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ලළචික පිළිතුරු අතේක්ළ කරන ප්රහන 

 

තකොවහන්ද සිදු වූ නළය යම:  
 ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයතුභහශ  ්රකහලඹ 
 

ලරප්රවළද: 
 යහඹ අධිකහරිශේ නිරීක්ණ චහරිකහශේදී සිදු ව ඳවය දීභ 

අන් ර්ග  ප්රධාළන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

LANDSLIDE AT KOSLANDA: 

    Statement by Minister of Disaster Management 

 

PRIVILEGE: 

    Attack During Inspection Tour of Ports Authority 

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள் 
 

 

தகரஸ்னந்கறல் இடம்ததற்ந ண்சரறவு : 

 அணர்த் முகரகத்து அகச்சரறணது கூற்ர 
 

 

சறநப்நெரறக: 

துகநமுக அறகரசகத தரறசலனகண றஜத்றன்ரதரது 

இடம்ததற்ந ரக்குல் 

 

විවර්ජන පනත් තකටුම්ප , 2015 - [ශය ලන තලන් කෂ 

දිනය]: 
 ශදන ය කිඹවීභ - විහදඹ කල් තඵන රදී 
 

කල්  ෆබීතම් තයෝජනළල: 
 භහින්ශදෝදඹ ඥහණ්රදීඳ ළඩටවන යහප්ත ත කිරීභ 

எதுக்கலட்டுச் சட்டமூனம், 2015 - [எதுக்கப்தட்ட ஆநரம் 

ரள்]:  

 இண்டரம் றப்நெ - றரம் எத்றகக்கப்தட்டது 
 

 

எத்றகப்நெப் தறரக: 

 யறந்ரர அநறதரபற றகழ்ச்சறத்றட்டத்க 

றரறவுதடுத்ல் 

APPROPRIATION BILL, 2015 – [Sixth Allotted Day] 

    Second Reading – Debate Adjourned 
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ප.භළ. 9.30ට පළර්ලිතම්න්තුල රැවහ විය.  

 නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ [ගරු නන්දිම ීරරක්තකොි  මශ ළ] 

මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் மு.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக 

கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair.  

 

 

ලිපි තල්ඛනළදිය පිළිගෆන්ීරම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ (ජවම්පළදන ශළ 

ජළපලශන අමළ යතුමළ වශ ණණ්ු  පළර්හලත  ප්රධාළන 

වංවිධාළයකතුමළ) 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்நெ அகச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் 

முற்ரகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ  2013 

ර්ඹ වහ භවජන ඵළැංකුශේ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.  

ශභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රභ්පඳහදන කටයුතු පිිබඵ 

උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

කයමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

''2013 ර්ඹ වහ ඳරිහ වහ ශභහයක්ක ශේහ ශදඳහර්තශ්පන්තුශේ 

හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ.'' - [ශභහ ැංර්ධන වහ කහන්තහ කටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ.]  
 
වභළතම්වය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  කර්භහන්ත වහ හිජජ 

කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ  2011 ර්ඹ වහ            

ශ්රී රැංකහ අඳනඹන ැංර්ධන භඩලඩරශේ හර්ෂික හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කයමි.    

ශභභ හර්තහ කර්භහන්ත වහ හිජජ කටයුතු පිිබඵ 

උඳශ්ධලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

කයමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
උපතේක කළරක වභළ ලළර් ළ 

ஆரனரசகணக் குழு அநறக்கககள் 
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ැංර්ධන කටයුතු පිිබඵ 

උඳශ්ධලක කහයක බහශේ හර්තහ; එභ කහයක බහශේ බහඳති 

ගරු ඩරස අරවප්ත ශඳරුභ භවතහ විසින් පිිබගළන්වීභ - ඳළමිණ 

නළත.  

භවහභහර්ග  යහඹ වහ නහවික කටයුතු පිිබඵ උඳශ්ධලක 

කහයක බහශේ හර්තහ; එභ කහයක බහශේ බහඳති ගරු 

ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ විසින්  පිිබගළන්වීභ -  ඳළමිණ 

නළත. 

 
තපත්වම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ු ලිේ විතේතවේකර මශ ළ (ණපදළ කෂමනළකරණ 

නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு துரப் றரஜரசக - அணர்த் முகரகத்து 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster 

Management) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්්ප 

ශදක පිිබගන්මි. 

 

(1)   ශඳොල්ගවශර  ශගොඩශර  ශගොඩශරත්ත ඹන 
ලිපිනශඹහි ඳදිැංචි එච්.ආර්.එස.ආර්.ශක්. කරුණහයත්න 
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2)   භඩලඩහර  පුැංචි භඩලඩහර  ශනො.499/1 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිැංචි පී.එ්ප. ර්ලි වර් කුභහය ධර්භතිරක භවතහශගන් 
රළබුණු ශඳත්භ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ  ශවොශයොේඳතහන  

ශභොයළ  කපුශගොල්රෆ ඳහය ඹන ලිපිනශඹහි ඳදිැංචි ශක්. 

යණසිැංව භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භක් පිිබගන්මි. 
 

ඉදිරිපත් කරන ද තපත්වම්  මශජන තපත්වම් පිළිබඳ කළරක 
වභළලට පෆලරිය යුතු යයි නිතයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

1075 1076 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ප්රහනලට ලළචික පිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 1-3324/'12- (1)  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. -

නළත. පිිබතුරු දීභට ගරු ඇභතිතුභහ සිටී.  

්රලසන අැංක 2 -4087/'13- (1)  ගරු බු්ධධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  තළඳළල් ශේහ අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ ති ශදකක් කල් 

ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 3-4422/'13- (1)  ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක 

භවත්මිඹ නළත. පිිබතුරු දීභට ගරු ඇභතිතුභහ සිටී.  

 

්රලසන අැංක 4-4467/'13- (1)  ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 

නළත. පිිබතුරු දීභට ගරු ඇභතිතුභහ ද නළත.  

්රලසන අැංක 5  ගරු පී. වළරින් භවතහ  

 
HIV  ණවළදි යන් : විවහ ර 

HIV தரற்ரள்ரபரர் : றதம்  
HIV-INFECTED PERSONS  : DETAILS 

4675/’13 

5. ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශෞඛ්ය අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ශ්ප න විට  යජශේ ශයෝවල්ලින් ්රතිකහය ගනු 
රඵන භසත HIV ආහදිතඹන් ැංඛ්යහ  
ශකොඳභණද;  

 (ii) එභ ැංඛ්යහ දිසරික්ක අනු  ශන් ශන් 
ලශඹන් ශකොඳභණද;  

 (iii) යජශේ ශයෝවල්ලින් ්රතිකහය ගනු රඵන HIV 
ආහදිතඹන්ශ  අනනයතහ ආයක්හ කිරීභට ළඩ 
පිිබශශක් තිශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?       

(ආ) (i) භහජීඹ ්රලසන නිහ HIV ආහදිතඹන් ්රතිකහය 
රඵහ ශනොශගන සිටින ඵ දන්ශන්ද;  

 (ii) එළනි ශයෝගීන් වඳුනහශගන ්රතිකහය රඵහ දීශ්ප 
ළඩ පිිබශශක් තිශේද;  

 (iii) එශේ න්ප  එභ ළඩ පිිබශශ කශර්ද; 

 (iv) HIV ආහදිතඹන්ශ  ශඳෞ්ධගලිකත්ඹ ආයක්හ 
න ඳරිදි ඊට අදහශ ඳරීක්හන්  කය ගළනීභට 
සථහන තිශේද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?         

(ඇ) (i) ශ්රී රැංකහශේ ශඳෞ්ධගලික ශයෝවල්ර HIV 
ආහදිතඹන්ට ්රතිකහය කයනු රඵන්ශන්ද;  

 (ii) එශේ න්ප  HIV ආහදනඹ යහප්ත ත වීභ අඩු කිරීභට 
එභ ශයෝවල්ර ඇති ඳවසුක්ප ශෞඛ්ය 
ශදඳහර්තශ්පන්තුශේ ඳරීක්හට රක් න්ශන්ද;  

 (iii) විශ්ධශීඹ ැංචහයකඹන්ශගන් HIV ආහදනඹ වීභ 
ශක්හ ලීභට යජඹ ශගන ඇති පිඹය කශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ඈ) ශනො එශේ න්ප  ඒ භන්ද?  

 

சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) இன்நபறல் அசரங்க கத்றசரகனகபறல் 

சறகறச்கசததரகறன்ந HIV தரற்ரள்பர்கபறன் 

தரத் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) ரற்தடி ண்றக்கக ரட்டரரறரக 

ணறத்ணறரக வ்பவு; 

 (iii) அசரங்க கத்றசரகனகபறல் சறகறச்கச 

ததரகறன்ந H I V  தரற்ரள்பர்கபறன் 

ஆபகடரபத்க தரதுகரப்தற்கரண 

ரகனத்றட்டதரன்ர உள்பர 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) சமூகப் தறச்சறகணகள் கரரக H I V 

தரற்ரள்பர்கள் சறகறச்கச ததநரல் 

இருக்கறன்நணதன்தக அநறரர; 

 (ii) அத்கக ரரரபறககப இணங்கண்டு 

சறகறச்கசபறக்கும் ரகனத்றட்டதரன்ர 

உள்பர; 

 (iii) ஆதணறல், அவ்ரகனத்றட்டம் ரது; 

 (iv) HIV தரற்ரள்பர்கபறன் தறத்றரகத்ன்க 

தரதுகரக்கப்தடத்க்க ககறல் அரணரடு 

சம்தந்ப்தட்ட தரறரசரகணககப 

ரற்தகரள்பக்கூடி இடங்கள் உள்பணர 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) இனங்ககறன் ணறரர் கத்றசரகனகபறல் 

HIV தரற்ரள்பர்களுக்கு சறகறச்கசபறக்கப் 

தடுகறன்நர; 

 (ii) ஆதணறல், HIV தரற்ர  தவுகக் 

குகநப்தற்கரக ரற்தடி கத்றசரகனகபறல் 

உள்ப சறகள் சுகரர றகக்கபத்றன் 

தரறரசரகணக்கு உள்பரக்கப்தடுகறன்நர; 

 (iii) தபறரட்டு சுற்ரனரப் தறகபறடறருந்து HIV 

தரற்ரகத் டுக்க அசரங்கம் 

ரற்தகரண்டுள்ப டடிக்கககள் ரக 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 
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asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of HIV-infected persons 

receiving treatment at the government 

hospitals;  

 (ii) a districtwise breakdown of this number, 

separately; and 

 (iii) whether there is a programme to protect the 

identity of HIV-infected persons receiving 

treatment at Government hospitals? 

(b) Will he state - 

 (i) whether he is aware that HIV-infected 

persons do not seek treatment due to social 

problems; 

 (ii) whether there is a programme to identify 

such persons and offer treatment;  

 (iii) if so, what that programme is; and 

 (iv) whether there are places to have the relevant 

tests conducted so as to protect the privacy 

of HIV-infected persons? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether HIV-infected persons are treated at 

private hospitals in Sri Lanka;  

 (ii) if so, whether the facilities available at such 

hospitals for curtailing the spread of the 

HIV infection are inspected by the 

Department of Health; and 

 (iii) the measures taken by the Government to 

prevent HIV being contracted from foreign 

tourists? 

(d) If not, why? 

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ (තවෞඛය නිතයෝජය 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு னரத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ)  (i)  772යි.  

  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශ්ප 
්පඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න ඕනෆ. 
එශවභ නළත්න්ප ළරැදි අශඵෝධඹක් ඇති කය 
ගනීවි. ශ්ප න විට යජශේ ශයෝවල්ලින් ්රතිකහය 
ගනු රඵන HIV ආහදිතඹන් ැංඛ්යහ 772යි.  

  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  මුු  රැංකහශේ -
අශප්ත  භසත භහජඹ තුශ- සිටින ්රතිකහය 
ශනොගන්නහ HIV ආහදිතඹන් ැංඛ්යහ 2 009ක් 
ඳභණ නහ. ඒ අතරින් 359 ශදශනක් ඳභණ මිඹ 
ගිහින් තිශඵනහ. යජශේ ශයෝවල්ලින් ්රතිකහය 
ගන්නහ HIV ශයෝගීන් ඉන්නහ 772ක්. 
Antiretroviral කිඹන ්රතිකහයඹ තභයි HIV 
ශයෝගීන් ශනුශන් කයන්ශන්. ඒ Antiretroviral 
කිඹන ්රතිකහයඹ යජශේ ශයෝවල්ලින් ගන්නහ 
ැංඛ්යහශේ මුු  එකතු 772යි.  

 (ii)  Table here 

  හභහනයශඹන් ශ්ප ්රතිකහයඹ වහ - ශ්ප course 
එකට- එක් ශයෝගිශඹකු ශනුශන් රුපිඹල් රක් 
4ක ඳභණ විඹදභක් දයන්න සි්ධධ ශනහ.   

 (iii) ඔේ. 

(ආ) (i) ඇතළ්ප ආයුර්ශේද ව ශවෝමිශඹෝඳති 
වදයරුන් විසින්  තභන්ට ඒ්සස ශයෝගඹ - 
HIV - සු කශ වළකි ඵට කයනු රඵන යහජ 
්රචහයණ ශවේතුශන්  එ්සස ශයෝගඹ - HIV - 
ආහදිත පු්ධගරඹන් ්රතිකහය ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනොන ඇතළ්ප අසථහ ඇත. ශභළනි කටයුතු 
නතය කිරීභට නීතිභඹ විධිවිධහන ශනොභළත.  

  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඳහල් 
දරුශෝත් ශ්ප ගළරරිශේ ඉන්නහ. HIV 
ආහදනඹ වහ ්රතිකහයඹක් ශරෝකශේ තභ 
ශොඹහ ශගන නළත. ජනතහ අතය විවිධ භති 
භතහන්තය එන නිහ ඒ කරුණ වන් කිරීභ 
ළදගත් ශනහ. විශලේශඹන්භ ඒ ගළන භහධයඹට 
කිඹන්න ඕනෆ. බුදුවහමුදුරුශෝ ශ්ධලනහ කශහ 
"කහශ්පසු මිච්ඡහචහයහ ශේයභණී සික්ඛ්හඳදැං 
භහදිඹහමි" කිඹරහ. ඉතින් ඒ ආකහයශඹන් 
ඉන්නහ න්ප ශ්ප HIV ශයෝගඹත් නළත.  

 (ii) ඔේ. 

 (iii) එළනි ශයෝගීන් වඳුනහ ගළනීභට ව ්රතිකහය රඵහ 
දීභට ජහතික ලිැංගහශ්රිත ශයෝග/ඒ්සස භර්දන 
ළඩටවන භඟින් නිහයණ ළඩටවන් 
ශඵොශවොභඹක් සිදු කයයි. 

 ශභභ ළඩ ටවන් සත්රී ව පුරු ලිැංගික ශේහ 

ඳඹන්නන්  ඵන්ධනහගහය රැවිඹන්  තරුණ 
කඩලඩහඹ්ප  තු ශේකඹන්  ශයශහශ්රිත 
ගළශන පු්ධගරඹන් ළනි ඩහත් අදහන්ප 
හිත කඩලඩහඹ්ප ඉරක්ක කය සිදු කයයි. 
ශභළනි ළඩටවන් භඟින් සශේච්ඡහ ඳරීක්ණ 
ව උඳශ්ධලනඹ ඳඹන අතය  කුරතහ 
ැංර්ධනඹ ව ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  දළනුත් 
බහඹ ඇති කයන ශඳොලිස අැංලශේද ඒ්සස 
ශයෝගඹ - HIV- නිහයණ ළඩටවන් සිදු කයනු 
රඵයි.  
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2014.06.30 දිනට ්රතිකහය රඵමින් සිටි  HIV ආහදිත පු්ධගරඹන් ැංඛ්යහ 

දිසරික්කඹ 

Antiretrovira

l  ්රතිකහය 
ආය්පබ 

කිරීභට ශඳය 

Antiretrovira

l  ්රතිකහය 
රඵන 

එකතු 

ශකොශම 110 451 561 

ග්පඳව 23 63 86 

භවනුය 10 32 42 

කු තය 8 5 13 

ගහල්ර 20 12 32 

කුරුණෆගර 12 5 17 

අනුයහධපුයඹ 1 7 8 

ශඳොශශොන්නරු 4 3 7 

ඹහඳනඹ 4 2 6 

ශනත් දිසරික්ක 0 0 0 

  192 580 772 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

 ඳරිකහ ශඵදහ වළරීභ  ශඳෝසටර් වහ ඵළනර් 

්රදර්ලනඹ කිරීභ භඟින් දියින පුයහ ශරෝක ඒ්සස 
දින ක්රිඹහකහයක්ප සිදු කයනු රඵයි.   

 රිවිධ වමුදහ භඟින්ද විශලේ ළඩටවන් ළරසු්ප 

කය දිඹත් ශකශයන අතය  අදහශ න්නිශේදන 
ද්රය  ටවන් ඳරිකහ  ශටලි චිරඳට ව හර්තහ 
අදහන්ප හිත සිඹලුභ කඩලඩහඹ්ප අතය ශඵදහ 
වළරීභ සිදු ශකරිිජ. 

 හභහනය ජනතහ වහ ඵහහිය අධයහඳනික 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රළශේ.  

 ඇතළ්ප දුප්ත ඳත් ශයෝගීන් වට හඹනඹට ඳළමිණීභ 

වහ ගභන් විඹද්ප අදහශ යහජය ශනොන 
ැංවිධහන විසින් ශගහ ඇත. 

 (iv) ඔේ. 

(ඇ) (i) ශ්රී රැංකහ තුශ දළනට යහජය අැංලශේ ශෞඛ්ය 
ත්කහය ආඹතන වයවහ antiretroviral treatment 
සිදු කයනු රඵයි.  

  භභ ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න්ප. ශභළනි ආඹතන 
නඹක් දළනට තිශඵනහ. ශකොශම  කු ශඵෝවිර  
යහගභ  ග්පඳව  නුය  ගහල්ර  අනුයහධපුය  කු තය 
ව ඹහඳනඹ. අඳ ඊශේ ශඳශර්දහ ඹහඳනශේත් 
ආඹතනඹක් ආය්පබ කශහ. එතශකොට  ශ්ප 
antiretroviral treatment කයන ආඹතන 9ක් 
තිශඵනහ. 

  ශභභ ්රතිකහය මිර අධික වීභ ව දීර්  කහරඹක් 
කශ යුතු වීභ ශවේතුශන් ශඳෞ්ධගලික අැංලඹ භඟින් 
HIV ආහදිත ඹළයි නිලසචිත කයනු රඵන සිඹලුභ 
ශයෝගීන් ළඩිදුය ්රතිකහය වහ ශභභ ART 
්රතිකහය භධයසථහන ශත නළත ශඹොමු ශකශර්. 
ශයෝගීන්ට ශනත් opportunistic infections  තිශේ 
න්ප ඔවුන්ට ශඳෞ්ධගලික අැංලශඹන්  ්රතිකහය රඵහ 
ගත වළකිඹ. 

 (ii) HIV ආහදන යහප්ත තිඹ අභ කිරීභ වහ 
ශඳෞ්ධගලික අැංලශේ ශයෝවල් විසින් ජහතයන්තය 
පර්හයක්ණ ක්රභ අනුගභනඹ කශ යුතු ඇත. එඹ 
ඳරීක්හ කිරීභ වහ නීතිභඹ විධිවිධහන ශනොභළත. 

 (iii) 

 සශේච්ඡහශන් යවසිගත සිදු කයනු රඵන 

උ ඳශ්ධලනඹ ව ඳරීක්හ කිරී්ප යජඹ විසින් 
්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳරීක්ණ  ජහතයන්තය පිිබගත් භහර්ශගෝඳශ්ධල 

අනු සිදු කිරීභ. 

 ජහතික ලිැංගහශ්රිත ශයෝග  ඒ්සස භර්දන 

ළඩටවන භඟින් ව ඇතළ්ප එක්ත් 
ජහතීන්ශ  ැංවිධහනශේ නිශඹෝජිත ආඹතන 
භඟින් ශවෝටල් ක්ශේරඹ තුශ දළනුත් කිරීශ්ප 
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 ශයශහශ්රිත සිටින පු්ධගරඹන් වහ ශගෝලීඹ 

අයමුදශල් වහඹ ඇති ජහතික ලිැංගහශ්රිත ශයෝග  
ඒ්සස භර්දන ළඩටවන භඟින් ව ඳවුල් 
ළරසු්පකයණ ැංගභඹ ළනි යහජය ශනොන 
ැංවිධහන භඟින් ශක්හ ගළනීශ්ප ළඩටවන් 
සිදු කයනු රළශේ. 

 ැංචහයකඹන් භඟ කටයුතු කයන පු්ධගරඹන් 

වහ - tour guides - හභහනය දළනුත් කිරීශ්ප 
ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 ශ්රී රැංකහශේ ශන්හසික වීහ වහ ඉල්ලු්ප කයන 

පු්ධගරඹන් වහ ඒ්සස ශයෝගඹ පිිබඵ 
ඳරීක්හ කිරී්ප සිදු කිරීභටද ඉදිරිශේදී 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශේ. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ 

අවනහ. 

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහට භභ සතුතින්ත ශනහ ශ්ප 

්රලසනඹට පිිබතුරු ළඳීමභ ගළන.  වළඵළයි  ඔඵතුභහට කවුරු වරි 

ලිඹරහ දුන්න පිිබතුශර් අඩු ඳහඩුක්ප ටිකක් තිශඵනහ කිඹන එකත් 

භභ ශ්ප ශේරහශේ කිඹන්න ඕනෆ. ඳහල් දරුශෝත් ශ්ප අසථහශේ 

ගළරරිශේ ඉන්නහ. භශ  ශ්ප අතුරු ්රලසනඹට ශඵොශවොභ 

ගකීශභන් ඔඵතුභහ උත්තයඹක් දුන්ශනොත් ශවොයි. ගරු 

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඊශේ ගරු අකිර වියහ්  කහරිඹ්ප 

භන්ත්රීතුභහශ  ්රලසනශේදී දීපු පිිබතුරු දළක්කහභ අඳට ර් ජහ 

හිශතනහ  භවය ශ්ධල් ගළන.  ඒ නිහ ඔඵතුභහ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு னரத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ර් ජහ ශන්න ශදඹක් භභ කිේශේ නළවළ.  එශවභ ්රලසනඹක් 

තිශඵනහ න්ප ශනෝනහට මුරහ ඳරීක්ණඹක් කයගන්න කිඹරහයි 

භභ කිේශේ.  ඒක ර් ජහ ශන්න ශදඹක්ද? 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඒක අතඇයරහ දහන්න. භශ  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශ්පකයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ ශඳෝසඩක් කරඵර 

ශනොකය ඉන්නශකෝ.   

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඳශමුශනි අතුරු ්රලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශ  ඳශමුශනි අතුරු 

්රලසනඹ.  

ශ්ප එ්සස ශයෝගඹ භළඩඳත්න්න තිශඵන ළඩ පිිබශශ 

යහශිඹක් ගළන ඔඵතුභහ කිේහ. වළඵළයි  එ්සස භර්දන යහඳහයශේ 

අධයක් වදය සිසිය ලිඹනශ  භළතිතුභහ 2014.10.07න දහ 

පුත් ඳත්රට කිඹනහ  "ශරෝකශේ යටල් 33ක දළන් එ්සස 

ශයෝගීන්ශ  ්රභහණඹ ක්රභශඹන් අඩු ශන්න ළඩ  කයරහ 

තිශඵනහ" කිඹරහ.  ඒ හශ භ එතුභහ කිඹනහ  "රැංකහශේ ඒ්සස 

ශයෝගීන්ශ  ැංඛ්යහ 2013 ර්ශේ සිඹඹට 10කින් ළඩිශරහ 

තිශඵනහ" කිඹරහ. ශ්ප යශේ ශභච්චය නිහයණ ක්රභ අනුගභනඹ 

කශහ න්ප  ඇයි ශ්ප ශයෝගඹ ශභච්චය දුයට ළඩි ශරහ 

තිශඵන්ශන්? ඒකට ශවේතු ශභොනහද?   
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[ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ] 
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ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு னரத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ශ්ප ශතොයතුරු දළන්වීභ ශවොයි. 

ඒ්සස ශයෝගඹ ්පඵන්ධශඹන් උඳශදස ගළනීභට සිටින ශවොභ 

විශලේඥ වදයයශඹක් තභයි වදය සිසිය ලිඹනශ  භළතිතුභහ.  

එතුභහශ  mobile telephone අැංකඹ 0714783914. භභත් 

එතුභහශගන් තභයි ශ්ප උඳශදස ගත්ශත්. භභත් නික්පභ ආශේ 

නළවළ. ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆ  එතුභහ රඵහ දුන් ශතොයතුරු අනු 

2013 දී ඒ්සස ශයෝගීන්ශ  ැංඛ්යහ 196යි; ශ්ප ශර් ළප්ත තළ්පඵර්  

භ 30 ළනිදහ න ශකොට ශයෝගීන් ැංඛ්යහ 169ක් ශරහ 

තිශඵනහ. භභ එතුභහශ  දුයකථන අැංකඹ ඔඵතුභහට ශදන්ශන් 

තත් නිළයදි ශතොරුතුරු දළනගන්න අලය න්ප එතුභහශගන් දළන 

ගන්න පුු න් නියි. ශකශේ ශතත්  භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

ශනහ. ශභොකද  ඒ්සස ශයෝගඹ කිඹන එක ළඟවිඹ යුතු 

්රලසනඹක් ශනොශයි. ඒ්සස ශයෝගඹ කිඹන්ශන් අශප්ත  යශේ දරුන් 

ඇතුු  සිඹලු ශදනහටභ තිශඵන අභිශඹෝගඹක්. ඒ නිහ භහජඹ 

දළනුත් කයරහ අපි ශ්ප අභිශඹෝගඹ ජඹ ගත යුතුයි. ර් ජහ ශරහ  

වැංගරහ ශ්ප ්රලසනඹ වින්න ඵළවළ. ඳහල් දරුනුත් ශ්ප ගළන 

දළනුත් විඹ යුතුයි. ශභොකද  භභ ඵයගමු ඳශහත් බහශේ 

ශෞඛ්ය ඇභති ලශඹන් කටයුතු කශ කහරශේ ශ්ප ්රලසනඹ 

පිිබඵ ඳහල් දළනුත් කයන්න ගිඹහභ අඳට විලහර ලශඹන් 

්රලසන ඇති වුණහ. නමුත් අපි විදුවල්ඳතිරුන්  අධයක්රුන් 

දළනුත් කයරහ  උස ශඳශ වදහයන ශභයි දළනුත් කයරහ කටයුතු 

කිරීභ තුශ තභයි ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ඒ්සස ශයෝගඹ භර්දන දිනශේදී 

ඵරැංශගොඩ ඉසශකොශරකින් ඇවිල්රහ දළනුත් කිරීශ්ප නහටයඹකුත් 

ශඳන්වශේ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඒ නිහ අශප්ත  දරුන්ට 

්රලසනඹක් තිශඵනහ න්ප භභ දකින ඳශමුළනි අභිශඹෝගඹ තභයි 

අන්තයහඹ ශභොකක්ද කිඹරහ වැංගන්ශන් නළතු ශඳන්න්න ඕනෆ 

කිඹන කහයණඹ. භභ ගරු භන්ත්රීතුභහටත් සතුතින්ත ශනහ  ශ්ප 

්රලසනඹ ඇීමභ පිිබඵ. අඩු ඳහඩු තිශඵන්නට පුු න්  ශ්ප හර්තහ 

අනු  සිඹඹට 10ක් ළඩි ශරහ  ශභොනහ ශවෝ ශදඹක් ශරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ කිඹන්න පුු න්. නමුත් අපි ඉතහභ ශවො 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයනහ. ඊට අභතය ශල් දන් ශදන 

ෆභ ශයෝගිශඹක්භ ඒ්සස ඳරීක්හට රක් කයනහ. ඒ තුිබනුත් 

අඳට ශතොයතුරු ශොඹහ ගන්න පුු න්. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඒ හශ භ වළභ භක්භ 

එ්සස ශයෝගඹට බහජනඹ ශරහ තිශඵනහද නළ්ධද කිඹරහ භහතෘ 

හඹනරදී ඳරීක්හට රක් කයනහ. 2015 ශන ශකොට වළභ 

භහතෘ හඹනඹකභ ශ්ප ඳරීක්ණඹ කයන්න අපි කටයුතු කයනහ. 

ශභතුභහ කලිනුත් ්රලසනඹක් ඇහුහ  "යටට එන අඹ ඳරීක්හ 

කයන්න ඵළරිද?" කිඹරහ. ජහතයන්තය නීතිඹ අනු යටට එන අඹ 

ඵරවත්කහයශඹන් ශ්ප ඳරීක්ණඹට රක් කයන්න ඵළවළ. ඒ 

හශ භ ඳතින නීති රීති ඳ්ධධතිඹ අනු ශයෝගිශඹක් 

ඵරවත්කහයශඹන් ශ්ප ඳරීක්ණඹ වහ ශඹොදන්නත් ඵළවළ. 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශභහි ළඩි වීභක් ශරහ තිශඵනහ කිඹහ 

එතුභහ කිඹනහ න්ප  එතුභහශගන්භ ගත්ත ශතොයතුරු තභයි ශ්ප භහ 

ශඟ තිශඵන්ශන්. එතුභහ තභයි ඒ්සස භර්දන අැංලශේ අධයක්යඹහ 

න්ශන්. එතුභහ භට දුන්නු ශතොයතුරු අනු ඒ්සස ශයෝගීන්  2013 

ර්ශේ 196යි; 2014.09.30 න දහ න ශකොට 169යි.  

 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ්රලසනඹ අවන්න. 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නළවළ  නළවළ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශ  ශදන 

අතුරු ්රලසනඹ.  

 

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වතයළනි අතුරු ්රලසනඹ ශන්ද? 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 නළවළ  ගරු ඇභතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීභක්] එශවභ කයන්න 

එඳහ. ත ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳෝසඩක් ඉන්න 

ගරු ඇභතිතුභනි.  ඔඵතුභහ අපි ගරු කයන ඇභතියශඹක්. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ 

වන් කශ ඳරිදි  එතුභහශ  අභහතයහැංලඹ ඹටශත් තිශඵන ඒ්සස 

ශයෝග භර්දන ඒකකශඹන්භ කිඹරහ තිශඵනහ  අනහයක්ෂිත 

ලිැංගික කටයුතු නිහ ඒ්සස ශයෝගඹ යහප්ත ත න රකුණු ගළන 

හකච්ඡහ කයරහ තිශඵනහ  කතුන් 47 000ක් ගිජකහ ෘත්තිශේ 

ශඹශදනහ කිඹරහ. එශවභ ශනහ න්ප ඒහ ශක්න්න පිඹය 

ගන්නත් ඕනෆ. භහ මුලින් භතු කශ ්රලසනශේදී ඔඵතුභහ කිේහ  

විශ්ධශීඹ යටර අඹ ශභශවට රැකිඹහ වහ එනහ කිඹරහ. යදහ 

ටවහ ගන්න එඳහ. ැංචහයකයින්ට ශනොශයි ශ්ප ්රලසනඹ 

තිශඵන්ශන්. රැංකහශේ තිශඵන භවය ශවෝටල්ර ළඩට 

ඇවිල්රහ ඉන්නහ  ඉන්දිඹහනු අඹ; ඒ හශ භ ඵැං රහශ්ධලශේ 

අඹ. විවිධ යටලින් ඇවිල්රහ ශවෝටල්ර ශකොත්තු ශයොටී වදනහ; 

ශනත් ශනත් ශ්ධ කයනහ. 

 ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශ  අධහනඹට භහ තත් 

කහයණඹක් ශඹොමු කයන්න කළභළතියි. භහ ශ්ප කහයණඹ ශඵොශවොභ 

ග කීශභනුයි කිඹන්ශන්. දළනට ඹහඳනඹ දිසරික්කඹට ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ  ශනත් යටලින් පිටුවල් කයපු අඹ. ඒ කිඹන්ශන්  

ශභශවේ අඹ පිට යටරට ගිහිල්රහ  ඒ්සස ශයෝගඹ නිහභ පිටුවල් 

කයපු 40 ශදශනකු දළනට ඹහඳනඹ දිසරික්කශේ ඉන්නහ කිඹහ 

ඒ්සස භර්දන ඒකකශඹන් වඳුනහ ශගන තිශඵනහ. ඒ අඹ 

ශනුශන් ඔඵතුභන්රහ ගන්නහ පිඹය ශභොනහද? දළන් ඔඵතුභහ 

කිේහ  අශප්ත  යටට රැකිඹහ වහ එන අඹ අනහගතශේදී 

ඳරීක්හකට රක් කයන්න ඵරනහයි කිඹරහ. ඒ හශ භ විශ්ධශීඹ 

යටලින් පිටුවල් කයපු ශයෝගීන් වහ ගත යුතු පිඹය 

ශභොනහද? දළනට ඔඵතුභන්රහ ඒ අඹ වඳුනහශගන තිශඵනහද? 

ශභොකද  එක්ශකනහයි ශදන්නහයි ඉන්ශන් කිේ එක භභ ඳළවළදිලි 

කයන්න්ප.  

 
ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு னரத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භභ ශ්ප ඒ්සස ශයෝගීන් ගළන කිඹනහ ශනොශයි. ඉසය 

කල්රශතෝනිශඹක්ත් ආශේ නළවළ  යු්ධධඹ තිශඹනහ  ශ්ප යට 

දියුණු නළවළ කිඹරහ. දළන් ශකශනක් ඵශරන් ශවෝ ශ්ප  යටට 

එන්ශන් ශ්ප යට දියුණු නිහයි.  

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කිේ ශදඹ ගළන  භට තභ  

ශතොයතුරු හර්තහ ශරහ නළවළ. ශෞඛ්ය නිශඹෝජය ඇභතියඹහ 

වළටිඹට භහ ග කීශභන් කිඹන්න ඕනෆ  එශවභ ශතොයතුයක් අඳට 

තභ හර්තහ ශරහ නළති ඵ.  ඹහඳනශේ ්රතිකහය ඒකකඹකුත් 

අපි ආය්පබ කයරහ  තිශඵනහ. එළනි තත්ත්ඹක් තිශඵනහ න්ප 

ඒ ්පඵන්ධශඹන් අඳට කටයුතු කයන්න  පුු න්.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ශ්ප යශේ ශේඹ කයන්නට වීහ ඉල්ර න ශකොට විශලේශඹන් ඒ 

ඳරීක්ණඹ වහ "ශඹොමු ශන්න" කිඹන නීතයනුකර තත්ත්ඹ 

තිශඵනහ; "ශඹොමු කයන්න" කිඹහ ශනොශයි. ඒ අසථහශේදී 

ඔවුන් ඵරවත්කහයශඹන් ඒ්සස ඳරීක්ණඹට බහජනඹ කයන්නට 

ඵළවළ. ඔවුන් ඒ වහ ශඹොමු කය  ශභන්න ශ්ප ඳරීක්ණඹ වහත් 

ශඳනී සිටින්න කිඹහ කිඹන්න පුු න්.  ඵරවත්කහයශඹන් එළනි 

ඳරීක්ණඹක් කිරීභට නීතිඹක් තභ ්පභත ශරහ  නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඩහ ශවොයි. ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශඳොදුශේ ගත්ශතොත් අශප්ත  

ශෞඛ්ය අභහතයහැංලඹත් ඉදිරිඳත් ශනහ  එභ නීති රීති වදන්න.  

ශභොකද  යටට අභිශඹෝගඹක් තිශඵනහ න්ප ඔඵතුභහ කිඹන 

එක වරි. එශවභ නීති රීති අශප්ත  යටට ගළශශඳන ආකහයඹට 

ැංශලෝධනඹ කය ගත යුතුයි. එළනි කටයුතු   කහයණහ අඳට ශොඹහ 

ඵරන්නට පුු න්. ඔඵතුභහ කිේ ශතොයතුයත් ශවොයි. ඹහඳනශේ 

එළනි අඹ ඉන්නහ න්ප  අදහශ ලිැංගහශ්රිත ශයෝග භර්දන  ඒකකඹ 

භභ දළනුත් කයන්න්ප. ඒ අනු අඳට කටයුතු කයන්නට 

පුු න්කභ රළශේවි  එශවභ ශදඹක් තිශඵනහ න්ප.  අභහතයහැංල 

භේටමින් දළනට එශවභ ්රලසනඹක් දළන ගන්න නළවළ.  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ්රලසනඹක් ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ ද ගරු 

භන්ත්රීතුභහ?  

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  

අශප්ත  කුභහය ශල්ගභ අභහතයතුභහ සිනව ශනහ. ශෞඛ්ය 

අභහතයහැංලශඹන් ඉල්ලීභක් කයන්නට අපි කළභතියි. ශ්ප ශයෝගඹ 

හුඟ ශදශනක් ඟහ තිඹහ ගන්න ඵරනහ. ඒ නිහ අශනකුත් 

ශයෝග ඳරීක්හ කිරී්ප වහ ශන්හසික ශයෝගීන්ශගන් රුධියඹ 

ගන්නහ අසථහශේදී ඒ වළභ ශයෝගිශඹක්භ ශ්ප ඳරීක්හටත් රක් 

කශශොත් - ශඳෞ්ධගලික කයනහට ඩහ - HIV වයඹ 

ලරීයගත ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ ශොඹහ ගන්න අඳට පුු න් 

ශයි. විශලේශඹන්භ ැංචහයක කර්භහන්තඹ ඵහුර සිදු න දකුණු 

ඳශහශත් ශ්ප ශයෝගඹ ශීඝ්රශඹන් ඳළතිරී ශගන ඹනහ. භට කහර 

ශේරහ නළවළ  නළත්න්ප ඔඵතුභහට කිඹන්න පුු න්. අශප්ත  

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභහ ඉන්න ගහලු දිසරික්කශඹන් HIV 

ආහදිතයින් එකසිඹ ගණනක් ශොඹහ ශගන තිශඵනහ. ශ්පක භවහ 

බඹහනක ශරඩක්. එක ශයෝගිශඹක් වහ රුපිඹල් රක් වතයකට 

ඩහ යජඹට විඹද්ප ශනහ කිඹරහ ඔඵතුභහභ කිේහ. ඒ නිහ ශභඹ 

දළඩි  ශර අධහනඹට රක් කශ යුතු කහයණඹක්. භශ  ශඹෝජනහ 

ගළන ඔඵතුභහශ  අදව කිඹන්න. 

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு னரத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශභශවභ ්රලසනඹක් තිශඵනහ. අපි හිතමු  උඳහක 

භවත්භශඹක් ඉසපිරිතහරඹට එනහ කිඹරහ. ඒ උඳහක 

භවත්භඹහට අපි කිඹනහ  ඒ්සස ශයෝගඹ වහ න ඳරීක්හට 

අනිහර්ඹශඹන්භ බහජනඹ විඹ යුතුයි කිඹරහ. එතශකොට ඒ උඳහක 

භවත්භඹහ "භභ එශවභ ශදඹක් කයන්ශන් නළවළ භවත්තශඹෝ  භභ 

කහශ්පසු මිච්ඡහචහයශේ ශඹශදන්ශන් නළවළ  ඇයි ශ්ප කහශ්පසු 

මිච්ඡහචහයඹ නිහ ශඵෝ න ශයෝග ඳරීක්හකට භහ රක් 

කයන්ශන්?" කිඹරහ අඳට විරු්ධධ නඩු දළ්පශභොත් එශවභ  අඳට 

උත්තයඹක් නළවළ. එභ නිහ එශවභ නීති රීති දභරහ 

ඵරවත්කහයශඹන් ශ්පක කයන්න ඵළවළ. කළභළත්ශතන් කය ගන්න 

ඕනෆ. ඒ්සස ශයෝගඹ ශභශවභයි  ශභළනි ්රලසනඹක් තිශඵනහ 

කිඹරහ අපි සිඹලු ශදනහටභ කිඹරහ තිශඵනහ. අනහයක්ෂිත ශර 

ලිැංගික වළසිශයන අඹ නිහ තභයි ශ්ප ්රලසනඹ ඇති ශන්ශන්. 

ඉතින් තභන්ශ  දඹහඵය සහමි පුරුඹහ ශවෝ බහර්ඹහ ශ්ප 

කටයුත්ශත් ශඹශදනහ න්ප ඒ ශදශදනහශගන් එක් ශකශනක් 

අනිහර්ඹශඹන්භ ඳරීක්හට රක් විඹ යුතුයි. එශවභ ශනොන 

අශනක් අඹට  භභ හිතන විධිඹට ඒක විශලේෂිත අසථහක්. නමුත් 

ඒක අඳට ඵරවත්කහයශඹන් කයන්න ඵළවළ. ශභොකද ශවේතු  ශභඹ 

අනිහර්ඹශඹන්භ සහධීන ගිහින් කය ගන්න ඕනෆ ශදඹක් නිහයි. 

අනිහර්ඹශඹන්භ ඳරීක්හට රක් කශ යුතුයි කිඹරහ නීති වදන්න 

අඳට ඵළවළ. ශයෝවල්රට එන සිඹලු ශදනහභ HIV ඳරීක්හට රක් 

කශශොත්  එශවභ ශනො න අඹ  "අපි ශ්ප තත්ත්ඹට ඳත් 

කයන්ශන් ඇයි  ඒශකන් අඳට ශරොකු අභහනඹක් සිදු ශනහ"ඹ 

කිඹරහ අඳට ශරොකු ්රලසනඹක් ඇති කයයි. රහදුරු ශයෝගඹ හශ භ 

ශ්ප ශයෝගඹ ගළනත් අපි භහජඹ දළනුත් කයන්න ඕනෆ. ශභොකද  

ශ්ප ශයෝගී තත්ත්ඹට ඳත් ශන අඹ භහජශඹන් ශකොන් කයන 

තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. අපි මලිකත්ඹ ශදන්න ඕනෆ අන්න 

ඒහටයි. ඒ අඹ භහජශඹන් ශකොන් ශනොකයන තත්ත්ඹක් ඇති 

කයන්න ඕනෆ. ශ්ප ශයෝගශේ තිශඵන ඵයඳතශකභ ගළන ඔවුන් 

දළනුත් කිරීභ තභයි  අපි ්රධහන ලශඹන්භ කයන්න ඕනෆ.  

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 7.  ගරු අශනෝභහ ගභශ  භවත්මිඹ. 

 

ගරු (ණනළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ (ජළ යන් ර මූය 

වශතයෝගි ළ අමළ ය වශ මුදල් ශළ ්රමවම්පළදන නිතයෝජය 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக -  சர்ரச றற 

கூட்டிகப்நெ அகச்சரும் றற, றட்டறடல் தறற 

அகச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ්රලසනඹට උත්තය 

ශදන්න ූ දහන්ප. නමුත්  ්රලසනඹ අවන්න ගරු භන්ත්රීතුමිඹ නළවළ. 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභහ ඳළමිණ සිටී. ගරු භන්ත්රීතුමිඹ නළත. 

 
අන්නයි තේළන්කන්නි ගම්මළනය : ධීලර 

 ත ොටුතපොෂ 
அன்கண ரபரங்கன்ணற கறரம் : லன்தறடிப் 

தடகுத்துகந 
ANNAI WELANKANNI VILLAGE : FISHERIES FERRY 

5085/’14 

9.  ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
 (ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ධීය වහ ජරජ ්පඳත් ැංර්ධන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) කිලිශනොච්චිශේ  නහච්චිකුඩහහි  අන්නයි 
ශේරහන්කන්නි ග්පභහනශේ ශශන ඳවුල් 
147කට අඹත්  පිරි අතරින් පු්ධගරඹන් 200ක් 
ඳභණ ධීය කර්භහන් තශේ ශඹදී සිටින ඵත්; 

1085 1086 

[ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ] 
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 (ii) එභ ග්පභහනඹට ධීය ශතොටුඳශක් ශනොභළති ඵත්; 

 (iii) ධීය ශතොටුඳශක් ශනොභළති වීශභන් එභ ජනතහ 
ශඵොශවෝ දුසකයතහඹන්ට මුහුණ ශදන ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) ඉවත ග්පභහනශේ ශශන ධීය ජනතහශ  සුඵසි්ධධිඹ 
උශදහ කඩිනමින් ධීය ශතොටුඳශක් කහ දීභට පිඹය 
ගන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ න්ප   ඒ භන්ද?  

 
கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற அகச் 

சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) கறபறதரச்சற, ரச்சறக்குடர, அன்கண ரபரங் 

கன்ணற கறரத்றல் சறக்கறன்ந 147 குடும்தங் 

ககபச் ரசர்ந்ர்கபறல் நக்குகந 200 ரதர் 

கடற்தநரறரல் ஈடுதட்டள்பண தன்தகமம்; 

 (ii) இக்கறரத்றற்கு லன்தறடிப் தடகுத்துகந 

தரன்ர இல்கனதன்தகமம்; 

 (iii) லன்தறடிப் தடகுத்துகநதரன்ர இன்கரல் 

அந் க்கள் தல்ரர சறங்ககப றர்ரரக்கற 

ருகறன்நணதன்தகமம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ரற்தடி கறரத்றல் சறக்கறன்ந லணர்கபறன் 

னநக்கரக துரறரக லன்தறடிப் தடகுத்துகந 

தரன்கந அகத்துக்தகரடுக்க டடிக்கக டுப் 

தரர ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

Is he aware that - 

(a) (I) approximately, 200 people are engaged in 

fisheries industry out of 147 families that 

reside in Annai Welankanni Village in 

Nachchikuda, Kilinochchi;  

 (ii) the aforesaid village does not own a 

fisheries ferry; and 

 (iii) the people experience hardships due to the 

absence of a fisheries ferry? 

(b) Will he inform this House whether immediate 

measures will be taken to set up a fisheries ferry 

for the benefit of the fishing community of 

aforesaid village? 

(c) If not, why? 

 

ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ (ධීලර ශළ ජජ 

වම්පත් වංලර්ධාන අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය 

ශදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. ර්තභහනශේ අන්නයි ශේරහන්කන්නි 
ග්පභහනශේ OFRP ඹහරහ 34ක් ව ඹහන්රික 
ශනොන ඹහරහ 5ක් ක්රිඹහත්භක ශේ.  

 (ii) ඔේ. 

 (iii) දළනට ශභභ ඹහරහ නහච්චිකුඩහ ධීය ශතොටුශඳොශ 
බහවිත කයන නමුදු විධිභත් ධීය ශතොටුශඳොශක 
අලයතහ ඇත.  

(ආ) ඔේ. 2015 ැංර්ධන ශඹෝජනහ ඹටශත් අන්නයි 
ශේරහන්කන්නි ග්පභහනඹ වහ ධීය ඹහරහ ශතොටුශඳොශක් ඉදි 
කිරීභට අශප්ත ක්හ කයන අතය  ධීය වහ ජරජ ්පඳත් 
ශදඳහර්තශ්පන්තු ඒ වහ දළනටභත් කටයුතු සිදු කයමින් 
සිටියි.   

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, இந்க் ரகள்றக்கு 

றகவும் றதரகவும், றபக்கரகவும் தறல் அபறத்கக்கரக 

ரண்நெறகு கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற 

அகச்சருக்கு ரன் ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.   

2015දී ශ්පක ආය්පබ කයනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේහ. පුු න් 

ඉක්භනින් ඒක ආය්පබ කශශොත් ශේරහන්කන්නි ධීය ජනතහට 

ඒක ශරොකු වනඹක් ශනහ. එභ නිහ  ඒක ආය්පබ කයන්නඹ 

කිඹරහ භහ ගරු ඇභතිතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

නළවළ  නළවළ   ශ්ප ්රලසනඹ  කිලිශනොච්චි  නහච්ච්කුඩහර තිශඹන 

ශදභශ ගභක් පිිබඵයි. නළවළ  ඒශක් problem එකක් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරී්ප] වරි  භභ දන්නහ. අහනශේදී සතුති කශහ. 

 
ධීලර ලරළයක් ඉදි ිරීමම: කේපරත ොට ප්රතේය  
லன்தறடித் துகநமுகதரன்கந றருரறத்ல்: 

கப்தநதரட்ட தறரசம் 
CONSTRUCTION OF FISHERIES HARBOUR:  KAPPARATOTA 

AREA 
     4089/’13  

11. ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
 (ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   
 ධීය වහ ජරජ ්පඳත් ැංර්ධන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ළලිගභ භළතියණ ශකොේඨහශේ  කප්ත ඳයශතොට 
්රශ්ධලශේ ධීයයින් විලහර පිරික් ඵහු දින වහ 
එක් දින ඹහරහ භඟින් ධීය කටයුතු වහ මුහුදු 
ඹන ඵත්; 

  (ii) එභ ්රශ්ධලශේ ධීය යහඹක් ශවෝ නළැංගුය්ප 
ශඳොශක් ශනොභළතිවීශභන් ධීයයින් අඳවසුතහ 
රැකට මුහුණ ඳහන ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ධීය යහඹක් ශවෝ නළැංගුය්ප ශඳොශක් 
ශනොභළතිවීශභන් කප්ත ඳයශතොට ්රශ්ධලශේ 
ධීයඹන් ඳත් ඇති දුසකය තත්ත්ඹ භග වළයවීභ 
වහ අලය පිඹය ගන්ශන්ද; 

 (ii) එශේ න්ප  එභ දිනඹ කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?      

(ඇ) ශනොඑශේ න්ප   ඒ භන්ද?  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

கடற்தநரறல், லகபமூனங்கள் அதறறருத்ற அகச் 

சகக் ரகட்ட றணர: 
 

(அ)     (i) தரக ரர்ல் தரகுறறன் கப்தநதரட்ட 

தறரசத்றல் ததருபவு லணர்கள் தன்ணரட் 

கனங்கள் ற்ரம் எருரட்கனங்கள் மூனரக 

லன்தறடித்தரறரேக்கரக கடரேக்குச் 

தசல்கறன்நணதன்தகமம்; 

 (ii )  அப்தறரசத்றல் லன்தறடித்துகநமுகரர ங் 

கூத்பரர இன்கரல் லணர்கள் தல்ரர 

சறமணங்ககப றர்ரரக்குகறன்நண 

தன்தகமம்  அர்அநறரர? 

(ஆ) (i) துகநமுகரர  ங்கூத்பரர  இன்கரல்  

கப்தநதரட்ட தறரச லணர்கள்  

றர்ரரக்கறமள்ப சறரண றகனககத் 

றர்ப்தற்குத் ரகரண டடிக்ககககப 

ரற்தகரள்ரர; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றகற ரது 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Is he aware - 

 (i) that a large number of fishermen from the 

Kapparatota area in the Weligama 

Electorate engage in fishing, using multi-

day and one-day vessels; and 

 (ii) that the fishermen are faced with a number 

of difficulties as there is no fisheries 

harbour or anchorage in that area? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether necessary steps will be taken to 

overcome the aforesaid difficult situation 

faced by the fishermen of Kapparatota due 

to unavailability of a fisheries harbour or 

anchorage; and 

 (ii) the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 

 ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

(අ) (i) ඔේ. භහතය දිසරික්කශේ  ළලිගභ භළතියණ 
ශකොේඨහශේ  කප්ත ඳයශතොට ධීය                  
ඹහරහ නළතු්පශඳොශ ආශ්රිත ඵහුදින ධීය ඹහරහ 
18ක් වහ එක්දින ධීය ඹහරහ 20ක් ඳභණ  
ක්රිඹහත්භක ශේ.  එශභන්භ  ශභභ ්රශ්ධලඹ ආශ්රිත 
පිටත වි කයන එන්ජිභ හිත කුඩහ ඹහරහ 150ක් 
ඳභණ ක්රිඹහත්භක ශේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) ශභභ ්රශ්ධලශේ නළැංගුය්ප ශඳොශක් ඉදිකිරීභ වහ 

ලකයතහ අධයනඹක් සිදු කය  2014.03.15 න දින 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  සුයතින් ඒ වහ 
මුල්ගර තඵහ  ළඩ කටයුතු ආය්පබ කය ඇත. ශභභ 
ඉදිකිරී්ප කටයුතු ධීය වහ ජරජ ්පඳත් ැංර්ධන 
අභහතයහැංලඹ භඟින් ළරසු්ප කය  ඉදිකිරීශ්ප - 
design and build - ඳදනමින් Access Engineering 
(Pvt.) Limited භහගභ ශත ශකොන්රහත්තු 
්රදහනඹ කය ඇත. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ විඹ බහය 
අභහතයතුභහශගන් දළන ගන්නට කළභළතියි  ඒ නළැංගුය්ප ශඳොශ 
ඉදිකිරීශ්ප කටයුතු අන් කයන නිලසචිත දිනඹක් ශ්ප ශන ශකොට 
තීන්දු කයරහ තිශඵනහද; 

ඒ නළැංගුය්ප ශඳොශ ජනතහ අයිතිඹට ඳළරීශ්ප කටයුතු කදහ 
ශන ශකොට ්පඳහදනඹ කයනහද? 

 

ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රඵන ය භළද න ශකොට අඳට ඒ කටයුතු අන් කයන්න 

පුු න්. 
 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශ  ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ.  ගරු ඇභතිතුභනි  ශ්ප දිනර 
ඇති ශරහ තිශඵන අඹවඳත් කහරගුිජක තත්ත්ඹ යට 
අබයන්තයඹට ඳභණක් ශනොශයි  ධීය ්රජහ ජීත් න 
්රශ්ධලරටත් ඵරඳහනහ. ශ්ප දිනර කහරගුණඹ ක්ිජක 
ශනස න ඵ අපි දන්නහ. මීට කලින් ශ්ප කප්ත ඳයශතොට 
්රශ්ධලශේත් දළළන්ත ශදදහචකඹක් සි්ධධ වුණහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි  ශ්ප නිහ ආයක්ක කඵහ බහවිත කිරීභ වහ 
ශනදහටත් ඩහ ධීය ්රජහ දළනුත් කිරීශ්ප දළඩි ක්රිඹහභහර්ග 
ඔඵතුභන්රහ අයශගන තිශඵනහද? ආඳදහ කශභනහකයණ 
ඇභතිතුභහත් ශභතළන ඉන්නහ. එශවභ ක්රිඹහභහර්ග ගත්ශත් 
නළත්න්ප ඒ ඇභතිතුභහට තභයි ශ්ප ළශ්සටත් කය ගවන්න 
න්ශන්.  

 

ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ්ප නශකොට රැංකහ පුයහ වළභ දිසරික්කඹකභ  වළභ 
ධීයශඹකුටභ රළශඵන ඳරිදි අපි ආයක්ක කඵහ 37 000ක් ශඵදහ 
වළය තිශඵනහ. ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහැංලශඹනුත් 
ආයක්ක කඵහ 10 000ක් දීරහ තිශඵනහ. වළභ ඹහරහකටභ 
ආයක්ක කඵහ ශදකක් ඵළගින් අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශනත් 
අඹ ඹනහ න්ප ඹහරහ හිමිඹහ ඒ අඹට ආයක්ක කඵහ රඵහ ශදන්න 
ඕනෆඹ කිඹන කහයණඹ අපි කිඹහ තිශඵනහ. ධීය කර්භහන්තශේ 
ශඹශදන වළභ විටභ ශ්ප ධීය ආයක්ක කඵහ ඳළශ ශගන ඉන්න 
කිඹරහ අපි කිඹරහ තිශඵනහ.  

 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භශ  අන් අතුරු 

්රලසනඹ.  
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ගරු ඇභතිතුභනි  දළනට නිකුත් කයරහ තිශඵන්ශන් ආයක්ක 
කඵහ 37 000යි කිඹරහ ඔඵතුභහ වන් කශහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ 
ආයක්ක කඵහ ශඵදහ ශදන අතශර් ඹ්ප කඵහ ්රභහණඹක් අයශගන 
ශදන්න ඹහරහ හිමිඹහටත් ග කීභක් තිශඵනහ. ඒශක් තර්කඹක් 
නළවළ. ඒක හධහයණයි. වළඵළයි  උතුරු නළ ශඟනහිය ඇතුු  අද 
අශප්ත  යශේ තය ලශඹන්භ ධීය ෘත්තිශේ ශඹශදන පිරි 
37 000කට ඩහ සිටින ඵ අපි දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹපු 
විධිඹටභ ශභඹ සි්ධධ න්ශන් නළවළ. භවය ශරහට ඹහරහ හිමිඹහ 
ශ්ප ආයක්ක කඵහ අයශගන ශදන්ශන් නළවළ. උතුරු නළ ශඟනහිය 
ඇතුු  මුු  යටභ අයශගන ඵළලුශොත් භවය ශරහට ශ්ප 
ආයක්ක කඵහ 37 000ට ඩහ අලය නහ. ඒ නිහ ශ්ප 
ආයක්ක කඵහ බහවිත කිරීභ පිිබඵ ඳසු විඳයභක් නළත්න්ප  
ශොඹහ ඵළලීභක් කයනහද? ඒ ්පඵන්ධශඹන් ක්රිඹහභහර්ග ගළනීශ්ප 
ක්රභශේදඹ ශභොකක්ද? 

 
ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශභශවභයි  ශ්ප යශේ විතයක් ශනොශයි  ශනත් යටර ඳහ 

කඵහඹ අයශගන ඹනහ. කඵහඹ ඳළශ ශගන පිටත් ශන්න 

පුු න්. මුහුදට ගිඹහට ඳසු අතයභඟදී කඵහඹ ගරහ ආඳදහට 

ඳත් වුශණොත්  අඳට කයන්න කිසිභ ශදඹක් නළවළ. ඒක ඵරහ ගන්න 

ක්රභඹක් නළවළ. නමුත් ධීයයින් යහශඹන් පිටත් ශන ශකොට කඵහ 

ඳළශ ශගන පිටත් ශනහද කිඹන එක ගළන Sri Lanka Coast 

Guard එකත්  නහවික වමුදහත් වයවහ අපි විභසු්ප කය ඵරනහ. 

 
ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ආයක්ෂිත කඵහ රළබී නළති අඹට ශභොකද කයන්ශන්? අලය 

්රභහණඹට ආයක්ෂිත කඵහඹල් නළත්න්ප ශභොකද කයන්ශන්? 

 
ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ්ප තය්ප කඵහ ්රභහණඹක් - 37 000ක් - ඉතිවහශේ කිසිභ 

දක කිසිභ යජඹකින් රඵහ දීරහ නළවළ. ගරු භහින්ද අභයවීය 

භළතිතුභහශ  අභහතයහැංලශඹන් කඵහ 10 000ක් රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ අනු කඵහ 47 000ක් දීරහ තිශඵනහ. ඇත්තටභ 

රැංකහශේ මුු  ඹහරහ ්රභහණඹභ ගත්ශතොත්  ඒහත් තිශඵන්ශන් මීට 

ඩහ අඩු ්රභහණඹක්.  

 
ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ඇභතිතුභනි   භවය ශරහට ඹහරහක ඳස ශදශනකු 

ඳභණ ඹනහ. 

 
ගරු (වලදය) රළිත  තවේනළරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒක ධීයයින් ්රභහණඹ අනු තීයණඹ ශන්ශන්. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අභතය ්රලසන උඳශ්ධලක කහයක බහශේදී අන්න. ්රලසන අැංක 

13-4676/' 13-(1)  ගරු පී. වළරින් භවතහ. 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு னரத் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ ති ශදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළනි ටඹ. 

්රලසන අැංක 1-3324/' 12-(1)  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.    

 

ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු කුමළර තලල්ගම මශ ළ (ප්රලළශන අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு குர தல்க - ரதரக்குத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිිබතුරු දීභ 

වහ භහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

"පළම් ඔයිල්" නිහපළදනය කරන වමළගම් : පරිවර 

ලළර් ළ 
"தரம் எறல்" உற்தத்ற றரணங்கள் : சுற்நரடல் 

அநறக்கககள் 
PALM OIL PRODUCTION COMPANIES : ENVIRONMENTAL 

REPORTS 
   4422/’13 

3. ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ (ගරු තරෝසි තවේනළනළයක 

මශත්මිය තලනුලට) 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு (றருற) ரரவ 

ரசணரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Rosy Senanayake) 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයතුභහශගන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) මුතුයහජශර අබඹ භ මිඹ තුශ ක්රිඹහත්භක න 
"ඳහ්ප ඔයිල්" නිසඳහදනඹ කයන භහග්ප   ැංඛ්යහ 
ශකොඳභණද; 

 (ii) එභ භහග්ප ඹටශත් ඇති කර්භහන්තලහරහර 
ඳරිය හර්තහ ශභභ බහට ඉදිරිඳත් කයන්ශන්ද; 

 (iii) එභ කර්භහන්තලහරහර අඳද්රය ඵළවළය කයනු 
රඵන සථහන කශර්ද; 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

 (iv) ශභභ භහග්ප පිිබඵ ඹ්ප විශයෝධතහ ශගොනු වී 
තිශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශේ න්ප  ඒ භන්ද?  
 

சுற்நரடல், நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i )  முத்துரஜதன சரனத்றல் தசற்தடுகறன்ந 

"தரம் எறல்" உற்தத்ற தசய்மம் றரணங்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகமம்; 

 (ii )  ரற்தடி றரணங்கபறன் கலழுள்ப 

தரறற்சரகனகபறன் சுற்நரடல் அநறக்ககககப 

இச்சகதக்குச் சர்ப்தறப்தரர ன்தகமம்; 

 (iii )  ரற்தடி தரறற்சரகனகபறன் கறவுகள் 

அகற்நப்தடுகறன்ந இடங்கள் ரகதன்தக 

மம்; 

 (iv )  இந்றரணங்கள் தரடர்தரக ரநம் 

றர்ப்நெகள் முன்கக்கப்தட்டுள்பணர ன் 

தகமம் 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) how many “Palm Oil” production 

companies are located within the 

Muthurajawela Reserve; 

 (ii) whether he will submit to this House the 

environmental reports of the factories 

functioning under these companies; 

 (iii) where the waste of these factories are 

dumped; and 

 (iv) whether objections have been filed in 

respect of these companies? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් තප්රේමජයන්  මශ ළ (පරිවර ශළ 

පුනර්ජනනීය බක්ති අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் - சுற்நரடல், 

நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි   එභ ්රලසනඹට පිිබතුය භහ 

වභළග * කයනහ. 
 

* වභළතම්වය ම   බන ද පිළිතුර: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)   මුතුයහජශර අබඹ භමිඹ තුශ "ඳහ්ප ඔයිල්" නිසඳහදනඹ 
කයන භහග්ප ක්රිඹහත්භක ශනොන ඵ නජීවී ැංයක්ණ 
ශදඳහර්තශ්පන්තු විසින් හර්තහ කය ඇත. 

 (ii)   ඉවත (i) පිිබතුය අනු අදහශ ශනොශේ. 

 (iii)   ඉවත (i) පිිබතුය අනු අදහශ ශනොශේ. 

 (iv)   ඉවත (i) පිිබතුය අනු අදහශ ශනොශේ. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

  
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 4-4467/' 13-(1)  ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු අනුය දිහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විශ්ධල කටයුතු අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 6-4772/'14-(1)  ගරු අශලෝක් අශේසිැංව භවතහ.  

 
ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු අශලෝක් අශේසිැංව 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු කුමළර තලල්ගම මශ ළ 
(ரண்நெறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ 

වහ භහ ති ශදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 7-4943/'14-(1)  ගරු අශනෝභහ ගභශ  භවත්මිඹ.  

  
ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු අශනෝභහ ගභශ  

භන්ත්රීතුමිඹ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
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ගරු (ණනළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  මුදල් වහ ක්රභ්පඳහදන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ 

භහඹක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
තකොෂඹ නගරත   ලළශන  දබදය අලම ිරීමම : 

නිර්තේ 
தகரழும்நெ கரறல் ரகண தரறசகனக் குகநத்ல் : 

றப்நெககள் 
MINIMIZING OF TRAFFIC CONGESTION IN COLOMBO CITY: 

RECOMMENDATIONS 

5070/’14 

8. ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ (ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් 
මශ ළ තලනුලට) 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

්රහවන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1) :  

(අ) ශකොශම නගයශේ ඳතින හවන තදඵදඹ අභ කිරීභ 
වහ නහගරික ්රශ්ධල ආයණඹ න ඳරිදි  දු්පරිඹ භහර්ග 
ඳ්ධධතිඹ පුු ල් කය  න දු්පරිඹ ශේහක් සථහපිත කිරීශ්ප 
අලයතහක් ඳතින ඵ එතුභහ පිිබගන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ශ්ප න විට යජඹ විසින් ශවෝ යජඹට ්පඵන්ධ 
ආඹතන විසින් ඊට අදහශ  මීක්ණ ශවෝ 
ඳර්ශේණ කය තිශේද; 

 (ii) එශේ න්ප  එභ මීක්ණ වහ ඳර්ශේණලින් 
රඵහ දී ඇති නිර්ශ්ධල කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ)  ශනොඑශේ න්ප  ඒ භන්ද?  

 

ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) தகரழும்நெ கரறல் கரப்தடுகறன்ந ரகண தரறசகன 

குகநப்தற்கரக கர்ப் தறரசங்ககப 

உள்படக்குகறன்ந ககறல் நெககறப் தரகக் 

கட்டகப்கத றரறவுப்தடுத்ற நெற நெககறச் 

ரசகதரன்கந ஆம்தறக்க ரண்டி ரக 

கரப்தடுகறன்நதன்தக அர் 

ற்ரக்தகரள்கறன்நரர? 

(ஆ) (i )  இன்நபறல் அசரங்கத்றணரரனர அல்னது 

அசரங்கத்துடன் தரடர்நெகட 

றரணங்கபறணரரனர அற்ரகற்நெகட 

றப்தரய்வுகள் அல்னது ஆரய்ச்சறகள் 

ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பணர ன்தகமம்; 

 (ii )  ஆதணறல், ரற்தடி றப்தரய்வுகள் ற்ரம் 

ஆரய்ச்சறகள்மூனம் ங்கப்தட்டுள்ப 

றப்நெககள் ரக ன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minster of Transport:  

(a) Will he admit that there is a requirement to 

establish a new railway service by expanding the 

present railway network covering the urban areas 

in view of minimizing the traffic congestion in the 

Colombo City?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether any related surveys or researches 

have been conducted by the Government or 

institutions affiliated to the Government by 

now; and 

 (ii) if so, the recommendations made by the 

aforesaid surveys and researches? 

    (c) If not, why? 

 
ගරු කුමළර තලල්ගම මශ ළ 
(ரண்நெறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිිබතුය භහ 

වභළග * කයනහ.  
 

* වභළතම්වය ම   බන ද පිළිතුර: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)    ඔේ. 

(ආ)  (i)   ඔේ. 

     (ii) ්රහවන අභහතයහැංලඹ විසින් ්රධහන ළරළසභ කස කිරීභ 
වහ ශකොශම නහගරික වහ තදහන්න  ශඳශදසහි ්රහවන 
ඳ්ධධතිඹ ැංර්ධනඹ කිරීශ්ප යහඳෘතිඹ ජඳන් ජහතයන්තය 
වශඹෝගිතහ ආඹතනශේ (JICA)  තහක්ිජක ආධහය 
ඹටශත් ්පපර්ණ කය ඇත.  

   ශභභ ්රහවන ළරළසභ ඹටශත් 2015 -2035 කහර ඳයහඹ 
තුශ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ශඹෝජනහ කය ඇති යහඳෘති 
ඳවත දක්හ ඇත.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අැංක 10-3325/'12-(1)  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  
 

ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ජනභහධය  වහ ්රෘත්ති 
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ ති 
ශදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමමට නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මෆදලච්චිය -  තයිමන්නළරම දුම්රිය මළර්ගය  :  

මුළු පිරිලෆය 
ரச்சற - கனன்ணரர் நெககறப் தரக : 

தரத்ச் தசனவு 
MEDAWACHCHIYA-TALAIMANNAR RAILWAY TRACK :  

TOTAL COST 

4577/’13 

12.  ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ (ගරු අනුර දිවළනළයක 
මශ ළ තලනුලට) 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு அநு 

றமரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake) 

 ්රහවන අභහතයතුභහශගන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1) :  

 (අ) (i) භළදච්චිඹ සිට තශරයිභන්නහයභ දක්හ ව දු්පරිඹ 
භහර්ගශේ මුු  දිග ්රභහණඹ ශකොඳභණද; 

 (ii) එභ දු්පරිඹ භහර්ගඹ ඉදි කිරීභ ශනුශන් ළඹ ව 
මුු  මුදර ශකොඳභණද; 

 (iii) ඒ අනු එභ භහර්ගශේ එක් කිශරෝමීටයඹක් ඉදි 
කිරීභ ශනුශන් ළඹ වී ඇති  මුදර ආන්න 
ලශඹන් ශකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශේ න්ප   ඒ භන්ද?  
 

ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i )  ரச்சற தரடக்கம் கனன்ணரர் 

கறனரண நெககறப் தரகறன் தரத் 

லபம் வ்பதன்தகமம்; 

 (ii )  ரற்தடி நெககறப் தரகக றர்ரறப் 

தற்கரக தசனறடப்தட்ட தரத் தத் 

தரகக வ்பதன்தகமம்; 

 (iii )  இற்கு அகரக ரற்தடி தரகறல் எரு 

கறரனர லற்நக றர்ரறப்தற்குச் தசனறடப் 

தட்டுள்ப தத்தரகக அண்பரக 

வ்பதன்தகமம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total length of the railway track from 

Medawachchiya to Talaimannar; 

 (ii) the total cost of construction of the 

aforesaid railway track; 

 (iii) accordingly, of the approximate 

construction cost of a kilometre of the 

aforesaid railway track; 

(b)  If not, why? 

 
ගරු කුමළර තලල්ගම මශ ළ 
(ரண்நெறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිිබතුය භහ 

වභළග * කයනහ. 

 
* වභළතම්වය ම   බන ද පිළිතුර: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)    (i)   106.14 km 

        (ii)   ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 245.38 

        (iii)  ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 2.312 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට අභහතයහැංල නිශේදන. ගරු භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ.  
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[ගරු කුභහය ශල්ගභ භවතහ] 

——————————— 
* තමම ඇමුණුම පුවහ කළත  ද  බළ ඇ .] 
   [இந் இகப்நெ நூல் றகனத்றரேம் கக்கப்தட்டுள்பது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 
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තකොවහන්ද සිදු වූ නළය යම: ණපදළ 
කෂමනළකරණ අමළ යතුමළත  ප්රකළය 

தகரஸ்னந்கறல் இடம்ததற்ந 

ண்சரறவு : அணர்த் முகரகத்து 

அகச்சரறணது கூற்ர 
 LANDSLIDE AT KOSLANDA : STATEMENT BY 

MINISTER OF DISASTER MANAGEMENT  

 

ගරු මහින්ද අමරීරර මශ ළ (ණපදළ කෂමනළකරණ 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ - அணர்த் முகரகத்து 

அகச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  2014.10.29ළනි දහ ඵදුල්ර 

දිසරික්කශේ වල්දු්පමුල්ර ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්ප ශකොේඨහඹට අඹත් 

ශකොටශඵත්භ ග්රහභ නිරධහරි ශභහි මීරිඹඵළ්ධද ත්ත ශකොටශේ 

සිදු ව නහඹ ඹෆභ පිිබඵ ආඩලඩු ඳහර්ලසශේ ැංවිධහඹක ගරු 

දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහ ඊශේ දිනශේ ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තු 

දළනුත් කයමින් ්රකහලඹක් ඉදිරිඳත් කශහ. ඊට තත් ඹභක් එකතු 

කිරීභටයි භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. අශප්ත  අභහතයහැංලඹ 

ශනුශන් ගරු අභහතයතුභහ ඉතහභ ඳළවළදිලි ඒ ්රකහලඹ සිදු කය 

තිශඵන නිහ ඒ පිිබඵ ඳසුබිභ විග්රව කයන්නට භහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. 

දළන් එහි අලුත්භ තත්ත්ඹ ශ්පකයි.  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඊශේ දිනශේ එභ සථහනඹට ගිඹහ; නිරීක්ණඹ කශහ. ඒ ජනතහ 

මුණ ගළහුණහ. ඒ හශ භ ඒ සිදුවීභ සිදු වුණු ශභොශවොශත් සිට 

ආඩලඩු ඳක්ශේ භළතිඇභතිරුන් හශ භ විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ 

භන්ත්රීරුන් ඒ ්රශ්ධලඹට ගිඹහ. ඒ ශනුශන් විවිධ සශේච්ඡහ 

ැංවිධහන  යහජය නිරධහරින් දහඹකත්ඹ ව වබහගිත්ඹ රඵහ 

දුන්නහ. ඒ ්පඵන්ධ දළනට තිශඵන තත්ත්ඹ ශභශේයි.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  තදුයටත් ඒ ශවීශ්ප 

කටයුතු සිදු කයනහ. එභ කටයුතු සිදු කිරීශ්පදී ඹ්ප ඹ්ප ඵහධහ 

තිශඵනහ. කහරගුණ තත්ත්ඹ පිිබඵ ළරකිල්රට අයශගනයි 

ඒ කටයුතු සිදු කශ යුත්ශත්. ඒ කන්ද තත් නහඹ ඹහශ්ප අදහනභට 

රක් න නිහ ඒ පිිබඵත් ළරකිලිභත් ශරහ තභයි ශ්ප 

නිරීක්ණ කටයුතු කශ යුතු න්ශන්. ශ්ප කටයුත්තට යුද වමුදහශේ 

450කුත්  ගුන් වමුදහශේ 50කුත් ඇතුු  විලහර නිරධහරින් 

කඩලඩහඹභක් ්පඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ. 

ශ්ප සිදු වීභ සිදු වුණු ශභොශවොශත් ඳහල් ගිඹ දරුන් 75 

ශදශනකු ඳහල් ගිහින් නළත ඳළමිණ තිශඵනහ. රැකිඹහර නියුතු 

වුණු ව ශඟ ඳහත තුර ළඩට ගිඹ සිඹලුභ ශදනහ ස කහරඹ 

න විට ඳළමිිජඹහ. ඒ අඹ දළනට කවුරු ශදකක සිටිනහ. ඒ 

කවුරු ශදක තුශ ඒ අඹට අලය සිඹලුභ ඳවසුක්ප ඳඹහ 

තිශඵනහ. ගශන්ස ශදභශ භවහ විදයහරඹ ව පනහගර ශදභශ භවහ 

විදයහරශේ ශ්ප අඹ රැ ස සිටිනහ. ඒ රැ ස සිටින සිඹලුභ ශදනහට 

ඳවසුක්ප ළරීමශ්ප ගකීභ යජඹ විධිඹට අපි ඵහය ශගන 

තිශඵනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලිභ උඳශදස රඵහ 

දුන්නහ  ශ්ප දරුන්ශ  අනහගතඹ ශනුශන් කශ යුතු සිඹලුභ 

කහර්ඹඹන් යජශේ භළදිවත්වීශභ න් කයන්න කිඹහ. ජහතික 

ශභහයක්ක අධිකහරිශේ බහඳතිතුමිඹ ඒ අසථහශේදී ්පඵන්ධ 

වුණහ. 

අද ගරු ඇභතිතුභහ ඒ සථහනඹට ගිහින් තිශඵනහ.  අයණ 

න්නට ශනොදී ඒ දරුන්ශ  අනහගතඹ ශනුශන් සිඹලුභ 

ගකී්ප යජඹ බහය ගන්නහ. එභ නිහ ශනුශන් ශනත් නිහ 

ඉදි කිරීභ වහ මීට ශඳයත් ඹ්ප ඉඩ්ප ්රභහණඹක් රඵහ දී 

තිශඵනහ. නිහ ඹ්ප  ්රභහණඹක් ඉදි කය තිශඵනහ. නමුත් ඒ 

නිහර ජනතහ ඳදිැංචි ශනොවීභ ව තු භහගශභන් ඒ 

කටයුතුරට රඵහ දුන් දහඹකත්ශේ ඹ්ප අඩුඳහඩුක් සිදු ශරහ 

තිශඵනහ. ශ්ප නිශේදන පිිබඵ ශනොළරකිලිභත් වීභ ගළන 

්පපර්ණ හර්තහක් රඵහ ශදන්න කිඹහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ශඳොලිසඳතිතුභහට නිශඹෝග කශහ. ඒ හශ භ ඒ සිඹලු ශදනහටභ 

සථිය නිහ තනහ දීශ්ප ළඩ පිිබශශ යජඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක 

කයන්න  මුදල් ්රතිඳහදන රඵහ දීභ වහ අලය පිඹය ගන්නහ 

ඵට  ඊශේ කළබිනේ භඩලඩරශේදී අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට 

වතික ශරහ තිශඵනහ. යජඹ  තු භහග්ප ඇතුු  අශනකුත් 

යහජය ආඹතන ඒකහඵ්ධධ ඒ සිඹලුභ නිහ ඉදි කය දීශ්ප ළඩ 

පිිබශශට අපි දහඹක ශනහ.  

භහ වන් කශ යුතුයි  ශ්ප ශදදහචකඹ සිදු වුණු ශභොශවොශත් 

සිට අශප්ත  යශේ සිඹලුභ ශදනහ ඉතහභත් ැංශේදී ශ්ප කහයණඹට 

භළදිවත් වුණ ඵ. විශලේශඹන්භ ජනභහධය තුිබන් ඒ පිිබඵ 

දළනුත් කිරී්ප කශහ. ඒ හශ භ අලය වශඹෝගඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ 

පිිබඵ ජනභහධයශේදීන්ට අපි සතුතින්ත ශනහ. ශ්ධශීඹ 

හශ භ විශ්ධශීඹ ජනභහධයශේදීන් ඒ ශනුශන් ශඳයමුණ 

ගත්තහ. ඒ හශ භ ගරු විඳක් නහඹකතුභහ  ශනදහ හශ  නළති 

ඳළවළදිලි වන් කශහ; ශේදඹක් නළති  කිසිභ ශ්ධලඳහරන 

හසිඹක් ගන්ශන් නළති කටයුතු කයමු කිඹහ. ඒ ගළන අපි එතුභහට  

සතුතින්ත ශනහ.  

ශ්ප සි්ධධිඹ සිදු වුණු ශභොශවොශත් සිට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

අලය සිඹලු ශ්ධල් ක්රිඹහත්භක කයන්නඹ කිඹන නිශඹෝගඹ රඵහ 

දුන්නහ. ඒ සිදුවීභ සිදුවුණ ශභොශවොශත් ආඩලඩුශේ අභහතයරු 

ගණනහක් ඊට ්පඵන්ධ වුණහ. ඒහශ භ එක්ත් ජහතික 

ඳක්ශේ භන්ත්රීරුත් ගණනහක් ඊට ්පඵන්ධ වුණහ. භභ  ඳළඹ 

ගණනක් ඇතුශත ඒ සථහනඹට ගිඹහ. අශප්ත  ගරු ශේරහයුද්ප  

භන්ත්රීතුභහ ඒ කහර ඳරිච්ශයදඹ පුයහභ භහත් භඟ හිටිඹහ. අපි ඒ 

කවුයට  රැවු්ප භධයසථහනඹට ගිඹහ. ඒ අසථහශේ ජනතහ 

විමුක්ති ශඳයමුශඩල ඳශහත් බහ භන්ත්රී භන්ත විදයහයත්න 

භන්ත්රීතුභහත් භහත් භඟ රැ ස සිටිමින් අලය වශඹෝගඹ අඳට 

රඵහ දුන්නහ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අපි ඒ සිඹලු 

ශදනහට සතුතිඹ ඳශ කයන්න ශ්පක අසථහක් කය ගන්නහ. 

විශ්ධශීඹ යටල් ගණනහකිනුත් ශ්ප කටයුත්තට ආධහය උඳකහය 

ව ශභශවයු්ප කටයුතු වහ කඩලඩහඹ්ප එන්න අශඳන් විභීම්ප 

කශහ. ඒ විශ්ධශීඹ යටල් දළක්ව වශඹෝගඹටත් අපි ්රලැංහ 

කයනහ. ශ්ධශීඹ ලශඹන් යහජය ශනොන ැංවිධහන ව අශනකුත් 

ශඳෞ්ධගලික ආඹතන ශ්ප ශනුශන් ආධහය උඳකහය කයන්න 

එකඟ ශරහ තිශඵනහ. ඒ සිඹලු ශදනහටත් අපි සතුතින්ත 

ශනහ. අශප්ත  යජඹ ඒ කිසිභ ශදඹක් ඉල්රහ හිටින්න ූ දහනභක් 

නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ  ශ්ප සිඹලුභ 

විඹද්ප යජඹ භඟින් දයරහ ක්රිඹහත්භක කයන්න අඳට වළකිඹහක් 

තිශඵනහ. ඒ අනු අපි ක්රිඹහත්භක කයනහ" කිඹහ. ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි  අපි ජනතහශගන් ශ්ප අසථහශේ ඉල්ලීභක් 

කයන්න කළභළතියි  ශ්ප සථහනඹ නළයඹීභට ඒශභන් ශකින්න 

කිඹහ. ඒක තභයි දළනට ඇති ශරහ තිශඵන ශරොකුභ ගළටලු 

න්ශන්. ශ්ප සථහනඹ නයමන්න විලහර පිරික් එනහ. එශවභ 

නළයඹීභට එන අඹ පිිබඵත් අදහනභක් තිශඵනහ. ශ්ප සථහනඹ 

නළයඹීභට ඒභ ඒ කටයුතු කයන අඹට ඵහධහක් ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ හශ භ විලහර පිරික් ශ්ප කවුරු නළයඹීභට ව අතළන් 

වන්ට ආවහයඳහන රඵහ දීභට එනහ. අපි ඒ අඹට ඳළවළදිලි 

කිඹන්ශන් ආවහය රඵහ ශදන්න කිසිභ ශකශනකුශ  දහඹකත්ඹක් 

අලය ශන්ශන් නළවළ.  ශභොකද  ශ්ප කටයුතු කිරීභ වහ භභ ඒ 

ශරහශේභ රුපිඹල් රක් 5ක මුදරක්  දිහඳතිතුභහ ශත මුදලින් 

රඵහ දුන්නහ. තත් රුපිඹල් රක් 20ක් එදහභ ශචක්ඳතකින් රඵහ 

දුන්නහ. 

1099 1100 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

හභහනයශඹන් අපි ල්ලිලින් ගනුශදනු කයන්ශන් නළවළ. 

නමුත් ඒ අසථහශේ වළටිඹට හභහනය ක ඩඹකින් ශවෝ ඵඩු ගන්න 

ඕනෆ නිහ තභයි අපි ඒ කටයුත්ත සිදු කශශේ. ඒ හශ භ අපි 

එකඟතහ ඳශ කශහ  ත මුදල් අලය න්ප රඵහ ශදනහ කිඹරහ. 

චක්රශල්ඛ් පිිබඵ ළරකිලිභත් න්න අලය නළවළ කිඹහත් අපි 

කිේහ. ශභොකද  ජනහධිඳතිතුභහ අඳට අලය  නිශඹෝග දීරහ තිශඵන 

නිහ. භහ ඳසු කළබිනේ භඩලඩරශේ අනුභළතිඹ රඵහ ගන්න්ප   ඒ 

දරුන්ට බිසකේ එශක්  කිරි ඳළකේ එශක් ඉරහ අලය සිඹලුභ 

ශ්ධ රඵහ ශදන්න කිඹරහ අපි උඳශදස දුන්නහ. ඒ හශ භ 

ළඩිහිටිඹන් ඇතුු   සිඹලු ශදනහටභ අලය  ශේත් ශවේත් ව 

අශනකුත් සිඹලුභ ශ්ධල් යජඹ භඟින් රඵහ ශදන්න කිඹරහ අපි 

උඳශදස රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ අතය භවය අඹ ඇවිත් ඹ්ප ඹ්ප 

බහඩලඩ රඵහ ශදන්න උත්හව දයනහ. අපි උඳශදස දීරහ 

තිශඵනහ  ඒ අඹට අතළන්වන් ශඟට ඹන්න ශදන්න එඳහ 

කිඹරහ. ශභොකද  ඒ අඹ පීඩනඹකට ඳත් ශරහ සිටින අසථහක්.  

භවරුන් ඒ අඹශ  පින්තය ගන්න ඹනහ. භවය අඹ විවිධ 

ශතොයතුරු අවන්න ඹනහ. ඒක ඔවුන්ට කයදයඹක් ශරහ 

තිශඵනහ.  

අපි භවජන නිශඹෝජිතඹන්ට ඕනෆභ ශතොයතුයක් විභන්න  

ඹන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ ජනතහ අශඳන් ඉල්ලීභක් 

කය තිශඵනහ  ඒ අඹශ  පින්තය ගන්න  නිරීක්ණ කයන්න 

අනලය විධිඹට කඩලඩහඹ්ප එන්න එඳහ කිඹරහ. ජැංගභ 

දුයකථනලින් වළශභෝභ පින්තය ගළනීභ ගළටලුක් ශරහ 

තිශඵනහ. අපි භහධයශේදීන්ට ඹන්න අය දීරහ තිශඵනහ. 

ශගශනන ඕනෆභ ශදඹක් එතළන තිශඵන භධයසථහනඹට බහය 

ශදන්න පුු න්. ශඵදහ ශදන්න ඹභක් තිශඵනහ න්ප ඒ අඹට 

ඉදිරිශේදී රඵහ ශදන්න පුු න්. කහට ශවෝ උදවු කයන්න 

ඕනෆකභක් තිශඵනහ න්ප  ශභයින් ශනුශන් ශියත් ළඩ 

පිිබශශකට දහඹක ශන්න පුු න් කිඹරහ අපි කිේහ. අපි ඒ 

අඹට නිහ වදරහ ශදනහ; බහඩලඩ ශදනහ. නමුත් කළභළති අඹ  

බහඩලඩ රඵහ දීශ්ප යදක් නළවළ. විනිවිද ශඳශනන ආකහයශඹන් ඒ 

කටයුත්ත කිරීභ තභයි ළදගත් න්ශන්. ශභොකද  අඳට ආයැංචි 

රළශඵනහ ඹ්ප ඹ්ප කඩලඩහඹ්ප ශ්පක ්රශඹෝජනඹට අයශගන මුදල් 

එකතු කිරීශ්ප ළඩ පිිබශශල්  දිඹත් කයන්න ූ දහන්ප නහ 

කිඹරහ. එළනි යහජ කටයුතු කයන අඹට වසු ශන්න අලය 

නළවළ. යජඹ ඒ කටයුත්ත කයනහ. එශවභ දහඹකත්ඹක් දක්න්න 

අතයලය ශකශනක් ඉන්නහ න්ප  ඒ ්පඵන්ධශඹන් දිහඳතිතුභහ 

ශවෝ ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්පතුභහ වමු න්න පුු න්.  ඒ හශ භ යජශේ 

නිරධහරින් ඉන්නහ   එශවභ නළත්න්ප අශප්ත  අභහතයහැංලශේ ආඳදහ 

කශභනහකයණ භධයසථහනශේ වකහය අධයක්යඹහ ඉන්නහ. 

ඒ දිසරික්කඹ වළරුණහභ තත් දිසරික්ක තුනක අධයක්රුන් ඒ 

්රශ්ධලඹට ගිහින් ඉන්නහ. එභ නිරධහරින් වමුශරහ ඒ 

්පඵන්ධශඹන් කථහ කයගන්න පුු න්. ශ්ප සුයක්ෂිත සථහන 

ශදක තිශඵන්ශන් ශඟ වුණහට   ශ්ප ඳහය ්පපර්ණශඹන් ඹට වුණු 

නිහ එක දිසරික්කඹක ඉරහ ත දිසරික්කඹකට ඹනහ න්ප 

ඵඩලඩහයශරට ගිහින් තභයි ඹන්න ශන්ශන්. ්රහශඹෝගික 

තිශඵන එළනි ගළටලු ශත්රු්ප අයශගන තභයි අඳට කටයුතු 

කයන්නට සිදු න්ශන්.  

ශ්ප පිිබඵ තිශඵන ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඵළලුශොත් අපි තක්ශේරු 

කශහට ඩහ අඩු ්රභහණඹක් තභයි  අතුරුදවන් ශරහ තිශඵන්ශන්. 

අඳට තභත් ශ්ප පිිබඵ නිළයදි ශතොයතුරු ්රකහල කයන්නට 

ශනොවළකි ශරහ තිශඵනහ. ශභොකද  ශනත් ්රශ්ධලර රැකිඹහ 

වහ ගිහින් සිටි කඩලඩහඹ්ප ආඳසු එමින් සිටිනහ. ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි   ශ්ප අඹශ   ශතොයතුරු ශොඹහ ගළනීභට කිසිභ  

ලිපි ශල්ඛ්නඹක්ත් නළවළ. ලිපි ශල්ඛ්න තිබුණු සථහනත් නහඹ 

ගිහිල්රහ. ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහනඹක් තිබුණහ. ඒ 

නිරධහරිනිඹත් එක්කභ ඒ භධයසථහනඹ නහඹ ගිහින් තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ශතොයතුරු ශොඹහ ගළනීශ්ප අඳවසුතහ තිශඵනහ.  ඒ හශ භ 

ආධහය  දී්ප  ළඩි වීභ නිහ  ශ්ප කවුරුරට විලහර  ්රභහණඹක් 

ඇවිල්රහ තිශඵනහ. මුු  ගශ්පභ ඉරහ තිශඵන්ශන් 320යි. දළන් 

ශ්ප කවුරු ශදශක් දහවකට ළඩි ්රභහණඹක් ඉන්නහ. ඒ වළභ 

ශකශනකුශගන්භ ඇහුශොත් කිඹන්ශන්  අපිත් ඒ ්රශ්ධලශේ සිටිඹහ 

කිඹරයි. ඒ නිහ ශ්ප ශතොයතුරු ශොඹහ ගළනීශ්ප අඳවසුතහක්  

තිශඵනහ. ඊශේ ස නශකොට තත් ඳවුල් අටක් ආහ. 

අදහන්ප හිත ්රශ්ධල ර ඉන්න අඹ ආහට ්රලසනඹක් නළවළ  

කෆභ බීභ ඳඹහ දී අලය වශඹෝගඹ ශදනහ. අදහන්ප හිත 

්රශ්ධලර ඉන්නහ පිරිසරට එතළනට  එන්න අපි  අය දීරහ 

තිශඵනහ.   උදහවයණඹක් විධිඹට ගත්ශතොත්  ඊශේ ස න විට 

ඳවුල් අටක් ආහ. ඒ අඹශගන් ඇහුහභ කිේශේ  ඒ අඹ ඉන්න 

කන්දත් නහඹ ඹනහඹ කිඹරයි. අශප්ත  ශගොඩනළගිලි ඳර්ශේණ 

ආඹතනශේ නිරධහරින් ගිහින් ඳරීක්හ කශහභ දළනගන්න රළබුශඩල 

ඒ කිඹන ්රශ්ධලශේ නහඹ ඹහශ්ප කිසිභ අදහනභක් නළවළ කිඹරයි. 

නමුත් ඒ ආපු අඹට කෆභ බීභ  බහඩලඩ ආදිඹ ඳඹහ දී නළත ඒ 

්රශ්ධලරට ශගන ගිහින් ඳදිැංචි ශකශයේහ. ඒ නිහ ශ්ප අසථහ 

ඉතහභ  ැංශේදී කටයුතු කශ යුතු අසථහක් ශරහ  තිශඵනහ.   

ශ්පක ආඩලඩුශේ ගකීභඹ; ශ්පක ආඩලඩුශේ ළරැ්ධදඹ; 

ශ්පශකදි ආඩලඩු ගකීභ බහය ගන්න ඕනෆඹ කිඹමින් ශ්ප 

කහයණශේදී අපි එකිශනකහට ශචෝදනහ කයරහ වරිඹන්ශන් නළවළ.  

අපි ශ්ප ජනතහශ  ගකීභ බහය ගන්නහ.  වළඵළයි  ශ්ප සිදුවීශ්ප 

ගකීභ පිිබඵ කරුණු ශඵොශවොභඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න 

තිශඵනහ. ආඩලඩු ඳක්ශේ ්රධහන ැංවිධහඹකතුභහ ඒ පිිබඵ  

කරුණු ඉදිරිඳත් කශ නිහ භභ ඒ වහ කහරඹ ගන්ශන් නළවළ.  

2005දීත්  2011දීත් ඳළවළදිලිභ ඒ අඹට ශ්ප කහයණඹ පිිබඵ 

දළනු්ප දී තිශඵනහ. ඒ හර්තහ අඳ තු තිශඵනහ. ඒ හශ භ ඹ්ප 

ඉඩ්ප ්රභහණඹක් ඒ අඹට රඵහ දී  තිශඵනහ. එහි ඹ්ප නිහ  

්රභහණඹක් ඉදි කය ගන්නත් උදේ කයරහ තිශඵනහ. වළඵළයි 

එශවභ වුණත් ඒ ඳවුල් ්රභහණශේ අඩු වීභක් සිදු ශරහ නළවළ. 

ඳවුල් කිහිඳඹක් ඳභණක් ගිහින් තිබුණහ. ඒ  හශ භ ඒ අඹශ  

තත් කඩලඩහඹභක් එතළන රැ ස සිටිඹහ. අඳට එළනි අත්දළකී්ප ඕනෆ 

තය්ප තිශඵනහ. සුනහමිඹ සිදු වුණු ශරහශේ දී ඒ  විනහල වුණු  

නිහ ්රභහණඹට ඩහ ළඩි නිහ  ්රභහණඹක් අපි වළදුහ. වළඵළයි 

ඒ අඹ  එභ නිහරටත් ගිඹහ  ඳයණ ශගදයත් ඉන්නහ. ශ්ප 

අඹශ  රැකිඹහ තිශඵන්ශන් ශ්ප ත්තත් එක්කයි.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. ශ්ප 

තු භහග්ප ශ්ප අඹ වහ දක්න දහඹකත්ශේ භ ඵක් 

ශඳශනනහ; උදහීමන ඵක් ශඳශනනහ. භසතඹක් විධිඹට 

ගත්තහභ ශ්ප කඳුකය ්රශ්ධලඹ තුශභ අඳට ඒක දකින්න 

රළශඵනහ. ශ්ප ත්ශතන් වශඹෝගඹක් ශදන්ශන් නළවළ. 

අතීතශේ එශවභ ශනොශයි තිබුශඩල. අතීතශේ ශෞඛ්ය ඳවසුක්ප 

ඳහ දුන්ශන් ත්ශතන්. ඒ වහ ත්ශතන් තභයි විඹද්ප කශශේ. 

දළන් ඒ සිඹල්ර යජඹ ඳළත්තට වයහ ඒ ශගොල්ශරෝ ඳළත්තකට 

ශනහ. දළන් ශ්ප මිනිසුන්ට ඉන්න තළනක් ශදන්ශන් නළවළ. 

ඔවුන්ට ඳවසුක්ප ශදන්න භළිබ නහ. එභ නිහ ඊශේ අපි 

තීන්දුක් ගත්තහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් ඒ වහ අලය 

නිශඹෝග දුන්නහ. ශ්ප හශ භ සථහන තත් තිශඵනහ. අපි ඉල්රහ 

සිටි තළන්ර ඉඩ්ප ඒ අඹ ශදන්ශන් නළවළ. නමුත් ශ්ප තු භහග්ප 

ඹටශත් ශේඹ කයන ජනතහට ආයක්ෂිත නිහ ඉදි කය ගළනීභ 

වහ ඒ ඉඩ්ප ඳයහ ගන්න අලය වුශණොත්  ඒ වහ අලය නීති 

රීති  අණ ඳනත් කළබිනේ භඩලඩරඹට  ඒ හශ භ ඳහර්ලිශ්පන්තුට 

ඉදිරිඳත් කය ශවෝ ඒ කටයුතු කයන්නඹ කිඹන ඳිජවුඩඹ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න සිඹලු 

අභහතයහැංල කළඳ ශරහ කටයුතු කයනහඹ කිඹන එකත් ග 

කීශභන් වන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභනි  අශප්ත  ඉභද  ශකෝමර ඳහරභ ශදකඩ වීශභන් 

ගභ ශදඳළත්තකට ශරහ තිශඵනහ. ඒ ගළනත් ඔඵතුභහශ  

අධහනඹ කඩිනමින් ශඹොමු කයන්න කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ගරු මහින්ද අමරීරර මශ ළ 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අපි දළන් ්රධහන සි්ධධිඹ ගළන 

විතයක් කථහ කශහට ශ්ප න විට දිසරික්ක ගණනහක  ්රහශ්ධශීඹ 

ශල්ක්ප ශකොේඨහ ගණනහක ඳහර්ප කළඩිරහ  ළේ කළඩිරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශ භ ග්පභහනරට ගැංතුය ඇවිල්රහ ශගල් 

විනහල ශරහ තිශඵනහ. ඒ සිඹල්රභ ශොඹහ ඵරන්න අශප්ත  

කඩලඩහඹ්ප නියත නහ හශ භ ඒහට අලය මුදල් ්රතිඳහදන 

රඵහ ශදනහ.  

 
ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
විඹ බහය ඇභතිතුභහ දීර්  විසතයඹක් කශහ. එඹට ශඵොශවොභ 

සතුතියි. භහ කිඹන්න ඕනෆ  ශ්ප ශභොශවොත න විට විඳක් 

නහඹකතුභහත් ඒ සථහනඹට ගිහින් තිශඵනහඹ කිඹරහ. 

තමුන්නහන්ශේ ඒ ගළන වන් කශශේ නළවළ. ශ්ප ශභොශවොත න 

විට එතුභහ ශකොසරන්දට ගිහින් තිශඵනහ. දළන් භව ජනඹහශගන් 

ඉල්ලීභක් කයනහ  ශභඹට දහඹකත්ඹක් දක්න්න  ආධහය 

ශදන්න  උදවු ශදන්න කිඹරහ. අපි ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුශන් එළනි 

කහර්ඹඹක් කයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? ශ්ප විනහල වුණු ඳවුල්ර 

නඩත්තුට ඇභතිරුන්ශ  ඳඩිඹත් ශදන්න ඵළරි ඇයි? අපිත් 

රළවළසතියි කීඹක් ශවෝ ශදන්න. අශප්ත  භේටශභන් දහඹකත්ඹක් 

රඵහ ශදන්න අපිත් රළවළසතියි. අපි භව ජනඹහට ආදර්ලඹක් 

ශදන්න ඕනෆ. එඹ ඳහර්ලිශ්පන්තුශන් ඳටන් ගන්න ඕනෆ. ඒකයි භහ 

කිඹන්ශන්. භහ ළරැදි කථහක් කිඹනහ ශනොශයි. රුපිඹල් රක් 

ගණන් ශදන්න වුභනහක් නළවළ. නමුත් ශඳොඩි මුදරක් ශවෝ 

කීඹක් ශවෝ ශදන්න ළඩටවනක් ූ දහන්ප කයන්න. භහ ඊශේ ශ්ප 

ගළන කථහ කය්ධදී ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කෆ ගළහුහ. 

ඊශේ භට කථහ කයන්න දුන්ශන් නළවළ ශන්. ශ්ප අසථහශේදී අපිත් 

වදන්ශන් ශභතුභන්රහ දයන උත්හවඹට උදවු කයන්නයි. අශප්ත  

නහඹකතුභහත් එශවභයි කටයුතු කයන්ශන්. ඒ ගළන ඊශේ කිඹන්න 

වළදුහභ කෆ ගළහුහ  අපි ශ්ධලඳහරන හසිඹක් ගන්න වදනහඹ 

කිඹරහ. අඳට එශවභ වුභනහක් නළවළ. ශ්ධලඳහරන හසි ගන්න 

වදන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහයි. අශප්ත  එශවභ අදවක් නළවළ. භහ 

ඒකයි කිේශේ  අපි ආදර්ලඹක් ශදමුයි කිඹරහ.  

 
ගරු මහින්ද අමරීරර මශ ළ 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ගරු ශජෝන් අභයතුැංග 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ අපි මිනිසුන්ශගන් උදවු ඉල්රහ සිටිනහ කිඹරහ. 

අපි එශවභ ඉල්රහ සිටින්ශන් නළවළ. ශ්ප වහ අලය සිඹලු මුදල් 

්රතිඳහදන තනිකයභ  යජඹ විධිඹට අපි රඵහ ශදන්න කටයුතු 

කයනහ.  

 
ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් එශවභ කිේහ ශන් තමුන්නහන්ශේ.  

ගරු මහින්ද අමරීරර මශ ළ 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ  නළවළ. භහ කිේශේ  "කවුරු වරි කළභළති න්ප විතයක්" 

කිඹරහයි. අඳට එශවභ අලය නළවළ. භභ ඒක කිේශේ  එක් 

එක්ශකනහ එකතු කයන නිහයි. ඒකයි භහ එශවභ කිේශේ. ශ්ප 

හශ  යනඹක් ඇති ව වළභ දහභ විවිධ ැංවිධහන  විවිධ 

කඩලඩහඹ්ප මුදල් එකතු කයනහ. වළඵළයි ඒ එකතු කයන මුදල් ගිඹ 

තළනක් නළවළ; ඒහට කයපු ළඩක් නළවළ. ඒ නිහ තභයි භහ 

කිේශේ  ශකශනකු එශවභ ශදනහ න්ප යජශේ ආඹතනඹක් වයවහ 

ඒ කටයුත්ත කයන්න කිඹරහ. ඒ අහිැංක මිනිසුන් ශඳන්නරහ 

ල්ලි ගන්න අලය නළවළ. අඳට ජහතයන්තය ලශඹන් ඳහ උදවු 

ශදන්න එකඟ ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අපි තීන්දු කශහ  ශ්ප අඹ 

අශප්ත  ජනතහ  ඒ ඹන විඹදභ අඳට දයහගන්න පුු න් කිඹරහ. 

අශප්ත  ඳඩිශඹන් ශදන්න කිඹරහ තමුන්නහන්ශේ ශගශනන 

ශඹෝජනහට අශප්ත  විරු්ධධත්ඹක් නළවළ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අපි 

එඹට අලය වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහ. ඒ ්පඵන්ධශඹන් අශප්ත  

කිසි ගළටලුක් නළවළ.   

 
ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒකට නහඹකත්ඹ ශදන්න ඕනෆ ඇභතිරු ශන්.  

 
ගරු මහින්ද අමරීරර මශ ළ 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ ශඹෝජනහ ශගනහහ. ඔඵතුභහ එහි හසිඹ අයශගන 

එඹට නහඹකත්ඹ ශදන්න. [ඵහධහ කිරී්ප] 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එඹ විහදඹක් කයගන්න එඳහ. මීශඟට  ගරු නලින් ඵඩලඩහය 

ජඹභව භවතහශ  ය්රහද ්රලසනඹ. 

  
ලරප්රවළද : ලරළය අධිකළරිත  නිීමක්ණ 

නළරිකළතේදී සිදු වූ පශර දී ම 
சறநப்நெரறக : துகநமுக அறகரசகத 

தரறசலனகண றஜத்றன்ரதரது இடம்ததற்ந 

ரக்குல் 
PRIVILEGE : ATTACK DURING INSPECTION TOUR 

OF PORTS AUTHORITY 

 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ආඩලඩුක්රභ යසථහශේ 

148න යසථහ භඟින් ඳළවළදිලි ශරභ යහජය මරය ඳහරන 

ඵරඹ මුු භනින්භ ඳහර්ලිශ්පන්තු ශත ඳයහ ඇත. ශ්ප අනු 

යජශේ විවිධ අැංල ව ආඹතන භඟින් යහජය මරය ඳරිවයණඹ 

කයන ආකහයඹ නිරීක්ණඹ කිරීභ ඳහර්ලිශ්පන්තු භන්ත්රීයඹකු 

ලශඹන් භහ ඵළ ස සිටින ගකීභක් ඵ රකමි. දින කිහිඳඹකට 

ශඳය ගරු ආර්. ශඹෝගයහජන්  ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ  ගරු යවි 

කරුණහනහඹක ඹන ඳහර්ලිශ්පන්තු භන්ත්රීරුන් භඟ යහඹ 

අධිකහරිශේ ආයක්ක පුහුණු ආඹතනඹ නිරීක්ණඹ වහ 

ඳළමිශණන ශර භහවට ආයහධනඹක් රළබුණු අතය  ඹ්ප 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ශ්ධලඳහරන ඳක්ඹක් ශනුශන් ඉදිරිශේදී එශශමන 

භළතියණඹක් ඉරක්ක කය ගනිමින් ශේදිකහ  cut-outs ඉදි කිරීභට  

ඩිජිටල් රඳහහිනී තිය වහ අශනකුත් ්රචහයණ ද්රය වි කිරීභට 

යහශේ භහන ්පඳත් ද ඇතුු -ශේකඹන් 100ශදනකු ඳභණ 

ඇතුශත්- එහි ්පඳත් වහ ඳවසුක්ප ශඹොදහ ගනු රඵන ඵට ඹ්ප 

ශතොයතුරු ද රළබී තිබිිජ. ඒ අනු  අඳ 2014.10.21 දින එභ ඳරිශ්රඹ 

නිරීක්ණඹ කිරීභට ගිඹ අතය  එහි විය තිබ ශ ේටුක් තුිබන් 

යහඹ ශේකඹන් කිහිඳශදශනකු විසින් එභ ඳරිශ්රඹ තුශට අඳ 

කළහශගන ඹන රදී. ඉන් ඳසු අඳ එභ ඳරිශ්රශඹන් පිටතට ඳළමිණ 

භහධය හකච්ඡහක් ඳත්මින් සිටින අතයතුය එභ සථහනඹට භළය 

පිරික් කඩහ ළදී  අඳවට ඳවය දී ශඹෝගයහජන් භළතිතුභහශ  

හවනඹට ද අරහබ වහනි සිදු කයන රදි. එදිනභ අඳ ඒ පිිබඵ ගරු 

කථහනහඹකතුභහ දළනුත් කශ අතය ශ්ප ්පඵන්ධශඹන් ගරු 

ශඹෝගයහජන් භළතිතුභහ විසින් ශඳොලීසිඹට ඳළමිිජල්රක්ද ඉදිරිඳත් 

කයන රදි.  

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the case is before courts. So, this subject is sub 

judice. අනයශඹන් ඇතුු  ශරහ තිශඵන්ශන්. කහටත් 

පුු න්කභක් නළවළ  අනයශඹන් යජශේ සථහනරට ඹන්න. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

A matter of Privilege can be raised. Hon. Member, 

you continue with your matter of Privilege. 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the case is before the court.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අද දක්හ   එතුභහශ  ඳළමිිජල්ර පිිබඵද කිසිදු ඳරීක්ණඹක් 

සිදු කය ශනොභළත. ඉන් ඳසු  2014.10.24න දින තභහ වට 

්රකහලඹක් කිරීභට අලය ඇති අතය  ඒ වහ දිනඹක් ශන් 

කයන ශර ද  ගරු අජිත් පී.ශඳශර්යහ භළතිතුභහ විසින් 

ශකෝපඳඤසඤ වීදිඹ ශඳොලීසිශේ සථහන බහය නිරධහරිඹහ ශත 

දළනු්ප ශදන රදි. එශේ වුද  කිසිදු ශඳොලිස ඳරීක්ණඹක් සිදු වී  

ශනොභළති අතය  කිසිදු හක්ෂි ටවන් කිරීභක් ද සිදු  කය ශනොභළත. 

ගරු ශඹෝගයහජන් භන්ත්රීතුභහශ  ඳළමිිජල්ර පිිබඵ කිසිදු 

ක්රිඹහභහර්ගඹක් ශගන ශනොභළති අතය  අඳ විසින් අදහශ ඳරිශ්රඹට 

ශ ේටු භතින් ඳළන ඵරවත්කහයශඹන් ඇතුු  වී එහි කහර්ඹ 

භඩලඩරඹට ඳවය දී  ඔවුන් දණ ගළසව ඵට ශචෝදනහ කයමින්            

ශ්රී රැංකහ නිදවස ශේක ැංගභඹ විසින් කයන රද යහජ 

ඳළමිිජල්රක් භත ශකොටු භශවේසරහත් අධිකයණශේ නඩුක් 

ශගොනු කය ඇත. ශ්රී රැංකහ නිදවස ශේක ැංගභඹ භඟින් ශචෝදනහ 

කයන රද ආකහයශේ එන් කිසිදු සිදුවීභක් ශනොවීඹ. විශලේශඹන් 

ඳහර්ලිශ්පන්තු තු යහජය මුරය ඳහරන ඵරඹ ආශ්රිත ආඩලඩුක්රභ 

යසථහශේ 148න යසථහ ්රකහය ඳහර්ලිශ්පන්තු 

භන්ත්රීරුන් ලශඹන් අඳ ශත ඳළරී ඇති ගකීභ ළරකිල්රට 

ගනිමින් අඳශ  කටයුතු සිදු කශශමු. එඵළවින්  ශඳොලීසිශේ 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ ශවෝ අක්රිඹත්ඹ ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ ශභන්භ භහශ ද 

ය්රහද අමු අමුශේ උල්රැං නඹ කිරීභක් ශේ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශ්ප තත්ත්ඹ තුශ 

ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ වහ ඳහර්ලිශ්පන්තු භන්ත්රීරුන් න අඳශ  

 අයිතිහසික්ප සුරැකීභ වහ ඔඵ විසින් උචිත ඹළයි වළ ශඟනු 

ඇත්තහ ව ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්නහ ශර ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ 

සිටිමි. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
 

පළර්ලිතම්න්තුතේ කටයුතු 
தரரளுன்ந அரேல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ බහනහඹකතුභහ 

ශනුශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

 
 "2014 ශනොළ්පඵර් භ 03 ළනි ඳුදහ  04 ළනි අඟවරුහදහ  05 ළනි ඵදහදහ  
07 ළනි සිකුයහදහ  08 ළනි ශනසුයහදහ  10 ළනි ඳුදහ  11 ළනි අඟවරුහදහ  
12 ළනි ඵදහදහ  13 ළනි බ්රවසඳතින්දහ  14 ළනි සිකුයහදහ  15 ළනි ශනසුයහදහ  
17 ළනි ඳුදහ  18 ළනි අඟවරුහදහ  19 ළනි ඵදහදහ  20 ළනි බ්රවසඳතින්දහ  
21 ළනි සිකුයහදහ ව 24 ළනි ඳුදහ "විර්ජන ඳනත් ශකටු්පඳත (2015)" 
රකහ ඵළලීභ වහ ශන් කශ දිනඹන් විඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

පළර්ලිතම්න්තුතේ රැවහීරම් 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 
ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ 

බහනහඹකතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 

 

"සථහය නිශඹෝග අැංක 70(2) හි කුභක් වන් තිබුණද  "විර්ජන 

ඳනත් ශකටු්පඳත (2015)" රකහ ඵළලීභ වහ 2014 ශනොළ්පඵර් භ 03 

ළනි දින සිට 2014 ශනොළ්පඵර් 21 ළනි දින දක්හ ඇති ශන් කශ 

1105 1106 

[ගරු නලින් ඵඩලඩහය ජඹභව භවතහ] 
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දිනඹන්හි රැසවී්ප ඳළළත්ශන කහර ශේරහ ප. බහ. 9.30 සිට අ. බහ. 12.30 

දක්හ ද   අ. බහ. 1.00 සිට අ.බහ. 7.00 දක්හ ද විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 6.30ට 

සථහය නිශඹෝග අැංක 7 හි (5) ව (6) ශයදඹන් ක්රිඹහත්භක විඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

II 
 

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ 

බහනහඹකතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 

"සථහය නිශඹෝග අැංක 70(2) හි කුභක් වන් තිබුණද  "විර්ජන ඳනත් 

ශකටු්පඳත (2015)" රකහ ඵළලීභ වහ 2014 ශනොළ්පඵර් 24 ළනි ඳුදහ 

රැසවී්ප ඳළළත්ශන කහර ශේරහ ප. බහ. 9.30 සිට  අ. බහ. 12.30 දක්හ ද  

අ. බහ. 1.00 සිට අ. බහ. 5.00 දක්හ ද විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 5.00ට 

කථහනහඹකතුභහ ්රලසනඹ ශනොවිභහ ඳහර්ලිශ්පන්තු කල් තළබිඹ යුතු ඹ." 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විර්ජන ඳනත් ශකටු්පඳත  2015. වඹළනි ශන් කශ දිනඹ. 

ගරු කරු ජඹසුරිඹ භවතහ.  

  
විවර්ජන පනත් තකටුම්ප , 2015 

எதுக்கலட்டுச் சட்டமூனம், 2015 
APPROPRIATION BILL, 2015 

 
කල්  බන ද විලළදය  ලදුරටත් පලත්ලනු පිණිව නිතයෝගය 

ිරයලන දී.   
ඊට අදළෂ ප්රහනය [ඔක්ත ෝබර් 24] 
'පනත් තකටුම්ප  දෆන් තදලන ලර ිරයවිය යුතු ය'' [අතිගරු  

මහින්ද රළජපක් මෆතිතුමළ]  
ප්රහනය යළිත් වභළිමමුඛ කරන දී.  
எத்றகக்கப்தட்ட  றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டகப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ எக்ரரதர் 24] 

"சட்டமூனம் இப்ததரழுது இண்டரம்முகந றப்தறடப் 

தடுரக"   [ரகு யறந் ரஜதக்ஷ] 

றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது. 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [24th 

October] 
"That the Bill be now read a Second time".- [His Excellency Mahinda 

Rajapaksa] 

Question again proposed. 
 

[ප.බහ 10.19] 
 

ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  යජඹ විසින් ඳසු ගිඹ දහ 

ඳහර්ලිශ්පන්තුට ඉදිරිඳත් කයන රද අඹ ළඹ අපි දකින්ශන් භළජික් 

අඹ ළඹක් විධිඹටයි. භළජික්කරුශකුශ  ක්රිඹහකහයක්ප දිවහ 

ඵළලුහභ  එයින් අපි ශරොකු විශනෝදහසහදඹක් රඵනහ. නමුත් 

ඒක තහකහලික වින්දනඹක්. භළජික්කහයඹහ කයන්ශන් රැටීභක් 

කිඹරහ අපි ටික ශේරහකින් ශත්රු්ප ගන්නහ. ශ්ප අඹ ළඹත් 

එශවභ එකක්. අපි ශ්ප අඹ ළඹ දකින්ශන් තනිකයභ ඇස ඵළන්දු්ප 

අඹ ළඹක් ලශඹන්.  

ඒ හශ භ ශ්ප අඹ ළශඹන් ජනහධිඳතිතුභහ නත්තල් ීමඹහ 

හශ  දීරහ තිශඵන ශඳොශයොන්දු දිවහ ඵර්ධදී  ඉදිරි 

ජනහධිඳතියණඹ ජඹ ගළනීභ ගළන කිසිදු විලසහඹක් එතුභහ තුශ 

නළවළ කිඹන එක වරි ඳළවළදිලියි. ඒ නිහ ළඩි ළඩිශඹන් ශඵොරු 

ශඳොශයොන්දු ශදන්න යජඹ කටයුතු කය තිශඵනහ. ශකොශවොභටත් 

ශ්ප ආඩලඩුශේ වහ ජනහධිඳතියඹහශ  ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීභ 

්පඵන්ධශඹන් අපි මීට කලිනුත් කථහ කයරහ තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඳසු ගිඹ 2005 වහ 2010 

ජනහධිඳතියණ අසථහශේදීත්  ඒ හශ භ ඊට ශඳය ශගන ආ අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නරදීත් ශ්ප විධිශේ ශඵොරු ශඳොශයොන්දු ශගොඩක් 

ආඩලඩු  දුන්නහ. නමුත් අන්තිශ්පදී ඒ ශඳොශයොන්දුලින් ළඩි 

වරිඹක්  චනරට ඳභණක් ීමභහ වුණහ. ශභයත් ඒ ශ්ධ එශවභ 

ශනොශනහඹ කිඹරහ ශදන්න පුු න් වතිකඹක් දළනට නළවළ.  

ඵරන්න  ළටුප්ත  ළඩි වීභ පිිබඵ ශඹෝජනහක් ශ්ප අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහ තුශ  තිශඵනහ. දීභනහ සිඹල්ර අභ ළටුඳට එකතු 

කයන න ළටුප්ත  ක්රභශේදඹක් හශ භ  ජීන විඹදභ රුපිඹල් 

1 500කින් ළඩි කිරීශ්ප ශඹෝජනහකුත් ඉදිරිඳත් කශහ. එහි තිබ 

ආකර්ණීඹ ඵ නිහභ ජනතහ ශරොකු ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඒ 

්පඵන්ධශඹන් තිඹහ ගත්තහ. නමුත් අන්තිභට ශභොකද වුශඩල? දළන්  

මුදල් වහ ක්රභ්පඳහදන අභහතයහැංලඹ ශභොකක්ද කිඹන්ශන්? න 

ළටුප්ත  ක්රභශේදඹ කස කිරීභ වහ කහරඹ අලය නිහ  අඹ 

ළශඹන් ළඩි ව ළටුප්ත  ළඩි වීභ රළශඵන්ශන් රඵන අවුරු්ධශ්ධ ජලි 

භහශේ ඉරහ කිඹරහ ඔවුන් ්රකහලඹක් නිකුත් කය තිශඵනහ අපි 

දළක්කහ. ශභොකක්ද ශ්ප විහිු ? න ළටුප්ත  ක්රභශේදඹක් වදන්න 

භහ ගණනක් ගත න විත්තිඹ අඹ ළඹ කස කයන අසථහශේදී 

ආඩලඩු දළනශගන හිටිශේ නළ්ධද කිඹරහ අපි ශ්ප අසථහශේදී 

්රලසන කයනහ. එශවභ දළනශගන හිටිඹහ න්ප  අඹ ළඹ කථහ 

අසථහශේදී ඇයි ඒක වන් ශනොකශශේ  කිඹන කහයණඹත් අඳට 

අවන්න සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  දීභනහක් කිඹන්ශන් 

අයිතිඹක් ශනොශයි. හභහනයශඹන් ළටුඳ ළඩි කශහට ඳසශේ ඒක 

අඩු කයන්න ඵළරි වුණත්  දීභනහක් එශවභ ශනොශයි. අලය න්ප 

භහ කිහිඳඹක්  ශගරහ ඒ දීභනහ නතය කයන්න පුු න්. අපි 

දකින විධිඹට  න ළටුප්ත  ක්රභශේදඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට කල් 

ඉල්රමින් ශ්ප කයන්න වදන්ශන් රැටීභක්.  

ඒ එක්කභ  ශ්ප අඹ ළශේ දී ශකොශශේ වරහ ගවපු තළන් 

කිහිඳඹක්භ තිශඵනහ. භභ ඒහ ඳවදරහ ශදන්න කළභළතියි. 

උදහවයණඹක් විධිඹට  දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹක් 

ශර 5.2ක් ව අඹ ළඹ හිඟඹ 4.6දක්හ ඳවත දභහ ඇති ඵ 

ආඩලඩු කිඹනහ. ශභතළනදී යජඹ අඹ ළඹ හිඟඹ ශඳන්න්ශන්  

යජඹ ආඳසු ශගන ණඹ හරික ඇතුශත් ශනොකය. ආර්ථික 

විදයහත්භක ඒක ශු්ධධ මරය හිඟඹ මික් ළඵෆ අඹ ළඹ හිඟඹ 

ශනොශයි. ශභය අඹ ළඹ හිඟඹ විධිඹට යජඹ ශඳන්රහ තිශඵන 

රුපිඹල් බිලිඹන 521ට  යජශේ ණඹ හරික ශගවී්ප න රුපිඹල් 

බිලිඹන 840 එකතු කශහභ ළඵෆ අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 

1 361ක් ශනහ. එතශකොට දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹක් 

විධිඹට අඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 12ක් විතය ශනහ.  අඹ ළඹ හිඟඹ 

රුපිඹල් ශකෝටි 52 100ක් කිඹරහ ආඩලඩු කිේහට  ළඵෆ අඹ ළඹ 

1107 1108 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

හිඟඹ රුපිඹල් ශකෝටි 166 500යි. ශ්ප හශ  ශඵොරු ශගොඩක් ශ්ප 

අඹ ළඹ ශඹෝජනහලිශේ තිශඵනහ. යශේ මුු  යහජය ආදහඹභ 

රුපිඹල් බිලිඹන 1 654 ක් නිහ  යහජය ණඹ හරික වහ ශඳොලී 

ශගේහට ඳසශේ  ඉතුරු ශන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 389යි.  ඒක 

යජශේ මුු  ළටුප්ත  බිර න රුපිඹල් බිලිඹන 558 ශගහ ගන්නත් 

්රභහණත් නළවළ.   

ශ්ප අඹ ළඹ ශඹෝජනහලිශේ යජශේ ශේකශඹකුශ  අභ 

භහසික ළටුඳ රුපිඹල් 15 000ක් විඹ යුතුයි කිඹරහ තිශඵනහ. 

නමුත් ශභතළන අමුතු ශදඹක් නළවළ.  මීට ශඳය තිබුණු මලික ළටුඳ 

වුශඩල රුපිඹල් 11 730යි. දළනට තිශඵන විශලේ දීභනහ න 

රුපිඹල් 2 346 එකතු කශහභ ශකොශවොභත් ඒක 14 076ක් ශනහ.  

ඒ නිහ ඇත්තටභ ළටුප්ත  ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් 924කින්. 

ජනහධිඳතියඹහශ  මිනිත්තුක විඹදභ එක්ක ඵර්ධදී ශ්පක 

ශොච්ච්ප ඳඩි ළඩිවීභක්. ශ්ප අවුරු්ධශ්ධ ජනහධිඳතියඹහට 

මිනිත්තුක් වහ රුපිඹල් 16 303.59ක් ශන් කය තිබුණහ. රඵන 

අවුරු්ධදට ඒක රුපිඹල් 19 971.69 ක් දක්හ ළඩි කය ශගන 

තිශඵනහ.  එශවභ ඵර්ධදී  ජනහධිඳතියඹහශ  මිනිත්තුක විඹදභ 

යහජය ශේකශඹකුශ  අභ මලික භහසික ළටුඳට ඩහ රුපිඹල් 

4 971ක් ළඩියි. 

ශ්ප අඹ ළඹ පිිබඵ ඳහරකඹන්ට තිශඵන්ශන් වරිභ යර 

දර්ලනඹක්.  "බහඩලඩහගහයඹ හිස කය ශවෝ ජනහධිඳතියණඹ දිනිඹ 

යුතුයි" කිඹන දර්ලනඹ තභයි ශ්ප අඹ ළශේ තිශඵන්ශන්.  එශවභ 

ඵර්ධදී ශ්පක  "ශරඩහ භශත් ඵඩ සු්ධදයි" කිඹන ර්ගශේ අඹ 

ළඹක්.  ශ්පක තනිකයභ ණඹ භත දුන අඹ ළඹක්.  ශේක ඳඩි 

ළඩි කයන්න වදන්ශන් මුදල් ණඹට අයශගන. එශවභ නළතු 

ආදහඹ්ප ඉඳීමශ්ප භහර්ගඹක් පිිබඵ අදවක් ශ්ප තුශ නළවළ. 

අන්තිභට ඒ ණඹ ශගන්න ශන්ශන් ශ්ප යශේ ඵදු ශගන 

ජනතහටයි.  අලුශතන් ආදහඹ්ප ශවොඹන වළටි ගළන ආඩලඩු අඹ 

ළශේදී ශනොකිේහට  අලුශතන් ඵදු ඳනන වළටි  න්ප ඹ්ප ඉඟිඹක් 

දීරහ තිශඵනහ.  උදහවයණඹක් විධිඹට  ීමනිර ශස ඵ්ධද ලත 25 

සිට රුපිඹල් 5 දක්හ සිඹඹට 2000කින් ළඩි කයරහ තිශඵනහ.  

ශ්ප අඹ ළශේ මුදල් ශන් කයරහ තිශඵන විධිඹ ඵර්ධදී  යජශේ 

මුු  විඹදභ න රුපිඹල් ශකෝටි 181 229න්  ශකෝටි 78 786ක්භ 

යහජඳක් ඳවුශල් අභහතයහැංල අතය ශඵදහ ශගන තිශඵනහ. 2014දී 

ශ්ප අභහතයහැංලරට ශන් කයරහ තිබුශඩල රුපිඹල් ශකෝටි 

67 782යි. ශභය රුපිඹල් ශකෝටි 11 004කින් තභන්ශ  විඹද්ප 

ළඩි කය ගනි්ධදී  යශේ දියුණුට තභ ශ්රභඹ ගුරුන යහජය 

ශේකඹන්ට ශඵදරහ තිශඵන්ශන් කන් වළන්දකින්. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අපි කථහ කයන ශ්ප 

ශභොශවොත න විට විලහර සහබහවික යනඹක් ශ්ප යශේ සිදු 

ශරහ තිශඵනහ. ඉන් විඳතට ඳත් ව සිඹලුභ ශදනහට අඳශ  

කනගහටු ශ්ප අසථහශේදී ්රකහල කයනහ.  

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Azwer? 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට භභ ගරු කයනහ. නමුත් 

යහජඳක් ඳවුර විසින් මුදල් ශන් කයශගන තිශඵනහඹ කිඹන 

එක ළයදියි. ඒක අහධහයණයි. තමුන්නහන්ශේත් යහජඳක් 

ඳවුරත් එක්ක සිටිඹහශන්. අ නිත් අඹ කිේහට කභක් නළවළ  

තමුන්නහන්ශේ ඔශවොභ කිඹන එක ළයදියි. 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  
ගරු කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

 භභ ශ්ප අසථහශේදී ඳශමුශන්භ මිඹ ගිඹ අඹ ශනුශන් 

අඳශ  ශලෝකඹ ්රකහල කයනහ. යජඹට ශ්ප ග කීශභන් 

මිශදන්න ඵළවළ.  ගරු විඹ බහය අභහතයතුභහශගන් භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ  ඒ අඹ ශනුශන් ජහතික ශලෝක දිනඹක් ශන් කයන්න 

කිඹරහ. ශන යටර ශභළනි භයණ විලහර ැංඛ්යහක් ඇති 

වුණහභ ඒ අඹ ශනුශන් ජහතික ශලෝක දිනඹක් ශන් කයනහ. 

ඒ නිහ විශලේශඹන්භ විඹ බහය අභහතයතුභහශගන් භභ එභ 

ඉල්ලීභ කයරහ තිශඵනහ. එතුභහ ඒ පිිබඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් 

කයයි. 

රැංකහ දකුණු ආසිඹහශේ වදිසි ආඳදහ ළඩිභ යටක් වුණත්  

ශදශකෝටිඹකට ළඩි ජනතහක් ශනුශන් ආඳදහ කශභනහකයණ 

අභහතයහැංලඹ වහ 2015 අවුරු්ධදට ශ්ප අඹ ළශඹන් ශන්  

කයරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 314ක් ඳභණයි. නමුත් 

ජනහධිඳතිතුභහශ  විඹද්ප වහ ඒ හශ  තුන්ගුණඹක් රඵන 

අවුරු්ධද වහ ශන් කයරහ තිශඵනහ. ැංශේදී ඹළයි කිඹහ ගන්නහ 

නහඹකඹන්ට එශවභ ළඩ කයන්න පුු න්ද? 

ඒ එක්කභ  රක් 28ක ශගොවි ජනතහක් ඉන්න ශ්ප යශේ 

කෘෂිකර්භ අභහතයහැංලඹට 2015 අවුරු්ධද වහ ශන් කයරහ 

තිශඵන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 4 211යි. කෘෂිකර්භ අභහතයහැංලශේ 

විඹද්ප ගිඹ ර්ඹට ඩහ ශභය රුපිඹල් ශකෝටි 236කින් කඳහ 

වළය තිශඵනහ. යටක ආවහය ඳඹන ශගොවීන්ට රකන්ශන් 

එශවභයි. යටත් ජනතහත් ආර්ථික ලශඹන් නන්නත්තහය කයන 

ශ්ප ඳහරකඹන්  ත දුයටත් ජනතහ රැටිඹ යුතු නළවළ. 

ඒ විධිඹට මුදල් කප්ත ඳහදු කයන ගභන් මිහින් රැංකහ ළනි 
නහසතිකහය ආඹතනරට ශ්ප අඹ ළශඹනුත් ත දුයටත් ල්ලි 
ශඳෝපඳ කයරහ තිශඵනහ. "අව අඳට" කිඹරහ කිඹන මිහින් 
රැංකහ භහගභ අවුරු්ධදකට ශකෝටි සිඹ ගණනක් ඳහඩු රඵනහ. 
තභන්ශ  ශ්ධලඳහරන ්රතිරඳඹ පු්පඵහගන්න කයන ඒ හශ  
විකහය ළඩරට න්දි ශගන්න සි්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන්ත් ශ්ප 
යශේ ජනතහටයි. ශ්ධලඳහරන යහඳෘතිරට ශඳෝපඳ කයන ශ්ප 
ල්ලිලින් ජනතහට තත් වන දීභ සුදුසුයි කිඹරහ භභ ශ්ප 
අසථහශේදී ශඹෝජනහ කයනහ. ඒ මුදල් කෘෂිකර්භ අභහතයහැංලඹට 
එශවභත් නළත්න්ප ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහැංලඹට ශන් 
කශහ න්ප මීට ඩහ ්රතිරහබඹක් යටට රඵහ ගන්න පුු න්. ශ්ප 
ආඩලඩු ඳ්පශඳෝරි ගවරහ ශඳන්න්න වදන ැංර්ධන යහඳෘති 
වළභ එකක්භ හශ  ශ්ප න විට මුු භනින්භ අහර්ථක වී 
තිශඵනහ. 

භවහ ැංර්ධන යහඳෘතිඹක්ඹ කිඹන ව්පඵන්ශතොට යහඹ 

විෘත කශශේ 2010 ඔක්ශතෝඵර්රයි. ඒ යහඹට නළේ 100ක් 

එන්න භහ 34ක් ගිඹහ. සිඹන නළ ආශේ 2013 අශගෝසතුරයි. 
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රැංකහට ශගන්න සිඹලුභ හවන ව්පඵන්ශතොට යහඹ වයවහ 

ශගන ඹහ යුතුයි කිඹරහ ආඩලඩු නිශඹෝගඹක් දළ්පභහ. එශවභ 

ශනොවුණහ න්ප ඒ යහඹ එක නළක්ත් එන්ශන් නළති  ශවොල්භන් 

යහඹක් ඵට ඳත් නහ. යහඹ වදන්න ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 306ක ණඹක් ගත්තහ. සිඹඹට 1.3ක් වුණු ඒ ණශේ ශඳොලිඹ 

ඳසු එක ඳහයටභ සිඹඹට 6.3ක් දක්හ ළඩි වුණහ. ඒ අනු 

භහඹකට ශඳොලිඹ වළටිඹට රුපිඹල් ශකෝටි 21ක් ශගවිඹ යුතුයි.  

ව්පඵන්ශතොට ගුන් ශතොටු ශඳොශ ගළන කථහ කයරහ ළඩක් 

නළවළ. ඒක තනිකයභ සුදු අලිශඹක්. රුපිඹල් 16 000ක භහසික 

ආදහඹභක් ශවොඹන්න ශ්ප තය්ප විඹද්ප කයරහ ගුන් ශතොටු 

ශඳොශල් වදරහ ළඩක් තිශඹනහද? ඉසය සුයැංගනහ කථහර අපි 

අවරහ තිශඵනහ  යත්තයන්ලින් වදහපු ඳහයල් ගළන. ශකොශම-

කටුනහඹක අධිශේගී භහර්ගඹ වදන්න රුපිඹල් බිලිඹන 46.7ක් ළඹ 

වුණහ. ඒ කිඹන්ශන් භහර්ගශේ එක කිශරෝමීටයඹක් වදන්න 

රුපිඹල් බිලිඹන 1.8ක් විඹද්ප ශරහ තිශඵනහ. ශ්ප ඳහය වදරහ 

තිශඵන්ශන් යත්තයන් ගහරහද කිඹරත් අඳට හිශතනහ. 

දළන් දු්පරිඹ භහර්ගඹක් වදනහ  භහතය ඉන් ශඵලිඅත්තට. ඒ 

දු්පරිඹ භහර්ගශේ  එක කිශරෝමීටයඹක් වදන්න රුපිඹල් ශකෝටි 

132ක්  එශවභ නළත්න්ප ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 10ක් ළඹ 

ශනහ කිඹරහ ආඩලඩු කිඹනහ. දු්පරිඹ භහර්ග ඉදි කිරීභට ළඹ 

න විඹදභ ගළන ඇශභරිකහ භෆතකදී හර්තහක් ඉදිරිඳත් කයරහ 

තිබුණහ. ඒශකදී හභහනයශඹන් භතරහ ශඳොශශොක- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  භහ කථහ කයන්ශන් විඹදභ ගළන. 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ැංර්ධනඹ එඳහද? 

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

වදන්න ඕනෆ. භහ කිඹන්ශන් විඹදභ ගළන. 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමුන්නහන්ශේට කවුරු ශවෝ ලිඹරහ දුන්නු කථහක්- [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

  
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

නළවළ. භභ වදන කථහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

කවුද  ලිඹරහ දුන්ශන්? 

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

භභ වළදුශේ. ඔඵතුභහ ඉ ගන්න. ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි  ශභොකක්ද ශ්පශක් ශත්රුභ? [ඵහධහ කිරීභක්] 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු අසර් භන්ත්රීතුභනි  ගරු කරු ජඹූ රිඹ 

භන්ත්රීතුභහට ඵහධහ කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශ්පශක් හධහයණත්ඹක් 

තිශඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භන්ත්රීතුභනි  ගරු කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභහට ඵහධහ 

කයන්න එඳහ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

කට හචහර ශන්න එඳහ භන්ත්රීතුභහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ 

ශ්ප ඳළත්ශත් ඉශගන කිඹහපු කථහ භහ භතක් කය ශදන්නද? 

ඔශවොභ කථහ කයන්න ර් ජහ නළ්ධද? ඔඹ කටින්භ -මුඛ්ශඹන්භ- 

ශ්ප ඳළත්ශත් ඉශගන කිඹහපු කථහ. දළන් ර් ජහ නළති කථහ 

කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමුන්නහන්ශේ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ එක්ක එකට 

කළබිනේ එශක් හිටිඹහ ශන්? ශ්ප ඳළත්තට 17 ශදනකු ආහ. එක් 

ශකනයි ආඳසු ගිශේ. ඒ තමුන්නහන්ශේයි. තමුන්නහන්ශේ විතයයි 

ආඳසු ගිශේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

අසර් භන්ත්රීතුභනි  ශකොන්රහත් බහය ගන්න එඳහ. ශභශවේ 

ඉශගන කශ ශ්ධල් භතක නළ්ධද? ශකොන්රහත් බහය ගන්න එඳහ. 

  
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Azwer? 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Member spoke against me. He was in the 

Rajapaksa Cabinet. Why did he leave? Seventeen of them 

came, but only one left and that is the Hon. Karu 

Jayasuriya.  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  

 

ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

භතරහ ශඳොශශොක තනි භහර්ගශේ දු්පරිඹ භහර්ගඹක 

කිශරෝමීටයඹක් වදන්න ඔවුන් ඇසතශ්පන්තු කයරහ ති බුශඩල 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 3.5යි. කඳු ගළටඹක ඉදිශනහ න්ප 

එක කිශරෝ මීටයඹකට ඇ ශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 4.5ක්  ළඹ 

ශනහ. එශවභ න්ප ශකොශවොභද  භතරහ ශඳොශශොක -ගරු 

අසර් භන් ත්රීතුභහ  ඔශවොභ ඉන්න.- තනි දු්පරිඹ භහර්ගශේ 

ඉදිකිරීභක් ශනුශන් එක කිශරෝමීටයඹකට ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 10ක් විඹද්ප කයන්ශන්?[ඵහධහ කිරීභක්] ඳළවළදිලිභ 

ශභතළන සි්ධධ  ශන්ශන් ශවොයකභ. අද ඹව ඳහරනඹ කිඹන එක 

බිැංදුට ළටිරහ ඉයයි. 

ඳහරකඹන් දිගින් දිගටභ කය ශගන ඹන ශ්ප ශඵොරු ශ්ප යශේ 

ජීත්න ජනතහ ශත්රු්ප ගත යුතුයි. [ඵහධහ කිරී්ප] භට ඵහධහ 

කයනහ. ශභොකක්ද  ශ්පශක් ශත්රුභ ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි?  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. ඔඵතුභහභයි තිඹහ 

ගත්ශත් ඹන්න වළදු භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරී්ප]  

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

අපි කථහ කයන්ශන් නළ්ධද? ශකොශවේ ද කථහ කයන්ශන්?  [ඵහධහ 

කිරී්ප]  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

ශභොකක්ද  ශ්පශක් ශත්රුභ? ශ්ප භන්ත්රීතුභහ  ශකොන්රහත් 

එකක් අයශගන කථහ කයනහ. Promotion ව්පඵ ශන්ශන් නළවළ  

ඔශවොභ කෆ ගළහුහට. ර් ජහ නළති කථහ කයනහ. [ඵහධහ කිරී්ප] 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ශ්ප ඳළත්තට ඇවිත්  ඒ ඳළත්තට ඇයි ගිශේ?  

ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
භහ ඒක කශශේ භභ යටට ආදශර් හින්දහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 

ඒක ව්පඵශරහ කිඹන්න්ප. [ඵහධහ කිරීභක්] ශ්ප භන්ත්රීතුභහට 

ර් ජහක් නළති වළටි! [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඳවදහ ශදන්න්ප.[ඵහධහ 

කිරීභක්]ශ්ප ශකොන්රහත් එකක්. [ඵහධහ කිරීභක්] Promotion ව්පඵ 

ශන්ශන් නළවළ  ඔශවොභ කෆ ගළහුහට. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ගිශේ 

භට ඕනෆ නිහ. අඳට ශකොන්දක් තිශඹන හින්දහ. [ඵහධහ කිරී්ප] 

ර් ජහ නළති ඔඹ කටින් කථහ කයන්න පුු න්ද? භතකද  

භන්ත්රීතුභහ ශභශව ඉන්දළ්ධදී කිඹපු කථහල්; ශභශව ඉන්දළ්ධදි  

ආඩලඩුට ඵළණපු වළටි; ශභශව ඉන්දළ්ධදි ඇභතිරුන්ට ඵළණපු 

වළටි. අවුරුදු ගණනක් ඉරහ තළනක් ශනොරළබුණු නිහ  ශයදි 

ඇශගන ඔශවොභ කථහ කයන්නට එඳහ. [ඵහධහ කිරී්ප] පුදුභ 

භනුසශඹක් ශන්. කුලිඹට කහිනහ.  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ දළන් ඇති  හඩි ශන්න. ගරු කරු 

ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.  

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

Sir, he is wasting my time. What is the meaning of 

this? ඔඵතුභහ ශ්ප ගරු බහ නිලසලේද කය ශදන්න. ශකෝශවේ 

කථහ කයන්නද නළත්න්ප. ශභතුභහ promotions ගන්න කථහ 
කයනහ.  

 
නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු කරු ජයසරිය මශ ළ  
(ரண்நெறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

 ඳහරකඹන් විසින් දිගින් දිගටභ කය ශගන ඹන ශ්ප ශඵොරු 

ශ්ප යශේ ජීත් න ජනතහ ශත්රු්ප ගත යුතුයි. ජනතහශ  

බු්ධධිඹ අදි කිරීශ්ප ක්රිඹහලිශේදී භහධයඹට විලහර කහර්ඹ බහයඹක් 

ඳළරී තිශඵනහ. මිනිසසු ශතොයතුරු දළන ගන්ශන් භහධයලින් 

වුණහට රැංකහශේ ජනතහට ඒ අයිතිඹ අහිමි වී තිශඵනහ. ඒක 

කනගහටුට කරුණක්. දළළන්ත භහධය භර්දනඹක් ශ්ප යශේ සිදු 

ශමින් තිශඵනහ. නිර වහ ශනොනිර ඵරවත්කහයඹ ශඹොදමින් 

තයඹ ඹටඳත් කිරීශ්ප ක්රිඹහලිඹක් යශේ සිදුශමින් ඳතිනහ. ඒ 

දුසකය තත්ත්ඹ භළද වුත් තභන්ශ  වදතට එකඟ ජනතහට 

තයඹ ශතොයතුරු  හර්තහ කයන ජනභහධයශේදීන් අතශශොසක් 

ශ්ප යශේ ඉන්නහ. අඳ භහජගත කයන අදවස ජනතහ අතයට 

ශගනඹහභට අශන්කවිධ දුසකයතහ භළද ශශවශන ඔවුන්ටත් 

භශ  ශගෞයඹ පිරිනළමීභට භහ ශභඹ අසථහක් කය ගන්නහ.  

ඒ හශ භ ඉතහභත්භ විනීත විඳක්ශේ අදවස ්රකහල කිරීභට 

ඉඩ දුන් අශප්ත  ආඩලඩු ඳක්ශේ සිඹලුභ භන්ත්රීතුභන්රහටත් භශ  

සතුතිඹ පුද කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශ්ප උත්තරීතය බහශේ ඹ්ප 

කිසි විනඹක් ඇති කයන්න. විඳක්ශේ අඳට අදවස ්රකහල 

කයන්නට ඵළරි න්ප අශප්ත  අදවස ්රකහල කයන්ශන් ශකොශවේද?  
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අසර් භන්ත්රීතුභහ විඳක්ශේ ඉන්න කහර ශේත් ඔඹ විධිඹටභ 

ආඩලඩුට  අඳවහ කශහ; ආඩලඩුට අබය චන කිඹරහ ඵළන්නහ. 

දළන් ඔඹ ඳළත්තට ඇවිල්රහ ශභශවභ කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ 

සතුතියි.  

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

කරු ජඹූ රිඹ භවතහ තභයි මුු  ජහතිඹටභයි  මුු  කළබිනේ 

භඩලඩරඹටභයි අඳවහ කශශේ. 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. ඔඵතුභහ කරුණහකයරහ හඩි 

ශන්න. 

 

[ප.බහ. 10.35] 
 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.තේ. තවතනවිරත්න මශ ළ (රළජය පරිපළන 

ශළ වහලතේ කටයුතු අමළ යතුමළ)  
(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.ரஜ. தசதணறத்ண - ததரது றருரக, 

உள்ரட்டரேல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  විරු්ධධ ඳක්ඹ ශනුශන් 

ගරු කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහට ඳසු කථහ කයන්න 

අසථහ රළබීභ ගළන භභ තුටු ශනහ. ශභොකද එතුභහශ  

කථහශේ දී එතුභහ කරුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කයමින් කිේහ  ශ්ප 

අඹ ළශඹන් ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන ්රකහල  කරුණු  ඳදන්ප 

වියහිත අතය ්රකහල කිඹරහ. විශලේශඹන්භ යජශේ 

ශේකඹන්ශ  ඳඩි ළඩි කයනහ කිඹරහ රුපිඹල් 900ක් ඳභණක් 

ළඩි කශහ කිඹරහ එතුභහ කිේහ. භභ ශ්ප ්පඵන්ධ පිිබතුරු 

ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

එශතක් ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ ඳළවළදිලි 

කයන්නට ඕනෆ  ශ්ප අඹ ළඹ ශ්ප යශේ භහජ ආර්ථික ඉරක්ක 

පුයහ ශගන 2020 ශන ශකොට ඒකපු්ධගර ආදහඹභ ඇශභරිකන් 

ශඩොරර් 7 500 දක්හ ළඩි කයරහ ශ්ප යට භධයභ ආදහඹ්ප රඵන 

යටක් ඵට ඳත් කිරීශ්ප ඉරක්ක ඇතු අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු අඹ ළඹක්ඹ කිඹන එක. 

ශභතළනදී අපි දළක්කහ  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ්රමුඛ් විරු්ධධ 

ඳක්ඹ ශ්ප අඹ ළඹ ශගශනන්න ඉස ය ශරහ ඉරහභ ශචෝදනහ 

කශහ  ඉදිරිශේදී ඳළළත්ශන භළතියණ ඉරක්ක කයශගන තභයි 

ශ්ප අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් කිඹරහ. ජනතහට ශනොශඹක් 

ශඳො ශයොන්දු දීරහ  ජනතහශ  ඡන්දඹ දිනහ ගළනීශ්ප 

ඵරහශඳොශයොත්තු ඇතුයි ශ්ප අඹ ළඹ ශගශනන්ශන් කිඹරහ 

ශචෝදනහ කශහ. භභ හිතනහ  වළභ යජඹක්භ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයන්ශන් තමුන්ශ  අනහගත ඵරහශඳොශයොත්තු හක්හත් 

කය ගන්නයි කිඹරහ. ශ්ධලඳහරනඹ ශන්න පුු න්  ජනතහ 

සුබසි්ධධිඹ ශන්න පුු න්  යශේ ආර්ථික භහජ ැංර්ධනඹ 

ශන්න පුු න්  ඒ විධිශේ ශනොශඹක් ඉරක්ක ව ඳයභහර්ථ 

ඇතු තභයි අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් . ශ්ප අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

කයන්න කලින් ඉරහභ ශ්ප විධිශේ  ශචෝදනහ කිරීභට එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹ ආය්පබ කශහ. යජශේ ශේකඹන්ට ඳඩි ළඩි 

කයරහ  විශ්රහභ ළටුප්ත  ඌනතහ නළති කයරහ  ශ්ප යශේ ළඩ කයන 

ජනතහ අතය -විශලේශඹන්භ යජශේ ශේකඹන් අතය - යජඹ 

ජනප්රිඹ ශයි කිඹරහ ඒ අඹ තුශ බඹක් තිබුණහ.  

භභ කිඹන්නට ඕනෆ ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශ්ප අඹ 

ළශඹන් අශප්ත  භහජශේ වළභ ශකොටකටභ ඹ්ප ඹ්ප ්රශඹෝජන  

ඹ්ප ඹ්ප හසි ළරසිරහ තිශඵන ඵ. ඒ අඹ මුහුණ ශදන ්රලසනරට 

ඹ්ප ඹ්ප විඳු්ප රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එශවභ පුු න්කභ රළබුශඩල 

ඳසු ගිඹ කහරශේ තිබුණු යු්ධධඹ අහන කයරහ  ශ්ප යශේ විලහර 

ැංර්ධන ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භක කයරහ  එයින් රඵන 

්රතිරහබ ජනතහට ශඵදහ වරින්න -භහජශේ වළභ ශකොටකටභ 

ශඵදහ වරින්න- පුු න් තත්ත්ඹක් අද කස ශරහ තිශඵන 

නිහඹ කිඹන එක භභ ශ්ප අසථහශේදී ්රකහල කයන්න ඕනෆ.  

ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු අඹ ළඹ ගළන ශන දහ හශ භ 

ශඵොරු ්රචහය තභත් ශගන ඹනහ. ඊශේ  ශඳශර්දහ භභ දළක්කහ  

එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ග කි යුතු භන්ත්රීයශඹක් -

විශලේශඹන්භ ආර්ථික කටයුතු ්පඵන්ධ කථහ කයන 

භන්ත්රීතුශභක්- කිඹරහ තිබුණහ  ශ්ප  අඹ ළඹ කස කයරහ 

තිශඵන්ශන් ශීත කහභයර ඉශගන කිඹරහ. භභ දන්ශන් නළවළ  

ශභොකක්ද ඒශක් අර්ථඹ කිඹරහ. භවය විට දුප්ත ඳත් මිනිසසුන්ශ   

හභහනය මිනිසසුන්ශ  දුක වඳුනන්ශන් නළති නිරධහරින් ශ්පක 

කස කශහඹ කිඹන අර්ථඹ ශන්න ඇති  එතුභහ ශදන්න වළදුශේ. 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභභ අඹ ළඹ දිවහ ඵළලුහභ 

අඳට ශඳශනනහ  ශ්ප අඹ ළඹ ශඹෝජනහලින් ළඩිශඹන්භ 

්රශඹෝජනඹ රඵන්ශන් ඳවශ භේටශ්ප නළත්න්ප දුප්ත ඳත් මිනිසසු 

ඵ. කෘෂිකර්භශේ ශඹශදන අහිැංක ශගොවිඹහට  ඒ හශ භ සුු  

යහඳහරිකඹහට  ඒ හශ භ යජශේ සුු  ශේකඹහට තභයි ශ්පශකන් 

ළඩිභ ්රශඹෝජනඹ තිශඵන්ශන්. ඒ අඹශ  ්රලසන තභයි ශ්ප අඹ 

ළශඹන් කථහ කයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ කවුරු වරි කිඹනහ 

න්ප  ශ්පක ශීත කහභයර ඉරහ වදපු  ශ්ප යශේ ධනත් 

උදවිඹශ  ්රලසනරට විඳු්ප ඳඹන අඹ ළඹක් කිඹරහ  ඒක 

ළරැදියි.  

යහජය ශේකඹන්ටත්  විශ්රහමිකඹන්ටත් විලහර වන රැක් -

ඳඩි ළඩිවී්ප  දීභනහ එකතු වී්ප- ශභය අඹ ළශඹන් තිශඵනහ 

කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ හිතුහ. ඒකට ඳයසඳය විශයෝධී 

ආකහයඹට කටයුතු කයන්න ඕනෆ නිහ එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ 

තමුන්නහන්ශේරහත් ්රකහල කශහ  "අපිත් අඹ ළඹක් ශ නහ" 

කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහශ  අඹ ළශඹන් තමුන්නහන්ශේරහ 

ඉදිරිඳත් කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ  යජශේ ශේකශඹකුට 

රුපිඹල් 10 000ක ඳඩි ළඩිවීභක් ශදනහ කිඹරහ.  භභ හිතන්ශන් 

නළවළ  ශ්පහ සිහිඹ ඇතු  ශභොශඹ ඇතු කයන ශඹෝජනහ කිඹරහ. 

ශභොකද විරු්ධධ ඳක්ශේ ඉශගන අඹ ළඹ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 

කශහ කිඹරහ එඹ කදහත් ක්රිඹහත්භක කිරීශ්ප අසථහක් 

තමුන්නහන්ශේරහට රළශඵන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ එයින් 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩල  යජඹ ඹ්ප කිසි ඳඩි ළඩිවීභක් කශශොත් 

ඒක භච්චරඹට රක් කයරහ  "යජඹ ශදන ඳඩි ළඩිවීභ හශ  

ශනොශයි  අපි රුපිඹල් 10 000ක ඳඩි ළඩිවීභක් ශ්ප යශේ යජශේ 

ශේකඹන්ට ශදනහ" කිඹරහ ඒ ජනතහ ශනොභඟ ඹන්න; ඒ 

ජනතහ යජඹට විරු්ධධ උසි ගන්න්න. එළනි 

ඵරහශඳො ශයොත්තුකින් තභයි ඒක කශශේ.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

භභ අවනහ  ඒක ශ්ධලඳහරන ඳයභහර්ථඹක් ශනොශයිද 

කිඹරහ. ශ්ප අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කශශේ ශ්ධලඳහරන ඳයභහර්ථ ඇතු 

කිඹරහ ශචෝදනහ කයන අඹශගන් භභ අවනහ  විරු්ධධ ඳක්ශේ 

ඉශගන ඒ විධිශේ අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කශශේ ශ්ධලඳහරන 

ඳයභහර්ථශඹන් ශනොශයිද කිඹරහ. යවි කරුණහනහඹක භවත්භඹහ 

කිේහ "අපි ඉදිරිඳත් කයනහ  අඹ ළඹක්. ඒශක් යජශේ 

ශේකඹන්ට රුපිඹල් 10 000ක ඳඩි ළඩිවීභක් ශදනහ" කිඹරහ. ඒ 

විධිඹට රුපිඹල් 10 000ක ඳඩි ළඩි වීභක් ශදනහ කිඹරහ 

කිඹන්ශන්  "යජඹ විසින් ශදන ඳඩි ළඩිවීභ ්රභහණත් නළවළ. අපි 

ආශොත් ශභශවභ ශදනහ" කිඹරහ කිඹන එකයි. ශ්ධලඳහරන 

අයමුණක් ඇතු ඒක කයනහ කිඹන එක එයින් අඳට ඳළවළදිලි 

ශනහ.  

තමුන්නහන්ශේරහ අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ රුපිඹල් 

10 000ක් ළටුප්ත  ළඩි කයනහඹ කිඹරහ ්රකහලඹක් කශහට  ශ්ප 

යශේ ජනතහ පිිබගන්ශන් නළවළ. ඒ ශභොකද  එදහ -1980 ර්ශේදී 

-  මාසයකට රුපියල් 300ක; දවසකට රුපියල් 10ක - පඩි වැඩි 

වීභක් ඉල්රහ ළඩ ර්ජනඹ කයපු ඒ ශේකඹන්ශ  ශඵල්ර කඳරහ 

දළ්පභහ; ඒ මිනිසසු ශේශඹන් ශදොේට දළ්පභහ; රැකිඹහ අහිමි කශහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ  භවය අඹ  දිවි නහ ගත්ත ඵ.  ඒ 

විධිශේ තත්ත්ඹක් ඇති කයපු ඳක්ඹක් නළත ඵරඹට ආශොත්  

කිසිභ දක යජශේ ශේකයින්ට ඔඹ ආකහයඹට ඳඩි ළඩි 

කයන්ශන් නළවළ කිඹන එක ඒ අඹ ශවො සන්භ දන්නහ.  

 තමුන්නහන්ශේරහ 2002 දී අැංක 16/1 චක්රශල්ඛ්නඹ නිකුත් 

කයරහ  කිසිභ තනතුයකට ශේකඹන් ඵහ ශනොගළනීභට කටයුතු 

කශ ඵත් භභ භතක් කයන්න ඕනෆ. එදහ යජශේ ආඹතනර  

තිබුණු තනතුරු  ඇඵෆර්තු ්පඵන්ධ  ඒ විධිශේ ඇඵෆර්තු 

ශනොතිබුණහ ශේ රකන්නඹ කිඹරහ  ඒ හශ භ ඒ වහ කිසිභ 

ශකශනක් ඵහ ගන්නට එඳහඹ කිඹරහ චක්රශල්ඛ්නඹක් නිකුත් 

කශශේ තමුන්නහන්ශේරහයි. අඩු ලශඹන් කිසිභ ශකශනකුට  

ක්පකරුශක් ලශඹන්ත්  කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක  

ලශඹන්ත් යජශේ ශේඹට ඵළ ශන්න තිබුණු අයඹ එදහ 

්පපර්ණශඹන්භ භකරහ දළ්පභහ; නළති කයරහ දළ්පභහ; වරහ 

දළ්පභහ. ඒ විධිඹට තභයි   යජශේ ශේඹට  ඇතුශත් ශන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු අඹට  ඒ හශ භ යජශේ ශේඹට ඵළඳුණු 

අඹට එදහ තමුන්නහන්ශේරහ ළරකුශේ.  

ඒ හශ භ  අද යශේ ජනතහශ  ඵඹක් තිශඵනහ  ඹ්ප 

විධිඹකින් තමුන්නහන්ශේරහ නළත ඵරඹට ආශොත්  ශ්ප තිශඵන 

රැකිඹහ දීශ්ප ්රතිඳත්තිඹ නළති කයරහ   2002 ර්ශේදී ක්රිඹහත්භක 

කයපු  ඒ ්රතිඳත්තිඹ   නළත යක් ක්රිඹහත්භක කයයිද කිඹන එක 

ගළන.   

අද අපි තමුන්නහන්ශේට භතක් කයන්නට ඕනෆ  ඳසු ගිඹ 

කහරඹ තුශ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශ  උඳශදස අනු  

අපි උඳහධිධහරීන් 51 000 කට  රැකිඹහ රඵහ දුන්න ඵ.  එදහ 

උඳහධිධහරීන් රැකිඹහ ඉල්රහ  ඳහශර් ඹන ශකොට ඒ අඹට කඳුු  ගෆස 

ගවරහ  ශඳොලිස ඵළටන් ශඳොල්ශරන් ගවරහ එශරේශේ 

තමුන්නහන්ශේරහශ  යජඹයි.  නමුත් අපි 51 000කට යජශේ යක්හ 

දුන්නහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. අපි තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයන්නට 

ඕනෆ  ඳසු ගිඹ අවුරුදු 4ක කහරඹ තුශ  අපි 15 000ක් කශභණහකහය 

වකහයරුන් වළටිඹට  ඵහ ගත් ඵ. ලිපිකරුන් ළනි අඹ 

ඵහ ගන්න  කශභණහකහය වකහය විබහගඹ ඳත්රහ අපි 

15 000කට ආන්න ැංඛ්යහක් ඵහ ගත්තහ.  ඒ හශ භ  ඊශේ 

ශඳශර්දහ අපි ග්රහභ නිරධහරීන් 4 000ක් ඵහ ගත්තහ. යජශේ 

කහර්ඹහරර තිබුණු අඩු ඳහඩුක්ප පුයහරන්නට ශ්ප විධිඹට අපි 

දිගින් දිගටභ විබහග ඳත්හ  උගත්කභට  සුදුසුකභට තළන දීරහ  ඒ 

හශ භ ඒ අඹට කිසිභ ශචෝදනහකින් ශතොය විනිවිදබහශඹන් 

යුක්ත යජශේ ශේඹට ඵළ ශන්න අය දුන්නහ.  

තමුන්නහන්ශේරහට භභ ත කහයණඹක් භතක් කයන්න ඕනෆ. 

යහජය ශේශේ ඉවශභ තනතුරු න භහඩලඩලික තනතුරුරට 

නිරධහරින් ඵහ ගළනීභට අලය ඳරිඳහරන ශේහ විබහගඹ අවුරුදු 

වතයක් තිසශේ ඳත්හ තිබුශඩල නළවළ. නමුත්  අපි දළන් දිගින් 

දිගටභ අවුරුදු වතයක් තිසශේ එභ විබහගඹ ඳත්හ 1 113 

ශදශනකු ඳරිඳහරන ශේහ නිරධහරින් ලශඹන් ඵහ ගත්තහ. ශ්ප 

විධිඹට "භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ" ළඩ පිිබශශ ඹටශත් යහජය 

ශේඹ ලක්තිභත් කයන්න ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ විලහර ළඩ 

ශකොටක් අපි ඉටු කශහ. ශ්පහ ගළන කරු ජඹූ රිඹ භන්ත්රීතුභහ 

චනඹක්ත් ්රකහල කශශේ නළවළ. එතුභහ කිඹන්න වළදුශේ  "අපි 

ශදනහඹ කිේ ළටුඳ දුන්ශන් නළවළ  එශවභ නළත්න්ප එඹ 

අතයඹක්  යජශේ ශේකයින්ට වරිඹට ළරකුශේ නළවළ." කිඹන 

එකයි. ශ්ප ආකහයඹට ශචෝදනහලින් යුක්ත කථහක් තභයි  අද 

එතුභහ කශශේ.  

අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඹටශත් 

ක්රිඹහත්භක කයන ශ්ප ැංර්ධන ළඩ කටයුතු මිථයහක් ශනොශයි 

කිඹන එක අද ජනතහ ශත්රු්ප අයශගන තිශඵනහඹ කිඹන 

කහයණඹත් භභ කිඹන්න ඕනෆ. ඇසරට ශඳශනන  ඇඟට 

දළශනන ැංර්ධනඹක් අද යට පුයහභ සි්ධධ නහ. 

භභ ඳසු ගිඹ දක ඹහඳනඹට ගිඹහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් 

ඒ දිනර ඹහඳනශේ සිටිඹහ.  ්රධහන ලශඹන්භ භභ ඹහඳනඹට ගිඹ 

කහයණඹ පිිබඵ තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයන්න ඕනෆ. 

කිලිශනොච්චිඹ හශ  ්රශ්ධලර දිසරික් ශල්ක්ප කහර්ඹහර 

අලුශතන් ශගොඩ නඟරහ  ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්ප කහර්ඹහර අලුශතන් 

ශගොඩ නඟරහ  ඒ ්රශ්ධලර සිවිල් ඳරිඳහරනඹ ඹහත්කහලීන කිරීභ 

වහ එභ කහර්ඹහර විෘත කිරීභ වහයි භභ ඒ ්රශ්ධලරට 

ගිශේ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් එභ කහර්ඹහර විෘත කිරීශ්ප 

උත්රට වබහගි වුණහ. ශකොටි රසතහදශඹන් යට මුදහ 

ගත්තහට ඳසු ඹහල්ශ්ධවි දු්පරිඹ ්රථභ තහට ඹහඳනඹට ගිඹ 

ගභනටත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වබහගි වුණහ. ඒ අසථහශේදී 

අපි දළකපු ශදඹක් තභයි  ඹහඳනශේ ජනතහ විලහර ලශඹන් ශ්ප 

ශ්ධල් අගඹ කිරීභ. ශ්ප විධිශේ දියුණුක්  ශ්ප විධිශේ 

ැංර්ධනඹක් ඹහඳනඹ ්රශ්ධලශේ ශභශතක් ඇති ශරහ තිබුශඩල 

නළවළයි කිඹන කහයණඹ ඒ ්රශ්ධලශේ ජනතහත් පිිබගන්නහ. ඳසු 

ගිඹ උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණශේදී ඒ ්රශ්ධලර ජනතහශගන් 

විලහර ්රතිලතඹක් TNA එකට ඳක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශහ. 

්රධහන ලශඹන්භ TNA එශක් තිශඵන රැටිලිරට මුශහ ශරහයි 

ඒ අඹ ඔවුන්ට ඳක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශශේ. නමුත්  ඔවුන්ට 

ඳක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයපු ඒ ජනතහ අද ශත්රු්ප අයශගන 

තිශඵනහ  TNA ඳහරනඹක් තිශඵන ඹහඳනඹ ඳශහත් බහශන් ඒ 

ශගොල්රන්ශ  අලයතහ කිසික් ඉටු න්ශන් නළවළ කිඹන එක. ඒ 

ඵ අද ඔවුන්ට ඳළවළදිලි ශරහ තිශඵනහ. අද උතුරු ඳශහත් 

බහට රුපිඹල් මිලිඹන 5 800ක් ශන් කයරහ තිශඵනහ. නමුත්  

ඒ මුදල්ලින් ඒ ශගොල්රන් කිසිභ ළඩක් කයරහ නළවළ. ඒ 

මුදල්ලින් සිඹඹට 25ක් ඳභණයි ළඹ කයරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 

විතයක් ශනොශයි.  

Sir, some of the MPs belonging to the TNA are 

spreading false rumours. Recently, there had been a 

meeting where the Hon. Mavai S. Senathirajah had made 

a speech. He has said in the course of his speech that the 

deeds distributed in the Northern Province by His 

Excellency the President were mainly  given to the 

Sinhalese people. Nearly 20,000 deeds have been 
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distributed under the patronage of His Excellency the 

President. I would say that 99.9 per cent of the deeds were 

given to the members of the Tamil community. But, this 

has been distorted by the Hon. Mavai S. Senathirajah  

when he made a speech recently, in Colombo. In fact, I 

was informed by the Hon. Deputy Chairman of 

Committees  that a false statement had been made by this 

Member that these deeds have been given only to the 

Sinhalese people. There are no Sinhalese people 

amounting to that number in that area; only  members of 

the Tamil community are there. Therefore, I believe that 

the people of the area are quite aware as to what happened 

and to whom those deeds were given. So, I do not think 

that the TNA's  efforts to mislead the public will be 

successful.   

යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල කටයුතු අභහතයහැංලඹ බහය  

අභහතයයඹහ ලශඹන්  භභ ඊශඟට කථහ කයන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  යජශේ ශේකයින්ට ශ්ප අඹ ළශඹන් 

රළබී තිශඵන ළටුප්ත  ර්ධක ගළන. ශභොකද  අපි දන්නහ  කහරඹක් 

තිසශේ යජශේ ශේකයින්ශ  ඉල්ලීභක් තිබුණහ  ඔවුන්ශ  මලික 

ළටුප්ත රට ශ්ප ළටුප්ත  ළඩි වීභ එකතු කයන්නඹ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ 

කහරශේ වළභ අවුරු්ධදකභ ළටුප්ත  ළඩිවීභක් දුන්නහ. වළඵළයි  ඒක 

දුන්ශන් ජීන විඹද්ප දීභනහ ලශඹන්.  

2006 ර්ශේ රුපිඹල් 1 000කින් ආය්පබ කයරහ  2013 

ර්ඹ ශන ශකොට  රුපිඹල් 7 800ක ජීන විඹද්ප දීභනහක් 

යජශේ වළභ ශේකශඹකුශ භ ඳඩිඹට එකතු වුණහ. නමුත් ඒ 

අඹශ  ඉල්ලීභක් තිබුණහ  ඹ්ප කිසි ්රභහණඹක් ශවෝ මලික ඳඩිඹට 

එකතු කයන්න කිඹරහ. භභ කිඹන්න ඕනෆ  යජශේ ශේකයින්ට 

රළබුණු රුපිඹල් 7 800ක් න ජීන විඹද්ප  දීභනහට ශභය අඹ 

ළශඹන් තත් රුපිඹල් 2 200ක් එකතු කයරහ  ඒක රුපිඹල් 

10 000 කශහ කිඹන එක. එතශකොට ජීන විඹද්ප දීභනහ 

ලශඹන් 2015 ර්ශේදී රුපිඹල් 10 000ක් රළශඵනහ. 

ඊට අභතය භභ කිඹන්නට ඕනෆ  2011 ර්ශේදී භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඳශමුළනි යට විශලේ දීභනහක් 

ලශඹන් සිඹඹට 5ක් එකතු කශහ  යජශේ ශේකයින්ට. ඊශඟට  

2012 ර්ශේදී ත සිඹඹට 10ක් ඒකට එකතු කශහ. 2013 

ර්ශේදී නළත සිඹඹට 5ක් දුන්නහ. ශ්ප අනු විශලේ දීභනහ 

ලශඹන් සිඹඹට 20ක් යජශේ ශේකයින්ට දුන්නහ. ශභය අඹ 

ළශඹන් ඒ සිඹඹට 20භ මලික ඳඩිඹට එකතු කයන්න අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ තීන්දු කයරහ අඹ ළශඹන් ඒ ඵ ්රකහල කශහ.  

එභ නිහ ශ්ප සිඹල්රභ එකතු වුණහභ රුපිඹල් 25 000ක ඳභණ 

ඳඩිඹක් යජශේ ශේකශඹකුට රළශඵනහ. ශ්ප ්රභහණඹ ගළන කථහ 

කයමින් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ දිගින් දිගටභ ශදොස  කිේත්  

ඇත්ත ලශඹන්භ 2005 ර්ශේදී යජශේ කනිසඨ 

ශේකශඹකුශ  ඳඩිඹ වුශඩල  රුපිඹල් 7 900යි කිඹන එක භහ 

කිඹන්න ඕනෆ. නමුත් 2006දී ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ඇවිල්රහ 

ඳශමුශන්භ කශ ඳඩි ළඩිවීශභන් ඒ අඹශ  ශේතනඹ රුපිඹල් 

11 900 දක්හ ළඩි කශහ. එතශකොට ශභය ශදන ශ්ප විශලේ 

දීභනහත් භඟ එඹ රුපිඹල් 15 000ක ඳභණ මලික ඳඩිඹක් ඵට 

ඳත් ශනහ.  

ශභතළනදී යදහ ශත්රු්ප ගත් තත් කහයණඹක් තිශඵනහ. 

ශභොකද  ශ්ප ඳඩි ළඩිවී්ප සිඹල්ර කස කය ශගවී්ප ආය්පබ 

ශන්ශන් රඵන අවුරු්ධශ්ධ ජලි ඳශමුළනිදහ වීභ නිහයි. ශ්ප ඳඩි 

ළඩිවී්ප ක්රිඹහත්භක න ශතක්  රඵන අවුරු්ධශ්ධ ජලි 01ළනි දහ 

දක්හ යජශේ ශේකශඹකුට රුපිඹල් 3 000කුත්  විශ්රහමිකශඹකුට 

රුපිඹල් 2 500කුත් ලශඹන් අන්තර් දීභනහක් රඵහ ශදන්නට ශ්ප 

අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ශ්ප න ශේතන කස 

කිරීශ්ප ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භක න ශතක් යජශේ ශේකඹන්ට  

ඒ හශ භ විශ්රහමිකඹන්ට යජඹ භඟින් වනඹක් රඵහ ශදන්න 

ඉතිවහශේ ඳශමුළනි යට කටයුතු ශඹොදහ තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඊශඟට භභ විශ්රහමිකඹන් 

ගළන භතක් කයන්න ඕනෆ. විශ්රහමිකයින්ශ  ශරොකු ඉල්ලීභක් 

තිබුණහ.  2006ට ශඳය  -ළටුප්ත  ළඩි කයන්න කලින්-  විශ්රහභ ගිඹ 

අඹට ඒ අඹ ගත්ත ළටුඳ ඳදන්ප කයශගනයි විශ්රහභ ළටුඳ 

රළබුශඩල. නමුත් 2006 ශර් ළටුප්ත  ළඩි වීභත් භඟ 2006.01.01 

දිශනන් ඳසු විශ්රහභ ගිඹ අඹට 2006දී ළඩි වුණු ළටුඳ ඳදන්ප 

කයශගන විශ්රහභ ළටුඳ රළබීභ නිහ ශ්ප ශදශගොල්රන් අතය  විලහර 

විභතහක් තිබුණහ. ඒ නිහ ඒ අඹශ  ඉල්ලීභක් තිබුණහ  "අශප්ත  

විශ්රහභ ළටුඳත් 2006 ශර් ළටුඳ ඳදන්ප කයශගන කස 

කයන්න" කිඹරහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු අශේභ ඒ අඹශගන් ඒ ඉල්ලීභ 

තිබුණහ.  භහ කිඹන්න ඕනෆ  අද ඒ ඉල්ලීභට ඇහු්පකන් දීරහ 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2006 ළටුඳට ශනොශයි  2015 ළටුඳ 

ඳදන්ප කයශගන  විශ්රහභ ළටුප්ත  කස කයන්න තීන්දු කයරහ  ඒ 

පිිබඵ ශ්ප අඹ ළශේ ්රකහල කය තිශඵන ඵ. තමුන්නහන්ශේරහට 

භහ කිඹන්න ඕනෆ ශභභ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් යජශේ 

ශේකඹන්ට ශ්ප ආකහයඹට ෆභ ඳළත්ශතන්භ වන රසරහ 

තිශඵන ඵ.  

ශියත් විබහගඹට ශඳනී සිටින දරුන්ට ශදනු රඵන රුපිඹල් 

500ක ශියහධහයඹ රුපිඹල් 1 500ක් දක්හ ළඩි කයරහ  අනික් 

අඹශ  දරුන්ට රළශඵන්නහ ව ඒ දීභනහ යජශේ ශේකඹන්ශ  

දරුන්ටත් රඵහ ශදන්න ශභය අඹ ළශඹන් කටයුතු කය 

තිශඵනහ. ඒක ශභශතක් යජශේ ශේකඹන්ට ශනොරළබුණු 

ය්රහදඹක් ඵ භහ භතක් කයන්න ඕනෆ.  

ඊශඟට තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ ඇති   ලරයකර්භ වහ 

ඵයඳතශ ශයෝග වහ ශයෝවල්ගත න යජශේ ශේකඹන්ට ශදනු 

රඵන අග්රවහය යක්ණඹ රුපිඹල් 350 000 සිට රුපිඹල් 500 000 

දක්හ ළඩි කය තිශඵන ඵ. ශ්ප ආකහයඹට අද ණඹ ගළනී්ප ඇතුු  

කරුණු ගණනහකදී යජශේ ශේකඹන්ට ය්රහද රැක් රළබිරහ 

තිශඵනහ කිඹන එක භභ කිඹන්න ඕනෆ.  

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ විලහර 

උ්ධශ ෝණඹක් ශගන ගිඹහ  යජඹ ඉදිරිඳත් කයන ශ්ප දත්ත 

ළරැදියි කිඹරහ. ළයදි දත්ත එකතු කයරහ  යශේ මිනිසුන් 

යටන්න  ජනතහ ශනොභඟ ඹන්න කටයුතු කයනහඹ කිඹරහ 

එතුභන්රහ කිේහ. නමුත් භභ කිඹන්නට ඕනෆ  එදහ ඌ ඳශහත් 

බහ භළතියණඹ ඳත්න ශරහශේ තමුන්නහන්ශේරහ ක්රිඹහ කශ 

ආකහයඹ ගළන. ශභොකද  ඒ ශරහශේ ශභොනයහගර දිසරික්කශේ 

ඹ්ප කිසි ්රභහණඹකින් දිිබඳුකභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ 

දත්තලින් කිඹළවුණහ.  තමුන්නහන්ශේරහ එදහ ඒක අල්රහශගන 

විලහර ්රචහයඹක් ශගන ගිඹහ  අද ශභොනයහගර දිසරික්කශේ 

දිිබඳුකභ ළඩි ශරහ කිඹරහ.  අශනක් ්රශ්ධලර දිිබඳුකභ අඩු 

ශරහ කිඹරහ අපි කිඹන විට  නිදර්ලනඹක් වළටිඹට ශභොනයහගර 

දිසරික්කශේ දිිබඳුකභ ළඩිවීශ්ප ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න අයශගන 

තමුන්නහන්ශේරහ ශඳන්රහ දුන්නහ දිිබඳුකභ ළඩි ශරහ කිඹරහ. 

අශනක් අැංලරදී අපි ර්ධනඹක් ශඳන්න විට  ආර්ථික 

ර්ධනඹක් ශඳන්න විට  ඒ හශ භ ජනතහශ  ජීන භේටභ 

නඟහ සිටුන ඵ ශඳන්න විට තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ ශ්ප 

දත්ත ඔක්ශකෝභ ළයදියි කිඹරහ.  ගරු කරු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ 

එතුභහශ  කථහශේදී කිේහ  ශ්ප අඹ ළශේ අඩැංගු ශරහ තිශඵන 

කරුණු හුඟක් අතයයි; ඒ හශ භ ශ්ප දීරහ තිශඵන ශඳොශයොන්දු 

හුඟක් අතයයි; අඹ ළශඹන් කිඹන ශ්ධල් ඉසට කයන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ. ශ්පක වළභ දහභ තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන ශදඹක්. නමුත් 
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ග්පර ඉන්න ජනතහ දන්නහ  ඒශගොල්රන්ශ  අඳවසුතහරට  

ඒශගොල්රන්ශ  දරිද්රතහට පිටිවරක් වුශඩල ශ්ප යජඹ භඟින් ඳසු 

ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළශඹන් කශ ශඹෝජනහ ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්පරුන් 

වයවහ ඉටු කිරීභ නිහ කිඹරහ. අපි ඒ ළඩ පිිබශශ ශ්ප අඹ 

ළශඹන් තීව්ර කයරහ  ළඩි කයරහ ශඹෝජනහ ගණනහක් ශගනළවිත් 

තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ශභභ අඹ ළඹ  ශ්ප යශේ   

සිඹලුභ ජන ශකොටසරට ්රශඹෝජනඹක් න විධිඹට කස කය 

තිශඵනහ. විශලේශඹන් කෘෂිකර්භහන්තඹ  ළවිලි කර්භහන්තඹ  

අධයහඳනඹ  ශෞඛ්යඹ හශ  සිඹලුභ අැංලඹන් ඹටශත්   

ඉතිවහශේ ශභශතක් ශනොව විර විධිශේ භහජ ැංර්ධනඹක්  

ආර්ථික ැංර්ධනඹක් ඇති න විධිඹට ශ්ප අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ඵ ්රකහල කයමින් භශ  කථහ අන් 

කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[10.55 a.m.] 

 

ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Hon. Deputy Speaker, I do not agree with the 

statements made by the Hon. Minster, W.D.J. 

Senewiratne, because he is compelled to say the good side 

of the Budget rather than criticize it. That is obvious. 

You, Hon. Minister, say that the Budget is good and from 

this side we say, ―No, it is not so; it is not as beneficial as 

it is made out to be‖. 

Sir, the annual Budget is a cornerstone of 

Parliamentary democracy.  It is very important.  I am 

talking of a macro situation. The Budget today has 

become a  political promissory document with the work 

of the annual Budget done by the Government Gazette 

beforehand. That is what we see.  It is a very unfortunate 

situation.  This Government has failed for the last 10 

years to fulfil the main promise they made. That is, the 

loud promise to abolish the Executive Presidency.  Every 

time the President says, "We are going to abolish, we are 

going to abolish‖ but it never happened for the last 10 

years. This is what the people must understand when 

promises are made. How is the Government  going to find 

all that money to give what has been promised in this 

Budget?  Like every Budget presented in  the last couple 

of years, in this Budget too, various promises have been 

made.  It is impossible to believe.   

The Government is already in a huge pit of economic 

debt and it does not even know how much they owe 

nationally or internationally.  There are so much of debts 

that are involved.  There is a huge deficit between income 

and expenditure. That is common knowledge; there is 

nothing new in it. They cannot print notes without any 

corresponding increase in the national productivity, for it 

will be disastrous to the economy with a high inflation.  

That is the state of the economy today. If that is being 

done, they cannot meet the expenditure.  But, productivity 

is stagnating.  If you borrow, it will have to be repaid.  

That is the most important thing we have to have in mind.  

But, how are we going to repay?  Ultimately, it will be by 

taxing the people  to meet this situation.  Again, the 

burden will be cast on the people of this country if you 

are unable to repay the borrowings.   

The Government, should understand that economic 

growth alone does not contribute to the welfare of the 

people or reduce the cost of living.  You talk of a growth 

of  7 or 8 per cent.  But, that is not the yardstick to 

measure the welfare of the people or the reduction in the 

cost of living.  All handouts promised - even if they are 

given - will only benefit the people temporarily.  These 

are temporary benefits that the people will receive and on 

the whole economy, there will be no impact. What really 

contributes to the wellbeing of the people is good 

governance and that is what is lacking in this country at 

the moment. Therefore, the people are complaining. All 

problems faced by the people of this country are because 

of misgovernance. Today, we can see various strikes 

taking place and various assaults.  All those happen as a 

result of misgovernance. The Budget does not promise 

good governance.  We do not see statements made to that 

effect.  The Rule of Law is the foundation of good 

governance.  Are all citizens treated equally before the 

law today? Certainly, no. Only the ordinary people are 

subjected to the law.  This is why people, on many 

occasions, have taken the law into their own hands.  That 

is why we see demonstrations and strikes.  All those 

happen as a result of that.   

Sir, there is something that we can learn from India.  

The new Prime Minister of India, Narendra Modi has 

made a statement and stressed for "Minimum 

Government and Maximum Governance".  So, this is the 

motto that Prime Minister Modi is following.  Therefore, 

we should have new directions towards good governance 

to achieve real democracy for the people.  That is what is 

lacking in this country.   It is also said that the Rule of 

Law is one side of the coin while transparency and 

accountability is the other side of the coin.  Now, we do 

not have any of them.  That is what is lacking in this 

country today. These are very important issues but 

unfortunately there is no emphasis on them.   

The fallout of misgovernance in Sri Lanka has led to 

the disintegration of all social and economic departments 

of this country.  As a result, now nepotism, corruption, 

waste and impunity have replaced transparency and 

accountability. I do not want to elaborate on that. In all 

transactions that are taking place such as awarding of 

contracts and awarding of other purchases, this is what 

has happened. The Government has democratized 

corruption in Sri Lanka. The Government’s own people 

are coming out with enormous corruption. Our so-called 

Dharmadveepa has been reduced to a paradise land of 

gambling and drugs.  Once Sri Lanka was known as the 

―Muthu Ataya of the Indian Ocean‖ but today we are now 

the ―Kudu Ataya of the Indian Ocean‖. That is how 

people refer to Sri Lanka.   
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There are so many areas which we can speak of, 

which has gone wrong. I do not want to go into all of 

those.  But, I think it is necessary to mention about a few 

of those departments. Take, for example, the Public 

Service. The efficiency of the Public Service has dropped 

drastically during the last few years. That is a very well-

known fact. One of the reasons is the increasing 

politicization. The Hon. Minister cannot deny what is 

happening in all those offices starting from the Ministry 

downwards. Then, political appointments are made, 

which means recruits do not have the required standards. 

Exams are held but ultimately the people who are chosen 

are not the best people.  Then, there is corruption and lack 

of commitments because of political backing.   

The Public Servants today are servants of their 

political masters, not of the people.  We saw what 

happened at the Training Centre of the Sri Lanka Ports 

Authority when our Members of Parliament went in to do 

an investigation.  They were assaulted and their vehicles 

were damaged.  I do not want to talk more of that. 

Look at the Judiciary.  Justice in the country has been 

tainted with political colouring with the appointment of 

judges to the courts.  That is a well-known fact and I think 

the Government cannot get behind that. The Government 

wants judges packed in the judiciary supporting their 

cause.  This is a very unfortunate situation.   

There was a serious controversy recently with regard 

to the appointments to the Court of Appeal.  Senior judges 

with merit and experience on the Bench were overlooked 

with officers from the Department of the Attorney-

General being appointed.   

Supreme Court appointments made unilaterally by the 

President are not tested as to whether they comply with  

accepted judicial standards.  These are some of the 

complaints that come from the Judiciary. 

The Bar Association called it a "profound contempt" 

shown by the Executive President for the independence of 

the judiciary. One such example was, as we can 

remember, how the 43rd lady Chief Justice was chased out 

by the Executive  
 

[මූළවනත  අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

for trying to be independent. So, corruption and blatant 

favouritism that pervades the law enforcement and 

statutory institutions available to the general public for 

redress of their grievances, make a mockery of the 

criminal judicial system in this country. 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Perumal Rajathurai to take the Chair.  

ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශ ළ (තේශීය වලදය  

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு சரரந் றசரரக்க - சுரச ருத்துத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 

Medicine) 

I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now 

take the Chair. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනතයන් ඉලත් 

වුතයන්, ගරු  තපරුමළල් රළජදුරයි මශ ළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர 

அகனர, ரண்நெறகு ததருரள் ரஜதுக அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you may continue. 

 

ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 People clearly see themselves as not being equal 

before the law.  People attacking police officers and 

surrounding police stations are some of the instances 

where they have demonstrated their desperation. With 

regard to the police force, the complete subordination of 

the Sri Lanka Police establishment to political command 

of the ruling elite cannot be contested.  That is a well-

known fact.  The Ministry of Law and Order is an 

eyewash, a mere cosmetic to the political farce.  The 

police force is just like the courthouse, which now exists 

only in theory. It is not an independent police force 

working for the betterment and welfare of the people.  

Take the Fisheries Industry, which is facing a grave 

crisis. The grievances remaining to be addressed are the 

fuel subsidies which have not been given as promised; 

boats and fishing gear being expensive; excessive 

insurance premium; navigational instrument systems - 

GPS - being sold by the Ministry to fishermen three times 

the market price. These are complaints coming from that 

sector.  

Sri Lanka, the second biggest fish exporter to the 

European Union, which buys 60 per cent of the local 

catch has shown a red sign for Lankan fish due to illegal 

harvesting practices. A three-month extension has been 

given to fulfil the obligations to prevent illegal practices. 

The main culprits are the large deep-sea vessels 

prominent among which are Chinese vessels which have 

been given permission by the Government to operate 

under the Sri Lankan Flag. The Minister tries to place the 

fault on the small fishing boats but the European Union 
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sources have confirmed the involvement of large vessels.  

Any ban will be disastrous to the industry and the 30,000 

who are directly employed in the fishing industry would 

ultimately turn out to be beggars.  

Sir, let me speak about the foreign affairs. It is very 

interesting. Today, we see foreign affairs as a family 

service and not as a foreign service. This is a very sad 

situation. Gone are the days when the External Affairs 

Ministry conducted affairs of the nation with integrity, 

intelligence and finesse by well-versed people in the 

intricate art of diplomacy. Do we get that now? Very 

unfortunately, no. A majority of the top diplomatic 

representations today are made by political appointees as 

Heads of Missions. I got to know that one of those who 

had been appointed had passed only the GCE Ordinary 

Level Examination. So, can they perform that duty? A 

few able diplomats have been sacked, assaulted or chased 

and transferred to the Ministry pool. This is a very 

unfortunate situation. No wonder we are losing all 

diplomatic confrontations and seeking to find scapegoats 

for the failures. 

The UNHRC Resolution against Sri Lanka on 

Reconciliation and Accountability and the recent lifting of 

the ban on the LTTE by the European Criminal Court are 

clear failures of our foreign diplomacy.  The Government, 

either by intent for its own future propaganda purposes 

and other hidden benefits, or sheer incompetence, is 

allowing the LTTE to stand on its feet once again.  

Instead of putting the blame on the Opposition,  the 

Government has to bear the responsibility for that. 

The Government has virtually abandoned decades of 

non-aligned policies and become a virtual satellite of 

China. The Government has alienated the United States 

and Europe. Today, Sri Lanka has lost the status it had 

once as a respected country among civilized nations. 

Little Sri Lanka may soon find itself in the crossfire of 

international politics with China on one side and India, 

United States, and Japan on the other.  

Regarding the education system in this country, it is 

undebatably in a terrible mess. C.W.W Kannangara’s 

vision of free education has been impaired. We have seen 

the deterioration from time to time. Young parents are 

unable to find schools to admit their children because 

there are no schools in the area or there is no room for 

admission. The upkeep of the schools that are functioning 

are met by the contributions collected from the poor 

parents. The Government pays only the salaries of 

teachers. The parents are fed up with the Government’s 

treatment of  schools.  There is no forward policy in 

education. We do not have a long term National 

Education Policy and the National Education System 

itself is faulty. Learning patterns, curriculum and student 

attitudes need a change. The Ministry should take this 

matter very seriously. No one seems to be responsible 

and there are accountability problems from top to bottom. 

At the same time, we see that there is no complete and 

proper teacher training. The gap between teachers and 

students are widening due to lack of proper training 

programmes for teachers, suitable for the present day 

schools.  We must have a disciplined education for which 

education needs to be depoliticized.  

There is deep concern among parents about the 

insecurity of their children’s education in the direction of 

higher education. There are no set standards for the 

monitoring and accreditation of private universities, 

which matter is entrusted to the Minister’s son, very 

unfortunately. Sir, education has to be depoliticized, 

taken out of the hands of politicians and given to 

educationalists. Our educational system is not geared to 

face the challenges of contemporary realities. The 

Government proposes to give 50,000 jobs in the State 

sector, but cannot predict jobs in the private sector. The 

reason is that the private sector has, for long, complained 

that the graduates sent out by the State universities are 

unemployable. The university courses, regretfully, are not 

entirely employment-oriented. In the near future, we will 

have thousands of graduates passing out of State 

universities without jobs. It is the fault of the 

Government, which for so many years, we have failed to 

act with a vision and purpose. The Government has to 

take responsibility for this dismal situation.  

Now, look at the agricultural sector. Agriculture, the 

heart of our culture and civilization, has been turned into 

an agri-business by transnational million-dollar 

companies working in collusion with local politicians. 

The end-result will be our proud farmers will soon 

become beggars because they will have no place in such 

circumstances. Their industry productivity and exports 

have fallen. The high production cost is one of the main 

reasons.  The unproductive labour laws, low budget 

allocations for investments in research and development, 

and inability to develop markets for key exports have led 

to falling exports, as unable to compete internationally.  

Failure to prevent Sri Lanka as a cheap dumping 

ground has pushed many local manufacturers into 

bankruptcy. That is a very serious problem. We see many 

local industries winding up or closing down because they 

cannot afford to compete with some of the dumping that 

is taking place, which are coming more particularly, from 

China.  

Moreover, Sir, when considering the recent Budget 

Proposal made by the President to increase the EPF up to 

14 per cent, the industrialists will find it extremely 

difficult to go on with their industries. I propose that the 

Government should bear the additional 2 per cent, and 

not to put the burden on the industries. Anyway, these are 

matters for thought, because we can see that the industrial 

policy that the UNP Government adopted has been 
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dismissed, and now imports are coming in without any 

standard being looked into. This is why the Government 

is inviting Foreign Direct Investments - FDIs - and 

wanting people like Packer to open casinos in Sri Lanka, 

and build a Port City, which virtually will be a pleasure 

city of gambling, drugs, and other vices. This is a very sad 

situation. This is not the economic development, or the 

way that people would like to live in Sri Lanka; they want 

to make Sri Lanka a ―Dhamma Deepa‖. Thank you.  

 
ගරු විතන් ද ලළවහ ගුණලර්ධාන මශ ළ 
(ரண்நெறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண) 

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඊශේ  ගරු ්පඳන්දන් 

භන්ත්රීතුභහ කථහ කශ අසථහශේ දී යජඹ ව ටීඑන්ඒ එක අතය 

ඇති ව ඹ්පකිසි ගිවිසුභක් ගළන වන් කයමින්   එඹ බහගත 

කයනහ කිඹරහ ්රකහල කශහ.  අද භභ ඒ ගිවිසුශ්ප පිටඳතක් 

ඉල්ලුහ. නමුත්  ඒක බහගත කයරහ නළවළ.  ඒ පිිබඵ භහ  

ඔඵතුභහශ  අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. එතුභහ ්රකහල කශ  

විධිඹට එඹ බහගත කයරහ අඳට රඵහ ශදන්නඹ කිඹරහ භභ 

කහරුිජක ඉල්ලීභක් කයනහ.    

 

ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඒ ගළන කිඹන්න ඕනෆ.  

ඒකට එතුභහට අසථහක් දීරහ නළවළ. භභ හිතන විධිඹට ශවට 

තභයි ඒ අසථහ රළශඵන්ශන්. එතුභහ ඒ කිඹපු ශ්ධ  ශවට ටීඑන්ඒ 

එක ඉදිරිඳත් කයහවිඹ කිඹරහ භභ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.   

 

[11.15 a.m] 

 

ගරු රවුසහ ශකීම් මශ ළ (අධිකරණ අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, this year marks the fifth 

consecutive year of  single-digit inflation, and we are now 

able to borrow in international capital markets at rates that 

many crisis-ridden countries cannot achieve. For instance, 

countries like Greece and Portugal, their credit ratings 

have dipped so much; their borrowings in international 

capital markets are in such a difficult situation. Such is 

our fiscal consolidation and towards that end, we must 

congratulate our Treasury officials and  the Central Bank 

in managing the fiscal consolidation targets admirably.  

We are witnessing a far-ranging public infrastructure 

drive and are seen to be strengthening the country’s 

prospects for attracting a new wave of foreign investment, 

while we position ourselves for becoming a strong 

regional economic hub. Yet, Mr. Presiding Member, I 

must hasten to mention that there is a growing sense of 

frustration that the economy has not fully harnessed its 

post-war dividends and is performing less than what it is 

capable of.  

The two key indicators of stability of an economy are 

inflation in the domestic front and the current account 

balance of payments on the external front. Ever since 

2012, when a major stabilization package was 

implemented, significant progress has been achieved in 

containing inflation and improving the current account 

deficit. Inflation has been brought down to below five per 

cent and the current account deficit has declined below 

three per cent. Yet, Mr. Presiding Member, much remains 

to be done. The fundamental aspect of Sri Lanka’s higher 

growth trajectory has been the domestic demand financed 

with external debt.  It is no secret that it is having an 

inevitable impact on the structure of the supply side of the 

economy.  This is particularly evident in the balance 

between the tradable and non-tradable sectors. The non-

tradable sector evidently has been driving growth with  

greater State involvement in many of these sectors such 

as construction, utilities and many service sectors.  

Let us not forget that the unintended consequence of 

this is that it is perhaps also keeping the private sector 

less engaged in our post-war development efforts. Though 

there was a focused policy on encouraging private sector 

to borrow and raise levels of investment and economic 

participation, the response has been not very encouraging. 

We need to do more to engage the private sector and 

create a policy environment that is perceived as truly pro-

business. Let us not think that our export competitiveness 

could be improved by being able to adjust the exchange 

rates alone. 

There exists long-ignored impediments to growth; 

developing a skilled and flexible workforce; a consistent, 

predicable and cohesive policy framework to drive 

exports or attract Foreign Direct Investment to high-tech 

knowledge driven sectors, an efficient cost-effective 

bureaucracy to remodel public spending and transparent 

and effective institutional and governance mechanisms to 

support overall development efforts. Let us not forget that 

we have much more to learn from our Asian neighbours 

in many of these areas, best practices and to avoid wrong 

policy path, if we are to achieve the dream of being the 

"Wonder of Asia" in the years to come. 

So far, the country has not seen any notable successes 

in drawing investments into manufacturing or high value 

services for export. Most of the Foreign Direct 

Investments are related only to leisure and mixed 

development projects that bring little skills upgrading or 

technology transfer.  

With regard to the donor profile, much has changed 

during the past 10 years of this regime. As a result of 

reaching a greater level of per capita income and 

subsequent classification as a lower-middle income 

country, we no longer qualify to certain forms of 

concessional financing from multilateral donors such as 

ADB and the World Bank. 
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We have also had to suffer cut-backs on financing 

from western bilateral donors for political reasons, to say 

the least. Today, of our total foreign financial 

commitments, China accounts for 42 per cent, followed 

by Japan, 25 per cent and India, 14.5 per cent and also 

Korea to a considerable extent. Thus, more than 85 per 

cent of Sri Lanka’s post-2005 external development 

finance has originated from Asia. It is a notable feature 

now that while our relationship with traditional donors 

have become somewhat strained, there has been greater 

reliance on aid from non-traditional development 

partners, especially China and India. It is observed that 

the aid from traditional donors to Asia has been declining 

while the volume of development co-operation  from non-

OECD Development Assistance Committee Members has 

been increasing. Asian aid providers such as China, India 

and South Korea are now visible across the world  and 

these Asian giants have changed the nature of 

international corporation relationship, referring to 

themselves as "South-South Co-operation  Partners" 

rather than donors. The sources of Foreign Direct 

Investment too are dominated by Asia with India, China, 

Malaysia, Hong Kong,  Singapore and United Arab 

Emirates being the largest investors  in Sri Lanka.  

On the issue of whether the measures announced in 

the Budget would have a negative impact, particularly on 

the better macroeconomic conditions that have been 

achieved, which I mentioned at the outset, we need to 

look at whether expansionary measures such as the 

increase in Public Service emoluments, Rs. 120 billion, 

and subsidies, Rs. 60 billion, will increase aggregate 

demand. There is bound to be upward pressure on prices, 

as these are not linked to productivity improvements.      

Domestic consumption has a high import component 

in Sri Lanka. As it is in all small countries, this will mean 

that the increase in aggregate demand generated by the 

Budget is very likely to exert some pressure in the 

balance of payments. The reduction in tariffs on motor 

vehicles to generate additional Government revenue will 

also have a negative impact on the external resources of 

the country.  

 It is time now that we also revisit our "Five Hub Plus 

Tourism" concept to see the achievements and introduce 

some changes by looking at past performance. Of course, 

the concept was formulated with the aim of developing 

industries which are consistent with taking advantage of 

the country’s geographic location in terms of its 

proximity to major international shipping lanes and the 

Indian Subcontinent. However, should we not reflect on 

making interventions, let alone resourcing such 

interventions to facilitate structurally across six vastly 

different hubs appears to be a daunting challenge? This is 

more so, as each sector needs different factor endowments 

and infrastructure requirements. Focusing on a fewer, 

perhaps one or two, closely-related sectors, as done by 

most of the East Asian countries, may be a prudent path 

to follow. A more streamlined approach would not only 

help minimize the investment outlay in bringing factor 

endowments up to the required level, but also ease the 

coordination interventions by freezing up more 

Government resources to be concentrated in a particular 

thrust sector.  

Let me also invite your attention, Sir, to the fact that 

now it is likely that interest rates could rise as credit 

demand picks up once again. For the Government, it is 

going to be a delicate trade off.  Sri Lanka is increasingly 

dependent on foreign investor demand for it’s Treasury 

Bills and Bonds to finance it’s fiscal deficit. If interest 

rates reduce further and consequently, the yields on 

Treasury Bonds, it would make these Bonds less 

attractive to foreign investors. If it falls to a level where 

the spread between the return on Treasury Bonds and the 

return on Sri Lanka’s Sovereign Bonds is quite slim, 

foreign investors would consider the elevated currency 

risk and sell off  their investments or at least, avoid future 

investments on rupee-denominated Treasury Bills and 

Bonds.  This could adversely impact on the 

Government’s ongoing and much needed capital-raising 

efforts.   

Sir, another factor which may influence the edging up 

of interest rates would be the drawing down of the 

extraordinary monetary measures in the United States, 

namely, tapering of quantitative easing by the US Federal 

Reserve. This, coupled with sustained recovery in output 

in the US Economy, could push up global interest rates 

and consequently, raise the international borrowing costs 

for Sri Lanka as well. Ironically, the US Federal Reserve 

yesterday announced the end of the programme of 

quantitative easing, which pumped trillions of dollars into 

the US Economy. With the Chinese, Japanese and South 

Korean economies slowing down, this announcement of 

withdrawal of the programme of quantitative easing by 

the US Federal Reserve is bound to negatively impact on 

some Asian economies.   

Sir, I thought I should mention these matters because 

the hard-earned fiscal consolidation that we were able to 

achieve during the past ten years and particularly, after 

2009 when we were able to conclude the war with the 

peace dividends and the expected growth which has now 

brought our country to the -income group, we would 

rather be wise in focusing on the expected external 

shocks that can reverse this trend that we have seen.   

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, ரன் 

றறரேம் எருசறன ரர்த்ககள் ரதச றகணக்கறன்ரநன். றகச் 

தசரற்த ரம்ரன் ஞ்சறறருக்கறநது ன்தது லங்கள் 

ன்கணப் தரர்க்கும்தரர்கறரருந்து தரறகறநது. 

இருந்ரரேம், ஏரறரு றறடங்கள் எருசறன ரர்த்ககள் றறல் 

ரதசுற்கு அநறக்குரர ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். 
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டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் சறறல் றர்ரகம் 

ஸ்ரதறக்கப்தட்டிருப்தகமம் இண்டு ரகரங்கபறரேம் 

ரர்ல்கள் டத்ப்தட்டு, க்கபறன் றருப்தப்தடி அரறப் 

ததரும்தரன்கமடன் அகக்கப்தட்ட ரகர அசுகபறன் 

ஆட்சற கடததற்ரக்தகரண்டிருப்தகச் சரகணரக 

அகடரபப்தடுத்துது சகஜரகப் ரதரறருப்தகமம் 

ரங்கள் அரணறக்கமுடிகறநது. இருப்தறநம், முன்ணரள் 

தகடறகரரறகள் சறறல் றர்ரகப் தறகபறல் லடிப்தது, இந் 

ரகரங்கள் இல்நெ றகனக்குத் றரும்தறறட்டண ன்தக 

முழுகரக றரூதறப்தற்குத் கடரக உள்பதன்தது 

கணத்றற்தகரள்பப்தட ரண்டும் ன்தது து கட்சறறன் 

றகனப்தரடரகும். 

ரற்கநறணம் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் கனர் 

அண்ன் சம்தந்ன் அர்கள் ஆற்நற லண்ட உகக ரன் 

கணரகச் தசறடுத்ரன். ரன் ரதசுற்கு முன்நெ உக 

றகழ்த்ற தபறறகர அகச்சறன் கண்கரறப்நெ 

தரரளுன்ந உரப்தறணரும் ண்தருரண சஜறன்  ரஸ் 

குர்ண அர்கள், "சம்தந்ன் ர கூநறதடி குநறத் ஏர் 

ஆத்க இந்ச் சகதறல் சர்ப்தறக்கறல்கன" ன்ந எரு 

றடத்கச் சுட்டிக்கரட்டிகமம் ரன் அரணறத்ரன். 

இருப்நெப்  ரதச்சுரர்த்க குநறத்தும், ஆளும் ப்தறன் 

தறரண கட்சறரண ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்சற ணது 

அறகரப் தகறர்வு குநறத் றகனப்தரடுககப இன்நம் 

தபறவுதடுத்ரறகனறல், தரரளுன்நத் தரறவுக்குழுறல் 

தங்ரகற்தது சம்தந்ரகவும் தகப சம்தந்ன் 

அர்களுகட கருத்துக்கள் றகத் தபறரக இங்கு 

கூநப்தட்டண. இந் அசரங்கத்துடன் இகந்றருக்கறன்ந 

றகனறல், ஸ்ரீனங்கர முஸ்ரம் கரங்கறசறன் கனர் ன்ந 

அடிப்தகடறல்  "அறகூடி அறகரப்தகறர்வு குநறத் 

றத்றல் முஸ்ரம் கரங்கறஸ் அசரங்கத்துக்குள்பறருந்து 

ணது தனத்க முழுகரகப் தறரரகறக்கும்" ன்ர ரன் 

கூநறறருந்ரன். அகச்சகறரேம் அற்கு தபறறரேம் 

அறகரப் தகறர்வு ற்தரடுகளுக்குப் தரறப்நெ ற்தடும் 

எவ்தரரு கட்டத்றரேம் அகண தபறப்தகடரக றர்க்கும் 

றகனப்தரட்கட ரம் ககடப்தறடித்து ந்றருக்கறரநரம். 

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, எரு 

கட்சற ன்ந அடிப்தகடறல் க்கறருக்கறன்ந தரரளுன்ந 

சுந்றத்கப் தரறக்கறன்ந, சுதகபத்க அறக்கறன்ந 

அபவுக்கு ந்துறடரல் தரதுகரக்கறன்ந, குகநந்தட்ச 

அசறல் ரர்லகரது ரதப்தட ரண்டும் ன்தர து 

தகறங்க றகனப்தரடு ன்தக றக அழுத்ம் றருத்ரக 

தசரல்ரகக்கக் கடகப்தட்டிருக்கறன்ரநன். றகனறற் 

கட்டகபகபறன் தறகரம், ரர்ல் ஆகரபரல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்டு, க்கள் ஆககப் ததற்நறருக்கறன்ந 

கட்சறத் கனர்கள், ரம் தறறறறத்துப்தடுத்தும் க்கள் 

தரடர்தரக தரரளுன்நத்றன் கணத்க ஈர்க்க முழு 

உரறகமம் ங்கப்தட ரண்டும் ன்தகமம் றகத் 

றட்டட்டரக ரன் இங்கு  குநறப்தறட்டரக ரண்டும். 

ணது ஆங்கறன  உகறல் வு தசனவுத்றட்டத்றன் 

இண்டரம் ரசறப்தறன் லரண கருத்துக்ககப ரன் 

முழுகரகத் தரறறத்றருக்கறரநன். அந் றடங்ககபத் 

றறல் தரறறப்தற்கு ரதரற கரன அகரசம் 

இல்கனதன்தரல் றர்த்துக்தகரள்ளுகறன்ரநன். வு 

தசனவுத்றட்டத்றன் இண்டரம் ரசறப்தறன்லது ரகப 

கடததநறருக்கறன்ந   ரக்தகடுப்தறல் ஸ்ரீனங்கர முஸ்ரம் 

கரங்கறவன் ட்டு உரப்தறணர்களும் ரக்கபறப்தது தற்நற 

லர்ரணத்க இன்ர ரகனறல் கூடறருக்கறன்ந து 

கட்சறறன் உச்சநடம் டுக்கறருக்கறன்நது ன்தகமம் 

கூநறக்தகரள்கறன்ரநன்.  

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் தகரஸ்னரந்கப் தறரசத்றல் 

யல்துமுல்கன - லரறததத்றல் ற்தட்ட தரரற ண்சரறவு 

அணர்த்த்றன் கரரக உறரறந்ர்கபறன் 

குடும்தங்களுக்கும் ற்ரம் அணரல் தரறக்கப்தட் 

டிருக்கறன்நர்களுக்கும் து கட்சறறன் சரர்தறல் 

அநரதத்கத் தரறறத்துக்தகரள்ரரடு, அசரங்கம் 

இதுகுநறத் அகணத்து றர டடிக்ககககபமம் 

முழுகரக ரற்தகரண்டு ருது சம்தந்ரக ன்நகட 

ன்நறகமம் தரறறத்து, அர்கறன்ரநன். ன்நற. 
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ගරු ජයන්  කෆටතගොඩ මශ ළ  
(ரண்நெறகு ஜந் தகடதகரட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ශ්ප අසථහශේදී 

විශලේශඹන්භ සිහිඳත් කයන්න ඕනෆ වල්දු්පමුල්ර  මීරිඹඵළ්ධද 

්රශ්ධලශේ ඇති ව අහනහන්ත සි්ධධිඹ පිිබඵ. ඒ 

ශදදහචකශඹන් විලහර ජනතහක් විඳතට ඳත් වීභ නිහ අද අශප්ත  

මුු  යටභ ශලෝකඹට ඳත් සිටිනහ.  

ජීවිත කහරඹභ ශත් දල්රත් එක්ක උශ්ධ වහ ශඳොය ඵදරහ  ශ්ප 

යශේ ජහතික ධනඹට විශ්ධල විනිභඹ එකතු කයන්නට කටයුතු 

කයමින් දුක් විපු ජනතහ අද ඳසලින් ළශලිරහ භවහ 

ශදදහචකඹක් සිදු ශරහ තිශඵනහ. අද ඒ ්පඵන්ධශඹන් විවිධ 

අදවස ්රකහල නහ. එක එක් ශකනහට ශඵෝරඹ ඳහස කයමින් ඒ 

ශදදහචකඹ ගළන විවිධ කරුණු දළක්වත්  භසතඹක් ලශඹන් 

ගත්තහභ ශ්ප යශේ ජනතහ  ඳහරකශඹෝ  විඳක්ඹ වහ නිරධහරින් 

ඇතුු  සිඹලු ශදනහභ ඒ ශද ඇස කන් ඇයරහ ඵළලිඹ යුතු කහරඹක් 

අද උදහ ශරහ තිශඵනහ.  දිසරික්ක ගණනහක්භ ශ්ප අදහනභට 

රක් න ඵට අවුරුදු ගණනහක් තිසශේ නියන්තයශඹන්භ ්රකහල 

කශත්  ඒකට අලය කයන පිිබඹ්ප ශඹදීභ භඟ වළය තිශඵනහ. 

නිරධහරින් කිඹනහ  "අපි ඔවුන් දළනුත් කශහ" කිඹරහ. නමුත්  අද  

නිරධහරින් ඹභක් කිේහභ ඒක විලසහ කයන්න ඵළරි භේටභකට 

ජනතහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඔවුන් ඒ නිහලින් අයින් 

කයන්ශන් කන්ද කඩහ ශගන ළශටන නිහද  නළත්න්ප ශනත් 

කරුණක් නිහද කිඹරහ ඒ අඹට විලසහඹක් නළවළ. ශභොකද  අද 

ශ්ධලඳහරන භළදිවත්වී්ප තුශ නිරධහරින් එක එක ආකහයඹට 

ක්රිඹහත්භක නහ  ජනතහ ඹ්ප ඹ්ප ්රශ්ධලලින් ඉත් කිරීශ්ප 

කහර්ඹශේදී. ඒ නිහ  ජනතහට ශකොඳභණ කරුණු ඳළවළදිලි කශත් 

ඒහ විලසහ ශනොකිරීභ තුශ තභයි ශ්ප අහනහන්ත සි්ධධිරට 

මුහුණ ඳහන්න ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි ඉල්ලීභක් කයනහ  

තභන්ශ  ඉඩ්පලින් ජනතහ ඉත් කිරීශ්පදී ජනතහට 

විලසහඹක් ඇති කයන ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුයි 

කිඹරහ. අද ජනතහ නිරධහරින් විලසහ ශනොකයන තත්ත්ඹකටයි 

ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්.  

අපි දන්නහ  ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුට එවහ ඳළත්ශත් ඳළරත්ත  

ඵත්තයමුල්ර  ශකොසත්ත ඹන ්රශ්ධලර ජනතහට ඒ 

ඉඩ්පලින් ඹන්න කිඹරහ ඒ ඉඩ්ප ඳයහ ගන්න ඹනශකොට  ඒ 

ඉඩ්ප අයිතිකරුන් තනි තනි ඉඩ්ප ශගොඩකිරීශ්ප වහ ැංර්ධනඹ 

කිරීශ්ප ැංසථහට අයශගන ගිහිල්රහ  නිරධහරින් ශරොකු ශ්පඹක් 

ශේ ඉ ශගන ඒ පු්ධගරඹන් බිඹ්ධදරහ ඒ ඉඩ්පලින් අයින් 

ශන්න කිේහ. එශවභ නළත්න්ප  ශදන මුදර අයශගන ඒ ඉඩභ 

ශදන්න කිඹරහ  ඵඹ කයමින් කටයුතු කයන යුගඹක් ඵට ශ්ප 

යුගඹ ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  ජනතහට විලසහඹක් ඇති න 

විධිඹට ඒ කටයුතු සි්ධධ න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ ඉඩ්පලින් 

අයින් ශන්න කිේහට   ශභොන ශදඹක් සි්ධධ ශයිද කිඹරහ 

ජනතහට විලසහඹක් නළති නිහ ශභොන අදහනභක් තිබුණත් 

අයින් ශන්ශන් නළවළ.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ශ්ප යට ශනුශන් ළඩ කයපු  දුක් විපු  ඒ අහිැංක දමිශ 

ජනතහ ඒ අහනහන්ත සි්ධධිඹ නිහ උදුයට ඳත් වුණහ. අශප්ත  

ඳක්ශේ නහඹක යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ ඇතුු  අශප්ත  

ඳක්ශේ ශලෝකඹ  ැංශේගඹ ශ්ප අසථහශේ ඒ සිඹලු ශදනහටභ  

්රකහල කය සිටිනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  2015 ර්ඹ වහ ගරු 

ජනහධිඳතියඹහ මුදල් ඇභතියඹහ විධිඹට ඉදිරිඳත් කය තිශඵන 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ්පඵන්ධශඹන් ජනයහල් යත් ශෂොන්ශේකහ 

භවතහශ  නහඹකත්ශඹන් යුත් ්රජහතන්රහදී ඳක්ශේ 

භන්ත්රීයඹකු ශර අදවස කිහිඳඹක් ්රකහල කයන්න අසථහ 

රළබීභ ගළන තුටු ශනහ.  

්රජහතන්රහදී ඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ කයනහට අභතය 

ශකොශම දිසරික්කශේ ජනතහශ   විශලේශඹන්භ ඓතිවහසික 

ශවේහග්ප ශකෝයශශේ ජනතහශ  අභිරහ නිශඹෝජනඹ කයන 

භවජන නිශඹෝජිතඹකු විධිඹට ්රථභශඹන්භ කි යුතු ශනහ  

කඵශරන් ලිඳට ළටී සිටින ශඳොදු ජනතහශ  ්රලසනරට කිසිදහ 

සථිය හය විඳුභක් ශනොන ආකහයශඹන් ශ්ප අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් වී ඇති ඵ. ජීන ඵය නිහභ ජීවිතඹ ගළටගව ගන්නට 

පුු න් වළභ තළනකින්භ ගන්නහ ණඹ ඵරින්  ශඵොශවෝ ඳවුල් තභ 

කණ කය උකස කයරහ රඵහ ගන්නහ ණඹලින් භවත් පීඩනඹට 

රක් ශරහ සිටිඹත් ඒ අඹට දළශනන වනඹක් ශදන්න ශභභ අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහ භත් ශරහ නළවළ. 

ශ්ප යශේ ජනතහශගන් අති ඵහුතයඹක් ණඹ ඵරින් සිටිඹදී  

මුු  යටභ උකස කයමින්  අද ජීත් න අඳ ඳභණක් ශනො ශවට 

අනහගතඹ ඵහය ගන්න සිටින කිරි ප්ත ඳඹන් ඳහ ඳය්පඳයහ 

ගණනකට ණඹ ඵරින් පීඩහට ඳත් කයරහ තිශඵනහ.  අවුරුදු 10ක් 

තිසශේ  ශ්රී ඳහද කන්ශ්ධ උත් අබිඵහ ඹන ණඹ ඵයක් ශ්ප යශේ 

ජනතහට  ඇති කයරහ තිශඵනහ.  අද අඳ කථහ කයන ශ්ප අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ 2015 දී ක්රිඹහත්භක න විට රුපිඹල් බිලිඹන 840ක් 

ශවත් රුපිඹල් ශකෝටි 84 000ක් ජහතික ණඹට එකතු නු ඇත. -

වරිඹට අූ වතයදවශේ ඳවන් පිැංකභ හශ .  ආඩලඩු වදන ශකොට   

ඵහය ශනහ  අූ වතයදහවක ඳවන් පින්කභකට.- ශ්ප අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශඹන් රඵන අවුරු්ධශ්ධ රුපිඹල් ශකෝටි 84 000කින් ණඹ 

ඵය ළඩි කයන්න තභයි ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵන්ශන්. ශභභ අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නශේ ගණන් හිරේ ගළන භභ ළඩිඹ කථහ කයන්න 

ඹන්ශන් නළවළ. ශභොකද ශ්ප ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න රඵන ය න විට 

සිඹල්ර ශනස ශරහ  උඩු ඹටිකුරු ශන්න තිශඵන අකහලඹ 

ශඵොශවොභ ළඩියි.    

ශකොශවොභ වුණත් මලික ැංඛ්යහ  ශල්ඛ්න ශදක  තුනක් ගළන 

කිඹනහ න්ප  අපිට ඉදිරිඳත් කයපු ගණන් අනු රඵන ශර් මුු  

ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 1 689යි. අඹ ළඹ හයහැංලශේ 5 ශනි 

ගු අනු  මුු  විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 2 210යි. 5 න ගුශේ 

ශඳන්න අන්දභට  අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 521යි.  

ආඩලඩු කිඹනහ  අඹ ළඹ හිඟඹ ජහතික ආදහඹශ්ප ්රතිලතඹක් 

වළටිඹට ගත්ශතොත් එඹ 4.6ක් කිඹරහ. ශ්පක ශරොකු ආලසචර්ඹඹක්. 

අවුරු්ධශදන් අවුරු්ධද ණඹ ඵය අඩුශනලු; ආලසචර්ඹඹ උතුයහ 

ඹනලු.  හර්ෂික කයන ණඹ ශගවී්ප ගළන  ශඳොලී ශගවී්ප ගළන 

අඹ ළඹ හයහැංලශේ 5න ගුශේ කිසිභ වනක් නළවළ. ගු අැංක 

තුශනන් තභයි  ඵශරහ භල්ශරන් එිබඹට ඳනින්ශන්. 3න  ගුශේ 

කිඹනහ රඵන ශර් ඒ කිඹන්ශන් 2015 දී  ණඹ හරික ව 

ශඳොලී ශගවී්ප  බිලිඹන 840ක් -ඒ කිඹන්ශන් ශකෝටි 84000ක්- 

ශගන්න තිශඵනහ කිඹරහ. ශ්පක තභයි ආලසචර්ඹඹ. 

අඹළඹ හයහැංලශේ පුනයහර්තන විඹද්ප වහ ්රහ ධන විඹද්ප 

වළටිඹට ශඳන්න්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 2 210යි. ඇත්ත කථහ 

කයනහ න්ප  ජනතහට ශකොශශේ වන්ශන් නළති කිඹනහ න්ප  

ශ්ප අඹ ළඹ හයහැංලශේ ණඹ ශගවී්ප ඇතුශත් කශ යුතුයි. අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කයන්ශන් යශේ ජනතහට මික් ආර්ථික විදයහඥඹන්ට 

ශනොශයි. එශවභ වුණහ න්ප මුු  විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන  2 210ට 

ණඹ හරිකඹ ව ශඳොලිඹ ශවත් රුපිඹල් බිලිඹන 840 එකතු 

කශහභ  අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 521 ශනො  රුපිඹල් 

බිලිඹන 1 361ක් ශනහ. එශවභ වුණහ න්ප අය ආලසචර්ඹත් 

ඉරක්කභ  අඹ ළඹ හිඟඹ දශ ජහතික ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.6ක් 

ශනොශයි  සිඹඹට 12කටත් එවහ ඹනහ. ශ්ප යටන්ශන් කහද?  

ඒ නිහ ශ්ප ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ අද පුස 

ශඩිල්රක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න ගළන අද  

ළඩිඹ කථහ කයන්ශන් නළවළ කිඹහ භභ කිේහ.  ඒ නිහ ත එක 

ැංඛ්යහ  ශල්ඛ්නඹක් ගළන ඳභණක් භභ වන් කයනහ.  

ශභොකද  ආලසචර්ඹඹට ඳත් ආර්ථිකශේ ්රධහනභ ආදහඹ්ප 

භහර්ගඹක් ඵට අද කළසිශනෝ යහඳහයඹ ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

ඹටශත් රුපිඹල් මිලිඹන 2 500ක ආදහඹභක් අශප්ත ක්ෂිත ආදහඹභ 

ශර වන් කය තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්  අද ශ්ප යජඹට 

කළසිශනෝ ැංසකෘතිඹ ගළන විලහර විලසහඹක් ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. කළසිශනෝවල්රට ඇතුු  න්න ශඩොරර් 100ක්- 

රුපිඹල් 13 000ක්- අඹ  කයනහඹ කිඹහ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් 

්රකහල කය  තිශඵනහ. අපි අවන්න කළභළතියි  ශ්ප ගහසතු 

විශ්ධශිකඹන්ටත්  රැංකහශේ කළසිශනෝ ගවන අඹටත් 

ශදශගොල්රන්ටභ එක භහනද  එශවභ නළත්න්ප ශනස ශනහද 

කිඹරහ. ආඩලඩුට ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 2 500 උඳඹහ ගන්න න්ප 

රක් ශදකකට ආන්න ජනතහක් කළසිශනෝ ගවන්න  ඕනෆ.  ඒ 

කිඹන්ශන්  2015 දී ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 2 500 යජඹට රඵහ ශදන්න 

න්ප දකට ඳන්ීමඹක් වඹීමඹක්ත් කළසිශනෝ ගවන්න ඕනෆ. 

ඒක තභයි අද කළසිශනෝ ආර්ථිකඹ තුශ ශ්ප යජඹ  ක්රිඹහත්භක කය 

ශගන ඹන්ශන්.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  අද ්රධහනභ කහයණඹ විධිඹට යජශේ 

ශේකඹන්ශ  ළටුඳ ගළන කථහ කයනහ. දකට රුපිඹල් 

100ක් ළඩි කයරහ ශභතළනට ඇවිල්රහ කිඹනහ  රුපිඹල් 

15 000ක්  රුපිඹල් 25 000ක් විතය ඳඩිඹ ළඩි ශනහඹ කිඹහ. 

යජශේ ශේකඹන්ශගන් ඇහුහභ ඒ අඹ කිඹනහ  රුපිඹල් 100ක් 

විතය න්ප ළඩි ශරහ තිශඵනහඹ කිඹහ. ඒක තභයි ඹථහර්ථඹ. 

කවුරු ශකොශවොභ ශකොච්චය ඳ්පශඳෝරි ගළහුත්  කයිහරු ගළහුත් 

අද යජශේ ශේකඹන්ට දකට රුපිඹල් 100ක් දීරහ භවහ 

ඳරිභහණශේ කෆ ගළහිල්රක් කයනහ  යජශේ ශේකශඹකුට 

රුපිඹල් 25 000කට ඩහ භහසික ආදහඹභක් දළන් රළශඵනහඹ 

කිඹහ. ඒක තභයි අද ශ්ප යජශේ ශරොකුභ  පුස ශඩිල්ර.  

ශ්ප අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන අසථහශේදී අපි අවශගන  හිටිඹහ. 

එදහ කිේහ  කිසිභ යහජය ආඹතනඹක් ශඳෞ්ධගලීකයණඹ කයන්ශන් 

නළවළ කිඹහ. අශනක් ඳක් ශ්ප යට ආඩලඩු කයන කහරශේදී එදහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ආඩලඩුරට ඵළන්නහ  ශඳෞ්ධගලීකයණඹ 

කයනහ කිඹහ. අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත්  කයරහ  දස ශදක 

තුනක් ගත වුශඩල නළවළ  යක්ණ ැංසථහශේ ශේකශඹෝ ගිඹහ 

අයලිඹගව භන්දියඹ ටරන්න. යක්ණ ැංසථහශේ ශකොටස ටික 

කඩරහ භහග්ප ශදකකට විකුණන්න ඹනහ. ඒක 

ශඳෞ්ධගලීකයණඹක් ශනොශයිද? ශඳෞ්ධගලීකයණඹ කයන්ශන් 

නළවළයි කිඹරහ ශ්ප බහශේ කිඹරහ දස ශදකක් ගත න ශකොට 

භව ජනතහ ඳහයට ඵහිනහ. ශ්ප හශ  ශනොශඹක් ආකහයශේ 

අතය ශ්ධල් ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹට ඇතුශත් කය තිශඵනහ.   

ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ ත තළනක කුගඩු ශයෝගීන් ගළන 

කිඹහ තිබුණහ. කුගඩු ශයෝගීන් ගළන විලහර ආන්ශදෝරනඹක් 

තිබුණහ. ගරු එස.එ්ප.චන්ද්රශේන ඇභතිතුභහශගන් භභ ඇහුහ  

කුගඩු ශයෝගීන් ශකොච්චය ඉන්නහද කිඹහ. උතුරු භළද ඳශහශත් 
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කුගඩු ශයෝගීන් 30 000ක් - 40 000ක් අතය ්රභහණඹක් 

ඉන්නහඹ කිඹහ එතුභහ කිේහ. එදහ අඹ ළශඹන් කිේහ  දළඩි 

අහධය තත්ත්ශඹන් ඳසුන  වදය උඳකහය අලය කය ෆභ 

කුගඩු ශයෝගිශඹකුටභ භහඹකට රුපිඹල් 3 000 ගණශන් 

ශදනහඹ කිඹහ. එතශකොට අවුරු්ධදකට එක ශයෝගිශඹකුට රුපිඹල් 

36 000ක් ව්පඵ ශනහ. අපි ඵළලුහ  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් 

කුගඩු ශයෝගීන් වහ ශන් ශරහ තිශඵන ගණන කීඹද කිඹහ. 

කුගඩු ශයෝගීන්ට ශදන්න පුනයහර්තන විඹද්ප වළටිඹට රුපිඹල් 

මිලිඹන 100ක් ශන් කයරහ තිශඵනහ. ශ්ප තුිබන් ඔවුන්ට ශරොකු 

ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඇති නහ. නමුත් ගණන් වදරහ ඵරන 

ශකොට කුගඩු ශයෝගීන් 2 700 ගණනකට තභයි රුපිඹල් 3 000 

ඵළගින් ශදන්න පුු න් න්ශන්. ශ්ප යශේ 50 000ක්  60 000ක් 

ඳභණ කුගඩු ශයෝගීන් ඉන්නහ. කුගඩු ශයෝගඹ වළශදන්න 

ආන්න අඹ   ශයෝගඹ තිශඵනහ දළයි  ඳරීක්ණ ඳත්මින් 

සිටින අඹ ත 50 000ක් ඳභණ ඉන්නහ. ශ්ප ශරඩුන් කල්ඳනහ 

කයනහ  "දළන් අශප්ත  කුගඩු ශයෝගඹ වහ න්ධහන ආඩලඩුශන් 

භහඹකට රුපිඹල් 3 000ක් ශදනහ"යි කිඹරහ. එතශකොට 

අවුරු්ධදකට රුපිඹල් 36 000යි. නමුත් ශන් කයන්ශන් කීඹද? 

රුපිඹල් මිලිඹන 100යි. ශදන්න පුු න් න්ශන් ශදදවස 

ගණනකටයි. කුගඩු ශයෝගීන් ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්ප කහර්ඹහරඹට 

ශඳෝලිශ්ප ඹනහ. ගිහින් ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්පතුභහශගන් මුදල් 

ඉල්රනහ. එතුභහ කිඹනහ  "ල්ලි නළවළ. ශදන්න විධිඹක් 

නළවළ"යි කිඹරහ.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක් 

තිශඵනහ. 

 
ගරු ජයන්  කෆටතගොඩ මශ ළ  
(ரண்நெறகு ஜந் தகடதகரட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda)  

ඊට ඳසශේ ශභොකද කයන්ශන්? ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්පට ඵිජනහ. 

්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්පට ඵළණරහ කිඹනහ  "ජනහධිඳතිතුභහ අඳට 

රුපිඹල් 3 000ක් ශදනහ කිේහ. ශ්ප නිරධහරිඹහ ශදන්ශන් 

නළවළ"යි කිඹරහ. ඊට ඳසශේ කුගඩු ශයෝගීන් ශඳෝලිශ්ප ඹනහ  

ආඩලඩුශේ ඇභතිරුන්ශ   භන්ත්රීරුන්ශ  ශගල්රට. 

ශභොකටද? ශ්ප රුපිඹල් 3 000 ගන්නයි. ශභොනහද  ශ්ප කයන 

ශඵොරු? අහිැංක ශර්සඩුත් යටනහ. අද ශ්ප ඳහරකශඹෝ ශ්ප යශේ 

ජනතහ යටන්ශන් එශවභයි. 

ශඳොතක් එිබදක්න ශකොට විභල් වීයැංල ඇභතිතුභහ කිඹරහ 

තිශඵනහ  - ශභභ අසථහශේදී ආර්ථික කටයුතු ඇභතිතුභහත් 

ශභභ ගරු බහශේ ඉන්නහ - 2011 සිට යකට නිහ රක් 4ක් 

වදන යටක් ඵට අශප්ත  යට ඳත්ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. නිහ 

රක් 4ක් වදනහ ලු. ශඳොඩි ළඩක් ශනොශයි. එතශකොට 

අනිහර්ඹශඹන්භ දකට ශගල් එක්දවස ගණනක් වදරහ ඉය 

කයන්න ඕනෆ. භහඹකට අඩුභ ගණශන් ශගල් 35 000ක්ත් 

වදන්න ඕනෆ. අවුරු්ධදකට නිහ රක් 4ක් වදනහඹ කිඹරහ 

කහටද ශ්ප අතයඹ කිඹන්ශන්? කුරුල්ශරෝත් ශගල් වදනහ. අපි 

ඒහට කිඹන්ශන් කඩු කිඹරහයි. කුරුල්රන් ගසර වදන කඩුත් 

ශභඹට ඇතුශත් කයරහ තිශඵනහ. නිහ රක් 4ක්? කහද  ශ්ප 

යටන්ශන්? ශනොශඹක් ආකහයශඹන් ජනතහ යටමින්-මුශහ 

කයමින්- ඹනහ. එශවභ ඹන ගභන් ශ්ධලඳහරන දඩඹ්ප කයනහ. 

අශප්ත  ඳක්ශේ නහඹක ජනයහල් යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහශ  

නභ 2013 ඡන්ද නහභ ශල්ඛ්නශේ තිබුණහ. ශ්ප අවුරු්ධශ්ධ ඡන්දඹ 

ඳහවිච්චි කශහ. ජනහධිඳතියණඹට ඔන්න ශභන්න කිඹහ තිබිඹදී 

ශඳත්භක් ආහඹ කිඹරහ එතුභහශ  නභ ඡන්ද නහභ ශල්ඛ්නශඹන් 

අයින් කයනහ. ශකොශවන්ද  ශඳත්භ ආශේ? අ්පඵරන්ශගොඩින්. 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ඔඵතුභහශ  කථහ අන් කයන්න. 
 

ගරු ජයන්  කෆටතගොඩ මශ ළ  
(ரண்நெறகு ஜந் தகடதகரட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda)  

ශ්ප හශ  ඳේටඳල් ශඵොරු ්රකහල කයමින් ශ්ධලඳහරන දඩඹ්ප 

කයනහ  එක ඳළත්තකින්. ජනතහ යටමින් ඉදිරිඳත් කශ ශ්ප අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹ භහ හිතන වළටිඹට අද ශරොකුභ පුස ශඩිල්රක් 

ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භශ  

කථහ වභළග * කයනහ.  

ශභළනි අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹක් ඉදිරිඳත් කයමින් ශ්ධලඳහරන 
කථහන්දයඹක් ශ්ප බහශේදී දිග වළරිඹහ. විභල් වීයැංල ඇභතියඹහ 
කිේ ආර්ථික  හතකඹහ ලිඹහ දීපු අඹ ළඹ කථහ ශ්ප යශේ ඉදිරි 
ජහතික භළතියණඹකට ඉදිරිඳත් කශ ්රතිඳත්ති ්රකහලනඹක්  
එශවභ නළත්න්ප ඳච ්රකහලනඹක් ඵට ඳත්න කහරඹ භහ හිතන 
වළටිඹට ළඩි ඈතක නළවළ. ශ්ප ඳච ්රකහලනඹ ඉදිරිඳත් කයරහ 

ඵළලුශේ  ශභඹ ඉදිරිඳත් කයපු ගභන් විඳක්ඹ තශොම්තබන් 
ඹන්නයි. නමුත් ජනතහට ශත්ශයන ශකොට ජනතහ දළන 
ගන්නහ  ශ්ප ඳච ශ්ප යශේ ජනතහට කීභ ්පඵන්ධශඹන් ශ්ප 
ඳහරකශඹෝයි ඒ විධිඹට ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. එශේ ්රකහල කයමින් 
භශ  කථහ අන් කයනහ.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Sarath Kumara Gunaratne. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 13ක කහරඹක් තිශඵනහ. 
 
ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ (ධීලර ශළ ජජ වම්පත්  

වංලර්ධාන නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக 

பமூனங்கள் அதறறருத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  

Fisheries and Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි    අශප්ත  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 
දන අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයන අසථහශේ දී "භහින්ද 
චින්තන - ජහතික ැංර්ධන දළක්භ" කිඹන රසන චන කිහිඳඹ 
ඳහවිච්චි කයරහ  එහි නිඹභ අර්ථඹ ජනතහට රළශඵන විධිඹට 
ඉදිරිඳත් කශහ.  ඒ අනු විඳක්ඹට ටන් ඳහඨඹක් ඉදිරිඳත් 
කයන්න ඵළරි තත්ත්ඹට අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ 
පිිබඵ අශප්ත  ශගෞයනීඹ උත්තභහචහයඹ ශ්ප අසථහශේදී 
්රථභශඹන්භ එතුභහට පිරිනභනහ. ශ්ප කිඹන කථහ සිඹල්ර 
ජනතහ තුශට  ඹනහ.  ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
පිටි ඳසශේ ඉරහ කිේහ හශ  අපි  භළතියණඹකට ගිඹහභ ශභහි  
්රතිපර -ශ්ප න ශකොට දීරහත් තිශඵනහ.- ජනතහ  ඉදිරිශේදී 
ශදන්න ූ දහන්ප ශරහ ඉන්නහ.   

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ කථහ ඳටන් ගළන්ශ්ප ඉරහ 
ඳළවළදිලි ්රකහල කශහ  අතීතඹ ගළන. ශභොකද  අද භවය අඹට 
එල්ටීටීඊඹ කයපු ඒ බඹහනක යු්ධධඹ ව එභඟින් කයපු ජීවිත වහනි 
ගළන අභතක ශරහ තිශඵනහ; අතීතශේ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
කයපු ශ්ධලුත් අභතක ශරහ තිශඵනහ; අශප්ත  ජනතහ විපු දුක 
ඳහ අභතක ශරහ තිශඵනහ; ශ්ප න ශකොට නළඟී සිටින අපි ඒ 
ජඹග්රහවක ලීරහට එන්න ඉසය ශරහ ශකොශවොභද සිටිශේ කිඹන 
එකත් අභතක ශරහ තිශඵනහ.  
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————————— 
*  පුවහ කළත   බළ ඇ . 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ  එක්ත් ජහතික ඳක් 
යජඹන් කහරශේ ආඹතන ශඳෞ්ධගලීකයණඹ කශශේ ශකොශවොභද  
යු්ධධඹ ශනුශන් දුක් වින්ශ්ධ ශකොශවොභද  විශ්ධශිකඹන්ට ඉඩ්ප 
විකුණුශේ ශකොශවොභද කිඹන එක ගළන. එතුභහ ශ්පහ එකින් එක 
ඳළවළදිලි කයමින් තභයි එතුභහශ  අඹ ළඹ කථහ  කශශේ. අපි 
ඳළවළදිලිභ ශ්ප ශරහශේ එතුභහට අශප්ත  ශගෞයඹ පුද කයන්න 
ඕනෆ  - අතීතශේ යු්ධධඹ නිහ අශප්ත  යට  වළභ ඳළත්තකින්භ  විනහල 
ශරහ තිබුණහ - අශප්ත  යශේ ඳළති ඒ යු්ධධඹ නිභහ ශකොට "ආර්ථික 
යු්ධධඹ" කිඹන චනඹ ඳහවිච්චි කයරහ යට ැංර්ධනඹ කයන එක 
ගළන. ආර්ථික යු්ධධඹ අද මුු  යශේ ැංර්ධනඹට ඳළවළදිලිභ 
ඉවල් ශරහ තිශඵනහ. "ඇස ඇත්ශතෝ ඵරත්හ! කන් ඇත්ශතෝ 
අත්හ!" කිඹරහ භභ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ විහදඹ අසථහශේදී 
කිේහ. අන්න ඒකභ තභයි භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්. "එ! ඵර!" 
කිඹරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ. ජඳන් යශටන්  චීනශඹන් 
යහජය නහඹකශඹෝ ආහ. අශප්ත  ශු්ධශධෝත්තභ පිඹතුභහ - ඳහප්ත  
වන්ශේ - රැංකහට එනහ. ශභොකක්ද ශ්පශකන් ශදන ඳිජවුඩඹ? 
කශතෝලිකඹන් න අඳ දකින වළටිඹට ශු්ධශධෝත්තභ ඳහප්ත  
වන්ශේ කිඹන්ශන්  මුු  ශරෝකඹභ පිිබගන්නහ හභශේ ඳිජවුඩ 
ශදන නහඹකඹහයි. ඒ නහඹකඹහ අශප්ත  රැංකහට එනහ. ශ්ප 
සිඹල්රටභ ශවේතු ශ්ප ගරු බහශේදී අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 
ඳළවළදිලි කශහ. අපි දළන් ශ්ප ශන ඇති කය තිශඵනහ කිඹරහ 
එතුභහ කිේහ.  උතුශර් ඉරහ දකුණටභ අද අපි ඒ ශන දකිනහ. 
ඒකයි භභ කිඹන්ශන්  "ඇස ඇත්ශතෝ ඵරත්හ!" කිඹරහ. නමුත් 
බීරි අලින් හශ  කෆ ගවරහ විඳක්ශේ අඹ ශභොනහද ශ්ප 
කිඹන්ශන්? අනහගතශේ කහත් එක්ක ආඩලඩු පිහිටුන්නද ශඳොදු 
අශප්ත ක්කඹන් ශගශනන්න වදන්ශන්?  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කයන ශ්ප භවහ ැංර්ධනඹ  අද න 
ශකොට ගභට ගිහිල්රහ තිශඵන භවහ ැංර්ධනඹ විනහල කයරහ 
ජහතයන්තයඹට අත ශඳොන්න ශදන්නද වදන්ශන්? අශප්ත  
ධීයඹන්ට ශ්ප න ශකොට තවැංචි දභන්න වදනහ. ශ්ප න ශකොට 
අඳට ඇඟිලි දිගු කයනහ. එල්ටීටීඊඹත් එක්ක එක්කහසු ශරහ 
ශඳොදු අශප්ත ක්කඹන් වදන්න යනිල් වික්රභසිැංවරහ හකච්ඡහ 
කයනහ. ශ්පකද අශප්ත  අනහගත දළක්භ විඹ යුත්ශත්? "ඹහල් ශ්ධවි" 
දු්පරිඹ නළත ඹහඳනඹට ගිඹහ. ඹහඳනශේ ජනතහ එදහ අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහට භල් ඉසහ. අශප්ත  ධීය ජනතහට කයන විනහලඹ 
ගළන ශදභශ ජහතික න්ධහනඹ අද කථහ කයන්ශන් නළවළ. අශප්ත  
යශේ තිශඵන ශ්ප භඟිඹ ගළන  යශේ අනහගතඹ ගළන කථහ 
කයන්ශන් නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹහඳනඹට ගිහිල්රහ 
ඇහුහ  "භභ ඳශහත් බහට මුදල් ශදනහ  ඇයි ඒහ විඹද්ප 
කයන්ශන් නළත්ශත්? ශ්පකද ඔඵ දකින ශ්ධලඳහරනඹ? ශභශවභ 
කයන්නද  'ජනතහශ  අනහගතඹ ශනුශන් අපි කථහ කයනහ.' 
කිඹරහ ඔඵරහ ්රකහල කශශේ? ඇයි  ශ්ප රැසවී්පරට එන්ශන් 
නළත්ශත්?" කිඹහ. භභ ගිඹහ  භන්නහයභ ්රශ්ධලඹට. ඒ ගිඹ ශරහශේ 
එශවේ ධීය ජනතහ ඇඬු කඳුිබන් කිේහ  ''අඩු තයමින් ඳශහත් 
බහශේ ධීය අභහතයයඹහත්  ඳශහත් බහශන්ත් කිසිභ 
්රතිරහබඹක් අඳට ශදන්ශන් නළවළ  ඔඵතුභන්රහ ශදන ්රතිරහබඹ 
ඳභණයි රළශඵන්ශන්'' කිඹරහ. භහ ශ්ප කිඹන්ශන් අඳ දකින 
ශ්ධල්.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ජනතහ ශදභශ ද  සිැංවර ද  මුසලි්ප ද 
කිඹරහ ශන් කයරහ නළවළ. එතුභහ ඒ ඵ ඳළවළදිලි ඔප්ත පු කය 
තිශඵනහ.  එතුභහ ශඳශර්දහ මුසලි්ප ජනතහ අභතනහ භභ දුටුහ. 
ෆභ මුසලි්ප ජහතිකඹකුටභ භක්කභ ළ පුදහගන්න අසථහ 
ශදනහ කිඹරහ කිේහ. ශ්ප ඵරන්න  අශප්ත  නහඹකඹහශ  තිශඵන ශ්රී 
රහැංකිකත්ඹ. ශභන්න ශ්පකයි එතුභහ තුශ අඳ දකින ශන. 
ශභන්න ශභඹයි ජනතහට දුන්නු ශ්ප අනගි අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුශ 
තිශඵන ශන වළටිඹට අඳ දකින්ශන්. ශ්ප නිහ අද න ශකොට 
විඳක්ඹට අවන්න ්රලසනඹක් නළති ශරහ තිශඵනහ. විඳක්ඹ අද 
ශඵොරු ්රචහය කයමින්  ශඵො රු ටන් ඳහඨ කිඹමින් ඹනහ. නමුත් 
ජනතහ ශඟට ගිශඹොත් අවවි  "ඇයි ශ්ප ශඵොරු කිඹන්ශන්? 

ශභොනහද තත් ශදන්න තිශඵන්ශන්?" කිඹරහ. ඵරන්න අද සිඹලු 
ක්ශේර ශකොයි ආකහයඹටද විහිදිරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ? අශප්ත  ගරු 
ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ අද දිවි නළගුභ ශදඳහර්තශ්පන්තු 
පිහිටුරහ ගශ්ප ෆභ ශකනකු ශනුශන්භ සඹැං රැකිඹහ ළඩ 
පිිබශශක් වදරහ තිශඵනහ. එතුභහ ඒකට අලය කයන භඟ 
ශඳන්වීභ කය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශභය අඹ ළශඹන් 

විශ්රහමිකඹන්ශ  වහ ළඩිහිටිඹන්ශ  යහජය ඵළැංකු තළන්ඳතු වහ 

සිඹඹට 12ක හර්ෂික ශඳොලී අනුඳහතඹක් රඵහ දී තිශඵනහ. ගුන් 

ශතොටුශඳොශශේ ශේඹ කයරහ විශ්රහභ ගිඹ අඹ භට කථහ කයරහ 

කිේහ  අශප්ත  තළන්ඳත් මුදල් ශනුශන් සිඹඹට 12ක් රළබීභ අඳට 

ශරොකු ආදහඹභක්ඹ කිඹරහ. විශ්රහමිකඹහශගන් ඳටන් ශගන ෆභ 

අැංලඹකටභ අඹ ළශඹන් වන දුන්නහ. ශඳය ඳහල්රට වන 

දුන්නහ. ශඳය  ඳහර කිඹන්ශන් ශභොකක්ද? ශඳය ඳහර තභයි 

අනහගතශේ ඳශමුළනි ඳඩිශඳශ; යටක ඳශමුළනි ඳඩිශඳශ. 

අධයහඳනඹ තභයි යටක ඳඩිශඳශ. අද අධයහඳනඹ දියුණු කයන්න 

ශ්ප න ශකොට භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය මුු  රැංකහ පුයහ 

වළශදනහ. අශප්ත  යශේ ්රසි්ධධ  න්ප දයහ තිශඵන යහජකීඹ  ආනන්ද  

නහරන්ද හශ  විදයහරර තිශඵනහ වහ භහන විදයහගහය 

භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය නමින් අද වළශදනහ. රඵන ය තුන තුශ 

ඒ විදයහගහය ශඵොශවෝ ශයින් ඉදි කයන්න ළඩ පිිබශශක් 

තිශඵනහ. ්රඥහන්තඹන්  බු්ධධිභතුන් බිහි කයන ළඩ පිිබශශ 

එතුභහ වදරහ වභහයයි. ශඳය ඳහල් - යශේ ඳශමුළනි ඳඩි ශඳශ - 

ැංර්ධනඹට  අනහගතඹ ශනුශන් බු්ධධිභතුන් බිහි කිරීභට 

අලය කයන මුදල් ශන් කය තිශඵනහ. ෆභ ඳහරකටභ ශඳය 

ඳහරක් ව ඒ ශඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට අලය කයන වහඹ 

ශදන්න ළඩ පිිබශශක් කස කයරහ තිශඵනහ.  

භභ ශඵොශවොභ ආඩ්පඵයශඹන් කිඹනහ  ධීය ක්ශේරඹ  කෘෂි 

ක්ශේරඹ වහ භහන විධිඹට අඳට ශගොඩනඟන්න පුු න් කිඹරහ. 

අද මීගමු කශපු ැංර්ධනඹට විලහර මුදරක් දීරහ තිශඵනහ. ඊට 

අභතය  ධීය ක්ශේරශේ වළභ ගභකටභ අලය කයන මිරිදිඹ 

භත්ය යහඳහයඹට -කුඩහ භත්ය යහඳහය ශේහ  ශඳොකුණු ශේහ- 

විලහර මුදරක් දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ ධීය ක්ශේරඹ තුශ 

මුහුදට  කශපුට  ළට ඳභණක් ීමභහ ශනොවී  අද ශගොඩ බිශ්ප ඉ 

ශගනත් සුයතල් භසුන්   මිරිදිඹ භසුන්  පිට යටට ඹන්න පුු න් 

ළඩ පිිබශශක් වදරහ දීරහ තිශඵනහ.  

කෘෂි ක්ශේරඹට දිඹ වළකි සිඹලුභ ආධහය දීරහ තිශඵනහ. ණඹ 

ක්රභ ඇති කයරහ තිශඵනහ. උදහවයණඹක් විධිඹට "දිවි නළඟුභ" 

ඵළැංකු ඹටශත්  ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහශ  ශඹෝජනහක් 

භත  භෘ්ධධිරහභිඹහට  එශවභ නළත්න්ප දිවි නළඟුභ රහභිඹහට අද 

න ශකොට සිඹඹට 4ක ශඳොලිඹකට රුපිඹල් 50 000ක් අවුරු්ධදක් 

ගිහිල්රහ ශගන්න ගන්නත්  රුපිඹල් 5 000ක් එක දසින් 

ගන්නත් පුු න් ආකහයඹට ළඩ පිිබශශක් කස කයරහ 

තිශඵනහ. එවහ ඳළත්ශත් තිශඵන කශ්සට ගිහිල්රහ සිඹඹට දවශේ 

ශඳොලිඹට ණඹ රඵහ ගන්න දළන් ඔවුන්ට අලයතහක් නළවළ. 

භෘ්ධධි හභහජිකශඹක් වළටිඹට  ගශ්ප ශඳොඩි මිනිවට ඒ "දිවි 

නළගුභ" කිඹන ඵළැංකු තුිබන් ඒ ආකහයශඹන් තභ අලයහ පුයහ 

ගන්න විලහර ළඩ පිිබශශක් කස කයරහ තිශඵනහ. "දිවි 

නළඟුභ"  අද ග්පර ජනතහශ  කශේ නිතය කිඹළශන චනඹක් 

ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  දිවි නළඟුභට  ශනභ ජීශනෝඳහඹ 

කිඹන ළඩ ටවනක් වදරහ අශප්ත  මුදලුත් ශන් කයරහ අපි ශ්ප 

ශනශකොට වළභ ගභකභ ආර්ථිකඹ ශගොඩ නගන්න   ඳවුර ශගොඩ 

නගන්න ඒ ඳවුර තුිබන් ශ්ප රඵරහ තිශඵන ශ්ප භවහ ැංර්ධනශේ 

්රතිපර රඵන්න වළභ ඳවුරකටභ අලය කයන උඳකයණ 

ශනොමිශල් රඵහ දීරහ තිශඵනහ; අඩු ආදහඹ්ප රහභීන්ට ශනභ 

ණඹ ක්රභ වදුන්හ දීරහ තිශඵනහ. ඳවුර ශගොඩනගන ළඩ 

පිිබශශ කස කයරහ තිශඵනහ.  

1137 1138 

[ගරු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ] 



2014  ඔක්ශතෝඵර් 31  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  ඳශමු ශනි භහින්ද චින්තනඹ 

තුිබන් කිඹහ තිබුශඩල   ශ්ප ආර්ථික යු්ධධශඹන් ජඹ ගන්න  ගභ 

ශගොඩනඟන්න න්ප ඳවුර ශගොඩ නළඟිඹ යුතුයි කිඹරහයි. ඳවුර 

ශගොඩනළඟීභ තුිබන් ගභ ශගොඩ නළඟිරහ ගභ තුිබන් නඟයඹ 

ශගොඩනළඟිරහ අපි ජහතයන්තයඹට ඇතුල් ශමුඹ කිඹරහ තභයි 

එතුභහ කිේශේ. ඒක දළන් සිඹඹට 90ක් ශරහ වභහයයි.  වළභ ඳශහත් 

බහකින්භ සිඹඹට 54ක් ජනතහ ඡන්දඹ දුන්නහ. ඌට  භශ  

අහිැංක මිරඹහ අයශගන ගිහිල්රහ "ශභන්න භව ඇභති" කිඹරහ  

ඌශේ ජනතහට ශඳන්නරහ  ඒ ජනතහ රැටුහ.  

අහනශේදී ඒකත් reverse ශරහ ආහ. ඉදිරිශේදී 

ජනහධිඳතියණඹක් එනහ. ඒක වැංගන්න ශදඹක් ශනොශයි. 

එතළනදී ඵරහ ගන්න පුු න්  ශරෝක ඉතිවහශේ 2 ශනි 3 ශනි 

යට එනශකොටත් රක් 18කට ඩහ ළඩි  ඡන්ද ගණනකින් ජඹ 

ගත්ත නහඹකඹහ අශප්ත  නහඹකඹහ ඵ. අද ශනශකොට ඒක තභයි 

ජහතයඹන්තයඹත් කිේශේ. ජඳන් යශටන්  චීනශඹන් ආහ. චීනඹ 

ශ්ප න විට අපිත් භඟ මිර ගිවිසුභක් අත්න් කයරහ තිශඵනහ. 

අශප්ත    සිඹලුභ නිසඳහදන ඒ යටට ඹන්න අලුත් ළඩ පිිබශශක් 

වදරහ දීරහ තිශඵනහ. ඉන්දිඹහ අද අශප්ත  මිරශඹක් ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ.  ටීඑන්ඒ අඹ ගිඹ ශරහශේ ජඹ රලිතහට ශච්ච 

ශ්ධ තභයි ඒ අඹටත් සි්ධධ වුශඩල. ඒ නිහ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහශ  ශ්ප ළඩ පිිබශශ ්පඵන්ධශඹන් ශ්ධලඳහරනඹ 

කයන අඹ වළටිඹට තමුන්නහන්ශේරහ ඳහර්ලිශ්පන්තුට ඇවිල්රහ 

ජනතහ ශනුශන් ශ්ප ශදන වන පිිබඵ ජනතහට 

ඳිජවුඩඹක් ශගන ඹන්ශන් නළත්න්ප  අපි ශ්ප අඹ දකින්ශන් ගශ්ප 

ශද්රෝහිශඹෝ  ජහති ශද්රෝහිශඹෝ වළටිඹටයි. එභ නිහ මිනිසසු වැංඩු 

ගවන දක් එනහ. ඒ නිහ ඳහර්ලිශ්පන්තුට භන්ත්රීරුන් 

වළටිඹට  ජනතහ අඳ ඳත් කයරහ එන්ශන් ශ්ධලඳහරන ලශඹන් 

ශකොශ ඳහට ශේහ  නිල් ඳහට ශේහ  යතු ඳහට ශේහ ජනතහට 

ශේඹ කයන්න මික් භඩ ගවන්න ශනොශයි.  

අද ටීඑන්ඒ එක ශභොකද කයන්ශන්? නිදහශගන ඉන්නහ. 

තභන්ශ  ්රශ්ධලඹට ශදන ල්ලි ටික ළඹ කයන්න තභන්ශ  

ඳශහත් බහට ඇයපු ඳශහත් බහ ඇභතිතුභහට ඒ ලක්තිඹ ශදන්ශන් 

නළති ඒ ජනතහ මුශහ කයරහ තිශඵනහ.  භභ ටීඑන්ඒ එකට 

අභිශඹෝගඹක් කයනහ. ශ්ප ජනහධිඳතියණශේදී අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහට  එදහ හිටපු ජනහධිඳති   ශවක්ටර් ශකොේඵෆකඩු 

භළතිතුභහට ඡන්ද දුන්නහට ඩහ ජනතහ යභක් උතුරු-නළ  ශඟනහිය 

්රශ්ධලශඹන් රළශඵනහ. ශභොකද ජනතහ වළභ ශරහශේභ 

යටන්න ඵළවළ. ගභ ශනස ශරහ ඉයයි. නගයඹ ශනස ශරහ 

ඉයයි. අද නගයඹ රසන ශරහ තිශඵනහ.    

භට අසථහක් රළබුණහ  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් එක්ක 

ඉතහලිශේ  ශයෝභශේ ැංචහයඹ කයන්න. මිරහශනෝ නගයශේ දී  සිැංව 

ශකොඩි රැගත් 5 000කට ළඩි අශප්ත  රහැංකිකශඹෝ පිරික් ඳළමිණ 

ශභොකක්ද කිේශේ? අපි රැංකහශේ අශප්ත  වළභ ඳවුරකටභ  ඔඵතුභහට 

ඡන්දඹ ශදන්නඹ කිඹරහ කිඹනහඹ කිේහ. එතුභහ ශඳොශයොන්දුක් 

දුන්නහ ඒ අඹට නළත ්ධවිත් පුයළසිබහඹ-dual citizen- රඵහ 

ශදන්න. එතුභහ ශ්ප අඹළඹ ශල්ඛ්නශඹන් එදහ ශඳොශයොන්දු ව  

ආකහයඹට ඒක දුන්නහ. "රැංකහට ල්ලි එන්න. ඔඹශගොල්රන්  

උඳඹන මුදර අඳට නීතයහනුකර එන්න. එඹ භභ වළභදහභ කිේ 

ශදඹක්"ඹ කිඹහ එතුභහ එහිදී කිේහ. ඒ ඉල්ලීභට ්රතිචහයඹක් 

දක්න්න එතුභහ ඒ අඹට තීරු ඵදු යහිත හවනඹක් ශගන්න්න 

ඉඩ ශදන්න ශඳොශයොන්දු වුණහ. ශ්ප ශනශකොට අශප්ත  ඉතහලිශේ 

ඉන් කථහ කයනහ  ්රැංලශේ ඉන් කථහ කයනහ  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහට ්රලැංහ කයනහ. ශභන්න ශ්පහ තභයි ඉදිරි 

අනහගතඹට අලය ශන්ශන්.  

විශ්ධල විනිභඹ රැංකහට එනහ කිඹන්ශන් ශ්ප ආර්ථිකඹට 

භවහ මුදරක් එකතු නහ කිඹන එකයි. ශභන්න ශ්පහ තභයි 

එතුභහ දකින සිහිනඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් කයන ළඩ 

පිිබශශල්. ශ්පහ ශත්රු්ප ගන්ශන් නළති ශකොශ ශගනළල්රහ 

කිශඹේහට  ශකොශවේත් ඹන කෆල්රක් අල්රහශගන ටන් ඳහඨ 

කිේහට මිනිසුන් යටන්න ඵළවළ. ජනතහ ඳළවළදිලි දන්නහ  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශඵොරු කිඹන්ශන් නළති නහඹකශඹක් 

කිඹරහ. එතුභහ ගභට ගිඹහභ   අ්පභරහ කුඩහ දරුන් අයශගන එතුභහ 

ශඟට එන්ශන් ශභොකද?  යනිල් වික්රභසිැංව භවත්භඹහට දරු දුකක් 

නළති එක ගළන භභ කිඹන්ශන් කනගහටුශන්. නමුත් 

ජනහධිඳතිතුභහ දරුන් ඉන්න පිශඹක්. එතුභහ පීතෘත්ඹ පිිබඵ 

දන්නහ නහඹකශඹක්. ජිත් භවත්භඹහරහට  යනිල් භවත්භඹහරහට 

 දරු දුකක් නළති වුණහට අඳට කයන්න ශදඹක් නළවළ. ඒ අඹ 

ශභශඹකු ඩහ ගන්න දන්ශන් නළවළ. නමුත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  

දරුන් ශඟට ඹන්ශන් ශඵො ශවොභ ආදය ලීරහශන්.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහඩි ශදකක කහරඹක් 

තිශඵනහ. 
 

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

අ්පභරහ ජනහධිඳතිතුභහට දරුන් ඩහ ගන්න ශදනහ. එශවභ 

දරුන් ශදන්ශන් එතුභහ තහත්තහ ශකශනක්  එතුභහ දරුන් ට 

ආදයඹ කයන පිශඹක් කිඹරහ දන්නහ නියි. දරු දුක විතයක් 

ශනොශයි  ළඩිහිටි දුක විතයක් ශනොශයි  සිඹලුභ ජනතහශ  දුක 

දන්නහ ශ්ප ආදයණීඹ නහඹකඹහ ආයක්හ කයන්න ඕනෆ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ඔඹ ශඵොරු ටන් ඳහඨ කිඹරහ තමුන්ශ  ගභට 

ගිහිල්රහ ගුටි කන්ශන් නළති ශ්ප අනහගත නහඹකඹහ දිරිභත් 

කයන්න අඳත් එක්ක ඒක යහශි න්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ භභ 

කයනහ. එතුභහ ශ්ප යටට රඵහ ශදන වහඹට ඔඹ හශ  ඵහධක 

දභරහ  ශඵොරු කිඹමින් ජනතහ මුශහ කයන්න එඳහඹ කිඹහ 

විඳක්ශඹන් ඉල්රහ සිටිමින් භභ නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි  ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි.  

The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella. Hon. 

Member, you have 20 minutes. 

 

[අ.බහ. 12.03] 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ හිතන්ශන් ශ්ප අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කයන අසථහ ශේ දී ශ්ප යශේ ජීත් න විශලේශඹන්භ 

භධයභ ඳහන්තික ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ  අද විලහර 

්රලසනඹක් තිශඵන අතයලය බහඩලඩර මිර අඩු කයයි කිඹරහ. 

ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්ප අඹ ළශඹන් අතයලය බහඩලඩර මිර අඩු 

කයන්න කිසිභ පිඹයක් අයශගන නළවළ. අඳට නිතය ඡන්ද 

දහඹකයින් වමු ශනහ. ඔවුන්ට තිශඵන ්රධහනතභ ්රලසනඹ තභයි  

අතයලය බහඩලඩර මිර ඉවශ ඹෆභ. නමුත් අතයලය බහඩලඩර 

මිර අඩු කයරහ නළවළ. ජීත් වීශ්ප ්රලසනඹට යජශඹන් ඳළවළදිලි 

උත්තයඹක් දීරහ නළවළ.  

ශ්ප කථහ කයන අසථහශේදී වල්දු්පමුල්ර ්රශ්ධලශේ සිදු වුණු 

ශදදහචකඹ ගළනත් භභ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. ශභොකද  ඳසු ගිඹ 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

අවුරුදු 20 තුශ තුකයශේ වදරහ තිශඵන්ශන් ශගල් 5 000යි. ඒ 

කිඹන්ශන්  අවුරු්ධදකට ශගල් 250යි වදරහ තිශඵන්ශන්. 

තුකයශේ ජනතහ ගළන යජඹ මීට ඩහ හිතන්න තිබුණහ. 

තුකයඹ නිශඹෝජනඹ කයන ද්රවිඩ භන්ත්රීරු ආඩලඩුට එකතු 

ශරහ ඇභතික්ප ගත්තහට කිසි ්රලසනඹක් නළවළ. නමුත් ඒ 

ජනතහට අලය ශේහ කශහද කිඹන ්රලසනඹ අද ඉසභතු නහ. 

යජශේ ඇභතියශඹකු එක්තයහ පුත් ඳතකට කිඹහ තිබුණහ  

"එතළනින් අයින් ශන්න කිඹරහ අඳ ඒ අඹට දළන්වහ. නමුත් ඒ 

අඹ අයින් වුශඩල නළවළ" කිඹරහ. ඒ අඹට ඉත් න්න තළනක් 

තිශඵනහද? ඒ තළන් කස කයරහ ශදන්න ඕනෆ  යජඹ ව තු 

භහග්ප.  

2005 දී ඉදිරිඳත් කශ භහින්ද චින්තනශේ තිබුණහ   ෆභ 

ගභකටභ ශගල් 125ක් වදනහ කිඹරහ. තුකයශේ නිහ 

්රලසනඹ ඉතහභත් උග්රයි  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අලය 

දහඹකත්ඹ ඒ අඹට රළබිරහ නළවළ. ඒ අඹ ශකොශවේ ඹන්නද? ඒ 

අඹට ඹන්න තළනක් නළවළ. ඔවුන්ට ඉන්න තළනක් වරිගසරහ 

ශදන්න ඕනෆ. යජඹ ශ්ප අසථහශේදී  ඒ අඹට අලය වනහධහය 

ශදන්න භවන්සි නහ. ඒක "නළවළ" කිඹරහ අඳ කිඹන්ශන් නළවළ. 

නමුත්  භට ශඳශනනහ  ඒ ශ්ධවඹන් ශගොඩ ගළනීශ්ප දී විලහර 

්රභහදඹක් තිශඵන ඵ. ඉතුරු ශරහ ඉන්න අඹට කෆභ බීභ ශදනහ. 

භභ නළවළ කිඹන්ශන් නළවළ.  ඒ භෘතශ්ධව රඵහ ගන්න - to do the 

necessary excavations - යජඹට ලක්තිඹක් තිශඵනහද කිඹන 

කහයණඹ ගළන ්රලසනඹක් තිශඵනහ  මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් තප්රේමජයන්  මශ ළ  
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் ) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශභහි තහක්ිජක ගළටලුක්  

තිශඵනහ. ඒකයි ්රලසනඹ. එතළන excavate කයන්න ගන්න ශකොට 

උඩ තිශඵන ඳස තේටු නළත ඒවි කිඹන අදහන්ප තත්ත්ඹ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශඵොශවොභ ඳරිසමින් තභයි ඒ කටයුතු 

කයශගන ඹන්ශන්. 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ගරු ඇභතිතුභහට කිඹන්ශන් ඒ තහක්ණ දළනුභ තිශඵන 

යටලින් උදවු රඵහ ගන්න කිඹරහයි. ඵරත් යටල්  කීඳඹක් 

කිඹරහ තිබුණහ"අපි උදවු කයන්න ූ දහන්ප" කිඹරහ. අඳට 

ශඳශනනහ ශනත් යටර ආඳදහක්  වුණහභ  ඒ යටර ආඩලඩු 

අහන භෘතශ්ධවඹ ශගොඩ ගන්නහ ශතක්  තභන්ශ  උත්හවඹන් 

අත් වරින්ශන් නළති ඵ.  භළශල්සිඹහශේ ගුන් ඹහනඹ තභත් 

ශොඹනහ භභ යජඹට කිඹන්ශන් ශ්පක අත් වරින්න එඳහ 

කිඹරහයි. ශභොකද අත් වරින සබහඹක් භට ශප්ත නහ. අඩුභ 

ගණශන් භශමිනී ටිකත් ශගොඩ අයශගන ඒ ඳවුල්ර අඹට 

ශදන්න කිඹරහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   යජඹ ශ්ප යට දියුණු කයන්න 

ළරසු්ප වදනහ. වළඵළයි  යජඹට තිශඵන විලහරභ ්රලසනඹ 

ශභොකක්ද? අලය ්රහ ධනඹ නළවළ. They do not have capital.  

ඵරන්න  භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 2005 ඳශමුන අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහලිශේදී කිේහ  භහින්ද චින්තනඹ ඹටශත් ෆභ ්රහශ්ධශීඹ 

ශල්ක්ප ශකොේඨහලඹකභ කර්භහන්තලහරහක් ආය්පබ කයරහ 

රැකිඹහ 500ක් ශදනහ කිඹරහ.  අවුරුදු 10කට ඳසශේ එභ 

ශඹෝජනහභ ශ්ප අඹ ළශේදීත් ඉදිරිඳත් කයනහ. 2005 ඉදිරිඳත් 

කයපු භහින්ද චින්තන අඹ ළශේ තිබුණු එභ ශඹෝජනහ අවුරුදු 

දවඹකට ඳසශේ ශ්ප අඹ ළශේදීත් ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. ඵදු 

වන ශදනහ කිඹරහ එදත් කිේහ  අදත් කිඹනහ. ඉතින් 

ශ්පශකන් ශඳශනන්ශන් ශභොකක්ද? යජඹට ඵළරිශරහ තිශඵනහ 

ෘජු විශ්ධල ආශඹෝජන ශ්ප යට තුශට ශගන්හ ගන්නට.  දළන් 

ආඩලඩු ගන්න ණඹත් විශ්ධල ආශඹෝජන වළටිඹට කිඹරහ තභයි 

අශප්ත  යශේ මිනිසසුන්ට ශඳන්න්ශන්. භභ කථහ කයන්ශන්  

Foreign Direct Investment  ගළන. භව ඵළැංකු හර්තහට අනු  

2012 යට ඩහ 2013 ශර්  අශප්ත  යටට ෘජු විශ්ධල ආශඹෝජන 

ගරහ ඒභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශභොකද  ශ්ප ශඟදී හිජජ 

භඩලඩරඹ ්රකහලඹක් නිකුත් කයරහ තිබුණහ  රැංකහට අලය 

අඳනඹනඹ ළඩි කයන  රැකිඹහ ඇති කයන ෘජු විශ්ධල ආශඹෝජන 

ඵ. ඒහ අශප්ත  ය ටට එන්ශන් නළවළ. භභ නිශඹෝජනඹ කයන 

භවනුය දිසරික්කශේ ඇඟලු්ප කර්භහන්තලහරහ 15ක් වරහ. 

භහතශල් 04ක් වරහ. නුයඑිබශේ 02ක් වරහ.  යු්ධධඹ තිබුණු 

නිහ අපි 2005-2010 කහරඹ අභතක කයමු. භභ ශඳෞ්ධගලික  

දන්නහ  ඳසුගිඹ අවුරුදු 05 තුශ රැකිඹහන් රඵහ ශදන්න පුු න් 

කිසිභ කර්භහන්තලහරහක් භධයභ ඳශහශත් ඉදි කයරහ නළති ඵ. 

ඳල්ශල්කළශල් "ටළන්ඩන් රැංකහ" කිඹරහ කර්භහන්තලහරහක් 

තිබුණහ. ශේකයින් 3 000ක් හිටිඹහ. ඒ ශගොල්ශරෝ අකුරහශගන 

ගිඹහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්ප යජඹ යහඳහය කයන්න පුු න් 

ඳරියඹක් වදරහ නළවළ. ශ්ධඳශ ඳයහ ගන්නහ කිඹරහ යජඹ 

ඳනත් ශගනහහ. දීර්  කහලීන ඵදු ක්රභඹ ඹ ටශත් ශඳෞ්ධගලික 

භහග්පරට දී තිබ භවය යහඳහය යජඹ නළත ඳයහ ගත්තහ. 

දළන් එතශකොට ශ්ප අඹ ළශේත් තිශඵනහ  regional plantation 

companies වරිඹට දියුණු කශශේ නළත්න්ප යජඹට ඳයහ ගන්නහ 

කිඹරහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්ත ලශඹන්භ  ශ්ප  යජඹ 

ශකොච්චය ආශඹෝජන ඇදරහ ගන්න වළදුත්  යජඹට තිශඵන්ශන් 

1970-77 ආඩලඩු කහරශේ තිබුණු භහනසිකත්ඹයි. ඒ 

භහනසිකත්ශඹන් තභයි ආඩලඩු කටයුතු කයන්ශන්. ශභළනි 

භහනසිකත්ඹක් ඹටශත් ආශඹෝජන කදහත් එන්ශන් නළවළ.   

අනිත් කහයණඹ  ශ්ප යශේ තිශඵන අනීතිඹ  -  lawlessness - 

නිහ  නීතිශේ උත්තරීතයබහඹ ශනොභළතිකභ නිහ ආශඹෝජකයින් 

එන්ශන් නළවළ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   ආඩලඩු වළභ 

අවුරු්ධදකභ යජශේ ්රතිරඳඹ  නැංන්න ශකෝටි ගණන් විඹද්ප 

කයනහ. ගිඹ භහශේ නිේශඹෝක්ර ආශඹෝජකයින් ඇදරහ ගන්න 

exhibition එකක් හශ  විලහර ළඩටවනක් තිබුණහ. ශ්පක ෆභ 

අවුරු්ධදකභ තිශඵනහ. එක ළයඹක් ජර්භනිශේ තිබුණහ  එක 

ළයඹක් ජඳහනශේ තිබුණහ. ආශඹෝජකශඹෝ එන්න න්ප  යටක 

නීතිඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. නීතිඹක් නළති යටකට ආශඹෝජකයින් 

එනහද?  ආඩලඩු එක ඳළත්තකින් ශ්ධඳශ ඳයහ ගන්න නීති-රීති 

ශ නහ. ආශඹෝජකශඹක්  ශභවහට ඇවිත් තභන්ශ  මුදල් විඹද්ප 

කය කර්භහන්තලහරහ විෘත කශහට ඳසශේ ඵළරි ශරහත් යජඹත් 

භඟ  ්රලසනඹක් ඇති වුශණොත් ඒ ආශඹෝජකඹහට අධිකයණඹකට 

ගිහින් හධහයණ තීන්දුක් රඵහ ගන්න පුු න්ද? ශභොකද  ශ්ප 

ඳහර්ලිශ්පන්තුභ අග්ර විනිලසචඹකහයතුමිඹ අස කශහ. ඉතින්  අග්ර 

විනිලසචඹකහයතුමිඹ අස කයපු යටකට ශකොයි ආශඹෝජකඹහද 

එන්ශන්? 

භට භතකයි  1977 එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩලඩු කහරශේ 

කටුනහඹක නිදවස ශශශ කරහඳඹ ඳටන් ගත්තහ. අවුරුදු 2ක් 

ඇතුශත කටුනහඹක ්රශ්ධලශේ ඳහයල් වදරහ විදුලිඹ වහ තුය 

රඵහ දුන්නහ. කර්භහන්තලහරහ 100ක් ආය්පබ කශහ. ඒහ 

ආඩලඩුශන් වදපු ඒහ ශනොශයි. ඒහ ආශඹෝජකශඹෝ - 

investors - කළා. ආයයෝජකයයෝ යමහාට ඇවිත් ඉඩම් බදු 
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අයශගන  ඒ ශගොල්රන්ශ  මුදලින් කර්භහන්තලහරහ වදරහ රැකිඹහ 

තුන්වහයීමඹක් දීරහ නිසඳහදන අඳනඹනඹ කශහ. අද ඒක ශනහද? 

රැංකහශේ එකභ තළනකත් ඒක ශන්ශන් නළවළ. අන්න ඒහ තභයි 

අඳට අලය. We need investors who will come and invest 

their monies so that exports will grow and employment will 

grow. ශකොශවේත් ඒ විධිඹට ශන්ශන් නළවළ. ආඩලඩු අයශගන 

තිශඵන ණඹ ආශඹෝජන වළටිඹට තභයි අශප්ත  යශේ අහිැංක 

මිනිසසුන්ට ශඳන්න්ශන්. ඒහ ආශඹෝජන ශනොශයි  ඒහ ණඹ. 

මීට භහ ගණනකට ඉවතදී ඵළරැක් ඔඵහභහ ජනහධිඳතිතුභහ 

බුරුභඹට ඹනශකොට ඇශභරිකහනු ආශඹෝජකශඹෝ 100ක් එතුභහත් 

භඟ ගිඹහ. බුරුභඹට ගිහින් හකච්ඡහ කය ඒ අඹශ  මුදලින් ඵදු 

ඳදනභට ඉඩ්ප අයශගන  ඒ ශගොල්රන්ශ  මුදලින් කර්භහන්තලහරහ 

වදරහ  නිසඳහදනඹ අඳනඹනඹ කය රැකිඹහ ශදනහ. ඒක රැංකහශේ 

ශනහද? ඒක රැංකහශේ ශන්ශන් නළවළ. ශ්පක තභයි ආඩලඩුට 

තිශඵන ්රලසනඹ. ආඩලඩුට දළන් තිශඵන තත්ත්ශඹන් මිශදන්න 

න්ප ඉසයශරහභ ශ්ප යශේ නීතිශේ උත්තරීතයබහඹ සථහපිත 

කයන්න ඕනෆ. There must be a Rule of Law. නීතිඹක් නළති 

යටකට කවුද එන්ශන්? ශ්ප ශඟදී ඹහඳනඹට ඹන්න ඵළවළ කිඹහ ත 

නීතිඹක් දළ්පභහ. ටික දකට ඉසයශරහ භශ  ඹහු ශක් 

රැංකහට ආහ  ඔහු ද්රවිඩ භවත්භශඹක්. ඔහු ඵළරහ හිටිශේ 

බ්රිතහනය කහන්තහක්. වළඵළයි  ඔහු තභ ශ්රී රැංකහ පුයළසිශඹක්. 

ඔහුට ඹහඳනඹට ඹන්න පුු න් කිේහ  බහර්ඹහට ඹන්න ශදන්න 

ඵළවළ කිේහ. ශභොකක්ද ශ්පශක් ශත්රුභ? ශ්ප හශ  නීති-රීති 

ශකොශවොභද තිශඵන්ශන්  යජඹ කිඹනහ න්ප අද යශේ ැංහි සඹහ 

තිශඵනහ කිඹහ.  භට කනගහටුයි ශ්ප ශරහශේ ගරු යවුෂස වකී්ප 

භළතිතුභහ ශ්ප ගරු බහශේ ශනොසිටීභ ගළන. 

ආඩලඩුශේ භන්ත්රීයශඹක් කිේහ  උතුරු ඳශහත් බහ ළඩ 

කයන්ශන් නළවළ කිඹහ. ශකොශවොභද ළඩ කයන්ශන්? 

ආඩලඩුකහයශඹක් ඳත් කය තිශඵනහ. ඒ ආඩලඩුකහයඹහ කයන්ශන් 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන ශ්ධ. ශල්ක්ප ශකශනක් 

ඳත් කය ඉන්නහ. ඒ ශල්ක්ප භව ඇභතිතුභහත් භඟ නඩු 

කිඹනහ. එතශකොට ඳශහත් බහ භළද. ශකොශවොභද ළඩ 

කයන්ශන් වි ශන්සයන් ශ  ශකශනක් භඟ ළඩ කයන්න ඵළරි 

න්ප. ඔහු භධයසථ භතධහරිශඹක්  අන්තහදිශඹක් ශනොශයි. ඒ 

හශ  අඹත් භඟ ආඩලඩු ළඩ කයන්න ඕනෆ. අශප්ත  යට 1948 

ඉරහ කයපු ළරැ්ධද ශභොකක්ද?  භධයසථ භත දයන අඹත් භඟ 

ළඩ කශශේ නළවළ. ඒ අඹත් භඟ ළඩ කශශේ නළති නිහ තභයි 

අන්තහදඹ ඇති වුශඩල. භභ ත ශදඹක් විශලේශඹන් භතක් 

කයන්න ඕනෆ. ගරු යත් කුභහය ගුණයත්න නිශඹෝජය අභහතයතුභහ 

ශ්ප ගරු බහශන් ගිඹහ.  

 

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

නළවළ  නළවළ  ඉන්නහ. 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I am sorry.  
යුශයෝඳහ වවුරත් භඟ ඇති කයශගන තිශඵන ්රලසනඹ 

ශභොකක්ද ඵරන්න. ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඒ ්රලසනඹ විහ 

ගත්ශත් නළත්න්ප ර්ඹකට මිලිඹන 13ක ඳහඩුක් ශනහ. 

 

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඒකත් අපි දකින්ශන් ශ්ධලඳහරන ්රකහලඹක් 

වළටිඹටයි. 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  නළවළ. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔඵතුභන්රහ ශේයභ දකින්ශන් ඔශවොභ ශන්. 
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

GSP වනඹ නළති වුණු නිහ ර්ඹකට ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 9 000ක් නළති වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ජනහරිශේ සිට 

යුශයෝඳඹට භහු  ඹන්න ශනොවළකි වීශභන් හර්ෂික අරහබඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 13යි. 

 

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ඕහ කිේහට අඳට ළඩක් නළවළ. ශ්ප න විට රුසිඹහ  චීනඹ  

ජඳහනඹ අඳට ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ ආශඹෝජකශඹෝ 

එනහ කිඹහ. 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට අඳනඹනඹ කයන්න පුු න්ද? තභ 

අශප්ත  අඳනඹනලින් සිඹඹට 60ක් ඹන්ශන් යුශයෝඳහ වවුරට; 

ඇශභරිකහට.  ඇශභරිකහට තභයි තභ ඹන්ශන්. 

 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
 (ரண்நெறகு ரன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

චීනඹ ගන්න ශදඹක් නළවළ. 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

චීනඹ අශඳන් ශභොනහද ගන්ශන්?  

 

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ගන්ශන් නළති නිහ තභයි අපි දළන් හකච්ඡහ කයශගන 

ඹන්ශන්. චීනඹ ඉල්ලුශොත්- [ඵහධහ කිරී්ප] යු්ධධඹ ශරහශේ 

ඔඵතුභන්රහ "කිලිශනොච්චිශේ ඹනහ කිඹහ භළදච්චිශේ ඹනහ" 

කිඹ කිඹහ හිටිඹහට    අඳට ඒ වළභ ශදනහභ උදවු කශහ. 
  

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

චීන ජහතිකඹන් කෆභ ටික එශවන් ශභශවට ශගශනනහ.[ඵහධහ 

කිරී්ප] 
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි යු්ධධඹ ගළන ශන දක කථහ කයමු.  නමුත් භහ 

කිඹන්ශන් ශ්ප කහයණඹයි. 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Azwer. 
 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එතුභහ කිඹනහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන එක ලු 

ආඩලඩුකහයතුභහ-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

That is not a point of Order.  
 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ශඳෝසඩක් ඉන්න.[ඵහධහ කිරීභක්] ආඩලඩුක්රභ යසථහ අනු

- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හඩි ශන්න  හඩි ශන්න. 

 

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

අශප්ත  ඳයණ ඹහු හ ශන්. කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න ශකෝ.

[ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔේ  ඔේ. 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යටක් දියුණු කයන්න ඕනෆ න්ප ඇත්ත ලශඹන්භ  ආඩලඩුට 

විශ්ධල යටර සිටින අශප්ත  ශ්රී රහැංකිකඹන්ශ  උදවු ගන්න ඕනෆ. 

දළන් ද්රවිඩ ඩඹස ශඳෝයහක් තිශඵනහ. සිැංවර ඩඹස ශඳෝයහකුත් 

තිශඵනහ. යජඹ ඒ අඹශ  උදවු ගන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? ඇත්ත 

ලශඹන්භ ඒ අඹ ඵරහශගන ඉන්නහ  අශප්ත  යටට ඇවිල්රහ උදවු 

කයන්න. නමුත් උදවු කයන්න හතහයණඹක් නළවළ.  

දළන් ශ්ප යජඹ ශභොකක්ද ශකරුශේ? ද්රවිඩ  ඩඹස ශඳෝයහත් 

එක්ක අවුරුදු ගණනහක් හකච්ඡහ කශහ. "එන්න  මුදල් 

ආශඹෝජනඹ කයන්න" කිඹහ ඒ ශගොල්රන් ආශේ නළති වුණහභ 

ශභොකක්ද කශශේ? ඔක්ශකෝභ තවන්ප කශහ. ඉතින්  ශ්ප විධිඹට 

ළඩ කයන්න පුු න්ද? ශභොකද  ඉන්දිඹහශේ පුයළසිඹන් ශන 

යටර ඉන්නශකොට ඒ අඹට අනිහර්ඹශඹන්භ ඉන්දිඹහශේ 

පුයළසිබහඹ ව්පඵ ශනහ. ශ්ප විධිඹට එක් එක් ශකනහ ඳසශේ 

ඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඉශේභ පුයළසිබහඹ ව්පඵ ශනහ. ඒ 

ශගොල්රන් ඇශභරිකහශේ පුයළසිඹකු වුණත්  එැංගරන්තශේ 

පුයළසිඹකු වුණත් ඉන්දිඹහට ඇවිල්රහ ඕනෆභ යහඳහයඹක් ඳටන් 

ගන්න පුු න් ලක්තිඹ තිශඵනහ. ඉතින් අපි ඒක ශදන්න ඕනෆ. 

අද ඇශභරිකහශේ සිටින ඉන්දිඹහනු ජහතිකඹන් තභයි ඇශභරිකහශේ 

ධනත්භ අඹ. ශභෝදි අගභළතිතුභහ නිේශඹෝර්ක් නුයට ගිඹ 

ශරහශේ ඒ නගයශේ football stadium එකකදී ඉන්දිඹහනුන් 

රක්ඹක් ආභන්රණඹ ශකරුහ. අශප්ත  ශ්රී රහැංකිකඹන් විශ්ධල 

යටර ඉන්නහ. ආඩලඩු ඒ අඹත් භඟ හකච්ඡහ කශහ. ඒ අඹ 

ආශේ නළති වුණහභ තවන්ප කශහ. ශ්ප හශ  තත්ත්ඹක් තභයි 

තිශඵන්ශන්. යු්ධධඹ අහනයි. නමුත් යු්ධධශඹන් ඳසශේ ශ්ප 

යශේ ැංහි සඹහක් ඇති වුණහද කිඹන එක ගළන ්රලසනඹක් 

තිශඵනහ.  

තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන විධිඹට ඳහයල් වදරහ ජනතහශ  

හිත ගන්න පුු න් න්ප ගිඹ ඳශහත් බහ භළතියණශඹන් දිනන්න 

ඕනෆ.  [ඵහධහ කිරීභක්] භහ කිඹන්ශන් ඹහඳනඹ. [ඵහධහ කිරී්ප]  ඌ 

ඳශහත් බහශේ සිඹඹට 40ක් ඡන්ද ව්පඵ වුශඩල එක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹටයි. ත සිඹඹට 10යි අඳට ඕනෆ. ඒ සිඹඹට 10 අපි 

ගන්නහ. ත සිඹඹට 10යි ඕනෆ. අපි ගන්නහ ඒක. අනික-  

[ඵහධහ කිරී්ප]   

අශනක  දළන් යජඹ යහජය ශේඹ ලක්තිභත් කය තිශඵනහ. 

ඒක නයකයි කිඹහ අපි කිඹන්ශන් නළවළ. නමුත් ඒ ්රහශ්ධශීඹ 

ශල්ක්ප කහර්ඹහරරට ගන්න  යහජය ශදඳහර්තශ්පන්තුරට ගන්න 

අඹශ  දහඹකත්ඹ ශභොකක්ද? ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10 ඇතුශත අශප්ත  

යශේ අඳනඹන-exports- අඩු ශරහ මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ෘජු විශ්ධල ආශඹෝජන අඩු ශරහ. අශප්ත  යශේ ඵදු 

ආදහඹභ  -tax revenue එක-  අඩු ශරහ. එශවභ න්ප යජඹ කිඹන 

විධිඹට ආර්ථිකඹ දියුණු නහ න්ප  ඵදු ආදහඹභ ළඩි ශන්න 

ඕනෆ. අඳනඹනඹ ළඩි ශන්න ඕනෆ. යජඹට ඵළරි ශරහ 

තිශඵනහ ශඳෞ්ධගලික අැංලඹ දිරිභත් කයන්න. ඒක තභයි අද අශප්ත  

යටට ඵරඳහන කහයණඹ. 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඕනෆ තය්ප කයශගන ඹනහ. 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යහජය ශේඹ ඳශල් කයන්න ඕනෆ. භහ නළවළ කිඹන්ශන් නළවළ. 

නමුත් ශභොකක්ද දහඹකත්ඹ? නිසඳහදනඹට දහඹකත්ඹක් ශදනහ 

ද? අඳනඹනඹට දහඹකත්ඹක් ශදනහ ද? It does not make any 

valid contribution to the economy. ඉතින්  ශ්ප ඵය යජඹට දයහ 

ගන්න සි්ධධ ශනහ.  

ශඳෞ්ධගලික අැංලඹ දිරිභත් කයනහද? ශ්පක තභයි 1970-1977 

කහරශේ තිබුණු භගි ශඳයමුණ ආඩලඩුශේ දර්ලනඹ. යහජය අැංලඹ 

ලක්තිභත් කයරහ ශඳෞ්ධගලික අැංලඹ විනහල කිරීභ. දළන් ඵරන්න  

ඵළැංකුලින් ණඹ ගන්ශන් නළවළ. භභ  භශ  කථහ අන් 

කයන්න භත්ශතන් - 

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශ ළ (තපොල් වංලර්ධාන ශළ 

ජන ළ ලතු වංලර්ධාන අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு .ந. ஜகத் நெஷ்தகுர - தங்கு அதறறருத்ற, 

க்கள் ரரட்ட அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ඔඵතුභන්රහශ  අශප්ත ක්කඹහ කවුද? 
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ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශප්ත ක්කඹහ? ඔඵතුභහ නළඟිටරහ අවන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 
නළඟිටරහ අවන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ශභතුභහ අවනහ  
අශප්ත ක්කඹහ කවුද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ නළඟිටරහ 
අවන්න.  

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශ ළ  
(ரண்நெறகு  .ந. ஜகத் நெஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

නළඟිටින්න ශදඹක් නළවළ. අශවනහ ශන්. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. Your time is over. 
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ අහන ලශඹන් ශ්ප කහයණඹත් කිඹන්න කළභළතියි. 

ආඩලඩු කිඹනහ  යහඳහය කයන්න කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ 

දන්නහද? ජනතහ දළන් ඵළැංකුලින් ණඹ රඵහ ගන්ශන් නළවළ. 

2011 ශර්දී ශ්ප යශේ ජනතහයි  ශඳෞ්ධගලික අැංලඹයි 

ඵළැංකුලින් සිඹඹට 34.5ක් ණඹ රඵහ ගත්තහ. ඔඵතුභහ දන්නහද  

ශ්ප අවුරු්ධශ්ධ  දී එඹ සිඹඹට 0.8ක් දක්හ අඩු ශරහ තිශඵන ඵ? 

සිඹඹට 0.8ක් දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. සිඹඹට එකටත් අඩුයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ශ්ප Reportsර තිශඵනහ. එතශකොට  ජනතහ 

ඵළැංකුලින් ණඹ ගන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? යහඳහයඹක් කය ශගන 

ඹන්න ඵළරි හතහයණඹක් අද යශේ තිශඵන නිහ. ඒක කවුරුත් 

පිිබගන්නහ. එත ශකොට ආඩලඩු වදනහ  ඵළැංකු restructure  

කයරහ විශ්ධල යටලින් ඒ ඵළැංකුරට ණඹ රඵහ ගන්න. නමුත් 

යශේ ජනතහ ූ දහන්ප නළත්න්ප ඵළැංකුරට ගිහිල්රහ ණඹ ගන්න  

ශභොකක්ද ඇති ශන ්රතිපරඹ?  
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now. 
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ත ශඵොශවෝ කරුණු තිශඵනහ. නමුත් භභ මීට ඩහ කථහ 

කයන්ශන් නළවළ.  

අහන ලශඹන් භට කිඹන්නට තිශඵන්ශන් ශ්පකයි. 

භළතියණ ශඳොශයොන්දු දුන්නහ  වළභ ශකශනක්භ තුටු කයන්න 

උත්හව කශහ. නමුත් ශ්ප භළතියණ ශඳොශයොන්දු එකක්ත් ඉසට 

න්ශන් නළවළ කිඹන එක ඉතහභත්භ ඳළවළදිලියි කිඹරහ භහ ්රකහල 

කයනහ. ටික කහරඹකට ඉසට කයයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ  ටික 

කහරඹකට ඉසට කයයි.  

අශනක් එක දළන් ජනහධිඳතිතුභහ හිතට එන එන එක කිඹනහ. 

එදහ රිකුණහභරශේ ගිහිල්රහ ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ තිශඵනහ භභ 

දළක්කහ  මුසලි්ප අඹට Mecca ඹන්න අසථහ ශදනහ කිඹරහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්]  
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now. You have exceeded your time.  

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශඵෞ්ධධයින්ටත් දමදි ඹන්න ශදනහද? එත ශකොට 

ශඵෞ්ධධයින් අභතක කයරහද?  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.   
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතශකොට ශ්ප යශේ ක්රිසතිඹහනි අඹ ඉන්නහ. ඒ අඹටත් 

ශජරුරභට ඹන්න - 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now. 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

What is your point of Order? 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Member, is misleading the House. His 

Excellency the President clearly said - [Interruption.] The 

Hon. Member, must understand the Islamic concept. He 

said that the Muslims who have not performed Haj will be 

able to go. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

That  is not a point of Order but only an explanation. 

Hon. Member, please wind up now. You have exceeded 

your time.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළභදහභ වළන්දෆට අයලිඹගව භන්දියඹට ගිඹහභ ශභතුභහට 

රුපිඹල් 10 000ක් ශදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] වළභදහභ වළන්දෆට 

ශභතුභහට රුපිඹල් 10 000ක් ශදනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now. 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශභතුභහ වළභදහභ වළන්දෆට රුපිඹල් 10 000ක් ගන්නහ. 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

කවුද? 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මුසලි්ප ජනතහට ඒ අසථහ ශදනහට අපි විරු්ධධ නළවළ. 

නමුත් ශඵෞ්ධධයින්ටත් එළනි අසථහක් ශදන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ක්රිසතිඹහනි බක්තිකඹන්ටත් ශදන්න ඕනෆ. ද්රවිඩ අඹටත් 

ශදන්න ඕනෆ.  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up. I have to call upon the next speaker 

from the Government side. 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශේ ්රකහල කයමින් භශ  චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 

[අ.බහ. 12.25] 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් තප්රේමජයන්  මශ ළ (පරිවර ශළ 

පුනර්ජනනීය බක්ති අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் - சுற்நரடல், 

நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

මරහනහරඪ ගරු භන්රිතුභනි  ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහට ඳසු භට කථහ කයන්නට අසථහ රළබීභ 

ගළන භහ තුටු නහ. එතුභහ කථහ ආය්පබ කශශේ අතයලය 

බහඩලඩ මිර ්පඵන්ධශඹන් වන් කයමිනුයි. අවුරුදු ශදකයි භහ 

තුනක කහරඹක් එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩලඩුක් තිබුණහ. ඒ 

අසථහශේ  අතයලය බහඩලඩ මිර අඩු කශහද? අඩු කශශේ නළවළ. 

බහඩලඩ මිර අඩු කශශේත් නළවළ; යක්හ දුන්ශන්ත් නළවළ. චක්රශල්ඛ්  

ගවරහ යහජය ශේඹ වකුශහ දළමුහ. 6 50 000ක් ව යහජය ශේඹ 

3 50 000ක් දක්හ අඩු කයන්නයි කටයුතු කශශේ. නමුත් අශප්ත  

ඳහරන කහරඹ තුශ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  නහඹකත්ශඹන් 

යහජය ශේඹ රක් 13ක් දක්හ ඉවශට ශගනළල්රහ තිශඵනහ  

පරදහීම ශේහක් රඵහ ගළනීභ වහ. එදහ උඳහධිධහරින් ඳහය දිශ  

බිභ හඩි ශරහ සිටිඹහ. ඳහය දිශ  ශඳශඳහිබ ගිඹහ. අද එශවභ 

තත්ත්ඹක් නළවළ. අද ඒක ශභතුභන්රහට ්රලසනඹක් ශරහ 

තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  තුකයශේ ඉදි කය තිශඵන 

නිහ ගළන වන් කශහ. තු ටික භහග්පරට ඳළරුශේ කවුද  

අපිද? තු භහග්ප ඹටශත් තභයි දළන් ඔඹ තුර නිහ 

තිශඵන්ශන්. JEDB එකට  State Plantation Corporation එකට 

ඳයහ ගත් තු. ඒ තු සිඹල්රභ දීර්  කහලීන තු භහග්පරට 

ඵදු දුන්ශන් කවුද? දුන්ශන් ඒ අඹ. අශප්ත  ආඩලඩුශන් විදුලිඹ 

දුන්නහ; ඹටිතර ඳවසුක්ප දුන්නහ; ඳහළල් දුන්නහ; ශයෝවල් දුන්නහ. 

සිඹලුභ තු ඳහල් ව ශයෝවල් ඳශහත් බහර ශෞඛ්ය වහ 

අධයහඳන අභහතයහැංලරට ඳයහ ගත්තහ. ඒ නිහ ශ්ප යශේ 

ජනතහ ශනොභඟ ඹන්න එඳහඹ කිඹරහ භහ ශ්ප අසථහශේ දී 

කිඹනහ.   

ඇඟලු්ප ක්පවල් ළශවනහ කිේහ. ශ්ප ශඟදී ගරු ආශඹෝජන 

්රර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ  "පුයප්ත ඳහඩු 33 000ක් තිශඵනහ  

ඇඟලු්ප ක්පවල්ර ශ්රමිකශඹෝ නළවළ." කිඹරහ. ඒකයි තත්ත්ඹ. 

භභ ශඳන්රහ ශදන්න්ප  exports ළඩි වුශඩල ශකොශවොභද කිඹරහ. 

ඊශඟට කිේහ  ආශඹෝජකශඹෝ එන්ශන් නළවළ කිඹරහ. 2009 ය 

න තුරු ශ්ප යටට ආශඹෝජකශඹෝ ආද? ශකොශවේද ආශේ? 

ශකොශවොභද එන්ශන්? එක්ශකෝ භයදහශන් ශඵෝ්පඵඹක් පිපිරුණහ.  

නළත්න්ප ශකොටුශේ ශඵෝ්පඵඹක් පිපිරුණහ.  එශවභ නළත්න්ප භව 

ඵළැංකුශේ ශඵෝ්පඵඹක් පිපිරුණහ. මුු  යට පුයහභ ශඵෝ්පඵ පිපුරුණු 

යුගඹක ආශඹෝජකශඹෝ යටට එයිද? ආශඹෝජකශඹෝ එන්න ඳටන් 

ගත්ශත් 2009 ශයන් ඳසුයි. ශභොකද යශේ යු්ධධඹක් නළවළ. 

යශේ හභඹ තිශඵනහ. අලය ඹටිතර ඳවසුක්ප ටික අපි වළදුහ. 

ඒ කටයුත්ත ශ්ප ආඩලඩු කශහ. 

අග්ර විනිලසචඹකහයතුමිඹ ධයශඹන් ඉත් කශහ කිඹරහ කිේහ. 

භභ ඒ ගළන අලුශතන් කථහ කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ඳත් කයපු ශනවිල් භයශකෝන් අග්ර 

විනිලසචඹකහයතුභහ ඉත් කයන්න ඒ ශගොල්රන්භ impeachment 

එකක් ශගනහහ. ඊට කලින් එතුභහ ඉල්රහ අසවුණහ. එත ශකොට 

ඒක කශශේ ශකොශවොභද? අග්ර විනිලසචඹකහයතුමිඹ අස කයපු නිහ 

ආශඹෝජකශඹෝ එන්ශන් නළවළ ලු. පුදුභ තර්කඹක් ශන් ශ්පක? ඔඹ 

ශදශක් තිශඵන ්පඵන්ධතහ ශභොකක්ද?  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඹහඳනඹට ඹන විශ්ධශිකඹන්ට 

ඹ්ප කිසි ීමභහක් ඳනහ තිබුණහ. අපි දන්නහ  ඒ කහරශේ 

ගිහිල්රහ ශභොකක්ද වුශඩල කිඹරහ. යහජය ශනොන ැංවිධහන 

ජහතයන්තය ලශඹන් ඇවිල්රහ  උතුරු ව නළ ශඟනහිය ජනතහ 

අතයට ගිහිල්රහ විවිධ ආකහයශඹන් යශේ ආයක්හට තර්ජනඹ 

න කටයුතු සිදු වුණහ. ඒහ කශභනහකයණඹ කයන්න ඕනෆ. 

එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩලඩු කහරශේ ඒ 9 ඳහය ඇරිඹහ. 

විශ්ධශිකඹන්ට ශනොශයි  අඳටත් ඕභන්ශතන් එවහ ඹන්න කප්ත ඳ්ප 

ශගන්න සිදු වුණහ. ශභතුභන්රහශ  ඳහරන කහරඹ තුශ 

්රබහකයන් එක්ක ගිවිසු්ප ගවරහ  ඒ 9 ඳහය ඇරිඹහට ඳසු නහගදීඳඹ 

 සන්න ගිශේ ශකොශවොභද? ගිශේ ඵදු ශගරහ. ශකශල් ඇරිඹක් 

ශගනහත් ඵදු ගළහුහ. ශභන්න එක්ත් ජහතික ඳක් ඳහරන 

කහරශේ සිදු වුණු ශ්ධල්. අද ශකොශවොභද?  

ඹහල්ශ්ධවිඹ ඹහඳනට ඹන්න ඳටන් ගත්තහට ඳසු දළන් 

දකට දු්පරිඹ වතයක් ඹහඳනඹට ඹනහ. තිශඵන ඉල්ලුභ 

ශභොකක්ද? 5 000ක් ජනතහ ඵරහශඳො ශයොත්තු ශනහ  ඹහඳනඹ - 

ශකොශම අතය ගභන් කයන්න. ඉඩකඩ තිශඵන්ශන්  2 500කටයි. 

ඒ නිහ අද යජඹට -්රහවන අභහතයහැංලඹට- සිදු ශරහ තිශඵනහ  

දු්පරිඹ ැංඛ්යහ ළඩි කයන්න. ශභන්න ජනතහ අතය තිශඵන 

්පඵන්ධතහ. එල්ටීටීඊ එශක් ඩඹසශඳෝයහශේ ඳදඹට නටන 

භවඇභතිටයි  ඳශහත් බහටයි ශනොශයි  ශ්ප යජඹ උදේ 

කයන්ශන්. ශ්ප යජඹ ළඩ කයන්ශන් ජනතහ ශනුශන්. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! I seek the permission of the House to 

grant a few more minutes to the Hon. Minister to 

continue his speech. Does the House agree? 
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ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உரப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please continue your speech.  
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් තප්රේමජයන්  මශ ළ 
(ரண்நெறகு  .டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඊශඟට  GSP එක ගළන කිේහ. GSP එක නළති වුණහ කිේහ. 

රක් ඳවක් ඇඟලු්ප ශේකඹන්ට යක්හ නළති ශනහ කිේහ. 

මිලිඹන ගණනක ආදහඹභ නළති ශනහඹ කිඹරහ කිේහ. ශ්ප 

ශදශකන් එකක්ත් සිදු වුශඩල නළවළ. භට ශරහ තිබුශණොත්  භභ 

ත ශභොශවොතකින් ශඳන්රහ ශදන්න්ප  අශප්ත  exports 

ශකොශවොභද ළඩි වුශඩල කිඹරහ. 

ඒ කහරශේ යහඳහය කයන්න ගිඹහභ කීඹද ණඹ ශඳොලිඹ? 

සිඹඹට 28යි  TOD. ශනත් ණඹක් ගත්ශතොත් ශගේශේ  සිඹඹට 

18යි  20යි. අද කීඹද? සිඹඹට අටයි. අද ඵළැංකුකරු ශෝ ඹනහ  

යහඳහරිකඹන් ඳසුඳ.  

ඊශඟට අද ඇති ශරහ තිශඵන ැංර්ධනඹ ගළන කථහ කයනහ 

න්ප   ශකොටුට ගිහිල්රහ උ ශගොඩනළඟිල්රකට නළඟරහ 

ඵරන්න  සිදුන ැංර්ධනඹ. ශගොඩනළඟිලි කීඹක් තේටු 

ගණනහකින් එකය උඩට එනහද කිඹරහ ඵරන්න. ශ්පහ ඉසය 

දකින්න තිබුණහද? නළවළ. ශ්පහ තභයි ැංර්ධනශේ තිශඵන්නහ ව 

රක්ණ. ශකොටස ශශශ ශඳොශ ගළන ඵරන්න. අද සථහය 

ශකොටස ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ. භසත මිර දර්ලකඹ 6 000 

ඉක්භරහ තිශඵනහ.   

ශ්ප කහයණඹ පිිබඵත් භහ ඳළවළදිලි වන් කයන්න 

කළභළතියි. ශඵෞ්ධධඹන්ට බු්ධධගඹහට ඹන්න SriLankan Airlines 

එකයි  Mihin Lanka එකයි රළවළසති කයරහ දුන්ශන් ර්තභහන 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  යජඹයි.  Mihin Lanka  එකට ඵළන්නහ. 

අද Mihin Lanka එශක් තභයි budget ticket එක අයශගන 

බු්ධධගඹහට ඹන්ශන්. අලුශතන් කයන්න ශදඹක් නළවළ. ඒ සිඹල්ර 

වදරහ දීරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ පිිබතුරු දීශභන් ඳසු භභ 

දළන් හභහනය ඳරිදි භශ  කථහ කයශගන ඹන්න්ප. දළන් ඵරන්න  

ශශශ ශලේශේ අඩුවීභ ශකොශවොභද කිඹරහ. ශ්පහ තභයි  2013 -  

2014 නශකොට අත්කයශගන තිශඵන ජඹග්රවණ.  මීට ශඳය 

ඉදිරිඳත් කශ  අඹ ළඹ ශල්ඛ්න තුිබන් ගත් ්රතිඳත්තිභඹ තීන්දු භත 

අත් කය ගත් ජඹග්රවණ ශ්පහයි. ශගවු්ප ශලේඹ ඇශභරිකන් 

ශඩොරර් මිලිඹන 1 954ක අතිරික්තඹක් තිශඵනහ. ැංචිත 

තිශඵනහ  ශඩොරර් බිලිඹන 9.2ක්. ැංචිතඹ ර්ධනඹ කයන්න අපි 

ශඩොරර් බිලිඹන 2.5ක් ගන්නශකොට ශරොකු  ශ ෝහක් කශහ. අද 

ඒශකන් ශකොටක් ශගරහ ඉයයි; බහගඹකට ඩහ ශගරහ 

ඉයයි.  එශවභ ශගරහ ඉයශරහ තිශඹ්ධදිත්  ැංචිතඹ ශඩොරර් 

බිලිඹන 9.2ක් තිශඵනහ කිඹන්ශන්  භහ 6කට ආන්න 

කහරඹකට ආනඹන වහ අශප්ත  යශේ ැංචිත තිශඵනහ කිඹන 

එකයි.   

ඳසු ගිඹ අවුරු්ධදක කහරඹ තුශ  රුපිඹර අ්රභහණඹ වුශඩල 

නළවළ; රුපිඹශල් අගඹ ආන්තික ලශඹන් දලභ 3කින් ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. භභ කිඹන්ශන නළවළ විලහර ළඩිවීභක් කිඹරහ. 

ආන්තික ලශඹන් ළඩිවීභක් තිශඵන්ශන්. 

ඊශඟට  GDP එක ගළන ඵරමු. GDP එක 7.7-7.8 ත් අතය 

ඳත්හ ශගන ඹනහ. ඳශමුන භහ 6 තුශ 7.7 ක ර්ධන 

ශේගඹක් අත්කය ශගන තිශඵනහ.  ශදශනි කහර්තු ශදකත් 

එක්ක  අහන බහගඹ ශන ශකොට 7.8 ක් දක්හ ව ර්ධන 

ශේගඹක් ශගන එනහ. ශකනකුට තර්ක කයන්න පුු න්  ශභළනි 

ආර්ථික ර්ධන ශේගඹක් ගන්න න්ප  ඉතිරි කිරී්ප ැංඛ්යහශේ 

්රතිලතඹ ව ආශඹෝජන ්රතිලතඹ ශභශවභ විඹ යුතුයි කිඹරහ. භභ 

ඒක ඳළවළදිලි කයරහ ශදන්න්ප.   

2013 ර්ශේ ඉතිරි කිරී්ප  අශප්ත  GDP එශකන් සිඹඹට 20 යි. 

2014 ර්ශේ ශ්ප දක්හ ඉතිරි කිරී්ප අශප්ත  GDP එශකන් සිඹඹට 

22.6 යි. ඒ කිඹන්ශන්  ඉතිරි කිරී්ප ර්ධනඹ ශරහ.  

ආශඹෝජන ගළන ඵරමු.  2013 ර්ශේ දී  අශප්ත  ආශඹෝජන 

GDP එශකන් සිඹඹට 29.6 යි. 2014 ර් ශේ ශ්ප දක්හ 

ආශඹෝජන GDP එශකන් සිඹඹට  30.1යි. සිඹඹට 8ක ර්ධන 

ශේගඹක් අපි රඵහ ගන්න න්ප  අශප්ත  ආශඹෝජන GDP එශකන් 

සිඹඹට 35ක් ශන්න ඕනෆ. ඉතිරි කිරී්පද ඒ වහ භහන ළඩි 

ශන්නට ඕනෆ. 2013 ර්ඹට ඩහ 2014 ර්ශේ ඒ ඉවශ ඹන 

්රණතහ ශනොශයිද තිශඵන්ශන්? ඊටත් ඩහ ළඩි ශන්ශන් 

නළතිද  2015 ර්ශේ?    

විරැකිඹහ ගළන ඵරමු. විරැකිඹහ භසතඹක් වළටිඹට ගන්න 

ශකොට 2013 ර්ශේ සිඹඹට 4.6 යි; 2014 ර්ශේ ශ්ප දක්හ 

සිඹඹට 4.1 යි. තරුණයින්ශ  විරැකිඹහත් සිඹඹට 2 කට ඩහ ළඩි 

්රභහණඹකින් ඳසු ගිඹ ර් කීඳඹ තුශ අඩු ශරහ තිශඵනහ. 

උ්ධධභනඹ සිඹඹට 4ත්-5ත් අතය ්රභහණශේ ඳත්හ ගන්න 

අඳට පුු න් වුණහ. ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ විදුලි බිර සිඹඹට 25 කින් 

අඩු කිරීභ  ගෆස මිර අඩු කිරීභ  කිරිපිටි මිර අඩු කිරීභ ඇතුු   

අතයලය බහඩලඩ මිර සිඹඹට 10කින් අඩු කිරීභට ශගන තිශඵන 

ළඩ පිිබශශ අනු  සිඹඹට 4කට අඩුශන් ඉදිරි කහරීමභහ තුශ 

උ්ධධභන ශේගඹ ඳත්හ ශගන ඹන්න පුු න්.  

ඳසු ගිඹ අවුරුදු 5ක කහරඹ තුශ උ්ධධභන ශේගඹ තනි 

ඉරක්කභක තිඹහ ගත්තහ. 2001-2004 ර් අයශගන ඵරන්න  

උ්ධධභනඹ කීඹද කිඹරහ. එභ යර ඉරක්ක්ප ශදශක් 

උ්ධධභනඹක් තිබුණහ.   

විශ්ධල ශශශහභ ගළන ඵරමු. 2014  ර්ශේ ඳශමු භහ 8 

තුශ  සිඹඹට 14.8 කින් විශ්ධල ශශශහභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 

නමුත්  exports ළඩි වුශඩල නළවළයි කිඹනහ. ශ්පහ තභයි ැංඛ්යහ 

ශල්ඛ්න. ශකොච්චයක්ද  ගණන? US Dollars බිලිඹන 7 385ක්  

සිඹඹට 14.8ක ළඩි වීභක් තිශඵනහ  ඳශමුන භහ අට තුශ. ශ්ප 

ශවේතු නිහ  2013 ඳශමුන භහ 8ත්  2014 ඳශමුන භහ 8ත් 

ැංන්දනඹ කිරීශ්පදී  ශශශ ශලේඹ ශඩොරර් මිලිඹන 5 568 

ඉරහ ශඩොරර් මිලිඹන 5 170 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. භභ ශ්ප 

ශඳන්නුශේ  ශ්ප අඹ ළඹ ්පඵන්ධශඹන් හභහනය විහදඹකදී 

ශඳන්හ දිඹ යුතු කරුණු.   

ශ්ප අනු ඳළවළදිලි ශනහ  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2014 ට 

 ශගන ආ අඹ ළඹ තුිබන්  එතුභහශ  ්රතිඳත්ති  තීන්දු තුශ අශප්ත  

ඉරක්කඹන් පුයහ ගනිමින් සිටින ඵ. 2014 ඳදනභ භත 2015 ට 

ශගශනන්නහ ව අඹ ළශේ ්රතිඳත්තිභඹ තීන්දු තුශ  අශප්ත  ඉරක්ක 

පුයහ ගන්නහ ඳභණක් ශනොශයි  භභ භතක් කයරහ ශදනහ  

විශලේශඹන්භ ඵදුල්ර දිසරික්කශේ ඡන්ද ැංඛ්යහ සිඹඹට 10ක් 

කිඹරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගණන් ඵළලුහට  ශභොණයහගර 

දිසරික්කශේ  අපි ගත්ත ඡන්ද ්රභහණඹ සිඹඹට කීඹද කිඹන එක 

ඵරන්න කිඹරහ. ශභොණයහගර දිසරික්කශේ  ශභොණයහගර 

ආනශේ සිඹඹට 62ක් එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ රඵහ 

ගන්න ශකොට  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට තිබුශඩල සිඹඹට 31යි.  

ඔන්න  ඔතළනයි යදින තළන.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ඳසු ගිඹ අවුරුදු එකවභහයක කහරඹ තුශ  ඳශහත් බහ 9ක -
උතුයයි නළශඟනහියයි භඟ- භළතියණ ්රතිපර අයශගන ඵරන්න. 
එතළනදී  එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ව වවුල්කහය ඳක්  
ඡන්ද රක් 54ක් අයශගන තිශඵනහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹත්  
විරු්ධධ ඳක්ශේ සිඹලු ශදනහත් එකතු ශරහ අයශගන තිශඵන්ශන් 
රක් 29 යි. පුු න් න්ප  ඔඹ ඳයතයඹ රඵහ ගන්න කිඹන 
අභිශඹෝගඹ භභ කයනහ.   

්රෘත්ති හකච්ඡහකදී භභ කිඹපු ශදඹක් ගළන  තිස 
අත්තනහඹක භළතිතුභහ- එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ භව ශල්ක්පතුභහ- 
කිඹරහ තිශඵන ශදඹක් භභ දළක්කහ. ඒ ශභොකක්ද? යුශයෝපීඹ 
ැංගභඹ ශකොටි ැංවිධහනශේ තවනභ ඉත් කිරීභට කටයුතු කිරීභ 
්පඵන්ධ නඩු තීන්දු නිහ  භභ කශ ්රකහලඹක් ගළන  public 
apology  එකක් කයන්න ඕනෆ කිඹන කථහක්. ඒක භභ ශනොශයි 
කයන්නට ඕනෆ.  

ශදභශ ඩඹසශඳෝයහක් නිර්භහණඹ වුශඩල කවුරුන් නිහද? 
1983 ර්ශඹන් ඳසු  ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ වමුදහට 
ව ශඳොලීසිඹට තිඹක් නිහඩු දුන්නහ. ඔවුන් අහිැංක දමිශ 
ජනතහ භළරුහ; පිච්චුහ; ඔවුන්ශ  යහඳහය විනහල කශහ. එහි 
්රතිපරඹක් වළටිඹට එදහ  රක් ගණනින් ශදභශ ජනතහ  
විශ්ධලගත වුණහ. ඒ අඹශ  ඊශඟ ඳය්පඳයහ තභයි  දළන් දමිශ 
ඩඹසශඳෝයහ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ අඹ තභන්ශ  යට දළකරහ 
නළවළ. ඒ අඹට ශභශව ඉන්න දුන්ශන් නළවළ.  එශේ න්ප භහ 
ඉල්රන්න ඕනෆ  අඳ ශනොශයි  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. 1983 
සිට අද නතුරු ඒක කයරහ නළවළ. භතක තිඹහ ගන්න     ඳසු ගිඹ 
ඳශහත් බහ භළතියණශේදී ඹහඳනඹ දිසරික්කශඹන් එක්ත් 
ජහතික ඳක්ඹ  ගත්ශත් ඡන්ද 895යි. අපි ඡන්ද 40 000ක් ගන්න 
ශකොට  එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගත්ශත් ඡන්ද 895යි. ශභන්න 
ඹහඳනශේ ජනතහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට රකහ තිශඵන 
ආකහයඹ.  

භහ මීට ඩහ කරුණු වන් කයන්න ඹන්ශන් නළවළ  භට 
නිඹමිත කහර ශේරහ අන් නිහ. මුරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  භට ශ්ප අසථහ රඵහ දීභ ගළන භහ ඔඵතුභහට 
සතුතින්ත ශනහ. එශශමන ඕනෆභ ජහතික භළතියණඹකදී අපි 
විශිසට ජඹග්රවණඹක් අත්කය ගන්නහඹ කිඹන එකත්  ඒකට ශ්ප 
අඹ ළඹ තුිබන් ගත් ්රතිඳත්තිභඹ තීන්දුත් ළදගත් න ඵ වන් 
කයමින් භ ශ  කථහ අන් කයනහ. 
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  
 

රැවහීරම ඊට අනුකල  ළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, 
අ.භළ.1.30ට නිතයෝජය කාළනළයකතුමළත  වභළපතිත්ලතයන් නෆල  
පලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30 றக இகடறரத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்ர. தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, MR. 

DEPUTY SPEAKER in the Chair. 
 

[தற.த. 1.30] 
 

ගරු මුරුත සු නන්ද්රකුමළර් මශ ළ (නිතයෝජය කළරක 

වභළපතිතුමළ) 
(ரண்நெறகு முருரகசு சந்றகுரர் - குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, முரல் ரற்ர 

முன்றணம் ததுகப ரட்டத்றல், தகரஸ்னரந்க - 

லரறததத் ன்நறடத்றல் ற்தட்ட தரரற ண்சரறவு 

அணர்த்த்றணரல் இநந் ங்கள் உநவுகளுக்கு இந் 

அகறரன ரன் அஞ்சர தசரேத் றரும்நெதுடன், 

கரரற்ரதரண உநவுககப ண்றக் கனங்கறறற்கறன்ந 

உநவுகளுடன் ன் துத்கப் தகறர்ந்துதகரள்ளுகறன்ரநன். 

அரரத்றல், ரரேம் தரறப்நெக்களுக்குள்பரகரல் அந் 

க்ககபக் கரப்தரற்நரண்டி ததரரப்நெ அசுக்கு 

இருக்கறன்நதன்தகமம் ரன் இந் அகறரன 

ரமரத்துகறன்ரநன். கறட்டத்ட்ட 100-150 ஆண்டுகளுக்கு 

ரனரக தரதுகரப்தற்ந கரறகபறல் அகந்துள்ப னன்கபறல் 

குடிறருக்கும் க்களுக்குப் தரதுகரப்தரண றனங்ககப ங்கற, 

அர்களுக்கு வீடுககபமம் உடணடிரக அகத்துக் 

தகரடுக்கரண்டி ததரரப்கத இந்த் து சம்தம் 

ங்களுக்கு உ கத்றருக்கறன்நது. ணர, இற்கு 

அசறரண தசற்தரதடரன்ர ரற்தகரள்பப்தட ரண்டு 

தணவும் ரன் இங்கு ரமரத்துகறன்ரநன்.  

மத்ம் முடிகடந் தறன்ணர் சர்ப்தறக்கப்தடும் ஆநரது 

வு தசனவுத்றட்டம் இது. அசரங்கம் ஜணரறதறத் 

ரர்கன இனக்கரகக்தகரண்டு இந் வு 

தசனவுத்றட்டத்றல் சரேககககப அநறறத்றருக்கறன்நதன்ர 

றர்கட்சறகள் றர்சறத்து ருகறன்நண. ஆணரல், மத்ம் 

கடததற்ந தகுற க்களுடன் தருங்கற ரழ்கறன்நன் ன்ந 

ககறரேம், இனங்ககக முற்நறரேம் நெற ரர்த்த்றல் 

உருரக்க ரண்டுதன்ந றருப்தங்தகரண்டன் ன்ந 

ககறரேம் இந் வு தசனவுத்றட்டத்க ரன் 

ரற்கறன்ரநன். இறரன அடிட்ட க்களுக்கும் 

தரறக்கப்தட்ட க்களுக்கும் அறகபரண ன்ககள் 

உள்படக்கப்தட்டுள்பண. த்கக றட்டங்கபறரேம் 

குகநதரடுககபமம் றர்சணங்ககபமம் ரரும் 

முன்கக்கனரம். ஆணரல், அந்த் றட்டங்ககப கடமுகநப் 

தடுத்துறல்ரன் தற்நற ங்கறமள்பது.  

கடந் ந்து ஆண்டுகபறல் டக்கு, கறக்கறன் 

லள்குடிரற்நப் தகுறகபறல் தரரறபறனரண அதறறருத்றகள் 

ரற்தகரள்பப்தட்டிருக்கறன்நண. இந் அசரங்கம் இற்கரக 

தரரற றறப் தங்கபறப்கதச் தசய்துடன், அற்கநச் 

தசற்தடுத்துறல் றரசட கணத்கமம் டுத்து. 

அற்கரக இச்சந்ர்ப்தத்றரன ஜணரறதற அர்களுக்கும் 

ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சருக்கும் கண 

துகநசரர்ந் அகச்சர்களுக்கும் ரன் ன்நற கூநக் 

கடகப்தட்டிருக்கறன்ரநன்.  

மத்த்துக்குப் தறன்நெ அரது, கடந் 2009 - 2014ஆம் 

ஆண்டு தசப்தம்தர் ரம்க கறட்டத்ட்ட 286,890 

றல்ரன் ரூதரய் ட ரகரத்துக்கு எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டது. இந்ப் தரரற எதுக்கலட்டிரருந்து ரழ். 

ரட்டத்துக்கு 89,021 றல்ரன் ரூதரமம், கறபறதரச்சற 

ரட்டத்துக்கு 60,259 றல்ரன் ரூதரமம், வுணறர 

ரட்டத்துக்கு 36,085 றல்ரன் ரூதரமம், முல்கனத்லவு 

ரட்டத்துக்கு 38,700 றல்ரன் ரூதரமம், ன்ணரர் 

ரட்டத்துக்கு 62,825 றல்ரன் ரூதரமம் ன்நககறல் 

தரத்ம் 286,890 றல்ரன் ரூதரய் தசனவு 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. ஆகர, டக்கு ரகரத்றன் 

அதறறருத்றக்கு றற எதுக்கப்தடறல்கனதன்ந ரத்க 

ரன் ரக்கறன்ரநன். வு தசனவுத்றட்டத்றல் றற எதுக்கலடு 

தசய்ப்தடுது ரட்டின் அதறறருத்றக்கரகவும் அகணத்து 

க்கபறன் னன் சரர்ந் றடங்களுக்கரகவுரகும். ஆணரல், 

இந் 286,890 றல்ரன் ரூதரரணது றரசட 

கருத்றட்டங்கபறன் அடிப்தகடறல் ங்கள் 

ரட்டங்களுக்குக் கறகடத்தன்தக ரன் இங்கு 

ரமரத் றரும்நெகறன்ரநன்.  

1153 1154 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශ්රේභජඹන්ත භවතහ] 
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அசரங்கத்றன் தகரள்ககக்கு அக, எவ்தரரு 

துகநசரர்ந் அகச்சர்களும் டக்குக்குப் தம் தசய்து 

ரரறரன றகனகககபக் கண்டநறந்து, அந் க்களுடன் 

கனந்து ரதசற அர்களுகட ரகககப றகநவுதசய்து 

ருகறன்நணர். இணரல் றகக் குரகற கரனத்றல் கல்ற, 

ருத்தும், றசரம், ரதரக்குத்து, றன்சரம், வீறப் 

நெணகப்நெ, கடற்தநரறல், றகபரட்டு ரதரன்ந 

அகணத்துத் துகநகபறரேம் ட தகுற க்கள் அறக 

ன்கககபப் ததற்நறருக்கறன்நணர்.   

அந் ககறல் இந் வு தசனவுத்றட்டம் கறரற 

ட்டத்றரேள்ப அடித்ப க்களுக்குக் கூடுனரண 

தன்ககபத் ந்றருக்கறன்நது. குநறப்தரக உட்கட்டுரண 

அதறறருத்றறல் டக்கு ரகரம் றகப்தரரற பர்ச்சறகக்  

கண்டிருக்கறன்நது. றர்கரனத்றல் அந் க்கபறன் 

ரழ்ரரத்க ரம்தடுத்துற்கரகத்ரன் உட்கட்டுரண 

அதறறருத்ற றகவுதடுத்ப்தட்டது. இது சறன ரங்கபறல் 

தரறக்கப்தட்ட க்களுக்கு ரடிரக ன்ண தகணத் 

ந்தன்ர றர்சணத்றற்கு உள்பரக்கப்தடனரம்.  

உட்கட்டுரண அதறறருத்றறன்மூனம்ரன் க்கபறன் 

ரழ்ரரம் ரம்தடுத்ப்தட இருக்கறன்நது. குநறப்தரக 

றசரறகள், ககத்தரறற்ரகநகச் சரர்ந்ர்கள் 

ரதரன்ரநரர் றர்ரும் கரனங்கபறல் தரரற ன்கக 

அகடப்ரதரகறநரர்கள். ற்ரதரது வீறப் ரதரக்குத்து, 

றன்சரம், நெககறப் ரதரக்குத்து, லர் ரதரன்ந 

அடிப்தகட சறகள் அகணத்தும் அங்கு றருத்ற 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நண.  ஆகர, றர்கரனத்றல் மத்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட க்களுக்கரண ரழ்ரரத்க 

ரம்தடுத்துற்கு இந் உட்கட்டுரண சறகபறன் அல 

பர்ச்சற றகுந் தறரரசணத்கத் ப்ரதரகறன்நது.   

குநறப்தரக றசரறகளுக்கும் கடற்தநரறனரபர்களுக்கும் 

சறரககத்தரறல் முரெட்டரபர்களுக்கும் றகப் 

ததரறபறனரண ன்ககள் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன 

குக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. றசரறககபப் ததரரத் 

கறல், அர்களுக்கு எரு கறரனர தல்ரன் 

தகரள்ணவுக்கரண றர் றகனக 40 ரூதரரக 

அறகரறத்றருப்தது றகப்ததரற ப்தறசரரகும். அத்துடன், 

தரடர்ந்தும் ரணற றகனறல் உ றறரரகம், றசரச் 

தசய்ககக்கரண லர்ப்தரசண அதறறருத்றத் றட்டங்கள் 

ன்தற்ரக்கும் குநறப்தறடத்க்க உறககப இந் வு 

தசனவுத்றட்டம் ங்கறமள்பது. அரரதரன்ர றசரறகளுக் 

கரண ஏய்வூறத்றட்டம் றகவும் ரற்கக்கூடிது.  

அத்துடன் கடற்தநரறல் அதறறருத்றக்கும் தனககரண 

உறத்றட்டங்கள் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் 

உள்படக்கப்தட்டுள்பண. லணர்களுக்கரண கடன் றட்டங்கள், 

துகநமுகங்கபறல் கருரடு தணறடும் சறகள், 

லணர்களுக்கரண சந்கரய்ப்நெக்கள் ரதரன்நற்கந 

றருத்றதசய்ற்கரண டடிக்கககள் இந் வு 

தசனவுத்றட்டத்றல் உள்ரங்கப்தட்டிருக்கறன்நண. லணர் 

சமூகத்றன் ததரருபரர ரம்தரட்டுக்கும் சமூக 

றருத்றக்குரண தன றட்டங்கள் அரது கல்ற, இகபஞர் 

றநன்றருத்ற, முறரரருக்கரண உறகள், வீட்டு சற 

ரதரன்நண இறல் முன்தரறப்தட்டுள்பண. இணரல் 

லண்டகரனரகத் தரறல்ரய்ப்நெக்கள் அற்நறருந் டதகுற 

லணர்கள் கூடுனரண ன்கககபப் ததநக்கூடிரக 

இருக்கறன்நது.  

 ரரேம், தன்கணப் தறர்ச்தசய்ககக ஊக்குறக்கு 

முகரக ரணறத்றட்டத்றல் அறக தகரடுப்தணவுகளுக்கு 

இடபறக்கப்தட்டுள்பது.  இன்மூனரக டக்கு, கறக்கு 

க்கள் அறகரண ன்கககபப் ததற்ரக்தகரள்ப முடிமம்.  

ரதரரறன்ரதரது அறகடந் தல்னரறக்கக்கரண 

தன்கணககப லள்டுகக தசய்ற்கும் இத்றட்டம் றகுந் 

தகணத்ரும்.  குநறப்தரக து கறபறதரச்சற, முல்கனத்லவு 

ஆகற ரட்டங்கபறல் லண்டும் தன்கண பத்கப் 

ததருக்கக்கூடிரக இருக்கும்.  

கரல்கட பர்ப்ரதரருக்கும் இந் வு தசனவுத்றட்டம் 

தன ன்கககபத் ருகறன்நது.  கறட்டத்ட்ட 20,000 ல்ரண 

ரடுககப இநக்குற தசய்ற்கு அசரங்கம் 

லர்ரணறத்றருக்கறன்நக ரற்கக்கூடி றடரகும். தரல் 

உற்தத்றகமம் தரல் மூன உற்தத்றககபமம் றரறரக்கும் 

டடிக்கககபறணரல் து கரல்கட பர்ப்ரதரர் அறக 

உற்சரககடந்றருக்கறன்நரர்கள். இணரல் கறபறதரச்சற, 

முல்கனத்லவு ஆகற ரட்டங்கள் உள்படங்கனரக டக்கு, 

கறக்கு க்கள் அறக தனன்ககபப் ததரற்கரண 

ரய்ப்நெக்கள் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  ரரேம், தரரன் 

றகனக அறகரறத்துடன் றன்ரறடரது, கறரற 

ட்டத்றல் அகக் தகரள்ணவு தசய்ற்கரண 

ற்தரடுககபமம் தசய்துதகரடுக்க ரண்டும் ன்தக ரன் 

இங்கு ரமரத்துகறன்ரநன். 

  கறரற வீறககபப் நெணகக்கும் றட்டத்றற்தகண 

20,000 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டுள்பது. இக 

ரன் றகவும் சந்ரரசத்துடன் ரற்கறரநன். 

ன்ணறப்தறரசத்றல் முழுகரகர கறரற வீறகள் 

அறகடந்து ரதரமள்பண.  கனகத்றரேம் தன வீறகள் 

நெணகக்கப்தட ரண்டி றகனறல் உள்பண. இந் 

வீறககப றரசட றட்டத்றன் மூனரகப் நெணகப்தணரல், 

க்கபறன் ரதரக்குத்து ட்டுல்ன கறரற ட்டத்றனரண 

ததரருபரரமும் ரம்தடும். 

 முன்தள்பறகபறன் றருத்ற சம்தந்ரக, முன்தள்பற 

ஆசறரறர்களுக்கரண சம்தபக் தகரடுப்தணவு தரடர்தறல் இந் 

வு தசனவுத்றட்டம் கணம் தசரேத்றமள்பது. தறள்கபகபறன் 

கல்றறரன முன்தள்பறக் கற்ககர அடித்பரகும்.  ஆகர, 

இந் அடித்பத்கப்தற்நற ரகு ஜணரறதற அர்கள் 

சறந்றத்றருப்தது ரற்கக்கூடிது. ற்தகணர 2012ஆம் 

ஆண்டு டக்கு ரகரம் ஆளுரறன் றர்ரகத்றரருந் 

ரதரது முன்தள்பற ஆசறரறர்களுக்கு றரசட தகரடுப்தணரக 

3,000 ரூதரய் ங்கும் றட்டதரன்ர தசற்தடுத்ப் 

தட்டிருந்து. ஆகர, இன்மூனம் தரத்ரக 5,500 

ரூதரக து டதகுற முன்தள்பற ஆசறரறர்கள் ததரற்கு 

ரய்ப்நெக் கறகடத்றருக்கறன்நது.  

இரரதரன்ர, கல்றத்துகந ரம்தரட்டுக்குப் 

நெனகப்தரறசறல் உறத் றட்டத்க அறகரறத்றருப்ததும் 

கணத்துக்குரறது. அத்துடன், தல்ககனக்ககம் தசல்ன 

முடிரறருக்கும் ரர்கபறன் கற்கககளுக்கரண ற்தரடுகள் 

றகச் சறநப்தரணரகும். இகபஞர் றநன்றருத்ற தரடர்தறல் 

இவ்வு தசனவுத்றட்டத்றல் அறக கணம் 

தசரேத்ப்தட்டுள்பது. இக து இகப கனமுகநறணர் 

ல்ன ரய்ப்தரகப் தன்தடுத்றக்தகரள்ப ரண்டும். உர் 

கல்றறல் ஆய்வுககப ரற்தகரள்ற்கரண ஊக்குறப்நெகள் 

து ரட்டின் றர்கரனத்துக்கு முக்கறரணரகும். இன் 

அடிப்தகடறல், ஆறம் தரடசரகனகள் றட்டத்றற்குள் ட 

ரகரத்றல் 90 தரடசரகனகள் உள்ரங்கப்தட்டுள்பண. 

இறல் 'யறந்ரர' ஆய்வுகூடங்கள் அகக்கப்தட்டு, 

ற்ததரழுது அக ரர்கபறன் தரகணக்கரக 

ங்கப்தட்டு ருகறன்நண. இகணறட, 20 தரடசரகனகபறல் 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

தரறல்நுட்த நடங்கள் அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. இதுவும் 

தரறல்நுட்தக் கல்றறன் றருத்றக்கு உறரக இருக்கும்.  

அதுரத்றல்ன, ததண் முற்சறரபர்களுக்தகண றரசட 

றட்டதரன்ரம் இறல் அநறமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. தறகப் 

ததரரப்தறல்னர கடன் றட்டத்றன்மூனம் இந் 

முற்சறரபர்கள் கடன் சறகப் ததற்ர, ங்களுகட 

தரறற்ரகநக ரம்தடுத்றக்தகரள்பனரம். டக்கு, 

கறக்கறல் அறகபறரேம் ரட்டின் ரர தறரசங்கபறல் 

ஏபவும் ஆண் துகறந் குடும்தங்கள் உள்பண. 

இர்களுக்கு இத்றட்டம் ரதருற நெரறமம். இத்றட்டத்றன் 

மூனரக அந்க் குடும்தங்கபறன் றர்கரனத்கப் 

தரதுகரப்தரணரகவும் சறநப்தரணரகவும் அகக்க முடிமம்.  

இரரதரன்ர, கற்கரர்கள், முச்சக்கண்டி 

ஏட்டுர்கள், சறகக அனங்கரம் தசய்ரரர் உட்தட, 

அகணத்துத் ப்தறணரறணதும் ரழ்க்ககறன் ரம்தரட்டுக்கு 

இந் வு தசனவுத்றட்டம் றகக தசய்றருக்கறன்நது. 

ரற்ரத்றநணரபறகள், லரறறவு ரரரபர்கள், முறரரர் 

ரதரன்நர்களுக்கரண உறகளும் இறல் உள்படக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நண. இது றகறக முக்கறரணரகும். சமூகப் 

தரதுகரப்நெ ன்ந ககறல், இந் ரட்டின் எவ்தரரு 

தறகஜமம் கணத்றற்தகரள்பப்தட்டு, அர்களுக்குரற 

குறகள் ரதப்தட்டிருக்கறன்நண.  

றன்சரக் கட்டக் குகநப்நெ, ரறததரருள் றகன 

குகநப்நெ, சறர முற்சறரபர்களுக்கரண உறகள், 

ககத்தரறல் றருத்றரபர்கள் ற்ரம் முரெட்டரபர்களுக்கு 

றரசட அடிப்தகடறல் ரறச் சரேகக, கரறககபக் 

குத்ககக்கு அபறத்ல், நெககற ஊறர்களுகட சம்தப 

உர்வு, அச ஊறர்களுக்கரண நெற சம்தபக் கட்டகப்நெ, 

ஏய்வூறம் ததரரரருக்கரண ரனறக ன்ககள், 

தல்ககனக்ககம் தசல்ன முடிர றகனறரருக்கும் 50,000 

இகபஞர் - மறககப  அச ரசகறல் உள்ரங்குல் 

ன்ர தல்ரர றட்டங்கள் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் 

உள்படக்கப்தட்டுள்பண.  

எரு வு தசனவுத்றட்டரணது, முழு ரட்டின் னகணமம் 

முன்ரணற்நத்கமம் அடிப்தகடரகக் தகரண்ரட 

அகந்றருக்கும். அரரகப, தரறக்கப்தட்ட க்கபறன் 

ரகககபமம் அர்களுகட உர்வுககபமம் அது 

தகரண்டிருப்ததும் அசறரணரகும். அந் ககறல் 

ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ரடரர், தரறக்கப்தட்ட தறரசங்கள் 

ன்தண றரசட கணத்றற்தகரள்பப்தட்டு, கடந் 

ந்ரண்டுகரன வு தசனவுத்றட்டங்கள் உருரக்கப்தட்டண. 

இணரல்ரன், ரம் அற்கந  ஆரறத்ரரம். கடந் 

ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்டத்றல் ட ரகர 

சகதக்கரண றற எதுக்கலடரணது சணத்தரகக றகறரசரத்றன் 

அடிப்தகடறல், எதுக்கப்தடரண்டி தரகககறட 

அறகரகர இருந்து. இற்குக் கரம், ட ரகரத்றல் 

இடம்ததற்ந ரதரரறன் தரறப்நெகபரகும். 2014ஆம் ஆண்டு ட 

ரகர சகதக்கு 20,426 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டது. ணறநம், துறஷ்டசரக இவ்ருடம் 

எக்ரரதர் ரம்க, எதுக்கப்தட்ட தரககறல் 25 

சவீத்துக்கும் குகநரண அபவு றறர தசனவு 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. இது றகவும் ககனக்குரறது.  

இந் இடத்றல் ரன் என்கநச் தசரல்னரண்டும். ட 

ரகர சகதறல் உள்ப ங்களுகட ண்தர்கள் ங்களுக்கு 

அசரங்கம் தம் ருறல்கன ன்ர அடிக்கடி 

தத்றரறகககள் ரறனரகவும் ரகடகபறரேம் 

முங்குகறன்நரர்கள். PSDG ன்ர தசரல்னப்தடும் றற 

எதுக்கலட்டில், முனகச்சருக்குக் கலழுள்ப அகச்சுக்களுக்கு 

179 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. இறல் 

இவ்ருடம் எக்ரரதர் ரம்க 18.38 றல்ரன் ரூதரய் 

ட்டுர தசனவு தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. இகணறட, 

ங்களுகட ரகணக் தகரள்ணவுக்தகண இன்நதரரு 

தரகககச் தசனவு தசய்றருக்கறன்நரர்கள். அடுத்து, 

முக்கறரக ட ரகர கல்ற அகச்சுக்கு 277.50 

றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கப்தட்டிருந்து. அறல் 55.86 

றல்ரன் ரூதரய்ரன் இதுக தசனவு 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. இங்குள்ப உரப்தறணர் எருர் 

அடிக்கடி தசரல்ரேரர், அங்குள்ப கல்ற அகச்சருக்கு 

அறகரறல்கன; அணரல்ரன் ரகரக் கல்றப் 

தறப்தரபகக்கூட அர்கபரல் றறக்க முடிறல்கன 

ன்ர. எதுக்கப்தட்ட றறகக்கூட உரற ரககளுக்கரகச் 

தசனவு தசய்ரல், தரடசரகன ரர்கபறன் கல்றகப் 

தரடிப்தர்கள், கல்ற தற்நறப் ரதசுது ரடிக்ககரக 

இருக்கறன்நது. அரரத்றல் சுகரரத்துக்கு 238 றல்ரன் 

ரூதரய் எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டது. ஆணரல், இதுக 86 

றல்ரன் ரூதரகத்ரன் இர்கள் தசனவு 

தசய்றருக்கறன்நரர்கள். கடற்தநரறல் அகச்சுக்கு 81 

றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டும் 7 றல்ரன் 

ரூதரய்ரன் இதுக தசனவு தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது.  

 

ගරු දිතන්හ ගුණලර්ධාන මශ ළ  
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena  

They have started a savings account. 

 

ගරු මුරුත සු නන්ද්රකුමළර්  මශ ළ  
(ரண்நெறகு முருரகசு சந்றகுரர் ) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)   

Yes, maybe.  

றசர அகச்சுக்கு 1,035 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டுள்பது. இன்கலழ் றசரம், animal products, 

irrigation ஆகற றடங்கள் ல்னரம் ரும். ஆணரல், 

இர்கள் 301 றல்ரன் ரூதரய்ரன் இதுக தசனவு 

தசய்றருக்கறன்நரர்கள். தரருங்கள்! க்கபறன் ரம்தரட்டுக்கரக 

றறககப அசரங்கம் ங்குகறன்நது. ஆணரல், அந் 

க்கபறன் ரம்தரட்டுக்கரக அகணச் தசனவு தசய்ரல், 

ரகடகபறல் முங்குறல் ட்டும்ரன் அர்கள் 

அக்ககநரக இருக்கறன்நரர்கள்.  

இந் அசரங்கம்  2015ஆம் ஆண்டுக்கரக டக்கு 

ரகர சகதக்கு கறட்டத்ட்ட 21,670 றல்ரன் ரூதரய் 

எதுக்கலடு தசய்றருக்கறன்நது. இகறட றரசடரக 

ககடிறல் அகந்துள்ப ரகர சகதக் கட்டிடத்துக்கு 104 

றல்ரன் ரூதரக ரனறகரக இந் ஆண்டு, அரது 

தசன்ந ரம், றற அகச்சு அநப்தறறருக்கறன்நது. 

அகறட, ரகர சகத உரப்தறணர்களுக்கு வீண சறகள் 

தசய்து தகரடுப்தற்கரக இந் ருடம் 150 றல்ரன் ரூதரய் 

எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. ஆகர, இர்கள் 

இற்கநச் தசனறக்கரல் தரடர்ந்தும் அகசக் 

குகநகூரது ந் ககறல் றரம்? ன்தக ரன் 

இங்கு ரகட்க றரும்நெகறன்ரநன்.  

இன்நதரரு முக்கறரண எரு றடத்கமம் ரன் 

இங்கு குநறப்தறட ரண்டும். அரது, LLRC இன் - கற்ரக் 
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தகரண்ட தரடங்கள் ற்ரம் ல்ரக்க ஆகக்குழுறன் 

தரறந்துகக்ககரக ண்றன் கறக - 'தறம்சற' 

ன்தநரரு றட்டம் ஆம்தறத்து கக்கப்தட்டது. அந் ரம் 

தகப சுந்றன் அர்கள் லறன்நம் தசன்ர, இண்டு 

ருடங்கபரக அந்த் றட்டத்க அமுல்தடுத்ரல் டுத்ரர். 

தறநகு ரதநரரு றமுகநறநடரக இந்த் றட்டம் 

றகரகரக முன்தணடுக்கப்தட்டது. இன் அடிப்தகடறல், 

அண்கறல் ரகு ஜணரறதற அர்கள் கறபறதரச்சறக்கு 

ந்து, ட ரகர க்கள் 20 ஆறம் ரதருக்கு கரற 

உரறப்தத்றங்ககப ங்கறறருக்கறன்நரர். ஆணரல், 

இங்குள்ப தகப உரப்தறணர் எருர் சறன றணங்களுக்கு 

முன்நெ எரு ரகடறரன ரதசறறருக்கறன்நரர், இந் 20 ஆறம் 

க்களுக்கு ங்கப்தட்ட கரற உரறப்தத்றங்களும் சறங்கப 

க்களுக்கு ங்கப்தட்டரக. இது வ்பவு 

தச்கசத்ணரண ததரய். இப்தடித்ரன் இர்கள் க்ககப  

ரற்ரகறன்நரர்கள். க்கள் இப்ததரழுது றறப்தகடந்து 

றட்டரர்கள் ன்ரரன் ரன் ம்நெகறன்ரநன். அந் 20 ஆறம் 

ரதரறல் 99.9 வீரணர்கள் றழ் ரதசும் க்கள் ன்தக 

ரன் இந்ச் சகதறரன தபறரக, ஆறத்ரக ரமரத் 

றரும்நெகறன்ரநன்.  

அதுரதரல், ட ரகர முனகச்சரும் றரு. சுந்றன் 

அர்களும் குநறப்தறட்டரர்கள், கரற உரறப்தத்றம் ங்கும் 

றடத்றல் த்ற அசு ங்கபறன் அறகரத்றல் 

கனறடுகறன்நது ன்ர. இதுவும் தச்கசத்ணரண ததரய். 

ரகர கரற ஆகரபருக்கு ஊடரக கரற டரடும் 

ரசக டத்ப்தட்டு, அரது எவ்தரரு தறரசச் 

தசனகத்றரேம் இருக்கும் ரகர கரற ஆகரபர் 

றகக்கப அரேனர்கபறன் - சற.ஏ.ரர் ன்ர 

தசரல்னப்தடுகறன்நர்கபறநடரக டரடும் கரறச் 

ரசகக டத்ற, உரறர்ககபத் தரறவுதசய்துரன் இந்க் 

கரற அநறப்தத்றம் ங்கப்தட்டிருக்கறன்நது. கரற 

சம்தந்ரண இந்ச் ரசக இன்நம் தன டங்கு 

றஸ்ரறக்கப்தட்டு ரற்தகரள்பப்தட டடிக்கககள் 

டுக்கப்தட்டு ருகறன்நண ன்தக ரன் இங்ரக குநறப்தறட 

றரும்நெகறன்ரநன். ஆகர, சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

உண்கக்குப் நெநம்தரண கல்ககப க்களுக்கு ங்குது 

றகவும் ககனக்குரற றடரகும்.   

இன்தணரரு தரரற றற எதுக்கலதடரன்கந ட ரகர 

க்கள் இக்கறன்நரர்கள் ன்ந றடத்கமம் இங்கு ரன் 

தரறப்தடுத் றரும்நெகறன்ரநன். அரது, 22 ஆறம் 

றல்ரன் ரூதரக ஆசற அதறறருத்ற ங்கறறடறருந்து 

இனங்கக அசரங்கம் கடணரகப் ததற்ர இகடு - 

கறபறதரச்சற - ரழ்ப்தரக் குடிலர்த் றட்டத்கமம் 

இகடுக் குப அதறறருத்றத் றட்டத்கமம் அமுல்தடுத் 

முற்சறத் ரகபறல், க்ககப அனத்றற்குள்பரக்கற 

அசறல் தசய் ரண்டும் ன்ந ண்ம்தகரண்ட றழ்த் 

ரசறக் கூட்டகப்தறன் சறன தரரளுன்ந உரப்தறணர்கபறன் 

குரகற அசறல் னன்களுக்கரக இந்த் றட்டம் 

கடமுகநப்தடுத்ப்தடரல், அந் றறக இக்க ரண்டி 

எரு தரரற தரகரண றகனகக்குள் ரங்கள் 

ள்பப்தட்டிருக்கறன்ரநரம். இன்ர கறபறதரச்சற இகடுக் 

குபத்றன் றகனகக லங்கள் கணத்றற்தகரள்ப 

ரண்டும். இணரல் றசரறகளும் அந்ப் தறரச க்களும் 

ஆதத்ரண எரு றகனகக றர்தகரள்பப்ரதரகறன்நரர்கள். 

றக அறகரண க வீழ்ச்சற ற்தட்டரல் றச்சரக இந்க் 

குபம் தரறப்நெக்குள்பரகும். இந்ப் தரறப்நெ கறபறதரச்சற க்கள் 

50 ருடங்களுக்கு லப முடிர எரு துத்க ற்தடுத்தும். 

ஆகர, இந் றடத்றல் அசறரேக்கு அப்தரல் தசற்தட 

ரண்டும். இவ்பவு கரனமும்ரன் க்ககப ரற்நற 

அசறல் தசய்ரர்கள். இணறரது க்ககப ரசறத்து, 

அர்கள் தக்கம் றன்ர சறந்றத்துச் தசற்தட முன் 

ரண்டும் ன்தக இந் அகறநடரக ரன் அர்கபறடம் 

ரமரத்துகறன்ரநன்.      

வ்பரர க்கள் சுத்ரண குடிலர் இல்னரல்  சுகரர 

சலர்ரகடுகளுக்கும் குடிலரல் ற்தடும் றரறகளுக்கும் 

உள்பரகறக்தகரண்டிருக்கறநரர்கள் ன்தக லங்கள் 

அநறறல்கனர? உங்கபது ரகர சுகரர 

அகச்சுத்ரன் சுகரரத்றற்குப் ததரரப்தரணது. சுகரர 

அறகரரறகள் ற்ரம் ருத்துர்கள் தசரல்கறன்நரர்கள், 

குடிலரல் தரரற ஆதத்க ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற 

ரட்ட க்கள் றர்தகரண்டிருக்கறநரர்கள் ன்ர. ஆகர, 

உங்களுகட ரகர அகச்சறன்கலழ் தசற்தடும் 

அறகரரறகபறன்  கருத்கரது ரகளுங்கள்! அர்கள் அங்கு 

ரரறக்கப்தடும் ஸ்கறநலறல் கூட னலர் கனந்றருக்கறந 

தன்ர ச்சரறக்கக அநறக்ககககப றடுக்கறநரர்கள். லங்கரப 

ரதரய் ஸ்கறநலம் ககடககப மூடுகறன்நலர்கள். அப்தடிரணரல், 

அங்கு சுத்ரண குடிலர்  இல்கனதன்ரரரண அர்த்ம்? 

ணர, அந் றகனகககபப் நெரறந்துதகரள்ளுங்கள்! றழ் 

க்களுக்கரகத்ரன் அசரங்கம் தரரற கடகணப் ததற்ர  

ங்குகறன்நது. இந்க் கடகண ரழ். க்கள் ட்டும் 

தசரேத்துல்ன. இனங்ககறரேள்ப ல்னர ரற தசரேத்தும் 

க்களும் இந்க் கடன் சுககச் சுக்கறன்நரர்கள். ஆகர, 

அந் றடத்றல் லங்கள் முக்கற கணம் டுக்கரண்டு 

தன்தக இந் அகறரன ரன் ரமரத்துகறன்ரநன்.  

குநறப்தரக, ரற்ர றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறன் 

கனர் அர்கள்  "ரன் அசுடன் முண்டு தறடித்து 

தசற்தட றரும்தறல்கன" ன்தநரரு தசய்றக இங்கு 

கூநறறருந்ரர். அது ல்ன றடம்; அகண ரங்களும் 

ரற்கறன்ரநரம். அசுடன் ரதசற, ங்களுகட   ரட்டின் 

அதறறருத்றக்கரகவும்  க்கபறன் ரம்தரட்டுக்கரகவும்  எரு 

றந்த்  லர்கக்கர லங்கள் முன்ந்ரல் ரங்கள் 

இருகம் கூப்தற உங்ககப ங்குகறன்ரநரம். ரருங்கள்! 

ந்து அசுடன் ரதசற தறச்சறகணக்குத் லர்வுகரணுங்கள்! 

ஆணரல், எரு சம்தந்ணரரனரர அல்னது ல்ரக்கம் தற்நறப் 

ரதசும் எருர் அல்னது இண்டு - மூன்ர  தரரளுன்ந 

உரப்தறணர்கபரரனர இற்கரண லர்கக் கண்டுதகரள்ப 

முடிரது.  

உங்கபறல் தனர் றழ்த் ரசறம் தற்நறப் ரதசுகறன்நரர்கள்; 

இணரம் ரதசுகறன்நரர்கள்.  தபறரட்டிரருக்கும் சறனகத் 

றருத்றப்தடுத்துற்கரக அவ்ரர ரதசுகறன்நரர்கள். அது 

உங்கபது ல்ரழ்வுக்கரக! அது ங்களுக்குத் தரறமம்.  

ருடத்றல் ஆர ரங்கள் தபறரடுகபறல்ரன் லங்கள் 

ரழ்கறன்நலர்கள். அங்கறருந்து இங்கு ரும்ரதரது ததரற 

'சூட்ரகசு'களுடன்ரன் ருகறநலரீா்கள். உங்களுக்கு அங்கறருந்து 

உண்டில்மூனம் தம் ருகறன்நது. க்களுக்தகன்ர ரும் 

தத்க லங்கள் தகரள்கபடிக்கறன்நலர்கள்! அப்தடி லங்கள் 

தகரள்கபடிமங்கள்! அணரல் ங்களுக்குப் தறச்சறகண 

றல்கன. ஆணரல், க்கபறன் ல்ரழ்வுக்தகறரக 

றற்கரலர்கள்! தபறரடுகபறரருக்கும் க்கபறல் சறனகத் 

றருப்றப்தடுத்துற்கரக இங்கு ங்களுகட க்ககபத் 

தரடர்ந்தும் அனத்றல் கத்றருக்கரலர்கள்! தபறரட்டில் 

அசறல் அந்ஸ்து கறகடக்கரர்கபறன் னன்ககபப் 

தரதுகரக்கறன்நலர்கள்! அர்களுக்குத் ரக இங்கு கறபர்ச்சற! 

இங்கு தறச்சறகண! இங்கு தறச்சறகணகள் இருந்ரல்ரன் 

அர்கபரல் 'றசர'க லடித்துக்தகரண்டு றந் றறடமும் 

ததந முடிமம். அர்களுக்கரக லங்கள் இங்கு தறறறறகபரக 

இருக்கறன்நலர்கள்! அவ்ரநறல்னரல், உங்ககபத் தரறவுதசய் 
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க்களுகட தறறறறகபரக இருங்கள்! தரம்! அர்கள்  

ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்டர்கள்! தபறரட்டர்கபது 

ரக்குகபரல் லங்கள் தரறவுதசய்ப்தடறல்கன; 

தபறரட்டிரருந்துதகரண்டு இங்கு குப்தங்ககப 

ற்தடுத்துதர்கபறன் ரக்குகபரல் லங்கள் உரப்தறணர்கபரக 

றல்கன. அர்களுகட தத்றல் லங்கள் 

ங்கறறருக்கறன்நலர்கள்! அதுரன்  உண்க. அகறடுத்து, 

அந் க்களுக்கு ரது தசய்ரண்டுதன்தது தற்நறச் 

சறந்றமங்கள்! இந் றடத்றல் லங்கள் அரணரக 

இருங்கள்.  

ரகு ஜணரறதற அரீா்கள் அண்கறல் டக்கறற்கு 

ந்ரர்; தன றகழ்சறகபறல் கனந்துதகரண்டரர். 20,000 ரதருக்கு 

கரற உரறம் தகரடுக்கும் கதத்றற்கு ட ரகர 

முனகச்சருக்கும் சம்தந்ப்தட்ட ரகர சகத 

அகச்சர்களுக்கும் ரறரகறன் றறத்ம் அகப்நெக்கள் 

றடுக்கப்தட்டண; றரகரறத்ரர்கள்! 13ஆந் றகற டந் ரழ். 

ரட்ட றரசட எருங்கறகப்நெக் குழுக் கூட்டத்துக்கு றழ்க் 

ரசறக் கூட்டகப்நெப் தரரளுன்ந உரப்தறணர்களுக்கும் 

டக்கு ரகர  முனகச்சர் உட்தட அந் ரகர சகத 

உரப்தறணர்களுக்கும் அகப்நெ றடுக்கப்தட்டது. அர்கள் 

அங்கு ந்து க்கபறன் தறச்சறகணககப முன்கத்றருக்கனரம்! 

தறச்சறகணகளுக்கரண லர்வுககப ட்ட முற்சறத்றருக்கனரம்! 

ஆணரல், க்களுக்குத் லர்வு கறகடத்துறடுரரதன்ர லங்கள் 

தப்தடுகறன்நலர்கள்! க்களுக்கு ல்ரழ்வு கறகடத் 

துறடுரரதன்ரம் தப்தடுகறன்நலரீா்கள்! தணன்நரல், 

க்கபறன் அனத்றல் அசறல் தசய்தர்கபரகத்ரன் லங்கள் 

கடந் ம்தது ருடங்கபரக இருந்து ருகறன்நலர்கள்! 

க்களுக்கு ரம்தரடு கறகடத்ரல் உங்களுக்கு ரக்குகள் 

கறகடக்கரதன்ர தப்தடுகறன்நலர்கள்! இணறரது அத்கக 

அசறகன றடுத்து உங்ககபத் தரறவு தசய் க க்கபறன் 

னன்கள்தற்நற வுதசய்து சறந்றக்க ரண்டுதன்ர இங்கு 

ரன் ரமரத்துகறன்ரநன்.  

இங்கு ரதசற றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்நெ தரரளுன்ந 

உரப்தறணர்கள் வு தசனவுத்றட்டத்றல் ட தகுற, கறக்குப் 

தகுற க்களுக்தகண றற எதுக்கப்தடறல்கனதன்ந எர 

நெரத்க தரடர்ந்தும் தரடிணரர்கள். ரன் இங்கு 

குநறப்தறட்ட இந் 286,890 றல்ரன் ரூதரமம், கடந் ந்து 

ஆண்டுகபரக வு தசனவுத்றட்டத்றநடரக ங்களுக்கு 

எதுக்கப்தட்ட றறல்ன. றரசட கருத்றட்டங்களுக்கூடரக 

எதுக்கப்தட்ட றறகள்! இனங்கக அசரங்கம் தபறரடுகபற 

ரருந்து கடன்ககபப் ததற்ர தரறக்கப்தட்ட ங்கள் 

தறரசத்கமம் க்கபறன் ரழ்க்கககமம் ரம்தடுத்து 

ற்குச் தசனவு தசய்றருக்கறன்நது. வு தசனவுத்றட்ட 

ரணது ரசத்றன் ல்னர க்ககபமம் அகணத்துத் 

துகநசரர்ந்ர்ககபமம் உள்படக்கும். அந் ககறல் 

றசரறகள், முறர்கள், ரர்கள், கடற்தநரறனரபர் 

கள், அச ஊறர்கள் ண ல்ரனரருக்கும் ன்க தக்கும் 

றட்டரகத்ரன் அது இங்கு சர்ப்தறக்கப்தட்டது. றரசடரக, 

இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் எவ்தரரு ரகர சகதக்கும் 

கூடுனரண றற எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. ட 

ரகரத்துக்கும் கறட்டத்ட்ட 21,000 றல்ரன் ரூதரய் 

எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. அக க்களுக்கரகச் தசனவு 

தசய்மங்கள்! எதுக்கப்தட்ட அந் றறக லங்கள் தசனவு 

தசய்றல்கன. க்ககபச் தசன்நகடமம் றறகத் 

டுப்தர்கபரல் டக்கு, கறக்குப் தகுறகளுக்கு அறக றற 

எதுக்கப்தடறல்கனதன்ர இந் அகறரன ப்தடிப் ரதச 

முடிமம்? அப்தடி எதுக்கப்தட்ட றறறல் ரன் முன்ணர் 

குநறப்தறட்டரர 25 சவீரணககூட தசனவு 

தசய்ப்தடறல்கன. ஆகர, அக க்ககபச் தசன்நகடத் 

கடரக இருப்தர்கள், க்கபறன் னன்ககபப் தற்நறக் 

ககப்தற்கு அருககற்நர்கதபன்ர கூநற, ணக்கு ரம் 

எதுக்கறத் ந்கக்கரக ன்நற தரறறத்து, 

றகடததரகறன்ரநன். க்கம்.  

 
[අ.බහ. 1.55] 

 
ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  යහජඳක් යජශේ 10න අඹ 

ළඹ විහදඹට භටත් ්පඵන්ධ වීභට වළකි වීභ ගළන භභ න්ශතෝ 

ශනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ  ශභඹ යහජඳක් ඳහරනශේ 10න අඹ 

ළඹ හශ භ  භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට භභ වබහගි ශන 26න 

අඹ ළඹ. ඒ හශ භ ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භභ හිතන 

වළටිඹට ශ්ප  නිදව රඵහ ගත්තහයින් ඳසු ශ්ප යශේ ඳළළත්ශන 

66න අඹ ළඹ විහදඹ. 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

69න අඹ ළඹ විහදඹ. 

 

ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

69න අඹ ළඹ ද? වරි. Thank you for correcting me. 

69න අඹ ළඹ විහදඹ. ශ්ප වළභ අඹ ළඹකදීභ ඒ ඒ යජඹන් අශප්ත  

යශේ ආර්ථිකඹ දියුණු කිරීභට  ජනතහශ  ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් 

කිරීභට ර්ඹක්  ර්ඹක් ඳහහ විවිධ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ. භවය ශරහට ඵදු ළඩි කයනහ. භවය ශරහට ඵදු 

අඩු කයනහ. භළතියණඹක් ශැං ශරහ තිශඵනහ න්ප  

ජනතහශ  හිත දිනහ ගළනීභ වහ ඹ්ප ඹ්ප වන ශදනහ; ඹ්ප 

ඹ්ප ශඳොශයොන්දු ශදනහ. ශ්ප රඵහ ශදන ශඳොශයොන්දු ඹ්ප 

්රභහණඹකින් වළභ ආඩලඩුකින්භ ඉසට ශනහ. ඉසට ශනහ 

හශ භ  ළඩි ්රභහණඹක් ශ්ප -ඳසු ගිඹ අවුරුදු 66ක ඉතිවහඹ තුශ 

සිදු වුණහ හශ  -කුණු ඵක්කිඹටත් එකතු ශනහ. නමුත් ඉදිරිඳත් 

කය තිශඵන ශ්ප අඹ ළඹ 66 තුිබන් රැංකහ ඇත්ත ලශඹන්භ අපි 

ඵරහශයොත්තු වුණු දියුණු තභත් රඵහ නළවළ.  

1948 ර්ශේ දී එැංගරන්තශේ "The Times" පුත් ඳත අශප්ත  

යට නිදව රඵහ ගත්ත දශේ  එහි කතු ළකිශඹන්  කිේශේ  "අද 

නිදව රඵහ ගන්නහ Ceylon කිඹන දඳත ළඩි කල් ශනොශගොස 

ආසිඹහශේ සවිේර්රන්තඹ ඵට ඳත් ශනහ" කිඹරහයි. එශේ 

අනහළකි ඳශ කශහ. එඳභණක් ශනොශයි  සිැංගප්ත පරු  ශකොරිඹහ 

හශ  යටලුත් එදහ රැංකහට ඩහ පිටු ඳසින් සිටිශේ. 1965 

ර්ශේදී  ලී ක්හන් යූ අගභළතියඹහශ  ඳශමුන අඹ ළශේදී 

එතුභහ කිේශේ  "භශ  අධිසඨහනඹ  ඉරක්කඹ රැංකහශේ ර්ධන 

ශේගඹට ඩහ  දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹට ඩහ ළඩි ර්ධනඹක් 

අවුරුදු 5ක් ඇතුශතදී රඵහ ගළනීභයි" කිඹන එකයි. ඒ කිඹන්ශන් ඒ 

යට තිබුශඩල අශප්ත  යටටත් ඩහ පිටු ඳසින්. එදහ අශප්ත  යටට පිටු 

ඳසින් හිටපු සිැංගප්ත පරු  ශකොරිඹහ ආදී යටල් අද ඳශමුළනි 

ශරෝකශේ ආර්ථිකඹන් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ 

කිසිභ යටකට නළති සබහවික ්පඳත් තිශඵන  බු්ධධිභත්  දක්  

කහර්ඹක්භ ජනතහක් ඉන්න අශප්ත  යටට තභත් අපි ඵරහශයොත්තු 

වුණු ඒ ඉරක්කරට ඹන්නට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ යටල් 

ඳශමුන ශරෝකඹට එකතු ශ්ධදී  අපි තභත් - කනගහටුයි  

කිඹන්න - එක තළන ඳල් ශනහ.  
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භභ දකින ආකහයඹට  අපි ය 66ක් තිසශේ  -නිදව රඵහ 

ගත් දශේ ඉරහ- අසර් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශ  අඹ ළඹල් 

69ක් ඉදිරිඳත් කශත්  අපි ශ්ප භහිබගහ තනහ තිශඵන්ශන් ළල්ශල්. 

එන එන විවිධ රැලිරට ගවශගන ඹන භහිබගහ තභයි අපි 

තනන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ  ඕනෆභ ශගොඩනළඟිල්රක් 

ශවො සන් ඳතින්න න්ප ශවො අත්තිහයභක් ඕනෆ ඵ. නමුත්              

ශ්රී රැංකහ කිඹන ශගොඩනළඟිල්රට එළනි ලක්තිභත් අත්තිහයභක් 

ශ්ප දක්හ දභහ ගන්න අඳට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. විවිධ ජන 

ශකොටස ඉන්න ශභළනි යටක අත්තිහයභ වළටිඹට භභ න්ප 

දකින්ශන් ශ්ප යශේ ජනතහ අතය තිශඵන භගිඹයි. ශ්පක සිැංවර  

ශදභශ  මුසලි්ප  භළශල්  ඵර්ගර් ආදී විවිධ ජන ශකොටස සිටින 

යටක්; ශඵෞ්ධධ  හින්දු  ක්රිසතිඹහනි  ඉසරහ්ප ආදී විවිධ ආග්ප 

තිශඵන යටක්. නමුත්  ඒ ආග්ප අතය  ඒ ජහතීන් අතය භගිඹක්  

වජීනඹක් නළත්න්ප -ඒ අත්තිහයභ  ඒ ලක්තිඹ නළත්න්ප- 

ඇත්ත ලශඹන්භ කිසිභ යටක් ශගොඩනැංන්න ඵළවළ.  

අශප්ත  යශේ ජනහර්ගික ්රලසනඹක් නළවළඹ කිඹරහ ශ ෝහකහරී 

සුු තයඹක් කිඹනහ. ඒ අඹ ඉතිවහඹ පුයහභ ළරින් ළශර්ට 

කිේශේ ශ්ප යශේ ජනහර්ගික ්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහයි. නමුත් අඳ 

යශේ ජනහර්ගික ්රලසනඹට  ජන ශකොටස අතය තිශඵන ්රලසනරට 

විඳු්ප රඵහ ශදන්ශන් නළති ශ්ප යට දියුණු කයන්න ඵළවළ කිඹන 

එක අද ශ්ප අඳ ශනොශයි කිඹන්ශන්.  ශ්ප යශේ භහ හිතන්ශන් ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු සිඹඹ තුශ සිටි වළභ යහජය නහඹකශඹක්භ එඹ 

පිිබඅයශගන තිශඵනහ; කිඹහ තිශඵනහ. එක් ජන ර්ගඹක් තුශ 

අනික් ජන ර්ගඹක් ශකශයහි බිඹක්  ළකඹක්  අවිලසහඹක් ඇති 

ව ෆභ අසථහකදීභ එභ තත්ත්ඹ නළති කය ගළනීභට 

ශ්ධලඳහරන ලශඹන් ක්රිඹහ ශනොකයන්ශන් න්ප එඹ ගළටුභක් දක්හ 

ර්ධනඹ න ඵ අඳ යට ඇතුු  විවිධ යටල් විසින් ඉතිවහශේ 

ශඳන්හ දී තිශඵනහ.  

ඉතහභ ඳවසුශන් විහ ගන්න තිබුණු බහහ ්රලසනඹට 

නිසිඹහකහය පිිබතුරු නිසි ශරහට රඵහ ශදන්න ඵළරි වුණු නිහ 

අහනශේදී ටිනහ ජීවිත ද දවස ගණනක් අහිමි කශ කුරිරු 

යු්ධධඹක්  ශ්ප යශේ ඇති වුණහ.  

අශප්ත  යශේ ජනහර්ගික ්රලසනඹක් ඇති ඵත්  එඹට විඳු්ප 

රඵහ ශනොදී යට දියුණු කයන්න ඵළරි ඵත්  භශ  සුු  දළනුභ අනු 

න්ප මුලින්භ ්රකහල කශශේ  ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ශේ නිර්භහතෘ 

එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹක භළතිතුභහයි. 1926 ජනි භහශේ 

17ළනි දහ -මීට අවුරුදු 80කට ඳභණ කලින්- "Morning Leader"  

කිඹන පුත් ඳතට ලිපිඹක් ලිඹමින් එතුභහ කිේශේ  "ජහතීන් අතය 

විලහර ලශඹන් ්රශේද වහ විවිධතහ ඳත්නහ යටර භධයගත 

සරඳඹක ආඩලඩු ක්රභඹක් වඳුන්හ ශදශතොත් එන් කයදය වහ 

දුසකයතහ භතු ශනු ඇත." කිඹරහයි.  එශේ කියූ ඵඩලඩහයනහඹක 

භළතිතුභහ විසින් නිදව රඵහ ගළනීශභන් ඳසු අඳ යටට ඩහ සුදුසු 

ක්රභඹ ශර  ශඹෝජනහ කශශේ ශභොකක්ද? එතුභහ අද අඳ කිඹන්න 

ඵඹ චනඹකුත් කිේහ  "ශෂඩයල් ක්රභඹයි" කිඹරහ. ශ්ප යශේ 

්රධහන ජන ශකොටස ව උඩ යට සිැංවර  ඳවත යට සිැංවර ව 

ශදභශ ඹන ෆභ ශදනහභ තෘප්ත තිඹට ඳත් කයන ක්රභඹක් ශවීභ 

අීමරු ඵත්  ළශකවින් ඳශතොත්  ඒ ක්රභඹ ඹනු ශෂඩයල් 

ක්රභඹයි කිඹරහ එතුභහ ළඩිදුයටත් කිේහ.  

එඳභණක් ශනො  එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ නිර්භහතෘ ඩී.එස. 

ශේනහනහඹක භළතිතුභහටද ශ්ප යශේ සිඹලුභ ජහතීන් අතය භගිඹ 

තවවුරු කයමින් කටයුතු කයන්න පුු න් වුණහ. ශ්රී රහැංකීඹ 

ජහතිඹක් නිර්භහණඹ කිරීශ්ප ළදගත්කභ දකින්න තය්ප දුයදක්නහ 

නුණක් එතුභහටත් තිබුණහ. 1946 ළප්ත තළ්පඵර් භහශේ 6ළනි දහ 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ආය්පබ කයමින් Palm Court ශවෝටරශේදී 

එතුභහ කිේශේ ශභොනහද? 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Palm Court නි. 
 

ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ  "Palm Court House". එහිදී එතුභහ කශ කථහශේදී 
ශභොනහද කිේශේ? "ශ්ප ඳක්ශේ ව අඳ දළන් ඳළළත්ශ්ප තිශඵන 
ඵ විලසහ කයනහ. ජහති වහ ආග්ප ශේද අනලයඹ. සිැංවර ශවෝ 
ශදභශ ජහතික වුද  ශඹෝනක ජහතික ශවෝ භළශල් ජහතික වුද  
ඵර්ගර්  නළතශවොත් Eurasin ර්ගඹට අඹත් වුද අඳ කිඹන්ශන්  
ශ්ප අඳ ජනිත ව අශප්ත  භමිඹ කිඹහඹ. ශඵෞ්ධධ  හින්දු වුද  මුසලි්ප  
ක්රිසතු බක්තිකඹකු වුද අඳ කිඹනුශේ අශප්ත  භමිඹට ආශිර්හද 
ශේහ! ඹන චනඹයි." අන්න එශවභයි එතුභහ කිේශේ. එඳභණක් 
ශනොශයි  ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. රැංකහ භභහජ 
ඳක්ශේ නහඹක ශකොල්වින් ආර්. ද සිල්හ භළතිතුභහ 1957 ජනි 
භහශේ 17 න දහ නිශඹෝජිත භන්ත්රී  භඩලඩරශේදී කිේශේ 
ශභොකක් ද?  

ජහති කිහිඳඹකින් යුක්ත යටක ළඩි ශකොටකින් යුක්ත ජහතිඹ 

නළතින්ප භව ජහතිඹ  අඩු ශකොටකින්  යුක්ත සුු  ජහතික 

අයිතිහසික්පරට  සුු  ලශඹන් ශවෝ ඳවය ගළසුශොත් 
අන්තිශ්පදී ඒ ඳවය භව ජහතිඹටභ දින  ගතිඹක් ඳතිනහඹ 

කිඹන එකයි. ඒක ශකොයිතය්ප ඇත්තක් ද?  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ශ්රී රැංකහ ශකොමියුනිසේ ඳක්ශේ නහඹක 

ඇස.ඒ. වික්රභසිැංව  භවතහ ඒ ගළන ්රකහල කයපු ශ්ධ වළන්හ්ස  
හර්තහශේ වන් වී තිශඵනහ. 1957 ජනි භහශේ 17 න දහ 

නිශඹෝජිත භන්ත්රී භඩලඩරශේදී එතුභහ කිේශේ  සුු  ජහතීනුත්  භව 

ජහතීඹත් අතය විලසහඹ ඳදන්ප ශකොට ගත් සථිය භඟිඹක් 
නළත්න්ප - යුද  වමුදහශේ ව ශඳොලිසිශේ ඵරඹ ශඹොදහ  භීතිශඹන් 

ඇති කය ගත් භඟිඹක් ශනො නිඹභ භඟිඹක් නළත්න්ප -  ශ්ප 
ඵරහශඳොශයොත්තු න දියුණු  ඇති කය ගන්නට  ඵළරි න ඵ අඳ 

පිිබගත යුතුඹ කිඹන එකයි. එස.ඒ. වික්රභසිැංව භළතිතුභහයි එශවභ 
කිඹහ තිශඵන්ශන්.  

1926 සිට ය  44ක කහරඹ  තුශ දී  ශ්ප කරුණ මුල් කය 

ශගන අදහශ ශඹෝජනහ 4ක් ඉදිරිඳත් වුණහ. 1936 දී ඳශහත් ඳහරනඹ 
දවහ ඳත් කශ ශත්රී්ප කමිටු ද  1928 දී ශඩොනශභෝර් කමිටු ද  

1940 දී ඳත් කයන රද  ඳශහත් ඳරිඳහරනඹ පිිබඵ විධහඹක 
කමිටු ද  1948 දී එකට ඳශහත් ඳහරන ඇභති 

එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹක භවතහ  ද ඵරඹ ශඵදීභ  වහ 
ඇති අලයතහ පිිබඵ  කරුණු දිර්  ලශඹන් රකහ ඵළලුහ.  

ඉන්ඳසු 1958 ජලි භහශේ 26 න දහ අශප්ත  යශේ ජනහර්ගික 

අර්බුදඹට විඳුභක් ලශඹන්  ඵඩලඩහයනහඹක -ශචල්නහඹග්ප   
ගිවිසුභ ඇති කය ගන්නට එතුභහ උත්හව කශහ. නමුත් 

අහනහකට සුු තයඹකශ  ශ ෝහට ඹටත් වුණු 
ඵඩලඩහයනහඹක අගභළතිතුභහ අන්තහදීන්ශ  ඵරඳෆ්ප උඩ ඒ 

ගිවිසුභ ඉයරහ විසි කශහ.  

ඊට ඳසු ඩඩලි ශේනහනහඹක අගභළතිතුභහ  1965 දී උත්හව 

කශත්  ඒත් අන්තහදී සුු තය ඹකශ   ශ ෝහ නිහ - 

 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මශ ළ (අග්රළමළ යතුමළ වශ බුේධා 
ළවන ශළ ණගමික කටයුතු අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சரும் ததபத் 

சரசண,  அரேல்கள்  அகச்சரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ඵඩලඩහයනහඹක භළතිතුභහ  ද්රවිඩ ජනතහශ  අයිතිහසික්ප 

්පඵන්ධශඹන් ඳනු රළබුහභ ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

තභයි   ඒකට විරු්ධධ ගිශේ. අන්න එතළනින් තභයි  ඒක ආය්පබ 

වුශඩල. ඳශමුශන්භ ජහතීන් අතය අභඟිඹක් ඇති වුශඩල  1948 

නිදව රඵහ ගත්තහට ඳසශේ - ශකොශම - 

 
ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු අගභළතිතුභහ භශ   කහරඹ ටිකක් ීමභහ හිතයි.  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  ඉ ඩ දුන්ශන් නළවළ. එතළනින් තභයි  

ශ්පශක් ආය්පබඹ ඇති වුශඩල 

 
ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු අගභළතිතුභහ  භහ විලසහ කයනහ  ශභතළනදී එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹත්  ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹත් අපි ශදශගොල්ශරෝභ 

ශ්පහට ග කිඹන්නට ඕනෆ ඵ. ශභොකද  අපි ශදශගොල්ශරෝභ  

තභන්ට විරු්ධධ ඳළත්ත ශභොනහ ශවෝ  කයන්න වදන ශකොට  

ඒහට විරු්ධධ වුණහ.  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඉතිවහඹ ලශඹන් සි්ධධිඹ භභ  ඔඹ කිේශේ. 

 
ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක තභයි. ගරු අගභළතිතුභනි  භහ ශ්ප කිඹහ ශගන ආශේ 

අතීතඹ තභයි.  ඒක තභයි අතීතඹ. නමුත් අතීතශේ කශ ළයදි අපි 

දළන්ත් නත්න්න  ඕනෆඹ කිඹන එකටයි භහ එන්ශන්.  

ශ්ප අතය සිැංවර අන්තහදීන් ශදභශ  ජනතහශ  ්රලසනරට 

විදු්ප රඵහ දීභට ඵහධහ කයමින් සිටිඹදී   උතුරු ශදභශ අන්තහදී 

ශ්ධලඳහරනඹ ද ශඳෝණඹ ශමින් තිබුණහ. 1975 ර්ශේ දී 

ඇල්්ර්ස  දු ශයඹප්ත ඳහ  නගයහධිඳතිතුභහශ   හතනඹත් භඟ ඒ 

තිබුණු  අන්තහදඹ භවහ රසතහදඹක්  ඵට ඳරිර්තනඹ වුණහ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ  භහ න්ප දකින වළටිඹට ශ්ප භශල්ච්ඡ රසතහදඹ 

ශ්ප යශේ බිහි කිරීශ්ප ගකීභ දළරිඹ යුත්ශත් ශ්ධලශ්රේමීන්ඹ කිඹහ 

ගන්නහ සිැංවර අන්තහදීන් විසිනුයි. ශ්ප යට තුශ ඇත්ශත් ජන 

හර්ගික ්රලසනඹක් ශනො රසතහදී ්රලසනඹක් ඵත් යු්ධධඹ පිිබඵ 

්රලසනඹක් ඵත් ශ්ප අඹ කිඹනහ. ඒ අඹ තභත් 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ඳළත්ශත් ඉන්නහ. ශ්ධල ශ්රේමී නහභශඹන් 

1983 ර්ශේ ජලි භහශේ ඇති ව භවහ මිනිස ැංවහයඹ නිහභ 

ළල්ළටිතුශයයි ්රශ්ධලශේ සිටි  ඵයිසිකල් එශක් ගිඹ ්රබහකයන් 

ළනි තුේටු ශදශක් මිනිශවක්  මුදල් ගැංගහක් හිමි ජහතයන්තය 

භේටශ්ප රසතහදී නහඹකශඹකු ඵට ඳත් ව ඵත් අපි භතක තඵහ 

ගන්න ඕනෆ. ශ්ප යශේ ශදභශ අන්තහදඹ වළභ විටභ ශඳෝණඹ 

කශශේ ශ්ධල ශ්රේමී ඹළයි කිඹහ ගන්නහ සිැංවර අන්තහදීන් කිඹන 

එකයි භභ ශභතළනදි නළත නළතත් භතක් කයන්ශන්. ඳයහජඹට 

ඳත් වුණු ශදභශ අන්තහදඹට නළතත් ඔක්සිජන් ශදන්න ශ්ප 

භවය සිැංවර අන්තහදී ශකොටස අදත් උත්හව කයනහ. ඔවුන් 

ශදභශ අන්තහදඹට ඔක්සිජන් ශදන්න වදනහ; නළති මුසලි්ප 

අන්තහදඹක් භහ ඳහන්න වදනහ. විශලේශඹන්භ ශඵෞ්ධධඹන් 

වළටිඹට ශභන්න ශ්පහශඹන් අශප්ත  ජනතහ ශේයහ ගන්න ඕනෆ. 

අශප්ත  ශශ්රේසඨ ශඵෞ්ධධහගශ්ප නහභශඹන්  අශප්ත  ජහතිශේ නහභශඹන්  

අශප්ත  ජහතිඹ අශප්ත  ආගභ විකුණහ ශගන කන ශ්ධල ශ්රේමී කිඹන ශ්ප 

අඹ අපි ඳයහජඹ කශශොත් විතයභයි ශ්ප  අඹ ළඹර තිශඵන හසිඹ 

ශ්ප යටට ගන්න පුු න් න්ශන්.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. නිදවස රැංකහශේ  ඉතිවහශේ ්රථභ 

තහට ජන හර්ගික ්රලසනඹට විඳුභක් වළටිඹට 

ඳහර්ලිශ්පන්තුශේදී ්පභත වුශඩල දවතුන්න ආඩලඩුක්රභ යසථහ 

ැංශලෝධනඹ කිඹරහ ශ්ප ගරු බහශේ ඉන්න අඹත් ශඵොශවෝ 

ශදශනක් දන්නහ. ඒ තුිබන් ඹ්ප භේටභකින් ශවෝ ශ්ප ්රලසනඹට 

විඳුභක් රඵහ ශදන්නට එදහ ඒ යජඹ උත්හව කශහ. 1987 දී 

අත්න් කශ ඉන්දු - ශ්රී රැංකහ ගිවිසුභ ඹටශත් දවතුන්න 

ආඩලඩුක්රභ යසථහ ැංශලෝධනඹ ශගන ආ අසථහශේදී ශ්රී රැංකහ 

නිදවස ඳක්ශේ භවය අඹත් එඹට විශයෝධඹ ්රකහල කශහ. නමුත් 

1994 දී ඵරඹට ඳත් ව  ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹ ්රමුඛ් ශඳොදුජන 

එක්ත් ශඳයමුණු ආඩලඩු ඳශහත් බහ ක්රභඹ පිිබගත්තහ. 1996 දී 

"සුදු ශනු ්ප යහඳහයඹ" ආය්පබ කයමින් කශ ශ්ධලනශේදී 

චන්ද්රිකහ ඵඩලඩහයනහඹක කුභහයතුැංග හිටපු ජනහධිඳතිතුමිඹ කිේශේ 

ශභොකක්ද? "1987 ඉන්දු - ශ්රී රැංකහ ගිවිසුභ ඹටශත් දවතුන්න 

ආඩලඩුක්රභ යසථහ ැංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් ව ශරහශේත් අශප්ත  

භවරු විරු්ධධ වුණහ. දළන් ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹ පිිබඅයශගන 

තිශඵනහ  ඳශහත් බහ ක්රභඹ ශවොයි කිඹරහ. එශවත් ඒශක් 

ශගොඩක් අඩු ඳහඩුක්ප තිශඵනහ. ්රධහන ලශඹන් ශභශතක් 

වින්න තළත් කශ ශදභශ  මුසලි්ප ජනතහශ  ්රලසනඹ තභ 

වි ස නළවළ. ශ්පශක් අඩු ඳහඩුක්ප වදරහ ශ්ප කටයුතු කයමු කිඹරහ 

ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹ ්රමුඛ් අශප්ත  යජශේ සිඹලුභ ඳක් 

පිිබඅයශගන තිශඵනහ" කිඹරහයි එතුමිඹ එදහ කිේශේ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ර්තභහන යජශේ උස අධයහඳන 

ඇභතිතුභහ න භහ මිර එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ "ඵරඹ ශඵදහ 

වළරීභ" කිඹරහ ග්රන්ථඹක් ලිේහ. "දළන් අපි විලහර භහජ ශත්රු්ප 

ගළනීභක් රඵහ තිශඵනහ. එදහ ඳශහත් බහට විරු්ධධ වීභ ළයදි 

ඵ අපි ශත්රු්ප ශගන තිශඵනහ. දළන් ඊටත් ඩහ ඵරඹ ශඵදීභක් 

අලය ඵ ක්රිඹහකහරිත්ශඹන්භ ශත්රු්ප ශගන තිශඵනහ" 

ඹනුශන් එතුභහ ශ්ප ්පඵන්ධශඹන් දීර්  ලශඹන් කිඹහ 

තිශඵනහ.  

1996 දී දවතුන්න ආඩලඩුක්රභ යසථහ ැංශලෝධනඹ ඩහත් 

පුු ල් ක්රිඹහත්භක කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ අගභළතිතුභහ ්රධහන 

ශල්ක්ප ධුයඹ දයපු ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹ ්රමුඛ් ශඳොදුජන 

එක්ත් ශඳයමුණත් පිිබගත්තහ. ශ්ප තීන්දු එක් ශකශනකුශ   

ශදන්ශනකුශ  තීන්දුක් වුශඩල නළවළ. අද ශභතළන සිටින අඹට 

භතකයි  අපි ටළන්ගරින් ශවෝටරශේ දස ශදකක් නහතළන් 

අයශගන - 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මශ ළ 
(ரண்நெறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
අපි ඳශහත් බහ පිිබගත්තහ. නමුත් කරුණු ශදකකට ඳභණක් 

විරු්ධධ වුණහ. ඒ ශඳොලිස ඵරතර වහ ඉඩ්ප ඵරතරයි. 

 
ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අපි ඒ කහරශේ ඒකත් පිිබගත්තහ. අගභළතිතුභනි  දළන් 

ඔඵතුභහට ශරහ ශදන්න භට ඵළවළ. අපි ටළන්ගරින් ශවෝටරශේ 

දස ශදකක් තුනක් ඉරහ හද විහද කයරහ අන්තිභට මුු  

ඳක්ඹභ ඒකභතික අශප්ත  සථහයඹ අනුභත කශහ.  

1165 1166 

[ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ] 
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භට භතකයි  ඉන් ඳසු ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ශේ භසත 

ඳශහත් බහ ්පශ්පරනඹ  ඳශහත් ඳහරන භන්ත්රීරුන්ශ  ැංදඹ  

භධයභ කහයක බහ කිඹන ශ්ප සිඹල්ර  ශභඹ අනුභත කශහ. ඒ 

විතයක් ශනොශයි  භභ දන්නහ වළටිඹට න්ප ශ්ප නශතක් ශ්රී රැංකහ 

නිදවස ඳක්ශේ ඒ තිශඵන ්රතිඳත්තිඹ අයින් කයරහත් නළවළ  

කණපිට වයරහත් නළවළ. ඒ තීන්දු ඒ ආකහයඹටභ තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ඇත්ත ලශඹන්භ එල්ටීටීඊ ැංවිධහනඹ 

භඟ තිබුණු යු්ධධඹ අන් කශ එක ඇත්ත. නමුත් තභත් ශ්ප 

යශේ දීර්  කහලීන හභඹක් ඇති ශරහ කිඹරහ භභ හිතන්ශන් 

නළවළ. එඹ ඇති කයන්නට න්ප ශකොන්ශ්ධසි ඳවක් පුයහ ගත යුතුයි 

කිඹරහ කිේශේ කවුද? එදහ ශ්රී රැංකහ රඳහහිනී ැංසථහශේ බහඳති 

වළටිඹට කටයුතු කශ  ශකොමියුනිසේ ඳක්ශේ බහඳති වළටිඹට 

කටයුතු කශ   ර්තභහන යජශේ ඇභතියශඹක් වළටිඹට කටයුතු 

කයන ඩිේ ගුණශේකය භවතහයි එශවභ කිේශේ. එතුභහ 1996 ජුලි 

භහශේ 02 ශනි දහ  යට ශදකඩ කයන එල්ටීටීඊ ටනට විරු්ධධ 

අදවස ්රකහල කයමින්  "එක් ඳහර්ලසඹක විරු්ධධතහ භළද ශන් 

ඹහශ්ප විඳුභක් ක්රිඹහත්භක වුශවොත් එවිට සිදු නුශේ 

එකිශනකහට විරු්ධධ  එකිශනකහට වය කයන  ඳමිතුරු 

ඳළසිසේහදී ඒකහධිඳති ආඩලඩු ශදකක් ශදඳළත්ශතන්භ ඇතිවීභයි. 

අපි එඹට කළභළති ශනොශමු. එභ නිහ ශභභ ්රලසනඹට තිශඵනුශේ 

භඟිශේ ඳදනභ භත ඇති කය ගන්නහ විඳුභක් ඳභිජ. එභ විඳුභ 

වළය ශනත් විඳුභක් නළත. ශනත් විකල්ඳඹක්ද නළත" 

ඹනුශන් කිඹහ තිශඵනහ. ජනහර්ගික ්රලසනඹ විහ ගළනීභ 

වහ ශකොන්ශ්ධසි ඳවක් ්පපර්ණ විඹ යුතුයි කිඹහ එතුභහ කිඹහ 

තිශඵනහ. ශ්පක ශඵොශවොභ ශවො විග්රවඹක්. ශභොනහද ඒ 

ශකොන්ශ්ධසි ඳව? ඳශමුශනි එක  යුදභඹ ලශඹන් එල්ටීටීඊ 

ැංවිධහනඹ ඳයහජඹ කිරීභ. වරි  දළන් ඒක කයරහ ඉයයි. ශදශනි 

එක  ද්රවිඩ ජනතහ දිනහ ගළනීභ. තුන්ශනි එක  දකුශඩල සිැංවර 

ජහතිහදඹ භතු වීභට ඉඩ ශනොදීභ. වතයශනි එක  ජහතයන්තය 

වශඹෝගඹ දිනහ ගළනීභ. ඳසශනි එක  ශ්ධලඳහරන විඳුභක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. 2009 භළයි භහශේ 18 

ශනි දහ එල්ටීටීඊ ැංවිධහනඹ ඳයහජඹ කයමින් යු්ධධඹ අන් 

කිරීභත් භඟභ ඩිේ ගුණශේකය භවත්භඹහ ඉදිරිඳත් කශ ශ්ප 

ශකොන්ශ්ධසි ඳශවන් ඳශමුශනි අතයලය ශකොන්ශ්ධසිඹ ඉටු 

වුණහ. ඒක අපි නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. නමුත් ඉතිරි වතය දිවහ 

අපි අැංකභ ඵරන්න ඕනෆ කහරඹ ඇවිල්රහ තිශඵනහ; 

ශදඳළත්තභ එකතු ශරහ ඵරන්න ඕනෆ කහරඹ ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  අද උතුයට නළතත් 

ැංර්ධනඹ රළබී තිබුණත් එහි ජීත් න ශදභශ ජනතහට 

ජහතිඹක් වළටිඹට ඔවුන්ශ  අභිභහනඹ  ශගෞයඹ රඵහ දීභට අපි 

ශඳොශවොත් ශරහ නළවළ. ඔේ  ඇත්ත ලශඹන්භ උතුයට ගිශඹොත් 

විලහර ැංර්ධනඹක් තිශඵනහ. නමුත් ැංර්ධනශඹන් විතයක් 

ශනොශයි භනුයශඹක් ජීත් ශන්ශන්. වළභ භනුයශඹකුටභ 

තභන්ශ  කිඹරහ අභිභහනඹක් තිශඵනහ  සඹැං ශගෞයඹක් 

තිශඵනහ. තභන්ශ  ජහතිඹ  තභන්ශ  ැංසකෘතිඹ ගළන ඹ්ප 

කළක්කුභක් තිශඵනහ. නමුත් අද උතුශර් මිලිටරීකයණඹ ක්රිඹහත්භක 

ශනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ඉඩ්ප ඵරවත්කහයශඹන් ඳයහ ගළනීභ  

උතුයට ගිහින් සිැංවර ශඵෞ්ධධ ැංසකෘතිඹ ඵරවත්කහයශඹන් ඒ 

අඹට ඳළටවීභ හශ  වළභ ශදඹක්භ දීර්  කහලීන හභඹකට 

ඵහධහක් කිඹන එකයි භභ දකින්ශන්.  

දකුශඩල සිැංවර ජහතිහදඹට ඉඩ ශනොතළබීභ එදහ ඩිේ 

ගුණශේකය භළතිතුභහ ශඳන්හ දුන් තුන්ශනි ශකොන්ශ්ධසිඹ වුත් 

අද සිැංවර ජහතිහදඹ ඉතිවහශේ කදහත් ශනොදුටු ආකහයඹට 

ශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහ. ශඵොදුඵර ශේනහ ළනි අන්තහදී 

ශකොටස අද ශ්ප යශේ හභකහමී ජීත් න මුසලි්ප ජනතහත් 

අන්තහදඹට තල්ලු කයමින් සිටිනහ. දළන් කිඹනහ  මුසලි්ප 

අන්තහදීන් ඉන්නහ කිඹරහ. එශවභ නළත්න්ප නළ ශඟනහිය 

ඳශහශත්  විවිධ පුහුණු කිරී්ප කයනහ කිඹරහ දකුශඩල ජනතහ බඹ 

කයනහ. අද ශ්ප යශේ මුසලි්ප අන්තහදඹක් තිශඵනහ කිඹරහ 

අල්ඳ භහරඹක කරුණක් ශඳන්න්නට ඵළවළ. තභන්ශ  ශගොඩ 

ළඩි කය ගන්නට සිැංවර ජනතහ අතය අනලය බඹක් ඇති 

කයනහ; සිැංවර ජනතහ අතය භවහ වයඹක් පුයනහ. ශ්ප  

විධිඹට ගිශඹොත් අපි එදහ ශදභශ ජනතහ රසතහදීන්ශ  

ඔශඩොක්කුට තල්ලු කශහ හශ   අවුරුදු සිඹ ගණනහක් අඳත් 

එක්ක එකට හිටපු මුසලි්ප ජනතහත් අපි ඒ තත්ත්ඹට ඇද 

දභනහ. ඇත්ශතන්භ කිේශොත් තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ ඇති 

අශප්ත  රුපිඹල් 1000 ශනෝේටුශේ -ජනහධිඳතිතුභහශ  මුහුණ 

දභන්න ඉසශල්රහ තිබුණු ශනෝේටුශේ- මුද්රණඹ කයරහ ඉන්න 

ඇත් ශගොේහත් මුසලි්ප ජහතිකශඹක්. දශදහ භහිබගහ ඉසයවහ 

ඉන්න ඒ ඇත් ශගොේහ මුසලි්ප ජහතිකශඹක්.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ඒ කහරශේ භවනුය යහජධහනිශේ 

ය් ජුරුශෝ ශනුශන් මුසලි්ප ජහතීන් විශලේ ශේහක් කශහ. 
ශ්ප එකට හිටපු ජහතීන් අතය අභඟිඹ වදන්න ශ්ප අඹ උත්හව 

කයනහ. ඒ තුිබන් ඹ්ප කිසි දක ශ්ප යට තුශ මුසලි්ප ජනතහ 
අතයත් නළති අන්තහදඹක් නිර්භහණඹ කශශොත්  අශන් අශප්ත  යටට 

ශතරුන්ශ භ යණයි. අඳට ඒහට ඉඩ තිඹන්න ඵළවළ. 

ජහතයන්තය වශඹෝගඹ දිනහ ගළනීභ ශනුට අද මුු  
ජහතයන්තයඹභ අඳ ශකොන් කය තිශඵනහ. ශභශතක් ශභයට 

සිඹලු යහජය නහඹකඹන්ට මුු  ජහතයන්තයශේභ විලසහඹ දිනහ 
ශගන කටයුතු කයන්න පුු න් වුණහ. ශොෂින්ටනශේ ධර 

භන්දියඹ ශේහ  චීනශේ ජනහධිඳති භළදුය ශේහ  එැංගරන්තශේ 
ඩවුනින් සට්රීේ ශේහ  රුසිඹහශේ  ශක්ර්පලින්   එක කිඹන ඒහශේ 

ශදොයල් විෘත ශරහ තිබුණහ. නමුත්  ශ්ප තත්ත්ඹ නළති කය 

ගන්නට න්ප  නළතත් ශ්ප යශේ ජහතික භගිඹ තිශඵන ලක්තිභත් 
අත්තිහයභක් දභන්නට දළන්ත් අපි ඳටන් ගන්න ඕනෆ.  

ඩිේ ගුණශේකය ඇභතිතුභහ කිේ ඳසළනි ශකොන්ශ්ධසිඹ 
තභයි ශ්ධලඳහරන විඳුභක් අලයයි කිඹන එක. ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශ්ධලඳහරන විඳුභක් රඵහ දීරහ ශ්ප කටයුත්ත 
කයන්නට යහජඳක් ආඩලඩුශේ මුල් අධිශේදී ජනහධිඳතිතුභහටත්  

ශ්ප ආඩලඩුටත් ශරොකු වුභනහක් තිබුණ ඵ භභ දන්නහ. ගරු 

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  භහ ශඟ තිශඵනහ  2006 ශදළ්පඵර් 
06ළනිදහ ජනහධිඳතිතුභහ ශනුශන් රලිත් වීයතුැංග භළතිතුභහ 

එකට ආඩලඩුක්රභ යසථහ වහ ජහතික ඒකහඵ්ධධතහ 

අභහතයහැංලශේ  ශල්ක්පතුමිඹට ලිඹපු ලියුභ. එභ ලියුශ්ප ශභන්න 
ශභශවභ වන් ශනහ: 

 
"Mrs. M.S. Wickramasinghe,  

Secretary, 

Ministry of Constitutional Affairs & National Integration.   

 

―Formulation of a political solution to the North-East problem 

I am writing this on the directions of H.E. the President." 

භභ ඒ ලියුභ  වළන්හ්සගත කිරීභ වහ වභළග * කයනහ.  

ඒ ලියුශ්ප  සිැංවර ඳරිර්තනශඹන් කිඹන්ශන් ශභොකක්ද?  

"උතුරු නළ ශඟනහිය ්රලසනඹට ශ්ධලඳහරන විඳුභක් වහ ව 

ශඹෝජනහලිඹ වළකිතහක් ඉක්භනින් අන් කිරීභට 

ජනහධිඳතිතුභහට දළඩි වුභනහක් ඇත. එභ ශඹෝජනහලිඹ ශදභශ 

පුයළසිඹන්ශ  දුක් ගළනවිලිරට විඳුභක් විඹ යුතු ඵට 

ජනහධිඳතිතුභහ විලසහ කයන අතය  රසතහදඹට විරු්ධධ ශගන 

ඹන ටශන්දී එඹ ඉතහභත්භ ලක්තිභත් ආයුධඹක් නු ඇත."  
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————————— 
*  පුවහ කළත   බළ ඇ . 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

එඹ ඉැංග්රීසි බහහශන් කිඹහ තිශඵන්ශන් ශභශේයි; “His 

Excellency expects them to be the most potent weapon in the 

fight against terrorism”. ශ්පක තභයි අඳත් කිඹන්ශන්. ඒ ගළන 

අපි ශඵොශවොභ න්ශතෝ ශනහ. ඒ නිහ තභයි අඳත් කිඹන්ශන්  

තමුන්නහන්ශේරහශ  ආඩලඩුශේ ඉන්න ජහතිහදී  අන්තහදි 

සුු තයඹක් ශභොනහ කිේත් ශ්ධලඳහරන විඳුභක් රඵහ දීභ වහ 

අපි එකතු ශන්න ඕනෆ කිඹහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඒ නහඹකත්ඹ 

ගන්න ඕනෆ. ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහත්- 
 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුනක කහරඹක් 
තිශඵනහ.  

 

ගරු මංග වමරීරර මශ ළ  
(ரண்நெறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ශවොයි  භභ ඉක්භනින් අන් කයනහ.  

ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ ශභොකක්ද කිේශේ.  

 "ඹ්ප තයභක් ශවෝ බු්ධධිඹක් තිශඵන ඹථහර්ථඹ අශඵෝධ කය 
ගළනීභට අභ ලක්තිඹක් ශවෝ තිශඵන කිසිභ පු්ධගරඹකුට 
ජනහර්ගික ්රලසනඹක් නළතළයි කිඹහ විලසහ කයන්න 
පුු න්කභක් නළවළ. අශප්ත  යශේ අහනහට අද එළනි අභ 
බු්ධධිඹක් තිශඵන අඹශ  භතඹ ශ්ප යජඹ තුශ ජඹ ගනිමින් 
ඉන්නහ" කිඹහ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ එදහ ආඩලඩුට එන්න 
ඉසයශරහ කිේහ.  

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි  ඒ හශ භ ශ්පක ඉතහභත්භ 
රසනට විග්රව කය තිබුණ ශකශනක් තභයි ශයජිශනෝල්්ස කුශර් 
අභහතයතුභහ. ඒක ජුනි භහශේ 17ළනිදහ "රැංකහදීඳ" ඳරශේ 
තිශඵනහ.  

ඒ හකච්ඡහශේදී  "වීයැංල  ච්පපික ඇභතිරු කිඹන කථහ 
ගළන ඔඵ ශභොකද කිඹන්ශන්" කිඹහ ්රලසන කශ විට එතුභහ ශභශවභ 
කිඹනහ.  

"ඳශහත් බහ ශගශනන කහරශේත් ශ්ප අඹ කිේශේ ශ්පශකන් 
යට කළශඩනහඹ කිඹහ. ඉන්දිඹහශේ ශකොරනිඹක් ශනහ කිඹහ. 
ය 25ක් ගිඹත් එශවභ ශදඹක් සිදු වුණහද? අදත් ඉක්භනින් 
නහඹකඹහ ශන්න  ඉක්භනින් ශඳොයක් ශන්න න්ප ශ්ප ජහතිහදඹ  
කුරහදඹ හශ  ඳවත් ශ්ධ ඳහවිච්චි කයන අඹ ඉන්නහ. ශ්ප හශ  
ළඩ නිහයි භයහ ශගන භළශයන ශකොටි බිහි ශරහ යට ශදකඩ ශන 
තයභට උග්ර වුශඩල. ජනහධිඳතිතුභහ යණවිරුන්ට නිශඹෝග දීරහ 
ඔවුන් දිවි දීරහ රසතහදඹ නළති කශහට  රසතහදඹ ඇති ව 
්රලසනඹට විඳු්ප රළබුශඩල නළවළ. යු්ධධඹ භව ශඳොශශොශේ දිනුත් 
ඒ ජනතහශ  වදත න්ප බිභත් අපි දිනහ ගන්න ඕනෆ. කළඳ 
ශන්න ඕනෆ. ඒ ළශ්ස අහර්ථකයි. එශවභ න්ප ශදභශ වදත 
දිනහ ගන්න කළඳවිඹ යුතු ඳසුබිභක  ඒ වදතට පිහි ඳවයල් 
ශදන්න අපි ගිශඹොත් ශ්ප යට ළඵෆ ශර එක්ත් ශේවිද? ඒ 
මිනිසසු තුශ විලසහඹ ශගොඩනඟරහ ශ්ප අශප්ත  යශේ ශකොටක් 
ඵට ඔවුන් ඳත් කය ගළනීශ්ප ගකීභ තිශඵන්ශන් දකුශඩල අඳටයි. 
ඒ වහ අැංක ඵරඹ ශඵදීභක් අලයභයි. භවරු තභ ඡන්ද 
භල්ර ළඩි කය ගන්න ශඳොයක් ශන්න ශ්පහට විරු්ධධ වුණහට 
අන්තිභට න්දි ශගන්න ශන්ශන් මුු  යටටභයි."  

ශභන්න ශ්ප විධිඹට එතුභහ කිඹහ තිශඵනහ.  

ඒ හශ භ එක්තයහ ශේ අඩවිඹක ශභශවභ වන් ශනහ. 

 ―Rajitha Senaratne warns of scrapping the 13th 

Amendment to the Constitution‖   

ශ්ප හශ  තමුන්නහන්ශේරහශ  ළඩි පිරික් අද නිවඬ 

සිටිඹත් ඔවුන් ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්ධලඳහරන විඳුභකට ඳක්යි.   

ශ්ප සිැංවර අන්තහදීන්ට හි එවීභට ඉඩ දුන්ශනොත්  ඒ ගළන 

ළඩිශඹන්භ න්ශතෝ ශන්ශන් ශකොශවේ වරි ශරෝශකක ඉන් 

ඵරහ ඉන්න ශේු පිල්ශල් ්රබහකයන්.  අශප්ත   එස.බී. දිහනහඹක 

ඇභතිතුභහ කිඹපු කථහ අනු ඵරඹ ශඵදීශ්ප ැංකල්ඳඹට  

විරු්ධධ වුශඩල ශේු පිල්ශල් ්රබහකයන්.  ඵරඹ ශඵදීභ වහ ගත්ත 

ළභ පිඹයක්භ කඩහකප්ත ඳල් කශශේ  ්රබහකයන්.  එඳභණක් 

ශනොශයි   ඵරඹ ශඵදීභ ශනුශන් ශඳනී හිටපු ෆභ ශදභශ 

නහඹකශඹක්භ භයහ දළ්පශ්පත් ්රබහකයන්.  එශවභ න්ප ්රබහකයන් 

කිඹන්ශන්ත්  ශ්ප කිඹන  අන්තහදි  සිැංවර ජහතිහදි කල්ලි 

කිඹන්ශනත් එකභ කහසිශේ ශදඳළත්තක් කිඹන එක භභ ශ්ප 

අසථහශේදී ඳළවළදිලිභ ්රකහල කයන්න ඕනෆ.   

අහන ලශඹන් භහ කිඹන්න කළභළතියි  එල්ටීටීඊ රසතහදඹ 

ඳයහජඹ කය ඇති ශභොශවොතක ශදභශ ජනතහට රඵහ ශදන 

අයිතීන් නළතත් උදුයහ ගළනීභ තුිබන් ්රබහකයන් එදහ කිඹපු ශ්ධ 

තත් ශදභශ ඳයපුයකට තයඹක් ශර ශඳශනන්නට ඉඩ 

තඵන්න එඳහ. එදහ දිනහ ගත් යු්ධධඹ ළඵෆ දීර්  කහලීන හභඹක් 

ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභට න්ප අලය න්ශන් රඵහ දීපු සුු   

ඵරඹත් උදුයහ ගළනීභ ශනො දවතුන්න ආඩලඩුක්රභ යසථහ 

ැංශලෝධනශඹන් ඔේඵට ඹහ වළකි විඳුභක් රඵහ දීභයි. ශදභශ  

මුසලි්ප ජනතහ සිැංවර භව ජහතිඹ අනුග්රවශඹන් වහ කරුණහශන් 

ජීත්න ශදන ඳන්තිශේ පුයළසිඹන් ශනො තභන්ශ  ආගමික 

වහ ැංසකෘතික විවිධත්ඹ රැක ගනිමින්  එකභ යටක එකභ 

භකශ  දරුන් ශර ජීත් විඹ වළකි භහජඹක් අපි ශගොඩ 

නගන්න ඕනෆ. යට දිනන ළඵෆ අඹ ළඹක් අපිට ඉදිරිඳත් 

කයන්න රළශඵන්ශන් ඒ හශ  දක කිඹන එක භභ ්රකහල 

කයනහ. 

 

නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟට ගරු ීම.බී.යත්නහඹක භවතහ.  

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committee will now take the Chair.  

 
අනතුරුල නිතයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනතයන් ඉලත් 

වුතයන්, නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ  [ගරු  මුරුත සු නන්ද්රකුමළර් 
මශ ළ] මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர 

அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்நெறகு  

சந்றகுரர் முருரகசு]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

 

[අ.බහ. 2.26] 
 

ගරු සී.බී. රත්නළයක මශ ළ (පුේගලික ප්රලළශන තවේලළ 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு சல.தற. த்ரக்க - ணறரர் ரதரக்குத்துச் 

ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 

Services)  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භභ විශලේශඹන් ශ්ප 

අසථහශේ තුටු ශනහ භශ  අල්ළසි ආනශේ සිටින 

නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභහ මරහනහරඪ වුණු ශභොශවොතක 

භට ශභය අඹ ළඹ ගළන චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න 

අසථහ රළබීභ පිිබඵ.    

1169 1170 

[ගරු භැංගර භයවීය භවතහ] 
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භශ  කථහ ආය්පබ කිරීභට ්රථභ  ඵහුහර්ගික දිසරික්කඹක 

ජිත් න ව එභ දිසරික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයන භවජන 

නිශඹෝජිතශඹකු වළටිඹටත්  තුකයශේ ජනතහශ  දුක 

ශේදනහත්  ග්රහමීඹ භේටශ්ප ජනතහශ  දුක ශේදනහත් දන්නහ 

ශකශනකු වළටිඹටත්  ශකොසරන්ද මීරිඹඵළ්ධද තුඹහශේ සිදුව 

ශදදහචකඹ පිිබඵ භසත යටභ ක්පඳහ න ශ්ප ශභොශවොශත් 

නුයඑිබඹ දිසරික්කශේ ජනතහශ  ශලෝකඹත් භහ ්රකහල 

කයනහ.  ඔවුන් ශනුශන් කශ වළකි වළභ කහර්ඹඹක්භ ඉසට 

කිරීභ වහ දහඹකත්ඹ රඵහ දීභට භහ කළඳ නහ කිඹන 

කහයණඹත් ශ්ප අසථහශේදී ්රකහල කයන්න ඕනෆ.  ඊශේ භභ 

දළක්කහ  අශප්ත  විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ ්රධහන ැංවිධහඹකතුභහ ශ්ප 

පිිබඵ කථහ කයමින් ශ්පකට ආඩලඩු ගකිඹන්න ඕනෆ කිඹන 

කථහක් ්රකහල කශ ඵ. ැංවිධහඹකතුභනි  ගරු ශජෝන් අභයතුැංග 

භන්ත්රීතුභනි  අඳට  ආඩලඩුකට  පු්ධගරශඹකුට සබහ ධර්භඹට 

එශයහි ශන්න ඵළවළ.  

 

ගරු තජෝන් අමරතුංග මශ ළ 
(ரண்நெறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇභතිතුභනි  ඒක  සි්ධධ ශනහ කිඹහ දළන ශගන හිටිඹහ 

ශන්.  ඒකට විකල්ඳඹක් ශඹදුශේ නළති එක ගළනයි භභ කිේශේ. 

 

ගරු සී.බී. රත්නළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

නළවළ. සබහ ධර්භඹ  ගත්තහභ අඳට ළස එන එක නතය 

කයන්න පුු න්කභක් නළවළ.  අඳට ඳහඹන එක නතය කයන්න 

පුු න්කභක් නළවළ. අඳට සුශඟ වභන එක නතය කයන්න 

පුු න්කභක් නළවළ.  ආඩලඩුක්  නළත්න්ප යජඹක් වළටිඹට අශප්ත  

ගකීභ ශන්ශන් ඹ්ප ්රශ්ධලඹක් ආඳදහකට රක් වුණ විග ඒ 

ආඳදහ තත්ත්ඹ ්පඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරහ ඊට දහඹකත්ඹ ව 

පිිබතුරු ළඳීමභයි.  ඒ කහර්ඹ වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක කයන්න අපි 

ූ දහන්ප. [ඵහධහ කිරී්ප] ශභොකද  භභ ඒ නහඹ ඹෆභට රක්ව 

්රශ්ධලඹක ජීත් ව ශකශනක් වළටිඹට- [ඵහධහ කිරී්ප] නලින් 

ඵඩලඩහය භන්ත්රීතුභහ අලුත් ශකශනක් නිහ භභ උත්තය ශදන්න 

ඹන්ශන් නළවළ.  භශ  ආනඹ 2007 දී විලහර නහඹ ඹෆභකට රක් 

වුණු අසථහ තිබුණහ. 

ඒ ්රශ්ධලශේ ඳරිඹ ව භශගෝලීඹ පිහිටීභ අනු භ 

විදයහඥඹන් දළක්ව කරුණු ළරකිල්රට ශගන අපි  ඔවුන්ට ඳදිැංචිඹ 

වහ ශනත් තළන්ර නිහ වදරහ දුන්නහ. නමුත් තභන් ඉඳදුණු 

භමිඹ  වළදුණු ළඩුණු තළන දහරහ ඹන්න ශඳොඩි භහනසික කුකුක් 

තිශඵන නිහ  ඒ සථහනශඹන් ඉතට ශනොගිඹ අඹ හිටිඹහ. ඒශක් 

්රතිපරඹ වුශඩල ජීවිත ගණනහක් විනහල වීභයි. ඒක නිහ ඒහ 

දළනශගන  ශත්රු්ප ශගන කටයුතු කිරීභ අශප්ත  ග කීභක් නහ. 

මිනිස ජීවිත පිිබඵ අපි කථහ කයනහ හශ භ  ඒ ජීන යටහට 

අශප්ත  වශඹෝගඹ ශදනහ විනහ ඒක විකුණහ ශගන කෆභ අශප්ත  

පුරු්ධදක් ශනොන ඵ භහ විශලේශඹන් වන් කයන්නට ඕනෆ. 

අශප්ත  ගරු භැංගර භයවීය භන්ත්රීතුභහට භහ විශලේශඹන්භ 

සතුතින්ත නහ. එතුභහ ඉතිවහඹ පුයහටභ ඳතින තත්ත්ඹ 

පිිබඵ දළනු්ප  ්පබහයඹක් අඳට රඵහ දුන්නහ. ඇන ශකොටහ 

ගළනී්ප, ශේද භින්නවී්ප නළතු අපි එදහ එකමුතු කටයුතු කශහ.   

සිැංගප්ත පරු අඳ ආදර්ලඹට අයශගන කටයුතු කශ නිහ අඳටත් 

ඩහ ඉදිරිඹට ගිඹහ. භළශල්සිඹහ ළනි යටල් ඉදිරිඹට ගිඹ 

ආකහයඹ අපි දළක්කහ. ශකොරිඹහ තුන්ශකොන් ටනක් තිශඵන 

අසථහකත් අඳට ඩහ ඉදිරිඹට ගිශේ ඔවුන්ශ  එකමුතුකභ  

එක්ත්කභ  ඵළ සඹහ ව අනහගත දළක්භත් එක්කයි. ඒක අදත් ඒ 

ආකහයශඹන්භ ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුයි කිඹන එක ඔඵතුභන්රහශ  

අදව න්ප   අත් ශදකභ ඔරහ එඹට එකඟ ශමින් එභ අදව 

ක්රිඹහත්භක කයන්න අපි ූ දහන්ප. ඒකයි විඹ යුතු න්ශන්. ඒ 

කහර්ඹ කශ යුත්ශත්  කශ වළකි න්ශන් අපි එකිශනකහට එශයහි 

වයශඹන්  ්ධශේශඹන් යුතු විවිධ තළන්රට ගිහින් කථහ 

කිරීශභන් ශනොශයි.  

එක ඳළත්තකින් අපි ඳක් ශදකක් වළටිඹට විවිධ ශචෝදනහ 

එල්ර කය ගන්නහ. නමුත් ඩඹසශඳෝයහ ඔවුන්ශ  ඕනෆ එඳහක්ප 

භත  අනය යටක උදවු උඳකහය අයශගන  ඒ යට remote control 

එකක් ශර තිඹහ ශගන අශප්ත  යට ඳහරනඹ කයන්නයි ක්රිඹහත්භක 

න්ශන්. භභ ඉතිවහඹ ගළන කථහ කයනහ න්ප  1815 දී ශ්ප යට 

ආක්රභණඹ කශ අධියහජයහදීන් එදහ අඳ ශේදභින්න කශහ. 

තනතුරු  ය දහන  ය්රහද වහ අශප්ත  අඹභ එකිශනකහ ඇන 

ශකොටහ ගන්නහ තත්ත්ඹට ඳත් කය අඳ ඹටත්විජිත ඵට 

ඳරිර්තනඹ කය ගත්තහ. ඹටත්විජිත ඵට ඳරිර්තනඹ නශකොට 

අල්රහ ගන්න ඵළරි වුශඩල උඩ යට ්රශ්ධලඹ ඳභණයි. උඩ යට 

අල්රහ ගන්න ඵළරි වුශඩල න දුර්ග  ජර දුර්ග  ගිරි දුර්ග තිබුණ 

නිහයි. ඒ නිහ එභ ඳශහත ආක්රභණඹ කයන්න ඵළරි වුණහ. භයක් 

්රශඹෝග තුිබන් උඳක්රභශීලී  ඒ කටයුත්ත කශශේ  අඳ ශේදභින්න 

කිරීශභනුයි  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අඳ ශේදභින්න 

කයනහ හශ භ ය දහන  ය්රහද වහ නතු කය ගත්තහ. ඒ නතු 

කය ගළනීභ නිහභ අපි අවුරුදු ගණනහක්භ ඹටත්විජිත ඵට 

ඳරිර්තනඹ වුණහ. අශප්ත  ශ්ධලශේ ඳහයක් ශතොටක් වළදුශඩල නළවළ. 

කයත්ත ඳහයල් දිවහ ඵරහ ශගන කටයුතු කයන්න තභයි අපිට එදහ  

සිදු වුශඩල.  ඒ හශ භ තර්ප යුගඹක් එදහ අශප්ත   ග්ප දනවු තුශ 

තිබුණහ. අපි වඬ වඬහ  කෆ ගමින් අහ සිටිශේ අඳට ශ්ප 

තත්ත්ශඹන් ැංර්ධනඹක් කයහ ඹන්න පුු න් න්ශන් කදහද 

කිඹන එකයි. අශප්ත  ග්ප දනේර හිටපු අඹට කහඳේ ඇතිර 

භහර්ගඹක් ඵරන්න න්ප ශකොශමට තභයි එදහ එන්න සිදුවුශඩල.  

අශප්ත  ග්ප දනවුර කුප්ත පි රහ්පපුශන් අකුරු කශ අඹට විදුලිඹ 

රළශඵන්ශන් කදහද  කිඹරහයි අපි ඵර ඵරහ සිටිශේ. ගරු 

නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භහ නිශඹෝජනඹ කයන 

දිසරික්කශේ තභයි යටටභ විදුලිඹ ඳඹන යන්ශදිජගර  

යන්ටළශේ  වික්ශටෝරිඹහ  ශකොත්භශල් හශ  ජරහල ඉදි වුශඩල. 

විභරසුශර්න්ද්ර  රක්ඳහන ජර විදුලි ඵරහගහය එදහ ඒ කහර්ඹ වහ 

දහඹකත්ඹ රළබුහ. අශප්ත  භවහ ඳරිභහණශේ ගැංගහ න භවළලි  

කළරිජ  කු  ව රශේ ඹන සිඹල්රභ ආය්පබ න්ශන් භනර 

කන්ද මුදුශඩල ඉරහයි.  ඒ ඳරියඹ යකිමින්  ආයක්හ කය ශදමින් 

අපි ශ්ප යශේ ජහතික ආර්ථිකඹට විලහර දහඹකත්ඹක් රඵහ දුන්නහ. 

අශප්ත  කෘෂි ආර්ථිකශඹන්  එශලු ගහශන්  ශත් ගහශන් 

ආර්ථිකඹට ඒ දහඹකත්ඹ රඵහ ශදන ශකොට මිනිසුන්ට ඹටිතර 

ඳවසුක්ප ළඳීමභක් සිදු වුශඩල නළවළ. ඹටිතර ඳවසුක්ප රළබුශඩල 

අඩුශන්. ඒ නිහභ භන්ද ශඳෝණඹ ළඩිශඹන්භ තිබුණු 

දිසරික්කඹක් වළටිඹට  ළඩිභ භහතෘ භයණ ැංඛ්යහක් සිදු වුණු  

දිසරික්කඹක් වළටිඹට  අඩු අධයහඳනඹක් තිබුණු දිසරික්කඹක් 

වළටිඹට අශප්ත  දිසරික්කඹත් වැංඩු ගවන්න ඳටන් ගත්තහ. අශප්ත  

දිසරික්කඹ ඒ තත්ත්ශඹන් ශගොඩ ගන්න පුු න් න්ශන් කදහද 

කිඹරහ භවජන නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට අපි ඵරහ ශගන සිටිඹහ. 

අශප්ත  ශදභවුපිඹන්  අශප්ත  මුතුන්  මිත්තන්  ඒ කහර්ඹඹ වහ 

විලහර ශශවක් දළරුහ. ඒ ශශව දයනශකොට අපි දළක්කහ  

තභන්ශ  බ ශබෝග ්පඳත් කය පිට තිඹහශගන ඹමින් ඒහ 

අශශවි කය ගන්නට ඒ අඹ   ශභොන තය්ප පිඩහ වින්දහද කිඹන එක. 

ඒකයි භභ කිේශේ එදහ අපි දළක්ශක් තර්ප යුගඹක් කිඹරහ. ඒ 

තර්ප යුගශේ වපුතශල් කන්ද නඟිනශකොට කිඹපු ීමඳද අපි 

අවරහ තිශඵනහ.  

ශභන්න ශ්ප තළන ඉරහ ඉසයවට එනශකොට අශප්ත  ගශ්ප ඳහය 

වළශදන්න ඕනෆ; අශප්ත  ගභට විදුලිඹ රළශඵන්න ඕනෆ; අශප්ත  ගශ්ප 

ඳහර ැංර්ධනඹ ශන්න ඕනෆ; අශප්ත  ගභට ඳහනීඹ ජරඹ  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

රළශඵන්න ඕනෆ. අශප්ත  ගශ්ප ඹටිතර ඳවසුක්ප ටික ශෞඛ්ය  

අධයහඳනඹ හශ  විවිධ ඳළතිකඩලින් ්පපර්ණ විඹ යුතු  

ශනහ. ඒ ඹටිතර ඳවසුක්ප ්පපුර්ණ කිරීභ දවහ මුදල් 

්රතිඳහදන රඵහ ගළනීභ  අඳට අලය වුණහ.  1948 දී අඳ   නිදව 

රඵනශකොට අශප්ත  රුපිඹර ශඩොරයඹට ඩහ ්රඵර තිබුණහ. ශ්ප 

යට සුයපුයක් කයන්න අසථහක් ළරශනශකොට යදහන  

ය්රහද නළත ඉසභතු ශමින් ඡන්දඹ රඵහ ගළනීශ්ප ඳටු 

ආකල්ඳඹ භත  මිනිස ජීවිතරට ශඳොශයොන්දු ඳරිකහ දුන්නහ. ඒ 

ශඳොශයොන්දු ඳරිකහර තිබුශඩල වහල් ශේරු ශදක ශදන්න්ප;  

ව ශන් වහල් ශගනත් ශදන්න්ප; ඇට අටක් ශදන්න්ප; ඳහන් 

රුපිඹල් 3.50ට ශදන්න්ප; ශඩෝරඹක් ශදන්න්ප කිඹන  

ැංකල්ඳඹයි. බ ශබෝග ්පඳත් තිබුණත් ඒහ ඔසශේ අපි 

භහනසික ශරඩුන් ඵට ඳරිර්තනඹ කය ගත්තහ. අනුන්ශගන් 

ඹළශඳන්ශනෝ ඵට ඳරිර්තනඹ වුණහ. ආත්භහභිභහනඹක් ඇති  

ආත්භ විලසහඹක් ඇති සිැංවර  ශදභශ ව මුසලි්ප සිඹලු ශදනහභ 

ශගොඩ නළ ශඟනශකොට ඒ තළන ඉරහ යදහන  ය්රහද  හශ භ 

රළශඵන ්රතිරහබත් එක්ක ඉවශට ඹන්න ූ දහන්ප වුණහ. එශේ 

ූ දහන්ප වීභ නිහභ  අශප්ත  යට ආඳසට  ආඳසට  ගිඹහ. එශේ 

ආප්ත ට  ආඳසට ඹනශකොට භළතියණ ශඳොශයොන්දු ඳරිකහ 

තුිබන් භතු වුශඩල ශන ශභොකක්ත් ශනොශයි  ශභළනි  

ක්රිඹහදහභඹන් වහ රඵහ ශදන  ්රතිරහබඹන් පිිබඵයි.  

ඵඩශගෝසතයහදී  ශ්ධලඳහරනඹට තිත තඵමින් තභන්ශ භ 

නමින් යශේ ළරළසභක් වදරහ  "භහින්ද චින්තනඹ" නමින් එඹ  

ඉදිරිඳත් කයරහ  යට ැංර්ධනඹ කයන්න ූ දහන්ප නශකොටභ සිදු 

වුශඩල යු්ධධඹ අවය කයරහ එතළනින් ඉවශට ඹන්නයි. ඒ යු්ධධඹ 

අවය කයරහ අශප්ත  ජනතහට ශප්ත දුරුතුඩුශේ ඉරහ ශදවුන්දයතුඩු 

දක්හ නිදවශේ ළරියන්න පුු න් අසථහ  අකහලඹ රහ 

දුන්නහ. නිදවශේ අසිරිඹ  බුක්ති වි සමින්  ක්රිඹහත්භක ශන්න 

ූ දහන්ප ශනශකොට අඳට විවිධහකහය ශචෝදනහ  නින්දහ  අඳවහ  

අරහද නඟන්නට ඳටන්ගත්තහ. ඳගහකරුන්ඹ  ශකොමිස 

කහක්කන්ඹ කිඹන්න ූ දහන්ප වුණහ.  යට දියුණු කයමින් ඉදිරිඹට 

ශගන ඒශ්පදී  ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹ කයහ ඹන්න අලය ඳසු බිභ 

කස කය ගන්න පුු න් වුණහ. ළරළසභක් තිබිඹ යුතු ශනහ. ඒ 

නිහ එදහ අපි භඩ ශගොශ්ස එරි එරී ගිඹ ගශ්ප ඳහය අද ශකොන්ක්රිේ 

ඳහයක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ අශප්ත  භවහභහර්ග භැං තීරු 

ශදශක් ඳහයල් ඵට  කහඳේ ඇතිර ඳහයල් ඵට  අධිශේගී භහර්ග 

ඵටත්  ඳරිර්තනඹ කය  තිශඵනහ.  

අපි  එදහ මුලින්භ  ළලිපිල්ශල් තභයි අකුරු  ලිේශේ. ඊට ඳසු 

ගල්රෆල්ශල් අකුරු ලිඹන්න  හුරු වුණහ.  ගල්රෆල්ශල් අකුරු ලිඹහ 

හුරු වුණු අපි ඳෆන ශඳොත අයශගන ඒ කහර්ඹ කශහ.  අද  දරුහට 

ඳරිගණක තහක්ණඹත් එක්ක ශරෝකඹ  දකින්න  ඳසු බිභ කස 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ විධිඹට විලසඹ දකින්න පුු න් නශකොට  

ඳශමු තහට අධයහඳන  ක්ශේරශේ syllabus එකට අලුත් 

විඹඹක් වළටිඹට තහක්ණ විදයහ ඇතුශත් ශරහ තිශඵනහ. 

තහක්ණ විදයහත් එක්ක අද ඒ අලය  ඳසු බිභ කස කයන්න 

පුු න් ශරහ තිශඵනහ. විශ්ධල රැකිඹහ වහ  ඹනශකොට භවය 

විට ශ්පන්  ළඩ කයන ශකශනකුශ  දරුශක් ශ්පන් ළඩරට 

ඹනහ ශන්න පුු න්; ඩු ළඩ කයන ශකශනකුශ  දරුශක් 

ඩු ළඩරට ඹනහ ශන්න පුු න්. වළඵළයි ඔහු ශවෝ ඇඹ 

ක්පකරුශක් වළටිඹටයි ඹන්ශන්. ඔහු ශවෝ ඇඹ 

කශභනහකරුශක් වළටිඹට ඹනහ න්ප ළටුඳ ළඩි කය ගන්න 

පුු න්. එළනි අභිභහනත් තළනකට ඹන්නට අලය ඳසු බිභ අද 

කස කය තිශඵනහ. පිඹශයන් පිඹය  අදිඹශයන් අදිඹය  

රින් ය  අඹ ළඹ කථහ ඉදිරිඳත් කයමින්  තිශඵන ඵහධක 

පිිබඵත් දළනුත් කයමින්  අපි කටයුතු කය තිශඵනහ. එශේ 

ඵරන විට ශභය අඹ ළඹ ඉතහ හර්ථක අඹ ළඹක් වළටිඹට 

වඳුන්න්නට පුු න්. ග්රහමීඹ භේටශ්ප ජනතහට උඳශත් සිට 

විඳත දක්හභ වන රඵහ ශදන  නිසඳහදකඹහට භවත් රුකුරක් වු 

අත්ළරක් වළටිඹට ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ වඳුන්න්නට පුු න්.   

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භසත ජනතහභ 

ආයණඹ න ඳරිදි ජනතහහදී අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට අඳ 

යජඹට වළකි වීභ පිිබඵ භවජන නිශඹෝජිතඹකු ලශඹන් භහ 

ඉතහභ තුටු නහ. 2015 අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුිබන් අඳ 

ජනතහශ  තත්ත්ඹ ශභන්භ යශේ ආර්ථිකඹද ඉවශ නළැංවීභට 

තීක්ණ බු්ධධිඹකින් කටයුතු කයන අශප්ත  ශ්ධලඹ අදි කශ 

නිඹමුහට භහ ඳශමුශන්භ සතුතින්ත නහ. ඒ හශ භ භහර්ග 

ඳ්ධධතිශේ ැංර්ධනඹ වහ ග්රහමීඹ භහර්ග දියුණු කිරීභට මුදල් 

රඵහ දීභ පිිබඵත් භහ විශලේශඹන් සතුතින්ත නහ. 

තුකයශේ ජනතහ වහ නිහ 50 000ක් ඉදි කයන්න අකහල 

රහ දී තිශඵනහ. රළයි්ප කහභයශේ ජීත් ව තුකයශේ 

ජනතහට නික් රඵහ දීරහ  ඳහනීඹ ජරඹ  ඒ හශ භ විදුලිඹ රඵහ 

ශදමින් ඒ අලය ඳවසුක්ප ටික රහ ශදන්න ූ දහන්ප කයරහ 

තිශඵනහ.  

තු ක්ශේරශේ ඉන්න ශදභවුපිඹන්ශ  දරුන් 3 154ශදනකු 

ගුරු ශේඹට ඵහ ගන්න ඳශු ්පඳත් වහ තු ඹටිතර ඳවසුක්ප 

ැංර්ධන ඇභතියඹහ ලශඹන් සිටි කහරශේදී භට පුු න්කභ 

රළබුණු ඵ ඉතහභ ග කීශභන් කිඹන්න පුු න්. ඒ ගළන භභත් 

ශඳෞ්ධගලික ආඩ්පඵය නහ. ඒ තු ක්ශේරශේ ඉන්න 

ශදභවුපිඹන්ශ  දරුන්ට අද වදය පීඨඹට  ඉැංජිශන්රු පීඨඹට 

ඹන්න අසථහ ළරසිරහ තිශඵනහ. එදහ අභහතයහැංල ශල්ක්ප 

ඳදවිඹ රඵහ ගන්න පුු න් වුශඩල තුකයශේ දරුන් ශදශදනකුට 

ශවෝ තුන්ශදනකුට ඳභණයි. අද ඔවුන් වදයරුන්  

ඉැංජිශන්රුන් ඵට ඳරිර්තනඹ නහ. ඔවුනුත් ශ්ප යශේ 

පුයළසිශඹෝ ශන්ද? එදහ උතුශර් ජනතහ එතළනට ශඹොමු කයන්න 

පුු න් වුණහ න්ප  අද තුකයශේ ජනතහත් එතළනට ශගශනන්න 

පුු න්කභ රළබී තිශඵනහ. ජහතිහදඹ පුයමින් ජහතිහදීන් 

වළටිඹට අන්තඹට ගිඹ අඹ සිැංවර  ශදභශ  මුසලි්ප ඹන ර්ග 

තුශන්භ ඉන්නහ. ඒ අඹ කයන විගඩභ නිහභ ශ්ප යට අකර්භණය 

කයන්න ශදන්න පුු න්කභක් නළවළ. අපි හමහික එකතු ශරහ 

ඒ වහ කටයුතු කශ යුතුයි කිඹන එක භහ විශලේශඹන් වන් 

කයන්න ඕනෆ.  

ළවිලි කර්භහන්ත ක්ශේරඹට තහක්ණඹ ඵ්ධධ කිරීභ 

පිිබඵත්  දිවි නළඟුභ ළඩටවන වහ ්රතිරහබ ළඩි කිරීභ 

පිිබඵත් භහ සතුතින්ත නහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක 

බහඳතිතුභනි  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ළඩි ඵරතර රඵහ 

දීරහ  ළඩි මුදරක් රඵහ දීරහ  ඒ ආඹතනරට අලය ශේකඹන් 

ඵහ ගළනීභ වහ අසථහ රහ දීභ පිිබඵත් භහ තුටු 

නහ. උඳහධිධහරින්ට රැකිඹහ රඵහ ශදන ශකොට  හභහනය ශඳශ  

උස ශඳශ භත් දරුන්ට යක්හ නළවළයි කිඹහ වඩක් නඟන්න 

පුු න් ශරහ තිබුණහ. නමුත් ඔවුන් වහත් රැකිඹහ අසථහ 

රක්ඹක් රහ දීභ පිිබඵ ගභක ජීත් න ශකනකු වළටිඹට 

භහ ඉතහභත් තුටු නහ.  

 භශ  අභහතයහැංලඹ ඹටශත් තිශඵන ශඳෞ්ධගලික ්රහවනඹ 

වහ ඳවසුක්ප රඵහ දීභ ්පඵන්ධශඹනුත් භහ සතුතින්ත නහ. 

්රහවන අභහතයහැංලශේ ළඹ ශීර්ඹ ්පඵන්ධශඹන් කයන 

විහදශේදී භහ ඒ පිිබඵ කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි  ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.         

ශ්රී රැංකහ ශඳොලීසිඹට ඳවසුක්ප රඵහ දීභ ගළන භහ විශලේශඹන් 

සතුතින්ත නහ. වළභ දහභ ඳළඹ 24භ on-call ඉන්න  නීතිඹ වහ 

හභඹ යකින ශ්රී රැංකහ ශඳොලීසිඹ පිිබඵ අධහනඹ ශඹොමු 

කයමින්  ඔවුන්ටත් අභිභහනත් ශර තභ රැකිඹහ කය ශගන 

ඹෆභට අලය වන රහ දීරහ තිශඵනහ.  
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[ගරු ීම.බී. යත්නහඹක භවතහ] 
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ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භභත් අවුරුදු 20ක් විතය 
කථහ කයන ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ කහර්ඹ භඩලඩරඹට ශ්ප අඹ 
ළශඹන් විශලේ වන රහ දීභ පිිබඵත් භහ සතුතින්ත 
නහ. ශ්ප අඹ ළශඹන් යශේ භසත ජනතහටභ වන රහ දී 
තිශඵන නිහ ශභඹ විශේචනඹ කයන්න තිශඵන අඹ ළඹක් නිහභ  
ශභඹ ඳච අඹ ළඹක් කිඹහ වඬ නඟහ කිඹන්න භවය භන්ත්රීරු 
ූ දහන්ප වුණහ. එතුභහශ  පිඹහ ඉන්න කහරශේ ඉදිරිඳත් කයපු අඹ 
ළඹ දිවහ ඵරන ශකොට  ශභභ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ පිිබඵ 
තක්ශේරු කය ගන්න පුු න් ඥහනඹක් එතුභහට ඳවශ ශේහ!යි 
කිඹහ ්රහර්ථනහ කයමින් භහ නිවඬ නහ.  

 

[தற.த. 2.44] 
 

ගරු පී. අරියතන්ත්රන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு தர. அரறரத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

இன்கந றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உகரற்நச் 

சந்ர்ப்தம் கறகடத்கறட்டு கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். 

ஆறநம், இன்ர இந் றரத்கத் தரடங்குற்கு 

முன்தரக, சூன் ரதரர் றணத்ன்ர ததுகப ரட்டத்றல் 

றகழ்ந் அணர்த்த்றரன இநந்ர்களுக்கும் கரரல் 

ரதரமள்பர்களுக்கும் ட்டக்கபப்நெ ரட்ட க்கள் சரர்தரக 

ரன் அஞ்சரகமம் அநரதத்கமம் தரறறக்கறன்ரநன். 

அவ்ரநரண ஏர் அணர்த்ம் ற்தடும் ன்ர தரறந்றருந்தும், 

உனகரக்கரல் வீணத்தும் பர்ந்றருக்கறன்ந இந்க் 

கரனகட்டத்றல் அந் க்ககபக் கரப்தரற்நக்கூடி தன 

றகள் இருந்தும், அர்கள் ண்சரறறணரல் நெகமண்டிருக் 

கறன்நரர்கள். ஆகர, அர்கபறன் இநப்நெக்கரண முழுப் 

ததரரப்கதமம் இந் அசரங்கம் ற்கரண்டும் ன்தக 

ரன் தகறங்கரகத் தரறறத்துக் தகரள்கறன்ரநன்.  

இன்நதரரு றடத்கமம் ரன் இங்கு முன்கக்க 

றரும்நெகறன்ரநன். அரது, "றர்ரும் டிசம்தர் ரம் 16ஆம் 

றகற தரடக்கம் 23ஆம் றகறக உனகம் முழுதும் 

இருபரக இருக்கும்" ன்ர 'ரசர' றரணத்றன் கனர் 

தரறறத்றருப்தரக இகத்பதரன்நறல் இன்ர எரு 

தசய்ற தபறந்றருக்கறன்நது. இது எரு ரடிக்ககரண 

றடல்ன; எரு ரசரறடமுல்ன. 'ரசர'  றரணம் 

தரறறத்றருக்கறன்ந இந்ச் தசய்றக ரங்கள் தரரண 

உரசலணம் தசய் முடிரது. இனங்கககப் ததரரத்ட்டில், 

றர்ரும் டிசம்தர் 16ஆம் றகற தரடக்கம் 23ஆம் றகறக 

அக கல்றப் ததரதுத் ரப் தத்ற சரரப் தரலட்கச 

கடததரம் றணங்கபரக  இருக்கும். ஆகர, இந்த் 

றணங்கள் சம்தந்ரக ரங்கள் முன்கூட்டிர அநறந்து 

கத்றருப்தரல் அந்த் றணங்கபறல் இடம்ததநவுள்ப 

தரலட்கசக ரர றணங்களுக்குப் தறற்ரதரட ரண்டும் 

ன்ரம் அந்த் றணங்கபறரன ந் எரு கரரறரனங்களும் 

இங்கரல் அற்ரக்கரண றரசட றடுமுகநக 

ங்குரரம் இந்ச் சகதறரன ரன் ரகட்டுக் தகரள் 

கறன்ரநன். இது 250 ருடங்களுக்குப் தறற்தரடு ற்தடுகறன்ந 

எரு சூரற ண்டனப் நெனரக இருக்கும் ன்ரம் இணரல் 216 

றத்றரனங்கள் தரடர்ந்து இருபரகர உனகம் முழுதும் 

இருக்கும் ன்ரம் அந் றஞ்ஞரணற இந்ச் தசய்றறல் 

கூநறறருக்கறன்நரர். ஆகர, இகக் கணத்றற்தகரண்டு 

இற்கரண டடிக்ககக முன்கூட்டிர டுக்க ரண்டு 

தன்ர கூநற, இந் வு தசனவுத்றட்டம் தற்நற ணது 

உகக ஆம்தறக்கனரதன்ர றரும்நெகறன்ரநன்.   

ரகு ஜணரறதற அர்கள் கடந் 24ஆம் றகற 

சர்ப்தறத்து எரு வு தசனவுத்றட்ட உக ன்ர ரன் 

கூநறல்கன, இக எரு ரர்ல் தறசரத் றட்ட உகரகர 

ரன் தரர்க்கறன்ரநன். தணன்நரல் வு தசனவுத்றட்டம் 

ன்தது ம்தர் ரத்றல் சர்ப்தறக்கப்தடுதுரன் இந் 

ரட்டில் எரு தரக இருந்துந்து. ஆணரல், முன்கூட்டிர, 

அரது எரு ரத்துக்கு முன்நெ, இகணச் சர்ப்தறத்து 

ன்தது ரர்ல் தறசரத்துக்கரண எரு றட்டம். ஆணரல், 

இந்த் ரர்ல் தறசரத் றட்ட அநறக்ககறல் தல்ரரதட்ட 

சரேகககள் ங்கப்தட்டிருக்கறன்நண. த்ரர் றணம் ந்ரல், 

த்ரர் தப்தர ந்து சறரர்கள் தனருக்கும் இணறப்நெக்ககபக் 

தகரடுப்தரர். அதுரதரன்ர ரர்ல் ருறருப்தகதரட்டி 

ரர்ல் தப்தர ந்து சரேகககள் ன்ந ரதரர்கறரன சறன 

இணறப்நெக்ககபக் தகரடுத்றருக்கறன்நரர் அந்ச் சரேகககள் 

தன்தகுற க்ககபத் றருப்றப்தடுத்றணரரேம்கூட, து 

டக்கு, கறக்கு க்களுக்கு, எரு ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்களுக்கு ந்தரரு றரத்கமம் றல்கன.  

ணக்கு முன்நெ ரதசற தகப முருரகசு சந்றகுரர் 

அர்கள், ட ரகரத்துக்கு எதுக்கப்தட்ட றறககபப் 

தற்நறமம் சம்தந்ப்தட்டர்கள் அந் றறகக் ககரபத் 

தரறரல் அகணச் தசனறக்கரல், அகத் றருப்தற 

அநப்தறரகவும் கூநறறருந்ரர். இந் ட ரகர சகத 

ஆம்தறக்கப்தட்டு இன்ர எரு ருடம். லங்கள் அகத் 

தரறந்துதகரள்ப ரண்டும். இந் எரு ருடமும் ட ரகர 

சகத எழுங்கரக இங்குற்குத் கடரக இருந்து அந் 

ரகரத்றன் ஆளுரும் ரகர தற தசனரபரும்ரன். 

இந்ச் தசனரபகமம் ஆளுகமம் கத்துக்தகரண்டு, 

அர்கபறன் றரண டடிக்கககளுக்கும் முகங்தகரடுத்துக் 

தகரண்டுரன் அந் றறக அர்கள் ககரண்டிருக் 

கறன்நரர்கள். ந் றறமம் றரும்தறப் ரதரகறல்கன. ஆகர, 

அந் றற தசனறடப்தட்டிருக்கறன்நது. குநறத் அநறக்கககத் 

ரரறத்து தற தசனரபரக இருக்கனரம் அல்னது 

ஆளுரக இருக்கனரம். சம்தந்ப்தட்டர்கள் உங்களுக்குப் 

தறகரண ககனத் ந்றருக்கறன்நரர்கள். றச்சரக அந் 

றற அவ்பவும் ட ரகரத்றல் தசனறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது ன்தக ரன் உங்களுக்கு உரறரகக் கூந 

றரும்நெகறன்ரநன். ஆகர, இந்ப் ரதரரரண அநறக்கக 

ககபக் தகரண்டுந்து தரரளுன்நத்றல் கூநற, றழ் 

ரசறக் கூட்டகப்தறணரண ங்ககபப் தற்நறச் சகதகப் 

தறகரக றடத் ரண்டரம் ன்தகமம் உங்களுக்கு 

ரன்  ச்சரறக்ககரகத் தரறறக்கறன்ரநன்.  
 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Azwer? 
 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

இர் சகதகத் நரக றடத்துகறன்நரர். ஆணரல், 

ந்ற உறமம் த்ற அசரங்கத்றடறருந்து ரண்டரம் 

ன்ர தசரல்கறநரர் சறரஜறரங்கம்.  
 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Ariyanethran, you 

carry on. 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගරු පී. අරියතන්ත්රන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு தர. அரறரத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஆகர, தகப உரப்தறணர் அர்கள் குநறப்தறட்டது 

ரதரன்ர ட ரகர சகதக்குரற அந் றற தசனறக்கப் 

தடரது றருப்தறநப்தப்தடறல்கன ன்தக ரன் லண்டும் 

கூரகறரநன். தறகரண கல்ககப முன்கத்து க்ககபத் 

நரக றடத்ரண்டரம் ணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.   

ரரேம், ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்றல் ரதரர் முடிவுற்ந 

ற்குப் தறற்தரடு, 7 ருடங்கபறல் 70,883 றல்ரன் ரூதரய் 

தசனவு தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது ன்தக ரன் ற்ரக் 

தகரள்கறன்ரநன். ஆணரல் அந் 7 ருடத்றரேம் ட்டக்கபப்நெ 

ரட்டத்றல் துதரணத்துக்கரக 33,600 றல்ரன் ரூதரய் 

தசனரகறறருக்கறன்நது. இகணகத்துப் தரர்த்ரல் 

றகுறரக இருக்கறன்ந 37,283 றல்ரன் ரூதரய்ரன் தசனவு 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. இதுவும்கூட தபறரட்டு 

றரணங்கபறணரல் ங்கப்தட்ட றறரன். ஜப்தரன், சலணர, 

இந்றர ரதரன்ந ரடுகபறணரரேம் ரரப்தற என்நறத்ற 

ணரரேம் ங்கப்தட்ட தம்ரன் ட்டக்கபப்நெ ரட்டத் 

துக்குச் தசனவு தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது. ட்டக்கபப்நெ 

க்கபறடறருந்து ததநப்தடும் ரறறன்மூனம் கறகடக்கறன்ந 

தம் அங்கு தசனவு தசய்ப்தடறல்கன. ஆகர, 

அதறறருத்ற ன்தது - தரரண தபறரட்டு றரணங்கபற 

ரருந்து கறகடக்கறன்ந றறகக்தகரண்டு தசய்ப்தடும் 

அதறறருத்றரணது - ஏர் ஆனம்தம் ரதரன்ர இருக்கக் 

கூடரது. ஆனம்தம் ன்நரல் தரர்ப்தற்கு அகரக இருக்கும்; 

ஆணரல் அக உண்முடிரது. அவ்ரநரண அதறறருத்ற 

ரன் டக்கு, கறக்கறல் இடம்ததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நது 

ன்தக லங்கள் நெரறந்துதகரள்ப ரண்டும்.   

ரதரர் முடிகடந்து ந்து ருடங்களுக்குப் தறன்ணரண 

ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்க ட்டும் ரங்கள் ரரக்குரரரக 

இருந்ரல், அங்கு 1,45,888 க்கர் றனம் அதகரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது. அரது, தபறரட்டத்கச் ரசர்ந் 

சறங்கப க்கபறன் குடிரற்நங்களுக்கரக 5,030 க்கர் றனமும், 

அத்துலநற தறர்ச்தசய்ககக்கரக 8,576 க்கர் றனமும், 

ததபத் றகரக அகப்தற்கரக 84 க்கர் றனமும், கரும்நெச் 

தசய்ககக்கரக 9,920 க்கர் றனமும் அதகரறக்கப்தட்டிருக் 

கறன்நது. இகறட ர்த்ரணறப் தறகடணம் மூனமும் கரற 

அதகரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நது.  

குநறப்தரக ட்டக்கபப்நெ ரட்டம் கரல்கட பர்ப் 

நெக்குப்  ததர்ரதரண எரு ரட்டரகும்.  ட்டக்கபப்நெத் 

றர் றகவும் சுகரணது ன்தது உங்களுக்குத் தரறமம். 

இனங்ககறரன சறநந் றக உற்தத்ற தசய்கறன்ந இடரக 

இந் ட்டக்கபப்நெ ரட்டம் இருக்கறன்நது.  அங்கறருக்கறன்ந 

ரய்ச்சல் ககள் சுற்நரடல், நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர் 

ரண்நெறகு சுசறல் தறரஜந் அர்கபரல் 26.07.2011, 

ற்ரம் 01.08.2013ஆம் றகறககபக்தகரண்ட 1828/28A 

இனக்க ர்த்ரணறப் தறகடணம் மூனரக 1,22,263 க்கர் 

கரற றட்டறட்டுச் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பது. இகறடப் நெற 

இரணு முகரம்கபரக ட்டக்கபப்தறரன இருக்கறன்ந 54 

முகரம்களுக்குதண 650 க்கர் றனம் டுக்கப்தட்டிருக் 

கறன்நது. ஆகர, அதறறருத்ற ன்தது தசய்ப்தடுகறன்நது; 

அதறறருத்ற தசய்ப்தட ரண்டும் ன்தறல் றழ்த் ரசறக் 

கூட்டகப்நெம் உரறரக இருக்கறன்நது. ஆணரல், இங்கு 

அதறறருத்ற ன்ந ரதரர்கறரன றன அதகரறப்நெம் 

இடம்ததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நது. இந் றன  அதகரறப்நெ 

இடம்ததநரல் அதறறருத்ற தசய்ப்தடரண்டும் ன்தகத் 

ரன் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்நெ தபறரகச் தசரல்ரக் 

தகரண்டிருக்கறன்நது. இற்கரகத்ரன் ரங்கள் 65 

ருடங்கபரகத் தரடர்ச்சறரகக் குல் தகரடுத்துக் 

தகரண்டிருக்கறரநரம். இப்ததரழுது 10து வு தசனவுத் 

றட்டத்க ஜணரறதற அர்கள் சர்ப்தறத்றருக்கறன்நரர். 

அறல் 4 வு தசனவுத்றட்டங்கள் மத்ம் இடம்ததரம்ரதரது 

சர்ப்தறக்கப்தட்டண. மத்த்றற்குப் தறற்தரடு 6 வு 

தசனவுத்றட்டங்கள் சர்ப்தறக்கப்தட்டண. ஆணரல் இறரன ஏர் 

எற்ரக இருக்கறன்நது. [இகடமடு]  

 

ගරු ශ්රියළනි විතේවි්රම මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றருற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I am sorry, I cannot allow you to do that. You have to 

go to your seat and raise the point of Order.  
 
ගරු පී. අරියතන්ත්රන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு தர. அரறரத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஆணசத்றரருந்துரன் ரகள்ற ரகட்கரண்டும்.  

ஆகர, இறல் லங்கள் என்கநப் நெரறந்துதகரள்ப 

ரண்டும் ரகு ஜணரறதற அர்கள் தத்து வு 

தசனவுத்றட்டங்கபறல் ரதசறறருக்கறன்நரர். அந்ப் தத்றரேம் 

ஏர் எற்ரக இருக்கறன்நது.  ரன் அந் எற்ரககச் 

தசரல்ன றரும்நெகறன்ரநன். அர் மத்ம் டந் கரனத்றரேம் 

நெரககப உச்சரறத்றருக்கறன்நரர். மத்த்துக்குப் தறற்தரடு ந் 

6 ருடங் கபறரேம் நெரககப உச்சரறத்றருக்கறன்நரர். ஆகர, 

நெரககப முரெடரக கத்து அசறல் தசய்கறன்ந 

டடிக்ககக ஜணரறதறமம் அகச்சர்களும் அசரங்கமும் 

தசய்து தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள் ன்தக ரங்கள் 

உரறரகக் கூநறரும்நெகறன்ரநரம். நெரகள் இருக்கறநரர்கள் 

ன்ர கூநறதும் அர்கள்ரம். நெரகள் இல்கனதன்ர 

கூநறதும் அர்கள்ரம். இப்ததரழுது  நெரகள் ன்ந இக்கம் 

இல்னரறட்டரரேம்கூட நெரகள் ன்ந தசரல்கனத் தரடர்ச் 

சறரக உச்சரறக்கறன்ந எரு ன்நரக இந்ப் தரரளுன்நம் 

இருந்து ருகறன்நது ன்தக ரங்கள் கரக்கூடிரக 

இருக்கறன்நது. இவ்ரர இருப்தற்குக் கரம் ன்ண? 

அசறரேக்கரக - ரங்கள் ரக்குககபப் ததரற்கரக 

"நெரகள்" ன்ந ததக கத்துக்தகரண்டு, அடுத் 

ரர்ரல் ரதரட்டிறட்டு தற்நறமட்டுற்ரக இகண 

உச்சரறத்துக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.  

ரங்கள் அவ்ரநல்ன. டக்கு, கறக்கு க்களுக்கு 

அசறல் ரலறரக, சுறர் உரறகமடன், சுந்றரக, 

தன்தகுறறல் இருக்கறன்ந க்களுடன் ரக்கூடிரண ஏர் 

அசறல் லர்வு ரக ன்தறல் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்நெ 

தபறரக இருக்கறன்நது. இற்கரகத்ரன் ரங்கள் 

அசறரல் ஈடுதட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்ரநரர ற, ரர 

ந் ரரக்கத்துக்கரகவும் இல்கன. அற்கரக ரங்கள் 

அதறறருத்ற கப் நெநக்கறத்துறட்டு, இங்ரக ந்து அசறல் 

தசய்கறன்ரநரம் ன்ந ண்த்க லங்கள் முரல் 

நெரறந்துதகரள்பரண்டும்.  

இகணறட, ஜணரறதற அர்கள் தல்ககனக்ககங்கள், 

தல்ககனக்கக ரர்கள் தற்நறத் தபறரக இந் வு 

தசனவுத்றட்டத்றல் கூநறறருக்கறன்நரர். 50,000 தட்டரரற 
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களுக்கு றணங்கள் ங்கப்தட்டரக அறரன 

கூநப்தட்டிருக்கறன்நது. ரங்கள் அகண ரற்கறன்ரநரம்; 

இல்கன ன்ர கூநறல்கன. ஆணரல், 2011ஆம் ஆண்டு 

அந்றணம் ங்கப்தட்டரதரது, ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்ற 

ரேள்ப 120 தட்டரரறகள்  நெநக்கறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். 

கரம் ன்ணதன்நரல், அர்களுகட தட்டப்தடிப்நெப் 

தரலட்கசறன் இரறப் ததரரதர தபறத் ரரகறக 

ரகும். இவ்ரர தல்ககனக்கக ரணறங்கள் ஆகக் 

குழுவும் தல்ககனக்ககங்களும் றட்ட தறகறன் கரரக 

120 தட்டரரற ரர்கள் 2011ஆம் ஆண்டு 

நெநக்கறக்கப்தட்டரர்கள். இர்களுக்தகண 2014ஆம் ஆண்டு 

ப்தறல் ரம் 4ஆம் றகற ரர்முகப் தரலட்கசதரன்கந 

டத்துரகவும் அற்குச் சமுகபறக்குரரம் ட்டக்கபப்நெ 

ரட்ட அசரங்க அறதர் அந் ரர்களுக்குக் கடிம் 

அநப்தறறருந்ரர். அன் அடிப்தகடறல், அர்கள் ரர்முகப் 

தரலட்கசக்குச் தசன்நரதரது, அங்குள்ப அநறறத்ல் 

தனககறல், "இந்ரர்முகப் தரலட்கச ர அநறறத்ல்க 

றரத்றகக்கப்தட்டுள்பது" ன்ர குநறப்தறடப்தட்டிருந்து. 

அர்கள் ரற்நத்துடன் றரும்தறணரர்கள். தறன்ணர் ஏர் 

ஆர்ப்தரட்டத்கச் தசய்ரர்கள். அர்கபறல் இண்டு 

ரர்கள் ற்தகரகன தசய்ற்குக்கூட முன்நரர்கள். 

ணறநம், கடவுள் அருபரல் அர்கள்  கரப்தரற்நப்தட்டரர்கள். 

அந் ககறல், 2012ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் 30ஆம் 

றகறகறல் அர்களுடன் ரசர்த்து 310 தட்டரரற 

ரர்கள் இந்றணத்றற்குள் உள்ரங்கப்தடரல் 

இருக்கறன்நரர்கள். ரகனரய்ப்நெக்ககபப் தற்நற, 

தட்டங்ககபப் தற்நற, தல்ககனக்ககங்ககபப் தற்நற, இவ்வு 

தசனவுத்றட்டத்றல் தபறரகக் குநறப்தறடப்தட்டிருக்கறன்நது. 

ணறநம், இர்கள் ஏங்கட்டப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். ரங்கள் 

அறல் உள்பலர்க்கப்தடரண்டும் ன்தற்கரகப் தன 

ரதரரட்டங்ககபச் தசய்றருக்கறன்நரர்கள்; ததரது றருரக, 

உள்ரட்டு அரேல்கள் அகச்சுக்கு நக்குகந 12 

கடிங்ககப அநப்தறறருக்கறன்நரர்கள். அசரங்க அறதர்கூட 

அற்கரண முற்சறககபச் தசய்ரகக் கூநறறருக்கறன்நரர். 

ணறநம், இதுகறல் ந்ப் தறரேம் கறகடக்கறல்கன. 

அந்ப் தட்டரரற ரர்கபறன் றகனக இவ்ரநரண 

ரகத்ரன் இருந்துதகரண்டிருக்கறன்நது.  

இகறட, "ரட்டிரேள்ப தறவுதசய்ப்தட்ட தரத் 

ரக்குகபறல், 47 சவீத்றகணப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

மூன்ர ரகரங்கபறல் இவ்ருடத்றல் இடம்ததற்ந 

ரர்ல்கபறல் 54 சவீரணக க்கற க்கள் சுந்றக் 

கூட்டகப்நெ அசரங்கத்துக்கு அபறக்கப்தட்டகரகும்" 

ன்ர ஜணரறதற அர்கள் தபறரகக் கூநறறருந்ரர். இது 

முற்நறரேம் உண்க! இரரதரன்ரரன் மத்த்துக்குப் 

தறற்தரடு, டக்கு, கறக்கறல் இருக்கறன்ந  றழ் க்கள் 

அகணரும் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்கத ஆரறக்கறன் 

நரர்கள் ன்ந உண்ககமம் ஜணரறதற அர்களும் 

இங்கறருக்கறன்ந அகச்சர்களும் நெரறந்துதகரள்ப ரண்டும். 

தன்தகுறறரேள்ப க்கள் ந் அபவுக்கு க்கற க்கள் 

சுந்றக் கூட்டகப்கத ஆரறக்கறன்நரர்கரபர, அந் 

அபவுக்கு டக்கறல் இருக்கறன்ந றழ் க்கள் றழ்த் ரசறக் 

கூட்டகப்கதத் தரடர்ச்சறரக ஆரறத்துக்தகரண்டிருக்கறன் 

நரர்கள். [இகடமடு] 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is  your point of Order, Hon. Azwer? 

 
ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இர் தசரல்து ர. டக்கறல் தகப அகச்சர் 

டக்பஸ் ரரணந்ர அர்களுகட கட்சற இருக்கறன்நது; 

தகப அகச்சர் ரறரத் தறமத்லன் அர்களுகட அகறன 

இனங்கக க்கள் கரங்கறஸ் இருக்கறன்நது; கறக்கறல் முஸ்ரம் 

கரங்கறஸ் இருக்கறன்நது; ரசற கரங்கறஸ் இருக்கறநது. 

 
නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order.   

 
ගරු පී. අරියතන්ත්රන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு தர. அரறரத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ரன் கூரது ன்ணதணறல், ததரும்தரன்கரண 

க்கள், அரது, 90-95 சவீரண றழ் க்கள், தரடர்ச்சற 

ரகத் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்கதத்ரன் ஆரறத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப அரறரத்றன் அர்கரப, உங்களுகட ரம் 

முடிகடந்துறட்டது. ணர, வுதசய்து முடித்துக் 

தகரள்ளுங்கள்! 

 

ගරු පී. අරියතන්ත්රන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு தர. அரறரத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
றர்ரும் ஜணரறதறத் ரர்ரல் றழ்த் ரசறக் 

கூட்டகப்நெ டுக்கறன்ந முடிகத்ரன் அந் க்கள் ற்ரக் 

தகரள்ரர்கள். ரங்கள் ன்ண முடிக டுக்கறன்ரநரரர, 

அந் முடிகத்ரன் டக்கு, கறக்கு க்கள் ற்ரக் 

தகரள்பரர்கள் ன்தக ரன் இவ்றடத்றல் கூநறக்தகரள்ப 

றரும்நெகறன்ரநன்.  

ரங்கள் அதறறருத்றகப் நெநந்ள்பறல்கன; அகண 

ரண்டரதன்ர தசரல்னறல்கன. அதறறருத்றக்கு முன்நெ 

ககடசறப் ரதரரறரன 145,000 க்கள் இநந்றருக்கறன்நரர்கள்; 

ஏர் இணப்தடுதகரகன இடம்ததற்நறருக்கறன்நது. அற்கரண 

லற ங்களுக்குத் ரக. இப்ததரழுது, றல றடுகனப் 

நெரகள்  இக்கத்றன் லரண கடக ரரப்தற என்நறம் 

லக்கறற்கு லங்கள் கூக்குரடுகறன்நலர்கள். ஆணரல், இது 

தரடர்தறல் .ர சகத றசரக டத் முன்நரல், 

அகணத் டுக்கறன்நலர்கள். அற்கு தபறரடு ரக; 

இற்கு தபறரடு ரகறல்கன.  உங்களுகட தசற் 

தரட்கடப்தற்நறக் ககத்ரல், ங்களுகட ரய்ரன் 

ரரவுர எற, ரதநரன்ரம் டந்தரடில்கன. ஆகர, 

இவ்ரநரண றகனகரன் தரடர்ந்து இருந்துதகரண்டிருக் 

கறன்நது.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, உங்களுகட ரம் 

முடிகடந்துறட்டது. ரனறக ரம் முடிறல்கன; 

ன்ணறக்கரண்டும்.  

The next speaker is the Hon. A.P. Jagath Pushpakumara.  

 

[අ.බහ. 2.58] 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශ ළ (තපොල් වංලර්ධාන ශළ 

ජන ළ ලතු වංලර්ධාන අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு .ந. ஜகத் நெஷ்தகுர - தங்கு அதறறருத்ற, 

க்கள் ரரட்ட அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  2015 ර්ඹ වහ ව 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශ්ප අසථහශේ ශභොනයහගර 

දිසරික්කඹ නිශඹෝජනඹ කයමින් ව විශලේශඹන් ශඳොල් 

ැංර්ධන වහ ජනතහ තු ැංර්ධන අභහතයයඹහ වළටිඹට අදවස 

්රකහල කයන්න අසථහක් රළබීභ ගළන තුටු නහ. ඒ හශ භ 

භශ  අල්රපු භළතියණ ශකොේඨහශේ  අල්රපු දිසරික්කශේ ඳසු 

ගිඹ දහ ඇති ව ශදදහචකඹ ්පඵන්ධත්  එහිදී මිඹ ගිඹ අඹ ව 

අතුරුදවන් ව අඹ ්පඵන්ධත් ශභොනයහගර දිසරික්කශේ 

ජනතහශ  කනගහටු  කනසල්ර වහ ැංශේගඹ ඳශ කයන්නත් 

භභ ශභඹ අසථහක් කය ගන්නහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භහ විශලේශඹන් වන් 

කයන්න කළභළතියි  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය ඉදිරිඳත් කයපු 

අඹ ළශඹන් කිසිභ අැංලඹක් අභතක කශශේ නළති ඵ. ශභඹ ෆභ 

අැංලඹක් ගළනභ කල්ඳනහ කය ඵරහ වදපු අඹ ළඹක්. 

ළවිලිකරුන්  යහජය ශේකඹන්  විශ්රහභ රඵපු අඹ  ආයක්ක 

අැංලඹ  විශලේශඹන් ශඳොලීසිඹ ඳභණක් ශනො ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ඳහ අභතක කයන්ශන් නළති වදපු අඹ ළඹක්. නිඹභ විධිඹට 

කිේශොත්  ශභ  පිත  හතඹ කිඹන තුනභ නිහයණඹ කයනහ 

හශ  වළභ අැංලඹක්භ ආයණඹ කයන අඹ ළඹකුයි එතුභහ 

ඉදිරිඳත් කශශේ. ශභය අඹ ළඹ විශලේශඹන් සුඵහධනඹ 

තදුයටත් ලක්තිභත් කිරීභ ඉරක්ක කයගත් ඵ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ්රකහල කශහ. එඹ අශනකුත් ඳක්  විඳක් භළති 

ඇභතිරුන් ද පිිබගත් ඵ ්රකහල කයන්න කළභළතියි. 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  සිඹලු ශදනහ කථහ කශ 

ආකහයශඹන් ශනො භශ  අධහනඹ ශනත් ඳළත්තකටයි ශඹොමු 

කයන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. අඹ ළශඹහි අඩැංගු ්රධහන 

ැංර්ධන ඉරක්ක කීඳඹක් ගළන කථහ කයන්න භභ කළභළතියි. 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 4 000ක ඒකපු්ධගර ආදහඹභක් කයහ ඹෆභ  

අඹ ළඹ හිඟඹ ජහතික ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.6ක් දක්හ අඩු කිරීභ  

ජහතික ණඹ ්රතිලතඹ ජහතික ආදහඹශභන් සිඹඹට 65 දක්හ අඩු 

කිරීභ  අඳනඹන කර්භහන්තර සිඹඹට 12ක් ඉක්භහ ඹන 

්රගතිඹක් ඇති කය ගළනීභ  කෘෂි කර්භහන්තඹ ැංර්ධනඹ ඹන 

කරුණු ්පඵන්ධ තභයි භශ  අධහනඹ ශඹොමු කයන්ශන්. ශ්ප 

අතරින් ඒකපු්ධගර ආදහඹභ ළඩි කිරීභ  ජහතික ආදහඹශ්ප 

්රතිලතඹක් ශර අඹ ළඹ හිඟඹ අඩු කිරීභ  ජහතික ණඹ ්රතිලතඹ 

අඩු කිරීභ ඹනහදිඹ ගත් විට  ඒහ ැංර්ධන ඉරක්ක වළටිඹට 

වළ සන්වත් අඳනඹන කර්භහන්තර ්රගතිඹ ව කෘෂි කර්භහන්ත 

ැංර්ධනඹ ගත් විට  ඒහ ආදහඹ්ප ශොඹහ ගන්නහ ැංර්ධන 

ඉරක්ක වළටිඹට වඳුන්න්නයි භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්.  

ඒකපු්ධගර ආදහඹභ යටක ැංර්ධනඹ භනින ළදගත් මිනුභක්. 

එඹ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 4 000ක් ඵට ඳත් කයනහ කිඹන එක 

අභිශඹෝගහත්භක ඉරක්කඹක් වළටිඹටයි රකන්න සිදු න්ශන්. 

සිඹලු ැංර්ධන උඳහඹ භහර්ගඹන්ශ  එක් අහන ඉරක්කඹක් 

න්ශන් එඹයි. ඒකපු්ධගර ආදහඹභ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 4 000ට 

ශගශනනහ කිඹන්ශන් යශේ දුප්ත ඳත්කභ අඩු නහ කිඹන එකයි. 

ශ්ප ඉරක්කඹ කයහ ඹෆභට න්ප ය ශේ නිසඳහදනඹ ඊට දහඹක විඹ 

යුතුයි. ඒ භඟින් ජහතික ආදහඹභ ළඩි කය ගත යුතු ශනහ. ඒ 

වහ න යජශේ ්රධහන උඳහඹ භහර්ග අතය ැංචහයක යහඳහයඹ 

්රධහන තළනක් ගන්නහ. ඉන් ශභය ඇශභරිකහනු ශඩොරර් බිලිඹන 

2.5ක් ඉක්භව ආදහඹභක් රළබීභට ඉරක්ක කය ඇති අතය  එභ 

ඉරක්ක අත් ඳත් කයගළනීභ ඳවසු වීභ පිිජ අලය ඹටිතර 

ඳවසුක්ප ළඳීමභ වහ  නගය ැංර්ධනඹ වහ විලහර මුදරක් 

ළඹ කිරීභට අශප්ත ක්හ කයනහ. යහජය යහඳහය ලක්තිභත් කිරීභට 

අලය පිඹය ගළනීභට ශඹෝජනහ කිරීභ ඉතහභ ළදගත් 

කහයණහක්. ශඳොදු යහඳහය පිිබඵ කහයක බහශේ හභහජිකඹකු 

වළටිඹට භහ වන් කයන්න කළභළතියි  යහජය යහඳහය 54න් 47ක් 

භ අද රහබ රඵන තත්ත්ඹට ඳත් තිශඵන ඵ. ඒහ 

්පඵන්ධශඹන් නියන්තයශඹන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  යජඹ  

අභහතය භඩලඩරඹ අධහනඹ ශඹොමු කය තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ශ්ප ශභොශවොශත් අශප්ත  

ීමනි කර්භහන්ත ැංර්ධන ඇභතිතුභහ ශ්ප ගරු බහශේ සිටිනහ. 

කන්තශල් ීමනි භහගභ  හිඟුයහණ ීමනි භහගභ හ දභහ අවුරුදු 

20කට ළඩියි. ඒහ නළත ඳණ ගන්රහ ශ්ප යශේ ීමනි 

නිසඳහදනඹ ළඩි කයන්න අලය පිඹය ශගන තිශඵනහ. අශප්ත  

යශේ ීමනි නිසඳහදනඹ කශ ඳළරත්ත ව ශණගර ීමනි 

කර්භහන්තලහරහ එක්ත් ජහතික ඳක් යජශේ කහනු ඹටශත් 

ශඳෞ්ධගලීකයණඹ කශහ. වරි විධිඹට න්ප  ඒහ 

ශඳෞ්ධගලීකයණඹත් ශනොශයි කශශේ. ඒහ නික්ප දුන්ශන්. වළඵළයි 

2002 ඉරහ 2012 දක්හ අවුරුදු 10ටභ උක් ශටොන් එකක මිර 

රුපිඹල් 800කට ඩහ ළඩි වුශඩල නළවළ. ශ්ප අවුරුදු 3 තුශ 

ඳභණක් ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  උක් ශටොන් එකක 

මිර රුපිඹල් 1 500කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. භභ නිශඹෝජනඹ 

කයන භළතියණ ශකොේඨහශේ තභයි ශභභ උක් කර්භහන්තලහරහ 

ශදකභ පිහිටහ තිශඵන්ශන්. එභ නිහ අශප්ත  උක් ශගොවිඹහට විලහර 

වනඹක් රළබිරහ තිශඵනහ. අවුරුදු ශදකක් ඇතුශත දී ශ්ප 

ආඹතනලින් රහබ රඵරහ ඒ ්රහද දීභනහ උක් ශගොවිඹන්ටත් 

රළබුණහ; ශේකඹන්ටත් රළබුණහ. අඳට ශභතළනින් හිතහ ගන්න 

පුු න්  අවුරුදු 10ක් තුශ ශඳෞ්ධගලීකයණඹ කශ කහ රශේ  ඒ 

ආඹතනඹ ගත්ත මිනිසසු ශකොශවොභ කෆහද කිඹරහ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභ කහරුිජක සිහිඳත් කශහ   

කුරුණෆගර ළවිලි භහගභ වහ වරහත ළවිලි භහගභ ගළන. 

විශලේශඹන්භ එතුභහට ඒ ්පඵන්ධශඹන් සතුතින්ත ශන්න 

ඕනෆ. ශ්ප ආඹතන ශදකභ භශ  අභහතයහැංලශේ විඹ ඳථඹ 

ඹටශත්යි තිශඵන්ශන්. ඒ ආඹතන 2005 දී වහ 2008 දී ඳයහ ශගන 

අද ශන විට රහබ රඵරහ ඒ රහබහැංල අපි භවහ බහඩලඩහගහයඹට 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ගිඹ අවුරු්ධශදත් අපි රුපිඹල් ශකෝටි 6ක් 

බහඩලඩහගහයඹට රහබහැංල වළටිඹට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශ්ප 

ආකහයඹට ඉතිරි ළවිලි භහග්ප සිඹල්රත් ්පඵන්ධ  කය ශගන  

ඒහත් යහජය තු භහග්ප වළටිඹට ඳරිර්තනඹ කයරහ   ඒහත්  

ැංර්ධනඹ කයන්න විලහර මුදල් ්පබහයඹක් -රුපිඹල් මිලිඹන 

1 000ක්-  ශන් කයරහ  ශ්ප යශේ ශඳොදු ්පඳත් ආයක්හ කය 

ගන්න අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ ්පඵන්ධ අශප්ත  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහට සතුතිඹ ඳශ කයනහ.  

ගරු පී. අරිඹශන්රන් භන්ත්රීතුභහ කථහ කයරහ කිේහ  

නළ ශඟනහිය ඳශහශත් උක් ගහ වහ අක්කය 9 000ක් ගන්න 

ඹනහ කිඹරහ. ඒ අක්කය 9 000 අයගන්ශන් ශභශවේ අඹ ඳදිැංචි 
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කයන්න ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහශ  ඳශහශත් මිනිසසුන්ටයි 

ඒ ඉඩ්ප ශදන්ශන්. ඒහශේ උක් ගහ කයන්ශන් 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ජනතහ. නළ ශඟනහිය මිනිසුන්ටයි ල්ලි 

රළශඵන්ශන්. ඒ ජනතහටයි ඒ ආදහඹභ රළශඵන්ශන්.  

තමුන්නහන්ශේරහට ශ්පහ ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අශප්ත  

ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුු  යජඹ කල්ඳනහ කයන්ශන් විශලේශඹන්භ 

අවුරුදු 30ක් තිසශේ දුක් විපු උතුරු-නළශඟනහිය ජනතහශ  

ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයන්න. ඒ නිහ ශ්ප විධිඹට  කථහ කයන්න 

එඳහ. 

 ශඳොල් ැංර්ධන ඇභතිතුභහ වළටිඹට භභ කිඹනහ  අලය 

තය්ප ඒ ආදහඹභ ළඩි කයන්න  උතුරු-නළ ශඟනහියට ළඩිපුය 

ශඳොල් ඳළශ රඵහ දීරහ  ශඳොල් ගහ ළඩි කිරීභ වහ අපි විලහර 

ලක්තිඹක් දුන්න ඵ. ශ්පහ අපි කයන්ශන් ද්රවිඩ ඩඹසශඳෝයහ 

කිඹන විධිඹට ශනොශයි  ශ්ප යශේ ඉන්න හභහනය ද්රවිඩ 

ජනතහශ  ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහයි ශ්ප පිඹය 

ගන්ශන්  කිඹන එක තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයන්න ඕනෆ.  

යහජය යහඳහය දිරි ගළන්වී්ප  ළටුප්ත  ළඩි වී්ප රඵහ දී තිශඵනහ. 

ළීම ගිඹ කර්භහන්තලහරහ නළත ආය්පබ කයරහ තිශඵනහ. ීමනි 

කර්භහන්තලහරහ යජඹට ගත්ත නිහ තභයි උක් ශටොන් එකක් 

වහ රුපිඹල්  4 500ක් ශගන්න කිේශේ. ශඳ්ධගලික අැංලශේ 

තිබුණහ න්ප අඳට ඒක කයන්න ඵළවළ. ශඳෞ්ධගලික අැංලශේ තිබුණහ 

න්ප අපි කිේහට ඒහ කයන්ශන් නළවළ. කයන්න පුු න් වුණත් 

කශශත් නළවළ. ශ්පහත් තමුන්නහන්ශේරහ කල්ඳනහ කය ඵරන්න 

ඕනෆ. අද න විට මිරිදිඹ භත්ය ගහ ළඩි කිරීභ වහත්  

භත්ය ග්පභහන 1 000ක් ැංර්ධනඹ කයන්න මුදල් ශන් කයරහ 

තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ  

ශඳොල් ැංර්ධනඹ ්පඵන්ධශඹන්  ශඳොල් තු වහ ශඳොල් 

නිසඳහදන ැංර්ධනඹ තුිබන් යශේ නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට 

දහඹකත්ඹ ළඩි කිරීභට විශලේ අසථහක් අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ රඵහ දී තිබීභ ගළන. භභ එිබඹට ඵහින ශකොට 

වළශභෝභ කිඹන්ශන්  ජනහධිඳතිතුභහ ශඳොල්රට ළරකුහ; ශඳොල් 

ගළන කථහ කශහ කිඹරහ. ශඳොල් ගහ කයන ජනතහට  ශඳොල් 

ආශ්රිත කර්භහන්ත තුිබන් ශකශයන නිසඳහදන අඳනඹනඹ කයරහ 

ආදහඹ්ප රඵන ජනතහට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විශලේ 

ළරකිල්රක් දළක්වහයි කිඹන එක ශ්ප අසථහශේදී අපි වන් 

කයන්නට ඕනෆ.  

අපි ශඳො ශවොය ගළන කථහ කයනහ. නමුත් හුඟහක් අඹ ඒ ගළන 

දන්ශන් නළවළ. ශ්ප යටට ආනඹනඹ කයන කිශරෝ 50ක ශඳොශවොය 

භල්රක් රුපිඹල් 4 000ක් ශනහ. වී ගහ කයන ශගොවිඹහට අපි 

ශඳොශවොය භල්රක් ශදන්ශන් රුපිඹල්  350කට. වළභ කිශරෝ 50ක 

ශඳොශවොය භල්රකටභ රුපිඹල් 3 650ක වනහධහයඹක් ආඩලඩු 

රඵහ ශදනහ. ශසු ශඵෝග ගහ කයන ශගොවිඹහට රුපිඹල් 4 000ක 

ටිනහකභක් ඇති කිශරෝ 50ක ශඳොශවොය භල්රක් ශදන්ශන් 

රුපිඹල් 1 250කට. රුපිඹල් 2 750ක වනහධහයඹක් ශදනහ. 

වළඵළයි  රුපිඹල් 4 000ට අයශගන  රුපිඹල් 350ක් අඩු කයරහ 

ඉතිරි ටික ගන්න ආඳහු ඵළැංකුට ඹන්න  නිරධහරින් රඵහ  අත්න් 

කයහ ගන්න ශඳෝලිශ්ප ඹන්න කිඹරහ කටයුතු කශහ න්ප 

වනහධහයඹක් ශදනහ කිඹන එක ජනතහට දළශනනහ. නමුත් 

අද ඒක ජනතහට දළශනන්ශන් නළවළ. ශභොකද  ජනතහට ඒ 

ආකහයඹටත් කහරඹ නහසති කයන්න ඉඩ ශදන්න අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ අකළභළති නිහ.  

අශප්ත  ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහ කිේහ  "අඳනඹන 

ආදහඹභ අඩු ශරහ තිශඵනහ"ඹ කිඹරහ. භභ ශ්ප කහයණඹත් 

වන් කයන්න කළභළතියි. 2014 අවුරු්ධශ්ධ ජනහරි භහශේ 

ඉරහ ජලි භහඹ දක්හත්  2013 අවුරු්ධශ්ධ ජනහරි භහශේ ඉරහ 

ජලි භහඹ දක්හත් ැංන්දනඹ කයන ශකොට ශඳොල් ආශ්රිත 

කර්භහන්තලින් සිඹඹට 69ක අඳනඹන ආදහඹභක් අඳ රඵහ ශගන 

තිශඵනහ. 2010 ර්ශේ තළඹිලි ශගඩි 900යි පිට යට ඳටරහ 

තිශඵන්ශන්. ශ්ප අවුරු්ධශ්ධ තළඹිලි ශගඩි රක් 11ක් පි ට යට 

ඹරහ තිශඵනහ. ශ්පහ පිට යට ඳටරහ ල්ලි ශගශනනහ. 2010 

ර්ඹ න ශකොට ශඳොල් තුය බික්ත් අඳ පිට යට ඹළේශේ 

නළවළ.  අඳ දිසි ස ශඳොල් - desiccated coconut - නිසඳහදනඹ 

කශත්  එදහ ශඳොල් තුය ටික කුණු කහනුට තභයි දළ්පශ්ප. නමුත් 

අඳ අද ඒහයින් විලහර විශ්ධල විනිභඹක් උඳඹනහ. ශඳොල් 

තුයරට අද විලහර ඉල්ලුභක් තිශඵනහ. අද ශඳොල් තුය  යටට 

ආදහඹ්ප ශගශනන තත්ත්ඹට අඳ ශගනළල්රහ තිශඵනහ. අඳ ශ්ප 

කහයණඹ ගළනත් කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ.  

රුපිඹල් 50 000ට අඩු භහසික ආදහඹභක් උඳඹන සුු  

යහඳහරිකයින් ශභය අඹ ළශඹන් සිඹලු ශගවී්පලින් නිදවස 

කයරහ තිශඵනහ. යහඳහය දියුණු කයන්න අලය ඹන්ර ූ ර 

නවීකයණඹට ව එභ ඹන්ර ූ ර මිර දී ගළනීභට සිඹඹට වශේ 

ශඳොලිඹ ඹටශත් රුපිඹල් 50 000ක ණඹක් ශදන්න ශභය අඹ 

ළශඹන් ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් 100ක් ගත්ශතොත් 

එයින් ලත 50යි ශඳොලිඹ ලශඹන් ශගන්න ඕනෆ. ලත ඳනශවන් 

බුරත් විටක් කන්නත් ඵළවළ. එභ මුදලින් බීඩිඹක් ශඵොන්නත් 

ඵළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ කයරහ 

තිශඵන ඳළති කීඳඹක් ්පඵන්ධශඹනුයි භභ ඒ කිේශේ.  

යටක් ැංර්ධනඹ කිරීශ්ප දී හිඟ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹක් තිබීභ 

හභහනයශඹන් දළකිඹ වළකි ශදඹක්. විනහල වී ගිඹ යටක් ශගොඩ 

නළඟීශ්පදී නළත ැංර්ධනඹ වහ විලහර ලශඹන් මුදල් 

ආශඹෝජනඹ කයන්න නහ. ඳසු ගිඹ කහර ඳරිච්ශයදඹ තුශ විලහර 

අඹ ළඹ ඳයතයඹක් තිබුණත්  එඹ අද න ශකොට ක්රභශඹන් අඩු 

ශරහ තිශඵනහ. ැංර්ධනශේ ්රතිරහබ ජනතහ අතට දීරහ  

ජහතික ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.6කට අඹ ළඹ ඳයතයඹ ීමභහ 

කයන්නට වළකි වීභ ශභය අඹ ළශේ දක්නට රළබුණු 

විශලේත්ඹක් වළටිඹට අඳ වන් කයන්න කළභළතියි. අඳ 

විශලේශඹන්භ අඹ ළඹ හිඟඹ අඩු කය ශගන තිශඵන්ශන් විඹද්ප 

ළඩි කයන ගභන්භයි. විඹද්ප ළඩි කයන ගභන් තභයි අඳ අඹ ළඹ 

හිඟඹ අඩු කය ගත්ශත්. ආදහඹභ ළඩි කය ගළනීභත් විශලේ 

රක්ණඹක් වළටිඹට අඳ වන් කයන්න ඕනෆ. 2009 ර්ශේ දී 

මුු  විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 1 236ක් න ශකොට 2015 දී එඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 2 210 දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. ශභඹ 

සිඹඹට 79ක ළඩි වීභක්. 2013 ර්ශේ දී මුු  ආදහඹභ රුපිඹල් 

මිලිඹන 733ක් න විට  එඹ 2015 න ශකොට රුපිඹල් මිලිඹන 

1 654 දක්හ ළඩි වීභක් ශරහ තිශඵනහ. එඹ සිඹඹට 125ක 

ර්ධනඹක්.  

හුඟක් අඹ කිේහ  ශ්පක ීමනි ශඵෝර අඹ ළඹක්ඹ  ඡන්දඹ 

ඵරහශගන එක  එක ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන අඹ ළඹක්ඹ 

කිඹරහ. නමුත් එශවභ නළවළ. අශප්ත  ජනහධිඳතිතුභහ අශප්ත  යශේ 

අයගශ තිබුණු කහරශේත් වන රඵහ දුන්නහ. වන රඵහ දුන්නහ 

ඳභණක් ශනොශයි  යට ැංර්ධනඹ කශහ. යු්ධධඹ කිඹරහ ඳහයල් 

වදන එක නතය කශශේ නළවළ; යු්ධධඹ කිඹරහ විදුලිඹ ශදන එක 

නතය කශශේ නළවළ; යු්ධධඹ කිඹරහ ඳහනීඹ ජර ඳවසුක්ප දීභ නතය 

කශශේ නළවළ. යට පුයහභ ධීය යහඹල්  ව්පඵන්ශතොට යහඹ  

ජහතයන්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ කිඹන ශ්ප සිඹල්ර ැංර්ධනඹ 

කශහ. ඒ සිඹල්ර ැංර්ධනඹ කයන ගභන් අවුරු්ධශදන් අවුරු්ධද 

යහජය ශේකයින්ට වන රඵහ දුන්නහ. ඳඩිඹට දීභනහ එකතු 

කයනහඹ කිඹරහ තභයි එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කිේශේ. යහජය 

ශේකයින් හුඟ ශදශනකු අඳට කිේශේ අඩු ගණශන් දීභනහ 

ටිශකන් බහගඹක් ශවෝ ළටුඳට එකතු කයන්නඹ කිඹරහයි. දීභනහ  

සිඹල්ර ළටුඳට එකතු කයරහ  ජීන විඹද්ප දීභනහ රුපිඹල් 

10 000 දක්හ ළඩි කශහ. ශ්ප වළභ ශකශනකුභ අද තුටිනුයි කථහ 

කයන්ශන්.  

1183 1184 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

තමුන්නහන්ශේරහ යහජය ඵරඹ රඵහ ගන්න උත්හව කයමින් 

සිටිඹහ. තභත් යහජය ඵරඹ රඵහ ගන්න උත්හව කයමින් 

ඉන්නහ. ජනතහ ශනොභඟ ඹරහ  යහජය ශේකයින් රක් 6 

දක්හ අඩු කයන්න උත්හව කශහ. අද යහජය ශේකයින් රක් 

16ක් දක්හ ළඩි කයන්න අපි කටයුතු කය ශගන ඹන ශකොට එදහ ඒ 

ඵරහශඳොශයොත්තු කඩ වුණු පිරි තභයි අද ශ්ප අඹ ළඹ ගළන කිඹුල් 

කඳුු  ශවශමින් අතුටින් කථහ කයන්ශන්  කිඹන කහයණඹ භහ 

භතක් කයනහ. ශ්ප හශ  හර්ථක අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කයපු  

අශප්ත  යට -  අශප්ත  ශ්ධලඹ - ශේයහ ගත් අශප්ත  ජහතිශේ නහඹක අතිගරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහට අශප්ත  ශගෞයඹ  ්රණහභඹ ව 

සතුතිඹ ඳශ කයමින්  භට ශ්ප අසථහ රඵහ දුන් ගරු නිශඹෝජය 

කහයක බහඳතිතුභහටත් සතුතිඹ ඳශ කයමින් භහ නිවඬ නහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

[අ.බහ. 3.13] 

 

ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශ ළ (තේශීය වලදය  

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு சரரந் றசரரக்க - சுரச ருத்துத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 

Medicine) 
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  විශලේශඹන්භ 2015 අඹ 

ළඹ ගළන කථහ කයන ශකොට  භට හිතන්ශන් ඉතිවහශේ කදහත් 

ශ්ප හශ  අඹ ළඹක් දකින්නට රළබිරහ නළවළ කිඹන එකයි. විලහර 

ඳවසුක්ප යහශිඹක් භඟ  භවහ ඳරිභහණ ැංර්ධන කටයුතු වහ 

භහන ්පඳත්  ශබෞතික ්පඳත් අතළති  යටක් ශගොඩ නගන්නට 

පුු න් ටපිටහකට අලය ඳරියඹක් කස කයපු  ශ්ප හශ  

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශරහ නළවළ.  ශ්පකට ්රධහන ශවේතුක් 

වළටිඹට භහ දකින්ශන් ශභොකක්ද? ශ්ප අඹ ළඹ වදන්නට 

ඉසශල්රහ  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ෆභ ශකශනකුශ භ අදවස 

විභසුහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ බහඩලඩහගහය ශල්ක්පතුභහ එරහ 

අභහතයහැංල භේටමින් අදවස විභසුහ. භවජනඹහශගන් අදවස 

විභසුහ; ආඹතනලින් අදවස විභසුහ. දිසරික් රැසවී්පරට 

ගිඹහභ  ැංර්ධන රැසවී්පරට ගිඹහභ ඒ අඹශගන් අදවස විභසුහ;  

භවජන වමුවී්පරදී ඒ අඹශගන් අදවස විභසුහ. විඳක්ශේ 

විශේචනලින් අදවස ගත්තහ.  ලිපි ශල්ඛ්න භඟින් ජනතහශගන් 

විභසුහ  ශභොන හශ  ඳවසුක්ප හිත අඹ ළඹක් ද අලය 

ශන්ශන් කිඹරහ. ශභන්න ශ්ප හශ  පුු ල් ජහරඹක ශතොයතුරු 

එක් රැස කය ගනිමින් තභයි  ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන්ශන්.  2005 ඉරහ ක්රභහනුකර ශ්ප යට 

ශගොඩ නඟහ ශගන ඇවිල්රහ  යු්ධධඹ අහන කයරහ  ශ්ප යට 

ැංර්ධන භහතකට ශගනළල්රහ  ශ්ප වළභ ශ්ධකභ ්රතිපරඹ 

ගන්නට පුු න් අසථහ ශන ශකොට තභයි  ශභළනි අඹ ළඹක් 

එතුභහට ඉදිරිඳත් කයන්නට පුු න්කභ රළබුශඩල කිඹන එක භහ 

ශ්ප අසථහශේදී භතක් කයන්නට ඕනෆ. 

 විඳක්ශේ භවය භන්ත්රීරු ඉතහ ළදගත් විධිශේ විශේචන 

ඉදිරිඳත් කයනහ. භවය භන්ත්රීරු එච්චය ළදගත් විධිඹට 

විශේචන ඉදිරිඳත් කයන්ශන් නළවළ. ශඵොශවොභ ඵැංශකොශරොත් 

විධිඹට  තුේටු ශදශක් ශ්ධලඳහරනඹට ළටිරහ අදවස ඉදිරිඳත් කයන 

භන්ත්රීරු ඉන්නහ.  භවය අඹ කිඹනහ "ශ්පක භළතියණ 

අල්රක්" කිඹරහ. ඉතහභ රද ශඵොශ විධිඹට ශ්ප හශ  

ශනොගළරශඳන කරුණු ඉදිරිඳත් කයන එශකන් අඳට ශත්ශයනහ  

ඊර්යහ  ශක්රෝධඹ  වයඹ  ්ධශේලඹ ඉසයවට දභහ ශගන කථහ 

කයන ඵ.  තභන්ශ  විශේචන තභන්ශ භ වෘදඹ හක්ෂිඹට එකඟ 

ශනොශන ඵත් එතුභන්රහ දන්නහ. ශ්ප යශේ ඉතිවහශේ කුභන 

ශවෝ යුගඹක තමුන්නහන්ශේරහ ශ්ප හශ  අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් 

කයරහ තිශඵනහද? ශ්ප යශේ ඉතිවහඹ ගත්තහභ  ඳසු ගිඹ 

කහරශේ භවහ යු්ධධඹකට ඹන්නට අඳට සිදු වුණහ. එයින් විලහර 

ජීවිත ැංඛ්යහක් විනහල වුණහ; අශප්ත  ආර්ථිකඹත් ඹ්ප ඳභණකින් 

විනහල වුණහ. නමුත් අපි ශඳෝසඩක් ආඳසට වළරිරහ ඵළලුශොත්  

ශ්ප යට ශගොඩ නඟන්න පුු න් අසථහ විලහර ැංඛ්යහක් අඳට 

තිබුණහ. 1948 ශන ශකොට අශප්ත  මුදල් ැංචිතඹ ශදළනි වුශඩල 

ජඳහනශේ තිශඵන මුදල් ්රභහණරට ඳභණයි. ශ්ප හශ  යටල් 

10ක් වදන්න මුදල් ැංචිතඹ තිබුණහ. ශේනහනහඹකරු යට 

ඳහරනඹ කශහ. නමුත් ඔවුන්ට ශ්ප යට වදන්න පුු න්කභක් 

රළබුශඩල නළවළ. ශදන ශරෝක යු්ධධශඹන් ඳසශේ සිැංගප්ත පරු 

ධනත් යහජයඹක් වළටිඹට නළඟිටිනහ. ජඳහනඹ ධනත් යහජයඹක් 

වළටිඹට නළඟිටිනහ. ඒ හ විලහර මුදල් ැංචිතඹක් තිබිරත්  

1948න් ඳසශේ ශ්ප යට ශගොඩ නඟන්නට පුු න්  ළදගත් අඹ 

ළඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න ඔවුන්ට පුු න්කභක් රළබුශඩල නළවළ.  

 විඳක්ඹට ඵරඹ රළබුණු වළටි කථහ කයන ශකොට 1977 දී 

ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඉදිරිඳත් කයපු ්රධහන ටන් ඳහඨ 

ශදක භට භතක් ශනහ. එකක් තභයි "ධර්මිසට භහජඹක්" 

කිඹන එක. අශනක් ටන් ඳහඨඹ තභයි  "ඇට යහත්තල් අටක් 

තිඹකට වළභ ශගදයකටභ ශදන්න" කිඹන එක. 6න් 5ක 

ඵරඹකට එන්න ඳටන් ගත්ශත් ඒ විධිඹටයි.  ජනහධිඳති ක්රභඹ 

වළදුහ. යසථහ ශනස කශහ. ශභොකක්ද  සි්ධධ වුශඩල? ළදගත් 

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ  ශරෝකශේ ධනත් යහජයඹක් වළටිඹට 

ශ්ප යට ශගොඩ නඟන්න ශ්ප තය්ප විලහර ඵරඹක් රඵහ ගත්ත 

1977 ආඩලඩුට පුු න්කභක් රළබුණහ ද? පුු න්කභක් 

රළබුශඩල නළවළ. ශභොකක්ද සි්ධධ වුශඩල? ළඵවින්භ සි්ධධ වුශඩල 

ශභොකක්ද කිඹන එක ගළන අපි ආඳසු වළරිරහ ඵරන්නට ඕනෆ. භට 

භතකයි  ආඩලඩුක්රභ යසථහ ශනස කයරහ ඉසයවට ඇවිත් 

කිේශේ ශභොකක්ද? "භට ගළවළිජශඹක් මිනිශවක් කයන්නත්  

මිනිශවක් ගළවළිජශඹක් කයන්නත් විතයයි ඵළරි  අශනක් ඕන 

ශදඹක් කයන්න පුු න්" කිඹරහ කිේහ.   

ඹහඳනශේ ඳශමුළනි ැංර්ධන බහ ඡන්දඹ ඳළළත්වීභ වහ 

කුරුණෆගර දිසරික්කශේ එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ශ්ධලඳහරන 

නහඹකශඹෝ තභයි ගිශේ. ශකෝච්චි පිටින් ශනඟ අයශගන ගිඹහ. 

අයශගන ගිහිල්රහ ශභොකක්ද කශශේ? ැංර්ධන බහ ඡන්දඹ 

හධහයණ ඳත්න්න ඉඩ දුන්නහද? ඉඩ දුන්ශන් නළවළ.  

ආසිඹහශේ තිබුණු විලහරභ පුසතකහරඹ ගිනි තිඹපු එශකන් 

තභයි 1977 ආඩලඩු ළඩ ඳටන් ගත්ශත්. ශදභශ භනුසශඹෝ 

ශභොකද කිේශේ? ශදභශ භනුසශඹෝ කිේහ  "අශප්ත  ඔු ට ගිනි 

තිේඵහ" කිඹරහ. ඒක එතළනින් නතය වුශඩල නළවළ. ඒක එතළනින් 

නතය කයරහ  අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයරහ වරිඹට යට ඳහරනඹ 

කයන්න උත්හව කශශේ නළවළ. කු  ජලිඹ ඳටන් ගත්තහ. 

ශඳොලීසිරට ති ගණනක් නිහඩු දුන්නහ. ශඳේටි කශ්ස හිටපු 

ශදභශ භනුසඹහ එිබඹට ඇදරහ අයශගන ගවරහ භළරුහ. 

එතශකොට අපි ඉසශකෝශල් ඹන ශභයි. නුය වීදිරට ඳළනරහ 

ශදභශ මිනිසසුන්ට ගළහුශේ ශකොශවොභද කිඹන එක එදහ අපි 

දළක්කහ. සුරුේටු කශ්ස හිටපු මුදරහලි එිබඹට ඇදරහ අයශගන ඔහුට 

ගළහුහ. භවය ශරහට ශදභශ භනුසඹහ බහර්ඹහ  දරුන් 

භඟ කහර් එශක් ඹනශකොට නතය කයරහ "ඵහල්දිඹ" කිඹරහ 

කිඹන්න කිේහ. ඔවුන්ට "ඵහල්දිඹ" කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. 

"හල්දිඹ" කිඹරහ තභයි කිේශේ. එතශකොට හවනඹට ඳළශරෝල් 

දහරහ ඒ තළන්රභ ගිනි තිේඵහ. ශ්පශක් ්රතිපරඹ ශභොකක්ද? ශවො 

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කශහද? නළවළ. ්රතිපරඹ තභයි ශ්ප යශේ 

ඉන්න ඵළරි ශදභශ මිනිසසු යුශයෝපීඹ යටරට ගිඹ එක  ශදභශ 

ඩඹසශඳෝයහක් වදපු එක. එදහ ඒ වදපු ශදභශ ඩඹසශඳෝයහ අද 

අශප්ත  යටට ඳහයහශල්රක් ශරහ තිශඵනහ. එතළනින් නතය 

වුණහද? එතළනින් නතය වුශඩල නළවළ.  
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ශ්ප ඳළත්ශත් ඒ විධිඹට භවහ ැංවහයඹක් කයන ශකොට ඒ 

ඳළත්ශතන් න්න්ධධ කඩලඩහඹ්ප 6ක් එිබඹට ඵළසහ. LTTE, 

PLOT, EROS, EPDP, ENDLF, TELO ඹන න්න්ධධ 

කඩලඩහඹ්ප 6 එිබඹට ඵළසහ. ශඵෝ්පඵ පුපුයන්න ඳටන් ගත්තහ. 

අශප්ත  ශොල්දහදුශෝ ශඳේටිර එන්න ඳටන් ගත්තහ. ශවො අඹ 

ළඹල් වදයි  යට ශගොඩනඟයි  ශ්ප යට ධනඳති යටක් වළටිඹට 

ශගශනයි කිඹරහ  1977 දී අපි ඵරහශඳොශයොත්තු තළබුහභ සිදු කයපු 

ක්රිඹහලිඹ තභයි  ඒ. එතළනින් නතය වුශඩල නළවළ. ආඩලඩු ඒ 

ඳළත්තට තභයි දිගින් දිගටභ ගභන් කශශේ. 

ඊශඟට ශ්ප යශේ එභ න්න්ධධ කඩලඩහඹ්ප ඳහරනඹ කයන්න 

ඵළරි තය්ප ඉවශට ආහ. අල්කයිඩහ  වභහස  ජිවහ්ස හශ  රසතහදී 

ැංවිධහන අභිබහ   ශරෝකශේ ඵරත්භ රසතහදී ැංවිධහනඹ 

වළටිඹට ්රබහකයන් ඇතුු  එල්ටීටීඊ ැංවිධහනඹ ඳත් වී තිශඵන ඵ 

ීමඅයිඒ එක හර්තහ කශහ. එශවභ තභයි ශ්පහ ශගොඩ නළඟුශඩල. 

1989 ශන ශකොට ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ මිනී භයන්න 

ඳටන් ගත්තහ.  6න් ඳසශේ  රහ්පපු ඳත්තු කයන්න ඉඩ දුන්ශන් 

නළවළ. ඒ ශනශකොට යශේ ඳහරනඹ ශකොශවොභද තිබුශඩල? 

න්න්ධධ කඩලඩහඹ්ප උතුය ඳහරනඹ කයනහ. දකුශඩල එක 

ශකොටක් දල් කහරඹට ශ් .ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතියඹහ 

ඳහරනඹ කයනහ  යහරිඹට ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ යට ඳහරනඹ 

කයනහ. එශවභ යටකුයි තිබුශඩල.  

අද භව ශරොකුට කෆ ගවන  ශ්ප අඹ ළඹට හධහයණ 

විශේචනඹන් ඉදිරිඳත් ශනොකයන විඳක්ඹ -වළශභෝභ කිඹරහ භභ 

කිඹන්ශන් නළවළ- 1977න්  ඳසශේ ශ්ප යට ලක්තිභත් යහජයඹක් 

වළටිඹට ශගොඩ නඟන්න තිබුණු අසථහ නළති කයරහ ශ්ප යට මිනී 

භයන ශ්ධලඹක් ඵට ඳත් කයරහ විනහල කශහඹ කිඹන එක භතක 

තිශඵන්නට ඕනෆ. ජනභත විචහයණඹක් කිඹරහ රහ්පපු කරශගඩි 

ශල්රභක් දභරහ භළතියණ ශකොල්ර කෆ්ප කශ  භළතියණ 

ඉතිවහඹභ කිලිටි කශ ආඩලඩු තභයි එක්ත් ජහතික ඳක් 

ආඩලඩු. ඉතිවහඹ එශවභයි ගරහශගන ආශේ. භළතියණ 

හධහයණ ඳළළත්වහද?  ජනහධිඳති අශප්ත ක්ක ශකොේඵෆකඩු 

භළතිතුභහ ඡන්දඹ දහන්න ගිඹහභ එතුභහශ  ඡන්දඹත් ඊට කලින් 

දහරහ. ඒ හශ  තත්ත්ඹක් තභයි තිබුශඩල. ඉතිවහශේ තභන්ට 

ඉඩ රළබුණු අසථහශේ  ශ්ප යශේ ළඩිභ ජනතහ ඵරශේගඹක් 

රළබුණු අසථහශේ ඒ සිඹලු ශ්ධල් ඳළවළය වළයරහ  දළන් ශ්ප 

ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන අඹ ළඹ ගළරශඳන්ශන් නළවළ කිඹරහ ශ්ප 

විඳක්ඹ කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? අහන ්රතිපරඹ ශභොකක්ද? 

අහනශේ ශකොටි ැංවිධහනඹ ඳයහජඹ කයන්න ඵළරි ැංවිධහනඹක් 

වළටිඹට ඉසයවට ආහ. ශ් .ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහශ  

ඳහරන කහරඹ ඹටශත්  ශදන ධුය කහරඹ එන ශකොට අඹ ළඹ 

කීඹක් ඉදිරිඳත් කය තිබුණහ ද? ඒ එක අඹ ළඹකින් ශවෝ ශ්ප යට 

ශගොඩ නඟන්න පුු න් වුණහ ද? යශේ ඳහරනඹ විඹවුල් වුණහ. 

ඳහරනඹක් තිබුශඩල නළවළ ශ්ප යශේ. ැංර්ධනඹක් තිබුශඩල නළවළ; 

වරිඹට ඳහයක් වළදුශේ නළවළ; ඉසශකෝරඹක් වළදුශේ නළවළ; 

අධයහඳනඹ ශනස කශශේ නළවළ; 21න සිඹට ගළශශඳන 

අධයහඳන ක්රභඹකට ආශේ නළවළ. එශවභ තභයි ඒ ඳහරන ක්රභඹ 

ශගන ගිශේ.  අහනඹ න ශකොට  ඊශඟ භළතියණඹ එන ශකොට 

එක්ත් ජහතීන්ශ  ැංවිධහනඹ ටවන් කශහ  ශරෝකශේ ්රඵරභ 

රසතහදී ැංවිධහනඹ එල්ටීටීඊ එකයි කිඹරහ. එල්ටීටීඊ එක තභන් 

එක්ක හිටපු අශනකුත් ශවෝදය ැංවිධහනර නහඹකයින්  හතනඹ 

කශහ. PLOT  එශක් නහඹකඹහ  හතනඹ කශහ. EPRLF නහඹක 

ඳත්භනහබහ  හතනඹ කශහ.  ශ්ප විධිඹට එල්ටීටීඊ එක ශරෝකශේ 

්රඵරභ රසතහදි ැංවිධහනඹ ඵට ඳත් ශන ශකොට ඉන්දිඹහශන් 

අඳට ඳරිප්ත පු දභන තළනට ශ්ප යට ශගනළවිත් තිබුණහ. දවතුන්න 

ආඩලඩුක්රභ යසථහ ැංශලෝධනඹ ඵරවත්කහයශඹන් අශප්ත  යශේ 

ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහශ  කය උඩ තිඹන තත්ත්ඹට 

ශගනළල්රහ තිබුණහ. ඒ නිහ ශවො අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ 

යටක් ශගොඩ නඟන ළඩ පිිබශශක් විඳක්ඹට එදහ තිබුශණත් 

නළවළ  අදත් නළවළ කිඹන එක භට ශ්ප ශරහශේ ඉතහ ගකීශභන් 

යුතු කිඹන්නට පුු න්කභ තිශඵනහ.  ශ්ප විධිඹට තභයි එදහ 

යට ඉසයවට ආශේ. 

ඊශඟට ආහ  ඊශඟ ඡන්දඹ; ශ්රේභදහ භවත්භඹහ ඵරඹට ඳත් 

වුණු ජනහධිඳති භළතියණඹ. ශ්රේභදහ භවත්භඹහ ශභොකක්ද 

කශශේ?  ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණත් එක්ක යවශේ ැංවිධහන වදහ 

ගත්තහ. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ඳශමුළනි ඡන්දඹ දළම 

ශකනහශ  අත කළපුහ. ඳශමුළනි ඡන්දඹ දභන්න එන  ශකනහට 

ශඩි තිේඵහ. භහතය යහහුර විදයහරශේ හිටපු විදුවල්ඳතියඹහ 

යහහුර විදයහරඹට ගිහිල්රහ තභන්ශ  ඡන්දඹ දහරහ එිබඹට 

එනශකොට ශඩි තිේඵහ. නිකළයටිශේ ආශරෝක ඵඩලඩහය 

භවත්භඹහ  ඒ ්රශ්ධලශේ හිටපු තළඳළල් සථහනහධිඳතිතුභහ භළරුහ. 

එතුභහ විශ්රහමිකයි. ඹ අවුරුදු 80ක් ශනහ. එතුභහ ඳශමුළනි 

ඡන්දඹ දළ්පභහඹ කිඹරහ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණන් මිනී පිටිඹට 

අඬ ගවශගන ගිහිල්රහ    මිනී ශ එතුභහ රහ කප්ත ඳහ එතුභහ 

ඒකට දහරහ ශඩි තඵහ භළරුහ. එශවභ තභයි ඡන්ද ඳළළත්වශේ. 

සිරිභහශෝ ඵඩලඩහයනහඹක භළතිනිඹශ  ජඹග්රවණඹ ශ්රේභදහ 

භවතහ විසින් භැං ශකොල්ර කෆහ. එශවභයි එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 

කටයුතු කශශේ.  

අද එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ භව ශරොකුට කථහ කශහට  භව 

ශරොකුට ඳ්පශඳෝරි ගළහුහට   ශ්ප අඹ ළඹ ්පඵන්ධශඹන් ළයදි 

විධිශේ විශේචන ඉදිරිඳත් කශහට  ඔවුන්ශ  ඉතිවහශේ ඔවුන් 

ලක්තිභත්  අධිර  ජනතහ ඵරශේගඹ ලක්තිභත් තිබුණු 

අසථහර ඔවුන්ට පුු න්කභක් රළබුශඩල නළවළ  ළදගත් අඹ 

ළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ යටක් ශගොඩ නඟන්නට. ආර්ථික දර්ලකඹ 

දලභ ශදකට කඩහශගන ළටුණහ. එශවභ තභයි එක්ත් ජහතික 

ඳක් ඳහරන කහරඹ තුශ ශ්ප යට ශගන ගිශේ. ඒ නිහ ග කීභක් 

ඇති තභන්ශ   විශේචන ඉදිරිඳත් කිරීභ ළදගත්   කිඹන එකයි 

අපි කිඹන්ශන්. 

ඊශඟට ශභොකද වුශඩල? යජීේ ගහන්ධි දුන්නු ආයුධලින්භ යජීේ 

ගහන්ධි  හතනඹ කශහ. ශ්රේභදහ භවත්භඹහ එල්ටීටීඊ එකට දුන්නු 

ආයුධලින්භ එතුභහ  හතනඹ කශහ. එශවභ තභයි ශ්ප යට 

ඉසයවට ආශේ. අන්තිභට ශ්පක ඳයහජඹ කයන්නට ඵළරි 

රසතහදඹක්ඹ කිඹන භහනසිකත්ඹ මුු  යශේභ ශගොඩ නඟන්නට 

ඳසු බිභ වුශඩල විඳක්ශේ එදහ තිබුණු ඳළළත්භයි කිඹන එක භතක් 

කයන්න ඕනෆ. එතළනින් නතය වුශඩල නළවළ. ශ්රේභදහ 

ජනහධිඳතිතුභහශ   හතනශඹන් ඳසශේ  විශ් තුැංග උන්නළශවේ ශ්ප 

 යශේ ජනහධිඳති වුණු නිහ විඳක්ඹට ඹන්ත්ප ඡන්දඹක් වරිඹට 

කය ගන්න පුු න්කභ රළබුණහ. ඊට කලින් ඡන්ද ශකොල්රකෆ්ප 

තිබුශඩල. ඡන්ද ශඳේටි භහරු කිරී්ප   භැං ශකොල්රකෆ්ප වරි 

ශරොකුට ඒ අඹ කය ශගන ගිඹහ. එදහ යටක් ශගොඩ නඟහවි කිඹහ 

අපි ඵරහශඳොයහත්තු තිඹහශගන හිටපු එක්ත් ජහතික ඳක් 

ආඩලඩු කශශේ ශ්පකයි. මුු  භවත් ශ්ධලඹභ විනහල කයරහ මිනී 

භයන්නන්ශ  ශ්ධලඹක් ඵට ශ්ප යට ඳත් කශහ.  

1994 අපි ජඹග්රවණඹ කශහට ඳසශේ  අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුණහ චන්ද්රිකහ භළතිනිඹ ශ්ප යශේ ශ්ධලඳහරනශේ ඹ්ප කිසි 

ශනක් ඇති කයහවි කිඹරහ. ඒක අඳට දකින්න පුු න්කභක් 

රළබුශඩල නළවළ. ඒත් ආර්ථික දර්ලකඹ සිඹඹට 1.4ට කඩහශගන 

ළටුණහ. 2005 අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ඳත්වුණහට ඳසශේ 

අද යට ලක්තිභත් යහජයඹක් වළටිඹට ශගොඩ නළ ශඟනහ. අඳට 

යු්ධධඹ අන් කයන්නට පුු න්කභ රළබුණහ. 2001 ර්ශේදී 

විඳක් නහඹකතුභහ වුනිඹහට ගිහින් අත්න් කශහ  ශ්ප  යශේ 

ශගොඩ බිශභන් තුශනන් එකක් ශදන්න; භව මුහුශදන්  තුශනන්  

ශදකක්   ශදන්න. විජහතික ඵරශේගරට නතුශරහ කශ අධියහජය 

ගළති ක්රිඹහකහයක්පර ්රතිපරඹක් වටිඹටයි අඳ ශ්පක  දකින්ශන්. 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

අදටත් ඔවුන්ශ   ශ්ධලඳහරන ්රතිඳත්ති  ශනස ශරහ නළවළ. 

අදටත් විජහතික ඵරශේග  එක්ක තභයි  ඔවුන් වළසිශයන්ශන්.  

ගරු  නිශඹෝජය  කහයක බහඳතිතුභනි  ශ්ප යට ැංර්ධනඹ 

ශමින් ඳතිනහ. න ලිඵයල්හදී ආර්ථික ්රතිඳත්ති පිටු දකින 

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ. සුබහධනඹ තිශඵනහ; 

ැංර්ධනඹ තිශඵනහ. ඒ වළභ ශදඹක්භ තිශඵන අඹ ළඹක් 

වළටිඹට අඳට ශ්ප අඹ ළඹ දකින්නට පුු න්කභ තිශඵනහ. වළභ 

ක්ශේරඹක්භ ැංර්ධනඹ කයන්නට ඕනෆ කයන ඳවසුක්ප 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. ශ්ප යට භයණශේ ශ්ධලඹක් වළටිඹට 

තිබුණු ඉතිවහඹ ඉය කය ශගන  යු්ධධඹ ඉය කය ශගන 

තිශඵනහ. ශ්ප යශේ එකට විඳක්ශේ හිටපු මිනිසුන් භයණඹට 

රක්  කශ ශ්ධල්  ඇසි්ස ඵළයල්ර ශ්ප යශේ අහිැංක තරුණ 

තරුිජඹන්  ඔඵපු ඒහ  භස දිඹ කය භයපු ඒහ අඳට අභතක ශරහ 

නළවළ. ඵරඹක් තිශඵන ශරහශේ කටයුතු කශ විධිඹ ඒක න්ප අද 

නළතත් ඵරඹ ඉල්රන්ශන් ඒ වහභ තභයි කිඹන එකයි අඳට 

ශත්රු්ප ගන්නට පුු න්කභ රළශඵන්ශන්.  

නමුත් අඳ ඉතහ ඳළවළදිලි කහයණඹක් කිඹන්නට ඕනෆ.  

යුශයෝඳහ ැංගභඹ එල්ටීටීඊ ැංවිධහනශේ තවනභ ඉත් කය නළත 

යට අසථහය තත්ත්ඹට ශගශනනහට ශභය අඹ ළඹ  විරු්ධධයි. 

ඒකට විඳක්ඹ ඳක්යි. ශ්ප කහයණඹ  ඳළවළදිලි කයන්නට  ඕනෆ. 

ඒ හශ භ ශ්පක අධියහජය විශයෝධී අඹ ළඹක් කිඹමින් විඳක්ඹ 

අධියහජය ගළති අඹ ළඹක් ගළන කථහ කයනහ. දුසට විජහතික 

ඵරශේගරට  විරු්ධධ අඹ ළඹක් වළටිඹට අඳ ශභය අඹ ළඹ 

දකිනහ. විඳක්ඹ  ඒ  ඵරශේගරට එකතුවුණු අඹ ළඹක් ගළනයි 

කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්ශන්. ශදභශ ඩඹසශඳෝයහශේ වුභනහන් 

ඉටු ශනොන  අඹ ළඹක් වළටිඹට අඳ  ශභය අඹ ළඹ දකිනහ. එභ 

නිහ ඒකට ඳක් තභයි අද  විඳක්ඹ ඳළත්ශතන් කරුණු ඉදිරිඳත් 

ශන්ශන්. සශ්ධශීඹ චින්තනඹ භත ඳදන්ප ශච්ච  ඒ භත ශගොඩ 

නළඟුණු  න ලිඵයල්හදි ආර්ථිකඹ  පිටු දකින  අඹ ළඹක් වළටිඹට 

අඳ ශභය අඹ ළඹ දකිනහ. නමුත් අද විඳක්ශඹන් ඉදිරිඳත් 

කයන කරුණුලින් ශඳශනන්නට තිශඵන්ශන්  ඒකට ඳක්යි 

කිඹන කහයණඹයි.  

ශ්ප යට ඉවිබන්  ඔහ තඵන   ශ්ප යට නළත ැංර්ධන 

භහතට ්රවිසට වී  භහන ්පඳත්ලින් ශබෞතික  ්පඳත්ලින් 

පිරුණු යහජයඹක් ඵට  සිැංගප්ත පරු හශ   ජඳහනඹ හශ   දියුණු 

ආර්ථිකඹක් ඇති  යටක් ඵට ශගොඩ නළ ශඟන අඹ ළඹක් තභයි  

ශ්ප අසථහශේ අඳ ශ්ප යටට ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. 

ශ්ප යශේ ජනතහ ඵරහශඳශයොත්තු තඵහ තිශඵන ආකහයඹට අද 

ශ්ප යට ශරෝකශේ දියුණු යහජයඹක් වළටිඹට ඳත්න භහතට  

ළටිරහ තිශඵනහ.  ඒ වහ ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ලක්තිඹක් 

ශනහඹ කිඹන කහයණඹ භතක් කයමින්  භශ  කථහ අන් 

කයනහ.  
 

[අ.බහ. 3.32] 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අශප්ත  මිර ගරු හලින්ද 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ශ  කථහශේදී එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ගළන 

ශචෝදනහ යහශිඹක් නළඟුහ. භහ එතුභහට ඵහධහ කයන්නට ගිශේ 

නළවළ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් ශ්ප යටට ආදයඹ කශ ඳක්ඹක්. 

එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ කහරශේදී ශ්ප යට මිනීකන්නන්ශ  

ශ්ධලඹක් ඵට  ඳත්  වුණහඹ කිඹන තළනට ශගශනන්න එතුභහ  

උත්හව කශහ. භභ ඉතිවහඹ අවුසහ කුණු වහයන්නට ඹන්ශන් 

නළවළ.  

 එක්ත් ජහතික ඳක්  යජඹ කහරශේ  ශ් .ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ ශ්ප  යටට විෘත ආර්ථිකඹ  වඳුන්හ දී තිශඵනහ. අද 

අඳ ශ්ප  ඉන්න  ඳහර්ලිශ්පන්තු  ඳහ අඳට රළබුශඩල යට 

ැංර්ධනඹ ශමින් ඳතින අසථහශේ ගත් පිඹයක් වළටිඹටයි. 

ඒ හශ භ අද අපි ඳහවිච්චි කයන විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයන්න 

දිැංගත ගහමිණී දිහනහඹක භළතිතුභහ  විදුලිඵර ඇභතියඹහ 

වළටිඹට දඹහයත්න භළතිතුභහ ශරොකු කහර්ඹ බහයඹක් සිදු කශහ. අශප්ත  

ගහමිණී ශරොකුශ  භළතිතුභහ දන්නහ  ශ්ප යශේ ජනතහශ  විදුලි 

අලයතහ පුයහලීභ ඉසයවට ශගන ඹන්න එතුභහට ශරොකු 

කහර්ඹ බහයඹක් ඳළරිරහ තිබුණු ඵ. ඒ නිහ තභයි එදහ ගහමිණී 

දිහනහඹක භළතිතුභන්රහ වික්ශටෝරිඹහ  යන්ශදිජගර  යන්ටළශේ  

ශකොත්භශල් හශ  භවහ විලහර ජරහල වදරහ අශප්ත  යශේ විඹිබ 

්රශ්ධලරට ජරඹ රඵහ ශදන්න; යටට විදුලිඹ ඳඹන්න කටයුතු 

කශශේ. විෘත ආර්ථිකඹ ගළන කවුරු ශභොනහ කිේත් භභ හිතන 

විධිඹට ඒ තුිබන් ශ්ප යට දියුණු කයන්න ඉතිවහශේ තිබුණු වළභ 

ආඩලඩුක්භ උත්හව කශහ. ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹ එක 

්රතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ කශහ. එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

ඵඩලඩහයනහඹක භවත්භඹහ තත් ්රතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ කශහ. 

ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ශනත් ්රතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ 

කශහ. චන්ද්රිකහ ඵඩලඩහයනහඹක කුභහයතුැංග භළතිනිඹ ත විධිඹකට 

ඵළලුහ. ඒ හශ භ හිටපු යණසිැංව ශ්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

ගළන ත විධිඹකට ඵළලුහ. වළඵළයි  හිටපු නහඹක ශඹෝ වළටිඹට ඒ 

සිඹලු ශදනහභ තභන්ශ  ආඩලඩුලින් ඹ්ප ඹ්ප ළඩ කටයුතු කශහ. 

ඒ අඹට ළයදුණු තළන් තිශඵනහ. අඩු ඳහඩුක්ප තිශඵනහ. වළඵළයි  

අපි ඵරන්න ඕනෆ  ඳසු ගිඹ කහරශේ -ඉතිවහශේ- වුණු ළයදි 

තදුයටත් සිදු ශනහද කිඹහයි. භට භතකයි  භැංගර භයවීය 

භළතිතුභහශ  කථහ. ඒ හශ භ ීම.බී. යත්නහඹක භළතිතුභහශ  

කථහ. අශප්ත  ළයදි වදහ ශගන ඉසයවට ඹන්න ඕනෆ කහරඹක් 

තභයි ඇවිත් තිශඵන්ශන්. අපි වළභ දහභ ශභතළනභ එල්ශඵමින් 

හිටිශඹොත්  යටක් වළටිඹට වළභදහභ ආඳසට ඹන යුගඹක් විතයයි 

එන්ශන්.  

විශලේශඹන්භ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ යු්ධධඹ 

අන් කයන්න ්පපර්ණශඹන්භ කළඳ වුණහ. ඒ ශගෞයඹ  

කීර්තිඹ එතුභහට වළභදහභ හිමි ශනහ. වළඵළයි  යු්ධධඹ අන් 

කශහ කිඹහ එල්ටීටීඊ එශක් ශණළලි තභ භළකිරහ ගිහින් නළවළ. 

එශවභ න්ප යු්ධධඹට එවහ ගිඹ විඳුභකට අඳට ඹන්න සිදු 

ශනහ. අපි හිතට වල් ශරහ  වළඟී්පරට වල් ශරහ ශ්ප 

්රලසනඹ දිවහ ඵළලුශොත් භභ හිතන විධිඹට තත් දලක ගණනහක් 

තිසශේ අශප්ත  අනහගත ඳය්පඳයහරට ශ්ප ්රලසනඹ ශනුශන් දුක් 

වි සන්න ශයි. ඒක භභ විශලේශඹන්භ භතක් කයන්න ඕනෆ. භභ 

ශ්ප ගළන මීට ඩහ කථහ කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. ශභොකද  භභ 

ශභය අඹ ළඹ ්පඵන්ධ අදවස දක්න්න ඕනෆ.  

විශලේශඹන්භ අඳට ශඳශනනහ  ශභය අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ්පඵන්ධ. දළන් යු්ධධඹ ඉය ශරහ ඳස ළනි අවුරු්ධද. අපි 

දකින විධිඹට ශ්පක භළතියණඹ ඉරක්ක කය ශගන වදපු අඹ 

ළඹක්. ඒක කහටත් නළවළ කිඹන්න ඵළවළ. විශලේශඹන්භ භවරු 

උත්හව කශහ  ශභය අඹ ළඹ ැංර්ධන ඉරක්ක කයහ ගිහින් 

තිශඵනහ; අඳට අලය මුදල් රළබිරහ තිශඵනහ කිඹන්න. එශවභ 

උත්හවඹක ශඹදුණත්  ශභය අඹ ළඹ තුිබන් වන රන 

සුබහධන ළඩ කටයුතු කයන්ශන් උඳදින්න ඉන්න දරුහශ  

ඉරහ පු්ධගරශඹක් රුපිඹල් රක් 4කට ළඩි ගණනකින් 

ණඹකරුශක් ඵට ඳත් කයරහ. එශවභ යුගඹක තභයි අපි ශභය 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. වළඵළයි  මුදල් වහ ක්රභ්පඳහදන 

ඇභතිතුභහ වළටිඹට භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ශ්පහ වළදුශේ 

1189 1190 

[ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ] 
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නළවළ. එතුභහට ශ්ප අඹ ළඹ ශඹෝජනහ වදරහ ශදන්ශන් 

බහඩලඩහගහයශේ ශල්ක්පතුභහ. පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ ඇතුු  

මුදල් අභහතයහැංලඹ ශ්ප යශේ ජනතහ අන්දන්න වරිභ දක් ශරහ 

තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ශභය අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශේ පිටු අැංක 5හි 11 න  ශයදශේ නජීවී ැංයක්ණඹ 

ගළන වන් ශනහ: 

"නජීවී ැංයක්ණ ශදඳහර්තශ්පන්තුට අලය හවන වහ උඳකයණ 

රඵහ ගළනීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 200ක ්රතිඳහදන ශන් කිරීභට 

ශඹෝජනහ කයනහ. මිනිස ජීවිතරට වහ ශ්ධඳශරට සිදු න වහනි 

වහ ශදනු රළබ යක්ණ ළඩටවන 2015 සිට අලින්ශගන් සිදු න 

ගහ වහනි වහද රඵහ දීභට ශඹෝජනහ කයනහ."  

ශ්ප කථහභ ඉසපිල්රක් ඳහපිල්රක් අඩු නළතු 2014 ර් ඹ 

ශනුශන් ඉදිරිඳත් කයපු අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ පිටු අැංක 13හි න 

ැංයක්ණ ශදඳහර්තශ්පන්තු ්පඵන්ධශඹන් වන් කය 

තිශඵනහ. භශ  ශඟ ඒකත් තිශඵනහ. ශ්ප කථහ ඒ විධිඹටභ 

ලිඹරහ  ඒ වනඹභ ශදනහ කිඹහ යටට ශඳන්හ  ජනතහ ශනොභඟ 

ඹන්න පුු න් කිඹහ ශ්ප ශගොල්රන් හිතනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භභ ඊශඟට ශභහ අඳචහය 

්පඵන්ධශඹන් කිඹන්න්ප. ශභහ ැංර්ධනඹ ගළනත් අවුරුදු 

ගණනහක් ශ්ප හකය ශනොකඩහ ඉසයවට අයශගන ඇවිත් 

තිශඵනහ. ශ්ප අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන අසථහශේ දීත් අපි 

දකින්ශන් නළවළ   2014 ය ශනුශන් ඉදිරිඳත් කශ  අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ තුිබන් අලුත් ශදඹක් න ැංයක්ණ ශදඳහර්තශ්පන්තුශේ  

සිදු ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ.  ශ්ප අභහතයහැංලඹ ඹටශත් තිශඵන 

න ැංයක්ණ ශදඳහර්තශ්පන්තුශන් මිනිසසුන්ට සිදුන වහනි  ඒ 

ශදඳහර්ත ශ්පන්තුශේ තිශඵන අඩු ඳහඩුක්ප ගත්ශතොත් ඒහ 

ශකශයක් නළවළ. වළඵළයි ඒහ දියුණු කයන්නට උත්හවඹක් 

ගත්තහ කිඹන එක න්ප  ශ්ප අඹ ළඹ ළඩ ටවශනන් 

ශඳශනන්ශන් නළවළ.  

උතුරු භළද ඳශහශත් ජීත් ශන ජනතහශගන් ළඩි 

ශකොටකට අද භවහ යනඹක් ඵට ඳත්ශරහ තිශඵන කුගඩු 

ශයෝගඹට ශගොදුරු වී ඇති ශයෝගීන්ට භකට රුපිඹල් 3 000ක 

දීභනහක් ශදන්න යජඹ කටයුතු කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ ශ්ප අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහර තිශඵනහ. ඒක ශඵොශවොභ ශවො ශඹෝජනහක්. 

අපි ශවො ශදඹට ශවොයි කිඹරහ කිඹන්නට ඕනෆ. ශභොකද අපි 

දන්නහ  ය 10කට ආන්න කහරඹක් ශ්ප කුගඩු ශයෝගඹ 

නිහ උතුරු භළද ඳශහශත්-විශලේශඹන්භ අනුයහධපුයඹ  

ශඳොශශොන්නරු-   

 
ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு சரரந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

කුගඩු ශයෝගඹ ශවො කයන්න අපි ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. 

දළන්  ශයෝගීන් සු ශරහත් තිශඵනහ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. ඔඵතුභහ කිඹපු කහයණඹටත් භභ එනහ. 

ශභභ ශයෝගඹට ශගොදුරු ව  ශයෝගිඹකුට භකට රුපිඹල් 3 000ක 

ජීන ආධහයඹක් රඵහ  දීභ ශවො ශදඹක්. - අශප්ත  ශ්ධශීඹ වදය 

ඇභතිතුභහ භහ ශඵොශවොභ අගඹ කයන ඇභතියශඹක්.- ඒ 

ශයෝගීන්ට භකට රුපිඹල්  3 000ක්  ශදන්න කශ ශඹෝජනහ  

ගළන අපි සතුතින්ත ශනහ. අශප්ත  ඒකහනහඹක ඇභතිතුභහත් ශ්ප 

අසථහශේ ගරු බහශේ ඉන්නහ. එතුභහ ශ්ප ගළන දන්නහ. අපි 

දකට ඹන භශ ශගල් දවඹක්  ශදොශවක් තිබුශණොත්  එයින් 

ළඩිපුය ්රභහණඹක් තිශඵන්ශන්  එක්ශකෝ කුගඩු ශයෝගඹ නිහ  

මිඹ ගිඹ පු්ධගරඹකුශ   නළත්න්ප පිිබකහක් වළදිරහ මිඹ ගිඹ 

පු්ධගරඹකුශ  භශ ශගඹක්.  ඒක උතුරු භළද ඳශහශත් මිනිසසුන්ට 

උරුභඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශල් පිරිසිදු කශ යුතු 

තත්ත්ඹට ඳත් සිටින ශරශඩකුට ශයෝවශල් උඳ කයණ 

ශනොභළතිවීභ ආදී අඩු ඳහඩුක්ප තිබුශණොත් ඒ ශරඩහට අඩුභ 

තයමින් එක තහක් ශල් පිරිඳවදුක් කය ගන්න රුපිඹල් 

9 000ක  10 000ක විතය මුදරක් ළඹ ශනහ  ඒ අලය 

ඉන්ශජක්න්  උඳකයණ  ආදිඹ පිටතින් ශගන එන්නට සිදුවීභ 

නිහ. ශභොකද ඒක ශයෝවශරන් රළශඵන තුරු ඵරහශගන ඉරහ වරි 

ඹන්ශන් නළවළ. පිටින් වරි ශගනළල්රහ ශකොශවොභ වරි ඒ ්රතිකහයඹ 

ඉක්භනින් කය ගන්න සිදු නහ.  එළනි තත්ත්ඹක් ඹටශත් 

රුපිඹල් 3 000ක වරි දීභනහක් රඵහ ශදන එක ශවොයි. ඒ ශදන 

එක ගළන  කිසි ගළටලුක් නළවළ. භට තිශඵන ්රලසනඹ ශ්පක රඵහ 

ශදන්ශන් කදහද කිඹන එකයි.  

ශභභ දීභනහ රඵහ ශදන ඵ ශ්ප අඹ ළඹට කලින් ඉරහභ 

 පුත් ඳත්ර ඳශශරහ තිබුණහ භහ දළක්කහ.  වළඵළයි ඒක ශදන්ශන් 

කදහද කිඹන එක අපි ආඩලඩුශන් දළන ගන්න කළභළතියි. කදහද 

ශ්පක ශදන්ශන්? ශකොයි අභහතයහැංලශඹන්ද ශ්පක රඵහ ශදන්ශන්? 

ශෞඛ්ය අභහතයහැංලශඹන් ශදනහද  එශවභ නළත්න්ප  ශ්පක 

ශයෝවල්ලින් රඵහ ශදනහද  ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්ප භඟින් රඵහ 

ශදනහද කිඹරහ අපි දළනගන්නට කළභළතියි.  ශ්ප දීභනහ රඵහ 

දීශ්ප දී  ඒ අඹශ  ආදහඹ්ප තත්ත්ඹ ඵරනහද? ශභඹ රඵහ දීභ 

වහ ගන්න පිඹය ශභොනහද කිඹරහ අඹ ළඹ විහදඹ 

අහනශේ මුදල් ඇභතිතුභහශ  කථහශේදී අපි පිිබතුයක් 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. විශලේශඹන්භ  ශ්ප ශයෝගීන් වහ 

මුදරක් රඵහ ශදන එකභ ්රභහණත් න්ශන් නළවළ.   

අශප්ත  හලින්ද දිහනහඹක ඇභතිතුභහ කිේහ  ශ්ප ශයෝගඹ සු 

කයන්න තය්ප දක් ශ්ධශීඹ වදයරු පිරික් ඉන්නහ කිඹරහ. 

අපි දන්නහ. ඒක ඇත්ත. වළඵළයි ඒ අඹට තළනක් ශදන්ශන් නළවළ.  

අපි පුු න් තය්ප ඵටහිය වදය ක්රභ ඳසශේ දිේහ මික් ශ්ප 

ශයෝගඹ වහ ්රතිකහය කිරීභට ශ්ධශීඹ වදය ඳළත්තට ශඹොමු 

වුශඩල නළවළ. ඳර්ශේණ කඩලඩහඹ්ප   එශවභ නළත්න්ප ශනත් 

ශ්ධල්රට අත හිත දීභක් සිදු ශනහද භභ දන්ශන් නළවළ. 

ශකොශවොභ වුණත් අපි  වළභදහභත් ඵළලුශේ ඵටහිය වදය ක්රභඹ 

භඟින් රඵහ ශදන ්රතිකහය ගළනයි.  

ශරෝක ශෞඛ්ය ැංවිධහනශඹන් දළනට ආඩලඩුට නිර්ශ්ධල 

වතයක් දීරහ තිශඵනහ. නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ ශෞඛ්ය 

අභහතයයඹහ වළටිඹට කටයුතු කශ කහරශේ රැංකහශේ  මුදලින් 

රුපිඹල් මිලිඹන 30ක්   ඒ හශ භ ශරෝක  ශෞඛ්ය ැංවිධහනශඹන් 

මිලිඹන 70ක් රඵහ දීරහ ශ්ප වහ නිර්ශ්ධල ගණනහක් 

ක්රිඹහත්භක කයන්නට යජඹට දළනු්ප දුන්නහ. ඒ ශගොල්රන් ඒ 

නිර්ශ්ධලර උඳශදස ගණනහක් වන් කය තිශඵනහ. 

ඳශමුළනි නිර්ශ්ධලඹ තභයි  "රැංකහට ආනඹනඹ කයන Triple 

Superphosphateර ශ්ප කළ්සමිඹ්ප ශරෝවඹ ව තත් ඵළය 

ශරෝව තිශඵනහ. ඒ නිහ වහභ ශ්පක අඩු කයන්න පිඹයක් 

ගන්න" කිඹන එක.  එශවභ න්ප ඒකට විකල්ඳඹක් අද ශනතුරු  

ආඩලඩුට ක්රිඹහත්භක කයන්න ඵළරිශරහ තිශඵනහ.  

හලින්ද දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ශවො ශගොවිශඹක්. ඒ හශ භ 

ශ්ධශීඹ කෘෂි කර්භහන්තඹට ්රමුඛ්ත්ඹක් ශදන ශකශනක්. ඒකට 

විකල්ඳ ලශඹන්  ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ගණනහකදීභ ශකෝපශඳෝසේ 

ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ කයන්න කිඹරහ මිලිඹන ගණනක් මුදල් 

දුන්නහ.  එක ළයඹක් රුපිඹල් මිලිඹන 300ක් ශන් කශහ. වළඵළයි 

ශකොශවේත් වදපු ශඳොශවොයක් නළවළ. ඒ වහ අමුද්රය 
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ශගන්න්න අසථහ දුන්නහ. ඒහ ශගන්හ ගත්ත තළනක් නළවළ. 

ශ්ප ශඳොශවොය ශගන්වීභ නත්න්න අද ශන කල් ශ්ධශීඹ 

ලශඹන් ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භක කය  නළවළ. භභ විශලේශඹන් 

ශ්ප කහයණඹ භතක් කයන්න ඕනෆ. කවුරු ශභොනහ කිේත්  අපි 

වළභ දහභත් ශරෝකශේ  වි අධිකභ තිශඵන  ඵහරභ ශඳොශවොය 

තුේටු ශදකට ශගනළල්රහ තභයි ශ්ප ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

ශදන්ශන්. 

එහි ්රතිපරඹ අඳට දකින්නට රළශඵනහ   ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

10ක  12ක කහරඹ තුශ  ඇති ශරහ තිශඵන යනශඹන්.  

ශඳොශවොය හශ භ  ඊශඟ කහයණඹ තභයි  කෘෂි යහඹන ද්රය. 

භට භතකයි  ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ අශ්රේල් භහශේ ශදළනි දහ 

අනුයහධපුයශේ  අලුත් වල් භැංගරයඹ දශේත්  ඒ හශ භ  යමෆ 
ඳහළ ශල් තිබුණු උත්ශේදීත් කිේහ  “Roundup” කිඹන ශශ 

නහභඹ තිශඵන ල් නහලකඹ  වහභ නත්න්න කිඹරහ.  භහ 
දන්නහ   භවය නිරධහරින් ඒ ්පඵන්ධශඹන් එක එක ශ්ධල් 

කිඹන ඵ.  වළඵළයි  ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහත් ඒක නත්හ 
ගන්නට ඵළරි වුණහ.  ඒක යජයට ්රශ්ධලශේ විතයක් ශනොශයි    

මුු  රැංකහ පුයහභ අදටත් භවහ ඳරිභහණශඹන් ක්රිඹහත්භක ශනහ.  

කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහ කිේහ  ඒ කෘෂි යහඹන ද්රය නත්න්න 
ගළේ එකක් ගළහුහ කිඹරහ.  වළඵළයි   ත ශන කල් න්ප ගවපු 

ගළේ එකක්  නළවළ.  ඒ නිහ  කුගඩු ශයෝගීන්ට රුපිඹල් 3 000ක 
දීභනහක් ශදනහ ශනුට  ශයෝග නිධහනඹට ශවේතු වුණු කරුණු 

ශක්හ ගන්නට ළඩ පිිබශශක් තිශඵන්නට ඕනෆ කිඹන එකයි 
භහ කිඹහ සිටින්ශන්.  නමුත්  ඒ වහ තභ ළඩ පිිබශශක් කස 

කය නළවළ. 

කෘෂි යහඹන ද්රය  ඵහර ශඳොශවොය ගළන වන් කශහ 
හශ භ  ශරෝක ශෞඛ්ය ැංවිධහනශේ තත් නිර්ශ්ධලඹක් තභයි 

ශ්ප ්රශ්ධලශේ ජනතහට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ශදන්න ළඩ 
පිිබශශක් කස කශ යුතුයි කිඹන එක. ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ 

රුපිඹල් මිලිඹන 900ක්  RO machines ගන්න ශන් කයරහ 
තිබුණහ. ඒ මුදර  ශභය රුපිඹල් මිලිඹන 750කට අඩු කය  

තිශඵනහ.  ජර ්පඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතිතුභහ හිටිඹහ න්ප 

අඳට ශ්ප ගළන  අවන්නට තිබුණහ. ශ්ප ළශ්ස  machines 50කින් 
60කින් කයන්න  ඵළවළ.  ඒ ්රශ්ධලශේ ජනතහශ  ඳහනීඹ ජර 

්රලසනඹ වින්නට න්ප  භවහ ඳරිභහණ ජර යහඳෘති ඳටන් 
ගන්නට ඕනෆ. ශ්ප ්රලසනශඹන් ශගොඩ එන්නට න්ප  අශනකුත් 

ශ්ධල්  ගළන ශොඹනහට ළඩිශේ ශරෝක ශෞඛ්ය ැංවිධහනශඹන් 
රඵහ දුන් උඳශදස ඳරිදි ශ්ධශීඹ වදය අභහතයැංලශඹන් වරි  

එශවභ නළත්න්ප ශෞඛ්ය අභහතයැංලශඹන් වරි ශ්ප වහ ළඩ 

පිිබශශක් ඳටන් ගන්නට ඕනෆ.  එශවභ නළති නික්ප ඳළරළසතය 
අරරහ ළඩක් න්ශන් නළවළ. කුගඩු ශයෝගඹ සු කයන්න 

පුු න් ක්රභඹක් දළන් ශොඹහ ශගන තිශඵනහ  එභ ශයෝගඹ 
දවටභ සු කයන්න පුු න් කිඹරහ  ශ්ධශීඹ වදය ඇභතිතුභහ 

කිඹනහ න්ප ඒ පිිබඵ යජශේ අධහනඹ ශඹොමු කය ඒ වහ එභ 
අභහතයැංලඹ ශනුශන් ළඩි මුදරක් ශන් කය   අලය ඳවසුක්ප  

රඵහ දිඹ යුතු තිශඵනහ.   

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  දළනට අනුයහධපුය 
දිසරික්කශේ  කුගඩු ශයෝගීන් 22 000ක් විතය ශ්ප ශයෝගඹට 

්රතිකහය රඵන  ඵ අපි දන්නහ. ශඳොශශොන්නරු දිසරික්කශේ 
දහවතයදවස ගණනක් ශ්ප ශයෝගඹ වහ ්රතිකහය රඵහ ගන්නහ.  

භසත යටභ ගත්ශතොත්  69 000 -  80 000ක් අතය ශයෝගීන් 
්රභහණඹක් සිටිනහ කිඹන එකයි වදයරුන්ශ  භතඹ. ත 

අවුරුදු වතයක්  ඳවක් ගත නශකොට ශ්ප මිනිසසු භළශයනහ.  ශල් 

පිරිසිදු කශහ කිඹරහ  නළතින්ප  dialysis කශහ කිඹරහ  අවුරුදු 
ගණනහක් ජීත් න්ශන් නළවළ.  අවුරු්ධදක් ජීත් ශයි   ශදකක් 

ජීත් ශයි  එතළනින් එවහට ජීත් න්ශන් නළවළ   ඒ මිනිසසු 

භළශයනහ.  ඒ මිනිසුන් භළශයනහ  විතයක් ශනොශයි  ඒශකන් 
ඳවුරභ විනහල ශනහ. ශ්පක බඹහනක ්රලසනඹක්.  ශ්ප වහ 

යජඹ මීට ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු කය කටයුතු කශශොත් ශවොයි 
කිඹන එකයි භශ  අදව.   

ගරු නිශඹෝජය  කහයක  බහඳතිතුභනි  ශගොවි විශ්රහභ ළටුඳ 

්පඵන්ධ  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ වන් කය තිශඵනහ භහ 

දළක්කහ. 1987 ර්ශේ දී  එකට කෘෂිකර්භ අභහතයයඹහ 

වළටිඹට කටයුතු කශ දිැංගත ගහමිණී ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ  

ශඵොශවොභ ්ධබහශඹනුයි ශ්ප ශගොවි විශ්රහභ ළටුප්ත  ක්රභඹ   ආය්පබ 

කශශේ. භව ශඳොශශොත් එක්ක වළප්ත පිරහ  ගළටිරහ  ශ්ප යශේ 

මිනිසසුන්ට ඵත ඳඹන ශකශනක් වළටිඹට  ශගොවිඹහට 

අනහගතශේදී ඇ ශේ ඳශත් වි ලක්තිඹ නළති ශච්ච දට ජීත් 

ශන්න භහර්ගඹක්  ඒ හශ භ ශරඩක්  දුකක් වළදුණහභ 

ශේත්ශවේත් ටිකක් ගන්න අපි ඹභක් කයන්න ඕනෆ කිඹන 

වළඟීශභන් තභයි එතුභහ ශගොවි විශ්රහභ ළටුඳ ඳටන් ගත්ශත්.  අපි 

දළක්කහ  එක එක ආඩලඩු ආහභ ශ්පහ තභන්ශ  ඡන්ද හසිඹ 

වහ එක එක විධිඹට ශඹොදහ ගත් ආකහයඹ. ඒ විතයක් ශනොශයි    

කහරඹක් තිසශේ ශගොවි විශ්රහභ ළටුශප්ත  මුදල් අඹථහ ක්රභලින් 

ශනත් ශ්ධල්රට ශඹොදහ ගත් ඵත් භට ළඩිඹ ශවොට ඔඵතුභහ 

දන්නහ ඇති. වළඵළයි  ශකොශවොභ වරි කයරහ දළන් නළත තහක් 

ශ්ප ශගොවි විශ්රහභ ළටුඳට  ආය්පබඹක් දීරහ තිශඵනහ.  

යජශේ ශේකඹන් විශ්රහභ ගන්න ඹ අවුරුදු 55යි.  ඒකට 

්රලසනඹක් නළවළ.  ශගොවිඹහ විශ්රහභ ළටුඳට හිමික්ප කිඹන ඹ  

අවුරුදු 60ක් කිඹරහ තභයි ශ්ප ඳනත අනු  තිශඵන්ශන්.  

තමුන්නහන්ශේරහශ  ආඩලඩුශන් අවුරුදු 63ක්  දක්හ ඒ ඹස 

ීමභහ  දීර්  කශහ. භභ අවනහ   ශ්ප ඹස ීමභහ  අවුරුදු 60ක් 

දක්හ  ආඳසු අඩු කයන්න ඵළරි  ඇයි කිඹරහ.  අපි ශ්ප ගරු බහශේ 

දී අසථහ ගණනහකදිභ  දිගින් දිගටභ කථහ කය තිශඵනහ  ශ්ප 

ඹස ීමභහ  අවුරුදු 60 දක්හ  අඩු කයන්න කිඹරහ.   

ශ්ප අඹ ළශඹන්ත් ඒක කයයි කිඹරහ අපි හිතහශගන හිටිඹහ. 

නමුත්  අද න ශතක් ඒ ශ්ධ කයරහ නළවළ. ශගොවිඹහ ශනුශන් 

ශ්ප හශ  ශඳොඩි වනඹක් ශදන්න ආඩලඩු භළිබකභක් 

දක්න්ශන් ඇයි කිඹන එකට පිිබතුයක් තමුන්නහන්ශේරහශ  

පිිබතුරු කථහකදී භභ දළන ගන්න කළභළතියි.  

2011 ර්ශේදී තභයි රුපිඹල් 32ට නහඩු කිශරෝ එකයි  

රුපිඹල් 35ට ්පඵහ කිශරෝ එකයි ගන්න කිඹරහ යජඹ විසින් 

ඳහරන මිරක් දළ්පශ්ප. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  යජඹ 

ඳහරන මිරක් නිඹභ කශහට වී අශශවි භඩලඩරඹත්  මුඳකහය 

මිතිත්  ගන්ශන් යශේ වී නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 5යි. ඉතිරි 

සිඹඹට 95භ ගන්ශන් ශඳෞ්ධගලික අැංලශඹන්. 2011 ර්ශේ සිට 

2014 ර්ඹ න ශකොට කන්න 5ක්  6ක් ගහ කයරහ අන් ඵ 

ශ්ප ක්ශේරශේ නිඹළශරන ශකශනකු වළටිඹට අශප්ත  හලින්ද 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහත් දන්නහ. දළන් වී කිශරෝ එකකට රුපිඹල් 

5යි ළඩි කයරහ තිශඵන්ශන්. රුපිඹල් 35ට තිබුණු වී කිශරෝ එශක් 

ඳහරන මිර දළන් රුපිඹල් 40 කයරහ තිශඵනහ. ඒ ඳහරන මිර ළඩි 

කයපු එක ශවොයි. වළඵළයි  ශ්පක ්රභහණත්ද කිඹන එක තභයි 

්රලසනඹක් ශරහ තිශඵන්ශන්. දළන් අවුරුදු ඳවකට ඳභණ ශඳය 

බුරත් විටක් රුපිඹල් 2යි. දළන් රුපිඹල් 20යි. ශ්ප යශේ ශ්රභ 

ඵරකහශඹන් සිඹඹට 36ක් ඳභණ නිශඹෝජනඹ කයන කෘෂි 

කර්භහන්තශේ නිඹළළී සිටින  ශ්ප ශගොවි ජනතහ ශනුශන් අඩු 

ගණශන් බුරත් විටක් කන්න ළඹ න මුදර තය්ප මුදරක්ත් වී 

කිශරෝ එකක ට ළඩි කයන්න ශ්ප යජඹට ඵළරි වුණහ.  

අඹ ළශේදී රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය ශදනහ කිේහ. ශ්පක 

දළන් අවුරුදු ඳවක් තිසශේ කිඹනහ. දළන් රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය 

නළවළ  ඇභතිතුභනි. දළන් ශඳොශවොය මිටිඹක් රුපිඹල් 500යි. 

රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය නළවළ.  

1193 1194 

[ගරු පී. වළරින් භවතහ] 
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ගරු (ණනළර්ය) වරත් ීරරතවේකර මශ ළ (කම්කරු ශළ 

කම්කරු වබඳ ළ නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் வீரசக - தரறல், தரறல் 

உநவுகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of 

Labour and Labour Relations) 

ඒ රුපිඹල් 150 ශගොවි විශ්රහභ ළටුප්ත  යක්ණඹට ගන්නහ. 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
යක්ණඹ වුණත්  අපි ගිහිල්රහ ශඳොශවොය මිටිඹ ගන්න ශකොට 

රුපිඹල් 500ක් ඵ සන්න ඕනෆ. භභ ඉසයවට යක්ණඹ ගළන කථහ 

කයන්න්ප.  

ශ්ප අඹ ළශඹන් ශගොවිඹහ ශනුශන් දීරහ තිශඵන වන 
ශභොනහද? වී කිශරෝ එකකට රඵහ ශදන මුදර රුපිඹල් ඳවකින් 
ළඩි කය තිශඵනහ. ශගොවිඹහට දී තිශඵන වනඹ එඳභණද? 2011 
දී ඳහන් යහත්තරක් තිබුශඩල රුපිඹල් 24.50ටයි. අද න ශකොට -ශ්ප 
අවුරුදු ශදක තුනට- ඳහන් යහත්තරක මිර රුපිඹල් 65කට ළඩි 
ශරහ තිශඵනහ. ඒ කහරශේ රුපිඹල් 67ට තිබුණු ීමනි කිශරෝ එක 
අද රුපිඹල් 100යි  110 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අශනක් 
බහඩලඩර මිරත් සිඹඹට 50කින්  60කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 
එශවත්  ශ්ප භව ශඳොශශොත් එක්ක වළපිරහ  ගළටිරහ ජීත් න 
ශගොවිඹහ ශනුශන් ශ්ප යජඹ වන ශදන්න භළිබකභක් 
දක්න්ශන් ඇයි කිඹන එක භභ තමුන්නහන්ශේරහශගන් අවන්න 
කළභළතියි.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  රුපිඹල් 150ක් යක්ණ 
බහයකහය අයමුදරට ඹනහ කිඹරහ දළන් ආඩලඩු ඳක්ශඹන් කිේහ. 
භභ ඒ පිිබඵ විසතය කිඹන්න්ප. ශ්ප යක්ණ බහයකහය අයමුදරට 
ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ රුපිඹල් ශකෝටි 117ක් අඹ කය ශගන තිශඵනහ. 
ආඩලඩුශේ ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න - ගහ යක්ණ භඩලඩරශඹන් ගත් 
 ශතොයතුරු- අනුයි භභ එශවභ කිඹන්ශන්. වළඵළයි  ගහ යක්ණ 
භඩලඩරශඹන් ගිඹ අවුරු්ධදටභ ශගහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 
25යි. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  කන්නඹක් ඳහු  
වුණහභ - 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, your time is over. 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භට ශඳොඩි ශරහක් 

ශදන්න. 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ශකොශවොභද ශදන්ශන්? If other speakers from your side 

agree to give you more time, I can do it. 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගහ වහනි 

්පඵන්ධශඹන් ශ්ප අවුරු්ධදට ඉල්ලු්ප ඳර 84 155ක් ඇවිල්රහ 
තිශඵනහ. ඒ මිනිසසු ණඹට අයශගන ගහ කටයුතු කය ශගන 
ඹනශකොට ගහ වහනිඹක් වුශණොත්  ඒ වහ මුදරක් ශගන්න අද 
ආඩලඩු භළිබ ශරහ තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඒත් එක්කභ භභ 

තමුන්නහන්ශේශගන් ත විනහඩි කීඳඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

ත විනහඩි කීඳඹක්  I cannot give you. If the Hon. (Mrs.) 

Chandrani Bandara Jayasinghe agrees to that - 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
එතුමිඹශ  ශරහ එතුමිඹට ශදන්න. 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Then, I cannot give you anymore time because we 

have to finish the Debate at 6.00 o’clock.  
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භභ විනහඩිඹකින් භශ  

කථහ අහන කයන්න්ප.  

අශප්ත  ශ්ධශීඹ වදය ඇභතිතුභහ ශ්ප අසථහශේ ශ්ප ගරු 

බහශේ ඉන්නහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ශ්ධශීඹ 

වදයරුන්ශ  ශඵශවත් හප්ත පු දියුණු කය ගන්න සිඹඹට 6 

ශඳොලී ඳදනභ භත ණඹක් ශදනහ කිඹරහ ශභය අඹ ළශේ 

තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභනි  දළන් සිටින ශ්ධශීඹ 

වදයරුන්ශගන් සිඹඹට 50කට ළඩිඹ ඉන්ශන් අවුරුදු 55  

අවුරුදු 60 පිරුණු අඹ ඵ ඔඵතුභහභ දන්නහ. තරුණ කේටිඹ 

හුඟක් අඩුයි. භභ අවන්ශන් ඒ අඹට ශ්ප ණඹ රඵහ ශදනහද  

එශවභ ශදනහ න්ප ඒ වහ ළඩටවනක් වදරහ තිශඵනහද 

කිඹරහයි. 

 
ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு சரரந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

එශවභ ළඩ පිිබශශක් කස කය ශගන ඹනහ. 

 විශලේශඹන්භ ැංයක්ණ බහර සිටින අශප්ත  ඳහය්පඳරික 

වදයරුන්ට ව උඳහධි වදයරුන්ට ශභඹ  ඵ්ධධ කයන්ශන් 

ශකොශවොභද කිඹන ළඩ පිිබශශ දළන් කස කය ශගන ඹනහ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
සිඹලු වදයරුන්ට ඒ ණඹ රඵහ ශදන්න රළවළසති 

කයනහද? 

 

ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශ ළ 
(ரண்நெறகு சரரந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ඔේ. රළවළසති කයනහ.  

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශ ළ 
(ரண்நெறகு ந. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතියි.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

භට නිඹමිත  කහරඹ අන් නිහ භශ  කථහ ශභශතකින් 

අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි  ගරු නිශඹෝජය කහයක 

බහඳතිතුභනි. 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Gamini Lokuge. Before he 

starts, will an Hon. Member propose the Hon. Hunais 

Farook to take the Chair?  

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I propose that the Hon. Hunais Farook do now take the 

Chair.  

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ (කම්කරු ශළ කම්කරු 

වබඳ ළ අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக - தரறல், தரறல் உநவுகள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ මූළවනතයන් ඉලත් 

වුතයන්, ගරු හුතනයිවහ සළරූක් මශ ළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்நெறகு யளகணஸ் தரரக் 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள்.  

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair. 

[අ.බහ. 3.54] 

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ (කම්කරු ශළ කම්කරු 

වබඳ ළ අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக - தரறல், தரறல் உநவுகள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ගළන 

චන කිහිඳඹක් කථහ කිරීභට අසථහ රළබීභ ගළන භභ අගඹ 

කයනහ. ඒ හශ භ භශ  කථහට ්රථභශඹන්  භභ ක්පකරු වහ 

ක්පකරු ඵතහ ඇභතියඹහ වළටිඹට ශකොසරන්ද නහඹ ඹෆශභන් 

මිඹ ගිඹ ඒ ක්පකරු ජනතහට අශප්ත  ශගෞයඹත්  කනගහටුත්  

ශලෝකඹත් ්රකහල කයනහ.  

අද ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ පිිබඵ කථහ කයන ශ්ප 

අසථහශේදී  මීට කලින් ශ්ප ගරු බහශේදී කථහ කශ ගරු භැංගර 

භයවීය භවතහශ  කථහට භභ ඇහු්ප කන් දුන්නහ. එතුභහ 

ඉතිවහඹභ කිේහ. නමුත් අද තිශඵන ්රලසනඹ තභයි  ශ්ප ්රලසනඹ 

වින්න ්රධහන ශ්ධලඳහරන ඳක් ඔක්ශකෝභ එකතු ශන්න 

ඕනෆ ; ද්රවිඩ ශ්ධලඳහරන ඳක් එකතු ශන්න ඕනෆ. අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒ අඹටත් අත දිගු කයරහ තිශඵනහ  

"ඳහර්ලිශ්පන්තු කහයක බහකට එන්න; එශේ ඇවිත් ශ්ප ගළන 

හකච්ඡහ කය වින්න" කිඹරහ. එක ඳහර්ලසඹකට විතයක් ශ්පක 

කයන්න පුු න්කභක් නළවළ. ඒ එක්කභ අද භළතියණඹක් 

එනහඹ කිඹන ශකොට භැංගර භයවීය භවතහ ඉන්න ඳක්ශේ 

නහඹකඹහත් විවිධ ජහතිහදී ශ්ධලඳහරන ඳක් එක්ක දළන් හකච්ඡහ 

කයනහ. එශවභ න්ප ශ්ප කහයණහ පිිබඵ අපි එකඟතහකට 

එන්න ඕනෆ.  

ගරු ඩිේ ගුණශේකය භළතිතුභහ කිඹපු එක කරුණක් තභයි  අද 

යු්ධධඹ අන් ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එක. යු්ධධඹ අන් 

වුණහට  යු්ධධශේ බඹහනකකභ තභ අන් ශරහ නළවළ. තභත් 

්රබහකයන් නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීරුන් ශ්ප ඳශහශත් ඉන්නහ. 

අපි අැංක කථහ කයනහ න්ප  ශ්ප ්රලසනඹට සථිය විඳුභක් රඵහ 

දීභට ශ්ප ්රධහන ඳක් ශදක  තුනභ එකතු ශන්න ඕනෆ. 

අශප්ත  පී. වළරින් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශ  භභත් එකඟ 

ශනහ  ශ්ප යශේ තිබුණු සිඹලුභ ශ්ධලඳහරන ඳක් ශ්ප යට 

ශනුශන් විලහර ළඩ ශකොටක් කයරහ තිශඵනහ කිඹන එක 

ගළන. ශ්ප යට ැංර්ධනඹ කයන්න  ශ්ප යට දියුණු කයන්න  ශ්ප 

යටට අණඳනත් ශගශනන්න කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ 

භවය අසථහර අතඳසුවී්ප ඳහ කය තිශඵනහ. අපි ඒහ 

අැංක අශඵෝධ කය ශගන  ඒහ නිළයදි කයන්න ඕනෆ. එභ 

නිහ අද අපි ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ගළන කථහ කයන ශකොට  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත ශන්ශන්  එතුභහ ඒ අඩු 

පුයන්න කටයුතු කිරීභ නිහයි. එතුභහ ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ 

කස කයන ශකොට ෆභ ශකශනක් එක්කභ හකච්ඡහ කශහ. 

ෘත්තීඹ මිති  යහඳහරිකයින්   ශගොවීන්   ධීයයින්  කුඩහ 

යහඳහරිකයින් ඹනහදී ශ්ප වළභ අැංලඹක් එක්කභ හකච්ඡහ කශහ. 

ඒශක් ්රතිපරඹක් තභයි  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ. ශ්ප අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කශශේ  ජනතහශ  අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹක් 

වළටිඹටයි. අද ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයන විට වළභ 

අැංලඹක් දිවහභ ඵරහ තිශඵනහ. කුඩහ යහඳහරිකඹහශ  ඉරහ භවහ 

ඳරිභහණ යහඳහරිකඹහ දක්හ ඵරහ තිශඵනහ. කුඩහ ශගොවිඹහශ  

ඉරහ සුු  යහඳහරිකඹහ දක්හ ඵරහ තිශඵනහ. ඒ එක්කභ යහජය 

ශේඹ දිවහ ඵරහ තිශඵනහ.  

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ භවය කහයණහ ඳසු ශනස කයන්න 

පුු න්. අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් ඵඩු මිර අඩු කශශොත්  අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශඹන් ඳසු ඵඩු මිර ළඩි කයන්න පුු න්. නමුත් ශ්ප අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නශේ  තිශඵන හුඟක් ශ්ධල් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් 

ඳසු ශනස කයන්න ඵළවළ. යහජය ශේශේ ශඹදී සිටින අඹශ  

දීභනහ ඔක්ශකෝභ මලික ළටුඳට එකතු  කශහභ අදට ඳභණක් 

ශනොශයි  ඒ අඹශ  විශ්රහභ කහරඹටත් එක්ක තභයි ඒ කටයුත්ත 

කය තිශඵන්ශන්. ඒක ශනස කයන්න ඵළවළ. භභ ඒ ෘත්තීඹ 

මිති හකච්ඡහශේ සිටිඹහ. යහජය ශේශේ ෘත්තිඹ මිති 

ඉල්ලුශේ  අශප්ත  ළටුඳට ශ්ප දීභනහලින් සිඹඹට 50ක් එකතු 

කයන්න කිඹරහයි. නමුත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ සිඹල්රභ 

එකට එකතු කශහ. ඒ අනු  අද යහජය ශේකශඹකුශ  අභ ළටුඳ 

රුපිඹල් 25 000ක් ශනහ. එතුභහට යහජය ශේකඹන් 

සතුතින්ත ශන්ශන් ශභන්න ශ්ප කහයණඹ නිහයි. එතුභහ ශ්ප 

යශේ ජනහධිඳතියඹහ ශන ශකොට යහජය ශේකශඹකුශ  අභ 

ළටුඳ රුපිඹල් 7 000යි. ඒකට එතුභහ ත රුපිඹල් 5  000ක් එකතු 

කශහ. ඊට ඳසු ජීන අැංකඹ ළඩි කශහ. ඒක රුපිඹල් 19 000ට 

ශගනහහ. අද අභ ඳඩිඹ රුපිඹල් 25 000ක් ශරහ තිශඵනහ.  

ශඳෞ්ධගලික අැංලඹට තභයි එතුභහ ශ්ප අඹ ළශඹන් විලහරභ 

ශේහ කශශේ. ශඳෞ්ධගලික අැංලශේ නිඹමිත අභ ඳඩිඹ 

රළශඵන්ශන් ඳඩි ඳහරක බහ ඹටතට ගළශනන උදවිඹට විතයයි. 
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ඳඩි ඳහරක බහ ඹටතට ගළශනන උදවිඹට අභ ඳඩිඹක් 

තිශඵනහ. ඒ නිහ එතුභහ තීන්දුක් ගත්තහ  ශඳෞ්ධගලික  

අවිධිභත් ශේශේ ඉන්න අඹටත් එක්ක ඔක්ශකෝටභ රුපිඹල් 

10 000ක අභ ළටුඳක් ශදන්න. අඟුරු භඩුශේ ළඩ කයන 

එක්ශකනහ  ඵයිසිකල් ළඩ ශඳොශශේ ළඩ කයන එක්ශකනහ  

ශේකරිශේ ළඩ කයන එක්ශකනහ  ගළශර්්  එශක් ළඩ කයන 

එක්ශකනහ  ශඳොල් ත්ශත් ළඩ කයන එක්ශකනහ ඹනහදී ලශඹන් 

වළභ අැංලශේභ ශේකඹන් ශ්පකට ඇතුු  ශනහ.   

රුපිඹල් 10 000ක ඳඩිඹක් ගන්න ශකශනකුට එඹහශ  

ජීවිතශේ විශ්රහභ කහරශේ කටයුතු කය ගන්න වළභ භහඹකදීභ 

රුපිඹල් 2 600ක් ශේක අර්ථ හධක අයමුදරටයි  ශේහ 

නියුක්තිකඹන්ශ  බහය අයමුදරටයි එකතු ශනහ. සිඹඹට 8ක් 

ශේකඹහශගනුත්  සිඹඹට 14ක් වහ්පපුතහශගනුත්  සිඹඹට 4ක් 

බහයකහය අයමුදශරනුත් රළබිරහ  රුපිඹල් 2 600ක් භහඹකට එකතු 

ශනහ. භසත රැංකහශේභ ළඩ කයන ඳන්තිඹට අන්න ඒ ගණන 

භහඹකට එකතු ශනහ. ඒ ශේකඹහ අවුරුදු 10ක් ළඩ කයරහ 

ඉය ශරහ  ශගදයට ශරහ විශ්රහභ කහරඹ ගත කයන්නත් එඹහට 

අයමුදරක් එකතු ශරහ තිශඵනහ. ශභශතක් කල් ඒක තිබුශඩල 

නළවළ. ඳඩි ඳහරක බහර ශේක අර්ථ හධක අයමුදල් ශගන 

අඹටයි ඒ හිමිකභ තිබුශඩල. භවය ශරහට ශකශනකුට රුපිඹල් 

6 000ක් ශගන්න පුු න්; ගෘව ශේවිකහකට රුපිඹල් 5 000ක් 

ශගන්න පුු න්; ත්තක මුයකහයශඹකුට රුපිඹල් 4 000ක්  

5 000ක් ශගන්න පුු න්. නමුත් අද එශවභ කයන්න ඵළවළ  ශ්ප 

ශඹෝජනහත් එක්ක. අද ඒ වළභ ශදනහභ රුපිඹල් 10 000ක අභ 

ඳඩිඹකට ඹටත් කශහ. ඒක නීතිඹක්.  

ගරු අතහවුද ශශනවියත්න  භළතිතුභහ ක්පකරු ඵතහ 

අභහතයයඹහ ලශඹන් කටයුතු කයපු කහරශේ අඹ ළශඹන් 

රුපිඹල් 1 000ක් ඒ ශේකඹන්ශ  ළටුඳට එකතු කශහ. ඒ අනු 

ෆභ ශේකශඹකුටභ තභන්ශ  ඳඩිඹත් එක්ක ත රුපිඹල් 

1 000ක් රළබුණහ. ඒක අදටත් ඒ විධිඹට රළශඵනහ. ඒක ශනස 

කයන්න ඵළවළ. එදහ යණසිැංව ශ්රේභදහ භවත්භඹහ ඇඟලු්ප 

ක්පවල්ර ළඩ කයන ශේකඹන්ට රුපිඹල් 2 500ක අභ 

ඳඩිඹක් නිඹභ කශහ. අද ඒක රුපිඹල් 10 000ක් ශරහ තිශඵනහ. 

ශ්පක තභයි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  තිශඵන ළදගත්කභ. එතුභහ 

කල්ඳනහ කශශේ  භශ  අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට   

ළටුප්ත ර ඹ්පකිසි අඩුක් තිශඵන ශකශනක් රැංකහශේ ඉන්නහ 

න්ප  එඹහට හධහයණඹක් ශන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. ඒ සිඹල්ර 

රකහ ඵරරහ තභයි අද  ශ්ප ශඹෝජනහ  එතුභහ ඉදිරිඳත් කය 

තිශඵන්ශන්.  

භවය ශරහට විඳක්ඹ හිතනහ ඇති  ශ්පක භළතියණ අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹක් කිඹරහ. ශ්පක භළතියණ අඹ ළඹක් ශනොශයි. 

ශ්පක  ශනොරකහ වළය සිටි කඩලඩහඹභක් වඳුනහශගන  ඒ 

කඩලඩහඹභ ලක්තිභත් පිරික් ඵට ඳරිර්තනඹ කයපු අඹ ළඹක්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ශ්පශකන් ඳසු ගළේ එක එනහ. ගරු වර් ද 

සිල්හ භන්ත්රීතුභනි  තමුන්නහන්ශේ නීතිඹ දන්ශන් නළති හශ  

ශන්  කථහ කයන්ශන්. අඹ ළඹ ්පභත වුණහට ඳසශේ ගළේ 

කයනහ.  

 
ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඒක ශනොශයි ගරු ඇභතිතුභනි  භභ කිඹන්ශන්. ළඩි කයපු 

ජීන විඹද්ප ඒකකඹ ගළේ කයන්ශන් කදහද කිඹරහයි භභ 

ඇහුශේ. 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒකට ශනභ කමිටුක් තිශඵනහ. ඒ කමිටුශන්  ඒක කයයි. 

ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් ඒක ගළේ කයන්න ඵළවළ ශන්. අඹ 

ළශඹන් කයන එක තභයි ශ්ප කශශේ. 
 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට ජනහධිඳතිතුභහට ඒක කිඹන්න 

තිබුණහ ශන්.  
 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

වරි. බඹ ශන්න එඳහ. ඒකත් ශනහ. ඒක ශනොකය ඉන්ශන් 

නළවළ. ඒකත් ශනහ. තමුන්නහන්ශේට වදිසි වුණහට කයන්න 

ශදඹක් නළවළ. ඒක අපි නිඹභ ශරහට කයනහ. 

 
ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භට වදිසිඹක් නළවළ. ජනතහටයි වදිසි. 
 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒක තභයි ශභළනි කටයුත්තක් කශශේ. භසත ළඩ කයන 

ඳන්තිශේ අභ ඳඩිඹ රුපිඹල් 10 000ක් කයපු එක ශවොද  

නයකද?  ශ්පක ඊට ඩහ ටිනහ. 

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

කීඹකින් වරි ඳඩි ළඩි වුණහ න්ප අඳ න්ශතෝ ශනහ. 

වළඵළයි  රුපිඹල් 500ක් කිඹන ගණන න්ප භදි  ගරු ඇභතිතුභනි.  

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රුපිඹල් 500ක් ශනොශයි. රුපිඹල් 10 000ක්.  

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රුපිඹල් 9 640යි. 
 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නළවළ  නළවළ. ශ්පශකන් ්රශඹෝජනඹ එන්ශන්  ශ්ප යශේ ඳඩි 

ඳහරක බහරට අයිති නළති ශේකඹන්ට.  ඳඩි ඳහරක බහකට 

අයිති නළති ශේකශඹකුශ  ඳඩි  ශේ අභඹක් තිබුශඩල නළවළ  

ශභච්චය කල්.[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. රුපිඹල් 6 000  

5 000  8 000 ශගන තළන් තභ තිශඵනහ. ඒ සිඹලු ශදනහ 

ශ්පකට ඇතුු  ශනහ. ඇතුු  ශනහ විතයක් ශනොශයි  වළභ 

භහඹකභ ඒ අඹශ  ශේක අර්ථ හධක අයමුදරට රුපිඹල් 

2 200ක් ඹනහ. ශේක බහයකහය අයමුදරට සිඹඹට 4ක් ඹනහ. 

ඔහු ශේඹ කයන කහරඹ පුයහටභ භහඹකට රුපිඹල් 2 600 

ගණශන් එකතු ශනහ. ඒ නිහ ශරොකු ළඩක් ශ්පක. 

1199 1200 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

2 600 ගණශන් එකතු ශන්ශන් ශකොශවොභද  ගරු ඇභතිතුභහ? 
 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඇයි? රුපිඹල් 10 000ට සිඹඹට 14යි  සිඹඹට 8යි කීඹද? 

සිඹඹට 22යි.  
 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඒක වරි. ඒ ශේකඹහත් සිඹඹට 8ක් ශගන්න ඕනෆ ශන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ශේකඹහශ  සිඹඹට 8 ගණන් ගන්න  ඵළවළ ශන්. 

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒක ශ්ප ඳනත ඇති වුණු දශේ සිට තිබුණු ශදඹක් ශන්.  

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

සිඹඹට 14යි රළශඵන්ශන්. 

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නළවළ  නළවළ. ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ඇති කශශේ කවුද? 
 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඉසශල්රහභ ශේක අර්ථ හධක අයමුදර ශඹෝජනහ කශශේ 

එච්.ඊ.පී. ද ශභල්  එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ භන්ත්රී. ඊට ඳසශේ 

ටී.බී. ඉරැංගයත්න- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

වරි  වරි. හුඟක් අඹ ශඹෝජනහ කයපුහ තිශඵනහ. නමුත් 

ක්රිඹහත්භක කයරහ නළවළ ශන්. ක්රිඹහත්භක කශශේ ටී.බී. ඉරැංගයත්න 

භළතිතුභහ ඵඩලඩහයනහඹක භවත්භඹහශ  කහරශේ. 
 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඒක වරි.  
 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රලිත් ඇතුශත්මුදලි භවත්භඹහ ETF එක ක්රිඹහත්භක කශශේ 

අශප්ත  කළප්ත ටන් ශශනවියත්න භවත්භඹහ ක්පකරු ඇභතියඹහ 

වළටිඹට හිටපු කහරශේ. අපි ඒහ නළවළ කිඹන්ශන් නළවළ.   

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

එච්.ඊ.පී. ද ශභල් ශඹෝජනහ කයපු ඵත් අභතක කයන්නට එඳහ. 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  එච්.ඊ.පී. ද ශභල් ඒ 

ශඹෝජනහ ශගශනන විට එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ආඩලඩුක් 

තිබුශඩල. නමුත් එදහ හිටපු නහඹකශඹෝ ඒක ක්රිඹහත්භක කශශේ 

නළවළ. ඇතුශත්මුදලි භවත්භඹහ ශේක බහයකහය අයමුදර 

ශගශනන විට ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ හිටිශේ. එතුභහ ඒක 

ක්රිඹහත්භක කශහ. අපි ඒ ශදකභ කිඹන්න  ඕනෆ.   
 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

 ඇත්ත ලශඹන්භ ඔඵතුභහ විතයයි  ඇත්තටභ ඒක එශවභ 

වුණහ කිඹරහ පිිබගත්ශත්.  අපි ඒක අගඹ කයනහ. 
 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒකට ්රලසනඹක් නළවළ. අපි කශ ශදඹක් නළවළ කිඹන්ශන්ත් 

නළවළ  ශනොකශ ශදඹක් කශහ කිඹන්ශන්ත් නළවළ.  

අද ගරු භැංගර භයවීය භවත්භඹහ ශඵොශවොභ ශවො කථහක් 

කශහ. නමුත් අද තමුන්නහන්ශේරහ එතුභහශ  ්රතිඳත්තිශඹන් 

පිටශන් ඹන්ශන්. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ගරු අතුයලිශේ යතන 

වහමුදුරුශෝ එක්කයි  භහදුු හශේ වහමුදුරුශෝ එක්කයි හකච්ඡහ 

කයනහ. ජහතිහදඹ නළතිද ඒ කථහ කයන්ශන්? ශ් වීපී එක එක්ක 

කථහ කයන්ශන් ජහතිහදඹ නළතිද? දළන් භැංගර භයවීය 

භන්ත්රීතුභහ මුු  ඉතිවහභ ගළනභ වන් කයමින් කිේහ  

ජහතිහදඹ අයින් කයන්න කිඹරහ. අපි රළවළසතියි ඒකට. ඒ නිහ 

තභයි ජනහධිඳතිතුභහ අත් ශදකභ දිග වළයරහ ශදභශ ඳක්රට 

ආයහධනහ කශශේ  ඳහර්ලිශ්පන්තු කහයක බහකට එන්න  අපි 

හකච්ඡහ කයමු කිඹරහ. 

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ගරු ඇභතිතුභහ  ඔඵතුභහ යතන වහමුදුරුශෝ - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

භට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ. භට කහරඹ 

නළවළ. තමුන්නහන්ශේශ  කහරශේදී කථහ කයන්න.  

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

යතන වහමුදුරුශෝයි  ශෝභිත වහමුදුරුශෝයි  ජහතිහදශඹෝ 

ශනොශයි. 

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ තමුන්නහන්ශේට ශඳශනන විධිඹ. 

 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් ඒශගොල්ශරෝ  ජහතිහදීයි  කිඹරහද? එශවභ 

කිඹන්න එඳහ. 
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මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, let the Hon. Minister speak. 

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ 

ශේරහශන් මිනිත්තු 4ක් ශදන්න  ඒ ගළන කථහ කයන්න.  

අද අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් වළභ 

ශකෝණඹක් දිවහභ ඵරරහ තිශඵනහ. භවරු Colombo Port City 

Project එක  ගළන කථහ කයනහ. Colombo Port City Project 

එක වදන්න ඉසය ශරහ  ගශ්ප ඳහයට ශකොන්ක්රීේ දහරහ ඳහය 

වදහශගන  කහඳේ ඳහය වදහශගන ඉයයි. ඵළරි ශරහත් ඒ ඳහයල් 

වදරහ ශනොතිබුණහ න්ප කිඹන්ශන්  ශ්ප අඹට ඳහයල්ර ශල් 

ටිකත් වදහ ගන්න ඵළරි වුණහ කිඹරහයි. අද අධිශේගී භහර්ග වදන 

ශකොට  කහඳේ ඳහයල් වදන ශකොට  ශකොන්ක්රීේ ඳහයල් වදන විට 

කිඹනහ යහජඳක් ශයජිශ්පන්තු ඳගහ ගන්නහ කිඹරහ. වළදුශේ 

නළත්න්ප කිඹනහ  ඳහයල්ර ශල් තිශඵනහ. ශ්ප ශල් 

ටිකත් වදන්න ඵළරි වුණහ කිඹරහ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you have  one more minute.  

 

ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 කෘෂි යක්ණඹ ගළන කථහ කශහ. දළන් මිනිසුන්ට කෘෂි 

යක්ණඹ රළශඵනහ. භශ  ඳශහශත් විතයක් භහසඳතහ රුපිඹල් 

25 000 ගන්නහ අඹ අටසිඹ ගණනක් ඉන්නහ. 

අපි විශේචනඹ කයන ශකොට කල්ඳනහ කයන්නට ඕනෆ  

අැංක විශච්චනඹ කයන්න. ශකොයි ශ්ධලඳහරන ඳක්ශේ වුණත්. 

ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ශ්ප යටට ශේඹ කශහ කිඹරහ භභ 

අැංක පිිබගන්නහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශේඹ කශ ඵත් 

පිිබගන්නහ. නමුත් අඩු ඳහඩුත් තිබුණහ. ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹත් 

එක එක කහරර ඹ්ප ඹ්ප ශවො ළඩ කශහ. ඒහ අපි අගඹ 

කයනහ; පිිබගන්නහ. එශවභ නළති අඳට එක ඳළත්තකට විතයක් 

කථහ කයන්නට ඵළවළ. නමුත් අද භසතඹක් වළටිඹට ගත්තහභ 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ප යශේ ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට ඳත් වුණු 

නිහ තභයි යු්ධධඹ අන් වුශඩල. අද අපි බඹක්  ළකක් නළති 

ඉන්ශන් ඒ නිහයි.  එතුභහ උතුරු නළ ශඟනහියට අත දිග වළයරහ 

විඹද්ප කයරහ ැංර්ධනඹ කශශේ ඒ ඳශහත්ර අඹශ  ශවො හිත 

දිනහ ගන්න ඕනෆ නිහ. උතුරු නළ ශඟනහිය භළතියණඹ 

ඳළළත්වශේ ජඹග්රවණඹ රඵන්න ශනොශයි  ්රජහතන්රහදඹ ඇති 

කයන්නයි. අද ඒ අඹ ඳශහත් බහක් පිහිටුහශගන ඉන්නහ.  

 
ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 

ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  සථහය නිශඹෝග 84. (viii)හි 

ශභශේ වන් ශනහ: 

 "කය භන්ත්රීයඹකු විසින් ශවෝ අනය භන්ත්රීයඹකුට අයුතු ශච්තනහ 

ආශයෝඳණඹ කයමින් කථහ ශනොකශ යුතු ඹ."  

ශභතුභහ කිේහ  යතන වහමුදුරුශෝ ජහතිහදී කිඹරහ.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, your time is over.  

 
ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි ශදඹක් කිේහ න්ප භභ ඒක 

ඉල්රහ අස කය ගන්නහ. භභ ශභොකටද  ඒකට වළශඳන්ශන්? 

නමුත් යට දන්නහ  කවුද කිඹරහ; භහජඹ දන්නහ කවුද කිඹරහ. 

 
ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔඵතුභහ ඒක ඉල්රහ අස කය ගන්නහ. නමුත් උන්වන්ශේ 

ජහතිහදිශඹක් කිඹරහ යට දන්නහ. 

 
ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

උන්වන්ශේ ශනොශයි  භභ කිඹපු එක්ශකනහ කවුද කිඹරහ 

යට දන්නහ.  

 
ගරු (ණනළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

උන්වන්ශේ කිඹන්නත් ඵළරිද? යතන වහමුදුරුශෝ-[ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, your time is over.  

 
ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භශගන් ළරැ්ධදක් වුණහ න්ප  

ඳහර්ලිශ්පන්තු රීති අනු ළයදි න්ප භභ ඒක ඉල්රහ අස කය 

ගන්නහ. භට ශභතුභහත් එක්ක වළප්ත ශඳන්න ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඇත්ත කිඹන ශකොට එතුභහට ශක්න්ති ඹනහ. ඒකට භට 

කයන්න ශදඹක් නළවළ.  

ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ශ්ප යශේ භෘ්ධධිඹ කයහ ඹන ගභශන් 

එක අැංගඹක්. එතුභහ ඒක ඉදිරිඳත් කශශේ වළභ ශකෝණඹක් දිවහභ 

ඵරරහ; වළභ ශදනහභ එක්ක හකච්ඡහ කයරහ. ඒ ගළන දිගින් දිගට 

කථහ කයන්න භට කහරඹ භදි.  අපි අද ඉතහභ තුටු ශනහ  ශ්ප 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුිබන් භසත ජනතහටභ ඹවඳතක් සි්ධධ වීභ 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගළන. භට නිඹමිත කහරඹ අහන නිහ  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ ්පඵන්ධශඹන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට 

සතුතින්ත ශමින්  ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ්පභත කයන්න 

තමුන්නහන්ශේරහශ  වශඹෝගඹ දීරහ  අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු 

ශරහ ශ්ප ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කයරහ යට සඹැංශඳෝෂිත කයමුයි 

කිඹහ භභ විඳක්ඹට ආයහධනහ කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 4.10] 

 

ගරු (ණනළර්ය) වරත් ීරරතවේකර මශ ළ (කම්කරු ශළ 

කම්කරු වබඳ ළ නිතයෝජය අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் வீரசக - தரறல், தரறல் 

உநவுகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of 

Labour and Labour Relations) 

මුරසුන ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි  අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ 

පිිබඵ හකච්ඡහට ඉතහ ශකටි කථහකින් ශවෝ භටත් වබහගි 

න්නට රළබීභ ගළන තුටු ශනහ.  

ශභභ අඹ ළඹ හුදකරහ අඹ ළඹක් ශනොශයි. It is not an 

isolated Budget.  අශප්ත  යට ැංර්ධනඹ කයහ ශගන ඹන ක්රිඹහ 

දහභශේ  ඒ විශිසට ළඩ පිිබශශ නභළති  ද්පළශල් එක් පුරුකක් 

වළටිඹට තභයි අපි ශ්ප අඹ ළඹ දකින්ශන්.  

අපි 2005 දී  තීයණඹ කශහ  2020 දී  ශකොශවේද ඉන්ශන් කිඹන 

එක.  සිැංගප්ත පරු හශ  යටක් 2000 දී තීයණඹ කශහ  2025 දී 

ශකොශවේද ඉන්ශන් කිඹරහ. ඒ අනු තභයි ඒ යට ැංර්ධන ශමින් 

අද ශවො තළනකට ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්; ඉදිරිශේදී තත් 

ැංර්ධනඹ ශයි. ඒ හශ  vision  එකක්  ඒ හශ  අනහගත 

දළක්භක් තිශඵන නහඹකශඹෝ අඳට හිටිශේ නළවළ. ඒ හශ  

නහඹකශඹක් අඳට බිහි වුශඩල 2005 දී. ඒ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහයි. එතුභහ 2005 දී ජනහධිඳති ධුයඹට ඳත් ශරහ 2020 දී 

අපි ඉන්ශන් ශකොශවේද කිඹන එක තීයණඹ කයරහ තභයි 2005 සිට 

අද න ශතක් ඉදිරිඳත් කශ වළභ අඹ ළඹක් තුිබන්භ ්පඳත් 

ශඹොදමින් ඒ ඉරක්කඹ කයහ ශගන ඹන විධිඹට වදහ ගත්ශත්. ඒ 

නිහ තභයි අපි කිඹන්ශන් ශ්ප අඹ ළඹ හුදකරහ අඹ ළඹක් 

ශනොශයි  අනහගතහදී -futuristic Budget- එකක් කිඹරහ. අපි ඒ 

විධිඹට රකන ශකොට  විඳක්ඹ හුදකරහ අඹ ළඹක් වළටිඹට 

කල්ඳනහ කයරහ  ශභඹ "ජනතහ අල්රක්" කිඹරහ කිඹනහ; "නැංගි 

ශඳන්රහ අක්කහ ශදනහ හශ " කිඹරහ කිඹනහ; "ඳච අඹ 

ළඹක්" කිඹරහ කිඹනහ. ඒ සිඹලු ශදඹක්භ කිඹන්ශන් ශභඹ 

හුදකරහ අඹ ළඹක් වළටිඹට කල්ඳනහ කයරහයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්ත ලශඹන්භ ගත්ශතොත් 

ශභභ අඹ ළඹ වරිඹට ඔඳ භේට්ප කශ දිඹභන්තිඹක් හශගයි. 

ඒශකන් වළභ ඳළත්තක්භ ආයණඹ කය තිශඵනහ; වළභ 

ඳළත්තක්භ දිිබශනහ. ශදරුහ ගළන හිතරහ තිශඵනහ  තරුණඹහ 

ගළන හිතරහ තිශඵනහ  ළඩිහිටිඹහ ගළන හිතරහ තිශඵනහ  

විශ්රහමිකඹහ ගළන හිතරහ තිශඵනහ  ශගොවිඹහ ගළන හිතරහ 

තිශඵනහ  යහජය ශේකඹන් ගළන හිතරහ තිශඵනහ  වමුදහ 

ශඵු න් ගළන හිතරහ තිශඵනහ. ශ්ප විධිඹට වළභ ඳළත්තක්භ 

ආයණඹ කශ භසත -කර- ජනතහභ ආයණ කශ අඹ ළඹක් 

වළටිඹට තභයි අපි ශ්පක දකින්ශන්. ''ේශේ ත්තහ බන්තු 

සුඛිතත්තහ" කිඹරහ කයණීඹ ශභත්ත ූ රශේ තිශඵනහ. ඒ 

කිඹන්ශන් "සිඹලුභ ත්ශඹෝ සුඳත් ශත්හ" කිඹන ඒ උතු්ප 

අර්ථඹ අනු තභයි රැංකහශේ සිටින සිඹලුභ ත්ඹන්ට  සිඹලුභ 

භනුයඹන්ට  භසත -කර- ජනතහටභ හධහයණඹක් න 

විධිඹටයි ශ්ප අඹ ළඹ වදරහ තිශඵන්ශන්.  ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්ප 

අඹ ළඹ අනහගතහදී - futuristic - ද? 2005 දී අපි 2020 ඉරක්කඹ 

කයහ ඹනහ න්ප  අද 2014 ශන ශකොට ඒ ඉරක්කඹ ඹ්පතහක් 

දුයකට ශවෝ අපි පුයහ තිශඵනහද කිඹන කහයණඹ තභයි ඊශඟ 

්රලසනඹ ශන්ශන්. ඔේ  ඇත්ත ලශඹන්භ 2005 දී දිිබඳුකභ 

සිඹඹට 15.7ක් තිබුණහ.  අද න ශකොට දිිබඳුකභ සිඹඹට 8.7ක් 

දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් ඒ ඉරක්කඹ වහ අපි 

ඹනහ.  2004 දී අශප්ත  දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ශඩොරර් බිලිඹන 

20.7යි  ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 2 070යි.  නමුත් 2013 ය 

න ශකොට දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ශඩොරර් බිලිඹන 67.2යි. ඒ 

කිඹන්ශන් ඉරක්කඹ වහ අපි ඹන ගභන ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ශඳශනනහ. ශ්ප අඹ ළඹ හුශදකරහ අඹ ළඹක් ශනොශයි. 

2004 දී අශප්ත  යශේ ඒකපු්ධගර ආදහඹභ  ශඩොරර් 1 062යි. 

නමුත්  2013 න ශකොට ඒකපු්ධගර ආදහඹභ ශඩොරර් 3 080යි. එඹ 

ශ්ප ය අහන න ශකොට ශඩොරර් 4 000 දක්හ ළඩි ශනහ. 

අශප්ත  ඉරක්කඹ  2020 දී ඒකපු්ධගර ආදහඹභ ඇභරිකන් ශඩොරර් 

7 500යි;  යශේ ජහතික නිසඳහදනඹ ඇශභරිකන් ශඩොරර් බිලිඹන 

165යි. ශ්ප ඹන ඉදිරි ගභනට තභයි ශ්ප අඹ ළඹ කස කයරහ 

තිශඵන්ශන්. ශ්ප යට ඳභණක් ශනොශයි  ශදදවස විසශේ  

ඉරක්කඹ පුයහ ගළනීභ වහ ශ්ප ළඩ පිිබශශ අපි ඳටන් 

ගත්ශත්  2005 දීයි. ශ්ප ඉරක්කඹ ඇත්ත ලශඹන්භ අපි හක්හත් 

කය ගත්ශතොත්  එදහට අශප්ත  යට ඉවශ භධය ආදහඹ්ප රඵන යටක් 

ඵට ඳත් ශනහ. ඒක තභයි අශප්ත  ඉරක්කඹ. ශ්ප දළක්භ එක්ත් 

ජහතික ඳක්ඹටත්  විඳක්ඹටත්  ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුණටත් නළවළ.   

අශප්ත  දී  නිකහශේ තිශඵනහ  චක්කත්ති ීමවනහද ූ රඹ 

කිඹරහ ූ රඹක්. විඳක්ශේ කටයුතුත් වරිඹට ඒ ූ රශේ එන 

ය් ජුරුන්ශ  අභශනෝඥ  ක්රිඹහ හශ යි. ඒ කථහ තභයි  ඒ 

යශේ භනුයශඹක් එක දක් ශවොයකභක් කශහ. ශවොයකභ 

කශහට ඳසශේ යහජපුරුශඹෝ ඒ භනුයඹහ අල්රහශගන 

ය් ජුරුශෝ ශඟට ශගනහහ. ය් ජුරුශෝ ඇහුහ  "ඇයි ශවොයක්ප 

කශශේ? "කිඹරහ. "ඵඩගින්නට" කිඹරහ ඒ භනුයඹහ කිේහ.  

"එශවභ න්ප පුතහ  මීට ඳසශේ ශවොයක්ප කයන්න එඳහ" කිඹරහ ඒ 

භනුයඹහට කිඹරහ ය් ජුරුශෝ ඔහුට මුදල් රඵහ දුන්නහ. 

යටළසිඹන් අතය ඒ ආයැංචිඹ ගිශේ ශවොයක්ප කයන අඹට 

ය් ජුරුශෝ මුදල් රඵහ ශදනහ කිඹරහයි. එතශකොට වළශභෝභ 

ශවොයක්ප කයන්න ඳටන් ගත්තහ. වළශභෝභ ශවොයක්ප කයන්න 

ඳටන් ගත්තහට ඳසශේ යහජපුරුශඹෝ දඬු්ප කයන්න ඹළේහ. 

යහජපුරුශඹෝ භඟ ගවගන්න ඔවුන් ආයුධ වළදුහ. ඊට ඳසශේ 

උහවිඹට ගිඹහභ ශඵොරු කිේහ  එන අඹට අල්රස දුන්නහ  

ශක්ශහ්ප කිේහ. ඒ හශ භ මිනී භළරුහ. එදහ භසත භහජඹභ 

දෂිත භහජඹක් ඵට ඳත් වුණහ  ය් ජුරුන්ශ  ඒ අභශනෝඥ 

ක්රිඹහ නිහ. ශභොකද ඒ root cause එකට පිිබඹ්ප ශඹදුශේ නළති 

නිහ. ඒ ශරහශේ තභයි කටදන්ත බ්රහවසභණඹහ ඇවිත් ය් ජුරුන්ට 

කිේශේ  "ඔඹ විධිඹට කයන්න එඳහ  ශගොවිඹහට බීජ ශදන්න; 

ශගොවිඹහට ඹ්පකිසි වනඹක් ශදන්න;  යහඳහරිකඹහට ්රහ ධනඹ 

ශදන්න;  වමුදහ ශඵු න්ට ශවො ළටුඳක් ශදන්න; දරුන්ට 

අධයහඳනඹ වහ තක්රහ බිහි කයන්න.  ඊට ඳසශේ දරුශෝ 

ඉශගන ගනීවි; ශගොවිශඹෝ ශගොවිතළන් කයහවි; වමුදහ ශඵු  යට 

ආයක්හ කයහවි;  යහඳහරිකශඹෝ යහඳහය කයහවි. එතශකොට යට 

සුඛිත මුදිත ශනහ" කිඹරහ.  අවුරුදු 2 500කට ඉසශල්රහ 

ශ්ධලනහ කශ ූ රඹක එශවභ වන් ශනහ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  අඹ ළඹට ඳදන්ප ශරහ 

තිශඵන්ශන්ත් ඒ කහයණහයි. අද ශගොවිඹහට බීජ රඵහ ශදනහ; 

ශඳොශවොය රඵහ ශදනහ.  යහඳහරිකඹහට ණඹ රඵහ ශදනහ.  කුඩහ 

ඳරිභහණශේ යහඹකඹන්ටත් ණඹ ඳවසුක්ප රඵහ ශදනහ. 

යහජය ශේඹ රක් 4කින් ළඩි කයරහ තිශඵනහ. වමුදහ 

ශඵු න්ට ඳඩි ළඩි කයරහ තිශඵනහ. ශභය අඹ ළඹ ශ්ප 
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ආකහයඹට අශප්ත  ශඵෞ්ධධ ැංසකෘතිඹ අනු කස ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ කහටත් ඒ ගළන කිසික් කිඹන්න ඵළවළ. අද 

විඳක්ඹ විසින් ශඹෝජනහ කයන ැංකල්ඳඹන්ද චක්කත්ති 

ීමවනහද ූ රශේ එන ය් ජුරුන්ශ  අභශනෝඥ ක්රිඹහ හශ  

කිඹරහයි  ැංන්දනඹ කයරහ ඵළලුහභ අපිට ශඳශනන්ශන්.   

මුරසුන ශවොඵන ගරුභන්ත්රීතුභනි  අනහගතහදී  - futuristic -  

Budget  එකක් න්ප  ඒක දළනුභ ශක්න්ද්රීඹ කය ගත් ආර්ථිකඹක් 
ශන්න ඕනෆ. ශ්ප ගළන කිඹන්ශන්  Emerging Knowledge 

Economy  කිඹරහ. දළනුභ ශක්න්ද්රීඹ කයගත් ආර්ථිකඹක් වළටිඹට 
න්ප  ඒ ආකහයඹට අඹ ළඹ කස ශන්න ඕනෆ. ශභය අඹ 

ළශඹන් ශඳය ඳහළල් ගුරුරුන්ට රුපිඹල් 2 500ක දීභනහක් 

රඵහ ශදනහ; ඳව ශර් ශියහධහය මුදර රුපිඹල් 500 සිට 1500 
දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ; ගුරු වහඹකඹන් 50 000ක් රුපිඹල් 

10 000ක ඳභණ ශේතනඹකට ඵහ ගන්නහ; ගුරු අධයහඳනශේදී 
උඳහධිඹ දක්හ ඔවුන්ට ඉශගන ගන්න පුු න්. අනතුරු ගුරු 

ෘත්තිඹට ඔවුන් ඇතුශත් කය ගන්න පුු න්.  

භවශඳොශ ශියත් ආධහයඹ ද රුපිඹල් 4 000 දක්හ ළඩි 

කයරහ තිශඵනහ. එශවභ න්ප ශභොන්ටිශෝරිශේ සිට 

විලසවිදයහරඹ දක්හ දළනුභ ගශේණඹ කයන  ඒ ්පඳත් 
රඵහශදන අඹ ළඹක් වළටිඹට අපිට ශභය අඹ ළඹ වඳුනහ ගන්න 

පුු න්. ඒ හශ භ භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය විෘත කයරහ 

තිශඵනහ; ඳරිගණක විදයහගහය ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 
ඳරිගණකඹක් නළති ඳහළරක් අද රැංකහශේ ශවොඹහ ගන්න අභහරුයි. 

ඒ කිඹන්ශන් ඳළළල්ලින් සිඹඹට 90කට 95කට භ ඳරිගණක 
විදයහගහය එශවභත් නළත්න්ප ඳරිගණක දළනුභ අද රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඒක තභයි දළනුභ ශක්න්ද්රීඹ කයගත් economy එකක් 
නළත්න්ප ආර්ථිකඹක් කිඹරහ කිඹන්ශන්.   

 විඳක්ඹ විසින් නඟන අශනක් ශචෝදනහ තභයි  

ජනහධිඳතිතුභහට ව ඳවුශල් අඹට ශ්ප අඹ ළශඹන් ළඩි ළඹ 

ශකොටක් ශන් කයරහ තිශඵනහ කිඹන කහයණඹ. ශ්පක ඉතහභ 
අභත ශචෝදනහක්. ඒ ශගොල්ශරෝ දළන දළනභ තභයි ජනතහ 

ශනොභඟ ඹන්ශන්. අපි දන්නහ  ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ප යශේ මුදල් 
ඇභති. 2015 ශර්දී ඳභණක් ණඹ ව ණඹ හරික වහ රුපිඹල් 

බිලිඹන 1 300ක් යජඹ ශගන්නට ශනහ. ඒක අද ඊශේ ගත්ත 
ණඹ ඳභණක් ශනොශයි  1959 ඉරහ ගත්ත ණඹ ශනුශන් 

තභයි ශ්ප  මුදර හරික ලශඹන් අපි ශගන්ශන්.  ඇත්ත 

ලශඹන්භ මුදල් වහ ක්රභ ්පඳහදන අභහතයහැංලඹට එච්චය මුදරක් 
ශන් කයරහ තිශඵන්ශන් ඒ ණඹ හරික ශගන්නත් එක්කයි. අශප්ත  

රිවිධ වමුදහ  ශඳොලීසිඹ ව සිවිල් ආයක්ක ඵශ කහඹ ගත්ශතොත් 
රක් ශදකවභහයක ඳභණ පිරික් ඉන්නහ. ඒ රක් ශදකවභහයට 

ඳඩි නඩිරටත් එක්ක තභයි - ඒ වහ රළශඵන මුදලින්  සිඹඹට 
80ක් ශන් කයන්නත් එක්ක තභයි - යහජය ආයක්ක වහ නහගරික 

ැංර්ධන අභහතයහැංලඹට එභ මුදර ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්. 

යහජය ආයක්ක වහ නහගරික ැංර්ධන අභහතයහැංලඹට ශන් 
කයන මුදල්  බු්ධධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයහැංලශඹන් 

ශගනහ න්ප ඒකට එච්චය මුදල් ඹන්ශන් නළවළ.   ඒ හශ භ 
ශභය අඹ ළශඹන් අශප්ත  ආර්ථික ැංර්ධන අභහතයහැංලඹ ඹටශත් 

ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ ක්රිඹහත්භක කයන දිවි නළඟුභ 
ළඩටවශන් ඳවුල් රක් 15කට රුපිඹල් බිලිඹන 1 000ක්  ඒ 

කිඹන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 10 000ක් ශන් කයරහ තිශඵනහ. 
හරිභහර්ග පුනරුත්ථහඳනඹ වහ මුදල් ශන් කයරහ තිශඵනහ. 

ග්රහමීඹ ැංර්ධන ළඩටවන් වහ මුදල් ශන් කයරහ තිශඵනහ. 

ඒ කිඹන්ශන්  ඳවුශල් අඹ වහ ශනොශයි; ඔවුන්ශ  ශගල් ශවෝ 
ශගල් ශේ තහප්ත ඳ වදන්න ශනොශයි. ජනතහශ  ශුබ සි්ධධිඹ 

වහ තභයි  ශ්ප හශ  මුදල් ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්. ශභතළනදී 
අඳට ආශ්ධල කයන්න ශන්ශන් කයි ඵඩයි ගිඹහභ සුප්ත  එකටත් 

භදියි කිඹන කිඹභන තභයි. එතළන සිඹඹට 90ක් ඳභණ මුදල් ශන් 
ශරහ තිශඵන්ශන් ජනතහශ භ ශුබ සි්ධධිඹ  ජනතහශ  ඳඩි නඩි 

වහ තභයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්ත්රීතුභහ හදය ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් කශහ. හිජජ 

ඵළැංකුලින් ශඳෞ්ධගලික අැංලඹට ශදන ණඹ සිඹඹට 0.8දක්හ අඩු 

ශරහ කිේහ. ඒක ්පපර්ණශඹන් ළයදියි. ඇත්ත ලශඹන්භ 

ණඹ ගළනී්ප ටිකක් භන්දගහමී වුණහ. ශභොකද  විශ්ධල ණඹ  

ණඹකය නිකුතු හශ  ශනත් ශනත් අන්දශ්ප මරය ්පඳත් 

රඵහ ගන්න භහර්ග විෘත ශරහ තිබුණ නිහ. ඒ හශ භ 

ජහතයන්තයශේ යත්යන් මිර අඩු වීභ නිහ උගස ණඹ ටිනහකභ 

අඩු වුණහ. ඒකත් ණඹ ගළනී්ප අඩු වීභට ඵරඳෆහ. ඒක නිහ භව 

ඵළැංකු අඩු ශඳොලී හිත මරයභඹ ්රතිඳත්තිඹක් අනුගභනඹ කශහ. 

ඒක දළන් ටික ටික ර්ධනඹ ශරහ  සිඹඹට 2.6 දක්හ ර්ධනඹ 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ එතුභහ කිඹපු ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න 

්පපර්ණශඹන් ළයදියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඊශේ ශඳශර්දහ සිට ඉතහභ 

ජනප්රිඹ වුණු ගීතඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි  "හිස ටින් එකක් හශ  

අශප්ත  ශ්ප ජීවිශත් භල්ලි" කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ 2005 දී ශ්ප යට බහය ගන්න ශකොට අශප්ත  යට 

තිබුශඩල හිස ටින් එකක් හශ  තභයි. ආර්ථිකඹ තිබුශඩල ඳතුශල්. 

ශ්ධල ශ්රේමීත්ඹ ්පපර්ණශඹන් බිැංදුට ඵළවළරහයි තිබුශඩල. 

ජහතික අභිභහනඹ කිඹන එක නළත්තටභ නළති ශරහයි තිබුශඩල. 

ජීත් වීශ්ප නිදව ්පපර්ණශඹන් නළති ශරහයි තිබුශඩල. නමුත් 

එතුභහ ඵරඹට ආහට ඳසශේ අද න ශකොට යශේ ජීත් වීශ්ප 

නිදව තිශඵනහ. රසතහදඹ ්පපර්ණශඹන්භ නළති කයරහ 

තිශඵනහ. ආර්ථිකඹ ර්ධනඹ නහ. මිනිසුන් තුටින් සිටිනහ. 

ඒක තභයි අශප්ත  ආඩලඩුක්රභ යසථහශේ අන්තිභට ශභශේ 

වන් තිශඵන්ශන්.  

  
 "ශදශො ස තු කහශරන 

 ස  ්ප ඳත් ති ශවොතු ච 

 ඵීශතො බතු ශරොශකො ච 

 යහජහ බතු ධ්ප මිශකො"  

ඒ අර්ථශඹන්භ යට ඳහරනඹ කයන ශවො ධහර්මික යශජක් 

අඳට රළබී තිශඵනහ. ඒක නිහ තභයි  ශ්ප ආර්ථිකඹ ර්ධනඹ 

ශරහ  භහර්ග කහඳේ ශරහ  ජීත් වීශ්ප නිදව රළබිරහ  අද 

ජනතහ න්ශතෝශඹන්  සිටින්ශන්. ශ්ප ඉදිරිඳත් කය තිශඵන 

කහලීන අඹ ළඹ අපි ඹන දිගු ගභශන් එක්තයහ පුරුකක්ඹ කිඹහ 

්රකහල කයමින් භහ භශ  චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  
 
[අ.බහ. 4.22] 
 

ගරු නන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසිංශ මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றருற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්ප විහදශේදී භට චන 

සල්ඳඹක් කථහ කයන්න අසථහක් රඵහ දීභ ගළන භහ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත නහ. භශ  කථහ ආය්පබ කිරීභට ශඳය  මීට දස 

ශදකකට ශඳය වල්දු්පමුල්ර ්රශ්ධලශේ ශදදහචකඹට ශගොදුරු 

වුණු ජනතහට භහ භශ  ඵරත් කනගහටු ්රකහල කය සිටිනහ.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  2015 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් 

කය ඇති ශභභ අඹ ළශඹන් ශ්ප යජඹ ජනතහට වන භල්රක් 

රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ වන සිඹල්රභ හීනඹක් ඵට ඳත් ශනොවී 

ළඵෆටභ ජනතහට රළශඵනහ න්ප ශඵොශවොභත්භ ශවොයි. 

ශභොකද  භහ එශවභ කිේශේ? ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ගණනහශේදීභ සිදු 

වුශඩල ජනතහ ශනොභඟ වළරීභයි. ජනතහට රළබුණු ශදඹක් නළවළ. 

ඒ නිහ භහ ශ්ප අඹ ළඹ දකින්ශන්ත් ඉදිරිශේදී එන ජහතික 

භළතියණඹක් ඉරක්ක කය ශගන ශගනහපු භළතියණ ශඳොශයොන්දු 

ශල්ඛ්නඹක් වළටිඹටයි. 

1207 1208 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ශගොවින්  ක්පකරුන්  ඇඟලු්ප ක්පවල් ශේකඹන්  

ෘත්තිකඹන්  යජශේ ශේකඹන්  ඹන ශ්ප සිඹලු ශදනහභ ශ්ප අඹ 

ළශඹන් විශලේ වන ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. නමුත් අඳට 

ශඳශනන විධිඹට න්ප ශ්ප අඹ ළඹ වයවහ  ශඳශනන්න තය්ප වන 

රළබී නළවළ.  එක්ත් ජහතික  ඳක්ඹ ඇතුු  භසත විඳක්ඹ  ශ්ප 

අඹ ළශේදී යජශේ ශේකඹන්ශ  ළටුඳ රුපිඹල් 10 000කින්  

ළඩි කයන්නඹ කිඹහ විශලේ ඉල්ලීභක් කශහ.  ශභොකද  ශ්ප න 

ශකොට  යු්ධධඹ අන් ශරහ නිහ යුද විඹද්ප නළවළ. ඒ හශ භ  

ඳසු ගිඹ අඹ ළශේදීත්  ශ්ප අඹ ළශේදීත් යජඹ වන් කය 

තිශඵනහ  සිඹඹට 7ක  8ක ආර්ථික ැංර්ධන ශේගඹක් රඵහ 

තිශඵනහඹ කිඹරහ. එළනි ආර්ථික ර්ධන ශේගඹක් තිශඵනහ 

න්ප ඳඩි ළඩි කිරීභක් කයන්න ඵළරි ඇයි කිඹහ අපි අවනහ. අද ශ්ප 

යජශේ ශේකඹන්ට රළබී  තිශඵන්ශන් ශභොනහද කිඹන එක ගළන 

අපි භතක් කයන්න කළභළතියි. ශ්ප අඹ ළශඹන් යජශේ 

ශේකඹන්ට රුපිඹල් 3 000ක දීභනහක් රළබී තිශඵනහ. ඒක 

ළටුඳට එකතු ශන්ශන් නළවළ.  දශ ලශඹන් ඵළලුත් ඒ රුපිඹල් 

3 000ක  දීභනහශන් ගෆස සිලින්ඩයඹක්  ව ීමනි කිශරෝ ඳවක්  

හශ  ්රභහණඹක් තභයි ගන්න පුු න් ශන්ශන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්ප ළඩි කයපු ළටුඳ මලික  

ළටුඳට එකතු  ශන්ශන් ජලි භහශේදීඹ  කිඹන එකයි ආඩලඩු 

කිඹන්ශන්. ජලි භහශේ එකතු ශනහ න්ප ජනතහ භහ 

ගණනහක්  ඵරහ ඉන්න ශනහ. ඒ නිහ ඒකත් ඡන්ද ගුඩලඩුක් 

වළටිඹටයි අපි දකින්ශන්. ශභොකද  ජලි භහඹ ශන ශකොට  ශ්ප 

යශේ ජහතික භළතියණ  ඳත්හ අහනයි. ඒ නිහ අශප්ත  යජශේ 

ශේකඹහට ශදවිඹන්ශගභ පිහිටයි කිඹන එකයි අඳට  කිඹන්න 

තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ භභ  විශලේශඹන්භ යජශේ ශේකඹන්ට 

කිඹන්ශන් ශ්ප ඳච ශඳොශයොන්දුරට රැශටන්න එඳහඹ කිඹන 

එකයි.  විශලේශඹන්භ යජශේ  ශේකඹන් අතරින් කීශඹන්  කී 

ශදනහටද තභන්ටඹ කිඹහ ශගඹක් තිශඵන්ශන්. නිහ නළති යජශේ 

ශේකඹන්ට   නිහ හදහ ශදන  ළඩ පිිබශශක් ශ්ප ආඩලඩුට 

නළවළ. අඩු තයමින්  නිහ ශඹෝජනහ ක්රභඹක්  ආය්පබ  කයනහඹ 

කිඹහත්  ශ්ප අඹ ළඹ  ශඹෝජනහශේ වන් කයරහ නළවළ. ඳසු ගිඹ 

ර්ර අපි දළක්කහ  එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩලඩු කහරශේ 

දිැංගත ජනහධිඳති යණසිැංව ශ්රේභදහ භළතිතුභහ වදපු නිහ 

ශඹෝජනහ ක්රභර  නිහරට තීන්ත ගහරහ අලුතින්  උප්ත ඳළන්න 

ශදන ආකහයඹ. ඒ  හශ  ඵහර ළඩ  කීඳඹක්  සිදු වුණහ. 

ඊශේ ශඳශර්දහ ගෆස මිර රුපිඹල් 250කින් අඩු වුණහ. ගෆසර  

හශ භ  තත් බහඩලඩ කිහිඳඹක මිර අඩු කශහ. ශ්ප අඩු කිරීභ 

කයන්න තිබුශඩල මීට කලිනුයි.   ඌ ඡන්දඹ ඉරක්ක කය  ශගන   

ශ්ප ආඩලඩු ඳල්ර්ප ඵහිනහඹ කිඹන එක ශත්රු්ප ගිඹහට ඳසු 

වදිසිශේභ ඵඩු මිර අඩු  කිරීභ ආය්පබ කශහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. ඳශහත් බහ භළතියණ කහරශේදී කිඹපු 

ශදඹක් භට භතකයි. ශප්ත හශල් ්රශ්ධලශඹන් ගෆස නිධිඹක් ව්පඵ 

වුණහඹ   එඹ වහයහ ගෆස රඵහ ශදනහඹ කිඹහ එදහ කිේහ. නමුත් අපි 

අවනහ  ඒ ගෆස  ශකොශවේද තිශඵන්ශන් කිඹහ. ඇයි  ශ්ප  හශ  

අතය ්රකහලලින් යශේ ජනතහ  මුශහ කයන්ශන්? එශවභ 

නළත්න්ප හභහනය  විධිඹට   ඒ ගෆස නිධිඹත් ශවොය ඳහශයන්භ 

චීනඹට වික්කහද කිඹහ අවන්නත් අඳට  සි්ධධ ශනහ. ශභොකද   

එළනි  ශ්ධල් තභයි අද සි්ධධ  ශන්ශන්.  අද අශප්ත  යශේ 

්පඳත්ලින් ළඩි වරිඹක්භ චීනඹටයි ඹන්ශන්.  

 යජශේ ශේකඹන්ට   රැකිඹහට  ඹන්න එන්නත්  අද ඒ 

අලය ඳවසුක්ප නළවළ. දු්පරිඹ ශේඹ ගළන  ඵළලුත් ඳවසුක්ප   

ශගොඩහක්භ අඩු තත්ත්ඹක තභයි තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ තද 

ශරහ   හිය ශරහ  එන ජනතහට වනඹක් විධිඹට අලුතින් 

දු්පරිඹ  භළදිරි  ශඹොදරහ  ශවො ඵස ශේහක් ඳඹරහ ඒ ගළනත්  

උනන්දු ශරහ  වන රඵහ ශදනහ න්ප ශඵොශවොභත්භ  ශවොයි 

කිඹන එක භහ ශ්ප අසථශේදී  කිඹන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ හශ භ ඹහල්ශ්ධවී දු්පරිඹ 

ගළන ඹභක් කිඹන්නත්   භභ ශ්පක අසථහක් කය ගන්නහ. ඳසු 

ගිඹ දක ඹහල්ශ්ධවී දු්පරිඹ ඹහඳනඹ දක්හ ධහනඹ කිරීභ 

ආය්පබ කශහ.  භභ විශලේශඹන්භ කිඹන්ශන් ශ්ප කහයණඹයි.  ඒක  

ශඵොශවොභ ශවො  ළඩක්. ඒ වුණහට අනුයහධපුයඹ දිසරික්කශේ 

ඉන්න ජනතහට ඹහඳනශේ ඉරහ එන ඹහල් ශ්ධවී දු්පරිඹට 

වදිසිශේ අනුයහධපුයශඹන් නඟින්න සිදු වුශණොත් ඒ කටයුත්ත 

අඳවසු නහ. ශභොකද  ඒ දු්පරිශේ seat එකක් ගන්න තිඹකට 

කලින් ඒක ශන් කය ගන්න ඕනෆ. එතළනදී ශඳොඩි අහධහයණඹක් 

නහ. ශභොකද  වදිසි අසථහක් වුණහභ ඒ විධිඹට කයන්න 

අඳවසුයි. එශවභ න ශකොට ඒ අහිැංක ජනතහට ඒ අලයතහ 

ඉසට න්ශන් නළවළ. ශ්ප පිිබඵත් ශොඹහ ඵරහ ඒ වහ ළඩ 

පිිබශශක් ශඹොදන්න කිඹන එකත් භහ භතක් කයන්න කළභළතියි. 

තත් කරුණක් තභයි  යජශේ ශේකයින්ශ  සථහන භහරු 

වී්ප. විවිධ තයහතිය්පර යජශේ ශේකඹන්ට භහරු වී්ප රළබුණහභ 

ඒ ඳවුල්ර  දරුන්ට ඒ භහරු වී්ප රළබ ්රශ්ධලර ඳහල්රට 

ඇතුශත් වීශ්පදී ්රලසන ගණනහකට මුහුණ ශදන්න සි්ධධ නහ. ඒ 

වහ ්රමුඛ්තහක් රඵහ දීශ්ප ළඩ පිිබශශක් අතයලයයි. එශවභ 

නළත්න්ප ඒ ඳවුල්ර ගළටලු ඇති නහ. ඒ හශ භ දරුන්ශ  

අධයහඳනඹ අඩහශ නහ. ඒ ්පඵන්ධශඹන් කලින් ළරසු්ප 

තිබුණහට දළන් ඒහ ඵරපුු න්කහයක්ප තිශඵන අඹට විතයක් ීමභහ 

ශරහ තිශඵනහ. එහිදී අනික් අඹට ්රලසන භතු ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ ්පඵන්ධශඹනුත් ඹ්පකිසි ළඩ පිිබශශක් කස කයන්න කිඹහ 

භහ භතක් කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ ශ්ප ශරහශේදී ැංචහයක 

යහඳහයඹ පිිබඵත් චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න ඕනෆ. 

විශලේශඹන්භ ැංචහයක යහඳහයඹ තුිබන් යජඹ විලහර මුදරක් 

උඳඹන ඵට ඳසු ගිඹ අඹ ළශේදීත් කිේහ. විලහර මුදරක් උඳඹන 

එක ශවොයි. ැංචහයකයින් ළඩිපුයභ ගළශන දිසරික්කඹක් 

තභයි භහ නිශඹෝජනඹ කයන අනුයහධපුයඹ දිසරික්කඹ. ඳසු ගිඹ 

දස කිහිඳඹ තුශදී ඹ්ප ඹ්ප සිදු වී්ප ගණනහක් හර්තහ වුණහ. 

එළනි සිදු වී්ප හර්තහ න විට ඒහ ැංචහයක යහඳහයඹ ඳවශ 

ළටීභට ශවේතු නහ. විශ්ධල කහන්තහක් ැංචහයඹ කයන 

අසථහශේදී ඒ කහන්තහශ  අත් ඵෆගඹ ශකශනක් උදුයහ ශගන 

ගිහින් තිශඵනහ. ඒ හශ භ තත් විශ්ධල කහන්තහකට ලිැංගික 

අතය සිදු කය තිශඵනහ. ඇඹ භහධයශේදිනිඹක්. එතුමිඹට  එභ 

අතයඹ සිදු ව ශරහශේදී ශඳොලීසිඹ ඒ ්පඵන්ධශඹන් ක්ිජක 

තීන්දු තීයණ අයශගන නළවළ. එශවභ වුණහභ ඒ ැංචහයකයින් ඒ 

අඹශ  යටරට ගිහින් අශප්ත  යට ගළන රඵහ ශදන ්රචහයඹ තුිබන් 

අශප්ත  ැංචහයක යහඳහයඹට වහනිඹක් සිදු නහ. විශලේශඹන්භ 

එළනි ්රශ්ධලර ඉන්න කුඩුකහයයින්  ඒ හශ භ අවිනීත විධිඹට 

වළසිශයන අඹ ගළන ක්ිජක තීන්දු තීයණ අයශගන කටයුතු 

කයන්න සිදු නහ. එශවභ නළති වුශණොත් ැංචහයක යහඳහයඹට 

කණශකොකහ වඬරන තත්ත්ඹක් උදහ ශනහ.  

ැංචහයක යහඳහයඹ ගළන කථහ කයන ශකොට අනුයහධපුය 

දිසරික්කශේ seaplanes ඵසන්න කඹිච්චන්කුරභ ළ 

්රතිැංසකයණඹ කයන්න කටයුතු ආය්පබ කය තිශඵන ඵත් 

කිඹන්න ඕනෆ. අපි කිඹන්ශන් අනුයහධපුය දිසරික්කශේ ශභඳභණ 

ශවො ගුන් ශතොටු ශඳොශක් තිබිඹදී seaplanes ඵසන්න නගයඹ 

භළ්ධශ්ධ තිශඵන ළක් ්රතිැංසකයණඹ කයන එක නික්ප 

අනලය විඹදභක් කිඹරහයි. ඊශේ ශඳශර්දහ තිබුණු අධික 

ර්හඳතනඹ නිහ ළ පිටහය ගරන තයභට ඒ ළශේ තුය ළඩි 

වුණහ. ඒ ්පඵන්ධශඹන් "රැංකහදීඳ" ඳරශේ ්රෘත්තිඹක් ඳශ 
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වුණහ  "අනුයහධපුය නගයඹ නශරන් ශේශයයි" කිඹරහ. ශ්ප ළ 

්රතිැංසකයණඹ කයන ශරහශේ අඩු තයමින් හරිභහර්ග 

නිරධහරින්ශගන්ත් උඳශදස රඵහ ශගන නළවළ. ශ්ප ළශේ තුය 

පිරුණහභ ළඩි තුය ඹන්න අලය හන් ශදොයටු වදරහ නළවළ. 

කිසිභ උඳශදකින් ශතොයයි ශ්ප ළ ්රතිැංසකයණඹ කය 

තිශඵන්ශන්. ඒ ශරහශේ යුද වමුදහශේ උදවිඹත්  හරිභහර්ග 

නිරධහරිනුත් එතළනට ඳළමිිජශේ නළත්න්ප අනුයහධපුයඹ න ඵස 

නළතු්ප ශඳොශටත්  ඒ අට තිශඵන ශ්ධශඳොශරටත් විලහර 

වහනිඹක් සිදු නහ. ඒ හශ  විනහලකහරී අනලය ශ්ධල් 

ශනොකය මීට ඩහ ශවො යහඳෘතිරට  ජනතහට අතයලය 

යහඳෘතිරට ශ්ප මුදල් ශඹොදන්න පුු න්. 

අනුයහධපුයඹ දිසරික්කශේ තියප්ත ඳශන් ්රහශ්ධශීඹ බහ භඟින් 

නහච්චද ළශේ යක්ෂිතඹට අනුයහධපුය තියප්ත ඳශන් තිශඵන කුණු 

කශ ශගන ගිහින් ශගොඩ ගවනහ. අද ඒ කුණු කශර වි ද්රය 

නහච්චද ළශේ තුයට එකතු වීශ්ප අදහනභක් ඇති වී තිශඵනහ. 

නහච්චද ළශේ තුය තභයි නුය ළට ඹන්ශන්. ඒ නගයශේ 

ජනතහට ශඵොන තුය ගන්ශන් ඒ ළ වයවහයි. අද න ශකොට ඒ 

හශ  අදහන්ප තත්ත්ඹක් උදහ ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ  

නහච්චද ළ ආශ්රිත අනය ඉදි කිරී්ප යහශිඹක් සිදු ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ අනය ඉදි කිරී්ප යහශිඹ පිිබඵ ශගොවි ැංවිධහන 

වයවහ  ්රශ්ධලශේ ජනතහ වයවහ ශකොයි තය්ප ඳළමිිජලි කශත් ඒ 

කිසික් ්පඵන්ධශඹන් අද න කල් කිසිභ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ශගන 

නළවළ. ඊශේ ශඳශර්දහ එහි අලුත් ශගොඩනළගිල්රක් ඉදි කිරීභ 

ආය්පබ කය තිශඵනහ. ඒ ශගොඩනළඟිල්ර වදන්ශන් තියප්ත ඳශන් 

්රහශ්ධශීඹ බහශේ සිටින  යජඹ ඳහර්ලසශේ භන්ත්රීයශඹක්. ඒ  

අන්ර් දහත් කිඹන භන්ත්රීයඹහයි. ඒ භන්ත්රීයඹහ ශවෝටරඹක් 

ශගොඩනළඟීභ ආය්පබ කය තිශඵනහ. ළේපිටිඹ ඇතුශශේයි එඹ 

වදන්න ඳටන් ශගන තිශඵන්ශන්. නහච්චද ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්පතුභහ 

ශ්ප න විටත් අභහතයතුභහ වයවහ හරිභහර්ග අධයක් ජනයහල්ට 

ශ්ප පිිබඵ ලිඛිත දළනු්ප දීභක් කය තිශඵනහ  හකච්ඡහ කයරහ 

ශභඹ වහභ නත්න්න කිඹරහ. නමුත් අද න කල් ඒකට 

පිඹයක් අයශගන නළවළ. ශ්ප විධිඹට ශ්පහ සිදු න්න ගිශඹොත් ඒ 

ළේ යක්ෂිතඹට අනිහර්ඹශඹන් ශරොකු වහනිඹක් සිදු නහ. ඒ 

හශ භ ඒ ළත් භවහ විලහර අදහනභකට රක් වීභ සිදු ශනහ. 

ඒ නිහ ඒ හශ  ශ්ධල් ගරු අභහතයතුභහශ  අධහනඹට ශඹොමු 

කයරහ ඒ ආකහයඹට සිදු න අනලය කටයුතු වහභ නතය 

කශශොත් ශවොයි කිඹන එක භහ ශ්ප අසථහශේ භතක් කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අනුයහධපුයඹ දිසරික්කශේ 

ශගොවිතළන තභයි ඉදිරිශඹන්භ තිශඵන්ශන්. උතුරුභළද ඳශහශත් 

2012 ඹර කන්නඹ  ඒ හශ භ 2012-2013 භව කන්නඹ  2014 

ඹර කන්නඹ කිඹන කන්න තුශන්භ ර්හඳතනඹ ශනොභළති වීභ 

නිහ ගහ ඳහු  වුණහ. ඒ ්රශ්ධලඹ සිඹඹට 80ක විතය ශගොවි 

ජනතහක් ජීත් න ්රශ්ධලඹක්. 2014-2015 භව කන්නඹ 

ශනුශන් ශරොකු ඵරහශඳොශයොත්තු ඇති ඒ ජනතහ ගහ 

කටයුතු ආය්පබ කය තිශඵනහ. අපි කිඹනහ ඳසු ගිඹ ගහ ඳහු  

ශරහශේදී නිඹැං වනහධහය නිඹභ විධිඹට ඒ ශගොවි ජනතහට රඵහ 

දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ. නිඹැං වනහධහය ලශඹන් භවරුන්ට අර 

කිශරෝ 3ක් දුන්නහ; භවරුන්ට අර කිශරෝ 5ක් දුන්නහ. ඒ හශ  

තභයි වනහධහය දුන්ශන්. ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන ශකොට ඒ 

ශගොවි ජනතහශගන් රුපිඹල් 150ක මුදරක් අඹ කයනහ. එඹ අඹ 

කයන්ශන් ඒ අඹශ  යක්ණඹකට කිඹරහයි. ගහ ඳහු  හශ  

්රලසනඹකට මුහුණ දුන්නහභ වනහධහය වළටිඹට ඒ ශගොවීන්ට ඒ 

මුදල් රළශඵන්න ඕනෆ. අඳ කිඹන්ශන් ඒකයි. අපි දන්ශන් නළවළ ඒ 

එකතු කයන මුදල්රට ශභොකක්ද ශන්ශන් කිඹරහ. නමුත් 

ශභතය්ප කහරඹක් නිඹඟඹ අභතක ශරහ තිබුණු ශ්ප යජඹට ඌ 

භළතියණඹ නිහ වදිසිශේභ නිඹඟඹ ගළන භතක් ශරහ රුපිඹල් 

2 500 ගණශන් රහිරහිශේ ඒ ජනතහට රඵහ ශදන්න ඳටන් 

ගත්තහ.  එඹ ශදන්න තිබුශඩල ඒ ඡන්දඹ ඉරක්ක කයශගන 

ශනොශයි. ඊට ශඵොශවොභ කලිනුයි නිඹඟඹ ආය්පබ වුශඩල. ඒ 

කහරශේදී තභයි ඒ රුපිඹල් 2 500 ඒ ජනතහට රඵහ ශදන්න 

තිබුශඩල. අඳ කිඹන්ශන් ශ්ප යජඹ ශගොවි ජනතහ ගළන හිතනහ 

ශඵොශවොභ අඩුයි කිඹරහයි. ශ්ප ආඩලඩු ඵරඹට ආශේ ශගොවි 

ජනතහශ  කය පිටින්. නමුත් අද න ශකොට ඒ ශගොවි ජනතහ 

ඳළත්තකටභ තල්ලු කය දභහ තිශඵනහ කිඹන එකයි අඳට ශ්ප 

අසථහශේදී කිඹන්න ශන්ශන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ හශ භ ශ්ප අඹ ළශඹන් 

කිඹහ තිශඵනහ  "බිත්තය වී ශනොමිරශේ ශදනහ" කිඹරහ. අපි 

ඵළලුහ ශ්ප ්පඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහර වන් තිශඵනහද 

කිඹරහ. නමුත් තිබුශඩල නළවළ. ශකොශවොභද ඒ බිත්තය වී ශදන්ශන් 

කිඹන එක දළන ගන්න අපි කළභළතියි. අක්කය ශදකවභහයකට අඩු 

තයමින් බිත්තය වී බුල් 5ක් ශවෝ 6ක්ත් ඕනෆ. ඒ ්රභහණඹ  

කිශරෝ 100ක්  125ක් විතය ශනහ. එශවභ න්ප අඳ අවන්ශන් 

ශ්ප විධිඹට ශදන්න යජශේ ගඵඩහර ශ්ප තය්ප බිත්තය වී 

තිශඵනහද කිඹන එකයි. ශ්ප හශ  ශඹෝජනහ ශගනළල්රහ 

ජනතහට ඵරහශඳොශයොත්තු ඇති කයරහ අශප්ත  ශගොවි ජනතහශ  

අනහගතඹ තතත් අන්ධකහයඹට ඇද දභන්න එඳහ කිඹන එක 

ශ්ප අසථහශේදී භතක් කයනහ.  

ආඩලඩුශේ ක්ශේර නිරධහරින්ට ඵයිසිකල් වනහධහයඹක් 

ශදනහ කිඹහ ශභය අඹ ළශඹන් කිඹහ තිශඵනහ. අපි කිඹන්ශන් 

ඒක ශඵොශවොභ ශවො ළඩක්. විලහර ළඩ ශකොටක් කයන 

නිරධහරින් පිරිකට ඒ හශ  ශදඹක් ශදන එක ශවොයි. එක්ත් 

ජහතික ඳක් ආඩලඩු කහරශේදී -1977  ඉරහ 94 කහරශේදී- 

කෘෂි කර්භහන්තඹ නඟහ සිටුන්න විශලේශඹන්භ කෘෂිකර්භ 

යහඳෘති නිරධහරින්ට  ඳශු ්පඳත්  ක්ශේර නිරධහරින්ට ඒ හශ භ 

භවළලි ක්ශේර නිරධහරින්ට කිසිභ මුදරක් අඹ ශනොකය තභයි 

එදහ ඹතුරු ඳළදි රඵහ දුන්ශන්. අද ශ්ප ආඩලඩු රඵහ ශදන්ශන් 

රුපිඹල් 50 000ක මුදරකට.   

 භභ භතක් කයන්න කළභළතියි  ශ්ප ඹතුරු ඳළදිරට අඹ කයන 

ආනඹන ඵ්ධද සිඹඹට 400කින් ශ්ප ආඩලඩු විසින් ළඩි කය 

ති ශඵන ඵ. එඹ අපි අභතක කයන්න ශවො නළවළ. එක ඹතුරු 

ඳළදිඹක ආනඹන ඵ්ධද කීඹද කිඹහත් අපි අවන්න කළභළතියි. ඒහ 

අභතක කයන්න එඳහ. විශලේශඹන්භ ශ්ප නිරධහරින්ට එක්ත් 

ජහතික ඳක් ආඩලඩු වයවහ රඵහ දුන්ශන් ඉන්දිඹහනු ඹතුරු ඳළදි 

ශනොශයි.  එදහ එක්ත් ජහතික ඳක්ශඹන් රඵහ දුන්ශන් 

ශඵොශවොභ ඉසතය්ප ර්ගශේ ජඳන් ඹතුරු ඳළදි. ත ශඵොශවෝ ශ්ධ 

කිඹන්න තිබුණත් කහරඹ වයස ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අධයහඳනඹ ්පඵන්ධශඹනුත් 

භභ කිඹනහ. අද අධයහඳනඹ ගළන ශකොයි තය්ප කථහ කශත් ශ්ප 

න විට භසතඹක් වළටිඹට ශ්ප යශේ අධයහඳනඹ කඩහ ළටිරහ 

තිශඵනහ. උතුරු භළද ඳශහත ගත්තහභ අධයහඳනඹ ්පඵන්ධ 

උතුරු භළද ඳශහතට තිශඵන ළරකිල්ර අන්තිභ බිැංදුටභ ළටිරහ 

තිශඵනහ. දිගින් දිගටභ අධයහඳනඹ කප්ත ඳහදු හශ භ 

ැංවිධහනහත්භක ඵක් නළතිකභ ශවේතුශන් අද න විට උතුරු 

භළද ඳශහත  ඳශහත් නශඹන් 9 ශනි තළනට ළටිරහ තිශඵනහ. 

අධයහඳනඹ ්පඵන්ධ අද ඳතින්ශන් ශඵොශවොභ බඹහනක 

තත්ත්ඹක්. අශප්ත  ඳහල්රට අලය විදයහගහය ඳවසුක්ප නළවළ. 

අපි රින් ය ශ්ප පිිබඵ ශකොච්චය කිේත් තභ ඒ ්රලසනරට 

විදු්ප රළබිරහ නළවළ.  

අහන ලශඹන්  ශ්ප කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. 1994 ඉන් 

2014 දක්හ අඹ ළඹ කථහරදී වළභ අසථහකභ ශභොයගවකන්ද 

ජරහලඹ ගළන භතක් කශහ. අද අපි අවනහ  ශකෝ ශ්ප 

ශභොයගවකන්ද ජරහලශේ තුය කිඹහ. වළභදහභ අශප්ත  

භවකනදයහශේ ජනතහටයි  ඳදවිශේ ජනතහටයි ශ්ප ජරහලශඹන් 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

තුය ශදනහ කිඹහ ඒ ජනතහ ශනොභඟ ඹනහ. "ඹහන් ඔඹ 

යහඳෘතිඹ" ආය්පබ කයනහ කිේහ. ශ්පහ ඔක්ශකෝභ අද 

මුල්ගල්රට විතයක්  චනරට විතයක් ීමභහ ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

කිසිභ ළඩ ශකොටක් අද න තුරු ්පපර්ණ ශරහ නළවළ.  

අනිත් කරුණ ශ්පකයි. 2013 අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ කශහ 

භවනුය වහ අනුයහධපුයඹ දිසරික්කර ්රැංග කරහ වහ 

ැංසකෘතික භධයසථහන න්ප කයනහ කිඹහ. අද ශ්ප ැංසකෘතික 

භධයසථහන මුල් ගල්රට ඳභණක් ීමභහ ශරහද කිඹරහ අද අපි 

අවනහ. එශවභ වළදුණු භධයසථහනඹක් නළවළ. ශභය දීරහ 

තිශඵන ශඹෝජනහත් ඒ හශ භ තභයි. ශඹෝජනහ අනන්ත අ්රභහණ 

තිශඵනහ. නමුත් ක්රිඹහත්භක ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොන 

ශඹෝජනහද කිඹරහ අඳට ශවොඹහ ගන්න ඵළවළ. වළභදහභ ජනතහ 

තභයි ශනොභඟ ඹරහ තිශඵන්ශන්. අහන ලශඹන් භභ 

කිඹනහ  ශ්ප ආඩලඩු වළභ තහශේදි හශ භ ශ්ප තහශේදිත් 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන් ජනතහ ශනොභඟ ඹන අඹ ළඹක් ඵ. 

ජහතික භළතියණඹක් ඉරක්ක කය ශගන අද ශ්රෝඩහක් ඉදිරිඳත් 

කය තිශඵන්ශන්. එභ නිහ ශභභ අඹ ළශඹන් කිසිභ වනඹක් 

නළවළයි කිඹන එක භභ ශ්ප අසථහශේදී කිඹනහ. 

 
[අ.බහ. 4.42] 

 
ගරු මළනී තසොන්තවේකළ මශත්මිය 
(ரண்நெறகு (றருற) ரனணல ததரன்ரசக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ්රථභශඹන්භ භට අය 

ශදන්න  ශ්ප අසථහශේදී භවහ ශදදහචකඹට මුහුණ ඳහ සිටින 

ශකොසරන්ද වහ ඒ අට ්රශ්ධලශේ සිඹලුභ ශදනහට භශ  

කරහකරුන්  සිනභහ ශිල්පීන් ඇතුු  සිඹලු ශදනහශ භ ඵරත් 

කනගහටු  ශලෝකඹ ්රකහල කයන්න. චිරඳට  ශටලි නහටය රගත 

කිරී්ප ආදී ශ්ප ෆභ අසථහකදීභ තුකය ්රශ්ධලර ළසිඹන් 

අතය අශප්ත  උදවු කරුන් හිතතුන් සිටිඹහ.  මිඹ ගිඹ සිඹලු 

ශදනහටභ මින් භතු ශභළනි ඉයණභක් අත් ශනොශේහයි  කිඹහ භභ 

ශ්ප අසථහශේ දී සිඹලුභ කරහකරුන් ශනුශන් ්රහර්ථනහ 

කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  "භහින්ද චින්තන" ජහතික 

ැංර්ධන දළක්භට අනුකර ශභභ උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් 

කයනු රළබ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ 10 ළනි අඹ ළඹ 

විහදශේ දී ශභශේ ශ්ප ගරු බහ ඇභතීභට අසථහක් උදහ කය 

දීභ ්පඵන්ධශඹන් භහ මුලින්භ ඔඵතුභහට සතුතිඹ පුද කය සිටිනහ. 

පුයහ ය 30ක් තිසශේ යු්ධධඹක් ඳළති යටක ජනතහකට 

දිිබඳුකභ ්රධහන ගළටලු ඵ අමුතුශන් කි යුතු කරුණක් 

ශනොශේ. අඳ ඩහත් තුටට ඳත්විඹ යුතු කරුණ න්ප  ශභය අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහලිශේ දී ්රමුඛ්තහ දී ඇත්ශත් තදුයටත් ඉතිරි වී 

ඇති දිිබඳු ඵශේ ඳළතිකඩඹන් ඉත් කිරීභ වහ ශෞඛ්ය ්පඳන්න 

ජනතහක් ඇති කයලීභ න නියි. ශඳය ඳහල් දරුහශ   

විශ්රහමිකඹහශ  ඳභණක් ශනො  මිඹ ගිඹ යණ විරුහශ  ජීත් 

සිටින ද දරුන්  ශදභහපිඹන්ශ ත් අනහගත අභිෘ්ධධිඹ දක්හත් 

ශ්ප අඹ ළශඹන් ළරකිලිභත් වී තිශඵනහ. අද ශ්ප ශභොශවොත 

ගළන ශනො ඳසු ගිඹ දලක තුන වතයක කහරඹක ඳටන් අඳට අහිමි 

ව -විනහල ව- අශප්ත  ජහතික ්පඳත්  ධනඹ වහ භහන ්පඳත් ශවට 

දිනඹ වහ ශනො භතු උඳදින ඳයපුය දක්හත්  ආසිඹහශේ නළගී 

එන ආර්ථිකඹක් ශර ගභන් කයවීශ්ප ්රඵර වුභනහ ඇති 

ළකූ  ්රඵර අඹ ළඹ ශඹෝජනහලිඹක් ශර ශභඹ භහ වන් 

කයන්නට කළභළතියි.  

ශ්රී රැංකහ කහන්තහ කහර්ඹහැංලඹ  ජහතික ශභහ ආයක්ක 

අධිකහරිඹ  ශ්රී රැංකහ ශඳොලීසිඹ එක් කටයුතු කිරීශභන් ශභහ වහ 

කහන්තහ හිැංනඹ ළරකිඹ යුතු භේටභකින් අඩු වී ඇති අතය  

විශලේශඹන් ඳවුල් උඳශ්ධලන ශේහ වහත් රුපිඹල් මිලිඹන 

300ක් ශන් කිරීභ කහන්තහක් වළටිඹට භහ ඉතහභත් අගඹ ශකොට 

රකනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  කරහ වහ ැංසකෘතිඹ දිරි 

ගන්හ ැංර්ධනඹ කිරීභ වහ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන 

යජඹ ඵරඹට ඳත් ව දහ සිටභ විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කය 

තිශඵනහ. 2006 ශර් විශ්ධල ශටලි නහටය වහ චිරඳටලින් 

රුපිඹල් 75 000ක ඵ්ධදක් අඹ කය  ශ්ධශීඹ ශටලි නහටය 

කර්භහන්තඹ ැංර්ධනඹ කිරීභ වහ අයමුදරකට ඵළය කිරීභට 

කටයුතු කය තිශඵනහ. 2007 ශර් සිනභහලහරහ ඉදිකිරීභට  

නවීකයණඹට ය ඳවක ඵදු වන රඵහ දුන්නහ. සිනභහ 

කර්භහන්තඹ වහ ශගන්න බහඩලඩ වහ ශර්ගු ඵදු වන රඵහ 

දුන්නහ. චිරඳට නිසඳහදනඹ වහ ශදන ණඹ මුදර රුපිඹල් 

මිලිඹන 10 සිට රුපිඹල් මිලිඹන 25 දක්හ ළඩි කශහ. 

එශභන්භ 2008 ශර් අධිතහක්ණ ශභර්ප හිත 

සිනභහවල් ඉදි කිරීභට රඵහ ශදන ණඹ මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 25 

දක්හ ළඩි කය  සිඹඹට 15ක් තිබ ටිනහකභ භත ඳනනු රඵන 

ඵ්ධද අශවෝසි කිරීභට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ පිඹය ගත් ඵ අඳ 

අභතක  ශනොකශ යුතුයි. එශභන්භ න සිනභහලහරහ ඉදිකිරීභ 

වහ  ය ඳවක් ඵදු ශනොශගහ සිටීභට වන කහරඹක් ද රඵහ 

දුන්නහ. "භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ" අඳ කරහකරුන්ශ  

සුඵහධනඹ ගළන විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කශ ඵ කෘතඥතහ 

පර්ක වන් කශ යුතුයි. 

2009 ශර් දී ශටලි නහටය වහ සිනභහකරුන්ට අභිභහනඹක් 

ව "යන්මිනිතළන්න" ඉදිකය එහි ඳශමු අදිඹය විෘත කශහ. 

එශභන්භ 2011 ශර් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ භඟින් හවනඹක් මිර 

දී ගළනීභට රුපිඹල් මිලිඹන 1.2ක -රුපිඹල් රක් 12ක- ශඳොලී 

යහිත ණඹ මුදරක්  රඵහ දුන්නහ. මීට කලින් ඳත් සිටි යජඹන් 

හවනඹක් ශනො ඳහඳළදිඹක්ත් ගළනීභට කරහකරුන්ට කිසිභ 

වනඹක් රඵහ ශනොදුන් ඵ භහ ශ්ප අසථහශේ දී භතක් කයනහ. 

ැංසකෘතික භධයසථහන ඇති කශහ හශ භ රඹනල් ශන්ේ්ස  

ලු්පබිිජ යඟ වර ළනි සථහන අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ කරහකරුන්ශ  

භවත් ව ඵරහශඳොශයොත්තු ඉසට කිරීභක් වුණහ.  එශභන්භ 

කරහකරුන්ට නිහ ඉදිකිරීභ  නිහඩු නිශක්තන ඇති කිරීභ 

ශභන්භ විලහර අලයතහක් ඳළති ළඩිහිටි කරහකරුන්ට 

තභන්ශ  ළෆ භඹ ගත කයන්නට ඔවුන්ටභ ශන් ව සථහනඹක් 

පිහිටුවීභට පිඹය ශගන තිශඵනහ.  

ශ්රී  රැංකහශේ විවිධ අැංලරට ශ්ප අඹ ළශඹන් වන රඵහ 

ශදමින් ැංර්ධනඹ වහ දිරි දීභක් කය තිශඵනහ. ජහතයන්තය 

යහජය නහඹකයින්  විශලේශඹන් විශ්ධශීඹ කරහකරුන් අද අඳ 

යටට ඳළමිශණන්ශන් ඉතහභත් තුටින් වහ ළවළල්ලුශන් ඵ 

සිහිඳත් කශ යුතුයි.  එශභන්භ  විශ්ධලගත  සිටින ශ්රී රහැංකිකඹන් 

නළත තභ භවු යටට ඳළමිශණන්ශන් ඉතහභත්  තුටිනි. අඳ යටට 

අලය ශ්ප සිඹලුභ ැංර්ධන ශඹෝජනහ අගඹ කයමින්  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන් මුදල් අභහතයතුභන් වළටිඹට 2015 ශර් අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහලිඹ ඉදිරිඳත් කය අහනශේ දී ්රකහල කශ ඳරිදි  

ශ්රී රැංකහ ආසිඹහශේ නළඟී එන ආර්ථිකඹක් ශර ගභන් කිරීශ්ප 

කහර්ඹට ජනතහශ  ළඵෆ නිශඹෝජිතඹන් ශර කළඳ වී කටයුතු 

කයන ශර ඳක් විඳක් ළභශගන් ඉල්රහ සිටිමින්  ඉදිරි 2020 දී 

මුණ ගළශමුයි  කිඹමින් භශ  කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි.   
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ගරු (වලදය) තරෝශණ පුහප කුමළර මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)ரரய நெஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඌ ඳශහශත් - ඵදුල්ර 

දිසරික්කශේ  වපුතශල් ව ඵඩලඩහයශර ඹන ්රශ්ධලර - ශ්ප 

දින ර ඳතින අධික ර්හ නිහ නහඹ ඹෆභට ශගොදුරු වී මිඹගිඹ 

ව අතළන් ව අඹ ශනුශන් ඳශමුශන්භ භහශ  ව අතිගරු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඇතුු  යජශේ භළති 

ඇභළතිරුන්ශ   ශලෝකඹ ්රකහල කය සිටින්නට කළභළතියි. ශ්ප 

යනඹට ශගොදුරු ව දුප්ත ඳත්  අහිැංක දමිශ  සිැංවර  මුසලි්ප 

ජනතහ ශනුශන් ඉතහභත් අඳවසු දුර්ග භහර්ගඹක් වයවහ 

ගිහිල්රහ  ඔවුන්ශ  සුදුක් ශොඹහ ඵරහ  ඔවුන්ට අලය ඳවසුක්ප 

රඵහ දීභත්   ඔවුන්ශ  දරුන් පිිබඵ කථහ ඵව කයමින් ලක්තිඹ 

වධර්ඹ  රඵහ දීභ පිිබඵත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට භභ 

ශඳෞ්ධගලික සතුතින්ත ශනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  විශලේශඹන්භ ශභය අඹ ළඹ 

පිිබඵ විඳක්ශේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ශනොශඹකුත් අර්ථ කථන 

ශදන්නට උත්හව කශහ.  විඳක්ශේ භවය භන්ත්රීරුන් ශ්පක 

ීමනි ශඵෝර අඹ ළඹක් ශර න්ප කශහ. එශවභ නළත්න්ප   ශඟ 

එන භළතියණඹක් - ජනහධිඳතියණඹක්-  පිිබඵ උඳකල්ඳනඹ 

කයමින්  ඒකට ගළශශඳන ආකහයශේ අඹ ළඹක් තභයි ශ්ප කස 

කය තිශඵන්ශන් කිඹන කහයණඹ ළඩිපුයභ ඉසභතු කය 

ශඳන්න්නට එතුභන්රහ විශලේශඹන්භ උත්හව ගත්තහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්ප අඹ ළඹ යශේ දුප්ත ඳත් 

ජනතහශ  අලයතහන් වඳුනහ ශගන   ඔවුන්ශ  ජීවිතරට 

ගළශශඳන ආකහයශඹන් කස කයපු අඹ ළඹක් ඵ ඒශකන්භ 

ඳළවළදිලි නහ.  ඒ ඵ එතුභන්රහ  ශනොකිඹහ  ්රකහල  කය 

තිශඵනහ කිඹන එක භහ ශ්ප අසථහශේ දී භතක් කයන්න 

කළභළතියි.   

යජඹක් විධිඹට ශභළනි අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹක් කස කය  වන 

රඵහ ශදන්න පුු න් තත්ත්ඹකට  ශ්ප  යට ශගන  ඒභට  අතිගරු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ කටයුතු කයපු ආකහයඹ ගළන 

අපි දන්නහ.   මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   අපි ශ්ප යශේ 

අතීතඹ ගළන ශඳෝසඩක් භතක් කය ඵරනහ න්ප   ශ්ප රැංකහ 

කිඹන කුඩහ දියින  ශනොශඹකුත් යනඹන්ට බහජන වුණු යටක්. 

ආර්ථිකඹ ඹන්ත්ප ශගොඩනඟහ ශගන එනශකොට  ශනොශඹක් 

ශවේතන් භත නළතත් ආර්ථිකඹ කඩහ ළශටන සි්ධධීන් දහභඹකට 

මුහුණ දුන් යටක්.  විශලේශඹන්භ  1988 - 89  කහනු පිිබඵ 

භහ භතක් කයන්නට ඕනෆ. එභ කහනු තුශ ශ්ප යශේ තිබුණු 

විලහර ්පඳත් ්රභහණඹක් ශනොශඹකුත් ශ්ධලඳහරන චරිත වයවහ 

විනහල වුණහ. අද ඒ ශ්ධලඳහරන නහඹකඹන් ශ්ප යශේ විදුලිඹ 

පිිබඵ කථහ කයනහ.  එදහ transformers  විලහර ැංඛ්යහක් 

විනහල කය දභපු අඹ  අද විදුලිඹ ගළන කථහ කයනහ.  අශනක් 

ඳළත්ශතන් ගත්තහභ  ශත් කර්භහන්තලහරහ විලහර ගණනක් විනහල 

කය දළම කඩලඩහඹභක් අද ශත් නිසඳහදනඹ  ව ශත් ශගොවිඹහ ගළන 

කථහ කයනහ.   

අශනක් ඳළත්ශතන් ගුරුරුන්  ඒ හශ භ භවහචහර්ඹරුන් 

ඳනස ගණනකට ආන්න ැංඛ්යහක්  හතනඹ කය දළම අඹ අද 

අධයහඳනඹ ගළන කථහ කයනහ. ඒ එක්කභ භික්න්න් වන්ශේරහ  

පජකතුභන්රහ විලහර ැංඛ්යහක්  හතනඹ කය දළම අඹ අද ආගභ 

වහ දහචහයඹ ගළන කථහ කයනහ.  ශ්ප යට ශගොඩනඟන්න තිබුණු 

්පඳත් විනහල කශ එක්තයහ යුගඹක් තිබුණහ.  ඒ යුගඹ අඳට 

අභතක කයන්නට ඵළවළ   මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

ශ්ප යශේ අවුරුදු 30ක් තිසශේ ඳළළති යු්ධධඹ  එශවභ නළත්න්ප 

්රබහකයන් නිහ ශ්ප යට ඳත් ශරහ තිබුණු ගළටලු වගත 

තත්ත්ඹ ගළන අපි දන්නහ. අවුරුදු 30ක් තිසශේ ඳළළති  යු්ධධඹ 

නිභහ කයන්නට ඒ කහර කහනු තුශ  ඳත් වුණු  ෆභ යජඹකටභ  

ශ්ප යශේ විලහර මුදරක්  විඹද්ප කයන්න සිදු වුණහ. ඒ නිහ ශ්ප 

යජඹට ව භෆත කහරශේ  ශ්ප යට ඳහරනඹ කශ  සිඹලුභ 

යජඹන්රට විලහර මුදල් ්රභහණඹක් ණඹ ලශඹන් රඵහ ගන්න 

සිදු වුණහ.  ඒ එක්කභ 2014 ශදළ්පඵර් භ 26ළනිදහ ඇති වුණු 

සුනහමි යඹනඹ නිහ ශ්ප යටට සිදු වුණු  විනහලඹ ගළනත් අපි 

දන්නහ.   

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහටභ සිදු ව සිදුවී්ප ශද ඵරනශකොට  
අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ යජඹක් විධිඹට 

ජනතහට අලය  වන රඵහ ශදමින් ශගන ආ ශ්ප අඹ ළඹ අඳ 
ඉතහ අගඹ කශ යුතුයි. ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහටභ සිදු ව සිදුවී්ප 

එක්ක ශභළනි අඹ ළඹක් ්රකහලඹට ඳත් කයන්නට පුු න් 
වුශඩල අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ  දීර්  කහලීන ළරළසු්ප නිහඹ 

කිඹන එකත් භහ ශ්ප අසථහශේ දී භතක් කයන්නට කළභළතියි. ශ්ප 
අඹ ළඹ ශවොයි  කිඹරහ අපි කිඹනහ හශ භ  විඳක්ඹට ශභඹ 

අඹ ළඹක් ශනොශයි  "අඹ බඹක්" ශරහ තිශඵනහ. ඒක නිහ 

තභයි විඳක්ඹ ශ්ප අඹ ළඹ ඡන්ද ගුැංඩුක් විධිඹට 
නියන්තයශඹන්භ ්රකහලඹට ඳත් කයමින් ශනොශඹකුත් කහයණහ 

ඉදිරිඳත් කයන්නට  උත්හව කයන්ශන්.  

විශලේශඹන්භ ශ්ප යශේ භධයභ ඳහන්තිකඹන්  විධිඹට සිඹඹට 
85කට ළඩි ්රභහණඹක් න යජශේ ශේකඹන්ට ඹ්ප කිසි කහර 

ඳයහඹක් තුශ ඔවුන්ශ  ජීවිත ශගොඩනඟහ ගනිමින්   ආත්භ 

ගරුත්ඹක් ඇති ජීත් න්නට පුු න් ක්රභශේදඹක් ශ්ප අඹ 
ළඹ තුිබන් කස කය දී තිශඵනහ කිඹන එක භහ විලසහ 

කයනහ. යජශේ ශේකඹන්ට රළබුණු භහසික ශේතනශේ අභඹ 
රුපිඹල් 15 000ක් ඵට ඳත් කය තිශඵනහ. ඔවුන්ශ  මලික 

ළටුඳට සිඹඹට 20ක ්රභහණඹක විශලේ දීභනහ එකතු කිරීභ තුශ 
ඔවුන්ට ඹ්ප කිසි ලක්තිඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  ඒ හශ භ 

ඔවුන්ශ  ජීන විඹද්ප දීභනහ රුපිඹල් 10 000ක් දක්හ ළඩි කය  

තිශඵනහ. අද ශ්ප අඹ ළඹ තුිබන් යජශේ ශේකඹන්ට ළඩි කශ 
ළටුප්ත  ්රභහණඹ භදියි කිඹරහ විඳක්ඹ කිඹනහ. යජශේ 

ශේකඹන්ට රුපිඹල් 10 000ක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ  විඳක්ඹ 
ඉල්රනහ. ඊට ඳසු ඔවුන්භ අවනහ  "ශ්ප රඵහ දුන් වනහධහය 

ශකොශවොභද ශදන්ශන්? ශ්ප විධිඹට වනහධහය දීරහ ශ්ප යජඹ 
ඳත්හශගන ඹන්න පුු න්ද?" කිඹරහ. එශවභ අවන ගභන්භ  

ඔවුන් නළතත් අශනක් ඳළත්ශතන් කිඹනහ  "යජශේ 

ශේකඹන්ට රුපිඹල් 10 000ක දීභනහක්ත් ශදන්න ඕනෆ" 
කිඹරහ. ශ්ප කතන්දය වරි ඳයසඳයයි මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි.  

ශ්ප  යශේ ඳළළති විලහර යු්ධධඹක් අන් කයරහ  දියුණු න 

යටක් විධිඹට ආර්ථිකභඹ අතින් විලහර ැංර්ධනඹක් කයහ ශගන 
ශගොස තිශඵනහ. අධිශේගී භහර්ග  කහඳේ භහර්ග  ඒ හශ භ  ගුන් 

ශතොටුශඳොශල්  යහඹල්  ග්රහමීඹ භහර්ග ඳ්ධධති  ග්රහමීඹ ජර 
ළඳයු්ප ඇති කය තිශඵනහ. ඒ හශ භ ඌ ්රශ්ධලශේ 

ජනතහශගන් සිඹඹට 85කට  90කට ළඩි ්රභහණඹකට විදුලිඹ 
රඵහ දී තිශඵනහ. ශභළනි ැංර්ධනඹක් කයන ගභන් තභයි ශ්ප 

අඹ ළඹ තුිබන් යජශේ ශේකඹන්ට ඹ්ප කිසි වනඹක් රඵහ දී  

තිශඵන්ශන්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔවුන්ශ  භහසික 
ශේතනඹ ළඩි වීභ තුිබන් ඔවුන්ට ඹ්ප කිසි ්රතිරහබ ්රභහණඹක් 

රළශඵනහ. ඔවුන්ට රළශඵන මලික ළටුප්ත  ළඩි වීභ වයවහ ඔවුන් 
ඹ්ප කිසි අසථහක රඵහ ගන්නහ ආඳදහ ණඹ ්රභහණඹත් ළඩි කය 

ගන්න පුු න් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ අතිකහර දීභනහ රඵහ 
ගන්නශකොට ඒකටත් මලික ළටුඳ ඵරඳහනහ.  ඒ නිහ ඔවුන්ට 

අතිකහර දීභනහ ලශඹන් ළඩි මුදරක් රඵහ ගන්නත් පුු න් 

ශනහ. ඒ හශ භ ඔවුන් එදහ සිටි තත්ත්ඹට ඩහ තභන්ශ  
ජීන තත්ත්ඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න පුු න් ක්රභශේදඹක් ශ්ප 

තුිබන් කස ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එකත් භභ භතක් 
කයන්නට ඕනෆ. 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ඒ හශ භ ශවට දශේ විශ්රහභ ඹන යජශේ ශේකඹහට 

තභන්ශ  විශ්රහභ ළටුඳ දළන් තිශඵන තත්ත්ඹට ඩහ ඉවශ 

භේටභක ඳත්හ ශගන  තභන්ශ  ළෆ භඹ තුශ  නිදවශේ 

ජීත් ශන්න පුු න් විධිඹට ඔවුන් ඹ්ප කිසි ්රභහණඹකින් 

ලක්තිභත් කයන අඹ ළඹක් විධිඹට ශ්ප අඹ ළඹ භහ දකිනහ. අද 

යශේ භහජඹ  එදහ හශ  ශනොශයි. අද දරුන්ට තභන්ශ  

අ්පභහට තහත්තහට රකන්න ක්රභඹක් නළවළ. භවය විට 

රකන්න ක්රභඹක් තිබුණත් රකන්ශන් නළවළ. අද  භහජඹ තුශ 

ළඩි ්රතිලතඹක් ඉන්ශන් අවුරුදු 60ට ළඩි ජනතහයි. අපි අශප්ත  

අ්පභහ  තහත්තහ ඵරහ ගත්තහ හශ  අශප්ත  දරුන්ට ශවට දශේ 

අඳ ඵරහ ගන්න පුු න්ද කිඹන ්රලසනඹ අද අඳට තිශඵනහ. අද 

යශේ ඒ ඳසු බිභ කස ශමින් ඳතිනහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි  තභන්ශ  අ්පභහට  තහත්තහට රකන්න ඵළරි 

එශවභ නළත්න්ප හිතහ භතහ රකන්ශන් නළති තත්ත්ඹක ඉන්න 

ශකොට   යහජය ශේකඹහශ  මලික ඳඩිඹ ළඩි  වීශභන් විශ්රහභ 

ළටුඳ ඹ්ප කිසි භේටභකට ඉවශ ඹහභ තුශ  තභන්ට තනිභ ජීත් 

ශන්න පුු න් ඳරියඹක් නිර්භහණඹ නහඹ කිඹන එක භහ 

විලසහ කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්ප අඹ ළඹ තුිබන් යජශේ 

ශේශේ ඳභණක් ශනොශයි  ශඳෞ්ධගලික අැංලශේ අභ ළටුඳත් 

රුපිඹල් 10 000 දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. යශේ ඹ්ප කිසි 

රැකිඹහ ්රලසනඹක්  ගළටලුක් තිශඵනහ න්ප  ශඳෞ්ධගලික අැංලශේ 

අභ ළටුඳ රුපිඹල් 10 000 දක්හ ළඩි කිරීභත් භඟ ඹ්ප 

ශකොටසරට ශඳෞ්ධගලික ක්ශේරශේ රැකිඹහරට ඹන්න තිශඵන 

උනන්දු ළඩි ශේවි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අද එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 

කිඹුල් කඳුු  ශවශමින් කිඹනහ  ශ්ප යශේ රැකිඹහ වියහිතබහඹ 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ; ශ්ප යශේ තරුණ තරුිජඹන්ට රැකිඹහ 

අසථහ නළවළ කිඹරහ. භහ භතක් කයන්න කළභළතියි  2001 - 2004 

කහරශේ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශභොනහද කශශේ කිඹරහ. භහ 

හිතනහ  ශ්පහ භතක් කය දිඹ යුතුයි කිඹරහ. එදහ එතුභන්රහ 

භළතියණ ශේදිකහර ශභොනහද කිේශේ? චුයිැංග්ප ශදනහ කිේහ; 

ශේසරේ ශදනහ කිේහ. ඒ හශ භ එදහ ශඳොශයොන්දු වුණහ  තරුණ 

තරුිජඹන්ට රැකිඹහක් රළශඵන තුරු රුපිඹල් 2 500ක දීභනහක් 

තළඳෆශරන් එනහ කිඹරහ. භහ අවන්න කළභළතියි  ඒ එහපු 

රුපිඹල් 2 500ක දීභනහ තභත් තළඳළල් කන්ශතෝරුර හිය 

ශරහ තිශඵනහද  නළ්ධද කිඹරහ. එතුභන්රහ ඒ යුගඹ තුශ 

ශනොකයපු ශ්ධල් අද ශ්ප යජඹට කයන්න කිඹනහ. වළඵළයි  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ අභිශඹෝගඹ බහය ගත්තහ.  

2012 ශදළ්පඵර් භහඹට ශඳය උඳහධිඹ ගත්ත සිඹලුභ 

උඳහධිධහරින්ට -සිඹඹට 95කට ළඩි උඳහධිධහරින්ට- රැකිඹහ අසථහ 

රඵහ දුන්නහ. ඌ ඳශහත විතයක් ගත්ශතොත්  ගුරු ඳත්වී්ප 848ක් 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ. උඳහධිධහරි ඳත්වී්ප 109ක් රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශ භ සුු  ශේකඹන් 547කට රැකිඹහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ විධිඹට විලහර ්රභහණඹකට රැකිඹහ දුන්නහ හශ භ 

ශ්ප අඹ ළඹ තුශත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගුරු ඳත්වී්ප 50 000ක් 

ශදන්න  ඒ හශ භ ශනොශඹකුත් ක්ශේරර තත් රැකිඹහ 

50 000ක් ශදන්න ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ. භශ  විලසහඹක් 

තිශඵනහ  එතුභහ ඒ ශඳොශයොන්දු ඉටු කයහවි කිඹහ. මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන ශ්ධ කයන  කයන 

ශ්ධ කිඹන නහඹකශඹක්. ඒ නහඹකඹහ කිේශොත් ඒ ශ්ධ කයනහ. 

2005 දී ශ්ප යශේ ජනතහ ඉල්ලුශේ අඳට නිදව රඵහ ශදන්න 

කිඹරහයි. ඒක එතුභහ රඵහ දුන්නහ. ඒ හශ භ ශ්ප අඹ ළඹ තුිබන් 

කිඹන ශ්ධලුත් එතුභහ ඒ ආකහයශඹන්භ ඉසට කයනහයි කිඹන 

එක අපි ශදතහක් හිතන්න අලය නළවළ. 

භහ ශ්ප අසථහශේදී යජශඹන් ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි. 

ශ්ප න විට  සුු  ශේකඹන් ඵහ ගළනීශ්ප අධයහඳන භේටභ ඒ 

අදහශ චක්ර ශල්ඛ්නඹ  භඟින්  ළඩ 06යි  ්පභහන 02ක් ඵට ඳත් 

කයරහ තිශඵනහ.  ශයෝවල් ක්පකරු තනතුයට ගන්න ශකොට එදහ 

ගත්ශත් 08 ශශ්රේිජඹ භත් වුණු දරුන්. වළඵළයි  ශ්ප චක්රශල්ඛ්නඹ 

නිහ අද අශඳො හභහනය ශඳශ භත් ශනොව දරුන් රැකිඹහ 

වියහිතබහඹට ඳත් න ්රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

භහ ශඳෞ්ධගලික ඉල්ලීභක් කයනහ  ශ්ප චක්රශල්ඛ්නඹ ඉත් 

කයරහ 08 ශශ්රේිජඹ භත් -අශඳො හභහනය ශඳශ දක්හ ඉශගන 

ගත්ත- දරුන්ට රැකිඹහ අසථහක් රඵහ ශදන්න කටයුතු 

කයන්නඹ කිඹහ.  

ඉතහභත් තීයණහත්භක විධිඹට ශ්ප යශේ අධයහඳන ක්ශේරඹ 

තුශ ශනසක්ප ඇති කයන්න අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත්  ගරු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ඇතුු  අධයහඳන නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභන්රහ උත්හවඹක් අයශගන තිශඵනහ. රැකිඹහ අසථහ 

පිිබඵ කථහ කයනශකොට  ශ්ප යශේ දරුන්ට කදහ ශවෝ දක 

රැකිඹහ අසථහ අහිමි වීශ්ප තිශඵන ඵරඳෆභ දළනශගන  ඔවුන්ට 

තභන්ශ  දක්තහන් තුශ අධයහඳනඹ රඵහ ශගන උස භේටභට 

ඹන්න පුු න් ක්රභශේදඹක් ශ්ප භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය  

භහින්ශදෝදඹ  ඳහල්  වයවහ අද නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒක 

ඉතහභ තුටුදහඹක කහයණඹක්. ශභොකද  භවය දරුන් හභහනය 

ශඳශ  උස ශඳශ අභත් වුශණොත් විරැකිඹහශන් ශඳශශන 

මිනිසුන් විධිඹට ඔවුන්ට ශගල්රට ඹන්න සි්ධධ ශනහ. නමුත් 

න අධයහඳන ළරළසභත් එක්ක විලසවිදයහරඹට ශනොගිඹත් 

ඕනෆභ දරුශකුට තභන්ශ  වළකිඹහ තුිබන් ශනත් ක්රභශේද 

තුිබන් උඳහධිඹ දක්හ ඹන්න ළඩ පිිබශශක් කස කය 

තිශඵනහ. ඔවුන්ට ජහතයන්තය භේටශ්ප රැකිඹහ ඉල්ලුභට 

ගළශශඳන අධයහඳනඹක් රඵහ ශගන  ශ්ප යශේ ශේඹ කයන්නට 

ශනොරළබුණත් -ශ්ප යශේ ශේඹ කයනහ හශ භ- ඊට ඩහ ළඩි  

ළටුඳකට විශ්ධල රැකිඹහක් කය  විශ්ධල ධනඹ රැංකහට ශගන 

එන්නට පුු න් ක්රභශේදඹක්  ශ්ප අධයහඳනඹ තුිබන් කස කය 

තිශඵනහ.  

ශභොන්ටිශෝරිශේ සි ට උස අධයහඳනඹ දක්හභ දරුන්ට 

අධයහඳනඹ වහ අලය ඳවසුක්ප රඵහ ශදන අඹ ළඹක් වළටිඹට 

භභ ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ දකිනහ. ශඳය ඳහල් ගුරුරු 

ලක්තිභත් කයන්න  ශඳය ඳහල්ර තිශඵන අලයතහන් 

පුයන්න ශ්ප අඹ ළඹ තුිබන් කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒ හශ භ 

අඳ කවුරුත් දන්නහ ඳශවේ ශියත් ආධහය මුදර රුපිඹල් 1500 

දක්හ ශ්ප අඹ ළශඹන් ළඩි  කය තිශඵනහ.   ඒ හශ භ ඳව ය 

ශියත් ්රභහණඹ 25 000 දක්හ ළඩි කය තිශඵනහ. 

භහින්ශදෝදඹ තහක්ණ විදයහ පීඨ තුිබන්   දරුන්ශ   වළකිඹහන්  

තුශ  ඔවුන්ට ්රහශඹෝගික  අධයහඳනඹ රඵහ ශගන  උස ජීවිතඹක් 

ගත කයන්නට පුු න් ක්රභශේදඹක් කස කය තිශඵනහඹ කිඹන 

එකත් භහ භතක් කයන්නට  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භහ දළනට ඌ ඳශහත් බහශේ 

ශනොසිටිඹත්  ඳහර්ලිශ්පන්තු  භන්ත්රීයශඹකු වුණත්  ඌ ඳශහත් 

බහශේ හිටපු ශෞඛ්ය අභහතයයඹහ විධිඹට ඌ ඳශහත් බහශේ 

ඕනෆභ කටයුත්තකට නියන්තයශඹන්භ ්පඵන්ධ ශනහ. 

මරහනහරඪ  ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගිඹ ය ගුරු ඳත්වී්ප ශදනශකොට 

භවය උඳහධිධහරින් - ඒ අක්කරහ  නැංගිරහ- ආශේ එක්ශකෝ 

තභන්ශ  දරුහ කුශේ තිඹහශගන; එක්ශකෝ දරුහ  කිහිල්ශල් 

ගවශගනයි. ඒකට ශවේතු ශභොකක්ද? එදහ අපි විලසවිදයහර කහර 

ඳරිච්ශයදඹ අවුරුදු ඳශවන් අන් කය එිබඹට ආහ. වළඵළයි  අද 

භවය ශ්ධලඳහරන නයහඹඹන් ශ්ප විලසවිදයහර තුශට රිැංගහ ශගන 

ඒ ශියඹන්ශ  අධයහඳනඹ  කඩහකප්ත ඳල් කයන්න උත්හව කිරීභ 

නිහ  අවුරුදු තුශනන් වතශයන්  විලස විදයහරශඹන් උඳහධිඹ රඵහ 

ශගන එිබඹට එන්න පුු න් දරුහට එිබඹට එන්න ශරහ 
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තිශඵන්ශන්  අවුරුදු වඹකට  වතකට ඳසශයි. එතශකොට 

ඔවුන්ශ  තරුණ විඹ  අහනයි. විලසවිදයහරශඹන් එිබඹට  

එනවිට ඒ දරුහට අවුරුදු  28ක් 29ක් ඳභණ ශනහ. එදහ අවුරුදු  

23න් විලසවිදයහරශඹන් එිබඹට එන දරුහ අද අවුරුදු 28න් එිබඹට 

එනශකොට ්රහශඹෝගික ගළටලු අනන්ත අ්රභහණ ්රභහණඹක් ඔු ශේ 

තිඹහ ශගන තභයි ඔවුන්ට ශගදයට එන්න ශරහ තිශඵන්ශන්. 

ශ්පකට ඹ්පකිසි කඩලඩහඹභක් කටයුතු කයනහ. ශ්පකට ශවේතු 

කහයණහ ශනොතිශඵන්නට ඵළවළ. නමුත් ශ්පක අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ වඳුනහශගන තිශඵනහ. ශ්ප විලසවිදයහර ශියඹන්ට  

අලය ඹටිතර ඳවසුක්ප රඵහ ශදන්නට එතුභහ ශ්ප අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශඹන් කටයුතු කශහ. ඒ හශ භ ගිඹ ර්ඹ පුයහ ෆභ 

විලසවිදයහරඹකටභ අලය ශන්හසිකහගහය රඵහ ශදන්නට  එතුභහ 

කටයුතු කය තිශඵනහ. ඉදිරි කහරශේදීත්  ඒ වහ විශලේ මුදරක් 

ශන් කයමින් ශ්ප  භහජඹට ශභශවයක් කයන්න එන උගත් 

දරුන්ට; විලසවිදයහරශේ දරුන්ට  නිදවශේ අධයහඳනඹ 

කයශගන ඹන්නට පුු න් ආකහයඹට ශ්ප අඹ ළශඹන් ඹටිතර 

ඳවසුක්ප  රඵහ දීභ පිිබඵ  විලසවිදයහර  ජීවිතඹ ගත කශ අඹ 

විධිඹට  ඒ දුසකය  කහරඹ ඳරිච්ශයදශේ ඹ්ප කිසි අත් දළකී්ප රළබ 

අඹ විදිඹට  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට භහ සතුතින්ත ශනහ.  

එශවභ කයනශකොට අශනක් අඹට  හිත රිශදනහ.  

විලසවිදයහරශේ ඉන්න දරුහට අලය ඹටිතර ඳවසුක්ප ටික 

රළශඵන ශකොට  අධයහඳනඹ නිළයදි ආකහයඹට රළශඵන ශකොට  ඒ 

දරුන්ශ  අලයතහ ්පපර්ණ කයන ශකොට  ඒ තුශට අදිසි වසත 

ශඹොමු කයන්න වළකිඹහක් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ භවය අඹ 

බඹ ශනහ. කහට වරි උදේක් කයන ශකොට  කහට වරි රහබ 

්රශඹෝජන රළශඵන ශකොට  කහට වරි ළඳ ්පඳත් ශදන ශකොට ශ්ප 

විඳක්ශේ භවය අඹ කරඵර ශනහ. ඒ අඹශ  ශ්ධලඳහරනඹ 

එතළනින් එවහට ශගන ඹන්න ඵළරි ශයි කිඹරහ බඹක් ඇති ශන 

ඵ තභයි භභ න්ප ඒශකන් දකින්ශන්.  

ඒ එක්කභ භභ විශලේශඹන්භ සතුතින්ත ශනහ  භවශඳොශ 

ශියත්ඹ රුපිඹල් 4 000ක් දක්හ ළඩි කිරීභ පිිබඵ. ඒක 

අහිැංක ශදභේපිඹන්ශ  ්රහර්ථනහක්. අහිැංක ශදභේපිඹන්ශ  

දරුන්ට තභයි ශ්ප භවශඳොශ ශියත්ඹ රඵහ ශදන්ශන්. ශ්ප මුදර 

ළඩි කිරීභ තුශ ඒ ශදභේපිඹන්ට වනඹක් රළබුණහ හශ භ  ඒ 

දරුන්ටත් තභන්ශ  අධයහඳනඹ නිසිඹහකහයශඹන් කය ගන්න 

පුු න් ක්රභශේදඹක් නිර්භහණඹ වුණහ කිඹරහ භභ විලසහ 

කයනහ. ඒ නිහ ශභොන්ටිශෝරිශේ ඉරහ උස අධයහඳනඹ 

දක්හභ  අලය ඹටිතර ඳවසුක්ප රඵහ දිඹ වළකි ආකහයශඹන් ශ්ප 

යජඹ ශ්ප අඹ ළඹ තුශ අලය ්රතිඳහදන රහ තිශඵනහඹ කිඹන 

එක භභ විශලේශඹන්භ භතක් කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  - 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  

 
ගරු (වලදය) තරෝශණ පුහප කුමළර මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)ரரய நெஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

Sir, please give me five more minutes.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

I will give you one more minute.  

ගරු (වලදය) තරෝශණ පුහප කුමළර මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)ரரய நெஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

Since there are no other speakers, can I get -  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

I think you have already taken more time.  

 
ගරු (වලදය) තරෝශණ පුහප කුමළර මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)ரரய நெஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

ඊශඟට භභ විශලේශඹන්භ භතක් කයන්න ඕනෆ  දිවි නළඟුභ 

ළඩටවන ගළන. ශ්ප ශන ශකොට යජඹ දිවි නළඟුභ ළඩටවශන් 

6න අදිඹයට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. යජඹක් විධිඹට ශ්ප දිවි නළඟුභ 

ළඩටවන වයවහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්  ශ්ප යශේ දුප්ත ඳත් 

ජනතහශ  ආර්ථිකඹ කස කය ගන්න ඹ්ප කිසි ලක්තිඹක් රඵහ 

දීභටයි. ශ්ප දිවි නළඟුභ ළඩටවන ළරගත්ත භවය ජනතහ 

අද ඒ වයවහ තභන්ශ   ශගදයට අලය කිරි ටික නිසඳහදනඹ කය 

ගන්නහ ඵ අපි දන්නහ. තභන්ශ  ශගදයට - දරුන්ට - අලය 

බිත්තය ටික රඵහ ගන්නහ. ඒ හශ භ තභන්ශ  ශගදයට අලය 

එශලු ටික රඵහ ගන්නහ. විශලේශඹන්භ භභ භතක් කයන්න 

ඕනෆ  ශ්ප ළඩටවන වයවහ නිසඳහදනඹ කයන එශලු පිිබඵ. 

වදයයඹකු විධිඹට භභ වළභ දහභ කිඹන ශදඹක් තභයි ශ්ප 

ගහකය ගන්නහ ශබෝගරට  වි ගවන්ශන් නළතු වදන්න 

කිඹන එක. ශවට දශේ උඳදින දරුහට  වි නළති කෆභ 

ශේරක් කස කයරහ ශදන්න. ශ්ප  වි නිහ අද  ශරොකු 

යනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශ්ප යශේ පිිබකහ ශයෝගීන් 

ැංඛ්යහ ළඩි ශනහ. ඒ නිහ ශවට දශේ උඳදින දරුහට 

අලය පිරිසිදු ආවහය ශේරක් ශ්ප දිවි නළඟුභ ළඩවටන වයවහ 

කස කයන්න අඳට පුු න්. අද ෆභ ගභකභ ශ්ප වහ කළඳ 

වුණු අඹ ඉන්නහ. යජශඹන් ශ්ප ශදන සිඹලු ශ්ධල් - ශඵෝැංචි 

ඇටඹ වරි කයවිර ඇටඹ වරි -නික්ප අය ශගන  ශ්පහ නික්ප 

දුන්නහ කිඹරහ  ඳළත්තකට විසි කයන එක ශනොශයි කයන්න ඕනෆ. 

යජඹට ගකීභක් තිශඵනහ හශ භ  ශ්ප යශේ ජීත් ශන ෆභ 

පු්ධගරශඹක්භ ශ්ප යටට ගකි යුතු පු්ධගරඹකු ඵට ඳත් 

ශන්න ඕනෆ.    

අපි දන්නහ  භෘ්ධධි වනහධහයඹ දළන් අවුරුදු 15කට ළඩි 

කහරඹක් තිසශේ රඵහ ශදන ඵ. දිවි නළඟුභ ළඩටවන 6න 

අදිඹය දක්හ ශගනළල්රහ තිශඵනහ. වළඵළයි  ජනතහ ශකොයි තය්ප 

දුයට ඒහයින් ්රතිරහබ රඵහ ගත්තහද  ශකොයි තය්ප දුයට ශ්ප 

්රතිරහබ රඵහ ගන්න උත්හවන්ත වුණහද කිඹන කහයණඹ 

පිිබඵ ගළටලුක් තිශඵනහ.  ඒක යජශේ යදක් ශනොශයි. ඒක 

යජශේ ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භක කයන නිරධහරින්ශ  යදක් 

ශනොශයි. ග්රහමීඹ භේටශ්ප ජනතහශ  සිතුවිලි ව ආකල්ඳර  

ඒ ශනුශන් ශන සිදු ශන්න ඕනෆ.  

භභ දන්නහ  අද භශ  ආනශේ විලහර පිරික් වයශකක් 

වදරහ තභන්ට අලය කිරි ටික නිසඳහදනඹ කය ගන්නහ. ඒ 

හශ භ උශ්ධට ශශශ ශඳොශට කිරි ශඵෝතල් වතයක්  ඳවක් 

ඹනහ. කුකුු  ඳළටවුන් 10 ශදශනක් 15 ශදශනක් වදහ ශගන 

බිත්තය ටිකක් ගන්නහ. එයින් ඉතුරු  ටික කශ්සට විකුණනහ. ඒ 

එක්කභ එශලු ටිකක් වදහ ශගන තභන්ශ  කෆභට ගන්නහ. 

ඳරතුරු ඳළශ ටිකක් වදහ ශගන ඒ ඳරතුරු ටික කෆභට ගන්නහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ තුිබන් තභන් ව්පඵ කයන 

මුදලින් ඹ්ප කිසි ්රභහණඹක් හක්කුශේ ඉතුරු ශනහ. ශ්පක 

තභයි ඳවුරක තිශඵන ආර්ථික ැංර්ධනශේ ැංශක්තඹ.  
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු (වලදය) තරෝශණ පුහප කුමළර මශ ළ 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)ரரய நெஷ்தகுர) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ත ශඵොශවෝ ශ්ධ කිඹන්න 

තිබුණත්  ඒකට කහරඹ වයස ශනහ.  ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 5.13] 

 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  2015 ර්ඹ ශනුශන් 2014 

ර්ඹ අහනශේදී ඉදිරිඳත් කයන අඹ ළඹ පිිබඵ කයන 

විහදශේ වඹළනි දිනශේ  විඳක්ඹ ශනුශන් කථහ කයන 

අන් භන්ත්රීයඹහ විධිඹට ශ්ප අඹ ළඹ ්පඵන්ධශඹන් අදවස 

එකතු කයන්නට අසථහ  රහ දීභ පිිබඵ භශ  සතුතිඹ  

මුලින්භ පුද කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්ප අඹ 

ළඹ ඉදිරිඳත් ශන න්දර්බඹ කුභක්ද? ඒකයි අපි මුලින්භ ඵළලිඹ 

යුතු තිශඵන්ශන්. 1948 ශඳඵයහරි භහශේ 4ළනි දහ නිදව 

රඵරහ  අපි යටක් විධිඹට ආපු ගභශන් ්රතිපර විධිඹට  ශකොශ ඳහට 

ආඩලඩු ශේහ  නිල් ඳහට ආඩලඩු ශේහ  එශවභ නළත්න්ප නිල් ඳහට 

ව යතු ඳහට මිශ්ර වුණ ආඩලඩු ශේහ ශ්ප සිඹලු ආඩලඩු තුිබන් 

ජනතහට කයපු කිඹපු ශ්ධල් පිිබඵ අවුරු්ධදකට ළයඹක් සිදු 

කයන තත්  ඳලසචහත් භයණ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වීභක් ළනි 

ශදඹක් තභයි භහ අඹ ළඹ ්පඵන්ධ දකින්ශන්. ශරෝකඹ තුශ 

ඳතින විවිධ ක්රභශේද රින් ය ශනස ශනහ. ඒ ක්රභශේද 

ඩහත් ැංර්ධනීඹ තරඹකට දියුණු කිරීභ වහ ඹ්ප ඹ්ප 

්ප්රදහඹඹන්  ඹ්ප ඹ්ප ක්රභශේදඹන් ශනස කිරීභ හභහනය 

ශදඹක්.  

අශප්ත  යශේ අවුරුදු 66ක ඉතිවහඹ තුශ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

කයනහ; අඹ ළඹ කිඹනහ. ඒ කිඹන අඹ ළඹ පිිබඵ 

අඛ්ඩලඩ ක්රිඹහත්භක න ඳසු විඳයභක් නළවළ. ඒ ඳසු විඳයභක් 

නළති නිහ  අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන ශභොශවොශත් කිඹන ශ්ධලින් 

සිඹඹට 100ක් ශනොශයි  අභ ලශඹන් සිඹඹට 60  70ක්ත්  

ජනතහට ශනොරළබීශ්ප ශලෝචනීඹ ්රතිපරඹයි අඳට අත් වි සන්න 

සි්ධධ ශන්ශන්. භභ ඒ කහයණඹ භතු කයන්ශන් ශ්ප නිහයි. 

ශනස ශන ශරෝකඹ  තුශ  අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් වීභත් භඟභ  ඒ 

අඹ ළඹ පිිබඵ ඳසු විඳයභක් අලයයි. වළඵළයි  අහනහකට 

අවුරුදු 66ක් තිසශේ එළනි ඳසු විඳය්ප ක්රිඹහලිඹක් පිිබඵ අඳට 

කථහ කයන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.  

අඹ ළඹ විහදඹ භහඹක් පුයහට ශදළනි ය ව ශතළනි ය 

කිඹළවීභ ලශඹන් ඉදිරිඹට ගිඹහට  ශ්ප විහදඹට ්රථභ -අඹ ළඹ 

ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ කිඹළවීභට ්රථභ-  ගිඹ ශර් ඉදිරිඳත් කයන්නට 

ශඹදුණු අඹ ළඹ පිිබඵ ඳසු විඳය්ප විහදඹක් නළත්න්ප 

ැංහදඹක් ඳහර්ලිශ්පන්තු තුශ අභ ලශඹන් අඛ්ඩලඩ 

තිඹක්ත් ක්රිඹහත්භක කයන්න පුු න් න්ප   ඳසු ගිඹ ශර් අඹ 

ළඹ වයවහ ඉදිරිඳත් කයපු ශඹෝජනහ පිිබඵ අඩු ළඩි ලශඹන් 

කල්ඳනහ කයන්න අඳට පුු න්කභ රළශඵනහ. ඒහ ක්රිඹහත්භක 

කිරිශ්පදී වුණ අඩු ලුහුඬුක්ප ගළන කල්ඳනහ කයන්න පුු න්කභ 

අඳට රළශඵනහ. ඒහ ක්රිඹහත්භක කිරීශ්පදී ශකොඳභණ මුදල් 

්රභහණඹක් විඹද්ප කශහද  නළතින්ප ශකොඳභණ මුදල් ්රභහණඹක් 

විඹද්ප කයන්න තිශඵනහද  එශවභත් නළතින්ප විඹද්ප කයන්න 

මුදල් රළබිරහ නළ්ධද කිඹන කහයණහ පිිබඵ පුු ල්  ගළඹුරු 

ැංහදඹක් ඒ වයවහ ඇති ශනහ. වළඵළයි එශවභ ්ප්රදහඹක් 

නළවළ  රැංකහශේ ඳහර්ලිශ්පන්තු තුශ. එශවභ ්ප්රදහඹක් 

නළතින්ප  තිශඵන ්ප්රදහශේ එශම ශගන සිටිනහට ඩහ  එළනි 

්ප්රදහඹක් ශත ඹෆභ පිිබඵ කථහ ඵව කය කය ඉන්නහට ඩහ  

එළනි ්ප්රදහඹක් ශ්ප 2014 ඉදිරිඳත් කයපු 2015 අඹ ළඹ 

ශනුශන්ත් ්රහශඹෝගික ඇති කයගත යුතුයි කිඹන එකයි භභ 

ශ්ප ගරු බහශේදී ඉතහ ගළඹුරින් ව අධහයණශඹන් ්රකහල 

කයන්ශන්. භක් නිහද ඹත්  ඳසු ගිඹ ර්ර ඉදිරිඳත් කයපු අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්න පිිබඵ අපි ශවො සන් දන්නහ නිහ. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ  

2013 දී කිශඹේශේ  ශ්ප 2014 ර්ඹට අදහශ අඹ ළඹයි. ඒ 

හශ භ 2012 දීත් අඹ ළඹක් කිශඹේහ.  

2011 අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළඹක් කිශඹේහ. 2010 අවුරු්ධශ්ධ අඹ 

ළඹ ශදකක් කිශඹේහ. එකක් mini-Budget එකක්  අශනක් එක 

Budget එකක්. නිදව රළබුණහට ඳසශේ අඹ ළඹ 69ක් ඉදිරිඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි  ඊශඟ අවුරු්ධදට ඹන ශකොට  අඹ ළඹ 

ලිඹපු ශකනහට භතකත් නළවළ  ලිේශේ ශභොනහද කිඹරහ; 

ඳහර්ලිශ්පන්තුට ඇවිල්රහ අඹ ළඹ කිඹපු ශකනහට භතකත් 

නළවළ  ශභොනහද කිශඹේශේ කිඹරහ; අත්පුඩි ගවපු අඹට  විසිල් 

ගවපු අඹට භතකත් නළවළ  ශභොනහටද විසිල් ගළහුශේ  

ශභොනහටද අත්පුඩි ගළහුශේ කිඹරහ; විශේචනඹ කයපු අඹට 

භතකත් නළවළ  විශේචනඹ කශශේ  ඵළණ ළදුශඩල ශභොනහටද 

කිඹරහ. ඒ හශ භ  අඹ ළඹ පිිබඵ එක එක ආකහයඹට  තමුන් 

දයන භත හද අනු  තමුන්ශ  ආකෘති අනු විලසශල්ණඹ කයපු 

භහධය ශේහ; ආර්ථික විශලේඥඹන් ශේහ; ඒ අඹටත් භතක නළවළ 

ශභොනහද ලිේශේ  ශභොනහද කිේශේ කිඹරහ. එශවභ ඵළලුහභ  

අවුරු්ධදක් ගත ශන ශකොට  අහනශේ ඇත්තටභ ශරහ 

තිශඵන්ශන් විකහයඹක්. අවුරු්ධදක් ගත ශන ශකොට  අපි කහරඹ 

නහසති කයමින්  භවය ශේරහට ඇශේ ශල් ශකෝඳ කය ගනිමින්  

භවය ශේරහට ඇශේ ශල් පිරිසිදු කය ගනිමින් විහද කයරහ  

කථහ ඵව කයපු ශ්ධල්ර අහන ්රතිපරඹ ඵළලුශොත්  ශුනයඹට 

තයභක් ඉවිබන් තිශඵන  ශුනයභඹ ශනොන එශවත් භසතඹක් 

විධිඹට ඵළලුශොත් ශුනයභඹ ලිඹවිල්රක් ඵට අඹ ළඹ ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. එශවභ ශදඹක් ශනුශන් රළශඵන කහරඹ තුශ කථහ 

කිරීභත් ඇත්තටභ විකහයඹක්  විහිු ක් ඵට ඳත් ශන්නට 

පුු න්.   

එශවත්  භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනෆ  අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹක් ඉදිරිඳත් කයන ශකොට ශභොකක්ද ශන්ශන් කිඹන 

එක. අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයන ශේරහශේ ආඩලඩු ඳක්ශේ 

අඹ අත්පුඩි ගවනහ; ශ්පඹට තේටු කයනහ. ශ්පක ඉතිවහශේ 

අවුරුදු 66ක්භ ශච්ච ශ්ධ. ඒක ශකොශ ඳහට ආඩලඩු  නිල් ඳහට 

ආඩලඩු  යතු ඳහට ආඩලඩු ශභන්භ නිල් ඳහට යතු ඳහට මිශ්ර ශච්ච 

වළභ ආඩලඩුකින්භ සි්ධධ වුණහ  අඩු ළඩි ලශඹන්. ඊට ඳසශේ 

ශභොකක්ද ශන්ශන්? අඹ ළඹ කිඹරහ එිබඹට එන ශකොට  

භහධයශඹන් ඒ ගළන අවනහ. වළභදහභ ආඩලඩු ඳක්ඹ කිඹන්ශන්  

ඒ අඹ ළඹ තභයි ඉතිවහශේ කිඹශච්ච ශවොභ අඹ ළඹ කිඹරහ. 

විඳක්ඹ ශභොකක්ද කිඹන්ශන්? ශ්ප අඹ ළඹ තභයි  ඉතිවහශේ 

ඉදිරිඳත් ශච්ච ශෝඵනභ අඹ ළඹ  ශ්ප අඹ ළඹ තභයි 

ඉතිවහශේ ඉදිරිඳත් ශච්ච දුර්ජනභ අඹ ළඹ  ශ්ප අඹ ළඹ තභයි 

ඉතිවහශේ ඉදිරිඳත් ශච්ච නයකභ අඹ ළඹ ආදී ලශඹන් විවිධ 

විලසශල්ණ කයනහ. ඊශඟ තිශේ ඉරහ  හභහනයශඹන් තිඹක් 

ශදකක් ඹන කල් පුත් ඳත්ර ආර්ථික විශලේඥයින්  තීරු ලිපි 

යචකයින්  පුත් ඳත්රට ලිපි ලිඹන ගශේණහත්භක 

භහධයශේදීන්  අඹ ළඹ පිිබඵ විවිධ ආකහයශඹන් විග්රව කයනහ. 

ශභය අඹ ළඹ සිකුයහදහ කිඹපු නිහ  ශනසුයහදහ ව ඉරිදහ 

පුත් ඳත්ර headlinesර ශරොකුට දහන්න ඵළරි වුණහ  
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ශනසුයහදහ ව ඉරිදහ පුත් ඳත් ශ්ප අඹ ළඹ කිඹන ශකොට 

මුද්රණඹ කයරහ අහන නිහ. වළඵළයි  ඳුදහ ඳත්තය පිටු පිශයන්න 

තිබුණහ  “ශ්පක ළඩි වුණහ  ශ්පක අඩු වුණහ  ශභන්න ශ්ප ්රතිරහබ 

රළශඵනහ” කිඹරහ.  

අඹ ළඹ කිඹන දශේ ගවන විසිල් ඳහශයන්  අඹ ළඹ 

කිඹන දශේ ගවන අත්පුඩිශඹන්  අඹ ළඹ කිඹන දශේ කයන 

විශේචනශඹන් ශනොශයි  අඹ ළඹ පිිබඵ භනින්නට ඕනෆ. අඹ 

ළඹ පිිබඵ භනින්නට ඕනෆ  අඹ ළඹ කිඹරහ අවුරු්ධදක්  අඩුභ 

ලශඹන් භහ 11ක් ගිඹහට ඳසශේ  ඒ කිඹන රද අඹ ළශේ 

්රතිරහබ  අහන විග්රවශේදි ජනතහට ළඵළවින්භ රළබී 

තිශඵනහද කිඹරහයි. ඒකයි ශභතළන භතු කශ යුතු තර්කඹ ව 

ැංහදඹට රක් කශයුතු කහයණඹ කිඹන ඵ භභ ශ්ප බහට 

භතක් කයන්නට කළභළතියි. 

භභ ශ්ප භතු කයන  ශගොඩ නඟන තර්කඹ  ඩහත් ඹථහර්ථහදී 

කයන්නට  භභ කළභළතියි වභළග * කයන්නට  2012 අවුරු්ධශ්ධ 

කිඹන රද  2013 අඹ ළඹට අදහශ ලිඹවිල්රක්.   

ශ්ප බහගත කයන ලිඹවිල්ර කිශඹේහභ අඳට ශඳශනනහ  

2012 අවුරු්ධශ්ධ ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළශඹන්  ඇත්ත ලශඹන්භ 

ළටුප්ත  ව ශේතන ශනුශන් රුපිඹල් බිලිඹන 414.4ක් ශන් 

කශත්  2013 අවුරු්ධද ඉය ශන ශකොට  එයින් බිලිඹන 23ක් 

අඩුශන් තභයි ළටුප්ත  වහ ශේතන ශනුශන් විඹද්ප කයන්න සි්ධධ 

ශරහ තිශඵන්ශන්. නළතින්ප  බිලිඹන 391.4 යි. ඒ කිඹන්ශන්  අඹ 

ළශේදී අත්පුඩි ගවරහ  විසිල් ගවරහ  රළශඵනහඹ කිඹපු බිලිඹන 

23ක් අහන විග්රවශේදී රළබිඹ යුත්තන්ට රළබිරහ නළවළ. එශවන්ප 

අපි ගවපු විසිල් ඳවශයන්  ගවපු අත්පුඩිශඹන්  තේටු කයපු 

තේටුශන් ්රශඹෝජනඹක් රළබිරහ තිශඵනහද? ඒකයි අපි භතු 

කයන්නට ඕනෆ කහයණඹ. 

ශනත් බහඩලඩ වහ ශේහ ශනුශන් රුපිඹල් බිලිඹන 

140.4ක් ශන් කශහට  තය ලශඹන්භ රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 

බිලිඹන 132.2යි. ඒ කිඹන්ශන්  බිලිඹන 8.2 ක් අඩුශන් 

රළශඵන්ශන්. එශවන්ප අපි ගවපු අත්පුඩිශඹන්  ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුණු  කිඹවුණු රුපිඹල් බිලිඹන  8.2 ක ළඩ ශකොටක් කයන්න 

ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. 

අපි දළන් වනහධහය ව ඳළරු්ප පිිබඵ ඵරමු. 2012 අඹ 

ළශේදී අත්පුඩි භළ්ධශ්ධ කිඹනහ  රුපිඹල් බිලිඹන 267.8ක් 

වනහධහය ව ඳළරු්ප වහ ශන් නහ කිඹරහ. වළඵළයි  ඒ 

ශන් කයපු මුදරට ඩහ රුපිඹල් බිලිඹන 11.4ක් අඩුශනුයි ශ්ප 

වනහධහය ව ඳළරු්ප ජනතහට රළශඵන්ශන්. එඹ ැංඛ්යහක් 

ලශඹන් කිේශොත් රුපිඹල් බිලිඹන 256.4යි.  

ඊශඟට  අපි අධයහඳනඹ ව ශෞඛ්ය පිිබඵ ඵරමු.  

අධයහඳනඹ ශනුශන් දළන් ශන් කයන ඳැංගු භදි කිඹරහ කිඹන 

කහයණඹ ශ්ප යට තුශ ඇති ශරහ තිශඵන ඵයඳතශ තර්කඹක්. ඒ 

ශනුශන් උ්ධශ ෝණ  උඳහ  අයගශ ශ්ප යට තුශ ක්රිඹහත්භක 

වුණහ. එක ඳළත්තකින් ඒ අයගශ ශරයින්  ඹකඩශඹන් භර්දනඹ 

ශ්ධදි ත ඳළත්තකින් ඒ අඹශ  ජීවිත උඩලඩරට බිලි දුන්නහ. 

2012 අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළඹ කිඹන ශකොට අධයහඳනඹ ව ශෞඛ්ය 

ශනුශන් අත්පුඩි භධයශේ  රුපිඹල් බිලිඹන 59.6ක් ශන්  

වුණත්  ඒ මුදරට ළඩිඹ රුපිඹල් බිලිඹන 4.1ක් අඩුශනුයි තය 

ලශඹන්භ අධයහඳනඹ ව ශෞඛ්ය ශනුශන් ශන් කශශේ. ඒ 

කිඹන්ශන් කිඹපු  අත්පුඩි ගවපු මුදශරනුත් රුපිඹල් බිලිඹන 

4.1ක් කළපිරහ න්ප ශභොකක්ද  අපි ගවපු අත්පුඩිශේ ශත්රුභ? අපි ඒ 

පිිබඵ කයපු කථහශේ ශත්රුභ ශභොකක්ද?  

2012 අඹ ළඹ කිඹන ශකොට ඹටිතර ඳවසුක්ප ැංර්ධනඹට 

රුපිඹල් බිලිඹන 470ක් ශන් කයනහ කිඹ්ධදි  ඊට ඩහ රුපිඹල් 

බිලිඹන 21.6ක් අඩුශන්  නළත්න්ප ැංඛ්යහ ලශඹන් ගත්ශතොත් 

රුපිඹල් බිලිඹන 448.4යි තය ලශඹන්භ ඒ වහ ශන් 

න්ශන්. ඹටිතර ඳවසුක්ප ශනුශන් ශභන්න ශ්ප මුදර ශන් 

නහ කිඹන්ශන්  ඳහල්රට නීඳහයක්ක ඳවසුක්ප රඵහ 

ශදන්න ශන්න පුු න්; එශවභත් නළත්න්ප  භහර්ග ශකොන්ක්රීේ 

කයන්න ශන්න පුු න්. ආඩලඩු ඳක්ශේ අත්පුඩි භළ්ධශ්ධ කිඹපු 

ගණශනන් රුපිඹල් බිලිඹන 21.6ක් අඩුශනුයි තය ලශඹන්භ 

ඒ වහත් ශන් න්ශන්. 2012 කිඹපු අඹ ළශඹන් විඹද්ප 

වහ රුපිඹල් බිලිඹන 1 785.4ක් ඇසතශ්පන්තු කයනහ. නමුත්  

ඇත්තටභ විඹද්ප කයරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 1 712.4යි. 

එශවභ ඵරන ශකොට කිඹපු මුදරට ඩහ තය ලශඹන්භ රුපිඹල් 

බිලිඹන 73ක් නළත්න්ප රුපිඹල් මිලිඹන 73 000ක්- 2013 අවුරු්ධද 

තුශ විඹද්ප කයන්න අශඳොශවොත් ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි  ශ්ප 

රුපිඹල් බිලිඹන 73ට -රුපිඹල් මිලිඹන 73 000ට- අඩු ළඩි 

ලශඹන් අපි කෆ ගවරහ තිශඵනහ; ආඩලඩු ඳක්ඹ අත්පුඩි ගවරහ 

තිශඵනහ.  එශවභ න්ප  ශ්ප ගවපු අත්පුඩිශඹන් ්රශඹෝජනඹක් 

ශරහ තිශඵනහද කිඹරහයි භභ අවන්ශන්? ශ්ප ගවපු 

අත්පුඩිශඹන්  ශ්ප ගවපු විසිල් ඳහශයන් ජනතහට ඹභක් රළබිරහ 

තිශඵනහද?  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   ආදහඹභ පිිබඵ අපි ඵරමු. 

ආදහඹ්ප ඵදු  බහඩලඩ වහ ශේහ භත ඵදු  විශ්ධල ශශහභ භත ඵදු  

ඵදු ශනොන ආදහඹභ ඇතුු  යටට රළශඵන ්රදහන - grants -  

වයවහ 2013 අවුරු්ධද ශනුශන් 2012 දී කිඹපු අඹ ළශේදි 

රුපිඹල් බිලිඹන 1 277.9ක් එකතු කය ගන්න ආඩලඩු කල්ඳනහ 

කශහ. නමුත්  ඇත්තටභ එකතු ශරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 

1 203.1යි. ඒ කිඹන්ශන් ඵරහශඳොශයොත්තු ව මුදශරන් රුපිඹල් 

බිලිඹන 74.8ක් එකතු කය ගන්න ආඩලඩු අශඳොශවොත් ශරහ 

තිශඵනහ. රුපිඹල් මිලිඹන ලශඹන් කිේශොත්  රුපිඹල් මිලිඹන 

75 000ක් එකතු කය ගන්න ආඩලඩු අභත් ශරහ තිශඵනහ. ඵදු 

මුදල් ළඩි කය්ධදි ශ්ප ශනුශන් අත්පුඩි ගළහුහ. ශභඳභණ 

්රභහණඹක් අපි එකතු කය ගන්නහ  ඒහ යදිඹල් ක්රභඹට එකතු 

කය ගන්නහ  ශරොකු ශරොක්කන්ශගන්  ල්ලිකහයඹන්ශගන් ඵදු 

මුදල් එකතු කය ශගන ශඳොඩි මිනිවහට ශඵදහ ශදනහ කිේහ. 

වළඵළයි  ආඩලඩුට ඒක කයන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. එශවභ 

න්ප  ඉතහ ඳළවළදිලියි  ශ්ප ලිඹවිල්ශරන් අපි කිඹපු ශ්ධ සි්ධධ ශරහ 

නළවළ; අපි විශේචනඹ කයපු ශ්ධ සි්ධධ ශරහ නළවළ; අපි අත්පුඩි 

ගවපු ශ්ධ  විසිල් ගවපු ශ්ධ  ඳත්තය පිටු පුයහ ලිඹපු ශ්ධ  භහධය 

වයවහ ගුන් කහරඹ අයශගන කථහ කයපු ශ්ධ සි්ධධ ශරහ නළවළ 

කිඹන එක.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ නිහ අවුරුදු 66කට 

ඳසශේත් අශප්ත  අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ  අවුරු්ධදකට ළයඹක් 

ැංදර්ලනඹක් ඳත්න  ශත් ඳළන් හදඹක් ඳත්හ කේරේ එකක්  

ඳළටිස එකක් කන  ැංශක්තහත්භක හුදු ැංදර්ලනහත්භක 

ලිඹවිල්රක් ඳභණක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශ්ප ලිඹවිල්ර 

තුශ ශ්ප ශ්ධ තිශඵනහ  ශ්ප ඳහයත් ශ්ප ශ්ධ තිශඵනහ කිඹරහ 

කිේහට රඵන අවුරු්ධශ්ධ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඔක්ශතෝඵර් භහශේ 

ඉදිරිඳත් ශනොශේහ! කිඹරහ අපි ්රහර්ථනහ කයනහ. එඹ සුපුරුදු 

ඳරිදි ශනොළ්පඵර් භහශේ ඉදිරිඳත් ශේවිඹ කිඹරහ අපි හිතනහ. 

රඵන අවුරු්ධශ්ධ ශනොළ්පඵර් භහශේදී අඹ ළඹ විහදශේදී භභ 

කථහ කශශොත්  ආඳහු ළයඹක් භට ශ්ප කථහභ තභයි කයන්න 

ශන්ශන්; ශ්ප ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න ටිකභ තභයි භට ඉදිරිඳත් කයන්න 

සි්ධධ ශන්ශන්. ශ්ප තත්ත්ශේ ශනක් ඇති කයන්න න්ප  

අඳට කයන්න ශන්ශන් ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹට ශඳය විහදඹක් 

ූ දහන්ප කිරීභයි. අඩුභ ගණශන් තිඹක්. ශකරුණු ශ්ධල්  

ශනොශකරුණු ශ්ධල් ගළන විහදඹක් කශ යුතුයි. අපි දන්නහ  

උස අධයහඳන ඇභතිතුභහභ ශ්ප ගරු බහශේදී කිඹරහ තිශඵනහ  

විලසවිදයහරරට ශන් කයපු මුදල් ටික ඒ ර්ඹ තුශ විඹද්ප කය 
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————————— 
*  පුවහ කළත   බළ ඇ . 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ගන්න ඵළරි වුණහඹ කිඹරහ. ශ්ප විශරෝඳනඹ ශන්ශන් 

ශකොශවොභද? අන්න ඒ කහයණඹ පිිබඵ අපි ඵයඳතශ විධිඹට 

කල්ඳනහ කශ යුතු තිශඵනහඹ කිඹන එක භභ වන් කයන්න 

අලයයි. ඒ භක් නිහද ඹත්  එශවභ ශනොවුශණොත් අඳට කදහත් 

ඵළවළ  යටක් විධිඹට අපි යට තුශ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන අයමුණු  

ඉරක්ක ඉසට කය ගන්න. ඒක ඉතහභ ඳළවළදිලියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ත විනහඩි 5කින් ශ්ප ගරු 

බහශේදී අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ කිඹළශනහ න්ප  ඒ කිඹළශන්නට 

විනහඩි 5කට කලින් ශ්ප ගරු බහශේ ශදඳහර්ලසශේභ භන්ත්රීරුත්  

ඒ හශ භ ශ්ප ගරු බහශන් එිබශේ සිටින යශේ භසත 

ජනතහත් මුහුණ ශදන තත්ත්ඹ ශභොකක්ද? ඒ තත්ත්ඹ වරිඹට 

ජනහරි ඳශමුළනිදහ රඵන්නට නිශ්පඹකට කලින් 

හභහනයශඹන් අඳට දළශනන ශදඹට භහනයි. හභහනයශඹන් 

ජනහරි ඳශමුළනිදහ රඵන ශකොට  අපි ජනහරි ඳශමුළනිදහ ගළන 

ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්ශන්  හිතහශගන ඉන්ශන් ශකොශවොභද? 

ජනහරි ඳශමුළනිදහට පුදුභ ශනක් සිදු ශනහ කිඹරහයි. අලුත් 

අවුරු්ධදක් රඵන ශකොට අඳට අලුත් ශදඹක් රළශඵනහ කිඹරහ 

හිතහ ශගන ඉන්නහ. වළඵළයි  ජනහරි ශදළනි දහ ශන ශකොට  අපි 

දන්නහ  ඒ හිතපු ශ්ධල් ශරහ නළවළ කිඹරහ. ජනහරි ශදළනි දහ 

ශන ශකොට ජනහරි ඳශමුළනිදහ භවහ අමුතු ශදඹක් වුශඩල නළවළ 

කිඹන එක දළශනනහ. ජනහරි ඳශමුළනිදහත් ශනදහ හශ භ 

තත් එක දක් විතයයි. ඕනෆ න්ප අපි කිරිඵත් කෆල්රක් කෆහ. 

ශේට යතිඤසඤහ ටිකක් ඳත්තු ශනහ ඇසුණහ. අශප්ත  ජැංගභ 

දුයකථනරට ජනහධිඳතිතුභහශගන් ව තත් ශඵොශවෝ 

ශදශනකුශගන් ශනදහ එනහ හශ  සිඹ ශදීමඹ ගුණඹකින් SMS 

ටිකක් ආහ. අපි ඒහට ආඳසු ළයඹක් පිිබතුරු ටිකක් ඹළේහ. ඒ 

හශ භ න අවුරුදු සුඵ ඳළතු්ප ඳිජවුඩ ඳත්තයර ඳශ ශරහ 

තිබුණහ. වළඵළයි ශදළනිදහ ශන ශකොට ඒ ශභොකුත් නළවළ.  

භභ කශතෝලිකශඹක් ශනොශයි. ශ්ප ගරු බහශේ අශප්ත  පිටු 

ඳසින් සිටින අරුන්දික ්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහටත් නත්තර 

්පඵන්ධශඹන් ඔශවොභ අත් දළකීභක් තභයි  ඇත්ශත්. ඒ හශ භ 

තභයි  සිැංවර වහ හින්දු අලුත් අවුරු්ධද ්පඵන්ධශඹන් ගත්තහභත්. 

අපි සිැංවර වහ හින්දු අලුත් අවුරු්ධදට රළවළසති ශන ශකොට ශරොකු 

ශනක් සිදු ශනහ හශ  අඳට දළශනනහ. අපි ඒකට ූ දහන්ප 

ශනහ. වළඵළයි  අශ්රේල් 15  16  17 18 19 ව 20 හශ  ශන 

ශකොට අපි ආඳසු හභහනයකයණඹ ශනහ. එතශකොට භභ ශ්ප 

කිඹන්ශන් ශ්ප අවුරුදු 66 තුශ අඹ ළඹ 69කදීත්  ශ්පක තභයි 

අහන විග්රවශේදී ශන්ශන්. ශ්පක තභයි ශන්ශන්. අහනශේදී 

ඵළලුශොත්  ශ්පක ශකොශ ඳහට ආඩලඩුකින්ත්  නළත්න්ප නිල් 

ඳහට ආඩලඩුකින්ත්  එශවභ නළත්න්ප නිල් ව යතු එකතු වුණු  

ආඩලඩුකින්ත් සිදු වුණු ශදඹක් ශනොශයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  එභ නිහ භභ හිතන්ශන්  ශ්ප 

විහදඹ ඳළළත්ශන අතය කහරශේදීත් අශප්ත  අධිසඨහනඹ විඹ 

යුත්ශත්  අඹ ළඹ කිඹහ භහ 10ක් ශවෝ 11ක් ගත වුණහට ඳසු  

ඊශඟ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන්න කලින් අභ ලශඹන් දස 

7කත් - අඹ ළඹ පිිබඵ - ඳසු විඳය්ප විහදඹක් ශ්ප 

ඳහර්ලිශ්පන්තු තුශ සිදු විඹ යුතුයි කිඹන එකයි. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි  එශවභ සිදු ශනොශන තහක් කල්  ශභොන කඩලඩහඹභ 

ඔඵතුභහශ  දකුණු ඳළත්ශතන් හඩි ශරහ සිටිඹත්  ශභොන 

කඩලඩහඹභ ඔඵතුභහශ  ්ප ඳළත්ශතන් හඩි ශරහ සිටිඹත් ය ටක් 

විධිඹට ඵළලුශොත්  ජනතහ ඳයහදයි. ජනතහ ඳයහදයි. 

 

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශ ළ 
(ரண்நெறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඊට ඳසුත් ඳසු විඳයභකට ඹහ යුතු ශනහ. 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒක වරි. ඊට ඳසුත් ඳසු විඳයභකට ඹහ යුතු තිශඵනහ. දළන් 

අපි ඵළ ලුශොත්  ශ්ප ගරු බහශේදී අශප්ත  ගරු ඇභතිතුභන්රහ ඳසු 

ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ශකරුණු කහයණහලින් එකක් ශදකක් ගළන 

වන් කශහ. වළඵළයි  ඵරන්න අශප්ත  නිරධහරි කුටි දිවහ. අද දශේ 

විතයක් ශනොශයි  කහයක බහ අසථහශේදී ඵරන්න  කී ශදනහද 

ඉන්ශන් කිඹරහ. භවය ශරහට අපි කල් තළබීශ්ප ශඹෝජනහක් 

ගන්නහ  අධයහඳනඹ ්පඵන්ධශඹන්. භභ හිතන්ශන් අද කල් 

තළබීශ්ප ශඹෝජනහත් අධයහඳනඹ ගළන ශන්ද? අධයහඳනඹට 

අදහශයි. කල් තළබීශ්ප ශඹෝජනහ ඳටන් ගත්තහට ඳසු ඵරන්න  

අය නිරධහරි කුටිඹ තුශ අධයහඳන අභහතයහැංලඹ නිශඹෝජනඹ කයන 

කී ශදශනක් ඇවිත් හඩි ශරහ ඉන්නහද කිඹරහ. එතශකොට 

අධයහඳන ඇභතිතුභහ ඉ සවි. ඇභතිතුභහ නළත්න්ප නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ ඉ සවි. එතුභහ කිඹයි  “ඔේ  භභ ඒ ටික ටවන් කය 

ගත්තහ  භභ ඒ ටික අදහශ නිරධහරින් රහ ක්රිඹහත්භක කයනහ” 

කිඹරහ. ඒක රසනයි. චන ටික වරි. ඒක අවුරුදු 66ක්භ 

කිඹශන්නත් ඇති. වළඵළයි  අහනශේ ්රතිපරඹ ශනයයි. 

ශභොකද  ඒ නිරධහරින් ශ්පක අවශගන ඉන්ශන් නළවළ. 

අහනශේදී අපි  225ක් එකතු ශරහ තීන්දු ගන්නහ. අපි 

ශභතළන නීති වදනහ; අපි මුදල් ශන් කයනහ. ඒ වුණත් ශ්පක 

ශඳොශශොශේ ඳළශ කයන ශකොට නිරධහරි ශඳශළන්තිඹට ඒ 

්පඵන්ධශඹන් ගකීභක් තිශඵනහ. නිරධහරි ශඳශළන්තිශේ 

ඇ  ශේ ඒක නළත්න්ප  ඒක ඇඟට ජීර්ණඹ ශරහ නළත්න්ප 

අහනශේදී රළශඵන ්රතිපරඹ ශභොකක්ද? ්රතිපරඹ බින්දුයි. 

එතශකොට කවුද  ඒ නිරධහරි ඳළශළන්තිඹ ශභතළනට ශගන්හ 

ගන්න ඕනෆ? කහටද  ශගන්හ ගන්න ඵළරි වුශඩල? ඇයි  ශගන්හ 

ගළනීභට ශනොවළකි වුශඩල? ශ්පකට ග කිඹන්ශන් කවුද?  

 

ගරු අිතත් පී. තපතර්රළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බු්ධධික ඳතියණ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ අය ශදනහ 

න්ප භට එක කහයණඹක් කිඹන්න පුු න්.   

 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භට විනහඩි 35ක් තිශඵන නිහ ඔඵතුභහට අසථහ ශදන්න්ප.  

 

ගරු අිතත් පී. තපතර්රළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බු්ධධික ඳතියණ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ වන් කයනහ 

ශ්ප නිරධහරින් ඳළමිශණන්ශන් නළවළ  ඒ නිහ ශ්ප තීයණ 

ක්රිඹහත්භක න්ශන් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි  ශ්ප නිරධහරින් 

ශගන්න එකයි   ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ ආඩලඩු ඳක්ශේ වහ 

විඳක්ශේ සිටින භන්ත්රීරුන්ශ  අදවස ඵරරහ ඒ අදවස අනු 

කටයුතු කයන එකයි ඇභතියඹහශ  ගකීභ. ඒහ ශකශයන්ශන් 

නළත්න්ප ඇභතියඹහ ග කිඹන්න ඕනෆ. ශකොටින්භ ආඩලඩු ග 

කිඹන්න ඕනෆ.  

 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ඒක තභයි කිඹහශගන ආශේ. 

එතශකොට දළන් ග කිඹන්න ඕනෆ කවුද? ග කිඹන්න ඕනෆ 

විඹඹ බහය අභහතයයඹහයි. කළබිනේ ශේහ  කළබිනේ ශනොන 
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ශේහ  නිශඹෝජය අභහතයයඹහ ශේහ  ඒ ඇභතිරු තභයි ග 

කිඹන්න ඕනෆ. නිරධහරින්ශ  කුටිඹ කඩුක්ද  ශ්පක කඩුක්ද 

කිඹරහ කිඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ. නිරධහරින් ඒ කුටිඹ ඇතුශශේ 

ඉන්න ශකොට ඔවුන්ට ශ්පක කඩුක් හශ  ශඳශනනහ ඇති.  ශ්ප 

ගරු බහ ඇතුශශේ ඉන්න ශකොට අඳට නිරධහරින්ශ  කුටිඹ 

කඩුක් හශ  ශඳශනනහ ඇති. අන්තිභට සි්ධධ න්ශන් නික්ප 

කඩුක් ඇතුශශේ එවහට ශභවහට ඳනින ත්තු ත්ශත් තුන් ටිකක් 

ගණනට අඳ ඳත් ශන එක විතයයි.  ඒ නිහ භහ කිඹන්ශන් අවුරුදු 

66ක නිදවසින් ඳසු අද මුු  ශ්ධලඳහරන ක්රභඹභ ගයහ ළටිරහ 

තිශඵනහඹ කිඹන එකයි. 

ශ්ධලඳහරනඥඹහ කිඹන නභ ඇශවන ශකොටත් තරුණ 

ඳය්පඳයහ තුශ වයඹක්  ශක්රෝධඹක්  පිිබකුරක් ඇති ශන්ශන්. 

ශ්ධලඳහරනඥඹහට භහන චන ලිඹන්න කිඹරහ ශඳොඩි ශභයින්ට 

කිේශොත්  ඉයට "ූ ර්ඹඹහ" කිඹරහ ලිඹනහ හශ   "ශවොයහ"  

"තක්කඩිඹහ"  "මිනීභරුහ"  "ැංචහකහයඹහ"  "දකඹහ" කිඹරහ 

තභයි ලිඹළශන්ශන්. එළනි තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් 

ඇයි? ශ්ප ක්රභඹ විසින් නිර්භහණඹ කය තිශඵන ඵයඳතශ 

තත්ත්ඹක් නිහයි.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අඳ විලසහ කයන විධිඹට 

 ශ්පහ යහජය මුදල්. යහජය මුදල් කිඹන්ශන් ශ්ප යශේ ජනතහ 

වහල්රට  ඳරිප්ත පුරට  ීමනිරට  රහ්පපු ශතල්රට ශගන ඵදු; 

එශවභ නළත්න්ප ශ්ප ශභොශවොශත් ශනොශයි  ඊශඟ ශභොශවොශත් 

උඳදින දරුහ ශරෝකඹට ණඹ කහයශඹක් ඵට ඳත් ශරහ ගන්න 

ණඹ ආධහය; එශවභත් නළත්න්ප ශ්ප ය ශේ ශකෝටිඳති 

යහඳහරිකඹන් උඳඹන ආදහඹභට ශගන ඵ්ධද.  එශවභ න්ප ශ්ප 

වළභ තඹක්භ ශන් ශන තළන  නීති වදන උත්තරීතය ආඹතනඹ 

තුිබන් ශ්ප මුදල් ගභන් කයන ශකොට  ජනතහ අතරින් 

විවිධහකහයශඹන් එකතු න ශවෝ විශ්ධල යටකින් ගන්නහ මුදල් 

ආඳසු ජනතහ අතයට ඹන ශකොට  ඒ ලිඹවිල්ර භළරුණු 

ලිඹවිල්රක් ඵට ඳත් ශනහ. ඒ භට දළශනන ශ්ධ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ශ්පශක් ඇත්ත කථහ ශ්පකයි. 

ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ කිඹන ලිඹවිල්ර පිිබඵ ජනතහට 

විලසහඹක් තිශඵනහද? ජනතහට විලසහඹක් නළවළ. ආඩලඩු 

ඳක්ඹට හිතත් භන්ත්රීතුභන්රහ ව්පඵ වුණහභ  ආඩලඩු ඳක්ශේ 

හිතතුන් ව්පඵ වුණහභ කිඹයි  "ඒක භහය ලිඹවිල්රක්" කිඹරහ. අඳ 

වමු වුණහභ අඳට හිතත් අඹ අ්ප භශභෝ නළති ශ්පක විශේචනඹ 

කයයි. වළඵළයි  භසතඹක් විධිඹට වළභ ශකශනකුශ භ වෘදඹ 

හක්ෂිශඹන් ඇහුශොත්  ශ්ප ලිඹවිල්ර ගළන ඔවුන්ට විලසහඹක් 

තිශඵනහද? ශ්ප ලිඹවිල්ර ගළන විලසහඹක් නළවළ. ශභොකද  අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹට කයන්න පුු න් ශකශවල් භරක් නළවළ කිඹන 

එක අවුරුදු 66ක ඉතිවහඹ තුශ ඔප්ත පු ශරහ තිශඵනහ. අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ ශභොකක්ශදෝ ලිඹවිල්රක් විධිඹට තිශඵනහ. වළඵළයි  අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹට පිටිනුයි යහජයඹ තශ ශ්ප යුවඹන් ක්රිඹහත්භක 

න්ශන්.   

ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් ශන්න කලින් සිගරැේ මිර 

ළඩි වුණහ; අයක්කු මිර ළඩි වුණහ; ඉන්ධන මිර අඩු වුණහ. මීට 

කලින් -  අතීතශේ අඳ අහ තිශඵන විධිඹට - ශ්ප ශ්ධල් වුශඩල 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන්.  වළඵළයි දළන් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් 

ශනොශයි  ඒහ න්ශන්. ඒක නිල් ඳහට ව යතු ඳහට මිශ්ර වුණු 

ආඩලඩුශන් වුණු ළරැ්ධදක් ශනොශන්න පුු න්. භභ කිඹන්ශන් 

ශ්පක ඉතිවහශේ සිට සි්ධධ වුණු යදක් කිඹරහයි. ශ්ප කහයණඹ   

භහ තත් ඳළවළදිලි කිඹන්න්ප. ශෝල්ඵරි යසථහ ඹටශත් 

ඳහර්ලිශ්පන්තු ්ප්රදහඹඹ තුශ තිබුණහ  යහජහන කථහ කිඹරහ 

එකක්. යහජහන කථහට එදහ ශෝල්ඵරි යසථහ ඇතුශශේ 

පුදුභහකහය ඵරඹක් තිබුණහ. යහජහන කථහ ඳළයදුණු නිහ ශ්ප 

යශේ ආඩලඩු ශදළයඹක් ශගදය ගිඹහ. 1960 දී භහ තුනකට වළදුණු 

ඩ්සලි ශේනහනහඹක අගභළතිතුභහශ  ආඩලඩු ඳළයදුශඩල යහජහන 

කථහශන්. 1964 දී සි රිභහශෝ ඵඩලඩහයනහඹක භළතිනිඹශ  

ආඩලඩු ඳළයදුශඩල යහජහන කථහශේ ඡන්ද විභීමශ්පදී එක 

ඡන්දඹකින්. වළඵළයි  1972 යසථහශන් යහජහන කථහට ඡන්ද 

විභීම්ප නළති ශරහ ඹනහ. 1978 දී ඇති කශ විධහඹක ජනහධිඳති 

ධුයඹත් එක්ක යහජහන කථහ ශනස ශනහ. ජනහධිඳතියඹහ 

රින් ය ඇවිත් ්රතිඳත්ති ්රකහලනඹක් ඉදිරිඳත් කශහ. වළඵළයි  ඒ 

ගළන විහදඹක් නළවළ; ඡන්ද විභීමභක් නළවළ. දළන් යහජහන කථහ 

කිඹහ එකක් නළවළ. ්රතිඳත්ති ්රකහලනඹක් ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ 

ඉදිරිඳත් කයන ්රතිඳත්ති ්රකහලනඹ හුදු ැංශක්තහත්භක 

ලිඹවිල්රක්. එදහ යහජහන කථහට ඹ්ප භහජ ආතතිඹක් ඇති 

කයන්න පුු න් ඵරඹක් තිබුණහ. එදහ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹටත් 

භහජඹ තුශ ආතතිඹක් ඇති කිරීශ්ප ඵරඹක් තිබුණහ.  

භභ කිඹන්ශන්  එදහ යහජහන කථහ අද ්රතිඳත්ති ්රකහලඹක් 
ඵට ඳරිණහභඹ වුණහ වහ භහන අද අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹත් හුදු 
ැංශක්තහත්භක ලිඹවිල්රක් ඵට ඳත් වී තිශඵන ඵයි. 
ජනහධිඳතියඹහ රින්ය ඇවිල්රහ ඳහර්ලිශ්පන්තු 
උත්හකහයශඹන් විෘත කයන්න ඕනෆ. නමුත් ර්තභහන 
ජනහධිඳතියඹහ ඹටශත්  එළනි ශදඹක් අහන ලශඹන් සිදු 
වුශඩල යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ කශ අසථහශේදීයි. ඉන් ඳසුභ එළනි 
ශදඹක් සිදු වුශඩල නළවළ. ඉසය ජනහධිඳතියඹහ 
කථහනහඹකතුභහශ  ආනශේ හඩි වුණහ. කථහනහඹකතුභහ ඊට 
ඳවශ ශප්ත ිබශේ හඩි වුණහ. නමුත් දළන් ජනහධිඳතියඹහට 
තිශඵන්ශන් අගභළතියඹහශ  පුටු. ්රතිඳත්ති ්රකහලඹක් ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ව ර්ඹකට යක් ඳහර්ලිශ්පන්තු උත්හකහයශඹන් 
විෘත කිරීභ ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය තුශභ  සිදු 
වුශඩල නළවළ. ඒ නිහ ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ තභ ඹන්ශන් එකභ 
ළසි හයඹක්. නමුත් ශ් .ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහශ  කහරශේ  
ශ්රේභදහ භවත්භඹහශ  කහරශේ ර්ශඹන් ර්ඹ 
ඳහර්ලිශ්පන්තු උත්හකහයශඹන් විෘත කශහ. අපි දන්නහ  
ශදෝහභිශඹෝගඹ කහරශේ විශලේශඹන් ඳහර්ලිශ්පන්තු 
උත්හකහයශඹන් විෘත කිරීභක් කශහ. භශ  තර්කඹ න්ශන් 
ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹත් හුදු ්රදර්ලනහත්භක ලිඹවිල්රක් ඵට 
ඳත් ශරහ තිශඵනහ කිඹන එකයි. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  

 
ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  විනහඩි 25යි ගත ශරහ 

තිශඵන්ශන්. භට විනහඩි 30ක් තිශඵනහ කිේහ. ඉන් ඳසු ත 

විනහඩි 5ක් රඵහ ශදන ඵකුත් කිේහ. භභ දන්ශන් නළවළ- 
 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have already exhausted your time.   
 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

විනහඩි 30යි.  

භභ විලසහ කයන විධිඹට ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹත් භභ 

ශඳන්හ දුන් ඳරිදි 2013 දී රුපිඹල් බිලිඹන 73ක් එකතු කය 

ගන්නට ඵළරි වුණු අ ශෝනහට අදහශ තත් එක ඉදිරිඳත් කිරීභක් 

ඳභණයි. ඒ න්දර්බඹ තුශ ශභොන ශවේතුක් නිහද ශ්ප අඹ ළඹ 

එන්ශන්? ශ්ප අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් න්ශන් තිස අවුරු්ධදක් තුශ ඳළති 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

යු්ධධඹ  රසතහදඹ නිභහ ශරහ අවුරුදු 5කට ඳසුයි.  සිඹඹට 

58ක ඡන්ද ්රතිපරඹක් රඵපු ජනහධිඳතියණඹක් නිභහ ශරහ 

අවුරුදු 4කට ඳසුයි. ඒ හශ භ භවහ භළතියණඹක් තිඹරහ අවුරුදු 

4කට ඳසුයි. භවහ භළතියණශඹන් තුශනන් ශදකක ඵරඹක් 

ගන්න ඵළරි වුණත්  ඳසු  තුශනන් ශදකක් වළදුණහ. ඌ ඳශහත් 

බහ භළතියණශඹන් ඳළවළදිලි වුණහ  ගරු ඩරස අරවප්ත ශඳරුභ 

අභහතයතුභහභ කිේහ 2010 ඡන්ද ්රතිපරඹත් 2009 ඡන්ද 

්රතිපරඹත් ඵරන විට ශනස තත්ත්ඹක් ඹටශත් රළබ විකෘති 

ඡන්ද ්රතිපරඹක් කිඹරහ. එශවභ න්ප ඌ ඡන්ද ්රතිපරඹත් භඟ 

ශඳනුණහ ඊශඟට එන ජනහධිඳතියණශේදී කලින් ගත්ත සිඹඹට 

58ක ඡන්ද ්රතිපරඹ ගළන හිතන්නත් ඵළවළ කිඹරහ; ශ්ප ගත්ත 

තුශනන් ශදක ගළන -තුශනන් ශදක ගත්ශත් නළවළ  තුශනන් ශදක 

වළදුහ- හිතන්නත් ඵළවළ කිඹරහ. ඒ හශ භ 2010 

ජනහධිඳතියණඹ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහට විරු්ධධ 

ඉතිවහශේ ශරොකුභ ශඳයමුණ වළදුණු භළතියණඹ විධිඹටයි ගරු 

ඩරස අරවප්ත ශඳරුභ අභහතයතුභහ යක් වළ සන්වශේ. එළනි 

පුු ල්භ ශඳයමුණක් වළදුණු අසථහශේදී ගත්ත ්රතිපරඹට ඹන්නත් 

ඵළවළ.  

අනහගත ජහතික භළතියණ ඉරක්ක කශ  ඉතිවහශේ ඉදිරිඳත් 

කශ අඹ ළඹ 68භ අභිඵහ ගිඹ  ඒ අඹ ළඹ 68ටත් ඩහ කප්ත  තිඹපු 

ශභය අඹ ළඹ  භභ කිේහ හශ  ත භහ 11ක් ඹන විට අඹ ළඹ 

ලිඹරහ දුන්නු භනුයයහටයි  කිඹපු භනුයඹහටයි  හුශර් දහපු 

භනුයයින්ටයි  විශේචනඹ කශ භනුයයින්ටයි  ඳත්තය පිටු 

ගණන් ලිඹපු අඹටයි ශකොශවත්භ භතක හිටින්ශන් නළති 

ලිඹවිල්රක් ඵට ඳත් වීභ විතයයි සිදු න්ශන් මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ඒ නිහ හුශදක්භ ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ පිිබඵ 

ශකශනකුට- 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up in  one  minute.  
 

ගරු බුේධික පතිරණ මශ ළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ඒ විනහඩිඹ තුශ භශ  කථහ අන් කයන්න්ප.  

නිළක ලශඹන්භ අඳට ඉතහභත් ඳළවළදිලිභ කිඹන්න 

තිශඵන්ශන් ශභඹයි. ශ්ප අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුිබන් න්ශන් මීට 

කලින් ඉදිරිඳත් වුණු අඹ ළඹ ශල්ඛ්න 68ට තිබුණු ්රතිබි්පඵඹ ඊට 

ඩහ ශඵොශවොභ ශරොකුට ශඳනීභ ඳභණයි. ඒ නිහ ශ්ප අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ තුශ හධනීඹ කරුණු එකක් ශදකක් තිශඵන්නට පුු න්. 

නමුත් ඒ හධනීඹ කරුණු එක ශදක තුශ ශ්ප අඹ ළඹ ශවොයි 

කිඹරහ කිඹනහ න්ප ඒ හධනීඹ එක ශදක කිඩහයැං භල්ලින් 

පිරුණු භල් ේටිඹක තිශඵන භන් පිච්ච භල් ශදකක් විතයයි. ඒ 

භන් පිච්ච භල් ශදක දළකරහ කවුරු වරි ශ්ප අඹ ළඹට හධුකහය 

දිදී අත ගවනහ න්ප ඒ අඹ දන්ශන් නළවළ ඒ භන් පිච්ච භල් ශදක 

තිශඵන්ශන් කිඩහයැං භල් පිරුණු භල් ේටිඹක කිඹරහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 5.42] 

 

ගරු ජළනක ලක්කුඹුර මශ ළ 
(ரண்நெறகு ஜரணக க்கும்நெ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අශප්ත  ගරු බු්ධධික ඳතියණ 

භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහට ඳසු කථහ කිරීභට රළබීභ ගළන භභ තුටු 

ශනහ. එතුභහ අඹ ළඹ ගණනහක් ගළන කථහ කශහ. ඒ හශ භ 

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කශහට ඳසු ඒ අඹ ළඹ ගළන ඳසු විඳයභක් 

කයන්න ඕනෆ කිඹරහ කිේහ. ඒ නිහ  2015 අඹ ළඹට කලින් 

2014 ය වහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළඹ 

ගළන චන කිහිඳඹක් කථහ කයන්නට ඕනෆ කිඹරහ භට හිතුණහ. 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2014 ර්ඹ වහ ශ්ප 

ඳහර්ලිශ්පන්තුට ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළඹ කථහශේ ශඹෝජනහ 

ගණනහක් ශ්ප න විට ඉසට සි්ධධ කය තිශඵනහ. එයින් 

කිහිඳඹක් විතයක් භභ කිඹන්න්ප. ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහලින් එතුභහ කිේහ කුඩහ ශත්තු හිමිඹන්ට තභන්ශ  

ශත් ත්ශත් ගල් ළටි දභහ ගන්න  කහනු දභහ ගන්න අක්කයඹකට 

රුපිඹල් 5 000ක් ශදනහ කිඹරහ. ශභය අඹ ළඹ ශඹෝජනහරත් 

ඒක කිඹහ තිශඵනහ. අපි කුඩහ ශත්තු හිමිඹන් 3 62 000කට  ඒ 

රුපිඹල් 5 000 දීභනහ දුන්නහ. භශ  භළතියණ ශකොේඨහශේ 

කුඩහ ශත්තු හිමිඹන් 6 800කට ළඩි පිරිකට ඒ දීභනහ ශ්ප න 

විට රඵහ ශදනහ. භහ විසින්භ ඒ අඹට ඒ ගළන ඳළවළදිලි කයරහභ 

ඒක දුන්නහ. ඒක ඳසු ගිඹ අඹ ළශඹන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

කිේ ශදඹක්. ශ්ප අඹ ළශේත් ඒක තිශඵනහ. එතුභහ ශ්ප අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහරත් කිඹහ තිශඵනහ  කුඩහ ශත්තු හිමිඹන්ට ගිඹ 

අවුරු්ධශ්ධ දුන්නු රුපිඹල් 5 000 රඵන අවුරු්ධදටත් රඵහ ශදනහ 

කිඹරහ. ඒ අනු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ එතුභහ ශගනහ ශඹෝජනහ 

ක්රිඹහත්භක කයරහ ඉදිරි අවුරු්ධදටත් ඒ වහ ්රතිඳහදන ශන් කය 

දී තිශඵනහ. ඒ කටයුත්ත විතයක් ශනොශයි. කුඩහ ශත්තු 

හිමිඹන්ට තභන්ශ  ශත් ඉඩ්ප නළත ගහ කයන්න රඵහ දුන් 

වනහධහය මුදර අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹන් ළඩි 

කය දී තිශඵනහ.  මීට කලින් කුඩහ ශත්තු හිමිඹකුට අක්කයඹකට 

රුපිඹල් 875 000ක්  දුන්නහ. ශභය ඒ මුදර රුපිඹල් රක් 10 

දක්හ ළඩි කය තිශඵනහ.  ශභොකද  ශත්  අක්කයඹක් ගළශරේහට 

ඳසශේ ඒ අඹට ආදහඹභක් නළවළ. ඒ නිහ ශත් නළත ගහ කයරහ 

අවුරු්ධදක්  අවුරුදු එකවභහයක් ශ  කහරඹක් ඹන ශතක් ඒ 

කටයුතු කය ගන්න රුපිඹල් රක් 10ක මුදරක් රළබුණහභ  

තභන්ට ශත් තුලින් ආදහඹභ රළශඵන ශතක් ඒ රළබුණු මුදලින් 

ජීත් ශන්නත් ඒ අඹට පුු න්කභ රළශඵනහ. ඒ හශ භ 

අලුතින් ගහ කයන අඹට රඵහ ශදන මුදරත් ළඩි කය තිශඵනහ.  

2014 අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයමින් අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ දුසකය ඳහල්ර ඉශගන ගන්නහ දරුන්ට 

ඳත්තු රඵහ ශදනහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  

ඒකත් දුන්නහ. ශ්ප අඹ කිේහ ඳසු ගිඹ කහරශේ දුන්ශන් නළවළයි 

කිඹරහ. එකය දරුන් රක් ගණනකට ඳත්තු ශදන්න ඕනෆ. 

අපි දළනටභත් ඳත්තු රඵහ ශදනහ. අශප්ත  එක ශකොේඨහඹක 

ඳහල් 30ක් තිබුණහ. ශ්ප න විට එයින් ඳහල් 22කට ඳත්තු 

ඹළේහ. ඒ අනු අතිගරු  ජනහධිඳතිතුභහ 2014 අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශඹන් කිේ කහයණහ ඉසට සි්ධධ කය තිශඵන ඵ අඳට 

ශඳශනනහ.  

ළඩිහිටිඹකුට රුපිඹල් 1 000ක දීභනහක් ශදනහ කිඹරහ ඳසු 

ගිඹ අඹ ළඹ ශඹෝජනහලින්  කිේහ. ඒකත් දුන්නහ. අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයමින් කිේහ  ඒක 

ශදගුණඹක් කයරහ ළඩිහිටිඹකුට රුපිඹල් 2 000ක දීභනහක් 

ශදනහ කිඹරහ. එ ස අනු යශේ නහඹකඹහ කිේ ශ්ධ කය තිශඵනහ.   

24ළනිදහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  ශ්ප අඹ ළඹ කථහ කිඹන 

ශකොට ඒක අවන්න මුු  යශේභ ජනතහ රඳහහිනී ඹන්ර ශඟට 

ශරහ සිටිඹහ. ඇයි? එතුභහ ඹභක් කිේශොත් කයන නහඹකශඹක් 

වළටිඹට ජනතහ පිිබශගන තිශඵනහ. එතුභහ යු්ධධඹ අන් 

කයනහ කිේහ  ඒ ළශ්ස කශහ. එතුභහ ඹභක් කිේශොත් ඒ ශ්ධ  

ඉසට කය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් කිේ 

කහයණහ එකින් එකට ඉසට කය තිශඵනහ. ඒ ගළන ඳසු විඳයභක් 
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කයන්න කවුරුත් ඕනෆ නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහභ ඳසු 

විඳයභ කයනහ. එතුභහ අභහතයහැංලඹක් ගහශන් ඹනහ. 

අභහතයයඹහත්  අභහතයහැංලශේ ශල්ක්පතුභහත්  නිරධහරිනුත් 

ඔක්ශකොභ ශගනළල්රහ ශ්ප අවුරු්ධශ්ධ ශ්ප ළඩ ශකොට කශහද 

කිඹරහ අවනහ. සිඹලුභ දිසරික්කර ්රගති භහශරෝචන 

කමිටුරට ගිහිල්රහ ඇභතිරුන්ශගන්  ශල්ක්පරුන්ශගන්  

එකින් එකට අවනහ  භහින්ද චින්තන ළඩ පිිබශශ ඹටශත් ශ්ප 

කිේ කහයණහ ශකරුණහද කිඹරහ. විඳක්ශේ කහට වරි පුු න් 

න්ප කිඹන්න  ශ්ප යශේ ඒ විධිඹට කටයුතු කයපු  

ජනහධිඳතියශඹක් ශවෝ ජනහධිඳතිරිඹක් සිටිඹහද කිඹරහ. 

කවුරුත් එශවභ ඹන්ශන් නළවළ. අශප්ත  ජනහධිඳතිතුභහ වළභ 

දිසරික්කටභ  වළභ ඳශහතකටභ ගිඹහ. අන්තිභට එතුභහ උතුරු 

ඳශහතට ගිඹහ. උතුරු ඳශහශත් භව ඇභතිශ  ඔු  ඉදිමිරහ. 

ජනහධිඳතිතුභහ ආපු ශරහශේ ඇවිත්  උතුශර් ජනතහට ඹභක් රඵහ 

ගන්න  අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ න්ප ඒ අඩු ඳහඩු කිඹන්න එතුභහ 

කටයුතු කශශේ නළවළ.  වළඵළයි  ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ්රශ්ධලශේ 

ජනතහට අලය ඳවසුක්ප රඵහ ශදන්න කටයුතු කය තිශඵනහ.  

ඒ නිහ ඳසු විඳයභ ජනහධිඳතිතුභහභ කයනහ. විඳක්ඹ ළරින් 

ළශර් ශ්ප යශේ මුදල් ඇභතියඹහශගන් අවන්න ඕනෆ ශ්ප හශ  

ඳසුවිඳය්ප කයනහද කිඹහ. වළඵළයි  අවන්න ඉසශල්රහ අශප්ත  

ජනහධිඳතිතුභහභ ඒ කටයුතු එකක් නෆය ඉසට කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  අශප්ත  යශේ තරුණ තරුිජඹන් 

යහශිඹක් සිටිනහ. 2010 දී ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ  ශ්ප යශේ 

උඳහධිධහරින් 30 000ක් සිටිනහ; ශ්ප උඳහධිධහරි 30 000ට භභ 

යහජය ශේශේ රැකිඹහ අසථහ රඵහ ශදනහ කිඹහ. එතුභහ 

30 000කට රැකිඹහ රඵහ ශදනහ කිඹහ අන්තිභට 51 000කට 

ශදන්න සි්ධධ වුණහ. ශභොකද  ශ්ප යශේ ඵහහිය උඳහධිඹ කශ අඹ 

ශගොඩක් හිටිඹහ. එතුභහ දුන් ශඳොශයොන්දු ඉසට කයමින්  ඒ 

උඳහධිධහරින් 51 000ටභ එක ය යහජය ශේශේ රැකිඹහ රඵහ 

දුන්නහ. එදහ රුපිඹල් 10 000 ක් දීරහ ශ්ප අඹ පුහුණුකට ඵහ 

ගත්තහ. ඵහ  ගත්ත ශරහශේ උඳහධිධහරිශඹකුට රුපිඹල් 10 000යි 

ශදන්ශන්  ඒ උඳහධිධහරිඹහ සථිය කයන්ශන් නළවළ. උඳහධිධහරිඹහ 

රුපිඹල් 10 000ටද ටින්ශන් කිඹහ විඳක්ශඹන් ඇහුහ. වළඵළයි  

ඒ සිඹලු ශදනහභ සථිය කය  ඒ ශගොල්රන්ට ශදන්න ඕන ළටුප්ත  දීරහ 

අපි අද ශ්ප යශේ ැංර්ධන ළඩ පිිබශශට දහඹක කයශගන 

තිශඵනහ.  

අශප්ත  ඳහල්ර ගුරු පුයප්ත ඳහඩු තිශඵන ඵ අපි දන්නහ. ග්පඵද 

දුසකය ඳහරකට ගුරුයශඹක් දළ්පභහභ ඹන්ශන් නළවළ. එශවභ  

ඹන්ශන් නළත්ශත් ඔහු ටිකක් ඈතක ඉන් එන්න ඕනෆ නියි.  ඒ 

නිහ  ගුරු වහඹකයින් 50 000ක් ඵදහ ගන්න ශභය අඹ 

ළශඹන් ජනහධිඳතිතුභහ ශඹෝජනහ කශහ. උස ශඳශ භත් අඹ  

විඹහනුඵ්ධධ ගුරුරු වළටිඹට ඵදහ ගන්න එතුභහ ශඹෝජනහ 

කශහ. ඵදහ ගන්න ගුරු වහඹකයින් 50 000 වහ භහඹකට 

රුපිඹල් 9 500ක දීභනහක් රඵහ ශදන්න එතුභහ ශඹෝජනහ කශහ. ඒ 

අඹට එභ දීභනහ රඵහ දීරහ  ඒ ශගොල්රන් උඳහධිඹක් කයන තුරු ඒ 

ඳහශල් දරුන්ට උගන්න්නත්  ඊට ඳසු ගුරුයශඹක් වළටිඹට 

ගුරු ශේඹට අන්තර් ග්රවණඹ කයන්නත් පුු න් ශන විධිඹටයි 

ශඹෝජනහ කශශේ. ශ්පක නයක ළඩක් ද? ශ්පක ඉතහභ ශවො 

කටයුත්තක්.   

ගශ්ප ජීත් ශන අඹ වළටිඹට අපි දන්නහ  ගශ්ප ඳහරට 

ගුරුයශඹක් ඈතින් දළ්පභහභ එන්ශන් නළවළ. භභ ඳශහත් බහශේ 

හිටපු කහරශේ ගුරු විබහගඹ තිේඵහභ pass  වුණු අඹශගන් ළඩි 

වරිඹක් කෆගල්ර ඳළත්ශත් අඹ. ඒ ඳළත්ශතන් ගුරුරු එනහ. සුු  

කහරඹක් ඉන්නහ එක්ශකෝ අනුයුක්තඹක් වදහශගන ඹනහ. 

වළඵළයි  ගුරු පුයප්ත ඳහඩු ඒ විධිඹටභ ඒ ඳහශල් තිශඵනහ. ඒක නළති 

කයන්න තභයි ජනහධිඳතිතුභහ ඳහර අටින් ඒ ්රශ්ධලශේ 

දරුශකුට ඳත්වීභක් රඵහ දීරහ  ඒ දරුහ ගශ්ප ඳහශල් දරුන්ට 

උගන්න තත්ත්ඹට ඳත් කයන්න කටයුතු කය තිශඵන්ශන්. 

ශ්පක ශ්ප යශේ අධයහඳනඹ ශනුශන් කශ  විලහර කටයුත්තක්. 

ශ්ප හශ  තරුණ තරුිජඹන් 50 000කට එතුභහ යහජය අැංලශේ 

රැකිඹහන් රඵහ ශදන්න කටයුතු කයනහ. "ඕහ ශඵොරු" කිඹහ ශ්ප 

දසර විඳක්ඹ කිඹනහ. ඒකයි භභ කිේශේ  මීට ඉසශල්රහ 

උඳහධිධහරින් 30 000ක් ගන්නහ කිඹහ 51 000කට යසහල් 

දුන්නහ. ඒ නිහ ශ්පක කහටත් අතය කිඹන්න ඵළවළ.   

ග්රහමීඹ ්රශ්ධලර ්රහශ්ධශීඹ බහරට ව ඳශහත් බහරට 

කශභනහකයණ වහ ගණකහධිකයණ වහඹකඹන් වළටිඹට තත් 

50 000ක් ඵදහ ශගන  ඒ අඹට වඹ භහඹක ෘත්තීඹ පුහුණුක් 

රඵහ දීරහ  ඒ කහරඹ වහ ඔවුන්ට රුපිඹල් 8 000ක් රඵහ ශදමින් 

ඔවුන් යහජය ශේඹට ඵහ ගන්නත් එතුභහ ශභය අඹ ළශඹන් 

ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඉතිවහශේ කදහත් ශභශවභ තරුණ 

තරුිජඹන් 100 000ක් යහජය ශේඹට ඵහ ගන්නහ ළඩ 

පිිබශශක් ශ්ප යශේ ආය්පබ කය තිබුශඩල නළවළ.  වළඵළයි   ඊශේ 

අශප්ත  අකිර වියහ්  කහරිඹ්ප භන්ත්රීතුභහ අදවස ්රකහල කය්ධදි 

භභ අවශගන හිටිඹහ. එතුභහ කිේහ  "ශ්ප ඵහ ගළනී්ප කයන්න 

ඕනෆ ආර්ථිකඹ නැංන්න  ඒ නිසඳහදන කටයුතු වහයි" කිඹහ. 

වළඵළයි  යහජය ශේඹට ගුරුයශඹකු ඵහ ගන්ශන් යශේ 

අනහගතඹ ශනුශන්. අපි ඔක්ශකෝභ ඉසශකෝශල් ගිහින් 

අධයහඳනඹක් රඵපු අඹයි. අධයහඳනඹ නැංන්න ගුරුරුන් ඵහ 

ගළනීභ ආර්ථිකඹටත් වයිඹක් නහ. ශ්ප ගන්න වළභ ශකශනක්භ 

ශ්ප යශේ ආර්ථිකඹට වයිඹක් ශරහ තිශඵනහ. ශභශර යහජය 

ශේඹ ලක්තිභත් කයන්න අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ්රමුඛ් ශ්ප යජඹ 

කටයුතු කය තිශඵනහ. වළඵළයි  ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන්  

කර්භහන්තලහරහරට විතයක් ඵහ ගන්න කිඹහයි. ශභොකද  

විඳක්ශේ ්රතිඳත්තිඹ වුශඩල ඇඟලු්ප කර්භහන්තශඹන් විතයක් 

ඹළශඳන්න. ශභතුභන්රහ ඇඟලු්ප කර්භහන්තලහරහ 200ක් අශප්ත  

යශේ ආය්පබ කශහ. 200භ ආය්පබ වුණහද කිඹහ භට භතක නළවළ. 

වළඵළයි  ආය්පබ කය භහ 2 ඹනශකොට භවය ඒහ ළහුණහ. භශ  

ආනශේ ඇඟලු්ප කර්භහන්තලහරහක් තිබුණහ. ඒක අරිනහට 

ඩහ වනහ. එක එක්ශකනහ ඇවිල්රහ ඳටන් ගන්නහ. ටික 

දිනකින් වනහ. අන්තිභට කඳරහභ අයශගන ගිඹහ. 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair.  

 
අනතුරුල ගරු හුතනයිවහ සළරුක් මශ ළ මූළවනතයන් ඉලත් 

වුතයන්, නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்நெறகு  யளகணஸ் தரரக் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK left the Chair and, 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 

ගරු ජළනක ලක්කුඹුර මශ ළ 
(ரண்நெறகு ஜரணக க்கும்நெ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ශඹෝජනහ කශහ කර්භහන්තලහරහ 300ක් අශප්ත  යශේ ආය්පබ 

කයන්න. භභ හුඟක් විහදරත් දළකරහ තිශඵනහ  ශ්ප 

ආඩලඩුශන් එක කර්භහන්තලහරහක්ත් ආය්පබ කශශේ නළවළ 

කිඹනහ. කර්භහන්තලහරහ ආය්පබ කශශේ නළවළ කිඹහ ශ්ප 

ශගොල්ශරෝ කිඹනහ ඇත්ශත්  ඇඟලු්ප කර්භහන්තලහරහ ශන්න 

ඇති. වළඵළයි  ඇඟලු්ප කර්භහන්තලහරහ ආය්පබ කයන්න 

අලයතහක් නළවළ. ශභොකද  නිදවස ශශශ කරහඳශේ විතයක් 

10 000කට ඩහ පුයප්ත ඳහඩු තිශඵනහ. ක්පකරු ඇභතිතුභහ වළටිඹට 
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ඳහර්ලිශ්පන්තු 

අශප්ත  ගරු ගහමිණී ශරොකුශ  භළතිතුභහ සිටිනහ. නිදවස ශශශ 

කරහඳශේ ඕනෆ තය්ප යසහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ පුයප්ත ඳහඩුරට 

ඹන්න තරුණ තරුිජඹන් නළවළ. ඒහට ඹන්ශන් නළවළ. අද තහප්ත ඳ 

පිශයන්න වළභ තළනභ ශඳෝසටර් ගවරහ තිශඵනහ  ඇඟලු්ප 

කර්භහන්තලහරහර ඇඵෆර්තු තිශඵනහ; ඵළ ශන්න කිඹහ. එශවභ 

කර්භහන්තලහරහ දළන් ශ්ප යශේ ආය්පබ කය ළඩක් නළවළ. අශප්ත  

්රශ්ධලශේ ශත් කර්භහන්තලහරහ වත අටක් අලුශතන් ආය්පබ කශහ. 

ශ්ප යශේ ආර්ථිකඹට දහඹකත්ඹක් රඵහ ශදන ශත් 

කර්භහන්තලහරහ අපි ආය්පබ කශහ. ඒ හශ  කර්භහන්තලහරහ ඕනෆ 

තය්ප ආය්පබ කය තිශඵනහ. භළිජක් කඳරහ  ඔඳ දභහ පිට යට 

ඹන්න අශප්ත  ්රශ්ධලශේ කර්භහන්තලහරහ ආය්පබ කය තිශඵනහ. 

ශ්පහත් කර්භහන්තලහරහ තභයි. ශ්ප ශගොල්ශරෝ කර්භහන්තලහරහ 

කිඹන්ශන්  ඒ ශගොල්ශරෝ ආය්පබ කශ ඇඟලු්ප 

කර්භහන්තලහරහරට විතයයි. එතශකොට- 

 

ගරු අිතත් පී. තපතර්රළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශ  ආනශේ අලුතින් 

කර්භහන්තලහරහ කීඹක් ආය්පබ කශහද?  

 

ගරු ජළනක ලක්කුඹුර මශ ළ 
(ரண்நெறகு ஜரணக க்கும்நெ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශභොන කර්භහන්තලහරහද? භභ කිඹන්ශන් ශත් කර්භහන්තලහරහ 

ගළනයි. 
 

ගරු අිතත් පී. තපතර්රළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කීඹක් ආය්පබ කශහද? 
 

ගරු ජළනක ලක්කුඹුර මශ ළ 
(ரண்நெறகு ஜரணக க்கும்நெ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

භට භතක වළටිඹට ශදකක් ආය්පබ කශහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  

ඒහත් කර්භහන්තලහරහ. ඇඟලු්ප කර්භහන්තලහරහක් තිබුණහ. ඒක 

වරහ දළ්පභහ. වරහ දළ්පභහ ශනොශයි  කඳරහ ශගනිච්චහ. අපි 

කර්භහන්තලහරහ ආය්පබ කය තිශඵනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භළිජක්රට 

ශරෝකශඹන්භ ්රසි්ධධ යත්නපුයඹයි. ඒ නිහ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ යත්නපුය දිසරික්කඹ ගළනත් හිතරහ භළිජක් 

කර්භහන්තඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ශ්ප අඹ ළශේදී කිඹහ 

තිශඵනහ  යත්නපුයඹ භළිජක් වහ සර්ණහබයණ නිසඳහදන 

පුයඹක් ඵට ඳත් කයනහඹ කිඹහ. අශප්ත  භහග්පපුය ජහතයන්තය 

ගුන් ශතොටුශඳොශක් වහ යහඹක් තිශඵනහ. ඒහට ශඟභ 

සථහනඹක් තභයි යත්නපුයඹ. ඒක නිහ යත්නපුයඹ භළිජක් 

කර්භහන්තශඹන් ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න  භළිජක් ශශශ 

භධයසථහනඹක් ඇති කයන්න අලය ඹටිතර ඳවසුක්ප ටික රඵහ 

දීරහ ්රශ්ධලඹ දියුණු කයන්න කටයුතු කය ශගන ඹනහ. 2017 

නශකොට යත්නපුය දක්හ අධිශේගී භහර්ගඹක් වදන්න ළරසු්ප 

කය තිශඵනහ. දළන් අපි ඒශක් මලික කටයුතු කය ශගන ඹනහ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ප අඹ ළඹ තුිබන් එතුභහ කිඹපු 

කහයණහ යහශිඹක් ඉසට සි්ධධ කය තිශඵනහ. භෘ්ධධි වනහධහයඹ 

රුපිඹල් 1 500 රළබුණු ශකශනකුට රුපිඹල් 3 000 දක්හ ළඩි කය 

තිශඵනහ. භභ ඳසු ගිඹ දස ටිශක්භ භශ  ආනශේ කටයුතුරයි 

හිටිශේ. මිනිසුන් කිඹනහ  "අපි හිතුශේ නළවළ එච්චය ළඩි කයයි" 

කිඹහ. රුපිඹල් 1 000ක භෘ්ධධි ්රතිරහබඹ රළබ ශකශනකුට දළන් 

රුපිඹල් 2 000ක් ශදන්න ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. රුපිඹල් 250  

300 රළබුණු අඹට රුපිඹල් 1 000 දක්හ ළඩි කයන්න ශඹෝජනහ 

කය තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ අඹ ළශඹන් දිවි නළගුශ්ප ජීශනෝඳඹ 

ැංර්ධන ළඩටවන ඹටශත් ළන්දඹු කහන්තහන්ට සඹැං 

රැකිඹහ වහ මුදල් ශන් කය දුන්නහ. ඒ කහන්තහන්ට සහමි 

පුරුඹහ නළති වුණහභ තභන්ශ  දරුන් භඟ කය ගන්න ශදඹක් 

නළවළ. ඒ අඹ නඟහ සිටුන්න  යජශඹන් උඳරිභඹ රුපිඹල්  

80 000ක් දක්හ  මුදරක් රඵහ  දීරහ ඒ අඹට සඹැං රැකිඹහක්  

කයන්න ඳවසුක්ප රහ දී තිශඵනහ. ඒ මුදල් ත ඳවක්ත් අඹ 

කය ගන්ශන් නළවළ. ඒ  හශ භ සඹැං රැකිඹහක නියත සිටින 

අඩු ආදහඹ්ප රඵන සිඹලු ශදනහටභ ජීශනෝඳහඹ ැංර්ධන 

අයමුදර ඹටශත් උඳරිභඹ රුපිඹල් 75 000ක් දක්හ ඒ අඹට අලය 

කයන උඳකයණ ශනොමිශල් රඵහ ශදන්න ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. 

එශවභ වන දීපු ආඩලඩුක්   නහඹකශඹක් ශකොශවේත් නළවළ. 

වළඵළයි  එශවභ වන ශදනශකොට ඒ නහඹකඹහ පිිබඵ  අශනක් 

නහඹකඹනුත් එක්ක ැංන්දනඹ කය ඵරහ යශේ ජනතහ එතුභහ 

ටහ එක් ශයොක් ශනහ. එශවභ වන රඵහ ශදනහට විඳක්ශේ  

අඹ කළභළති නළවළ. අයහ  ශ්පහ ශභොනහ වරි මිර ළඩි කශහඹ 

කිේහ න්ප තභයි විඳක්ශේ අඹ කළභළති න්ශන්. අයක්කු මිර 

වරි ළඩි කශහ න්ප කභක් නළවළ  ඒකට කළභළතියි.   

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  2016 ර්ඹ  

ශනුශන් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක්  භළතිතුභහ තුන් න යටත් ශ්ප යශේ ජනහධිඳති වුණහට 

ඳසුයි  කිඹමින් භහ නිවඬනහ  සතුතියි.  

 
එකල්හි  තේළල අ.භළ.  6.00  වුතයන්, කටයුතු අත්හිටුලළ විලළදය 

කල් බන දි.  
එ ෆන් සිට විලළදය 2014 තනොලෆම්බර් මව 01 ලන තවනසුරළදළ 

පලත්ලනු ෆ තබ්. 
அப்ரதரது தற.த. 6.00 றரகறறடர, அரேல்கள் 

இகடறரத்ப்தட்டு றரம் எத்றகக்கப்தட்டது. 

றரம் 2014 ம்தர் 01, சணறக்கறக லபத் தரடங்கும். 

It being 6.00 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Saturday, 01st November, 2014.               
 

 
කල් ෆබීම 

எத்றகப்நெ 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගළමිණී තොකුත  මශ ළ 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ''ඳහර්ලිශ්පන්තු දළන් 

කල් තළබිඹ යුතුඹ''යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed.   

 
නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Adjournment Motion is to be moved by the  Hon. 

Janaka Wakkumbura. 
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[ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ] 
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ගරු ජළනක ලක්කුඹුර මශ ළ 
(ரண்நெறகு ஜரணக க்கும்நெ) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  බහ කල් තඵන 

අසථහශේ දී ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් කයනහ.      

"ර්තභහන යජඹ ඵරඹට ඳත් වීශභන් ඳසු අධයහඳනශඹන් විලහර 

නශෝදඹක් රඵහ ඇති අතය  නගයශේ ඳහල්ර ඳවසුක්ප ග්පඵද 

ඳහල්රටද රඵහ දීශ්ප  ළඩටවන  ක්රිඹහට නැංමින් ඳතී.   

ශ්ප අනු ඳසුගිඹ ය කිහිඳඹ මුු ල්ශල්භ විබහග  ්රතිපරලින් මුල් තළන 

ශඵොශවෝ විට රළබී ඇත්ශත් ග්පඵද ඳහල්ර  දරුන්ටඹ. 

විශලේශඹන් භහින්ශදෝදඹ ඥහණ්රදීඳ ළඩටවන භඟින් ඳහල්ර 

ඳවසුක්ප සුඳයහ ලීශ්ප කහර්ඹඹ දීඳයහප්ත ත  සිදු ශේ.  

ශභභ  තත්ත්ඹ තදුයටත් ර්ධනඹ  කයමින් රැංකහ පුයහටභ ශභභ  

ළඩටවන යහප්ත ත කශ යුතු ඹයි ශඹෝජනහ කයන අතය  ශභභ ක්රිඹහදහභඹ 

පිිබඵ ර්තභහන යජඹට සතුතිඹ ඳශ කශ යුතු ඵ ශභභ  ගරු බහට  

ශඹෝජනහ කය සිටිමි. " 

ගරු  නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි   භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය 

දවක් ඇති කය   ඒ හශ භ ඊට  භගහමී තත් ්රහථමික ඳහල් 

5 000ක් නඟහ සිටුන  ළඩ පිිබශශක් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  

ආය්පබ කශහ. ඒ භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය 1 000ක් ආය්පබ  

කයනශකොට  එදහ විඳක්ඹ කිේහ   එයින් 500ක් වළදුශොත් ඇතියි 

කිඹරහ.  ශභොකද  ඒ වහ ශරොකු මුදරක් ළඹ නහ  එච්චය 

මුදරක්  ළඹ කයන්නට  ඵළරි න්ප 500ක් ත් වදන්නඹ  කිේහ.  

ශ්ප නශකොට  භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය 500ක් ශනොශයි 1 000ක් 

වදරහ තිශඵනහ. භහ නිශඹෝජනඹ කයන  භළතියණ ශකොේඨහශේ  

විතයක් 9ක් වදරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ  ශඳෝෂිත ඳහල් 5 000  

ළඩටවන ඹටශත් ළශවන්න ගිඹ ඳහල් යහශිඹක් ශ්ප නශකොට 

ශභයි ඉන්න ඳහල් ඵට ඳත් කය තිශඵනහ.  ඉසය ඒ ඳහල්ර 

සිටිශේ ශභයින් එක්ශකනයි  ශදන්නයි  තුන්ශදනයි  ඳස ශදනයි  

වඹ ශදනයි. අද ඒ ඳහල් ශඳෝෂිත ඳහල් ඵට ඳත් කයරහ  අපි 

ඒහ දියුණු කය තිශඵනහ. භහ නිශඹෝජනඹ කයන භළතියණ 

ශකොේඨහශේ අවුරුදු තුනක් ඇතුශත ඳහල් වතයක් අලුතින් 

ආය්පබ කශහ.  භවය ඳහල්  ළශවන්නට ඹනහඹ කිඹහ ශඟදී 

පුත් ඳතක ඳශ ශරහ තිබුණහ. ඳහල්  ළශවන්න පුු න්. වළඵළයි  

භහ නිශඹෝජනඹ කයන භළතියණ ශකොේඨහශේ අවුරුදු තුනක් 

ඇතුශත ඳහල් වතයක් අලුතින් ආය්පබ කය තිශඵනහ.  අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහශ  ශ්ප ළඩ පිිබශශත් එක්ක  අශප්ත  ඵන්දුර 

ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශ   ශ්ප ළඩ පිිබශශත් එක්ක  ගශ්ප 

දරුහට ගශ්ප ඉසශකෝශරන් අධයහඳනඹ රඵහ  ගන්න අලය 

ඹටිතර ඳවසුක්ප රඵහ දී තිශඵනහ. භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය  තුිබන් 

අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු  න්ශන්  නගයශේ ඳහල්ර දරුන්ට 

තිශඵන ඳවසුක්ප ගශ්ප  දරුහට ගශ්ප ඳහශල් දී   රඵහ ශදන්නයි.   

ග්පඵද ඳහල්ර විදයහගහය වදරහ  ඒ කටයුතු කයනශකොට  එභ 

ඳහල්ර වඹළනි ශශ්රේිජශඹන් ඉවශට ඳන්ති ආය්පබ නහ. ඒ 

නිහ භහින්ශදෝදඹ විදයහගහයඹක් තිශඵන වළභ ඳහරකභ ද්රවිඩ 

දරුන් වහත් වඹ න ශශ්රේිජශේ එක ඳන්තිඹක් ආය්පබ 

කයන්නඹ කිඹහ භභ ශ්ප අසථහශේ දී ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහට 

ශඹෝජනහ කයන්න කළභළතියි.   

ශ්ප ද්රවිඩ දරුන්ටත් ඒ හශ  ඳවසුක්ප රළශඵන්න ඕනෆ. 

භහින්ශදෝදඹ විදයහගහයඹක් තිශඵන ඳහරක අලය කයන 

ඳවසුක්ප  සිඹල්රභ තිශඵන නිහ  ඒ ඳහර මිශ්ර ඳහරක් ඵට 

ඳත් කයරහ   ඒ ්රශ්ධලශේ ඉන්න ද්රවිඩ දරුන්ටත් එහි උස ශඳශ 

දක්හ  අධයහඳනඹ රඵන්න  පුු න් න ආකහයඹට අලය 

ගුරුරුන් රඵහ දුන්ශනොත්  ෆභ ඳහරකභ එශේ ද්රවිඩ ඳන්ති 

ආය්පබ කයන්න පුු න්කභ රළශඵනහ. එභ ඳහල්ර ඉඩ 

ඳවසුක්ප තිශඵනහ. ශභොකද  ශඵොශවෝ ඳහල්ර 1 සිට 5 දක්හ 

ශශ්රේිජ අයින් කයරහ තිශඵනහ. ඒ ඉඩ ඳවසුකභ තිශඵන නිහ ඒ 

ඳහරට තත් දරුන් ඇතුශත් කයන්න පුු න්කභක් තිශඵනහ. 

ද්රවිඩ දරුන්ටත් ඒ අසථහ එළනි ඳහරක ඇති කයරහ 

දුන්ශනොත්  තුර  එශවභ නළත්න්ප ග්පඵද දරුන්ටත් ශ්ප 

තුිබන් ශරොකු හසිඹක් රඵහ ගන්න පුු න්කභක් රළශඵයි. ඒ 

අඹත් ශ්ප යශේ අශප්ත  දරුශෝ. ජනහධිඳතිතුභහ වළභ දරුකුටභ 

පිශඹක් ශරහ ඉන්නහ. විශලේශඹන් තුකයශේ ද්රවිඩ දරුන්ටත් 

ඒ ඳහල්ර  ඉශගනීශ්ප ඳවසුක්ප රඵහ දුන්ශනොත් අශප්ත  ශ්ප ළඩ 

පිිබශශ තත් හර්ථක ශයි.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ශ්ප අඹ ළශඹන් තත් රුපිඹල් මිලිඹන 15 000ක් රඵහ දී 

තිශඵනහ.  ඒ නිහ ශ්ප ඳහල්රටත් ඒ ඳවසුක්ප රඵහ ශදමින්  

ජනහධිඳතිතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තු න ඳරිදි නගයශේ ඳවසුකභ 

ගශ්ප දරුන්ටත් රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ සිටිමින් භහ නිවඬ 

නහ. සතුතියි.  

 
නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Arundika Fernando is to second the Motion. 

You have four minutes.  

 
[අ.බහ. 6.05] 

 
ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශ ළ 
(ரண்நெறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ර්තභහන යජඹ ඵරඹට 

ඳත් වීශභන් ඳසු සිදු ව අධයහඳන විප්ත රඹ ්පඵන්ධශඹන් අශප්ත  

ජහනක ක්කුඹුය භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශ්ප ශඹෝජනහ 

භහ සථිය කයනහ. විශලේශඹන්භ භහ කිඹන්න ඕනෆ  ශ්ප යට 

අධියහජයහදීන්ශගන් නිදවස කය ගත්තහට ඳසු අධයහඳනඹ 

්පඵන්ධශඹන් දළන්ත ළඩ ශකොටක් සි්ධධ වුණහ න්ප  සි්ධධ 

වුශඩල  ඒ භහින්ද යහජඳක් යජඹ ඹටශත්යි කිඹරහ. ග්පඵද ්රශ්ධල 

නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීරුන් වළටිඹට අපි දළකපු ශදඹක් තභයි  

ශ්ප යශේ අධියහජයහදී භඹත් එක්ක නගයශේ ඳහල්රට  

්රසි්ධධ ඳහල්රට  ජනප්රිඹයි කිඹන ඳහල්රට දළළන්ත විධිඹට 

ඳවසුක්ප සිඹල්රභ රළබුණු ඵ. වළඵළයි ග්පඵද ඳහල්ර අහිැංක 

දරුන්ට ශඵොශවෝ විට ඒ ඳවසුකභ රළබුශඩල නළවළ. එභ නිහ ශ්ප 

යශේ ශදභවුපිශඹෝ ජනප්රිඹ ඳහල්රට තභන්ශ  දරුන් ඇතුශත් 

කය ගන්න ශඵොශවෝ විට උත්සුක වුණහ; උනන්දු වුණහ. අතිගරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශ  ශ්ප යජඹ ඒ ඳවසුක්ප ග්පඵද 

ඳහල්රට රඵහ දීභ වහ දළළන්ත විප්ත රවීඹ ශනක් කය 

තිශඵනහ. අද භහින්ශදෝදඹ විදයහර වයවහ ඳරිගණක අධයහඳනඹ  

ගිජතහගහය  විදයහගහය  බහහගහය ඇති කයරහ තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ ඳශහත් බහ වයවහ  භධයභ යජඹ වයවහ විලහර 

ලශඹන් ගුරුරුන් ඵහ ගළනී්ප  අනධයඹන ශේකයින් ඵහ 

ගළනී්ප සිදු කශහ. ඒ හශ භ උස අධයහඳනඹ වහ ලක්තිඹ රඵහ 

දුන්නහ. ඒහත් එක්ක ඵරන විට දළළන්ත ශනක් සි්ධධ ශරහ 

තිශඵනහ.  

1235 1236 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

ඊශඟට  ගුරු භහරු ්රතිඳත්තිශේදී වළභ යජඹක්භ ශඵොශවෝ විට 

අනුගභනඹ කශශේ  ගුරුරුන් ඇවිල්රහ භහරු වී්ප ඉල්ලුහභ ඒ 

භහරු වීභ රඵහ දීභයි. එතශකොට දරුන් අනහථයි  අයණයි. 

වළඵළයි ගුරුයඹහට ඳහර ශනොශයි  ඳහරට ගුරුරු  දරුන්ට 

ගුරුරු කිඹන ්රතිඳත්තිඹ ශ්ප යජඹ පිිබශගන දළළන්ත විධිඹට 

ළඩ ශකොටක් කයරහ තිශඵනහ. අධයහඳන ක්ශේරඹ තුශ විලහර 

ලශඹන් ඵහ ගළනී්ප සිදු කය තිශඵනහ. අඹ ළඹ ගළන කථහ 

කය්ධදී ශඵොශවෝ ශදශනක් කිඹන කහයණහක් තභයි අධයහඳනඹට 

ශන් කය තිශඵන මුදල්  ්රභහණත් නළවළයි කිඹන එක. ඒ 

කිඹන්ශන් දශ ජහතික නිසඳහදනඹත් එක්ක ැංන්දනඹ කයරහයි. 

වළඵළයි අපි අවන්න කළභළතියි  2001 දී ඳළළති යනිල් වික්රභසිැංව 

භළතිතුභහශ  ආඩලඩුශන් එශවභ මුදල් ශන් කශහද කිඹරහ. 

එශවභ මුදල් ශන්  කශශේ නළවළ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ අවුරුදු 

17ක් ශ්ප යට ඳහරනඹ කශහ. නමුත් එශවභ මුදල් ශන් කශශේ 

නළවළ. නමුත් අශප්ත  යශේ තිශඵන ආදහඹභත් එක්ක   අශප්ත  යශේ 

තිශඵන ආර්ථික තත්ත්ඹත් එක්ක ශ්ප ශන් කය තිශඵන මුදර 

පිිබඵ ඹ්පතහක් දුයකට අඳට ෆහීභකට ඳත් න්නට පුු න්. ඒ 

හශ භ ශ්ප යජඹ හධනීඹ පිඹයල් යහශිඹක් ශගන තිශඵනහ. 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  අහන ලශඹන් 

කිඹන්න ඕනෆ දළළන්ත විධිඹට හධනීඹ පිඹය යහශිඹක් 

අධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් ශගන තිශඵන ඵ. ශභඹ කහශරෝචිත 

ශඹෝජනහක්. භභ ශ්ප ශරහශේදී ඒ ශඹෝජනහ සථිය කයනහ. 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera. 

 
ගරු අිතත් පී. තපතර්රළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භට ශකොතය්ප ශරහක් තිශඵනහද ගරු නිශඹෝජය කහයක 

බහඳතිතුභනි? 

 
නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

You have 10 minutes.  

 
[අ.බහ. 6.09] 

  
ගරු අිතත් පී. තපතර්රළ මශ ළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගරු ජහනක ක්කුඹුය 

භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ශ්ප ශඹෝජනහ ශඵොශවොභ 

ශවො ශඹෝජනහක්. ශ්ප ශඹෝජනහශේ විශේචනඹ කයන්න තළනක් 

නළවළ. ඥහන්රදීඳ ළඩටවන හර්ථක නහ දකින එක අශප්ත  

තුටයි. ඒ නිහ රැංකහ පුයහ ඒ ළඩටවන හර්ථක ඉටු කයන්න 

හනහ  ලක්තිඹ  වධර්ඹඹ ගරු ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ ඇතුු  ඒ ගකී්ප දයන සිඹලු ශදනහට රළශේහ කිඹරහ 

්රහර්ථනහ කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ශ්ප ආඩලඩුශේ ශවො 

කිඹන්න  ශ්ප ආඩලඩු කයපු ශ්ධර ගුණ ශදගුණ ශතගුණ කයරහ 

කිඹන්න භන්ත්රීරු එකසිඹ 160 ගණනක් ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුශේ 

සිටිනහ. ඒ හශ භ ශරෝකශේ විලහරතභ අභහතය භඩලඩරඹ න 

අශප්ත  අභහතය භඩලඩරඹ සිටින්ශන්ත් ඒ කටයුතුරටභයි. ශභොකද  

ශඵො ශවෝ ඇභතිරුන්ට ළඩ නළවළ; ළඩ කයන්න ල්ලිත් නළවළ; 

ළඩ බහය දීරහත් නළවළ. ඒ නිහ ඒ ඇභතිරුන්ට ශඵොශවෝ කහරඹ 

තිශඵනහ ඒ ගුණ ගහඹනහ කයන්න. නමුත් විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන් 

වළටිඹට අඳ කශ යුත්ශත්  ශ්ප ළඩ පිිබශශශේ තිශඵන අඩු 

ඳහඩුක්ප ගළන  ශනස ශන්න ඕනෆ  තළන් ගළන  ශනස ශන්න 

ඕනෆ විධිඹ ගළන කථහ කයන එකයි කිඹහ භභ කල්ඳනහ කයනහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ගරු අරුන්දික ්රනහන්දු 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ අධයහඳනඹ උශදහ ශන් කයන මුදර දශ 

ජහතික නිසඳහදනශේ ්රතිලතඹක් වළටිඹට අඩුයි කිඹරහ 

විශේචනඹක් තිශඵන ඵ. එඹ හුදු විශේචනඹක් ශනොශයි. භව 

ඵළැංකු හර්තහ අනු  ඇස ඵළල්භට ශඳශනන ැංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු 

ශ්ප යශේ දශ ජහතික නිසඳහදනශේ ්රතිලතඹක් වළටිඹට අධයහඳනඹ 

වහ ශන් කයන මුදර සිඹඹට 1.6යි; 1.8යි. යු්ධධශඹන් ඳසශේ 

ෆභ විටභ ශ්ප මුදර සිඹඹට ශදකකට ඩහ අඩු මුදරක්. ශභඹ 

රුපිඹල්ලින් ගණන් වදරහ එදහට ඩහ රුපිඹල් ගණනක් දළන් 

විඹද්ප කයනහ කිඹරහ කිඹන එක විදයහනුකර නළති ඵ ගිජතඹ 

දන්නහ ශකනකු වළටිඹට අශප්ත  ගරු අධයහඳන නිශඹෝජය 

අභහතයතුභහ දන්නහ. එක් ඳළත්තකින්  යශේ මුදශල් අගඹ අඩු වීභ 

සිදු නහ.  

අශනක් අතට යශේ ධහරිතහ  අලයතහ  සිතු්ප ඳළතු්ප  

අශප්ත ක්හ ඉවශ ඹනහ. ඒ භඟභ අධයහඳනශේ අශප්ත ක්හනුත් 

ඉවශ ඹනහ. අඳ ශ්ප ගළන ඵැං රහශ්ධලඹට  ඳහකිසතහනඹට  

ඇෂසගනිසථහනඹට හශප්ත ක් කථහ කයන එශක් ශත්රුභක් නළවළ. 

ශ්ප යශේ හක්යතහ පිිබඵ තිශඵන සුවිශලේ භේටභ ශඵොශවෝ 

කහරඹකට කලින් අඳට අත් ඳත් කයගන්නට වළකි ව උරුභඹක්.             

ශ්රී රැංකහ නිදවස ඳක්ඹ කදහත් ශ්ප යට ඳහරනඹ කයරහ නළවළ. 

එක්ශකෝ භවජන එක්ත් ශඳයමුණ  එක්ශකෝ භඟි ශඳයමුණ  

එක්ශකෝ ශඳොදුජන එක්ත් ශඳයමුණ  එශවභ නළත්න්ප එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ආදි ලශඹන් ශඳයමුණු ආඩලඩු විධිඹට 

තභයි  න්ධහන යජඹන් විධිඹට තභයි ඒ අඹ ශ්ප යට ඳහරනඹ 

කයරහ තිශඵන්ශන්. නිදවසින් ඳසු ශ්ප යට ඳහරනඹ කශ ඒ 

ශඳයමුණු ආඩලඩු ඹටශත්ත්   එක්ත් ජහතික ඳක් ආඩලඩුක් 

ඹටශත්ත් අධයහඳනඹ ඳසු ඳට ශගන ඹහ යුතුයි කිඹරහ කිසි 

විශටක සිතුශේ නළවළ.  

අශප්ත  ඳක්ශේ පුශයෝගහමින් -දිැංගත ීම.ඩේලිේ.ඩේලිේ 

කන්නන්ගය භළතිතුභහ ඇතුු  ඒ ශශ්රේසඨ ආදී කර්තෘරු- ශ්ප යශේ 

ශවෝඩිශේ ඳන්තිශේ ඉරහ විලසවිදයහරඹ දක්හ සිඹඹට 100ක් 

ශනොමිරශේ  අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ කල්ඳනහ කශහ; ඒ 

්රතිඳත්ති ආයක්හ කශහ; ඒ ්රතිඳත්ති ශනුශන් ශඳනී සිටිඹහ. ඒ 

ශනුශන් ගත යුතු ෆභ ක්රිඹහ භහර්ගඹක්භ එදහ ඉරහ අද න තුරු 

අශප්ත  ඳක්ඹ ගත්තහ. වළඵළයි ශ්ප ර්තභහන ආඩලඩු ශ්ප යට 

දියුණු කිරීශ්ප ්රතිඳත්තිඹ තුශ අධයහඳනඹට රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් 

ඉතහභ අඩු සථහනඹක්. භහර්ග ැංර්ධනඹ  විදුලිඹ රඵහ දීභ ඉතහ 

ළදගත් ඵ අපි පිිබගන්නහ. ශ්ප ක්ශේර ශදශක්භ ඹ්ප ඹ්ප 

ජඹග්රවණ ශ්ප යජඹ අත් ඳත් කයශගන තිශඵනහ. වළඵළයි ශ්ප 

යශේ ද දරුන්ශ  අනහගතඹ ශගොඩනළඟීභත් ඒ වහ භහන්තය 

ආශඹෝජනඹක් කශ යුතු ක්ශේරඹක්. ශ්ප යශේ ද දරුන්ට ශදන 

අධයහඳනඹ තුශ තභයි අශප්ත  යශේ අධයහඳනඹ යහ ඳතින්ශන්. 

තදුයටත් ඳවශ ශශ්රේිජශේ ක්පකරුන් පිට යට ඹන  භළද 

ශඳයදිගට ක්පකරුන් ඳඹන යහජයඹක්  ඉතහලිඹට ක්පකරුන් 

ඳඹන යහජයඹක්  ජඳහනඹට  ශකොරිඹහට ක්පකරුන් ඳඹන 

යහජයඹක් ශනුට උගත්  විඹත්  දළනුත් ශ්රභ ඵරකහඹක් හිත  

ශගෞයහන්විත ශ්රභ ඵරකහඹක් හිත යහජයඹක් ඵට ශ්ප යට ඳත් 

කයන්න න්ප ඒ වහ ආශඹෝජනඹ කශ යුතුයි.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  භභ මීට කලින් 

ශඳෞ්ධගලික භන්ත්රී ශඹෝජනහක් විධිඹටත් ශ්ප කහයණඹ ඉදිරිඳත් 
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කශහ. ශ්ප ජඹග්රවණඹන් රඵහ ගළනීභ වහ තිශඵන ්රධහනතභ 

අභිශඹෝගඹ තභයි ඉැංග්රීසි බහහ පිිබඵ ්රලසනඹ. ශ්ප යශේ ්රහථමික 

අධයහඳනඹ සිැංවශරන්  ශදභශශන් කයන්න ඕනෆ කිඹන ඒ මලික 

කයණඹ ්රතිඳත්තිඹක් විධිඹට අපි පිිබගන්නහ. වළඵළයි ශ්ප යශේ 

්ධවිතීයික  තෘතීයික අධයහඳනඹ ව ෘත්තීඹ  අධයහඳනඹ ඉැංග්රීසි 

බහහශන් කශ යුතුයි කිඹන කහයණඹ යජශේ ්රතිඳත්තිඹක් 

ලශඹන් පිිබගන්නහ ඵ මීට කලින් වන් කශහ. වළඵළයි 

අහනහකට ඒ වහ අලය කයන ්රභහණත් ආශඹෝජනඹ  

ඉැංග්රීසි බහහශන් ්ධවිතීයික අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න ඒ අලය ගුරු 

පුහුණු රඵහ ශදන්න අලය කයන විලහර ආශඹෝජනඹ වහ 

්රමුඛ්ත්ඹක් රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ වහ අලය කයන 

අශනකුත් ක්ශේර ර්ධනඹ ශන්ශන් නළවළ. ළදගත් ශදඹක් 

විදයහගහයඹක් හිත ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භක ශනහ. ඒ 

ඳහශල් ශවොභ සථහනශේ ශනොවුණත් ඳහයට ශඳශනන තළනක ඒ 

විදයහගහයඹ වදරහ  ඒ විදයහගහයඹ රසනට ශඳන්රහ ශභන්න අපි 

ශභශවභ කශහ කිඹරහ ශඳන්නහ. ශ්ධලඳහරනඹ තුශ ්රදර්ලනඹත් 

ළදගත්. ශකොයි ආඩලඩු තිබුණත් ඒ ්රදර්ලන ක්රිඹහලිඹ සි්ධධ 

ශනහ. වළඵළයි භසතඹක් විධිඹට ඵළලුහභ ශ්ප යශේ ඳහුගිඹ 

කහරශේ අධයහඳනඹ ශනුශන් කය තිශඵන ආශඹෝජනඹ දළන් 

අඩු ශරහ තිශඵනහ. 

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ වන් කශහ ඳහල් ගණනහක 

දළන් 1 සිට 5ට ඳැංති නළති නිහ ශගොඩහක් ඉඩ කඩ තිශඵනහ 

කිඹරහ. ඇත්ත. වළඵළයි ඒ ්රහථමික ඳහල්ර දියුණු උශදහ අද 

ශභොන භේටශ්ප ආශඹෝජනඹක්ද සි්ධධ ශරහ තිශඵන්ශන්? ඒ 

හශ භ ්ධවිතීයික ඳහල්ර දියුණු උශදහ ශකොතය්ප ්රභහණඹක් 

ආශඹෝජනඹ සි්ධධ ශරහ තිශඵනහද? හශප්ත ක් ශකොතය්ප ළඩි 

ශරහ තිශඵනහද? ගරු අරුන්දික ්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ 2001  

2002 ර් ැංන්දනඹ කශහ.  වළඵළයි  එතුභහත් ක්රිඹහකහරී 

ශ්ධලඳහරනශේ සිටි ශකශනක්. 2001  2002 ශන විට ශ්ප යශේ 

චන්ද්රිකහ කුභහයණතුැංග භළතිනිඹශ  ආඩලඩු කහරශේ ශ්ප යශේ 

ආර්ථිකඹ ඉතිවහශේ ඳශමුශනි තහට ෘණ අගඹක් ගත්තහ. 

යට ඳසට ගිශේ. ඒ ශරහශේ අවුරුදු ශදකක් ඇතුශතදී චන්ද්රිකහ 

භළතිනිඹභ ශ්ප භවහ ඵර ්පඳන්න විධහඹක ජනහධිඳතිකභ කය්ධදී  

අපි ඒ ආර්ථිකඹ ධන ආර්ථිකඹක් ඵට ඳත් කයරහ  දකට ඳළඹ 

ගහණනක් රයිේ කඳපු යටට මුු  ද පුයහභ විදුලි ඵරඹ රඵහ 

ශදන්න  කටයුතු කශහ. 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඒ හශ භ ශ්ප 

ශඹෝජනහ තිශඵන ඵ දළන ගත්ත ශභොශවොශත්  ඇභතිතුභහශ  

අධහනඹට ශඹොමු කයන්න කිඹරහ භට ශ්ප ඳහර්ලිශ්පන්තුශේභ 

ඉන්න එක්තයහ භවත්මිඹක් කහයණඹක් කිේහ.  ශඵොශවෝ ඳහල්ර 

විවිධහකහය ශවේතන් කිඹහ මුදල් අඹ කයනහ. එක්ශකෝ 

ශගොඩනළඟිල්රක් අලුත්ළඩිඹහ කයන්න  එක්ශකෝ 

ශගොඩනළඟිල්රක් ඉදි කයන්න ඒ ආකහයශේ විවිධ ශ්ධල් කිඹහ 

මුදල් අඹ කයනහ. අශප්ත  ඵඩලඩහයගභ ඳහශරත් එශවභයි. 

ඵඩලඩහයගභ ගල්තුශ්ස කිජසඨ විදයහරශේ 1 ශර් සිට 5 ය 

දක්හ ඳභණයි ඳැංති තිශඵන්ශන්. ඒ දරුන්ශ   ශදභේපිඹන්ට 

කිඹනහ මුදල් අයශගන එන්න කිඹරහ.  

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි  ඒ විතයක් ශනොශයි. 

ශකොශම ඵ්පඵරපිටිශේ මිරහගිරිඹ  ලහන්ත ඳහවුු  ඵහලිකහ 

විදයහරශේ ලහරහක් ශගොඩනළඟීභ වහ ෆභ ශභශඹකුශගන්භ 

අභ රුපිඹල් 1 000 සිට ඊට ළඩිශඹන් ආධහයඹක් 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. දරුශෝ ශ්ප අභ මුදර ශදන්ශන් නළවළ. 

මුදල් ශගහ ගන්න ඵළරි වුණහභ දරුශෝ ඳැංතිශේදී  ර් ජහට ඳත් 

ශනහ. මිරහගිරිඹ ලහන්ත ඳහවුු  ඵහලිකහ විදයහරඹ කිඹන්ශන් 

යශේ තිශඵන ්රධහන ශඳශශේ ඳහරක්. එතළන auditorium එක 

වදන්න දරුන්ශගන් මුදල් එකතු කයනහ න්ප ඒ තිශඵන 

තත්ත්ඹ ශභොකක්ද? ශභොකක්ද කයරහ තිශඵන ආශඹෝජනඹ? භභ 

ක්පඳහට ඳත් න්ශන් ඉතහභ ළදගත් ශෂේරඹ න අධයහඳනඹ 

උශදහ ්රභහණත් ආශඹෝජනඹක් ශ්ප යශේ ශනොභළතිකභ ගළනයි. 

ශගොඩක් රසන අදවස තිබුණත් ඒහට ආශඹෝජනඹ සිදු න්ශන් 

නළත්න්ප ඒ කටයුතු කය ගන්න ඵළරි ඵ කහටත් ඳළවළදිලියි. 

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.  

You have three minutes.   

 
[6.18 p.m] 

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the name of His Excellency President Mahinda 

Rajapaksa will go down in history as the "Father of 

Technical Education in Sri Lanka". There is no doubt 

about that.  When he addressed  the 62nd  General 

Assembly of the United Nations in 2007, he outlined this 

concept for the first time. At that Assembly he said, ―The 

'Mahinda Chintana Ten-year Development Vision' 

includes continuous, qualitative upgrading of education 

and health programmes in all areas, livelihood initiatives 

for low income groups, and broad social welfare 

programmes covering the poor and disadvantaged of the 

society, and those specially aimed at children and 

women‖. 

In this respect, he goes to the North, the South, and 

the East. The other day we were with him in the 

Trincomalee District. He  opened several Mahindodaya 

technical laboratories. Not only that, Sir, he opened 

several language laboratories and technological 

laboratories in Jaffna. What is most significant is that the 

Jaffna Tamil children - boys and girls - are learning 

Tamil, Sinhalese, and English  in one  language 

laboratory. That is the advantage he has given to the 

people of this country. So, they will be qualified in all 

these three languages in time to come.  

An article in the "Daily News" states, "Equipped with 

state-of-the-art facilities, the new laboratories include a 

science laboratory, mathematics laboratory, language 

laboratory, distance education unit and an information 

and communication laboratory. These have been built 

spending around  Rs. 15 million for each unit.  

The Government initiated the Mahindodaya technical 

laboratories programme to develop 1,000 secondary 

schools with modern amenities with the aim of providing 

equal educational opportunities for children in all areas 

by enhancing facilities in schools. The aim of this 

programme is to get rid of the "Popular Schools" concept 

and build schools with developed facilities in all areas". 

I was with His Excellency the President at the Al 

Hijra Vidyalaya, Thambalagamuwa, when he said that he 

1239 1240 



ඳහර්ලිශ්පන්තු 

will send all Muslims, particularly poor Muslims, to 

perform the Haj pilgrimage. He did not say that he will 

use State funds.  The UNP, specially, the Hon. Lakshman 

Kiriella and another Member said yesterday, ―Why do 

you not send people to Buddhagaya?‖ There is no doubt 

that they can go to Buddhagaya. They can go to other 

places, Catholic areas, everywhere, but it is their own 

money.  "අද භක්කභට ඹන්ශන් මුදල් වදල් තිශඵන එකභ පිරික් 
විතයයි. වළභ මුසලි්ප අශඹකුභ යක් ශවෝ භක්කභට න්දනහශේ 
ඹනහ" කිඹරහ"භේබිභ" ඳත්තශර් තිශඵනහ. 

What a great thing, Sir! The Muslims are overjoyed 

because over and over again, some Muslims goes to 

Mecca because they have the money. But, a man who 

does not have the money cannot go You know that in 

Sinhalese villages where Muslims are living,  ලතශඹන් 
ලතඹ  රුපිඹශරන් රුපිඹර එකතු කයරහ අවුරුදු 50ක්  60ක් ගිඹහට 

ඳසශේ තභයි භක්කභට ඹන්න පුු න් න්ශන්. Quota system 
එක වුදි අයහබිශේ තිශඵන නිහ ඒ අඹටත් ඹන්න ඵළවළ. නමුත් 
ශ්පශගොල්රන් ල්ලි දීරහ ඹනහ. ඒකයි භභ කිේශේ. ඒක අනික් 
ඳළත්තට වයරහ  අශප්ත  සිැංවර ජනතහ රැටීභ වහ ශ්ධලඳහරන 
හසි ගන්න ඹන්න එඳහ කිඹරහ භභ ආගශ්ප නහභශඹන් ඉල්රහ 
සිටිනහ. 

The President goes into the aspects of all religions and 

helps the people. So, some people went and complained 

to him. There are some who have performed Haj more 

than 25 times, and there are others who cannot go even 

once. So, it is a great thing that has been done by  the  

Head of State.  

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, please wind up now. Hon. Deputy 

Minister has to reply.  

 

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The Muslim community is thankful to the President. 

 
[අ.බහ. 6.22] 

 

ගරු තමොශළන් ළල් තග්රේරු මශ ළ (අධායළපන නිතයෝජය 

අමළ යතුමළ) 
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறரரு - கல்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 

Education) 

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි   භහ ජහනක ක්කුඹුය 

භළතිතුභහට සතුතින්ත නහ  ඉතහ කහශරෝචිත ශඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ පිිබඵ. විශලේශඹන් ශ්ප යශේ ග්රහමීඹ ඳහල්ර 

තිබුණු අඩු ඳහඩු නිහ විදයහ වහ ගිජත විඹ ධහයහ ඉශගන ගන්නට 

දරුන්ට ශනොතිබුණු අසථහ රඵහ ශදමින් භහින්ශදෝදඹ 

විදයහගහය දවක් යට පුයහ ඉතහ හධහයණ ඳළතිරී ඹන ඳරිදි ඉදි 

කයන්නට රළබීභ අශප්ත  යශේ බහගයඹක් කිඹරහ භහ හිතනහ. අශප්ත  

යශේ   ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්ප ශකොේඨහ 334න්  72ක විදයහ වහ 

ගිජතඹ ඉශගන ගන්න කිසිභ ඳහරක් තිබුශඩල නළවළ. ඒ නිහ 

බහහගහයඹක්  ගිජතහගහයඹක්  දුයසථ අධයහඳන ඒකකඹක්  

ඳරිගණක විදයහගහයඹක්  ශබෞතික විදයහගහයඹක්  යහඹන 

විදයහගහයඹක් වහ ජී විදයහගහයඹක් කිඹන විදයහගහය ඒකක වතක් 

ඇතුශත් ශ්ප භහින්ශදෝදඹ විදයහගහය ෆභ ්රහශ්ධශීඹ ශල්ක්ප 

ශකොේඨහඹකටභ තුනක් ඵළගින් න ඳරිදි ඉතහ හධහයණ 

්පඳත් ශඵදී  ඹන ආකහයඹට රඵහ දීරහ  ඒ අනු ්ධවිතීයික ඳහල් 

දවශේ ැංකල්ඳඹ ක්රිඹහත්භක කයනු රළබුහ.  

ශ්ප ළඩටවන ශභයින් අන් න්ශන් නළවළ. ශ්පක දීර්  

කහලීන ළඩ පිිබශශක්. ශ්ප ඳහල් දහව අනිකුත් සිඹලු ඳවසුක්ප 

රඵමින් ශ්ප යශේ ආනන්ද  නහරන්ද ආදී ජනප්රිඹ ඳහල් ශභන් 

අනහගතශේදී  - ය වඹක  අටක කහරඹක් පුයහ - ැංර්ධනඹ 

නහ ඇති. ශභහි නිඹභ ්රතිපරඹ රළශඵන්ශන් ඒ ැංර්ධන 

ක්රිඹහලිඹ අහනශේදීයි. ශ්ප ෆභ ්ධවිතීයික ඳහරකටභ 

්පඵන්ධ කයනු රඵන ශඳෝෂිත ඳහල් නළත්න්ප ශභහ මිතුරු 

ඳහල් ඇතුු  ්රහථමික ඳහල් 5 000ක් ැංර්ධනඹ කශහ විතයක් 

ශනොශයි  යුනිශෂස ආධහය ඹටශත් තත් ඳහල් 1 500ක්  

ජනහධිඳති ශල්ක්ප කහර්ඹහරඹ වයවහ ශභයින් 50ට අඩු කුඩහ 

ඳහල් 1 552ක් ඳසු ගිඹ ය තුනක කහරඹ තුශ ෆශවන 

භේටභකින් ැංර්ධනඹ කයනු රළබුහ. ්රහථමික ඳහල්  ශඳෝෂිත 

ඳහල්ර දරුන්ට  ඳශවේ ශියත් විබහගශේ ්රතිපර ශභොනහ 

වුණත් තභන්ට අයිති ්ධවිතීයික ඳහරට ඹෆශ්ප වනතික අයිතිඹ 

රළශඵනහ. ඳශවේ ශියත් විබහගශේ ්රතිපර ශභොනහ වුණත්   

ඳන්දහවකට අධික ්රහථමික ඳහල්ර දරුන්ට ශවො ්ධවිතීයික 

ඳහරක් රළශඵනහ. ශ්ප ්රහථමික ඳහල්ර දරුන්ට රළශඵන 

ඉතහ ළදගත් ්ර ශඹෝජනඹ න්ශන්  ඔවුන්ට ඳශවේ ශියත් විබහගඹ 

නිහ ශරොකු පීඩනඹක් නළති ්ධවිතීයික ඳහරකට ඇතුශත් වීශ්ප 

වළකිඹහ රළබීභයි. ඒ හශ භ  දළනට තිශඵන ජනප්රිඹ ඳහල් 

ඳනසවඹ ශනුට ඳන්දවක් ව ්රහථමික ඳහල් ජනප්රිඹ 

තත්ත්ඹට ඳත් නහ. ඒ අනු ඔවුන්ට ඉතහ ඳළවළදිලි 

අධයහඳනඹ තුිබන් ඉදිරිඹට ඹන්න ගභන් භහර්ගඹක් වළශදනහ. 

ඇවිදශගන ඹන දුරින් ගශ්ප තිශඵන ්රහථමික ඳහර දියුණු වුණහභ 

අද තිශඵන විවිධ ්රලසන දුරු ශරහ  අශප්ත  දරුන්ට ඳශමුළනි 

ශශ්රේිජඹට ශවො ඳහරකට ඇතුශත් න්න වළකිඹහ රළශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  ඔවුන්ට ශවො ්ධවිතීයික ඳහරක් වයවහ 

විදයහ  ගිජතඹ අැංලශඹන්  තහක්ණ අැංලශඹන්  කරහ අැංලශඹන්  

හිජජ අැංලශඹන් කිඹන ශ්ප ෆභ අැංලඹකින්භ උස ශඳශ දක්හ 

අධයහඳනඹ වදහයරහ  අධයහඳනඹ තුිබන් ඉදිරිඹට ඹන්න වළකිඹහ 

රළශඵනහ. ශ්ප කටයුත්ත වයවහ ඳසු ගිඹ කහරශේ අශප්ත  යශේ ඇති 

වුණු අධයහඳනශේ  ැංර්ධනඹ ඉතහ සුවිශලේයි. ශඵොශවොභ 

ශකටිශඹන් අපි ඒක කිඹනහ න්ප  2005 න ශකොට උස ශඳශ 

විදයහ ධහයහ හිත ඳහල් තිබු ශඩල 646යි. 2014දී ශ්ප ්රභහණඹ 

998ක් දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි  2008 

අවුරු්ධශ්ධ උස ශඳශ විදයහ විඹඹට ඇතුශත් ව ශිය ැංඛ්යහ 

27 807යි. 2013 අවුරු්ධශ්ධ 42 046 දක්හ විදයහ විඹඹ ධහයහට 

ඇතුශත් ව දරුන්ශ  ්රභහණඹ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ.   

ඊට අභතය  ශතොයතුරු තහක්ණ විඹඹ වහ ඵහ ගත් 

උඳහධිධහරි ගුරුරු ැංඛ්යහ  1 032යි.  ගිජතඹ විඹඹ වහ 

500යි. විදයහ විඹඹ වහ 500යි. ඉැංග්රීසි විඹඹ වහ 247යි. 

ශ්ප විධිඹට උඳහධිධහරි ගුරුරු 3 000කට අධික ැංඛ්යහක් ඵහ 

ශගන තිශඵනහ. ශ්ප ශවේතු නිහ අපි දකිනහ ශකොශවොභද 

දරුන්ශ  අධයහඳනශේ ැංර්ධනඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් 

කිඹරහ.   

ඳශවේ ශියත්ශේ ්රතිපරලින් ගත්ශතොත්  2008දී සිඹඹට 

70ට ළඩිශඹන්  ඒ කිඹන්ශන් එක් විඹඹකට සිඹඹට 35ට 

ළඩිශඹන් රකුණු රඵහ ශගන විබහගඹ භත් ව දරුශෝ සිඹඹට 

39.45යි හිටිශේ.  2014දී ඳශවේ ශියත්ශේ එක් ්රලසන ඳරඹකට 

1241 1242 

[ගරු අල්වහ්  ඒ.එච්.එ්ප. අසර් භවතහ] 
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රකුණු 35ට ළඩිඹ රඵහ ගත් සිසුන් ැංඛ්යහ ්රතිලතඹක් වළටිඹට 

68.96ක් න තත්ත්ඹට ්රතිපර දියුණු ශරහ තිශඵනහ. ශ්ප 

තත්ත්ඹ ග්රහමීඹ ශඳශදසරට ශකොයි විධිඹටද ඵරඳහ  තිශඵන්ශන් 

කිඹන එක  ගත්ශතොත්  2012 ර්ශේ ශියත්ශඹන් 01ශනි 

සථහනශේ සිට 05න සථහනඹ දක්හ ළඩිභ රකුණු රඵහ ගත්ත 

ආකහයඹ ශභන්න ශභශවභයි.  ඵසනහහිය ඳශහශත්  කු තය ලහන්ත 

ශජෝන්ස ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඌ ඳශහශත්  ඵඩලඩහයශර 

අශේතළන්න අැංක 1 ශදභශ කනිසඨ විදයහරඹ  ඵසනහහිය ඳශහශත්  

ශවොයණ තක්ෂිරහ විදයහරඹ  ඹම ඳශහශත්  කුලිඹහපිටිඹ විලහකහ 

ඵහලිකහ විදයහරඹ   ව භධයභ ඳශහශත්  විල්ගමු  නහශගොල්ර 

භවහ විදයහරඹ තභයි 2012 ර්ශේ ශියත් විබහගශඹන් ඳශමු  

සථහන 05 දිනහ ගත්ශත්. 2013 ර්ඹ ගත්ශතොත්  ඩී.එස. තත්ය  

ගහල්ර භහින්ද විදයහරඹ  එ්ප.ශක්. ගි්පවහනි  ශවොයණ සුබහයතී 

භවහභහතය විදයහරඹ  පී.ඩී.එච්. ධර්භයත්න  යත්නපුයඹ 

කයගසතරහ විදයහරඹ  එ්ප.ශක්.ශ් . විදුරැංකහ  කළසඵෆ 

ඵඩලඩහයනහඹක කනිසඨ විදයහරඹ  පී.ටී. සර්ණහ ද සිල්හ  ගහල්ර 

ධර්භහශලෝක භවහ විදයහරඹ ඹන විදයහර ව දරුන් තභයි ඳශමු 

සථහන ඳවට ඇවිත් තිශඵන්ශන්. 2014 ර්ශේ ඳශමු සථහන ඳව 

ගත්ශතොත්  ඩේලිේ.ඒ. ශනජ නි්පත්  යත්නපුය ඇඹිලිපිටිඹ 

කනිසඨ ්ධවිතීඹ විදයහරඹ  එ්ප.එ්ප. ශනත්භල් තිරකයත්න  

ශවොයණ සුබහයති භවහභහතය විදයහරඹ   පී.එස.යි. ගුණශේකය  

ග්පඳව ශඵ්පමුල්ර පිටිශේ ශගදය ්රහථමික විදයහරඹ   එ්ප.එ්ප. 

ෂහතිභහ  භහනළල්ර හියහ භධය භවහ විදයහරඹ  එන්.ඩේලිේ. අදීල 

ආශරෝක  අඟුණශකොශඳළරළස ්රහථමික විදයහරඹ. ශභශවභ 

ඵළලුහභ අපිට ශඳශනනහ  ඳශවේ ශියත්ශේ ්රතිපරලින් 

ඉවශභ රකුණු අයශගන තිශඵන්ශන් නගයඵද ඳහල්ර දරුශෝ 

ශනොශයි  ග්පඵද ඳහල්ර දරුශෝ කිඹරහ.  

ශ්ප විධිඹට  ශ්ප ක්රිඹහ පිිබශශ නිහ  ්පඳත් ශඵදී ඹෆශ්ප 

විභතහ තුයන්වීභ වයවහ  හභහනය ශඳශ භත් වීශ්ප ්රතිලතශේ 

ර්ධනඹ ඵළලුශොත්  හභහනය ශඳශ ්රතිපර භත  2005 ර්ශේ 

උස ශඳශ වළදෆරීභට සුදුසුක්ප රත් ශිය ්රතිලතඹ 47.7යි.  

2013දී  ඒ ්රතිලතඹ  66.7දක්හ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ  

සිඹඹට 33කින්.  ඒ හශ භ  උස ශඳශ විබහගඹ ්රතිපර ශද 

ඵළලුශොත්  2005දී ශබෞතික විදයහ අැංලශඹන් භත්  සිඹඹට 34යි. 

2013දී භත්  සිඹඹට 47.1යි.  2005දී ජී විදයහ අැංලශඹන් භත්  

සිඹඹට 33යි. 2013දී එඹ සිඹඹට 50යි. 2005දී හිජජ අැංලශඹන් 

භත් සිඹඹට 56.4යි.  2013දී එඹ සිඹඹට 57.6යි.  2005දී කරහ 

අැංලශඹන් භත් සිඹඹට 60.6යි. 2013 දී එඹ සිඹඹට 66යි.  2005දී 

සුදුසුක්ප රද භසත සිඹඹට 59.2යි -  

 

නිතයෝජය කළරක වභළපතිතුමළ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please now wind up. The time is 6.30 

p.m.  

 

ගරු තමොශළන් ළල් තග්රේරු මශ ළ 
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
2012 ශන ශකොට ශ්ප ්රභහණඹ සිඹඹට 63.15 දක්හ 

ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශ්ප විධිඹට භසත අධයහඳන 

ක්රිඹහලිශේ විලහර ැංර්ධනඹක් ඇති වුණු ඵ  ශ්ප දත්තලින් 

ඉතහ ඳළවළදිලි ශඳශනනහ. ශ්ප ක්රිඹහලිඹ වයවහ ්පඳත් ශඵදී 

ඹෆශ්ප විභතහඹ අඩු ශමින් තිශඵනහ. ඒ අනු  අශප්ත  යශේ 

අධයහඳනඹ ඉතහ ශවො භහර්ගඹකට පිවිශමින් තිශඵනහඹ කිඹරහ 

භභ හිතනහ.  ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
එකල්හි තේළල අ.භළ. 6.30 වුතයන් නිතයෝජය කළරක 

වභළපතිතුමළ විසින් ප්රහනය තනොවිමවළ පළර්ලිතම්න්තුල කල්  බන 
දී. 

පළර්ලිතම්න්තුල ඊට අනුකල, අ.භළ. 6.30 ට, 2014  ඔක්ත ෝබර් 
21 ලන දින වභළ වම්මතිය අනුල, 2014 තනොලෆම්බර් 01 ලන 
තවනසුරළදළ ප.භළ. 9.30  ලන ත ක් කල් ගිත ය. 

அப்ததரழுது, தற.த 6.30 றரகறறடர குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரளுன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், அணது 2014 எக்ரரதர் 21ஆந் றகற 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2014 ம்தர் 01, சணறக்கறக மு.த. 9.30 

றக  எத்றகக்கப்தட்டது. 

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 01st November, 

2014,  pursuant to the Resolution of Parliament of 21st October, 2014.  
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු 
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට  පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ැංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்நெ 
 

உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்நெம் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அநப்நெல் ரண்டும். 
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දළයක මුදල් : පළර්ලිතම්න්තු විලළද ලළර් ළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178ිර. පිටප ක් තගන්ලළ ගෆනීම 

අලය  නම් ගළවහතුල රු. 18.15ිර.  ෆපෆල් ගළවහතුල රු. 2.50ිර. තකොෂඹ 6, ිරරුෂපන, පළමංකඩ පළර, අංක 

102, පියසිරි තගොඩනෆගිල්තල් රජත   ප්රකළන  කළර්යළංත   අධිකළීම  තල   වම  ලර්යකම  තනොලෆම්බර්           

30 දළට  ප්රාම දළයක  මුදල් තගලළ ඉදිරි ලර්ත  දළයකත්ලය බළ තගන විලළද ලළර් ළ බළග  ශෆිරය.  

නියමි  දිතනන් පසුල  එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් පත් භළර ගනු තනොෆතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டரேனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரழும்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்  

ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு முன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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