනහ- ජඳහනකය් ඉදිකිරීම් භහම් 
03ක්  ව උඳකද්ලන භහම් 03ක් නම් යරහ නන්න කිඹරහ. 
කම්හ කභොන විධිකය් කොන්රහත්ද? කම් ජඳන් යජකඹන් දීපු ණඹ 

මුදරක් කනොකයි. ජඳහනකය් ජයිහ ඵළංකුකන් කදන්කන් නළවළ 
කම් ණඹ මුදර. කම් න්කන් මිට්සුයි කිඹන private ඵළංකුකින්.  

නතකොට private ඵළංකුකින් අළි ණඹ මුදරක් න්න අතකර් 

ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරඹට කිඹනහ, "අඳට ඉදිකිරීම් භහම් 

03ක් ව උඳකද්ලන භහම් 03ක් නම් යරහ නන්න" කිඹරහ. 
කභොටද ක? ක කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ කභොක්ද?  කම් ණඹ මුදර 

න්කන් අඩු කඳොලිඹටත් කනො කයි. කඳොඩි ප්රභහණඹකින් කඳොලිඹ 
අඩු වුණහ. ක කභොක් නිහද? කඳොලිඹ අඩු යපු විධිඹත් භහ 

කිඹන්නම්. තමුන්නහන්කේ කිඹන්කන් අඩු කඳොලිඹට කිඹරහකන්.  

කඳොලිඹ අඩු වුණහ දුඹඹට 10- 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
  

නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, අඳට කම් අධි කේගී භහර්ඹ වදන්න 

ල්ලි නළවළ. ජඳන් යජඹ තභයි ල්ලි කදන්කන්. නතකොට 
 හරිරඹ තභයි ක ල්ලි කදන යටින් කොන්රහත්හයයින් 

තුන්කදනකු නන න. ක තභයි දුද්ධ වුකණ්. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි.  හරිරඹ ඉටු යපු විධිඹ භහ කිඹන්නම්කය. රු 
ථහනහඹතුභනි, අළි ජඳහනකය් යහජය ඵළංකුකින් කම් ණඹ 

න්කන් නළවළ. ජඳහනකය් කඳ ද්ලි ඵළංකුකිනුයි න්කන්. 
කඳ ද්ලි ඵළංකුකින් ණඹ න්න භන් ජඳන් තහනහඳති 
හර්ඹහරඹට කිේහ, අඳට භහම් 03ක් නම් යරහ නන්න 

කිඹරහ.  ක අඹ භහම් 03ක් නේහ. නක්, "කඳන්ටහ ඕන්" 

කිඹන භහභ. ඊට ඳසකේ "හචිකු" කිඹන භහභ. ඊශඟට, 

දළන් තමුන්නහන්කේරහ කතයයහකන තිකඵන "ටයිකයි" කිඹන 

භහභ. කම් භහම් 03 කභොනහද?  "ටයිකයි" කිඹන භහභ 

ඉදිකිරීම් භහභක්.  නතකොට "කඳන්ටහ ඕන්" කිඹන භහභ 
කභොක්ද? ක ඉදිකිරීම් ක්කේරකය් භහභක් කනොකයි. ක 

නහවි ඉංජිකන්රු ටයුතු ළිබඳඵ විකලේඥ භහභක්. ක භහභ 
යන්කන් නහවි ඉංජිකන්රු ටයුතු. ඊශඟට, තමුන්නහන්කේරහ 

කතයයහ ත්තු "හචිකු" කිඹන භහභ කභොක්ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. භහ කම් කිඹන්කන් නහපු භහම් තුන. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ක ළබිනට් ඳත්රිහත්  භහ ශඟ තිකඵනහ.  
 

ගුණ කථානායකතුො 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! කම් අසථහකේදී රු නිකඹයජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹට ඳළමිකණනහ ඇති. 
 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුො මූලාසනමයන් ඉවඅඩ වමයන්  
නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො [ගුණ මසල්වේ අවඩක්කලනාදන්  
ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்ழகு, நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத் 

தழழன்த அகரய, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்  

[நளண்தைநழகு தசல்யம் அகடக்களதன்]  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි,  කම් භහම් 03 

නනහ. වළඵළයි, කම් භහම් 03න් "හචිකු"  කිඹන්කන්,  ඳහරම් 

ඉදිකිරීභ ළිබඳඵ භහභක්. "කඳන්ටහ ඕන්" කිඹන්කන්, නළේ 

වදන භහභක්. ඉදිකිරීම් ටයුතු යන භහභට තිකඵන්කන්,  

"ටයිකයි" භහභ විතයයි.  ආණ්ඩුක් ඉන්කන් ජඳන් තහනහඳති 

හර්ඹහරඹ කිඹන විධිඹට ළඩ යන්න කනොකයි.  භහම් 03ක්  
නේහට නයින් 02ක්භ ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධ භහම් කනොකයි. ක 
භහම් කද bid නත් ඉදිරිඳත් කශේ නළවළ.  Bid නක් 

ඉදිරිඳත් කශේ "ටයිකයි" භහභ විතයයි. නකවභ කන්ද? 

නතකොට කම් කභොක්ද? අළි ඕහ දන්නහ. හභහනයකඹන් 

භයණහධහය මිතිඹ වුණත් පුටු ටික් මිරදී න්නකොට 

කඵොරුට quotations ටික් ළරහ, තභන්ට ඕනෆ කනහකන් 

පුටු මිරදී න්නහ. කම්ත් ක ජහතිකය් ක ම් නක්. භයණහධහය 
මිතිර පුටු න්න විධිකය් ක ම් නක්. කම් තහක්ණි 
ලකඹන් භවහ ඳරිභහණකඹන් කොඹහ න්න ඕනෆ නක් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

කනොකයි. භහම් තුනකින් quotations  ළනහ. 

ඉදිකිරීම්රට අදහශභ නළති භහම් කදක් ඇවිල්රහ තිකඵනහ. 

ඉතින් "ටයිකයි" භහභ විතයයි ඉතිරි න්කන්. වළඵළයි, 

කභොක්ද වුකණ්? රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි,  

"ටයිකයි"  භහභ ඉතුරු වුණත්,  "ටයිකයි"  භහභත් bid 

bond න තිේකේ නළවළ. ක නිහ කභොක්ද කශේ? අයින් ශහ. 

අයින් ශහට ඳසකේ ඇභතිතුභහ ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරඹට 
ලියුභක් ඹළේහ, දළන් අඳට තත් භහභක් නන්න කිඹරහ. 

ලියුභක් ඹළේහ කන්. භභ ශඟ ක ලියුභ තිකඵනහ. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ඹළේකේ නළවළ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කල්ම්යඹහ.  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ හිටිකය් නළවළ. කල්ම්යඹහ ඹළේකේ.  
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහක  කීභ. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ක අළි කරුකේ, න භහභක් ආකොත් තයඹක් නළති 

නිහ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, වරි. භභ කිඹන්නම්. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න. නකවභ කශේ, තයඹක් ඇති 

යන්න ඕනෆ නිහ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කවොයි, කවොයි. භභ කිඹන්නම් කය. වරි, වරි. භභ දන්නහ 

දළන්.  

ඊට ඳසු, තමුන්නහන්කේරහ ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරකය් 

නිකඹයජය තහනහඳතියඹහට 2016 භළයි භහකය් 31 දින යපු 
ඉල්ලීභ ප්රහය කොන්රහත් භහම් තුනක් වහ උඳකද්ල 

භහම් තුනක් නේහ. ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරකය් දත භණ්ඩර 
උඳප්රධහනි කඹයජනහ ශ භහම්ලින් කම්හ ළ කේහට ඳසු, 

"ටයිකයි" භහභ විතයක් ඉතුරු වුණහ. ඊට ඳසු තමුන්නහන්කේ 

කභොක්ද කශේ?  "ටයිකයි"  භහභ ඳභණක් රංසු ඉදිරිඳත් 

ශ අතය නභ භහභ ඹටකත් bid security නක් කනොභළතිවීභ 

රහ ඵරහ කභභ කටන්ඩයඹ අරංගු යන කර 2016 

ඔක්කතයඵර් භහකය් 19ළනි දින නිර්කද්ල ශහ. ක ලිළිඹත් භභ 
ශඟ තිකඵනහ. කම් cancel යන්න කිඹරහ කිේහ. වරි කන්ද? 

ඊට ඳසකේ අභහතයහංල කල්ම් විදුන් අලුතින් රංසු ළන කර 
වන් යමින් කනත් කොන්රහත්රුන් තුන්කදකනකු නම් 

යන කර නළත තහනහඳති හර්ඹහරඹට දළනුම් දුන්නහ. 
කභකර කොන්රහත්රුන් නම් යන කර දන්හ තහනහඳති 
හර්ඹහරඹට ලිළිඹක් ඹළේහ. ක ලිළිඹ ඹළේහට ඳසකේ, තහනහඳති 

හර්ඹහරඹ නපු ලිළිඹ භභ ශඟ තිකඵනහ. ක ම්ඵන්ධකඹන් 
ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරඹට සතුතින්ත කනහ. නතුභහ ලිළිඹක් 
නේහ. කභොක්ද? 2016 කනොළම්ඵර් භහකය් නපු ලිළිඹට ශ්රී 

රංහ ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරකය් නිකඹයජය ධත භණ්ඩර 
ප්රධහනිඹහ ළිබඳතුරු නනහ. කභභ කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ වහ 
තහනහඳති හර්ඹහරඹ වබහගී වීභ උචිත කනොන ඵත්, දළනට 

අදහශ රංසුරුන්ට අදහශ කඹයජනහ ඳඹන කරත්, රංසු 

ළවීභ වහ අභහතයහංලඹ අදහශ විධිවිධහන ළරදුඹ යුතු ඵත්, 

කභභ තත්ත්ඹ කත්රුම් ළනීභ අඹ යන ඵටත් දළනුම් 

කදනහ. අන්තිභට කභොද කන්කන්? තහනහඳති හර්ඹහරඹ 

කිඹනහ, "අකන්! රුණහයරහ කම් ඔඵතුභන්රහක  ළඩක්. 

ඔඵතුභන්රහ ය න්න. න න භහම් නන්න කිඹරහ අඳට 

කිඹන්න නඳහ." කිඹරහ. තහනහඳති හර්ඹහරඹ දළන ත්තහ, 

කම්කන් ක කොල්රන් කොටු කන්නයි ඹන්කන් කිඹරහ. ඇයි? 

අභහතයහංලකඹන් කම් නන්න, කම් නන්න කිඹරහ තහනහඳති 

හර්ඹහරඹට ලියුම් ඹනහ.  

භභ ශඟ තිකඵනහ, තහනහඳති හර්ඹහරකය් නිකඹයජය 

තහනහඳතියඹහ නපු ලිළිඹ. ක ලිළිකඹන් නතුභහ කිඹනහ, "කම් 

අක  හර්ඹඹක් කනොකයි. කම් ඉදිකිරීම් කොන්රහත් රඵහ දීභ 
ඔඵතුභන්රහක  හර්ඹබහයඹක්. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහක  

හර්ඹබහයඹ අත්වළයරහ. රුණහයරහ, අළි කම්කන් නිදවස 

යන්න. ක ළන අධහනඹ කඹොමු යන න ළන අළි අඹ 
යනහ" කිඹරහ. කම් යකට් පුයළදුකඹක් කිඹන්න ඕනෆ න තභයි 

තහනහඳති හර්ඹහරඹ කිේකේ. ඊට ඳසු, ත රංසු තළබීභට 

තීයණඹ කිරීකභන් ඳසු, රංසු කල්න 2016 භහර්තු 14දින දක්හ 

රඵහ ත වළකි ඵට දළන්වීභක් ඳශ ශ අතය අභහතයහංල 

කල්ම්ක  අං දයන ලිළිඹ අනු, දිනට කඳය -ක කිඹන්කන් 

2015.11.15 දිනට කඳය- බහය කදන කර දළනුම් දුන්නහ. 2015 
කනොළම්ඵර් භහකය් 04කනි දහ දුට කනොළම්ඵර් 14කනි දහ 

දක්හ ල් දුන්නහ, රංසු කල්න අයකන ඹන්න. ක කිඹන්කන් 

tender document න අයකන ඹන්න. වළඵළයි, කම් කල්න 

අයකන ගිහිල්රහ 2015 කනොළම්ඵර් භහකය් 15කනි දහ  

කදට කඳය කම්හ කදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කිේහ. හභහනයකඹන් 
ඕනෆභ කටන්ඩර් ලිඹවිල්රක් වදන්කන් කොකවොභද? ඕනෆභ 

කටන්ඩර් ලිඹවිල්රක් වදන්කන් ක අන් වුණු කරහකේ open 

යන්නයි. නමුත්, කම් open යන්න දිනඹක් නළවළ. ඊට ඳසකේ 

කම්හ තිඹහකන ඉන්කන් වුද? කටන්ඩයඹ ළහ අන් ශහ 

නම්, ක කභන්න කම් කරහකේ විෘත යනහ කිඹරහ වන් 

න්න ඕනෆ. අභහතයහංලකය් කල්ම්යඹහකන් භභ දළනන්න 
ළභළතියි, කභභ ලිඹවිලි විෘත යනහ කිඹන්කන් දහද 

කිඹරහ. දහද විෘත කශේ? කම් ඳහර්ලිකම්න්තු ක 

ම්ඵන්ධකඹන් දළනන්න ඕනෆ. දහ, වුරු ඹටකත්ද කම්හ 

විෘත කශේ? විෘත ශහට ඳසකේත් වුරු කවය අකත් කම් 

ලිඹවිලි කොතයම් හරඹක් තිබුණහද? ඊට ඳසකේ අභහතය භණ්ඩර 

අනුමිටුට කම් ලිඹවිලි රළබුකණ් දහද? කම්හ දළනන්න 

ඕනෆ. ඊට ඳසකේ දුද්ධ වුකණ් කභොක්ද? රංසු කල්න ඉදිරිඳත් 

කිරීභ. කම් රංසු කල්නඹ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ අධිහරිඹ 

විදුන්. වළඵළයි, අධිහරිඹ වබහගි වුත්, රංසු කල්න ඉදිරිඳත් 

කශේ අභහතයහංල ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ න 
අනුමිටු. රංසු ඹන්න ඕනෆ නතළනට කනොකයි, අධිහරිඹටයි. 

1199 1200 

[රු  අනුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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රංසු ගිඹහට ඳසකේ ක්රිඹහලිඹ ළිබඳඵ තීයණ න්න තභයි 

අභහතයහංලකය් ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ ළිබඳඵ අනුමිටුට ඹන්න 
ඕනෆ. වළඵළයි, දළන් රංසුත් නතළනට ඹනහ. කම්හ කොකවොභද 

දුද්ධ න්කන්? කභොන ක්රිඹහලිඹක්ද කම් අසකේ තිකඵන්කන්? 

කම් මිරදී ළනීභ ළිබඳඵ කභොන ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹක්ද 

තමුන්නහන්කේරහ අනුභනඹ යරහ තිකඵන්කන්? 

තමුන්නහන්කේරහ මුර දුටභ කම් ක්රභඹ අනුභනඹ යරහ 
තිකඵනහ.  

ඊට ඳසකේ 2016 කනොළම්ඵර් භහකය් තුන්කනි දහ ෆුජිටහ 
භහභ ක රංසු කල්න ඉල්රහ යහඳෘති අධයක්යඹහට ලිළිඹක් 
නේහ. ෆුජිටහ භහභ ලිළිඹක් නේහ, රංසු කල්නඹක් අඳට 

කදන්න කිඹරහ. වළඵළයි, දළන් තමුන්නහන්කේරහක  ආර්ථි 

මිටු භහම් තුනක් තීයණඹ යරහ තිබුණහ. ක භහම් තුනට 
වළය කන අඹට කදන්න අධයක්යඹහට ඵළවළ. නභ නිහ 
අධයක්යඹහ අභහතයහංලකය් කල්ම්යඹහකන් කම් 
ම්ඵන්ධකඹන් ඇහුහ. ක අනු අභහතයහංල කල්ම්යඹහට 

අහභහතය කල්ම්යඹහ ලිළිඹක් නේහ. භහ ශඟ ක ලිළිඹත් 
තිකඵනහ. අධයක්යඹහ අභහතයහංලකය් කල්ම්යඹහකන් 
විභන ලිළිඹත්, ඊට ඳසකේ අහභහතය කල්ම්යඹහ 

අභහතයහංලකය් කල්ම්යඹහට ඹන ලිළිඹත් භහ ශඟ තිකඵනහ.  

අහභහතය කල්ම්යඹහ විදුන් අභහතයහංලකය් කල්ම් ඇභත 
2016.11.13කනි දින දයන ලිළිඹ අනු, ෆුජිටහ භහභට රංසු 

ඉදිරිඳත් කිරීකම් ඉල්ලීභ රහ ඵළල CCEM විදුන් ඊට අනුභළතිඹ 

රඵහ දුන් ඵටත්, රංසු ඉදිරිඳත් කිරීකම් දිනඹ තිඹකින් ල් දභන 

ඵටත් වන් නහ. අහභහතය කල්ම්යකඹකු ලිළිඹක් 
ඹන්කන් කොකවොභද, රංසු ඉදිරිඳත් යන දිනඹ තිඹකින් ල් 

දභනහ කිඹරහ? කොකවොභද කභකවභ යන්කන් කිඹරහ අළි 

තමුන්නහන්කේරහකන් අවනහ. 2015 කනොළම්ඵර් භහකය් 
15කනි දහ තභයි කම් අන් යන්න තිබුකණ්. නතකොට 
තමුන්නහන්කේරහක  ආර්ථි මිටුකන් කතයයහ තිබුකණ් භහම් 

තුනයි. ත භහභක් නඹට ඇතුළු න්න ඉල්ලීභක් ශහ. වළඵළයි 
ක වහ ආර්ථි මිටුකේ නිර්කද්ලඹක් තිබුකණ් නළවළ. යහඳෘති 
අධයක්යඹහ කිේහ, "ඔවුන්ට රංසු තළබීකම් කල්න -tender 

documents- කදන්න භට විධිඹක් නළවළ" කිඹරහ. ඊට ඳසු 

අහභහතය කල්ම්යඹහ කිේහ, "නළවළ, කට දළන් අනුභළතිඹ 

රළබී තිකඵනහ" කිඹරහ. අනුභළතිඹ රඵහ කදන ඵ අහභහතය 

කල්ම්යඹහ කිේහ විතයක් කනොකයි, රංසු තළබීකම් දිනඹ තත් 

තිඹකින් ල් දළම්භහ. කොකවොභද නකවභ කන්කන්? කම් යකට් 

නකවභ දුද්ධ කරහ තිකඵන්කන් කභොන කටන්ඩයඹක් 

ම්ඵන්ධකඹන්ද? අදහශ දිනඹට කටන්ඩයඹ close යන්න ඕනෆ. 

තමුන්නහන්කේරහ න භහභට අසථහ කදනහ. ඊට ඳසු 
රංසු තළබීකම් දිනඹ තිඹකින් ල් දභනහ. කභොන යහඳෘතිද 

කම්හ? රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, කම්හ රුළිඹල් සීකය්, 

කදසීකය් නුකදනු කනොකයි. කම් රුළිඹල් කයටි 15,000ක් 

ඉක්භන නුකදනුක්. නළනි නුකදනුක් ළන තභයි කම් 

කිඹන්කන්. ක ඉදි කිරීභ විතයයි රුළිඹල් කයටි 15,000ට ආන්න 

න්කන්. නමුත් කභහි වන් තිකඵනහ තත් විඹදම් විලහර 
ප්රභහණඹක් ළන. අතළන් වන්ට කවීම්, නඩත්තු ආදි ඔක්කයභ 

විඹදම් ත්තහභ ක විලහර මුදරක්. භහ හිතන වළටිඹට කභභ 
යහඳෘතිඹට බිලිඹන 250 ඉක්භන න ශක්න්න ඵළවළ. අළි අද 
අයෝකඹය යනහ, පුළුන් නම් කම් යහඳෘතිඹ බිලිඹන 250ට ඩහ 

අඩුකන් වදරහ කඳන්න්න කිඹරහ. කම් කයටි 25,000 

ඉක්භන යහඳෘතිඹක්. අක  යකට් භෆත හරකය් දිඹත් යන්න 
වදන ප්රධහනතභ ළඹ ශීර්ඹ කභඹයි. කම් යහඳෘතිකය් විඹදභ 

කයටි 25,000යි. වළඵළයි ක වහ න තමුන්නහන්කේරහක  

ක්රිඹහලිඹ කභොක්ද? ලියුම්ලින් භහම්රට නන්න කිඹනහ; 

ක භහම් නනහ; රංසු තළබීකම් දිනඹ තිඹකින් දීර්ක යනහ. 

ඊට ඳසු කභොද කන්කන්, රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, RDA බහඳති විදුන් 

රංසු මිර දී ළනීභ වහ  ලිළිඹක් 2016.11.15 න දින ''ෆුජිතහ'' 

කත ඹහ ඇති අතය, රංසු ඉදිරිඳත් ශ යුතු දිනඹ 2016.11.23 

කර ල් දභහ තිකඵනහ. ක ලිළිඹත් භහ ශඟ තිකඵනහ. නඹ, 

භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ ඹපු ලිළිඹ. ඊට ඳසු 
කභොද කන්කන්?  

රංසු ඉදිරිඳත් යන කර අදහශ රංසුරුන්ට දළනුම් දීකම් 

ලිළිඹට අනු නකී රංසු අභහතය භණ්ඩර හච්ඡහ මිටුට 
ඉදිරිඳත් යන කර දන්හ තිකඵනහ.  

ඇයි ක නතළනට ඹන්කන්? නඹ තිකඵන්කන් කනත් 

තළනයි. නමුත් නඹ අභහතයහංල මිටුට ඹනහ. ඇත්තටභ ක  

විසතය ඔක්කයභ තිකඵන්න ඕනෆ යහඳෘති බහය අධයක්යඹහ 
අකත්යි. වළඵළයි, ක ලිඹ කිඹවිලි කනත් කනත් තළන්රට 

ඹනහ. අහභහතය කල්ම් හර්ඹහරඹට ඹනහ; අභහතයහංල 

අනුමිටුරට ඹනහ. ඇයි කම් වයස ඳහයල්? ඇයි කම් bypass 

කිරීම්? කම්හ අසකේ තභයි කම් නුකදනු ඉසයවට දිඹත් වුකණ්.  

ඊට ඳසු අභහතයතුභහ ඉදිරිඳත් ශහ 2016.12.02 දිනළති 

ළබිනට් ංකද්ලඹ. භහ ශඟ නඹ තිකඵනහ. රු අභහතයතුභනි, 

2016.12.02න දහ තමුන්නහන්කේ ළබිනට් ඳත්රිහක් දළම්භහ. නහි 
වන් තිකඵනහ, DAIWA House Group/Fujitha Company 

න ළන. භහ දළනන්න ළභළතියි, කම් Fujitha නයි ලින් කී 

Fujitha නයි නක්ද කිඹරහ. ඇභතිතුභහ කට උත්තය කදන්න 

ඕනෆ. රු අභහතයතුභනි, රංසු ඉදිරිඳත් යපු Fujitha න 

කනුකන් තමුන්නහන්කේ 2016.12.02 න දහ ළබිනට් 
ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහ කන්ද?  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ.   
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අලය නම් භහ ශඟ නභ ළබිනට් ඳත්රිහ තිකඵනහ. 
තමුන්නහන්කේරහ නහි වන් ශහ DAIWA House Group/

Fujitha Company න ළන.  ක කදභ නක්ද? ක අය ලින් කී 

Fujithaභ ද? නකවභ නළත්නම්, කනත් Fujitha කකනක් ද?  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නඹ ප්රතික්කේඳ වුණහ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, භහ අවන්කන් ක කනත් Fujitha කකනක් ද කිඹරහ.  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ක ළබිනට් භණ්ඩරකඹන් ප්රතික්කේඳ වුණහ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ අවන්කන්, ප්රතික්කේඳ වුණහද, නළද්ද කිඹන න  කනොකයි. 

තත් Fujitha කකනක් කනත් ඳහයකින් කදොයටුක් විෘත 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

යකන ඇවිත් තිකඵනහ. ආකඹත් තමුන්නහන්කේ ළබිනට් 
භණ්ඩරඹට ත ෆුජිතහ කකනක් අයකන ඹනහ. භභ අවන්කන් 
කම්, නභ ෆුජිතහද කිඹරහයි. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කදක්. නච් යයි භට දළන න්න ඕනෆ. ඊට ඳසු 
තමුන්නහන්කේ ළබිනට් ඳත්රිහක් දභනහ, කභභ  ෆුජිතහ භහභ 

ද තමුන්නහන්කේට කඹයජනහක් ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵනහ 

කිඹරහ. "...රුළිඹල් බිලිඹන 144ක් ඵත්, කත් හච්ඡහ 

යන්න." කිඹරහ දභනහ.  කට මුදල් අභහතයහංලකය් නිර්කද්ල 
රඵහ දී තිකඵනහ, "Bypass යන ඳහයල්ලින් කම්හ 

කකනන්න නඳහ, කටන්ඩර් ක්රිඹහලිකය්භ ඹන්න" කිඹරහ. නභ 

ළබිනට් ඳත්රිහට මුදල් අභහතයහංලකඹන් රඵහ දුන් නිර්කද්ල භභ 
ශඟ තිකඵනහ. ක නිර්කද්ලලින් කිඹන්කන් කන ඳහයල්ර 

ඹන්න නඳහ කිඹරහයි. නතකොට, තමුන්නහන්කේරහ කන ඳහයකින් 

කකනන්න වදපු ෆුජිතහ භහභත් ළබිනට් භණ්ඩරකඹන් 
ප්රතික්කේඳ වුණහ. භහ ක ළන නම් ළබිනට් භණ්ඩරඹට ටික් 

සතුතින්ත කනහ, අකනක් කහට නළතුහට. අකනක් කහටත් 

තමුන්නහන්කේරහ  කිඹන්න ඕනෆ. කභොද, කභළනි කොඩක් 

කහ ම්භත යරහ තිකඵන නිහ.  

කම් ළබිනට් ඳත්රිහකන් තමුන්නහන්කේ කභකතක් තිබුණු 

මිටුර නම් භහරු ශහ. නකවභ නක්  ශහ කන්. භභ   ක ළන 
කිඹන්නම්, තමුන්නහන්කේට. භභ ක කිඹන්නම් කය. ක 

කවොඳින් කත්රුම් න්න. 2016 කදොකශොස ළනි භහකය් දළනට PC 

න විදුන් ඇභත ලිළිඹ ප්රහය, ඔවුන්ට 2016 නකොකශොස ළනි 

භහකය් 23 ළනි දින විෘත යන රද රංසු 2016 කදොකශොස ළනි 
භහකය් 09 ළනි දින රළබුණු ඵත්, ඉදිරි ටයුතු වහ උඳකදස 

රඵහ කදන කරත් ඉල්රහ තමුන්නහන්කේරහ ආර්ථි මිටුට 
ලියුභක් ඹළේහ, 2016 කදොකශොස ළනි භහකය් 09 ළනි දහ. 

නතකොට PC න - කම් Procurement Committee න 

කනොකයි.  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Procurement Committee න තභයි. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Procurement Committee න කනොකයි. තමුන්නහන්කේ කම්  

නභ භහරු ශහ. වරිද? නළනි විලහර ළටලු ණනක් භතු කරහ 

තිබිඹදීත්, 2016 කදොකශොස ළනි භහකය් 17 ළනි දිනට හර්තහක් 

ඳඹන කරත්, කම්හ 2016 කදොකශොස ළනි භහකය් 15 ළනි 

දිනට ල් තඵන කරත් කිේහ. කම් නතය යන්න කිේහ. 
තමුන්නහන්කේ නතය යන්න කිේහ කන්, කම් ගිඹ කටන්ඩර් 

ක්රිඹහලිඹ? ක ල් දභන්න කිේහ. 2016 කදොකශොස ළනි 

භහකය් 29 ළනි දහ හර්තහ අනු ඇළයීම් ක්රිඹහලිකය්දී ෆුජිතහ 
භහභට ධහරිතහක් කනොභළති ඵත් -ක කිඹන්කන් ෆුජිතහ 

භහභට කිේහ, ධහරිතහක් නළවළ කිඹරහ-  ඔවුන් කම් තයම් 

විලහර ඉදිකිරීභක් යරහ නළති ඵත් කිේහ. ක විතයක් කනොකයි, 

ක කොල්රන්ක  කනොන රංසු නිර්කද්ල ය ඇති ඵත්,  

''ටහයිකේ'' ඇළයුභට රක් යන කරත් ඉල්රහ තිබුණහ.  ෆුජිතහ 

භහභ අයින් යරහ ටහයිකේ භහභත් නක් කම් ටයුතු කන 
ඹන්න කිඹරහ කිේහ. ඊට ඳසු තභයි ටහයිකේ භහභ කම් 
ටයුත්තට ආකඹත් ඇතුශත් වුකණ්. ටහයිකේ භහභ ඉසකල්රහ 
ප්රතික්කේඳ යපු නක්. කදළනි කටන්ඩයකය්දී නළත 

තමුන්නහන්කේ ටහයිකේ භහභ කතයයහ ත්තහ. ෆුජිතහ භහභ  
ප්රතික්කේඳ වුණහ. ''ක භහභ අවුරුදු 10ක් ඇතුශත කභළනි 

ඳහයක් වදරහ නළවළ. ක කොල්රන් යරහ තිබුණු යහඳෘතිලින් 

ළඩිභ න කඩොරර් මිලිඹන 600 හක  යහඳෘතිඹක්. ක නිහ ක 
කොල්රන්ක  ධහරිතහ ප්රභහණත් නළවළ" කිඹන හධ භත 
තමුන්නහන්කේරහ ෆුජිතහ භහභ ඉත් ශහ. කකන් දුද්ධ 

වුකණ්. වරි. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්ත්රීතුභහට භභ න කදඹක් කිඹන්නම්. ටයිකේ භහභ 
බිලිඹන 159යි bid යරහ තිබුකණ්. 

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක විසතය භහ ශඟ දළන් තිකඵනහ. භභ ක ළනත් කිඹන්නම්. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්ත්රීතුභහ කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න. අක  ඳළත්කතනුත් 

ඔඵතුභහ ටික් ඵරන්න කය. ටයිකේ භහභ බිලිඹන 159යි bid 

යරහ තිබුකණ්. ෆුජිතහ භහභ ආපු නිහ අන්තිභට කම් bid න 

බිලිඹන 159 දුට බිලිඹන 134 දක්හ අඩු යන්න පුළුන් වුණහ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

බිලිඹන 134 කනොකයි. බිලිඹන 134.9යි. ක හභහනය 
අඹක් විධිඹට ත්කතොත්, බිලිඹන 135යි.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නකවභ අඩු වුකණ් ෆුජිතහ භහභ ආපු නිහයි. ටයිකේ භහභ 
විතයක් තනිඹභ හිටිඹහ නම්, අඳට  බිලිඹන 159ටභ කදන්න 

කනහ. ඔඵතුභහ ක ළිබඳන්න ඕනෆ. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් ටයිකේ කිඹන භහභක් කනත් දහකන තමුන්නහන්කේ 
කිඹනහ,  ක නිහ බිලිඹන 159 දුට බිලිඹන 135ට අඩු වුණහ 

කිඹරහ. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කම්හ අළි දහපුහ කනොකයි. කටන්ඩර් ළරහයි කම් භහම් 
ත්කත්. 

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ කඳොඩ්ඩක් ඉන්න කය. ඳසු ගිඹ ද 
අහභහතයයඹහ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේදී ඇහුහ, බිලිඹන 159ක් 

1203 1204 

[රු  අනුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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තිකඵන න බිලිඹන 135 දක්හ අඩු යළනීභ ද ළරැද්ද කිඹරහ. ක 

ළන භභ දළන් කිඹන්නම්. රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි,  

බිලිඹන 159ක් තභයි ඉදිරිඳත් යරහ තිබුකණ්. වළඵළයි, ඉංජිකන්රු 

ඇසතකම්න්තු කීඹද? ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු බිලිඹන 123යි. 

තමුන්නහන්කේ දන්නහ, නිළරැදි කටන්ඩර් ක්රිඹහලිඹක් 

අනුභනඹ කශොත්, ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට ඩහ 

කොන්රහත් ඇසතකම්න්තු අඩු ඵ. ක තභයි අක  යකට් වළභ 

දහභත් දුද්ධ කන්කන්. භභ තමුන්නහන්කේට උදහවයණඹක් 
කඳන්න්නම්. රු ඇභතිතුභනි, ඵදුල්ර-බිබිර ඳහය කිකරයමීටර් 

130ක් දුයයි. තමුන්නහන්කේරහ කටන්ඩර් ළරහ කම් ඳහය වදන්න 
දුන්නහ. ක භහර්කය් ඳශමුළනි කොට ඵදුල්කල් දුට ඳසය 

දක්හ. ක කොටකේ ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු මිලිඹන 170යි. 
[ඵහධහ කිරීභක්] භභ කම් කිඹන්කන් නිළරැදි කටන්ඩර් ළවීභ 
වයවහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කම් කකනන්කන් කනත් තර්ඹක් 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි. නිළරැදි කටන්ඩර් ළවීම් 
වුකණොත් අනිහර්ඹඹ කර ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට ඩහ 
අඩුකන් තභයි විඹදභ වන් කන්කන්. [ඵහධහ කිරීභක්] කුභන 

ඳහය ටයුතුත් නකවභ තභයි දුද්ධ කරහ තිකඵන්කන්. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විහදඹ කවොට යකන ඹන්නය් භභ කම් රුණු කිඹන්කන්. 

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරකය් අධිකේගී භහර්කය් කොට්ටහකේ දුට,- 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක විසතයත් භභ ශඟ  තිකඵනහ.  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න. කොට්ටහකේ දුට කදොඩංකොඩ 
දක්හ කොට engineer's estimate නට ඩහ දුඹඹට 113ක් 

ළඩියි.  
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කහත් නතය යන්න ඕනෆ. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න කය. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ක ළන ඳසකේ කිඹන්න. රු නිකඹයජය හය 

බහඳතිතුභනි, ඳළරැණි කොන්රහත් හධහයණීයණඹ යන්න භභ 

කිදුකේත්භ උත්හව යන්කන් නළවළ. නදහත් කම් ළරැද්ද දුද්ධ වී 
තිකඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න කය. 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, කිඹන්න කය නකවනම්. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුණු ඳළවළදිලි කිරීභට භට අසථහ කදන්න. වය 
යන්න ඕනෆ නළවළ. 

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කභොක්ද කිේකේ? භභ කනොකයි, ජනතහයි වය 

යන්කන්. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්කය් කොට්ටහකේ දුට කදොඩංකොඩ 

දක්හ කොට engineer's estimate නට ඩහ දුඹඹට 113ක් 

ළඩියි. 113 per cent [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක කභොක් කනුකන් ද? 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්නකය. Central 

Expressway - Section 3, වහ estimate නට ඩහ  9 per cent 

ළඩියි. It is only 9 per cent. කභොනහද කම් ථහ යන්කන්?  
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, කම් ළන භභ වරිඹටභ තමුන්නහන්කේකන් 

අවන්නම්. ඔඹ වළභ නක්භ කොන්රහත් න රඵහකදන කොට කම් 

ආන්නකය් තිබුකණ්. කොන්රහත් නකන් ඳසු, නළත නතු 

කිරීම් වයවහ අන් කොන්රහත් න ළනයි ඔඵතුභහ  කිඹන්කන්.  
කම් ටයුත්ත රුළිඹල් බිලිඹන 135න් නතය කනහ කිඹහ 

තමුන්නහන්කේ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට වතිඹක් කදනහද?  

නළනි වතිඹක් කදන්න පුළුන්ද?  කම් ළකඩ් බිලිඹන 135න් 

නතය කන්කන් නළවළ. තමුන්නහන්කේ කම් highway න 

ංන්දනඹ යන්කන් කභොක් නක්ද? අන් කොන්රහත් 

නත් නක්යි. තමුන්නහන්කේ කම් highway න දීපු   කොන්රහත් 

නත් නක් ංන්දනඹ යන්න. ක ංන්දන කද භහන 

කන්න ඕනෆ. කම් ටයුත්ත රුළිඹල් බිලිඹන 135න් නතය 
කන්කන් නළවළ. භභ තමුන්නහන්කේට කිඹන්නම්. රු නිකඹයජය 
හය බහඳතිතුභනි, ටයිකේ භහකභන් රුළිඹල් බිලිඹන 159ට 

තභයි කම්කක් bid න ආකේ . තමුන්නහන්කේරහ ගිහින්  හච්ඡහ 

යරහ ක ණන රුළිඹල් බිලිඹන 135ට අඩු යත්තහ.  
 

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුන හරඹක් 

තිකඵන්කන්.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අතිකර් ළඩි වුණු 

හරඹ ඳළඹක් විතය තිකඵනහ. ත් ත ඳළඹක් තිකඵනහ. 
නතකොට ඳළඹ කදක් තිකඵනහ.  

 

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
How many more minutes do you want? 

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ ළඩි කරහක් න්කන් නළවළ.  
 

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Lunch interval නට බහකේ ටයුතු නත්න්න කනහ 

කන්. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Lunch interval  න cancel ශහ, රු නිකඹයජය හය 

බහඳතිතුභනි.  කයි භභ කිේකේ.  

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. 

 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කභභ යහඳෘතිකය් ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු දළන් භහ ශඟ 
තිකඵනහ, රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි. කම් ඉංජිකන්රු 

ඇසතකම්න්තු රුළිඹල් බිලිඹන 123.5යි. කම් ණන තභයි දළන් 

බිලිඹන 135 කරහ තිකඵන්කන්. බිලිඹන135යි කිඹන්කන්, ත 

රුළිඹල් බිලිඹන 12 ළඩිවීභක්. වළඵළයි භභ තමුන්නහන්කේට 
අයෝකඹයඹක් යනහ. කම් රුළිඹල් බිලිඹන 159 බිලිඹන135ට 

අඩු වුකණ් කභොනහයින්ද? අඳ දන්නහ ඕනෆභ යහඳෘතිඹ මලි 

ඉදිකිරිම් වහ ප්රධහන රුණු 10ක් තිකඵන ඵ. ක ඉදිකිරිම් වහ 
ව රුණු දවඹයි. ඉදිකිරීම් වහ ව ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු 

දළන් භහ ශඟ තිකඵනහ, රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි. ක 

රුළිඹල් බිලිඹන 102යි. වළඵළයි ඊට  ඳසු කභන්න කභ කවභ 
හයණහ තිකඵනහ. කබ ති දුදුන වි රන වහ දුඹඹට 10ක් 

add යනහ; මුදල්ර දුද්ධ න වි රන කනුකන් දුඹඹට 10ක් 

add යනහ. ක දුඹල්ර දුදුවුණහභ මුළු ණන රුළිඹල් බිලිඹන 

123ක් වුණහ. කම් බිලිඹන 102 යහඳෘතිඹ බිලිඹන 123ට ඹන්කන් 

කභකවභයි. ඉදිකිරීභ වහ තිකඵන්කන් රුළිඹල් බිලිඹන 102යි. 
වළඵළයි අකනක්  වි රන ණනඹ යරහ තභයි බිලිඹන 123ට 
ඹන්කන්. කම් ණන අඩු ශහ කිඹහ දළන් තමුන්නහන්කේරහ තර් 

යනහ. කභොනහයින්ද අඩු කශේ? ටයිකේ භහකම් ඉදිකිරීම් 

ටිනහභ රුළිඹල් බිලිඹන 116යි. කභහි ඉංජිකන්රු 
ඇසතකම්න්තු රුළිඹල් බිලිඹන 102යි. ඉදිකිරීකම් කන බිලිඹන 
14යි. මුළු කොන්රහත් නකක් කන තිකඵන්කන් බිලිඹන 12යි. 

නකවභ නම් ළඩිවීභ  තිකඵන්කන් කොතළනද? ළඩිවීභ ඇති කරහ  

තිකඵන්කන් ඉදිකිරීකම්.තමුන්නහන්කේරහ අඩු කශේ කොතළනින්ද? 

වි රනඹන්.  තමුන්නහන්කේරහ මුරය වි රනඹ දුඹඹට 10 දුට 

දුඹඹට 5 දක්හ අඩු ශහ.  කොකවොභද නකවභ කන්කන්? කයි 

කම් අඩු ශහ කිඹන්කන්. මරය වි රන කනුකන් රුළිඹල් 
බිලිඹන 12ක් තිබුණහ. දුඹඹට දවඹට ආහභ රුළිඹල් බිලිඹන 
12යි. දුඹඹට 5 දළම්භහභ බිලිඹන 6යි. කම් රුළිඹල් බිලිඹන 159න්, 

බිලිඹන 135ක් අඩු වුණහ.  බිලිඹන 6ක්භ අඩු වුකණ් ඉදිකිරීම්ලින් 
කනොකයි, වි රනඹන්කන්. කම් අඩු ශහ කිඹරහ 

තමුන්නහන්කේ කිඹන්කන් කොකවොභද?  කම් වි රනර දුඹඹට 5 

දභන්කන් ඇසතකම්න්තුටයි. ළඵෆ වි රනඹ කන්න ඕනෆ. නභ 
නිහ ක අඩු කිරීභක් කර රන්න ඵළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, ටයිකේ භහභ ඳශමුකන්භ ඉදිරිඳත් ශ 

ඇසතකම්න්තු භට කඳන්න්න. ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ 
ඇසතකම්න්තු ඳසු ඉදිරිඳත් ශ නක්. ඳසු ඉදිරිඳත් ශ 
නකක් රුළිඹල් බිලිඹන 16 අඩු ය තිකඵන්කන් ඉදිකිරීම් තළනයි. 

ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු රුළිඹල් බිලිඹන 102යි. ටයිකේ 
භහකම් ඇසතකම්න්තු රුළිඹල් බිලිඹන 116යි. නතළන බිලිඹන 
14 කනක් තිකඵනහ. වළඵළයි මුළු කොන්රහත් නකක් කන 

රුළිඹල් බිලිඹන 12යි.  නතකොට බිලිඹන 14 කනක් 
තිකඵන්කන් ඉදිකිරීකම්. නකවභ නම් කන කොකවන්ද වදහ 
තිකඵන්කන්? කන වදහ තිකඵන්කන් ඉදි කිරීකම්. 

තමුන්නහන්කේරහ අඩු කශේ කොතළනින්ද? වි රනඹන්. 

වි රනඹන් අඩු යරහ කිඹනහ, "අඳ හච්ඡහ යරහ රුළිඹල් 

බිලිඹන 159, 135ට අඩු ය ත්තහ" කිඹරහ. කම් යකට් ඉන්කන් 

ඵේබු කිඹරහ තමුන්නහන්කේ හිතනහද? වි රන වහ න 

ඇසතකම්න්තු අඩු යරහ ඇස තකම්න්තු අඩු ශහ කිඹන්කන් 
කොකවොභද? වි රනඹ දුද්ධ වුකණොත් කදන්න කනහ.  දළනට 

ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු දුඹඹට 10යි. දළන් ෆුජි ටහ භහභ නඹ 
දුඹඹට 5යි කිඹහ ඇසතකම්න්තු යනහ. කභකවභයි 
තමුන්නහන්කේරහක  හසතු අඩු යත්කත්. ඉංජිකන්රු 
ඇසතකම්න්තුත් නක් ංන්දනඹ ය ඵරන විට කභහි 

ඉදිකිරීම් ක්කේරකය් රුළිඹල් බිලිඹන 14 ළඩිවීභක් තිකඵනහ. 
භභ කිඹන්කන් අකනක් අදහනම් කවීම් ළන කනොකයි. කම්කක් 
රුළිඹල් බිලිඹන 14 ළඩිවීභක් තිකඵනහ. නතකොට කම් 

බිලිඹන 14 ළඩි කිරීභට නඟ කන්න ඕනෆද? කම් ළකඩ් 

කභතළනින් නතය න්කන් නළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, කම් යහඳෘතිඹ ළිබඳඵ තමුන්නහන්කේ ශඟ 

ළරසුභක් තිකඵනහද? කම් කනුකන් කොයි තයම් ඉඩම් 

ප්රභහණඹක් අත්ඳත් යකන තිකඵනහද? කභොක්ද තිකඵන 

ඳරිය ඇයීම් හර්තහ? කම් කිදුක් ළන වනක් නළවළ, රු 

නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි. කම් ලිළි හුභහරු කච්  දින 
හනු ඵරපුහභ   කම්ට කොච් ය රඵරඹක් තිබුණහ ද 
කිඹරහ භට කිඹන්න පුළුන්. 25 කනිදහ නතු කනහ,  26 

කනිදහ ලියුභ ඹනහ. 26කනිදහ හච්ඡහ යනහ,  27 ළනිදහ 

ව න විට ලියුභ ඹනහ. කභොන රඵරඹක් ද? රු 

නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අඳට කම් කත්රුම් න්න 

පුළුන්.  කුඹුරු ඹහඹට අලි දිනහ. කොඹභ ඳළහිරහ 
තිකඵන්කන්, ඉක්භනින් ඳහ න්න ඕනෆ. ක නිහ කොවි 

භවත්භඹහ ගිහිල්රහ, ට්රළක්ටර් න කවොඹනහ;  ත කොවි 

භවත්රුන් කවොඹනහ.  කභොද, කේකඹන් ළඩ යන්න ඕනෆ. 

ඇයි? නකවභ නළත්නම් කුඹුය ඳහළු කනහ. කම්  නකවභ 

ප්රලසනඹක්ද?  කම් වහ විධිභත් ක්රිඹහලිඹක් ආයම්බ යන්න 

තමුන්නහන්කේරහ උත්සු කනොන්කන් ඇයි? උත්සු 

කනොන්කන් අන් යක්ත් නිහ කනොකයි. තමුන්නහන්කේරහ 
විදුන් කතයයහ න්නහ රද භහභක් කත කම් කොන්රහත් න 

රඵහ දීභ වහ ළරසුම් වළදුහ.  කම් තභයි ඇත්ත ථහ. 
වළඵළයි, කම් ළරසුභ දිඹත් කමින් තිකඵද්දී කභොක්ද දුදු වුකණ්? 

දළන්  තමුන්නහන්කේරහ ෆුජිටහ භහභ අත් වරින්කන් නළවළ. ඊට 

ඳසකේ කභොක්ද වුකණ්? ෆුජිටහ  භහභ විදුන් කදන යට 

1207 1208 



2017 ඔක්කතයඵර් 19 

ඉදිරිඳත් ශ කඹයජනහ නළත රහ ඵරහ, ක අනු  ෆුජිටහ 

භහභට කිදුදු අහදුඹක් ඇයීකම්දී දුදු කනොව ඵට තවවුරු 
ශහ. කම් කොල්රන් නළත අඹන්න කිඹරහ කිේහ.  නළත 
ඵළලුහ, ෆුජිටහ භහභට අහධහයණඹක් දුදු කරහ නළවළ.  

අහභහතය කල්ම්ක  2017.06.23 දිනළති ලිළිඹ ප්රහය 
කොන්රහත් ළඩ ව යහඳෘති ළඩ ඉක්භන් ය ළනීභට,  ක 

කිඹන්කන්  construction වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ 

ළනීභට කඹයජනහ ශහ.  2017.07.06  දිනළති ළබිනට් ංකද්ලඹ 
ප්රහය රුළිඹල් බිලිඹන 134ට ප්රදහනඹ කිරීභ වහ ව ෆුජිටහ  

භහභ භඟ වවුල් කන්න තමුන්නහන්කේරහ ළබිනට් 
ඳත්රිහක් දළම්භහ. කොකවොභද, දළන් කම්ට වවුල් කන්කන්? 

භහභක් කතයයහ කන තිකඵනහ. දළන් තමුන්නහන්කේරහ 

ආකඹත්  ෆුජිටහ භහභ  ඇතුශත් යන්න ළබිනට් භණ්ඩරකය් 
තීයණඹක් ත්කත් කොකවොභද? භහ ශඟ නභ ළබිනට් ඳත්රිහ 

තිකඵනහ.  අභළතිතුභහ ජඳහකනට ගිඹහට ඳසු ජඳහකනන් නකවභ 

කිේහ ලු.   අභළතිතුභහ ජඳහනඹට  ඹනකොට,  airport  නකක්දි 

කොන්රහත්හයකඹක් වම්ඵකරහ කොන්රහත්හයඹහ කිේකොත්, 

"අකන්! භහත් දහ න්න" කිඹරහ.  නකවභ න්නහද?  නකවභ  

කොන්රහත් කදනහද? තමුන්නහන්කේරහ ආඳසු ළබිනට් 

ඳත්රිහක් දහනහ,  ෆුජිටහ භහභත් කම්ට වවුල් ය න්න 

කිඹරහ. රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි,  ක අනු ෆුජිටහ 

භහකම් 2017.07.28 න දින ලිළිඹ අනු ක කොල්රන් නළත 
නතුවීභ වහ  රහ ඵරනහ කිඹරහ කිඹනහ. ක කොල්රන් 
කිඹනහ, නළත  නතු කන්න රහ ඵරනහ කිඹරහ. 

තමුන්නහන්කේරහ කදන්න වදනහ. ක අඹ කිඹනහ, "අළිට 

නකවභභ ඵළවළ" කිඹරහ.  ජඳන් තහනහඳති හර්ඹහරඹ කිඹනහ, 

"අළි ඕට හ න්න නඳහ" කිඹරහ. කත් තමුන්නහන්කේරහ 

ලියුම් ඹනහ, "කොන්රහත්හයකඹො නන්න" කිඹරහ. ෆුජිටහ 

භහභ  වවුල් ය න්න වදනහ. ෆුජිටහ කිඹනහ, "අළි නළත 

රහ ඵරන්නම්, දළන් ඵළවළ" කිඹරහ. ක විතයක් කනොකයි, 

"දළනට තයිකයි භහභ විදුන් e-mail භඟින් ශ ත ඉල්ලීම් 

ඇත. ක නිහ කම් ගිවිසුභ ඉසයවට හච්ඡහ යන්න ඕනෆ" 
කිඹරහ අන් ළබිනට් ඳත්රිහ දහරහ තිකඵනහ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, විහදඹදී කනොකයි 

හච්ඡහක් වයවහ නකින් න-නකින් න ලිළි කල්න ඉදිරිඳත් 
ශහ. තවවුරු යන්න ඕනෆ, තමුන්නහන්කේරහ කම් ක්රිඹහලිඹභ 

ඹටි අයමුණු හිත දිඹත් යන රද ක්රිඹහලිඹක් ඵ.  ක 

ක්රිඹහලිකය් මිර නුකදනු; භහම් කතයයහ ළනිලි; ක භහම් තුශ 

තමුන්නහන්කේරහ යන රද ලිළි හුභහරු; ක ලිළි හුභහරු කිරීකම්දී 

තිබුණු රඵරඹ; කටන්ඩර් අන්න දිනඹ ල් දළමීභ, නළත 

ක විෘත කනොය තඵහ ළනීභ, නළත ෆුජිටහ භහභ ළවීභ 

ඹන කම් භසත ක්රිඹහලිඹ ත්තහභ නළත භවජන මුදල් 
නහසතිඹටත් කවොයම් කිරීභ වහත් ස යන රද ළරළසභක් 

ඵ කඳකනනහ.   භභ නළතත් තමුන්නහන්කේ කන් අවනහ, 

කඳොතුවළය ඉන් රකදයට මුළු විඹදභ රුළිඹල් බිලිඹන 135න් 
නතය කනහද කිඹරහ. රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි,  භභ 

කිඹනහ කම් රුළිඹල් බිලිඹන 250ක් කනහ කිඹරහ. කම් 
රුළිඹල් කයටි 13,500න් නතය කන්කන් නළවළ. කම්ට රුළිඹල් 

කයටි 25,000ට ඩහ ඹනහ. කිකරයමීටර් තිසකදවභහයක් 

වහ රුළිඹල්  කයටි 25,000ක් ළඹ නහ. ආන්න ලකඹන් 

ත්කතොත් කිකරය මීටයඹට රුළිඹල් කයටි 700ක් ළඹ කනහ. 
කිකරය මීටයඹට රුළිඹල් කයටි 700ක් ළඹ යනහ, ඳහයක් 

වදන්න.  කම්කක් ප්රතිරහබඹ කභොක්ද කිඹරහ තමුන්නහන්කේරහ 
හිතනහද? කභොයටු විලසවිදයහරකඹන්  යන රද ලයතහ 

අධයඹන හර්තහකන් කභොක්ද කිඹන්කන්? ඕනෆභ ඳහය 

ලයතහ යහ ඳතින්නට නම් අඩුභතයකම් 11:1ට යහ තඵහ ත 
යුතුයි කිඹන නයි. කම් වහ අතිකර් විඹදම් දුඹල්ර ඵළලුහට 
ඳසු, කම් ප්රභහණකඹන් කභභ විඹදභ රැ කන්කන්ත් නළවළ.  

යටට ඵයක් න භවහ ණඹ උගුර හිය කරහ තිකඵන යටක්, 

නළත නළතත් ණඹ ය ළනීභ වහ තමුන්නහන්කේරහට 
තිකඵන වුභනහ කභොක්ද? භභ කිඹන්කන් ජනතහක  තිකඵන 

වළඟීම්, ජනතහක  තිකඵන රද්ධහ කවොයමින් මුරහ යන්න 

නඳහ. තමුන්නහන්කේ නකවභ උත්හවඹක් දයනහද? 

තමුන්නහන්කේ කිඹනහ, කම් අධිකේගී භහර් වදන්කන් දශහ 

වන්කේ ඳින්න ඹන්නයි, කම් දශහ වන්කේ ඳින්න ඹනහට 

විරුද්ධ තභයි කම් ථහ යන්කන් කිඹරහ. ජනතහක  තිකඵන 
රද්ධහ තුබඳන් කවොයම් වන්න නඳහ. කයි භභ කිඹන්කන්. 
ං හ වන්න නඳහ. ඊට ඳසු කිඹනහ, "කඵ ද්ධඹන්ක  මුදුන් 

භල්ඩ න භවනුයට ඉතහ කේකඹන් කඵ ද්ධඹන්ට ඹන්න 

ඕනෆ. ක කඵ ද්ධඹන්ට ඹන්න තභයි අධිකේගී භහර්ඹ වදන්කන්.  
අධිකේගී භහර්ඹ වදන නට ඵහල්දි කඳයශනහ. කම් 
කඵ ද්ධඹන්ට නකයහි යන කුභන්රණඹක්" කිඹරහ.  ආභ 

කකයහි තිකඵන බක්තිඹ, ආභ කකයහි තිකඵන රද්ධහ 

කවොයභ වහ වන්න වදන්න නඳහ. 

තමුන්නහන්කේ දළන් නළනි ඵහර උඳක්රභඹට අතීර්ණඹ 

කරහ තිකඵනහ. කභඹ න්දනහරුන් දශදහ භහබඳහට භන් 
කිරීභ ළිබඳඵ ප්රලසනඹක් කනොකයි. අක  යටත්, අක  යකට් 

ජනතහක  අනහතඹත් උස යන, යට භවහ ණඹ න්ද හිය 

යන, දළනටත් හියකරහ තිකඵන ණඹ න්දට තත් ණඹ 

න්දක් ඳටන යහඳෘතිඹක් කම්. ක නිහ රු නිකඹයජය හය 
බහඳතිතුභනි, කම් යහඳෘතිඹ තහහලි අත්හිටුහ කම් භසත 

ක්රිඹහලිඹභ ඳහර්ලිකම්න්තු විකලේ හය බහක් වයවහ විධිභත් 
ඳරීක්ණඹට බහජන කන්න ඕනෆභ තිකඵනහ. කම් 
විහදඹකින් අන් යන්න ඕනෆ රුණක් කනොකයි.   

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, විහදඹදී පුළුන් 

ථහක් යන්න. වළඵළයි, හච්ඡහදී අළි ඉදිරිඳත් යන්කන් 

රුණු. කම් ළිබඳඵ ඩහ ළඩිකඹන් රුණු දළක්වීකම් වළකිඹහ 

අඳට තිකඵනහ. ක නිහ කම් ළිබඳඵ කොඹන්න ඳහර්ලිකම්න්තු  
විකලේ හය බහක්  ඳත් යන්න. ඇභතිතුභනි, කභොද කම් 

ළන තිකඵන රඵරඹ?   රඵරඹක් තිබුකණොත් තිකඵන්කන් 

තමුන්නහන්කේ අභහතය ධුයකය් දුටින හරකය් කම් ය න්න 
ඕනෆඹ කිඹන රඵරඹ විතයයි.  ක නිහ අනිහර්ඹකඹන් කම් 
රුණු  විකලේ හය බහක් වයවහ අධීක්ණඹට බහජන  

යන්න ඕනෆ. නහිදී, භවය විට කම් ක්රිඹහලිඹ කභකවභභ  ඹන්න 

කිඹරහ නළත කඹයජනහ කයි. කට භක් නළවළ. වළඵළයි, කම් 

ක්රිඹහලිඹ තහහලි අත්හිටුහ ඳහර්ලිකම්න්තු විකලේ හය 
බහක් තුශ කම් ක්රිඹහලිඹ මුළුභනින්භ අධීක්ණඹට බහජන  

යන්න ඕනෆ. ක හක භ භභ තමුන්නහන්කේකන් අවනහ, නභ 

ජඳන් භහකම් රංහකේ කොන්රහත්රුහ, රංහකේ 

නිකඹයජිතඹහ වුද කිඹරහ. ක ඳහර්ලිකම්න්තු දළන න්න ඕනෆ. 

අළි ක දන්නහ. තමුන්නහන්කේ දන්කන් නළද්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දන්කන් නළවළ ලු. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ දළන න්න ඕනෆ. ක භහකම් කද්ශීඹ නිකඹයජිතඹහ 

වුද? තමුන්නහන්කේරහ මීරිභ ඉන් කඳොතුවළය දක්හ ඳහය 

කොටස වතයට ඩරහ රංහකේ කද්ශීඹ ඉදිකිරීම්රුන්ට 
කදන්න තීයණඹ ශහ. රංහකේ ප්රධහන ඉදිකිරීම් භහම් 12ක් 

තිකඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට ක ළන රු දඹහ භක  ඇභතිතුභහ 
දන්නහ. ක භහම් 12 නතු කරහ ක කොටස වතය වදන්න 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

භහම් වදහ ත්තහ.  භහම් දවඹක් වදහ ත්තහ. දළන් 
තමුන්නහන්කේරහ කම් භහම් දවඹ කොටස වතයට ඩරහ 
ඳහය වදන්න කදනහ. ඳහකර් කොටස වතය කම් දවඹ කදනහකන් 

වදරහ  තිකඵන භහම් වතයට කදන්න වදනහ. නතකොට, ක 

ඳහකර් න කොටක්ත්  භහම් වතයභ ඉල්රන්කන් නළවළ. 
ඳහකර් න කොටක්  කතයයහ ත්  භහභ ක කොට වදන්න 

ඉල්රනහ. වළඵළයි, කම් භහභ ඇතුකශත් ඉන්නහ,  කඳොතුවළය 

දුට රකදය කොටකේ ව  භහකම් කද්ශීඹ නිකඹයජිතඹහ.  

ඊශඟට,  ඩත දුට මීරිභ කොට  යිනහ භහභට කදන්න 

තමුන්නහන්කේ නඟ කරහ හිටිඹහ. දළනට  කත් ඇනහිටරහ 
තිකඵන්කන්.  ක  යිනහ භහකම් කද්ශීඹ නිකඹයජිතඹහ වුද? ක 

නිකඹයජිතඹහත් Access Engineeringභ තභයි. නතකොට, මීරිභ 

දුට කඳොතුවළය දක්හ ඳහකර්ත් ඔහුට කොටක් වම්ඵ කනහ. 
කඳොතුවළය දුට රකදය  දක්හ ඳහකර්ත් ඔහු නිකඹයජිතකඹක් 
කනහ. කම් මුළු ඳහයභ න කොන්රහත්හයකඹක්ක  වණඹට 

ඹට කරහ තිකඵන්කන්; න නිකඹයජිතකඹකුක  වණඹට ඹට 

කරහ තිකඵන්කන්. තමුන්නහන්කේට ඉතින් භත හිටිනහ භදි 
ඇති. ඔඵතුභහ  මින්දකන් අවන්න.  මින්ද ඩි. කඳකර්යහකන් 

අවන්න. ඔහු දන්නහ, කම් නිකඹයජිතඹහ වුද කිඹරහ. කභකවභ 

තභයි කම් නුකදනු දුද්ධ කමින් තිකඵන්කන්.  රු නිකඹයජය 
හය බහඳතිතුභනි, භභ නළත නළත අධහයණඹ යන්කන් 

කභභ ඉදි කිරීම් වයවහ දුද්ධ කන භවහ ඳරිභහණ ං හ දණ 
ළශළක්වීභට මරය ඵරඹ තිකඵන කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට කීභක් 
තිකඵනහ. කම් ඳහර්ලිකම්න්තු තභයි කම්හ අනුභත යරහ දීරහ 
තිකඵන්කන්. අළි තභයි කම් ණඹ සීභහ අඹ ළකය්දී අනුභත යරහ 

දීරහ තිකඵන්කන්. වළඵළයි, ක ණඹ සීභහ අනුභත ය දුන්නහට, ක 

සීභහ තුශ ඕනෆභ ර්කය් ''ඵල්ටිඹක්'' වන්න කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තු අය දීරහ නළවළ. ඕනෆභ ර්කය් නුකදනුරට 

අළි අය දීරහ නළවළ. ක නිහ විධිභත් ඳහර්ලිකම්න්තු  විකලේ 
හය බහක් වයවහ විධිභත් ඳරීක්ණඹකින් කතොය කභහි 
ටයුතු ඉදිරිඹට කන ඹෆභට ඉඩ රඵහ කනොදිඹ යුතුයි  කිඹන 

කඹයජනහ  යමින්  භක  ථහ අන් යනහ.   

නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, භට කම් අසථහ රඵහදීභ 

ළිබඳඵ කඵොකවොභ සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 12.20] 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසසප අධයාඳන හා 
ෙහාොර්ග අොතයතුො සහ ඳාර්ලිමේන්තුමේ 

සවානායකතුො) 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல் - உனர்கல்யழ நற்தம் 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சதம் ளபளலநன்ச் சக 

தொதல்யதம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  ප්රථභකඹන්භ භභ 
කිඹන්න ළභළතියි  ඹව ඳහරන යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසකේ  
අළි  වළභ ඳහයක්භ  වදන්න  දුන්කන් කටන්ඩර් යරහ ඵ. අධිකේගී 

භහර් කේහ  හභහනය ඳහයල් කේහ  හමීඹ ංර්ධන යහඳෘති 
කේහ  ක වළභ ඳහයක්භ වදන්න අළි රඵහ දුන්කන් කටන්ඩර් යරහ. 
ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් අවුරුදු ණනහක් අධිකේගී භහර් වළදුහ; 

හමීඹ ඳහයල් වළදුහ. ක න ඳහයක්ත් කටන්ඩර්  කශේ නළවළ. 
හිතුහ  දුන්නහ; හිතුහ  දුන්නහ. නමුත් ඹව ඳහරන යජඹ නකවභ 
යරහ නළවළ. අඳට උඳකදස රළබිරහ තිකඵනහ  වළභ ඳහයක්භ 

වදන්න කටන්ඩර් යරහ  කදන්න කිඹරහ.  

විකලේකඹන්භ අද අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ රුණු 

ඉදිරිඳත්  ශහ කොශම - භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ ළන. කම්ට 
භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ මුල්ල් ඳවක් තිේඵහ. වළඵළයි  
අඟරක්ත් ඳහය වළදුකේ නළවළ. භළතියණඹ ශං කනකොට මුල් 
ල් ඳවක් තිඹරහ කම් ඳහය වදනහ කිඹරහ ප්රදර්ලනඹ ශහ.  

ඵරඹට ඳත් ව අක  යජකය් ප්රධහන භළතියණ කඳොකයොන්දුක් 
වුකණ් කොශම - භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ වදන ඵටයි. කම් 
භහර්ඹ වදන්න අක  යජඹට මුදල් නළවළ; we do not have 

money.  ක නිහ අඳට මුදල් තිකඵන යටලින් මුදල් ඉල්රහ න්න 
කනහ. ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් චීනකඹන් මුදල් ඉල්ලුහ; දුන්නහ. 
කොශම-නුය අධිකේගී භහර්කය් Section 3 වදන්න චීන 

යජකඹන් අඳට මුදල් රඵහ කදන්න ළභළත්ත ප්රහල ශහ. අළි කම් 
ළන ඳත්තකර් දළන්වීභක් දළම්භහ; ජඳන් භහම් ඉල්ලුහ. අළි ක 
ජඳන් භහම්ලින් න භහභක් කතයයහ ත්තහ. අළි තභ කම් 

ඳහකර්  ළඩ ආයම්බ යරහ නළවළ. අළි ළබිනට් අනුභළතිඹ අනු 
කටන්ඩර් න රඵහ කදන්න තීයණඹ  කශේ ටයිකේ භහභටයි. 
කන කිදුභ භහභට කනොකයි. වළඵළයි  ජඳන් යජඹ  මුර 
දුටභ අකඳන් ඉල්ලීභක් ශහ  ෆුජිතහ කිඹන භහභ කම් භහර්කය් 

ඉදි කිරිම් ටයුතුරට කොකවොභ වරි ම්ඵන්ධ ය න්න 
කිඹරහ. වළඵළයි  අළි ක අඹට දුන්කන් නළවළ; we did not give 
them. අළි කටන්ඩර් න දුන්කන් ටයිකේ භහභටයි. අළි ටයිකේ 

භහකභන් ඉල්ලීභක් ශහ- [ඵහධහ කිරීභක්] අළි ක ශහ. රු 
අභළතිතුභහ ජඳහනඹට ගිඹ කේරහකේ  ජඳන් යජඹ රු 
අභළතිතුභහකන් ඳළවළදිලි ඉල්ලීභක් ශහ ෆුජිතහ භහභ 

ම්ඵන්ධ ය න්න කිඹරහ. ඉතින්  කභොක්ද ක කක් ඇති 
ළරැද්ද  අළි ක කීභ දීරහ තිකඵන්කන් ටයිකේ භහභට. 
තමුන්නහන්කේරහ ථහ යන්කන් අඳට භව  කොඩක් ල්ලි 

තිකඵනහ හක යි. අළි ළිරී ඉතිරී ඹන මුදල් ම්බහයඹක් තිකඵන 
යටක් හක යි තමුන්නහන්කේරහ ථහ යන්කන්. භභ ඳළවළදිලි 
කඳන්හ දුන්නහ  ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් - [ඵහධහ කිරීම්]දළන් විඹදම් 

ළන ථහ යනහ.  

 
ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
කනදහ වඬ කය  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භට ඊකය් කඳකර්දහ උණ කයයඹ තිබුණහ  

කයි.  [ඵහධහ කිරීම්]  

රු ථහනහඹතුභනි  භභ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට කීකභන් 
කිඹනහ  කභතළන ත ඳව ං හක් දුදු කරහ නළවළ කිඹරහ. 

ටයිකේ භහභ ලින්භ ක අඹක  bid න කදනකොට රුළිඹල් 
බිලිඹන159ට තභයි දුන්කන්. නමුත් ෆුජිතහ භහභ ම්ඵන්ධ ව 
නිහ අළි ක රුළිඹල් බිලිඹන 134.9ට අඩු ශහ. ක නිහ රුළිඹල් 

බිලිඹන 25ක් අඩු වුණහ. ඉතින්  ක ළරැදිද   [ඵහධහ කිරීභක්] ක 
ඔඵතුභහක  ණනඹ. අළි ක ළන විකලේඥඹන් නක් හච්ඡහ 
යන්න ඕනෆ. ක කනභ ළඩක්. නමුත් ඔඵතුභහක  ණනඹ 
අළි ළිබඳන්කන් නළවළ. රුළිඹල් බිලිඹන 25කින් අළි කම් මුදර අඩු 

ශහ.  ටයිකේ භහභ රුළිඹල් බිලිඹන 159ට ඉල්ලු අසථහකේ 
අළි ක අඹට දුන්නහ නම් කභොක්ද කන්කන්  රුළිඹල් බිලිඹන 
159ටභ කදන්න කනහ. නමුත් අළි දුන්කන් නළවළ. අක  

අභහතයහංලකය් කල්ම්තුභහ කභභ කටන්ඩයඹ වහ තයඹක් ඇති 
කිරීභ වහ ත රංසුරුන් නන්න කිඹරහ ජඳන් තහනහඳති 
හර්ඹහරඹට ලිේහ. නභ නිහ භභ විකලේකඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ  

කම් ඹව ඳහරන ආණ්ඩු වළභ තීයණඹක්භ ත්කත් ළබිනට් 
භණ්ඩරකය් අනුභළතිඹ ඇති ඵ. කම් වළභ ණනඹටභ  වළභ 
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[රු  අනුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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මුදරටභ අළි ළබිනට් භණ්ඩරකය් අනුභළතිඹ අයකන 

තිකඵනහ. ළබිනට් භණ්ඩරකය් අනුභළතිඹක් නළති අළි කිදුභ 
තීන්දුක් අයකන නළවළ. අළි  කොශම-නුය අධිකේගී භහර්කය් 
තුන්ළනි කොට - Section 3 - ඉදි කිරීකම් කටන්ඩයඹ ටයිකේ 
භහභට රඵහ දීරහ තිකඵනහ.  ෆුජිතහ භහභට දීරහ නළවළ. 

නමුත්  ටයිකේ භහභ ළභළති නම් ෆුජිටහ භහභ subcontractor 
කකනක් විධිඹට වරි  partner  කකනක් විධිඹට වරි ඵහ න්න 
ළභළත්ත ප්රහල යරහ තිකඵනහ. නච් යයි දුද්ධ කරහ 

තිකඵන්කන්. ක භවහ කවොයභක් කනොකයි.  කම් කම් ඳහය 
වදන න ශක්න්න යන ක්රිඹහක්. 

 
ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake)  
දශදහ භහලිහට ඹන්න!  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔේ  ක තභයි. අළි භවහනහඹ හිමිරු වමු කන්න ගිඹ වළභ 

අසථහභ අවන්කන් "ඳහය වදරහ ඉය යන්කන් දහද " 
කිඹරහයි. ක තභයි ඇත්ත. භභ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට 
ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න ළභළතියි. භට වරි  අක  අභහතයහංලකය් 

නිරධහරින්ට වරි ක යදනහ තිකඵනහ නම්  ක අදහශ ආඹතනරට 
ඳළමිණිලි යන්න. ක ළන කිදුභ ප්රලසනඹක් නළවළ. ඳළමිණිලි 
යරහ ළරැදිරුන් වුකණොත් අළි ක කීභ බහය න්නහ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  ර්තභහන යජඹ ඵරඹට 
ඳත් වී ත ව ය කදවහභහය ඳභණ හරඹ තුශ ශ්රී රංහකේ 
භහර් ඳද්ධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ විකලේ ළඳවීභකින් වහ 
අධහනඹකින් යුතු ටයුතු ය තිකඵනහ. විකලේකඹන්භ න 

අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීභ  භවහභහර් ඉදිකිරීභ කභන්භ හමීඹ භහර් 
ංර්ධනඹ වහද භහක  අභහතයහංලඹ සුවිකලේෂී ළඩ ළිබඳකශක් 
ළරසුම් ය ක්රිඹහත්භ යමින් ඳතී. 

අඳ යජඹ ඵරඹට ඳත් න අසථහ න විට භහක  
අභහතයහංලකය් විඹ ඳථඹට අඹත් න භවහභහර් ංර්ධන 
ක්කේරකය් ජඹ ත යුතු අයෝකඹය යහශිඹක් ඳළළති අතය  විඳිඹ 

යුතු ව ළටලු යහශිඹක්ද ඳළතිණි. නභ රුණු කටිකඹන් වන් 
යනු ළභළත්කතමි. 

01.  ඳසුගිඹ යජඹ භකය් ගිවිසුම්ත තිබ අනහයහධිත රංසු -
unsolicited proposals- භත ඉදිරිඳත් තිබ භහර් ංර්ධන 
ටයුතු ළිබඳඵ තීයණ ළනීභ. 

02.  ඳසුගිඹ යජඹ භකය් අවිධිභත් කර කිදුදු ප්රම්ඳහදන 
ක්රිඹහලිඹකින් කතොය ආයම්බ ය තිබ භහර් ංර්ධන 
යහඳෘති ළිබඳඵ ප්රලසනඹ විීමභ.  

 ඳසුගිඹ යජඹ හරකය් වළභ කඹයජනහක්භ ක්රිඹහත්භ 
වුකණ් unsolicited විධිඹට. කටන්ඩර් ළවීභ - හිතුහ  
දුන්නහ. නමුත් අළි නකවභ කශේ නළවළ.  

03.  ඳසුගිඹ යජඹ භඟින් ආයම්බ ය ඇති යහඳෘති වහ 
විධිභත් අනුභළතිඹකින් කතොය රඵහ දී තිබ වි රයතහ 
නිකඹය -variation orders- අනු -ක කිඹන්කන්  ඳසුගිඹ 
හරකය් variation orders- ක වදහකන ඹන භන් 
කනස යරහ විලහර මුදරක් අයකන තිබුණහ.- දුදු 
යමින් තිබ අධි විඹදම් හිත මලි ංර්ධන විඹ 
ඳථකඹන් ඵළවළය ව ටයුතු ම්ඵන්ධ ටයුතු කිරීභ. 

විඹ ඳථකඹන් ඵළවළය ව ටයුතුරට ක මුදල් කඹොදහ තිබුණහ.  

04. ප්රතිඳහදන කවය විකද්ල ණඹ අයමුදල් යහිත කිදුදු 
අනුභළතිඹකින් කතොය දුදු ය තිබ ංර්ධන හර්ඹ 
ම්ඵන්ධ ළටලු විීමභ. 

05.  විකලේෂිත භහර් ංර්ධන ටයුතු වහ රඵහකන තිබ 
ණඹ මුදල් කනත් හර්ඹඹන්ට කඹොමු කිරීකභන් ඇති තිබ 
ළටලු විීමභ. 

06.  භහර් ංර්ධන ටයුතු වහ කන් ශ මුදර ක වහ කිදුදු 
ම්ඵන්ධඹක් නළති භන්දිය තළනීභ ළනි ක්රිඹහලි වහ 
කඹොදහ ළනීකභන් භතු ව ළටලු විීමභ. 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  2015 ර්කය් න යජඹ 
ඵරඹට ඳත්න විට දක්ෂිණ අධිකේගී භහර් දකුණු දිගු වහ 

කභන්භ භධයභ අධිකේගී භහර්කය් තුන්න අදිඹය වහ 
කොන්රහත් ළිරිනළමීභ ළිණි අනහයහධිත රංසු -unsolicited 
proposals- භත ඳදනම් යහඳෘති යහශිඹට ගිවිසුම්ත තිබිණි. 

කම් අතුරින් දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්කය් තනි කඹයජනහ භත ඳළළති 
කොන්රහත් ගිවිසුම් අරංගු කිරීකම් වළකිඹහ ළිබඳඵ ර්තභහන 
යජඹ විදුන් කොඹහ ඵරන රදී. ඳළළති ගිවිසුම්ර කොන්කද්දු 

අනු නකේ අරංගු කිරීභට කනොවළකි විඹ. නකභන්භ භධයභ 
අධිකේගී භහර්කය් තුන්න කොට වහ න ගිවිසුකම් 
ඳහර්ලසරුන් ව චීන භහභට  භධයභ අධිකේගී භහර්කය් 

ඳශමුන කොට වහ ඳහර්ලසරුන් ව චීන භහභට භධයභ 
අධිකේගී භහර්කය් ඳශමුන කොට ඉදිකිරීභට අසථහ 
ළරසීභට දුදු වීභ. නකභන්භ ගිවිසුම්ත ංර්ධන ටයුතුර 
නියත කමින් දුටි චීන යටට අඹත් අකනකුත් භහම්ර දුදු 

යනු රළබ ංර්ධන ටයුතුද ප්රලසත කර ඉටුය ළනීභ ළිණි 
අලය ළරසුම් ස කිරීභට දුදු වීභ. 

භධයභ අධිකේගී භහර්කය් කදන කොට ව දියිකන් 

කඵොකවය ඳශහත්ර භහර් ංර්ධන ටයුතු කද්ශීඹ ව විකද්ශීඹ 
භහම්රට ට  නකඹන් බහයදී තිබුණි. කම් වහ කිදුදු 

විධිභත් මිරදී ළනීම් ක්රිඹහලිඹක් අනුභනඹ ය කනොතිබ අතය  
කොන්රහත්රුන් තුද කිදුදු කල්නඹක් කනොඳළතිණ. 
රුළිඹල් බිලිඹන 13.9ට ළඩි ටිනහභක් හිත ව කභඵඳු 

යහඳෘති 45ට ළඩි ංයහක් ම්ඵන්ධ ටයුතු නීතයනුකර 
තත්ත්ඹට කන කභට අඳ යජඹට දුදු විඹ. ක වහ විකලේ 
මිරදී ළනීම් මිටු ළිහිටුවීභටද අඳ යජඹ ටයුතු යනු රළබිණ. ක 
කිඹන්කන් ඳසුගිඹ යජඹ හරකය් ට  නඹට කොන්රහත් දීපු 

ඳහයල් කනුකන් අළි රුළිඹල් බිලිඹන 13.9ක් කහ තිකඵනහ. 

ඳසුගිඹ යජඹ භකය් දුදු යමින් තිබ කඵොකවය භහර් 

ංර්ධන ටයුතුරදී නභ මලි ටයුත්කත් විඹ ඳථකඹන් 
ඵළවළය අතිකර් ළඩ යහශිඹක් වි රයතහ නිකඹය කර අදහශ 
කොන්රහත්රුන්ට රඵහ දී තිබුණි. කභඹ යජඹ ළිබඳත් 

ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ ඩ කිරීභකි. නකභන්භ කභළනි වි රයතහ 
නිකඹය නිකුත් කිරීකම්දී ක වහ අලය මරය ප්රතිඳහදන තිකේද 
ඹන්න ඳරීක්හ ය ඵළලීභට ඳහ කිදුදු උත්හවඹක් දයහ 
කනොතිබුණි. කභභ වි රයතහ නිකඹය නිඹභහනුකර කිරීභ  ක වහ 

අලය ප්රතිඳහදන ළරසීකම් කීභ අඳ අභහතයහංලඹ කත 
ඳළරිණි. 

චීන යජඹට අඹත් භහර් ංර්ධන භහභට රඵහ දුන් 

කොන්රහත්තුට අනු ඔවුන් ප්රතිඳහදන ඉක්භහ කඩොරර් 
මිලිඹන 11ක් ඳභණ විඹදම් ය තිබුණි. භහක  අභහතයහංලඹ 

ඹටකත් කම් ළිබඳඵ ඳරීක්හ ය ඵළලීකම්දී අදහශ භහභට 
කවීභට මුදල් කනොභළති ඵ කඳනී ගිඹ අතය  ක කවේතුකන් 
ර්තභහනකය්දී අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ හිත කද්ශීඹ 

ඵළංකුකින් ණඹ මුදරක් රඵහ නිමින් නකේ අතිකර් දයහ තිබ 
මුදර කහ දළමීභට අඳ ටයුතු යමින් දුටී. ඳහයල් 24ක් 
ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ජහති ඉතිරිකිරීකම් ඵළංකුකන් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

රඵහකන තිබ ණඹ මුදරකින් රුළිඹල් බිලිඹන 28ක් අනිඹම් 
ආහයකඹන් රඵහනිමින් නභ මුදර ඳසු ගිඹ යජඹ භකය් නභ 
අයමුණින් ඵළවළය ව කනත් හර්ඹඹන් වහ කඹොදහ ඇත. අදහශ 

රුළිඹල් බිලිඹන 28ට අඹත් ව භහර් ංර්ධන ටයුතු වහ 
කවීම් කිරීභ ළිණි අඳ යජඹට භවහ බහණ්ඩහහයකඹන් මුදල් 
කන්කිරීභට දුදුවිඹ. ඳසු ගිඹ යජඹ භකය් අභහතයහංලඹ වහ භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ නඵඳු ආහයකය් කිදුදු මරය විනඹකින් 
කතොය ටයුතු දුදුය ඇති ඵ භහ කභහිදී වන් යනු 
ළභළත්කතමි. 

භහර් ංර්ධනඹ වහ කන්ව මුදලින් කොටක් 
ඇඹිලිළිටිකය් ඳතින භන්දියඹ ටයුතු නිභ කිරීභ වහ 
කඹොදහකන තිබිණි. කභභ ප්රලසනඹ ළිබඳඵ කොඹහඵළල අඳ 

අභහතයහංලඹ  නකේ භහර් ංර්ධන ටයුතුලින් ඵළවළය 
කඹොදහ ඇති මුදර අදහශ කොන්රහත්රුට කනොකවීභට ක්රිඹහය 
ඇත. [ඵහධහ කිරීභක්] කභභ යජඹ ඵරඹට ඳත්වීකභන් ඳසු ඳසු ගිඹ 
ය තුන තුශභ භහර් ංර්ධනඹ වහ ඉතහ විලහර මරධන 

ප්රභහණඹක් කන්ය ඇත.  

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

I rise to a point of Order, Sir. 

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  භහ දන්නහ තයභට 
කභතුභහ ලිඹහකන ආපු කදඹක් රු බහකේ කම් ආහයකඹන් 

කිඹනහ.  වුරු කවය ලිඹරහ දීපු කද් ළයදිඹටයි ලිඹරහ දීරහ 
තිකඵන්කන්. 

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

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

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අක  අභහතයහංලඹ යපු ළඩ වළන්හඩ් හර්තහට ඹන්න 
ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] අළි යපු ළඩ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් 

කන්න ඕනෆ. කයි භභ කිඹන්කන්. [ඵහධහ කිරීම්]  නඹ ඳසු ගිඹ 
ර් කද වහ කභභ ර්ඹ වහ ඳවත ඳරිදි කේ. 2015දී කඹදව 
මුදර රුළිඹල් බිලිඹන 178යි. 2016දී කඹදව මුදර රුළිඹල් බිලිඹන 

146යි. 2017දී කඹදව මුදර රුළිඹල් බිලිඹන 203යි. 

ර්තභහන යජඹ ඵරඹට ඳත්ව ඳසු "අනහයහධිත රංසු" භත ව 
න ංර්ධන ක්රිඹහලි ආයම්බ කිරීභ නතහ දභනු රළබිණ. 

කකේ වුද  ඳසු ගිඹ යජඹ භකය් ඵළීමම් ඇති යකන තිබ 
භවය යහඳෘති නකේ අරංගු කිරීභට ඳළළති වනතිභඹ ඵහධහ 
කවේතුකන් ංකලයධන හිත ඉටු කිරීභට දුදුවිඹ. ර්තභහනකය්දී 

අභ ලකඹන් භට කද තුනක් න කේ කභළනි "අනහයහධිත 
රංසු"  භත ව ංර්ධන කඹයජනහ අඳ කත ඉදිරිඳත් කේ. නළනි 

දුඹලු කඹයජනහ "සවිස  ළකල්න්ේ" මිරදී ළනීම් ක්රභඹට 

අනුභනඹ යන කර උඳකදස කදමින් ආඳසු වයහ ඹන ඵද 
වන් යනු ළභළත්කතමි. භභ ඳළවළදිලි යන්න ළභළතියි  
unsolicited proposals නක්ත් අළි බහයන්කන් නළවළ. කහ 
"සවිස  ළකල්න්ේ" ක්රභඹට වයහ නන්න කිඹරහ අළි කඹයජනහ 

යරහ තිකඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] Swiss Challenge 
බහයන්නහ. ර්තභහනකය් දුඹලුභ භහර් ංර්ධන ටයුතු 
තයහරී මිර ණන් ළහ කද්ශීඹ කවය විකද්ශීඹ 

කොන්රහත්රුන් වයවහ දුදු යනු රඵයි. 

භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ කදන කොටකේ ඉදිකිරීම් වහ 
කද්ශීඹ කොන්රහත්රුන්කන් මිර ණන් ළනු රළබිණ. 

1කද්ශීඹ ඵළංකු ණඹ) 

භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 3න කොට වහ ජඳහන 
කොන්රහත්රුන්කන් තයහරී මිර ණන් ළනු රළබිණ. 

1ජඳහන ණඹ) 

න ළරණි ඳහරභ Iන ව IIන අදිඹය වහ ජඳහන 
කොන්රහත්රුන්කන් තයහරී මිර ණන් ළනු රළබිණ. 
1JICA ණඹ). 

කම් ඔක්කයභ ණඹ. 

ඵදුල්ර ක න්රඩි භහර්කය් අදිඹය 3ක් වහ ජහතයන්තය 
තයහරී මිර ණන් ළනු රළබිණ. 

දියින පුයහභ ක්රිඹහත්භ න 1iRoad) කහඵද්ධ හමීඹ භහර් 
ංර්ධන ළඩටවන වහ ජහතයන්තයඹ තයහරී මිර ණන් 
ළනු රළබිණ. ක අනු අභ මිර ණන් ඹටකත් 

කොන්රහත්රුන් 15ට ළඩි ංයහක් කතයයහකන ඇත. 

"ළිබිකදමු කඳොකශොන්නරු" යහඳෘතිඹ ඹටකත් තයහරී මිර 
ණන් කද්ශීඹ කොන්රහත්රුන්කන් ළනු රළබිණ. 

කොශම අට ඔරුකොඩත්ත - අමතකල් භහර්ඹ ඇතුළු 
ප්රධහන භහර් 6 ංර්ධනඹ වහ තයහරී මිර ණන් ළහ 
කොන්රහත් ළිරිනභහ තිකඵනහ.   

භෆත හලීන තයහරී මිර ණන් ළව ප්රධහන ණකය් 
යහඳෘති ඳභණයි ඉවත වන් කශේ. කභඹට අභතය කභන් 

කඵොකවය ංර්ධන හර්ඹ තයහරී මිර ළවීම් ඹටකත් අඳ 
අභහතයහංලඹ ඹටකත් දළනට දුදු යනු රඵනහ. 

කකේ වුද  හමීඹ භහර් ංර්ධනකය්දී නභ ප්රකද්ල 
නි කඹයජනඹ යනු රඵන ප්රජහ ංවිධහනරට නභ හර්ඹඹ බහය 
යනු රඵනහ. කභඹ අභහතය භණ්ඩරඹ භඟින් අනුභත ය ඇති 

ක්රභකේදඹක්. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහක  අභහතයහංලකඹන් දීරහ තිකඵනහද  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අළි දීරහ තිකඵනහ. අළි හමීඹ ඳහයල් - rural roads - 
වදනහ. ක ප්රකද්ලකය් මිතිඹ තභයි කහ යන්කන්.  

කභභ අභහතයහංලඹ භඟින් ඳසු ගිඹ ය 3 තුශ අභහතය 
භණ්ඩරඹ භඟින් ඳත් යනු රළබ මිරදී ළනීම් මිටු වහ 
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[රු  රක්සභන්  කිරිඇල්ර   භවතහ] 
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අභහතයහංල භට්ටකම් මිරදී ළනීම් මිටු 120ක් ඳත් යරහ 

තිකඵනහ  මිරදී ළනීම් ඳරීක්හ යන්න. මිරදී ළනීම් ඳරීක්හ 
යන්න මිටු 120ක් ළඩ යරහ තිකඵන ඵ භහ කිඹන්න 
ළභළතියි. නභ කිදුදු මිරදී ළනීම් ක්රිඹහලිඹට නකයහි කිදුදු 
ඳහර්ලසරුකු අධියණභඹ ක්රිඹහභහර් කන නළවළ. ක 

කිඹන්කන්  අළි අනුභනඹ යපු ක්රිඹහ ළරැදියි කිඹහ කිදුභ 
කකනක් අධියණ ක්රිඹහභහර්ඹක් කන නළවළ. ඉදිරිඳත් ය 
තිබුණු අයෝඹහ නහලින් නක් අයෝඹහ නඹක් වළය අකනකුත් දුඹලුභ 

අයෝඹහ නහ ප්රතික්කේඳ වුණහ. න අයෝඹහ නඹක් විතයයි 
ළිබඳත්කත්. කම් අනුත් අභහතයහංලකය් ටයුතු ඩහ 
ඳහයදෘලයබහඹකින් යුතු නිළරැදි වහ හධහයණ කර ඉටු න 

ඵ ඔඵතුභන්රහට ළටකවනහ ඇති. 

ක විතයක් කනොකයි. තයහරී මිර ණන් ළවීම් භත 
ංර්ධන ටයුතු දුදු කිරීභ වහ ඹව ඳහරන ප්රතිඳත්ති භත 
භවහභහර් ක්කේරකය් ටයුතු දණකඹන් කතොය වීභ 
කවේතුකොටකන ඳසු ගිඹ ය කද තුශ භවහභහර් ංර්ධන 

ක්කේරකය් "කඹදවුම්" වහ "ද්රය" වහ කොන්රහත්රුන් විදුන් 
ඉදිරිඳත් යනු රළබ මිර ණන් හභහනයඹක් කර දුඹඹට 22 
ඳභණ ප්රතිලතඹකින් අඩු කරහ තිකඵනහ. කොන්රහත්රුන් 

ඉදිරිඳත් ශ මිර ණන් දුඹඹට 22කින් අඩු කරහ තිකඵනහ. 
නකභන්භ කොන්රත්රුන් විදුන් ඉදිරිඳත් යනු රළබ භසත 
මිර ණන් ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු වහ හ ඵරන විට 

හභහනය කර දුඹඹට 10 ඳභණ අඩු වීභක් කඳකනන්න 
තිකඵනහ. ඳසු ගිඹ යජඹ භකය් ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු භඟ 
න ර කොන්රහත් ළිරිනළම මිර ණන් කඵොකවය අසථහර 
දුඹඹට 20ට ළඩි අඹක් කන තිකඵනහ. භවය අසථහර 

කභභ අඹ දුඹඹට 100ට ළඩි භට්ටභ ඳළතුණහ. 

රු නිකඹයජය හය බහඳති තුභනි  අහන ලකඹන් භහ 
කම් හයණඹ කිඹන්න ළභළතියි. දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ වළදුහ. 
කොට්ටහ දුට භහතය දක්හ කඳොකශොකේ තුය රහකන ඹන්න 

viaduct නක්ත්  නළවළ. ක වළදුකේ ඳහයක් කනොකයි  dam නක්  
නන තුය ඔක්කොභ block යන්න. කොට්ටහ දුට භහතය දක්හ 
න viaduct  නක් නළවළ. අළි වදන අධිකේගී භහර්ර අළි 
දුඹඹට 20ක් viaducts දභනහ. ඳසුගිඹ ආණ්ඩු හරකය් ංතුය 

තිබුණහ. නමුත් කම් කොල්කරය viaducts ළන හිතුකේත් නළවළ. 
අද ෘෂිර්භ අභහතයහංලකඹන් උඳකදස රඵහ කන ක අලය 
viaducts රඵහ කදන්න අළි ටයුතු යනහ.  

අනික් හයණඹ කභඹයි. අක  අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ  දළන් ණඹ න්නහඹ කිඹරහ. ජනතහ ංර්ධනඹ 
ඵරහකඳොකයොත්තු නහ. නඹයි අඳට තිකඵන ප්රලසනඹ. ඕනෆභ 
ආණ්ඩුට තිකඵන ප්රලසනඹ නඹයි. ජනතහ ංර්ධනඹ 
ඵරහකඳොකයොත්තු නහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

අනික් හයණඹ  අක  අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ  
අධිකේගී භහර් කොඳභණ වළදුත් ත්ම් ළඩි න්කන් නළවළයි 
කිඹරහ. දළන් භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆ  කොශම - භවනුය 
අධිකේගී භහර්ඹ වදනහඹ කිඹන ආයංචිඹට ඉඩම්ර ටිනහභ 
දුඹඹට 75කින් ළඩිකරහ තිකඵනහඹ කිඹරහ. කඳොකවොත් 

කරහ.  දළන් භවනුය  කුරුණෆර  ම්ඳව ඉඩම්ර ටිනහභ 
විලහර ලකඹන් ළඩිකරහ තිකඵනහ.  

අකනක් හයණඹ  භභ කිඹන්න ඕනෆ  කම් අධිකේගී භහර් 
ස කිරීකම්දී අළි කිදු කකනකු ඵරකඹන්  නබඳඹට ඇද  දහන්කන් 

නළති ඵ.  ප්රධහන නය දව අටක් තිකඵනහ   ඳසුගිඹ යජඹ 
හරකය් වමුදහ දහරහ භවය මිනිසුන් ඵරකඹන් නබඳඹට දළම්භ. 
නමුත් අළි නකවභ කිදු කදඹක් ය නළවළ. ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් 
ඳයහ ත් ඉඩම්රට රුළිඹල් බිලිඹන 15ක් න්දි කහ 

තිකඵනහ.  කිදුභ කකනක් අළි  නබඳඹට ඇද දභහ නළවළ.   

භහ කභඹ විකලේකඹන්  වන් යන්නට ළභතියි. මීරිභ 

ප්රකද්ලකය්  උද්කකයණඹ යන්කන් කභොනහටද   ක  ඉක්භනට 
න්දි  කදන්න කිඹහයි. මීරිභ  ප්රකද්ලකය් කුඹුරු අක්යඹක් 
රුළිඹල් රක් ඳවයි; අළි රුළිඹල් රක් දවඅටක් කනහ.  We 
are paying Rs.18 lakhs.  දළන් කිඹන්කන් ඉක්භනට ල්ලි  ඕනෆ 

කිඹහයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහ භතක් ශ  න කවොයි. ඳරිය 
හර්තහ  දුඹල්රභ - EIA Reports on Section 1, 2, 3, and 4 -  
වම්ඵකරහ තිකඵනහ.  ඇත්ත ලකඹන්භ භභ කිඹන්කන් කම් 

අධිකේගී භහර්ඹ වදන  න ඩහ ඳල්  යන්න නඳහඹ කිඹන  
නයි. ක ජහති අඳයහධඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳරීක්හ යන්න 
කිඹන්කන් කම් ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත ය තිකඵන කදඹක්. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි  අළි 
කටන්ඩර් ළරහයි කම් කශේ. ඳසුගිඹ ආණ්ඩු හරකය් 
හිතුහ; දුන්නහ;  කිදුභ කටන්ඩර් ළවීභක් නළවළ.  හභහනය ඳහයක් 

ඉදි  කිරීභට වුත් කටන්ඩර් ළහයි කොන්රහත්තු දී 
තිකඵන්කන්. කම්හකය්  මිර ණන් නිම් අනුභත යන්කන් 
නළවළ.  කම්හ රහ ඵරන්න Committees  තුන වතයක් 
තිකඵනහ. Procurement Committee නක් තිකඵනහ   Public 

Servants' Committee  න - Officials’ Committee   න - 
තිකඵනහ.   ක කොමිටි කද තුනකින්  රහ ඵරහ තභයි කම්හ 
අනුභත යන්කන්. අළිට  ඕනෆ විධිඹට  ක කොල්කරය ළඩ 

යන්කන්ත් නළවළ. භභ අංභ කිඹන්නම්.  ක   කොල්කරය අඳට  
ඕනෆ විධිඹට ළඩ යන්කන් නළවළ.  

ඔඵතුභහ කිඹනහ  ෆුජිටහ ජහතයන්තය  භහභ ළන. අළි 

ෆුජිටහ ජහතයන්තය  භහභට කදන්න කිඹහ  ඉල්ලීභක් ශහ. අළි 
නඹ නළවළයි කිඹන්කන් නළවළ. ක  කොල්කරය -  Procurement 
Committee  නයි  Officials’ Committee  නයි-  ක 

ප්රති සකේඳ  ශහ.  කකන්භ ක නහ කන්   කභතළනදී හධහයණ 
විධිඹට ළඩ ටයුතු දුදු කරහ තිකඵනහඹ කිඹන  න.  ක 
කොමිටිලින් කිේහ  ටයිකයි භහභට bid  න කදන්න 

කිඹරහ. ඔඵතුභහක  ට්ටිඹ කිඹනහ  අළි කිඹන විධිඹට 
නිරධහරින් ළඩ යනහඹ කිඹහ. ෆුජිටහ ජහතයන්තය  භහභ ළන 
අළි  ඹම් කිදු අනුකරතහක්  දළක්වහභ  Procurement 
Committee  නකනුයි  Officials’ Committee  නකනුයි  ක 

ප්රතික්කේඳ ශහ. ක කිඹන්කන්  කකොල්කරය  ළඩ කශේ නිඹභ 
නීතිරීති අනුයි.  අහන ලකඹන් භහ කිඹන්කන්  ෆුජිටහ 
ජහතයන්තය  භහභට අළි කම්  කොන්රහත්තු  දීරහ නළවළ. අළි 

දීරහ තිකඵන්කන් ටයිකයි භහභටයි.   ටයිකයි භහභට 
අලය නම්  ෆුජිටහ ජහතයන්තය  භහභ subcontractor  
කකනක් විධිඹට ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්ඹ කිඹන න තභයි අළි 

කිඹන්කන්.  නභ නිහ කභභ අධිකේගී භහර්ඹ වදන නට 
වකඹයඹ කදන්න කිඹහ භභ විකලේ ඉල්ලීභක් යනහ.  කභොද 
භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ කිඹන්කන්  ක භහර්ඹ කුරුණෆරටත්  

නනහ; භවනුයටත්  නනහ; කම් අධිකේගී භහර්කය් අත්තක් 
ෆල්රටත්  ඹනහ.  නතකොට  මුළු යටභ විෘත කනහ.  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
ඇත් විවහයඹයි  දශදහ භහබඳහයි කදභ ඳින්න ඹන්න 

පුළුන්. 
 

ගුණ අනුප දිසානායක ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ළිබඳන්නහ.  කභභ 

අධිකේගී භහර්ඹ මීරිභටත් ඹනහ; ඳසඹහරට ඹනහ; ත 
ඉසයවට ගිඹහභ දඹුල්රටත් දීර්ක කනහ කිඹන න. ක හක භ  
අතු ඳහයල්  නතුභහක  කල්රටත් වළරිරහ  තිකඵනහ.  කයි 

තිකඵන ප්රලසනඹ.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ  ඔඵතුභහට  නක් කිඹන්නම්.  [ඵහධහ කිරීභක්]  කඳොඩ්ඩක් 
අවකන ඉන්න කම්  හයණඹ. භභ ඔඵතුභහට කිඹන්කන්  භට 
හක ත් ල්ලි  ඕනෆ නළවළ. වරිද  අක  ඳයම්ඳයහට යජ 

හරකය් දුටභ  ඉඩම්  තිබිරහ තිකඵනහ. භක  බහර්ඹහක  
මුත්තහට අක්ය  තිස දහවක් තිබුණහ -[ඵහධහ කිරීභක්] අවකන  
ඉන්න.  ක  ඵරන්කොඩ.  භක  ආදි පුරුඹන්ටත් නකවභ තිබුණහ. 

අළි කදන්නහ උහවිකය් ළඩ යරහ-  [ඵහධහ කිරීම්] කඳොඩ්ඩක් 
ඉන්න. Please !   අළි   උහවිකය් ළඩ යනකොට අළි භවය 
අවුරුදුර  රක් විදුඳවක් ආදහඹම් ඵදු කේහ. ක  අළි 
නීතයනුකර වම්බු යරහ. අදත් අඳට රුළිඹල් මිලිඹන 400ක් 

ති කඵනහ  ඵළංකුර. ක  ඵදු කපු ල්ලි  declared     ල්ලි.  
නභ නිහ අඳට ල්ලි ඕනෆ නළවළ රු භන්ත්රීතුභහ. අඳට  ඕනෆ කම් 
ඳහය වදන්න විතයයි. අළි තුත්තිරිස අල්ර-අල්රහ ආපු  ට්ටිඹ 

කනොකයි.   

Thank you. 

 
[ழ.. 12.46] 

 

ගුණ ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கர, 

ளட்டிர அகநக்கப்டுகழன் தடுஞ்சளககள் ததளடர்ளக 

இன்த நக்கள் யழடுதக தொன்ணழ உதப்ழபளல் ஏர் 

எத்தழகயப்தைரயகப் ழரபபகண தகளண்டுயபப்ட்டிதக் 

கழன்து. இந்த ரபத்தழல் ன்கத்ம் ரச அதநதழத்ததற்கு 

ன்ழகனத் ததளழயழத்துக்தகளள்கழன்ரன். [Interruption.]  

 

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! வங்கள் ரசுங்கள்!  

 

ගුණ ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இங்ககனழல் தற்தளழுது நக்கள் ததளககத்ம் யளகங் 

கழன் ண்ணழக்ககத்ம் அதழகளழத்துக்தகளண்டு தசல்கழன் 

கநனழளல் அதழரயக தடுஞ்சளககள் ஏர் அத்தழனளயசழன 

ரதகயனளக இதக்கழன்து. அந்தத் ரதகய ழகரயற்ப்ட 

ரயண்டும். தகௌபய உதப்ழர் அதபகுநளப தழசளளனக்க 

அயர்கள் இந்த தடுஞ்சளக அகநப்தைத் ததளடர்ள 

அகநச்சபகயப் த்தழபம் சநர்ப்ழக்கப்ட்டது தொதல் 

எப்ந்தக்களபர்கள் ததளழவுதசய்னப்ட்டது யகப இடம்தற் 

தசனற்ளடுகள் ற்ழப்  யழக்கங்கக அழத்தழதந்தளர் . 

ளதம் அயற்க ற்தக்தகளள்கழன்ரன். இன்த நது 

ளட்டில்  இடங்கழலும் தடுஞ்சளககள் அகநக்கப்ட 

ரயண்டுதநன் ரகளளழக்கக இதக்கழன் அரதரபத்தழல், 

இங்ககனழல் நட்டுநன்ழ, உதகங்கும் யளழ்கழன் 

எட்டுதநளத்தத் தநழழ் நக்கலக்கும் ந ரயதகனளக 

இதக்கழன் எத யழடனத்கத இந்த உனளழன சகனழல் 

தசளல்யதற்கு தகௌபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அதநதழ தப ரயண்டும்.  

அதளயது, ளங்கள் தடுஞ்சளகககப் ற்ழப் ரசழக் 

தகளண்டிதக்கழன் இந்த ரயகனழல், ங்கலகடன உவு 

கழல் தோன்த ரளோ் தங்கலகடன வதழநன் யமக்குகக 

யவுழனளயழலிதந்து அதபளததைபத்தழற்கு நளற்ழனது ததளடர்ளக 

தழர்ப்கத் ததளழயழத்து கடந்த 23ஆம் தழகதழ தொதல் உணவு 

தயழர்ப்தைப் ரளபளட்டத்தழல் ஈடுட்டு யதகழன்ளர்கள். 

அயர்கலகடன உடல் ழக நழக ரநளசநகடந்தழதக்கழன்து. 

அயர்கள் உணவு தயழர்ப்தைப் ரளபளட்டத்தழல் ஈடுட்ட 

தளழுது, "இந்த ளட்டில் அபசழனல் ககதழகள் இல்க" ன்த 

வதழ அகநச்சர் குழப்ழட்டிதந்தளர்; ளதுகளப்தை இபளஜளங்க 

அகநச்சதம் குழப்ழட்டிதந்தளர். இந்த ளட்டில் தநழழ் 

நக்கலக்கு உளழன தவர்வு கழகடக்கப்த ரயண்டுதநன்த 

தந்கத தசல்யளனகம் அயர்கழன் எப்ந்தங்கள் 

தொதற்தகளண்டு  எப்ந்தங்கள் தசய்னப்ட்டிதக்கழன். 

அகழம்கச யமழனழல் தந்கத தசல்யளனகம் அயர்கள் 

ரளபளடிளர். அந்தப் ரளபளட்டத்துக்கு ந்தயழதநள 

தம் இல்ளத சூழ்ழகனழல், அண்ணன் ழபளகபன் 

அயர்கள் ஆத்தரநந்தழ ங்கள் தநழழ் நக்கலகடன 

யழடுதகக்களகப் ரளபளடிளர். அந்தப் ரளபளட்டத்தழன் 

உச்சக் கட்டத்தழல் இபண்டு ததம்ளன்கநக் கட்சழகலரந 

தநழமவம யழடுதகப் தைலிகள் அகநப்தைடன் ஏர் அபசழனல் 

தவர்வுக்களகப் ரச்சுயளர்த்கத டத்தழ. தநழமவம யழடுதகப் 

தைலிகலடன் ரசழ அபசழனல் ளவதழனள தவர்நளத்கதப் 

தற்தக்தகளள்யதற்கு ஸ்ரீங்கள சுதந்தழபக் கட்சழ அபசளங்கதொம் 

தொனற்சழத்தது; க்கழன ரதசழனக் கட்சழ அபசளங்கதொம் 

தொனற்சழத்தது. அப்டினள எத சூழ்ழகனழல் இதந்த சழ 

ககதழகள் தற்தளழுதும் சழகச்சளககழல் இதக்கழன்ளர்கள். 

அயர்கள் தங்கது தசளந்தப் ழபச்சழகக்களகச் 

சழகச்சளகக்குச் தசல்யழல்க. நளளக, இந்த ளட்டில் 

ற்ட்ட த்த்தம் களபணநளக, எடுக்கப்ட்ட தநழழ் 

இத்தழன்நவதள அச்சுதத்தல் களபணநளக ஆத்தரநந்தழப் 

ரளபளடினயர்கலக்கு உதயழ தசய்தளர்கள் ன் குற் எப்தைதல் 

யளக்குதோத்தழன் அடிப்கடனழல் னங்கபயளதத் தகடச் 

சட்டத்தழன்கவழ் அதபளததைப சழகச்சளகனழல் தடுத்து 

கயக்கப்ட்டிதக்கழளர்கள். இப்டினள சூழ்ழகனழல், 

“இயர்கள் அபசழனல் ககதழகள் அல்” ன்த ப்டிக் குழப்ழட 

தொடித்ம்? அபசழனல் ளவதழனள தவர்நளங்கக டுப்தற்குத் 

தநழமவம யழடுதகப் தைலிகலடன் இந்த அபசளங்கம் 

ரச்சுயளர்த்கத டத்தழனழதக்கழது. அப்டினள எத 

சூழ்ழகனழல், அது சளர்ந்தயர்கக “அபசழனல் ககதழகள் 

அல்” ன்த தசளல் தொடினளது. இவ்யழடனம் ததளடர்ழல் வதழ 

அகநச்சர் தயழனழட்ட கதத்கதத்ம் ளதுகளப்தை இபளஜளங்க 

அகநச்சர் தயழனழட்ட கதத்கதத்ம் ளன் கண்டிக்கழன்ரன். 

தன்ளல், இயர்கலகடன கதத்தளது, எட்டுதநளத்தத் 

தநழழ் நக்கழன் நங்கழல் நழகப் தளழன ரயதககன 

ற்டுத்தழனழதக்கழது.  

தகௌபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கர, இந்த 

அபசழனல் ககதழகழன் வதழநன் யமக்கு நளற்த்கத 

தயதநர சட்ட நளஅதழளழன் தகனழல் ரளட்டுயழட்டு, இந்த 

அபசளங்கம் தப்ழக்கதொடினளது. தன்ளல், தற்தளழுது 

இவ்யழடனம் ததளடர்ள ஜளதழதழனழன் தசனற்ளடளது 

எட்டுதநளத்தத் தநழழ் நக்கலம் இந்த அபசளங்கத்தழன் நவது 

கயத்தழதக்கழன் ம்ழக்கககன தொற்ததொழுதளக இமக்கச் 

தசய்கழன் யககனழல் அகநந்தழதக்கழது. ரய, இந்த 

ளட்டில் ஏர் அபசழனல் தவர்வுக்கள தொனற்சழகள் ளபளல 

நன்த்தழல் கடதற்தக்தகளண்டிதக்கழன் இவ்ரயகனழல், 

ல்தண்ண அடிப்கடனழல் இந்தக் ககதழகழன் வதழநன் 

நளற்த்கதக் கததரயண்டும். இயர்கலக்குத் ததளழனளத 

தநளமழனழல் அதபளததைப வதழநன்த்தழல் யழசளளழப்தற்கு அல்து 

அயர்கலக்குத் ததளழனளத தநளமழ ரசுகழன் சட்டத்தபணழ 

கரளடு உகபனளடுயதற்கு தொடினளத ஏர் இக்கட்டள 

சூழ்ழகக்குள் சட்ட நளஅதழர் தழகணக்கம் இக்ககதழ 

ககத் தள்ழனழதக்கழது. இதக தயதநர "சட்ட 
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நளஅதழர் தழகணக்கம் தசய்துயழட்டது , ங்களல் என்தம் 

தசய்ன தொடினளது" ன்த தசளல்லி, இந்த அபசளங்கம் தப்ழக்க 

தொடினளது. அயர்கலக்குச் சளழனள தழக இந்த அபசளங்கம் 

அயசபநளக யமங்க ரயண்டும். இல்ளயழட்டளல், உனழர் 

துக்கும்யகப இந்தப் ரளபளட்டத்கதத் ததளடப அயர்கள் 

தவர்நளழத்தழதக்கழளர்கள். அப்டி அயர்கள் உனழளழமந்தளல் 

இந்த அபசளங்கம் அதற்குளழன தொழுப் தளதப்கத்ம் 

ற்கரயண்டும். அப்டினள எத சூழ்ழக உதயளளல், 

இந்த ளட்டில் ல்லிணக்கம் ற்டுயதற்கள யளய்ப்தைகள் 

நழகவும் அளழதளகரய இதக்கும் ன்த ளன் இந்த 

அபசளங்கத்துக்குச் தசளல்லிகயக்க யழதம்தைகழன்ரன். இது 

நழகவும் ளபதூபநள எத யழடனம். ஆககனளல், இதக 

அபசளங்கம் கதத்தழல் டுக்கரயண்டும்.  

கழட்டத்தட்ட 132 அபசழனல் ககதழகள் இன்த சழகச் 

சளகனழல் இதக்கழளர்கள் ன்த ளன் ழகக்கழன்ரன். 

அபசழனல் ளவதழனளக தண்டக யமங்கப்ட்டயர்கள், 

ரநன்தொகதௌடு தசய்தயர்கள், இன்தம் தண்டக 

யமங்கப்டளநல் யழசளபகணனழல் இதப்ரளர்  அத்ததளககனழல் 

அடங்குகழன்ர். அயர்கள் 10 யதடங்கலக்கும் ரநளகச் 

சழகச்சளகக்குள் இதந்துயதகழன்ளர்கள். ஆகரய, 

இவ்யழடனம் ததளடர்ழல் அபசழனல் ளவதழனளக, தகளள்ககனயழல் 

எத தொடிகய டுத்து, அயர்கக யழடுயழத்துக் குடும்ங் 

கலடன் இகணத்து, ஜளனக யமழனழல் தசல்யதற்கு இந்த 

அபசளங்கம் யமழயகக தசய்னரயண்டும். அவ்யளத தசய்னத் 

தயழளல், அதன் ழன்யழகவுகள் நழகவும் ளபதூபநளதளக 

இதக்கும் ன்கதத்ம் ளன் இந்த ரபத்தழல் தசளல்லிக் 

தகளள் யழதம்தைகழன்ரன்.  

அரதரயகனழல்   நளகதவயழல்  ககது தசய்னப்ட்ட 

தோன்த ககதழகள் 2016ஆம் ஆண்டு தன் நளதம் 1ஆம் 

தழகதழத்டன் தநது தண்டகக் களத்கத ழகவுதசய்துள் 

ழகனழலும் இன்தொம் சழகச்சளகனழலிதந்து யழடுயழக்கப் 

டயழல்க. தநது தண்டகக் களத்கத அதயழத்து தொடிந்த 

ழன்தம் அக்ககதழகக வ்யளத சழகனழல் தடுத்து 

கயத்தழதக்க தொடித்ம்? அக்ககதழகலகடன தண்டகக்களம் 

தொடியகடந்துயழட்டதளல் அயர்கலக்குளழன யழடுதககன 

யமங்குயதற்கள டயடிக்கக டுக்குநளத ரகளளழ, இந்த 

யதடம் தன் நளதம் 23ஆந் தழகதழ தகபய சழகச்சளககள் 

அகநச்சர் அயர்கழடம் ளன் ரபடினளக எத கடிதத்கத 

எப்கடத்தழதந்ரதன். இப்தளழுது 10ஆம் நளததொம் 

தொடியகடன இதக்கழன்து. கடிதம் எப்கடக்கப்ட்டு, 

கழட்டத்தட்ட 4 நளதங்கள் தொடியகடந்துள் ழகனழல் தகபய 

சழகச்சளககள் அகநச்சர் இன்தொம் அதற்குளழன தழக 

யமங்கயழல்க. அயர்கள் கரணஸ் இபளநச்சந்தழபன்,  

யபத்தழபளசள பஞ்சழத், தொத்துலிங்கம் ரனளகபளசள 

ன்ரளபளயர். இக்ககதழகழன் தண்டகக் களத்தழன் 

ழன்தம் இன்த யகபனழல் சட்ட நளஅதழர் தழகணக் 

கத்தழலிதந்து அயர்கக யழடுயழப்தற்குளழன யழடுதகப் 

த்தழபம் சழகச்சளகக்கு எப்கடக்கப்டளதழதப்தளல் 

அயர்கள் இன்தொம் சழகச்சளகனழரரன அகடக்கப் 

ட்டிதக்கழன் அய ழக களணப்டுகழது .   

1980கழல் கடதற் கயபத்தழன்தளழுது ககது 

தசய்னப்ட்டயர்கள் அபசழனல் களபணங்கலக்களக யழடுதக 

தசய்னப்ட்டகந னளயதம் அழந்த உண்கந. அவ்யளத 

அதகச் தசய்னதொடித்நளக இதந்தளல், தற்தளழுது சழக 

கழல் இதக்கழன் நது அபசழனல் ககதழகக ன், யழடுதக 

தசய்ன தொடினளது? ன்கத ளன் இந்த அபசளங்கத்தழடம்  

ரகட்டுக்தகளள் யழதம்தைகழன்ரன். ஆகரய, தனவுதசய்து 

இந்த அபசழனல் ககதழகலகடன யழடுதக ததளடர்ளக 

கூடுதள அக்கக டுத்து அதற்குளழன டயடிக்கககக 

ரநற்தகளள் ரயண்டுதநன்கத எட்டுதநளத்தத் தநழழ் நக்கள் 

சளர்ள ரகளளழக்ககனளக ளன் சட்ட நளஅதழர் தழகணக் 

கத்தழடம் தொன்கயக்கழன்ரன். அயர்கள் ககதுதசய்னப் 

டுயதற்கு உததுகணனள னங்கபயளதத் தகடச் சட்டத்கத 

வக்குயதளக இந்த அபசளங்கம் 2015 எக்ரபளர்   நளதத்தழல்  

க்கழன ளடுகள் நழத உளழகநகள் ரபகயனழல் யளக்குததழ 

அழத்தழதக்கழது. னங்கபயளதத் தகடச் சட்டத்கத யளஸ் 

ததயதளகக் கூதம் அபசளங்கம், அதன்கவழ் ககது 

தசய்னப்ட்ட ககதழகக அயர்கலகடன குற் எப்தைதல் 

யளக்குதோத்கத நளத்தழபம் ஆதளபநளக கயத்துக்தகளண்டு 

தண்டக யமங்குயததன்து ல்லிணக்கத்கத ற்டுத்த 

தொனற்சழக்கழன் இந்த அபசளங்கத்துக்குப் ளதகநள 

ழககநகன ற்டுத்தும். ஆகரய, சட்ட நளஅதழர் 

தழகணக்கம் இக்ககதழகக யழடுயழப்தற்குளழன 

டயடிக்கககன ரநற்தகளள் ரயண்டுதநக் ரகட்டுக் 

தகளள்கழன்ரன்.  

தகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கர, 

இன்கன தழம் கடதற்தக்தகளண்டிதக்கழன் தடுஞ் 

சளககள் அகநப்து ததளடர்ள எத்தழகயப்தைப் ழரபபகண 

ற்ழன யழயளதத்தழல், இங்ககனழன் யடக்குப் ழபரதசத்துக்குச் 

தசல்யதற்குளழன தடுஞ்சளக அகநக்கப்ட ரயண்டு 

தநன்கதத்ம் குழப்ழட யழதம்தைகழன்ரன். தழல் 

தகளழும்தை - கண்டி, தகளழும்தை - கட்டுளனக்க, தகளழும்தை - களலி 

ஆகழன ழபரதசங்கக இகணக்கும் தடுஞ்சளககள் 

அகநக்கப்ட ரயண்டினதன் தொக்கழனத்துயம்  ற்ழத்ம் யடக்கு , 

கழமக்குக்கு அயற்க யழஸ்தளழக்கழன் தொக ற்ழத்ம்  

கதத்துக்கள் குழப்ழடப்ட்டிதந்தளலும் இன்தயகபனழல் 

உத்தழரனளகதர்யநளக அயற்தக்குளழன அகநச்சபகயப் 

த்தழபங்ககச் சநர்ப்ழத்ததளகரயள அல்து அயற்க 

ரநற்தகளள்யதற்கள டயடிக்கககக டுத்ததளகரயள 

ததளழனயழல்க. தகபய அகநச்சர் அயர்கலம் இப்ரளது 

சகனழர இதக்கழன்ளர். இந்தரயகனழல் யடக்கு, கழமக்குப் 

ழபரதசத்துக்கள ழபதள அதழரயக தடுஞ்சளகககத்ம் 

அகநப்தற்குளழன டயடிக்கககக இந்த அபசளங்கம் 

தொன்தடுக்க ரயண்டுதநக் ரகட்டுக்தகளள்கழன்ரன். ன்ழ.   
 

[1.01 p.m.] 

 
ගුණ ෙලික් සෙපවික්රෙ ෙහතා  (සුවර්ධන උඳාය ොර්ග හා 

ජාතයන්තප මවමළ අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு நலிக் சநபயழக்பந - அழயழதத்தழ உளன தொககள் 

நற்தம் சர்யரதச யர்த்தக அகநச்சர்) 

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

Hon. Deputy Chairman of Committees, since my time 
is limited, I will try to restrict my speech to discuss the 

Central Highway in particular.  

As you all know, Kandy is the second largest city in 

our country. It is a historic city. දශදහ වන්කේ ළඩ දුටින 
භවනුය නයඹ ඓතිවහදු නයඹක් ඵ අඳ ෆභ කදනහභ 

දන්නහ.  Therefore, we believe that it is absolutely 
essential to have connectivity and easy access to the city 

of Kandy in particular. As you all know,  most of the 

tourists who come to Sri Lanka are very keen on 

travelling up to Kandy and the Central Region. However, 
right now, it takes about four to four-and-a-half hours for 

people to travel from Kandy to Colombo or from 

Colombo to Kandy. This means an enormous waste of 
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time, waste of energy and waste of money. Therefore, I 

am of the view that the sooner we complete the Central 

Highway, the better it is for our country.  

We also know that once the expressways are 
completed, there will be substantial economic 

development in that region of our country. Not only 

Kandy, but also cities like Matale, Kegalle, Nuwara Eliya, 

Nawalapitiya and so on will greatly benefit with the 
construction of the Central Expressway. The living 

standards of our people can be improved and economic 

activities including industrial zones and export 

development zones can be created in those regions. We 
can see for ourselves the development of the South after 

the construction of the Southern Expressway which has 

resulted in cities like Hikkaduwa, Bentota, Kalutara, 

Galle, Matara, Weligama being developed rapidly. Now, 
with the extension of the Southern Expressway up to 

Hambantota, we can already see the development 

activities in the towns like Tangalle and Hambantota. 

With the extension of the Expressway to Hambantota, 
there will be connectivity between the Port of 

Hambantota and Colombo and it will make it easier for us 

to attract investors to the industrial estates of Hambantota 

as well. 

As far as the construction cost of the Central 

Expressway is concerned, let me tell you that  there have 

been some agreement by the previous regime to give 

Section 1 to the Chinese contractors and that has been 
awarded in June 2016.  The difference in the engineer's 

estimate and the contract amount is 22.5 per cent.  As far 

as the second stage is concerned, which for the first time 

in Sri Lanka was awarded to Sri Lankan contractors by 
our Government, the difference between the engineer's 

estimate and the contract value was 8.04 per cent. As far 

as the Section 3 is concerned, which is now about to be 

awarded to a Japanese contractor, the difference between 
the engineer's estimate and the contract value is only 9.23 

per cent. So,  for the Sri Lankan contractors, the 

difference is 8 per cent and for the Japanese contractor, 

the difference is only 9.23 per cent. This shows that our 
Government has looked at all the  issues, including the 

cost and I think the Ministry has taken all these things 

into account and had done well in  concluding this price.  

At the same time, there were some allegations about 
the interest rates. It is true that it is coming from a private 

bank. This is the first time  that a private bank in Japan is 

coming forward to fund an infrastructure project of this 

nature. The effective interest rate for Section 3 of the 
Central Expressway is only 2.04 per cent. This compares 

very favourably even with the Export-Import Bank’s 

concessionary finance that had been given before. Right 

now, it is around 2 to 2.25 per cent. Therefore, the ability 
to get this funding at 2.04 per cent is extremely creditable.  

Some people have also been trying to compare the 

cost of Central Expressway with that of the Southern 

Expressway. This is a very unfair and very incorrect 

comparison. As the Minister Hon. Lakshman Kiriella 
mentioned before, there is not even one viaduct from 

Colombo to Matara whereas 25-30 per cent of the Central 

Expressway from Colombo to Kandy will be covered by 

viaducts. So, naturally, the construction cost will be 
higher. Of course, we can compare that cost with that of 

the Outer Circular Highway which is of a similar 

construction. The entire cost of the Outer Circular 

Highway  comes to Rs. 4.84 billion per kilometre. That 
includes the first phase which was awarded sometime 

back in 2008 or 2009.  Then, the second phase was 

awarded in 2012 by the previous regime and the third 

phase was given on the 01st of January, 2016. So, the total 
cost of the Outer Circular Highway comes to Rs. 4.84 

billion per kilometre in comparison with the cost of the 

Central Highway is only Rs. 3.94 billion per kilometre 

which is even less than the cost of the Outer Circular 
Highway.  So, Sir, as I said, most of these allegations are 

incorrect.  

At the same time, we must also take into account that 

the new expressways that have been constructed are 
wider. The Kottawa-Matara Expressway has a width of 

20.2 metres whereas the new expressways which are now 

being constructed have a width of about 24.4 metres.    

Mr. Deputy Chairman of Committees, what I would 
like is, for everyone to get together and help us to 

complete this Expressway to the Central Region, which 

will bring economic development to that Region.  

Thank you.  

[අ.බහ. 1.10] 

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුඅඩගෙමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு நலழந்தளந்த அலுத்கநரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  භලික් භයවික්රභ 
ඇභතිතුභහ කිඹපු ආහයඹටභ භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ 

ජහති අලයතහක් නහ. ක ළිබඳඵ කිදුභ තර්ඹක් නළවළ. 
මුලින්භ අඳ ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණට සතුතින්ත නහ  අද කම් 
බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ ඳහර්ලිකම්න්තුට කන කභ 
ම්ඵන්ධකඹන්. අද කම් බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ 

කකනන්කන් ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ විදුනුයි. ජනතහ විමුක්ති 
කඳයමුණ කම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් යන්න සුවිලහර හර්ඹ 
බහයඹක් ඉටු යපු කද්ලඳහරන ඳක්ඹක්. නභ ඳක්කය් නහඹඹහ 

න අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ තභයි  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 
ම්ඵන්ධකඹන් ව බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ 
ඳහර්ලිකම්න්තුට කකනන්කන්. නීති විකයයධී කර කම් ටයුතු 

දුදුකරහ තිකඵනහ හක භ නහි ඹම්කිදු දණඹක් දුදු කරහ 
තිකඵනහ කිඹන හයණහ ඳදනම් යකන තභයි නතුභහ කම් 
බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ  ඳහර්ලිකම්න්තුකේ විහද කිරීභ 

වහ කකනන්කන්. 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  අනුය දිහනහඹ 
භළතිතුභහ කිඹන්කන්  2015 ජනහරි භහකය් ඉරහ කම් ආණ්ඩු 
ඵරඹට ඳත් යන්න උදේ යපු  ඹව ඳහරන ආණ්ඩුකේ දණ 

භර්දන කකය්  ප්රධහන තනතුයක් දයමින්  කරොකු කීභක් 
අයකන ටයුතු යපු ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීයකඹක්. ඵරන්න  
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[රු  භලික් භයවික්ය භවතහ] 
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වදකය් යදභ  කම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් යපු  දණ භර්දන 

හර්ඹහරකය් කරොකු කීභක් දයපු ක භන්ත්රීතුභහට අද දුදු නහ  
කම් ආණ්ඩුකේ දණ ළිබඳඵ විහද යන්න බහ ල් තළබීකම් 
කඹයජනහක් ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන්න. ඵරන්න  අද 
ඇතිකරහ තිකඵන තත්ත්ඹ   

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ කම් උත්තරීතය ඳහර්ලිකම්න්තුකේ කම් කරහකේ අසුන් 
කන ඉන්නහ. නතුභහ 2014 අවුරුද්කද් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 

ඉදියන්න මුල්ර තළබුහ. නතුභහ මුල්ර තිඹපු භධයභ අධිකේගී 
භහර්කය් ළඩ ටයුතු ආයම්බ යරහ  2019 නකොට නහි දුඹලු 
ටයුතු අන් යන්නයි අළි ළරසුම් යරහ තිබුකණ්.  නකවභ 

නම් 2019 නකොට භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීකම් ටයුතු 
අහනයි. භවනුයට highway න ඇවිල්රහ අහනයි. 2016 
නකොට කඵලිඅත්තට දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ ගිහිල්රහ 

අහනයි. තමුන්නහන්කේරහ ඵරඹට ඳත්කරහ කම් නකොට 
භහ 35ක් ත කරහ තිකඵනහ. නමුත් කභොනහද යරහ 
තිකඵන්කන්  තමුන්නහන්කේරහට කම් ඳහකයන් දුඹඹට 10 
ඉදිකිරීභක්  යන්න පුළුන් වුණහද   තමුන්නහන්කේරහක  

කනොවළකිඹහ කම්කන් ඔ පු නහ. තමුන්නහන්කේරහ ජඳහනඹට 
ගිහිල්රහ  න න companies නක් .වල් වරහ  නුකදනු ළන 
ථහ ශහ. නමුත් තමුන්නහන්කේරහක  ක නුකදනු වරි ඹනතුරු 

කම් ටයුත්ත ල් දළම්භහ. ක නිහ කම් යහඳෘතිඹ ප්රභහද වුණහ. නහි 
ප්රතිපරඹක් වළටිඹට අද නතුරු තමුන්නහන්කේරහට කම් යහඳෘතිඹ 
අන් ය න්න ඵළරිකරහ තිකඵනහ. භට භතයි  

තමුන්නහන්කේරහ 2015 ජනහරි භහකය් 08 ළනිදහ ඵරඹට 
ඳත්වුණහට ඳසු කිේහ  unsolicited proposalsරට අනු 
තමුන්නහන්කේරහ ටයුතු යන්කන් නළවළ කිඹරහ. නතකොට 

කම් කභොක්ද  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ වහ  
තමුන්නහන්කේරහ  JBIC නකන් ණඹ න්නහඹ කිඹරහ කිේහ. 
භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනි  තමුන්නහන්කේරහ ජඳහනකය්   

JBIC නකන් තභයි ණඹ න්නහඹ කිඹහ කිේකේ. වළඵළයි  
තමුන්නහන්කේරහ ණඹ න්කන්   JBIC නකන් කනොකයි.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි   රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ කිේහ  “අළි කඵොකවොභ ළිරිදුදුයි. අළි කිදුභ 

ඳහයක් ඉදිකිරීභ වහ කටන්ඩර් ඳටිඳහටිකඹන් කතොය ටයුතු 
යන්කන් නළවළ. අළි කිදුභ යදක් යන්කන් නළවළ” කිඹරහ. 
අන්න  භභ නකවභ කිඹනකොට නතුභහ ඔළුත් නනහ. නතුභහ 

විදුන් භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිට ඹන රද ලිළිඹක් භහ 
ශඟ තිකඵනහ.  භභ දළන් නභ ලිළිඹ කිඹන්නම්.   නභ ලිළිකය් 
කභකේ වන් කනහ   

 

“අධිනීතිඥ රක්සභන් කිරිඇල්ර 1ඳහ.භ) 
බහනහඹ  

    2015.10.19 

බහඳති  
භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ  
කොසත්ත  
ඵත්තයමුල්ර. 
 
බහඳතිතුභනි  

භවනුය ප්රකද්ලකය් ක්රිඹහත්භ කිරීභට නිඹමිත යහඳෘතීන් ම්ඵන්ධයි. 

භවනුය  ධර්භයහජ ඳශමු ඳටුභක   අං 37 ඳත්හකන ඹන ඳනන්ර ව 
පුරකඹය හි ශභනහහය අධයක් ධනංජඹ ඳනන්ර ඹන අඹ අඳ දන්නහ 
වඳුනන පුද්රකඹකි. භවනුය ප්රකද්ලකය් ඳතින භඟනළගුභ භඟින් ක්රිඹහත්භ 
න යහඳෘති ඔවුන්ක  ආඹතනඹ කත රඵහ දීභට ටයුතු යන කභන් ඉල්රහ 
දුටිමි.” 

කභොනහද  කම් ථහ යන්කන්  ඇභතියඹහ කිඹනහ  කම් 
පුද්රඹහට කොන්රහත් න රඵහ කදන්න කිඹරහ. 

ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කය  කටන්ඩර්   

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුඅඩගෙමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு நலழந்தளந்த அலுத்கநரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කය  කටන්ඩර්  කය  කටන්ඩර්   

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නකවභ ලියුභක් භභ ලිඹරහත් නළවළ.  ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ 

භභ ළිබඳන්කන්ත් නළවළ. 

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුඅඩගෙමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு நலழந்தளந்த அலுத்கநரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වරි. රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ විදුන් භහර් ංර්ධන 
අධිහරිකය් බහඳතිට ඹන රද කභභ ලිළිඹ කම් අසථහකේදී භහ 

බහත යනහ. ඔඵතුභහ නකවභ ලියුභක් ලිඹහ නළවළ කිඹහ 
කිේහට කභභ ලිළිඹ භට රළබුකණ් භහර් ංර්ධන අධිහරිකඹන්.  

කභභ ලිළිඹ භහ  සවාගත* යනහ.  

කම් ලියුකම් තිකඵන්කන් රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහක  
අත්නයි. කම් අත්න හටත් වංන්න ඵළවළ. රක්සභන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහක  අත්න මුළු යටභ දන්නහ. කම් ලියුකම් 

තිකඵන්කන් රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහක  අත්න.  

තමුන්නහන්කේරහ භට විරුද්ධ නඩුක් දභහ තිකඵනහ  
ළයම් කඵයඩ් කනහහඹ කිඹන දුද්ධිඹක් ම්ඵන්ධ. භට 
විරුද්ධ නඩුක් දභරහ තිකඵන්කන් කභොටද  භහින්දහනන්ද 
අලුත්භක  හචි උඳකදස දුන්නහ කිඹරහයි. නකවභ නම් 

තමුන්නහන්කේ ලිිතත උඳකදස දුන්නහභ තමුන්නහන්කේට යන්න 
තිකඵන්කන් කභොක්ද  තමුන්නහන්කේට තිකඵන නීතිඹ 
කභොක්ද   ක නිහ අද භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් නිරධහරින් 

ඉන්කන් දළඩි රකිරීභකින්. ඕනෆ නම්  දඹහ භක  ඇභතිතුභහ 
උත්තය කදයි. භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් නිරධහරින් අද ළඩ 
යන්කන් නළවළ; තීන්දු න්කන් නළවළ. භහර් ංර්ධන 
අධිහරිකය් බහඳතිතුභන්රහ ඇතුළු අධයක් භණ්ඩරකය් 

දුඹලුකදනහ අළි කය  මිටුට ළ කේහ.  අද කකොල්කරය 
ලියුම් අත්න් යන්කන් නළවළ. බහඳතියඹහ කනුට ලියුම් 
අත්න් යන්කන් ඇභතියඹහ. අද කල්ම්රු ලියුම් අත්න් 

යන්කන් නළවළ; කම් ළඩ ළිබඳකශට ක අඹ නඟ නළවළ. 
තමුන්නහන්කේරහ කිේහ අක  හරකය් භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹට කේඹන් දභරහ නිම් ඳඩි කේහ කිඹරහ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි   රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහ භවනුය දිසත්රික්කය් ප්රහකද්ශීඹ බහ භන්ත්රීරුන් අන 

ණනට උඳකද්ලඹන් කිඹරහ  භහඹට රුළිඹල් රක්ඹ 
ඵළගින් ඳඩි කනහ. භක  ශඟ විසතය තිකඵනහ. කය  
මිටුකන් කිේහ  ක නත්න්න කිඹරහ. දළන් කනත් 

තනතුරු දභරහ උඳකද්ල කේහ කිඹරහ කනහ. 
තමුන්නහන්කේරහ ඵරඹට ඳත් වුකණ් කම්හටද   
තමුන්නහන්කේරහක  ආණ්ඩුකේ තිබුණු දෂිතභ අභහතයහංලඹ තභයි 

1225 1226 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

මුදල් අභහතයහංලඹ. අද තමුන්නහන්කේරහක  ආණ්ඩුකේ කදළනි 
අතිදෂිතභ අභහතයහංලඹ ඵට භවහභහර් අභහතයහංලඹ ඳත්කමින් 
ඹනහ  රු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනි.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  භභ දළන් භධයභ 

අධිකේගී භහර්ඹ ළිබඳඵ ථහ යන්නම්. ඔඵතුභන්රහ දීරහ 

තිකඵන කම් කොන්රහත්තු ම්පර්ණකඹන්භ නීති විකයයධීයි. 

තමුන්නහන්කේරහ ජඳහනඹට ගිහිල්රහ ටයිකයි  භහභ වමු වුණු 

කවයටරඹ භභ කිඹන්නම්. Award යන්න ලින් 

තමුන්නහන්කේරහක  ආණ්ඩුකේ නහඹඹන් ගිහින් ටයිකයි 

භහභ වමු වුණහ. තමුන්නහන්කේරහ ජඳහනඹට ගිහිල්රහ ටයිකයි 

භහභ වමුකරහ ථහ යරහ  දුඹලු කද් යරහ තභයි කම් 

කටන්ඩර් නට රළවළසති කන්කන්. තහනහඳතිතුභහ නම් තුනක් 

නනහ. ක නම් තුකනන් කදක් ටයිකයි භහභ ල්ලිරට 

න්නහ. ක නිහ තභයි ටයිකයි භහභත් නක් bid යන්කන් 

නළත්කත්. ඳශමුළනි කටන්ඩර් න දභන්කන් ටයිකේයි භහභ 

විතයයි. අකනක් භහම් කදභ ල්ලි දීරහ අයින් යනහ.  

අක  භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ටයිකයි 

භහභ ළන කවොට දන්නහ ඇති. ඇභතිතුභනි  ටයිකයි 

භහභ දළන් නයිජීරිඹහකේ ඳහයක් වදනහ. ඔඵතුභන්රහ ටයිකයි 

භහභ qualify ය ත්කත් සුදුසුම් විධිඹට  ක නයිජීරිඹහකේ 

වදන ඳහය  ඵරරහයි. ගිවිසුභ අත්න් කශේ  US Dollars බිලිඹන 

1යි. දළන් US Dollars බිලිඹන 11ක් ගිහිල්රහ තිකඵනහ  තභ 

ටයිකයි භහභ නයිජීරිඹහකේ ඳහය වදරහ ඉය යරහ නළවළ.  US 

Dollars 1 billion රට කටන්ඩර් න award කශේ. US Dollars 

11 billion ළඹ යරහත් අද න කතක් ඳහය වදරහ ඉය ය 

න්න ඵළරිකරහ තිකඵනහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ  භධයභ 

අධිකේගී භහර්කය් විඹදභ රුළිඹල් බිලිඹන 135ට අඩු ශහඹ 

කිඹරහ. අභළතිතුභහත් ක ළන පුයහයම් කදඩුහ. අනුය දිහනහඹ 

භවත්තඹහ කිේහ හක  භභත් අයෝකඹය යනහ  රුළිඹල් 

බිලිඹන 135කින් අන් යනහඹ  කිඹරහ ඔඵතුභහට පුළුන් 

නම් කිඹන්න කිඹරහ. ක වහ ඹන විඹදභ රුළිඹල් බිලිඹන 200න් 

කභවහ නතින්කන් නළවළයි කිඹරහ භභ අද ඳහර්ලිකම්න්තුකේදී 

කිඹනහ. රුළිඹල් බිලිඹන 135යි කිඹන්කන් ආයක් 

අභහතයහංලකය් ළඹ ශීර්ඹට ගිඹ මුදර.  ක නිහ කම් රුළිඹල් 

බිලිඹන 200න් කභවහ නතින්කන් නළවළ. කම් ටයිකයි භහභ 

කිඹන්කන් වුද  භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනි  හිල්ටන් 

කවයටරඹ වළදුකේත් ටයිකයි භහභ තභයි.  ම්ළි යණ 

ඇභතිතුභනි  කොශම හිල්ටන් කවයටරඹ වළදුකේත් ටයිකයි 

භහභයි. ඔඵතුභහට භත ඇති තට්ටු කදක් අඩු යරහ   භළද 

භවර නළති යරහ කවොයට බිල් ළහුහ. නිවහල් ශ්රී අභයකේය 

භවත්භඹහ නඩු දභරහ US Dollars බිලිඹන 229ක් ජඳන් ආණ්ඩු 

ථහ යරහ කන්න වුකණ් තමුන්නහන්කේරහ කම් භහර්ඹ 

වදන්න කදන්න වදන ටයිකයි භහභටයි. අක  යකට් හිල්ටන් 

න වදරහ තට්ටු කදක් නළති යරහ  කවයටරඹ කවොයට වළදුහ. ක 

හක  හරකය්ද  නක්ත් ජහති ඳක්  ආණ්ඩු හරකය්. කම් 

ටයිකයි භහභට තභයි තමුන්නහන්කේරහ කම් අධිකේගී භහර්ඹ 

කදන්න වදන්කන්  රු ඇභතිතුභනි. රු නිකඹයජය හය 

බහඳතිතුභනි   ම්ළි යණ ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභන්රහ ඳසුගිඹ 

හරකය්- 

    
ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.   

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Nalin Bandara Jayamaha. What is your point 

of Order, Hon. Member? 
     

ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  ඔඵතුභහට සතුතියි. රු 
භන්ත්රීතුභනි  දකුණු අධිකේගී භහර්කය් කොටකුත්  ටයවුම් 
ඳහකර් කොටකුත් ඔඵතුභන්රහක  ආණ්ඩු හරකය් ටයිකයි 

භහභට දුන්නහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහද   
 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුඅඩගෙමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு நலழந்தளந்த அலுத்கநரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  නතුභහ භහර් ංර්ධන 
අධිහරිකය් කොන්රහත් දීම් ව කවීම් ළිබඳඵ කවොට දන්නහ. 

ඔඵතුභහ ක දුඹල්ර ළිබඳඵ දන්නහ ඵ භභ දන්නහ. ක නිහ භභ 
ඔඵතුභහට උත්තය කදන්න ඹන්කන් නළවළ. ඔඵතුභහ ටයිකයි 
භහභ ළන භක  ථහ අවකන හිටිඹහ නම් භභ කම් කිේකේ 

ඇයි කිඹන න ඔඵතුභහ අවයි. ඔඵතුභහ මුලින්භ ඳනින්න ත්තහ. 
ටයිකයි භහභ ළිබඳඵයි භභ කම් කිඹන්න වදන්කන්.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  ටයිකයි භහභ 

ඳශමුළනි තහකේ  reject කනහ. කදළනියට දළම කටන්ඩර් 
නකනුත් reject කනහ. දළන් අළි ඔඵතුභන්රහකන් අවන්කන් 
කම්යි. Cabinet Appointed Tender Committee න reject 

ශ ආඹතන කද consortium නට කදන්න ඹනහ. 
ටයිකයි භහභ ඳශමුකන්භ reject කනහ. Reject වුණු 
ආඹතනඹට කොකවොභද කටන්ඩයඹ කදන්කන්  භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහක  හරකය් ඳහයල් වළදුකේ යත්තයන්ලින්ද  

 රළටිනම්ලින්ද කිඹරහ තමුන්නහන්කේරහ ඇහුහ. අළි දළන් 
අවනහ  තමුන්නහන්කේරහ ඳහයල් වදන්කන් දිඹභන්තිලින්ද 
කිඹරහ. තමුන්නහන්කේරහ දළන් ඳහයල් වදන්න වදන්කන් 

දිඹභන්තිලින්ද  කම් ඹන ඇසතකම්න්තුරට අනු  
තමුන්නහන්කේරහ කිඹනහ  කම් අධිකේගී භර්ඹට ඹන  විඹදභ 
අඩු යයි කිඹරහ. තමුන්නහන්කේරහ ක ණන අඩු යරහ නළවළ. 

තමුන්නහන්කේරහ කභොනහ කිේත්  රු ඇභතිතුභහ භත තිඹහ 
න්න  කම් අධිකේගී භහර්ඹට  ඹන විඹදභ රුළිඹල්  බිලිඹන 
200කින් කභවහ නතින්කන් නළවළ. රු  ම්ළි යණ 

ඇභතිතුභන්රහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ ඇතුකශේ කම් ම්ඵන්ධකඹන් 
යණ්ඩු කන ඵ අළි දන්නහ. රු දඹහදුරි ජඹකේය 
ඇභතිතුභන්රහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ ඇතුකශේ කම් ම්ඵන්ධකඹන් 

යණ්ඩු කනහ. ආණ්ඩුකේ ප්රඵරකඹය ජඳහනඹට ගිහින් කම් 
භහම් භඟින් ථහ ශහ; කම් කටන්ඩර් දභන ආහයඹ කිේහ. 
කම්හ තභයි "කභහ .වල්". ඔඵතුභන්රහ කිේ "කභහ .වල්" 
කභන්න. ලිට්කට්රය ෆස භහකම් භවත්භඹහ ශ කද්  තභයි 

"කභහ .වල්"  භව ඵළංකුකේ ශ කද් තභයි "කභහ .වල්"  භවනුය 
අධිකේගී භහර්ඹ තභයි "කභහ .වල්". ඳටන් න්න කොට කම් 
අධිකේගී භහර්කය් විඹදභ රුළිඹල්  බිලිඹන 135යි කිඹරහ  ඳසු 

රුළිඹල් බිලිඹන 10යි ඊට ඩහ ළඩි කිඹරහ කිේහභ  වුරුත් ථහ 
යන්කන් නළවළ.  

භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ වළකදන්නට ඕනෆ. ක ළිබඳඵ 

කිදුභ තර්ඹක් නළවළ. රු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනි  
භවනුය ඹන්න ගිඹහභ අළි ඳළඹ 4ක් ඳහකර් යසතිඹහදු කනහ. කම් 
භහර්ඹ වළකදන්න ඕනෆ. නමුත් කම් කදන ක්රභඹ ළයදියි 

ඇභතිතුභහ. රු  ම්ළි යණ ඇභතිතුභන්රහ උගුකර් කල් නළති 
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කනම් ෆ ළහුකේ කම්හ නත්න්න. තමුන්නහන්කේරහත් 

ථහ කශේ කම්හ නත්න්න. රු ඇභතිතුභනි  නමුත් අදත් 
කභ කනහ නම් ඔඵතුභන්රහක  වෘදඹ හක්ෂිඹට ථහ යරහ 
ඵරන්න ඔඵතුභන්රහ කම් ළිබඳඵ කභොන තයම් රකිකයනහද 
කිඹරහ. 

මුර ඉරහභ කම් කටන්ඩර් න දීපු ආහයඹ ඵරමු. ටයිකයි 
භහභ  කඳන්ටහ ඕන් න්ස ට්රක් න්ස  වහ චිකු 

න්සට්රක් න්ස  කිඹන භහම් තුන තභයි ඉසකල්රහභ bid 
කශේ. ටයිකයි භහභ ඳශමුකනි භහම් කදට මුදල් දීරහ 
අයින් ශහ. අන්තිභට ඉතිරි වුකණ් ටයිකයි භහභ විතයයි. ඉන් 

ඳසු තමුන්නහන්කේරහ ජඳහනකඹන් ත භහභක් කන්වහ. ක   
ෆුජිටහ භහභ.  

තමුන්නහන්කේරහකන් භභ අවන්කන් භට කත්කයන්කන් නළති 

නිහ රු  ම්ළි යණ ඇභතිතුභනි. රු ඇභතිතුභනි  පුළුන් 
නම් භට කිඹරහ කදන්න. කම් JBIC නකන් න්න ණඹක් 
කනොකයි. කම් න්කන් හණිජ ණඹක්. හණිජ ණඹක් අයකන 

ඳහයක් වදන විට ක ජහතයන්තය කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට ඹන්කන් 
නළද්ද  තහනහඳතිතුභහක  ලියුභටද කදන්කන්  ක වරිද  රු 
භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභන්රහ ණඹ න්කන් Tokyo 

Mitsubishi Bank  නකන්. තමුන්නහන්කේරහට ජඳහනකඹන් 0.5  
හක  වනදහයී කඳොලිඹට කවය ආධහයඹක් වළටිඹට කම් මුදල් 
කදනහ නම් භක් නළවළ. නකවභ කදනහ නම්  ජඳහන යජඹ කිඹන 

න අවන්නට ඕනෆ.  

රු  ම්ළි යණ ඇභතිතුභනි  ජඳන් තහනහඳතිතුභහ භවහ 
භහර් අභහතයතුභහට ලියුභක් නනහ  රංහකේ කටන්ඩර් 

ඳටිඳහටිඹ අළි ළිබඳන්නහ කිඹරහ. ජඳන් තහනහඳතිතුභහ ලිිතත 
නනහ  ශ්රී රංහකේ කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ කම් යහඳෘතිඹ වහ අළි 
ළිබඳන්නහ කිඹරහ. තහනහඳතිතුභහ නකවභ guarantee  නක් දීරහ 

තිබිඹදීත් ටයිකයි භහභට කම් කදන්නට ටයුතු යනහ. කම් 
යහඳෘතිඹ තනියභ අතිදෂිත ටයුත්තක්.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  ක හක භ භවහ භහර් 

ඇභතිතුභහක  උඳකද්ලකඹක් කනභ ලිඹරහ කම් භහම් 
කන්නහ. භක  ශඟ තිකඵනහ  ඇභතිතුභහක  උඳකද්ලඹහ 
ඇභතිතුභහට ඹන ලියුභ. නතුභහ කම් භහම් කද කන්නහ. ක 

රැසවීභට භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳති නළවළ; භහර් 
ංර්ධන අධිහරිකය් නිරධහරින් නළවළ. නතුභහ ථහ යරහ 
ඇභතිතුභහට කඹයජනහ යනහ  "කභඹහට කදන්න  නඹහට කදන්න" 

කිඹරහ.  

ඇභතිතුභහට ඵරඳෆම් යන උඳකද්ලරුන් කම් භහම් 

කනළල්රහ යන හච්ඡහ ම්ඵන්ධකඹන් කල්න භභ සවාගත* 
යනහ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි  තමුන්නහන්කේරහ  අඳට 

කභොන ක යදනහ ඉදිරිඳත් ශත් අළි ඳළවළදිලි කිඹනහ  -
තමුන්නහන්කේරහ අඳට ඕනෆභ ක යදනහක් යයි.- භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ අද කම් යකට් ජනහධිඳති කරහ හිටිඹහ නම් 

2019 න විට භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ වළදිරහ ඉයයි. රු 
රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි  භවනුය දිසත්රික්කය් 
භන්ත්රීයකඹක් වළටිඹට ඔඵතුභහ නහටු කන්න. කභොද  

ඔඵතුභහට අද කනම් කම් භහර්කය් ළඩ ටයුතු අන් ය 
න්න ඵළරි වුණහ. ඳශමුකනි අදිඹයත් තභ ඉබි භකන් රු 
ඇභතිතුභනි. තභ ඳශමුකනි අදිඹයත් ඉබි භකන්. ඔඵතුභන්රහ 

කම් යන කද් ළයදියි.  

රු  ම්ළි යණ ඇභතිතුභනි  කම් ක්රභකේදඹ ළයදියි. 

අඳට ජඳහනකඹන් වනදහයී ණඹක් විධිඹට කම් ණඹ මුදර දුන්නහ 
නම්  ජඳහන යහජය ඵළංකුකන්  - JBIC ඵළකුකන් - අඳට 0.5 
හක  අඩු කඳොබඳඹට කම් ණඹ මුදර දුන්නහ නම් ජඳහන 
තහනහඳතිතුභහ කිඹපු කොන්රහත් භහභට කම් දුන්නහට භක් 

නළවළ. නමුත් කම්කක් හිතුහට ඩහ අතිවිලහර  බිලිඹන ණන 
ඇසතකම්න්තුක් තිකඵනහ. අළිට කිේහ  "highway robbery"  
කිඹරහ.  දළන් කිඹන්න  අක  හරකය් වදපු ඇසතකම්න්තුරයි 

දළන් ඇසතකම්න්තුරයි කනසම් තිකඵනහද   

රු බීර් වහෂීම් ඇභතිතුභහ 2015 අවුරුද්කද් භවහ භහර් විඹ 
බහය අභහතයයඹහ වුණහ. නතුභහ අවුරුද්දක් තිසකේ භහර් 

ංර්ධන අධිහරිකය් දුවිල් ඉංජිකන්රුරුන් දහරහ ඳහයල් ළන 
කවේහ. ළයදි විධිඹට ටයුතු යරහ වදපු න ඳහයක් කොඹහ 
න්න පුළුන් වුණහද  තමුන්නහන්කේරහ ක ම්ඵන්ධ න 

නඩුක් දහරහ තිකඵනහද  රු ඇභතිතුභනි  තමුන්නහන්කේරහ 
ඵරඹට ඳත් වුකණ් කම්හ කිඹරහ කනොකයි. අද ඵරන්න  
වදකය් යදභක් හක   දණ භර්දන හර්ඹහරකය් ළඩ යපු  
ප්රඵර හර්ඹ බහයඹක් යපු අක  හිතත් රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහට දුදු කරහ තිකඵනහ  කම් ආණ්ඩු ඹටකත් දුදු කරහ 
තිකඵන දණඹක් ළිබඳඵ අද ඳහර්ලිකම්න්තුට විහදඹක් 
කකනන්න. 

 රු ඳහධලී  ම්ළි යණ ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභන්රහ අක  
ආණ්ඩුකේ ඉකන ටන් ශහ හක භ  ඔඹ ඳළත්කත් ඉකනත් 
ක ටන යරහ කභළනි නුකදනු දුදු වීභ ශක්න්න. කම් 

ළයදියි. ළයදි නම්  ළයදි කද් කිඹන්න; ළයදි නත්න්න.  

රු ඇභතිතුභනි  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ අලයයි; ක 
වළකදන්න ඕනළ. තමුන්නහන්කේරහ කිේහ  "unsolicited 

proposals කකනන්කන් නළවළ  ක හරකය් හක  යහඳෘති 
යන්කන් නළවළ" කිඹරහ. වළඵළයි  තමුන්නහන්කේරහ යන්කන්ත් 
ක තභයි. තමුන්නහන්කේරහ ඊටත් ඩහ අමුකන් කම්හ 

යන්කන්. ජනතහ ඔඵතුභන්රහට දීපු ජන යභට ළිටුඳහරහ කම් 
විධිඹට ටයුතු යන්න නඳහ කිඹමින් භහ නිවඬ නහ. කඵොකවොභ 
සතුතියි. 
 
 

[ழ.. 1.25] 

 
ගුණ (වවදය) එසප. සිවමෙෝහන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) சழ. சழயரநளகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கர, 

இன்கன தழ எத்தழகயப்தைப் ழரபபகண நவதள யழயளதத்தழல் 

உகபனளற்த யதற்குச் சந்தர்ப்த்கதத் தந்தகநக்களக தொதலில் 

து ன்ழகனத் ததளழயழத்துக்தகளள்கழன்ரன். அதழரயக 

தடுஞ்சளக ழர்நளணங்கள் ததளடர்ளக இங்ரக யளதப் 

ழபதழயளதங்கள் கடதற்தக்தகளண்டிதக்கழன். யடக்கு, 

கழமக்கு நளகளணங்ககப் தளதத்தயகபனழல், யட நளகளணம் 

த்த்தத்தழளல் நழகவும் ரநளசநளகப் ளதழக்கப்ட்ட 

குதழனளகும். அதழலும் தொல்கத்தவவு நளயட்டம் கடந்த தொப்து 

யதடகள த்த்தத்தழளல் நழகவும் ரநளசநளகப் ளதழக்கப்ட்ட 

ழபரதசம் ன்து  வங்கள் அகயதம் அழந்த யழடனம். 

அரதரளன்த தழதரகளணநக நளயட்டதொம் த்த்தத்தழளல் 

நழக ரநளசநளகப் ளதழக்கப்ட்ட ழபரதசநளகும். இங்ககனழன் 

 ழபரதசங்கழலும் அதழரயக தடுஞ்சளககள் 

அகநக்கப்ட்டிதந்தளலும், தொக்கழனநளக தழதரகளணநகனழ 

லிதந்து னளழ்ப்ளணத்துக்குச் தசல்யதற்கள அதழரயக தடுஞ் 

சளககன அகநக்க ரயண்டுதந ளம் ததளடர்ந்தும் 

ரகளளழழற்கழன்ரளம்.  

1229 1230 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිඳඅඩ මනොකපන ලදී. 
  ஆயணம் சநர்ப்ழக்கப்டயழல்க. 

  Document not tendered. 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

அகதயழட, நட்டக்கப்தை நளயட்டத்கதத்ம் உள்டக்கழன 

தளக ககபரனளபநளக எத தடுஞ்சளக அகநக்கப் 

டுநளளல், அது எத tourist place ஆக அகநயதுடன், 

ளட்டின் யதநளதொம் அதழகளழக்கும். அது நது ளட்டின் 

அழயழதத்தழக்கு உததுகணனளக இதக்கும் ன்கத வங்கலம் 

ற்தக்தகளள்வீர்கள். இந்தக் கதத்தழட்டம் ற்தகரய 

தொன்கயக்கப்ட்டு இந்த அபசளங்கத்தளல் ற்தக்தகளள்ப் 

ட்டிதந்தது. அகதயழட, தழதரகளணநகனழலிதந்து 

தொல்கத்தவவு ஊடளக னளழ்ப்ளணம் யகப தசல்லும் அதழரயக 

தடுஞ்சளகத்ம் நது கதத்தழட்டத்தழல் ற்தகரய 

இதந்தது. ஆளல், அது இப்தளழுது ககயழடப்ட்டு, ரயத 

தழகசனழல் னணழத்துக்தகளண்டிதப்கத ளங்கள் அயதளழக் 

கக்கூடினதளக இதக்கழது. ரய, தழதரகளணநகனழலிதந்து 

னளழ்ப்ளணத்துக்குச் தசல்யதற்கள அதழரயக தடுஞ் 

சளககன அகநப்தற்கள தழட்டநழடக ரநற்தகளண்டு, 

அதற்கள ழதழ எதுக்கவட்கடத்ம் தசய்ன ரயண்டுதநன்த 

நளண்தைநழகு தடுஞ்சளககள் அகநச்சர் அயர்கழடம் 

ரயண்டுரகளள் யழடுக்கழன்ரன்.   

அதுநட்டுநன்ழ, தைதுக்குடினழதப்ழலிதந்து எட்டுசுட்டளன் 

யகபனள தடுஞ்சளகனழன் இபண்டு ல்கனழலிதந்தும் 

வீதழ அகநக்கப்ட்டு, டுப்குதழனழல் இபண்டு கழரளநவற்ர் 

வநள ளகத ந்தயழத ளயகக்கும் உட்டுத்தப்ட 

தொடினளத அவுக்கு நழக ரநளசநளகப் ளதழப்கடந்து 

களணப்டுகழது. தடுஞ்சளககள் அகநச்சு அதகத் 

தழதத்துயதற்குளழன எத ரயகத்தழட்டத்கத உடடினளக இந்த 

யதடத்தழரரன ரநற்தகளள் ரயண்டுதந 

இச்சந்தர்ப்த்தழல் ரகளளழழற்கழன்ரன்.      

அத்துடன், த்த்தத்தளல் நழகவும் ளதழக்கப்ட்ட நது நக்கள் 

தநது களணழகக இபளணுயத்தழளழடநழதந்து நவட்தற்களகப் 

ரளபளடிக்தகளண்டிதக்கழளர்கள். ரநதகு ஜளதழதழ 

கநத்தழளழள சழழரச அயர்கள் 2017ஆம் ஆண்டு நளர்ச் 

நளதம் 4ஆந் தழகதழ, தைதுக்குடினழதப்ழல் இபளணுயம் 

குடிதகளண்டிதக்கழன் நக்கழன் களணழகள் உள் ழபரதசதொம் 

ரகப்ளப்தைவுப் ழபரதசதொம் யழடுயழக்கப்டுதந யளய்தோ 

யளக்குததழனழத்தழதந்தளர். ஆளல் இன்தயகப அகய 

யழடுயழக்கப்டயழல்க. ரய, இங்கு நக்களட்சழ 

கடததகழன்தள? அல்து இபளணுய ஆட்சழ 

கடததகழன்தள? ன்த நக்கள் சந்ரதகழக்கழன்ளர்கள். 

தழல், இந்தப் ழபரதசத்தழலுள் இபளணுயத்தழர் ரநதகு 

ஜளதழதழ அயர்கழன் உத்தபகயக்கூடக் ககடப்ழடிப்தளகத் 

ததளழனயழல்க. அயர்கள் அதகக்கூட உதளசவம் தசய்து 

தயவ்ரயத தழல்ககக் கூழக்தகளண்டிதக்கழளர்கள். 

ரய, ரநதகு ஜளதழதழ அயர்கள் தளன் அழத்த 

யளக்குததழகன ழகரயற்தம் யககனழல் இதழர 

உடடினளகத் தகனழட ரயண்டுதநன்த இந்தப் ளபளல 

நன்த்தழதெடளகக் ரகளளழழற்கழன்ரன். அந்த நக்கள் தங்கது 

தசளந்தக் களணழகக - தளங்கள் யளழ்ந்த ழபரதசங்கக 

இபளணுயத்தழளழடம் ழதகளடுத்துயழட்டு நவண்டும் அதகப் 

தற்தக்தகளள் தொடினளத ழகனழல் தயழத்துக்தகளண்டிதக் 

கழளர்கள். இப்டிதனளத ழகழ்வு ததன்குதழனழல் 

கடததநள? அப்டி கடதற்ளல் ததன்குதழ நக்கள் 

அதக யழட்டுக்தகளடுப்ளர்கள? இல்க! ரய, 

சம்ந்தப்ட்டயர்கள் இந்த யழடனங்ககக் கயத்தழற் 

தகளண்டு, உளழன டயடிக்கக டுக்கரயண்டு தநன்கத 

இந்தச் சகனழல் கூழ, ன்தகடன ரச்கசச் சுதக்கநளக 

தொடித்துக்தகளள்கழன்ரன். ன்ழ.  

[අ.බහ. 1.30] 
 

ගුණ දයා ගෙමප ෙහතා (ප්රාථමික කර්ොන්ත අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு தனள கநரக - ஆபம்க் ககத்ததளமழல் அகநச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අද දින අධිකේගී භහර්ඹ  
ම්ඵන්ධකඹන් අක  විරුද්ධ ඳක්කය් රු භන්ත්රීරුන්කන් 
විවිධ භත කඵොකවොභඹක් ඉදිරිඳත් වුණහ. රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහක  භතඹ වුකණ්, කම් අධිකේගී භහර්ඹ අනලයයි 
කිඹන නයි. කභොද, අධිකේගී භහර්ඹට මුදල් විඹදම් යනහට 
ඩහ ක මුදලින් ඊට ඩහ කද්ල් අඳට යන්න පුළුන් කිඹන 
නයි. රු භහින්දහනන්ද අලුත්භක  භන්ත්රීතුභහ කිේහ, 

"අධිකේගී භහර්ඹ නුයට අතයලයයි. ක භහර්ඹ ඉදි යන්නට 
ඕනෆ. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳතිතුභහ වළටිඹට හිටිඹහ 
නම් කම් අධිකේගී භහර්ඹ අද නකොට වදරහ ඉයයි." කිඹහ. 

කම් අසථහකේදී භහ හයණඹක් භතක් යන්න ළභළතියි.  

නදහ -2002 නකොට-  කම් යකට් ආර්ථිඹ ෘණ ආර්ථිඹක් 
ඵට ඳරිර්තනඹ කරහ, ආර්ථිඹ ඩහ කන ළටිරහ තිකඵන 

කරහකේ නක්ත් ජහති ඳක් නහඹ රු යනිල් වික්රභදුංව 

භළතිතුභහට රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ඇතුළු ලින් 

ඳළළති ආණ්ඩුකේ හිටපු ඇභතිරු කිේහ, "කම් යට බහය න්නඹ." 

කිඹරහ.  නවිට නක්ත් ජහති ඳක්කය් හිටපු ඔක්කයභ 

භන්ත්රීරුන් රු යනිල් වික්රභදුංව භළතිතුභහට කිේකේ, "කම් කම් 
කරහකේ බහය න්න නඳහ. ත අවුරුද්දකින්, කදකින් 

ඔඵතුභහක  ඔකඩොක්කුට කම් ළකටනහ." කිඹරයි.  නමුත්, ක 

අසථහකේ නතුභහ ක කීභ බහය ත්තහ. කභොද, නතුභහ 

ල්ඳනහ ශහ,  තදුයටත් යට ළකටන්න ඉඩ කනොදී කේයහ න්න 

ඕනෆයි කිඹන න. ක භතඹ උඩයි නතුභහ යට බහය ත්කත්.  

නතුභහ නදහ -2002දී- කම් යකට් ඳළළති ක ෘණ ආර්ථිඹ ධන 

ආර්ථිඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ ශහ විතයක් කනොකයි, ආර්ථි 
ර්ධන කේඹ දුඹඹට 6ක් දක්හ ළඩි ශහ.  නතුභහට අලය 

වුණහ, අවුරුදු කිහිඳඹක් ආර්ථි ර්ධන කේඹ දුඹඹට 10 

යහ තඵහ න්න.   ඳයහක්රභඵහහු යේජුරුන්කන් ඳසකේ ඳශමු 

තහට නදහ අඳට පුළුන් වුණහ,  යට වලින් සඹංකඳයෂිත 

යරහ වල් ළිට යට ඹන්න.  ඊට ඳසකේ නතුභහට අලය වුකණ්,  

අක  යකට් නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ අක   යකට් බහණ්ඩ අඳනඹනඹ 

යන්නයි. කම්ට අධිකේගී භහර් අලය ශහ. ක අසථහකේ 
නතුභහ ළරසුම් ශහ, කොශම - භහතය අධිකේගී භහර්ඹත්,  

ඩත - නුය අධිකේගී භහර්ඹත් ඉදි යන්න.  නමුත්, 

අහනහට හක  නතුභහ ක කරහකේ මුදල් කවොඹහ ත්කත් 

ADB නකන්,  World Bank නකන් ව China Exim Bank 

නකනුයි.  

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්, සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනතුුණව ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො මූලාසනමයන් 
ඉවඅඩ වුමයන්, ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் ழகு, நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்த அகரய, நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த 

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගුණ දයා ගෙමප ෙහතා  
(நளண்தைநழகு தனள கநரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, China Exim Bank න මුදල් 
කදන ක්රභ කදක් තිකඵනහ. China Exim Bank න යහඳෘති 

යන්න   කොම්ඳළනිරට  මුදල් කදනහ නම් අඹ යන කඳොලිඹ 
භවය කරහට දුඹඹට 4ක්, 5ක් විතය නහ. නමුත්, China 
Exim Bank න ආණ්ඩුට මුදල් කදනහ නම් කහට අඹ යන 

කඳොලිඹ  දුඹඹට 1ක් නවභහයක් ළනි කඳො ඩි මුදරක්. ක 
ආහයඹටයි නදහ රු යනිල් වික්රභදුංව අභළතිතුභහ මුදල් න්න ක 
දුඹලු ටයුතු ංවිධහනඹ  කශේ.  නමුත්, අහනහට හක  

නතුභහට ක ර්තය ඉය යන්න පුළුන්භක් රළබුකණ් නළවළ.  
 න්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹක  හරකය් කොශම - 
ටුනහඹ  අධිකේගී භහර්ඹ ඳටන් ත්තහ.  ක අධිකේගී භහර්කය් 

ළලි ළියවීකම් ටයුතු  ම්පර්ණකඹන්භ අන් යරයි තිබුකණ්. 
යන්න  තිබුකණ් හඳට් යරහ exit points වදන්නයි, ඳහරම් 
වදන්නයි ඳභණයි. ඊට ඳසකේ රු යනිල් වික්රභදුංව 
භළතිතුභහකන් ඳසකේ ආකඹත් නතුමිඹ යට බහය ත්තහ. භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ අභළතියඹහ වළටිඹට හක භ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ වළටිඹට ඳත් වුණහ. ඊට ඳසකේ නතුභහ ජනහධිඳතිතුභහ 
ඵට ඳත් වුණහ. නතුභහ ක අධිකේගී භහර්කය් ළඩ ළිබඳකශ 

ක්රිඹහත්භ යරහ දිගින් දිටභ  අයකන ගිඹහ.  ක අනු, දක්ෂිණ 
අධිකේගී භහර්ඹ කොටස තුනකින් නිභ ශහ. ඊශඟට, කොශම - 
ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹ නිභ ශහ. අද කභතළනදී කඵොකවය 

භන්ත්රීරු  ඇහුහ, නදහ භහර් වළදුකේ  රළටිනම්ලින්ද කිඹරහ. 
කොශම - ටුනහඹ අධිකේගී භහර්කය් න කිකරය මීටයඹක් 
වදන්න ගිහින් තිකඵනහ, කඩොරර් මිලිඹන 13.62ක්. ඉදිකිරීම් 

ක්කේරකය් හිටපු කකනක් නිහ භහ දන්නහ, ඇත්තටභ නදහ ක 
ඉතිරි ළඩ ටි කඩොරර් මිලිඹන 100කින් නිභ යන්න තිබුණ ඵ. 
නමුත්, කට කඩොරර් මිලිඹන 292ක් ගිඹහ. කොශම-ටුනහඹ 

අධිකේගී භහර්ඹ ම්පර්ණකඹන්භ වදන්න කඩොරර් මිලිඹන 
351.3ක් විඹදම් කරහ තිකඵනහ. නභ නිහ තභයි ක අසථහකේ 
අළි කළන ඇහුකේ. විරුද්ධ ඳක්කය් ඉන්න කොට අළි කිේකේ, 
"කම් අධිකේගී භහර්ඹ වදපු මුදල්ලින් නළනි අධිකේගී භහර් තුන

-හතරක් හදන්න තිබුණා" කියා. අපි එදා කියපු යේ අදත් 
කිඹනහ. අඳට කකක් වංන්න කදඹක් නළවළ. නතළන ප්රලසනඹක් 
වුණහ කිඹන න අළි නදත් කිේහ; අදත් කිඹනහ.  

ළිටත ටයවුම් අධිකේගී - Outer Circular Highway- 
යහඳෘතිකය් අදිඹය 1, අදිඹය 2 භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහක  ආණ්ඩු හරකය් ඳටන් කන, නතුභහ නහි ළඩ 

නිභ ශහ. අහන කොට තභයි අක  යජඹ ඹටකත් නිභ කශේ. 
කොශම-ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹත් නක් නතළන  ළඩ නිභ 
ය තිකඵන්කන්, කිකරය මීටර් 170යි.  අක  යජඹ ඹටකත් අළි අද 

ළරසුම් යරහ තිකඵනහ, 2020 න කොට ත කිකරය මීටර් 
222.5ක් කම්ට නතු යන්න. භධයභ අධිකේගී භහර්කය් අදිඹය 
1 වහ හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ගිවිසුම් 

අත්න් යරහ තිබුකණ්. ඇත්තටභ කත් නක් ඩතින් නුයට 
ඹන්න අළි ළරසුම් යරහ තිබුණු අධිකේගී භහර්ඹ නදහ ඵළදුල් 
යහජඳක් භළතිතුභහක  වුභනහට -භභ හිතන වළටිඹට නතුභහක  
ක  ශඟින් ඹන්න-  කනස ශහ, කයරළිටිඹ, න කේයමුල්ර 

වයවහ ඹන්න. ඩතින් ඳසකේ න කොටක් තිබුණහ, 

කයරළිටිඹට. ක න කේයමුල්ර දක්හ කනි ඹන කොට RDA 

නකන් කිඹරහ තිබුණහ, 2027න කොට lanes 6ක් අලය 
යනහඹ කිඹරහ. නමුත්, කොශම ළිටත ටයවුම් අධිකේගී 
භහර්ඹ නන කොට ඇත්තටභ ක කොට අඳට අලය කන්කන් 
නළවළ. ක කොට අලය කන්කන් නළති නිහ අළි ක භහර් 

වතයට ළරසුම් යරහ ක කොන්රහත්රුහට ථහ යරහ 
කිේහ, බිලිඹන 66.7ක් අඩු යන්න කිඹරහ. නමුත් ක කොල්රන් 
කඳන්හ දුන්නහ, ක අත්න් යරහ තිබුණු ගිවිසුම් අනු ක 

කොල්රන්ට දුඹඹට 15ට ඩහ ක අඩු යන්න පුළුන්භක් 
නළවළයි කිඹරහ. නතකොට ක අසථහකේදී ථහ යරහ ක 
දුඹඹට 14ට අඩු ය ත්තහ. දුඹඹට 14ට අඩු ය න්න 

පුළුන් වුණු නිහ කඩොරර් බිලිඹන 9.5ක් විතය අඳට කකන් 
ඉතුරු ය න්න පුළුන් වුණහ. ක මුදල්ලින් ළරණි ඳහරභට 
නන අධිකේගී භහර් කොටත්, කයරළිටිඹට ඹන අධිකේගී 

භහර් කොටත් වදන්න ක කොන්රහත්රුහටභ බහය දුන්නහ. 
කම් ආහයඹට පුළුන් තයම් මුදල් ඉතුරු යරහ තභයි අළි වළභ 
ළඩ ටයුත්තක්භ යන්න උත්හව යන්කන්. කභොද කම් යජඹ 
වළටිඹට අළි විකලේකඹන්භ කිේහ, unsolicited bidders 

කභොනහත් න්කන් නළවළ කිඹරහ. ක අලුත්භක  භන්ත්රීතුභහත් 
කිේහ.  

ක ආහයඹට තභයි අළි ළඩ ටයුතු කශේ. කම් අධිකේගී 

භහර්ඹ අඳට පුළුන් තයම් ඉක්භනට වදන්න අලයයි. 
ං හයකඹකුට භවනුයට ඹන්න අද ඳළඹ වතයක් ත කනහ. 
ක වළදුකොත් නුයට ඹන ඳළඹ වතකර් හර සීභහ අඳට ඉය 

ය න්න පුළුන්. භභ විලසහ යනහ, අළි ඹව ඳහරන යජඹ 
වළටිඹට කඳොකයොන්දු වුණු විධිඹට ක ටයුතු යන්න පුළුන් කයි 
කිඹරහ. භවහභහර් අභහතයහංලකය් කල්ම්තුභහ ඇතුළු ක වළභ 

කකනකුභ අඳට දීරහ තිකඵන documents නිළරැදියි කිඹරහ භහ 
විලසහ යනහ. භභ විලසහ යනහ, ක documentsරට 
අනු, negotiate යරහ වරි අළි දහරහ තිකඵන මුදරට ඩහ මිලිඹන 

25,000ක් කම් අධිකේගී භහර්කය් විඹදභ අ ඩු ය න්න අඳට 
පුළුන් කයි කිඹරහ. කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට විරුද්ධ වුණත්, 
නකවභ negotiate කශොත් අක  යටට රුළිඹල් බිලිඹන 25ක් 
ඉතුරු යන්න පුළුන් නම් භභ හිතනහ, ක ටිනහ කිඹරහ. 

අක  රු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහටත් භවනුය 
ඉන් කභවහට නන්න ඳළඹ වතයක් ඹනහ. ඔඵතුභහට විතයක් 
කනොකයි, යකට් හභහනය ජනතහටත් ඳවසුක් න,  ක හක භ 

ං හය යහඳහයකය් දියුණුටත් කවේතුන කම් අධිකේගී භහර්ඹ 
කභොන ක්රභඹකින් වරි 2020 කන කොට වදරහ යකට් ජනතහට ක 
ඳවසුභ රඵහ කදන්න පුළුන් කයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. 

 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ. 

 

[අ.බහ. 1.41] 

 

ගුණ අනුප ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහතා (ණඳදා කළෙනාකපණ 
අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - அர்த்த 

தொகளகநத்துய அகநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විකලේකඹන්භ අද බහ ල් 

තළබීකම් කඹයජනහක් වළටිඹට ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵන්කන් ඉතහභ 
ළදත් කඹයජනහක්. යහජය අඹ ළකඹන් අතිවිලහර මුදරක් කන් 
යන භවහ භහර් ංර්ධනඹ ළිබඳඵ ඹම් කිදු ළටලු තිකඵනහ 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

නම්, ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ක ම්ඵන්ධකඹන් ථහ යන්න 

අසථහ රඵහ කදන න ප්රජහතන්රහදී ලකඹන් ඉතහභ හිතය 
හර්ඹඹක් වළටිඹට අඳට රන්න පුළුන්.  

අළි දන්නහ, කම් යකට් දීර්ක යුද හතහයණඹකින් ඳසකේ 
භහර් ංර්ධනඹ ළිබඳඵ විලහර ළිබිදීභක් යට තුශ ඇති වුණු ඵ. 

විකලේකඹන්භ අළි හිටපු ඳසුගිඹ යජඹ හරකය් නට හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහක  අභහතයහංලඹ ඹටකත් භවහ භහර් ළිබඳඵ 
ළිබිදීභක් ඇති වුණහ. ඇත්තටභ කම් භවහ භහර්, හමීඹ භහර් 
දුඹල්රභ නය ංර්ධනඹ ශ යුතු හනුට අළි ඇවිල්රහ 

තිකඵනහ. කභොද කම් කඵොකවය භහර් මීට ය 50ට විතය 
ලින් වදරහයි තිබුකණ්. ඳසුගිඹ හරඹ න විට අක  යථ හවන 
භනහභනඹ විලහර ලකඹන් ළඩි වුණහ; කුඩහ අනුනය ඵහුර 

ලකඹන් බිහි වුණහ; භවජනඹහ නවීන හවනරට ප්රිඹ යරහ කහ 
රඵහ ත්තහ. ක නක්භ තිබුණු තත්ත්ඹක් තභයි කම් භවහ භහර් 
ප්රතිංසයණඹ. භවහ භහර් ප්රතිංසයණඹ ආයම්බ 

කනොකරු හ නම්, යට ඇතුකශේ නක්තයහ විධිඹට භවජනඹහ 
අතකර් භන්කදයත්හහීබහඹක් නකවභ නළත්නම් විකේ නහත්භ 
ටයුත්තක් ඵට ඳත් කන්න ඉඩ තිබුණහ. ඕනෆභ මුදරක් විලහර 

ලකඹන් විඹදම් යපු වළභ අසථහභ ඹම් ඹම් තර් විතර්, 
ප්රලසන ඇති කරහ තිකඵනහ. නමුත්, දළන් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට 
කවො අසථහක් රළබී තිකඵනහ කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

විකලේකඹන් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ වදන කරහකේ අද 

ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵන රුණු ළිබඳඵ පුළුල් විභර්ලනඹක් 
නකවභ නළත්නම්, පුළුල් අදවක් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට රඵහ න්න 
ඹම් ක්රභඹක් වදරහ තිබුකණොත් කම් ළිබඳඵ තිකඵන විකේ න දුරු 
ය න්න අඳට පුළුන් කයි කිඹරහ භහ හිතනහ. කභොද, කම් 

භහර්ඹ ඉතහ ළදත් භහර්ඹක්. ඹහඳනඹ දක්හභ භන් ශ 
වළකි,  රංහකේ තිකඵන දිසත්රික් ණනහටභ භන් ශ 
වළකි, භගීන්ට විලහර ඳවසුක් ඇතින භහර්ඹක් වළටිඹට තභයි 

කම් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ අඳට වඳුන්න්න පුළුන් න්කන්. ක 
අනු භධයභ අධිකේගී භහර්ඹට දකුණු අධිකේගී භහර්ඹට ඩහ 
ඳහරම් භත ඹන කොටස විලහර ලකඹන් අන්තර්තයි. කභොද, 

කම් ම්ඵන්ධකඹන් විකලේකඹන් භභ දන්නහ. භහ නිකඹයජනඹ 
යන දිසත්රික්කය් ජීත් න ජනතහකන් ඵහුතයඹක් කම් 
ඇභතිතුභහ ශඟට භභ නක් කන ආහ. කභොද, තභන්ක  

ප්රකද්ල ජරකඹන් ඹට වීභ ළශළක්වීභ වහ ඳහරම් භත ඉදින 
භහර් කොටක් ළඩිදියුණු ශ යුතුයි කිඹරහ ක කොල්රන්ක  
ඉල්ලීභක් තිබුණහ. අධිකේගී භහර් මුලින් වදන අසථහටත් ඩහ,  

අද ජනතහ අතය අදවක් තිකඵනහ, අධිකේගී භහර්ඹක් වදනහ 
නම්, ක නිළයදි කර වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ක භහර් නිළයදි 
කර වදන්න ඹනකොට ක කොල්රන්ක  බිම් ප්රකද්ල ංතුකයන් 
ආයක්හ විඹ යුතු ඵ ආදී විවිධ රුණු ළන භවජනඹහ හච්ඡහ 

යනහ. ක හක භ න්දි රඵහ දීභ කනදහ ප්රලසනඹක් කනොවුණත්, 
අද නකොට ක න්දි ප්රභහණඹ නිළයදි රඵහ දිඹ යුතුයි. කභොද, 
න්දි රඵහ දීකම්දී අඳට කභඳභණ ප්රභහණඹ න්දිඹක් රළබිඹ 

යුතුයි කිඹරහ අද ජනතහ විලහර වඬක් නඟනහ. ඕනෆභ කදඹක් 
ය කන ඹනකොට නහි අඩු ඳහඩු දළරහ ක අඩු ඳහඩු ඉත් ය 
ත යුතුයි කිඹන අදව භව ජනඹහකන් රළබීභ ඉතහභ හධහයණ 

කදඹක් කිඹරහ භහ හිතනහ. නභ නිහ ණ්ඩහඹභක් නතුභහ ශඟට 
රැකන ගිහිල්රහ ක ණ්ඩහඹකම් තිකඵන ප්රලසන ළන ථහ 
යන්න භටත් පුළුන් වුණහ.  

ඇත්තටභ භවහභහර් අභහතයහංලකය් නිරධහරි භවත්රු වහභ 
ක ප්රකද්ලරට ගිහිල්රහ කහ නළත මීක්ණඹ යරහ 
කනසම් ශ යුතු නම්, ක කනසම් යන්නත් ඔවුන් නඟ 
වුණහ. ඹම් ආහයඹ අඩු තක්කේරුක් කඹොදහ තිකඵනහ නම්, 

ක කනස යන්නත් ක නිරධහරි නඟ වුණහ. නභ නිහ කම් 
ම්මුතිඹ නකවභ නළත්නම්, භවජනඹහ ව අභහතයහංලඹ අතය 
නකවභ නළත්නම්, ක ආඹතන අතය තිකඵන ම්මුතිහදඹ කම් හක  

ළඩක් යද්දි ඉතහ ළදත් නහඹ කිඹරහ භට හිකතනහ. ක 

හක භ භධයභ අධිකේගී භහර්කය් කොටක් ළන කරොකු 
විකේ නඹක් ආහ. කම් විකේ නඹත් අළි ළරකිල්රට ත යුතුයි 
කිඹරහ භභ හිතනහ. කභොද, ඳහර්ලිකම්න්තු ප්රධහන 
රක්ණඹක් න, කම් හක  රුණු ළන විෘත හච්ඡහ 

යන්නට ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට රළකඵන අසථහ 
ම්ඵන්ධකඹන් භභ ඉතහභ න්කතය නහ. ක අසථහ භත 
තදුයටත් නිළයදි ය ත යුතු කොටක් තිකඵනහ නම් නඹ 

නිළයදි ය කන,  ළ වළය ත යුතු කොටක් තිකඵනහ නම්, 
ක ළ වළය   ක ටයුතු කිරීකම්  කීභත් යජඹට ඳළකයන 
නිහ නඹ ඉතහ කවො ප්රජහතන්රහදී ගුණඹක් වළටිඹට භභ 

රනහ.  

විකලේකඹන්භ භහර් ංර්ධනඹ ඇති වුණු ක්රභඹ භභ 
ඳළවළදිලි කරුහ. යුද්ධඹ අන් වුණහ. ක නක්භ භහර් 
ළඩිදියුණු කිරීකම් අසථහ රළබුණහ. අධිකේගී භහර් ඳභණක් 

කනොකයි. අද RDA - Road Development Authority -  නට 
විලහර ලකඹන් ඉල්ලීම් රළකඵනහ, ම්ඵද තිකඵන භහර් 
වදන්නත්. ඳසුගිඹ යජඹ හරකය්ත් ම්ඵද භහර් විලහර 

 ංයහක් වළදුහ. ඕනෆභ කදඹක් ශහට ඳසකේ ඉක්භනින් 
විකේ න රළකඵන යටක් ඵට අද අක  යට ඳත් කරහ තිකඵනහ. 
නමුත්, අළි හධහයණ ල්ඳනහ කශොත් අඳට කඳකනනහ, කම් 
භහර් ංර්ධනකය්දී භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉතහභ ළදත් 

කිඹරහ.  

අළි දිසත්රික් ණනහක් ඳසු යමින් තභයි කම් භහර්ඹ 
වදන්කන්. නභ නිහ ක ආශ්රිත තිකඵන අනිකුත් භහර්ත් ඉදිරිකය්දී 
කම් ඔසකේ ළඩිදියුණු වීකම් ඉඩඩක් ඳතිනහ. ඇත්ත 

ලකඹන්භ භභ කඳ ද්ලි අදවස යන අන්දභට අක  භධයභ 
අධිකේගී භහර්ඹ රකදය දක්හත් කනොගිහින් කුරුණෆර 
ප්රකද්ලකඹන් අන් යරහ, කුරුණෆලින් ඳසු ඉතිරි න කොට 

four-lane ඳහයක් වළටිඹට දියුණු නහ නම් නඹ ඩහ උචිතයි. ක 
භක  අදව. කභොද කවේතු, ක නක්භ ඊට ඩහ අඩු මුදරකින් 
කුරුණෆර - දඹුල්ර භහර්ඹ ම්පර්ණකඹන්භ අඳට ළඩිදියුණු 

යන්න පුළුන්. නතකොට භවනුය ඳභණක් කනොකයි, දඹුල්ර, 
භහතකල් කිඹන කම් දුඹලුභ දිසත්රික්රට කකන් ඹවඳතක් 
නහ කිඹරහ භට හිකතනහ. නමුත්, කම් යජඹක් ත යුතු 

තීන්දුක්. කභහිදී භට ථහ යන්න කන්කන් භක  කඳ ද්ලි 
අදවක් වළටිඹට ඳභණයි. ඉසය හක  කනොකයි, කම් අධිකේගී 
භහර් වහ දළන් විලහර මුදරක් විඹදම් නහ. භධයභ අධිකේගී 

භහර්ඹ අයකන ඵළලුකොත් දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹට ඩහ ඳු 
උඩින් ඹන ඳහරම් විලහර ංයහක් නහි තිකඵනහ. ක, අනුභත 
ඇති ප්රකද්ල වයවහ භන් කිරීකම්දී. හභහනයකඹන් ඳස පුයහ 
වදනහට ඩහ තුන් වතය ගුණඹක් ළඩිපුය කහට විඹදම් නහ. 

කම් තභයි ඇත්ත ථහ.  

භහර් ංර්ධනඹත් නක් යකට් විලහර ළිබිදීභක් ඇති නහ. 
විකලේකඹන් අක  ර්භහන්ත ංර්ධනඹ න්න ඕනෆ කිඹරහ, 
ෘෂිහර්මි ංර්ධනඹ  දුදු න්න ඕනෆ කිඹරහ අළි විලසහ 

යනහ නම්,  භහර් ඳද්ධතිඹ දියුණුවීභ අනු තභයි ක 
ංර්ධනඹ දුදු න්කන්. අළි ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ, සුදු 
ජහතිඹන්ක  හරකය් දුම්රිඹ භහර් ඇති වුකණ් කොකවොභද 

කිඹරහ. ඔවුන් ක ක ප්රකද්ලර කඵය න්න ඳටන් ත්තහට ඳසු 
ක ළවිලි කඵය අසනු කොශමට කන නන්න තිකඵන කල්දුභ 
ක්රභඹ වළටිඹට තභයි ක දුම්රිඹ භහර්ඹ වළදුකේ. දළන් යත්නපුයඹ, 

ඇවළලිඹකොඩ වයවහ ඕඳනහඹ දක්හ ඹන භහර්කය්  කොටක් 
වරහ තිකඵනහ. ක කොට කනොහ දිටභ විෘත තිබුණහ 
නම්, අද න කොට අඳට කොච් ය කරොකු භනහභන ළටලුක් 

වින්න තිබුණහ ද? වුරුන් කවය ක කරහකේ අවිසහකේල්කල් 
ඉරහ ඕඳනහඹ දක්හ භහර්ඹ හ දළම්භහ. අද නහි කල් 
වදරහ.  
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ගුණ ඳාඨලී චේළික පණවක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு ளட்டழ சம்ழக பணயக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඇන්.ඇම්.  

 
ගුණ අනුප ප්රියදර්ශ්න යාඳා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

වුරු වුණත් ප්රලසනඹක් නළවළ. ඇන්.ඇම්. ඵළරි නම් කේ.ආර්. 
වුණත් භට ප්රලසනඹක් නළවළ. ඊට අවුරුදු 30ට ඳසකේ අද භහ  

කිඹන්කන්, ක භහර්ඹ හ දළම න ළරැදියි කිඹරහයි. රු 
අභහතයතුභනි, නඹ කනොහ තිබුණහ නම් අද න කොට කරොකු 
භනහභන ළටලුක් වි කනහ. ඉංග්රීදු ජහතිඹන්ට 

ප්රතිඳත්තිඹක් තිබුණහ. ඔවුන්ක  ළවිලි ක්කේරකය් අසනු 
කොශමට  කනළල්රහ කොශඹින් යහඹට කන ගිහින් ළිටත් 
යන්න ඔවුන් ක දුම්රිඹ භහර් ඳහවිච්චි ශහ. ඳසු ක දුම්රිඹ භහර් 
භවජන භනහභනඹට කවේතු වුණහ. නමුත් අළි භවය හරර 

යපු කද් තභයි, ක යපු කවො ළඩත්   නත්හ දභපු න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහර් ඳද්ධතිඹ නිහ තභයි 
අක  යකට් නිසඳහදන -හර්මි නිසඳහදන කන්න පුළුන්, 

ෘෂිහර්මි නිසඳහදන කන්න පුළුන්, කනත් කද්ල් 
කන්නත් පුළුන්- ඉතහ ඉක්භනින් කම් යකට් යහඹල් යහ, 
ගුන් කතොටුකඳොශල් යහ කන ඹන්න පුළුන් කරහ 

තිකඵන්කන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ක වහ න භහර් 
ංර්ධන යහඳෘතිරට විලහර විඹදභක් ඹන ඵ ඇත්ත. කම් 
හක  යහඳෘතිඹක් ශහභ භවය කරහට භවරුන්ට ල්ඳනහ 

කන්න පුළුන් -හිකතන්න පුළුන්-  අළි කම් ණඹ කන්කන් 
කොකවොභද කිඹරහ. නමුත් භහ හිතනහ ර්භහන්තයණඹත් 
නක් ඵද්ධ යරහ නිසඳහදනඹ දියුණු යන්න අළි ක්රිඹහ කශොත් 
කම් හක  කද්රට ඹන විලහර ළඹ නත්න්න අඳට පුළුන් 

කයි කිඹරහ.  

භභ හිතනහ, ඹම් තළන ළරැදි ළඩක් කරහ තිකඵනහඹ 
කිඹරහ ඹම් ක යදනහක් තිකඵනහ නම්, කහ ළන කොඹහ 

ඵරන්න, කහ ළන විභර්ලනඹ යන්න ඳහර්ලිකම්න්තුට දළන් 
පුළුන්භ රළබී තිකඵනහ කිඹරහ. කහ නත්න්න ළඩ 
යන්නත් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට දළන් වළකිඹහ තිකඵනහ. කම් 

විෘතබහඹ ඳහර්ලිකම්න්තු ප්රජහතන්රහදකය් ඉතහභ ළදත් 
ංදුද්ධිඹක් වළටිඹට වඳුන්න්න භහ ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කම් අධිකේගී භහර්ත් නක් 

ඵළීම තිකඵන තත් ප්රලසනඹක් තිකඵනහ. ක තභයි අකනකුත් භහර් 
කවත් අකලේ භහර් ංර්ධනඹ කිරීභ ළිබඳඵ ළටලු. 
ප්රහකද්ශීඹ බහරට අඹත් භහර් ක ප්රහකද්ශීඹ බහරට වදන්න 

පුළුන්භක් හුඟක් කරහට නළවළ. කභොද, ක ප්රහකද්ශීඹ 
බහකේ ආදහඹභ ක භහර් ංර්ධනඹ යන්න අභත්. භවය 
ප්රහකද්ශීඹ බහරට අයිති භහර් කිකරයමීටය 3,000ක් විතය 
තිකඵනහ. කුඩහ ප්රහකද්ශීඹ බහක්, කුඩහ නය තිකඵන ප්රහකද්ශීඹ 

බහක්, වරිඹහහය රිඳනම් හසතු අඹ න්කන් නළති ප්රහකද්ශීඹ 
බහක් කොකවොභද ක භහර් ංර්ධනඹ යන්කන්? ඳශහත් 
බහරට තිකඵනහ භධයභ ආණ්ඩුට තිකඵනහට ඩහ ළඩි 

භහර් ප්රභහණඹක්. ක භහර් ප්රභහණඹ නඩත්තු යන්න ඳශහත් 
බහට ඵළවළ. කභොද, භවය විට භධයභ ආණ්ඩුකන් කදන 
මුදර ප්රභහණත් නළති නිහ. ක නිහ අද භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹට දුද්ධ කරහ තිකඵනහ කහ යන්න. ඳසුගිඹ යජඹ 
හරකය්ත් කහ ශහ. භහර්ඹක් ංර්ධනඹ යන්න කිඹරහ අළි 
ඉල්ලීභක් ශහභ, ක ප්රහකද්ශීඹ බහ භහර්ඹක් ද, ඳශහත් 

භහර්ඹක් ද කිඹහ ඵරන්කන් නළති භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 
මුදල් විඹදම් යරහ ක ඳහයල් වදරහ දුන්නහ. භභ නහි යදක් 
දකින්කන් නළවළ.  අදත් නඹ ඇත්තක්. ක නිහ භහර් ංර්ධන 

අධිහරිඹ දළනුත් ක ක අංලරට මුදල් කන් ය තිකඵනහ. 

භවය තළන්ර ඹම් ඹම් ප්රභහද තිකඵනහ. 
කොන්රහත්රුන්ක  ප්රභහද තිකඵනහ; විවිධ රුණු ම්ඵන්ධ  
ප්රභහද තිකඵනහ; මුදල් රළබීකම් ප්රභහද තිකඵනහ. නමුත් ක ක්රභඹ 
ඉදිරිඹට කන ඹෆභට තභත් ටයුතු යමින් ඹනහ.  

අක  අඹ ළකඹන් ඹම්කිදු අභහතයහංලඹට අතිවිලහර මුදරක් 
නන කොට ක මුදර වරිඹහහය විඹදම් නහද කිඹරහ ඵරන 
නත් ක අභහතයහංලකය් යුතුභක්. නඹ ඇභතියඹහක  යුතුභක් 
විතයක් කනොකයි. අභහතයහංලකය් කල්ම්රු ඉන්නහ; තත් අඹ 

ඉන්නහ. ක ටයුතු නිදු කර, වරිඹහහය කකයනහද කිඹරහ 
ඵරන න භත තභයි විකේ නඹ කිඹන කොට නත්හන්න 
පුළුන් න්කන්. නකවභ කනොවුකණොත්, මුළු යහඳෘතිඹභ 

විකේ නඹට ඹට කරහ නතිනහ. නකවභ නළතුණහභ ක යකට් 
ආර්ථිඹට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් නහ කිඹරහ භට හිකතනහ. ක 
නිහ කම් හච්ඡහ ඉතහ කවොයි, ඹම්කිදු ආහයඹ අඩු ඳහඩුක් 

කරහ තිකඵනහ නම්, නඹ භඟ වයහන්න . කභොද, භවය විට 
ළබිනට් භණ්ඩරඹට රළකඵන්කන් සීමිත කතොයතුරු ප්රභහණඹක් 
විතයයි. ක සීමිත කතොයතුරු ප්රභහණඹ භත තභයි ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ තීන්දුක් න්කන්. ක ළිබඳඵ ප්රලසනඹක් තිකඵනහ 
නම් භහ රු අභහතයතුභහට කඹයජනහ යන්න ළභළතියි ක ප්රලසනඹ 
පුළුල් හච්ඡහට ඵඳුන් යන්න, ඹම් ළටලුක් තිකඵනහ 
නම් කම් හර්ඹඹ ආයම්බ යන්න කඳය නඹ වින්න කිඹරහ. ක 

හක භ අළි දන්නහ, භවහභහර් අභහතයහංලඹ ඳසුගිඹ හරකය් 
විතයක් කනොකයි, වළභ දහභ ඉතහභ විශිසට හර්ඹඹක් ශ ඵ. 
අක භ ඉංජිකන්රුන් ක ළරසුම් ස ශහ; අක භ 

ඉංජිකන්රුන්  ක ළරසුම් වදරහ කහට ණන්-හිරවු වළදුහ. නකේ 
වදරහ ක්රිඹහ ශහ.  

ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් අක  යකට් වුණු විලහර කනක් ළන 
රුණු ඉදිරිඳත් යන්නත් භභ ළභළතියි. අක  කද්ශීඹ 

කොන්රහත්රුන් විලහර ළිරික් කම් යකට් වළදුණහ. භවහ 
ඳරිභහණ කොන්රහත්රුන් ඳභණක් කනොකයි, සුළු ඳරිභහණ 
කොන්රහත්රුන් ඳහ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ නිර්භහණඹ යන්න 

අඳට පුළුන් වුණහ. ක කවො කදඹක්. ක නිර්භහණඹ කිරීකම් 
උච් තභ අසථහ තභයි කම් භහර්කය් ප්රධහන කොටස තුනභ 
ආයණඹ කිරීභට - නභ consortium නක් වළදිරහ ළඩ 

යන්න- අක  කද්ශීඹ කොන්රහත්රුන්ට පුළුන් වීභ. නකේ 
පුළුන් වුකණ්, ඔවුන් ලින් අසථහර ත් අත්දළකීම් ව ඔවුන් 
ශ කේහ  නිහයි. කහකය් කනොකඹක් ප්රලසන තිකඵන්න පුළුන්. 

නමුත් භභ ක ප්රලසන ළන ථහ යන්කන් නළවළ. අක  යකට් ප්රලසන 
ළන ථහ යනහ ළඩියි; ළඩ ළන ථහ යනහ අඩුයි. ප්රලසන 
ළන ථහ යනහට ඩහ අද අලය කන්කන්, අළි ඹම් කිදු 
නිර්භහණඹක් ඉක්භනින් අන් යරහ, ක නිර්භහණඹ ඩහ විනිවිද 

කඳකනන සුළුබහඹකින් ශහඹ කිඹරහ භව ජනතහට කත්තු 
න්න නයි. නකේ කත්තු න්හ, භව ජනතහට ක ප්රතිරහබ රඵහ 
කදන්න අළි ක්රිඹහ යනහ නම්,  ක ළන න්කතය කන්න ඕනෆ.  

දළන් දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්කඹන් රින් ය  රඵන 
ආදහඹභ ළඩි යකන තිකඵනහ. භභ කම් භව ඵළංකු හර්තහ 
 කිකඹේහ. ටුනහඹ ගුන් කතොටුකඳොශට ඹෆභට තිකඵන 
අධිකේගී භහර්ඹත් රින් ය ආදහඹභ ළඩි යකන 

තිකඵනහ. ක කරොකු කදඹක්.  ජනතහ ඩහ ළඩිකඹන් නභ 
භහර් ඳහවිච්චි යනහ කිඹන නයි නහි අදව. නභ භහර් 
ඳහවිච්චි යන හුඟක් භන්ත්රීරුන් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේ ඉන්නහ. 

ඉසය අළි අක  භළතියණ කොට්ධහරට ඹන්න ඳළඹ 
කදවභහයක්-තුනක් ත්තහ. දළන් භවය කේරහට අළි ඳළඹ 
නවභහකයන් ක භන නිභ යනහ. ක අළිට කරොකු  ඳවසුක් 

කරහ තිකඵනහ; හභහනය ජනතහට කරොකු ඳවසුක් කරහ 
තිකඵනහ.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඊශඟට, භභ රු ඇභතිතුභහක  අධහනඹ ඉතහ ළදත් 
හයණහට කඹොමු යන්න ළභළතියි. රු ඇභතිතුභනි, කම් 
අධිකේගී භහර් බහවිත යමින් කයයවල්රට  කයයගීන් කන ඹන 

ambulancesලින් මුදල් අඹ යනහ. ඔඵතුභහට ක නත්හ 
කදන්න පුළුන් නම්, නඹ ඉතහභ ළදත් කදඹක් කිඹරහ භභ 
හිතනහ. කභොද, කඵොකවය අසථහර ක අඹට මුදල් කහ න්න 

අඳවසුයි. කභඹ, කඳොඩි කදඹක් වුණත්, කවො ළදත් කදඹක් 
වළටිඹට භභ රනහ. ක නිහ භභ ක ම්ඵන්ධත් ඉල්ලීභක් 
යන්න ළභළතියි.  

කම් භධයභ අධිකේගී භහර්කය් කොටස තුනභ වදන්න දළන් 
බහය දීරහ තිකඵනහ. කහ ඉක්භනින් නිභ කශොත් කවොයි. 
ම්පර්ණකඹන්භ කභභ ටයුත්ත නිභ යරහ, ක භහර්කය් ටයුතු 

අන් යරහ ක භහර්ඹ ජනතහට ඉක්භනින් විෘත යන්න 
කිඹරහ රු ඇභතිතුභහකන් ඉල්රන භන්භ, භභ මුලින් කිේහ 
හක  ඳහර්ලිකම්න්තුකේ අද ඳත්න කම්  ඉතහ ළදත්. කම් 
විහදඹ ඔසකේ භන්ත්රීරුන්ට යකට් ආණ්ඩුක් යන ප්රධහන 

යහඳෘතිඹක් ළිබඳඵ තිකඵන ප්රලසන -ළටලු- ළිබඳඵ නිළයදි 
කතොයතුරු රඵහ න්න, නකවභ නළත්නම් ඹම් කිදු ඳළවළදිලි කිරීම් 
ය න්න කවො අසථහක් රළකඵනහ. ක ප්රජහතන්රහදී 

ගුණඹත් කම් ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ  කනදහට ඩහ අද ආයක්හ න 
ඵත් භතක් යමින් භක   න සල්ඳඹ අන් යනහ. 
කඵොකවොභ සතුතියි. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඇත්ත ලකඹන්භ, විඳක්ඹ 
ඳක් නහඹ රැසවීම්රදී කිහිඳ තහක් රුණු ඉදිරිඳත් යමින් 
කම් ළිබඳඵ ද විහදඹක් ඉල්ලුහ. අද කභතළන ඉන්කන් 

විඳක්කය් වතයකදනහයි. අළිට හටද, ථහ යන්කන්? 
භහධයඹටද? 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෆභට ගිහිල්රහ.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අළි හටද, ථහ යන්කන්? 

 
ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 

ෆභද  කරොකු? 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අළි ෆභ කනොහ කභතළන ඉන්නහ. විඳක්කය් වතයකදනහයි 

ඉන්කන්. 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

නළවළ, ඉන්නහ. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කම් කන කොට, විඳක්ඹ කනුකන් ථහ යන්න 
භන්ත්රීරු නළවළ. ක නිහ  රු ඳහධලී  ම්ළි යණ භළතිතුභහට 
ආයහධනහ යනහ. 

 
[අ.බහ. 1.57] 
 

ගුණ ඳාඨලී චේළික පණවක ෙහතා (ෙහානගප හා 
බසපනාහිප සුවර්ධන අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு ளட்டழ சம்ழக பணயக்க - நளகப நற்தம் ரநல் 

நளகளண அழயழதத்தழ அகநச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කම් යකට් ඉතහභ ළදත් 
භහතෘහක් ළිබඳඵ ංහදඹක් ඳහර්ලිකම්න්තුකේ ඇති කිරීභ 
ළන රු ඇභතිතුභහටත්, ක හක භ ආණ්ඩුටත් අළි ඳශමු 

සතුතින්ත කනහ. කභතළනදී භභ හච්ඡහ යන්න 
ඵරහකඳොකයොත්තු කන්කන්, අධිකේගී භහර්ත් නක් නට ඵළඳුණු 
යකට් ආර්ථි, මරය ව තියය ංර්ධනඹ ළිබඳඵ තිකඵන 

ළටලු ළනයි. භහ හිතන වළටිඹට කිදුභ පුද්රකඹක් විරුද්ධ 
නළවළ, රංහකේ ෆභ ප්රධහන නයඹක්භ අධිකේගී භහර් 
ඳද්ධතිඹකින් ම්ඵන්ධ කනහට. ක භඟින් තභන්ක  ප්රහවන 

ඳවසුම් ර්ධනඹ කනහට රංහකේ කිදුභ කකනක් විරුද්ධ 
නළවළ. ක අඹ ඉතහ ආලහකන් ක ක්රිඹහලිඹට තභන්ක  
දහඹත්ඹ රඵහ කදනහ. වළඵළයි, කම් අධිකේගී භහර් ඳද්ධති 

වහ යජඹ විදුන් යන ආකඹයජනඹ යකට් ජනතහක  තත් 
අලයතහත් භඟ රහ ඵළලිඹ යුතු කනහ. ක රුණ ළන කම් 
ඳහර්ලිකම්න්තුකේ අධහනඹ කඹොමු යන්නයි භහ ඵරහකඳොකයොත්තු 
න්කන්. නහිදී අඳ රහ ඵළලිඹ යුතු හයණහ කීඳඹක් තිකඵනහ.   

ඳශමුළනි ළදත් හයණඹ තභයි, අක  ආණ්ඩුකේ, අක  
යහජයකය් අද ඳතින ණඹළතිබහඹ. කදළනි ළදත් හයණඹ 
තභයි, අළි අද ජහතයන්තය මරය අයමුදරත් නක් යහජය ආදහඹම් 

විඹදම් ඳහරනඹ කිරිභ වහ ඇති යකන තිකඵන නඟතහ 
නක්, අක  ප්රහ ධන විඹදම්රට රළබී තිකඵන සීභහහරිත්ඹත් 
නක්  අක  ංර්ධන ප්රමුතහ කභොනහද කිඹන ළටලු. 

තුන්න හයණඹ තභයි, යකට් ජහති කබ ති ළරළසභත් නක්, 
යකට් තියය ංර්ධනඹ වහ නහරීයණඹ නක්, භහර් තදඵදඹ 
නිහ නහසති න ධනඹත් නක්, ප්රහවන ක්කේරකය් ඇති ළටලු 

වහ අඳට තිකඵන විඳුභ කභොක්ද කිඹන  හයණඹ.  

අළි කම් ඳශමුළනි ප්රලසනඹ අයකන ඵරමු. ක අක  
ණඹළතිබහඹයි. යහජය මරය ළිබඳඵ හයණහ අය කන ඵළලුහභ 

අළි ඉන්කන් කවො තළන කනොකයි. ජහතයන්තය මරය අයමුදකල් 
2017 ඔක්කතයඵර් භහකය් Economic Outlook database නට 
අනු,  fiscal balance න අයකන ඵළලුහභ, අක  යට ඉන්කන් 
කරයකය්භ යටල් 193ක් අතරින් 143ළනි තළනයි. ඊශඟට යහජය 

ණඹළතිබහඹ. Gross Government Debt න අයකන 
ඵළලුහභ, යටල් 193ක් අතරින් අළි ඉන්කන් 157ළනි තළනයි. 
භත තිඹහන්න, ඳසු ගිඹ හරකය් අළි කම් ණඹ ළනීභ නිහ -

විකලේකඹන්භ හණිජ ණඹ- මරය විනිභඹ අනුඳහතඹත් නක් 
ක්රිඹ කඳොලී අනුඳහතඹ ඉතහ ඉවශ අඹට ගිහින් තිකඵන ඵ. ක 
නිහ අද ණඹ කඳොලී අනුඳහතඹ ඳළත්කතන් ත්තහභ රංහ ක 

දත්ත හිත යටල් 95 අතරින් 91ළනි තළනයි ඉන්කන්. ක 
හ ක භ,   කරයකය් ඵංකොකරොත් යහජයඹන් වළටිඹට අඳ දකින 
ග්රීදුඹ, අඹර්රන්තඹ, ඳෘතුහරඹ ළනි යටල් ඳහ අද අඳට ඩහ 

ඉදිරිකඹන් ඉන්කන්. නකවභ නම් ණඹළතිබහඹ ළිබඳඵ ඉතහ 
අනතුරුදහඹ තත්ත්ඹ රංහ ඉන්නහ. අළි තදුයටත් ණඹ 
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කනහ නම්, ක කදට යහජය ආකඹයජන දුද්ධ කනහ නම්, ක 

ළිබඳඵ නක් තහක්, කදතහක් කනොකයි ද තහක් 
සුඳරික්හකන් ඵරන්න ඕනෆ.  

 ඳසුගිඹ අවුරුදු දවඹ අයකන ඵළලුහභ,  යහජය ආදහඹමින් 
දුඹඹට 90ට ඩහ අඳ ළඹ ය තිකඵන්කන් ංර්ධනඹට 

කනොකයි, ණඹයි, ණඹර හරිඹයි, කඳොලිඹයි කවීභ වහ.  
විකලේකඹන්භ 2018-2019 හරකය්  අක  යකට් ඉතිවහකය් ළඩිභ 
ණඹ හරි ව කඳොලිඹ කවීභට අඳට දුද්ධ කරහ තිකඵනහ. ක 
කඳොඩි ඳකවේ ණනක්  කනොකයි, රුළිඹල් බිලිඹන 1,800ක්. නභ 

ණඹයි, කඳොලී හරිඹයි කන්න රඵන අවුරුද්කද් යට සදහනම් 
යත යුතුයි. 2019දී ක වහ රුළිඹල් බිලිඹන 1,900ක් අළි 
සුදහනම් යත යුතුයි. කම්හයින් දුඹඹට 84ක්භ භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහක  හරකය් ත්ත ණඹරටයි කන්කන්. නභ නිහ 
කම් ණඹළතිබහඹ ර්ධනඹ යනසුළු ආදහඹම් ඉඳදකන්කන් 
නළති  යහජය ආකඹයජන ළිබඳඵ අඳක  දළඩි අධහනඹ කඹොමු ශ 

යුතු කනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අක  රු 
භන්ත්රීතුභන්රහකන් කනොකඹක් අදවස ඉදිරිඳත් වුණහ. 2011 දුට 
2015 දක්හ -ඳසුගිඹ යජඹ හරඹ තුශ- ව ඊට ලින් යජඹන් 

ආයම්බ ශ අධිකේගී භහර් කොටස 7 කිකරයමීටර් 177ක් 
වහ අළි රුළිඹල් බිලිඹන 207ක් ළඹ ය තිකඵනහ. ක හක භ 
2020 දක්හ තත් භහර් 8ක් වහ අළි කිකරයමීටර් 190 විඹදභ 

වළටිඹට රුළිඹල් බිලිඹන 653ක් විඹදම් යන්න ඹනහ. ක 
හක භ, 2018 කර් දුට 2025 දක්හ හරඹ තුශ තත් භහර් 
කිකරයමීටර් 166ක් වහ රුළිඹල් බිලිඹන 578ක් අළි විඹදම් 
යන්න ඹනහ.  ක අනු, 2016 රින් ඳටන් කන 2025 දක්හ 

හරඹ ඇතුශත අධිකේගී භහර් කිකරයමීටර් 356ට ආන්න 
ප්රභහණඹක් කොඩනඟන්න රුළිඹල් බිලිඹන 1,331ක් අළි ළඹ 
යන්න ඹනහ. ඉඩම් අත්ඳත් යළනීකම් හසතු, විනිභඹ 

අනුඳහත කනසවීකම් තත්ත්, වි රන ඹන කම් දුඹල්ර ත්තහට 
ඳසු කම් මුදර මීට ඩහ ඉතහභ අධියි  අක  යකට් ආර්ථිඹට කම් 
ක්රිඹහලිඹ ඔකයොත්තු කදනහද කිඹන හයණඹ කභහිදී අඳ තර් 

බුද්ධිඹට ඉඩ දීරහ දුතිඹ යුතු කනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අළි ආඩම්ඵයකඹන් ප්රහල 
යන්න ඕනෆ හයණඹකුත් තිකඵනහ. ඳසු ගිඹ දලඹ පුයහ අළි 
ප්රහවන ක්කේරඹට -විකලේකඹන්භ භවහභහර් ක්කේරඹට- 

රුළිඹල් බිලිඹන 1,700ක් ළඹ ශහ. යජකය් ප්රහ ධන 
ආකඹයජනලින් දුඹඹට 42ක් ළඹ කශේ කම් වහයි. ක ය 
ව අධයහඳන ක්කේර වහ අළි විඹදම් කශේ රුළිඹල් බිලිඹන 

588යි. ඳහයල්රට අඳ රුළිඹල් බිලිඹන 1,700ක් ළඹ ශහ. 
ඳහයල් ළිබඳඵ හයණකය්දී කරයකය් යටල් 158ක් අතරින් අළි 
34 කනි සථහනකය් ඉන්නහ. ංර්ධන දර්ල අතරින් රංහ 
ඉදිරිකඹන් ඉන්න නභ දර්ලඹ නඳභණයි. වළඵළයි, අළි කට 

ළඹ ය තිකඵනහ, රුළිඹල් බිලිඹන 1,700ක්.  යහජය ආකඹයජන 
කම් කදට දුද්ධ කනහ නම්, භවහ භහර් කදඳහර්තකම්න්තුට ව 
RDA නට මුදල් රළකඵනහ නම්, ක වයවහ අඳට ආදහඹම් 

රළකඵනහ නම් කඵොකවොභ කවොයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට අළි කදළනි හයණඹ 
රහ ඵරමු. යකට් ආදහඹම් ළඩි යන්නත්, විඹදම් අඩු යන්නත් 
විකලේකඹන්භ අඹ ළඹ ඳයතයඹ සීභහ යන්නත් අළි ජහතයන්තය 

මරය අයමුදරත් නක් 2016දී නඟ වුණහ. අළි කිදුඹම් අධිකේගී 
භහර්ඹට රුළිඹල් බිලිඹන 100ක් විඹදම් යනහ නම්, අළි 
කනත් තළන දුදු න ංර්ධනඹ සීභහ ශ යුතුයි. කනත් 

තළන  ජරඹ ළඳයීභ, කනත් තළන විදුලිඹ ළඳයීභ, කනත් 
තළන නිහ ළඳයීභ, කනත් තළන නහරීයණ ඳවසුම් 
ළඳයීභ, කනත් තළන ක ය නීඳහයක්හ ඳවසුම් ළඳයීභ, 

කනත් තළන අධයහඳනඹ ළඳයීභ  ඳහදු යරහ තභයි 

කභතළනට ල්ලි විඹදම් යන්න කන්කන්. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි,  ක නිහ ජහති ප්රමුතහක් කම් ටයුතු 
ම්ඵන්ධකඹන්  අතයලය කනහ.  

කම් ළිබඳඵ තිකඵන තත්ත්ඹ ඳළවළදිලි කිරීභට  ඔඵතුභහට 

රුණු කිහිඳඹක් කඳන්නුම් යන්න භභ ළභතියි. කම් අධිකේගී 
භහර් ළිබඳඵ තත්ත්ඹ මුලින්භ කවබඳ කශේ භභයි. ක වහ භභ 
"ආරඳහලු ආර්ථිඹ" නමින් ෘතිඹක් නබඳදළක්වහ. අක  

භහින්දහනන්ද අලුත්භක  භන්ත්රීතුභහ කිේහ හක , ඳසු ගිඹ 
යජඹ හරකය් කම් භවහ භහර්, අධිකේගී භහර් වදනකොට 
යත්තයන්ලින් කර්ල් පීලි දහපු වළටි  රළටිනම්ලින් ඳහයල් වදපු 

වළටි අළි කිේහ තභයි. වළඵළයි, අළි නකවභ කිේකේ කම් යටට 
ළදත් හයණඹක් අධහයණඹ යරහ  යකට් ආර්ථිකය් ප්රමුතහ  
කභොනහද කිඹරහ වඳුනහ න්නයි. අද න විට අළි වදන්න ඹන 

රුන්පුය ව නුය අධිකේගී භහර්රට කිකරය මීටයඹට 
රුළිඹල් මිලිඹන 4,000ක් 5,000ක් ළඹ නහ.  මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි, කොශම නයකය්  ළදුකිබඳ-ළදුකිබඳ නළති,  
shopping bag නට භශ මුර ඳව යරහ කේකර්ළට දභන ඳවුල් 

20,000ක් ඉන්නහ. අධිකේගී භහර්ඹ කිකරයමීටයඹට රුළිඹල් 
මිලිඹන 4,000ක් 5,000ක් ඹන විට, ක මුදලින් ක ඳවුල් 20,000ටභ 
ළදුකිබඳ වදන්න පුළුන්. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.  

 
ගුණ ඳාඨලී චේළික පණවක  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளட்டழ சம்ழக பணயக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අළි  දළන් SAITM ළන ථහ 
යනහ. අධිකේගී භහර් කිකරයමීටර් කදට ඹන මුදලින් 
ඵරතු වදය විදයහරඹක් අඳට වදන්න පුළුන්.  අධිකේගී භහර් 
කිකරයමීටර් තුනට ළඹ යන මුදලින් මුළු ඵසනහහිය ඳශහකත්භ 

ශ ප්රලසනඹ වින්න පුළුන්. අධිකේගී භහර් කිකරයමීටර් 
වතයට ළඹ යන මුදලින් සුකයඳකබයගී ඵස දහවක් කොශමට 
දළම්කභොත්, කොශම තිකඵන භහර් තදඵදඹ ම්පර්ණකඹන්භ 

වින්න පුළුන්. ක හක භ, අධිකේගී භහර් කිකරයමීටර් වඹට 
ළඹ යන මුදලින් අඳට ටුනහඹ කදළනි ගුන් ඳථඹ වදන්න 
පුළුන්. කොශම යහකය් නළකනහිය ඳර්ඹන්තඹයි, ඵටහිය 

ඳර්ඹන්තඹයි වදන්න පුළුන්. පුසන්කද් කතල් ළිරිඳවදු 
නවීයණඹ යන්න පුළුන්; කතල් නශ ඳද්ධතිඹ විධිභත් 
යන්න පුළුන්. අඳට  සීභහහිත තිකඵන කභභ මුදලින් ණඹ 

ඵය කරහ අළි  කම් මුදල් කඹොමු යන්කන් අධිකේගී භහර් කදට 
ද, නළත්නම් රැකිඹහ උත්ඳහදනඹටද, ආදහඹම් උත්ඳහදනඹට ද, 
විදුලිඹ නිඳදන්න ද, කතල් ඳද්ධතිඹ විධිභත් යන්න ද, 

නහරියණඹ විධිභත් යන්න ද, ළදුකිබඳ-ළදුකිබඳ ඇති 
යන්න ද, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ විධිභත් යන්න ද කිඹන න 
ළිබඳඵ තීයණහත්භ බුද්ධි තර්ලින් දුතිඹ යුතුයි. ක 
ළන දුතිඹ යුත්කත් භඩ ප්රවහයලින්  නළත්නම් කනත් 

ක යදනහලින් කනොකයි. ක නිහ බුද්ධි තර්ඹට මුල් තළන 
දීරහ ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන න අධහයණඹ යමින් භභ නිවඬ 
නහ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු ටී. යංජිත් ද කොයිහ භන්ත්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

[අ.බහ. 2.07] 

 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, යකට් ප්රධහනතභ 
අභහතයහංලඹක් න භවහ භහර් අභහතයහංලඹ ළිබඳඵත්, ක 
හක භ අධිකේගී භහර් ළිබඳඵත් බහ ල් තළබීකම් විහදඹක් 

කකයන කම් කරහකේ, කම් ල් තළබීකම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් 
යපු රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඉතහ ඵයඳතශ  
රුණු   ණනහක් කම් බහට  කවබඳදයවු ශහ. නතුභහක  

අදවස දළක්වීභට කඵොකවොභ කවොඳින් න් කදනවිට අඳට කඳනී 
ගිඹහ, ර්තභහන ඹව ඳහරන ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත්වහයින් 
අනතුරු කවී ගිඹ අවුරුද්දකුත් භහ 8 හර ඳරිච්කේදඹ තුශ 

දුදු කරහ තිකඵන භවහ ඳරිභහණකය් දණ, ං හ ළිබඳඵ ඵයඳතශ 
ආහයකඹන් අද නතුභන්රහ නහටුට රක් කරහ තිකඵන ඵ. 
ජනහරි භහකය් 08කනි දහ යපු කන පුහු කඳොල් කඩිඹක් 

බින්දහ හක  පුසක් ඵට ඳත් කරහ තිකඵනහ.   ඹව ඳහරනකය් 
ළඵෆ වවුල්රුන් කච්  ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණටත් අද කම් 
ආහයඹට බහ ඉදිරිකය් රුණු දළක්වීභට රළබීභ වදකය් 
යදභක් කිඹරහ අළි හිතනහ.  

කම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් යන්න විලහර හර්ඹ බහයඹක් 
යපු, කඵොකවොභ ඵයඳතශ ආහයඹට භතහදී අයශඹ කඹදුණු 
ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණත් වරිඹට අය තඳසසු - බල්ලු කකශ 

කදඵෆඹන් හක යි. ඇවිල්රහ වළදුහ; ශහ. දළන්  කම් ආණ්ඩුකේ 
තිකඵන කවොයම්, දණ, ං හ ළිබඳඵ කතොය කතයංචිඹක් නළති 
ථහ යනහ. වළඵළයි, ක ථහ යන රුණු දිවහ කඵොකවොභ 

විභර්ලනහත්භ, විලසකල්ණහත්භ ඵරනකොට ඹම් ඹම් 
රුණු හයණහ  ඟහ තඵහකන ථහ ශහ කිඹන නත් අළි 
දළක්හ. කභොද, මීට ඉවත රඳහහිනී නහලිහ ළඩ 

ටවනදී අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, "අළි 
අධිකේගී භහර් ෆදීභ ම්ඵන්ධ කඹයජනහක් කකනනහ. වළඵළයි, 
නතළනදී අළි ඇභතියඹහ ව ඇභතියඹහක  ඳවුකල් උදවිඹ 
ළනත් කිඹන්න ඵරහකඳොකයොත්තු කනහ" කිඹහ. නමුත් අද නතුභහ  

නකේ යනහ අළි දළක්කක් නළවළ. ඹම් ඹම් රුණු ඟහ කන 
ථහ යන ආහයඹක් තභයි අළි දළක්කක්. කොකවොභ නමුත්, අද 
ඳළළත්කන කම් බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහට අදහශ විහදකය් 

දී ක ම්ඵන්ධකඹන් අක  අදවස දක්න්නට අසථහක් රළබීභ 
ළිබඳඵ තුටු කනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  1815 දී අක  යට ඹටත් ය 

ත් ඉංග්රීදු අධියහජයහදීන් විදුන් කම් යටට හවන වඳුන්හ දීරහ, 
හවන භනහ භනඹට වළකිඹහ ඇති යමින් දියුණු භහර් 
ඳද්ධතිඹක් ඇති ශහ.  ඉන් අනතුරු කම් යටට අධිකේගී භහර් 

නභළති  ංල්ඳඹ ව හඳට් භහර් ඇතුළු දියුණු භහර් 
ඳද්ධතිඹක් වඳුන්හ දුන්කන් ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහක  ඳසුගිඹ ආණ්ඩු කිඹන න අළි අදත් ආඩම්ඵයකඹන් 

ථහ යනහ. වුරු යිහරු ළහුහත්, වුරු පුයහයම් කදඩුත් 
නකතක් කම් යකට් කොශම නයඹ තුශ තිබුකණ්  1815 සුද්දහ වදපු 
භහර් ඳද්ධතිඹ. භට ඹනකොට ක 1, ක 2, ක 3, ක 4 කිඹහ නම් 
යරහ තිබුණහට,  නදහ  තිබුකණ්  දියුණු භහර් ඳද්ධතිඹක් 

කනොකයි. වළඵළයි, ඳසුගිඹ ආණ්ඩු හරකය් දියුණු භහර් 
ඳද්ධතිඹක් ස යරහ ජනතහට රඵහ දුන්නහ.   ම්ළි යණ 
ඇභතිතුභහත් කිඹපු ඳරිදි  කරයකය් යටල් අතය තිස වතබඳස 

ණනට අක  යට ඇවිල්රහ තිකඵනහ.  ක කකේ කතත්, අද 
යකට් මිනිසුන්ට ඳවසුකින් යුක්ත භනක් බිභනක් ඹන්න ම් 
ඇතුකශත්, නයඹ තුශත් භහර් ටි වදරහ දුන්කන්  ඳසුගිඹ 

භහින්ද යහජඳක් යජඹ කිඹන න අළි ඉතහභ ආඩම්ඵයකඹන් 
යුක්ත කිඹනහ.   

රු භවහභහර් ඇභතිතුභහ කිඹනහ,  නුයට භහර් ඳද්ධතිඹ 

වළදීභ ළිබඳඵ අඳට උදේ යන්න කිඹරහ. කම්ට අකුල් 
කවරන්න නඳහ; කම් නත්න්න නඳහ කිඹරහ නතුභහ කිඹනහ. 
නතුභහ ඊට බුද්ධහභත් ම්ඵන්ධ යරහ කිඹනහ,  දශදහ භහලිහ 
ඳින්න ඹන ළිරිට ඳවසුකන් නුයට ශඟහ කන්න  පුළුන් 

කිඹරහ.  ං හය යහඳහයඹත් නඹට ම්ඵන්ධ යනහ. රු 
ඇභතිතුභනි, කහඵද්ධ විඳක්කය් භන්ත්රීරුන් කර අළි 
කිදුකේත්භ කම් යට ංර්ධනඹ කකයනහට අභළති නළවළ. 

විකලේකඹන්භ භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ වදනහට අළි නක් යක් 
කනො කදයක්භ ළභළතියි. කම් ඳහයල් වදන න නත්න්න 
කිඹහ අළි කිදුකේත්භ කිඹන්කන් නළවළ.  ඇභතියකඹක් වළටිඹට 

ඔඵතුභහ නකවභ ළරැදි අර්ථ නිරඳණ  කදනහ නම්, අළි ක ළන 
නහටු කනහ. වළඵළයි, අළි ඳහයල් වදනහට කනොකයි 
විරුද්ධ කිඹන නත් භතක් යන් ළභළතියි.  ඹව ඳහරනඹ ළන 

කදහ ඵහරහ ඳහයල්ර නමින්, ංර්ධනකය් නහභකඹන් ඵරඹ 
රඵහ ත් තමුන්නහන්කේරහ අද ක නමින් ඵයඳතශ විධිඹට මුදල් 
භංකොල්රඹන නියත නහ නම්,  ක මුදල් භංකොල්රකය් 
නියතවීභ ළිබඳඵයි අක  ඵරත් විකයයධතහ ප්රහල යන්කන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹට 
අදහශ රුළිඹල් මිලිඹන 5,000 සථිය තළන්ඳතුක් තිබුණහ 
කිඹරහ අඳට ඳසුගිඹ දසර දළන න්නට රළබුණහ. රුළිඹල් 
මිලිඹන 5,000ක් තිබුණු තළන්ඳතු මුදකරන් රුළිඹල් මිලිඹන 

4,000ක් 2017 අකයසතු භහඹ කනකොට භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹ විදුන් නළත රඵහ කන තිබුණහ. ක මුදල් ගිණුකභන් 
ඉත් යකන තිබුණහ.  භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ භගින් යපු 
යහඳෘති වහ කවීම් යන්න තභයි කම් රුළිඹල් මිලිඹන 

5,000න් මිලිඹන 4,000ක් නළත අයකන තිබුකණ්. කොන්රහත් 
කරුහ නම්, කන්න ඕනෆ. වළඵළයි, අද සුදුළිරුට ඇකන 
කවොයභ, ං හ, දණඹ ශහ කිඹරහ අක  ඳළත්තට අත 

දිගුයන ආණ්ඩුකේ  කම් සුළිරිදුදු, සුක ර, ශික්හහමී 
භවත්රු,  ක ත්ත රුළිඹල් මිලිඹන 4,000 මුදර නළත 
කොන්රහත්රුන් කත කවීකම් දී ඉතහ ඳළවළදිලි දුඹඹට 

3.5 කොමිස මුදරක් රඵහ ත්තහ කිඹන න භභ ඉතහභ 
කීභකින් යුක්ත ක යදනහත්භ ප්රහල යනහ. ක 
නළවළයි කිඹන්න ඵළවළ. කම් ආණ්ඩුකේ ඉන්න න ඇභතියකඹක්, 

න ඳසුකඳශ භන්ත්රීයකඹක් අද කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ ආයක්හ 
යන්න ථහ කරුකේ නළවළ. නතුභහ ල් ළහිරහ අවකන 
හිටිඹහ. ආණ්ඩුකේ ඇභතිරු ඳහ තභන්ක  ප්රකද්ලර, තභන්ක  

ඡන්ද  ප්රකද්ලර, තභන්ක  ඵර  ප්රකද්ලර යපු වළභ 
යහඳෘතිඹකින්භ කොමිස මුදල් ත්තහ.  වුරු කොන්රහත් 
ත්තත්, ක ත් කොන්රහත් නකන් දුඹඹට 3.5 කොමිස 
මුදරක් ත්තහ කිඹන න අළි කීකභන් යුක්ත කිඹනහ. 

අන්න දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹ කනුකන් තළන්ඳත් යපු 
මුදල්ලින් යපු කද්ල්. ක "නළවළ" කිඹරහ කිඹනහ නම්, 
හක  නමින්, කභොන ගිණුම් අංඹටද දුඹඹට 3.5 කොමිස 
මුදර තළන්ඳත් කශේ කිඹන න කවබඳදයේ යන්න අළි සුදහනම්. 
අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, කත්රීම් හය බහක් 

ඉල්රනහ කිඹරහ. කත්රීම් හය බහ වමුකේ හක්ෂි දීරහ ක 
මුදල් තළන්ඳත් යපු ඵළංකු බිල්ඳත් බහත යන්න අළි ටයුතු 
යනහ. කම් තභයි දුදු කරහ තිකඵන්කන්. රු ඇභළතිතුභහක  

සුජිත් හරිඹම් කිඹරහ උඳකද්ලයකඹක් දුටිනහ. සුජිත් 
හරිඹම් කිඹරහ. අභහතයහංලකය්  ම්ඵන්ධීයණ කල්ම්, 
සුජිත් හරිඹම්  කිදුභ හිරිකිතඹක් නළති, රේජහක් නළති 

කිඹනහ,  කම් මුදර නිදවස යන්න නම් දුඹඹට  3.5 කොමිස 
මුදරක් වහභ කදන්න ඕනෆ කිඹරහ. අද අල්රස කවය දණ 
ක යදනහ විභර්ලන කොමින් බහ නීතයනුකර යරහ 

තිකඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. සුජිත් හරිඹම් භවත්භඹහ, රු 
ඇභළතිතුභහක  උඳකද්ලයකඹක්; ම්ඵන්ධීයණ 
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කල්ම්යකඹක්. කභභ දුඹඹට 3.5 කොමිස මුදර න්නහද නළද්ද 

කිඹරහ කිඹන්න. ආණ්ඩුකේ භන්ත්රීරු, ඇභළතිරු කිඹනහ අක  
 ප්රකද්ලර කරුණු කොන්රහත්ලිනුත් අයඹහ කොමිස ත්තහඹ 
කිඹරහ. කම් තභයි ඇත්ත ථහ. කිදුකේත්භ කම්හ නළවළ 
කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කම්හ 

"නළවළ" කිේකොත් ඔ පු යන්න අලය රුණු තිඹහකන තභයි 
අළි කම් කම් ම්ඵන්ධ ථහ යන්කන්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කම් ආණ්ඩු කතොයකතයංචිඹක් 

නළති කඵොකවය ං හ දණ ළිබඳඵ, කවොයම් ළිබඳඵ   ථහ 
යනහ. කම් ආණ්ඩුකේ රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභළතිතුභහක  
භවනුය දිසත්රික්කය්  උඳකද්ලරු 63කදකනක් ඳත් ය 

තිකඵනහ.  නක්ත් ජහති ඳක්කය්  ප්රහකද්ශීඹ බහ භන්ත්රීරු; 
ඳළයදුණු ව දළනට දුටින  භන්ත්රීරු  කම්  උඳකද්ලඹන් 
ලකඹන් ඳත් යකන ක අඹට රුළිඹල් දවස ණනින් ඳඩි 

කනහ. භහය උඳකද්ලරු ටික් ඉන්කන්. උඳකද්ලරු 
63කදකනක් ඉන්නහ. කම් අඹට ඳඩි ක න්කන්කො කවොභද? 
රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභළතිතුභහ සථිය තළන්ඳතු ලකඹන් රුළිඹල් 
මිලිඹන 400ක් ඵළංකුත යරහ තිකඵනහ කිේහ. ඔඹ රුළිඹල් 

මිලිඹන 400 මුදලින්ද කම් අඹට ඳඩි කන්කන්? නළවළ, කම් 
දුඹල්ර ආණ්ඩුකේ ල්ලි.  නක්ත් ජහති ඳක්කය් ප්රහකද්ශීඹ බහ 
භන්ත්රීරුන් රැකිඹහ දීරහ,  භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් 

ල්ලිලින් කන්කන්.   

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන විදුරුහ වළය කම් න විට අවුරුදු 
කදයි භහ අටක් ත කරහ තිකඵනහ. අද  ක මිනිසුන් භන්ත්රීභ 

නළති කදයට කරහ ඉන්නහ. වළඵළයි, නක්ත් ජහති ඳක්කය් 
භන්ත්රීරුන්ට භහර් ං ර්ධන අධිහරිකඹන් ඳඩි කනහ. ශ්රී 
රංහ නිදවස ඳක්කය් අඹටත් නභ රැකිඹහ අසථහ වදරහ කදන්න 

කය.  කභන්න කම් තභයි, අද ඹව ඳහරනකය් ළඵෆ අරුත.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, උඳකද්ලරු 63 කදකනකුට 
ඉන්ධන හිත හවන ව ඳඩි රඵහ කදනහ. රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභළතිතුභන්රහ කිඹන දහ හයඹ අද කය? මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, කම් උඳකද්ලරුන්ක  රළයිසතු භභ සවාගත* 
යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කම් රුණ ළිබඳඵ මීට 
ඉසකල්රහත් කිඹළවුණහ. කම්හ නළවළ කිඹන්න ඵළවළ. රක්සභන් 
කිරිඇල්ර ඇභළතිතුභහ විදුන් භවනුය ප්රකද්ලකය් ක්රිඹහත්භ 
කිරීභට නිඹමිත යහඳෘතීන් ම්ඵන්ධ භහර් ංර්ධන 

අධිහරිකය් බහඳතියඹහට ඹන රද ලිළිඹක් භහ ශඟ තිකඵනහ.  
නහි කභකේ වන් කනහ,  

 

" අධිනීතිඥ රක්භන් කිරිඇල්ර 1ඳහ.භ), බහනහඹ,  

විලසවිදයහර අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතය,  

     2015.10.19 

බහඳති,  
භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ,  
කොසත්ත,  
ඵත්තයමුල්ර.  
 

බහඳතිතුභනි,  

භවනුය ප්රකද්ලකය් ක්රිඹහත්භ කිරීභට නිඹමිත යහඳෘතීන් ම්ඵන්ධයි.  

භවනුය, ධර්භයහජ ඳශමු ඳටුභක , අං 37 ඹන ඳත්හ කන ඹන ඳනන්ර 
ව පුරකඹයහි ශභනහහය අධයක් ධනංජඹ ඳනන්ර ඹන අඹ අඳ දන්නහ 

වඳුනන පුද්රකඹකි. භවනුය ප්රකද්ලකය් ඳතින භ නළගුභ භඟින් 
ක්රිඹහත්භ න යහඳෘති ඔවුන්ක  ආඹතනඹ කත රඵහ දීභට ටයුතු  යන 
කභන් ඉල්රහ දුටිමි."  
 

කභඹ දහ හයහත්භද?  

 
ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 

ඔන්න විනිවිදබහඹ.  
 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඇභළතියකඹකුට නම් යරහ කිඹන්න පුළුන්ද, කම් ටි 

ඔක්කොභ කදන්න කිඹරහ. කම් ටි කදන කොට කම්කක් කොමිස 
මුදර ඹන්කන් කොයි කිරිඇල්ර කනයනහටද?  කිඹන්න.   ඉතිරි 
ටි භභ කිඹන්නම්.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
භභ ක ලිළිඹ ළිබඳන්කන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
කත් වරිඹට යවි රුණහනහඹ භවත්භඹහ "භභ දන්කන් 

නළවළ, භට භත නළවළ"  කිේහ හක . රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභළතිතුභහක  ලිළි ශීර්ඹ හිත නිකුත් යපු ලිළිඹක් තභයි 
කම්. නතුභහක  අත්න තිකඵනහ; සීල් න තිකඵනහ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඹ ලිළිඹ photocopy  නක් කන්න ඇති කන්ද, භන්ත්රීතුභහ? 

 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Photocopy නක් තභයි. Original න න්න පුළුන්. කම් 

ළිබඳඵ ටයුතු යන්න කිඹරහ අළි අඳයහධ ඳරීක්ණ 
කදඳහර්තකම්න්තුට නිකඹය යනහ. කම් කල්නඹ භට දුන්කන් 
නක්ත් ජහති ඳක්කය් භන්ත්රීයකඹක්.  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
මරහනඹ ඵඵහ.   
 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

කභභ ලිළිඹත් භභ සවාගත* යනහ.  

1245 1246 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ (වවදය) පමේයප ඳිනපණ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) பரநஷ் தழபண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

මරහනඹ කඩ් ඹනහ.  
 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභළතිතුභහට යත්නහඹ කිඹරහ ම්ඵන්ධීයණ කල්ම්යකඹක් 
ඉන්නහ.  කම් විහදඹ අද ඳළළත්කන ඵ දළනකන කහඵද්ධ 
විඳක්කය් භන්ත්රීරු කිහිඳ කදකනකුට යත්නහඹ භවත්භඹහ ථහ 

යරහ තිකඵනහ.  ක අඹට කිඹරහ තිකඵනහ, "අද විහදඹට 
වබහගී කනහ නම්, කිරිඇල්ර ඇභළතිතුභහක  ඳවුකල් අඹ ළන 
කිඹන්න නඳහ, කොන්රහත් අයන් යන්න  ඳහයක් කදන්නම්" 
කිඹරහ. ත කකනකුට කිඹහ තිකඵනහ "ඳහයල් කදක් 

කදන්නම්" කිඹරහ.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අන්තිභට 
ඳහයල් 10ක් කදන තළනට කම් ගිඹහ. "ඳහයල් 10ක් කදන්නම්, 
ථහ යන්න නඳහ" කිේහ.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, කම්හ ඳට්ටඳල් අතය. යත්නහඹ 
කිඹරහ ම්ඵන්ධීයණ කල්ම් කකනක් භට නළවළ. කභඹහට 
ළිසසු. කභඹහක  ඔළු- 

 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහක  පුටු ශඟ සුද්ද යන්න කයි හක . 

කභතළන ඉන්න නක් කකනකුටත් රේජහ නළවළ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යංජිත් ද කොයිහ භන්ත්රීතුභනි, හරඹ අහනයි. ථහ 

අන් යන්න. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහක  point of Order න කභොක්ද? 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ කම් බහට ඉදිරිඳත් 
යන්න ළභළතියි, - [ඵහධහ කිරීභක්] කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න. 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඇභති හරකය් උඳකද්ලරු - 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

භට භක  හරඹ ඕනෆ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] හඩි 
කන්න.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භන්ත්රීතුභනි, කඳොඩ්ඩක් අවකන ඉන්න. භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ භවහභහර් ඇභති වළටිඹට දුටි හරකය් උඳකද්ලරු 
196 කදකනකුට දීභනහ දුන්නහ. 196ක්! [ඵහධහ කිරීභක්] භහර් 

ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ ලියුභක් ලිඹහ තිකඵනහ, කඳොදු 
යහඳහය ළිබඳඵ හය බහට. කම් ලියුකම් තිකඵන්කන්, කඳොදු 
යහඳහය ළිබඳඵ හය බහකේ නිර්කද්ලරට අදහශ රුණු. 
භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳති විදුන් උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර් අභහතයහංලකය් කල්ම් භඟින් කඳොදු යහඳහය ළිබඳඵ 
හය බහකේ කල්ම් කත ලිඹන රද 2016.07.05 දිනළති 
ලිළිකය් ඳශමුන රුණ ලකඹන් කභකේ වන් ය තිකඵනහ: 

"යහඹ වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ භඟින් 2006 කර් දුට 2010 ය 

දක්හ ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරින් 73 කදකනක් ව කජයසධ 
ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරිකඹකු ඵහ කන තිබුණු අතය, නභ 

ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරින් 73 කදනහක  කේඹ 2010 ජුනි භ න විට 

නතය ය තිබුණි. කජයසධ ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරි භවතහක  කේඹ 

2015.01.12 දින න විට අන් ය ඇත."  

ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරින් 74යි, භවජන ම්ඵන්ධීයණ 
නිරධහරින් 51යි, උඳකද්ලයින් ණන 60යි; ම්පර්ණ ණන 

185යි. භභ කම් ලිළිඹ ව ඊට අදහශ ඇමුණුම් සවාගත* යනහ.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යංජිත් ද කොයිහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහක  ථහ 
අන් යන්න. ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක් තිකඵනහ. 

 
ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

කඵොකවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

ක අතයභ කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහකන් භභ අවනහ, භවහභහර් 

අභහතයහංලකය් දුඹඹට ඳකවේ කොමිස ඉල්රන  මින්ද්රහනි 
කිරිඇල්ර කිඹන්කන් තමුන්නහන්කේක  වුද කිඹරහ. පුළුන් 
නම් කිඹන්න. දුඹඹට ඳකවේ කොමිස න්න  මින්ද්රහනි කිරිඇල්ර 

කිඹන්කන් වුද? ක, තමුන්නහන්කේක  කඳ ද්ලි කල්ම්. 
තමුන්නහන්කේක  ඳවුර කනුකන් කභකවභ කොමිස වන 
අතය ඇවිල්රහ -භභ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ.- දළන් කභතළනදී 

ථහ යනහ, ඹව ඳහරනඹ ළිබඳඵ. රේජහ කන්න ඕනෆ.  

1247 1248 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භක  කඳ ද්ලි 
කල්ම්රිඹ භක  කඳ ද්ලි ළඩ යන්කන්;  භවහභහර් 
අභහතයහංලකය් කිදු ළඩට ම්ඵන්ධ නළවළ.  

 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ක විතයක් කනොකයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. අහන 
ලකඹන් භභ කිඹනහ, ර්තභහන ආණ්ඩු යත්නපුය ජනතහට 

ඵයඳතශ අහධහයණඹක් ශහ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් 
ම්භත යරහ තිබුණහ, රුන්පුය අධිකේගී භහර්ඹ. රුන්පුකර් 
ජනතහට ඵයඳතශ අහධහයණඹක් ශහ. රුන්පුය අධිකේගී 

භහර්ඹ කිඹන්කන් රුන්පුකර් ජනතහට රළකඵන්න තිබුණු විලහර 
ම්ඳතක්. ක නළති යරහ දභරහ දළන් කිඹනහ, ල්ලිහයකඹක් 
ආකොත් ඳහය වදරහ කදන්නම් කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, 
ල්ලිහයකඹක් කවොඹහකන ආත් දුඹඹට ඳකවේ කොමිස න 

න්කන් නළතු වදරහ කදන්න කිඹරහ කඹයජනහ යමින්, භහ නිවඬ 
කනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කඵොකවොභ සතුතියි.  

 

 

[අ.බහ. 2.21] 

 
ගුණ මහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தலக்டர் அப்தைலளநழ)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට කම් අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත කනහ. කේදිහ ශ 
ථහකින් ඳසු තභයි භට ථහ යන්න රළබුකණ්. වළඵළයි භට 
පුදුභ හිකතනහ  කම් භන්ත්රීතුභහ ථහ කශේ අතීතඹ ළන 

කඳොඩ්ඩක් අභත කරහ හක . අක  ශඟ ටවන් තිකඵනහ  
කභතුභන්රහක  හරකය් උඳකද්ලරු කී කදකනක් හිටිඹහද 
කිඹරහ. අක  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහ කම් 

අභහතයහංලකය් උඳකද්ලරු වළටිඹට නක්ත් ජහති ඳක්කය් 
අඹ ඳත් යරහ තිකඵනහ නම්  අළි න්කතය කනහ. කභොද  
නක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිඹන න කනොකයි කභතළන තිකඵන 

ප්රලසනඹ. නතළන යහජහරිඹක් යන්නයි ඇවිල්රහ තිකඵන්කන්. ක 
අඹ දළන් ප්රහකද්ශීඹ බහ භන්ත්රීරු කනොකයි. ප්රහකද්ශීඹ බහ 
විසුරුරහ අවුරුදු කදක් ඉයයි. දළන් කොකවේද  ප්රහකද්ශීඹ බහ 

භන්ත්රීරු ඉන්කන්  ප්රහකද්ශීඹ බහ භන්ත්රීයකඹක් වළටිඹට හිටපු 
හරකය් තභයි ප්රහකද්ශීඹ බහ භන්ත්රී කන්කන්. වළඵළයි ප්රහකද්ශීඹ 
බහක් විදුකයේහට ඳසකේ ප්රහකද්ශීඹ බහ භන්ත්රීයකඹක් 
කන්කන් නළවළ.  ක අඹ ඕනෆ නට ඳත් යන්න පුළුන්. ක 

පුද්රඹහ යකට් පුයළදුකඹක්. ක පුද්රඹහට ක යහජහරිඹ බහය 
න්න පුළුන්. ක පුද්රඹහ යහජහරිඹක් බහය අයකන තිකඵනහ 
නම්  කොන්ද කබඳන් තිඹහකන කම් ඇභතියඹහ නක්ත් ජහති 

ඳහක්ෂිකඹකුට  නකවභ අසථහක් දීරහ තිකඵනහ නම්  කම් 
ඇභතියඹහ ළන අළි න්කතය කනහ. ක අඹ ක අදහශ 
යහජහරිඹ ශහද  නළද්ද කිඹන න ළන ථහ යන්න. නක්ත් 

ජහති ඳහක්ෂියින්ට දුන්නහ කිඹන න ළන කනොකයි  
යහජහරිඹ වරිඹට ශහද  නළද්ද කිඹන න ළන ථහ යන්න. 
[ඵහධහ කිරීභක්] ඇකරයදුඹසක  තහත්තහ කන්න ඇති  

තමුන්නහන්කේ. ඇකරයදුඹස නක් ගිහිල්රහ තමුන්නහන්කේ නිදහ 
න්නහ. 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ක කභතළන ථහ යන්න නන්න නඳහ. භභ ථහ යන්කන් කම් 

ඇභතියඹහක  හයණහ ළන. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්කේ 

බීරහ[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇවිල්රහ දුටින්කන්  [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්කේ ට 
වකන හඩි කන්න. තමුන්නහන්කේ කම්ට අදහශ කද් ළන 

ථහ යන්න; අධිකේගී භහර් ළන ථහ යන්න. 
තමුන්නහන්කේරහ තභයි කකක් හිටපු කවොරු. හරණ්ණි කවොරු  

 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කම් යට හරහ විනහල යරහ  දණඹ යරහ ඉය යරහ  කභතළන 
ඇවිල්රහ අකනක් උන්ට 

 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කඵරිවන් කදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්කේ  ණ්ණහඩිඹ 
ඉසයවට ගිහිල්රහ ඵරන්න  තමුන්නහන්කේ වුද කිඹරහ. 

තමුන්නහන්කේ කභොනහද යරහ තිකඵන්කන්  තමුන්නහන්කේ නදහ 
වුද  අද වුද කිඹරහ ගිහිල්රහ ඵරන්න. තමුන්නහන්කේ අවුරුදු 
හරකය් යහජඳක් භවත්භඹහක  ළිහිකටන් වම්ඵ යරහ සුය ළඳ 

විපු වළටි කදය ගිහිල්රහ ණ්ණහඩිකඹන් ඵරන්න. 
තමුන්නහන්කේරහ නදහ ජිත් වුණු විධිඹයි  අද ජීත් න විධිඹයි 
කොකවොභද කිඹරහ කදය රහච්චු ඇයරහ ඵරන්න. ක ඵරරහ 

අ නිත් මිනිසසු ළන ථහ යන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  විකලේකඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ  
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහ කම් කීභ 
බහයන්නකොට විකලේකඹන්භ නදහ කම් යකට් තිබුණු ක්රභකේදඹ 
කනස යන්න නතුභහට දුදුවුණු ඵ. කොකවොභද  නදහ ක්රභකේදඹ 

තිබුකණ්  නදහ කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් තිබුණහද  නදහ කම් ඳහය 
වදන්න ල්ලි කන් යනකොට තමුන්නහන්කේරහක  
කවන් යිඹරහට රුළිඹල් රක් 10ක් දීරහ කිේහ  "උමට ළභති 

විධිඹට ඳහය වදඳන්. අනිත් ල්ලි ටි හක්කුකේ දභහනින්" 
කිඹරහ. නදහ ක විධිඹට ල්ලි හක්කුකේ දභහත් හරඹක් තිබුණහ. 
නදහ කටන්ඩර් දළම්කභත් නළවළ; ඳරීක්හ ය ඵරන්න නිරධහරින් 
ආකත් නළවළ. නකවභ තභයි නදහ කම් යකට් යහජහරි කශේ. 

වළඵළයි  අක  කම් ආණ්ඩු ඳත්වුණහට ඳසකේ රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර අභහතයයඹහ භසත ශ්රී රංහටභ කවො 
ළඩටවනක් වළදුහ. නකේ වදනකොට තභයි අධිකේගී භහර්කය් 

ප්රලසනඹ ආකේ. අධිකේගී භහර් ළඩටවන් වදරහ කහකය් 
ඇසතකම්න්තු ළන ථහ යනකොට අඳට ථහ යන්න ප්රලසන 
කිහිඳඹක් තිකඵනහ. භවය අඹ භඩ වන්න ථහ යන්න 

පුළුන්. වළඵළයි  කම් ප්රලසනඹ වඳුනහකන -ඇත්ත තත්ත්ඹ 
දළනකන- ථහ යන්න ඕනෆ. නක් නක් අධිකේගී භහර්ර 
ඳශර  කහට නන ගුන් ඳහරම්  ක ප්රකද්ලකය් ළිහිටීභ  ඊශඟට 

කඳොකශොකේ සබහඹ  ක දුඹල්රභ අනු තභයි අධිකේගී 
භහර්ඹ මිර ණන් කනස කන්කන්. නකේ මිර ණන් කනස 
කද්දී නදහ වන් යපු මිර ණන් ළිබඳඵයි ප්රලසනඹ 

තිකඵන්කන්. නදහ කිදුභ ගුන් ඳහරභක් නළතු  ඳශර අඩු ඳහයක් 
වදන්න ගිඹ මිශ ණනට ඩහ අද මිර ණන් ළඩිකරහ 
තිකඵනහ. ඊට කවේතු තභයි  ඳශලින් ළඩි ව ගුන් ඳහරම් 
හිත  විකලේකඹන්භ ක ක ප්රකද්ලරට රිරන විධිඹට අධිකේගී 

භහර් ෆදීභ. 

අළි භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ වදන න ළන හිතමු. නභ 
භහර්ඹ පුයහටභ වළභ තළනභ තිකඵන්කන් ඳු ව ඳල්රම්. නභ 
නිහ ක භහර්කය් නිර්භහණඹ ම්පර්ණකඹන්භ කනස. ක විතයක් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

කනොකයි  ක ළඩ ටයුත්ත යද්දී  විකලේකඹන්භ ඇසතකම්න්තු 
ළන ඵළලුකොත්  නදහ ඇසතකම්න්තුට ඩහ කනස. ක ළඩ 
ළිබඳකශත් නක් කම් ණන් මිමි නවහට කභවහට ගිකය් 

කොකවොභද කිඹන න අඳට හච්ඡහ යන්න කන්කන් නිළයදි 
ංයහ කල්න ටි අතට අයකනයි. වළඵළයි  නිම් භඩ වන්න 
නළඟිටරහ  හට වරි ඇඟිල්ර දිගු යරහ ෆ වරහ  ක ක  කද්ල් 

යන්න පුළුන්. භවය ඳවුල්රට ඇඟිල්ර දිගු යරහ ක ඳවුල් 
විනහල න විධිඹට ථහ යන්නත් පුළුන්. වළඵළයි  කම්හ 
ළිබඳඵ ඇත්ත නළත්ත නිළයදි දළනකන ථහ යනහ නම් 

කවොයි. අළි කිඹන්කන් කොතළන කවය ළරැද්දක් තිකඵනහ නම්  
භඩ වන්කන් නළතු වරිඹට ථහ කශොත්  අඳට ක වහ ළඩ 
ළිබඳකශක් ස යන්න පුළුන්. අඩු ඳහඩුක් තිකඵනහ නම්  ක 

වහ අලය ළඩ ළිබඳකශක් ස යන්න පුළුන්. ඕනෆභ 
කද් අඩු ඳහඩුක් තිකඵනහ නම් ක නිළයදි යරහ ඉසයවට 
කනඹන්න පුළුන්.  

විකලේකඹන්භ ෆභ භහර්ඹභ ඉංජි කන්රු ඇසතකම්න්තු 
ළනයි   කටන්ඩයකඹන් රඵහදුන් ඇසතකම්න්තු ළනයි  නඹ 

යද්දී ඹන විඹදභ කදගුණඹක් න න ළනයි අළි කඵොකවය 
කරහට ථහ යන්කන්. වළඵළයි  අඳට ප්රලසනඹක් විධිඹට 
තිකඵන්කන් කභඹයි. අළි ඹම් තළන ඇසතකම්න්තුක් යරහ  

ඉංජිකන්රු භවත්රු ක ඉදිරිඳත් ශහට ඳසකේ  ක වහ 
කටන්ඩර් ඉදිරිඳත් යන අඹ ඔවුන්ක  මිර ණන් රඵහකදනහ. 
භවය කරහට අළි හච්ඡහ යරහ මිර ණන් රඵහත් අසථහ 
තිකඵනහ. තමුන්නහන්කේරහ තමුන්නහන්කේරහක  හරකය් මිර 

ණන් ටි අයකන ඵරන්න. තමුන්නහන්කේරහක  හරකය් 
ඳහයල්  වදන්න ගිඹ විඹදම් ටි අයකන ඵරන්න. ඉංජිකන්රු 
ඇසතකම්න්තුට අනු ක මුදර ළඹ වුණහද  ඊට ළඩිකඹන් ළඹ 

වුණහද කිඹරහ තමුන්නහන්කේරහ ංයහ කල්න ටි අයකන 
ඵරන්න. 

 

ගුණ ටී. පුජිඅඩ ද මසොි සා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 

නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 

 

ගුණ මහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தலக்டர் அப்தைலளநழ)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රුණහයරහ තමුන්නහන්කේ කදය ගිහිල්රහ ඇඳුම් ඇතු 
කවය නළතු ණ්ණහඩිඹ ඉසයවහ ඉකන තමුන්නහන්කේ කිඹන 
කම් ථහත් නක් ඵරන්න  ක වරිද ළයදිද කිඹරහ. ක නිහ 
විකලේකඹන් අළි ඵරන්න ඕනෆ  ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුකන් 

නවහට කම් ගිකය් ඇයි කිඹන න ළනයි. 

තමුන්නහන්කේරහක  හරකය් වදපු අධිකේගී භහර් විතයක් 
කනොකයි  අකනකුත් භවහ භහර් වදනකොටත් තමුන්නහන්කේරහ 
හරඹක් තිසකේ යපු යහජහරි අයකන ඵරන්න. නතකොට 

කම්කක් හධහයණ කද්ල් තිකඵනහ කිඹරහ කඳකන්වි. භවය 
කරහට අඩු ඳහඩු ඇති. වළඵළයි  ක අඩු ඳහඩු ළන ථහ යද්දී ඔඹ 
විධිඹට භඩ වන න කනොකයි යන්න ඕනෆ. අඩු ඳහඩු ළන 
හච්ඡහ යන්න.  

විකලේකඹන්භ හච්ඡහ කිරීභ වහ තමුන්නහන්කේරහට 
හය බහ අසථහ දීරහ තිකඵනහ. ථහ යන්න. අළි දන්නහ  
කඵොකවය කරහට COPE නට ළරහ හච්ඡහ යනහ. 
හච්ඡහ යරහ අඩු ඳහඩු තිකඵනහ නම්  භහර් ංර්ධන 

අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ  නකවභ නළත්නම් නහි දුටින නිරධහරි 
භණ්ඩරකය් දුඹලුකදනහ නක්ත් අළි හච්ඡහ යනහ. හච්ඡහ 
යරහ අළි තීන්දුරට නනහ. තීන්දු අයකන නතළන ඹම් කිදු 
ඳරීක්ණඹක් යන්න ඕනෆ නම්  නකවභ නළත්නම් 
විණහධිඳතිතුභහට ගිහිල්රහ ඳරීක්ණඹක් යන්න ඕනෆ නම්  
අළි  ක ළන ඳරීක්ණඹක් යනහ. වළඵළයි  ක කනයි  භඩ 
වන නයි කනයි. භඩ වන ළඩ ළිබඳකශ ව යකට් ජනතහ 
කනුකන් ළඩ ළිබඳකශ ස කිරීභ කදක්. අළි ඳහර්ලිකම්න්තු 
භන්ත්රීරු වළටිඹට කම් උත්තරීතය ඳහර්ලිකම්න්තුට ඇවිල්රහ 
යන්න ඕනෆ  විකලේකඹන්භ යකට් ජනතහක  ඹවඳත උකදහ 
ටයුතු කිරීභයි. ඹවඳත වහ ළඩ ටයුතු යන්න නම් වළභ 
භභ ඳහයල් ටි වරිඹහහය වදන්න  භවහභහර් වහ අනිකුත් 
ප්රධහන භහර් ටි වදන්න  අධිකේගී භහර් ටි වදන්න  දුම්රිඹ 
භහර් ටි වදන්න ඕනෆ. ක විතයක් කනොකයි.  

රු ඳහධලී  ම්ළි යණ ඇභතිතුභහ කිේහ  විකලේකඹන් 
කම් යකට් ආර්ථිඹ ංර්ධනඹ යන්න මුදල් කන් යනකොට  
යකට් තත්ත්ඹ  ණඹ ඵයතහ ඹන දුඹල්රභ ළිබඳඵ ණනඹ 
යරහ  කභොන යහඳෘතිඹද යන්කන්  කභොන යහඳෘතිඹද 
කනොයන්කන් කිඹහ අළි තීන්දුට නන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 
තමුන්නහන්කේරහ නදහ ණඹ ත්ත භන් කශේ  ක ණඹ ඉඵහහකත් 
භට නළති විඹදම් ශ නයි. තමුන්නහන්කේරහ භත්තරට 
ඹන ල් වදපු ඳහයල් ටි ඵරන්න. ක ඳහයල්ර වයක් නිදි 
ඹනහ; වී කේශනහ. කහට විඹදම් යපු ල්ලි ළන 
තමුන්නහන්කේරහ ආඳසු වළරිරහ ඵළලුහ නම්  කම් යකට් ආර්ථිඹ 
ළන තමුන්නහන්කේරහ ආඳසු වළරිරහ ඵළලුහ නම් නළනි ළඩ 
ටයුතු යන්කන් නළවළ. නකවභ නම් තමුන්නහන්කේරහ ඊට ඩහ 
කනස කනහ. තමුන්නහන්කේරහ නකවභ හිතුහ නම් භවනුය - 
කොශම අධිකේගී භහර්ඹ වදහ අන් යන්කන් මීට අවුරුදු 
ණනට ලිනුයි. භවනුය - කොශම අධිකේගී භහර්ඹ වළදුහට 
ඳසකේ යකට් ජනතහට විලහර වනඹක් රළකඵනහ. ක විතයක් 
කනොකයි. කම් ම්ඵන්ධතහත් නක් කොශම ප්රකද්ලඹත්  
භවනුය ප්රකද්ලඹත් දියුණු යන්න ටයුතු යනකොට 
තමුන්නහන්කේරහ ඊර්යහට  ක ජනතහ කකයහි තිකඵන 
කභොක් කවය වයඹට කභකවභ කිඹනහ.  

විකලේකඹන්භ උඩ යට මිනිසුන් නක් තමුන්නහන්කේරහට 
වයඹක් ඇති. ක වයඹත් නක් තභයි තමුන්නහන්කේරහ කම් 
ළඩ ටයුතු යන්කන්. නකවභ යන්න නඳහ. ක ටයුතු 
ඩහ ඳල් යන්න තභයි තමුන්නහන්කේරහ කම් උනන්දු 

න්කන් කිඹරහයි භහ විලසහ යන්කන්. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 

ගුණ මහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தலக்டர் அப்தைலளநழ)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

විනහඩිඹක් කදන්න  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි. 
 

ගුණ මහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தலக்டர் அப்தைலளநழ)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  විකලේකඹන්භ භහ නළත 
තහක් කිඹනහ  කම් යකට් ළඩ ටයුතු යද්දී ඳහර්ලිකම්න්තුකේ 

අළි දුඹලුකදනහක භ කීභ විඹ යුත්කත්  යට කනුකන් යකට් 

1251 1252 

[රු  කවක්ටර් අ පුවහමි  භවතහ] 



2017 ඔක්කතයඵර් 19 

ආර්ථිඹ කොඩ නඟන්න  අක  යකට් ජනතහට ජීත් න්න 

තිකඵන අයිතිඹ ව වළභ කකනකුටභ න වහ භහන රන 
විධිඹට භං භහත් ටි වදන්න  අනිකුත් ඳවසුම් ටි රසන්න 
අලය යන ළඩ ළිබඳකශ නිළරැදි ස කිරීභයි කිඹරහ. ක 
වහ අළි ළඳ කමු. ඉදිරිකය්දී භළතියණඹක් ඳළළත්කනහ. 

භඩ වන ළඩ ළිබඳකශක් තිකඵනහ නම්  තමුන්නහන්කේරහට 
කේදිහට නළඟරහ ක ළන ථහ කිඹන්න පුළුන්. මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි  භට කම් අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධකඹන් 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. 
 

[අ.බහ. 2.30] 
 

ගුණ ඩේලිේ.ඩී.මේ. මසමනවිපඅඩන ෙහතා (කේකුණ  

වෘඅඩතීය සමිින සබතා හා සබපගමු සුවර්ධන අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு  டழள்த். டி. ரஜ. தசதயழபத் - ததளமழல், 

ததளமழற்சங்க உவுகள் நற்தம் சப்ழபகதொய அழயழதத்தழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් යකට් ංර්ධනකය් විලහර 
ඳළතිඩක් ලකඹන් භහර් ංර්ධනඹ කන වළය ඳහරහ  භහර් 

ංර්ධනඹ කිරීකම්දී ඹම් ඹම් මරය ළරැදි අක්රමිතහ දුද්ධ 
නහඹ කිඹන හයණඹ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් 
යනු රළබුහ. ඇත්ත ලකඹන්භ ඳහර්ලිකම්න්තු මලි ය කන 
කභළනි හයණහ හච්ඡහ කිරීභ ළදත් නහ.  කභොද  අළි 

දන්නහ  යට මුදල් ඳහරනඹ ම්ඵන්ධකඹන්  කිඹන්නට ඕනෆ 
ඳහර්ලිකම්න්තු     යි කිඹරහ. ක නිහ අද කභළනි විහදඹක් 
ඳහර්ලිකම්න්තු තුශට කන කභ ළන අළි තුටු නහ. භහ 

හිතනහ  ම්ප්රදහඹක් ලකඹන් අඳ නඹ ශ යුතු තිකඵනහඹ 
කිඹරහ. නතුභහක  ථහකේදී නතුභහ කිේහ  "භහර් යහඳෘති 
ආයම්බ යන්න ලින් කත්රීම් හය බහක් ඳත් යරහ  ක 

තුබඳන්  කම් යහඳෘති ළිබඳඵ විලසකල්ණඹ යරහ  කම්හකය් 
කවො නය භළනරහ  ඊට ඳසකේ කම්හ ක්රිඹහත්භ යන්න 
ඕනෆඹ." කිඹරහ. භහ හිතන වළටිඹට නකේ කිරීභ යට ංර්ධන 

ටයුතු ඳභහ කන්න කවේතු නහ. ඹම්කිදු යහඳෘතිඹක් 
ම්ඵන්ධකඹන් ඹම්කිදු ක යදනහක් තිකඵනහ නම් කත්රීම් 
හය බහක් ඳත් යරහ ක ම්ඵන්ධකඹන් විලසකල්ණඹ කිරීභ 

නිළරැදියි. නමුත් වළභ යහඳෘතිඹක්භ ආයම්බඹට ලින් 
විලසකල්ණඹ යන්න ගිකඹොත්  අළි ඵරහකඳොකයොත්තු න 
හර්ඹක්භතහ අඳට රඵහ න්න පුළුන් කයි කිඹරහ භහ 
හිතන්කන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අළි ළිබඳන්නට ඕනෆ  ඳසු ගිඹ 
යජඹ ඹ ටකත් ඳසුගිඹ හරඹ තුශ කම් යකට් විලහර ලකඹන් භහර් 
ංර්ධනඹක් ඇති වුණහඹ කිඹරහ. අධිකේගී භහර්  ප්රහකද්ශීඹ 

භහර් වහ හමීඹ භහර් ඹන දුඹලුභ භහර් ංර්ධනඹ වුණහ. ක 
නිහ යටට දීර්ක ඉදිරි භනක්  ඉදිරි ඵළම්භක් ඇති යන්න 
පුළුන්භ රළබුණහ. භහර් ංර්ධනඹ තුබඳන් ඇති යපු කම් 

යකට් ප්රතිරඳඹ ර්ධනඹ කිරීකම් ළඩ ළිබඳකශ අළි නළළත්විඹ යුතු 
නළවළ. භහ හිතනහ  නඹ ඉදිරිඹට කන ඹන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ. 
කභහිදී ප්රහල වුණහ  "කම්හට විලහර මුදරක් ළඹ නහ. අධිකේගී 

භහර්කය් කිකරයමීටයඹක් වදන්න කභඳභණ මුදරක් ළඹ නහ"යි 
කිඹරහ. දියුණු භහර් ඳද්ධතිඹක් අලය නම් අඳට ක වහ මුදල් 
ළඹ යන්න දුද්ධ නහඹ කිඹන න අළි ළිබඳන්නට ඕනෆ. 
අඳට රළකඵන ආදහඹභ අනු  අඳට රඵහ න්න පුළුන් විකද්ල 

ආධහය අනු  රඵහ න්න පුළුන් විකද්ල ණඹ අනු අළි තීන්දු 
යන්න ඕනෆ කොයි තයම් මුදල් ප්රභහණඹක් අළි භහර් 
ංර්ධනඹට ආකඹයජනඹ යනහද කිඹරහ. නමුත්  කහ නතය 

යන්න ගිකඹොත්  අභ යන්න ගිකඹොත් යකට් ඉදිරි භන හුඟක් 
දුයට ශකිනහ. නළත්නම්  ඉදිරි භන ඩහ ඳල් කනහ.  

ඳසුගිඹ හරඹ තුශ රුන්පුය අධිකේගී භහර්ඹ ම්ඵන්ධකඹන්  

විලහර අධහනඹක් කඹොමු කරහ තිබුණහ. අද න විට භධයභ 
අධිකේගී භහර්ඹ අලයයි කිඹනහ හක භ රුන්පුය අධිකේගී 
භහර්ඹත් අලයයි කිඹන හයණඹ නභ ප්රකද්ලකය් ජනතහ න 
වඬින් කිඹනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඳසුගිඹ අවුරුදු 

ඳකවේභ කම් රුන්පුය අධිකේගී භහර්ඹ ළන ථහ ශහ. ඇත්ත 
ලකඹන්භ මලි මීක්ණ ටයුතු ඳහ දුදු ශහ. ක හක භ  
භභ හිතන විධිඹට feasibility report නත් ස ශහ. 

Feasibility study න කඳ ද්ලි භහභක් ශහ කිඹරහ 
භවය අඹ කට විරුද්ධ කරහත් තිකඵනහ. කම් දුඹලුභ රුණු 
කවේතුකොටකන රුන්පුය අධිකේගී භහර්කය් ඉදිකිරීම් ඳභහ 

කන තත්ත්ඹක් තිකඵනහ. කිකරයමීටය 93ක් ඳභණ දි 
අධිකේගී භහර්ඹ කොටස 4ට කඵදරහ  චීන භහම් 4කින් ණඹ 
ආධහය අයකන යන්න ඕනෆ කිඹරහ ඳසුගිඹ හරකය් ළබිනට් 

භණ්ඩරඹට කඹයජනහක් ආහ. අළි කට නඟ වුණහ. කභොද  
අළි ඵරහකඳොකයොත්තු වුකණ් ඉතහ ඉක්භනට කම් යහඳෘතිඹ ආයම්බ 
යන්නයි. නමුත්  ක අද ක්රිඹහත්භ කන්කන් නළවළ.  

කද්ශීඹ මුදල් ඳඹන්නන්ක  වහඹ ඇති කම් ක්රිඹහත්භ 
යන්න කිඹරහ ඳසුගිඹ හරකය් රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහත් භට ප්රහල ශහ. නමුත්  කම් කොයි තයම් දුයට 
ක්රිඹහත්භ කරහ තිකඵනහ ද කිඹරහ භභ දන්කන් නළවළ. කම් 
අධිකේගී භහර්කය් ප්රකඹයජන තිකඵන්කන් යත්නපුය දිසත්රික්ඹට 

ඳභණක් කනොකයි. යත්නපුය දිසත්රික්ඹ  ඵදුල්ර දිසත්රික්ඹ  
කභොනයහර දිසත්රික්ඹ  වම්ඵන්කතොට දිසත්රික්ඹ ළනි 
දිසත්රික් ණනහට  කම් අධිකේගී භහර්ඹ නිහ විලහර 
ප්රකඹයජනඹක් ඇති නහ. භවය නිරධහරින්ක  භතඹක් 

තිකඵනහ  කම් අධිකේගී භහර්ඹ වළදුහභ කකක් භන් යන 
හවන ංයහ අඩුයි; ක නිහ ආදහඹභ අඩු කන්න පුළුන්; අළි 
ණඹ ත්කතොත් කම් ණඹ ආඳසු කවීකම් අඳවසුක් ඇති කන්න 

පුළුන් කිඹරහ. කම් භතඹ ළරැදියි. කභොද  කම් අධිකේගී භහර්ඹ 
භන් යන ප්රකද්ලඹට භහන්තය භන් යන භහර්ඹ තභයි ක 
ප්රකද්ලකය් ඉතහභත්භ දුසය භහර්ඹ. ක කිඹන්කන්  කවොයණ 

ඉරහ  නළත්නම් ඉංගිරිකය් දුට යත්නපුයඹට ඹන භහර්ඹ 
ඉතහභත්භ දුසයයි. ක ංගුලින් වණ ඳටු භහර්ඹක්. කම් 
භහර්කය් භන් යන්න හුඟහක් කදකනක් ළභළති නළවළ. ක නිහ 

ක දුඹලු කදනහභ ළඩි දුයක් කහකන අද යත්නපුයඹ  
අවිසහකේල්ර වයවහ තභයි කොශමට භන් යන්කන්. ක 
හක භ ඵදුල්ර ඵණ්ඩහයකර ප්රකද්ලර අඹත්  වම්ඵන්කතොට වහ 

කභොනයහර දුට නන දුඹලු කදනහභත් අද ළඩි දුයක් කහ දභමින් 
භන් යන්කන් යත්නපුයඹ  අවිසහකේල්ර වයවහ කොශම 
ඳහකර්යි. කම් අධිකේගී භහර්ඹ වළදුකොත්  දුඹලුභ හවන ක 
අධිකේගී භහර්ඹ දික  කොශමට නනහ. කභතළනදී කනොකඹක් 

දුර්භතඹන් ප්ර හයඹ යරහ තිබුණහ. නක් තභයි  උභං -tunnels- 
වයවහ කම් ඳහය ඹනහ කිඹරහ. නකවභ ගිකඹොත්  කිරිඇල්ර ළනි 
ප්රකද්ල විලහර ලකඹන් නහඹ ඹෆභට රක්කයි කිේහ. නමුත්  මීටය 

200 ඳභණ භට්ටමින් තභයි උභඟක් වයවහ කම් ඳහය ඹන්කන් 
කිඹන නත් භභ කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ  short 
distance. නමුත්  ක ප්රකද්ලඹ නච් ය උක් නහඹ ඹෆභට රක් 

න්කන් නළවළ කිඹන භතඹක් තිකඵනහ. ඇත්ත ලකඹන්භ ක 
තභයි තහක්ණි භතඹ. නමුත්  මීටය 300ක් ඳභණ ඉවබඳන් 
tunnels ළපුකොත් තභයි නහඹ ඹෆභට කොදුරු න්කන්. ක නිහ 

නහඹ ඹෆකම් ප්රලසනඹක් කභතළන ඇති න්කන් නළවළ.  

කම් ඳහය ෆදීභ රින්ය කනස කිරීභ නිහ ඹම් ඹම් භවජන 
ළරඹිලි ඇති වී තිකඵනහ. භවජන උද්කකයණත් ඇති වුණහ. අළි 
ගිහිල්රහ කම්හ භනඹ ශහ. භභ කඳ ද්ලි ක තළන්රට 

ගිහිල්රහ කම් භහර්ඹ වළදුකොත් ඇති කන ප්රකඹයජනඹ  ක 
ජනතහට කත්රුම් ය දීරහ ක අඹක  උද්කකයණ නත්න්න 
පුළුන්භ රළබුණහ. ක නිහ කම් අධිකේගී භහර්ඹට 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ජනතහකන් කරොකු ඉල්ලුභක් තිකඵනහ. ක ජනතහ  කම් 
අධිකේගී භහර්ඹ දළන් ඵරහකඳොකයොත්තු කනහ. භභ හිතනහ  කම් 
යජඹ ඹටකත් ඵයමු ප්රකද්ලඹට ශ වළකි කරොකුභ යහඳෘතිඹ 

යත්නපුයඹ දක්හ රුන්පුය අධිකේගී භහර්කය් ළඩ ටයුතු 
ආයම්බ කිරීභයි කිඹරහ. භභ රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහකන් ඉල්රහ දුටිනහ  රුණහයරහ රුන්පුය 

අධිකේගී භහර්ඹ ඉදි කිරීකම් ළඩ ටයුතු ආයම්බ යන්න කිඹරහ. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි  කඵොකවොභ සතුතියි. රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්ත ලකඹන්භ රුන්පුය අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න අළි 
ළබිනට් ඳත්රිහ දහරහ චීන භහම් 3ට දීරහ තිකඵනහ. නමුත්  
ප්රලසනඹ තිකඵන්කන් චීනකඹන් අඳට මීට ඩහ ණඹ න්න ඵළරි 

නයි. We have reached the limit with China. කද්ශීඹ 
කොන්රහත්රුන් වුරු කවය ඉන්නහ නම් කම් අධිකේගී 
භහර්කය් ළඩ ටයුතු යන්න අළි කදන්න සදහනම්.  

අකනක් න තභයි  අක  රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 
භන්ත්රීතුභහ දළන් රු බහකේ නළති වුණත්  නතුභහ අවපු ප්රලසනරට 
භභ ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න ඕනෆ. නතුභහ ප්රලසනඹක් භතු ශහ. 

භභ ක ළන කිඹන්න ඕනෆ. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 
භන්ත්රීතුභහ විදුන්  ඉදිරිඳත් යන රද ආහයඹට  රු රක්සභන් 
ඹහඳහ අකේර්ධන යහජය අභහතයතුභහ විදුන් කඹොමු යන රද 

ලිළිඹක්  භගින් ප්රහල යනු රඵන්කන්  "යහජය අංලකය්  හවන  
කොඩනළඟිලි  වහ ආණ්ඩුට අඹත් කද්ඳශ  යක්ණඹ කිරීකම්දී 
යහජය අංලකය් යක්ණ ආඹතනඹට රඵහ කදන කරයි". භහ 
කිඹන්න ඕනෆ  කඳ ද්ලි කොන්රහත් භහභක් යනු රඵන 

ඉදි කිරීභක් වහ අදහශ යක්ණඹ රඵහ කදන්කන් හටද ඹන්න 
තීයණඹ යනුකය්  අදහශ  කොන්රහත්රුහ ඵත්  නඹට භළදිවත් 
වීභක් ආණ්ඩුට ශ කනොවළකි ඵත්.   

ත ප්රලසනඹක්  නතුභහ භතු ශහ  ක ළනත්  කිඹන්නට ඕනෆ. 
රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ භතු ශ  ප්රලසනඹ තභයි  
අදහශ යක්ණඹ යජකය් අලයතහක්ද   කඳ ද්ලි අංලකය්  

කොන්රහත්රුකකුක  යක්ණ  අලයතහක්ද ඹන්න.  ක ළන   
භට කිඹන්න ති කඵන්කන්  2015 ර්කය්දී   මින්ද ද දුල්හ භවතහ  
උස අධයහඳන  වහ භවහ භහර් අභහතයහංලකය් උඳකද්ලයකඹක් 

කනොකේඹ කිඹන හයණඹයි.   

දළන් ඇත්ත ලකඹන්භ අළි කම් හටද විහද යන්කන්   දළන්  
බහ ළකඵහි විරුද්ධ ඳක්කය් භන්ත්රීරු ඉන්කන් කී කදනහද   
භන්ත්රීරු තුන් කදනහයි. 

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු සුනිල් වඳුන්කනත්ති  භන්ත්රීතුභහ  කභොක්ද point of 
Order න.  

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභනි  දළන් ඔඵතුභහක  ප්රලසනඹ කරහ තිකඵන්කන්  
විඳක්කය් ඉන්න භන්ත්රීරු ණන නම්   ක ළන ඔඵතුභහ  
රඵර කන්නට  ඕනෆ නළවළ. කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේ වළන්හඩ් 

හර්තහ ක ළන මුළු යටටභ   කිඹනහ. අළි නඹට  
කිඹනහ. ඔඵතුභහ ඇසු ප්රලසනඹ ඳහර්ලිකම්න්තුකේ 
බහනහඹතුභහ වළටිඹට නම් ක වරි.  ඔඵතුභහ ට තිකඵන්කන් 

ඔඵතුභහක  රුණු  ඉදිරිඳත් යන  න විතයයි.  

අකනක් හයණඹ  විහදඹක් යනකොට ඔඵතුභහ වළභ 
තිසකේභ ෆ  වන  න අඳ දළ තිකඵනහ. කත් අහධහයණයි. 
භන්ත්රීරුන්ට රුණු ඉදිරිඳත් යන්නට අසථහ තිකඵන්න ට 

ඕනෆ. විඹ බහය ඇභතිතුභහ විධිඹට ඔඵතුභහට රුණු ඉදිරිඳත් 
යන්න පුළුන් අහනකය්.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අක  යහජහරිඹ අළි වරිඹට ය තිකඵනහ. උකද් දුට විහදඹ 

අහන නතුරු අළි කභතළන. විරුද්ධ ඳක්කය් භන්ත්රීරු කම් 
බහකේ කම් කභොකවොකත් ඉන්කන්  තුන්කදනහයි.  කම්  විහදඹ 
පුසක්.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහ කභතළන ණන් වද වද ඉන්න නඳහ. ඔඵතුභහ රඵර 

කන්න නඳහ. ක අළි ඵරහන්නම්. ක පුසක්ද නළත්ද කිඹරහ 
අනහතකය්දී තීයණඹ කයි. ඔඵතුභහ ඔඵතුභහක  ළඩඹ යන්න. 
ඔඵතුභහ ආණ්ඩු ඳක්කය් ළඩ යන්න.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට  සුනිල් වඳුන්කනත්ති භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

බහනහඹතුභහ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විහදඹ ඉල්ලුකේ ඔඵතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට   සුනිල් වඳුන්කනත්ති භන්ත්රීතුභහ. 

 
 

[අ.බහ. 2.49] 

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  විකලේකඹන් අද දිනකය්දී  

යකට් ළදත්භ ප්රලසනඹක් ළිබඳඵ  නනම් අධිකේගී භහර්ර 
දුදුකරහ තිකඵන ං හ දණ ළිබඳඵ  දුදු  කකයන කභභ 
විහදඹට  ඹම්  රුණු ප්රභහණඹක් ඉදිරිඳත් යන්නට භභ 

ඵරහකඳොකයොත්තු කනහ.  

1255 1256 

[රු ඩේලිේ..ව.කේ. කකනවියත්න භවතහ] 
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අද දින දණ ම්ඵන්ධකඹන් ථහ යන නිහභ    ඊට ලින් 

භභ  ඔඵතුභහක  අධහනඹට කඹොමු යනහ  -කභභ 
ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් විඹ යුතු කම් ඹව ඳහරන ආණ්ඩුකේ දින 
දුඹකය් ළඩටවන ඹටකත් කඳොකයොන්දුක් වුණු ජහති විණන 
ඳනත් කටුම්ඳත  කම් කනතුරු ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් වුකණ් 

නළවළ කිඹන හයණඹ.  ක ඵහරගිරි කදයඹ හක භ ළබිනට් 
භණ්ඩරඹ තුශභ  ළයකි ළයකී තිකඵනහ.  අඳට කත්කයන  
විධිඹට අහන ළබිනට් රැසවීකම්දීත් ක  වරිඹට ංකලයධනඹ   

කරහ ඉදිරිඳත් වුකණ් නළති තිඹක් තභයි තිකඵන්කන්. නභ නිහ 
භහ භන්ත්රීයකඹකු කර  කඳ ද්ලි භන්ත්රීන්ක  කඹයජනහක් 
විධිඹට  රු ථහනහඹතුභහක  අධහනඹට නඹ කඹොමු 

යනහ.  ජහති විණන ඳනත වහ න ඳනත් කටුම්ඳත  
ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ඳහර්ලිකම්න්තු භව 
කල්ම්තුභහට අළි  බහය දුන්නහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ර්තභහන රු 
ථහනහඹතුභහ නදහ විඳක්කය් භන්ත්රීයකඹක් වළටිඹට  

කතොයතුරු දළනළනීකම් ඳනත ඉදිරිඳත් යන්නට උත්හව ශ 
අසථහකේදී  කට ඵහධහ ඇති වුණහ. නමුත් අද නතුභහ කභභ රු 
බහකේ මරහනකය් දුටින නිහභ  නතුභහ කතොයතුරු දළන ළනීකම් 

ඳනත ළිබඳඵ ක කීභ විලසහ යන නිහභ   ජහති විණන 
ඳනත් කටුම්ඳත  ළබිනට් භණ්ඩරඹට ඵළරි නම්  අඩුතයමින් 
කඳ ද්ලි භන්ත්රීන්ක  කඹයජනහක් කර ඉතහ ඉක්භනින්  

ඳක් නහඹ රැසවීකම්දී  හච්ඡහ ය නඹ ඳහර්ලිකම්න්තුට 
ඉදිරිඳත් යන්නට ටයුතු යන්නටඹ කිඹහ  භභ ඉල්රහ දුටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් අදහශ හයණහකේදී  භහ 
කම්  හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ.  කභඹ  න දිනඹ විහදඹක්. න  

දිනඹක් තුශ කම් අධිකේගී භහර්ර දුද්ධකරහ තිකඵන ං හ වහ 
දුණ ළිබඳඵ අඳට භසතඹක් හච්ඡහ යන්නට  ඵළවළ.  නභ 
නිහභ කම් ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ   කභභ විහදඹ ඩහත් පරදහඹ 

න්නට නම්  කම් ම්ඵන්ධකඹන් සහධීන  ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් 
හය බහක්  ඳත් යන්නඹ කිඹන න අක  කඹයජනහයි.  
නකේ  ඳත් යනහ හක භ  කම් දුඹලු අධිකේගී භහර් ළිබඳඵ  

කයවහරි විණනඹක් - forensic audit නක් - යන්න. 
ඔඵතුභහ ටත් නතකොට හධහයණයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විණනඹක් යන්න පුළුන්. භභ  කට විරුද්ධ කන්කන් 
නළවළ.  

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහට කොකවොභටත් විරුද්ධ න්නට ඵළවළ. ක 

ඳහර්ලිකම්න්තු කන් තීයණඹ යන්කන්. විඹබහය ඇභතිතුභහ 
වළටිඹට ඔඵතුභහට කට කොකවොභත් නඟ කන්නට කනහ. 
ඔඵතුභහ බහනහඹතුභහ වළටිඹට අදවස ඉදිරිඳත් යනහ හක භ 

විඹ බහය ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහට නඹට නඟ කන්න 
කනහ. ඳහර්ලිකම්න්තුකන් අළි ඉල්රහ දුටින්කන්  නළනි කත්රීම් 
හය බහක් ඳත් යන්න කිඹරහයි. නතකොට මුළු යටටභ 

ඳළවළදිලි කයි  කම්කක් ඇත්ත නළත්ත කභොක්ද කිඹරහ. කභොද  
ඵළඳුම්ය ං හ ළිබඳඵ හච්ඡහ යන අසථහකේදීත් නඹ 

යකින්න -ආයක්හ යන්න- වදපු කඵොකවයකදනකු අද නිරුත්තය 

කරහ දුටින ඵ අළි දන්නහ. තභන්ට රළබුණු යදහන යප්රහද 
නිහ නඹ ආයක්හ යන්නට වදන්න ඇති. අද කඵොකවයකදකනක් 
ළිබඳකන තිකඵනහ - 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඵළඳුම්ය ං හයි  කම්යි ම්පර්ණකඹන් කනස. ඵළඳුම්ය 
ං හ ම්ඵන්ධකඹන් ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු කඳන්හ Auditor-
Generalයඹහ විදුන් හර්තහක් ඉදිරිඳත් යනු රළබුහ. 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කභභ අසථහකේදී  2015  
2016 ව 2017 ර්රට අදහශ Auditor-Generalයඹහක  

හර්තහ භහ සවාගත* යනහ.  නභ හර්තහ අනු භහර් ංර්ධන 
අධිහරිකය් කිදුභ භවහ ඳරිභහණකය් දණඹක් දුදු කරහ නළවළයි 

කිඹන වතිඹ දීරහ තිකඵනහ. ක කද compare යන්නට 
නඳහ.  
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහට ඵළඳුම්ය ං හයි  කම්යි compare  ය න්නට 

පුළුන්. කම් ඵළඳුම්ය ං හට ඩහ කරොකුද  ඵළඳුම්ය ං හ 
කම්ට ඩහ කරොකුද කිඹරහ අළි කිඹන විධිඹට කත්රීම් හය 
බහක් ළරහ  කයවහරි විණනඹක් යරහ නහි 

අහනඹක් දකිමු. නකතක් රඵර කනොවී ඉඳිමු. ක තුබඳන් 
අඳයහධකය් තයභ කභොක්ද කිඹරහ කොඹන්නට ඵළරි කයි.  නමුත් 
කම් කිඹන නුකදනුර සබහඹ ඵළඳුම්ය ං හට ඩහ ළඩි 

කන්න පුළුන්ඹ කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  කභොද  ක තයම් 
අඳයහධ කම්හකය් දුද්ධ කරහ තිකඵනහ. ක නිහභ තභයි භභ 
ඔඵතුභහට කිඹන්කන්. විණහධිඳතිතුභහක  හර්තහටත් නවහ 

ගිහින් ඵළඳුම්ය ං හකේ අද දුද්ධ කරහ තිකඵන කද්ල් 
කඳකනනහ කන්.  ක යකින්නට උත්හව ශ අඹ අද කය  
 ඳම් දුන්නු කහ  කපුහ ළන අද ථහ යනහද  කභ 
තභයි කම් දුද්ධ කන්කන්ත්. නභ නිහ භහ ක ළන ළඩිදුය 

කිඹන්නට ඹන්කන් නළවළ. 

ක විතයක් කනොකයි. ඔඵතුභහක  විකලේ අධහනඹට කඹොමු 

යන තත් හයණඹක් තිකඵනහ. කම් කටන්ඩර් ළන අළි 

රුළිඹල් කයටි ණන්ලින්  රුළිඹල් බිලිඹන ණන්ලින් ථහ 

යනහ. අළි දන්නහ  visitor visaලින් -ං හය වීහලින්- 

ඳළමිණ දුටින අඹට ඇකභරිහනු කඩොරර් 28 000ක්  ඇකභරිහනු 
කඩොරර් 30 000ක්  -රුළිඹල් රක් 34ක්  රුළිඹල් රක් 40ක්- ඳඩි 

කහ තිකඵන ඵ. කම් අධිකේගී භහර් ඉදි කිරීභ ම්ඵන්ධ 

ම්ඳව  ෆල්ර  කුරුණෆර  භවනුය ප්රකද්ලර න්දි ඉල්රන 

මිනිසසු භව කද්ල් කනොකයි ඉල්රන්කන්  කඩොරර්ලින් 
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————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

කනොකයි ඉල්රන්කන්. ඔඵතුභන්රහ තභ කඳොල් වට කදන 

න්දිඹ රුළිඹල් 2 000යි. ක අඹට රුළිඹල් රක්ඹක්  රුළිඹල් 

රක් කදක් කදන්න ඔඵතුභන්රහ කොඳභණ කවට්ටු යනහද  
ක අඹක  න්දි ළන යත්තයන් හක  රරහ තභයි ඔඵතුභන්රහ 

ථහ යන්කන්. කඩොරර් මිලිඹන ණන්ලින් ඳඩි කන්න 

ඔඵතුභන්රහට පුළුන් නම්  කම් න්දි ඉල්රන අඹට හධහයණ 

න්දි කවීභක් යන්න ටයුතු යන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභත් අළි 

ඔඵතුභන්රහක  අධහනඹට කඹොමු යනහ. 

භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ළන කඵො කවයකදනකු ථහ ශ නිහ 

දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ ළිබඳඵ ඇති කරහ තිබුණු තත්ත්ඹන් 
ම්ඵන්ධකඹන් හයණහ කිහිඳඹක් අධහනඹට කඹොමු යන්නට 

භහ ඵරහකඳොකයොත්තු නහ. ඔඵතුභන්රහ දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ 

කොඩභ ඉරහ වම්ඵන්කතොට දක්හ දීර්ක යන්නට ටයුතු 

ශහ. ක ම්ඵන්ධකඹන් මුලින්භ 2013 දී ලයතහ අධයඹන 

හර්තහක් ස ය තිකඵනහ. භහ ශඟ තිකඵනහ  ක ලයතහ 

අධයඹන හර්තහ. කම් හර්තහ ස කශේ වුද  නහි කීභ 
බහය න්කන් වුද  විඹ බහය ඇභතිතුභහ විධිඹට ඔඵතුභහට 

මුලින්භ යන්නට තිබුණු කද් තභයි  ඳයණ ඳේ ටි නකවභභ 

යවකන ඹන්කන් නළති  කභහි කීභ කභොක්ද කිඹරහ 

කොඹන න. කඳශක් ඳනකොට වුණත් ඵහස උන්නළකවේ 

කකනකු කන්රහ ඵරනහ කභතළන කම් කඳශ ඳන න 

සුදුසුද නළද්ද කිඹරහ.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කභොද්ද  අඩු ඳහඩු  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ කිඹන්නම්  කඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔඵතුභහ දන්කන් නළත්නම් භහ 
කිඹන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ කිඹන්නම්. කඳශක් ඳනකොට 
වුණත් අළි කොඹනහ  කභතළන කඳශ ඳන්න සුදුසුද  නළද්ද 

කිඹරහ. ක ළිබඳඵ දළනුභක් තිකඵන කකනකුට කිඹරහ ක ළන 
කොඹහ ඵරනහ. අඩු තයකම් 2013 දී වදපු ලයතහ අධයඹන 
හර්තහකේ කීභ බහය න්නට කකනක් නළවළ. හභහනයකඹන් 

කභළනි ලිඹවිල්රක් ස යන විට ඇතුශත් යනහ  අල් 
ආඹතනඹ කම් කීභ බහය න්නහඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහ 
කඳන්න්න  කම් ලයතහ අධයඹන හර්තහ හක  කීභක් 

ඇති ළිබඳත් හර්තහක්ද කිඹරහ. කම් හර්තහ ළිබඳඵ COPE 
නකක්දී හච්ඡහ වුණු අසථහකේ භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් 
Planning Division න කිේහ  " මුළු ප්රභහණඹ වදරහ තිකඵන්කන් 
වුද කිඹරහ අළි දන්කන් නළවළ"යි කිඹරහ. කම් හර්තහකේ 

කීභක් නළවළ. අඩු තයමින් කභහි ලිඹවිල්රක්ත් නළවළ. කභළනි 
හර්තහකින් ළඩක් ඳටන් න්න පුළුන්ද  කම් ආණ්ඩු ඳත් වුණු 
අසථහකේභ භහර් ංර්ධන ඇභතියඹහ විධිඹට රු බීර් 

වහෂීම් ඇභතිතුභහ භහධය හච්ඡහක් ඳළළත්වහ. ක භහධය 
හච්ඡහකේදී නතුභහ කිඹපු හයණහ කීඳඹක් භහ කම් අසථහකේදී 
කිඹන්නම්. 

“දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ භහතය දුට කඵලිඅත්ත  වම්ඵන්කතොට 
දක්හ දීර්ක කිරීකම් යහඳෘතිකය් උඳකද්ලන කේහ වහ නක්තයහ 
භහභට ඵහය දීරහ තිකඵනහ. මුළු භහර්කය් කිකරයමීටය 90ක් 

වහ උඳකද්ලන කේහ හසතු රුළිඹල් බිලිඹන 12යි. කම් 
භහර්කය් නක් කිකරයමීටයඹට උඳකද්ලන කේහ හසතු රුළිඹල් 
මිලිඹන 124යි. කම්හ භව කඳොකශො ඳළකශන කවොයම්. අධිකේගී 

භහර්ඹක් අලුතින් වදන්න තිබුණහ කම් මුදල්ලින්. කම් 

කොන්රහත්තු ළබිනට් නකන් අනුභත යරහ තිකඵන්කන් ගිඹ 
කදළම්ඵර් 05 ළනිදහ. ඡන්දඹට දින තුනට ලින්. රංසු 
ළවීභක් නළවළ. චීන කොම්ඳළනිඹට දීරහ. කම්හට ගිවිසුම් ඳහ 
අත්න් යරහ. කම් නිහ කඵොකවොභ ප්රකේකභන් කම්හ යන්න 

ඕනෆ.” 

කභකවභ කිඹන්කන් වුද  භභ කනොකයි  ඔඵතුභන්රහක භ 
බීර් වහෂීම් ඇභතිතුභහ තභයි කභකවභ කිඹන්කන්. ඔඵතුභන්රහ 

ප්රකේකභන් කම් ටයුත්ත ශහද  අඩු තයමින් දකුණු අධිකේගී 
භහර්ඹට වරි ලයතහ අධයඹන හර්තහක් තිකඵනහද කිඹරහ 
ඔඵතුභන්රහ භට කිඹන්න. කභොද  නතළනින්කන් ඳටන් න්න 

තිකඵන්කන්. ඊට ඳසකේ ඔඵතුභන්රහ කභොද කශේ  Design and 
build කිඹන ඉදිකිරීභයි  ළරසුභයි කදභ නභ  
කොම්ඳළනිඹට ඹන විධිකය් ක්රභකේදඹට කම් දුන්නහ. කම් 

ණඹ චීන ණඹක් නිහ ළතික් භහභ තභයි නහි කොන්රහත්රු. 
ක හක භ ඉදිකිරීම් උඳකද්ලන භහභ කතයයහ න්කන්ත් ක 
කොල්රන්භයි. ක China Railway First Survey and Design 
Institute Group Co. Ltd. - FSDI - 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලි කිරීභක්.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 නකඹන්  නඹට ඳළවළදිලි යන්න ගිඹහභ අඳට ථහ 
යන්න කේරහක් තිකඵනහද  ඔඵතුභහට ළිබඳතුරු ථහ කිඹරහ 
නක් යන්න තිකඵනහ කන්. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලි කිරීභක් තභයි යන්කන්. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න කිඹහ භහ ඉල්ලුකේ නළවළ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට අයිතිඹක් තිකඵනහ  ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න.  
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ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ අහනකය් ළිබඳතුරු ථහකේදී ඳළවළදිලි යන්න. භට 
ථහ යන්න කදන්න. භට රළබී තිකඵන කරහකේ ඔඵතුභහ 
ඳළවළදිලි කිරීම් යන්කන් කොකවොභද  කභතුභහ භක  කේරහ තුශ 

ඳළවළදිලි කිරීම් යන්කන් කොකවොභද  භක  ථහටකන් කභතුභහ 
ඵහධහ යන්කන්. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලි කිරීභක්. කම් ගිවිසුම් ඔක්කොභ ඳසුගිඹ යජඹ හරකය් 

තභයි අත්න් කශේ.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ක තභයි ළකඩ්. දළන් නීඳද  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කහ අශංගු යන්න ඵළවළ. ඳසුගිඹ යජඹ හරකය් අත්න් 
යපු ගිවිසුම් නක්ත් අඳට අශංගු යන්න ඵළවළ.  

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නකවභ කිඹරහද ඔඵතුභන්රහ ඵරඹට ආකේ  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කම්හට ක හරකය් තභයි අත්න් කශේ. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අත්න් යපු කහ ළන කනොකයි භහ කිඹන්කන්.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කභතුභහ දුල්රය විධිඹට ථහ 
යනහ. අක  යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණු වි අඳ ඵළලුහ  දකුණු 

අධිකේගී භහර්කය් ඹම් කොටස නත්න්න පුළුන්ද කිඹරහ. කහ 
නත්න්න ඵළවළ කිඹරහ අඳට නීති උඳකදස රළබුණහ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ක හයණඹ ළිබඳන්නහ කන්. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වරි. ආඳසු තහක් ඔඵතුභහ භට ඵහධහ කනොය  භක  ථහ  

යන්න ඉඩ කදන්න. භට විනහඩි 20යි රළබිරහ තිකඵන්කන්.  

Design and build කිඹන ඳදනමින් ළරසුභයි  ඉදිකිරීභයි 

කිඹන කදභ නභ භහභක් යනකොට අඳ තභයි කකන් 
ප්රතිරහබ රඵන ආඹතන න්කන්. භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 
තභයි අක  යටට කම් ටයුත්ත යරහ තිකඵන්කන්. ක උඳකද්ල 
භහභ ටයුතු යන්න ඕනෆ වුරු කනුකන්ද  ක ඳහය වදන 

උඳකද්ල භහභ ටයුතු යන්න ඕනෆ චීනඹ කනුකන්ද  
රංහ කනුකන්ද  උඳකද්ලකඹය කිඹන්කන් වුද   
ළරසුභයි  ඉදිකිරීභයි කදභ නභ කොම්ඳළනිකඹන් යනකොට 

ක ටයුත්ත වරිඹට යනහද නළද්ද කිඹරහ ක කොල්රන්  අඳටයි 
උඳකදස රඵහ කදන්න ඕනෆ. භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට උඳකදස 
කදන්න ඕනෆ. අඳ තභයි උඳකද්ල භහකම් කේහ දහඹඹහ. අඳ 

තභයි කේඹ රඵහ න්කන්. කම් කොල්රන් උඳකදස කදන්කන් 
හටද  අය කොන්රහත් භහභට. ක තභයි තිකඵන ප්රලසනඹ 
න්කන්. ඔඵතුභහ කිඹන නභ ගිවිසුභ අනු ඔඹ China Railway 

First Survey and Design Institute Group Co. Ltd. - FSDI - 
කිඹන උඳකද්ල භහභ නක්දුම් ඵළංකුකන්භ ණඹත් 
කකනන්න ඕනෆ. තභ නකවභ ණඹක් කනළල්රහ තිකඵනහද  
ණඹ ගිවිසුභ අත්න් යරහ තිකඵනහද  ක කොල්රන් ණඹ 

කනළල්රහ තිකඵනහද  ණඹ කනළල්රහ නළවළ. අනහතකය්දී 
තභයි ක ණඹ කකනන්න තිකඵන්කන්. ණඹ කකනන්කන් නළති 
ගිවිසුභ අත්න් යරහ තිකඵන්කන් කොකවොභද  ඔඵතුභහ 

ඇභතිතුභහ නම් ක ළිබඳඵ ඔඵතුභහට අයිතිඹක් තිකඵනහකන්. ක 
විධිඹට ගිවිසුභ ප්රහය ණඹ කනළල්රහ නළත්නම්  ගිවිසුභ ඩ 
කරිරහකන් තිකඵන්කන්   [ඵහධහ කිරීභක්] අශංගු යන්න 

කිඹරහ කිඹනහ කනොකයි කම්. කම් තභයි ළරැද්ද. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ආඳසු කිඹනහ. කඳොඩ්ඩක් ඉන්නකය. අඳට ණඹ කදන 
ආඹතන තභයි කම්හ. ක හයණඹ අඳට කත්කයනහ. අක  ඳහය. 

වළඵළයි  ණඹ කන්කන් වුද    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අඳ ණඹ ත්තහට ක ණඹ 
කන්න කන්කන් කම් යකට් ජනතහටකන්. කභතුභන්රහ ණඹ 

කන්න වුණහභ කිඹනහද  “කම්හ අහධහයණ ගිවිසුම්. 
කම්හයින් ණඹ කනහකේ නළවළ. ල්ලි වරිඹට කනළල්රහ නළවළ. 
ක නිහ අඳට ණඹ කන්න ඵළවළ.” කිඹරහ  නළවළ  ක ණඹ අඳ 
කන්න නහ. ණඹ  ණඹ  ණඹ කිඹරහ කිඹන්කන් නළති අඩු 

තයමින් ඔඵතුභහ විඹඹ ඵහය ඇභතිතුභහ වළටිඹට ක කොල්රන් 
නක් ථහ යන්න. ඔඵතුභහ අහර්ථ නතළනදීයි.  

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ණඹ cancel  යන්න. 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ණඹ cancel  යන්න කිඹහ කනොකයි භහ කම් කිඹන්කන්.  
“ගිඹ ආණ්ඩු ත් ණඹ  ගිඹ ආණ්ඩු අත්න් යපු ගිවිසුම් අඳට 
cancel  යන්න ඵළවළ. ගිඹ ආණ්ඩු කවොයම් යපු විධිඹටභ 

කහකය් හිඩළසලින් අඳත් යකන ඹනහ.” කිඹහ තභයි 
කභතුභන්රහ කිඹන්කන්. කකන් කම් කිඹන ථහ.  

ඊශඟට තිකඵන ප්රලසනඹ  කම්යි. කම් උඳකද්ල භහම් 

අඳට invoices ඉදිරිඳත් යනහ. කරොකු කරොකු ණන් දභරහ 

වදනහ. කකොල්රන්ක  ඳඩිඹ අළි කිඹනහ. ගිවිසුභට අනු 

කකොල්කරය ණඹ කනළල්රහ නළත්නම් කභච් ය ල් 

කකොල්රන්ට ඳඩි කරහ තිකඵන්කන් වුද  කකොල්කරය අතින් 
විඹදම් යකන ඇවිල්රහ අඳට ළඩ යනහද  ණඹ ගිවිසුභට 

අනු ණඹ ක න්න ඕනෆ අඹ ණඹ කනළල්රහ නළවළ. නක්දුම් 

ඵළංකුකන් ණඹ දීරහ නළවළ. වළඵළයි  දළන් අවුරුදු කදවභහය 

හරඹක් කකොල්කරය ළඩ යනහ. වුද  ඳඩි කන්කන්  

1261 1262 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

කනොමිරකය් අක  ඳහය වදරහ කදන්න  අඳට ආදයඹට ඇවිල්රහ ළඩ 

යන ට්ටිඹ චීනකය් ඉන්නහද  අහනකය් කහට කඳොලිඹත් 

නක් කකොල්කරය ණන් වදන්කන් නළද්ද  අක  ප්රභහද හසතුත් 
නක් කඳොලිඹ වදන්කන් නළද්ද  නතකොට ක කඳොලිඹ කන්න 

ඕනෆ වුද  කඳොලී කන්කන් ඔඵතුභන්රහක  කල්ර 

බදරකඹන් කනොකයි  කම් යකට් අහිං මිනිසසුන්ක  ඵදු 

මුදල්ලින්.  

ඔඵතුභන්රහ ඊශඟ තර්ඹ වදනහ  අඳට ණඹ කන්න 

විධිඹක් නළවළ  අළි ණඹ න්ද ඉන්කන්  ඵදු වනහ වළකයන්න 

අඳට කන උත්තයඹක් නළවළයි කිඹරහ. ක කන්  කිඹන්කන්. දළන් 
කිඹනහ ඳහය වදන්න ඕනෆ  ක නිහ ණඹ න්න කනහ කිඹරහ. 

ඊශඟට කිඹනහ  ණඹ කන්න විධිඹක් නළති නිහ ඵදු වන්න 

කනහ කිඹරහ. වරි යරයි. කම් කන් කභච් ය හරඹක් ශ 

ක්රභඹ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන විධිඹට දිටභ ආකේ ඔඹ ක්රභඹ නම් 

කන කභොක්ද  අළි ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්කන් කම් භහභ 

අවුරුදු කදවභහයක් කනොමිරකය් ළඩ යන්කන් නළවළයි කිඹන 
නයි. කහට ප්රභහද හසතුත් නක් අඳට කන්න දුද්ධ කනහ. 

ඔඵතුභහට ඕනෆ තයම් උදහවයණ භභ කඳන්න්නම්. ල්ඳනහ ය 

ඵරන්න. කම් තිකඵන්කන් 2016 ජනහරි භහකය් දුට ළ තළම්ඵර් 

දක්හ හරඹ වහ කකොල්කරය ඉදිරිඳත් යන බිල්. උඳකද්ල 

භහභට  ක භහකය් උඳකද්ල හසතු වළටිඹට රුළිඹල් මිලිඹන 

397යි  8 52 455යි. අක  ඉංජිකන්රුරු ක certify යනහ. 

අක  අඹ කිඹනහ  කම් ණන කන්න ඵළවළ  රුළිඹල් මිලිඹන 
137 දක්හ අළි දුඹඹට 65ක් අඩු ය තිකඵනහඹ කිඹරහ. අළි ක 

ණන ළිබඳත්තහ නම් කභොද කන්කන්  ක ළිබඳත්තහ නම් කම් 

භහ ණනට රුළිඹල් මිලිඹන 397ක් කන්න ඕනෆ. නතකොට 

කකොල්කරය ණඹ කනළල්රහ නළවළ. වළඵළයි  කම් ණන 

කන්න කනහ. කම් කන්න තිකඵන ප්රභහණඹ කොච් යද 

කිේකොත් රුළිඹල් මිලිඹන11 000ට ළඩියි කිඹරහ ඔඵතුභහ 

දන්නහ. කම් අක  යකට් ජනතහක  ල්ලි. 

ඊශඟට  කම් කොල්රන් ඵහ ළනීම් ය තිකඵන්කන් 

කොකවොභද  කම් ණඹ කන්න අනුභත යන්කන් වුද  කම් 
FSDI කිඹන ආඹතනඹ කබඳන්භ ලියුභක් ලිඹනහ  ආර්. 
ඳහසයලිංම්ට  Senior Adviser to the Prime Minister.  2016 

ඔක්කතයඵර් 07ළනි දහ. භභ ක ලිළිඹ සවාගත* යනහ. 

භභ අවන්කන්  භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට ලිඹන්කන් නළති  
අධිකේගී භහර්කය් කවීම් ළිබඳඵ  උඳකද්ලන හසතු අනුභත 

කිරීභක් ළිබඳඵ ආර්. ඳහසයලිංම් භවත්තඹහට ලිඹන්න FSDI 
කිඹන ආඹතනකය් General Manager  වළන් කඩොන්ට පුළුන්භ 
තිකඵන්කන් කොකවොභද  වළන් කඩොන් ව ආර්. ඳහසයලිංම් 

භවත්තඹහ අතය තිකඵන ම්ඵන්ධඹ කභොක්ද  ල්ඳනහ ය 
ඵරන්න. ආර්. ඳහසයලිංම් භවත්තඹහ කිඹන්කන් ජනයභක් 
තිකඵන කකනක් කනොකයි; භවජන නිකඹයජිතකඹක් කනොකයි; 

භන්ත්රීයකඹක් කනොකයි; RDA නකක් කකනක් කනොකයි.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ලියුභක් ලිඹන්න අය න්න ඕනෆද  

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අය න්න ඕනෆ නළවළ. ක වරි. වළඵළයි  කට අනු  ක 
අනුභත කිරීම් අනු තභයි  ඔඵතුභන්රහ අනුභත යන්කන්. 
කඵොකවොභ කවොයි  ඔඵතුභහට කඵොකවොභ සතුතියි.  

   
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහක  point of Order න කභොක්ද   

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  iRoad ළිබඳඵ විකලේඥකඹක්  
භවහ විද්කතක් වළටිඹට ථහ යන කභතුභහට කම් බහකේ ථහ 

යන්න තිකඵන අයිතිඹ කභොක්ද  කභතුභන්රහ තභයි කඵයක්කු 
ළඩුකේ; ඳහරම් ළඩුකේ; ඳහයල් ළඩුකේ; ඵස ගිනි තිේකේ; 

කඵලි ළපුකේ. එමහෙ   මචෞපයකු ; එමහෙ මිමෙුණවකු ; 
 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ජහති ම්ඳත් විනහල ශ පුද්රඹකුට iRoad ළිබඳඵ 

විලහයදකඹක් හක  ථහ යන්න තිකඵන අයිතිඹ කභොක්ද   භභ 
ක ඔඵතුභහකන් අවනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දළන් කත්කයනහ  ඳහසයලිංම් භවත්තඹහක  ම්ඵන්ධඹ 
කභොක්ද කිඹරහ. ක කඵයක්කු ට ෆවපු විධිඹට දළන් 
කත්කයනහ ආර්. ඳහසයලිංම්ක  ම්ඵන්ධඹ කභොක්ද කිඹරහ. 

ක දළන් වරි ඳළවළදිලියි.  දළන් කන උත්තය ඕනෆ නළවළ. ක 
කඵයක්කු ට ඇරිඹ විධිඹට අඳට ඳළවළදිලියි  ඳහසයලිංම්ක  
ම්ඵන්ධඹ කභොක්ද කිඹරහ.  

ඊශඟට ළදත් කද් කම්යි. ඇභතිතුභහ කිේහ කන්  
ම්ඵන්ධඹක් නළවළයි කිඹරහ. වළඵළයි  ක ම්ඵන්ධතහ අනු 
තභයි ඊශඟට ලිඹන්කන්  ආර්.නම්. හමිණී  Senior Project 

Director. නඹහ කම් යහඳෘති අධයක්රු වතයකදනහටභ ලිඹනහ; 
Project Directorsරහ වතයකදනහටභ ලිඹනහ. කභොක්ද  “The 

inputs provided by the expatriates of FSDI during the initial 

period of their service have been approved by the Chairman, 

RDA as per request made to Mr. R. Paskaralingam, Senior 

Advisor to the Ministry of  National Policies and Economic 

Affairs…” කභොක්ද කන්කන් නතකොට  FSDI න කලින්භ 

ලිඹනහ ආර්. ඳහසයලිංම් භවත්භඹහට. ආර්.නම්. හමිණී 

1263 1264 

[රු සුනිල් වඳුන්කනත්ති භවතහ] 

————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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ලිඹනහ RDA නකක්  Chairmanට  '' FSDI  න ආර්. 

ඳහසයලිංම් භවත්භඹහ වයවහ කම් extension නට කවීම් 
යන්න  අනුභත ය කන තිකඵනහ. ක නිහ කම් approve 
යරහ කදන්න'' කිඹරහ. නතකොට RDA නකක්  Chairman  
“Approved” කිඹරහ වනහ. ක අනු ආර්.නම්.  හමිණී යහඳෘති 

අධයක්රු වතයකදනහටභ ලිඹනහ ''කම් දළන් අනුභතයි'' 
කිඹරහ. කම් තභයි ඇවිල්රහ තිකඵන ක්රභකේදඹ.  

රු ඇභතිතුභනි  Cabinet Committee on Economic 

Management කකයහි භභ ඔඵතුභහක  අධහනඹ කඹොමු 
යනහ. 2016 කනොළම්ඵර් 03 ළනි දහ Item No. 9/11/2016 
ඹටකත් කම් viaductsර දි ළඩි යන්න අනුභත යනහ.  

Economic Management Committee නට ක යන්න පුළුන් 
කිඹරහ හිතමු කය. භවයවිට ක ළබිනට් නකන් අනුභත 
යන්නත් පුළුන්. භභ අවන්කන්  කම්ට ඳහද කච්  initial 

document න කභොක්ද    ගුන් ඳහරම්ර දි ළිබඳඵ   ගුන් 
ඳහරම්  viaducts  ඹන්න ඕනෆ විධිඹ ළිබඳඵ ප්රවීන  අඹ ආර්ථි 
ශභනහයණ මිටුකේ නළවළකන්.  කට තිකඵන්න ඕනෆ 
ඉංජිකන්රුන් විදුන් ඳඹන - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹන්නම්. 

ඉංජිකන්රුභඹ කතොයතුරු. [ඵහධහ කිරීභක්] ක ඉංජිකන්රුභඹ 
හර්තහ කභොක්ද  ඔඵතුභන්රහ ක කිඹන්න. භභ කිඹන්කන්  
ඉංජිකන්රු හර්තහක් කනොකයි කම් තිකඵන්කන්. කම් චීන භහභ 

තභයි යත් අමුණුභ භවත්භඹහට ලිේකේ. චීන භහභ කලින්භ 
යත් අමුණුභ භවත්භඹහට ලිඹරහ  යත් අමුණුභ භවත්භඹහ 
වයවහ ඇතිවුණු නඟතහ භත තභයි ළබිනට් මිටු තීයණඹ 

කශේ කම් ගුන් ඳහරම් ටි ළඩි යන්න. නකවභ කනොකයි 
යන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ තභයි කම් යහඳෘතිකය් මුර ඉරහභ 
ඉන්කන්. භභ කිඹන්කන් කයි. ක්රභකේදඹ ක නම්  අළි ක 

ළිබඳනිමු. ක කභොක්ද  ලයතහ අධයඹනඹක් අලය නළවළ; 
ඉංජිකන්රුභඹ හර්තහ අලය නළවළ; ඳරිය අධයඹනඹ  අලය 
නළවළ. චීන කොන්රහත් භහභ කනුකන් උඳකද්ල භහභ 

ඉන්නහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ ''අළි ණඹ අයකන තිකඵන්කන්. 
කන යන්න කදඹක් නළවළ. ගුන් ඳහරම් වදන්න ඕනෆ. අධිකේගී 
භහර්ඹ වදන්න ඕනෆ. ණඹ කන්න කයි. -ක ඳසකේ- ක නිහ 
උඳකද්ල භහභ කිඹන වළභ කදඹක්භ ළිබඳකන අළි අනුභත 

යමු'' කිඹරහ. ක තභයි ආපු ක්රභකේදඹ. භභ කිඹන්කන්  ක 
ක්රභකේදඹ ළයදියි කිඹන න. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   variations  නන කොට  ක 

කිඹන්කන් ඳහයක් වදන කොට මුල් විඹදභයි  කකක් කනසවීමුයි  
නන කොට කහ නිළයදි යන ළිබඳත් ක්රභඹක් තිකඵනහ; 
ළිබඳත් rates  තිකඵනහ. ඕනෆභ contract න ළිබඳත් rates  

තිකඵනහ  කොන්ක්රිට්රට කභච් යයි  columnsරට කභච් යයි 
කිඹරහ. ක ළිබඳත් rates  අනු තභයි කම් ණනඹ කශේ.  

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  තත් හයණඹක් භභ 
කිඹන්න ඕනෆ. භභ උකද් රුකේ කම් හයණඹ කිේහ. 

කොට්ටහකේ  ඉරහ භහතය දක්හ නභ viaduct නක්ත්  න 
කුලුනක් භතත් ඳහය  වළදුකේ නළවළ. ඳසු ගිඹ දහ ංතුය ආහ. 
රු භන්ත්රීතුභහ කිඹන්කන් ංතුය ආහට භක් නළවළ  අය ඳයණ 

විධිඹටභ ළිහිටි කඳොකශොකේ ඳහය වදන්න කිඹරහ. නමුත්  අළි ක 
ක්රභඹ කනස ශහ. කිකරයමීටර් 4.5ක් අළි viaducts දළම්භහ. 
නකවභ කශේ ංතුය නත්න්න. ඇත්තලකඹන්භ ඳසු ගිඹ 

ආණ්ඩු කොට්ටහකේ දුට භහතය දක්හ න viaduct නක්ත් 
වළදුකේ නළවළ. කයි කම් විධිඹට ංතුකයන් ඳහය ඹට වුකණ්. 
ඳහයක් කනොකයි  භහතය දක්හ dam නක් වළදුකේ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]- 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දළන් නතකොට - 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කඳොඩ්ඩක් ඉන්න. අළි ආහට ඳසකේ   අලය තළන්රට අළි 
viaducts දභනහ. කභතුභහ කිඹන්කන් viaducts වදන්න නඳහ  

ඳයණ විධිඹටභ වදන්න; dam  නක් වදන්න කිඹරහ. 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ක කවේතු නිහ තභයි 

forensic audit නක් යරහ කම්හ ළන ථහ යන්න භභ අය 

කිඹන ඳහර්ලිකම්න්තු විකලේ හය බහක් අඳට අලය න්කන්. 

කභොද  කභතුභහ කිඹන කද්ත් වරි හක  කන් කඳකනන්කන්. භභ 

උදහවයණඹක් විධිඹට කම් හයණඹ කිඹන්නම්. අළි කඳරක් 

ඳන්න ගිඹත්  කකක් කනක් කනහ නම් කට කිඹනහ  

"Variation නක් තිකඵනහ'' කිඹරහ. ක variation න 

තර්හනුකර ළිබඳන්න පුළුන්භ අඳට තිකඵනහ. නමුත්  

අධිකේගී භහර්ඹක් වදන කොට  ළිබඳත් විධිඹට ලයතහ 

අධයඹන හර්තහක් යරහ නළති වුණහභ  ඉංජිකන්රු 

ඇසතකම්න්තුක් වරිඹට යරහ නළති වුණහභ  ඳරිය අධයඹනඹ  

වරිඹට යරහ නළති වුණහභ  භූකයලීඹ අධයඹනඹ  වරිඹට යරහ 

නළති වුණහභ ඇති කන අවුර තභයි ඕ. කභොක්ද කන අවුර  

ංතුයක් නනවිටභද අඳට කඳකනන්කන් දළන් ඳහකර් viaducts 

දහන්න ඕනෆ කිඹරහ  ඇයි  කට ඊට ලින් ඉංජිකන්රු 

ඇසතකම්න්තුක් ඕනෆ නළද්ද  ක ලින් ළරසුම් යන්න ඕනෆ 

නළද්ද  රු ඇභතිතුභනි  design and build කිඹන්කන් නට කන්. 

ංතුය ආහභ තභයි ඔඵතුභන්රහ හිතන්කන්   ඳස පුයනහ 

කනුට ගුන් ඳහරම් වදන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

ඊකය් ව කරය කදක් ළටිරහ භහතය ඳළත්කත් ද්දඹක් 

ඇවිල්රහ තිකඵනහ කන්. ඔඵතුභන්රහ කවට-අනිද්දහ න කොට 

ම්ඳනඹ ම්ඵන්ධකඹන් ත කභොනහ යයිද දන්කන් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීම්] නතකොට කොන්රහත් භහභ කිඹයි  "කභතළනින් 

නවහට ඹන්න නම් තහයහ ම්ඳනඹට ඕනෆ විධිඹට ඳහය කනස 

යන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ක අළි ළිබඳන්නහද  ඊශඟ ප්රලසනඹ 

කම්යි. ඹම් ප්රලසනඹක් නිහ  ඇති න කනසම් කනුකන් 

කොන්රහත්රුත් කොටක් බහය න්න ඕනෆ කන්. ඇයි ක  

කොන්රහත්රු මුලින්භ ළරසුභ - design - වදද්දී නහි ළරැද්දක් 

තිකඵනහ නම් නඹහ ක ළිබඳන්න ඕනෆ කන්ද   

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ක හරකය් ඳහයල් වළදුකේ design නළතු; viaducts   නළතු. 
ක හරකය් ඳහයල් කනොකයි; dams වළදුකේ. කුලුනු ඹටින් තුය 
ඹන්න ක්රභඹක් තිබුකණ් නළවළ. කයි ංතුකයන් මුළු දකුණු 

ඳශහතභ ඹට වුකණ්.   

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභනි  භභ කිඹන්කන් ක තභයි. 2013දී ළරැද්දක් 
යරහ තිකඵනහ කන්. 2013දී වරිඹට ලයතහ අධයඹනඹක් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

යන්කන් නළතු ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුකන් -යහජඳක් ආණ්ඩුකන්- 
ළරැද්දක් යරහ තිකඵනහ කන්. ක ළරැද්ද නිළයදි ය න්කන් 
නළතු ඔඵතුභන්රහ කභොද කශේ  ංතුය නනකතක්භ 
ඔඵතුභන්රහ හිටිඹහ  viaducts  දහන්න.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අන්. 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්මනඅඩින ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சுழல் லந்துன்தத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභතිතුභනි  කකන් අළි කම් කිඹන්කන්. ක තභයි 

ළරැද්ද. ළරළසභක් වරිඹට වදන්කන් නළතු  ළරළසභක් වරිඹට 
ඉදිරිඳත් යන්කන් නළතු ළඩ ශහභ ක ඇතුකශේ දණ දුද්ධ 
නහ. භභ කිඹන්කන් කයි.  

දළන් වුරුත් කිඹන විධිඹට අළි අධිකේගී භහර් වදනහට 
විරුද්ධ නහද කම්  අළි කම් විහදඹ කනළල්රහ තිකඵන්කන් 

අධිකේගී භහර් වදන්න නඳහ කිඹන්නද  නළවළ. අළි කිඹන්කන් 
අධිකේගී භහර් වදන්න කිඹරහයි. රු දඹහ භක  ඇභතිතුභහත් 
කිේහ  අළි අධිකේගී භහර් වදන්න නඳහ කිඹනහ ලු. භධයභ 

අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න නඳහ කිඹරහද රු අභළතිතුභනි  අළි කම් 
කිඹන්කන්  නළවළ  ක වදන්න. වළඵළයි  කවොයම් කනොය ක 
වදන්න. කවොයම්රට ඉඩ කනොදී ක වදන්න. දණරට ඉඩ 

කනොදී ක වදන්න. නහසතිඹට ඉඩ කනොදී ක වදන්න.  මිනිසුන් 
තභයි ඳහකර් ඹන්කන්. අඳත් ඳහකර් ඹනහ. වළඵළයි  ක නහසතිඹ 
කන්න කන්කන් කම් යකට් මිනිසුන්ට. ක දණකය් ඵය දයන්න 

කන්කන් කම් යකට් මිනිසුන්ට.  ක නිහ නහසතිඹට  දණඹට ඉඩ 
තඵන්න නඳහ. කම් ළරසුම්ර තිකඵන අඩු ඳහඩුරට අහනකය් 
වුරුත්  කිඹන්කන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ කවොට ක භත 
තඵහ න්න. රු අභළතිතුභනි  ඔඵතුභහ රු බහකේ ඉන්න 

කරහකේ කම් ම්ඵන්ධකඹන් භහ ඔඵතුභහක  අධහනඹ කඹොමු 
යනහ.  

භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් හිටපු බහඳති කප්රේභදුරි 
භවත්තඹහට ක යදනහ කොඩක් තිබුණහ  භහින්ද යහජඳක් 

භවත්තඹහත් නක් යපු නු-කදනුරට අදහශ. ක ක යදනහරට 
ම්ඵන්ධ නිරධහරින්භ තභයි කම් තළන්ර තභත් ඉන්කන්. ක අඹ 
තභයි කම් ටයුතු කභකවඹන්කන්. ක අඹක  ළරසුම් අනු 
තභයි අදත් භවය විට ඔඵතුභන්රහට තීයණ න්න දුද්ධ 

කන්කන්. භභ කිඹන්කන්  අඳට චීනකඹන් ණඹ න්න දුද්ධ කයි 
කිඹරහයි. අඳට ක අඹක  ක්රභඹට ටයුතු යන්නත් දුද්ධ කයි 
කිඹරහයි. නමුත් කම් ළරසුම් අඳට හදුදහඹද නළද්ද කිඹරහ 

රුණහයරහ නළත ඳරීක්හ යරහ ඵරන්න  රු අභළතිතුභනි. 
කභොද  ක ළරැද්ද නිහ කම් යකට් ජනතහට කන්න න න්දිඹ 
ඉතහ විලහර න නිහ. විකලේකඹන්භ කම් වළභ ඳහයක් කනුකන්භ 

අද දුද්ධ න ඉවශ කවීම්  ඉවශ නහසතිඹ  ඉවශ දණඹ අක  
යකට් ණඹ ඵකර් විලහර ඳංගුක් ඵට ඳත් නහ. ක නිහ තභයි ක 
හයණඹ භහ ඔඵතුභහට අධහයණඹ යන්කන්.   

රු ඇභතිතුභනි  ක ඳයහ ත්ත ඉඩම් කනුකන් අද 
උද්කකයණ යන අහිං මිනිසුන්ට අඩුභ තයමින් හධහයණ 

න්දිඹක් කදන්න. නළත්නම් කම් මුදකල් ළඩිභ ඳංගු ඹන්කන් 
චීනඹටත්  නළත්නම් ජඳහනඹටත්  ඔඹ කිඹන කොම්ඳළනිරටත්  
කොම්ඳළනි භඟ deal යන  ඇභතිරුන්ටත්  ඇභතිරුන්ක  

ඥහතීන්ටත්.  

කඵොකවොභ සතුතියි. 

[අ.බහ. 3.07] 

 
ගුණ පනිල් වික්රෙසිුහ ෙහතා (අග්රාොතයතුො සහ ජාිනක 

ප්රිනඳඅඩින හා ණර්ථික ක යුතු අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - ழபதந அகநச்சதம் ரதசழன 

தகளள்கககள் நற்தம் தளதளதளப அலுயல்கள் அகநச்சதம்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දන්කදණිඹ ඳහය ළන 

විකලේකඹන්භ කිේහ. ඳහසයලිංම් භළතිතුභහ කවය වුරු කවය 

ලිළි නේහභ ක අඹට අධිහරිකඹන් කන්කන් දළන් තිකඵන ක්රිඹහ 
ඳටිඳහටි වහ මුදල් කයගුරහදු අනුයි. ළභළත්ත අනු කන්න 
ඵළවළ. භවය කහ මිටුරට දහරහ, ක මිටුර හච්ඡහ යරහ, 

අනුභත ශහට ඳසකේ තභයි RDA නට   නන්කන්.  

දළන් භහතය දුට භත්තර දක්හ ව දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්කය් 
කොටස අදිඹය වතයකින් නිභ කිරීභට ළරසුම් ය තිකඵනහ. 
කභහි ප්රලසනත කොට න්කන්, කිකරය මීටර් 30ක් දි භහතය 

දුට කඵලිඅත්ත දක්හ න අදිඹයයි. කභභ අදිඹකර් ඉදිකිරීභ වහ 
මලි ඇසතකම්න්තුත මුදර වකය්, රුළිඹල් බිලිඹන 103.28යි. 

ඉන් කිකරයමීටර් 5.82 දුයක් ගුන් ඳහරභ භත ඉදි කිරීභට 

ළරසුම් කොට තිබුණහ. කභභ භහර්කය් කොටක් දන්කදනිඹ න 
යක්ෂිතඹ වයවහ ළටී තිබුණහ. ක වහ භධයභ ඳරිය අධිහරිකය් 
අනුභළතිඹ රඵහ දී තිබුකණ්, න ංයක්ණ කදඳහර්තකම්න්තුකේ 

අනුභළතිඹට ඹටත්යි. නමුත්, නභ අනුභළතිඹ ළිබඳඵ ළටලුහරී 

තත්ත්ඹක් භතු තිබුණහ. කභභ ළටලුහරී තත්ත්ඹ ළිබඳඵ 
භවහභහර් අභහතයහංලඹ විදුන් ආර්ථි ශභනහයණඹ ළිබඳඵ 

අභහතය භණ්ඩර මිටුට හර්තහ ශහ. ක අනු තභයි කම් 
මිටු අදහශ නිරධහරින් කන්හ කම් ළන හච්ඡහ කශේ. කම් 
2013දී අනුභත කශේ, න ංයක්ණ කදඳහර්තකම්න්තුකේ 

අනුභළතිඹ රඵහකන යන්න කිඹරහයි. ක කරහකේ න 
ංයක්ණ කදඳහර්තකම්න්තු විරුද්ධ කරහත් නළවළ; නඟ 

කරහත් නළවළ. ආණ්ඩු භහරු වුණහයින් ඳසු  තභයි විරුද්ධත්ඹ 

ප්රහල කශේ.  ක අසථහකේදී කිේහ, ක කොල්රන්ට විරුද්ධත්ඹ 

ප්රහල යන්න අසථහ රළබුකණ් නළවළයි කිඹරහ නදහ තිබුණු 
හතහයණඹ අනු.  

කභභ යහඳෘතිඹ ආයම්බ ශ ඳසු කභභ භහර්ඹ දන්කදනිඹ 
යක්ෂිතඹ වයවහ ඹන කොටකේ ඉදි කිරීභ තුබඳන් විලහර ඳරිය 
වහනිඹක් දුදු න ඵටත්, නභ නහන්තයඹ කොටස කදට කඵදී 

තිබීභ කවේතුකන් න තුන්ක  භනහ භනඹට ඵහධහ න 
ඵටත්, නහන්තයඹටද විලහර වහනිඹක් දුදු න ඵටත් න 

ංයක්ණ කදඳහර්තකම්න්තු වහ  ඳරිය අභහතයහංලඹ විදුන් 
හර්තහ ශහ.  අභහතයහංල කදක් අතය තිකඵන ප්රලසනඹක් අඳට 

ඉදිරිඳත් වුකණ්.  ආර්ථි ශභනහයණඹ ළිබඳඵ අභහතය 
භණ්ඩර මිටු භළදිවත් වුකණ්, කම් ප්රලසනඹ වින්නයි. කභඹ 

භවහභහර් අභහතයහංලඹ වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ අතය තිබ 

ප්රලසනඹක්. ක අනු, කම් ම්ඵන්ධකඹන් ත වළකි ක්රිඹහභහර් 

ළිබඳඵ අළි දීර්ක ලකඹන් හච්ඡහ ශහ. කභහිදී අඳට ත 
වළකි තිබුකණ් ක්රිඹහභහර් කිහිඳඹක් ඳභණයි. නක්, 

නහන්තයඹ වයවහ භන් කනොයන ඳරිදි, අධිකේගී භහර්කය් 

ළරසුම් කනස කිරීභයි. අකනක් විල්ඳඹ වුකණ්, නහන්තයඹ 

වයවහ උභං භහර්ඹක් ඉදි කිරීභයි.  කභභ විල්ඳ කද වහභ 

අතිවිලහර මුදරක් ළඹ කිරීභට දුදු න ඵ හර්තහ වුණහ.  ඳහකර් 
ළරළසභ - road trace - කනස යනහ නම් කත් විලහර 

විඹදභක්. කභොද, කම් road trace නට අනු වදහකන ඹන්නයි 

ළරසුම් ය තිබුකණ්. බිම් කඹ වදන්නත් ඵළවළ. ඉන් ඳසකේ 
විල්ඳඹ වුකණ් නහන්තයඹට අභ වහනිඹක් න ඳරිදි වහ න 
තුන්ක  භනහ භනඹට වහනිඹක් කනොන ඳරිදි, නහන්තයඹ 
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වයවහ ගුන් ඳහරභ ඉදි කිරීභයි.  ක අනු, 2016 භළයි භ 04 න 

දින ඳළළති ආර්ථි ශභනහයණඹ ළිබඳඵ අභහතය භණ්ඩර 
මිටු විදුන් කම් වහ ළරසුභක් ස යන කරටත්, කම් 

වහ ඳරිය අභහතයතුභහ ලකඹන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහක  
අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභට ටයුතු යන කරටත් භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ කත උඳකදස රඵහ දුන්නහ. අළි කිේහ,  කම් අනු 

ක්රිඹහ යන්න කිඹරහ. අළි ත්කත් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක්. අදහශ 
ඇභති වළටිඹට ජනහධිඳතිතුභහක  අනුභළතිඹත් රඵහ න්නඹ 

කිඹරහ කිේහ.   

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහක  අනුභළතිඹ රඵහ ළනීකභන් 
අනතුරු, 2016 භළයි භ 18 දින ඳළළති ආර්ථි 

ශභනහයණඹ ළිබඳඵ අභහතය භණ්ඩර මිටු භඟින් 

දන්කදනිඹ යක්ෂිතඹ වයවහ ගුන් ඳහරභක් ඉදි කිරීභට 
ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් ත්තහ.  නභ තීයණඹ 2016 භළයි භ 
30න දින අභහතය භණ්ඩරඹ විදුන්ද අනුභත යනු රළබුහ. ක 

අනු කිකරයමීටර් 5.82ක් තිබ ගුන් ඳහරම්ර දි කිකරයමීටර් 
6.31ක් දක්හ මීටර් 500කින් ළඩි වුණහ. කම් වහ අභතය 
රුළිඹල් බිලිඹන 2.7ක් ළඹ න ඵ භවහභහර් අභහතයහංලඹ 

විදුන් ඇසතකම්න්තු ය තිබුණහ.  කතයයහ ත වළකි තිබ 
රහබදහඹ විල්ඳඹ වකය් කභඹයි. ක අඹ දුන්නු ඇසතකම්න්තු 
අතරින් රහබදහඹ විල්ඳඹ කම්යි.  

දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්කය් භහතය දුට කඵලිඅත්ත දක්හ ව ඉදි 
කිරීම් ටයුතු දුදු යකන ඹන අතයතුය, තත් ප්රලසනඹට 

මුහුණ දීභට දුදු වුණහ.  කභභ භහර්ඹ ඉදි කිරීභ යකන ඹහකම්දී 
අක ක්ෂිත ප්රභහණඹට ඩහ භෘදු ඳස තට්ටුර කනභ ළඩි ඵ 

උඳකද්ල භහභ වහ ඉදිකිරීකම් භහභ භවහභහර් 
අභහතයහංලඹට හර්තහ කොට තිබුණහ.  ඉන්ඳසු දුදු යන රද භූ 
විදයහ ඳරීක්ණඹ අනු භවය සථහනර භෘදු ඳස තට්ටු මීටර් 

27ක් දක්හ කනභට ඇති ඵ අනහයණඹ වුණහ.  අඳට කභඹ 
භවහභහර් අභහතයහංලකඹන් කිේකේ.  කම් අනු, කභභ සථහනර 

ඉදි කිරීම් ම්ඵන්ධ උඳකද්ල භහකම් භතඹට අභතය,                

ශ්රී රංහකේ කම් ම්ඵන්ධකඹන් විකලේඥඹකු න කභොයටු 
විලසවිවිදයහරකය් භවහ හර්ඹ රුණහතිර භවතහකන් වහ ශ්රී රංහ 
කතොයතුරු තහක්ණ ආඹතනකය් දුවිල් ඉංජිකන්රු විදයහ ළිබඳඵ 
භවහ හර්ඹ ජී.නච්.නස. තිරදුරි භවතහකනුත් අධයඹන හර්තහක් 

රඵහ ළනීභට භවහභහර් අභහතයහංලඹ ටයුතු ය තිබුණහ.  

ක වළය රහංකීඹ විකලේඥඹන්කනුත් හර්තහ රඵහ ත්තහ.  කම් 
දුඹලු විකලේඥ උඳකදස රහ ඵරහ භහතය දුට කඵලිඅත්ත දක්හ 
අධිකේගී භහර්ඹ කොටකේ ගුන් ඳහරම්ර දි තත් කිකරය 

මීටර් 2.78කින් නනම්, මුළු දුය කිකරයමීටර් 6.3 දුට 9.1 දක්හ ළඩි 

කිරීභටත්, ක වහ න විඹදභ චීන යජඹ විදුන් රඵහ දීභට නඟ වී 

ඇති මුළු ණඹ මුදර ඇතුශත ශභනහයණඹ ය ළනීභටත් 

තීයණඹ වුණහ. ක ණඹ මුදර තුශ ක ටයුතු යන්න කිඹරහයි අළි 
නඟ වුකණ්. ඊට ඳසකේ ඇසතකම්න්තු ස යන දුඹල්රභ 
භහර් ංර්ධන අධිහරිඹට බහය දුන්නහ, ක ළඩ ටයුතු යන්න 

කිඹරහ. කම් තීයණඹ 2016 කනොළම්ඵර් 09ළනි දින ආර්ථි 
ශභනහයණඹ ළිබඳඵ ළබිනට් මිටු විදුන් 2016 
කනොළම්ඵර් 22න දින ළබිනට් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ය නඹ 

අනුභත යනු රළබුහ. ක අනු ගුන් ඳහරකම් දි ළඩි වීභ 
කවේතුකන් ළඩින විඹදභ දශ ලකඹන් බිලිඹන 8.4ක් න ඵත්, 

නඹ අනුභත ශ ණඹ සීභහ තුශ ශභනහයණඹ ය ත වළකි 

ඵත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ විදුන් හර්ථහ 
ය තිබුණහ. කම්හ තභයි ත්තු ළිඹය ටි.  

රංහකේ විකලේඥඹන්ක  හර්තහත් රඵහ ත්තහ. පුළුන් වළභ 
ආයක් ළිඹයක්භ ත්තහ. නකවත් ඳහය වදන විධිඹ තීයණඹ 

ශහට ඳසකේ අඳට ක කනස යන්න ඵළවළ. අළි ඳටන් ත්තහ 

නම්, භහතය ඉන් වම්ඵන්කතොට දක්හ කනභ භහර්ඹක් වදන්න 

තිබුණහ. නකවත් ළඩ ටයුතු ආයම්බ යරහයි තිබුකණ්. අන්න 
කයි තිබුණු ප්රලසනඹ. ක අනු තභයි අළි ක්රිඹහ කශේ. අළිත් 
ඵරනහ, කභතළන අඩු ඳහඩුම් තිකඵනහද, විකලේකඹන්භ මුදල් 

ඉතුරු ය න්න පුළුන්ද කිඹරහ. භභ නහටු වුකණ්,  කම්කදි 

භභත් කවොකයක් කිඹරහ ක යදනහ යරහ තිබුණු න ළනයි. භභ 
බහඳතිභ දයපු කොමිටිකඹන් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් ත්තහ. 
ඊට ඩහ කදඹක් නතළන දුදු වුකණ් නළවළ. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.14] 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔඵතුභහට සතුතින්ත කනහ, හරඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ. 

රු අභළතිතුභහක  ථහකන් ඳසකේ ථහ යන්න රළබීභ 

තුටක්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඵහුතයඹක් තිකඵන්කන් 

කම් භහජඹ කනොභඟ ඹන ප්රහල. විකලේකඹන්භ භහධය තුබඳන් 
කවය කේහ, කම් ම්ඵන්ධ ථහ යපු පුද්රඹන් කවය කේහ කම් 

භහජඹ කනොභඟ ඹන ප්රහල තභයි යරහ තිකඵන්කන්. 
උදහවයණඹක් විධිඹට භභ කභතළනදී ඉදිරිඳත් යනහ, EI Report 

න. භහධය තුබඳන් ඳසුගිඹ හරකය් කිේහ, EI Report නක් 

නළවළ කිඹරහ. කභන්න තිකඵනහ, Report න. දිගින් දිටභ කිඹහ 

කන ගිඹහ, කිදුදු ඳරිය හර්තහක් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 

ම්ඵන්ධකඹන් නළවළයි කිඹරහ. භභ භහධයකේදීන්ට කම් කඳොත 

කඳන්නහ. කම් හක  කදගුණඹක් කරොකු හර්තහක්. කම් 
තිකඵන්කන් න කොශකය් කදඳළත්කත්භ photocopy වරහ. 

මීටත් ඩහ කදගුණඹක් කරොකුයි Report න. ක නිහ භභ 

කිඹනහ, භහධය තුබඳන් කවය කේහ, කනත් ක්රභලින් කවය කේහ 

තභන්ක  කඳ ද්ලි අලයතහ කනුකන්, තභන්ක  deal 

කනුකන් ළරැදි ප්ර හය කන ඹන්න නඳහ කිඹරහ. 

කම් හයණඹ ළන ථහ යන කභොකවො කත් විඳක්කය් 
භන්ත්රීරු වුරුත් කම් බහ තුශ නළවළ. ඳසු ගිඹ හරකය් 
අධිකේගී භහර් කොන්රහත් ප්රදහනඹ කිරීකම්දී කිදුදු කටන්ඩර් 

ළවීභක් කශේ නළවළ. දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ කේහ, දකුණු 

අධිකේගී භහර්කය් දිගු කේහ, ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹ 

කේහ, ටයවුම් ඳහය කවය කේහ නකවභ නළත්නම් කද්ශීඹ ඵළංකු 

ණඹ ආධහය ඹටකත් යපු අකනකුත් භහර් යහඳෘති 78ක් කවය 
කේහ කිදුදු කටන්ඩර් ළවීභකින් කතොය තභයි කශේ. දළන් කම් 
යහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධ ආණ්ඩුට ඇඟිල්ර දික් යනහ. කම් 

ෆුජීටහ කිඹන භහභත්, තහයිකේ කිඹන භහභත් ම්ඵන්ධ 

අඳට ඇඟිල්ර දිගු යනහ. තහයිකේ භහභ ම්ඵන්ධ 
භහින්දහනන්ද අලුත්භක  භවත්තඹහ අඳට ඇඟිල්ර දික් ශහ, 

අක  මිරකඹය කිඹරහ. අක  මිරකඹය කනොකයි. ක කොල්රන්ක  
හරකය් තභයි තහයිකේ භහභ කම් යකට් කොන්රහත් යන්න 
ඳටන් ත්කත්. නතුභහ කිේකේ, ඳට්ටඳල් කඵොරුක්. ක ළන භභ 

ඇහුහභ, කට උත්තය දුන්කන් නළවළ. භඟ වළයරහ ගිඹහ. 

අළි ෆුජීටහ භහභට කම් කොන්රහත්තු කදන්න ඕනෆ කිඹරහ 

ඵර යනහ නම් අඳට කොකවොභ වරි කදන්න තිබුණහ කන්. අඳට 

භවය නිර්ණහඹඹන් කනස යන්න තිබුණහ කන්. නකවභ 

කරුකේ නළවළ. RDA නකක් නිරධහරින් ඉදිරිඳත් යන 

1269 1270 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

නිර්ණහඹලින් ක භහභ disqualify වුණහ. කභොක්ද කවේතු? 

ය දවඹක් ඇතුශත ක වහ භහන යහඳෘතිඹක් යරහ නළති නිහ. 

නකවභ නම් අඳට තිබුණහ කන් යජඹ විධිඹට භළදිවත් කරහ ෆුජීටහ 

භහභට කම් යහඳෘතිඹ කදන්න අලය ටළිටහ වදන්න. අළි 

නකවභ කරුකේ නළවළ. අඳ  ට unsolicited proposals අයකන 

ෆුජීටහ භහභට කදන්න තිබුණහ. අළි නකවභ කරුකේ නළවළ.  

කභඹ ඳට්ටඳල් කඵොරුක්.  යට තුශ භතඹක් වදන්න වදනහ, 

කම් විලහර කවොයභක් කිඹරහ.  

භභ ළභළති නළවළ, කිකරයමීටර් ප්රභහණකඹන් මිර ණන් 

ඉදිරිඳත් යන්න. ක තනියභ අතයඹක්. අඳට පුළුන්ද 

දු ඳත් භනුසකඹකුක  කදයක් වදන්න ර් අඩිඹට ඹන 

විඹදභයි, කඳොකවො ත් භනුසකඹකුක  කදයක් වදන්න ර් 

අඩිඹට ඹන විඹදභයි රහ කඳොකවොත් භනුසඹහක  කදයට 

ගිඹ ණන ළඩියි, ක කවොයභක් කිඹරහ කිඹන්න. නකවභ 

කිඹන්න ඵළවළ. ක ළඩත් නක් තභයි ක ළන තීන්දු තීයණ න්න 

කන්කන්. උදහවයණඹක් විධිඹට භට කම් හයණඹ කිඹන්න 

පුළුන්. භධයභ අධිකේගී භහර්කය් කදන අදිඹය මීරිභ දුට 

කුරුණෆර කොටකේ භභ ළඩ කඹන් කිහිඳඹක් දකුණු 

අධිකේගී භහර්කය් භහතය - කඵලිඅත්ත - වම්ඵන්කතොට මිර 

ණනුත් නක් රහ කිඹන්නම්. ක කොන්රහත්තු ළිරිනළමුකේ 

භහින්ද යහජඳක් අධිඹට ලින්. ළඩ ක කිහිඳඹක් ළන 

කිඹන්නම්. Subbase course for flexible pavement වහ මීරිභ 

කොටට 3,156යි. භහතය - වම්ඵන්කතොට කොටට 5,345යි. 

භහතය - කඵලිඅත්ත කොටට 5,250යි. ඩත  - කයරළිටිඹ 

කොටට වඹදවස ණනක්. ඊට අභතය, aggregates for 

roadbase වහ අළි දුන් නකක් කද්ශීඹ ඵළංකු ආධහය ඹටකත් යන 

කොටට 6,133යි. භත්තර - වම්ඵන්කතොට කොටට 7,987යි. 

භහතය - කඵලිඅත්ත කොටට 8,900යි. අකනක් කොටට 

8,559යි.  

ඊශඟට, carpet න ත්තහභ, asphalt concrete binder 

course වහ කභට්රික්කටොන් නට 15,228යි. ක, අළි දුන් නකක්. 

යහජඳක් යුකය් 19,820යි. අනික් කොටකේ 19,000යි. ඊ ශඟට, 

භධයභ අධිකේගී භහර්කය් කදළනි අදිඹකර් කම් හක  කොන්ක්රීට් 

නට රුළිඹල් 20,000යි. ඊට ලින් දුන් භහතය - වම්ඵන්කතොට 

නකක් 24,000යි. ත න 25,000යි. කම්හ ළඩ කඹනුත් 

නක් තභයි න්න්දනඹ යන්න කන්කන්. දළන් කම් කොල්රන් 

කම් භවහ කවොයභක් විධිඹට කිඹනහ. වඳුන්කනත්ති 

භළතිතුභහකන් භභ අවනහ, කම් ඇසතකම්න්තු වදපු 

ඉන්ජිකන්රුනුත් කවොයම් යරහද කිඹරහ. නකවභ නම්, 

ඉන්ජිකන්රුනුත් කවොයම් යරහ කන්න ඕනෆ. කභොද, කම් 

හර්තහකේ ඳළවළදිලිභ තිකඵනහ, ඉන්ජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට 

ඩහ කොඳභණ ප්රභහණඹක්ද ළඩි කිඹන හයණඹ. කම් හර්තහ 

අනු කදළනි කොට  වහ ඉන්ජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට ඩහ 

දුඹඹට 8.04යි  ළඩි කරහ තිකඵන්කන්. යහජඳක් යුකය් දුන්නු 

කහකය් භහතය - කඵලිඅත්ත කොටට දුඹඹට 20ක් ළඩියි.  

ඊශඟට, කඵලිඅත්ත දුට ළටිඹ භහර් කොටට දුඹඹට 19ක් 

ළඩියි. ළටිඹ දුට අන්දයළ භහර් කොට දුඹඹට 20.7ක් 

ළඩියි. භහතය - වම්ඵන්කතොට කොටට දුඹඹට 18ක් ළඩියි. අළි 

දුඹඹට 8.04ට කද්ශීඹ භහම්රට දීරහ තිකඵනහ. කම් අධිකේගී 

භහර්කය් තුන්න කොට න භධයභ අධිකේගී භහර්ඹට දුඹඹට 

9.23ක් ළඩියි. ඉන්ජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට භහන මුදරට කොයි 

යහඳෘතිඹක්ත් යන්න ඵළවළ. යහඳෘතිඹ අනු ක ළඩින 

අසථහත් තිකඵනහ, අඩුන අසථහත් තිකඵනහ. දළන් භහ 

දළක්හ, අක  අනුය කුභහය දිහනහඹ කවයදයඹහ PBC ඳහය 

නකවභ නළත්නම්, ක යහකදණිඹ-ඵදුල්ර-ක ංල්අඩි ඳහකර් විඹදභ 

අඩුයි කිේහ. නකවභ අඩුන අසථහ තිකඵනහ. ක හක භ iRoad 

යහඳෘති දකුකණ් යපු ප්රදහනඹන්ට ඩහ ඹම ඳශහකත් යන 

ප්රදහනඹන් දුඹඹට 18ක් අඩුකන් යන්කන්. නකවභ අසථහ 

තිකඵනහ. වළඵළයි, ඉන්ජිකන්රු ඇසතකම්න්තුටභ කම් කද්ල් 

යන්න කකනක් නළවළ. නකවභ කොන්රහත්රුකය නන්කන් 

නළවළ. ක ළඩින්න පුළුන්, අඩුන්න පුළුන්. වළඵළයි, අළි ක 

වළභ කදඹක්භ හක ක් ඵරන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ යහජඳක් 

යුකය් දුන් කොන්රහත්රට හක ක් ඵරන කොට භධයභ 

අධිකේගී භහර්කය් කදකනි කොටට ඉන්ජිකන්රු 

ඇසතකම්න්තුට ඩහ දුඹඹට 8.04යි ළඩිකරහ තිකඵන්කන්. ඊ 

ශඟට, තුන්න කොටට 9.23යි ළඩි කරහ තිකඵන්කන්.  

අනික් න, අළි වදන ඳහකර් quality නත්  අළි ඵරන්න ඕනෆ. 

දළන් ඵරන්න, අක  ංහ ඳද්ධතිඹ ත්කතොත් දකුණු අධිකේගී 

භහර්ඹට තභයි ළඩිපුයභ ංතුය තර්ජනඹට ඵරඳහන ංහ ටි 

තිකඵන්කන්. ක, ළු ඟ, නිල්රහ ඟ, රකේ ඟ. ඊට අභතය 

ක භළදින් රහ ඹන කොට. අනික් න, තළනිතරහ භූමිඹක් වීභ 

නිහ නිතයභ ංතුයට මුහුණ කදන ප්රකද්ල වීභ. වළඵළයි, ක  

highway නකක් භහතයට ඹන කතක් කිදුභ viaduct නක් නළවළ. 

වළඵළයි, ඩත දුට කුරුණෆර දක්හ ව කොට න 

කිකරයමීටර් 76න්, කිකරයමීටර් 18.32ක් ආන්න ලකඹන් 

දුඹඹට 25ක්භ viaductsරට ඹන්කන්. වළඵළයි, භවරු ෆ 

වනහ, කම්කක් viaducts භදි කිඹරහ. අක  තිකඵන්කන් ංහ 

කදයි. අත්තනල්ර ඔඹ තිකඵනහ, භහ ඔඹ තිකඵනහ. භහ ඔඹ 

කිඹන න දහත් උතුයහ ළිටහය රහ නළවළ. අත්තනල්ර ඔඹ 

ආශ්රිත නම්, ඹම් ඹම් ංතුය තර්ජන තිකඵනහ. කම් අඹ 

කභොනහද කම් ථහ යන්කන්? භවය භහධය ආඹතනලින් 

කිඹනහ, ම්හදුන් උද්කකයණඹ ශහභ,  කල්ඹහඹ පුයහ 

viaducts දභන්න කිඹරහ. නකවභ තත්ත්ඹක්, ංතුය අදහනභක් 

තිකඵන ප්රකද්ලඹක් කනොකයි,  අක  කුරුණෆර ප්රකද්ලඹ.  

ගිරිඋල්ර, දමකදනිඹ, භහඔඹ ප්රකද්ලඹ, දම්කඵොක් කිඹන 

ප්රකද්ලලින් තභයි   භහ ඔඹ  රහ කන ඹන්කන්. ක ප්රකද්ලර 

ංතුය අදහනභක් නළවළ. භහධය තුබඳන් ව භවය අඹ උත්හව 

යනහ, කම් යහඳෘතිඹ ඳසට - reverse නට - න්න. නකවභ 

යරහ තභතභන්ක  යහඳෘති නකවභ නළත්නම්, තභතභන්ක  

කයරඵහරයින්ක , .වල්හයයින්ක  භහම්රට කම් 

කොන්රහත්තු ළිරිනභන්න ටයුතු යන්න.  

අද ඇත්ත ලකඹන්භ නළනි තත්ත්ඹන් තභයි යට තුශ 

තිකඵන්කන්. නකවභ නළති භධයභ අධිකේගී භහර්කය් යහඳෘතිඹ 
තුශ දණඹක් තිකඵනහ කිඹරහ විකලේකඹන් ආණ්ඩුට නකවභ 
නළත්නම්, අභළතිතුභහට නකවභ නළත්නම්, කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට 

ඇඟිල්ර දිගු යන අඹට භභ ඉසකල්රහභ කිඹනහ, මීට ලින් 

ඳළළති ආණ්ඩු හරකය් යපු යහඳෘති ළිබඳඵ වරිඹට 
ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න, ක අඹ COPE නට ක න්න කිඹරහ. 

කයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  

දකුණු අධිකේගී භහර්කය් ඳශමුළනි අදිඹකර් 
කුරුඳුවවළතළ භ දුට හල්ර දක්හ ගිඹ කොටට අන්තිභට ළඩ 

අන් කනකොට කදගුණඹක් විඹදම් කරහ. කම්හ ළන ථහ 
යන්න අඹ නළවළ. අද භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ අල්රහ කන කම් 
ට්ටිඹ ඔට්ටුනහ. අනික් න, භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 

වදන්කන් දශ දහ ඳින්න කනොකයි, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. ක වහ ඵළඳුණු ආර්ථිභඹ ළඩ ළිබඳකශක් තිකඵනහ. 
අද ඹම ඳශහකත් භහ නිකඹයජනඹ යන බිංගිරිඹ ආනකය් 

අක්ය 1,200 ර්භහන්තපුයඹක් වළකදනහ. භහතභ 
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ර්භහන්තපුයඹක් වළකදනහ. කුලිඹහළිටිකය් ර්භහන්තපුයඹක් 

වළකදනහ. රකදය ර්භහන්තපුයඹක් වළකදනහ. ක හක භ 
භධයභ ඳශහකත් ං හය රහඳඹක් තිකඵනහ. කම් ආර්ථි 
ළරළසභ වහ ඵළඳුණු යහඳෘතිඹක් තභයි, කම් භධයභ අධිකේගී 

භහර්ඹ. නකවභ නළති හටත් ං හයඹ යන්න කවය, highway 

නකක් නකවේ කභකවේ ඹන්න කවය වදන යහඳෘතිඹක් කනොකයි, නඹ. 

දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ වළදුහ. වළඵළයි දකුණු අධිකේගී භහර්කය් 
හල්ර-භහතය කොටදුන් ඳසු අඳට වදන්න තිබුකණ් කභොක්ද? 

භධයභ අධිකේගී භහර්ඹයි වදන්න තිබුකණ්. කට මලිත්ඹ 
කදන්කන් නළති, ප්රමුතහක් කදන්කන් නළති යහජඳක් 

භවත්භඹහ කශේ කභොක්ද? රුළිඹල් බිලිඹන 242ක් විඹදම් යරහ 

භහතය දුට වම්ඵන්කතොට දක්හ භහර්ඹ වදපු නයි කශේ. ක 
කභොටද? තභන්ක  ඵරකොටුට ඹන්නයි; තභන්ක  කදයට 

ඹන්නයි. කද, ජහති අලයතහ කිඹන්කන්? කද, ප්රමුතහ 

කිඹන්කන්? ක කනොකයි, ජහති අලයතහ ව ප්රමුතහ 

කිඹන්කන්. භහතය-වම්ඵන්කතොට highway න වදන කරහකේ 

භවනුය-කොශම අධිකේගී භහර්ඹ කවත් භධයභ අධිකේගී 

භහර්ඹ වළදුහ නම් අද අඳට ඹන මුදරට ඩහ දුඹඹට 20ක් 30ක් 
අඩුකන් ක ළකඩ් යන්න තිබුණහ.  

භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, කම් යහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධ විරුද්ධ 

භත දයන ඵහුතය කදනකුට තිකඵන්කන්, ඊර්යහ, කුවභ ව 

".වල්" ඵ. භභ නඹ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. භහධය ආඹතනර ඳහ 

තිකඵන්කන් ".වල්". කභහි ඳරිය හර්තහ නළවළ කිඹහ කඵොරුට ෆ 

වන ළිරික් ඉන්නහ. කම් තිකඵන්කන්, ඳරිය හර්තහ. අඳ 

කම් උසහකන ආකේත් කඵොකවොභ අභහරුකනුයි. තනියභ 
කඵොරුක් භහජත යන්නයි නතුභන්රහ උත්හව යන්කන්. 
කවොයභක් ළන ඇභතිතුභහට ඇඟිල්ර දිගු යන්න වදනහ; 

ආණ්ඩුට ඇඟිල්ර දිගු යන්න වදනහ. වළඵළයි ප්රථභ තහට 
තභයි highway යහඳෘතිඹක් කටන්ඩර් යරහ වදන්න දී 

තිකඵන්කන්. කම්හ ළන තහ යන්න අඹ නළවළ. නඹ ෆුජිටහ 
භහභට කදන්න ඕනෆභ අඳට තිබුණහ නම් නකවභ කදන්න 

ඔයිට ඩහ ක්රභකේද වදන්න අඳට වළකිඹහ තිබුණහ. අඳට නකවභ 
අලයතහක් තිබුකණ් නළවළ. අකනක් අතට, ජඳහනකය් ඉල්ලීභ 

භත, කභඹට ම්ඵන්ධ න්න කිඹහ අඳ ඉල්ලීභක් කශේ ටයිකේ 

භහභටයි. ටයිකේ භහභ භඟ තභයි අඳ ක ගිවිසුම් අත්න් 
ය තිකඵන්කන්. ටයිකේ භහභත් නක් ගිවිසුම් අත්න් ශහට 
ඳසු ටයිකේ භහභ නඹ ඵහය කදන්කන් ෆුජිටහ භහභට ද, 

නකවභ නළත්නම් රංහකේ NEM Construction නට ද, Maga 

Engineering නට ද, Access Engineering නට ද, Sierra 

Construction නට ද, නකවභත් නළත්නම් කනත් නට ද 

කිඹන නකක් කීභ තිකඵන්කන් යජඹට කනොකයි. නහි කීභ 
තිකඵන්කන් ටයිකේ භහභටයි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. භට තත් තත්ඳය කීඳඹක්, 

විනහඩිඹක් කදන්න.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි, තහ යන්න රු භන්ත්රීතුභහ. 

ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අළි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, කභතළන තිකඵන්කන් ඊර්යහ ව 

කුවභයි කිඹහ. අළි සුනිල් වඳුන්කනත්ති භන්ත්රීතුභහ ළන තුටු 
කනහ. නතුභහ කඵොකවොභ කවොඳින් වළභ කදඹක්භ යනහ. 
වළඵළයි භවය කරහට නතුභහටත් යදිනහ. නතුභහ ඳසු ගිඹ 
හරකය් කිේහ,  කඵන්ස යථඹක් ළන. රුළිඹල් කයටි ණනක් 

විඹදම් යරහ කඵන්ස යථඹක්  කනහහ, ක කඵන්ස යථඹ 

ඇභතිතුභහට ද, අභහතය භණ්ඩරඹට ද කොකවේකදය දුන්නහ කිඹහ 

කිේහ. අහනකය්දී ඵළලුහභ නකවභ කඵන්ස යථඹක් කොඹහ 
න්නත් නළවළ. අතය කතොයතුරු භවරු කකනනහ. නකවභ 
කඵන්ස යථඹක් තිබුකණ් නළවළ. ක කඵොරුක්. අද කඵොරු කිඹන 
අඹට කවට දුද්ධ නහ, කහකය් ඇත්ත ඇති ළටිකඹන් දකින්න. 

ක තභයි ඇත්ත. අඳ ගිරන් යථ කේහ - ambulance කේහ - 

කකනන කොට කභහි දුටින අඹ කභොනහද කනොකිේකේ? 

"ඉන්දිඹහකන් ම්රුන් කකනනහ" කිේහ. "ඉන්දිඹහකන් 

driversරහ, කොන්කදොසතයරහ කකනනහ" කිේහ. නමුත් අද ක 

කේහට අඹත් ambulancesර නළඟරහ ඹනහ. ක හක භ තභයි 

කම් යහඳෘතිඹත්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 

කිඹන්කන්, අක  යකට් ආර්ථිකය් වළයවුම් රක්ඹක්. අද නුයට 

ඹන්න ඳළඹ 5ක් ඹනහ; කුරුණෆරට ඹන්න ඳළඹ 3ක් ඹනහ. 

අක  ප්රකද්ලකය් විලහර ඉඩම් ප්රභහණඹක් තිකඵනහ. 
ආකඹයජකඹකු ඇවිල්රහ උකද් ඉඩභට ගිඹහභ ආඳසු නන කොට 
වස කනහ. නවිට ආකඹයජඹහ වළරිරහ ඹනහ. අඳ ඹටිතර 
ඳවසුම් ටි වදහ දුන්කනොත් තභයි, ඹටිතර ඳවසුම් දළක්කොත් 

තභයි ආකඹයජඹන් ඇවිත් ආකඹයජනඹ යන්කන්. අඳට තිකඵන 
අඩු ඳහඩුක් තභයි කම් අධිකේගී භහර්ඹ. භහ හිතනහ, ඉදිරිකය්දී 

නඹ ඉදි යන්න පුළුන් කේවි කිඹහ. අඳට නඹ න ඳහයටභ ඉදි 
යන්න ඵළරි කේවි. අක  "ඵරතු යටක්" යහඳෘතිඹ ඹටකත් නභ 
භහර්ඹ ඉදිරිකය්දී කුරුණෆර දුට දඹුල්ර දක්හ දීර්ක යන්න අළි 
ළරසුම් ය තිකඵනහ.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  කම් අසථහකේදී රු නිකඹයජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති.  

 
අනතුුණව ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහතා මූලාසනමයන් ඉවඅඩ 

වමයන්, ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் ழகு, நளண்தைநழகு  க்கழ ஜனயர்த அயர்கள் அக்கழபள 

சத்தழழன்த அகரய, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair 

and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
 

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අළි ඉදිරිකය්දී නභ 

භහර්ඹ දඹුල්ර දක්හ වදනහ. වළඵළයි නඹ අදට කවටද යන්කන් 
කිඹන න තීන්දු යන්න අඳට අභහරුයි. අළි ත්රිකුණහභරඹ 
දක්හත් භහර්ඹ වදනහ. යත්නපුයඹ දිසත්රික්කය් අක  භවය 

භන්ත්රීරු තහ ශහ, රුන්පුය අධිකේගී භහර්ඹ ළන.  
 

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Member, please wind up now.   
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, please give me only one more minute. 

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have already taken three minutes extra.  

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අළි ඉදිරිකය්දී රුන්පුය අධිකේගී භහර්ඹ වදනහ. වළඵළයි 
කට ඹම්කිදු හරඹක් ඹනහ. 2025 දක්හ න අක  ආර්ථි 

ළඩටවකන් ක යහඳෘති දුඹල්ර තිකඵනහ.  

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ළඩිපුය විනහඩි තුනක් කන 

තිකඵනහ. 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාප ජයෙහ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අළි කඵොකවොභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, කම් යහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධ විරුද්ධ අදවස දක්න්කන්, 

කුවමින්, ඊර්යහකන් යුතු කම් යකට් ආර්ථි භන අඩ ඳණ 

යන්න උත්හව යන යසතිඹහදුහය හරණ්ණි 

කද්ලඳහරනඥඹන්ඹ කිඹහ. ක හයණඹ භතක් යමින් භභ 
නතිනහ. ඔඵතුභහට කඵොකවොභ සතුතියි. 

 

 
[අ.බහ. 3.27] 

 
ගුණ කබීර් හාෂීේ ෙහතා (පාජය වයවසාය සුවර්ධන 

අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு கதேர் லளரவம் - அபச ததளமழல்தொனற்சழகள் 

அழயழதத்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, භට ඇහුණහ විඳක්කය් 

භන්ත්රීරුන් යපු තහ. නතුභන්රහ විවිධ ක යදනහ නළඟුහ. ඳසු 
ගිඹ හරකය් යපු කවොයම් ටි කොඹන්න භවහභහර් 

අභහතයයඹහ වළටිඹට දුටි හරකය් භභ උත්හව ශහට කහ 
අල්රහන්න ඵළරි වුණහ කිඹහ නක් භන්ත්රීයකඹකු කිඹහ තිබුණහ. ක 
ම්ඵන්ධකඹන් භහ නක් හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ.   

අළි දන්නහ, හභහනයකඹන් න න ළඩරට විකලේඥකඹය 

ඉන්නහ ඵ. "Master Cook" කිඹහ භවය අඹ ඉන්නහ. ක අඹට 

කවොට උඹන්න පුළුන්. ක හක භ "Master Batsman" කිඹහ 

ඉන්නහ. ක අඹට කවොට bat යන්න පුළුන්. ඊශඟට, "Master 

bowler" කිඹහ ඉන්නහ. ක හක  තභයි ඳසුගිඹ ආණ්ඩුකේ හිටපු 

අඹ අතකර් "Master Crook" කිඹන තනතුකර් හිටපු අඹත් 

කොඩහක් දුටිඹහ. ක කිඹන්කන් කහ master යපු අඹ. භවය 

කේරහට INTERPOL න දළම්භත් අල්රන්න ඵළරි විධිඹට තභයි 

ඔඹ භවය ජඩම්, කවොයම් කශේ. ක වුණත් රු නිකඹයජය 

හය බහඳතිතුභනි, වළභ දහභ නකවභ වසු කන්කන් නළතු 

ඉන්න ඵළරි ඵ භභ කිඹන්න ළභළතියි. කහට අලය විධිභත් 

ඳරීක්ණ යරහ, ළිබඳකශට, නීතයනුකර නභ ක්රිඹහභහර් 

ළනීභ වහ ටයුතු යකන ඹන න අනිහර්ඹකඹන්භ දුද්ධ 

කන ඵ භභ කම් රු බහට කිඹන්න ඕනෆ. 

ක හරකය් දුද්ධ වුණු කද්ල් ළන භභ කභහිදී කිඹන්න ඕනෆ. 
ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ නිකඹයජනඹ යන අක  රු සුනිල් 

වඳුන්කනත්ති භන්ත්රීතුභහ නකවභ  විඳක්කය් හඩි කරහ හිටපු 

හරඹක් ක දසරත් තිබුණහ. ආණ්ඩුකේත් හිටිඹහ. ක ආණ්ඩුකේ 
කොටසරුන් වළටිඹටත් හිටිඹහ. ක දසර ථහ යන්න ඕනෆ 

කේරහර අලය කද් ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණහ නම්, භවය විට 

කොඩහක් කද්ල් කනස යන්නත් තිබුණහ කිඹරහ භභ හිතනහ. 

2005-2015 හර ඳරිච්කේදකය්දී භවහභහර් අභහතයහංලඹ අයිති 

වුකණ්, යකට් ළඩිභ ඵරඹ තිබුණු පුද්රඹහට. හිටපු 

ජනහධිඳතියඹහට. ක දසර නතුභහ ක යහජහරිඹත් වරිඹට 

යරහ තිබුණහ නම්, අද රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට කම් 

තයම් ඵයඳතශ හර්ඹ බහයඹක් ඉතුරු කන්කන් නළවළ. භහින්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහක  job න වරිඹට යරහ තිබුණහ නම්, අද 

කම් භන් බිභන්රදී ඇතිකන තදඵදඹ, කම් ඳහයල්ර තිකඵන 

ප්රලසනඹ, අධිකේගී භහර්ර ප්රලසනඹ ඉතුරු කන්කන් නළවළ. නමුත් 

නතුභහ ක වරිඹට කශේ නළවළ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, ක හරකය් යපු 

නහසතිඹ ළනත් භභ විකලේකඹන්භ වන් යන්න ළභළතියි. 
කභොද, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට ලින් කභභ 

අභහතයහංලඹ බහය හිටපු ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ දන්නහ, 

නතුභහට තිකඵන ප්රලසනඹ ළන. කභභ අභහතයහංලඹ ඳසුගිඹ 
හරකය් වයක් භඩුක් හක  තභයි ක්රිඹහත්භ යරහ තිබුකණ්. 
කිදුභ විධිභත්බහඹක් තිබුකණ් නළවළ. කභතළනට ඇවිල්රහ ථහ 

යන විඳක්කය් භන්ත්රීරුන් ථහ යන්කන්  කයදි ඇකනද 
දන්කන් නළවළ. නභ අභහතයහංලකඹන් යපු ළඩ ටි ළන ථහ 
යන්නත් ඵළවළ.  

2015 කර්දී භභ භවහභහර් ඇභතියඹහ වළටිඹට ළඩ බහය 
ත්තහභ, විවිධ අසථහර තිබුණු විවිධ රැසවීම්රට, 

හච්ඡහරට ව ළබිනට් භණ්ඩරඹට ගිහිල්රහ ඳශමුළනි භහ 
කද ඇතුශත ඳශමුළනි ළිඹයක් වළටිඹට බිලිඹන දවඅටවභහයක් 
ඉල්රන්න භට දුද්ධ වුණු ඵ භභ කිඹන්න ළභළතියි. කභොද, 

work order නළතු, ක්රභකේදඹ නළතු, කිදුභ ලිළිඹක් නළතු 

කොන්රහත්රුන්ට ළඩ දීරහ තිබුණහ. තභන්ක  හිතතුන්ට, 

 කයරඵහරඹන්ට, ජහහයම්රුන්ට කොන්රහත් දීරහ තිබුණහ. ක 

දසර ඳහකයන් බහඹක් වදරහ නත්හ, ඊට ඳසු ඇවිල්රහ 

ල්ලි න්න bill දභනහ. ක දසර ඔඹ හක  advance 

අයකන ම්ර ඳහරකභන් බහඹක් වදරහ, ඳහයල්ර බහඹක් 

වදරහ ඳසු මුදල් කන්කන් නළතු ප්රලසන විලහර ප්රභහණඹක් 
තිබුණහ. බිලිඹන දවඅටවභහයක්. භක  අභහතයහංලකය් නට 
හිටපු කල්ම්යඹහට දුද්ධ වුණහ, බහණ්ඩහහයකය් කල්ම්ට 

ලියුභක් ඹහ ක ල්ලි ඉල්රන්න. ක තභයි ඳශමුළනි ප්රලසනඹ.  

ඊට ඳසු භභ නළත 2015 ජුනි අට ළනි දහ ත ළබිනට් 
ඳත්රිහක් දළම්භහ. ක ළබිනට් ඳත්රිහ දළම්කම් කන කභොටත් 
කනොකයි. භහින්ද යහජඳක් උන්නළකවේ 2011දී කද්ශීඹ 
කොන්රහත්රුන් වයවහ ඳහයල් වදන්න කද්ශීඹ ඵළංකුලින් 

රුළිඹල් බිලිඹන 151 ණඹ අයකන තිබුණහ. නභ ණඹ අයකන 
යරහ තිබුකණ් කභොක්ද? ඳහයල් වළදුහ නම් භක් නළවළ. දළන් 

කභතළනට ඇවිල්රහ කයදි නළතු ථහ යන කම් අඹක  කවලු 

හ න්න පුළුන්ද? නකේ බිලිඹන 151ක් අයකන කශේ 
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කභොක්ද? න ඵළංකුකින් -ජහති ඉතිරිකිරීකම් ඵළංකුකන්- 

බිලිඹන 54ක් දීරහ තිබුණහ. බිලිඹන 54කින් කශේ කභොක්ද? 

ඳහයල් 24ට නභ මුදල් කන් යරහ දීරහ තිබුණහ. ඳහයල් 
24ට කන් යරහ දීරහ තිබුණහට, ඳහයල් 4ක් විතයයි ම්පර්ණ 

යරහ තිබුකණ්. ඳහයල් 20 ළඩ ම්පර්ණකඹන්භ නත්හ 
තිබුණහ. ක වුණත් ජහති ඉතිරිකිරීකම් ඵළංකුට - භහර් ංර්ධන 
අධිහරිකය් නට හිටපු ශභනහරු කශේ කභොක්ද? බිල්ඳත් 

දභරහ, යහජ විධිඹට රුළිඹල් බිලිඹන 47 මුදරක් රඵහ කන 

තිකඵනහ. වරි විධිඹට ඵළලුකොත් රුළිඹල් බිලිඹන 47න් බිලිඹන 
24ක් අතුරුදන් කරහ. රුළිඹල් බිලිඹන 24 මුදර විඹදම් යරහ 
තිකඵන්කන් කම් යහඳෘතිරට කනොකයි. ඊට අභතය විවිධ 

විඹදම්රටයි ක මුදර කඹොදහ තිකඵන්කන්. අභහතයහංල විඹදම් 
කිඹරහ දහරහ තිකඵනහ. කහත් ඡන්ද හරකය් කොකවේ කොකවේ, 

හට හට කේහද කිඹරහ දන්කන් නළවළ. කම්හ භවජනතහක  

ල්ලි. ක හක  අභහතයහංලඹක් තභයි රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහ ඵහය අයකන විධිභත් ක්රභකේදඹක් ස යන්න 
උනන්දු කන්කන්. කම් යරහ තිකඵන ළරැදි ඔක්කයභ නිළරැදි 

යරහ, අවුරුද්දකින් කදකින් න ඳහයටභ වදන්න ඵළවළ. භභ 

කයි කිේකේ, "Master Batsman" හක  "Master Crooks" රහ 

ඉන්නහ කිඹරහ. කම්හ කොකශේ වරහ යපු ළඩයි. කම්හ 

කල්දුකඹන් කවොඹහ න්න ඵළවළ. නමුත්, වළභදහභ වංන්නත් ඵළරි 

කහ. ඕහ දළන් කවබඳ කනහ. ක නිහ කම් කරොකු ළටලුක්. 
කම් ඇභතියඹහටත් ත තිකඵනහ, ඳයණ ඳවුරට බිල් කන්න. 

භක  හරකය් බිලිඹන විලහර ප්රභහණඹක් භට ඉල්රන්න දුද්ධ 
වුණහ. කද්ශීඹ ඵළංකුලින් ත්ත ණඹත් ආඳහු අඳට ගිහිල්රහ අලුත් 
යන්න දුද්ධ වුණහ. කභොද, ණඹ ටි අයකන ළිඹහ ත්කත් ක 

යහඳෘතිරට කනොකයි, කනත් ළඩරටයි. කම් තභයි 

ඹථහර්ථඹ.  

අළි භවය ළඩ ඵහය ත්තහ. රු සුනිල් වඳුන්කනත්ති 

භන්ත්රීතුභහ ථහ යන අසථහකේදී භභ  රු බහකේ කනොදුටිඹත් 
නතුභහක  ථහ අවකන හිටිඹහ. නතුභහ කිේහ, භභ අභහතයයඹහ 

වළටිඹට ඉන්න හරකය් න යහඳෘතිඹ ප්රලසනඹක් ළන.  භට 
ඇහුණු විධිඹ නිළරැදි නම් OCH න නකවභ නළත්නම් Outer 

Circular Highway III න.  කහ ඔක්කයභ කොන්රහත් අත්න් 

යරහ තිබුණු කහයි. භක  හරකය් භභ න කොන්රහත් 
නටත් අත්න් කශේ නළවළ. නමුත්, කහරට ගිඹ විඹදභ 

දිවහ ඵරද්දී ක ඳහයල්රට කන් යරහ තිබුණු විඹදම් ළඩි නිහ 
අඳට ක කොන්රහත් ගිවිසුම් අශංගු යන්න ඵළරි ප්රලසනඹක් 
තිබුණහ. කහට නීතිභඹ ප්රලසන තිබුණහ. කනත් ජහතයන්තය 

ගිවිසුම්රට ඹටත් කරහ තිකඵන නිහ භවය කහ අශංගු 
යන්න ඵළරි කරහ තිබුණහ. ක නිහ අළි සහධීන කොමිභක් ඳත් 
යරහ, මුදල් අභහතයහංලකය් හිටපු කදොසතය ෂහයිස කභොහිදීන් 

භවතහ, අභහතයහංල කල්ම් දිහනහඹ භවතහ, නම්..ව.නස. ප්රනහන්දු 

භවතහ ඇතුළු ණ්ඩහඹභක් දහරහ OCH III නකක් බිලිඹන 23ක් 

ඉතිරි යන්න අළි ළඩ යරහ තිබුණහ. අළි මුදල් ඉතිරි යන්න 

ටයුතු කශේ ක විධිඹටයි. [ඵහධහ කිරීභක්] රු නිකඹයජය හය 
බහඳතිතුභනි, භභ ථහ අන් යන්නම්. භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහ භහතය දුට වම්ඵන්කතොට දක්හ අධිකේගී භහර්ඹ දීර්ක 

යන්න ක දසර තීයණඹ යරහ තිබුණහ. වම්ඵන්කතොට නයඹ 
ඇතුකශේ ඳහයල් වදරහ තිබුණහ. අද කනකොට කභොනහද ක 
ඳහයල්ර ඹන්කන්? අත් ට්රළක්ටර් ඹනහ. three-wheelers ඹනහ. 

වයක් ඹනහ. මීවයක් ඹනහ. ක ඳහයල්ර වරිඹට හවනඹක් 
ඹන්කන් නළවළ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ක ඳහයල්ර වී කේරනහ. 

ගුණ කබීර් හාෂීේ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு கதேர் லளரவம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ක ඳහයල්ර වී කේරනහ. කයටි ණනක් ක ඳහයල්රට 
ආකඹයජනඹ ශහ. කහ කන්කන් වුද? භවනුය ළඩිභ 

ප්රහවන තදඵදඹක් තිකඵන නයඹක්. නමුත්, නතුභන්රහ 

භවනුයට අධිකේගී භහර්ඹ වළදුකේ නළවළ. කම් යහඳෘති විධිභත් 
යරහ, බිලිඹන ණනක් ඉතිරි යන්න රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතියඹහ භළදිවත් වුණහ. මුදල් ඉතිරි යනකොටත් කට 
ඊර්යහ යනහ. කභොක්ද කම්කක් කත්රුභ? කම් විහදකය් 

කත්රුභක් තිකඵනහ ද? විඳක්කය් භන්ත්රීරු කම් ම්ඵන්ධකඹන් 

විහදඹක් ඉල්ලුහ නම්, රු බහකේ හඩි කරහ කහට උත්තය 

කදන්න ඕනෆ. කම් තභයි ඹථහර්ථඹ. ළඩ යනකොටත් කම් අඹ 
ළභළති නළවළ. වන භඩ වරිඹට වන්න. ක දසර නම් 

ඳළකඳොල් කඩිඹක් කවොයම් යපු ශභඹහ උහවි කනිඹරහ හිය 
කදයට දළම්භහ. ක දසර කම් යකට් නීතිඹක් තිබුකණ් නළවළ. දළන් 
ඕනෆ කකනකුට  විනිවිදබහඹකින් ඳළමිණිල්රක් යන්න 
පුළුන් ක්රභකේදඹක් තිකඵනහ. ඹව ඳහරන ආණ්ඩුකේ අළි ඕනෆභ 

කදඹට උත්තය කදන්න ළභළතියි. භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 
ඉදිකිරීකම්දී විවිධ අයෝකඹය තිකඵනහ. ක යන්න අභහරුභ 
අධිකේගී භහර්ඹක්. නමුත්,  මුදල් කොඹහ කන අධිකේගී 

භහර්කය් ළඩ ටයුතු ආයම්බ යන්න වළකිවීභ ම්ඵන්ධකඹන් 
අළි රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට ප්රලංහ යන්න ඕනෆ. 
ඇත්තටභ ක අඳට කරොකු තුටක් කිඹන නත් කම් අසථහකේදී 

ප්රහල යන්න ඕනෆ. සතුතියි. 
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ගුණ ක. තුමපි මපඅඩනසිුහේ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  க. துகபதபட்ணசழங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கர, 

இன்கன தழம்  நக்கள் யழடுதக தொன்ணழ உதப்ழர் 

தொன்கயத்துள் அதழரயகப் ளகதகள் சம்ந்தநள 

எத்தழகயப்தைரயகப் ழரபபகண நவதள யழயளதத்தழல் 

கந்துதகளண்டு உகபனளற்தயதற்குச் சந்தர்ப்ம் 

தகளடுத்தகநக்களக ன்ழ ததளழயழக்கழன்ரன். நக்கள் 

சத்ததளககத்ம் ரதகயகலம் அதழகளழத்து யதகழன் எத 

ளட்டின் சக யர்ச்சழக்கும் ரளக்குயபத்து யசதழனளது 

அத்தழனளயசழனநளதும் அடிப்கடத் ரதகயனளகவும் உள்து . 

நது ளட்டில் அகநக்கப்ட்டுள் அதழரயகப் ளகதகழல் 

 குகளடுகள் களணப்டுகழன்தளழுதழலும் 

இப்ளகதகள் நது ளட்டில் ளளழன நளற்த்கத 

ற்டுத்தழத்ள் ன்கத யபளலும் நதக்க தொடினளது. 

ரளதழன ழதழ யம் இல்ளததளழுதழலும் நக்கலகடன 

ரதகயகக அழந்து, கடன்ட்டளயது வீதழககத்ம் கன 

அழயழதத்தழத் தழட்டங்ககத்ம் தசய்ன ரயண்டினது 

ஆட்சழனழலுள் அபசளங்கத்தழன் தயழர்க்க தொடினளத எத 

கடகநனளக இதக்கழன்து. அவ்யளர ழற்களங்கழல் 

யபக்கூடின ழபச்சழககள் ததளடர்ளக தொன்கூட்டிரன 

சழந்தழத்துச் தசனற்டுயதும் ரயககக நழகவும் ரர்த்தழனளகச் 

தசய்துதொடிப்தும் அபசழன் தளதப்ளக இதக்கழன்து .  

இன்த ளட்டில் அகநக்கப்ட்டுள் அதழரயகப் 

ளகதகலடன் ரநலும்  தொக்கழன அதழரயகப் ளகதகக 

அகநப்தற்குத் தழட்டநழட்டு யதயது யபரயற்கத்தக்கது . இது 

நக்கலகடன அத்தழனளயசழனத் ரதகயனளக உள்து . இந்த 

அதழரயகப் ளகதகக ரநலும் தழட்டநழட்டு அகநப்தற்கு  

தகபய அகநச்சர் அயர்கலம் இபளஜளங்க அகநச்சர் 

அயர்கலம்  தொனற்சழகக ரநற்தகளண்டு யதயது நழகுந்த 
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ளபளட்டுக்குளழனது. இந்த அதழரயகப் ளகதகக 

அகநப்துடன் வீதழ அழயழதத்தழத் தழகணக்கத்தழன் கவழ்யதம் 

தொக்கழன ளகதககப் தைபகநப்தழலும் அகநச்சர் அயர்கள் 

நழகுந்த கண்ணுங்கதத்துநளகச் தசனற்டுகழன்ளர். அத்துடன், 

கழபளநழன வீதழகக அகநப்தழலும் அயர்கள் அக்கக 

தசலுத்தழ யதயகதனழட்டு ளம் அயர்கலக்கு 

ன்ழத்கடனயர்களக இதக்கழன்ரளம்.   

ரபம் ன்து நழகவும் ததநதழனளது. இந்தக் 

களகட்டத்தழல் நது நக்கள் ததம்குதழ ரபத்கத வீதழப் 

ரளக்குயபத்தழல் தசயமழக்க ரயண்டின ழகக்குத் தள்ப் 

ட்டிதக்கழன்ளர்கள். யளகங்கள் அதழகளழத்துள்கநனளல் 

யளக தளழசல், ரளக்குயபத்து தசய்கழன் ளகதகள் சவபற் 

ழகனழல் களணப்டுயது ரளன் களபணங்களல் தளது 

நக்கலம் தொக்கழனநள தளதப்ழலுள்யர்கலம் கூடுதள  

ரபத்கத வீதழகழர தசயழடரயண்டின துர்ப்ளக்கழன 

ழகக்குத் தள்ப்டுகழன்ளர்கள். இந்ழககனச் 

சவர்தசய்யதற்கு - வீதழ தளழசகக் கட்டுப்டுத்துயதற்கு - 

ழச்சனநளக ல்ததளத தசனற்ழட்டத்கத ற்டுத்தழ 

அதற்கள டயடிக்கககன ரநற்தகளள் ரயண்டின தளதப்தை 

ங்கள் அகயதக்கும் இதக்கழன்து.  அபசளங்கம் இதகத் 

தழட்டநழட்டுச் தசனற்டுத்த ரயண்டும்.   

அண்கநனழர அபசளங்கத்தழன் ழபதழழதழகளக ளங்கள் 

சவளவுக்குச் தசன்ழதந்ரதளம். சவள உகழரரன நழகவும் 

அதழகநள சத்ததளகககனக் தகளண்ட தளழனயழள 

ழப்பப்கக் தகளண்ட எத ளடு. ஆளல், அந்த ளட்டிர 

ளங்கள் வீதழ தளழசகரனள, ரளக்குயபத்துத் தகடககரனள 

அல்து நக்கள் ரளக்குயபத்துக்களக யளகங்கக 

தழர்ளர்த்து வீதழகழல் தளழத்து ழன்கதரனள களணயழல்க. 

அவ்யவு தூபத்துக்கு அந்த ளட்டின் ரளக்குயபத்து யசதழகள் 

தழட்டநழட்டயககனழல் ரநற்தகளள்ப்டுகழன்து . அததடன் 

எப்ழடுகழன்தளழுது நழகவும் சழழன ழப்பப்கக் தகளண்ட 

நது ளட்டிலும் ளங்கள் தழட்டநழட்டு சளதளபண 

ரளக்குயபத்கதத்ம் யழநளச் ரசகயகனத்ம் தைககனழபதப் 

ரளக்குயபத்துக்ககத்ம் ததக்கடினழன்ழ ரநற்தகளள் 

தொடித்ம். நற்கன ளடுகழலுள்யர்கள்  டுத்துக்களட்டக் 

கூடின யககனழல் சவள இன்த ரளக்குயபத்துச் ரசகயனழல்  

ததக்கடினழன்ழ தொன்ழக யகழத்து யதகழன்கநகன ளன் 

இச்சந்தர்ப்த்தழல்  சுட்டிக்களட்ட யழதம்தைகழன்ரன்.  

நது நக்கலகடன ரபத்கதத்ம் அயர்கலகடன 

சக்தழகனத்ம் கதத்தழற்தகளண்டு, நக்கள் நழக யழகபயளக 

ஏளழடத்தழலிதந்து இன்ரளளழடத்துக்குப் ரளக்குயபத்துச் தசய்து 

அயர்கலகடன ணழகக ரநற்தகளள்க்கூடின யககனழல் 

வீதழகக அகநப்தற்கள தழட்டங்கக யகுத்து , 

அயற்ழக கடதொகப்டுத்துயதற்கள எழுங்குககச் 

தசய்ன ரயண்டின தளதப்தை நது அபசளங்கத்துக்கு 

இதக்கழன்து. இகதச் தசய்துதகளடுக்களயழட்டளல் ங்கல 

கடன அழயழதத்தழ ரயககள் அகத்தும் தகடப்டும். 

தழல், ல்ள அழயழதத்தழகலக்கும் அடிப்கடனளக 

யழதப்து தபநள ரளக்குயபத்து யசதழகள்தளன். ரய, 

அகத நந்துயழடக்கூடளது.  

இன்த அதழரயகப் ளகதகக உரனளகப்டுத்து 

யர்ககத்ம் கன கழபளநழனப் ளகதகக உரனளகப் 

டுத்துயர்ககத்ம் டுத்துக்தகளண்டளல், அதழரயகப் 

ளகதகன 40 வீதநள நக்கள்தளன் னன்டுத்துகழன்ளர்கள். 

கன 60 வீதநள நக்கலம் கழபளநழனப் ளகதககத்ம் 

கன ளகதககத்ம்தளன் உரனளகழக்கழன்ளர்கள். 

ஆடினளல், கழபளநழனப் ளகதகலக்கும் தொக்கழனத்துயம் 

தகளடுக்க ரயண்டின தளதப்தை இதக்கழன்து. தகௌபய 

அகநச்சர் அயர்கள் கன தடுஞ்சளகககத் 

தழதத்துகழன் யழடனத்தழலும் கழபளநழனப் ளகதககத் 

தழதத்துகழன் யழடனத்தழலும் நழகவும் அக்ககரனளடு 

தசனற்ட்டு யதகழன்ளர்; ளபளலநன் உதப்ழர்கள் 

அகயளழடத்தழலும் தொன்தநளமழவுககப் தற்த அதற்கள 

டயடிக்கககக அயர் டுத்துயதயது நழகவும் 

சந்ரதளசத்தழற்குளழனது. ஆளலும் ளங்கள் தகளடுக்கழன் அந்த 

தொன்தநளமழவுகலக்குளழன ரயககள் ழகரயற்ப்டுயது 

சற்தத் தளநதநகடயதளல் நக்கள் நத்தழனழல் யழபக்தழ 

ழககநகள் ற்டுகழன். ஆககனளல், அந்த யழடனத்தழலும் 

அகநச்சர் அயர்கள் கூடின கயதநடுத்து, கழபளநழன 

வீதழககச் தசப்ழடும் டயடிக்ககககத் துளழதப்டுத்தவும் 

தொனற்சழதனடுக்க ரயண்டுதநன்த இச்சந்தர்ப்த்தழர 

ரகட்டுக்தகளள் யழதம்தைகழன்ரன். 

ழபதள வீதழத்டன் இகணகழன் கழபளநழன வீதழககப் 

தளதத்தயழல், ழபதள வீதழனழலிதந்து கழட்டத்தட்ட 25 - 50 

நவற்ர் தூபத்துக்கு நட்டும் ‘தகளங்கழவட்’ ளகதகள் 

அகநக்கப்ட்டிதப்கதத்ம் அகதத் தளண்டிளல் அந்த 

வீதழகள் குன்தம் குமழத்நளக இதப்கதத்ம்தளன் 

களணக்கூடினதளக இதக்கழன்து. ழபதள வீதழனழல் 

ரளகழன்யர்கள் இது அழயழதத்தழ தசய்னப்ட்ட எத 

ழபரதசம் ன் ண்ணத்ரதளடு தசல்யளர்கள். ஆளல் அந்த 

வீதழககப் னன்டுத்தும் கழபளநங்கழல்  உள்யர்கலக்குத் 

தளன் அதன் கஷ்டங்கலம் துன்ங்கலம் யழங்கும். ஆகரய, 

இதுரயளர் நளற்த ரயகனளக இல்ளநல், கழபளநழன 

நக்கலம் தபணநளக அந்த வீதழகக உரனளகப் 

டுத்தக்கூடினயளத இதற்கள தசனற்ழட்டங்கள் தபண 

நளகயனளக இதக்க ரயண்டும்.  

நட்டக்கப்தை - தழதரகளணநக வீதழ கடந்த களத்தழர 

தசப்ழடப்ட்டது. ஆளல் இப்தளழுது அது தொற்ளகச் 

ரசதநகடந்து யதகழன்து. அதற்கள தசப்ழடல் 

ரயககழன்ரளது சளழனள கண்களணழப்தை - ரநற்ளர்கய 

இதக்கயழல்க; அதற்களக எதுக்கப்ட்ட ணத்துக்குளழன 

ரயககள் சளழனளகச் தசய்னப்டயழல்கதனன் கதத்துத் 

தளன் தளதுயளக இதக்கழன்து. அதற்களக ளன் இந்த 

அபசளங்கத்கதக் குக தசளல்யழல்க. கடந்த 

களத்தழரரன அதற்கள ழதழதனளதுக்கப்ட்டு, ரயககள் 

கடதற்ழதந்த. நழக தொக்கழனநள அந்த வீதழ இப்தளழுது 

னணழக்க தொடினளநல்  இதப்தளல்,  நவண்டும் ததந் 

ததளககனள ணத்கதச்  தசயழட்டு தழதத்த ரயககள் 

கடததயகதக் களணக்கூடினதளகவுள்து.  

இந்த வீதழனழர நட்டக்கப்தை  - தழதரகளணநக 

ல்கனழர தயதகல் ழபரதசம் இதக்கழன்து. யதடள 

யதடம் யம்ர், டிசம்ர் நளதங்கழர தயதகல் கங்கக, 

நகளயலி கங்கக ததக்தகடுக்கும்ரளது அந்த இடத்தழர 

வீதழப் ரளக்குயபத்து தொற்ளகத் தகடப்டுகழன்து . அதளயது, 

அந்த தயள்ப் ததக்கழளர வீதழ உகடக்கப்டுகழன்து . 

அதற்குக் களபணம் அங்ரக இதக்கழன் ளதன் ஏகட 

கட்டப்டளகநனளகும். இகத ளங்கள் தொக வர்ப்ளச 

அகநச்சளழன் கயத்தழற்குக் தகளண்டுயந்தழதக்கழன்ரளம்; 

ளபளலநன்த்தழலும் டுத்துக்கூழனழதக்கழன்ரளம். ஆகரய, 

இந்தப் ததந்தததத் தழதத்தத்ரதளடு அந்த ளதன் ஏகடத்ம் 

வர்ப்ளச அகநச்சழதகடன உதயழத்டன் நழக யழகபயழர 

கட்டப்ட ரயண்டும். ளன் இங்கு குழப்ழட்டதுரளல், அந்த 

வீதழ யதடளயதடம் யம்ர், டிசம்ர் நளதங்கழர தயள்ப் 
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ததக்கழளல் ளதழக்கப்டுயதளல், தழதரகளணநகனழ 

லிதந்து நட்டக்கப்தைக்கள ழபனளணம் தகடப்டுகழது ; 

அங்குள் பளநள களல்கடகள் நற்தம் கம நக்கள் 

தசய்கழன் னழர்கள் ன் அமழகழன் ழககநத்ம் 

இதக்கழன்து. ஆடினளல், அந்த ளதன் ஏகடகன 

அகநத்துக்தகளள்யதற்கு ததந்தததக்கள் அகநச்சும் 

இகணந்து டயடிக்கக டுக்கரயண்டும் ன்கத தகபய 

அகநச்சர் அயர்கலகடன கயத்தழற்குக் தகளண்டுயப 

யழதம்தைகழன்ரன்.  

அடுத்து, தழதரகளணநக - தைல்ரநளட்கட வீதழனளது 

ற்தகரய தழதத்தப்ட்டளலும், இப்தளழுது ழுதகடந்த 

ழகனழர அடிக்கடி தழதத்தம் தசய்னப்டுயகதப் 

ளர்க்கழன்ரளம். ஆகரய, அதுவும் சளழனள தொகனழல் 

தழதத்தப்ட ரயண்டும். இப்தளழுது னளழ்ப்ளணம் தசல்லும்  

-9 ளகத ழுதகடயதும் தழதத்தம் தசய்யதும் சர்ய 

சளதளபணநளக இதக்கழன்து. ரய, அந்த வீதழகனத்ம் 

தொகனளகத் தழதத்த ரயண்டின தளதப்தை இதக்கழன்து .  

இப்தளழுது தழதரகளணநக நளயட்டத்தழல் எத ளளழன 

ழபச்சழக ற்ட்டு யதகழன்து. அதளயது, இங்ககனழன்  

கன ளகங்கழலிதந்து அங்ரக யதகழன் பளநள நண் 

தளழகள் நகளயலி கங்ககக் ககபகன அண்டி நண்கண ற்ழ 

யதயதளல், அந்த வீதழகள் ழுதகடகழன். கழபளந வீதழகள் 

தொற்ளகப் ழுதகடகழன். அதுநட்டுநல்ளநல், வீதழ 

யழத்துக்கள் ற்டுகழன். எத குழப்ழட்ட ரபத்தழல் 

இபண்டு, தோன்த தொக நண்கண ற் ரயண்டும் ன்த அந்த 

தளழகள் நழக யழகபயளகப் னணழப்தளல் அங்கு 

யழதநள வீதழ யழத்துக்கள் ற்ட்டுப் ர் 

தகளல்ப்ட்டிதக்கழன்ளர்கள். அரதரபம், அந்த வீதழகள் 

ழுதகடந்தளல் அயற்கத் தழதத்தழனகநப்தற்குப் 

ததந்ததளககனள ணத்கத வீதழ அழயழதத்தழ அதழகளபசக 

தசயழட ரயண்டின எத ழககந ற்டும். ரய, அந்த 

வீதழனழர அளயசழனநளக, ரதகயக்கு அதழகநளகப் நண் 

தளழகள் னணழப்கதக் கட்டுப்டுத்த ரயண்டின தளதப்தை 

இதக்கழன்து. இந்த ழகனழல், அந்த வீதழகக அகநத்துக் 

தகளடுத்தரளதழலும், அயற்க நக்கள் ழபரனளசப்டுத்த 

தொடினளத எத ழககந இதக்கழது ன்கத இங்ரக 

சுட்டிக்களட்ட யழதம்தைகழன்ரன்.  

அங்கு நளயடிச்ரசகனழலிதந்து தயதகல் தொகத்துயளபம், 

ங்களப் ட்டிம் ன் இடங்கலக்கு வீதழ அகநக்கப் 

ட்டுள்து. அந்த ங்களப் ட்டித்தழர - இங்ககத்துக 

தொகத்துயளபத்தழர எத ல் ளம் அகநக்கப்ட்டு 

அண்கநனழர தழந்து கயக்கப்ட்டது. ரநதகு ஜளதழதழ 

அயர்கள், தகபய தடுஞ்சளககள் அகநச்சர் க்ஷ்நன் 

கழளழல் அயர்கள், இபளஜளங்க அகநச்சர் தகபய டிளன் 

தரபபள அயர்கள், அத்ரதளடு வீதழ அழயழதத்தழ 

அதழகளபசகனழன் உனர் அதழகளளழகள் ஆகழரனளர் அந்த 

ழகழ்யழர கந்துதகளண்டளர்கள். அங்கு அந்தப் ளத்கத 

அகநத்துக் தகளடுத்தது அந்த நக்கள் அகயதக்கும் நழகவும் 

சந்ரதளசம். அன்த அயர்கள் ரநதகு ஜளதழதழ அயர்கலக்கும் 

அகநச்சதக்கும் ன்ழத்டன் தங்கலகடன சந்ரதளசத்கத 

தயழப்டுத்தழளர்கள். ஆளல், அந்த வீதழனழன் நததைத்தழல், 

க்குகன த்து கழரளநவற்ர் வீதழ தழதத்தப்ட 

ரயண்டினழதக்கழன்து. அதளயது அந்தப் ளம் உண்கநனளகப் 

ழபரனளசப்ட ரயண்டுநளக இதந்தளல், அங்கு சவன்தயழ, 

உப்தல், ல்லூர், ளட்டளழதைபம், சந்ரதளசதைபம், சம்தைக்கழ 

ஆகழனயற்தக்கு ஊடளக யதகழன் அந்த எத த்து 

கழரளநவற்ர் ளகதகன ல் தொகனழர தசப்ழட்டு , அந்த 

நக்கலகடன ளயகக்குக் தகளடுக்க ரயண்டும். அது நழகவும் 

ழன்தங்கழன எத ழபரதசம். அந்தப் ளகதகனச் தசப்ழட்டுக் 

தகளடுத்தளல் அங்குள் நக்கள் தங்கலகடன கல்யழ , கயத்தழன, 

நற்தம் கன ரதகயகலக்களக அதகக் கூடுதளகப் 

ழபரனளசப்டுத்துயளர்கள். அதன்தோம் அந்த இடத்தழர 

எத ளளழன நளற்த்கத ற்டுத்த தொடித்ம். ஆடினளல், இந்த 

யழடனத்கதத்ம் தகபய அகநச்சர் அயர்கலகடன 

கயத்தழற்குக் தகளண்டுயப யழதம்தைகழன்ரன். 

அடுத்து, அண்கநனழர ளன் தைத்தம் - நன்ளர் 

ககபரனளபப் ளகதகனப் னன்டுத்தழ, ஏர் அதழகளக 

ரயகனழல் தைத்தத்தழலிதந்து யழல்த்து ய யழங்குகள் 

சபணளனத்துக்கூடளக நன்ளதக்குப் னணழத்ரதன். 

அப்ளகதனழல் ழபரயசழத்த ழற்ளடுதளன், ளன் அததெடளக 

யந்தது ழகம ன்த உணர்ந்துதகளண்ரடன். தன்ளல், 

ளங்கள் அப்ளகதனழதெடளகச் தசல்லும்தளழுது னளககள் 

நற்தம் கன களட்டு நழதகங்ககப் ளர்க்கக்கூடினதளக 

இதந்தது. அதுநளத்தழபநன்ழ, அந்த வீதழனளது 32 

கழரளநவற்ர் தூபதொகடன எத கழபயல் ரபளட். ஆகரய, 32 

கழரளநவற்ர் தூபதொகடன அந்த கழபயல் வீதழகனத் தழதத்தழ, 

ளதுகளப்ள ரயலிகக அகநத்துக்தகளடுத்தளல், அது 

நன்ளர் குதழனழல் இதக்கழன் நக்கலக்கு ததம் உதயழனளக 

இதக்கும் ன்த ளன் ழகக்கழன்ரன். அயர்கள் நழகவும் 

குகந்த ரபத்தழல் தகளழும்ழலிதந்தும் கன இடங்கழ 

லிதந்தும் நன்ளதக்குப் ரளகக்கூடின யசதழ, யளய்ப்தை 

ற்டும். ரய, ளன் இவ்யழடனத்கதத்ம் தகௌபய 

அகநச்சர் அயர்கலகடன கயத்துக்கு இந்தச் சந்தர்ப் 

த்தழர தகளண்டுயப யழதம்தைகழன்ரன்.  

அடுத்து, தழதரகளணநக நளயட்டத்தழல் தோதூர் ழபரதச 

தசனளர் ழளழயழலுள் ரதளப்தர் - ள்ழக்குடினழதப்தை - 

கட்கடழச்சளன் ளகதப் தைபகநப்தைக்களகக் கடந்த 

அபசளங்கக் களத்தழல் இபண்டகபக் ரகளடி தௐளய் 

எதுக்கப்ட்டு, யழகநதக்கள் ரகளபப்ட்டு, ரயககள் 

ஆபம்ழக்கப்ட்டுள்தளகக் கூப்ட்டது. ழதம், அது 

ததளடர்ள ரயககள் அங்கு கடதற்தளகத் 

ததளழனயழல்க. ஆளல், களசும் இல்க! அதற்கு ன் 

டந்தது ன்ர ததளழனளது. அந்த வீதழக்கு அகபக் ரகளடி 

தௐளனளயது தசயமழக்கப்ட்டிதக்குநள ன்துகூடச் 

சந்ரதகம்! இப்தளழுது அந்த வீதழனளது, iRoad 

Projectக்குக்கவழ் தகளண்டுயபப்ட்டிதப்தளக ளங்கள் 

அழகழன்ரளம்.  அந்த வீதழ நழக தொக்கழனநளது. அப்ழபரதச 

நக்கள் இந்த ல்ளட்சழக் களத்தழலும் யழதநள 

கஷ்டங்கரளடும் துன்ங்கரளடும் யளழுகழன்ளர்கள். 

அங்குள் ரளனளழகக என்ழல் ரதளப்தர் கயத்தழன 

சளகக்கு அல்து தோதூர் கயத்தழனசளகக்குக் 

தகளண்டுதசல் ரயண்டும். இவ்யளளயர்ககக் 

தகளண்டுதசல்யதழல் அந்த நக்கள் அதயழக்கழன் கஷ்ட , 

துன்ங்கக ளங்கள் யளர்த்கதகளல் தசளல்தொடினளது. 

அந்தவுக்கு ரயதகககத்ம் துன்ங்ககத்ம் அயர்கள் 

அதயழக்கழன்ளர்கள். இதளல் அயர்கள் நழகவும் ந 

யழபக்தழரனளடு இதக்கழளர்கள். ரய, தகௌபய அகநச்சர் 

அயர்கள் அந்த வீதழ ததளடர்ழலும் கயம் தசலுத்தரயண்டும் 

ன்த ரகட்டுக்தகளள்கழன்ரன். 

அடுத்து, கழண்ணழனள - தம்களநம் வீதழ அகநக்கப் 

ட்டிதக்கழது. இதற்கள களணழச் சுவீகளழப்ழன்ரளது, 

கழண்ணழனள ழபரதச தசனகப் ழளழயழல் ளதழக்கப் 

ட்டயர்கலக்கு ட்டஈடு யமங்கப்ட்டிதக்கழன்து. ஆளல், 

தம்களநம் ழபரதசத்தழல் ளதழக்கப்ட்ட க்குகன 40 

ரதக்கு இன்தொம் ட்டஈடு யமங்கப்டயழல்க. எத குதழ 

நக்கலக்கு ட்டஈடு தகளடுக்கப்ட்டு, இன்தளத குதழ 

1281 1282 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

நக்கலக்கு ட்டஈடு தகளடுக்கப்டளநல் இதப்து அந்த 

நக்கள் நத்தழனழல் யழசத்கத ற்டுத்தழனழதக்கழது. ரய, 

இந்த யழடனம் ததளடர்ழலும் தகௌபய அகநச்சர் அயர்கள் 

கயத்கதச்தசலுத்தழ, அந்த நக்கலக்கு நழக யழகபயழர 

அதற்குளழன ட்டஈட்கடப் தற்தக்தகளடுப்தற்கு டயடிக்கக 

டுக்கரயண்டும் ன்த ரகட்டுக்தகளள்கழன்ரன். 

தன்ளல், அந்த நக்கள் நழகவும் கஷ்டப்ட்டயர்கள்! அந்தப் 

ழபரதசத்தழர எத ல் வீதழ அகநனரயண்டும் ன்தற்களக 

அயர்கள் தங்கது யனல் ழங்ககத்ம் வீட்டு ழங்ககத்ம் 

தகளடுத்து உதயழனயர்கள். 
 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌபய உதப்ழர் அயர்கர, உங்கலகடன உகபகன 

தொடித்துக்தகளள்லங்கள்! 
 

ගුණ ක. තුමපි මපඅඩනසිුහේ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு  க. துகபதபட்ணசழங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தனவுதசய்து இன்தம் எத ழநழடம் தளதங்கள்!  

அயர்கலக்குளழன ட்டஈட்கட நழக யழகபயழர தற்தக் 

தகளடுப்தற்கு தகௌபய அகநச்சர் அயர்கள் டயடிக்கக 

டுக்க ரயண்டும் ன்த ரகட்டுக்தகளள்கழன்ரன்.  

இததழனளக, தற்தளழுது, தகௌபய அகநச்சர் அயர்கள் 

டுத்து யதகழன் தொனற்சழக்கு ங்கலகடன ளபளட்டுக்ககத் 

ததளழயழப்ரதளடு, நது ல்ளதபகயத்ம் யமங்குகழரளம். 

தகௌபய அகநச்சர் அயர்ககப் தளதத்தயகபனழல், அயர் 

நழகவும் ழதளநளயர் . ளங்கள் அயளழடத்தழல் கூதயற்கக் 

கூடுதளக யழங்கக்கூடின ஆற்லும் தழகநத்ம் உகடனயர் . 

ஆடினழளல், அயர் இந்த யழடனங்ககக் கதத்தழல் 

தகளண்டு, அயற்க நழகயழகபயழர தர்த்தழதசய்து ததயளர் 

ன் ம்ழக்ககரனளடு, ன்ழ கூழ, அநர்கழன்ரன். 

யணக்கம்.  
 

[අ.බහ. 3.54] 

 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා (ඉඩේ සහ ඳාර්ලිමේන්තු 

ප්රිනසුසපකපණ  අොතය හා ණණ්ු  ඳක්යම  ප්රධාන 
සුවිධායකතුො)  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க - களணழ நற்தம் 

ளபளலநன் நதசவபகநப்தை அகநச்சதம் அபசளங்கக் கட்சழனழன்  

தொதற்ரகளளசளதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, ංර්ධනකය්දී 

ප්රහවනඹ අතයලය හධඹක්. ආර්ථිඹයි, ප්රහවනඹයි අතය 

තිකඵන්කන් කඵොකවොභ මීඳ ම්ඵන්ධතහක්. විකලේකඹන්භ 
භවහභහර් ඳද්ධතිඹ ළඩිදියුණු කනොය  ංර්ධනඹක් ළන 
ඵරහකඳොකයොත්තු කන්න පුළුන්භක් නළවළ. දළළන්ත යහඳහරි 

ආඹතන තභන්ක  ආකඹයජන යන්කන් කොකවේද කිඹහ තීන්දු 
න්න කොට හභහනයකඹන් රහ ඵරන හයණහ කීඳඹක් 
තිකඵනහ. ක වහ දර්ල කීඳඹකුත් තිකඵනහ. නක් තභයි, 

ළඳයුම් හර්ඹ හධන දර්ලඹ - Logistics Performance Index. 

ජහතයන්තය භට්ටකම් ආඹතන තභන්ක  ආකඹයජන යන්කන් 
කොකවේද කිඹහ තීන්දු ළනීකම්දී යට ළඳයුම් වහ බහණ්ඩ ප්රහවන 

ක්කේරර තත්ත්ඹ ළිබඳඵ කොඹහ ඵරන්කන් භභ ක කිඹපු 

දර්ලකඹන්. කර්ගු ළඩ යන ආහයඹ, ප්රහවන ඳද්ධතිකය් 

තත්ත්ඹ, ජහතයන්තය නළේ කේහර තත්ත්ඹ, ගුන් ප්රහවන 

තත්ත්ඹ, න බහණ්ඩඹක් න තළනකින් ප්රහවනකය්දී නඹ 

තිකඵන්කන් කොතළනද කිඹහ ඕනෆභ කභොකවොත දළන ළනීභට 

පුළුන්භ තිකඵන තත්ත්ඹ කිඹන දුඹලු රුණු කම් දර්ලඹ 
න විට ඵරනහ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, කම් තත්ත් ළන අඳ 

යටක් වළටිඹට දුටින තළන ළන අඳට කිදු කරකින්ත් තුටු 
කන්න පුළුන්භක් නළවළ. නභ නිහ අක  භවහභහර් ඳද්ධතිඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ අක  යටට අද අතයලය හයණඹක් කරහ 
තිකඵනහ.  

අක  භහර්ර තිකඵන ප්රධහනභ ප්රලසනඹක් තභයි අක  
ජනතහ දුය භනක් ඹන්කනත්, හභහනය කටි භන් ඹන්කනත් 

නභ භහර්ඹ වීභ. ඊට කවොභ නිදසුනක් තභයි නුය ඳහය. 

කිදුභ වදිදුඹක් නළති කිකරයමීටර් කද තුනක් භන් ඹන අඹත් 
නුය ඳහකර් භන් යනහ. ක හක භ භවය විට නුයට ඹන, 

භවය විට අනුයහධපුයඹ, ඹහඳනඹ දක්හ දුය භන් ඹන අඹත් කම් 

නුය ඳහකර් න විධිඹටභ භන් යනහ. ක ඹන අඹට ඉක්භනින් 
ඹන්න ක්රභඹක් තිබිඹ යුතුයි.  

අනික් හයණඹ කම්යි. අද අක  ඳහයල්ර හවන ළඩිභ 
නිහ දුදුන ඵයඳතශ ප්රලසන අඳ දකිනහ. කඵොකවය ඳහයල්රට 
ක දයහන්න පුළුන්භක් නළවළ.  න්කට්නර්, කරොරි, ඵස, 

ත්රීවීරර්, හර්, ෆන්, ඹතුරුඳළදි ආදී හවන දුඹල්රභ නභ ඳහකර් 

භන් යන ආහයඹ තභයි අද අඳ දකින්කන්. න හවනඹක් 
ඳසකේ ත හවනඹක් ඹන වළටිත් අඳට දකින්න රළකඵනහ. 

නතකොට අනිහර්ඹකඹන්භ හවන තදඵදඹ ළඩි කනහ. නහි 
ප්රතිපරඹක් කර අනතුරු ළඩි කරහ තිකඵනහ. කම්හට විඳුම් 
කර අක  රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහක  නහඹත්කඹන්  

භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න තීයණඹ ය තිකඵනහ. දළනට 
ක ළඩටයුතු ආයම්බ කිරීභ ඇත්ත ලකඹන්භ කරොකු 
ජඹවණඹක් කර අඳ දකිනහ. අධිකේගී භහර් අඳ වදන්කන් 

කද්ලඳහරන ආලස ර්ඹඹන් කඳන්න්න කනොකයි. තත් අවුරුදු 
50ක්ත් නවහට හිතරහ, ළරසුම් වත තභයි අඳ ක භහර් 

වදන්න ළරසුම් ස යන්කන්. රංහකේ වළකදන දුසයභ 

අධිකේගී භහර්ඹ භවනුය අධිකේගී භහර්ඹයි කිඹහ අඳ කවොඳින් 
දන්නහ. කභභ භහර්ඹ ඇතුකශේ ගුන් ඳහරම් තිකඵනහ; 

ම්පර්ණකඹන් ණු උඩින් ඹන තළන් තිකඵනහ. භභ 
උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. රකදය  දුට කඳොතුවළය දක්හ 

ප්රකද්ලකය්දී අඩි තුන්සීකය් දුට අඩි නක්දවසකදසීඹ දක්හ ඳු 
භහර්ඹකුත් කම්ට අහු කනහ. විලහර බිම් කල් තුනක් කභහි 
ඉදි කනහ. හභහනය භූමි භට්ටභට ඩහ ඉවබඳන් -ණු භතින්- 

කිකරයමීටර් 6ට ඩහ භන් යනහ. ක විතයක්  කනොකයි, 

ඉතහභ උට, ඉතහභ උභ සථහනලින් ඳහරම් 14ක් කම් භධයභ 

අධිකේගී භහර්කය් ඉදි කනහ. ක හක භ භවනුය අධිකේගී 

භහර්ඹ ඉදි න්කන් ඉතහභ ංකේදී ඳහරිරි රහඳ වයවහයි. ක 
නිහ කම් ඳරියඹ ආයක්හ ය ළනීභ ළනත් අක  යජකය් 
විකලේ අධහනඹ කඹොමු කරහ තිකඵනහ.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අඳ දක්ෂිණ අධිකේගී 
භහර්කය් අත් විපු ඉතහභ අප්රන්න අත්දළකීභක් තභයි, නඹ 

ංතුයට ඹට න වළටි දළකීභ. ංතුය හරඹට දක්ෂිණ අධිකේගී 
භහර්ඹ න ඳහයටභ ළහුහ කිඹහ අඳට ආයංචි කනහ; නභ 

භහර්කය් භන් යන්න ඵළවළ. නභ භහර් වදන විට වරි 

ක්රභකේදඹක් තිබුකණ් නළවළ. ඉතහභ ළරසුම් වත, ඉතහභ 

නිළයදි ක්රභඹට කම් භහර්ඹ ස යන්න ල්ඳනහ කිරීභ ළන 
අක  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට භභ ඉතහභ 

සතුතින්ත කනහ. භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ මුළුභනින්භ 

1283 1284 

[රු . තුකයයිකයත්නදුංවම්  භවතහ] 
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ංතුය ඳහරනඹට ළරසුම් යරහයි ඉදින්කන්. කම් කද්ල් 

විකේ නඹ යන න කරකවදුයි; භඩ වන්න පුළුන්. වළඵළයි 

කම්හ වරි විධිඹට යන න තභයි අභහරු කිඹන හයණඹ අඳ 
ළිබඳත යුතු තිකඵනහ. කම් භහර්ඹ හුකදක් ඳස පුයරහ විතයක් 
වදන නකුත් කනොකයි. ක නිහ කම් භහර්ඹට විඹදම් න 

මුදරත්, කන කහට විඹදම් වුණු ප්රභහණත් ංන්දනඹ යරහ, 

"අය අධිකේගී භහර්ඹට ගිහින් තිකඵන්කන් කභච් යයි, කම්ට 

ගිහින් තිකඵන්කන් කභච් යයි" කිඹහ කිඹනහ නම්, ක 

කනොදන්නහභ. ඇත්ත ලකඹන්භ කම් තයම් දුසය අධිකේගී 
භහර්ඹක් අනහතකය්ත් රංහකේ වදන්න පුළුන් කයි කිඹහ භහ 
හිතන්කන් නළවළ. ක තයම් දුසයතහ භළද්කද් තභයි කම්ට විඹදම් 

ඇසතකම්න්තු ස යන්න කරහ තිකඵන්කන්.  

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, කම් අධිකේගී භහර්ඹ 

වදන කොට අළි න යටට නතු කරහ නළවළ. කම් වහ යටල් 

කීඳඹ වකඹයඹ රඵහන්න අඳට පුළුන්භ රළබී තිකඵනහ. 
කම් භහර්කය් න කොටක් චීනකඹන් වදනහ. ත කොටක් 
ජඳහනකඹන් වදනහ. තත් කොටක් වදන්කන් ඉන්දිඹහකේ 

භහභක්. ත කොටක් රංහකේ භහභක් විදුන් වදනහ. 
කභච් ය හරඹට කම් විධිඹට රංහකේ අධිකේගී භහර් වදහ 
තිබුණහඹ කිඹරහ භහ හිතන්කන් නළවළ.  

විකලේකඹන්භ අක  අහභහතයතුභහ ජඳහනකය් අභළතියඹහ 
භඟ හච්ඡහ යරහ, කම් ණඹ මුදර ඉතහභ වන කඳොලිඹට 

රඵහන්න භත් වුණහ. යජඹකින් යජඹට කදන ණඹ මුදරක් 
හක  වන කඳොලී ක්රභඹට තභයි කම් මුදර රඵහකන 

තිකඵන්කන්. කභහි හර්ෂි කඳොලිඹ  දුඹඹට 2.04යි. නභ නිහ 
කභඹ අක  යට රළබ සුවි කලේ ජඹවණඹක් කර අළි දකිනහ. අළි 
ණඹ න්කන් කවීභට ළරසුභක් හිතයි. වළභ යටක්භ භඟ 

ලිිතත ගිවිසුම් අත්න් යරහ, විනිවිද ක්රභඹට තභයි අළි ක 

ටයුතු දුඹල්ර දුද්ධ යන්කන්. ණඹ ත්කත් කොකවොභද, 

ත්කත් කොකවන්ද, ක කඳොලිඹ කභොක්ද, ත්ත ණඹ 

කඹොදන්කන් කුභටද, කහකය් කවීම් කශේ කභොනහටද, කම් 

ණඹ කොඳභණ හරඹක් ඇතුශත කොකවොභද ළිඹන්කන් කිඹන 
දුඹලු ටයුතු විනිවිදබහකඹන් යුතුයි අක  යජ ඹ යන්කන් 

කිඹන හයණඹ භභ කම් අසථහකේ භතක් යන්න ළභළතියි. 

අක  රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ ළනි ඳරිණත 
නහඹඹකුට, භවනුය දිසත්රික්කය් ජනතහක  අසීමිත ජන 

යභකින් ඳත් වුණු නහඹඹකුට, දීර්ක හරඹක් කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තු නිකඹයජනඹ ශ  අත්දළකීම් ඵහුර නහඹඹකුට, 

අද කම් කීභ ඳළරීභ ළන භහ න්කතය කනහ. කුභන 

විකේ නඹක් ශත්, වරි කද් වරි විධිඹට යන්න භවනුය 

ජනතහ කනුකන් දළඩි අධිසධහනඹකින් කම් ටයුත්තට ඉදිරිඳත් 
වීභ ළන අළි නතුභහට සුඵ ඳතනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහක  

නහඹත්කඹන් කම් ටයුත්ත යරහ, කකේ කවය අක  යටට 

කම් භහර්ඹ දහඹහද ය කදන්න කිඹහ අළි ඔඵතුභහකන් ඉල්රහ 
දුටිනහ.   

අද අළි කම් හර්ඹඹ දකින්කන් අධිකේගී භහර්ඹක් ඉදිවීභක් 
වළටිඹට විතයක් කනොකයි. කම් ත විධිඹකින් ංහිඳිඹහට 
අලය ඳදනභ නිර්භහණඹ කිරීභක් කනහ. විවිධ ඳශහත්රට 

මිනිසුන්ට ඹන්න නන්න පුළුන් ඳවසුභක් කම් භහර්ඹ වළදීභ 
තුබඳන් ඇති කනහ. රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, අද 

කොශම දුට නුයට භන් යන විට ඳළඹ කීඹක් අළි ඳහකර් ඉන්න 
ඕනෆද කිඹරහ තමුන්නහන්කේ කවොට දන්නහ. කම් භහර්ඹ 

වළදුහභ නුය අඹට කොශම නන්නත්, කොශම දුට නුයට 

ඹන්නත් විතයක් කනොකයි, අද තිකඵන  කම් අධිකේගී භහර් 

ඳද්ධතිඹ නට නක් ම්ඵන්ධ වුණහභ දකුණු ඳශහකත් ඉන්න 

අඳටත් විලහර ඳවසුක් ළරකනහ. කනදහට දස කදක්ත් 

ඉරහ දශ දහ වන්කේ ළකන ඳළමිණි අක  ඳශහත්ර 
මිනිසුන්ට ඳළඹ කීඳඹක් ඇතුශත නුයට ශඟහ කරහ දශ දහ 
වන්කේ ළ පුදහන්න, නළත්නම් දක් ඇතුශත ක භන 

ගිහින් නන්න පුළුන්භකුත් කම් තුබඳන් රළකඵනහ.   

රු නිකඹයජය හය බහඳතිතුභනි, භක  හරඹ අහන 

ඵ ඔඵතුභහ භට ංඥහ යනහ.  ක නිහ භක   ථහ අන් 
යන්නම්.  

අක  යටට කම් අධිකේගී භහර්ඹ කරොකු ආශිර්හදඹක් 
කනහට කිදුභ ළඹක් නළවළ. අක  යටට ත තත් අධිකේගී 

භහර් අලය න යුඹයි අළි ඳසුකන්කන්. අක  රු 

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ ජනහධිඳතිතුභහක ත්, 

අභළතිතුභහක ත් ආශිර්හදඹ ඇති  නුය දක්හ අධිකේගී 

භහර්ඹක් වදනහ විතයක් කනොකයි,  ම්ඵද ජනතහක  ඹවඳත 

කනුකන් අක  භළතියණ කොට්ධහර දියුණුටත් විලහර 

මුදරක් රඵහ දීරහ තිකඵනහ. නතුභහ යන ක කේඹ අඹ 

යන්න ඕනෆ. ක වහ ඔඵතුභහට  තත් ලක්තිඹ, වධර්ඹ 

රළකඵන්න කිඹරහ ප්රහ ර්ථනහ යනහ. වුරු කභොන විධිඹට කම් 

ටයුතු විකේ නඹ යන්න වළදුත් ඔඵතුභහ ක නටත් ඹට 

කන්න නඳහ. ඔඵතුභහ වරි කද් වරි විධිඹට යරහ, භවනුයට 

අධිකේගී භහර්ඹ වදපු ඇභතියඹහ කර ඉතිවහ ත කන්න 

කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ. කඵොකවොභ සතුතියි. 

 
ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීශඟට, රු න කවේයත් භන්ත්රීතුභහ. විනහඩි 5 හරඹක් 

රඵහ කදනහ.  

 
[අ.බහ. 4.04] 

 

ගුණ කනක මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு கக ரலபத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු නි කඹයජය හය බහඳතිතුභනි,  බහ ල් තඵන 

කඹයජනහක් වළටිඹට භවහ භහර්, අධිකේගී භහර් ළිබඳඵ    

හච්ඡහට ළකනන න ඉතහභ  ළදත්  වළටිඹට අළි දකිනහ. 

කම් අධිකේගී භහර්ඹට අළි විරුද්ධ නළවළ කිඹන හයණඹ 

ප්රථ භකඹන්භ භභ කිඹන්න ඕනෆ. අළි නදහ කිේහ හක  කම් 

අධිකේගී භහර් වළකදන තයභටභ තභයි යකට් ආර්ථිඹ ලක්තිභත් 

කන්කන්. ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් භහර් වදනකොට කහ 

යත්තයන්ලින්ද වදන්කන් කිඹරහ අවපු අඹකන්  අද අඳට 

අවන්න තිකඵන්කන් අද කම්හ  රළටිනම්ලින් නකවභත් නළත්නම් 

දිඹභන්තිලින් වදනහද කිඹරහයි. ක හක භ නදහ කිේහ, කම් 

භහර් වදන්කන් න්නද කිඹරහ. අද කම් භහර්ලිනුත් න්න 

ඳටන් කන තිකඵනහ. ක තභයි අද තිකඵන ක යදනහ.  

අක  ඇභතිතුභහට කම් භහර්ඹ ළිබඳඵ කනොකඹකුත් ක යදනහ  

නල්ර ශහ.  භට රළබී තිකඵන කම් කටි හරඹ තුශ අක  

ඇභතිතුභහට ක යදනහ යන්න සදහනම් න්කන් නළවළ. නමුත්, භභ 

ඇභතිතුභහකන් ඉල්ලීභක් යනහ, ක යපු ක යදනහරට  

ළිබඳතුරු කදන්න ඔඵතුභහ ටයුතු ශහ හක , අක  ප්රකද්ලකය් කම් 

භහර්ඹ කනුකන් න්දි කනොරළබී අහධහයණඹට රක්කරහ 

ඉන්න ජනතහ ළන භළදිවත් කරහ ටයුතු යන්න කිඹරහ.  

කම් අධිකේගී භහර්කඹන් අළි ඵරහකඳොකයොත්තු වුකණ්,  

භවනුය  හක භ අක  ප්රකද්ලකය් -ෆල්ර දිසත්රික්කය්, 

1285 1286 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

යඹුක්න ප්රකද්ලකය්-   ප්රහවන ඳද්ධතිඹ හක භ ආර්ථිඹත් 

ලක්තිභත් කයි කිඹරහයි. අධිකේගී භහර්ඹට යඹුක්නින් 

ළිවිසුභක් නළති වුණහභ, අළි ක ළිබඳඵ ථහ යරහ අක  

කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යරහ යඹුක්නට ළිවිසුභක් රඵහ ත්තහ.  අළි 

ක විධිඹට ටයුතු කශේ ං හය ර්භහන්තඹ වයවහ කම් යකට් 

ආර්ථිඹට ලක්තිඹක් න ළින්නර අලි අනහථහහයඹ තිකඵන 

ෆල්ර  ප්රකද්ලඹට යඹුක්නින් ළිවිසුම් භහර්ඹක් රඵහ න්නයි. 

නදහ ටිනහභ අනු ක අලය යන න්දි මුදර රඵහ කදන්න ක 

ජනතහට අළි කඳොකයොන්දු වුණහ. නමුත් අද න විට ක තත්ත්ඹ 

කනස කරහ තිකඵනහ. කම් යසථහළිත න්දිඹ,  2016දී රඵහ 

දුන්න ප්රභහණඹට ඩහ, 2017 කද්දී ක දි ප්රභහණඹ අඩු කරහ 

තිකඵනහ. ඉඩම් අත්ය ළනීකම් ඳනත 1460 ළනි ඳරිච්කේදඹ) 

ඹටකත් 17කනි න්තිඹ අනු LARC නට ගිඹහභ නතළනින් 

වනඹක් වම්ඵ වුකණ් නළවළ.  2016 රළබුණු  න්දි ප්රභහණඹ 

දුඹඹට 65ක් නම්, කකනුත් දුඹඹට 15ක් තභයි 2017දී භවය 

අඹට රළකඵන්කන්.  ක කොල්රන් ක ණන් වදරහ තිකඵන්කන් ක 

විධිඹටයි.   විකලේකඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, න න කරහට ක 

 ක්රකල් -circulars- කනස කනහ. භවය කරහට  න 

භට රළබිරහ තිකඵන න්දි ප්රභහණඹට ඩහ දුඹඹට 40ක් ඳභණ 

අඩු කරහ තභයි අකනක් භට න්දි රළකඵන්කන්. නතකොට කම් 

ම් අතය ඳහ ළටලුක් ඇති කනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, භට විනහඩි 5 හරඹක් 

ඳභණයි තිකඵන්කන්. ක නිහ  පුළුන් නම් භක  ථහ අන් 

වුණහට ඳසු ළිබඳතුයක් රඵහ කදන්න. නළතිනම් භක  හරඹ නළති 

කරහ ඹනහ.  කම් න්දි මුදර  රඵහකදන ආහයඹ ළිබඳඵ විලහර 

ළටලු ප්රභහණඹක් තිකඵනහ. ක වයවහ කඵොකවය අඹට අහධහයණ 

කරහ තිකඵනහ. ක භවය අඹට ඵකරන් ගිහිල්රහ ක ක්ඳත 

කදනහ. ක ක ක් න බහය කනොත්කතොත් ක   මුදල් රළකඵන්කන් 

නළති කයි කිඹන ඵඹ නිහ ක ක ක්ඳත රඵහ න්න භවය අඹ 

ටයුතු යරහ තිකඵනහ.  

අක  ඳසුගිඹ යජඹ ආයම්බ යපු දකේ ඉරහ  ක ඉඩම් 

කවොඹරහ, ක ඉඩම් ළිබඳඵ තක්කේරු යන්න ඳටන් ත්ත දකේ 

ඉරහ ක ඉඩම් ංර්ධනඹ යන්න, ක ඉඩම්ර කල් වදන්න,  

ක ඉඩම්ර හ  යන්න නඳහ කිඹරහ නත්රහ තිකඵනහ. 

ඉතින්, ක තත්ත්ඹ තුශ අද න විට ක ජනතහක  ජීන භහර් 

ඩහ ළටිරහ තිකඵනහ. අකනකුත් අලයතහ  ඩහ ළටිරහ 

තිකඵනහ. ක නිහ ක වහත් ඹම් කිදු විධිඹ  න්දි මුදරක් රඵහ 

කදන්න පුළුන් නම් කත් ඉතහභ  ළදත්. ක හරඹ තුශ දී ක 

තභන්ට නළති වුණු මුදල් ප්රභහණඹ ඉතහභත් විලහර මුදරක්. ක 

හක භ තභයි භවය අඹක  නි ඳභණයි තිකඵන්කන්. භවය 

අඹට නි ව කත්ත තිකඹනහ; කකක් හන් යකන 

ඉරහ තිකඵනහ. නමුත් අද කනකොට ක රළකඵන න්දි මුදලින් 

තභන්ට කිඹහ ඉඩභක් හිත නික් තිඹහ අඩුභ තයමින් ඳර් ස 

10ක් ඇතුශත නික් වදහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් කරහ 

තිකඵනහ. කභොද, කම් න්දි මුදර ඉතහභත් කුඩහ න්දි මුදරක්. 

රුළිඹල් රක් 15ක්,  භවය කරහට රුළිඹල් රක් 20 විතය 

අඩු මුදල් ප්රභහණඹක් තභයි රළකඵන්කන්. ක නිහ කම් ළිබඳඵ 

භළදිවත් කරහ,  අඩුභ තයමින් කම් අඹට ඉඩභක්ත් කොඹරහ 

කදන්න පුළුන් නම් කවොයි.  කම් ණ්ඩහඹභට යජකය් ඉඩභක් 

රඵහ කදන්න පුළුන් නම් කවොයි. භවය අඹ ඉතහභ දුගී දු ඳත් 

විධිඹට ජීත් වුණු ණ්ඩහඹභක්. ක අඹට රළකඵන මුදලින් අලුතින් 

නිහඹක් වදහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිකඵනහ. ක කොල්රන්ට 

අඩුභ තයමින්  යජකය් ඉඩභක් රඵහ කදන්න පුළුන් නම් ක 

ළදත්. ක වහ ඔඵ දුඹලු කදනහ භළදිවත් කන්න කිඹන ඉල්ලීභ 

යනහ.  

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට රඵහදුන් හරඹ අහනයි. 
 

ගුණ කනක මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு கக ரலபத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ක හක භ තත් භහජ ළටලු යහශිඹක් ඇතිකරහ තිකඵනහ. 

විකලේකඹන් දරුන් න තළන ඉරහ කනත් ප්රකද්ලඹට ඹද්දී 
ඳහරට ඇතුශත් කිරීකම් ළටලුක් තිකඵනහ. අද තිකඵන 
භහජීඹ තත්ත්ඹ භත ඳහරට ඇතුශත් ය න්න ඵළරි කරහ 

තිකඵනහ. ක වහත් භළදිවත් කරහ, කම් අඹ  කොයි ප්රකද්ලකය් 

හිටිඹත් ක ප්රකද්ලකය් තිකඵන ශඟභ ඳහර රඵහ කදනහ නම් 
කවොයි. භවය කරහට යඹුක්න ප්රකද්ලකය් ඉරහ ක අඹ ජීත් 

කන්න කුරුණෆර ඳළත්තට ඹනහ. නකවභ වුණහභ ක දරුහට 
ඹම්කිදු ඳහරක් කවොඹරහ කදන්න යජඹ භළදිවත් කරහ ටයුතු 
යයි කිඹන ඵරහකඳොකයොත්තු තිකඹනහ. ක හක භ  ආඵහධිත 

පුද්රඹන් වහ රඵහකදන න්දි මුදර ඉතහභත් අඩු යරහ 
තිකඹනහ. ඉතින් කම් ළිබඳඵත් ඔඵතුභහ කවොඹරහ ඵරන්න.  

භවය කරහට අධිකේගී භහර්ඹ නිහ  නභ ඉඩභ 

කදඳළත්තට ළඩිරහ තිකඵන අසථහ තිකඵනහ. නමුත් 
කදඳළත්තටභ න්දිඹ රළකඵන්කන් නළවළ.  කභොද, නභ 

අයිතිහයඹහ නිහ.   භවය කරහට ක ඉඩකභන් ප්රකඹයජන 
න්න ඵළරි තත්ත්ඹටත් ඳත් කරහ තිකඵනහ. ක නිහ  න්දි 

කන ළඩ ටවන්රදී කභළනි ආහයකය් කනොකඹකුත් ළටලු 
තිකඵනහ.  භවය කරහට අකනකුත් ප්රකද්ලර  නකවභ ළටලු 
නළති කන්න ඇති. නමුත් යඹුක්න ප්රකද්ලකය්  තිකඵන ළටලු 

ටි විීමභ වහ ටයුතු යන්න. කභොද, LARC මිටුකන් 

ක ළඩටවන කන්කන් නළවළ. ඔඵතුභහ circular නක් ඹරහ 

තිකඵනහ ලු. දුඹඹට 65 දුට  දුඹඹට 15 දක්හ අඩු කශේ ඇයි 

කිඹරහ කිඹන්න භභ දන්කන් නළවළ. ම් කදක් අතය නළනි 
ආහයකය් ළටලුක් ඇති වුණහභ ක කරොකු ප්රලසනඹක් කනහ. 
කම් ළිබඳඵ කොඹහ ඵරහ ටයුතු යන්න කිඹන ඉල්ලීභ යමින් 

භක  ථහ අන් යනහ. කඵොකවොභ සතුතියි. 
 

ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො 
(நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ashok Abeysinghe. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Edward Gunasekara to the Chair? 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

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

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්, සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ නිමයෝජය කාපක සවාඳිනතුො මූලාසනමයන් 
ඉවඅඩ වුමයන්, ගුණ  එඩ්වඩ් ගුණමසේකප ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் ழகு, நளண்தைநழகு குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்த அகரய, நளண்தைநழகு  ட்யட் குணரசகப 

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA  took the Chair. 
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[රු  න කවේයත්  භවතහ] 
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ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අකලයක් අකේදුංව නිකඹයජය ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 
 

 

[අ.බහ. 4.11] 

 
ගුණ අමශ්ෝක් අමේසිුහ ෙහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
මසේවා නිමයෝජය අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு அரசளக் அரசழங்க - ரளக்குயபத்து நற்தம் 

சழயழல் யழநளச் ரசகயகள் ழபதழ அகநச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  විඳක්ඹ විදුන් කන නන රද 

කභභ බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ ළිබඳඵ විහදකය්දී 
විඳක්කය් වබහගිත්ඹ ඉතහභ අඩුවීභ ළිබඳඵ භභ මුලින්භ 
නහටු ප්රහල යනහ.  කඹයජනහ කනහපු භන්ත්රීයඹහත් කම් 
අසථහකේදී බහකේ නළවළ. කකේ කතත්  කම් අසථහකේදී 

ඉතහභ හකරයචිත කඹයජනහක් කනළල්රහ තිකඵන ඵ භභ 
කිඹන්න ළභළතියි.   භක්නිහද  කම් යකට් ජනතහ දළන ත යුතු 
රුණු කිහිඳඹක් කම් විහදඹ ඔසකේ යකට් ජනතහට දළන 

ළනීභට රළකඵනහ. අධිකේගී භහර් ළිබඳඵ විකලේකඹන්භ යකට් 
ජනතහ දළන් ළඩි ළඩිකඹන් ථහ යන්න ඳටන් කන 
තිකඵනහ. අද න විට කම් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ කම් යකට් 

දුදුකන විලහරතභ යහඳෘතිඹ ඵට ඳත්කරහ තිකඵනහ. කඩොරර් 
බිලිඹන තුනට ආන්න මුදරක් ක වහ ළඹ නහ. ක 
කිඹන්කන් කයටි 43 000 ඳභණ මුදරක් කම් භධයභ අධිකේගි 

භහර්ඹට විඹදම් යන්න තීන්දු යරහ තිකඵනහ. ඳශමුකනි  
කදකනි  තුන්කනි අදිඹය වහ කිකරයමීටය 108.8ක් කනුකන්.  

විකලේකඹන්භ Port City  යහඳෘතිකය් භසත විඹදභ කඩොරර් 

බිලිඹන 1.5ත්  2ත් අතය මුදරක් නහ. ක නිහ විකලේකඹන්භ අද 
කද්දී  කම් යකට් ඳළකතන විලහරතභ යහඳෘතිඹ කර කභභ 
අධිකේගී භහර්ඹ වඳුන්න්න පුළුන්. විකලේකඹන්භ  දක්ෂිණ 
අධිකේගී භහර්ඹ කොශම දුට භහතය දක්හ ළරසුම් යද්දී    

ම්පර්ණකඹන්භ ඳස භත දුන අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්නයි 
ළරසුම් කශේ. කම් විලහර කිකරයමීටය ප්රභහණඹ තුශ ණු භත 
දිකන භහර්ඹක් නළවළ. නමුත් කොශම දුට භහතය දක්හ අධිකේගී 

භහර්ඹ වදද්දී  ඳශමුකනි කොටකේ දී ඉංජිකන්රු 
ඇසතකම්න්තුට ඩහ  දුඹඹට 113ට ළඩි මුදරකුත්  කදකනි 
අදිඹයකය් දී ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට ඩහ දුඹඹට 220ට ළඩි 

මුදරකුත් ණු භත භන් යන භහර්ඹක් කනොභළති විඹදම් 
කරහ තිකඵනහ.  

විකලේකඹන් භධයභ අධිකේගී භහර්කය් කභභ කිකරය මීටර් 

108න් දුඹඹට 20ක් ණු භතින් භන් යනහ. කම් ණන් 
ළිබඳඵ ංන්දනහත්භ ථහ යන තත්ත්ඹක් අද තිකඵනහ. 
හභහනයකඹන් කඳොකශො කොඩ ය භහර්ඹක් ඉදි කිරීකම්දී ළඹ 
න විඹදභ හක  තුන් ගුණඹට ළඩි මුදරක් ණු භත භන් 

යන භහර්ඹක් ඉදි කිරීකම්දී ළඹ න ඵ වුරුත් දන්නහ. 
කභභ භහර් ස කිරීකම්දී ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු තුශභ 
දුටිමින්  ඇසතකම්න්තු කිරීභ තුශ විකලේ ප්රලසනඹක් භතු කනහ.  

භභ හිතන වළටිඹට  ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තු තුශ කභභ 
යහඳෘතිඹ ආයම්බ ය  ක්රිඹහත්භ යන්න අඳවසුයි. නභ නිහ 
තභයි ඹම් ඹම් ළඩි වීම් දුදු කරහ තිකඵන්කන්. නමුත්  ඳසු ගිඹ 

යජඹ  දුඹඹට 113ක්  දුඹඹට 220ක් ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට 
ඩහ ළඩිකඹන් මුදල් විඹදම් ශත්  අක  යජඹ ඵරඹට ඳත් ව ඳසු 
කිදුභ භහර්ඹක් වහ ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට ඩහ දුඹඹට 

20ට  ළඩි මුදරක් විඹදම් යරහ නළවළ.   

කතොයතුරු දළන ළනීකම් ඳනත තුබඳන් ජනතහට  කම් ළිබඳඵ 

ඕනෆභ අසථහ දළනුත් කන්න පුළුන් කිඹරහ අළි ජනතහට 
ප්රහල යනහ. 2015 කර් අක  යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු 
අළි මුලින්භ කතොයතුරු දළන ළනීකම් ඳනත ඉදිරිඳත් ශහ   අක  
යජකඹන් වුණත් ඹම් කිදු යදක් දුදු කනහ නම් ජනතහට ක 

ළිබඳඵ තය කතොයතුරු දළන ළනීකම් අසථහ රඵහ දීභ වහ. 
අද රංහකේ ක්රිඹහත්භ න විලහරභ යහඳෘතිඹ ළිබඳඵ වුත්    
ඹම් ප්රලසනඹක් ඇති කනහ නම්  ක ළිබඳඵ කතොයතුරු දළන 

ළනීකම් අසථහ අළි ජනතහට රඵහ දීරහ තිකඵනහ.  

 භභ ජීත් න කුරුණෆර ප්රකද්ලකය්  ඳසු ගිඹ දිනර කම් 
ළිබඳඵ විලහර ආන්කදයරනහත්භ ප්රලසන ඇති වුණහ. භහර් 
ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ නභ ප්රකද්ලරට කොස 

ජනතහ දළනුත් කිරීභ ශහ. විකලේකඹන්භ දක්ෂිණ අධිකේගී 
භහර්කය් තිබුණු අඩු ඳහඩු භඟ වයහ කන  කභභ භධයභ අධිකේගී 
භහර්ඹ ස කිරීභ වහ ළඩ ළිබඳකශ යහශිඹක් අළි ක්රිඹහත්භ 

යරහ තිකඵනහ. දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹ ස යද්දී  ඉඩභක් 
කදට කඵදුණහභ  න ඉඩභ දුට අකනක් ඉඩභට  ඹන්න 
ජනතහට විලහර දුය ප්රභහණඹක් භන් කිරීභට දුදු වුණු තත්ත්ඹ 

කනස යරහ  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදි කිරීකම්දී ඉඩභක් 
කදට කඵදුණහභ නක් ඉඩභ දුට අකනක් ඉඩභට ඉතහභ 
ආන්නකඹන් ඹහකම් වළකිඹහ අළි ස යරහ තිකඵනහ. අළි 
අකනක් අධිකේගී භහර්ර තිබුණු අඩු ඳහඩු දුඹල්ර භධයභ 

අධිකේගී භහර්ඹ තුබඳන් ස යකන තිකඵනහ.  

කම් භධයභ අධිකේගී භහර්කය් තුන්ළනි අදිඹය ඉදි කිරීකම්දී 
රුළිඹල් බිලිඹන 25ක්  ක කිඹන්කන් රුළිඹල් කයටි 2 500 
ඇසතකම්න්තුට ඩහ අඩු මුදරකින් කම් යහඳෘතිඹ ඉදි කිරීභ 

වහ නභ කොන්රහත්රුන් භඟ හච්ඡහ ශ ඵ රු 
අහභහතයතුභහ කම් රු බහට ප්රහල ශහ. භවහභහර් 
ඇභළතිතුභහත් භඟ නතු කරහ කභළනි මුදල් ප්රභහණඹක් කම් 

යටට ඉතිරි ය දීභට මලි වීභ ළිබඳඵ රු අහභහතයතුභහට 
සතුතින්ත කනහ.  අක  යජඹ ඵරඹට ඳළමිණි ඳසු කභළනි 
යහඳෘති යහශිඹකින් යජඹට මුදල් ඉතිරි ය ළනීභට පුළුන් වුණහ. 

ප්රහවන වහ දුවිල් ගුන් කේහ නිකඹයජය ඇභළතියඹහ විධිඹට භභ 
කීකභන් කිඹනහ  ටුනහඹ ගුන් කතොටුඳකශේ ධහන ඳථඹ 
නවීයණඹ කිරීභට ඳසු ගිඹ යජඹ කඩොරර් බිලිඹන 88 මුදරක් 

තීන්දු යරහ තිබුණත්  අඳට නඹ කඩොරර් බිලිඹන 48ට අන් 
යන්න පුළුන් වුණහ. නභ යහඳෘතිඹ තුබඳන් කඩොරර් බිලිඹන 
40ක් අළි යටට ඉතිරි යරහ දුන්නහ. අක  යජඹ වළකිතහක් කම් යකට් 

ජනතහට හදු න විධිඹට තභයි කම් යහඳෘති අන් යන්න 
ඵරහකඳොකයොත්තු න්කන්. නභ නිහ තභයි Port City යහඳෘතිකය් 
අක්ය ණනක් ළිටයටට දුන්නක්ය රඵහ දීභට ඳසු ගිඹ යජඹ 
තීන්දු යරහ තිබිඹදී  අඳ විදුන් දුන්නක්ය රඵහ දීභ නත්හ  ඵදු 

ඳදනභ භත රඵහ දීභට තීන්දු කශේ. අක  න යජඹ ආයම්බ ය 
තිකඵන ළඩ ළිබඳකශ ඔසකේ ජනතහට කුභන කතක් 
ළරකනහද කිඹරහ අද කභභ යහඳෘතිඹ ළන ථහ යන 

විඳක්ඹ ඉදිරිකය්දී කත්රුම් නිවී කිඹරහ භභ හිතනහ. ඳසුගිඹ 
යජඹ unsolicited proposals, ක කිඹන්කන් කටන්ඩර් ළවීභකින් 
කතොය භහර් ඉදි කිරීකම් කොන්රහත් රඵහ දීකම්දී චීන නක්දුම් 

ඵළංකුකන් ණඹ මුදල් රඵහ ත්තහ.    

ක හක භ China Development Bank - CDB - නකන් හය 
තුනට කඩොරර් මිලිඹන 952 විලහර ණඹ මුදරක් රඵහ කන 
තිකඵනහ  නක් යක් කඩොරර් මිලිඹන 500ක්  අකනක් ය කඩොරර් 

මිලිඹන 310ක් ව තත් කය කඩොරර් මිලිඹන 152ක් ඵළගින්. 
China Exim Bank න හක  අඩු කඳොලිඹට මුදල් රඵහ කදන 
ඵළංකුලින් න්කන් නළතු හණිජ ඵළංකුලින් ණඹ මුදල් රඵහ 

ත්තහභ කඳොලී ප්රභහණඹ ළඩි කනහ. ක යටට විලහර ප්රලසනඹක් 
ඵට ඳත් කනහ. නමුත් ඳසු ගිඹ යජඹ කඩොරර් මිලිඹන 952ක් -

1289 1290 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

කඩොරර් බිලිඹනඹට ආන්න ප්රභහණඹක් - China Development 
Bank - CDB - නකන් රඵහ ත් ඵ භවහභහර් අභහතයහංලකය් 
ගිණුම්ර වන් කනහ.  

යකට් ජනතහට විලහර ප්රලසනඹක් කන්කන් නළතු  ජනතහ 
ජීත් න ප්රකද්ලර භූ විභතහ අනු  ක ජනතහට වන 
රමින්  ක ජනතහක  ඉඩම්රට න්දි කමින් රංහකේ දුදු 

යන විලහරභ යහඳෘතිඹ -භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ- 
ආයම්බ කිරීභ ළිබඳඵ රු අහභහතයතුභහටත්  ක හක භ 
භවහභහර් ඇභතිතුභහටත් සතුතින්ත කමින්  අළි 

ඵරහකඳොකයොත්තු න විධිඹට 2020 ජනහරි භහඹ න විට නඹ 
විෘත යරහ ජනතහට වනඹක් රඵහ දීභට වළකි කේහයි 
ප්රහර්ථනහ යමින් භහ නිවඬ කනහ  කඵොකවොභ සතුතියි. 

[අ.බහ. 4.20] 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දකේ අධිකේගී භහර් ඉදි 

කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් බහ ල් තඵන අසථහකේදී කනහ 
කඹයජනහ ම්ඵන්ධකඹන් ථහ යද්දී භභ නහටුකන් වුණත් 

කිඹනහ  කභහි අලතහ හටත් තිකඵනහ කිඹරහ. ක වුණහට 
ඳසුගිඹ යජඹ යපු යහඳෘති භවය ඇභතිරු ව භවය 
භන්ත්රීරු කඵොකවොභ අඳවහකඹන්  උඳවහකඹන් කවශහ දළක්හ. 

භභ කට උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. අක  බීර් වහෂීම් ර්තභහන 
ඇභතිතුභහ ප්රහල ශහ  භවනුයට භන් යන අධිකේගී භහර්ඹ 
වදන න ආයම්බ යන්න කඵොකවොභ ල් ත්තහ  ළඩ 

ළිබඳකශක් තිබුකණ් නළවළ  භවනුය ප්රකද්ලඹට භන් යන 
අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න ළඩ ළිබඳකශක් තිබුකණ් නළවළ  කරොකු 
හවන තදඵදඹක් තිබුණහ කිඹරහ. වළඵළයි කම් භහර් ඳද්ධතිඹ 
කොඩ නළකඟද්දී කභොන තයම් විඹදභක් ඹනහද කිඹරහ ඊට ඳසකේ 

නතුභහභ ප්රහල ශහ.  

ඳශමුකන්භ දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ  ක හක භ කොශම-
ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹ හක  අධිකේගී භහර් වළදුහ. ක 

තුබඳන් යකට් අලයතහ යටට කඳන්රහ  යහඳහරි අලයතහ 
කඳන්රහ  ක හක භ යහඹක් ඉදි කද්දී  ගුන් කතොටුකඳොශක් ඉදි 
කද්දී  ර්භහන්තපුය වළකදද්දී කහට අධිකේගී භහර්කය් 

අලයතහ කඳන්රහ තභයි ක හනුකේ තිබුණු අක  යජඹ ඹම් 
කිදු ළඩ ළිබඳකශක් ආයම්බ කශේ. ඹම් කිදු ප්රතිඳත්තිඹක් අනු 
තභයි ඹම් කිදු ළඩ ළිබඳකශක් ආයම්බ කශේ. නකවභ නළතු අක  

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ කිඹනහ හක  දශදහ වන්කේ 
න්දනහභහන යන්න  නකවභ නළත්නම් නකවේ තිකඵන බකබය 
කභවහට කකනන්න ඳභණක් කනොකයි.  

කම් භහර්ඹට ඹට න ඉඩඩම්ර ටිනහභ ඉතහ විලහරයි. 
නතකොට කම් භහර්ඹ ඉදි යන්න ඹනහ නම්  යජඹ විලහර 
මුදරක් ක වහ කන් යන්න ඕනෆ. නතකොට ඳශමුකන්භ 
ඳටන් න්න අධිකේගී භහර්ඹට විලහර මුදරක් කන් යරහ  අක  

යකට් අධයහඳනඹ  අක  යකට් ක යඹ  අක  යකට් ප්රහවනඹ ඹන 
ක්කේර අලය ංර්ධනඹක් යහ කන ඹන්න ඕනෆභ යජඹට 
කීභක් තිකඵනහ. ඉතින් ක හක  යර කදඹක් කත්රුම් න්න 

ඵළරු නතුභහ ථහ යරහ කිේහ  නදහ විඳක්ඹ කිදු කදඹක් ථහ 
කශේ නළවළ කිඹරහ. නතුභහ හිටිකය්ත් විඳක්කය් තභයි. නතුභහ 
ටයුතු කශේත් විඳක්කය්. යකට් හිටිඹහද  නළද්ද  ළිටයට හිටිඹහද 

කිඹරහ අළි දන්කන් නළවළ. නදහ ඹම් කිදු ළරැද්දක් කන්න ගිඹහ 

නම් අළි අද කම් විඳක්කය් ඉරහ ළයදි කඳන්හ කදනහ හක  

ථහ යන්න තිබුණහ. අළි වළභදහභ රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහට ථහ යරහ කිඹනහ  ම්ඳව දිසත්රික්කය් මීරිභ  
කේඹන්කොඩ ම්භහනර විලහර ප්රලසන ණනහක් කම් න විට 
ඳළන නළඟරහ තිකඵනහ කිඹරහ. අක  න කවේයත් භන්ත්රීතුභහ 

ථහ යරහ කිේහ  ෆල්ර  යඹුක්න  රකදය ප්රකද්ලර අද 
ඇති කරහ තිකඵන තත්ත්ඹ ළිබඳඵ. අද ඇභතියකඹකුට 
ජනතහත් නක් හච්ඡහට ඹන්න ඵළවළ. ක ජනතහ 

ඇභතියඹහට කදයහකයයඳණඹ යනහ. අළි ඊකය්-කඳකර්දහ භහධය 
තුබඳන් කහ දළක්හ. අය කදය තිකඵන කභොන වභටද තඩි ඵහනහ 
හක  වළභදහභ යහජඳක් ඳහරනඹ හරඹ ළන කිඹ කිඹහ විහද 

යනහ. නකවභ කනොකයි  අළි ටයුතු ශ යුත්කත්. 

මීරිභ භළතියණ කොට්ධහකය් ඇති ඉඩභක් කදඳළත්තට 
කඵකදද්දී කහට න්දි කන්කන් කොකවොභද කිඹන විසතය දළන් 
භක  ශඟ තිකඵනහ. දහම්කඳක  කදයන රහරනී හන්තිරතහ 

භවත්මිඹක  ඉඩම් කොටට ඳර් ස නක් වහ රුළිඹල් 
12 000යි රළකඵන්කන්. ක  කොඩ ඉඩම් ඳර් ස 1ක් වහ. 
නතකොට නතුමිඹක  ඉඩකම්භ අනිත් ඳළත්කත් කොටකේ ඳර් ස 

1ක් වහ රුළිඹල් 68 000ක් රළකඵනහ. ඳර් ස 1ක් වහ 
රුළිඹල් 68 000ක් කනහ නම්  ක ඉඩකම්භ අ නිත් කොටකේ 
ඳර් ස 1ක් වහ රුළිඹල් 12 000ක් කන්කන් ඇයි  ම්ඳව 
දිසත්රික්ඹ පුයහටභ අද කම් ක  ප්රහකඹයගි ළටලු තිකඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ජනතහ විලහර ළිරික් කම් 
ළටලුත් නක් ඉන්නහඹ කිඹන න මරහනකය් ඉන්න 
ඔඵතුභහත් දන්නහ  ම්ඵන්ධීයණ මිටුකේ බහඳතිතුභහත් අද 

කම් බහකේ ඉන්නහ  නතුභහත් දන්නහ. අද ක ජනතහ ඔවුන්ක  
විකයයධතහ කඳන්න්න භවහභහර් අභහතයහංලඹ ශඟට ආහ. ක 
කහඵද්ධ විඳක්කය් අඹ ගිහින් යන විකයයධතහක් කනොකයි. 

අක  යකට් විලහර භහර් ඳද්ධතිඹක් තිකඵනහ. අද රු ඳහධලී 
 ම්ළි ඇභතිතුභහ කරයකය් විවිධ දර්ල ළිබඳඵ ථහ ශහ. 
දණ දර්ලලින් අක  යට උඩට ගිහිල්රහ තිකඵනහ  ක හක භ 
කනොකඹකුත් දර්ලලින් අක  යට උඩට ගිහිල්රහ තිකඵනහ  

නමුත් අක  යකට් භහර් ඳද්ධතිඹ ත්තහභ කරයකය් අකනක් 
යටල් අතය 33න තළන ඉන්නහ කිඹරහ කිේහ. අඳට ක 
ආඩම්ඵයඹක්. කභොද  යටක් ංර්ධනඹ කන්න ඕනෆ නම් 

ප්රධහනභ ඉරක්ඹ තභයි භහර්. වරිඹට තභන්ක  වෘදඹ සතුට 
රුධිය කක්ල නහබඳහ නතු කනහ ක   භහර් ඳද්ධතිඹ තභයි 
ක යකට් තිකඵන ෘෂි ර්භහන්තඹ  ක යකට් තිකඵන ධීය 

ර්භහන්තඹ  ක යකට් තිකඵන අකනකුත් වළභ ටයුත්තටභ 
ජීඹ කදන්කන්. ක නිහ භහර් ඳද්ධතිඹ වදද්දී ප්රතිඳත්තිභඹ තීන්දු 
න්න ඕනෆ. අභළතිතුභහක  අභහතයහංලඹ කභොක්ද  ජහති 
ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයහංලඹ. නමුත්  නතුභහට තභයි 

භහර් ප්රතිඳත්තිඹ නළත්කත්. නතුභහ ඳසු ගිඹ අවුරුදු කදවභහයට  
තුනට නිළයදි භහර් ප්රතිඳත්තිඹ වදහත්තහ නම්  අද කම් බහකේ 
ඇතිවුණු ළටලුරට මුහුණ කදන්න දුද්ධකන්කන් නළවළ. මීට 

අවුරුදු කදවභහයට ලින් -2015 භළද බහකය්- රක්සභන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහභ මීරිභට ඇවිල්රහ කිේහ  භධයභ අධිකේගී 
භහර්කය් මලි අදිඹය 2017 කනකොට වදනහ කිඹරහ. 

ඔඵතුභහ 2017 අවුරුද්කද් වදරහ ඉය යනහඹ කිඹපු ඳහය තභ 
මීටර් 100ක්ත් වදහන්න ඵළරිකරහ තිකඵනහ. රු 
ඇභතිතුභනි  ක හක භ අද කද්දී කද්ශීඹ කොන්රහත්රුකය 

12කදකනකුට නභ භහර්කය් කොන්රහත්තු දුන්නහඹ කිඹහ 
කිඹනහ. නකේ කොන්රහත්තු රඵහත් උදවිඹ තභන් බහයත් 
කොටකේ ළඩ අද කනකොට නත්රහ තිකඵනහ. භවජන 
උද්කකයණ නිහ කද්ශීඹ කොන්රහත්රුකය අද කරොකු 

අනතුයට ඳත්කරහ ඉන්නහ. ක කොල්රන්ට කවීම් යන්න 
විධිඹක් නළතු  කොන්රහත්රුන් ට ළඩ ඳටන් න්න විධිඹක් 
නළතු  ක අඹක  යහඳෘති කනඹන්න ඵළරු ඉන්නහ. ක 

1291 1292 

[රු  අකලයක් අකේදුංව  භවතහ] 
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හක භ නභ අධිකේගී භහර්ඹ ඳහරම් උඩින් කනඹන්න  නකවභ 

නළත්නම් ඳස දහරහ කොඩ යන්කන් නළතු elevators ක්රභඹට 
වදන්න තභයි අක  යජඹ හරකය් ඳළවළදිලි ළරසුම් යරහ 
තිබුකණ්. ක නිහ කුඹුරුරට වහනිඹක් කන්කන් නළවළ. න්න 
4ක්  5ක් තිසකේ නභ කුඹුරුර ළඩ යන්න ඵළරු කුඹුරු 

කොවිකඹය ඳළත්තට කරහ ඉන්නහ. ක නිහ ම්ඳව 
දිසත්රික්කය් ළඩිකඹන්භ හ ටයුතු යන කුඹුරුර හ 
ටයුතු කභභ අධිකේගී භහර්ඹ නිහ අද විලහර ලකඹන් අඩඳණ 

කරහ තිකඵනහ.  

කුඹුරු කවක්කටඹහර් 17 000ක්  18 000ක් තිකඵන ප්රකද්ලකය්  
අද කවක්කටඹහර් තුන් වහයදහවට ළඩිඹ ළඩ යන්න විධිඹක් 

නළවළ. "අය ඳහය වදද්දී කොමිස ත්තහඹ  කම් ඳහය වදද්දී කොමිස 
ත්තහඹ" කිඹනහ. නමුත්  කිදුභ හක්ෂිඹක් නළවළ. අක  යකට් 
තිකඵන භවහ භහර් කිකරයමීටර් 11 500  ඳශහත් බහ භහර් 

කිකරයමීටර් 15 500  හමීඹ භහර් කිකරයමීටර් 64 500 ඇතුළු 
භසත භහර් කිකරයමීටර් 116 000 ප්රභහණකඹන් දුඹඹට 
35ට  දුඹඹට 40ට ළඩි ප්රභහණඹ ළඩ අළි ඳසුගිඹ හරකය් 
අන් ශහ. රු ඇභතිතුභනි  අළි ආධුනි භන්ත්රීරු වළටිඹට 

අක  තිබිඹ යුතු ප්රතිඳත්තිඹ විධිඹට අළි දකින්කන්  තදහන්න 
ප්රකද්ලර තිකඵන ඵහධ ඉත් යමින් කභභ අධිකේගී භහර්ඹ 
ඉදිශ යුතු ඵයි. උදහවයණඹක් වළටිඹට ත්කතොත්  රු බීර් 

වහෂීම් ඇභතිතුභහ කිේකේ කභොක්ද  නුයට ඹනකොට නුය 
ඳහකර් තිකඵන traffic න ළනයි ඔහු කිේකේ. නමුත් අළි දන්නහ  
ෆල්කල් byroad න දළම්භහට ඳසකේ නුයට ඹනකොට තිබුණු 

traffic න විලහර ලකඹන් නළතිවුණහ. වළඵළයි  නතුභහ ෆල්කල් 
ජීත් කන්කන්. නමුත්  නතුභහ ක දළක්කක් නළවළ. නතුභහ දළක්කක් 
යහජඳක්ක  ළරැද්ද විතයයි. නභ නිහ අළි නහටු කනහ. 

ළරැද්දක් වුණහ නම් ළරැද්ද කඳන්හ කදන න තභයි විඳක්කය් 
යුතුභ. අද අළි ක හර්ඹ බහයඹයි යන්කන්. නභ නිහ අද අළි කම් 
බහට කඹයජනහ යන්කන්  අධිකේගී භහර් හිතුභකත් තනන්න 

නඳහ කිඹන නයි. අධිකේගී භහර්ර අලයතහ අනු අළි ක 
කරහකේ ළඩ ටයුතු ශහ. ක හක භ භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 
වදනහ නම්  නහි තදහන්නභ ප්රකද්ලර - හවන traffic න 
ළඩිකඹන්භ ඇතින ප්රකද්ලර - ළඩ ඩිනමින් අන් යන්න 

පුළුන්භ තිකඵනහ. 

ඩතින් ඳටන් ත්තහභ ෆල්ර දිවහට නන ල් ඳශමු 
අදිඹය විධිඹට අඳට වදන්න පුළුන්. නතළනින් ඳසකේ අඳට කදන 

අදිඹයක්  තුන්න අදිඹයක් විධිඹට වදන්න පුළුන්. නතකොට 
අඳට මලි විලහර මුදරක් කඹොදන්න න්කන් නළවළ. 
උදහවයණඹක් ලකඹන්  උතුරු අධිකේගී භහර්ඹ කොශම - 

ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹත් නක් ක ඳළත්කතන් ඳටන් න්නත් 
පුළුන්. නතකොට වරහතින් නවහට කම් තදඵදඹ නළවළ. වරහත 
දක්හ දීර්ක න්න ඕනෆ. නකවභ නළතු අනුයහධපුයඹ ඳළත්කතන් 

ඹනහ නම් අනුයහධපුයකඹන් නවහට තදඵදඹක් නළවළ. නමුත් අළි 
යන්කන් කභොක්ද  අයකවට කොටක් කදනහ  කභකවේට 
කොටක් කදනහ. වළභ තළනභ තළන් තළන්ලින් ළඩ ඳටන් 
න්න කිඹනහ. නතකොට දුඹලුභ ළඩ න තළන නළතිරහ 

තිකඵනහ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහක  ථහ දළන් අන් යන්න. 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට තත්ඳය 30ක් කදන්න.  

මරයභඹ නහසතිඹ ළන ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ. ඳසුගිඹ 

කර් අඹ ළකඹන් කන් ශ මුදලින් රුළිඹල් බිලිඹන 110  
රුළිඹල් බිලිඹන 120 ඳභණ ළඩ යරහ  ඳරිපය ඇසතකම්න්තු 
භඟිනුත් තත් රුළිඹල් බිලිඹන 53ක් රඵහ ත් ඵ අළි දළක්හ. 
කම් අභතය රුළිඹල් බිලිඹන 53ක් රඵහ ත්තහට ප්රහකඹයගි අක  

කම්  අක  ප්රකද්ලකය් භහර් කොඩ නළ කඟනහ අළි දළක්කක් 
නළවළ. කනත් තහර රළබුණු තයකම් ප්රමුතහ ක භහර් 
ඳද්ධතිඹට රළකඵනහ. නමුත් කම්හ ඩිනම් ය න්න නම් 

ක යදනහරට රක් න්කන් නළතු  නහි නිළරැදිතහක් තඵහ කන 
ටයුතු ශ යුතුයි.  

ඔඵතුභන්රහ කන්  කතොයතුරු දළනළනීකම් අයිතිහදුභ 

ළිබඳඵ ඳනත කනහකේ. ක කවොයි. වළඵළයි  කතොයතුරු 
දළනළනීකම් අයිතිහදුභ ළිබඳඵ ඳනතින් රළකඵන කතොයතුරු 
කවො නළත්නම් ක යටට ළශකඳන්කන් නළවළ. කතොයතුරු 

දළනළනීකම් අයිතිහදුභ ළිබඳඵ ඳනතින් රළකඵන කතොයතුය 
අතිබඹහන වීභ තභයි අද දුද්ධ කරහ තිකඵන්කන්. ඹම් ඹම් 
කොන්රහත් කදන්න කිඹහ ඉල්ලීම් යන ලියුම්  ක හක භ 
ඉන්ෂුයන්ස යන්න කිඹහ ඉල්රහ තිකඵන ලියුම් අද නබඳඹට 

නනහ. කජයසධ ඇභතිරුන් ලකඹන් ඔඵතුභන්රහ නකවභ 
ශහභ  යකට් ජනතහ නඹ දකින්කන් කනස විධිඹටයි. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

නකේ කනොවී නිඹභ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති භහර් ඳද්ධතිඹ 
කොඩ නඟන්න දුඹලුකදනහ නතුකරහ ළඩටවනක් වදමුයි 
කිඹන කඹයජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  හරඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධකඹන් ඔඵතුභහට 
සතුතින්ත නහ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට  රු තුහය ඉඳුනිල් අභයකේන භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.30] 

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අදවස ප්රහල යන්න අසථහ රඵහ දුන්නහට ඔඵතුභහට 
කඵොකවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  අක  ඉන්දි 
අනුරුද්ධ භන්ත්රීතුභහක  ථහකන් ඳසකේ භට ථහ යන්න 

රළබීභ ළිබඳඵ භහ න්කතය නහ. නතුභහ කඵොයලු ඳහයල් 
ළිබඳඵ විකලේඥකඹක්; කඵොයලු ළිබඳඵ අතිවිකලේ වළකිඹහක් 
තිකඵන පුද්රකඹක්. රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ හඳට් ඳහයල් 
වහ අධිකේගී භහර්ඹන් ළිබඳඵ විව කිරීභ ළිබඳඵත්  

සතුතින්ත නහ. 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ තභයි - 
 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නළවළ  නළවළ. කඵොයලු ළිබඳඵ විකලේඥකඹක්. 

1293 1294 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නතුභහ භක  නභ වන් ශහ. කඵොයලුද  ළුල්ද කිඹන න 

කනොකයි. වළඵළයි  භහ භළටි ම්ඵන්ධකඹන් විකලේ නළවළ. 
ඳහයල්රට භළටි දභන්කන් නළවළ. 

 
ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
කඵොයලුද  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කඵොයලු තභයි ඳහයල්රට දභන්කන්. 

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කඵොයලු ම්ඵන්ධකඹන් විකලේඥකඹක් හඳට් ඳහයල් 

ළිබඳඵ ථහ යන්කන් කොකවොභද කිඹන ප්රලසනඹයි භහ ඇහුකේ. 
භහ න්න.  

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ විදුන් කන නනු රළබ ල් 
තළබීකම් කඹයජනහ ළිබඳඵ අළි න්කතය නහ. ක හක භ 
අක  යජකය් තිකඵන විනිවිදබහඹ ළනත් භහ න්කතය නහ. 

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරකය්  භංර භයවීය වහ ශ්රීඳති සරිඹආයච්චි 
භළතිතුභන්රහ කභළනි කඹයජනහ කනළවිත් වඬක් නඟන්න ඳටන් 
ත්තහ. භංර භයවීය භළතිතුභහට ඳයින් නක් දුන්නහ  

"ආණ්ඩුකන් නබඳඹට ඳරඹං" කිඹරහ. ශ්රීඳති සරිඹආයච්චි භළතිතුභහ 
නිම් කනොකයි භහය ව ව ඳරහ භයහ දළම්භහ. නතුභහ 
අනුයහධපුයකය් දුට නනකොට ළහුහ භහය ව. උඩුකුරුඤසඤං 

කන්නයි ළහුකේ. ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්කේදර කම් ළිබඳඵ ප්රලසන 
යපු අඹට රළබුණු දඬුම් කහ තභයි. අක  යජකය් නිර්කදයෂීබහඹ 
ව විනිවිදබහඹ ළිබඳඵ ඉදිරිඳත් යන්න කවොභ අසථහක් 

රඵහ දීභ ළිබඳඵ අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත 
නහ.  

භහ අවනහ  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ළිබඳඵ පුදුභහහය 
ළක්කුභක්  පුදුභහහය කේදනහක් තිකඵන්කන් ඇයි කිඹරහ. 
කභොක්ද  කදවිඹකන්! වහ වහ පුයහ කිඹහ ඉදි යන්න ඹන භධයභ 

අධිකේගී භහර්ඹ ම්ඵන්ධකඹන් කම් තයම් කදයහකයයඳණඹ 
යන්කන්  සුද්කදය ඇවිල්රහත් අක  යකට් වහ වහ පුයහ කිඹහ වළදුකේ 
ඳුයඹ වහ කොශම ඹහ යන භහර්ඹයි. අක  දුම්රිඹ භහර් 

ඳද්ධතිඹ ස වුකණ් භධයභ ඳුයඹ ව අනයඹ ඹහ 
යරහයි. අළි ශ යුතු තිබුණු කද් නඹයි. වළඵළයි යට න 
කොණ  න ඳලු  න භහයිභ  මුහුදක් අයිකන් තභන්ක  
ප්රහන්තඹට ඹන්න  තභන්ක  භට ඹන්න  ගුනින් භහර්ඹක් වදහ 

ත්තහ  දිකඹන් ඹන්න වහඵර් නක් වදහ ත්තහ  කොඩින් ඹන්න 
භහර්ඹක් වදහ ත්තහ. ක හරකය් තිබුකණ් නළති ළක්කුභක් අද 
තිකඵනහ. නදහ ඉරහභ භධයභ ඳුයඹත් නක් තභයි අළි ඹහ 

වුකණ්.  

දශදහ වන්කේ ඳින්න ඹන්න කිඹහ කම් රඝු යනහ. 
කම්කක් තිකඵන ටිනහභ නළති යනහ. දශදහ වන්කේ ඳින්න 
ඹන්නත්  ඕනෆ තභයි. කභහි ත විලහර භහජ  ආර්ථි ටිනහම් 
යහශිඹක් තිකඵනහ. කම් අධිකේගී භහර්ඹ ප්රකඹයජනත් කන්කන් 

භවනුයට විතයද  කභඹ ඵසනහහිය ඳශහතට  ඵයමු ඳශහතට 
විකලේකඹන් අක  ඹම ඳශහතට  භධයභ ඳශහතට  උතුරු භළද 

ඳශහතට කම් දුඹලු ඳශහත්රට ළදත් කනහ. කභඹ ත ටික් 

දියුණු ශහභ උතුය දක්හත් කන ඹන්නට  පුළුන්. න 
භන්ත්රීයකඹක් කිඹනහ භ ට ඇහුණහ  කභඹ ජහති භඟිඹ වහ 
ඳහරභක් ය ත වළකි භහර්ඹක්ඹ කිඹහ. කම් ටයුත්ත 
ම්ඵන්ධ ඇයි අළි කම් තයම් ද්කේකඹන් ථහ යන්කන්  

කිඹන ළඹ අළිට භතු කනහ.  

හභහනයකඹන් ව කොශඹක්  අනු නහබඳහ  නහබඳහ   
නහයටි ටි  නතු කරහ  ප්රධහන නහයටිඹක්  දික   භන් යනහ 

හක  කම් අධිකේගී භහර්ඹ වයවහ  කුරුණෆර දිසත්රික්ඹට  
ළිවිසුම් කිහිඳඹක් දහරහ තිකඵනහ.  විකලේකඹන් අක   යහජධහනි 
තිකඵනහ. දමකදණිඹ  යහජධහනිඹ  ඳඬුසනුය  යහජධහනිඹ   

කුරුණෆර යහජධහනිඹ  ඹහඳහු යහජධහනිඹ  තිකඵනහ. කම්  න 
යහජධහනිඹටත් ං හයකඹය නන්කන් නළවළ  
තමුන්නහන්කේරහට ළින් දුද්ධ කන්න. ඳසුගිඹ ය විදු ණනක් 

කම් යට ඳහරනඹ ය  භක  ඳඬුසනුය යහජධහනිඹ තුශ 
රගින්කන් වයක්. අළි කම් යකට් ං හය ර්භහන්තඹ දියුණු 
යන්නට  ඕනෆ. අධිකේ භහර්කඹන් ං හයකඹය  කන්රහ  
නහයම්භලින්  නබඳඹට දහරහ  දමකදණිඹ යහජධහනිඹට කනගිහින් 

නතළනින් ඳඬුසනුය යහජධහනි ඹට ගිහින් නතළනින්  ඹහඳහුට 
කන ගිහින් ක විධිඹට අළි ං හය ර්භහන්තඹත් දියුණු 
යනහ.  

ක නක්භ බිංගිරිඹ ප්රකද්ලකය් දියුණු න ආකඹයජන රහඳඹ  
භහතභ ප්රකද්ලකය්  ඳල්කල්ළකශේ දියුණු න ආකඹයජන 
රහඳඹන් ඹන කම් දුඹලුභ ආකඹයජන රහඳඹන්ක  බහණ්ඩ 

හුභහරු කිරීභ කම් අධිකේගී භහර්ඹ වයවහ කොඩනඟනහ. ක 
නක්භ දඹුල්කල් ආර්ථි භධයසථහනඹ උතුරු ප්රකද්ලකය් 
කඳොකශොන්නරු  න්නි  ප්රකද්ලකඹන් රහ කන  නන  -[ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහක  point of Order  න කභොක්ද  

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ කිේහ  "ඳඬුසනුය වයක් 

රගින්කන්" කිඹහ.  ඔඵතුභහ  දඹහදුරි ඇභතිතුභහක  කල්ම් විධිඹට 
ළඩ ටයුතු ශ විධිඹ තභයි ඔඹ වයක් - [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක point of Order  නක් කනොකයි. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඔේ. කිඹන්නකො වයක් ථහ. වයක් ථහක්ත් වරිඹට 

කිඹන්න දන්කන් නළවළකන්. [ඵහධහ කිරීම්]භට රුණහයරහ වයක් 
ථහ වරිඹට කිඹන්න රු භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] වයක් 
ථහඹ කිඹහ බරු ථහක් කිේහභ නහටුයි. වයක් ථහත් 

කිඹන්න බරු ථහ හක  නළති .  
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නභ නිහ භහ කිඹන්කන් කභඹ විවිධ ඳයභහර්ථඹන්ලින් 

ඉදිරිඹට ඹන්නට පුළුන්භ තිකඵනහ. අක  යකට් ආමි  
ප්රකඵයධඹ  ං හය ප්රකඵයධඹ  අක  යකට් ආර්ථි ප්රකඵයධඹ  
ෘෂි හර්මි වි රඹ  කම් දුඹලු ටයුතු වහ තභයි  අළි කම් 
අධිකේගී භහර්ඹ ඇති යන්කන්  කිඹන න කම් අසථහකේදී 

විකලේකඹන්  ප්රහල යන්නට ඕනෆ. අළි අත්දළකීම් ත්තහ. දකුණු 
අධිකේගී භහර්කය් ළයදි අනන්ත අප්රභහණ දළක්හ. රු නලින් 
ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ කිඹහ දුන්නහ. කොකවොභද නකව කිකරය 

මීටයඹට ඹන  ප්රභහණඹ. කභකව  කිකරය මීටයඹට කො කවොභද   
අළි දළක්හ.  න තහ ඳඹක් කේල්රක් හක  ඵළකන ගිහින්  අද 
හල්ර  භහතය  වම්ඵන්කතොට  ළුතය ඹහන්තම්  ළසක් ළසත්  

ජර ළලීම්.  කහයින් අළි අත් දළකීම් රඵහ ත්තහ. කම් අත් දළකීම්  
නක් තභයි කම් අධිකේගී භහර්ඹ ඉදියන්කන්. කවොයභ  
ලයතහ අධයඹනඹ  කම් දුඹල්රත්  නක් අත් දළකීම් ඇති තභයි 

අළි කම් ය කන ඹන්කන්.  

අළි ඳසුගිඹ හර ඳරිච්කේදර ඹම් ඹම් දුද්ධීන් දළක්හ. 
විකලේකඹන් අළි ඳශහත් බහකේ ඉන්නකොට- අක   ඳශහත් බහ 
භන්ත්රීයකඹක්. කම් ඊකය් කඳකර්දහ ංවිධහඹ භකුත් වළදුණහ.  

අය  teacher දණ සපු  භන්ත්රීයඹහ. නතුභහ  ක  හරකය් ඳශහත් 
බහකේ ඉන්නකොට   භට කිඹනහ  " භ ං  භට කභන්න නහභල් 
යහජඳක් වමුකන්න  appointment  නක් වම්බු වුණහ. ගිඹහ 

භ ං.  භභ හිතුකේත් නළවළ භ ං  මිලිඹන  අටසීඹඹ කු  ට්ටිල්  
ඳහයක් වම්බු වුණහ. නයින් වහය දුඹඹක් තභයි ළඩඹට ඹන්කන්. 
කදදුඹඹක් විතය භට හිටීයි භ ං" කිඹහ. ඉතිරි න  නවහටයි   

කභවහටයි  නහභල් කරොක්ටයි.  ඔන්න නකවභ තභයි  ක හරකය් 
ඳහයල් වදන්න දුන්කන්. නහභල් යහජඳක්ත් ඳහය වදනහ. ඵළදුල්  
යහජඳක්ත් ඳහය වදනහ.  කයධහබඹ යහජඳක්ත් ඳහය වදනහ.  ක 

අතකර් භහින්ද යහජඳක්ත් ඳහයල් කදනහ. හිත හිත විධිඹට තභයි 
ඳහය වදන්න දුන්කන්.  නකවභ තභයි කම්  කොල්කරය කම් ටි කඵදහ 
ත්කත්. [ඵහධහ කිරීම්] ඔේ. දළන් යවත් කරහ. දළන්  රු කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහට ක යදනහ යනහ. ඹම් ඹම් තනතුරු කිහිඳඹක් දීරහ 
තිකඵනහ. භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහක  හරකය් කම් 
අභහතයහංලඹ නතුභහකන් කවොල්රන්න දුන්කන් නළවළ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  - 
 

ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මුරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ ට  ත විනහඩි කද 

හරඹක් කදන්න.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩිඹකින් අහන  යන්න. විනහඩිඹක් ළඩිකඹන් ගිඹහ.  

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහක  හරකය් ම්ඵන්ධීයණ 
නිරධහරි 74ක් හිටිඹහ. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි කද හරඹක් තිකඵනහ. 

ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නතුභහට භවජන ම්ඵන්ධතහ නිරධහරීන් 51ක් හිටිඹහ. 
උඳකද්ලයින් 60කදනකු දුටිඹහ. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 
කභළනි නිරධහරි 185ක් නඩත්තු ශහ. ක හරකය් ක ටයුතු 

දුද්ධ වුකණ් කොකවොභද  උඳකද්ලකඹය කීඹක් හිටිඹහද කිඹන 
කිදු කදඹක් කභතුභන්රහ තිඹහ කිදුභ කකනක් දන්කන් නළවළ. 
"අළි කොමිස ත්කත් නළවළ" කිඹහ දළන් රු ඉන්දි අනුරුද්ධ 

කවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ කන්. ඇත්ත  තමුන්නහන්කේරහට 
කොමිස නක් තිඹහ කොමිස න ෆල්රක්ත් කඳන්නුකේ 
නළවළ. අක  ඳශහත්ර ඳහයල් වළදුකේ ඵසනහහිය ඳශහත් 
බහකන්. තමුන්නහන්කේරහ දන්කනත් නළවළ ත්ත කුට්ටිඹ 

කීඹද  කභොනහද වුකණ් කිඹරහ. තමුන්නහන්කේරහ කඵොයලු 
ඳහයකින් කීඹක් වරි කොඹහ න්න ඇති. ඳේ! ක නිහ භභ 
විකලේකඹන් ක ළිබඳඵත් දුහිඳත් යනහ.  

රු ඩරස අරව කඳරුභ භන්ත්රීතුභනි  අළි ක හරකය් ඳශහත් 
බහකන් භළතියණ ටයුත්තක් වහ කදනිඹහඹ ප්රකද්ලඹට 
ගිඹහ. කදනිඹහකය් ජනතහ අඳට කඳන්හ දුන්නහ  හිටපු ජනහධිඳති 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහක  කවයදරිඹක් කදනිඹහඹ ප්රකද්ලකය් 
සුළිරි තුඹහඹක් මිරදී අයකන න්ද උඩ ඵංරහක් වදරහ  
ළයකි ළයකි ඹන්නට කිකරයමීටර් තුන වතය ඳහයක් වදහකන 

තිකඵන ආහයඹ. "කම් කවණ වන අඳයහධඹක්  භහර් 
ංර්ධන අධිහරිකය් ල්ලිලින් තභයි කම් ඳහයට කොන්ක්රීට් 
දහරහ තිකඵන්කන්" කිඹහත් ඔවුන් කිේහ. අළි ගිඹහ කම් ඳහය 

ඵරන්න. ම්ර ඳහයර තිකඵන අඟල් වතකර් කොන්ක්රීට් න 
කනොකයි  අඩිකය් කොන්ක්රීට් දභපු  කිකරයමීටර් තුන වතය 
ඳහයක් තභන්ක  කවයදරිඹක  කදයට ඹන්න වදරහ තිබුණහ. ක 
ඳහකර් තභයි අළි නළඟරහ ගිකය්. අළිට ළහුහ ඊට ඳසකේ. 

තමුන්නහන්කේරහක  ණ්ඩහඹම් ඇවිත් න්ද උඩදී අළි ට 
යකන ළහුහ. තභන්ක  න කදයක් කනුකන් ළඹ ශ 
මුදල් ම්බහයඹක් තභයි ක. 

දළන් iRoad කිඹහ යහඳෘතිඹක් ඇවිත් තිකඵනහ. භක  
ආනකය් තිකඵන ඳහයල් කයොත්තක් කම් යහඳෘතිඹ වයවහ 
"භහහ" ආඹතනඹ විදුන් කඳකර්තභට ඵදහකන තිකඵනහ. ක 

හක භ "න්කන්" කිඹරහ චීන කොම්ඳළනිඹක් භක  ආනකය් 
ත ඳහයල් කයොත්තක් ඵදහකන තිකඵනහ. දළන් ගිවිසුම් හරඹ 
ඉක්භහ ඹන්නත් ආන්නයි. කම් න්කන් කිඹන කොම්ඳළනිඹ 

ඳහයල් වදන්කන් නළවළ.  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහේපඅඩ ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இந்தழக அததத்த ரலபத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

න්කන් කිඹන්කන් ජඳන් භහභක්. 

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ආ! ඔඵතුභහ දන්නහ. භභ කිේකේ කයි. අක  ඉන්දි 
අනුරුද්ධ කවේයත් භන්ත්රීතුභහ ඳහයල් ළන දන්නහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ දන්නහ  ඔඵතුභහ ඳහයල් ළිබඳඵ විකලේඥකඹක්. 
වළඵළයි කඵොයලු ඳහයල්. තභන්ක  කඳකර්තභට කම් ඳහයල් 
ටි ඵදහ ත්තහට  කහ කනොයන කොම්ඳළනි තිකඵනහ.  

කම් අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න න කොම්ඳළනිඹක් කනොකයි  
කට භහමී තත් කොම්ඳළනි නක් කවය නඟ කනහ නම් 
කවොයි. භභ නම් හිතන්කන් නක් කනොකයි  කදක් කනොකයි  

කොම්ඳළනි ඳවක් වුණත් ම්ඵන්ධ වුණහට භක් නළවළ. කද්ශීඹ 
ආකඹයජයින්ට කම් ඳහකර් න කොටක් දීරහ අළි කම් ටයුතු 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඩිනම් යනහ. න කොම්ඳළනිඹට කනොකයි  කොම්ඳළනි 
දවඹට දීරහ කවය භධයභ අධිකේගී භහර්කය් අහන කොට අඳ 
ඉක්භනින් නිභ යනහ. තමුන්නහන්කේරහක  වඳුන් ඳත් 

කොඳභණ කී ෆත්; කේදනහකන් ෆ ළහුත් අඳ ක කදඹ 
යනහ. යකට් භහයිභට ඹන්න විතයක්  හිටපු යජතුභහක  
රේට ඹන්න විතයක් තමුන්නහන්කේරහ ඳහය වළදුහට  අක  යකට් 

භසත ජනතහ කනුකන් යකට් භධය රක්යඹ දක්හ භන් 
යන භහර්ඹ අඳ 2020දී වදන ඵ ප්රහල යමින්  භක  ථහ 

අන් යනහ. කඵොකවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 4.42] 

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා (විමශ්ේය කාර්යවාප 

අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந-  யழரசட 

ணழப்தளதப்தைகலக்கள அகநச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භවනුය දිසත්රික්ඹ 

නිකඹයජනඹ යන භන්ත්රීයකඹක් වළටිඹටත්  රකදය ආන 

ංවිධහඹ වළටිඹටත් කම් විහදඹට වබහගි වීභට අසථහ රළබීභ 
ළන භභ ඉතහභ න්කතය කනහ.  විරුද්ධ ඳක්ඹ ඳළත්කතන් 
ආණ්ඩු ඳළත්තට ක යදනහ කිරීභත්  ආණ්ඩු ඳළත්කතන් විරුද්ධ 

ඳක්ඹ ඳළත්තට ක යදනහ කිරීභත් අද කම් විහදකය් භහ දකින 
විකලේ රක්ණඹක්. නමුත් කම්කක් ඇත්ත ථහ කභොක්ද  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් යකට් ඹටිතර ඳවසුම් දිවහ 
ඵරන විට අඳට කඳකනනහ  නභ ළරළසභ තභයි අළි ක්රිඹහත්භ 

ය තිකඵන්කන් කිඹරහ. 1994දී ඳටන් ත්ත ඹටිතර ඳවසුම් 
ළරළසභ ඉන් ඳසු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහක  
හරකය්ත් ක්රිඹහත්භ ශහ. නභ ළරළසභ තභයි දළනුත් ක්රිඹහත්භ 

කන්කන්. කභොද  කම් අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීකම් ළරළසභ 
ත්කතොත් අඳට කඳකනනහ  නභ ළරළසකම් කිදුභ කනක් 
කරහ නළවළ කිඹරහ. ක ළරළසකම් මුල් අදිඹය තභයි  ටුනහඹ 

දුට කොශම දක්හ දිකන අධිකේගී භහර්ඹ. කදළනි කොට 
තභයි  කොශම දුට වම්ඵන්කතොට දක්හ දිකන අධිකේගී භහර්ඹ. 
දළන් භහතය කොඩභ දක්හ ක අධිකේගී භහර්ඹ ස ය 

තිකඵනහ. තුන්ළනි අදිඹය තභයි  OCH - Outer Circular 
Highway - න. ක කිඹන්කන්  දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹත්  
ටුනහඹ ඉරහ නන භහර්ඹත්  භධයභ ඳුයඹට -භවනුයට- 
ඹන අධිකේගී භහර්ඹත් නතු යන ට යවුම් යහඳෘතිඹ.  

තුන්ළනි අධිකේගී භහර්ඹ තභයි  කම් ට යවුභට නතු න 
භවනුය අධිකේගී භහර්ඹ. කම් කහඵද්ධ ළරළසභක්. කභඹ 
රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ අලුතින් වදපු නක් කනොකයි. 

නතුභහ භවහභහර් ඇභති වළටිඹට නභ පුටුකේ ඉ න්නකොට කම් 
ළරළසභ නතුභහට රළබුණහ. ඉසය කරහභ ඉදි යන්න ඳටන් 
ත්කත් ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹයි. භට භත වළටිඹට ඔඹ 

අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න ඳටන් ත්කත් කභොන්කට්ගු ජඹවික්රභ 
ඇභතිතුභහක  හරකය්යි. ක හරකය් ඔඹ ළරළසභ කනොකයි 
තිබුකණ්. නය භළදින් ඹන්න තභයි ක ළරළසභ වළදුකේ. නහි 

නටබුන් ලකඹන් කුරදුංව භළතිතුභහක  හරකය් ඉදි ශ 
ඳහරභ කොටක් තභත් ඉතිරි වී තිකඵනහ.  ක කොට අදත් 
කඳකනන්න තිකඵනහ. නමුත් ඊට ඳසකේ ක ළරළසභ කනස 

යරහ  ටුනහඹ ඉරහ මුහුදු තීයඹ දික  කොශමට නන්න 
ඳශමුළනි අධිකේගී භහර්ඹ ස ශහ.  

භට භතයි  ඳස වඹ තහක් ක ඇසතකම්න්තු කනස 
යන්න දුදු වුණු ඵ. කභොද  මුහුදුයඹ දික  කම් අධිකේගී 

භහර්ඹ වදනකොට භඩ තට්ටුක් ඹටින් තිකඵන ඵ කඳනී ගිඹහ. 

කට කිඹන්කන් peat කිඹහයි. නකවභ විකලේ විධිකය් භඩ 

තට්ටුක් තිබුණහ. බහඹක් දුයට නහි ළඩ ටයුතු යකන ගිඹත්  
මුලින්භ ආපු Keangnam කිඹන කොරිඹහනු භහභ ක ළඩ 
ටයුතු අත්වළය දභරහ ගිඹහ. ඊට ඳසකේ තභයි චීන භහභක් 
කනළල්රහ  ක estimate න -ක ටවන්- ම්පර්ණකඹන් කනස 

යරහ  ටුනහඹ අධිකේගී භහර්ඹ වළදීකම් ළඩ ටයුතු 
ම්පර්ණ කශේ. ක ංයහ කල්න ඵළලුකොත්  මුල් 
ඇසතකම්න්තු අඩු තයමින් කදගුණ කතගුණ කරහ තිකඵන ඵ 

කඳකනනහ. කභොද  නකවභ වුකණ් ප්රහකඹයගි ප්රලසනඹක් ඇති 
වුණු නිහයි. ඊට ඳසකේ දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ ඉදියන්න ඳටන් 
ත්තහ. භවය අඹ විකේ නඹ යනහ  කම් දකුණු අධිකේගී 

භහර්ඹ කොටසරට ළඩුහ කිඹරහ. නමුත් දකුණු අධිකේගී 
භහර්ඹ කොයි කොයි කොටසරටද කන් කශේ කිඹරහ 
ඵරන්න. ඳශමුළනි කොට කොට්ටහ ඉරහ කදොඩන්කොඩ 

දක්හත්  කදළනි කොට කදොඩන්කොඩ දුට කුරුඳුවවළතළ භ 
දක්හත්  තුන්ළනි කොට කුරුඳුවවළතළ භ දුට ළින්නද 
දක්හත් කන් වුණහ. ක අධිකේගී භහර්ඹ ක්රභක්රභකඹන් 
වම්ඵන්කතොට දක්හ කම් නකොට ඉදි යකන ඹනහ.  

කභහිදී අඳ කවොට භත තඵහ ත යුතු හයණඹක් තිකඵනහ. 
භක  හිතත් ඩරස අරව කඳරුභ භන්ත්රීතුභහ කම් ළිබඳඵ 
කවොට දන්නහ. කම් දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීකම්දී කීඳ 
විටක්භ ක ටයුතු නත්න්න දුදු වුණහ. මුලින්භ කදොඩන්කොඩ 

ඳළත්තට අධිකේගී භහර්ඹ වදහකන ගිඹහ. අඳට ක හරකය් ආධහය 
රළබුකණ් ආදුඹහනු ංර්ධන ඵළංකුකන්. ක සථහනකය් දුටි නක් 
ඳවුරක් කකොල්රන්ක  ඉඩම් අහිමි නහඹ කිඹහ ආදුඹහනු 
ංර්ධන ඵළංකුට කඳත්භක් ඹළේහ. අවුරුදු නවභහයක් ක 

ළිබඳඵ ඳරීක්ණ ටයුතු දුදු ශහ. ක නිහ නභ අධිකේගී 
භහර්ඹ ඉදිකිරීභ අවුරුදු නවභහයකින් ප්රභහද වුණහ. ක විතයක් 
කනොකයි  ක ප්රභහදඹ නිහ අඳට කන්න දුදු වුණු මුදල් ප්රභහණඹ 

ළඩි වුණහ. අද වුණත් දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ කනුකන් 
ඹම් ඹම් කවීම් යන්න දුදු න ඵ තමුන්නහන්කේරහ දන්නහ. 
න ඳළත්තකින් ණ්ඩි ඩහකන ළටුණහභ විඹදම්  යන්න 

දුද්ධ කනහ. ක නිහ අධිකේගී භහර් වදන කොට ප්රහකඹයගි 
කවේතන් භත කඵොකවය විට ක ඇසතකම්න්තු කනස යන්න දුද්ධ 
කනහ. ඔඵතුභන්රහභ කඵොකවොභ ඳළවළදිලි කිේහ අද කම් න්දි 

කවීකම් ප්රලසනඹ විලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් කරහ තිකඵනහඹ 
කිඹහ. ක භභත් ළිබඳන්නහ. ක ක හරකය්ත් තිබුණහ. දළනුත් 
තිකඵනහ. භට භතයි  කොශම දුට කඳොල්වකර දක්හ මලි 

අදිඹය ළන අළි ඳර්කය්ණඹක් ශහ. ක ඳර්කය්ණඹ ශ 
කරහකේ  ක කොම්ඳළනිඹ කිඹපු කද් තභයි කම් අධිකේගී භහර්ඹ 
ආර්ථි ලකඹන් හර්ථත්ඹ තිකඵන්කන් කොශම දුට  
කඳොතුවළය දක්හ ඳභණයි කිඹන න. නතළනින් නවහට දීර්ක 

හරඹක් ඹන කතක් කම් ආර්ථි ක්රිඹහක් වළටිඹට අඳට 
රන්න ඵළවළ. මීරිභ දුට කඳොතුවළයට ඇවිල්රහ  කඳොතුවළය දුට 
කුරුණෆරට නන ඳහය  කුරුණෆර දුට රකදය වයවහ 

භවනුයට ඹන අධි කේගී භහර්ඹ ම්පර්ණකඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹ 
හරකය් අනුභත ශ යහඳෘතිඹක්. ක ළන අළි හුඟක් ඉදිරිඹට 
ගිඹහ. භට භතයි රකදය භන්ත්රීයඹහ වළටිඹට අළි විලහර 

උත්ඹක් ඳළළත්වුහ. ක හරකය් හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ රකදයට ඇවිල්රහ අළි කරොකු රැසවීභක් 
තිඹරහ  මුල් රකුත් තළබුහ. ක කදකොල්රන්ටභ හධහයණ  

භහන ළඩටවනක්. 

අකනක් හයණඹ   භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ කොටස තුනට 
ඩරහ ක්රිඹහත්භ යන්න ඹන න ළන විකේ නඹක් තිබුණහ. 
ක ම්පර්ණකඹන්භ අක  ඳසු ගිඹ යජකය් -ක ළබිනට් නකක් 

අළිත් හිටිඹහ- අළි කඹයජනහ ශ කදඹක්.  භල් යහජඳක් භක  
හිතත් හිටපු ඇභතිතුභහත් ක කවොට දන්නහ  නතුභහත් 
ළබිනට් නකක් හිටපු නිහ. කොටස තුනට ඩරහ තභයි ක 

1299 1300 

[රු  තුහය ඉඳුනිල් අභයකේන  භවතහ] 
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හරකය් දුටභ ක අධිකේගී භහර්ඹ  ක්රිඹහත්භ කශේ. ක විතයක් 

කනොකයි  විකේ නඹක් තිබුණහට  අය කදළනි කොට ණ්ඩහඹම් 
වතයට කඵදරහ කද්ශීඹ කොම්ඳළනිරට ක ඳයන්න අක  
හරකය් ළබිනට් භණ්ඩරඹ තභයි තීයණඹ කශේ. ක අලුතින් 
තීයණඹ ශ කදඹක් කනොකයි. 

ක විතයක් කනොකයි  ක හරඹ න විට ක ළඩ කොටස 
වතයට කඵදරහ කොම්ඳළනි ඳහ කතයයහ කන තිබුණහ. ක 
ඉතහභ කවො තීයණඹක්. ක යජඹ ත්ත තීයණඹත් වරිඹට වරි; කම් 
යජඹ ත්ත තීයණඹත් වරිඹට වරි. ඇයි  භභ නකවභ කිඹන්කන්  
මුල් අධිකේගී භහර් වදන කොට චීන කොම්ඳළනි කන්න පුළුන්; 

ජඳන් කොම්ඳළනි කන්න පුළුන්; කොරිඹන් කොම්ඳළනි කන්න 
පුළුන්  කදළනි කොන්රහත්හයකඹය වළටිඹට  කදළනි කඳකශේ  
ක්රිඹහත්භ යන අඹ වළටිඹට තභයි අක  අඹ ආකේ. අක   භල් 

යහජඳක් හිටපු ඇභතිතුභහ ක ළන කවොට දන්නහ. ඇක්ස 
කන්න පුළුන්  කයර්ස කන්න පුළුන්  භහ කන්න පුළුන් 
ක හක  කොම්ඳළනි ඳවක් වඹක් ඇවිල්රහ subcontracts ශහ. 

නමුත් ල් ඹෆකම්දී- අවුරුදු 10ක් subcontracts ශහභ- 
කකොල්රන්ට ලක්තිඹ ඇති වුණහ  subcontracts යන්කන් නළති 
කබඳන්භ contracts යන්න. අළි නිම් කදඳළත්ත විකේ නඹ ය 

ත්තහ. නමුත් ඇත්ත ථහ කභොක්ද  චීන කොම්ඳළනිඹක් කවය 
ළිටයට කොම්ඳළනිඹක් ත්තහභ කකොල්කරය කබඳන්භ දුඹඹට 
20ක් 30ක් කන් ය කන රංහකේ කොම්ඳළනිඹට දුඹඹට 

70ට  නළත්නම් දුඹඹට 80ට කදනහ  කම් ළකඩ් ඉය යන්න 
කිඹරහ. කයි ථහ. ක යටලින් ආධහය න්න ඕනෆ නිහ  මුදල් 
න්න ඕනෆ නිහ අළි  ක කොම්ඳළනිරට දුන්නහට කකොල්කරය 
ඇවිල්රහ කම් යකට් කද්ශීඹ කොම්ඳළනි අයකන තභයි ක ළඩ 

යන්කන්. හුඟහක් දුයට ළඩ යන්කන් කකොල්කරය. භභ 
නිදසුනක් කිඹන්නම්.  

ඇත්ත ලකඹන්භ කම්කොල්කරය ළන අළි ආඩම්ඵය කන්න 
ඕනෆ. මුදල් ඇභතිතුභහ වළටිඹට අළි විකලේ යහඳෘති වදරහ 

කකොල්කරය උඩට න රහ ත්තහ. දළන් ඵරන්න භහ 
ඉංජිනිඹරින් ආඹතනඹ. අක  කුරයත්න භළතිතුභහ භහත් නක් 
විලසවිදයහරකය් හිටපු භක  හිතකතක්. නතුභහ කම් දළළන්ත 
කොම්ඳළනිඹ වළදුකේ කොකවොභද  ඉසයකරහ මිට්ෂුයි නකක් 

නිකඹයජිතකඹක් වළටිඹට ළඩ ශහ.  ඔඵතුභන්රහ භභ කිඹන කද් 
අනුභත යනහ ඇති.  නතුභහ ක ආඹතනකය් විධහඹ 
නිරධහරිකඹක් වළටිඹට ළඩ ශහ; ඉතහභ අං  දක් 

නිරධහරිකඹක්. විකලේකඹන්භ ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ නතුභහට 
 නඹක්ත් කිඹන්කන් නළවළ. කභොද  මුලින්භ තරුණකඹක් 
වළටිඹට නතුභහ ක අඹත් නක් හිටිඹහ. භක  කවො මිරකඹක්. 

කභොද කශේ  නඹහ දක් විධිඹට ළඩ ශහ. මිට්ෂුයි භහභ ඹන 
කරහකේ කිේහ  ''කුරයත්න  කම් උඳයණ ඔඹහ මිරදී න්න. 
ඔඹහ කොම්ඳළනිඹක් වදරහ ඉදිරිඹට ඹන්න'' කිඹරහ. ක යදක්ද  

නඹහක  වඳන්භට නඹහක  කොම්ඳළනිඹ දියුණු ශහ. කන 
කන කහට - Access නට- ඵළන්නහට  ක කොල්කරයත් කම් යකට් 
දළළන්ත කොම්ඳළනිඹක් වදරහ තිකඵනහ; Walkers කිඹරහ 
ඵළන්නහට  ක කොල්කරයත් දළළන්ත කොම්ඳළනිඹක් වදරහ 

තිකඵනහ. ත ICC කිඹරහ තිකඵනහ.ක හක  කොම්ඳළනි වඹක්  
වතක් කම් යකට් තිකඵනහ. ක කොල්කරය දළළන්ත කොම්ඳළනි 
කරහ අද ළිටයටර ළඩ යනහ; භහරදියිකන් ළඩ යනහ; 

අප්රිහකේ ළඩ යනහ. නකවභ කන්ද   භල් යහජඳක් හිටපු 
ඇභතිතුභහ  ක කොල්රන්ට කම් ඩරහ දුන්නහභ කභොක්ද 
තිකඵන ළරැද්ද  අළි කට තුටු කන්න ඕනෆ; ප්රලංහ යන්න 

ඕනෆ. ක තමුන්නහන්කේරහත් ශහ  කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහත් 
ශහ. අක  අඹට කම් කදන නකක් තිකඵන ළරැද්ද කභොක්ද  
තමුන්නහන්කේරහ අද අක  යකට් දශ කද්ශීඹ නිසඳහදනඹ -අක  

GDP න- ඵරන්න. GDP නට ළඩිකඹන්භ වකඹයඹ 
කදන්කන් අක  ඉදිකිරීකම් ර්භහන්තඹ - construction industry 

න-. ක නිහ අළි ත තත් ක අඹට උදවු යන්න ඕනෆ. ක නිහ 

කොකවත්භ කට ළරැද්දක් කිඹන්න ඵළවළ. 

තමුන්නහන්කේරහට භභ දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹ ළන 
කිඹන්න ඕනෆ. දළන් අළි ළින්නදකන් නවහට ඹන්න වදනහ  
භහතය-කඵලිඅත්ත  කඵලිඅත්ත-ළටිඹ  ළටිඹ-අන්දයළ  භත්තර-
වම්ඵන්කතොට දක්හ. ක විධිඹට තභයි ක ඳහය දීර්ක යන්කන්. 

නකවභ කන්ද   භල් යහජඳක් හිටපු ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභහ කවොට 
දන්නහ කන්. නතුභහයි භභයි -අළි- ඔඹ ම්ර හුඟක් තළන්ර 
ඳයින් ඇවිදරහත් තිකඵනහ  නතුභහ හරිභහර් ඇභති කරහ හිටිඹ 
හරකය්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ළින්නදකේ ඉරහ කඵලිඅත්ත 
දක්හ ඳහය වදන කොට දුදුවුණු ප්රලසන කිහිඳඹක්  භභ ඔඵතුභහට 
කිඹන්නම්. නක් අසථහ අළි ගිඹහ න ංයක්ණ 
කදඳහර්තකම්න්තුකේ විලහර යක්ෂිතඹට. භභ හිතන විධිඹට 

අවුරුද්දට ළඩිඹ කම් ළන තර් ය ය හිටිඹහ. 
''කොකවොභද කම් යක්ෂිතඹ භළදින් ඳහයක් ඳන්කන්  කකක් ඉන්න 
ත්තුන්ට කභොද කන්කන් '' නකවභ කිඹමින් අවුරුද්දක් විතය 
ප්රභහද වුණහ. ක කොම්ඳළනි නකක් නභ CATIC. ක මිනිසසු වළභදහභ 

කිඹනහ ''කම් ළන තීයණඹක් කදන්න  නළත්නම් අඳට කදය 
ඹන්න ඉඩ කදන්න'' කිඹරහ. ඊටඳසකේ න කඹයජනහක් ශහ  
කම් යක්ෂිතඹ වයවහ කරොකු overpass නක් - ඳහරභක්- වදන්න. 

නතකොට ඳහරභ ඹටින් ත්තුන්ට නකවේ-කභකවේ ඹන්න පුළුන් 
කිඹරහ. නළනි අන්දභට කනොකඹක් විධිඹට හච්ඡහ ශහ. 
අහනකය් විලහර මුදරක් ළඹ යරහ තභයි දළන් කම් viaduct 

නක් දභන්න වදන්කන්. Viaduct කිඹන්කන්  කිකරයමීටර් 4 
කරොකු කේල්රක් උඩින් ඵඳිනහ  රු  භල් යහජඳක් හිටපු 
ඇභතිතුභනි. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුන් ඳහරභක්. 
 

ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගුන් ඳහරභක්. නතකොට estimate න කනස යන්න 

කන්කන් නළද්ද  වුරුත් කිේකේ නළවළ -තමුන්නහන්කේරහ 
කිේකේ නළවළ- ''වරි  යක්ෂිතඹ භළදින් ඳඳල්රහ ඳහය'' කිඹරහ. 
නකවභ කිඹන්න වුරුත් ළභළති වුකණ් නළවළ. වළකභයභ විරුද්ධ 
වුණහ. නතකොට යජඹ අයණයි; කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ අයණයි. 

කභොනහද යන්කන්  තනිභ ගිහිල්රහ නතුභහට පුළුන්ද 
වළතළ භ 4ක් දුයට යක්ෂිතඹ ඳන්න  නත කොට මීට ළඩිඹ ප්රලසන 
නනහ. ක නිහ ක හක  දළඩි තීයණ අඳට න්න කනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්තභ කිඹනහ නම් දළන් 
දකුකණ් කරොකු ප්රලසනඹක් තිකඵනහ. මීට ලින් ථහ ශ අක  
භන්ත්රීතුභහත් ක කිේහ. අද න්දි ලකඹන් කීඹක් දුන්නත් 

මිනිසසු න්න ළභළති නළවළ. කභොද  ක ඳහය වදපු භන් කකක් 
ටිනහභ දගුණඹක් ළඩි කනහ. භහතය ඉරහ දළන් කයච්චි 
ඳහය වදනහ කන්. ශඟදි භභ ගිඹහ ක කයච්චි ඳහය ඵරන්න. ක න 

තළනට ගිඹහභ කයච්චි ඳහය වදන්න කුඤසඤ වන කොටභ 
boards වනහ  කම් ඉඩම් විකුණනහ  කම් ඉඩම්ර මිර අවල් 
ණන කිඹරහ. ඩරස අරව කඳරුභ හිටපු ඇභතිතුභහ ක 
කවොටභ දන්නහ. භහතය වදන කයච්චි ඳහය ඔඵතුභහ දන්නහ 

කන්. භභ හිතන විධිඹට ක කයච්චි ඳහය ඵමරැන්දට ඹනහ. 
දළන්භභ ඳහය කදඳළත්කත් මිනිසසු ඉඩම් විකුණනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] නළවළ. අත්වළයරහ නළවළ කන්. ඳශමුළනි න භභ දන්කන් 

නළවළ. කදළනි න ඵමරැන්ද. ඳශමුළනි න කභොක්ද  ඩරස 
අරව කඳරුභ හිටපු ඇභතිතුභහ   
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ළණදුය.  

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඳශමුළනි න ළණදුය. ඊශඟ න ඵමරැන්ද. ඉතින්  ක 
ඳළත්කත් ඉඩම්ර මිර ළඩි කනහ. ඔඵතුභන්රහ හිටිඹත්; අළි 

හිටිඹත්; කදවිඹන්වන්කේ හිටිඹත් ක කන ණන ළන අක  
මිනිසසු තුටු කන්කන් නළවළ. භභ නිකඹයජනඹ යන රකදය 
ආනකය් වළභදහභ නළනි කද් කිඹනහ. අවුරුදු තුනට 

ඉසකල්රහ ක ඉඩම් අත්ඳත් ය ත්තහ. ක අළිත් නිකඹයජනඹ 
යපු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහක  යජඹ හරකය්. ක 
හරකය් නච් ය කේහ  දළන් නච් ය කන්කන් නළත්කත් ඇයි 

කිඹරහ අවනහ. න්දි කවීභ ළිබඳඵ ප්රලසනඹක් තිකඵනහ. ක 
කොකවොභ වින්න ඹනහද කිඹන්න භහ දන්කන් නළවළ. කම් 
ළකඩ්ත් කකයන්න ඕනෆ නිහ  නඹට න විඳුභක් තභයි කුලුනු 
වරහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගුණ කුචන විමේමසේකප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு கஞ்ச யழரஜரசகப) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ දන්කන්ත් නළද්ද  

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ  දන්කන් නළවළ. නභ විඳුභ තභයි  කුලුනු උඩ ඳහය 

වදන න. රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහත් නඹ කිේහ කන්.   කට 
විඹදම් යන්න ඕනෆ. දළන් ඵරන්න ඩත ඉන් අතුරුගිරිඹට 
ඳහය වදරහ තිකඵන්කන් කුඹුය උඩින් කුලුනු දහරහ කන්. නකවභ 
යන්න. වළඵළයි  නකවභ යන කොට කරොකු හනක් කන්න 

ඕනෆ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දුඹඹට 20ක්. 

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ  දුඹඹට 20ක් කන්න නහ. වුරු ඉදිකිරීම් ශත් ක 

මුදර කන්න නහ. නළනි ඇත්ත ප්රලසන තිකඵනහ. රු 
භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභන්රහ නිතයභ කිඹන කදඹක් තිකඵනහ. අළි 
ක ඳළවළදිලි යරහ කදන්න ඕනෆ. කම්හ දුදු කන්කන් 

ඹහන්රණඹක් තුබඳන් කන්. ක ඹහන්රණකය් ඉන්න අක  ප්රහකද්ශීඹ 
කල්ම්තුභහ  හභ නිරධහරි භවතහ  ඹම්කිදු නිරධහරිකඹකු 
කිඹනහ  "න්දි කන්න ථහ ය න්න" කිඹරහ. නතළනදී 
කරොකු ළටුම් ඇති නහ. නඹ භවය විට අක  ක ඹහන්රණකය් 

තිකඵන ප්රලසනඹක් නිහ කන්න පුළුන්. නමුත්  කට විඳුභක් 
කවොඹහ න්න අභහරුයි. විඳුභක් තිකඵනහ. ක විඳුභ වහ 
ල්ලි විඹදම් යන්න ඕනෆ. ංයහකල්න දිවහ ඵරපුහභ 

කකනකුට  නකශො කඳොල් කඳකනනහ  "ඇයි  කදවිඹකන් කම්ට 
කභච් ය විඹදම් යන්කන්" කිඹරහ. කම් රුණුර ඇත්ත 
තත්ත්ඹ දන්කන් නළත්නම් නකවභ හිකතනහ. නමුත්  යන්න 

කදඹක් නළවළ. නභ නිහ ක අංල ළන අළි ළරකිලිභත් කන්න 
ඕනෆ.   

භභ විකලේකඹන්භ ත න කදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. අළි 

කොච් ය විකේ නඹ ශත් යකට් භහර් ඳද්ධතිඹ අළි වදන්න 
ඕනෆ. තමුන්නහන්කේරහ දන්නහද  අද නංරන්තකය් ඉන් 
චීනඹට ඹන්න පුළුන් කර්ල්ලුක් වදනහ කිඹරහ  අද රන්ඩන් 
නුරින් කයච්චිඹට ඵඩු ඳළකටේහභ ක භන ඉය කන්කන් බීජිං 

නයකඹන්. භවය විට තමුන්නහන්කේරහ ගිහිල්රහත් ඇති. අද 
බීජිං නයකය් ඉන් ටිකඵට් යටට කයච්චිකඹන් ඹන්න පුළුන්. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වදනහ කනොකයි  රු ඇභතිතුභනි. දළන් ක කයච්චිකඹන් 

ඹනහ. 

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ  දළන් ඹනහ. භභ හිතන්කන් ක භනට ඳළඹ 18ක්ද 
කොකවේද ඹනහ. බහඹක් දුය ඹන කොට ඔක්දුජන් ඵටඹක් 

කදනහ  ඕනෆ නම් නවඹට දහ න්න කිඹරහ. කභොද  ක කයච්චිඹ 
ක තයම් ශීඝ්රකඹන් ඹනහ. රු අතුයලිකය් යතන සහමින් වන්  
ඔඵ වන්කේ ශඟදී ටිකඵට් යටට ගිඹහද  අවන්න කය ක ළන 

අක  රු සහමින් වන්කේකන්. අද භනහභනඹ කිඹන න 
පුදුභහහය විධිඹට කනස න කදඹක්.  

භභ දන්නහ  රු ඩරස අරව කඳරුභ භන්ත්රීතුභහ භහ කිඹන 
කද් අනුභත යන ඵ. ඇයි  අඳට ඹහඳනඹට ඹන්න ශීඝ්රහමී 

ඳහයක් වදන්න ඵළරි  ඵළරිද භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ කට නඟ 
නළද්ද  අළි ශීඝ්රහමී කයච්චිඹක් කවය භහර්ඹක් කවය කභොක් 
කවය වදන්න ඕනෆ ඹහඳනඹට ඹන්න-නන්න. අක  හිටපු වමුදහඳති 

රු යත් කෂොන්කේහ ඇභතිතුභහ කභතළන ඉන්නහ. රු 
ඇභතිතුභනි  ඉසය කොච් ය අභහරුද ඹහඳනඹට ඹන්න  කන්ද  
ඔඵතුභහට භත ඇති  ඔඵතුභහ තරුණ නිරධහරිකඹකු වළටිඹට 

දුටිඹදී කොයි තයම් අභහරුකන්ද ගිකය්  භන්නහයභ ඳහය 
ම්පර්ණකඹන්භ ළඩිරහ කන්. භනහභනඹ කිඹන නට යන 
ආකඹයජනඹ අළි කරයබ කරහ යන්න ඕනෆ කදඹක් කනොකයි. 

යකට් භනහභන ඳද්ධතිඹ අළි ස යන්න ඕනෆ. නඹ කොයි 
ආණ්ඩු ශත් අළි තුටු කන්න ඕනෆ. අළි ඳසු ගිඹ හරකය් 
ම්ඵද ඳහයල්රට කොච් ය විඹදම් ශහද  භහ කිඹන ථහ 

කඵොරුද  ම්ඵද ඳහයල් කොන්ක්රීට් ශහ; හඳට් ශහ. අද ඕනෆ 
තළනට ඹන්න පුළුන් කන්. අක  යට කොයි තයම් කවොද   

තමුන්නහන්කේරහ දන්නහද අද කම් යකට් three-wheelers 
රක් 14ක් තිකඵනහ කිඹරහ  කහ කොකවේද ඹන්කන්  කඳොල් 

ස උඩ ඹනහද  නළවළ කන්. කහ ඹන්කන්  අක  භහර් 
ඳද්ධතිකය්. ඔඵතුභන්රහ කවොටභ දන්නහ  අද අක  ම්ඵද 
ඳශහත්ර three-wheeler නක් නළති  motorcycle නක් නළති 

න කඹක් තිකඵනහද  ඇත්තටභ කම්හ ල්ඳනහ යරහ 
ඵරන්න. කම් හක  කද්ල්ලින් අක  යකට් කනස නහ. භභ 
නම් කිඹන්කන්  ඹටිතර ඳවසුම් ළඳයීකම්දී අළි පුළුන් තයම් 

ආකඹයජනඹ යන්න ඕනෆ ඵයි. 

දළන් භභ  භහතෘහට නන්නම්. දළන් අළි ණඹ ආධහය න්නහ. 
විකලේකඹන්භ චීන ආධහය න්නහ. දළන් ප්රලසනඹක් තිකඵනහ. 

චීන යකටන් ත්ත ණඹ මුදල් කන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් දළන් 
ඇවිල්රහ තිකඵනහ.   අළි ක උඳරිභඹට ගිහිල්රහ. රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහකන් අවනහ  "ඇයි අය භහර්කය් ළඩ නිභ 

යන්න ප්රභහද වුකණ්  ඇයි අය ප්රභහද කශේ  ඇයි Outer 
Circular Highway න ප්රභහද වුකණ්" කිඹරහ. කභතුභහට ක ළන 
යන්න කදඹක් නළවළ. චීනඹට ගිඹහභ කිඹනහ  "අළි තමුකරහට 
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ණඹ දීරහ ඉයයි. ත කදන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ක කඵොරුද  ගිඹ 

සුභහකන් ආහ  ක කොල්රන්ක  Export-Import Bank නකන්. 
කම් රළයිසතු ඵරරහ කිේහ  "අඳට ඔඹ කිඹන විධිඹට ල්ලි 
කදන්න ඵළවළ" කිඹරහ. නතකොට අඳට කන යටල් නක් ථහ 
යන්න කනහ. අළි ක නිහ ජඳහනඹත් නක් ථහ ශහ.  

ජඳහනඹත් නක් ථහ ශහභ කභොක්ද තිකඵන ළරැද්ද   
ජඳහනඹ ළන භහ කිඹන්න ඕනෆ  භහ දන්නහ නිහ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහඩි කදකින් ථහ 

අන් යන්න පුළුන් කන්ද   

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ත විනහඩි ඳවක් රඵහ 
කදන්න.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි. 

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ජඳහනකය් කම් ම්ඵන්ධකඹන් තිකඵන ප්රතිඳත්තිඹ ළන ඇත්ත 

ථහ භහ කිඹන්නම්. අඳට දුදු වුණහ  කම් කොන්රහත් න 
ජඳහනඹට කදන්න. කභොද  ජඳහනකඹන් තභයි ක වහ ල්ලි 
දුන්කන්. ජඳහනඹ ක ල්ලි කදන්කන්ත් ජඳහනකය් ප්රතිඳත්තිඹ 

කනස යරහ. ශිංකය අකේ  කිඹන අභළතිතුභහ ඵරඹට කභට 
කඳය  ජඳහනකය් ල්ලි නබඳඹට ඹන්න දුන්කන් නළවළ. ක ල්ලි ක 
කොල්රන්ක  යට ඇතුශතභ යහ ත්තහ. නමුත්   

අභළතිතුභහක  අලුත් ප්රතිඳත්තිඹ තභයි විකද්ල ආධහය ලකඹන් 
ව කඳ ද්ලි අංලඹ වයවහ ජඳන් ල්ලි ළිට යටරට ඹන න. 
නහි ළිබඳබිඹුක් විධිඹට තභයි රංහට ඇවිල්රහ කිේකේ  "අළි දළන් 
අධිකේගී භහර්රට ල්ලි කදන්න රෆසතියි" කිඹරහ.  නකවභ 

කන්ද  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. 

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නකතක් ක කොල්රන් කනත් යටරට ල්ලි දුන්කන් නළවළ; 

කදන්න ළභළති වුකණ් නළවළ. ක ල්ලි කදන කරහකේ අළි 
ගිහිල්රහ ජඳහනකය් අභළතිතුභහ නක් ථහ ශහ. අක  රු 
අභළතිතුභහත් ගිඹහ  භභත් ගිඹහ.  ජඳහනකය් ක්රභඹට අනු ඹම් කිදු 
යහඳෘතිඹට ණඹක් කදනහ නම් ක යහඳෘතිඹ කදන්න ඕනෆ  ක 

යකට් company නටයි. ක අං න. ක ජඳහනඹ විතයක් 
කනොකයි  කන යටලිනුත් යන කදඹක්. කහට කිඹන්කන් "tied 
aid" කිඹරහ.  චීනඹ ල්ලි කදන්කන් නළවළ  ජඳහනකය් අඹ රහ 

යන යහඳෘතිඹට.  ජඳහනඹ ල්ලි කදන්කන් නළවළ   චීනකය් අඹ 
රහ යන යහඳෘතිඹට. ඉන්දිඹන්හයඹන් ල්ලි කදන්කන් 
නළවළ  ජඳහනඹ රහ යන යහඳෘතිඹට. ක අද කරයකය් 

යටර තිකඵන තත්ත්ඹක්.  කට කිඹන්කන්   "tied aid"  

කිඹරහ.  ආධහය කදන කොට කොන්කද්දුලින් ඵළරහ  ළටවරහ 
තභයි කදන්කන්.  ක අනු  ජඳහනඹ ල්ලි කදනහ නම් ජඳන් 
company නටභ ක යහඳෘතිඹ කදන්න ඕනෆ.  කම් ආධහය ළන 
ථහ යන අඹ වුරුත් ක දන්කන් නළවළ. ක කවො කදඹක් 

කනොකන්න පුළුන්. නමුත්  ක තභයි තයඹ.  

මුලින්භ  Taisei Corporation  න තභයි කම් ඳහය වදන්න 
ඉල්ලුකේ.  භහ කවොට දන්නහ   Taisei Corporation  න 

නක්තයහ හරඹදී  ජඳහනකය් කටයකිකඹය නුය ඵංකොකරොත් 
වුණු company නක් ඵ. නමුත්  ක අඹ  විඹදම් යරහ කකේ 
කවය ආඳසු ලක්තිභත් වුණහ. ක කොල්රන් කම් කොන්රහත්තු 

වහ මිලිඹන 159 bid නක් ඉදිරිඳත් ශහ. නතකොට  ජඳන් 
ආණ්ඩු අළි ගිඹ කරහකේ අක  මණට කිේහ  "ඔඹකොල්රන් 
කම් කටන්ඩර් නට තයඹක් ඇති කශොත් ඊට ඩහ රහබඹට 

න්න පුළුන්"  කිඹරහ. කොකවොභ වුණත් කම් bid න  කම් 
ජඳන්   චීන company  වුරු දිනුත් ක ළඩ යන කොට 
නක්හසු කරහයි යන්කන්.  ක ක කොල්රන්ක  උඳක්රභඹක්. 
කභොද  කම්හට  තිකඵන න න බහණ්ඩ ම්ඵන්ධකඹන්  ඹම් 

ඹම් ඹන්ර සර ම්ඵන්ධකඹන් න විකලේඥඹන් න ආඹතනඹ 
ඉන්නහ. තත් හර්ඹඹන්ර විකලේඥඹන් ත ආඹතනඹ 
ඉන්නහ. ක විධිඹට ක අඹක  ආඹතන මවඹක් විධිඹට - 

consortium -  ඇවිල්රහයි ක කොන්රහත් න යන්කන්.  ජඳහනඹ 
කිේහ  ඔඹකොල්රන් Taisei Corporation නට කටන්ඩර් න 
දුන්නහට   ක ණන ළඩියි කිඹරහ. Fujita Corporation කිඹන 

අකනක් company නත් නක් නතු කරහ ඉල්රන්න පුළුන් 
විධිඹට නළත තහක් කටන්ඩර් යන්න කිේහ. නතකොට  
අලුත් කටන්ඩර් න මිලිඹන 25කින් අඩු ශහ. ඉතින් අක  

ණනට  රහබඹට කම් යහඳෘතිඹ යනහ නම් company කදක් 
නතු කරහ ටයුතු යනහද   තුනක් නතු කරහ ටයුතු 
යනහද  වතයක් නතු කරහ ටයුතු යනහද කිඹන න 

ළිබඳඵ ප්රලසනඹක් අඳට නළවළ. ක අඳට නත්න්න ඵළවළ.  ක 
අලය තහක්ණි භට්ටභට ක කොල්රන් නන්න ඕනෆ.  වුද 
කිේහ  Fujita  කිඹන්කන් කරොකු company නක් කනොකයි 
කිඹරහ.  කත් කරයකය් තිකඵන කරොකු company නක්.   ක 

හයණඹත් අභත යන්නකය. ජඳන් ආණ්ඩු අඳට ලියුභක් 
නහ තිකඵනහ  Fujita Corporation නට කොන්රහත්තු 
කදන්න කිඹරහ.  "ණඹ මුදර කදන්කන් අළි. කම්කොල්රන්ට 

යහඳෘතිඹ කදන නකන් ඔඹකොල්රන්ටත් හදුයි. ක නිහ 
රුණහය  කම් අඹට කදන්න" කිඹරහ ලියුභක් නහ තිකඵනහ.   

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Cabinet Secretary නහ තිකඵන්කන්. 

 
ගුණ (ණචාර්ය) සපඅඩ අමුුගෙ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) சபத் அதொதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ. ජඳහනකය්  Cabinet Secretary  කිඹන්කන්  ජඳහනකය් 
ප්රඵරභ පුද්රඹහ. අභළතිතුභහක  උඳකද්ල.  නඹහ ලියුභක් 
අත්න් ය නහ තිකඵනහ. ඔඵතුභන්රහට ඕනෆ නම් ක ලියුභ 
බහත යන්න පුළුන්. ක නිහ ක ම්ඵන්ධකඹන් ප්රලසනඹක් 

නළවළ. අඳට කභකවේ ඉකන තර් යන්න පුළුන්  "කම් 
company නට දුන්කන් ඇයි   අය  company  නට කනොදුන්කන් 
ඇයි" කිඹරහ.  අළි ඵරන්න ඕනෆ කදන මිර කීඹද කිඹරහයි. Taisei 

Corporation නකක් ණන  ළඩි නම්  අඳට හච්ඡහ යරහ 
මිලිඹන 25ක් අඩු ය න්න පුළුන් ක්රභඹක් තිකඵනහ නම්  
කභොක්ද තිකඵන ප්රලසනඹ   Fujita Corporation  න කනොකයි 

නම් ඕනෆ කනකු නක් ථහ යරහ ක ටයුත්ත යන්න 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

පුළුන්. කභොද  අළි ල්ලි කන්කන් ක යන ටයුත්ත 
ඇසතකම්න්තු යරහයි. ඉසය කශේත් කයි; අදත් නකවභයි. ක 
හරකය් ළබිනට් නකක් රු ඩරස අරව කඳරුභ භන්ත්රීතුභහත් 

හිටිඹහ. ක performance න -ක යපු ළකඩ්- ඇසතකම්න්තු 
යරහයි කන්කන්. නළතු  ක ගිවිසුභ වුද අත්න් කශේ 
කිඹරහ ඵරන්කන් නළවළ. ක ළකඩ් කරිරහ නම්  තහක්ණි 

ලකඹන් ක හර්ථ නම් ක මුදර කනහ. ඉසය යන්කන්ත් 
ක.  

දළන් අහන ප්රලසනඹට භභ නනහ. කභච් ය ණඹ න්දයහක් 
අයකන අළි දළන් කභොද යන්කන්  අළි කන ළඩ කනොය 
ඉන්නහද  ශඟදීභ ජඳහනඹත් අඳට කම් හයණඹ කිඹයි. දළන් 

චීනඹ කිඹනහ  "කම් ඔක්කයභ ණඹතුරුස කරහ ඉය කන 
ල් අඳට නළත ල්ලි කදන්න ඵළවළ. න න කහ අයකන අළි 
ශඟට නන්න නඳහ" කිඹරහ. නකවභ කිඹනහ කන්ද කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභනි  ක කොල්රන් කිඹනහ. නතකොට කොකවොභද අළි 
කම් ණඹ ඵය අඩු ය න්කන්  කට චීනඹ කිඹන නත් නයි; 
විඹට්නහභඹ කිඹන නත් නයි; ඇකභරිහ කිඹන නත් නයි. 

ජඳහනඹ කිඹන නත් නයි. ඔවුන් කිඹන හයණඹ තභයි  
හමහි විධිඹට කම් විඹදම් යපු කද්ල්රට -වම්ඵන්කතොටට 
කන්න පුළුන්  භත්තරට කන්න පුළුන්- ණඹ දීපු මිනිසුන්ක  

ල්ලිත් දීරහ  අක  ණඹත්  දීරහ ක ණකඹන් මිකදන්න කිඹරහ. අඳට 
කට කන විල්ඳඹක් නළවළ. අළි කොච් ය ෆ ළහුත් මව 
ගිවිසුම් නළතු අනහතකය් දී ළඩ යන්නත් ඵළවළ. ක කදභ 
නට ථහ ය න්න ඕනෆ. නකවභ නළත්නම් අළි ඵදු ළඩි යරහ 

ක ඵදු අයකන ණඹ කන්න ළිටයටරට ඹන්න ඕනෆ. කට 
මිනිසුන්කන් ඵදු අඹ ය න්න දුදු කනහ. ආණ්ඩුක් වුණහභ 
නක්කය අක  අඳනඹනලින් ල්ලි වම්ඵ යරහ ණඹ කන්න 

ඕනෆ. නළත්නම් ඵදුලින් ල්ලි වම්ඵ යරහ කන්න ඕනෆ. ක 
යපුහභ අක  මිනිසුන්ට ක දඹක් කනහ. වුද කදයිඹකන්! 
තත් ඵදු කන්න ළභළති  නතළනින් ඹන්න ඵළවළ. අය 

ඳළත්කතන් අඳට අලුත් යහඳෘතිරට ඹන්න ඵළවළ.  

කොයි ආණ්ඩුට වුණත් කම් ණඹලින් කොටක් කන්න 
කනහ. ක යටල්භ ක කිඹනහ. අළි ඉසකල්රහභ චීන 
ජනහධිඳතිතුභහට කිේකේ රුණහයරහ කම් ණඹ ඳහ වරින්න 
කිඹරහ. චීනඹ කිඹනහ  "අඳට ඳහ වරින්න ඵළවළ. අළි වළභ 

යටටභ ණඹ දීරහ තිකඵනහ. ඔඵතුභන්රහක  විතයක්  ණඹ ඳහ 
වළරිකඹොත් තත් යටල් 30ක්  40ක් අළි ශඟට කවි" කිඹරහ. ක 
කොල්රන්ක  මුදල් අභහතයහංලඹ කට ළභති නළවළ. නභ 

කඹයජනහ තභයි  වවුල් යහඳහය වදරහ ඔඵතුභන්රහත් ක 
තිඹහකන කම් ණඹ කන්න. නකවභ කරුකොත් තභයි අඳට 
ත අලුත් ළඩ  යහඳහය ආයම්බ යන්න පුළුන් කන්කන්. 

අන්න කයි ප්රතිඳත්තිඹ. අළි කදඳළත්තට ක යදනහ ය ය ඉන්න 
ඕනෆ නළවළ.  

ඔඵතුභහ කඵොකවොභ කවො කඹයජනහක් ශහ. අළි ඔක්කයභ 
නතු කරහ කම් කඳොදු යහඳෘති ක්රිඹහත්භ යමු. විකේ නඹ 
යන නට තමුන්නහන්කේරහට ම්පර්ණ අයිතිඹ කදනහ. 

ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට අයිතිඹ තිකඵනහ  ඕනෆභ ප්රලසනඹක් 
අවන්න; ඕනෆභ විකේ නඹක් යන්න. ක ළන ප්රලසනඹක් නළවළ. 
නමුත් භභ කිඹන්කන් කම්යි. කම් කඳොදු ළඩ ළන ඵළලුහභ 

ඉතිවහකය් අළි කදකොල්රන්භ නභ ළරළසභ තභයි ක්රිඹහත්භ 
යරහ තිකඵන්කන්; නභ යහඳෘති තභයි ක්රිඹහත්භ යරහ 
තිකඵන්කන්. නභ ළිවිසුම් කදොයටු තභයි කදකොල්රන්භ යරහ 
තිකඵන්කන්. අවන්න  අක   භල් හිටපු ඇභතිතුභහකන්. දකුණු 

ඳශහතට වදන අධිකේගී භහර්කය් ළිවිසුම් භහර් ඔක්කයභ ක 
හරකය් තීයණඹ යපුහ. නළත්නම්  ඵමරැන්ද ළන නක්කකනක් 

කිඹයිද  විටිඹ ළන තත් නක්කනක් කිඹයිද  නළවළ. නභ කද්. 

විකේ නඹ යන්න පුළුන්. තර්-විතර් යන්න පුළුන්. 
නමුත් කම් යටට ත තත් ඹටිතර ඳවසුම් න්නහ ක්රිඹහ 
භහර්කය් කඹකදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කිඹමින්  තමුන්නහන්කේරහ 
දුඹලු කදනහටභ භක  සතුතිඹ ප්රහල යමින්  භක   න 

සල්ඳඹ අන් යනහ. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කඵොකවොභ සතුතියි.  

මීශඟට ථහ යන්කන්  පජය අතුයලිකය් යතන සහමීන් 

වන්කේ. 
 

[අ.බහ. 5.12] 
 

ගුණ (පූජය) අතුපලිම  පතන හිමි 
(நளண்தைநழகு (யண.) அத்துபலிரன பத ரதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ථහ යන්න තිකඵන 

හරඹ ඉතහභ කටියි. භභ කටිකඹන් අදවස දළක්වීභ යන්නම්. 

අක  1ආ හර්ඹ) යත් අමුණුභ භළතිතුභහ කිඹපු න ඇත්ත. 
ඳයණ අඹ ගිඹ ඳහකර්භ තභයි අලුත් ට්ටිඹත් ඹන්කන්. ක 
ම්පර්ණකඹන්භ භභ ළිබඳන්නහ. අද කම් හච්ඡහ කේ දී හද-
විහද යන්කන් ණන් මිමි කොච් යද  කවොයම් යරහ 

තිකඵනහද  නළද්ද කිඹන හයණහ ළන. භභ ක ළන අධහනඹ 
කඹොමු යන්කන් නළතු කඳොදු අදවක් භට තිකඵන පුංචි හරඹ 
තුශ කිඹන්න ළභළතියි. අද කරයකය්  expressways වදන්කන් 

ඇයි   ජනතහක  භවහ භහර් ප්රලසනඹ විීමභ වහ. දළන් භහතයට 
expressway නක් වදරහ තිකඵනහ. දළන් කම්කන් භගිඹන්ක  
ප්රලසනඹ විඳිරහ තිකඵනහද  හර් තිකඵන අඹට ඳළඹ 

නවභහකයන්  කදකන් භහතයට ඹන්න පුළුන්. හභහනය දු ඳත් 
ජනතහ භහතරින් ඵස නකක් නළඟරහ කොශමට නන්න අදත් ඳළඹ 
ඳවට ළඩි හරඹක් ඳහකර් ත යන්න ඕනෆ.  

භවනුයට expressway න වළදුත් හභහනය දු ඳත් 
ජනතහක  ප්රලසනඹ වි කන්කන් නළවළ. වළඵළයි  හවන තිකඵන 

මිනිසුන්ට ඉක්භනට ඹන්න-නන්න පුළුන්. භඟීන්ක  ප්රලසන 
විීමභ වහ කරයකය් තිකඵන ප්රණතහ ළරකිල්රට අයකන 
අළි විල්ඳඹක් කඹයජනහ ශ යුතු කනහ. කම් යට කරයකය් 

තිකඵන ඉතහභ රසන යටක්. තභත් විනහල කනොවුණු යටක්. කම් 
යට ආයක්හ ය නිමින් අක  භඟීන්ක  ප්රලසනඹ වින්කන් 
කොකවොභද කිඹන න ළන භභ අදවස කිහිඳඹක් ඳශ යන්න 

ළභළතියි. භභ මුලින්භ කම් හයණඹ ළිබඳඵ කිඹන්න ළභළතියි. 
කම් හයණඹ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරකය්ත් අළි කඹයජනහ ශහ. 
ඇයි  කම් තයම් අධිකේගී භහර්රට ළභළති  ඇයි  කයච්චි 
ඳහයල් ළන හිතන්කන් නළත්කත්  

සුද්දන්ක  හරකය් යත්නපුයඹටත් කයච්චි ඳහය තිබුණහ. අද 
අඳට කත් නළවළ. අද කයච්චිඹ කනඟ කොඳභණ නනහද 
කිඹරහ කිේකොත්  ම්ඳව දුට කොශමට කයච්චි තුන කනඟ 
න කයච්චිඹ නනහ. අද කයච්චිඹක් ඇතුශතදී මිනිකවකු 

අතක් ඉසසුකොත් ඔහුට ක අත ඳවශට දභහ න්න ඵළවළ. අද 
රුහුණු කුභහරි කයච්චිඹ භහතය දුට කොශමට නන්කන්ත් ක 
විධිඹටභයි.  

ඊශඟට  ඳළඹ කද තුනක් ඹන හභහනය ඵස නට 
පුද්රකඹකු නළ හභ ක ඵස න කොට කොටහ ඳයක්කු කරහ 

භනහන්තඹට නනකොට ක ඵස නකක් නන භගීන්ට දුක් විකන 
කඵොකවය දුසය ක්රිඹහ යරහ තභයි අද කොශමට කවය තභන්ක  

1307 1308 

[රු  (ආ හර්ඹ) යත් අමුණුභ  භවතහ] 
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භනහන්තඹට භගී ඳවසුභ රහ න්න දුද්ධ කන්කන්. නකවභ 

නම්  කම් වහ විල්ඳ ලකඹන් අද කරයකය් තිකඵන ප්රණතහ 
කභොනහද  යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ කිේහ  ටිකඵට් යටට ඹන්න 
පුළුන් අධිකේගී කයච්චි තිකඵනහ කිඹරහ. ක ඇත්ත. අද 
රන්ඩන්රට ඳභණක් කනොකයි  අද චීනකය් දුට 

නිේකඹයක්රටභ ඹන්න කයච්චි ඳහය වදහ තිකඵනහ. ක ඇත්ත. 
නමුත්  ප්රලසනඹ ක කනොකයි. බහණ්ඩ ප්රහවනඹ යන්න පුළුන්  
භඟීන් රැකන ඹන්න පුළුන්  ඉන්ධන දවනඹ අඩුන  ඳරිය 

ප්රලසන අඩු යන කයච්චි ඳහයල් ළන කම් ආණ්ඩුකේ අධහනඹ 
කඹොමු කනොයන්කන් ඇයි  නක්ත් ජහති ඳක්කය් ප්රතිඳත්තිඹ 
ලිඹද්දි අළි ලිේහ  පුළුන් තයම් ඵයිදුල්රට ඳහයර ඉඩ 

රන්න කිඹරහ. භභ කභකවභ කිේහභ හිනහකන්න පුළුන්. භහ 
හිතන විධිඹට  අහභහතයතුභහත් භෆතදි යටල් ණනහට 
ගිඹහ. නතුභහත් දකින්න ඇති  ක යටර තත්ත්ඹ.  

භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. කනදර්රන්තකය් ඳහඳළදි ඳහවිච්චි 
යන්නන්ක  ප්රභහණඹ දුඹඹට 99යි. ක හක භ කඩන්භහර්ක්ර 
දුඹඹට 80යි. ක හක භ ජර්භනිකය් දුඹඹට 75යි. දළන් බීජිං නයඹ 
ත්කතොත් ද රක්ඹ -ක කිඹන්කන් කයටිඹ- ජනතහට 
අද bicycle තිකඵනහ. බීජිං නයඹට ගිකඹොත් කඳකනනහ  
කනභ විලහර ඵයිදුල් ඳහයල් තිකඵන ආහයඹ. වළභ තළනභ 
bicycle park තිකඵනහ. විකලේකඹන්භ අක  යකට් නහරි 
ජීත් න හන්තහන්කන් -ළවළනු ශභයින්කන්- දුඹඹට 
50ටත් අද ඵයිදුරඹක් ඳළදන්න ඵළවළ. කයි තත්ත්ඹ. අළි 
අද කරයකය් carbon emission න ළඩි කරහඹ  කම් තිකඵන 
ංර්ධන  ක්රකඹන් ළරකන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ථහ යනහ. 
අළි අධිකේගී භහර් වදන්කන් ඇයි  ක  රුණු කදක් නිහයි. 
නක්  ඉක්භනින් ඹන්න. ක කවොයි. කදකනි න  විලහර 
හර්මීයණඹට විලහර ඹටිතර ඳවසුභක් අලය යනහ. අළි 
ඹන්කන්; අක  යට කන ඹන්කන් නළනි හර්මීයණ යටටද  
කොක්සළන් කොම්ඳළනි නනහ කිේහ; ටඹර් කොම්ඳළනි නනහ 
කිේහ. අළි කිේහ  කම්හ නන්කන් නළවළයි කිඹරහ. ඇයි  නන්කන් 
නළත්කත්  අද ඉතහලිකය්  ජර්භනිකය්  ප්රංලකය් තිකඵන විලහර 
හර්මි නය වමින් ඹනහ. ක  ඇයි  කහ ඵංකොකරොත් න 
නිහ. අද චීනකය් ඇති කරහ තිකඵන හර්මීයණඹත් නක් 
කරයකය් කනත් කිදුභ යටට තය යන්න ඵළවළ. ක නිහ 
අක  ඳහය වළදිරහ තිකඵන්කන් තියහය ංර්ධන භහකත්.  

භභ කම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් ශහභ ට්ටිඹ හිනහකනහ. 
නිතයභ ඵටහිය යටල් ළන  ජඳහනඹ ළන උදහවයණ කිඹන්න අළි 
ආයි. අළි කනදර්රන්තඹ ළනි යටලින් උදහවයණ කනොන්කන් 
ඇයි  කනදර්රන්තඹ කිඹන්කන් කරයකය් ළඩිපුයභ bicycle ඳදින 

මිනිසුන් ජීත් න යටක්. නනම්  දුඹඹට 99 ජනතහක් bicycle 
ඳදින යටක්. ක යටර ජනතහ bicycle ඳහවිච්චි යනහ. නමුත්  
අළි ඵයිදුල් ඳථඹක් වදන්න කිදුභ උනන්දුක් නළවළ. අද 

තිකඵන හවන තදඵදඹ අඩු යන්න නම්  භහ යන ඳශමුකනි 
කඹයජනහ කභඹයි. රුණහයරහ භහර්ර තිකඵන bus halt න 
ටික් ඇතුශට යරහ අළි වදමු. කට අළි ප්රමුතහ කදමු. 

ඊශඟට  අධිකේගී භහර් නිහ විලහර හර්මීයණඹක් 
කන්කන් නළත්නම් කම් ණඹ කන්න දුද්ධ න්කන් හටද  යකට් 
ජනතහටයි. අළි ත ණඹඵ ය කනහ. ණඹඵය කනකොට 
කිඹනහ  "නුමරහට ණඹ කහ න්න ඵළවළ. වහභ නුමරහක  
ජහති ම්ඳත් විකුණඳන්. ක කොල්රන්ක  කකශ ගිවිසුම්රට 
ඹටත් කඹන්" කිඹරහ. ක කිඹන්කන් අය ඳයණ ඳහකර්භ තභයි අඳට 
දළනුත් ඹන්න කරහ තිකඵන්කන්. අළි වලුන් යන;  තතත් 
ණඹ න්දට හිය යන; අක  ජනතහ තත් දුගීකම් ඳතුරට 
ළකටන ඊනිඹහ ංර්ධනඹ නමින් අක  ව කොශ විනහල යන 
ංර්ධන උඳහඹ භහර්ඹක් තභයි අධිකේගී උඳහඹ භහර්ඹ. භභ 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ නක් කඳ ද්ලි දළනුත් කම් 

ම්ඵන්ධකඹන් ථහ ශහ. ඇත්ත ලකඹන්භ භවනුය නයකය් 
තදඵදඹක් තිකඵන නිහත්  කුරුණෆර නයඹ යට භළද තිකඵන 
ප්රධහන නයඹක් නිහත් කම් අධිකේගී භහර්ඹ වදනහ කන්න 
පුළුන්. දළන් භභ කම් රුණු කිේහ කිඹරහ කම් අධිකේගී භහර්ඹ 
වදන න නත්න්කන් නළවළයි කිඹරහ භහ දන්නහ. නභ නිහ 
භක  ඉල්ලීභ න්කන්  රුණහයරහ කම් භධයභ අධිකේගී 
භහර්ඹ වදන න කුරුණෆලින්ත් නත්හ න්න කිඹන නයි. 
නතළන ඉරහ lanes වතයට ඹන්න පුළුන්  නතළන  ඉරහ 
කයච්චි ඳහයට ඹන්න පුළුන් විධිඹට භහර්ඹ වදන්න. ක වහ 
අඳට කයච්චි ඳහය double යන්න පුළුන්. කම් වළභ නකින්භ 
භඟීන්ක  ප්රලසන වි කනහ. අළි අවුරුද්දක් ඇතුශත railway 
ඳද්ධතිඹ ස ශහ නම්  යකට් ජනතහ පුදුභහහය 
න්කතයඹට ඳත්නහ. නතකොට යහත්රී හරකය් ඵඩු කන 
ඹන්න පුළුන්  දල් හරකය් හභහනය මිනිසුන්ට ඹන්න පුළුන්. 
කකවත් දුඹඹට 50කින් අඩුනහ. හර්ඹක්භතහ දුඹඹට 
50කින් ළඩිනහ. නකවභ තිකඹද්දි අළි ම්පර්ණකඹන් අධිකේගී 
භහර්රට ඹනහ.  

අධිකේගී භහර් නිහ භහ වන් ශ ඳරිදි ප්රලසන කදක් 
ඇතිනහ. නක්  ණඹඵය ළඩිනහ. අකනක් න  විලහර 
හර්මීයණඹට ඹෆභ නිහ ක ණඹඵය කහ න්න අඳට යහජය 
ආඹතන  නකවභ නළත්නම් යකට් ම්ඳත් අනිහර්ඹකඹන්භ කම් 
භහම්රට විකුණන්න දුද්ධ නහ. විකලේකඹන්භ ඳළරිස 
ම්කම්රනකඹන් ඳසකේ මුළු කරයඹභ කිේහ  කම් ක්රභකේදකය් 
කනක් අද අලයයි කිඹරහ. ක අනු කම් ඹන ක්රභකේදඹ භහරු 
යන්න දුද්ධ කරහ තිකඵනහ. ක වහ අක  යට ළනි යටරට 
විවිධ කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යරහ තිකඵනහ. ක භවහ හර්මීයණඹ 
නිහ කභහ නය  කභහ නහඩම් ළන ථහ යනහ මික්  අළි 
කිදුකේත්භ තියහය ංර්ධන උඳහඹ භහර් ළන ථහ යන්කන් 
නළවළ. කම් රසන යකට් තභත් හඵන් ධහරිතහ කටොන් නට 
ගිහිල්රහ නළවළ. කම්  ටිනහභ ආයක්හ ය ත් ංර්ධන 
උඳහඹ භහර්ඹක් අක  යටට වදන්න පුළුන්භ තිකඵනහ. භභ 
කිේහ  කයච්චිකය් ඹන මිනිසුන්ක  දුසය ක්රිඹහ. භභ කිේහ  
හභහනය ඵස න ඹන භගිඹන්ක  ප්රලසන.  

අද නුයට අධිකේගී භහර්ඹ දළම්භත්  තත් ප්රකද්ලඹට -
කඵලිඅත්ත ප්රකද්ලඹට- අධිකේගී භහර්ඹ දළම්භත් හභහනය 
මිනිසුන්ක  ප්රලසන වි කන්කන් නළවළ. අද වම්ඵන්කතොට ඳහයල් 
ඳශල් ය තිකඵනහ. ක ඇත්ත තභයි. වළඵළයි ක ඳහයර ඹන්න 
හර් නක්ත් නළවළ. වයක් තභයි ක ඳහයර රගින්කන්. නමුත් 
අළි ක ප්රකද්ලරභ -කඵලිඅත්ත වයවහ- ඳහයල් තත් කරොකු 
යරහ වම්ඵන්කතොටට තත් අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්න 
ල්ඳනහ යනහ. අනුයහධපුයකය් ඉරහ ඹහඳනඹට භහර් වදන 
න ළන ල්ඳනහ කශොත්  lanes වතයක් වදරහ ඉතහභ 
ඳවසුකන් ක ඳහය ඳශල් යන්න අඳට පුළුන්  විලහර නය නළති 
නිහ. අධිකේගී භහර් කනුට ඩහත් ඳශල් යපු ඳහයල් ස 
කිරීකභන් කම් ප්රලසනඹ වින්න අඳට පුළුන් කේවි කිඹන 
හයණඹට කම් දුඹලු කදනහභ නඟ නහ ඇති.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඇභතිතුභහකන් ඉල්රහ 
දුටිනහ  යකට් භවහ භහර් ප්රලසනඹ විීමභ වහ -ක කිඹන්කන් 
භඟී ජනතහක  ප්රලසනඹ ම්පර්ණකඹන් විීමභ වහ- 
විද්තුන්කන් ළදුම්රත් මිටුකින් ජහති ළරළසභක් වහභ 
වදන්න කිඹරහ. ක වදන ජහති ළරළසභට අනු ප්රමුත්ඹ 
කුභක්ද කිඹරහ තීන්දුක් න්න. භඟීන්ක  ප්රලසනඹ වින්න 
කිදුදු ජහති ළරළසභක් අද කම් යකට් නළවළ. භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහ ඇභතිම් ශ හින්දහ  නතුභහට දුතුණු හින්දහ නතුභහ 
භවහභහර් ළඩිකඹන් ඉදි ශ ඵ ඇත්ත. කභ තභයි කම් 
ආණ්ඩු යන්කන්ත්. කම් ආණ්ඩු යන්කන්ත් ක වදපු ළරළසභ 
භ ඉදිරිඹට කන ඹෆභයි. ක කනුට විල්ඳඹක් යහ අඳ ඹහ 
යුතු තිකඵනහ.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු සහමින් වන්  ඔඵ වන්කේට නිඹමිත හරඹ 
අහනයි.  

 

ගුණ (පූජය) අතුපලිම  පතන හිමි 
(நளண்தைநழகு (யண.) அத்துபலிரன பத ரதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
භට තත් රුණු කීඳඹක් කිඹන්න තිකඵනහ. භට නිඹමිත 

හරඹ අහනයි කන්ද   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵ වන්කේට නිඹමිත හරඹ නම් දළන් අහන කරහ.  
 

ගුණ (පූජය) අතුපලිම  පතන හිමි 
(நளண்தைநழகு (யண.) அத்துபலிரன பத ரதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
කඵොකවොභ සතුතියි. කතරුන් යණයි! 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උන් වන්කේට තත් විනහඩි කද හරඹක් කදන්න.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵ වන්කේට තත් විනහඩි කද හරඹක් කදන ඵ රු 
බහනහඹතුභහ කිඹනහ. 

 

ගුණ (පූජය) අතුපලිම  පතන හිමි 
(நளண்தைநழகு (யண.) அத்துபலிரன பத ரதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අඳට හර්මීයණඹ ළිබඳඵ 

උඳහඹ භහර්ඹක් නළත්නම්  අක  යකට් ආකඹයජනඹ යන්න 
ඵටහිය සුද්දන් නන්කන්ත් නළත්නම්  චීනඹත් නක් හර්මීයණඹ 

අතින් තය යරහ දිනන්නත් අඳට ඵළරි නම්  ඇයි අඳ අධිකේගී 
භහර් වදන්න ළරසුම් වදන්කන්  රුණහය භට කිඹන්න  
රංහ නකේ තයහරි හර්මීයණ යටක් ඵට ඳත් යන්න 

පුළුන්ද කිඹරහ  ඵළවළ. දළන් කිඹනහ  "අක  යකට් ං හය 
ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න කම් ටයුතු යනහ  ං හයකඹය 
නුයට ඹනහ. ක හින්දහ ඳහය ඳශල් යමු" කිඹරහ. අද ඳළඹ 24ක් 

කහකන ං හයකඹය ඹනහ  නුයනබඳඹට. ඇයි ක ඹන්කන්  
ක විකලේ අද්දළකීභක් නිහයි. අද කයච්චිකය් ඳශමුන 
ඳන්තිකය් ටිට් නක් ති කදට ලින්ත් න්න ඵළවළ. ක 
තයභටභ විකද්ශිකඹය කයච්චිර ළිරිරහ ඹනහ. ක ඹන්කන්  

විකලේ අද්දළකීභක් රඵහ ළනීභ වහයි. කරයකය් විවිධ යටර 
අධිනයර ඉරහ අද අක  යටට ං හයකඹය නනහ. ක 
ං හයඹන් කභොන හක  අඹද  කවොඳින් හුසභ න්න ඵළරි 

ඳරියඹ ඉරහ  ඳරියකය් ව කොශ දකින්න ළභති  තුන් 
දකින්න ළභළති ං හයකඹය තභයි අද අක  යටට නන්කන්. අද 
ආධයහත්මි ං හයකඹය තභයි කම් යටට නන්කන්. භවහ හයඹ 

දකින්න  නිදවකේ තුන් දකින්න  ළිඹහමන කුරුල්රන් දකින්න  
කුරුල්රන්ක  නහදඹ අවන්න ළභළති ං හයඹන් තභයි අද 
නන්කන්. නමුත් අළි වදනහ අක  යට බීජිං නයඹ හක  නයඹක් 

යන්න. අළි වදනහ දුං පරු කන්න. අළි වදනහ ඵටහිය 
කරයකය් යටක් හක  කන්න. අඩු ණකන් ඵටහිය කරයකය් 
ඇත්ත යටක් කන්න කවය හිතනහ නම් කත් ප්රලසනඹක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් ංර්ධන භහඹහකන් 

ළරකන්න කිඹරහ කිඹන්කන් අළි කනොකයි. මුළු කරයකය්භ 
විද්තුන්  දළන උත් මිනිසුන් දුඹලුකදනහ නතු කරහ නක්ත් 
ජහතින්ක  ප්රඥ තිඹ වදරහ තිකඵනහ  හඵන් ඩකඹොක්යිඩ් 
හයු ළිට න න පුළුන් තයම් අඩු යරහ ඳරිය හිතහමී 

ංර්ධන උඳහඹ භහර්ඹට ඳහය ඳහ න්න කිඹරහ. ක ඳහය ඳහ 
න්න අඳට තිකඵන භහර්ඹ තතත් අධිකේගී භහර් වදන න 
කනොකයි.  

 
ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  කභොක්ද point of Order න   

 
ගුණ (පූජය) අතුපලිම  පතන හිමි 
(நளண்தைநழகு (யண.) அத்துபலிரன பத ரதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
භඟීන් ඳහකර් ඹන්කන් කොකවොභද කිඹන න ඳභණක් 

කනොකයි තිකඵන ප්රලසනඹ. හවන ඳහකර් ධහනඹ යන්කන්  

කොකවොභද කිඹන න විතයක් කනොකයි තිකඵන ප්රලසනඹ. 

 
ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුතය වහමුදුරුකන්  අයයි! භභ  මින්ද විකේදුරි 
භන්ත්රීතුභහ. ඔඵ වන්කේක  තහ නිහ භට භවත් චිත්ත 

වධර්ඹඹක් ආහ. ඔඵ වන්කේට කම් කරහකේ කඹයජනහක් 
යන්න භට දුතුණහ. ඔඵ වන්කේ ඳරියඹ ළිබඳඵ ඉතහභ 
ආදයකඹන් තහ යනහ  අක  වහමුදුරුකන්. භහ කම් ආණ්ඩු 
නිකඹයජනඹ යන භන්ත්රීයකඹක්. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක point of Order නක් නම් කනොකයි. 

 
ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භභ උන්වන්කේකන් ඉල්ලීභක් යන්කන්  මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි. රු සහමින් වන්  ක වහ භභ ඔඵ 
වන්කේකන් අය ඉල්රනහ. උභහඔඹ යහඳෘතිඹ ඳසු ගිඹ 

ආණ්ඩුකන් ඳටන් ත්කත්. තභ නතළන භවහ යනඹක් 
ඳතිනහ  අක  වහමුදුරුකන්. ඔඵ වන්කේක  ඔඹ ථිත්ඹ  
ඔඵ වන්කේක  ඔඹ නිර්ීනතභ ඳහවිච්චි යරහ අදහශ 

අභහතයහංලකය් ඇභතිරුන්ට උභහඔඹ යහඳෘතිඹ ළිබඳඵ 
කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යන්න  අක  වහමුදුරුකන්. අළි කඹයජනහ 
ඉදිරිඳත් ශහට ක අඹ කහ ළිබඳන්කන් නළවළ; අවන්කන් නළවළ. 

අදටත් ක ජනතහ විලහර ම්ඳනඹ ඉන්නහ. නදහ ඳළළති 
ආණ්ඩු තුශ දුටිමින් ක යහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධකඹන් ඔඵ වන්කේ 
ක ආණ්ඩුට ශ කඹයජනහ අළිත් යනහ  අක  වහමුදුරුකන්. 

ඔඵ වන්කේක  ඔඹ තහ නිහ භට හිකතනහ  භට වළ කඟනහ 
ක අභහතයහංලර අදහශ ඇභතිරුන්ට රුණු ඳළවළදිලි ය ඹභක් 
යන්න ඔඵ වන්කේට පුළුන් කේවි කිඹරහ.  
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ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඳළවළදිලියි ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ.  

 
ගුණ (පූජය) අතුපලිම  පතන හිමි 
(நளண்தைநழகு (யண.) அத்துபலிரன பத ரதபர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ඇත්ත ලකඹන්  භට කනොකයි අභහතයතුභහටයි ක ළන 

කිඹන්න ඕනෆ. නමුත් භට භහජ භතඹක් ඇති යන්න පුළුන්. 
ඉයහනඹ භඟ ම්ඵන්ධම් ඇති කිරීකම්දී  යුද්ධඹ කරහකේදී 

භභත් කනත් විධිඹකින් දහඹ වුණහ. වළඵළයි  උභහඔඹ 
යහඳෘතිඹට ආයම්බ අත්තිහයභ දළමීකම්දී  උභහඔඹ යහඳෘතිඹ 
නද්දී නදහත් භභ විරුද්ධ වුණහ. භභ ක ආණ්ඩුට කිේහ  "කම් 

උභහඔඹ යහඳෘතිඹ හර්ථ යහඳෘතිඹක් න්කන් නළවළ  ඳු 
විදරහ තුය  කන ඹන ඔඹ යහඳෘතිඹ විලහර ඳරිය යනඹකින් 
කශය කනහ" කිඹරහ භභ කිේහ. අදත් අඳට නඹ කිඹන්න 

දුද්ධ කරහ තිකඵනහ. උභහඔඹ විතයක් කනොකයි  අද කඹයජිත 
අකනක් කඹයධ කඹයජනහ ක්රභලින් න්කන්ත් නඹයි. කම් ශඟදී 
යන්න ඹන අකනක් කඹයජනහ ක්රභඹත් නළන්නක්. භට නහි නභ 

භතඹට  නන්කන් නළවළ. ක තභයි  භහතකල් ඳළත්කතන් ඹහඳනඹට 
තුය කන ඹන්න කිඹරහ වදපු යහඳෘතිඹ. ඊට අදහශ ඳරිය 
හර්තහ  තත්ත් හර්තහ අයකන ඵළලුහට ඳසු කඳකනනහ  

විලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් කරහ තභයි නඹත් අන් න්කන් 
කිඹරහ. ක නිහ ංර්ධන උඳහඹ භහර්ඹ ළිබඳඵ අලුත් ඇවළකින් 
ඵරහ න ළඩ ළිබඳකශක් වදන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ දුටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ක හරකය් ඵයිදුල්ලින් 

ඹන්න කිඹරහ මිනිසුන්ට කිේහභ අඳට හිනහ වුණහ. නමුත් අද 

ඉරිදහට ජර්භන් නයඹ වනහ. දළන උත් මිනිසුන් න කම් 

වුරුත් දන්නහ  ඇයි ක නයඹ වන්කන් කිඹරහ. නයකය් 

carbon emission න අඩු යන්නයි නකවභ යන්කන්. ඉතහලිකය් 

මිරහකනය නයඹ ම්පර්ණකඹන්භ වනහ. ක නයඹට හවන 

ඇතුළු වීභ තවනම් යනහ. ක යටල් නකවභ ශත් අළි ල්ඳනහ 

යනහ  පුළුන් තයම් කම් යකට් නය හර්මීයණඹ යන්න. 

ජඳහනඹ ළභළති කයි  තත් highways වදරහ කදන්න. කභොද  

ජඳහනකය් Toyota Company නට highways ඕනෆ යනහ. ක 

කොල්රන් අඳට ජහති රඳහහිනි ංසථහ වදරහ දුන්නහ  

රඳහහිනි විකුණහ න්න. අළි කභ හධඹ වළටිඹට න්න න 

කනොකයි ළදත්. ජඳහනකඹන් කදන ආධහය ඹ කනොකයි ළදත්. 

න ළකර්  කඩොරර් බිලිඹන කදක් ආහභ  අඳට කිඹන්න පුළුන්  

"ක පුද්ර ආදහඹභ නගිනහ  ල්ලි යට ඇතුශට ආහ  cash 

flow න කවොයි" කිඹරහ. නමුත් ඇත්ත ථහ ක කනොකයි. 

මුළු යටභ ත-තත් ණඹ න්දට ඹට කන නයි කකන් දුද්ධ 

කන්කන්. 

ක විතයක් කනොකයි  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ 

කභභ බහකේ දුටින නිහ භභ භවනුය නයඹ ම්ඵන්ධත් 

අනතුරු අඟනහ. අද ත්භණ්ඩු නයඹට දුද්ධ වී තිකඵන කද් 

ළන භභ කිඹන්න ළභළතියි. ක මිනිසුන් අවුරුදු ණන ඉරහ ක 

ළන කිේහ. නමුත් කිදු කකනක් ඇහුකේ නළවළ. අද ත්භණ්ඩු 

නයඹක් නළවළ. අද රක් ණන් මිනිසුන් සීතකල් ළහි-ළහී ක 

නයකය් ජීත් කනහ. ක නයඹ ම්පර්ණකඹන් බිම්ඵත් කරහ 

තිකඵනහ. කට කවේතු කභොක්ද  කවේතු තභයි  වි හයඹක් 

නළතු වදපු ඳහයල්  වි හයඹක් නළතු වදපු කොඩනළගිලි. නදහ අළි 

ක යහකදණිඹ විලසවිදයහරකය් දුටින හරකය් වන්තහන අඩවිකය් ක 

තයම් කල් තිබුකණ් නළවළ. අඳට කම් අධිකේගී භහර්ඹ වයවහ 

ඳළඹ කදකන් නුයට ඹන්න පුළුන් වුකණොත්  කොශම ඉන්නහ 

කඳොකවොත් මිනිවහට හිතනහ  "අළිත් අය න්කද් කඹක් වදමු" 

කිඹරහ. ල්ලි ටික් හක්කුකේ තිකඵනහ නම් නකවභ හිකතනහ. 

යට ගිහිල්රහ කවය කනත් ක්රභඹකින් කවය කවොයමින් කවය 

කවොඳින් කවය නයකින් කවය ල්ලි තිකඵනහ නම්  "අළිත් නුය 

කඹක් වදමු; අළිත් නුය කඹක් වදමු" කිඹරහ ඔවුන් හිතනහ. 

අහනකය්දී කන්කන් කභොක්ද  භවනුය නයඹත් ත්භණ්ඩු 

නයඹක් කරහයි කශය කන්කන්. ක නිහ භවනුය නයඹ  

භධය ඳුයඹ  ජර ංකේදී ප්රකද්ලඹක් වළටිඹට  මුළු යකට්භ අබඹ 

භූමිඹක් වළටිඹට ආයක්හ යළනීකම් ංර්ධන උඳහඹ 

භහර්ඹට අළි ඹහ යුතුයි. ක නිහ භභ රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහකන් රුණහකන් ඉල්රහ දුටිනහ  කම් අධිකේගී 

භහර්ඹ වදන්නභ අලය නිහ  ක වහ ළරසුම් වදපු නිහ 

රුණහ යරහ අධිකේගී භහර්කය් ළඩ කුරුණෆලින් නත්හ  

භවනුය දක්හ lanes වතය ඳහයක් වදන්න කිඹරහ. නකවභ 

කශොත් ඔඵතුභහට ළිං දුද්ධ කයි.  කඵොකවොභ සතුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු ඩරස අරව කඳරුභ භවතහ. රු භන්ත්රීතුභනි  
ඔඵතුභහට විනහඩි 12 හරඹක් රඵහ දීරහ තිකඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.25] 

 
ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනඹ කවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි  විනහඩි 12ක් තයම් 

කටි හරඹදී ංක්ෂි ත හයණහ 4ක් ළිබඳඵ බහකේ 
අධහනඹ කඹොමු යන්නයි භභ ඵරහකඳොකයොත්තු කන්කන්.  

නයින් ඳශමුළනි හයණහ තභයි   විඹදම්රට හක ක් 
ඵරන විට අධිකේගී භහර්ර ඉතිවහඹ ව ර්තභහනඹ. කදළනි 
හයණහ තභයි  අධිකේගී භහර් ම්ඵන්ධකඹන් ර්තභහන 

ආණ්ඩුකේ -රු ඇභතිතුභහ ප්රමු ආණ්ඩුකේ- තිකඵන ළරළසභ; 
ළඩ ළිබඳකශ. තුන්ළනි හයණහ තභයි  අධිකේගී භහර් 
ම්ඵන්ධකඹන් කම් ආණ්ඩු කම් කභොකවොකත් දක්නු රඵන 

ප්රතිඹ ම්ඵන්ධ හර්තහක්. වතයළනි හයණඹ තභයි  දක්ෂිණ 
අධිකේගී භහර්කය් ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධකඹන් භතු කරහ තිකඵන 
ඵයඳතශ භහජයීඹ ප්රලසන කිහිඳඹක්. කභන්න කම් හයණහ වතය 

ළන තභයි භභ ථහ යන්න ඵරහකඳොකයොත්තු කන්කන්.  

භක  භහතෘහට ප්රකේල කන්න ඉසය කරහ හිටපු ප්රහවන 
ඇභතියඹකු න භභ අක  ක යනීඹ පජය අතුයලිකය් යතන 
වහමුදුරුන් නක් නඟ කනහ  උන්වන්කේ ඉදිරිඳත් ශ 
හයණහ නක් නඟ කනහ. හිටපු තත් ප්රහවන 

ඇභතියකඹක් භක  දකුණු ඳළත්කතන් ඉන්නහ. වහමුදුරුකන්  
ඔඵ වන්කේ නිළයදියි. දුම්රිඹ භහර් ංර්ධනඹ කිරීභ අඳ 
හක  යටට  ඳරියඹට ව ආර්ථි ලකඹන් ඳවශ සථයකය් 

දුටින ඵහුතය ජන ණ්ඩහඹභක් දුටින යටට ඩහත් පරදහයී 
කයි කිඹන දුතුවිල්ර භඟ  භක  නඟත්ඹ ඔඵ වන්කේට 
ප්රහල යන්න ළභළතියි. ශ්රී රංහ හක  යටට ඩහත්භ 
ළදත් කන්කන් නඹයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් විහදඹ පුයහටභ භතු වුණු 
හයණඹක් තභයි අධිකේගී භහර් ම්ඵන්ධකඹන් කම් ආණ්ඩු 
කනඹන ප්රතිඳත්තිරට ආණ්ඩු ඇතුකශේ තිකඵන විකයයධ  
ඳයසඳයතහ ව නඟ කනොන තළන්. ළබිනට් භණ්ඩකය්භ 

ඇභතියඹහ ව ඇභතියඹහ අතය කභන්භ ආණ්ඩුකේ ඳක් අතය 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

කම් ම්ඵන්ධ කිදුදු නඟත්ඹක් නළවළ. භවහභහර් 
ම්ඵන්ධකඹන් ඳභණක් කනොකයි  කඵොකවය හයණහ 
ම්ඵන්ධකඹන් දුදු කන්කන් නඹයි. කම් ආණ්ඩුකේ තිකඵන ප්රධහන 

දුර්රභ විධිඹට නබඳකය් ඉන්නහ අඳට කඳකනන කද් තභයි කිදුදු 
හයණහක් ම්ඵන්ධකඹන් නිලසචිත නඟත්ඹක් නළතිභ. 
ඹභක් ක්රිඹහත්භ යන්නට කඳය විවිධ භතහද තිකඵන්න පුළුන්. 

ඹභක් ක්රිඹහත්භ කිරීකභන් අනතුරු ඳහ ළබිනට් භණ්ඩරකය් 
හමහි කීකභන් ඵළඳුණු රු අභහතයරුන් අතය 
නඟත්ඹක් නළවළ. කහ කකයහි ඳයසඳය භතහද තභයි 

තිකඵන්කන්. ක විකයයධතහ  ඳයසඳයතහ  නඟ කනොනම් කම් 
ආණ්ඩු ඳහරනකය් මුර දුට අ දක්හභ අඳට දළ න්න පුළුන් 
කනහ. කම් විහදඹ ඳළළත්කන අද දත් තදුයටත් ආණ්ඩුකේ 

කද්ලඳහරන සථහයබහඹ ගිලිහුණු දක් විධිඹට කම් විහදඹ  
අක  කද්ලඳහරන ලේද කයඹට  ඉතිවහඹට නතු කේවි  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

කම් රු බහකේ අධහනඹට කඹොමු යන භක  නිලසචිත 

හයණහ වතය ළිබඳඵ භභ ඳශමුකන්භ ඔඵතුභහට කිේහ. නයින් 
ඳශමු ළන්න තභයි  අධිකේගී භහර් ම්ඵන්ධකඹන් ඳතින 
ඉතිවහඹ ව ර්තභහනඹ. 

ඳසුගිඹ භව භළතියණඹට ව ජනහධිඳතියණඹට කඳය 
ඳළළති භළතියණ කේදිහරදීත්  රඳහහිනී විහදරදීත්  
කද්ලඳහරන කේදිහරදීත්  ඳහර්ලිකම්න්තුකේදීත් ප්රධහන 

භහතෘහක් ඵට ඳත් කරහ තිබුකණ්  "අධිකේගී භහර්ඹ" කිඹන 
භහතෘහයි. අධිකේගී භහර් ම්ඵන්ධකඹන් නදහ ක යදනහ තිබුණහ. 
කභොනහද ක ක යදනහ  ඳශමුළනි ක යදනහ තභයි  අධිකේගී 

භහර් කදන්කන් කටන්ඩර් ළවීභකින් කතොයයි කිඹන න. 
"Unsolicited" කිඹරහ කිේහ. කදළනි ක යදනහ තභයි  කම් 
අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීභට කදන්කන් චීනඹට කිඹරහ කිඹපු න. 

තුන්ළනි ක යදනහ තභයි  කම් වහ මුදල් න්කන් චීනකය් Exim 
Bank නකන් කිඹරහ කිඹපු න. වතයළනි ක යදනහ තභයි  
අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීකම්දී කිකරයමීටයඹට ඉතහභ කනොටිනහ 
ණන් අඹ යනහ කිඹරහ කිඹපු න. අහන ලකඹන් 

ර්තභහන අභළතිතුභහත්  ජනහධිඳතිතුභහත්  කඵොකවය 
කද්ලඳහරනඥඹනුත් කිේහ  "අධි කේගී භහර්ඹක් අලුතින් වදන්න 
යහජඳක් ආණ්ඩු කම් විඹදම් යන මුදල්ලින් දුඹඹට 20ක් 

ඹන්කන් නළවළ." කිඹරහ. දළන් කභොක්ද කරහ තිකඵන්කන්  දළන් 
අධිකේගී භහර් කීඳඹ ඉදිකිරීම් ටයුතු කනුකන් 
ආකඹයජඹන් කතයයහකන තිකඵනහ. කොකවන්ද කතයයහකන 

තිකඵන්කන්  රු ඇභතිතුභහත් නිකඹයජනඹ යන භධයභ 
අධිකේගී භහර්ඹ ළනයි භභ කම් ථහ යන්කන්. අක  ඉන්දි 
අනුරුද්ධ කවේයත් භන්ත්රීතුභහ නිකඹයජනඹ යන ඩත දුට 

මීරිභ දක්හ ව ඳශමුළනි කොට හටද දුන්කන්  දුන්කන් චීන 
කොම්ඳළනිඹටයි. දුන්කන් කොකවොභද  කටන්ඩර් ළරහද  
නළවළ. Unsolicited විතයක් කනොකයි  unsolicited single source. 
තුන්ළනි හයණඹ  කම්කක් කිකරයමීටයඹට ගිඹපු විඹදභ කීඹද  

[ඵහධහ කිරීභක්] කට තමුන්නහන්කේරහ විරුද්ධ වුණහ කන්. ක 
ළරැදියි කිඹරහ කන් තමුන්නහන්කේරහ කිේකේ. ඳසුගිඹ ආණ්ඩු 
කන් යපු මුදල්ලින් දුඹඹට 20කින් කම් අධිකේගී භහර්ඹ 

වදන්න පුළුන් කිඹරහ කන් තමුන්නහන්කේරහ කිේකේ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] රු ඇභතිතුභනි  භක  ථහකන් ඳසකේ ඔඵතුභහ ථහ 
යන්න. භට විනහඩි 12යි තිකඵන්කන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බහනහඹතුභහ ථහ යන්න. 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අක  ආණ්ඩු නන්න ලින් 
භධයභ අධිකේගී භහර්කය් ඳශමුළනි කොට චීන භහභට 
කදන්න ඳසුගිඹ ආණ්ඩු ලිළිකල්න නුකදනු යරහයි තිබුකණ්. 

අක  ආණ්ඩු ආහට ඳසකේ අළි ඵළලුහ  ක ලිළිකල්නලින් 
මිදිරහ කනක් යන්න. නමුත්  චීන ආණ්ඩු ක යන්න අඳට 
ඉඩ දුන්කන් නළවළ. කයි වුකණ්. ඔඵතුභන්රහක  ආණ්ඩු කශේ 

කවො කදඹක්. ක නයයි කිඹරහ භභ කිඹන්කන් නළවළ. ඳසුගිඹ 
ආණ්ඩු ලිළිකල්න භඟින් ටයුතු යරහ කඳොකයොන්දුක් 
අයකන තිබුණහ  ක භහභට කම් අධිකේගී භහර්කය් ඉදිකිරීම් 
යන්න කදනහ කිඹරහ. කයි වුකණ්. ක තභයි ඇත්ත. 

 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මීට කඳය භභ 
ඳහර්ලිකම්න්තුකේදී කම් ම්ඵන්ධකඹන් ඇස ප්රලසනඹදී රු 
ඇභතිතුභහ භට උත්තය දීරහ තිකඵනහ. නදහ රු ඇභතිතුභහ 
කිේකේ කම් ථහ කනොකයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  
කොසදුන්න දුට මීරිභ දක්හ අධිකේගී භහර්කය් ඳශමුළනි 
කොටකේ කිකරයමීටයඹට දළනට ඇසතකම්න්තු බිලිඹන 4.5යි. 
මීරිභ දුට කුරුණෆර කොට කුරුණළර ආන්න ඳළකක්ජඹ 
වහ කිකරයමීටයඹට විඹදභ බිලිඹන 4.3යි. කඳොතුවළය දුට 
රකදය දක්හ කොටකේ කිකරයමීටයඹක් වහ විඹදභ බිලිඹන 
4යි. කොශම ළිටත ටයවුම් භහර්ඹ lane 6 ඉදිකිරීකම්දී 
කිකරයමීටයඹට බිලිඹන 4.6ක් විඹදම් වුණහ කිේහභ  
කභතුභන්රහ නදහ භළතියණ කේදිහරදී ඇහුහ  අධිකේගී භහර්ඹ 
වළදුකේ යත්යන්ලින්ද කිඹරහ. භධයභ ළිටත ටයවුම් ඳහකර් lane 6 
ළනයි භභ කම් කිඹන්කන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බහනහඹතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ළරළසකම් තිබුකණ් lanes 4යි. දහත් lanes 6ක් තිබුකණ් 
නළවළ. කම් ම්ඵන්ධකඹන් අළි ඳහර්ලිකම්න්තුකේ උත්තය දීරහ 

තිකඵනහ. There were  only four lanes. 
 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් ඇසතකම්න්තු තභයි නදහ 
අයෝකඹයඹට රක් කශේ. භට තිකඵන කේරහ සීමිත නිහ භභ 
තමුන්නහන්කේ නක් හදඹට ඳටරළකන්න ළභළති නළවළ. 
නමුත්  දළන් කම් ඉතිවහඹත් නක් ංන්දනඹ යන්නට ඕනෆ. 
ඳසුගිඹ ආණ්ඩු විඹදම් යපු මුදල්ලින් දුඹඹට 20ක් විඹදම් 
යරහ අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්න පුළුන් කිේහ. නමුත්  රු 
ඇභතිතුභහ භකත් නක් නඟ කනහ ඇති  දක්ෂිණ අධිකේගී 
භහර්කය් කඵලිඅත්ත දක්හ කොටකේ නදහ ඇසතකම්න්තුට ඩහ 
බිලිඹන 30ට ආන්න මුදරක් අද ළඩි කරහ තිකඵනහ කිඹන 
න ළන. කම් තභයි ඹථහර්ථඹ. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කම් රු බහට අන්තිභ කභොකවොකත් ඇවිල්රහ ථහ 
යනහ. අද කම් ළන අභළතිතුභහ   ඳළවළදිලි ශහ. ඔඵතුභහ 
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[රු  ඩරස අරව කඳරුභ  භවතහ] 
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කභොනහද කම් ථහ යන්කන්  ඔඵතුභහ කම් විහදඹට ආකේ නළවළ 

කන්. ඔඵතුභහ කම් රු බහට ආකේ මීට ඳළඹට ලින්. 
අභළතිතුභහ විනහඩි 30 උත්තයඹක් කම් ම්ඵන්ධකඹන් දුන්නහ. 

 
ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔඵතුභහ ථහ යනහ  කන්  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විහදඹට නන්කන් නළවළ. You did not come for the Debate. 
අන්තිභ කභොකවොකත් ඇවිල්රහ උත්තය දීපුහ ළන නළත ථහ 
යනහ.  

 
ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ භක  ශිරහ හයභ නළති 

ය න්න උත්හව දයන්කන් නළවළ.  
 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අභළතිතුභහ උත්තය දුන්නහ. 
 
 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට විනහඩි 12ක් දීරහ  කට 
කභතුභහ ඵහධහ යන න ශීරහ හය නළවළ.  
 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහක  හරඹ රඵහ කදනහ. 
 
 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භක  හරඹ ඕනෆ. නතුභහට ඳසු ඳළවළදිලි යන්න පුළුන් 
කන්.  
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විහදඹට ම්ඵන්ධ කන්කන් නළති  උකද් 10.30 ඉන් 
උත්තය රඵහ දුන්න රුණු පුන පුනහ ථහ යනහ.  

 
ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නළවළ කන්. උකද් 11.30ට රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ 

කභභ විහදඹ ඳටන් න්නකොට භභ කම් රු බහකේ හිටිඹහ.  

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අභළතිතුභහ ථහ යනකොට හිටිඹහ ද  

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අද අඳට ඳහර්ලිකම්න්තුකේ Committee Rooms කද මිටු 

ඳළළත්වුණහ. නකවභ නම් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  

ඳහර්ලිකම්න්තු රැසවීම් දට මිටු රැසවීම් කනොදහ ඉන්න ඕනෆ. 

උකද් 10.15ටයි භභ ආකේ. කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකන් භභ තභ 

ඵළවළය කරහ නළවළ. ඳහර්ලිකම්න්තු ඇතුකශයි හිටිකය්. මිටු 

රැසවීම් කොච් ය තිකඵනහද  රු ඇභතිතුභනි  අකනක් හයණඹ 

තභයි කම් යන්කන් කඳ ද්ලි ද්කේඹකින් කනොකයි; 

වයඹකින් කනොකයි  ඔඵතුභහක   රිත කහතනඹ යන්න 

කනොකයි  ඔඵතුභහක  ඳවුකල් හභහජිකඹක් කිඹන්න කනොකයි.  

ඳටරහ න්න නඳහ. භභ ශීරහ හය ළදත් විධිඹට රුණු 

ඉදිරිඳත් කිරීභක් තභයි යන්කන්. ක ළයදි නම් ඔඵතුභහ ඳසු 

නිළයදි යන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  දළනටභ භට රඵහ දුන් 

හරකඹන් විනහඩි 6ක් විතය ගිහිල්රහ තිකඵනහ.  භභ කදළනි 

හයණහ විධිඹට අධිකේගී භහර්ර අදුරිඹ ළන ථහ ශහ. 

ර්තභහන ආණ්ඩු  අධිකේගී භහර්ර ප්රතිඹ රඵහ ළනීභ 

ම්ඵන්ධකඹන් අනුභනඹ යන්න ඵරහකඳොකයොත්තු න්කන් 

කභොක්ද  කම් කභොකවොකත් ක්රිඹහත්භ අධිකේගී භහර් තුනක් 

තිකඵනහ. නනම්  කොට්ටහ දුට කොඩභ දක්හ  කොට්ටහකේ 

දුට ඩත දක්හ  ඳෆලිඹකොඩ දුට ටුනහඹ දක්හ කිඹන 

අධිකේගී භහර් තුනයි.  

ජහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ කර රු 

අභළතිතුභහ 2017.03.13 කනිදහ අං MNPEA/2017/042 

ඹටකත් ළබිනට් ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යනහ. ක ළබිනට් 

ඳත්රිහකන් කඹයජනහ යන්කන්  යහජය කඳ ද්ලි වකඹයගිතහ 

ආෘතිඹ ඹටකත් දළනට ක්රිඹහත්භ අධිකේගී භහර් දුඹල්ර වහ ඉදි 

කමින් ඳතින කයශළිටිඹ දක්හ න ළිටත ටයවුම් භහර් 

කොට ඵදුදීභට කඹයජනහ යමින් ක වහ CANC -Cabinet 

Appointed Negotiation  Committee - නක් වහ CAPC -

Cabinet Appointed Project Committee- නක් ඳත් ය 

නභඟින් විකද්ශීඹ භහම්ලින් EOI RFQ රඵහ ළනීභට අභහතය 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඉල්රරහයි. ක අනු CANC වහ CAPC මිටු 

යහජය මුදල් අභහතයහංලකය් අධයක්යඹහක  PFD/INFR/

HEHW/10/2017.04.24 දින ලිළිකඹන් ඳත් යනහ. දළනට කභභ 

Cabinet Appointed Project Committee න ඳත් යරහ 

අහනයි. ක දළනට ක්රිඹහත්භ අධිකේගී භහර් තුන ව 

ඉදිකකයමින් ඳතින ළිටත ටයවුම් භහර් කොට ඇතුශත 

ඵදුදීභ වහයි. වළඵළයි  රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහක  

අභහතයහංලඹට කනොකයි කභභ ළබිනට් ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් 

කන්කන්. කම් අනු දළනට චීනකය් ළංකඩොං කිඹන භහභ 

අවුරුදු 40ට අධිකේගී භහර් තුනත් ඉදිකමින් ඳතින අධිකේගී 

භහර්ඹත් රුළිඹල් බිලිඹන 90ට රඵහ දීභට කඹයජනහ කරහ 

තිකඵනහ. භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ හධහයණීයණඹ යමින් 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් යනහ. ක හර්තහකේ තිකඵන්කන් කභොක්ද  

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි  දළනට ක්රිඹහත්භ අධිකේගී 

භහර් තුකන් භහදු ආදහඹභ කීඹද කිඹරහ භට කිඹන්න  [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට රඵහ දුන් නිඹමිත හරඹ අහනයි. දළන් ඹන්කන් 
ළඩිපුය රඵහ ත් විනහඩි කද හරඹයි. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

දළනට ඉදි යන අධිකේගී භහර්ඹ වළය කම් අධිකේගී භහර් 
තුකනන් භහඹට රුළිඹල් මිලිඹන 600 - 700 අතය ආදහඹභක් 
රඵනහ. නතකොට භහඹ ආදහඹභ රුළිඹල් මිලිඹන 600ක් 

කිඹරහ ත්කතොත්  අවුරුද්ද ආදහඹභ රුළිඹල් මිලිඹන 7 200ක්  -
රුළිඹල් බිලිඹන 7.2ක්- කනහ. ක මුදර වතබඳකවන් ළඩි 
කශොත් රුළිඹල් බිලිඹන කදදුඹඅස ණනක් කනහ. භහඹ 

ආදහඹභ රුළිඹල් මිලිඹන 600ක් කිඹරහ උඳල්ඳනඹ කශොත් ක 
මුදර රළකඵනහ. යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ කිේහ  කම් භහර් 
ජහරඹ ඉදි කිරීකභන් ඳසු භහතය දුට භවනුය දක්හ ඳළඹ 
තුනකින් ඹන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. ක ඇත්තයි. ඊට ඳසකේ කම් 

භහර්ඹ බහවිත යන ළිරි කොයි තයම් ළඩි නහද; ආදහඹභ 
කොයි තයම් ළඩි කනහද  වළඵළයි  භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 
කම් කභොකවොකත් කඹයජනහ යරහ තිකඵන්කන් විකද්ලයණඹ 

කිරීභ වහ න කඹයජනහයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි  අඳට ආකඹයජනඹට අරුචිඹක් 

නළවළ; ඉන්දීඹ අජීර්ණඹක් නළවළ; චීන ඳහ නඹක් නළවළ. නකවභ 
නක් කනකයි තිකඵන්කන්. අළි ආකඹයජනඹට අභළති නළවළ. 
අළි භතු යන්කන් කනත් හයණහක්. කම් හර්තහ භත ඳදනම් 

කරහ තභයි දළන් කම් විකද්ලයණඹ කිරීකම් කඹයජනහ කන 
නන්කන්. කම් අහධහයණයි. කම් ආණ්ඩු ඵරහකඳොකයොත්තු න 
භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඇතුළු භහර් ජහරඹභ නිර්භහණඹ ශහට 
ඳසු කම් තුබඳන් කම් අවුරුදු වතබඳකවේදී  විලහර ආදහඹභක් රඵහ 

න්න පුළුන්භ තිබිඹදී තභයි ආණ්ඩු කම් කඹයජනහ කන 
නන්කන්. දුඹලු යහජය ම්ඳත් විකද්ලයණඹ න කභොකවොත අළි 
ආණ්ඩුකන් ඉල්ලීභක් යනහ  කනොටිනහ  කනොළදත් මිර 

ණන් ඹටකත් විකද්ලයණඹ යන්න නඳහඹ  කම් යකට් ජහති 
ආර්ථිඹට විලහර කේහක් න  ඳවසුක් න  ජීවිතඹට ඩහත් 
මීඳ න කම් භවහභහර් ඳද්ධතිඹ කම් ආහයකඹන් විනහල 

යන්න නඳහඹ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අහන ලකඹන් කම් 

හයණඹ රු ඇභතිතුභහක  විකලේ අධහනඹට කඹොමු යන්න 
භහ ළභළතියි. රු ඇභතිතුභනි  භහතය - වම්ඵන්කතොට අධිකේගී 
භහර්කය් කඵලිඅත්ත දක්හ දිගුකේ කම් කනකොට ක භහභ 
ක්රිඹහත්භ ය කන ඹන ළඩ ළිබඳකශ නිහ අත්තුඩහ  නහඳුර  

ටකදය ප්රකද්ලරට විලහර ලකඹන් ප්රලසන භතු කරහ 
තිකඵනහ. භහතය දිසත්රික්ඹ නිකඹයජනඹ යන ජනතහ 
නිකඹයජිතඹන් න ං න විකේකේය භන්ත්රීතුභහ ව තත් රු 

භන්ත්රීතුභන්රහ කම් රු බහකේ ඉන්නහ. රු ඇභතිතුභනි  ක 
ප්රකද්ලර විලහර ලකඹන් භතුකරහ තිකඵන ප්රලසන ළන 
කඳ ද්ලි කොඹහ ඵරන්න. රු ඇභතිතුභනි  අය vibrator  න 

නබඳන ල් ළඩ යනහ. නභ නිහ හභ නිරධහරි ම් වතය  
ඳව දරුන්ට ඳහඩම් යන්න විධිඹක් නළවළ. නතළන ඵයඳතශ 
භහජයීඹ ප්රලසනඹක් තිකඵනහ. න දුකභන්ති තට්ටුක් 

තිකඹනහ  හයුකයරකය්. ක හයණඹ ළන ඇහුම්න් කදන්න 
වුරුත් නළවළ. අය viaductsර තිකඵන කොන්ක්රීට් මුරදී දින 
28කින් ඉත් කශේ. නමුත් දළන් තිකඹන් ඉත් යනහ. කට 
කනභ chemical නක් කඹොදනහ ලු. නතකොට දින 28ට 

භහනයි ලු තිඹ. නහි තිකඵන තහක්ණඹ ළන භට කත්කයන්කන් 
නළවළ. නමුත් නතළන අනතුයක් තිකඵනහ. RDA නකක් ඉංජිකන්රු 
භවත්රු කම් අනතුය කඳන්නුම් යරහ තිකඵනහ. වළඵළයි කම් 

භහභ කඳොලීදුඹ නතු ය කන දළන් කම් කභොකවොකත් 
තරුණඹන් කදකදනකු -කලවහන් වීයදුංව ව දමිත් ඳතියණ- අත් 
අඩංගුට කන දින 14ක් තඵහ කන ඉන්නහ. EPF කදන්කන් 

නළවළ  ETF කදන්කන් නළවළයි කිඹරහ ක ළන හච්ඡහ යන්න 
ගිහින් ඇති වුණු දුද්ධිඹක් භත තභයි තිවකොඩ කඳොලීදුඹ ක 
තරුණඹන් කදකදනහ අත් අඩංගුට කන තිකඵන්කන්. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත කේරහ අහනයි. 
 

ගුණ ඩලසප අලහප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்ததந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ත විනහඩි කදක් 
කදන්න. 

රු ඇභතිතුභහට භහ සතුතින්ත නහ. රු ඇභතිතුභනි  කම් 
ළිබඳඵ ඔඵතුභහක  කඳ ද්ලි අධහනඹ කඹොමු යන්න. 
තිවකොඩ ව භහලිම්ඵඩ ප්රහකද්ශීඹ බහ කදකක් කුඩහ ඳහයල් 
දුඹල්රභ අය ගිවිසුම්රට ඇතුශත් කරහ තිකඵනහඹ  කහ 
ප්රතිනිර්භහණඹ යනහඹ කිඹරහ තභයි අළි මුරදී විලසහ කශේ. 
නමුත් දළන් ක භහභ කිඹන්කන් "නකවභ ගිවිසුභක් අඳට 
නළවළ"යි  කිඹරහයි. ක නිහ විලහර ඳහරිරි ළටලුක් තිකඵනහ  
රු ඇභතිතුභනි. භහ විකලේකඹන් ඉල්රහ දුටිනහ  ක ළිබඳඵ 
ඔඵතුභහක  කඳ ද්ලි අධහනඹ කඹොමු යන්නඹ කිඹරහ.  

ක විතයක් කනොකයි. අධිකේගී භහර් ම්ඵන්ධකඹන් 
කනොවුණත් භහතය ජනතහට ඵරඳහන හයණහ කදක් ළිබඳඵ 
වන් යන්න භහ ළභළතියි. කදවිනුය තුකන් ණු ශඟ දුට 
ළල්රභඩභ දක්හ ඳහය four-lane යන්න අවුරුදු තුනට කඳයයි 
න්දි කරහ තිකඵන්කන්  රු ඇභතිතුභනි. ක ඉඩම් වහ න්දි 
කරහත් අහනයි. වළඵළයි කභොක්කදය කවේතුක් නිහ ක 
ටයුතු තභ ක්රිඹහත්භ වුකණ් නළවළ.  

භහතය නයකය් තිකඵන තදඵදඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. මීට 
අවුරුදු තුනට කඳය  කම් ආණ්ඩු නන්නත් කඳය තභයි භහතය-
වක්භණ ඳහය වහ "භහ" ආඹතනඹට කොන්රහත්තු රඵහ දීරහ 
තිකඵන්කන්. නමුත් න්දි කහ කනොභළති මින් වක්භණ ඳහකර් 
ක කිකරය මීටර් කද ස කනොකිරීභ නිහ මුළු භහතය නයකය්භ 
විලහර තදඵදඹක් නිර්භහණඹ කනහ. නඹ නභ ආඹතනකය් යදක් 
කනොකයි. ළරළසකම් තිබුකණ් lanes  වතයට භහතය කඵයධිඹ 
ශඟ දුට තුඩහ දක්හ භහර්ඹ ළිබඳය යන්නයි. කම් භහර්ඹ 
නිළයදි නිර්භහණඹ කනොයපු නිහ හනු ඳද්ධතිඹක් 
කනොභළතිමින් ඳසු ගිඹ ංතුය කේරහකේ මුළු තුඩහ ම්භහනඹ 
භ  හිත්තළටිඹ ම්භහනඹ භ දින 7ක් ංතුකයන් ඹට කරහ 
තිබුණහ. ක කිඹන්කන්  තළනින් තළනින් ඳහය ඩරහ  කොඩ වරහ 
තිබුණු නිහයි. ප්රධහන භහතෘහට අදහශ කනොවුණත්  කම් රළබුණු 
අසථහකේ ප්රහකද්ශීඹ ලකඹන් ඵරඳහන ක හයණහ කදත් 
භවහභහර් ඇභතිතුභහක  අධහනඹට කඹොමු යමින්  භට ළඩිපුය 
විනහඩි කිහිඳඹක් රඵහ දීභ ළිබඳඵ මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත කමින් භහ නිවඬ නහ. කඵොකවොභ 
සතුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කඵොකවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  රු අජිත් පී. කඳකර්යහ නිකඹයජය ඇභතිතුභහ.

[අ.බහ. 5.44] 
 

ගුණ අජිඅඩ ී.. මඳමර්පා ෙහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනමය 
බලශ්ක්ින නිමයෝජය අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. தரபபள - மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக் 

கத்தக்க சக்தழ ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඉතහ ළදත් විහදඹට 

වබහගි කමින් රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රළබීභ ළන භහ 
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තුටු නහ. මුර දුටභ කම් විහදකය් ඉරක්ඹ වී තිබුකණ් 

භවහභහර් විඹ බහය අභහතය රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
භළතිතුභහක  කීර්තිඹ විනහල කිරීභයි. උඳල්ඳන  විවිධහහයකය් 
ආයංචි  විවිධහහයකය් අතය ංයහ  කල්න  ණන් හිරවු 
ඉදිරිඳත් යමින් කභොක් කදය විලහර ං හක් කරහ තිකඵනහ  

කදය කිඹන න තභයි විඳක්කය් වළභ ථිඹහභ කිඹන්න 
උත්හව කශේ.  

භධයභ අධිකේගී භහර්කය් තුන්ළනි අදිඹය වහ ම්ඵන්ධ දුදු 
වුණු දුඹලුභ කද් රු අහභහතයතුභහත්  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභළතිතුභහත් ඉතහ ඳළවළදිලි විසතය ශහ. ක ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ තුශ 

කිදුභ ආහයඹ දණඹක් දුදු වුණහඹ කිඹරහ අල්ඳ භහරඹත් 
හක්ෂිඹක් නළවළ. ජඳහනකඹන් ආධහය රඵහ ත්තහ  ජඳහනකඹන් 
මුදල් රඵහ ත්තහ. ක කනුකන් ජඳන් භහම්රට ඉදි කිරීම් 

අසථහ රඵහ දුන්නහ. ඉන් ඳසු දුදු වුණු ක්රිඹහදහභඹ ඉතහභ යර 
දදුන් ද දුදු න හභහනය කුඩහ යහඳහරි ටයුතු හක  
කනොකයි. නහි විවිධ නිම් ශලු තිකඵනහ. අහනකය් තය 

තත්ත්ඹ අද දකින්න තිකඵනහ. අද ද තිසකේ කම් හයණඹ 
ළිබඳඵ විහද ශහට ඳසු  ම්පර්ණ විහදඹභ අවකන හිටපු 
කකනක් වළටිඹට භහ තුටු කනහ  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභළතිතුභහට නකයහි කිදුභ ආහයඹ ක යදනහක් රුණු භත 
ඔ පු ය කඳන්වීභට විඳක්කය් භන්ත්රීරුන් අභත් වීභ ළන.  

රු ඇභතිතුභනි  අළි ඔඵතුභහට සුඵ ඳතනහ. ඔඵතුභහ ඉතහ 
ඵළරෑරුම් අභහතයහංලඹයි කීම් දයන්කන්. නහි අයෝකඹය 
යහශිඹක් තිකඵනහ. විකලේකඹන්භ යට ණඹ කරහ  අතිවිලහර ණඹ 

ප්රභහණඹක් කන්න තිකඵන කභොකවොත කම් දළළන්ත ංර්ධන 
ටයුතු  අධිකේගී භහර් ඉදි කිරීම් ටයුතු නතය කනොය 
අණ්ඩ කන ඹෆභ භ ඉතහභ ළදත් ව රුණක්. න අතකින් 

භහතය - වම්ඵන්කතොට අධිකේගී භහර්කය් ටයුතු ම්ඵන්ධකඹන් 
ගිවිසුම් අත්න් ය තිබුණු නිහ අඳට ක ටයුතු ය කන ඹන්න 
දුදු වුණහ. නහි ඵය අඳට දයන්න දුද්ධකරහ තිකඵනහ.  

ක විතයක් කනොකයි. භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ කම් යකට් 
ජනතහ අක ක්හ යනහ. භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉක්භනින් 

අන් වීභ කම් යකට් ජනතහ අක ක්හ යනහ. භධයභ අධිකේගී 
භහර්කය් ඉදි කිරීම් ටයුතුරදී භතු වුණු විවිධ ප්රලසනරට -
ළරසුභ ළිබඳඵ ප්රලසන  කොන්රහත්රුන් ළිබඳඵ ප්රලසන- මුහුණ 

දීරහ  විඹ බහය ඇභළතියඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහට ප්රහකඹයගි 
කභතයම් දුයක් ඹන්නට වළකි වීභ භ අඳට තුටක්.  

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට නකයහි කම් කිදුභ ක යදනහක් 
නන්කන් නළවළ  කම් අධිකේගී භහර් යහඳෘතිඹ නකවභභ නතය 
වුණහ නම්. අධිකේගී භහර් ඉදියන්න ල්ලි නළත  අධිකේගී භහර් 

ඉදිකිරීභට යටට ආදහඹභක් නළත  අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීභට ණඹ 
න්න ක්රභඹක් නළත  ක නිහ භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ වදන්කන් 
නළත කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේහ නම්  අන්න නතකොට කම් විඳක්කය් 

ඉකන විකේ න යන කුව භන්ත්රීරු න්කතය කයි. රු 
රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ අයෝකඹයරට මුහුණ 
දීරහ  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ වහ ළඳවීකභන්  
භවන්දුකඹන් ටයුතු යන ඵ  ක යහඳෘතිඹ හර්ථ යන ඵ 

දළකනන නිහ තභයි කම් විකේ නඹ යන්කන්. කඵොකවය කදකනක් 
හිතුකේ  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීභ ආයම්බ යන්නත් කම් 
ආණ්ඩුට වළකිඹහක් නළවළ කිඹරහයි. නමුත් අළි ක ළඩ ළිබඳකශ 

ඉදිරිඹට අයකන ගිඹහ.  

ඇත්ත ථහ කශොත් නකවභ අඳට -කම් යජඹට- ඵරඹට ඳත් 
කන්න ළඩිකඹන්භ වයිඹ දුන්කන්  භධයභ ඳශහකත් මිනිසසු. ක 
භධයභ ඳශහකත් ජනතහට යුතුභක් ඉසට යන්න  දිගින් දිටභ 
අඳට වහඹ දීපු භවනුය ජනතහට යුතුභක් ඉසට යන්න  ක 

හක භ අඳට විලහර ප්රතිඹක් කඳන්රහ කරොකු ලක්තිඹක් දීපු 
කුරුණෆර ජනතහට යුක්තිඹක් ඉසට යන්න  ෆල්ර 

ජනතහට යුක්තිඹක් ඉසට යන්න කම් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ 

ඉතහ ළදත් කනහ. කඳොදුකේ යකට් ංර්ධනඹටත්  ක හක භ 
අඳ ලක්තිභත් ශ  කම් ඹව ඳහරන යජඹ කනහපු ක ජන 
ණ්ඩහඹභට යුක්තිඹක් ඉසට යන්නත් කම් භධයභ අධිකේගී 
භහර්ඹ ඉතහ ළදත් කනහ. ක නිහ කම් භධයභ අධිකේගී 

භහර්ඹ ඉදියන න අතයලයයි. ක වහ ව ක්රිඹහලිඹ ඩහත් 
විනිවිදබහකඹන් යුතු ඉදිරිඹට කන ඹහභ අලය කනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් විහදකඹන් කත්රුම් ත 

යුතු තත් කදඹක් තිකඵනහ. අළි කම් යට විෘත යරහ තිකඵනහ. 
අළි විකේ නඹට ඉඩ රහ තිකඵනහ. තය විකේ න හක භ 
අතය විකේ නරටත් ඉඩ තිකඵනහ; නිදව තිකඵනහ. වුරු 

වරි හිතනහ නම් කම් යහඳෘතිඹ වයවහ කභොනහ වරි කවොයභක් 
යන්න  කම් හයණඹත් භත තඵහ න්න. අද විඳක්ඹ කම් 
අතය විකේ න ඉදිරිඳත් යනකොට අළි කම් අභහතයහංලඹ  අක  

ක යනීඹ  කජයසධ ඇභතිතුභහ ආයක්හ යනහ හක භ වුරු 
වරි නිරධහරිකඹක් කභොනභ විධිඹට වරි ං හක් යරහ 
තිකඵනහ කිඹරහ  වුරු වරි කද්ලඳහරනඥකඹක් කභොනභ 
විධිඹට වරි ං හක් යරහ තිකඵනහ කිඹරහ අඳට හක්ෂි 

රළබුකණොත්  අළි යජඹ තුශ ඉකනත් ක විකේ න ඉදිරිඹට 
අයකන ඹනහඹ කිඹන හයණඹ අළි කිඹන්න ඕනෆ. මීට ලින් 
අළි ක කඳන්නුම් යරහ තිකඵනහ. අක  යජකය් ඇභතිරු 

යජකය් ප්රතිඳත්තිරට විරුද්ධ ඹනකොට  යජකය් ප්රතිඳත්තිරට 
නකයහි ළඩ යනකොට  ක යජකය් ඇභතිරුන්ට විරුද්ධ 
වඬක් නඟන්න පුළුන් ඵ අළි කඳන්නුම් යරහ තිකඵනහ. ක 

නිහ ඹම් විධිඹ වරි දණ කකයහි ප්රණතහක් තිකඵන වුරු 
වරි නිරධහරිකඹක් ඉන්නහ නම් රුණහයරහ හිකත් තිඹහ න්න  
ක ළිබඳඵ හක්ෂිඹක් රද ඳශමු කභොකවොකත් දුටභ අළි ඔඵට 

නකයහි අන් හටත් ලින් ඉදිරිඹට නන ඵ. අද දක්හ අඳට 
නකවභ හක්ෂිඹක් රළබී නළවළ. අද දක්හ අඳට විලසහඹක් 
තිකඵනහ  රු ඇභතිතුභහ කකයහි. අද දක්හ කම් ළදත් ව 

යහඳෘති ඉදිරිඹට ඹහභ ළන අක  න්කතයඹක් තිකඵනහ. ක 
නිහ 2020 යට ලින් කම් යහඳෘතිඹ ම්පර්ණ යරහ 
ඵසනහහිය ඳශහකත් ඉන්න අඳට ඳවසුකන් නුයට භන් 
යන්න  ක හක භ ඹම ඳශහකත්  භධයභ ඳශහකත් යහඳහය 

දියුණුට  ංර්ධන ටයුතුරට භවඟු රුකුරක් ඵට ඳත් ය 
න්න රළකේහයි භහ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි  භක  කවයදය භන්ත්රීරු  නිසධ 

භන්ත්රීරු තුශ ඔඵතුභහ කකයහි  ඔඵතුභහක  අභහතයහංලඹ 
කකයහි ඉතහ විකලේ වළඟීභක් තිකඵනහ. ඉතහභ කජයසධ 
ඇභතියකඹක් වුණත්  අතිලඹ හර්ඹ ඵහුර ඇභතියකඹක් 

වුණත්  ඔඵතුභහ අක  රු භන්ත්රීතුභන්රහ ඹම් රුණක්  
ප්රලසනඹක් ඉදිරිඳත් යන වළභ කභොකවොතභ ඉතහභ ංකේදී 
කමින් ටයුතු යන ඵත්  ඔවුන්ක  ප්රලසනරට විඳුම් රඵහ 

කදන ඵත් වළභ භන්ත්රීයකඹක්භ වන් යනහ. මීට 
කභොකවොතට ලිනුත් අක  රු අනුය දුඩ්නි ජඹයත්න 
භන්ත්රීතුභහ  භට කිේකේ  "අක  ඇභතිතුභහ  අළි ළන ඵරන 
ඇභතිතුභහ  අක  ආදයණීඹ ඇභතිතුභහ කනුකන් අළි අද දකේභ 

කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේ රැීම දුටිඹහ  ක අඳට තුටට හයණඹක්." 
කිඹරහයි. කම් ආණ්ඩුකේ නකවභ  නඹක් අවන්න පුළුන් 
ඇභතිරු කිහිඳ කදනහයි ඉන්කන්. රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් 

ඉන් නක් කකනක්. ක ංකේදීභ ළන  ඔඵතුභහ අක  තරුණ 
භන්ත්රීරුන්ට  අළි හක  ඇභතිරුන්ට රඵහ කදන වකඹයඹ 
ළන අඳ තුශ කරොකු තුටක් තිකඵනහ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිකඹයජය ඇභතිතුභනි  දළන් ථහ අන් යන්න. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ අජිඅඩ ී.. මඳමර්පා ෙහතා  
(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. தரபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් කභොන විකේ න ආත් 
රු ඇභතිතුභහ යකන ඹන ළඩ ළිබඳකශ  නතුභහක  

අභහතයහංලඹ යකන ඹන ළඩ ළිබඳකශ  ක හක භ භහර් 
ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ ප්රමු නිරධහරින් යකන ඹන 
ළඩ ළිබඳකශ ඉදිරිඹට යකන ඹන්න ලක්තිඹ වධර්ඹ ප්රහර්ථනහ 

යනහ. ක හක භ විකේ න කනොනන තළනට  ඇභතිතුභහ 
දුසයතහට ඳත් කනොන තළනට කම් අභහතයහංලකය් ටයුතු 
ඩහත් විනිවිදබහකඹන් යකන ඹෆභට ලක්තිඹ වධර්ඹ 
රළකේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භහ නතය කනහ. කඵොකවොභ 

සතුතියි. 
 

 

[අ.බහ. 5.54] 

 
ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඉදිශ අධිකේගී භහර් වහ 
ඉදිශ යුතු අධිකේගී භහර් ළිබඳඵ හච්ඡහක් රඵහ කදන්න 
ටයුතු ශ ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් භන්ත්රීරු කභන් 

විහදඹක් භඟවළරීභ ළිබඳඵ අළි කඵකවවින් නහටු කනහ.  
කම් විහදඹ ආයම්බකය් දුට කම් දක්හ කරුණු ථහ තුශ භධයභ 
අධිකේගී භහර්ඹ ම්ඵන්ධකඹන් ඳතින ළටලුරට ඩහ කනත් 

ළටලු ළිබඳඵ තභයි හච්ඡහ කශේ. ක නිහ අධිකේගී භහර් 
ළිබඳඵ ක තයම් ප්රලසනඹක් ඇති කරහ නළවළයි කිඹන නයි භක  
විලසහඹ. 

අධිකේගී භහර් ළිබඳඵ ඉතිවහඹ ළන ථහ කශොත්  
අධිකේගී භහර් ඉදියන්නට පුකයයහමී ටයුතු කශේ නක්ත් 
ජහති ඳක්ඹයි කිඹන න අවිහදකඹන් ළිබඳත යුතු කනහ. 

1965දී නට අහභහතය ඩඩ්ලි කේනහනහඹ භළතිතුභහක  යජඹ 
ඹටකත් නතුභහ විදුන් කොශම දුට ටුනහඹ දක්හ අධිකේගී 
භහර්ඹක් වදන්නට මුල්ර තළබුත්  නභ මුල්ර භත 2001 
නක්ත් ජහති කඳයමුණු යජඹ ඹටකත් ර්තභහන අහභහතය යනිල් 

වික්රභදුංව භළතිතුභහ නභ අධිකේගී භහර්ඹ වදන්නට ටයුතු 
යන්නට කඹදුණු ඵත් භතක් යන්නට ඕනෆ. ක හක භ 
දක්ෂිණ අධිකේගී භහර්ඹ වදන්නට මුල් ළිඹුරුඳත් ස කශේත් 

නක්ත් ජහති ඳක්ඹයි කිඹන න අළි කම් අසථහකේ වන් 
යනහ. අළි ඵරඹට නනවිටත් නභ භහර්ඹ ඉදිකමින් ඳළතුණහ. 
ඳසු ගිඹ හරරදී අධිකේගී භහර් විලහර භත කේදරට රක් 

වුණත්  කහ අද ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත්වීභ තුබඳන් විලහර ළිරිට 
වන රළකඵනහ කිඹන න අළි අවිහදකඹන් ළිබඳන්නහ. 

ඉදි ශ අධිකේගී භහර් ළන ථහ යනහ නම්  දීර්ක ථහ 

යන්න පුළුන්. කහයින් දුදු වුණු අරහබ ළන ථහ යන්න 
පුළුන්. නමුත්  කහ නතයම් පර හිත නළවළයි කිඹන නයි භක  
වළඟීභ. අලසඹහ ගිඹහට ඳසු ඉසතහරඹ නහ හක  ළඩ කිරීභ 

නිලසපර ක්රිඹහන් කරයි භභ දකින්කන්. ර්තභහන භවහභහර් වහ 
උස අධයහඳන අභහතය රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ  රු 
අහභහතය යනිල් වික්රභදුංව භළතිතුභහක  පර්ණ වකඹයඹ භත 
භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ න්නට ටයුතු කිරීභ ළිබඳඵ අඳ 

නතුභන්රහට සතුතින්ත කනහ. ඳසු ගිඹ භළතියණ හරරදී 
භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ළිබඳඵ ජනතහ ට දීපු කඳොකයොන්දුක් 
ඉසට යන්නට කම් ආණ්ඩු ය නවභහයක් කදක් හක  

කටි හරඹක් තුශ ටයුතු කිරීභ ළිබඳඵ භවනුය දිසත්රික්ඹ 
නිකඹයජනඹ යන ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීයකඹක් විධිඹට භභ 
කඵොකවය තුටට ඳත්කනහ. 

භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ළන ථහ කශොත්  නඹ කොටස 

තුනට ස කනහ. තුන්න කොට වදන්නට ටයුතු යන 
කොට තභයි විඳක්ඹට කරොකු කේදනහක් ඇති කරහ කම් 
ළිබඳඵ දීර්ක ථහ යන්කන්. කුරුණෆර දක්හ ව අධිකේගී 
භහර්කය් නතයම් ළටලු නළතත්  භවනුය ප්රකද්ලඹ දක්හ අධිකේගී 

භහර්ඹ ෆදීභ ළිබඳඵ ක අඹට කරොකු අභහරුක් තිකඵන ඵ අළි 
භතක් යනහ. රු අජිත් පී. කඳකර්යහ නි කඹයජය ඇභතිතුභහ 
භතක් ශ ආහයඹට  භධයභ ඳශහකත් ජනතහ කම් ආණ්ඩු 

ළිහිටුන්න විලහර කේහක් ශ ජන කොටක්ඹ කිඹන න 
භතක් යන්නට ඕනෆ. භධයභ ඳශහකත් ජනතහ නදහ 
භළතියණකය්දී විශිසට ජඹවණඹක් රඵහ දී කම් ආණ්ඩු ඵරඹට 

ඳත් යන්නට ටයුතු යපු ළිරික්ඹ කිඹන නත් අළි වන් 
ශ යුතු කනහ. නන් අඹට ෘතකේදිත්ඹ දක්න්නට කම් 
කරීකන ඹන ටයුත්ත ඉතහභත්භ කවොයි. අළි නඹ විලහර 

ලකඹන් අඹ යනහ. භධයභ අධිකේගී භහර්කඹන් ඳශහත් 
වඹක්  වතක් නිකඹයජනඹ කනහඹ කිඹන නත් අළි අභත 
ශ යුතු නළවළ. 

ඵසනහහිය ඳශහතටත්  ඹම ඳශහතටත්  උතුරු භළද ඳශහතටත්  

උතුරු ඳශහතටත්  ඵයමු ඳශහතටත්  භධයභ ඳශහතටත්  ඌ 
ඳශහතටත් කම් අධිකේගී භහර්ඹ තුබඳන් ප්රකඹයජන රළකඵනහඹ 
කිඹන න අළි ල්ඳනහ ශ යුතු නහ. විකලේකඹන්භ රංහකේ 

අනුය කොශමයි  කදන අනුය භවනුයයි. කොශම දුට 
භවනුයට ඹන්නට අද ඳළඹ 4ක්  ඳළඹ 5ක් තනහඹ කිඹන න 
වුරුත් දන්නහ. ඳළඹ 4ක්  ඳළඹ 5ක් තනකොට යකට් 

ජනතහක  හරඹ භව භඟට මිඩංගු නහඹ කිඹන නත් අළි 
හිතන්නට ඕනෆ.  

විකලේකඹන්භ භවනුය ප්රකද්ලඹ ළන ථහ කශොත්  

භවනුය රංහකේ කදන අනුය හක භ කම් යකට් ශ්රී දන්ත 
ධහතුන් වන්කේ ළඩ දුටින දශ දහ භහබඳහ ළිහිටහ තිකඵන්කන්ත් 
භවනුය. ක හක භ යහජකීඹ උද්යෝද උදයහනඹ ළිහිටහ 

තිකඵන්කන්ත් භවනුය. කම් යකට් ං හය පුයයඹක් ලකඹන් 
විකද්ශිඹන් විලහර ප්රභහණඹක් ඳළමිකණන ප්රකද්ලඹක් තභයි 
භධයභ ඳශහත. භහ හිතන වළටිඹට කම් ඳශහතට අධිකේගී භහර්ඹ 
අලයතහ නක්ත් ජහති ඳක්ඹට දළනුකණ් 2001දී. 2001දී 

නක්ත් ජහති කඳයමුණු යජඹ ඹටකත් රු යනිල් වික්රභදුංව 
භළතිතුභහ භවනුයට අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්න මලි 
අත්තිහයභ දළම්භත්  භළකල්දුඹහනු යජකය් ආධහය ඇති BOT 

ක්රභඹට ක භහර්ඹ ඉදි යන්න අසථහක් රළබුණත්  අඳට ක 
අසථහත් ගිලිහී ගිඹ ඵ කිඹන්න ඕනෆ. නදහ  ජනතහ විමුක්ති 
කඳයමුණ ඇතුළු ඵරහමී කද්ලඳහරනඥඹන් නතුකරහ  අක  

ජන ම්භතහදි  ආණ්ඩු විසුරුහ වළයරහ නතුභන්රහක  
ආණ්ඩුක් ළිහිටුවීභ නිහ නදහ අළි ආයම්බ යපු ක ළඩටවන 
නත්න්න දුද්ධ වුණහ. නදහ 2001දී ක අධිකේගී භහර්ඹ 

ළසුණහ නම් කම් නකොටත් කම් යටට විලහර කේහක් දුද්ධ 
නහඹ කිඹන න අළි අමුතුකන් කිඹන්න අලය නළවළ. ක නිහ 
විකලේකඹන්භ කම් අසථහ භඟ වයන්නට කිදු කකනක් 
සදහනම් නළවළ. විඳක්කඹන් කභොන අදවස ඉදිරිඳත් ශත්  අක  

යකට් අහභහතය යනිල් වික්රභදුංව භළතිතුභහත්  කභභ අභහතයහංලඹ 
බහය ටයුතු යන රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහත් කනොළලී 
ටයුතු යමින්  කම් අධිකේගී භහර්කය් ළඩ ටයුතු 2019 දී 

අන් යන්නට කම් න විටත් ටයුතු රහ තිබීභ ළිබඳඵ 
අළි තුටු නහ. ක වහ ටයුතු යන අහභහතයතුභහටත්  අක  
ඇභතිතුභහටත්  ක හක භ ක ටයුතු නිදුඹහහය කභකවඹන 

භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ  අධයක් ජනයහල්තුභහ 
ඇතුළු දුඹලුකදනහටභත්  අභහතයහංලකය් කල්ම්තුභහ ඇතුළු 
දුඹලුකදනහටභත් කම් ටයුත්ත නිදු කර ඉටු යන්න අසථහ 

ළරකේහ!යි කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ යනහ. කභඹ හක ත් 
ඵරහකඳොකයොත්තුයි; ඉතහභ ළදත් අසථහක්; ශ්රී දන්ත ධහතුන් 
වන්කේ ළ පුදහ න්නට ඹන කම් යකට් ජනතහට යන භවඟු 
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කේහක්. ක නිහ කභඹ භල් ට්ටිඹක්. කම් භල් ට්ටිඹට අත 

න්නට කම් යකට් දුඹලුකදනහටභ අසථහ ළරකේහ!යි කිඹහ 
ප්රහර්ථනහ යමින් භක   න සල්ඳඹ අන් යනහ. සතුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු කේ.සී. අරතුර භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.01] 

 
ගුණ මේ. සී. අලවතුවල ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரஜ.சவ. அயத்துய)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට කඵොකවොභ  සතුතියි. 

බහ ල් තඵන අසථහකේ කභභ කඹයජනහ ජනතහ විමුක්ති 
කඳයමුකණ් භන්ත්රීයඹකු ඉදිරිඳත් ශහ. ක ළන නතුභන්රහක  
අදවස ප්රහල ශහ. නමුත් ක කඹයජනහ ම්ඵන්ධකඹන් ඳත්න 

කම් විහදඹ අන් න ල් නතුභන්රහක  ඳක්කය් නභ 
භන්ත්රීයඹකු කවය කම් බහකේ කනොදුටීභ ළිබඳඵ අඳක  
නහටු මුලින්භ ප්රහල යන්න ඕනෆ.  

කභළනි කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යරහ  යටට ඉතහභ  ප්රකඹයජනත්  
ක හක භ යටට ඉතහභ ළදත් කභළනි ංර්ධන කඹයජනහ ක්රභ  
විකේ නඹට රක් යරහ  ඳහර්ලිකම්න්තු තුබඳන් භහධය 

ංදර්ලනඹක් ඉදිරිඳත් යන්න තභයි කම් ල් තළබීකම් කඹයජනහ 
ඉදිරිඳත් යපු ණ්ඩහඹකම් ඵරහකඳොකයොත්තු. ක 
ඵරහකඳො කයොත්තු ඉසට වුණහභ නතුභන්රහ කම් බහකන් නබඳඹට 

ගිහින් තිකඵනහ. කම් විහදඹ යහත්රී 7.30 දක්හ ඳළළත්කනහ. 
ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් න භන්ත්රීයඹකු කවය කම් බහකේ 
දුටිඹහ නම් කවොයි කිඹන න තභයි භක  අදව. 

අධිකේගී භහර් ම්ඵන්ධකඹන් ථහ කිරීකම්දී  අක  යකට් 

අධිකේගී භහර් ඉදි කිරීභ ඉතහභ ළදත් ඵ කිඹන්න ඕනෆ. අද 
දිනකය් කම් බහකේ ථහ යපු වළභ භන්ත්රීයඹකුභ  කහඵද්ධ 
විඳක්කය් භන්ත්රීතුභන්රහත් කිේකේ කම් අධිකේගී භහර්ඹ අලය 

ඵයි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  රුණහය කභොකවොතක් නිලසලේද කන්න. 

කභභ අසථහකේ මරහනඹ ළනීභ වහ රු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුභහක  නභ  කඹයජනහ යන්න. 
 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"රු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි 
භහ කඹයජනහ යනහ.  
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සවා සේෙත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்தக்தகளள்ப்ட்டது.   

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණමසේකප ෙහතා මූලාසනමයන් ඉවඅඩ 
වමයන්  ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்ழகு, நளண்தைநழகு ட்யட் குணரசகப அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்த அகரய, நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த 

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and  THE  HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

ගුණ මේ. සී. අලවතුවල ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரஜ.சவ. அயத்துய)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අක  රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට අළි  විකලේකඹන් සතුතින්ත කනහ   

කම් බහයධය අභහතයහංලඹ බහයකන  කම් අභහතයහංලකය් 
ළඩටයුතු ම්ඵන්ධකඹන් ඉතහභ උනන්දුකන් ටයුතු කිරීභ 
ළන. ක හක භ කම් ටයුතු වහ රු අහභහතයතුභහත් නතුභහට 

වකඹයඹ රඵහකදමින් ටයුතු යනහ. විකලේකඹන් කභළනි 
යහඳෘතිරට මුදල් කොඹහකන අක  යකට් කභභ  යහඳෘති  
ක්රිඹහත්භ කිරීභට  අභළතිතුභහ දක්න  උනන්දු ම්ඵන්ධකඹන් 
භන්ත්රීරුන් වළ ටිඹට අක  සතුතිඹ නතුභහට ප්රල යන්න   ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් අධිකේගී භහර් 
ම්ඵන්ධකඹන් ඳසු ගිඹ යජඹ හරකය් ක්රිඹහත්භ ව  ටයුතු 
ළිබඳඵ අඳට ඇත්තටභ ළ ටලුක් තිකඵනහ.  කම් ළන ඳළති 
ණනහකින් අඳට ථහ යන්නට පුළුන්. දකුණු අධිකේගී 

භහර්ඹට අළි විරුද්ධ නළවළ. නමුත් දකුණු අධිකේගී භහර්කය් 
භහතරින් නවහට ඹන කොට ම්ඵන්ධකඹන් අළි විකලේකඹන් 
ථහ  යන්නට  ඕනෆ. ක ටයුතුරදී  ප්රමුතහ රඵහ දීකම්දී 
ඳසුගිඹ භහින්ද යහජඳක් යජඹ ටයුතු කශේ කොයි 

ආහයකඹන්ද කිඹන න  අඳට ඳළවළදිලියි. භහතය දක්හ ක 
අධිකේගී භහර්ඹ වදරහ  ඊට ඳසකේ අළි දළන් ක්රිඹහත්භ යන 
අධිකේගී භහර්රට ප්රමුතහ දුන්නහ නම්   ක තභයි  වරි විධිඹ 

කිඹන න අළි ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ.  අළි භහතරින් නවහට ඹන 
අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න නඳහ කිඹනහ කනොකයි. නමුත් ඊට ඩහ 
කම් භධයභ අධිකේගී  භහර්ඹට  ප්රමුතහක් රඵහ කදන්න 

තිබුණහඹ කිඹන න විකලේකඹන් අළි ඳළවළදිලි භතක් යන්න 
ඕනෆ.   

විකලේකඹන් කම් අධිකේගී භහර්ඹ අදිඹය තුනකින් තභයි 
ක්රිඹහත්භ කන්කන්. ඳශමුන අදිඹය ඩත  දුට මීරිභ  
දක්හ. කදන අදිඹය මීරිභ දුට කුරුණෆර දක්හ. ඹම 

ඳශහකත් කුරුණෆර දිසත්රික්ඹ නිකඹයජනඹ යන භන්ත්රීයඹකු 
වළටිඹට භහ විකලේකඹන් තුටු කනහ  ක කොටකේ ළඩ ටයුතු 
දළන් ආයම්බය තිබීභ ළන. ඹම් ඹම් පුද්රඹන් කම් ළිබඳඵ 

කනොකඹකුත් විකයයධතහ ඉදිරිඳත් යන්නට වළදුත් අද ක 
ප්රකද්ලකය් ජනතහ දන්නහ  කම් අධිකේගී භහර්කය් තිකඵන 
ළදත්භ. ක නිහ අළි  දුඹලුකදනහක  ව ජනතහක  

වකඹයකඹන් කම් අධිකේගී භහර්කය් කදන අදිඹය ක්රිඹහත්භ 
යන්න පුළුන්භ රළබී   තිකඵනහ.  

 තුන්න අදිඹය වළටිඹට තිකඵන්කන් කඳොතුවළය දුට රකදය 
දක්හ තිකඵන කොට.  විකලේකඹන් කභභ කොට ඉදි න්කන් 
භහ නිකඹයජනඹ යන භහතභ ආනඹ භළදින්. කම් ප්රකද්ලඹ 

ඳු හිත ප්රකද්ලඹක් නිහ  ඳහරිරි ටයුතු ම්ඵන්ධකඹන් 
විකලේඥ  දළනුභ තිකඵන උදවිඹක  උඳකදස ඇති  ඉතහභ කවො 
අධයඹනඹක් යරහ  තභයි කම් ළඩ ටයුතු  අද ක්රිඹහත්භ 

යකන ඹන්කන්. කම් ටයුතු වහ අක  ප්රකද්ලකය් 
ජනතහක  වකඹයඹ අළි රඵහ කදනහ.  භහ නිකඹයජනඹ 
යන්කන් ඹම ඳශහතත් භධයභ ඳශහතත් අතය ඇති භහතභ 
ප්රකද්ලඹයි. භභ  රු ඇභතිතුභහකන් ඉල්ලීභක් යනහ  

කඳොතුවළය දුට රකදයට ඹන කම් භහර්කය් කිකරයමීටර් 32ක් 
විතය තිකඵන කොට තුශ භහතභ නයකඹන් අධිකේගී 
භහර්ඹට ළිවිසුම් භහර්ඹක් ඇති යන කර. නකේ යන්කන් 

නම් නඹ ඉතහභ ළදත් කනහ.  

රු ඇභතිතුභනි  භධයභ ඳශහතත් ඹම ඳශහතත් අතය භළද 
තිකඵන ප්රකද්ලඹක් න භහතභ ප්රකද්ලඹ තුශ රු 
අභළතිතුභහක  භළදිවත්වීකභන් අක්ය වඹදුඹඹක් කතයයහකන  
ජඳහන ආධහය ඇති රඵන අවුරුද්කද් අළි  ආකඹයජන රහඳඹක් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඇති යනහ. නභ නිහ කම් අධිකේගී භහර්ඹ අඳට ඉතහභ ළදත් 
කනහ හක භ  කම් ළිවිසුභත් භහතභට රඵහ දීභ ඉතහභ 
ළදත් න හඹ කිඹන න අළි රු ඇභතිතුභහට භතක් යන්න 

ළභළතියි.   

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ කන ඹන කම් ළඩටවනට 
කනොකඹකුත් කදනහ අභූත ක යදනහ ඉදිරිඳත් යමින්  කනොකඹකුත් 

විධිකය් අඳවසුතහරට ඳත් යන්නට වළදුත් කහයින් 
අවධර්ඹත් කන්න නඳහ කිඹහ භහ ඔඵතුභහට කිඹනහ. කභඹ 
අක  ප්රකද්ලඹට ඉතභ ළදත්  භහර්ඹක්.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ   ඔඵතුභහට රඵහ දී තිබ හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ මේ. සී. අලවතුවල ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரஜ.சவ. அயத்துய)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ත විනහඩිඹක් කදන්න.  
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට කම් ටයුතු ය කන 

ඹහභට  ලක්තිඹ වධර්ඹ රළකේහ කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ යනහ. ක 
හක භ  විකලේකඹන්භ භවහ භහර් අභහතයහංලකය් කල්ම්තුභහ  
භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් කල්ම්තුභහ ඇතුළු දුඹලුභ 

නිරධහරින්ට කම් ළඩ ළිබඳකශ විනිවිද බහඹකින් යුතු  
අභහතයතුභහට ඳවසු න ආහයකඹන් ක්රිඹහත්භ යන්නට 
ලක්තිඹ  වධර්ඹ රළකේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භක   න 

සල්ඳඹ අන් යනහ. කඵොකවොභ සතුතියි. 
 

[6.08p.m.] 

 
ගුණ මස ි ඩ් අලී සාහීර් ෙවුලානා  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தசனழட் அலி றளலழர் தநௌளள ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Thank you, Hon. Presiding Member. Sir, I rise today 
to discuss a pivotal factor relevant to our country’s 

infrastructure and economy. We have seen, as Sri Lanka 

embraces its new-found economic upheaval, it is 

undoubtedly evident that the development of requisite 
infrastructure sets the stage for not only the effective 

transfusion of commerce, but also providing equal 

opportunities to those in far-flung areas of the country to 

enhance their livelihood. Sir, what is also worth 
mentioning is the inevitable opportunities to reconcile our 

differences with our fellow brothers and sisters of various 

backgrounds, faiths and ethnicities which make up our 

social fabric through the utilization of this infrastructure.  

In the matter of expressways, we have witnessed the 

microeconomic benefits that our citizens have gained 

through the opening of the Airport and the Southern 

Expressway. However, it is worth mentioning that priority 
was not given to develop the Central Expressway due to 

politically biased reasons. No one in this House can refute 

the absolute necessity of the Central Expressway, and its 

underlying long-term economic benefits to the country. 

Being a Representative of the Eastern Province, I can 
speak for hours about the multitude of benefits of having 

an expressway that at least comes halfway, would do for 

the development and economic upheaval of my area. 

However, it is also absolutely necessary to mention that a 
high level of prudence is exercised in its procurement, 

construction and delivery to ensure that it is for the 

benefit of the country at large. Therefore, I must take this 

opportunity to commend the decisions and measures 
undertaken by the present Government to uphold these 

requisite principles especially that of Minister, the Hon. 

Lakshman Kiriella whose purview this falls under. 

According to the Auditor-General’s Reports of 2015, 
2016 and 2017, it was noted that we, the people, had 

overpaid for the construction of the Southern Expressway 

which is comparatively less commuted when compared to 

the volume of traffic traversing on Colombo - Kandy 
Road.  

Today, various speculations rife that there is foul play 

in the procurement and construction of the Central 

Expressway by this Government. According to our Hon. 

Prime Minister, this is basically an attempt by a private 
media channel to discredit the present Good Governance, 

which has taken up the challenge of fulfilling the long-

felt need of constructing the Central Expressway. One of 

the election pledges of this Government was to construct 
the Colombo - Kandy Expressway. The Cabinet approval 

was obtained to go ahead with the lowest costs and cut 

down expenses from Rs. 159 billion to Rs. 134 billion, 

thus  saving Rs. 25 billion.  Although the negative 
fabricated mudslinging by the private media channels 

mislead the general public, the Government is fully 

committed in fulfilling such vital requirements for the 

infrastructure of the country, in a transparent manner.   

Moreover, the Colombo - Kandy Expressway is not 
just for a single purpose, but it is a part of the integrated 

development of the City of Kandy at large. It has to be 

mentioned here that according to the plan to improve the 

Kandy City and the holistic tourism development plan, 
after relocating the prisoners at Bogambara, the building 

is to be refurbished with its architectural grandeur to 

establish a tourism centre. Then, improving the 

agricultural technology and establishing a communication 
technology park are all in the pipeline. 

For such business and commerce development, Japan 

has identified Kandy as an ideal location. Thus the 

critical need to establish an expressway could not be 

emphasized any better. Further, as the Central 
Expressway is planned to traverse through major towns 

such as Kururnegala and Dambulla, this would 

undoubtedly lead towards greater economic upheavals 

and urban regeneration plans for those areas as well. 

Unlike the other expressways constructed in our 

country so far, which were all constructed on flat land 

and elevated by earth filling instead of erecting concrete 
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columns, the Central Expressway construction involves a 

far more complex engineering than any other expressway 
in Sri Lanka. There are three tunnels and 14 bridges to be 

constructed at higher elevation  raised on concrete 

columns, which is planned with effort to preserve the 

existing environment and its beauty without having to 
alter or mar its natural geological features. 

On March 27th 2015, the Japanese Ambassador in Sri 

Lanka mentioned that Japan has the technology and 

expertise in complex constructions such as that of the 
Central Expressway and engaging a technologically 

advanced construction company of Japan for such 

projects would be apt. He even expressed that the 

Japanese Government would be willing to extend 
assistance in this regard. 

If one peruses the options being offered by the 

Government of Japan to the Government of Sri Lanka, 

you cannot refute the underlying opportunities that it 
holds for our country. Further, I reliably understand that 

the Indian Minister of Highways is due to visit Sri Lanka 

in the near future on a goodwill mission, and that they 

would come forward to enhance the potential of North 
and East resources in a way of assisting in the 

development of infrastructure. So this is where His 

Excellency the President himself recently announced that 

all arrangements are being made to provide an 
expressway to the East as well. Having got the 

opportunity, I humbly ask the Hon. Minister to propose an 

expressway to the East.  

Therefore, having got the blessings of His Excellency 
the President and Hon. Prime Minister, Hon. Lakshman 

Kiriellla, Minister of Highways and Higher Education, 

with his experience and exposure and certainly with his 

vision will move forward in this mission to accomplish 
his goal despite the mudslinging from any quarters and 

forge ahead to complete the Central Expressway, 

followed suit with highways to the East and North, which 

will bring in the real integration by connecting the North, 
South and East with the Central Province and accomplish 

economic and social developments of our country. 

Thank you. 
 
 

[අ.බහ. 6.16] 

 
ගුණ අජිඅඩ ොන්නප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு அஜழத் நளன்ப்ததந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  නදහ යහජඳක්රු කම් යට 

ඳහරනඹ යන විට  ඳසුගිඹ ආණ්ඩුකේ නහඹකඹය කම් යට 
ඳහරනඹ යන විට ජනතහ මුදල් භංකොල්ර න්නට න න 

අට්ටහර ඇකටේහ. 2015 ජනහරි භහකය් 08 කනි දහ ජනතහ 
අඳට ඵරඹ දුන්කන් කම්හ සුනු විසුනු යන්නයි. අළි කහ 
යකන ඹනහ. කහ යකන ඹන විට ප්රලසන ඇති කනහ  

ප්රලසන ක නහ. කභොද  කම්හයින් ජීත් වුණු අඹ ඉන්නහ  
කම්හයින් කොමිස වපු අඹ ඉන්නහ. ක නිහ ප්රලසන ඇති 
කනහ. නළනි ප්රලසන ඇති න විට අළි විවිධ අඳවහරට රක් 

කනහ. අක  ඇභතිතුභහ කඵොකවොභ ළිරිදුදු ළඩ යකන ඹන 

කකනක්. භභ නතුභහට සතුතින්ත කන්කන් කභොද  ඳසුගිඹ 
ආණ්ඩු අවුරුදු 10 ඳහරන හරඹ තුශ අධිකේගී භහර් 
කිකරයමීටර් 176යි වළදුකේ. නමුත් අක  ආණ්ඩු කම් අවුරුදු කද 
තුශ අධිකේගී භහර් කිකරයමීටර් 214ක් වහ ගිවිසුම් අත්න් 

යරහ තිකඵනහ. ක කිඹන්කන් විලහර ප්රතිඹක් රඵන විට 
ඵරහකන ඉන්නට ඵළවළ. අළි  කභොන ල් මුල් ආත්  කභොන 
ප්රලසන ආත් ජනතහ අඳට දීපු ඵරඹ  ජනතහ අළි කකයහි තිඹපු 

විලසහඹ ආයක්හ යන්නට ජනතහක  ආශිර්හදඹ තුශ දිකනන් 
දින ඉදිරිඹට ගිහින් ළඩ ටයුතු යනහ. 

අළි දන්නහ  අළිට ප්රලසන ඇති කන්කන් කභතුභන්රහ ශ 
කද්ල් නිහයි කිඹරහ. කම් කරහකේ බහ ර්බකය් විඳක්කය් 

භන්ත්රීරුන් ඇත්කතත් නළවළ. විඳක්කය් භන්ත්රීරුන් නළවළ. කම් 
බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් කශේ විඳක්කඹන්. අඩු 
තයමින් අළි කභොනහද කිඹන්කන් කිඹරහ අවකන ඉන්නත්  

අඳට ක යදනහ යන්නත් බහකේ විඳක්කය් භන්ත්රීරුන් නළවළ. 
නමුත් අද විඳක්කය් භන්ත්රීරුන් ෆ වන්කන් නතුභන්රහභ ශ 
කද්ල් ම්ඵන්ධකඹන්. නතුභන්රහ කටන්ඩර් කශේ නළවළ  කම් 

හක භ අධිකේගී භහර් වළදුහ  කම් ළරසුම් කභතුභන්රහක  
හරකය්ත් තිබුණහ. ඕකන් නම් කහ අරංගු යන්නට නතුභන්රහ 
ඉඩ තිබුණහ. නමුත් කහ කභොකුත් කනොය යකන ගිහිල්රහ අළි 
යන විට  අළි ශීඝ්ර ංර්ධනඹක් යන විට කුකරන් අදින්නට 

දඟරනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  යිටම් අර්බුදඹ ළන 
ඵරන්න. අළිද ක කනහකේ  යිටම් අර්බුදඹ ඇති කශේ භහින්ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහක  හරකය්. කයටි 60 ණඹ දීරහ ක 

ඇති යරහ  කහයින් කොමිස වරහ  කහ කවොයි කිඹරහ ඉන්න 
විට ආණ්ඩු කනස වුණහභ  ක කවො නළවළ කිඹනහ. ක 
ප්රලසනඹත් අද ඇවිල්රහ තිකඵන්කන් අක  ඇඟට. අනුන්ක  ප්රලසන 

තභයි අක  අඟට නන්කන්.  

කොශම නයඹ ළිරිදුදු නයඹක් ශහ කිඹරහ කිේහ  
ආදුඹහකේ කවොභ නයඹ ශහ කිේහ  රසනභ නයඹ ශහ 
කිේහ. අන්තිභට කුණු න්ද ඩහකන ළටුණහභ කත් නන්කන් 

අක  ඇඟට; අළි තභයි කට ළයදිහයකඹය. භව ඵළංකු 
ඵළඳුම්යඹත් කභතුභන්රහ ආයම්බ ශ නක්. කම්හකය් ළිරිදුදු 
බහඹ දකින්නට ඕනෆ නිහ තභයි විඳක්ඹට COPE නකක් 

බහඳතිභ බහය දුන්කන්. ආණ්ඩුකේ දණ  ං හ කොඹන ප්රධහන 
මිටුකේ කීභ අළි බහය දුන්කන් විඳක්ඹට. ඳසුගිඹ ආණ්ඩු 
හරකය් කහ දුන්කන් ආණ්ඩුකේභ ඇභතිරුන්ට. ඇන්ට් හර්ඩ් 

දුද්ධිඹ ඵළලුත් ක හක භ ප්රලසන තභයි තිකඵන්කන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අධිකේගී භහර්ඹ වදන විට 
භක  ප්රකද්ලකය් ප්රලසන තිබුණහ. ඩත - කශයළිටිඹ ඳහය  ක 
කිඹන්කන් ළිටත ට යවුම් භහර්කය් තුන්න අදිඹය වදන විට 

ඳසුගිඹ ආණ්ඩු හරකය් කභොක්ද කශේ  ඩත ඉන් ත්තර 
දක්හ කනභ අතුරු භහර්ඹක් ඔසකේ තභයි කම් වළදුකේ. කම් 
අතුරු භහර්කඹන් තභයි භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඳටන් න්න 
නතුභන්රහ ළරසුම් යරහ තිබුකණ්.  

නමුත් ක ටයුත්ත ඳටන් න්න ඔවුන්ට කිදුභ ඕනෆභක් 
තිබුකණ් නළවළ. කම් ළිටත ට යවුම් භහර්කය් තුන්න අදිඹය 
භළද්කදන් භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඳටන් න්න ළරළසුම් ශ 
නිහ අක  කල්රටත් කනඟ ආහ. ඩත වන්දිඹක් 

තිකඵනහ. ඩත තිකඵන ඉඩම් ටි හක භ ත්තර තිකඵන 
ඉඩම් ටිත් කම් අධිකේගී භහර්ඹට වසුනහ. ජනතහ ඇවිල්රහ 
ඇහුහ  “කභොක්ද කම් යන්කන් ” කිඹරහ. නමුත් කහට ඇහුම් 

න් කදන්න ඔවුන්ට අසථහක් රළබුකණ් නළවළ. අද භහ රු 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඇභතිතුභහට  රු අභළතිතුභහට සතුතින්ත නහ  කභොනහ 
කවය ප්රලසනඹක් තිකඵනහ නම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේ ක ම්ඵන්ධකඹන් 
විහද යන්න අඳට අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධකඹන්. උකද් 

ඉරහ වළන්දෆ නතුරු අඳ කම් ප්රලසන ළන ථහ යනහ. බහ 
ල් තළබීකම් කඹයජනහ ම්ඵන්ධකඹන් ථහ යන්න අද උකද් 
රුකේ විඳක්කය් අඹ කම් රු බහකේ හිටිඹහ. කඹයජනහ ඉදිරිඳත් 

යපු ට්ටිඹ කම් ම්ඵන්ධකඹන් ථහ යන්න කම් රු බහකේ 
හිටිඹහ. නමුත් වළන්දෆ නකොට කම්කොල්රන් රු බහකන් 
ඳරහ ගිහිල්රහ. දළන් ඔවුන්ට ඳසු ඵහින්න දුදුකරහ තිකඵනහ. 

ඔවුන් කශේ කඵොරුක්. යටටත්  ජනතහටත් කම් හයණහ කත්තු 
න්න්න කිඹරහ බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහක් ඉදිරිඳත් 
ශත් නතුභන්රහ කභොක්ද කම් කශේ කිඹන න අද අඳට 

කත්කයනහ. ඩත - කයශළිටිඹ භහර්ඹ වළදීකම්දී 6-lane 
භහර්ඹක් විධිඹට නඹ වදන්න තභයි ළරළසුම් කශේ. භඟදී ඳටන් 
අයකන තභයි භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදි යන්න තිබුකණ්. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට රළබී ඇති හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ අජිඅඩ ොන්නප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு அஜழத் நளன்ப்ததந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ථහ යන්නත් කේරහ භදි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ කඵොකවොභ සීමිතයි. නමුත් ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගුණ අජිඅඩ ොන්නප්මඳුණෙ ෙහතා 
1நளண்தைநழகு அஜழத் நளன்ப்ததந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ඇභතිතුභහ භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ළන කතොයතුරු 

කවොඹහ ඵරරහ  ජනතහක  අදවසරට න් දීරහ  මිටුක් ඳත් 
යරහ  ඉංජිකන්රුන්ක  අදවස අවරහ  ලයතහ මිටුක් ඳත් 
යරහ  ඔවුන් භඟ කම් ළන හච්ඡහ යරහ  අන්තිභට වරි 

තීන්දු ත්තහ. ක තීන්දු අනු lanes වඹක් ඕනෆ වුණු ඳහය 
ඉදියන්න වුභනහ වුකණ් නළවළ. නමුත් ඉතුරු වුණු ල්ලි ටි 
අඳට ආඳසු බහණ්ඩහහයඹට න්න ඵළරි වුණහ. කභොද  ඳසු ගිඹ 
ආණ්ඩු කභඹ lanes වඹක් විධිඹට වරි සරහ  අනුභත යරහ  

ගිවිසුම් වදරහ අහනයි. නමුත් ජහතයන්තය ලකඹන් අක  යටට 
අඳකීර්තිඹක් අත් කන්න ඉඩ කදන්න ඵළවළ. ආණ්ඩුක් ආහභ ක 
ටයුතු ඩහ ඳල් ශහ කිඹරහ ප්රලසන ඇති කන්න ඵළවළ. 

වි කලේකඹන්භ රු ඇභතිතුභහ ව බහඳතිතුභහ භළදිවත්කරහ  ක 
කොන්රහත් ආඹතනඹත් නක් ථහ යරහ  කම් ඳහකර් දි 
ප්රභහණඹ ළඩි ශහ. ක විතයක් කනොකයි  ඩත ලිනුත් තිබුණු 

හවන ඇතුළු වීකම් සථහනඹ තත් දියුණු යරහ  භධයභ අධිකේගී 
භහර්ඹට ඹන්න අලය භහර්ඹ ත කිකරයමීටර් 500ක් දි  
යන්න කම් මුදල් ඳහවිච්චි ශහ. නමුත් කම්කොල්රන් යපු 

කද්ල් අඳ කනස ශහ. නදහ කම් හක  අඳට ථහ යන්න 
අසථහක් තිබුණහද  අඩු ණකන් අඳ නදහ අධිකේගී  භහර් ළන 
කඳොඩ්ඩක් කවය ථහ කශේ ඳහර්ලිකම්න්තුට කභොනහ කවය ඳනත් 

කටුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් වුණහභයි. නමුත් ර්තභහන යජඹ කතොයතුරු 
දළනළනීකම් අයිතිහදුම් ළිබඳඵ ඳනත් කටුම්ඳත වඳුන්හ 
දුන්නහ විතයක් කනොකයි  ඳහර්ලිකම්න්තුත් ක වහ ඳහවිච්චි 
යන්න පුළුන් න විධිඹට අසථහ රඵහ දුන්නහ.  

අධිකේගී භහර්ඹ වදන්න ඹන විඹදභ ළඩි වුණහ කිඹරහ 

කම්කොල්රන් කිඹනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  නදහ 
හක  අඳ අඩු විඹදමින් අද අධිකේගී භහර් වදන්කන් නළවළ. කඳොඩි 
ළසක් රළබුණත් දකුණු අධිකේගී භහර්ඹ ජරකඹන් ඹට නහ. 
ඵහර ප්රමිතිකඹන් යුතුයි නදහ කම් අධිකේගී භහර් වළදුකේ. නමුත් 

අඳ ඉදියන අධිකේගී භහර් වහ ඹන ඉදිකිරීකම් ළිරිළඹ ළඩි 
න ඵ අඳ දන්නහ. වළඵළයි  කබීසී හඳට්  ල් කියුේ නට  
ගිඹ ආණ්ඩු හරකය් -2015ට ඉසකල්රහ- කේකේ කීඹද   

2015ට ඉසකල්රහ කේකේ රුළිඹල් 6 854යි. 2015න් ඳසකේ 
අක  ආණ්ඩු -රු ඇභතිතුභහ- කම් අධිකේගී භහර් වදනකොට 
කබීසී හඳට් ල් කියුේ නට කේකේ රුළිඹල් 3 117යි. 

Average න ත්කතොත් නඹ දුඹඹට 50ක්. 2014 අවුරුද්කද් 
ශහට ඩහ අඩු විඹදමින් අද අඳ අධිකේගී භහර් වදනහ. හඳට් 
කටොන් නට නදහ කේකේ කීඹද  2015ට ඉසකේරහ අධිකේගී 

භහර් වළදීකම්දී හඳට් කටොන් නට ඔඵතුභන්රහ කේකේ 
රුළිඹල් 15 000යි. අඳ හඳට් කියුේ නට දළන් කන්කන් 
රුළිඹල් 10 500යි. අඳ items විධිඹට ඵළලුකොත් නකවභ අධිකේගී 
භහර් ඉදි යන්න ඹන cost න දුඹඹට 40ට ඩහ අඩුකරහ 

තිකඵනහ. අඳ කයි ඇහුකේ  ඔඵතුභන්රහ අධිකේගී භහර් වළදුකේ 
 රළටිනම්ලින්ද  යත්යන්ලින්ද කිඹරහ. නමුත් අඳ ංතුයට ඹට 
න අධිකේගී භහර් වදන්කන් නළවළ.  

මිනිසුන්ට ප්රලසන ඇති න විධිකය් අධිකේගී භහර් අඳ වදන්කන් 
නළවළ. අද මිනිසුන් උද්කකයණඹ යනහ; ෆ වනහ; විකයයධඹ 
ප්රහල යනහ. නදහ ක හක  කද්ල් තිබුකණ් නළවළ. 
අත්තකනයභති විධිඹට යජහක  අණ ඳරිදි තභයි නදහ අධිකේගී 
භහර් වළදුකේ. නමුත් අද නකවභ කනොකයි. හච්ඡහ යරහ  තීන්දු 

යරහ  හද විහද යරහ  තිකඵන ප්රලසන කත්රුම් අයකන  ක අනු 
අධිකේගී භහර් වදනහ. ක ටයුතු කනුකන් අක  රු 
ඇභතිතුභහ ම්ඳවට ඳහ ආහ. ක අසථහකේදී විඳක්කය් ට්ටිඹ 

විකයයධතහ ංවිධහනඹ ශහ. නමුත් ක විකයයධතහ රු ඇභතිතුභහ 
ත ඳවට ණන් ත්කත් නළවළ. විඳක්කය් ට්ටිඹ නදහ 
ම්ඳවට ඇවිල්රහ වුත්තු වුණහ. රු ඇභතිතුභහ නිර්බඹ ක 

ප්රලසනරට ඉදිරිඳත් නහ. තයඹ ථහ යන්න නතුභහ ඵඹ 
කන්කන් නළවළ. කුභන ප්රලසනඹ ආත් කුකරන් අදින්න ඔඹ 
කොල්රන්ට දහ හයහත්භ අයිතිඹක් නළති ඵ භහ විකලේකඹන් 

කිඹනහ. යන්න ඕනෆ කවොයම් ඔක්කොභ යරහ  වන 
ළහිලි ඔක්කොභ යරහ  කටන්ඩර් කනොය කොන්රහත් දීරහ  
අන්තිභට කභොනහද යන්කන්  අඳ කටන්ඩර් යරහ  කඵොකවොභ 

ළිරිදුදු විධිඹට කම් ළඩ ටයුතු යද්දි නහි ඇද කුද කවොඹරහ  
නුයට ඹන අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිකිරීකම් ටයුතු නත්න්න 
වදනහ.  

හිකත් කුවභක් නළත්නම් ඇයි නුය අධිකේගී භහර්ඹ ළන 
ප්රලසන යන්කන්  අළි ත කොච් ය අධිකේගී භහර් වදනහද  

ඳෆලිඹකොඩ දුට කොශම දක්හ අධිකේගී භහර්කය් දළන් ඳහරම් ඉදි 
යරහ  ළරසුම් ස යරහ ඉයයි. කම්කොල්කරය ඳෆලිඹකොඩ 
දුට ටුනහඹට ඹන කොට වළදුහ. නමුත් ඳෆලිඹකොඩ දුට 
කොශමට නන්න ඊට ඩහ කරහක් ඹනහ. අළි කහටත් විඳුම් 

කොඹරහ  ක වහ දුඹඹට 90ක් ගිවිසුම් අත්න් යරහ ඉයයි. ක 
නිහ භභ කිඹනහ  අළි ඹන භනට ඵහධහ යන්න නඳහ කිඹරහ. 
අළි ඵහධහ ඇති ය න්කන්ත් නළවළ. ඉතහභත්භ ළිරිදුදු විනිවිද 

කඳකනන විධිඹට ඉදිරිඹට ඹනහඹ කිඹන න වන් යමින් භහ 
නිවඬ කනහ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශඟට  රු ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ.  

1331 1332 

[රු  අජිත් භහන්න කඳරුභ  භවතහ] 
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[අ.බහ. 6.25] 

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භක  කවයදය  ම්ඳව 
දිසත්රික් ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රී අජිත් භහන්න කඳරුභ  භළතිතුභහක  
ථහකන් ඳසකේ ථහ යන්නට අසථහ රඵහ දීභ ළිබඳඵ භභ 

කඵකවවින්භ සතුතින්ත කනහ.  

මුලින්භ අධිකේගී භහර් වදන්න ටයුතු කශේ 1969 
කර්දීයි. 1969 දුට භහින්ද යහජඳක් යුඹ දක්හ කම් යකට් හිටපු 
යහජය නහඹකඹය වඹ  වත් කදනහට අධිකේගී භහර් වළදීකම් 

වුභනහ තිබුණහට; ක ංල්ඳඹ තිබුණහට  ක ක්රිඹහත්භ 
කිරීකම් වළකිඹහක් තිබුකණ් නළවළ. නදහ- [ඵහධහ කිරීභක්] අයිකඹය 

භන්ත්රීතුභනි  භභ ඵහධහ කශේ නළවළ. නිම් වාචාලමයෝ 
 
 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කන්න නඳහ. ක නහඹඹන්ට අධිකේගී භහර් වදන්න වුභනහක් 

තිබුකණ් නළවළ.  නදහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ කම් යකට් අධිකේගී 

භහර් වදනකොට ඔඵතුභන්රහ ප්රහල කශේ කභොනහද  "ඳහයල් 

න්නද" කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ ඇහුහ. ක හක භ කිේහ  "ං හ  

දණඹ  කවොයභ  නහසතිඹ වහ තභයි කම්හ වදන්කන්." 

කිඹරහ. කොමිස වන්න තභයි කහ වදන්කන් කිේහ. ක නක්භ 

අද අළි තුටු කනහ නක්ත් ජහති ඳක්ඹත් භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහක  අධිකේගී භහර් ංල්ඳඹ කනොඩහභ ඉදිරිඹට 

කන ඹහභ ළිබඳඵ. නදහ ඉදිරිඳත් ශ භහින්ද චින්තන - ඉදිරි 

දළක්භ කඳොකත් 20ළනි ළිටුකේ කිඹනහ ං හ  දණඹ  අඩු ශහ 

නම් කම් අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්න ඹන මුදර හක  දව ගුණඹක් 

ංර්ධනඹ යන්න පුළුන් කිඹරහ. නකවභ තභයි භහින්ද 

චින්තන - ඉදිරි දළක්භ කඳොකත් 20ළනි ළිටුකේ වන් කරහ 

තිකඵන්කන්. ක ඔඵතුභන්රහ ඵරන්න. අද කනකොට තත්ත්ඹ 

කභොක්ද  දණඹ  නහසතිඹ  ළිරිළටුභ ළඩි වීභ ළිබඳඵ භභ 

ථහ යන්න ඹන්කන් නළවළ. අද ථහ යන අයිඹරහ ඔක්කොටභ 

භභ කිඹන්කන් කඩ් ඹන්කන් නළති තභන්ක  වෘදඹ හක්ෂිඹට 

නඟ ථහ යන්න කිඹරහයි. නදහ ඇහුහ කම්හ වළදුකේ 

 රළටි නම්ලින්ද කිඹරහ.  කම්හ යත්තයන්ලින්ද වළදුකේ කිඹරහ 

ඇහුහ. අද ඩත - කයශළිටිඹ  ළිටත ටයවුම් භහර්ඹ 

වදන්න රුළිඹල් කයටි 1200ක් ළඩිකඹන් ඹනහ. ඩත - 

මීරිභ කොට වදන්න ත ක හක භ ප්රභහණඹක් ළඩිකඹන් 

ඹනහ. අකනක් කහ ළන භභ ථහ යන්න ඹන්කන් නළවළ. 

කහ කය් භංතීරු ප්රභහණඹත් අඩු යරහ තිකඵනහ. කම් න විට 

තමුන්නහන්කේරහක  ංල්ඳඹ වුකණ් කභොක්ද  අදත් පුත් 

ඳත්ර වන්කරහ තිකඵනහ භභ දළක්හ. ම්ඳව   

කුරුණෆර  භහතකල්  ෆල්ර- 

 
ගුණ මහේයාන් විතානමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரலசளன் யழதளரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහක  point of Order  න කභොක්ද  

ගුණ මහේයාන් විතානමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரலசளன் யழதளரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භන්ත්රීතුභහකන් කඳොඩි 
ඳළවළදිලි ය ළනීභක් ය න්නට තිකඵනහ. ඳසුගිඹ හරසීභහ 
තුශ ළරණිඹ ප්රහකද්ශීඹ බහ ඵර ප්රකද්ලඹට කභට්ලින් තහය ආහ  

හඳට් ආහ. ක ඔක්කොභ නතය යරහ ළටල්ලින්භ ඳහයල් 
වදන්න බහ තීන්දු අයකන තිකඵන  ඵ කම් හර්තහ ඵළලුහභ 
කඳකනනහ. ක නිහ හිටපු බහඳතිතුභහ විධිඹට ඔඵතුභහකන් 

අවන්කන් ඔක්කොභ ළට ල්භ දළම්කම් කභොද කිඹරහයි.   

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඳහරිරි හර්තහ අනු තභයි කශේ. කභොද  භව කඳොකශොට 
තුය උයහ න්න  ද්රශීරතහ තිඹහ න්න අලය නිහ  කයලීඹ 

උසණත්ඹ ළඩි න්කන් නළති ළරණිඹ ප්රකද්ලඹ තිඹහ න්න 
අලය නිහ තභයි  නකවභ කශේ. ඔඵතුභහට ත කභොකුත් 
අවන්න ඕනෆද  භක  ථහට ඵහධහ යන්න නඳහ  කවේහන් 

භන්ත්රීතුභනි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහට ථහ යන්න ඉඩ කදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔේ  ඔේ. ළටල් තභයි ළරණිකය් ඳහයල් වදන්න ත්කත්. 
ත කභොකුත් දළන න්න ඕනෆද  දළන් නත්රහ.  

 
ගුණ මහේයාන් විතානමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரலசளன் யழதளரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

වුද කශේ  

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

වුද කශේ කිඹරහ ඔඵතුභහ ළරණිඹ ප්රහකද්ශීඹ බහකන් 
කොඹරහ ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහක  ආණ්ඩු. ක ළන කොඹරහ 
ඵරන්න  කිදු ප්රලසනඹක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] අළි නක්ත් 

යරහ නළවළ. ක නක්භ අද න විට කම්හ ළිබඳඵ තිකඵන 
විනිවිදබහඹ ළනයි තමුන්නහන්කේරහ ථහ කශේ.  

ඊට ඳසකේ තමුන්නහන්කේරහ කිේහ  "tender procedure න  

ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ අනු කකනනහ." කිඹරහ. රු 
අභහතයතුභහ  ඔඵතුභහ 2015.10.19 ළනිදහ කඵොකවොභ ඳළවළදිලි 
ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹක් නළති භවනුය ප්රකද්ලකය් ක්රිඹහත්භ 
කිරීභට නිඹමිත යහඳෘති කදනහ. 

ක අනු  භවනුය  ධර්භයහජ ඳශමු ඳටුභ කේ  අං 37 ඹන 
සථහනකය් ඳත්හකන ඹන  ඳනන්ර ව පුරකඹය හි 
ශභනහහය අධයක් ධනංජඹ ඳනන්ර ඹන අඹට කදනහ - 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කම් ළන තුන්ළනි යටයි නතුභහ කිඹන්කන්. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඹ හයණඹ ලින් කිේහ. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ක ළිබඳන්කන් නළවළ. 
 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔඵතුභහ ළිබඳන්කන් නළති වුණහට භභ කම් ලිළිඹ බහත 
යනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. කම් ළන CID 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න. කම් ලිළිඹ භභ සවාගත* යනහ.  

 කම් ළන CID ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ  කභහි තිකඵන අත්න 

අක  රු බහනහඹතුභහක  කනොකයිද කිඹරහ ඵරන්න කිඹහ 

ඉල්රහ දුටිනහ. ඔඵතුභන්රහක  ආණ්ඩු. ක නිහ කම් ළන 
ඔඵතුභහට ඳරීක්ණඹක් යන්න පුළුන්. කම්ට තභයි 
විනිවිදබහඹ -transparency -කිඹන්කන්. කම් තිකඵන්කන්  

transparency. [ඵහධහ කිරීම්] වරිද  කම් තභයි විනිවිදබහඹ. අද 
කම් හක  ළඩ තභයි කන්කන්. තමුන්නහන්කේරහ නදහ නකවභ 
කිේහට  කම් යකට් කටන්ඩර්ලින් ප්රතික්කේඳ කච්  මිනිසසුන්ට 

තභයි අද තමුන්නහන්කේරහ ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට කටන්ඩර් ප්රදහනඹ 
යන්කන්.  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
හටද  හටද  

 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ජඳහනකය් කොම්ඳළනිරට. [ඵහධහ කිරීම්] ක නම් ලින් 
වන් ශහ. [ඵහධහ කිරීම්] වරි. [ඵහධහ කිරීම්] ප්රදහනඹ යන්න. 
[ඵහධහ කිරීම්] භක  ථහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵහධහ යන්න නඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ ඵහධහ යන්න නඳහ 

කිඹරහ. ක නිහ හ හරකඹය  
 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කනොවී හඩි කන්න. උම්ඵෆ කිඹන්න නඳහ; උම්ඵෆ තිඹ 
කඳන්න්න නඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ ක අලය කරහට 
කඳන්න්නම්. වරිද  [ඵහධහ කිරීම්] ඳහවිච්චි යපුහ දුන්කන්  වුද 

කිඹන්කන්   [ඵහධහ කිරීම්] අද කම් ආණ්ඩුකේ -ඹව ඳහරන 

ආණ්ඩුකේ- භවහභහර් යහජය ඇභතියඹහයි කිඹන්කන්. අළි 
කනොකයි කිඹන්කන්  ඩිරහන් කඳකර්යහ භවතහ. ඩිරහන් කඳකර්යහ 
භවතහ අද කනළල්රහ ථහ යරහ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
ක හර්තහ යන්න කිඹන්න. 

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

හර්තහ යනහ. ඳසුගිඹ දසර ගිඹහ හර්තහ යන්න. 

අයෝකඹයහත්භ තභයි කිඹන්කන්. ජනහධිඳතිතුභහ හිටපු 
රැසවීකම්. කම් තභයි තමුන්නහන්කේරහක  ඹව ඳහරන මර ධර්භ 
අමු අමුකේ උල්රංකනඹ යන මලි අසථහ. තමුන්නහන්කේරහ 

ඔේහ කනොකයි කිඹන්න ආකේ; ඔකවොභ කනොකයි ළඩටයුතු 
යන්න ආකේ. යහජඳක්රහ යපු කද්ල් යන්න කනොකයි ජන 
යභ ඉල්ලුකේ. යහජඳක්රහට ඩහ කවොයම් යන්න කනොකයි 

තමුන්නහන්කේරහ ජන යභ ඉල්ලුකේ. [ඵහධහ කිරීම්] ඊට ඩහ අළි 
ශහ කිඹමු කය. [ඵහධහ කිරීම්] කහ යන්න කනොකයි ආකේ. 
ඊට ඩහ ළඩිපුය යන්න. කම් යකට් ජනතහ ඡන්දඹ දුන්කන් 
කට. අද කභොක්ද කරහ තිකඵන්කන්  අද  [ඵහධහ කිරීම්] 

වළන්හඩ්ත යන්න. අද කභොක්ද කරහ තිකඵන්කන්. අද ඊට 
ඩහ ළඩියි. අද ඳත්තයර තිබුණහ ආකඹයජකඹය විලහර 
ප්රභහණඹක් නනහ කිඹරහ. ආකඹයජකඹය දිරින්න්නයි කම් 

විධිඹට අධිකේගී භහර් වදන්කන්. කුරුණෆර  ම්ඳව  ෆල්ර  
නුය කම් ප්රකද්ලරට ආකඹයජඹන් ළඩි යන්න  ඹටිතර 
ඳවසුම් රඵහ කදන්න කිඹනහ. යජඹ ඳත් කරහ අවුරුදු කදයි 

භහ දවඹක් ත වුණත් න ආකඹයජකඹක් ආහද කිඹරහ අළි 
අවනහ. කම් හරඹ තුශ න ආකඹයජකඹක් කන්න්න කම් 
ආණ්ඩු අකඳොකවොත් කරහ තිකඵනහ. අද කනකොට භහතය- 

කොශම අධිකේගී භහර්ඹත්  කොශම- ටුනහඹ අධිකේගී 
භහර්ඹත් -කම් කදභ- කනුකන් ළබිනට් ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් 
යරහ තිකඵනහ ඵදු කදන්න; විකුණන්න. භභ අවන්කන්  ක 
හක භ කදඹක් යන්නද තමුන්නහන්කේරහ ඩත භධයභ 

අධිකේගී භහර්ඹක් වදන්කන්  නකවභ නළත්නම්  ණඹ අයකන 
වදරහ නළතත් ළිටයට ඵහුජහති භහම්රට විකිණීකම් 
වුභනහටද  අද නකොට යහජය ම්ඳත් ඵහුජහති 

භහම්රට  විකිණීභට නකයහි කම් යකට් මිනිසසු ක්රිඹහ 
යනකොට; කම් යහජය ම්ඳත් විකුණන්න නඳහ කිඹනකොට; 
කහට විරුද්ධ අයර යනකොට තමුන්නහන්කේරහ න කදඹයි 

යන්න දන්කන්. වළභ තළනභ උහවි නිකඹය අයකන  හිකර් 
දභන ළකඩ් තභයි තමුන්නහන්කේරහ යන්කන්.   

අද න කොටත් ක මිනිසසු හිය කල්ර. කම් ථහ යන 

අළිත් හිකර්ට දළම්භහ.   කම් යකට් ජහති ම්ඳත් විකුණනහට 
විරුද්ධ ථහ ශහභ  අළි හිය කල්රට දහනහ. වම්ඵන්කතොට 
ප්රකද්ලකය් අහිං මිනිසුන් තිස ණනක් අද හිය කල්ර. කම් 

වදන්කන්  කම් යට තත් ණඹ උගුරට වසු යරහ   ණඹ ඵය 
තත් ළඩි යන්නයි. කම් යකට් ම්ඳත් ඵහු ජහති භහම්රට 
විකුණරහ  කම් ය ට විජහති කොරනිඹක් කිරීකම් අලයතහ තභයි 
ඔඵතුභන්රහට තිකඵන්කන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇයි  හිකර් දළම්කම්  [ඵහධහ කිරීභක්] 
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————————— 
*  පුසපතකාලම  තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

වරි  ක ප්රලසනඹක් නළවළ.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. ථහ 

අහන යන්න. 

 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අළි දන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] අඳට හිය කල් ඔට්ටුයි. අඳට හිය 

කල් ප්රලසනඹක් නළවළ. අඳට හිය කල් ඔට්ටුයි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට  රු අකලය ප්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
 
 

[අ.බහ. 6.35] 
 

ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අධිකේගී භහර් ඉදිකිරීභ 

ළිබඳඵ විහද යන කම් අසථහකේ නඹට ම්ඵන්ධ කන්න 
රළබීභ ළිබඳඵ භහ තුටු නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යපු 

භන්ත්රීතුභහත්  ක ණ්ඩහඹභත් කම් කභොකවොකත් රු බහකේ 
නළවළ; ඳළනරහ ගිහින්.  භහ ආයම්බකය්දීභ කිඹන්කන්  අද match 
නකන් විඳක්ඹ all out කිඹරහයි. 

දළන් රු ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ ආකේශීලි ථහ ශහ. 
නතුභහක  ආකේඹ හධහයණයි. භටත් ක තත්ත්ඹට මුහුණ 
කදන්න දුද්ධ වුණහ නම්  අද භභ ථහ යන්කන්ත්  භහින්ද 
යහජඳක්රහ 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවොරු කිඹරහ තභයි. නතුභහක  ථහකේදී කිේහ  "භහින්ද 
යහජඳක් 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවොයම් ශහ. ක කවොයම් යපු නිහයි - [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

භභ නකවභ කිේකේ නළවළ. 
 

ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඔඵතුභහක  ථහකේදී ක කිේහ. වළන්හඩ් නකන් check 

යරහ ඵරන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහක  ථහකේදී ක කිේහ. 

ක ථහකේදී ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ  "භහින්ද යහජඳක් 
 

[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවොයම් ශහ  ක කවොයම් නත්න්නයි ත්භන් ආණ්ඩු 
ආකේ" කිඹරහ. ඔේ. අළි කට තභයි ආකේ. 

 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභනි  point of Order න 
කභොක්ද  

 
ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහින්ද යහජඳක් 
 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවොයම් ශහ කිඹරහ භභ කිේහඹ කිඹරහ රු භන්ත්රීතුභහ 

කිඹනහ. නළනි කිදුභ කදඹක් භහ කිේකේ නළවළ. භභ කිේකේ - 
[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
දිවුයන්න. 
 

ගුණ ප්රසන්න පණවීප  ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

දිවුයන්න කදඹක් නළවළ. කට්  න ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහ 
කිේහ  භහින්ද යහජඳක්රහ 

 
[මූලාසනම  අණ ඳරිදි ඉවඅඩ කපන ලදී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවොරු කිඹරහ. භභ කිේකේ  ක අඹ කවොරු නම් තමුන්නහන්කේරහ 
ම්ඵහ කවොරු කිඹරහ. 

 

ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කට්  න ඵරරහ 
තීයණඹක් කදන්න. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි  කට්  න ඵරරහ තීයණඹක් කදන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්] 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භක  හරඹ භට කදන්න. භට 

කොච් ම් කේරහක් තිකඵන්කන්.  

රු ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ තයවහ කන්න 
නඳහ. ඔඵතුභහක  ආකේඹ හධහයණයි. ඔඵතුභහ අනුන්ක  

ඳරි පුක් අදින්කන්. යහජඳක්රහ ඳළනරහ ගිහිල්රහ. ක තභයි 
ඉතිවහකය් දුට යහජඳක්රහ කශේ. කඳොඩි මිනිසුන්  බිල්රට 
දුන්නහ. බිල්රට දීරහ  යහජඳක්රහ ඳළනරහ ගිඹහ. කභතුභන්රහ හිකර් 

ඉන්දළද්දි  නඹහ යට ගිහින් ළඳ විඳිනහ. නඹහ ඇඳ ත්කත් යට 
ඹන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහ අහිං කොල්කරක්; භක  හිතකතක්. 
ඔඵතුභහ ළන දු හි තිරහයි භභ ථහ යන්කන්. ඔඵතුභහ ඳේ. භභ 

ඔඵතුභහ ළන හිතරහ කම් ථහ යන්කන්. රු භන්ත්රීතුභනි  
ඔඵතුභහක  ථහ හධහයණයි. ඔඵතුභහක  ටින් ළයදිරහ කවය 
කිඹළවුකණ් ඇත්ත. 

SAITM  ප්රලසනඹ නිහ රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට 

ද්කේ වත භඩ වන්න ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ කනහපු 
කඹයජනහක් විධිඹටයි භභ කම් කඹයජනහ දකින්කන්. SAITM 
නට වරහ  වරහ ඵළරි ව තළන  කකන් ඳව යන්න ඵළරි තයව 
අධිකේගී භහර් වයවහ ඳව යන්න සදහනම් නහ. කම් ල් 

තළබීකම් කඹයජනහ කනහපු ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් නභ 
භන්ත්රීයකඹකුත් දළන් කම් රු බහකේ නළවළ. නමුත් 
ඵන්ධනහහයත කරහ හිටපු අක  කම් රු භන්ත්රීතුභහ අහන 

කභොකවොත නකතක් දුටිඹහ. වළඵළයි  නතුභහත් හිටිකය් 
යහජඳක්රහට ඵණින්න. [ඵහධහ කිරීම්] භහ හිතන විධිඹට නතුභහ 
හිටිකය්ත් යහජඳක්රහට ඵළණරහ ඹන්න. නතුභහක  ථහකේ 

ඳළවළදිලි කිේහ  යහජඳක් ආණ්ඩු කවොයම් ශහඹ කිඹරහ. ක 
කවොයම් භත ඉකන තභයි අද දකේ උඳල්ඳනහත්භ 
ඔවුන් ණන් මිනුම් කිේකේ. කොන්රහත්ලින් ඳහ ත්ත නහ  

කොමිස ත්ත කහ ළන නතුභන්රහ දුඹඹට ණන් කිේකේ 
උඳල්ඳන භත ඉරහ. පුළුන් නම් කම් රු බහට ඇවිල්රහ ක 
රුණු ඔ පු යන්න.  

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි  අද දකේ match 
නකන් ඔඵතුභහ ලතඹක් කනකයි  ද්විත් ලතඹක් වරහ 
ඉයයි. මුළු යටටභ අලය ඳණිවුඩඹ ඔඵතුභහ කිඹරහ ඉයයි. 
භත තිඹහන්න  මුළු යටටභ ක ඳණිවුඩඹ කිඹරහ ඉයයි. ක නිහ 

කුකරන් අදින්න  ඳසට අදින්න  කම් ආණ්ඩු ට්ටන්න කිදුභ 
ජකතකුට වම්ඵ කන්කන් නළවළ.  

ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණට භහ කිඹනහ  කම් ආණ්ඩුකේ 
ළඩටවන ඳයද්දන්න කනොකයි  පුළුන් නම් ඊශඟ ඡන්දකය්දී 

20කදනකු ඳහර්ලිකම්න්තුට අයකන නන්නඹ කිඹරහ. අළි සදහනම්. 
ඔඵතුභන්රහ 20කදනකු අයකන ඳහර්ලිකම්න්තුට ඇවිල්රහ ඉ 
න්න. නතුභන්රහ කම් යකට් යන වළභ ංර්ධන ළඩ 
ටයුත්තක්භ ඳසට ඇදරහ  කුකරන් ඇදරහ  ළයදිවත 

කද්ල් භහ ඳහනහ; බිල්රන් භනහ. නතුභන්රහ නදහ කශේ 
කයි. අද යන්කනත් කයි. නක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිඹන්කන්  
දළළන්ත ංර්ධන ළඩටවන් කම් යටට අලය කභොකවොකත්  

අලය කරහට  දිභ විධිඹට කනහපු ඳක්ඹක්. භවළලිඹ 
කනළල්රහ ය කට් න ඳළත්තක් ශ්රී ශ  කම් යකට් නිහ 
දරක් ණන් නිර්භහණඹ යරහ යකට් ජනතහට ලක්තිඹ දුන්නු 

කේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ  යණදුංව කප්රේභදහ භළතිතුභහ ළනි 
නහඹයින් දුටි ඳක්ඹක්. අළි ඹව ඳහරන ආණ්ඩු කනහකේ කම් 
යකට් ඉතිරි ංර්ධන ටයුතු ටි යන්නයි. ක ටි යන්න 

සදහනම් කද්දී කම් අඹ බඹ කරහයි ඉන්කන්. ඇයි කම් අඹ  බඹ 
කරහ ඉන්කන්    භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ ඳසු ගිඹ තහකේ 

ඡන්දඹ ඉල්ලුකේ කුරුණෆලින්.  නමුත්  ඡන්දකඹන් ඳසකේ නතුභහ 

කුරුණෆර න භවජන දිනඹක්ත් ඳත්හ නළවළ. අළි කිඹනහ  
අළි වදන අධිකේගී භහර්කඹන් ඳළඹක් ඇතුශත කුරුණෆරට 
ගිහිල්රහ පුළුන් නම් භහඹට න තහක්ත් භවජන දිනඹක් 
ඳත්හ අය ඡන්දඹ අයකන අතයභං යරහ ගිඹ ක අහිං 

මිනිසුන්ක  ප්රලසන විහ කදන්නඹ කිඹරහ.  මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි  අළි වළභ තිකය්භ ඉරිදහ දින භවජනතහ කනුකන් 
භවජන දිනඹ ඳත්නහ. අළි ඔවුන්ක  ප්රලසන විනහ. 

ඳහර්ලිකම්න්තුට නන්කන් නළති  වළභ දිනභ අළි හර්ඹහරකය් රැීම 
දුටිනහ. භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ කුරුණෆර දිසත්රික්කය් 
ජනතහට ශ අහධහයණඹ කම් යකට් ජනතහට යන්න ඉඩ 

කදන්න ඵළවළ. ක යහජඳක් යුඹ අන් යරහ අළි ඇවිල්රහ 
ඉන්කන් ආඳසට ඹන්න කනොකයි. කම් රු රක්භන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහටත්  භවහභහර් අභහතයහංලකය් කල්ම්තුභහ 

ප්රමු නිරධහරි භණ්ඩරඹටත් ද්කේ වත භඩ වන්න ජනතහ 
විමුක්ති කඳයමුණ නිර්භහණඹ යපු බිල්කරක්. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට රළබී තිකඵන හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அரசளக்க ழளழனந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
කවොයි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

ක නිහ අළි බඹ නළති කම් යටට කිඹනහ  අළි කම් යන 
ළඩටවන් කිදු විකට  ආඳසට න්කන් නළති ඵ. අක  
ජඹවණඹ තවවුරු යමින් 2020දී අළි ලක්තිභත් ආණ්ඩුක් 

නළතත් බිහි යන ඵ භතක් යමින්  භට හරඹ රඵහ දීභ 
ළිබඳඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත කමින් භක  ථහ අන් 
යනහ. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කඵොකවොභ සතුතියි.  

මීශඟට  රු මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ. 

[අ.බහ. 6.41] 

 

ගුණ මුජිබුර් පහුොන් ෙහතා  
(நளண்தைநழகு தொஜழதைர் பலஶநளன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දින බහ ල් තඵන 
අසථහකේ කඹයජනහ ඉදිරිඳත් කශේ විඳක්කය් ප්රධහන 
ංවිධහඹ  ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් නහඹ රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ විදුනුයි.  කහඵද්ධ විඳක්කය් රු 
භන්ත්රීරුනුත් කම් න කොට කම් බහ ර්බකය් නළවළ. බහ 
ල් තඵන අසථහකේ විහදඹ වහ කඹයජනහක් ඉදිරිඳත් 
ශහභ ක අහන නතුරු ක කඹයජනහ ඉදිරිඳත් ශ 

කද්ලඳහරන ඳක්කය් භන්ත්රීරුන් බහ ළකේ රැීම දුටිනහ නම් 
අක  අදවසරටත්  අළි කිඹන කද්ල්රටත් ක කොල්රන්ට 
ඇහුම්න් කදන්න පුළුන්. දළන් කන්කන් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ; කරොකු ථහක් යනහ.  ඊශඟට  ක අඹ වුරුත් 
බහකේ නළවළ. ක කොල්රන්ක  ථහ අළි අවකන ඉන්න ඕනෆ. 
ක කොල්රන් ලින්භ ථහ යරහ ඹන්න ඹනහ.  ක නිහ අළි 

රු බහ නහඹතුභහකන් ඉල්ලීභක් යනහ   මීට ඳසකේ  

1339 1340 



2017 ඔක්කතයඵර් 19 

දහරහ තීන්දු ත්තහ  අත් අඩංගුට න්න නඳහඹ කිඹරහ. කහට 

මුහුණ කදන්න ඵඹ වුණහ. අද අක  ආණ්ඩුකේ ඉන්න 
ඇභතිරුන්ට  භන්ත්රීරුන්ට  නිරධහරින්ට  නළත්නම් කම් 
ආණ්ඩුකේ ඉන්න බහඳතියඹකුට ක යදනහක් නල්ර කශොත් ක 
ඕනෆභ කකනක් රළවළසතියි ඕනෆභ කකනකු ඉසයවට 

ගිහිල්රහ ක ප්රලසනරට මුහුණ කදන්න. නකවභ වයිඹක්  නකවභ 
විනිවිදබහඹක් කම් ආණ්ඩුට තිකඵනහඹ කිඹන හයණඹ අළි 
භත තිඹහ න්න ඕනෆ.   

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ මුජිබුර් පහුොන් ෙහතා  
(நளண்தைநழகு தொஜழதைர் பலஶநளன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

භක  ථහ අන් යන්න ලින් ත  න කදක් 
කිඹන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කඳ ද්ලීයණඹ යනහ 
කිඹරහ අද උද්කකයණඹ යන්න ඳටන් අයකන තිකඵනහ. 
නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ නදහ වම්ඵන්කතොට ගිහිල්රහ 

කඳශඳහබඳ ගිඹහ. කභොටද කඳශඳහබඳ ගිකය්  නතුභහ කඳශඳහබඳ 
ගිකය්  "වම්ඵන්කතොට ඉඩම් විකුණන්න නඳහ  වම්ඵන්කතොට ඉඩම් 
චීන්නුන්ට කදන්න නඳහ" කිඹරහ. භභ කම් හයණඹ නතුභහට භතක් 
යන්න ඕනෆ. අද නතුභහ කම් රු බහකේ නළවළ. නතුභහ රුදුඹහට 

ගිහින් අද ළඳ විඳිනහ. නතුභහ නක් කඳශඳහබඳ ගිඹ ළරණිඹ 
ප්රහකද්ශීඹ බහකේ හිටපු බහඳති ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ 
ළරණිකය් ඉන් තංල්රට  වම්ඵන්කතොටට ගිහිල්රහ දළන් 

ඳරි පුක් හරහ ඉන්කන්. වම්ඵන්කතොට හිටපු භන්ත්රීතුභහ 
කොකවොභ වරි ඇඳ අයකන නබඳඹට ආහ. නතුභහ ඇඳ අයකන 
නබඳඹට ඇවිල්රහ රුදුඹහට ගිහින් දළන් ළඳ විඳිනහ. ප්රන්න 

යණවීය භන්ත්රීතුභහ රණිකය් ඉන් කිකරයමීටර් කදදුඹ ණනක් 
ඳහුයකන වම්ඵන්කතොටට ගිහිල්රහ උද්කකයණඹ ශහ. නතුභහ 
දළන් හිකර් ඉකන ඇවිල්රහ අඳට කභතළන කඳකනනහ  නතුභහ 

නන අ කයනහ.  

අළි නතුභන්රහට න හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ. 
නතුභන්රහ ඉඩම් ළන ථහ යනහ. නදහ ආයක් කල්ම්යඹහ 
කර ටයුතු ශ කයධහබඹ යහජඳක් භවත්තඹහ කොම්ඳඤසඤ 

වී දිකය් ඳවුල් 450ක් ජීත් වුණු අක්ය වතයවභහය ඉඩභ 
ඉන්දිඹහනු ටහටහ භහභට ඳයහ දීරහ ක ජනතහ ඳළඹ 24ක් 
ඇතුශත නබඳඹට දළම්භහ. කම් කොශම නයකය් ඉඩම්. කයටි 

ණන් ටිනහ ඉඩම්. නදහ යහජඳක් ඳහරනඹ ඹටකත් ඳවුල් 450ක් 
නබඳඹට දළම්භහ. ඳළඹ 24යි දුන්කන් නබඳඹට ඹන්න. 
ඵරවත්හයකඹන් නබඳඹට දළම්භහ. නතකොට අඳට නහභල් 

යහජඳක් භන්ත්රීතුභහකන් අවන්න කනහ  නදහ ඔඵතුභහක  
ඵහ ඳහ කම් යකට් කොශම නයකය් ඉඩම් ඉන්දිඹන්හයඹන්ට  
ඳහකිසතහන්හයඹන්ට  චීන්නුන්ට  කදන කොට ඔඵතුභහක  කද්ල 

කප්රේමිත්ඹ කොකවේද තිබුකණ් කිඹරහ. වම්ඵන්කතොට ඉඩම් විතයද  
රංහකේ ඉඩම්  කොශම තිකඵන ඉඩම් රංහකේ තිකඵන ඉඩම් 
කනොකයිද  නදහ ද්ද කනොය ට වකන ඉකන  තභන්ක  

ඵහ ඳහ ක කද්ල් යන කොට කට විරුද්ධ කන්න ඵළරි දුටි ක 
කොල්රන්ට දළන් අමුතුභ කද්ල කප්රේමිත්ඹක් භළවිරහ  ඳහයට 
ඇවිල්රහ තිකඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අඳට අයෝකඹය යහශිඹක් 

තිකඵනහ. අළි ක අයෝකඹය ජඹ න්න ඕනෆ. කම් යකට් ඉදිරි භන 
කනුකන්  කම් යකට් ංර්ධනඹ කනුකන් අළි කම් වදරහ 
තිකඵන හතහයණඹත් නක් ඉදිරිඹට ඹන කොට ක 

1341 1342 

බහ ල් තඵන අසථහකේ විහදඹ වහ කඹයජනහ ඉදිරිඳත් 

යන  කොට අඩුභ ණකන් කඹයජනහ කකනන භන්ත්රීරුන් කවය 
කම් බහ ළකේ රැීම දුටින්න කිඹරහ භන්ත්රීරුන්කන් ඉල්ලීභක් 
යන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ  ක නිහ  ක අඹ ඔක්කයභ 
ගිඹහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද අළි ථහ යන්කන් 
අධිකේගී භහර් ඳද්ධතිඹ ළනයි. මුලින්භ 2002 නක්ත් ජහති 
ඳක් ආණ්ඩු හරකය් "ඹබඳ පුබුදමු ශ්රී රංහ" - “Regaining Sri 
Lanka” - ළඩටවන ඹටකත් තභයි කම් යටට අලුත් භහර් 
ඳද්ධතිඹක් වහ අධිකේගී භහර් ඳද්ධතිඹක් අලයයි කිඹන න 

වඳුන්හ දුන්කන්.  නමුත්  2002 අක  ආණ්ඩු ඳටන් කන 
ඉසයවට ඹන කොට නදහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹයි  ජනතහ 
විමුක්ති කඳයමුණයි නතු කරහ ක ආණ්ඩුට ඉසයවට ඹන්න 

කනොදී ක භන ඩහ ඳල් ශහ; ආණ්ඩු ළට්කටේහ.  ඊශඟට  
2005 ඡන්දකඹන් ඳසකේ භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ  ක්රිඹහත්භ 
කශේ   "ඹබඳ පුබුදමු ශ්රී රංහ"  - “Regaining Sri Lanka” -    

ළඩටවන තුබඳන් වඳුන්හ දුන් ක භහර් ඳද්ධතිඹයි.  අද දක්ෂිණ 
අධිකේගී භහර්ඹ කන්න පුළුන්  ටුනහඹ - කොශම අධිකේගී 
භහර්ඹ කන්න පුළුන්  ඊශඟට භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ කන්න 

පුළුන්  ක දුඹලු භහර් ඳද්ධති  නක්ත් ජහති ඳක්කය් 
ංල්ඳඹක් න "ඹබඳ පුබුදමු ශ්රී රංහ"  - “Regaining Sri 
Lanka” -  ළඩටවන  ඹටකත් කම් යකට් ඉදිරි භන කනුකන්; 

කම් යකට් ංර්ධනඹ කනුකන් කඹයජනහ ශ කද්ල්. ක 
කඹයජනහ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුකන් ඉසයවට කනළවිත් තිකඵනහ. 
අද අළි රඵහ තිකඵන කම් ජඹවණඹත් නක් කම් යට ඉසයවට 
ඹන භන නත්න්න ඇතළම් අඹ ඹම් ඹම් ඵහධ අද නල්ර 

යමින් තිකඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අළි කම් හයණඹ කිඹන්න 
ඕනෆ. අක  රු ඇභතිතුභහ කිේහ හක    ක යදනහ තිකඵනහ නම් 
ඕනෆභ ඳරීක්ණඹට  ඕනෆභ කද්ට අළි ආණ්ඩුක් වළටිඹට 

මුහුණ කදන්න රළවළසතියි. අළි දළක්හ  කම් ආණ්ඩුකේ කොයි 
තයම් විනිවිදබහඹක් තිකඵනහද කිඹරහ. වළභ කද්ටභ අක  
ආණ්ඩුට ලක්තිඹක් දුටි අක  යවි රුණහනහඹ භළතිතුභහට 
ක යදනහක් ආහභ නතුභහ ක ක යදනහ නිහ අභහතය ධුයකඹන් 

ඉල්රහ අසවුණහ. අද කන කොට ආණ්ඩුකේ හිටපු 
බහඳතියඹකුට මුදල් විශුද්ධියණ ක යදනහක් නල්රහ කරහ 
තිකඵනහ. නතුභහ අත් අඩංගුට අයකන රිභහන්ඩ් 

ඵන්ධනහහයකය් තිඹරහ තිකඵනහ.  

ඵළඳුම්ය නුකදනු ම්ඵන්ධකඹන් විභර්ලනඹ යන 
ජනහධිඳති කොමිභට අක  ඳක්කය් කල්ම්තුභහට  
බහඳතිතුභහට නන්න කිේහභ  අළි නතළනට ගිහිල්රහ 
උද්කකයණඹ කශේ නළවළ. අක  නහඹකඹය කකනන්න නඳහඹ 

කිඹරහ අළි නතළනට ගිහින් කිේකේ නළවළ. අක  ඳක්කය් 
කල්ම්තුභහ  බහඳතිතුභහ නතළනට ගිහිල්රහ  ක අලය 
ටඋත්තය දීරහ ඳරීක්ණරට අලය වකඹයඹ රඵහදී 

තිකඵනහ. අභළතිතුභහ ප්රහල ශහ   ඵළඳුම්ය කොමිභට 
අලය නම් ඕනෆභ කරහ නතුභහ සකේච්ඡහකන් ඇවිල්රහ 
ටඋත්තයඹක් කදන්න  හක්ෂි රඵහ කදන්න රළවළසතියි කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් තභයි අළි ඇති ශ 
කන. කම් තභයි අළි වදපු කන. කම් කන වදන්න නදහ 

කම් කොල්රන්ට ඵළරි වුණහ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරකය් ක 
කොල්රන් යපු කවොයම්  ං හරට අල්රස කවය දණ 
ක යදනහ විභර්ලන කොමිභට කනහහභ කභොක්ද ක කොල්රන් 

කශේ  ගිහිල්රහ අල්රස කවය දණ ක යදනහ විභර්ලන කොමිභ 
ට ශහ; FCID න ට ශහ. කයධහබඹ යහජඳක් භවත්තඹහට 
විරුද්ධ ක යදනහ නන කොට කරේසධහධියණඹට ගිහිල්රහ නඩු 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඩහ ඳල් යන්න  කට ඵහධහ යන්න විඳක්කය් ඉන්න 
උදවිඹ අද ඉසයවට ඇවිල්රහ තිකඵනහ. ක අයෝකඹයඹ 
බහයකන  කම් යකට් ඳසු ගිඹ හරකය් තිබුණු ක හතහයණඹ 

කනස යරහ  කම් යකට් දුඹලුකදනහටභ ක ංර්ධනකය් ප්රතිරහබ 
රඵහ න්න පුළුන් ආහයඹට යජඹක් වළටිඹට අළි ඉසයවට ඹහ 
යුතුයි කිඹමින්  භක   න සල්ඳඹ අහන යනහ. කඵොකවොභ 

සතුතියි. 

 
[6.49p.m.] 

 
ගුණ මෙොමහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity. I am very happy indeed to take part in 

this Debate especially because the Hon. Minister of 

Higher Education and Highways - I must really thank him 
- is one of the Ministers who have given a big amount of 

funds to all the Members of Parliament. I thank you 

again, Hon. Minister. 

Sir, this Motion was moved by the JVP and I am 
shocked that the Hon. Members of the JVP are not present 

in the House. Yesterday, I saw that there was a meeting in 

Chilaw where  all the JVP Members were taking part. In 
the morning, they came here, criticized the Government 

and the Hon. Minister and by 2.30 p.m., they were in 

Chilaw. As the Hon. Mujibur Rahuman said, hereafter, if 

they put forward a Motion, they must be here. Otherwise, 
it is useless. Tomorrow morning, the newspapers will 

report what they spoke in Parliament, but these things will 

never come out.  

From morning, I have been listening to the speeches 
and came to know that the Hon. Minister, the Chairman 

and other officials have already saved Rs. 12 billion by 

introducing a new competitor to the proposed Central 

Expressway Project. When you look at the Southern 
Expressway completed by the earlier Government, for the 

section from Kottawa to Dodangoda, the original 

engineers' estimate had gone up by 113 per cent at its 

completion. Then, for the section from Dodangoda to 
Kurundugahahetekma, the original estimate had gone up 

by 210 per cent and for the section from 

Kurundugahahetekma to Pinnaduwa, it had gone up by 79 

per cent. But, I am made to understand that for  Section 1 
of the Central Expressway, the original estimate has gone 

up only by 22 per cent. So, under the earlier Government, 

when expressways were constructed, the estimated cost 

had gone up by 100 per cent or 200 per cent at 
completion. However, with the prices of goods going up, 

our Hon. Minister and his officials have brought down the 

cost of the Central Expressway. But the Opposition, for 

the sake of opposing, is creating all these problems.  

I was the Provincial Transport and Highways 

Minister. So, I know that this particular expressway is 

going to benefit not only the people of Kandy, but also 

the whole country. People who come from Jaffna, 
Anuradhapura, through Dambulla, Kurunegala, 

Warakapola and finally to Colombo, use the Colombo-

Kandy Road. Then, people coming from Nuwara Eliya, 

Kandy through Warakapola to Colombo, also use that 
road. So, you can just imagine the amount of traffic 

flowing on the Colombo-Kandy Road. I can remember, 

when we were in the Provincial Council, we were able to 

construct the Anuradhapura-Puttalam-Colombo Road to 
reduce the traffic congestion, but sometimes, it takes 

more than three hours to come to Colombo because all 

the traffic moves on the Colombo-Kandy Road. 

Therefore, by constructing this expressway, the Hon. 
Minister is going to serve not only the people of Kandy 

or Nuwara Eliya, but also help bringing down the traffic 

congestion. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ගුණ මෙොමහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, give me two more minutes, please. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

No, I can give you only a minute. 

 
ගුණ මෙොමහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Because of this expressway, the prices of lands have 

gone up, a lot of hotels have come up and little by little, 

the areas are developing. All the tourists who come to 
visit Kandy and  Nuwara Eliya will definitely be 

benefited. Therefore, we all are with you, Hon. Minister. 

You can proceed. We need not worry about the way 

roads are being constructed and the work being done.  

The Hon. Member from the TULF, who is present 

here, spoke about the Mannar-Puttalam Road in the 

morning. I must tell you, Hon. Minister, if we can 

construct the Mannar-Puttalam Road, the distance that 
people travelling from Jaffna across the Sangupiddy 

Bridge will be cut down by 120 kilometres. So, please 

take this into consideration. We must construct the road 

from Mannar to Puttalam. I remember, once the Hon. 
Prime Minister said, "The day that Jaffna people can 

reach Colombo within three to four hours, the problems 

will be solved." So, this is the best proposition. As the 

Hon. Member from the TULF mentioned in the morning, 
this is a must. I know that the road will go through the 

Wilpattu Sanctuary. But, there are so many sanctuaries 

through which roads have been constructed and people 
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are travelling. Therefore, please consider this proposal. If 

you can do this in the future, Hon. Minister, it will be of 
great service to  the people. 

Hon. Minister, as you are serving the people and the 

nation, we are and we will be with you in the future. We 

also thank you for giving all the assistance in improving 
our roads.  

Thank you.  

  
[අ.බහ. 6.55] 

 
ගුණ ෙහින්ද අෙපවීප ෙහතා (ධීවප හා ජලජ සේඳඅඩ 

සුවර්ධන අොතය සහ ෙහවැලි සුවර්ධන පාජය 
අොතයතුො) 
(நளண்தைநழகு  நலழந்த அநபவீப - கடற்தளமழல் நற்தம் வபக 

யதோ அழயழதத்தழ அகநச்சதம் நகளயலி அழயழதத்தழ 

இபளஜளங்க    அகநச்சதம்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister of 
Mahaweli Development) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  න ඳළත්තකින් ඵළලුකොත් 

අනුය කුභහය දිහනහඹ භළතිතුභහ අද කම් ල් තළබීකම් කඹයජනහ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ කවොයි. ක නිහභ කම් අධිකේගී භහර්ඹ ළිබඳඵ 
අද පුළුල් හච්ඡහක් ඳළළත්වුණහ. හභහනය ම්ප්රදහඹ විධිඹට 

කනදහ හක භ  ආණ්ඩු ඳක්කය් අඹ විරුද්ධ ඳක්කය් අඩු 
ඳහඩුත්  විරුද්ධ ඳක්කය් අඹ ආණ්ඩු ඳක්කය් අඩු ඳහඩුත් දිගින් 
දිටභ ථහ ශහ. කභහිදී රු ඇභතිතුභහට භහ කිඹන්න ළභළතියි  
කම් හයණහ දුඹල්රභ ළිබඳඵ ළරකිලිභත් න්න කිඹරහ. කම් 

රුණු ළන අසුඵහදී විධිඹට දකින්න ඕනෆ නළවළ. කම් යපු 
ක යදනහ  ක හක භ අදවස ඉදිරිඳත් කිරීම් ළිබඳඵ සුඵහදී විධිඹට 
ඵරහ  ඹම් ළරැද්දක් කරහ තිකඵනහ නම්  ක නිළයදි ය කන  

ඹව ඳහරනඹටත් උචිත න අන්දභට  ඳරිණත  කජයසධ 
කද්ලඳහරනඥඹකු න ඔඵතුභහක  ක යඹත් ආයක්හ න 
විධිඹට කම් රුණු ළිබඳඵ පුළුල් කර විභර්ලනඹ යරහ කම් 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ළදත් කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. 
අධිකේගී භහර්ර ටිනහභත් භහ දන්නහ. ක හක භ අධිකේගී 
භහර් නිර්භහණඹ විඹ යුතුයි කිඹරහත් භහ ළිබඳන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   තත් හයණඹක් ළිබඳඵ 
භභ කම් බහකේ අධහනඹ කඹොමු යන්න ළභළතියි. භභ අද කම් 
රු බහකේ ශ ථහ කඵොකවොභඹක් අවකන දුටිඹහ. අධිකේගී 

භහර් හක භ දුම්රිඹ භහර් ළිබඳඵත් යජඹ ප්රමුතහ රහ 
ළරකිඹ යුතු නහ. යටක් දියුණු න්න නම්  අනිහර්ඹකඹන්භ 
දුම්රිඹ භහර් ංර්ධනඹ කිරීභත් අතයලයයි. අළි ඵස 44කින් 
කන ඹන කනඟ න දුම්රිඹකින් කන ඹන්න පුළුන්. ක 

හක භ විඹදභ අතින් ඵළලුත්  ඊට ඩහ සුළු විඹදභක් ඳභණයි ක 
වහ ළඩි න්කන්. නකවභ නම්  අළි  බහණ්ඩ ප්රහවනඹට හක භ 
භගීන්ක  ප්රහවන ටයුතු කනුකනුත් දුම්රිඹ ඩඩහත් කඹොදහ 

ළනීභ ශ යුතුයි. නඹ යටට හිතය  න නිහ  යටටත් ඉදිරිඹට 
ඹන්න පුළුන් කිඹරහ අළි දළඩි කර විලසහ යනහ.  

අද ඇති කරහ තිකඵන හවන තදඵදඹ ඵරන්න. නුයට 

ඹනකොට  නුය ඳහකර් කුරුණෆරට වළකයන තළනට න කතක් 
විලහර තදඵදඹක් තිකඵනහ. ක අළි අවිහදකඹන් ළිබඳන්නහ. ක 
හක භ  අද කොශම නයකය් තිකඵන හවන ප්රභහණඹ ඵරන්න. 

ඹම් කවඹකින් න ද න කභොකවොත කොශම කල්ර 
තිකඵන හවන ටි ඔක්කයභ නබඳඹට දළම්කභොත්  භභ හිතන 

වළටිඹට ඳළඹට කිකරයමීටර් ඳවක්ත් ඹන්න පුළුන්භක් 

රළකඵන්කන් නළවළ. ක තයම් හවන ප්රභහණඹ ස අද තිකඵනහ. ක 
නිහ ඳහයර තත්ත්ඹ අළි අනිහර්ඹකඹන්භ ළඩිදියුණු ශ යුතු 
නහ. කම් ඇතින භහර් තදඵදඹ නිහ අතිවිලහර ඉන්ධන 
නහසතිඹකුත් දුද්ධ නහ. ක හක භ ජනතහට ක කනුකන් 

විලහර හරඹක් ළඹ යන්නත් දුදුනහ. නභ නිහ අළි 
භවහභහර් අභහතයහංලඹත් අනිකුත් අභහතයහංලත් නතු ය කන 
කම් භහර් තදඵදඹ අඩු කිරීභ වහ  තිකඵන කනත් විල්ඳ ළඩ 

ළිබඳකශ ළිබඳඵ අනිහර්ඹකඹන්භ අධහනඹ කඹොමු යන්න 
ඕනෆ. නළත්නම් කම් නිහ ඉදිරි ද ඉතහභ කේදජන 
තත්ත්ඹට අඳට මුහුණ ඳහන්න දුද්ධ නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් යජඹ ඵරඹට ඳළමිණිඹහට 
ඳසකේ යජකය් කේඹන්ට රුළිඹල් 10 000 ළටු  ළඩි  වීභක් 
ශහ.  ඳවුකල් කදකදකනකු යහජය කේකය් ඉන්නහ නම්  ක 
ඳවුරට භහඹට රුළිඹල් 20 000ක් අතිකර් රළබුණහ. කම් 

මුදලින් හුඟ කදකනකුභ කශේ හවන ත්ත නයි.   ලීදුං යරහ 
වරි හවනඹක් ත්තහ. කනදහට කඳයඹ දට නළත්නම්  ඉරිදහට  
කනසුයහදහට හවන අඩු නිහ නිදවකේ භහර්ර ඹන්න 

පුළුන්භක් තිබුණහ.  නමුත්  දළන් ක අඹ ඔක්කයභ යන්කන් 
කම් දසරට භන් බිභන් කඹොදහ ළනීභයි. ක හක භ  කම් 
ආණ්ඩු ඵරඹට ඳළමිණිඹහට ඳසකේ ඉන්ධන මිරත් විලහර 
ලකඹන් අඩු ශහ.  කත් ප්රකඹයජනඹට අයකන ඔවුන්  

ං හයඹ යන්න ඳටන් ත්තහ. ක නය කදඹක් කනොකයි. 
මිනිසසු නකවභ භන් බිභන් ඹන න කවොයි. නමුත්  කම් 
තත්ත්ඹ තුශ යට තුශ විලහර ඉන්ධන ප්රභහණඹක් ළඹ න ඵ 

අළි ඳළවළදිලිභ ළිබඳන්න ඕනෆ. ක නිහ භහර් තදඵදඹ අඩු කිරීභ 
වහ විල්ඳ ක්රභකේද වඳුන්හ කදමින්  දුම්රිඹ කේඹත් දියුණු 
යන භන් තභයි භහර් ඳද්ධතිඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ටයුතු ශ යුතු න්කන්.  

රු අභහතයතුභහකන් අළි නළතත් ඉල්රහ දුටින්කන්  කම් 
යහඳෘතිඹට ළඹ න මුදකල් කඳොලිඹ ළිබඳඵ ළරකිලිභත් 
කරහ  ක ණන් හිරේ ළිබඳඵ ළරකිලිභත් කරහ අළි 

දුඹලුකදනහට හදුඹක් අත් න විධිඹට යජඹ විධිඹට කම් යහඳෘති 
ක්රිඹහත්භ යමු කිඹහයි. අඳට අමිහිරි අද්දළකීම් තිකඵනහ. අඳට 
ළයදුණු තළන් කොඩක් ඳසුගිඹ හරඹ පුයහට දකින්න තිකඵනහ. 

අළි කහ නිළරැදි යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  උඳකද්ලඹන් ළනත් 
කභතළන තහ වුණහ. ඳසු ගිඹ යජඹ ඹටකත් භහර් ංර්ධන 
අධිහරිඹට උඳකද්ලඹන් 185කදකනක් දුටිඹහඹ කිේහ. ක 

හක භ කිේහ  දළන් දුටින අභහතයතුභහ ඹටකත් උඳකද්ලඹන් 
65කදකනකු ඉන්නහ කිඹරහ. ක ංයහත් ත අඩු යන්න 
පුළුන් නම්  කටත් උත්හව දයමු. ක හරකය් කරොකු ළරැද්දක් 
කරහ තිබුණ ඵ කඳකනනහ. වළඵළයි  කම් හරකය් අළි ක ළරැද්ද 

තත් අභ ය නිමු. අළි කම් යජඹ තුබඳන් ක හක  කද්ල් තභයි 
ඵරහකඳොකයොත්තු න්කන්. අද  අක  යජකය් ළබිනට් භණ්ඩරකය් 
හභහජිඹන් කම් රුණු දකිනහ. කනදහ හක  කනොකයි  අද 

ළබිනට් භණ්ඩරඹ පුළුල් කම් රුණු හච්ඡහ යනහ; හද 
විහද යනහ. ක අසථහරදී  න හුභහරු යන්නහ  
කේත්. වළඵළයි අළි කහ අහනකය්දී ඵරහකඳොකයොත්තු 

න්කන් යටට කවො තීන්දුක් න්නයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අළි -නක්ත් ජහති ඳක්ඹ  
ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ- අක  යට අවුරුදු ණනහක් ඳහරනඹ 
ශහ. ක හක භ  ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණත් අවුරුදු කදක් 

ඳරිහ ආණ්ඩුක් තුශ දුටිඹහ. කම් වුරු වුරුත් කම් යහජය 
ඳහරනඹට දහඹ වුණහ. වළඵළයි අහනකය්දී ඵළලුහභ  විලහර 
ණඹ න්ද හිමිහයඹන් ඵට අද අළි ඳත් කරහ දුටිනහ. 

1345 1346 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

කයටි 990 000 විතය ණඹක් අද අඳට උරුභ කරහ තිකඵනහ. 
අළි ක ණඹ තත් ළඩි යන්න ඕනෆ නළවළ. අළි අතයලය 
කද්රදී ණඹ න්න ඕනෆ. වළඵළයි කහ ළිබඳඵ පුළුල් හච්ඡහ 

යරහ  අතයලය ටයුතු ළිබඳඵ හච්ඡහ යරහ ක ණඹ න්න 
ඕනෆඹ කිඹහ භභ හිතනහ.  

භහ නළතත් රු අභහතයතුභහකන් ඉල්ලීභක් යනහ. රු 

අභහතයතුභනි  කම් කිඹපු හයණහ දුඹල්රත් ළරකිල්රට කන 
අඩු ඳහඩුත් ඇති කනොන ආහයඹට  ඔඵතුභහක  කීර්තිඹත් 
ආයක්හ න ආහයඹට කම් යඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ සුදුසු ඵ 

කඹයජනහ යමින් භහ නිවඬ කනහ. සතුතියි.      

[අ.බහ. 7.01] 

 
ගුණ විමේඳාල මහට්ටිණපචිචි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு யழரஜள தலட்டிஆபச்சழ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ළමි තහක් තිකඵනහ  

"න්දක් විබඳ රහ මී ඳළටිකඹක් ළදුහ හකයි" කිඹරහ. ජනතහ 
විමුක්ති කඳයමුණ ඳසු ගිඹ භහ කීඳඹ තුශ අක  රු භවහභහර් 
අභහතය රක්සභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහ ප්රමු දුඹලු කදනහ ළන 

කේදිහ භත තහ යමින්  භහධය ංදර්ලන ඳත්මින්  කම් 
ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ ෆ කභොය වමින් කම් ටයුතු විකේ නඹ ශ 
විත්තිඹ අළි වුරුත් දන්නහ. නතුභන්රහ කම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් 

යරහ අද නයින් කභොන විධිඹට ඳළන ගිඹහද කිේකොත්  කම් 
කඹයජනහ අහනකය් කිඹන්කන් කභොනහද  අවන්කන් කභොනහද 
කිඹරහ අවන්න  කවය කම් හයණඹ ම්ඵන්ධකඹන් උත්තයඹක් 

කදන්න ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් න භන්ත්රීයඹකු කවය දළන් 
කම් රු බහකේ ඉතිරි කරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ක හක භයි කහඵද්ධ 

විඳක්ඹ. ඔවුන් කිඹපු තයම් කිේකේ ඳට්ටඳල් කඵොරු. නතුභන්රහ 
කිඹනහ  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඳටන් ත්තහ කිඹරහ. කට 
මුල් ල් ඳවක් තළබුහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ක මුල් 
ල් අදත් ඳළශ කනහ. නතුභන්රහ නදහ කිදුදු කටන්ඩර් 

ඳටිඳහටිඹක් නළති  යහඳෘතිඹ ළිබඳඵ ලයතහ අධයඹනඹක් 
නළති ටයුතු ශහ. නමුත් නතුභන්රහ අද ජනතහට කොහ 
කඳන්මින්  ඇසරට ළලි වරහ ජනතහ යටමින් ටයුතු 

යනහ. තහක් තිකඵනහ  "ඵරඹ තිකඹන කොට කභොකශේ 
නළවළ - කභොකශේ තිකඹන කොට ඵරඹ නළවළ" කිඹරහ.  

ජනතහ විමුක්ති  කඳයමුණ ඳසු ගිඹ හරකය් තහ කශේ අමුතුභ 

නිර්භහණහත්භ ක්රභඹට කම් යට කඳයශන්නයි. පුදුභ විධිකය් 
දර්ලනඹක් ක අඹට තිකඵන්කන්. ක අඹ කම් යට සඹංකඳයෂිත 
යන්න 2004 අවුරුද්කද් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ බහය ත්තහ. 

වදනහ කිේහ  ළේ 1 000ක්. කම් යට සඹංකඳයෂිත යනහඹ 
කිේහ. අකන්  අවුරුද්දයි ක අඹ දුටිකය්. කහ යන්න ඵළරි ඵ 
දළනකන කඵොරුට සුනහමි වන භණ්ඩර තහක් ඇදකන 
ආණ්ඩුකන් නබඳඹට ඵළසහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ කඹයජනහ යනහ  කම් 
තයම් දන්නහ  කම් තයම් විද්ත්  කම් තයම් ඥහනඹක් තිකඵන ක 
අඹට පුළුන් නම්  ළඩ කඳන්න්න කිඹරහ න අවුරුද්දක් කම් 

ආණ්ඩු කදන්න කිඹරහ. වළඵළයි  ගිවිසුභක් ළිටයි කදන්න ඕනෆ. 
නකවභ කනොවුකණොත් ආඳසු කදන නක් නළවළ  ක වහදකඹය. ක 
අඹට ප්රහකඹයගි දළනුභක් නළවළ. තහ විතයයි. යපු කදඹක් 

නළවළ. ක නිහ කම් කඹයජනහ ම්ඵන්ධකඹන් තහ කිරීකම්දී 

කිඹන්න ඕනෆ  ජන වකර් නන  අය කිඹභනට තත් කොටක් 

නතු යරහ  ''න්දක් විබඳ රහ  විබඳ රහ  විබඳ රහ අඩු ණකන් මී 
ඳළටිකඹකුත් දහන්න පුළුන්භක් රළබුකණ් නළවළ'' කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අළි අධිකේගී භහර්ඹ වළභ දහභ 
ඳහවිච්චි යන අඹ. රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහ කම් රු 

බහකේ දළන් දුටිනහ. නතුභහ භක  දිසත්රික්ඹ නිකඹයජනඹ 
යන  අළි ආදයඹ යන රු අභහතයතුභහයි.        

අළිට කම් අධිකේගී භහර්ඹ පුදුභ ම්ඳතක්. අක්මීභන තිකඵන 
භක  කදය ඉරහ භභ විනහඩි 45න් ඳහර්ලිකම්න්තුට නනහ. භභ 
විනහඩි 45න් ආකඹත් කදය ඹනහ. භභ ඳහර්ලිකම්න්තුකේ ඉරහ 

වළන්දෆට ගිහිල්රහ භශ කල්ර  භඟුල් කල්ර ගිහින් 
ආකඹත් උකද් ඳහන්දය ඳහර්ලිකම්න්තු නනහ. නකේ කේරහට නන්න 
පුළුන්භක් තිකඵනහ. භභ ළභළතියි  න්ද උඩයටට ගිහින් 

දන්ත ධහතන් වන්කේ ළරහ න දකින් නන්න පුළුන් ඳහයක් 
තිකඵනහ නම්. භභ ළභළතියි  ඹහඳනඹට ඹන්න පුළුන්භක් 
තිකඵනහ නම්. ශ්රී භවහ කඵයධීන් වන්කේ ඳින්න න දකින් 

ගිහින් නන්න පුළුන් ඳහයක් අනුයහධපුයඹට තිකඵනහ නම් භභ 
ළභළතියි. කම් ඳහයල් ටි වළදුකණොත්  ක අධිකේගී භහර්ඹකින් 
යත්නපුයකය් භන් කද්හරඹට ඹන්න භභ ආයි. ක  අධිකේගී 

භහර් බහවිත යරහ ඵයමුට ඹන්න  රු කවේහන් විතහනක  
භන්ත්රීතුභහක  කදයට ඹන්න භභ ආයි. වළඵළයි  කම් ඳහයල් 
ටි වළදුණහභ න දකින් රංහකේ  තිකඵන කම් දුඹලුභ 

තළන්රට ඹන්න පුළුන් ලක්තිඹක්   ටිනහභක් රළකඵනහ. 
ක තභයි අළි ආණ්ඩුක් වළටිඹට යන්න වදන්කන්. රු 
රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට භභ සතුතින්ත කනහ. 
කභොද  න්ද උඩයටට කම් අධිකේගී භහර්ඹ වදන ඵට නතුභහ 

කඳොකයොන්දුක් දුන්නහ. ආණ්ඩුක් වළටිඹට අළි ඵරඹට ඳත් 
කන්න ඉසකල්රහ මිනිසුන්ක  ඇසරට ළලි වරහ  කොහ 
කඳන්හ කඵොරු කශේ නළවළ. අවුරුදු කදක්-කදවභහයක් ඹන 

කොට  අළි නඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් යන්න ටයුතු ශහ.  

දකුකණ් අධිකේගී භහර්ඹ වදපු වළටි අළි දන්නහ.  භට 
නහටුයි   අද භට කම් ප්රලසන ළන අවන්න විධිඹක් නළවළ  
කම්හට උත්තය කදන්න කකනක් නළති නිහ.  කුරුඳුව 

වළතළත්කම් ඉරහ ළින්නදට ඳහය වදන කොට; කුරුඳුව 
වළතළත්කම් ඉරහ අලුත්භට ඹන කොට ඳහකර්  කන ඇති වුණු 
ආහයඹ ළන අළි දන්නහ. ඳසුගිඹ දසර කොක්භහදුකන් 

භහර්ඹ නහඹ ගිඹහ. අළි තනි තීරුකේ භන් කශේ. වරිඹට ලයතහ 
අධයඹනඹක් යරහ  වරිඹහහය ගුන් ඳහරම් දභරහ ටයුතු 
ශහ නම් කම් විධිඹට කටි හරඹක් තුශ ඳහය වන්න කන්කන් 

නළවළ කිේහ.  භහින්දහනන්ද අලුත්භක  භන්ත්රීතුභහ දුටිඹහ නම් 
භට කවොට කිඹන්න තිබුණහ. නතුභහ කිේහ  "භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහ මුල් ර තළබුහ. අළි හිටිඹහ නම් අවුරුදු තුකනන් 
අධිකේගී භහර්ඹ වදරහ ඉය කනහ"යි කිඹරහ. කභොන කකවල් 

භරක්ද  නදහ -1996 කර් විතය- භක  ආනඹ න අක්මීභන  
යත්ජම්බුව මුල් රක් තඵහ  න්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිනිඹ රි ර්ඩ් 
ඳතියණ භළතිතුභහත් නක් කම් ළඩ ටයුතු ඳටන් ත් ආහයඹ 

භභ දන්නහ. නදහ ඉරහ කම් ටයුතු කරුණහ. 2001 කර්දී 
රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභන්රහ ගිහිල්රහ ඇල්ළිටිකඹන් 
කම් අධිකේගී භහර්ඹ ආයම්බ ශ ඵ අළි දන්නහ.  කම් අඹ භව 

කරොකුට ථහ ශහට   තළනිතරහ රහඳඹ තුශ නභ ටයුත්ත 
යන්න කම් කොල්රන්ට අවුරුදු වතක්-අටක් ත වුණහ නම්   කම් 
තයම් භූ විභතහක් තිකඵන න්ද උඩයටට ඹන අධිකේගී භහර්ඹ 

අවුරුදු තුකනන් වදන්න  පුළුන්භක් නළවළ. ක නිහ තභයි කම් 
අඩුඳහඩුම් ම්ඵන්ධ රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ  
අක  රු ජනහධිඳතිතුභහ ව රු අභළතිතුභහ අකඵයධඹක් ඇති 

යකන ටයුතු යන්කන්. ළඹ න ණන ළඩි වුණත් ළකඩ් 
වරිඹට යන්න ඕනෆ. ළඹ න ණන අඩු යරහ ඹම්තම් අටරහ 

1347 1348 

[රු  භහින්ද අභයවීය  භවතහ] 
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අය විධිඹට භහර්ඹ ඳලුදු කන ආහයඹට  නහඹ ඹන විධිඹට  

තුයට ඹට න විධිඹට වදනහට ඩහ කීඹක් වරි ළඩිකඹන් ගිඹත්  
ක ටයුත්ත වයඹහහය යන්න ඕනෆ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දී තිකඵන හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ විමේඳාල මහට්ටිණපචිචි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு யழரஜள தலட்டிஆபச்சழ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ත මිනිත්තුකින් අන් 

යනහ.  කම් හයණඹ ළනත් භභ කිඹන්න ඕනෆ.  නතුභහ 
අධිකේගී භහර් වදනහ හක කනොකයි   භක  ආනඹ තුශ 
ත්තත්  රක් ද දවට ළඩි මුදරක් කම් හරඹ තුශ අඳ 

කනුකන් ළඹ ය තිකඵනහ.  ක ම්ඵන්ධකඹන් භභ නතුභහට 
සතුතින්ත කනහ.   

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ   අක  ආණ්ඩු ඳක්කය් 

ප්රධහන ංවිධහඹතුභහ නක් අද උකද් දුට වළන්දෆ කනම් කම් 
ඳහර්ලිකම්න්තුකේභ රැීම දුටිඹහ. රු අභළතිතුභහ ඕනෆභ 
ප්රලසනඹට උත්තය කදන්න ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ රැීම දුටිනහ. 
විඳක්ඹට බහඳතිම් දීරහ තිකඵනහ  කම්හ විකේ නඹ යන්න. 

නකවභ යපු ඹව ඳහරන ආණ්ඩුක් තුශ අද ඉතහභ තුටින්  
විනිවිදබහකඹන්  මරය ඳහයදෘලයබහඹ ඇතියි අළි කම් ටයුතු 
යන්කන්. ක නිහ අද කභතළන ථහ ශ අඹට අළි කිඹන්න 

ළභළතියි  ඳළනරහ දුන්න නඳහ  රුණහයරහ කම්හ අවන්න 
කිඹරහ. කඵොරුට "තක්ඩිමින්  කවොයමින්  ජඩමින්" ඹළයි 
ඳමින් ථහ යරහ  කහට උත්තය කදන්කන් නළතු ළණහිලුන් 

හක  නබඳඹට ඵහින මිනිසසු නක් කම් කද්ලඳහරනඹ යන්න 
දුදුවීභ ළන අළි නහටු කනහ. අළි ආයි  කවො ටනක් 
යන්න. අළි ආයි  කහට උත්තය කදන්න. අළි ප්රතිහදීන් නක් 

වළ කඳන්න රළවළසතියි. වළඵළයි  වළ කඳන්න ප්රතිහදිකඹකු නළවළ. 
අද හඩ්කඵයඩ් වී යකඹය හක  මිනිසුන් නක් තභයි කම් 
ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ අඳට වළ කඳන්න දුද්ධ කන්කන්.  

භභ කම් අසථහකේදී රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ ප්රමු 

භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් බහඳතිතුභහ  අභහතයහංලකය් 
කල්ම්තුභහ ඇතුළු දුඹලු නිරධහරින්ට සතුතින්ත කනහ. 
කඵොකවොභ හර්ඹක්භ කම් යකට් භහර් ඳද්ධතිඹ ංර්ධනඹ 

යරහ අඳට ලක්තිඹක් දීරහ  කම් ළඩ ළිබඳකශ ඉදිරිඹට කන 
ඹෆභට ඔඵතුභහ අඵභල් කර්ණුකින්ත් ඵඹ කන්න ඕනෆ නළවළ. 
අද ඳසුකඳශ භන්ත්රීරුන් ඇතුළු 29 කදකනක් කම් විහදකය්දී 

ඔඵතුභහට ඳක් ථහ යන්න ඉන්නහ. 29 කදකනක් ඉන්නහ. 
භභ හිතන්කන් කම් ඳහර්ලිකම්න්තු ඉතිවහකය් කම් දිනර තිකඵන 
නභ කදඹ - 

 
ගුණ ෙන්ත්රීවපමයක් 
(நளண்தைநழகு உதப்ழர் எதயர்) 

(An Hon. Member) 
30 කදකනක් ඉන්නහ. 

 
ගුණ විමේඳාල මහට්ටිණපචිචි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு யழரஜள தலட்டிஆபச்சழ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

30 කදකනක් ඉන්නහ. ත න භන්ත්රීයකඹක් ළඩි කරහ 

තිකඵනහ. නකවභ යන්කන් ඔඵතුභහ හක  අඹ ළිබඳඵ 
විලසහඹක් තිකඵන නිහයි.  

ගුණ ගයන්ත කුණණාිනලක ෙහතා  
(நளண்தைநழகு கனந்த  கதணளதழக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තත් අඹ ථහ යන්න ඉල්ලුහ. කේරහ නළවළ. 

 
ගුණ විමේඳාල මහට්ටිණපචිචි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு யழரஜள தலட்டிஆபச்சழ) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔේ  ත අඹ අසථහ ඉල්රහ තිබුණහ. ක නිහ ආණ්ඩුක් 

වළටිඹට  නක්ත් ජහති ඳක්ඹ වළටිඹට අළි දහත් කම් භළති-
ඇභතිරුන් තනි යන්න රළවළසති නළවළ කිඹරහ අළි කිඹනහ. 

ඔඵතුභන්රහ කනුකන් නල්ර න ඕනෆභ අයෝකඹයඹට අළි 

මුහුණ කදන්න රෆසතියි. ක කනුකන් ඳසුකඳශ භන්ත්රීරුන් 
වළටිඹට අළි 51කදනහ නහකභන් නළඟී දුටිමින් ටයුතු යනහ 
කිඹන නත් අළි විකලේකඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ. ක 
කනුකන් තමුන්නහන්කේරහක  අයිතිඹ ව ඳහරිශුද්ධබහඹ 

රැන්න අළි දිවිහිමිකඹන් කම් ඳහර්රලිකම්න්තු තුශත්  ඉන් 
ළිටතත් වඬක් නඟනහ කිඹන නත් ප්රහල යමින් 
ඔඵතුභන්රහට කතරුන් යණ ප්රහර්ථනහ යමින් භක  ථහ 

අන් යනහ.  සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 7.09] 
 

ගුණ මේලු  කුොර් ෙහතා  
(நளண்தைநழகு ரயலு குநளர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් බහ ල් තළබීකම් 

විහදඹට වබහගීවීභට අසථහ රඵහදීභ ළන සතුතින්ත 

කනහ. භහ භවනුය දිසත්රික්ඹ නිකඹයජනඹ යන 

භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට භවනුය දිසත්රික්ඹට විකලේත්ඹක් ව කම් 

විහදකය්දී රුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රළබීභ ළන 
භහ න්කතය කනහ. ක හක භ  අද දිනකය් දී කම් බහ ල් 

තළබීකම් විහදඹට අදහශ කඹයජනහ ඉදිරිඳත් ශ ජනතහ විමුක්ති 

කඳයමුකණ් කිදුභ භන්ත්රීයඹකු කම් න විට බහකේ කනොදුටීභ 

ළන ඉතහභත් නහටු කනහ. භවහභහර් අභහතය රු 

රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ අද කම් විහදඹ ඳටන් ත් 

කභොකවොකත් දුට කම් නතුරු රු බහ තුශ රැදී දුටිමින් 

භන්ත්රීරු නළඟ ප්රලසනරට උත්තය දීකභන් අක  යජඹ තුශ 
තිකඵන විනිවිදබහඹ කම් න විට ඔ පු යරහ තිකඵනහ කිඹන 

න භභ කම් අසථහකේ දී භතක් යන්න ළභළතියි. ක හක භ  

කම් විහදඹ ඳටන් ළනීකභන් ඳසු තභන්ක  අදවස කම් බහට 

ඉදිරිඳත් ශ ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් ව කහඵද්ධ විඳක්කය් 

භන්ත්රීරුන් කම් බහකන් දළන් ළිටකරහ ගිහින් තිකඵනහ. 

නතුභන්රහ දළන් කම් බහ තුශ නළවළ. අද ඳසුකඳශ භන්ත්රීරුන් 
29 කදකනක් කම් නතුරුත් තභන්ක  අදවස රු බහට ඉදිරිඳත් 

යමින් දුටිනහ. භභ ඉතහභත් ඳළවළදිලි භහධයඹට කිඹනහ  ක 

ඳහර්ලසවි ඉදිරිඳත් යපු කම් රුණුරට අභතය භන්ත්රීරු 

කම් බහ තුශ ඉදිරිඳත් ශ දුඹලුභ රුණු ජනතහක  

දළනළනීභ ළිණි ඳශ යන්න කිඹරහ.  

විකලේකඹන්භ භධයභ ඳුයඹ ඇතුළු භවනුය දිසත්රික්ඹ 
ළන ථහ යන කොට ඳසුගිඹ අවුරුදු 15 හරඹ තුශ 

ඉතහභත්භ අඩුකන් ංර්ධනඹ වුණු ප්රකද්ලඹක් කරයි අඳ 

දකින්කන්. අද න විට භවනුය දිසත්රික්කය් තිකඵන අර්බුදඹ 

දකින කොට කම් ප්රකද්ලර කිදුභ ංර්ධනඹක් ඇති කරහ 
නළවළ කිඹරහ අඳට විකලේකඹන්භ කිඹන්න පුළුන්. අක  යකට් 

අනුය දුට කදන අනුය න භවනුය නයඹට භන් 

යන්න දළන් ඳළඹ 5 ඳභණ හරඹක්  අඳට අලය කරහ 

1349 1350 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

තිකඵනහ.  ක හක භ  භවනුය නයඹ භධයකය් දුට කිකරයමීටය 

4  5 ඳභණ දුයක් තිකඵන ටුසකතොට ප්රකද්ලඹට  

ක යහකදනිඹ ප්රකද්ලඹට  තළන්නකුඹුය ප්රකද්ලඹට භන් යන්න 
දළන් අඳට විනහඩි 45  ඳළඹ ඳභණ හරඹක් අලය කරහ 

තිකඵනහ. කම් අර්බුදහරී තත්ත්ඹ ඇති කරහ තිකඵන්කන් 

ඳසුගිඹ අවුරුදු 10  15 හරඹ තුශ අක  දිසත්රික්ඹ ළිබඳඵ 

කිදුභ විධිඹකින් ළරසුම්ත දළක්භක් ඇති ංර්ධන ළඩ 

ළිබඳකශක් යජඹ විදුන් ඉදිරිඳත් යරහ තිබුකණ් නළති නිහයි. 

විකලේකඹන්භ භහ වන් යන්නට ඕනෆ  ඳසුගිඹ අවුරුදු කීඳඹ 

තුශ භවනුය දිසත්රික්ඹ කම් යකට් අකනකුත් දිසත්රික්රට ඩහ 
භළති ඇභතිරුන් විලහර ප්රභහණඹක් නිකඹයජනඹ ශ 

දිසත්රික්ඹක්  ඵ.  ක හක භ භභ භතක් යන්නට ඕනෆ  ඳසුගිඹ 

යජකය් අහභහතයයඹහ වකය්ත් භවනුය දිසත්රික්ඹ නිකඹයජනඹ 

ශ  භන්ත්රීයඹකු ඵ. නමුත්  දළන් න විට අඳට කොශම දුට 

භවනුයට ඹන්න ඳළඹ 5ක් අලය කරහ තිකඵනහ. භවනුය 

නයකය් නක් කොන දුට තත් කොනට ඹන්නට ඳළඹක් 
අලය කරහ තිකඵනහ. අද න විට ඹව ඳහරන යජකය් භවහභහර් 

අභහතයයඹහ වළටිඹටත්  භවනුය දිසත්රික්කය් නහඹතුභහ 

වළටිඹටත් රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ වි දුන් භධයභ ඳුයඹ 

ඇතුළු භවනුය දිසත්රික්ඹ තුශ දළන් විලහර ංර්ධන ළඩ 

ටයුතු ප්රභහණඹක් දිඹත් යකන ඹනහ. නභ ංර්ධන ළඩ 

ටයුතුලින් විකලේ අලයතහක් කරහ තිකඵන්කන් භධයභ 

අධිකේගී භහර්ඹයි.  නභ භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ දළනට රකදය 
දක්හ ඉදි කිරීභට ළරසුම් යරහ තිකඵනහ. නමුත්  කම් අධිකේගී 

භහර්ඹ රකදය දුට භවනුය දක්හභ ඉදිකිරීභ අතයලය 

කදඹක් කිඹන න භභ කම් අසථහකේදී භතක් ය දුටිනහ. 2020 

න විට රකදය දක්හ කම් අධිකේගී භහර්කය් ඉදිකිරීම් නිභ 

නකොට   රකදය දුට භවනුය දක්හ ඹන්නට අඳට four-

lane road නක් අලයයි කිඹන නත් කම් අසථහකේදී භභ 

භතක් යනහ.  

භවනුය නයඹ තුශ තිකඵන තදඵදඹ අඩු කිරීභට  විකලේ 

ළඩටවනක් කම් නවිටත්  දළන් ක්රිඹහත්භ කනහ. කම් කද්ල් 

දකින කොට මීට ලින් භවනුය දිසත්රික්කය් දුටි භළති 

ඇභතිරු ඊර්යහකන් කම් ටයුතුරට නහඹත්ඹ කදන අක  

නහඹතුභහට නකයහි අනලය කර රුණු ඉදිරිඳත් යනහ. 

භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ ඉදිවීභත් භඟ භවනුය දිසත්රික්ඹ 

තුශත්  භධයභ ඳශහත තුශත්  විලහර ංර්ධනඹක් ඇති යන්න 

අඳට පුළුන්. කභභ භහර්ඹ ඉදිකිරී කම්දී අඳට නල්ර න ඵහධහ 

ඉත් යකන  යකට් ංර්ධන ටයුත්තක් වළටිඹට කම් හර්ඹඹ 

ඉදිරිඹට කන ඹන්න ඕනෆ. ක වහ අක  රු අභහතයතුභහට 

ලක්තිඹ රළකේහයි කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භවනුය නයඹ තුශ දුදුන 

ඳරිය දණඹ ළන කම් රු බහකේ ථහ වුණහ. කම් න විට 

භවනුය නයඹ හයු දණඹ ළඩිභ නයඹක් ඵට ඳත්වී 

වභහයයි. විකලේකඹන්භ භවනුය දිසත්රික්කය් දුටින ඳහල් 

ශභයින් කම් නිහ හිරිවළයඹට ඳත් කරහයි ඉන්කන්. කම් දුඹලු 

කද්ල්ලින් මිකදන්න  නම්  කම් අධිකේගී භහර්ඹ ඉදියරහ 

භවනුය දිසත්රික්කය් ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ අළි ඉදිරිඹට කන 

ඹන්න ඕනෆ. කට භවනුය දිසත්රික්කය් නහඹතුභහ වළටිඹට 

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහක  නහඹත්ඹ දිටභ 

තිකඵන්න ඕනෆ. ක වහ අක  ම්පර්ණ වකඹයඹ රඵහකදනහ.  

සතුතියි. 

[අ.බහ. 7.16] 

 

ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ථහ යන්න හරඹ 
රඵහදීභ ළිබඳඵ මුලින්භ ඔඵතුභහට සතුතින්ත කනහ. අක  
රු භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ දළන් කම් රු බහකේ හිටිඹහ නම් 
භහ තුටු කනහ. කභොද  ඳසු ගිඹ හරකය් අධිකේගී භහර් 

කභොනහටද ඳහවිච්චි කශේ කිඹන හයණඹ නතුභහකන්භ 
උදහවයණ හිත අවන්න තිබුණ නිහ.  

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දයන කම් අභහතයහංලඹ ඕනෆභ 
ආණ්ඩු තිකඵන ඉතහ ප්රඵර අභහතයහංලඹක්. ආණ්ඩු 

ඳත්හකන ඹන්න  දුන්න කඳොකයොන්දු ඉසට දුද්ධ යන්න  
ආණ්ඩු ලක්තිභත් තඵහන්න පුළුන් කවොභ අභහතයහංලඹක් 
තභයි භවහභහර් අභහතයහංලඹ. ක හර්ඹබහයඹ වරිඹට ඉසට දුද්ධ 

යන නිහ තභයි අක  අහභහතය රු යනිල් වික්රභදුංව භළතිතුභහ 
ඔඵතුභහට කම්  අභහතයහංලඹ බහය දීරහ තිකඵන්කන්. ඔඵතුභහ කම් 
අභහතයහංලකය් ඵය යට අයකන ක ළඩ ළිබඳකශ ක්රිඹහත්භ 

යන්න ටයුතු ශ ඵ ඳසු කඳශ න භන්ත්රීරු වළටිඹට අළි 
දන්නහ.  රු අභහතයතුභනි  භක් භක් ණකන්  ඳශහතක් 
ඳශහතක් ණකන් ංර්ධනඹ කන කොට ක ඵරහකන ඉන්න 

ඵළරි ණ්ඩහඹම් ඉන්නහ. නයින් න ණ්ඩහඹභක් තභයි 
කහඵද්ධ විඳක්ඹ. තත් ණ්ඩහඹභක් තභයි  කඵොන තුය 
කය ඳකය්ත් කිඹුල්ලු භන  නදහ කභදහ තුය කම් යකට් 
ංර්ධනඹට විරුද්ධ වුණු ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ.  

රු ඇභතිතුභනි  භභ ත  හයණඹත් භතක් ඕනෆ. භට කම් 
ළන පුංචි ළඹක් තිකඵනහ. රු ඇභතිතුභනි. කම් ඹව ඳහරන 
ආණ්ඩු තුශත් ඉන්නහ තමුන්නහන්කේක  කම් ංර්ධන 
ටයුතු  නක්ත් ජහති ඳක්කය් අක  භන ඇඟට නුහුරු 

තිඹක් දළකනන ණ්ඩහඹභක්. ක නිහ කම් ණ්ඩහඹම් තුනභ 
ඳයහජඹ යන්න පුළුන් ළඩ ළිබඳකශක් ඔඵතුභහ ක්රිඹහත්භ 
යන්න  රු ඇභතිතුභනි.  නක්ත් ජහති ඳක්කය් ඳසු කඳශ 

භන්ත්රීරු න අළි ඔඵතුභහත් භඟ හිටකන ඉන්කන් ඔඵතුභහ 
ඹන භන නිළයදි නිහයි.  

කම් අසථහකේ රු භහින්ද අභයවීය භන්ත්රීතුභහ කම් රු 
බහකේ දුටිඹහ නම් භභ කම් හයණඹ අවනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට භත ඇති   කම් ඹව ඳහරන ආණ්ඩු 
නිර්භහණඹ යන්න අළි භක් භක් ණකන්  ඳශහතක් ඳශහතක් 
ණකන් ඹන කොට භවය අඹ කභොනහද කශේ  නක්ත් ජහති 

ඳක්කය් ප්රහකද්ශීඹ බහකේ භන්ත්රීයඹහ  නක්ත් ජහති ඳක්කය් 
ප්රහකද්ශීඹ බහකේ බහඳතියඹහ  ඳශහත් බහකේ නක්ත් ජහති 
ඳක්කය් ඹම් භන්ත්රීයකඹක් ඉන්නහ නම්  ක අඹ තභන්ක  

ඳළත්තට න්න උත්හව ශහ. ක භන්ත්රීරුන් ඹව ඳහරනඹට 
විරුද්ධ යන්න  ක අඹ රහ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 
දිනහ න්න න න ".වල්" දළම්භහ. ක අතකර් තිබුණු   ".වල්" 

නක් තභයි  නක්ත් ජහති ඳක්කය් භන්ත්රීරු වුරු කවය 
වභත්රීඳහර දුරිකේන භළතිතුභහ ඳයහජඹ යන්න  භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ දිනන්න නනහ නම්  අධිකේගී භහර්කඹන් කිකරයමී ටර් 
බහඹ කොන්රහත්තුක් දුන්නු න. ක ළන භහින්ද අභයවිය 

ඇභතිතුභහකන් භට අවන්න ඕනෆ. නතුභහ ක ".වල්" නකක් හිටිඹහ. 
නතුභහට ක නළවළ කිඹන්න ඵළවළ. භභ කට උදහවයණඹක් 
කිඹන්නම්. 

 රු ඇභතිතුභනි  රු භන්ත්රීරුනි  ඵණ්ඩහයකර ආනකය් 
නක්ත් ජහති ඳක්කය් ංවිධහඹයඹහ ළනයි භභ  කිඹන්කන්. 
නතුභහ ඳශහත් බහකේ අක  භන්ත්රීයකඹක්. නතුභහ භහින්ද 
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යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහක  දෆත ලක්තිභත් යන්න ගිඹහ. ක 

කනුට නතුභහට කභොනහද දුන්කන්  නතුභහට අධිකේගී භහර්කය් 
කිකරයමීටර් බහඹ කොන්රහත්තු රළබුණහ. කකන් රළබුණු 
කොමිස මුදර කීඹද  ක කිකරයමීටර් බහඹ  වළදුහභ නදහ  
ටිනහමින් රක් දුඹඹට නවහ මුදරක් කොමිස න වළටිඹට  

නතුභහට රළකඵනහ. නතුභහ ක රඵහත්තහ. නතුභහ ක කිකරයමීටර් 
බහඹ වදන්න බහය ත්තහට ඳසු   ක මුදල් රළබුණු ආහයඹ  නඹ 
ක්රිඹහත්භ ශ ආහයඹ ළිබඳඵ  භට ඩහ කවොට අක  රු 

භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ දන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ක ළයදුණු කද්ල් අද අළි 
නිළයදි යන කොට කභතුභන්රහ කභොක්ද යන්කන්  

කභතුභන්රහ පර තිකඵන ට ල් වනහ. තමුන්නහන්කේරහ 
ල් වරහ අක  ඹව ඳහරන භන නත්න්න උත්හව ශහට  
ක නකවභ න්කන් නළවළ. අද ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණන් 

කනහ කම් ල් තළබීකම් කඹයජනහකේ රුණු නකින් නට  නකින් 
නට අද අක  රු ඇභතිතුභහ නිර්ීනත කම් රු බහකේදී උත්තය 
දුන්නහ. නතුභහ ඳළනරහ ගිකය් නළවළ.  

කඵොකවයකදනහ අද කොඩක් කද්ල් ථහ යනහ.  වළඵළයි  ක 

කද්ල් ළිබඳඵ අද ක අඹ නකවභ ථහ ශහට  කහ ළන ටත් 
අරින්න ඵළරි යුඹක් තිබුණහ.   

 
ගුණ අජිඅඩ ී.. මඳමර්පා ෙහතා 
(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. தரபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   බහ ල් තළබීකම් 

කඹයජනහක් ඉදිරිඳත් ශහභ  ක කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යපු 
භන්ත්රීයඹහත්  ක කඹයජනහ සථිය යපු භන්ත්රීයඹහත් කභභ 
බහ තුශ රැදී දුටීකම් ඳහර්ලිකම්න්තු ම්ප්රදහඹක් තිකඵනහ. අද 

කම් බහකේ කරොකු හරඹක් කන් යකන  රුළිඹල් මිලිඹන 
ණන විලහර විඹදභක් දයනහ.  විහදඹට කම් කඹයජනහ 
ඉදිරිඳත් යපු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහත් දළන් කම් 

බහකේ නළවළ. ක හක භ  කම්  කඹයජනහ සථිය යපු 
භන්ත්රීයඹහත් දළන් කම් බහකේ නළවළ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි  කම් ළිබඳඵ තිකඵන නීතිභඹ ප්රතිඳහදන ව 

ම්ප්රදහඹඹ කොඹහ ඵරහ කම් ම්ඵන්ධ ටයුතු යන්න. කම් 
විධිඹට කීම් වියහිත ටයුතු යරහ  ක යදනහ නඟරහ 
විහදඹක් ආයම්බ යරහ ක අඹ ඳළනරහ ඹනහ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි. ක ළන රු ථහනහඹතුභහක  අධහනඹට කඹොමු 

යරහ අලය ළිඹය න්නම්. 

 
ගුණ අජිඅඩ ී.. මඳමර්පා ෙහතා  
(நளண்தைநழகு அஜழத் தே. தரபபள) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් ළිබඳඵ කොඹහ ඵරහ රු 
ථහනහඹතුභහට හර්තහ යන්න  කිඹරහ භභ ඔඵතුභහකන් 
ඉල්රහ දුටිනහ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවොයි  ක විධිඹට යමු. 

ගුණ චමින්ද වි මේසිරි ෙහතා 
(நளண்தைநழகு சநழந்த யழரஜசழழ)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු නිකඹයජය ඇභතිතුභහක  

ක ථහ හධහයණීයණඹ යන්න තභයි භභ තත් කදඹක් 

කිඹන්න  උත්හව දළරුකේ.  අක  ඳශකත් දළන්  තිකඵන ප්රඵර 

ප්රලසනඹ තභයි භභ නිතය ථහ යන උභහ ඔඹ යහඳෘතිඹ. නභ 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ කශේ  2005 කර්. වුද ක ආයම්බ කශේ  

අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීයඹහ. නතුභහ තභයි උභහ ඔඹ 

යහඳෘතිඹට  Cabinet Paper න දහරහ මුදල් කන් ය ත්කත්. 

වළඵළයි  අද නතුභන්රහ ක යහඳෘතිඹ ළයදියි  ක්රිඹහත්භ යන්න 

නඳහඹ කිඹන හයණඹ ක ඳශහත තුශ ථහ යනහ. කභන්න 

කම් තභයි නතුභන්රහක  ඹථහර්ථඹ. අද නතුභන්රහ කම් 

කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යරහ  සථිය යරහ  යටට  ජනතහට  

කදන්න උත්හව දයන්කන් කභොක්ද මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  ඔවුන් උත්හව යන්කන් අළි අනහථ යන්නයි.  

නන් කද්ල්රට වුරුන් කවය සදහනම් කරහ ඉන්නහ නම්   

අක  අහභහතයතුභහත්  අක  අභහතය භණ්ඩරඹත්  ක හක භ 

අක  ඳසුකඳශ භන්ත්රීරුත් කිදු දිකන  කිදු කභොකවොත කහට 

ඉඩ තිඹන්කන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   ඵළදුම්ය නුකදනුකේ දුට 

භවහභහර් අභහතයහංලඹට අදහශ හයණහ දුඹල්ර ළිබඳඵ 

විනිවිදබහඹකින් යුතු අද අළි ටයුතු යනහ. කහ ම්ඵන්ධ 

අළි නිළයදි ටයුතු යරහ තිකඵනහඹ කිඹරහ කම් භහජඹට 

කඳන්රහ තිකඵනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ 

කම් බහකේ හිටිඹහ නම් භභ කම් රුණු අවන්නයි හිටිකය්. අද 

භහජඹ තුශ තිකඵන තත් ප්රලසනඹක් ළන භභ අවන්නයි හිටිකය්.  

ඳසු ගිඹ දිකන ළබිනට් භණ්ඩරකය්දී නළක් ළනීභ ළිබඳඵ ඹම් 

කිදු නුකදනුක් ම්ඵන්ධකඹන් හච්ඡහ ශහඹ කිඹරහ 

දළනත්තහ. ක දුද්ධ වුණහද  ක දුද්ධ වුකණ් කොකවොභද  

කට අයඹක් දීරහ තිකඵනහද  නළනි කදඹක් ළබිනට් 

භණ්ඩරකය්දී ථහ වුණහද කිඹන හයණඹ  ඳසු කඳශ භන්ත්රීරුන් 

විධිඹට අඳට දළන න්න ඕනෆ. ක විතයක් කනොකයි. භවය 

ආඹතන භඟ ශ ''ංයහත'' නුකදනු ළිබඳඵත් හච්ඡහ 

කනහ. ක ංයහත නුකදනු කභොක්ද  ක ඇත්තක්ද  ක 

වුද කශේ  කහ හටද දුන්කන් කිඹන හයණඹ අද භහජඹ තුශ 

තිකඵනහ.   

භවහභහර් අභහතයහංලකය් කම් කම් යහඳෘතිඹ ළිබඳඵ නදහ 

ළබිනට් භණ්ඩරකය් තීන්දුක් අයකන  ආර්ථි ශභනහයණ 

මිටුකේදී විවිධ ආසථහර ක ළන හච්ඡහ යරහ  නහි 

අනුභළතිඹ අයකන ළබිනට් අනුභළතිඹ රඵහ දුන්නහට ඳසු  

නබඳඹට ඇවිල්රහ කිඹනහ  "භභ දන්කන් නළවළ. කම් භභ දළක්කක් 

නළවළ  කභොක්ද කම් " කිඹරහ. කභන්න කම් ප්රලසනඹ තිකඵන නිහ 

අඳට දළනන්නට ඕනෆ තය ලකඹන්භ කම් ඹව ඳහරනඹ 

කනඹන්න ටයුතු යන්කන් වුද කිඹරහ.  ඹව ඳහරනඹට මුහ 

කරහ ඹව ඳහරනඹට බිඳින්න වුරුන් කවය ටයුතු යනහ නම් 

නඹට විරුද්ධ නළඟී දුටින්න ඕනෆ කරහ අළි සදහනම්  කිඹන 

හයණඹ කිඹමින් භභ නිවඬ නහ.  

 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු කවේහන් විතහනක  භන්ත්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

[අ.බහ. 7.23] 

 

ගුණ මහේයාන් විතානමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரலசளன் யழதளரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දිනඹ පුයහ විහදඹට 
ළකනන භවහ භහර් අභහතයහංලඹ ළිබඳඵ කම් ල් තඵන විහදඹට 
අදවස දක්න්න අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත 
නහ.  

අද කම් විහදඹ තුශ විවිධ ව අදවස ඉදිරිඳත් වුණහ. අනුය කුභහය 
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කම් කඹයජනහ කකනන කරහකේ 
රඳහහිනී ජීවි විහලඹ තුබඳන් යටට කඳකනන්න  නතුභහක  
ථිත්ඹ තුශ නතුභහට දහන්න පුළුන් උඳරිභ කල්රම් ටි  
ංදර්ලන ටි දළම්භහ. භට දළකනන විධිඹට ක ංදර්ලන ටි දහරහ 
නතුභහ කම් උත්හව දයන්කන් භළතියණ ටික් ශඟ නන නිහ-  

 

ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි - 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  කවේහන් විතහනක  භන්ත්රීතුභහට ථහ 
යන්න තිකඵන්කන් කඵොකවොභ සුළු හරඹක් ඳභණයි. 

 
ගුණ තුයාප ඉඳුනිල් අෙපමසේන ෙහතා 
(நளண்தைநழகு துரளப இந்துழல் அநபரச) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කම් අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනහක  කඹයජනහක්; 

නතුභහක  ටයුත්තක්. අඳයහකද් අළි කම්ට ල්ලි නහසති 
යන්කන්. කම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් යරහ ඳහර්ලිකම්න්තුකේ 
හරඹ හපු අඹකන් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට ළඹ න  විඹදභ 

ළිඹහ නිමු කිඹරහ භභ කඹයජනහක් යනහ. 

 

ගුණ මහේයාන් විතානමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரலசளன் யழதளரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භළතියණඹක් ශඟ නනකොට 
අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු   වතය ඳස කදනහට 

කනත් විල්ඳ නළවළ. යකට් ජනතහට කිඹන්න කභොක් වරි 
භහතෘහක් වදහ න්නහ.  

නදහ භහින්ද යහජඳක් යුකඹත් දුද්ධිඹක් ළන කිේහ නම් 
ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් අයමුණ කන්කන් යට වදන නත්  
යහඳෘතිඹ තිකඵන ප්රලසනඹක් ළන ථහ යන නත්  
අභහතයහංලඹක් ළන විභර්ලනඹට රක් යන නත් කනොකයි.  
කද්ලඳහරනඹ වළභදහභ තභන්ක  නදහ කේර ඵට ඳරිර්තනඹ 
යකන තිකඵන ණ්ඩහඹභක් තභයි ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ 
කිඹන්කන්. ඔවුන්ට යහජඳක් යුකය් අභහතයහංල කිහිඳඹක් වම්ඵ 
වුණහ. කශේ කභොක්ද  නදහ ළේ වහයපු වළටි කම් යකට් මිනිසුන් 
දන්නහ. ක නිහ ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් කද්ලඳහරන 
අලයතහක් කනුකන් අද ඳහර්ලිකම්න්තුකේ දක්  කන් කිරීභ 
භව අඳයහධඹක්. භවහභහර් අභහතයහංලකය් කච්  දණ ළන  
ඳසුගිඹ හරකය් කොකවොභද ඳහයල් කශේ කිඹන න ළන ථහ 
යනහ නම්  ක ළන කිඹන්න ඕනෆ තයම් අඹ කම් 
ඳහර්ලිකම්න්තුකත් ඉන්නහ. භභ හිතන්කන් ජින් ද හස 
ගුණර්ධන කිඹන හිටපු අභහතයයඹහ අක  ඹන්ත 
ඇභතිතුභහක  දිසත්රික්කය් තභයි  හිටිකය්. ටිඳර් දුඹඹක් න 
දකේ අයකන දහරහ තභයි යහකය් ළඩ ඳටන් ත්කත්. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! බහකේ ටයුතු දීර්ක කිරීභ  රු 
බහනහඹතුභහ. 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු  භන්ත්රීතුභනි  "කභභ බහකේ ටයුතු තත් 
ඳළඹ බහඹකින් නනම් අඳය බහ 7.30 දුට අඳය බහ 8.00 දක්හ 
ඳළළත්විඹ යුතුඹ." යි භහ කඹයජනහ යනහ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බහ නඟද  

 
ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(நளண்தைநழகு உதப்ழர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගුණ මහේයාන් විතානමප ෙහතා 
(நளண்தைநழகு ரலசளன் யழதளரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ක විධිඹට කම් ඳහර්ලිකම්න්තු 
භන්ත්රීරු නදහ යජකය් තිබිච්  ඵරඹ අයකන භවහ යහඳෘතිර 

අයිතිහයඹන් වුණහ. ප්රහකද්ශීඹ බහකේ හිටපු බහඳතියකඹක් 
විධිඹට අද භභ කම් හයණඹත් භතක් යන්න ළභළතියි. ක 
හරකය් ඵළදුල් යහජඳක් හිටපු අභහතයයඹහ රංහකේ ප්රහකද්ශීඹ 

බහ බහඳතිරු කන්නරහ කිඹනහ  "අළි හභ කේහ ම් 
දවවතය දව යහඳෘතිඹක්  යනහ. රුළිඹල් රක් 10ක් 
කදනහ. ක යහඳෘතිකය් අයමුණ භට න ළඩක්." කිඹරහ. 
භට න ළඩක් යහඳෘතිඹ ආයම්බ යන්කන් ඳහයල් වදන්න 

කනොකයි. ඳහයල් වදනහට ඩහ අක  ප්රහකද්ශීඹ බහකේ 
භන්ත්රීතුභන්රහට  අක  ප්රහකද්ශීඹ බහර දුටින 
අක ක්තුභන්රහට කීඹක් කවය කවොඹහ න්න කම් කදන්න 

බහඳතිරු ටයුතු යන්න. කම් රුළිඹල් රක් දවඹ වළභ 
භභ ඉන්න අක  කද්ලඳහරන යහඳහයඹ යන උදවිඹට කදන්න 
කිඹරහ ඵළදුල් යහජඳක් නිකඹයඹක් නිකුත් යනහ. අන්න 

නකවභයි නදහ ඳහයල් වළදුකේ. රංහකේ යහඳෘති දවවතය දව 
ළන කොඹහ ඵළලුකොත් කඳකනනහ  කකක් වරි ංර්ධන 
යහඳෘති යහඳෘති ඳනවක් නළවළ කිඹහ. ඔක්කයභ අතය 

කතොයතුරු දහරහ භන්ත්රීරුන්ට නළත්නම් අක ක්ඹන්ක  
හක්කුරට ල්ලි දහ න්න තභයි දුන්කන්. අද අක  ඹව ඳහරන 
ආණ්ඩු කම් යහඳෘති යනහ. අවුරුදු 20ක් අළි විඳක්කය් ඉරහ 
ඇවිල්රහ  අක  න මිනිකවකුට අඩුභ ණකන් UNP හයකඹකුට 

යහඳෘතිඹක් ය න්න ඵළවළ. කභොද  කටන්ඩර් යරහ තභයි 
යහඳෘති කදන්කන්. නකවභ විනිවිද බහකඹන් ටයුතු යරහ කම් 
යජඹ කම් විධිඹට අයකන ඹනකොට කම් ඵරහකන ඉන්න 

ඵළරු අනුය කුභහය භවත්තඹහරහ කහඵද්ධ විඳක්කය් අලයතහ 
ඉටු යන න ළන අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. කහඵද්ධ විඳක්කය් 
ණ්ඩහඹම් ථහ ශහ. නතකොට භහින්ද කභොනහද කශේ  

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහ කභොනහද කශේ කිඹන න 
භවය ටල්ලින් කිඹකනහ අද අළි දළක්හ. ක හක භ 
භහින්දහනන්ද අලුත්භක  භවත්තඹහ නින්කදන් නළඟිටරහ හක  

කටන්ඩර් රඵහකදන න ළන ථහ ශහ. නදහ කම්හ කටන්ඩර් 
කශේ නළවළ.  

1355 1356 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  නදහ හටද කදන්න ඕනෆ; ක 

කදන්න ඕනෆ මිනිවහට තභයි දුන්කන්. තභන්ක  ත්කත් ස ඳපු 
මිනිවහට CIDA   නකක් C7 කඳොතක් වදරහ භහ වඹක් ඹනකොට 
C1 කඳොතක් ඵට ඳරිර්තනඹ වුණහ. කම් යකට් ඉතිවහකය් නකවභ 
කරහ නළවළ. නකවභ කොන්රහත්හයඹන් යහජඳක් යුකය් තභයි 

නිර්භහණඹ කශේ. අද විනිවිදබහඹක් ළන ථහ යනහ. ක නිහ 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහට කම් ආශිර්හදඹක් කනහ.  භභ කම් කරහකේ 

විකලේකඹන්භ කිඹනහ  ආණ්ඩුකේ භන්ත්රීයකඹක් විධිඹට ඹව 
ඳහරනඹ තුශ භවය අභහතයරුන්ට කම් කඳොඩ්ඩක් දයහ න්න 
ඵළවළ කිඹහ. කම් කඳොඩ්ඩක් රරහ කන තළනට තිඹහ න්න 

පුළුන් නම් කවොයි කිඹහ හිතනහ. ක නිහ අළි කිඹනහ  අක  
ආණ්ඩුකේ ඉන්න අභහතයරු අතය  ඳහර්ලිකම්න්තු භන්ත්රීරු 
කරහ ඉරහ අභහතයරු වුණහ කිඹන භතඹ තිකඹන  වළඟීභ 

තිකඹන අභහතයරු කිහිඳ කදනයි ඉන්කන් කිඹරහ. ඳහර්ලිකම්න්තු 
භන්ත්රීයකඹකුක  අභහරුභ දන්නහ අභහතයරු කිහිඳ කදනයි 
ඉන්කන්. ක අතකශොසක් අභහතයරු අතය ඉන්නහ අක  
අභහතයයකඹක් තභයි රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ 

කිඹන්කන්; ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභහ කිඹන්කන්. අළි 
භන්ත්රීරු ලක්තිභත් යන්න ඕනෆ. ක හක  ලක්තිඹක් දීරහ 
ටයුතු යන අළි කිඹනහ. කහඵද්ධ විඳක්ඹ කනොකයි  අනුය 

කුභහය දිහනහඹ භවත්තඹහක  වතය ඳස කදනහ කනොකයි  වුරු 
ළිල්ලි ළහුත්  වුරු දළඟලුත් ක කනුකන් භවහ දළළන්ත 
ලක්තිඹක් ඔඵත් නක් ඉන්නහ රු ඇභතිතුභනි. ක ලක්තිඹත් 

නක් අළි කම් යකට් අලයතහ හක ත් කද්ලඳහරන අලයතහ 
ඵට ඳරිර්තනඹ කන්න කදන්කන් නළවළ. අළි දළක්හ නිම් 
"උගුයට කවොයහ කඵකවත් නහ." හක  භවය 

ඇභතිරුන්කනුත් කිඹවුණහ "නහටුක් තිකඹනහ. අඳට කම් 
අභහතයහංලඹ වදහකන ඹන්න. ළිබඳකශට ඹන්න." ඕනෆ කිඹරහ. ක 
හටද කිඹන්කන්  කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකේ කජයසධ 

අභහතයයකඹකුට ළිටිඳසකේ ඉකන උඳකදස කදනහ. ආශිර්හද 
යනහ කනොකයි. තභන්ක  කද්ලඳහරන කුවභ නබඳඹට 
කඳන්නහ. ක නිහ න කදඹක් කිඹනහ මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි  ටුසහ ඳහට කනස යන්කන් ටුසහක  

ආයක්හට. වළඵළයි  කම් ඉන්න භවත්රු ඳහට කනස යන්කන් 
කම් භවත්රුන්ක  ආයක්හ වදහ න්න. ක නිහ ක කන කම් 
යකට් ජනතහ කවොට කත්රුභ අයකන තිකඵනහ.  ඳසුගිඹ 

හරසීභහකේ කොකවොභද ඳහයල් වළදුකේ කිඹරහ රුණු හයණහ 
කොඩක් තිබුණත් කිඹන්න කරහක් නළවළ. භභ න 
උදහවයණඹක් කිඹනහ. 

කදොඩංකොඩ ඉරහ කුරුඳුවවළතළක්භ දක්හ වදපු ඳහකර් 
විඹදභ ඉංජිකන්රු ඇසතකම්න්තුට ඩහ දුඹඹට 210ක් ළඩියි. 

වළඵළයි  ක ළන කම් ඉන්න භන්ත්රීරු  නඹක්ත් කිේකේ 
නළවළ. ඇභතිතුභහ ක භතු ශහට ඳසකේ භභ ක ළන දන්නහ 
කිේහ. 

කභතළන තිකඵන්කන් කද්ලඳහරන ංදර්ලනඹක්. කම් යකට් 
මිනිසුන් කම් ළන අ කඵයධකඹන් තභයි ඉන්කන්. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි  භළතියණ අසථහකේ කේවීපී න කම් කිඹන 
ප්රහල ශංගු න්කන් නළවළ. අද විනිවිදබහකඹන් යුතු  ඕනෆභ 
අයෝකඹයඹට මුහුණ දීරහ කම් ඹන භන කභොක්ද කිඹරහ කම් 

යකට් මිනිසුන් දන්නහ. දළන් භහින්දහනන්ද අලුත්භක  භවත්භඹහ 
කිේහ  "ලිළිඹක් දුන්න නක්." ළන. නහභල් යහජඳක් UGC 
Chairmanට ලියුම් දුන්කන් විලසවිදයහරඹට ශභයි දභහ න්න 

කිඹරහ  ක භවත්භඹහට භත නළවළ. විලසවිදයහරඹට ඹන්න 
සුදුසුම් කනොරඵන දරුකය විලසවිදයහරඹට දභහ න්න කිඹරහයි 
ලියුම් දුන්කන්. ක හක  ටයුතු යපු උදවිඹට දළන් කහ අභත 

කරහ. නහභල් යහජඳක් භවත්භඹහ වම්ඵන්කතොට ඳහයක් ඳහයක් 
ණකන් ගිහින් කිඹන්කන් යජකය් ඉඩම් ටි අත්ඳත් ය න්න 

නඳහ කිඹරහ. කොඹහ ඵරන්න  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඹ 

යහඹ කට් තිකඵන දුඹලු ඉඩම් හක ද කිඹරහ.   භල් යහජඳක් 
භවත්භඹහක   නහභල් යහජඳක් භවත්භඹහක   ලෂින්ද්ර 
යහජඳක්රහක  ඉඩම් තභයි යහඹ කට් තිකඵන්කන්. ක ඉඩම් ටි 

කේයහ න්න ගිහින් තභයි අහිං මිනිසුන්ට ඔඹ හියකල්ර 
රගින්න කරහ තිකඵන්කන්. නභ නිහ කම් භහධය ංදර්ලනඹ  කම් 
විඹරු කම් යකට් මිනිසුන් වඳුනහ කන තිකඵනහ.  

අළි අහන ලකඹන් කිඹනහ  නහභල්රහට බිල්කරය භන්න 

ඵළවළ කිඹහ. නදහ 1990 ගිරන්යථ  කේඹ නනකොට උදඹ 
ම්භන්ළිරරහ කිේහ   "ඔන්න කයය ඔත්තු කේඹ නනහ. 
ඉන්දිඹහනු doctorsරහ නන්න ඳශමුළනි ළිඹය ඔන්න තිඹනහ. 

ඉන්දිඹහකේ driversරහ නනහ. කම් යකට් නහට job නක් නළති 
කනහ" කිඹරහ. නමුත්  නඹ අද මුළු යටභ ආදකර් යන 
යහඳෘතිඹක් ඵට ඳත් කරහ තිකඵනහ. නභ නිහ ඹව ඳහරන 

ආණ්ඩු කන ඹන කම් ළඩටවන  යටක් ටින අභහතයරු කම් 
යකට් කද්ලඳහරන යහඳහයඹ තුශ විනිවිදබහකඹන් ටයුතු යන 
න ඵරහකන ඉන්න ඵළරි හරණ්ණි කද්ලඳහරනඥඹන්ට කවො 

උත්තයඹක් කදන්න ඹව ඳහරන යජඹ ටයුතු යනහ. කම් අතය  
කම්භ කඳන්හ කන තභන්ක  කුව කද්ලඳහරන අයමුණු 
කනුකන් ඉදිරිඹට ඹන ඹම් ළිරිස ඉන්න පුළුන්. ජනතහ 

ඡන්දකඹන් ඳහර්ලිකම්න්තුට නන්න ඵළරු  ජනතහ ඡන්දඹ න්න 
ඵළරු chit නකන් ඳහර්ලිකම්න්තුට ඇවිත් ළින් ඇභළතිම් 
අයකන කම්හ විකේ නඹ යන ඇභතිරු ඉන්න පුළුන්. ක 
ඇභළතිරු කිඹන කහ ජනතහ ළිබඳන්කන් නළවළ. ළිබඳත්තහ නම් 

කභතළනට නන්නත් ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ අහන ලකඹන් 
කිඹනහ   කම් ඹන භන ශක්න්න; කම් ඹන භනට ඵහධහ 

යන්න; කම් ඹන භන කනත් දිලහට වයන්න ඔඹ වුරු 
කල්රම් ශත් ඉසයවට කහ යන්න ඉඩ රළකඵන්කන් නළවළ 
කිඹහ. රඵන ප්රහකද්ශීඹ බහ භළතියණකය්දී නක්ත් ජහති 

ඳක්කය් වයිඹ කඳන්නුහට ඳසකේ  ඔඹ භවත්රුන්ට නක්ත් 
ජහති ඳක්ඹ කිඹන්කන් කභොක්ද කිඹන න දළන න්න 
පුළුන් කයි කිඹන නත් භභ භතක් යනහ. කඵොකවොභ 

සතුතියි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශඟට  රු න්දීත් භයදුංව භන්ත්රීතුභහ.  

[අ.බහ. 7.33] 
 

ගුණ සන්දිඅඩ සෙපසිුහ ෙහතා  
(நளண்தைநழகு சந்தழத் சநபசழங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට කම් හරඹ රඵහ දීභ ළන 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත කනහ. අද කම් ල් තළබීකම් කඹයජනහ 

ළන ථහ යනකොට  අක  රු ඇභතිතුභහ  යන කම් 
ක්රිඹහදහභරට නකයහි න්න ක අඹට අලය කරහ තිකඵන ඵ 
කඳකනනහ. නකවභ නළත්නම් කේවීපී නට ඕනෆ කරහ 

තිකඵන්කන් ආණ්ඩුට භඩ වන්නයි. අද හර්ඹක්භ ළඩ 
යන ඇභළතියකඹක් වළටිඹට අඳට රක්සභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහ නම් යන්න පුළුන්. නතුභහ ළන කිඹන්න පුළුන්. ක 
භන්ද  අධිකේගී භහර් වදනහ හක භ  හමීඹ භහර් වදන්නත්  

ෆභ ආනඹක්භ විලහර ලකඹන් ංර්ධනඹ යන්නත් නතුභහ 
අක  භන්ත්රීරුන්ට විලහර ලකඹන් අත හිත දීරහ තිකඵනහ. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

නඳභණක් කනොකයි  නතුභහ ංකේදී ඇභතියකඹක්. නතුභහට 
කත්කයනහ භවජනතහක  අලයතහ. ක හක භ දක්ෂිණ 
අධිකේගී භහර්ඹ වදනකොට තිබුණු ක්රභකේද ව ක ඳරියඹ දිවහ 

ඵළලුහභ  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ දිවහ ඵළලුහභ කම් කද කනස 
ඵ කඳකනනහ. ක භන්ද  භධයභ අධිකේගී භහර්ඹට බිංකල් 
නන්න ඕනෆ කිඹරහ අළි දන්නහ. Tunnels  කිඹන කහ නන්න 

ඕනෆ. ක හක භ ඳරියඹ ආයක්හ කන විධිඹට ටයුතු දුදු 
කන්නත් ඕනෆ. ක හක භ කටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් තුබඳන් තභයි 
භධයභ අධිකේගී භහර්ඹ වදන්කන් කිඹන නත් අළි කම් 

අසථහකේ කිඹන්න ඕනෆ. වුද විනිවිදබහඹක් තිඹහකන ටයුතු 
යන්කන් කිඹන නත් අළි කම් කේරහකේ භතක් යන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කම් අධිකේගී භහර්ඹ දිවහ 
ඵරනකොට නහි ළිවිසුම් භහර් කිහිඳඹක් තිකඵනහ. න ළිවිසුම් 

භහර්ඹක් යඹුක්න ආනකය් කොටළල්ර ප්රකද්ලකය් තභයි 
ඉදිකන්කන්. ක ම්ඵන්ධත් ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් අනුය 
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභන්රහ කවොය යවකේ යන ළඩ ළිබඳකශක් 

තිකඵනහ. කේවීපී කකක් ඉන්න ක්රිඹහහරීන් නතු යරහ  
අවුසරහ ක ළිවිසුම් භහර්ඹ වදන න ළශළක්වීභට ටයුතු 
යකන ඹනහ.  

භහර් ංර්ධන අධිහරිකය් නිරධහරින් නක් භවජනතහ 

වම්ඵ කරහ හච්ඡහ යරහ අළි කිේහ  කම් අධිකේගී භහර්ඹ 
වදනකොට  ක ළිවිසුම් භහර්ඹ වදනකොට ක ඉඩම් අහිමි න ෆභ 
කකනකුටභ රළකඵන්න තිකඵන මුදර රඵහ කදනහ කිඹරහ. 
වළඵළයි කහ ඩහ ඳල් යන්න කම් ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් 

ළිරික් ම්රට ගිහින් ටයුතු යනහ. රු ඇභතිතුභනි  ක 
නිහ භභ නළත ඉල්රහ දුටිනහ   යඹුක්න ආනඹට නළත ක 
නිරධහරින් කඹොමු යරහ  ක ජනතහට ක ළන තයඹ ඳවදහ 

කදන්න කිඹරහ. කම් ටයුත්ත ඩහ ඳල් යන්න කදන්න ඵළවළ. 
කභොද  කම් තුබඳන් යඹුක්න ආනකය් ඳභණක් කනොකයි  
ෆල්ර දිසත්රික්කය්ත් විලහර ංර්ධනඹක් ඇති කනහ.  

රු ඇභතිතුභනි  අළි ඔඵතුභහට සතුතින්ත කනහ. කභොද  
ක අධිකේගී භහර්ඹට ළිවිසුම් භහර්ඹක් යඹුක්න ප්රකද්ලකඹන් 
ෆදීභ තුබඳන් අඳට කරොකු හදුඹක් රළකඵන නිහ. කරයකය් ෆභ 
කදකනක්භ දන්නහ සථහනඹක් තභයි ළින්නර අලි අනහථහහයඹ 

කිඹන්කන්. අද ං හය යහඳහයඹ දියුණු යන්න කම් ආණ්ඩු  
අභළතිතුභහ ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ ටයුතු යනහ. කම් ළිවිසුම් 
භහර්ඹ නිහ ං හයඹන් විලහර ළිරිට ක අලි අනහථහහයඹ 

නයමන්න නන්න පුළුන් කනහ.  

ක නක්භ තත් කදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. රු ඇභතිතුභනි  
ඔඵතුභහ කජයසධ ඇභතියකඹක්. අක  ඹන්ත රුණහතිර 
ඇභතිතුභහත් කම් බහකේ දුටිනහ. ක නිහ භභ කම් කද් කිඹන්න 

ඕනෆ. භභ කම් හයණඹ ංකේදීයි කිඹන්කන්. ක අලි 
අනහථහහයඹ නතළනින් ඉත් යන්න ඉඩ කදන්න නඳහ. ක අලි 
අනහථහහයඹ තත් දියුණු යන්න. විකලේකඹන්භ නඹ ෆල්ර 
දිසත්රික්ඹට තිකඵන ම්ඳතක්. විලහර ප්රභහණඹට රැකිඹහ 

කදන්න පුළුන් සථහනඹක්. ක නිහ නඹ දියුණු යන්න අතහිත 
කදන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහකන් ඉල්රහ දුටිනහ. අඳට ආයංචි 
රළකඵනහ  නභ අලි අනහථහහයකය් කොටක් ඳන්නරට කන 

ඹන්න වදනහඹ කිඹරහ. ක හක  කද්ල්රට අළි ඉඩ කනොදිඹ 
යුතුයි. අධිකේගී භහර්ඹට ළිවිසුම් භහර්ඹකුත් ක ප්රකද්ලකඹන්  
ළකටන නිහ ක ප්රකද්ලඹ තත් ංර්ධනඹ වීකභන් මුළුභවත් 

ජනතහටභ කරොකු රහබඹක් රළකඵනහ. ක නිහ  ක ළනත්  
රහ ඵරන්න කිඹරහ ඔඵතුභහකන් හරුණි ඉල්රමින්   
ඔඵතුභහ යන ෆභ ක්රිඹහදහභඹදීභ භන්ත්රීරු වළටිඹට අළි 

ඔඵතුභහ නක් ඉන්නහඹ කිඹමින් භහක   න සල්ඳඹ අන් 

යනහ  කඵොකවොභ සතුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
මීශඟට  රු ඉහක් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

වඹ හරඹක් තිකඵනහ. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
විනහඩි නකොශවක් තිකඵනහ කන්ද  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ  only six minutes.  
 
 

[අ.බහ. 7.38] 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්තටභ කභතළනදී භට ඹම් 

නහටුක් තිකඵනහ. කම් බහ ල් තඵන අසථහකේ 
කඹයජනහ ඉදිරිඳත් කශේ වුද  ජනතහ විමුක්ති කඳයමුණ. ක 
ළිටුඳ හිටිකය් වුද  කහඵද්ධ ල්ලිඹ. දළන් ක කදකොල්රන්භ 

ඳළනරහ ගිහිල්රහ. උකද් ඳහන්දය ඉරහ කිඹන්න තිකඵන කඵොරු 
ඔක්කයභ කිඹරහ කිඹරහ  ඇත්ත කවබඳ කන කොට අවකන 
ඉන්න ඵළරු  කදකොල්රන්භ ඳළනරහ ගිහිල්රහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  highway නකක් කොට්ටහ 
දුට කදොඩංකොඩ දක්හ කිකරයමීටය 34ක් තිකඵනහ. නදහ  යජඹ 
යපු කද්ල් තභයි භභ කම් කිඹන්කන්. ක Estimated cost න 

රුළිඹල් බිලිඹන 9.33යි. නතකොට ක award යරහ 
තිකඵන්කන්  Rs. 9.66 billion රට. ක  final cost  කරහ 
තිකඵනහ  Rs. 19.93 billion.  Percentage ලින් ඵළලුකොත් 
113ක් ළඩි කරහ තිකඵනහ.  

ඊශඟට  කදොඩංකොඩ දුට කුරුඳුවවළතළක්භ දක්හ 
කිකරයමීටය 31යි. කකක් estimated cost න රුළිඹල් බිලිඹන 
8.2යි. Award යරහ තිකඵනහ  බිලිඹන 8.3ක්. Final cost න 

Rs. 25.57 billion. ක ළඩි කරහ තිකඵනහ දුඹඹට 210කින්. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ළඩි කරහ තිකඵන ණන 
කොකවොභද කිඹරහ ඵරන්න.  

ඊශඟට  කුරුඳුවවළතළක්භ දුට ළින්නද දක්හ කිකරයමීටය 
65යි. කකක් estimated cost න රුළිඹල් බිලිඹන 26.3යි. Award 
යරහ තිකඵනහ  රුළිඹල් බිලිඹන 27.40ට. Final cost න Rs. 

47.24 billion.  

දුඹඹට 79කින් ළඩිකරහ තිකඵනහ. ක හිටපු යජතුභහක  

හරකය් කච්  ළඩිවීභක්. ඊට ඳසකේ අක  ඹවඳහරන යජඹ  

අක  ඇභතිතුභහක  හර කය්දී භහතය දුට කඵලිඅත්ත දක්හ 

කිකරයමීටර් 30ක් වදනහ. ක වහ රුළිඹල් බිලිඹන 85.54ක් 

ළඹකරහ තිකඵනහ. Award යරහ තිකඵන්කන් රුළිඹල් බිලිඹන 

103.28යි. ළඩිවීභ කරහ තිකඵන්කන්  දුඹඹට 20.74යි.  

1359 1360 

[රු  න්දිත් භයදුංව  භවතහ] 
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කඵලිඅත්ත දුට ළටිඹ දක්හ කිකරයමීටර් 26යි. කට original 

estimated cost න විධිඹට Rs. 46.24 billion දීරහ තිකඵනහ. Rs. 

55.2 billion award යරහ තිකඵනහ. අන්තිභට දුඹඹට 19.43 

ළඩිවීභක් කරහ තිකඵනහ. ක හක භ  ළටිඹ දුට අන්දයළ 

දක්හ කිකරයමීටර් 15යි. ක වහ original estimated cost න 

Rs. 26.14යි. Rs. 31.57 billion award යරහ තිකඵනහ. දුඹඹට 

20.77 ළඩිවීභක් කරහ තිකඵනහ. ක හක භ  භහතය දුට 

වම්ඵන්කතොට දක්හ  Section 4  වහ  estimated cost න  

රුළිඹල් බිලිඹන 44.20යි. Rs. 52.16 billion award යරහ 

තිකඵනහ. දුඹඹට 18.01 ළඩි වීභක් දුදුකරහ තිකඵන්කන්. 

අකන් කදයිඹකන්!  කම්හද කවොයම්  කිඹන්කන්  කම්  කවොයභ - 

රු ඇභතිතුභනි  2015 භව භළතියණඹට ලින් භභත් 

කොන්රහත්හයකඹක් කරහ දුටිඹහ. භභ කහ කිඹන්න ඕනෆ. 

කොන්රහත් ළඩලින් අයින් කරහ තභයි භභ 2015 භව 

භළතියණකය්දී ඡන්දඹ ඉල්රන්න ආකේ. ඔඵතුභන්රහ ථහ කශේ 

highways වදනකොට යපු කවොයම් ළන විතයයි.  ඊට ඩහ 

කවොයම් තිකඵනහ.  ක කවොයභ කවොයම් දුඹඹට 300යි. 

හඳට් කටොන් නකින් රුළිඹල් 24 000ක් කවොයම් ශහ. ABC 

cubic metre නකින් යපු කවොයභ රුළිඹල් 7 000යි  8 000යි. 

අළි ඵරහකන හිටිඹහ.  

නදහ බහඳතියකඹක් දුටිඹහ. රු ඇභතිතුභනි  අද ඉන්කන් 
ඔඵතුභහක  බහඳති සරිඹආයච්චි භවතහ. නදහ දුටිඹහ කප්රේභදුරි. ඔහු 
ඳට්ටඳල් කවොකයක්. ඔහුට cashලින් තභයි commission න 

අයකන ඹන්න ඕනෆ; chequesලින් ඵළවළ. භභ මුසලිම් නිහ ඔහු 
භහ  ම්ඵන්ධ යත්කත් නළවළ. ඔහු භට කොන්රහත් නක්ත් 
දුන්කන් නළවළ. ඕනෆ නම් නිරධහරින්කන් අවරහ ඵරන්න  ADB 
නකන්   කරය ආධහය අයමුදල්ලින් රඵහකදන කටන්ඩර්රට 

ඉදිරිඳත් කරහ අඩු rate නට අයකන තභයි භභ ඉදිරිඹට ආකේ. 
භට නදහ කිේහ  "ඔඵ නක්ත් ජහති ඳහක්ෂිකඹක්  ක නිහ උදේ 
යන්න ඵළවළ" කිඹරහ. භහ ළපුහ. නමුත්  භභ අදත් 

ආඩම්ඵයකඹන් කිඹනහ  භභ නක්ත් ජහති ඳහක්ෂිකඹක් තභයි. 
නමුත්  නදහ යපු කවොයම් ළන භභ දන්නහ. රු ඇභතිතුභනි  
ඔඵතුභහක  නිරධහරින් ඉන්නහ. අක  ආණ්ඩුකේභ ඉන්න 

ඇභතිරු ක නිරධහරින්ට ඇඟිල්ර දිගු යනහ. වළඵළයි  නදහ හිටපු 
දෂිතකඹය වුරුත් අද නළවළ. අද ඉන්නහ  නදහ හිටපු කල්ම්. 
ඔහු තභයි කප්රේභදුරි කිඹන්කන්. ඔහු බහඳති  කරහත් දුටිඹහ. අද 

කල්ම් කනත් කකනක්. ක හක භ බහඳතියඹහ විධිඹට 
සරිඹආයච්චි භවත්භඹහ ඉන්නහ. නදහ භභත් කොන්රහත්හයකඹක් 
නිහ නදහ දුද්ධ වුණු දණ  ීනණ භක  ණට ඇහුණහ රු 
ඇභතිතුභනි. භක  ඇසලින් දළපු කද්ල් නිහ භභ කහ  

දන්නහ රු ඇභතිතුභනි. භක  ඹහළුන්ට local ඵළංකුරට 
දුඹඹට 20  30  40 commissions කදන්න දුද්ධ වුණහ. දුඹඹට 
10ක්  15ක් දීරහ වරිඹන්කන් නළවළ. ක හක  commissions වරහ 

තභයි නදහ දුඹඹට 300  - ඕනෆ නම් ඔ පු යරහ කඳන්න්නම්. 
නදහ වදපු local ඵළංකු වළභ නක්භ ඔඵතුභහ අතට න්න. දුඹඹට 
කීඹ ළඩිවීභක් කරහ තිකඵනහද කිඹරහ  ඵරන්න. න 

නක්කනහක  ථහ තභයි භක  ඹහළු භන්ත්රීරු ඔක්කයභ 
කිඹන්කන්. 

භභත් ක field නකක් හිටපු නිහ භහ කිඹනහ  නදහ යපු 

කවොයම් අද දහත් කොතළනත් කරහ නළවළයි කිඹරහ. 
රු ඇභතිතුභහට ඇඟිල්ර දික් යනහ. රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ 
බඹ කන්න නඳහ. ඔඵතුභහ නක් අළි ඉන්නහ; රු අභළතිතුභහ 

ඉන්නහ; ඇභතිරු ඉන්නහ. ඊකය් කඳ කර්දහ ඔඵතුභහක  
අභහතයහංලඹ රන්න දළඟලුහ. ඇයි  අද ඔඵතුභහක  
අභහතයහංලඹට 2017 Budget නකන් කන් යරහ තිකඵන මුදර 
රුළිඹල් බිලිඹන 130යි. නහටුකන් වුණත් කිඹන්න ඕනෆ  

අනික් දුඹලුභ අභහතයහංලරට කන් ය තිකඵන මුදල්ලින් 

දුඹඹට 50ක්ත් විඹදම් යන්න ඵළරිකරහ අද ක ඇභතිරු  ක 

හක භ අභහතයහංල කල්ම්රු දඟරනහඹ කිඹරහ. නමුත් 
ඔඵතුභහ ආඩම්ඵය කන්න. ඔඵතුභහක  අභහතයහංලඹට කන් 
යරහ තිකඵන ල්ලි ඉය කරහ අභහතයහංලකය් කල්ම් ඇතුළු 
දුඹලුභ නිරධහරින්  බහඳති සරිඹආයච්චි ඇතුළු නිරධහරින් 

Cabinet Paper නක් දභරහ තිකඵනහ  නළත ල්ලි රඵහ 
න්න. ක ල්ලි කවොයම් යරහද  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

නළවළ. භට විනහඩි 5ක් කදන්න ඕනෆ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට කරහ දුන්නහ.  

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
භට විනහඩි කදක් කදන්න. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 කවොයි. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ක ල්ලි කවොයම් යරහද  නළවළ. දුඹලුභ ඳහයල් වදරහ ක 

මුදල් විඹදම් යරහ තිකඵනහ. භහ දන්නහ විධිඹට දුඹලුභ 

Budgetsලින් කන් යපු මුදල් 6න භහඹ  7න භහඹ 
නකොට ඉයයි. ඔඵතුභහත් නදහ කිේහ  ඳහය වදරහ ඉයයි  ල්ලි 

කන්න විධිඹක් නළවළයි කිඹරහ අක  මුදල් ඇභතිතුභහට 

කිඹන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහ ක ල්ලි හක්කුට දභහ ත්තහද  

දුඹලුභ ඳහයල් වදරහ තිකඵනහ  ඇභතිතුභනි. වළඵළයි දුඹලුභ 

කද්ල් කටන්ඩර් යරහ තභයි දීරහ තිකඵන්කන්. ඔඵතුභහත්  

ඔඵතුභහක  නිරධහරින්ත් දහත් Tender Board නට ඇඟිලි 
වරහ නළවළ. භභත් ක  field නකක් දුටි නිහ භහ ක ළන දන්නහ.  

අද rate න ඵරන්න. නදහ දුඹඹට 200  300 ළඩි වීභක් 

කරහ තිකඵනහ. ඇභතිතුභනි  ඕනෆ නම් වළභ කටන්ඩර් නක්භ 

අයකන ඵරන්න. වළභ නභ දුඹඹට 10ක්  15ක් අඩුකන් තභයි 
fight යරහ අයකන තිකඵන්කන්. ක නිහ රු ඇභතිතුභනි  බඹ 

කන්න නඳහ. ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් අඹටත්  කහඵද්ධ 

විඳක්කය් අඹටත් කම් ආණ්ඩු ට්ටන්න පුළුන් කිඹරහ 

හිතනහද  ක දහත් කන්කන් නළති කදඹක්. විඳක්ඹ කම් 

යජඹ බහය ත්තහ නම් අවුරුදු ඳකවන් කදන්න කනොකයි ආණ්ඩු 

බහය න්කන්. යනිල් වික්රභදුංවට කදන්න නඳහඹ කිේහ. කුකශන් 
ඇද්දහ. ඇයි  යනිල් වික්රභදුංව අභළතිතුභහට දුන්නහ නම් නළත 

තහක් විඳක්ඹට නටන්න කදන්කන් කිඹරහ දන්නහ. ක නිහ 

භහ කිඹනහ  කභතළනදී කම් යජඹ අවුරුදු 5ක් කනොකයි  අවුරුදු 

1361 1362 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

12ක් ඳත්හ කන ඹෆභ තභයි අක  ඳශමුන අයමුණ කිඹරහ. 

අවුරුදු 10ක් ගිහිල්රහ තභයි අළි ඵරන්කන්  ආණ්ඩු කදනහද  

නළද්ද කිඹරහ. ක නිහ ජනතහ විමුක්ති කඳයමුකණ් භන්ත්රීරුන්ටත් 
කිඹනහ  කහඵද්ධ විඳක්කය් භන්ත්රීරුන්ටත් කිඹනහ  දල් 

හීන දකින්න නඳහඹ  ඔඵතුභන්රහට 2025 දක්හ කම් ආණ්ඩුකේ 

භයිල්වක්ත් කවොල්රන්න කදන්කන් නළවළයි කිඹරහ. ක නිහ 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ බඹ කන්න නඳහ. දෂිත නිරධහරින් 

වුරුත් ඔඵතුභහක  අභහතයහංලකය් නළවළ. භභත් නතළන හිටපු 

නිහ ක ළන භහ දන්නහ. ඉසය කප්රේභදුරි භවත්භඹහ වම්ඵ 

කන්න නිම් ඹන්න ඵළවළ  ඇභතිතුභනි. Handbag නකක් තභයි 
ල්ලි අයකන ඹන්න ඕනෆ. ල්ලි කුට්ටිලින් තභයි අයකන 

ඹන්න ඕනෆ. Cheques කන ඹන්න ඵළවළ. දළන් දුටින අක  

සරිඹආයච්චි බහඳතිතුභහ  ඔඵතුභහක  කල්ම්තුභහ  අනික් 

නිරධහරින් වම්ඵ කන්න ල්ලි කන ඹන්න ඕනෆ නළවළ. නිම් 

ගිහින් නතුභන්රහ වම්ඵකරහ ළඩ ය කන නන්න පුළුන්. රු 

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් ක හක  තභයි. ඔඵතුභහට භඩ වනහ. 
කම් භඩ වන නට ඔඵතුභහ බඹ කන්න නඳහ. කම් භඩර 

කභොනහද තිකඵන්කන්  අමලි කඵොරු. ක කොල්රන් කිඹන කහ 

ඔ පු යන්න කිඹන්න.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ඔඵතුභහක  ථහ අන් යන්න. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

භට ත විනහඩිඹක් කදන්න. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
Please, විනහඩිඹක් කදන්න. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. කඵොකවොභ සතුතියි. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
නදහ යපු කවොයම් ඔක්කොභ දළන් කවබඳකරහ තිකඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට විනහඩිඹක් කදන්න.  

කම් ඵරන්න. අළි ට  නකඹන් කිඹන කදඹක් කනොකයි  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. නදහ යජඹ යපු කවොයම් 

percentagesලින් දභරහ තිකඵනහ.  

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක බහත යන්න. 

 
ගුණ ඉයාක් පහුොන් ෙහතා 
(நளண்தைநழகு இரளக் பலஶநளன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ඇභතිතුභනි  දුඹඹට 20 ළඩි වීභක් තභයි කරහ 

තිකඵන්කන්. න භන්ත්රීයඹකු ලකඹන් භහ කිඹනහ  භහ භන්ත්රී 
කනකු කන්න ලින් කොන්රහත්හයකඹක් කරහ ඉරහ තභයි 

කභතළනට ආකේ කිඹරහ. ක නිහ ක යපු කවොයභ  දණඹ ළන 
භහ දන්නහ. කහ වන්න කදඹක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට හර කේරහ රඵහ දුන් 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත කමින්  කම් විහදඹට ථහ ශ අක  
දුඹලුභ භන්ත්රීරුන්ටත් සතුතින්ත කමින්  කම් හක  අමලි 
භඩ වන්න ජනතහ දහත් ඉඩ කදන්කන් නළවළයි කිඹමින් භහ 

මු න්නහ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உதப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහක  ළිබඳතුරු ථහ. 
 

 
[අ.බහ. 7.50] 

 
ගුණ ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ප්රථභකඹන්භ උකද් රු අනුය 
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ප්රලසන කිහිඳඹක් භතු ශහ. භභ  නතුභහට  

භතක් යන්නට ළභතියි  2015 ර්කය්දී  මින්ද ද දුල්හ භවතහ 
උස අධයහඳන  වහ භවහභහර් අභහතයහංලකය් උඳකද්ලයකඹකු 
කනොන ඵ. නභ නිහ ශ ක යදනහ නතුභහට රංගු කන්කන් 

නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද කම් විඳක්කය් 
භන්ත්රීතුභන්රහ භවහ කතොයතුරු යහශිඹක් කවබඳ යන්න 

සදහනකභන් ඉන්කන් කිඹහ අළි  දුතුහ. නමුත් ඵරනකොට 
පුසක්. බහ ල් තළබීකම් කඹයජනහ ඉදිරිඳත් ශ 
භන්ත්රීයඹහත් නඹ සථිය ශ භන්ත්රීයඹහත් කම් කරහකේ ඳළත්ත 

ඳශහකත්ත් නළවළ. ක ම්ඵන්ධ භහ විටින් විට මරහනකය් 
අධහනඹ  කඹොමු ශහ. කිදුභ අසථහ කහඵද්ධ විඳක්කය් 
භන්ත්රීරු ඳස වඹ කදකනකුට ළඩිඹ බහකේ දුටිකය් නළවළ. භහ 
ණනක් තිසකේ භවහ භහර් අභහතයහංලඹ ළන විහදඹක් ඕනෆඹ 

කිඹහ ට තහ ඳළතිකයේහ; රඳහහිනී නහබඳහරට ගිඹහ; පුත් 
ඳත්රට ලිළි දුන්නහ. අළි හිතුහ  භවයවිට අඳ කනොදන්නහ  
භවය කද්ල් කම් අඹ දන්නහ ඇති කිඹහ. නමුත් ඇත්ත 

ලකඹන්භ කිදුභ කදඹක් නළවළ. කම් තභයි ජනතහ විමුක්ති 
කඳයමුකණ් කද්ලඳහරනඹ. අවුරුදු ඳණවක් කද්ලඳහරනඹ යරහ 
භන්ත්රීරු ඳස කදනහයි ඉන්කන්. භභ නහටු කනහ  අඳක  

ටිනහ හරඹ නහසති කිරීභ ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹ 
කනුකන් ථහ  ශ දුඹලුභ ඇභතිරුන්ට  භන්ත්රීරුන්ට භක  

සතුතිඹ  පුද යනහ. කභොද  කඵොකවොභ  කදකනක් ථහ කශේ 
වුභනහකන්; උනන්දුකන්; ඹම් කිදු බක්තිඹකින්.  කම් අවුරුදු 
කදවභහය තුශ අක  යුතුම් ඉසට ය තිකඵන ඵ අඳ දන්නහ.  
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[රු  ඉහක් යහුභහන්  භවතහ] 
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ක හක භ අභහතයහංලකය් කල්ම්තුභහට  භහර් ංර්ධන 

අධිහරිකය් බහඳතිතුභහට  අකනකුත් නිරධහරින්ට කම් 
අසථහකේදී භභ සතුති යන්නට ළභළතියි. රු ඉහක් 
භන්ත්රීතුභහ  කිේහ  හක  ඳසුගිඹ හරඹත් නක් ල්ඳනහ 
යනවිට අද අඳට ඉතහභත් කවො නිරධහරි ළිරික් ඉන්නහ. භභ 

ඉදිරිඹටත් කිඹන්කන් අක  අභහතයහංලඹ තුශ ඹම් කිදු 
අක්රමිතහක් දුද්ධ කනහ නම්  අදහශ අංලරට ඳළමිණිලි ය 
විබහඹක් යන්න කිඹරහයි. ක ඳරීක්ණරට අක  දුඹලුභ 

වකඹයඹ රඵහ කදනහ.  

ක හ ක භ ඳහර්ලිකම්න්තු නීතිරීති උල්රංකනඹ ශහද කිඹහත් 

අළි ඵරන්නට ඕනෆ. කභොද  සථහය නිකඹය අනු බහ 

ල්තඵන අසථහකේ කඹයජනහක් ඉදිරිඳත් ය ක 

කඹයජනහරුයි  සථියරුයි  ඳළනරහ ගිහින් කම් විහදඹ අඹහකල් 

ගිඹහ. ඳක් නහඹ රැසවීකම්දී කම් අඹ දිනඹ  විහදඹක් ඉල්ලුහ. 

භභ කිේහ  දිනඹ විහදඹක්  ඕනෆ නළවළ.  අඳය බහ 3.30 දුට  

අඳය බහ 6.30 දක්හ ඳළඹ තුන විහදඹක් කදමු කිඹහ. නළවළ  

ථිඹන් ඉන්නහ  ක නිහ දිනඹ විහදඹක් ඕනෆඹ කිේහ. ක 

අඹට  භවයවිට දිනඹකුත් ප්රභහණත් නළවළ කිේහ. අළි විහදඹ 

දුන්නහ. අළි ඳළනරහ ගිකය් නළවළ. ක කොල්කරය හිතුහ අළි විහදඹ 

කනොකදයි  කිඹහ. කයි විහදඹ ඉල්ලුකේ. නමුත් අළි විහදඹ 

දුන්නහ. විහදඹ දුන්නහට ඳසකේ කවබඳදයේ වුණු කිදුභ කදඹක් 

නළවළ  භඩ  වළකයන්න. නළත යක් අක  භන්ත්රී ණ්ඩහඹභට 

භක  සතුතිඹ පුද යමින් භක   න සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
එකල්හි මේලාව අ.වා.7.30 ඳසු කප ිනබුමණන් මූලාසනාරූඪ 

ගුණ ෙන්ත්රීතුො  විසින් ප්රශ්පනය මනොවිෙසා ඳාර්ලිමේන්තුව කල් තබන 
ලදී. 

 

ඳාර්ලිමේන්තුව ඊ  අනුකලව  අ.වා. 7.54  2016 ොර්තු 08 වන 
දින සවා සේමුිනය අනුව  2017 ඔක්මතෝබර් 20 වන සිකුපාදා 
පූ.වා.10.30 වන මතක් කල් ගිම ය. 

 
அப்தளழுது ரபம் ழ.. 7.30 நணழக்குப் ழந்தழயழட்டகநனளல், 

நளண்தைநழகு தககநதளங்கும் உதப்ழர் அயர்கள் யழள 

யழடுக்களநரரன ளபளலநன்த்கத எத்தழகயத்தளர். 
 

அதன்டி, ழ.. 7.54 நணழக்கு ளபளலநன்ம், அதது 2016 

நளர்ச் 08ஆந் தழகதழன தவர்நளத்துக்கழணங்க, 2017 எக்ரபளர் 20, 

தயள்ழக்கழமகந தொ.. 10.30 நணழ யகப எத்தழகயக்கப்ட்டது. 
 

 

And it being past 7.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put.  
 

Parliament adjourned accordingly at  7.54  p.m.  until  10.30  a.m. 

on Friday, 20th October, 2017, pursuant to the Resolution of 

Parliament of 08th March, 2016. . 

1365 1366 



 

 

 



 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ශ්රී රංහ යජකය් මුද්රණ කදඳහර්තකම්න්තුකේ මුද්රණඹ යන රදී. 
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නිෙව්දන 
     කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
රෙට් වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය:  
 ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Speaker’s Certificate 
 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
CURRENT ECONOMIC STATUS OF THE COUNTRY 
 Statement by Hon. Prime Minister 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள்: 
 சபாநாயகர  சான் ைர 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
நாட் ன்  தற்ேபாைதய ெபா ளாதார நிைலைம:  
 மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  

පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ෙහේෂා මිතත්ව පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු බන්දුලලාල් 

බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
ෙමෝටර් වාහන පනත:  
 නිෙයෝග 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட   
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ேஹஷா சிேநக ர்வ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு பந் லால் பண்டாாிெகாட] – 
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ேமாட்டார் வாகனச் சட் டம் :  
 ஒ ங்குவிதிகள் 

LOCAL AUTHORITIES (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 
 Read the First time 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
  Hesha Friendship Foundation (Incorporation) - [ The 

Hon. Banduala Lal Bandarigoda ] -  Read the First 
time. 

 
MOTOR TRAFFIC ACT: 
 Regulations  
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m., 

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 

சபாநாயகர  சான் ைர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 
ඔක්ෙතෝබර් 19 වැනි දින ම’විසින් “රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් 
කිරීෙම් (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය 
සටහන් කරන ලද බව දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩල රැසව්ීම් 
அரசியலைமப் ச் சைபக் கூட்டங்கள் 

MEETINGS OF THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, 2017 සැප්තැම්බර් මස 26ෙවනි දින පැවති 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම් දී තීරණය කළ 
පරිදි 2017 ඔක්ෙතෝබර් 30ෙවනි සඳුදා, ඔක්ෙතෝබර් 31ෙවනි 
අඟහරුවාදා සහ ෙනොවැම්බර් 01ෙවනි බදාදා පූර්ව භාග 10.30 සිට 
අපර භාග 6.30 දක්වා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් 
දින තුනක් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් දී පැවැත්වීමට නියමිත 
බැවින්, ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා නවීන තාක්ෂණ 
පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  
2014 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත සී-ෙනෝර් පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  2015 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.   

එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ශී 
ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා මම 
ඉදිරිපත් කරමි. එම වාර්තා ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි. කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන්  
පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “(203 අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන 
පනත යටෙත් නිෙයෝග” සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, 

(i) 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ 
මාණ්ඩලික විද්යාලෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

(ii) 2015 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව; 

(iii) 2011, 2012, 2013 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා; 

(iv) 2011, 2012, 2013 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා; සහ  

(v) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තා සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, ගැටන්ගම, අංක 201/4 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිචි ෙක්.ඒ. දුමින්ද කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ මම 

පිළිගන්වමි. 

(1)   කළුතර, කලමුල්ල, ගාලුපාර, අංක 425 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.එච්.ෙක්.එන්. අරවින්ද මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  පන්නිපිටිය, සිල්වා ෙපෙදස, අංක 484/20 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි දමින්ද ෙවදෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)  මාතර, සුල්තානාෙගොඩ, කදුරුගස ් අද්දර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්. ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  අකුරැස්ස, තිබ්ෙබොටුවාව, මුත්ෙතට්ටුෙහේන, අංක 38/14 ඩී 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.එම්. දිල්කි මධුෂානි 
ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)  රත්මෙල්, ෙනළුම් වැව, "සිසිර ෙසවන" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙරොමිෙයල් නම්බුෙහේවා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගල්පාත, බටෙගොඩ, අංක 3/51 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. කළණ පීරිස් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම 
මම පිළිගන්වමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-1222/'16 - (1), ගරු පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා. [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

පශ්න අංක 2-1334/'16 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා  සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3- 1409/'16 - (2), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

- [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 
පශ්න අංක 4. 
 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්නය අහනවා. හැම දාම 

ඇමතිතුමා නැහැ. 

    
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කියාත්මක  කළ 
සංවර්ධන ව්යාපෘති: බදුල්ල දිසත්ික්කය 
நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் 

நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட அபிவி த்திக் 
க த்திட்டங்கள்: ப ைள மாவட்டம்  

DEVELOPMENT PROJECTS IMPLEMENTED BY URBAN 
DEVELOPMENT AUTHORITY: BADULLA DISTRICT 
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4.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ)          (i)    2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය මඟින් බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ 
කියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

              (ii) එම එක් එක් සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් නම, වැය 
කරන ලද මුදල,  ෙකොන්තාත් ලබාදුන් සමාගෙම් 
නම, එම සමාගමට ලබාදුන් මුදල, විවෘත කළ 
දිනය සහ එම විවෘත කිරීම සඳහා වැය කළ මුදල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  අමාත්යංශය විසින් බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ 
ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන 
ව්යාපෘති  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i)  2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர, நகர 

அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் லம் ப ைள 
மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட 
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii)  அந்த ஒவ்ெவா  அபிவி த்திக் 
க த்திட்டத்தின ம் ெபயர், ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்ட 
கம்பனியின் ெபயர் அந்தக் கம்பனிக்கு 
வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் 
திறந் ைவக்கப்பட்ட திகதி மற் ம் அந்த திறந்  
ைவத்த க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii)  அைமச்சினால் ப ைள மாவடத்தில் 
எதிர்காலத்தில் நைட ைறப்ப த்த எதிர்பார்க் 
கப்ப ம் அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?     

      

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of development projects 
implemented in the Badulla District by the 
Urban Development Authority from year 
2010 up to now; 

 (ii) separately the name of each of the 
development projects along with the 
amount of money spent on each project, 
name of the company to which the project 
was awarded, the amount of money paid to 
each of the contracting companies, the 
dates on which each of the projects were 
declared open and the amount of money 
spent on such opening ceremonies; and 

 (iii) the development projects which are 
expected to be implemented in the Badulla 
District by the Ministry in future? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ගරු ඇමතිතුමාට විෙශේෂ 

උත්සවයකට සහභාගී වීමට  තිෙබන නිසා ටිකක් පමාද ෙවන බව 
කිව්වා. පශ්නයට අදාළ උත්තරය එවා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා.  

(අ) (i) 9කි. 

 (ii) ඇමුණුම් අංක 01 බලන්න.  දීර්ඝ  විසත්රයක්  
තිෙබන නිසා සභාගත* කරනවා. 

 (iii) ඔව්. 

  ඇමුණුම් අංක 02හි දක්වා ඇත.    

                        බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක කරමින් 
පවතින ව්යාපෘති   

(ඇමුණුම 02) 

 
(ආ) අදාළ නැත. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අතුරු පශ්න කිහිපයක් ඇමතිතුමාට  

ෙයොමු කරනවා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු 

අනු 
අංක 

සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිෙය් 
ස්වභාවය 

ෙකොන්තාත් 
ලබා දුන් 
සමාගෙම් 
නම 

ඇස්තෙම්න්තු
ගත මුදල                                

(රු. මිලියන) 

       බදුල්ල 

 1 ෙසේනානායක 
උද්යානය 
සංවර්ධනය කිරීම 

 SF ඉදිකිරීම් 
ආයතනය 

60 

 2 අතුරු මාර්ග 
සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය (දයා 
ගුණෙසේකර මාවත) 

ඉංජිෙන්රුම
ය කාර්යයන් 
පිළිබඳ 
මධ්යම 
උපෙද්ශන 
කාර්යාංශය 

                                           
92 

 3 තැපැල්හල පාර 
වාණිජ සංකීර්ණය 

සිෙය්කා 
ඉදිකිරීම් 
ආයතනය 

                                          
50 

  2018 වර්ෂය තුළ කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත ව්යාපෘති 

1       
2 

වැලිමඩ සතිෙපොල 
ඉදිකිරීම ෙයෝජිත 
ඇල්ල සංචාරක 
පහසුකම් සැපයීෙම් 
මධ්යස්ථානය  
ඉදිකිරීම 

 50                                                
50 

ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, ෙසේනානායක උද්යානය 
සංවර්ධනය කිරීමට ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 60යි 
කියලා. ඒක භූගත රථ ගාලක්. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමයි බදුල්ලට ෙම් 
ව්යාපෘතිය පටන් ගත්ෙත්, ගරු කථානායකතුමනි. පසුගිය ආණ්ඩුව 
විසින් එම ව්යාපෘතිෙය් වැඩ සියයට 40ක් විතර අවසන් කරලායි 
තිබුෙණ්.  නමුත් යහ පාලන ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ පළාත් සභාව 
විසින්  මුඛ්ය කාර්යක් ෙසේ සලකා 2016 වර්ෂෙය් ෙම් ව්යාපෘතියට 
අමතර පතිපාදනයක් ෙවන් කළා. හැබැයි ඒක කරන්න බැරි වුණා, 
ගරු කථානායකතුමනි. නැවතත් 2017 වර්ෂය මුලදී පරිපූරකයක් 
දාලා තවත් මුදලක් එකතු කරලා, ෙම් ව්යාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් 
කළා. ෙම් සම්බන්ධව විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පශ්න 
කළා. මුදල් ෙරගුලාසි අනුව පළාත් සභාවක වර්ෂය මුල අතිෙර්ක 
ඇස්තෙම්න්තුවක් -පරිපූරකයක්- දැමීම පිළිබඳව පශ්න කළා. 
ෙමොකද, එෙලස කරන්න බැහැ. අෙනක් එක, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් පළාත් සභාවලට බලය 
ෙබදන ෙකොට පළාෙත් තිෙබන මුඛ්ය කාර්යක් සඳහා කටයුතු 
කිරීම හැර, තවත් අමාත්යාංශයකින් ෙවන් කරපු මුදලකට පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවක් දැමීම සහ තවත් කාරණා රාශියක් නිසා 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පශ්න කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් පළාෙත් ෙමවැනි ෙද්වල් දිගින් දිගටම 
සිද්ධ වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න උත්සාහ දරන්ෙන් 
ෙමයයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවත් ෙගන්වාෙගන පසු ගිය දිනක 
ෙමම ව්යාපෘතිය විවෘත කළා. එතෙකොට ෙම්ක යහපාලන 
ආණ්ඩුෙවන් කළාය කියන කාරණය ෙපන්නුම් කරනවා වාෙග්ම - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අතුරු පශ්නය අහන්න ෙකෝ. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
යහපාලන ආණ්ඩුව ජනතාව ෙනොමඟ යැවීමකුයි සිද්ධ කර 

තිෙබන්ෙන්. මට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගනැල්ලා ෙම්ක විවෘත කිරීමට කටයුතු 
කෙළේ ෙම් විගණන විමසුම වසා ගැනීම ෙවනුෙවන්ද කියන එකයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එම පශ්නය 

ගරු ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] ෙදවන අතුරු පශ්නය 

අහන්න.  

1373 1374 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඇල්ල පෙද්ශෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් සඳහා මුදලක් ෙවන් 
කළාය කියලා සඳහන් කර තිෙබනවා.  මා හිතන විධියට  දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රථ ගාලක්  සඳහායි ඒ මුදල් ෙවන් කර 
තිබුෙණ්. ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් තවත් හඳුනා ගත් විශාල සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළකට අපි ෙයෝජනා දීලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා  
බදුල්ලට ආපු ෙවලාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. 
ඒ පිළිබඳ වර්තමාන පගතිය එතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ඒ පශ්නයත්  ගරු  ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඊෙය් දින කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට 

පශ්නයක් ෙයොමු කළා. බණ්ඩාරෙවල ඇතුළු කෘෂිකාර්මික- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක දැනටමත්  පළාත් සභාෙව් ගරු 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ෙයොමු කර තිෙබනවා. එයට ඉතා 
ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා ෙදයි. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයනුයි ෙමය ඇසිය 

යුත්ෙත්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් කියා තිෙබනවා, ඒකට පිළිතුරු දිය 

යුත්ෙත් පළාත් සභාෙව් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් කියලා. ඒ 
නිසයි පශ්නය ඒ අයට ෙයොමු කෙළේ.  පිළිතුර බලලා අපි ඊට 
පස්ෙසේ ඒ ගැන කථා කරමු.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පළාත් සභාෙව් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් ෙම් සඳහා වැඩ 

පිළිෙවළක් ෙනොවුණු නිසා තමයි මා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයට ෙම්ක 
ෙයොමු කෙළේ. එතැනින්ම ෙපෙනනවා, උමා ඔෙයන් අෙප් 
කෘෂිකර්මයට වුණු හානිය පිළිබඳව ෙමෙතක් ෙම් රජයත් 
අවධානය ෙයොමු ෙනොකළාය කියන කාරණය.  ෙමොකද, ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශය දන්ෙන් නැහැ, ෙකොච්චර කෘෂි බිම් පමාණයක් ෙම් 
නිසා අහිමි වී තිෙබනවද කියන එක.  අෙප් පෙද්ශෙයන් විශාල 
දායකත්වයක් ෙම් ජාතික - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිතුරු ලැබුණාට පස්ෙසේ අපි කථා කරමු. එතෙකොට මම 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

      
       

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය කාර්යාලයක් පිහිටුවීම: 
විසත්ර 

பாரா மன்றத்தில் வர -ெசல த்திட்ட 
அ வலகத்ைதத் தாபித்தல்: விபரம் 

ESTABLISHMENT OF A BUDGET OFFICE IN PARLIAMENT: 
DETAILS   
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5.ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය:  

(අ) (i) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයවැය කාර්යාලයක් 
පවත්වාෙගන යාමට ගනු ලැබූ තීරණය 
කියාත්මක වන්ෙන්ද;   

 (ii) සිදුවිය හැකි අයවැය කප්පාදු කිරීම් පිළිබඳව විමසා 
බැලිය හැකි ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iii) අයවැෙයන් ෙදනු ලැබූ ෙපොෙරොන්දුවල 
කියාකාරිත්වෙය් පගතිය පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනගන්ෙන් ෙකෙසේද; 

 (iv) 2017 අයවැෙය් සුභසාධන  ෙයෝජනා ඉටුකිරීෙම් 
දින සටහනක් (කැලැන්ඩරයක්) ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනාවලින් ඉටු ෙනොකරන ලද 
ෙයෝජනා කවෙර්ද; 

 (ii) එම ෙයෝජනා ඉටු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) பாரா மன்றத்தில் வர ெசல த்திட்ட 
அ வலகம் ஒன்ைறப் ேபணிவ வதற்காக 
எ க்கப்பட்ட தீர்மானம் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்படக்கூ ய வர ெசல த்திட்டக் குைறதல் 
கள் ெதாடர்பாக ேகட்டறிந்  ெகாள்வதற்கான 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) வர ெசல த்திட்டத்தின் லம் வழங்கப்ப ம் 
வாக்கு திகளின் ெசயற்ப  தன்ைமயின் 

ன்ேனற்றம் ெதாடர்பாக பாரா மன்றத் 
தினால் எவ்வா  அறிந் ெகாள்ள ம் 
என்பைத ம்; 

 (iv) 2 0 1 7ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் 
திட்டத்தின் நலன் ாி ெதாடர்பான 
பிேரரைணகள் நிைறேவற்றப்ப ம் நாேளட் க் 
(கலண்டர்) குறிப்ெபான்ைற ெபற் த்த வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2 0 1 5  ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் 
திட்டத்தில் நிைறேவற்றப் படாத 

ன்ெமாழி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ன்ெமாழி கள் நிைறேவற்றப் 
படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?      

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the decision to run a Budget Office at 
Parliament is being implemented; 

 (ii) the institute from which enquiries can be 
made about possible budget cuts; 

 (iii) the methodology as to how Parliament can 
obtain information about the progress of the 
implementation of pledges given through the 
budget; and 

 (iv) whether a calendar for implementing the 
2017 Budget Proposals for welfare will be 
provided? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) out of the Budget Proposals for year 2015, 
those that were not implemented; and 

 (ii) the reasons as to why those proposals were 
not implemented? 

(c) If not, why?       

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. දැනට නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය පරිදි අදාළ පනත 
ෙකටුම්පත් කරමින් පවතී. 

 (ii) අය වැය පිළිබඳ විවාදය පැවැත්වීෙමන් අනතුරුව 
එය සම්මත කරනු ලබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
මඟිනි. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඕනෑම අවසථ්ාවක විමසිය හැක. 

 (iii) රජෙය් සියලුම අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
සංසථ්ා හා ව්යවසථ්ාපිත මණ්ඩල වැනි සියලුම 
ආයතන තම වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එෙසේම, 
රාජ්ය මුදල් කමිටුව හා ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු 
හරහා ෙම් සම්බන්ධව විමසිය හැක. 

 (iv) විවිධ අමාත්යාංශ හා ආයතන විසින් අදාළ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු ලැෙබ්. එම 
ආයතනවල වාර්ෂික වාර්තාවල හා කියාකාරී 
සැලසුම්වල ෙම ම ෙතොරතුරු ඇතුළත් කරනු 
ලැෙබ්. 

(ආ) (i) දින 100 වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ෙපොෙරොන්දු වූ සියලු සහන ජනතාවට ලබාෙදන 
ලදී. 

 (ii) අදාළ  ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
2018 වර්ෂයට අය වැයක් එන්න නියමිතයි. ඊට ෙපර දැන ගත 

යුතු කරුණු රාශියක් දැන ගන්නයි අපි ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ. 
ඒ අනුව ෙම් කරුණු, ෙතොරතුරු අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ලැබුෙණොත් ෙහොඳ අය වැය විවාදයක් කළ හැකියි. දැන් එතුමා 
අපට උත්තර ෙදන්ෙන්, "අර වාර්තාෙවන් ෙහොයා ගන්න. එෙහම 
නැත්නම් ෙම් ගැන විමසීමක් කරලා ෙහොයා ගන්න." කියලා.  

ෙම්ක නිකම් දමා ගහනවා වාෙග් කථාවක්. එෙහම ෙනොෙවයි. 
අපි අය වැය ගැන කථා කළාට අය වැය කාර්යාලය තවම පිහිටුවා 
නැහැ. අපට අය වැය ගැන අහන්න ෙවන තැනක් නැහැ ෙන්? අය 
වැය කාර්යාලය පිහිටුවනවා කිව්ෙව්ම අයවැය ෙතොරතුරු ගන්නයි. 
නමුත්, තවම ඒක ෙකටුම්පත් අංශෙය් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අය 
වැය කාර්යාලය ෙවනුවට අපට ෙම් ෙතොරතුරු අහලා දැනගන්න 
පුළුවන් ෙවන තැනක් තිෙබනවාද? ෙම් මම අසා තිෙබන පශ්න. 
ෙම් ෙතොරතුරු අතැනින් ගන්න, ෙමතැනින් ගන්න කිව්වාට ඒවා 
ඔක්ෙකෝම බලා මන්තීවරුන්ට ෙම් ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම එකතු 
කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  එම නිසා ෙම් ෙතොරතුරු ටික අපට 
ලබා ෙදන්න. සාමාන්යෙයන් පූර්ව අය වැය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ පූර්ව අයවැය වාර්තාවට ෙම් කරුණු ටික ඇතුළත් කර 
ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

1377 1378 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 



2017 ඔක්ෙතෝබර්  20  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, ඒක 

කරලා ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
අපි ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා කිව්වා, "ඒක කරලා ෙදන්නම්." කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ව එක මට ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමාෙග් අදහස මා ෙයොමු කරන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

ඇත්තටම අය වැයකින් ෙවන් කරන මුළු මුදලම වියදම් කළාද, 
නැද්ද කියන එක පශ්නයක්. දැන් අපට ෙපෙනන හැටියට 2016 
අයවැෙයන් රුපියල් බිලියන 792ක් වියදම් කරලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම 2017 අයවැෙයන් ෙවන් කළ මුදලින් වියදම් ෙනොකරපු 
මුදල ෙකොපමණද කියලා අපට දැනගතහැකි විධියක් සලස්වන්න 
කියලා මා ඉල්ලනවා. 2017 අයවැෙයන් වියදම් ෙනොකළ මුදල 
ෙකොපමණද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු ගණනාවක් ෙමතුමාත් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. දැන් අලුෙතන් පත්වූ යහ 
පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ගරු අගාමාත්යතුමා තමයි කැබිනට් 
මණ්ඩලයට අයවැය කාර්යාලය පිළිබඳව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්ෙන්. ෙමච්චර කල් ඔබතුමාට ඔය 
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න බැරිව ගියා ෙන්. දැන් තමයි ඔබතුමාට 
හදිසි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔය ෙතොරතුරු ටික ෙසොයා ගන්න. අපි ඒ 
කටයුත්ත ඉක්මනින් කර ෙදන්නම්. දැන් එය නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදක අංශෙය්යි තිෙබන්ෙන්. එය ෙකටුම්පත් කරමින් යනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, එයට පුළුවන් තරම් පමුඛත්වය 

ෙදන්න.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ඒවා ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 

ෙකොෙහන්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් මා සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 
දුන්නා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එයට පමුඛත්වය දීලා සහය ෙදන්න.   

 
 

වල් ඌරන් පහර දීෙමන් සිදු වූ ජීවිත හානි: 
වන්දි 

காட் ப் பன்றிகளால் ஏற்ப ம் உயிாிழப் கள்: 
இழப்பீ  

DEATHS CAUSED BY WILD BOAR ATTACKS: 
COMPENSATION   

      
    1756/’17 

6. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය- (1):  

(අ) (i) වර්තමානෙය්දී වල් ඌරන්ෙගන් මිනිස ්ජීවිතවලට 
හානි සිදු ෙවමින් පවතින බවත්; 

 (ii) ෙම් වන විට වන අලියා, කිඹුලා, වලහා, දිවියා හා 
කුළු හරකා යන සතුන්ෙගන් සිදු වන ජීවිත 
හානියකදී සත්ී, පුරුෂ සමාජභාවය සහ වයස ්
ෙභ්දයකින් ෙතොරව රුපියල් 200,000/-ක වන්දි 
මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු සලසා ඇති බවත්; 

 (iii) නමුත්, වල් ඌරාෙගන් සිදු වන ජීවිත හානියකදී 
එවන් වන්දි ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් ෙනොමැති 
බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එවන් හානිවලට ලක් වූ ඉතා අසරණ 
තත්ත්වෙයන් පසුවන අය ෙවනුෙවන් වන්දි 
ෙගවීෙම් කමෙව්දයක් කඩිනමින් කියාත්මක කළ 
යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා කඩිනමින් වන්දි කම යක් 
කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?    

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நிகழ்காலத்தில் காட் ப் பன்றிகளினால் மனித 
உயிர்க க்குச் ேசதம் ஏற்ப கின்றெதன் 
பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) தற்ேபா  காட்  யாைன, தைல, கர , 

சி த்ைத மற் ம் காட்ெட ைம ஆகிய 
மி கங்களினால் ஏற்ப கின்ற உயிாிழப் 
பின்ேபா  ஆண், ெபண் பால்நிைல மற் ம் 
வய  ேபதமின்றி பா 200,000/- இழப்பீட் த் 
ெதாைகெயான்ைற வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) எனி ம், காட் ப் பன்றிகளால் ஏற்ப ம் 
உயிாிழப் க க்கு அத்தைகய இழப்பீ  
வழங்கும் ைறைமெயான்  இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) அத்தைகய இழப் க க்கு உள்ளாகி மிக 
நிர்க்கதியான நிைலயில் உள்ளவர்க க்கு 
இழப்பீ  வழங்கும் ைறைமெயான்  

ாிதமாக நைட ைறப்ப த்தப்ப தல் ேவண் 
ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ாிதமாக இழப்பீட்  
ைறெயான்ைறச் ெசயற்ப த் வாரா 

என்பைத ம்; 
 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?       

      
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he admit-  

 (i) that people have been attacked by wild 
boars at present; 

 (ii) arrangements have been made to pay 
compensation amounting to Rs. 200,000/- 
for a loss of life caused by attacks by wild 
elephants, crocodiles, bears, leopards and 
wild buffalos irrespective of differences in 
gender and age; 

 (iii) there is no such arrangement in the event of 
deaths caused by wild boars? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether he will admit that a mechanism 
should be implemented speedily to pay 
compensation for victims of wild boar 
attacks who live in penury; 

 (ii) if so, whether a compensation mechanism 
will be implemented promptly; 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why?       
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමා, පිළිතුර ලබා 

ෙදන්න.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்ச ம் த்தசாசன 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර පැත්ෙත් තවම කෑ ගහනවා ෙන්.   

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමා, පිළිතුර ෙදන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර බලන්න. කැලෑ සතා වාෙග් කෑ 

ගහනවා.  [බාධා කිරීමක්] අර, කැලෑ සතා වාෙග් කෑ ගහනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමනි, පශන්යට උත්තරය 

ෙදන්න.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි පශ්නය හරිම වැදගත් 

පශ්නයක්. වර්තමානෙය්දී වල් ඌරන්ෙගන් මිනිස් ජීවිතවලට හානි 
සිදුෙවමින් පවතින බවත්; - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පශ්නය ආෙය් කියවන්න ඕනෑ නැහැ. 

උත්තරය ෙදන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කමක් නැහැ. කියන්න ෙදන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක කියන්න ඕනෑ. එහි වටිනාකමක් තිෙබනවා. ඒකයි 

කිව්ෙව්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා ඇසූ 

පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
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(අ) (i) වල් ඌරන්ෙගන් මිනිස ්ජීවිතවලට හානි සිදු වී ඇති 
බවට වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව වාර්තා වී ෙනොමැත. 
ෙම් වන කල් නම් එෙහම හානියක් ෙවලා නැහැ. 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ආරංචියක් ලැබී තිෙබනවා, 
මහනුවර ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් පිහිටි උද්භිද 
උද්යානෙය් ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක වල් ඌෙරකු 
සුද්දන්ෙග් කකුල් අසේසන් ඇතුළට ගියාය කියා. 
ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් -නුවර- තිබුණු කැලයක් 
එළි කළා ෙන්ද? ඒ කැෙල් සිටින ඌරන් එෙහේට 
ගිහිල්ලා.  ෙම් ෙවනෙතක් එවැනි සිදුවීමක් ෙවලා 
නැහැ.  

 (ii) නැත.  

ෙම් වනවිට වන අලියා, කිඹුලා, වලහා, දිවියා හා කුළු හරකා 
යන සතුන්ෙගන් සිදුවන ජීවිත හානියකදී ස්තී, පුරුෂ සමාජභාවය 
සහ වයස් ෙභ්දයකින් ෙතොරව රුපියල් 500,000.00ක වන්දි මුදලක් 
ෙගවනු ලැෙබ්. 

ගරු කථානායකතුමනි, වන අලියා විතරක් ෙනොෙවයි, කිඹුලා 
ෙහෝ වලහා ෙහෝ දිවියා ෙහෝ කුළු හරකා යන සතුන් පහර දීලා 
ෙකෙනක් මැරුෙණොත් පසු ගිය කාලෙය් -රාජපක්ෂ රජෙයන්- 
ෙගව්ෙව්, රුපියල් 100,000.00යි. මම ෙම් ගැටලුව අෙප් රජෙය් -
ෛමතී-රනිල් රජෙය්- කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයොමු කරලා රුපියල් 
200,000.00ක් ෙගවන්න කටයුතු කළා. දැන් අපි රුපියල් 
500,000.00ක් ෙගවනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 (iii) ඔව්.  

ඌරන්ෙගන් නම් තවම එෙහම අනතුරු සිදු ෙවලා නැහැ. ඇයි, 
ඌරන් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි, ෙමොනරුන් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? මම ඒකට උත්තරය ෙදන්නම්. ෙමම සභා ගැබ තුළ 
පාසල් ළමයිත් ඉන්නවා. කකුල් ෙදෙක් අපි පරිසර ෙවනසක් ඇති 
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ගම්වල නරි සිටියා. අද වනවිට 
ගම්වල නරි නැහැ. නරියා ෙමොනරාෙග් බිත්තර කෑවා, ඌරු පැටව් 
ඇල්ලුවා. දැන් ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ස්වභාවධර්මයා අපට දඬුවම් කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම ඌරු පශ්නය විසඳා ෙදන්න. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Farm එකක් දමනවා නම් අපිට ඒකට අත ෙදන්න පුළුවන්.   

ෙමොකද, වල් ඌරන්ෙගන් ෙහෝ හීලෑ ඌරන්ෙගන් සිදුවුණු 
එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා ෙවලා නැහැ. කකුල් ෙදෙක් අයෙගන් නම් 
ඌරන්ට හානියක් තිෙබනවා.  

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඌරන්ෙගන් - 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකක්ද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පළමුව උත්තරය ලබා ෙදන්න. ඊට 

පසුව ගරු මන්තීතුමා අතුරු පශන් අහන්න. එෙහම කළා නම්, වඩා  
ෙලෙහසියි.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
(ආ) (i) ජීවිත හානි හා ශාරීරික හානි වාර්තාවීම් සිදු වී 

ෙනොමැති බැවින් වන්දි කමෙව්දයක් සැකසීෙම් 
අවශ්යතාවක් පැන නැඟී ෙනොමැත. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න ෙමොනවාද? 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, ඌරන් 

නිසා මිනිසුන් මැෙරන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් උඩුනුවර 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
බල පෙද්ශෙය්දී ඌෙරක් ගහලා මිනිෙහක් මැරුණා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  ඒක පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවනෙතක් පාෙද්ශීය 

ෙල්කම්වරෙයක් ෙහෝ  ගාම නිලධාරිවරෙයක් එවැනි ෙදයක් ගැන 
කියලා නැහැ. මිනිසුන්ෙගන් ඌරන්ට නම් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අන්න ඒ ගැන නම් අපට පැමිණිලි ලැබී තිෙබනවා. ඒකයි ෙමතැන 
තිෙබන පශ්නය. ෙවන පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කියන පරිදි එවැනි පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා 

නම්, ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා දැනුවත් කරන්න. එතෙකොට 
වන්දියක් ලබා  ෙදයි.   

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා (විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார - ெவளிநாட் த் ெதாழில் 
வாய்ப் ப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය මම අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, වල්ඌරන්ෙග් ගහනය සහ ෙමොනරුන්ෙග් 
ගහනය ෙම් වන විට අතිශය බහුල ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
කාරණාව නිසා ෙගොවි බිම් පවත්වාෙගන යෑම අසීරු ෙවලා 
තිෙබනවා. විශාල වශෙයන් ෙගොවි බිම් පවත්වාෙගන යන 
පෙද්ශවල විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය වතු පිටිවලවත් වගාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවත්වාෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙනක් කාරණාව තමයි, රිලවුන්ෙගන් තිෙබන පශ්නය. 
ෙමොනරුන්ෙග්, වල්ඌරන්ෙග් සහ රිලවුන්ෙග් ගහනය වැඩිවීම 
තමයි පධාන වශෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය. ෙම්කට ගත 
හැකි කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙම්කට කියා මාර්ගයක් 
ෙනොගත්ෙතොත් අෙප් භව ෙභෝග කිසිවක් පවත්වාෙගන යන්න අපට 
බැරි ෙවනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමාත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු  මන්තීවරුත් බැඳී 
ඉන්නවා, අෙප් රෙට් භූමිය තිරසර භූමියක් නරන්න. මහ 
ෙපොෙළොව, ගහ ෙකොළ, සතා සිව්පාවා ආරක්ෂා කරෙගන අපි 
ස්වභාව ධර්මයට මුල් තැන දීලා කටයුතු කරමු. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙලොකු පෑවිල්ලක් තිබුණා. ෙම් පෑවිල්ලත් එක්ක සමනල්ලු වැඩි 
වුණා. ඇයි ඒ? පරිසරයට ෙබෙහත්  ගහන්ෙන් නැති නිසා. ඇයි මී 
උණ එන්ෙන්? අෙප් පරිසරෙය් ගැරඬි හිටියා.  ෙකෝ! අද ඒ 
සත්ත්වයන් නැහැ ෙන්. ඒ ඔක්ෙකෝම මැරිලා. ඉතින් මීයා රජ 
කරනවා. නමුත්, ස්වභාව ධර්මයට අපි නැවත ළං වුෙණොත් ඔය 
තත්ත්වය අඩු ෙවලා යයි. ඒ නිසා අපි ස්වභාව ධර්මයට මුල් තැන 
දීලා කකුල් ෙදෙක් මිනිස්සු කරන වැරැදි පාලනය කරමු. වඳුරන් 
ගැන කියලා ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී මම පන්තියක් තියනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමා අපි හැෙමෝම 

ස්වභාව ධර්මයට ගරු කරමු.  
 

පශ්න අංක 7 - 1791/'17 - (1),  ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

පශ්න අංක 8 - 1855/'17 - (1),  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
- [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

පශ්න අංක 9 - 1871/'17 - (1),  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා - 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

පශ්න අංක 10 - 1875/'17 - (1),  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]   

 

 
ගංවතුර සහ නාය යෑම් නිසා  ඉවත්වීමට උපෙදස ්දී 

ඇති පවුල්: රත්නපුර දිසත්ික්කය 
ெவௗ்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாிவினால் 

ெவளிேயற அறி த்தப்பட்ட கு ம்பங்கள்: 
இரத்தின ாி மாவட்டம் 

FAMILIES ADVISED TO EVICT DUE TO FLOODS AND 
LANDSLIDES: RATNAPURA DISTRICT 

 

1959/’17 
11. ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - (1):  

(අ)  (i) 2017 මැයි මස 26 දින සිට ජූනි මස 05 දින දක්වා 
ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑම් අවදානම ෙහේතුෙවන් 
රත්නපුර දිසත්ික්කෙය් පදිංචිව සිටින, තම 

නිවාසවලින් ඉවත්වීමට උපෙදස ් දී  ඇති පවුල් 
සංඛ්යාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

        (ii)  අදාළ නිවාස හිමියන්ට ඒ ෙවනුෙවන් ඉඩම් 
ලබාදීමට සහ නිවාස ඉදිකර ගැනීමට වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

       (iii)  එෙසේ නම්, එක් පුද්ගලයකුට ලබාෙදන ඉඩම් 
පමාණය සහ නිවසක් ඉදිකිරීමට ලබාෙදන වන්දි 
මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?    
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i)  2017 ேம மாதம் 26ஆம் திகதியி ந்  ன் 

மாதம் 0 5ஆம் திகதி வைர ஏற்பட்ட 
ெவௗள்ப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  ஆபத்  
காரணமாக இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் தாம் 
கு யி க்கும் களி ந்  ெவளிேய மா  
அறி த்தப்பட்ட கு ம்பங்களின் எண் 
ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii)  ஏற் ைடய ட்  உாிைமயாளர்க க்கு அதற்கு 
பதிலாகக் காணிகைள வழங்குவதற்கும் 

ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கும் ேவைலத் 
திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii)  ஆெமனில்,  ஒ வ க்கு வழங்கப்ப ம் 
காணியின் அள ம் ட்ைட நிர்மாணிப்பதற்கு 
வழங்கப்ப ம் இழப்பீட் த் ெதாைக ம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?   
  

asked the Minister of Disaster Management: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of families who have been 
advised to evict their homes owing to the 
risk of floods and landslides that prevailed 
in the Ratnapua District from 26 May to 05 
June 2017, separately in respect of each 
Divisional Secretary's Division? 

 (ii)  whether a programme has been drawn up 
to provide alternative lands or constructed 
houses for the relevant  householders? 

 (iii)  If so, the extent of land to be given to each 
person and the compensation to be paid for 
the construction of a house? 

(b)  If not, why?   
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශන්යට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

1385 1386 

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා] 
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(අ)  (i)  

 

(ii)   ඔව්.  

අමප/17/1216/715/017 හා 2017.06.27 දිනැති අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණය (ඇමුණුම 05) මඟින් අනුමත නැවත 
පදිංචි කිරීෙම් වැඩසටහන යටෙත් ජාතික ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් නායයෑම් අධිඅවදානම් 
ෙහේතුෙවන් ඉවත් කිරීමට නිර්ෙද්ශිත පවුල් විකල්ප 
අවසථ්ා 03ක් යටෙත් ආරක්ෂිත සථ්ානයක නැවත පදිංචි 
කිරීමට දිසත්ික් ෙල්කම්වරුන් ෙවත උපෙදස ්ලබා දී ඇති 
අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය මඟින් නැවත පදිංචි කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශයද දිසත්ික් 
ෙල්කම්වරුන් ෙවත නිකුත් කර ඇත. 

2017 වසෙර් ඇති වූ ගංවතුර ආපදාව ෙහේතුෙවන් නිවාස 
පූර්ණ හානියට පත් වී තම පදිංචි සථ්ානෙයන් ෙවනත් 
ආරක්ෂිත සථ්ානයක පදිංචි කළ යුතු පවුල් ඉහත අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණෙය් සඳහන් විකල්ප අවසථ්ාවන් යටෙත්ම 
නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. 

නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලද 
විකල්ප අවසථ්ා 

 ඉඩමක් සමඟ නිවසක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් 
මිලියන 1.6ක් ලබා දීම. 

 ෙමහිදී මිලදී ගන්නා නිවස සහිත ඉඩම 
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ය.  

 මිලදී ගැනීමට ෙයෝජිත ඉඩම හා නිවස සම්බන්ධව 
නිරවුල් ඔප්පු, ඉඩමට අදාළ පත්ඉරු පරීක්ෂාව 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් 
වාර්තාව ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව ෙගවීම් කිරීම. 

 ෙමම නිවාස වැඩසටහන තුළ නිවසක් සාදා නිම 
කළ පසු තිබිය යුතු මූලික අංග වන මුළුතැන්ෙගය, 
නිදන කාමර 2ක්, සාලය, වැසිකිළිය තිබීම යන 

කරුණු අනිවාර්යය වන අතර අවම වශෙයන් වර්ග 
අඩි 650ක් තිබීම, සථ්ීර අත්තිවාරම, සථ්ිර බිත්ති, 
සථ්ිර වහලය හා සථ්ිර බිම ඇතුළත්ව නිවාසය ඉදි 
කර වසර 10ක් ෙනොඉක්මවා තිබිය යුතුය.  

 තක්ෙසේරු මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ඒ මඟින් අවශ්ය 
සහය ලබා ගැනීම හා අවශ්ය අවසථ්ාවලදී 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහය ලබා ගැනීම. 

 ඉඩමක් මිලදී ෙගන නිවස ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 0.4ක් සහ නිවස ඉදි 
කිරීමට රුපියල් මිලියන 1.2ක් ලබා දීම (මිලදී 
ගන්නා ඉඩම පර්චස ් 20ට ෙනොවැඩි බිම් 
පමාණයකින් යුක්ත විය යුතුය) 

  රජෙය් ඉඩම් ලබා දී ඇත්නම් එම ඉඩෙමහි නිවස 
ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1.2ක් ලබා දීම 
(ජා.ආ.ස.ෙසේ.ම. පිළිතුර/ ඇමුණුම 04 ) ඇමුණුම් 
සභාගත* කරමි) 

(iii) ඉඩමක වටිනාකම ලක්ෂ 4ක උපරිමයකට යටත්ව 
පර්චස ් 10-20ත් අතර ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා ෙදනු 
ලැෙබ්.  

 
 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කියන කාරණා සම්පූර්ණ කර තිෙබනවා 

නම්, එෙහම ඉඩමක් ගන්නවා නම් නිවසක් සාදා ගැනීමට මුදල් 
ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කමය කලින් තිබුෙණ් නැහැ. මම 

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ පතිකාවක් අනුව තමයි ෙදන 
මුදල වැඩි ෙකරුෙව්. ඒ අනුව රජයක් විසින් ෙදනු ලබන උපරිම 
මුදලක් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වන විට දළ වශෙයන් කී ෙදෙනකුට 

ලබා ෙදන්න පුළුවන් වුණාද? 

  වැඩසටහන වන්දි මුදල
(රුපියල් මිලියන) 

1 පතිලාභියා විසින් ඉඩමක් සමඟ නිවසක් 
මිලදී ගැනීම 

1.6 

2 පතිලාභියා විසින් මිලදී ගනු ලබන 
ඉඩමක නිවස ඉදිකර දීම. 

1.6 

3 රජය විසින් ලබා ෙදන ඉඩමක නිවසක් 
සාදා දීම. 

1.2 

4 පතිලාභියා සතු ෙවනත් ඉඩමක නිවස 
ඉදිකර දීම. 

1.6 

1387 1388 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ඉවත් වීමට උපෙදස් ලබාදී 
ඇති පවුල් සංඛ්යාව 

1. අයගම   247 

2. බලංෙගොඩ       7 

3. ඇහැලියෙගොඩ   264 

4. ඇලපාත   148 

5. ෙගොඩකෙවල     16 

6. කහවත්ත     50 

7. කලවාන   175 

8. කිරිඇල්ල     99 

9. ෙකොෙලොන්න     35 

10. කුරුවිට     72 

11. නිවිතිගල   211 

12. ඕපනායක     61 

13. පැල්මඩුල්ල   151 

14. රත්නපුර     83 

15. වැලිෙගෙපොල     17 

  එකතුව 1,636 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම ඔබතුමියට ඒ ගැන ෙතොරතුරු ලැෙබන්න සලස්වන්නම්.  

සම්පූර්ණෙයන්ම රජෙයන් මුදල් ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවලදී අපට 
ඒ මුදල් ලැෙබනවා. නමුත් නිවස ඉදි කර ගැනීම සඳහා අපි ඔවුන්ට 
ෙකොටස් වශෙයන් ෙගවනවා. කවුරු හරි ඉල්ලා තිෙබනවා නම්, 
වහාම අපි ෙගවීම ආරම්භ කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 1963/'17 - (1), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
පශ්න අංක 13  - 1977/'17 - (1), ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න 

මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
පශ්න අංක 14 - 1983/'17 - (1),  ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 

මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
ෙදවන වටය. 
පශ්න අංක 1- 1222/'16 (1), ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා. 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 1409/'16 (2), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 1791/'17 (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

මහානගර සැලසුම යටෙත් කියාත්මක වන සංවර්ධන 
වැඩසටහන් : කඩුෙවල ප ාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

மாநகரத் திட்டத்தின்கீழான அபிவி த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்: க ெவல பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  

DEVELOPMENT PROGRAMMES  UNDER MEGAPOLIS 
DEVELOPMENT PLAN: KADUWELA DS DIVISION 

    1855/’17 

8.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
(අ)   (i)     මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

විසින් ක යිාත්මක කරනු ලබන මහානගර සැලසුම 
(Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරි 
වර්ෂ 03ක් දක්වා කඩුෙවල ප ාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම් කර ඇති  සංවර්ධන 
වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 (ii)  දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, 
ඒවා කවෙර්ද; 

 (iii)   ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් 
නිශච්ිත වශෙයන් පටන් ගන්නා දින වකවානු 
කවෙර්ද; 

 (iv)   ෙම් සඳහා රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු 
කරන්ෙන්ද; 

 (v)  එෙසේ නම්, ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  (i)   දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් 
කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii)   දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii)   ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද; 

 (iv)   එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ ණය 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)   ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?       
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மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
மாநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 

2017ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ன்ேனாக்கி ள்ள 

3 ஆண் கள் வைரயில் க ெவல பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்காக திட்டமிடப்பட் ள்ள 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்கனேவ, ஏேத ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதாயின், அைவ யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii)  ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் திட்டவட்டமாக ஆரம்பிக்கப் 
பட ள்ள திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv)  இதற்ெகன அரச மற் ம் தனியார் தலீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அைவ தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ஏற்கனேவ ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள அல்ல  

ஆரம்பிக்க எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதித் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்சமயம் ெசலவிடப்பட் ள்ள நிதித்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக கடன் ெதாைககள் ெபற் க்ெகாள்ளப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், கடன் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் 
நி வனங்கள் மற் ம் கடன் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v)  இன்ேறல், அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள 
நிதித்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ேறல், ஏன்?      

      
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the development programmes intended for 
Kaduwela Divisional Secretary's Division 
starting from year 2017 for next three years 
under the Megapolis Plan, which is 
implemented by the Ministry of  
Megapolis and Western  Development; 

 (ii)  the programmes, if any has already been 
started; 

 (iii)  the exact dates from which the scheduled  
programmes will be commenced; 

 (iv)  whether state and private investments are 
made in this regard; 

 (v)  if so, separately of aforesaid investments? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  the allocations made for the scheduled 
programmes or for the programmes that 
have already been started; 

 (ii)  the amount of money that has already been 
spent; 

 (iii)  whether loans will be obtained  in this 
regard; 

 (iv)  the institutions from which the loans will 
be obtained and the amount of the loans; 

 (v)  if not, the amount of money allocated by 
the Government ? 

(c)  If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 (අ)  (i)  මහානගර සැලසුම නිම කර ඇත. නමුත් එය කියාත්මක 
කරලීම සඳහා මහානගර අධිකාරිය නීතිමය ෙලස ස්ථාපිත 
කර නැත. එෙහයින් ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාර අරමුදල් ෙවන් 
කර නැත. නමුත් ෙවනත් ආයතන හරහා එකී සැලසුම 
කියාත්මක ෙකෙර්. 

 

පධාන වශෙයන් කියාත්මක ව්යාපෘති  

 

වැඩිමනත් වශෙයන් ෙමම ව්යාපෘති කියාත්මක ෙව්. 
 

 

අනු 
අංකය 

              ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරනු 
ලබන ආයතනය 

01 අතුරුගිරිය ෙතත්බිම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

02 මාලෙබ් - කඩුෙවල සැහැල්ලු දුම්රිය 
පවාහන පද්ධතිය 

පවාහන සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය 

03 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයත් ඉඩෙම් බහුවිධ පවාහන 
අංගණයක් සහිත මිශ සංවර්ධන 
ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

පරිපාලන නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

04 ෙපොල්දූව පාර හා බත්තරමුල්ල පධාන 
මාර්ග සම්බන්ධ කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

පරිපාලන නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

05 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු සඳහා ෙයෝජිත 
පරිශය නිර්මාණය කිරීම (ජනාධිපති 
කාර්යාලය හා අගමැති කාර්යාලය) 

පරිපාලන නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

06 බත්තරමුල්ල ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව 
මාවෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
අයත් ඉඩෙම් රජෙය් කාර්යාල සහ ඊට 
අදාළ ෙසේවාවන් ස්ථාපිත කිරීම 

පරිපාලන නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

07 පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

පරිපාලන නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

08 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයත් ඉඩෙම් ෙසත්සිරිපාය 
අදියර III ඉදි කිරීම 

පරිපාලන නගර 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

අනු 
අංකය 

ව්යාපෘතිය 

                        නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

01 චන්දිකා කුමාරතුංග මාවත ෙගොඩගම මාර්ගය දක්වා දිගු කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය 

02 මාලෙබ් ෙපොළ පතිස්ථාපන ගත කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

03 කඩුෙවල සතිෙපොළ සංවර්ධනය අදියර II 

04 ෙපොල්දූව විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය අදියර II 

1391 1392 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
 

 (ii)  පශ්න අංක (අ) (i) යටෙත් වූ අංක 02,03,04,06,07 හා 08 
දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත. විවිධ ක්ෙෂේතවල, වැඩිදුරටත් 

 

 
 

 

 

 
  

 (iii)    

 
 

පරිපාලන නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 ෙසත්සිරිපාය ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණය යා කරමින් ෙගොඩ නගන 
ගුවන් පාලම 

02 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශය තුළ සූර්ය විදුලි ජනන 
ව්යාපෘතිය 

03 සුහුරු නගර ව්යපෘතිය (Smart City) 

04 භූ ගත ෙපොදු ෙසේවා (ජලය, විදුලිය, දුරකථන) ජාල ව්යාපෘතිය 

05 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගරෙය් මාර්ග අවට අලංකරණය හා 
උද්යාන අලංකරණය 

               ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය වැඩිදියුණු කිරීම - 
අදියර I 

02 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය වැඩිදියුණු කිරීම - 
අදියර II 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

අනු අංකය                   ව්යාපෘතිය කියාත්මක වන 
වර්ෂය 

01 කඩුෙවල සතිෙපොළ සංවර්ධනය අදියර II 2017 

02 ෙපොල්දූව විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය 
අදියර II 

2017 

ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

අනු 
අංකය 

                   ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
වන වර්ෂය 

01 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය 
වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර I 

2017 

02 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය 
වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර II 

2017 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

අනු 
අංකය 

                   ව්යාපෘතිය  කියාත්මක වන 
වර්ෂය 

01 අතුරුගිරිය ෙතත්බිම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 2018 ජනවාරි 

02 චන්දිකා කුමාරතුංග මාවත ෙගොඩගම මාර්ගය 
දක්වා දිගු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

2018 ජනවාරි 

03 මාලෙබ් ෙපොළ පතිස්ථාපන ගත කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය 

2018 ජනවාරි 

 
  

(iv)  ඔව්. 

 

(v)  

 
 

                              පවාහන සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාලෙබ් - කඩුෙවල සැහැල්ලු දුම්රිය පවාහන 
පද්ධතිය 

2019 වර්ෂෙය් 
අගභාගය 

                     පරිපාලන නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
අයත් ඉඩෙම් බහුවිධ පවාහන අංගණයක් 
සහිත මිශ සංවර්ධන ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි 
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

2018 අෙපේල් 

02 ෙපොල්දූව පාර හා බත්තරමුල්ල පධාන මාර්ග 
සම්බන්ධ කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

2018 අෙගෝස්තු 

03 ෙසත්සිරිපාය ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණය යා 
කරමින් ෙගොඩ නගන ගුවන් පාලම 

2018 අෙපේල් 

04 බත්තරමුල්ල ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව 
මාවෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 
ඉඩෙම් රජෙය් කාර්යාල සහ ඊට අදාළ 
ෙසේවාවන් ස්ථාපිත කිරීම 

2018 ෙපබරවාරි 

05 පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

2018 අෙගෝස්තු 

06 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශය තුළ 
සූර්ය විදුලි ජනන ව්යාපෘතිය 

2018 අෙගෝස්තු 

07 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධනය අධිකාරියට 
අයත් ඉඩෙම් ෙසත්සිරිපාය අදියර III ඉදි කිරීම 

2018 
ඔක්ෙතෝබර් 

08 සුහුරු නගර ව්යාපෘතිය (Smart City) 2019 ජනවාරි 

09 භූ ගත ෙපොදු ෙසේවා (ජලය, විදුලිය, දුරකථන) 
ජාල ව්යාපෘතිය 

2019 ජනවාරි 

10 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගරෙය් මාර්ග අවට 
අලංකරණය හා උද්යාන අලංකරණය 

2018 ජනවාරි 

11 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු සඳහා ෙයෝජිත පරිශය 
නිර්මාණය කිරීම 

පාර්ලිෙම්න්තු 
මහෙල්කම්වරයා 
සමඟ සාකච්ඡා 
කරමින් පවතී. 

අනු 
අංකය 

                             ව්යාපෘතිය ආෙයෝජන 
පභවය 

                                  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

01 අතුරුගිරිය ෙතත්බිම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය මහා 
භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

02 චන්දිකා කුමාරතුංග මාවත ෙගොඩගම මාර්ගය 
දක්වා දිගු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

මහා 
භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

03 මාලෙබ් ෙපොළ පතිස්ථාපන ගත කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය 

මහා 
භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

04 කඩුෙවල සතිෙපොළ සංවර්ධනය අදියර II මහා 
භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

05 ෙපොල්දූව විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය අදියර II මහා 
භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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(ආ)  (i)   

                               පවාහන සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාලෙබ් - කඩුෙවල සැහැල්ලු දුම්රිය පවාහන 
පද්ධතිය 

රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික 
අංශය 

                       පරිපාලන නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
අයත් ඉඩෙම් බහුවිධ පවාහන අංගණයක් 
සහිත මිශ සංවර්ධන ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි 
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික 
අංශය 

02 ෙපොල්දූව පාර හා බත්තරමුල්ල පධාන මාර්ග 
සම්බන්ධ කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

මහා භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

03 ෙසත්සිරිපාය ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණය යා 
කරමින් ෙගොඩනගන ගුවන් පාලම 

මහා භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

04 බත්තරමුල්ල ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව 
මාවෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 
ඉඩෙම් රජෙය් කාර්යාල සහ ඊට අදාළ 
ෙසේවාවන් ස්ථාපිත කිරීම 

රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික 
අංශය 

05 පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

පුද්ගලික 

06 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශය තුළ 
සූර්ය විදුලි ජනන ව්යාපෘතිය 

රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික 
අංශය 

07 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධනය 
අධිකාරියට අයත් ඉඩෙම් ෙසත්සිරිපාය අදියර 
III ඉදි කිරීම 

රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික 
අංශය 

08 සුහුරු නගර ව්යාපෘතිය (Smart City) රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික 
අංශය/මහා 
භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

09 භූ ගත ෙපොදු ෙසේවා (ජලය, විදුලිය, දුරකථන) 
ජාල ව්යාපෘතිය 

මහා භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

10 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගරෙය් මාර්ග අවට 
අලංකරණය හා උද්යාන අලංකරණය 

මහා භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන 

11 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු සඳහා ෙයෝජිත පරිශය 
නිර්මාණය කිරීම 

පාර්ලිෙම්න්තු 
මහෙල්කම්වරයා 
සමඟ සාකච්ඡා 
කරමින් පවති 

              ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා 
කමය වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර I 

රාජ්ය හා ෙලෝක 
බැංකු ණය 
ආධාර යටෙත් 

02 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා 
කමය වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර II 

රාජ්ය හා ෙලෝක 
බැංකු ණය 
ආධාර යටෙත් 

 
 

 (ii)   

 
  

 

අනු 
අංකය 

                     ව්යාපෘතිය පිරිවැය 
(රු.මිලියන) 

                           පවාහන සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාලෙබ් - කඩුෙවල සැහැල්ලු දුම්රිය පවාහන 
පද්ධතිය 

ඇ.ෙඩො. මිලියන 
60 

                           පරිපාලන නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
අයත් ඉඩෙම් බහුවිධ පවාහන අංගණයක් සහිත 
මිශ සංවර්ධන ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

02 ෙපොල්දූව පාර හා බත්තරමුල්ල පධාන මාර්ග 
සම්බන්ධ කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

03 ෙසත්සිරිපාය ෙගොඩනැගිලි සංකීර්ණය යා 
කරමින් ෙගොඩ නගන ගුවන් පාලම 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

04 බත්තරමුල්ල ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මාවෙත් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩෙම් 
රජෙය් කාර්යාල සහ ඊට අදාළ ෙසේවාවන් 
ස්ථාපිත කිරීම 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

05 පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

06 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශය තුළ සූර්ය 
විදුලි ජනන ව්යාපෘතිය 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

07 බත්තරමුල්ල නාගරික සංවර්ධනය අධිකාරියට 
අයත් ඉඩෙම් ෙසත්සිරිපාය අදියර III ඉදි කිරීම 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

08 සුහුරු නගර ව්යාපෘතිය (Smart City) 2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

09 භූ ගත ෙපොදු ෙසේවා (ජලය, විදුලිය, දුරකථන) 
ජාල ව්යාපෘතිය 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

10 බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගරෙය් මාර්ග අවට 
අලංකරණය හා උද්යාන අලංකරණය 

2018 අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනා 

11 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු සඳහා ෙයෝජිත පරිශය 
නිර්මාණය කිරීම 

පාර්ලිෙම්න්තු 
මහෙල්කම්වර
යා සමඟ 
සාකච්ඡා 
කරමින් පවතී 

             ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය 
වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර I 

ෙලෝක බැංකු 
මගින් - 229 
රජය මගින් - 34 

02 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය 
වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර II 

ෙලෝක බැංකු 
මගින් - 107 
රජය මගින් - 16 

                                නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

අනු 
අංකය 

                   ව්යාපෘතිය වැය කර ඇති මුදල 
(රු. මිලියන) 

01 කඩුෙවල සතිෙපොළ සංවර්ධනය අදියර 
II 

12 

02 ෙපොල්දූව විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය 
අදියර II 

67 

ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය වැඩිදියුණු 
කිරීම - අදියර I 

66 

02 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා කමය වැඩිදියුණු 
කිරීම - අදියර II 

25 

1395 1396 

                                නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

අනු 
අංකය 

                     ව්යාපෘතිය පිරිවැය 
(රු.මිලියන) 

01 අතුරුගිරිය ෙතත්බිම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 50 

02 චන්දිකා කුමාරතුංග මාවත ෙගොඩගම මාර්ගය 
දක්වා දිගු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

200 

03 මාලෙබ් ෙපොළ පතිස්ථාපන ගත කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 200 

04 කඩුෙවල සතිෙපොළ සංවර්ධනය අදියර II 28 

05 ෙපොල්දූව විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය අදියර II 250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් දැනට කියාත්මක වන 
වැඩසටහන් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන් නැත. 

  ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
යටෙත් කියාත්මක වන වැඩසටහන් සඳහා ණය මුදල් ලබා 
ගනී. 

 (iv)  ෙලෝක බැංකු ණය 
 

 
  

 (v)   මහානගර ව්යාපෘතීන්ෙග් පරිපාලන නගර ව්යාපෘතිය සඳහා 
භාණ්ඩාගාරය මුදල් ෙවන් කර නැත. ව්යතිෙර්ක ව්යාපෘති 
සඳහා ෙවන් කළ මහා භාණ්ඩාගාර පතිපාදන පහත පරිදි 
ෙව්. 

 
 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

අගාමාත්යවරයා විසින් සිදු කර ඇති විෙද්ශ සංචාර : 
විසත්ර 

பிரதம அைமச்சாின் ெவளிநாட்  விஜயங்கள்: விபரம் 
FOREIGN VISITS BY PRIME MINISTER: DETAILS 

    1871/’17 
9.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ)  (i)  2015.01.08 දින සිට 2017.04.30 දින දක්වා 
අගාමාත්යවරයා විසින් සිදු කර ඇති විෙද්ශ සංචාර 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

            ෙකොළඹ අගනගර ආශිත නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 

01 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා 
කමය වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර I 

රුපියල් මිලියන 228 

02 මාදිෙවල නැෙඟනහිර හැරවුම් ෙයෝජනා 
කමය වැඩිදියුණු කිරීම - අදියර II 

රුපියල් මිලියන 107 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 

අනු 
අංකය 

                     ව්යාපෘතිය ෙවන් කර ඇති මුදල 
රු.මිලියන 

01 අතුරුගිරිය ෙතත්බිම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 50 

02 චන්දිකා කුමාරතුංග මාවත ෙගොඩගම 
මාර්ගය දක්වා දිගු කිරීෙම් ව්යපෘතිය 

200 

03 මාලෙබ් ෙපොළ පතිස්ථාපන ගත කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය 

200 

04 කඩුෙවල සතිෙපොළ සංවර්ධනය අදියර II 28 
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 (ii)  සංචාරය කරන ලද රටවල් කවෙර්ද; 

 (iii)  එක් එක් සංචාරය සඳහා දරන ලද වියදම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  අගාමාත්යවරයා සමඟ එක් එක් සංචාරය සඳහා 
සහභාගි වූ අමාත්යවරයන්, මන්තීවරයන් සහ 
නිලධාරින් ඇතුළුව සමසත් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

     (v)  අගාමාත්යවරයා සමඟ විෙද්ශ සංචාරවලට 
සහභාගී වූ ෙසසු පුද්ගලයන්ෙග් තනතුරු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   

 
 பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i)  2015.01.08ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2017.04.30 
ஆம் திகதி வைர பிரதம அைமச் சாினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெவளிநாட்  
விஜயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

 (ii)  விஜயங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நா கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii)  ஒவ்ெவா  விஜயத் க்காக ம் ஏற்கப்பட்ட 
ெசல  ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) பிரதம அைமச்ச டன் ஒவ்ெவா  விஜயத்தின் 
ேபா ம் பங்ேகற்ற அைமச்சர்கள், 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
உத்திேயாகத்தர்கள் உள்ளடங்கலாக ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (v)  பிரதம அைமச்ச டன் ெவளிநாட்  
விஜயங்களில் பங்ேகற்ற ஏைனய ஆட்களின் 
பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்?       

      
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of foreign visits made by the 
Prime Minister from 08.01.2015 to 
30.04.2017; 

 (ii)  the countries visited; 

 (iii)  separately, the expenditure incurred on 
each visit; 

 (iv)  separately, the total number participated in 
each visit including the Ministers, 
Members of Parliament and officials; 

 (v)  the posts of other individuals who 
participated in foreign visits along with the 
Prime Minister? 

(b)  If not, why?   
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) නිල සංචාර - 19, ෙපෞද්ගලික සංචාර - 03 

 (ii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. (තීරය 02) 

 (iii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. (තීරය 04) 

 (iv) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. (තීරය 03) 

 (v) අගාමාත්ය මාධ්ය ඒකකෙය් නිලධාරින් හා ජනමාධ්යෙව්දීන් 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 

පානීය ජල හිඟෙයන් පීඩා විඳින ගම්මාන : 
ජල බවුසර් සැපයීම 

கு நீர்த் தட் ப்பாட் னால் பாதிக்கப்பட்ட 
கிராமங்கள்: நீர் ப சர்கள் வழங்கல் 

VILLAGES AFFECTED BY DRINKING WATER SHORTAGE: 
PROVISION OF WATER BOWSERS 
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10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ෙවනුවට) 

   (மாண் மிகு த்திக பதிரண -  மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
சார்பாக) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha)  
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය  - (1) ;                 

(අ)    (i)   වයඹ පළාෙත්, දැඩි පානීය ජල හිඟයක් පවතින 
ගම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

             (ii)   එම ගම්වල නම් කවෙර්ද; 

            (iii)  ජල හිඟෙයන් පීඩා විඳින ගම් සඳහා ජල බවුසර් 
ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් ඔබ අමාත්යාංශය මඟින් 
ආරම්භ කර තිෙබ්ද; 

            (iv)  එෙසේ නම්, ෙම් දක්වා ලබාදී ඇති ජල බවුසර් 
සංඛ්යාව හා ඒවා ලබාදුන් ගම් කවෙර්ද; 

             (v)   ජල හිඟෙයන් පීඩා විඳින අෙනකුත් ගම් සඳහා ජල 
බවුසර් ලබාදීමට අමාත්යාංශය ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?         
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ)(i) வடேமல் மாகாணத்தில் கு நீ க்குக் க ம் 
தட் ப்பா  நில ம் கிராமங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) நீர் பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
கிராமங்க க்கு நீர் ப சர்கைள வழங்கும் 
ேவைலத்திட்டெமான்  உங்கள் அைமச்சினால் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இ வைர வழங்கப்பட் ள்ள நீர் 
ப சர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ 
வழங்கப்பட்ட கிராமங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) நீர்ப் பற்றாக்குைறயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
ஏைனய கிராமங்க க்கு நீர் ப சர்கைள வழங்க 
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு த் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல் ஏன்?      

      
asked the Minister of Disaster Management:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of villages in the North-
Western Province faced with acute shortage 
of drinking water; 

1399 1400 
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 (ii)  the name of those villages; 
 (iii)  whether your Ministry has initiated a 

programme to provide bowsers to villages 
affected by water shortage; 

 (iv)  if so, the number of water bowsers 
provided up to now and the villages to 
which they were provided; 

 (v)  the steps to be taken by the Ministry to 
provide water bowsers to other villages 
affected by water shortage? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත * 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ)  (i)    ගම් 2099 කි. 

   (ii) පුත්තලම දිස්තික්කෙය් දැඩි පානීය ජල හිඟයක් පවතින  
ගම් සංඛ්යාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, 
ඇමුණුම 03 (II - XVII) **මඟින් දැක්ෙව්. 

  කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් දැඩි පානීය ජල හිඟයක් පවතින 
ගම් සංඛ්යාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, 
ඇමුණුම 04(III - XXVIII) ** මඟින් දැක්ෙව්. 

       (iii)  ඔව්, ෙමම ගම්වලට ජලය ලබා දීම සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ජල බවුසර් ලබා දී ඇත. 

      (iv)    
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

දිස්තික්කය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ගම් 
සංඛ්යාව 

එකතුව 

කුරුණෑගල                       
1.ඇහැටුවැව 

74 1688   

  2.  කුලියාපිටිය බටහිර 10   

  3.  නාරම්මල 59   

  4.  මාස්ෙපොත කුඩාගල්ගමුව 21   

  5.  ගල්ගමුව 46   

  6.  වීරඹුෙගදර 10   

  7.  නිකවැරටිය 48   

  8.  මල්ලවපිටිය 05   

  9.  ගිරිබාව 52   

  10. බමුනාෙකොටුව 28   

  11. මහව 55   

  12. ෙකොටෙවෙහර 93   

  13. ෙකොෙබයිගෙන් 70   

  14. පඬුවස්නුවර බටහිර 152   

  15. පඬුවස්නුවර නැ  ෙඟනහිර 81   

  16. අඹන්ෙපොල 53   

  17. රස්නායකපුර 58   

  18. ෙපොල්ගහෙවල 53   

  19.  අලව්ව 107   

  20. කුලියාපිටිය නැ ෙඟනහිර 95   

  21. වාරියෙපොල 07   

  22. බිංගිරිය 100   

  23. උඩුබද්දාව 61   

  24.  පන්නල 114   

  25. ගෙන්වත්ත 135   

  26.  ෙපොල්පිතිගම 101   

දිස්තික්කය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ගම් 
සංඛ්යාව 

එකතුව 

පුත්තලම 1. මහවැව 14 411 

  2. නාත්තන්ඩිය 24   

  3. පුත්තලම 22   

  4. ආරච්චිකට්ටුව 17   

  5. ආණමඩුව 29   

  6. හලාවත 48   

  7. වනාතවිල්ලුව 13   

  8. මුන්දලම 18   

  9. ෙවන්නප්පුව 06   

  10. කල්පිටිය 04   

  11. පල්ලම 29   

  12. කරුවලගස්වැව 29   

  13. මහ කුඹුක්කඩවල 65   

  14. නවගත්ෙත්ගම 35   

  15. දංෙකොටුව 55   

  16. මාදම්ෙප් 03   

එකතුව     2099 

——–——— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
** னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 

ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය                 
පුත්තලම දිස්තික්කය 

  

    ටැක්ටර් 
බවුසර් 

ෙලොරි 
බවුසර් 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානය 

08     

  ජාතික ආපදා 
සහන ෙසේවා 
මධ්යස්ථානය13 

01   

  ගම්පහ දිස්තික් 
ෙල්කම් 
කාර්යාලය  03  
තාවකාලිකව 
(මහවැව, 
නාත්තණ්ඩිය හා 
නවගත්ෙත්ගම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල ෙවත) 
02  තාවකාලිකව 
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             (v)    දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි ජල බවුසර් ලබා 
දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟි. 

 
ගුරු සහායකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත කිරීම : 

වැලිඔය අධ්යාපන කලාපය 
ஆசிாிய உதவியாளர்க க்கான ெதாழில் பா காப் : 

ெவ ஒய கல்வி வலயம் 
JOB SECURITY OF TEACHER ASSISTANTS: WELIOYA 

EDUCATION ZONE 
 
          1963/’17 

12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ஷார இந் னில் 
அமரேசன சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Thushara Indunil Amarasena) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශන්ය - (1): 

(අ)  (i)  2007 වර්ෂෙය් සිට, සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්තව වැලිඔය අධ්යාපන 
කලාපෙය් ගුරු සහායකයන්  ෙලස 29 ෙදෙනකු 
ෙසේවය කරන බවත්; 

             (ii)   යුද ගැටුම් පැවති කාලෙය් පටන් ඔවුන් දැඩි 
දුෂ්කරතා මධ්යෙය් රාජකාරි කටයුතුවල නිරත 
වුවද, ෙම් වනෙතක් ගුරු ෙසේවයට  අන්තර්ගහණය 
කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii)  එම පළාෙත් ෙසේවය කළ සේව්ච්ඡා ගුරුවරුන් 
කැබිනට් අනුමතියකින් සථ්ිර කිරීමට පියවර ෙගන 
ඇති බවත්; 

 (iv)  එම අනුමතිය මත උතුරු පළාත් සභාව විසින් 
ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් ෙසේවය කළ 
ගුරුවරුන්ද සථ්ිර කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබන 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙමම ගුරු සහයකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?     

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2007ஆம் ஆண்  தல் சிவில் பா காப் த் 
திைணக்களத் க்கு இைணக்கப்பட்  ெவ ஒய 
கல்வி வலயத்தில் ஆசிாியர் உதவியா ளர்களாக 
29 ேபர் கடைமயாற் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii)  த்த ேமாதல்கள் இடம்ெபற்ற காலத்தி ந்  
இவர்கள் பலத்த கஷ்டங்க க்கு மத்தியில் 
கடைமயில் ஈ பட்ட ேபாதி ம் இற்ைறவைர 
ஆசிாியர் ேசைவக்கு உள்ளீர்க்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii)  ேமற்ப  பிரேசத்தில் கடைமயாற்றிய ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்கைள அைமச்சரைவ அங்கீகாரத் டன் 
நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iv)  ேமற்ப  அங்கீகாரத்தின் கீழ் வட மாகாண சைப 
ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் ேசைவயாற்றிய 
ஆசிாியர்கைள ம் நிரந்தரமாக்க நடவ க்ைக 
எ த் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஆசிாிய உதவியாளர்களின் ெதாழில்கைளப் 
பா காக்க எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?       

      
asked the Minister of Education:  

(a)  Is he aware that - 

 (i)  29 officers serve as Teacher Assistants 
attached to the Department of Civil 
Security in the Welioya Education Zone 
since year 2007; 

 (ii)  they have not hitherto been absorbed to the 
Teachers' Service in spite of the fact that 
they have engaged in duties amidst severe 
difficulties since the period of war; 

 (iii)  a decision has been taken through the 
approval of Cabinet to confirm the 
Voluntary Teachers who serve in the 
aforesaid province; 

 (iv)  on the basis of the said approval, steps have 
been taken by the Northern Provincial 
Council to confirm the teachers who served 
on contract basis as well?  

(b)  Will he inform this House of the steps that will be 
taken to ensure job security of these Teacher 
Assistants?   

(c)  If  not, why?   
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

1403 1404 

ජනාධිපති 
කාර්යාලය 

  09   

  එකතුව 33 03 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය 
කුරුණෑගල 
දිස්තික්කය 

  

  ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානය 11 

    

  ජාතික ආපදා 
සහන ෙසේවා 
මධ්යස්ථානය 23 

03   

ජනාධිපති 
කාර්යාලය 

  10   

  එකතුව 44 03 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)  ඔව්.  

 (iv)   ෙම් සඳහා ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ගරු 
අමාත්යතුමා විසින් අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් 
ෙකොට ඇත. (ඇමුණුම 01**) 

(ආ)  ඔව්. 

 අංක 16/2626/742/040 - 1 හා 2017.01.18 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණෙය් (II) (ආ) අනුව (ඇමුණුම 02**) අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලබා දී ඇති නිරීක්ෂණවල (I) ෙජ්දෙය් 
(ඇමුණුම 03**) දක්වා ඇති අන්දමට කටයුතු කිරීමට හැකි වන පරිදි, 
එකී පළාත්වල සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරනු 
ලබන ෙගවීම් මත ඉගැන්වීම් කටයුතුවල නිරත පුද්ගලයින් තම නිත්ය 
තනතුරුවල ෙසේවාවන්හි නැවත ෙයදවීම සඳහා මුදා හැරීමට අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති බැවින් ෙමොවුන්ෙග් රැකියාවල 
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගිරිහඬුසෑය ෙබෞද්ධ විහාරසථ්ාන සංවර්ධනය : 

කියාමාර්ග 
கிாிஹண் ேசய ெபௗத்த விகாைரைய அபிவி த்தி 

ெசய்தல் : நடவ க்ைக 
DEVELOPMENT OF GIRIHANDU SEYA BUDDHIST TEMPLE: 

STEPS TAKEN 
       1977/’17 

 

13.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு அ ர சிட்னி 
ஜயரத்ன சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Anura 
Sidney Jayarathne) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශන්ය- (1): 

(අ)   (i)   තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය්, තිරියායහි පිහිටි 
ඓතිහාසික වශෙයන් ඉතා වැදගත් ගිරිහඬුසෑය 
ෙබෞද්ධ විහාරසථ්ානය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
අමාත්යාංශය විසින් ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

    (ii)  ගිරිහඬු සෑය විහාර භූමිෙය් ඇති තපසස්ු භල්ලුක 
ෙදබෑයන් පිළිබඳ සඳහන් වන ඓතිහාසික 
ෙසල්ලිපිය කිසිදු ආවරණයක් ෙනොමැතිව වැසස්ට 
සහ අව්වට නිරාවරණය ෙවමින් පවතින බව 
දන්ෙන්ද; 

 (iii)   එම ෙසල්ලිපිය තවදුරටත් විනාශවීම වළක්වා 
ගැනීම සඳහා පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

   (iv)  ගිරිහඬු සෑය පූජා භූමිය විධිමත් පූජා නගරයක් 
ෙලස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் திாியாயவில் 
அைமந் ள்ள வரலாற்  ாீதியில் மிக ம் 

க்கியத் வம் வாய்ந்த கிாிஹண் ேசய 
ெபௗத்த விகாைரைய அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக அைமச்சினால் எதிர்காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்ப ைத ம்; 

 (ii)  கிாிஹண் ேசய விகாைர நிலப்பரப்பில் 
அைமந் ள்ள தபஸ்சு - பல் க்க எ ம் இ  
சேகாதரர்கள் ெதாடர்பாகக் குறிப்பி கின்ற 
வரலாற்  ாீதியான கல்ெவட்டான  எ வித 
மைறப் மின்றி மைழயினா ம் ெவயி னா ம் 
பாதிக்கப்படக்கூ ய நிைலயில் உள்ளெதன் 
பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii)  ேமற்ப  கல்ெவட்  ேமற்ெகாண் ம் அழிவைட 
வைதத் த ப்பதற்காகத் ெதால்ெபா ளியல் 
திைணக்களத்தினால் எதிர்வ ம் காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள நடவ க்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iv)  கிாிஹண் ேசய னித மிைய ைறசார்ந்த 
னித நகரமாக அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 

எதிர்வ ம் காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்?    

      
asked the Minister of Education: 

 

(a)  Will he inform this House - 
 

 (i)  the action that will be taken in future by 
the Ministry to develop the Girihandu Seya 
Buddhist temple located in Thiriyaya in 
the Trincomalee District, which is an 
important place of Buddhist worship with 
historical significance; 

 (ii)  whether he is aware of the fact that the 
historic stone inscription which mentions 
the Thapassu-Bhalluka brothers, which is 
located in the Girihandu Seya Vihara 
premises, is exposed to the elements 
without any shelter to protect it; 

 (iii)  the steps that will be taken in future by the 
Department of Archaeology to prevent 
further destruction of the aforesaid stone 
inscription; 

 (iv) the steps that will be taken in future to 
develop the sacred area belonging to 
Girihandu Seya sacred area into a sacred 
city? 

(b)  If not, why? 
  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

1405 1406 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
**  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   ගිරිහඬුසෑය විහාරස්ථානෙය් සිදු කළ යුතු පුරාවිද්යාත්මක 
සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකර ඇති අතර, කාලීන නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා අවශ්ය පියවර ගනු ලැබ ඇත. 

 (ii)   ඔව්. 

  ශිලා ෙල්ඛනයක් සඳහා ආවරණයක් ෙයදීෙම්දී අවධානය 
ෙයොමු කරනු ලබන කරුණු කිහිපයකි. 

 01. ආවරණය ස්වාභාවික පරිසරයට ෙකොෙතක් දුරට 
ගැළෙප්ද? 

 02. ආවරණය ෙයදීමට සුදුසු පරිසරයක් තිෙබ්ද? 

 03. එම ආවරණය ෙයදීම තුළින් පුරාවිද්යා භූමියට කිසියම් 
හානියක් සිදුෙව්ද? 

  ෙමම ෙසල්ලිපිය සඳහා අවරණයක් ඉදි කිරීමට 
ෙයෝජනා වී තිබුණු නමුත් එමඟින් එම භූමිෙය් 
ෙපෞරාණික සහ ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතියට 
හානියක් සිදු විය හැකි බැවින් හා එම ආවරණය 
ෙයදීම සඳහා කළ යුතු කටයුතු මඟින් සිදු වන හානිය 
ස්වාභාවිකව සිදු වන හානියට වඩා අවදානම් සහිත 
හානියක් බව ෙපනී ගිය බැවින් ෙයෝජනාව කියාත්මක 
ෙනොකරන ලදී. 

  එෙමන්ම, ෙම් වනතුරුත් අව්වට හා වැස්සට 
නිරාවරණය වීම ෙහේතුෙවන් ෙමම ෙසල්ලිපියට කිසිදු 
හානියක් සිදුවීෙම් අවදානමක් ෙනොමැති බව 
නිරීක්ෂණය කර ඇත. 

 (iii)  ෙමම ෙසල්ලිපිය රසායනික කමෙව්දයක් මඟින් ආරක්ෂා 
කිරීමට පියවර ගත හැකි අතර, ෙසල්ලිපියට ආවරණයක් 
සකස් කිරීම අත්යවශ්යම ෙව් නම් පමණක් සිවිල් ඉංජිෙන්රු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හා භූ විද්යාඥයින්ෙග් උපෙදස් 
ලබාෙගන කියාත්මක කරනු ඇත. 

 (iv)  ෙමම ස්ථානය පූජා නගරයක් වශෙයන් පකාශයට      
පත්කර සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්යය පිළිබඳ             
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට         වගකීමක් දැරිය ෙනොහැකි අතර, එම 
කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන්ෙන් ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟිනි. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 - 1983/'17(1), ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 

මහතා. ෙමය විපක්ෂෙය් පශ්නයක්, අහනවාද?  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂ පශ්නයක් සම්බන්ධව ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීමට මම 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව් අපහසුයි, ගරු මන්තීතුමා. ගරු ඇමැතිතුමා- 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
රත්නපුරෙය් ස්වාභාවික පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආපදා කළමනාකරණ ඇමැතිතුමා,  ඔබතුමා ඒ  පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් සූදානම්ද ? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
පුළුවන්.   
   
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමැතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්න ෙවනවා. ඊෙය් 

රාතිෙය් රත්නපුර, ෙව්වැල්වත්ත, දුෙරක්කන්ද පෙද්ශෙය් විශාල 
නාය යෑමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. තුන්වැනි වතාවට ෙම් නාය යෑම 
සිදු වුෙණ්. තවම නාය යමින් පවතිනවා. පෙද්ශ ෙදකක් අතර සියලු 
සම්බන්ධතා ඇනහිට තිෙබනවා. පාසල් දරුවන්ට යන්න එන්න 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම ගිලන්රථයකටවත් යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව ගරු ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමැතිතුමාෙග් ඉක්මන් අවධානය ෙයොමු කර යුද හමුදාව 
ෙයොදවලා, ෙමම පෙද්ශය වාහන ගමනාගමනයට සුදුසු තත්ත්වයට 
පත් කරලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. තවම ජීවිත සහ 
ෙද්ෙපොළ හානියක් සිදු ෙවලා නැහැ.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුල් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම් මාර්ගෙය් 

අවහිරතා ඉවත් කළා. ඊෙය් සිදු වුණු සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් 
දැනටත් අෙප් නිලධාරින් කටයුතු කරනවා. යුද හමුදාවත් අපි 
සම්බන්ධ කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉක්මන් 
කියාමාර්ග ගන්න කියලා මම අදම කියන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු පධාන සංවිධායකතුමා, 

ඔබතුමා 14වැනි පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරනවාද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය:             
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

நாட் ன் தற்ேபாைதய ெபா ளாதார 
நிைலைம: மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சாின  கூற்  
CURRENT ECONOMIC STATUS OF THE COUNTRY: 

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය හා 

අෙප් රජයටත්, ජනතාවටත් ඉදිරියට යෑමට ඇති මාර්ග ගැන 
කරුණු පැහැදිලි කරන්න මා ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා ගන්නවා. 2015 
වසෙර් සහ 2016 වසෙර් ආර්ථික පතිපත්ති පකාශය ඉදිරිපත් 
කරමින් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය යළි ෙගොඩ නැඟීෙම් අවශ්යතාව මා 
අවධාරණය කළා. අද අප මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගය වන්ෙන්, අප 
ෙගොඩ නඟා ගත් ෙදය රැක ගැනීම හා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර 
ගැනීමයි. ඒ කාර්යයට මාර්ග ෙදකක් තිෙබනවා. පළමුවැන්න, 
ආර්ථිකය ස්ථාවර ෙකොට අෙප් අනාගත පරපුර ණය බරින් නිදහස් 
කිරීමයි. ෙදවැන්න, ආර්ථිකය පුළුල් කරමින් සියලු ශී 
ලාංකිකයන්ට සමෘද්ධිමත් වීෙම් අවස්ථාව ලබා දීමයි.  

ආර්ථිකය ශක්තිමත් හා පුළුල් කිරීම.  

අපට උරුම වුෙණ්, ගරා වැටුණු ආර්ථිකයක්. 2015 වර්ෂෙය් 
පටන් අෙප් ආණ්ඩුව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට පධාන පියවර 
රැසක් ගත්තා. පසු ගිය වසෙර් ආර්ථික පතිපත්ති පකාශෙය්දී මා 
සඳහන් කළා ෙමන් අතීතයට වරද පටවමින් සිටීෙමන් සිදු වන 
යහපතක් නැහැ. අපි උත්සාහ ගත යුත්ෙත්, අතීත වැරදි නිවැරදි 
කර ගනිමින් ඉදිරි ගමනක ෙයෙදන්නයි. 2016 වර්ෂෙය්දී අපෙග් 
පාලනෙයන් ෙතොර අභිෙයෝග ෙමන්ම ෙද්ශීය හා ෙගෝලීය තත්ත්ව 
ඉදිරිෙය් පවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් සියයට 4.4ක වර්ධන 
ෙව්ගයක් පවත්වා ගන්න අපට හැකි වුණා. විරැකියාව සියයට 4.2ක 
මට්ටෙම් තබා ගන්නත්, අය වැය පරතරය සියයට 5.4ක් දක්වා අඩු 
කර ගන්නත් හැකි වුණා. සමහර විට ෙමහිදී සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට 
වඩා වැදගත් වන්ෙන්, අපෙග් ඉලක්කය ෙවනස් වීමයි. අෙළවි කළ 
ෙනොහැකි දව්යවලින් වර්ධනය වීම ෙවනුවට අෙළවි කළ හැකි දව්ය  
මත පදනම් වූ වර්ධනයක් - from non-tradable to tradable - 
ෙකෙරහි අප ෙයොමු වණා.   

වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනය වැඩි 
වශෙයන් රඳා පැවැතුෙණ් යටිතල පහසුකම් සඳහා ෙකෙරන 
දැවැන්ත රාජ්ය ආෙයෝජන මතයි. එමගින් ශක්තිමත් වුෙණ් 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය වැනි ක්ෙෂේත පමණයි. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ 
සමඟම ශී ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් අපනයන ෙකොටස 
කමිකව අඩු වුණා. 

ජාතික ණය කළමනාකරණය 

මහා ණය කන්දරාවක අභිෙයෝගයත්, ඒ සමඟ බැඳුණු අෙප් 
ජංගම ගිණුෙම් ෙශේෂය හා රජෙය් අය වැය යන ෙදෙකහි පරතරයත් 
අපට උරුම වුණා. රජෙය් ආදායම දිගින් දිගටම අඩුවීමත්, ඒ සමග 
දැඩි වියදම් ගලනයත් ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය මගින් 
අය වැය පරතරය පියවාලන්නට සිදු වුණා.  

2015දී රජෙය් මුළු ආදායමින් සියයට 90.6ක්ම වැය කෙළේ 
ණය ෙසේවා සඳහායි. 2016දී ෙම් සංඛ්යාව සියයට 80ක්. අෙප් 
ආදායමට වඩා වියදම් වැඩිවීම සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කිරීම 
හදිසි අවශ්යතාවක්. ෙද්ශීය ආදායම් පනත සම්මත කර ගැනීෙමන් 
ආදායම් උත්පාදනෙයන් මූල්ය ස්ථාවරත්වය ෙගොඩනැගීෙම් 
කියාවලියකට මුලපුරා ඇති අතර දැනටමත් එමගින් යහපත් 
පතිඵල දක්නට ලැබී තිෙබනවා. 

රාජ්ය මූල්ය ශක්තිමත් වී ඇති අතර, පසු ගිය වසර ෙදක 
ඇතුළත ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් 
වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. 2014දී සියයට 11.6ක් වූ දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය හා ආදායම අතර අනුපාතය 2016 දී 14.2 
දක්වා ඉහළ ගියා. 2017 වර්ෂෙය් මුල් හය මාසය ඇතුළත දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය හා ආදයම අතර අනුපාතය සියයට 6.7ක් 
වාර්තා කර තිෙබන අතර, 2016 වර්ෂෙය් මුල් අර්ධය තුළ ඒ 
අනුපාතය වූෙය් සියයට 6ක් පමණයි.  

දැනට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 79.3ක් වන ණය බර 
2020 වන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 70 දක්වා පහත 
බැස්සවීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වන විට අය වැය පරතරය 
සියයට 3.5ට අඩුෙවන් තබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. මූල්ය 
ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා අෙප් කැප වීම සහතික කරමින් 
මූල්ය කළමනාකරණ වගකීම් පනත සවි බල ගන්වනවා. 

ඒ සියල්ල අතර, 2018 සහ 2019 අවුරුදුවලදී රාජ්ය ණය 
කළමනාකරණය හා මූල්ය සථ්ාවරත්වය ශක්තිමත් කිරීම 
සම්බන්ධව අප ඉදිරිෙය් අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. ෙද්ශීය 
ණය ආෙයෝජන ධාරාව තුළ පධාන වශෙයන් තිෙබන්ෙන් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරයි. ඒවායින් සියයට 30ක් පමණ 2019දී කල් 
පිෙරනවා. ඒ හා සමානවම ෙඩොලර් මත පදනම් වූ ෙද්ශීය ණය 
කමයක් වන ශී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරවලින් ෙඩොලර් බිලියන 
2.3ට අධික පමාණයක් 2018දී කල් පිෙරනවා. ෙම් අතර විෙද්ශීය 
ණය ආෙයෝජනවල සංයුතියත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ෙවනස් 
වුණා. ජාත්යන්තර ස්ෛවරී බැඳුම්කර නිකුතුව වැනි වාණිජ ණය 
පසු ගිය කාලෙය් වැඩිෙයන් ලබා ගැනීම නිසායි ෙම් ෙවනස ඇති 
වුෙණ්. 2019දී ජාත්යන්තර ස්ෛවරී බැඳුම්කර කල් පිරීම් 
ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් ෙගවීමට සිදු වනවා. එෙමන්ම 
ඉන් පසු වාර්ෂික ෙගවීමටත් සිදු වනවා. 

රාජ්ය ණය ෙගවීම් සලකා බලද්දී, 2017 අෙගෝස්තු අග වන 
විට පවතින ණය පමාණයට අනුව 2018දී අපට රුපියල් ෙකෝටි 
එක්ලක්ෂ අනූහත්දහස ්හාරසියයක් ෙගවීමට සිදු වනවා. 

2019 දී ෙගවන්නට සිදු වන මුදල රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ 
පණස් එක්දහස් පන්සියයක්. 2018 සහ 2019 වසරවල අප රුපියල් 
ෙකෝටි තුන්ලක්ෂ හාරදහසකට අධික මුදලක් ණය වශෙයන් 
ෙගවිය යුතුයි. ෙම් පමාණය තමයි අපට ෙගවන්නට තිෙබන විශාල 
ණය බර.  

ෙපර ෙනොවිවිරූ අභිෙයෝගය ජය ගැනීම සඳහා රජය නැණවත් 
ණය කළමනාකරණ උපකමයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. නව 
අවදානම් තත්ත්වයන්ට හා ව හාත්මක නියාමන ෙවනස්කම්වලට 
සරිලන පරිදි රාජ්ය ණය කළමනාකරණෙයහි වූ අපෙග් 
සම්පදායික පෙව්ශයන් ෙවනස් කළ යුතු ෙවනවා.  

අපෙග් පතිපත්ති ඉලක්ක කර ගන්ෙන් දුරදර්ශී හිමිකම් 
කළමනාකරණ උපකමයයි. ඒ ඔස්ෙසේ රජයට අවශ්ය අරමුදල් 
 ෙගොඩ නැඟීම පමාණවත් විනිවිද භාවයකින් හා පුෙරෝකථනයකින් 
යුතුව සිදු කරනවා. මධ්යම කාලීන ණය කළමනාකරණ 
කෙමෝපාය යටෙත් රජෙය් ණය ගැනීෙම් පෙව්ශය 
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සවිස්තරාත්මකව ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය ආෙයෝජන ආයතන 
ෙවත කල් තියා දැන ගැනීමට සලස්වනවා. ඊට අමතරව 
අවෙබෝධාත්මක ද්විතීය ෙවෙළඳ ෙපොළ අෙළවි ෙව්දිකාවක් හා 
හිමිකම් කළමනාකරණ අරමුදලක්ද හඳුන්වා ෙදනු ලබනවා. 
නැණවත් ණය කළමනාකරණ කෙමෝපායකට අවශ්ය ෛනතික 
වැඩ රාමුව සම්පාදනය කරන නව හිමිකම් කළමනාකාර පනත 
යටෙත් ෙමම පතිසංස්කරණ හා ඉදිරි පතිසංස්කරණ කියාවට 
නංවනවා.  

නව ෙද්ශීය ආදායම් පනත යටෙත් අප විසින් සිදු කළ 
ෙවනස්කම් ජාත්යන්තර පජාෙව් ෙමන්ම ෙද්ශීය ආර්ථික 
නිෙයෝජිතයන්ෙග්ද පසාදයට ලක් වුණා. නව ෙද්ශීය ආදායම් 
පනත, විෙද්ශ විනිමය පනත, හිමිකම් කළමනාකරණ පනත, රාජ්ය 
ව්යාපාරවල සංස්ථාපිත අරමුණු හා සමීප මූල්ය සම්බන්ධීකරණය 
ආදී පතිසංස්කරණ ඔස්ෙසේ අප ෙම් රෙට් ආර්ථික සම්පත් හා මූල්ය 
සම්පත් හා මූල්ය රාමුව ශක්තිමත් හා විචාරවත් කළමනාකරණයක් 
ෙවත ෙගන යනවා.  

උද්ධමනය අඩු මට්ටමක පවත්වාෙගන යාම. 

මිල ස්ථාවරත්වය පවත්වාෙගන යාම සඳහා අෙප් රජය 
ෙදවැදෑරුම් පෙව්ශයක් අනුගමනය කරනවා. ජනතාවට දුෂ්කරතා 
ඇති කරන ෙකටි කාලීන මිල උච්චාවචනය පාලනය කිරීම සඳහා 
වර්ෂය මුළුල්ෙල් සාධාරණ මිලකට ආහාර දව්ය ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාව ඇති කරන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙසේ 
කිරීම සඳහා අප ෙද්ශීය සැපයුම් හා ෙබදා හැරීම් ජාලය දියුණු 
කරනවා. ඒ අතර සාධාරණ මිලකට ආහාර නිෂ්පාදන හා අෙනකුත් 
අත්යවශ්ය දව්ය තරගකාරී ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ආනයනය කිරීමට 
අවසර ලබා ෙදනවා. පසුගිය මාස තුන ඇතුළත ආහාර දව්යවල බදු 
සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු කළා. එම අඩු කිරීම්වල පතිලාභ 
පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවත ලබා ෙදන ෙලස අපි ෙද්ශීය ෙතොග 
ෙවෙළදුන්ෙගන් හා සිල්ලර ෙවෙළදුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මිල ස්ථායීතාව තිරසාර පදනමක පවත්වා 
ගැනීම සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුවට අවශ්ය මූල්ය පතිත්ති 
ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යාමට අවශ්ය කරන නිදහස සහ වපසරිය 
රජය විසින් සපයනවා. 

මහ බැංකුව නම්යශීලී උද්ධමනය ඉලක්ක කර ගත් නව මූල්ය 
පතිපත්ති වැඩ රාමුවක් ෙවත ගමන් කරමින් සිටිනවා. එහි අරමුණ 
වන්ෙන් ආර්ථික කියාකාරකම්වලට සහාය දක්වන අතරම 
අඛණ්ඩව උද්ධමනය අඩු මට්ටමක පවත්වා ගැනීමයි. ෙම් 
පතිපත්තිමය ෙවනසත් සමඟ අෙප් ජනතාවට මිල ස්ථාවරත්වෙය් 
ආරක්ෂාව යටෙත් පහසුෙවන් ජීවත් වීමට අවශ්ය ඉඩකඩ 
ලැෙබනවා.  

2025 දැක්ම යටෙත් සංවර්ධනය 

පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී එළි දැක්වූ "2025 දැක්ම" නම් 
ලියවිල්ෙලන් අවධාරණය කළ පරිදි අපට අවශ්ය වන්ෙන් ශී 
ලංකාව දැනුම මත පදනම් වූ, ඉහළ තරගකාරිත්වයකින් යුතු, 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයකින් ආරක්ෂිත වූ ඉන්දියන් 
සාගරෙය් ෙක්න්දස්ථානය බවට පරිවර්තනය කිරීමටයි. අෙප් 
ඉලක්කය වර්ෂ 2025 වනවිට ශී ලංකාව ෙපොෙහොසත් රටක් 
කිරීමයි.  

ෙම් දැක්ම යථාර්ථයක් වන්නට නම් අප අෙප් කියාකාරකම් 
බාහිර ෙලෝකයත් සමඟ අත් වැල් බැඳෙගන කළ යුතුයි. ශී ලංකාව 
කියන්ෙන් විශාල ෙලෝකයක් මධ්යෙය් ඇති පුංචි දිවයිනක්. වසර 
දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ අප අෙප් යහපත ෙවනුෙවන් ඒ ස්ථානගත 

වීෙම් වාසිය ලබාෙගන තිෙබනවා. අවාසනාවකට ෙමන් අද අපට 
ෙම් තරගකාරි ෙලස ස්ථානගත වීෙම් වාසිය අමතක වී ෙගොස් 
තිෙබනවා. අෙප් දැක්ම වන්ෙන් ෙම් ජාත්යන්තර සබඳතා 
ෙක්න්දෙය් වටිනාකම යලි ලබා ගැනීමයි. ෙමහිදී දශක ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ අෙප් වර්ධනය වීෙම් හැකියාව ෙමොට කළ පටු පතිපත්ති 
පෙසකට දමන්නට අපට සිදු වනවා.  

ෙම් දැක්ම යථාර්ථයක් කරන්නට නම් අෙප් අපනයන භාණ්ඩ 
විවිධත්වෙයන් ෙපොෙහොසත් කිරීම සඳහා ව්යවසායකයන් 
දිරිගැන්විය යුතුයි. එමඟින් අෙප් වත්මන් අපනයන භාණ්ඩ 
ෙගොන්න විවිධත්වෙයන් පරිපූර්ණ වනවා. දශක ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ අප විශව්ාසය තබා සිටින්ෙන් ඒකාකාරි අපනයන 
භාණ්ඩයන් වන ඇඟලුම්, ෙත්, රබර් ෙදසටයි. ෙමෙතක් කල් අෙප් 
අපනයන ආර්ථිකෙය් පබලයන් වූෙය් ඒ ෙද්වල් තමයි. ඒ වුණත් 
දැන් අප අපනයන භාණ්ඩවලට අගය එකතු කළ භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
ඇතුළත් කරමින් එහි විවිධත්වය වැඩි කළ යුතුයි.  

එෙසේම නිෂ්පාදකයන් ෙක්න්ද ෙකොටගත් වටිනාකම් දාමවලට 
සම්බන්ධ විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යාපාර ඇතුළුව අෙප් ෙද්ශීය ව්යාපාරවලට ජාත්යන්තර වටිනාකම් 
දාමයන් සමඟ සම්බන්ධතා ෙගොඩ නඟා ගැනීමට හැකියාව ඇති 
කෙළොත් ඵලදායීතාවෙය් හා පතිලාභවල විශාල වර්ධනයක් දැක 
ගත හැකියි.  

ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට වර්ධනය හා ආෙයෝජන වැඩි 
කර ගැනීමට අවස්ථාව දිය යුතුයි. ඕනෑවටත් වැඩි තරම් කාලයක් 
අප රාජ්ය අංශය ෙකෙරහි විශ්වාසය තබාෙගන ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජන ෙනොතකා හැරියා.  

ඕනෑවටත් වැඩි තරම් කාලයක් අපැහැදිලි පතිපත්ති හා 
සංකීර්ණ පටිපාටි ෙයොදා ගනිමින් ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන එළවා 
දැමුවා. ෙව්ගවත් හා දුරදක්නා ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් 
ෙමෙහයවන ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන ශක්තිමත් 
ෙලස පදනම් කර ගත් ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්නටයි රජය 
ෙවෙහෙසන්ෙන්.  

තුන් අවුරුදු ආර්ථික පතිලාභ වැඩ සටහන 

ෙම් පරිවර්තනයට ෙව්ගවත් ආරම්භයක් ලබා දීම සඳහා අපි 
ඉදිරි තුන් වසරට  පරිපූර්ණ ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් කියාත්මක 
කරනවා. අපි වාර්ෂික ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 5000 දක්වා 
වැඩි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි රැකියා දස ලක්ෂයක් 
උත්පාදනය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වාර්ෂික ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 5ක් දක්වා ඉහළ 
නැංවීම අෙප් ඉලක්කයයි. වාර්ෂික අපනයනය ෙදගුණ කරමින් 
ෙඩොලර් බිලියන 20ක් දක්වා ෙගන ඒමට සැලසුම් කරනවා.  

ෙපොෙහොසත් හා බලවත් ජනතාවක් 

ෙම් සංවර්ධන කෙමෝපායන්හි ඉලක්කය වන්ෙන් සාමාන්ය ශී 
ලාංකිකයන්ෙග් ජීවිත වර්ධනය කිරීමයි. ෙම් ආකාරෙයන් මූලික 
ආර්ථික පතිලාභ ෙදකක් ඉටු කර ගන්නට අප ෙවෙහස ෙවනවා.  

රැකියා වර්ධනය සහ වැඩි දියුණු කිරීම 

 ආදායම් වර්ධනය හා මධ්යම පන්තිය පසාරණය කිරීම 

 ෙම් සඳහා අපෙග් පබලම අවශ්යතාව වන්ෙන් ජනතාවට 
දැනුම පදනම් වූ ආර්ථිකයන්ට හවුල් වීමට හැකි වන පරිදි 
අධ්යාපනය හා කුසලතා සංවර්ධනය පුළුල් කිරීමයි. තරුණයන්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උසස් ෙපළ සමතුන් හා කාන්තාවන් අතර විරැකියා අනුපාතය 
පිළිෙවළින් සියයට 18.5ක්, සියයට 39.5ක්, සියයට 6.5ක්. ෙමයින් 
පිළිඹිබු වන එක කරුණක් වන්ෙන් ෙද්ශීය ශම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ව හාත්මක දුර්වලතාවයි. අෙනක කුසලතා ගැලපීෙම් 
අෙයෝග්යතාවයි.  

ෙම් දුර්වලතා හඳුනා ගනිමින් රජය අෙප් අධ්යාපන කමෙය්  
මූලික පතිසංස්කරණ ගණනාවක් කරන්න පියවර ගන්නවා. අපි 
සියලු ෙදනාටම 13 වසරක අධ්යාපනය සහතික කරනවා. අ.ෙපො.ස. 
(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙයන් පසු ශිෂ්යයන් උසස් අධ්යාපනයට, 
වෘත්තීය අධ්යාපනයට, ඍජු අෙප්ක්ෂිත රැකියාවන්ට හා රැකියා 
පුහුණුවට ෙයොමු කරනවා.  

මීට අමතරව යුගෙය් අවශ්යතාවක් වන ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ කුසලතාව පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට 
ඇතුළත් කරන අතර අදාළ විෂය ක්ෙෂේතෙයන් විශ්වවිද්යාලයට  
බඳවා ගන්නා පිරිස් වැඩි කරනවා. එය ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් සවිබල 
ගැන්වීෙම් රජෙය් පුළුල් අරමුණු හා උත්සාහයට සමගාමීව සිදු 
වන්නක්. ෙම් පෙව්ශය තාරුණ්යෙය් කුසලතා සංවර්ධනය ඇති 
කරවමින් ඔවුන්ට වඩාත් ෙහොඳ රැකියාවල නිරත වීෙම් අවස්ථාව 
සපයනවා.  

රජය හැකියා වර්ධනය සඳහා ආෙයෝජන කරමින් රාජ්ය - 
ෙපෞද්ගලික පයත්නයට එක්ෙවමින් ශම ෙවෙළඳෙපොළ 
කුසලතාවන් වර්ධනය කරන්නට ෙපෞද්ගලික අංශය උනන්දු 
කරවනවා. නවතම ගණනය කිරීම් අනුව වර්ෂ 2042   වන විට  
ජනගහනෙයන් සියයට 23ක් වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් වනවා. 
වැඩිහිටි ජනගහනය ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන ෙහයින් කුසලතා 
සංවර්ධන වැඩ සටහන්වලදී වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන්ද ඉලක්ක කර 
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම යල් පැනගිය හැකියාවන් නිසා නිෂ්පාදන 
ඵදලායිතාව පහත වැටීම ගැනත් පියවර ගන්නවා.  

විෙද්ශ රැකියා හා ෙද්ශීය ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ අවශ්යතා  අතර 
සමබරතාවක් ඇති කිරීම සඳහා පතිපත්තීන් සකස ්කිරීමට රජය 
සැලසුම් කරනවා. පළමු පියවර වශෙයන් ෙවෙළඳ  ෙපොෙළේ  ශම 
හිඟය පියවනවා. විෙදස් රැකියා පවර්ධනය කරන්ෙන්  ඉහළ 
ආදායම් සඳහා අවස්ථාවන් ඇති විට පමණයි; එෙසේම පුහුණු 
ශමිකයන් මඟින් වැඩි ආදායම් ලබා  ගත හැකි අවස්ථාවල පමණයි.  

ෙපොදු  පවාහන පහසුකම් වැඩි දියුණු වීම, නම්යශීලි ෙසේවා මුර 
වැනි යහපත් ෙසේවා පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීෙමන් විෙද්ශගත  ශී 
ලාංකිකයන් රෙට් වර්ධන කියාවලියට කියාකාරීව දායක කර 
ගැනීෙම් හැකියාව ඇති ෙවනවා. එමඟින් ඒ හැකියාවන් ෙමරට  
සංවර්ධනයට එක් කර ගැනීමට ෙමන්ම, සමස්ත ෙසේවා 
තත්ත්වයන්හි වැඩි දියුණුවක් ද බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකියි. 

 දැනට සමස්ත ෙසේවා නියුක්තිෙයන් සියයට 60.2ක් නිරත 
වන්ෙන් අවිධිමත් හා නීති විෙරෝධී ආර්ථික කියාකාරකම්වලයි. 
සියයට 40ක් අවදානම් ගණෙය් රැකියා කරන අයයි.  ජාත්යන්තරව 
පිළිගත් සහතිකයක් ෙහෝ බලපතයක් ලබා දීම මඟින් සමාජ 
පිළිගැනීම හා ෙසේවා සුරක්ෂාව තහවුරු කර, සියලු රැකියාවන්හි 
පමිතිය නංවාලීමට කටයුතු කරනවා. එය රැකියාවන්හි 
අවිධිමත්භාවය අවම කිරීමට ෙහේතු ෙව්වි. අවිධිමත් රැකියාවන්වල 
නියුතු පුද්ගලයන් සඳහා විශාම පතිලාභ කමෙව්දයක් හඳුන්වාදීමට 
කටයුතු කරනවා. ෙමමඟින් විශාම යාෙමන් පසු ඇතිවිය හැකි 
නැතිබැරිකම් අඩු කිරීමට හැකි ෙවනවා.  

අපනයන ඉලක්ක වර්ධනයක් සඳහා ෙවෙළඳ සහ තීරුබදු 
පතිසංසක්රණය 

ඓතිහාසික රජවරුන්ෙග් සමෙය් සිට අප ෙවෙළඳාම සිදු කළ 
ජාතියක්. නැෙඟනහිර සිට බටහිරටත්, බටහිර සිට නැ ෙඟනහිරටත්  
භාණ්ඩ සහ දැනුම පවාහනය කිරීෙම් ෙක්න්දස්ථානය වුෙණ් 
ලංකාවයි. ඉහළ මධ්යම පාන්තික ආර්ථිකයක් ෙවත ගමන් කිරීෙම් 
කාර්යෙය් පධාන සාධක වන අපනයනය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වර්ධනය සම්බන්ධෙයන් අප ෙම් ඉතිහාසෙයන් පාඩම් ඉෙගන ගත 
යුතුයි. 

චීනය හා තායිලන්තය වැනි දියුණු වූ හා දියුණු ෙවමින් පවතින 
නැ ෙඟනහිර ආසියාතික හා අග්නිදිග ආසියානු රටවල ජනතාවට  
ශී ලාංකිකයන්ට වඩා ඉහළ රැකියා  සහ ජීවන තත්ත්වයන් 
තිෙයනවා. ෙම් රටවලට අයත් ගම්මානවල 1979දී සංචාරය කළ 
හැටි මට මතක් ෙවනවා. ඒ කාලෙය් ශී ලංකාවාසීන් භුක්ති විඳපු 
සැප සම්පත් හා බටහිර ආහාරපාන ඒ රටවල වැසියන්ට තිබුෙණ් 
නැහැ.  

නමුත් අද තත්ත්වය ෙවනස.් ෙම් රටවල් දියුණු ෙවද්දී ශී 
ලංකාව ෙකොන් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? එය අපි, අෙපන්ම ඇසිය යුතු 
පශ්නයක්. ඔවුන් අපනයනය ඉලක්ක කර ගත් විවෘත ආර්ථික 
පතිපත්ති වැළඳ ගත්තා. අපි සංවෘත පිළිෙවතකට ගිහින් රට 
ඇතුළටම හිර වුණා. ඒ නිසා අවුරුදු 30ක් පුරා වටිනා අවස්ථා 
සියල්ල අෙපන් ගිලිහී ගියා. 

මා කලින් කී පරිදි ශී ලංකාෙව් අපනයන තවමත් රඳා 
පවතින්ෙන් සම්පදායික වැවිලි ෙභෝග, ඇඟලුම් සහ සංචාරක 
කර්මාන්තය මතයි. අපි තවමත් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙයන් අඩු 
ආදායම්ලාභී රටවල් සමඟ තරග කරන නිසා අෙප් වැටුප් පහත 
මට්ටමක තබා ගැනීෙම් අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්න සිදු වී 
තිෙබනවා. තවමත් අෙප් විශාලම විෙදස් විනිමය උත්පාදනය 
කරන්ෙන් විෙද්ශීය රැකියා අංශයයි. ඒ වුණත් ෙම් සියලු විෙද්ශ 
විනිමය ඉපැයීම්වල එකතුව අෙප් ආනයන වියදම පියවන්නට 
පමාණවත් නැහැ. ෙම් ආකාරෙයන් අපනයන වර්ධනය අඩු වීම 
නිසා ෙගවුම් ෙශේෂයට දැඩි පීඩනයක් එල්ල ෙවනවා. එමඟින් 
රුපියල අවපමාණය  වීමත්, භාණ්ඩ මිල ෙවත බලපෑම් ඇති වීමත් 
සිදු ෙවනවා. 

අෙනක් අතට තායිලන්තය සහ වියට්නාමය වැනි අෙනකුත් 
මධ්යම ආදායම්ලාභී රටවල් අපනයනය කරන්ෙන් වාහන 
ෙකොටස්, යන්ත උපකරණ, ඉ ෙලක්ෙටොනික් භාණ්ඩ වැනි ඉහළ 
අගයන් හා විවිධත්වෙයන් යුතු  භාණ්ඩ.  ඔවුන් අප පසු කර 
ඉදිරියට යනවා. අපට ඔවුන් ලුහුබැඳ යන්නට සිදු වී තිෙබනවා. 
අපිට අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමටත්, රැකියා අවස්ථා 
වැඩි කර ගැනීමටත් අවශ්ය නම් ෙම්  සියල්ල  ෙවනස්  කර ගත 
යුතුයි. 

ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා අප විසින් ගන්නා ලද 
කියාමාර්ගවලින් පතිඵල ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුත්ෙත් වැඩි අගයකින් හා විවිධත්වෙයන් 
යුතු භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් සැපයීම ඔස්ෙසේ අපනයන ඉලක්ක, 
ආර්ථික වර්ධන උපාය මාර්ගයන් හා පතිපත්ති  පිළිබඳවයි. ෙම් 
පතිපත්තිෙය් පධාන අංගයක්   වන්ෙන් ෙලොව පුරා හවුල්කාර 
රටවල් සමඟ  නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීමයි. 
සිංගප්පූරුව, චීනය හා ඉන්දියාව සමඟ අෙන්යොන්ය වශෙයන් 
වාසිදායක වූ නිදහස් ෙව ෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීෙම් 
කියාවලිෙයහි සැලකිය යුතු පගතියක් තිෙබනවා. ෙමම ගිවිසුම් 
නිසා අෙප් ආර්ථිකයට ෙයෝධ තල්ලුවක් ලැෙබන අතර, ෙද්ශීය 
ව්යවසායකයන්ට විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් විවර ෙවනවා. 
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අපනයන ඉලක්ක උපාය මාර්ගය මඟින්, අපනයන 
නිෂ්පාදකයන් සහ ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ නිෂ්පාදකයන් යන 
ෙදපාර්ශ්වයම අතර තරගකාරිත්වයක් ඇති කළ යුතුයි. වඩාත් 
තරගකාරී අංශ ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමින් ව්යාපාර 
පතිව හගත කළ යුතු ෙවනවා. ඉහළ තරගකාරී ආර්ථිකයක් කරා 
ශී ලංකාව ඔසවා තබන්නට හැකි වන්ෙන් එවිටයි.  

සමාගම් පතිව හගත කිරීෙම් පරිවර්තනය සුමට ෙලස සිදු 
කිරීම සඳහා රජය විසින් ෙවෙළඳ ගැළපීම් පැෙක්ජයක් හඳුන්වා 
ෙදනවා. දැනටමත් ෙද්ශීය ආදායම් පනත හා විෙද්ශ විනිමය පනත 
සම්මත කිරීම මඟින් අපි ෙම් සඳහා පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, නික්ෙෂේප විෙරෝධී පනත ෙගන ඒමට කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි නව ජාතික අපනයන කෙමෝපායන් හා 
නව ජාතික ෙවෙළඳ පතිපත්තියක් සකස් කරමින් සිටිනවා. 
ෙවෙළඳ පහසුකම් සැපයීම සඳහා ජාතික ෙකන්දස්ථානයක් 
පිහිටුවීමටත්, සංවර්ධන මූල්යකරණය සඳහා ආනයන අපනයන 
පහසුකම් සහිත නව සංවර්ධන බැංකුවක් නිර්මාණය කිරීමට ද 
පියවර ගන්නවා. 

ඒ ගැන මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කරන විට සඳහන් 
කරයි. 

අෙප් වර්ධන හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම 

අපනයනයට ෙයොමු වූ අෙප් ආර්ථික කෙමෝපාය සාර්ථක 
වන්නට නම්, ඉහළ අගයන් සහිත නිපැයුම් සඳහා ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන හා ඍජු ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන වැඩි වශෙයන් අද්දවා 
ගත යුතුයි. නැ ෙඟනහිර ආසියාෙව් සහ අග්නිදිග ආසියාෙව් 
වර්ධනයට ෙහේතු වුෙණ් ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජනයි. 
ඇත්තවශෙයන්ම ශී ලංකාවටත් ඒ සමානව ෙහෝ ඊටත් වඩා ඍජු 
විෙද්ශ ආෙයෝජන අද්දවා ගන්නට පුළුවන්. ෙම් සඳහා ආෙයෝජන 
වටපිටාව වැඩිදියුණු කළ යුතුයි. අදාළ ෙගෝලීය දර්ශකවලින් ඉහළ 
තැනකට ශී ලංකාව රැෙගන යා යුතුයි.  

රජෙය් ආයතන ෙබොෙහෝ ගණනක් සමඟ කටයුතු කිරීෙම්දී 
ආෙයෝජකයන්ට ඇති වන බාධා, අවහිරතා මඟහරවන්නට අප 
පියවර ගන්නවා. මීට අදාළ පතිසංස්කරණ න්යාය පතයක් ෙමන්ම 
කියාත්මක කිරීෙම් පගතිය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීම හා 
ආයතන සැකැස්මක් දැනටමත් පිහිටුවා අවසන්.  

2017 ජූලි මාසෙය්දී ආෙයෝජන පරිසරය පතිසංසක්රණය 
කිරීෙම් අටවැදෑරුම් වැඩ පිළිෙවළ අප කියාත්මක කළා. එය සකස් 
කෙළේ ව්යාපාර හිමිකරුවන් හා ආෙයෝජකයන් මුහුණ ෙදන ගැටලු 
පිළිබඳ පධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ගැඹුරු මත විමසීමකින් 
පසුවයි. ෙම් විනිවිදභාවෙයන් යුතු සාමූහික පෙව්ශය 
පතිසංස්කරණවල සාර්ථකත්වයට ෙහේතුවයි. ෙම් නිසා දැනට 
ව්යාපාර කිරීෙම් පහසුව අනුව 110වැනි ස්ථානෙය් සිටින ශී ලංකාව 
වර්ෂ 2020 වන විට 70 මට්ටමට නංවන්නට හැකි ෙව්වි.  

මීට අමතරව නව ව්යාපාර ලියා පදිංචියට රාජ්ය ආයතන 
20කටත් වඩා එක්තැන් කරමින් තනි ෙක්න්දස්ථානයක්, නැත්නම් 
තනි කවුළුවක් පිහිටුවීම ෙකෙරහි රජය අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා.  

පරිපූර්ණ කාර්මික උපාය මාර්ග 

සියලු අංශ සමඟ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සම්බන්ධ කළ හැකි 
පරිද්ෙදන් අප පරිපූර්ණ කාර්මීකරණ උපාය මාර්ගයක් සකස් 
කරනවා. 1978 ආර්ථිකය නිදහස් කිරීෙමන් පසු මානව සංවර්ධන 

අංශෙයන් අප දියුණු ආර්ථිකයන් සහිත රටවල් සමඟ එක 
මට්ටමක සිටිනවා. නමුත්, අෙප් කර්මාන්ත පසුබෑමකට ලක්ව 
තිෙබනවා. ආර්ථික වර්ධනය සඳහා කර්මාන්ත කියාකාරකම් සහ 
නිෂ්පාදන අංශයන්හි දායකත්වය පසුගිය දශක ෙදක පුරාම එක 
මට්ටමකයි පවතින්ෙන්. 2000 වසෙර් කර්මාන්ත කියාකාරකම් 
මඟින් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට ලැබුණු දායකත්වය සියයට 
27.6ක්. 2016 වසෙර් සියයට 29.7ක්. තරගකාරී තලයකට පිවිසීම 
අෙපොෙහොසත් වීම, අගය එකතු කිරීම් පහළ මට්ටමක පැවතීම හා 
නව තාක්ෂණය උකහා ගැනීමට අසමත් වීම මීට ෙහේතු වී 
තිෙබනවා. පැහැදිලි ෙලස නිර්වචනය කළ කාර්මීකරණ උපාය 
මාර්ගයක් ෙහේතුෙවන් නිෂ්පාදන අංශ යළි පණ ගැන්වීමට අප කියා 
කරනවා.  

සංචාරක කර්මාන්ත පවර්ධනය 

2016 වසෙර් මිලියන 2කට වඩා වැඩි සංචාරකයන් පමාණයක් 
ෙගන්වා ගැනීෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.5ක ආදායමක් 
ලබන්නට අපට පුළුවන් වුණා. 2015 සංචාරක කර්මාන්තෙයන් 
සැපයුණු ෙද්ශීය රැකියා පමාණය 320,000ක්. සංචාරක ක්ෙෂේතය 
ශක්තිමත් කරලීෙමන් හැම වසරකම සංචාරකයන් මිලියන 5ක් 
ආකර්ෂණය කර ගැනීම අෙප් ඉලක්කයයි. 

අතීතෙය් සංචාරක ක්ෙෂේතයට බලපෑම් කෙළේ විශාල 
පමාණෙය් ෙහෝටල්. නමුත්, මෑතකදී කළ සමීක්ෂණයකදී ෙහළි 
වුෙණ් ලංකාෙව් සංචාරක ෙහෝටල්වලින් සියයට 90ක කාමර 
පමාණය 10කට වඩා අඩු බවයි. ෙමය "Airbnb" ආර්ථිකයක්. 
අමතර තනි කාමරයක් සංචාරක ව්යාපාරයට ෙයොදවා මුදල් ෙසවිය 
හැකි ආර්ථිකයක්. අප ෙම් අවිධිමත් ක්ෙෂේතය හැඩ ගස්වා පමිතිය 
සහ ගුණාත්මකභාවය සහතික කරනවා. 

දැන් සංචාරකයන් පැමිෙණන්ෙන් ෙහෝටල්වල විෙව්ක 
ගැනීමට පමණක්ම ෙනෙවයි. ඒ නිසා සංචාරක ආකර්ෂණීය 
ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට රජය පියවර ගන්නවා. අසමසම අත් 
දැකීමක් විඳින්නට සංචාරකයින් පැමිණිය යුතු ගමනාන්තයක් 
ෙලස ශී ලංකාව පත් කරනවා. අෙප් සංස්කෘතිය, අෙප් ආහාර පාන, 
අෙප් සම්පදායයන්, වනජීවී අත් දැකීම්, ආයුර්ෙව්ද සහ භාවනා 
වැනි අංශ ගණනාවක් ගැන සංචාරක අවධානය ෙයොමු වී 
තිෙබනවා.   

ෙමෙතක් අත ෙනොතැබුණු සංචාරක ආකර්ෂණයන් මතු කර 
ගැනීමට, විෙශේෂෙයන්ම රජය සහ පුද්ගලික අංශෙය් සියලු 
පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් දායකත්වය අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් 
සියල්ලන්ෙග්ම අදහස් විමසා සකස් කළ සිව් අවුරුදු සංචාරක 
උපාය සැලැස්ම මඟින් 2025 සංචාරක දැක්ම කරා පියනගන්නට 
පදනම සැකෙසනවා. 

ෙව්ගෙයන්ම පසාරණය වන අෙප් සංචාරක ෙවළඳ ෙපොළ 
චීනය සහ ඉන්දියාවයි. ඒ අනුව අෙප් සංචාරක උපාය මාර්ග 
ෙවනස් කළ යුතුව තිෙබනවා. වැඩි වැඩිෙයන් වියදම් කරන 
සංචාරකයින් ෙමරටට පැමිෙණන රටවල් හා ගමන් සම්බන්ධතා 
වැඩිදියුණු කළ යුතුව තිෙබනවා. මුහුදු සහ ගුවන් සම්බන්ධතා 
වඩාත් නිදහස් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙද්ශීය හා 
ජාත්යන්තර ගුවන් සබඳතා පුළුල් කිරීමටත්, සංචාරක නැව් සහ 
ෙයොච් ෙබෝට්ටු සඳහා පහසුකම් සැපයීමටත් රජය කියා කරනවා. 

නිවාස සඳහා අවසථ්ා වැඩි කිරීම 

ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන අතරම, 
ජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතාවන් සම්බන්ධව අප අමතක කරන්ෙන් 
නැහැ. "වසර 2025දී සැමට ෙසවණ" ලබා දීමට අප කියා කරනවා.   

1415 1416 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රජය නව ජාතික නිවාස පතිපත්තියක් ෙකටුම්පත් කරන්ෙන් 
මූලික කරුණු 3ක් පදනම් කරෙගනයි. පළමුවැන්න, ෙම් 
පතිපත්තිය ජනතාව මූලික කර ගත් එකක් වීම. තීරණ ගැනීම, 
කියාත්මක කිරීම සහ වගකීම් දැරීම ජනතාවට භාර ෙවනවා. 
ෙදවැන්න, නාගරික නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ හා 
පරිපූර්ණ සැලැසම්ක් කියාත්මක කිරීම. තුන්වැන්න, අපි නිවාස 
සංවර්ධනෙය් තිරසරභාවය සහතික කිරීම. 

සහන ෙපොලී යටෙත් නිවාස ණය ලබා දීමට අප ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුවට රුපියල් බිලියන 75ක් ෙවන් කර දී 
තිෙබනවා. එෙසේම, නාගරික පුනර්වර්ධන වැඩසටහන සහ 
අෙනකුත් නිවාස වැඩසටහන් සඳහා තවත් රුපියල් බිලියන 75ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමතැනදී රජය කියා කරන්ෙන් පරම 
හිමිකරුවා ෙලස ෙනොෙවයි, බලය පැවරුණු අධිකාරියක් ෙලසයි. 
නිවාස සංවර්ධනෙය් වැඩ සැලැස්ම සකස් කිරීෙම් ෙක්න්දීය 
භූමිකාව රජය ඉටු කරනවා. නමුත්, ආෙයෝජනෙය්දී රජෙය් කාර්ය 
භාරය අල්පයි. ජනතාවට සහ ෙපෞද්ගලික අංශයට නිවාස 
සංවර්ධන ආෙයෝජනෙය් මූලික ස්ථානය අප ලබා ෙදනවා. 

ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කරගත් රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික 
සහෙයෝගීතාව 

අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, විදුලිය, මාර්ග සහ අධිෙව්ගී මාර්ග ආදී 
සමාජ, ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සඳහා තිරසර ආෙයෝජනයන් 
අවශ්ය බව අප පිළි ගන්නවා.  ශී ලංකාව මැදි ආදායම් සහිත රටක් 
බවට පත් කරන්නට ෙමය ෙහේතු ෙවනවා.  ෙම් ආෙයෝජන 
අවස්ථාවන් සපුරා ගැනීමට රාජ්ය ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව 
භාවිත කිරීම අෙප් අරමුණයි.  ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශය 
ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අවශ්ය ශක්යතාවන් ඇති වන පරිදි, 
පැහැදිලි නීතිමය පදනමකින් හා නියාමන හා සංසථ්ාපිත 
රාමුවකින් යුතු පැහැදිලි රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතා 
පතිපත්තියක් අප සකස් කරනවා. එය දැනට මුදල් අමාත්යාංශයට 
භාර දීලා තිෙබනවා. රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා, විෙනෝද, සංචාරක, අධ්යාපන, වරාය හා නාවික, පවාහන, 
මහාමාර්ග, ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ, බලශක්ති ආදී 
ක්ෙෂේතයන් කරා විහිදුවනවා. රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව 
සඳහා විකල්ප මූල්ය පහසුකම් ලබා දීෙම් කමෙව්දයන්ට අප 
පමුඛත්වය ලබා ෙදනවා.  

කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව 
ශක්තිමත් කිරීම 

කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාව ඉහළ 
නැංවීම සඳහාත් රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීත්වෙය් බලය 
ශක්තිමත් කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අඩු ඵලදායිතාව, 
ෙභෝග විවිධත්වයක් ෙනොමැති වීම, ජල කළමනාකරණෙය් 
අකාර්යක්ෂමතාව සහ කාලගුණ විපර්යාසයන්ට ඔෙරොත්තු දීෙම් 
ෙනොහැකියාව නිසා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය අඩපණ ෙවලා.  

ෙම් තත්ත්වය ආහාර සුරක්ෂිතතාවටත්, කලාපෙය් 
දිළිඳුකමටත් බලපානවා.  

ඒ නිසා අඩු අගයකින් යුතු සාම්පදායික කෘෂිකර්මෙව්දයක සිට 
ෙභෝග විවිධාංගකරණය ඵලදායීතාව සහ තරගකාරිත්වය යා 
කරගත් ඉහළ අගයකින් යුත් නවීන කෘෂිකර්මෙව්දයක් දක්වා 
පරිවර්තනය කිරීමට අප කියා කරනවා. ෙගොවි සංවිධාන සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කර ගැනීෙමන් විද්යාත්මක ෙභෝග 
වගාව, කෘෂි පදනම් කර්මාන්ත හා වාණිජ කෘෂිකර්මය දිරිමත් 
කරනවා. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය නවීකරණය කරලීෙම් ව්යාපෘතිය 

ඔස්ෙසේ වාණිජ කෘෂි කර්මාන්ත හා අගයදාමයන් ෙවනුෙවන් 
ආෙයෝජනය කිරීමට කුඩා හා මධ්යම පරිමාණෙය් කෘෂි 
ව්යාපාරයන් දිරිමත් කිරීමට අප කියා කරනවා. එෙසේම වැවිලි 
ක්ෙෂේතෙය් නවීකරණයක් සිදුවනු දැක්මත් අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්.  

ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය හරහා කෘෂි ක්ෙෂේත හා 
සම්බන්ධ ෙසේවාවන් ෙගොවීන් ෙවත ලබා දීම සඳහා ජංගම 
දුරකථන පදනම් කර ගත් ෙසේවාවන් ආරම්භ කිරීම විධිමත් කිරීමට 
රජය සූදානම්. ෙම් මඟින්  සහනාධාර මත යැෙපන ෙගොවියා, කෘෂි 
ව්යාපාරිකෙයක් දක්වා ඉහළට නංවා ශක්තිමත් කරලීම අෙප් 
අරමුණයි. 

ස්වශක්තිය මඟින් කුඩා හා මධ්යම පරිමාණෙය් 
ව්යවසායකයන්ට සහාය වීම. 

කුඩා පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට අපි සහය ලබා ෙදන තවත් 
පධාන මාර්ගයක් වන්ෙන් "ස්වශක්ති" ණය ව්යාපෘතියයි. රජය ෙම් 
ණය ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ ස්වයං රැකියා සහ කර්මාන්ත 
ආරම්භ කිරීම ඔස්ෙසේ ගාමීය ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහායි. ෙම් 
ණය ගැනීම සඳහා දැඩි උනන්දුවක් තිබුණා. ඉන් පැහැදිලි වන්ෙන් 
ශක්යතාවන් ඇති තරුණ-තරුණියන් ඕනෑ තරම් සිටින බවයි. 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් "ස්වශක්ති" ණය ව්යාපෘතිය තවතවත් ව්යාප්ත 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපෘතින් සඳහා සහාය දැක්වීමට තවත් ව්යාපෘති කිහිපයක්ම 
ආරම්භ කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රජෙය් ණය හා 
පතිආෙයෝජන සැලසුම් වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමටත් හැකිවන 
පරිද්ෙදන් එවැනි ණය ෙයෝජනා කම පවර්ධනය කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ණය සඳහා සාධාරණ ෙපොලී 
අනුපාතයකින් පවත්වාෙගන යාමට හැකිවන පරිදි අතරමැදි වියදම් 
අවම කරෙගන මුළු රටටම වාසියක් ලබා ෙදන ෙලස අපි මූල්ය 
ආයතනයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

කාන්තාවන් බලසතු කිරීම. 

අෙප් අරමුණ සියලු පුරවැසියන්ට වැඩි ආදායම් හා උසස් ජීවන 
තත්ත්වයක් ලබා ගත හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමයි. ඒ නිසා 
අෙප් පධාන පමුඛතාවක් වන්ෙන්, කාන්තාවන්ට ආරක්ෂිත ෙසේවා 
ෙකොන්ෙද්සි සැලසීමයි. අෙප් කලාපෙය් රටවල් පමණක් ෙනොව 
ඉහළ ෙවෙළඳ ආර්ථිකයන් පවතින රටවල් හා සංසන්දනය 
කිරීෙම්දී අෙප් රෙට් කාන්තා ශම ෙවෙළඳ ෙපොළ පහළ මට්ටමක 
පවතිනවා. වර්තමානෙය් කාන්තා ෙසේවා බලකා සහභාගිත්වය 
පිරිමි සහභාගිත්වයට වඩා සියයට 50කින් පමණ අඩුයි. 1990 
ගණන්වල සිටම සියයට 30ක, 35ක පතිශතයකුයි පවතින්ෙන්.  

ඉහළ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් 
සහභාගිත්වය පමාණවත් නැහැ. කාන්තාවන්ට සුව පහසුෙවන් 
රැකියා සඳහා යන්නට එන්නට හැකි අයුරින් ෙපොදු පවාහන ෙසේවා 
වැඩිදියුණු කළ යුතුයි. අප සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක් හඳුන්වා 
ෙදන්ෙන් ෙම් අරමුණ ඇතුවයි. එවිට තදබදයකින් ෙතොරව 
ආරක්ෂිතව ගමනාගමනෙය් ෙයෙදන්නට ඉඩකඩ සැලෙසනවා. 

ජාතික දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන මාර්ෙගෝපෙද්ශන දැන් 
කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති නිසා, දිවයින පුරා 
ඉහළ පමිතියකින් යුතු දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන බිහිවීමට පදනම 
සැකෙසනවා. එම නිසා ඒ මධ්යස්ථානවල ෙසේවය සාධාරණ 
මිලකට ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාවත් උදාවනවා. කාන්තාවන් ඵලදායී 
ෙලස ෙසේවා බලකායට එක් වීම සීමා කරන යල්පැන ගිය නීති-රීති 
නිසා සහභාගිත්වය හා නිෂ්පාදන මට්ටම් පහත වැටී තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙම් සඳහා නව නීති-රීති ෙගන ඒමට රජය කැපවනවා. 
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ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පසූත නිවාඩු පහසුකම් ෙමන්ම, තෘතීය හා 
වෘත්තීය අධ්යයන පහසුකම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ද වත්මන් 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරනවා.  

කුඩා සහ මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යවසාය දිරිමත් කිරීමටත්, 
ශක්තිමත් කිරීමටත් අප කියා කරනවා. ෙම් ව්යවසායන් තුළ 
කාන්තාවන්ට වැඩි කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ හැකියි.  

ශක්තිමත් ආර්ථික ඉලක්කය. 

ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් කරා අප යන ගමන ෙව්ගවත් කරන 
ව්යාපෘති ගණනාවක් දැන් කියාත්මකයි. මහනුවර සිට 
හම්බන්ෙතොට දක්වා දිෙවන කමවත් හා විධිමත් අධිෙව්ගී මාර්ග 
පද්ධතියක් ඉදි කිරීම ෙම් වන විට කර ෙගන යනවා. ඒ සඳහා 
අවශ්ය මුදල් ලබා ෙගන තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් හවුල් 
ව්යාපාරය ෙම් වසෙර් ආරම්භ කළා. මත්තල ගුවන්  ෙතොටුෙපොළ 
හවුල් ව්යාපාරය සම්බන්ධව ද සාකච්ඡා පැවැත්ෙවමින් ති ෙබනවා. 
හම්බන්ෙතොට ආර්ථික කලාපෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අප මිල්ලනිය ෙවෙළඳ කලාපයත් සැලසුම් කර 
හමාරයි. වයඹ කර්මාන්ත කලාපය ද සැලසුම් කර තිෙබනවා. 
ඒවාෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු ලබන වසෙර් ආරම්භ වනවා. මූල්ය 
මධ්යස්ථානයක් ෙලස සංවර්ධනය ෙකෙරන වරාය නගරෙය් පළමු 
අදියෙර් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමෙවමින් පවතිනවා. ජපන් රජය සමඟ 
එක්වී මහනුවර නගර සංවර්ධන කටයුතු අප කියාත්මක කරනවා. 
එල්එන්ජී බලාගාර තැනීමට ඉන්දියාව සහ ජපානය අපට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. දකුෙණ් සංචාරක කලාප සැලසුම් කර 
හමාරයි. පළමුව අපි ෙදද්දූව සංචාරක කලාපය ගැන විස්තර ලබා 
ෙදනවා. දැනට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු සිදුෙවමින් 
පවතිනවා. නැ ෙඟනහිර හා ඉරණවිල සංචාරක කලාපයන්හි වැඩ 
කටයුතු කඩිනමින්ම ආරම්භ වනවා.  

ෙම් ගමන ෙව්ගවත් කරන 2018 අය වැය ෙල්ඛනය ලබන 
මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. බසන්ාහිරට සීමා වී 
තිබුණු සංවර්ධනය දකුණ, වයඹ හා මධ්යම ඇතුළු මුළු රටටම ෙබදී 
යන කමෙව්දයක් අය වැය මඟින් සැකෙසනවා.  

හැකියාෙවන්, දක්ෂතාෙවන් හා ශක්තිෙයන් ඉදිරියට යා හැකි 
අය ෙමවර අයවැය මඟින් දිරිමත් කරනවා. එෙසේ ෙනොහැකි දුර්වල 
අයට අය වැය මඟින් අත ෙදනවා.  

ෙමය මුළුමහත් සමාජයම ඉහළ තලයකට ඔසවා තබන 
අභිෙයෝගාත්මක ගමනක්.  

ෙමය, 2025 වන විට මුළු රටම ෙපොෙහොසත් කරවන 
සැලසුමක්; ශී ලංකාව යළිත් ඉන්දියන් සාගරෙය් ආර්ථික හා 
ෙවෙළඳ ෙක්න්දස්ථානය ෙලසට පත් කරවීෙම් වෑයමක්. අපෙග් 
මාතෘ භූමිය ඉහළට ඔසවා තබන ෙම් අභිෙයෝගාත්මක ගමනට 
එක්වන ෙලස මම ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමා නඟන  

point of Order එක? 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ 

අවධානයට එක් කරුණක් ෙයොමු කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. එතුමා ඉතා පැහැදිලි විගහයක් කළා, රාජ්ය ණය පිළිබඳව. 
මුදල් අමාත්යාංශය විසින් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
2016 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 385වන පිටුෙව් -මූල්ය පකාශන පිළිබඳව 
විගණකාධිපති වාර්තාෙව්- සඳහන් කර තිෙබනවා, මූල්ය 
කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත අනුව රටට දැරිය හැකි ෙද්ශීය 
ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 
80යි කියා. එය සියයට 83.3 දක්වා වැඩි වී තිෙබන බවක් 
විගණකාධිපතිතුමාට නිරීක්ෂණය වූ බව එම පිටුෙවහි දක්වා 
තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරක් ෙදනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව අපට 

පුළුවන් ෙම් සියල්ල ගැන සාකච්ඡා කරන්න.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන)  

පනත් ෙකටුම්පත 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்ட லம் 
LOCAL AUTHORITIES (SPECIAL PROVISIONS) 

BILL 
 

"අනෙප්ක්ෂිත සහ හදිසි අවස්ථාගත කරුණු ෙහේතුෙකොට ෙගන ඡන්ද 
විමසීම් පැවැත්වීම කල් තබනු ලැබූ උතුරු පළාෙත් පාෙද්ශීය සභා ෙදකක් 
සම්බන්ධෙයන් අලුතින් නාමෙයෝජනා කැඳවීම සඳහා සහ ඡන්ද විමසීම් 
පැවැත්වීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට 
ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි.  

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා 

ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 
2017 ෙනොවැම්බර් 07 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் சார்பாக 
மாண் மிகு  கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 நவம்பர் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

ஜ 

Presented by the Hon.Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Minister of Provincial Councils and Local Government; to be read a 
Second time upon Tuesday, 07th November, 2017 and to be printed; and 
to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමා 

නඟන point of Order එක?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් 

සිටින  නිසා මා ෙම් කරුණ සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් 
එකඟතාවකට පැමිණ රජය කලින් පකාශයක් කළා. නමුත් පළාත් 
පාලන අමාත්යතුමා අදාළ ගැසට් නිෙව්දනය පිට කරලා නැහැ. 
අගාමාත්යතුමනි, එෙසේ ෙනොකිරීම නිසා ජනවාරි මාසෙය් ඡන්දය 
පවත්වන්න හැකි වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අගාමාත්යතුමා අද ෙම් 
ගරු සභාවට පකාශ කරනවාද, කලින් ගත් තීරණය පරිදි ජනවාරි 
මාසෙය් ඡන්දය පවත්වනවාද, නැද්ද කියලා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඡන්දය පවත්වන එක මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් වගකීමක්. [බාධා 

කිරීමක්] නැහැ, මම ඒ සභාපතිතුමා එක්කත් කථා කළා. 
ඇමතිතුමා තමයි ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කරන්ෙන්. පක්ෂ 
නායකයන් කථා කරාවි, ෙකටුම්පෙතහි සිංහල සහ ඉංගීසි 
පරිවර්තනවල තිෙබන ෙවනස ගැන. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That, we have agreed with the Hon. Speaker, to 

correct it by way of a Resolution to avoid any delay.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
There is no problem with that. That is all.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, there is a change in that agreement.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
How can you change that, Hon. Speaker? We all 

agreed with you, Sir, that the Resolution can be moved in 
a day and that is settled. Now, the Hon. Prime Minister 
says that he has been informed by the Ministry of 
Provincial Councils and Local Government that they have 
to move an Amendment. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, Hon. Member, the Ministry of Provincial 

Councils and Local Government has consulted the 
Attorney-General and he has advised that the 
Amendment must necessarily come.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Which means, Hon. Prime Minister, that the Local 

Government Elections will not be held in January.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
It need not be postponed and it depends on the 

Amendment. In fact, I spoke to the Election Commission 
on this, whether we can get the Amendment passed and 
how long it will take.  I think the Hon. Minister of 
Provincial Councils and Local Government is presenting 
the Amendment to the Cabinet next week.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Which means, that the Hon. Minister has to present it 

to the Cabinet, get the approval and then come to 
Parliament. So, when it comes to Parliament, there would 
be a minimum of one month’s delay.  That means, 
nominations cannot be gazetted for an election in 
January. So, the election will be- 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
One of the issues that are being discussed is, whether 

we can gazette it and then, get the Amendment to catch 
up on it. That is something that we have to discuss.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister can present the Amendment to 

Parliament on a day out of the 30th or the 31st of October 
or the  01st of November, when the Constitutional 
Assembly meets. We can meet half-an-hour earlier before 
the Constitutional Assembly starts.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, you cannot. The Constitutional Assembly is 

different to Parliament. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Before the Constitutional Assembly starts, Parliament 

can meet for half-an-hour.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, you have to summon - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Sir, we need not meet in this Chamber. We can have a 

Party Leaders' Meeting and discuss it. That would be 
much better.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We can come to an agreement. The issue is, it takes 

time, Hon Prime Minister, and that period delays the 
election by another two months.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Shall we - I will get the Hon. Minister also to join - 

hold a discussion on that?  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, if we agree to do it by a Resolution, that 

correction can be made by Parliament.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
So, if that is done, if that correction is made by 

Parliament, there would not be any delay.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, the Hon. Minister is not agreeable to that, Hon. 

Prime Minister.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Prime Minister is agreeable. So, what is 

there for the Hon. Minister to not to agree? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister is not agreeable as he has advice 

from the Attorney-General.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Prime Minister, if the House agrees, if you are 

agreeable and we also had agreed, how can the Hon. 
Minster say, “I am not agreeable”? Why did he move the 
Amendment in English when he should have moved that 
in Sinhala? He moved that in English and he is only 
trying to delay the election unnecessarily. Hon. Prime 
Minister, by Resolution, we can correct it.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Shall we get the Attorney-General’s opinion also, if 

that is not a problem? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I agree with what you are saying. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Actually, I was not here when you all discussed this 

matter and what to do with Ambagamuwa and Kalmunai. 
I was told only yesterday. Even the Hon. Members of the 
JVP took this matter up with me. I spoke to the Hon. 
Minister. Then, I spoke to the Commissioner of Elections 
on the issue of the Amendment. I think the best is for us 
to hold a Party Leaders' Meeting next week. But, the 
Amendment will come to the Cabinet on Tuesday. So, we 
can meet next week.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, after Tuesday, we can meet, Hon. Prime Minister.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes, after Tuesday, we can meet. We have no issue at 

all.  

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We can meet, but what I am saying is- 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will try to expedite it. That is the best thing. You 

also want it. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
How can we expedite it, Hon. Prime Minister, when 

any citizen can, constitutionally, challenge it? We can 
agree, but a citizen can challenge it. But, if we go by a 
resolution - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
If it can be done by Resolution, I have no problem 

with that. But, since the Hon. Minister says that he has 
been advised by the Attorney-General, we have to consult 
the Attorney-General. The Attorney-General has gone to 
the Bahamas. He is returning on Sunday. I also want to 
speak to him. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I hope he would not end up in Cuba. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
He would not end up in Cuba. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, if the House agrees, I can agree to a Resolution. 

There is no problem with it.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
Mr. Speaker, I move, 

"That for the purpose of the proceedings of the Appropriation Bill 
(2018), Standing Order No. 70 (1) of the Parliament shall operate 
with the substitution of the words 'Twenty-four' for the words 
'Twenty-six'." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That November 10th Friday, 11th Saturday, 13th Monday, 14th 
Tuesday, 15th Wednesday and 16th Thursday 2017 be allotted days 
for consideration of the 'Appropriation Bill (2018)'." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT  

 
I 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on allotted 
days for consideration of the 'Appropriation Bill (2018)' on 10th 
Friday, 11th Saturday and from 13th Monday to 15th Wednesday, 
November, 2017 shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 
7.30 p.m.:  

Provided that at 7.00 p.m. paragraphs (5) and (6) of the Standing 
Order No. 7 of the Parliament shall operate." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
II 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on Thursday, 
16th November, 2017 for consideration of the ‘Appropriation Bill 
(2018)’ shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5.00 p.m.. 
At 5.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without 
question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් 

කිරීම. ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ෙහේෂා මිතත්ව පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ேஹஷா சிேநக ர்வ மன்றம்  
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  

HESHA FRIENDSHIP FOUNDATION 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙහේෂා මිතත්ව පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන හා කන්ද උඩරට 
උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage 
for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, දිනට නියමිත කටයුතු.  

ෙයෝජනා අංක 1,  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා. 

ෙමෝටර් වාහන පනත: නිෙයෝග  
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS  
 
 

[පූ.භා. 11.44] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"(203 අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 5 වගන්තිෙය් (2) 
උපවගන්තිය සහ 19 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 237 
වගන්තිය යටෙත් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 22 දිනැති අංක 2037/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතය මඟින් සංෙශෝධිත, 2017 සැප්තැම්බර් 08 දිනැති අංක 
2035/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.10.09 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව සංක්ෂිප්ත වූ සටහනක් 
තිෙබනවා. ෙමයට එක්තරා ඉතිහාසයකුත් තිෙබනවා. 2013 
වසෙර්දී තිෙරෝද රථ නියාමනය සඳහා වූ නිෙයෝග අංක 1821/31 
සහ 2013 ජූලි 31 වැනි දින ගැසට් පතය මඟින් හිටපු පවාහන 
අමාත්යවරයා පකාශයට පත් කළා. එමඟින් ගාසත්ු නියාමනයට හා 
මගීන්ෙග් ආරක්ෂාවට අවශ්ය නිෙයෝග පැනවුණා. එම නිෙයෝග 
2013.10.17 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමතියට ඉදිරිපත් කළා. 
එෙහත් එම නිෙයෝග ඇතුළත් ගැසට් පතය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත ෙනොවුණු අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ න්යාය පුස්තකෙය් 
ෙයෝජනාවක් ෙලස පමණක් අන්තර්ගත වුණා. එම ගැසට් 
නිෙව්දනය සම්බන්ධෙයන් තිෙරෝද රථ සංගම්වලින් දැඩි විෙව්චන 
එල්ල කළ අතර, විෙශේෂෙයන් මිල නියාමනයට ඇතුළත් ෙකොට 
තිබුණු නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්ද විෙරෝධතා පළ කළා. ඊට පසුව 
පත් වූ ගරු පවාහන අමාත්යවරයා එම නිෙයෝග සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා 2015.05.03 වැනි දින ලිපිෙයන්, තිෙරෝද රථ නියාමනය 
සඳහා වූ නිෙයෝග සම්මත කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පුස්තකෙයන් ඉවත් කළා.  

එවකට පවාහන ෙල්කම්වරයා ලබා දුන් උපෙදස් මත 
මගීන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් පමණක් නිෙයෝග ඇතුළත් 
කර ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර නව ෙකටුම්පතක් සකස් කළා. ඒ 
අනුව 2001/02 දරන 2017.01.09 දිනැති ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් 
ඒවා පකාශයට පත් කළා. එෙහත්, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් යම් යම් 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් තීෙරෝද රථ සංගම් විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද ඉල්ලීම් සලකා බලා නැවත තීෙරෝද රථ සම්බන්ධෙයන් ගැසට් 
නිෙව්දනය සංෙශෝධනය කිරීමට පියවර ගත්තා. ගරු 
කථානායකතුමනි, තීෙරෝද රථ සංගම් සමඟ වට ගණනාවක්ම දීර්ඝ 
සාකච්ඡා කිරීම්වලින් පස්ෙසේ තමයි 2035/51 දරන 2019.09.08 
දිනැති ගැසට් පතය පකාශයට පත් කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම ගැසට් පතය අනුව ෙම් 

නිෙයෝග කියාත්මක කළ යුතු දිනය 2017 ඔක්ෙතෝබර් මාසයටයි 
තිබුෙණ්. නමුත්, තීෙරෝද රථ සංගම් නැවතත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා 
ෙම් සඳහා තවත් යම් කාල පරාසයක් ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව 
නිෙයෝග කියාත්මක කළ යුතු දිනය 2018.01.01 දිනය බවට පත් 
කිරීමටත්, සිංහල භාෂා පිටපෙත් මුදණ ෙදෝෂ නිවැරැදි කිරීම 
සඳහාත්, 2037/23 දරන 2017.09.22 දිනැති ගැසට් පතෙයන් මම 
පකාශයට පත් කළා. ඒ අනුව ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් තීෙරෝද 
රථ නියාමනය පිළිබඳව පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. 

ෙමෝටර් රථෙය් මගී මැදිරිෙය් දකුණු පස ෙදොරටුව අර්ධ 
වශෙයන් ෙහෝ පූර්ණ වශෙයන් වසා තැබීමට නිෙයෝග කර 
තිෙබනවා. වැඩිහිටිෙයකු හා ළමෙයකු සඳහා ෙවන් කළ යුතු අවම 
ඉඩ පමාණය සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා. තීෙරෝද රථ සඳහා නියමිත 
ෙව්ග සීමාවන්ට අනුගත විය යුතු බව දක්වා තිෙබනවා. මාර්ගෙය් 
ගමන් කරන අවස්ථාෙව්දී අත් පතිකා, දැන්වීම් ෙබදා හැරීම 
ෙනොකළ යුතු බව හා වාහනෙයන් පිටතට ෙනරා යන පරිදි භාණ්ඩ 
රැෙගන ෙනොයා යුතු බව සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙව්ග මානය, වා 
මුවා පිස්න, වායු ටයර්, අමතර ෙරෝදය වැනි අවශ්ය උපකරණ 
අනිවාර්යෙයන්ම සවි කළ යුතු බව සහ මාර්ගය භාවිත කරන අන් 
පුද්ගලයන්ට බාධා වන ෙහෝ පීඩා වන ආකාරෙය් ශබ්දයක් ඇති 
කරවන උපකරණ තීෙරෝද රථෙය් සවි කළ යුතු නැති බවට 
නිෙයෝග කර තිෙබනවා. මගී ජනතාවෙග් දැනගැනීම සඳහා 
රියැදුරාෙග් හා වාහනෙය් ෙතොරතුරු රියැදුරු අසුන පිටුපස 
පදර්ශනය කිරීමට නිෙයෝග ෙකොට තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙබොෙහෝ රටවල taxiවල ෙහෝ 
කුලී රථවල එම රියැදුරාෙග් photo එක, number එක, telephone 
number එක, අයිතිකරුෙග් විස්තර ආදී සියල්ලම දන්වා තිෙබන 
බව. යම් අතවරයක් කරදරයක් වුෙණොත්, ඒ පිළිබඳව අවශ්ය 
ෙතොරතුරු දීමට පුළුවන් වන පරිදි තමයි එම රථවල එෙසේ විස්තර 
දන්වා තිෙබන්ෙන්.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. තිෙරෝද රථ විසින් අය කළ යුතු මුදල 
පිළිබඳ දැනට නියාමනයක් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව යම්කිසි 
නියාමනයක් -කිෙලෝමීටරයකට අය කරන්ෙන් රුපියල් 25ද, 30ද, 
40ද කියා- දමනවාට තිෙරෝද රථ හිමියන් කැමතිත් නැහැ. එම නිසා 
ෙම් අය සමඟ සාකච්ඡා කරලා අප කල්පනා කළා 
අනිවාර්යෙයන්ම taxi meter එකක් හයි කරන්න. ඒ විධියට meter  
එකක් හයි කළාම ෙකෙනක් කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 25ක් අය 
කරන්න පුළුවන්; තව ෙකෙනක් රුපියල් 30ක් අය කරන්න 
පුළුවන්. එතෙකොට ෙකොයි මීටරය ති ෙබන තිෙරෝද රථෙය්ද 
යන්ෙන් කියන එක ෙතෝරාගන්න මගියාට අවස්ථාවක් තිෙබනවා; 
choice එකක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අප කල්පනා කළා, තිෙරෝද 

රථවල එවැනි මීටරයක් හයි කිරීම අනිවාර්ය කරන්න. ඒකට 
තිෙරෝද රථ සංගම් සියල්ල කැමැති වුණා. එම නිසා අප 
ආරම්භයක් වශෙයන් three-wheelersවල අනිවාර්යෙයන්ම 
මීටරයක් සවි කළ යුතුයි, ඒ වාෙග්ම යම් ෙකෙනක් ගිය ගමනට 
receipt එකක් ඉල්ලුෙවොත් එයත් ලබාදිය යුතුයි කියා තීරණය 
කළා. එතෙකොට ස්වයං ආකාරෙයන්ම ෙම් ගාස්තුව පාලනය 
කිරීමක් අනිවාර්යෙයන්ම සිදු ෙවනවා. අපි ෙමෙහම හිතමු. 
ෙකෙනක් යම් three-wheeler එකක ගිහින් කියනවා, "ෙම් 
රියැදුරා යන three-wheeler එෙකන් මට නුෙග්ෙගොඩ සිට ෙකොළඹ 
ෙකොටුවට යන්න ගිෙය් රුපියල් 500යි" කියලා. තව ෙකෙනකුෙග් 
three-wheeler  එෙක් ගියාම ඒ ගණන රුපියල් 450යි නම්, ඊළඟ 
දවෙසේ එයා රුපියල් 450ක් අය කරන රථෙය් යයි. ෙමවැනි ස්වයං 
වාරණයක් ඇති කරලා, ෙම් මිල පාලනය කිරීම සඳහා 
කමෙව්දයක් අප විසින් සකස් කර තිෙබනවා.  

ඊළඟ කාරණය, ෙමෝට ර් ටයිසිකලයක නිෂ්පාදන ලකුණු ඇති 
විස්තරාත්මක ෙතොරතුරු හැර ෙවනත් අනවශ්ය ෙතොරතුරු 
පදර්ශනය ෙනොකළ යුතු බව. එයින් අදහස් කරන්ෙන් ෙම්කයි.  
Three-wheelersවල පිටත ෙබොෙහෝ විට විවිධ ඡායාරූප, චිත සහ 
විවිධ ෙද්වල් ඇඳ තිෙබනවා. එතෙකොට පාෙර් යන අයෙග් 
අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අප කියා 
තිෙබනවා විෙශේෂෙයන්ම නිෂ්පාදක විසින් ලකුණු කර ඇති 
විස්තරාත්මක ෙතොරතුරු හැර ෙවනත් අනවශ්ය ෙතොරතුරු 
පදර්ශනය කළ යුතු නැහැ කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම් කරුණු රෙට් ගමනාගමන ක්ෙෂේතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා අත්යවශ්ය ෙතොරතුරු සහ නීති - රීති පද්ධතියක්.  

විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, තිෙරෝද රථවලින් විශාල 
අනතුරු පමාණයක් සිදු ෙවන බව. 2014 වර්ෂෙය් සිදු වූ මාර්ග 
අනතුරු සංඛ්යාව 274යි. එයින් තිෙරෝද රථවලින් සිදුවූ අනතුරු 
පමාණය සියයට 17යි. 2015 වර්ෂෙය් සිදු වූ මාර්ග අනතුරු 
සංඛ්යාව 328යි. එයින් තිෙරෝද රථවලින් සිදුවූ අනතුරු පමාණය 
සියයට 18යි. 2016 වර්ෂෙය්දීත් තිෙරෝද රථවලින් සිදුවූ අනතුරු 
පමාණය සියයට 18යි. ඒ අනුව බලන විට තිෙරෝද රථවලින් 
සියයට 17ක, සියයට 18ක පමණ මාර්ග අනතුරු ඇතිවීෙම් 
පවණතාවක් තිෙබනවා. එම නිසා තිෙරෝද රථ පිළිබඳව ෙමවැනි 
ආකාරයක නියාමනය කිරීමක් ඉතාම අවශ්යයි.  

අෙප් රෙට් 2007 සිට 2016 දක්වා කාලය තුළ සිදු වූ රිය 
අනතුරු සංඛ්යාව ගත්ෙතොත්, 2007 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ රිය 
අනතුරු පමාණය 31,980යි. එයින් 2,400 ෙදෙනක් මිය ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. 2008 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ රිය අනතුරු පමාණය 
29,864යි. එයින් 2,328 ෙදෙනක් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 2009 
වර්ෂ ෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ රිය අනතුරු පමාණය 33,094යි. එයින් 
2,413ක් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ 
රිය අනතුරු පමාණය 37,653යි. එයින් මියගිය සංඛ්යාව 2,721යි. 
2011 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ රිය අනතුරු පමාණය 40,250යි. 
එයින් මිය ගිය සංඛ්යාව 2,677යි. 2012 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ 
රිය අනතුරු පමාණය 42,145යි. එයින් මිය ගිය සංඛ්යාව 2,444යි. 
2013 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ රිය අනතුරු පමාණය 37,877යි. 
එයින් මිය ගිය සංඛ්යාව 2,362යි. 2014 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ 
රිය අනතුරු පමාණය 35,969යි. එයින් මිය ගිය සංඛ්යාව 2,440යි. 
2015 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ රිය අනතුරු පමාණය 38,105යි. 
එයින් මිය ගිය සංඛ්යාව 2,817යි. 2016 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ සම්පූර්ණ 
රිය අනතුරු පමාණය 39,200යි. එයින් මිය ගිය සංඛ්යාව 3,020යි. 
ඒ විධියට බලනෙකොට 2007 සිට 2016 දක්වා සම්පූර්ණ රිය 
අනතුරු සංඛ්යාව 366,167යි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
එයින් 25,624ක් මියගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට  
උතුරු-නැ ෙඟනහිර යුද්ධෙය්දී මිය ගිය අෙප්  ෙසොල්දාදුවන්ෙග් 
සංඛ්යාවට වඩා වැඩි පමාණයක් රිය අනතුරුවලින් ෙම් අවුරුදු 10දී 
මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එම නිසා රිය අනතුරු පිළිබඳව අපි වඩාත් 

1429 1430 



2017 ඔක්ෙතෝබර්  20  

සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා, දුම්රිය 
හරස් මාර්ගය වහලා තිෙබද්දිත් සමහර අය ඒ අස්ෙසන් බයිසිකල් 
දාන බව; අනවධානෙයන් වාහන පදවන බව. ඒ නිසා දුම්රිය හරස ්
මාර්ගවලදී  ෙනොසැලකිල්ෙලන් රිය පදවන අයට පනවන දඩය 
රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි කිරීමට මම ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ ෙයෝජනාවත් ඉදිරිෙය්දී  එයි. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් දුම්රිය හරස් මාර්ගවලදී වාහන දුම්රිෙය් ගැටීම් 84ක්  
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  දුම්රිය හරස් මඟ ෙග්ට්ටුවල වාහන ගැටීම 
නිසා සිදු වූ හානි 506ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. දුම්රිෙයන් මගීන් 
ඇදවැටීම නිසා අනතුරු 76ක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. දුම්රිය මාර්ගය 
හරහා ගමන් කිරීම නිසා සිදු වූ අනතුරු සංඛ්යාව 436ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මහාමාර්ගෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, දුම්රිය මාර්ග 
ආශිතව සිදුෙවන අනතුරු පිළිබඳවත් වඩා අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම  three-wheeler 
පදවන රියදුරන්ෙග් සංයමය පිළිබඳ ගැටලු තිෙබනවා. දැන් 
කරන්ෙන් අවුරුදු 18 ඉවර වුණු හැටිෙය්ම ෙකෙනකු  three-
wheeler පදවන්න බලපතයක් අරෙගන three-wheeler එකක් 
පදවන එක. අපට ෙපනී ගිහින් තිෙබනවා,  අඩු වයසින්, ඒ 
කියන්ෙන් ජීවිතෙය් අත්දැකීම් අඩු හුඟක් තරුණයන් ෙම් විධියට  
three-wheeler පැදවීම නිසා එක්තරා ආකාරයකින්  three-
wheeler අනතුරු වැඩිවීමක් සිදුෙවලා තිෙබන බව. නමුත් දැනට 
අෙප් තිෙබන නීති පද්ධතිය අනුව විෙශේෂ වයස් සිමාවක් 
ෙනොමැතිව  three-wheeler රථ ධාවනය කිරීම සඳහා බලපත 
නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී එයට සංෙශෝධනයක් 
ෙගන ඒමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව වයස අවු 35ට 
අඩු අයට කුලියට දුවන three-wheeler පැදවීමට අපි අවසර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැන් අවසර අරෙගන තිෙබන අයට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. අවසර අරෙගන තිෙබන අයට  පදවන්න 
පුළුවන්. ඒ අයට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට ඉදිරිෙය්දී ඒ නීතිය 
කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් තිෙබන  three-
wheeler පමාණය  මිලියනයකට වැඩියි.  ඒ three-wheeler  
පමාණය අෙප් පාරවල්වලට දරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා  
three-wheeler රථ තව තවත් ෙම් ෙවළඳ ෙපොළට - market - 
එකට එන එක යම් ආකාරයකින් පාලනය කිරීෙම් පතිපත්තියක් 
අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාවත් ෙගන එන්න ඕනෑ.  අපට යමක් 
සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කරන්න බැහැ. නමුත් දැන් ෙම් රෙට් 
තිෙබන three-wheeler පමාණය ඇති.  දැන් three-wheeler  
hireවලට ගහ ගන්නවා; three-wheeler parkවලට ගහ ගන්නවා. 
ඒකට ෙහේතුව, අවශ්ය පමාණයට වඩා අතිරික්තයක් තිබීමයි. බස් 
රථත් එෙහමයි. ෙබොෙහෝ අය ගිහින් බස් රථයක් ගන්නවා. නමුත් ඒ  
බස්රථවලට route permits ෙදන්න  අපට පුළුවන් කමක් නැහැ. 
අනික් එක, බස් රථ ෙගන්වීෙම්දී පුළුවන් තරම් දුරට අපි electric 
buses ෙගන්වන්න  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ෙම් ගැන අෙප් මුදල් ඇමැතිතුමා එක්කත් කථා කළා. පරිසර 
දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා අපි ෙකෙමන් ෙකෙමන් විදුලිබලෙයන්  
ධාවනය වන තිෙරෝද රථ,  බස් රථ, කාර් රථ යනාදිය අෙප් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට වැඩි වැඩිෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඉදිරි 
කාලෙය්දී ඒ සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරන බව පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමැතිතුමා, බජාජ් තීවීල් හදන්ෙන් ඉන්දියාෙව්. නමුත්, 

ෙබොම්ෙබ නගරෙය් තීවීල් ධාවනය කිරීම තහනම්.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නමුත්, අපට එෙහම තහනම් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ 

ෙන්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker)  
නගරෙය් සමහර මාර්ගවල තහනම් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කම කමෙයන් ඒවා discourage කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 

කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද  අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා 
ෙබොෙහෝ විට අහන්න පුළුවන් පශ්නයකට මම දැන්ම උත්තර 
ෙදන්න කැමැතියි. ඒ තමයි අද රෑ සිට දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් සිදු 
ෙවන බව දන්වලා තිබීම. ෙම් පිළිබඳ පසුබිම මම කියලා ෙදන්න 
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දුම්රිය ෙමෙහයුම් 
අධීක්ෂණ කළමනාකාර ෙසේවාවට අයත් තනතුරු සඳහා, 
විෙශේෂෙයන් දුම්රිය ෙමෙහයුම් අධීක්ෂණ නිලධාරින්ෙග් වෘත්තීය 
සමිති සංධානය -ෙමය Engine Driversලා, Guardsලා, Station 
Mastersලා සහ අෙනක් පාලකවරු යන සියලුෙදනාෙගන් 
සමන්විත සංගමයක්- ෙම්  සියලුෙදනාම ඔවුන්ෙග් වැටුප් තලය 
වන එම් පී 1, එම් පී 2 ෙලස සංෙශෝධනය කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටියා. ඔවුන් ෙම් පිළිබඳව අෙප් අමාත්යාංශය සමඟත් සාකච්ඡා 
කළා. ඉන් පසුව ඔවුන් අගාමාත්ය ෙල්කම්තුමා එක්ක සාකච්ඡා 
කළා. අගාමාත්ය ෙල්කම්තුමා  ඒ කරපු සාකච්ඡාව පදනම් 
කරෙගන, ඔවුන් ඉල්ලන ආකාරයට වැටුප් ව හය සකස් කර ෙදන 
ෙලස ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාවට දැනුම් 
දුන්නා. නමුත්, ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 
ඒ ඉල්ලීමට එකඟ වු ෙණ් නැහැ.  ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් එවන ලද ලිපිය මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ 
ලිපිෙය් ෙමෙහමයි සඳහන් ෙවන්ෙන්.  

"ෙම් අනුව ඉහත වැටුප් කම ෙදක ලබා දුනෙහොත්, රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ෙබොෙහෝ තනතුරුධාරින්ද,  ඒ හා සමගාමිව වැටුප් 
සංෙශෝධනය කරන ෙලස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම ෙනොවැළැක්විය 
හැකි වනු ඇත. එබැවින් ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා 
ෙකොමිෂන් සභාවට එම වැටුප් කම ෙදක ලබා දීම නිර්ෙද්ශ කළ 
ෙනොහැකි බව තීරණය කරනු ලැබ ඇත." 

ඉතින්, ඒ අයෙග් ඉල්ලීම ඉටු කරන්න බැහැ කියලා ජාතික 
වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව කියනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. MP 2 වැටුප් ෙක්තයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙසෞඛ්ය වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය ජාතික වැටුප් 
හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාවට ඔවුන්ෙග් දැඩි විෙරෝධය 
දන්වා තිෙබනවා. ඉතින් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අයට ඒ 
ඉල්ලීම ඉටු කර දුන්ෙනොත් එෙහම, ඊළඟට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
අඛණ්ඩ වර්ජනයක් ඇති ෙවයි. අ  ෙප් වෘත්තීය සමිති ෙම් කාරණය 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙමෙහම ඉල්ලීම් නිසා ගමනාගමන ෙසේවාව 
අඩාළ කරන්න කටයුතු කරන එක ඉතාම වැරදියි. අපි පුළුවන් 
තරම් උත්සාහ ගත්තා, අවශ්ය ෙද්වල් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න. නමුත් 
ෙමවැනි පාෙයෝගික ගැටලු තිෙබනවා. මෙග් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා ඒ සංගම් සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා.  

 ෙසෞඛ්ය වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය මට 
කියා තිෙබනවා, රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 3/2016 මඟින් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය් වෘත්තීන් සඳහා ලබා දී ඇති වැටුප් ෙක්ත හා වැටුප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිමාණ දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවා කාණ්ඩවලට ආෙද්ශ 
කිරීමට විෙරෝධය පළ කරනවා කියලා. ඉතින් ෙම්වා වෘත්තීය 
සමිති අතර තිෙබන පශ්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
ෙකොෙහොමද, ෙම්වා විසඳන්ෙන්? වෘත්තීය සමිති එකිෙනකාට අවි 
අෙමෝරාෙගන ''අරයාට ෙදනවාට අපි විරුද්ධයි'' කියනෙකොට අපි 
ෙකොච්චර උත්සාහ ගත්තත් අපට ඒ පශ්න විසඳීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් අෙප් දුම්රිය වෘත්තීය 
සමිතිවලින් ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, දුම්රිය ෙසේවාව 
අඩාළ කරන්න එපා කියලා. ගියවර එක් දින වැඩ වර්ජනෙයන් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 17ක පාඩුවක් සිදු 
වුණා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 
6,000ක් විතර පාඩුවටයි පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
විධියට රජයට පාඩු කරලා මගී ෙසේවා අඩාළ කරන්ෙන් නැතුව ෙම් 
වැඩ වර්ජනය අත්හැර දමන්න කියලා මා ඉතාම කාරුණිකව 
ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙහම කෙළේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපටත් දැඩි පියවර ගන්න සිදු ෙවනවා, මගී පවාහන ෙසේවය 
යථාවත් කිරීම සඳහා.  

ගියවර දුම්රිය වර්ජනය අවස්ථාෙව්දී ජනතාව කුපිත වුණා. 
කුපිත ෙවලා පහර ෙදන්න තැත් කළා. ෙමවැනි වැඩ වර්ජන නිසා, 
ජනතාවට සංෙව්දී ෙසේවා ෙම් විධියට කඩාකප්පල් කිරීම නිසා 
ජනතාව නීතිය අතට ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම ෙවන්න කියලා මම පාර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් එෙහම ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ වෘත්තීය 
සමිතිවලින් ඉතා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙසේවයට වාර්තා 
කරන්න කියලා. වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 
කියන්ෙන් වෘත්තීය ෙකොමිෂන් සභාවක්. ඒ ෙකොමිෂන් සභාව සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ෙමම පශ්නය විසඳාගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙමම නිෙයෝග සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබාෙදන 
ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 
[பி.ப. 12.04] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ேபாக்குவரத்  

அைமச்சாினால் ெகாண் வரப்பட்ட ேமாட்டார் வாகனச் 
சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்தில் 
என்ைனப் ேபச அ மதித்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். தற்ெபா  எம  
நாட் ல் தி விபத் க்கள் அதிகம் ஏற்பட் க்ெகாண் க் 
கின்றன. அந்த வைகயில், விபத் க்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக ம் 

ச்சக்கரவண் களில் பயணிக்கின்ற பயணிகளின் 
பா காப்ைப உ திப்ப த் வதற்காக ேம ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த ஒ ங்குவிதிகளில் தி த்தங்கைள 

ன்ெமாழிந்தி க்கிறார். உண்ைமயில் அவர் குறிப்பிட்ட 
விடயங்கள் வரேவற்கத்தக்கன. ஒ  மனிதனின் இறப்  தி 
விபத்தினால் நிகழ்கின்ற  என்றால், அதன் காரணம், அந்த 
நாட்  அரசாங்கத்தின் திட்டமிடல்களில் இ க்கின்ற பிைழ 
என் தான் கூற ம். அந்த வைகயில், நாட் ல் 
விபத் க்கள் லம் ஏற்ப கின்ற இழப் க்கள் ெதாடர்பில் 

ேபாக்குவரத்  அைமச்சு கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம். 
இதற்காகேவ இங்கு பல ன்ெமாழி கள் தரப்பட் க் 
கின்றன.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களால் ன்ெமாழியப்பட் க் 
கின்ற தி த்தங்கைள நான் வரேவற்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
எங்க ைடய நாட் ல் நாளாந்தம் விபத் கள் அதிகாித்த 
வண்ணேம இ க்கின்றன. அவற்ைறக் குைறப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். நாட் ல் நல்ல சட்டங்கள் 
இ க்கின்றன. அவற்ைற நைட ைறப்ப த் கின்ற ெபா ப்  
ேபாக்குவரத் ப் ெபா சா க்குாிய . ஆனால், இதில் 
கவனிக்க ேவண் ய ஒ  விடயம் இ க்கின்ற . அதாவ , 
காலத் க்கு ஏற்பச் சட்டங்கள் தி த்தப்பட்டா ம் அைவ 
நாடளாவிய ாீதியில் சாியாக அ ல்ப த்தப்படாைமயாகும். 
ேபாக்குவரத் ப் பிாி ப் ெபா ஸார் ேபாக்குவரத் ச் 
சட்டங்கைளச் சாியாக அ ல்ப த் வதில்ைல என்ப தான் 
என் ைடய தனிப்பட்ட க த் . அந்தச் சட்டங்கைளச் 
சாியான ைறயில் நைட ைறப்ப த் வ  என்ப  மிகப் 
ெபாிய சவாலாக இ க்கின்ற . பாரா மன்ற உ ப்பின 
ெரா வரால்கூடச் ெசய்ய யாத காாியத்ைத ச்சக்கர 
வண் ச் சாரதிகள் ெசய்யக்கூ ய வைகயில் ேபாக்குவரத்  
கண்காணிப்  ெபா ஸா க்கும் 'ஆட்ேடா' சாரதிக க்கு 
மிைடயில் ெந ங்கிய உற கள் இ ப்பதாக நான் 
நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, ேபாக்குவரத் ச் சட்டத்ைதச் 
சாியாக நைட ைறப்ப த் வதற்கு ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் ேபாக்குவரத் த் ைறக்குக் கட்டைளயிட ெசய்ய 
ேவண் ம். இந்தச் சட்டங்கள் சாியாக நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்டால் எங்க ைடய நாட் ல் விபத் க்கள் 
குைற ம். பல உயிர்கள் இழக்கப்ப கின்ற பாாிய 
விபத் க்கள் ச்சக்கரவண் களா ம் 'ாிப்பர்'களா ம்தான் 
ஏற்ப கின்றன. அந்த வைகயில், இந்த ஒ ங்குவிதிகைள நான் 
வரேவற்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இன் ெமா  விடயத்ைத 
நான் இங்கு குறிப்பிட ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ இ பற்றி நான் 
தங்களிடம் குறிப்பிட் க்கிேறன். அதாவ , பல மில் யன் 

பாய் ெசலவில் கட்டப்பட்ட வ னியா பஸ் தாிப்  நிைலயம் 
இன் ம் மக்கள் பாவைனக்கு விடப்படாத ஒ  சூழ்நிைல 
இ க்கின்ற . இதில் தங்க ைடய கவனம் குைறவாக 
இ க்கின்றதா, அல்ல  தங்க க்கு இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் 
சைப கட் ப்படவில்ைலயா என்ப  என  சந்ேதகமாக 
இ க்கிற . நீங்கள் அந்த பஸ் தாிப்  நிைலயத்ைதத் திறந்  
ைவத்தேபா , "ேபாச்சியில் பால் ஊற்றிக் கு க்கக் 
ெகா த்தா ம் வட மாகாண சைப உ ப்பினாக்ள் அைதக் 
கு க்கமாட்டார்கள்" என்ற க த்ைதச் ெசால் யி ந்தீர்கள். 
உண்ைமயில், அதன் திட்டமிட ல் பாாிய பிைழ  
இ ப்பதாகேவ நான் நிைனக்கின்ேறன். அந்த பஸ் தாிப்  
நிைலயம் -   
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
Hon. Member, this bus-stand was built during the 

previous regime. They have selected the venue. Both 
CTB as well as the private buses do not want to go there. 
The CTB says that if private buses go there, they will also 
go there. The other issue is, your trading community in 
Vavuniya do not allow all these people to leave that bus-
stand and go there. This is the problem. So, this is an 
internal problem in the North. Therefore, we do not want 
to interfere with that. Otherwise, we can deploy police 
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and do various things. But, I am looking at a bigger 
picture.  I have asked all the CTB buses to go there. But, 
they are picking passengers from the other places and 
then come to this place. So, it is a struggle between the 
CTB and the private sector supported by your business 
community in Vavuniya. Therefore, you should speak to 
them and settle this issue.  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙහට වවුනියාවට එනවාද? ජනාධිපතිතුමා 

ෙහට වවුනියාවට එනවා. ගරු ඇමතිතුමා ආෙවොත් කථා කරලා 
තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම කථා කළාට ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ෙගන් කවුරුත් ඒ ගැන 

කියා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, වවුනියාව  bus stand  එක වෙට් 
තිෙබන කඩවල්වලින් ඔක්ෙකොටම කෑම, බීම වැනි වාසි 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා bus stand  එක වෙට් ඉන්න කඩකාරයන් 
කවුරුත් කැමැති නැහැ, ෙම් bus stand  එක අතැනට යනවාට. 
ෙමවැනි පශ්නයක් තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ඇමතිතුමා තමයි තීරණයක් ගන්න ඕනෑ, හදපු bus stand  

එෙක් දැනට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න ෙවනවා. ෙහේතුව, bus stand එක 

හදන අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගැන කල්පනා ෙනොකිරීමයි. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Police station  එක තිෙබන පැත්ෙත් bus stand එක හදලා, 

bus stand එක තිෙබන පැත්ෙත් police station  එක හදලා දුන්නා 
නම් ඒක town එක මැද තිෙබනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එක වරක් ෙමපමණ වියදම් කරලා හදලා, දැන් නැවතත් 

හදන්න බැහැ ෙන්. කාලයක් යනෙකොට ඒක ටිෙකන් ටික හරි යයි. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! வ னியா பஸ் 

தாிப்  நிைலயத்ைத இடம் மாற் ம் விடயமான  நீண்ட 
காலமாகேவ ேகள்விக்குறியாக இ ந் வ கின்ற . அதனால் 
தான், நான் இந்த விடயத்ைதத் தங்க ைடய கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வந்ேதன்.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கில் இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் ேசைவையக் குைற ெசால்வதற் 

கில்ைல. ஏைனய மாகாணங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  ஓரள  
வ மானத்ேதா தான் வட பிராந்திய ேபாக்குவரத் ச் சைப 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . அேதேநரம், வட பிராந்திய 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் பல ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன. 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க டன் நான் இ பற்றி 
ேநர யாக ம் கைதத்தி ந்ேதன். அந்த ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் ன்வர ேவண் ம்.  ஏைனய  
மாகாணங்களில் உள்ள ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. வட மாகாணத்தில் இன்ன ம் அந்த 
ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்படவில்ைல. கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
அரசியல் ாீதியாகப் பல சாரதிகள், நடத் நர்கள் 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவயில் உள்வாங்கப்பட் க்கிறார்கள். 
அதன் நிமித்தம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் தற்ேபா  அைத 
ேமற்ெகாள்வதில்ைல என்ற ெவ த்தி ப்பதாக இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் தவிசாளர் குறிப்பிட் ந்தார். 
எனி ம், அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப ேவண் ெமன்  நான் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைள  விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் ம்ேபா  அந்தந்த 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்றவர்கைள, குறிப்பாக வ னியா, 
மன்னார், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாணம் ஆகிய 
மாவட்டங்களில் இ க்கின்றவர்கைள நடத் நர்களாக, 
சாரதிகளாக ேவைலக்கு அமர்த்த ேவண் ம். னர்வாழ்  
ெபற்ற இைளஞர்கைள ம் தய ெசய்  உள்வாங்க 
ேவண் ெமன  விநயமாக ேவண் க்ெகாள்கிேறன். ஏெனனில், 

னர்வாழ்  ெபற்றா ம் மக்கேளா  ஜனநாயக ாீதியில் 
பயணிப்பதற்குாிய வாய்ப்ைப அவர்க க்குக் ெகா க்க 
ேவண் ய ெபா ப்  அரசாங்கத்திற்குாிய . சில ேவைளகளில் 
தங்க ைடய G.C.E. (O/L) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றேவண் ய 
காலத்தில் அவர்கள் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் ந்தால் அந்தப் 
பாீட்ைசப் ெப ேப கள் அவர்களிடம் இ க்கா . 
இ ந்தா ம், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் அந்தப் 
பதவிக க்கு ஆட்கைளத் ெதாி ெசய்கின்றேபா  தய ெசய்  
அவ்வாறான ஒ  பாிந் ைரையத் தவிசாள க்கு வழங்கினால், 
அவர்க க்கு அ  மிக ம் பய ள்ளதாக இ க்கும். 
அப்ெபா தான் அவர்கள் னர்வாழ்  அளிக்கப் 
பட்டதற்கான உண்ைமயான அர்த்தம் ாி ம். ெவ மேன 

னர்வாழ்  அளிக்கப்பட் விட்டார்கள் என்  கூறி, 
அவர்கைள நாங்கள் தியில் விட்டால், அவர்கள் என்ன 
ெசய்வ  என்  ெதாியாமல் இ ப்பார்கள். அப்ப ச் ெசய்தால், 
அவர்கைள ஒ  ஜனநாயக வழிக்குள் ெகாண் ெசல்வ  மிகப் 
ெபாிய க னமாக இ க்கும். ஆகேவ, அவர்கள் ஜனநாயக 
வழியில் வாழ்வதற்குாிய வாழ்வாதார உதவிகைள, 
அவர்க ைடய திறைமக்ேகற்றவா  வழங்க ேவண் ம். 
அவர்கள் நல்ல திறைமயானவர்கள்; பல ைறகளி ம் 
சாதைன பைடத்தவர்கள். ஆகேவ, அவர்க க்கு ன் ாிைம 
அளிக்கப்பட ேவண் ம் என்  இந்த ேநரத்தில் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நான் இன் ெமா  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். அதைன நான் உங்களிடம் 
ேநர யாகக் குறிப்பிட்டால் நன்றாக இ க்குெமன்  
க திேனன். ஆனால், உங்கைளச் சந்திப்பதற்கு எனக்கு ேநரம் 
கிைடக்கவில்ைல, வாய்ப் க் கிைடக்கவில்ைல. அந்த 
வைகயில் இந்த விடயத்ைத இந்தச் சைபயில் கூற 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , வட பிராந்திய ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயின் காைமயாளராக இ ப்பவர் அ ராத ரத்ைதச் 
சார்ந்த ஒ வர். வட பிராந்தியப் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குப் 
பிராந்திய காைமயாளராக இ க்கின்ற தகுதி வட 
மாகாணத்தில் உள்ள பல க்கு இ ந் ம், அ  
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அ ராத ரத்தில் இ க்கின்ற ஒ  நப க்கு வழங்கப் 
பட் க்கின்ற . அேதேநரம், வட பிராந்திய காைமயாளர் 
பணிமைன யாழ்ப்பாணத்தில்தான் இ க்கின்ற . ஆனால், 
அவர் தற்ெபா  வ னியாவில் காாியாலயம் அைமத் , 
அங்கு தங்கியி க்கின்றார். அத் டன், அண்ைமயில் நடந்த 
மிக ம் நியாயமற்ற ஒ  விடயம் என்னெவன்றால், அந்தப் 
பிராந்திய காைமயாள க்கு ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் 
வ னியா மாவட்ட அைமப்பாளர் பதவி ெகா க்கப் 
பட்டைமயாகும். அந்த நியமனப் பத்திரம் பத்  நாட்க க்கு 

ன்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . வட பிராந்திய 
ேபாக்குவரத் ச் சைப காைமயாளர் ஒ  கட்சியி ைடய 
அைமப்பாளராக இ க்க மா? என்பைத ம் வட 
மாகாணத்தில் மக்கள் ேசைவக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
ஓர் அதிகாாி, ேதர்தல்கள் அண்மிக்கின்ற ேநரத்தில் ஒ  
மாவட்டத்தி ைடய கட்சி அைமப்பாளராக இ ந்தால், எப்ப  
அவர் பாரபட்சமற்ற ைறயில் மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்ய 

ம்? என்பைத ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். அவர் வ னியா மாவட்டத்திற்கு 
எந்தவிதமானெதா  சம்பந்த மில்லாதவர் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், CTB பிராந்திய காைமயாளராக 
இ க்கின்ற காரணத்தினால் அவ க்கு அந்த அைமப்பாளர் 
பதவி ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . இதைன அைமச்சர 
வர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் வ டன், இ  
ஜனநாயக ாீதியானதா? என்பைத ம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

2013ஆம் ஆண்  மாகாண சைபத் ேதர்தல் வடக்கில் 
நைடெபற்றேபா  மஹிந்த ராஜபக்ஷவி ைடய அரசாங் 
கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள், குறிப்பாக ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவா்கள், வட மாகாணத்தில் தங்க ைடய கட்சி ெவல்ல 
ேவண் ம் என்பதற்காகப் பல யற்சிகைளச் ெசய்தார். 
அதாவ , தங்க ைடய கட்சிைய ெவற்றி ெபறச் ெசய்ய 
எைதெயைதெயல்லாம் ெசய்ய ேமா, அவற்ைறெயல்லாம் 
அரசியல் ாீதியாக அதிகாாிகைளப் பயன்ப த்திச் ெசய்தார். 
ஆனால், மக்கள் ெதளிவாக இ ந்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார்கள். தங்க ைடய 
இன அைடயாளம் காப்பாற்றப்பட ேவண் ம்; தமிழ் மக்கள் 
ெகளரவமாக வாழக்கூ ய வைகயில் ஓர் அரசியல் தீர்  இந்த 
நாட் ல் வரேவண் ம் என்ப  எம  மக்க ைடய மன 
வி ப்பம். இன்  இரண்  ெபாிய கட்சிக ம் இைணந்  ஒ  
ேதசிய அரசாங்கமாகச் ெசயற்பட்  இந்த நாட்ைட 
வழிநடத் கின்றேபா , ஒ  கட்சியின்  அைமப்பாளராக ஓர் 
அதிகாாி ஏப்ப  இ க்க ம்? ஆகேவ, இவ்விடயத்ைதக் 
ெகளரவ அைமச்சர் கவனத்திற்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இனிவ ம் 
காலங்களில் இ  மிகப் பார ரமான விைளைவ ஏற்ப த் ம். 
ஒன்றில் அவர் அைமப்பாளராக இ க்க ேவண் ம், அல்ல  
பிராந்திய காைமயாளராக இ க்க ேவண் ம். ஒ  பிராந்திய 

காைமயாளர் கட்சியின் அைமப்பாளராக இ ப்பைத 
மட் ம்தான் நான் எதிர்க்கின்ேறன். ேவெறா வைரப் 
பிராந்திய காைமயாளராக நியமித் விட் , அவைர 
அைமப்பாளராக ைவத்தி ப்பதில் எங்க க்கு எந்தவிதமான 
ஆட்ேசபைன ம் இல்ைல. ஆகேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இந்த விடயத்தில்  சற் க் கவனெம க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

எம   நாட் ல் விபத் கள் அதிகாித் ச் ெசல்கின்ற 
இந்நிைலயில் நீங்கள் இன்  ெகாண் வந்த ன்ெமாழி கள் 
உண்ைமயில் எங்க ைடய நாட் க்கு அவசியமானைவ. 

ஆகேவ நான் அதைன வரேவற்கின்ேறன். அத் டன் வன்னி 
மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதிெயன்ற வைகயில் நான் இங்கு 

தலாவதாகக் குறிப்பிட்ட வ னியா பஸ் தாிப்  நிைலயம் 
சம்பந்தமான விடயம், மற் ம் எங்க ைடய வட பிராந்திய 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் இ க்கின்ற ெவற்றிடங்க க்குப் 

னர்வாழ்  ெபற்ற இைளஞர் வதிகைள நியமித் , 
உண்ைமயாகேவ அவர்கள் னர்வாழ்வளிக்கப் 
பட் க்கிறார்கள் என்பைத அவர்க க்கு உணர்த் வ  
பற்றிய விடயம், அ த்ததாக, வட பிராந்திய காைமயாளர  
கட்சி அைமப்பாளர் நியமனம் ஆகிய ன்  விடயங்கைள ம் 
என் ைடய ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவக்கின்ேறன். இவற்ைறத் 
தய ெசய்  கவனத்திெல த்  இதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
இனிவ ம் காலங்களில் ேமற்ெகாள் ர்கள் என்  
நம் கின்ேறன். வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றிகூறி 
என  உைரைய க்கின்ேறன். 

[අ.භා. 12.20] 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම 

සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා විසින් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට ලැබීම 
ගැන සතුටු ෙවනවා.  අපි දන්නවා, ෙකොළඹ නගරෙය් දැඩි රථ 
වාහන තදබදය ෙහේතුෙවන් රෙට් ආර්ථිකයට, රැකියා කරන 
ජනතාවෙග් සහ එදිෙනදා ෙකොළඹ නගරයට පිවිෙසන ජනතාවෙග් 
කටයුතුවලට දැවැන්ත බාධාවක්  ඇති ෙවලා තිෙබන බව. රෙට් 
ආර්ථිකය ට, වැඩ කරන ජනතාවෙග් කාලයට ෙම් තුළින් දැවැන්ත 
පහරක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.  

ගාමීය පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් විධියට තී වීලර් 
එකක් ගෙම් ආර්ථිකයට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙකොළඹ 
නගරෙය් ආර්ථිකයට   බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ගෙම් ආර්ථිකයට තී වීලර් එෙකන් 
ෙවන ෙසේවය අතිමහත්.  ගෙම් ෙගොවියාෙග් අවශ්යතාවට, ගෙම් 
ස්වයං රැකියාවක් කරන ෙකනාෙග් අවශ්යතාවට, ගැමිෙයකුට 
ෙලඩක් දුකක් හැදුනාම ෙරෝහල දක්වා ෙගන යාමට තී වීලර් 
රියදුරන්ෙගන් වන ෙසේවය අතිමහත්. නමුත් අද ෙකොළඹ නගරෙය් 
ෙම් තත්ත්වය අෙනක් පැත්ත හැරිලා තිෙබනවා. එම නිසා මම 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට කියනවා, දිස්තික්ක 
මට්ටෙමන් ෙහෝ පළාත් මට් ටෙමන් යම්කිසි හඳුනා ගැනීමක් 
කරලා, එක පළාතකට ෙකොපමණ තී වීලර් පමාණයක් අවශ්යද, 
යම් පළාතක වැඩිපුර තිෙබනවා නම් ඒ ෙකොපමණ පමාණයක්ද 
කියලා හඳුනාෙගන ෙකෝටා කමයක් අනුව යම් කිසි නියාමනයක් 
කරන්න කියලා. ෙකොළඹ නගරයට තී විලර් වැඩියි කියන එක අපි 
දන්නවා. එෙහම නම් එවැනි පෙද්ශවල අලුෙතන් තී විලර් ලියා 
පදංචිය නතර කරන්න කටයුතු කරන්න. අෙනකුත් දිස්තික්කවලත් 
අවශ්යතාව මත පමණක් ෙම් රටට තී විලර් ෙගන එෙම් කමයක් 
තුළින් නියාමනයක් ඇති කරලා යම් පාලනයකට යටත් කළ 
හැකියි.  

ඊට අමතරව ෙකොළඹ පධාන නගරෙය් ආර්ථිකමය කටයුතු 
ෙමෙහයවන ෙකොටෙසේ, - "Business District of Colombo" 
කියලා හඳුන්වන ෙකොටස - ෙකොල්ලුපිටිය සහ ෙකොළඹ ෙකොටුව 
ආශිත පෙද්ශවල හඳුනා ගත් මාර්ගවල තී වීලර් ධාවනය යම් කිසි 
පමාණයකට නතර කරලා ඒ තුළින් අපට යම්කිසි නියාමනයක් 
කරන්නට පුළුවන්. ෙම් කමය තුළින් ෙකෙනකුට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා නම්, ඒ අයට ෙවනත් වාහනයකට යන්නට, ටැක්සි එකක් 
ලබා ගන්නට යම්කිසි බදු සහනයක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. 
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නැෙනෝ කාර් එකක් ෙවන්න පුළුවන්; ඇල්ෙටො කාර් එකක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, තී වීලර් එක අයින් කරන විට 
ඒ අයට බදු සහනයක් දීලා ඒ අයට එතැනින් ඉස්සරහට යන්නට 
අවස්ථාව සලසා ෙදන්නට පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට පාෙර් එක 
ෙප්ළියට තී වීලර් පහක් හයක් යනවා. අද අෙප් රට සංචාරක 
කලාපයක් විධියට විශාල ආකර්ෂණයක් ලබලා තිෙබනවා. ෙම් 
මාර්ග තදබදය සංචාරකයන්ට විශාල අවහිරයක්. ව්යාපාරිකයන්ට 
අවහිරයක්, කාලය නාස්තිවීමක්. එම නිසා  යම්කිසි නියාමනයක් 
තුළින් අෙප් රෙට් පවාහන පද්ධතියට දැවැන්ත බලපෑමක් 
කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. වැඩ කරන 
ඇමතිවරෙයක් විධියට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට 
ෙම් වැෙඩ් කරන්නට පුළුවන්.  

 ගරු ඇමතිතුමා දුම්රිය වර්ජන ගැන කථා කළා. පසුගිය දා 
තිබුණු දුම්රිය වර්ජනය නම්, කාෙලෝ  ෙෆොන්ෙසේකා 
මහාචාර්යතුමාත් කියපු විධියට අති දුර්ජන දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක්. 
එදින දුම්රියට නැඟලා හිටපු දුම්රිය මඟීන්ට සිදු වුණා බැහැලා 
යන්නට. එවැනි අසාධාරණ දුම්රිය වර්ජනවලට මුහුණ ෙදන්නට  
ගරු ඇමතිතුමාට හයිය තිෙබනවා; ෙම් ආණ්ඩුවට හයිය තිෙබනවා 
කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, වෘත්තීය සමිති ව්යාපාරවල ෙව්වා 
මානුෂිකත්වයක් තිෙබන්නට ඕනෑ; සාධාරණත්වයක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ. තමන්ෙග් ඉල්ලීම් ගැන  ජනාධිපතිතුමා සමඟ,  අගමැතිතුමා 
සමඟ එෙහම නැත්නම් ෙම් ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට 
බාධාවක් නැහැ. බාධා තිබුණු කාලයක් තිබුණා. ජනාධිපතිවරු, 
අගමැතිවරු ඒකාධිපති පාලකෙයෝ විධියට කටයුතු කළ කාලයක් 
තිබුණා. දැන් අද එෙහම නැහැ. අපි දැක්කා යාපනෙය් 
උද්ෙඝෝෂණය කළ පළාත් සභා මන්තී සිවාජලිංගම් මහත්මයාට 
ජනාධිපතිතුමා එදාම කිව්වා, "ඔබතුමාට සාකච්ඡා කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්නම්" කියලා. ඒ අනුව ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කළා. 
එෙහම රටක් අප තමයි හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

 Highway එක සම්බන්ධව ඊෙය් විවාදයක් තිබුණ බව මතක් 
කරන්න ඕනෑ. සුද්දා අෙප් රටට ඇවිල්ලා, වැවිලි ආර්ථිකය අප 
රටට හඳුන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ  ඉස්ෙසල්ලාම  අෙඹ්පුස්සට දුම්රිය 
මාර්ගයක් හැදුවා. එම දුම්රිය මාර්ගය පසුව අෙඹ්පුස්ෙසේ ඉඳලා 
නුවර, බදුල්ල දක්වා දිග් කළ බව අප දන්නවා. ෙමොකද, අපට ඒ 
තරමටම  අෙප් මධ්යම පළාෙත් ආර්ථිකය වැදගත් වනවා.  හැබැයි, 
මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කරන එක නතර කරන්න කියලා අද 
සමහරු කෑ ගහනවා. එදා අෙප් රට පාලනය කරපු විෙද්ශිකයන් 
පවා මධ්යම පළාත රෙට් ආර්ථිකයට ෙකොයි තරම් බලපෑමක් 
කරනවාද කියන කාරණය හඳුනා ගත්තා. ඒ නිසා මධ්යම අධිෙව්ගී 
මාර්ගය ඉදිකිරීමට විරුද්ධව කෑ ගහන අය ඒ කාරණා ගැනත් 
හිතලා කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. මධ්යම 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීම තුළින් පරිසර හානියක් සිදු වනවා 
කියලා දැන් සමහරු කියනවා. ඔය දුම්රිය මාර්ගය හදලා ෙම් 
වනෙකොට මා හිතන්ෙන් වසර 140ක්, 150ක් විතර වනවා. නමුත් 
ඒ දුම්රිය මාර්ගය හැදීම තුළින් පරිසර හානියක් සිදුෙවලා 
තිෙබනවාද කියා අප අහනවා. ෙබොෙහොම සුන්දර, ඉතාම මනරම් 
මාර්ගයක් බවට ඒ දුම්රිය මාර්ගය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දුම්රිය 
මාර්ගය නිසා කිසිදු පරිසර හානියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. නිවැරැදි 
පරිසර අධ්යයනයක් සමඟ කරන ව්යාපෘතියක් තුළින් රටට 
හානියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.   

රාජපක්ෂ යුගෙය් highway හදපු බව අප දන්නවා. හැබැයි, 
ඒවාෙය් නිවැරැදි පරිසර වාර්තා තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොට්ටාෙව් ඉඳලා 
මාතරට යනතුරු එක viaduct එකක් නැහැ. අෙප් ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියනවා වාෙග් dam එකක ආකාරෙයන් එය 
හදලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කුරුණෑගල දක්වා වන highway එෙක් 

කිෙලෝමීටර 76ක් තිෙබනවා. ඒෙකන් සියයට 25ක්ම තිෙබන්ෙන් 
viaduct. හැබැයි, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් තරම් ගංවතුර 
අවදානමක් අෙප් පෙද්ශවල ෙකොෙහොමවත් නැහැ. මාඔය, 
අත්තනගලු ඔය පෙද්ශය කවදාවත් ගංවතුර තර්ජනයට ලක්වූ 
පෙද්ශ ෙනොෙවයි. නිවැරැදි පරිසර අධ්යයනයකින් යුතුව කරන 
මාර්ග පද්ධතියක් විධියට අපට ෙම් මාර්ගය හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

රට ගිනි තියන අය ගැනත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 
සමහර මාධ්ය සහ ජඩ ෙද්ශපාලන ව්යාපාර මහ නායක ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලාවත් අවභාවිත කළ ආකාරය අප ඊෙය් දැක්කා. මහ 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා නව ව්යවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් 
අවභාවිත කරනවා. ඒවාට විරුද්ධව අප කථා කරනවා. ගරු 
අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
එතුමාෙග් ස්ථාවරය කිව්වා. තවම අප ව්යවස්ථාවක් හදලා නැහැ. 
ෙමය ෙකටුම්පතක් විතරයි. ෙමය තව සාකච්ඡාවට භාජන වනවා; 
විවාදයට භාජන කරනවා. ෙම් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් ගන්න ඕනෑ. රට තුළ ජනමත විචාරණයක් 
තිෙබනවා. තව හත් ගව්වක් තිෙබනවා, ෙම් ව්යවස්ථාව අවසාන 
ව්යවස්ථාව ෙලස සම්මත ෙවලා එළියට එන්න. ඒ ව්යවස්ථාව 
එළියට එන්න කලින් ව්යවස්ථාවක් එපා කියලා කෑ ගහනවා. ෙම් 
රට අරාජික කරන්න උත්සාහ කරන අය තමයි ෙමෙහම කෑ 
ගහන්ෙන් කියා මා හිතනවා. 

 මැතිවරණයක් ගැන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්තයා  කිව්වා. 
මැතිවරණය වැඩිෙයන්ම ඕනෑ කාටවත් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් අපටයි. අෙප් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ට, අෙප් පහළ 
ඉන්න නායකයන්ට ඔටුනු පළන්දන්න තිෙබන අවස්ථාව තමයි ෙම් 
පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය. පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය පවත්වන 
එකට අප කිසිෙසේත්ම බය නැහැ. අද රෑ කියලා ෙහට උෙද් 
මැතිවරණය පකාශයට පත් කරන එක තමයි අපට තිෙබන 
සතුටුදායකම ආරංචිය වන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් ගෙම් ඉන්න 
මිනිසුන් මැතිවරණයක් සඳහා ලෑස්තිෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
මැතිවරණෙයන් දිනන්න පුළුවන් කියලා ගෙම් අය දන්නවා. 
හැබැයි, පුම්බාෙගන ඉන්න ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ඔය  පිම්බිල්ල  
මැතිවරණය පවත්වන දවසට අවසාන වනවා. නමුත් අප 
මැතිවරණයට බය නැහැ. "අප මැතිවරණයට බයයි. ඒ නිසා 
මැතිවරණය පස්සට දානවා." කියලා මතයක් රට තුළ ස්ථාපිත 
කරන්න ෙම් ෙගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා. ඒක කිසිෙසේත්ම 
සත්යයක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපට 
මැතිවරණය අවශ්යයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණයට බය 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණ බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
තමයි ඉන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දන්නවා, ෙම් 
මැතිවරණවලින් ජයගහණය කරන්න පුළුවන් බව. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙහොරකම් කරපු, ගම කාපු මිනිසුන්ට නැවත 
පාලනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නැහැ, බලය තිෙබන එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පිරිසිදු කණ්ඩායමක් තමයි පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කරවන්න ඕනෑ කියන එක අෙප් 
ගෙම් මිනිසුන් දන්නවා. ඒ නිසා අප මැතිවරණවලට කිසිෙසේත්ම 
බය නැහැ. අප පැහැදිලිවම කියනවා, මැතිවරණය පවත්වනවාය 
කියා පකාශයට පත් කෙළොත් අප ඕනෑ දවසක පවත්වන 
මැතිවරණයකට සූදානම්  බව. න්යායාත්මක පශ්න වාෙග්ම 
තාක්ෂණික පශ්න තිෙබනවා නම් ඒ පශ්න ඉතාම කඩිනමින් 
අවසන් කරන්න කියා අප විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ඇමතිතුමාට කියනවා. ෙමොකද, අපට තවදුරටත් 
බලාෙගන ඉන්න බැහැ. අප මැතිවරණ පවත්වන තුරු අවුරුදු 
ෙදකක් බලාෙගන හිටියා. අෙප්ත් රතු කට්ට පනිනවා.  සාධාරණ 
ෙහේතුවකින් ෙතොරව තවදුරටත් මැතිවරණ පරක්කු වනවා නම් 
අපටත් පාරට බහින්න සිදු ෙව්වි; අපටත් උද්ෙඝෝෂණය කරන්න 
සිදු ෙව්වි;  ජනාධිපතිතුමාට බලපෑම් කරන්න අපටත් සිදු ෙව්වි.  ඒ 
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නිසා අනිවාර්යෙයන් ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණය පවත්වයි කියා 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙලස අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
ෙවන මුකුත් නිසා ෙනොෙවයි. ඒ, අපට මැතිවරණය ජයගහණය 
කරන්න අවශ්ය නිසයි.  

අප ෙමච්චර කාලයක් අෙප් ගම තුළ කරපු වැඩ ෙම් 
මැතිවරණය තුළින් සහතික කර ගන්න අවශ්යයි. අෙප් 
මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් ෙගෝල බාලයන් ටික ජයගහණය 
කරවලා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඔටුනු පළදවන්න අවශ්යයි. අද අපට තමයි 
ඔක්ෙකොම කටයුතු කරන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලයිට් ටික 
දාන්න කියලා පාෙද්ශීය සභාෙවන් අපට තමයි කථා කරන්ෙන්; 
කානුව සුද්ද කරන එකටත් අපට තමයි කථා කරන්ෙන්; ෙබෝක්කුව 
කැඩිච්ච එකටත් අපට තමයි කථා කරන්ෙන්. හැබැයි, අපට 
පහළින් ඉන්න නායකයන් ටික පාෙද්ශීය සභාවලට පත් කර 
ගත්ෙතොත් අපට පුළුවන් වනවා, ජාතික ෙද්ශපාලනය තුළ කරන්න 
පුළුවන් වැඩ ටික කරලා, ගෙම් නායකයන් ටිකට ඒ වැඩ ටික බාර 
ෙදන්න.  

ඔය උඩ පනින අයට මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ පතිඵල -
ෙකරුවාව- බලා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා පැහැදිලිව අපි 
කියනවා. අපි දන්නවා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙබොෙහොම බුද්ධිමත් 
ජනතාවක් කියලා. සමහරු හිතා ෙගන ඉන්නවා ෙමෝඩෙයෝ 
කියලා; සමහරු හිතා ෙගන ඉන්නවා අන්දන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා. හැබැයි, එෙහම නැහැ. ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ ෙම් ආණ්ඩුව 
කරපු-කියපු ෙද්වල් තරාදියකට දමලා, අවුරුදු දහයක් තුළ මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා කරපු-කියපු ෙද්වල් එක්ක බැලුෙවොත් අහසට 
ෙපොෙළොව වාෙග්යි. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කියනවා, රට තුළ අපි 
නීතිය හැදුවා; සාමය හැදුවා; අෙප් රාජ්ය යාන්තණය ශක්තිමත් 
කළා; අප, රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ්ය මාවතට අරෙගන ගියා. 
දූෂණය, ෙහොරකම නතර කළා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් ටික දැම්මා. 
අපට මැතිවරණ දිනන්න බැරි නම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් දමන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම, ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල අඩු කරලා 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතාවෙග් සහතිකය, 
ජනතාවෙග් විශ්වාසය තහවුරු කර ගන්න තිෙබන අවස්ථාවක් 
තමයි මැතිවරණය. ඒ නිසා මම හිතනවා මැතිවරණය ඉක්මනට 
පවත්වයි කියලා. 

ඔබතුමා මට ලබා දුන් කාලයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව නතර කරනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් වැඩ පස් වරු 1.30 දක්වා 

තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                
අ. භා. 1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள்.  

 
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත 

යටෙත් තීෙරෝද රථ නියාමනය සම්බන්ධෙයන් වගන්ති කිහිපයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම ලංකාෙව් පවාහන ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් පකාශ කරන්නට මම අදහස් කරනවා.  

වසර 50කට පමණ ෙපර අෙප් කලාපෙය් රටවල් අතර 
සැලකිය යුතු මට්ටමක දියුණු තත්ත්වෙයන් පැවතුණු ලංකාෙව් 
පවාහන ෙසේවය අද විවිධ මාර්ග ඔස්ෙසේ පසාරණය ෙවමින් විවිධ 
අංශ කරා විහිදී තිෙබනවා. ෙමහිදී අපට සිහිපත් ෙවනවා, ෙම් රෙට් 
පවාහනෙය් මූලික අඩිතාලම හැටියට මහාමාර්ග පද්ධතිය වාෙග්ම 
දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියත් යටත් විජිත යුගෙය්දී ඇති වුණු බව. ඊටත් 
ෙපර; ඉංගීසින්ෙග් පාලනයටත් ෙපරාතුව ලන්ෙද්සීන් ෙම් රට 
පාලනය කරන සමෙය් ජල මාර්ග හරහා පවාහන පද්ධතිය 
කියාත්මක ෙවලා තිබුණා. එහි අදටත් කියාත්මක වන  හැමිල්ටන් 
ඇළ, ඕලන්ද ඇළ වාෙග් ව්යාපෘතීන් වාෙග්ම අෙප් ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් කියාත්මක ෙවලා තිබුණු ගිං ගඟ හරහා  භාණ්ඩ 
පවාහනය කිරීෙම් ඉතා යහපත් කමෙව්දයන් අද අෙපන් දුරස්ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට සිහිපත් ෙවනවා, ගාල්ල පෙද්ශෙය් බද්ෙද්ගම  
වින්ටර් ෙතොටුෙපොළ කියලා ඉතාම පකට ෙතොටුෙපොළක් තිබුණා. 
එම ෙතොටුෙපොෙළන් ඒ පෙද්ශෙය් වගා කළ උක් සහ ෙත් ඇතුළු 
දව්ය ගාල්ල වරායට පවාහනය කරලා, ඒ ඔසේසේ ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවලට ෙබදා හැරීම සඳහා ඉතාම කමවත් යන්තණයක් ඒ 
කාලෙය් පැවතුණු බව අපි අහලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  එහි 
නෂ්ටාවෙශේෂ විධියට පැරණි ෙතොටුෙපොළ ඇතුළු ස්ථාන තවමත් 
ගාල්ෙල්, බද්ෙද්ගම පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. කාලයත් එක්ක 
ඒවාෙය් ෙවනස්කම් රාශියක් ඇතිෙවලා පසුකාලීනව ඉංගීසින්ෙග් 
පාලන කාලෙය්දී  දුම්රිය ෙසේවය ෙම් රෙට් ඉතාම කාර්යක්ෂම 
පවාහන මාධ්යයක් හැටියට පැවතී තිෙබනවා. එක්දහස් 
නවසියහැට ගණන්වල මෙග් ඥාතිෙයක් යාපනය පෙද්ශෙය් 
ෙසේවය සඳහා ගියා. ඔහු පකාශ කළා,  දුම්රිය පිටත් ෙවන්න  
විනාඩි 10කට කලින් ෙකොළඹ දුම්රිය ස්ථානයට ඇවිල්ලා දුම්රිෙය් 
එන්ජිම ෙමොකක්ද කියලා බලනවා, එන්ජිම කැෙන්ඩියන් 
එන්ජිමක් නම්, දුම්රිය නියාමකවරයා බර්ගර් ජාතිකෙයක් නම් 
යාපනය දුම්රිය ස්ථානයට නියමිත ෙවලාවට විනාඩි පහකට 
අඩුෙවන් ෙහෝ, විනාඩි පහකට වඩා වැඩිෙයන් ෙහෝ කාලය 
ඇතුළත ෙකොළඹ සිට යාපනයට යනවා කියලා. ඒ විධියට දුම්රිය 
ධාවනය කිරීෙම් ඉතා ෙහොඳ කාර්යක්ෂමතාවක් තිබුණාය කියලා 
අෙප් ඥාතීන් පකාශ කර තිෙබනවා. එවැනි දැවැන්ත 
කාර්යක්ෂමතාවක් තිබුණු ෙම් රෙට් දුම්රිය ෙසේවය වාෙග්ම 
ලංකාෙව් ෙපොදු ජනතාවට මාහැඟි ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ලංගමය 
වාෙග් රාජ්ය ආයතන 1977 ෙම් රෙට් ඇති වුණු විවෘත ආර්ථික 
කමයත් එක්ක කමිකව දුර්වල වන තත්ත්වයක් ඇති වුණා.  
ලංකාෙව් විවෘත ආර්ථිකෙය් පතිඵල හැටියට අපි දකින සුබවාදී 
පැත්තකුත් තිෙබනවා. ආනයන අපනයන ආර්ථිකය දියුණු 
ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් ෙකොළඹ වරාය දියුණු ෙවන්න පටන් ගත්තා.  
ඒ වාෙග්ම පවාහන මාධ්ය හැටියට ෙපෞද්ගලික බස් රථ ෙම් රෙට් 
ධාවනයට එකතු වුණා. ඒ එක්කම අවාසනාවකට වාෙග් රාජ්ය 
යාන්තණය හරහා කියාත්මක වුණු ලංගම වාෙග්ම දුම්රිය ෙසේවෙය් 
කාර්යක්ෂමතාව කමානුකූලව බිඳ වැෙටන්න පටන් ගත්ත බව 
අපට දකින්නට තිෙබනවා. ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත කාරණයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් උතුර නැ ෙඟනහිර පළාෙත් කලබල ඇති 
ෙවන්න කලින් ෙම් රෙට් ජනතාව අතර ඉතාම දියුණු සහ ඉතාම 
ජනපිය පවාහන මාධ්යයක් ෙවලා තිබුණු යාල්ෙද්වි වාෙග් දුම්රිය 
මඟින් ෙම් රෙට් උතුර දකුණ යා කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
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දකුණු පළාත ඇතුළු ලංකාෙව් විවිධ පළාත්වල, ගාලු නගරය 
ෙව්වා, මාතර  ෙව්වා  අවසන් බස් රථය යන්ෙන් රෑ 10.00ටයි.  
ලංකාෙව් අතිදුෂ්කර ගම්මානවලටත් රෑ 9.30ට, 10.00ට ලංගමය 
මඟින් ධාවනය කරන බස් රථයක් තිබුණා. අවාසනාවට වාෙග් ඒ 
සමාජ පද්ධතිය බිඳ වැටුණා. පසුකාලීනව දකුෙණ් ඇති වුණු 
කලබලකාරී තත්ත්වයත්, උතුෙර් ඇති වුණු කලබලකාරී 
තත්ත්වයත් එක්ක, බස් රථ ධාවනය ඇතුළු පවාහන මාධ්යය සවස 
6.00න්, 7.00න් පස්ෙසේ  රෙට් ජනතාවෙග් ෙසේවය ෙවනුෙවන් කැප 
ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා රෙට් ආර්ථිකමය පැත්ත 
ගත්තත්, පවාහන පැත්ත ගත්තත් විශාල ෙඛ්දවාචකයක් අපි 
දකිනවා. අදටත් රෙට් පමුඛ නගරවල සිට, ෙකොළඹ හැර අෙනකුත් 
පධාන නගරවලින් පිටත් වන බස් රථ ලංගම බස ් රථ ෙව්වා, 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ ෙව්වා ධාවනය වන කාලසීමාවන් කාල 
සටහන් අනුව  කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒක අඩුවක්. හැබැයි,  
වර්තමාන පවාහන අමාත්ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 
ෙහොඳ පරිචයක් තිෙබන දක්ෂ ඇමතිතුෙමක්. ෙපොදු පවාහන ෙසේවා 
ශක්තිමත් කිරීම අද රෙට් කාලීන අවශ්යතාවක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා.   ඒ නිසා තී වීලර් රථ නියාමනය සඳහා  නිෙයෝග 
කිහිපයක් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ඒක අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් මාර්ගවලට 
දැරිය ෙනොහැකි මට්ටමට ෙම් රෙට් වාහන සංඛ්යාව වැඩි ෙවමින් 
පවතිනවා. ෙමෝටර් සයිකල් ඇතුළුව රෙට් ලියා පදිංචි වාහන 
සංඛ්යාව ලක්ෂ 60 ඉක්මවනවා. අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ 10කට වඩා ති 
ෙරෝද රථ භාවිත වනවා. ති ෙරෝද රථ නිසා ඇති වන මාර්ග 
තදබදය, මාර්ග අනතුරු වාෙග්ම, ජීවිත හානි පමාණය ඉහළ යන 
බව අපි සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. පධාන වශෙයන්ම ෙමෝටර් 
සයිකල්, තීවීලර් ඇතුළුව ජනතාව බහුල ෙලස භාවිත කරන සහ ඒ 
හරහා අනතුරට ලක් වන ජීවිත විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒවා ආරක්ෂා කරන්නට; නියාමනය කරන්නට කමෙව්දයක් 
අවශ්යයි. ඒ ෙවනුෙවන් පැනෙවන නිෙයෝග කාෙලෝචිත බවත්, 
එවැනි නිෙයෝග පකාශ කරන්නට අවශ්ය බවත් අප ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි විශ්වාස කරන 
විධියට, ලංකාෙව් දියුණුව පවාහන මාධ්යෙය් දියුණුවත් එක්ක 
අතිනත ගන්නා බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අප සෑම ෙකෙනක්ම 
සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි. ෙම් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදිෙවන්නට 
සැලසුම් සකස් කෙළේ අද-ඊෙය් ෙනොෙවයි. 1960 දශකෙය් -මීට 
අවුරුදු 50කට, 60කට කලින්- ෙම් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදිකිරීම 
පිළිබඳ සැලැස්මක් තිබුණා. නමුත්, අවාසනාවට වාෙග් ෙම් රට 
පාලනය කළ රාජ්ය නායකයින් ඒ පිළිබඳව විශාල උනන්දුවකින් 
කටයුතු කරලා නැහැ. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට යන්නට 
මාර්ගය සකස් කරන්න 1970 දශකෙය් ඉදි කරන්නට ෙයෝජිතව 
තිබුණු මාර්ග කුලුනු -නෂ්ටාවෙශේෂ- පසුගිය කාලය වන ෙතක් 
ෙකොළඹ නගරය ආශිතව පෑලියෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉතිරි ෙවලා 
තිබුණා. ඒ කාලෙය් එවැනි සැලසුම් තිබුණත්, ෙම් රෙට් මාර්ග 
පද්ධතිය පිළිබඳව දියුණු දැක්මක් ඇතිව කටයුතු කරන්නට පසුගිය 
කාලෙය් හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් කාලෙය් අප දුටු 
අධිෙව්ගී මාර්ගවලට මුල්ගල් තැබූ අය ඉඳලා තිෙබනවා; ඒ 
ෙවනුෙවන් සැලසුම් සකස් කළ ආණ්ඩු තිබිලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
අධිෙව්ගී මාර්ග භූමිෙය් යථාර්ථයක් බවට පත් වුෙණ් මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් කියන එක අපි සඳහන් 
කරන්නට අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම, එය කරන්නට තිබුෙණ් ඊටත් වඩා 
අවුරුදු තිහකට, හතළිහකට ෙපර කියන කාරණයත් අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාර්ග පද්ධතිෙය් 
දියුණුව වාෙග්ම, පසුගිය කාලෙය් වාහන පිළිබඳ ඇති වුණු ගැටලුව 
නිසා රෙට් පවාහන කළමනාකරණය පිළිබඳව ඉදිරි දැක්මක් ඇති 

කළ යුතුයි. රෙට් ආර්ථික දියුණුවට සමගාමීව වරාය දියුණු 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇතුළු 
අෙනකුත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් සංවර්ධනය ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අලුතින් ධාවන 
පථයක් එකතු කරලා එය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙම් 
සියල්ලම රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් කළමනාකරණය ෙකෙරන -
සම්බන්ධිකරණය කරන- වැඩසටහනක් අවශ්යයි. එෙහම කෙළොත් 
රෙට් සෑම පළාතකටම ඒ දියුණුව ඇති කරන්න පුළුවන් වන බව 
අප විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1977න් පස්ෙසේ එක 
පැත්තකින් විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක ආර්ථිකය දියුණු 
ෙවනෙකොට, අෙනක් පැත්ෙතන් ඊට ෙපර ඉඳලා පටන් ගත්ත 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
ඉඳලා, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් ඉඳලා, 
සමාජ පරිවර්තනයක් එක්ක ඇති වුණු ගාමීය ආර්ථිකෙය් 
දියුණුවක් තිබුණා. ගාමීය ආර්ථිකය අනුව ගාමීය පෙද්ශවල 
ජනතාව පදිංචි කිරීම නිසා, විෙශේෂෙයන්ම ඌව පළාත, උතුරු මැද 
පළාත ඇතුළු පළාත්වල ජනගහනය කමානුකූලව වැඩි ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. 

ජනගහනය වැඩි වීමත් එක්ක, ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධනයක් 
ඇති වුණා. එයට සාෙප්ක්ෂව පවාහන මාධ්ය දියුණු වුණා. ඒ 
කාලෙය් ලංගමය, ඊට පසු කාලෙය් ෙපෞද්ගලික බස ්රථ, ඊටත් පසු 
කාලෙය්දි කුඩා යතුරුපැදිය සහ ති ෙරෝද රථය කියන පවාහන 
මාධ්ය ගමට එකතු වුණා. හැබැයි, අලුත්ම තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
ගාමීය ආර්ථිකෙයන් පස්ෙසේ මෑත කාලීනව අපි දකින අලුත්ම 
තත්ත්වය තමයි, නාගරීකරණය. ජනතාව ගාමීය ආර්ථිකය අතහැර 
නගරයට එන, නාගරීකරණය පිළිබඳ සංකල්පය පුළුල් වන 
වකවානුවක තමයි අපි ජීවත් ෙවන්ෙන්. එදා ෙත් වගා කරපු, කුඹුරු 
වගා කරපු, රබර් වගා කරපු ඒ සශීක සමහර ගම්බිම් අතහැරලා 
ජනතාව ෙපොදු පහසුකම් වැඩිපුර තිෙබන, පවාහන මාධ්ය දියුණු 
පධාන නගර ෙවත ෙසේන්දු වීෙම් සංකල්පයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. නාගරීකරණයත් එක්ක ඈත ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ, 
නැත්නම් උතුරු මැද පළාෙත්, එෙහම නැත්නම් වවුනියාෙව්, 
තිකුණාමලෙය් ගම්මානවල අද නැවත වතාවක් ජනාකීර්ණභාවය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අනාගතය රැඳී පවතින්ෙන් 
නාගරීකරණයත් එක්ක. දැනටමත් ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් 
සියයට 35කට අධික පමාණයක් ජීවත් වන්ෙන් පධාන නගර 
ආශීතව. එෙහම නම්, ගාමීය ජනතාවට අවශ්ය පවාහන මාධ්ය 
සකස් කරනවා වාෙග්ම, නාගරීකරණය හා සම්බන්ධ වන පවාහන 
ගැටලුවලට නිශ්චිත විසඳුම් ෙදන්නට අවශ්යයි. ඒ නිසා 
අනාගතවාදීව බලනවා නම් අෙප් පවාහන සැලසුම් සකස ් විය 
යුත්ෙත් නාගරීකරණය පදනම් කරෙගනයි.  

පවාහනය පිළිබඳ ගැටලුව අද ෙකොළඹ නග රය තුළත් අපි 
විශාල ෙලස දකිනවා. එම ගැටලුවට පසුගිය අෙප් ආණ්ඩු 
කාලෙය්ත්, මෑත කාලීනව ෙම් ආණ්ඩුෙවනුත් විවිධ සැලසුම් සකස ්
කර තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරයට ෛදනිකව ඇතුළු වන වාහන 
සංඛ්යාව ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොළඹට 
ඇතුළු වන සියලුම මාර්ගවල එනම්, ෙකොට්ටාව පාර ෙව්වා, High 
Level  පාර ෙව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු පාර ෙව්වා, ගාලු පාර ෙව්වා, 
නුවර පාර ෙව්වා ඒ සෑම මාර්ගයකම අධික වාහන තදබදයක් අද 
තිෙබනවා. ෙම් වාහන තදබදය මූල්යමය වශෙයන් ගත්තත්, 
ඉන්ධන වශෙයන් ගත්තත්, මිනිස් පැය වශෙයන් ගත්තත් ඒ සෑම 
අංශයකින්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඉතාම හානිකර වන බව හා 
රෙට් ආර්ථිකයට විශාල බරක් බව අප සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. 
එයට පිළියමක් වශෙයන් පසුගිය කාලෙය් විවිධ සැලසුම් සකස් 
කර තිබුණු බව අපි දැක්කා. ඒ සැලසුම් ෙමොනවාද? එක සැලසුමක් 
වශෙයන්, ෙකොළඹ නගරයට ඇතුළු වන ෙපෞද්ගලික වාහන 
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රත්මලාන, ෙකොට්ටාව, එෙහම නැත්නම් පෑලියෙගොඩ වාෙග් 
ස්ථානවල නතර කරලා, ගාල් කරලා එම ස්ථානවල ඉඳලා ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවා සපයන්න වැඩසටහනක් කියාත්මක වුණා. ඇයි, 
එම වැඩසටහන සාර්ථක වුෙණ් නැත්ෙත්? ජනතාව තමුන්ෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික වාහනවලින් ෙකොළඹ නගරය මධ්යයට එන්න අදටත් 
උනන්දු ෙවන්ෙන් ඇයි? ඒ ෙමොකද, එම වැඩසටහන් සැලසුම් 
සහගතව කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. තමුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනය 
ආරක්ෂාකාරීව නවත්වා තබන්න ආරක්ෂිත ස්ථාන තිබුෙණ් නැහැ. 
වාහන ගාල් කිරීෙම් පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. වාහන ගාල් කරන 
ස්ථානවල ඉඳලා සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනයක ෙහෝ දුම්රියක ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් බස් රථයක ෙහෝ එන්න ගමන් පහසුකම් 
සැලෙසන නිශ්චිත කමෙව්දයක් සකස් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
එබැවින් ඒ සැලසුම අකර්මණ්ය වුණා. එම නිසා, අපට ආපසු හැරී 
බලලා ෙම් තත්ත්වය ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරෙගන අවශ්ය 
වැඩසටහන් නැවත වතාවක් අනාගතවාදීව සකස් කර, ඉදිරිපත් 
කරන්න සිද්ධ වනවා.  

ෙම් ගැටලුවට පිළියමක් වශෙයන් අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් වී තිබුණා. ඒ තමයි, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩමක අවශ්ය පහසුකම් 
සකස් කරලා පෑලියෙගොඩ නගරෙය් ඉඳලා ෙකොළඹ නගරය යා 
ෙකෙරන ඉහළින් දිෙවන elevated highway එකක් හැදීම. ඒ 
ෙයෝජනාව කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ශක්යතා 
අධ්යයනයකුත් කර තිබුණා. ඒක ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක්. 
හැකියාවක් තිෙබනවා නම්, එම ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න 
කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙකොට්ටාව පෙද්ශෙය් 
අධික වාහන තදබදයක් තිෙබනවා. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් 
එන වාහන ෙකොට්ටාව පෙද්ශෙයන් පිටවීමත් සමඟ ෙකොට්ටාව, 
අතුරුගිරිය කියන පෙද්ශවල ඉඳලා ෙකොළඹට ළඟා ෙවන්න දැඩි 
වාහන තදබදයක් තිෙබනවා. එයට විසඳුමක් හැටියට අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙයෝජනා කර තිබුණා, ෙකොට්ටාව හුවමාරුෙව් 
සිට ෙකොළඹ දක්වා monorail එකක් -ඉහළින් දිෙවන තනි පීල්ෙල් 
දුම්රිය මාර්ගයක්- ඉදි කරන්න. එවැනි ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම තමයි ගාලු පාෙර් වාහන තදබදයට 
පිළියමක් වශෙයන් රත්මලාන පෙද්ශෙය් සිට විෙශේෂ 
වැඩසටහනක් දියත් කරන්න ෙයෝජනා කර තිබුණා. තනි අතට 
දිෙවන මං තීරු වාෙග්ම, විෙශේෂ පවාහන මාධ්ය සකස් කරලා 
ෙකොළඹට ඇතුළු වන වාහන පමාණය සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අඩු 
කිරීෙම් කාලීන අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

අද ෙලෝකෙය් දියුණු සෑම රටකම, -එනම් යුෙරෝපෙය් ෙව්වා, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙව්වා, ඇෙමරිකාෙව් ෙව්වා- ෙපෞද්ගලික 
වාහනවලින් පධන නගරයට ඇතුළු වන වාහන පමාණය ඉතාම 
අල්පයි. තමුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනයකින් පධාන නගරයට 
එනවා නම්, අධික දඩ මුදලක් අය කරනවා. ෙම් කමෙව්දය අපි 
දියත් කෙළේ නැත්නම්, අපි විශ්වාස කරන විධියට ඉදිරි කාලෙය්දී 
ලංකාෙව් විශාල වාහන තදබදයක් ඇති වනවා. නාගරිකව 
ජීවත්වීමට ෙපලෙඹන අතිවිශාල ජනගහනයත් එක්ක එය 
ලංකාෙව් පධාන ගැටලුවක් බවට පත්වනවාය කියන කාරණය 
සිහිපත් කරනවා. එයට උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්, ෙබ්ස්ලයින් 
මාර්ගෙය් වාහන තදබදය පිළිබඳව පසුගිය දවස්වල ෙපොඩි 
පර්ෙය්ෂණයක් කර තිෙබනවා. ෙබ්ස්ලයින් මාර්ගෙය් වාහන 
තදබදයට බලපාන පධාන කරුණු හැටියට ඔවුන් දක්වා 
තිෙබන්ෙන්, පදික මං තීරු පමාණය අධික වීම. ෙබ්ස්ලයින් 
මාර්ගෙය් ස්ථාන 20කම පදික මං තීරු තිෙබනවා.  

ආසන්න වශෙයන් එක් ස්ථානයක වාහනයක් විනාඩියක් 
නතර කරලා තිබුෙණොත්, ෙබ්ස්ලයින් මාර්ගෙය් සම්පූර්ණෙයන් 
ගමන් කරද්දි, ස්ථාන 20කදී විනාඩි 20ක් අවම වශෙයන් 
වාහනයක් නතර කරෙගන ඉන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. දවසකට 
එක් සීමිත කාලයක් තුළ ඒ ස්ථානෙයන් පිට වන වාහන පමාණය 
හත්සියයත්, අටසියයත් අතර පමාණයක් කියා ගණනය කර 
තිෙබනවා. එෙහම බැලුෙවොත්, ඉතාම විශාල වාහන පමාණයක් 
ෛදනිකව ඒ සෑම ස්ථානයකම නතර කරන්න සිදු වීම තුළ විශාල 
ෙලස කාලය සහ ඉන්ධන අපෙත් යාමක් සිදු වනවා. ඒ නිසා 
විකල්ප මාර්ග හැටියට පදික මං තීරු, උමං මාර්ග ඔසේසේ යන්නට 
සකස් කිරීමත් එෙහම නැත්නම් මාර්ගයට ඉහළින් ගමන් කරන 
පාලම් හැටියට සකස් කිරීෙම් කාලීන අවශ්යතාවක් මතුෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම කෙළොත් ෙකොළඹ අවට තිෙබන පධාන 
මාර්ගවල තදබදය යම් පමණකට අඩු කර ගන්නට හැකියාව 
තිෙබනවා කියා අප විශ්වාස කරනවා.  

අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 
නිෙයෝග හරහා තිෙරෝද රථ නියාමනය සඳහා වූ විෙශේෂ නිෙයෝග 
පමාණයක් පැනෙවනවා. ෙම් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතයට ෙමන්ම 
ගාමීය ආර්ථිකයට ෙම් තිෙරෝද රථ - three-wheelers - හරහා 
අනුබලය ලැෙබන බව සත්යයක්. හැබැයි, ෙමහි ඉතාම ෙඛ්දනීය 
පැත්ත තමයි ලංකාෙව් ආර්ථිකයට සෘජු දායකත්වය ෙදන්න 
පුළුවන් ඉතාම ශක්තිමත්, ජවසම්පන්න, අධ්යාපනෙය් සෑෙහන 
මට්ටමක් තිෙබන තරුණ පරපුර ලක්ෂ හතක, අටක පමාණයක් 
අද තිෙරෝද රථ රියැදුරන් බවට පත්ෙවලා සිටීම. ෙමය ඉතාම 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වයක්. මෑතකදී අප දැක්කා, ලංකාෙව් මධ්ය 
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් දක්වා තිෙබනවා, ලංකාෙව් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි හිඟතාවක් තිෙබනවායි කියලා-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I have been given fifteen minutes today. But, I 

suppose I got only ten minutes. Is my time over?  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, your time is up.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
I will take three minutes more from the time allotted 

to the Hon. Indika Anuruddha Herath. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීෙම්දී වෘත්තීය පුහුණුව ලබා 

ෙදන්නට පිරිසක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් three-wheelers  
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[ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා] 
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හරහා එක පැත්තකින් ජීවනාලිය සැපෙයනවා වාෙග්ම දීර්ඝ 
කාලීනව ලංකාෙව් ආර්ථිකයට පබල පහාරයක් එල්ල වනවාය 
කියන කාරණයත් සඳහන් කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් විවාදෙය්දී  
ලංකාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ෙම් අධිෙව්ගී 
මාර්ග ඉදි කිරීම තුළ අපට පවාහන පහසුව ඇතිෙවලා තිෙබනවා. 
අපට ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට පැෙයන් එන්න පුළුවන්. ඒක 
ඉතාම ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ ආෙයෝජනය කරන්නට ඕනෑ කමවත් 
විධියටයි. ඒ කාලෙය් අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග 
හදනෙකොට විපක්ෂෙය් සමහර අය පශ්න කළා, ෙචෝදනා කළා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම්වා හදන්ෙන් රත්රන්වලින්ද 
කියලා. අද කිෙලෝමීටරයක් ෙවනුෙවන්, ඒකකයක් ෙවනුෙවන් ඊට 
වඩා දරන්න වන අතිවිශාල පිරිවැය හරහා ෙම් කරන්ෙන් කුමක්ද 
කියන කාරණය අප පශ්න කරනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න 
අවශ්යයි. හැබැයි, ෙම් කාරණෙය්දී එදා අෙප් ආණ්ඩුවට කවුරු ෙහෝ 
යම්කිසි ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා නම්, ඒ ෙචෝදනාවට වඩා හතර 
ගුණයක පබල ෙචෝදනා ෙම් ආණ්ඩුවට එල්ල වනවා ෙම් කටයුත්ත 
විනිවිදභාවෙයන් කෙළේ නැත්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට අප වැය කෙළේ රුපියල් බිලියන 126යි. හැබැයි, වරායට 
රුපියල් බිලියන 153යි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට රුපියල් 
බිලියන 26යි. අද මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙවනුෙවන් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීෙම්දී විවිධ අකමිකතා එක්ක එක ෙකොටසකට රුපියල් 
බිලියන 135ක් වැය වන තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ඉතාම ෙඛ්දනීය කාරණයක් පසු ගිය 
දිනක  "The Sunday Times" පුවත් පත වාර්තා කර තිෙබනවා අප 
දැක්කා.  ලංකාෙව් නාවික හමුදාවට රුසියාෙවන් රුපියල් බිලියන 
20.6ක් වැය කරලා නාවික යාතාවක් මිලදී ගන්නට යනවා කියලා 
එහි සඳහන් වුණා. ලංකාෙව් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 23යි. හැබැයි, බිලියන 20ක් වියදම් 
කරලා රුසියාෙවන් නැවක් මිලදී ගන්නට යනවා. යුද්ධය නැති 
කාලයක, අවශ්යතාවක් නැතිව Offshore Patrol Vessel  එකක් 
මිලදී ගන්න යනවා. "The Sunday Times" පුවත් පෙත් මීට 
මාසයකට කලිනුයි ෙම් පුවත පළෙවලා තිබුෙණ්. රුපියල් බිලියන 
20ක් කියන්ෙන් දැවැන්ත ජාතික ධනයක්. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ රුපියල් බිලියන 23යි. හැබැයි, බිලියන 20ක් වියදම් 
කරලා නැවක් මිලදී ගන්න යනවා රුසියාෙවන්. ෙම්වා කරන්ෙන් 
කාෙග් අවශ්යතාවට ද කියන පශ්නය ෙම් රෙට් සෑම ෙකෙනකු 
තුළින්ම මතු වනවා. අෙප් ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කරලා ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ් යහපාලනය කියන සංකල්පය 
කියාත්මක කරන්නයි. යහපාලනය කියාත්මක කරනවා නම් 
ජනතාවෙග් පිට දැවැන්ත බදු බර පැටෙවන, ජනතාවෙග් මුදල් ෙම් 
වාෙග් අනවශ්ය ෙද්වල් ෙවනුෙවන් වියදම් කරන ව්යාපෘති නතර 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම අප ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කරනවා. 
ෙමොකද, අෙප් ආණ්ඩුවට යම්කිසි ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා නම් 
ඒවා නැති කරන්න බලයට ආපු ආණ්ඩුව ඊට වඩා පබල ෙලස ෙම් 
වාෙග් දැවැන්ත මගඩිවලට, අනවශ්ය වියදම්වලට රට ෙයොමු 
කරනවා නම් එයින් අෙප් රෙට් ජීවත් වන සෑම ෙකෙනකුෙග්ම 
ෛදනික ජීවිතය අපහසුතාවට පත් වනවාය කියන කරුණ සිහිපත් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. සෑම ෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 1.47] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

මා මුලින්ම ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාට කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන් හරි කැක්කුමයි, අපි 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන ෙකොට. තමුන්නාන්ෙසේලා හදනෙකොට 
ෙහොඳයි, අපි හදන ෙකොට නරකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙටන්ඩර් පටිපාටි ගැන කථා කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න ෙටන්ඩර් 
එකක් දැම්ෙම්ත් නැහැ;  නම් කළා පමණයි.   

නමුත් දැන් අපි දාන ෙටන්ඩර් එෙක් අඩු පාඩු ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා; නැව් ගැන කථා කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිටපු නායකයන්ෙග් පුත්තු චීනයට ගිහිල්ලා 
අෙප් රෙට් ජාතික ධනය වියදම් කරලා ෙරොකට් යවපු ඒවා ගැන අපි 
නැවත කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙරොකට් යැව්ෙව්. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් කථා කරන්න එපා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් දැන් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
ගන්න නැව් ගැන කථා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ 
ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
අද සාකච්ඡා  ෙවන්ෙන් ඉතාම උචිත මාතෘකාවක්. අ ද තිෙබන 
වාහන තදබදයත් එක්ක, ඉන්ධන නාස්තිය කියන කාරණයත් 
එක්ක, ජනතාෙග් කාලය වැයවීම කියන කාරණයත් එක්ක, ඇත්ත 
වශෙයන්ම මාර්ග පද්ධතිය දියුණු විය යුතුයි කියන වැදගත් 
මාතෘකාවක් තමයි අද අපි සාකච්ඡාවට භාජන කරන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම අද තිෙබන මාර්ග තදබදයත් එක්ක අෙප් 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා වැඩ කටයුතු කරගන්න තිෙබන කාලය, 
ඉන්ධන විශාල වශෙයන් නාස්ති ෙවනවා. අෙප් ජාතික ධනය, 
කාලය, ශමය ෙම් සියල්ල විනාශ ෙවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවන 
නිසා ඒ මාර්ග තදබදය වැළැක්වීමට නිසි වැඩපිළිෙවළක්, 
කමෙව්දයක් අවශ්යයි. ඒ පිළිබඳ යම් පතිපත්තියක් අපට අවශ්යයි.   

විෙශේෂෙයන්ම අද රෙට් වාහන වැඩියි. අෙප් රජය බලයට පත් 
වුණාට පස්ෙසේ අපි සෑම රජෙය් ෙසේවකෙයකුටම රුපියල් 10,000 
ගණෙන් පඩි වැඩි කළා. ලක්ෂ 14ක් වූ රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් 
වැඩි බහුතරයක් අද අලුත් ෙමෝටර් රථවල හිමිකරුවන් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කුඩා වාහනවල හිමිකරුවන් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද කුඩා වාහන වැඩි වැඩිෙයන් පාරට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් සියල්ලත් එක්ක අෙප් පාරවල 
ඇතිව තිෙබන තදබදය වැළැක්වීමට විෙශේෂ විධිවිධාන සැලැස්වීම 
අවශ්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි ඒ එක්කම කථා කරන්න 
ඕනෑ, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳවත්. සාමාන්ය 
සමාජය තුළ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව පවතින චිතය ඒ තරම් 
ෙහොඳ චිතයක් ෙනොෙවයි. එළිෙය් ඉන්න තැරැව්කරුවන්, 
ෙපරළන්න පුළුවන් ෙපොත්, ෙනොෙපරෙළන ෙපොත් යන ෙම් 
සියල්ල එක්ක යටිමගඩි වැඩ  සහ අකමිකතා  රාශියක් සිද්ධ 
වනවාය කියන එක සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් පචලිත ෙවලා 
තිෙබන කාරණයක්. මීට දශක ගණනාවකට එහා හිටපු කාලයට 
අපි යා යුතු නැහැ. නමුත් ෙම් හා සම්බන්ධව තිෙබන යම් අඩු පාඩු, 
යම් අකමිකතා නවත්වන්න ඕනෑ. මම ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න නිලධාරින්ට ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. ෙමෝටර් රථ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක බැ ඳී ඉන්න තැරැව්කරුවන්, 
ඊට පිටස්තරව ඉන්න බඩෙගෝස්තරවාදින් ඒ කටයුතු ව්යාපාරයක් 
බවට පත් කරෙගන, නීතිය අවනීතිය කරන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් වැඩ ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සුද්ද වුෙණොත් ෙහොඳයි කියන ෙයෝජනාව 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම මගීන් හා 
භාණ්ඩ පවාහනය කියන කාරණා ගැනත් ෙමහිදී සැලකිලිමත් 
ෙවනවා. ඇත්තටම, සමහර බස ්රථ නම් ෙපොල් පටවාෙගන යනවා 
වාෙග් තමයි මගීන් පටවාෙගන යන්ෙන්.  ඒක අෙප් රෙට් තිෙබන 
පධාන පශ්නයක්. ෙම්වා පිළිබඳව අපි ෙබොෙහොම මානුෂිකව සහ 
පාෙයෝගිකව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 

"බට්ටා" කියන ෙලොරි රථවල තට්ටුව පිළිබඳ පශ්නයක් අෙප් 
සමාජෙය් තිෙබනවා. ඒ ෙලොරි රථයක් ගන්ෙන් අයිස්කීම් ෙගන 
යන්න ෙනොෙවයි, ෙමොනවා හරි බඩු ටිකක් පටවාෙගන යන්නයි. 
ඒෙක් තිෙබන තට්ටුව නිසා නිරන්තරෙයන් ෙපොලීසිෙයන් පීඩා 
විඳිනවා. ෙම් පිළිබඳවත් අලුත් නීති-රීති ආෙවොත් ඉතාම වැදගත්. 
අපි ෙවනත් රටවලට යන ෙකොට දකිනවා, ඉන්ධන අරපිරිමැස්ම 
කියන කාරණය. ඒ රටවල, ඒ තිෙබන ෙලොරි රථයට තවත් trailer 
එකක් tag කරෙගන, තවත් ඒ ෙලොරි රථය වාෙග් එකක් tag 
කරෙගන යන හැටි අපි අනන්ත-අපමාණ දකිනවා. එක 
ෙලොරියකින්, එක ඉන්ධන පමාණයකින් වැඩිදුරක් ගමන් කරන්න 
පුළුවන් ඒ වාසිදායක අවස්ථාව පුළුවන් නම් අපිත් සලසා ගන්න 
ඕනෑ. රූලට, මීටරයට වැඩ කරන්ෙන් නැතුව, ඒ වාෙග් 
නිර්මාණශීලි එළැඹුම්වලට එනවා නම් ඒකත් ඉතාම  වැදගත්  
විධියට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී දකිනවා. 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය කිව්වා. 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අද අෙප් රෙට් වැඩිම ජීවිත හානියක් සිදු 
වන්ෙන් මාර්ග අනතුරුවලින්. එතුමා පිළිෙවළට ඒ කරුණු කිව්වා. 
විසිනවදහස් ගණන්වලින්, විසිඅටදහස් ගණන්වලින් ජීවිත නැති 
ෙවන්ෙන්. එතුමා ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන කියපු නිසා මම ඒවා  නැවත 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. මාර්ග අනතුරුවලින් වැඩිම ජීවිත හානි 
පමාණයක් වාර්තා ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙමෝටර් සයිකල් අනතුරු 
වසරකට 6,000ක් වාර්තා ෙවනවා. අහිංසක ළාබාල 
ගැටවරයන්ෙග් තිෙබන ජනපියම වාහනය තමයි ෙමෝටර් 
බයිසිකලය. ෙම් තිෙබන මාර්ග පද්ධතිය තුළ අවුරුදු 17, 18 
වයෙසේ පසුවන ඒ අහිංසක සමනල තරුණ පරපුර -තරුණ ගැටවර 
පරපුර- විශාල වශෙයන් මියැෙදනවා.  

මම දන්නා සිද්ධියක් තිෙබනවා. මා ජීවත් වන පෙද්ශෙය් එක 
පවුලක දරුෙවකු සාමාන්ය ෙපළ විභාගය පාස් වුණා.   දරුවාෙග් 
තාත්තා සන්ෙතෝෂයට ඒ දරුවාට ෙමෝටර් සයිකලයක් අරෙගන 
දුන්නා. මාස ෙදකයි ගිෙය්, ඒ දරුවා රිය අනතුරකින් මැරුණා. ඒ 
හිෙත් අමාරුවට මාස පහක් හයක් යනෙකොට ඒ තාත්තාට අංශ 
භාගය හැදිලා, ඒෙකන් පීඩා විඳලා, ඒ තාත්තාත් මැරුණා. ෙම් 
වාෙග් සමාජ ව්යසන අෙප් රෙට් බරපතළ විධියට තිෙබනවා. අද 
අෙප් තරුණ දරුෙවකුට ෙදමව්පියන් විසින් කරන ෙලොකුම 
අපරාධය හැටියට මම දකින්ෙන් ඒ දරුවාට ඉගිල්ලිලා යන්න 
ෙමෝටර් සයිකලයක් අරෙගන ෙදන එකයි. අපි ෙමන්න, ෙම් වාෙග් 
කරුණුවලින් අෙප් සමාජය දැනුවත් කරනවා නම්, ෙම් 
ගැටවරයන්ට -තරුණයන්ට- ෙම් වාහන පැදීෙම්දී යම් කිසි සීමාවක් 
පනවනවා නම් ෙහොඳයි. එක්ෙකෝ ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ බලපත ලබා 
ෙදන එක, එෙහම නැත්නම් ෙමෝටර් සයිකල් පදවන්න පුළුවන් 
වයස් සීමාව අඩුම තරමින්  අවුරුදු 25ක්වත් එහාට දමනවා නම් 
ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. ෙම්කත් සමහර ෙවලාවට ෙම් 

ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන්න කාරණයක් ෙවයි. "ඔන්න, අපට දැන් 
chat කරන්න තිබුණු එකත් නැති කරමින් phone bill එක වැඩි 
කළා කියනවා වාෙග්ම, දැන් ෙමන්න ෙකොල්ලන්ට ෙමෝටර් 
සයිකල් පදින්න ෙදන්නත් එපා කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙමෙහමයි" කියලා අපට ෙචෝදනාවක් 
එයි. නමුත්, ඒකත් ඉතාම වැදගත් කාරණයක් හැටියට මම 
දකිනවා. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අෙප් තරුණ පරපුර මිය යන  
පධානම කාරණයක් හැටියට තමයි මා රිය අනතුරු දකින්ෙන්.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් තවත් කරුණක් කියනවා. 
දැන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩසටහනක් තිෙබනවා, 
"පරිස්සෙමන් ගිහින් එන්න" කියලා. ඒක සංකල්පයක් හැටියට 
ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. අපි දකිනවා, පාසල් දරු දැරියන් එකතු 
කරෙගන බැනර් ටිකක් අරෙගන නගරවලට යන එන හැටි. 
හැබැයි, ෙම් කාරණය සමාජගත වනවා මදි. "පරිසස්ෙමන් ගිහින් 
එන්න" කියන වැඩසටහනට අපි තව  වැඩි වැඩිෙයන් සම්පත් සහ 
අවධානය ලබා දීලා ඒ වැඩසටහන දිරිමත් කරලා අෙප් රියදුරන්ට 
ඒ දැනුම ලබා ෙදනවා නම්, ඒකත් ඉතාම  ෙහොඳයි කියලා මා 
හිතනවා.  

ඒ එක්කම මා විෙශේෂෙයන් තවත් ෙදයක් කියනවා. බීමත් 
රියැදුරන්ට, වාහන පදවන්න licence නැති ගැටවරයන්ට යම් 
දඬුවමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ; ඔවුන්ට දඩයක් ගහන්න ඕනෑ.  අපි ඒ 
වැරදි  වළක්වන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට දවෙසේ කුලියට ටිපර් 
රථ පදවන, බස් රථ පදවන රියැදුෙරකුෙග් පඩිය සමහර ෙවලාවට 
රුපියල් 1,000යි, 1,500යි. ඒ ටිපර් රථ සහ බස ්රථ දිහා ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බලන්ෙන්ම වැරදිකරුවන් දිහා බලන විධියටයි. 
වැරැද්දක් කළත්, ෙනොකළත් ෙම් අය අපරාධකරුවන් හැටියටමයි 
ෙපොලීසිය දකින්ෙන්. ඒ අය ඉරක් ෙපොඩිවට කැපුවත් සමහර 
ෙවලාවට ෙලොකු දඩයකට යටත් කරනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ 
රියැදුෙරකු දිවා රෑ මහන්සි ෙවලා උපයා ගන්නා මුළු පඩියම ඒ 
දඩයකට ෙගවන්න සිද්ධ වනවා. ෙමන්න, ෙම් වාෙග් ෙද්වලුත් 
සිදුවනවා. ෙම් රියැදුරන් කරන්ෙන්ත් අෙප් ආර්ථිකෙය් යම් 
කියාකාරකමක්. ඔවුන් දායක වන්ෙන්ත් ආර්ථිකෙය් යම් 
කියාකාරකමකට. ඒ නිසා ඒ අය ෙවනුෙවනුත් යම් සාධාරණ 
එළැඹුමක් අපට ගන්න පුළුවන් නම්  වඩාත් ෙහොඳයි කියන එක මා 
විෙශේෂෙයන් කියනවා. 

ඒ එක්කම මම කථා කරන්න ඕනෑ, තීවීල්කරුවන් ගැන. 
සාමාන්යෙයන් තරුණයන්ට ගෙම් ෙගොෙඩ් කියන කථාවක් 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, තරුණයන්ට රස්තියාදු ගහන්න ෙදන 
licence එකක් තමයි, තීවීල් එක. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ආනන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මට එතුමාෙග් 
කාලෙයන් ටිකක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
හරි. 
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තරුණයාට රසත්ියාදු ගහන්න ලබාෙදන බලපතයක් තමයි,  

තීවීල්කරුෙවකු හැටියට සමාජගත වීම. ඇත්ත වශෙයන්ම යම් 
වියපත්භාවයකට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ තරුණයකුට ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා නම්, ඒක  ඉතාම  ෙහොඳයි කියන එක මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

මම තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අෙප්  රථ වාහනවල ෙව්ගය 
පාලනය කිරීම ඉතාම ෙහොඳයි. අෙප් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින් කැලය අස්ෙසේ හැංගිලා  ඉඳලා   එක 
පාරටම  තමයි ෙව්ගමානය දමන්ෙන්.   කැලය අස්ෙසේ හැංගිලා 
ඉඳලා  එක පාරටම ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින් පාරට එනෙකොට 
රියැදුරන් තැති ගන්නවා; භය ෙවනවා; කලබලයට පත්වනවා. 
ඒකත් විශාල වැරැද්දක් හැටියට මා දකිනවා. ඒ නිසා ඒ නිලධාරින් 
මාර්ගය ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටිනවා නම්, ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු 
දැකීෙමන්ම රියැදුරන්ෙග් ෙව්ගය පලනය වන තත්ත්වයකුත් මා 
දකිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කතා කරන්න ලැබී 
තිෙබන කාලය අවසන් ෙවමින් තිෙබන නිසා මා විෙශේෂෙයන් තව 
එක ෙදයක් කථා කරන්න ඕනෑ.  ෙම් තිෙබන රථ වාහන අර්බුදය 
වාෙග්ම අද ෙලොකු අර්බුදයක් ඇති කරමින් යනවා, නව ව්යවසථ්ාව 
පිළිබඳව වන කාරණයත්. ෙම් ව්යවසථ්ාව යෙකක් ය, බිල්ෙලක් ය, 
ඒක ආගමට වින කටිනවා ය, ජාතිය පාවා ෙදනවා ය, රට කඩනවා 
ය කියලා තමයි දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්. 

හැබැයි, ෙම්වා කවුද කියන්ෙන්? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පමුඛ 
කරගත් සංවිධාන තමයි ෙම්වා කියන්ෙන්; නව ව්යවස්ථාවට 
පුළුවන් තරම් ගල් මුගුරු එල්ල කරන්ෙන්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
නායකයා -ෙපොෙහොට්ටුෙව් නායකයා- වන ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා, 
ඒ පරෙවච්ච මල් කැකුළ ෙමොකක්ද කෙළේ? 1995 වර්ෂෙය් දී 
ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා තමයි එදා ආණ්ඩු බලය පැවැති මුළු කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
එහා ගිය පැෙක්ජයක් කර පින්නාෙගන ගිෙය්. එදා -1995 
වර්ෂෙය්දී- මීටත් වඩා රෙට් බලය ෙබදන පැෙක්ජයක් කර 
ගහෙගන ගිය, ෙමදා ෙපොෙහොට්ටුෙව් සභාපතිතුමා වන ජී.එල්. පීරිස ්
මහත්මයා තමයි, ෙපොෙහොට්ටුෙව් අය තමයි අද ෙගෙනන 
ව්යවස්ථාවට කචල් අදින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් දිවි නැගුම පනතට විරුද්ධ වුණා කියා 
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය දවස් ෙදෙකන් ෙගදර යැව්වා. 
ෙකොෙහොමද එතුමිය ෙගදර යැව්ෙව්? මම හිතන විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ෙසේවකයන් ඒ ගැන දන්නවා.  
පාර්ලිෙම්න්තුව දිවා රාති නැතිව රැස් කරලා, ෙම් මුළු සභා ගර්භය 
වහන්ෙන් නැතිව රාතිය පුරා එළි වන කල් අවශ්ය සියල්ල 
නිර්මාණය කරලා, පසුවදා එය සම්මත කරලා ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙගදර යැව්වා. නමුත් අපි එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම එක දවසින් හදලා, රෑ එළි වන ෙකොට 
ඉදිරිපත් කරලා පහුවදා හවස් වන ෙකොට සම්මත කරන 
ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි අප ෙම් ඉදිරිපත් කරන්න හදන්ෙන්. කවුද, 
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙගදර යවන වැඩසටහන්වලට 
තාත්තලා වුෙණ්? ෙම් මහා ෙලොකුවට සද්දය දමමින් එළිෙය්ත් 
ගිරිය පුප්පාෙගන කෑ ගහන විමල් වීරවංශලා තමයි ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ. එක රැයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිදි මරලා, ෙසේවකයන් ෙගදර 
යවන්ෙන් නැතිව ඉඳලා -අඩුම තරමින් ඇඳුමක් මාරු කර 

ගන්නවත් ෙසේවකයන් ෙගදර යවන්ෙන් නැතිව ඉඳලා- පහුවදා 
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ෙගදර යවපු වැඩ කටයුත්ෙත් නායකයන් 
වුෙණ්, ෙම් තප්පුලන 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විමල් වීරවංශලායි. නමුත් ෙම් ව්යවස්ථාව එෙහම ෙගෙනන එකක් 
ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙමතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙමතුමන්ලා අද අෙප් මහා නායක හිමිවරුන් 
පවා අවභාවිත කරනවා. රාජ්ය ෙද්පළ සියල්ල අවභාවිත කරලා, 
කරලා, කරලා ඉවර ෙවලා, "මහා නායක හිමිවරුනුත් ෙම් 
ව්යවස්ථාවට විරුද්ධයි. උන්වහන්ෙසේලාත් ඒකට ෙදෝෂාෙරෝපණය 
කරනවා" කියමින් අද මහා නායක හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලාත් 
අවභාවිත කරන තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙගන් මට 
අහන්න පශ්නයක් තිෙබනවා. අර මහනුවර කාර් ෙර්ස් පැද්ෙද්ත් 
මහා නායක හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලාෙගන් අහලාද, 
උන්වහන්ෙසේලාෙග් අවවාද අනුශාසනා පිට ද, උන් වහන්ෙසේලාෙග් 
ආශීර්වාදය පිට ද කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මහත්වරුන්ෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්න කැමැතියි.  
අෙප් රෙට්, බුද්ධ ශාසනෙය් මුදුන් මල්කඩ වන අෙප් මහා නායක 
හිමිවරුන් කරුණාකර අවභාවිත කරන්න එපා; කරුණාකර 
උන්වහන්ෙසේලා ෙවළඳ භාණ්ඩ බවට පත් කරන්න එපා;  
උන්වහන්ෙසේලා පිළිබඳ වැරැදි ෙතොරතුරු ෙදන්න එපා, කියලා මා 
කියනවා.  උන්වහන්ෙසේලා බුද්ධිමත්; උන්වහන්ෙසේලා දැනුවත්. 
ඔය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෙහේතුවක් නැතිවත් නිරන්තරෙයන්ම 
කෙඩ් යන අෙප් ස්වාමින් වහන්ෙසේලා පිරිසක් ඉන්නවා. මා එම 
ස්වාමින් වහන්ෙසේලාට කියනවා, 'අෙන් අප්ෙප්, අෙප් 
හාමුදුරුවෙන්! අෙන් අවසරයි, අෙප් හාමුදුරුවෙන්! ඉවසා 
වදාරන්න! වැඳලා කියන්නම්, අෙප් හාමුදුරුවෙන්! අපි තවම 
ව්යවස්ථාවක් හදලා නැහැ. අදහස් මාලාවක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. 
සියලු බහු පක්ෂ, සියලු කණ්ඩායම්, රෙට් ජනතාව ඇතුළු සියලු 
ෙදනාෙගන් ගත් අදහස ් මාලාවක් විතරයි අප හැදුෙව්. අප එය 
හදලා ෙකටුම්පතක් හැටියට ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඒ ගැන කතා 
කරන්න" කියලා. ෙහේතුවක් නැතිව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ඒකාබද්ධ නඩයත් එක්ක කෙඩ් යන ස්වාමින් 
වහන්ෙසේලාටයි මා ෙම් කියන්ෙන්. අෙප් මහා නායක ස්වාමින් 
වහන්ෙසේලා බුද්ධිමත්. උන්වහන්ෙසේලා ඒවාට රැවෙටන්ෙන් නැහැ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෙහේතු නැතිව කෙඩ් යන, ෙගෝනි නැතිව 
කෙර් යන ස්වාමින් වහන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, "අෙන් වැඳලා 
කියන්නම් අෙප් හාමුදුරුවෙන්! අපි ව්යවස්ථාව හදලා ඉදිරිපත් 
කරන කල්, එහි ඉන්ෙන් යෙකක්ද, ෙපෙර්තෙයක්ද, අවතාරයක්ද, 
ෙදවි ෙද්වතාෙවක්ද, කවුද කියා හරියට දකින කල්, ඒ දරුවා 
හරියට ඉපෙදන කල්, කෙණක්ද, ෙකොෙරක්ද, බීෙරක්ද කියා 
හරියට දකින කල් අෙන්! අෙප් රට කුලප්පු කරන්න එපා; රට ගිනි 
තබන්න එපා. රෙට් මිනිසුන්ෙග් මනස කුරුවල් කරන්න එපා. මහා 
නායක ස්වාමින් වහන්ෙසේලා ඇතුළු මහා සංඝ රත්නෙය් ඔළු අවුල් 
කරන්න එපා, ෙම් ර ට ගිනි තබන්න එපා" කියලා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට ෙහේතු නැතිව කෙඩ් යන අයෙගන් මම  වැඳලා 
ඉල්ලනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම  ෙම් කාරණය 
ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. ඊෙය් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
අමාත්යතුමාට සමහර අය  බැඳෙගන ගහන්න ලෑස්ති වුණා.    

ෙමොකක්ද, ෙමතැන තිෙබන්ෙන්? මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට 
ෙම් අය හරි ආසයි. පසුගිය රජෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ෙමම 
අමාත්යාංශය ෙවන ඇමතිවරු කාටවත් දුන්ෙන් නැහැ. ඒක එතුමා 
යටෙත්මයි තබා ගත්ෙත්.  

1451 1452 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊෙය් ෙමතැනදී ඇමතිතුමාට බැඳ ෙගන ගැහුවා. අනුර 
දිසානායක මහත්මයා තමයි ඒක පටන් ගත්ෙත්. හවස හතර 
ෙවනෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ්? මහ ෙලොකුවට කට්ටියම එක්කාසු 
ෙවලා ජනමාධ්යෙව්දීන් ඉන්නා ෙව්ලාෙව් ගල් ගැහුවා. ඒ වුණාට 
හවස හතර ෙවනෙකොට, කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු 
මන්තීවරයා සිටිෙය්ත් නැහැ; එය ස්ථිර කළ මන්තීවරයා සිටිෙය්ත් 
නැහැ; අඩුම තරෙම් එම ෙයෝජනාවට අදාළව ගල් ගහපු ඒකාබද්ධ 
කණ්ඩායම සිටිෙය්ත් නැහැ. හවස හතෙරන් පසුව කිසිම ෙකෙනක් 
සිටිෙය් නැහැ. හැබැයි, රාතී 7.30ට අවසන් ෙවන්නට තිබුණු 
විවාදය රාතී 8.00 ෙවනකම් දීර්ඝ කරලා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන්  කථා කරන්න ගරු මන්තීවරුන් ෙමතැන 
සිටියා.  මම අහන්ෙන් ෙමොන තරම් වියදමක්ද? ෙකෙනකුට මඩ 
ගහන්න ඕනෑකමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුළු දවසක් ෙම් වාෙග් 
නාස්ති කරන්න පුළුවන්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව  
දවසකට රැස්ෙවන්න යන වියදම ෙකොපමණක්ද? ෙම් ෙගොල්ලන් 
ජනමාධ්යෙව්දීන් ඉන්නා ෙව්ලාෙව් ගල් ටික ගහලා, හවස තුන-
හතර ෙවනෙකොට යන්න යනවා. රෑ හත-අට ෙවනකම් අෙනක් අය 
පාළු ෙගවල්වල වළන් බිඳිනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන්න යන වියදම, ෙමහි ෙසේවකයන්ෙග් සහ 
සියලුෙදනාෙග් කාලය ෙම් ගල්කාරයන්ෙග් ෙසල්ලම්වලට යටත් 
කරන්න එපා කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු  ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා. 

 
[අ.භා. 2.04] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වාහන සැපතක්ය කියලා 

එය ෙපෞද්ගලිකව අත්-පත් කර ගන්න සිහින මවන සමාජයක, 
ෙපෞද්ගලිකව අත්-පත් කර ගන්නා වාහනය අද විපතක් ෙවලා 
තිෙබන ෙමොෙහොතක, එය මරණය හා ආබාධිත තත්ත්වය කැඳවන 
වස්තුවක් වුණු අවස්ථාවක ෙම් රෙට් 1,115,982ක් පමණ තිෙබන 
ති ෙරෝද රථ සඳහා නියාමනයක් ඇති කිරීමට ගරු පවාහන හා 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙමම ෙයෝජනාව අපි 
අගය කරනවා. මම ෙමෙහම කියන්ෙන් එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නිසා 
ෙනොෙවයි. එතුමා පසුගිය කාල සීමාව තුළ අම්පාෙර් වැව හදන්න; 
අෙප් ෙරෝහල හදන්න; අමුණු හදන්න; වාරිමාර්ග ව්යාපෘති හදන්න 
හුඟාක් උදව් කරපු, වැඩ කරපු ඇමතිතුෙමක්. මම ඒ ගැන දන්නවා. 
හැබැයි,  එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටතට එන ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
වී ෙගොඩ ගහන තැනට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් එතුමා පත් වුණා. 
එතුමා ඉතාම දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. නමුත් අඩුම තරමින් එතුමාට 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවත් ආණ්ඩුෙවන් ෙබ්රා ගන්න බැරි වුණා. 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි එය වී ගබඩාවක් ෙවන එක වළක්වා 
ගත්ෙත්. ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාත් එෙහමයි. සමෘද්ධිය 
ෙදන්න මුල් වුෙණ් එතුමායි. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුවක් නැති වුණාම, 
සමෘද්ධිය කපන්න තමයි එතුමාට හැම දාම මුල් ෙවන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් අෙප් දක්ෂතම ඇමතිව රෙයක් වුණු ගරු 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් වැඩ 
කරන්න ටිකක් අමාරු ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙකොෙහොම ෙවතත්, ෙම් රෙට් තී විලර් ව්යාපාරය ගත්තාම, එය 
එක පැත්තකින් මගී පවාහන මාධ්යයක් ෙවනවා. තව පැත්තකින් 
ජීවෙනෝපායක් ෙවනවා. ෙම් ආර්ථිකය අඩුම වශෙයන් 
දසලක්ෂයක් පමණ ෙදනා ති ෙරෝද රථ රියැදුරන් බවට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමහි පළමුවැනි විත්තිකරුවා ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය. නිර්මාණශීලී, හෘදය සංෙව්දී, ගැඹුරු, අලුත් 
නිර්මාණයක් කරන්න අසමත් වන පරපුරක් තමයි ඉතා පහසුෙවන් 
ජීවෙනෝපායක් විධියට ෙම් තිෙරෝද රථ කර්මාන්තයට ඇතුළු 
ෙවන්ෙන්. දරුවන්ෙග් නිර්මාණශීලිත්වය ෙමොට කරන, සිතීෙම් 
ශක්තිය දුර්වල කරන, විභාග ෙක්න්දීය අධ්යාපනයක් විසින් ෙම් 
රෙට් තරුණ පරම්පරාව තී විලර් එකකට ෙකොටු කරන 
චින්තනයකට අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා අපි අලුතින් හිතන්න ඕනෑය කියන එක ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් සිටිමින් මම කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය ෙවනස් කරන්න, එය නිර්මාණශීලීව ෙගොඩනඟන්න 
කටයුතු කෙළේ නැත්නම් ෙම් රට ති ෙරෝද රථ රියැදුරන්ෙගන් 
පිෙර්වි.  

ඒ නිසා පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් පටන් ගන්නා, අලුතින් 
යමක් නිර්මාණය කිරීමට ෙනොහැකි, නිර්මාණශීලීත්වය ෙමොට 
කරන, අලුත් කල්පනාවන් යට කරන විභාග ෙක්න්දීය 
අධ්යාපනෙයන් බිහි කරන්නා වූ නව තරුණ පරපුර විසින් ඔවුන්ට 
ඉතා පහසු රැකියාවක් විධියට තමයි තීවිල් රථ රැකියාව 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් දැනට තිෙබන 1,100,000ක් 
පමණ වූ තීවිල් රථ නියාමනය කළ යුතුමයි. දැන් අෙප් ඇමතිතුමා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ෙකොන්ෙද්සි ටිකක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. කාටවත් බැහැ, ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්න. තීවිල් රථයක 
දකුණු පස ෙදොරටුවක් තිෙබන එක, නැත්නම් ඒ ෙදොරටුව වසා 
දමන එක,  මීටර් එකක් සවි කරන එක, ඒ කිසිවකට විරුද්ධ 
ෙවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, 2015 අවුරුද්ෙද්දී ෙම් 
රෙට් තීවිල් රථ අනතුරු පමණක් 6,789ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
පාරවල් වැඩිෙයන් හැදිච්ච නිසා, අධිෙව්ගී මාර්ග හැදිච්ච නිසා 
අනතුරු පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, 
යුද්ධෙයන් මිය ගිය සංඛ්යාවට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් මහ මඟ රිය 
අනතුරුවලින් මිය යනවා. අපි කියනවා, රියැදුරන්ට විනයක් නැහැ 
කියලා.  

ඇත්තටම බැලුෙවොත්, ඒ විනය නැති කෙළේත් ෙම් අධ්යාපන 
කමයයි. අපි හැෙමෝම ෙම් පශ්නවල මුල ෙසොයාෙගන ගිෙයොත් ෙම් 
වාර්ගික අර්බුදය, මරාෙගන මැෙරන යුද්ධ, ජාතිවාදය, අන්තවාදය 
- සමහරු තීවිල් එෙක් නැඟලා ගිහිල්ලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් 
බැස්ස ආකාරය මම දැක්කා. එවැනි එකක් ෙනොෙවයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්-ෙම් සියල්ලටම මුල් ෙවච්ච ෙද් තමයි අධ්යාපනය. 
අධ්යාපන කමය අපට නිවැරැදි කරන්න බැරි නම්, අපි ෙමොනවා 
කළත් වැඩක් නැහැ. අගමැතිතුමා හැම මාසයකටම සැරයක් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා පතිපත්ති පකාශනයක් කියවනවා; අය වැයට 
ෙපරත් කියවනවා ; අය වැයට පසුවත් කියවනවා. හැබැයි, ෙම් රට 
යන්ෙන් ඉස්සරහට ෙනොෙවයි, පිටු පස්සටයි. ෙම් වන විට අෙප් 
රෙට් ජාතික ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා; රබර් නිෂ්පාදනය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා; වී නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා; ෙත් 
නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා; එළවලු නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. සියලු නිෂ්පාදන කඩා වැටිච්ච ආර්ථිකයක් තමයි ෙම් 
නඩත්තු කරමින් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනා 
එකකටවත් අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, තීවිල් රථ 
රියැදුරන්ෙග් වයස් සීමාව අවුරුදු 35 දක්වා වැඩි කරපු එක ගැන 
මට ෙපොඩි කථාවක් කියන්න තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  
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ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයකුට අවුරුදු 35 සම්පූර්ණ වුණාට පස්ෙසේ 
ජනාධිපති ෙවන්නත් පුළුවන්. ෙම් මුළු රෙට්ම වගකීම දරන්නත් 
අවුරුදු 35යි සම්පූර්ණ ෙවන්න ඕනෑ. තීවිල් රථ රියැදුෙරක් 
ෙවන්නත් අවුරුදු 35ක් සම්පූර්ණ ෙවන්න ඕනෑ ද ගරු 
ඇමතිතුමනි? හැබැයි, ඔබතුමා හිතනවා නම් අවුරුදු 35ට වැඩි අය 
අතින් රිය අනතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා, ෙහේතුඵලවාදී විධියට 
ඒක විශ්වාස කරන්න අමාරුයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ෙක් ඇත්ත 
නැත්ත, හරි වැරැද්ද කුමක් වුවත්, කිසියම් තරුණ පිරිසක් ජීවත් 
ෙවන්න කමයක් නැතිව තීවිල් රථ රැකියාව ෙතෝරා ගත්තත්, ඔහුට 
ඒ අවස්ථාවත් ෙම්ෙකන් සීමා ෙවනවා.  
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැනට රියැදුරු බලපත ලබා ඉන්න අයට ඒක බලපාන්ෙන් 

නැහැ. ඉදිරියටයි ඒක බලපාන්ෙන්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්. අලුතින් එන කට්ටියට සීමා ෙවනවා. ඒක හරි. මම 

කියන්ෙන්, ෙම්කට අවුරුදු 18 අයට  ඉඩ ෙදන්න එපා; අවුරුරුදු 20 
අයට ඉඩ ෙදන්න එපා. හැබැයි, අවුරුදු 35ක් දක්වා තිෙබන වයස් 
සීමාව තවත් ෙපොඩි පමාණයකින් අඩු කරන්න. රෙට් 
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙවන්නත් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනෑ වයස් සීමාව 
අවුරුදු 35යි. තීවිල් රථ රියැදුෙරක් ෙවන්නත් අවුරුදු 35ක් 
සම්පූර්ණ ෙවන්න ඕනෑ කියලා ෙකොන්ෙද්සියක් දමනවා නම්, ඒක 
තරුණ පරපුරට එතරම්ම ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  ෙම් 
ආණ්ඩුව තරුණයන්ට ඡන්දය ඉල්ලන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති 
කළා කියලා කියනවා ෙන්. ඒ අවස්ථාවත් නැති කරලා, ෙම් 
අවස්ථාවත් එක පාරටම නැති කරන්න ෙහොඳ නැහැ කියලායි මම 
ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ඒ නිසා අවුරුදු 35ක් දක්වා තිෙබන කාල 
සීමාව ටිකක් ෙවනස් කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට 
ෙයෝජනා කරනවා. මම දිගින් දිගටම ඒ ගැන ෙලොකු ෙදයක් 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු කියනවා මට ඇහුණා, හාමුදුරුෙවෝ අවභාවිතා කරනවා 
කියලා. ෙම් රෙට් සංඝ පරම්පරාව විවිධ කාලවලදී මතු ෙවච්ච 
පශ්නවලට විවිධ අර්ථකථන දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒෙකන් 
කියැෙවන්ෙන් නැහැ හාමුදුරුවරුන්ට මුකුත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; 
ෙද්ශපාලනය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; සමාජය ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ෙම් අය තව ටික දවසක් යන ෙකොට හාමුදුරුවන්ට 
බණ දහම් කියලා ෙදන්නත් පටන් ගනීවි.  

එම නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමා සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් ගණයට වැෙටන්න එපා. අෙප් ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන තරුණ මන්තීතුමාට මම ෙම් කියන්ෙන්. එතුමා 
උපාධිධාරිෙයක්. ඔබතුමා හාමුදුරුවන්ට කරන ඔය අපහාසය නතර 
කරන්න. අෙප් ආණ්ඩුව තිෙබන  ෙකොටත් හාමුදුරුවරු එෙහම 
විෙව්චන කළා; උද්ෙඝෝෂණ කළා; ෙපළපාළි ගියා. හැබැයි අපි 
එෙහම අපහාස කරන්න ගිෙය් නැහැ; අවමන් කරන්න ගිෙය් නැහැ. 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාම ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය තීන්දු කරන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, උන්වහන්ෙසේලා 
නිෙයෝජනය කරන දහම ෙවනුෙවන්, උන්වහන්ෙසේලාට යම් 
මතයක් පකාශ කරන්න තිෙබන අයිතියට ෙම් සභාව භාවිත කරලා 
අභිෙයෝග කරන්න එපා. කාදිනල්තුමාට, හින්දු ආගමික 
පූජකතුෙමකුට, කිස්තියානි ආගමික පූජකතුෙමකුට, එෙහම 
නැත්නම් ඉස්ලාම් ආගමික පූජකතුෙමකුට ෙම්වා ගැන කියන්න 
තිෙබන අයිතියට අප බාධා කරන්න; අභිෙයෝග කරන්න යන්න 
අවශ්ය නැහැ. ෙම් ගරු සභාව එවැනි ෙද්වල්වලට පාවිච්චි කරන්න 

එපා. අගමැතිතුමා ඊෙය් කිව්වා ෙන්, "හාමුදුරුවන්ෙග් photos 
දමලා රට ෙනොමඟ යවනවා" කියා. හැබැයි මතක තියාගන්න, 
ඊෙය් මල්වතු-අස්ගිරි පාර්ශ්වෙය් අනුනායක ධම්මානන්ද 
හාමුදුරුෙවෝ කිව්වා, "නායක හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලා 
ෙදනමෙග්ම ආශිර්වාදය සහ අනුමැතිය ඇතිව තමයි ඒ පකාශන 
නිකුත් කෙළේ" කියලා. එම නිසා ඒ විධියට මාධ්ය භාවිත කරලා, 
ෙම් උත්තරීතර සභාව භාවිත කරලා, ෙම් රෙට් භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාට අපහාස කරන්න එපා කියලා මම කියන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, three wheeler එෙක් නැඟලා ගිහින්, 
හාමුදුරුවන්ටත් අපහාස කරලා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් තමයි 
එතුමා බිමට බැසේසේ.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් රෙට් යහපත් සමාජයක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
කරුණාකරලා සියල්ල පෙසක ලා අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
පතිසංස්කරණයක් ඇති කරගන්න; අධ්යාපනෙයන් නිවැරදි 
පතිපත්තියක් ඇති කරගන්න කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.15] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

අෙප් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙමෝටර් 
වාහන පනත යටෙත් අද ඉතා වැදගත් වූ නිෙයෝග කීපයක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ති ෙරෝද රථ, 
ෙමෝටර් සයිකල් සහ අනිකුත් රථ ධාවනය කිරීෙම්දී මාර්ග නීති 
උල්ලංඝනය කිරීෙමන් සහ සමහර ෙවලාවට මත්පැන් පානය 
කරලා රථ වාහන ධාවනය කිරීෙමනුත් අද අනතුරු විශාල 
පමාණයක් සිදු ෙවනවා. එම අනතුරු නිසා දිනකට ජීවිත විශාල 
පමාණයකට හානි සිදු ෙවනවා.  

අද ෙම් ෙබොෙහෝ ති ෙරෝද රථ පාවිච්චි කරන්ෙන් අයිතිකාරයාට 
වඩා කුලියට වැඩ කරන අයයි. ෙම් සමහර ති ෙරෝද රථවලට 
බලපත නැහැ; රක්ෂණයක් නැහැ. එතෙකොට අනතුරකට ලක් 
වුණාම රියැදුරාටත් රක්ෂණයක් නැති ෙවනවා. එම වාහන ඇතුෙළේ 
කුලියට ගමන් ගන්නා ජනතාවටත් රක්ෂණයක් නැති ෙවනවා. ඒ 
සමහර අයට ෙරෝහල්ගත ෙවන්න වුණාම; අතක් පයක් කැඩුණාම; 
ඒ අයට ආර්ථිකමය වශෙයනුත් විශාල හානියක් සිද්ධ ෙවනවා. 
තිෙරෝද රථයකින් ගිහින්, නැත්නම් ෙමෝටර් සයිකලයක් පැදලා 
පවුලක සැමියාට හානියක් සිද්ධ වුෙණොත් හරි රක්ෂණයක් නැති 
වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අනතුරට ලක් වුණාම ඔහුට වැඩ 
කරන්න බැරි ෙවනවා; මාස ගණනක් ෙගදර ෙහෝ ඉස්පිරිතාලෙය් 
ඉන්න ෙවනවා. ඒ තුළිනුන් පවුලකට වන හානිය ගැන අප බැලිය 
යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය විසින් 2011-2020 වකවානුව "මාර්ග අනතුරු 
වැළැක්වීම සඳහා වූ කියාකාරී දශකය" ෙලස නම් කර තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් සෑම තැනකම ෙම් රිය අනතුරු විශාල වශෙයන් සිදු 
ෙවනවා.  

රිය අනතුරු නිසා විශාල පමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවනවා 
වාෙග්ම, වැඩක් කර ගන්න බැරිව, ඇවිදගන්න බැරිව, එෙහමත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැත්නම් දරුෙවක්ට  පාසලට ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්න බැරි 
අන්දමට ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවනවා. එවැනි ෙද්වල් නැති 
කරන්න; අඩු කරන්න තමයි අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් අණපනත් 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගාමීය මාර්ගවල ෙව්ග 
සීමාවක් ලකුණු කරලා නැහැ කියලා අපි දන්නවා. තී විලර් රථ 
ගාමීය මාර්ගවල ගමන් කරනෙකොට අපි දකින ෙදයක් තමයි 
තමුන්ට කැමැති විධියට ෙව්ගෙයන් පැදෙගන යනවා. කිසිම 
අනතුරක් ගැන හිතන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම තරුණ ෙකොටස්. 
ෙම් තරුණ ෙකොටස්වල අනාගතය, අධ්යාපනය ගැන අෙප් 
මන්තීවරෙයක් කථා කළා. ඒ වාෙග්ම කාලයක් තිබුණා, උසස් 
ෙපළ කරලා අයින් ෙවච්ච ගමන්ම තී විලර් රථයක් ගන්නවා. 1990 
ගණන්වල ඒක අලුත් ෙදයක්. එෙහම නැත්නම්, ෙදමව්පිෙයෝ 
අරෙගන ෙදනවා. එෙහම නැත්නම් කාෙගන් ෙහෝ කුලියට 
අරෙගන ඒ තුළින් යම් කිසි මුදලක් ෙහොයන්න කටයුතු කරනවා. 
කුලිය ෙගවලා ඉවර වුණාට පසුවත් ෙම් තරුණයාෙග් අෙත් ඉතිරි 
ෙවන්ෙන් ෙපොඩි මුදලක්. ඒෙකන් ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ මුදල් 
ටිකත් එකතු කරෙගන, අෙනක් තීෙරෝද රථ පදින තරුණ අයත් 
එකතු කරෙගන, මත්පැන් පානය කරනවා, ගමන් බිමන් යනවා. ඒ 
වාෙග් කණ්ඩායමක් හැදිලා, ඒ වාෙග් සමාජයකුත් දැන් 
ෙවනෙකොට ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. අද තී විලර් රථ දිහා 
බලනෙකොට ඒ තුළින් සමාජයට ෙවන අලාභය පමණක් ෙනොෙවයි, 
අද නීතිමය වශෙයන් ෙවන කියාදාමයන් ෙම් තී විලර් රථ හරහාත් 
සිදු ෙවනවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ, සෑම ෙදනාම ඒ ෙද් කරනවා 
කියලා. හැබැයි, ඒ තුළින් අකමිකතා සිදු කරන්න කණ්ඩායම් 
සිටිනවා.  

අපි දන්නවා මත් දව්ය ජාවාරමට, මත්පැන් ජාවාරමට -කසිප්පු 
ජාවාරමට- එක එක පෙද්ශවල තී විලර් රථ පාවිච්චි කරන බව. අපි 
ඒවාට නීති සම්පාදනය කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන එක  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. සමහර 
පෙද්ශවල ෙපොලීසිය ඒ සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක කරනවා. 
කාලයක් තිබුණා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හයිය අරෙගන ෙමොන 
අකමිකතාව කළත්, නීති උල්ලංඝනය කළත් ෙකළින්ම යැව්වා 
නැවැත්තුෙව් නැහැ. අපි පසුගිය සමෙය් -ජනවාරි අටට ෙපර- අෙප් 
පෙද්ශවල  ෙමෝටර් බයිසිකල් පදින අය ෙහල්මට් නැතිව ඔෙහේ 
ධාවනය කරනවා දැක්කා. නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. මත්පැන් 
පානය කරලා පාෙර් යනවා. නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ඒවා 
නවත්වනෙකොට ඒ සමාජයට; ඒ රියදුරන්ට ඒක ෙලොකු පශ්නයක් 
වුණා. ෙමොකද, ඒ අයට අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් නීතියට උඩින් 
ගිහිල්ලා ඕනෑ ෙදයක් කරන්න. හැබැයි, ෙම් නීති සම්පාදනය ඉතා 
වැදගත් කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙය් ලංගම තිෙබනවා, 
මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් බස් රථ තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික බස් රථ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් බස ්රථ රියදුරන්ෙග් විවිධ ගැටුම් තිෙබනවා. අද 
විෙශේෂ ෙයන්ම මරණයට පත් ෙවන, ආබාධයට පත් ෙවන විශාල 
ජන ෙකොටසක් ෙදස බැලුවාම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික 
බස් රථ සහ ලංගම බස් රථවල තිෙබන ගැටීමයි. සමහර ෙවලාවට 
රියදුරන් ගහ ගන්නවා, ඇන ගන්නවා, මරාගන්නවා. ෙමොකද ෙම්? 
Turn එක නැති ෙවයි කියලා. එපමණක් ෙනොෙවයි අපි දකින තවත් 
ෙදයක් තමයි පාෙර් ඉන්න මගීන්; එෙහම නැත්නම් පාෙර් ඉන්න 
ජනතාව යටකරෙගන බස් රථ ධාවනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඈත පෙද්ශවලට ධාවනය වන ෙපෞද්ගලික බස් රථ -ෙකොළඹ සිට 
අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට, යාපනයට යන බස් රථ- 

රියදුරු කවදාවත් හරි මාර්ගෙය් යන්න ඕනෑ කියා සිතා, ෙව්ග 
සීමාව අනුව ධාවනය කරන්ෙන් නැහැ. ෙව්ග සීමාවට වඩා 
අධිෙව්ගෙයන් ධාවනය කරනවා. සමහර බස් රථ ඩීසල් ගහන්න 
ෙපර ෙපටල් ලීටර් ෙදකක් දමනවා. එතෙකොට, සාමාන්ය ෙව්ගයට 
වඩා බස් රථ ධාවනය ෙවනවා. ෙම් තුළින් සමාජයට විශාල 
හානියක් ෙවනවා,  විශාල පමාණයක් මරණයට පත් ෙවනවා. ඒ 
ගැනත් අපි සිතා බලන්න ඕනෑ. අපි ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, 
ඒවාට පමිතීන් හදලා මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරින්වලට යම් 
කිසි නියාමනයන් හදන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
පළාත් සභාවලටයි බලය තිබුෙණ්.  

අපි දන්නවා, මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිය හරහා සමහර 
බස් රථ ධාවනය කරන බව.  

විෙශේෂෙයන්ම සබරගමුව පළාත තුළ ධාවනය කරපු බස් රථ 
ගත්තාම, සමහර බස් රථවලට බලපත නැහැ. එයට ෙහොඳම 
උදාහරණය, පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් 
සභාපතිවරයා කෑගල්ෙල් හිටියා. ඔහුට බස ්තිබුණා. එම බස ්රථ 
බලපත බලපත නැතිව පාවිච්චි කළා. බලපත නැතිව බස් රථ 
ධාවනය කිරීෙමන් අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන ෙදකක් විතර 
පාඩු වුණා. එෙහම පාවිච්චි කරනවා. එදා හිටපු 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බලය අරෙගන තමන්ට ඕනෑ විධියට නීති 
කඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත් පශ්නයක් 
අහන්න තිෙබනවා. අෙප් දිස්තික්කෙය් එක එක ෙව්ලාවට අලුතින් 
ඩිෙපෝ ඇති කරන බව අපි දකිනවා. එක එක ඩිෙපෝ ඇති කරනවා. 
ඩිෙපෝවක් අලුෙතන් හදලා අවුරුදු ෙදකක්වත් ගත ෙවලා නැහැ, ඒ 
ඩිෙපෝව ගලවලා තව ඩිෙපෝවක් සවි කරනවා. අර ඩිෙපෝව හදන්න 
රුපියල් මිලියන ගණනක් වියදම් කරනවා. ඉන් පසුව ඒක ඉවත් 
කරලා, තව එකක් සවි කරනවා. ෙම්වා ගැන අපි අහනෙකොට 
කියන්ෙන් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙයන් සිදු ෙවනවා 
කියලායි.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔබතුමා, ඩිෙපෝ කියලා  අදහස් කරන්ෙන් ෙමොන ඩිෙපෝද? 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
සමාෙවන්න. ඩිෙපෝ ෙනොෙවයි. බස් නැවතුම් ෙපොළ.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒවා අෙප් අමාත්යාංශයට අයිති නැහැ. ඒවා මාර්ගස්ථ මගී 

පවාහන අධිකාරියටයි අයිති. 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
සමාෙවන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ හරහා විශාල 
ධනස්කන්ධයක්, විශාල මුදලක් ෙම් ආණ්ඩුවටත්, ෙම් සමාජයටත් 
නැති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද අපි දකින ෙදයක්, අෙප් 
ඇමැතිතුමාටත් මතක් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] මම 
දන්නවා, මට ෙපොඩි කාලයක් තිෙබන බව. ලංගම බස ් රථ සහ 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ ඒකාබද්ධ time table එකකට, එෙහම 
නැත්නම් කාල සටහනකට ධාවනය කළා නම්, අද තිෙබන 
ෙබොෙහෝ ගැටලු අවම කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම බස් රථ 
රියදුරන්ට විනය කියන එක-  

1457 1458 

[ගරු  සන්දිත් සමරසිංහ මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

බස් රථ රියදුරන්ට විනයක් ඇති කරන නීතිමය වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගෙනන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, අද දින ඇමැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගවලට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා. 

[අ.භා. 2.25] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

ෙමෝටර් රථ වාහන පනතට නිෙයෝග එකතු කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් අෙප් ගරු අමාත්යතුමා  ති ෙරෝද රථ සම්බන්ධෙයන් 
කාෙලෝචිත නියාමනයක් එකතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.  
අද අපි මාර්ග තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන අතිවිශාල වාහන තදබදය 
දකිනවා.  පසු ගිය රජය විසින් මාර්ග පද්ධතිය හරියාකාරව 
නඩත්තු කරලා, හරියාකාරව සංවර්ධනය කරලා ෙනොතිබුණා නම්, 
වාහන තදබදය මීට වඩා තුන් හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවනවා. 
උදාහරණයකට අපි ඊෙය්  අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කථා කළා. ෙම් 
වකවානුව ෙවද්දී අපට මාතරට යන්න තිබුෙණ් පරණ ගාලු පාර 
නම්,  ෙම් රෙට් සංවර්ධනයත් එක්ක ෙමොන තරම් වාහන 
තදබදයක් ඇති ෙවයිද කියලා අපි දන්නවා. ෙමතුමන්ලා කිව්වා 
"රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි ෙකරුවා. එම නිසා මහජනතාව 
කාර් ෙගොඩක් ගත්තා." කියලා. ඔය කාර් ටිකත් පාරට දැම්මාට 
පසුව විශාල වාහන තදබදයක් ඇති ෙවනවා. හැබැයි, අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වකවානුෙව්දී අපි ඒ 
කාෙලෝචිත අවශ්යතා ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා දුන්නා. ඒවා ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරලා දුන් නිසා තමයි අද ෙවද්දී වාහන තදබදය තරමක් දුරට අඩු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
ඇවිල්ලා පෑලියෙගොඩින් පිට වුණාට පස්ෙසේ ෙකොළඹට ෙසේන්දු 
ෙවන්න පැයක්-එකහමාරක් ගත ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ඊටත් 
වඩා වැඩි ෙවලාවක් ගත ෙවනවා. වසර ෙදකහමාරක් ගත වුණත්  
පිටත වටරවුම අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකර ගන්න ෙම් රජයට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි අඩුපාඩු නිසා තමයි ෙම් වාෙග් පශ්නවලට 
අද අපි මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්.  

තී වීලර් රථ නියාමනය කිරීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු 
කරනවා. අපි දන්නවා, 1978-1979 වකවානුෙව්දී තමයි අෙප් රටට 
ති ෙරෝද රථය හඳුන්වා දුන්ෙන්. අද ෙවද්දී ලක්ෂ 10කට වැඩි 
පිරිසක් ති ෙරෝද රථ පාවිච්චි කරනවා. ගම්බද පෙද්ශවල ජනතාව 
තමන්ෙග් ධාන්ය ටික ෙගන යන්න, ෙපොෙහොර ටික ෙගන එන්න, 
දරුවාෙග් පාසල් ගමනට, තමන්ෙග් ෙගදර අවශ්යතාවලට 

කඩමණ්ඩියට යන්න, ඒ වාෙග්ම නගරයට යන්න පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ති ෙරෝද රථය. කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන අෙප් එක්තරා මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ෙකොළඹට දැන් 
තීවීලර්  වධයක් ෙවලා කියලා. ෙකොළඹ දිස්තික්කයට -
ෙකොල්ලුපිටියට, බම්බලපිටියට- තීවීලර් රථ හරිම වධයක් ෙවලා 
කියලා කිව්වා. ඒකට නියාමනයක් අවශ්යයි. රජයක් තිෙබන්ෙන් 
පතිපත්ති හදන්න. අද ඇමතිතුමා ඒ පතිපත්ති ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න. 2013 වසෙර්දීත් ෙම් 
නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 2013 වසෙර්දී ෙම් 
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා, දකුෙණන් තී වීලර් රථෙයන් 
බහින පුද්ගලයාට අනතුරු සිදු ෙවනවා වැඩියි, ඒ නිසා ඒකට 
අවශ්ය කරන නිර්මාණයක් කරන්න කියලා. අද ෙවද්දී ඒ ආයතන 
ෙබොෙහෝ විට තීවීලර් රථය එවන්ෙන් දකුණු පැත්ත වහලා. මම 
හිතන විධියට මම නිවැරදියි, ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අද ඒක නියමාකාර 
තැනකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා අවුරුදු 35 සීමාව 
ගැන පකාශ කළා. දැනට ඉන්න අයට නැති වුණත් ගරු 
ඇමතිතුමනි, තරුණයින් ෙවනුෙවන් යහපාලන ආණ්ඩුෙව් අලුත් 
වැඩ පිළිෙවළක්, තරුණයින් ෙවනුෙවන් අලුත් රැකියා බිහි වීමක්, 
තරුණයින් ෙවනුෙවන් අලුත් කර්මාන්ත ඇති වීමක් අපට 
ෙපෙනන්න නැහැ. එදා 1980-1990 ගණන්වල යුද්ධය තිබුණා. 
තරුණෙයෝ වැඩි සංඛ්යාවක් යුද හමුදාවට ගියා; තිවිධ හමුදාවට 
ගියා. ඊට පස්ෙසේ පාසල් ජීවිතය අවසන් කරන තරුණයින්ට තිබුණු 
එකම රැකියාව තමයි තීෙරෝද රථයක් අරෙගන කුලී ගමන් යාම. 
ඒක අදටත් එෙහමයි, දැනටත් එෙහමයි. ෙම් ආණ්ඩුව නම් ඒක 
නවත්වලා තිෙබනවා. ඒක අඩු කරලා තිෙබනවා. අපි දැක්කා, 
තීෙරෝද රථයක් මිලදී ගන්නා පුද්ගලෙයක් මුළු වටිනාකෙමන් 
සියයට 90ක් ෙගවන්න ඕනෑ, සියයට 10ක්-15ක් තමයි ලීසිං -ණය
- පහසුකම් ගන්න පුළුවන් කියලා අය වැය ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොඩක් තියාෙගන තමයි තරුණෙයෝ 
යහපාලන ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්ෙන්.  

2015 ජනවාරි 08 වනදා ෙම් ෙවනස ඇති කෙළේ, ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියාෙගන. ආසියාෙව් ෙහොඳම ෙමොළ ෙගඩිය 
තමයි අගමැති විධියට පත් ෙවන්ෙන් කියලා ජනතාවට ෙලොකු 
විශ්වාසයක් තිබුණා. හැබැයි, ෙම් ෙවද්දී ඒ ෙමොෙළන් වැඩ 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් බැංකුවලින් ෙදයක් ෙහොරාට අරගන්නයි. 
රෙට් තිෙබන පධාන බැංකුව තමයි මහ බැංකුව. ඊෙය් එක 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, "පසුගිය ආණ්ඩුව ෙපොල් ෙගඩියට-
ෙදකටත්, එෙහම නැත්නම් ෙදල් ෙගඩියට-ෙදකටත් උසාවි ගියා." 
කියලා. දැන් අඹ ෙගඩි ෙදකටත් උසාවියට ෙගන යනවා. අඹ 
ෙගඩිය කඩපු මිනිහාට නඩු; බැංකුව කඩපු මිනිහාට තවම නඩු 
නැහැ. අඹ ෙගඩිය කඩපු මනුස්සයාට නඩු දමලා තිෙබනවා; මහ 
දවල් මහ බැංකුව කඩපු මනුස්සයාට තවම නඩු දමලා නැහැ. 
ඒකයි කනගාටුව. අද ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අපි ජනාධිපති 
ෙකොමිසම පත් කළා ලු. ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් කෙළේ ඒ 
ෙගොල්ලන්ද, කවුද කියන එක දන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පසු 
ෙපළ මන්තීවරු හැමදාම කථා කෙළේ, අගමැතිවරයා ආරක්ෂා 
කරන්න. ජනාධිපතිවරයා තමයි ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් කරන්න 
ඕනෑ; අගමැතිවරයා ෙනොෙවයි.  

ෙහොඳ ෙදයක් රටට ෙගෙනනවා නම්, ෙහොඳ ෙදයක් ඉදිරිපත් 
කරනවා නම්, අපි ඒක අගය කරනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්ෙන්,  
ති ෙරෝද රථ පදවන්නන්ෙග් වයස අවුරුදු 35ට සීමා කරන්න 
කලින් පුළුවන් නම් රෙට් තරුණ පරපුරට රැකියා ෙදන්න කියලා. 
රෙට් තරුණ පරපුරට අවශ්ය කරන රැකියා උත්පාදනය වන වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා ෙදන්න. ඒ වකවානුෙව් -2005-2006 කාලෙය්දී- 
අපි රුපියල් 300ක ඉන්ධන දීමනාවක් දුන්නා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2008දී ති ෙරෝද රථ 
සඳහා වන ඉන්ධන දීමනාව රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩිකළා. ඡන්ද 
ලබාගැනීම සඳහා ජනතාවට ලබාදුන් අෙනක් ඡන්ද ගුණ්ඩු 
වාෙග්ම, ඒ ජනතාවෙග් ඡන්දය ෙහොරාකෑවා වාෙග්ම, ෙම් ආණ්ඩුව 
තවත් ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් දුන්නා. ඒ ෙමොකක්ද? ති ෙරෝද රථ 
අනතුරකට පත්වීෙම්දී රියැදුරා මියගිෙයොත් රුපියල් ලක්ෂයක් ෙහෝ 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් වන්දි ෙදනවා කිව්වා. ඔවුන් රක්ෂණය 
කරනවා කිව්වා. තිෙරෝද රථ රියැදුන්ට වන්දි ලබාදීෙම් එම 
රක්ෂණය සඳහා අය වැෙයන් රජෙය් මුදල් ෙයොදවනවා කිව්වා. 
හැබැයි, කිසිම ති ෙරෝද රථ රියැ දුෙර කුට ෙම් ෙවනකල් වන්දි 
ලබාෙදනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව 2016 අය වැයට 
ඇතුළු කළා, 2017 අය වැයටත් ඇතුළු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන් අවුරුදු ෙදකක් විතර අය වැය කිෙයව්වා. අගමැතිතුමා අද 
උෙද් කිෙයව්වා වාෙග්, මාෙසන් මාෙසටත් ජාතික පතිපත්ති 
ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, ඒ කිසිම ෙදයක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ති ෙරෝද රථ 
නියාමනෙය්දී එයට මීටරයක් තිබීම අවශ්යයි සහ බිල්පතක් නිකුත් 
කිරීම අවශ්යයි කියලා අපි කියනවා. ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  ති 
ෙරෝද රථවලට මීටර සවිකළාම අය කරන ගාස්තුෙවහි 
විනිවිදභාවයක් තිෙබනවා. එතෙකොට රුපියල් 100, රුපියල් 50, 
රුපියල් 200 හැටියට ෙනොෙවයි, දුවන කිෙලෝමීටර් ගණනට 
පමණක් ගාසත්ු අයකරන්න පුළුවන්. හැබැයි, රජයක් විධියට, ති 
ෙරෝද රථ සඳහා සහනාදායී වැඩ පිළිෙවළක් හරහා ෙම් මීටර් 
ලබාෙදන්නට ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නැතුව, ෙම් ති ෙරෝද 
රථවල මීටර් නැහැ කියලා ජනවාරි 1වැනි දා ඉඳලා ෙපොලීසිෙයන් 
ඒවා අල්ලන්න ගත්ෙතොත් ඒක ෙලොකු අභාග්යයක්. එෙහම 
වුෙණොත්,  full- face helmet දමාෙගන බයිසිකල් පදින්න බැහැයි 
කියපු අවස්ථාෙව් කැරැල්ලක් ඇතිවුණා වාෙග්, ති ෙරෝද රථ 
රියැදුරන්ෙග්ද කැරැල්ලක් ඇතිෙවයි. අද ඉඳලා දුම්රිය වැඩ 
වර්ජනයක් ආරම්භ කරනවා කියලා තිෙබනවා. ෙම් වර්ජන 
ආණ්ඩුව විසින්ම ඇති කරගන්න ඒවායි. එෙහම නැත්නම් ෙම්වා 
ආණ්ඩුෙව් නියමු ව්යාපෘතියක්, නියමු වැඩ පිළිෙවළක් නැති නිසා 
ඇති වුණු වර්ජන. රෙට් තිෙබන සියලු  ති ෙරෝද රථවලට  අවශ්ය 
කරන මීටරය ගන්න අඩුම තරමින් ඒවා හිමිකරුවන්ට ණය 
පහසුකමක්, එෙහම නැත්නම් දීමනාවක්, එෙහමත් නැත්නම් 
පළාත් සභාව මඟින් මුදල් ෙවන්කිරීමක්  කෙළොත් නම් ජනවාරි 
1වැනි දා ෙවනෙකොට ෙම් මීටරට සවිකර ගනීවි. එම නිසා ලියා 
පදිංචි තිෙරෝද රථ ෙවනුෙවන් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න කියලා  ෙයෝජනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ආණ්ඩුව පත්ෙවද්දී කිව්ෙව්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසන්. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා ෙවනුෙවනුත් කාලය 

ෙවන්කර තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙවන් විනාඩි 5ක් මට ලබා ෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
නැහැ, නැහැ. ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමාෙග් නම කථික 

ලැයිස්ෙව් නැහැ. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුමාෙග් නම නැද්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 

එෙහම නම් මම තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්නම්. 
 
මට විනාඩි 19ක් ෙවන් කර තිබුණා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, you have got only 16 minutes and you have 

already taken that time. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Okay. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් රජය ජාත්යන්තරය දිනාගත් රජයක් කියලා කියනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. මීට මාස ෙදක 
තුනකට උඩදී ඇෙමරිකානු තානාපති කාර්යාලෙයන් කිව්වා, 
ඇෙමරිකානු ජාතිකයන්ට ති ෙරෝද රථවල යන්න එපා කියලා. 
අෙප් රජෙයන් ඒකට කිසිම උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. අද 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු ෙවලා, සංචාරකයන්ෙග් පැමිණිම 
වසරකට ලක්ෂ 20 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. අද සංචාරකයන් 
වැඩිෙයන් රටට එන නිසා සංචාරක කර්මාන්තෙයන් උපයන මුදල 
විශාල වශෙයන් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. සංචාරක කර්මාන්තය 
හරහා ති ෙරෝද රථයට ෙලොකු ෙසේවයක් සිදුවන බව ඔබතුමන්ලා 
පැහැදිලිවම දන්නවා. PickMe, ඒ වාෙග්ම Uber වාෙග් ආයතන 
අද ෙම් ෙසේවය පටන් අරෙගන තිෙබනවා. එම ආයතන බටහිර 
රටවල් සමඟ  සම්බන්ධයි; ඇෙමරිකාව සමඟ සම්බන්ධයි. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා වට කරලා, කරකවලා ෙම් ගහන්ෙන්ත් ඒ ති 
ෙරෝද රථයටයි.  ති ෙරෝද රථය ෙයොදාෙගන ෙම් විධියට 
ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න ෙම් ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එම නිසා  සියලු  ති ෙරෝද රථවලට මීටරය සවිකිරීම 
සඳහා අවශ්ය කරන ණය පහසුකම ෙහෝ අවශ්ය කාල සීමාව 
ලබාෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැත්නම් ති ෙරෝද 
රථවලින් භාගයක්ම ෙගවල්වල තියාගන්න සිද්ධෙවයි. එෙහම 
නැත්නම් ෙපොලීසිවල තියන්න සිද්ධෙවයි. එෙහමත් නැත්නම් 
උසාවිවල  තියන්න සිද්ධෙවයි. එම නිසා  ති ෙරෝද රථවලට මීටර් 
ලබා දීමට සුදුසු වැඩ පිළිෙවළන් කියාත්මක කරන්නය කියන 
ඉල්ලීම කරමින්, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

  
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ගරු ඇමතිතුමාට 

දැනුම් ෙදන්න කාරණයක් තිෙබනවා.  

අම්පාර ටයර් කම්හෙල් ස්ථාන භාර නිලධාරි පියල් මහත්මයා 
හදිසිෙය්ම ෙකොළඹ පධාන කාර්යාලයට ස්ථාන මාරු කරලා 
තිෙබනවා. අපි දන්නා තරමින් ඔහු තමයි එම ටයර් කම්හල 
සංවර්ධනය කරලා ෙගොඩනඟන්න මූලික වුණු පුද්ගලයා. කිසිම 
ෙහේතුවක් ෙනොදන්වා හදිසිෙය්ම ඔහු ෙකොළඹට ස්ථාන මාරුකර 
තිෙබනවා. කරුණාකර ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා එම අසාධාරණ 
ස්ථාන මාරුව අත් හිටුවන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
විනය ෙහේතුවක් නැත්නම් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නම්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔහු විනය විෙරෝධී ෙලස කටයුතු කර නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා.  

Order, please! Before that, will an Hon. Member 
propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.37] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව මට කථා 

කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත මඟින් 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී ඇති පධාන 
කාර්යයක් වන්ෙන්, ෙමෝටර් රථ පිළිබඳ පාලනයයි. ගරු අමාත්ය 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමාත් එක්ව අද දවෙසේ ෙම් රෙට් තිෙරෝද 
රථ නියාමනය කිරීම සඳහා නිෙයෝග නිකුත් කරන්නට කටයුතු 
කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  ෙම් ති ෙරෝද රථ පිළිබඳව කථා 
කරද්දී 2016 ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් තිෙරෝද රථ 11,15,987ක් ඇති 
බවට ගණනය කර තිෙබනවා. 2017 වසෙර් ෙම් කාලය 
ෙවනෙකොට ති ෙරෝද රථ සංඛ්යාව ෙදොෙළොස් ලක්ෂය ඉක්මවා 
ඇතැයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ති ෙරෝද රථ හඳුන්වා 
දුන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් කර්මාන්ත 
අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කළ සිරිල් මැතිව් මහතා බව අපි 

කවුරුත් දන්නවා. එදා ෙම් රටට three-wheelers එනෙකොට 
 ෙබොෙහොම අගය කරපු භාණ්ඩයක්. ඒ භාණ්ඩය අද පචලිත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ව්යාපාරය තුළින් විරැකියාවට විසඳුම් 
සකසා තිෙබනවා. 12,00,000ක් පමණ වන three-wheelersවලින් 
10,00,000ක පමණ ජනතාවක් තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සලසා 
ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා three-wheelers රැක ෙගන -ආරක්ෂා 
කර ෙගන- ඒවා නියාමනය කිරීම රජයක වග කීමක්ය කියන එක 
අපි කවුරුත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එම නිසා රජය මඟින් ඒ 
සඳහා අණ පනත් ඇති කරලා, ඒවා නියමානුකූල කිරීෙම් වගකීම 
පවාහන අමාත්යාංශයට පැවරුණු විෙශේෂ කාර්යයක්ය කියන 
එකත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

2014, 2015, 2016 වර්ෂවල සිදු වූ හදිසි අනතුරු ගැන කථා 
කෙළොත්, ගරු ඇමතිතුමා අපට ලබා දුන් පසුබිම් වාර්තාව තුළින් 
ෙපෙනනවා, 2014දී 35,966ෙදනකු මිය ගිහින් තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම ෙරෝගී වුණු සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා ගණනය කර 
නැති වුණත්, මා හිතන හැටියට 50,000ක්, 60,000ක් වැනි 
සංඛ්යාවක් එම නිසා පීඩාවට පත් වුණාය කියලා අපි දකිනවා. 
2015 වර්ෂෙය් එම සංඛ්යාව ඊට වඩා වැඩි ෙවලා, 
38,00,107ෙදනකු මිය ගිහින් තිෙබනවා. නමුත් ෙරෝහල්ගත වූ 
පමාණය ෙසොයා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය අතර අංග 
විකල වූ විශාල පිරිසක් ඇති කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්. 2016 
වර්ෂෙය් මිය ගිය සංඛ්යාව ඊට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට 
ෙම් සංඛ්යාව එන්න-එන්නම වැඩි වනවාය කියන එක අපි පිළිගත 
යුතුයි. එම නිසා අප ෙම්වාට විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑය, ෙම්වාට වග 
කියන්න ඕනෑය කියන එක කල්පනා කරලා, ඒ සඳහා කටයුතු 
සැලසීමට නිෙයෝග නිකුත් කිරීම වැදගත් වනවා. අෙප් රෙට් 
තිෙබන three-wheelers සංඛ්යාව 12,00,000ක් පමණ වනවා. 
ෙම්වා නියාමනය කිරීමට නිෙයෝග නිකුත් කළත්, ෙම්වා 
නියාමනය වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න ෙකොමිෂන් සභාවක් 
ෙහෝ පිහිටුවා කටයුතු කිරීම වැදගත්ය කියන එකත් මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සඳහා ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා, 
12,00,000ක් පමණ වන three-wheelers සංඛ්යාව පාලනය 
කරන්න අවශ්ය කටයුතු සැකසීම වැදගත්ය කියන එකත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, three-wheelersවලින් සිදුවන 
අනතුරු සංඛ්යාව බහුලයි කියන එක අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
එදිෙනදා කටයුතු ගැන කථා කෙළොත්, කිසිම විනයක් නැති 
ආකාරයට three-wheelersවල කටයුතු සිදුවනවාය කියන එකත් 
අපි දකිනවා. එම නිසා ෙමහිදී විනය ආරක්ෂා කිරීම වැදගත් 
වනවා. Three-wheelersවල අයිතිකරුවන්, ඒ වාෙග්ම අද ඒවා 
පදවන අය නීතිය ගැන සැලකිල්ලක් ෙනොදක්වා කටයුතු කරනවා. 
Three-wheeler එකක් ඉස්සරහින් ගිෙයොත්, පස්ෙසන් යන 
වාහනය ෙබොෙහොම පෙව්ශෙමන් යන්න ඕනෑ. Three-wheeler 
එක ෙකොයි ෙවලාෙව් හරවයිද දන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට ඉතා 
හදිසිෙය් හරවමින්, මාර්ගය අවහිර වන ෙසේ හසුරුවනවාය කියන 
එකත් අපි දකිනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්ය නිෙයෝග නියමානුකූල 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිෙයෝග පනවන්න 
සූදානම් වුෙණ්, 2017 මුල් කාලෙය්දීයි. නමුත්, 2017 ජනවාරි 
මාසෙය් 9වන දා 2001/2 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් 
ෙමෝටර් ටයිසිකල් සම්බන්ධව නිෙයෝග පකාශයට පත් කළත්, ඒවා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කිරීමට ෙනොහැකි වීම නිසා ඒවා කල් 
ගියා. ෙකෙසේ ෙහෝ අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරලා සම්මත 
කරලා, ඒ නිෙයෝග කියාත්මක කරන්න කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. ෙම් පනවන නිෙයෝග නියමානුකූලව 
කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම ෙපොලීසියට පමණක් පැවරීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව නියාමනය කිරීමට ෙවනම 
කණ්ඩායමක් ඇති කිරීම වැදගත්ය කියන එකත් මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය කමෙව්ද සකස් කිරීෙම් වගකීම ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, ඒ අමාත්යාංශයටත් පැවෙරනවාය කියන එකත් අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම තිෙරෝද රථ නියමානුකූල 
කිරීම තුළින් අෙප් රෙට් තිෙබන රථවාහන තදබදයත්, ඒ වාෙග්ම 
රථවාහන අවහිරතාවනුත් ෙබොෙහෝ දුරට මඟ හරවා ගන්නත් 
පුළුවන්ය කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
පවාහන ෙසේවාව කමවත්ව පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. පවාහන 
ෙසේවාව එදිෙනදා ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් වනවාය කියන එකත් 
අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අද three-wheeler එෙකන් පවාහන 
ෙසේවාව යම් මට්ටමකට කර ෙගන යනෙකොට ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවාව පිළිබඳව අප කනගාටු වනවා. අද ෙපොදු මගී පවාහන 
ෙසේවාව කමවත්ව සිදුවන්ෙන් නැහැයි කියන එක කනගාටුෙවන් 
වුවත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දැඩි උත්සාහයක් දැරුවා. ගම් මට්ටමට යනෙකොට ඒවා 
නිසියාකාරව කියාත්මක වන්ෙන් නැහැයි කියන එක සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

දැනට ඩිෙපෝ මඟින් බස් රථ ධාවනය කරනවා. යටිනුවර ඩිෙපෝ 
එෙක් බස් රථ වැඩි පමාණයක් ධාවනය වන්ෙන් ෙකොළඹටයි. 
ගම්බද පෙද්ශවලට ඒ බස ් රථ ධාවනය වන්ෙන් නැහැ. ගම 
ඇතුළට බස් යන්ෙන් නැහැ. ඒ අයෙග් ගමනාන්තය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹයි. ඒ තුළින් ගෙම් මිනිසුන්ට ඒ ෙසේවාව ඉටු 
වන්ෙන් නැහැ. ඉස්සර නම් SLTB එෙකන් ෙකරුෙණ් ගමට බස ්
ධාවනය වන එකයි. දැන් එෙහම සිදු වන්ෙන් නැහැ. මහනුවර 
ඩිෙපෝවල තිෙබන බස් පමාණය බලනෙකොට ඒ බස් පමාණෙයන් 
සියයට 80ක් පමණ ධාවනය වන්ෙන් ෙකොළඹට පමණයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පළාත් සභාෙවන් ෙන්ද, ඒවා ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
නැහැ. SLTB එක අයිති වන්ෙන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාටයි. 

ගරු ඇමතිතුමා SLTB බස් ගම්බද පෙද්ශවලට ධාවනය කරන්න 
කටයුතු කිරීම වැදගත්ය කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. 

එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන් ඩයිවර්ලා, ෙකොන්ෙදොස්තරලා 
හිඟකම තුළ ඩිෙපෝ එෙක් බස් ගාල් කර තිෙබනවා. දුවන්ෙන් 
නැහැ. යටිනුවර ඩිෙපෝෙව් පමණක් දිනක ට බස්රථ දහඅටක්, 
විස්සක් ධාවනය වන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකද කියා 
ඇහුවාම  කියන්ෙන්, "ෙකොන්ෙදොස්තරලා නැහැ, ඩයිවර්ලා නැහැ" 
කියලායි. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර ෙම් 
අය කඩිනමින් බඳවා ෙගන  වැඩිපුර බස් ටිකක්  ධාවනය කෙළොත්,  
ගමට බස් යයි කියන එක මතක් කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා ඒ 
පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාටත් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් දුම්රිය ෙසේවාව පැවරී තිෙබනවා. දුම්රිය ගැන කථා 
කරනවිට ෙකොයි ෙවෙල් දුම්රිය නවතීද කියා දන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. අද රෑටත් ස්ටයික්  එකක් -වර්ජනයක්- 

තිෙබනවාය කියනවා. පසුගිය දවස් කිහිපෙය්ත් වර්ජනයක් 
තිබුණා. මගීන්ට කරදර වන ආකාරෙයන් ඒ කටයුතු කරන, ඒ 
කඩාකප්පල්කාරීන්ට නියමානුකූලව කටයුතු කිරීෙම් වගකීමත් 
ෙමම අමාත්යාංශයට පැවෙරනවාය කියන එක මතක් කරන්නට  
ඕනෑ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් ගරු ඇමතිතුමා පියවර ගනීවි කියා 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මහනුවර - ෙකොළඹ intercity දුම්රියක් 
දුවනවා.  නමුත් ඒ දුම්රිය පමාණවත් නැහැ. Intercity දුම්රියට 
ticket  එකක් ගන්න මාසයකට කලින් book  කරන්න ඕනෑ. ඒ 
තුළ විශාල දූෂණයන් සිද්ධ ෙවනවා. පසුගිය කාලෙය් මාධ්ය තුළින් 
අපට දැකගන්නට පුළුවන් වුණා, tickets අරෙගන ඒවා අෙළවි 
කරන ආකාරය. රුපියල් තුන්සියෙය් ticket එක රුපියල් හාර 
දාහට,  පන්දාහට විකුණන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒකට එකම ෙහේතුව තමයි අවශ්ය පමාණයට දුම්රිය නැතිකම. එම 
නිසා ෙකොළඹ සිට මහනුවරට ධාවනය කරන්න අතිෙර්ක  
intercity දුම්රියක් ෙයෙදව්ෙවොත් පෙයෝජනයි කියන එක මතක් 
කරන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය අංගන ගැන කථා  කරනවිට, 
ඒවාෙය් පිරිසිදුකම ගැන කථා කරනවිට අපි කනගාටු ෙවන්නට 
ඕනෑ. ඒවා පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න  ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම  දුම්රිය නැවතුම්ෙපොළවල, දුම්රිය අංගනෙය් 
රථගාල් ඇති කෙළොත් ෙකොළඹට එන කාර් පමාණය අඩු කර 
ගන්නට පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් නුවර සිට ෙකොළඹට එන කාර් 
පමාණය අඩු කර ගත්ෙතොත් ෙම් රථවාහන තදබදය  අඩුවක් 
ෙවනවාය කියන එක මතක් කරන්නට  ඕනෑ. ඒ සඳහා රථගාල් 
ඇති  කෙළොත් තමන්ෙග් කාර් එක ස්ෙට්ෂන් එෙක් නවත්වා 
ෙකෝච්චිෙය් නැඟලා ෙකොළඹට එන්නට පුළුවන්ය කියන  
කාරණයත්  අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත ගැන අපි 
කථා කරන්නට ඕනෑ. සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපතයක් 
අරෙගන අවුරුදු තුනක්  ඉන්න ඕනෑ, බර වාහන licence එක  
ගන්න. එය ෙමරට තරුණයන්ට කරන ඉතා  අසාධාරණයක්.  
සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපතය අරෙගන අවුරුදු තුනක් ඉඳීම 
තුළ  ඒ අයෙග්  පශ්න වැඩි ෙවලා  තිෙබනවා. එම නිසා බර වාහන  
රියැදුරු බලපතය ෙකටි කාලයක් තුළ ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කෙළොත් එය වැදගත් වනවා.  අවුරුද්දක වාෙග් පරිවාස කාල යක් 
ඒ අයට ලබා දී අවුරුද්දක් වාෙග් කාලයකින් බරවාහන බලපතය 
ගන්න අවස්ථාව ඇති කෙළොත් වැදගත්ය  කියන  එක මතක් 
කරන්නට  ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමෝටර් රථ අනතුරු සම්බන්ධව නඩු  
රාශියක් අද වන විට උසාවිය ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ෙම්වා කඩිනමින් 
විසඳන්න පධාන නගරවල traffic උසාවි -ෙමෝටර්රථ නඩු 
සම්බන්ධව ෙවනම උසාවි- ඇති කිරීම වැදගත් බව කියන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ කමය තුළ වන්දි ලබා ගැනීෙම්දී 
පදිකයන්ට ඒ අවස්ථාව අහිමිෙවලා තිෙබනවා.  Insurance එක 
ෙගවන්ෙන් වාහනයට. නමුත් ෙකෙනක් අනතුරට පත් වුෙණොත්, 
අබ්බගාතෙයක් වුෙණොත් ඒ සඳහා වන්දි ලබා ගැනීම ඉතාම දුෂ්කර 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර ඒ 
පහසුකම් ෙම් රෙට්  ජනතාවට ලබා ෙදන්නටය කියා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. එවන් ආකාරෙය් කටයුතු ෙමම අමාත්යාංශය තුළින් සිදු 
වුෙණොත් ජනතාවට  වඩා ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලබා ගන්නට පුළුවන්ය 
කියන දැඩි විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.   

ගරු අමාත්යතුමාත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් ෙබොෙහොම 
කැපවීමකින් ෙම් ෙසේවාවන් නංවාලීම සඳහා කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. එතුමන්ලාට අපි සුබ පතනවා. ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් ෙම් කටයුතු සාර්ථක කර ගන්නට ගරු 

1465 1466 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට ත් ශක්තිය, ෛධර්ය, වාසනාව 
ලැෙබ්වායි කියමින් මම නවතිනවා.  ස්තුතියි.   

 
[பி.ப. 2.48] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல, ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் 
விமான ேசைவகள் அைமச்சாினால் ெகாண் வரப்பட் க் 
கின்ற, மிக அவசியமான ஒ  விடயமான ேமாட்டார் வாகனச் 
சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் பற்றிய விவாதம் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . ச்சக்கரவண் யினால் 
ஏற்ப கின்ற விபத் க்கள் அல்ல  ச்சக்கரவண் யி ைடய 
பாவைன ைறகளினால் ஏற்ப கின்ற பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமாக அல்ல  விபத் க்கைளக் குைறக்கின்ற 
விடயங்களில் கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் என்ப  பற்றிய 
ெதானிப்ெபா ளின்கீழ் இந்த ஒ ங்குவிதிகள் ெகாண் வரப் 
பட் க்கின்றன. இ  உண்ைமயிேல பாராட்டக்கூ ய ஒ  
விடயமாக இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல இவ்வாறான நல்ல 
விடயங்கைளக் ெகாண் வந்தைதயிட்  த ல் அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் பிரதியைமச்சர் அவர்க க்கும் இந்த 
இடத்திேல நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  இந்த நாட் ல் மிக ம் அவசியமான ைறயாகப் 
ேபாக்குவரத் த் ைற விளங்குகின்ற . மக்களின் நாளாந்த 
வாழ்விேல இரண்டறக் கலந் விட்ட இந்தத் ைறயான , 
சகல ெசயற்பா க க்கும் ேதைவப்ப கின்ற ஒ  விடய 
மாக ம் காணப்ப கின்ற . இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சுடன் ெதாடர் 

ைடய, தி ேகாணமைல மாவட்டம் சம்பந்தப்பட்ட சில 
விடங்கைள இந்த ேநரத்திேல அைமச்சர் அவர்க க்கு 
ஞாபக ட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்கு தி ேகாணமைல, கிண்ணியா, கந்தளாய், ர் என்ற 
நான்கு பஸ் ' ப்ேபா'க்கள் இ க்கின்றன. இந்த ' ப்ேபா'க் 
களிேல பல்ேவ  குைறபா கள் இ க்கின்றன. எனேவ, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்  இம்மாவட்டதில் இ க்கின்ற 
மக்க ைடய ேபாக்குவரத் ச் ெசயற்பா கைள மிக 
இலகுவாக்குகின்ற ைறயில் நடவ க்ைக எ த்  அவற்ைற 
நிவர்த்திெசய்  தரேவண் ம் என்  இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ல்ேமாட்ைட, தி ேகாணமைல நகாி ந்  சுமார் 55 - 60 
கிேலாமீற்றர் ரத்திேல இ க்கின்ற ஒ  பிரேதசமாகும். 
இந்தப் பிரேதசத்தில்தான் அரசுக்கு வ மானத்ைதப் ெபற் த் 
த கின்ற கனிய மணல் கூட் த்தாபனம் இ க்கின்ற . 
எனி ம், ல்ேமாட்ைடயில் இ வைரகால ம் ஒ  பஸ் 
' ப்ேபா' இல்லாததன் காரணமாக அங்கி க்கின்ற 
ெபா மக்கள், கனிய மணல் கூட் த்தாபனத்திேல ேவைல 

ாிகின்ற ஊழியர்கள் மற் ம் அங்கு வ கின்ற சுற் லாப் 
பயணிகள் ேபான்ேறார் பலத்த கஷ்டத்தின் மத்தியில் தம  
ேபாக்குவரத்ைத ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்கள். ஆைகயால், 
இதைனக் கவனத்திற்ெகாண்  எதிர்காலத்தில் ல்ேமாட்ைடப் 
பிரேதசத்திற்கும் ஒ  பஸ் ' ப்ேபா'ைவத் தர ேவண் ம் என்  

இந்த இடத்திேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்தக் குைறபாட்ைட நிவர்த்திக்கும் 
ெபா ட்  அந்தப் பிரேதசத்திேல ' ப்ேபா' ஒன்ைற 
அைமப்பதன் லம், அங்கி க்கின்ற மக்கள் மட் மல்லாமல், 
இன்  சுற் லாத் ைறயிேல தைல க்கி ள்ள அப்பிரேதசத் 

க்கு வ கின்ற அேநகமான சுற் லாப் பயணிக ம் பயன் 
ெப வார்கள். அதாவ , அவர்க ைடய ேபாக்குவரத் ச் 
சிரமங்கைளக் குைறத் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப் கள் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
விடயத்திேல கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்   ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
கிண்ணியாவில் சுமார் 3 வ டங்க க்கு ன் ஆரம்பிக்கப் 
பட்ட பஸ் நிைலய நிர்மாணப் பணிகள் இன்ன ம் 

ெபறாத நிைலயில் இ க்கின்றன. அந்தச் ெசயற்பா கள் 
மிக ம் மந்த கதியிேல நைடெப வதனால் அங்கி க்கின்ற 
ெபா மக்கள் ேபாக்குவரத்  விடயத்தில் மிக ம் 
சிரமப்ப கின்ற ஒ  நிைலப்பா  காணப்ப கின்ற . 
இதனால் அவர்கள் பல அெசௗகாியங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றனர். எனேவ, இந்தத் தாமதத்திற்கான காரணங் 
கைளக் கண்டறிந்  அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய் , அந்த பஸ் 
நிைலயத்ைத மிக விைரவில் திறந் ைவக்க ேவண் ெமன்  
ெகௗரவ அைமச்சர் மற் ம் பிரதி அைமச்சர் ஆகிேயாாிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெப ம்பாலான அரச உத்திேயாகத்தர்க ம் ெபா  
மக்க ம் இன்  ைகயிரதப் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவையப் 
பயன்ப த்தி வ கின்றார்கள். இன்  தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல அச்ேசைவ மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . உதாரணமாக, தலாம் வகுப் ப் 

ைகயிரத ஆைணச்சீட்ைடப் ெப ம் அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 
பலர் இரண்டாம் அல்ல  ன்றாம் வகுப்பில் பயணம் ெசய்ய 
ேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலயில் இ க்கிறார்கள். 
குறிப்பாக, தி ேகாணமைலயில் விமானப்பைடத் தளம், 
கடற்பைடத்தளம் மற் ம் இரா வத் தளங்கள் இ ப் பதனால் 
அங்கு பணி ாிகின்ற அதிகாாிகள்தான் கூ தலாக இதன் 
பயன்கைளப் ெபற யாமல் அவதிப்ப கின்ற ஒ   நிைல  
காணப்ப கின்ற . ஆைகயால், ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த விடயத்திேல கவனம் ெச த்தி, அவர்கள் இலகுவான 

ைறயில் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் அங்கு 
ைகயிரதச் ேசைவயிைன அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக 

எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அ  
மட் மல்லாமல், பகல் ேநரங்களில் இந்தப் ைகயிரத 
வண் யான  பல மணிேநரம் பயணிப்பதனால் ஏற்ப ம் ேநர 
விரயம் காரணமாக, அதில் பிரயாணம் ெசய் ம் பயணிகளின் 
எண்ணிக்ைக குைறவாகக் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
இச்ேசைவயிைனத் ாிதப்ப த்தி ஒ  நல்ல நிைலப் 
பாட் க்குக் ெகாண் வ வதன் லம் மிகக் கூ தலான 
பயணிகள் அதில் பயணிப்பதற்கு வாய்ப்  ஏற்ப ம். 
இதன் லம் எங்க ைடய திகளில் ஏற்ப கின்ற வாகன 
ெந க்க ைய ம் குைறக்க ம். இதற்கான ஒ  ப யாக 
இப் ைகயிரத ேசைவையத் ாிதப்ப த் கின்ற ெசயற்பா  
இ க்கேவண் ம் என்பைத ஞாபக ட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் இன்  பல பஸ்கள் எந்தேவார் 
அ மதிப்பத்திர ம் இல்லாமல் அல்ல  எந்தெவா  
routeஉம் இல்லாமல் பயணிக்கின்ற நிைலப்பா  
காணப்ப கின்ற . கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் இவ்வாறான 
பஸ் வண் கள் ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
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அவர்க ைடய ைகப்படத்ைதக் காட்சிப்ப த்திக்ெகாண்  
எப்ப ப் பயணித்தனேவா, அேதேபான்ற ெசயற்பா கள் 
இன் ம் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் காணப்ப கின்றன. ஒ  
மாதத் க்கு ன்னர் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் எந்தெவா  
routeஉம் இல்லாமல், எந்தேவார் அ மதிப் பத்திர ம் 
இல்லாமல் பயணித்த பஸ் வண் ெயான்  விபத் க்குள்ளாகி, 
பலர் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இவ்வாறான நிைலப்பா தான் 
இன்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல இ ந்  
ெகாண் க்கிற . இவர்கள் எவ்வா  route permit 
இல்லாமல், எந்தேவார் அ மதி ம் இல்லாமல், இவ்வாறான 
ேசைவகைளச் ெசய்கின்றார்கள் என்பைத த ல் 
கண்டறியேவண் ம். இவ்விடயம் ெதாடர்பில் எங்க ைடய 
மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் ெதாடர்ச்சியாகப் 
ேபசி, ஒ  தீர்ைவக் கா வதற்கு நாங்கள் யற்சிக்கின்ற 
ேபா , ஏேதா ஒ விதத்தில் தைட ஏற்ப கின்ற . இன் ம்கூட 
இவ்வாறான பல பஸ் வண் கள் தி ேகாணமைல பஸ் 
நிைலயத்தி ந்  ேசைவகைள நடத்திக்ெகாண் க்கின்றன. 
ஆைகயால், இவ்விடயம் ெதாடர்பி ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கூ தலான கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில், ன்ைனய ஆட்சிக் 
காலத்தில் இடம்ெபற் வந்த ெசயற்பா கள் இன்ைறய 
அரசாங்கத்தின் இந்த நல்ல ஆட்சிக் காலத்தி ம் ெதாடர்ந்  
ெகாண்  இ க்கின்றன என்ற க த்  எம  மக்க ைடய 
உள்ளங்களில்  இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இதைன 

க்கிய பிரச்சிைனயாகக்  க தி,  நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.    

எங்க ைடய பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள ர், 
கிண்ணியா, தி ேகாணமைல, கந்தளாய் ஆகிய பஸ் 
' ப்ேபா'க்களிேல பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. 
இன்  அந்த ' ப்ேபா'க்களில் பல பஸ்கள் இ க்கின்ற 
ெபா தி ம் அவற்றில் எத்தைன பஸ்கள் நல்ல நிைலயில் 
ெசயற்ப கின்றன? என்ப  ஒ  ேகள்வியாக இ க்கின்ற . 
அந்த பஸ் வண் க க்குாிய சாரதி அல்ல  நடத் னர் 
இ க்கின்றனரா? என்ற ேகள்வி ம் எ கின்ற . ஆைகயால், 
இவ்வாறான விடயங்களில் கவனம் ெச த்தப்பட ேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  அ மட் மன்றி, 
அண்ைமக்காலங்களில் ேபாக்குவரத்  அைமச்சினால் சாரதி 
மற் ம் நடத் னர்க க்கான திய நியமனங்கைள வழங்கும் 
நடவ க்ைகயில் தி ேகாணமைல மாவட்டம் றக்கணிக்கப் 
பட் க்கின்ற . இன்  அங்குள்ள பல  ' ப்ேபா'க்கள் 
ேபாதியளவான சாரதிகள், நடத் னர்கள் மட் மல்லா  
'ெரக்னீஷியன்'க ம் இல்லாத நிைலயில் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, இவ்விடயத்தி ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க ம், ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் 
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

இன்  ெதாழில்வாய்ப்பின்றி வாழ்கின்ற பல இைளஞர்கள் 
ச்சக்கரவண்  ஓட் த் தம  வாழ்க்ைகைய மிக ம் கஷ்டப் 

பட்  நடத்திவ கிறார்கள். அத்தைகய இைளஞர் க க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப்பிைன வழங்கும்வைகயில் ேபாக்குவரத்  
அைமச்சின் கீ ள்ள சாரதி ெவற்றிடங்கைள அவர்கைள 
க்ெகாண்  நிரப்ப ம். அதன் லம் அவர்கள் தமக்ெகன 
ஒ  ேவைலவாய்ப்பிைனப் ெபற்  நல்ல ைறயில் 
வாழ ம் என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாண் , இங்கு 
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்  வழங்கியைமக்கு நன்றி 
ெதாிவித் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
வணக்கம்.   
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ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්   

ෙමෝටර් රථ ලියා පදිංචි කිරීම, පාලනය කිරීම, සංවිධානය කිරීම, 
ඒ වාෙග්ම භාණ්ඩ පවාහනය නියාමනය කිරීම ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවැරී ඇති ෙමම  
කාර්යයන් නියාමනය කිරීම ඉතාම වැදගත්.  අද  ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙමම නිෙයෝග යටෙත්  තීවිලර් සඳහා යම් නියාමන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගන ඒම සමාජෙය් දිගින් දිගටම තිබුණු 
අවශ්යතාවක්. අෙප් ඉතිහාසෙය් ඉඳන් බැලුවාම ෙප්නවා,  අද වන 
විට ජනතාවෙග් ගමනා ගමන අවශ්යතා සංකීර්ණ ෙවලා, ඒ  
වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් කම මඟින්  අද වනවිට ගමනා ගමනය  
දියුණු තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබන බව. මහජනතාවට ඉතාමත් 
කාර්ය බහුල තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්. ෙකොළඹ 
විතරක් ෙනොෙවයි, කුරුණෑගල, මහනුවර ඇතුළු තදාසන්න 
නගරවලත් වාහන තදබදය නිසා ෙමෝටර් රථවලින් ගමන් 
කරන්නන් ඉතාමත් අපහසුතාවට පත් ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා. 
ෙමවැනි නගරයක් හරහා හදිසි ෙරෝගියකු අරෙගන යන 
අවස්ථාවලදී පවා ෙම් පවතින තදබදය -traffic- නිසා අපහසුතාවට 
පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාහන තදබදය නිසා රෙට් 
ජනතාවෙග් කාලෙයන් විශාල පමාණයක් පාරට ගත ෙවනවා. ෙම් 
ෙවනුෙවන්  පිළියමක් ෙයදීම සඳහා අපි ෙනොෙයකුත් කමෙව්දයන් 
අනුගමනය කරනවා. වාහන සම්බන්ධ නියාමනයන් සිදු කිරීම  
වාෙග්ම,  ෙපොදු පවාහනය සම්බන්ධෙයන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක්  
කියාත්මක කළ යුතු බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් අවධාරණය 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු පවාහනය සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා 
සැලකිලිමත් වුෙණොත් අපට ජනතාවෙග් කාලය ඉතිරි කර ගැනීම 
වාෙග්ම රෙට් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීමටත් හැකි ෙවනවා. 
අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමාෙග්ත්, රාජ්ය 
අමාත්ය ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමාෙග්ත් අවධානයට මම 
ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා. සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ වාෙග්ම, 
semi-luxury  බස් රථ නගරය තුළ ධාවනය සඳහා ෙයොදවනවා 
නම් දැනට තිෙබන තත්ත්වය තුළ අපට යම් පමාණයකින් ෙම් 
මාර්ග තදබදය අඩු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තිෙබනවා.  

තී විලර් නියාමනය කිරීෙම්දී ආරක්ෂාව සඳහා යම් යම් 
කාරණා ෙම්  නිෙයෝගවලට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. අපි ඊෙය් 
පැවති ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දීත් ඒ සම්බන්ධව යම් යම් 
කාරණා කථා කළා. එවැනි කාරණා සම්බන්ධව නීතිමය 
තත්ත්වයක් ඇති කරනවා වාෙග්ම, නීතිය කියාත්මක කරන 
ෙපොලීසිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම්වා නියමාකාරෙයන් 
කියාත්මක කරවීමත් ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා කියලා මම 
හිතනවා.  

මම දකින විධියට අෙනක් වාහන සමඟ ගත්තාම පමාණය 
හැටියට ගත්තත්, ඝණත්වය හැටියට ගත්තත් අද තී විලර් සංඛ්යාව 
විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට තී විලර් 
එකෙළොස් ලක්ෂයක් පමණ ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා. අපි 
නිලධාරින්ෙගන් ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව සාමාන්යෙයන් 
මාසයකට 2,000ක් පමණ තී විලර් දැනට ලියා පදංචි ෙවනවා. 
නමුත් පසුගිය වසෙර් යම් යම් නීතිමය තත්ත්වයන් නිසා ෙපර 
වසරවලට වඩා අඩුෙවන් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා.  වසරකට 
12,000ක් පමණ තමයි තී විලර් ලියා පදංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ගෙම් ආර්ථිකෙය්දී  තී විලර් රථය ඉතාමත් 
පෙයෝජනවත් ෙවනවා.  
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[ගරු ඉම්රාන්  මහරූෆ්  මහතා] 
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ඒ වාෙග්ම තී වීලර් පමාණය වැඩි වීම නිසා නගරය තුළ යම් 
යම් බාධාකාරි තත්ත්වයන් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාරණය අප 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. නීතිය පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත් තී වීලර් රථයක යන්න පුළුවන් වන්ෙන් තුන් ෙදනාටයි. 
තී වීලර් රථ පමාණය වැඩි කරනවාද, නැත්නම් ෙපොදු ජනතාවට 
ගමන් කිරීම සඳහා නගරය තුළ විෙශේෂ බස් රථ ෙසේවාවක් ඇති 
කරලා, ඒ තුළින් තදබදය අඩු කරන විධිෙය් වැඩ පිළි ෙවළක් 
කියාත්මක කරනවාද  කියන කාරණය පිළිබඳව සිතා බලන්නට 
සිදු වනවා. ඇමතිතුමා ඒ සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා. නගරාසන්න පෙද්ශවල තිෙබන යම් යම් 
මාර්ගවල ෙහෝ ෙපොදු බස් රථ ධාවනය කිරීෙම්  - shuttle service 
එකක් වාෙග්- වැඩ පිළිෙවළක් පහසුකම් සහිතව ඉතාම ඉක්මනින් 
කියාත්මක කරන්න එතුමන්ලා ෙදපළටම හැකි ෙව්වා! කියා  මා 
පාර්ථනා කරනවා.  ඒ වාෙග්ම තදබදය තිෙබන මාර්ගවල ධාවනය 
වන තී විලර් රථ පමාණය අඩු කර  මාර්ග තදබදය අඩු කර ගන්න 
පුළුවන් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි 
කියන එකත් අප ෙයෝජනා කරනවා.  

රථ වාහන සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු කාරණයත් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
රථ වාහන අනතුරු විශාල පමාණයක් සිදු වනවා. අද මාර්ග 
පද්ධතිය උසස් මට්ටමින් සකස් කරෙගන ගියත්, රථ වාහන 
පමාණය වැඩි වීම නිසා ඇති වන තදබදය හා ෙනොසැලකිලිමත්කම 
නිසා වසරින් වසර සිදු වන මාර්ග අනතුරු පමාණය වැඩිෙවලා 
තිෙබන බව අපි දකිනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් මාර්ග අනතුරු 
35,000ක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. එම අනතුරු පමාණය 2015 
අවුරුද්ද වනෙකොට තවත් 3,000කින් වැඩි ෙවලා  38,000ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. වසරින් වසර රථ වාහන පමාණය වැඩි වනවා; එමඟින් 
සිදු වන අනතුරු පමාණයත් වැඩිෙවලා තිෙබනවා.  

අනතුරු වැඩිවීමට පධානම ෙහේතුව තමයි, රියදුරන්ෙග් 
ෙනොසැලකිලිමත්භාවය. විෙශේෂෙයන් ෙපොදු පවාහනය ගත්ෙතොත්, 
එම වාහනෙය්  රියදුරා විතරක් ෙනොෙවයි සිටින්ෙන්.  බස් රථයක් 
ගත්ෙතොත්, එහි මඟීන් විශාල පමාණයක් සිටිනවා. ඒ සියලුෙදනාම 
ආරක්ෂා වන පරිදි තමයි රියදුරන් රිය පදවන්න ට ඕනෑ. නමුත් ඒ 
අයෙග් තිෙබන ෙනොසැලකිලිමත්භාවය නිසා රිය අනතුරු විශාල 
පමාණයක් සිදු වී තිෙබන බව ෙපොලිස් වාර්තා දිහා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා. සමහර උදවිය බීමත්ව රිය පදවනවා. ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවය තුළත් අද එවැනි තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. එම 
කාරණය පිළිබඳවත් අප මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙපොලීසියත් එක්ක එකතුෙවලා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි. මා කලිනුත් කියපු ආකාරයට 
ෙමෙලස වැරැදි කරන රියදුරන්ට ලැෙබන ලකුණු පමාණය අඩු 
කරන වැඩසටහනක් කියාත්මක කරලා, ඒ අයට අනාගතෙය් දීත් 
දැෙනන විධිෙය් දඬුවමක් ලබා දුන්ෙනොත් අපට ෙම් සිදු වන 
අනතුරු පාලනය කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ෙමවැනි නීතිමය 
කියාමාර්ග නියමාකාරෙයන් කියාත්මක කිරීම තුළින් ෙලෝකෙය් 
රටවල්  විශාල පමාණයක් අනතුරු අවම කරෙගන තිෙබන බවට 
උදාහරණ ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් අෙප් රෙටත් 
ඇති කළ  යුතුයි කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා අවධාරණය 
කරනවා.  

සමස්ත අනතුරුවලින් සියයට 20කට ආසන්න පමාණයක් සිදු 
වන්ෙන් තී වීලර් රථ නිසයි. එෙහම බැලුවාම තී වීලර් රථ නිසා 
අනතුරු විශාල පමාණයක් සිදු වනවා. තී වීලර් රථයක තිෙබන 
ආරක්ෂිත තත්ත්වය වැඩි කර ගැනීම සඳහා තමයි ෙබොෙහොමයක් 
කටයුතු කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. තී වීලර් එක කුලී රථයක්  - 
taxi එකක් -  හැටියට තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒවාෙය් 
ගමන් කරන අයෙග් ආරක්ෂාව සහතික කරන වැඩ පිළිෙවළක් අප 
කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙම් නියාමනය තුළිනුත් එම ආරක්ෂාව වැඩි 
කරන්න යම් යම් පතිපාදන එකතු කරලා තිෙබනවා.  ෙම් කරුණු 

පිළිබඳව නියාමාකාරෙයන් ෙපොලීසියත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, කියාත්මක කිරීම තමයි ඉතාම 
වැදගත් වන්ෙන්.  

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටත්, අෙප් කුරුණෑගල 
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්   ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි,  ඉදිරි කාලය තුළ දී අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා යම් 
කිසි නියාමනයක් ඇති කර ගැනීමට නීති සකස් කළා වාෙග්ම,  
ෙපොලීසිය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව.  ඒ 
සඳහා එතුමන්ලාට ශක්තිය තිෙබනවා. එම කටයුතු කරන්නට 
එතුමන්ලාට හැකි ෙව්වා!යි කියා පාර්ථනා කරනවා  මට  අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ති ෙරෝද රථ නියාමනය 

සම්බන්ධෙයන් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව  
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පවාහන අමාත්ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නිෙයෝග ඉතාම වැදගත් 
ඒවා හැටියට මා සලකනවා. පසුගිය කාලය තුළ ඒ ගැන අපි නිතර 
නිතර කථා කළා; ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒවා ගැන සලකා බලා 
ති ෙරෝද රථවලින් ඇති වන්නා වූ පශ්න සම්බන්ධව අද ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග ඉතාම වැදගත් හැටියට මා 
සලකනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණ පිරිස ෙම් රථ වාහන 
අනතුරුවලට ලක්ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල අනතුරුවලට 
ලක්වීම නිසා අත් කකුල් කඩා ෙගන ෙරෝහල් ගත ෙවලා, 
ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට මැදිෙවලා ඉන්නවාය කියන එකත්  
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙමම නිෙයෝග යට ෙත් තිෙරෝද රථ පැදවීම සඳහා බලපත ලබා 
දීෙම් වයස් සීමාව අවුරුදු 35 දක්වා වැඩි කර තිෙබන බව දැන 
ගන්නට ලැබුණා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. අවුරුදු 18 සිට 35 
දක්වා බලපත ෙදන්න එපා කියන එක මා කලිනුත්  මතක් කළා. 
විපක්ෂෙයන් ෙයෝජනාවක් ආවා, එතෙකොට තරුණයන් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියලා.  විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුෙමක් ඒ ගැන කථා 
කළා. 2001 පැවැති අෙප් රජය තුළින් අපි ෙයොවුන් ෙසේනාංක ඇති 
කළා. දැන් මුළු රෙට්ම ෙයොවුන් ෙසේනාංක මධ්යස්ථාන ඇති කරලා 
තිෙබනවා. අධ්යාපනය හදාරා අවසන් වුණු තරුණ තරුණියන් 
ෙයොවුන් ෙසේනාංකවලට ෙයොමු කරලා  යම්කිසි පුහුණුවක් ලබා 
ෙදනවා. තමන් කැමැති විෂය ෙතෝරා ෙගන පුහුණුව ලබා ෙගන  
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වයස අවුරුදු 18-35ත් අතර රැකියා පුහුණු තරුණ  
පිරිස නැතිවීම නිසා අද විවිධ ක්ෙෂේතවලට ශමිකයන් ෙසොයා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් 
නූගත් අය වඩු වැඩ වැනි රැකියාවලට ෙයොමු ෙවනවා. නමුත් අද 
වඩු වැඩ කරන අය, ෙම්සන් වැඩ කරන අය  නැහැ. විශාල මුදලක් 
ෙගවලාත් පමිතියට වැඩක් කර ගන්න පුළුවන් ෙකෙනක් ෙසොයා 
ගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ගත් ෙම් 
තීරණය ෙම් අවස්ථාෙව් අගය ෙකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සමහර 
රියදුරන් ජංගම දුරකථනය කෙන් ගහෙගන වාහන පදවන අවස්ථා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. දුරකථනය භාවිත කරමින්  රිය පැදවීම නිසා  තමයි 
වැඩිපුර අනතුරු සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා, එවැනි වැරැදිවලට දඩ පමුණුවීම වාෙග්ම 
යම්කිසි නීතියක් යටෙත් එවැනි වැරැදි සිදු කිරීම වැළැක්වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමත් සිදු කරන්න ඕනෑ. දුරකථනය 
කෙන් ගහෙගන රිය පදවනවා, පිටුපසින් එන වාහනයකට  
ඉස්සරෙවලා යන්න මාර්ගෙය් ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එවැනි 
පශ්නවලට මැදිෙවලා අනතුරුවලට ලක්වන අවස්ථා එමට 
තිෙබනවා. මම මාසයකට වරක් ෙදකක් හැටන් සිට ෙකොළඹ දක්වා 
එන ෙකොට දකිනවා, අඩුම ගණෙන් තී වීලර් එකක් ෙහෝ ෙදකක් 
අනතුරුවලට ලක්ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග් දවසකට අනතුරු 
ෙදකක්, තුනක් ෙහෝ  හතරක් එම මාර්ගෙය් සිදුෙවලා  තිෙබන බව 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අෙනකුත් මාර්ගවලත් ඒ 
විධියට අනතුරු සිදු ෙවනවා. එම නිසා ෙම් ගැන විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

අෙනක් කාරණය, ෙම් අය විවිධ සමිති, සංවිධාන ඇති 
කරෙගන තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා  ෙම් අනතුරු වළක්වා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග්ත් 
උපෙදස් අරෙගන තමයි  ෙම් නිෙයෝග සකස් කර තිෙබන්ෙන්.  ෙම්  
එක එක සමිති, සංවිධානවල විවිධ ෙයෝජනා, අහස්  තිෙබනවා. 
නමුත් ෙම් රිය අනතුරු  අවම කර ගැනීම සඳහා  ෙයෝජනාවක් ෙම් 
අය ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වෘත්තිය; ව්යාපාරය කර ෙගන තමන් ඉස්සරහට යනවා හැර, ෙම් 
සිදු වන කරදර, පශ්න සම්බන්ධව ඒ තිෙබන සමිති, සංවිධාන ගරු 
ඇමතිතුමා එක්ක ෙහෝ ඇමතිතුමාෙග් යම් කිසි සංවිධානයක් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා  ෙමන්න ෙම් විධියට අපි ෙම් බල පෙද්ශෙය් ෙම්වා 
අවම කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යනවාය කියලා කිසිම 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ.   

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්ෙතොත් ෙසේවකෙයෝ 17,000ක්, 
20,000ක් විතර ඉන්නවා. වෘත්තීය සමිති පමණක් 117ක් 
තිෙබනවා. එෙහම ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්, ඔව්.  

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ෙම් වෘත්තීය සමිති 117 එකතු කරලා, ඒ අයෙග් ෙයෝජනා 

අරෙගන සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියට කියාත්මක කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ.  ඒ අය තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ගැන පමණයි කථා කරන්ෙන් කියන එක මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරලා 
ඒ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න ඕනෑ. අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් 
ඒවා ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා කමෙව්දයක් ඇති කර ගන්න 
ඕනෑ.  නමුත් රෙට් ජනතාවට යහපතක් ෙවන විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැන සාකච්ඡා කරලා,  ඒ තිෙබන අඩු පාඩුකම් හදා 
ෙගන ඉදිරියට යන වැඩ පිළිෙවළකට ඒ අය ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් 
නැහැයි  කියන එක මම විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් වතුකරෙය් පාරවල්  ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ. 
වතුකරෙය් පාරවල් තිෙබනවා, -  

நான் தமிழி ம்  ெகாஞ்சம் ேபசேவ ம். ேதாட்டத்திேல 
சின்னச்சின்ன ேறாட் விட் க்கு. அந்த ேறாட் 8அ  
அகலம்தான் இ க்கும். அந்த ேறாட் ேல ேபாேகக்ைக ஒ  
பக்கத்தில ஒ  வாகனம் வந்தால்  அதாவ , ஒ   side இல் 
வ ம் வாகனத் க்கு மற்ற side இல் ேபாகின்ற வாகனம் 
இடம்ெகா ப்பதற்கு  இடம் ேபாதா . அந்தமாதிாியான  
இடத்தில ெபாிய கஷ்டம். 1 கிேலாமீற்றர் ½  கிேலாமீற்ற க்கு 
reverse பண்ணேவ ம். இப்ப யான ேநரத்திலதான் 150 - 
200 அ  பள்ளத்தில வாகனம் வி ந்  பிரண் ேபாற . 
அதனாைல, அந்த ேறாட்ைடச் சாிக்கட் ற ஆக்கள் ெகாஞ்சம் 
ெபாிசா அகலமா ெவட்ட ேவ ம். அப்பி ச் ெசய்தால்  - 
இ  ேதயிைல மரங்க ம் ெவட்டப்படலாம். அைத ம் 
ெகாஞ்சம் பாக்க ேவ ம். இைதச் ெசால்லாட்  தமிழ் மக்கள் 
நமக்குச் ெசால் வாங்க, என்னப்பா நம்ம vote எல்லாம் 
வாங்கிட் ப் ேபாய் நம்ம area ைவப் பற்றி ஒ  வார்த்ைத சாி 
ெசால்லவில்ைலெயன் . அதனாலதான் நான் தமிழில 
ேபசின . 

විෙශේෂෙයන්ම දවිඩ ජනතාවෙග් ඡන්දය අරෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා,  ඒ අය ෙවනුෙවන්  ෙම් සභාෙව් 
වචනයක් ෙහෝ කථා කළ යුතු නිසායි මම ඒ ගැන කථා කෙළේ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
ෙකරීෙගන යන අතර, ඒකාබද්ධ දුම්රිය ෙසේවාවක් ලබා ෙදන 
ෙලසත් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ලබන මාසය අවසාන 
වන විට ශී පාද සමය පටන් ගන්නවා. දුම්රිය සහ ලංගම ඒකාබද්ධ 
කරලා එම ෙසේවාව මීට ෙපරත් ලබා දුන්නා. එයින් ඒ බැතිමතුන්ට 
විශාල සහනයක් ඇති ෙවනවා. එම ෙසේවාව ඇති කරලා ෙදන්න 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් සූදානම් කර ෙදන්න කියා මම විෙශේෂෙයන් 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

මහනුවර නගරයත් හැමදාම විශාල වාහන තදබදයක් ඇතිවන 
නගරයක්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
''ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 
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ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර නගරයත් විශාල රථ 

වාහන තදබදයක් ඇති ෙවන නගරයක්. කටුගස්ෙතොට පෙද්ශෙයන් 
ආවත් ෙප්රාෙදණිය නගරයට ඇතුළු වන්න බැහැ; ඒ වාෙග්ම 
මහියංගනය පෙද්ශෙය් ඉඳලා ආවත්, හඟුරන්ෙකත පෙද්ශෙය් 
ඉඳලා ආවත් නගරයට ඇතුළු ෙවන්න පැය භාගයකට, විනාඩි 
හතළිස්පහකට වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා. ෙම් පශ්නය විසඳීම 
සඳහාත් යම් කිසි කමෙව්දයක් ඇති කරලා ෙදන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. හඟුරන්ෙකත පෙද්ශෙයන් එන වාහන නතර කිරීෙම් 
ස්ථානයක්, ඒ වාෙග්ම කටුගස්ෙතොට පෙද්ශෙයන් එන වාහන 
නතර කිරීෙම් ස්ථානයක්, ෙප්රාෙදණිය පෙද්ශෙයන් එන  වාහන 
නතර කිරීෙම් ස්ථානයක් ආදී වශෙයන් ස්ථාන තුන, හතරක් විතර 
ඇති කරලා, සුෙඛෝපෙභෝගී බස් ෙසේවාවක් ආරම්භ කරලා 
දුන්ෙනොත් නගරෙය් තිෙබන තදබදය අඩු කර ගන්න පුළුවන්. 
ෙසනසුරාදා දවෙසේ නගරයට කිට්ටු ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඉදිරි කාලෙය් දී ඒ 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරලා,  යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න 
කියලා ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

පසුගිය කාලෙය් හැටන් ඩිෙපෝව ලංකාෙව් පථම ස්ථානයට 
ෙතෝරා ගත්තා. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමාට සහ අෙප් 
නිෙයෝජ්ය  ඇමති අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙහොඳ ඩිෙපෝවක් හැටියට  වැඩ කටයුතු කරලා,  වැඩි 
ආදායමක් උපදවාෙගන තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙමම 
අමාත්යාංශයට  පත් වුණාට පස්ෙසේ, එෙතක් ෙගවන්න තිබුණු 
සියලු වැටුප් ෙගවලා අවසන් කර තිෙබනවා. ෙගවිය යුතුව තිබුණු 
EPF, ETF සියල්ලම සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා. ඒ පැත්ෙතන් 
ෙහොඳ තත්ත්වයට ෙම් අමාත්යාංශය ඉදිරියට ෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, වතුකරෙය්  තිෙබන ගම්මාන විශාල කඳු, 
පල්ලම් සහිත පෙද්ශවලයි පිහිටා තිෙබන්ෙන්.  එම පෙද්ශවල 
ෙදොරටු ෙදෙක් බස් රථ ධාවනය අපහසුයි.  නමුත් ෙදොරටු ෙදෙක් 
බස් රථ තමයි වැඩි වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා, අඩුම ගණෙන් 
කුඩා බස් රථ10ක්වත් හැටන් ඩිෙපෝවට ලබා ෙදන්න. මධ්යම 
පළාෙත්ත් දුෂ්කර ගම්මානවලට කුඩා බස් රථ කිහිපයක් ඉදිරි 
කාලය තුළ ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ නගරයට දිනපතා 
ඇදී එන ලක්ෂ ගණනක ජනතාවෙගන් සියයට 80කට වැඩි 
පමාණයක් භාවිත කරන්ෙන් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය. ඔවුන්ෙග් 
විනාඩියක කාලයකටත් විශාල ආර්ථික වටිනාකමක් තිෙබනවා. 
ඒක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
දායකත්වයක් සපයන, වසරකට රුපියල් ටිලියන ගණනක මිනිස් 
ශමය මාර්ග තදබදය නිසා  අහිමි ෙවනවා. එම නිසා ෙම් ශමය, ඒ 
වාෙග්ම වාහනවල ෙතල්වලට වැය කරන මුදල් අපි ඉතිරි කර 
ගත්ෙතොත්, ඒ මුදලින් ගාමීය ෙරෝහල් ටික හදන්න අපට පුළුවන් 
ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. මහනුවර 
නගරෙය්ත් එෙහමයි; අෙනක් නගරවලත් එෙහමයි. එම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන  වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර ගත යුතුයි. 
අපට ෙම් සෑම ෙදයක්ම කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් විශාල 
ණය කන්දරාවකට හිර ෙවලා සිටින අවස්ථාවකයි. ඉදිරිෙය් දී ෙම් 
ගැනත් කල්පනා කරලා, ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදන්න හැම 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා 
මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම  හැම ෙදනාෙග්ම ආශීර්වාදය ලබා 
ෙගන, රෙට් ජනතාවට ෙපොදු පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඔබතුමන්ලා 
ෙදෙපොළට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා.    

ති ෙරෝද රථ ෙසේවාව යම් කිසි තත්ත්වයකට ෙග න එන 
ගමන්ම, පාසෙලන් එළියට එන තරුණ පිරිසෙග් අනාගතය          
ති ෙරෝද රථයට සීමා ෙනොකර තරුණ පිරිසෙග් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් වයස අවුරුදු තිස්පෙහේ සීමාෙවන් ඔබ්බට licences  
ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළත් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

පාසල් අධ්යාපනය නිම කළ ගමන්ම ෙදමවුපියන්ට කරදර 
කරනවා, ෙකෙසේ ෙහෝ තිෙරෝද රථයක් ලබා ෙදන්න කියලා. 
ඇතැම් විට ෙගවල් උකස් තබා ති ෙරෝද රථ අරෙගන ෙදනවා; 
කන කර උකස් තබා අරෙගන ෙදනවා; වත්ෙත් තිෙබන ගහ 
ෙකොළ කපා ඒවා විකුණා අරෙගන ෙදනවා. ෙදමවුපියන් ෙම් 
විධිෙය් ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට මැදි ෙවලා තීෙරෝද රථ අරෙගන 
ෙදනවා. ණය වාරික මුදල ෙගවා ගන්න බැරි වුෙණොත් තිෙරෝද 
රථය උස්සාෙගන යනවා. සමහර අය ඇවිත් අපට කියනවා, 
තිෙරෝද රථය ෙපරළුණා; අත කැපුණා; කකුල කැඩුණා ආදී 
වශෙයන්. එවැනි ෙනොෙයකුත් කතන්දර කියලා ණය වාරිකය 
ෙගවන්න මුදල් ඉල්ලනවා. එවැනි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ගැන කල්පනා කර බලා කූලි රථ පැදවීම සඳහා 
අවුරුදු 35 සීමාව පැනවීමට කියා කිරීම සම්බන්ධව ගරු 
ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුති කරමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාටත් ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යාංශය මඟින් ඉතා වැදගත් නිෙයෝග කීපයක් ඉදිරිපත් 
කර, ඒවා ගැන සාකච්ඡාවට භාජනය වන අද දිනෙය් එම 
විවාදෙය්දී කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂයට පත් 
වනවා. අද ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝගත් එක්ක රෙට් නීති පද්ධතියට 
වැදගත් නිෙයෝග එක් කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් 
අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

 මූලික වශෙයන් රෙට් සිදු වන අනතුරු ගැන මා කථා කරන්න 
කැමැතියි. රෙට් සිදු වන රිය අනතුරු පමාණය ගත්තාම, 2014දී 
35,000ක් වූ අනතුරු පමාණය, 2015 වනෙකොට 38,000ක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 2016 වනෙකොට 39,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන්, රෙට් සිදු වන අනතුරු පමාණය දිෙනන් දින වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. Motorbikes සහ  motor tricycleවලින් සිදු වන 
අනතුරු පමාණය ගත්තාමත් හැම අවුරුද්දකම වැඩි වීමකුයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අනුව බැලුවාම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතයට නීති පද්ධතියක් අවශ්ය වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් පවතින මාර්ග තදබදයත් එක්ක නීති පද්ධතිය 
කඩාෙගන තමයි ෙගොඩක් අය ගමන් කරන්ෙන්. එම නිසා ෙම් 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපො ෙරොත්තු වන කමෙව්ද හරහා, විනය 
ගරුක රියැදුරුන් පිරිසක් බිහි කර ගන්න අපට හැකියාවක් 
ලැෙබනවා. 

 අද ඉදිරිපත් වී ඇති නිෙයෝගවල විෙශේෂෙයන් ති ෙරෝද රථ 
ගැන සඳහන් කරනවා. රෙට් තිෙබන ති ෙරෝද රථ පමාණය 
ගත්ෙතොත්, ලියා පදිංචි දත්ත අනුව ලක්ෂ 11ක් විතර තිෙබනවා. 
නමුත්, අපි දන්නවා ඊට වඩා තිෙබන බව. ෙවනත් සංගණනවලින් 
කියනවා, දැනට ති ෙරෝද රථ ලක්ෂ 13ක් විතර පමාණයක් තිෙබන 
බව. ති ෙරෝද රථ කර්මාන්තය නිසා අද මගී ජනයාට විශාල 
ෙසේවයක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත් පශ්නය 
තමයි, ෙමම කර්මාන්තෙය් ෙඛ්දවාචක කීපයක් තිෙබනවා. එකක් 
තමයි, මාර්ග අනතුරු. අෙනක් එක තමයි, විනය. අපි විවිධ 
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වීඩිෙයෝ පටවලින් දැක්කා, social mediaවල වීඩිෙයෝ පටවලින් 
දැක්කා, ෙබොෙහෝ විට තීෙරෝද රථ තමයි වෙමන් ඉස්සර කිරීම නිසා 
සහ සුදු ඉරි ෙදක කපලා accident ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වනවා. අපට 
ති ෙරෝද රථ සම්බන්ධෙයන් නියාමනයක් අවශ්යයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ති ෙරෝද රථ කර්මාන්තයට අයත් විවිධ ව්යාපාර, 
සමාගම්, ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය සමිති ආදිය තිෙබනවා. ඒ සියල්ල 
එක්කම කථා කරලා, ෙම් පනවන නීති රීතිත් එක්ක ති ෙරෝද රථ 
කර්මාන්තෙය් නියාමනයක් ඇති කළ යුතුයි. ඇතැම් තිෙරෝද රථ 
ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ධාවනය වන ති ෙරෝද රථද, නැත්නම් ෙවනත් 
පෙද්ශයකින් ආපු එකක් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ; හඳුනා ගැනීමට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා රජය හැටියට අපි හිතලා තිෙබනවා, 
ඒ ගැනත් පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙවනම සංෙක්ත කමයක් ෙහෝ 
ෙවනම වර්ණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න. තීෙරෝද රථ තුළට මගීන් 
දකුණු පැත්ෙතන් -ඒ කියන්ෙන්, මාර්ගය පැත්ෙතන්- ඇතුළු වීම 
සහ පිට වීම වැළැක්වීමට ගරු ඇමතිතුමා නවීන තාක්ෂණෙයන් 
යුත් තීෙරෝද රථ හඳුන්වා දීලා, මගීන්ෙග් ආරක්ෂාව සහතික කර දී 
තිෙබනවා. ති ෙරෝද රථවල ගමන් කරන මගීන්ට තමන් ගමන් 
කරන රථය පිළිබඳ ඒ ආරක්ෂාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒකත් රටක 
නීති පද්ධතියට ඉතාමත් අවශ්යයි.  

ඊළඟට, ති ෙරෝද රථවල භාවිත වන taxi meter  ගැන මා කථා 
කරන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර තිෙරෝද රථවල සවි 
කර තිෙබන taxi meter  හරියාකාරෙයන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. තවමත් පමිතිෙයන් අඩු taxi meter  භාවිත වන බව අපි දැක 
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ති ෙරෝද රථවල නියමිත පමිතිෙයන් යුතු taxi 
meter තිෙබනවා. නමුත්, තිෙරෝද රථ රියැදුරන්ට අවශ්ය පමාණයට 
මීටරය ෙවනස් කරගත හැකි කමෙව්ද භාවිත වන බවත් අපට දැන 
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය  අපි 
ෙයොමු කරවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි ති ෙරෝද රථ 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලිත් ලැබී තිෙබනවා.  

ඒත් එක්කම තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. එනම්, ෙම් විනය නීති 
පැනවීමත් එක්ක නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීමත් වැදගත් 
කාරණයක් ෙවනවා.   දැනට සියලුම විනය නීති අධීක්ෂණය 
කරන්ෙන් ෙපොලිස් නිලධාරින් විසිනුයි.   සමහර ෙවලාවට ෙම් 
සම්බන්ධ කාරණාවලදී අපට ෙපොලිස් නිලධාරින් විශාල  පිරිසක් 
ෙයොදවන්න ෙවනවා.  ඒ නිසා නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම 
වැදගත්ම කාර්යයක්.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි නිතර සාකච්ඡා 
කළා. ගරු ඇමතිතුමාත් එක්කත්  සාකච්ඡා කළා. අනාගතෙය්දී 
RFID වාෙග් ෙද්වල් ඇතුළත් කරන්න එකඟතාවකට ආවා.  ඒ 
තුළ ලැෙබන වාසි අපට අනාගතෙය් දැක බලා ගන්න පුළුවන්.  
ෙමොකද, අපි යන්ෙන් smart ෙලෝකයකටයි. එවිට, ඩිජිටල් 
තාක්ෂණයත් එක්ක අවශ්ය උපකම අප භාවිත කළ යුතු ෙවනවා.  
අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව Traffic Management 
Subcommittee එක හරහා ෙම් ගැන study එකක් කළා. ෙබොෙහෝ 
දුරට සියයට 90ක් විතර ෙම් කටයුත්ත අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.  
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් සියලුම ආයතන ටික අපත් එක්ක 
සම්බන්ධ වුණා. ඊට අමතරව, ෙම් කාරණෙය්දී අමාත්යාංශ 06ක් 
විතර සම්බන්ධ වුණා. 

ෙම් රෙට් අවශ්යතාවක් විධියට නවීන තාක්ෂණය භාවිත 
කරලා, CCTV කැමරා පද්ධතියක් හරහා  වැරදි කරන අය හඳුනා 
ගන්න system එකක් ගැන ෙම් සියලුම ෙදනා එකතු ෙවලා කථා 
කරලා තිෙබනවා. ෙමහිදී, පධාන වශෙයන්ම  ෙකොළඹ නගරය 
මූලික කරෙගන අපි  ෙමෙහයුම් ව්යාපෘතිය -pilot project එක- 
සැලසුම් කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් project එෙක් components  
ගැන කථා කෙළොත්,  Monitoring and Controlling Platform, 

Live Monitoring Platform, Artificial Intelligent Based 
Operations Platform, Charging Platform, Capturing Devices, 
Communication Network and Data Storage.  So, these kinds 
of components can help increase the quality of the rules and 
regulations of traffic management. ෙමවැනි පද්ධතියක් හරහා 
අපට ෙකොයි වාෙග් පෙයෝජනද ලැෙබන්ෙන් කියන එක ගැන, 
එෙහම නැත්නම්  සමාජයට ලැෙබන benefits ගැනත් අපි කථා 
කළ යුතු ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමවැනි කැමරා පද්ධතියක් 
සවි කිරීම තුළින් සමාජයටත් හැඟීමක් එනවා, "අපි විනයගරුක 
විය යුතුයි." කියලා. ෙමොකද, විෙද්ශීය රටවලට ගියාම අපි 
දකිනවා,  කැමරා තිෙබනෙකොට ඉෙබ්ම වාහන slow ෙවනවා.  ඒ 
slow වීම තුළ  පාෙර් වාහන තදබදය සම්බන්ධ පශ්න ටිකත් 
විස ෙඳනවා.   

When we consider benefits for citizens, there are 
direct and indirect benefits of traffic management and 
enforcement.  We can have new travel options and 
services. We can allow new policy ideas to be introduced 
for improving traffic conditions to reduce localized 
pollution and emission. We can reduce traffic congestion 
and give priority to public transportation. It will enable a 
much more effective response to traffic congestion. We 
can have smooth traffic flows by prioritizing traffic in 
response to the demand at the real time. If we can control 
the inbound flow, more than 50 per cent of traffic police 
personnel can be reduced and thereby we can increase the 
income of the Government.  Economic development in 
the Western Province can be increased by reducing traffic 
delays.   

Indirect benefits of traffic management and 
enforcement includes meeting pollution and emission 
targets throughout the city, improvement in driver 
discipline on a daily basis, reduction of violation of 
traffic laws, improvement of road safety and saving of 
expenditure on importation of petroleum.  Also, we can 
have a technological platform on which additional 
services can be developed by private partners.   

ෙම් වාෙග් platform එකක් හදලා, ඩිජිටල්කරණය කළාට 
පස්ෙසේ අපට social media හරහා ෙම් පාෙර් පවාහන තදබදය 
ගැන කථා කරන්න හැකියාවක් ලැෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට 
ෙමතැන සිට ෙකොල්ලුපිටියට යනවා නම් අෙප් App එෙකන් බලා 
ගන්න පුළුවන්, පාෙර් වර්තමාන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා.  ඒ 
අනුව අපට තීරණය කරන්න පුළුවන්, ඒ අවස්ථාෙව් ඒ පාෙර් 
ෙනොෙගොස් ෙවනත් පාරකින් යන්න. දැන් බලන්න, අද ෙගොඩක් 
අය three-wheelersවල යන්ෙන් App  එකක් මඟින්. අපි taxi 
එකක් ෙගන්වා ගන්නවා නම් mobile phone  එක  හරහා App 
එකකින්  තමයි ෙගන්වා ගන්ෙන්. එවැනි තත්ත්වයකට අද 
ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙහොඳයි. 

1477 1478 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කරෙගන වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් 
මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අමාත්යාංශය 
හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන පරීක්ෂණත් එක්ක ෙමය 
improve  කරන්න. ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුන්ටත් විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි 
Subcommittee එෙක්දී නිතර හමු ෙවනවා.   එතුමන්ලා විෙශේෂ 
උනන්දුවකින්  කටයුතු කරනවා. මා නැවතත් ඔබතුමාට මතක් 
කරන්ෙන්, ෙම්  RFID කියන එක අනිවාර්යෙයන් අනාගතෙය්දී 
අපට අවශ්ය වනවා  කියන එකයි.  එෙහම වුෙණොත් විතරයි  
අලුතින් systems  ආවාට පස්ෙසේ ඒවාත් එක්ක capture කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

Thank you very much.  
 
[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා විසින් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් ෙගෙනන ලද 
නිෙයෝග පිළිබඳව මට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
සතුටු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකය දිහා 
බලනෙකොට අෙනකුත් රටවල් නිදහස් ෙවලා තිෙබන 
සමකාලයකම තමයි අෙප් රටත් නිදහස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ඒ රටවල් එක්ක බලනෙකොට අෙප් රට ගැන මහා විශාල දුකක් 
අපට දැෙනනවා. අෙප් රෙට් රියදුරන්ෙග් දුර්වලකම නිසා, අෙප් 
රෙට් වාහන තදබදය නිසා මහා විශාල ජීවිත සංඛ්යාවක් නැති 
ෙවච්ච යුගයක් අපට දකින්න තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් විධියට කථා කරෙගන ගිෙයොත්, රිය අනතුරු 
නිසා 2014 වර්ෂෙය්දී 35,966ෙදෙනක් මැරිලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය්දී 38,107ක් මැරිලා තිෙබනවා. 2016 
වර්ෂෙය්දී 39,086ක් මැරිලා තිෙබනවා. 2014 ඉඳලා 2016 වර්ෂය 
දක්වා බලනෙකොට රිය අනතුරු නිසා මැරුණු පමාණය 
කමකමෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන විධිය අපට දකින්න තිෙබනවා. 
ඒ අතර, තී වීලර් රථවලින් මැරිච්ච පමාණය 2014 වර්ෂෙය්දී 
6,051යි; 2015 වර්ෂෙය්දී 6,879යි; 2016 වර්ෂෙය්දී 7061යි. ෙම්වා 
දකිනෙකොට අපට හිතන්න පුළුවන් අෙප්ම රෙට් ෙකොච්චර දුර්වල 
විධියට රථ ගමන් කරනවාද කියලා. ඒක නිසා තමයි අෙප් 
යහපාලන රජය ඒ අමාත්යාංශයට විෙශේෂ ඇමති ෙකෙනකුත් පත් 
කරලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකුත් පත් කරලා ඒ ෙදපළට මහා 
විශාල කර්තව්යයක් භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

2014 වර්ෂෙය්දී අෙප් රෙට්ම ජනතාව රිය අනතුරුවලින් නැති 
ෙවන එක 2015, 2016 වර්ෂවලදී අඩු කරන්න ඕනෑය කියලා 
ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් ඒ අමාත්යාංශය ඒ ෙද පළට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අනුව තමයි ඒ ෙදපළම කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් රිය 
අනතුරුවලින් මැෙරන සංඛ්යාව අඩු කරලා, ෙම් රටට සුන්දර 
පවාහන ෙසේවයක් ලබා දීමට අවශ්ය වැඩ පිළි ෙවළක් කරන්න 
ඕනෑය කියලා තමයි ගරු ඇමතිතුමායි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි 
එතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය සමඟ එකතු ෙවලා වැඩසටහන් හදලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙලෝකෙය් රටවලට යනෙකොට දකින ෙදයක් තමයි, ඒ 
රටවල රියදුරු මහත්වරුන්ෙග් විනය. හැබැයි, අෙප් රෙට් ඉන්න 
රියදුරු මහත්වරුන් කිසිම විනයක් නැතුව ගමන් කරන හැටි 
දකිනෙකොට අපට විශාල දුකක් ඇති ෙවනවා. අෙප් රටට වඩා  වැඩි 
වාහන තදබදයක් තිෙබන රටක් තමයි, ඉන්දියාව. ඒ වාෙග්ම තමයි 
චීනය. ඒ වාෙග් රටවලට අපි ගියා. ඒ රටවල් බැලුවා. බස්වලට 
යන්න එක route එකක්. ඒ වාෙග්ම බර වාහනවලට යන්න 

ෙවනත් ෙවලාවක්. ෙමෙහේ එෙහම නැහැ. හරක් පාරට අත් 
ඇරියාම ෙකොෙහොමද? දකුණටත් යනවා. වමටත් යනවා. ඒ විධියට 
තමයි, අෙප්ම රියදුරු මහත්වරු වාහනය පදවන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඔබතුමන්ලාට විතරක් 
තනිෙයන් කරන්න බැහැ. ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ෙපොලීසියට දැඩි ෙලස මාර්ග විනය ආරක්ෂා 
කරන්න පුළුවන් විධියට නීති පනවන්න. එෙහම නැති වුෙණොත්, 
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙකොච්චර නීති සම්මත ෙකරුවත් රිය 
අනතුරුවලින් මැෙරන පමාණය අපට අඩු කර ගන්න බැරි 
ෙවනවා. ඒ නිසා දවසින් දවස මැෙරන පමාණෙය් වැඩි වීමක් අපට 
දකින්න පුළුවන්. හැම අවුරුද්දකම ඊට කලින් අවුරුද්දට වඩා 
මිනිසුන් මැෙරන පමාණෙය් වැඩි වීමක් ෙවලා තිෙබනවා.  

එදා යුද්ධවලින් තමයි මෙග් ආදරණීය ජනතාව මැරුෙණ්. ෙම් 
අහිංසක ජනතාව අද වාහන රියදුරන් නිසා මැෙරන එක අපට දුකට 
කාරණයක්. ෙමෙලස නැතිවන්ෙන් කාෙග් ජීවිතද? පිට රට 
ජනතාවෙග් ජීවිතද? ලංකාෙව් ජීවත් වන අෙප්ම ආදරණීය 
සෙහෝදරයින් තමයි ෙමෙලස දවසින් දවස තමන්ෙග් ජීවිතය පූජා 
කරන්ෙන්. ෙම් නිසා ෙකොපමණ පශ්න ඇති වනවාද? දුවට 
තමන්ෙග් තාත්තා නැතිවනවා. තාත්තාට දුව නැතිවනවා. බිරිඳට 
තම ස්වාමිපුරුෂයා නැතිවනවා. ඒ වාෙග් විශාල පශ්න ගණනාවක් 
ෙම් තුළින් ඇති වනවා. ඒ වාෙග්ම සමහරුන්ට තමන්ෙග් කකුල 
නැතිවනවා; අත නැතිවනවා. අනතුරු නිසා ෙම් විධියට මිනිසුන්ට 
ෙකොපමණ පශ්න ඇති වනවාද? එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලීසියට බලය දීලා ෙපොලීසිෙයන් උසාවියට ෙයොමු කරලා 
උසාවිෙයන් ෙසොච්චම් මුදලක දඩයක් පවරන කමයක් නැතිව පිට 
රටවල අනුගමනය කරන නීතිය වාෙග් රියදුරු licence එකට 
ලකුණු ලබා ෙදන කමයක් සකස් කරලා ඒ තුළින් අංග සම්පූර්ණ 
රියදුරු බලපතයක් ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, SLTB කියන්ෙන් ගම්වල ජීවත් 
වන ජනතාවට උදව් කරන පවාහන ෙසේවයක්. අෙප් රටට නිදහස 
ලැබුණු කාලෙය් සිට දුගී ජනතාව පවාහන කටයුතුවලදී ෙයොදා 
ගත්ෙත් SLTB බව අප සියලු ෙදනාම දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, නමුත් මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කය සම්බන්ධෙයන් එදාත් මම කිව්වා, ඒක අදත් මම 
කියනවා. අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් ජීවත් වන දුගී දුප්පත් 
ජනතාවට ගමන් කරන්න ෙපොදු පවාහන ෙසේවයක් නැතිව පයින් 
ගමන් කරන එක අදටත් අපට දකින්න ලැෙබනවා. ඒ සඳහා 
උදාහරණයක් මම කියන්නම්.  

අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් ෙහොෙරොව්පතාන ආසනෙය් 
තිඹිරියත්තාවල, මාවතවැව, අලිකිඹුලාගල කියන  ගම්මානෙය් 
කිෙලෝමීටර 13ක් තිෙබනවා. ඒ ගම්මානෙය් මැද තමයි පාසල් 
තිෙබන්ෙන්. එතැන සිට ළමයි ෙහොෙරොව්පතානට එන්න ඕනෑ. ඒ 
ළමයි පයින් තමයි එන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් ඉස්ෙකෝල ආරම්භ වන 
ෙව්ලාව උෙද් 7.30. නමුත්, ෙම් ළමයි ඉස්ෙකෝලයට එනෙකොට 
8.00 ෙහෝ 9.00 ෙවනවා. ඒක ට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවම කිය කියා ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට අද වන ෙතක් ඒ පෙද්ශවලට කිසිම 
පවාහන පහසුකමක්  ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මමත් නිතරම කථා කරනවා. නමුත්, තවම ඒ ෙද් කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් මා 
නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. අනුරාධපුරෙය් ෙහොෙරොව්පතානට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ වාෙග්ම මැදවච්චිය, කැබිතිෙගොල්ලෑව, 
ෙනොච්චියාගම, විලච්චිය, පදවිය, තන්තිරිමෙල් වාෙග් බල 
පෙද්ශවල තත්ත්වයත් එෙහමයි. අෙප් රෙට් ජනතාව නිදහස 
ලබන්න කලින් ගමන් කළ සාමාන්ය විධියටම අදත් SLTB නැතිව 
ජනතාව පයින් ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්.  
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අද බලන්න, නගර අතර ගමන් කරන බස් දිහා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, කැකිරාව  සිට ෙහෝ අනුරාධපුරය සිට ෙහෝ 
යාපනය සිට ෙහෝ ෙකොළඹ දක්වා ගමන් කරන බස් රථවල රියදුරු 
මහත්වරු අද තරගයට ගමන් කරනවා. ෙර්ස් පදිනවා නම්, එෙහේ 
යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්? එක්ෙකෝ මාළිගාව වටරවුෙම් ෙර්ස් 
පදින්න. එෙහම නැත්නම්, ෙගෝල්ෙෆේස් වටරවුෙම් ෙර්ස් පදින්න. 
මහාමාර්ගවල ෙර්ස් පදින්ෙන් ඇයි? මහාමාර්ගවල ගමන් කරන 
බස්වල යන මගී ජනතාව ආරක්ෂිතව ෙකොළඹ සිට මාතරට ෙහෝ, 
මාතර සිට ෙකොළඹට ෙහෝ, යාපනය දක්වා ෙහෝ ගමන් කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
විනාඩියක් ෙදන්න.  

තමන්ෙග් ගමන ආරක්ෂිතව යන්න ඕනෑය කියා සිතාෙගන 
තමයි ජනතාව බස්රථවල යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
නමුත් අද දකින්න ලැෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? SLTB ෙවන්න 
පුළුවන්, private buses ෙවන්න පුළුවන්, three-wheelers ෙවන්න 
පුළුවන්, ඔබතුමන්ලා ලංකාෙව් සිටින ඒ සියලුම රියදුරු මහත්වරු 
කැඳවා, විනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, මහාමාර්ගවල ගමන් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද යනාදී ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ඒ අය 
විෙශේෂෙයන් දැනුවත් කරන්න. එෙහම නැතිව ෙකොපමණ නීති 
දැම්මත් රිය අනතුරුවලින් මැෙරන පමාණය ඔබතුමන්ලාට 
කවදාවත් නැති කරන්න බැහැ.  

මම ළඟදි ඉන්දියාෙව් විශාලම නගරයකට ගිහිල්ලා තමයි 
ආෙව්. එෙහේදී මම හදිස්සියකට three-wheeler එකක ගියා. ඒ 
three-wheelers එක ගිෙය් ෙකොෙහොමද? ඉස්සරහා යන ෙකනාෙග් 
පස්ෙසන් පිළිෙවළට තමයි ඒවා ගිෙය්. අෙප් three-wheeler 
driversලා එෙහම යයිද? ඉන්දියාෙව් රුපියල් 10ට, 20ට එෙහම 
විනයගරුකව ගමන් කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙකොපමණ නීති හැදුවත් වැඩක් නැහැ. 'විනය' 
කියන එක හඳුන්වා දුන්ෙනොත් පමණයි, රිය අනතුරුවලින් මැෙරන 
සංඛ්යාව අඩු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියමින්, මට ෙවලාව ලබා 
දීපු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතියි කියමින් මා 
සමුගන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා. 
 
[3.41p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity.  

As far as our country is concerned, millions of people 
are always on the road, driving and riding. When people 
go out daily, almost 50 per cent of them feel that they 
would not be able to come back peacefully because of the 
conditions of the vehicles plying on the roads. I think the 
Hon. Minister and the Hon. Deputy Minister have brought 
in very good Regulations under the Motor Traffic Act, 
which will enable us to control the usage of roads by 
vehicles.  

As you know, Hon. Member, day by day, the number 
of vehicles are on the increase. If you go right around 
Colombo, you will see the number of vehicles in car 
sales. If all those vehicles come out on to the road 
tomorrow, I do not think we will be able to get out of 
Colombo even for five hours. Now, this is the position.  

The modes of transport of the ordinary people, as you 
know, are trains, buses and of course, three-wheelers. 
When I was the Minister of Transport of Wayamba, I 
came across a case of a family; a couple who did not have 
a child for ten years. They made a vow at one of the 
Buddhist temples.  After some time, they were blessed 
with a son. Annually, they were going to that temple to 
fulfill the vow. This is a true story that I am saying.  After 
completing the prayers and the vow, the family came out 
of the temple with the child and there came a CTB bus 
driven fast, knocking down the mother and the father. 
They escaped, but that poor child died. I am sure the Hon. 
Deputy Minister knows about this case, which happened 
in Kurunegala some time back. After the police inquiry, 
they found that the bus had been driven by the conductor, 
who  had no licence. So, this has been the pathetic 
situation. But now, little by little, the Hon. Minister and 
the Hon. Deputy Minister have taken steps to make rules 
and regulations to guide the drivers so that there can be a 
control on this situation.   

Then, we must speak about three-wheelers. You 
know, most of the young people go abroad to make 
money. Once they come back with a little bit of money, 
the easiest thing for them is to buy a three-wheeler and be 
on the road. But, what is the training that they get? They 
do not get any training. For instance, take the SLTB. If a 
driver is recruited to the SLTB, he will have to undergo a 
training for six months to two years. After the training, 
they are given small buses so that they could run in 
limited areas.  Only after that, they are allowed to drive 
massive buses on the main road.  

But, if you take the case of a private bus owner, there 
is nothing of that sort. He applies for a licence and the 
moment he gets the licence, he starts driving the bus on 
the main road. This is the main reason why all these 
accidents occur today.      

If you just go through all the accidents caused by 
buses, I am sure you will find that 80 to 90 per cent of the 
accidents were caused by private buses. Recently, in my 
area, a conductor  met with an accident and he was in 
pieces. Why I say this is because when the Hon. Minister 
and the Hon. Deputy Minister make whatever rules and 
regulations on driving and riding, they must make it a 
point that all the drivers undergo a proper training. If they 
do not do that, this reckless driving will keep on killing 
people and be never-ending.  

Especially when you talk about three-wheelers, as I 
said before, the moment those youth come back from 
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abroad, they buy a trishaw or a three-wheeler and get on 
to the road and they have no proper education, discipline 
or courtesy. If a vehicle moves on the road, they just cut 
across and if you look at them angrily for doing that, they 
will just stare back at you. So, I think the Hon. Minister 
and the Hon. Deputy Minister should, hereafter, issue 
licences only to those who have at least qualified in O/L. 
That is a must. They should have a basic education so 
that, at least, there will be some courtesy. And also, you 
must have a three-month course just to educate them on 
how to behave and how to speak to people who are 
travelling on the road. These are the problems that the 
ordinary persons are facing today. Today, I faced that 
problem. When my vehicle was moving, one three-
wheeler driver cut across the road and my driver stared 
angrilly at him. Then, the three-wheeler driver asked, 
“ෙමොනවද බලන්ෙන්? උඹ එනවද ගහගන්න?” So, this is what we 
are facing today. Some of those vehicles are worth 
millions and because of the conduct of those rotten 
drivers, we face problems.   

So, I think, it is better, when you issue licences to bus 
drivers, to make it a point that they have at least a basic 
education. I think our country has enough three-wheelers,  
I do not think we need any more in the future. So, to 
curtail this situation, Hon. Minister and Hon. Deputy 
Minister, please see that they have a minimum education 
and that they undergo a course for three months or six 
months so that there will, at least, be some courtesy 
because most of the crimes, rapes, transport of heroin, all 
these things happen in three-wheelers. It is actually a 
menace and at the same time, 90 per cent of the accidents 
occur because of three-wheelers. Therefore, my 
suggestion is, get them to have a proper education and a 
proper training so that they will learn how to drive safely 
on the road.  

At the same time, Hon. Minister, I want to have a 
discussion with you on another matter. In Puttalam, we 
have a big cement plant which supplies for 45 per cent of 
the demand of cement in our country and daily, over 100 
to150 lorries from all over the country come to Puttalam 
to transport cement. So, our roads are overcrowded.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me two more minutes.  

Why I want to mention this is because we have a 
railroad by which they supply limestone to the cement 
plant and that railroad is free from 10.00 p.m. to 6.00 a.m. 

and no trains use that during that time. And also, there are 
a plenty of warehouses in places like Colombo, Kandy, 
Badulla and Anuradhapura. 

So, to safeguard the roads and reduce the fleet of 
vehicles, I tried to make an arrangement with the Cement 
Corporation to transport cement by train. I request you to 
give those warehouses on lease. If you do that, less 
vehicles will be coming there and cement will be 
available in  places like Kandy, Colombo and even 
Badulla.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
Hon. Member, we have already discussed that matter. 

  
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much.  

I do not know whether you have discussed with Prima 
Group and Cement Corporation in Trincomalee.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
Yes. We have discussed with them.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much.  If you do that, I think, less 

vehicles will be coming.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me two more minutes.  

There is a big problem in Colombo-Puttalam-Jaffna 
Road. It is impossible to go at night. So many speedy 
buses go to Jaffna along this road. After we opened the 
Jaffna railway line, it has come down. Over 200 buses are 
going to Jaffna in our road. If you can arrange another 
express train to Jaffna, I am sure this congestion will 
come down because people love to travel by train to 
Jaffna. Therefore, please consider that also.  

Thank you very much.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.52] 

  
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අමාත්යාංශය විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමෝටර් වාහන පිළිබඳ නිෙයෝග ගැන සාකච්ඡා 
කරන අද දින ෙමම ගරු සභාෙව්දී මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ 
පිළිබඳ  අදහස් දැක්වූවා. 2017 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් මස 08වන 
දින 2035/51 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ  ඒ 
නිෙයෝග කියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම පිණිස අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ 
සියලු ගරු මන්තීවරු පකාශ කළා, ෙම් රෙට් සිදු වන අනතුරු 
පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම, ති ෙරෝද රථවලින් සිදු වන අනතුරු සහ 
දුරාචාර පිළිබඳව සහ අෙප් ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව. ඒ අදහස් දැක්වීම් සම්බන්ධෙයන් 
මෙග් ෙම් පිළිතුරු කතාෙව්දී  ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප ෙමම නිෙයෝග මඟින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් ති ෙරෝද රථ පිළිබඳ නියාමන කීපයක්. අෙප් රෙට් 
ෙදෙකෝටි ෙදොෙළොස්ලක්ෂයක් වන ජනතාව පවුල් 52,00,000ක් 
තුළ ජීවත් වුණත්, අද වන විට ෙම් රෙට් ලියා පදිංචි සියලු ෙමෝටර් 
වාහන පමාණය 67,00,000ක් වනවා. අෙප් රෙට් පවුල් 
52,00,000යි සිටින්ෙන්;  වාහන 67,00,000ක්   ලියා පදිංචි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමයින් 37,00,000ක් ෙමෝටර් බයිසිකල්;  7,50,000ක් 
ෙමෝටර් රථ; 3,90,000ක් ද්විත්ව කාර්ය වාහන; 3,75,000ක් ෙලොරි 
රථ; 1,00,000ක්  බස ්රථ සහ අද අප කතා කරන  ති ෙරෝද රථ 
11,56,000ක්. විෙශේෂෙයන්ම ති ෙරෝද රථවලින් සිදු වන අනතුරු 
සහ දුරාචාර පිළිබඳ කල්පනා කරලා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
ජාතික සභාව අප  අමාත්යාංශයට දන්වා තිබුණා,  ෙම් පිළිබඳ 
නියාමන සකස් කරන්න කියලා. එහි යම් සන්ධිසථ්ානයකට තමයි 
අප ෙම් පැමිණ තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව, 2018 ජනවාරි 01වන දා සිට 
කියාත්මක වන පරිදි ෙමම නිෙයෝග කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ෙම් රෙට් තිෙබන 
11,56,000ක් වන ලියා පදිංචි ති ෙරෝද රථවලින් සාමාන්යෙයන් 
8,00,000ට ආසන්න පමාණයක් දිනකට මාර්ගවල ගමන් කරනවා. 
ඒ 8,00,000න් 3,50,000ක් පමණ ති ෙරෝද රථ ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් පමණක් තිෙබනවා. ඒ ති ෙරෝද රථවලින් මඟීන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තම ගමනාගමන පහසුකම් සලසා ගන්නවා. අපි 
මීට පථම ති ෙරෝද රථ සඳහා මීටර් අනිවාර්යය කළත්, දැනට 
ලංකාෙව් දිනපතා ධාවනය වන 8,00,000ක් පමණ වන ති ෙරෝද 
රථවලින් 40,000ක් පමණ තමයි ඒ මීටර් සවි කරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙමම නිෙයෝග තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ති ෙරෝද රථවලට මීටර් සවි කිරීම ඉදිරි මාස කීපය තුළ 
ආරම්භ කරන්න. ඒ සඳහා අපි දැනටමත් පමිතිෙයන් යුත් මීටර් 
වර්ග 5ක් පමණ හඳුනාෙගන තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ති ෙරෝද 
රථ සංගම් දැනුවත් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් ති ෙරෝද රථ සංගම් 
40ක් පමණ අපට ෙම් පිළිබඳව සහෙයෝගය දක්වා තිෙබනවා. අපි 
ඒ ති ෙරෝද රථ සංගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා පමිතිෙයන් යුත් මීටර්  
ති ෙරෝද රථවලට සවි කිරී ම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර 

තිෙබනවා. අපි ති ෙරෝද රථ විකුණන සමාගම්වලින් ඉල්ලා 
තිෙබනවා, නව ති ෙරෝද රථයක් විකුණද්දී එම මීටරය සවි කරලා 
ති ෙරෝද රථය විකුණන්න කියලා.     

එය, දැන් කියාත්මක කරෙගන යනවා. අපි ෙමම මීටරය 
රුපියල් 10,000ට වඩා අඩු මුදලකට ලබා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි  එම මීටර් ලබා ෙදන 
අයෙගන් ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, ෙගවීෙම් කමයකට ඒවා 
ලබා ෙදන්න කියලා. හැකිනම් රුපියල් 700ත්-750ත් අතර මාසික 
වාරිකයකට තිෙරෝද රථ සඳහා ෙමම මීටර් ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ ඉල්ලීමට ඔවුන් ඇහුම් කන් දීලා 
රුපියල් 10,000ට වඩා අඩු මුදලකට තිෙරෝද රථවලට මීටර් සවි 
කිරීම සඳහා ති ෙරෝද රථ හිමියන් උනන්දු කරවයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ති ෙරෝද රථවලට මීටර් සවි කිරීෙමන් පසු මගියාෙගන් අය 
කරන ගාස්තුව නියාමනය කිරීමට රජය කිසි ෙසේත්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ගාස්තුව තීන්දු කිරීෙම් 
අවස්ථාව ති ෙරෝද රථ හිමියාට ලබා දීලා තිෙබනවා. මුල් 
කිෙලෝමීටරය රුපියල් 50න් ආරම්භ ෙවලා එතැනින් පසුව යන 
සෑම කිෙලෝමීටරයකටම අය කරන ගාස්තුව එම මීටරෙයන් 
එළියට එන රිසිට් පෙත් සඳහන් කළ යුතුයි. ති ෙරෝද රථෙය් 
අංකය, දිනය, මගියා රථයට නඟින ෙව්ලාව සහ රථෙයන් බහින 
ෙව්ලාව, දුර පමාණය සහ ගාස්තු මුදල කියන සියල්ලම එම රිසිට් 
පෙතහි සඳහන් විය යුතුයි. ඊට අමතරව අපි තවත් නිෙයෝග 
කිහිපයක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ති ෙරෝද රථෙය් 
ගමන් කළ යුතු මගීන් පමාණය හතරෙදෙනකුට සීමා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ති ෙරෝද රථෙය් දකුණු පැත්ෙතන් මගීන්ට 
ඇතුළුවීම සඳහා අවසරයක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  ති ෙරෝද රථය 
පදවන රියැදුරාෙග් සහ එම ති ෙරෝද රථෙය් අනන්යතාව මගියාට 
පහසුෙවන් ෙපෙනන විධියට සකස් කරන්න කියලා අපි නිෙයෝග 
දීලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ති ෙරෝද රථෙය් වහලය උඩ light එකක් සවි 
කරන්නත් අපි බලාෙරොත්තු ෙවනවා. ති ෙරෝද රථෙය් මගිෙයක් 
ගමන් කරනවා නම් එය රතු පැහැෙයනුත්, මගිෙයක් ගමන් 
කරන්ෙන් නැත්නම් එය ෙකොළ පැහැෙයනුත් දැල්විය යුතුයි. 
එත ෙකොට මගීන්ට ෙසොයා ගන්න පුළුවන්, එම ති ෙරෝද රථය 
මගිෙයක් ගමන් කරන එකක්ද, නැත්නම් මගීන් ගමන් කරන්ෙන් 
නැති ති ෙරෝද රථයක්ද කියලා. එෙසේ ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවන 
විධියට ති ෙරෝද රථවල වහලෙය් රතු සහ ෙකොළ එළිය විහිෙදන 
බල්බයක් සවි කිරීමට ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
සියල්ලම අපි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම 
ති ෙරෝද රථවලින් සිදුවන අනතුරු වළක්වා මගීන් ආරක්ෂා 
කරන්නයි, ඒ වාෙග්ම රියැදුරන් ආරක්ෂා කරන්නයි. අද වනවිට 
වසරකට විශාල මරණ සංඛ්යාවක් සිද්ධ ෙවන්ෙන්, වැඩිෙයන්ම 
ෙමෝටර් සයිකල්වලින්. ෙදවනුවට, ති ෙරෝද රථවලින්.  

අද දිනෙය් ෙමම මාතෘකාවට අදාළව කථා කළ හුඟක් 
මන්තීවරුන් ඉල්ලා සිටියා, ති ෙරෝද රථ රියැදුරන් දැනුවත් කිරීෙම් 
යම් කිසි වැඩසටහනක් දියත් කරන්නය කියලා. ගරු ෙමොෙහොමඩ් 
නවවි මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. ති ෙරෝද රථ රියැදුරන්ට 
රියැදුරු බලපත ලබා දීෙම්දී අපි දැනටමත් ෙව්රහැරදී දිනක 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා. එම වැඩසටහනට සහභාගි 
ෙවලා සහතිකයක් ලබා ගත්තාට පසුව තමයි අපි රියැදුරු බලපතය 
නිකුත් කරන්න තීන්දු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක දැනටමත් 
කියාත්මක ෙවනවා. අපි ති ෙරෝද රථ සඳහා සාමාන්යෙයන් 
දවසකට රියැදුරු බලපත 100ත්-150ත් අතර පමාණයක්- 
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ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒක දවසක් පමාණවත් නැහැ. එම 
දවස් ගණන තව ටිකක් වැඩි කරලා අඩු ගණෙන් සුමානයක 
training එකක්වත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙදන්න ඕනෑ, for them to be 
courteous. That is the most important thing.   

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ආරම්භයක් පමණයි. ආරම්භෙය්දී අපි 

දවසක දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවත්වා ඔවුන්ට සහතිකයක් 
ලබා දුන්නාට පසුව තමයි රියැදුරු බලපත ලබා ෙදන්ෙන්. දැනට 
එම වැඩසටහන ෙකොළඹ කියාත්මක ෙවනවා. අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
දිවයින පුරා කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළා, රියැදුරු බලපතය ලබා ෙදන 
වයස් සීමාව දීර්ඝ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. අපි 
ෙම් සියල්ලම කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන්. එෙහම කෙළේ නැත්නම් අනාගතෙය්දී විශාල පශ්නයක් 
ඇති ෙවනවා ෙම් තිෙරෝද රථවලින් සිදුවන අනතුරු නිසා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි තිෙරෝද රථ සඳහා ෙමම නියාමනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
විෙශේෂ සැලකිල්ල ෙයොමු කරලායි.  

අද ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් අනුමතියට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙමම නිෙයෝග තුළින් ෙහෝ ඉදිරිෙය්දී සිදුවන එවැනි 
අනතුරු වළක්වා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. 
අපි ෙමම නියාමනය කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් 2018 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට.  

ඉදිරිෙය්දී ෙමෝටර් සයිකල් පිළිබඳවත් ෙමවැනි නියාමනයක් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී හුඟාක් 
මන්තීවරු ගමනාගමනය පිළිබඳව කථා කළා. අෙප් සමහර 
මන්තීවරු විෙශේෂෙයන්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පිළිබඳව 
කථා කළා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ඩිෙපෝ සංඛ්යාව වැඩි 
කිරීම කළ යුතුයි කියලා එතුමන්ලා කිව්වා. ෙම් වන විට අෙප් රෙට් 
ඩිෙපෝ 106ක් තිෙබනවා. එම පමාණය වැඩි කරන්න කිසිෙසේත්ම 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙහොඳ ගුණාත්මක 
ෙසේවයක් ලබාදීම සඳහා කළ හැකි සෑම ෙදයක්ම කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ගරු අමාත්යතුමා අමාත්ය 
ධූරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් තිබුණු 
සියයට 80ක් පමණ පශ්න විසඳා අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට වසරකට රුපියල් බිලියන 16.2ක් අවශ්ය ෙවනවා, 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට පඩි ෙගවන්න. සෑම වසරකම එම 
මුදල අපට රජෙයන් ලබා ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව අපි රජයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සෑම වසරකම ෙකෝටි 1,620ක් අපට 
රජෙයන් ලබා ෙදනවා. අපි බලය ගනිද්දී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් EPF, ETF, gratuity ෙම් සියල්ලම ෙකෝටි 1,450ක් 
පමණ තිබුණා. එයින් අපි සියයට 80ක් පමණ දැන් ෙගවා අවසන් 
කර තිෙබනවා. මාස්පතා පඩිය ලැෙබන තත්ත්වයට අපි ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය පත් කරලා තිෙබනවා.  

 අද දුම්රිය වර්ජනයක් ගැනත් කතා කළා. එම දුම්රිය වර්ජනය 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් අපට අවසන් කරන්න හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. අද එම දුම්රිය වර්ජනය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. 

වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 770ක් පමණ පාඩු ලබන දුම්රිය 
ෙදපාර්ෙම්න්තුව කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩසටහන් අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් වසර කිහිපය තුළදී දුම්රිය මැදිරි, 
දුම්රිය එන්ජින්, බලෙව්ග කට්ට්ල ෙම් රටට ෙගනැල්ලා, දුම්රිය 
මාර්ග සහ විදුලි සංඥා නවීකරණය කරලා, දුම්රිය පවාහනය 
නවීකරණය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් දුම්රිෙයන් 
දැනටමත් තිකුණාමලෙය් සිට සිෙමන්ති පවාහනය කිරීම අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී පුත්තලෙම් සිට ගල් අඟුරු 
පවාහනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්නත් අපි 
ඇමතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
දුම්රිය ෙදපාර්ෙම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා කරලා එම සිෙමන්ති 
පවාහනය සඳහා අපට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා 
ඉල්ලීම් කරන්න. අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 
ෙහොල්සිම් කර්මාන්තායතනය තිකුණාමලෙය් සිට දැනට සිෙමන්ති 
පවාහනය ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගල් අඟුරු 
පවාහනයත් අපි ආරම්භ කරනවා.  

අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා පවාහන 
ඇමතිවරයාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. ඒ තමයි, වරාෙය් සිට 
කන්ෙට්නර් අංගන ෙවත කන්ෙට්නර් ෙගන යාම සඳහා දුම්රිය 
ෙයදවීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. ඒ සඳහා එතුමා කමෙව්දයක් 
අපට ෙයෝජනා කරනවා කියලා කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග 
තදබදය අඩු කිරීම සඳහා වරාෙය් සිට එම කන්ෙට්නර් රථ 
කන්ෙට්නර් අංගන ෙවත ෙගන යාම සඳහා  දුම්රිය භාවිත කිරීම 
පිළිබඳව අපි ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරනවා. අපි පවාහන 
අමාත්යාංශය තුළින් ෙම් සියල්ලම කරන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙග් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් සහ ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් ජනතාවට 
ලබාදීම සඳහායි. අද ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග 
පිළිබඳව කථා කළත්, විෙශේෂෙයන්ම අපි ගමනාගමනය පිළිබඳවත් 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට විදුලි 
දුම්රිය හඳුන්වාදීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනට ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. පානදුර සිට ෙව්යන්ෙගොඩ දක්වා විදුලි 
දුම්රිය ආරම්භ කිරීෙම් මූලික වැඩ කටයුතු අපි ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ෙඩොලර් මිලියන 600ක වියදමින් එම විදුලි දුම්රිය 
ආරම්භ කරන්න අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
කඩුෙවල සිට  ෙකොල්ලුපිටිය දක්වා LRT - Light Rail Transit -  
service එකක් ආරම්භ කරන්න මූලික සාකච්ඡා මහානගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් 
යනවා. ෙම් සඳහා මූලික සාකච්ඡා දැන් සිදු කරමින් යනවා.  

අෙප් මන්තීවරු කිව්වා, සුෙඛෝපෙභෝගී බස ්රථ ෙසේවා ආරම්භ 
කරන්න කියලා. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
ඒ පිළිබඳවත් අෙප් අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
2016 අය වැය ෙයෝජනාවලින්  තීන්දු කළ park and ride 
කමෙව්දය අනුව යම් යම් ස්ථාන හඳුනා ෙගන ඒ ස්ථානෙය් සිට 
ෙකොළඹ නගරයට එන රථ වාහන පමාණය අඩු කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි දැන් කියාත්මක කරන්න මූලික සාකච්ඡා කරමින් 
යනවා. ඒ අනුව  පවාහන අමාත්යාංශෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්  පවාහන ඇමතිවරයා ගන්නා කියා මාර්ග 
අපි විෙශේෂෙයන්ම  අගය කරනවා. තීෙරෝද රථ නියාමනය සඳහා 
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග 
2018 ජනවාරි මාසෙය් සිට කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය සෑම 
පියවරක්ම අපි ගන්නවා. ෙම් නියාමනයට සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න,  ති ෙරෝද රථවල මීටර් සවි කිරීම සඳහා උනන්දු වන්න 
කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම ති ෙරෝද රථ හිමියන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ති ෙරෝද රථවල මීටර් සවි ෙනොකර තිබුෙණොත්, එෙහමත් 
නැත්නම් අෙප් නිෙයෝග කියාත්මක ෙනොකර තිබුෙණොත් ගන්නා 
කියා මාර්ග පිළිබඳව, අය කරන දඩය පිළිබඳ අපි ඉදිරිෙය්දී ගැසට් 
පත මඟින් දැනුවත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම, ති ෙරෝද රථවල මීටරය සවි කිරීම සඳහා 
ෙගෙනන නියාමනයන් තුළින් ෙම් රෙට් ති ෙරෝද රථවලින් සිදු වන 
විෂමාචාර, ඒ වාෙග්ම අනතුරු වළක්වා ගැනීමට අපට හැකිෙවයි 
කියන බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව අද ෙමම  විවාදයට සහභාගි වූ 
සියලුම මන්තීවරුන්ට අෙප් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ ජාතික සභාෙව් 
සභාපති ෛවද්ය ෙකෝදාෙගොඩ මැතිතුමා, අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ඇතුළු සියලු ෙදනාටත්, ෙමොටර් රථ පවාහන 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ඇතුළු සියලු ෙදනාටත්, ඔබ සියලු 
ෙදනාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
2017 ඔක්ෙතෝබර් මස 30 ෙවනි සඳුදා, ඔක්ෙතෝබර් මස 31 

ෙවනි අඟහරුවාදා සහ ෙනොවැම්බර් මස 01 වන බඳාදා දිනයන් හී 
පූර්ව භාග10.30 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් දින තුනක් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් 
පැවැත්වීමට නියමිත බව සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට ෙමයින් දන්වා 
සිටිනු කැමැත්ෙතමි. 
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[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.07ට, 2017 ෙනොවැම්බර් 
මස 07 වන  අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 4.07 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 நவம்பர் 07, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
Parliament adjourned accordingly at 4.07 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 07th November, 2017. 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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பொரொளுைன்ற விவொதங்கள் 
(ஹன்ெொட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

නිනේදන 
    කථානායකතුමාගේ සහතිකය 
     2017 ගනොවැම්බර් 09වන දින විග ේෂ ආරක්ෂක වැඩ 

පිළිගවළ 
 2018 අය වැය ඇස්තගම්න්තුවලින් ගතෝරාගත් 

අමාතාාං වැ වැය ්ෂර්ෂ පිළිබා සාකා කා ීම සම සාහා 
වන විග ේෂ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් නම් ීම සම 

 

විගණකාධිපතිවරයානේ වාර්තාව  

රාජ්ය නස වා නකොිෂනන් සාානේ ්රගති වාර්තාව 

සීමා නිර්ණය නකොිෂනන් සාානේ කාර්ය සාධන වාර්තාව  

ශ්රී ලාකා මානව මිිෂකම් නකොිෂනන් සාානේ කාර්ය සාධන 

වාර්තාව  

ජ්ාතික ්රසම්පාදන නකොිෂනන් සාානේ ්රගති වාර්තාව 

විගණන නස වා නකොිෂනන් සාානේ කාර්ය සාධන වාර්තාව 

ස්ථාවර නිනයෝග පිළිබඳ කාරක සාානේ වාර්තාව  

ආාශික අධීක්නණ කාරක සාා වාර්තා  

නපෞද්ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ්රශ්්නය   
 සැපයුම අඩු වීම නිසා පවතින ඉන්ධන අර්බුදය 
     ඉන්ධන හිඟය  

අන්තර්ගත ්රධාන කරුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

அறிவிப்புகள்: 

 ெபொநொயகரது ெொன்றுமர 

 2017 நவம்பர் 09ஆம் தின விசெட பொதுகொப்பு 

ஒழுங்குகள் 

 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத்திட்ட ைதிப்பீடு 

களிலிருந்து ததொிவுதெய்யப்பட்ட அமைச்சுக்களின் 

தெலவுத் தமலப்புகள் பற்றிக் கலந்துமரயொடுவதற் 

கொன ததொிகுழு 
 

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

அரெொங்க செமவ ஆமணக்குழுவின் தெயலொற்றுமக 

அறிக்மக 
 

எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழுவின் தெயலொற்றுமக 

அறிக்மக 
 

அரெொங்க ைனித உொிமைகள் ஆமணக்குழுவின் 

தெயலொற்றுமக அறிக்மக 
 

சதெிய தபறுமக ஆமணக்குழுவின் தெயலொற்றுமக 

அறிக்மக 
 

கணக்கொய்வு செமவகள் ஆமணக்குழுவின் தெயலொற்றுமக 

அறிக்மக 
 

நிமலயியற் கட்டமளகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

துமறெொர் சைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ: 

     குமறந்தளவு விநிசயொகத்தினொல் நிலவும் எொிதபொருள் 

தநருக்கடி 

      எொிதபொருள் பற்றொக்குமற  

 
වර්රසාද   
 අතිගර්ක ගසොලිසිටර් ගෙනරාල් යසන්ත ගකෝදාගගොඩ 

මහතා මහ බැාංකු බැඳුම්කර ගකොමිසම හමුගේ කරන 
ැද ප්රකා ය 

 

අධිකරණ සාවිධාන (සානශ්ෝධන) පනත් නකටුම්පත   
 ගදවන වර සහ තුන්වන වර ීමයවා සාංග ෝධිතාකාරගයන් 

සම්මත කරන ැදි 
 

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීනම් 
සහ ආරක්නා කිරීනම් (සානශ්ෝධන) පනත් නකටුම්පත   

     ගදවන වර සහ තුන්වන වර ීමයවා සම්මත කරන ැදි 
 

අපරාධ වැළැක්වීනම් (සානශ්ෝධන) පනත් නකටුම්පත   
 ගදවන වර සහ තුන්වන වර ීමයවා සම්මත කරන ැදි 
 

පළාත් පාලන ආයතන (විනශ් න විධිවිධාන) පනත් නකටුම්පත   
 ගදවන වර සහ තුන්වන වර ීමයවා සාංග ෝධිතාකාරගයන් 

සම්මත කරන ැදි 
 

කල් තැබීනම් නයෝජ්නාව  
 දෘෂ කැාගේී  විග ේෂ පපාධිධාිනන්ට ුරු  පත්වීම් ැබා ී ම 

ெிறப்புொிமை: 

   சைலதிக தெொலிெிட்டர் தெனரல் யெந்த சகொதொதகொட 

அவர்கள் ைத்திய வங்கி பிமணமுறி பற்றிய 

ஆமணக்குழு முன் ததொிவித்த கூற்று 

 

நீதித்துமற (திருத்தம்) ெட்டமூலம்: 

 இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு, 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறசவற்றப்பட்டது. 

 

குற்றச் தெயல்களுக்குப் பலியொக்கப்பட்சடொருக்கும் ெொட்ெி 

களுக்குைொன உதவி ைற்றும் பொதுகொப்பு (திருத்தம்) 

ெட்டமூலம்: 

     இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறசவற்றப்பட்டது 

 

குற்றச் தெயல்கமளத் தடுத்தல் (திருத்தம்) ெட்டமூலம்: 

  இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறசவற்றப்பட்டது 

 

உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் (விசெட ஏற்பொடுகள்) 

ெட்டமூலம்: 

 இரண்டொம், மூன்றொம் முமறகள் ைதிப்பிடப்பட்டு, 

திருத்தப்பட்டவொறு நிமறசவற்றப்பட்டது 

 

ஒத்திமவப்புப் பிசரரமண: 

 கட்புலக் கமல விசெட பட்டதொொிகளுக்கு ஆெிொியர் 

நியைனங்கமள வழங்கல் 



ANNOUNCEMENTS: 
   Speaker’s Certificate 

   Special Security Arrangement on 09th November, 2017 

   Select Committee to Discuss the Heads of Expenditure 
of Ministries Selected from the Budget Estimates of 
2018: Nomination of Members 

 
AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
PROGRESS REPORT OF THE PUBLIC SERVICE 

COMMISSION 
 
PERFORMANCE REPORT OF THE DELIMITATION 

COMMISSION 
 
PERFORMANCE REPORT OF THE HUMAN RIGHTS 

COMMISSION OF SRI LANKA 
 
PROGRESS REPORT OF THE NATIONAL 

PROCUREMENT COMMISSION 
 
PERFORMANCE REPORT OF THE AUDIT SERVICE 

COMMISSION 
 
REPORT OF THE COMMITTEE ON STANDING 

ORDERS 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Fuel Crisis Due to Short Supply 
    Fuel Shortage 
 
PRIVILEGE: 
  Statement made by Additional Solicitor General 

Yasantha Kodagoda Before the Commission on 
Central Bank Bond Issue 

 
JUDICATURE (AMENDMENT) BILL: 
   Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 
 
ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS 

OF CRIME AND WITNESSES (AMENDMENT) 
BILL: 

    Read a Second, and the Third time, and passed 
 
PREVENTION OF CRIMES (AMENDMENT) BILL: 
    Read a Second and the Third time, and passed 
 
LOCAL AUTHORITIES (SPECIAL PROVISIONS) 

BILL: 
   Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
   Teaching Appointments for Visual Arts Special Degree 

Holders 



 

පාර්ලිනම්න්තුව 
பொரொளுைன்றம் 
PARLIAMENT 
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අ.ාා. 1.00ට පාර්ලිනම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජ්යසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ெயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

 
 

නිනේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

කථානායකතුමානේ සහතිකය 
ெபொநொயகரது ெொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ැාංකා ප්රොතාන්්රික සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 
වවස්ථාගේ 79 වවස්ථාව ප්රකාරව, 2017 ඔක්ගතෝබර් 24වන දින 
“ගේ්ෂය ආදායම්” නමැති පනත් ගකටුම්පගතහි ද, 2017 
ගනොවැම්බර් 02වන දින “ඉගැක්ගරොනික ගදෙගදදෙ ංසාංග ෝධන ” 

නමැති පනත් ගකටුම්පගතහි ද ම’විසින් සහතික සටහන් කරන ැද 
බව දන්වදෙ කැමැත්ගතමි. 

 
II 

2017 නනොවැම්බර් 09වන දින විනශ් න ආරක්නක 
වැඩ පිළිනවළ 

2017 நவம்பர் 09ஆம் தின விசெட பொதுகொப்பு 

ஒழுங்குகள் 
SPECIAL SECURITY ARRANGEMENT ON 09TH NOVEMBER, 

2017 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 ගනොවැම්බර් 09වැනි බ්රහසප්තින්දා ගු  මුදල් හා 
ෙනමාධ අමාතතුමා විසින් 201  වර්ෂය සාහා අය වැය කථාව 

ඉදිිනපත් ීම සමට අදාළව පහත සාහන් විග ේෂ ආරක්ෂක විධිවිධාන 
කලින් වසරවැී  සිදු කළ ආකාරයටම ක්රියාත්මක ීම සමට පියවර 
ගන්නා බව සියලු ගු  මන්ත්රීවු න් ගවත ගමන්න් දන්වදෙ 
කැමැත්ගතමි. 

 •  2017 ගනොවැම්බර් මස 0 වැනි බදාදා සහ 09වැනි 

බ්රහසප්තින්දා පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න්ගේ 
විගේක කාමර, ඇඳුම් අල්මාිනද ඇතුළු සමසත් 
පාර්ලිගම්න්තු ගගොඩනැඟිල්ැම ආරක්ෂක 
ප සක්ෂාවට ැක් කරදෙ ැැගේ.  

 •  2017 ගනොවැම්බර් මස 09වැනි බ්රහසප්තින්දා 

ආරක්ෂක වැඩ පිළිගවළ පහත සාහන් ආකාරයට 
සිදු කරදෙ ැබන බවද දන්වදෙ කැමැත්ගතමි.  

(අ  මහෙන ගැැිනය ආරාධිත අමුත්තන් සාහා පමණක් සීමා 
කරදෙ ැැගේ.  

(ආ  පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න්ගේ රථ ගාැ වසා තබන බැවින් 
පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න් පැමිගණන වාහන අදාළ රථ 
ගාල් ගවත ගයොමු කරදෙ ැැගේ. 

(ඇ  තම කැත්රයා කැටුව පැමිගණන පාර්ලිගම්න්තු 
මන්ත්රීවු න්ට කාර්ය මඩුඩැ පිවිමේගම්ී  තම වාහනගයන් 
බැස පාර්ලිගම්න්තු ගගොඩනැඟිල්ැට පිවිසිය හැීමය. 

(ඈ  ගැැිනයට පැමිගණන ආරාධිත අමුත්තන් ගවදෙගවන් 
ෙයන්තිපුර පිවිමේගම් සිට මහෙන පිවිමේම දක්වා විග ේෂ 
ප්රවාහන වැඩ පිළිගවළක් ක්රියාත්මක කරදෙ ැබන බැවින්, 
කැත්රයා හැර තමන් කැටුව පැමිගණන ගවනත් ආරාධිත 
අමුත්තන් ගවගතොත් ෙයන්තිපුර පිවිමේගම්ී  එම ප්රවාහන 
ගසේවාව ගවත ගයොමු කරන ගැස පාර්ලිගම්න්තු 
මන්ත්රීවු න්ගගන් කාු කවකව ඉල්ැා සිමිමි.  

(ඉ  එදින පාර්ලිගම්න්තුවට පැමිණීගම් ී , හැීමතාක් දුරට 
ිනයැදුගරකු කැටුව පැමිගණන ගැස ද, අමුත්තන් කැටුව 
පැමිණීගමන් වැළකී සිමින ගැස ද පාර්ලිගම්න්තු 
මන්ත්රීවු න්ගගන් කාු කවකව ඉල්ැා සිමිමි. 

(ඊ  පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න් විසින්ම  තම රථය පදවා ගගන 
එන්ගන් නම්, එම  මන්ත්රීවු න්ගේ වාහන නියමිත 
රථගාැ ගවත ධාවනය කර ගාල් කරවීම පිකවස මන්ත්රී 
පිවිමේගමහි, කාර්ය මඩුඩැ පිවිමේගමහි සහ මහෙන 
පිවිමේගමහි පාර්ලිගම්න්තු කාර්ය  මඩුඩැයට අයත් 
ිනයැදුරන් ගයොදවදෙ ැැගේ.  

(ප  රථ වාහන ගපොලීසිය සහ සමීප ගපොලිස ් සථ්ාන මඟින් 
විග ේෂ  රථ  වාහන සැැැසම්ක් ක්රියාත්මක ීම සමට කටයුතු 
කරදෙ ැැගේ.  

(ඌ  ඉහත සාහන් විග ේෂ ආරක්ෂක විධිවිධාන සම්බන්ධව 
සියලු පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න්ගේ සහගයෝගය 
අගේක්ෂා කරන බව ද කාු කවකව දන්වදෙ කැමැත්ගතමි.  

 

III 

2018 වර්නනේ අය වැය ඇස්තනම්න්තුවලින් 
නතෝරාගත් අමාතයාාශ්වල වැය ්ෂර්න පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විනශ් න කාරක සාාව  
සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

2018ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு-தெலவுத் திட்ட 

ைதிப்பீடுகளிலிருந்து ததொிவுதெய்யப்பட்ட 

அமைச்சுக்களின் தெலவுத் தமலப்புக்கள் பற்றிக் 

கலந்துமரயொடுவதற்கொன ததொிகுழு: உறுப்பினர்கள் 

நியைனம் 
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 

EXPENDITURE OF MINISTRIES SELECTED FROM THE 
BUDGET ESTIMATES OF 2018: NOMINATION OF MEMBERS 

 

ගරු කථානායකතුමා 

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර නිගයෝගය 97 සහ 2017 ඔක්ගතෝබර් මස 17 වැනි දින 
පාර්ලිගම්න්තුව විසින් සම්මත කර ගත් ගයෝෙනාව ප්රකාරව 201  

1491 1492 



පාර්ලිගම්න්තුව 

වර්ෂගආ ඇය වැය ඇස්තගම්න්තුවලින් ගතෝරා ගත් අමාතාාං වැ 
වැය ්ෂර්ෂ පිළිබා සාකා කා ීම සම පිකවස වූ පාර්ලිගම්න්තු විග ේෂ 
කාරක සභාගේ ගසේවය සාහා මතු සාහන් පාර්ලිගම්න්තු 

මන්ත්රීවු න් ගු  මහින්ද සමරසිාංහ මහතාගේ සභාපතිත්වය ඇතිව 
ම' විසින් නම් කරදෙ ැැබ ඇති බව දන්වදෙ කැමැත්ගතමි. 

ගු  ගෙෝන් අමරතුාංග මහතා  

ගු  රවුෆ් හකීම් මහතා  

ගු  මහින්ද සමරසිාංහ මහතා 
ගු  ැක්ෂම්න් ගසගනවිරත්න මහතා  

ගු  රවීන්ද්ර සමරවීර මහතා  

ගු  ැසන්ත අැගියවන්න මහතා 

ගු  ඩේැස් ගේවානන්දා මහතා 

ගු  මේනිල් හඳුන්ගනත්ති මහතා 

ගු  වඩිගේල් මේගර්ෂ් මහතා 

ගු  ගේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිින මහතා  

ගු  එස්. ශ්රීතරන් මහතා 

ගු  ග හාන්  ගසේමසිාංහ මහතා 

ගු  අජිත් මාන්නේගපු ම මහතා 

ගු  (වවද) නලින්ද ෙයතිසස් මහතා 

ගු  මයන්ත දිසානායක මහතා 

ගු  ඉ. චාල්ස් නිර්මැනාදන් මහතා 

ගු  තාරක බාැසූිනය මහතා  

ගු  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  

ගු  හර්ෂණ රාෙකු ණා මහතා 

ගු  ංවවද  තුසිතා විගේමාන්න මහත්මිය  

ගු  ඥානමුත්තු ශ්රීගන්සන් මහතා 

 
විගණකාධිපතිවරයානේ වාර්තාව 

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ැාංකා ප්රොතාන්්රික සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 

වවස්ථාගේ 144ං)  වවසථ්ාව ප්රකාරව - 

· 2014 මුදල් වර්ෂය සාහා විගණකාධිපතිවරයාගේ 
වාර්තාගේ ගදවැනි කාඩුඩගආ XXIII ගකොටස සහ 
තුන්වැනි කාඩුඩගආ IX ගකොටස;  සහ 

· 2016 මුදල් වර්ෂය සාහා විගණකාධිපතිවරයාගේ 
වාර්තාගේ ගදවැනි කාඩුඩගආ II සහ III ගකොටස ් සහ 
ගතවැනි කාඩුඩගආ II ගකොටස මම ඉදිිනපත් කරමි. 

 

ගරු ලක්න්මන් කිරිඇල්ල  මහතා 
(උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයතුමා සහ 

පාර්ලිනම්න්තුනේ සාානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி ைற்றும் 

தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගු  කථානායකතුමනි,“එකී වාර්තා මුද්රණය කළ යුතුය යැන්”  
මම ගයෝෙනා කරමි. 

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

රාජ්ය නස වා නකොිෂනන් සාානේ ්රගති 
වාර්තාව 

அரெொங்க  செமவ ஆமணக்குழுவின் 

தெயலொற்றுமக அறிக்மக 
PROGRESS REPORT OF THE PUBLIC SERVICE 

COMMISSION 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී  ැාංකා  ප්රොතාන්්රික සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 

වවස්ථාගේ  41ආ ං6) සහ 44ං4   වවසථ්ා ප්රකාරව 2017 
වර්ෂගආ ගදවන කාර්තුව සාහා ං2017.04.01 - 2017.06.30) රාෙ 
ගසේවා ගකොමිෂන් සභාගේ ප්රගති වාර්තාව මම ඉදිිනපත් කරමි.  

  

සීමා නිර්ණය නකොිෂනන් සාානේ කාර්ය 
සාධන  වාර්තාව  

எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழுவின் 

தெயலொற்றுமக அறிக்மக 
PERFORMANCE REPORT OF THE DELIMITATION 

COMMISSION 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී  ැාංකා  ප්රොතාන්්රික සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 

වවස්ථාගේ  41ආ ං6) වවස්ථාව ප්රකාරව 2017 වර්ෂගආ පළමු 
කාර්තුව ං2017.01.01 - 2017.03.31) සහ ගදවන කාර්තුව 
ං2017.04.01 - 2017.0).30  සාහා සීමා නිර්ණය ගකොමිෂන් 
සභාගේ කාර්ය සාධන  වාර්තාව මම ඉදිිනපත්  කරමි. 

 

ශ්රී ලාකා මානව මිිෂකම් නකොිෂනන් සාානේ  
කාර්ය සාධන වාර්තාව 

இலங்மக ைனித உொிமைகள் 

ஆமணக்குழுவின் தெயலொற்றுமக அறிக்மக 
PERFORMANCE REPORT OF THE HUMAN RIGHTS 

COMMISSION OF SRI LANKA 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ැාංකා  ප්රොතාන්්රික  සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 

වවස්ථාගේ 41ආ ං)  වවස්ථාව සහ 199) අාංක 21 දරන ශ්රී 
ැාංකා මානව හිමිකම් ගකොමිෂන් සභාව පනගත් 30 වගන්තිය 

1493 1494 

[ගු  කථානායකතුමා මහතා] 
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ප්රකාරව 2017 වර්ෂගආ පළමු කාර්තුව සාහා ං2017.01.01 - 

2017.03.31) ශ්රී ැාංකා මානව හිමිකම් ගකොමිෂන් සභාගේ කාර්ය 
සාධන වාර්තාව  මම ඉදිිනපත් කරමි.  

 

ජ්ාතික ්රසම්පාදන නකොිෂනන් සාානේ ්රගති 

වාර්තාව  
சதெிய தபறுமக ஆமணக்குழுவின் 

தெயலொற்றுமக அறிக்மக  
PROGRESS REPORT OF THE NATIONAL 

PROCUREMENT COMMISSION 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී  ැාංකා  ප්රොතාන්්රික සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 
වවස්ථාගේ 41ආ ං6) වවස්ථාව ප්රකාරව 2017 වර්ෂගආ ගදවන 
කාර්තුව සාහා (2017.04.01 - 2017.06.30) ොතික ප්රසම්පාදන 

ගකොමිෂන් සභාගේ ප්රගති වාර්තාව  මම ඉදිිනපත් කරමි. 
 

විගණන නස වා නකොිෂනන් සාානේ කාර්ය 
සාධන වාර්තාව 

கணக்கொய்வுச் செமவகள் ஆமணக்குழுவின் 

தெயலொற்றுமக அறிக்மக 
PERFORMANCE REPORT OF THE AUDIT SERVICE 

COMMISSION 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී  ැාංකා  ප්රොතාන්්රික සමාෙවාී  ෙනරෙගආ ආඩුඩුරම 
වවස්ථාගේ 41ආ ං6) සහ 143ඌ වවසථ්ා ප්රකාරව 2017 
වර්ෂගආ ගදවන කාර්තුව සාහා (2017.04.01 - 2017.06.30) 

විගණන ගසේවා ගකොමිෂන් සභාගේ කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 
ඉදිිනපත් කරමි. 

 

ලිපි නල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිනම්න්තු 

්රතිසාස්කරණ  අමාතය හා ආණ්ු  පක්නනේ ්රධාන 
සාවිධායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுெீரமைப்பு அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின்  

முதற்சகொலொெொனும்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, අග්රාමාතතුමා සහ ොතික ප්රතිපත්ති 
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතතුමා ගවදෙගවන් 2014 වර්ෂය සාහා ූ 

විදා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාාං ගආ වාර්ක ක වාර්තාව මම 
ඉදිිනපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සාංවර්ධනය සහ පිනසර සහ සව්ාභාවික 

සම්පත් පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ 
යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.    

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ් සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුාසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொயக்க - ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் 

நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

ගු  කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය සාහා දිවි නැුරම 
සාංවර්ධන ගදපාර්තගම්න්තුගේ කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 

ඉදිිනපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ගසෞඛ් සහ මානව මේභසාධනය, සමාෙ 
සවිබැගැන්වීම පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත 

ගයොමු කළ යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.     

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, මුදල් හා ෙනමාධ අමාතතුමා 

ගවදෙගවන් පහත සාහන් වාර්තා මම ඉදිිනපත් කරමි.   

(i) 1989 අාංක 13 දරන නිෂප්ාදන බදු ංවිග ේෂ විධිවිධාන   
පනගත් 3 වගන්තිය යටගත් නිෂප්ාදන බදු සම්බන්ධගයන් 
මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් සාදන ැදුව, 2017 
අගගෝසත්ු 17 දිනැති අාංක 2032/31 දරන අති විග ේෂ ගැසට් 
පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(ii) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවගළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017 මැන් 30 දිනැති අාංක 2021/7 දරන අති 
විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

 (iii)   2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017 ජූනි 0) දිනැති අාංක 2022/7 දරන අති 
විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(iv) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 4 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  ජූනි 0) දිනැති අාංක 2022/   දරන 
අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(v) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017 ජූනි 30 දිනැති අාංක 2024/44 දරන අති 
විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(vi) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017 ජූලි 19 දිනැති අාංක 202 /44 දරන අති 
විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(vii) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017 ජූලි 2) දිනැති අාංක 2029/24 දරන අති 
විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

(viii) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  ජූලි 31 දිනැති අාංක 2030/10 දරන 
අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(ix) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල්  හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  අගගෝසත්ු 01 දිනැති අාංක 2030/20 
දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(x)  2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  අගගෝසත්ු 14  දිනැති  අාංක 2032/11 
දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(xi) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  අගගෝසත්ු 1)  දිනැති අාංක 2032/24 
දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(xii)  2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  අගගෝසත්ු 23  දිනැති අාංක 2033/31 
දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(xiii) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  සැේතැම්බර් 0  දිනැති අාංක 2034/2  
දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය;  

(xiv) 2007 අාංක 4  දරන විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු පනගත් 2 
වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ගවළා භාඩුඩ බදු 
සම්බන්ධගයන් මුදල් හා ෙනමාධ අමාතවරයා විසින් 
සාදන ැදුව, 2017  ඔක්ගතෝබර් 02 දිනැති අාංක 2039/2 
දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නියමය; සහ 

(xv) 2016 අාංක 24 දරන විසර්ෙන පනගත් ) ං1  වගන්තිය 
යටගත් 2017.09.01 සිට 2017.09.30  දක්වා ොතික අයවැය 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ වැය ්ෂර්ෂ අාංක 240 යටගත් පිනපූරක 
සහාය  ගසේවා සහ හදිසි අව තා වගකීම් වාපෘතිය 
මඟින් සිදු කරන ැද පිනපූරක ගවන්ීම සම් පිළිබා සටහන.  

එම නියමයන් සහ පිනපූරක ගවන්ීම සම් පිළිබා සටහන රෙගආ 
මුදල් පිළිබා කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ යුතුයැන් මම 
ගයෝෙනා කරමි.   

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  

ගරු කථානායකතුමා 

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගබොගහොම ස්තුතින්. ගු  නගර සැැමේම් හා ෙැසම්පාදන 
අමාතතුමා. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  විමල් වීරවාං  මැතිතුමා. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිගයෝග අදෙව බැලුවත්, 
සම්ප්රදාය අදෙව බැලුවත් පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවරයකුට ගම් ගු  

සභාවට එන්න තිගබන අන්තිය ආරක්ෂා කරන්න  ඔබතුමා බැඳී 
සිමිනවා. අත් අඩාංුරගේ සිමියත්, ිනමාන්ඩ්  බන්ධනාගාරගආ සිමියත් 
ඒ අන්තිය ආරක්ෂා කර ගදන්න ඔබතුමා බැඳී සිමිනවා.  ගම් රගට් 
ඉතිහාසගආ පළමුවැනි වතාවට අද වන විට ඉන්ධන අර්බුදයක් 

ඇතිගවැා තිගබනවා; ගපරල් හිඟයක් ඇතිගවැා තිගබනවා. 
අන්ඕසී සමාගගම්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ සම්බන්ධගයන් අද ප්ර න්යක් අහැා 

තිගබනවා. ගු  ඇමතිතුමා ඒකට පිළිතුු  ගදන්. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හින, ගු  කථානායකතුමනි, මම ීමයන්ගන් ගම්කන්. ඉන්ධන 
නැති ප්ර ්නය නිසා; ගපරල් නැති ප්ර ්නය නිසා අද මන්ත්රීවු  

ගබොගහොමයකට ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට එන්න බැිනගවැා 
තිගබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක මම දන්නවා. මට ගත්ගරනවා.  

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ අයට පාර්ලිගම්න්තුවට එන්න තිගබන අවසථ්ාව හදන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොාන්.  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අද වැඩි ගදනකුට එන්න බැහැ. පිට පළාත්වැ ඉන්ධන නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි පුළුවන් තරම්  ඒ ගැන සාකා කා කර තිගබනවා. ගු  
ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගවනදාට කරත්තගයන් එනවා. 

1497 1498 

[ගු  ගයන්ත කු ණාතිැක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  නගර සැැමේම් හා ෙැසම්පාදන අමාතතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගු  කථානායකතුමනි, නගර සැැමේම් හා ෙැසම්පාදන 
අමාතතුමා ගවදෙගවන් මම, 2014 වර්ෂය සාහා ොතික ෙැ 
සම්පාදන හා ෙැාපවහන මඩුඩැගආ වාර්ක ක වාර්තාව  ඉදිිනපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සාංවර්ධනය හා පිනසරය සහ සව්භාවික 
සම්පත් පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ 
යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.    

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගු  කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතතුමා 
ගවදෙගවන් මම, 1972 අාංක 10 දරන නැේ නිගයෝජිතයන්ට, නැේ 

බඩු ගගන යන්නන්ට, යාත්රා ක්රියාකු වන් ගනොවන ගපොදු 
ප්රවාහකයන්ට සහ කන්ගට්නර් ගමගහයුම්කු වන්ට බැපත්ර 
ැබාී ගම් පනගත් 10 වගන්තිය යටගත් 2017 නැේ 

නිගයෝජිතයන්ගේ, නැේබඩු ගගන යන්නන්ගේ, යාත්රා 
ක්රියාකු වන් ගනොවන ගපොදු ප්රවාහකයන්ගේ සහ කන්ගට්නර් 
ගමගහයුම්කු වන්ගේ ංගාස්තු වුහ  නිගයෝග සම්බන්ධගයන් 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතවරයා විසින් සාදන ැදුව, 2017 

ඔක්ගතෝබර් 17 දිනැති අාංක 2041/10 දරන අති විග ේෂ ගැසට් 
පත්රගආ පළ කරන ැද නිගයෝග  ඉදිිනපත් කරමි.  

එම නිගයෝග ප්රවාහනය සහ සන්නිගේදනය පිළිබා ආාංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ යුතුයැන් මම ගයෝෙනා 
කරමි. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, ගසෞඛ්, ගපෝෂණ හා ගේ්ෂය වවද 

අමාතතුමා ගවදෙගවන් මම 2014 වර්ෂය සාහා ශ්රී ෙයවර්ධනපුර 

මහ ගරෝහගල් වාර්ක ක වාර්තාව ඉදිිනපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ගසෞඛ් හා මානව මේභසාධනය, සමාෙ 
සවිබැගැන්වීම පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත 

ගයොමු කළ යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.   
 

්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, රාෙ වවසාය සාංවර්ධන අමාතතුමා 

ගවදෙගවන් මම 2014 වර්ෂය සාහා ප්රාගේ්ෂය සාංවර්ධන බැාංකුගේ 
වාර්ක ක වාර්තාව ඉදිිනපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සාංවර්ධන පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.   
 
්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, රාෙ පිනපාැන හා කළමනාකරණ 

අමාතතුමා ගවදෙගවන් මම 201) වර්ෂය සාහා වි්ාම වැටුේ 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ වාර්ක ක කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් 

ඉදිිනපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභන්තර පිනපාැනය හා රාෙ 
කළමනාකරණය පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත 
ගයොමු කළ යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.   

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතතුමිය 

ගවදෙගවන් මම 2014 වර්ෂය සාහා ොතික ළමා ආරක්ෂක 

අධිකාිනගආ වාර්ක ක වාර්තාව ඉදිිනපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කාන්තා හා ස්ත්රී පුු ෂ සමාෙභාවය පිළිබා 
ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ යුතුයැන් මම 

ගයෝෙනා කරමි.    
 

 
 

්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

 ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, සාංවර්ධන පපාය මාර්ග හා 

ොතන්තර ගවගළා අමාතතුමා ගවදෙගවන් මම 19 4 අාංක 4  
දරන හා 19 7 අාංක 2  දරන පනත් මඟින් සාංග ෝධිත 19)9 අාංක 
1 දරන ආනයන හා අපනයන ංපාැන  පනගත් 4 වගන්තිගආ ං3  
පපවගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ ීමයවිය යුතු එකී පනගත් 20 

වගන්තිය යටගත් විග ේෂ ආනයන බැපත්ර ගාස්තු සම්බන්ධගයන් 
සාංවර්ධන පපාය මාර්ග හා ොතන්තර ගවළා අමාතවරයා 
විසින් සාදන ැදුව, 2017 ඔක්ගතෝබර් 02 දිනැති අාංක 2039/4 

දරන අති විග ේෂ ගැසට් පත්රගආ පළ කරන ැද නිගයෝග මම 
ඉදිිනපත් කරමි.  

එම නිගයෝග ආර්ථික සාංවර්ධන පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ගවත ගයොමු කළ යුතුයැන් මම ගයෝෙනා කරමි.    

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්, සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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වාර්තාව  
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REPORT OF THE COMMITTEE ON STANDING 
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ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සථ්ාවර නිගයෝග සම්බන්ධගයන් ස්ථාවර 
නිගයෝග පිළිබා වාර්තාව එම කාරක සභාගේ කටයුතුද ඇතුළුව 
මම පිළිගන්වමි.  

ගු  මන්ත්රීවු නි, ගම් අවසථ්ාව අපගේ පාර්ලිගම්න්තුවට 
ඓතිහාසිකව වැදගත් අවසථ්ාවක්. 1993 ගපබරවාින මස 0) වැනි 
දින දක්වා සාංග ෝධිත 1979 මැන් මස 01 වැනි දින සිට ද ක 

හතරකට ආසන්න කාැයක් පුරාවට පාර්ලිගම්න්තුගේ දැනට 
ක්රියාත්මකව පවතින සථ්ාවර නිගයෝග කාලීන වත්මන් 
වවස්ථාදායක අව තාවන්ට අදෙූලැව යාවත්කාලීන ීම සම 

අතව  කාරණයක් වී තිූ  බව අප කවුු ත් ගහොිනන් දන්නා 
කාරණයීම. එගැසම, වර්තමාන පාර්ලිගම්න්තුගේ රැස්වීම් 
පවත්වන කාැ ගේැාවන්, ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, විදුත් 
කන්ද රමය යනාී  ව ගයන් සිදු වී තිගබන සහ සිදු ීම සමට නියමිත 

නව ප්රවණතාවන් පාර්ලිගම්න්තුගේ සථ්ාවර නිගයෝගවැට 
අන්තර්ගත විය යුතු බව, සභාගේ කටයුතු මනා ගැස පවත්වා 
ගගන යාමට අතව  සාධකයක් බව අපි කවුු ත් අවිවාදගයන් 

යුතුව පිළිගනිමු. 

කු ණු ගමගසේ ගහන්න්, ගැෝකගආ දියුණු රටවැ දැනට 
පවතින තත්ත්වයන් පිළිබාව ද විවිධාකර ගේ්ෂය-විගේ්ෂය 

විේවතුන්, ක්ගෂේත්රගආ විග ේෂඥයන් විසින් ඉදිිනපත් කරන ැද 
අදහස ් හා ගයෝෙනා ද, පමේගිය හත්වැනි පාර්ලිගම්න්තුගේී  පවා 
ස්ථාවර නිගයෝග පිළිබා කාරක සභා ව විසින් ී ර්ඝ ව ගයන් 

සාකා කා කර ඉදිිනපත් කර තිූ  අදහස් ද, මැනවින් අධයනය කර 
නිගයෝෙ කථානායක ගු  තිැාංග මේමතිපාැ මැතිතුමා, නිගයෝෙ 
කාරක සභාපති ගු  ගසල්වම් අවඩක්කැනාදන් මැතිතුමා, 
අමාත ගු  චන්දිම වීරක්ගකොඩි මැතිතුමා, නිගයෝෙ අමාත ගු  

අජිත් පී. ගපගර්රා මැතිතුමා, ගු  විජිත ගහේරත් මැතිතුමා, ගු  
ගේ.එම්. ආනන්ද කුමාරසිින මැතිතුමා, ගු  එම්.ඒ. මේමන්තිරන් 
මැතිතුමා, ගු  ංආචාර්ය  ෙයම්පති විරමරත්න මන්ත්රීතුමා යන 

මන්ත්රීවු න්ගගන් සමන්විත මාගේ සභාපතිත්වගයන් යුත් ස්ථාවර 
නිගයෝග පිළිබා කාරක සභාව විසින් 2014 ගදසැම්බර් මස 1) වන 
දින සිට 2017 ඔක්ගතෝබර් මස 31 දින දක්වා පුරා වසර ගදකකට 

ආසන්න කාැසීමාවක් තුළ රැසව්ීම් වාර 12කී  ගැඹුිනන් සැකා 
බැා ඉන් අනතුු ව අමාත ගු  රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, 
පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රී ගු  ංආචාර්ය  විෙයදාස රාෙපක්ෂ මැතිතුමා, 

වර්තමාන පාර්ලිගම්න්තුගේ විු ේධ පාර් ව්ගආ නායක ගු  
රාෙවගරෝදියම් සම්පන්දන් මැතිතුමා, හත්වැනි පාර්ලිගම්න්තුගේ 
හිටපු මාගේ පූර්වගාමී කථානායක ගු  චමල් රාෙපක්ෂ මැතිතුමා 

යන මහත්වු න් ඇතුළු පාර්ලිගම්න්තුගේ ගෙෂඨ් 
මන්ත්රීවු න්ගගන් සමන්විත විග ේෂ කමිටුව විසින් ද සැකා බැා 
ඉදිිනපත් කරන ැද නිර්ගේ  ද, තවත් අවස්ථා හයකී  සියලුම ගු  
පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න්ට ආරාධනය කර පැය ගණනාවක් ී ර්ඝ 

ගැස සාකා කා ීම සගමන් අනතුු ව ඉදිිනපත් වූ සියලු අදහස් සහ 
සාංග ෝධන සැැීමල්ැට භාෙන කරමින් ද, ඉතාමත් කැපවීගමන් 
හා ඕනෑකමින් සකස් කරදෙ ැැූ  ගයෝජිත පාර්ලිගම්න්තුගේ 

ස්ථාවර නිගයෝග සම්බන්ධගයන් ස්ථාවර නිගයෝග පිළිබා කාරක 
සභාගේ වාර්තාව අද දින ගමම ගු  සභාවට ගම් ආකාරගයන් 

පිළිගැන්වීමට ැැබීම අටවැනි පාර්ලිගම්න්තුගේ අප ැද මේවිග ේෂී 

ෙයග්රහණයක් බව සාහන් කළ හැීම ය. 

අන්තර් පාර්ලිගම්න්තු සාංගමය විසින් ශ්රී ැාංකා පාර්ලිගම්න්තුව 
ආසියාගේ නව ආදර් වත් පාර්ලිගම්න්තුව ගැස පිළිගගන තිගබන 
ගමවන් ගමොගහොතක, සභාගේ කටයුතු අභිමානවත් ගැස, 

නීතිගු කව, අදට ගැළගපන අයුිනන් පවත්වාගගන යාමට 
අතව  ගමම ගයෝජිත සථ්ාවර නිගයෝග හැීම ඉක්මනින් ගමම 
ගු  සභාව විසින් අදෙමත කරදෙ ැැබිය යුතු බව සියලුම ගු  

මන්ත්රීවු න්ට මතක් කරමින් පමේගිය දිනක පාර්ලිගම්න්තු කටයුතු 
පිළිබා කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ැද පිනදි 201  වර්ෂගආ 
ෙනවාින මාසගආ මුැී  ගමය ප්රධාන ගමන්ම අතව  කටයුත්තක් 

ගැස සැකා පාර්ලිගම්න්තුව විසින් යථා පිනදි සම්මත ීම සමට 
ගයෝෙනා කරන අතරම, ගම් ගවගහසකර කාර්යය ගවදෙගවන් 
දායකත්වය ැබා දුන් සෑම සියලු ගදනාටම මාගේ හෘදයාාංගම 

කෘතඥතාව පළ ීම සමට ද ගමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි. ස්තුතින්. 

 
ගරු ලක්න්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුය" න් 
මා ගයෝෙනා කරනවා.  

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 

ආාශික අධීක්නණ කාරක සාා වාර්තා 
 துமறெொர் சைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු  කථානායකතුමනි, අභන්තර පිනපාැනය හා රාෙ 
කළමනාකරණය පිළිබා ආාංශික අධික්ෂණ කාරක සභාගේ 
සභාපතිතුමා ගවදෙගවන් අභන්තර පිනපාැනය හා රාෙ 

කළමනාකරණය පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත 
ගයොමු කරන ැද "පළාත් පාැන ආයතන ංවිග ේෂ විධිවිධාන  
පනත් ගකටුම්පත" සහ "201) වර්ෂය සාහා පළාත් සභා සහ 

පළාත් පාැන අමාතාාං ගආ කාර්ය සාධන වාර්තාව" 
සම්බන්ධගයන් වූ එකී කාරක සභාගේ වාර්තාව මම ඉදිිනපත් 
කරමි.  

 
සාානම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அெித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගු  කථානායකතුමනි, වනතික කටයුතු ංදූෂණ විගරෝධී  සහ 

මාධ පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගවත ගයොමු කරන 
ැද, 
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(i)  අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් 
සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත;  

(ii) අපරාධ වැළැක්වීගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත; සහ 

(iii)  අධිකරණ සාංවිධාන ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
සම්බන්ධගයන් වූ එකී කාරක සභාගේ වාර්තාව මම 
ඉදිිනපත් කරමි.     

 
සාානම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
නපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු  සුසන්ත පාචිනිලනම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ නිනයෝජ්ය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலசை - தபொது நிர்வொக ைற்றும் 

முகொமைத்துவ பிரதி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management)  
ගු  කථානායකතුමනි, පහත සාහන් ගපත්සම් හතර මම 

පිළිගන්වමි.  

(1)  දියතැාව, කහගගොල්ැ, රත්පහ, "ගර්ණුකා නිවස" යන 
ලිපිනගයහි පදිාංචි ඩී.ඒ.  ාන්ත කුමාර මහතාගගන් ැැබුණු 
ගපත්සම;  

(2)   බඩුඩාරගම, ගම්මන්පිැ, පළමු සැතපුම් කණුව, අාංක 2  
දරන සථ්ානගයහි පදිාංචි ඩී.සී.එම්. ුරණවර්ධන මහතාගගන් 
ැැබුණු ගපත්සම ; 

(3) ්රිකුණාමැය, අභයපුර, අාංක 144 දරන සථ්ානගයහි පදිාංචි 
ගක්.එා . ෙයරත්න මහතාගගන් ැැබුණු ගපත්සම; සහ  

(4) කළුතර, කටුකුු න්ද, නාගගොඩ පාර යන ලිපිනගයහි පදිාංචි 
එන්.ඒ.පී.එම්.ඩේලිේ. ගසේනානායක මහතාගගන් ැැබුණු 
ගපත්සම. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්නනත්ති මහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගු  කථානායකතුමනි, මම පහත සාහන් ගපත්සම් ගදක 
පිළිගන්වමි. 

(1)  මහරගම, දුම්ිනය මාවත, අාංක 21) දරන සථ්ානගයහි පදිාංචි 
ගක්.ඩී. පපාලි ගපගර්රා මහතාගගන් ැැබුණු ගපත්සම; සහ 

(2)  ගපොගළොන්නු ව, පලුගසද්මන, එගක් ඇැ, අාංක 100 දරන 
සථ්ානගයහි පදිාංචි ගකෝරගල් ගගදර ගැොකුබාංඩා 
මහතාගගන් ැැබුණු ගපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්සම්  මහජ්න නපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සාාවට පැවරිය ුතතු යි  නිනයෝග කරන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ස්ථාවර නිගයෝග 23ං2  යටගත් ප්ර න්. ගු  දිගන්ෂ ්
ුරණවර්ධන මහතා. 

නපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීනමන් ඇසූ ්රශ්්නය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

සැපුතම අු  වීම නිසා පවතින ඉන්ධන 

අර්බුදය  
குமறந்தளவு விநிசயொகத்தினொல் நிலவும் 

எொிதபொருள் தநருக்கடி 
FUEL CRISIS DUE TO SHORT SUPPLY  

 

ගරු දිනන්න් ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථානායකතුමනි, අද මුළු රටම මහා අර්බුදයකට මුහුණ 
ී  තිගබනවා. ශ්රී ැාංකාගේ ප්රවාහන කටයුතු සාහා ගයොදා ගන්නා 
ගපෞේගලික ගමෝටර් රථ, වෑන් රථ, ්රි ගරෝද රථ, ගැොින රථ, 

ගමෝටර් බන්සිකල් යනාදිය සාහා ඉන්ධන නිකුත් ීම සම 
සම්බන්ධව පමේගිය දින ීමහිපගආ සිට අර්බුදයක් මතු වී ඇත. එය 
මහෙන ජීවිතයට සහ ආර්ථික හා ගසේවා කටයුතුවැට ඉමහත් 

කරදරකා ස තත්ත්වයක් පදාකර ඇත. ැාංකාගේ ප්රධාන ඉන්ධන 
සැපයුම කරදෙ ැබන්ගන් ැාංකා ඛ්නිෙගතල් නීතිගත සාංසථ්ාව බව 
ගු  ඇමතිතුමා පිළිගන්නවාද? ඒ අදෙව, 

1.  ැාංකා ඛ්නිෙගතල් නීතිගත සාංසථ්ාව මඟින් සපයන 
ඉන්ධන ප්රමාණය අඩු වීම ගහේතුගවන් ගමම අර්බුදය මතු වී 
ඇති අතර, එගසේ ඉන්ධන සැපයුම අඩු වීම සම්බන්ධව 
මහෙනයාට කු ණු පැහැදිලි කරනවාද? 

 ඊට ගහේතුව, ඇමතිතුමා එක ප්රකා යක් කරනවා; නිගයෝෙ 
ඇමතිතුමිය තව ප්රකා යක් කරනවා; ආයතනගආ අය තව 
ප්රකා යක් කරනවා. මම විග ේෂගයන් ීමයන්ගන් ගමයන්. 
ඉන්ධන පැමිගණන දින වකවාදෙ පිළිබාව විවිධ අය විසින් 
විවිධ ප්රකා  ීම සම ගහේතුගවන් දැන් මුළු රටම කැළිලැා; 
ආර්ථිකය ඇනහිමින තත්ත්වයට ඇවිල්ැා ගු  
ඇමතිතුමනි.  

2.  අමාතතුමාගේ ප්රකා යට අදෙව තව දින ගණනාවකට 
ගමම අර්බුදය විසඳීමට ගනොහැීම බව ප්රකා  ීම සමට ගහේතු 
ගමොනවාද? 

 ගමම ප්ර න්ය පටන් ගත් දවගසේ ඉාැා තිගබන තත්ත්වයන් 
මම ගම් ීමයන්ගන්. බැාගපොගරොත්තු වන පිනදි, තව දවස ්
ගණනක් යනතුු  ඉන්ධන පැමිගණන් ීමයැා සථ්ිරව 
නිගමනයක් ගදන්නට බැින තත්ත්වයකන් ඉන්ගන්. 
සාමානගයන් ගබඩාගේ ඉන්ධන වි ාැ ගතොගයක් 
පවතිනවා. එය අනිවාර්ය නියමයක්. එම ඉන්ධන ගතොගය 
එගසේ පවත්වාගගන යන්න ගනොහැීමවීම පිළිබාව වග 
ීමයන්ගන් කවුද? ඒක තමන් ඇමතිතුමනි, ප්රධානම ප්ර න්ය.  

ගදවැනි ප්ර ්නය, ුරණාත්මකභාවගයන් අඩු,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්වැනි ප්ර න්ය අහන්න, ගදවැනි ප්ර න්ය ඇහුවා. 
 

ගරු දිනන්න් ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගු  කථානායකතුමනි. විමල් වීරවාං  

මන්ත්රීතුමාත් ීමේවා, ගම්ක ගු  මන්ත්රීවු න්ටත් පාර්ලිගම්න්තුවට 
එන්න බැිනගවැා තිගබන ගවැාවක්. [බාධා ීම සමක්] ගපොඩ්ඩක් 
ඉන්න, මම ගවැාව ගන්ගන් නැහැ. ගම්ක බරපතළ ප්ර න්යක්. 

[බාධා ීම සම්] තරහා ගන්න එපා, ගපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඉඩ 
ගදන්න. 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා අහන ප්ර ්න ගමොනවාද ීමයැා මම බැාගගන හිමිගආ. 
ඒ ප්ර ්නය මටත් තිගබනවා. 

 
ගරු දිනන්න් ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ප්ර ්නය ඔබතුමාටත් තිගබනවා; මටත් තිගබනවා. 

කථානායකතුමා හැමියට ඔබතුමාගේ වාහනවැටත් ගපරල් 
නැත්නම් සාමාන ෙනතාවට ගපරල් තිගආවිද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, මටත් ගපරල් නැහැ. 

 
ගරු දිනන්න් ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා දැන් ඒ ගැන ීමයන්න. ඒ අදෙව ශ්රී  

ැාංකා,- [බාධා ීම සමක්] කෑ ගැහුවාට දැන් රට අර්බුදයකට වැමිැා 
ඉවරන්. ගබොු වට කෑ ගහන්ගන් නැතුව අර්බුදගයන් ගගොඩ එන්න 
හිතන්න. [බාධා ීම සමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  දිගන්ෂ් ුරණවර්ධන මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දිනන්න් ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දැන් අර්බුදයට වැමිැා ඉවරන්; වළට වැමිැා ඉන්ගන්. 

ඇමතිතුමාගේ පිහිගටන්වත් ගගොඩ එන රමයක් ගසොයා ගන්න. 
අගේ "Captain Cool"ගේ පිහිගටන්වත් ගගොඩ එන රමයක් 
හිත න්න. ගමය ගැොකු ප්ර ්නයක්. 

3.  ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංසථ්ාව විසින් අඩු වී ඇති 
ඉන්ධන සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් ීම සම  ගතල් 
ගනෞකාවක් ගකොළඹ වරායට ගගන්වා ගැනීගමන් පමේ, 
සිදුවන බව  අමාතවරයා ප්රකා  ීම සගමන්  විස ගාන බව 
පිළිගන්ගන්ද?  

 දිනයක් නැහැ, එය කවදා එන්ද ීමයැා ඇමතිතුමාටවත්, 
CPC ආයතනයටවත් සහතික ගවන්න බැහැ. ගම් වන 
ගකොට ඉන්දියාගේ සැපයුම ගකගරහි 
බැාගපොගරොත්තුගවන් සිමින බව ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා. 
ගමයට ගහේතුව, ්රිකුණාමැගආ ගතල් ටැාංීම අපට නැහැ. 
එගහම තිබුණා නම් ගම් අර්බුදය මතු වන්ගන් නැහැ. 
හම්බන්ගතොට ගබඩාවත් අපට නැහැ. ඒ ගබඩාව අපට 
තිබුණා නම් ගම් අර්බුදය මතු වන්ගන් නැහැ. ඔබතුමා 
දන්නවා, අගේ CPC එගක් ගකොගළොන්නාගේ ගබඩාවත්, 
ඉන්දියාදෙ සමාගමත් ගපොම්ප කරන්ගන් එකම නළගයන් 
බව.  ඉන්දියාදෙ සමාගම ගපොම්ප කරන්ගන්ත් අගේම 
නළගයන්. සතියකට වරක් ගදගගොල්ැන් -ඉන්දියාව සහ 
අගේ සමාගම්- හමු වනවා. ඇමතිතුමනි, ගම් අර්බුදය මතු 
වන්ගන් ගකොගහොමද? හිනයාකාරව ගම් කටයුත්ත 
ගකගරනවා නම් ගම් අර්බුදය මතු වන්ගන් ගකොගහොමද?  
ොතන්තර තර්ෙනයකටද අපි දැන් මුහුණ ගදන්ගන්? ගම් 
කු ණු ගැන ඇමතිතුමා ප්රකා යක් කරන්න. ගමොකද, මහ 
ෙනතාව වි ාැ අර්බුදයකට පත් ගවැා, ආර්ථිකය වි ාැ 

ව ගයන් අඩපණ ගවැා තිගබනවා. ගු  
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා එය පිළිගන්නවා ඇති. අපි 
අහන්ගන් එයට විසඳුමන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගබොගහොම සත්ුතින්.  

ස්ථාවර නිගයෝග 23 ං2  යටගත් ඒ වාගේම තවත් ප්ර න්යක් 
අදෙර දිසානායක මන්ත්රීතුමාට ඉදිිනපත් කරන්න තිගබනවා. ගු  
අමාතතුමනි, අදෙර දිසානායක මන්ත්රීතුමා ඒ ප්ර න්ය ඉදිිනපත් 

කළාට පසග්සේ ඔබතුමා පත්තර ගදන්න. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ප්ර ්නය ගනොගවන්, ඒ ප්ර න්යම ගවන විධියකට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  දිගන්ෂ ්ුරණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා ගදගවනි ප්ර න්ය 
වරක් ීමගයේව නිසාන් මම ීමේගේ, "තුන්වන ප්ර ්නය අසන්න" 

ීමයැා. ඔබතුමාට බාධා කළාම ගම් දවස්වැ තරහා යනවා. වැඩිය 
තරහා ගන්න එපා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු  දිගන්ෂ් ුරණවර්ධන මන්ත්රීතුමාගේ ගේදනාවම ගම් 

දවස්වැ ගු  කථානායකතුමාටත් තිගබනවා, ඒකන්. [බාධා ීම සම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  අදෙර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.  

 

II 
 

ඉන්ධන මිඟය 
எொிதபொருள் பற்றொக்குமற 

FUEL SHORTAGE 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු  කථානායකතුමනි, 23ං2  සථ්ාවර නිගයෝගය යටගත් ගමම 

ප්ර න්ය ඉදිිනපත් ීම සමට අවස්ථාව ැබා ී ම පිළිබාව මා ඔබතුමාට 
ගබගහවින්ම ස්තුතිවන්ත ගවනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, රට තුළ නිර්මාණය වී ඇති ඉන්ධන 

හිඟය ගහේතුගවන් ගමනා ගමන ක්ගෂේත්රගආ මතු වී ඇති ගැටලුකා ස 
තත්ත්වය ගකගරහි ගමම සභාගේ අවධානය ගයොමු කරදෙ 
කැමැත්ගතමි. ගම් වන විට දිවන්ගන්- [බාධා ීම සමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමන්ැා ගමම මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්නට 

අවස්ථාව ගදන්න. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගම් වන විට දිවන්ගන් ගබොගහෝ ප්රගේ වැ පවතින ගපරල් 
හිඟය ගහේතුගවන් ෙනතාව වි ාැ අපහමේතාවකට පත්ව සිමිනවා. 
එගසේම ගමම තත්ත්වය රගට් ආර්ථිකයට බැපෑම් කරන 

තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය ගවමින් පවතිනවා. ගමයට ප්රධාන 
ගහේතුව ගැස ප්රකා  වන්ගන් ඉන්ී ය ගතල් සමාගම ගගන්වන ැද 
ගතල් නැවක ගතල් නියමිත ප්රමිතීන්ට ගනොමැතිකමින් ගගොඩබෑම 

ප්රතික්ගෂේප වී තිබීමන්. 

ගු  කථානායකතුමනි, නමුත් ගම්ගක් ප්රධාන කු ණු තුනක් 
තිගබනවා. පළමු කු ණ, නියමිත පමිපාමිය අදෙගමනය ගනොකර 
ගතල් ආනයනය ීම සමට ආඩුඩුව විසින් ගගන ඇති පියවර. 

ඔබතුමා දන්නවා, 2012ී  ගත්තු කැබිනට් මඩුඩැ තීන්දුවක් 
තිගබන බව, ගතල් ආනයනය කරන්ගන් දිුර කාලීන ගකොන්ත්රාත් 
රමය යටගත් ගටන්ඩර්වලින් පමණන්, spot tendersවලින් 

ආනයනය කරන්ගන් නැහැන් ීමයැා. පමේගිය කාැගආ ැාංකාවට 
ගතල් ගගන්වන ැේගේ ී ර්ඝ කාලීන ගකොන්ත්රාත් රමය යටගත්න්. 
පමේගිය දා ඒ සාහා ගටන්ඩර් කැාවා ආයතනයක් ගතෝරාගගන 

තිබියී ,  - ඔබතුමන්ැා දන්නවා, ගටන්ඩර් කැාවැා නැේ 23ක් 
සාහා ආයතනයක් ගතෝරාගගන තිබුණු බව. -  2017 ජුලි මාසගආ 
අවසානගආී  ගමම ගටන්ඩර් තුන ප්රදානය ීම සමට අමාත මඩුඩැ 

අදෙමැතියට යටත්ව අදෙමැතිය ැබා දුන්නා. දැන් ඒ ගටන්ඩරය 
කැබිනට් මඩුඩැය ගවත ැබා දිය යුතුව තිගබනවා. නමුත් ඒක 
එගසේ ැබා ගදන්ගන් නැතිව ස්ථානීය ගටන්ඩර් මිැී  ගැනීම - spot 
tender  මිැී  ගැනීම- හරහා ඔබතුමා ගම් වන විට ගතල් නැේ 4ක් 

ගගන්වැා තිගබනවා, ගු  ඇමතිතුමනි. 

ඒ නියමිත පමිපාමියට තිගබන ගටන්ඩරය කැබිනට් 
මඩුඩැගආ අදෙමැතිය සාහා ඉදිිනපත් කගළේ නැහැ. ගමම ගතල් 

සාංස්ථාගවන් එන්න තිගබන පමා වන නැවත් spot tenders හරහා 
ගගන්වන ැද නැවක්. රමාදෙූලැව ී ර්ඝ කාලීන ගටන්ඩර් පදනම 
මත ගගන්වන ැද සමාගමකට දුන්නා නම් සමහර විට පමා වන 

එකක් නැහැ. එය පපකල්පනයක් විතරන්. නමුත් ැාංකා ඛ්නිෙ 
ගතල් නීතිගත සාංස්ථාගවන් 03වැනි දා එන්න තිගබන නැවත් spot 
tenders හරහා ැබා ගදන ැද නැවක්. කැබිනට් අදෙමැතිය ැබා 

ගනොී , ඒ ගවදෙවට ගවගළා ගපොගළන් ස්ථානීය මිැී  ගැනීම් 
යටගත් ගතල් ගගන්වීම අරඹා තිගබනවා. ඒ නිසා පමේ ගිය මාස 
කීපය තුළ ඇගමිනකාදෙ ගඩොැර් මිලියන 40ක බරපතළ පාඩුවක් 

සිදු වී තිගබනවා, ගු  කථානායකතුමනි. ඇගමිනකාදෙ ගඩොැර් 
මිලියන 40ක් ීමයැා ීමේවාට හිනයටම එය සාංසන්දනය කර 
බැලුගවොත් ඇගමිනකාදෙ ගඩොැර් මිලියන 3 .1ක්. ඒ ීමයන්ගන්, 
දිුරකාලීන ගටන්ඩරය සහ ස්ථානීය ගටන්ඩර් හරහා මිැී  ගත් 

ප්රමාණය සාංසන්දනය කර බැලුගවොත් ගඩොැර් මිලියන 3 .1ක 
අතිිනක්තයක් ගම් හරහා ගගොස් තිගබනවා. ඒ පිළිබාව ඉදිිනගආී  
සවිස්තරාත්මකව -නැගවන් නැවට- ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට කු ණු 

ඉදිිනපත් කරන්න මා බැාගපොගරොත්තු වනවා, ගු  
කථානායකතුමනි.  

ගදවැන්න, ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංස්ථාව සතුව 
ප්රමාණවත් ගබඩා පහමේකම් ගනොමැති වීමන්. දැනට පවතින ගබඩා 
ප්රමාණවත් වන්ගන් සති ගදකක ට -ආසන්න ව ගයන් දින 1 කට, 

දින 14කට- ආසන්න ප්රමාණයකටන්.  

ගු  කථානායකතුමනි, එගහත් ්රිකුණාමැ න න වරාගආ ටැාංීම 
99ක් පවතින අතර, 2003 වන විටත් -වර්තමාන අග්රාමාතවරයා 
යටගත්ම- ගමය  LIOC සමාගමට වසර 34කට ලියවිල්ැීමන් 
පමණක් ැබා ී  තිගබනවා. එහි 1.2 ගේදය යටගත් 2003.03.01 

දින සිට මාස හයක් තුළ විධිමත් බදු ගිවිමේමකට ගනොයෑම 

ගහේතුගවන් ඔවුන් එහි දැන් සිමින්ගන් නීති විගරෝධී ගැසන්. 

එබැවින් දැනට ඔවුන් භාවිතා කරන්ගන් ටැාංීම  න්. ්රිකුණාමැ 
න න වරාගආ ගතල් ටැාංීම 99ක් තිබුණත් භාවිතා කරන්ගන් ගතල් 
ටැාංීම  ක් පමණන්. 2003 ගිවිමේම අත්සන් කරැා අවුු දු 14ක් ගත 
ගවැා තිබුණත්, ඔවුන් ීමසිදු ප්රතිසාංසක්රණයකට යන්ගන් නැහැ. 

අවුු දු 14කට වඩා වැඩි කාැයක් ඔවුන්ගේ යටගත් ගම් ගතල් 
ටැාංීම දිරාපත් ගවමින් තිගබනවා. 

ඉතිින ගතල් ටැාංීමවලින් දහයක් ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත 

සාංස්ථා පිනහරණයට ැබා ගැනීමට 201) අගප්රේල් මාසගආ කැබිනට් 
තීරණයක් ගත්තා. එතැනින් ගතල් ටැාංීම දහයක් ගු  
අමාතතුමාගේ අමාතාාං යට ගදන්නන් තීරණයක් ගත්ගත්. 

201).0).0)වැනි දා ගු  අග්රාමාතතුමා කැබිනට් ප්රිකාවක් 
ඉදිිනපත් කරැා, එම LIOC සමාගම සතුව තිබුණු ගතල් ටැාංීම 
දහයක් ගතල් සාංස්ථාවට පවරා ගැනීම සාහා 201) අගප්රේල් 

මාසගආ ැබා ගත් කැබිනට් තීරණය ගවනස් ීම සගම් කැබිනට් 
තීරණයක් ගත්තා. ඒ නිසා ගු  කථානායකතුමනි, ගමහි ප්රධානම 
ප්ර න්යක් බවට පත් ගවැා තිගබනවා ගම් ගබඩාවැ තිගබන 
හිඟකම.  

අපි දන්නවා ගකොගළොන්නාගේත්, මුතුරාෙගවැත් තිගබන 
ගබඩා සාංකීර්ණ CPSTL සමාගමට අන්ති බව. එහි තුගනන් එකක් 
අන්ති  LIOC සමාගමට. ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංසථ්ාවට 

ගවනම ගබඩා නැහැ. LIOC සමාගමත්, ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් 
නීතිගත සාංස්ථාවත් ගතල් ගබඩා කරන්ගන් CPSTL ීමයන 
සමාගගම් ගබඩාවැ. එහි සමාගගම් අන්තිය තුගනන් එකක් 

තිගබන්ගන් LIOC එකට.  LIOC එක තමන්ගේ වාරගආ - turn 
එගක්- අව  නැව ගගනාපු නැති එක ඇත්ත. හැබැන්, අපට 
එතැන තිගබන ගබඩා පහමේකම් ප්රමාණවත් ගනොවන ගහේතුව ගමහි 

ගදවන ප්රධාන ගැටලුවන්. තමුන්නාන්ගසේැා ගම් තත්ත්වය ගවනස ්
කරන්න සමත් ගවන්ගන් නැත්නම්; අගේ ගබඩා පහමේකම් 
වර්ධනය කරන්න සමත් ගවන්ගන් නැත්නම්; ්රිකුණාමැගආ 

ගතල් ටැාංීම සාංකීර්ණ අගේ ගතල් අව තාවන් සාහා පපගයෝී 
කර ගැනීමට මැදිහත් ගවන්ගන් නැත්නම් ගම් ගබඩාවැ ඇති වී 
තිගබන අර්බුදය නැවක් පමාවීගමන් පමණක් ගනොගවන්, දිුර 
කාලීනව ඇතිවීගම් අනතුර තිගබනවා ගු  කථානායකතුමනි.  

ගතවැන්න, සපුගසක්න්ද ගතල් පිිනපහදුව අකර්මණවීම. 
ගමය 19)9ී  ඉදිකළ අතර, එය දැන් අබැන්ව තිගබනවා. එය 
19)9ී  ඉදි කර තිගබන්ගන්.  එහි තාක්ෂණයත් දැන් යල් පැනැාන් 

තිගබන්ගන්. පමේ ගිය සතිගආී  පිිනපහදුගේ හදිසි බිාවැටීමක් සිදුවීම 
ගමම ගැටලුව තීව්ර ගකොට තිගබනවා. 2007ී  පමා ඔය වාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ගවැාගේ ඉරානගආ අග්රාමාතවරයා ඇවිල්ැා 

සපුගසක්න්ද පිිනපහදුව සෑී මට මුල්ගැක් තිේබා; ඉඩම් පවරා 
ගත්තා; කාර්යාැ ඇති කළා. ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංසථ්ාව 
විසින් ු පියල් ගකෝමි සියයකට වැඩි මුදැක් ගම් ගවදෙගවන් වැය 

කරැා තිගබනවා. නමුත් ගු  කථානායකතුමනි, පිිනපහදුගේ ීමසිදු 
ප්රතිසාංසක්රණයක් සිදු වී නැහැ. 2007ී  නව පිිනපහදුවක් ඉදිීම සමට 
ගප්රෝඩාකා ස ගැස මුල්ගැ තැබුවද, එය ඉදි වී නැහැ.  

අගනක් අතට ගම හිී  වෘත්තීය සමිති විසින් මතු කරන 

සාධාරණ සැකයක් වන්ගන්, වත්මන් LIOC එක අත්තගනෝමතික 
ගැස හිතාමතා ගපොගරොන්දු කඩකරමින් ගතල් ගනොගගන්වා රට 
තුළ කුමන්ත්රණයක් ගැස අර්බුදයක් නිර්මාණය ගකොට ඇති වන 

තත්ත්වය ප්රගයෝෙනයට ගනිමින් බාැ ගතල් ගගන්වීමට දරන 
පත්සාහයක්ද ීමයැා. ගමොකද, ගු  කථානායකතුමනි, ැාංකා 
ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංසථ්ාවට ගපරල්වලින් පාඩුවක් තිබුණා. 

ඒක ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා LIOC එක දිගින් දිගටම ඉල්ැා 
සිමියා, "ගතල් මිැ වැඩි කරන්න" ීමයැා. නමුත්, ආඩුඩුව 
පැත්ගතන් ගතල් මිැ වැඩි කරන්න ඉඩ දුන්ගන් නැහැ. ඒ නිසා 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

LIOC එක ගබොගහෝ දුරට පත්සාහ දරමින් සිමියා, ගපරල් 
ගවගළාාගමන් අන්න් ගවන්න. ගමොකද, ගපරල් විකුණන එක 
ඔවුන්ට පාඩුන්. එම නිසා, ඒ සාහා දරන ප්රයත්නයක්ද ගම්ක? ගම් 

නැව පමා වුණා නම්, -ඒ ීමයන්ගන් LIOC එගකන් ගගන්වන ැද 
නැව ප්රතික්ගෂේප වුණා නම්- නැවත නැවක් ගගනඒම ඔවුන්ගේ 
කාර්ය භාරයන්. හැබැන්, ඔවුන් ගමට්රික් ගටොන් 1),400ක් තිගබන 

ගපරල් නැවක්  ැාංකාවට හැගරේවා. ඒකට ගමොකද කගළේ? ගු  
කථානායකතුමනි, ඒගක් ඩීසල් ගමට්රික් ගටොන් 4,400ක් තිගබනවා. 
හැබැන්, ඒවා ප්රමිතිගයන් ගතොරන්. ඒ ගපරල් මික ගන්න නම් 

ප්රමිතිගයන් ගතොර ඩීසල් ගන්නත් ීමයනවා. ගු  ඇමතිතුමනි, මම 
හිතන විධියට ඔබතුමාට එගහම ීමයැා තිගබනවා. ගු  
කථානායකතුමනි, LIOC එක ඉතා කුඩා පාංුරවක් අගේ ගබඩා 

සාංකීර්ණගආත්, ඒ වාගේම ගවගළා ගපොගළේත් තබාගගන මුළු 
ගතල් ගවගළා ගපොළම හමේු වන තත්ත්වයකට පිනවර්තනය 
ගවැා තිගබනවා. ඒ නිසා යළි අගේ රගට් සම්පත් LIOC එකට 
පැව සම සාහා කටයුතු කරනවාද ීමයැා ගම් ආඩුඩුව කල්පනා 

කර බැන්න ඕනෑ. ගමවැනි තත්ත්වයක් LIOC එක හිතාමතා 
නිර්මාණය කළාද ීමයන සැකයක් මතු ගවමින් තිගබනවා. ගු  
කථානායකතුමනි, ගු  ඇමතිතුමා ගම් පිළිබාව පිළිතුු  ැබා 

ගදදෙ ඇතැන් මා බැාගපොගරොත්තු වනවා. 

1.  LIOC එකට තමන්ට අව  පිනදි ගතල් නැේ ප්රතික්ගෂේප 
කළ හැීමද? ඒවාගආ පාැනය ගකබඳුද? ඒ සාහා ගගන 
ඇති පියවර කුමක්ද?  

2.  ගතල් නැවක් ප්රතික්ගෂේප වූ පමකවන් රගට් ෙනතාව පාගර් 
රසත්ියාදු වන අන්දමට රටට අව  රක්ක ත ගතොග පවත්වා 
ගනොගන්ගන් මන්ද? 

 රක්ක ත ගතොග පවත්වාගගන යෑගම් රමගේදය කුමක්ද? එය 
කුමන කාැයකට ප්රමාණවත්ද? 

3. ගතල් සැපයීම ගනොකළ සමාගම ගවදෙගවන් ගගන ඇති 
පියවර කුමක්ද? ගමවැනි ගේ  නියාමනය ීම සමට ඇති 
රමගේදය කුමක්ද? 

4. ගටන්ඩර් ක්රියාවලිය මඟින් ගතෝරාගත් ආයතනයට ගමම 
ගතල් ආනයනය පැව සමට කටයුතු ගනොකරන්ගන් මන්ද? 

5. සපුගසක්න්ද පිිනපහදුව අලුත්වැඩි යා ීම සමට පියවර 
ගනොගන්ගන් මන්ද? 

6. ඉදිිනගආී  ගමවැනි තත්ත්වයක් පදාවීම වැළැක්වීම 
ගවදෙගවන් ආඩුඩුව ගගන තිගබන පියවර ගමොනවාද? 

 ගු  කථානායකතුමනි, ඉහත ප්ර න්වැට පිළිතුු  
කුමක්දැන් දැන ගන්න කැමැතින්.  

 ගබොගහොම සත්ුතින්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  අගමැතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  විමල් වීරවාං  මන්ත්රීතුමනි, ගමොකක්ද  point of Order 
එක? 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, මටත් ප්ර න් ීමහිපයක් තිගබනවා. ඒවා 
ීමේවාට පසග්සේ ඇමතිතුමාට පත්තර ගදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ස්ථාවර නිගයෝග 23ං2  යටගත් ප්ර ්නයක් අහැා 

තිගබනවා. ඒකට අමුතුගවන් තවත් ප්ර න් එකතු කරන්න බැහැ. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ස්ථාවර නිගයෝග 23ං2  යටගත්, එක මාතෘකාවකට අදාළ 
ප්ර න් ගදකක් අහන්න බැහැ ගන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එගහම ගදයක් ගමතැන නැහැ ගන්. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබතුමාට ඕනෑ ඕනෑ ගවැාවට එගහම ගවනස් කරැා දාන්න 
බැහැ ගන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ, නැහැ. එගහම ගදයක් ගමතැන නැහැ ගන්.  

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට ප්ර ්නය අහන්න බැිනද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා ීම සම්]   

 
ගරු රනිල් වික්රමිංාහ මහතා (අ්ාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික 

්රතිපත්ති හා ආර්ිකක කටුතතු අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க - பிரதை அமைச்ெரும் சதெிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்ெரும்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, මගේ නම සාහන් කරපු නිසා මම 

කැමැතින් කු ණු පැහැදිලි කරන්න.  

පළමුගවන්ම 2003 වර්ෂගආී  ගම් ගිවිමේමට ඇතුළත් ගවන 
අවස්ථාව ගවන ගකොට, ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංසථ්ාව 

ගම්ගකන් ීමසිම ප්රගයෝෙනයක් අරගගන තිබුගඩු නැහැ; අරගන්න 
 ක්තියක් තිබුගඩු නැහැ. ඒ  නිසා තමන් අපි ඒ අවසථ්ාගේී  ගම්වා 
පිටට ගදන්න, පළමුගවන්ම ඉන්දියාගවන් ඇහුගේ, ඉන්දියාව 

ගන්න කැමැතිද, නැත්නම් ගවන සමාගමීමන් ඉල්ලුම්පත් ැබා 
ගන්නද ීමයැා. ඒ ගවැාගේී  ඉන්දියාව එකඟ වුණා. එකඟ ගවැා 
අපි ගිවිමේම අත්සන් කළා. අපි ඒක සම්පූර්ණගයන්ම ක්රියාත්මක 
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[ගු  අදෙර දිසානායක මහතා] 
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කරන්නන් හිමිගආ. ඒ අතරතුගර් ආඩුඩු මාු වක් සිදු වුණා. එදා 

ඉාන් ගම්ක කල් ගියා. ැාංකා ආඩුඩුව පැත්ගතදෙත් ගයෝෙනා 
ීමහිපයක් ආවා, ගම් ගිවිමේම සාංග ෝධනය කරන්න ීමයැා. ඒ 
වාගේම අගනක්  පැත්ගතදෙත් ආවා. ඒ ගැන මට වග ීමයන්න 
බැහැ.  

ඒත් අගේ ආඩුඩුවක් තිබුණා නම් ගම් ගවන ගකොට ගමම 
ගතල් ටැාංීම සියල්ැම හදැා අවසන් ගවන්න තිබුණා. ගම්වා 

අරගගන දියුණු කරන්න ආපමේ 2014ී  අපි ඉන්දියාව සමඟ එකඟ 
වුණා. විග ේෂගයන්ම ඉන්ී ය අගමැතිතුමා ගමහි පැමිකව 

ගවැාගේත්, ෙනාධිපතිතුමා එගහේ ගිය ගවැාගේත්,  මම එගහේ 

ගිහින් කළ සාකා කා අදෙවත් 2014ී  අප අතර එකඟත්වයක් ඇති 
වුණා ඉන්දියාව යළිත් ගම් වැඩ කටයුතු  කරනවා ීමයැා.  ැාංකා 

ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංස්ථාවට මුදල් නැහැ. ඔවුන්ට තවමත් 
වි ාැ ණයක් ගගවන්න තිගබනවා. ගම් ගේවල් අලුතින් කරනවා 

නම් අපි මුදල් ගහොයන්න ගවනවා. ඒ ප්ර න්  නිසා අපි ඉන්දියාව 

සමඟ කටයුතු කරන්න තීරණය කළා. මම කැබිනට් ප්රිකාවක් 
ඉදිිනපත් කරැා තීරණය ගත්ත දවගසේී  ීමේවා, එගහම ගිවිමේමකට 

අපි ඉන්දියාව එක්ක එකඟ ගවැා තිබුණා, ඒ නිසා ඒ ගිවිමේම අදෙව  
ක්රියා කරන්න වුවමනාන් ීමයැා. එා චරන් ගමතැන තිගබන්ගන්.  

ගු  කථානායකතුමනි, මට මතක විධියට ඒ කාැගආ අපි 
ඉන්දියාව සමඟ ගම් ගැන කථා කරේී  ඔබතුමා කැබිනට් 

මඩුඩැගආ හිමියා. ොතික ආඩුඩුව හැදුවාට පමේ අලුත් ඇමතිතුමා 

ඒ කැබිනට් ප්රිකාව ගගගනන ගකො ට ගම් කාරණා දැනගගන 
හිමිගආ නැහැ. ඒකන් මම මීට ඉස්සර ගවැාත් ගම් ගු  සභාවට 

ීමේගේ, ඉන්දියාව සමඟ එකඟ වුණු පිනදි අපි එකට එකතු ගවැා 
යළිත් ඔවුන් මාර්ගගයන් ගම් වැඩ කටයුත්ත කරමු ීමයැා. ඔය 

කාරණගආ එා චරන් තිබුගඩු. ගවන ගමොකුත් තිබුගඩු නැහැ. 

ඉන්දියාගේ පදවු ගන්න එපා නම් ඒ අවුු දු දහය තුළ අපට එය 
දියුණු කරන්න තිබුණා. ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංස්ථාවට ඒක 

කරන්නත් බැින වුණා. ඔවුන් ඒක කගළේ නැහැ.  ඒ නිසා 201)ී  අපි 
ඉන්දියාව සමඟ කථා කළා. අපි දැන් සාකා කා කරගගන යන්ගන් 

ඉන්දියාව සමඟ එකතු ගවැා ගම්ක දියුණු කරන්නන්. ගම්ක දියුණු 
ගවනවා. ඒ ගැන ීමසිම ප්ර න්යක් නැහැ. ැාංකාවටත්, ඉන්දියාගේ 

ගකොටසකටත් ගතල් ගබඩා කර තියාගන්න ගමතැන තිගබන 

ගතල් ටැාංීම මික ඇති. ඒ නිසා තමන්  අපි බැලුගේ ගමතැන ගතල් 
ගබඩා ීම සගම් මධස්ථානයක් බවට පත් කරන්න.  

අනික් කාරණය ගම්කන්. න නගයන් තව ගතල් පිිනපහදුවක් දැන් 
හම්බන්ගතොට හදන්න යනවා. අපි අගේ පිිනපහදුව හදන්න ඉරානය 

එක්ක එකඟ වුණා. ගු  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඉරානයන්, ඇගමිනකාවන් අතර තිගබන ප්ර ්නය නිසා ඉරානගආ 

ගදෙ ගදදෙ සියල්ැම නැවතුණු බව. ඉරානයට අගේ  ගත් ගදන එක, 

එගහන් පමා ඔයට ගගවන එක යන ඒ සියල්ැම නතර වුණා. ඒ 
නිසා ඒ වැඩ කටයුත්ත අපට කරන්න බැින වුණා. ඒ අතරතුගර්ී  

න නගයන් ඉල්ලීමක් කර එකඟ ගවැා තිගබනවා, ගතල් 
පිිනපහදුවක් ගදන්න. මම දන්නවා ගම් ගැන සාකා කා කරේී  

වෘත්තීය සමිති ඒකටත් විු ේධ වුණු බව. අඩු ගණගන් ැාංකාගේ 

ගතල් පිිනපහදු ගදකක් තියන්න ඕනෑ. එගහම තියැා වි ාැ ගතල් 
ගබඩා සාංකීර්ණයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. සමහර වෘත්තීය සමිති ගම් 

කාරණා අරගගන තිගබන්ගන් ප්ර ්න ඇති කරන්නන්. නමුත් 
ගම්කන් දැනට තිගබන ඇත්ත තත්ත්වය.  

අගේ රටට ගගගනන ගතල් ගන්නවාද, නැේද ීමයන එක 
තීරණය කරන්ගන් ගකොමිමියක් මඟින්. ඒ ගකොමිමිගයන් 

ප්රතික්ගෂේප කළාම LIOC  එක, ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත 

සාංස්ථාව ඒ  ගතල් ගැනීම ප්රතික්ගෂේප කරනවා. අනික, ගම් රගට්  
ගතල් ගසේවක වර්ෙනයක් තිබියී   LIOC තිබුණු නිසා තමන් අගේ 

ෙනතාවට යම් ීමසි ආකාරයීමන් ගහෝ ගතල් ැබා ගන්න පුළුවන් 

වුගඩු.  ඒකත් අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, ගම් ගතල් නැව එන්න ප්රමාද වුගඩු ඇන්, ඒකට 

ගමොකක්ද වුගඩු ීමයන එක සම්බන්ධගයන් ගු  ඇමතිතුමා 
කු ණු ීමයන්. අපි තීරණය කර තිගබනවා, ඒ ගැන ගහොයා බැා 
එයට වගීමව යුත්තන් කවුද ීමයැා දැන ගන්න.  ගු  ඇමතිතුමනි, 

දැනට, ගම් දවස් ීමහිපයට අව  ගතල් ප්රමාණය තිගබනවා 
ගන්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා (ඛනිජ් නතල් සම්පත් 

සාවර්ධන අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க - தபற்சறொலிய வளங்கள் 

அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum 

Resources Development) 

ඔේ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමිංාහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගම් දවස් ීමහිපයට අව  ගතල් ප්රමාණය තිගබනවා ීමයා ගු  

ඇමතිතුමා ීමයනවා. ඒ සම්බන්ධගයන් එතුමා වැඩිදුර කු ණු 
ීමයන්.  

ගම් අවස්ථාගේ මා ගැන සාහන් කරපු නිසාන් ගම් කාරණා 

මික සාහන් කගළේ. විග ේෂගයන් ගම් ඇති ගවැා තිගබන අර්බුදයට 
LIOC  එක වග ීමයන්න ඕනෑය ීමයන එකට මා එකඟ ගවන්ගන් 
නැහැ. ගම් ගැන සාකා කා කරේී  ඕනෑ නම් මට ගපන්වන්න 
පුළුවන්, ගම් කටයුතු තවත් ප්රමාද කගළේ කවුද ීමයැා.  ගු  

කථානායකතුමනි, තව ගතල් පිිනපහදුවක් ගගගනන ගකොට 
විු ේධ වුගඩු කවුද ීමයන එකත් අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුු  ගදන්න. මා ඔබතුමාට 
නැවතත් මතක් කරනවා, පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවු න්ට ගතල් ැබා 
ී ම සාහා යම් ීමසි රමගේදයක් ඇති කගළොත් ගහොාන් ීමයැා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගු  කථානායකතුමනි, ගු  අදෙර දිසානායක මන්ත්රීතුමාත්, 
ගු  දිගන්ෂ් ුරණවර්ධන මන්ත්රීතුමාත් ගම්  ප්ර ්න ීමහිපය මතු 
ීම සම සම්බන්ධගයන්  මා ස්තුතිවන්ත ගවනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ඩීසල්වැ ීමසිම අඩුවක් අද වන ගකොට 
සිේධ ගවැා නැහැ. ගපරල්වැ අඩුවක් පමණන් තිගබන්ගන්. 
නමුත්, අවාසනාවකට වාගේ සමහර petrol sheds වැසීම නිසා 
ඩීසල් ගබදා ී මත් නතර ගවැා තිගබනවා.  ගම් ප්ර න්ය  ූලලික 

ගැස බැපා තිගබන්ගන් ්රිගරෝද රථ හිමියන්ට සහ ගමෝටර් 
සන්කල් හිමියන්ටන්.  

මා ඉතා ගකමිගයන් සාහන් කරන්නම්, ගමොන විධියට ද ගම් 

අර්බුදය ඇති වුගඩු ීමයැා. ගු  අදෙර දිසානායක මන්ත්රීතුමා 
ීමේවා, අපි spot tender එකීමන් ගතල් ගගනාවා ීමයැා. මා ඒක 
ප්රතික්ගෂේප කරනවා. ගම්වා සාමාන රමගේදයට ගගනාපු ගතල් 

ගතොගයක්.  LIOC එක ඔක්ගතෝබර් 17වැනි දා ගම් රටට ගතල් 

1511 1512 



පාර්ලිගම්න්තුව 

නැවක් ගගන්වූවා. ප සක්ෂණ ගදකකී ම ඒ නැගේ ගතල් ගතොගය 
ප්රතික්ගෂේප වුණු නිසා අපි තීරණයක් ගත්තා, ඒ  ගතල් නැව භාර 
ගනොගන්න.  ගු  කථානායකතුමනි,  පමේ ගිය කාැගආ  මේදුමේ නැති 

ගතල් ගගනැල්ැා, ඒවා වාහනවැට ගහැා, වාහනවැට ප්ර න් 
 ඇති වූ නිසා  වන්දි මුදල් ගගවන්න පවා රෙයට සිේධ වුණා.  ඒ 
නිසා අපි ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තා,  ඒ ගතල් නැව 

ප්රතික්ගෂේප කරැා ආපමේ යවන්න. නමුත්, දැනට දවස් 14ක්, 1)ක් 
තිස්ගසේ ඒ ගතල් නැව ්රිකුණාමැ වරාගආ නවත්වාගගන ඉන්නවා.  
ඒ ගතල් නැව ප්රතික්ගෂේප වුණාට පස්ගසේ  ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් 

නීතිගත සාංස්ථාව විසින් ගගන්වන  ගතල් නැව 2වැනි දා  3වැනි දා 
වන විට එන්න නියමිතව තිබුණා.  

සාමානගයන්  terminal  එකක ගතල් ගහන්න යන්ගන්  දවස ්

එකහමාරන්, වැඩිම වුගණොත් දවස් ගදකන්, ගු  කථානායකතුමනි.  
නමුත් අවාසනාවකට වාගේ දවස් හතරක ප්රමාණයක් අරගගන අද 
ගවනගකොට ගම් නැගේ දවස ්හතක  ප්රමාදයක් - පමේ වීමක් -   සිදු 
ගවැා තිගබනවා.  දැන් තිගබන විධියට ගම් නැව ගහට රාත්රී 

ගවනගකොට  ගකොළඹට ළඟා ගවන් ීමයැා බැාගපොගරොත්තු 
ගවනවා.  ඒ වාගේම 9 වන දා ගවනගකොට ගම් ගතල් ගබදා හැ සම 
නැවත වරක් සාමාන විධියට සිදු කර ගගන යන්නට  පුළුවන්.    

අපිට ගැොකු  ප්ර න්යක් ඇවිත් තිගබනවා, ගු  
කථානායකතුමනි. මම අද කැබිනට් මඩුඩැගආ ී  ගු  
ෙනාධිපතිතුමාගගදෙත්, ගු  අගමැතිතුමාගගදෙත්   ඉල්ැා සිමියා, 

ගම් ප්ර න්ය නිරාකරණය වුණාට පස්ගසේ, ගම් සාහා විග ේෂ 
කඩුඩායමක් දාැා   ප සක්ෂණයක් කරන්නය ීමයා. ගමොකද,  ගම් 
සිදු වීමත් එක්ක  එකකට එකක්  හිතන්නට බැින සිදු වීම් ඇති 

ගවනවා. ගම්වාන්න් වාසි ගන්නට  හදන ගේ පාැනඥගයෝත් 
ඉන්නවා. නමුත් ගම්ගක් ඇත්ත තත්ත්වය තමන්  ගම් කාැගආම  - 
පමේගිය 30 වැනිදා, 31 වැනිදා ගවනගකොට -  අගේ පිිනපහදුවත්  

දවස් තුනකට නැවතුණා.   ඒ වාගේම අගේ ගතල් ගබදා හැ සමට 
තිගබන computer system  එකත් පැය ගණනකට නැවතුණා.  ගම් 
සිේධීන් එකකට එකක් සම්බන්ධ කර බැලීගම් ී  ගම්වා සාමාන 
සිදු වීම් ගනොගවන්. ඒ වාගේම අපිට ආපු  නැව මඟී   bunkering 

වැට පැය 10කට නවත්වා තිගබනවා. ගමවැනි සිදු වීම් රාශියක්   
එක්ක තමන්   ගම් නැව ප්රමාද ගවැා තිගබන්ගන්.  

 අපට ගම් රගට් ගමට්රික් ගටොන් අ ද දාහක ගපරල් තැන්පත් 

කරන්නට පුළුවන්.  මා අමාතාාං ය භාර ගගන තවම මාස තුනක 
පමණ කාැයක් විතරන් ගත ගවැා තිගබන්ගන්.  මා ආවාට පස්ගසේ 
ීමසිම ගවනසක් සිදු කර නැහැ.   [බාධා ීම සමක්] මම ගම් කථා 

කරන්ගන් මා ගැනන්. මට ගපොඩ්ඩක් ගම්ක ීමයන්න ගදන්න ගකෝ.  
අපි ීමසිම ගදයක් ගවනස් කරැා නැහැ.  තිබුණු  රමගේදයට අදෙව 
තමන් ගම් කටයුතු කර ගගන  යන්ගන්. ගම් රගට්  ගපරල් ගම  ට්රික් 

 ගටොන් අදෙ දාහක් තැන්පත් කරන්නට පුළුවන්, ගු  
කථානායකතුමනි.  අපි සාමානගයන් ගමා චර කාැයක් ගපරල් 
ගම  ට්රික්  ගටොන් හතළිස් දාහක නැේ ගගනාගේ.  තිගබන ගතල් 
තත්ත්වය ගමට්රික් ගටොන් පනස් දාහකට විතර අඩු ගවනගකොට 

තමන්,   එන  නැගේ ගතල් ගකොගළොන්නාව,  මුතුරාෙගවැ සහ  
සපුගසක්න්දට ගගන යන්න පුළුවන් ගවන්ගන්. අපි ගමා චර 
කාැයක් එම රමගේදය අදෙවන් කටයුතු කරැා  තිගබන්ගන්.  

එගහම නැතිව අලුත් ගදයක් කරැා  ගනොගවන්.  

හුඟක් ගදගනක් ගපන්වන්න හදනවා, ගම් කටයුත්ත  spot 
tendersවැට යනවාය ීමයා. නමුත් ගම් ී ර්ඝ කාලීන ගිවිමේම්  

එක්ක තිගබන ගටන්ඩර්  එකක් තමන් අපි නැවත වරක් දියත් කර 
තිගබන්ගන්. මම තව ගදයක් ීමයන්න ඕනෑ, ගම් ගතල් මාෆියාව 
ගැන.  පමේගිය කාැයක් තිසග්සේ  එකම ආයතන  දිගටම ගම් 

 සම්බන්ධගයන්  ක්රියාත්මක  ගවැා තිගබනවා. ගු  අදෙර කුමාර  

දිසානායක මන්ත්රීතුමා ීමේවා වාගේ  ඒක නවත්වන්න 
රමගේදයක් හදන්න මම පමේගිය කාැගආ කැබිනට් ප්රිකාවක් 
දැම්මා. අපි ඒක සාකා කා කර ගගන යනවා.  

අද වනගකොට තිගබන තත්ත්වය සම්බන්ධගයන් මම දැදෙවත් 

ීම සමක් කරන්න ඕනෑ. අපට දිනකට ගපරල් ගමට්රික් ගටොන් 
2,400ක් අව න්. අපි සාමානගයන් ඉිනදාට ගතල් ගබදා 
හිනන්ගන් නැහැ. පමේ ගිය ගසනමේරාදා ගතල් ගමට්රික් ගටොන් 

2, ))ක් අපි ගබදා හැර තිගබනවා.  නමුත්, අපි  ගතල් ගබදා 
හිනන්ගන් නැති ඉිනදා දවගසේත් ගමට්රික් ගටොන් 9)3ක් ගබදා හැර 
තිගබනවා. ඒ වාගේම සඳුදාත් ගමට්රික්  ගටොන් 2,)23ක් ගබදා හැර 

තිගබනවා. අදත් අපි ගමට්රික් ගටොන් 3,000ක් ගබදා හිනන්න නියම 
කරැා තිගබනවා. ගමතැනදි ඇති වුණු ප්ර ්නය ගමයන්. ගමහිී  
ගැොකු කැැඹීමකට පත් ගවැා, මාධ හරහාත් ගම් සම්බන්ධගයන් 

දිගටම කථා කළා. දවස ්ගදකක් පමණ යන ගතක් ගම් කටයුත්ත 
ඉතාමත් සාමාන විධියට; සාමාන රමගේදයට ගගන ගියා, ගු  
කථානායකතුමනි. නමුත්, SMS පකවවුඩයීමන් තමන් ගම් 
තත්ත්වය ඇති වුගඩු. ගම් කු ණ මම කැබිනට් මඩුඩැගආ ී ත් 

සාකා කා කළා. ගම් SMS පකවවුඩ අපටත් ආවා. ගම් හරහා රගට් 
ගැොකු කැැඹීමක් ඇති වුණා.  ගම් තත්ත්වයත් එක්ක  දිනක ගතල් 
අව තාව වන ගමට්රික් ගටොන් 2,400ක් ගවදෙවට  ඊගආ දිනගආ ී  

ගමට්රික් ගටොන් 4,700ක ඉල්ලීමක් ඇවිල්ැා තිබුණා. ගමවැනි 
තත්ත්වයක් එක්ක තමන් අපි ගම් කටයුත්ත කර ගගන යන්ගන්.   
9වැනි දා වනගකොට ගතල් නැව ආවාම, අපට නැවත වරක්  

සාමාන පිනදි ගතල් ගබදා හැ සම කරගගන යන්න පුළුවන්. ඒ 
වාගේම තමන්, සාමානගයන් අගේ පිිනපහදුව ගමට්රික් ගටොන්  
440ක්, )00ක් හදන පිිනපහදුවක්. දැන් වනගකොට අපි   740ක් 

හදනවා. නමුත්, අවාසනාවකට වාගේ විදුලිය ප්ර න්යක් නිසා  ඒ 
යන්ත්ර ක්රියා විරහිතවීගමන්  දවස් 3ක් ගම් පිිනපහදුගවන් අපට ැබා 
ගන්න පුළුවන් ගතල් මිකත් ැබා ගන්න බැින වුණා. ඒ වාගේම 

ගනොවැම්බර් 9ගවනි දා ගවනගකොට ගම් සියල්ැම සාමාන 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න පුළුවන් ගවන් ීමයැා  අපි 
බැාගපොගරොත්තු වනවා.  

ගම් රමගේදය අලුත් රමගේදයක් ගනොගවන්. ගම්, කලින් කර 

ගගන ගිය රමගේදයමන්. හැබැන්, ගම් හරහා ගම්වාගආ තිගබන යම් 
යම් අඩු පාඩු අපි දීමනවා. අපට ඒවා ගවනස් කරන්න අව න්. ඒ 
සම්බන්ධගයන් අපි ඉදිිනගආී  තීරණ ගන්නවා. නමුත්, දැනට 

තිගබන තත්ත්වය අදෙව ගනොවැම්බර් මස 9ගවනි දා ගවනගකොට 
ගම් තත්ත්වය නිරාකරණය කරන්න පුළුවන් වනවා, ගු  
කථානායකතුමනි. 

 

ගරු රනිල් වික්රමිංාහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් සම්බන්ධගයන් සාහන් කළ යුතු 
කාරණයක් තිගබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  අගමැතිතුමා. 
 

ගරු රනිල් වික්රමිංාහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගම් නැවට අමතරව 9ගවනි දා ඉන්දියාගවන්  තවත් ගතල් 
නැවක් එවනවා. ෙනාධිපතිතුමා අද පගේත් ඉන්දියාගේ මහ 
ගකොමසාිනස්තුමා එක්ක ගම් ගැන කථා කළා; මමත් කථා කළා. 

අගේ නීතිය හා සාමය සහ දක්ක ණ සාංවර්ධන ඇමතිතුමාට මම 

1513 1514 

[ගු  අර්ජුන රණතුාංග මහතා] 
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දැදෙම් දුන්නා, ගම් සම්බන්ධගයන් ගහොයන්න ීමයැා. එතුමා ගම් 

සම්බන්ධගයන් ගසොයා බැා මට ීමේවා,  9ගවනි දා නැත්නම් 
10ගවනි දා ඉන්දියාගවන් ගතල් නැවක් එනවා ීමයැා. ඒ අදෙව 
අපට  10වැනි දා වනගකොට  ගතල් නැේ 2ක් පැමිගණන්නට 
තිගබනවා. 

ගම් ගතල් හිඟය පිළිබා තත්ත්වය නිසා හුඟක් අය 
අපහමේතාවට පත් වුණා ීමයා මම හිතනවා. විග ේෂගයන්ම three-
wheel ිනයැදුරන්. ඒ අයට දවසකට විමින් විට ගතල් වුවමනාන්.  

සමහර අය පැය තුන,හතරක් ගපෝලිගම් ඉන්නවා මම දැක්කා.  මා 
ඒ අය පමේ කරගගන යන ගමන් ඇහුණු කථාවලින් ඒ අය මටත් 
බැන්නා වාගගන් මට වැටහුගඩු.   ගකගසේ ගවතත්  ඇති වූ 

අපහමේතාව පිළිබාව අපි දන්නවා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ගවනවා. 
එගහත් රටට වුවමනා ගතල් ප්රමාණය තිගබනවා ීමයා ීමේවා. මා 
විග ේෂගයන් ීමයන්න කැමැතින්, ගම් සතිය අවසන් වන ගකොට 

ඇමතිතුමා එනවා යැන් ීමයපු ගතල් නැවත්,  ඊට අමතරව 
ඉන්දියාගවන් තවත් ගතල් නැවකුත් පැමිගණන්නට නියමිතව 
තිගබන බව.  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  විමල් වීරවාං  මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, මා ගු  අමාතතුමාගගන් යම් 
කාරණයක් පිළිබාව දැනගන්න කැමැතින්. ගු  අමාතතුමනි, 
විග ේෂගයන්ම දැනට තිගබන ප්ර න්යක් ගැන ඔබතුමාගේ 

අවධානය ගයොමු කරවනවා. Petroleum Corporation එගක් 
නිගයෝගයක් මත බැරල්වැට, ගවනත් භාෙනයකට ගතල් ගන්න 
ගදන්ගන් නැහැ. සමහර වාහන ගතල් නැතිව ගගදර නතර ගවැා, 

එගහම නැත්නම් අතර මඟ නතර ගවැාන් තිගබන්ගන්. එතගකොට 
බැරල් එකක් ගහෝ ගමොකක් හින භාෙනයක්  පාවිා චි කරැා තමන් 
ගතල් මික අරගගන යන්න ගවන්ගන්. දැන් තිගබන තත්ත්වයත් 
එක්ක එතැන සාධාරණ අවුැක් ඇති ගවැා තිගබනවා. ගු  

අමාතතුමනි,  ඒ ගැන ඔබතුමාගේ කාු කවක අවධානය ගයොමු 
කරැා එහි ගවනසක් කරන්න ීමයා ඉල්ැනවා.  ඒ පළමුවන 
කාරණයන්. ගු  අමාතතුමනි, ඒ වාගේම- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  අමාතතුමනි, ඔබතුමා ගම්වාට පිළිතුු  ගදන්න 
සූදානම්ද?   

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතුමා ැෑස්තින්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  අමාතතුමා, ඔබතුමා  පිළිතුු  ගදන්න සූදානම්ද?  

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතුමා සූදානම්.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

කමක් නැහැ, ගු  කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගමොකද, අද දින සථ්ාවර නිගයෝග 23ං2  යටගත් ඔය ගැන 
ප්ර න් ගදකක් ඇහුවා. එක ප්ර න්යක්  ගු  දිගන්ෂ් ුරණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා ඇහුවා. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, ගමය ගම් රගට් වැදගත් ප්ර න්යක් 
ගන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගු  මන්ත්රීතුමා.  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අමාතතුමා කැමැතින්, ඒකට පත්තර ගදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ගපොඩ්ඩක් ඉන්න ගකෝ. සථ්ාවර නිගයෝග 
ගැනන් මා ීමයන්ගන්.  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම කතා කරන ගකොට, ස්ථාවර නිගයෝග.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙනතා විමුක්ති ගපරමුණ තමන් ඇහුගේ, LIOC එක ගැන. 
ඒකන් ඒකට ප්රධාන ගහේතුව. නමුත් ගු  අමාතතුමනි, ඔබතුමා 
පිළිතුු  ගදන්න.  එතුමාගේ අවසරය අරගගන අහන්න පුළුවන්.  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එතුමා අවසරය දුන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හින, හින. [බාධා ීම සමක්] ඒක තමන් මා ීමයන්ගන්. ගු  විමල් 

වීරවාං  මන්ත්රීතුමා කතා කරන්න.  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  අමාතතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුු  ගදන්න කැමැතින් ගන්ද? 
අවුැක් නැහැ ගන්ද?  

 
ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

කමක් නැහැ. එතුමාට ප්ර න්ය අහන්න ගදන්න, ගු  
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, ගු  අමාතතුමා ඒ අවසරය දුන්නා. 
එතුමා මගේ ප්ර න්වැට පිළිතුු  ගදන්න සූදානම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ නිසා තමන් ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ගන්. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

LIOC එකට ගම් රගට් ගතල් ගවළා ගපොගළන් සියයට 20ක්  
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අගමැතිතුමා එවකටත් අගමැතිව සිමි කාැගආන්. ඒ පාප කර්මය 

තමන් අද අප ගම් ගගවන්ගන්. තමන් ගැෝකයම ෙයගත් 
නායකයාය ීමයනවා. හදිස්සියකට ගතල් මිකක් ඉල්ැා ගන්න 
ගමොගකක්වත් නැහැ. ඒක ගවනම කතාවක්. ගු  අමාතතුමනි, 

මට ඔබතුමාගගන් අහන්න තිගබන්ගන් ගමයන්. මීට ගපර ඔබතුමා 
ගම් ගැන මාධ සාකා කාවක් පවත්වා ප්රකා  කළා LIOC එගක් 
ප්රමිතිගයන් ගතොර ගතල් මික ගන්න ීමයා ඔබතුමාට ගේ පාැන 

ව ගයන් වි ාැ බැපෑමක් එල්ැ වුණා ීමයා. අන්න ඒ ගේ පාැන 
බැපෑම එල්ැ කගළේ කවුද ීමයා  ඔබතුමා ගකොන්දක් තිගබන 
ඇමති ගකනකු නම් ගම් සභාගේී  ගහළි කරාවි ීමයැා මම 

හිතනවා.   

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගු  කථානායකතුමනි, මට එක ප්ර න්යක් අහන්න තිගබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගම් සම්බන්ධගයන් විවාදයකට යන්න බැහැ. ගු  අමාතතුමා,  
එතුමාට පිළිතුු  ගදන්න සූදානම්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

කමක් නැහැ, ගු  කථානායකතුමනි. 

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාගේ පිළිතුගර් ී  ීමයා සිමියා, ගම් 
තිබුණු රමගේදයම තමන් ඔබතුමා අමාතාාං ය භාර ගත් පමේවත් 

ගගන ගිගආ ීමයැා. අලුත් රමගේදයක් ගගනාගේ නැහැ. ඒ 
රමගේදය තුළම තිබුණු අඩු පාඩුකම් නිසා තමන් ගම් තත්ත්වය 
පේගත වුගඩු. එතගකොට ගම් අඩු පාඩුකම් සහිත රමගේදය 
ඉන්දියාගේ LIOC එකත් එක්ක ඇති කරගත්ත ගිවිමේම තුළ 

අන්තර්ගත ගකොන්ගේසිවැ ක්රියාත්මකවීම නිසා  ඇති වුණු අඩු 
පාඩුවක්ද  ීමයැාත් ඔබතුමා ීමයන්න.   

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

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ගකොගහොමද ඒකට සම්බන්ධ ගවන්ගන්, ගු  මන්ත්රීතුමා? 
ඔබතුමා හින කථාවක් ගන් ීමයන්ගන්. ඒ කාැගආ මම ඇමතිවරයා 

විධියට කටයුතු කළාට එදා ක්රියාත්මක කගළේ කැබිනට් මඩුඩැගආ 
තීරණයක්. ගු  වාමේගේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 
කු ණාකරැා ඒ ප්රකා ය ඉල්ැා අස් කරගන්න. ඔබතුමා ීමයපු 

කථාව වැරැදින්. එගහම කථා කරන්න එපා. ඒක සම්පූර්ණගයන්ම 
වැරැදින්. ඔබතුමා ගෙෂඨ් මන්ත්රීවරගයක්. ඔබතුමා ඒ විධියට කථා 
කරන්න එපා.  

 

ගරු රනිල් වික්රමිංාහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගු  කථානායකතුමනි, ඒක මම අගමැති විධියට සිමියී  සහ 
ඔබතුමා ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කරේී  එදා ඉන්දියාගේ 
වාේපාන් අගමැතිතුමා එක්ක අපි සාකා කා කළාට පස්ගසේ කැබිනට් 

මඩුඩැගආ ී  ගත්ත තීරණයක්. LIOC එක අගේ රගට් ඉන්න එක 
ගැන මට ප්ර ්නයක් නැහැ. ගු  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් 
ඒක ප්ර න්යක් නැතිව ඇති. නමුත් ගම්ක ගහොා නැත්නම්, මහින්ද 

රාෙපක්ෂ මැතිතුමාගේ පාැන කාැගආ ගම්ක cancel කරැා ඒ 
අයව පැන්දෙගේ නැත්ගත් ඇන්? [බාධා ීම සම්] මහින්ද රාෙපක්ෂ 
හිටපු ෙනාධිපතිතුමා ගම්ක cancel කගළේ නැත්ගත් ඇන් ීමයැා 
අපට ීමයන්න. [බාධා ීම සම්] ඔබතුමන්ැා දැන් අපට බැනැා 

වැඩක් නැහැ. කවුද කගළේ? අගනක් කාරණය තමන්, හම්බන්ගතොට 
වරාය ඇති කරැා හම්බන්ගතොට වරාගආ ගතල් පිිනපහදුව දාන්න 
ීමයේී  ඒකට විු ේධව මේප්රිම් පසාවියට ගිහින් පන්නැා දැම්ගම් 

කවුද ීමයැා අහන්න කැමැතින්. තවත් ගම්වා ගැන අහැා වැඩක් 
නැහැ ගන්. [බාධා ීම සම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  වාමේගේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා,  මට කරපු ගචෝදනාව 
ඉල්ැා අසක්ර ගන්න ගවන්. ගමොකද, කැබිනට් මඩුඩැගආ තීරණ 
ගැන එක් ගකගනකුට විතරක් ඇඟිල්ැ දිුර කරන්න බැහැ. ඒ 

වාගේම, ගු  සභාගේ සිමින කථානායකතුමාට ගචෝදනා ීම සම 
සම්පූර්ණගයන්ම වැරැදින්. ඔබතුමා කගළේ සම්පූර්ණගයන්ම වැරැදි 
ගදයක්.  

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

නැහැ, නැහැ. එගහම නැහැ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇන් නැත්ගත්? [බාධා ීම සමක්] ඇන් බැින? [බාධා ීම සමක්] ගු  
වාමේගේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒක වැරැදින්. මම ඒ කථාව ඉල්ැා අසක්ර ගන්න ඕනෑ. ගමොකද, 

ඔබතුමා දැන් ගම් සභාගේ කථානායකතුමා. මම ගම් ීමයන්ගන්,  
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගැනන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ඒ කථාව ඉල්ැා අසක්ර ගන්න. ඒ කාැගආ ගම් 
තීරණය ගත්ගත් ඇමතිවරයා විධියට මම ගනොගවන්, කැබිනට් 
මඩුඩැයන්. ඒ ප්රකා ය මම හැන්සාඩ් වාර්තාගවන් ඉවත් 

කරනවා. [බාධා ීම සම්] ඔබතුමා ඉතාම පහත් තත්ත්වයට වැටුණා 
ගන්ද? පාර්ලිගම්න්තුගේ සම්ප්රදායයන්වැට අගගෞරව කරමින් 
ඔබතුමා වාගේ චිනතයක් ගම් විධියට කථා කරන් ීමයැා මම 

හිතුගේ නැහැ.  

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එගහම ීමයන ගකොට ඔබතුමාට ිනගදනවා ගන්ද? [බාධා ීම සම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට ිනගදන්ගන් නැහැ. ඒක ගබොගහොම පහත් කථාවක්. [බාධා 
ීම සම්] 
 
 

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමා ීමයනා ගේ - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාඩි ගවන්න. වාඩි ගවන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී ිංටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  අදෙර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු  කථානායකතුමනි, ගමම ගතල් අර්බුදය පිළිබා අවසාන 
ව ගයන් ගදයක් ීමයන්න තිගබනවා. ගු  කථානායකතුමනි,  

ගමම ගමොගහොගත් නැව පමාවීම් එක්ක නි ච්ිත ගැස ගමම  ගතල් 
අර්බුදය ගැටගැහිැා තිබුණාට, අගේ රගට් බැ ක්ති ගවගළා 
ගපොළ LIOC සමාගමට පැව සමත් එක්ක  දිුර කාලීන අර්බුදයක් 
ගැටගැහිැා තිගබනවා. බැ ක්ති ක්ගෂේත්රය වැදගත් ක්ගෂේත්රයක්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, අපි  දැන් ඒ ගැන හින-වැරැේද කථා කළා ගන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට අවසන් කරන්න ඉඩ ගදන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඒ ගැන කථා ක ළා ගන්, ගු  මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට ීමයන්න තිගබන්ගන් ගම් 

කාරණයන්. 2003 -  

 

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගර කථානායකතුමනි, එතුමා තමුන්නාන්ගසේට ගපොඩ්ඩක් 
ගවැාව ගදන්න ීමේවාම - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. නැහැ. එගහම නැහැ.  ගු  අදෙර දිසානායක 
මන්ත්රීතුමනි, අපි ප්රධාන කටයුතුවැට යමු. [බාධා ීම සම්] දැන් වාඩි 
ගවන්න. දැන් ඇති. මම අවස්ථාව දුන්නා ගන්. සාධාරණ ගවන්න 

ඕනෑ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගු  කථානායකතුමනි, මම ගම් ීමයන්න හදන්ගන් සිදු වුණු 

ගේ ගැනන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. දැන් ඕනෑ නැහැ. දැන් අව  ගවන්ගන් නැහැ. [බාධා 
ීම සම්]  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, cansවැටන්, ගබෝතල්වැටත් ගතල් 
ගනොගදන්න අපි තීරණයක් අරගගන තිගබන්ගන්. ගමොකද, ූලට 
වාපාිනක ොවාරමක් යනවා.  ගපොඩි cansවැටන්, ගබෝතල්වැටන් 
petrol shedsවලින් ගතල් අරගගන වැඩි මිැට එළිගආ විකුණනවා. 
ඒගකන් නැති ප්ර න්යකට මුහුණ ී ැා තිගබනවා. ඔබතුමාගේ 
තර්කය සාධාරණන්. ගගදර වාහගන්ට ගතල් නැති වුගණොත් ඒගක් 
ප්ර න්යක් තිගබනවා. නමුත්, අපි ඉදිිනය ගැන බැැා තමන් ගම් 
තීරණය ගත්ගත්. ගපරල් නැතිවීමත් එක්ක ූලට වාපාර 
රමගේදයක් හදැා, එය ොවාරමක් විධියට ඉස්සරහට යනවා. 
[බාධා ීම සම්]  ගපරල් ගහන්න ඕනෑ වාහනයකට ගන්. වාහනගආ 
ගපරල් නැත්නම් අපට ඒකට-[බාධා ීම සම්]  

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී ිංටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නැහැ. නැහැ. දැන් කාැය නාස්ති වුණා. ගු  ඇමතිතුමා 

පිළිතුු  ැබා ී ැා අවසානන් ද? 
 

ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

අවසානන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොාන්. පිළිතුු  ැබා ී ැා අවසානන්.  
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නැහැ. මගේ ප්ර න්යට - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් ගගොඩාක් ඇහුවා. ගු  දිගන්ෂ් ුරණවර්ධන මන්ත්රීතුමා.  
 

ගරු දිනන්න් ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගු  ඇමතිතුමාගගන් මම යළි අහන්ගන්, දැනට ගබඩාගේ 

ගතල් අර්බුදයක් පැවතිැා තිගබනවා. දිනපතා ඉල්ලුම වැඩිවන 
බවත් ඇමතිතුමා පිළිගත්තා; demand is rising.  අද වන විට ගතල් 
අව තාව  ගමට්රික් ගටොන් 4000ක් දක්වා වැඩි ගවැා. 
සාමානගයන් ගතල් පිනගභෝෙනය ගමට්රික් ගටොන් 1400න්, 
1700න්. ගමට්රික් ගටොන් 2000ට ීමට්ටුන්. ඒක දැන් ගමට්රික් ගටොන් 
4000 දක්වා වැඩි ගවැා. ඇමතිතුමා, ඔබතුමා  
බැාගපොගරොත්තුගවන් ඉන්ගන් ගම් නැේ ගදක එනකන්. 
අගමැතිතුමාත් ීමේවා. ඔබතුමා බැාගපොගරොත්තු වන කාැය 
ඇතුළත ගම් නැේ ගදක නාගවොත් ඇතිවන අර්බුදය ගමොකක්ද? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොාන්. ගු  ඇමතිතුමනි, අපි ගමතැනින් ගම්ක නවත්වනවා. 
අද හුඟාක් වැඩ කටයුතු තිගබනවා. 

ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගු  කථානායකතුමනි, මම විග ේෂගයන්ම ීමයන්න ඕනෑ. 
සාමානගයන් අපි ඕනෑම නැවක් පිටගවන්න කලින් 

ප සක්ෂණයක් කරනවා. අපි අද ගවනගකොට ගදන්ගනක්ම දාැා 
ගතල්වැ තත්ත්වය ගකොගහොමද ීමයැා ප සක්ෂණ කරැා 
තිගබනවා. හුඟාක් දුරට ඒක සාධාරණීකරණය කරැා තිගබනවා; 

clearance ඇවිල්ැා තිගබනවා. හැබැන්, අපි දැනට monitor 
කරගගන යනවා. ගහට රෑ 11.00ට එන්න තිගබන නැව ගම් වන 
විට ගහට රෑ 9.00 ගවනගකොට එන තත්ත්වයක් තිගබනවා. අපි 

satellite එගකදෙත්, harbour masterගගදෙත් ගතොරතුු  අරගගන 
තිගබනවා. ඒ නැේ ආගවොත් නැවත වරක් ගතල් ගබී ගම් 
කටයුත්ත ගහට රෑ ඉාැා  පටන් ගන්න බැාගපොගරොත්තු වනවා. 

එතගකොට නව ගවනිදා වන විට සාමාන තත්ත්වයකට පත් 
කරන්න අපට පුළුවන් ගවනවා. ඒක තමන් දැනට තිගබන 
තත්ත්වය. ගමම ප්ර න්ය ඇති වුගඩු වැඩි ඉල්ලීම අදෙවන්. 

ගමොකද, ්රිවීැර් හිමිගයෝ ගබොගහෝ ගවැාවට අඩු මුදැකට ගතල් 
ගහන්ගන්. දැන් වන විට වැඩි මුදැකට ගතල් ගහන්න ඇවිල්ැා 
ප්ර න්යක් ගවැා තිගබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට, වරප්රසාද පිළිබා ප්ර ්නය. ගු  රවි කු ණානායක 

මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ.නැහැ. ගමොකක්ද point of Order එක? ඔබතුමාගේ 

ප්ර න්යට පිළිතුු  දුන්නාම මට ගමතැනින් එහාට ඉඩ ගදන්න 
බැහැ. [බාධා ීම සම්]  ගමොකක්ද, point of Order එක? 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, මම එතුමාගගන් ප්ර න් ගදකක් ඇහුවා. 
ගදගකන් එකකටන් පත්තර දුන්ගන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා ගවනත් පිළිතුු  ගදන්ගන් නැහැ. ගු  ඇමතිතුමා 
පිළිතුු  ී ැා ඉවරන් ගන්. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගේ පාැන බැපෑම ගැන එතුමා ගමොකුත් ීමේගේ නැහැ. 
[බාධා ීම සමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් අවසාන කරන්න, ගු  ඇමතිතුමා. [බාධා ීම සම්] 
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ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නැහැ. මම අව  ගවැාවට අව  පිළිතුු  ී ැා තිගබනවා. 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ගසේැා ඒක අහගගන ඉන්න ඕනෑ. 

ගු  වාමේගේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි, ගපොඩ්ඩක් ඉන්න ගකෝ. 
ගපොඩ්ඩක් ඉාගගන ඉන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 එගහම පිමින්ම සථ්ාවර නිගයෝග කඩ කරමින් යනවා. ගම්ක 
ොතික ප්ර ්නයක් විධියට මම කථා කරන්න ඉඩ දුන්නා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා  
(ைொண்புைிகு அர்ெுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මම ඉතාමත් වගකීගමන් ීමයනවා, ගම් රටට ීමසිම නරකක් 
ගවන්න  ගදන්ගන් නැහැන් ීමයැා. දෙමේදුමේ ගතල් නිකුත් කරන්න 
ීමයැා කවුු  ීමේවත් මම එය කරන්න ගදන්ගන් නැහැ.  මම 

ගගදර ගියත් කමක් නැහැ. ඇමතිවරයා හැමියට මට අද වන ගතක් 
ෙනාධිපතිතුමා ගහෝ අගමැතිතුමා ගහෝ බැ කරැා නැහැ, ඒවා 
නිකුත් කරන්න ීමයැා. ඒක මම වගකීගමන් ීමයනවා. සමහර අය 
ගම්ගකන් වාසි ගන්න හදනවා. ඒවා මට අදාළ ගේවල් ගනොගවන්. 

මට භාර ී  තිගබන ගේ ගම්ක. මතක තියා ගන්න ගම් රගට් 
ප්ර න්යක් ඇතිගවැා තිගබනවා. මට ඒ ප්ර න්ය විසාා ගන්න ඉඩ 
ගදන්න. ඊට පස්ගසේ අපි ප සක්ෂණයක් කරන්න යනවා - [බාධා 

ීම සමක්] ගු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්රීතුමනි, ගපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ගපොඩ්ඩක් ඉාගන්න. ඒ ප සක්ෂණය කරැා ගමතැන 
වැරදිකාරගයෝ  කවුද, ඒවා කගළේ ගකොගහොමද ීමයැා ගසොයා 

ගන්න මම ූලලික ගවනවාය ීමයන එකත් තමුන්නාන්ගසේැාට 
ීමයනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොාන්, ගු  රවි කු ණානායක මැතිතුමා, වරප්රසාද ප්ර න්ය. 

 
වර්රසාද   අතිනර්ක නසොලිිංටර් නජ්නරාල් 

යසන්ත නකෝදානගොඩ මහතා මහ බැාකු 
බැඳුම්කර නකොිෂසම හමුනේ කරන ලද 

්රකාශ්ය 
  ெிறப்புொிமை: சைலதிக தெொலிெிட்டர் 

தெனரல் யெந்த சகொதொதகொட அவர்கள் 

ைத்திய வங்கி பிமணமுறி பற்றிய 

ஆமணக்குழு முன் ததொிவித்த கூற்று 
PRIVILEGE: STATEMENT MADE BY ADDITIONAL 

SOLICITOR GENERAL YASANTHA KODAGODA 
BEFORE THE COMMISSION ON CENTRAL BANK 

BOND ISSUE  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිගම්න්තු වරප්රසාද පනගත් ංඅ  

ගකොටගසේ  වන ගේදය යටගත් මාගේ පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රී 
වරප්රසාද කඩ වීමක් සිදු වී තිගබනවා.  

අද දින මා නැඟී සිමින්ගන් වරප්රසාද ප්ර ්නයක් මතු ීම සම 
සාහාන්. ඒ සාහා මට අවස්ථාව සැසා ී ම පිළිබාව ඔබතුමාට 
ගබගහවින් ස්තුතිවන්ත ගවනවා. 

2017.10.17 දින රෙගආ අතිගර්ක ගසොලිසිටර් ගෙනරාල් 
යසන්ත ගකෝදාගගොඩ මහතා විසින් මහ බැාංකු බැඳුම්කර ගකොමිසම 
අවසාන වීමට නියමිතව තිූ  දිනගආ කරන ැද ප්රකා යක් නිසා 
මාගේ මන්ත්රී වරප්රසාද කඩ වී ඇති බව මම ඔබතුමාට දන්වදෙ 
කැමැත්ගතමි. 

ඔහු එදින, එනම් ඔක්ගතෝබර් මස 17 දින බැඳුම්කර ගකොමිසම 
හමුගේ ප්රකා  කගළේ විජිත විගේසූිනය නැමැති පුේගැයකු විසින් 
ගකොමිසගම් ගල්කම් ගවත ගයොමු කරන ැද පැමිකවල්ැක 
පිටපතක් තමා ගවත ැැබී තිගබන බවන්; එහි විජිත විගේසූිනය 
මහතා ගමම ගකොමිසගම් සාක්ක කාිනයක වූ අනිකා විගේසූිනයගේ 
වැඩිමහල් ගසොගහොයුරා වීම මත ගකොමිසගම් සාක්ක කු වන්ගේ 
ආරක්ෂාව පිළිබාව විෂය සීමාවට ගැගනන බවත්; ඔහු ගකොමිසමට 
පැමිකවලි කර තිගබන්ගන්, තම ගසොගහොයුිනය ගමම ගකොමිසම 
ඉදිිනගආ දුන් සාක්ක ය හිටපු අමාත රවි කු ණානායක මහතාට 
විු ේධ වීම නිසා ඇයට නිරන්තර තරෙන එල්ැ වීම මත රමින් 
පැා යාමට සිදු වූ බවය; ඇය ගමම ගකොමිසම හමුවට සාක්ක  ී මට 
ඉදිිනපත් කළ දිනගආී  තමා ගමම කාරණය ගකොමිසගම් 
අවධානයට ැක් කළ බවත්, ඇයට ඇති විය හැීම බැපෑම් නිසා 
ඇගේ නියම අනනතාව ගහළි ගනොීම සමට ඉල්ැා සිමි බවත්, ඒ 
ගකගසේ ගවතත් ඇයට නිරන්තරව එල්ැ වන තර්ෙන හමුගේ ඇය 
සිය රමින් පැා ගගොස ්ඇති බවය; ඊට ගහේතුව හිටපු අමාත රවි 
කු ණානායක මහතාට තම මාමා ගහවත් "uncle" ගැස අමතන 
 නිල් ගනත්තිකුමාර යන අගයක් 2017.10.14 රාත්රී 10.30 ට 
පමණ විජිත විගේසූිනය මහතාට දුරකථනගයන් අමතා ඉතා 
පැහැදිලි ගැස තර්ෙනය කර ඇති බවය. යසන්ත ගකෝදාගගොඩ 
මහතා ගකොමිසම ඉදිිනගආ කළ ප්රකා ය ඇමුණුම 1 ව ගයන් ගම් 
අවස්ථාගේ ී  මා සාාගත* කරනවා. ඔබතුමාේ අවසරය පිනදි එහි 
ගකොටසක් මුද්රණය කරන ගැස මා ඉල්ැා සිමිනවා:  

“Your Honour, I am in receipt of a copy of a complaint submitted 
by one Mr. Wijtha Wijesuriya, submitted to the Secretary of this 
Commission and copied to me. Mr. Wijtha Wijesuriya comes within 
the ambit of the witness of this Commission by virtue of his being 
the elder brother of witness Anika Wijesuriya. In terms of the 
assistance to and protection of victims of crime and witnesses Act. 
A brother or a sister or any other family member of a witness before 
Commission is also deemed to be a witness comes within that 
definition. He has complained to this commission that sequel to his 
sister, Miss Anika Wijesuriya having given evidence before this 
Commission which inter-alia related to the former Minister Mr. 
Ravi Karunanayake having received certain financial benefits from 
Mr. Arjun Aloysius. She had to flee this country due to numerous 
threats levelled against her. “  

ඔහු ගමහිී  සිදු කරන්න තැත් කගළේ ගමම ගකොමිසගම් විෂය 
පථයට අදාළ ගනොවන සිේධිදාමයකට මගේ නම ඈාා ගගන 
නැවත නැවතත් මා චිනත ඝාතනයට ැක් ීම සමටය. ඔහු 
නිරන්තරගයන්ම මාගේ ප්රතිූපපයට වි ාැ හානියක් සිදු කරමින් 
කටයුතු කරනවා.  

ගමොහුගේ ගම් ප්රකා ය පිළිබාව ශ්රී ැාංකාගේ ගබොගහෝ 
පුවත්පත් හා විදුත් මාධවැ ප්රධාන ප්රවෘත්තියක් ගැස 17වැනිදා 
සිට අද දක්වා පුන පුනා වාර්තා ගකොට තිබුණා: "ැාංකාී ප", "ඉිනදා 
ැාංකාී ප", "මේබිම", "ඉිනදා ැක්බිම", දිනපතා "ැක්බිම", 
"දිවන්න", "අද", "ගේ ය", "Daily Mirror", "Ceylon Today" 
යන සමහර පුවත් පත් හා විදුත් මාධවැ ගමම ප්රවෘත්තිය විග්රහ 
කරමින් පළ ගකොට තිබුණා. එම වාර්තාවට ැබා ී  තිබුණු ප්රසිේධිය 
ගහේතුගවන් එම සතිය පුරා ප්රධාන පුවතක් ගැස ගමම ප්රවෘත්තිය 
පැතිර ගියා.  

1523 1524 

————————— 
*  පස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිගම්න්තුව 

ගු  කථානායකතුමනි, ගකෝදාගගොඩ මහතාගේ ගමම ප්රකා ය 
මුළුමනින්ම ගගොතා බිනන ැද ේගේෂසහගත අසත ප්රකා යක්. 
ගමම ප්රකා ගආ සාහන් වන  නිල් ගනත්තිකුමාර නමැත්තා 
ීමසිගසේත් මාගේ ඥාතිගයකු ගනොවන බව මා ඉතාම 
අවධාරණගයන් පවසනවා. මා ගනොදන්නා ඥාතිකමක් යසන්ත 
ගකෝදාගගොඩ දන්ගන් ගකගසේද? අතිගර්ක ගසොලිසි ටර් ෙනරාල් 
තනතුර දරන අගයකු ගම් ගැස වගකීම් විරහිත වන්ගන් ගකගසේද? 
ගු  කථානායකතුමනි, මා අභිගයෝග කරනවා, යසන්ත 
ගකෝදාගගොඩ මහතා  නිල් ගනත්තිකුමාර නමැති අයට මගේ 
ඥාතීත්වයක් ඇති බව ඔේපු කළගහොත්, මා ඉල්ැා අසව්ීමට 
සූදානම් බවට. ඒ වාගේම ඔහු, ඔහු කළ අසත ප්රකා ය, -මා සහ 
 නිල් ගනත්තිකුමාරගේ ඥාතීත්වය- ඔේපු කළ ගනොහැීම නම් ඔහු 
විසින් හිතාමතා ගනොමඟ යැවූ බැඳුම්කර ගකොමිසගමන් ඔහු සමාව 
ගත යුතුය.  

ගු  කථානායකතුමනි, අනිකා විගේසූිනය බැඳුම්කර ගකොමිසම 
හමුගේ 2017 ජූලි 24 දිනගආ සාක්ක යට ඉදිිනපත් කරමින් ඇයට ගම් 
නිසා මරණ තර්ෙන එල්ැ විය හැීම බවට නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගවන් ප්රකා  කළා. දැන් දින  4කට පමේ බැඳුම්කර 
ගකොමිසගම් අවසන් දිනගආී  තම අනාවැීම සනාථ ීම සම සාහා 
ගමම අූත ගචෝදනාව ඉදිිනපත් කරනවා. ගමම සිදුවීම් දාමය 
ගකොතරම් වි ්වාසනීයද? 

ගු  කථානායකතුමනි, සාක්ක  දුන් දින සිට අද ගවනගතක් 
අනිකා විගේසූිනය ඇය මුහුණ දුන් තර්ෙන පිළිබාව ගම් රගට් ීමසිදු 
ගපොලීසියකට පැමිකවලි කර තිගේද? මා දන්නා තරමින් නැහැ. 
එගසේ නම් ඇයට දිගින් දිගටම තර්ෙන තිබුණු බව රෙගආ නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ අතිගර්ක ගසොලිසිටර් ෙනරාල් යසන්ත 
ගකෝදාගගොඩ  පවසන්ගන් කුමන පදනමක් මතද? ගු  
කථානායකතුමනි, ගමම ගකොමිසගම් සාක්ක  විභාගය අවසන්වීමට 
නියමිතව තිබුණු දිනගආ යසන්ත ගකෝදාගගොඩ මහතා ඔහුට 
ැැබුණු ගතොරතුරක් පිළිබාව ගකොමිසමට කු ණු වාර්තා කරනවා. 
එදින  පගේ දහය වනවිට ගකොමිසගම් ගල්කම්වරයාට ැැබුණු 
ලිපියක් පදනම් කරගගන ගවනත් ීමසිදු ප සක්ෂණයක් ඒ 
සම්බන්ධගයන්  ගනොගකොට තීරණයකට පැමිගණනවා. ඒ අදෙව 
ඔහු ගම් ප්රකා ය සිදු කරනවා. ගම්ක හිනයට චිත්රපට ෙවනිකාවක් 
වාගේන්. 

ගු  කථානායකතුමනි, එවැනි පැමිකවල්ැක් ැැබී තිබුණා නම් 
එය දිවුු ම් ප්රකා යක් සමඟ ගකොමිසමට ගයොමු කළ යුතුන්. එගසේ 
වූවාද? ගම්ක ෆැක්ස් පකවවුඩයීමන් ැැබුණු බවන් ීමයැගවන්ගන්. 
එවිට ගකොමිසගම් ගල්කම් පපගදස ් ගත යුත්ගත් සභාපති 
විනිමේු වු න්ගගදෙන්. එම ලිපිය පිළිබාව තීරණයකට එළඹීමට 
ප්රථමව අතිගර්ක ගසොලිසිටර් ෙනරාල්වරයා එම ලිපිගආ සත-
අසතතාව පිළිබාව සාක්ක කාිනයගගන් විමසීමක් සිදු කළාද? 
එපමණක් ගනොව, එම ලිපිය පිළිබාව විමර් නය ීම සමට අව  
නම් ගකොමිසම තුළ අපරාධ ප සක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුගේ 
නිැධාිනන් සහ ගපොලිස ්නිැධාිනන් ද සිමිනවා. ඔවුන් පාවිා චි කළා 
නම්, ගම් ගනොමඟ යැවීම සිදුවන්ගන් නැහැ. ඒ ගවදෙවට නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ පදවිය ගම් විමර් න කරැා ගකොමිසමට 
කු ණු වාර්තා කර තිගබනවා.  

අගනක් සිේධිය වන්ගන් ගමම ලිපි සියල්ැ පුවත් පත්වැ පළවූ 
පමේ මම ගකොමිසගම් ගල්කම්වරයාට ගම් සම්බන්ධගයන් ලිපියක් 
ගයොමු කළා. ඒ ලිපිය ඇමුණුම 2 ව ගයන් මා සාාගත* කරනවා. 
ඒ ලිපිගආ ගකොටසක් හැන්සාඩ්ගත කරන ගැස මා ඔබතුමාගගන් 
අවසර ඉල්ැා සිමිනවා: 

 “We are writing on the instructions of our client, Hon. Ravi 
Karunanayake M.P, seeking indulgence of the members of the 

Commission, to bring the following to the notice of the 
Commission, since our client has learnt from the media that the 
formal sittings of the Commission have been concluded: - 

1. On 17.10.2017 Additional Solicitor General Yasantha 
Kodagoda P.C., one of the officers assigned by the Hon. 
Attorney General to assist the Commission, alleged the 
following before the Commission, seeking witness protection 
for the family members of Ms. Anika Wijesuriya, who testified 
before the Commission. 

 a) that he is in receipt of a copy of a complaint made by 
Mr. Wijitha Wijesuriya to the Secretary of the 
Commission. 

 b) that Mr. Wijitha Wijesuriya has complained that his 
sister Ms. Anika Wijesuriya has had to flee the 
country due to numerous   

  threats levelled against her after giving evidence 
before the Commission, against former minister Mr. 
Ravi Karunanayake.” 

එම ලිපිය මඟින් මගේ නිවැරදිතාව මම ගකොමිසමට ඉදිිනපත් 
කළා. නමුත් අ තිගර්ක ගසොලිසිටර් ෙනරල්වරයා මගේ ලිපිය 
සම්බන්ධගයන් අද වන තුු  ීමසිවක් ගකොමිසමට වාර්තා කර 
නැත. පැමිකවල්ගල් සාක්ක කු ගවකුගේ සගහෝදරයා එවූ ලිපිය 
ගැන විමර් නය කරන නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ නිැධාිනන්, 
පැමිකවල්ගල් සාක්ක කු වකු ඉදිිනපත් කරන ලිපිය ගැන ීමසිදු 
සැැකීමක් නැහැ. ගම්ක ද අපි බැාගපොගරොත්තු වන යහ පාැනය? 
ගමය ද නීතිගආ ඉදිිනගආ සාධාරණත්වය? ගම් සිේධිය පිටුපස 
කුමන්ත්රණයක් ඇති බව පැහැදිලිව ගපගනනවා. නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ සිමින වැදගත් නිැධාිනන් පවා ගම් පිළිබා 
කනස්සල්ැට පත් වී සිමිනවා. ගම් පිළිබාව ඉතා වි ව්ාසනීය 
ආරාංචි මාර්ග මා ගවත ැැගබනවා. අනිකා විගේසූිනය මහත්මිය 
ඉන්දුනීසියාගේ සාංචාරක පුරවරයක් වන බාලි දූපගත් සිට 2017 
ඔක්ගතෝබර් 04 ගවනි දින අලුයම 1.44ට එමිගර්ට්ස් ුරවන් 
සමාගමට අයත් EK 349 ුරවන් යානය මඟින් ගම් රටට පැමිණ 
තිගබනවා. ඇය එදින ආගමන විගමන නිෂක්ාෂන වී ඇත්ගත් 
පදෑසන 2.0 ටය. ඇය ගම් රටට පැමිණ ඇත්ගත් ඔවුන්ගේ පවුල් 
ගේපළ ගබදා ගැනීම පිළිබා කටයුත්තකට බව මාධගආ සාහන් වී 
තිබුණා. පමේ දින 2017 ඔක්ගතෝබර් 0) දින රාත්රී 9.04ට ආගමන 
විගමන නිෂක්ාෂනය වී 22.10ට එමිගර්ට්ස ්ුරවන් සමාගමට අයත්  
EK )44 ුරවන් යානය මඟින් ඇය ඩුබාන් හරහා එාංගැන්තය බැා 
පිටත්ව ගගොස් තිගබනවා. ඉන්පමේව ඇය ගම් රටට පැමිණ නැහැ.  

ගු  කථානායකතුමනි,  නිල් ගනත්තිකුමාර යන අය ූලලික 
අන්තිවාසිකම් සම්බන්ධව FR - 388/17 අාංක දරන නඩුවක් ගගොදෙ 
කර තිගබනවා. එම නඩුගේී  ඔහු පසාවියට කු ණු දක්වමින් ඔහු 
මා හට ීමසිදු ඥාති සම්බන්ධයක් නැති බව ප්රකා  කර සිමිනවා. 

එය ඇමුණුම 3 ව ගයන් සාාගත* කරනවා. ඔබතුමාගේ අවසර 
පිනදි ගමය හැන්සාඩ්ගත කරන ගැස ඉල්ැා සිමිනවා. 

අනිකා විගේසූිනය යන අයගේ ගසොගහොයුරකු වන විජිත 
විගේසූිනයත්,  ඔහුත් එකම පාසගල් ඉගගනගත් මිතුරන් බව පවසා 
තිගබනවා. 2017 ඔක්ගතෝබර් 14 වන දින ඔවුන් රාත්රී 
සමාෙ ාැාවක හමුවී යම් කු ණකට බහින්බස් වී ඇති බැවින් ඒ 
පිළිබාව පැමිකවල්ැක් කුු ඳුවත්ත ගපොලීසිගආ දමා ඇති බවත් 
පැවගසනවා. ගු  කථානායකතුමනි, රෙගආ අතිගර්ක ගසොලිසිටර් 
ගෙනරාල්වරයා කර ඇත්ගත් කුමක්ද? රාත්රී සමාෙ ාැාවක 
ගදගදගනක් ගැටුණු විට එන්න් එක් අගයකුට මාගේ ඥාති 
සම්බන්ධතාවක් පටැා මා ගවත අසථ්ාන ගචෝදනා ඉදිිනපත් 
ීම සමය. 

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් ෙනාධිපති විමර් න ගකොමිසගම් 
මමත් සාක්ක කු ගවක්; අනිකා විගේසූිනයත් සාක්ක කාිනයක්. ගම් 

1525 1526 

[ගු  රවි කු ණානායක මහතා] 

————————— 
*  පස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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විධියට සාක්ක කු වන් ගදගදගනකුට නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ 
නිැධාිනන් ගවනස් ගැස සැකන්ගන් ගකගසේද?  

නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට, කාට ගහෝ ගයොමු කරන ැද 
පැමිකවල්ැක පිටපත් එවූකැ නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව වහාම 
ක්රියාත්මක වනවාද? එගසේ නම් මාගේ ලිපිය සම්බන්ධගයන් එගසේ 
ගනොවූගආ ඇන්? 

ගු  කථානායකතුමනි, අපි සාමානගයන් පැමිකවල්ැක් 
ඉදිිනපත් කරන්ගන් ගපොලීසියටන්. මන්ද, පැමිකවල්ැක් සම්බන්ධව 
විමර් නය කළ හැීම නිැධාිනන් සිමිදෙගආ ගපොලිස ්
ගදපාර්තගම්න්තුගේ වන බැවිනි. එගහත් නීතිය පිළිබාව දන්නා 
පදවිය මා ගවත ප්රකා  කර සිමිගආ, ගමතැන සිදුවී ඇත්ගත් 
නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව පැමිකවල්ැ සකස්ගකොට, ඔවුන්ම 
විමර් නයගකොට, ඔවුන්ම ගචෝදනා ගගොදෙගකොට, ඔවුන්ම 
මාධයන්හි සාහන් විය යුත්ගත් කුමක්ද යන්න තීරණය ීම සම 
බවන්. 

ගම් වන විට බැඳුම්කර ගකොමිසගම් ගු  විනිමේු වන්ට පවා 
ගමම නිැධාිනන්ගේ ක්රියාකැාපය හිසරදයක් වී ඇති බව පුවත් පත් 
වාර්තාවලින් ගපනී යනවා. ඔවුන් විනිමේු වන්ගේ තීරණ එළිපිට 
අභිගයෝගයට ැක් කරන්ගන් කාගේ අදිසි හස්තයක බැපෑම් මතද? 
එවැනි සිදුවීමක් පමේ ගිය 3වැනි දින "Daily Mirror" පුවත් පගත් 
වාර්තා වී තිබුණා. ගු  කථානායකතුමනි, මම එම පුවත් පත් 
වාර්තාව සාාගත* කරනවා. ඔබතුමාගේ අවසර පිනදි එය 
හැන්සාඩ්ගත කරන ගැස ඉල්ැා සිමිනවා. 

එම නිැධාිනන්ට ගපෞේගලිකව ගකොතරම් පපගදස් දුන්නද, 
ඔවුන් ඒවා පිළිපැී මට සූදානම් නැති නිසා විවෘත සභාව තුළද 
ඔවුන්ට දැඩි  ගැස අවවාද ීම සමට සිදුවී තිගබනවා. සභාගේ 
විනිමේු වන්ට, "ගමය මාධ සාංදර් නයක් බවට පත් කර ගන්නට 
එපා.", යදෙගවන් නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ නිැධාිනන්ට අවවාද 
කරන්නට පවා සිදු වුණා.   

අද නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ නිැධාිනන්ට එගරහිව මහ 
බැාංකුගේ එස්. පදුමනාපන් මහතා, ඔහුට වූ නීති විගරෝධි තර්ෙන හා 
හිිනහැර සම්බන්ධගයන් මානව හිමිකම් නඩුවක් දමා තිගබනවා. 
එම ලියවිල්ැ ඇමුණුම 4 ව ගයන් මම සාාගත* කරනවා. ගු  
කථානායකතුමනි, ගමම ගල්ඛ්නගආ ගකොටසක් හැන්සාඩ්ගත 
ීම සමට ඔබතුමාගේ අවසර පතනවා.  

 
 “Dear Sirs, 

S. PATHUMANAPAN 
 

We have been consulted by our client Mr. S. Pathumanapan of 29, 
5/1, Frederica Road, Colombo 06, a Staff Office Grade 2 of the 
Central Bank of Sri Lanka (hereinafter “CBSL”) who is currently 
functioning as a Senior Assistant Director of the Communications 
Department, and write this letter on his instructions.  
 

We wish to draw your attention to a number of recent incidents 
concerning the Commission involving the unlawful treatment of our 
client inter alia in violation of his rights and of the law. Our client is 
also apprehensive of further imminent unlawful treatment arising 
out of matters that have already transpired. 

We are writing today in view of the urgency of the matter and the 
imminent prejudice likely to be caused against our client.”  

ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවරගයකුගේ 
අන්තිවාසිකම් පිළිබා භාරකාරයා වන ඔබතුමන් ගම් පිළිබා වහාම 
ප සක්ෂණයක් සිදුගකොට මගේ වරප්රසාද කඩවීම සම්බන්ධගයන් 
කටයුතු ීම සමට කමිටුවක් පත් කරන ගැසත්, ගමවැනි වැරැදි 
කරන රෙගආ නිැධාිනන් සම්බන්ධගයන් අව  විනය පියවර 
ගන්නා ගැසත්, ගකොමිසගම් වාර්තා ගනොවුණු ගේ විකෘති කරමින් 

වාර්තා කරන ැද මාධයන් සම්බන්ධගයන් මාගේ වරප්රසාද 
කඩවීමට අදෙව කටයුතු කරන ගැසත් ගගෞරවගයන් ඉල්ැා 
සිමිනවා. සත්ුතින්.  

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගු  කථානායකතුමනි, 14  වවස්ථාව අදෙව සහ මුදල් 

බැතැ අදෙව තමන් මම ගම් ස්ථාවර  නිගයෝග ප්ර න්ය ඉදිිනපත් 
කරන්ගන්. අද දින පිනපූරක ඇස්තගම්න්තුවක් ඉදිිනපත් කර 
තිගබනවා.  බැලු බැල්මට ු පියල් මිලියන ),000කට අධික 

මුදැක් ගවන් කර තිගබනවා. ගු  කථානායකතුමනි, ගම් අමතර 
ප්රතිපාදන ඔක්ගකොම වියදම් කරැාත් ඉවරන්. නමුත් ආඩුඩුගවන් 
ගම් සභාවට පැහැදිලි ීම සමක් කළ යුතු ගවනවා, ඒ 

අමාතාාං ගයන් ගම් මුදල් ගයොමු කරන්ගන් කුමකටද ීමයන 
කාරණය පිළිබාව. මම ඔබතුමාට පදාහරණයක් ගයොමු කරන්න 
කැමැතින්. 949 වන ගේදය යටගත් විගේ  කටයුතු අමාතාාං යට 

පමණක් විගේ  ගමන් වියදම් සාහා වන ප්රතිපාදන ඌනතාවට 
ු පියල් මිලියන 31ක් ගවන් කරැා තිගබනවා. ඒ නිසා ගම් මුදල් 
ගවන් කර ගත්ත පදනම ඒ අමාතාාං ය විසින් ගම් සභාවට 

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. නැතුව නිකම්ම ගකොළ දමැා සල්ලි ගන්න 
බැහැ. ගු  කථානායකතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අවධානය 
ගයොමු කරවනවා. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොාන්. ආඩුඩු පක්ෂගආ ප්රධාන සාංවිධායකතුමනි, ඒ ගැන 
ඔබතුමාගේ අවධානය ගයොමු කරන්න. ගු  සභානායකතුමාගේ 
අවධානයට ගයොමු කරවීමටත් ක්රියා කරන්න.  

ඊළඟට, ප්රධාන කටයුතු ආරම්භගආී  ගයෝෙනා පිළිබා දැදෙම් 
ී ම. ගු  සභානායකතුමා. 

 

පාර්ලිනම්න්තුනේ රැස්වීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිගම්න්තුගේ සභානායකතුමා 

ගවදෙගවන් මම පහත සාහන් ගයෝෙනාව ඉදිිනපත් කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑගම්ී  ගමම පාර්ලිගම්න්තුව 2017 ගනොවැම්බර් මස 09 
වැනි බ්රහස්පතින්දා අ.භා. 3.00 වන ගතක් කල් තැබිය යුතු ය." 
 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන කටයුතු. අද දින නාය පත්රගආ විෂය අාංක 1 සිට 4 
දක්වා- 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාගේ point of Order එක ගමොකක්ද? 

1527 1528 

————————— 
*  පස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 



පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගු  කථානායකතුමනි, රවි කු ණානායක හිටපු අමාතතුමා 

වරප්රසාද ප්ර න්යක් මතු කළා. ඒ මතු කළ ප්ර න්ය, අධිකරණගආ 
විභාග ගවමින් තිගබන කාරණයක්. ගම් පැත්ගතන් ඔය වාගේ 
ගදයක් කරන්න ගියා නම් ඔබතුමාට ටක් ගාැා අධිකරණය මතක් 
ගවනවා. ඒකට තිගබන අවකා ය වළක්වනවා. මම අහන්ගන්, 
ඔබතුමා අවසර දුන්ගන් ගකොගහොමද, අධිකරණගආ විභාග ගවමින් 
තිගබන කාරණයක් පිළිබාව - [බාධා ීම සමක්] ගකොමිසමට 
තිගබන්ගන්ත් අධිකරණ බැය තමන්. [බාධා ීම සම්] ෙනාධිපති 
ගකොමිසමකට අධිකරණ බැය තිගබනවා, දඬුවම් ී ගම් බැය හැර. 
අගනක් එක ගකොමිසගම් විතරක් ගනොගවන්, පසාවිගආත් නඩුවක් 
තිගබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන මම ගහොයැා බැන්නම්.   
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගකොමිසගම් විතරක් ගනොගවන්, අධිකරණගආත් නඩුවක් 
තිගබනවා. මම අහන්ගන්, එගහම අදෙමැතිය දුන්ගන් ගකොගහොමද 
ීමයැාන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිගම්න්තු ංබැතැ හා වරප්රසාද  පනගත්   වන ගේදගආ ආ 
ගකොටස යටගත් මට බැතැ තිගබනවා. ඒක point of Order 

එකක් ගනොගවන්.  

මීළඟට, අද දින නාය පත්රගආ විෂය අාංක 1 සිට 4, අධිකරණ 
සාංවිධාන ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත, ගදවන වර ීමයවීම; 
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ 
ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත, ගදවන වර 
ීමයවීම; අපරාධ වැළැක්වීගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත, 
ගදවන වර ීමයවීම; පළාත් පාැන ආයතන ංවිග ේෂ විධිවිධාන  
පනත් ගකටුම්පත, ගදවන වර ීමයවීම. 
 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விசெபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගමොකක්ද point of Order එක ගු  මන්ත්රීතුමා? 
 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விசெபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගු  කථානායකතුමනි, පමේ ගිය දවසක ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේ 

ගු  මන්ත්රීවරගයක් පාර්ලිගම්න්තුවට ගබෝම්බ ගහන කථාවක් 
පාර්ලිගම්න්තුගවන් එළිගආී  ීමේවා. ඔබතුමා ීමේවා, ඒ පිළිබාව 
ක්රියා මාර්ගයක් ගන්නවා ීමයැා. ගම් ගවනගකොට ඔබතුමා ඒ 
පිළිබාව යම් ප්රකා යක් කරනවාද, නැත්නම් ඉදි ිනගආී  යම් 
ප්රකා යක් කරනවාද ීමයා අපි දැනගන්න කැමැතින්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිබාව ප සක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අපි කටයුතු කරනවා. 
ගබොගහොම සත්ුතින්. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අධිකරණ අමාත ගු  තැතා අතුගකෝරැ මහත්මිය. 
 

අධිකරණ සාවිධාන (සානශ්ෝධන) පනත් 
නකටුම්පත 

நீதித்துமற (திருத்தம்) ெட்டமூலம் 
JUDICATURE (AMENDMENT) BILL 

නද වන වර කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

[අ.භා. 2.17] 
 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය (විනද්ශ් රැකියා 
අමාතයතුිෂය සහ අධිකරණ අමාතයතුිෂය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல - தவளிநொட்டுத் 

ததொழில்வொய்ப்பு அமைச்ெரும் நீதி அமைச்ெரும்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment and Minister of Justice) 

ගු  කථානායකතුමනි, "පනත් ගකටුම්පත දැන් ගදවනවර 
ීමයවිය යුතුය"න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, අධිකරණ සාංවිධාන ංසාංග ෝධන  
පනත් ගකටුම්පතින් මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවු න් වැඩි ීම සම 
සම්බන්ධගයන් කරන සාංග ෝධනය ඉදිිනපත් කරනවා. 

ඒ වාගේම, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට 
සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
ගදවැනිවර ීමයැවීම සාහා ඉදිිනපත් කරනවා.  

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට  සති ප්ර ්නයක් අහන්න තිගබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා  සති ප්ර ්න අහනවා. ඔබතුමා ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේ 

වැඩ කටයුතු කරගගන යන්න ගදන්ගන් නැහැගන්. සාධාරණව 
කටයුතු කරන්නගකෝ. ගමතැන ඉතා වැදගත් කු ණු තිගබනවා 
ගන්. ඔබතුමාගේ වැගඩ් බාධා කරන එකම ගන්. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට  සති ප්ර ්නයක් අහන්න 
තිගබන්ගන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගමොකක්ද  සති ප්ර න්ය. අවසාන වතාවට ීමයන්න. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, පළාත් පාැන මැතිවරණය ෙනවාින 

මාසය ඇතුළත පවත්වනවා ීමයැා ගු  ඇමතිතුමා ගපොගරොන්දු 
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වුණා. ඒ පිළිබා වූ ගැසට් නිගේදනයත් අත්සන් කළා ීමේවා. 

නමුත්, දැන් ගැසට් නිගේදනයක් මුද්රණය ගවැා නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ, ඒක point of Order එකක් ගනොගවන්. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ සාහා ගු  ඇමතිතුමාට පත්තර ගදන්න ීමයන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  පළාත් සභා හා පළාත් පාැන ඇමතිතුමා පත්තර ගදන්. 
ගු  ඇමතිතුමා. 

 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා (පළාත් සාා හා පළාත් පාලන 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ - ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Speaker, firstly, I will not respond to this 

question because it is not a point of Order. Secondly, 
intentionally I have not done anything to delay this 
election. I have followed the due process of the law. It is 
with the Government Press. Unfortunately, if my learned 
Friend does not understand the process, I would humbly 
request him to first read - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඇමතිතුමිය කථා කරන්න. 

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී ිංටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇමතිතුමා දැන් ීමේවගන් කන්දය ගවැාවට පවත්වනවා 
ීමයැා. ඉතින් ඒක කර ගන්න ඉඩ ගදන්න. කන්දය කරන්න ඉඩ 
ගදන්න. ඔබතුමා හරස් ප්ර න්ය අහනවා ගන්. 

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් 

සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පතින් - [බාධා 
ීම සම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! පළාත් සභා හා පළාත් පාැන ඇමතිතුමා 

වාඩිගවන්න. 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ අයට විගේ යක සිට සාක්ක  ී ගම් ගහෝ ආරක්ෂාව ැබා 

ගැනීගම් සාංග ෝධන ඉදිිනපත් කරන්නට බැාගපොගරොත්තු වනවා.  
අපරාධ වැළැක්වීගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත ගදවැනිවර 

ීමයැවීම සාහා ඉදිිනපත් කරනවා.  එහි පප ගල්ඛ්නගයහි සාහන් 
තවත් වැරදි හැමියට සැකන පනත් 17ක වැරදි නිවැරදි ීම සම 
සාහා තමන් එම සාංග ෝධනය ගගනඑන්ගන්.  

පළමුගවන්ම ඒ පිළිබාව ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ 
අමාතතුමා කථා කරනවා ඇති. 

 
්රශ්්නය සාාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඇමතිතුමිය කථා කරැා ඉවරද?  

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එගහම නම් පළාත් සභා හා පළාත් පාැන ඇමතිතුමා විෂය 

අාංක 4 ඉදිිනපත් කරන්න. 
 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, I move that the Local Authorities 

(Special Provisions) Bill be read the Second time. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.20] 

 
ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා (විදුලිබල හා පනර්ජ්නනීය 
බලශ්ක්ති නිනයෝජ්ය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி பிரதி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගු  කථානායකතුමනි, අද දින ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට ඉදිිනපත් 
කරන අධිකරණ ක්ගෂේත්රය හා සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් වූ 

සාංග ෝධන පනත් ගකටුම්පත් තුනක් පිළිබාව ගු  ඇමතිතුමියගේ 
අවසරය පිනදි කු ණු දැක්වීමට ඔබතුමාගගන් අවසර පතනවා. 
ගු  අධිකරණ ඇමතිතුමිය එම ධුරයට පත් ගවැා ගම් රගට් 

අධිකරණ පේධතිය ප්රතිසාංසක්රණය ීම සම පිකවස ඉදිිනපත් කරන 
ඉතා බරපතළ ක්රියාදාමයක පළමුවන පියවර හැමියට ගමම 
සාංග ෝධන ඉදිිනපත් කරන බව ීමයන්න අව න්. ඒ සාහා 
එතුමියට  ක්තිය තිගබනවා. ඒ සාහා අව  දැදෙම එතුමියට 

තිගබනවා. අපි එතුමියට ශුභ පතනවා. 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් රගට් නීති ක්ගෂේත්රගආ 
ප්රතිසාංසක්රණ සාහා වූ වැදගත් පනත් ගකටුම්පත් ීමහිපයක් තමන් 
අද දින ඉදිිනපත් කරන්ගන්. අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 

සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  
පනත් ගකටුම්පත, 2014 අාංක 4 දරන අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 
සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් පනත 

සාංග ෝධනය ීම සම සාහා වූ පනත් ගකටුම්පතක්.  

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් රගට් සාක්ක කු වන්ගේ සහ 
අපරාධයක වින්දිතයන්ගේ අන්තිවාසිකම්  ක්තිමත් කරන, 
ගැෝක ය පිළිගත් ොතන්තර ප්රමිතීන්වැට අගේ රගට් අපරාධ 
යුක්ති ක්රියාදාමය ගළපන ඉතා මේවිග ේෂ පනත් ගකටුම්පතක් අගේ 

රෙය යටගත් අපි සම්මත කළා. නමුත් ඒ පනත ක්රියාත්මක 
ීම සගම්ී  ඉතා වැදගත් වන අව තාවක් පිළිබාව රෙගආ අවධානය 
ගයොමු වුණා. ගු  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, අගේ රගට් 

සිවිල් අධිකරණ බැය භාවිත කරන වාකවෙ මහාධිකරණගආ 
සාක්ක කු වන්ට විගේ  රටවැ සිට පවා සාක්ක  ී මට අවස්ථාව 
මීට ප්රථම සැසා තිගබන බව. ඒ වාගේම එම අවසථ්ාගේී ම හරස ්

ප්ර න් නැඟීමට, සාක්ක  ී මට අව  පහමේකම් සැසා ී ැා 
තිගබනවා. ඒවා අගේ රටට අලුත් කාරණා ගනොගවන්. දැනටමත් 
අගේ රගට් අධිකරණ ක්ගෂේත්රගආ සිවිල් නඩුවැී  ශ්රී ැාංකාවට 

පැමිණ සාක්ක  ී මට යම් ප්රාගයෝගික අසීු තාවන් ඇති අවස්ථාවැී  
එවැනි සාක්ක කු වන්ගේ සාක්ක  අපි අදෙූලැ කරගගන තිගබනවා. 
අගේ රගට් නීතිය අදෙව එය අදෙූලැ කර ගැනීමට පුළුවන්. නමුත් 
අගේ රගට් අපරාධ නීති ක්ගෂේත්රය හා සම්බන්ධව අපරාධයක 

වින්දිතගයකුට -අපරාධයකට ැක් වූ තැනැත්ගතකු- ගහෝ  
අපරාධයක සාක්ක කු  ගවකුට ැාංකාගේ විභාග වන අපරාධ 
නඩුවකී  සාක්ක  ී මට  ැාංකාවට  පැමිණීමට ගනොහැීම තත්ත්වයක් 

මතු වී ඇති විගටක එම සාක්ක ය අදාළ රගට් ශ්රී ැාංකා රෙගආ දූත 
මඩුඩැ කාර්යාැගආී  වාර්තාගත කර ගැනීම සාහා ප්රතිපාදන 
ගමම සාංග ෝධනය මඟින් සැසනවා. ගම් හරහා ශ්රී ැාංකාගවන් 

පිටත යම් දුරසථ් ස්ථානයක සිට සාක්ක යක් ැබා ී මට ගහෝ 
ප්රකා යක් ැබා ී මට තිගබන අන්තිය තහවුු  ගවනවා. 

 යුක්තිය පසිාලීම සාහා අව  සෑම සාක්ක යක්ම ැබා 
ගැනීමට අවකා ය සැසා ී ම ශිෂ්ට නීති පේධතියක ගකොටසක්. 
අගේ රගට් ඉතිහාසය තුළ ඇති වූ යම් අප්රසන්න කාරණා නිසා 

ඇතැම් තැනැත්තන් තවමත් ශ්රී ැාංකාවට පැමිණ සාක්ක  ී මට බියක් 
දැක්වීමට ඉඩකඩ තිගබනවා. එගසේ ගනොමැතිනම් බරපතළ ගරෝී 
තත්ත්වයක් නිසා ගහෝ ුරවන් මඟින්  පැමිණීමට ගනොහැීම ගවනත් 

මේවිග ේෂී  ා සිනක ගහෝ මානසික තත්ත්වයක් නිසා ශ්රී ැාංකාවට 
පැමිණ ශ්රී ැාංකාගේ අධිකරණයක සාමාන රමයට සාක්ක  ී මට 
ගනොහැීම අවසථ්ාවක සාක්ක  ී ම සාහා වූ අවකා ය ගමන්න් 

සැසනවා. එම නිසා ගම් රගට් අපරාධ වින්දිතයන්ගේ සහ 
සාක්ක කු වන්ගේ අන්තිවාසිකම් මේරක්ක ත කරන, යුක්තිය 
පසිාලීමට සහාය දක්වන සාංග ෝධනයක් තමන් රෙය විසින් ගම් 
ඉදිිනපත් කරදෙ ැබන්ගන්.  

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ වාගේම අගේ රගට් ඉතාමත් 
මේවිග ේෂී තවත් ක්ගෂේත්රයක් තමන් අපරාධ වැළැක්වීම. 
අපරාධකු ගවකුට දඬුවම් ීම සම වාගේම අපරාධ වැළැක්වීම සාහා 
අව  පියවර ගැනීමත් රෙයක වගකීමක්. අගේ රගට් අපරාධ 

වැළැක්වීම සාහා වූ නීතිය ඉතා පැරකව නීතියක්. ගු  
කථානායකතුමනි, අගේ රගට් අපරාධ වැළැක්වීගම් නීතිය ඇති 
කරැා තිගබන්ගන් 192) අාංක 2 දරන අපරාධ වැළැක්වීගම් 
ආඥාපනත යටගත්න්. එම නීතිය 1929 ෙනවාින මාසගආ 01ගවනි 

දා ඉාැා ක්රියාත්මක ගවනවා ගු  කථානායකතුමනි. නමුත් පමේව 
හඳුන්වා දුන් කාර්ය පමිපාමික නීති, අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහය 
සහ එහි සාංග ෝධනයන් සමඟ ගම් නීතිය ගැළපීම් කගළේ නැහැ. ගම් 

තත්ත්වය කාැයක් තිසග්සේ තිබුණා. ගම් ගැටලුව අපරාධ යුක්ති 

ක්ගෂේත්රය විසින් හඳුනාගගන තිබුණා. ඒ සාංග ෝධන සිදු ගනොවීම 
නිසා තමන් ගම් සාංග ෝධන පනත් ගකටුම්පත ඉදිිනපත් කරන්ගන් 
ගු  කථානායකතුමනි. ගම් හරහා පුළුවන්කම ැැගබනවා, අපරාධ 
සාහා වරදකු වන් වූ තැනැත්තන් පිළිබාව ගසොයා බැලීමට. ඒ 

වාගේම දඩුඩන කාැය අවසන් වීගමන් පමේවත් ගපොලීසිය විසින් 
ඒ තැනැත්තන් පිළිබාව අවධානගයන් සිටීමට සහ ඒ පිළිබාව 
වාර්තා ීම සමට ගම් හරහා අවකා  සැසනවා. 

ඒ පිළිබාව වූ වගන්ති සහ ඒ සාහා අදාළ වන අලුත් නීති 
ගමොනවාද ීමයැා ගම් පනත් ගකටුම්පගත් සාහන් කර තිගබනවා. 
ඒ නිසා ගමම පනත් ගකටුම්පතත්, නීතිය යාවත්කාලීන ීම සම 

සාහා ඉදිිනපත් කරදෙ ැබන ඉතා වැදගත් වූ පනත් ගකටුම්පතක්. 
ගම් සාංග ෝධනය ඉදිිනපත් ීම සම පිළිබාව අපි ගු  අධිකරණ 
ඇමතිතුමියට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ.  

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් ඉදිිනපත් කරන සාංග ෝධන 
තුගනන් වැදගත්ම සාංග ෝධනය තමන්, අගේ රගට් මහාධිකරණ 
විනි ්චයකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව 74 සිට 110 දක්වා වැඩි ීම සමට 
කරන ැද සාංග ෝධනය. ගම් පනත් ගකටුම්පත මුලින්ම ඉදිිනපත් 

කරන අවස්ථාගේී  ගයෝෙනා කරැා තිබුගඩු මහාධිකරණ 
විනි ්චයකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව 74 සිට  4 දක්වා වැඩි ීම සමටන්. 
නමුත් වනතික කටයුතු ංදූෂණ විගරෝධී  සහ මාධ පිළිබා 

ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් ගම් පනත් ගකටුම්පත 
පිළිබාව සැකා බැලීගම්ී  ගපනී ගියා, ගමම සාංඛ්ාව ීමසිගසේත්ම 
ප්රමාණවත් ගනොවන බව. ගමම ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

විසින් ගම් රගට් අපරාධ යුක්තිය පසිාලීම පිළිබාව ඉදිිනපත් කර 
තිගබන වාර්තාව පිනදි අපි හඳුනාගගන තිගබනවා, අලුතින් 
මහාධිකරණ 10ක් ගම් රගට් ඇති කරන්න; දූෂණ විගරෝධී 

මහාධිකරණයක් - Anti-corruption High Court - නමින් විග ේෂ 
අධිකරණයක් ගම් රගට් ඇති කරන්න; ඒ වාගේම trial at bar 
රමයට බරපතළ නඩු විභාග කරන්න. ඒ සාහා දැනට සිමින 

මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව ීමසිගසේත්ම 
ප්රමාණවත් වන්ගන් නැහැ, ගු  කථානායකතුමනි. මීට කලින් 
ඉදිිනපත් කර තිබුණු මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව 
දස ගදගනකුගගන් වැඩි ීම සම සාහා වූ එම ගයෝෙනාව ගවදෙවට 

මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව 34 ගදගනකුගගන් 
වැඩි කරන්නට ගම් පනත් ගකටුම්පතින් ගයෝෙනා කරනවා. ඒ 
අදෙව ගම් රගට් මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව 

සියයට 44ීමන් පමණ වැඩි වනවා, ගු  කථානායකතුමනි. ගම්ක 
දැවැන්ත ගවනසක්. ගමම පනත් ගකටුම්පත, ගම් රගට් අධිකරණ 
ක්ගෂේත්රගආ විනි ්චයකාරවු න්ගේ වෘත්තීය හා සම්බන්ධව වි ාැ 

බැපෑමක් ඇති කරන පනත් ගකටුම්පතක්. ඒ නිසා  බරපතළ 
අපරාධ නඩු ඉක්මනින් විසාන්න ගම් හරහා අවකා  සැැගසනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් රගට් පවතින අපරාධ යුක්තිය 

පසිාලීගම් ප්රමාදය සහ ුරණාත්මක භාවය පිළිබා කාරණා 
සම්බන්ධගයන් ගමම ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් ී ර්ඝ 
ගැස සැකා බැදෙ ැැබුවා. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව විසින්ම 
කරන ැද වාර්තාවක් අදෙව ගපනී ගියා, යම් බරපතළ අපරාධයක් 

සිදු වීගමන් පමේව එම නඩුව මහාධිකරණයක් ඉදිිනපිට 
අධිගචෝදනාවක් මත විභාග ගකොට අවසන් ීම සම සාහා ගත වන 
සාමාන - average - කාැය  අවුු දු දහයකුත් මාස ගදකක් බව. 

ඒ වාගේම එම නඩුව සම්බන්ධගයන් අභියාචනාධිකරණයට සහ 
ග්ේෂ්ඨාධිකරණයට තවත් අභියාචනා අවස්ථා ගදකක් තිගබනවා. 
ගම් කාරණා පිළිබාව විමර් නය කරපු අලුවිහාගර් කමිටුව 

නි සක්ෂණය කර තිගබනවා, අභියාචනා විභාග ීම සම සාහා ගත 
වන කාැය අවුු දු හතක් බව. ඒ අදෙව, බරපතළ අපරාධ නඩුවක් 
විභාග ගකොට අභියාචනා අවස්ථාවන් අවසානවීම සාහා සාමාන 

ව ගයන් අවුු දු 17ක් ගත වනවා. ගු  කථානායකතුමනි, අවුු දු 
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17ක් ීමයන්ගන් ජීවිත කාැයක්; වරදීමන් පීඩාවට පත් වුණු 

මිනිගහකුට, වින්දිතගයකුට, සාක්ක කු ගවකුට දරාගගන ඉන්න 
බැින තරම් කාැයක්; යුක්තිය අගේක්ෂා කරන සමාෙයක් ව ගයන් 
දරාගගන ඉන්න බැින තරම් කාැයක්.  

ගම් ප්ර න්යට විසඳුම් විධියට, පාර්ලිගම්න්තුගේ වනතික 

කටයුතු ංදූෂණ විගරෝධී  සහ මාධ පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ගයෝෙනා ගණනාවක් ඉදිිනපත් කර තිගබනවා. ගම් 
වන විට ඒ ගයෝෙනා අමාත මඩුඩැයට ඉදිිනපත් කර, අමාත 

මඩුඩැය විසින් අදෙමත කර, ඒ ගවදෙගවන් අමාත අදෙ 
කමිටුවක් පත් කර, ඒ මඟින් ගම් ගයෝෙනා ක්රියාත්මක ීම සමට 
කටයුතු කර ගගන යනවා. ඊළඟට ගු  ෙනාධිපතිතුමා ගවත ගම් 

වාර්තාව ඉදිිනපත් කළා. ඒ වාර්තාගේ සාහන් ආකාරයට මාස 
හයක් තුළ ඒ ගයෝෙනා ක්රියාත්මක කර අවසන් කරන ගැසට ගු  
ෙනාධිපතිතුමා පපගදස් ැබා ී  තිගබනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, වනතික කටයුතු ංදූෂණ විගරෝධී  සහ 
මාධ පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්, ගම් රගට් 
අධිකරණ ක්ගෂේත්රගආ විේැවීය ගවනසක් ඇති ීම සම සාහා 
ඉදිිනපත් කළ ගයෝෙනා ගමොනවාද ීමයා ඔබතුමා සහ සමාෙය 

දැදෙවත් කරන්න මම කැමැතින්. පළමුවැනි කාරණය තමන් ගු  
කථානායකතුමනි, ු පියල් මිලියන පහකට වැඩි වමිනාකමින් යුතු 
අල්ැස්, වත්කම්, දූෂණ, මුදල් විශුේධිකරණය, වාංචා, සාපරාධී 

සාවද පිනහරණය, සාපරාධී වි ්වාසය කඩ ීම සම, ූලට ගල්ඛ්න 
සෑී ම වැනි වැරදි පිළිබාව සියලුම නඩු, trial-at-bar රමයට 
පැවැත්වීම. ඇත්තව ගයන්ම, ඒ සාහා දැනට පවතින නීතිය 

සාංග ෝධනය ීම සම අව  නැහැ.  ඒ ගගොදෙ පිළිබාව ප සක්ෂා කර 
බැා, ගු  අග්රවිනි ච්යකාරතුමාගේ අදෙමැතිය සහිතව ගම් 
ක්රියාදාමය ආරම්භ කරන්න ගු  නීතිපතිතුමාට හැීමයාව 

තිගබනවා. ගු  කථානායකතුමනි, ගම් රගට් දූෂණය, අල්ැස ඉතා 
බරපතළ ප්ර ්නයක්. එගහත්, අල්ැස සහ දූෂණය පිළිබා නඩු 
විභාග ීම සම ඉතාම ප්රමාද ගවැා තිගබනවා. අද තිගබන තත්ත්වගආ 

හැමියට දූෂණය පිළිබා, - corruption  ීමයන ගම් නි ්චිත 
ගචෝදනාව පිළිබා- නඩු විභාග කරන්න රගට් තිගබන පහළම 
අපරාධ අධිකරණය, මගහස්ත්රාත් අධිකරණයන්. මගහස්ත්රාත් 
අධිකරණයකට එම නඩුවක් විභාග කර අවසන් කරන්න අවුු දු 

දහයක්, පහගළොවක් ගත ගවනවා. පමේ ගිය අවුු දු විසිතුනටම 
දූෂණය - corruption - නැමති වරදට අගේ රගට් අධිකරණ විසින් 
හතරගදගනකු පමණන් වරදකු  කරැා තිගබන්ගන්, ගු  

කථානායකතුමනි. ඒ ීමයන්ගන්, ගම් රගට් දූෂණය නැහැන් ීමයන 
එකද? ගම් රගට් අල්ැස නැහැන් ීමයන එකද?  

ගු  කථානායකතුමනි, විග ේෂගයන්ම, අගේ රගට්  දුෂණය - 

corruption - හා සම්බන්ධ ක්ගෂේත්රගආ නීති ඉතාම දුර්වැන්. ඒ 
නිසා ගම් නීතිය ක්රියාත්මක ීම සම සාහා අල්ැස් ගහෝ දූෂණ 
ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් සභා පනත සාංග ෝධනය ීම සමට අප 

ගයෝෙනා කර තිගබනවා. ඊට අදාළ ගයෝජිත සාංග ෝධන සියල්ැම 
අවසන් ගකොට, ඒවා ගකටුම්පත් ීම සම සාහා නීති ගකටුම්පත් 
සම්පාදක ගදපාර්තගම්න්තුවට ැබා ී  තිගබන බවට එම 
ගකොමිසගම් අධක්ෂ ෙනරාල්තුමා අප කමිටුවට වාර්තා කළ බව 

මා සතුමින් ීමයන්න කැමැතින්. 

එම පනත් ගකටුම්පගත් අඩු පාඩු ගගොඩක් තිගබනවා. ඊළඟ 
මාස කීපය තුළී  ඒ පනත් ගකටුම්පත සම්මත වුණාන්න් පස්ගසේ 

ඒක ගම් රගට් නීතිය බවට පත් ගවන් ීමයැා අපි බැාගපොගරොත්තු 
වනවා. ඒ පනත හරහා අල්ැස සහ දූෂණය පිළිබා නීතිය 
 ක්තිමත් වන විට ඒවා විභාග ීම සම සාහා විග ේක ත 

මහාධිකරණයක් - Anti-corruption High Court - ගම් රටට 
අව න්. ගම්ක අලුත් ගදයක් ගනොගවන්; ගැෝකගආ හැම රටකම 
තිගබනවා. අපි ගයෝෙනා කරනවා, ඒ Anti-corruption High 

Court එක මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවු  තිගදගනකුගගන් යුතු 

විනි ්චය මඩුඩැයක් මඟින් සථ්ිරසාරව නඩු විභාග කළ යුතුන් 
ීමයැා. ඒ වාගේම එවැනි Anti-corruption High Court එකක 
තීන්දුවක් අභියාචනා ීම සගම් අන්තිය තිබිය යුත්ගත් 
ග්ේෂ්ඨාධිකරණයට පමණන්. ඒ අදෙව අඩු ගාගන් වසර 3ක් - 4ක් 

ඇතුළතවත් එවැනි නඩුවක සම්පූර්ණ ක්රියාදාමය අවසන් ීම සමට 
අවකා ය ැැගබනවා. එගසේ කරන්නට වැඩිපුර 
විනි ්චයකාරවු න් අව න්. එගසේ කරන්නට වැඩිපුර 

මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවු න් අව න්. එගසේ ීම සම සාහා 
තමන් ගමම පනත මඟින් වැඩිපුර විනි ්චයකාරවු න් ප්රමාණයක් 
පත් ීම සම කරන්ගන්.  

ගු  කථානායකතුමනි, අද හුඟක් ගවැාවට තිගබන ප්ර න්යක් 
තමන් නඩු කල් යෑම. අද තිගබන අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහය 
අදෙවත්, අපරාධ නඩු විභාග ීම සම දින පතා - day-to-day trials -  

පවත්වන්නට අව න්. අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහය අදෙව 
බරපතළ අපරාධයක් පිළිබාව දින පතා නඩු විභාගය පැවැත්විය 
යුතුන් ීමේවත්, අද සිේධ ගවන්ගන් එක දිනක් නඩුව අහැා තවත් 
මාස ගණනකට නඩුව කල් දැමීමන්. ඒකට ප්රාගයෝගික ගහේතු 

ගගොඩක් තිගබනවා. ඒ අතින් ගත්තාම අද තිගබන තත්ත්වය අදෙව 
අධිකරණය ඉතාම දුර්වැන්. එක පැත්තීමන් අධිකරණවැට ඒ 
අව  කරන ්මය නැහැ; ැුලගල්ිකකාවන් නැහැ; ඒවා පමිගත 

ීම සගම් පහමේකම් නැහැ. ඒ වාගේ ප්ර ්න ගගොඩක් තිගබනවා. ගු  
කථානායකතුමනි, ගම් තත්ත්වය තුළ මහාධිකරණයන්හි නඩු 
විභාගයට පූර්වගයන් වූ ගැටලු විසඳීම සාහා වාර්තාධිකා ස 

විනිමේු වු න් - Recorder judges - පත් ීම සමට අපි ගයෝෙනා 
කර තිගබනවා. ගමය අගේ අදහසක් ගනොගවන්. ගම් පිළිබාව 
ග්ේෂ්ඨාධිකරණ විනි ච්කාර අලුවිහාගර් මැතිතුමාගේ 

සභාපතිත්වගයන් යුතුව පත් කර තිබුණු කාරක සභාවක් විසින් 
ඉදිිනපත් කරපු ගයෝෙනාව අගේ කමිටුව පිළිගත්තා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ වාගේම මිනී මැු ම්, මිනී මැ සමට 

තැත් ීම සම, ස්ත්රී දූෂණ හා ළමා අපචාර ඇතුළු අගනකුත් බරපතළ 
අපරාධ සම්බන්ධගයන් වූ නඩු විභාග දින පතා සිදු ීම සම සාහා අපි 
විග ේෂගයන් කටයුතු කරන්න අව න්. අපි ඒ පිළිබාව අවධානය 
ගයොමු ීම සම අව  ගවැා තිගබනවා. ඒ වාගේම ඉතාම බරපතළ 

ගැස නඩු ගගොඩ ගැසී ඇති සමහර අධිකරණ අපි හඳුනාගගන 
තිගබනවා. ඒ අතිනන් අදෙරාධපුර, මහදෙවර, ගම්පහ, රත්නපුර 
විග ේෂන්. ඒවාගආ තවත් එක් මහාධිකරණයක් බැගින් වැඩිපුර 

පිහිටුවන්නත්, මාතගල් අලුත්ම අධිකරණයක් පිහිටුවන්නත් 
ගයෝෙනා කර තිගබනවා. ඒ වාගේම අපරාධ වැඩි, ගබොගහෝ 
ගචෝදනා පිළිබාව අධිකරණ බැය තිගබන ගකොළඹ සාහා තවත් 

මහාධිකරණ පහක් අපි ගයෝෙනා කරනවා. ඒ අදෙවන් අලුත් 
මහාධිකරණ දහයක් ගැන සාහන් වන්ගන්, ගු  
කථානායකතුමනි.  

ඊළඟට, ළමා අපචාර පිළිබා ප්ර න්ය බරපතළන් ගු  
කථානායකතුමනි. ළමා අපචාරයකට ැක්වූගවකුට වසර 10ක්, 
14ක් නඩු විභාගයට මුහුණ ගදන්න සිදුවීම ීමසිගසේත්ම සාධාරණ 
නැහැ. එය ඉතා අමාදෙක කන්. ළමා අපචාර පිළිබා නඩු විභාග 

කරන්න, ගවනමම අධිකරණයක් තිගබනවා නම් ඒක මේදුමේ ගදයක්. 
ළමා අපචාර නඩු විභාග ීම සම සාහා ගවනම මහාධිකරණයක් 
දැනටමත් අදෙරාධපුරගආ සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගවනවා. ගු  

කථානායකතුමනි, අපි ගයෝෙනා කරැා තිගබනවා, ගකොළඹ තවත් 
මහාධිකරණයක් ළමා අපචාර නඩු ගවදෙගවන්ම ගවන් කර තබන 
ගැස.  

ගු  කථානායකතුමනි, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට ගබොගහෝ 
ගචෝදනා එල්ැ ගවැා තිගබනවා. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට 
එල්ැ ගවැා තිගබන ගම් ගචෝදනා පිළිබාව අගේ අවධානය ගයොමු 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

කරන්න ඕනෑ. ගු  කථානායකතුමනි. 2017 මාර්තු 31වන විට 

මහාධිකරණවැ විභාග ගවමින් පැවතුණා, නඩු 1),434ක්. නඩු 
1),434ක්! මිනී මැ සම්, මිනී මැ සමට තැත් ීම සම්, ස්ත්රී දූෂණ, ළමා 
අපචාර, ත්රස්තවාී  වැරැදි යනාී  නඩු 17,000ට ආසන්න ප්රමාණයක් 
විභාග ගවමින් තිගබනවා. ගු  කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව 

නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ අඩු ගණගන් තවත් ගගොදෙ 
1 ,000ක්වත් තිගබනවා. ගම්වා අවසන් කර ගන්න බැින, ගම්වා 
පිළිබා සාර්ථක ප්රගතියක් අත්කර ගන්න බැින මට්ටමක තිගබනවා. 

මම දන්නවා, පමේ ගිය කාැගආ යම් ප්රගතියක් තිබුණාය ීමයැා. ඒ 
ීමයන්ගන්, අවුු ේදකට එන ගගොදෙ ප්රමාණයට වඩා සව්ල්ප 
ව ගයන් වැඩි ප්රමාණයකට අධිගචෝදනා ගගොදෙ කරන්න 

පුළුවන්කම තිගබනවා. ඒ කටයුතුවැ යම් ප්රති තයක ප්රගතියක් 
අත්කරගගන තිගබනවා. නමුත් ගු  කථානායකතුමනි, ගම් එකතු 
ගවැා තිගබන නඩු දසදහස් ගණනක ප්ර ්නය විසාන්න ගම් 

තත්ත්වය සෑගහන්ගන් නැහැ.  

අපි ගහොයැා බැලුවා ගමොකක්ද තිගබන ප්ර න්ය ීමයැා. 
නීතිපතිවරයා  අගේ කමිටුව ඉදිිනයට කැාවැා අපි එතුමාගගන් ඒ 
ගැන ප්ර න් කළා; සාක්ක  ැබා ගත්තා; ලිිකත වාර්තාවක් ැබා 
ගත්තා. එතුමා ගයෝෙනා කරැා තිගබනවා, "නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුවට රෙගආ අධිනීතිඥවු න් ප්රමාණවත් ගැස 
නැත" ීමයැා. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ රෙගආ 
නීතිඥවු න්ගේ අදෙමත සාංඛ්ාව  - approved cadre - 118ක් 

පමණන්. නීතිපතිතුමාම ඉල්ලීමක් කරනවා, "ප්ර ස්ත ගැස ගම් 
කටයුතු කරගගන යන්න නම් රෙගආ අධිනීතිඥවු න් සාංඛ්ාව 
තවත් 100ීමන් වැඩි කරන්න ඕනෑ" ීමයැා. අපි ඒ ගයෝෙනාව 
පිළිගත්තා. ගම් තරම් දැවැන්ත මුදැක් ගම් රගට් ෙනතාව 

ගවදෙගවන් වියදම් කරන ආඩුඩුවකට රෙගආ අධිනීතිඥවු න් 
වැඩිපුර පත් කරගන්න බැින නම් වැඩක් නැහැ. 

ගු  කථානායකතුමනි, මට වි ව්ාසයක් තිගබනවා, ගු  
ඇමතිතුමිය දැනට කරගගන යන විධියටත්, අපට වාර්තා කරැා 

තිගබන විධියටත් අපට ගම් කටයුත්ත සම්පූර්ණ කර ගන්න 
පුළුවන් ගවන් ීමයැා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ වාගේම තිගබන ගැොකුම ප්ර ්නයක් 
තමන්, රෙගආ නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට ුරණාත්මකභාවයීමන් 
යුක්ත දක්ෂ තු ණ නීතිඥවු න් සහ නීතිඥවිනයන් බාවා ගැනීමට 

තිගබන ගනොහැීමයාව. ඒ රමගේදය විධිමත් කරන්න, නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ රෙගආ අධිනීතිඥවු න් අධික ගැස මහන්සි 
ගවනවා. ඔවුන් ඉතාම අපක්ෂපාත ගැස වැඩ කරනවා. ඔවුන් 

ඉතාම දුක්විිනනවා. ඔවුන් ඈත පළාත්වැී  අවම පහමේකම්වත් 
නැතුව වැඩ කරනවා. ඒ රෙගආ අධිනීතිඥවු න්ගේ වැටුප 
මගහස්ත්රාත්වරගයකුගේ වැටුපට ආසන්න මට්ටමකට අරගගන 
එන්න ීමයැා අපි ගයෝෙනා කරැා තිගබනවා. ඒක අගේ 

ගයෝෙනාවක්ම ගනොගවන්, කලින් ඉාැාම තිබුණු ගයෝෙනාවක්. 
නමුත් එය ක්රියාත්මක වුගඩු නැහැ. අවුු දු ගණනක් ඒක පරක්කු 
වුණා. ඒ නිසා අපි බැකර සිමිනවා, රෙගආ අධිනීතිඥවු න්ගේ 

සහ විනි ච්යකාරවු න්ගේ වැටුේ ප්රමාණවත් ගැස වැඩි ීම සමට 
අව  පියවර ගන්න ීමයැා. 

අධිකරණ අමාතාාං ය තුළ ගම් කැපවීම තිගබනවා; 
අධිකරණය අමාතාාං ගයන් අව  ගයෝෙනා ඉදිිනපත් කර 
තිගබනවා. එම නිසා ගම් හා සම්බන්ධව වග ීමයන රෙගආ අනිකුත් 

ආයතන ප්රමුඛ්තම කාර්යයක් ව ගයන් සැකැා,  යුක්තිය 
පසිාලීගම් කාරණය කාර්යක්ෂම ීම සම සාහා වූ ගම් වැඩ පිළිගවළ 
ක්රියාත්මක ීම සමට පියවර ගත යුතුව තිගබනවා. ඊළඟ මාස කීපය 

තුළ ගම් ගැටලු විසාන්න රෙයට හැීමයාව ැැගබන් ීමයැා අපි 
වි ව්ාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  නිගයෝෙ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක 
කාැයක් තිගබනවා. 

 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගහොාන්, ගු  කථානායකතුමනි. 

ගු  කථානායකතුමනි, රෙගආ නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ 
කටයුතු කාර්යක්ෂම ීම සගම්ී  තිගබන ප්ර න් ගැන ඇහුවාම අපට 
පුදුමත් හිගතනවා. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ දැනට සිමින 
නීතිඥවු න්ට පවා ඒ අයගේ කටයුතු කර ගැනීමට ප්රමාණවත් 

ගගොඩනැඟිලි පහමේකම් නැහැ. රෙගආ අධිනීතීඥවු  කීප ගදගනක් 
එක කාමරයක ඉතාම දුෂක්ර තත්ත්ව යටගත් ඉන්නවා. ගම් 
තත්ත්වය තුළ අනාගතගආ බාවා ගන්නා රෙගආ නීතිඥවු න්ටත්, 

දැනට කාර්යාැ පහමේකම් නැති අයටත් ගගොඩනැඟිල්ැක් 
අව න්. දැනට ඒ අය සාහා ගගොඩනැඟිල්ැක් හදනවා. මුල් 
සැැැස්ගම් හැමියට ඒ ගගොඩනැඟිල්ැ 2019 මාර්තු මාසගආ 

අවසන් ගවන්න ඕනෑ. නමුත් එදාට ගම් ගගොඩනැඟිල්ැ 
හැගදන්ගන් නැහැ ීමයන එක අපට පැහැදිලින්. ගම් තත්ත්වය 
නිසා, ප්රමාණවත් තරම් ඉඩ පහමේකම් තිගබන අලුත් 

ගගොඩනැඟිල්ැක් කුලී පදනම මත නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට 
ැබාගදන්න ීමයා අධිකරණ අමාතාාං යට අපි ගයෝෙනා කර 
තිගබනවා. අපි එය කමිටුවට වාර්තා කළා. ඒ පිළිබාව ප්රගතියක් 
තිගබන එක ගැන අපි සතුටු ගවනවා. තමන්ගේ කටයුතු නිදහගසේ 

කරගන්න ප්රමාණවත් තරම් පහමේකම් සහිත ගගොඩනැඟිල්ැක් සහ 
ඒ පපකරණවැ වාසිය ඊළඟ මාස කීපය තුළ රෙගආ 
අධිනීතිඥවු න් ගවත ැැගබන් ීමයා අපි අගේක්ෂා කරනවා. ඒ 

සාහා මහන්සිගයන් කැපවීගමන් වැඩ කළ අධිකරණ 
අමාතාාං ගආ නිැධාිනන්ට ගම් අවස්ථාගේ අගේ ගගෞරවයත්, 
ස්තුතියත් පිිනනමනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ කටයුතු 
කාර්යක්ෂම කරන්න නම්, එහි කළමනාකරණය සාහා ගතොරතුු  

තාක්ෂණ ඒකකයක් සථ්ාපනය කරන්න ඕනෑ. එය අපි ගයෝෙනා 
කර තිගබනවා.  

 ගු  කථානායකතුමනි, රෙගආ අධිනීතිඥවු  විසින්ම 
ඔවුන්ගේ පිනපාැන කටයුතු ීම සම මේදුමේ ගදයක් ගනොගවන්. 
ඔවුන්ගේම ඉල්ලීම පිනදි, ගම් පිනපාැන කටයුතු විධිමත් ීම සම 

සාහා ශ්රී ැාංකා පිනපාැන ගසේවගආ නිැධාිනයකුගේ ගසේවය 
ඔවුන්ට ැබාගදන්න ීමයා අපි ගයෝෙනා කර තිගබනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, අල්ැස ්ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න 
ගකොමිසම සාහා අලුත් නීති හදන ගකොට අප ගමන්න ගම් 

කාරණාත් සැැීමල්ැට ගත යුතුන්. ගු  කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා පමේ ගිය රෙය යටගත්ත්, අගේ රෙය ආවාට 
පමේවත්  ගම් රගට් දූෂණ සිේධ ගවැා තිගබන බව.  ඒ දූෂණ 
පිළිබාව අප ගසොයන්න ඕනෑ; ඒවාන්න්  අහිමි වූ ගේපළ නැවත 

ගම් රටට අන්ති කර ගන්න ඕනෑ. හැබැන්, දැනට තිගබන නීතිය 
අදෙව ඒවා නැවත අත්පත් කර ගැනීමට ඉතා අසීු න්. එම නිසා 
දූෂණගයන්, අපරාධ මඟින් අහිමි වූ ගේපළ නැවත රෙය ගවත 

අත්පත් කර ගැනීම සාහා වූ නව නීතිවැ අව තාව තිගබනවා.  

අවසාන ව ගයන් මම ගම් කාරණයත් ීමයන්න ඕනෑ. ගු  
කථානායකතුමනි, ගම් කාරණය ඇහුවාම ඔබතුමාත් පුදුම ගවන්. 

අගේ රගට් දිනපතා නඩු විභාග කරන්න අමාු කම තිගබන, ඒ 
වාගේම day-to-day trials කරන්න බැිනකම තිගබන ප්රධානම 
ගහේතුවක් තමන් ැුල ගල්ඛ්ක ගල්ිකකාවන්ගේ හිඟය. 
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[ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා මහතා] 
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පාර්ලිගම්න්තුව ගහොාට පඩි ගගවනවා. එම නිසා පාර්ලිගම්න්තුවට 

ැුල ගල්ඛ්ක ගල්ිකකාවන්ගේ ආකර්ෂණයක් තිගබනවා. හැබැන්, 
අගේ රගට් අධිකරණ අමාතාාං ගආ විෂය පථය තුළට වැගටන 
ැුල ගල්ිකකාවන්ට ගහෝ ැුල ගල්ඛ්කයන්ට ගගවන පඩිය ගහොාටම 
මදි. ඒ නිසාම අද ගම් ක්ගෂේත්රය වෘත්තියක් ව ගයන් හඳුනා 

ගන්ගන් නැහැ. එය ගබොගහෝගදගනකුගේ ප්රමුඛ්තාවක් ඇති 
වෘත්තියක් ගනොගවන්. ඒ නිසා ැුල ගල්ඛ්ක ගසේවය ගවනම වැටුේ 
තැයක පිහිටුවන්න ීමයා අපි ගයෝෙනා කර තිගබනවා.   ඔවුන්ට 

විග ේෂ පුහුණුවක් ැබාගදන්න, ඒ ැුල ගල්ඛ්නය පහමේවීම සාහා 
සහ වාර්තා ීම සම පහමේවීම සාහා නවීන තාක්ෂකවක රමගේද 
හදුන්වා ගදන්න අපි ගයෝෙනා කර තිගබනවා.  ගමය ඉතා ප්රමුඛ් 

කාරණයක්. ගමය බැලූ බැල්මට පුාංචි කාරණයක් වුණාට, සෑම 
අධිකරණයකම -මගහස්ත්රාත් අධිකරණගආත්, දිසා අධිකරණගආත්, 
මහාධිකරණගආත්- වාර්තා ීම සගම් ප්ර න්ය -ැුල ගල්ඛ්ක- ප්ර න්ය 

බරපතළ ගැස තිගබනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් සාංග ෝධන ීම සම සාහා මාස 
හයක කාැයක් ගන්න ීමයැා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ගයෝෙනා කර තිගබනවා. සමහර විට  ගම් කටයුතු ගේගවත් 
ගවන්න පුළුවන්.  එගහම ගේගයක් ඇතිව වැඩ ගනොකගළොත්, ගම් 

රටට අපි යුක්තියක් ඉෂට් කරන්ගන් නැහැ, ගු  කථානායකතුමනි.  

අගේ නව ගු  ඇමතිතුමියට මම මේබ පතනවා. ගම් කටයුතු 
සාර්ථකව කරන්න එතුමියට වාසනාව  ැැගේවා!න් ීමයා මම 
ප්රාර්ථනා කරනවා. අධිකරණ අමාතාාං ගආත්, නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේත්, අල්ැස ් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න 

ගකොමිෂන් සභාගේත් දක්ෂ නිැධාින මඩුඩැයක් ඉන්නවා. ඒ 
සියලුගදනාම එකතු ගවැා ගම් ප්ර න් විසාා ගන්න කටයුතු කරන් 
ීමයා මා වි ව්ාස කරනවා.  

ගබොගහොම සත්ුතින්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ගු  විමල් වීරවාං  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 

කාැයක් තිගබනවා.   
 
[අ.භා. 2.41] 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට ගගන තිගබන ගම් 

රගට් අධිකරණ ක්ගෂේත්රයට බැපාන පනත් කීපය පිළිබාව කු ණු 
කීපයක් ගම් ගු  සභාව ඉදිිනගආ තබන්න මම බැාගපොගරොත්තු 
ගවනවා.  

ප්රථමගයන්ම මා ගම් ගු  සභාගේ අවධානය ගයොමු කරවන්න 

කැමැතින්, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට සහාය 
ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
පිළිබාව. මට  ගපර කථා කළ ගු  නිගයෝෙ අමාතතුමා ගමම 

පනත තුළින් සාක්ක කු වන්ට ැැගබන ඉමහත් වාසිය පිළිබාව 
කු ණු ඉදිිනපත් කළා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ගම් පනත් සාංග ෝධනය අපට 

වියුක්තව සැකා බැන්න බැහැ.  

දැනට ගම් රගට් සිදු ගවමින් පවතින ක්රියාදාමයකට 
සාගේක්ෂවන් ගම් කාරණය පිළිබාව අපට අවධානය ගයොමු 

කරන්න පුළුවන් වන්ගන්.  

දැනටමත් පුේගැයන් අතුු දහන් වීමට අදාළ ොතන්තර 

ප්රඥේතියට මාංගැ සමරවීර හිටපු විගේ  අමාතවරයා අත්සන් කර 
තිගබනවා. ඒ ොතන්තර ප්රඥේතිය බැාත්මක ීම සගම් පනත් 
ගකටුම්පතක්ද පාර්ලිගම්න්තුවට ඉදිිනපත් කර තිගබනවා.  එය 
විවාද කර සම්මත ීම සමට සූදානම්ව තිබියී , අවස්ථා ගදකකී ම 

විවාද ගනොගකොට කල් දමදෙ ැැබුවා. ඒ පිළිබාව ගම් රගට් 
විේවතුන් සහ ඒ පිළිබාව පනන්දුවක් දක්වන කඩුඩායම් රෙගආ 
විවිධ අාං වැට කරන ැද කු ණු දැක්වීම් මත ඒ කාර්යය දැන් 

මිකක් පසස්ට ගිහිල්ැා තිගබනවා. නමුත් ඒක නැත්තටම නැති 
ගවැාය ීමයැා අපට ගපගනන්ගන් නැහැ.  ගු  කථානායකතුමනි, 
පුේගැයන් බැහත්කාරගයන් අතුු දහන් ීම සමට අදාළ ඒ 

ොතන්තර ප්රඥේතියට ඇගමිනකා එක්සත් ෙනපදයවත් අත්සන් 
කරැා නැහැ. මාංගැ සමරවීර හිටපු විගේ  අමාතවරයාගේ   
අත්සන ඒකට ැබා ගැනීම,  ශ්රී ැාංකා රෙය ඒකට බැඳීම මඟින් 

තමන්,  ගෙනරල් ෙගත් ෙයසූිනයැාට විු ේධව අද බ්රසීැගආ පවා 
පැමිකවලි ගගොදෙ ගවන්න පටන් අරගගන තිගබන්ගන්.  

පමේ ගිය දා එක්සත් ොතීන්ගේ සාංවිධානගආ ප්රධාන 
නිගයෝජිතයකු ගම් රටට ආවා. මාධ සාකා කාගේී  ඔහු ඉතාම 
පැහැදිලිව ීමේවා, "කවුු  ගකොගහොම ීමේවත් යුද අපරාධ කර 

තිගබන හමුදා නිැධාිනන්ට එගරහිව ශ්රී ැාංකාව තුළත්, ඉන් පිටතත් 
අධිකරණ ක්රියාමාර්ග ගන්න දැන් පුළුවන්කම තිගබනවා" ීමයැා. 
මා හිතන හැමියට ඔබතුමන්ැා ඒ මාධ සාකා කාව අධයනය 

කරන්න ඇති. ඒ කු ණු අදෙව  අපට ගබොගහොම පැහැදිලින්, 
පුේගැයන් බැහත්කාරගයන් අතුු දහන් ීම සගම් ොතන්තර 
ප්රඥේතිය රට තුළ නීතියක් බවට පත් කරන්න යනවා, ඒ අදෙව 
පුේගැයන් බැහත්කාරගයන් අතුු දහන් ීම සම පිළිබා ගචෝදනා 

විභාග කරන ගවනම අධිකරණයක් අපි නිර්මාණය කරනවා, ඒ 
අධිකරණයට ඇවිල්ැා සාක්ක  ගදන්න ගේ පාැන රැකවරණ පිට 
ඉන්න ගදමළ ඩයසග්පෝරාගේ සාමාජිකයන්ට බැින ගවන බව. 

එතගකොට ගේ පාැන රැකවරණ පිට යුගරෝපීය රටවැ ඉන්න 
ගකොමි ඩයස්ගපෝරාගේ පුේගැයන්ට, ගහට දවගසේ අර පනත් 
ගකටුම්පත සම්මත කරැා අර ීමයන විග ේෂ අධිකරණය ඇති 

කළාම, රෙගආ හමුදාවැට එගරහිව ගබොු  සාක්ක  ගදන්න,  
අල්ගල් පැළ ගවන  ගබොු  සාක්ක  ගදන්න,  ඒ සාක්ක  පිළිගන්නා 
තත්ත්වයකට ගපරළන්න පුළුවන්කම ැැගබනවා. අන්න ඒ නිසා 

තමන් තමුන්නාන්ගසේැා සාක්ක කු වන්ට අධිකරණය තුළ 
ගනොගවන්, ගවන රටක ඉාගගන වුණත් සාක්ක  ගදන්න තිගබන 
අන්තිය ආරක්ෂා කරනවාය ීමයැා   හදිසිගආම ගම් ීමයන්ගන්. 

එගහම නැතිව ගවන කථාවක් ගනොගවන් එතැන තිගබන්ගන්.  

පුේගැයන් බැහත්කාරගයන් අතුු දහන් ීම සම පිළිබා 
ොතන්තර ප්රඥේතිය දැන් පාර්ලිගම්න්තුවට ගගනැල්ැා 
තිගබනවා. ඒ නීතිය තමුන්නාන්ගසේැා අනාගතගආ සම්මත 
කරන්න ඉඩ තිගබනවා. ඒ නීතිය සම්මත කගළොත් විග ේෂ 

පසාවියක් හැගදනවා. ඒ පසාවියට යන්ගන් පුේගැයන් අතුු දහන් 
ීම සම පිළිබා පැමිකවලි.  දැනටමත් තමුන්නාන්ගසේැා පුේගැයන් 
අතුු දහන් ීම සම පිළිබා ගසොයා බැන්න අර්ධ අධිකරණ බැය 
තිගබන කාර්යාැයකුත් ගවනම පිහිටුවා තිගබනවා, ගම් 

පාර්ලිගම්න්තුගේ පනතක් සම්මත කරැා. ඒ කාර්යාැය ගම් 
සම්බන්ධ ගබොු  ගචෝදනා, පැමිකවලි එකතු කරනවා. ඒකට අර්ධ 
අධිකරණ බැයක් තිගබනවා.  ගු  කථානායකතුමනි, ගම් 

සන්දර්භය ඇතුගළේන් අපි ගම් පනත් සාංග ෝධනය ීමයවන්න ඕනෑ. 
ගම් ගදස  වියුක්තව බැලුවාම ගකනකුට හිගතන්න පුළුවන්, සාක්ක  
ගදන ගකනකුට පිට රට ඉාැා ගහෝ සාක්ක  ගදන්න පුළුවන් වීගමන් 

සිදුවන වරද ගමොකක්ද ීමයැා. ඒක ගහොාන් ීමයැා හිගතන්න 
පුළුවන්.  

ගු  කථානායකතුමනි, යම් ීමසි පුේගැයකු අධිකරණ පින්ය 
තුළ සාක්ක  ගදන ගකොට එතැනී  ඔහු මුහුණ ගදන තත්ත්වයන්, 
ගවනත් රටක ගහෝ ගවනත් මේවපහමේ සථ්ානයක ඉාගගන දුරකථන 

1539 1540 



පාර්ලිගම්න්තුව 

මඟින්, වීඩිගයෝ මඟින් සාක්ක  ගදන ගකොට මුහුණ ගදන පිනසරයන් 
ගවනස්.  අධිකරණය ඇතු ගළේ ඉාගගන සාක්ක  ගදන ගකනකුට 
සත ප්රකා  කරන්න තිගබන ඉඩකඩ වැඩින්. ඒ ූමියට, ඒ 

පින්යට ඇතුළු වුණාම ගකනකුගේ මානසිකත්වය ඊට අවනත 
මානසිකත්වයක් බවට ගපරගළනවා. එගහම යම්ීමසි පීඩනයක් ඒ 
පිනසරය විසින් ඇති කරනවා. ඒ නිසා ගකනකුට තමන් ගදන 

සාක්ක ය පිළිබාව, එහි නිරවදතාව පිළිබාව වගකීම ගන්න 
ගවනවා. නමුත්, යුගරෝපා රටක ඉාගගන ගදමළ ඩයස්ගපෝරාගේ 
සාමාජිකයකු කරන ගබොු  ගචෝදනාවැට, සාක්ක වැට අනාගතගආ 

හදන්න යන  අතුු දහන් වීම පිළිබා ගචෝදනා විභාග කරන 
අධිකරණගආී  පණ ී ගම්, වැාංුරභාවය හදැා ී ගම් පාපතර ක්රියාව 
ගවදෙගවන් තමන් ගම් සාංග ෝධනය එන්ගන්. ඒ නිසා ඒ සන්දර්භය 

ඇතුගළේ ඉාගගනන් අපට ගම්ක ීමයවා ගන්න ගවන්ගන්.  

ඒ විතරක් ගනොගවන්, ගු  කථානායකතුමනි. 
තමුන්නාන්ගසේැා අධිකරණගආ සව්ාධීනත්වය ගැන ගබොගහෝ 
කු ණු ීමයනවා.  ගම් වන ගකොට ග්ේෂ්ඨාධිකරණගආ එක 

විනිමේු වරයකු වි්ාම ගිහිල්ැා තිගබනවා. ගමගතක් මුළු 
ඉතිහාසගආම ග්ේෂ්ඨාධිකරණගආ තිබුණු සම්ප්රදායය තමන්  
විනි ්චයකාරවරයකු වි්ාම ගගොස ් දින තුන, හතරක් ඇතුළත ඒ 

පුරේපාඩුව පිරවීම.  නමුත්, දැන් මාසයකට වැඩින්, ඒ පුරේපාඩුව 
පුරවා නැහැ. ගම් මාසගආ අන්තිම වන ගකොට තවත් 
විනි ්චයකාරවරයකු වි්ාම ගන්නවා. එතගකොට පුරේපාඩු ගදකන්.  

තමුන්නාන්ගසේැා බැන්ගන්, ගම් පුරේපාඩු සාම්ප්රදාන්ක රමයට 
විධිමත්ව පුරවන්ගන් නැතිව, ග්ේෂඨ්ාධිකරණයට පිටතින් 
තමන්ගේ ගේ පාැන ගහන්චන්යන් ගදගදනකු අරගගන යන්නන්. 

අලුත් වවස්ථා සාංග ෝධන  එනවා.  ඒවා ට විු ේධව මිනිසම්ේ 
ග්ේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා. එවැනි ගවැාවක ග්ේෂ්ඨාධිකරණය  
නීතිය අදෙව තීරණ ගන්නා තැනක් ගවනවා ගවදෙවට, ගේ පාැන 

පක්ෂ පාතීත්වය අදෙව තීරණ ගන්නා  තැනක් විධියට  ඒ පුරේපාඩු 
පුරවන්න  තමන් තමුන්නාන්ගසේැා පත්සාහ කරන්ගන්.  ඒවා 
එගහම වුණාට පස්ගසේ ීමයැා වැඩක් නැති නිසාන් කල්තියා ගම් 
අනතුර අඟවන්ගන්, ගු  කථානායකතුමනි.  

ගු  කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ගසේැා අධිකරණ  ක්රියදාමය 
විධිමත් කරනවාය ීමේවාට ගමොනවාද කරන්ගන්? ගම් රගට් 
ිනමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයකට ගිහින් බැන්න. බන්ධනාගාරගආ 

මිනිස්මේ මුහුණ ී  තිගබන ප්ර න් බැන්න.  ගු  කථානායකතුමනි, 
සමහර ගවැවට කුඩු පැකට් එකත් එක්ක අහු ගවා ච මිනිහා දඬුවම 
ැබන්ගන් නැතිව  අවුු දු එකහමාර, ගදක හිගර් ඉන්නවා.   

ගමොකක්ද ගහේතුව? රෙගආ රස ප සක්ෂක වාර්තාගේ ප්රමාදය.  
එතැන මිලිග්රෑම් ගකොා චර ප්රමාණයක් කුඩු තිබුණාද, ගවන 
ගමොනවාද තිබුගඩු ීමයැා  වාර්තාව එන්ගන් නැහැ. හැමදාම 

මාසයකට වරක් පසාවි යනවා. " සව්ාමීනි  රස ප සක්ෂක වාර්තාව 
ැැබී නැහැ" ීමයනවා. අර මදෙෂයාව අගයත් හිර ගගදරට 
ගේනවා.   

ගු  ඇමතිතුමනි, මා ිනමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත වී සිමිේී   එක 

හිර කු ගවක් සිමියා.  ඔහු ැන්ඩනගආ සිමි ගකගනක්. විවාහ 
ගවන්න ැාංකාවට ආවා. විවාහ ගවන්න එනගකොට අන්යා  ගපොඩි 
පර්සැයක්  දුන්නා., "ගම්ක  යහළුවාට  ගගන  ගිහින් ගදන්න"  

ීමයා.  ඒක කුඩු. ඒ පුේගැයා අහු වුණා. ඇත්තටම ඔහුගේ අ  ගත් 
තිබුණු කුඩුවැ යම් මිලිග්රෑම් ප්රමාණයක් මැගනනවා. ඒ ප්රමාණය 
අදෙව ගන් දඬුවම තීරණය  ගවන්ගන්. ඔහු ගහොාටම  දන්නවා, 

වරදකු  වුණත් ඔහුට අවුු ේදක් විතර තමන්  දඬුවම ැැගබන්ගන් 
ීමයැා. නමුත් ගම් රස ප සක්ෂක වාර්තාව නැති නිසා දැනටත් ඔහු 
අවුු දු තුනක් හිගර් ඉන්නවා. රස ප සක්ෂක වාර්තාව නැහැ.  ඔහු 

දැනටත් හිගර්  ඉන්නවා.  එවැනි තත්ත්වයක් තිගබන්ගන්.  අපි ගම් 

රගට්   ප්රතිසාංසක්රණයක් කරනවා නම්, ගමන්න ගම්වාන් කරන්න  
ඕනෑ. ගම්වා මිනිමේන්ට එ කගහැා බැ පා  තිගබන ප්ර න්.  මිනිස්මේ 
නිකම් හිර ගගවල්වැ කන්න ගබොන්න ී ැා තියාගගන ඉන්නවා. 
කාර්යක්ෂම විධියට  ඒ නඩුව අහැා  වරදකු  නම් වරදකු ට හිමි 

දඬුවම ගදනවා හැ ගරන්න, වරදකු  ගනොවී අවුු දු තුන හතර හිර 
ගගවල්වැ  ගත කරනගකොට ඒ ීමසිම පුේගැගයක් ආගයත් සමාෙ 
හිතකාමී මිනිගසක්  ගවන්ගන් නැහැ.  සමාෙගයන්  එළියට  

එන්ගන්ම වවරගයන්.  ගිය මිනිහාටත් වඩා නරක මිනිගහක් 
තමන් අන්තිමට බන්ධනාගාරගයන්  එළියට  එන්ගන්.  දඬුවමක් 
ගදනවා නම් ගදන්ගන් මිනිගහක්  හදා ගන්න. දඬුවමක් ගදන්ගන් 

නැතිව - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිගබනවා. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගහොාන්, ගු  කථානායකතුමනි.  
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු  කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාගේ අවසරය  ඇතිව ගම් 
පිළිබාව පැහැදිලි කර ගන්න අව න්.  ගු  මන්ත්රීතුමා ීමේවා, 

රස ප සක්ෂක වාර්තාව නැතිව අවුු දු තුනක් බන්ධනාගාරගආ 
ඉන්නවාය ීමයා.  කු ණාකර එම විස්තරය අපට ගදන්න.  එම 
කාරණය මාත්  දැන ගගන සිමියා.  අපි වි ව්ාස කරන ආකාරයට 

ගම් ගවන ගකොට මාස තුනක්  ඇතුළත  රස ප සක්ෂක වාර්තාව  
එනවා.    විග ේෂ කාරණාවක් තිගබනවා නම්, ඔබතුමා  එම 
ගතොරතුු  ඇමතිතුමියට ගදන්න. ඇමතිතුමිය  ඒ ගැන 

අනිවාර්යගයන්ම ගසොයා බැන්.  

 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇත්තටම ගු  ඇමතිතුමියගේ ප්ර න්යක් හැ මියට ගනොගවන් 
මම ීමයන්ගන්.  System   එගක් තිගබන ගරෝගයක්. [බාධා 

ීම සමක්]  නැහැ. මගේ ගපෞේගලික අත්දැකීමක් ගු  
ඇමතිතුමියනි. මට අසතයක්  ීමයන්න අව  නැහැ.  මම ගම් 
ආයතනයට ගචෝදනා  කරනවාත් ගනොගවන්. සමහරවිට  පිිනස මදි 
ඇති.  ගමොකක් ගහෝ  ඒ ගැටලුවට පත්තරයක් ඕනෑ. ආයතනයට 

ගචෝදනාවක් ගනොගවන්. [බාධා ීම සමක්] 
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි,  අපි ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාගේ ී ත් 
ඔය ප්ර න්ය පිළිබාව  සැකා බැලුවා.  එහිී   අපට දැන ගන්නට 
ැැබුණා,  ගම් ගවනගකොට - අගනක් ආයතන  ගැන ගනොගවන් මම 
ීමයන්ගන්. - රස ප සක්ෂක  ගදපාර්තගම්න්තුව කාර්යක්ෂමව වැඩ 
කරන බව.  ඔබතුමාගේ ගචෝදනාව අසතයක් යන් ීමයනවා 
ගනොගවන්. විග ේක ත ප්ර න්යක් තිගබනවා නම් අපට ීමයන්න. ගු  
ඇමතිතුමියත්, නිැධාිනදෙත් ඉන්නවා.  ඔවුන්  ීමේවා,  ඒ ගැන 
ගසොයා බැන්නම් ීමයා. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගහොාන්. ඇත්තටම ගදපාර්තගම්න්තුවට ගචෝදනාවක් 

ගනොගවන්. පුේගැ සම්පත් සීමාසහිත වීම නිසා සිදු ගවන ගදයක් 
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[ගු  විමල් වීරවාං  මහතා] 
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වන්නට පුළුවන්. හිතාමතාම ගකගනකුගේ වාර්තාවක් ප්රමාද 
කරනවාය ීමයා මම ගචෝදනා  කරන්ගන් නැහැ. මා ැැූ  අත් 
දැකීමක් ගැනන්  මම ගම් ීමේගේ. [බාධා ීම සම්] ගම් රගට් 
අධිකරණ  ක්රියාදාමගආ; යුක්තිය පසිාැන ක්රියාදාමගආ වි ාැ 
අඩුපාඩුකම් තිගබනවා. දුබැතා තිගබනවා. ඒ අඩුපාඩුකම් නිසා, 
දුබැතා නිසා හිර ගගවල්  අනව  ආකාරයට පිගරනවා.  දඬුවමක් 
ැැූ  මිනිගහක් ගහොා ගකගනක්  ගවැා ගහොා මානසිකත්වගයන් 
ගනොගවන්  එළියට  එන්ගන්.  ගිය මිනිහාට වඩා නරක මිනිගහක් 
ගවැා  එළියට එන්ගන්. ගමන්න ගම්වා ගැනන් බැන්න ඕනෑ.  
බැය ගබදනවා, ගෆඩරල් ගේනවා, අරවා කරනවා ගනොගවන්.   
ගම් රගට් පුරවැසියන්ගේ අන්තිවාසිකම් ගැනන් බැන්නට ඕනෑ.  
මදෙෂගයක්  හැමියට ඔහු වරද කළා නම් අධිකරණගයන් ගදන 
තීන්දුවක් අදෙව  හිර ගගදරී    දඬුවම් ැබන එක ගවනම ගදයක්.  
නමුත් මදෙෂගයක් හැමියට ඔහුට  යුක්තිය ඉටු ගවන්නට ඕනෑ. ඒ 
ීමසිවක් ගම් ක්රියාදාමය ඇතුගළේ සැකා බැගැන්ගන් නැහැ.  

දැන් ගපොලීසියට පුළුවන්, ඕනෑ  මිනිගහකු ගේ කන පැන්න.  
පමේගියදා පැවැති හම්බන්ගතොට  විගරෝධතා  වපාරගආ ී  ගපොලීසිය 
තු ණගයකුට පහර දුන්නා.  ඔහු  මුහුණුගපොගත්,  ඒ වාගේම 

පත්තරයකත් මාධගේදිගයක්. එම තු ණයා කගළේ තමන්ගේ 
දුරකථනගයන් video  කරපු  එක. ගවන ීමසිම ආකාරයක  
ප්රචඩුඩ ක්රියාවකට ඔහු සම්බන්ධ ගවැා නැහැ. අන්තිමට ගමොකද 
කගළේ? ගපොලිසිගආ පසස් නිැධාිනගයක් ඔහුට කන පැගැන්න 

ගැහුවා. ගපොලීසිගආ පසස් නිැධාිනයාට විු ේධව තවම ීමසිම 
පියවරක් නැහැ.  නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවැට අනීතික 
බැයක් භුක්ති විිනන්නට ී ගමන් පීඩාවට  පත් වන්ගන් සාමාන 

රටවැසියා.  

ප්රසන්න මන්ත්රීතුමා විගරෝධතා වාපාරයකට සහභාගි වුණාය 
ීමයැා පමේ ගිය දිනක එතුමාව අත් අඩාංුරවට ගත්තා. එතුමාට 

විු ේධව අධිකරණගයන් වාරණ නිගයෝගයක් තිබුගඩුත් නැහැ, 
විගරෝධතා වාපාරයට සහභාගි වන්න එපා ීමයැා. ප්රසන්න 
මන්ත්රීතුමා දැන් මාසයකට වැඩි කාැයක් තිස්ගසේ හිරගගදර තබා 

ගගන ඉන්නවා. ගු  කථානායකතුමනි, මන්ත්රීවරගයකුව අත් 
අඩාංුරවට ගන්නවා නම්, ඊට ගපර ඔබතුමාට දන්වන්න ඕනෑය 
ීමයැා සාමාන සම්ප්රදායක් තිගබනවා. දැන් ඒ සම්ප්රදායන් 

සැකන්ගන්ත් නැහැ. ඒවා ගනොසැකන්ගන් ඇන් ීමයැා ඔබතුමා 
ගපොලිස්පතිතුමාගගන් අහන්ගන්ත් නැහැ. ගු  කථානායකතුමනි, 
එම නිසා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවැ තිගබන දුබැතා 
වි ාැන් ීමයැාන් අපි ගම් ීමයන්ගන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාගේ කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගු  කථානායකතුමනි, තව ගමොගහොතීමන් මගේ කථාව 
අවසන් කරනවා.  

අධිකරණ ක්රියාදාමයන් ඇතුගළේ; ඒ රමගේදයන් ඇතුගළේ 

තිගබන දුබැතා වි ාැන්. ඒවා කාටවත් කරන ගපෞේගලික 
ගචෝදනා ගනොගවන්. ඒවා පිළිබාව ගසොයා බැා සියුම්ව අධයනය 
කර ගවනස් කරන්න ඕනෑ. එගහම නැතිව ගම් රට ගබී ම; බැතැ 

ගබී ම; ගෆඩරල් ීම සම; සමගාමී ැැන්ස්තුව ඉවත් ීම සම; 
ඒකීයභාවයට වැඩක් ී ම ගනොගවන් ගම් රගට් මිනිස්මේ ඉල්ැන්ගන්. 
සිාංහැ වුණත්, ගදමළ වුණත්, මුස්ලිම් වුණත් මිනිස්මේ ඉල්ැන්ගන් 
ගමොනවාද? කන්න නැතිව, ණය ගගවා ගන්න බැිනව 

ීමලිගනොා චිගආ අම්මා දු වන්ටත් වස කවා අම්මාත් වස කාැා 

මැගරනවා. තාත්තාත් ණය ගගවා ගන්න බැිනව ඊට කලින් 

මැගරනවා. ඒවාට පත්තර ගදන්ගන් නැතිව ගමොනවාගදෝ ගම් බැය 
ගබී මක් අල්ැා ගගන කථා කරනවා. ගම් ආඩුඩුව බැය ගබදන්න 
තියා ගපරල් මිකවත් ගබදා ගන්න බැින ආඩුඩුවක්, ගු  
කථානායකතුමනි. ැාංකා ඛ්නිෙ ගතල් නීතිගත සාංසථ්ාවට 

ගකොමියා ගබෝම්බ ගහේදිත් අපි ගම් රගට් අඛ්ඩුඩව ගතල් සැපයුම 
කළා. යුේධ කරේදිත් අපි අඛ්ඩුඩව ගතල් සැපයුම කළා. දැන් එක 
ගතල් නැවක් හැිනැා ගියාම ගම් රගට් ගතල් නැහැ. එපමණ 

අකාර්යක්ෂම, අබැ දුබැ ආඩුඩුවක්. මේේගදෝ ී පු ගකොන්ත්රාත් මික 
දඩ බඩ ගාැා කරන්න හදනවා. ඒ හැගරන්න රගට් මහ ෙනයාට 
බැපාන ීමසිදු දැගවන ප්ර න්යකට විසඳුමක් තමුන්නාන්ගසේැා 

ගදන්ගන් නැහැන් ීමයන එකන් අපි අවධාරණය කරන්ගන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගබොගහොම සත්ුතින්, ගු  මන්ත්රීතුමා.  

මී ළඟට, ගු  ංආචාර්ය  ෙයම්පති විරමරත්න මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ප්රථම, කවුු  ගහෝ ගු  මන්ත්රීවරයකු ූලැාසනය සාහා ගු  
ැකී ෙයවර්ධන මන්ත්රීතුමාගේ නම ගයෝෙනා කරන්න. 

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගු  කථානායකතුමනි, "ගු  ැකී ෙයවර්ධන මන්ත්රීතුමා දැන් 

ූලැාසනය ගත යුතුය" න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවත් වුනයන්  ගරු 
ලකී ජ්යවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය.     

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு லக்கி ெயவர்தன அவர்கள்  தமலமை 

வகித்தொர்கள்.       

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

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 2.44] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජ්යම්පති වික්රමරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අධිකරණ ක්ගෂේත්රයට සහ 

විග ේෂගයන්ම අපරාධ නඩු විධානවැට අදාළ කාරණා ීමහිපයක් 
පිළිබාව ඉතාමත්ම වැදගත් පනත් ගකටුම්පත් කීපයක් අද 
විවාදයට ගන්නවා. එනම්, අධිකරණ සාංවිධාන ංසාංග ෝධන  පනත් 

ගකටුම්පත සහ අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට 
සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත. 
ගමම පනත් ගකටුම්පත් ගදක පිළිබාව වචන ස්වල්පයක් කථා 
ීම සමට අවස්ථාව ැැබීම පිළිබාව මා සතුටුවනවා.  

අධිකරණ ක්ගෂේත්රය ගත්තාම ඇත්ත ව ගයන්ම අපරාධ 
නඩුවැ පමණක් ගනොගවන්, සිවිල් නඩුවැ පවා පවතින ී ර්ඝ 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

කාලීන ප්රමාදය අලුත් ගදයක් ගනොගවන්. අය වැය  විවාදගආ ී   
අධිකරණ අමාතාාං ගආ  කාරක සභා අවස්ථාගේී  ගම් 
සම්බන්ධගයන් මන්ත්රීවු  සාකා කා කරන ආකාරය අපි හැම 

අවුු ේදකම වාගේ දීමනවා. මා නීතිඥ වෘත්තියට ඇතුළු වුණු 
දවගසේ සිට නීතිඥ සාංගමය විසින් ඒ පිළිබාව සාකා කා කරන 
ආකාරය මා දැක්කා. ගම් සම්බන්ධගයන් නිකුත් කළ වාර්තා 

ගණනාවක් තිගබනවා. වනමේන්දර විනි ච්යකාරතුමාගේ 
සභාපතිත්වගයන් යුත් කමිටුගවන් ගම් සම්බන්ධගයන් ඉතාමත්ම 
ගහොා වාර්තාවක් එක්දහසන්වසිය අ ද ගණන්වැී  ඉදිිනපත් වුණා. 

ඊට අමතරව ගම් සම්බන්ධගයන් ගනොගයකුත් සාකා කාත් පවත්වා 
තිගබනවා. නමුත්, ඒවාගයන් එතරම් ප්රගතියක් ැැබී නැති බව අපි 
දීමනවා. මෑතකී  ගම් සම්බන්ධගයන් යම් යම් ප්රාගයෝගික පියවර 

ගන්න පුළුවන් වීම පිළිබාව අපි සතුටුවනවා. අඩුම ගණගන් ඒ 
පිළිබාව  ප්රාගයෝගිකව මුල් පියවර ගන්නට අවස්ථාව ැැබීම 
පිළිබාව.  

වනතික කටයුතු ංදූෂණ විගරෝධී  සහ මාධ පිළිබා ආාංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාගේ සාමාජිකගයකු හැමියට මා කටයුතු 

කළා. එම කාරක සභාගවන් වාර්තාවක් ඉදිිනපත් කරැා තිගබනවා. 
එය අපරාධ යුක්තිය පසිාලීම කඩිනමින් හා කාර්යක්ෂමව සිදු 
ීම සමට අදාළව නිර්ගේ  පිළිබා වාර්තාවක්. ගු  අජිත් 

මාන්නේගපු ම මන්ත්රීතුමාගේ ඉතාමත්ම විශිෂට් 
සභාපතිත්වගයන්; නායකත්වගයන් යුතුව අපි ඒ කටයුත්ත කළා. 
නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගවන්, අධිකරණ අමාතාාං ගයන්, ඒ 
වාගේම අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් 

සභාගවන් ඒ සාහා අපට වි ාැ සහායක් ැැබුණා. එවැනි 
ආයතනවලින් නිැධාිනන් ඇවිල්ැා අපව දැදෙවත් කළා.  නීතිඥ 
සාංගමගආ නිගයෝජිතයන් ඇවිල්ැා අපව දැදෙවත් කළා.  ඒ අදෙව 

අද  ඉතාමත්ම ප්රාගයෝගික ගයෝෙනා ඉදිිනපත් කරන්න අපට 
පුළුවන් ගවැා තිගබනවා.  අවුු දු ගණනාවක් තිසග්සේ ක්රියාත්මක 
ගනොවුණු ගයෝෙනා වාගේ ගනොගවන්, ඉතාමත්ම ප්රාගයෝගික 

ගයෝෙනා ීමහිපයක් ඉදිිනපත් කරන්න  අපට පුළුවන් ගවැා 
තිගබනවා. අපරාධ යුක්තිය පිළිබාව එම වාර්තාගේ විග ේෂගයන්ම 
සාහන් වනවා.  වින්දිතයාටත්, විත්තිකු වන්ටත්, පුරවැසියන්ටත් 

යුක්තිය ඉටුවන කාර්යක්ෂම අපරාධ යුක්තිය පසිාලීගම් 
ක්රියාවලියක කාලීන අව තව පිළිබාව ඒ තුළින් අවධාරණය 
කරැා තිගබනවා.  

සාමානගයන් අපරාධ නඩු සැැගකන්ගන්, සමාෙයට 
විු ේධව කරන වැරදිවැට අදාළ නඩු ගැසන්. එම නිසා තමන් 

නීතිපතිවරයා එහි පැමිකවලිකු  වන්ගන්. නියම පැමිකවලිකු  
වන්ගන්, ක්රියාත්මක ව ගයන් ඇත්තටම පැමිකවලිකු  වන්ගන් 
නීතිපතිවරයාන්. එහිී  එහි සම්පූර්ණ වගකීම නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුව ගනිමින්, සමාෙයට විු ේධව කරන ැද අපරාධ 
පිළිබාව නීතිපතිවරයා මුළු සමාෙයම නිගයෝෙනය කරමින් නඩු 
පවරනවා.  නමුත් අවාසනාවකට අපි දීමනවා ඉතාම ී ර්ඝ කාලීන 
ප්රමාදයන්. ඒ බව ගම් වාර්තාගේත් සාහන්ව තිගබනවා. අපි ඒ ගැන 

කනගාටු වන්න ඕනෑ. අපරාධයක් සිදුවී අධිගචෝදනා පත්රයක් 
මහාධිකරණයට යන්න අවුු දු 4න් මාස 7ක් යනවා නම්, 
මහාධිකරණයට අධිගචෝදනා පත්රය - indictment එක - ඉදිිනපත් 

කළාම එහි කටයුතු පටන් ගන්න තවත් අවුු දු 3 මාස 7ක් යනවා 
නම්, නඩුව අවසන් වන විට තවත් අවුු දු 1කුත් මාස  ක් යනවා 
නම් - ඒ සියල්ැට අවුු දු 10න් මාස 2ක් කල් යනවා නම් -, 

අභියාචනගආී  තවත් අවුු දු 7ක් ප්රමාද වනවා නම් එය මේළු 
ප්රමාදයක් ගනොගවන්, අතිවි ාැ ප්රමාදයක්. අපි ඔක්ගකෝම වග 
ීමයන්න ඕනෑ, ඒ ප්රමාද වීගම් වරදට.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මීට අවුු දු 40කට ඉසස්ර 
ගවැා මා නීතිඥ වෘත්තියට එේී  තිබුගඩු යුක්තිය පසිාලීගම් 

පනතන්. ඒ කාැගආ සියලු අපරාධ නඩු මහාධිකරණගආී  ඇහුගේ 

ජූින සභාවක් ඉදිිනපිටන්. මම ීමයන්ගන් නැහැ, ඒ තැනට ආපමේ 
යන්න ඕනෑ ීමයා. නමුත් එහි වාසියක් තිබුණා. ගමොකද, නඩුව 
සූදානම් නම් විතරන් නඩුව පටන් ගන්ගන්. දිගනන් දින කල් 
යෑමක් නැහැ. ජූින සභාවක් රැස් වුණාම ඒ ජූින සභාව විමේු වා 

හිනනතුු  ඒ නඩුව ගකගසේ ගහෝ අහන්න ඕනෑ. අපරාධ නඩු 
සම්බන්ධගයන් ගම් රගට් හිටපු ගහොාම විනි ච්යකාරවරයකු වන, 
අද අප අතර නැති, හිටපු මහාධිකරණ විනිමේු තුමකු වූ ඕ.එස්.එම්. 

ගසගනවිරත්න මහතාගගන් ඉගගනගන්න මට අවස්ථාව ැැබුණා. 
මා ගබොගහෝ ගේවල් එතුමාගගන් ඉගගන ගත්තා. එතුමා වි්ාම 
ගත්ගත් ග්ේෂඨ්ාධිකරණ විනි ච්යකාරවරගයක් ව ගයන් සිමියී . 

එතුමාගේ කාැගආී  අපි හුඟක් ගේවල් ඉගගන ගත්තා. එතුමා 
අපට - කනිෂ්ඨ නීතිඥවු න්ට - බැණ බැණ ඉගැන්දෙවා මට 
මතකන්. ගු  ැක්ෂ්මන් ීමිනඇල්ැ අමාතතුමාත් මමත් එකම 

නීතිඥ සාංගමගආ සාමාජිකයන්. අපි ඕ.එස්.එම්. ගසගනවිරත්න 
මහතාගගන් හුඟක් ගේවල් ඉගගන ගත්තා. ඒ කාැගආ හැම 
නඩුවක්ම දිගනන් දිනටන් ඇහුගේ. ඉන් පමේ ජූින සභාව නැතිව නඩු 
අහන රමය - non-jury cases - පටන් ගත්තා. එහි වරදක් නැහැ. 

මුල් කාැගආී  non-jury cases පවා ඇහුගේ දිගනන් දිනන්. නමුත් 
කල් යත්ම ඒ පුු ේද නැති වුණා. විග ේෂගයන්ම නීතිඥවු ත් 
ඒකට වග ීමයන්න ඕනෑ ීමයා මම හිතනවා. ගමොකද, non-jury 

cases පවා දිගනන් දින අහන්ගන් නැතිව - දිනපතා අහන්ගන් 
නැතිව - එක දවසක් අහැා තවත් දවසකට කල් දමන එකට 
නීතිඥවු  කැමැති ගවන්න පටන් ගත්තා. මා හිතන්ගන්, දැන් එය 

දුර ගියා වැඩින් ීමයාන්. සාමාන  සතිය විය යුතුව තිබුගඩු ඒවා 
දිගනන් දින ඇසීමන්; ඉතාම විග ේෂ අවස්ථාවැී  හැගරන්නට නඩු 
කල් ගනොයැවීමන්. නමුත් අද  සතිය බවට පත් ගවැා තිගබන්ගන්, 

නඩු දිගනන් දින අහන්ගන් නැතිව මාස ගදකකට තුනකට කල් 
දැමීමන්. මහාධිකරණය පවා එගහමන්. එම නිසා මම හිතනවා, 
නීතිය ආපමේ ගවනස් ීම සම අද අතව න් ීමයා. නඩු ඇසිය යුතු 

 සතිය වන්න ඕනෑ නඩු දිගනන් දින ඇසීමන්. පැහැදිලිව විධාන 
කරන්න ඕනෑ ඒ සාහාන්. That must be the rule and not the 
exception. Postponements must only be exceptional. අව  
නම් නීතිය තවත්  ක්තිමත් කරැා, විග ේෂගයන්ම 

අග්රවිනි ්චයකාරතුමාගේ සභාපතිත්වගයන් යුත් අධිකරණ ගසේවා 
ගකොමිෂන් සභාගේද පපගදස ් විනි ච්යකාරවු න්ට ී ැා එය 
ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ීමයන්න කනගාටුන්, සමහර 
නීතිඥවු  හිතනවා - ගබොගහොම මික ගදනකු ගහෝ හිතනවා - නඩු 
කල් යන ගකොට තමාට වාසින් ීමයා. එගහම ගවන්ගන් නැහැ. 

ඇත්ත ව ගයන් නඩු ඉක්මනට අවසන් වන්න අවසන් වන්න 
තමන් නඩු වැඩිගයන් පසාවිවැට එන්ගන්. එවිට නීතිඥවු න්ට 
වඩාත් ගහොාන්. එම නිසා නඩු ඉක්මනින් අවසන් කරන තරමට 

තවත් වැඩිගයන් නඩු එන බව, එවිට වෘත්තීමය ව ගයන් ඔවුන්ද 
වඩා  ක්තිමත් වන බව නීතිඥවු න්ද ගත්ු ම්ගත යුතුන් ීමයා මම 
හිතනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මම ී ර්ඝ ව ගයන් කතා 

කරන්න යන්ගන් නැහැ. ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ 
අමාතතුමා ී ර්ඝ විස්තරයක් කළා. මා ගු  අධිකරණ 
අමාතතුමියගේ අවධානයට ගයොමු කරනවා, මහාධිකරණවැ 

විනි ්චයකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව 110 දක්වා වැඩි කරන එකට මා 
සම්පූර්ණ සහගයෝගය ගදනවා ීමයන කාරණය. ඒක ඉතාම 
ගහොාන්.                         

අධිකරණ විනි ච්යකාරවු න් වැඩි කරනවා වාගේම 
විනි ්චයකාරවු න්ගේ quality එක ආරක්ෂා කර ගැනීමට අව  
පියවර ද ගත යුතුන්. ඒ පිළිබාව විග ේෂගයන්ම, ශ්රී ැාංකා 

විනි ්චයකු වන්ගේ ආයතනය - Sri Lanka Judges’ Institute - 
සමඟත්  සාකා කා කරමින් ඔවුන්ගේ quality එක ඒ විධියටම තියා 

1545 1546 

[ගු  (ආචාර්ය) ෙයම්පති විරමරත්න මහතා] 
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ගන්නට පත්සාහ කළ යුතුන්. ඒ වාගේම, අලුතින් මහාධිකරණ 

ගණනාවක් පිහිටුවා තිගබනවා; තවත් පිහිටුවන්න ගයෝෙනා කර 
තිගබනවා. මම හිතනවා, අධිකරණ විනි ච්යකාරවු න් සාංඛ්ාව 
වැ ඩි ීම සගමන් එයට ද පිමිවහැක් වනවා ඇති ීමයැා.  

නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව ගැනත් මම ීමයන්න ඕනෑ. නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ පැරැකව නිැධාිනන් අපට ීමයපු පිනදි 1940 
ගණන්වැ, )0 ගණන්වැ ු පියල් 1,000කට වඩා මිකක් අඩුගවන් 
තමන් රෙගආ නීතිඥවරගයකුගේ - State Counsel ගකගනකුගේ - 

මාසික වැටුප තිබුගඩු. එදා මාසික වැටුප ු පියල් 1,000ට මිකක් 
අඩුන් ීමයන්ගන් රෙගආ ගසේවගආ ඉතාමත්ම ඉහළ වැටුපක්. නමුත්, 
අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. එදා එම නිසාම නීතිඥ වෘත්තියට බැදුණු 

ඉතාමත්ම දක්ෂ අය private bar එගක් ඉන්ගන් නැතිව නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුවට බැඳුණා. අද එවැනි තත්ත්වයක් අපට දීමන්න 
නැහැ, ගු  ඇමතිතුමියනි. අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. එම නිසා මම 

හිතනවා, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ වැටුේ වැඩි ීම සම ඉතාමත්ම 
වැදගත් ීමයැා. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ නිැධාිනන් ඉතාමත්ම 
අමාු  තත්ත්වයන් යට ගත් තමන් කටයුතු කරන්ගන්. සමහර 
මහාධිකරණවැට ගියාම රෙගආ නීතිඥවරයා ගේන්න නැහැ. 

එා චරටම files පඩට ගගොඩ ගහැා. ඉතාමත්ම අමාු  තත්ත්වයන් 
යටගත් තමන් ඔවුන් කටයුතු කරන්ගන්. සමහර ගවැාවට ඔවුන් 
files 30ක්, 40ක් දවසකට සූදානම් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා 

ඔවුන්ගේ ගසේවා ගකොන්ගේසි වඩා ආකර්ෂණීය කළ යුතුන්. ඒ 
වාගේම, අපි වෘත්තියට බැ දුණු මුල් කාැගආ මහාධිකරණ 
විනි ්චයකු වන් සමහර නීතිඥවු න් recommend කරනවා. 

මහාධිකරණ විනි ච්යකු වන් නීතිඥවු න් ගහොාට හඳුනා ගගන, 
"ගමන්න ගම් නීතිඥයා ගහොාන්. ගම් මදෙස්සයා අධිකරණ 
ක්ගෂේත්රයට ගිගයොත් ගහොාන්. ගම් නීතිඥවරයා නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුවට ගිගයොත් ගහොාන්." ීමයැා නිර්ගේ  කරනවා. 
එවැනි පුු ේදක් ආපමේ ඇති කරගත යුතුන්. ඒ වාගේම, cadre  එක 
වැඩි කළ යුතුන්. ඒ පිළිබාවත් අධිකරණ අමාතතුමියගේ 

අවධානය ගයොමු කරන් ීමයැා මම වි ්වාස කරනවා. ගු  
ඇමතිතුමියනි, මගහස්ත්රාත් අධිකරණ පිළිබාවත් එක කාරණයක් 
ීමව යුතුව තිගබනවා. ු වන්වැල්ගල් නීතිඥ සාංගමගයන් මට 
කු ණක් ඉදිිනපත් කරැා තිගබනවා. ගම් පිළිබාව ඊගආ ගහෝ අද 

ඔබතුමියටත් ලිපියක් එවා තිගබන බව දන්වා තිගබනවා. 
දැරනියගැ සහ ගදහිඕවිට ප්රගේ ගආ ගපොලිස් ගකොට්ඨාසවැ නඩු 
තවමත් යන්ගන් සබරගමුව පළාගතන් පිට තිගබන අවිස්සාගේල්ැ 

පසාවියටන්. ඒක නීති විගරෝධීන්. ගමොකද, පළාත්බදව තමන් අද 
මහාධිකරණ පිහිටුවා තිගබන්ගන්. ඒ යටගත් තමන් දිසා අධිකරණ 
සහ මගහස්ත්රාත් අධිකරණ පිහිටුවා තිගබන්ගන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාැය අවසානන්. 
 

ගරු (ආචාර්ය) ජ්යම්පති වික්රමරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெயம்பதி விக்ரைரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට එක මිනිත්තුවක් ගදන්න.  

එය නිවැරැදි කරැා හැීමතාක් ඉක්මනින් දැරනියගැ සහ 

ගදහිඕවිට ගපොලිස් ස්ථානවැ නඩු නැවතත් ු වන්වැල්ැ පසාවිගආ 
ගගොදෙ ීම සමට ගපොලීසියට පපගදස ් ගදන ගැසත්, ඒ 
සම්බන්ධගයන් අව  පියවර ගන්නා ගැසත් ඉල්ැා සිමිනවා.  

දැනටමත් සිවිල් නඩු ු වන්වැල්ැ පසාවියට එනවා. නමුත්, 
ගමොකක්ගදෝ ගහේතුවක් නිසා,- 2010ී  ගැසට් පත්රයක තිබුණු කුඩා 
ගදෝෂයක් තමන් ගමයට ගහේතුව. ඒ ප්ර න්ය විසාැා පැහැදිලි 
පපගදස් ගපොලීසියට ැබා ී  දැරනියගැ සහ ගදහිඕවිට ගපොලිස ්

ස්ථානවැ අපරාධ නඩු නැවතත් ු වන්වැල්ැ මගහස්ත්රාත් 

අධිකරණගආ ගගොදෙ කරන්නට කටයුතු කරන ගැස මම ගු  

ඇමතිතුමියගගන් ගගෞරවගයන් ඉල්ැා සිමිනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට අවසථ්ාව ැබා ී ම 
සම්බන්ධගයන් ඔබතුමාටත් සත්ුතිවන්ත ගවනවා. 

 
[பி.ப. 3.06] 

 

ගරු ඩේලස් නද්වානන්දා මහතා 

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

இன்மறய தினம் விவொதத்திற்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்ட 

விடயங்களில் நொன் முதலொவதொக  நீதித்துமற (திருத்தம்) 

ெட்டமூலம் ததொடர்பொகக் குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். 

நீதித்துமறச் ெட்டத்தின் நொன்கொம் பிொிவிமனத் திருத்து 

வதன்மூலம் சைல்நீதிைன்றங்களின் நீதிபதிகமள 85க்கு 

சைற்படொைல் அதிகொிப்பதற்கொன ஏற்பொடுகள் தெய்யப்பட் 

டுள்ளன. தற்தபொழுது சைல் நீதிைன்றங்களில் பல 

நூற்றுக்கணக்கொன வழக்குகள் நிலுமவயில் உள்ளன. 

இவ்வழக்குகமள முடிந்தளவு விமரவொக விெொொித்து. 

அவ்வழக்குகளில் ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிமடக்கச் 

தெய்ய சவண்டும். “நீதி கிமடப்பது தொைதிக்கப்படும்சபொது 

அங்கு நீதி ைறுக்கப்படுகின்றது” - "Justice delayed is justice 

denied" என்று ஒரு ெட்டக் கூற்று உண்டு. ைக்கள் 

நீதிைன்றங்களுக்கு வழக்குத் ததொடர்வதற்கு அல்லது 

குற்றஞ்ெொட்டப்பட்டு வரும்தபொழுது, “நீதிைன்றங்கள் நீதியின் 

சகொயில்கள்” என்ற எண்ணத்துடசனசய வருகின்றொர்கள். 

இன்று நீதிைன்றங்களில் சபொதிய வளங்கள், ஆளணி வெதிகள் 

இல்லொத கொரணத்தொல், வழக்கு விெொரமணகளில் தொைதம் 

ஏற்படுகின்றது. இத்தொைதத்திற்கொன இன்னுதைொரு கொரணம், 

சபொதியளவில் நீதிபதிகள் நியைிக்கப்படொமையொகும். எனசவ, 

இத்திருத்தச் ெட்டத்தின்மூலம் சைல்நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மகமய அதிகொிப்பதற்கு ஆவனதெய்வது, வழக்கு 

கமள விமரவொக விெொொிப்பதற்கு ஒரு தீர்வொக அமையும்.  

இதனுடன் இமணந்ததொக நொன் இங்கு ஏற்தகனசவ 

வலியுறுத்தியுள்ள ெில சகொொிக்மககமளயும் முன்மவக்க 

விரும்புகின்சறன். உச்ெ நீதிைன்றங்கள், சைல் நீதிைன்றங்கள் 

ைற்றும் சைன்முமறயீட்டு நீதிைன்றங்களில் சபொதியளவு 

தைிழ்தைொழி மூலைொன நீதிபதிகமள நியைிப்பதற்கும் வடக்கு , 

கிழக்கு ைொகொணங்களில் தெயற்படுகின்ற நீதிைன்றங்களில் 

சைலதிகைொக நீதிபதிகமள நியைிப்பதற்கும் நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படல் சவண்டும். தைிழ்தைொழி மூலைொன தைொழிப் 

பயன்பொட்மடக் தகொண்டவர்களது பல வழக்குகள் சதங்கிக் 

கிடப்பதற்குத் தீர்வொக இந்த நமடமுமற அமையும் என்பது 

எனது எதிர்பொர்ப்பொகும். அன்றி, இக்சகொொிக்மக ததொடர்பில் 

எவரும் இனவொத சநொக்கம் தகொண்ட அவதொனத்மதச் 

தெலுத்தக்கூடொது எனக் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன். அத்துடன், 

அமனத்து நீதிைன்றங்களுக்கும் சபொதியளவு தைொழிதபயர்ப் 

பொளர்கமள நியைிப்பது குறித்தும் விமரவொன நடவடிக்மககள் 

சைற்தகொள்ளப்பட சவண்டுதைன்ற சகொொிக்மகமயயும் இங்கு 

முன்மவக்க விரும்புகின்சறன். சைலும், ெட்ட ைொஅதிபர் 

திமணக்களத்தில் பல்சவறு வழக்குகள் பொொியளவில் குவிந் 

திருப்பதற்கொன பிரதொன கொரணங்களில் ெட்டத்தரணிகளின் 

பற்றொக்குமறயும் ஒன்று எனக் கூறப்படுகின்றது. எனசவ, 

இவ்விடயம் ததொடர்பிலும் முக்கிய கவனம் தெலுத்தப்பட்டு , 

சபொதியளவு ெட்டத்தரணிகமள உள்வொங்குவதற்கொன நடவடிக் 

மககள் சைற்தகொள்ளப்பட சவண்டுதைன்றும் சகட்டுக்தகொள் 

கின்சறன். 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

வடக்கு, கிழக்கில் தங்களது அரெியல் உொிமைகமள 

தவன்தறடுக்கப் சபொரொடிய தைிழ் சபசும் இமளஞர்கள் பலர், 

பயங்கரவொதத் தமடச்ெட்டத்தின்கீழ் மகதுதெய்யப்பட்டு, 

பிமண வழங்கப்படொைலும் குற்றப்பத்திொிமக பகிரப்படொைலும் 

வருடக்கணக்கில் ெிமறக்மகதிகளொக உள்ளனர். விெொரமண 

கள் இன்னமும் முடிவுறவில்மல என்ற கொரணத்தொல், 

இன்னுதைொரு ததொமகயினர் ெிமறயில் வொடுகின்றனர். 

அவர்கள் ெிமறகளில் அமடக்கப்பட்டுப் பிமண வழங்கப் 

படொைல் வழக்குகள் தொைதைொக விெொரமணக்கு எடுக்கப் 

படும்சபொது பல வருடங்கள் கடந்துசபொகின்றன. இறுதித் 

தீர்ப்பு வரும்தபொழுது பல வழக்குகளில் அவர்கள் 

குற்றைற்றவர்கள் என்றும் விடுதமல தெய்யப்படுவமதயும் 

கொண்கிசறொம். அவ்வொறொனவர்கள் தைது இளமைமய , வொலி 

பத்மத இழந்தவர்களொக, வசயொதிபர்களொகவும் சநொயொளி 

களொகவும் தவளிசய வருகின்றொர்கள்.  ைனிதொபிைொன 

அடிப்பமடயில் பொர்க்கும்தபொழுது இது ஒரு பொவச் தெயலொகும். 

அவர்கமள தவளிசய எடுப்பதற்குச் ெம்பந்தப்பட்டவர்களின் 

குடும்பத்தவர்கள் பல இலட்ெக் கணக்கொன ரூபொமயச் 

தெலவிடுகின்றனர். குடும்பத்தவர்கள் நீதிைன்றங்களுக்கு ஏறி 

இறங்கிசய கொலத்மதக் கழித்து கமடெியில் அவர்களும் 

இறந்துவிடுகிறொர்கள். கடந்த 30 ஆண்டு கொலத்தில்  

தைிழர்களில் தபரும்பொலொனவர்கள் நீதி கிமடக்கொைலும் 

உொிமையும் ெைத்துவமும் கிமடக்கொைலும் ைண்ணுடனும் 

கடலுடனும் ெங்கைைொகிவிட்டொர்கள். இந்த நொட்டின் அரசுகள் 

இதற்குப் தபொறுப்புக் கூறசவண்டும். 

அண்மையில் தைிழ் இமளஞர் ஒருவர் 18 ஆண்டுகள் 

அநியொயைொகச் ெிமறயிலமடக்கப்பட்டு, 18 ஆண்டுகளின் பின் 

நிரபரொதி என்று விடுவிக்கப்பட்டுள்ளொர். இவொின் இளமை 

மயயும் இழந்த வொழ்மவயும் யொரும் ைீளக்தகொடுக்க முடியொது. 

இசதசபொல், அநுரொதபுர ெிமறச்ெொமலயில் அமடக்கப் 

பட்டவர்களும் தைக்கொக நீதி சகட்டு உண்ணொவிரதைிருக்க 

சவண்டிய நிமலமைசய ஏற்பட்டுள்ளது. ெட்ட ைொஅதிபருக்கு 

வவுனியொவுக்கு வழக்மக ைொற்றுகின்ற அதிகொரைிருந்தும், அவர் 

அமதப் பயன்படுத்தத் தயங்குகின்றொர். இதற்குப் பின்னொல் 

இருக்கும் தமட என்ன? ததற்மகச் ெொந்தப்படுத்த வடக்கி 

லுள்ளவர்கமளச் ெிமறயில் அமடக்கின்றொர்கள். குற்ற 

ைிமழத்திருந்தொல் ெட்டத்தின் கொவலர்களும் ெட்டத்மதச் 

தெயற்படுத்துபவர்களும் விமரவொக நடவடிக்மக எடுக்க 

சவண்டும். கொலந்தொழ்த்திச் தெய்யப்படும் விடுதமலயினொல் 

எந்தவிதைொன நன்மையும் ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குக் கிட் 

டொது. ைக்கமள உணர்ச்ெிவெப்படுத்தொைலும் உசுப்சபத் 

தொைலும் தைன்சைலும் கொலந்தொழ்த்தொைலும் அரசு விமரவொக 

நடவடிக்மக எடுத்துக் மகதிகமள விடுதமல தெய்ய 

சவண்டுதைன்று சகட்டுக்தகொள்கிசறன். இமளஞர்களின் 

அமைதியின்மை, நொட்டுக்கு நல்லதல்ல. இமத அனுபவத்தில் 

நொம் அமனவரும் அறிசவொம்.  

சைலும், அனுரொதபுரத்தில் மூன்று தைிழ் அரெியல் 

மகதிகளின் 41 நொட்களொன உண்ணொவிரதப் சபொரொட்ட 

ைொனது, உொிய சநொக்கிமன எட்டொத நிமலயில் முடிவுக்கு 

வந்திருக்கிறது. "தம்ைீதொன வழக்குகமள சவறு நீதி 

ைன்றங்களுக்கு ைொற்றக்கூடொது" என்ற சைற்படி மகதிகளின் 

சகொொிக்மகயொனது  நியொயைொனசத! அவர்களது சபொரொட்டத் 

திற்குத் தைிழ் ைக்கள் தரப்பிலிருந்தும் பரவலொகப் தபொது 

அமைப்புகள் தரப்பிலிருந்தும் பல்கமலக்கழக  ைட்டத்தில் 

தங்களது கற்மககமள  இமடநிறுத்திக்தகொண்ட ைொணவர்கள் 

தரப்பிலிருந்தும் ஆதரவு கிமடத்திருந்தது.  

எனினும், இந்தப் சபொரொட்டத்திமன வழிநடத்தியிருக்க 

சவண்டியவர்கள், தைிழ் ைக்களது அரெியல் பிரதிநிதிகள் தொசை 

என்சபொரொவர். அவர்கள் இந்த விடயத்மதத் தைது சுயலொப 

அரெியலுக்கொக ைொத்திரம் பயன்படுத்திக்தகொள்ள முயற்ெித்துச் 

தெயற்பட்டதன் கொரணைொகவும் சைற்படி பிரச்ெிமனமயத் 

தீர்ப்பதற்கு அல்லது இக்மகதிகளின் விடுதமலக்கொக 

சநர்மையொன முமறயில் தெயற்படொததன் கொரணைொகவுசை 41 

நொட்கள் ததொடர்ந்திருந்த சபொரொட்டம், அதற்கொன சநொக்கம் 

நிமறசவறொத நிமலயிசல மகவிடப்பட சநொிட்டுள்ளது. 

எம்மைப் தபொறுத்தவமரயில், தைிழ் அரெியல் மகதிகள் 

அமனவரும் தபொது ைன்னிப்பின் அடிப்பமடயில் 

விடுவிக்கப்பட சவண்டும் என்பது எைது சவண்டுசகொளொகும். 

இது ததொடர்பில் உொிய அமனத்துத் தரப்பினரும் கவனம் 

தெலுத்த முன்வரசவண்டும். அத்துடன், 1983ஆம் வருடம் 

தவலிக்கமடச் ெிமறச்ெொமலயில் சைற்தகொள்ளப்பட்ட 

படுதகொமலகள், அதற்குப் பின்னரொன கொலகட்டங்களில் 

பண்டொரவமள, வவுனியொ சபொன்ற இடங்களில் ெிமறக் 

மகதிகள் படுதகொமல தெய்யப்பட்டமை என்பமவ 

ததொடர்பிலும் உொிய விெொரமணகள் சைற்தகொள் ளப்பட 

சவண்டும். 

அடுத்ததொக, குற்றச் தெயல்களுக்குப் பலியொக்கப்பட் 

சடொருக்கும் ெொட்ெியொளருக்குைொன உதவி ைற்றும் பொதுகொப்புச் 

ெட்டத்மதத் திருத்துவதற்கொன ெட்டமூலம் இங்கு ெைர்ப் 

பிக்கப்பட்டிருப்பது கொலத்தின் கட்டொயத் சதமவயொகும். 

இலங்மகயின் ெனத்ததொமக தற்தபொழுது ஏறத்தொழ 22 

ைில்லியமன எட்டிப்பிடித்துள்ளது. இவர்களில், கடந்த 30 

வருட கொல யுத்தத்தின் கொரணைொக 1980களிலிருந்து 

புலம்தபயர்ந்த தைிழ்சபசும் ைக்கள் ஏறத்தொழ 1.5 ைில்லியன் 

அல்லது 15 இலட்ெம் சபர்  உள்ளடங்குவொர்கள். இதுதவிர, 

ஏறத்தொழ 7 இலட்ெம் சபர் ததொழில் கொரணைொக, தவளிநொட்டு 

சவமலவொய்ப்பு முகவரகத்தின் ெட்டங்களுக்கு ஏற்ப 

தவளிநொடுகளில் ததொழில் தெய்யும் அமனத்து இனங்கமளயும் 

செர்ந்த இலங்மகயர்கள் ஆவொர்கள். இவர்களில், 

இலங்மகயின் இனக்கலவரங்களின்சபொது பொதிக்கப்பட் 

சடொரும் ெொட்ெியொளர்களும் அடங்கியுள்ளொர்கள். இவர்கள் 

ெம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் விெொொிக்கப்படும்சபொது , அவர்கள் 

தொம் ததொழில்புொியும், வதியும் நொடுகளில் இருந்தவொறு 

நீதிைன்ற விெொரமணகளில் ெொட்ெியம் அளிப்பதற்கு அல்லது 

கூற்றிமன வழங்குவதற்கு இத்திருத்தம் வழிதெய்கின்றமை 

வரசவற் கத்தக்கதொகும். 

இலங்மகயின் ெனத்ததொமகயில் பத்து ெதவீதைொசனொர் 

தற்தபொழுது தவளிநொடுகளில் வொழ்கின்றனர் . அவர்கள் 

ஏறத்தொழ 8 ைில்லியன் அதைொிக்க தடொலமர வருடொந்தம் நைது 

நொட்டுக்கு அனுப்புகின்றொர்கள். இத்ததொமக நைது 

ஏற்றுைதிக்கும் இறக்குைதிக்கும் இமடயிலொன வணிக 

நிலுமவமயச் ெைன்தெய்வதற்குப் சபரளவில் உதவி 

புொிகின்றது. இவர்களுக்கு நொம் பொதுகொப்பும் ெலுமககளும் 

வழங்குவதுடன் ைட்டும் நின்றுவிடொது, அவர்கள் வொக்கொளர் 

தமகமை தபற்றிருப்பின், சதெியைட்டத் சதர்தல்களில் 

வொக்களிப்பதற்கும் அவர்கள் வொழும் நொடுகளிலுள்ள நைது 

தூதரகங்களில் வெதி தெய்து தகொடுக்கப்பட சவண்டுதைன்று 

இச்ெமபயில் ைீண்டுதைொரு முமற வலியுறுத்திக் கூற 

விரும்புகிசறன்.  

 அசதசநரம், தவளிநொடுகளில் வொழ்பவர்களொகட்டும், 

உள்நொட்டில் வொழ்பவர்களொகட்டும், தொங்கள் ெொர்ந்த 

வழக்குகளில் தங்களது ெொட்ெியங்கமள வழங்குகின்றசபொது , 

குற்றங்கள் சுைத்தப்படுகின்ற நபர்களது பொதுகொப்பிமன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ெமூகத்தில் அவர்களுக்கிருக்கின்ற 
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நற்தபயமரப் பொதுகொப்பதற்கும் உொிய நடவடிக்மககள் 

எடுக்கப்படுதலும் தபொய்யொன குற்றச்ெொட்டுகள் ஒரு நபர்ைீது 

சுைத்தப்படுைொனொல் அதமனப் பகிரங்கப்படுத்தொது அது 

ததொடர்பில் உொிய விெொரமணகமள சைற்தகொண்டு 

உண்மைகள் தவளிக்தகொண்டுவரப்படுதலும் சவண்டும். 

குற்றம் சுைத்தப்பட்டவர்ைீது வீண்பழிகள் சுைத்தப்படொத 

வமகயிலொன ஏற்பொடுகமள சைற்தகொள்வதும் தபொய்க் 

குற்றச்ெொட்டுகமளச் சுைத்துசவொருக்கு எதிரொன ெட்ட 

நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிமல உறுதிப் 

படுத்தப்படுவதும் அவெியைொகும்.  

அடுத்ததொக, குற்றச்தெயல்கமளத் தடுத்தல் திருத்தச் 

ெட்டமூலம் பற்றிப் சபெ விரும்புகிசறன். ெனநொயகத்திற்கு 

நொன்கு தூண்கள் உண்தடன்று தெொல்லப்படுகிறது. ெட்டத் 

துமற, நீதித்துமற, நிர்வொகத்துமற, ஊடகத்துமற என்பனசவ 

ெனநொயகத்மத தொங்கும் அந்த நொன்கு தூண்களொகும். 

ெனநொயகத்தின் தூண்கள் ைக்களுக்கொன, ைக்களின் 

உொிமைகமளக் கொப்பொற்றும் தூண்களொக, பிரச்ெிமனகமள 

முன்னிறுத்தும் நிறுவனங்களொக இருக்க சவண்டும். இந்த 

நொன்கு தூண்களும் ைக்களின் நலன்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு 

விமனத்திறனுடன் தெயற்படும்தபொழுசத ெட்டத்தின் ஆட்ெி 

நிலவும்; நொட்டு ைக்கள் அமனவரும் ெைொதொனைொகவும் இன 

இணக்கப்பொட்டுடனும் வொழ முடியும்.  

ெனநொயகத்தின் முதன்மைத் தூணொன எைது 

ெட்டவொக்கத்துமறக்கு 70 ஆண்டுகள் பூர்த்திமய நொம் 

அண்மையிசலசய பொரொட்டிப் சபெிசனொம். இருப்பினும் 

யுத்தத்மத முடிவுக்குக் தகொண்டுவந்த பிறகு இன்னமும் இனப் 

பிரச்ெிமனக்கொன தீர்வு முன்மவக்கப்படவில்மல. நைது 

நொட்டின் படுகடன்கமள அமடப்பது பற்றியும் அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கமளச் தெயற்படுத்துவது பற்றியும் ெிலொகித்துப் 

சபசுகின்சறொம். ைிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஒருவொறு உள்ளூரொட்ெித் 

சதர்தல் ெட்டங்கமளயும் ைொகொண ெமபத் சதர்தல் 

ெட்டங்கமளயும் திருத்திசனொம். புதிய அரெியலமைப்மப 

இயற்றுவது, பொரொளுைன்றத் சதர்தல்கள் ெட்டத்மத 

திருத்துவது, ெனொதிபதியின் அதிகொரங்கமளக் குமறப்பது , 

நிமலைொறுகொல நீதிமய நிமலநொட்டுவது, தபொறுப்புக் 

கூறுவது, இழப்பீடு வழங்குவது சபொன்ற விடயங்கள் 

நிமறசவற்றப்படொது நம்முன் இன்னமும் பொக்கியொகசவ 

இருக்கின்றன. இதனிமடசய, உயர்ந்து தெல்லும் 

விமலவொெியினொலும் நொட்டில் அதிகொித்துச் தெல்லும் 

குற்றச்தெயல்களொலும் இயற்மகயின் அனர்த்தங்களொலும் வீதி 

விபத்துக்களின் அதிகொிப்பு என்பனவற்றினொலும் ெொதொரண 

ைக்கள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளொர்கள். இக்கட்டத்தில், நொம் 

நீதித்துமறமய விமனத்திறனொக்குவதற்கு இந்தக் குற்றச் 

தெயல்கமளத் தடுத்தல் திருத்தச் ெட்டமூலம் பற்றி விவொதித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்சறொம்.  

ெனநொயகத்தின் இரண்டொவது தூணொன நீதித்துமற 

யிலுள்ள ஓட்மடகள் விமரவொக அமடக்கப்பட சவண்டும். 

அந்த வமகயில், நீதித்துமறயின் முக்கிய பதிவுகளொன 

1979ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க குற்றவியல் நமடமுமறச் 

ெட்டக்சகொமவயின் சதொதொன பிொிவுகள் நீக்கப்பட்டு, 

குற்றவியல் ெட்டக்சகொமவயின் பிொிவு இலக்கங்கமளக் 

தகொண்டு பிரதியீடு தெய்வதன்மூலம் திருத்துவதற்கு வழிவமக 

தெய்வது கொலத்தின் உடனடித் சதமவயொகும். இங்கு முக்கியம் 

என்னதவன்றொல் இலங்மகக் குற்றவியல் ெட்டம் இலங்மக 

ைக்களுக்கு ைட்டுைல்லொைல் இலங்மகயில் வெிக்கின்ற 

ெகலருக்கும் ஏற்புமடய ெட்டைொகும். எனசவ, நீதித்துமறமய 

விமனத்திறமையுடன் தெயற்படுத்துவதற்கு ஏற்புமடயதொக, 

22ஆம் அத்தியொயைொன குற்றச் தெயல்கமளத் தடுத்தல் 

கட்டமளச் ெட்டத்மதத் திருத்துவதன்மூலம், இம்முதன்மைச் 

ெட்டவொக்கத்தின் அட்டவமணமயப் தபொருத்தைொனவொறு 

ைொற்றீடு தெய்வது கொலந்தொழ்த்தொைல் தெய்யப்பட சவண்டிய 

திருத்தைொகும்.  

இதன்மூலம், இலஞ்ெம் அல்லது ஊழல் பற்றிய 

ெொர்த்துதல்கமளப் புலனொய்வு தெய்வதற்கொன ஆமணக்குழுச் 

ெட்டத்தின் கீழொன தவறின் தன்மைகள், கணினிவழிக் 

குற்றச்ெட்டத்தின் கீழொன தவறின் தன்மைகள், சபொமதயூட்டும் 

ஔடதங்களினதும் உளைருட்ெி ஏற்படுத்தும் பதொர்த்தங் 

களினதும் ெட்ட விசரொதைொன வியொபொரத்திற்தகதிரொன 

ெைவொயங்களின் கீழ்வரும் தவறுகள், ெித்திரவமத ைற்றும் 

சவறு தகொடூரைொன, ைனிதொபிைொனைற்ற அல்லது கீழ்த்தரைொக 

நடத்தல் அல்லது தண்டித்தல் என்பனவற்றுக்தகதிரொன 

ெைவொயச் ெட்டத்தின் கீழ்வரும் தவறுகள், பயங்கரவொதத்திற்கு 

நிதியளிப்மப ஒடுக்குதல் ைீதொன ெைவொயச்ெட்டத்தின் கீழொன 

தவறுகள், சுடுபமடக்கலன்கள் கட்டமளச் ெட்டத்தின் கீழொன 

தவறுகள், குடிவருசவொர், குடியகல்சவொர் ெட்டத்தின் கீழொன 

தவறுகள், புலமைச்தெொத்துச் ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள், 

பகிரங்க ஆதனச் ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள், தீங்கு 

விமளவிக்கும் ஆயுதங்கள் ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள், 

தகொடுப்பனவு உபொயங்களின் சைொெடிச் ெட்டத்திற்குக் கீழொன 

தவறுகள், தண்டமனச் ெட்டக் சகொமவயின் கீழொன தவறுகள், 

நஞ்சுகள், அபின் ைற்றும் அபொயகரைொன ஔடதங்கள் 

ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள், பணம் தூய்தொக்கல் தமடச் 

ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள், பயங்கரவொதத் தடுப்புச் 

ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள், இலங்மக தவளிநொட்டு 

சவமலவொய்ப்புப் பணியகச் ெட்டத்தின் கீழொன தவறுகள் 

என்று 107 வமகயொன தவறுகளின் அட்டவமணகள் 

தயொொிக்கப்பட்டு, 1979ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்கக் 

குற்றவியல் நடவடிக்மக முமறச் ெட்டக்சகொமவயின் சதொதொன 

பிொிவுகளின் இலக்கங்கள் ைொற்றீடு தெய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

இவ்வொறொன திருத்தச் ெட்டைொனது, அதமன 

நமடமுமறப்படுத்தும் ெனநொயகத்தின் மூன்றொவது தூணொன 

நிர்வொகத்துமறயினர் ைற்றும் வழக்குகளில் ெம்பந்தப் 

பட்டவர்களின் நடவடிக்மககமள இலகுபடுத்துவதுடன், 

நீதிைன்றங்களின் வழக்குகளின் தீர்ப்புக்கமள விமரவு 

படுத்துவதற்கும் உதவும். எனசவ, இச்ெட்டத் திருத்தத்மதக் 

கொலந்தொழ்த்தொது ெமபயில் ெைர்ப்பித்திருப்பமத நொன் 

வரசவற்கின்சறன். 

இறுதியொக, நொன் உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் (விசெட 

ஏற்பொடுகள்) ெட்டத்மதப் பற்றிக் கூற விரும்புகிசறன். 

கொலந்தொழ்த்திசயனும் இவ்விசெட ெட்ட ஏற்பொடுகமள 

ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர் 

இச்ெமபயில் ெைர்ப்பித்துள்ளமத வரசவற்கின்சறன். 

நீண்டகொலைொக, அெொதொரணைொன சூழ்நிமலகள் கொரணைொக 

வட ைொகொணத்திலுள்ள முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்மதச் செர்ந்த 

புதுக்குடியிருப்பு ைற்றும் கமரதுமறப்பற்று என்று ைக்களொல் 

அறியப்படும் 'ைொிட்மடம்பற்று ' பிரசதெ ெமபகளுக்கொன 

சதர்தல் ததொடர்பொன அறிவித்தல்கள், சதர்தல்கமளப் 

பிற்சபொடுதல், நியைனங்கமள அளித்துள்ள ஆட்கள் 

இறந்தமை, புலம்தபயர்ந்தமை, கட்ெி ைொறியுள்ளமை, 35 

வயதுக்குக் குமறந்த அசபட்ெகர்கள் 35 வயதுக்கு 

சைற்பட்டவர்களொகியுள்ளமை ஆகியமவ கொரணைொக 

இச்ெட்டத்திருத்தம் அவெியைொகின்றது. இவ்விசெட ஏற்பொட்டுச் 

ெட்டம் புதுக்குடியிருப்பு ைற்றும் கமரதுமறப்பற்றுப் பிரசதெ 

ெமபகளுக்கொன உள்ளூரொட்ெித் சதர்தல்கமள நடத்துவதற்கு 

வழிதெய்திருப்பது வரசவற்கத்தக்கது.  இவ்விசெட ஏற்பொட்டுச் 

ெட்டத்தின் தைிழ் தைொழிதபயர்ப்பில் கமரதுமறப்பற்மற 

'ைொிட்மடம்பற்று ' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ைொிட்மடம்பற்மறத் தைிழில் கமரதுமறப்பற்று என்சற 

அப்பிரசதெ ைக்கள் அமழப்பதொல் ைொிட்மடம்பற்று என்ற 
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ஆங்கிலச் தெொற்பதத்திற்குத் தைிழில் கமரதுமறப்பற்று என்று 

திருத்தம் தெய்யுைொறு அமைச்ெர் அவர்கமளக் சகட்டுக் 

தகொள்கின்சறன். 

இறுதியொக,  ெனநொயகத்தின் நொன்கொவது தூணொன 

ஊடகம் பற்றிப் சபெசவண்டும். நொன் ஏற்தகனசவ கூறிய 

மூன்று தூண்கமளப் பற்றியும் அவற்றில் என்ன நடக்கின்றது 

என்பதமனப் பற்றிய உண்மைகமளயும் அவற்றின் விைர்ெ 

னங்கமளயும் தெய்தியொகவும் பகுப்பொய்வொகவும் ைக்களிடம் 

தகொண்டுதெல்லும் ைகத்தொன கடமைமய ஊடகம்  தெய்ய 

சவண்டும். உண்மைகள் புனிதைொனமவ, கருத்துச் சுதந்திர 

ைொனது என்ற மூலைந்திரத்மதப் பதிகொலொகக்தகொண்டு 

ைக்களுக்கு ஊடகத்துமறயினர் செமவயொற்ற சவண்டும்; 

ைக்களுக்கு உண்மைகள் தகொண்டுதெல்லப்பட சவண்டும். 

அந்த வமகயில், அவர்கள் நொட்டின் நலமனயும் ைக்களின் 

நலமனயும் முன்னிறுத்தி ெனநொயகத்மத இந்த நொட்டில் 

பலப்படுத்துவதற்கொகச் தெய்கின்ற பங்களிப்மப வரசவற் 

பசதொடு, அவர்களின் செமவக்கொக எனது நன்றிமயயும் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்சறன். 

அடுத்து, தைிழ் ைக்கள் தைக்கொன நீதிக்தகனக் கொத்திருக்கும் 

சூழலுக்குள்சள இன்னமும் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

சபொர்க்குற்ற விெொரமணகள், ைனித உொிமை ைீறல்கள், 

கொணொைற்சபொனவர்கள் ததொடர்பொன முமறப்பொடுகள் 

ஆகியவற்றுக்கு நம்பகைொன விெொரமணப் தபொறிமுமற 

யினூடொகப் பொரபட்ெைற்ற விெொரமணகள் நடத்தப்பட்டு, 

உண்மைகள் கண்டறியப்பட சவண்டும். அத்தமகய 

விெொரமணகளினூடொகப் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதியும் 

பொிகொரமும் கிமடக்கச்தெய்வது நம் ஒவ்தவொருவொினதும் 

கடமையொகும். இவ்விடயங்களில் நீதி கிமடக்க சவண்டு 

தைன்று கொத்திருக்கும் ைக்களுக்கு உொிய கொலத்தில் நீதி 

கிமடக்க வழி தெய்யப்படொைல் கொலந்தொழ்த்தப்படுைொக 

இருந்தொல் அது நீதி ைறுக்கப்படுவதற்கு ஒப்பொனதொகும். 

புதிய ஆட்ெி ஏற்படுத்தப்பட்டசபொது தன்மனக் தகொமல 

தெய்ய முயன்றவர் என்று கூறப்பட்டவருக்கு தபொது ைன்னிப்பு 

வழங்கி தனது நல்தலண்ணத்மத ெனொதிபதி மைத்திொிபொல 

ெிறிசென அவர்கள் தவளிப்படுத்தியிருந்தொர். அசதசபொல், 

1998ஆம் ஆண்டு என்மனக் தகொமல தெய்யும் சநொக்கத்துடன் 

தொக்கியவர்களுக்கும் தற்தகொமலத் தொக்குதல் நடத்தி என்மனக் 

தகொமல தெய்வதற்கு முயற்ெி தெய்தவர்களுக்கு உதவியதொகக் 

குற்றம் சுைத்தப்பட்டவர்களுக்கும் நீதிைன்றம் தண்டமனகமள 

வழங்கித்   தீர்ப்புகமள வழங்கியிருந்தொலும், அவர்கள் தவறொக 

வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் என்பதொல் அவர்கமள ைன்னித்து 

தபொது ைன்னிப்பு வழங்க சவண்டுதைன்று நொனும் விரும்புகி 

ன்சறன்; எனது விருப்பத்மத அடிக்கடி தவளிப்படுத்தியும் 

வந்திருக்கின்சறன்.  

இவ்வொறொன சூழலில் இந்த அரெொங்கம், பல 

ஆண்டுகளொகச் ெிமறகளில் அமடக்கப்பட்டு தண்டமனகமள 

அனுபவித்துக் தகொண்டிருக்கும் தைிழ் அரெியல் மகதிகமளயும் 

தபொது ைன்னிப்பு வழங்கி விடுதமல தெய்து தனது 

நல்லிணக்கச் ெைிக்மஞமய தைிழ் ைக்களுக்கு வழங்க 

சவண்டுதைன்று இச்ெந்தர்ப்பத்தில் வலியுறுத்துவசதொடு, 

எனக்கு இந்த வொய்ப்மப  வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறி,  

விமடதபறுகின்சறன். 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Hon. Member, I just want to clarify something. I want 

to know whether you will be here in the House till the 
end of the Session.  

 
ගරු ඩේලස් නද්වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
If you want me to, I can stay.  

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
You mentioned a particular case which was 

transferred to Anuradhapura. Hon. Member, that was 
done at the request of the key witnesses. They are also 
former LTTE cadres and they have made this request for 
their own safety. So, that was done because of their 
request. 

Also, you mentioned about some detainees. If you 
want, I can give you all the details. Island-wide, the total 
number of suspects in remand custody to frame charges 
as at 31.07.2017 are 18. The number of detainees in 
remand custody, who are to be served with indictments 
are 17 as at today, out of which seven are Sinhala 
suspects and ten are Tamil suspects. Twelve of them are 
at the New Magazine Prison, four are at Trincomalee, one 
is in Batticalo and the other is in Monaragala. If you 
really want to know other details, I can give you the 
details. 

 
ගරු ඩේලස් නද්වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Minister, as you know, now security-wise, the 

country is safe.  

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Yes. 

 
ගරු ඩේලස් නද්වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Therefore, the witnesses can be given security and 

they can go there and give witness.  

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
For that, of course, the aggrieved party will have to 

make an appeal to the High Court, Anuradhapura. Then, 
they will consider it and transfer the case back to the 
court in Vavuniya. They all have been one group and 
now, two of them have become key eye-witnesses. They 
had made the request and the Attorney-General had 
consented the transfer of this case to Anuradhapura.  

1553 1554 

[ගු  ඩේැස් ගේවානන්දා මහතා] 
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ගරු ඩේලස් නද්වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Thank you.  

 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිපණතා  
සාවර්ධන හා වෘත්තීය පහුු නිනයෝජ්ය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன -  திறன்கள் 

அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழிற்பயிற்ெி பிரதி அமைச்ெர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අධිකරණ ඇමතිනී ගු  තැතා 
අතුගකෝරැ මැතිනිය විසින් ගදවන වර ීමයැවීම සාහා අද දින 
ඉදිිනපත් කර තිගබන සාංග ෝධන පනත් ගකටුම්පත් අගේ රගට් 

අධිකරණගආ යුක්තිය පසිාලීගම් ක්රියාදාමය සම්බන්ධගයන් 
ඉතාමත්ම වැදගත් ඒවා බව අපි සාහන් කරන්න කැමැතින්.  

අගේ තිගබන ප්රධාන ීමයමන් ගදකක් ගම් අවස්ථාගේී  මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒවා තමන් "යුක්තිගආ පමාව - යුක්තිගආ නිමාව" 

ීමයන එක සහ "කැබැ යුක්තිය, යුක්තිය වළ දැමීමක්" - justice 
hurried is justice buried - ීමයන එක.   ඒ කාරණය 
සම්බන්ධගයන් නම් අපි භය ගවන්න අව  නැහැ. ගමොකද, 

එගහම එකක් අගේ රගට් ගවන්ගන් නැති බව හැගමෝම ීමයනවා. 
සරත් ගෆොන්ගසේකා මහත්මයාට නඩු දමන්න වාගේ ගේවැී  
හැු ණු ගකොට "කැබැ යුක්තියක්"  සාමානගයන් සිදුගවැා 

නැහැ.  අවුු දු ගණනාවක් තිසග්සේ සිේධ ගවමින් තිගබන්ගන් නඩු 
කටයුතුවැ ප්රමාදයන්. [බාධා ීම සමක්] ඒවාටත් ගවැාවට වැගඩ් 
සිේධ ගවන්. ගකොගහොම වුණත් රගට් යුක්තිගආ පමාවක් තිගබනවා. 

සාමානගයන් අපරාධ නඩුවක් අවසන් වන්න අවුු දු 17ක විතර 
කාැයක් ගතගවනවා.  ඒ නඩු සම්බන්ධගයන් ගතවන කාැ සීමා 
ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ අමාතතුමා ගම් ගු  සභාගේ 

ඉදිිනපත් කළා. එතුමා මතක් කළා, ගම් වන විට අපරාධ නඩු 
17,000ක් පමණ අධිකරණවැ ගගොඩ ගැහිැා තිගබන බව. අපි 
හිතමු, ඒවාගආ වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කර ගන්න අවුු දු 17ක් 
බැාගගන ඉන්න සිේධ වුණාය ීමයැා. ඒ පමා වී ැැගබන 

යුක්තිගයන් ඇති ගත්ු ම ගමොකක්ද? එහි ීමසිම ගත්ු මක් නැහැ. 
යුක්තිය ඉටු ගනොවුණා හා සමානන්. එම නිසා අගේ රගට් ප්රමුඛ් 
අව තාවක් තමන්, යුක්තිය පසිාලීගම් ක්රියාදාමය ගේගවත් ීම සම 

සාහා පියවර ගැනීම. අධිකරණ නිැධාිනන්ගේ, විග ේෂගයන් 
මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවු න්ගේ සාංඛ්ාව වැඩි ීම සම ීමයන 
කාරණය ඒ සාහා ගන්නා එක පියවරක් පමණන්. ගම්වා 

සම්බන්ධගයන් රගට් විගේචනයක් ඇතිගවැා තිගබනවා. 
අධිකරණගයන් නිසි කැට, නිසි ගවැාවට යුක්තිය ඉෂට් සිේධ 
ගනොවීම සම්බන්ධගයන්, රගට් අධිකරණ පේධතිය පිළිබාව ගැොකු 

විගේචනයක් ඇතිගවැා තිගබනවා. නමුත් අවාසනාවකට තිගබන 
කු ණ වන්ගන් සමාෙගයන් ගම් වාගේ විගේචන එල්ැ ගවන 
ගකොට අගේ අධිකරණ  ක්ගෂේත්රගආ සමහර අය ඒවා ගපෞේගලිකව 
භාර ගන්න එකන්. ගපෞේගලිකව භාර අරගගන ඒගගොල්ගැෝ 

කල්පනා කරනවා, ගම්ක මට එල්ැ කළ විගේචනයක් ීමයැා. 
අගේ රන්ෙන් රාමනායක රාෙ අමාතතුමාටත් සිේධ වුගඩු ඒ 
වාගේ ගදයක්. එතුමා ඉදිිනපත් කගළේ ගම් රගට් අධිකරණ 

පේධතිගආ කඩා වැටීම පිළිබාව තිගබන ගපොදු විගේචනයන්. 
"රාවය" පත්රගආ කර්තෘ වික්ටර් අන්වන් මහත්මයා මීට කලින් 
ගපොතක්ම ලියැා ගපන්දෙවා, අධිකරණගආ තිගබන කඩා වැටීම 

ගම්කන් ීමයැා. ඒක රගට් තිගබන මතයක්; රගට් තිගබන ඇත්ත 
මතයක්.  

අගේ රන්ෙන් රාමනායක රාෙ ඇමතිතුමා පාර්ලිගම්න්තු 

මන්ත්රීවරගයක් හැමියට ඒ කාරණය ඉදිිනපත් කළාට පස්ගසේ, 

එතුමාට විු ේධව නඩු දමන්න කථා කරනවා. ඒක මහා විහිළුවක්. 

පකවවිඩකු වාට ගවඩි තැබීගමන් ප්ර න්ය විස ගාන්ගන් නැහැ. 
එගහම වි ස ගානවා නම් එතුමාව හිගර් දමැා, අධිකරණගආ කටයුතු 
ගේගවත් කරැා, අධිකරණය ශුේධ පවිත්ර කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
ඒක ගවන්ගන් නැහැ. අද අධිකරණය සම්බන්ධගයන් මතුගවැා 

තිගබන ගපොදු විගේචනය අවුු දු ගණනාවක් තිසග්සේ තිගබන 
විගේචනයක්. ඒ සම්බන්ධගයන් සමාෙය අවදි ගවන්න ඕනෑ. අපිත් 
ගචෝදනා කරන්ගන් නැතිව කරන්න පුළුවන් ගේවල් මික කරන්න 

ඕනෑ.  

ගු  අජිත් මාන්නේගපු ම මන්ත්රීතුමාගේ සභාපතිත්වගයන් 
ක්රියාත්මක වුණු වනතික කටයුතු  ංදූෂණ විගරෝධී  සහ මාධ 

පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ඉතාම වැදගත් ගයෝෙනා 
රාශියක් -ගයෝෙනාවලියක්- ඉදිිනපත් ගවැා තිගබනවා. දැන් අපට 
ගපගනනවා, ඒවා මත පදනම්ගවැා  එීමන් එක, එීමන් එක ඒ 

සාංග ෝධන පාර්ලිගම්න්තුවට ඉදිිනපත් වන බව.  සමහර ගේවල් 
ගම් වාගේ වනතික සාංග ෝධන ගවන්න පුළුවන්. තවත් සමහර 
ගේවල් අර ීමේවා වාගේම අදාළ පහමේකම් සැපයීම යනාී  කු ණු 
සම්බන්ධගයන් ගවන සාංග ෝධන ගවන්න පුළුවන්.  

අපි ඒවාන්න් යුක්තිගආ පමාව නිමා ීම සම සාහා වැඩ කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. එම නිසා මම හිතන්ගන් ගම් ඉදිිනපත් කර තිගබන 
ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත්  තුනම ඉතාම  වැදගත් ීමයැාන්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  අද යුක්තිගආ වි ාැ පමාවක් 
තිගබන නිසා අපරාධ ීම සමට, දූෂණ ීම සමට තිගබන ැේොව සහ 
භය සමාෙගයන් පහ ගවැා ගිහිල්ැා තිගබනවා. ගමොකද, ඒ 

අපරාධකු වන් කල්පනා කරනවා අගේ  අපරාධයට දඬුවමක් 
හම්බ ගවන්ගන් නැහැ, හම්බවුණත් ඒ දඬුවම ගබොගහොම පමා වී 
හම්බගවන දඬුවමක්, ඒ කාැය ඇතුළත අපට ඕනෑ ගදයක් කර 

ගන්න පුළුවන් ීමයැා. විග ේෂගයන්ම ධනය සහ බැය තිගබන 
සමහර අය ගම් කු ණු කාරණා සම්බන්ධගයන් කල්පනා 
කරනවා, අපට ඕනෑ තරම් ඔය කථා ීමයාපුගදන්, අගේ ආඩුඩුවක් 

ආවාම  අපි ඒක  ගවනස් කර ගන්නම්,  එගතක් ගම්ක 
අල්ැාගගන, අල්ැාගගන යමු ීමයැා. ඒ වාගේ ආකල්ප දරන 
අයට පමා වී යුක්තිය ඉෂට් ගවන අධිකරණ පේධතියක් තිබීගමන් 
වාසි ගවන්නට පුළුවන්. නමුත්, සමාෙයක් හැමියට අපි ඒ මඟින් 

කඩාගගන වැගටනවා. එම නිසා ගපොදුගේ ගත්තාම, ගම් 
වවස්ථාදායක සභාව තුළින් රගට් යුක්තිය පසිාලීගම් ක්රියාදාමය 
ගේගවත් කරන්න නම්  ගමවැනි අණපනත් ඉතාම ගේගගයන් 

සම්මත කරැා  ක්රියාත්මක ීම සම අව න් ීමයැා අපි අදහස ්
කරනවා.  ගම් කටයුතු ගේගවත් ීම සම සාහා අගේ ගු  අධිකරණ 
ඇමතිතුමිය ගන්නා වූ ඉතාම  කාර්යක්ෂම ක්රියාදාමය 

සම්බන්ධගයන්  රගට් ගගෞරවය ඔබතුමියට හිමි ගවනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඊට අමතරව තව එක වැදගත් 
කාරණාවක්  මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අගේ ගු  මන්ත්රීතුගමක් 

ගමම ගු  සභාගේ කථා කරැා එක කාරණාවක් ඉදිිනපත් කළා.  
එතුමා ීමේවා, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට 
සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
ආඩුඩුව ඉදිිනපත් කරන්ගන්  ගවන ගදයක් හිගත් තියාගගනන් 

ීමයැා.  බැහත්කාරගයන් අතුු දහන් ීම සම වැළැක්වීම සාහා 
වනතික ගයෝෙනාවක් ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට ඉදිිනපත් ගවැා 
තිගබනවා. ඒ සම්බන්ධගයන් රගට් විවිධ මත තිගබනවා ීමයැා අපි 

දන්නවා. ඒ සම්බන්ධගයන් විවිධ අර්ථ නිූපපණ ඉදිිනපත් ගවැා 
තිගබනවා. ඒ සම්බන්ධගයන් සමහර වැරදි අදහස් ප්රචාරය ගවමින් 
තිගබනවා. ගමතැනත් ඒක  ීමයන්න තමන් පත්සාහ ගත්ගත්.   

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ 
ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත ගගන එන්ගන් 
ගකොමි ඩයසග්පෝරාව සනසන්නන් ීමයන කථාවක් ගමම ගු  

සභාගේී  ීමයැවුණා.  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

දැන් මම ඒ ගැන පැහැදිලි ීම සමක් කරන්න කැමැතින්. 

බැහත්කාරගයන් අතුු දහන් ීම සම් වැළැක්වීම සාහා ඒ 
ගයෝෙනාව ගගගනන්ගන්, අතීතයට බැපාන විධියට ගනොගවන්. 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් වවස්ථාදායක සභාවට බැහැ, 
අතීතයට බැපාන විධියට නීති සම්මත කරන්න. ඒක ගම් රගට් 

ආඩුඩුරම වවස්ථාවට විු ේධන්. ගම් රගට් ආඩුඩුරම 
වවස්ථාවට විු ේධ පනත් ගකටුම්පත් ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට 
සම්මත කරන්න බැහැ. මම ීමයන්ගන් ගම්කන්. ඕනෑම නම් 

තවදුරටත් එම පනත් ගකටුම්පත ගදවැනි වර ීමයැවීගම් විවාදය 
ගගගනන දවගසේ අපි -ගම් සභාවම- එකතු ගවැා තව වගන්තියක් 
දමමු. ඒ තිගබන සැකය දුු  කර ගැනීම සාහා "ගමය අතීතයට 

බැපාන්ගන් නැහැ" ීමයැා වගන්තියක් අපි දමමු. එතගකොට 
වැගඩ් ඉවරන්. එතගකොට 'තලි ගයහි පැගනහි ීමඹුැන් දීමන්න' බැින 
ගවනවා. දැන් ගවැා තිගබන්ගන් ගමොකක්ද? ගකෝේපයක් දැකැා 

ීමයනවා, "ගමන්න ගම්ගක් ීමඹුැන් ඉන්නවා" ීමයැා. ඒ වාගේ 
කථාවක් තමන් ගමතැන ීමේගේ. ගම් දිහා ඒ විධියට බැන්න එපා. 
ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට පැවු ණු ඉතා වි ාැ වගකීමක් තිගබනවා, 
ගම් රගට් අධිකරණ පේධතිය නිසියාකාරව ගමගහයවීම සාහා 

අදාළ නීති සම්පාදනය කරන්න. ඒ එක කු ණක් තමන්, 
අධිකරණය කාර්යක්ෂම ීම සම. ඇත්ත ව ගයන්ම අපට අව  
ගවැා තිගබනවා, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට 

සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ක්රියාදාමයක් ආරම්භ කරන්න.  

අද අපි තනි රටක් විධියට ගනොගවන් ඉන්ගන්. අගේ රට 
ගැෝකයට සම්බන්ධ ගවැා තිගබනවා. අගේ රගට් මිනිසම්ේ 

ගැෝකය පුරා යනවා; පදිාංචි ගවැා ඉන්නවා; සාංචාරය කරනවා; 
රැීමයා සාහා යනවා. ගගෝලීය ව ගයන් අපි අන්තර් සම්බන්ධිතන්. 
අපරාධ ගත්තත්, ඒවා ගේ්ෂය ව ගයන්  හුගදකැාව ඈත නගරයක 

සිේධ ගවන  ගේවල් ගනොගවන්. අපරාධ කරැා ගැෝකය පුරා ගගොස ්
අපරාධවලින් වසන්ගවැා සිටීමට අපරාධකු වන් ඉතාම ශූර 
ගවැා තිගබනවා. ඒ වාගේම තමන් සාක්ක කු ගවෝත් ගැෝකගආ 

හැම තැනම ඇවිදිනවා; ජීවිත ගත කරනවා. සමහර ගේැාවට 
ඔවුන්ට ඉඩක් හම්බ ගවන්ගන් නැහැ, එම නඩුව ගවදෙගවන්ම ගම් 
රටට ඇවිල්ැා කල් ගත කරන්න. ඒ වාගේම, දැනට ගම් රගට් 
ප්රසිේධ නඩු තිගබන බව අපි දන්නවා, විගේ යක ජීවත් ගවන 

පුරවැසියන් ඇවිල්ැා සාක්ක  දිය යුතු. ඒවා  බැහත්කාරගයන් 
අතුු දහන් ීම සම් සම්බන්ධ, ගකොමි ඩයසග්පෝරාවට සම්බන්ධ නඩු 
ගනොගවන්. ඒවා ඉතාම බැවත් අපරාධ; මහා පිනමාණ දූෂණ. ඒ 

අයට අගේ තානාපති කාර්යාැයකට ඇවිල්ැා සාක්ක  ගදන්න 
ඉඩකඩ ැබා දුන්ගනොත් ගමොකද ගවන්ගන්? ඒ නඩුව ගේගවත් 
ගවැා රටට යුක්තිය ඉෂ්ට ගවනවා.  ඒවාට බය අය ගම්වාට 

ඩයසග්පෝරා කථාව ීමයන්න හදනවා; ගම්වාට ගකොමි ගල්බල් 
අැවන්න හදනවා. ඔවුන් 'තලිගයහි පැගනහි ීමඹුැන් දීමන්න' 
හදනවා. ඒ නිසා අපි ඉතාම ගගෞරවගයන් මතක් කරන්න 

කැමැතින්, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හට සහාය 
ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
ගගගනන්ගන් ඉතාම පැහැදිලි අරමුණීමන් බව. ඒ තමන්, ගම් රගට් 
යුක්තිය පසිාලීගම් ක්රියාදාමය ගේගවත් ීම සම. බැහත්කාරගයන් 

අතුු දහන් ීම සම්වලින් ආරක්ෂා ීම සගම් පනත් ගකටුම්පත 
අනාගතයට බැපාන එකක්. එය, වැරැේදක් සහිත එකක් 
ගනොගවන්. ඒක ඉතාම ශිෂ්ටසම්පන්න රමයකට අගේ රට ගගන 

යෑම සාහා ගගගනන ඉතාම වැදගත් ප්රොතන්ත්රවාී  
ප්රතිසාංසක්රණයක්.  ප්රොතන්ත්රවාී  ප්රතිසාංස්කරණ ගම් රටට 
හඳුන්වා ී ම ගම් රටට කරන වැරැේදක් හැමියට වාෙ ගේ ගප්රේමීන් 

විසින් හඳුන්වා ගදන්න හදනවා. අද ගවැා තිගබන්ගන් ඒකන්. ඒ 
නිසා ඒවාගයන් ෙනතාව ගනොමඟ යෑම වැළැක්වීම සාහා එම 
පනත් ගකටුම්පත් ගගගනන අවසථ්ාගේී  අපි ගම්වා පිළිබාව 

විග ේෂගයන් සාහන් කරන්න අව  ගවැා තිගබනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  නිගයෝෙ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ැබා ී  තිගබන කාැය 
අවසානන්.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

එගහම නම්, ගම් සම්බන්ධගයන් කාර්යක්ෂම පියවර ගැනීම 

සම්බන්ධගයන් නැවත අගේ ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
සහ ගු  ඇමතිතුමියට අගේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතින්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගු  විජිත ගහේරත් මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.42] 

 
ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද දවගසේ අධිකරණ 

ක්ගෂේත්රයට අදාළව සාංග ෝධන පනත් ගකටුම්පත් තුනක් සහ 
පළාත් පාැන මැතිවරණයට අදාළව විග ේෂ විධිවිධාන පනත් 
ගකටුම්පතක්  ගදවැනිවර ීමයැවීම සාහා ඉදිිනපත් ගවැා 

තිගබනවා. 

ගමහිී  පළාත් පාැන ආයතන ංවිග ේෂ විධිවිධාන  පනත් 
ගකටුම්පත ඉතාම වැදගත් ගවනවා. මුැතිේ දිස්්රික්කගආ 

පුදුකුඩිඉිනේපු සහ  මුහුදුබඩපත්තු ප්රාගේ්ෂය සභා ගදක 2011ී   
මැතිවරණය සාහා නාම ගයෝෙනා කැාවූ ප්රාගේ්ෂය සභා ගදකක්. 
නාම ගයෝෙනා කැාවූවාට පමේ ඒ ආයතන ගදගක් මැතිවරණය කල් 

ගියා. අවසානගආ නීතිමය ප්ර න් මතු වුණා; පසාවි තීරණත් එක්ක 
ඒ මැතිවරණය කල් ගියා. නමුත් දැන් මැතිවරණ රමය ගවනස ්
ගවැා තිගබනවා. නව රමයට මුළු රගට්ම මැතිවරණය පැවැත්විය 
යුතුව තිගබනවා. එවැනි අවසථ්ාවක ගම් ප්රාගේ්ෂය සභා ගදක 

පමණක් පරණ රමයට පැවැත්වීම ීමසිදු ආකාරයකට සාධාරණ 
ගවන්ගන් නැහැ. ඒ නිසා පරණ නාම ගයෝෙනා අගහෝසි කරැා, ඒ 
ගවදෙවට නැවත නාම ගයෝෙනා කැාවැා,   මේදුමේ කාැයක් 

ැබාී ැා, ඒ කාැය තුළ මැතිවරණය පැවැත්වීම කාගැෝචිත 
ගවනවා. එගහම නැත්නම් ඒ ආයතන ගදක නිසා සමස්ත 
මැතිවරණයම කල් දාන්න සිේධ ගවනවා. ඒ අර්ථගයන් ගගන -

මුළු රගට්ම පළාත් පාැන කන්දය ඉක්මන් කර ගැනීම අරමුණු 
කරගගන- පළාත් පාැන ආයතන ංවිග ේෂ විධිවිධාන  පනත් 
ගකටුම්පත ඉක්මනින් සම්මත කරගත යුතු ගවනවාව ීමයා අපි 

දීමනවා. ඉතින් ඒ පනත් ගකටුම්පත පිළිබාව අපට විග ේෂ 
ප්ර න්යක් නැහැ. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අධිකරණ ක්ගෂේත්රය 

සම්බන්ධව ඉදිිනපත් ගවැා තිගබන පනත් ගකටුම්පත් තුනම  
ඉදිිනපත් වන්ගන් අධිකරණ ක්ගෂේත්රය තුළ යම් යම් ප්රතිසාංසක්රණ 
ඇති ීම සම සාහාන්. ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් ආඩුඩුව 
බැයට පත් ගවේී  ඉතා පැහැදිලිව ෙනතාවට ගපොගරොන්දු වුණා, 

තමන්ගේ ප්රතිපත්ති ප්රකා නවලින් ෙනතාවට කු ණු ඉදිිනපත් 
කළා, අධිකරණ වුහගආ කඩිනම් වුහාත්මක ගවනසක්මක් 
කරනවා, එගහම කරැා කඩිනමින් නඩු කටයුතු අවසන් කරන්න 

වහාම පියවර ගන්නවා ීමයැා. ඇත්තටම ඒක ීමේගේ මීට අවුු දු 
තුනකට කලින්, 2015ී .  2014 මුල් අවසථ්ාගේ ීමයපු ගේ නැවත 
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[ගු  කු ණාරත්න පරණවිතාන මහතා] 
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පුනු ා චාරණය කරන්න ආඩුඩුගේ ඇමතිවු න්ට අදත් සිේධ 

ගවැා තිගබනවා. අවසානගආී  ආාංශික අධීක්ෂණ කමිටුගේී  ඒ 
පිළිබාව ී ර්ඝ ව ගයන් සාකා කා කරැා, ඒ හරහා යම් වාර්තාවක් 
ඉදිිනපත් කරැා තිගබනවා. ඒ වාර්තාවට අදෙව කටයුතු කරන්න 
ීමයන එක තමන් අද ආඩුඩුගේම ඇමතිවු න්ට නැවත නැවත 

ීමයන්න සිේධ ගවැා තිගබන්ගන්. එතගකොට ඉතා පැහැදිලිව ඔේපු 
ගවන කාරණාවක් තමන්, ගම් ගගවුණු කාැය තුළ ආඩුඩුව අසමත් 
ගවැා තිගබන බව එදා ගවා ච ගපොගරොන්දුව ඉටු කරන්න. 

විග ේෂගයන්ම අධිකරණ ක්ගෂේත්රය තුළ ඒ වුහාත්මක ගවනස 
ඇති කරන්න අසමත් ගවැා තිගබනවා. මීට ගපර හිටපු 
ඇමතිතුමාත් විවිධ අවසථ්ාවැී  සහතික දුන්නා, ගපොගරොන්දු 

දුන්නා, ඒවා කරනවා, කඩිනමින් කරනවා ීමයැා. නමුත් කගළේ 
නැහැ. නව ඇමතිතුමියත් ආවා. ආපු ගමන් මහා සේගදට ගසෝඩා 
ගබෝතැය කැඩුවා වාගේ ගපන්දෙවා, ඔන්න දැන් ඔක්ගකෝම 

කරනවා, ගමා චර කල් බැින ගවා ච ඒවා අලුත් ඇමතිතුමිය ආපු 
ගමන් ගවනස් කරනවා ීමයැා ගපන්දෙවා. 

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් සභාව ගනොමඟ යැවීමට 

ගම් වාගේ අසත ීමයන්න ගදන්න එපා. ගම් පත්ත සතර සභාගේ 

හිනහ ගවවි පච ීමයනවා. 

 
ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගමොකක්ද අසත? 

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගසෝඩා ගබෝතැය ඇිනයා වාගේ ීමයැා. 

 

ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගසෝඩා ගබෝතැය ඇිනයා වාගේ ීමයැා පපමාවක් ීමේගේ. 

ඒක ගත්ු ගඩු නැේද? [බාධා ීම සමක්] 

 
ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விசெபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ පපමාව ගැළගපන්ගන් නැහැ. 

 
ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමිය ගසෝඩා ගබෝතැයකට පපමා කගළේ නැහැ; ආගේ  

කගළේ නැහැ. "ගසෝඩා ගබෝතැය ඇිනයා වාගේ" ප්රකා  නිකුත් 
කළා ීමයැා තමන් ීමේගේ. ඔබතුමිය ඒ ප්රකා ය වරදවා වටහා 
ගැනීම ගැන මම කනගාටු ගවනවා. ඔබතුමිය ීමසිගසේත්ම ගසෝඩා 
ගබෝතැයකට සමාන නැහැ, ගසෝඩා ගබෝතැය ඔන්ට වඩා 

ැස්සනන්. ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  [බාධා ීම සමක්]ඉල්ැා 
ගගන ගන් කන්ගන්? ඇන්, ගම් ඉල්ැා ගගන කන්ගන්?  

ඔබතුමන්ැාගේ මැතිවරණ ප්රකා නගආ ඉතා පැහැදිලිව 

තිගබනවා, අධිකරණගආ වුහාත්මක ගවනස කරනවා ීමයැා. 
තවම ඒවා ගකු ගඩු නැහැ ීමයැා දැන්  හිටපු ඇමතිතුමාට ගදොස ්
පවරා ගහෝ තව තවත් ගයෝෙනා ඉදිිනපත් කරමින් ඉාැා, තවත් 

අවුු දු ගදක තුනක් යනගකොට ආපමේ ීමයන් තවමත් ඒ ගැන 

ක්රියාත්මක වුගඩු නැහැ ීමයැා. විග ේෂගයන්ම එතැන තිබුණා, 

දූෂණ වාංචා පිළිබාව සහ මිනීමැු ම් වාගේ අපරාධ පිළිබාව 
කඩිනමින් විභාග ීම සම සාහා ගවනම අධිකරණයක් පිහිටුවනවා 
ීමයැා. විග ේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවන්න නම් ආඩුඩුරම 
වවස්ථා සාංග ෝධනයක් කරන්න ගවනවා. ඒක මිකක් සාංකීර්ණ 

ක්රියාවලියක්. ආඩුඩුරම වවසථ්ා සාංග ෝධනයක් 
පාර්ලිගම්න්තුගේ සම්මත කර ගන්න ගවනවා. නමුත් ගවනම 
අධිකරණයක් පිහිටුවන්න ීමසිදු බාධාවක් තිබුගඩු නැහැ; අදත් 

නැහැ. 

ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තාගේ තිගබන නිර්ගේ වැ 
ඇත්තටම ඉතා වැදගත් ගේවල් තිගබනවා. ඒ ීමසිවක් බැහැර 
කරන්නට බැහැ. එම නිර්ගේ  ක්රියාත්මක ගවනවා නම්, ගම් 
කටයුත්ත ගගොඩක් දුරට කඩිනම් ගවනවා. ඒ වාගේම  විනිවිද 

ගපගනන ආකාරයට ක්රියාත්මක ගවනවා. ප්ර න්ය තිගබන්ගන් 
ගම්කන්.  දැන් ගම් ගයෝෙනා තිගබනවා, නමුත් ගම් ගයෝෙනා 
ක්රියාත්මක ගවන්න එපායැ. ඒවා ක්රියාත්මක වීම පිළිබා  ීමසිදු 

සහතිකයක් තවම රටට ැැබිැාත් නැහැ; අපට ැැබිැාත් නැහැ.  

අද ඉදිිනපත් කර තිගබන අධිකරණ සාංවිධාන ංසාංග ෝධන  
පනත් ගකටුම්පගත් මහාධිකරණ විනිමේු වු න් ප්රමාණය 74 සිට 
110ක් දක්වා වැඩි ීම සගම් ගයෝෙනාවක් තිගබනවා. ඒක ගබොගහොම 
ගහොාන්. ඇමතිතුමියම ීමයන්න,  පමේ ගිය කාැගආ  මහාධිකරණ 

විනිමේු වු න් හැත්තෑපස් ගදනාගේ තනතුු  සම්පූර්ණ කළාද? 
එහි තිබුණු පුරේපාඩු සාංඛ්ාව පිගරේගේත් නැහැ. මහාධිකරණ 
විනිමේු වු න් තිසප්හක් වැඩි කරන්න ීමයන එක ගහොාන්. 

තිස්පහත් මදි තමන්. තිසප්හක් වැඩි කරන්න ගයෝෙනා කරන්න 
කලින්, හැත්තෑපහක් තිබුණා. ඒ හැත්තෑපහක පුරේපාඩු 
පිගරේගේත් නැහැ. ඒ නිසා තමන් ගමොනරාගැ මහාධිකරණ 

විනිමේු වරයාට අම්පාරට යන්න වුගඩු. ගම්පහ මහාධිකරණ 
විනිමේු වරයා නැ ගඟනහිර පළාතට ගිගආ. මහාධිකරණ 
විනිමේු වු න්ගේ හැත්තෑපහක් වූ cadre එකවත් පමේ ගිය කාැය 

තුළ නිවැරදිව පිගරේගේ නැහැ. Cadre එක වැඩි ීම සම ගහොාන්. 
Cadre එක වැඩි ගනොකර තිබුණු තත්ත්වය යටගත් පුරේපාඩු 
පිරවීමවත් නිවැරදිව සිදු වුගඩු නැහැ. එම නිසා නඩු විභාග ීම සම් 
ගගොඩක් ප්රමාද වුණා. අදත් ප්රමාද ගවනවා.  

මහාධිකරණ විනිමේු වු න් වැඩි ීම සම වාගේම 
ග්ේෂ්ඨාධිකරණය ත් අපට වැදගත්. ග්ේෂඨ්ාධිකරණය තමන් අගේ 
රගට් ූලලික අන්තිවාසිකම් පිළිබා නඩු සියල්ැ විභාගයට ගදෙ 
ැබන්ගන්. රගට් ෙනතාවගේ සියලු ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩු 

විභාග ගවන්ගන් ග්ේෂ්ඨාධිකරණගආන්. අපට තිගබන්ගන් එක 
ග්ේෂ්ඨාධිකරණයන්. එතැන ඉන්ගන් ඉතාම සීමිත 
විනි ්චයකාරවු  ප්රමාණයක්. එම නිසා අපි දිගින් දිගටම ගම් 
ප්ර න්ය මතුකළා. එත ගකොට ඔබතුමන්ැාගේ පැත්ගතන් -ආඩුඩුව 

පැත්ගතන්- සහතික වුණා, ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩු ඇසීම සාහා 
පළාත්බද අධිකරණ පේධතියක් හදනවා, ඒ සාහා වහාම කැබිනට් 
ප්රිකාවක් ඉදිිනපත් කරනවා ීමයැා. නමුත් අද ගවනකම් ඉදිිනපත් 

ගවැා නැහැ. පළාත් මට්ටගමන් ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩු විභාග 
කරන එක ගකගසේ ගවතත්, ග්ේෂ්ඨාධිකරණ විනිමේු වු න් 
සාංඛ්ාව වැඩි කරන්න.  අපි එම ප්ර න්යත්  මතු කළා. එතගකොට 

benches ීමහිපයක් දමැා ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩු ඉක්මනින් 
විභාග කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ග්ේෂඨ්ාධිකරණ විනිමේු වු න් 
වැඩි ීම සම සාහා වන සාංග ෝධනයක් ඔබතුමන්ැාගේ ආඩුඩුව 

පැත්ගතන්  ඉදිිනපත් වුගඩු නැහැ. ගම් ඉදිිනපත් වුණු කාරණාව 
නරකන් ීමයනවා ගනොගවන්. නමුත්, කළ හැීම, කළ යුතුව තිූ  
කඩිනම් සාංග ෝධනවත් ඔබතුමන්ැා කගළේ නැහැ; අද ගවනකම් 
කරැාත් නැහැ. ඒ නිසාම ගබොගහෝ නඩු කල් යනවා. සමහර 

අයගේ අදහස් දැක්වීගම් ී , නඩු ප්රමාද වීම පිළිබා අධිකරණයට 
තමන් ගචෝදනා කගළේ. අධිකරණය ගමගහය වීම, අධිකරණයට 
ඇඟිලි ගැසීමක් ගනොගවන්.  

1559 1560 



පාර්ලිගම්න්තුව 

අධිකරණය ඒ ආකාරයට වුහාත්මකව ගවනස ් ීම සම 
ආඩුඩුගේ වගකීමක්. නඩු ප්රමාද ගවනවා නම්, නඩු කඩිනම් ීම සම 
සාහා ක්රියාමාර්ග ගැනීම අධිකරණ ඇමැතිවිනයගේ; ආඩුඩුගේ 

වගකීමක්. එදා ගපොගරොන්දු වුණු ගේවල් අද ඉෂ්ට කරැා නැහැ. එම 
ගයෝෙනාවැ තිබුණු ගේවල් අපට මතකන් . "පගේ වු ගේ නඩු 
අහනවා, සවස ් වු ගේ නඩු අහනවා, කාැ ගේැාව ගවනස ්

කරනවා" ීමේවා.  පගේ  පගේ 9.00ට අධිකරණ කටයුතු පටන් 
ගන්නවා ීමයැාත්  ීමේවා. නමුත්, අද ඒවා එකක්වත් සිදු ගවැා 
නැහැ. එම නිසා ගමය ප්රාගයෝගික භාවිතගයන් ඔේපු ීම සමට අව  

කරන මැදිහත් වීම කරන්න තිගබන්ගන් ආඩුඩුවටන්. ආඩුඩුව එම 
වගකීම ඉටු කරනවා නම්, අධිකරණ පේධතිගආ තිගබන ගබොගහෝ 
ගැටලු නිරාකරණය කරන්න පුළුවන්.  

විනි ්චයකාරවු න්ටත් ගැටලු තිගබනවා. තමන්ගේ දු  පවුැ 
එක තැනක, ළමන් පාසල් යන්ගන් තව තැනක, 
විනි ්චයකාරවරයා රාෙකාින කරන්ගන් ීමගැෝ මීටර් සිය ගණනක් 
ඈතින්. එගහම වුණාම ප්ර න් ඇති ගවනවා. ඇත්තටම නඩු විභාග 

ීම සම ඉක්මන් ීම සමට තාවකාලිකව ගත හැීම පියවර වන්ගන්, 
එවැනි තැන් නිවැරදි ීම සම සාහා මැදිහත් වීමන්. සම්පූර්ණ 
වුහාත්මක ගවනසක් ීම සමට යම් ීමසි කාැයක් ගත ගවන්. 

එගතක් කළ හැීම, කළ යුතු අවම ගේවල්වත් ඔබතුමන්ැාගේ 
පැත්ගතන් තවම කරැා නැහැ. ඒ වාගේම "අධිකරණයට ඇඟිලි 
ගහන්ගන් නැහැ; අධිකරණය දැන්  සව්ාධීනන්" ීමයැා පුන පුනා 

ීමයනවා අපි දැක්කා.   

පමේගිය කාැගආ ඉතාම පැහැදිලි  නඩු තීන්දුවක් අපි දැක්කා. ඒ 
තමන් සිල් ගරදි ගබදා හැ ස ගම් වාංචාව පිළිබා නඩු තීන්දුව. එම 

නඩුව ී ර්ඝ කාැයක් ති සග්සේ විභාග කරැා අවසානගආ ඉතා 
නිවැරැදි තීන්දුවක් පසාවිය මඟින් ැබා දුන්නා. ගමොකක්ද වුගඩු?  

ු පියල් ැක්ෂ ),000ක් වාංචා කරපු, ු පියල් ැක්ෂ ),000ක 

ූලැ අවභාවිතාවක් කරපු හිටපු ෙනාධිපති ගල්කම්වරයා, TRC 
එගක් හිටපු සභාපතිවරයා දවස් 10න් ඇප ී ැා ගගදර යැේවා. 
එතගකොට හින පැහැදිලිව ගම් රගට් ෙනතාවට ගපගනනවා, එතැන 
බැපෑමක්, ඇඟිලි ගැහීමක් තිගබනවා ීමයැා. කවුු  හින ීමයනවා 

නම් ඒක අධිකරණ තීන්දුවක් ීමයැා, ඒක පට්ටපල් ගබොු වක්. ඒ 
නඩුව ගමගහයවපු, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ ගෙෂඨ් 
නීතිඥවරයා දිගින් දිගටම ගම් නඩුවට මැදිහත් වුණා. මැදිහත් 

ගවැා, දුෂ්කර කාර්යක ගයදිැා, ඉතා අමාු ගවන් කු ණු ඉදිිනපත් 
කළා. ඒ අදෙව තමන් පසාවිය මඟින් ඒ නඩු තීන්දුව ැබා දුන්ගන්. 
ඒක ග්ේෂ්ඨ, ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක්. ගම් රගට් රාෙ ගසේවය 

 ක්තිමත් කරන නඩු තීන්දුවක්.  ගේ පාැනඥයන් ීමයන ීමයන 
විධියට වැඩ කරැා, ගේ පාැනඥන්න්ගේ ඕනෑ එපාකම් ඉෂට් 
සිේධ කරන්න ගිහිල්ැා අමාු ගේ වැගටන්ගන් නැතුව,  ගම් රගට් 

රාෙ ගසේවකයන්ට ගකොන්ද ගකලින් තියාගගන වැඩ කරන්න 
පුළුවන් බව ීමයන නිවැරදි නඩු තීන්දුවක්. නමුත් ගමොකක්ද 
වුගඩු? දවස් දහගයන් ඇප දුන්නා. "මට නම් ගරේදක් ඇාගගන 
ගිහිල්ැා ඇප ඉල්ැන්න බැහැ" ීමයැා නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ එම ගෙෂඨ් නීතිඥවරයා ඇප ඉල්ැන්න 
ගිහිල්ැා තිබුගඩු නැහැ. එම රාෙ නිැධාිනයාට ගකොන්දක් 
තිබුණා, "නඩුව ගමගහයවැා තීන්දුව දුන්නාට පසග්සේ නැවත 

ගිහිල්ැා ඇප ඉල්ැන්න ැේෙන්, එවැනි තැනකට මම යන්ගන් 
නැහැ” ීමයැා ීමයන්න. හැබැන් ඔබතුමන්ැා ගමොකක්ද කගළේ? 
ඔබතුමන්ැාගේ මැදිහත් වීම ඇතුගළේ ඔබතුමන්ැා ඒවා ගවනස ්

කළා.  රගට් ෙනතාවට ඒක ඉතා පැහැදිලින්. නැති බැිනකමට අඹ 
ගගඩි තුනක් කඩාගගන ගිහිල්ැා විකුණපු වයසක අම්මාව 
ගගනිහිල්ැා  දඩ ගහැා හිගර් දැම්මා. සපත්තු ගදකක් ගන්න 

ීමයැා ගපොල් ගගඩියක් කඩා ගත්ත අහිාංසක දැිනයව ගගනිහිල්ැා 

හිගර් දැම්මා; ු පියල් පනස්දහසක් දඩ ගැහුවා. හැබැන් ගම් රගට් 

මහා පිනමාණ වාංචා කරපු අයට, ු පියල් ැක්ෂ ),000ක් වාංචා 
කරපු අයට දවස් දහගයන් ඇප දුන්නා.  

එදා අපි කවුු ත් දැක්කා, SAITM එගක් අධකෂවරයා -සමීර 
ගසේනාරත්න- ගවඩි තබා ගත්ත සිේධිය. ගවඩි තැබුවා ීමයැා 
ීමේවා. අවසානගආ ී  ඉතා පැහැදිලිව ඔේපු වුණා, ගවඩි තියැා 
නැහැ, ගවඩි තබා ගැනීමක් වුගඩු, ඒක හිතාමතා -සැැමේම් 
සහගතව- කරපු වැඩක් ීමයැා. ඒක මුළු රටම දැක්කා. අද 
ගවනකල් ඒ සිේධිය සම්බන්ධගයන් ගකෝ, දඬුවම් දුන්නාද? 
SAITM ආයතනගආ ශිෂයන්ගේ ගදමේපියන්, ශිෂයන් අද 
මාරාන්තික පපවාසගආ ගයගදනවා, තමන්ගේ ගැටලුව විසාා 
ගන්න බැිනව. හැබැන් ඒ අයට යුක්තිය ඉටු කළාද? ඒ අයට යුක්තිය 
පසිාලීගම් ක්රියාමාර්ගයක් ගත්තාද? නැහැ. ඒ සිේධියට සම්බන්ධ 
සමීර ගසේනාරත්නට එගරහිව දඬුවම් ැබා දුන්ගන් නැහැ; නීතිය 
ක්රියාත්මක වුගඩු නැහැ. ඒකට ප්රබැ ගේ පාැනඥයන් සම්බන්ධ 
වුණා ීමයැා මාධ ඉතා පැහැදිලිව වාර්තා කළා. නමුත් ඒ සිේධිය 
නිර්මාණය කරපු පුේගැයාට, SAITM ආයතනගආ පිනපාැන 
නිැධාිනයාට එගරහිව නීතිය ක්රියාත්මක වුගඩු නැහැ. ඒ ගැන ගම් 
පාර්ලිගම්න්තුගේ ී  දිගටම ප්ර න් කළා. අගමැතිවරයා විවිධ 
පිළිතුු  දුන්නා. ඒ ගැන වහාම නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගන්නවා ීමයා 
ීමේවා. හැබැන් අද ගවනකල් නීතිමය ක්රියාමාර්ගයක් අරගගන 
නැහැ. ගමන්න නීතිය! ගමන්න යුක්තිය!  රගට් ෙනතාව ගම්වා 
ගහොාට තරාදිගආ දමැා, මැනැා බැනවා. ඔබතුමන්ැා ීමයනවා, 
"අගේ ආඩුඩුව සව්ාධීනන්, අපි පසාවිගආ කටයුතුවැට ඇඟිලි 
ගහන්ගන් නැහැ, ඒ ප සක්ෂණ ගවනම සිදු ගවනවා" ීමයැා. නමුත් 
ගම් සිදුවීම්වලින් ඔේපු කරැා තිගබනවා, ඒක එගහම ගනොගවන් 
ීමයැා.  ගවනදා වාගේම ඍජුව සහ වරාකාරගයන් ඒ මැදිහත්වීම් 
සිදු ගවනවා ීමයැා ඔේපු කරැා තිගබනවා. ඒ නිසා ඒවා වහාම 
නතර කළ යුතුව තිගබනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  විගේ ගත ශ්රී ැාාංීමකයන්ට 
යම් ීමසි නඩු කටයුත්තකී  සාක්ක  ගදන්න ඕනෑ නම්, විගේ  
රටවැ ඉාැා සාක්ක  ැබා ී ගම් හැීමයාව ගම් සාංග ෝධනය හරහා 
ගගන එනවා ීමයන කාරණය ගමතැනී  මතු වුණා. ඒක ඉතාම 
වැදගත් ගදයක්; ගගන ආ යුතු ගදයක්.  දතනගආ තාක්ෂණය දියුණු 
ගවැා තිගබනවා.  දතනගආ ගැෝකගආ විවිධ රටවැ ැාංකාගේ අය 
ජීවත් ගවනවා. අද ගත්ගතොත් ැාාංීමකයන් ැක්ෂ විසස්කට වඩා 
ජීවත් වන්ගන් විගදස් රටවැ. අගේ රගට් විවිධ පුේගැයන් විවිධ 
ගහේතු මත -රැීමයා සාහා, එගහම නැත්නම් ගම් රගට් 
ප්රොතන්ත්රවාදය නැති නිසා, ඉන්න බැින ප්ර න්ය නිසා- රට 
ගිහිල්ැා තිගබනවා. පමේ ගිය කාැගආ මාධගේී න්ට විවිධ ගහේතු 
මත විගේ ගත ගවන්න සිදු වුණා. සමහු න්ට තවමත් ආපමේ 
එන්න බැින තත්ත්වයක් තිගබනවා. එතගකොට ඒ අයට සිදු වුණු 
අසාධාරණය පිළිබාව යම් ීමසි නඩුවක් තිගබනවා නම්, ඒ නඩුවට 
අදාළ සාක්ක  ැබා ී ගම් අන්තිය අපි සහතික කරන්න ඕනෑ. කන්ද 
අන්තිය වුණත් එගහමන්. විගේ ගත ශ්රී ැාාංීමකන්න්ට අපි කන්ද 
අන්තියත් ැබා ගදන්න ඕනෑ. කන්ද අන්තිය ගදනවා නම්, එගහේ 
ඉාැා සාක්ක  ැබා ී මට අන්තිය ගදන එක වැරැදි ගවන්ගන් 
ගකොගහොමද? ඒක ඉතාම වැදගත් සහ අනිවාර්යගයන්ම කළ යුතු 
ගදයක්. එතැනී  ගම් අතුු දහන් කරවීම අපරාධයක් ගසේ සැකා - 
එම පනතන්, ගම්කන් අතර සම්බන්ධයක් ගපන්වුවා. නැහැ, එගහම 
ීමසි සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි ඉතාම පැහැදිලිව ීමයනවා, 
අතුු දහන් කරවීම බරපතළ අපරාධයක් ගසේ සැකා ඒ ගවදෙගවන් 
පනත් ගකටුම්පතක් වහාම ගගන ආ යුතුන් ීමයැා  ඇන්, ප්රමාද? 
ඔබතුමන්ැා ඇන් ඒක පස්සට දමන්ගන්? ඒක මීට කලින් 
ගගගනන්න තිබුණු එකක්. ඒක ීමසිගසේත්ම අතීතයට බැපාන 
එකක් ගනොගවන්.  

අතීතගආ යම් ීමසි අතුු දහන් කරවීමක් කළා නම්, ඒ අයට 
දඬුවම් ගදන්න පුළුවන් පනතක් ගනොගවන් ඒක. ඒක අනාගතය 
සාහා බැපාන එකක්. අපි ීමයන්ගන්, ඒ පනත ගේන්න ීමයන 
එකන්. ගමොකද, ඔබතුමන්ැාගේ ආඩුඩුව තමන් දැන් අතුු දහන් 
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[ගු  විජිත ගහේරත් මහතා] 
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කරවීම් පටන් අරගගන තිගබන්ගන්. SAITM අරගළගආී  රයන් 
ෙයැත් වවද ශිෂා වවදවු  ඇතුළු සියලුමගදනා සිමියී  
මහා දවාගල් ගපොලීසිය ඇවිල්ැා පැහැරගගන යන්න හැදුවා. ඒවා 
වළක්වන්න ඕනෑ. ඒවා වළක්වන්න නම් ගම් වාගේ පනත්  ඕනෑ. 
ඒවා කායාූපපගත කළා, ඒවා වීඩිගයෝගත කළා. ගම් නීතිය සම්මත 
ගවැා තිබුගණොත් පමණන් එවැනි ගේවල්වැට දඬුවම් කරන්න 
පුළුවන් ගවන්ගන්. එම නිසා අතුු දහන් කරවීම අපරාධයක් ගසේ 
ගපනී ගපනී,- බැහත්කාරගයන් පැහැරගැනීම වාගේම, ගනොගපනී 
අතුු දහන් කරවීම ඉදිිනගආී ත් ගවන්න පුළුවන්. එගහම ගේවල් 
ගවන්න පුළුවන් සැකුණු දැන් මතුගවමින් තිගබනවා. ගම්ක 
අතීතයට බැපාන පනතක් ගනොගවන්. ඒ පනගත් ගකොගහේවත් 
නැහැ, අතීතයට අදාළන් ීමයැා. ඒ පනගත් යම් යම් සාංග ෝධනත් 
කළ යුතුන්. අපි දීමන්ගන් එගහමන්. ගමොකද, මිනී මැු මක් සිදු 
කළාම, ඒ චූදිතයාට එක්ගකෝ මරණ දඩුඩනය, එගහම නැත්නම් 
ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම නියම කරනවා. හැබැන්, අතුු දහන් 
කරවීම සම්බන්ධව පනගත් තිගබන්ගන් පපිනමය අවුු දු 20ක 
දඬුවමක්. ඝාතනයක් සිේධ කළාම අඩුම ගණගන් මළ කා හින -
ගේහය හින- තිගබනවා. නමුත්, අතුු දහන් කළාම ගේහයවත් 
නැහැ; dead body එකවත් නැහැ. එගහම පුේගැගයකුට ගදන්ගන් 
අවුු දු 20ක දඬුවමක්ද? ඒක හිනද? මිනී මැු මක් කළාම 
ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ගදනවා; මරණීය දඩුඩනය ගදනවා. 
හැබැන්, අතුු දහන් කරැා ඒක ඔේපු වුණාම දඬුවම ගවන්ගන් 
අවුු දු 20ක සිර දඬුවමක්. ඒක ප්රමාණවත් නැහැ. එම නිසා ඒ 
පනතට අන්න එවැනි සාංග ෝධන ගේන්න ඕනෑ. ඒවා තවත් 
ධනාත්මක කරන වගන්ති ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. 

අතුු දහන් වූවන් පිළිබා පනත ප්රමාද ඇන්? අතුු දහන් ීම සම 

අපරාධයක් ගසේ සැකන පනත ඔබතුමන්ැා ගේන්ගන් නැත්ගත් 
ඇන්? ඒක ඉක්මනින් ගේන්න. ගමොකද, ඒක වැදගත් ගවන්ගන් ගම් 
රගට් ප්රොතන්ත්රවාදයට; ගම් රගට් නිදහසට. විග ේෂගයන්ම  අද ගම් 
ආඩුඩුව ආර්ථිකමය හා ගේ පාැනමය අර්බුදයක් දක්වා ගමන් 

කරනගකොට ඔබතුමන්ැා කරන්ගන් මර්දනයන්. පමේ ගිය කාැගආ 
ඔබතුමන්ැා ශිෂ අරගළවැට, SAITM ආයතනය වහන්න 
ීමයැා කරපු අරගළවැට පාවිා චි කගළේ  ගවඩි පඩුඩ, කඳුළු ගෑස්, 

ඒ වාගේම අමාදෙක ක ම්ගල්ා ක ප්රහාර. ඒවා තමන් ඉදිිනගආී  තවත් 
වර්ධනය ගවන්ගන්. එම නිසා ඒ පනත ගම් රගට් ප්රොතන්ත්රවාදය 
ගවදෙගවන් අතව  පනතක්. එක්සත් ොතීන්ගේ සාංවිධානගආ 

මානව හිමිකම් කවුන්සිැය, එගහම නැත්නම් ගවන කවුු  ගහෝ 
ීමයනකල් ඉන්න ඕනෑ නැහැ ඒක ගේන්න. ඒක ගම් රගට් 
ෙනතාවගේ අන්තිය ගවදෙගවන් අපි සම්මත කරගත යුතු එකක්. 

අපට ඒ ඉතිහාසය මතකන්. ඒ ඉතිහාසගආ අතුු දහන් කරවීම් 
එකක් ගනොගවන්, දකුගඩුත්, පතුගර්ත්, රගට් හැමතැනමත් සිදු වූ 
අතුු දහන් කරවීගම් සිේධි දහස් ගණනක් පිළිබාව අපට කථා 

කරන්න පුළුවන්. නීතදෙූලැ හමුදාවක් විසින් කරපු පැහැරගැනීම්, 
අතුු දහන් ීම සම්, නීතිවිගරෝධී කහ බැල්ලු, ගකොළ ගකොමි, එක 
එක ොතිගආ කට්මිය, පකුසග්සෝ කරපු අතුු දහන් ීම සම් ගැන 
අපට මතකන්. එම නිසා එවැනි අතීතයක් අපි නැවත බිහි කරගන්න 

ඕනෑ නැහැ. අපි ඒවා වළක්වන්න ඕනෑ. ඒවා වළක්වන්න ගම් 
වගේ නීති ගගන ආ යුතුන්. ඒ නීතියන්, විගේ ගත වූ ශ්රී ැාාංීමකගයෝ 
විවිධ රටවැ ඉාැා සාක්ක  ැබාී මන් අතර ීමසි සම්බන්ධයක් 

නැහැ. ගමොකද, ගම් පනත අතීතයට බැපාන්ගන් නැත්නම්, ගම් 
පනත බැපාන්ගන් අනාගතයට නම්, අනාගතගආ අතුු දහන් 
කරවීමක් සිදු වුගණොත්, අන්න ඒ අතුු දහන් කරවීම අපරාධයක් 

ගසේ සැකා කටයුතු ීම සම සාහා තමන් ඒ පනත තිගබන්ගන්. 
එවැනි අවස්ථාවක විගේ ගතව සිමින ගකගනකුට සාක්ක  ැබාදිය 
හැීම ගවන්ගන් ඒ සිේධියට අදාළවන්; අනාගතගආ සිදුවන සිේධියට 

අදාළවන්. එගහම නැතුව අතීතගආ ගවා ච ගදයක් සාහා ගනොගවන්. 
ඒ නිසා නැති බිල්ගැෝ, ගබොු  බිල්ගැෝ මවැා තමන්ගේ පටු 
ගේ පාැන වාසි ගන්න එක නවත්තැා ගම් රගට් ප්රොතන්ත්රවාදය 

ගවදෙගවන්, ගම් රගට් ෙනතාවගේ ජීවත්වීගම් අන්තිය ගවදෙගවන් 
අව  කරන පනත් වහාම ගගන ආ යුතුන් ීමයන එක මා දැඩිව 
අවධාරණය කරනවා. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ 

තත්ත්වය ගත්ගතොත්, පමේ ගිය කාැගආ නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුවට දිගටම විගේචන ගගොඩක් තිබුණා. නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ සිමින කාර්ය මඩුඩැය ප්රමාණවත් මදි. ඒක 
ඉතා පැහැදිලිව කවුු ත් පිළිගන්නවා. හැබැන්, ඒක ප්රමාණවත් මදි 

ීමයැා අවුු දු කීයක් තිස්ගසේ ීමයමින් ඉන්නවාද? හිටපු 
ඇමතිතුමාත් ඒක ීමේවා. අදත් අපි ඒ පිළිබාව කථා කරනවා. 
නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ සිමින නිැධාිනන්ගේ ප්රමාණය වැඩි 

ීම සම සාහා ගම් ගවනගකොට ඔබතුමන්ැා අරගගන තිගබන 
ක්රියාමාර්ගය ගමොකක්ද? කාර්ය මඩුඩැය වැඩි කරන්න ීමයැා 
ආාංශික අධීක්ෂණ කමිටුගවන් ැබාදුන් ගයෝෙනාව තිගබනවා. 

හැබැන්, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ කාර්ය මඩුඩැය වැඩි කරැා 
නැහැ. වැඩි කරන්න බැින බාධා විධියට තිගබන්ගන් ගමොනවාද? 

ඇත්තටම ගත්ගතොත්, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ 

නිැධාිනන්ට private practice කරන්න බැහැ. ඒ අයට පසාවිවැට 
ගිහින් නඩුවැට ගපනී සිමින්න බැහැ. ඒ අය ැබා ගන්නා ආදායම 
ගවනත් නීතිඥවරයකු ගහෝ නීතිඥවිනයක ැබා ගන්නා ආදායමට 
වඩා අඩුන්. ඒ නිසා ගබොගහෝ නීතිඥවු  නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුවට යන්න කැමැති නැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  නිගයෝෙ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාගේ point of Order එක 
ගමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගු  ඇමතිතුමියගේ මැදිහත් වීගමන් පමේව 
නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ රෙගආ අධිනීතිඥවු න්ගේ සාංඛ්ාව 
11  සිට 217 දක්වා වැඩි ීම සම පිළිබාව කළමනාකරණ ගසේවා 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ අදෙමැතිය ැැබී තිගබනවා. ගු  මන්ත්රීතුමාට 
සතුටුදායක ආරාංචියක් ගම් ීමයන්ගන්. ඉතිින පිනපාැන ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගත්තාම තව 100ීමන් නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ බැය වැඩි වනවා. ඇත්තටම සියයට 100ීමන් 
වැඩි වනවා. 

 
ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගම් පත්තරය විෙයදාස රාෙපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමාත් මට 

දුන්නා. 
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නැහැ, නැහැ. ගමය ඊගආ-ගපගර්දා එකක්. පරණ එකක් 
ගනොගවන්, අලුත් එකක්. ගමොනවාද ගම් පරණ කථා? ගම්වා අලුත් 
ඒවා. 
 

ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගම් සතුටුදායක ආරාංචිය ගහොාන්. දැන් මා ීමයා ගගන ආපු 
කාරණය ීමයන්න දුන්ගන් නැහැ ගන්. මීට කලින් හිටපු 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ඇමතිතුමාත් ගදවතාවක් මටම ඔය පත්තරයම  දුන්නා. ඒකන් 
ප්ර න්ය තිගබන්ගන්. ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේී  ගදවතාවක්ම ීමේවා, 
"නැහැ, අපි වැඩි කරනවා. ඒ සාහා කටයුතු කරැා තිගබනවා. අපි 

කළමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුගවන් අදෙමැතිය 
ඉල්ැනවා"න් ීමයැා. නමුත් අද වන කල් ඒ කටයුතු සිේධ ගවැා 
නැහැ. දැන් ගු  නිගයෝෙ ඇමතිතුමා ීමයනවා, අදෙමැතිය ැැබී 

තිගබනවාය ීමයැා. ගහොාන්. මා ීමයන්ගන්, අදෙමැතිය ැැබුණාට 
වැඩක් නැහැ ීමයැාන්. ගමොකද, ගමතැනට නීතිඥවු  - 

 
ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அெித் பீ. தபசரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, සති 3කට කලින් තමන් ගම් අවසරය ැැබී 

තිගබන්ගන්. එය ඔබතුමාට සතුමින් දැදෙම් ගදනවා. ඔබතුමාත් 

සාමාජිකත්වය දරන ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ඔබතුමාගේත් දායකත්වගයන් විශිෂ්ට වාර්තාවක් ඉදිිනපත් කර 
තිගබනවා. ඒ වාර්තාව පිළිගනිමින් තමන් ඒ කටයුතු කරැා 

තිගබන්ගන්.  
 
ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
අදෙමැතිය ැැබුණු එක ගැන වැරැේදක් ීමයනවා ගනොගවන්. මා 

ීමේගේ, නීතිඥවු න් ැබා ගැනීම පිළිබාව මීට කලිදෙත් සහතික 
වුණා, ගපොගරොන්දු වුණා, ගම් ගු  සභාගේ ීමේවාය ීමයැාන්. 
කළමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුගවන් අදෙමත වුණාය 

ීමයන එක ගහොාන්. නමුත් ප්ර ්නය තිගබන්ගන්, ඒ cadre එක 
අදෙමත වුණාටම - මා ීමයා ගගන ආගේ ඒ කාරණයන්. - 
නීතිඥවු න් නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට එන්ගන් නැති එකන්. 

එයට ගහේතුව, ඒ අය එතැනට ගිගයොත් ඒ අයට private practice 
කරන්න බැින වන එකන්. ඒ අයට  private practice කරන්න බැින 
වුගණොත්, පසාවිවැ නීතිඥවු න් ැබා ගන්නා ආදායම ඔවුන්ට 

ැබා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා තමන් ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ගයෝෙනා කගළේ, ඒ අයට ැබා ගදන පඩි-නඩි සහ අනිකුත් ී මනා 
වැඩි කරන්න ීමයැා. ඔබතුමන්ැා ඒ සාහා කැබිනට් 
මඩුඩැගයන් වහාම අදෙමැතිය ැබා ගන්න ඕනෑ. මීට කලින් ගම් 

පාර්ලිගම්න්තුගේී ම විෙයදාස රාෙපක්ෂ ඇමතිතුමාට එය ගයෝෙනා 
කළා. එතුමාත් පිළිගත්තා, "ඔේ. ඒක ඇත්ත. එගහම කගළොත් අපට 
නීතිඥවු න් වි ාැ සාංඛ්ාවක් ගගගනන්න පුළුවන්" ීමයැා. 

නමුත් ඒ කාර්යය සිේධ ගවැා නැහැ. ප්ර ්නය තිගබන්ගන් 
එතැනන්. අපි ගම් කථා කරන්ගන් අධිකරණගආ නඩු ප්රමාද වීම 
ගැනන්. ඒ ගමන් අපි කථා කරනවා, ගම් ගයෝෙනා ක්රියාත්මක 

ගනොවීම  පිළිබාව. ඒකන් ගම් ප්ර න්ය. නඩු ප්රමාද ගවන්න ගහේතුව 
ගැන කථා කරන ගමන් ගම් ගයෝෙනා පිළිබාවත් මීට කලින් 
සාකා කා වුණා, ඒ පිළිබාව එකඟ වුණා, නමුත් ක්රියාත්මක වුගඩු 

නැහැ. අදත් තිගබන ප්ර න්ය ගමොකක්ද? ඒ අයට ගදන ී මනා සහ 
අනිකුත් පඩි-නඩිවැ ගවනසක්මන්. ඒ සාහා කැබිනට් ප්රිකාවක් 
ඉක්මනින් ඉදිිනපත් කරැා සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. ඒ කටයුතු 

කඩිනමින් කගළොත් විතරන්, කළමනාකරණ ගසේවා 
ගදපාර්තගම්න්තුගවන් අදෙමත වුණු පුරේපාඩු මික පුරවා ගන්න 
පුළුවන් වන්ගන්. එගහම නැත්නම් ගවන්ගන්, අපි කවුු ත් දන්නා 
පිනදි වි ්වවිදාැගයන් ඒ නීති පපාධිය ගත්තාට පස්ගසේ කනිෂඨ් 

නීතිඥවු න් පළමුවන රක්ෂාව විධියට නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුවට ගිහින් මික කාැයක් එහි ගසේවය  ගකොට  
තමන්ගේ වෘත්තිය තුළ යම් මට්ටමකට ප්රාගයෝගික පුහුණුව, අත් 

දැකීම් ැබා ගත්තාට පසග්සේ නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගවන් ඉවත් 
ගවැා ගපෞේගලිකව නඩුවැට ගපනී සිමින්න පසාවිවැට යෑමන්. 
ඒක තමන් සිේධ ගවැා තිගබන්ගන්. ගෙෂ්ඨ නීතිඥවු න් ඉතාම 

අතගළොස්සක ප්රමාණයක් ඉතිින වනවා. අදත් තිගබන ඇත්ත ඒක 

තමන්. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ වර්තමාන තත්ත්වය ගත්තත් 

මීට ගදගවනි වන්ගන් නැහැ. ඒ නිසා ගමය ගවනස් කරන්න ගත 
යුතු ක්රියාමාර්ගය තමන් ඔබතුමන්ැාගේ පැත්ගතන් ගත යුතු 
වන්ගන්. එගහම නැත්නම් ගවන්ගන්, අපි cadre එක වැඩි කළාට 
cadre එක පුරවන්න නීතිඥවු න් එන්ගන් නැති එකන්. ඒකන් මා 

පදාහරණයට ීමේගේ.  

මහාධිකරණ විනිමේු වු න්ගේ cadre එගක් 74ගදගනක් 
සිමියා. ඒ 74වත් සම්පූර්ණ වු ගඩු නැහැ. එගහම තත්ත්වයක් ගන් 
තිබුගඩු. Cadre එක වැඩි කරන එක ගහොාන්. Cadre එක වැඩි 
කරැා ඒ සාහා බාවා ගැනීම් කළ යුතුන්. ඒ සාහා අදෙමැතිය ැබා 
ගගන, ඔවුන් නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ රාවා ගැනීම සාහා වූ 
ඊළඟ ක්රියාමාර්ගයට කඩිනමින් යා යුතුව තිගබනවා. එගහම 
කගළොත් පමණන්, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ කටයුතු කඩිනම් 
කර ගන්න පුළුවන් වන්ගන්.  

නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ මැදිහත් වීම පිළිබාව ගත්ගතොත්, 
අද අපි දැක්කා, තමන්ගේ ගපෞේගලික කාරණා සම්බන්ධගයන් 
යම් යම් ගකොමිෂන්වැ විභාග වුණු කු ණු විගේචනය කරනවා. 

තමන්ට එගරහිව නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ නීතිඥවු න් 
නීතාදෙූලැව මැදිහත් වුගණොත්, රෙගආ නිැධාිනයකු බරපතළ 
වැරැේදක් කළ විධියට දීමනවා. එගහම කරන්න බැහැ. රෙගආ 
හිටපු ගෙෂ්ඨ ඇමතිවරයකුට,  එගහම ප්රකා යක් කරන්න සිේධ 
වීම ම ඉතිහාසගආ සරදමක්. 

අගනක් පැත්තට එගහම කරැා බැාගපොගරොත්තු ගවන්ගන් 
නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට අනියම් බැපෑමක් ීම සමන්. ගම් 
කරන්ගන් අනියම් බැපෑමක්. මන්ත්රීවරගයකුගේ යම්ීමසි 
අකටයුත්තක් පිළිබාව නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේ නීති 
නිැධා සන් මැදිහත් වුගණොත් ඒක පාර්ලිගම්න්තුගේ ප්ර ්න 
කරනවා, පාර්ලිගම්න්තුගේ වරප්රසාද කමිටුවට කැාවනවා. ගම් භය 
ීම සමන් ගම් කරන්නට යන්ගන්. එගහම භය කරැා නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුගේ සව්ාධීනත්වය ගකගැසන්නට එපා, ඒක 
වැරදින්. එගහම වුගණොත් ඔය තනතුු  ප්රමාණය ගකොපමණ වැඩි 
කළත් වැඩක් නැහැ, ඉන් පමේව එන නීති නිැධාිනන් තමන්ගේ 
ස්වාධීනත්වය වධර්යගයන් යුක්තව ක්රියාත්මක කරන්ගන් නැහැ. 
එම නිසා ඒ වැරදි ආදර් ය ගදන්න එපා ීමයන කාරණයත් 
අවධාරණය කරනවා. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩු 
ඇසීම පිළිබාව අධිකරණ පේධතිය තුළ ගවනසක්ම් සිදු විය යුතුන් 
ීමයැා අපි වි ්වාස කරනවා. විග ේෂගයන්ම පළාත් මට්ටගමන් 
ගහෝ ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩු විභාග ීම සම සම්බන්ධගයන් 
ඔබතුමන්ැා තවමත් නිවැරදිව කඩිනම් පියවරක් අරගගන නැහැ. 
ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩුවක් ග්ේෂඨ්ාධිකරණයට ඉදිිනපත් කරැා 
නඩුව අහන තත්ත්වයට ගේන්න අද ු පියල් ැක්ෂ 10ක් විතර 

වියදම් ගවනවා. ඈත පිමිසර ගමක දුේපත් ගදමේපියන්ට, දුේපත් 
පුේගැයකුට තමන්ගේ ූලලික අන්තිවාසිකම් කඩවීමක් පිළිබාව 
අගේ රගට් ග්ේෂඨ්ාධිකරණයට ගිහින් ඒ නඩුව දිනන තරමට 
වියදම් කරන්නට බැහැ.  අඩුම තරමින් ඒ අයට ගකොළඹට එන්න 
බස් ගාස්තු ගසොයා ගන්නවත් විධියක් නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් 
ගවනස ් කරන්නට අධිකරණ පේධතිය තුළ කඩිනමින් ගත යුතු 
ක්රියාමාර්ගය ගමොකක්ද? ඒ ගැන අද දහස ් ගණනක් ෙනතාව 
සාකා කා කරනවා. අද පවතින ූලලික අන්තිවාසිකම් නඩුවලින් වැඩි 
ප්රමාණයක් පවරැා තිගබන්ගන් යම් ආර්ථික හැීමයාවක් ඇති 
සමාගම්, එගහම නැත්නම් ගේ පාැන ව ගයන් යම්ීමසි බැ 
පුළුවන්කාරකමක් තිගබන අය, එගහමත් නැත්නම් ගවනත් 
හැීමයාවක් තිගබන අය ීමහිප ගදගනකු විතරන්. නමුත් අගේ රගට් 
සාමාන දුේපත් ෙනතාවට ග්ේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් ූලලික 
අන්තිවාසිකම් නඩුවක් ගගොදෙ කරන්න වත්කමක් නැහැ, 
හැීමයාවක් නැහැ, ඒ පිළිබා දැදෙමක් නැහැ.  

1565 1566 

[ගු  විජිත ගහේරත් මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ගදකක කාැයක් 
තිගබනවා. 

 
ගරු විජිත නහ රත් මහතා 
(ைொண்புைிகு விெித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මානව හිමිකම් පිළිබා කාර්යාැ දිස්්රික් මට්ටමින් තිගබනවා. 

නමුත් ඒ කාර්යාැ හරහාවත් අඩුම තරමින් ඒ නීති පපගේ නය, 
මැදිහත් වීම තවම නිවැරදිව සිේධ  ගවන්ගන් නැහැ. ූලැාසනාූපඪ 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාගේම පමේගිය කාැගආ අගේ රගට් සිදු වුණු 
බරපතළ සිදුවීම් ීමහිපයක් තිබුණා. කටුනායක ගරොගෂේන් චානක 

ඝාතනය, බන්ධනාගාරය තුළ ගවඩි තැබීගම් සිේධිය, වවුනියාව 
කාවුගර් සිරකු ගවකුට ගවඩි තැබීගම් සිේධිය. ගම්වා පිළිබාව 
විග ේෂ ගකොමිෂන් සභා පත් කළා. ඒ ගකොමිෂන් සභා වාර්තාවැට, 

ඒ නිගමනවැට ගමොනවාද වුගඩු? අදත් ගම් රගට් යුක්තිය 
පසිාලීම ගැන ආ ාගවන් බැාගගන ඉන්න ෙනතාව අහන ප්ර න් 
තමන් බන්ධනාගාරය තුළ ගවඩි තැබීගම් සිේධියට නිගයෝග ී පු 

අයට, ඒ ගවඩි තැබීම ගමගහයවපු අයට, ඒ සිේධියට අදාළ 
චූදිතයන්ට ී පු දඬුවම් ගමොනවාද, ගරොගෂේන් චානකව ගවඩි තියැා 
මරපු විත්තිකු වන්ට ී පු දඬුවම ගකෝ ීමයන ඒවා. අඩුම තරමින් ඒ 

වාර්තාවට වුණු සාධාරණයක්වත් නැහැ. ඒ පිළිබාව 
විනි ්චයකාරවරගයකුගගන් යුත් ඒක පුේගැ ගකොමිෂන් සභාවක් 
පිහිටවූවා. ඒ විනි ච්යකාරවරයා ඉදිිනපත් කළ වාර්තාවට අදෙවවත් 

තවම කටයුතු කරැා නැහැ. ඔබතුමන්ැා බැයට ආගේ ඒවා 
කඩිනමින් සිේධ කරනවා ීමයැා. "සියලු සිරකු ගවෝ 
මදෙෂගයෝය." ීමයැා පේධෘත පාඨයක් තිබුණත් ඒ සිරකු වන්ට 
නිසි සාධාරණත්වය ැැබිැා නැහැ. ඔවුන්ව ගවඩි තියැා මැු වා, 

ඝාතනය කළා. ඒ ඝාතකගයෝ තවමත් නිදැල්ගල්, ඒ චූදිතගයෝ 
තවම නිදැල්ගල්. තවම එයට සාධාරණය ඉටු කගළත් නැහැ. එම 
නිසා ඔබතුමන්ැා ගම් කාරණා මික අවධානයට අරගගන, 

සමාගැෝචනය කරැා අද සිේධ ගවැා තිගබන නඩු ප්රමාද වීමට 
ගහේතු ගසොයා ගන්න. නඩු කඩිනම් ීම සම සාහා අධිකරණ 
පේධතිගආ කළ යුතු වුහාත්මක ගවනසක්ම ගම් සාංග ෝධන පනත් 

ගකටුම්පත් හතගරන් විතරක් කරන්නට බැහැ. ඒ සාහා කඩිනම් 
මැදිහත් වීමක් වහාම අතව  ගවනවා. ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාගවන් ඉදිිනපත් කළ ගයෝෙනා ගහොාන්. ගයෝෙනා ක්රියාත්මක 

ීම සම ගු  ඇමතිතුමියගේ වගකීම, ආඩුඩුගේ වගකීම. ඒවා 
කවදාද ක්රියාත්මක කරන්ගන්, කවදාද ඒවාට නිසි ක්රියාමාර්ග 
ගන්ගන් ීමයන එක ගම් රගට් ෙනතාව දැන ගන්නට කැමැතින්. එය 
ඉටු කරන ගැස නැවත අවධාරණය කරමින් මගේ කථාව අවසන් 

කරනවා, ගබොගහොම සත්ුතින්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගු  රන්ෙන් රාමනායක නිගයෝෙ අමාතතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 29ක කාැයක් තිගබනවා. 

 
[අ.භා. 4.12] 
 

ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා (සමාජ් සවිබල ගැන්වීම්  

සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ නිනයෝජ්ය 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க - ெமூக வலுவூட்டல், 

நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் பற்றிய பிரதி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment,  Welfare and  Kandyan Heritage) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 
සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාං ග ෝධන  

පනත් ගකටුම්පත, අපරාධ වැළැක්වීගම් ංසාං ග ෝධන  පනත් 

ගකටුම්පත, අධිකරණ සාංවිධාන ංසාං ග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
වැනි කාලීන පනත් ගකටුම්පත් කරළියට ගගන ඒමට දිින දුන්, එම 
කටයුතු සාංවිධානය කරපු  ගු  තැතා අතුගකෝරැ අධිකරණ 
ඇමතිතුමිය, අජිත් මාන්නේගපු ම මන්ත්රීතුමා සහ අජිත් පී. 

ගපගර්රා නිගයෝෙ ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලුම පාර් ව්වැට මා ගම් 
අවස්ථාගේී  ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගමම පනත් ගකටුම්පත් ඉතාම කාගැෝචිත පනත් ගකටුම්පත් 

හැමියට මා දීමනවා. ඒ කාරණය සම්බන්ධගයන් ප්ර ාංසා කරන 
අතරතුර ගමවැනි කාගැෝචිත පනත් ගකටුම්පත් ගගන එන්නට 
ගමපමණ කාැයක් ගත වීම සම්බන්ධගයන් මා ගපොඩි 

ගදෝෂාගරෝපණයකුත් කරන්න ඕනෑ. ගමොකද, ආඩුඩුවක් හැමියට 
අපි බැණුම් අහනවා නම් අහන්ගන් ගම් ප්ර ්නය නිසා ීමයන 
කාරණය මා ගබොගහොම පැහැදිලිව ීමයන්න ඕනෑ. නමුත් කල් 

ගිහිල්ැා ගහෝ ගමවැනි පනත් ගකටුම්පත් ගගන ඒම පිළිබාව එම 
තිගදනාටම මගේ ස්තුතිය, ප්ර ාංසාව සහ ෙනතාවගේ ප්රණාමයත් 
පිිනනමන්න කැමැතින්. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මහාධිකරණ විනිමේු වන් 74 

ගදගනකු ගවදෙවට 110ක් පත් කරන්න ඕනෑ ීමයැා ීමයනවා. 
ගමය කල් ගිහිල්ැා ගහෝ ඉදිිනපත් කරපු ඉතාම ගහොා 
ගයෝෙනාවක්.  මහාධිකරණ විනිමේු වන් වැඩි කරනවාට අපි 

කැමතින්; ඒකට ෙනතාවත් කැමැති ගේවි. ගහොු න් නම් ඒකට 
අකැමති ගේවි. හැබැන්, විනිමේු වන්ගේ quality එක ගැන අගේ 
ෙයම්පති විරමරත්න මැතිතුමා කථා කළා. "අධිකරණ 

විනි ්චයකාරවු න් වැඩි කරනවා වාගේම විනි ච්යකාරවු න්ගේ 
quality එක ආරක්ෂා කර ගැනීමට අව  පියවර ද ගත යුතුන්." 
ීමයැා එතුමා ීමේවා. ගමොකක්ද, ගම් quality එක ීමයන්ගන්?මට 

විු ේධව නඩුවක් තිගබනවා. නමුත් මා එම නඩුව ගැන කථා 
කරන්ගන් නැහැ. මා විනිමේු වු න් ගැන කථා කරන්නම්. ගහොා 
විනිමේු වු න්ට මා පසඟ පිහිටුවා විනන්නම්, ූලැාසනාූපඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි.  

ගු තර මහා සාංඝ රත්නයට වාගේ පසඟ පිහිටුවා විනන්න 
පුළුවන් ගහොා විනිමේු වු න් ැාංකාගේ ඉන්නවා. ඒ අයගේ පඩි 
වැඩි කරන්න, ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න, තව ී මනා ගදන්න, 

වරප්රසාද ැබා ගදන්න ීමයන ගයෝෙනාවට අපි අත් ගදකම පස්සැා 
කැමැත්ත පළ කරන්නම්; අපි ඒ සාහා පූර්ණ සහගයෝගය ැබා 
ගදන්නම්. අගේ ැාංකාගේ ඒ වාගේ නම් හදා ගත් ගහොා 

විනිමේු වු න් හිමියා. ගිහාන් කුැතුාංග මහත්මයා, පේමිකව එන්. 
රණවක ුරණතිැක මහත්මිය -එතුමිය තමන් ආර්.දුමින්ද සිල්වා 
මහත්මයාගේ නඩුව වාගේ ගබොගහොම තීරණාත්මක නඩුවැී  බය 

නැතිව ගකළින්ම තීන්දුව ැබා දුන්ගන්.-, ැාංකා ෙයරත්න 
ගමගනවිය, වරාවැව මහත්මයා, ැලිත් ෙයසූිනය මහත්මයා, 
ගනවිල් සමරගකෝන් මහත්මයා, නිමල් ගාමිණී අමරතුාංග 

මහත්මයා, විමල් දිසානායක මහත්මයා, ගහක්ටර් එස්. යාපා 
මහත්මයා, එෆ්.එන්.ඩී. ෙයසූිනය මහත්මයා, ශිරානි තිැකවර්ධන 
මහත්මිය, යාපනගආ මහාධිකරණ විනිමේු  හැමියට කටයුතු කරන 
ඉැාංගා ලියන් මහතා -තමුන් ගවදෙගවන් ගවඩි කාපු 

ගකොසත්ාපල්වරයාගේ බිිනාට ගිහිල්ැා දණ ගහැා විනන්න තරම් 
එතුමා නිහතමානී වුණා.-, ශ්රී ස්කන්ධරාො මහත්මයා, වසන්ත 
ජිනදාස මහත්මයා, අගම්න්ද්ර ගසගනවිරත්න මහත්මයා, ධම්මික 

ගහේමපාැ මහත්මයා - කඩුගවැ පසාවිගආ ඉාැා දැන්  බදුල්ැ 
දිස්්රික්කගආ වැලිමඩට මාු  කරැා තිගබනවා.- වාගේ අයට අපි 
පසඟ පිහිටුවා විනන්නම්. නමුත් අපට අනික් අය ගැන ගමගහම 

හිතන්න පුළුවන්ද? මට දැදෙම, ගත්ු ම තිගබන කාැගආ ඉාැා මා 
අගවිනිමේු වු  තුන් ගදගනක් දැක්කා, ූලැාසනාූපඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි. ඒ අගවිනිමේු වු  තුන් ගදනාගගන් එක් ගකගනක් 

තමන්, සරත් නන්ද සිල්වා. සරත් නන්ද සිල්වා ීමයන්ගන් දූක ත 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

පුේගැගයක් ීමයා අපි ීමයන්න බය ගවන්න ඕනෑ නැහැ. වික්ටර් 
අන්වන් මහතා "ගනොනිමි අරගැය" ීමයන ගපොගත් ඒ ගැන ලියැා 
තිගබනවා. "පසාවිය නිහඬන්" ීමයන film  එගක් පවා එතුමා ගැන 

සාහන්ව තිගබනවා. ඒ තරම් ගම් නීති ක්ගෂේත්රය ගා ගස්සපු  දූක ත 
පුේගැගයක් ඉතිහාසගආ පහළගවැා නැහැ. එතුමා තමන්, ගරෝහිත 
ගබෝගගොල්ැාගම මහත්මයා කන්ද අරගගන අනික් පැත්තට 

පැන්නාම -පක්ෂ මාු  කළාම- ඒක සාධාරණීකරණය -justify- 
කරන්න තීන්දුව දුන්දෙ ගකනා. එතුමා තමන් ීමේගේ, "මම හිර 
ගගදර යවන්න ඕනෑ ගකනාව රෙ ගගදර යැේවා. මට සමා ගවන්න. 

මට සමා ගවන්න. මට සමා ගවන්න." ීමයැා. ඒ කාැගආ මහින්ද 
රාෙපක්ෂ මහත්තයාව මේනාමි වාංචාවට විු ේධව හිර ගගදර යැේවා 
නම් අද අගේ රට වි ාැ අගාධයීමන් ගේරා ගන්න තිබුණා. "අගන්! 

මට සමා ගවන්න." ීමයැා එතුමාම ීමේවා. තමුන් ැබා දුන්දෙ 
judgment එක ගැන එතුමාම වික්ගෂෝපගවැා ෙනතාවගගන් 
සමාව ඉල්ලුවා. ගමන්න, අගවිනිමේු වන්ගේ ූමිකාව! මා ගම් 

තර්කය ගගොඩ නඟන්න යන්ගන් ගමගහමන්, ූලැාසනාූපඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි. අගවිනිමේු  ගකගනක් එගහම හැසිගරනවා. එතුමා 
ගම් දියවන්නාගේී  ඉතාම ගපොඩි ඇිනවතක් ඇදගගන තවත් 

නීතිඥවිනයක් එක්ක ඉාැා අහු වුණා.  

ඒක අහුවුණු ගපොලීසිගආ මහත්මයාට ගැොකු ප්ර ්නයකට 
මුහුණ ගදන්න වුණා. ඒ නීතිඥවිනය හඳුන්වා දුන්ගන් එස්.බී. 
දිසානායක මහත්මයා ීමයැා ඒ මහත්මයාත් මට ීමේවා. අදත් 
එතුමිය සමඟ තමන් ඉන්ගන්. ගමන්න ගමගහමන් සරත් නන්ද 
සිල්වා මහත්මයා හැසිු ගඩු. මට දැදෙම්-ගත්ු ම් තිගබන කාැගආ 
ඉාැා සරත් නන්ද සිල්වා හැසිු ණු විධියන්  ඒ මම ීමේගේ.  

ඊට පසග්ස කවුද ආගේ? ශිරානි බඩුඩාරනායක. එතුමිය 
ගවදෙගවන් මගේ මතය ගවනස්. නමුත්, ගම් සභාගේ ඉන්න අදෙර 
ප්රියදර් න යාපා මහත්මයා, ඩිැාන් ගපගර්රා මහත්මයා, රාජිත 
ගසේනාරත්න මහත්මයා, විමල් වීරවාං  මහත්මයා ඇතුළු 
හයගදගනක් ීමේවා, එතුමිය ''ගහරක්'' ීමයැා. ඕසග්ේලියාගේ වතු 
ගත්තා ීමේවා, accountsවැ සල්ලි දමා ගත්තා ීමේවා. එතුමියට 
දූෂණ ගචෝදනා තිබුණා. ඒ තමන් ගදවැනියා. ඒ තමන් හිටපු 
අගවිනිමේු වන් ගදගදගනකුගේ හැසි සම. 

ඊට පසග්සේ ආවා, ඊටත් වඩා ගහොර ගගඩිගයක්. කවුද? ඒ, 
ගමොහාන් පීිනස්. ගමොහාන් පීිනස් ගමොනවාද ීමේගේ ඇවිල්ැා? 
''ප්රීත් එක්නැළිගගොඩට වුණු ගේ ගදන්ගයෝ තමන් දන්ගන්'' ීමේවා. 
ඊට පසග්සේ එතුමා ෙනවාින  වැනිදා රෑ කරපු ූමිකාව ගමොකක්ද? 
ෙනවාින 9වැනිදා පගේ ැාංකාගේ පළමුවැනි පුරවැසියාගේ එනම් 
අතිගු  ෙනාධිපති වමත්රීපාැ සිිනගසේන මැතිතුමාගේ ගගදරට 
ගියා. ෙනාධිපතිතුමාමන් ඒ බව ීමයන්ගන්. එතුමා ීමයනවා, 
පාන්දර එතුමාගේ ගගදරට ඇවිල්ැා ගමොහාන් පීිනස් හිටපු 
අගවිනිමේු තුමා ීමේවාලු, ''මට නැවත අගවිනිමේු කම ගදන්න. මම 
ඔබතුමාට කැමති විධියට තීන්දු - judgments - හදැා ගදන්නම්'' 
ීමයැා. ගමන්න! අපි දැක්ක, මට දැදෙම්-ගත්ු ම් තිගබන කාැගආ 
ඉාැා හිමිය අගවිනිමේු වු න් තුන්ගදනාගේ ූමිකාව. තුන්ගදනාම 
දූක තන්; තුන්ගදනාටම දූෂණ ගචෝදනා තිබුණා. දැන් ගකොගහොමද, 
අපි ගම් අයට පසඟ පිහිටුවා විනන්ගන්? අපි ගකොගහොමද, ගම් අයට 
''ස්වාමීනි'' ීමයැා ීමයන්ගන්? අපි ගකොගහොමද, ගම් අයට 
''නඩුකාර පන්නාන්ගසේ'' ීමයන්ගන්?  අපි ගකොගහොමද, ගම් අය 
ඉදිිනපිට කමිසගආ පඩ ගබොත්තම දමා ගන්ගන්?  ඇන්, අපි 
අධිකරණගආී  කහින්ගන් නැතිව ඉන්ගන්; ීමවිමේම් අිනන්ගන් 
නැතිව ඉන්ගන්; ගබල්ැ හිර ගගන භගයන් ඉන්ගන්?  අගේ බදු 
මුදලින් පඩි ගන්න ගම් අය කරන ගම් ගේවල් දැක දැක, අපි 
ගකොගහොමද ගම් අයට ගු  කරන්ගන්? 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගමතැන හැදුගඩු නැත්නම් 
අගේ රගට් ෙනාධිපති ගවනස් වුණාට වැඩක් නැහැ; අගේ රගට් 

අගමැති ගවනස් වුණාට වැඩක් නැහැ; ආඩුඩුව ගවනස් වුණත් 

වැඩක් නැහැ. ගමතැන තමන් හැම ගහොගරක්ම ගිහිල්ැා හැාංගගන 

තැන. ගම් තමන් කඩතුරාව.  ගම් අධිකරණගආ තමන් හැම 
ගහොගරක්ම ගිහිල්ැා අන්තිමට හැාංගගන්ගන්. අපට එතැන ගවනස ්
කර ගන්න ගවනවා; එතැන පිිනසිදු කර ගන්න ගවනවා. ඒකන් මම 
ප්රකා  කගළේ, ''බහුතරය දූක තන්'' ීමයැා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ සම්බන්ධගයන් ගගෞතම 
බුදුරොණන් වහන්ගසේගේ ගබෞේධ ධර්මගආ ගේ නාවීමදෙත් 
ආදර්  ගන්න පුළුවන්. පන්වහන්ගසේ ප්රකා  කළා, ''රෙ අධාර්මික 
වුණාම, ඇමති මඩුඩැය අධාර්මික ගවනවා; ඇමති මඩුඩැය 
අධාර්මික වුණාම නිැගමැා අධාර්මික ගවනවා; නිැගමැා 

අධාර්මික වුණාම රටවැසියා අධාර්මික ගවනවා'' ීමයැා. එගහම 
බැලුවාම, අධිකරණ ක්ගෂේත්රගආ 'රෙ' කවුද? ' ඒ, අගවිනිමේු . හිටපු 
අගවිනිමේු වු න් දූක තන්. එතගකොට ගපොඩි පන් ගැන කවර 

කථාද? ගපොඩි අය ගමොනවාද කරන්ගන්? හිටපු අගවිනිමේු ගේ 
ඉාැා ී ැා තිගබන්ගන් වැරදි පූර්වාදර් . ඒවා දැකැා තමන් අර 
සරත් ආබෲ ීමයන බිහිමේණු, අමාදෙක ක, සල්ැාැ විනිමේු වරයා, 

ගමගහකාිනයක් දූෂණය කගළේ; ගපොලීසියට ගැහුගේ. අන්තිමට 
කන පැගළන්න බීැා බැල්කනිගයන් වැමිැා මළා. ඔන්න ඕක 
තමන් තත්ත්වය. අපි ගකොගහොමද, ඒ අයට ''සව්ාමීනි'' ීමයැා 

විනන්ගන්? මම අර කලින් නම් ීමේව විනිමේු වු න්ට අපි පසඟ 
පිහිටුවා විනන්නම්. නමුත්, හැගමෝටම එගහම කරන්න බැහැ.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මම තනිව හිතා ගනොගවන්, 
''බහුතරයක් විනිමේු වු න් දූක තන්'' ීමයැා ීමේගේ. ගපොත් පත් 
ීමයවැා, ප්රසන්න විතානගේ මහත්මයාගේ 'පසාවිය නිහඬන්' 

ීමයන film එක බැැා, 'ගනොනිමි අරගැය' ගපොත ීමයවැා, 
'රාවය' පත්තර බැැා, ඒවා පදනම් කර ගගනන් මම එගහම 
ීමේගේ.  

මම ගම් කාරණය ගැන ෙනමාධයට අභිගයෝග කරනවා. 
ෙනමාධගේී න්ට පුළුවන් නම්, පසාවියක් අවසන් ගවැා එළියට 

එන නඩුවක පාර් වකු ගවක් ඉදිිනපිට mike එකක් තියැා නිකම් 
අහැා බැන්න, ''තමුන්නාන්ගසේ ැාංකාගේ අධිකරණය ගැන 
ගමොනවාද හිතන්ගන්?'' ීමයැා. අම්මගමෝ නැතිව ීමයන්, අපි 

ීමයන්න ඕනෑ නැහැ.  ගම් සථ්ානය එපමණකටම පීඩිතයාව, 
දුබැයාව, අහිාංසකයාව, දුේපතාව පීඩනයට පත් කරන්න හදපු 
තැනක් ීමයැා මම නිර්භයව ීමයනවා, ූලැාසනාූපඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි.  

අගනක් අයට ''අගේක්ක ත ඇප'' - anticipatory bail - 
තිගබනවා. අර අඹ ගගඩි තුනක් කඩා ගත්ත අම්මාට කවදාවත් 
බැහැ ගන්, ගරොගම්ෂ් ද  සිල්වාගේ ගසේවය ැබා ගන්න. එයාට 
බැහැ, ිනගයන්සි අර්සකුැරත්නගේ ගසේවය ැබා ගන්න; කාලිාංග 

ඉන්ද්රතිසස් මහත්මයාගේ ගසේවය ැබා ගන්න. ඒගගොල්ගැෝ ඉහළ 
ගාස්තුවක් අය කරනවා. ඒ නිසා අර අහිාංසක අම්මා ිනමාන්ඩ් 
බන්ධනාගාරයට යනවා. ගපොල් ගගඩි හයක් ගත්ත ගකනාට 

ගැොකු නීතිඥගයක් අල්ැන්න බැහැ; මුදල් නැහැ. සීගිිනගආ කුු ටු 
ී සූරපු ළමයාට ගැොකු නීතිඥගයක් අල්ැන්න බැහැ; මුදල් නැහැ. 
ඒ ගසේවය මුදල් මතන් තිගබන්ගන්. Highest-paid lawyersැා 
තමන් ගම්ක පාැනය කරන්ගන්. ඒ අය විනිමේු වු න් එක්ක 

"ඩීල්" දාගගන තිගබනවාය ීමයනවා. ගම්ක හිනම පුදුමාකාර 
තත්ත්වයක්! මම හිතනවා, අපි ගම් ගැන විග ේෂගයන්ම ගසොයා 
බැලිය යුතුන් ීමයැා. ඒ අය සග්ේා කාගවන්, තමුන්ගේ හදවතට 

එකඟව හැගදන්ගන් නැතුව, අධිකරණ වැඩිපුර පිහිගටේවත්, හිර 
ගගවල් වැඩිපුර හැදුවත්, මහාධිකරණ විනිමේු වු න්ගේ සාංඛ්ාව 
74 සිට 110 දක්වා වැඩි කළත්, ගමොන පනත් ගකටුම්පත pass 

කළත් වැඩක් ගවන්ගන් නැහැ ීමයන එකත් මම ගබොගහොම 
පැහැදිලිව ීමයන්න ඕනෑ.  
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සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයා එක වතාවක් ීමයපු කථාව මම 

ීමේවා. එතුමා ීමේගේ, " හිර ගගදර යවන්න ඕනෑ ගක නාව මම රෙ 

ගගදර යැේවා" ීමයැා. ඒ වාගේ අවාංක ප්රකා යක් කළාට, එතුමාට 

ස්තුතින්. හැබැන්, ඒක ගමගහම ීමේවා නම් තවත් ගහොාන්. "මම හිර 

ගගදර යවන්න ඕනෑ ගේ පාැනඥයන්ව අද පාර්ලිගම්න්තුවට 
එේවා" ීමයැා. ගමොකද, ගමතැන කෑ ගහන ගගොඩක් ගදනා දැන් 

ඉන්න ඕනෑ හිගර්. ඒගගොල්ැන්ට ගකොගහොමද අගේක්ක ත ඇප - 

anticipatory bail - ැැගබන්ගන්? ඒ ගැන ෙනතාව කථා ගවනවා. 

ඒ ීමයන්ගන්, අහිාංසකයන්ව විතරන් හිර ගගදර යවන්ගන්; ගැොකු 

ගැොකු අය යවන්ගන් නැහැ ීමයැා. හිටපු ගැොකු මහත්තගයක් 

ීමයනවා, "මාව අත් අඩාංුරවට ගන්න එපා" ීමයැා. ගකෝමි 

ගණනක් ගහොරකම් කරපු ගාමිණී ගසනරත් නැමැති ගහොරා 
ීමයනවා, "මාව අත් අඩාංුරවට ගන්න බැින වන විධියට 

anticipatory bail ගන්නවා" ීමයැා. ගගෝඨාභය රාෙපක්ෂ 

මහත්මයා නඩුව එන්න ඉස්සර ගවැා අගේක්ක ත ඇප ගන්නවා. ඒ 

කාැගආ එතුමා ගල්ීමසස් පසාවියට යේදි පසාවිය ඇතුළට වාහන 

ගන්න බැහැ; lawyersැා එළිගආ ඉන්න ඕනෑ. එයාගේ ආරක්ෂාව 

නිසා ීමයැා ආරක්ෂක ගල්කම්තුමා විතරන් ඇතුළට යන්ගන්. 
ගමන්න ගමගහමන් ඒ කාැගආ කගළේ. ගම් විධියට තමන් 

අධිකරණය දූක ත ගවැා තිබුගඩු. මම ඒ නිසා පසඟ පිහිටුවැා 

වැාැා ගම් අධිකරණයට සම්බන්ධ සියලුගදනාගගන් ඉල්ැා 

සිමිනවා, පීඩිත හා දුේපත් පන්තිගආ ෙනතාවට ගම් වාගේම ආදරය 

කරන්න, ගගෞරව කරන්න ීමයැා. ගමොකද, අපි සියලුගදනා ෙනතා 

ගසේවකයන්. අපි සියලුගදනා පඩි ගන්ගන් හාල් ගසේු ව, පිනේපු 

ීමගැෝ එක, සැමන් මින් එක ගන්න ඒ මිනිමේන් ගගවන මුදගල් 
ඇතුළත් tax එගකන්. කවුු ත් සර්වබැධාින නැහැ. අපි 

ප්රතිපත්තිවැට ගු  කරන්නම්. අපි තනතුු ට, "Sir" ීමයන්නම්; 

"ස්වාමිනී" ීමයන්නම්; "හාමුදුු වගන්" ීමයන්නම්. ඕනෑ ගදයක් 

ීමයන්නම්. හැබැන්, අගපන් "සව්ාමිනී" ීමයැා අහගන්න, අගපන් 

"Sir" ීමයැා අහගන්න, අගපන් "හාමුදුු වගන්" ීමයැා අහගන්න 

වැදගත් විධියට ජීවත් ගවන්න ීමයැා මම විනිමේු වු න්ගගන් 

ඉල්ැා සිමිනවා. හැබැන්, හැගමෝගගන්ම ගනොගවන්. 

පමේගිය දවසව්ැ අපි අහගගන සමහු  ීමයනවා, 'ඩීල්' දාන 

නීතිඥයන් ඉන්නවා ීමයැා. මම ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ 

ඇමතිතුමාට තවත් ගයෝෙනාවක් කරන්න කැමැතින්. ගු  

නිගයෝෙ ඇමතිතුමනි, නීතිගආ ස්වාධිපත පිහිටුවන්න නම්, 

නීතිය පිිනසිදු කරන්න නම්, අධිකරණය පිිනසිදු කරන්න නම් අපි 

ීමයනවා, විනිමේු වු න් ගැන විතරක් ගනොගවන්; විනිමේු වු  
සමඟ 'ඩීල්' දාන නීතිඥයන් ගැනත් ගහොයන්න ීමයැා. නීතිඥවු  

මා එක්ක තරහා ගවන්න එපා. තරහා වුණත් කමක් නැහැ. මම 

පැහැදිලිව ීමයනවා, නීතිඥයන් අද ගකෝමි ගණන් මුදල් ගහොයන 

බව. ගේ පාැනඥයන් ගහොරකම් කරපු සල්ලිවලින් වැඩි 

ප්රමාණයක් ගහොරකම් කරන්ගන් නීතිඥවු . නඩු දිනයක් ගත්තත් 

Rs. 1 million, Rs. 2 million ගන්නවා. හැබැන් ූලැාසනාූපඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි, මම එකක් ීමයන්න කැමැතින්.  "ෂින ආ" නීතිය 
තිගබන සවුදි අරාබිගආ  වාගේ ගම්වා blood money; ගම්වා ගල් 

සල්ලි. ගම්වා අරගගන යා ගදන්ගන් නැහැ. තමුන්ගේ 

ගසේවාදායකයා ගමොන ගහොරා වුණත්, තමුන්ගේ ගසේවාදායකයා 

මිනීමු වා වුණත්, ගම් lawyersැා ීමයනවා, "He is my client. I 

have to protect him" ීමයැා. ඒ ීමයන්ගන් ගම් අයට සල්ලි 

ගදනවා නම්, ප්රභාකරන්වත් ගබෝධිසත්වගයක් කරන්; හිට්ැර්වත් 

ගබෝධිසත්වගයක් කරන්. තමුන්ගේ මවට අතවර කරපු 
විත්තිකු වා ඇවිත් සල්ලි ී ැා, "මම ඔබගේ මව සමඟ ගප්රේම කළා. 

අගන්! මාව ගේරා ගන්න" ීමේවත්, ගම් දුෂ්ට නීතිඥවු  ගම් අය 

ගේරා ගන්ගන් නැේද? තමුන්ගේ මව දූෂණය කරපු ගකනාව ගේරා 

ගනීවි, සල්ලිවැට. ගමොකද, "I have to protect my client" ගන්. 

මගේ ගසේවාදායකයාව මම ආරක්ෂා කළ යුතුන් ගන්. ඒ වාගේ 

තත්ත්වයක් තිගබන්ගන්.  

ඒ නිසා මම අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ අමාතතුමාටන්, 

අජිත් මාන්නේගපු ම මන්ත්රීතුමාටන්, අධිකරණ ඇමතිනී තැතා 
අතුගකෝරැ මැතිතුමියටන් ගයෝෙනාවක් කරනවා. පමේ ගිය 
කාැගආ ගයෝෙනාවක් ආවා, ත්රීවීැර් ිනයැදුරන්, තමුන්ගේ 
ගසේවාදායකයාට ිනසිට් පතක් නිකුත් කරන්න ීමයැා. ත්රීවීැර් 

ිනයැදුරන් 201  ෙනවාින 01වැනි දා සිට තමුන්ගේ ගසේවාදායකයාට 
අදාළ ගාස්තුව ගවදෙගවන් බිැක් ගදන්න ීමයැා ගම් 
පාර්ලිගම්න්තුගේ ගයෝෙනාවක් සම්මත වුණා. අගේ 

ගසේවාදායකයන් ගගවන ගණන්වැටත් ගම් lawyersැා බිැක් ැබා 
ගදන්න ීමයැා, ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේ  ගයෝෙනාවක් ගගනැල්ැා අපි 
සියලු ගදනාම අත ඔසවැා සම්මත කර ගනිමු ීමයා මම ඉල්ැා 

සිමිනවා. ගමොකද? දවසකට Rs. 2 million, Rs. 3 million ගන්න 
අයත් ඉන්නවා. ගම්වා ීමේවාම මා එක්ක නීතිඥ මහත්වු  තරහා 
ගවන්. මම සියලුගදනා ගැනම ගනොගවන් ීමයන්ගන්. නමුත් ගම් 

විධියට ගකොල්ැ කන්න ගහොා නැහැ ීමයන එක ගහොු  පවා මට 
ඇවිල්ැා ීමයැා තිගබනවා. ගහොු  ගම් සල්ලි ගදන්ගන් 
කැමැත්ගතන් ගනොගවන්. "ගහොු " ීමයැා ොතියක් ඉන්නවා ගන්. 
ගහොු  ගහොරකම් කරැා තිගබන්ගන්,  මාස ගණන් ගහොාට සැැමේම් 

හදැාන්. බැන්න, ගහොරා ගකොා චර මහන්සි ගවනවාද ීමයැා. 
තනිගයන් ගනොගවන්, කඩුඩායම ඇවිල්ැා සාකා කා පවත්වනවා. 
සාමානගයන් මාංගකොල්ැයක් කන්න ඉසග්සල්ැා ගපරහුු වකුත් 

කරනවා. නමුත් නීතිඥයා නිකම්ම ඉාැා පහුවදාම ැක්ෂ 10කට 
විතර ගකළිනවා ගන්. එගහම බැන ගකොට කවුද ගැොකුම ගහොරා? 
නිකම් හිතන්න. ගහොරාගගදෙත් ගහොරකම් කරනවා ගන්. සමහර 

අපරාධකාරයන් නීතිඥයන්ට සල්ලි ගගවන්ගන්  හිගත් ආසාගවන් 
ගනොගවන්; ඇ ගඟන් කෑල්ැක් යනවා වාගේ. ගහොු න් ීමයනවා, 
"ජීවිතය පරදුවට තියැා ගහොරකම් කරපු සල්ලිවැට ගන් ූල 

ගකළින්ගන්" ීමයැා; "ගහණ ගහනවා" ීමයැා ීමයනවා. නීතිඥ 
මහත්වු න්ට ගහණ ගහන්න ඕනෑ ීමයැා ීමයනවා;  මුඛ් පිළිකා 
හැගදන්න ඕනෑ ීමයැා ීමයනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, පසාවිගආී  බන්බැයට අත 
තියැා දිවුරනවා මම දැකැා තිගබනවා. "මම ීමයන ගේ සතයක් 
බවටත්, මා ීමයන්ගන් අසතයක් ගනොවන බවටත්" ීමයැා 
දිවුරනවා. දිවුරැා  ූල ීමයන්ගන්ම ගබොු . නීතිඥයාත් ගබොු  

ීමයනවා. ඒක විනිමේු වරයාත් දන්නවා. නිකම් හිතන්න, නීතිඥ 
මහත්වු  ැාංකාගේ මිනිමේන් රවට්ටන රැවමිල්ැ ගැන. ගදගක් 
පන්තිගආ ළමන්න්ට ීමයන ගබොු  ගන් ීමයන්ගන්. ගඩ්සි ආා චි 

මැකවක් මල්ැක් ගගනාවාලු. මැකවක් මල්ැ අරගගන, මුදැාලි 
ගකගනක්  සල්ලි මල්ැක් දුන්නාලු. ගම්වා වි ්වාස කරැා ඇප 
ගදන විනිමේු වු  ැාංකාගේ ඉන්නවා ගන්, ගදන්යගන්! ඕනෑම 

මදෙස්සගයක් දන්නවා ගන්, ගම් ගැන.  

මට විු ේධව නඩු දාැා තිගබන යූ.ආර්. ද සිල්වා මහත්මයා 
බැසිල් රාෙපක්ෂ මහත්තයාගේ නීතිඥයා. මල්වාගන් තිගබන 

බාංගැාවට දැන් අන්තිකාරගයක් නැහැ. බාංගැාව තිගබනවා. ඒ 
ගවදෙගවන් ගපනී හිටපු මිනිස්මේ තමන් ගම්. ගම් අය තමන් අද 
මේේගධෝදනැා ගවැා, ගබෝධිසත්වයන් වාගේ ගම් වැඩ කරන්ගන්. 
මම ඒ නීතිඥ මහත්වු න්ට ීමයන්ගන්, "ඔය මුදල් යා ගදන්ගන් 

නැහැ. ඔබැා ගකොල්ැ කන්ගන්, අහිාංසක මිනිමේන්ගේ ගල් සල්ලි; 
අහිාංසක මිනිමේන්ගේ දාඩිය; අහිාංසක මිනිමේන්ගේ මහන්සිය" 
ීමයැාන්. ගම් අයගගන් සමහර අයගේ ගගවල්වැට මම ගිහිල්ැා 

තිගබනවා. මාළිගා - palaces - වාගේන්. ඒවා හදන්න සල්ලි 
ගහේගේ ගකොගහොමද ීමයැා දන්ගන් නැහැ. විෙයදාස රාෙපක්ෂ 
මහත්තයා -මට සමාගවන්න- කවදාවත් එතුමා ගගදර ඉාගගන 

පුවත් පත්වැට interview එකක් තියන්ගන් නැහැ. 
මාධගේදිගයක් පුවත් පත් සාකා කාවට එන්න ඇහුවාම ගම් අය 
ගගදරට එන්න ීමයන්ගන් නැත්ගත් ඇන්? මම නම් මාධ සාකා කා 

තියන ගකොට මාදිගවැ මන්ත්රී නිවාසගආ 'ඒ - 4' ට එන්න ීමයනවා. 
මට ගගයක් නැහැ. මම ඉන්ගන් ඒ විධියට ීමයැා කවුු ත් 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

දන්නවා. නමුත් ඔය ගැොකු ගැොකු ගේ පාැන නායකගයෝ, 

lawyersැා කවදාවත් ගගදර meetings තියන්ගන් නැහැ. ගගදරට 
එන්න ීමයන්න බැහැ. මුන්ගේ ගහොරකම් මික අහුගවනවා. ගහැා 
තිගබන ගැහිල්ැ අහුගවනවා. ඒක තමන් තත්ත්වය. කවදාවත් ගම් 
සල්ලි යාගදන්ගන් නැහැ. ගම්වා අහිාංසක මිනිමේන්ගේ සල්ලි ීමයන 

එක මම ගබොගහොම පැහැදිලිව ීමයනවා.  

ගහොා නීතිඥවු  ඉන්නවා. දෙවර, අෆ්තාර් ෙමීල් ීමයැා නීතිඥ 
මහත්මගයක් ඉන්නවා. එතුමා අය කරන ගණනට හැම දාම බිැක් 

ගදනවා. ු පියල් 10,000ක් අය කරනවා නම් ඒ ගණනට බිැක් 
ගදනවා. මේමන්තිරන් මහත්තයා - මාගේ lawyer මහත්තයා - සත 
පහක්වත් ගන්ගන් නැහැ. ගහොා නීතිඥ මහත්වු  ඉන්නවා. අගේ 

එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බඩුඩාරනායක මහත්මයා නීතිඥගයකු 
හැමියට ගපනී ඉාැා විත්තිකාරගයකු නිදහස් කර ගත්තා; මිනී 
මු ගවක් නිදහස් කර ගත්තා. ගමොකක්ද එතුමා කගළේ? මගේ ළඟ 

ඒ විස්තරය තිගබන පත්තර කෑල්ැ තිගබනවා. එතුමා ගමොකක්ද 
කගළේ? ඒ පත්තරගආ සාහන් ගවනවා, "අත්තනගල්ගල් සිදු වූ මිනී 
මැු ම් සිේධියකට විත්තිය ගවදෙගවන් ගපනී සිමි බඩුඩාරනායක 
මහත්තයා සැකකු ගවෝ නිදහස් කර ගත්තා. හැබැන්, එය 

වෘත්තිමය ෙයග්රහණයක් විතරන්. බඩුඩාරනායක මහත්මයා 
මැු ණු ගකනාගේ පවුගල් පදවියට ජීවත් ගවන්න ඉඩම් කට්මියක් 
ැබා ී ැා නීතිඥ රස්සාව අත හැර දැම්මා." ීමයැා. ඒ කවුද? 

එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බඩුඩාරනායක මහත්මයා. අද නීතිඥවු  
එගහම කරන්ද, එක දිගට හම්බ කරන්ද ීමයැා තමුන්නාන්ගසේැා 
කවුු ත් දන්නවා.  

පිට රට අධිකරණ ීමසිම බයක් නැතිව ලූැා ද සිල්වා ීමයන 
මහා ගේ පාැනඥයාව අවුු දු ගණනාවකට හිගර්ට යැේවා. 
පාීමස්තානගආත් ඒක වුණා. ඇන්, අගේ අධිකරණගආ අය ගම් 

ගේ පාැනඥයන්ට බය? මම අහන්ගන් ඒකන්. ඇන් එගහම 
වන්ගන්? එගහම ගවන්න ගහොා නැහැ. ඇගමිනකාගේ බිල් 
ක්ලින්ටන් පවා පසාවියට ගගන්දෙවා. එයා පසාවියට ඇවිත්, අඬැා 

ඇගමිනකාගේ ෙනතාවගගන් සමාව ගත්තා. මම ගම් ීමේව කථාවම 
පමේ ගිය 21වැනි ගසනමේරාදා පගේ 9.30ට සිට 4.30 දක්වා කාැය 
අතරතුර මේප්රිම් පසාවිගආ, Ceremonial Hall එගක්ී  අගවිනිමේු  
ගඩේ මහත්මයාත් ීමේවා. "නීතිඥයන්ට විු ේධව ගචෝදනා 

තිගබනවා; විනිමේු වන්ට විු ේධව ගචෝදනා තිගබනවා" ීමයා 
අගවිනිමේු  ගඩේ මහත්මයා ීමේවා. ඒ කථාව පුවත් පත්වැ වාර්තා 
වුණා. එගහම නම් ඔහුවත් අත් අඩාංුරවට ගන්න ගවනවා. ගමොකද, 

අගවිනිමේු  ගඩේ මහත්මයාත් අධිකරණයට අපහාස කර 
තිගබනවා. ගම් ගේවල් ගවනස ්කරන්න අප එකතු ගවන්න ඕනෑ; 
ඒ ගවදෙගවන් පාර්ලිගම්න්තුගේ පනත් සම්මත කරගන්න ඕනෑය 

ීමයන කාරණය මම තමුන්නාන්ගසේැාට ීමයනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "රාවය" පුවත් පගත් ගහොා 
කථාවක් පළ ගවැා තිබුණා. ඒ ගමන්න ගම්කන්:  

"පසාවි කටයුතු සිදුවන අවසථ්ාවකී  පසාවිගආ අමේන් ගගන 
 සිමි පුේගැයකුට හඬ නඟා ඈදෙමක් යෑගම් වරදට එය 
පසාවියට අපහාස ීම සමක් ගැස සැකා ඈදෙම ඇිනය 
පුේගැයාට මාස අටක සිර දඬුවමක්."  

ඈදෙමකට මාස අටක සිර දඬුවමක්! ගම් දිනය කවදාද? 2014 
ගනොවැම්බර් 29වැනි දා. වාර්තා කර තිගබන්ගන් වික්ටර් අන්වන්. 
ඕනෑ නම් නඩු දමන්න පුළුවන්. ගම්ක සිේධ ගවැා තිගබන්ගන් 
ගල්ීමස්ස මගහසත්්රාත් අධිකරණගආ. ූලැාසනාූපඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි, ගපොඩ්ඩක් හිතැා බැන්න. ඈදෙමකට මාස අටක සිර 
දඬුවමක්. ඈදෙමක් ීමයන්ගන් ගමොකක්ද? ස්වාභාවිකව යන 
ගදයක්. තව ගදයක් ගිගයොත් ගකොගහොම කරන්ද දන්ගන් නැහැ. 

විජිත ගහේරත් මන්ත්රීතුමාත් ගම් ගැන ීමේවා. ගපොඩි ගේවල්වැට 

තමන් ගමගහම කරන්ගන්. නමුත් ගැොකු  ගැොකු අයට 
ගකොගහොමද? හැම දාම අහු වන්ගන් හාල්මැස්ගසෝ, ූලනිසග්සෝ. 
ගතෝු , ගමෝු  කවදාවත් අහු වන්ගන් නැහැ. ගමොකද, ඒ අයට 
සල්ලි තිගබනවා. ඒක තමන් ගමතැන වන්ගන්. ඒ නිසා මම 

ෙනමාධයටත් ගම් කාරණය ීමයනවා. ෙනමාධ ගසොයුරනි, 
ඔබැා ගම් ගැන හිතන්න.  ගම් කථාව අසා සිමින සියලුම 
ෙනතාවටත් මම ගම් කාරණය මතක් කරනවා. 

අගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ කාැ ගආ සිට අපට අහන්න ැැබුගඩු 
ගමොකක්ද?  "ශ්රී ැාංකාව දියුණු ගවමින් පවතින රටීම" ීමයා තමන් 
අගේ මුතුන් මිත්ගතෝ ීමේගේ. ඊට පමේව අගේ ආා චිැා සීයැා 

ගමොකක්ද ීමේගේ? ඔවුදෙත් ීමේවා, "ශ්රී ැාංකාව දියුණු ගවමින් 
පවතින රටීම" ීමයැා. දැන් අපි ීමයන්ගන්ත්, "ශ්රී ැාංකාව දියුණු 
ගවමින් පවතින රටීම" ීමයැා ගන්. අගේ දු වන්ට ීමයන්න 

වන්ගන් ගමොකක්ද? ඔවුන්ට ීමයන්න වන්ගන්ත්, "ශ්රී ැාංකාව 
දියුණු ගවමින් පවතින රටීම" ීමයැා තමන්. ගමොකක්ද ගහේතුව? 
ගහේතුව ගවන ගමොකක්වත් ගනොගවන්, ූලැාසනාූපඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි. ආඩුඩු ගවනස් වුණත්, ෙනාධිපතිවු  ගවනස් වුණත්, 

පාර්ලිගම්න්තුව ගවනස් වුණත්, අතැනින් තමන් ගේගරන්ගන්. 
සියලුම ගහොු  මික ගිහින් නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුගේී  සහ 
අධිකරණගආී  ගැැගවනවා. තමන් ගමොන දූෂණය කළත්, ගමොන 

ගහොරකම කළත්, ගමොන මීනීමැු ම කළත් ගහොා highest-paid 
lawyer ගකගනක් අල්ැැා ගේගරන්න පුළුවන් බව ඒ අය 
දන්නවා. ඒ මතය දැන් ොතන්තරයටත් ගිහින් ඉවරන්. ගමන්න 

ගම් කාරණය ගැන නිකම් හිතා බැන්න. නාමල් රාෙපක්ෂ 
මහත්මයාගේ මේූපපි ගල්කම්ට ොතන්තර වගරන්තුවක් එනවා; 
Dubai Airport එගක්දි Red Notice එක්ක අහු ගවනවා; මහා 

පොු ගවන් එයා අල්ැාගගන එනවා; ගමගහේ Airport  එකට 
ගදොැවත්ත ීමයන නීතිඥ මහත්මයාත් යනවා; ගපොලීසියත් එනවා. 
අගේ ෙනතාව ගබොගහොම සතුමින් ඉන්නවා. "ෂා, ගමයා අවුු දු 

ගණනකට හිගර්ට යවන්, ගමොකද මිලියන )0ක ගැොකු මුදැක් 
ගන්" ීමයැා ෙනතාව හිතනවා. අගන්, පැය භාගගන් එයා එළියට 
එනවා. ගමොකද, විනිමේු වරයා රෙගආ නීතිඥවරයාගගන් අහනවා, 
"මැයට ඇප ී මට ඔබ විු ේධද?" ීමයැා. ඔහු නැඟිටැා ීමයනවා, 

"අගන් නැහැ සව්ාමීනී, ීමසි ප්ර න්යක් නැහැ" ීමයැා. අන්න එයාට 
ඇප ගදනවා. ගපොල් ගගඩි හය ගත්ත ගකනාට නීතිඥ මහත්වු  
ඒක කරන්ද? සාමානගයන් කුකුගළක් ගහොරකම් කළ 

මිනිගහකුට, ඈදෙමක් ඇිනය මිනිගහකුට නීතිඥ මහත්වු  එගහම 
කරන්ද? ගම් සියලු ගේවල් පැවගතන්ගන් මුදල් මතන්. ගහොා 
අධිකරණයක් හදා ගත්ගතොත් අපට ැාංකාව මේර පුරයක් කරගන්න 

පුළුවන්. දියුණු රටවල් ඒ තත්ත්වයට පත් ගවැා තිගබන්ගන් 
නීතියක් තිගබන නිසාන්. ඒ රටවැ නීතිය රොටත් එකන්, 
හිඟන්නාටත් එකන්; ෙනාධිපතිටත් එකන්, සාමාන පුරවැසියාටත් 

එකන්. එතගකොට ෙනතාව නීතියට බයන්. දියුණු වන හැම රටක්ම 
මේර පුරයක් බවට පත් ගවැා තිගබන්ගන් ඒ රටවැ පිිනසිදු 
අධිකරණයක් තිගබන නිසාන්. කා එක්කවත් තිගබන තරහකට 
ගනොගවන්, පිිනසිදු අධිකරණයක් නිර්මාණය කර ගන්නන් අප 

සියලුගදනා එකතු ගවන්න ඕනෑ වන්ගන්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා 
විමර් න ගකොමිසගමත් නඩු දමැා තිගබන්ගන් හතරගදනාටන් 
ීමයැා අජිත් පී. ගපගර්රා නි ගයෝෙ ඇමතිතුමාගේ කථා ගේී  

ීමේවා. හතර ගදනාටලු නඩු දාැා තිගබන්ගන්! නඩු දාහත්දාහක් 
තිගබනවාලු. වැරදිකු වන් ගවැා  තිගබන්ගන් හතර ගදනාන්. ගම් 
වාගේ ගේවල් ගැන ෙනතාව දැදෙවත් විය යුතුන්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මා නිගයෝෙනය කරන්ගන් 
නීතිය ගැන ප්රාථමික දැදෙමක් තිගබන අහිාංසක ෙනතාව. මට 

නීතිය ගැන  පෘථුැ දැදෙමක් නැහැ. අපි ඒ ගැොකු ගැොකු බර වචන 
දන්ගන් නැහැ. සමහර විට අගේ ගගම් ඉන්න සාමාන  
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[ගු  රන්ෙන් රාමනායක මහතා] 
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මදෙෂගයක් "යුෂ්මතා"  ීමයන වචනයවත් දන්ගන් නැහැ. අගන්! 

ඒ අය  අහිාංසකන්. ඒ අය පසාවිගආී   ගවවුැනවා.  ඒ අයට  
ගනොගයකුත් නීති දාැා තිගබනවා.  ඒ අයට පසාවිගආී  ගකළ 
ගිලින්න බැහැ; ඈදෙම් අිනන්න බැහැ. ඒ අය එතැනී  භය ගවැා 
ඉන්ගන්. ගම් භය වීම නවත්වන්න. අපි අන්තර්ොැය හරහා 

දැක්කා,  ඇගමිනකාගේ විනිමේු වරගයක් හැසිගරන හැමි. ඒ අය 
ගකොා චර මාදෙක කද? ගකොා චර humane ද? ඒ විනිමේු වරයා high-
speed ගිය  මවකගගන් අහනවා,  "ඔබගේ දු වා මම පකුගල් වාඩි 

කරවා ගත්තාට කමක් නැේද?" ීමයාැා. එගහම අහැා දු වාට 
ීමයනවා, "ඔබගේ මවට මම දඬුවම් ගදන්ගන් නැහැ, හැබැන්  
ඔබගේ මව ඔබ  breakfast එකට ගගනියන්න ඕනෑ" ීමයැා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිගබනවා.    

 

ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 ඒ වාගේ විනිමේු වරගයකු ගැන ගපොඩ්ඩක් අධයනය 
කරන්න. [බාධා ීම සමක්] ඒ වාගේ විනිමේු වරගයකු ගැන 

අධයනය කර, ඒ විධියට හැසිගරන්න  ීමයැා මම ීමයනවා.  

මට තව  විනාඩි පහක කාැයක් ැැබුණා. TNA  එගක් 
මන්ත්රීවු ත් ඇවිත් නැහැ.  එතුමන්ැාත් ීමේවා මට කාැය  ගන්න 

ීමයැා.  මට දුරකථන ඇමතුමීමන්- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි  පහීමන් කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ටීඑන්ඒ  එගක්  මන්ත්රීවු  අද ඇවිත් නැහැ. එතුමන්ැාත් ීමේවා 

මට ඒ කාැය ගන්න ීමයැා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ටීඑන්ඒ එකට ගවන් කරපු ගවැාව අවසානන්. ඔබතුමා තව 

විනාඩි පහීමන් කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ූලැාසනාූපඪ ගු   මන්ත්රීතුමනි, සරත් ආබෲ ගැන කථා කරමු. 
සරත් ආබෲ බීැා බැල්කනිගයන් වැමිැා මිය ගියාට, එයා නිසා 

අගතියට පත් වූ ෙනතාව,  ඒ දුෂණයට ැක්  වූ ගමගහකාර අයගේ 
පවුල් තවම ජීවත් ගවනවා. ඒ වාගේම සරත් එන්  සිල්වා 
මහත්මයා  කරපු  විනි ්චය පිළිබාව  එතුමා සමාව ඉල්ලුවා. එතුමා 

ී පු  judgmentsවැට සමාව ඉල්ලුවාට විතරක් මදි. ඒවාන්න් 
අගතියට පත් වූ අය ගැන ගසොයා බැන්න රමගේදයක් අව න් 
ීමයන  එක  මම අධිකරණ ඇමතිතුමියට ගයෝෙනා කරනවා. 

විනිමේු වරයා වැරදි නඩු තීන්දු දුන්නා; විනිමේු වරයා බීැා 
වැටුණා; විනිමේු වරයා බීැා මළා. නමුත් එයා නිසා අගතියට පත් 
වූ ඒ පාර් ව්ය තවම ඉන්නවා.  ගැනින් රත්නායක ීමයන 

පුේගැයා, ඒ විනිමේු වරයා  පසාවිගආ ගා ම්බර් එගක්ී  අහිාංසක 
කාන්තාවක් දුෂණය කරනවා. ඔහු අද  ගගම් ගබොගහොම  මේවදායක 

ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒවා ගැන ගමොකුත් ගම් අධිකරණ ගසේවා 

ගකොමිසගමන් කරන්ගන් නැදද?  ඒ සියලු  ගේවල් දැක දැක ගම් 
අය නිහඬව ඉන්නවා. ගම් අය අල්ැා ගන්න ඉන්ගන්  අධිකරණය 
දූක තන් ීමයපු  රන්ෙන් රාමනායක විතරද?ූලැාසනාූපඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි, ගම් ගගගනන සියලු ගකටුම්පත් ගහොාන්. ඒ ් ගේවල් 

ගවන්න ඕනෑ.  නමුත්  කළ යුතු තවත් ගබොගහෝ ගේවල් තිගබනවා. 
ගු  ෙයම්පති  විරමරත්න මැතිතුමා ීමේවා වාගේ 
විනිමේු වරයන්ගේ "ගකොලිමිය'' හදා ගන්න.  

ූලැාසනාු ඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මා ගම් අවස්ථාගේ  ගම් 
කාරණය ගබොගහොම පැහැදිලිව ීමයන්න  ඕනෑ. කුඩු කාරයන්ට,  
මිනීමු වන්ට ඍජු නඩු තීන්දු දුන්න විනිමේු වු  හිමියා. සර්ත් 

අගේපිමිය මහත්මයා ගපොට්ට නවුෆර්ගේ නඩුගේී  ගකලින්ම ඔහුට 
මරණීය දඬුවම දුන්නා. ගමොකක්ද එතුමාට අත් වුණු ඉරණම?  

මට පමේ ගිය දිනවැ විනිමේු විනයක්  කථා කළා. ඒ 

විනිමේු විනය කුඩුකාරගයෝ ගදන්ගනකු ගැන තීන්දුවක්  දුන්නා. ඒ 
තීන්දුව ගදේී  කුඩුකාරගයෝ ගදන්නා  විත්ති ූලඩුගේ හිමිගආ 
විනිමේු විනයට රව රවා. එතුමිය භගයන් ගගදර ගිහින් තිගබන්ගන්; 
එතුමියට ආරක්ෂාවක් නැහැ. එතුමියට පිහියීමන් දමැා 

ඇන්ගනොත්, ඇසිඩ් මිකක් ගැහුගවොත් ගමොකද ගවන්ගන් අර 
අඹන්වැ මහත්මයාට වාගේ?  ඒ වාගේ තත්ත්වයක් තමන් අද 
ැාංකාගේ විනිමේු වු න්ගේ ජීවිතවැට තිගබන්ගන්. ඒ නිසා ගහොා 

විනිමේු වු  බිහි කරන්න, ගු   ෙයම්පති විරමරත්න මන්ත්රීතුමා 
ීමේවා වාගේ "ගකොලිමි" විනිමේු වු න් බිහි කරන්න සමාෙගආ අපි 
සියලු ගදනා එකතු ගවන්න ඕනෑ.  ඒ ගේ වනතුු  ගම් පනත් 

ගකටුම්පත් ගමොන තරම් ආවත් හින යන්ගන් නැත ීමයන එකන් 
මගේ මතය. ඒ නිසා අපි සියලු ගදනා එකතු ගවැා එවැනි ගහොා 
ගේවල්වැට අත ඔසවමු.  

නීතිඥ සාංගමගආ මහත්වු න්ට මා නැවතත් ගම් කාරණය 
ීමයන්න කැමැතින්. මා ඉදිිනපත් කගළේ ගම් රගට් ගපොදු ෙනතාවගේ 
මතයන්; ගපොදු ෙනතාවගේ අ  ගාෝනාවන්. නීතිපති පපගදස්, රස 

ප සක්ෂක වාර්තා නැති තවත් කුඩු සම්බන්ධ නඩු දාසයදහසක් 
පමණ තිගබනවාය ීමයනවා. ඉතින් ගමවැනි ආකාරයට 
අන්තයටම දූක ත වුණු තත්ත්වයක තමන් ැාංකාගේ අධිකරණය  
තිගබන්ගන්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් නීතිය හැම දාම 
ක්රියාත්මක වුගඩු අහිාංසක, දුේපත්, පීඩිත පන්තිගආ ෙනතාවට 
පමණන්. ඒ තුළින් තළා ගපළා දැම්ගම් ඒ ෙනතාව පමණන්.  හැම 

දාම අපරාධකු වන්, වැරදි කරපු ගේ පාැනඥයන්, ආගමික 
නායකයන් ගේු ණා. ඒ නිසා තමන් අද ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේත් 
ගමා චර  ේදයක් තිගබන්ගන්. අද පාර්ලිගම්න්තුවට එන 

අපරාධකාරයන් කෑ ගහනවා;  "පඹැා අප අත්අඩාංුරවට ගත්තාද" 
ීමයැා අහැා හිනා ගවනවා. මා නැවත නැවතත් ගම් කු ණ 
ීමයනවා. අධිකරණය ීමයන ගගෞරවනීය ගේවාැයට පුළුවන්, ගම් 

මුළු ශ්රී ැාංකාවම මේරපුරයක් කරැා අගේ මුතුන් මිත්තන් ීමයපු 
කථාව ගනොීමයා, "ශ්රී ැාංකාව දියුණු වුණු රටීම" ීමයැා ීමයන්න. 
අගේ අධිකරණයට පුළුවන් අගේ රට ඒ තත්ත්වයට ගගගනන්න. 
අපට අව  ගවැා තිගබන්ගන් ෙර්මනිගආ, එාංගැන්තගආ, 

ඇගමිනකාගේ, පින්ැන්තගආ තිගබනවා වාගේ මේපිිනසිදු, ගහොා 
අධිකරණයක් වාගේම ගහොා විනිමේු වු න් පිිනසක්.   

ඒ විතරක් ගනොගවන්. නීතිඥ මහත්වු න්ද ගසේවා දායකයා 

ගවදෙගවන් වැරදි ගේ කරන්න එපා.  ූලැාසනාූපඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි, ඒ සම්බන්ධගයන් විතරක් කු ණු ීමහිපයක් ීමයන්න 
මට ඉඩ ගදන්න. ළඟී   දවසක 'ගවඩින්' එකකට ගිය ගවැාගේ මට 

හමු වුණා, ෙනාධිපති නීතිඥ මහත්මගයක්. ඒ ගවැාගේ මා අත් 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගදක එකතු කරැා වැාැා එතුමාට ීමේවා, "අගන්! සර්, ඔබතුමා 
ගපනී සිමින්ගන් මිනීමු වකු ගවදෙගවන්. ඔය ගේ කරන්න එපා" 
ීමයැා.  ඒ විතරක් ගනොගවන්. මා ඇහුවා, "ඒ පුේගැයා මිනීමැු ම 

කළ බව සර්, දන්නවාද?" ීමයැා.  එතගකොට එතුමා ීමේවා, 
"රන්ෙන්, client  ඇවිත් මගේ ගම්සය ඉස්සරහා ඉාගගන විනාඩි 
04ක් කථා කරේී , ඒ මදෙෂයා ඒ මිනීමැු ම කළාය ීමයන එක 

මා දන්නවා" ීමයැා. එතගකොට මා ඇහුවා, "එගහම නම් ඒ 
මිනීමු වා ගේරන්න ඔබතුමා පුරර ගල් රස වනතුු  පසාවිගආ කෑ 
ගහන්ගන් ඇන්?" ීමයැා. එතගකොට එතුමා ීමේවා, "ඒක මගේ  

 ගෙොේ  එක" ීමයැා. එතගකොට මට එතුමාගගන් අහන්න හිතුණා, 
කුලියට මිනී මරණ ගකනකු ඔබතුමාට පිහිගයන් ඇනැා, "ඒක 
මගේ ගෙොේ එක" ීමයැා   ීමේගවොත් ගමොකද ගවන්ගන්, එතැන 

තිගබන සාධාරණත්වය ගමොකක්ද ීමයැා. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඉන්දියාගේ underage rape 
casesවැට සැක කරන පුේගැයන් ගවදෙගවන් ීමසිම නීතිඥයකු 
ඉදිිනපත් වන්ගන් නැහැ. ඒක නීතිඥ සාංගමය විසින් ගත්ත 

තීරණයක්. ඒ වාගේම, නීතිඥ නාගානන්ද ගකොඩිතුවක්කු 
මහත්මයා ගබොගහොම පැහැදිලිව ීමයනවා, එාංගැන්තගආ 
නීතිඥයන් විසින් ගසේවා දායකයකුට අසාධාරණයක් කගළොත්, ඒ 

ගවදෙගවන් පැමිකවලි කරන්න තැනක් එාංගැන්තගආ තිගබනවා 
ීමයැා. අද ැාංකාගේ එගහම තැනක් තිගබනවා ද?  නීතිඥයකු 
ගකගනකුට අසාධාරණයක් කගළොත් පැමිකවලි කරන්න තැනක් 

තිගබනවාද? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  නිගයෝෙ ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ූලැාසනාූපඪ  ගු  මන්ත්රීතුමනි, තව එක ගදයක් ීමයන්න 

තිගබනවා. දික්කසාද නඩුවැී ත් ඒ ගේම  ගවනවා. දික්කසාද 
නඩුවැට පසාවියට එන අහිාංසක මිනිමේන්ට ගවන්ගනත් ඒ ගේම 
තමන්. මා ගම් ගවැාගේ විග ේෂගයන් ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා 
නිගයෝෙ ඇමතිතුමාටත්, අධිකරණ අමාතතුමිය වන ගු  තැතා 
අතුගකෝරැ මැතිනියටත් ස්තුතිවන්ත ගවනවා. ගම් පනත් 
ගකටුම්පත් ගගන ඒගම්ී  මා ගම් ඉදිිනපත් කළ ගයෝෙනාත් අදාළ 
කර ගන්නය ීමයැා මා ඉල්ැා සිමිනවා. ඒ තුළින් අපි ගහොා 
අධිකරණයක්, පිිනසිදු අධිකරණයක් හදා ගනිමු. එත ගකොට ගම් 
ැාංකාව මේරපුරයක් බවට පත් කර ගන්න අපට පුළුවන්  ීමයන එක 
මතක් කරමින් මගේ කථාව අවසන් කරනවා. ගබොගහොම සත්ුතින්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගු  සිසිර ෙයගකොඩි මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ප්රථම කවුු න් ගහෝ ගු  මන්ත්රීවරයකු ගු  බිමල් 

රත්නායක මන්ත්රීතුමාගේ නම ූලැාසනය සාහා ගයෝෙනා 
කරන්න. 

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale ) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "ගු  බිමල් රත්නායක 
මන්ත්රීතුමා දැන් ූලැාසනය ගත යුතුය" න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරුව  ගරු ලකී ජ්යවර්ධන මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වුනයන්  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு  லக்கி ெயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 
[අ.භා. 4.47] 
 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගු  රන්ෙන් රාමනායක 
නිගයෝෙ ඇමතිතුමා ගම් රගට් අධිකරණ පේධතියත්, 

විනි ්චයකාරවු ත්, ඒ වාගේම යුක්තිය පසිාැන ආයතන සහ 
ඒවාගආ නායකත්වය දරන සියලු විනි ්චයකාරතුමන්ැාත්, 
නීතිඥවු ත් බරපතළ විගේචනයකට, පහර ී මකට ැක් කළා. 

මම දන්ගන් නැහැ, එතුමා- 

 
ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  රන්ෙන් රාමනායක නිගයෝෙ ඇමතිතුමා. 
 

ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගු  මන්ත්රීතුමා මගේ නම mention කරැා වැරදි ප්රකා යක් 

කළා. එතුමා ීමේවා, “සියලුම විනි ්චයකාරවු ත්, සියලුම 
නීතිඥවු ත්” ීමයැා මම ීමේවාය ීමයැා. ඔබතුමා මගේ කථාව 
අහගගන සිමියා. මම ීමේගේ, “සමහු ” ීමයැා ගනොගවන්. මම 
ගහොා නීතිඥවු න්ගේ නම් ීමේවා, ගහොා විනි ච්යකාරවු න්ගේ 

නම් ීමේවා. කු ණාකර වැරදි ප්රකා  ඉදිිනපත් කරන්න එපා.  

 
ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ ීමයන්ගන් එතුමා නම් කරපු 
විනි ්චයකාරවු  සහ නීතිඥවු  තමන් ගහොා. අගනක් අය 
දූක තගයෝ. අගනක් අය ගහොු . පාර්ලිගම්න්තු වරප්රසාද පපගයෝී 

කර ගගන කාටද ගම් අභිගයෝග කරන්ගන්? පාර්ලිගම්න්තු වරප්රසාද 
පපගයෝී කර ගගන අභිගයෝග කරන්ගන් ගම් රගට් අධිකරණ 
පේධතියට, නීතිඥවු න්ට, විනි ච්යකාරවු න්ට. මම 

ග්ේෂ්ඨාධිකරණගආ අවුු දු 24ක් වෘත්තිගයන් නීතිඥවරගයක්. 
අති ය තරගකා ස විභාගයීමන් තමන් අපි ගකොළඹ වි ්වවිදාැගආ 
නීති පීඨයට යන්ගන්. අපි වෘත්තීය නීතිඥයකු වන්ගන් ඊටත් වඩා 
තරගකා ස විභාගයීමන්. ඒ වාගේම මගහස්ත්රාත්වරයකු විග ේෂ 

විභාගයකට ගපනී සිට අධිකරණ ධූරාවලිගආ ඉතාමත් සාංකීර්ණ 
කටයුතුවැට මුහුණ ී ැා, තමන්ගේ මුළු ජීවිත කාැයම කැප 
කරමින් තමන්  මහාධිකරණ, අභියාචනාධිකරණ, ග්ේෂ්ඨාධිකරණ 

විනි ්චයකාරවරගයකු බවට පත්වන්ගන්. එම නිසා, අධිකරණ 
පේධතිගආ විනි ්චයකාරවු  ගමගහම අවඥාවට ැක් කරනවා 
නම්, ගම් රගට් යුක්තිය පිළිබාව අපට තිගබන්ගන් ගමොන 

බැාගපොගරොත්තුද ? ගම්වා තමන් පාර්ලිගම්න්තු වරප්රසාදවැට 
මුවාගවැා අධිකරණ පේධතිය පිළිබාව කරන විගේචන.  

1577 1578 

[ගු  රන්ෙන් රාමනායක මහතා] 
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ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, නළු බට්ටන්ට මල් කඩන්න 

නිදහස තිගබන්න පුළුවන්.  නමුත් පසාවිවැ විනි ච්යකාරවු න්ට 
-  [බාධා ීම සමක්]    පිිනමි ගකවකාවන්ට ඒවා පුළුවන් ඇති. හැබැන්, 
විනි ්චයකාරවු  තීන්දුවක් ගදන්ගන් නීතිමය සහ සිේධිමය 
කාරණා පිළිබාව සාගේක්ෂව විමසා බැාන්. එම නිසා 

විනි ්චයකාරවු  තමන්ගේ අභිමතය -ස්වකැමැත්ත- මත තීන්දු 
ගදන්ගන් නැහැ. එහිී  ඔවුන්ට තම විනි ්චය ැබා ගදන්න අතීත 
පූර්වාදර්  තිගබනවා; අතීත නඩු තීන්දු තිගබනවා; සිේධිමය 

කාරණා සම්බන්ධගයන් ජූින සභාවන් තිගබනවා. [බාධා ීම සමක්] 
කු ණාකරැා තමුන්නාන්ගසේ නි  ්ේද වන්න.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් මල් කඩන  

 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගම් රගට් අධිකරණයට සහ ග්ේෂඨ්ාධිකරණගආ 
විනි ්චයකාරවු න්ට අපහාස කරන්න බැහැ. අධිකරණය 
ඉසස්රහා ඕනෑම තැනැත්ගතක් වැරදිකු ගවකු ීමයැා සාධාරණ 

සැකගයන් ගතොරව ඔේපු කරන තුු  ඒ තැනැත්තා නිර්ගදෝෂී 
තැනැත්ගතක් ීමයැාන් පිළිගන්ගන්. එතුමාගේ නඩුවටත් එතුමාගේ 
හෘදය සාක්ක ගආ ඇති, එතුමා නිර්ගදෝෂීන් ීමයැා. එම නිසා ඒ 

ගවදෙගවන් එතුමාට අධිකරණය ඉදිිනගආ කු ණු ීමයාපෑගම් ක්රියා 
පිළිගවතක්; ක්රියා පමිපාමියක් තිගබනවා. එම නිසා නීතිඥවු න්ට 
අපහාස කරන එකවත්, විනි ්චයකාවු න්ට අපහාස කරන 

එකවත් ගනොගවන් කළ යුත්ගත්.  

ෙනවාින අටවැනි දා වන ගතක් සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමා 
නිර්දය ගැස විගේචනයට ැක් කළ බව අපි දන්නවා. ෙනවාින 

අටවැනි දා වමත්රීපාැ සිිනගසේන මැතිතුමාගේ ගේදිකාවට නැඟැා 
එතුමා ගවදෙගවන් ගපනී සිමින ගකොට සරත් එන්. සිල්වා තමන් 
පත්ත සතර වන්ගන්. එම නිසා ගම් වාගේ 

 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

ැේො නැතිව කථා කරන්න  එන ගේවල් පිළිබාව අපට ඇත්ගත් 
ඉතාම කනගාටුදායක පිළිකුැක්ය ීමයැා මා මතක් කරනවා. 
අධිකරණ සාංවිධාන ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත සහ තවත් 
පනත් ගකටුම්පත් කීපයක් අද දින විවාදයට ගන්නවා. හිටපු 

අධිකරණ ඇමති විෙයදාස රාෙපක්ෂ මැතිතුමා තමන්, ගම් 
අධිකරණ ක්රියාවලිය තුළ නඩු පමාව වැළැක්වීම සාහා වූ ක්රියා 
පමිපාමිය ක්රියාත්මක කගළේ. එතුමාට අගේ ගගෞරවය හිමිවනවා. 

හැබැන්, එතුමා ඊගආ රා්රිගආ යම් ප්රකා යක් කළා. ඒක ීමයන්න 
රන්ෙන් රාමනායක මැතිතුමාට අමතක වුණා. පාැකගයෝ 
සම්බන්ධ ගවැා -මැති ඇමතිවු  සම්බන්ධ ගවැා- ගම් මහ 

ගපොගළොගේ ගැෝක ඉතිහාසගආ ගහොරකමක් කළා නම්, ඒ ගැොකුම 
ගහොරකම මහ බැාංකු බැඳුම්කර ගහොරකමන්. නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුගේ නිැධාිනන් නිහඬන්. ගචෝදනා කරන්න. 

ගපොලීසිය නිහඬන්. අල්ැස ් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න 
ගකොමිෂන් සභාව නිහඬන්. තමුන්නාන්ගසේ හෘදය සාක්ක යට කථා 
කරන්න. බැඳුම්කර ගහොු  නිදැල්ගල්. තමුන්නාන්ගසේැා ීමයන 
අඹ ගගඩි තුන කඩපු මිනිහා හිගර්. එම නිසා ඒවාට ගචෝදනා 

කරන්න. 

 
ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

තමුන්නාන්ගසේට විනාඩි 29ක් දුන්නා. ිනගදනවා නම්, කට 
වහගන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  රන්ෙන් රාමනායක නිගයෝෙ ඇමතිතුමා. 

 

ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මගේ නම සාහන් කළා. මියුෂන් මාස්ටර් ගකගනක් කෑ 
ගහනවා, මම ිනසිට් ඉල්ලූ නිසා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නාන්ගසේගේ point of Order එක ගමොකක්ද? 

 

ගරු රන්ජ්න් රාමනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ென் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  මම බැඳුම්කර ගහොු  ගැන 
ීමේගේ නැහැන් ීමයැා  එතුමා ීමයනවා.  මම තමන්  බැඳුම්කර 
ගහොු  ගැන ගකළින්ම ීමේගේ. ඒ අයට දඬුවම් ගදන්න ඕනෑය 

ීමයැා ීමේගේ මම. ඒක මුළු රගට්ම ෙනතාව දන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එකක් ගනොගවන්. ගු  සිසිර  ෙයගකොඩි 
මන්ත්රීතුමනි,  තමුන්නාන්ගසේ එක එක මන්ත්රීවු න්ගේ නම් 

ීමේගවොත් ඔවුන්ට ස්ථාවර නිගයෝග අදෙව අවසථ්ාවක් ැැගබනවා, 
ඔබතුමාගේ කථාවට බාධා කරන්න. එම නිසා ඔබතුමා කථා 
කරේදි ඒ ගැන සැැීමලිමත් වන්න. 

 
ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද ගම් පනත් ගකටුම්පත් 

අදෙමත කරමින් කතා කරපු අය දූෂණය, යුක්තිය පසිාලීම ගැන 
කතා කළාට ඒ ගබොගහෝ ගදනා බැඳුම්කර ගහොරකම කරපු අය 
ආරක්ෂා කරන  

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

කල්ලිය - මට එය පැටගැනවා. - footnote කල්ලිය.   ගමොකද, 
ඔය අගනක් වචනය නිගයෝෙනය කරන අය තමන් ගම් ආඩුඩුගේ 
වැඩිගයන් ඉන්ගන්. Footnote කල්ලිගආ සාමාජිකයන් තමන් ගම් 

අධිකරණ ක්රියාවලිය  ක්තිමත් කරන්න කතා කරන්ගන්; 
ගයෝෙනා කරන්ගන්; සාකා කා කරන්ගන්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි දන්නවා අගේ රගට් 

මහාධිකරණගආ නඩු පමාවක් තිගබන බව. අධිකරණ ක්රියා දාමය 
කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනෑ. ඒක ඇත්ත. ඒ සාහා මහාධිකරණ 
විනි ්චයකාරවු න් පත් ීම සගම් ප්රමාණය වැඩි කරනවා නම්, 

අධිකරණ පේධතිය පුළුල් කරනවා නම් අපි එයට එකඟ ගවනවා. 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

හැබැන් අපි දන්නවා, ගම් රෙය ආපු ගමන් අධිකරණ පේධතිගආ 
විනි ්චයකාරවු න් පත් ීම සම පිළිබාව කැැැල්සහගත ක්රියාවක් 
කළා ීමයා. ඒ තමන්, මඩකැපුව පසාවිගආ කනිෂඨ් 

මගහස්ත්රාත්වරයකු මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවරයකු බවට පත් 
ීම සම.   ඒක තමන් නීතිය ගැන කතා කරන අගේ නීතිඥවු න් 
පඩින් ඔසවා පිහිටුවපු, යහ පාැනය ගැන කතා කරන ආඩුඩුව 

ැාංකා ඉතිහාසගආ කරපු අන්ත දූක තම, අන්තිම නිර්ැේජිත ක්රියාව.  
මඩකැපුව පසාවිගආ මගහස්ත්රාත්වරයකු, මහාධිකරණ 
විනි ්චයකාරවරයකු බවට පත් කරනවා. එගහම නම්, ගම් පත් 

කරන මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවු න් මඩකැපුගේ ආදර් යද 
ගදන්න යන්ගන්?  ගම් විනි ්චයකාරවු න් පත් ීම සගම් ආදර් ය 
ඒකද ීමයා අපි ප්ර ්න කරනවා. අධිකරණගආ 

විනි ්චයකාරවු න්ගේ ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරකර 
එතුමන්ැාගේ දුරකථන ඇමතුම්වැට සවන් ී ගම් අපකීර්තිමත් 
ඉතිහාසය දුමින්ද සිල්වා නඩු විභාගගආී  අපි දැක්කා. 
විනි ්චයකාරවු  ීමේවා, තමන්ගේ දුරකථන ඇමතුම්වැට සවන් 

ගදනවා, තමන්ට සමාෙ ොැා ගවේ අඩවිවලින් පහර ගදනවා ීමයා. 
එගහම නම්, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරන්න එන්ගන් 
එවැනි මිනිසම්ේද  ීමයන ප්ර ්නය අපට පැන නඟිනවා.  

 අධිකරණ ක්රියා දාමය ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. නඩු පමාව 
වළක්වන්න ඕනෑ. නඩු පැව සම් ඉක්මන් කරන්න ඕනෑ.  
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් රෙය ආපු ගමන් සිදු කරපු 

බරපතළම වරද අපි දන්නවා. විගේ  විනිමය වාංචා පිළිබා 
ගචෝදනාවක් රවි කු ණානායක හිටපු අමාතතුමාට තිබුණා. අපි 
කවුු ත් ඒක දන්නවා. ඊට අදාළ කු ණු අපි ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේ 

සභාගත කර තිගබනවා. හැබැන් තාක්ෂකවක වරදක් මත ඔහු 
නිදහස ්ගවනවා. නැවත නඩු පැව සගම් හැීමයාව තබාගගන තමන් 

මහාධිකරණ විනි ්චයකාරතුමිය ගම් තීන්දුව දුන්ගන්. එතුමිය 

පහුවදා වි්ාම ගියා. ඒකට ගහේතුව ගවනම කතන්දරයක්. 
තාක්ෂකවක වරද නිවැරදි කරැා,  රවි කු ණානායකට විු ේධව 
විගේ  විනිමය වාංචාව පිළිබා නඩුව නැවත පවරන්න තිබුණා. අද 

වන කල් නඩුවක් පවරා නැහැ.  නමුත් යුක්තිය සාධාරණය ගැන 
කතා කරන්න එනවා. යුක්තිය සාධාරණය ගැන කතා කරන්න 
එන්ගන් ගහොර තක්කඩි.  රවි කු ණානායක විගේ  විනිමය වාංචාව 
පිළිබා නඩුගවන් නිදහස් වනවා පමණක් ගනොගවන්, එතුමාට මුදල් 

ඇමතිකමත් ගදනවා. ඒක ගමොන තරම් නිර්ැේජිත, පහත් ක්රියා 
දාමයක්ද? ගහොරකම් කරැා ගචෝදනා ැබපු, එම නඩුගේ ී  
තාක්ෂකවක වරදක් ගහේතුගවන්  අධිකරණය ඉසස්රහ නිර්ගදෝක  වූ 

තැනැත්තාට මුදල් ඇමතිකම ගදනවා. නඩු විභාගය යන 
අතරතුගර්දින් එම තනතුර ගදන්ගන්. යහ පාැනයට කගඩ් ගිය 
අයට අද පට්ට ගහන්න තිගබන්ගන් ගමොකක්ද? මහින්ද රාෙපක්ෂ 

මහත්මයාට බකවන එක ඇගරන්න ඔවුන්ට කරන්න ගවනත් 
ගදයක්  නැහැ.  තු ණයන් )0,000ක් මරපු; තමන්ගේ 
සගහෝදරයන් )0,000ක් මරපු මිනීමු වන්ට විු ේධව කතා 

කරන්න ගකොන්ද පණ නැහැ, ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. ඒක 
තමන් ගම් රගට් ැේො නැතිම තත්ත්වය.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ලිට්ගරෝ ගෑස ්සමාගගම් හිටපු 

සභාපතිට ඊගආ ඇප ී ැා තිගබනවා. ඒ කවුද?  විගේ  බැාංකු මාං 
ගකොල්ැ කාපු ගහොු .  ඔවුන්ට ඇප ගදනවා. විගේ  මුදල් 
ගහොරකම් කරපු ොවාරම්කාරයන්ට ඇප ගදනවා. නමුත් ගම්පහ 
දිස්්රික්කගආ මගේ සගහෝදර ප්රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමාට අද වන 

කල් ඇප නැහැ. ඇන් ඒ? ගපොදු ගේපළ පනත යටගත් 
බන්ධනාගාරගත කළ එතුමාට ඇප ැබා ගදන්ගන් නැහැ. 
මාසයකට වැඩි කාැයක් ඇප ගදන්ගන් නැතිව එතුමා රාවා තබා 

ගන්නවා. [බාධා ීම සමක්]    ගකෝ! ඇප ැැබිැා තිගබනවා ද? 
නැහැ. ගමන්න අගේ රගට් නීතිය. රන්ෙන් රාමනායක නිගයෝෙ 

ඇමතිතුමනි, ගමන්න ලිට්ගරෝ ගෑස් ැාංකා සමාගගම් හිටපු 

සභාපතිට ඇප ී ැා.  විගේ  බැාංකුවලින් පවා මුදල් ගහොරකම් 
කරපු ගකනාට ඇප ී ැා. තමුන්නාන්ගසේැාගේ ෙනාධිපති 
වමත්රීපාැ සිිනගසේන මැතිතුමා 2014ී  ෙනාධිපතිවරණ 
අගේක්ෂකයා විධියට කන්දය ඉල්ලුගේ ලිට්ගරෝ ගෑස් ැාංකා 

සමාගගම් හිටපු සභාපති සභාපතිත්වය දරන හාංසයා ැකුකවන්. ඒ 
නිසා අන්ත දූක තගයකුගේ පක්ෂයීමන් තමන් ෙනාධිපතිතුමා 
කන්දය ඉල්ැා තිගබන්ගන්. යුක්තිය, සාධාරණය, නීතිය කඩිනම් 

ීම සම, ඇප නීතිය ගැන තමන් අද කථා කරන්ගන්. මහ බැාංකු 
බැඳුම්කර ගහොරාට තවමත් දඬුවමක් නැහැ. මම නිතරම ඒ ගැන 
ප්ර න් කරනවා. අගමැතිතුමා සහ හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා ඒ 

සම්බන්ධගයන් ගචෝදනා ැබා තිගබනවා. "Footnote" කල්ලිගආ 
සාමාජිකයන් මුදල් ගත්ත බවට ගතොරතුු  ගැා එනවා.  අඹ ගගඩි 
තුනක් කඩපු මදෙස්සයාට ගම් විධියට දුක් ගේදනා ගදනවා නම්, 

මහ ගපොගළොව දෙහුැන මහ බැාංකු බැඳුම්කර අපරාධය කරපු 
අයවත් අධිකරණය ඉදිිනයට ගේන්න. ඒ ප්ර න් ගකොමිෂන්වලින් 
විතරක් විසාන්න බැහැ. ගකොමිෂන්වලින් ගබොු  කරන්ගන්. 2014 
ෙනවාින 0 වැනිදා කුමන්ත්රණය ක්රියාත්මක කරන්න සිාංගේපූු ගේ 

සිට මුදල් වියදම් කරපු කඩුඩායම තමන් ගම්. ඒ ගගොල්ැන්ට 
තමන් ගම් මුදල් මික ගිගආ.  

ඔවුන් තමන් 2014 ෙනාධිපතිවරණගආී  හාංසයා ගවදෙගවන් 

මුදල් වියදම් කගළේ. ඔවුන් තමන් එක්සත් ොතික පක්ෂගආ 
මැතිවරණ ප්රචාරණ කටයුතුවැට මුදල් වියදම් කගළේ. ඒ නිසා 
ඔවුන්ට නීතිය නැහැ. දැන් අහක ඉන්න විනි ච්යකාරවු න්ට 

අපහාස කරැා, පිනභව කරැා නඩු පමාව ගැන, අධිකරණගආ 
ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරනවා. පළමුව පිනභව කරන්න, 
තමුන්ගේ පිගල් ඉන්න නායකයන්ට. ගම් මහ ගපොගළොව දෙහුැන 

වාංචාව කළාට, මුලින්ම ඒ අයට පිනභව කරන්න. කවුු  වුණත් 
වාංචාවක් කගළොත් ඒක වැරැදින්. ගහොරකමට අපි ගකොගහොමත් 
විු ේධන්. එ්්ක කවුු  කළත් අපි විු ේධන්. ඒ නිසා සාධාරණ 

ගවන්න. සරත් එන් සිල්වා මහත්මයා තමුන්නාන්ගසේැාගේ 
ගේදිකාවට නැඟැා ඉන්නකම් හින ගහොාන්. එතගකොට ස්වාමීනි. 
දැන් ීමයනවා, "අන්ත දූක තයා. ගෑදෙ ළමන් අමාු ගේ දාපු එකා." 
ීමයැා. අගන් අම්ගම්! ගම් ීමයන්ගන් කවුද? ගම්වා ීමයන්ගන් 

කවුද?  

 
ගරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මියුෂන් මාස්ටර් ගකගනක්. 

 
ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මම මියුෂන් ුරු වරගයක් වීම ගැන ආඩම්බර ගවනවා. නමුත්, 

තමුන්නාන්ගසේැාට පගන්වන්න බැිනවීම ගැන මට කනගාටුවක් 
තිගබනවා. තමුන්නාන්ගසේැාට මියුෂන් ගදන්න පුළුවන් වුණා නම්, 
ගම් වාගේ ගමෝඩ කථා ීමයන්ගන් නැති බව මම දන්නවා. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ීතා කුමාරසිාංහ අගේ සගහෝදර 
මන්ත්රීතුමියට අද පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රී ධුරය අහිමි ගවැා 
තිගබනවා. එතුමිය ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේී  නිතරම කරපු 

ප්රකා යක් තිගබනවා. එතුමිය ීමයනවා, ආඩුඩු පක්ෂගආ හිතවත් 
ඇමතිවරගයක් එතුමියට දුරකථනගයන් දිනපතා කථා කරනවා 
ීමයැා. ඒ ඇමතිවරයා දුරකථනගයන් කථා කරැා ගමතුමියට 

ගමොනවාද ීමයන්ගන්? ගමතුමියට ීමයනවා ලු, "අගන්! ඔයා 
ආඩුඩුවට එන්න. නිගයෝෙ ඇමතිකමක් ගදන්නම්. ඔයාගේ 
මන්ත්රීකමත් රැකැා ගදන්නම්." ීමයැා. ඔන්න 
තමුන්නාන්ගසේැාගේ අධිකරණගආ සව්ාධීනත්වය. ගරේද 

පල්ගැන් යනවා. එතුමිය නිගයෝෙ ඇමතිකම ගත්තා නම්, 

1581 1582 

[ගු  සිසිර ෙයගකොඩි මහතා] 
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එතුමියට නඩු නැහැ.  අපි ඒක අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා 

විමර් න ගකොමිෂන් සභාවට ඉදිිනපත් කළා. අපි ඉගගන ගත්ත 
මහගපොළ අරමුදැ වාංචා ීම සම පිළිබාව අල්ැස් ගහෝ දූෂණ 
ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් සභාගේ නඩු නැහැ. ගම්වා මහ 
ගපොගළොව දෙහුැන අපරාධ. හැබැන්, ු පියල් ැක්ෂ 7කට අගේ 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්රීතුමාට නඩු දාැා තිගබනවා. 
ු පියල් බිලියන තුනක වාංචාවන් අපි ගහළි කළා. ඒවාට කට 
පත්තර නැහැ; කථා නැහැ. දැන් ගචෝදනා ඉදිිනපත් කරන අයටත් 

දඬුවම් ැබා ගදන්න පුළුවන් විධියක් ගම් පනත් ගකටුම්පගත් 
තිගබනවා මම දැක්කා. දැන් අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න 
ගකොමිෂන් සභාවට ගචෝදනා ඉදිිනපත් කරන අයට දඬුවම් 

පමුණවන්නත් ගම් පනත් ගකටුම්පත හරහා ප්රතිපාදන ී ැා 
තිගබනවා. දඬුවම් පමුණුවන්න ඕනෑ ගහොරාටන්. නමුත්, ගචෝදනා 
කරන ගකනාට දඬුවම් පමුණුවන්නත් දැන් ප්රතිපාදන සැසව්ා 

තිගබනවා. ඒ බව ගම් පනත් ගකටුම්පත ීමගයවුවාම අපට ගේනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ගසේට තව විනාඩියක කාැයක් 
පමණන් තිගබන්ගන්. 

 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගවැාව අඩු ගවන බව අපි දන්නවා. ගු  ඉන්දික අදෙු ේධ 
මන්ත්රීතුමාගේ විනාඩි 12ක කාැයක් තිගබනවා. එන්න් මම විනාඩි 
4ක කාැයක් ගත්තා. ඉතිින විනාඩි 7දෙත් තවත් විනාඩි 4ක 

කාැයක් මම ගන්නවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නාන්ගසේට එගහම ගවැාවක් ගන්න බැහැ. 
ූලැාසනගයන් කථාවට ගවැාව ගවන් කරන්ගන්. තමුන්නාන්ගසේව 
දැදෙවත් කරන්ගන් -  

 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගු  ඉන්දික අදෙු ේධ ගහේරත් මන්ත්රීතුමාගේ - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නාන්ගසේ ඉසග්සල්ැා ඇහුම්කන් ගදන්න. මමන් ගමතැන 

ගවැාව ගවන් කරන්ගන්. ඔබතුමාට ගවන් කරැා තිගබනවා මුලින් 
විනාඩි 12කුත්, තවත් විනාඩි 4කුත්. ඒ විනාඩි 1)ක කාැය පස්වු  
04.03ට අවසන් ගවනවා. එතගකොට ඊට අමතරව ගමොන 
මන්ත්රීතුමාගගන් ද ගේැාව ගන්ගන් ීමයන එක - 

 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඉන්දික අදෙු ේධ ගහේරත් මන්ත්රීතුමාගේ ගේැාගවන් විනාඩි 
4ක කාැයක් ැබා ගන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ඉන්දික අදෙු ේධ මන්ත්රීතුමා ගමතැනට ඇවිල්ැා 
ීමයන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ගසේ ීමයැා හින යන්ගන් නැහැ. 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

එතුමා ගියා. ඒක ීමයැා තමන් ගිගආ. ඔබතුමා දැන් ගන් 
ූලැාසනයට ආගේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ගැන පාර්ලිගම්න්තු ගල්කම්වු න් දැදෙවත් කළාද? 
 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

එක්සත් ොතික පක්ෂයට බකවනගකොට ගේැාව සීමා ගවනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගපොඩ්ඩක් ඉන්න. එතුමාගේ විනාඩි 4 තමන් තමුන්නාන්ගසේගේ 
නියමිත ගේැාවට එකතු කරැා තිගබන්ගන්.  

 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඉන්දික අදෙු ේධ ගහේරත් 
මැතිතුමාට විනාඩි 12ක් තිබුණා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නාන්ගසේට විනාඩි 12ක් ගවන් කරැා තිගබනවා. ඒකට 

අමතරව ඉන්දික අදෙු ේධ ගහේරත් මැතිතුමාගේ විනාඩි 4ත් එකතු 
කරැා තිගබනවා. ඒ ැබා දුන් කාැය දැන් අවසන් ගවැා 
තිගබනවා. එම නිසා තමුන්නාන්ගසේට නියමිත කාැය දැන් 

අවසන්. 

 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඉන්දික අදෙු ේධ ගහේරත් 
මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 12ක කාැයක් තිගබනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමාගේ ගවැාගවන් ගකොටසක් එතුමා ගු  වාමේගේව 
නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාට දුන්දෙ බවක් තමන් පාර්ලිගම්න්තු 
සහකාර මහ ගල්කම්තුමා ීමයන්ගන්. 

 
ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගකොටසන් දුන්ගන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මට තමුන්නාන්ගසේත් සමඟ වාද කරන්න ගදයක් නැහැ. 
ඔබතුමාගේ ගවනත් මන්ත්රීවරගයක් ඉන්නවා නම් එතුමාට ඒ 
සාහා ඉදිිනපත් ගවන්න ීමයන්න. නැත්නම් තමුන්නාන්ගසේගේ 

කථාව නතර කරන්න ගවනවා.  

1583 1584 



පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාගේ කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට නියමිත 
ගේැාව අවසානන්. ඔබතුමාට ගේැාව ැබා ගදන්න පුළුවන් වන 

පක්ෂගආ ගවනත් මන්ත්රීවරගයක් ඉන්නවාද? 

 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

වාමේගේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා විතරන් - ෙනතා විමුක්ති 
ගපරමුගඩු මන්ත්රීවරගයක්ගේ ගේැාව - අපි සගහෝදරයන්, අපි 
විපක්ෂගආ ගන්. ෙනතා විමුක්ති ගපරමුගඩු මන්ත්රීවරගයක්ගේ 

කථාගවන් විනාඩියක් ගදන්න ීමයැා ඉල්ැා සිමිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාගේ කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

හැබැන්, ෙනතා විමුක්ති ගපරමුණට එක්සත් ොතික පක්ෂගආ 
මන්ත්රී ගකගනක්ට ගේැාව ගදන්න පුළුවන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාගේ කථාව අවසන් කරන්න.  
 

ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 
අපට ගදන්න බැහැ. විපක්ෂගආ අපට  ගදන්න බැහැ. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා මම ගමතැන නිගයෝෙනය කරන්ගන් 
ූලැාසනය. තමුන්නාන්ගසේගේ ප්රදර් නය කරන්ගන් ගමොකක්ද 
ීමයන එක ගැන තමුන්නාන්ගසේ ගත්ු ම් ගන්න. 

 
ගරු ිංිංර ජ්යනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ெயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට මම ගු  කරනවා. 

හැබැන්, අපට ෙනතා විමුක්ති ගපරමුණ ගැන ැේෙන්. ස්තුතින්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නාන්ගසේ පාර්ලිගම්න්තුවට මේදුමේ නැති වචන පාවිා චි 

කරනවා, ූලැාසනයට අගගෞරව කරනවා. මම ූලැාසනගආ 
ඉන්නගකොට පක්ෂයක් නිගයෝෙනය කරන්ගන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ගසේ ඒක ගත්ු ම් ගන්න. මම තමුන්නාන්ගසේ ගේ 
හැසි සම පිළිබා කනගාටු ගවනවා. 

The Hon. Abdullah Mahrooff has six minutes. [බාධා 

ීම සමක්] List එගක් තිගබන්ගන් ගු  අේදුල්ැාහ් මහූ්පෆ් 
මන්ත්රීතුමා. [සභා ගර්භය තුළ නැත]  

මීළඟට, අජිත් මාන්නේගපු ම මන්ත්රීතුමා.  You have eight 
minutes. 

[අ.භා. 4.04] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அெித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම මගේ දිස්්රික්කය 

නිගයෝෙනය කරන මගේ මිත්ර මන්ත්රීතුමා ළමන්න්ටත් ඕවා 

පගන්වනවා ද ීමයැා මම දන්ගන් නැහැ. එතුමා කුණුහු ප වචන; 
ඉතාමත් අසභ වචන පාවිා චි කරනවා. 'ඔළු බක්කා, අර බක්කා, 
ගම් බක්කා' ීමයනවා. මට ගේන්ගන් නීති ක්ගෂේත්රගආ විතරක් 

ගනොගවන්, මියුෂන් ක්ගෂේත්රයත් හදන්න ගවනවා ීමයැාන්. අගේ 
ගු  මන්ත්රීතුමා ගහොා ගු  මන්ත්රීතුගමක්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි දැන් ගගොඩාක් කථා කළා.  

ගු  විමල් වීරවාං  මන්ත්රීතුමාත් කලින් කථා කළා, හිනයට මැිනැා 
පපන්නා වාගේ. අපි අද පවතින තත්ත්වයට ආගේ ගකොන් වාගේ 
රටීමන් ද ීමයන එක ගම් අයට මතක නැහැ. ගු  ූලැාසනාූපඪ 

මන්ත්රීත්රමනි, එදා රගට් නීතිය  වල් වැදිැා තිබුගඩු. රගට් නීතිය 
නීති ගපොතට විතරන් සීමා වුගඩු.  එදා ක්රියාත්මක ගවන්ගන් ගවන 
ගදයක්. ගම්ක නීතීඥ මහත්තුු න්ගේවත්, අධිකරණගආවත් 

වැරැේද ගනොගවන්. ගේ පාැනඥයන් නීතිය අතට ගගන තිබුගඩු. 
පළාගත් මන්ත්රීතුමා ගපොලීසිගආ කාමගර් ඕඅන්සී ගවැා හිමිගආ. 
ඒකට නීතිඥ මහත්තුු න් ට, විනිමේු වු න්ට ගදොස් ීමයැා 
හිනයන්ගන් නැහැ. එදා රට පාැනය කරපු ආඩුඩු, 

ගේ පාැනඥන් නීතිය අතට  අරගගන තිබුගඩු. ගම් ීමයන කථා 
ඇත්ත. නීතිය මකුළුදැැක් ගවැා තිබුගඩු. ූලැාසනාූපඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි, ප්රබැ මිනිමේන්ට ගේගරන්න පුළුවන් අහිාංසක 

මිනිමේන් තමන් ගම්වාට අහුගවන්ගන්. නමුත්, එදා තමුන්ට ඕනෑ 
විධියට නීතිය ක්රියාත්මක කළා ීමයැා අපි දන්නවා. තමුන්ට 
විු ේධ ගවනවා නම්; තමන්ගේ බැයට විු ේධ ගවනවා නම් මේදු 

වෑන් එකක් අරගගන ඇවිල්ැා පසස්ාගගන ගියා. මරණ දඬුවම 
ක්රියාත්මක වුණා. නැහැ ීමයන්න බැහැ. ඒක අධිකරණගයන් 
ගනොගවන් පැනවුගඩු. බැවත් ගේ පාැනඥයන් මරණ දඬුවම 

ක්රියාත්මක කළා. මම හිතන්ගන් ඒවා  සිසිර ෙයගකොඩි 
මන්ත්රීතුමාට මතක නැහැ. ආයුධ  ගපන්වන්න ීමයැා එක්කගගන 
ගිහිල්ැා ීමයැා කී ගදගනක් මඟී  මැු වාද? නීතිය ක්රියාත්මක 
වුණා. අගේ ගගම් මගේ ආසනගආ වතුර ඉල්ැා කෑ ගහපු අහිාංසක 

මිනිස්මේන්ව අමු අමුගේ මහ දවල් ගවඩි තියැා මරැා දැම්මා. ඒ 
විධියට මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක වුණා. ගරොගෂේන් චානකව 
මැු වා. හැාවත ඇන්ටනීව ගවඩි තියැා මැු ගේ මහ දවල්. 

නීතිය ඔන්න! මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක වුණා. ඒ ගවඩි තියපු 
මිනිහාට ගමොන දඬුවම දුන්නත් ගත් ු මක් තිගබනවාද, ඒ 
මදෙෂයා මැු වාට පමේව. [බාධා ීම සමක්] මම ීමයන්ගන් එගහම 

කාැයක් තමන් තිබුගඩු ීමයැා. ඔබතුමාගේ නායකයා- නීතිය 
තිබුගඩු ගකොගහේද? එදා ප්රාගේ්ෂය ගල්කම් කාර්යාැගයන් නඩු 
අහැා රෙගආ ගසේවකයා -සමෘේධි නිැධාිනයාව-  ගගහේ බැන්දා. ගම් 

ගගොල්ැන් තමන් ගගහේ බැන්ගේ. ප්රාගේ්ෂය ගල්කම් කාර්යාැය 
තමන් අධිකරණය ගවැා තිබුගඩු. [බාධා ීම සමක්]ප්රාගේ්ෂය 
ගල්කම් කාර්යාැගයන්  නඩු අහැා ගගහේ බැන්දා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමන්ැා එතුමාගේ කථාවට බාධා කරන්න එපා. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அெித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉසග්කෝගල්ී  තමුන්ගේ දු වාට දඬුවම් දුන්නා ීමයැා, පළාත් 

සභා මන්ත්රීවරයා ඒ ුරු විනයව ඉසග්කෝගල් ඇතුගළේී ම දණ 
ගැස්මේවා. එගහම තිබුණු රටක් තමන් අපට ගවනස් කරන්න 

දුන්ගන්. අපි ඒක ගවනස් කරනවා. නඩු තීන්දු සිදු වුගඩු 
පාැකයන්ට ඕනෑ විධියටන්. රගට් සාමාන ෙනතාවට අධිකරණය 
ගැන වි ව්ාසයක් තිබුගඩු නැහැ.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසාම තමන් එදා 2014 
ෙනවාින 0 වැනිදා යහපාැන ආඩුඩුවක් අව න් ීමයැා ගම් රගට් 
ෙනතාව විේැවයක් කරැා ගේ පාැන ගේදයීමන් ගතොරව සියලු 
ෙනතාව අත්වැල් බැාගගන හිටපු පාැන තන්ත්රය ගවනස් කගළේ.  

අපි ඒ ෙනතාවගේ ඉල්ලීමට, ෙනතාවගේ විේැවයට ඇහුම්කන් 
දුන්නා. ඇහුම්කන් ී ැා රම රමගයන්, රම රමගයන් අධිකරණ 
පේධතිගආ තිගබන දූක තභාවය, වාංචනිකභාවය නැති කරැා පිිනසිදු 

කරමින් එනවා. අපි ආපු ගමන්ම විනිමේු වරයාට ගකළින් ඉාගගන 
තීන්දු ගන්න පුළුවන් විධියට, අධිකරණ ක්ගෂේත්රගආ නිැධාිනන්ට 
ගදපන්න් ඉාගගන කටයුතු කරන්න පුළුවන් විධියට අධිකරණ 

ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කගළේ, නීතිය පිිනසිදු ීම සගම් 
වගකීම ඇතිවන්. ඒ නිැධාිනයාට තමන්ගේ පගත්කම, බුේධිය 
පාවිා චි කරැා නීතිය අදෙව තීන්දු තීරණ ගන්න පුළුවන් 

වාතාවරණය අපි හිනගසස්ැා දුන්නා.  

ඒ විතරක් ගනොගවන්, වින්දිතයන් සහ අපරාධකු වන් ගැන 
කථා කරනගකොට  වැලිගේිනගආ පුතාට ගවඩි තැබීම ගැන සාක්ක  
ගදන්න අම්මා එන්න භයන්. ගමොකද, අම්මා සාක්ක  ගදන්න ගියා 

නම්  මේදු වෑන් එකක් ඇවිල්ැා අම්මාවත් පස්සාගගන යනවා. අපි 
ඒවා සැැීමල්ැට අරගගන අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 
සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් පනත 

ගගනැල්ැා ඕනෑම අපරාධයක වින්දිතගයකුට, සාක්ක කු ගවකුට 
ආරක්ෂා ගවන්න, භය නැතිව ගපොලීසියට ගිහිල්ැා පැමිකවල්ැක් 
කරන්න, සාක්ක ය සටහන් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය අපි  

නිර්මාණය කර දුන්නා. අද යම් ගවනසක් ඇතිගවැා තිගබනවා. 
සියයට සියයක්ම ගවනස් ගවැා ීමයැා මම ීමයන්ගන් නැහැ. 
ආඩුඩුවට විු ේධව පසාවි ගිහිල්ැා අද විපක්ෂය ගකොා චර නඩු 

ෙය ගන්නවාද? එතගකොට ඇවිල්ැා ීමයනවා, "අධිකරණය හින 
ස්වාධීනන්. අධිකරණය ගහොා තීන්දු දුන්නා. අපට ඇහුම්කන් 
දුන්නා." ීමයැා. ඒ විධියට විපක්ෂගආ අය අධිකරණ ූමියට 

ගිහිල්ැා කථා කරනවා. ගම් ගගොල්ැන්ගේ ගහොු  අල්ැාගගන 
ගියාම, ගහොරකම් කරැා ගම් ගගොල්ගැෝ අල්ැා ගගන ගියාම ඒක 
ගේ පාැන පළිගැනීමක්. අපි නීතියට ඇඟිලි ගැහුගේ නැහැන් 
ීමයැා මම විග ේෂගයන්ම ීමයනවා.  

එදා අධිකරණයට යන්න කලින් ප්රාගේ්ෂය සභාගේ 
සභාපතිවරයකු නීතිය ඉදිිනයට ගගන යන්න පුළුවන්කම තිබුණාද? 
අර ුරු විනය දණගැසව්ූ පළාත් සභා මන්ත්රීවරයා නීතිය ඉස්සරහට 

ගගන යන්න පුළුවන්කම තිබුණාද? කැැකවය ප්රාගේ්ෂය ගල්කම් 
කාර්යාැගආ මිදුගල් නඩු අහපු ඇමතිතුමා, එයාව ගපොල් ගගහේ 
බැාැා දඬුවම් දුන්නා. අධිකරණය ඉස්සරහට ගගන යන්න 

පුළුවන්කම තිබුණාද? නමුත්  අද  නඩු ඇගහන්නත් ඉස්සරගවැා, 
අගේ රෙගආ ඇමතිවු  ඉල්ැා අස්ගවනවා, "හින මම සව්ාධීනව 
නඩුව අහන්න අවසථ්ාව ගදනවා. මගේ ඇමතිකගමන්  මම ඉල්ැා 

අස්ගවනවා."ීමයැා. අපි එගහම සාංසක්ෘතියක් නිර්මාණය කර 
තිගබනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ප්ර ්න තිගබන බව අපි 
දන්නවා. නීතිගආ හදන්න ගේවල් තිගබන බව අපි දන්නවා. ඒ ගැන 

මම කාටවත් ඇඟිල්ැ දික් කරන්ගන් නැහැ. ගම් නීති පේධතිය 

හදන්න ඕනෑ. අපි දහනව වන ආඩුඩුරම වවසථ්ා සාංග ෝධනය 

ගම් රටට හඳුන්වා ී ැා නීතිය තව තවත්  ක්තිමක් කළා. අපට තව 
වැඩ ගගොඩක් කරන්න තිගබනවා. අගේ  ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාගේ ඉන්න මන්ත්රීවු  ඔක්ගකොම එකතු ගවැා, විග ේෂගයන්ම 
ගු  අජිත් පී. ගපගර්රා නිගයෝෙ ඇමතිතුමා, ගු  ංආචාර්ය  

ෙයම්පති විරමරත්න මන්ත්රීතුමා, ගු  විගේපාැ ගහට්මිආරා චි 
මන්ත්රීතුමා ඇතුළු අපි ඔක්ගකොම එකතු ගවැා කු ණු ගසොයැා 
බැලුවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාැයක් 
තිගබනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அெித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

කථා කරන්න පටන් ගත්තා විතරන්.  

කු ණු ගසොයැා බැැා අපි වාර්තාවක් ඉදිිනපත් කළා. යුක්තිය 
පසිාලීම සාහා ගත වන කාැය අවුු දු 17න්. ඒ අදෙව, 
පුේගැගයක් නඩුවක් දැම්මාම ඔහුගේ මුණුබුරාට තමන් තීන්දුව 
ැැගබන්ගන්. ගමතැන ප්ර ්නයක් තිගබනවා. ගම් ප්ර න්ය 

ඇතිගවන්න ගහේතු ගමොනවාද ීමයැා අපි ගසොයැා බැලුවා. 
විග ේෂගයන්ම මම නීති ක්ගෂේත්රගආ ඉන්න සියලු ප්රවීණයන්ට ගම් 
අවස්ථාගේ  සත්ුතිවන්ත ගවනවා. ඒ අය ගම් කාරක සභාවට 

ඇවිල්ැා සාක්ක  ී ැා අපිව දැදෙවත් කළා. නීතිපති ෙනාධිපති 
නීතිඥ ෙයන්ත ෙයසූිනය මහත්මයා, අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා 
විමර් න ගකොමිෂන් සභාගේ අධක්ෂ ෙනරාල් සරත් ෙයමාන්න 

මහත්මයා, ගසොලිසිටර් ෙනරාල් ෙනාධිපති නීතිඥ යසන්ත 
ගකෝදාගගොඩ මහත්මයා, පේමසිින ෙයමාන්න මහත්මයා, මේජීව 
ැාල් දසනායක මහත්මයා ඇතුළු නීති ක්ගෂේත්රගආ ඉන්න සියලු 

ගදනා ඇවිල්ැා ඔක්ගකොම අය එක හඬින් ීමේවා, "අපට අධිකරණ 
ක්ගෂේත්රය ගවනස් කරන්න මීට වඩා කඩිනම් නඩු විසඳීගම් රමයක්  
අව  ගවනවා. නැත්නම් අහිාංසක දුේපත් මිනිස්මේ මුළු ජීවිත 

කාැයම පසාවිගආ ගගවනවා; එයාගේ ජීවිත කාැය පසාවිගආ 
ගත කරැා ඒත් තීන්දුව එන්ගන් නැහැ, දු වාගේ ජීවිත කාැයත් 
පසාවිගආ ගත කරනවා; මුණුබුරාගේ ජීවිත කාැගආ තමන් 
පත්තරය එන්ගන්." ීමයැා. අන්න ඒක නවත්වන්න තමන් අගේ 

කාරක සභාගවන් අපි ගයෝෙනා සූලහයක් ඉදිිනපත් කර 
තිගබන්ගන්.  පාර්ලිගම්න්තුගේ සියලු නිැධා ස මහත්වු  අපට 
ගම්ක  ක්තිමත් කරන්න පදවු පපකාර කළා. විග ේෂගයන්ම අගේ 

ඇමතිතුමිය ඒ  ගකටුම්පත අරගගන   තීන්දු තීරණ ගන්නවා. ගු  
ඇමතිතුමිය අද සම්මත කර ගන්නා පනත් ගකටුම්පත්වැටත් ගම් 
වාර්තාවලින් අරගගන කු ණු ඇතුළත් කර තිගබනවා.    

ගහොා, දක්ෂ ඇමතිතුමියක් අපට හම්බ ගවැා තිගබනවා; 
ප්රාගයෝගික දැදෙම තිගබන ඇමතිතුමියක් අපට හම්බ ගවැා 
තිගබනවා; ගපොගළොගේ පය ගහගගන වැඩ කරන්න පුළුවන් 

ඇමතිතුමියක් ඉන්නවා. එතුමිය අගේ වාර්තා ඔක්ගකෝම එකතු 
කරැා සාධාරණ පිිනසිදු රටක් හදන්න, ගම් රගට් ෙනතාව 
බැාගපොගරොත්තු වන යහ පාැනය ගම් රගට් සථ්ාපිත කරන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒ සාහා වනතික කටයුතු ංදූෂණ විගරෝධී  සහ 

මාධ පිළිබා ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාගේ ගමම වාර්තාව 
ගැන ගසොයා බැා කටයුතු කරැා අවම ව ගයන් මාස හයක් තුළ 
ගම්ක ක්රියාත්මක කරන්න ීමයැා ඉල්ැා සිමින ගමන්, ගම් 

ගවනගකොට යම් ගකොටසක් ක්රියාත්මක ගවැා තිගබනවා නම්, 
ඒකටත් සත්ුතිවන්ත ගවමින් මා නිහඬ ගවනවා. ගබොගහොම 
ස්තුතින්. 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hisbullah. 

You have eight minutes.  
 
[பி.ப. 5.13] 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. මිස්බුල්ලා මහතා (පනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිාචි කිරීම රාජ්ය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லொஹ் - புனர்வொழ் 

வளிப்பு ைற்றும் ைீள்குடிசயற்ற இரொெொங்க  அமைச்ெர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் (விசெட ஏற்பொடுகள்) ைற்றும் நீதித் 

துமற ெம்பந்தைொன திருத்தச் ெட்டமூலங்கள் ததொடர்பொன 

விவொதத்திசல கலந்துதகொள்வதில் நொன் ைிகவும் ைகிழ்ச்ெி 

யமடகின்சறன். உள்ளூர் அதிகொரெமபகள்  ததொடர்பொன 

ெட்டங்களிசல திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவந்து, புதிய 

நமடமுமறயில் சதொோ்தல்கமள நடத்துவதற்கொன ஏற்பொடு 

கமளச் தெய்துதகொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிமலயிசல, உள்ளூர் 

அதிகொரெமபகள் விசெட ஏற்பொடுகள் ெட்டத்தி னூடொகச் 

ெிறுபொன்மைச் ெமூகங்களினுமடய பிரதிநிதித்து வங்கள் 

பொதுகொக்கப்படக்கூடிய வமகயில் அது ததொடர்பொன உொிய 

நடவடிக்மககள் சைற்தகொள்ளப்பட சவண்டுதைன்று இந்தச் 

ெந்தர்ப்பத்திசல நொன் தெொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.   

குறிப்பொக, அரெியல் கட்ெிகள் அவற்றின் சதொோ்தல் 

சவட்பொளர்கமளத் ததொிவுதெய்யும்சபொது ெிறுபொன்மைச் 

ெமூகங்களினுமடய பிரதிநிதித்துவமும் அந்தந்தப் பிரசதெ 

ெமபகளிசல பிரதிபலிக்கக்கூடிய வமகயில் அவர்களுக்கு 

நியைனப் பத்திரங்கமள வழங்குவதனூடொக, எதிர்கொலத்திசல 

"இந்தப் புதிய சதொோ்தல் திருத்தச் ெட்டத்தினூடொகச் ெிறு 

பொன்மைச் ெமூகசைொ அல்லது தபரும்பொன்மைச் ெமூகசைொ 

பொதிக்கப்பட்டுவிட்டது" என்று கூறுகின்ற நிமலமை ஏற்படொ 

தவொறு பொதுகொத்துக்தகொள்ள சவண்டுதைன்று இச்ெந் 

தர்ப்பத்திசல குறிப்பிட்டுக்கூற  விரும்புகின்சறன்.   

அம்பொமற ைொவட்டத்திசல ெொய்ந்தைருது பிரசதெ ைக்கள் 

தங்களுக்தகன்று ஒரு பிரசதெ ெமபமய அமைத்துத்தர 

சவண்டுதைன்று கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு சைலொகப் சபொரொடி 

வருகின்றொர்கள். அண்மையில் 3 நொட்கள் கமடகள் 

மூடப்பட்டு, வியொபொரங்கள் நிறுத்தப்பட்ட நிமலயில், ெகல 

அரெ கொொியொலயங்களும் பொடெொமலகளும் மூடப்பட்ட 

நிமலயில், அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு பிரசதெ ெமபமய 

உருவொக்கித்  தருைொறு சகொொி ைிகப்தபொிய ஆர்ப்பொட்ட 

தைொன்மற சைற்தகொண்டொர்கள். அவர்களுமடய அந்த 

நியொயைொன சகொொிக்மக  அரெியல் தமலமைகளொல் அங்கீகொிக் 

கப்பட்டது. ைொண்புைிகு  பிரதை அமைச்ெர் அவர்கள்கூட கடந்த 

சதொோ்தலின்சபொது அதமன உருவொக்கித் தருவதொக  உறுதி 

தைொழி வழங்கியிருந்தொர். ஸ்ரீலங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிர ெின் 

தமலவரும் தகளரவ அமைச்ெருைொன ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள், 

தகௌரவ அமைச்ெர் றிெொட் பதியுதீன் அவர்கள், தகௌரவ 

அமைச்ெர் மபெர் முஸ்தபொ அவர்கள் உட்படப் பலர் அந்த 

ைக்களுக்கு வொக்குறுதிமய வழங்கியிருந்தொர்கள். இவர்கள் 

ததொடர்ச்ெியொக வழங்கிவந்த வொக்குறுதிகளினொல் அந்த ைக்கள் 

தபரும் எதிர்பொர்ப்சபொடு இருந்தொர்கள். ஆனொல், கல்முமன 

ைொநகர ைக்களுமடய எதிர்ப்பின் கொரணைொக அது 

மககூடவில்மல.  

கல்முமன ைொநகர ெமபயிசல இருக்கின்ற பிரச்ெிமனகள், 

சூழ்நிமலகள் என்பவற்மறக் கருத்திதலடுத்து அவர்களுமடய 

எதிர்கொலப் பொதுகொப்புக் கருதி, கல்முமன ைொநகர ைக்கள் 

எடுத்துக்தகொண்ட நியொயைொன தீர்ைொனத்தின் அடிப்பமடயில், 

ெொய்ந்தைருது பிரசதெ ெமபக் சகொொிக்மகயொனது நிரொகொிக்கப் 

பட்டுள்ளது. அதன் கொரணைொக அங்குள்ள ைக்கள் 

ைனசவதமனயொன நிமலமையில் இருக்கின்றொர்கள். இந்தச் 

ெட்டமூலத்தின் விசெட ஏற்பொடுகள் மூலம் தங்களுக்கு ஒரு 

ெமப கிமடக்கும் என்ற ஆவசலொடும் ஆர்வத்சதொடும் 

எதிர்பொர்த்திருந்த ெொய்ந்தைருது ைக்கள், நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்திசல புதிதொக நொன்கு ெமபகள் உருவொக்கப்பட்ட 

சபொது தங்களுக்கொன ெமப உருவொக்கப்படவில்மலசய என்ற 

ஆதங்கத்துடனும் கவமலயுடனும் இருக்கின்றொர்கள். தகளரவ 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, எதிர்கொலத்தில் 

சைதகு ெனொதிபதி அவர்களின் தமலமையிலொன இந்த 

அரெொங்கம் கல்முமன ைொநகர ைக்கள், ெொய்ந்தைருது ைக்கள் 

ஆகிய இரண்டு தரப்பினருடனும் கலந்துமரயொடி, கருத்துக் 

கமளக் சகட்டறிந்து அவர்களுமடய நியொயைொன 

சகொொிக்மககமள நிமறசவற்றுவதற்கு உடனடியொக நடவ 

டிக்மக எடுக்க சவண்டும் என்று இந்தச் ெமபயிசல 

சகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.  

கடந்த 30 ஆண்டு கொலத்தில் ெொய்ந்தைருது ைக்கள் ஒரு 

தனிநொட்மடக் சகொருவதற்சகொ அல்லது ஒரு ைொகொணத்மதக் 

சகொருவதற்சகொ  அல்லது ஒரு ைொவட்டத்மதக் சகொருவதற்சகொ 

முயற்ெிக்கவில்மல. ஆனொல், இன்று உள்ளூரொட்ெித் 

சதொோ்தல்கள் நடக்கவிருக்கின்றது என்று அறிந்த நிமலயில், 

தங்களுக்கு ஒரு பிரசதெ ெமப இல்மலசய என்று அந்த முழுப் 

பிரசதெ ைக்களும் ைிகக் கவமலசயொடும் துன்பத்சதொடும் 

இருக்கின்றொர்கள். நொங்கள் அவர்கமளக் கண்டு ைனசவதமன 

அமடகின்சறொம். ஆகசவ, ஏமனய பிரசதெ ைக்களுமடய 

அபிலொமைகளுக்கு முரண்படொைல், அவர்களுமடய அபிப் 

பிரொயங்கள் பொதிக்கொத வமகயில் ெொய்ந்தைருது ைக்களுமடய 

நியொயைொன சகொொிக்மககள் ததொடர்பில் கவனத்துக்தகடுத்து 

அந்தப் பிரசதெத்தின் பிரச்ெிமன தீர்க்கப்பட சவண்டும் என்று 

அந்த ைக்களுக்கொக இந்தச் ெமபயிசல குரல் தகொடுப்பதில் 

நொன் ைிகவும் ெந்சதொை ைமடகின்சறன்.  

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

எதிர்கொலத்திசல ஒவ்தவொரு பிரசதெத்திற்கும் தபொறுப்புக்கூறக் 

கூடிய விதத்தில் ைக்களொல் தங்களுமடய உறுப்பினமரத் 

ததொிவுதெய்யக்கூடிய வமகயில் உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் 

ெட்டமூலம் உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தவமகயில், 

அந்தச் ெட்டமூலத்மத நொங்கள் வரசவற்கின்சறொம். 

எதிர்கொலத்திசல ஒவ்தவொரு வட்டொரத்திற்கும் ஒவ்சவொர் 

உறுப்பினமரத் ததொிவு தெய்வதனூடொக, அந்த உறுப்பினர் 

தன்மனத் ததொிவுதெய்த  ைக்களுக்குப் பதில் கூறக்கூடிய ஒரு 

சூழ்நிமல உருவொக சவண்டும். அசதசபொன்று ைொகொண 

ெமபகளுக்குத் ததொகுதி அடிப்பமடயிசல உறுப்பினர்கமளத் 

ததொிவுதெய்வதற்கொன நடவடிக்மககள் சைற்தகொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன. ைொகொண ெமபத் சதர்தலுக்கொன ததொகுதிகள் 

பிொிக்கப்படுகின்றசபொது குறிப்பொக முஸ்லிம்களுமடய 

பிரதிநிதித்துவம் பொதிக்கொத வமகயிசல பிொிக்கப்பட 

சவண்டும். நியைிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ைொகொண எல்மல நிர்ணய 

ஆமணக்குழு முஸ்லிம்களுமடய பிரதிநிதித்துவம் எந்த 

வமகயிலும் குமறக்கப்படொத சூழ்நிமலயில் அவர்களுமடய 

விகிதொெொரத்திற்சகற்ப பிரதிநிதித்துவம் கிமடப்பதற்கு வழி 

வகுக்க சவண்டும். 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have one minute more.  

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. මිස්බුල්ලා මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லொஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I will wind up within one minute, Sir.  

ஆகசவ, முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதித்துவம் குமறக்கப்படொத 

வமகயில் ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்சு 

நடவடிக்மக எடுக்கசவண்டும். ஏதனன்றொல், ைீண்டும் 

இனங்களுக்கிமடசய ஒரு கெப்புணர்வு அல்லது தங்களுக்கொன 

பிரதிநிதித்துவம் கிமடக்கவில்மல என்ற உணர்வு 

ஏற்படக்கூடொது.  

இந்த நொடு ஒருைித்த நொடொக இருக்க சவண்டும்; 

எல்சலொரும் ஒரு தொய் ைக்களொகச் தெயற்பட சவண்டும். 

நொங்கள் எங்களுமடய அரெியல் உொிமைகமளயும் 

பிரதிநிதித்துவத்மதயும் பொதுகொத்துக்தகொண்டு பயணிக்க 

சவண்டிய சதமவ இருக்கின்றது.  இன்று நொட்டின் எதிர்கொல 

நலன்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு நொங்கள் இமணந்து 

தெயற்படுகின்றசபொதிலும், முஸ்லிம்களுமடய அரெியல் 

உொிமைகமளப் பொதுகொக்க சவண்டிய தபொறுப்பும் கடமைப் 

பொடும் எங்களுமடய தமலகளிசல சுைத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆகசவ, தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

ைொகொண ெமப ெம்பந்தைொக நியைிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ததொகுதி 

எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழு, ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் 

முஸ்லிம்களின் விகிதொெொரத்திற்கு ஏற்ப அவர்களுக்குொிய 

பிரதிநிதிகள் ததொிவுதெய்யப்படுவமத உறுதிப்படுத்திக் 

தகொள்ள சவண்டுதைன்று சகட்டு, விமடதபறுகின்சறன். 

நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතින්, ඔබතුමාට.  

මීළඟට, ගු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. 
 
[අ.භා. 4.21] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, විග ේෂගයන්ම අධිකරණය 
සම්බන්ධ පනත් ගකටුම්පත් ීමහිපයක් ගදවැනිවර ීමයවා සම්මත 

කරන ගම් අවසථ්ාගේ මටත් කථා ීම සමට අවස්ථාව ැබා ී ම ගැන 
මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ගවනවා. ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 
පමේගිය ආඩුඩුවත් එක්ක සාංසන්දනය කරන ගකොට, ගම් රගට් 

අධිකරණ පේධතිය ගැන යම් මේබදායී  වි ්වාසයක්  අපට තබා 
ගන්න පුළුවන් ීමයන කථාව අද ගමතැන මතු වුණා. ඒ වාගේම 
අගේ අධිකරණ ඇමතිතුමියටත් අපි මේබ පතනවා. එතුමියගේ ගම් 

කාැ පිනා ගේදය තුළ ගම් රගට් නීතිය හා නීතිගආ ආධිපත ගැන 
ෙනතාවට තිගබන වි ්වාසය තව-තවත් වැඩි ගවන්න ඕනෑය 
ීමයැා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට ගපර අගේ ගු  
මන්ත්රීවු න් ීමහිප ගදගනක් කථා කළා. ඒකාබේධ විපක්ෂගආ ගු  
සිසිර ෙයගකොඩි මන්ත්රීතුමා දැන් ගමතැන නැහැ. එතුමා නැඟිටැා 

ගිහිල්ැා. ඒ ගගොල්ැන්ගේ කථාවැ පරසප්රතාවන් තිගබන බව 

අපට ගපගනනවා. ඒ ගගොල්ැන් එක ගේැාවකට  අධිකරණය 
ගැන ගහොා විධියකට කථා කරනවා; එක ගේැාවකට "අගේ හිටපු 
මන්ත්රීතුමා නිදහස් කගළේ නැහැ" ීමයැා අධිකරණය විගේචනය 
කරනවා. එතගකොට අපට ගපගනනවා, එතුමන්ැාගේ කථා ඉතාම 

පරසප්ර විගරෝධී බව.  ඒ ගගොල්ැන් එක එක ගේැාවට එක එක 
ගේවල් කථා කරන කඩුඩායමක් හැමියට තමන් අපට 
ගපගනන්ගන්.   

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, විග ේෂගයන්ම යහ පාැන 
ආඩුඩුව බැයට පැමිකව පමේව පමේගිය කාැගආ මහින්ද රාෙපක්ෂ 
පාැන සමගආී  ගම් රගට් සිේධ වුණු යම් ඝාතනයක් සම්බන්ධ 

සිේධිය නැවත එළියට අරගගන, ගම් රගට් සියලු ෙනතාව 
ගවදෙගවන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න යම් ක්රියාමාර්ගයකට පැමිකව 
බව ගම් අවස්ථාගේී  මම ීමයන්න ඕනෑ. තාජුඩීන්ගේ ඝාතනය 

සම්බන්ධව අපි කථා කගළොත්, යහ පාැන ආඩුඩුගේ නීතිගආ 
සාධාරණත්වය සාංගක්තවත් ගවන නඩුවක් බවට අද එය පත් 
ගවැා තිගබනවා. අපි කාටත් ඒගකන් මිගදන්න බැහැ. වළැා දමපු 
තාජුඩීන්ව තමන් 2014 වසගර් ෙනවාින මාසගආ ෙයග්රහණගයන් 

පමේව අපි එළියට ගත්ගත්. එගසේ එළියට ගත් තාජුඩීන්ට 
සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න තමන් එදා අපි කථා කගළේ. එදා අගේ 
ආඩුඩුව එගසේ පිහිටුවීමත් එක්ක, ගම් රගට් සිමින සියලුම ෙනතාව 

තාජුඩීන්ට වුණු අසාධාරණය සම්බන්ධව කථා කළා.  
"තාජුඩීන්ගේ සිේධිය ඝාතනයක් ගනොගවන්, ඒක accident එකක්. 
ඒක මිනී මැු මක් ගනොගවන්" ීමයැා පමේගිය ආඩුඩුව කාැගආ 

එම සිේධිය යට ගහැා ඒක වසා දමා තිගබන ගේැාගේ, අගේ 
ආඩුඩුව බැයට පැමිකව නිසා නැවත ඒක එළියට අරගගන,  එය 
ඝාතනයක් ීමයැා සනාථ කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඝාතනයක් ීමයැා සනාථ 
වුණු තාජුඩීන්ගේ ඝාතනය ගැන නැවත අපට සැක සාංකා මතු 
ගවැා තිගබනවා. අපිට ගනොගපගනන හස්තයක්  තාජුඩීන්ගේ 

ඝාතන සිේධිය නැවත යට ගහන්න යම් යම් ක්රියාදාම සිදු කරගගන 
යනවා. අධිකරණ ඇමතිතුමිය ගමම ගු  සභා ගැගේ ගම් 
අවස්ථාගේී  ඉන්නා නිසාම ගම් කථාව කරන එක ගහොාන් ීමයැා 
මම හිතනවා. ගමොකද, විග ේෂගයන්ම එම නඩුගේ ක්රියාදාමය ගැන 

බැන ගකොට, මම කලින් ීමේවා වාගේ  ගනොගපගනන හස්තයක් 
ගම් නඩුව තුළ ක්රියාත්මක ගවනවාය ීමයැා අපි ීමයන්න ඕනෑ. 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි දන්නවා, හිටපු DIG අදෙර 

ගසේනානායක මහත්මයා සහ නාරාගහේන්පිට ගපොලීසිගආ OIC 
මහත්මයා ගමහි සැකකු වන් හැමියට ඉදිිනපත් කරැා තිගබන 
බව. 

විග ේෂගයන්ම අපි දන්නවා, ඔවුන් ගම් නඩුවට ඉදිිනපත් කගළේ 
අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහගආ 297 වගන්තිය යටගත් ීමයැා. 
ප්රධාන සැකකාරයා හැමියට පමේ ගිය කාැගආ ගම් සමාෙගආ 

කථාවට ැක්වුණා, හිටපු වවද නිැධාින  ආනන්ද සමරගසේකර 
මහත්මයා ගැන. එතුමා ගම්ක ඝාතනයක් ගනොගවන් ීමයැා 
වවද වාර්තාව දුන්නා. ඒ ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා 
යටගත් වැඩ කරපු වවදවු න් ගදගදගනකු ඉන්නවා. ඒ 

වවදවු න් ගදගදනාම ඉතාම බරපතළ කටපත්තර ැබාී ැා 
තිගබනවා, අපරාධ ප සක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුවට -  CID  එකට-. 
ගම් කට පත්තර ගදන්න ීමයැා, ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා 

එතුමන්ැාට බැපෑම් කරැා තිගබනවා. නමුත් ආනන්ද 
සමරගසේකර මහත්මයාව අත් අඩාංුරවට ගත්ගත් නැහැ. ඒක තමන් 
තිගබන ප්ර න්ය. ඇන්, ඒ? අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහගආ 297 

වගන්තිය යටගත් DIG අදෙර ගසේනානායක මහත්මයාට සහ 
නාරාගහේන්පිට OIC මහත්මයාට ගම් මරණගආ කුමන්ත්රණගආ 
ගකොටස්කාරයන් ීමයැා ගචෝදනා ඉදිිනපත් කරැා, අවුු ේදකට 

වඩා වැඩි කාැයක් ිනමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගආ තියාගගන සිමියා. 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

හැබැන්, ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයාට එක දවසින් ඇප ී ැා 

යැේවා. එගහම ගවන්ගන් ගකොගහොමද? ගමොකක්ද කරන්න ඕනෑ 
ීමයැා නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව ීමසිම පපගදසක් CID එකට 
දුන්ගන් නැහැ.  

ගු  ඇමතිතුමියනි, 2017.10.02ගවනි දා CID  එක පසාවියට 
වාර්තාවක් ඉදිිනපත් කළා. ගමොකක්ද, වාර්තාව? ගබොු  සාක්ක  
ඉදිිනපත් ගකු වා ීමයැා 190 වගන්තිය යටගත් සහ සාක්ක  
මැකුවා ීමයැා 19  වගන්තිය යටගත් ආනන්ද සමරගසේකර 
මහත්මයාට විු ේධව වාර්තාවක් පසාවියට ඉදිිනපත් කරැා 
එතුමාව අත් අඩාංුරවට ගන්න නිගයෝගයක් ඉල්ලුවා. නිගයෝගය 
ැැබුගඩු නැහැ. ගමොකක්ද, වුගඩු? 2017.10.19ගවනි දා ආනන්ද 
සමරගසේකර මහත්මයා දවල් 1.30ට පසාවියට ඇවිල්ැා, ඇප 
අරගගන එළියට ගියා. නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව පසාවියට ආගේ 
නැහැ. CID එගකන් නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට දැන්වූවා, "අද 
ගමගහම නඩුවක් තිගයනවා, ගම් නඩුවට එන්න" ීමයැා. නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුව නඩුවට ආගේ නැහැ; නඩුව මඟහැිනයා. ඇන්, ඒ? 
ඒක තමන් තිගබන ගැටලුව. අපි ගම් යහ පාැන ආඩුඩුව හැදුගේ 
ගම් රගට් නීතිගආ ආධිපතය ඇති කරන්න; ගම් රගට් නීතිය 
කාටත් සමාන කරන්න. තාජුඩීන්ගේ මරණය එළියට ගත්ගත් 
තාජුඩීන්ට සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න. නැතුව තාජුඩීන්ගේ 
මරණය ගපන්වා කන්ද එකතු කරන්න ගනොගවන්, අපි තාජුඩීන්ව 
එළියට ගත්ගත්.  එගහම නම්  නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව එදා 
නඩුවට ආගේ නැත්ගත් ඇන්?  ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 
මතක තියාගන්න ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා හැම පසාවියක් 
ගාගන්ම ඇප ඉල්ැාගගන ගියා. හැම පසාවියක්ම ඇප ප්රතික්ගෂේප 
කළා. මගහේසත්්රාත් පසාවිය ීමේවා, ඇප ගදන්න බැහැ ීමයැා. 
ඔහුව අත් අඩාංුරවට ගන්නවාට විු ේධව ඇප ඉල්ැා ගගන ගියා. 
ඇප ප්රතික්ගෂේප කළා.  

මහාධිකරණගආ තවම නඩුවක් යනවා, එතුමාට අව  කරන 
ඒ තීන්දුව තවම දුන්ගන් නැහැ. එගහම තිගයේී , එතුමා හැම 
පසාවියකටම ගිහිල්ැා ඇප ඉල්ැැා ඇප ගන්න බැින වුණාම 
අන්තිමට ගම්ගක් පුදුමය ීමයන්ගන් එතුමාගේ නඩුව තිගයන 
පසාවිගයන් එතුමාට ඇප ැැබුණා. ගකොගහොමද වැගඩ්? වගට් 
ගිහිල්ැා, ගිහිල්ැා ඒ හැම පසාවියීමන්ම ඇප ගන්න බැින වුණා. 
ඔක්ගකෝම පසාවි ඇප ී ම ප්රතික්ගෂේප කළා. නමුත් නඩුව තිගයන 
පසාවිගයන් ඇප දුන්නා. එගහම වුගඩු ගකොගහොමද? ූලැාසනාූපඪ 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, මගේ ළඟ කට පත්තරයක් තිගබනවා. මම එය 
ගම් ගු  සභාවට ීමයවන්න ඕනෑ. ගම් කට පත්තරය දුන්ගන් 
කවුද? චන්දන රාෙුරු  ීමයන වවදවරයා. ඔහු ගමගහම 
ීමයනවා:  

"තමා ගමම ප ච්ාත් මරණ ප සක්ෂණගයන් මික කැකට පමේ 
විගේ  පුහුණුවක් සාහා පෘතුගාැයට ගගොස් වසර ගදකකට පමණ 
පමේ දිවන්නට පැමිකව බවත්, එගසේ පැමිණ සිමින විට 2014 ෙනවාින 
මාසගආී  නව ෙනාධිපතිතුමා පත්වීගමන් පමේ ගමම තාජුඩීන්ගේ 
ඝාතනය සම්බන්ධගයන් නැවත ප සක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව 
විවිධ මාධවලින් ප්රචාරය වූවත්, තමා ඒ ගැන විග ේෂ අවධානයක් 
ගයොමු ගනොකළ බවත්, 2014 ජුනි මාසගආී  තම ොංගම 
දුරකථනයට වවද ආනන්ද සමරගසේකර මහතා කථා කර තමාට 
තාජුඩීන්ගේ post-mortem  එකට කටපත්තර ගදන්න CID  එකට 
එන්න ීමයැා තිගයනවා. ඒකට ඔගහේටන්, ශ්රියන්තටන් එන්න 
ීමයන්. අපි ඔක්ගකෝම එක විධියකට කට පත්තර ගදන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ඔය ගගොල්ැන්ට ගැොකු ප්ර න්යක් ගවන්.ඔයා ශ්රියන්තත් 
එක්ක ඇවිත් මාව හම්බ ගවන්න ීමයා තමාට ීමේව බවත්, එවිට 
තමා, සර් ගම්ක අපි කගළේ නැහැ ගන්, ගම්කට අපි සහාය වුණා 
විතරන් ගන්, අපි ගමොකටද ගම්කට කටපත්තර ගදන්ගන් ීමයා 
ීමේව විට, වවද සමරගසේකර මහතා විසින්, රාෙුරු , තමුන් තාම 
සර්විස් එගක් ඉන්නවා, මම ීමයන විධියට වැඩ කගළේ නැත්නම් 
තමුන්ට  ගැොකු ප්ර න්යක් ගවන් ීමයා තර්ෙනාත්මක සව්ූපපගයන් 
ීමේව බවත්, ඊට පමේ තමා වවද ශ්රියන්ත අමරරත්නට  ගකෝල් 
කරැා ගම් ගැන ීමේව විට...."  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් කටපත්තරය කාගේද? 

වවද චන්දන රාෙුරු ගේ. එයාගේ කටපත්තරය ී ැා 
තිගබනවා. ගමගහම කටපත්තරයක් ී ැාත් අත් අඩාංුරවට ගත්ගත් 
නැහැ. මීළඟට තිගබනවා,- [බාධා ීම සමක්] ඒක තමන් ප්ර න්ය. 
කවුද ගන්ගන් නැත්ගත්?  ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, -[බාධා 

ීම සමක්] මම ගම් ීමයන්ගන් සියලු ගදනාට දැන ගන්නන්. ගමොකද, 
අපි ගම් ආඩුඩුව හැදුගේ ගම් රගට් නීතිගආ ආධිපතය හදන්නන්. 
ගම්වා කරන්න ගනොගවන්. කවුු වත් ආරක්ෂා කරන්න ගනොගවන්.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට ගම් කටපත්තරය 
ගදන්ගන් අගනක් වවදවරයා වන ශ්රියන්ත අමරරත්න 
මහත්මයා.  

එතුමා ීමයනවා: 

"මම ීමයන විධියට ඔය ගදන්නත් කටපත්තර ගදන්න ඕනෑ 
ීමයැා. තාජුඩීන්ගේ ප ච්ාත් මරණ ප සක්ෂණය සිදු කරන 

අවස්ථාගේ ඔහු විනන් වර පැමිණ එය නි සක්ෂණය කර අව  
පපගදස් ැබා දුන් බව පවසන ගැසත්, මරණකු ගේ  ව්ාස 
නාැයත්, පපු අස්ථියත්, කැවා අස්ථි ගදකත් ප සක්ෂණ කටයුතු 
සාහා ැබා ගත් බව ප්රකා  කරන්න ීමේව බවත්, එවිට තමන්ැා 

ගදන්නාම එක් වරම 'සර් අපි ඒවා ගත්ගත් නැහැ ගන්, අපි ගන්ගන් 
සාම්පල්වැට ගල්, මුත්රා, පිත හා ඩී.එන්.ඒ. ප සක්ෂණයට අව  
සාම්ප ල් ගන්' ීමයා පැවමේ විට, නැහැ, නැහැ එගහම ගනොගවන්, මම 

ීමයන විධියට කරන්න, ඔය ගදන්නාට ගැොකු ප්ර ්නයක් ගවනවා. 
ඔය ගදන්නාත් ූලලිකවන් ගම්ක කගළේ. මම ීමයන විධියට ඔයාැට 
එන්න ීමේවහම, ගදන්නාම ගිහින් එක විධියට කටපත්තර 

ගදන්න, පරස්පර ගවන විධියට කටපත්තර ගදන්න එපා ීමයා 
තමාැාට පපගදස් දුන්න බවත්...."  

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා පපුටා දක්වන්ගන් ඉතාම වැදගත්, 

ෙනතා අවධානයට ැක් ගවා ච කු ණක් ගැනන්. එම නිසා 
ඔබතුමා ඔය ගල්ඛ්නගආ වගකීම අරගගන ඔය ගල්ඛ්නය සභාගත 

කරන්න සූදානම්ද?  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මම ඉතාම වගකීගමන් ගම් කාරණය ීමයන්ගන්. මම ගම් 

ගල්ඛ්නය සාාගත* කරනවා.  ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 
ගම්ක තමන් ී පු කටපත්තරය. 

ගම් වාර්තාගේ තව තැනක තිගබනවා: 

"ගම් සම්බන්ධව වවද ශ්රියන්ත අමරරත්න මහතාගගන් 
ී ර්ඝ ගැස කු ණු විමසීගම්ී , ඔහු වැඩි දුරටත් ීමයා සිමිගආ, 2014 
වසගර් මැද භාගය වන විට තමා රාෙකාින කරමින් සිමිගආ 
පුත්තැම ූලලික ගරෝහගල් විග ේෂඥ අධිකරණ වවද නිැධාිනයා 
ගැස බවත්, එගසේ සිමින විට 2014 ජුනි මාසගආ දින ීමහිපයක්ම 
වවද ආනන්ද සමරගසේකර මහතාගගන් තමාට දුරකතන 
ඇමතුම් ීමහිපයක් ැැබුණ බවත්, තමා ඒවාට ආන්සර් ගනොකළ 
බවත්, එයට ගහේතුව තාජුඩීන්ගේ ප ්චාත් මරණ ප සක්ෂණය 
සම්බන්ධව සකස් කරන ැද වාර්තාවැට තමාට අත්සන් ීම සමට 
ීමවූ විට, තමා එය ප්රතික්ගෂේප කළ බවත්, නමුත් වවද ආනන්ද 
සමරගසේකර මහතා යටගත් තමා විග ේෂඥ අධිකරණ 
වවදවරගයකු ගැස පත්වීම් ැබා ගැනීම සාහා පුහුණුව ැැූ  
බවත්, එගසේ පුහුණුව ැැූ  බවට ඔහුගගන් ැබා ගත යුතු වාර්තාවට 
ඔහු අත්සන් ගනොකරන බව ීමයා, තමාට තර්ෙනය කළ බවත්, 
පත්වීම් ැබා ගැනීමට එම අත්සන ැබා ගත යුතු බැවින්, 
තාජුඩීන්ගේ ප ්චාත් මරණ ප සක්ෂණය පැවැත්වීම සම්බන්ධව 

1593 1594 

[ගු  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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අාංක බී  49/12 දරන ගකොළඹ මගහේස්ත්රාත් අධිකරණගයන් 
2013.04.09වන දින ඉදිිනපත් කරන ැද වාර්තාව තමා අත්සන් 
කගළේ අකැමැත්ගතන් බවත් ප්රකා  කරන ැී ".  

කවුද ගම් ීමයන්ගන්? ගම් ීමයන්ගන් ආනන්ද සමරගසේකර 
මහත්මයා යටගත් තාජුඩීන්ගේ මරණ ප සක්ෂණයට සම්බන්ධ වුණු 

වවද නිැධාිනන් ගදගදනා. ඔවුන් CID  එකට ගිහින් 
කටපත්තරයක් ී ැා තිගබනවා, "ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා 
අපට බැ කරනවා, අපට බැපෑම් කරනවා තාජුඩීන්ගේ මරණය 

සම්බන්ධව කටපත්තරය ගවනස් කරැා ගදන්න, එගහම කගළේ 
නැත්නම් බැාගගන ීමයැා තර්ෙනය කරනවා" ීමයැා. එගහම 
තර්ෙනය කරපු ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා දවල් 1.30ට 

පසාවියට ගිහින් ඇප අරගගන යනවා. ගකොගහොමද එගහම 
ගවන්ගන්?  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒකන් මම ීමේගේ ගම්ක 

ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ීමයැා. ආඩුඩු පක්ෂගආ 
මන්ත්රීවරගයක් හැමියට මම  ීමේගේ ඒකන්. එගහම නම් ගම් 
ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයාට එළියට යන්න ඔක්ගකොමැා 
පදේ කරැා තිගබනවා. ගමොකක් යටගත්ද නඩු පවරන්න ඕනෑ, 

ගකොගහොමද ඉදිිනපත් කරන්න ඕනෑ ීමයැා නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුව CID එකට පපගදස් ගදන්ගන් නැහැ.   

සාක්ක  මැකුවාය ීමයැා CID එක එතුමා පසාවියට ඉදිිනපත් 

කගළේ, 19  වන වගන්තිය යටගත්. ගම් මරණය සිදු කරන්න 
කුමන්ත්රණය කළාය, ඊට සම්බන්ධ වුණාය, ගම් මරණය කරන්න 
සැැමේම් කළාය ීමයැා අදෙර ගසේනානායක මහත්මයන්, 

නාරාගහේන්පිට OIC මහත්මයන් අපරාධ නඩු විධාන සාංග්රහගආ 297 
වන වගන්තිය යටගත් පසාවියට ඉදිිනපත් කරන්න පුළුවන් වුණා 
නම්, ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා විතරක් 19  වන වගන්තිය 

යටගත්  ඉදිිනපත් කරැා ඇප ගදන්න පුළුවන් විධියට කටයුතු 
කගළේ ඇන්? ආනන්ද සමරගසේකර මහත්මයා ගම් නඩුගවන් 
ගේරැා යවන්න ීමහිප ගදගනකුට පවමනා ගවැා තිගබනවා. 
අධිකරණ ඇමතිතුමියනි, නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවටත් එගහම 

පවමනාවක් තිගබනවාද ීමයැා මම දන්ගන් නැහැ.  

පමේගිය කාැගආ අපි දැක්කා, අගේ මහ බැාංකුගේ බැඳුම්කර 
ගදෙගදදෙව සම්බන්ධව පත් කළ ගකොමිසගම්ී  නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුව ගකොන් තරම් ආගේග්ෂලීව, ගකොන් තරම් 
ප්රහාරාත්මක ගැස කටයුතු කළාද ීමයැා. අපි බැාගගන හිමියා. 
නමුත් තජුඩීන්ගේ ඝාතනය සම්බන්ධගයන් එගහම එකක් නැහැ. 

තජුඩීන්ගේ ඝාතනය සම්බන්ධගයන් නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුවට 
ඒ ආගේග්ෂලිත්වය - aggressiveness - නැහැ. එතැනී  
තිගබන්ගන් ඒගක් අගනක් පැත්ත; මන්දගාමී සව්භාවයක් 

තිගබන්ගන්.  ගු  ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ගම් අමාතාාං ගආ වැඩ 
භාර ගත්තා. අපි ඔබතුමියගගන් ඉල්ැන්ගන් ගම් ගවනස. නීතිය 
සැමට එක හා සමානව ක්රියාත්මක ගවන්න ඕනෑය ීමයැා පමේ ගිය 

කාැගආ අපි ගපළපාළි ගියා, පේගඝෝෂණ කළා. ඒ ගවදෙගවන් 
අගේ ැසන්ත විරමතුාංගැා, ප්රීත් එක්නැලිගගොඩැා තමන්ගේ 
ජීවිත පූො කළා. ගම් රගට් නීතිගආ ආධිපතය හදන්න ඕනෑය 
ීමයැා ීමයන්න ගිහිල්ැා අපි දහස් ගණනක් කඳුළු ගෑස් කෑවා. අපි 

ඒ ඉතිහාසය මතක් කර ගන්න ඕනෑ. ගමොන ගැොක්කා වුණත්, ගම් 
රගට් කවුු  වුණත්, ගම් රගට් නීතියට යටත් කර ගන්න, ඒ නීතිගආ 
ආධිපතය හදන්න තමන් අපි යහපාැන ආඩුඩුව ගගනාගේ. 

යහපාැන ආඩුඩුව ඒ මාර්ගගආ ගමන් කළ යුතුන්. ඒක තමන් අපි 

සියලු ගදනාගේම බැාගපොගරොත්තුව. යහපාැන ආඩුඩුව ඒ 

මාර්ගගයන් පිට පනිනවා නම්, යහපාැන ආඩුඩුව ඒගකන් අන්න් 
ගවනවා නම්, යහපාැන ආඩුඩුව මිනීමු වන් ආරක්ෂා කරන්න 
ඉසස්රහට එනවා නම්,  ඒ මිනීමු වන්ට ගම් දැල්වලින් පැනැා 
යන්න ඉඩ ගදනවා නම්, මහින්ද රාෙපක්ෂ මහත්මයාගේ ආඩුඩුව 

යටගත්, ඒ ඒකාධිපති සපත්තුව යටගත් දුක් විාැා අපි හදා ගත්ත 
ගම් ආඩුඩුව හදා ගත්ගත් ගමොකටද ීමයැා අපට දවසක හිගතන්. 
අපට එගහම හිගතන්න ගදන්න එපා. ඒ නිසා තජුඩීන්ගේ පවුැට 

සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න. ආනන්ද සමරගසේකර ීමයන්ගන් 
ගම් නඩුගේ ප්රධාන සාක්ක කු . ඔහු ඔක්ගකෝම ගේවල් දන්නවා. ඒ 
නිසා තමන් ඔහු එක එක තැන්වැට ගිහිල්ැා හැාංගි හැාංගි ගේිනැා 

ඉන්ගන්. ඔහු තවම කටපත්තර ගදන්ගන් නැහැ. දැදෙත් ඔහු 
ඔහුගේ නීතිඥ මහත්වු  මාර්ගගයන් පකවවුඩ යවනවා. “මම අද 
ඉන්ගන් යාපනය ඉසප්ිිනතාැගආ admit ගවැා, අද ගම් 

ඉසප්ිිනතාගල් admit ගවැා ඉන්නවා, අද මට අසනීපන්, CID එකට 
එන්න බැහැ” ීමයමින් තවම එයා හැාංගි ගහොරා ගසල්ැම් කරගගන 
යනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාැයක් 
තිගබනවා. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முெிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගබොගහොම සත්ුතින්, ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි.  

2015 වසගර්ී  අපි ඒ ඓතිහාසික ෙයග්රහණය ැබා ගත්ගත්, ඒ 
ඓතිහාසික විේැවය කගළේ, ගම් රගට් ප්රොතන්ත්රවාදය ගවදෙගවන්  
ගම් රගට් පවුල්වාදය අවසන් කරන්නන්. ඒ වාගේම ගම් රගට් 

සියලු ගදනාට සමානව ජීවත් වීගම් අන්තිය ැබා ගදන්නන්. අපි 
දැන් අලුත් ගවනසකට යනවා. අපි සියලුගදනාටම පිළිගන්න 
පුළුවන් අලුත් ආඩුඩුරම වවස්ථාවක්  හදන්න කටයුතු කරැා 

තිගබනවා. කාැයක් තිසග්සේ අපි මරා ගත්තා. කාැයක් තිසග්සේ අපි 
ඇන ගකොටා ගත්තා. ඒ සියලු ගේවල් ගවනස් කරැා අපි 
සියලුගදනාටම ශ්රී ැාාංීමකයන් හැමියට ජීවත් වීගම් අන්තිය ැබා 

දිය යුතු බව පිළිගැනීම මතන් අපි ගම් වවසථ්ා ගවනසට යන්න 
ැැහැස්ති ගවන්ගන්. අපි අලුත් රටක් හදන්න අලුත් දි ාවකට 
ගමන් කරන ගම් ගමොගහොගත් "නීතිගආ ආධිපතය" ීමයන ගේ අපි 

සියලු ගදනාටම වැදගත් ගදයක්. අගේ අලුත් අධිකරණ ඇමතිතුමිය 
යටගත් ඒ සාධාරණත්වය ඉෂට් ගවන් ීමයැා බැාගපොගරොත්තු 
ගවමින්, මාගේ වචන සව්ල්පය අවසන් කරනවා. ගබොගහොම 
ස්තුතින්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගු  වාමේගේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා. 

ඊට ගපර ූලැාසනය සාහා ගු  එඩ්වඩ් ුරණගසේකර 
මන්ත්රීතුමාගේ නම ගයෝෙනා කරන්න. 

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, “ගු  එඩ්වඩ් ුරණගසේකර 

මන්ත්රීතුමා දැන් ූලැාසනය ගත යුතුය”න් මා ගයෝෙනා කරනවා.  
 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

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

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිගම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වුනයන්  ගරු එඩ්වඩ් ගුණනස කර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.     

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  பிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குணசெகர அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள்.       

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  left the Chair, and  
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට ගකොපමණ කාැයක් ැැබී 

තිගබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩි 1 ක කාැයක් ැැබී තිගබනවා. 
 

[අ.භා. 4.39] 
 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස්තුතින්.  

ගු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාගේ කථාගවන් පස්ගසේ මගේ 
කථාව කරන්නට ැැබුණු ගම් අවසථ්ාගේී  පළමුගවන්ම මම 

ඉගගන ගත්ත ූලලික කාරණයක්  ීමයන්න ඕනෑ. මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්ත්රීතුමාත්, මමත් එක පක්ෂයක හිටපු කාැගආ ගම් පාඨය 
ඉගගන ගත්තා. "Rule of law" ීමේවාට, අන්තිමට ඒක ක්රියාත්මක 

ගවන්ගන් "law of the rulers" ව ගයන්. ගම්ක මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්ත්රීතුමාන්, මමන් ගදගදනාම ඉගගන ගත්ත පාඩමක්. නමුත් 
එතුමා ඒක මතක නැතිවුණා වගේ කථා කරනවා. මම නම් ගමොන 
ආඩුඩුගේ හිමියත් දන්නවා, අපි ඉන්න ආඩුඩුව ගමොකක්ද, ඒ 

ආඩුඩුව යටගත් ගවන්ගන් ගමොනවාද, ගමොන ගහේතු කාරණා මත 
අපි ඒ ආඩුඩුත් එක්ක ඉන්නවාද ීමයැා. ගැෝකගආ තිගබන 
ප්රධානතම ප්රතිවිගරෝධය තමන් අධිරාෙවාදය සහ ෙනතාව අතර 

තිගබන ප්රතිවිගරෝධය. ඒ නිසා පමණන් අපි ආඩුඩුත් එක්ක 
ඉන්ගන්. අධිරාෙවාී න්ගේ  ගනොමනාපයට ගහේතු වූ ආඩුඩු 
හැමියට අපි හිටපු ආඩුඩු හඳුනාගගන තිගබනවා. ඒ වාගේම 

අධිරාෙවාී න්ගේ වුවමනාවට ගපරළා දැූල ආඩුඩු හැමියටත් අපි 
හිටපු ආඩුඩු හඳුනාගගන තිගබනවා. අන්න ඒ කාරණය පඩ 
පමණන් අපි අගේ ආඩුඩු තුළ සිමිගආ. ගම් ගවැාගේ අපට ඒක 

මතක් ගවනවා. 

ඊළඟට ගම් රෙය යටගත් පවතින තත්ත්වය ගැන බරපතළ 
ගචෝදනා පත්රයක් මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ඉදිිනපත් කළා. 
අපරාධ ප සක්ෂණ කටයුතු සිදුවන ආකාරය ගැනත්, ඒවා එගසේ 
වීමට හා ගනොවීමට ගහේතු වන බැපෑම් පිළිබාවත් ඔහු කරපු 

ඇඟිල්ැ දිුර ීම සම් සහ ඔහු කරපු සැක මුමේ ප්රකා  සියල්ැටම 
ආඩුඩුව පිළිතුු  දිය යුතු ගවනවා. මට ීමයන්න තිගබන්ගන් 
ගමා චරන්. මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ප්රකා  කළ කු ණු සියල්ැ 

අපි ඒ විධියටම භාරගත්ගතොත්, අවසාන ව ගයන් ගම් ආඩුඩුගේ 
පළිගැනීමට ැක්විය හැීම ගම් ආඩුඩුගේ විු ේධවාී න්ට, 
පාර්ලිගම්න්තුගේ විපක්ෂගආ සිමින අපට යන කැදසාව කුමක් 
ගවන්ද?  ගම් ආඩුඩුව තදින්ම කළ යුතු ප සක්ෂණයක් හැමියට 

සැකපු එකක් ගැන, එහිී  ආඩුඩුව ගත් ක්රියාවලිය ගැන ආඩුඩුව 
ගම් තරම් බරපතළ ගචෝදනාවැට ැක්ගවනවා නම්, අපට කුමන 
ඉරණමක් අත් ගවන්ද ීමයා අපට හිතන්න ගවැා තිගබනවා. 

ගම් රෙය යටගත් -ගම් රෙගආ අදෙග්රහය ඇතිව- අන්තිම දුේපතා 
ඇතුළු සෑම පුරවැසිගයකුගගන්ම ු පියල් ැක්ෂ ගණනක මුදැක් 

ගකොල්ැ කා තිගබනවා. මීට වඩා අපරාධයක් තවත් තිගබනවාද? 

ගම්ක සාූලහික ොතික අපරාධයක්. ඉතින් නීතිගආ ආධිපත ගකෝ? 
ගමබඳු වූ මහා වි ාැ අපරාධයක් පිළිබාව නීතිගආ ආධිපත 
නිහඬ වීම තමන් මට තිගබන ප්ර න්ය. නීතිය ගකොල්ැ කෑමටද 
නීතිගයන් අවසර ී  තිගබන්ගන්? එගහම නැත්නම් ගකොල්ැ 

කෑමට විු ේධවද අපි නීතිය ලියා තිගබන්ගන්? එගහම නම්, ඒ 
නීතිගආ ආධිපතයට කුමක්ද සිදුවුගඩු? ඒ නීතිගආ ආධිපත 
ගගොළු වුගඩු ඇන්? ගමන්න ගම්වා අද විමසමින් තිගබන ප්ර ්න. 

නමුත් ඒ ගැන මම දිගට කථා කරන්න යන්ගන් නැහැ. 

මම ඊළඟට එනවා, මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවු න් සාංඛ්ාව 
 4 දක්වා වැඩි ීම සම පිළිබා වූ  ගයෝෙනාවට. ඒ ගයෝෙනාව අව  
ගයෝෙනාවක් බව අපි පිළිගන්නවා. මම ඒකට තව එක කාරණයක් 
එකතු කරන්න කැමැතින්. මහාධිකරණය ඉදිිනයට යන, මුදල් නැති 

චූදිතයන්ට ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට මුහුණ ගදන්න සිේධ 
ගවැා තිගබනවා. ඔවුන්ට රෙගයන් නීතිඥගයක් ගදනවා. නමුත්, 
අපි කවුු ත් දන්නා ආකාරයට ඒ නීතිඥන්න් කනිෂඨ් අය. 

ඇත්තටම ඒ නීතිඥයන්ට විත්තිකු ගවක් ආරක්ෂා කරමින් ගපනී 
සිටීමට, නීතිය හරඹ කරමින් ගපනී සිටීමට තරම් දක්ෂතාව මා බව 
අපි කාටත් පිළිගන්න ගවනවා. අපි නීති ක්ගෂේත්රය පිළිබාව දන්නා 

ආකාරයට මම ීමයන්ගන්, ඇත්තටම සැකකු ගවක් ීමයන්ගන් 
සැකකු ගවක්. ඊළඟට ඔහු චූදිතගයක්. ඇත්තටම ඔහු ඒ 
ගචෝදනාවට ැක්විය යුතු නැති පුේගැගයක් නම්, ඔහුට ඒ 

ගචෝදනාගවන් මිගදන්නට ඔහුට තිගබන සාධාරණ අන්තිය ඉටුකර 
ී මට රෙයක් හැමියට අද අපි ඉටු කරන කාර්යය ප්රමාණවත්ද? 

මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවු න් වැඩි කරනවා වාගේම  
assigned counselsැාට;  රෙගයන් පත් කරදෙ ැබන 
නීතිඥවු න්ටත් මහාධිකරණගආ විත්තිකු වන් ආරක්ෂා කරන්න 

මීට වඩා ගහොා ගාස්තුවක් ැබා ගදනවා නම් පමණන් ගහොා 
නීතිඥවු න් ැබා ගන්න පුළුවන් වන්ගන්. ගහොා ගාස්තු 
ැැගබනවා නම් නඩු ඉල්ැා ගගන එන්න පුළුවන්.   

මා ීමව යුතු තව කාරණයක් තිගබනවා.  අගේ කම්කු  පසාවි 
අභියාචනා නඩු යන්ගන් ප්රථම පසාවිය හැමියට මහාධිකරණයටන්. 
අපි කවුු ත් දන්නවා, මහාධිකරණගආ ගකොපමණ නඩු 
සම්භාරයක් තිගබනවාද ීමයැා. ගම්වා අතගර් තමන් කම්කු  

විනි ්චය සභා නඩුවැ අභියාචනාත් විභාග වන්ගන්.  කම්කු  
ක්ගෂේත්රගආ නඩු; කම්කු  විෂය සම්බන්ධ නඩු  ගත්තාම, විග ේෂ 
නීති දැදෙමක් අව , විග ේෂ නීති සම්ප්රදායයන් ඇති ක්ගෂේත්රයක් 

ීමයැා මා හිතනවා.  දැන් ගම් ීමයන වාකවෙ නීතිය විග ේෂ 
දැදෙමක් අව  නීතියක්. විහාර හා ගේවාැගම් පනත නීතිය 
විග ේෂ දැදෙමක් අව  නීති ක්ගෂේත්රයක්. ගම් විධියට විග ේෂ 

දැදෙමක් අව  ක්ගෂේත්රවැට අයත් නීති පිළිබාව කටයුතු කරන 
අධිකරණයන් ගවන් ව ගයන් පත් කරන්නට සැැමේම් කර තිබීම 
අලුත් ප්රවණතාවක් හැමියට අපි කවුු ත් දීමනවා. යම් විෂයක් 

ගැඹුු න්. ඒ විෂයටම ආගේකවක වූ වි ාැ දැදෙම් සම්භාරයක්  
තිගබනවා. ඒ දැදෙම ඇතිවන් අධිකරණමය තීරණයකට යාමට වඩා 
ගහොා පුළුවන්කමක් ැැගබන්ගන්. එගහම නම් කම්කු  පසාවි 
අභියාචනා නඩු සම්බන්ධගයන් ගපොදුගේ මහාධිකරණය ප්රථම 

අභියාචනාධිකරණය කරනවා ගවදෙවට, කම්කු  සබාතා 
මහාධිකරණයක් ඇති කරන්නට බැිනද? කම්කු  සබාතා 
මහාධිකරණ එකක් ගනොගවන්, කම්කු  සබාතා මහාධිකරණ 

ීමහිපයක් ඇති කරන්න බැිනද? දිස්්රික්කයක ප්රධාන නගරයක 
කම්කු  සබාතා මහාධිකරණ එක බැගින් ඇති කරන්න බැිනද?  

කම්කු  සබාතා පිළිබා මහාධිකරණයන්ට පත් කරන 

විනි ්චයකාරවු න්, කම්කු  පසාවිවැම ඉන්න ඉතාම දක්ෂ, 
ගෙෂ්ඨතම අධිකරණ නිැධාිනන් අතිනන් ගතෝරා ගන්නත් 
පුළුවන්. මා හිතන හැමියට ගම් කටයුත්ත කගළොත් ගසේවකයාට 

වි ාැ යුක්තියක් ඉටු වනවා. අභියාචනා නඩු කටයුතු කර ගගන 
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යන්න හන්ය තිගබන්ගන් ගසේවකයාට ගනොගවන්, 

ගසේවා ගයෝෙකයාටන්. ගසේවාගයෝෙකයන්ගේ අභියාචනා විමසා 
බැන අධිකරණයක ගසේවකයා ගවදෙගවන් නිසි යුක්තියක් ඉටු 
වන්නට අව  කරන තරගම් ඒ විෂයය පිළිබාව දැදෙමක් ඇති 
විනි ්චයකාරවු න් ඒ පසාවිවැ ඉන්නවා නම් තමන් එය ඉටු 

වන්ගන්.  

කම්කු  සබාතා පිළිබා දැදෙම ඇති පදවිය ගම් 
මහාධිකරණවැට පත් කරන්නය ීමයැා ීමයන්න අපට 

පුළුවන්කමක් නැහැ. කම්කු  සබාතා පිළිබා දැදෙම, පිනචය, ී ර්ඝ 
කාලීන අත් දැකීම් ැැූ  විනි ්චයකාරවු න් මහාධිකරණවැ 
විභාග වන කම්කු  පසාවි අභියාචනාවැී  ගසේවකයාගේ පැත්තට 

අයුක්තියක් ගනොවන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ ආකාරයට අලුගතන් 
කම්කු  සබාතා මහාධිකරණ ඇති කරැා, - "කම්කු  සබාතා 
මහාධිකරණ" ව ගයන් ඒවා නම් කරැා -  කම්කු  පසාවිවැ 

ගහොා පිනචයක් ැැූ  අධිකරණ නිැධාිනන් ඒවාට පත් ීම සම තුළින් 
යුක්තියක් ඉටු කරන්න පුළුවන් ීමයා මා වි ්වාස කරනවා. හැබැන් 
ගමය තවත් වියදම් යන කටයුත්තක්. එක දිස්්රික්කයක ප්රධාන 
නගරයකට කම්කු  සබාතා මහාධිකරණය බැගින් ඇති කරන්න 

ඕනෑ. එතගකොට නම්  විනි ච්යකාරවු න්  4 සාංඛ්ාවට වඩා 
වැඩිගයන් අව  වන්න පුළුවන්. නමුත් මා කථා කගළේ 
ගසේවකයාට වඩා ගහොා යුක්තියක් ඉටු වන්න පුළුවන් ආකාරය 

ගැනන්. එගහම නැත්නම් අභියාචනයක් ඉදිිනපත් කරැා, ඒ 
ගවදෙගවන් වි ාැ දැදෙම ඇති නීතිඥවු න් ඉදිිනපත් ගවැා කු ණු 
ීමයන්න පටන් ගත්තාම, එම අධිකරණගආ සිමින, එම 

අභියාචනයට ඇහුම් කන් ගදන,  -සවන් ගදන-  විනි ච්ය කරන,  
විනි ්චයකාරවු න්ට විෂය ක්ගෂේත්රය පිළිබා දැදෙම ඒ ප්රමාණයටම 
ගනොතිබුගණොත්, එවැනි අවස්ථාවැී  ගසේවකයන්ට වි ාැ 

අයුක්තියක් වන බවන් මගේ අදහස වන්ගන්. 

මීළඟ කාරණය, අපි වවස්ථා සභාවක් පත් කළා. එම 
වවස්ථා සභාගවන් ස්වාධීන ගකොමිෂන් සභා පත් කළා. ගමය 

කැක් තිසග්සේ තිබුණු ඉල්ලීමක්. සව්ාධීන ගකොමිෂන් සභා 
ගමොනවාද ීමයැා ීමයන්න මා ගම් අවස්ථාගේී  බැාගපොගරොත්තු 
වන්ගන් නැහැ. අපට ගමතැනී  වැඩිගයන්ම වැදගත් වන්ගන් 
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂන් සභාවන්. ගම් වවස්ථා සභාව 

පාර්ලිගම්න්තුවට වග ීමව යුතුන් ීමයැා දහනව වන ආඩුඩුරම 
වවස්ථා සාංග ෝධනගආ සාහන්ව තිගබනවා. වවසථ්ා සභාව 
විසින් පත් කරන සව්ාධීන ගකොමිෂන් සභා අනිවාර්යගයන්ම ගම් 

පාර්ලිගම්න්තුවට වග ීමව යුතු වනවා. ඔවුන් ගම් පාර්ලිගම්න්තුවට 
වග ීමයන්ගන් ගකගසේද? ගමන්න ගම් ප්ර න්යට තවම පත්තරයක් 
නැහැ. පාර්ලිගම්න්තුව දැදෙවත් ීම සම හා අප නඟන ප්ර න්වැට  

පිළිතුු  සැපයීගම් ී    වවසථ්ා සභාව ගහෝ සව්ාධීන ගකොමිෂන් 
සභා ගකොන් තරම්දුරට තම කාර්ය භාරය ඉටු කර තිගබනවාද 
ීමයන කාරණය සැකා බැලිය යුතුන්.  

ගමම ප්ර න්ය මා නඟන්ගන් ගම් නිසාන්. විග ේෂගයන්ම 
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂන් සභාවට විෂයය වූ ප්ර න්යක් ගැන මා 
විමසීමක් කළා.  ඒ දිසා විනිමේු වරගයකුගේ සථ්ාන මාු වක් 
ගැනන්. මට මතක නැහැ, එතුමා දිසා විනිමේු වරගයක්ද, 

මහාධිකරණ විනිමේු වරගයක්ද ීමයැා. එම සථ්ාන මාු ව 
ගනොමනා ස්ථාන මාු වක් ීමයැා මගේ දැදෙම අදෙව හා මගේ 
මැනීම අදෙව මට ගපනී ගියා. ඒ නිසා මන්ත්රීවරයකු  හැමියට මා ඒ 

ගැන විමසීමක් කළා.  සමහර විට මා ගනොදන්නා කු ණු තිගබන්න 
පුළුවන්.  ගකළින්ම ඒ පිළිබාව ීමසියම් ඇඟවීමක් ගනොකර, ීමසිම 
ගචෝදනාවක් ගනොකර,  ගම් විනි ්චයකාරතුමා ගම් විධියට ස්ථාන 

මාු  කරන්නට ගයදුගඩු  ඇන් ීමයන ප්ර ්නයට පිළිතුරක් ැබා 
ගැනීගම් බැාගපොගරොත්තුගවන් මා අධිකරණ ගසේවා ගකොමිසමට 
ලියුමක් යැේවා. නමුත් මට පිළිතුරක් ැැබුගඩු නැහැ. 

පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවරගයකුට එගහම ප්ර ්නයක් අහන්න 

අන්තියක් තිගබනවාද, නැේද ීමයන එක අප ගවනම විසාා ගත 

යුතු ප්ර න්යක්.  නමුත් මන්ත්රීවරගයකු හැමියට - මගේ දැනීගම් 
හැමියට; මගේ මැනීගම් හැමියට හා මගේ අවාංක පත්සාහයක් 
හැමියට- මා යමක් විමසා අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂන් සභාවට 
ලියුමක් යැේවාම,  එයට පිළිතුරක් එවීමට ගනොහැීම වීම එම 

ගකොමිසගම් වගකීම ඉටු ීම සමක්ද, එගහම නැත්නම් වගකීම 
පැහැර හැ සමක්ද? ස්වාධීන ගකොමිෂන් සභාවකට මන්ත්රීවරගයකුට 
ලියන්න බැිනද? ස්වාධීන ගකොමිෂන් සභාවකට මන්ත්රීවරගයකුට 

පිළිතුරක් එවීමට වගකීමක් සහ බැඳීමක් නැේද? ගම් හැම 
මන්ත්රීවරයකුම මුළු පාර්ලිගම්න්තුවම නිගයෝෙනය කරනවා. 
'පාර්ලිගම්න්තුවට වග ීමයනවා'න් ීමයැා තමන් දහනව වන 

ආඩුඩුරම වවස්ථා සාං ග ෝධනගආ තිගබන්ගන්.  ගම් කාරණය 
ගැන පමේව මා වවසථ්ා සභාවට ලිේවා. වවස්ථා  සභාවට 
ලියුමක් මඟින් දැන්වුවා,  "මම ගමන්න ගමගහම ලිේවා, ගමන්න 

මගේ ලියුගම් පිටපත. මට පත්තරයක් නැහැ" ීමයැා. ඊට පමේව 
මට පත්තරයක් ැැබුණා.  මම හිතන විධියට වවස්ථා සභාව  
විසින් අධිකරණ ගසේවා ගකොමිසමට ීමේවා, "ගම් ගැන යම් 
පිළිතුරක් සපයන්න"න් ීමයැා. එගහම ීමයන්න ඇති ීමයැා මා 

හිතාගගන ඉන්නවා. වවසථ්ා සභාව මට එගහම ීමේගේ නැහැ.  

ඊට පමේව අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව විසින් මට 
පිළිතුරක් එවා තිබුණා. එම පිළිතුගර් තිගබන්ගන් එක් වාකයන්. 

එහි සාහන් කර තිබුණා,  අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂන් සභා 
නීතිගආ අහවල් වගන්තිය යටගත් විනි ච්යකාරවු න්ගේ සථ්ාන 
මාු  වීම් ීම සමට අන්තියක් තිගේ ීමයැා.  එම ස්ථාන මාු වීම 

කගළේ ඇන්  ීමයැාන් මම ඇහුගේ. නමුත් මට පත්තරය එවා 
තිබුගඩු "ඇන්?" ීමයන එකට ගනොගවන්. මම ඇමේගේ නැති 
ප්ර න්යකට තමන් ඔවුන් පත්තර එවා තිබුගඩු.  ඔවුන්ට 

විනි ්චයකාරවු න්ගේ ස්ථාන මාු වීම් කරන්න  බැයක් 
තිගබනවාද ීමයැා මා ඇහුගේ නැහැ ගන්. නමුත් මට දන්වා 
එවුගේ, "ගම් වගන්තිය යටගත් මාු  ීම සමට බැයක් තිගේ" 

ීමයාන්. අහපු ප්ර න්යට ගනොගවන් ඔවුන් පත්තර එවා තිබුගඩු. මම 
ආපමේ වවසථ්ා සභාවට ගම් කාරණය ගැන සාහන් කරැා 
ලියුමක් යැේවා, "ගම් බැන්න, මම යවපු ලියුගම් තිගබන 
ප්ර න්යට එතුමන්ැා එවපු පත්තරය. ගම් අදෙව වවස්ථා සභාව 

ගමයට මැදිහත් වන්න" ීමයැා. ඊළඟට, වවස්ථා සභාව මට 
දන්වා එවා තිගබනවා, "ගම්වා ගැන අපට මැදිහත් ගවන්න බැහැ. 
අපි හුඟක් දුරට ගම් ගැන කල්පනා කර බැලුවා. ගම්ක ස්වාධීන 

ගකොමිෂන් සභාවක්. ස්වාධීන ගකොමිෂන් සභාවක් නිසා අපට 
මැදිහත් ගවන්න බැහැ" ීමයැා.  

මම මැදිහත් ගවන්න ීමයන්ගන් සථ්ාන මාු ව නවත්වන්නට 

ගනොගවන්. මම මැදිහත් ගවන්න ීමයන්ගන් ගම් සථ්ාන මාු ව 
දුන්ගන් ඇන්ද ීමයන එක ගැන මම මතු කරැා තිගබන ප්ර න්යට 
පත්තරයක් ගන්නට. ඒ ප්ර න්යට පත්තරය ගවන්ගන් ගමොකක්ද? 

ගමන්න ගම් ගම් කු ණු නිසා සථ්ාන මාු  ීම සමට අපට සිේධ 
වුණා ීමයන එක. නමුත් ඒක ගනොගවන් ීමයැා එවැා තිගබන්ගන්. 
එම නිසා මම හිතනවා ගම් සව්ාධීන ගකොමිෂන් සභාවැ 
ස්වාධීනත්වගආ සීමාවත්, ගම් සව්ාධීන  ගකොමිෂන් සභා පිළිබාව 

පාර්ලිගම්න්තුවට තිගබන අන්තියත් අතර නිවැරදි මාන්ම අපි හඳුනා 
ගන්නට ඕනෑ ීමයැා. පාර්ලිගම්න්තුවට අන්තියක් නැේද ගම් 
ගකොමිෂන් සභාවලින් යම් යම් කු ණු කාරණා දැන ගන්නට? 

එගසේ දැන ගන්නට අන්තියක් තිගබනවා නම් සව්ාධීන ගකොමිෂන් 
සභාවැට අන්තියක් තිගබනවාද ඒ පිළිබාව ගහේතු දැක්වීමකට වඩා 
තමන්ට තිගබන බැය ගම්කන් ීමයැා හුදු ප්රකා යක් කරන්නට.  

මම ගම්ගකන් නැවතිැා නැහැ. මම තවම දන්ගන් නැහැ ීමසිම 
වාර්තාවක් ගැන අගේ ආඩුඩුරම වවසථ්ා සභාව ගම් 
පාර්ලිගම්න්තුවට දුන්දෙ. ආඩුඩුරම වවස්ථා සභාව 

පාර්ලිගම්න්තුවට වග ීමයන්නට ඕනෑ. පාර්ලිගම්න්තුව මඟින් අපින් 
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ආඩුඩුරම වවසථ්ා සභාව පත් කගළේ. එහි නිැ බැගයන් පත් 
ගවන අය සහ පාර්ලිගම්න්තුගවන් පත් කරන අය සිමිනවා, අගේ 
කන්දගයන් පත් කරැා යවපු අය.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ගදකක් තිගබනවා. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට විනාඩි 1 ක් තිබුණා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, දැන් ඒවා ඉවරන්. තව විනාඩි 2න් තිගබන්ගන්. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඉතා ගේගගයන් කාැය ගගවී 

ගගොස් තිගබනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ඔබතුමා දිගට කථා කළාගන්. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මගේ කථාගේ අග ගකොටසට එන්නට ඔබතුමාගේ 

අදෙග්රහයක්වත් ැබා ගදන්න පුළුවන්ද බැන්න. බැන්න, ගදන්න 
ීමයැා ීමේවා ගනොගවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගහොාන්, බැමු. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ඊළඟට ීමයන්නට හදන්ගන් ගමයන්. මම අගේ අධිකරණ 
ඇමතිතුමියට ලියුමක් යැේවා. එතුමිය මේපුු දු කාු කවක 

ආකාරයට පිළිතුරක් එේවා. ඒ ගැන ස්තුතින්. ඔබතුමිය ීමයැා 
තිගබන්ගන් ''අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් 
සභාව ස්වාධීන ගකොමිෂන් සභාවක්. මට ඕකට මැදිහත් විය 

ගනොහැක.''ීමයැා. මම ඇහුගේ ගමයන්. හිටපු මන්ත්රී රාජිේ 
විගේසිාංහ මහත්මයා අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න 
ගකොමිෂන් සභාවට ලියුමක් යවැා, ප්රකා යකුත් ී ැා තිබුණා. ඒ, 

අගමැතිතුමාට ු පියල් මිලියන )4ක් ගදන්නට විගේසූිනය ීමයැා 
පුේගැගයක් ගගදරටම ගිහින් ගචක් පතීමන් ඒක දුන්නා ීමයැා 
රාජිේ විගේසිාංහ මහත්මයාට ීමේවාය; රාජිේ විගේසිාංහ මහත්මයා 

ඒ ගතොරතුර අල්ැස් ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් 
සභාවට දුන්නාය; ඒ ගැන ප්රකා යකුත් ගත්තාය, ඉන් පමේව ගවා ච 
ගදයක් නැත ීමයැා. ඒ ගතොරතුර මට රාජිේ විගේසිාංහ මහත්මයා 

එේවාම මම අගේ ඇමතිතුමියට ලියුමක් යැේවා ගම් ගැන අල්ැස ්

ගහෝ දූෂණ ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් සභාව ගමොනවාද  
කරන්ගන් ීමයැා ගපොඩ්ඩක් බැන්න ීමයැා. එතුමිය මට 
ීමයන්ගන් ආඩුඩුරම වවස්ථා සභාව ීමයපු ගේමන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  තැතා අතුගකෝරැ අමාතතුමිය. 

 

ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අවසානගආ ඔබතුමියගේ ගේැාගේී  පත්තර ගදනවාද?   

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
විනාඩියක් ගදන්න ගු  මන්ත්රීතුමා. අගේ වැඩිහිමි, අපි 

සැකන, අපි ගු  කරන, මහත්මා ගේ පාැනය කරන 
මහත්මගයක් හැමියට - 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ීමයන්න, ීමයන්න. පත්තරය ීමයන්න. 

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මගේ Ministry එගකන් ලියුමක් යැේවා එතුමාට. ඒගක් වරදක් 

නැහැ ගන්? 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමියගේ ලියුම විතරන් සැනසීම. ඒකත් 

නාවානම් මට ගමොකුත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමිය අපි කාටත් සැනසීමක්. 

 
ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම ීමයාගගන ආපු කාරණය ගමයන්. අල්ැස් ගහෝ දූෂණ 

ගචෝදනා විමර් න ගකොමිෂන් සභාව ගේවා, කුමන ස්වාධීන 
ගකොමිෂන් සභාවක් ගේවා ගම් පාර්ලිගම්න්තුවටන් ඒ අය වග 
ීමයන්ගන් ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. ගම් පාර්ලිගම්න්තුගේ 

අන්තිගආ සීමාව ගමොකක්ද, ඒ පදවියගේ බැගආ සීමාව ගමොකක්ද? 
ගම්ක නීතිගආ ආධිපතයද, බැගආ ආධිපතයද?  ගම් ගදගකන් 
කුමක්ද ීමයා අපි හැගමෝම නැවත විමසා බැලිය යුතුන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාගේ ගේැාව අවසානන්. වැඩිපුර තත්පර 30ක් ගන්න 

ගකෝ. තව තත්පර 30ීමන් අවසන් කරන්න. 

1601 1602 

[ගු  වාමේගේව නානායක්කාර මහතා] 
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ගරු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමාට සහගයෝගය ගදමින් මම අවසන් කරනවා.  

මම ගම් ීමේගේ ඉතා වැදගත් කාරණා ගදකක්. අපි ගම්වාට 

අවධානය ගයොමු කර ගම්වා ගේරා ගත්ගත් නැත්නම් අන්තිමට 
පාර්ලිගම්න්තුගේ බැය hijack කරනවා. දැනටමත් 
පාර්ලිගම්න්තුගේ බැය hijack කරැා තිගබනවා, යම් යම් 
නිැධාිනන්ගේ බැය. අපි දැන් ගු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාගේ 

මහා විැාපය අහගගන හිමියා ගන්. ගමොකක්ද ඒ විැාපය? 
පාර්ලිගම්න්තුගේ බැය hijack කරැා. ගම් තත්ත්වයට ඉඩ 
ගදන්නට එපා. අපි පාර්ලිගම්න්තුගේ බැගආ සීමාව හදා ගනිමු. අපි 

හැම ගකනාටම නීතිය සමානන් ීමේවාට ඒගක් අන්තිම අර්ථය - 
[බාධා ීම සමක්] මම ගම්කත් ීමයැා අවසන් කරන්නම්. නීතිය හැම 
ගකනාටම එක සමානය ීමේවාට එක් එක් අයට වියදම් කළ හැීම 

මුදැ අදෙවන් එය සමාන ගවන්ගන්. සමහු න්ට වැඩිගයන් 
සමානන්, අගනක් අයට අඩුගවන් සමානන්. ගම් තමන් පන්ති 
ගේදගයන් යුත් සමාෙය තුළ ගනොවැළැක්විය හැීම කාරණය. 

නීතිගආ ගනොගවන් ආධිපත, අධිපතියන්ගේ බැයටන් නීතිය යටත් 
ගවන්ගන්. ගමගසේ ීමයමින් මම නිහඬ ගවනවා. ගබොගහොම සත්ුතින්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගු  හර්ෂණ රාෙකු ණා මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. ).00] 

 
ගරු හර්නණ රාජ්කරුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ைன ரொெகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 2014 වර්ෂගආ ෙනවාින 

 වැනිදාත්, අගගෝස්තු 17වැනිදාත් අපට ෙන වරමක් ැැබුණු බව 
අපි කවුු ත් දන්නවා. ගනොගයක් කාරණා නිසා ගම් රට ඉතා 
අසරණ තත්ත්වයකට පත් වන විට, ගම් රට ගේරා ගන්න අගේ 

රගට් ෙනතාව ඒ අවස්ථාව අපට ැබා දුන්නා. එගහම ැබා දුන්ගන් 
අගේ රගට් ආර්ථික තත්ත්වය නිසා ගවන්න පුළුවන්; එගහම 
නැත්නම් ගවනත් කාරණා නිසා ගවන්නත් පුළුවන්. ගම් ගමොන 

කාරණාගේී  වුණත් යහ පාැන ආඩුඩුවට ගම් ෙයග්රහණය ැබා 
දුන් අවස්ථාගේ, නීතිගආ සව්ාධීනත්වය; නීතිගආ ආධිපතය රැක 
ගන්නවාය ීමයන කාරණය ගැන අපි රගට් ෙනතාව තුළ ගැොකු 
බැාගපොගරොත්තුවක් ඇති කළා. එදා එක පවුැක්; එක පිිනසක්; 

එක ආඩුඩුවක් තිබුගඩු. ඒ අයට එක නීතියකුත්, සාධාරණව 
ජීවත් වන සාමාන ෙනතාවට තව නීතියකුත් තිබුණාය ීමයන එක 
කවුු ත් පිළිගත් කාරණයක්. පමේගිය ආඩුඩුවට හිතවත් අය, මැති 

ඇමතිවු න් විතරක් ගනොගවන්, ප්රාගේ්ෂය සභා නිගයෝෙනය කළ 
මන්ත්රීවු න් වුණත් නීතිය අතට ගගන ක්රියා කරපු ආකාරය අපි 
දැක්කා. ගම් ගපරළිය ඇති කරන්න අන්න ඒ කාරණය ප්රධානම 

ගහේතුවක් වුණා; ගම් දැවැන්ත ගපරළිය ඇති කරන්න, ''නීතිය වල් 
බිහිවීම'' ප්රධානම ගහේතුවක් වුණා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකී  අපට 
ගැොකු වග කීමක් තිගබනවා එය නිවැරදි කරන්න. ඒ වාගේම,  

නීතියට යම් සාධාරණයක් ඉටු වී, පමේගිය කාැගආ ඇති වූ ගේවල් 
නැවත ගම් රගට් ඇති ගනොවන ආකාරයට කටයුතු සිදු ගේවිය ීමයා 
ෙනතාව තුළත් ගැොකු බැාගපොගරොත්තුවක් තිගබනවා. එහි 
ප්රගතියක් තිගබන බව යම් ආකාරයීමන් අපට දීමන්න පුළුවන්.  

අද ගම් කථා කරන, ආඩුඩු පක්ෂය නිගයෝෙනය කරන මම 
වැරදි ගදයක් කළත්, මා ගවදෙගවන් නීතිය හිනයට ක්රියාත්මක 
ගවනවා. ගම් වන විට මැති-ඇමතිවු න්, -කැබිනට් 
අමාතවු දෙත්- නීතියට ගු  කරන ආකාරය අපි දැක තිගබනවා; 

ඇතැම් ඇමතිවු න්ට යම් ගචෝදනා ැක් ගවැා තිගබන අවස්ථාගේ 

ඇමතිකම් අත් හැිනය ආකාරය අපි දැක තිගබනවා. පමේගිය 
කාැගආ මැති-ඇමතිවරගයක් ගනොගවන්, පාර්ලිගම්න්තු 
මන්ත්රීවරගයක් ගහෝ ප්රාගේ්ෂය සභා මන්ත්රීවරගයක්වත් 
කටපත්තරයක් ැබා ගන්න ගපොලීසියකට ගගන්වා ගන්න බැින 

වුණා. ඒකන් ඇත්ත. දැන් එහි යම් ප්රගතියක් තිගබනවා. නමුත්, 
අගේ බැාගපොගරොත්තු සියයට සියයක් ඉටු ගවැා තිගබනවාද 
ීමයන එක ප්ර න්ාර්ථයක්. අගේ රගට් ෙනතාව ඇතුළුව අපි ගැොකු 

බැාගපොගරොත්තුවීමන් ඉන්නවා ගම් වැඩ පිළිගවළ හිනයටම 
ක්රියාත්මක ගවන් ීමයැා. ස්වාධීනව කටයුතු කරන ඇමතිවිනයක් 
අමාතාාං යට අලුතින් පත් වුණු නිසා, සාධාරණව ක්රියා කරමින්, 

ගම් ක්රියාදාමය මීට වඩා ගේගවත්ව කර ගම් කටයුතු ඉටු කරන් 
ීමයන බැාගපොගරොත්තුව ගමතුමිය නිසා අපට අලුතින් ැැබුණා. 
අපට අව  වන්ගන් අධිකරණ සාංඛ්ාව ගවනස් කරන්න ගහෝ 

විනි ්චයකාරවු න්ගේ ප්රමාණය වැඩි කරන්න නම්, සාධාරණය 
ඉටු ීම සම සාහා එයට අව  නීති පාර්ලිගම්න්තුවට ගගනැල්ැා ඒ 
කටයුතු ඉක්මනින් සිදු කළ යුතු වනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, දූෂණ ගචෝදනා විතරක් 
ගනොගවන්, සාමාන පුේගැගයකුට ඉඩමක ගැටලුවක් විසාා 
ගන්න අව  වුගණොත් ඒ ගවදෙගවන් අවුු දු දහයක් ගහෝ අවුු දු 
පහගළොවක් ගත වනවා නම්; මිනීමැු ම් ගචෝදනාවකට අවුු දු 
විසස්ක්, අවුු දු විසිපහක් ගත වනවා නම්, ගම් ගවදෙගවන් නීතිය 
හිනයටම ඉටු ගවැා තිගබනවාද ීමයන එක ප්ර න්ාර්ථයක්. අපට 
අව න් ගම් ගවදෙගවන් අප ැබා ඇති ප්රගතිය තවත් ගේගවත් 
කරන්න; අප ැබා තිගබන ප්රගතිය තුළින් තවදුරටත් අගේ 
බැාගපොගරොත්තු ගවත ඉදිිනයට ගමන් කරන්න. ගම් ගවදෙගවන් 
අගේ ඇමතිතුමිය ප්රධාන අමාතාාං ය වැඩි පනන්දුවක් දක්වමින් 
කටයුතු කරනවා.  

අප ඕනෑම තැනකට ගියාම ෙනතාව අහන්ගන්, ''ගම් ගහොු  
මික අල්ැන්ගන් කවදාද; ගම් ගහොු  අල්ැැා සාධාරණයක් 
ගවන්ගන් කවදාදද; ගම් ගහොු  මික ගකොගහොමද ඉක්මනින් ඇප 
ැබා ගන්ගන්?'' ීමයන කාරණාන්. මම විග ේෂගයන් ගම් කාරණය 
සාහන් කරන්ගන්, ගම් රගට් යහ පාැන ආඩුඩුවක් හැී ගම් 
ප්රධානතම ගහේතුවක් බවට පත් වුගඩු සාධාරණය ඉටු කරන් යන 
බැාගපොගරොත්තුව ෙනතාව තුළ ඇති නිසාන්. ගම් අය ගවදෙගවන් 
සාධාරණව ප සක්ෂණයක් කරන්නන්. සරත් ගෆොන්ගසේකා 
මැතිතුමාව සිරගත කළ විධියට සිරගත කරන එක ගනොගවන් 
ෙනතාවගේ බැාගපොගරොත්තුව.  

සමහර අය ඒ වාගේ කටයුත්තක් කරන කල් බැාගගන 
ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඉල්ැන්ගන් ඒක ගනොගවන්. අපි 
ඉල්ැන්ගන්, සාධාරණ කාැයක් අරගගන, සාධාරණ 
ප සක්ෂණයක් කරන්න ීමයැාන්. පමේ ගිය ආඩුඩු පක්ෂගආ හිටපු 
මැති ඇමතිවු න්ගේ නඩු කල් යන්ගන් මාස හයීමන්; හතීමන්; 
අටීමන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු හර්නණ රාජ්කරුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ைன ரொெகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගම් විධියට  තුන්, හතර වතාවක් නඩු කල් ගියාම  කාැ සීමාව 
අවසන් ගවනවා. ඒ අව  කාැ සීමාවන් පිළිබා විග ේෂ 
සැැීමල්ැක් දක්වැා, සාධාරණ ගැස ගම් ප සක්ෂණ කරැා ඉතා 

ඉක්මනින් ගම් රට ගවදෙගවන්, ගම් රගට් කන්දය දුන් ැක්ෂ )2ක් 
ෙනතාව ගවදෙගවන් සාධාරණය ඉටු කරන්න ීමයන ඒ ඉල්ලීම 
කරමින් මා නිහඬ ගවනවා. ගබොගහොම සත්ුතින්.  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ල්වාගනම් තිැකරාො මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතරක කාැයකුන් තිගබන්ගන්. 

 
[பி.ப. 6.05] 

 

ගරු මි ල්වාගනම් තිලකරාජ්ා මහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொெொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரவ ெமபக்குத் தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கசள, நொன்கு நிைிடங்கமளயொவது எனக்குப் தபற்றுக் 

தகொடுத்தமைக்கொக உங்களுக்கு நன்றி ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்சறன். நீதி அமைச்ெின்கீழ் வரும் ெட்டத் 

திருத்தங்கள், அசதசபொல உள்ளூரொட்ெி அதிகொரெமபகள் 

(விசெட ஏற்பொடுகள்) ெட்டம் என்பன இன்று இந்தச் ெமபயிசல 

விவொதத்திற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தச் ெமபயிசல 

ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர் மபெர் 

முஸ்தபொ அவர்கள் பிரென்னைொக இருக்கின்ற இவ் 

சவமளயிசல, நுவதரலியொ ைொவட்ட நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர் என்ற வமகயிசல இந்த ஒருெில நிைிடங்கமளயும் 

அவருக்கு நன்றி ததொிவிக்கப் பயன்படுத்திக்தகொள்ள 

விரும்புகின்சறன்.   

கடந்த இரண்டு வருடங்களொக நுவதரலியொ ைொவட்டத்தின் 

பிரசதெ ெமபகமள அதிகொிக்க சவண்டும் என்ற 

சகொொிக்மககமள தைிழ் முற்சபொக்குக் கூட்டணியின் ெொர்பொகக் 

நொங்கள் இசத பொரொளுைன்றத்திசல முன்மவத்து பல 

உமரகமள ஆற்றியிருக்கின்சறொம். அவற்மற அமைச்ெர் 

அவர்கள் ததொடர்ச்ெியொகச் தெவிைடுத்து வந்திருக்கின்றொர். ைிக 

முக்கியைொக ஒரு விடயத்மத நொன் இங்கு தெொல்ல சவண்டும். 

அதொவது, பிரசதெ ெமபகள் ெட்டத்மதத் திருத்த சவண்டும் 

என்ற ஒரு பிசரரமணமய நொன் முன்மவத்தசவமள, "நொன் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொக வருவதற்குக் கண்டி 

ைொவட்டத்தில் வொழ்கின்ற இந்திய வம்ெொவளி ைக்களின் 

வொக்குகளும் பயன்பட்டிருக்கின்றன" என்று அவர் தொனொகசவ 

முன்வந்து தெொன்னமத நன்றியுடன் நிமனவுகூருகின்சறன். 

ைிகுந்த சபொரொட்டங்களுக்கு ைத்தியில் நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்தின் உள்ளூரொட்ெிச் ெமபகமளக் குறிப்பொக 

அம்பகமுவ ைற்றும் நுவதரலியொ ஆகிய பிரசதெச் ெமபகமள 

மும்மூன்றொக அதிகொித்து, ஆறொக உயர்த்துவதற்கு எங்களுக்கு 

இயலுைொயிருந்தது. அதற்கொக அமைச்ெர் மபெர் முஸ்தபொ 

அவர்களுக்குத் தைிழ் முற்சபொக்குக் கூட்டணியின் ெொர்பொகவும் 

நுவதரலியொ ைொவட்ட நொடொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற 

வமகயிலும் நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்பு 

கின்சறன்.  

அசதசநரம் நுவதரலியொ பிரசதெ ெமபமயயும் அம்பகமுவ 

பிரசதெ ெமபமயயும் அதிகொிப்பது ைட்டும் எங்களது 

சகொொிக்மக அல்ல என்பது அமைச்ெர் அவர்களுக்குத் ததொியும். 

வலப்பன, தகொத்ைமல, ஹங்குரொங்தகத்த ஆகிய 

பிரசதெங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரசதெ ெமபகளும் சுைொர் ஓர் 

இலட்ெத்துக்கும் அதிகைொன ெனத்ததொமகமயக் தகொண்டிருக் 

கின்றன. ஆகசவ, நொங்கள் அமவ ததொடர்பொன 

அதிகொிப்மபயும் சகொொி நின்ற சநரம், ெொய்ந்தைருது சபொன்ற 

பிரசதெங்களில் பிரசதெ ெமபமய நிறுவுவது ததொடர்பில் 

ெர்ச்மெக்குொிய சூழ்நிமலகள் ஏற்பட்டதன் கொரணைொக, இந்தத் 

தருணத்மத விட்டுக்தகொடுத்து நுவதரலியொ, அம்பகமுவப் 

பிரசதெச் ெமபகமள ைொத்திரம் அதிகொிப்பதற்கு ஒத்துக் 

தகொண்சடொம். தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கசள, நீங்கள் 

எவ்வொறு நுவதரலியொவுக்கும் அம்பகமுவவுக்கும் நியொயத்மதப் 

தபற்றுக் தகொடுத்தீர்கசளொ, அசதசபொன்று வலப்பன, 

தகொத்ைமல, ஹங்குரொன்தகத்த பிரசதெ ைக்களுக்கும் நியொயம் 

தபற்றுக் தகொடுப்பீர்கள் என்று அவர்கள் எதிர்பொர்க் 

கின்றொர்கள்.  

வலப்பன ைற்றும் தகொத்ைமலப் பிரசதெ அபிவிருத்தி 

இமணப்புக் குழுத் தமலவரொக நொனும் ததொிவுதெய்யப் 

பட்டிருக்கின்சறன். சநற்று எங்களது கூட்டம்  நமடதபற்ற 

தபொழுது தகொத்ைமல பிரசதெச் ெமபக் கட்டடத்மதத் திருத்தி 

யமைப்பது பற்றிய விடயம் பிரஸ்தொபிக்கப்பட்டது. ஏதனன் 

றொல் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக அதிகம். நொங்கள் 

பிரசதெ இமணப்புக் குழுவிசல அது ெம்பந்தைொக அதிகைொகப் 

சபெ சவண்டியிருக்கின்றது. இந்தப் பிரசதெத்தில் இரண்டு 

ெமபகசள அமைந்துள்ள நிமலயில், இந்தச் ெமபக் கட்டத்மத 

விஸ்தொிப்பதற்கு ைொறொக, இன்னும் ஒரு பிரசதெச் ெமபமய 

அங்கு உருவொக்குகின்ற வொய்ப்புக்கமள ஏற்படுத்த சவண்டும். 

அது அந்த ைக்களின் நீண்ட கொலக் சகொொிக்மகயொகும். எனசவ, 

அமைச்ெர் அவர்கசள, உங்களது அமைச்சுப் பதவிக் 

கொலத்திசல, நல்லொட்ெிக் கொலத்திசல நுவதரலியொ ைொவட்ட 

ைக்களுக்குச் தென்று செர சவண்டிய நியொயைொன தீர்வு, 

முழுமையொன தீர்வொக அமைய சவண்டும்; உங்களுக்கும் அந்த 

அபிலொமை இருக்கின்றது. அதுகுறித்து வொழ்த்துக்கமளயும் 

நன்றிகமளயும் கூறி, விமடதபறுகின்சறன். நன்றி. வணக்கம்.     
 

[අ.භා. ).09] 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எச்.எம். ெல்ைொன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, පළාත් පාැන ආයතන 
ංවිග ේෂ විධිවිධාන  පනත් ගකටුම්පත අද පාර්ලිගම්න්තුව විසින් 

සම්මත කළාම පළාත් පාැන ආයතන මැතිවරණය පැවැත්වීගම් 
සියලු බාධක ඉවත් ගවැා, පළාත් පාැන මැතිවරණය පැවැත්වීමට 
හැීමයාවක් ැැගබනවා. පළාත් පාැන මැතිවරණය අවුු දු 

ගණනාවක් පහුවීමට ප්රධාන ගහේතුවක් වුගඩු, සීමා නිර්ණය 
කටයුතු. එම නිසා සීමා නිර්ණය කටයුතු ීම සම  ඉතාම 
පිනස්සගමන් කළ යුතු කාරණයක් ගවනවා. ගු  අමාතතුමා ගම් 

ගු  සභාගේ ඉන්න නිසා මගේ සීමිත කාැගආී  මා ගමම කාරණය 
ප්රකා  කරන්න කැමැතින්.  

පළාත් සභා පනත යටගත් සීමා නිර්ණය ීම සමට කමිටුවක් පත් 
කරැා ඒ සම්බන්ධගයන් දැන්වීම් පළ කරැා තිගබනවා. ගමහිී  

පැන නැ ගඟන ප්රධාන ප්ර ්නය තමන්, අගේ සීමා නිර්ණය කමිටුව 
ඔවුන්ගේ දැන්වීම පිනදි සීමා නිර්ණය කරන්න සූදානම් ගවැා 
ඉන්ගන් 19 7ී  මැතිවරණ ගකොමසාිනස්වරයා විසින් නි ච්ය කරන 

ැද සභික සාංඛ්ාවට සමානවන්. එතගකොට 19 7ී  නි ච්ය කරන 
ැද සභික සාංඛ්ාව 2017ී  ඒ ප්රමාණගයන්ම ගත්තාම ෙනගහන 
වර්ධනයත් එක්කම යම් ීමසි ආකාරයක අපහැදිලි තත්ත්වයක් 

මතු ගවනවා. එම නිසා මා කැමැතින්, ගු  අමාතතුමාගේ 
අවධානය  ඒ සම්බන්ධගයන් ගයොමු කරන්න.  

පළාත් සභා කන්ද විමසීම් පනගත් තුන්වැනි වගන්තිය අදෙව 

මැතිවරණ ගකොමිසම විසින් නැවත වරක් සභික සාංඛ්ාව ඒ 
පළාත්වැ ෙනතාවගේ ෙනගහනය අදෙව තීරණය කරැා ගැසට් 
ීම සගමන් අනතුු ව සීමා නිර්ණය ීම සම ගයෝගන් ීමයැා මා 
ප්රකා  කරනවා. මන්ද ීමයනවා නම්, 2011 තමන් අවසාන 

ව ගයන් ශ්රී ැාංකාගේ ෙන සාංගණනයක් ඇති වුගඩු. 2001 
සාංගණනගයන් පමේව මැතිවරණ ගකොමසාිනසව්රයා ගම් පළාත් 
සභා මන්ත්රීවු න් සාංඛ්ාව නි ච්ය කරමින්, 2003 වර්ෂගආී  

1605 1606 



2017 ගනොවැම්බර් 07  

ගැසට් පත්රයක් නිකුත් කළා. එහිී  19 7 නි ච්ය කරන ැද 

සාංඛ්ාවට වඩා වැඩි වුණා. නමුත් පතුු , නැ ගඟනහිර පළාත්වැ 
සාංගණනය නියමිත පිනදි සිදු ගනොවුණු නිසා 2004 පාර්ලිගම්න්තු 
පනතක් ගගනැල්ැා, මැතිවරණ ගකොමසාිනසව්රයාගේ තීරණය 
අත්හිගටේවා; නිගෂේධනය කළා. එවැනි තත්ත්වයක් තිගබනවා. 

පළාත් සභා පනත යටගත් සීමා නිර්ණය   ීම සමට ගපර, 2011 ෙන 
සාංගණනය අදෙව වර්තමාන ෙන අදෙපාතය පාදක කරගගන,  එක් 
එක් පළාත්වැ මන්ත්රී සාංඛ්ාව නි ්චය කරන තීරණය ගගන සීමා 

නිර්ණය ීම සම මේදුමේන් ීමයැා මා ගු  ඇමතිතුමාට ගයෝෙනා 
කරනවා. ගබොගහොම සත්ුතින්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගබොගහොම සත්ුතින්.  

ගු  තැතා අතුගකෝරැ ඇමතිතුමිය. ඔබතුමිය විනාඩි පහීමන් 
කථාව අවසන් කරන්න ගවනවා. 

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඇන්, ඒ? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාැන ඇමතිතුමාත් කථා කරන්න 

තිගබනවා.   

 
[අ.භා. ).12] 

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මා ී ර්ඝ ව ගයන් කථා 
කරන්න බැාගපොගරොත්තු වන්ගන් නැහැ. ගම් සම්බන්ධවත් 

කටයුතු කරන්න අගේ ගු  අගමැතිතුමාගේ මැදිහත්වීගමන් 
ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් පත් කර තිගබනවා. නීති 
කටයුතුවැ ප්රමාදය වළක්වන්න අව  සාංග ෝධන කරැා, ඒ 

කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන්න අව  වැදගත් ගයෝෙනා 
ඉදිිනපත් ීම සම පිළිබාව එම කමිටුගේ සභාපති ගු  අජිත් 
මාන්නේගපු ම මන්ත්රීතුමාටත්, කමිටුගේ අනිකුත් සියලුම 
සාමාජිකයන්ටත්, ඒ සාහා සහාය දැක්වූ සියලුගදනාටත් මා 

ප්රථමගයන්ම ස්තුතිවන්ත ගවනවා.  ගම් සාංග ෝධන මීට ගපර 
ඉදිිනපත් කළ ඒවාන්. ඒවා ගැන විස්තර කරන්න ගිගයොත් සෑගහන 
කථා කරන්න ගවනවා. ඒ නිසා මා වැඩිදුර ඒ ගැන කථා කරන්ගන් 

නැහැ.  

විමල් වීරවාං  මැතිතුමා ගම් අවස්ථාගේ ගමම ගු  සභාගේ 
ගනොසිටීම ගැන මා කනගාටු ගවනවා. ගමොකද එතුමා 

විග ේෂගයන්ම සාහන් කළා, අපරාධ වැළැක්වීගම් ආඥාපනතට 
ගගන එන සාංග ෝධනත්, අධිකරණ සාංවිධාන පනතට ගගන එන 
සාංග ෝධනත්, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ක කු වන් හ ට 

සහාය ී ගම් සහ  ආරක්ෂා ීම සගම් ආඥාපනතට ගගන එන 
සාංග ෝධනත් ගගනැත් තිගබන්ගන් ගවන ගවන අයගේ අව තා 
ගවදෙගවන් බව. මා හිතන විධියට සමහර ගවැාවට එතුමාට ඒ 

ගැන අවගබෝධයක් නැතිව ඇති. එතුමා ගදමළ ඩයසග්පෝරාවක් 
ගැන කථා කළා. ඒ අයට පහමේකම් සැසන්න ීමයාත් ීමේවා. 

විනි ්චයකාරවු න් වැඩි ීම සම පිළිබාවත් විගේචනයක් තිබුණා. 

ගදපැත්ගතන්ම ගහොා කු ණුත් ඉදිිනපත් වුණා වාගේම, වැඩකට 
නැති සමහර කු ණුත් ීමයැවුණා. ඒ ගැන නම් මම කනගාටු 
ගවනවා.  

1978 අධිකරණ සාංවිධාන පනතට අදෙව මහාධිකරණ 

විනි ්චයකාරවු  1)න් පත් කර තිගබන්ගන්. දැන් අවුු දු 40කට 
පමේව ගම් අව තාව 110ක් දක්වා වැඩි ගවැා තිගබනවා. රගට් 
ෙනගහනය වැඩි ගවනගකොට, අධිකරණමය කටයුතුවැ ප්රමාණය 

වැඩි ගවනගකොට, ඒ හැම කාරණයක්ම සැකා බැා ඒවාට අව  
විධියට කටයුතු ගනොකගළොත්, ගම් නීතිමය කටයුතු ප්රමාද වීම 
අපට කවදාවත් වළක්වා ගන්න බැින ගවනවා. අපි ගම් අනික් හැම 

කු ණක්ම පැත්තීමන් තියමු. අහිාංසක මිනිස්මේ ගමොන තරම් 
කාැයක්, ්මයක්, මුදැක් විතරක්  ගනොගවන්, තමන්ගේ සම්පූර්ණ 
ගසේසතම ගම් සමහර ප්රමාදවීම් නිසා නැති කරගන්නවාද ීමයන 

එක ගම් ගු  සභාගේ ඉන්න මන්ත්රීවු  224ගදනාම පිළිගන්නා 
කාරණයක්. මහාධිකරණ විනි ච්යකාරවු  සාංඛ්ාව 74 සිට  4ක් 
දක්වා වැඩි කරන්න අගේ ආාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ගයෝෙනා කර තිබුණත්, අප ඊටත් මිකක් එහාට ගිහින් තව 24ක් 

වැඩි කරැා ඒ ප්රමාණය 110ක් දක්වා වැඩි කරනවා. ඒ විතරක් 
ගනොගවන්, අද පගේ මම ඇමති මඩුඩැයට ඉදිිනපත් කළ කැබිනට් 
ප්රිකාවක් මඟින් තවත් විග ේක ත ්රිපුේගැ අධිකරණ තුනක් 

පිහිටුවන්නත් ගයෝෙනා කළා. ඒ සාහා අදෙමැතියත් ැැබී 
තිගබනවා. යුගගආ අව තාව බැැා අප ගම් හැම එකක්ම 
කරන්න ඕනෑ.  

අපරාධ වැළැක්වීගම් ආඥාපනත 192)ී  හදපු එකක්. එදාට 
වඩා අද වැරැදි සහ අපරාධ වි ාැ ප්රමාණයක් සිේධ ගවනවා. ඒ 
ගකොා චරද ීමේගවොත්, අප අද ඉන්න නව තාක්ෂණයත් එක්ක 

සමහර ගවැාවට ඒ පැත්ගතන් සිදුවන වැරැදි පවා හඳුනාගත් වැරැදි 
බවට පත් ගවැා තිගබනවා. ඒ සම්බන්ධගයන් එදා ඒ 
පපගල්ඛ්නගආ තිබුණු ආකාරයට ඇඟිලි සැකුණු ගැනීම -ඕනෑම 

විත්තිකාරගයකුගගන් එයාගේ නඩුවට ඉදිිනපත් ගවන්න ඉස්සර 
ගවැා ඇඟිලි සැකුණු ැබාගන්නවා.- අද ගම් සාංග ෝධනය 
සම්මත වීගමන් පමේව පනත් 17ක වැරැදි සම්බන්ධගයන් 
ැබාගන්නවා. විග ේෂගයන්ම දඩුඩනීති සාංග්රහය යටගත් වරදවල් 

44ක් පමණ ඒ යටතට විතරක් එනවා. අවුු දු 90කට විතර ඉස්සර 
ගවැා වුණු ගදයක් සම්බන්ධගයන් අද අප ගම් නීති සාංග ෝධනය 
කගළේ නැත්නම් ගමොකද වන්ගන්? සමහර අය  ඒ ගැන ගනොගයකුත් 

විගේචන කරන්න පුළුවන්. ඉදිිනගආී  අපට තව ගගොඩක් 
සාංග ෝධන ගේන්න සිේධ ගවන් ීමයා මම නම් හිතනවා.   

ඒ විතරක් ගනොගවන්, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 

සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  
පනත් ගකටුම්පත ගැන  විහිළු සපයන්ගනකු ගමන් මන්ත්රීතුගමක්  
කථා කළා. එතුමා ඒ පනත් ගකටුම්පගත් තිගබන වැදගත්කම ගැන 

කථා ගනොකර, ගේ පාැන ගේදිකාවක කථා කරනවා වාගේ  ගම් 
ගු  සභාගේ කථා කළා.   අපි දන්නවා, අද දවස වන විටත් සමහර 
නඩුවැට සාක්ක කු වන් හැමියට ඉදිිනපත් ගවන්න ඉන්න අයට, 
වින්දිතයන් හැමියට ඉදිිනපත් ගවන්න ඉන්න අයට, තමන්ගේ 

ආරක්ෂාව පිළිබාව, තිගබන ගවනත් ගැටලු පිළිබාව ගැොකු 
ප්ර න්යක් තිගබනවා ීමයැා. ගම් රමින් පිට ගවැා ඉන්න අයත් 
ඉන්නවා. අපි ඒ අය ගැන කථා කරේී , ඇතැම් අය කථා කරන්ගන් 

ගදමළ ඩයසග්පෝරාවක් ගැනන්.  නමුත්, ඒ අය ශ්රී ැාාංීමකන්න් 
හැමියට සැකා කථා කළා නම් අපි සන්ගතෝෂ වනවා. ඒ විධියට 
රමින් යන්න සිේධ වුණු ඕනෑම ොතියක මදෙෂයකු ඉන්න 

පුළුවන්. ඒ අයගේ සාක්ක ය ඒ රටවැ තිගබන තානාපති 
කාර්යාැවැ ඉන්න අගේ විගේ  නිගයෝජිතයන් හරහා ැබා 
ගන්නත්, ඒ අයගේ අන්තිය ආරක්ෂා ීම සමටත් ගම් පනත් 

ගකටුම්පතින් සාංග ෝධන ඉදිිනපත් කර තිගබනවා.  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

ගම් හැම කාරණාවක් සම්බන්ධගයන් වාගේම විග ේෂ 
අවධානය ගයොමු කළ යුතු තවත් කු ණක් අද ඉදිිනපත් වුණා. 
එනම්, ගු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා තාජුඩීන් ඝාතනය 

සම්බන්ධගයන් ගබොගහොම ආගේග්ෂලීව කු ණු ඉදිිනපත් කළා. මා  
ගම් ගවැාගේ වගකීමක් ඇතිව ීමයනවා, ඒ සම්බන්ධගයන් 
අධිකරණය පැත්ගතන්  ගහෝ අගේ අමාතාාං ය යටගත් තිගබන 

යම් ගදපාර්තගම්න්තුවීමන් -මට ීමයන්න බැහැ, ගමොකක්ද ීමයන 
එක.- යම් අතපමේවීමක් ගවැා තිගබනවා නම් ඒ සම්බන්ධගයන්  
ගසොයා බැා ඒ තත්ත්වය නිවැරදි කරන්න අනිවාර්යගයන්ම 

කටයුතු කරනවාන් ීමයන එක.  ගපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා එක්කත් 
කථා කරැා ඒ  අව  කටයුතු කරනවාන් ීමයන එක වගකීමක් 
ඇතිව මා ගම් ගවැාගේ මතක් කරනවා. මා දැන් ගු  මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ගගන්වාගගනත් ඒ සම්බන්ධගයන් සාකා කා 
කළා.  

අගේ ගම් හැම කටයුත්තක් සාහාම අප අමාතාාං ගආ 
ගල්කම්තුමා, අතිගර්ක ගල්කම්තුමන්ැා, ගල්කම්තුමියන්ැා ඇතුළු 

සියලුමගදනා වි ාැ සහගයෝගයක් ැබා ගදනවා.  නීතිපති 
ගදපාර්තගම්න්තුවත් එගහමන්. ඒ විතරක් ගනොගවන්, ගම් 
සාංග ෝධන ඉදිිනපත් කරන්න අව  කටයුතු කළ සියලුගදනාට 

මගේ ස්තුතිය පුද කරමින්,  ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  
වැඩිපුර විනාඩියක් ැබා ී ම සම්බන්ධගයන් ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ගවමින් මගේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 
 
[අ.භා. ).20] 

 
ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා (පළාත් සාා හා පළාත් පාලන 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ - ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද දවස වන විට පතුු  
පළාගත්, මුැතිේ දිස්්රික්කගආ,  පුදුකුඩිඉිනේපු සහ මුහුදුබඩපත්තු 

ප්රාගේ්ෂය සභාවැ ෙනතාව වි ාැ ෙයග්රහණයක් ැබා තිගබනවා 
ීමයාන්  මම හිතන්ගන්. ගමොකද,  අද අගේ රගට් ගබොගහෝ පදවිය 
ැාාංීමක චින්තනයක් ගැන කථා කළත්, 2011 පටන් එම ප්රගේ වැ 

ෙනතා මතය විමසීමක් සිදු වුගඩු නැහැ. ඊට ගහේතුව, යම් ගකනකු 
පසාවියට ගිහිල්ැා, "බිම් ගබෝම්බ තිගබන නිසා ඒ බැප්රගේ වැ 
මැතිවරණයක් පැවැත්වීගම් වාතාවරණයක් නැහැ"න් ීමයැා 

තීන්දුවක් ැබා ගැනීමන්. ඉන්පමේව ඒ අතුු  තීන්දුව නිසා දිගින් 
දිගටම ඒ ප්රගේ වැ මැතිවරණය තියන්න බැින වුණා.  

අද  ගබොගහෝ පදවිය පළාත් පාැන මැතිවරණය ප්රමාදවීම ගැන 
කථා කරනවා. හැබැන්, පතුු  ප්රගේ ගආ 2013 වර්ෂගආ පටන් 
පළාත් පාැන ආයතන රාශියකට අයත් බැප්රගේ  තුළ මැතිවරණ 

ගනොපැවැත්වූ බව මා ගම් සභාවට මතක් කරන්න කැමැතින්. ඒ 
නිසා ගම් අවසථ්ාගේී  අපි පතුගර් ෙනතාවට සාධාරණය ඉෂට් 
කරන්න  පනත් ගකටුම්පතක් ඉදිිනපත් කරැා, පුදුකුඩිඉිනේපු සහ 

මුහුදුබඩපත්තු ප්රාගේ්ෂය සභා ගදගක් ෙනතාවටත්  මැතිවරණයකී  
ඒ ගගොල්ැන්ට අව  කරන ෙනතා නිගයෝජිතයන් පත් කර ගන්න 
අවස්ථාවක් ැබා ගදනවා.   

අද ගු  විමල් වීරවාං  මන්ත්රීතුමා මට ගචෝදනා කළා, ගම් 
ගැසට් පත්රය ගැන.   I forwarded the Gazette (Extraordinary) 

Nos. 2043/56 and 2043/57  to the Government Printer on the 
2nd of November, 2017.  

අද ගසෝදුපත් 1,000ක් පමණ අගේ අමාතාාං ය භාර ී ැා 

තිගබනවා ප සක්ෂා කරන්න. ගම්වාගආී   ඇඟිල්ැ දිුර කරන්න 
ගල්සින්. හැබැන්, යම් කර්තවයක් කරන ගකොට එය වග කීමීමන් 
කරන්න සිදු වනවා. ඒ විතරක් ගනොගවන්. දෙවරඑළිගආ ෙනතාව 
දිගින් දිගටම කළ ඉල්ලීම මත අඹගමුව සහ දෙවරඑළිය ප්රාගේ්ෂය 

සභා ගදකට තව ප්රාගේ්ෂය සභා හතරක් එකතු කර තිගබනවා. 

මා හිතන්ගන් එය කඳුක රගආ සහ ඒ බැ ප්රගේ ගආ ෙනතාව 
ැැූ  ෙයග්රහණයක්. හැබැන් ඒ ෙයග්රහණය ැැබුගඩු 
එකමුතුඑභාවගයන්. ගු  මගනෝ ගගන්ෂන් ඇමතිතුමා, ගු  
දිගම්බරන් ඇමතිතුමා, ගු  ගතොඩුඩමන් මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ඒ බැ 
ප්රගේ ගආ සියලුම ගේ පාැන පක්ෂ  නායකයන් මගේ 
අමාතාාං යට  පැමිණ  සාකා කා කරැා  ඒ පදවියට සාධාරණය 
ඉෂ්ට කරන්නට කටයුතු කළා.   

නැ ගඟනහිර පළාගත් සමහර මුස්ලිම් මන්ත්රීවු  අද මට 
ගචෝදනා කළා. මම අඹගමුව, දෙවරඑළිය  ප්රාගේ්ෂය සභාව  
ගබී මට කටයුතු කළා. හැබැන් සන්න්දමු දු  ප්රාගේ්ෂය සභාව  
ැබා දුන්ගන් නැහැ ීමයා. රෙගආ කටයුතු කරනගකොට  
සියලුගදනාගේම අව තාවත්, ෙනහඬ ටත්  ඇහුම්කන් ී ැා තමන්  
අපි තීන්දු තීරණ ගන්ගන්.  

ූලැාසනාු ඪ  ගු  මන්ත්රීතුමනි, මුලින්ම ගු  අගමැතිතුමා 
සන්න්දමු දු ප්රගේ ය ට  ප්රාගේ්ෂය සභාවක් ැබා ගදනවාය ීමයා 
ගපොගරොන්දු වුණා. අපි ඒ කර්තවය කරනගකොට ඒ ප්රගේ ගආ  
ගේ පාැන අධිකාිනය ඉල්ලුවා, කල්මුගඩු මහ නගර සභාව සභා 
හතරකට කඩන්නටය ීමයා. මට නඟපු ගචෝදනාව නිසා  මම 
වගකීමීමන් ීමයන්නට  ඕනෑ, ඒ බැප්රගේ වැ ගේ පාැන 
අධිකාිනගආ එකමුතුභාවය නැති නිසා තමන් ගම් ප්ර න්ය ඇති 
වුගඩු ීමයන එක.   

I would like to say that the Muslim community has 
too many Chiefs and not enough Indians in the Eastern 
Province. There are more leaders than followers. So, I 
appeal to the political leadership of the East to unite 
together in common issues in solving problems.  Because 
of the division, now I am being accused that I took action 
to subdivide Pradeshiya Sabhas of Ambagamuwa and 
Nuwara Eliya but not to declare Sainthamaruthu as a 
Pradeshiya Sabha. Even tomorrow, if, by a united front, 
there is agreement that they want a separate Pradeshiya 
Sabha for Sainthamaruthu, I am willing to do so. But, if 
we are to divide the Kalmunai Municipal Council into 
four Pradeshiya Sabhas, I have to consult the TNA as 
well. When I took steps to declare Sainthamaruthu as a 
Pradeshiya Sabha, I wrote to the TNA and got their 
consensus. This is a Government by consensus. So, I 
consulted the Hon. Prime Minister and His Excellency 
the President and they requested me to have a 
consultative process before giving four Pradeshiya 
Sabhas.  Therefore, I appeal to the political parties in the 
East, especially the political parties that represent the 
Muslim community, to unite with regard to this common 
issue - “unity is strength” - and I believe it is time that 
you all work together.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up in a minute. 
 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

සාන්න්දමු දු ෙනතාව එතැනින් පේගඝෝෂණය කරනවා. 
කල්මුගඩු ෙනතාව එතැනින් පේගඝෝෂණය කරනවා. ෙනතාව 
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අතර ගබී මක් ඇති ගවනවා. මම ඉතාම බැගෑපත් ගැස 

නැ ගඟනහිර මුස්ලිම් ගේ පාැන අධිකාිනගයන් ඉල්ැා සිමින්ගන් ඒ 
ගබී ම නැති කරන්න, එකතුගවැා ගම් ප්ර ්නයට විසඳුමක් ගදන්න 
ීමයැාන්. අන්තිමට සාන්න්දමු දු ෙනතාව හා කල්මුගඩු ෙනතාව 
අතර යුේධයක් ඇති කරන එක ගේ පාැනය ගනොගවන් ීමයන එක 

මතක් කරමින් මා නිහඬ ගවනවා. ස්තුතින්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාගේ ඉතිින වැඩ ගකොටස කර ගගන යාමට කාැය ී ර්ඝ කර 
ගැනීම සාහා සභාව එකඟද?  

 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව නද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,   ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන නයෝජ්නාව සාා සම්මත විය.  
 

''පනත් නකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කාරක සාාවකට පැවරිය 
ුතතු ය.'' - [ගරු  තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය] 
 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 

ெொட்டப்படுைொக"  [ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல]  
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.(Mrs.) Thalatha Atukorale.] 
 

කාරක සාානවමිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு  தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය  පනත් නකටුම්පනතමි  නකොටසක් හැටියට තිබිය 

ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வொெகம் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க சவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වගන්තිය.- (1978 අාක 2 දරන පනනත් 4 

වන  වගන්තිය සානශ්ෝධනය කිරීම.) 
வொெகம் 2.- (1978ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்கச் 

ெட்டத்தின் 4ஆம் பிொிமவத் திருத்துதல்.) 
CLAUSE 2. - (A mendment of section 4 of Act, No. 2 of 1978.) 
 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මා පහත සාහන් සාංග ෝධනය 

ඉදිිනපත් කරනවා:  

" 1 වන පිටුගේ, 11 වන ගේළිය  ඉවත් කර  ඒ ගවදෙවට  පහත දැක්ගවන 

ගකොටස ආගේ  කරන්න:  

' අඩු ගනොවන්නා වූ ද,  එකසිය දහයකට  වැඩි  ගනොවන්නා' ;" 
 

සානශ්ෝධනය පිළිගත ුතතුය යන ්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා 
සම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

2වන වගන්තිය  සානශ්ෝධිතාකාරනයන්  පනත් නකටුම්පනතමි  
නකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வொெகம் திருத்தப்பட்டவொறு ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3වන වගන්තිය  පනත් නකටුම්පනතමි  නකොටසක් හැටියට තිබිය 
ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 

 

3ஆம் வொெகம் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க சவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් 
හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත  සානශ්ෝධන සමිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

ெட்டைொகு வொெகமும் தமலப்பும் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தெய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පනත් ගකටුම්පත 

සාංග ෝධිතාකාරගයන් දැන් තුන්වන වර ීමයවිය යුතුය" න්  මා 
ගයෝෙනා කරනවා.  

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව සානශ්ෝධිතාකාරනයන්   තුන්වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறசவற்றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් 

හට සහාය දීනම් සහ ආරක්නා කිරීනම් 

(සානශ්ෝධන) පනත් නකටුම්පත 
குற்றச்தெயல்களுக்குப் 

பலியொக்கப்பட்சடொருக்கும் 

ெொட்ெிகளுக்குைொன உதவி ைற்றும் 

பொதுகொப்பு (திருத்தம்) ெட்டமூலம் 
ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS 
OF CRIME AND WITNESSES (AMENDMENT) BILL 

 

නද වන වර කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "අපරාධයක වින්දිතයන් සහ 

සාක්ක කු වන් හට සහාය ී ගම් සහ ආරක්ෂා ීම සගම් ංසාංග ෝධන  
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පාර්ලිගම්න්තුව 

පනත් ගකටුම්පත දැන් ගදවන වර ීමයවිය යුතුය" න් මා ගයෝෙනා 

කරනවා. 
 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව නද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන නයෝජ්නාව සාා සම්මත විය.  
''පනත් නකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කාරක සාාවකට පැවරිය 
ුතතු ය.'' -[ ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය ] 
 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் ெொட்டப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." - [The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.] 
 

කාරක සාානවමිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 

1 ිංට 3 නතක් වගන්ති  පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් හැටියට 
තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வொெகத்திலிருந்து 3ஆம் வொெகம் வமர ெட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்க சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් 

හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී.  
පනත් නකටුම්පත  සානශ්ෝධන රමිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

ெட்டைொகு வொெகமும் தமலப்பும் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தெய்யப்பட்டது. 

 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 

 
ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පනත් ගකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර ීමයවිය යුතුය" න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන 

ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறசவற் 

றப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

අපරාධ වැළැක්වීනම් (සානශ්ෝධන) පනත් 
නකටුම්පත 

குற்றச்தெயல்கமளத் தடுத்தல் (திருத்தம்) 

ெட்டமூலம் 
PREVENTION OF CRIMES (AMENDMENT) BILL 

නද වන වර කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "අපරාධ වැළැක්වීගම් 

ංසාංග ෝධන  පනත් ගකටුම්පත දැන් ගදවන වර ීමයවිය යුතුය" න් 
මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව නද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 

 
මතු පළවන නයෝජ්නාව සාා සම්මත විය.  
''පනත් නකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කාරක සාාවකට 

පැවරිය 
ුතතු ය.'' -[ ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය ] 
 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 

ெொட்டப்படுைொக"  [ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." - [The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.] 
 

 
කාරක සාානවමිදී සලකා බලන ලදී. 
[ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 

1 ිංට 8 නතක් වගන්ති  පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් හැටියට 
තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வொெகத்திலிருந்து 8ஆம் வொெகம் வமர ெட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்க சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 8 ordered to stand part of the Bill. 
 

්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් 
හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත  සානශ්ෝධන රමිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

ெட்டைொகு வொெகமும் தமலப்பும் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தெய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 
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[ගු  තැතා අතුගකෝරැ මහත්මිය] 
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ගරු තලතා අතුනකෝරල මහත්ිෂය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පනත් ගකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර ීමයවිය යුතුය" න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 
 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන 

ලදී.  
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறசவற் 

றப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

පළාත් පාලන ආයතන (විනශ් න විධිවිධාන) 

පනත් නකටුම්පත 
உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் (விசெட 

ஏற்பொடுகள்) ெட்டமூலம் 
LOCAL AUTHORITIES (SPECIAL PROVISIONS) 

BILL 

 
නද වන වර කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පළාත් පාැන ආයතන 
ංවිග ේෂ විධිවිධාන  පනත් ගකටුම්පත දැන් ගදවන වර ීමයවිය 
යුතුය" න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව නද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන නයෝජ්නාව සාා සම්මත විය.  
''පනත් නකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කාරක සාාවකට පැවරිය 
ුතතු ය.'' -[ ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා ] 
 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் ெொட்டப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ] 

 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." - [The Hon. Faiszer Musthapatha.] 
 
කාරක සාානවමිදී සලකා බලන ලදී. 
[ මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්ත්රීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

 
Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

1 ිංට 2 නතක් වගන්ති  පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් හැටියට 
තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 

1ஆம், 2ஆம் வொெகங்கள் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 

 

3 වන වගන්තිය.- (ඡන්ද පැවැත්වීම සඳහා ආරම්ා 

කළ ුතතු පියවර.) 
வொெகம் 3.- (சதொோ்தல்கள் நடொத்துவதற்கொகத் 

ததொடங்கப்பட சவண்டிய நடபடிகள்.) 
CLAUSE 3. - (Steps to be commenced for holding of elections.) 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move, 
 

(1) "In page 2, leave out all words in line 32 and insert: 

 'Ordinance shall be published on such date as the Election 
Commission' ” ; and 

(2) "In page 3, leave out all words in line 1and insert: 

 'may determine by Order published in the Gazette, and such' ”. 

 
සානශ්ෝධන පිළිගත ුතතුය යන ්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා 

සම්මත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාංග ෝධන ඉදිිනපත් ීම සම, ගු  නිහාල් ගැේපත්ති මහතා. 
 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sectoral Oversight Committee එගක් suggestions මා 

ඇතුළත් කර තිගබනවා. ඒ අදෙව ගු  නිහාල් ගැේපත්ති 
මන්ත්රීතුමාගේ ගයෝෙනාත් ඇතුළත් කර තිගබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු  ඇමතිතුමා එකඟ වූ පිනදි මගේ සාංග ෝධන ඇතුළත් කර 
තිගබනවාද? 

 
ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔේ, ගැටලුවක් නැහැ. මා ඔබතුමාගේ සාංග ෝධන ඇතුළත් 
කර තිගබනවා. 

 
3 වන වගන්තිය  සානශ්ෝධිතාකාරනයන්  පනත් නකටුම්පනතමි  

නකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வொெகம் திருத்தப்பட்டவொறு ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

4 වන වගන්තිය පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් හැටියට තිබිය 
ුතතු යි  නිනයෝග කරන ලදී. 

4ஆம் வொெகம் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கசவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 4, ordered to stand part of the Bill. 

1615 1616 



පාර්ලිගම්න්තුව 

 

උප නල්ඛනය පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක්  හැටියට තිබිය 
ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී. 

அட்டவமண  ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க சவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 
පූර්විකාව පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් හැටියට තිබිය ුතතුයි  

නිනයෝග කරන ලදී. 
முன்னுமர  ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக  பகுதியொக இருக்க சவண்டு 

தைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Preamble ordered to stand part of the Bill. 

 
්රඥපප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් නකටුම්පනතමි නකොටසක් 

හැටියට තිබිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ලදී.  
පනත් නකටුම්පත  සානශ්ෝධන සමිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

ெட்டைொகு வொெகமும் தமலப்பும் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தெய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පනත් ගකටුම්පත දැන් 
තුන්වන වර ීමයවිය යුතුය" න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 
්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
පනත් නකටුම්පත ඊට අනුකූලව සානශ්ෝධිතාකාරනයන්   තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறசவற்றப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"න් මා ගයෝෙනා කරනවා. 

 
්රශ්්නය සාාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාගේ ගයෝෙනාව ඉදිිනපත් ීම සම, ගු  

නලින්ද ෙයතිස්ස මන්ත්රීතුමා. 

දෘශ්ය කලානේදී විනශ් න උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් 
ලබා දීම 

கட்புலக்கமல விசெட பட்டதொொிகளுக்கு ஆெிொியர் 

நியைனங்கமள வழங்கல். 
TEACHING APPOINTMENTS FOR VISUAL ARTS SPECIAL 

DEGREE HOLDERS  

 
[අ.භා. ).34] 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජ්යතිස්ස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාගේ 
පහත සාහන් ගයෝෙනාව මම ඉදිිනපත් කරනවා:   

"සමාෙයක සාංස්කෘතික සාංවර්ධනගආී  චිත්ර කැාවට කළ හැීම 

කාර්යභාරය මේවිග ේෂී ගේ. ඒ නිසා ගබොගහෝ රටවැ ප්රාථමික අධාපනගආ 
සිට චිත්ර විෂය අනිවාර්ය කර ඇත. 

රගට් වැඩිම පාසල් ප්රමාණයක් තිගබන සහ වැඩිම සිමේ දු වන් ප්රමාණයක් 

සිමින බස්නාහිර පළාගත් පවා පාසල්වැ චිත්ර ුරු වු න්ගේ පුරේපාඩු 

රාශියක් පවතී. එහි අගනක් ගේදවාචකය වන්ගන් ගසෞන්දර්ය, කැැකවය 

හා ශ්රීපාලි යන වි ්වවිදාැවලින් දෘ  කැාගේී  විග ේෂ පපාධි ැබාගත් 

බස්නාහිර පළාගත් ස්ථිර පදිාංචිය ඇති පපාධිධාිනන් කඩුඩායම් 
ගණනාවක් රැීමයා විරහිතව සිටීමන්; ඔවුන් සතු විග ේෂ හැීමයාව 

නිකු ගඩු නාස්තිවීමට ඉඩ හැර තිබීමන්. 

ගමම ගැටලුව සම්බන්ධගයන් විග ේෂගයන් 2014/201) දෘ  කැා විග ේෂ 

පපාධිධාිනන් බස්නාහිර පළාත් බැධාිනන් සමඟ සාකා කා වට ගණනාවක් 

සිදු කළත් ගමගතක් විසඳුමක් ැැබී ගනොමැත. ගමම දෘ  කැා විග ේෂ 

පපාධිධාිනන්ට ුරු  පත්වීම් ැබා ී  බස්නාහිර පළාගත් පාසල්වැ පවතින 

චිත්ර කැා ුරු  හිඟය මඟ හරවා ගැනීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා ගැස 
ගමම ගු  සභාවට ගයෝෙනා කර සිමිමි."  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගම් ගැටලුව හදිසිගආ පැන 

නඟින්ගන් ගමන්න ගම් කාරණාව නිසාන්. 201) ඔක්ගතෝබර් 
මාසගආ  බසන්ාහිර පළාත් රාෙ ගසේවා ගකොමිසම පුවත් පත් 
දැන්වීමක් පළ කරනවා, බසන්ාහිර පළාගත් තිගබන පාසල්වැ 
ුරු  පුරේපාඩු සාහා ුරු  විභාගය පැවැත්වීමට. ඒ අදෙව, 2017 

අගප්රේල් 30වන දා එම ුරු වු න් ගතෝරාගැනීගම් තරග විභාගය 
පවත්වනවා. ඒ තරග විභාගගආී  ගකවතය, ගතොරතුු  තාක්ෂණය, 
චිත්ර, බටහිර සාංීතය, ඉාං්රීසි භාෂාව ආදි සියලු විෂයයන් 

සම්බන්ධගයන් සිාංහැ සහ ගදමළ මාධගයන් ගපොදුගේ පවත්වන 
අභිගයෝගතා ප සක්ෂණයකට සහ සාමාන දැනීම 
ප සක්ෂණයකට එම පපාධිධාිනන්ට මුහුණ ගදන්න සිේධ වනවා. ඒ 

අදෙව එම විභාගයට ඉදිිනපත් වූ දෘ  කැා විග ේෂගේී  
පපාධිධාිනන් 110ගදනා අතිනන් ඒ අභිගයෝගතා ප සක්ෂණය සහ 
සාමාන දැනීම ප සක්ෂණය සමත් වන්ගන් 27ගදගනක් පමණන්. 

ගු  අමාතතුමනි, ඒ ීමයන්ගන්, ඉන් සමත් වී තිගබන්ගන් 
සාමාන විභාගයකී  සමත් විය යුතු ප්රති තයටත් වඩා ඉතාම අඩු 
ප්රති තයක් -සියයට 24.4ක්- ීමයන එකන්. එතරම් අඩු 
පපාධිධාිනන් පිිනසක් තමන් සමත් වන්ගන්. ඒ නිසාම ගම් ප්ර න්ය 

පිළිබාව අවධානය ගයොමු කරන ගසෞන්දර්ය කැා වි ්වවිදාැගආ 
දෘ  කැා පීඨගආ පීඨාධිපති මහාචාර්ය එම්.ආර්. ගපොඩිනිැගම් 
මහතා බසන්ාහිර පළාත් මහ ඇමතිතුමාට ලියනවා, "ගමවර 

බසන්ාහිර පළාත් ුරු  පුරේපාඩු සාහා පැවති ප සක්ෂණගආී  අප 
සිමේන්ට මුහුණ ී මට සිදුව ඇත්ගත් අදාළ විෂයට ීමසිගසේත්ම 
සම්බන්ධ ගනොවන විෂය කු ණු ඇතුළත් ප්ර ්න පත්රයකටය" 

ීමයා. ඒ වාගේම, ගම් කු ණම පිළිබාව බසන්ාහිර පළාත් 
අධාපන ඇමතිවරයාට ලිපියක් ඉදිිනපත් කරන ගසෞන්දර්ය කැා 
වි ව්විදාැගආ පපකුැපති මහාචාර්ය ආිනයරත්න කලුආරා චි 

මහතා සාහන් කරනවා, "...ගමහිී  අවුු දු 04ට අධික කාැයක් 

1617 1618 

[ගු  ෆන්සර් මුස්තාපා මහතා] 
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ගසෞන්දර්ය කැා වි ව්විදාැගආ දෘ  කැා විග ේෂගේී න් ගැස 

පපාධිය ැබා ගන්නා ගමම පිිනස චිත්ර විෂය සාහා ුරු වු න් බාවා 
ගැනීගම් ී  ගපොදුගේ අගනකුත් විෂයයන්ට සමගාමීව පවත්වන 
විභාගයක් පැවැත්වීගමන් චිත්ර විෂය හදාරා ඇති ගමම 
පපාධිධා සන්ට අසාධාරණයක් සිදුව ඇතැන් හැ ගේ" ීමයා. මා 

ඔබතුමාගේ දැනගැනීම සාහා එම ලිපි ගදකම සාාගත* කරනවා, 
ගු  අමාතතුමනි.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, චිත්ර විෂය සාහා ුරු  පත්වීමක් 

ැබා ගැනීමට ඔවුන් ගකොතරම් කඩ ඉම් ප්රමාණයක් පමේ කරන්න 
ඕනෑද? ඔබතුමා දන්නවා, සාමාන වවදවරයකු වන්න නම් 
කළ යුතු ගේ. අගපොස ංපසස ්ගපළ  විභාගය සමත් ගවැා වවද 

විදාැගආ විභාගය සමත් වුණාට පමේව වවදවරයකු වන්න 
පුළුවන්. ඒ වාගේම, අගේ අගනකුත් පපාධිධාිනන්ටත් ගමතරම් කඩ 
ඉම් ප්රමාණයක් නැහැ. ගම් පපාධිධාිනන්, මුලින්ම ශිෂයන් ගැස 

අගපොස ංපසස් ගපළ  විභාගය සමත් ගවැා, චිත්ර කැාව හා 
සම්බන්ධ ප්රාගයෝගික ප සක්ෂණයක් සමත් ගවැා තමන් 
වි ව්විදාැයට ඇතුළත් වන්ගන්. වි ව්විදාැගආ විභාගය සමත් 

ගවැා වි ව්විදාැ පපාධිය ැබා ගත්තාට පමේව ුරු  පත්වීමක් 
ැබා ගැනීම සාහා ඔවුන්ට ුරු  විභාගයකටත් ලියන්න සිේධ 
ගවැා තිගබනවා. ඒ ුරු  විභාගගආ තිගබන ගැටලුව තමන්, ගමවර 

පැවැති ඒ විභාගගආ ප්රතිලැවලින් නිූපපණය කරන්ගන්.  

අගනක් පැත්ගතන්, බස්නාහිර පළාගත් ගම් වන විට චිත්ර කැා 
ුරු  පුරේපාඩු 100කට ආසන්න ප්රමාණයක් පවතිනවා, ගු  
අමාතතුමනි. පාසල්වැට ගිහින් බැලුගවොත්, චිත්ර විෂයයට 

ුරු වරගයක් ඉන්නවා. හැබැන් විදාව, ගකවතය පගන්වන්න විදා 
පපාධිධාිනන් ඉල්ලුවාට සිාංහැ සාහිත පගන්වන්න කැා 
පපාධිධාිනන් ඉල්ලුවාට සමහර පාසල්වැ චිත්ර කැාව 

පගන්වන්ගන් අගනකුත් විෂයයන් පගන්වන ුරු වු න්.    

බුේධාගම පගන්වන ගමන්, සිාංහැ පගන්වන ගමන්, එගහම 
නැත්නම් තවත් විෂයයක් පගන්වන ගමන් චිත්ර පගන්වන්නත්  

ුරු වු  ගයොමු කරැාන් තිගබන්ගන්. ඒ නිසා ඇත්තටම ගත්ගතොත්, 
චිත්ර කැාව සාහා පවතින ුරු  පුරේපාඩු ප්රමාණය නි ච්ිතව 
ගණනය කරැාත් නැහැ. ගම් පිළිබාව බසන්ාහිර පළාත් සභාගේ 

ඇමතිවු න් එක්කත්, බැධාිනන් එක්කත් සාකා කා කරන  ගකොට 
ඔවුන් ීමයන්ගන්, "බසන්ාහිර පළාගත් සිමිය යුතු මුළු ුරු  ප්රමාණය 
ඉන්නවා." ීමයැාන්. ඒක ඇත්ත. සමහර විට ුරු  අතිිනක්තයකුත් 
තිගබනවා. නමුත්, විෂයාදෙබේධව ගත්ගතොත් ුරු වු න්ගේ 

හිඟයක් තිගබනවා. ඒ නිසා චිත්ර කැාගේ ඉගැන්වීම සාහා චිත්ර 
කැා පපාධිධාිනන්ගේ හිඟයක් පවතිනවා. ගමගහම තිබියී  තමන් 
දැන් ගම් ශිෂයන්ට ුරු  පත්වීම් ැබා ී ම සාහා අමතර 

විභාගයකුත් තියැා තිගබන්ගන්. ඒ විභාගගආ ප්රතිලැ අදෙව 
ගපගනනවා, ඔවුන් සමත් ගවා ච පපාධිය සහ ඒ විභාගය අතර 
ීමසිම සම්බන්ධයක් නැහැ ීමයැා. එගහම තිබියී  ගම් අයට ුරු  

පත්වීම් ැබා ගැනීම සාහා දැඩි බාධා දාැා තිගබනවා.  

ගු  ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම අවුු දු 4ක් දෘෂ කැා විග ේෂ 
පපාධිය හදාරපු සිමේන් තමන් ගම් ඉන්ගන්. ඔවුන් තමන්ගේ 

කැමැත්ගතන් ුරු  පත්වීම් ැබා ගගන ුරු වු න් විධියට ගසේවය 
ීම සම සාහා ඉදිිනපත් ගවේී , ඔවුන්ට  විවිධාකාරගයන් බාධක 
ගයොදැා ඔවුන් ුරු  ගසේවයට පැමිණීම වළක්වන එක ඇත්තටම 

මේදුමේ නැහැ. ගම් පිළිබාව සාකා කා වට ගණනාවක් තිබුණා. ඒ 
පපාධිධාිනන් බසන්ාහිර පළාගත් මහ ඇමතිවරයා එක්කත් 
සාකා කා වට ගණනාවක් පවත්වා තිගබනවා. අධාපන 

ඇමතිවරයා එක්කත් සාකා කා කළා. නමුත්, ගම් තාක් හින හමන් 

විසඳුමක් ැැබිැා නැහැ. අවසාන ව ගයන් මමත් මැදිහත් ගවැා 
බසන්ාහිර පළාගත් ආඩුඩුකාරවරයා එක්කත් සාකා කාවක්  කළා. 
ආඩුඩුකාරවරයාගේ මැදිහත්වීම සම්බන්ධගයන් යම්ීමසි අගය 
ීම සමක් තිගබනවා. ගකගසේ නමුත්, තවමත් මේදුමේ පිනදි ගම් 

ප්ර න්යට පත්තරයක් ැැබිැා නැහැ.  චිත්ර කැා පපාධිධාිනන් 
අවුු දු 4ක් තිසග්සේ ගම් විෂය ප්රුරණ කර තිගබනවා. ඔවුන් දැන් 
පාසල්වැට ගිහිල්ැා ඒ පාසල්වැ තිගබන චිත්ර කැා පුරේපාඩු 

පිළිබාව ගල්ඛ්න සකස් කරැා අපට ගගනැත් ී ැා තිගබනවා. ගම් 
ගල්ඛ්න අදෙව ගත්තත්, පාසල් 100ක පමණ පුරේපාඩු පවතිනවා. 
ගු  ඇමතිතුමනි, ගම් සම්බන්ධගයන් ඔබතුමාගේ අවධානය 

ගයොමු කරවන ගමන්, මම ඔබතුමාගගන් ගම් සම්බන්ධගයන් 
පිළිතුරකුත් බැාගපොගරොත්තු ගවනවා. 2014-201) කඩුඩායම 
තමන් ගමහිී  විග ේෂගයන්ම අසාධාරණයට ැක් ගවැා 

තිගබන්ගන්. ගමොකද, ඊට පස්ගසේ ඔවුන්ගේ වයස් සීමා ඉක්මවා 
යනවා.  

ගු  ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ගමතැන ගවැා තිගබන ප්ර න්ය 
ගමයන්. ගම් විභාගය පැවැත්වූගආ බස්නාහිර පළාගත් ස්ථීර 

පදිාංචිකු වන් සාහාන්. පුරේපාඩු ප්රමාණයට වඩා අයදුම්කු වන් 
අඩු වුණා නම්, ඒ විභාගය පවත්වන්න ඕනෑත් නැහැ. නමුත්, 
වි ව්විදාැ ගගොඩක් පවතින්ගන් බසන්ාහිර පළාගත් නිසා අගනක් 

පළාත්වැ ඉන්න අයත් සමහර විට ගම් විභාගයට ලියනවා ීමයැා 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ නිසා තමන් ගමවැනි විභාගයක් පවත්වන්න 
සිේධ වුගඩු. ඒ නිසා කඩිනමින් මැදිහත් ගවැා ගමන්න ගම් 

පපාධිධාිනන් සාහා යම් සාධාරණ විසඳුමක් ැබා ගදන්න ීමයැා 
අපි ගයෝෙනා කරනවා. ඒ වාගේම, බසන්ාහිර පළාගත් 
ආඩුඩුකාරවරයා මැදිහත් ගවා ච ආකාරයට ඒ විසඳුම ැබාී ම 

කඩිනම් කරන්න ීමයැාත් මම ඔබතුමාගගන් ගම් අවස්ථාගේ 
ඉල්ැා සිමින්න කැමැතින්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගයෝෙනාව සථ්ිර ීම සම සහ කු ණු ඉදිිනපත් ීම සම, ගු  
නිහාල් ගැේපත්ති මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. ).42] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගු  වවද නලින්ද ෙයතිස්ස මන්ත්රීතුමා දු වන් පිළිබාව 
ොතික මට්ටමින් හිතැා ගගගනන ැද එම විශිෂට් ගයෝෙනාව මා 

ගම් අවස්ථාගේී  සථ්ීර කරනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 19 4 වර්ෂගආී  තමන් අපි 
පපාධිධාින ුරු වු  විධියට අගේ දිස්්රික්කගයන් ගවනත් 

දිස්්රික්කයකට ස්ථාපන ගසේවය යටගත් දු වන් ගවදෙගවන් 
ුරු වරයකු ව ගයන් වැඩ කටයුතු කරන්න ගිගආ. ඒ පිළිබාව මා 
ඔබතුමාගේ අවධානයට ගයොමු කරන්න ඕනෑ. 19 4 වර්ෂගආ 

පපාධිධාිනන් බාවා ගැනීගම්ී  ගමගහම ීමසිදු තරග විභාගයක් අපි 
අගේ පැත්ගතන් දැකැා තිබුගඩු නැහැ. පපාධිය සම්බන්ධ 
කරගගන තමන් ඒ බාවා ගැනීම් කගළේ. ඒ බාවා ගැනීම් කරැා 
ුරු  විදාැවලින් අපට සති තුනක ගසේවාස්ථ පුහුණුවක් දුන්නා. 

ගු  ඇමතිතුමනි, අපි ඒ පුහුණුගේී  විවිධාකාර ක්ගෂේත්ර  ප්රුරණ 
කළා. දු වන් හඳුනා ගන්ගන් ගකොගහොමද? දු වන්ට ළාං වන්ගන් 
ගකොගහොමද? දු වන්ගේ ආර්ථික, සාමාජික, සාංසක්ෘතික 

අව තා  ගමොනවාද? දු වන් යහ මඟ යවන්ගන් ගකොගහොමද 
ීමයැා අපට ඉගැන්වූවා. ඒ වාගේම, අධාපන ක්ගෂේත්රගආ හරහා 
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————————— 
*  පස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිගම්න්තුව 

ඒ දු වන් ඉදිිනයට ගැනීමට අව  සියලු කු ණු කාරණා සති 
තුනක් ඇතුළත අපට ගකමිගයන් ඉගැන්වූවා. වි ව්විදාැවලින් 
අපි අගනකුත් බාහිර ක්රියාකාරකම් ඉගගන ගගන තිබුණා. ඒ 

විධියට අපට ුරු  පත්වීම් දුන්නා. පත්වීම් දුන්නාට පස්ගසේ අපි 
අදාළ දිස්්රික්කවැට ගියා.  

අපි ඒ අදාළ දිස්්රික්කවැට ගියාම තමන් අපට ගත්ු ම් 

ගන්නට පුළුවන් වුගඩු, රගට් සියලු දු වන්ට අධාපනගආ සම 
අවස්ථාවන්  තිගබනවා ීමයැා බැධාිනන් මහා ගැොකුවට පම්ගපෝින 
ගහමින් ීමයන  කථා මිථාවක් බව.  19 4 අවුු ේගේ පපාධිධාින 

ුරු  පත්වීමක් ැබැා හම්බන්ගතොට දිස්්රික්කගආ ඉාැා අතිදුෂක්ර 
ගමොනරාගැ දිස්්රික්කයට ගියාට පමේව තමන්  පළමුගවනි වතාවට 
අපි ඒක ගත්ු ම් ගත්ගත්. ගු  ඇමතිතුමනි, ඒ පාසගල් පගන්වන 

විෂයයන් අතර අපි පපාධියට කරපු ීමසිම විෂයක්  තිබුගඩු නැහැ. 
ඒ නිසා ඉගගන ගගන පගන්වන්න අපට සිදු වුණා. "ුරු වරගයක්" 
ීමයැා ීමයන්ගන් එවැනි ගකගනක්. "ුරු වරයා" ීමයැා 
ීමයන්ගන්, ඉගගන ගගන පගන්වන ගකගනක්. ඒක තමන් ඇත්ත 

කථාව.  ඒ නිසා දවසක් හින පාසැකට ගිහිල්ැා ගම් ුරු  වෘත්තිගආ 
ගයදුණා නම්, දු වන් ගවදෙගවන් ඇප කැපවීම් කළා නම්,  ගම් 
රගට් දු වන්ගේ අධාපන අව තාව පිිනමහන්න අව  

රමගේදයන් සකස් කරැා ුරු වු  ගන්නවා මිසක්, ඒ 
රමගේදයන් බැහැර කරැා දු වන් අනාථ කරන ක්රියාමාර්ගවැට 
ගපැගඹන්ගන් නැහැන් ීමයන එක මා වි ව්ාස කරනවා.  

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  "චිත්ර කර්මය" ීමයන 
ක්ගෂේත්රය ොතික මට්ටගම් තිගබන වි ාැ පුරේපාඩු රාශියීමන් 
සාංයුක්ත වූ ක්ගෂේත්රයක්. ඒ නිසා සරැ රමගේදයක් පපගයෝී 

කරගගන ගම් පුරේපාඩුවැට ුරු වු න් බාවා ගැනීම කරනවා නම් 
පමණන් ඒ අයට එම අවස්ථාවන් පදා ගවන්ගනත්; දු වන්ට 
ගසේවයක් කරන්න හැීමගවන්ගනත්. ඒ නිසා ොතිගආ දූ දු වන්ට 

යහපතක් කරන්න පාැකයන්ට -අධාපන බැධාිනන්ට, මැති 
ඇමතිවු න්ට- සැබෑ වුවමනාවක් තිගබනවා නම්, යුක්තිගආ 
සාධාරණත්වගආ නාමගයන් ඒ දු වන්ගේ අව තා ඉෂ්ට කරන්න 
ීමයැා අපි ඔවුන්ගගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගම්ගකන් ගගොඩ 

යන්න තිගබන එකම අවසථ්ාව ගම් සාහා ඉතාමත් මේදුමේ 
රමගේදයක් සකස් ීම සම ීමයැාන් මා වි ව්ාස කරන්ගන්.  

අපි අහැා තිගබනවා, "ගැොගවන් එගකක් එක් ගදයකට ගවන් 

සමථ" ීමයැා. ගමන්න ගම් ීමයමන අදෙව හැම ගකගනක්ම හැම 
ගදයකටම සමත් ගවන්ගන් නැහැ. එම නිසා විවිධ ක්ගෂේත්රයන් 
ගැන යම් ප්රමාණයක අවගබෝධයක් තිගබන්න පුළුවන්කම 

තිගබනවා. නමුත් එක ගදයක් සම්බන්ධගයන් විග ේෂ හැීමයාවක් 
හැගමෝටම තිගබනවා. ඒක ප්රුරණ කරන්න ඕනෑ. අපි ඒකට 
ීමයනවා විග ේෂ ප්රාුරණ ීමයැා. ගම් විග ේෂ ප්රාුරණ විෂය 

බේධව තිගබන අයට අපි ගම් අවසථ්ාව සැසා දිය යුතුන්.  ඒ විධිගආ 
මේදුමේ රමයක් සකස් කරැා ඒ අයට අවසථ්ාව සැැමේගවොත් විතරන් 
ගම් පපාධිධාිනන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට ගවන්ගන් ීමයැා න් අපි 
වි ව්ාස කරන්ගන්.  විවිධ පපාධිධාිනන් ුරු වු න් ව ගයන් බාවා 

ගැනීගම් ී  ුරු  ගසේවා වවසථ්ාව අදෙව තරග විභාගයක් පැවැත්වීම 
අනිවාර්යය ගේ නම් අපි ඒක ගැන ගැටලුවක් මතු කරන්ගන් නැහැ. 
නමුත් අපි ගත්ු ම් ගත යුතුන්,  ගම්ක සරැ ගවන්න ඕනෑ; ගම්ක 

ගැළගපන්න ඕනෑ; ගම්ක විෂය බේධ ගවන්න ඕනෑ ීමයන එක.    

අපි වි ්වාස කරන විධියට ගම් චිත්ර කර්මය පිළිබා 
පපාධිධාිනන්ට පගන්වන්න පුළුවන්කම තිගබන්ගන් චිත්ර කර්මය 

ගැන පමණන්. ඒ අයට ගවන ගවන විෂයන් පිළිබා තිගබන  
අවගබෝධය සහ හැීමයාව අඩුන්.  එම නිසා රට පුරාම  පුරේපාඩු 
රාශියක්  තිගබනවා නම්, ඒගකන් අසාධාරණයට ැක් ගවන 

දු වන් ගවදෙගවන් එම  ුරු වු න්ගේ පත් ීම සම ඉතාමත්ම 

අතව  ගවනවා. එගහම නම් ඉතින් ගම්  චිත්රකර්මය, ගකවතය 
වැනි විෂයන් බිහි ගවන්න ඕනෑ නැහැ ගන්. ඒක තමන් සමාෙ 
අව තාව. ඒ සමාෙ අව තාව ගත්ු ම් අරගගන තිගබනවා නම්, 
අනිවාර්ගයන්ම ඒ කටයුත්තට අව  රමගේදයක් බැධාිනන් 

විසින් සකස් කළ යුතුන් ීමයන එකන් මගේ එකම තර්කය වන්ගන්.  
ඒ අය බාවා ගැනීගම් තරග විභාගයක් තිගබනවා නම්, ඒකට 
අව  ප්ර න් පත්ර ලිහිල් කරන්න ඕනෑ.  විෂය බේධ කු ණු එයට 

ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ.  එතගකොට තමන් එම ුරු වු න්ට  
තමන්ගේ විෂයට අදාළ කු ණු කාරණාවැට  එම තරග විභාගගආ 
ී ;  ප සක්ෂණගආ ී  මුහුණ ී ැා ප්රවීණතාවක් ැබා ගන්න 

පුළුවන්කම ැැගබන්ගන්.  

එගහම  වුගණොත් පමණන්, ඒ ුරු වු න්ගේ බැාගපොගරොත්තු 
ඉෂ්ට වන්ගන්.  ඒ බැාගපොගරොත්තු ඉෂ්ට වනවාය ීමයන්ගන් ඒ 

අයගේ ගසේවය බැාගපොගරොත්තුගවන් ඉන්න ැක්ෂ ගණනක් දූ 
දු වන්ගේ හැීමයාවන් තවතවත් වර්ධනය ගවනවාය ීමයන 
එකන්. ඒ නිසා ඔය ඔළගමොට්ටළ තර්ක ඉදිිනපත් කරන්ගන් නැතිව  
ගම් පිළිබාව විග ේෂගයන් මැදිහත් ගවැා; කල්පනා කරැා; ඉතා 

ඉක්මනින් සරැ රමගේදයක් සකස් කරන්න ීමයැා ඉල්ැා 
සිමියා.   ගම්  ොතික අව තාව ගවදෙගවන් ඒ අයගේ දැදෙම පරා 
ගගන,   ගම් දු වන්ට ගසේවය කරන්න ඒ අයට අවසථ්ාව 

සැැගසන පිනදි සරැ රමගේදයක් සකස් කරැා,  ඒ දු වන් 
ඉක්මනින් මේවපත් කරන්නය ීමයැා ගම් ගමොගහොගත් මා 
අධාපන අමාතවරයාගගන් විග ේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගබොගහොම සත්ුතින්. මීළඟට, ගු  ඇමතිතුමා.  

ගු  ඇමතිතුමනි, ගමය සභාව කල් තබන අවස්ථාගේ 
ගයෝෙනාවක් නිසා  මමත් ඒ කාරණය සමඟ එකතු ගවන්න 

කැමැතින්. විහාරමහා ගේවි පදානය අසැ පාගර් චිත්ර අිනන අයගේ 
චිත්ර ගව ගළා ගපොළක් තිගබනවා. ඔබතුමා පළාත් සභා හා පළාත් 
පාැන ඇමතිවරයා හැමියට   ඔවුන්ට එම ගවගළාගපොළ 
පවත්වගගන යාම සාහා මේදුමේ ගහොා ස්ථානයක් ැබා ගදන්න 

ඔබතුමාට  පුළුවන් නම් ගහොාන්.  දැන් ගම් වැහි කාැය නිසා ඒවා 
පාගර් තියාගගන විකුණන්නත්  බැහැ. වි ව්විදාැගයන් පිටගවැා 
එම සථ්ානගආ ඉාගගන චිත්ර අිනන අයත් ඉන්නවා. චිත්ර අිනන 

ගවනත් අයත් එහි ඉන්නවා. හුඟක් ගවැාවට අපි දීමනවා, ගෆේස ්
බුක් වාගේ මාධ ොැවැත් එගහම ගම් ගැන ීමයැා තිගබනවා.  
ඒ නිසා ඒ අයට ගහොා තැනක් හදැා ගදන්න පුළුවන් නම්, අගේ  

සාංචාරක වාපාරය ඇතුළු හැම ගේටම එය ගහොාන් ීමයැා මම 
හිතනවා.   

 
[අ.භා. ).40] 

 
ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා (පළාත් සාා හා පළාත් පාලන 
අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ - ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාගේ අදහස 

සම්බන්ධගයන් මම දැනටමත් කටයුතු කර තිගබනවා. 
ඒගගොල්ැන්ට යම් බැපත්රයක් ී මටත් නගර සභාගවන් කටයුතු 
කර ගගන යනවා. වැහි කාැගආ ී  ඒගගොල්ැන්ට ගනොගයක් ප්ර ්න 

මතු ගවනවා. ඒ සම්බන්ධගයදෙත් අපි ඒ පදවියත් එක්ක සාකා කා 
කරමින් පවතිනවා.  

1621 1622 

[ගු  නිහාල් ගැේපත්ති මහතා] 
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ගු  ංවවද  නලින්ද ෙයතිස්ස මැතිතුමා ඉදිිනපත් කළ 

ප්ර න්ය සම්බන්ධගයන් සාකා කා කරන්න  ආඩුඩුකාරතුමා සහ 

මහ ඇමතිතුමා හමු ගවැා වහාම රැසව්ීමක් කැාවනවා. මමත් 

ඒකට සහභාගි ගවනවා. අපි දැක තිගබනවා කැා පපාධිධාිනන්ට 

ගනොගයක් ප්ර න් තිගබන බව. ඒ පදවිය පපාධිය සමත් ගවනවා. 
ඊට පස්ගසේ තරග විභාග තිගබනවා. නමුත් විභාගගආ ී  ප්ර න් 

අහන්ගන් ඒ විෂයයට අදාළව ගනොගවන්. මම ඔබතුමන්ැා 

ගදගදනා එක්කම එකඟ ගවනවා. ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 

මම හිතන්ගන්  අවාසනාවට වාගේ පළාත් සභා හා පළාත් පාැන 

ඇමතිවරයා හැමියට ගසෞඛ්, අධාපනය, වාිනමාර්ග පිළිබාව 

ඕනෑම පළාත් සභාවක තිගබන ප්ර ්නයක් සම්බන්ධගයන් පත්තර 

ගදන්න මට වගකීමක් තිගබනවා. හැබැන්, මම හිතන විධියට ගම් 
ගැන අධාපන අමාතාාං යත් එක්ක සාකා කා කරැා ප්රතිපත්ති 

තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ.  ගේ පාැනඥයන් හැමියට අපට ගම් රගට් 

දූ දු වන් එක්ක ගසල්ැම් කරන්න බැහැ. ඒ ීමයන්ගන්  තරග 

විභාගයකට ලියන ගකොට දු වන් සහ ගදමවුපියන් ඉතාමත් 

පීඩාකා ස තත්ත්වයකට පත් ගවනවා. යම් ීමසි දු ගවක් පපාධියක් 

ැබා ගත්තා නම්, ඒ දු වාට රැීමයාවක් ැබා ගදන්න  රෙයක් 
හැමියට අපට වගකීමක් තිගබනවා.   අද අපි එම පපාධිධාිනන් 

ගවදෙගවන් ගනොගයකුත් ක්ගෂේත්රවැ තරගකා ස විභාග පවත්වනවා. 

අගේ ගදොස්තර මහත්තයා වාගේ වවද පපාධියක් ැැබුවා නම් ඒ 

ප්ර න්ය නැහැ.  අද කැා පපාධියක් ැබා ගැනීම තුළින් සමාෙගආ 

ගැොකු ප්ර න් ඇති ගවනවා. මම දැකැා තිගබනවා, කැා පපාධිය 

ැබා ගත් දු වන් මගේ අමාතාාං වැ KKS තනතුු  ඉල්ැා 

ගගන එනවා. මම හිතන විධියට රෙයක් හැමියට ගම් 
සම්බන්ධගයන් පුළුල් කථිකාවක් අව න්. ඒ වාගේම අපි ගම් 

පාර්ලිගම්න්තුගේ අධාපනය සම්බන්ධගයන් තිගබන  Oversight 

Committee එගක් ගම්  ගැන තවදුරටත් සාකා කා කරන්න ඕනෑ. 

ගම්ක බසන්ාහිර පළාත් සභාවට පමණක් සීමා වූ ප්ර ්නයක් 

ගනොගවන්. රගට් ප්රතිපත්තිමය ප්ර න්යක්.   අද දින ඉදිිනපත් කර 

තිගබන ගම් සභාව කල් තබන අවස්ථාගේ ගයෝෙනාව ඉතා 

කාලීනන්.  ගම් ප්ර න්යට අපි ක්ෂකවක විසඳුමක් ැබා ගත යුතුන් 
ීමයන එක මම පිළිගන්නවා. ඒ බැ ප්රගේ ගආ public service එක 

භාරව ඉන්ගන් ආඩුඩුකාරයාය ීමයැා අපි දන්නවා. ඒ නිසා 

ආඩුඩුකාරතුමා සහ මහ ඇමතිතුමා සමඟ අධාපන 

ඇමතිතුමාටත් සහභාගි ගවන්න ීමයමු. මම ගම්කට පත්තර 

දුන්නාට හරයාත්මක පත්තරයක් ගදන්න මට බැහැ. අධාපනය 

සම්බන්ධගයන් ප්රතිපත්තිමය  තීන්දු ගන්ගන් මම ගනොගවන්.  
ොතික මට්ටගමන් සහ පළාත් සභාගවන් එක තීන්දුවක් ගත යුතුන්.   

කැා පපාධිධාිනන් සම්බන්ධගයන් රෙය මීට වඩා ගහොා 

ප්රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත යුතුය ීමයන එකන් මගේ වි ව්ාසය. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජ්යතිස්ස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ූලැාසනාූපඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම ඔබතුමාගේ 

ප්රගේ ය මම අගය කරනවා.  මම හිතන විධියට අද  ගම් ප්ර න්ය 

සම්බන්ධගයන් බසන්ාහිර පළාත් සභාගේ අධාපන 

අමාතාාං යත් එක්ක සාකා කා කරැා මධම ආඩුඩුගේ 
අධාපන අමාතාාං ය යම් ීමසි පිළිතුරක් සකස් කළා.  

ඇත්තටම එම පිළිතුර එම පපාධිධාිනන්ට යම් ීමසි ආකාරයක 

බැාගපොගරොත්තුවක් තබා ගන්න පුළුවන් එකක් බවට පත් ගවන් 

ීමයැා මම හිතුවා.  ගමොකද, දැන් වනවිට සාකා කා වට ගණනාවක් 

පවත්වා තිගබනවා. ඇත්තටම මැතිවරණය පැවැත්වීම ප්රකා යට 

පත් කගළොත් එගහම - ඔබතුමා එය ප්රකා යට පත් කරනවා. -  

ගමම ප්ර ්නය තවත් කල් යනවා.  

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි ැබන සඳුදා නැත්නම් අඟහු වාදා 

ආඩුඩුකාරතුමා හමු ගවැා, අධාපන ඇමතිතුමා එක්කත් ගම් 
ගැන කථා කරමු. අපට ගම් දු-දු වන්ගේ අධාපනය  එක්ක 

ගසල්ැම් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මැතිවරණය පැවැත්වීමට කලින් 
අනිවාර්යගයන්ම ගම් සම්බන්ධගයන් තීන්දුවක් ගනිමු. අපි 
ප්රාගයෝගික විසඳුමකට යමු. අපි තුන්ගදනා ගිහින් ආඩුඩුකාරතුමා 

හමු ගවමු. අපි අධාපන ඇමතිතුමාටත් එම සාකා කාවට ආරාධනා 
කරමු.  

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජ්යතිස්ස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග ු  ඇමතිතුමනි, අපි ගම් පපාධිධාිනන් සියලුගදනාත් එක්කාමේ 
කරගගන බස්නාහිර පළාගත් අධාපන ඇමතිතුමා, පළාත් රාෙ 
ගසේවා ගකොමිසම සහ ආඩුඩුකාරතුමා එක්ක සාකා කා කළා. 

එතැනී  එතුමන්ැා ගපොගරොන්දු වුණා, බසන්ාහිර පළාගත් තිගබන 
පුරේපාඩු ප්රමාණය ගණනය කරැා, ගනොවැම්බර් මස 30 වැනි දාට 
ගපර එම පුරේපාඩුවැට ගමම පපාධිධාිනන් බාවා ගැනීගම් 
රමගේදයක් සකස් කරනවා ීමයැා. එගහම කරන්න නම් ගම් 

ගවනගකොට ඒ සම්බන්ධගයන් පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කර 
තිගබන්න ඕනෑ. නමුත් එහි ප්රමාදයක් තිගබනවා. ගම් විධියට තමන් 
ගමම ප්ර ්නය දිගින් දිගට ඇදි-ඇී  ඉස්සරහට ආගේ.  

 

ගරු ෆි සර් මුස්තාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට ගම් සම්බන්ධගයන් පළාත් සභාගවන් 

වාර්තාවක් ැබා ගැනීමට කාැයක් ැැබුගඩු නැහැ. ඊගආ තමන් අද 
දින සභාව කල් තැබීගම් ගයෝෙනාවට ගමවැනි ප්ර න්යක් ගැන 

කථා කරනවා ීමයැා මට සහභාගිවීමට පපගදස් ැැබුගඩු. ඒ නිසා 
මම ගපොගරොන්දු ගවනවා, ඒ සම්බන්ධගයන් ඔබ ගදගදනා එක්ක 
සාකා කා කරැා ප්රාගයෝගික විසඳුමකට යන්න. ඒ ීමයන්ගන් 

කථාවට පමණක්  සීමා ගනොවුණු, ප්රාගයෝගික විසඳුමකට අපි යමු.  
අපි අධාපන අමාතාාං යට සහ ආඩුඩුකාරතුමාට අද ගහටම  
දුරකථනගයන් කථා කරැා ගම් ගැන සාකා කා කරමු.  නැත්නම් 

ඔබතුමාගේ කාැයත්, මගේ කාැයත් වැය කරගගන අපි දිගින් 
දිගටම සාකා කා කරන එක තමන් ගවන්ගන්. හැබැන්, ගම් 
සම්බන්ධගයන් අනිවාර්යගයන්ම තීන්දුවක් ැබා ගත යුතුන් ීමයන 

මතය පඩ තමන් අපි ඉන්ගන්.   

මම අද සභාව කල් තැබීගම් ගයෝෙනාවට සහභාගි වුණාට, මට 
අව  කරන දත්ත පළාත් සභාගවන් සපයා නැහැ. ගු  

මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා ළඟ තිගබන දත්තත් මට ැබා 
ගදන්න. මම පළාත් සභාගේ අධාපන ඇමතිතුමා එක්ක සාකා කා 
කරන්නම්. ඊට පමේව අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් තීන්දුවකට එමු, 
ගු  මන්ත්රීතුමනි. 

 

්රශ්්නය විමසන ලදින්  සාා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිනම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. ාා. 6.56ට  අද දින සාා 
සම්මතිය අනුව  2017 නනොවැම්බර් මස 09 වන බ්රහස්පතින්දා අ.ාා. 
3.00 වන නතක් කල් ගිනේය. 

அதன்படி பி.ப. 6.56 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது இன்மறய 

தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2017 நவம்பர் 09, வியொழக்கிழமை பி.ப. 3.00 

ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.56 p.m. until 3.00 p.m. on 
Thursday, 09th November, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 

1623 1624 



 



 

  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
  ශ්රී ැාංතා රෙගආ මුද්රණ ගදපාර්තගම්න්තුගේ  මුද්රණය කරන ැී . 
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