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ශරේසධහධියේශත රණයේඹ 
 

ප්රපනල  ලාිකක ිළිතුරු 

 

පපෞද්ගලිකල ාැනුම් දීපම්ද ඇස ප්රපනය: 
ශවෝභහභ භහින්ද යහජඳක් විදයහරශත ර්ර්භහේඹ  ඇ ඇ  

අර්බුදඹ 
උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ යහඳි ශත වහර්ය ඵරඳෆම් 

 

පශෝමාගම මහි්දා රාජපක් විායාපන නිමාමා ය  ඇ ඇින 

අමාබුාය:  
අධයහඳන අභහතයතුමභහශ  ්රහලඹ 

අ්දතමාගත ප්රධාාන කුණු 

தண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

Appropriation (Amendment) Bill: Determination of 

the Supreme Court 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:  

Crisis in Mahinda Rajapaksa College, Homagama 

Adverse Impacts of Uma Oya Multipurpose 

Development Project 
 
CRISIS IN MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE:  

   Statement by Minister of Education 

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநப்புக்கள்: 

எதுக்கடு (மெத்ம்) சட்டமூனம்: உர் ன்நத் 

ர்ப்பு  
 
ணக்களுக்கு ய்மூன கடகள் 
 
ண அநத்ல் மூன ண: 

ஹஹக ஹந் ஜதக்ஷ த்னத்ல் 

உமெண தமெக்கடி 

உ ஏ தனஹக்குக் கமெத்ட்டத்ன் தக 

கபவுகள் 
 
ஹஹக ஹந் ஜதக்ஷ த்னத்ல் 

உமெண தமெக்கடி:  
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විවමාජන (වංපෝධාන) පනත් පකටුම්පත 
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 இண்டம் ப்பு - ம் எத்கக்கப்தட்டது 
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   News Telecast on “Sirasa TV” on 4th February, 2015 
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APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
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අ. භා. 1.00  පාමාලිපම්්දුරල රැවප විය.  නිපයෝජය කාරක 

වභාපිනුරමා [ගු  ච්දද්රකුමමාමා ුරුපසසු  මශතා   ූලාවනාූඪ  විය. 

தளுன்நம் த.த. 1.00 க்குக் கூடிது. குளக்கபன் தத் 

சபர் அர்கள்  [ண்புகு முமெஹகசு சந்குர் ] கனக 

கத்ர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES [THE HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR] in 

the Chair. 

 

 
 

නිපේාන 
அநப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
විවමාජන (වංපෝධාන) පනත් පකටුම්පත: 

පරේපධාකරකර පන රණර ය 
எதுக்கடு (மெத்ம்) சட்டமூனம்: உர் ன்நத் 

ர்ப்பு 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL : DETERMINATION OF 

THE SUPREME COURT 

 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I have an Announcement to make to the House 

regarding the Bill titled “Appropriation (Amendment)”. 

The Bill certified by the Cabinet of Ministers as urgent 

in the national interest was referred to the Supreme Court 

by His Excellency the President in terms of Article 122(1)

(b) of the Constitution. 

The Supreme Court has determined that in terms of 

Article 123(1) of the Constitution, neither the Bill, nor 

any of its provisions are inconsistent with the 

Constitution. 

I order that the Determination of the Supreme Court 

be printed in the Official Report of today’s proceedings. 

 

පරේපධාකරකර පන රණර ය 
உர் ன்நத் ர்ப்பு 
Determination of the Supreme Court: 

409 410 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ලිිළ පේඛනාදිය ිළිතගැ්ද ඇම 
சர்ப்தக்கப்தட்ட தத்ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

1968 අං 45 දයන එක්ත් ජහරණන්ශ  ඳනශත් 2 ළර් න් ඹ 

ඹටශත් විශේල ටයුතුම අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2014 

ශදළම්ඵර් 11 දිනළ  අං 1892/37 දයන අ  විශලේ ළට් ඳත්රශත ඳශ 

යන රද ර්ශඹෝ.- [ විශේල ටයුතුම අභහතය රු භංර භය ඇය 

භවතහ ශනුට රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ] 
 

වභාපම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சதபீடத்ல் இமெக்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

අඹ ළඹ ඇසතශම්න්තුම 2015 (ංශලෝධිත ශටුම්ඳත).- [ මුදල් අභහතය 

රු යවි රුේහනහඹ භවතහ ශනුට රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භවතහ] 
 

වභාපම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சதபீடத்ல் இமெக்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

   
 

පපත්වම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Karuppaiah Velayudam - [Pause.] Not here. 
 

ගු පී. ායාරත්න මශතා 
(ண்புகு பீ. த்ண) 

(The Hon.  P. Dayaratna) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  අම්ඳහය  භවරරන්ද  
 ඹිරිශොල්ර විදයහරශඹහි ශේඹ යන . . අරුේ ලහන්ත 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළින්මි. 

 

ගු අතාවුා පවපනවිරත්න මශතා 
(ண்புகு  அவு தசதணத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශවම්භහතභ  
භහනළල්ර ඳහය  ඩී 83 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි එම්.එස.එම්. 
අබුඵක්ර් භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළින්මි. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. C.B. Rathnayake - [Pause.] Not here. 
 

ගු ක්පම්ද ලව්දත පපපමාරා මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் சந் ததஹ) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   භහතශල්  ඕවිලින්ද  
කිරිභළටිඹහ  අං 44 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි අයි.. . උඳහරිස 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළින්මි. 

 

ගු බුද්කරක පිනර  මශතා 
(ண்புகு புத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ුණණුවිර ශඳොල් 
ඳර්ශතේ ආඹතනඹ  විදයහත්භ වහ තහක්ක  ශේහ 
ර්රධහරින්ශ  ං භශත ශල්ම් තනතුමය දයන ඊ.එස. ලහන්ත 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළින්මි. 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Neranjan Wickramasinghe - [Pause.] Not 

here.  

The Hon. Shehan Semasinghe - [Pause.] Not here. 

  
ඉදිරිපත් කරන ා පපත්වම්  මශජන පපත්වම් ිළිතබඳ කාරක 

වභාල  පැලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தக்கப்தட்ட நக்ககபப் தததுநக் குளவுக்குச் சட்டக் 

கட்டகபடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රපනල  ලාිකක ිළිතුරු 

ணக்களுக்கு ய்மூன கடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Question No. 1. 

 

ගු බුද්කරක පිනර  මශතා 
(ண்புகு புத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භභ   ්රලසනඹ අවනහ.  

  අතය භභ ඔඵතුමභහශ  අධහනඹට ශම් හයේඹ ශඹොමු 

යනහ. අද  ශඵන්ශන් ්රලසන වතයයි.  ්රලසන වහ අපි ඳළඹක් 

ශන් යරහ  ශඵනහ. ඇත්තටභ විඳක්ශතත්  ආණ්ඩු 

ඳක්ශතත් භන්ත්රීරු ඉදිරිඳත් ය ප ්රලසන  ශඵනහ. ්රලසන 

විලහර ්රභහේඹක් රළී   බුණු ර්හ එ භන්ත්රීයශඹක්ශන් එ 

්රලසනඹයි න්ශන් කිඹරහ ඳසු ියඹ හරශත රණන්දුක් න්නට 

ශඹදුේහ.   ර්හ නළත තහක් ්රලසන රළශඵනම් වරි  ්රලසන 

 ශඵන භන්ත්රීරුන්ශ  ්රලසන ංයහ එට වහ ළ ක යරහ 

ලින් විධිඹට ්රලසන තුමනක් ඇතුමශත් යන්න කිඹරහ භභ  

ඔඵතුමභහශ  අධහනඹට ශඹොමු යනහ. රු ථහනහඹතුමභහත් 

එක් ථහ යරහ  ට ළව පිළිශශක් වදනහ නම් ශවොයි. 

නළත්නම් හරඹ අඳයහශේ.  යි ්රලසනඹ. ්රලසන අවන්න ශන් 

ය  ශඵන හරඹ නළ  න එත් ්රලසනඹක්.   ර්හ භභ 

්රලසනඹ අවනහ. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Members of the Opposition have not yet referred 

Questions for Oral Answers. That is the problem. In 

future, we will do that. 

 

ගු ා්දත බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு சந் தண்ட) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Shantha Bandara? 
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ගු ා්දත බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு சந் தண்ட) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් නශොට අපි 

විඳක් භන්ත්රීරු වළටිඹට ්රලසන ීපඳඹක්භ ඵහයදීරහ  ශඵනහ.  
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුමභහ ඔතළන හ කශරහ ඉන්ශන් ඇයි? 
 

ගු ා්දත බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு சந் தண்ட) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශම් ඳළත්ශත් හ කශරහ ඉන්ශන් එවහ ඳළත්ශත් ඉව නළ  ර්හ.  
එවහ ඳළත්ශත් ඉව නළ  ර්හ ශම් ඳළත්ශත් හ කශරහ ඉන්නහ.  
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  අපි කිඹන්ශන්   ්රලසන අපි 
ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන ර්හ   ්රලසන අවන්න අඳට අසථහ 
රඵහ ශදන්න කිඹරහයි.  [ඵහධහ කිරීභක්]   ඳටරන්න එඳහ.  ශම් 
ඳළත්ශත් හිටිඹහට අපි විඳක්ශත ඉන්ශන්.   

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Shantha Bandara, the Government 

has been formed recently and now only we know who the 

Ministers are. So, in future, we will follow that procedure.   

Question No. 1- 4530/' 13 - (1), the Hon. Buddhika 

Pathirana. 
 

ගු බුද්කරක පිනර  මශතා 
(ண்புகு புத்க த) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ මශතා (ලැවිලි කමාමා්දත අමාතය 

වශ පාමාලිපම්්දුරපේ වභානායකුරමා) 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன - ததமெந்ஹட்டக் 

ககத்தல் அகச்சமெம் தளுன்நச் சகத முல்மெம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Plantation 

Industries and Leader of the House of Parliament) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ආයක් අභහතයතුමභහ 
ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ   ශද 
හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන දී. 
ணக ற்தநமெ ணத்ற் சர்ப்தக்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

රුරපවපල පලඩි තැබීපම්  සිද්කරය: පීමක් ය 
த்துதஸ்ன துப்தக்கச் சூட்டுச் சம்தம்: 

சக 
RATHUPASWALA SHOOTING INCIDENT : INVESTIGATION 

 

4582/’13 

2. ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භවජන හභඹ  ආඳදහ ශභනහයේඹ වහ ක්රිස ඹහර් 

ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ඳහනීඹ ජරඹ අඳවිත්ර  ඇභට එශයහි ළලිශරරිඹ  
යතුමඳසර ජනතහ විසින් ශන ඹන රද 
උේශකෝේඹට ශ ක තළී භක් සිදු වූශතද; 

 (ii) එශේ නම්  එභ ශ ක තළී භ ශවේතුමශන් තුමහර 
රළබූන්ශ  ංයහ ශොඳභේද; 

 (iii) තුමහර රළබූන්ශ  නම්  ලිපිනඹන් ව මිඹියඹ 
අඹශ  නම් ව ඳදිංචි සිටි ලිපිනඹන් ශර්ද; 

 (iv) එභ ශ ක තළී භ ම්ඵන්ධශඹන්  ඳරීක්ේඹක් 
ඳත්නු  රළබුශරද; 

 (v)   අනු ශ ක තළී භ වහ ර්ශඹෝ රඵහ දුන් 
ර්රධහරින් වහ ශ ක තළබූ පිරි වඳුනහශන 
 ශේද; 

 (vi) එශේ නම්  එභ පිරි වුරුන්ද; 

 (vii) එභ පිරිට දඬුම් රඵහ දී  ශේද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට  දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද?   

 

க்கள் எளங்கு, அணர்த் முகக ற்மைம் கநத்  

அலுல்கள் அகச்சகக் ஹகட்ட ண: 

(அ) (i) குடிர் சகடற்கு க தலிஹ 

த்துதஸ்ன க்கள் டத் ஆர்ப்தட்டத்ன் 

ஹதது துப்தக்கப் தஹகம் ஹற்தகள்பப் 

தட்ட ன்தகமம்; 

 (ii) ஆதணல், ஹற்தடி துப்தக்கப் தஹகத்ன் 

கக ககடந்ர்கபன் 

ண்க்கக வ்பவு ன்தகமம்; 

 (iii) ககடந்ர்கபன் ததர்கள், முககள் 

ற்மைம் உந்ர்கபன் ததர்கள் ற்மைம் 

இமைக சத்து ந் முககள் க 

ன்தகமம்; 

 (iv) ஹற்தடி துப்தக்கப் தஹகம் தடர்தக 

சக டத்ப்தட்ட ன்தகமம்; 

 (v) அற்கக துப்தக்கப் தஹகம் 

ஹற்தகள்ற்கு கட்டகபட்ட அககள் 

ற்மைம் துப்தக்கப் தஹகம் 

ஹற்தகண்டர்கள் இணங்கப்தட்டுள்பர் 

கப ன்தகமம்; 

 (vi) ஆதணல், இர்கள் ர் ன்தகமம்; 

 (vii) இர்களுக்கு ண்டகண ங்கப்தட்டுள்ப 

ன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநப்த? 

(ஆ) இன்ஹநல், ன்? 
 

asked the Minister of Public Order, Disaster 

Management and Christian Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the protest against the 

contamination of drinking water carried out 

by the people of Rathupaswala, Weliweriya 

were shot at; 

 (ii) if so, of the number injured owing to the 

aforesaid shooting;  

 (iii) the names and addresses of the injured and 

the deceased; 

 (iv) whether an investigation has been carried 

out with relevance to that shooting; 

 (v) accordingly, whether the officers who gave 

orders to fire and those who performed it 

have been identified; 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (vi) if so, who the aforesaid group was; and 

 (vii) whether penalties were meted out to the 

aforesaid group? 

(b) If not, why? 

 

ගු පජෝ්ද අමරුරංග මශතා (මශජන වාමය, ආපාා 

කෂමනාකර ය ශා ක්රිවපිනයානි ආගක ක ක යුුර 

අමාතයුරමා) 
(ண்புகு ஹஜன் அதுங்க - மக்கள் ஒழுங்கு, அனர்த்த 

முகக ற்மைம் கநஸ் ச அலுல்கள் அகச்சர்)   

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order, 

Disaster Management and Christian Affairs) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුමභහශ  ්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි.  

(අ)   (i)  ඔර 

 (ii)   පේරඹන් 15ශදනකු    

 (iii)  තුමහර රළබූන්ශ  නම්  ලිපිනඹන් 

 

මිඹ ියඹ අඹශ  නම් ව ඳදිංචි සිටි ලිපිනඹන් 

 

 (iv)  ශ ක තළී භ වහ උස ර්රධහරින් විසින් 
ර්ශඹෝ රඵහ දී ශනොභළත. රවහරි පිරිස විසින් 
යුද වමුදහ ශතට එල්ර ශ ල් ්රවහය  ශඳට්යල් 
ශඵෝම්ඵ ්රවහය ව ශ ක තළී ම්ලින් සිඹ ආත්භ 
ආයක්හ රහ ළනීභ වහත් භවජන ජීවිත වහ 
භවජන ශේඳශ ආයක්හ යළනීභ වහත් යුද 
වමුදහ ශඵළුන් 10ශදනකු විසින් ශ ක තළී භ සිදු 
ය ඇත. එභ ශඵළුන් වඳුනහශන ඇත.  

 (v)  ඔර. 

අනු 
අංකය 

නම ලිිළනය 

01 ී .එස. රක්භහල් අං 290/3  ඇමරුුණ උතුමය  
ළලිශරරිඹ. 

02 එච්.ශේ. චින්ත 
ශඳශර්යහ 

අං 78/04  නළදුන්මු  ම්ඳව. 

03 ආර්.ඩී.එස. චන්ද්රශේන අං 75/15  ල්ඔුණ  ළලිශරරිඹ. 

04 ටී.. .එන්.එස. ශේවිඹර් අං 588/   නළදුන්මු  ම්ඳව. 

05  ඇ.. .එස. ප්රිඹලහන් 
හිභං 

අං 22/05  ඌරුශර  
නළදුන්මු  ළලිශරරිඹ. 

06 එම්.ශක්. ශඳශර්යහ අං 560/4  නළදුන්මු  ම්ඳව. 

07 ශක්.එස.. . චින්ත 
ශඳශර්යහ 

අං 416/56  පින්තුමත්ත  
ළලිශරරිඹ. 

08 ශේ. .ඩී. මීය 
ජඹශො ක 

අං 173  උඩුපිර  ශදල්ශොව. 

09  ඇ.. . සුජිත් විශේසිංව අං 39/13/1  
ශතන්නශෝන්න්ත  ළලිශරරිඹ. 

10  ඇ. . ළළුම් ප්රිඹනන්ද අං 39/2  ඳල්ලිඹත්ත  
ළලිශරරිඹ. 

11 ඩී.ආර්. ප්රිඹන්ත ශඳොල්ත්ත ඳහය  ළලිශරරිඹ. 

12  ඇ.ජී. ර්හය 
 රයත්න 

අං 28/1  සිඹඳත්විර  ළලිශරරිඹ. 

13 එම්.ඩී. චහමි අං 51    ළලිත්ත  ළලිශරරිඹ. 

14 එල්.එස. කුභහය අං 416/192    පින්තුමත්ත  
ළලිශරරිඹ. 

15 එස. ශඳශර්යහ ජඹන්  භහත  ළලිශරරිඹ. 

අනු අංකය නම ලිිළනය 

01 ශක්. .ඩී. අකිර 
දිශන්ස 

අං 476/15  ශවරන්ත්ත  
ළලිශරරිඹ. 

02 එච්.එස.ආර්. 
ශඳශර්යහ 

අං 33  නළදුන්මු  ළලිශරරිඹ. 

03 . .ආර්.ජී.එන්. 
 පසඳකුභහය 

උවශවේන්තළන්න  ම්ඳව. 

 (vi)   

 

 (vii)  නළත. ම්ඳව භශවසත්රහත් අධිය ේශත නඩු අං 
ී  1440/13 ඹටශත් නඩු ඳයහ ඇ  අතය  ශොනු 
නී ඳ  උඳශදස වහ ශඹොමු ය ඇත.  

(ආ)  ඉවත පිළිතුමරු ඳඹහ ඇ  ඵළවින් ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භශ  ඳශමුළර් අතුමරු ්රලසනඹ ශභශේයි.  

එතළන උේශකෝේඹක් ඳළළත්වුේහ. රු ඇභ තුමභර්  
ඔඵතුමභහ කිඹනහ ශඳට්යල් ශඵෝම්ඵ ළහුහ කිඹරහ. අපි නම් 
ශොතළනත් දළක්ශක් නළවළ හශ භ  භහධයත් හර්තහ ය 

 බුශණ් නළවළ ජනතහ   ශරහශර ශඳට්යල් ශඵෝම්ඵ ව ප ඵක්. 

ශම් ලින් වදහ දී ප උත්තයඹක් ශන්න ඕනෆ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශඳොීසසිඹට එභ 
තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යන්න ශනොවළකියි කිඹරහ ශඳොීසසිඹ විසින් 

වමුදහ එතළනට ළනු රළබුහද? එශේ ළනු රළබුහ නම් 
ය ශඳොලිස ර්රධහරිඹහද ර්ශඹෝ දුන්ශන්  තභහට ශභභ 

තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යන්න ඵළවළ    ර්හ වමුදහ ළවිඹ යුතුමයි 

කිඹරහ?  

 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතා (අ්ාමාතයුරමා වශ ප්රිනපත්ින 

වම්පාාන, ආමාථික ක යුුර, ෂමා, තු  ශා වංවපකෘිනක 

ක යුුර අමාතයුරමා) 
(ண்புகு ல் க்கசங்க - த அகச்சமெம் 

தகள்கக உமெக்கம், ததமெப அலுல்கள், சமைர், 

இகபஞர் ற்மைம் கனச அலுல்கள் அகச்சமெம்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister 

of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and 

Cultural Affairs) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  භවජන හභඹ අභහතයහංලශඹන් -

ශඳොීසසිශඹන්- රළබුණු පිළිතුමයක් අශේ රු ඇභ තුමභහ කිශඹරහ. 

එශවත් ඔඵතුමභහත් දන්නහ අපි සිඹුණශදනහට ශම් ළන ්රලසන 

ේනහක්  ශඵන ඵ. අපි රණයේඹ යන්න ඕනෆ ශම් ළන 

අනු 
අංකය 

නම තනුරර කඳවුර 

01 එච්.ශක්.ඩී.එස. 
ශනවියත්න 

රහ/ශො 
302211 

06 න ශ්රී රංහ 
ඳහඵර වමුදහ ට්රිශඳෝලි 
වුය  භයදහන. 

02 ටී. .එස. ඳේභසිරි ශඵශ Q 
00450 

26 ශ්රී රංහ ජහ  
ආයක් ඵරමුළු  
 පසන්ද. 

03 ශක්.. . .අයි. 
දිහනහඹ 

ශඵශ 162604 යුද වමුදහ වුය  
ළලිය. 

04 ආර්. .  ඇයසරිඹ ශඵශ 402342 යුද වමුදහ වුය  
ශදල්ශොව. 

05 ඩී.ය.ශක්. 
චන්ද්රශේය 

ශඵශ 319296 යුද වමුදහ වුය  
ශදල්ශොව. 

06 ශක්.එච්.ඩී. එයං ශෝ්රල් එස 
319265 

යුද වමුදහ වුය  
අහුම්භන  
ශදල්ශොව. 

07 රලිත් ශරේ ශෝ්රල් 
316586 

එස.එල්.එල්.අයි. 
අහුම්භන  
ශදල්ශොව. 

08 ශේ.එම්. 
 රයත්න 

ශඵශ 456428  කශභෝ වුය  
ශදභටශොව. 

09  කංියරි සිරිශේන ශඵශ 577319  කශභෝ වුය  
ශදභටශොව. 

10 ඩී.එම්.එස.ී . 
යත්නහඹ 

ශඵශ 321086 08 න ශ්රී රංහ 
ඳහඵර වමුදහ 
අහුම්භන  
ශදල්ශොව. 

415 416 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ශොඹහ ඵරන්න අපි ශනභ ශොමින් බහක් ඳත් යනහද  

එශවභ නළත්නම් ශම් බහශන් විශලේ හය බහක් ඳත් 

යනහද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ එතළනට ියඹහ. භභ දන්නහ 

ශභොක්ද වුශණ් කිඹරහ. භභ දන්නහ   ර්රධහරිඹහට තහනහඳ  

තනතුමයක් වම්ඵ වුශණ් ශොශවොභද කිඹරහ. ඕනෆ නම් ශොමින් 

බහක් ඳත් යන්න අඳට  පළුන්. භභයි ඉසය ශරහභ එතළනට 

ියශත. ඳක් නහඹඹන් ශවට වමු වුේහභ  ශොශවොභද ශම් ළන 

ටයුතුම යන්ශන් කිඹන එ ළන හච්ඡහ යරහ ඊශඟ පිඹය 

ර්මු. භභත් ෆහීභට ඳත් න්ශන් නළවළ   සිේධිඹ පිළිඵ ශම් 

දීරහ  ශඵන පිළිතුමය ම්ඵන්ධශඹන්.   සිේධිඹ අහන වුේහට 

ඳසශේත් එදහ රෑ ශ ක  ඹහශන ියහින්  ශඵනහ. එදහ භට ථහ 

යරහ   ළන කිරහ.  අපි භහතය රැස ඇශම් ඉන්නශොට භට ථහ 

යරහ   සිේධිඹ ළන කිරහ. රු භන්ත්රීතුමභර්    සිේධිඹ ළන 

ඔඵතුමභහත් දන්නහ; අපිත් දන්නහ.   ර්හ ශම් රු බහට 

අයි ඹ  ශඵනහ   අඹට ශ ක තළබුශර ශොශවොභද කිඹන එ 

ළන දළනන්න. එට ආණ්ඩු ඳක්ශඹනුත් කිරහ යදක් සිේධ 

වුේහ කිඹරහ. ඳරීක්ේඹ ම්ඵන්ධශඹන් විතයයි ශභතළන 

්රලසනඹක්  ශඵන්ශන්. අපි ශොශවොභද   ළන ඹව ඳහරනඹ 

ඹටශත් ඳරීක්හ යන්ශන් කිඹන එ අපි ඔක්ශෝභ රණයේඹ 

යමු.  

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු අභළ තුමභර්   ශදශනකු කහතනඹට රක් ශරහ 
 ශඵනහ. 15ශදශනකුට තුමහර සිදු  ඇ  ශඵනහ. එතළන 

රඵරහරි තත්ත්ඹක් ඇ  වුේහ නම් ශඳොීසසිඹ ශඹොදහ එභ 
තත්ත්ඹ හභහමී ය ළනීභට වළකිඹහ  බුේහ. එශේ  බිඹදී 

එතළනට වමුදහ ණ්වහඹභක් එනහ. රු ඇභ තුමභහශ  පිළිතුමශර් 

 ශඵනහ  කිසිදු ඉවශ ර්ශඹෝඹක් නළ  තභයි ශම් අඹ එන්ශන් 
කිඹරහ. විශලේශඹන්භ   ශභොශවොශත් භහ දළක්හ  භට භත 

විධිඹට එතළන සිටි බ්රිශ  කඹර්යශඹකු  වළසිරුශණ් තභන් 
ආක්රභේඹ යන්න ආ ප  තභන් ඹටඳත් ය න්න ආ ප 

ත්රසතහදී ණ්වහඹභට ්රවහය එල්ර යන ආහයශඹන්.  
එශරසින් තභයි ශම් ශ ක තළී ම් ව ඳවය දීම් සිදු  ඇ  ශඵන්ශන්. 

එතශොට රු අභළ තුමභර්  එභ වමුදහ අනුණ්වඹට එභ 

සථහනඹ යහ ඹන්න ඇභ තුමභහ කිඹන විධිඹට ඉවශ ර්ශඹෝඹක් 
 බුශණ් නළවළ  ඉවශ අඹශ  කිසිදු දළනුත් කිරීභකින් ශතොය 

තභයි ශභොවුන් ියහිල්රහ  ශඵන්ශන් කිඹරහ පිළිතුමශයන් කිඹනහ 
නම්  එඹ කිසිශේත්භ පිළින්න ඵළවළ.   ර්හ ඔඵතුමභහ කිර ඳරිදි 

ශම් පිළිතුමය පිළිඵ කිසිශේත්භ ෆහීභට ඳත් න්න ඵළවළ. ශභඹ 
මුළුභර්න්භ   ක්රිඹහලිඹ ඹටඳත් කිරීභ වහ ස යන රේදක්. 

අඳට ජනයභක් රළී   ශඵන්ශන් ශභොටද කිඹරහ අපි ශත්රුම් 

න්න ඕනෆ. ඳවශශොස ශදශනකු තුමහර යරහ  ශඵනහ නම්  
තුමන් ශදශනකු කහතනඹ යරහ  ශඵනහ නම්  ජනතහශ  

හභහමී උේශකෝේඹට ශ ක තඵහ  ශඵනහ නම්    
්රජහතන්ත්ර විශයෝී   හධිඳ  විඹරුට එශයහි ක්රිඹහ යන්න 

තභයි අඳට ජනයභක් රළී   ශඵන්ශන්.   ර්හ එභ  හධිඳ  
විඹරු විසින් ශම් යශට් ජනතහට එල්ර යන රද ්රවහය  යන 

රද ශ ක තළී ම්  යන රද කහතන පිළිඵ තමුන්නහන්ශේරහ 

හධහයේ ඳරීක්ේඹක් ශොට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමටත්  ශම් යශට් 
ජනතහටත් ඉදිරිඳත් ශ යුතුම  ශඵනහ. 

 
ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතා 
(ண்புகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භන්ත්රීතුමභර්  ශම් ළන විබහඹක් යන්න අපි එඟයි. 

ශභතළන ්රලසන ේනහක්  ශඵනහ. එභ ඳහශර් උේශකෝේඹක් 

 ශඵනහ නම්  ඵළුණම්භවය ඳහය වරහ ම්පූර්ේශඹන්භ නුය 

ඳහශර් ඹන්න  බුේහ.  

අර් ශභතළනදි ත ්රලසනඹක් ඇ  ශරහ  ශඵනහ. ශම් 
සිේධිශත ්රධහන ක්රිඹහරුශකු තභයි ්රහවන අභහතයහංලශත 
එට හිට ප ශල්ම්    හශ භ ශවේීසස භහශම් බහඳ  
ධම්මි ශඳශර්යහ භළ තුමභහ. ශභතළනදි එතුමභහ භඟ  ශඵන 
ම්ඵන්ධඹ ශභොක්ද  ශම් සිේධිඹ වන්න එතුමභහශන් 
ඵරඳෆභක් ඇ  වුේහද කිඹන ශම් ඔක්ශෝභ රුණු පිළිඵ 
අඳට විබහ යන්න නහ. This is a good instance of crony 
capitalism.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Question No. 3 - 5020/'14 - (1), the Hon. Ajith 

Mannapperuma.  
 

ගු අජිත් මා්දනප්පපුම මශතා 
(ண்புகு அஜத் ன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Highways, Higher 

Education and Investment Promotion, I ask for two 

weeks' time to answer that Question.   
 

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන දී. 
ணக ற்தநமெ ணத்ற் சர்ப்தக்கக் கட்டகபடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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4.  ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මුදල් අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ජහ  ඉ රි කිරීශම් ඵළංකුශර ශේ පිරිට 
2013.07.01 දින සිට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි III - II 
ශරේක ඹට උස  ඇම් රඵහ දී  ශේද; 

 (ii) එභ උස ඇම්රහභීන්ශ  නහභ ශල්නඹක් බහත 
යන්ශන්ද;  

 (iii) උක්ත උස ඇම් රඵහ දීශම්දී උස ඇම් රළබිඹ යුතුම 
පිරික් භඟ වළරී ඇ  ඵ දන්ශන්ද; 

 (iv) අදහශ දිනඹට ශඳය විරහභ ියඹ ශේයින් පිරික්ද 
එභ උස ඇම් රඵහ දීභ වහ අදහශ ය ශන 
 ශේද; 

 (v) ඉවත (iv)හි ඳරිදි උස ඇම් රඵහ දීභට වළකිඹහක් 
 ශනොභළ  ඵ දන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද?  

 

 அகச்சகக் ஹகட்ட ண: 

(அ) (i) ஹச ஹசப்பு ங்கன் ஊர்கள் சனமெக்கு 

2013.07.01ஆம் க முல் அமுலுக்கு மெம் 

ககல் 111-11 த்ற்கு த உர்வு 

ங்கப்தட்டுள்ப ன்தகமம்; 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (ii) ஹற்தடி த உர்வு ததற்நர்கபன் ததர்ப் 

தட்டிதனன்கந சகதல் சர்ப்தப்த 

ன்தகமம்; 

 (iii) ஹற்தடி த உர்க ங்கும்ஹதது த 

உர்வு ததநஹண்டி சனர் 

ககடப்தட்டுள்பணர் ன்தக அந 

ன்தகமம்; 

 (iv) குநத் கக்கு முன்ணர் ஏய்வுததற்ந 

ஊர்கள் சனமெம் ஹற்தடி த உர்க 

ங்குற்கு ற்புகடர்கபக்கக் 

தகள்பப்தட்டுள்பர்கப ன்தகமம்; 

 (v) ஹஹன (iv) இற்கு அக த உர்வு 

ங்குற்கண இலுக இல்கனதன்தக 

அந ன்தகமம் 

 அர் குநப்தடு? 

(ஆ) இன்ஹநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance:  

(a) Will he state - 

 (i) whether promotions have been granted to a 

group of employees of the National Savings 

Bank to Grade III - II with effect from 1st 

July, 2013; 

 (ii) whether a list of names of the recipients of 

such promotions will be tabled; 

 (iii) whether he is aware that some employees 

who should have been granted promotions 

in granting the above promotions have been 

overlooked; 

 (iv) whether a group of employees who have 

retired before the relevant date too have 

been granted promotions; and 

 (v) whether he is aware that there is no 

possibility of granting promotions as 

indicated in (iv) above? 

(b) If not, why? 
 

ගු රවි කු ානායක මශතා (ුරාේ අමාතයුරමා) 
(ண்புகு  கமெக்க -  அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance) 
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය 

ශභශේඹ. 

(අ)  (i)  ඔර. 

  2013.07.01 දින සිට ඵරඳළළත්ශන ඳරිදි ඵළංකු 
ශේයින් එසිඹ  සන ශදශනකු අී ක්ේ 
ර්රධහරි (III-III ශරේක ඹ) තනතුමශර් සිට විධහඹ 
ර්රධහරි (III-II ශරේක ඹ) තනතුමය දක්හ උස ය 
ඇත. 

 (ii)  ඔර.  

  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත.  ඇමුණුභ වභාගත* 
යමි.  

 (iii)  නළත. 

 (iv)  ඔර.  

 (v)  ශභභ ශේයින් විරහභ ඹහභට ශඳය III-II 
ශරේක ඹට උස කිරීභ වහ වූ ම්මු 
ඳරීක්ේඹට ශඳනී සිටින රද අතය  එහිදී ඔවුන් 
වඉම් රකුේ ඉක්භහ රකුණු රඵහශන  බූ 
ඵළවින්  III-II ශරේක ඹ ශත උස කිරීභ වහ 
සුදුසුම් රඵහ  බුක . 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 
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[රු සුර්ල් වඳුන්ශනත්  භවතහ] 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භභ ඇභ තුමභහශන් 

අවන ඳශමුළර් අතුමරු ්රලසනඹ.  
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රු ඇභ තුමභර්  ශභභ උස ඇම් රළී භට ර්ඹමිත පිරික් භඟ 
වළරී  ශඵන එ ම්ඵන්ධ ඇ  ශල්නඹ භභ ඔඵතුමභහට රඵහ 
ශදන්නම්. එශවභ වුශේොත් ඔඵතුමභහ   ළන ටයුතුම යනහද? 

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභතළන ්රලසනඹක් ශරහ  ශඵනහ කිඹන එද භන්ත්රීතුමභහ 

ඔඹ කිඹන්ශන්? 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔර. 
 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභහ ඉදිරිඳත් ය  ශඵන ශම් රුේ ම්ඵන්ධශඹන් අපි 

ශතොයතුමරු  රඵහ ශන ශම් ම්ඵන්ධශඹන් විධිභත් ඳරීක්ේඹක් 
යරහ ඹම් ශශනකුට අහධහයේඹක් ශරහ  ශඵනහ නම්     
අඹට හධහයේඹක් ඉටු කිරීභට අපි ඵළඳී සිටිනහ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශම් ්රලසනඹට ිජු අදහශ ශනොවුේත්  භශ  ශදළර් අතුමරු 
්රලසනඹ ශභඹයි. රු ඇභ තුමභර්  ඔඵතුමභහශ  අඹ ළඹ 
ථහශරදීත් වන් වුේහ  ඵළංකුර යත්තයන් ඵඩු උස තළබූ 
අඹට  හ ර්දවස යන්න වනඹක් රඵහ ශදනහ කිඹරහ. වළඵළයි  
ඵළංකුරට ියඹ හුඟක් අඹ කිඹන්ශන් උස  ඹ ප යත්තයන් ඵඩු 
ර්දවස ය න්න ියඹහභ එභ වනඹ රඵහ ශදන්ශන් නළවළ 
කිඹරහ. එශවභ චක්රශල්ඹක් ඇවිල්රහත් නළවළ    ම්ඵන්ධශඹන් 
ශභොකුත් දළනුම්දීභකුත් නළවළ කිඹන එ තභයි ඵළංකුලින් 
කිඹන්ශන්. 

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එඹ ශම් ්රලසනඹට අදහශ ශනොවුේත් ඔඵතුමභහත්  භභත් වළභ 

ශරහශරභ ්රලසන අවරහ  ශඵන ර්හ භභ   ්රලසනඹට උත්තය 

ශදන්නම්. නමුත්  ශම් අතුමරු අඹ ළඹ තුමශ  ශඵනහ  ශම් 

ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹරහ. අර්ක් එ  එ ඳහයටභ 

ඵළංකුරට ශම් ටයුත්ත යන්න ඵළවළ. ශභභ උස ය ප 

යත්තයන් ඵඩු ශේයහ න්න ඵළරි ඇභට ශවේතුම ශභොනහද කිඹරහ අඳට 

ශවොඹහ න්න අලයයි. ඊට ඳසශේයි   ම්ඵන්ධ ශඳොලිඹ ඳහ 

වරින්ශන්. ශම් අඹ ඵළංකුරට එ ඳහයටභ ඹන්ශන්   

ශොල්රන්ශ  ශනොදළනුත්භට. යත්තයන් ඵඩු උස යරහ 

ශභශතක් ල් හිට ප අඹ ත භහ එ වභහයක්  ශදක් ඉරහ   

ම්ඵන්ධශඹන් විධිභත් ටයුතුම ශහට ඳසශේ   වහ ම්ඵන්ධ 

ශඳොලිඹ අඩු යන්න තභයි අපි ශඹෝජනහ යන්ශන්. 
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ 

භභ අවනහ.  

ඵළංකුරට අදහශ ර්හයි භභ ශම් ්රලසනඹ අවන්ශන්.  

රු ඇභ තුමභර්  සුළු වහ භධය ඳරිභහේ ර්භහන්තරුන්ට 
දිරි දීභට ඹළයි කිඹමින් රංහ පත්ර ංර්ධන ඵළංකු ආයම්බ යනු 
රළබූ ඵ ඔඵතුමභහත් දන්නහ. රු ර්ශඹෝජය හය 
බහඳ තුමභර්  භවය අසථහර රංහ පත්ර ංර්ධන ඵළංකු 
ශදන රද ේඹ අඹ ය ළනීශම් අනුඳහතඹ සිඹඹට 50 භට්ටභට 

ඳහ ඳළතුමේහ.   ර්හ  මුළුභර්න්භ ශේලඳහරන හිතත්ම්රට  
තභන්ශ  වුභනහම්රට   වඳුනහ න්නහ රද පිරිසරට ේඹ 
රඵහ දීභ වහ තභයි ශභභ ඵළංකු උඳශඹෝගී ය ශන 
 ශඵන්ශන්. අසථහ ේනහදීභ   ශභභ  ඳහර්ලිශම්න්තුමශන් 
රංහ  පත්ර ංර්ධන ඵළංකු ශනුශන් විවිධ අසථහර අඹ 
ළශඹන් මුදල් ශන් ය දී   ශඵනහ.   භවජනඹහශ  මුදල්. 
රංහ  පත්ර ංර්ධන ඵළංකු මුළුභර්න්භ ශේලඳහරන  අයමුේක් 
ශනුශන්  උඳශඹෝගී ශොට ශන  ශඵනහ. භවජනඹහශ  
මුදල් විලහර ්රභහේඹක් නහස  ය  ශඵනහ; අබහවිතහශර 
ශඹොදහ   ශඵනහ.  

 රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   ඳන්රට අයි  භවය 
ඉවම් උට  ඹරහ රංහ  පත්ර ඵළංකුශන් ේඹ අයශන 
 ශඵනහ. දහඹ බහ කිඹනහ  ශම් ඉවභ අයි  ඳන්රටඹ 
කිඹහ.  ඳන්ශරන්  අවුරුදු ශදට විතය තහහලි  ශඳො ක  
වඹක් දහ න්න ඳළරුහභ  මුළු ඉවභ භ  ඵළංකුට  ඹරහ ේඹ 
න්නහ. එභ ර්හ ශම් රංහ  පත්ර ංර්ධන ඵළංකුශර ශේලඳහරන  
භළදිවත්  ඇභ ර්හ සිදු ය  ශඵන භවහ ඳරිභහේ ංචහ  දේ  
නහස ඹ පිළිඵ  තමුන්නහන්ශේරහ ඳරීක්ේඹක් යනහ ද    
පිළිඵ දළනට අය ශන  ශඵන  ක්රිඹහභහර් ශභොනහ ද කිඹහ 
දළන න්නට ළභ යි. 

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සතුම යි  රු භන්ත්රීතුමභර්  එළර් ළඵෆ තත්ත්ඹක් තභයි 

 ශඵන්ශන්. ඳන්ර ට අයි  ඉවශම් ්රලසනඹ වළය අශනක් 
හයේහරට භට උත්තය ශදන්නට  පළුන්. රුපිඹල් මිලිඹන 
6800ක් දහරහ  ශඵනහ. දළනට ශොම්ඳළර් 228 ට එභ 
ඵළංකුශන් ේඹ දීරහ  ශඵනහ.  ශන් සිඹඹට 68.9ක් non-
performing loans.   ම්ඵන්ධශඹන් අපි ඳරීක්ේඹක් වහ 
ශඹොමු ය  ශඵනහ. ශම්ශන් හට ද ේඹ දීරහ  ශඵන්ශන්  
ශොයි ආහයශඹන්ද දීරහ  ශඵන්ශන් ඹන්න ම්පූර්ේශඹන් 
ශොඹහ ඵළීසභට  ව නළත  එභ ඵළංකු ්ර ංසයේඹ යන්න  
ටයුතුම යන්න කිඹහ අශේ රු අභළ තුමභහ ර්ර්ශේල ය 
 ශඵනහ.   තුමළින් රු භන්ත්රීතුමභහ ඉදිරිඳත් ශ සිඹුණ ශදඹ 
ම්ඵන්ධශඹන් රහ ඵරහ ශභහි ළඵෆ තත්ත්ඹ  ඔඵතුමභහට ත 
භහඹකින් ඳභේ ඉදිරිඳත් යන්නම්. අය ඳන්ල් ඉවශම් ්රලසනඹ 
ළන අඳ දළනුත් කිරීභට අලය රුණු ඉදිරිඳත් යන්නට 
 පළුන් නම් අඹ යනහ.   ්රලසනඹ ළන ඳභේයි භහ  
ශනොදළනුත්  ශඵන්ශන්.   ශඵොශවොභ සතුම යි. 

  
පපෞද්ගලිකල  ාැනුම් දීපම්ද ඇස ප්රපනය 

ண அநத்ல் மூன ண 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

පශෝමාගම මහි්දා රාජපක් විායාපන නිමාමා ය 

 ඇ  ඇින අමාබුාය  
ஹஹக ஹந் ஜதக்ஷ த்னத்ல் 

உமெண தமெக்கடி 
CRISIS IN MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE, HOMAGAMA  

 

ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා (විුද්ධා පාමාපලපන 

නායකුරමා) 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல் - ர்க்கட்ச முல்ர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the 

Opposition) 

රු  ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  සථහය ර් ශඹෝ 23(2)  
ඹටශත් ශභභ ්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට  අය රඵහ දීභ ළන 
ඔඵතුමභහට ශඵශවවින් සතුම න්ත ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශවෝභහභ භහින්ද යහජඳක් විදයහරශත ර්ර්භහේඹ  ඇ ඇ   

අර්බුදඹට විඳුභක් රඵහ දී දරුන්ශ  ආයක්හ ව  කිරීභට 

භළදිවත් න ශර  ඉල්රහ සිටිනහ. 

 පයහ ය 4ක් ඳභේ කිසිදු අර්බුදඹකින් ශතොය දියිශන් 

අ දක්තභ ශියත්රහභී දරුන්  දවස ේනක් ඉශනුභ රඵන 

ශවෝභහභ භළ යේ ශොට්ධහශත ඳ න  එභ ආදර්ල ජහ  

ඳහර න භහින්ද යහජඳක් විදයහරශත ඉශනුභ යන ශරරහ 

ශනස කිරීභ ව අශනකුත් ශනසම් වහ ශේලඳහරන ක්රිඹහ 

භහර් ශවේතුමශන් විලහර අර්බුදඹක්   ර්ර්භහේඹ  ඇ ගුරු ශදගුරුන්  

වහ ශියඹන් භවත් . වහට  ඳත්  ඇ සිටි. 

විදුවල්ඳ ට ඳින්න ියඹ  ශියඹන්ට ඳවය දීශභන්  ශියශඹෝ 

ශයෝවල් ත ශ අතය  එශේ ඳවය දුන් ගුරුරු  අධියේඹට 

ඉදිරිඳත් ශොට ඇත. එදින ළු ඇඳුම් ඇත් පිරික්  ඳහරට 

ඇතුමළු  ඇ  ඇ  ඵ ශදභහපිඹන්  දන්හ  සිටී. 

දවස ේන් සිසුන්ශ  ජීවිත ආයක්හ  ළරසීභ යජශත ඳයභ 

යුතුමභක් න ඵළවින් අ රු ජනහධිඳ තුමභහ  අරහභහතයතුමභහ 

ඇතුමළු යජශඹන් ශභභ අර්බුදඹට සථියහය පිළිඹභක්  ශඹොදහ ජහ  

ඳහල්ර දරුන්ශ   ජීවිත ආයක්හ රඵහ දීභට අලය පිඹය 

න්නහ  ශර භභ  ඉල්රහ සිටිමි.  

 
ගු ක්පම්ද කිරිඇේ මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன)   

(The Hon.  Lakshman Kiriella)   

ශවට උත්තයඹක් ශදනහ. 

 
ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතා 
(ண்புகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  අද   ළබිනට් 

භණ්වරශත හච්ඡහ  ටික්  දි ළසසී  බුේහ. එභ ර්හ ශවට  

එභ පිළිතුමය රඵහ ශදනහ.  

 

II 
 

උමා  ඔය බහුකාමාය ලයාපෘිනපන ශානිකර බපෑම් 
உ ஏ தனஹக்குக் கமெத்ட்டத்ன் தக 

கபவுகள் 
ADVERSE IMPACTS OF UMA OYA MULTIPURPOSE 

DEVELOPMENT PROJECT 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  සථහය ර් ශඹෝ 23(2) 

ඹටශත් ශභභ ්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ළන 

ඔඵතුමභහට ශඵශවවින්භ සතුම න්ත ශනහ.  

උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ යහඳි ශත ඉදිකිරීම් ටයුතුම  භඟ 

උේත  ඇ ඇ  භහජයීඹ  ඳහරිරි  ආර්ථි වහර්  පිළිඵ  ශභභ 

රු බහශර අධහනඹ ශඹොමු යනු ළභළත්ශතමි.  උභහ ඔඹ ඵහු 

හර්ඹ යහඳි ඹ 2009.04.29 න දින මුල්ල් තළී භත් භඟ 

ආයම්බ වුේහ. ඳසු ියඹ භහින්ද යහජඳක් ඳහරන භශත ශභභ 

යහඳි ඹ ආයම්බ යනු රළබුශරභ යශට් නී  උල්රංකනඹ 

යමිනුයි.  ජහ  ඳහරිරි ඳනත ඹටශත්  ්රහශිත  1993 ජර් 

24න දින අං 772/22 දයන  ළට් ර්ශරදනඹට අනු  ශභළර් 

යහඳි ඹට  මුල්ල්  තළී භට  ්රථභ  ඳරිය ඵරඳෆම් තක්ශේරු  

හර්තහක්  ස  ය  පූර් ලිඛිත  අනුභළ ඹ රඵහ ත යුතුමයි.  

ඳරිය හර්තහක්  ස ය  එඹට අනුභ ඹ රඵහ ශන තභයි  

ශභභ යහඳි  ටයුතුම ආයම්බ යන්නට  ඕනෆභ   ශඵන්ශන්  

  ළට් ර්ශරදනඹ අනු.   

නමුත් ශභභ නී භඹ ්ර ඳහදනඹන් උල්රංකනඹ ය රුපිඹල් 

රක් ශදසිඹ වළටක් හඵහසිර්ඹහ යමින් මුල්ල් තළී ශම්  

උශශර සිදු යනු රළබුහ. මුල්ල් තළී ශම් උත්ඹටත් රක් 

260ක් ියඹහ.  

 භධය ඳුයශත දළළන්ත උභං ඳේධ ඹක් ඉදි කිරීභටත්  

ජරහල  විදුලි ඵරහහය ඉදිකිරීභටත් ශභභ යහඳි ඹ   භන්න් 

ශඹෝජනහ ශරුේහ. ශභභ යහඳි ඹ ඇයමටභට ්රථභ 2008 

ශර් සිට එට හරිභහර් අභහතයයඹහශන් ශම් පිළිඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශරදී  ්රලසන යනු රළබුහ.  

රු ථහනහඹතුමභහ තභයි   ශරහශරදී හරිභහර් 

අභහතයයඹහ වළටිඹට සිටිශත.  ශම් පිළිඵ අඳ  ඉදිරිඳත් යන 

රද  ්රලසනරට පිළිතුමරු රඵහ දීභ වහ එතුමභහ විසින් ශොමිටිඹක් 

ඳත් ශහ.   අනු   අභහතයයඹහ අඳ නඟන ්රලසනරට  පිළිතුමරු 

රඵහ දීභ වහ විශලේ හච්ඡහක් 2009.03.18 ළර් දින 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශර හභය අං 08 දී ඳළළත්වුහ. ශම් වහ අදහශ 

යහඳි ඹ බහය ර්රධහරින්ද  ශේලඳහරනනඹන්ද වබහිය වුේහ. 

එහිදී එඟතහට ඳළමික ශත ඳරිය ඵරඳෆම් ඇළයීම් හර්තහ 

අනුභත  ශොටශන ශභභ යහඳි ඹ ආයම්බ යන ඵටයි. නමුත් 

ශභභ හර්තහ අනුභතශොට නු රළබුශර 2011 අශ්රේල් භහශත 

දීඹ. මුල්ල් තඵහ ඳසු හර්තහ ස ශශේ යහඳි ඹ වහර්ය 

වුත් යහඳි ඹ ඉටු කිරීභට අලය තත්ත්ඹ ර්ර්භහේඹ න ඳරිදි 

ඵට  හධහයේ ළඹක් භතුම වුේහ. 

ඳරියශරදීන්  බුේධිභතුමන් වඬනඟහ එශයහි ශේදී එභ  

විශයෝධතහ ශනොරහ ඇයඹි යහඳි ශත ඉදිකිරීම්ලින් ශම් න 

විට ශොටක් ර්භ ය ඇත. ර්භ කිරීභට ඇ  ශොටස  ර්භ ශ 

ශොටට වහ ළ කඹ. ශම් න විට සිදු ය ඇ  ඉදිකිරීම් ටයුතුම 

ශවේතුමශන් ඉවශ ඌශර භධයභ ඳුයශත විලහර භහජීඹ  

ඳහරිරි  ආර්ථි වහර් ශම් න විට හර්තහ ශමින් ඳ නහ. 

ඳු නහඹඹහභ  ඳුබිම් පිපිරීභට රක් ඇභ  ළිං වහ උල්ඳත් 

සිඳීඹහභ  ර්හ  ආමි සථහන ඉරි තළීසම්  පිපිරීම් වහ ියරහ 

ඵළසීභට රක්  ඇභ  ශොවිබිම් විනහල ඇභ  ජනතහ අතළන්  ඇභ  

න්දි ශ ඇශම් විවිධ අක්රමිතහ වහ අවිධිභත්  ක්රිඹහලින් සිදු  ඇභ  

ජනතහශ  ශොවිතළන් ටයුතුම අවහශ  ඇභ  ජීන ිත් ඹ අහිමි 

 ඇභත්  එශේ අහිමි  ඇශභන් ආර්ථි ළටුණරට මුහුේ දීභට 

සිදු ඇභත් ශභභ  යහඳි ශඹන් ශම් න විට  සිදු   ඇ ඇ   වහර් 

ශර වන් යන්නට  පළුන්.   

ඳසු ියඹ දසර භහධය වයවහ ශම් පිළිඵ හර්තහ යනු 

රළබුහ.  ශභභ යහඳි ඹ ශවේතුමශොටශන  ඹයි ළ ශ වළකි 

ඳරිදි  ළිංර තුමය හි ශන්නට  ඳටන් ශන  ශඵනහ; ර්හර  

බිත්   ප පයන්න ඳටන් ශන  ශඵනහ; ඳන්ල් 

ශොවනළන්ලිරට වහර්  සිදු න්නට  ඳටන් ශන  ශඵනහ;  දිඹ 

සීයහ හි ශන්න ඳටන් ශන  ශඵනහ. ශම් විධිශත  භහජීඹ  

ඳහරිරි ළටුණ යහශිඹක් ශම් යහඳි ඹ විසින් ශම් නශොටත් 

සිදු යමින්  ශඵන ඵ ඳළවළදිලියි.  එශේභ  මීට ළ ක වහර්ඹක්  

423 424 

[රු ර්භල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 
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ඉදිරිශත දී සිදු න  ඵ අඳශ  විලසහඹයි.  එහි ආන්නතභ 

විනහලඹ හර්තහ න්ශන් ඵණ්වහයශර ්රශේලශඹනුයි. 

භකුල්ඇල්ර  එශොවභ  ශශවයරතළන්න  කුරුඳුශොල්ර  

හීල්ඔඹ  භළදශේරු  ඳල්ශල්ශේරු ඹන රහභ ර්රධහරි  ම්ර 

ඳහනීඹ ළිං  120ක් ඳභේ ම්පූර්ේශඹන් හිඳී ශොස ඇ  අතය 

තත් ළිං 150 ඳභේ ජර භට්ටභ ශීඝ්රශඹන් අඩු ශමින් 

ඳ නහ. ර්හ 90ක් ඳභේ ඉරි තරහ  ප පයහ ශොස  ඇ  අතය 

ශඳොශශො  විලහර ඉරිතළීසම් වහ පිපිරීම්රට රක්  ශඵනහ. 

ශභභ තත්ත්ඹ ක්රභ ක්රභශඹන් යහේත ශමින්  ඳ නහ.    

ජනතහ තුමශ විලහර බිඹක් ඇ  ශරහ  ශඵනහ. තභන්ශ  ර්හ 

වහ ළශට්විද  තභන්ශ  ළිංරට ශභොක්ද ශම් සිදුශමින් 

 ශඵන්ශන්   තභන්ශ  ඇස ඉදිරිපිටභ ශඳොශශො  ප පයහ ඹමින් 

 ශඵනහඹ කිඹන ශම් රුණු  පිළිඵ විලහර බිඹක් ඇ  ශරහ 

 ශඵනහ.    ර්හ ශභභ යහඳි ඹ භන්න් විලහර ඳරිය වහර්ඹක්  

ඇ ශොට  ශඵනහ.   

උභහඔඹ ඵහුහර්ඹ යහඳි ශත ්රධහන උභඟ කිශරෝ මීටර් 

15.2ක් දිියන් යුක්ත න අතය එභ උභඟ ශම් විලහර ලශඹන්  

ජනහහ වූ ම්භහන ඹටින් ඉදි ශමින් ඳ නහ.  උභඟ  ඹන්ශන් 

ජනතහ ඳදිංචි ශරහ සිටින ම්භහන ඹටිනුයි. එභ උභ ශඟන් 

කිශරෝ මීටර් 4ක් ඳභේ ඉදියන විට ශභභ  තත්ත්ඹ ඳළන නළඟී 

 ශඵනහ. එභ උභ ශේ තත් කිශරෝ මීටර් 11 දුයක් ඉදි කිරීභට 

ර්ඹමිත  ශඵනහ. දළනට ඉදි ය  ශඵන්ශන් කිශරෝ මීටර් 4ක් 

ඳභේයි.  කිශරෝ මීටර්  4ක් ඉදි ය ප එශක් ්ර පරඹ තභයි ශම්.  

තත් කිශරෝ මීටර් 11ක් ඉදි කිරීභට ර්ඹමිත  ශඵනහ.   

නශොට ය තත්ත්ඹක් ඇ  ශරවිද?  

පිදුරුතරහර ඳු මුදුශනනුත්  ශවෝර්ටන් තළන්ශනනුත් උඳත 

රඵහ ශඳෝෂිත න උභහ ඔඹ ඌශර භවහඔඹ නම් ශර.  ශභභ ඔඹ  

කිශරෝ මීටර් 75ක්  දුයට රහ ඵසී. ශභභ උභහඔඹ ර්ම්නශත රක් 

ංයහත ජනතහක් ජීත් ශනහ. ඔවුන්ශ  ජීවිත යහ 

ඳ න්ශන් ශභභ දිඹදවය භතයි. එඳභේක් ශනො භවළලි භවහ 

යහඳහයශත යන්ටළශජ ජරහලඹට ශභභ ඔශත ජරඹ එතුම  ඇ 

භවළලි 'සී' වහ 'ී ' රහඳරටද දිඹය ඳඹනහ. එශරභ 

මික ශේ අමුේටත්  උභහඔශත දිඹය දහඹත්ඹ ඳඹනහ.   

අනු ඵරන ර ඵදුල්ර  නුයඑළිඹ  අම්ඳහය  භහතශල්  භවනුය  

ශඳොශශොන්නරු වහ භවශ ප දිසත්රික්රටද ශභභ උභහඔඹ 

දිඹය ඳඹනහ. ශම් හ භවහ ශභශවඹක් යන උභහඔඹ   ඳළ  

ආණ්ඩුශර යහජඳක්රහශ  ංර්ධන සිහින ළඵෆ කිරීභ උශදහ   

එනම් වම්ඵන්ශතොට  ගුන් ශතොටුඳශ වහ යහඹ දක්හ  ශභභ ජරඹ 

ශන ඹහභට ළරසුම් යනු රළබුහ. ළශන් කඹහනු යජඹ ශවොරර්  

මිලිඹන 250 ට ඇසතශම්න්තුම ශ ශම් යහඳි ඹ 

යහජඳක්රහශ  වුභනහ භත ඉයහන ේඹක් ශර ශන ශවොරර්  

මිලිඹන 532කින් ර්භ කිරීභට එඟ වුේහ. ළශන් කඹහනු යජශත 

ආධහය භත ශවොරර්  මිලිඹන 250 ට  තභයි ශම් ඇසතශම්න්තුම 

ය  බුශණ්.   ශවොරර් මිලිඹන 532ක් වුේහ. එහි 

ශොන්ත්රහත්තුම ඉයහනශත ඳයහබි ශොම්ඳළර්ඹට කිසිදු  ශටන්වර් 

ළ ඇභකින් ශතොය රඵහ දුන්නහ. අය වළභ යහඳි ඹක් හශ භ 

ශභභ යහඳි ඹ රඵහ දී  ශඵන්ශන්ත් කිසිදු ශටන්වර් ළ ඇභකින් 

ශතොය ළඵෆ මුදර හශ  ශදගුේඹටයි. භවහ ඳරිභහේ 

යහඳි ලින් භවහ ඳරිභහේ ංචහ සිදු වූහ හශ භ භවහ ඳරිභහේ 

විනහලඹන්ද සිදු ශමින්  ශඵනහ.  

ශම්  තත්ත්ඹ තුමශ උභහඔඹ යහඳි ඹ ආරිත ඳළන නළගී ඇ  

ඳවත ළටුණ පිළිඵ අදහශ අභහතයයඹහ පිළිතුමරු රඵහ ශදනු 

ඇතළයි අශේක්හ යනහ. 
 

1. උභහඔඹ යහඳි ශත ඳහරිරි ඇළයීම් හර්තහ මුල් ර 
තළී ශභන් ඳසු ඉදිරිඳත් කිරීභ ම්භත ඳටිඳහටිඹ 
උල්රංකනඹ කිරීභක්   ශනොන්ශන්ද? 

2. යහඳි ඹ ආරිත ශම් දක්හ උේත  ඇ ඇ   ඳහරිරි වහ 
භහජීඹ ළටුණ භහශරෝචනඹ වහ නු රළඵ ඇ  පිඹය 
ශර්ද?  

3.  වඳුනහ නු රඵන වහර් පූයේඹ ශනුශන් න්දි මුදල් 
්රදහනඹ කිරීභක් සිදු ශනොන්ශන්ද? 

4.   යහඳි ශත මරය අක්රමිතහ ව ඊට  කි යුත්තන් 
ශොඹහ ඵළීසභ වහ න්නහ වූ ක්රිඹහ භහර්ඹ කුභක්ද?  

5.  අදහශ විේතුමන්  බුේධිභතුමන්  ඳරියශරදින් ම්ඵන්ධ ය 
ර්මින් භසත යහඳි ඹ නළත භහශරෝචනඹ ය   
පිළිඵ විදයහනුල ර ර්භනඹට එශමටභට පිඹය නු 
රඵන්ශන්ද? 

 

ගු ලව්දත අලුවිශාපමා මශතා (මශලැලි වංලමාධාන ශා 

පරිවර නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(ண்புகு சந் அலுஹ - கலி அதமெத் 

ற்மைம் சுற்நடல் த அகச்சர்) 

(The Hon. Aluvihare Wasantha - Deputy Minister of 

Mahaweli Development and Environment) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් විඹඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ර්ශඹෝජය ඇභ යඹහ වළටිඹට ටයුතුම යන්ශන් 

භභයි. ජනහධිඳ තුමභහ තභයි ඇභ යඹහ වළටිඹට ඉන්ශන්. ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ම්පූර්ේ හර්තහක් භභ ශවට ශභභ රු බහට 

ඉදිරිඳත් යන්නම්.  

 
පශෝමාගම  මහි්දා රාජපක් විායාපන 

නිමාමා ය  ඇ  ඇින අමාබුාය: අධායාපන 

අමාතයුරමාපස ප්රකාය   
ஹஹக ஹந் ஜதக்ஷ 

த்னத்ல் உமெண தமெக்கடி : 

கல் அகச்சணது கூற்மை    
CRISIS IN MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE, 

HOMAGAMA: STATEMENT BY MINISTER OF 

EDUCATION 

 
ගු අකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා (අධායාපන 

අමාතයුරමා) 
(ண்புகு அகன ஜ் கசம் - கல்வி அமமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  රු විඳක් නහඹතුමභහ 

විසින් සථහය ර්ශඹෝ 23(2) ඹටශත් ඇස ්රලසනඹට පිළිතුමය 

ශභශේයි.  

ත්භන් යජඹ ජහ  ඳහල් ම්ඵන්ධශඹන් භහන 

්ර ඳත් ඹක් අනුභනඹ යන ඵළවින් ශවෝභහභ භහින්ද 

යහජඳක් විදයහරශත ද ඳහර ර්භහ යන ශරරහ ඳ.. 1.30 

ලශඹන් ශනස කිරීභට රණයේඹ යන රදී. එශතකුදු වු ද 

අශනකුත් ඳහල්ර ශභන්භ විඹ ඵහහිය ක්රිඹහහයම් වහ 

ඳහල් ශරරහශන් ඳරිඵහහිය ටයුතුම කිරීභට කිසිදු ඵහධහක් 

ශනොභළත. ඳහශල් ගුරුරුන් 124 ශදනකුශ  අත්ර්න් ඔවුන් 

ඳත් ඇ  . වහන් භහ ශත ලිඛිත ඉදිරිඳත් ශොට ඇ  ඵත් 

ශභභ රණන්දු ළනීශම්දී එභ ඉල්ීසභ ද ළරකිල්රට බහජනඹ ශ 

ඵත් දන්හ සිටිමි. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

2015.01.29 දින ඳහශල් ඹම් අවනහරී තත්ත්ඹක් භතුම 

 බූ අතය    පිළිඵ ශඳොීසසිඹ විසින් ව අධයහඳන 

අභහතයහංලශත ඵරධහරින් විසින්  අලය ර්සි ඳරීක්ේ ඳත්හ 

ඇත. එභ ඳරීක්ේර ්ර පර අනු ඉදිරි ක්රිඹහ භහර් නු රඵන 

ඵ දන්හ සිටිමි. ශම් න විට ඳහශල් ටයුතුම හභහනය අයුරින් 

ක්රිඹහත්භ න අතය  සිසුන්ශ  වහ ගුරුරුන්ශ  ආයක්හ 

පිළිඵ ටුණක් ශනොභළ  ඵ ද දන්හ සිටිමි.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Next, there is a Question of Privilege to be raised by 

the Hon. Mahindananda Aluthgamage. 
 

ලරප්රවාා : 2015 පපබරලාරි  04 ලන දින 

"සිරව" ප්රලෘත්ින විකාය 
சநப்புக: 2015 ததப்மெ 04ஆம் 

க 'சச' தசய் அநக்கக 
PRIVILEGE:  NEWS TELECAST ON "SIRASA TV" 

ON 4TH FEBRUARY, 2015  

 
ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමපස මශතා 
(ண்புகு  ஹந்ணந் அலுத்கஹக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ඊශත "සිය" රඳහහිනී 

නහළිහශර  7.00 ්රිත්  විහලශතදී භවර ප දිසත්රික් 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී . . අරිඹශන්ත්රන් භවතහ විසින් ්රහලඹක් 

ර්කුත් යමින් භභ   භන්ත්රීයඹහට රුපිඹල් මිලිඹන 50 මුදරක් 

රඵහ ශදන ඵටත්  ශොශඹින් ර්ක් රඵහ ශදන ඵටත් 

ශඳොශයොන්දු භත යජඹට එක් න  ශර මීට  අවුරුේදට ලින් 

එතුමභහට ශඹෝජනහ ශ ඵ වන් විඹ. එතුමභහශ  ්රහලශඹන් 

ඳසශේ ළලිඅමුේ කිඹන  පේරශඹක් දුයථනඹ භන්න්   

නහළිහට ම්ඵන්ධ ශරහ වහභ යවස ශඳොීසසිඹ භන්න් ශභොහු 

අත් අවංගුට ත යුතුමඹ කිඹරහ ්රහලඹක් ශහ. රු ර්ශඹෝජය 

හය බහඳ තුමභර්  භහ ඳහර්ලිශම්න්තුමශරදී අරිඹශන්ත්රන් 

භන්ත්රීතුමභහ භඟ හිනහ ශරහ  ශඵනහ  එභ දක්ත් ථහ 

යරහ නළවළ. භශ  කිසිදු ම්ඵන්ධඹකුත් නළවළ. භභ නී නඹකු 

භහර්ශඹන් එතුමභහශන් රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් න්දි ඉල්රරහ 

එන්තයහසිඹක් ඹළරහ. රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භභ 

  ටයුත්ත ශනභ යනහ.  

භභ විලසහ යනහ ශම් උත්හව යන්ශන් අතය ශචෝදනහ 

එල්ර යමින් යවස ශඳොීසසිඹ වයවහ  භන්ත්රීරු අත් අවංගුට 

න්නයි කිඹරහ. දළන්  ස අත්තනහඹ භන්ත්රීතුමභහ ශදය හිටිඹදී 

එ යටභ යවස ශඳොීසසිඹ ඇවිල්රහ අත් අවංගුට ත්තහ. 

අධියේඹට ඉදිරිඳත් යරහ රිභහන්ඩ් බහයඹට ඳත් ශහ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් විධිඹට 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන් වළටිඹට  අශේ ය්රහද උල්රංකනඹ 

 ඇභක් සිේධ ශනහ.   

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please read out whatever is contained 

in the letter. Do not go out of it.   

ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමපස මශතා 
(ண்புகு  ஹந்ணந் அலுத்கஹக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

  තභයි කිඹන්ශන්  රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්. 

ශම් පිළිඵ ඔඵතුමභහශ  අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹහ 

ඉල්ීසභක් යනහ. ශම් ම්පූර්ේ අතයඹක්. ශභශවභ 

සිේධිඹක් ශරහ නළවළ. එතුමභහ අවුරුේදට ලින් හීශනන් දළ ප 

එක් ළනයි කිඹන්ශන්. ශම් ඳළවළදිලිභ භහ අත් අවංගුට 

ළනීභ වහ යන ළව පිළිශශක්.   ම්ඵන්ධශඹන් 

ඔඵතුමභහශ  අධහනඹ ශඹොමු යනහ.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I will refer this matter to  the Hon. Speaker. 

ගු දිප්දප ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! What is your point of Order,  Hon. 

Dinesh Gunawardena. 

 

ගු දිප්දප ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

bring to your notice - රු අරහභහතයතුමභහත් සිටින අසථහශරදී 
රු ථහනහඹතුමභහ ඳක් නහඹඹන්ට දළනුම් දුන්නහ  ජනහරි 

20 න දින විහදඹ ජීවි ශර විහලනඹ න ඵ.   විහලඹ 

ජී ශර සිදු න ඵ රු ථහනහඹතුමභහ ්රහල යනහ. එඹ 

2015 ජනහරි 20 න දහ වළන්හඩ් හර්තහශර 40 න රණරුශර 

ශභන්න ශභශවභ වන් ශනහ.  

 "ඳහර්ලිශම්න්තුමශර ළව ටයුතුම ජී ඇ ශර විහලඹ න ර්හ 

භන්ත්රීයශඹක් තභ ථහ යන අසථහශර රුේහය රු 

භන්ත්රීතුමභන්රහ ර්ලසලේද තභ අසුන්ර ඉන්න."   

But, Hon. Deputy Chairman of Committees, there was 

no live telecast. - [Interruption.] First, I would like to 

raise the issue. - [Interruption].  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, please raise your point 

of Order.  

 
ගු දිප්දප ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, there was no live telecast of the Debate.  I would 

like you to bring that to the notice of the Hon. Speaker 

and  ask as to why this happened and who the officers 

responsible for this are, because the Hon. Speaker had 

given an assurance to the House that there will be a live 

telecast of the whole Debate. - [[Interruption.] 
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ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 

නැඟී සිටිපනය. 
ளந்ர். 

rose. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House. 

 

ගු දිප්දප ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I have one more point to raise. In addition, I would 

like to request that the Budget Debate in full be telecast 

live. I request the Hon. Prime Minister to keep to his 

words.    

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශභොන න් ඹ ඹටශත් ද ශභභ ඉල්ීසභ යන්ශන් කිඹහ භභ 

දළනන්න ළභළ යි. 

 

ගු දිප්දප ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
Sir, I raised  a point of Order.  I have the right to ask 

why an Order given by the Hon. Speaker is being 

violated. 

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
What is the Section? 
 

ගු දිප්දප ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Why is his Order being violated?  රු ථහනහඹතුමභහ 

රඵහ දුන්න ර්ශඹෝඹක් violate යන්ශන් ශොශවොභද? 
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That matter will be looked into. - [[Interruption.] Yes, 

Hon. Prime Minister. 
 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතා  
(ண்புகு ல் க்கசங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශභතළන ්රලසන ශදක් 

භතුම වුේහ. එ ්රලසනඹක් අශේ  බහනහඹතුමභහ ඇහුහ  ශභොන 

සථහය ර්ශඹෝ ඹටශත්ද කිඹහ. භභ  ට එඟ නහ. භභ 

ශම්ට පිළිතුමයක් ශදන්නම්.  ඇත්ත ලශඹන්භ ථහනහඹතුමභහ 

ශම් ළන වන් ය ප ර්හ අපි ථහනහඹතුමභහ මුේ ළහිරහ ශම් 

ජී විහලඹ රඵහ ශදන්න ටයුතුම යනහ. ශභොද ජී 

විහලඹ අපිට වුභනහ ශරහ  ශඵනහ. අපි   ඵ විරුේධ 

ඳක්ශත සිටිඹදීත් කිරහ.  එදහ අපිට ශම් රළබුශණ් නළවළ.    

ළන ශොඹහ ඵරහ  පළුන් තයම් ඉක්භනට ශම් ජී විහලඹ අපි 

රඵහ ශදන්න ඕනෆ.  ථහනහඹතුමභහ ශම් ළන කිර ර්හ ඳක් 

නහඹයින් ළ ශරහභ අපි   හච්ඡහ යමු.  ජී විහලඹ 

අශේ දින සිඹශත ළවටවශන් ශොටක්.  අපි ශදඳහර්ලසඹභ 

 ට එඟ ශරහ  ශඵනහ. ශභශතක් ල් ජී විහලඹ 

යන්න ඵළරි වුේහ. නමුත් දළන් ජී විහලඹ කිරීශම් 

අතඳසු ඇභක්  ශඵනහ නම්   ශොඹහ ඵරහ ර්ළරැදි යරහ 

ඉදිරිඹට ශන ඹමු.  නමුත් එ හයේඹක් භභ භතක් යන්නම්. 

ජී විහලඹ යනහ නම් අශේ වළසිරීභ ළනත් විශලේශඹන්භ 

ඵරන්න ඕනෆ. As soon as the Hon. Speaker comes, we will 

meet and sort it out. We must have the live telecast as soon 

as possible.  

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භට  පදුභයි  දිශන්ස ගුේර්ධන භළ තුමභහ  ජී විහලඹ 

භතක් කිරීභ. ශම් භභ රු ථහනහඹතුමභහට ඉදිරිඳත් ශහ. 

එට 2013 අඹ ළශඹන් රු ථහනහඹතුමභහ ශම් වරි කිඹහ 

ඳටන් ත්තහ.   හිට ප ජනහධිඳ තුමභහ ව හිට ප ආර්ථි 

ංර්ධන අභහතයතුමභහ නළළත්තුමහ. එභ ර්හ අශඳන් ශම් ්රලසනඹ  

අවන්න එඳහ. ඇයි  එදහ ශම් නළළත්වුශර කිඹහ ඔඵතුමභහ අවන්න. 

අපි විර්විදබහඹ ඇ  ය  ශඵනහ.  භත  ඹහ න්න. ශම්හ 

ශභොටද කිඹහ ඔඵතුමභන්රහ තභයි ආණ්ඩු ඳක්ශත සිටිඹදී 

ඇහුශර. [ඵහධහ කිරීම්] ශම් හශ  රේජහ වත ්රහල යන්න 

එඳහ. ඔඵතුමභන්රහ   හශ  වළසිශයන්න එඳහ.  

 

පනත් පකටුම්පත් ිළිතගැ්ද ඇම 
சர்ப்தக்கப்தட்ட சட்டமூனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

විවමාජන (වංපෝධාන) පනත් පකටුම්පත 

எதுக்கடு (மெத்ம்) சட்டமூனம்  

   APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 
 

"2014 අං 41 දයන විර්ජන ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ වූ ඳනත් 

ශටුම්ඳතකි."  

 
ිළිතග්දලන ද්පද්  ුරාේ අමාතය ගු රවි කු ානායක මශතා 

විසිනි. 
 அகச்சர் ண்புகு  கமெக்க அர்கபல் 

சர்ப்தக்கப்தட்டது. 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance.  

 

 

පාමාලිපම්්දුරපේ ක යුුර 
தளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move, 
 

"That the following provisions shall have effect with respect to the 

Business of this day's Sitting of Parliament :-  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

(a)  That the Second Reading of the "Appropriation (Amendment) 
Bill", presented this day be proceeded with this day; and  

(b)  That immediately after the Bill to which this order applies has 
been read a second time, it shall be considered in Committee of 

the whole Parliament." 
 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
ண டுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

 විවමාජන (වංපෝධාන) පනත් පකටුම්පත 
எதுக்கடு (மெத்ம்) சட்டமூனம்  

   APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 
 
පා ලන ලර කිය ඇපම් නිපයෝගය කියලන දී. 
இண்டம் ப்தற்கண கட்டகப சக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 1.36] 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා (ුරාේ අමාතයුරමා) 
(ண்புகு  கமெக்க -  அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  "විර්ජන (ංශලෝධන) 

ඳනත් ශටුම්ඳත දළන් ශදන ය කිඹවිඹ යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ 

යනහ.  

ශභභ අසථහ භට රඵහදීභ ම්ඵන්ධ භභ අඹ යනහ. 

අපි 2015 ජනහරි භහශත 29ළර්දහ ඉදිරිඳත් ශ අතුමරු අඹ ළඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභන්රහ අදවස ඉදිරිඳත් ය  ශඵනහ.   

මුලින්භ   ම්ඵන්ධශඹන් මිර්ත්තුම 4ක් 5ක්  ථහ ය ඊට ඳසශේ 

අඹ ළඹ විහදඹ අහනශතදී අදවස ඳශ යන්න තභයි භභ 

අදවස ශශේ. එතශොට ළඵෆ තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධ සිඹුණභ 

භන්ත්රීරුන්ට උත්තය ශදන්න  පළුන්. අ රු 

ජනහධිඳ තුමභහශ ත්  අභළ තුමභහශ ත් උඳශදස ඳරිදි අතුමරු අඹ 

ළඹ අපි ඉදිරිඳත් ශහ.  ඉදිරිඳත් යන අසථහශරදී අඳට අලය 

වුේහ  ඹම් විධිඹ විභතහක්  ශඵන විඹදම් ඉත් යරහ 

ජනතහට ශතක් රඵහන්න  පළුන් භහර්ඹක් ඇ  යරහ 

අහිං ජනතහට කිසිභ . වහක් ඇ  ශනොන විධිඹට අතුමරු අඹ 

ළඹ ඉදිරිඳත් යන්න.  සිඹුණභ භන්ත්රීරුන්ශ  අදවස අනු 

සිඹඹට 99 හර්ථත්ඹක් අපි රඵහ ශන  ශඵන ඵ 

ශඳශනනහ.  ්රලසන ශද තුමනක්  ශඵනහ.  නමුත් භභ නළත 

භතක් යන්ශන් සිඹඹට 99 ජනතහට- [ඵහධහ කිරීම්] 

ඔඵතුමභන්රහ අවුරුදු 11ක්  සශේ දඟරරහ අපි ශම් දස 21න් දීභ 

 පදුභඹක් ශර ඔඵතුමභන්රහ රනහ.  නමුත් ඉදිරි දළක්භක් 

හිත ජනතහට උදවු යන්නයි අඳට ඕනෆභ  ශඵන්ශන්. 

එක්ශශනකුශ  ශදශදශනකුශ  හක්කුරට ඹන මුදල් 

නත්රහ  හ අපි ජනතහට රඵහ ශදනහ කිඹන එ තභයි අඳ 

ශභතළනදී භතක් ය  ශඵන්ශන්.   

ශම් අසථහශරදී අඳට කිඹන්න  පළුන් එභ ශදඹ තභයි  

යශට් ආර්ථිඹ ඉතහභ බඹහනහරී තත්ත්ඹ  ශඵනහඹ 

කිඹන එ. අපි විඳක්ශත ඉන්නහ අසථහශරදී අඳට රළශඵන්න 

 බුණු සිඹුණ ශතොයතුමරු රළබුශණ් නළ  ර්හ අඳට ඹම් විධිඹට 

යංශඹන් තභයි උත්තය ශදන්න සිදු වුශණ්. නමුත් ශම් දස 21  

22 තුමළින් අඳට ශඳනී ශොස  ශඵනහ  ශම් යශට් ආර්ථිශත ඊට 

වහ බඹහනහරී තත්ත්ඹක්  ශඵනහඹ කිඹරහ. ආර්ථිඹ 

වදන්න ඵළවළ කිඹන එ ශනොශයි. නමුත් ශොතයම් දුයට ශම් 

යශට් ආර්ථිඹ වහ ළටී  ශඵනහද කිඹන එ තභයි අඳ ශම් 

අසථහශරදී භතක් යන්ශන්. භභ ශම් රු බහශර ආණ්ඩු 

ඳක්ශත ඉන්නහ ශශනකු විධිඹට ීපභකින් ශම් හයේඹ  

කිඹන්න අලයයි. ශභොද  අඳට ජහතයන්තයඹ භඟ නුශදනු 

යන්න  ශඵනහ. ආර්ථි ආශඹෝජන ශම් යටට ශන්හ න්න 

 ශඵනහ. නමුත්   ළඵෆ තත්ත්ඹ ළන කිඹන එ භභ               

හිතන වළටිඹට භශ  යුතුමභක්. යශට් ආර්ථිඹ වහ ළටිරහ 

 ශඵන්ශන්. ශභොනහද අනුභනඹ ශශේ?   කිඹන විභ අඳ 

භත තඵහ න්න අලයයි  ්රීසිඹ ළන. "ආලසචර්ඹත් යටක්" 

කිඹරහ ථහ ශ ්රීසිඹ අද ඵංශොශරොත් ශරහ ශොටඋව ියහින් 

 ශඵනහ.   හශ  තභයි ශම් අසථහශරදී අඳ ඇසතශම්න්තුම 

ශහ  අශේ යශට්  ශඵන ම්පූර්ේ ේඹඵයතහ. එඹ රුපිඹල් 

ශෝටි වඹරක් අසඅටදවට තභයි අඳ ඇසතශම්න්තුම ශශේ. 

නමුත් දළන් ශභඹ ඇසතශම්න්තුම ය  ශඵන ආහයඹට රුපිඹල් 

ශෝටි නරක් විසිතුමන්දවට විතය ළ ක ශරහ  ශඵනහ. 

භභ කිඹන්ශන් about all contingent liabilities.   

ම්පූර්ේශඹන් සිඹඹට සිඹඹක් ශනොශයි. ම්පූර්ේ අදහනම් 

තත්ත්ඹ තභයි  ශභතළන ශවළිදයර යරහ  ශඵන්ශන්.   ළන 

කිඹන එ භශ  යුතුමභක්. නළත්නම් හිතයි  ම්පූර්ේශඹන්   

තත්ත්ඹ කිඹරහ. අපි දළනට ඇසතශම්න්තුම ය  ශඵන ආහයඹ 

අනු රුපිඹල් ශෝටි නරක් විසිතුමන්දවට ශභඹ ළ ක ශරහ 

 ශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් වුද උත්තය ශදන්ශන්? අවරහ 

 ශඵන ්රලසනඹ ඹටඳත් ය  ශඵනහ. භවය ශරහට 

ඉයහනශත ේඹ හශ  ශේල් ම්පූර්ේශඹන් ේනඹ යරහ 

නළවළ. දළන් අපි  හ ළන ශොඹහ ඵරන ශොට තභයි   හ ළන 

ශවළිදයර ශන්ශන්.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්    විතයක් ශනොශයි 

ඔඵතුමභන්රහ සිඹුණ ශදනහභ දන්නහ   අඳ ඉදිරිඳත් ය  බුණු 

අතුමරු අඹ ළඹ තුමළින් අඳ ඳහ වළරිශත  අනලය ්රහ ධන විඹදම්; 

නහස හය ්රහ ධන විඹදම් ඵ.  ශන් අඳ ඹම් ්ර ලතඹක් රඵහ 

ත්තහ. ශම් සිඹුණභ ශල්න දළනටභත්  පසතහරශත  ශඵනහ  

ඔඵ සිඹුණ ශදනහශ  අී ක්ේඹ වහ. අපි එශේ අනලය විඹදම් 

ඳහ වළයරහ   ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් විධිඹ අුණත් ආදහඹම් උඳඹන 

ක්රභඹක් ඉදිරිඳත් ය  ශඵනහ. ශම් කිසිශේත්භ හභහනය 

ජනතහට ඵරඳහන්ශන් නළවළ.  

ශම්ශන් ්රලසන ශදක් ඇ  ශරහ  ශඵනහ.   තභයි 

භන්දිය ඵේද ව හවන ඵේද ම්ඵන්ධ. භශ  යුතුමභක් තභයි  

  ම්ඵන්ධ ර්ළයදි කිරීභක්  ඳළවළදිලි කිරීභක් ය   තුමළින් 

අන් භට ශම් සිඹුණ භන්ත්රීරුන් අව ප ්රලසනරට උත්තය රඵහ 

දීභ. අපි භන්දිය ඵේද ඹන්ශනන් අදවස ශශේ ශභොක්ද? ශම් යශට් 

ශල් රක් ේනක්  ශඵනහ. ඳසු ියඹ අවුරුදු දවඹ  ශදොශව 

තුමශ ඹම් විධිඹකින් අර්සි භට්ටභට ආදහඹභ උඳශඹෝිය ය ශන  

ල්භත් ශල් වදහ ශන  ශඵනහ. එශේ ඉදි ය  ශඵන 

 හශඹන්  භන්දිය හශ  ශඳශනන ර්හලින් තභයි ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශභභ ඵේද අඹ යන්න වදන්ශන්. එශවභ නළතුම 

අවුරුදු ේනහක්  සශේ එළර් ර්හ  බුණු අඹට කිසිශේත්භ 

ශභයින් ්රලසනඹක් ඇ  ශන්ශන් නළවළ.   ළන ළයදි ශර 

අර්ථථනඹ කිරීභට අලයතහකුත් නළවළ.   විතයක් ශනොශයි  

ක්ඹ කිරීශම් ඳේධ ඹ තුමළින් අඳ   ඵය  පළුන් තයම් අඩු යරහ  

අපිට අලය ශන්ශන් ශල් 1000කින්  1500කින් අඹ යරහ 

ශම්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන එවභහයක් -රුපිඹල් මිලිඹන 1500ක්- 

විතය ශොඹහ න්න විතයයි.   විතයක් ශනොශයි  අඳ ශම් 

 පළුන් තයම් යර යරහ විිත යනහ. ශම් කිසිශේත්භ 

වුරුත් ඳසුඳ ඹන එක් ශනොශයි. ශම් ඹම් විධිඹකින් 

විිත යරහ  ළභළත්ශතන් ශන්න  පළුන් වළකිඹහ ඇ  

කිරීභ තභයි අඳශ  අයමුේ.   කිඹන්ශන් යශට් ශල් 1000ක්  

1500ක් තභයි ශම්ට ඹටත් න්ශන්. එශවභ අඹට රුපිඹල් රක් 
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[රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ] 
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දවඹක් ශන්න ඵළරි නම් ශම් යශට් ්රලසනඹක් ඇ . ශභොද  

ශඹක් වදන්න රුපිඹල් රක් 2000ක් විතය විඹදම් යනහ නම් 

යශට් අහිං ජනතහ ශනුශන් ආශඹෝජනඹ කිරීභට  ශන් 

රුපිඹල් රක් දවඹක් විඹදම් යන්න ඵළරිද? ශභන්න ශම් තභයි 

අශේ  ශඵන එභ අයමුේ.  

ශදළර් එ තභයි  හවන ඵේද. අපිට අලය වුශණ්  අහිං 
ජනතහට 1000ccරට වහ අඩු හවනරට ඵදු ලිහිල් කිරීභක් 

රඵහ ශදන්නයි. [ඵහධහ කිරීම්] ශේනහශන්  යශට්  ශඵන 

්රජහතන්ත්රහදඹ. කිසිභ ඇන්ලි ළසීභක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 
ඔඵතුමභන්රහශ  හරශත ශම් හශ  එන්න  පළුන්ද? [ඵහධහ 

කිරීම්]  හට ඇන්ලි ළසීම් ශහ. දළන් ඵරන්න. කිසි ඇන්ලි 
ළසීභක් නළවළ.   ්රලසනඹ අධියේඹට බහය දීරහ  ශඵනහ. අශේ 

භන්ත්රීයශඹක් එන එ ළන අඳට තුමටුයි. වුරුත්   ්රලසනඹ 
ඳසශේ ඹන්ශන් නළවළ. භත තඵහ න්න. අශික්ෂිත ඳහරනඹ නළ  

යරහ ඔන්න  ඹව ඳහරනඹක් ශනළල්රහ  ශඵන යුඹ තභයි අපි 

ඇ ය  ශඵන්ශන්.  

ශම් අසථහශරදී භභ කිඹන්න ළභළ යි  1000ccරට වහ 

අඩු හවනරට අපි සිඹඹට ඳවශශොකින්  සිඹඹට විසකින් රණරු 
ඵදු අඩු යරහ  ශඵනහ කිඹහ.   විතයක් ශනොශයි  electric 

හවනරට සිඹඹට ඳවට අඩු යරහ  ශඵනහ. ඩීල්  ශඳට්රල් 
හවනත්  වයිබ්රිඩ් හවනත් අතය සිඹඹට120 විතය ඳයතයඹක් 

 බුේහ. අඳට අලය වුේහ   විභතහ ඉත් කිරීභට.   ඳයතයඹ 

අඩු කිරීභට අපි සිඹඹට 40 ඵේදක් දළම්භහ.   තුමළින් ආදහඹභක් 
උඳඹහ ළනීභ තභයි අඳට අලය වුශණ්. නළත්නම් කිසි ශේත්භ  

වයිබ්රිඩ්ර මිර ඉවශ දළමීභ ශනොශයි. අශනක්  හ කිසි ශේත්භ 
ශනස යරහ නළවළ. අඳට ශඳනුේහ වයිබ්රිඩ් අතය  ශඵන ශන 

සිඹඹට 85ක් ඵ. මීට ශඳය ආනඹනඹ ශ ශඳට්රල් වහ ඩීල් යථ 
හවන දළන්  වයිබ්රිඩ්රට ශනස ශරහ  ශඵනහ.   ඳයතයඹ අඩු 

කිරීභත්  ඉදිරිශතදී exchange control ්රලසනඹක් ඇ  ශනොන 

විධිඹට ටයුතුම කිරීභ වහත් තභයි   හවන ඵේද අපි ඳනරහ 
 ශඵන්ශන්. 

තුමන්න එ තභයි  Super Gain Tax එ. අපි ශඵොශවොභ 
ඕනෆමින් ශම්ශන් ඉරක් ශශේ  ශම් යශට්  ශඵන ම්ඳත් 

ඳහවිච්චි යරහ  තම ලතඹක් ශම් යශට් ආර්ථිඹට ශන්ශන් 
නළ  ශොම්ඳළර්යි. ර්දසුනක් ලශඹන් ත්ශතොත් CSN එ. 

CSN එ අයි  හටද? භට ශභතළන   ළන භතක් යන්න ඕනෆ 

නළවළ.   අවුරුදු වඹකින් spectrum ඵේද ශරහ නළවළ. විදුලි 
ඵර හසතුම ශරහ නළවළ. PSD එශන් තභයි  ට යථ හවන 

දීරහ  ශඵන්ශන්. ශම් හශ  අඹ යශට් මුදල් රුපිඹල් මිලිඹන 
3 000ක්  4 000ක් විතය ඳහවිච්චි යරහ  ශඵනහ.   හශ  

ආඹතනරට රුපිඹල් මිලිඹන 1 000 ඵේදක් ඳනන එ 
්රලසනඹක්ද?   නී භඹ යහමු වදරහ  බුශණ් ම්පූර්ේශඹන්භ එ 

ශොම්ඳළර්ඹට ආදහඹභ රඵහ න්නයි. ජහ  රඳහහිර්ශඹන් 

ක්රීවහ ්රචහයඹ කිරීභ ම්පූර්ේශඹන් අත් ඳත් ය ශන CSN 
ආඹතනඹට   අසථහ රඵහ දුන්නහ. යජඹට රළශඵන්න  ශඵන 

මුදල් අර්සි ශර   ශොම්ඳළර්ඹ ඳහවිච්චි යනහ අපි දළරහ  
ඵේදක් දළමීභ අහධහයේද? භභ ර්දසුනක් ලශඹන් එක් කිරශර. 

  හශ  ත ශොම්ඳළර් ේනහක්  ශඵනහ. එතශොට 
ඔඵතුමභන්රහට ශඳශනනහ ඇ  ශම් කිසි ශේත්භ ශඳෞේලි 

්රලසනඹක් ඳසශේ දුන ටයුත්තක් ශනොන ඵ. යශට් ආර්ථිඹ 
වහ ට්ටරහයි  ශඵන්ශන්.  

අපි ජීන විඹදභ අඩු ශහ.   අවුරුදු 10ට ඉසශල්රහ 
යන්න  බු ණු ශදඹක්. අවුරුදු 5ට  6ට ඉසශල්රහ -අපි 

උහවි ියඹ අසථහශරදී- ශතල් මිර අඩු යන්න  බුේහ.   
ශරහශර කිරශර  "ආණ්ඩු අශේ අශත්. ශම්හ අඩු යන්න අඳට 

අලයතහක් නළවළ" කිඹරහ. ඡන්දඹ එන ශොට  හ භතක් 

ශනහ. අපි   හශ  ශනොශයි. අපි ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ.   

ක්රිඹහත්භ ශහ.   හශ  ටයුතුම කිරීභ තභයි අඳට අලය 

න්ශන්.  ීපභක් ඇ  ජනහධිඳ යශඹක් ව යර්ල් වික්රභසිංව 
අභළ තුමභහශ  ආණ්ඩු තුමශ අපි කිඹ ප ශේ යනහ. අපි ශම් 

අසථහ න විට ජහ  ආණ්ඩුක් තුමළින් අතුමරු අඹ ළඹක් 
ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵනහ. එට හිට ප භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳ තුමභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළශත  අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් 
ශෝටි 53 210ක්. එනම් දශ ශේශීඹ ර්සඳහදිතශඹන් සිඹඹට 4.6ක්. 

අඳට මරය විනඹක්  ශඵනහඹ කිඹරහ ශඳන්න්න අලය වුේහ. 

  තභයි භට අභළ තුමභහ ර්ර්ශේල ශශේ.   ර්හ ආදහඹභ රඵහ  
ශන විඹදභ අඩු ය ශන අඹ ළඹ හිඟඹ අඳට අඩු යන්න 

 පළුන් වුේහ  ශෝටි 49 900ට.   කිඹන්ශන්  දශ ශේශීඹ 
ර්සඳහදිතශඹන් සිඹඹට 4.4ට. අපි ශම් ඕනෆමින් යරහ 

 ශඵන්ශන්. ශම් කිසි ශේත්භ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළරි  
ේනඹ කිරීභක් ඳභේක් ශනොශයි. ්රහශඹෝිය යන්න 

 පළුන් ශදඹක් තභයි අපි ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන්ශන්. ශභොද  

අපි ආණ්ඩු ඉදිරිඹට ශන ඹන්න අලයයි. අපි ශභතළන එ 
ළයදි ්රහලඹක් ශශොත් ඊට ඳසශේ එන අවුරුේශේ ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතුම යන්න ියඹහභ අඳට ්රලසනඹක් ඇ  ශරවි. 
අපි  ීපභකින් කිඹනහ  අපි ශම් ඉදිරිඳත් ය  ශඵන ළව 

පිළිශශ තුමළින් අඹ ළඹ හිඟඹ සිඹඹට 4.4ට අඳට අඩු යන්න 
 පළුන් කිඹහ.  

අපි දන්ශන් නළ  ශේ තභයි  එදහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ තුමළින් 

ශරහ  ශඵන ආර්ථි පිරිහීභ.   ඇසතශම්න්තුම යන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් ඇ  ශරහ  ශඵනහ. ශභොද  ඡන්ද හරශත භවය 

ශල්ම්රු යජශත ල්ලි රුපිඹල් මිලිඹන 8 000ක් විතය ඳහවිච්චි 

යරහ  ශඵනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 8 000ක් ඳහවිච්චි යරහ 

 ශඵන්ශන් ශභොටද? ඡන්ද යහඳහය ශනුශන්.   දසර 

ඡන්දශත ළවටයුතුම ම්ඵන්ධශඹන්.   ඡන්ද යහඳහය වහ ඹන 

විඹදම් කිසි ශේත්භ ්රහ ධන විඹදම් ශනොශයි. භභ එන සුභහශන් 

ශනොශයි  ඊට ඳසු සුභහශන් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යන්නම් 

ශොයි ශල්ම්යඹහද  ශොයි ශේල්ද  ශොයි ඇභ  තුමළින්ද  හ 

ඳහවිච්චි ශශේ කිඹරහ; විඹදම් ශශේ කිඹරහ. ශභන්න ශම් හශ  

ශේල් ළන තභයි ්රලසනඹක් ඇ  ශරහ  ශඵන්ශන්. ්රහ ධන 

විඹදම්   අඹ  පනයහර්තන විඹදම්රට ශනස යරහ  ශඵනහ. 

රුපිඹල් මිලිඹන 1 200ට විතය   හශ  ශේල් සිදු ශරහ 

 ශඵනහ. භශ  ශල්ම්තුමභහ ඇතුමළු අශේ ර්රධහරින් සිඹුණ 

ශදනහභ භවන්සිශඹන් ළව යරහ අඳට  පළුන් වුේහ ශම් දස 

23  24 තුමළින්  හ ඉදිරිඳත් යන්න. භභ ශඵොශවොභ ඕනෆමින් 

කිඹනහ  ශතොයතුමරු ඉදිරිඳත් යන ශොට ඹම් ්රලසන ඇ  

ශන්න ඉව  ශඵනහ; දුර්රතහ  ශඵන්න  පළුන් කිඹහ. නමුත් 

7ළර් දහ විහදඹ අන් න ශොට   සිඹුණ ශේභ ර්ළයදි යරහ 

භන්ත්රීරුන් ඉදිරිඳත් යන ්රලසනරට අං උත්තයඹක් ශදන්න 

භභ ඵළඳී සිටිනහ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශරදී භතක් යන්න 

ළභළ යි.   ර්හ අදවස ශඹොමු යන්න. ශම් කිඹන ශතොයතුමරු 

අඳට රඵහ න්න  පළුන් වුශණ්  දස 23ක්  24ක් ළර් හරඹක්  

තුමළින්.  

විඳක්ශත ඉන්න ශොට අපි ශඳොල් ෆශර නළවළ. අපි දළන 

ත්තහ ශභොනහද ශරහ  ශඵන්ශන් කිඹරහ.   ර්හ තභයි 

අභළ තුමභහශ ත්  අශේ ඇභ  භණ්වරශතත් අදවස තුමළින් අඳට 

ශභළර් අතුමරු අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් යන්න  පළුන් වුශණ්.   

ර්හ ඔඵ සිඹුණ ශදනහටභ භභ හරුක  කිඹන්ශන් ශම් 

හයේඹයි. අශේ අදවසරට වහ ළ කඹ ශවො අදවස  ශඵනහ 

නම්  හ රඵහ ශන ඉදිරිශතදී ක්රිඹහත්භ යන්න අපි සදහනම්. 

නමුත් අඳට අලය නළවළ  ඳම්ශඳෝරි වන ආර්ථිඹක්.   

අන්. දේඹට රක් ශරහ  ශඵන ආර්ථිඹක්.   අන්.   

ශම් යථ හවන ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිරිඳත් ශරහ  ශඵන 

ශඹෝජනහ මීට ශඳය අසථහ තුමන  වතය  බුණු ආණ්ඩු  තුමළින් 

ක්රිඹහත්භ ශරහ  ශඵනහ. නමුත්   වළභ අසථහදීභ යථ 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

හවන ආනඹන ංම් ඇවිල්රහ ඹම් විධිඹකින් නුශදනු දීරහ 

ශනස යශන  ශඵනහ. නමුත් මභත්රීඳහර සිරිශේන 

ජනහධිඳ තුමභහත්  යර්ල් වික්රභසිංව අභළ තුමභහශ  ආණ්ඩුත් 

තම ශත් දේඹක් ඇ  ශන්න  ඉව රඵහ ශනොශදන ර්හ 

ශභළර් ්ර ඳත්  ශනස යන්ශන් නළවළයි කිඹන එ 

ීපභකින් ශම් අසථහශරදී කිඹන්න ළභළ යි. නමුත් ඹම් 

ශශනකුට  ඹ  පේරඹන්ට  යජශත ර්රධහරින්ට  ආමි 

සිේධසථහනරට   හශ  ්රලසන  ශඵනහ නම් අපි ඇහුම්ම් 

ශදනහඹ කිඹරහ ශම් අසථහශරදී විිත ්රහල යන්න කිඹරහ 

භට අභළ තුමභහ කිරහ. එභ ර්හ මීට වහ ශවො අඹ ළඹක් අශේ 

ජනතහට රඵහ ශදන්න ටයුතුම යමු කිඹරහ ඔඵ සිඹුණ 

ශදනහශන්භ හරුක  ඉල්රහ සිටින අතය   රඵන 07 ශර් දහ  

ස රුශර ශම් ළන ඳළඹක් විතය  ථහ යන්න සදහනමින් 

සිටින ඵ කිඹන්න ළභළ යි. ශඵොශවොභ සතුම යි.  
 
ප්රපනය වභාිමුරඛ කරන දී. 
ண டுத்ம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 1.48] 

 

ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා(විුද්ධා පාමාපලපන 

නායකුරමා) 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல் - ர்க்கட்ச முல்ர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the 

Opposition) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  රු යවි රුේහනහඹ 

භළ තුමභහ හරහන්තයඹක්  සශේ විඳක්ශත ඉශන ආර්ථිඹ 

ළන ථහ ශහ; අඹ ළඹ ළන ථහ ශහ; විශරචනඹ ශහ. අශේ 

යජඹ ටයුතුම යන හරශත ආදහඹම් භහර් ශොඹහ ළනීශම් 

ක්රභශරද ඳහවිච්චි ශශේ නළවළ කිරහ. දළන් එතුමභහට අසථහ රඵහ 

දීරහ  ශඵනහ එතුමභහ විඳක්ශත ඉශන යන රද විශරචන 

හධහයණීයේඹ යරහ ක්රිඹහත්භ යරහ ශඳන්න්න. ඉ න්  

එතුමභහ   ළව යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ අපි ඵරහශන 

ඉන්නහ.  

විශලේශඹන්භ ශභභ අතුමරු අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ 

හයහංලඹක් ත්ශතොත් රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් 

තුමළින් ජනතහට  යජශත ශේඹන්ට ්ර රහබ රඵහ දීභ පිළිඵ 

අශේ විරුේධත්ඹක් නළවළ. අපි   ්ර රහබ රඵහ දීභ අනුභත 

යනහ. අලය මුදල් ශොඹහ ශන ශම් ්ර රහබ රඵහ ශදන්න 

ඔඵතුමභන්රහට  පළුන් නම්  භිේධිඹ ළ ක යන්න  පළුන් නම් 

ශවොයි. ශම් ්ර රහබ රඵහ දීශම් ්රධහන ශොටසහයඹන් ඵට ඳත් 

ශන්ශන් විඳක්ඹ. ශභොද  විඳක්ශත වශඹෝඹ නළ  ශභභ 

අඹ ළඹ අනුභත යන්න ඔඵතුමභන්රහට  පළුන්භක් 

රළශඵන්ශන් නළ  ර්හ. විඳක්ශඹන් රළශඵන වශඹෝඹ ර්හ 

තභයි ශම් යශට් ජනතහට ඔඵතුමභන්රහ ශඹෝජනහ යනු රඵන ශම් 

්ර රහබ සිඹල්ර රඵහ ශදන්න  පළුන් න්ශන්.   ර්හ එහි 

ශෞයඹ පූර්ේ ලශඹන්භ විඳක්ඹට රළශඵනහ.   ර්හ තභයි 

අ රු ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ භඟ ශම් 

පිළිඵ අශේ ඳක්ඹ තුමශ ශ හච්ඡහශරදී ශම් අතුමරු අඹ ළඹ 

වහ අශේ ඡන්දඹ රඵහ දීභට රණයේඹ ශශේ.   හශ භ එතුමභහ 

අඳට ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹහ සිටිඹහ ශම් ළන  විශරචනහත්භ 

වශඹෝඹක් රඵහ ශදන්න  අඩු ඳහඩු  ශඵනහ නම් ශඳන්රහ 

ශදන්න කිඹරහ.   අනු විඳක්ශත හර්ඹ බහයඹ ලශඹන්   ළව 

ටයුත්තත් ඉසට කිරීභට අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   විශලේශඹන්භ අඳ යජඹ 

විසින් ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්නශත සුළු සුළු ශනසම් අද 

යරහ  ශඵනහ. අභහතයහංලර  ශඵන මුදල් එශවන් ශභශවට 

දභරහ  ශභශවන් එශවට දභරහ. ට්ටිශඹන් ශඳට්ටිඹට දභරහ  

ශඳට්ටිශඹන් ට්ටිඹට දභරහ තභයි ශභභ අතුමරු අඹ ළඹ ශල්නඹ 

ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන්ශන්. උදහවයේඹක් කිරශොත්  අපි ලින් 

ඉදිරිඳත් යන රද අඹ ළඹ ශල්නඹට අනු මුළු ආදහඹභ  ්රදහන 

ඇතුමශත් රුපිඹල් බිලිඹන 1 689ක් වුේහ. ංශලෝධිත අඹ ළශත 

මුළු ආදහඹභ වහ ්රදහන රුපිඹල් බිලිඹන 1622යි. 1689ක් වුණු අශේ 

ආදහඹම් රඵහ ළනීභ රුපිඹල් බිලිඹන 1622ට අඩු ශහ.   හශ භ 

විඹදභත් රුපිඹල් බිලිඹන 87ට අඩු යරහ  ශඵනහ. ඉ න්   

ර්හ ශම් අතුමරු අඹ ළඹ තුමශ සුවිශලේ ආලසචර්ඹඹක් නළවළ. නමුත්  

න ආදහඹම් රඵහ ළනීශම් භහර් ලශඹන් මුදල් ඇභ තුමභහ 

ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන හර්ඹඹන් සිඹල්ර ශොශතක් දුයට  

realistic ද? ශභඹ ශොශතක් දුයට ්රහශඹෝිය ද කිඹන හයේඹ 

පිළිඵ ්රලසන ේනහක් භතුම ශනහ.  

  හශ භ වන රඵහ දීභ වහ ශම් ඵරහශඳොශයොත්තුම න 

මුදල් ්රභහේඹ ්රභහේත් ද කිඹන හයේඹ පිළිඵ ්රලසන 

යහශිඹක් භතුම ශනහ. ඔඵතුමභහ දන්නහ  ශම් යශට් ශෞය 

ශදඳහර්තශම්න්තුමශර  ශඵන දත්ත අනු යට උඳදින 

දරුන්ශ  ේන තුමන් රක් වළටදහවක්  වහයරක්ඹක් අතය 

්රභහේඹක් ශනහ කිඹරහ.   එක් ළබිර් භට රුපිඹල් 20 000 

ේශන් ශදන්න ියඹහභ රුපිඹල් බිලිඹන 8ක් ඳභේ ඕනෆ ශනහ. 

නමුත් අශේ මුදල් ඇභ තුමභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශඹෝජනහශර   

වහ ශන් යරහ  ශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන දහවක් ඳභේයි. 

  කිඹන්ශන් අශටන් එට තභයි ශම් මුදර රළශඵන්ශන්.   

ර්හ ශම් පිළිඵ ඵයඳතශ ්රලසනඹක් භතුම ශනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] වළභ එක්ශනහටභ ශදනහ කිඹරහ ශන් කිරශර. You 

cannot discriminate like that. Your pledge was that you 

would give everyone.  So, do not change now.    අ න් ඵරන 

ශොට එතයම් ්රහශඹෝියබහඹක් ශඳන්රහ නළවළ කිඹරහ භභ 

හිතනහ.  

අශනක් හයේඹ ශභඹයි රු ර්ශඹෝජය හය 

බහඳ තුමභර්. විශලේශඹන්භ භළ යේ යහඳහයරදීත්  ඊට 

ශඳයත්  ළසිශනෝ ම්පූර්ේශඹන්භ නතය යනහ කිඹරහ තභයි 

කිරශර. ළසිශනෝ පිළිඵ ශම් යශට් ජනතහට දුන්නු ඳක වුවඹ 

වුශණ්  "අපි ළසිශනෝ ඔක්ශෝභ වරහ දහනහ" කිඹන එ. 

නමුත් ශම් අඹ ළඹ ශල්නශඹන් මිලිඹන 5 000 විශලේ 

ළසිශනෝ ඵේදක් දභරහ  ශඵනහ.  ශන් ශභොක්ද යන්ශන්? 

You have legalized casinos. You have accepted that some 

casinos should remain. So, I would like to ask what the 

policy of the Government is.  Are you going to close down 

all the casinos or are you permitting some casinos to be 

operated in Sri Lanka?  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශභඹ ්ර ඳත් භඹ 

්රලසනඹක්. යජශත ්ර ඳත් ඹ ළසිශනෝ ශදක් විතයක්  ශඹන්න 

ඕනෆ    බිලිඹන 5ක් ඵදු වරහ අපි   අඹ  ඹහශන ඹනහ කිඹන 

එ නම්-  

 
ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Are you against that tax?  

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

I have only 15 minutes, please. 

435 436 

[රු යවි රුේහනහඹ භවතහ] 
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ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට ඳළවළදිලි කිරීභට අසථහක් ශදන්න.  

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මුදල් ඇභ තුමභහ ඳළවළදිලි යයි.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශභන්න ශම්යි 

තත්ත්ඹ. ශභොක්ද ළසිශනෝ පිළිඵ ඔඵතුමභන්රහශ  

්ර ඳත් ඹ? ළසිශනෝ ඔක්ශෝභ වනහද  ීපඳඹට ඵදු වරහ 

 හ  ඹහශන ඉන්නහද කිඹන ්ර ඳත් ඹ පිළිඵ ඳළවළදිලි 

්රහලඹක් මුදල් ඇභ තුමභහශන් අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.  

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභන්රහ ළසිශනෝ ඵේදට විරුේධද? අපි ශම් ආණ්ඩු 

අයශන තභ දස 23යි.  

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නළවළ  නළවළ. ඵේදට විරුේධත්ඹක් නළවළ. භභ අවන්ශන් 

්ර ඳත් ඹ ශභොක්ද කිඹන එයි. 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභන්රහ නී ත ය ප අඹ ළඹ ම්ඵන්ධශඹන් තභයි අපි 

ශම් ථහ යන්ශන්. ඔඵතුමභහ ශම් ළසි ශනෝ ඵේදට විරුේධද? 

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඵේදට විරුේධත්ඹක් නළවළ. ඕනෆ නම් තත් ඵදු වන්න. 

ඵේදට විරුේධත්ඹක් නළවළ. නමුත් භභ අවන්ශන් ්ර ඳත් ඹ 

ශභොක්ද කිඹන එයි. ශතෝයහ ත්ත ළසිශනෝ යහඳහය 

ඳත්හශන ඹෆභ ඔඵතුමභන්රහශ  ්ර ඳත් ඹද කිඹන එ 

ඳළවළදිලි යටට කිඹන්න.   කිරහ නම් ්රලසනඹක් නළවළ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  සුළු ඳරිභහේශත හවන 

ආනඹනරුන් ළන ඵරන්න. රු ඇභ තුමභර්  ඔඵතුමභන්රහත්  

අපිත් වළභ ශරහශරභ ථහ ශශේ සුළු යහඹඹන් ළන. අද 

හවන ආනඹනඹ කිරීශම්දී සුළු යහඳහරිඹන් ඇතුමළු වළශභෝභ 

හර්ෂි රුපිඹල් මිලිඹන 1.5 මුදරක් ශන්න ඕනෆ. හවන 

විලහර ලශඹන් ආනඹනඹ යන එක්ශනහත්   ේන 

ශන්න ඕනෆ.  

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හවන ආනඹනඹ යන association එශක් අදවක් තභයි අපි 

ශම් රු බහට ශඹොමු ශශේ. ශම් යශට්  ශඵනහ    හශ  

ආනඹනඹ යන ආඹතන 820ක්. ශම් ටයුතුම විධිභත් යන්න   

ශොල්රන්ශ  ්ර ඳත් ඹ අනු   ශොල්රන් කිරහ  

රුේහයරහ ශම් හශ  ඵේදක් දභන්න කිඹරහ. අපි   අං 

ම්පූර්ේ බහය ත්තහ. අපි අුණශතන් ඵේදක් වන්ශන් නළවළ. 

කිසිභ ඵේදක් නළවළ. ශම් ආඹතන ශභශතක් දුයට තම තඹක්ත් 

ශම් යටට ශරහ නළවළ.   ශොල්රන්ශ  අදව අනු    

400ට දහරහ  ශන් ඵේදක් එතුම යන එ විතයයි ශශේ. 

ඉ න් ශම්ශන් තම තඹකින්ත් හර් එ මිර ළ ක  

ශන්ශන් නළවළයි කිඹන එ  ීපභකින් කිඹනහ. 

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඊශඟට භදයහය ර්සඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ ඵරන්න. විලහර 

ලශඹන් භදයහය යහඳහයශත ශඹශදන අඹට හසිඹක් න 

ඳරිේශදන්  සුළු ඳරිභහේශත භදයහය ර්සඳහදනඹ යන සිඹුණ 

ශදනහටභ මිලිඹන 200 ඵේදක් දළම්භහ.   ර්හ    ආඹතන 

වන්න ශනහ.  හශත ඉන්න අඹට රැකිඹහ නළ  ශනහ. You 

have created a monopoly for one or two business tycoons in 

this country. Is that the policy of the Government? To help 

one or two business tycoons in the country, you have 

imposed this tax so that all the other manufacturers have to 

close down their businesses. 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   ශභන්න ශම් විධිශත 

සිේී න් ශරහ  ශඵනහ. ශභහි දීර්ක හීසන ්ර පරඹක් ලශඹන්  

සුළු ර්සඳහදන යන භහම් ඔක්ශොභ ළහිරහ ඹනහ; රැකිඹහ 

අසථහ නළ  ශරහ ඹනහ; එක් ශශනකුට  ශදශදශනකුට විලහර 

 හධිහයඹක් - monopoly එක් - ඇ  ය න්න  පළුන් 

ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභහ භශ  හරඹ න්න එඳහ.   

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කිඹරහ  ශඵනහ  ඕනෆභ ශශනකු ඵදු ශනහ නම්   

අසථහශරභ ක්රිඹහත්භ යශන ඹන්න  පළුන් කිඹරහ. නමුත් 

එතශනෝල් න්ශට්නර් දවස ේර්න් එළිඹට ඇවිල්රහ 

 ශඵනහ. ඵදු ශ ප නළ  අඹශ   හක්කුට ශම් මුදල් ඹන්ශන් 

නළ  අර්හර්ඹශඹන්භ යශට් ජනතහශ  හක්කුට ශම් මුදල් 

ඹන විධිඹටයි අඳ ස යරහ  ශඵන්ශන්. ශභොක්ද  ශක් 

 ශඵන ළරැේද? එශවභ නම් ඔඵතුමභහ කිඹන්ශන් 

එතශනෝල්හයඹන්ට ආනඹනඹ යන්න ඉව ශදන්න කිඹරහද?   

අඹ නම් යන්නම්  අලය නම්.  භන්ත්රීරු ේනහක් ඉන්නහ.  

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  Rs. 2 billion 

profitsරට tax දළම්භහ. ඉතහභ ශවොයි. එතශොට රුපිඹල් 

මිලිඹන 1 999ක් ත් ශනහට tax එ නළවළ. So, what is the 

rationale? රුපිඹල් මිලිඹන 1 500ක්  ත්ත ශනහට tax එක් 

නළවළ.  

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභහ කිඹනහ නම්   ේන රුපිඹල් මිලිඹන 1 000ට 

අඩු යන්නම්.  

437 438 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භභ කිඹන විධිඹට ඔඵතුමභහශ  යජඹ ක්රිඹහ යන්න ළභළ  

නම් ශවොයි.  

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි නභයශීීස ආණ්ඩුක්. 

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භභ කිඹන්ශන් ශභහි හධහයේත්ඹක් නළවළ කිඹරහයි. භක් 

නළවළ  target යන අඹට වන්න.  ට භක් නළවළ. අඳ 

ශම්ට විරුේධ නළවළ. නමුත් ශම්ශක්  ශඵන හධහයේත්ඹ 

ශභොක්ද? රුපිඹල් බිලිඹන 1.999ට Balance Sheet එ 

වළදුශොත්  ඔහුට tax එක් නළවළ. නමුත් රුපිඹල් බිලිඹන 2 වුණු 

වළටිශත  ට tax එක් වන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්]   

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉදිරිඹට යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම න ශදඹක් ම්ඵන්ධශඹන් 

තභයි අඳ කිඹන්ශන්. 

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භන්දිය ඵේද පිළිඵ ඳළවළදිලි criteria එක් නළවළ. වුද 

ශම් තක්ශේරු යන්ශන්  රිඳනම් ශ ඇභ  අනුද  ශොශවොභද 

ශම් තක්ශේරු යන්ශන් කිඹරහ ශම් පිළිඵ ඳළවළදිලි criteria 

එක් නළවළ. ඳළරැක  ර්හ ශම්ට අයි  ශනහද  නළේද?  This 

is a confusing tax. Therefore, I think you will have a lot of 

problems.  

The other matter I would like to bring to the notice of 

the Hon. Minister is that there is a recent judgment in 

India - I do not know whether you are going to follow that 

or not -  on the retrospective legislation in respect of tax 

collection.    කිඹන්ශන් ඳසු හරඹට ඵරඳහන  ඳසු හරශත 
යන රද ආදහඹම් පිළිඵ ඵරඳහන  හ ක්රිඹහත්භ යන්න 
 පළුන්ද  නළේද කිඹන හයේඹ පිළිඵ - 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Now that this question was raised by you,  it is my 

bounden duty to answer it.  Retrospective laws are not 

what we want to impose. But, in 2011, you brought in 

laws with retrospective effect and managed to expropriate 

22 companies. We are basically taking on an economy 

that you have run down, which was run by two or three 

for the want of one or two. We are only rectifying that. 

We have an obligation for 21 million people of the 

country, not for two or three family  members.  

ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

Hon. Minister, it is not an excuse to say, “You did this 

and, therefore, we are doing this”. ඔඵතුමභන්රහ ඹව ඳහරනඹ 
යන්න  ර්සිඹහහයශඹන් නී ඹ අනු ටයුතුම යන්න ආහ 
නම් අඳ ශම් ළරැදි ළව ශහ  ශභශවභ ශහ කිඹරහ   පූර්හදර්ල 
ශදන්න එඳහ. වන් ශ විධිඹට ටයුතුම යන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

අද ඳහර්ලිශම්න්තුමට ආ ප ලිපිඹක් භභ ශභභ අසථහශරදී 

කිඹන්නට ළභළ යි. 

"විඳක් නහඹ ර්භල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළ තුමභහ  ශ්රී රංහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුම  ශ්රී ජඹර්ධන පය  ශෝට්ශට්. ල්මු ආනඹ  

අං 23  ඳවශ ියරිඵහ  ශොවි ංවිධහනශත රු බහණ්වහහරි 

එච්.එම්. ජඹසුන්දය. 

- භභ ඔඵතුමභහට ශටලිශෂෝන් ශනොම්භයඹත් කිඹන්නම්.- 071-

0975011.  

 ඇ මිර දී ළනීම් පිළිඵ. යජඹ විසින් රුපිඹල් 50ට  ඇ මිර දී 

ළනීභ ශනොයන ශවයින් ශභෝල් හිමිඹන් විසින්  ඇ කිශරෝක් 

රුපිඹල් 30 - 32 අතය මිරට රඵහ න්නහ ර්හ ශොවි භවතුමන් 

විලහර අඳවසුතහට ඳත්  ඇ ඇත. ශම් පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තුමශර 

හච්ඡහ යන ශභන් ඔඵතුමභහශන් හරුක  ඉල්රහ සිටිමි." 

ශම් තභයි ජනතහ ්ර චහයඹ. ඔඵ කිඹන ආහයඹට අද 

 ඇරට රුපිඹල් 50ක් රළශඵනහද  රුපිඹල් 50ට  ඇ විකුේහ 

න්න  පළුන්ද    වහ ක්රභශරදඹක් යජඹ භියන් ස යරහ 

 ශඵනහද කිඹන හයේහ පිළිඵ අඳ ළඹුරින්භ සිතහ ඵරන්නට 

ඕනෆ.  

ශම් ළටුේ ළ ක කිරීශම්දී සිදු න ළටුේ විභතහ පිළිඵ 

විශලේශඹන්භ යජශත මදය ර්රධහරින්ශ  ංභඹ ජහ  

ළටුේ ්ර ඳත් ඹ පිළිඵ ළඹුරු අධයඹනඹක් යරහ 

ඔඵතුමභන්රහට   පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵනහ.   

හශ භ ශම් ළටුේ ළ ක කිරීශම්දී  රඵහ ශදන්ශන් දීභනහක් 

විතයද   එඹ ළටුඳට එතුම යනහද  විභතහ ශක්න්ශන් 

ශොශවොභද කිඹන හයේහ පිළිඵ ළඹුරින් රහ ඵරන්නට 

ඕනෆ. අද විරහමිඹන් ශම් පිළිඵ ඵරහ ශන ඉන්නහ. අශේ 

යජශඹන්   අසථහ ශරදී කිරශර  විරහමිඹන්ශ  ළටුණ සිඹල්ර 

විනහ කිඹරහයි. හුශදක් ළ ක කිරීභක් ඳභේක් ශනොශයි    

භඟ ඇ  න අශනකුත් ළටුණ ර්යහයේඹ යන ශරත් 

යහජය ශේඹන් විශලේශඹන්භ ඉල්රහ සිටින ඵ අපි ්රහල 

යන්නට ඕනෆ.  

එශේභ   රිඟු පිටි මිර අඩුකිරීභ තුමශ  පිටි ආනඹනඹ කිරීභ 

තුමශ  පිටි ආනඹනශතදී එක් ඳක්ඹට රළශඵන හසිදහඹ 

තත්ත්ඹ තුමශ එඹ ශේශීඹ ිෂිර්භඹට ශොයි තයම් දුයට 

ඵරඳහයිද කිඹන හයේඹ රහ ඵරන්නට ඕනෆ.  අඳට  පළුන් 

වුේහ  ශම් යශට් පිටි ඳරිශබෝජනඹ අඩු යරහ  ඇශභරිහට ල්ලි 

ඹන එ නතය යරහ  ශම් යශට් ජනතහ ක්රභ ක්රභශඹන් වල් 

ඳරිශබෝජනඹ වහ ශඹොමු කිරීභට.   තුමළින් තභයි ශම් යශට් 

ශේශීඹ ර්සඳහදනඹ ළ ක ශන්නට  ඳටන් ත්ශත්.   ර්හ පිටි 

ආර්ථිඹ නළත ශම් යටට ඹම් ආහය ඹකින් ශන  භට ශම් අඹ 

ළඹ ශල්නඹ රුකුල් න ඵ භභ ්රහල යන්නට ළභළ යි.  

අශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුමළින් කුවහ ඳරිභහේ උක් 
හරුන් දිරිභත් කිරීශම් අදිටර්න් ශො ඇන්ට උක් මිරදී 

ළනීභට ශනු රඵන මිර ශභට්රික් ශටොන් එට රුපිඹල් 4 500 

දක්හ ළ ක යන්නට ශඹෝජනහ ශහ.  

439 440 
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කුවහ ශත් තුම වහ ශත් අක්යඹට රුපිඹල් 5 000 ඵළියන් 

ශනු රඵන දීභනහ ත දුයටත් ඳත්හ ශන ඹහභට ටයුතුම 

ශහ. ශම් විධිඹට අශේ යජඹ භන්න් ඉදිරිඳත් යන රද අඹ ළඹ 

ශල්නඹ භන්න් රඵහ ශදන රද වන   ආහයශඹන්භ රඵහ දීභට 

ටයුතුම යනහද කිඹන හයේඹ භභ අවන්න ළභළ යි.   

පිළිඵ අඳට ඳළවළදිලි පිළිතුමයක් අලයයි. නළත්නම් ශන්ශන්  

අඳ විසින් රඵහ ශදන රද වනහධහය යහශිඹක් ේඳහදු යරහ    

ශනුට ඹම් වනහධහය ්රභහේඹක් එතුම කිරීභ ඳභේයි.  

ජනහධිඳ යඹහශ  ළඹ අඩු  ඇභ ළන අපි තුමටු ශනහ. 

නමුත් ශරහ  ශඵන්ශන්  අභහතයහංලර අඹ ළඹ එවහට ශභවහට 

දළමීභ ර්හ ඉරක්ම්ලින් අඩුක් ශඳන් ඇභ ඳභේයි. නමුත් 

ඔඵරහශ  භසත අඹ ළඹ විඹදභ  අඳ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද 

අඹ ළඹ විඹදභට භහනභ   ආහයශඹන්භ  ශඵනහ.  

ඳහයල්  භං භහත්  ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ක්රභරට ශන් 

ශරහ  ශඵන මුදල්  පිළිඵ භභ ශොඹහ ඵළුණහ.   හශ භ 

අධයහඳනඹ ව ශෞයඹ වහ ශන් යන රද මුදශල් ළ ක 

 ඇභක් ශරහ නළවළ.  ත් කිඹන්න ඕනෆ. එදහ අධයහඳනඹට ල්ලි 

භදි  ශෞයඹට ල්ලි භදි කිඹරහ අඳට කිඹ ප - 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කුඩු ශයෝගීන්ට රඵහ ශදන විශලේ දීභනහ වහ අපි 

රුපිඹල් මිලිඹන 2 000ක් ශන් යරහ  ශඵනහ. අශේ දින 

සිඹශත ළව පිළිශශ තුමශ කුඩු ශයෝගීන් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

2 000ක් ශන් යරහ  ශඵනහ. 

 
ගු නිමේ සිරිපා ා සිේලා මශතා 
(ண்புகு  ல் சநதன  சல்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

But, the overall health expenditure remains the same. 

There had not been an increase in the overall  expenditure  

on health and the overall expenditure on education. අශේභ 
්ර ඳත් ඹ තභයි  අශේභ අඹ ළඹ ශල්නඹ තභයි අභහතයහංල 
ේන අඩු යරහ  ශම් අභහතයහංලශත ල්ලි අශනක් එට දභරහ  
ඉරක්ම් ටික් ශනස යරහ ශම් ශඳන්රහ දීරහ  ශඵන්ශන් 
කිඹරහ භහ ්රහල යනහ. අපි ්රහර්ථනහ යනහ  ජනතහට 
රළශඵන වන වරි වළටි රඵහ දීභ වහ අලය මුදල් ්ර ඳහදන 
ශන් යරහ ශදන්න වළකි ශන්න කිඹරහ. එශේ කිඹහ සිටිමින් 
භහශ  ථහ අන් යනහ. 

 
නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. You 

have eight minutes.  

 
[අ.බහ. 2.05] 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භහශ  හරඹ 

ංශලෝධනඹ යරහ ශදනහ කිඹරහ විඳක්ශත ්රධහන 

ංවිධහඹතුමභහ එඟ වුේහ. ඊට අනු තභයි භභ ථහ යන්ශන්. 

විඳක් නහඹතුමභහ භඟ හච්ඡහ යරහ හරඹ ංශලෝධනඹ 

යරහ ශදනහ කිඹරහ ශඳොශයොන්දු වූ ර්හයි භභ ථහ යන්ශන්.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  අතුමරු අඹ ළඹක් 

වළටිඹට ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහලිශත ජනතහට සුඵහදී ශඹෝජනහ 

ේනහක්  ශඵනහ. විශලේශඹන්භ ජීන විඹදම් වන රඵහ 

ශදන   සුඵහදී ශඹෝජනහ පිළිඵ ශම් න විට ශම් යශට් 

හච්ඡහට රක් ශරහ  භහධයර අධහනඹ ශඹොමු ශරහ  ශඵන 

ර්හ භභ   ළන ළ කඹ හච්ඡහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම 

ශන්ශන් නළවළ.   දළක්වූ උත්හවඹ අඹ යන අතය  ශම් අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහලිඹ ර්හ භතුම ශරහ  ශඵන ්රහශඹෝිය ළටුණ 

්රභහේඹක්  ශඵනහ.  හ ළන හච්ඡහ යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. විශලේශඹන්භ මුදල් අභහතයතුමභහ මුලින් 

ශ ඳළවළදිලි කිරීශම්දීත් හවන ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශහ.  

රු මුදල් ඇභ තුමභර්  ශභතළන  ශඹන ්රහශඹෝිය ළටුණ  

ශම් හවන ආනඹනඹ යන යහඳහරි ආඹතන මුහුේ ශදන 

ළටුණක් ශනොශයි. අද ශම් ළටුණට මුහුේ දීරහ  ශඵන්ශන් 

ජීවිතශත ඳශමුළර් තහට ව අහන තහට -එ තහට- 

ශඳෞේලි හවනඹක් මිරදී න්න උත්හව ය ප උදවිඹයි.  

ශම් අඹ  ශම් දිනර ජඳහනශත ශඹන් එශක් අඹ අඩු ශන ර්හ 

  අඩු ඇභ දිවහ ඵරහශන ඉරහ  න යජඹ ඹම් ඵදු වනඹකුත් 

ශදයි  ඵදු ඵය ඳටන එක් නළවළ කිඹරහ විලසහ ය ප ර්හ  

හවනඹක් ඇේවුම් ය ප අඹ.  ශම් අඹ ත්ශතොත් මදයරු- 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි සිඹඹට 20 කින් ඵදු අඩු යරහ  ශඵනහ. යථහවනඹක් 

 බුශණ් නළ    අහිං අඹට අපි   වනඹ රඵහ දීරහ  ශඵනහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භශ  ඳළවළදිලි කිරීභ අහනශත ඔඵතුමභහ   ළන කිරශොත් 

ශරොකු ශදඹක්.  මදයරු ඉන්නහ.  ඉංජිශන්රුරු ඉන්නහ.  

විරහභ ඳහරිශතෝෂිඹ රඵහ ත්ත අඹ ඉන්නහ.  තභන්ශ    බුණු 

හවනඹ විකුේරහ හවනඹක් ඇේවුම් ය ප  අඹ ඉන්නහ. ශම් 

ආහයශත විවිධ අඹ ඉන්නහ. ශම් අඹ ඉල්රන්ශන් 2015 ජනහරි 

භහශත 29ළර් දහ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යන්න ලින්   

ඇේවුම් වහ ේඹය ලිපි විිත ය ප  -LC  open  ය ප- අඹට 

තභන්ශ  හවනඹ ශන්හ න්න වනඹ ශදන්න කිඹන එ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්    අඹ දන්ශන් නළවළ ශම් 

ඵේද ළන.   අඹ හවනඹ ඇේවුම් ශහ කිඹන්ශන් - L/C  open  

ශහ කිඹන්ශන්-   අඹ මිරදී ළනීභ ම්පූර්ේ යරහයි 

 ශඵන්ශන්.  හවනඹ නළශර එන අතයහයශත තභයි අඹ ළඹ 

ශල්නශඹන් ශම් ඵේද ඳනන්ශන්.  එතශොට   හධහයේද?  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   ට උදහවයේඹක්  

භභ කිඹන්නම්. ශඩ්ට ියහින් ෆභ එක් න ශොට  බුශණ් 

එ මිරක්.  හරහ වුන්ටයඹට ඇවිල්රහ බිර ශන්න ඹන 

ශොට ශදගුේඹක් මිර කිරශොත් ශභොද යන්ශන්? ෆභ එ 

න ශරහශර  ශඵන ේන ශනොශයි වුන්ටයඹට ඇවිල්රහ 

බිර ශන්න වදන ශොට කිඹන ේන.  අත ශෝදහ ශන හ ක 

වුේහභ  ෆභ එශක් මිර රුපිඹල් 150යි කිඹරහ  එළිඹට එන ශොට 

රුපිඹල් 300 ක් අඹ ශශොත් ශභොද යන්ශන්?   හශ  ළවක් 

ශම් ශරහ  ශඵන්ශන්.   

ශභතළන භට  ශඵන  පදුභඹ ශභඹයි.  2012 අශ්රේල් භහශත 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශරභ එක්ත් ජනතහ ර්දවස න්ධහන 

ආණ්ඩුශන් ශභළර්භ ක්රිඹහලිඹක් යරහ ඵදු ළ ක වුේහභ    

ශහ න්න ඵළවළ කිඹරහ  අහධහයේඹට රක් වුේ ශභළර් 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

පිරික් ඉන්නහ කිඹරහ අපි   හයේහ ඉදිරිඳත් යන ශොට   

එඹට භට වශඹෝඹ දුන්ශන් එට යවි රුේහනහඹ 

භන්ත්රීතුමභහ ව වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුමභහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුමභන්රහ කිරහ. 

ඔර  ඔඵතුමභන්රහ කිරහ.  දළන් ඔඵතුමභන්රහට භත නළවළ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] අශ්රේල් ඳශමු ළර්දහ ඳත්තය ඵරන්නශෝ. 

ඔඵතුමභහත් තහ ය ප  හ  ශඵනහ.  හ භට ශම් ශරහශර 

ශශනන්න ඵළරි වුේහ.    ශරහශර මුදල් අභහතයහංලශත හිට ප 

ශල්ම් . .ී . ජඹසුන්දය භවතහ තභයි  ට ම්පූර්ේශඹන් 

විරුේධ වුශණ්. යත් අමුණුභ හිට ප ඇභ තුමභහශ  ඹම් 

නභයශීීසත්ඹක්  බුේහ. රු ඇභ තුමභර්   ත් ශම් සිේධිඹභයි.  

ශම් හවන ශන්න ශේල් හිමිරුන්ශ  ්රලසනඹක් 

ශනොශයි.  ශභොද  හවන ශේල් වයවහ ශම්හ ශන්න කිහිඳ 

ශදශනක් ඇ . නමුත් භහ වන් යන ශම් අහධහයේඹට රක් වූ 

අඹ පිළිඵ හර්තහක් භහ ශඟ   ශඵනහ.    අඹශ  ේඹය ලිපි - 

L/C - අං  නම්  ජංභ දුයථන අං  ඔවුන් හවනඹ ඇේවුම් 

ශ දින ආදිඹ වන් වඹසිඹ ශදශනකුශ  ඳභේ විසතය ඇතුමශත් 

එභ හර්තහ භහ දළන්  වභාගත* යනහ. 

ඔඵතුමභහට රංහශර ඵළංකුලින් ශම් පිළිඵ ශතොයතුමරු ශොඹහ 

න්න  පළුන්. රංහශර ඵළංකුලින් ඔඵතුමභහට ශොඹහ න්න 

 පළුන් ශඳෞේලි හවනඹක් ඇේවුම් ශ අඹ වුද කිඹරහ.  

හවන ශේල් ශොම්ඳළර් ශනොශයි. L/C open යරහ  ශඵනහ.  

ශභහි L/C අංඹ  ශඵනහ.   

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළත ඔඵතුමභහ   ශේලඳහරනීයේඹ යන්න ඕනෆ නළවළ.  

අපි කිරහ  ඔඹ හශ  වහය ඳන්සිඹඹක් විතය සිටිනහ නම් අපි   

ළන භහනුෂීඹ භට්ටමින් ඵරහ ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුමභහ කිඹන ආහයඹ ඳළවළදිලි නළවළ. 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ  අද භශ  ථහ ඳටන් ත්ශත් ඔඹ ළන කිඹරහ.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුමභහ කිඹන්න ශෝ ශභශවභ.  භභ ඔඵතුමභහ අඳවසුතහට 

ඳත් යනහ ශනොශයි.  2015 ජනහරි භහශත 29 ළර්දහ ශන 

ශොට L/C open යරහ  බුණු   වයිබ්රිඩ්  හවන ම්ඵන්ධශඹන් 

ශම්  ඵේද අඹ යන්ශන් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුමභහ කිඹනහද?   ද 

උත්තයඹ? 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හක ජයේ භට්ටශභන් නළ  ශඳෞේලි  භට්ටශභන්  

තභහශ  නභටභ ලිඹහ ඳදිංචි යන්න හර් එක් ශන්නහ 

නම්  -භත  ඹහ න්න  තභහශ භ නභට ලිඹහ ඳදිංචි යන්න 

හවනඹක් ශන්නහ නම්- නම් අපි   ම්ඵන්ධශඹන් 

හධහයේ ඵරනහ.   ට අපි දන්නහ විධිඹට හර් යථ  350ක් 

400ක් විතය  ශඹනහ.   ට කිසි ්රලසනඹක් නළවළ. දළන් ඵරන්න 

යජශත ශේශඹකුශ  permit එ විකුේරහ  ට හවනඹක් 

ශනළල්රහ විකුේන්න වදනහ නම් ්රලසනඹක්  ශඹනහ.  නමුත් 

අශේ අහිං ජනතහට අපි කිසිශේත්භ ශම්ශන් කිසිභ ඵදු 

ඵයක් ඳටන්න ඉව ශදන්ශන් නළවළ.   

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
භභ ඔඵතුමභහශන් ඉල්ීසභක් යනහ ඔයිට ළ කඹ හධහයේ 

විධිඹට හිතන්න කිඹරහ.  

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභහ කිර හයේශතදී උදවු යනහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

  වරි. 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
LC ඇයරහ  ශඵනහ නම් අපි කිඹන දට ශඳය   කිසි 

ශේත්භ ශශශහභ ඳළත්ශතන්   උඳශඹෝගී ය න්ශන් 

නළත්නම්  තභහශ  නභට   හවනඹ ලිඹහ ඳදිංචි යන්න ඹනහ 

නම් කිසි ්රලසනඹක් නළවළ.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභ තුමභර්  හවන ශන්න  හවන අශශවි යන 

භහභක් කිඹරහ හිතමුශෝ.   අඹට වළභ  සශේභ මුහුශේ නළර 

බහයඹක්  ශඵනහ.  ශොයි ශරහශර ඵේද ඳළශනරත්   අඹශ  

shipment  එක්  ශඵනහ. එතශොට ඔඵතුමභන්රහ ඵදු ළ ක 

යන ශොට ඳහඩු ශරවි  ඵදු අඩු යන ශරහට   අඹට රහබ 

ශරවි.   හවන යහඳහරිඹහශ  ්රලසනඹක්.  අපි ශම් ථහ 

යන්ශන්   ශනොශයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. ඔඵතුමභහ 

ඉන්නශෝ. ඔඵතුමභහ කිඹන විධිශඹන්    කිඹන්ශන් 400ක්  300ක් 

කිඹන එශන් තභයි ශම් ්රලසනඹ එන්ශන්. ශභොද  ශභතළනභ 

600ක්  ශඵනහ. ඔඵතුමභහ ශවොඹරහ ඵරන්න. භවය අඹ 

ශඳෞේලි L/C  open  යනහ තභයි.   අඹ   හවනඹ 

ශන්න්ශන් කුවහ ඳරිභහේශත ශවෝ ශභොක් ශවෝ භට්ටභ 

හවන ශේල් එකින් ශන්න  පළුන්. එතශොට ඇ  ශන 

්රලසනඹ ශභොක්ද? එතශොට   ශන්න්ශන් හවන ශේල් 

එශක් අයි හයඹහ ශනොශයි.  
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[රු සුර්ල් වඳුන්ශනත්  භවතහ] 

————————— 
*  පුවපතකාපන තබා ඇත. 
*  நூணகனத்ல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි  අඩු යරහ  ශඵනහ  රක් වතය විතය ඵදු ්රභහේඹක්. 

සිඹඹට 20ක් විතය අඩු යරහ  ශඵනහශන්.   ළන ශභොනත් 

ථහ යන්ශන් නළවළශන්.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ හවන යහඳහරිශඹක් ශනොශයි.  

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
1000ccරට වහ අඩු හවනරට කිසි ්රලසනඹක් නළවළ.  

වයිබ්රිඩ්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුමභහ යහඳහරියින් කිහිඳ ශදශනක් වමු ශන්න ඇ . 

ඵරන්නශෝ ශම් ළන- 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ  නළවළ. යහඳහරියින් පිළිඵ ්රලසනඹක් නළවළ ශභතළන. 

ශඵොශවොභ හධහයේ- 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වයිබ්රිඩ් හවන රක් වත අට- 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභතළනදී එන්ජින් ධහරිතහ 1000ට අඩු  හට කිසි ්රලසනඹක් 

නළවළ. සිඹඹට 20 ය්රහදඹක්  ශඵනහ. එන්ජින් ධහරිතහ 

1000ත්-2500ත් අතය  හට තභයි ්රලසනඹ  ශඵන්ශන්. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභ තුමභර්  දළන් ශම් මිර ළ ක න හවන ක්රභ ශදට 

ශන්නහ. එක් ශඳෞේලි තභන්ශ  ඳරිවයේඹ වහ 

ශශනන හවන. ඊශඟට  අශශවිඹ වහ භහම් විසින් ශශනන 

හවන  ශඵනහ.   හශ භ  ශඳෞේලි තභන්ට ශන්න්න 

ඵතහ ශවෝ වළකිඹහක් නළ  ර්හ කුවහ භහභක් වයවහ 

ශන්න්න try යන අඹත් ඉන්නහ. එතශොට  ඔඵතුමභහශ  - 

 
ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උදහවයේඹක් කිඹන්න. 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භට හවනඹක් ශන්න්න ඕනෆඹ කිඹරහ හිතමු.  වළඵළයි  භහ 

දන්ශන් නළවළ  ශඳෞේලි L/C එක් open  යරහ   

ශන්න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ. භභ හවන ශන්න කුවහ 

ඳරිභහේශත යහඳහයඹක් යන ශශනකුට කිඹනහ "භභ 

හවනඹ න්නහ; ශම්යි භශ  ේන  භශ  නමින් ඔඵ  L/C  

එ open යරහ භට හවනඹ ශනළවිත් ශදන්න" කිඹරහ.  භවය 

අඹ ඉන්නහ  විකුේන්නභ ශශනන. ඔඵතුමභහට ශත්ශයනහ ඇ   

භහ ශම් කිඹන ශේ. ඔඵතුමභහ කිඹනහ  තභන්ශ  ශඳෞේලි 

ඳරිවයේඹ වහ ශශනන හවන වහ   දිනඹ ශන ශොට L/

C  එ open  යරහ  බුේහ නම්    ශොල්රන්ට ශම් ඵේද  අදහශ 

ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ.  

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අදහශ ශන්ශන් නළවළ ශනොශයි  අපි   ඉත් යන්න 

ටයුතුම යමු.   

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  කිඹන්ශන්    ඵේද ඉත් යන්න ටයුතුම යනහ කිඹන 

එශන්. ශභොද    ශොල්රන්   ශන ශොටත් ශම් හවනශත 

මිර ේන්  දළනශන    ්රභහේඹට  තභන් ශඟ  මුදල් තඵහ 

ශනයි ශම් ශනළල්රහ  ශඵන්ශන්. එතශොට එශවභ නම්   

වනඹ වම්ඵ ශන්න ඕනෆ.   

ඊශඟට  භහම් විසින් අශශවිඹ වහ හවන ශන්නහ.  

එතශොට   ශොල්රන්ට  පළුන් ශවට ඉන්   ේන ළ ක 

යරහ අශශවි යන්න.  වළඵළයි   භවය අඹ - භහ කිරශර  යි  

විශලේ කිහිඳඹක්  ශඵනහ කිඹරහ.-  අය යහඳහය යන අඹ 

වයවහභ ල්ලි ඵළරහ තභයි හවනඹ ශන්න්න උත්හව 

යන්ශන්.   අඹට   වනඹ රළශඵන්ශන් නළවළ.  

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  විධිඹට හවන ශන්න අඹ ීප ශදනකු ඉන්නහද? ඔඵතුමභහ 

ඔශවොභ කිඹනහ නම් දන්නහ ඇ  ශන්.  ීප ශදනකු ඉන්නහ ද 

එශවභ අඹ?  

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ ්රභහේඹ දන්ශන් නළවළ. 

 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  තභයි.  ශනොදන්නහ ්රභහේඹ ර්හ ශම් දේඹට රක් 

ශන්න  පළුන්. ඔඵතුමභහ කිරශොත් ශභඳභේ ඉන්නහ කිඹරහ    

අඹට හධහයේඹක් යන්න  පළුන්. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එළර් ණ්වහඹභක් ඉන්නහ නම් වන ශදන්න රෆස යි ද?  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි රෆස යි. වළඵළයි    ්රභහේඹ දවස ේනක් ශන්න 

ඵළවළ.  
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ண்புகு அநு ஸக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  වරි.  එතශොට භහභක්  දවඹක් විතය අල්රහශන 

කිරශොත් ශම් ශොල්රන් ශනුශන් තභයි  අපි ශම්හ ශනහශර 

කිඹරහ-   

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sunil Handunnetti, you have two more minutes.  
 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තභහශ  නභට අවුරුදු තුමනක් ලිඹහ ඳදිංචි යරහ  ශඵන්න 

ඕනෆ.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු මුදල් ඇභ තුමභර්  ඔඵතුමභහත් එඟ ශන හයේහ 
ශම්යි. දළන් ඔඵතුමභන්රහශ  ඵේද ඳනන්න ලින් 
යඳහරිශඹෝ ශනළල්රහ  ශඵනහ වයිබ්රිඩ් -ශදමුහුන්- හවන  
අඩු ේනට.  හ ශම් ඵේද ර්හ දළන් ළ ක යන අඹත් ඉන්නහ.  
  වරි.  නමුත් දළන් ශම් යහඳහරි ්රලසනඹ ශනොශයි  ඔඵතුමභහ 
වරිඹට වඳුනහ න්න ශම් ඵේද ඳනන්න ලින් ශඳෞේලි 
ශන්න අඹ වුද කිඹරහ. ඔඵතුමභහට වඳුනහ න්න  පළුන්   
අඹ. වඳුනහ ශන   අඹ ශශනන්ශන් හවන ශේල් එක් 
වයවහද ශඳෞේලි  ිජු ඇේවුම් යරහද කිඹන එ 
ශනොරහ   අඹට ශම් වනඹ ශදන්න කිඹන ඉල්ීසභ තභයි භහ 
ශම් යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභහශ  පිළිතුමරු ථහශරදී 
ඉ රි ටි කිඹන්න. ශම් ඵයඳතශ ්රලසනඹක්. ශම් ඵයඳතශ 
්රලසනඹට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශර ඳක් විඳක් වළභ ශදනහශ භ 
අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ත ්රහශඹෝිය භතුම වුණු ්රලසනඹක් තභයි විරහමියින්ශ  
විරහභ ළටුේ ළ ක කිරීභ ම්ඵන්ධ ්රලසනඹ. ශභොද  ඔඵතුමභන්රහ 
දින සිඹශත ළවටවශන් වතයළර් හයේහ වළටිඹට වන් 
ශශේ විරහමියින්ශ  ළටුේ විභතහ ඉත් යනු රඵන ශතක් 
ඔවුන්ට රුපිඹල් 3 500  භහසි අන්තර් දීභනහක් රඵහ දීභයි. 
විරහමියින් රක් වඹක් විතය යශට් ඉන්නහ.    අඹ විලසහ 
යනහ  දින සිඹශත ළවටවන තුමශ ශම්  ළටුේ විභතහ තුමයන් 
යහවි කිඹරහ. වළඵළයි ශම් අතුමරු අඹ ළඹ ශඹෝජනහශර   වහ 
කිසිදු ශඹෝජනහක් නළවළ. ඊශඟ ්රලසනඹ තභයි ඔවුන්ට භහසි 
රුපිඹල් 3 500 දීභනහක් රඵහ ශදන එ. නමුත් රුපිඹල් 
1 000ක් තභයි ළ ක යරහ  ශඵන්ශන්. අඹ ළශඹන් ළ ක ශ 
මුදර ශඳඵයහරි භහශත සිට යජශත ශේඹහට රළශඵනශොට 
විරහමිඹහ වහ ළ ක ශ රුපිඹල් 1 000 මුදර  ඔවුන්ට 
රළශඵන්ශන් අශ්රේල් භහශත සිටයි. එතශොට ්රලසනඹ න්ශන් 
ශම්යි. රඵහ ශදනහඹ කිඹ ප රුපිඹල් 3 500 දීභනහ  තභයි 
රුපිඹල් 1 000ට අඩු ශරහ  ශඵන්ශන්. ආණ්ඩුශර භවය 
ඇභ රුන්  ලින් රඵහ දුන් රුපිඹල් 2 500 දීභනහට  ශම් 
රුපිඹල් 1 000 දීභනහ ඈරහ රුපිඹල් 3 500යි කිඹරහ අර්ථ 
දක්නහ භහ දළක්හ. ලින් රුපිඹල් 2 500ක්  රඵහ දුන්නහ    
ර්හ  එඹට  ශම් රුපිඹල් 1 000 ඈරහ  ශඵනහ කිඹරහ වන් 
ශහ. 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි රුපිඹල් 3 500ක් ශදන්න ශඳොශයොන්දු ශරහ  ශඵනහ. 

දළන් රුපිඹල් 2 500ක් රළබිරහ  ශඵනහ  අපි  ට තත් රුපිඹල් 

1 000ක් එතුම යනහ. අශේ ශඳොශයොන්දු තභයි අඹ ළඹ 

අසථහශර දී රුපිඹල් 3 500ක් රඵහ දීභ.   රුපිඹල් 3 500 වහ 

ජනහරි භහශත රුපිඹල් 2 500ක් රඵහ දීරහ  ශඵනහ   ට ත 

රුපිඹල් 1 000ක් එතුම යනහ. එතශොට රුපිඹල් 3 500යි. 

ඔඵතුමභහ කිඹන විධිඹට ශදන්න ියශඹොත් ශම් යශට් ආර්ථිඹ ඉතුමරු 

න්ශන් නළවළ ශන්. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

  හධහයේ න්ශන් නළවළ. දින සිඹශත වන ළවටවන 

කිඹන්ශන්   ශනොශයි. එශවභ නම් ඔඵතුමභන්රහ දුන් 

ශඳොශයොන්දු විරහමිඹහ ශත්රුම් ත් වළටි ළයදියි.  ද ඔඵතුමභහ 

කිඹන්ශන්? ශභොද  දින සිඹශත ළවටවශන් වරි ඳළවළදිලි 

කිඹනහ   "විරහමිඹන්ශ  ළටුේ විභතහ ඉත් යනු රඵන 

ශතක්" කිඹරහ. එතශොට ළටුේ විභතහ  ශඵනහ.   ළටුේ 

විභතහ  බිඹදී ලින් රුපිඹල් 2 500ක් රළබිරහ  ශඵන ඵ 

ඇත්ත. වළඵළයි  ශභහි  ශඵන්ශන්  "ළටුේ විභතහ ඉත් යනු 

රඵන ශතක් ඔවුන්ට රුපිඹල් 3 500ක් රඵහ ශදනහ" කිඹන එයි. 

 ශන්  ඳළවළදිලිභ අදවස යන්ශන් ශම් යජශත දින සිඹශත 

ළවටවනට අනු රුපිඹල් 3 500ක් රළශඵනහ කිඹන එයි. 

එශවභ නළත්නම් ශළින්භ නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න.   ශනභ 

ථහක්. ශොශශේ වරහ වන්න ඕනෆ නළවළ ශන්. එක්ශෝ 

ළටුේ විභතහ ශනස යන්නට ඕනෆ. ළටුේ විභතහ ශනස 

යන්නට දින සිඹශත ළවටවන තුමශ ළව පිළිශශකුත් නළවළ. 

ඊශඟට රුපිඹල් 3 500ක් රඵහ ශදන ළවටවන ශනුට   

රුපිඹල් 1 000ට ඵසරහ  ශඵනහ. එදහ විරහමිශඹෝ 

උේශකෝේ ශහ.    ර්හ "අපි එ ආණ්ඩුකින් ඵළට ෆහ  -

යහජඳක් ඳහරනශඹන් ඵළට ෆහ- දළන් ශම් ආණ්ඩුශනුත් අඳට 

න්න ශරහ  ශඵන්ශන්   ශ භ ඳරිේ පක්ද?" කිඹරහ තභයි 

අද විරහමිඹහ  ල්ඳනහ යන්ශන්.   ර්හ භභ කිඹන්ශන් 

එශවභ යන්න එඳහ කිඹන එයි. 

 
නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
දළන් ථහ අන් යන්න. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ථහ අන් යන්නම්. භට ත එ හයේඹක් 

කිඹන්න  ශඵනහ.   ර්හ භට ත ශභොශවොතක් ශදන්න. 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්    හශ භ ත 

ළටුණක්  ශඵනහ. ඔඵතුමභන්රහ ශත් දළු වහ ව  මිරක් 

ර්ඹභ යනහශන්. දළන් ්රහශඹෝිය ්රලසනඹක් ඇ  ශරහ 

 ශඵනහ. ශත් දළුරට රුපිඹල් 80 ව  මිරක් රළශඵන 

එ ශවොයි. කිශරෝ එක් වහ රුපිඹල් 80ක් රඵහ න්න ශත් 

දළු ඳඹන අඹ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. එතශොට   මුදර රඵහ 

න්න ශන්ශන් ශත් ර්භහන්තලහරහ හිමිඹහශන්. වළඵළයි  ශත් 

ර්භහන්තලහරහ හිමිඹහත් ්රලසනඹ ඉන්නහ. ශභොද  ශම් ඳ න 

තත්ත්ඹ ඹටශත් ශම් හරශත ඔවුන්ට රුපිඹල් 80ක් ශන්න 

ඵළවළ. දළන් දළු කිශරෝක් වහ ශන්ශන් රුපිඹල් 68යි  70යි. 
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නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sunil Handunnetti, please wind up now. 
 
ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ථහ අන් යන්නම්.  

එතශොට ඔඵතුමභන්රහ රුපිඹල් 80 ව  මිර ර්ඹභ 

යන්ශන් දහ ඉරහද  ශොශවොභද   ට වදන ඹහන්ත්රේඹ 

ශභොක්ද?   වහ ඹහන්ත්රේඹක්  ශඵන්න එඳහඹළ. 
 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිපනය. 
ளந்ர். 

rose. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ළවිලි ර්භහන්ත ඇභ යඹහ විධිඹට ඔඵතුමභහ ඳළවළදිලි 

කිරීභක් යනහ නම් ශවොයි. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்)+ 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Leader of the House. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතුමභහට අය ශදන්න  රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්. 

  ළදත් ශදඹක්. 

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

  වහ අපි ක්රභශරදඹක් වදහශන ඹනහ. අපි ඹථහ හරශත 

දී   ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් යනහ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශඵොශවොභ සතුම යි. ශභොද     ඵයඳතශ ්රලසනඹක් න 

ර්හ ඊශඟට ළටුභ ඇ  න්ශන් ශත් ර්භහන්තලහරහ හිමිඹහ ව  

ශත් දළු ඳඹන අඹ අතයයි.   

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order, Hon. Chandrasiri 

Gajadeera? 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

භහ දළන න්න ළභළ යි   ජහ  විධහඹ බහශරදී  ශම් 

අතුමරු අඹ ළඹ ළන හච්ඡහ ශශේ නළේද කිඹරහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතළන ථහ යන්න ශනත් ශේල්  ශඵනහ. ශවොයම් 

ළන  දේ ළන ශොඹන්න    හශ  ශොවක් ්රලසන  ශඵනහ 

එතළන ථහ යන්න. අපි  හ එතළනදී ශේයහ න්නම්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Sunil Handunnetti, 

please wind up now. Your time is over.- [Interruption.]  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුමභහත් එතළනට එන්න. ඔඵතුමභහශ  ජනහධිඳ තුමභහ ශන් 

ඉන්ශන්. 
 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නැඟී සිටිපනය. 
ளந்ர். 

rose. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කිඹන්න  රු ඇභ තුමභහ. 
 

ගු රවි කු ානායක මශතා 
(ண்புகு  கமெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභහ ඇහුහ විරහභ ළටුේ විභතහ ළන. ඔර  අපි රුපිඹල් 

3 500ක් ශදනහ කිඹරහ කිරහ. දළන් රුපිඹල් 2 500ක් දීරහ 

 ශඵනහ. ඳසු ත රුපිඹල් 1 000ක් දීරහ  ශඵනහ.   අතය 

තුමශර්දී විරහමිඹන්ශ  ළටුේ විභතහ ර්ළයදි කිරීභට ශඳොශයොන්දු 

ශරහ  ශඵනහ. අපි   ර්ළයදි යනහ.   මීට පිටසතය 

සිදු න ශදඹක්. භශ  අභහතයහංලශත ශල්ම්තුමභහටත්  ර්රධහරි 

භණ්වරඹටත් ශම් ළන කිඹරහ  ශඵනහ.    වහ රුපිඹල් 

ශෝටි 3 000ක් විතය ළඹ ශනහ. හර හනු අනු 

ශනොශයි   ත් රඵන අවුරුේශේ Budget එශන් යනහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දපනත්ින මශතා 
(ண்புகு சுணல் ஹந்துன்தணத்) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශඵොශවොභ සතුම යි. 
 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Chandrasiri Gajadeera, what is the point of 

Order? 
 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු සුර්ල් වඳුන්ශනත්  භන්ත්රීතුමභහශ  අදවට අශේ සිඹඹට 
100 එඟතහ  ශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ අපි නහටු 
ශනහ  ජහ  විධහඹ බහ ඉදිරිශත දී ශම්හ පිළිඵත් ඹම් 
ශොඹහ ඵළීසභක් ශනොකිරීභ ළන. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

I am sorry, that is not a point of Order. The next 

speaker is the Hon. P. Harrison.  
 

[අ.බහ. 2.22] 
 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා (වමාජ පවේලා, සුබවාධාන ශා පශු 

වම්පත් වංලමාධාන අමාතයුරමා) 
(ண்புகு பீ. ஹசன் - சமூக சசமவகள், நலன்புரி மற்றும் 

கல்கட பர்ப்பு அதமெத் அகச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Services, Welfare 

and Livestock Development) 
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම වුණු ආහයශත වන රඵහ දුන් අඹ ළඹක් 
ශභය ඉදිරිඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්  අ රු ජනහධිඳ  
මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහටත්     හශ භ රු අරහභහතය  
යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහශ  ආණ්ඩුශර   යවි රුේහනහඹ 
මුදල් අභහතයයඹහටත් ඳශමුශන්භ අශේ ශෞයඹ වහ සතුම ඹ 
පිරිනභනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු චන්ද්රසිරි ජදීය භන්ත්රීතුමභර්  
ශඳොඩ්වක් අවශන ඉන්නශෝ. භභ දන්ශන් නළවළ    ඔඵතුමභන්රහ 
ඇයි ශම්ටත් විරුේධ න්ශන් කිඹරහ. ශම් අඹ ළඹ ඹටශත්  
ජනතහට වන ශදන ළවටවන් කිහිඳඹක් අඳ ආයම්බ ය 
 ශඵනහ.   ළවටවන්  ආයම්බ ශශේ ශනත් කිසිදු 
ආහයඹකින් ශනොශයි   ඳසු ියඹ යජශත  බුණු නහස ඹ  දේඹ  
ශවොයභ ශක්රහ   ල්ලිලින් තභයි ජනතහට වන දීරහ 
 ශඵන්ශන්.  

 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අද වහල් රුපිඹල් 100යි.  
 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්වක් ඉන්න. රු ර්ශඹෝජය හය 

බහඳ තුමභර්  අඳ රඵහ දුන් ඳශමුශර් වනඹ තභයි යහජය 
ශේඹන්ශ  ළටුේ ළ ක කිරීභ. රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන 
භන්ත්රීතුමභර්  භභ තමුන්නහන්ශේට භතක් යන්න ළභළ යි   
ශභය අඹ ළශඹන් අපි  ඳශමුශන්භ  රුපිඹල් 5 000 දීභනහක්  
රඵහ දීරහ යහජය ශේඹන්ශ  ළටුේ ළ ක ය  ශඵන ඵ.  

 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රුපිඹල් 3 000ක් රඵහ දුන්ශන් අපි.  

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
හිට ප ිෂිර්භ ඇභ තුමභර්  රඵර ශන්ශන් නළ  

ශඳොඩ්වක් ඉන්න ශෝ. ඔඵතුමභහ  කි යුතුම හිට ප ඇභ යශඹක් 

ශන්. දළන් ශම්හ කිඹනශොට ඉන්න ඵළවළ.  

 

ගු ා්දත බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு சந் தண்ட) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order.- [Interruption.] 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Hon. Shantha Bandara, what is your 

point of Order? 
 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භට ඵහධහ යන්න එඳහ.  
 

ගු ා්දත බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு சந் தண்ட) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඔඵතුමභහට ඵහධහ යනහ ශනොශයි  රු ඇභ තුමභර්.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්    යහජය ශේඹන්ට 

ළ ක ය ප ශම් මුදර ඔවුන්ශ  මලි ළටුඳට එතුම යනහද  

නළත්නම් දීභනහක් වළටිඹටද ශදන්ශන්? ලින් අශේ ආණ්ඩුශන් 

රඵහ දී ප රුපිඹල් 3 000ත් එක් එතුම යරහද   මුදර ශදන්ශන් 

කිඹරහ භභ දළන න්න ළභළ යි. 

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Minister, you carry 

on with your speech.   

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   ඳසු ියඹ හරශත යහජය 

ශේඹන් ශභොන තයම් දරිද්රතහශන් සිටිඹහද කිඹන එ අපි 
දළක්හ. ඳසු ියඹ ආණ්ඩුට  ඳශමුශන්භ විශයෝධඹ ඳශ ශශේ 
යහජය ශේඹනුයි.  එශවභ නම්   අඹට ්රලසනඹක්  බුේහ.   
ජනතහශ  වදශත් ළෆරි  ළෆරි  බුණු ්රලසනඹ ශභොක්ද? 
ශම් ශොච්චම් ළටුශඳන්   අඹට ජීත් ශන්න ඵළවළයි කිඹන එ 
ඳශමුශන්භ වඬනඟහ කිරශර ශම් යශට් යහජය ශේඹන්.   
යහජය ශේඹන් අඳ ඳත් ශ අඹ ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
රු චන්ද්රසිරි ජදීය භන්ත්රීතුමභර්  භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න 
ළභළ යි    යහජය ශේඹන් ළ කවරිඹක් ඳසු ියඹ ආණ්ඩුශන් 
ඳත් ශ අඹ ඵ.  භවය තළන්ර සිටින්ශන් ශේලඳහරන 
හිතත්ම් අනු ඳත් ය ප අඹයි. වළඵළයි    අඹ රණන්දුක් 
ත්තහ තභන්ට ශම් ශොච්චම් මුදලින් ජීත් ශන්න ඵළවළයි 
කිඹරහ. ශම් රුපිඹල් 5 000 ළටුේ ළ ක කිරීභ   අඹ  අඹ 
යනහ.   විතයක් ශනොශයි   අඳ ශත්රුම් ත්තහ; අ රු 
ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ ශත්රුම් ත්තහ යට 
ජනතහ වළටිඹට  විශලේශඹන්භ යහජය ශේඹන්ශ  වදශත් 
ළෆශයන ශම් ්රලසනඹ පිළිඵ.   ර්හ ඔඵතුමභන්රහ   අඹට 
ළටුේ ළ ක කිරීභ ළන විරුේධද කිඹරහ භහ අවන්න ළභළ යි.  
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රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  විරහභ ළටුේ ළ ක කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් - 

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

  ළන ශඳො ක ඳළවළදිලි කිරීභක් ය න්න  පළුන්ද?  

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
  මුදල් ඇභ තුමභහ ඳළවළදිලි යයි.   

 
ගු අජිත් කුමමාර මශතා 
(ண்புகு அஜத் கு) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

කිරශර නළවළ ශන්. ඔඵතුමභන්රහ   කිඹන්ශන් නළවළ ශන්. 

ඔඵතුමභහ ළබිනට් භණ්වරශත ඉන්නහ ශන්    කිඹන්න ශෝ. 

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ඊශඟට ශභන්න ශම් 

හයේඹ පිළිඵත් භහ තමුන්නහන්ශේශ  අධහනඹට ශඹොමු 

යන්න ළභළ යි.   තභයි  ශජයසධ  පයළසිඹන් වහ  ඵළංකු 

තළන්ඳතුමරට  ශන රද ශඳොලිඹ ම්ඵන්ධ. ඳසු ියඹ හරඹ 

තුමශ  ශම් ශඳොීස අනුඳහතඹ අඩු කිරීභ ර්හ ඔවුන් අසීරුතහට ඳත් 

වුණු ආහයඹ අඳ දළක්හ. හරඹක්  සශේ යහජය ශේශත 

ර්ඹළලිරහ   අඹ වරිවම්ඵ ය ත්ත මුදල් යහජය ඵළංකු 

තළන්ඳත් ශශේ ශඵොශවොභ ඵරහශඳොශයොත්තුම ඇ යි.   

තළන්ඳතුමලින් රළබුණු ශොච්චම් ශඳොලිශඹන් තභයි   අඹශ  

එදිශනදහ ටයුතුම  ඉසට ය ත්ශත්.  විශලේශඹන්භ ඹට ියහින් 

ශරවක්  දුක් වළදුේහභ   වහ විඹහිඹදම් යන්න උඳශඹෝගී 

ය ත්ශත් ශම් ශඳොීස මුදරයි. වළඵළයි    ඵළංකු  තළන්ඳතුමරට 

ශන ශඳොීස අනුඳහතඹ අර්කුත් ශඳොීස අනුඳහත භඟ ළට 

වන්න ියහින්   සිදු ශ අඩු කිරීභ ර්හ   අඹට ශරොකු 

අහධහයේඹක් සිදු වුේහ.   ර්හ ශභභ අඹ ළඹ   තුමළින්   ශඳොීස 

මුදර ළ ක කිරීභ අඳ ඉතහභ අඹ යනහ.   විතයක් ශනොශයි   

යහජය ශේශත ඉරහ විරහභ ියඹ සිඹුණ ශදනහභත් එඹ අඹ යන 

ඵ අඳ දන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 හිට ප ිෂිර්භ ඇභ යඹහට භභ ශම් හයේඹත් භතක් 

යන්න ළභළ යි. ඔඵතුමභහ  ශම් ෆළහුහට ඳසු ියඹ ආණ්ඩු 

ිෂිර්භඹ ශනුශන් ශභොනහද ශශේ?   

  හශ භ තභයි ිෂි හර්මි ේඹ. විශලේශඹන්භ භව 

ශඳොශශොත් එක් වළේපිරහ  ළටිරහ ශම් යටට ඵත ඳඹන 

ශොවිඹහට සබහ ධර්භඹ තුමළින් වළභ දහභ ඇ  න ආඳදහ වහ 

උඳද්ර ර්හ තභන් ත්ත ේඹ ශහ න්න ඵළරි සිටිඹහ. එළර් 

ශොවි ජනතහ දවස ංයහක් ශම් යශට් සිටිඹහ.   ශොවි ජනතහ 

ඵළංකුරට    හශ භ අර්කුත් මරය ආඹතනරට දහහලි 

ශන්න  බුණු ේඹ න්දයහ ශහ න්න ඵළරි අයේ 

ශරහ සිටිඹහ. තභන්ශ  න ය  ඉවභ උස තළබූ අඹ සිටිඹහ. 

මභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳ තුමභහ ශම් යශට් ශොවි ජනතහශ  

ළශවන වදත ළන ශවො අශඵෝධඹක්  ශඵන ශශනක්. එභ 

ර්හ එතුමභහට  පළුන් වුේහ  ශම් අුණත් ආණ්ඩු ඹටශත්   හ 

ේඹ සිඹඹට 50කින් ඳහ වරින්න.   ළන අපි තුමටු නහ 

විතයක් ශනොශයි  ශම් යශට් භසත ශොවි ජනතහශ  ශෞයඹ 

එතුමභහට හිමි නහඹ කිඹන එත් භහ ශම් අසථහශරදී 

විශලේශඹන් භතක් යනහ. අපි දළක්හ  ඳසු ියඹ හරර ශම් 

යශට් ආශඹෝජනඹ යන්න භවහ ඳරිභහේ යහඳහරිඹන් 

ඵළංකුලින් රඵහ ත් රුපිඹල් ශෝටි ්රශෝටි ේන් ේඹ ඳහ 

වළරිඹ ඵ. වළඵළයි ශොවිඹහ ශනුශන් වඬක් නළඟුශර නළවළ. ශම් 

ශොවි ජනතහ ශනුශන් ත් රණන්දුට අශේ මුදල් 

ඇභ තුමභහටත්    හශ භ අශේ අරහභහතය යර්ල් වික්රභසිංව 

භළ තුමභහටත් විශලේශඹන්භ සතුම න්ත නහඹ කිඹන එ භහ 

ශම් අසථහශරදී තමුන්නහන්ශේරහට භතක් යනහ.  

  විතයක් ශනොශයි  රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්. 

භට ශඳය ථහ ශ අශේ සුර්ල් වඳුන්ශනත්  භන්ත්රීතුමභහ කිරහ  

ශත් දළුර මිර ම්ඵන්ධශඹන් ්රලසනඹක්  ශඵනහඹ කිඹරහ. ශත් 

දළු වහ අද ඳහරන මිරක් ඇ  යරහ  ශඵනහ. ශොවිඹහට 

වන දීභට ශත් දළු වහ රුපිඹල් 80 ඳහරන මිරක් රඵහ දීරහ 

 ශඵනහ.   හශ භ අපි දළක්හ  ඳසු ියඹ හරශත  යඵර් හ 

යන ශොවිඹහත්   ශනුශන් වඬ නළඟුහඹ කිඹරහ. යඵර් හ 

ඳවශට ළටුේහ. භවය අඹ යඵර් කිරි ළ. භ අත්වළය දභහ  බුේහ  

  අඹට හධහයේ මිරක් රළබුශණ් නළ  ර්හ. යඵර් ශො ඇන් වහ 

ඳහරන මිරක් රඵහ දීභ යඵර් ර්භහන්තඹ ආයක්හ ය ළනීභට 

ත් උත්හවඹක් වළටිඹටයි භහ දකින්ශන්.  

  විතයක් ශනොශයි  රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mohamed Aslam to take the Chair? 

 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

I propose that the Hon. Mohamed Aslam do now take 

the Chair.  

 
ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
ண டுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා ූලාවනපය්ද ඉලත් 

වුපය්ද, ගු පමොපශොමඩ් අවපම් මශතා ුරාවනාූඪ  විය. 
அன் தநகு, குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள் 

அக்கசணத்ணன்மை அகனஹ, ண்புகு தஹட் அஸ்னம் 

அர்கள்  கனக கத்ர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and  THE HON. MOHAMED ASLAM took the Chair. 

 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

කුවහ ශත් තුම හිමිඹන්ට නළත හ යන්න වනහධහයඹ 

ශදනහද?   ළන ශඳොඩ්වක් ඳළවළදිලි යන්න. 

 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මුදල් ඇභ තුමභහ ආහට ඳසශේ ඔඵතුමභහට   ළන ම්පූර්ේ 

ඳළවළදිලි කිරීභක් යයි. 

  විතයක් ශනොශයි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. ත් 

ර්සඳහදන ර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ කිරි ශො ඇන් 

ශනුශන් රුපිඹල් 10 මිර ළ ක කිරීභක් දීරහ  ශඵනහ. භහ 

තමුන්නහන්ශේරහට විශලේශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ  අශේ යශට් 

453 454 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

කිරි ර්සඳහදනඹ ශනුශන් ආශඹෝජඹන් දිරිභත් කිරීභ වහත්  

  හශ භ ත් ර්සඳහදනඹ යන ශො ඇන් දිරිභත් කිරීභ වහත් 

තභයි ශම් දිරි දීභනහ දීරහ  ශඵන්ශන් කිඹරහ. විශේශීඹ යටර 

ඵහුජහ  භහම්ර පිටි කිරි ර්සඳහදන භත ඹළශඳන්න තභයි 

අශේ අඹ වළභ දහභ  පරුදු ශරහ සිටිශත. එශවභ නම්  

විශලේශඹන්භ ශො ඇන්ට වන ශදන්න අපි ටයුතුම ය 

 ශඵනහඹ කිඹන එත් භතක් යන්න ළභළ යි.  

  විතයක් ශනොශයි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ  ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන් වළටිඹට 

අඳට අවුරුදු ේනහක්  සශේ විභධයත මුදල් ලශඹන් 

රළබුශණ් රුපිඹල් මිලිඹන 5ක් ඳභේයි කිඹරහ. වළඵළයි 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ආණ්ඩු  ශඵන හරශත ආණ්ඩුශර 

භන්ත්රීරුන්ට විභධයත මුදල් අසීමිත විඹදම් යන්න අසථහ 

 බුේහ. විරුේධ ඳක්ඹ වහ රළබුශණ් ශොච්චම් මුදරක්. අපි 

දළක්හ  ඳසු ියඹ තහශර ආර්ථි ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ 

ආණ්ඩුශර භන්ත්රීරුන්ට ශම් වහ විශලේ මුදල් රඵහ දීරහ 

 බුේහඹ කිඹරහ. විශලේශඹන් ශම් අඹ ළඹ ඹටශත් ආණ්ඩුශර ව 

විඳක්ශත සිඹුණභ භන්ත්රීරුන්ට විභධයත මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 

10 දක්හ රඵහ දීභට ත් උත්හවඹ ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන් 

වළටිඹට අපි ශඵොශවොභ අඹ යනහ විතයක් ශනොශයි    

ම්ඵන්ධශඹන් අපි සතුම  යනහ. 

ශභොද  වළන්ද  ශඵන විට ශම් ඳළත්ශත් අඹට විතයක් 

ශනොශයි වළශභෝටභ ශඵදරහ  ශඵනහ කිඹන හයේඹත් භභ ශම් 

අසථහශරදී තමුන්නහන්ශේට භතක් යන්නට ළභළ යි.  

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Gajadeera, what is your point of Order? 
 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අරහභහතයතුමභහ එතුමභහශ  ්රහලශතදී කිරහ විහදඹක් ඹන විට 

පිළිතුමරු ශදන්න  ්රලසන අවන විට පිළිතුමරු ශදන්න ඇභ රු ශම් 

බහ ළශේ ඉන්නහ කිඹරහ. නමුත් අශේ මුදල් ඇභ තුමභහ ඉදිරිඳත් 

ශ අඹ ළඹ ම්ඵන්ධශඹන් අවන  හට පිළිතුමරු ශදන්නට එතුමභහ  

බහශර නළවළ. 

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නළවළ  නළවළ.   point of Order එක් ශනොශයි  හරඹ 

නහස  කිරීභක් ඳභේයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අඳට භතුම න ්රලසන පිළිඵ අදවක් දළන න්නත් එතුමභහ 

ශම් රු බහශර නළවළ ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගු එම්. පජෝප් මයිකේ පපපමාරා මශතා (වපලපද් 

ක යුුර ශා ධීලර අමාතයුරමා) 
(ண்புகு ம். ஹஜசப் கக்கல் ததஹ - 
உள்ட்டலுல்கள் ற்மைம் கடற்தநல் அகச்சர்) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera - Minister of Home 

Affairs and Fisheries) 
මුදල් අභහතයතුමභහට ළව  ශඵනහ. එතුමභහ හර්ඹහරශත 

ඉන්නහ. ශම් සිඹුණ ශේභ ටවන් යශන  අව ප ්රලසනරට 
එතුමභහ ඇවිල්රහ උත්තය ශදනහ. බඹ ශන්න එඳහ  වළංශන්ශන් 
නළවළ. 

 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  දළන් භභ අධයහඳනඹ වහ 

දශ ශේශීඹ ර්සඳහදනශඹන් සිඹඹට 6 මුදරක් ශන් කිරීභ ළන 
ථහ යනහ. විශලේශඹන්භ තමුන්නහන්ශේ දන්නහ ඳසු ියඹ 
හරශත විලසවිදයහර ශභයි ඳහයට ඵළසශේ ශම් අධයහඳනශත 
 ශඵන ්රලසන ශනුශන් කිඹරහ.   හශ භ ඳශමුශර් තහට 
ඳසු ියඹ ආණ්ඩු හරශත විලසවිදයහර ආචහර්ඹරුන් ශඳශඳහළි 
ියශත  ශොල්රන්ශ  ශඳෞේලි අලයතහ ඉල්රන්න ශනොශයි. 
දශ ශේශීඹ ර්සඳහදනශඹන්  සිඹඹට 6ක්ත් අධයහඳනඹ වහ 
ශන් යන්න කිඹරහ  ශොල්රන් වඬක් නළඟුහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] භභ ඉව ශදන්ශන් නළවළ  තමුන්නහන්ශේට. ශම් තහශර 
දශ ශේශීඹ ර්සඳහදනශඹන් අධයහඳනඹ වහ ශන් යන මුදර  
සිඹඹට 6ක් දක්හ ළ ක යරහ  ශඵනහ.   ර්හ භභ 
තමුන්නහන්ශේට කිඹන්නට ළභළ යි    ශනුශන් ශම් 
ආණ්ඩු  අශේ රු මුදල් ඇභ තුමභහ ත්ත උත්හවඹ - 

 

ගු එරික් ප්රව්දන  ඇරලමාධාන මශතා 
(ண்புகு க் தசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
 

ගු එරික් ප්රව්දන  ඇරලමාධාන මශතා 
(ண்புகு க் தசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

රු ඇභ තුමභහ  ශඳො ක ්රලසනඹක් අවනහ. ඔඵතුමභන්රහ 
අධයහඳනඹට අඳට වහ ීපඹක් ළ ක යරහ  ශඵනහද?  

 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අපි ඳළනරහ ඹන්ශන් නළවළ. ඔඵතුමභහශ  ්රලසනඹ ටවන් 

යශන  මුදල් ඇභ තුමභහට දී පහභ එතුමභහ ඳසු  හට පිළිතුමරු 
ශදනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මුදල් ඇභ තුමභහ   ම්ඵන්ධ පිළිතුමරු ශදයි. 
 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශම්හ කිඹන විට ශම් අඹශ   

ශඵොක් යත් ශනහ. ශම්හ කිරහභ ඳසු ියඹ ආණ්ඩුශර අඹට 
ශඵොක් යත් ශනහ. ඳසු ියඹ හරශත ය න්න ඵළරි වුණු 
ශේල් යන විට  ඹව ඳහරනඹත් භඟ ශම්හ ශදන විට දළන් 
ශභතුමභන්රහට නලිඹනහ.  ට යන්න ශදඹක් නළවළ.  

455 456 

[රු . . වළරින් භවතහ] 
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ගු එරික් ප්රව්දන  ඇරලමාධාන මශතා 
(ண்புகு க் தசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ඔඵතුමභහ මුදර කිඹන්න. 

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රඵර ශන්න එඳහ.  ශඳොඩ්වක් ඉන්න  අපි මුදර කිඹන්නම්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශම් යශට් ජනතහට ඳශමුශන්භ 

ශම් තයම් ඉන්ධන වනඹක් දුන්ශන් ශන වුරුත් ශනොශයි  

ශම් ආණ්ඩුයි. ඳසු ියඹ ආණ්ඩුශන් ශම් විධිශත ඉන්ධන 

වනඹක් ජනතහට දුන්ශන් දහද? ශඳට්රල් ීසටයඹ මිර 

රුපිඹල් 33කින් අඩු ශහ. අද ශම් ශභෝටර්යිල්රුහට  

ත්රීවිරර්රුහට හශ භ ළවළල්ුණ හවනඹක්  ශඵන ශනහට  

ශම් වනඹ ශදන්න  පළුන් වුශණ් දස 20න් මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්.    ශනුශන් ජනතහශ   ්රහදඹ දළන් ඇවිල්රහ 

 ශඵනහ. ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ ශතල් මිර අඩු ශරහ දළන් 

අවුරුදු ේනක් වුේහ. නමුත්   වන යශට් ජනතහට දුන්ශන් 

නළවළ.   අඹ   වන දුන්ශන්   අඹශ  හිතතුමන්ට  

 ශොල්රන්ශ  ශවංචයිඹරහට. භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹනහ 

භවය අඹ ශඩ්රට රුපිඹල් ශෝටි 16ක්  17ක් ේඹයි. භවය 

තළන්රට රුපිඹල් ශෝටි 20ක් ේඹයි. හටද   වන  බුශණ්? 

 ශොල්රන්ශ  අඹට තභයි   වන  බුශණ්. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්  අද ශම් යශට් ජනතහ ඉතහභත්භ තුමටු න ශේල් 

තභයි අශේ මුදල් ඇභ තුමභහ ශම් අඹ ළශඹන් ඉදිරිඳත් යරහ 

 ශඵන්ශන්.  ඩීල් මිර  භූමිශතල් මිර අඩු කිරීභ තුමයශත ජීත් 

න රක් ේනක් ජනතහට රළබුණු විලහර වනඹක්.  

ිෂිහර්මි ක්ශේත්රශත ශඹශදන සිඹුණභ ශොවි භවතුමන්ට 

තභන්ශ  හ ශවොඳින් යශන ඹහභට    හශන් ආදහඹභක් 

රඵහ ළනීභට ශම් ඉන්ධන මිර අඩු කිරීභ  ශරොකු වනඹක් 

නහ.  

ශම් ර්හ ඵස හසතුම අඩු යන්නට  පළුන් ශරහ  ශඵනහ. 

්රහවන ක්ශේත්රශත සිඹුණ හසතුම අඩු යන්නට  පළුන් ශරහ 

 ශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්   ශම් අඹ ළශත ශභොනහද 

දකින්නට නළත්ශත්? ඳසු ියඹ ආණ්ඩුශර සීර් ර්භහන්ත ංර්ධන 

අභහතයයඹහ ලශඹන් සිටිශත භහ මිත්ර රක්සභන් ශශනවියත්න 

භළ තුමභහයි. වළඵළයි  එතුමභහට සීර් මිර අඩු යන්න ඵළරි වුේහ.  

අශේ ආණ්ඩු ආහ විතයයි  සීර් කිශරෝ මිර රුපිඹල් 10කින් 

අඩු ය  ශඵනහ.   

 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

උක් ශොවිඹහ වහන්සි වුේහ. 

 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
උක්  ශොවිඹහ වහන්සි වුශණ් නළවළ. දළන් තමුන්නහන්ශේ 

වහන්සිශරහ ඉන්න ඵ භභ දන්නහ. අද ශම් යශට් ජනතහට 

වන දීරහ  ශඵනහ. ශභොනහද ශම් අඹ කිඹන්ශන් කිඹහ භභ 

අවනහ? කිශරෝ රෑම් 400 කිරි පිටි ඳළට් එක් අද රුපිඹල් 

61කින් අඩු යන්න  පළුන් ශරහ  ශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

හටද ශම් වන දුන්ශන්? ශම් වන රඵහ දුන්ශන්  නසීරන්තශත 

ශොවිඹහටද? නළවළ. ශම් යශට් ඳහරිශබෝියඹන්ට තභයි ශම් වන 

රඵහ දීරහ  ශඵන්ශන්.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අපි 

දළක්හ ඳසු ියඹ හරශත කිරි පිටි ඳළට් එක් න්න ඵළරි 

 පේරශඹෝ හිටි ඵ. වළඵළයි    අඹට රුපිඹල් 50 60 

වනඹක්  දළන් රඵහ දීරහ  ශඵනහ.   ඵ තමුන්නහන්ශේට 

ශඳශනනහ ඇ . අද භසත ජනතහශන් විභසුහභ කිඹනහ  

බහණ්ව මිර අඩු කිරීභ ර්හ ඳශමුශර් භහඹ නශොට වළභ 

ඳවුරටභ අඩුභ තයශම් රුපිඹල් 2000ට 3000ට ළ ක 

වනඹක්  රළබිරහ  ශඵන ඵ. කිරි පිටි විතයක් ශනශයි. [ඵහධහ 

කිරීම්] මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශයෝියශඹකුට අලය ශරහ 

 බුේ සටජන් මිර ඳහ  රුපිඹල් 100කින්  අඩු ය  ශඵන ඵ 

අපි දළක්හ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්   රිඟු පිටි මිර අඩු ශහභ 

කිරශර ඇශභරිහශර ශොවිඹහට වන දුන්නහ කිඹහයි. [ඵහධහ 

කිරීම්] අද ශම් යශට් ජනතහශන් ීප ශදශනක්   රිඟු පිටි අනුබ 

යනහද?  රිඟු පිටි මිර අඩු ශහභ   වනඹ ජනතහට 

රළශඵන්ශන් නළේද?   

 
ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ශේරහ ජනතහට පිටි නහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නහන්ශේට ශභොනහද ිෂි ර්භහන්තඹට යන්න 

 පළුන් වුශණ්? යිහරු ළහුහට අඩු ේශන් තමුන්නහන්ශේට 

ල් නහල ර් 4 තවනම් ය න්න ඵළරි වුේහ ශන්. ිෂි 

ර්භහන්තඹ ෆහ; විනහල ශරුහ. අඩු ේශන් ඇ   ශේ වළටිඹට 

ශභොශඹ   බුේහ නම් ිෂි ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න 

 පළුන්භ  බුේහ. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේ ිෂි 

ර්භහන්තඹට ය ප 
 
[ූලාවනපන අ  පරිදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

නළවළ. රුපිඹල් ශෝටි 1 700 ශඳොශවොය ංචහක් ශහ. [ඵහධහ 

කිරීම්]  ට ශභොනහද ශශේ? [ඵහධහ කිරීම්] ඵහර ශඳොශවොය යටට 

ශනළල්රහ කුඩු ශයෝඹ ළපිරුහ.   හශ භ වි අධි ිෂි 

යහඹන ද්රය ශනහහ.  යටට ශභොනහද ශශේ?  ශඵොරු යිහරු 

නළතුම හ ක ශන්න.  [ඵහධහ කිරීම්] දළන් එනහ ඵයිරහ කිඹන්න.   

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ 2005 අපි දුන්නහ. 

 

ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ිෂි ර්භහන්තඹට ශභ ශරෝ ශදඹක් ය නළවළ.   ර්හ 

ශඵොරු යිහරු ඕනෆ නළවළ හිට ප ඇභ තුමභහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්   ශොත්තභල්ලි අඹ ළඹක් කිඹහ 

ශභතුමභන්රහ කිරහ. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේරහට ශන 

කිඹන්න ශදඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ශොත්තභල්ලි තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහට වම්ඵ ශන්ශන්. ශොත්තභල්ලි තම්ඵරහ 

ශඵොන්නයි ශන්ශන්.   [ඵහධහ කිරීම්]  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

  විතයක් ශනශයි  ඳසු ියඹ දසර ෆසර  හධිහයඹ 

ඳහරනඹ ශරුශර වුද? ශම් තුමන් වතය ශදශනක් ඳහරනඹ 

ශරුහ. අපි ශම් ආණ්ඩු ත්තහට ඳසශේ දස 20 ඹනශොට 

අපිට  පළුන් වුේහ ෆස මිර රුපිඹල් 300ක් අඩු ය ශම් යශට් 

ජනතහට   වනඹ ශදන්න. භභ අවනහ  "ශම්ට විරුේධද?" 

කිඹහ. ශම්ට විරුේධ නම් තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන්න. ෆස මිර 

අඩු ය ප එ ළරැදි නම් කිඹන්න. ජනතහ එශවභ නම් අඹ ළඹට 

විරුේධයි කිඹන්න ඕනෆ. දළන් ශම්ට විරුේධත්ඹ දක්න්න 

වදනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අපි ඳසු ියඹ හරශත දිියන් 

දිටභ කිරහ  "ළසිශනෝ තවනම් යන්න ඕනෆ" කිඹහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] ළසිශනෝ ඵේද ළ ක ශරුහ. අපි කිරහ  "ශේම්ස ඳළර් 

ශම් යටට ශන්න පහභ ශම් යශට් අුණශතන් ක හ ර්හ ශඵෝ 

ශනහ; ළසිශනෝ ර්හ යශට් මිර්සුන්ශ  ජන ජීවිතඹ අවුල් 

ශනහ" කිඹහ.  අපිට  පළුන් වුේහ  දස 20ක් ඇතුමශත ශේම්ස 

ඳළර්ශ  භන නත්න්න; අුණශතන් ශම් යශට් ළසිශනෝවල් 

ඉදිශන එ නත්න්න.   විතයක් ශනොශයි ඇයරහ  ශඵන 

ළසිශනෝහයඹන්ට ළ ක ඵදු වරහ  ඉතුමරු ළසිශනෝවල් ටිත් 

වන තළනට අපි ටයුතුම යනහ කිඹන එත් භභ 

තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න ළභළ යි.  යි අශේ ළව පිළිශශ  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්.  

"භතට  ත" කිරහට  ඳසු ියඹ හරශත අපි දළක්හ භත් ඳළන් 

අශශවිළල් ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතුම ය ප වළටි. ශම් යශට් හගීල්ස 

supermarket ඔක්ශෝටභ අයක්කු permit දීරහයි  ශඵන්ශන්. 

භත්ඳළන් ඵරඳත්ර ළන ඇහුහභ කිරහ  "2005 ඉරහ එක්ත් 

දීරහ නළවළ" කිඹහ. භභ අවනහ  "හගීල්ස supermarketරට දීරහ 

 ශඵන්ශන් ඇල්තුමය permitද?" කිඹහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්  "භතට  ත" කිරහට  එශවභ ශරහ නළවළ. අද මුළු 

යට  පයහ එඹ යහේත ශරහ  ශඵනහ.  

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

Sir, I rise to a point of Order. රු ඇභ තුමභර්  ශඳො ක 

ඳළවළදිලි කිරීභට එඟද?  

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශඵොරුට භට ඵහධහ යනහ. 

රු භන්ත්රීතුමභහ  භශ  හරඹ නහස  යන්න එඳහ. 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

උක් මිර දී න්න භට රුපිඹල් 4 500ක්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු භන්ත්රීතුමභහ  තමුන්නහන්ශේ ළනත් අපි කිඹන්නම්. හිය 

ශදය භහංචු දහරහ හිට ප සියහයඹන්ට STF එ ශඹොදරහ ශ ක 

තළබුශර ශොශවොභද කිඹන හයේඹට අපි එන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්]  

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

  ළනත් ඵරමු. භට එ ඳළවළදිලි යළනීභට අය 

ශදන්න.  

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භභ තමුන්නහන්ශේට භතක් 

යනහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඳළවළදිලි යළනීභක්.- [ඵහධහ කිරීභක්] සීර් ම්ඵන්ධ 

්රලසනඹක්.  

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අශේ රු ශජෝන් ශශනවියත්න භළ තුමභර්  ඔඵතුමභහ යහජය 

ඳරිඳහරන ඇභ තුමභහ වළටිඹට  අඩු ේශන් ශම් යශට් හදඹක් 

ඵඳින්න අසථහ දීරහ  බුේහද? අපි කිරහ  "අඩුභ ේශන් 

විහව හසතුමත් අඩු යරහ ශදන්න" කිඹහ.   හරශත  

හදඹක් ඵඳින්න ියඹ විඹදභ රුපිඹල් 5 000යි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්  ඳසු ියඹ හරශත හද ඵළන්ශේ නළවළ. ළ ක වරිඹක් 

ශවොශයන් ඳළනරහ ියශත. ඇයි  ?   රුපිඹල් 5 000 ශන්න 

ශොශවේද ල්ලි  ශඵන්ශන්? දළන්   හසතුම රුපිඹල් 1 000 න 

ල් අඩු ය  ශඵනහ. අපි ශම් බහශරදී ඇහුහ  අහිං 

මිර්ශවකු හදඹක් ඵඳින අසථහශර යජශත හසතුමක් වළටිඹට 

මුේදය හසතුම කිඹහ   අඹශන් ශම් තයම් අසීමිත මුදල් අඹ 

යන්ශන් ඇයි කිඹහ. වළඵළයි  දළන් එභ හසතුම රුපිඹල් 1 000 

දක්හ අඩු ය  ශඵනහ. විශලේශඹන් අපි   ළන- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
ගු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පවපනවිරත්න මශතා 
(ண்புகு  டதள்ம.டி.ஹஜ. தசதணத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු ඇභ තුමභහ  භට තත්ඳයඹක්  ශදන්න.  

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතයතුමභර්  ඔඵතුමභහට ර්ඹමිත හරඹ අන්.  

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
තත් තත්ඳයඹක් රඵහ ශදන්න මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්.  

 
ගු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පවපනවිරත්න මශතා 
(ண்புகு  டதள்ம.டி.ஹஜ. தசதணத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු ඇභ තුමභර්  ශවෝටරඹ උත්ඹක් ඳත්රහ 

විහවඹක් ලිඹහ ඳදිංචි යන අසථහශර විතයයි රුපිඹල් 5 000 අඹ 

ශශේ. නමුත් ශයජිසට්රහර්තුමභහශ  හර්ඹහරඹට ියහිල්රහ විහව 

වුේහ නම් අඹ ශශේ රුපිඹල් 1 000යි. 

459 460 

[රු . . වළරින් භවතහ] 
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ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අශේ මිත්ර  හිට ප රු ඇභ තුමභර්  දළන්    ශවෝටරශත 

ශත් එයි  ශදය ශත් එයි. ශදටභ හසතුම රුපිඹල් 

1 000යි. ශවෝටරශත යන ශොට තමුන්නහන්ශේරහ රුපිඹල් 

5 000ක් අඹ ශශේ ශභොටද?   

 
ගු ඩේලිේ.ඩී.පජ්. පවපනවිරත්න මශතා 
(ண்புகு  டதள்ம.டி.ஹஜ. தசதணத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ශවෝටරශත විහව උත්ඹක් ඳත්න්ශන් රුපිඹල් රක් 

ේනක් ශරහ ශන්. ශවෝටල්ර ඳත්න විහව උත්රට 

රුපිඹල් රක් ේනක් ඹනහ.  

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භට තත් තත්ඳයඹක් ශදන්න. 

ඊට ඳසු භභ ථහ අන් යනහ.   

රු මභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳ තුමභහට භභ විශලේ 

සතුම ඹක් යන්න ඕනෆ.   හශ භ අශේ රු (පූජය) යතන 

සහමින් වන්ශේ ශභතළන ළව සිටිඹහ. අපි හරඹක්  සශේ ශම් 

යශට් කුඩු ්රලසනඹ ළන ථහ ශහ. වළඵළයි    ජනතහ 

ශනුශන් ඹභක් යන්න අඳට අසථහක්  බුශණ් නළවළ. 

මභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳ තුමභහ අඳට වහභ ර්ශඹෝ ය ශම් 

යශට් කුඩු ශයෝශඹන් ශඳශශන ෆභ කුඩු ශයෝියඹකුටභ 

භහස ඳතහ   අඹශ  ශඵශවත් ශවේත් ටි න්න රුපිඹල් 3 000 

දීභනහක් ශරහ විතයක් ශනොශයි -   

 
ගු එවප. සී.  ුරුරකුමමාර  මශතා 
(ண்புகு ஸ்.ச. முத்துகு)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඳසු ියඹ අඹ ළශත   ශඹෝජනහ  බුේහ. 

 
ගු පී. ශැරිව්ද මශතා 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශම් යශට් ජනතහ ශනුශන් කුඩු ශයෝඹ ර්හයේඹ 

යන ළවටවන ඹටශත් යටට අහිතය ිෂි යහඹන ද්රය 

තවනම් යන්නත්    හශ භ වි අධි ශඳොශවොය ර් ශන් ඇභ 

නත්න්නත් එතුමභහ ටයුතුම ය  ශඵනහ කිඹන එත් භභ 

ශඵොශවොභ තුමටින් කිඹනහ. ඇයි එශේ ශශේ? අපි දන්නහ  ඳසු 

ියඹ අවුරුදු 10  12 ඇතුමශත ශම් යශට් අහිං මිර්සසු 25 000ක්  

30 000ක් විතය කුඩු ශයෝඹ ර්හ භළරුේ ඵ. ශම් යටට ඵත 

ඳඹ ප  භව ශඳොශශොත් එක් වළ පණු මිර්සුන් භළරුේහ විතයක් 

ශනොශයි. අද රක්ඹට ආන්න ංයහක් ශම් අනීඳ 

තත්ත්ශඹන් ශඳශශනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්.   අඹට 

ශදන වනඹක් වළටිඹට තභයි අපි   දීභනහ රඵහ ශදන්ශන්. භභ 

තමුන්නහන්ශේරහට විශලේශඹන්භ   හයේඹ භතක් යනහ.   

වහ විශලේශඹන් ටයුතුම කිරීභ ළන යජ යට ්රශේලශත විතයක් 

ශනො  ශොවි ජනතහ ර්ශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට 

භශ ත්  අඳ සිඹුණ ශදනහශ ත් ශෞයනීඹ සතුම ඹ එතුමභහට 

පිරිනභනහ. ශම් විධිශත වනහදහයී අඹ ළඹක් ශන  භ ළන 

විශලේශඹන්භ මුදල් ඇභ තුමභහටත්  අශේ අරහභහතය යර්ල් 

වික්රභසිංව භළ තුමභහටත් සතුම න්ත ශනහ. ශභොන තයම් 

අභිශඹෝ  ඵහධ භළේශේ වුේත් ශම් ආණ්ඩු පිහිටුන්න 

එතුමභන්රහ ටයුතුම ශහ. යශට් ජනතහට  බුශණ් භළශයනහද  

ජීත් ශනහද කිඹන ්රලසනඹයි.   ්රලසනඹට උත්තය දීරහ 

මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ  ජනහධිඳ තුමභහ ශර ඳත් කිරීභ 

ළන  එතුමභහට ඡන්දඹ දුන්නු සිඹුණ ජනතහට සතුම  යමින්  

ශභතුමභන්රහට ශභොශඹ ඳෆශේහ කිඹහ ්රහර්ථනහ යමින් භභ ර්වඬ 

ශනහ.  

 
[අ.බහ . 2.46] 

 

ගු දි.ුර. ජයරත්න මශතා 
(ண்புகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භට ශඵොශවෝ ශදශනකු භතක් 

යන්න කිඹ ප විශලේ හයේඹක්   ශඵනහ. ඳසු ියඹ යජඹ 

හරශත රංහ  පයහ ඳහයල්  ශොවනළන්ලි  ශයෝවල්  ඳහල් 

ආදිඹ වදන්න මුදල් විඹදම් ය   ළවලින් බහඹක් යශන 

ියහින්  ශඵනහ.  හ සිඹල්රභ ශම් යජශඹන් දළනට නතය 

යන්න කිඹරහ  ශඵනහ. භහර්ර විලහර ලශඹන් ල් දභහ 

 ශඵනහ. ශොවනළන්ලි ඵහශට වදහ  ශඵනහ. ඳහරම් ඵහශට 

වදහ  ශඵනහ. ඳහරම් 1 000ක් ෆදීශම් ටයුතුම ආයම්බ යරහ 

ඉන් ෆශවන ්රභහේඹක් වදරහ  ශඵනහ. නමුත්  ඵහශට වළද 

ඳහරම් ද  ශඵනහ.  හශත ළව කිරීභ නතය යන්න කිඹරහ 

 ශඵනහ.  හශත ළව යන්න  ශඵන ශොටස අන් 

යන්න අහලඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ ශම් යජශඹන් භහ 

විශලේශඹන් ඉල්රනහ. භහ තුමන ඳභේ හරඹක් ඳළළ  තද 

ර්හ ශම් ශේල් ්රභහද  ඇභට  එක් ශවේතුමක් වුේහ. ර්හ 

ඳළළ  හරශතදී  හශත ටයුතුම යන්න ඵළරි වුේහ. 

විශලේශඹන් ඳුය ්රශේලශත ශම් තත්ත්ඹ ඇ  වුේහ.   ර්හ 

ඉක්භර්න්භ   ටයුතුම ආඳහු ක්රිඹහත්භ යන්න දළනුම් ශදන්න 

කිඹරහ භහ ශම් යජශඹන් ඉල්රනහ. එශවභ ශනොශශොත් යජඹ 

විඹදම් ශ විලහර මුදරක් අඳශත් ඹනහ.   තුමළින් ජනතහට 

විලහර වහර්ඹක් සිදු නහ.   හශ භ ශනොශඹක් විධිශත ඳහඩු ඇ  

න්නත් ඉව   ශඵනහ.   ර්හ එභ ටයුතුම ඉක්භර්න්භ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට ර්රධහරින්ට දළනුම් ශදන්න කිඹරහ භහ 

විශලේශඹන් භතක් යනහ. 

ඊශඟට  භට තත් හයේඹක් කිඹන්න  ශඵනහ. ශම් අඹ 

ළඹ භළ යේඹට ශඹොද ප අඹ ළඹක් කිඹරහ තභයි වුරුත් 

ල්ඳනහ යන්ශන්. ශභොද  භවය බහණ්වර මිර අඩු යරහ 

 ශඵනහඹ කිඹනහ.  Election එට ඉසශල්රහ කිරහ  බහණ්ව 

දවඹ මිර අඩු යනහඹ කිඹරහ. දළන් බහණ්ව 13 මිර අඩු 

යරහ  ශඵනහඹ කිඹනහ. ශම් බහණ්ව 13න් හභහනය 

ජනතහට ්රශඹෝජනඹක්  ශඵන්ශන් ශභොනහයින්ද කිඹන එයි 

්රලසනඹ  ශඵන්ශන්. ශම් යජශත ශඵොශවෝ ශදශනකුට හභහනය 

ජනතහශ  ජන ජීවිතඹ ළන අශඵෝධඹක් නළවළයි කිඹරහයි භභ 

හිතන්ශන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශභභ අතුමරු අඹ ළශත 

බහණ්ව ර් 13ක් වන් යරහ  ශඵනහ. වහල්  ශඳොල්  සීර්  

ශත් ශොශ  ඳරිේ ප හශ  ශේල් තභයි අශේ හභහනය ජනතහ 

දිනඳතහ ඳහවිච්චි යන්ශන්. ශොත්තභල්ලි  මුංඇට  හ කන්  

උම්ඵරව කිඹන ශේල් භවය ම්ර ඳහවිච්චි යන්ශන්ත් 

නළවළ.  හ න්න   මිර්සසුන්ට මිර මුදුණත් නළවළ.   මිර්සසුන්ට 

ශම් ශේල් න්න විධිඹකුත් නළවළ. අය හශ  ශේල් තභයි 

හභහනය ජනතහ ළ ක පය ඳහවිච්චි යන්ශන්. ශම් යජඹ  හ ළන 

ල්ඳනහ යරහ නළවළ. 

වහල්ර මිර දළන් එන්න එන්න ළ ක ශරහ  ශඵනහ.   

අනු දළනට රුපිඹල් 10කින් ඳභේ වහල් කිශරෝ මිර ළ ක 

ශරහ  ශඵනහ. ත ටි දක් ඹනශොට වහල්ර මිර මීට 

වහ හුඟක් ළ ක නහ. අශේ යශට් ්රධහන ආවහයඹ ඵත්.  ඇ මිර 

ළ ක ශ එ ශවොයි.   වුේහට ශභොද   ශන් හභහනය 

දුේඳත් ජනතහට ජීත් න්න  පළුන් න ආහයඹට -්රධහන 

ආවහයඹ රඵහ න්න  පළුන් න විධිඹට- ළරසුම්වත ක්රිඹහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

භහර්ඹක් ස යන්න ඕනෆ.   ක්රිඹහ භහර්ඹ තුමළිනුයි 

මිර්සසුන්ට න්ශතෝශඹන් ජීත් න්න  පළුන් න්ශන්. 

ආදහඹභ උඳදහ ශන  තභන්ට අලය ශේල් ර්සඳහදනඹ 

යනහ හශ භ  ජනතහට එදිශනදහ ජීවිතඹට වුභනහ යන 

ආහයඹට ශම් ෆභ ශදඹක්භ ස යන්න ඕනෆ.  

1952 අවුරුේශේදී ජනතහට වහල් ශේරු ශදක් ශනොමිරශත 

දුන්නහ. ඊට ඳසශේ වහල් ශේරුක් ශනොමිරශත දුන්නහ. ඊට ඳසශේ 

ලත 25ට වහල් ශේරුක් දුන්නහ.   හර සීභහ තුමශදී   හශ  

තත්ත්ඹක් ඇ  ශශේ දුේඳත්භ ජනතහටත් තමුන්ශ  ආවහය 

අලයතහ  පයහ ළනීභට වුභනහ යන ර්හයි.  ඇ මිර ළ ක 

කිරීභ තුමළින් වහල් මිර හුඟක් ළ ක නහ. වහල් මිර ළ ක 

නශොට විලහර පිරිට තභන්ශ  ජීවිතඹ ශන ඹන්න ඵළරි 

නහ. ඔවුන්ශ  ්රධහන ආවහයඹ රඵහ ත ශනොවළකි නහ.  

දළන් පිටි මිර අඩු යරහ  ශඵනහ. ශම් ම්පූර්ේශඹන් 

ළයදි ක්රිඹහ භහර්ඹක්. පිටි මිර අඩු ශහට ඳසශේ මිර්සසු 

පිටිලින් ර්සඳහදනඹ යන ද්රය න්න ඳටන් ත්ශතොත් -

විශලේශඹන් ඳහන් න්න ඳටන් ත්ශතොත්- අශේ  ඇ ර්සඳහදනඹ 

දියුණු යන්න  පළුන් න්ශන් ශොශවොභද? අද වුභනහ ශරහ 

 ශඵන්ශන් පිටිලින් ර්සඳහදනඹ යන ද්රය ඳරිශබෝජනඹට 

ළනීභ අඩු කිරීභයි.  

ආනඹනඹ අඩු යරහ අඳනඹනඹ ළ ක කිරීභ තුමළින් තභයි 

අශේ යශට් ංර්ධනඹ ඇ  යන්න  පළුන් න්ශන්. එශවභ 

යන්ශන් නළ  ඇශභරිහට  ශනත් යටරට අපි ඔක්ශෝභ 

දේ නභසහය ය  ශන ඉන්න ඕනෆ යන ර්හ  ඔවුන්ශන් 

ශවො නභ න්න ඕනෆ ර්හ   යටලින් ශම් බහණ්ව ශන්න්න 

සදහනම් යරහ  ශඵනහ.   තුමළින් හභහනය ජන ජීවිතඹ හර්ථ 

යන්න ඵළරිනහ ඳභේක් ශනොශයි  යශට් ආර්ථිඹටත් 

වහර්ඹක් ඇ  නහ.   හශ  තත්ත්ඹක් අද ඇ  ශරහ 

 ශඵනහ.  

අද විලහර ලශඹන් ඳරතුමරු ර් ශම් යටට ශ නහ. භවය 

 හ වඹ භහඹක් ඳයේ වුණු  හ. දළන් කිඹනහ  ඇශභරිහශන් 

ශනහ ප ඇඳල් න්න එඳහඹ කිඹරහ;  හ ශයෝහිතයි කිඹරහ 

කිඹනහ. නමුත්    ඳරතුමරු ර් ශන  භ නතය යන්න ශම් 

යජඹ කිසිභ ළව පිළිශශක් ස යරහ නළවළ. ශනොශඹක් 

විධිශත ඳරතුමරු ර් දළන් ශම් යශට්  ශඵනහ.   ඳරතුමරු ර් 

ර්සඳහදනඹ කිරීභ ම්පූර්ේශඹන්භ හශ  නතය ශනහ    

ඳරතුමරු ර්  පළුන් තයම් පිට යටින් ශ න්න ඳටන් ත්තහට 

ඳසශේ. පිට යටින් ශශනන  හ ඉදහ  ශඵන්ශන් ශඵශවත් ළර් 

ශනොශඹක් ශේල් දභහයි.  හශත කිසි යඹක් නළවළ; ගුේඹක් 

නළවළ. ඇයි  ආණ්ඩු   ළන ල්ඳනහ යන්ශන් නළත්ශත්?  ඇයි  

 හ ශම් යටට ශන්න්ශන්? ඇයි   හ අශේ යශට් දියුණු යන්න 

උඳක්රභඹක්  ළව පිළිශශක් ශොඹහ ශන නළත්ශත්? ශෝ  ශම් 

අඹ ළඹ ශල්නශත එළර් ළරසුම් වත ළව පිළිශශක් 

ක්රිඹහත්භ ය  ශඵනහ? එශවභ එක් යරහ නළවළ. ශම් අඹ 

ළඹ ශල්නඹ දිවහ මිර්සසු ඵළුණහභ ශඳන්හ  ශඵනහ  ඵඩු 

ර්13 මිර අඩු ය  ශඵනහඹ කිඹහ. ඵඩු ර් 13 මිර අඩු  

ශහඹ කිරහභ  ඕනෆ ශශනකුට ශේනහ ශම් ආණ්ඩු වරි 

ශවොයිශන්; ඵඩු මිර අඩු යරහ කිඹහ.   කිඹන්න  පළුන්. 

ශම්හ ඳත්තයශත ළටුේහභ  ශර් කශඹෝ එශක් ියඹහභ  "ඵඩු මිර අඩු 

ශහ  ඵඩු මිර අඩු  ශහ  ඵඩු මිර  අඩු ශහ" කිඹහ ෆ වන 

එයි ඇ  ශන්ශන්. ඵවට  ශන් ්රශඹෝජනඹක් නළවළ. ජන 

ජීවිතඹට  ශන් ්රශඹෝජනඹක් ඇත්ශත් නළවළ. භනුයඹහශ  

ජීන ඵය ළ ක ශරහ අභහරුට ඳත් න තත්ත්ඹක් අද ඇ  

ශරහ  ශඵනහ. භහ හිතන විධිඹට ත ටි දක් ඹන විට වහල් 

ශේරුක් රුපිඹල් සිඹඹට ඳභේ ළ ක ශනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්  හභහනය භනුයඹහ ජීත් ශන්ශන් ශො ශවොභද? 

ශම් භනුයඹහ ජීත් ශන්ශන්  ශොශවොභද? ශම් මිර්සසු 

ළන  භ ළන ශම් ආණ්ඩුශර භන්ත්රීරු ශභොනහද දන්නහ 

ශේල් කිඹහ භභ අවනහ.   හශ  තත්ත්ඹක් තුමශයි අද ක්රිඹහ 

ය  ශඵන්ශන්. ශම් පිටයටින් ශශනන ශේල් -ආනඹනඹ 

යන ශේල්-  පළුන් තයම් සීභහ කිරීශම් ළව පිළිශශක් ශම් අඹ 

ළඹ ශල්නශඹන් ස යන්නට  බුේහ. එශවභ එක් 

ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ.  

ඳසු ියඹ අඹ ළඹ ශල්නඹ -භහින්ද  යහජඳක් ජනහධිඳ තුමභහ 

මුදල් අභහතයතුමභහ වළටිඹට ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්නඹ- 

ශඵොශවොභ ශරේසධ අඹ ළඹ ශල්නඹක්. එභ අඹ ළඹ 

ශල්නශඹන් ශම් යට ංර්ධනඹ කිරීභ වහ දීර්ක හීසන ළව 

පිළිශශල් යහශිඹක් ශඹෝජනහ ය  ශඵනහ. ඉ වහශත 

දහත් ශනොවුණු ආහයඹට ශ්රී රංහ දියුණු කිරීභට ළව 

පිළිශශක් ඇ  ශ එභ  නහඹඹහ තභයි භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳ තුමභහ. එතුමභහශ  අඹ ළඹ ශල්නශතදී එශවභ ය 

 ශඵනහ. ශම් යශට් සිඹුණභ ම්රට  සිඹුණභ ්රශේලරට ඹම් 

කිසි මුදරක් විඹදම් ශොට  හ දියුණු කිරීශම් ළව පිළිශශ ඇ  

ශහ. ශම් හභහනය ඳහයක් ඳහ හඳට් ය වරි සරහ 

 ශඵනහ. භවහ භහර් වරි ළසසුහ.   හශ භ අධිශරගී භහර් 

වරිසහ    ශඵනහ. ශම්හ අවුරුදු 2500 ලිඹළවුණු රංහ 

ඉ වහශත ක්රිඹහත්භ වුණු ශේල් ශනොශයි.   ර්හ   

ජනහධිඳ තුමභහ ශනහ ළව පිළිශශ    ක්රිඹහ භහර්ඹ 

ශනඹන්නට ශම් යජඹ  උනන්දු ශන්නට ඕනෆ.  ටයි උදර 

යන්නට  ඕනෆ.   චින්තනඹයි ක්රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆ.  හ 

ශම් විධිඹට වුේහ  අය විධිඹට වුේහ කිඹහ භව වරහ  ශඵොරු ්රචහය 

යරහ    තුමළින් ජනතහශ  සිත් න්නට උත්හව කිරීභ ළයදි 

ළවක්.  

ශම් යජඹ ශක්රෝධශඹන්  ඊර්යහශන් ක්රිඹහ  යන යජඹක් ඵට 

ඳත් ශරහ  ශඵනහ. වළභ දහභ හට ශවෝ ශචෝදනහක් ඉදිරිඳත් 

යනහ. හට ශවෝ ළරැේදක් ය ප ඵට ශචෝදනහක් ඉදිරිඳත් 

යනහ.   අඹ  කිඹනහ  "අපි යදක් ය නළවළ" කිඹහ. එශේ 

නම්  ශඹන එ අල්රහශන  ට ක්රිඹහ යනහ මික් ්රචහයඹ 

දීභ තුමළින් රංහශර ශෞයඹ ම්පූර්ේශඹන්භ නළ  ශරහ 

ඹනහ. ඓ වහසි ලශඹන්  බුණු ශෞයඹ නළ  ශනහ. ශම් 

යට ශෞයහන්විත යටක්. ශවො ආභක්  ශඵන  ංසි ඹක්  

බයත්ඹක්  ශඵන  ඉ වහඹක්  ශඵන යටක්.    යශට් 

තත්ත්ඹ මුළු ශරෝඹටභ - 

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ඔඵතුමභහට  ථහ කිරීභට ත  විනහ ක ශද 

හරඹක්  ශඵනහ.  

 
ගු දි.ුර. ජයරත්න මශතා 
(ண்புகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ළයදි යන ජනතහක් වළටිඹට   රින් වත තත්ත්ඹට 

ඳත් කිරීභට ශම් යජඹ අද ක්රිඹහ ය ශන ඹන ඵ ශේනහ. 

ශම්ශන් අඳට විතයක් ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහශ  

දරුන්ටත් ළයදි තත්ත්ඹක් අනහතශතදී ඇ  ශනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහශ  දරුන්ටත් ශම් හශ  යට මිර්සසු කිඹහ 

කිඹයි.  යි ඇ  න තත්ත්ඹ. එභ ර්හ ශම්ශක්දි ටික් 

ඳරිසම් න්නටඹ කිඹහ භභ ආණ්ඩුශන් ඉල්රනහ. ළරැේදක් 

 ශඵනහ නම්  ශචෝදනහ ශහට භක්  නළවළ; දඬුම් ශහට 

භක් නළවළ.   ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් ය ක්රිඹහ යන්න. දළන් 

463 464 

[රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ] 
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යන්න ඹන්ශන් ශම්හ ශරෝඹටභ ්රහල යන්නටයි. 

ශරෝඹටයි ශම්හ  ඔක්ශොභ ශදන්න ඹන්ශන්. ශන යටරටයි 

ශම් කිඹන්න ඹන්ශන්.   වරිද කිඹහ භභ අවනහ. තභන්ශ  

දරුන්ටත් ශම්හයින් ඹම් තත්ත්ඹක් ඇ  ශනහ ශන්. අනහත 

ඳය පයට ශභොක්ද ශන්ශන්? ඉ වහඹට ශභොක්ද ශන 

තත්ත්ඹ? එභ  ර්හ ශභන්න ශම් තත්ත්ඹන්ශන් ආයක්හ 

ශරහ අශේ ශෞයඹ  ජහ ශත ශෞයඹ  යශට් ශෞයඹ  

  ඓ වහසි තත්ත්ඹ ආයක්හ යන්නටඹ කිඹහ රු 

අභළ තුමභහශනුත් ඉල්රනහ. එශවභ ශනොවුශේොත් අපි සිඹුණ 

ශදනහභ ශම් තත්ත්ඹට ළශටනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභහට නම් 

ඇ  ශන්න ශදඹක් නළවළ  දරුශෝ නළ  ර්හ. අඳට  ශඹනහ. 

ඊට ඳසශේ දරුශෝ වම්බු ශන අඹට   තත්ත්ඹ ඇ  ශනහ 

ශන්.   අඹට ශභොක්ද ශන තත්ත්ඹ? පිටයටරට ියඹහභ 

ශභොද ශන්ශන්? රංහ කිඹන්ශන් ම්ශල්ච්ඡඹන්ශ  යටක්  

ශවොරුන්ශ  යටක්  තක් කන්ශ  යටක්  කිඹන තත්ත්ඹට ශම් 

යට ඳත් ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ දන්නහ  ඔඵතුමභහත්   හශ  

ශශනක්. ඔඵතුමභහ ශන්ද වුශදෝ හිටරහ  ේශේ? උහවිශත 

නඩුක්  ශඵන්ශන් ඔඵතුමභහට ශන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොීසසිශත 

ඉරහත් ඔඹ  විධිශත  ළව යරහ   ශඵනහ.  

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා (විදුලිබ ශා බක්ින 

රාජය අමාතයුරමා) 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட - மின்வலு மற்றும் 

சக் இஜங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara - State Minister of 

Power and Energy) 
ශභොක්ද?  
 

ගු දි.ුර. ජයරත්න මශතා 
(ண்புகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
දළන් ඔශවොභ ථහ යන්ශන් ශොශවොභද?   

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශඳොීසසිශත ඉරහ ආ ප ර්හ -  [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගු දි.ුර. ජයරත්න මශතා 
(ண்புகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඇයි ඔඵතුමභහට  විරුේධ උහවිශත නඩු  ශඵන්ශන්?  [ඵහධහ 

කිරීභක්]  එළර් තත්ත්ඹක් ඹටශත් තභයි ඔඵතුමභන්රහ ටයුතුම 

යන්ශන්. රු අභළ තුමභර්  ඔන්න ඔඹ හශ  අඹශන් 

ඳරිසම් ශන්න ඕනෆ. ශම් ශොල්රන් තභයි ඔඹ විධිශත ළව 

යන්ශන්.  එශවභ ටයුතුම  ශහභ යටත් ඉයයි; ආණ්ඩුත් 

ඉයයි; නහඹශඹෝත් ඉයයි; ජහ ඹත් ඉයයි; ඉ වහඹත් ඉයයි. 

එශවභ යන්න ශවො නළවළ.   තත්ත්ඹ අපි දළන න්න ඕනෆ.   

වන්දහ භභ ශඵොශවොභ ඕනෆමින් ඉල්රනහ  ශම් තත්ත්ඹන් 

ආයක්හ න ආහයඹට අඳ ක්රිඹහ යන්න ඕනෆ කිඹරහ.   

ළයදිහයඹන්ට දඬුම් යන්න ඕනෆ. ළයදි නළ  යන්න 

ඕනෆ.   අලය ශදඹක්. එශවත් අනලය ්රචහයඹක් දීරහ    

තත්ත්ඹ  තුමළින් අශේ අනහත ඳය පයට ර්න්දහක් ඇ   යන්න 

ක්රිඹහ යන්න ශවො නළවළ කිඹන එයි භභ ්රහල යන්ශන්.   

ශම් අඹ ළඹ ශල්නශත ශවො ශේල් නළත්ශත් නළවළ. ශවො 

ශේුණත්   ශඵනහ.   වුේත් හභහනය ජනතහට ජීත් ශන්න 

වුභනහ න ආහයශත ළරසුම් වත ආර්ථිඹක් 

ශොවනළගීශම් ළව පිළිශශක් ශම් තුමශ නළවළ කිඹන එත් භභ 

්රහල යනහ.  ශඵොශවොභ සතුම යි. 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The Hon. Wimal Weerawansa, please. You have 12 

minutes.  
 
 
[අ.බහ. 2.58] 

 

ගු විමේ  ඇරලං මශතා   
(ண்புகு ல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්   තමුන්නහන්ශේරහශ  

ඳහරනඹ  අතුමරු අඹ ළඹක්  ඉදිරිඳත් යරහ    පිළිඵ විහදඹ සිදු 

න ශරහශර රුණු කිහිඳඹක් ළන දළනුත් යන්න අසථහ 

රළී භ ළන භහ න්ශතෝ ශනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් අතුමරු 

අඹ ළඹ ශනහශර ඳසු ියඹ ජනහධිඳ යේශතදී දී ප 

ශඳොශයොන්දුරට අනු.   හශ භ  තමුන්නහන්ශේරහ - අපි 

වුරුත් දන්නහ විධිඹට  තමුන්නහන්ශේරහශ  දින සිඹශත 

ළවටවර්න්  ්රහලඹට ඳත් යරහ   ශඵන ආහයඹට අශ්රේල් 

භහශත අ නශොට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම විසුරුහ වළරීභට 

රක් ශනහ.   අනු අඳට ශඳශනනහ  අශ්රේල් භහශත අ 

ඉරහ භහ ශදක් හශ  හරඹක් ඇතුමශත ශම් යශට් භව 

භළ යේඹක් ඳළළත්ශනහඹ කිඹන එ. ඳසු ියඹ 

ජනහධිඳ යේශතදී යශට් ශඵොශවෝ ්රශේලලින් 

තමුන්නහන්ශේරහට  ඵහුතය ඵරඹක් නළ  ඵ පිළින්න ශරහ 

 ශඵන ර්හ  දී ප ශඳොශයොන්දු ශභොනහ වරි ටික් ඉටු ශනොය  

ශම් විධිශත ශදඹක් ශනොය    භව  භළ යේඹට ියශඹොත් 

ඇත්ශතන්භ   ඵහුතය ඵරඹ වදහ න්න ඵළවළ කිඹන එ 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. භවහ බහණ්වහහයශත ල්ලි ශොච්චය 

 ශඵනහද නළේද කිඹන එ ශොඹන්ශන් ඵරන්ශන් නළ  තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහ   ශඳොශයොන්දු භල්ර දුන්ශන්. දළන් ඉ න් ල්ලි 

නළවළ කිඹරහ  හ ශනොය ඉන්නත් ඵළවළ. ශනොය හිටිශඹොත් භව  

ඡන්ශදන් අර්ක් ඳළත්තට වළශයන්න ශනහ.   ර්හ 

තමුන්නහන්ශේරහ ඹම්කිසි  ්රභහේඹ වන ඳළශක්ජඹකුත් එක් 

ශම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵනහ.  

ශම් අඹ ළඹ වන ඳළශක්ජශඹන් එ ඳළත්තකින් 

තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ  අතයලය ආවහය ද්රයර මිර ඳවත 

ශවශනහ  කිඹරහ.  මීට ලිනුත් කිඹළවුේහ  ශම් යශට් වල් මිර 

ළ ක ශනහ මි අඩු ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඳහරිශබෝිය 

ටයුතුම පිළිඵ අශේ අුණත් ඇභ තුමභහත් දළන් ශම් රු බහශර 

ඉන්නහ. වහල් මිර ළ ක ශනහ; ශඳොල් මිර ළ ක ශනහ.  හට 

ශභොන වනඹක්ත් නළවළ. ඳහන්රට වනඹ වම්ඵ වුේහට 

 ශන් ඇ  න ිේහත්භ ඵරඳෆශභන් යටට ්රශඹෝජනඹක් 

ශන්ශන් නළවළ. ඳහන් න එ ළ ක ශයි. වළඵළයි   රිඟු පිටි 

ශොවිඹහ විභත් ශයි.   

තමුන්නහන්ශේරහ වයිබ්රිඩ් හවනඹට ශරොකු ඵේදක් ළහුහ. 

ඳරිය හිතහමී   හවනඹ තභයි ශම් යශට් ඳවශ භළද ඳන් ඹ 

ක්රභහනුල ර තභන්ශ  හවනඹ ඵට ඳත් ය ශන  ශඵන්ශන්. 

නමුත් වයිබ්රිඩ් හවනරට විලහර ඵේදක් වරහ  හශත මිර ඉවශ 

නංනහ. ඉන්දිඹහශර භරුටි හර් එට ම්පූර්ේ ශශශ ශඳොශ 

විිත යරහ ශදනහ. ඉන්දිඹහ දී ප උදවු උඳහයර වළටිඹට 

තමුන්නහන්ශේරහ   යන්නත් ඕනෆ.   හශ භ ශොවිඹහට 

අත්ට්රළක්ටයඹක් ශදනහඹ කිඹනහ. භභ හිතන වළටිඹට  ත් 

ඉන්දිඹහශන් ේඹට වම්ඵ ශන අත්ට්රළක්ටයඹක් ශන්න ඇ . 

තමුන්නහන්ශේරහ එ  ඳළත්තකින් භරුටි එට ඉව වදරහ ශදන්න 

ඕනෆ. භරුටි එට ඉව වදරහ ශදන්න නම් වයිබ්රිඩ්  එට වන්න 

ඕනෆ. එශවභ නළත්නම් භරුටි එට ශශශ ශඳොශ විිත 

ශන්ශන් නළවළ. ඳරිය හිතහමී ශනහට  වහ හිතය හවනඹට 

465 466 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශශශ ශඳොශශේ  ශඵන ඉල්ුණභ නළ  යරහ  තභන්ට උදවු ඳදවු 

ය ප අඹශ  හවනඹට - භරුටි හවනඹට- ශශශ ශඳොශ විිත 

යරහ ශදනහ.   

  විතයක් ශනොශයි  තමුන්නහන්ශේරහ අතයලය ආවහය ඹළයි 
කිඹන ශොත්තභල්ලි අශේ යශට් ජනතහ භහඹට ශොච්චය 

නහද  ශඵොනහද දන්ශන් නළවළ. භහඹට ශොච්චය 

ශොත්තභල්ලි නහද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. භහඹට 
ශොච්චය ව ඳහවිච්චි යනහද කිඹරහ භභ නම් දන්ශන් නළවළ.   

හශ  තමුන්නහන්ශේරහශ  ත අපූරු අතයලය බහණ්ව 
්රභහේඹක්  බුේහ. භහඹට උම්ඵරව ශොච්චය නහද 

කිඹරහ භභ ඇත්තටභ දන්ශන් නළවළ.  උම්ඵරව තම්ඵරහ ශවොදි 
වදරහ ෆත් භභ හිතන්ශන් නළවළ  භහඹට උම්ඵරව ශරොකු 

්රභහේඹක් ළශයි කිඹරහ. ඉ න් ශම් හශ  ළ ක පය 

ඳරිශබෝජනඹට රක් ශනොන  ඉතහභ සීභහ හිත ඳරිශබෝජනඹට 
රක් න බහණ්ව ්රභහේඹකුත් ශම් ඇතුමශට දභරහ  ''10ක් 

ශනොශයි  ඔන්න අපි 13ක්භ අඩු ශහඹ'' කිඹරහ ශඳන්න 
ථහක් තමුන්නහන්ශේරහ යනහ. භවය බහණ්වර මිර ඳවශ 

ඹෆභ ජනතහට ඵරඳහනහ. වළඵළයි  ශම් ජන ජීවිතඹට එතයම් 
තදින් ඵරඳෆභක් ඇ  ශනොන ශඵොශවෝ ද්රය ්රභහේඹ මිර 

ශරොකුට අඩු ශහඹ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ. 

ඇත්තටභ ශන්න ඕනෆ වහල්ර මිරත් අඩු යන එයි. ඇයි  
වහල්ර මිර අඩු යන්ශන් නළත්ශත්? ශභොක්ද ශවේතුම? 

තමුන්නහන්ශේරහට  පළුන් වුේහ  රිඟු පිටි මිර අඩු යන්න.   
කිඹන්ශන්  රිඟු පිටිරට තමුන්නහන්ශේරහශ  යජශඹන් 

වනහධහයඹක් ශදනහ ප්රීභහ භහභට වහ අශනක් භහම්රට. 
එශවභ නළ  මිර අඩු යන්න ඵළවළ. එතශොට   මුදර අශේ 

ශොවිඹහට ශදන්න ඵළරි වුශණ් ඇයි?   මුදර ශොවිඹහට දීරහ 

ශොවිඹහ ශම් යශට් ර්ඳදන වහල් ටිශක් මිර අඩු යන්න ඵළරි 
වුශණ් ඇයි?   ර්හ අද තමුන්නහන්ශේරහ යරහ  ශඵන්ශන් 

වන කිඹන චනඹ ඉසයවට දභරහ ශන අතුමරු නයහඹ 
ඳත්රඹකුත් ශම් තුමළින් ඉදිරිඹට ශන එන එයි.  

අශනක් අතට ඵරන්න  ශම් ශරොකු ථහලින් පිරුණු අඹ 
ළශත තමුන්නහන්ශේරහ ඉතහ ඳළවළදිලි යරහ  ශඵන්ශන් 

ශභොක්ද කිඹරහ. රුපිඹල් 5 000ක් ශදනහ කිඹරහ ඳසු ියඹ 

යජශඹන් දුන්න රුපිඹල් 3 000ට ත රුපිඹල් 2 000ක් එතුම 
යරහ යජශත ශේඹන්ශ  ළටුඳ රුපිඹල් 5 000කින් ළ ක 

යනහ. මලි ළටුඳ රුපිඹල් 10 000කින් ළ ක යනහ කිරහ.  
වළඵළයි  අද රුපිඹල් 5 000කින් මලි ළටුඳ ළ ක ශරහ නළවළ.  

මලි ළටුඳ  බුණු ේනභයි. තමුන්නහන්ශේරහ යරහ 
 ශඵන්ශන් අතුමරු දීභනහක් වළටිඹට රුපිඹල් 5 000ක් ශම් 

ළටුඳට එල්රරහ  ශඵන එයි. අපි ශඹෝජනහ යරහ  බුශණ් 

රුපිඹල් 3 500කින් මලි ළටුඳ ළ ක යන්න;   හශ භ ළටුේ 
විභතහ පිළිඵ ්රලසනඹ ඉතහභ ශටි හරඹක් ඇතුමශත ඉය 

යන්න;   අනු ළටුේ තරඹ නළත ස යන්න. මලි ළටුඳ 
රුපිඹල් 3 500කින් ළ ක වුේහ නම් ඊට භහනුඳහ  අශනකුත් 

දීභනහර ටිනහභත් ළ ක ශනහ. එතශොට අභ ලශඹන් 
රුපිඹල් 15 000 ඳභේ අ ශර් මුදල් ්රභහේඹක්   

ශේඹහශ  අතට එනහ. අද සිදු ශරහ  ශඵන්ශන් ශභොක්ද?  
තමුන්නහන්ශේරහ රුපිඹල් 3 000  රුපිඹල් 5 000 යරහ මලි 

ළටුඳ ශනොශයි ළ ක ශශේ.   මුදර දීභනහක් වළටිඹට එල්ුණහ. 

එතශොට අශනක් දීභනහලින් තභන්ට රළශඵන්න  බුේ හසිඹ 
ළව යන ජනතහට රළශඵන්ශන් නළවළ. එතළනත් 

තමුන්නහන්ශේරහ ශශේ කිඹ ප ශේ ශනොශයි. මලි ළටුඳ රුපිඹල් 
10 000කින් ළ ක යනහ කිඹරහයි කිරශර.  

දළන් තමුන්නහන්ශේරහශ  ආණ්ඩුශර ජනතහ විමුක්  ශඳයමුේ 
ඉන්නහ. එතුමභන්රහ ඉන්නහ අය විධහඹ බහද ශභොක්ද 

කිඹරහ  ශඵන එශක්. ම්ඳන්දන් භවත්තඹහ  ශක් ඉන්නහ. අනුය 

දිහනහඹ භවත්තඹහ  ශක් ඉන්නහ. චම්පි යේ භවත්තඹහ 

 ශක් ඉන්නහ. වීපම් භවත්තඹහ  ශක් ඉන්නහ. එතුමභන්රහ 
ආණ්ඩු ඳක්ශත.  ඉ න් ශම්   හශ ත් ආණ්ඩුක්. එතළන 

ඉන් එට රණයේ අයශන ශභතළනට ඇවිල්රහ යටට  ශඳශනන්න 
ශන ශන ථහ ශඵොරුට කිඹරහ වරිඹන්ශන් නළවළ.  හ 

මිර්සසු පිළින්ශන්ත් නළවළ. ශභතළන  ශඵන්ශන්   ඔක්ශොභ 
එතුම ශරහ වද ප අඹ ළඹ ශන්.  

ඇත්තටභ ආදහඹම් ශොඹන්න  තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහද 

ශම් අඹ ළශඹන් යරහ  ශඵන්ශන්. එ ඳළත්තකින් කිඹනහ  

යජශත විඹදම් ඳනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි  ශොයි ශොයි 

්රභහේශඹන්  ශොයි ශොයි තළන්ර විඹදම් ළ පහද කිඹරහ 

තභ අඳට ඳළවළදිලි නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ අඳට වරිඹට 

ශඳන්නහ නම් ශවොයි  ශභන්න ශභතළර්න් ශභච්චයයි  අන්න 

අතළර්න් ශභච්චයයි කිඹරහ.  

දළන් හිට ප ජනහධිඳ යඹහශ   ළඹ ශීර්ඹ ළන කිඹනහ. 

එ ශරහට කිඹනහ රුපිඹල් ශෝටි 90 000යි කිඹරහ. ත 

ශරහ කිඹනහ රුපිඹල් ශෝටි 9 000යි කිඹරහ. එ එ 

ශරහට එ එ ේන් කිඹනහ. එශවභ නළ  

තමුන්නහන්ශේරහ වරිඹට  හ ශඳන්න්න. ශොශවන්ද   විඹදම් 

අඩු ශශේ? ශම් අභහතයහංලශඹන් ශභච්චයයි  ශභන්න ශම්හට 

 බුේ ල්ලි ශභච්චයයි   හ අපි ළ පහ කිඹරහ     විධිඹට වරි 

විසතයඹක් තමුන්නහන්ශේරහ ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් යන්න. 

එතශොට අධයඹනඹ යරහ අඳට පිළින්න  පළුන්  අඳට 

ශත්රුම් න්න  පළුන්   විඹදම් ඳ ප ආහයඹ. නමුත් විඹදම් 

ඳනහඹ කිඹරහ ඊශඟට තමුන්නහන්ශේරහ ශභොක්ද යන්ශන්?  

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ  ශම් අතුමරු අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ 

දශේ ඉරහ ශොටස ශශශශඳොශ ඳවශට වහ ශන 

ළශටනහ.   විතයක් ශනොශයි  ශම් ආණ්ඩු ආ ප දශේ ඉරහ 

රුපිඹර අ්රභහේ ශනහ. 130 ේනට  බුේ රුපිඹර අද 140 

ඉක්භහ ඹන භට්ටභට ඇවිල්රහ  ශඵනහ. දසින් ද රුපිඹර 

අ්රභහේ ශනහ. ශොටස ශශශශඳොශ දසින් ද බි 

ළශටනහ. ආශඹෝජශඹෝ ශොටස ශශශ ශඳොශට ඹන්ශන් 

නළවළ. ශභොද  තමුන්නහන්ශේරහ හිතුමන භන් ර්න්ශදන් 

ඇවළරිරහ "ත්රසත ටළක්ස "  වනහ.  ට කිඹන්ශන් "ත්රසත 

ටළක්ස" කිඹරහ. වුරු වරි  ඉරක් ය ත්ත යහඳහය ට්ටන්න  

වුරු වරි ඉරක් ය ත් මිර්සසු ට්ටන්න අද ඵදු ්ර ඳත් ඹ 

ශඹොදහ ශන  ශඵනහ. ශම් ශරෝශත ශොශවේද අරණතඹට 

ඵරඳහන ඳරිදි ඵදු වන්ශන්? ඵදු ්ර ඳත් ශත මලි මරධර්භඹක් 

අනු අරණතඹට ඵරඳහන ඳරිදි ඵදු වන්න ඵළවළ. ලින් අවුරුේශේ 

ආදහඹභ වහ රහබඹ ඵරනහ.   රහබඹ ඇවිල්රහ  ශඵන්ශන්  හට 

අදහශ ඵදු ශරහ. දළන්  තමුන්නහන්ශේරහ නළත   අයශන 

 ට ශනභභ ත්රසත tax එක් වනහ.  ශම් ත්රසත tax එට 

රක්ශන යහඳහරිඹහ ඊශඟට ශභොක්ද යන්ශන්?    අ ශර් 

මුදර ඔහුට ශොශවන් ශවෝ ශොඹන්න ශනහ. ඔහු ශභොක්ද 

යන්ශන්? එක්ශෝ ශම් අශ්රේල් භහශත ශේයින්ට ශදන 

bonus  එ ඳනහ. එශවභ නළත්නම් ශේ ංයහ ේඳහදු 

යනහ.  එශවභත් නළත්නම් ඳහරිශබෝියඹහට තභන්ශ  ඹම්කිසි 

ර්සඳහදනඹක් ඹනහ නම් එහි මිර ළ ක යනහ. දළනටභත් අපිට 

ආයංචියි  ශම් යශට් දුයථන භහම් සිඹල්රභ ඳහශවේ විදුලි 

ංශේල ර්ඹහභන ශොමින් බහශන් දුයථන හසතුම ඉවශ 

නංන්න ඉල්ීසම් ය  ශඵනහ කිඹරහ. ශභොක්ද ශවේතුම?  

තමුන්නහන්ශේරහ ව ප ත්රසත tax එ ඔශයොත්තුම ශදන්ශන් නළවළ. 

  ඳහරිශබෝියඹහශන් න්න ශනහ.   ර්හ 

තමුන්නහන්ශේරහ අය යිශරොක් හශ  එතළනට  ඵදු වරහ 

එතළර්න් බිලිඹන ඳනවයි   තත් ශශනකුට  ඵදු වරහ එතළර්න් 

බිලිඹන සිඹඹයි විධිඹට එතුම ශහට අන් භට ශම් ්රවහයඹ 

හභහනය මිර්හශ  ය භතට ක්රහහයශඹන් ඳ ත ශනහ.   
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ශත්රුම් න්න. ළසිශනෝලින් න්න ඵේද හභහනය මිර්වහශ  

ඔළුට ඳ ත යන්න ක්රභඹක් නළවළ. වළඵළයි  ළසිශනෝලින් 

න්න ඵේද ඇශයන්න  අශනක් ෆභ ඵේදක්භ ශම් යශට් ශඳොදු 

ජනතහට එනහ.  තමුන්නහන්ශේරහ ශොඹහ ඵරන්න. 

අද ශම් යශට් යහඳහය ක්ශේත්රඹ වහ ශන ළටිරහ  ශඵනහ; 

ර්භහන්තලහරහ ළසීශන ඹනහ; ඉදිකිරීම් ආඹතනර 

ශේශඹෝ වඹ වත්දව ේඳහදු යනහ. ්රමු ශඳශශේ එක්තයහ 

ඉදිකිරීම් ආඹතනඹක්  බුේහ.   ආඹතනශත ළව ශ 

ඉංජිශන්රුන් විලහර ංයහට කිඹරහ  ශඵනහ  "ශදයට 

ශරහ ඉන්න  මලි ළටුඳ විතයක් ශන්නම්.  ශනත් දීභනහ 

ශන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ශම්යි ඇත්ත තත්ත්ඹ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ශනහශර ඉරක් ය ත්ත  ශතෝයහ ත්ත 

ණ්වහඹභට ්රවහය එල්ර යරහ එතළර්න් ල්ලි ටි අයශන 

"අපි ශම් අවුරුේශේ භළ යේඹට ඹන්න ලින් ඹන්තම් ශම් ටි 

යශන ඹනහ" කිඹරහ හිතහශනයි. භළ යේශඹන් ඳසශේ 

ශභොනහද ශන්ශන් කිඹන ්රලසනඹ තමුන්නහන්ශේරහට අදහශ 

නළවළ.  ශම් යශට්  බුශණ්  සිඹඹට 7.5 ඳභේ  ආර්ථි ර්ධන 

ශරඹක් එක් ඉදිරිඹට ඳළමික  සථහය ආර්ථිඹක්. අද   

ර්ධන ශරඹ ශොශවොභද වහ ළශටන්ශන් කිඹන එ 

තමුන්නහන්ශේරහට අදහශ නළවළ. එභ ශදඹයි  ශඵන්ශන්. ජර් 

භහශත භව භළ යේඹක් එනහ. භව භළ යේඹට ඹන්න 

ලින් ඵවට ළඳ ශදන්න ඕනෆ. දහහලිභ   ඳවසුභ 

ශදනහ නම් අපි  ශක් යදක් කිඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් යරහ  ශඵන්ශන් භව භළ යේඹ ඳසු 

ශනම් වන ශදන  භව භළ යේශඹන් ඳසශේ දළළන්ත 

ආර්ථි අර්බුදඹට ශම් යට ශොදුරු යන ආහයශත අතුමරු අඹ 

ළඹක්  ඉදිරිඳත් කිරීභක්.   

ශම් බිලිඹන ේන අ ශර් මුදර ශම් විධිඹට "one-shot 

tax" ලින්  ත්රසත tax ලින් ශම් අවුරුේශේ ත්තට ඊශඟ 

අවුරුේශේ ශොශවන්ද න්ශන්?    "one-shot thrastha tax" එ 

ඊශඟ අවුරුේශදත් ත ට්ටිඹට වනහද?  ඊශඟ අවුරුේශේ 

ශම් ආදහඹභ ශොශවොභද ශොඹහ න්ශන්? ේඹලින් ද? 

එතශොට අඹ ළඹ ඳයතයඹ තත් ළ ක ශන්ශන් නළේද? ේඹ ඵය 

තත් ළ ක ශන්ශන් නළේද? ේඹලින් ශනොශයි නම් ශම් මුදර 

ශොශවන්ද ශොඹහ න්ශන්? ශොඹන්න ශන්ශන් ශම් යශට් තත් 

බහණ්ව වහ ශේහරට අ ශර් දළළන්ත ඵදු ඳළන ඇශභන් 

ශනශයි ද? නළතුම ශන ශභොනහ වරි ඉන්ද්රජහලි විලසර්භ 

ක්රභඹක්  ශඵනහද?   ර්හ තමුන්නහන්ශේරහ යරහ  ශඵන්ශන් 

අද අනහතඹ ඳයදුට  ඹරහ ඉදිරි භව භළ යේශත 

තමුන්නහන්ශේරහට අහිමි ශරහ  ශඵන ඡන්ද ඳදනභ ශොව නඟහ 

න්නයි.    තමුන්නහන්ශේරහ ියඹ ජනහධිඳ යේශතදී ශශේ 

JVP එ එතුම ය ශන; -  'නළවළ' කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ.- 

ජහ  ශවශ උරුභඹ එතුම යශන; ම්ඳන්දන් භවත්භඹහ 

එතුම යශන; වීපම් භවත්භඹහ එතුම යශන.   වහ 

ම්ඳන්දන් භවත්භඹහයි  වීපම් භවත්භඹහයි ත ඉන්න එ එ 

ජහ ශත ශොවහක් අඹ එතුම ය ත්තහ.   ඔක්ශෝභ වංඹහට 

හිටිඹහ. වළඵළයි භව භළ යේශතදී JVP එ ශනභ ඉල්රයි;  

ම්ඳන්දන් භවත්භඹහ ශනභ ඉල්රයි.  
 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභහ  ත විනහ කඹකින් ඔඵතුමභහශ  ථහ අහන 

යන්න.  
 

ගු විමේ  ඇරලං මශතා   
(ண்புகு ல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භභ අහන යනහ.   

භභ දන්ශන් නළවළ  වීපම් භවත්භඹහ අලිඹහශන් ඉල්රයිද  

ශවන් ඉල්රයිද කිඹරහ. ශොශවොභ ශොශවොභ වරි 

තමුන්නහන්ශේරහ අය එට එතුම ශරහ සිටිඹ ශොව ශදට 

තුමනට ශඵශදනහ.   ර්හ තමුන්නහන්ශේරහට  ශඵනහ  

ශේලඳහරන බිඹක්.   බිඹ ර්හ තමුන්නහන්ශේරහ හිට ප 

ජනහධිඳ තුමභහට දින සිඹශඹන් භව දවක් වනහ; එතුමභහ එක් 

ඉන්න ශේලඳහරනනයින්ට දින සිඹශඹන් භව ශදදවක් වනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ සිය ල ඩු අුණත් යරහ ශම් යශට් විඳක්ඹ 

භර්දනඹ යරහ වරි ඊශඟ භව භළ යේඹ ශොශවොභද ශොව 

දහන්ශන් කිඹරහ ල්ඳනහ යරහ    ශනුශන්භ ල්ඳනහ 

යරහ වදහ ප අතුමරු අඹ ළඹක් මික් ශම් යශට් ආර්ථිශත සථහය 

භනක්  රඵන අවුරුේද න විට ඇ  විඹ වළකි තත්ත්ඹක් ළන 

භළනීභක්  ර්ලසචිත ආර්ථි දර්ලනඹක් ඇ  ශන ආ අතුමරු අඹ 

ළඹක් ශනොශයි  ශම්.  එභ ර්හ තමුන්නහන්ශේරහ තභන්ශ  ව 

ඉභ ඳර්න්න ඳභේක් අයමුණු ශොට ශන ශන ආ අතුමරු අඹ 

ළඹකුයි ශම්.  ශම් යශට් අද යහජය ශේයින් ළරඹිරහ ඉන්ශන්. 

ඔවුන්ට මලි ළටුඳයි ළ ක යනහ කිරශර. අද   ශරහ 

නළවළ.  හශ භ විරහමියින්ට ශදනයි කිඹහ ප ශේ ශනොශයි අද 

රළබිරහ  ශඵන්ශන්. විරහමියින්ට ඕනෆ වුශණ් ළටුේ විභතහ 

ඉත් ය න්නයි;  නළ  ීපඹක් ශවෝ මුදරක් ශොශවන් ශවෝ 

එල්රහ න්න ශනොශයි.  

 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  දළන් අහන යන්න  හරඹ අහනයි. 
 

ගු විමේ  ඇරලං මශතා   
(ண்புகு ல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භභ අහන යනහ.  

"භව භළ යේශඹන් ඳසශේ ශම් යශට් ආර්ථිඹට ඕනෆ 

කුදඹක්  ශච්චහශර  අපිට   ළවක් නළවළ. ශම් භව භළ යේඹ 

ශනම් ශොශවොභ වරි ඵව අත හරහ අශේ ළශඩ් ය න්න 

ඕනෆ" කිඹන ්ර ඳත් ඹ භත පිහිටහ වද ප අතුමරු අඹ ළඹක්  ශම්. 

එභ ර්හ අනහතශත ඇ  විඹ වළකි තත්ත්ඹ දකින මිර්සුන් 

වළටිඹට අපි ශම් අඹ ළඹ ම්ඵන්ධශඹන් අශේ සුඵ ඳළතුමම් 

තමුන්නහන්ශේරහට එතුම යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන ්රලසනඹ 

හට නළතත් භට නම්  ශඵනහ. ශඵොශවොභ සතුම යි. 
 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට  රු ඳහලිත යංශ ඵණ්වහය භවතහ. ඔඵතුමභහශ  

හරඹ විනහ ක 25යි. 

 

[අ.බහ. 3.12] 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා (විදුලිබ ශා බක්ින 

රාජය අමාතයුරමා) 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட - மின்வலு மற்றும் 

சக் இஜங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara - State Minister of 

Power and Energy) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  යශට් ජනතහට දළශනන 

අන්දශම් වනදහයි අඹ ළඹක් ය ේනහට ඳසු ශම් යශට් 

ජනතහට ඉදිරිඳත් වුේහ. විශලේශඹන්භ ශම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් 

යන්න ටයුතුම ශ මුදල් ඇභ  රු යවි රුේහනහඹ 

භළ තුමභහටත්    හශ භ ර්තභහන ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර 

සිරිශේන භළ තුමභහටත්  රු අරහභහතය යර්ල් වික්රභසිංව 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

භළ තුමභහටත් අශේ ජනතහ ශනුශන් භභ සතුම න්ත ශනහ  

වන රැකුත් එක් මිර්සුන් ජීත් ය ඇශම් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභට අලය පිඹය ළනීභ පිළිඵ. ශම් අඹ ළඹ පිළිඵ දළන් 

විශරචන ේනහක් ඉදිරිඳත් ශහ  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්. ශම් අඹ ළඹ  ශොත්තභල්ලි අඹ ළඹක් කිඹනහ: 

උක් ශොවිඹහ නළ  යන අඹ ළඹක් කිඹනහ: උම්ඵරව ශවොදි 

වදන අඹ ළඹක් කිඹනහ. 

 

ගු එරික් ප්රව්දන  ඇරලමාධාන මශතා 
(ண்புகு க் தசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

අධයහඳනඹ ේඳහදු ය ප අඹ ළඹක්. 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔඵතුමභන්රහ අවුරුදු ේනහක් ශම් යට ඳහරනඹ ශහ.  

 

ගු එරික් ප්රව්දන  ඇරලමාධාන මශතා 
(ண்புகு க் தசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

ශෞය  අධයහඳනඹ ේඳහදු යන අඹ ළඹක්. 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භභ හිතන්ශන් ඔඵතුමභහටත් හරඹ ඇ . හරඹ නළත්නම් 

තමුන්නහන්ශේශ  ඳක්ශඹන් හරඹ ඉල්රහ න්න. එශේ හරඹ 

ඉල්රහ ශන ථහ ශහ නම් ඵහධහක් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට 

හරඹත් ශදන්ශන් නළවළ කිඹන්ශන්  තමුන්නහන්ශේරහශ  

ඳක්ශඹන් තමුන්නහන්ශේරහට ටිනහභක් ශදන්ශන් නළවළ 

කිඹන එශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  දළන් ශම් විශරචන යන හිට ප 

ආණ්ඩුශර උදවිඹ අවුරුදු නඹක්  සශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශහ. 

දිටභ ත්ශතොත්  අවුරුදු විසක්  සශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශහ. 

අවුරුදු විසක්  සශේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යරහත් මිර්සුන්ට 

වනඹක් ශදන්න ඵළරි ශරහ දළන් කිඹනහ  උම්ඵරව ශවොදි 

වදන අඹ ළඹක් කිඹරහ. උම්ඵරව ශවොේදක් වදරහ යට ෆභ 

ශරරක් න්න  පළුන් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශහ නම්    අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් ශ මිර්වහට සතුම  යන්න ඕනෆ. 

 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ශන ශභොක්ත් ඕනෆ නළවළ.   වනඹභ ඇ . 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ශඳොඩ්වක් ඉන්න. ඔඵතුමභහ ශජයසධ 

භන්ත්රීයශඹක් ශන්. ඔඵතුමභහ අපි රු යන භන්ත්රීයශඹක් ශන්. 

  ර්හ භට ඵහධහ ශනොය ථහ යන්න දුන්ශනොත් ශවොයි. ඕනෆ 

නම් ඔඵතුමභහට ථහ යන්න භභ භශ  ශරරහශන් ටික් රඵහ 

ශදන්නම්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ජනතහට වන ශදන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹරහ අවනහ. භහින්ද යහජඳක් මුදල් ඇභ තුමභහ 

ඉදිරිඳත් ය ප ඳසු ියඹ අඹ ළශඹන් ශම් යශට් ජනතහශන් එ 

 පේරශඹකු නවත්තුම යන්න රුපිඹල් ශෝටි 895ක් ශන් යරහ 

 බුේහ. එ  පේරශඹක්  එ ඳවුරක් නවත්තුම කිරීභට ශන් 

ශ මුදර රුපිඹල් ශෝටි 895ක්. යශට් ජනතහ ශනුශන් 

එතළර්න් රුපිඹල් ශෝටි 600ක් අයශන විඹදම් යන ශොට  

යශට් ජනතහට වනඹක් ශදන්න ඵළරිද? ශම් ශත්ශයන්ශන් 

නළත්නම් ශොශවොභද යන්ශන්? ශම් ශත්ශයන්ශන් නළත්නම් 

ශභොටද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම ර්ශඹෝජනඹ යන්ශන්?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අඳ විශලේශඹන්භ භතක් 

යන්නට ඕනෆ  අඳ ශභභ භළ යේඹට ඉදිරිඳත් ශන ශොට අඳ 

කිරහ  යශට් ජනතහ ශනුශන් අඳ ශතල් වනහධහයඹ රුපිඹල් 

බිලිඹන 40ක් ශදනහඹ කිඹරහ. නමුත් අඳ ආණ්ඩු පිහිටුහ දින 

වතක් ඹන්නට ඉසශල්රහ ජනතහට රුපිඹල් බිලිඹන 65 

ශතල් වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහ. අපි ශදනහ කිරශර  රුපිඹල් 

බිලිඹන 40 වනහධහයඹක්. රුපිඹල් බිලිඹන 40 

වනහධහයඹක් ශදනහ කිඹ ප අඳ රුපිඹල් බිලිඹන 65 

වනහධහයඹක් රඵහ දුන්නහ.   කිඹන්ශන් තත් රුපිඹල් බිලිඹන 

25ක් ළ ක පය රඵහ දුන්නහ. ඇයි ශම්? ශම් ශදන්න  පළුන් වුශණ් 

ශොශවොභද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ඳසු ියඹ හනු 

තුමශ ශතල් ීසටයඹට දිියන් දිටභ ඵදු පිට ඵදු ළහුහ. ඳසු ියඹ 

හනු තුමශ ශඳට්රල් ීසටයඹට රුපිඹල් 67.31 ඵේදක් 

ළහුහ. ඩීල් ීසටයඹට රුපිඹල් 17.32ක් ඵේදක් ළහුහ.   

හශ භ භූමි ශතල් ීසටයඹට ඵේද ළහුහ. එශේ ඵදු පිට ඵදු 

වරහ යශට් ජනතහශ  ශඵොක්භ සයහ ශන ෆහ  ඳසු ියඹ 

හර ඳරිච්ශේදඹ තුමශ ඳළළ  ආණ්ඩු.   විතයක් ශනොශයි  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්    හර ඳරිච්ශේදඹ තුමශ අ  

අභහනුෂි විධිඹට ශතල් ංසථහ විනහල ශහ; විදුලිඵර 

භණ්වරඹ විනහල ශහ. ශොල්ුණපිටිඹ "ස ටහර් වසට්" ළසිශනෝ 

ලහරහශර ඉශන ශතල් ංසථහ ඳහරනඹ ශහ. රණන්දු  රණයේ 

ත්ශත් විඳක්ශත අද ඉන්නහ ශම් ඇභ රුන්  භන්ත්රීරුන් 

ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහට රණන්දුක්  රණයේඹක් න්න 

රළබුශණ් නළවළ. ජන ඵණ්වහය ශතන්නශෝන් භවත්භඹහ භහත් 

එක් එඟ ශයි. ශොල්ුණපිටිඹ "සටහර් වසට්" ළසිශනෝ 

ලහරහශර ඉරහ ළසිශනෝහයඹන් තභයි ශතල් ංසථහ පිළිඵ  

විදුලිඵර භණ්වරඹ පිළිඵ රණන්දු ත්ශත්. තමුන්නහන්ශේරහ 

ත්ත රණන්දු ශභොක්ද?  
 

ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

එශවේ ියඹහද? 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා  
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ියඹහද? ජදීය භවත්තඹහ දන්ශන් නළ  වුේහට  අශනක් 

භවත්රු දන්නහ.  හ දන්න ර්හ තභයි   ශොල්ශරෝ අව 

ශන ඉන්ශන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ළසිශනෝ 

මුදරහලිරහ රණන්දු ත්ත යටක් ශම්. ශතල් ටි පිළිඵ රණන්දු 

ත්ශත් ළසිශනෝහයශඹෝ. රංහ විදුලිඵර භණ්වරඹ පිළිඵ 

රණන්දු ත්ශත් ළසිශනෝහයශඹෝ.  හ දන්ශන් නළත්නම් 

යහජඳක් ඳවුරට ම්ඵන්ධ ශරහ හිට ප අශනක් අඹශන් 

අවන්න. ශවොයම් පිළිඵ ථහ ශහට ශභතළන ඉන්න සිඹුණ 

ශදනහ ශවොයම් ශශේ නළවළ.  සිඹුණ ශදනහ ශවොයම් ශශේ නළ  

වුේහට අලි ශවොයම් ශ අලි ශවොරු ටික් ඉන්නහ.   ශවොරු 

ම්ඵන්ධ තභයි යහජහරි ශශයන්ශන්. එශවභ නම් සිඹුණභ 

භන්ත්රීරු අත් අවංගුට න්න ඕනෆ ශන්. සිඹුණභ භන්ත්රීරු 

පිළිඵ භහධයශත ශඳන්න්න ඕනෆ ශන්. ශෝ  සිඹුණභ 

භන්ත්රීරු ශඳන්නහද? අවල් එ ශවොයම් ශහ කිඹරහ 

ශෝ  හිට ප ඇභ  ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භළ තුමභහ TV එශක් 

ශඳන්නහද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශවොයම් ය ප 

471 472 

[රු ඳහලිත යංශ ඵණ්වහය භවතහ] 
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ශනහ ශවොයම් ශහ කිඹන එ ශඳන්න්නත් ඕනෆ;   පිළිඵ 

යහජහරි යන්නත් ඕනෆ.  හ ශනොය ප ර්හ තභයි ශම් යටට 

ශවේ ළහිරහ  ශඵන්ශන්. ජනතහ ශේඳශ දිියන් දිටභ ශවොයහ 

ෆහ  ශවොයහ ෆහ  ශවොයහ ෆහ. ර්දව රඵ ප තළන ඉරහ 

භහරුශන් භහරුට දිියන් දිටභ ශවොයහ ෆහ. ශවොයහ හරහ  

ශවොයහ හරහ තභන් වළදුේහ. රංහශර ශනොශයි පිට යට අයන් 

ියහින් මුදල් ටි තළන්ඳත් ය ත්තහ. තභන් ශනොභළශයන 

මිර්සුන් විධිඹටයි ශම් යශට් ධනසන්ධඹ ශවොයම් ශශේ. එශවභ 

ශවොයම් ශ ශවොරු ශඳන්න්න ඕනෆ.  

දළන් ඵරන්න  පංචි ශවොයම් ශනොශයි ශන් මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්. අලිශඹක් ශවොයම් යන එ වන්න  පළුන්ද? 

ශම් යශට් භවහ ංක යත්නඹට අනුභනඹ යන්න  ශඵන්ශන්  

"බුේධං යේං ච්ඡහමි" කිඹරහයි. වළඵළයි  භවය වහමුදුරුරු 

අනුභනඹ ශශේ  "යහජඳක් යේං ච්ඡහමි" කිඹරහ. අලි ඳළටවු 

තුමන් ශදශනකු අයන් ියහින් ඇරන්භළ ර්ඹහයහභශත හභයඹ දහ 

ශන වළදුශර ශොශවොභද?   ශවොරු ශනොශයිද?  හ ශවොයම් 

ශනොශයිද? නී ඹට අනු ඵරඳත්ර අයශන  බුේහද? ළශල් 

හිට ප න ත්තුම ටි ශවොයම් ශ ර්හ ශන්  හ ශඳන්න්ශන්. 

එශවභ ශනොශහ නම් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භහධයඹට 

 පළුන්ද  "ජහ  රඳහහිර්ඹ"ට ශවෝ "සිය"ට ශවෝ 

"සර්ේහහිර්ඹ"ට ශවෝ "ශදයේ"ට ශවෝ "හිරු" එට ශවෝ ITN 

එට ශවෝ ශඳන්න්න  පළුන්ද? උඩුශර ධම්භහශරෝ 

වහමුදුරුන්ශ  ඇස ශද වරහ ඇරන්භළ ර්ඹහයහභඹට අලිශඹක් 

අයශන ියහින් හභයඹට දහරහ  ඹන්න  පළුන්ද? අලි 

ශවොයම් ශ ර්හ තභයි  හ ශඳන්න්ශන්. ශවොයම් ශහ නම් 

වින්න ඕනෆ. යශට් නී ඹ අතට අයශන හඵහසිර්ඹහ ශහ නම් 

වින්න ඕනෆ. 

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දවඹක් ළහුහද? 

 
ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
යහජහරි ය ශන ඹනහ ශන්. ඔශවොභ ඉන්න. රඵර 

ශන්න එඳහ. තමුන්නහන්ශේට වරි වදිසියි. ශඵොරු ලියුම් ව පහභ  

ශඵොරු අත්න් ව පහභ  forged documents වද පහභ  EQD 

නළවළ කිඹනහ නම් - ශඵොරු අත්නක් කිඹනහ නම් - අත් 

අවංගුට න්ශන් නළත්නම්   උහවිඹට ඉදිරිඳත් යන්ශන් 

නළත්නම්  ද සුදුසු?   යජඳක් යුඹභද ශර් ඹන්න 

කිඹන්ශන්? නී ඹ ල් ළදුණු යුඹක්ද ශර් ඹන්න කිඹන්ශන්? 

භභ නහටු ශනහ හසුශේ නහනහඹක්හය ශජයසධ භන්ත්රීතුමභහ 

පිළිඵ. තමුන්නහන්ශේ ශවොයභට  දේඹට එශයහි 

විශයෝධතහ දක් ප භනුසශඹක්. දළන් ඔඵතුමභහ ශවොශයක් 

ආයක්හ යන්න ථහ යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමභහ පිළිඵ 

නහටු ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  එදහ ශොල්ුණපිටිශත- [ඵහධහ 

කිරීභක්] ශභොක්ද? 

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කිඹන්ශන්    කිරීභ භඟ වළශයන්න ශදන්න එඳහ 

කිඹරහයි. 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භභ දන්නහ ඔඵතුමභහට ්රලසනඹක්  ශඵනහ කිඹරහ පූජය 

උඩුශර ධම්භහශරෝ වහමුදුරුශොත් එක්රහ. කිසිභ ්රලසනඹක් 

නළවළ.   යහජහරිඹ ශශයයි.   විතයක් ශනොශයි. යශට් හිට ප 

්රසිේධ කුඩුහයඹහ තභයි ශශල් සුදහ. ඔහු අවුරුදු ේනක්  සශේ 

්රසිේධිශත කුඩු විකිණුහ. කුඩු යහඳහයශත ශඹදුේහ. එතශොට අත් 

අවංගුට ත්තහද? ඔහු පිළිඵ යහජහරි ශහද? ශම් යජඹ 

ඳත්ශරහ දස තුමශනන් ශන්ද අත් අවංගුට ත්ශත්? අත් 

අවංගුට ත්තහට ඳසශේ ඔහු ශභොක්ද කිඹන්ශන්? අද හශ  

නම්ද කිඹන්ශන්? හිට ප ශඳොලිසඳ යඹහශ . නී ඹ වහ හභඹ 

පිළිඵ අභහතයහංලශත ශල්ම්යඹහ විධිඹට එතුමභහ ඳත් ශ 

දශේභ භභ භහධය හච්ඡහක්  ඹරහ කිරහ  -රු ජහන 

ඵණ්වහය භළ තුමභර්  ඔඵතුමභහත් භභත් ශඳොීසසිඹට ම්ඵන්ධයි.   

ර්හ අඳට ළක්කුභක්  ශඵනහ   පිළිඵ.- "අර්ච්චහත 

ංහයහ. අහන දිනඹ අවල් ද" කිඹරහ. ශඳොීසසිශත 

අහනඹ ඳටන් න්ශන් එදහ කිඹරහ. ශභොද  වුශණ්? වුද 

ශශල් සුදහශන් ල්ලි  අයශන ශල් අයශන  ශඵන්ශන්? 

තමුන්නහන්ශේ ත්තහද? වේලිර.ඩී.ශේ. ශශනවියත්න භන්ත්රීතුමභහ 

ත්තහද? නළවළ. ඔඵතුමභන්රහ ත්ශත් නළවළ. ශශල් සුදහශන් 

ල්ලි අයශන ශ  ත්ශත් වුද? ශක්රසළට් එට ඇවිල්රහ 

ශශල් සුදහශ  ල්ලි අයශන ියඹ ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීයඹහ 

වුද?  හ විබහ ශශයනහ. ඇයි  වදිසිද? ශඳොඩ්වක් ඉන්න. 

රඵර ශන්න එඳහ. ඳළමික ල්ශරන් හක්ෂිඹට  හක්ෂිශඹන් 

විත් ඹට ඹන ක්රභඹක් තභයි ක්රිඹහත්භ ශන්න ඕනෆ. 

ඳළමික ල්ශරන් විත් ඹට ියහින්  විත් හයඹහ ශඵල්ර ශටිශඹන් 

අල්ර ශන වදිසිශත යන්න ියහින් අධියේශත ඔේ ප කිරීභට 

 ශඵන සිේධහන්තඹ අහිමි ය න්න -හක්ෂි අහිමි ය ළනීභට- 

අලයතහක් නළවළ.   ර්හ හසුශේ නහනහඹක්හය භළ තුමභර්  

 හ ම්ඵන්ධ යහජහරි ශශයයි.  හට රඵර ශන්න එඳහ. 

යහජහරි ශශයන්න ඕනෆ. ඔඵතුමභහත් දේඹට විරුේධ නම් අන්න 

එතළනට එතුම ශරහ අපි ශම් යශට් ඹව ඳහරනඹ ශන ඹමු.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොනහද?  

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රඵර යන්නත් වුරු ශවෝ ඉන්න ඕනෆ. 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
යන්න  යන්න. ඔඵතුමභහ වළභ දහභ රඵර ශහ ශන්. 

ඔඵතුමභහ රඵර ශහට ශච්ච ශදඹක් නළවළ ශන්. අන් භට 

ඔඵතුමභහ ''භහින්ද යේං ච්ඡහමි'' වුේහ ශන්. එච්චයශන් වුශණ්. 

ශන ශච්ච ශදඹක් නළවළ ශන්. ඹට ඹනම් ඔඵතුමභහ රඵරහ 

ශහ. එච්චයයි ශශේ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අශනක් එ තභයි ඇන්ට් 

හඩ් භහභ. ශම් යශට් ජනතහට වන ශදන්න ශොශවන්ද 

ල්ලි කිඹරහ අවනහ. ඇන්ට් හඩ් භහභ කිඹන්ශන්  ර්ම්භ 

ර්ම් ශඳෞේලි ආයක් භහභක්; security company 

එක්. රංහ ඉ වහඹ ත්තහභ ශභශතක් හරඹක් මුහුශේ ියඹ 

ඹහත්රහරට මුහුදු ශොල්රරුන්ශන් න වහර්රට ආයක්හ 

දුන්ශන් රංහශර නහවි වමුදහ. මුහුශේ ටන් යන්න ඉන්න  

රංහශර නීතයනුල ර වමුදහ තභයි නහවි වමුදහ.   නහවි 

වමුදහ අඳට ආයක්හ රඵරහ දුන්නහ මුහුදු 

ශොල්රරුන්ශන්.   වහ භහශට රළබුේහ ශවොරර් 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

මිලිඹන 120ක්; රුපිඹල් රක්ශත  හ 153 423 මුදරක් 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. ශභොක්ද ශශේ? හිට ප අර 

විර්ලසචඹහය ශභොවහන් . රිස භවත්තඹයි  හිට ප ආයක් ශල්ම් 

ශෝධහබඹ යහජඳක් භවත්භඹයි හිට ප මිටු ශභොක්ද ත්ත 

රණන්දු? කිසිදු මන  අයි ඹක් නළ  ශඳෞේලි ආයක් 

ශේඹක් න ඇන්ට් හඩ් භහභට ශභභ ශොන්ත්රහත්තුම රඵහ 

දුන්නහ. නහවි වමුදහශන් එඹ උදුයහ ත්තහ. අවි ආයුධ 8 000ක් 

එතළනට දුන්නහ. යශට් ආයුධ 8 000ක් දුන්නහ. ශම් යට පිට යටට 

ල්ලි ශරහ ශනහ ප ආයුධ.   ආයුධ ටි දන් දුන්නහ ඇන්ට් 

හඩ් භහභට.   ඇන්ට් හඩ් භහභට දීරහ floating armoury 

එක් දුන්නහ  ශොල්රන්ට. එශවභයි ශශේ. BMICH එශක් 

armoury එ වළදුහ.  ට දුන්නහ ශම් ආයුධ ටි. අශේ 

ල්ලිලින්  ජනතහ ල්ලිලින් ශනහ ප ආයුධ ටි තභයි -

සඹංක්රීඹ අවි ආයුධ 8 000ක්-  ඇන්ට් හඩ් භහභට දුන්ශන්. 

ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුමට සඹංක්රීඹ අවිඹක් දුන්ශන් අන් භ 

ශභොශවොශත්. රු ජන ඵණ්වහය ශතන්නශෝන් භළ තුමභහ 

දන්නහ ත්රසතහදඹ උච්ච තළනට ආහභ ශඳොීසසිඹට මුහුේ 

ශදන්න අභහරු  ශනශොට තභයි දුන්ශන්. එතන් දුන්ශන් 303 

rifle එයි  SLR එයි. එතුමභහ හක්ෂි දයනහ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

වරිභ ්රලසනශන් අවන්ශන්? ඇන්ට් හඩ් භහභට ශම් දුන්නහ. 

දීරහ  ශවොරර් මිලිඹන 120ක් -රුපිඹල් රක් 153 423ක්- භහසි 

ඇන්ට් හඩ් භහභ ත්තහ. ඇන්ට් හඩ් භහභ ත්ත මුදලින් 

ලත ඳව මුදරක් රංහ ආණ්ඩුට ඵදු ශරහ නළවළ. තර්යභ 

යශට් ජනතහ අවි ආයුධ ටි අයශන ශම් විධිඹට ළව ටයුතුම 

යරහ  ශඵනහ. ඉ න් ශභශවභ ියඹ මුදල් තභයි ශම් නතය 

යරහ  ශඵන්ශන්. දළන් ශෝ  ඇන්ට් හඩ් භහභට   

ආයක්හ ශදන්න  පළුන් ද? ශභොක්ද ියවිසුභ? රංගු නළ  

ශඳෞේලි ආයක් භහභට; ශඳෞේලි ආයක් 

ආඹතනඹට යශට් ආයුධ ටි ශදන්න  පළුන් ද? සඹංක්රීඹ 

ආයුධඹක් දයන්න සිවිල්  පයළසිශඹකුට අයි ඹක්  ශඵනහද? 

ශොශවේද ශභොන නී ශත ද  ශඵන්ශන්? එශවභ නළ   ශඵේදී 

ශභශවභ අවි ආයුධ න්දයහක් දුන්නහ. ශම් දීරහ අන් ශරහ 

යශට් ධනසන්දඹ  යටට එන ආදහඹභ එ  පේලි භහභට 

දුන්නහ.  පේලි භහභට දීරහ තභන්ට ඕනෆ විධිඹට වසුයහ 

ත්තහ. ශම් එ භන්ත්රීයශඹකුට  ඇභ යශඹකුට  ට 

ඵරඳෆභක් යන්න  පළුන් වුේහ ද? සුසිල් ශ්රේභජඹන්ත භළ තුමභහ 

එක්ත් ජනතහ ර්දවස න්ධහනශත භවශල්ම් වුේහට එතුමභහට 

 පළුන් වුේහ ද   ළන ථහ යන්න?   එතුමභහට  පළුන් වුේහ ද 

ඵරඳෆභක් යන්න? ඵරඳෆම් ශහ නම් එතුමභහත් ඉයයි. අන්න 

 යි තත්ත්ඹ. අන්න එශවභයි ියශත.   හරඳරිච්ශේදඹ තුමශ 

ශඳො ක ශවොයශම් ඉරහ අලි ශවොයභ දක්හ යන්න  පළුන් 

ශවොයම් සිඹල්ර ශහ. යුේධඹ අන් වුේහභ මිර්සසු 

ඵරහශඳො ශයොත්තුම වුේහ වන රළශඵයි කිඹරහ. යුේධඹ අන් 

වුේහභ ශභොක්ද රළබුශණ්? රළබුශණ් අවනඹ. දිියන් දිටභ ඵඩු 

මිර ළ ක ශහ. ශරෝශත ශතල් මිර අඩු වුේහ. ශරෝශත ශතල් 

මිර අඩු ශන ශොට එ තහක්ත් යශට් ජනතහට වනඹක් 

රඵහ දුන්ශන් නළවළ.  

දළන් ඵරන්න  2013 අවුරුේශේ තභයි ශරෝශත ශතල් මිර 

ඉවශටභ ියඹ අසථහ. රු සුසිල් ශ්රේභජඹන්ත භවත්භඹහ ර්ජ 

ශතල් ංසථහ බහය සිටි ඇභ යඹහ ලශඹන් ශම් ළ දන්නහ 

ඇතළයි භභ විලසහ යනහ. 2013 අවුරුේශේ ශතල් මිර උච්ච 

සථහනඹට ආහට ඳසු 2014  2015 යර දිියන් දිටභ ශතල් 

මිර අඩු ශමින් ආහ. දළන් ආඳසු සුළු ළ ක  ඇභක් ශරහ 

 ශඵනහ.  ලින් අඩු  ඇශම් ්ර රහබඹ ජනතහට දුන්නහද? කිසිභ 

අන්දභකින් ජනතහට දුන්ශන් නළවළ. එදහ අපි ඳහර්ලිශම්න්තුමශර දී 

ථහ යනශොට එදහ ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹ ර්ශඹෝජනඹ යන රු 

ඇභ රු ශභොනහද කිරශර? එතශොට කිරශරත් ''ශම් 

ශදන්ශනත් අරහබ පිට'' කිඹරහ. අරහබ තභයි. ශතල් ංසථහ 

අරහබයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. ශොච්චයක් අරහබ ද 

දන්නහ ද? අරහබ වුශණ් ඇයි? ශවජින් නුශදනු සිදු වුේහ.   

ශනශොට  .එච්.එම්.  ෂවුසි භළ තුමභහ ඉන්ධන ංසථහ බහය 

සිටි ඇභ යඹහ. අන්ත ද භළල් භවත්භඹහ තභයි හිටිශත ශතල් 

ංසථහශර බහඳ යඹහ ලශඹන්.   හර ඳරිච්ශේදශතදී ශතල් 

ංසථහට දළළන්ත ්රලසනරට මුහුේ ශදන්නට සිදු වුේහ. 

ශභොක්ද? ශවජින් නුශදනු ම්ඵන්ධශඹන්. ශවජින් 

නුශදනුට   ඇභ රුන්ට ඵරඳෆම් යරහ  ශඵනහ. අන්ත 

ද භළල් භවතහ ශළින්භ ශනොකිඹහ කිඹනහ  ''ජනහධිඳ  

භන්දියශඹන්  යශටන් ඉවශභ තළර්න් ආ ප ර්ශඹෝඹ ර්හ භට 

යන්න ශදඹක් නළ  වුේහ    ර්හ භට ශභඹ යන්න සිදු 

වුේහ'' කිඹරහ. එතශොට ඳසු ියඹ හනුශර ජනතහ දිවහ ඵරහ 

වන ද රඵහ දීරහ  ශඵන්ශන්? ශවජින් නුශදනුශන් යශට් මුදල් 

න්දයහක් නළ  ශහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශවජින් 

ියවිසුශභන් විතයක් රුපිඹල් රක් 9 700ක් අරහබ වුේහ. 

එඳභේක් ශනොශයි  සිඹඹට 8 ශඳොලිඹක් ශන්න ශරහ 

 ශඵනහ සටෆන්වඩ් චහර්ටඩ් ඵළංකුට.  ශක් හේන වදරත් 

නළවළ තත් ශොච්චය මුදරක් ශන්න  ශඵනහ ද කිඹරහ. 

ශොච්චය මුදරක් ශන්න  ශඵනහ ද කිඹරහ හිතරහ ඵරන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශවජින් ියවිසුශම් නී  විඹදම් 

ශනුශන් රුපිඹල් රක් 2 320ක් ියහිල්රහ  ශඵනහ. අපි ශම් 

ම්ඵන්ධ එදහ ඳහර්ලිශම්න්තුමශර දී කිරහ  අපි විහදශතදී කිරහ. 

''ශම් ථහ යරහ භථඹට ඳත් ය න්න. ශම් නඩුට ඹන 

එශන් ළවක් නළවළ  නඩුට ියඹහභ තත් අපිට අරහබඹක් 

ශන්ශන්'' කිඹරහ. ශභොක්ද ශශේ? චණ් කභට ියඹහ. ශම් 

ඉන්න ශචොේශඳරහ හශ   චණ් ක සියහරහ හශ   භරු සියහරහ 

හශ  එ ඳළත්තකින් යභ උසහ ශන චණ් ක භට ියඹහ අපි 

ඵරහ න්නම් කිඹරහ. ියහින් ඵළුණශර ශභොක්ද? රංහශර 

මිර්සසුන්ටයි දඬුම් දුන්ශන්. ශභොක්ද ශශේ? මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්  නී භඹ ටයුතුමරට විතයක් විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 

232යි.  රුපිඹල් රක් 2 320ක්  විඹදම් ශහ; නහස  ශහ. ශම් 

යශට් ජනතහ ජීත් යන්නට  බුණු ල්ලි. ජනතහට වන 

ශදන්න  බුණු ල්ලි. කුඩු ශයෝියඹහ ශොවන්න  බුණු ල්ලි. 

ශයෝවල් ඳේධ ඹ දියුණු යන්නට  බුණු ල්ලි. අධයහඳනශත 

විහය ශනොය අධයහඳනඹ ඹවඳත් විධිඹට ශන ඹන්න  බුණු 

ල්ලි. බහණ්ව මිර අඩු යන්න  බුණු ල්ලි. බහණ්වර ඵේද 

අඩු යන්න  බුණු ල්ලි. හටද දුන්ශන්? නී  විඹදම් කිඹරහ 

දුන්නහ.  

අශනක් හයේඹ   ශභහි විශේශීඹ භන් හසතුම ලශඹන් 

රුපිඹල් රක් 2 500ක් විඹදම් යරහ  ශඵනහ  මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුමභර්.   ගුන් හසතුම ශනුශන්. Business Class 

එශක් නළඟරහ ියශත. ියහිල්රහ  superstar, seven-star, five-star, 

three-star hotelsරයි නතය වුශණ්. ශතල් ංසථහශර ර්රධහරින්  

ආණ්ඩුශර උදවිඹ ියහිල්රහ එශවේ නළ රහ    සිඹුණ විඹදම් ශම් 

යශට් ජනතහ පිට ඳළශටරහ. ඉ න් ශතල් ංසථහ රහබ රඵයිද? 

ශතල් ංසථහ ඉය යරහ ශන්  ශඵන්ශන්. ශම් යශට් දුම්රිඹ 

ශදඳහර්තශම්න්තුම  SLTB එ  ශතල් ංසථහ  විදුලිඵර 

භණ්වරඹ ඹන ශම් ආඹතන අරහබ රඵන  මුදල් හඵහසිර්ඹහ 

යන  විනහලහරී  ආඹතන කිඹරහ හිට ප ර්ශඹෝජය මුදල්  අභහතය 

යත් අමුණුභ භවත්භඹහ එ තහ දී ්රහල ශහ භට 

භතයි. වුද ශම් තළනට   ආඹතන ඳත් යරහ  ශඵන්ශන්? ශම් 

යශට් මිර්සසුද? ශම් යශට් මිර්සසු ශම්හ අරහබ යරහ නළවළ. ශම් 

යශට් මිර්සසුන්ශන් රුපිඹල් 67 ේශන් ඵදු අයශන 

 ශඵනහ. ජනතහශන්  ව වන ඵදු රඵහශන  ශඵනහ.  

ජනතහශන් ව වන ඵදු රඵහශන   ආඹතන හඵහසිර්ඹහ 

යරහ  ශඵන්ශන් ඳහරඹන්.   ඳහරඹන්ට ව වන්න ඕනෆ. 

  ව තභයි ශම් රළබිරහ  ශඵන්ශන්  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්.  

475 476 

[රු ඳහලිත යංශ ඵණ්වහය භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  2011 අවුරුේශේ ්රභහද හසතුම 

ලශඹන් රුපිඹල් රක් 950ක් ශරහ  ශඵනහ. ශොශවන්ද 

ශම්? රුපිඹල් රක් 950ක් ශරහ  ශඵනහ  2011 අවුරුේශේ.   

හශ භ 2012 අවුරුේශේ රක් 1 030ක් ශරහ  ශඵනහ  ්රභහද 

හසතුම ලශඹන්. ශම් මුදල් න්දයහ ශන්න වුශණ් ඇයි? 

ංසථහ ශම් තයම් මුදල් න්දයහක් අරහබ රඵන තළනට ඳත් 

වුශණ් ඇයි? එශවභ වුශණ්  ඳසු ියඹ ආණ්ඩු ත්ත අ භශනෝන 

ක්රිඹහ භහර් ර්හයි. ජනතහ දිවහ ඵරන්ශන් නළතුම  තභන්ශ  

කුට්ටිඹ ළන ල්ඳනහ යරහ ත්තුම රණන්දු ර්හ තභයි  ශභශවභ 

වුශණ්  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. අන්න   ර්හ තභයි අපි   

සිඹල්ර නතය යරහ අද ජනතහට වන ශදන ක්රභ ස යරහ 

 ශඵන්ශන්.  

ශතල් ංසථහශර නශ ඳේධ ඹ ළන  අවුරුදු විසක්  සශේ 

කිඹනහ. ඇභ රුන් භහරු ශනහ  එශවත් නශ ඳේධ ශත කිසිදු 

අුණත්ළ කඹහක් සිදු ශරහ නළවළ. යන්න විධිඹක් නළවළ; යන්න 

ශදන්ශන්ත් නළවළ. ඔක්ශෝභ දුන්ශන් පිට යට භහම්රට. දීරහ 

මුදල් ටි එවහට ශරහ. ශොමිස එ රළශඵන ්රභහේඹ අනු 

තභයි දුන්ශන්. ශතල් ංසථහට අවුරුදු 52යි. අවුරුදු 52 

ඉ වහඹ තුමශ රංහට ඵහර ශතල් ශනහශර එභ එ 

අසථහයි.   "භහින්ද චින්තන" ආණ්ඩු ඹටශත්යි.   

ඇභ තුමභහත් ශම් රු බහශර ඉන්නහ. එතුමභහශ  - සුසිල් 

ශ්රේභජඹන්ත ඇභ තුමභහශ  -  හර ඳරිච්ශේදඹ තුමශ තභයි   ඵහර 

ශතල් ශනහශර. රංහට ඵහර ශතල් ශනහ ප එභ හර 

ඳරිච්ශේදඹ කිඹරහ එඹ ඉ වහ ත ශනහ.   හශ භ ෂවුසි 

ඇභ තුමභහශ   අන්ත ද  භළ ල් භළ තුමභහශ  හර ඳරිච්ශේදඹනුත් 

ඉ වහ ත ශනහ  ශවජින් ියවිසුභ ළර් දවේඵය ියවිසුම් වරහ 

යශට් ජනතහ ශ  ඵවට ව ප හර ඳරිච්ශේද ශර.  ශභන්න ශම් 

විධිඹට ළව යරහ   යශට් ධනසන්ධඹ හඵහසිර්ඹහ යරහ  

මිර්ශවකුට වනඹක් ශදන්ශන් ශොශවොභද මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්? යශට් මිර්සසුන්ට වනඹක් ශදන්න විධිඹක් නළවළ.  

එළර් ආර්ථිඹක්  එළර් ඳසු ඵෆභක්  එළර් වහ ළටීභක් 

ඇ  ය  ශඵන අසථහ  තභයි අ රු ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර 

සිරිශේන භළ තුමභහත්  අරහභහතය යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහත් ශම් 

යට ඵහය ශන ශභළර් අභහරු අ කඹ ඉශනත් ශම් යශට් 

ජනතහ දිවහ ල්ඳනහ යරහ ශභළර් වන ශදන්න ටයුතුම ය 

 ශඵන්ශන්. බහණ්ව ර් දවඹටයි වන ශදනහ කිරශර. නමුත් 

බහණ්ව ර් දවතුමනට වන දුන්නහ  මුරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්. යහත්රී 8.00ට  9.00ට ඳසු ශයෝවරට ියශඹොත් 

ශරශවකුට එහි නතය ශනහ වළශයන්න ශඵශව ත් ටික් අයශන 

ශදය එන්න විධිඹක්  බුශණ් නළවළ.   ර්හ ඳළඹ 24  පයහභ ඵහහිය 

ශයෝගී අංලඹ විිත ය තඵරහ ශයෝියඹකුට ්ර හය න්න 

 පළුන් ක්රභඹක් වරි ළසසුශර ශම් ඳහරන ක්රභඹ ඹටශත් 

ශනොශයිද? ශෞය ඇභ රුන් වළටිඹට හිට ප උදවිඹ ශම් රු 

බහශර  ඉන්නහ.   හරශත -  

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ර්තභහන අ රු ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ  

ශෞය අභහතයයඹහ ලශඹන් ටයුතුම ය ප හරශත දී තභයි 

ස රුශන් ඳසුත් ඵහහිය ශයෝගී අංලඹ විිත තඵන්න ඳටන් 

ත්ශත්.  

 
ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භහ න්ශතෝ ශනහ  අද තමුන්නහන්ශේ නළන්ටරහ අ රු 

ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ කිඹරහ කිඹන එට. 

[ඵහධහ කිරීභක්] "අයිශඹෝ සිරිශේන  අයිශඹෝ සිරිශේන" කිඹ කිඹහ 

භළශයන්න ෆ ව ප  "අයිශඹෝ සිරිශේනට ශවේ වන්න ඕනෆ" 

කිඹරහ කිඹ ප  "සිරිශේනශ   පතහට ශවේ වන්න ඕනෆ" කිඹරහ 

කිඹ ප තමුන්නහන්ශේ අද ථහ යනහ  "අ රු ජනහධිඳ තුමභහ" 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේ ලිභක් ඇශනද ථහ 

යන්ශන් කිඹරහ භට අවන්න හිශතනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

යහජ ශඹෝඹක්  බුශණ් නළවළ. ශභතුමභහට යජ ශන්න ඵළවළ.  

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
හටද යජ ශන්න ඵළරි? 

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ඳක්ශඹන් ඉදිරිඳත් යන්න 

අශේක්ශඹක් හිටිශත නළවළ. මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ 

තභයි අශේ ඳක්ශත බහඳ . 

 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
තමුන්නහන්ශේරහශ  ඳක්ශත බහඳ  වුශණ් ජනහධිඳ  

වුේහට ඳසුයි. තමුන්නහන්ශේරහශ  ඳක්ශත බහඳ  නම් ඇයි 

තමුන්නහන්ශේරහ එතුමභහ දිනන්න ටයුතුම ශනොශශේ? [ඵහධහ 

කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේරහ භහින්ද යහජඳක් දිනන්න ශන්ද 

ටයුතුම ශශේ? [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ශේරහ මභත්රීඳහර සිරිශේන භවත්භඹහ ශනුශන් 

එතුමභහශ  භළ යේ ශරදිහට නළඟුේහද? එතුමභහ ශනුශන් 

රැස ඇම් ඳළළත්වුහද? Canvassing ියඹහද? එතුමභහ ශනුශන් 

 යඹ වන්න කිඹරහ මිර්ශවකුට කිරහද?  හිට ප ර්ශඹෝජය 

ඇභ තුමභහ  ර්ම් ඵයිරහ වන්ශන් නළ  හ ක ශන්න. 

තමුන්නහන්ශේ වනුභන්තහ හශ  ශඵොරුට ෆ වන්න එඳහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්   හිට ප අරහභහතය  දි.මු. 

ජඹයත්න භළ තුමභහ අද ථහ ශහ. එතුමභහ ශභොක්ද කිරශර? ශම් 

යශට් දරුන් ඳරිසම් ය න්න කිඹරහ කිරහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුමභර්  අම්බුළුහ මජ විවිධත් භධයසථහනඹ 

 ශඵන තළන වහමුදුරු නභක් ඳන්රක් වදහශන සිටිඹහ.   

වහමුදුරුන් එශරහ   භූමිඹ අත් ඳත් ය ත්තහ. චන්ද්රිහ 

ඵණ්වහයනහඹ කුභහයතුමං භළ ර්ඹශ  හර ඳරිච්ශේදශත  ිෂි 

යක්ේ භණ්වරශත - අශේ භහින්දහනන්ද අුණත්භශ  භවත්භඹහ 

භවය ශරහට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් හක්ෂි දයයි. භවයවිට  

"නළවළ" කිඹරහ විරුේධ ශයි. දළන් නම් එතුමභහටත් හක්ෂි දයන්න 

අභහරුයි කිඹරහ භභ දන්නහ  භශ  මිත්රඹහ ර්හ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ිෂි යක්ේ භණ්වරශත මුදල් ටි අයශන  

හරිභහර් ශදඳහර්තශම්න්තුමශර ල්ලි ටි අයශන    හශ භ 

ජනහධිඳ  අයමුදශල් ල්ලි ටි අයශන තභයි මජ විවිධත් 

භධයසථහනඹ ස ශශේ.   භධයසථහනඹ වදරහ   තභන්ශ  

ඳවුශල් බූදරඹක් ශහ. යශට් ජනතහට මජ විවිධත්ඹ ඵරහ 

න්න ර් ආමි භධයසථහනඹක් කිඹරහ වළදුහ.   

භධයසථහනඹ වළදුශර තභන්ශ  අ න් ත ඳවක් විඹදම් යරහ 

ශනොශයි. යශට් භව ජනතහශ  සිඹුණභ  ධනසන්ධඹ ශඹොදරහ 

තභයි ශම් භධයසථහනඹ වළදුශර.   භධයසථහනඹ වදරහ එඹ 

477 478 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

හර්තහත යන්න ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඳනතක් ශනහහ. ඳනත 

ශනළල්රහ ශභොක්ද ශශේ? ඳශමුළර්ඹට දළන් ඉන්න යජතුමභහට 

- දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාට - මේක අයිතියි, එතුමාමෙන් පසුව 

එතුමභහශ  ඳයම්ඳයහශර සිටින පිරිමි දරුන්ශ  අයි ඹ වහ ශම් 

අත් ඳත් නහ කිඹරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශ ඳනතක් ම්භත 

ය ත්තහ.   ශඵොරුද? එඹට විරුේධ ශම් රු බහ තුමශ ථහ 

ය ප එභ එ මිර්වහ ඳහලිත යංශ ඵණ්වහය විතයයි.  
 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

හිට ප අභළ තුමභහ   ඳනත ශශනන්න ලින් ශතොණ්වභන් 

ඇභ තුමභහත් ශම් වහ භහන ඳනතක් ශනහහ.   වහ 

තමුන්නහ න්ශේරහශ  භත ඉදිරිඳත් වුේහ. ශම් හිට ප  

අභළ තුමභහ  -  
 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශම් රී  ්රලසනඹක් ශනොශයි ශන්. ඇ . [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් 

ඉ න් වරි ශන්. හ ක ශන්නශෝ ඉ න්. ශතොණ්වභන් ඇභ තුමභහ 
ශත් ළරැදියි;  දි.මු. ජඹයත්න ශත් ළරැදියි; රලිත් දිහනහඹ 
ශත් ළරැදියි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. යශට් 
ධනසන්ධඹ අයශන  යශට් ධනසන්ධශඹන් ආඹතනඹක් 
වදරහ   ඳවුශල් බූදරඹක් ශර ස ය න්නහ නම්  හ 
ව වන අඳයහධ. ශම්හ දරුන්ට න්න ශදනහ නම්   හ න 
දරුන් ශදභරපිඹන්  ඳරිසම් ය න්නට ඕනෆ. ශභළර් අඹ 
ළඹක් ඉදිරිඳත් ය ප උදවිඹශ  දරු න් ළන ශනොශයි  රු 
අරහභහතයතුමභහට දරුන්  ඉන්නහද  නළේද කිඹන එ ළන 
ශනොශයි ථහ යන්න  ශඵන්ශන්. රු අරහභහතයතුමභහට 
දරුන් ඉන්නහද  නළේද කිඹන එ එතුමභහ ඵරහ නීවි. දි.මු. 
ජඹයත්නට දරුන් ඉන්නහ නම්   දරුන් ට ඳන්ල්ර ශේඳශ 
න්න ශදන්ශන් නළ   පිංගුත්තයයින් යන්ශන් නළ   ළදත් 
විධිඹට තභන් උඳඹන මුදලින් න්න දීරහ වදහ න්න එ   
ශොල්රන්ශ  ළවක්. [ඵහධහ කිරීභක්] රලිත් දිහනහඹ 
භන්ත්රීතුමභර්  රුේහයරහ හ ක ශන්න ශෝ. තමුන්නහන්ශේ 
ර්ම් වනුභන්තහ හශ  ෆ වනහ. භහනළල්ශල්  මුසලිම් 
මිර්වහශ  petrol shed එට ියර්  ඹරහ විනහල ය ප අරණතඹක් 
 ශඵන තමුන්නහන්ශේ තත් ශභතළන ෆ වනහ. 

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්ශේ හශ  මිනී භයරහ  
 

[ූලාවනපන අ  පරිදි ඉලත් කරන දී.  
[அக்கசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
නළවළ. 
 

ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  විභල්  ඇයංල හිට ප ඇභ තුමභහ 

කිරහ  ඉදිකිරීම් ර්භහන්තඹ වහ ළටිරහ කිඹරහ. ඉදිකිරීම් 

ර්භහන්තඹ වහ ළටිරහ තභයි  බුශණ්. සිශභන්  ශොට්ටඹක් 

මිර්ශවකුට න්න ඵළවළ. සිශභන්  ශොට්ටඹ මිර ීපඹද? ශම් 

අඹ ළඹ තුමළින් රුපිඹල් සිඹඹකින් සිශභන්  ශොට්ටඹ මිර අඩු 

ශනහ. මිර්සුන් න්ශතෝශඹන් ශඹක් ශදොයක් වදන්න ඳටන් 

න්නහ  දස 14 අඹ ළඹ තුමළින්. 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ண்புகு னலித் சக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශල් වදනහ ශනොශයි  ශල් වනහ. 
 
ගු පාලිත රංපග බණ්ඩාර මශතා 
(ண்புகு தலி  ங்ஹக  தண்ட) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශල් වනහ? ඳසු ියඹ ආණ්ඩු හරශත ී යයින් ියහිල්රහ 

කිරශර ශභොක්ද? "අඳට ශතල් ටිට වනහධහයඹක් ශදන්න  

හධහයේ මිරක් ශදන්න  අඳට වන එඳහ  අඳට  හධහයේ මිරට 

භූමිශතල් ටි ශදන්න" කිඹරහ තභයි ී යයින් ඉල්ුණශර. 

ී යශඹෝ හධහයේ මිරට භූමිශතල් ටි ඉල්රනශොට ශම් 

ආණ්ඩු ශභොක්ද ශශේ? වරහත ළල්රට ියහිල්රහ  මිර්සුන් 

ටි ශඳෝලිම් යරහ භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩු ඔවුන්ට ශ ක 

 ඹරහ දළම්භහ.  තුමක්කුශන් තභයි ඔවුන්ට උත්තය  දුන්ශන්.  අද 

ශම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් ශරහ දස 7ක් ඹනශොට  හධහයේ 

මිරට භූමිශතල් මිර අඩු යරහ දුන්නහ. 

  විතයක් ශනොශයි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. දස 

14ක් ම්පූර්ේ නශොට ශදළර් තහටත් ඉන්ධන මිර - 

භූමිශතල් මිර - අඩු යරහ දුන්නහ.  ඳසු ියඹ ආණ්ඩු ඳම්ශඳෝරි 

ළහුහ; ෆ ළහුහ. මිර්සුන් ශතල් ටි ඉල්රනශොට ශ ක  ඹ ප 

ආණ්ඩු  යතුමඳසර මිර්සුන් ශඵොන්න තුමය ටි ඉල්රනශොට 

තුමය  ඇදුරුක්  ශදන්ශන් නළ  ශ ක  ඹ ප ආණ්ඩු  ටුනහඹ 

ර්දවස ශශශ රහඳශත ශේඹන් තභන්ශ  අර්ථහධ 

මුදල් ඉල්රනශොට අර්ථහධ මුදල් ශදන්ශන් නළ  ශ ක 

 ඹරහ භය ප ආණ්ඩු දළන් අපි ජනතහට වන ශදන අඹ ළඹක් 

ඉදිරිඳත් ශහභ  ජීත් න්න  පළුන් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශහභ 

ශභන්න කිඹන තන්දය.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භහ ශඟ  ශඵනහ අලි 

ශවොරුන්ශ  රළයිසතුමක්.  වුද ශම්? භහණ්වලි ්රධහනී හමිණී 

ශනයත් කිඹන භවත්භශඹක් සිටිඹහ. හමිණී ශනයත් භවත්භඹහ 

ශභොක්ද ශශේ? රංහශර  ශඵනහ  "භවළලි" කිඹරහ 

ශනෞහක්. ඔඹ ශනෞහ floating armoury එට ත්තහ. 

Floating armoury එට අයශන හල්ර යහඹට ශන ියඹහ. 

හල්ර යහශඹන් ශභොක්ද ශශේ? රලිත් දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුමභර්  තමුන්නහන්ශේ   ළන දන්නහද? ටළන්හර්ඹහට 

ඹන තුමරු ශනෞහ ශන ියඹහ. ටළන්හර්ඹහට ශනෞහ 

ශර්හිල්රහ යහජඳක් ශශනකුට දුන්නහ  ශම් විකුේන්න. 

ෆලිරට වරහ කිශරෝ එ රුපිඹල් ඳව ේශන් වික්ශක්  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්.   පිළිඵ අඳ ශඟ ලිඛිත 

ශතොයතුමරු සිඹල්ර  ශඵනහ. ශභන්න ශම් විධිඹට ඳට්ට ශවොයම් 

ය ප ඳට්ට රැශක් ඉ ශන දළන් කිඹනහ මිර්සුන්ට ශම් වනඹ 

ශදන්ශන් නළවළ  ශවේ වන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශවොයම් ය ප අඹට දඬුම් 

ශදන්නට ඕනෆ. ජනතහ ශනුශන් ආදයශඹන්  ශෞයශඹන් 

තභයි ශභළර් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන්ශන්. අපි අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන්ශන් ජනතහට 

හධහයේඹ ඉසට කිරීභ ඉරක් ය ශන මි භළ යේ ඉරක් 

ය ශන ශනොශයි. භළ යේඹක් යන්න නම් මිර්සසු ජීත් 

ශරහ ඉන්න ඕනෆ.   ර්හ මිර්සුන් ජීත් ය ඇභ අශේ පූර්ේ 

ීපභ කිඹන එ ශත්රුම් අය ශන තභයි ශම් හශ  හධහයේ  

යුක්  වත අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් යන්න ටයුතුම යරහ 

 ශඵන්ශන් කිඹන එ භතක් යමින් භශ  ථහ අන් 

යනහ  ශඵොශවොභ සතුම යි.  
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[රු ඳහලිත යංශ ඵණ්වහය භවතහ] 
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ගු ච්දද්රසිරි ගජදීර මශතා 
(ண்புகு சந்சந கஜ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු ඳහලිත යංශ ඵණ්වහය යහජය ඇභ තුමභර්  අබයන්තය 

්රලසනඹක්  ශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ වතය ශදනහයි ශම් රු 

බහශර ඉන්ශන්  අඹ ළඹ විහදඹ අසථහශරදී. මුදල් ඇභ තුමභහත් 

නළවළ. 

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
அடுத்க தகப அஹத்ன் அர்கள்.  

உங்களுக்கு 10 டங்கள் எதுக்கப்தட்டிமெக்கன்நண. 

 
[த.த. 3.37] 

 

ගු පී. අරියප්දත්ර්ද මශතා 
(ண்புகு த. அஹத்ன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகப கனகங்கும் உமைப்தணர் அர்கஹப, இங்கு 

இகடக்கன வு தசனவுத்ட்டம் தடர்தண ம் 

இடம்ததற்மைக்தகண்டிமெக்கன்நது. ஆட்ச ற்நத்துக்குப் 

தற்தடு இந் ட்டிஹன 67ஆது சுந் ண கக் 

தகண்டடி சூழ்கனல், இந் இகடக்கன வு 

தசனவுத்ட்டத்ஹன உகற்மைகட்டு ன் 

கழ்ச்சகடகன்ஹநன். இந் வு தசனவுத்ட்டத்கச் 

சர்ப்தத்து உகற்ந தகப  அகச்சர்  

கமெக்க அர்கள், "இனங்ககர்கள் ண்டும் சந்ஹச 

தசத்ல் கப்தடுகன்நணர். இச்சந்ஹசணது 

சுந்ம், டுகன ற்மைம் கத்கணப் 

ததற்மைக்தகடுத்துள்பது" ன்மை தபகக் கூநமெக்கநர். 

67ஆது சுந் ண   தகண்டடப்தட்டிமெக்கன்நது; 

அகட, ஆட்ச ற்நமும் இடம்ததற்நமெக்கன்நது.  

ஆணல்,  ழ் க்களுகட ஹகணகளும் துன்த 

துங்களும் இன்ணமும் குகநகடல் 

தடர்ந்துதகண்டிமெக்கன்நண ன்தக ன் இவ்டத்ல் 

தவுதசய் மெம்புகன்ஹநன்.  

இந் வு தசனவுத்ட்டத்ல்  அகச்சர் அர்கள், 

புனம்ததர்ந்து ழ்கன்ந க்கள் - தபடுகபல் 

இமெக்கன்நர்கள், இங்கு ந்து முலீடு தசய் முடிமதன்மை 

கூநமெக்கநர். மெங்கதபன்மை அர்களுக்கு 

அகப்புக்கூட டுக்கப்தட்டிமெக்கன்நது. ஆணல், கடந் 

2ஆம் க ட்டக்கபப்பு, ங்கட்கடச் ஹசர்ந், எமெ 

தள்கபன் ந்கண 36 துகட கந்ச கமெ 

ன்தர் கட்டலிமெந்து புநப்தட்டு கட்டுக்க ண 

கனத்ல் ந்நங்கஹதது ககதுதசய்ப்தட்டிமெக்கநர். 

அற்கு அடுத் ள் - 3ஆம் க -  ட்டக்கபப்பு, 

தகக்கட்டிச்ஹசகன, 9ஆம் ட்டத்கச் ஹசர்ந் எமெ 

தள்கபன் ந்கண 29 துகட ஹம் 

தஸ்கன் ன்தர் டுதலிமெந்து ந்ஹதது அவ்ஹந 

அங்கு கத்துக் ககதுதசய்ப்தட்டிமெக்கநர். இகட, 

கடந் 2ஆம் க கக்குப் தல்ககனக்கக 

வுகபண ஹகந்ன் ன்தன் வீட்டின்து 

ததற்ஹநல் குண்டுத் க்குல் இடம்ததற்நமெக்கநது. ன் 

இக ன் கூமைகன்ஹநதணன்நல், ஏர் ஆட்ச ற்நத்ற்குப் 

தநகு 67ஆது சுந் ண க டத் 

இவ்ஹகபல், ஆட்ச ற்நம் ஹகதன்மை டக்கு, 

கக்கலுள்ப சமைதன்க க்கள் கூடுனக 

க்கபத்மெந் கனகல்,  அகச்சர் அர்கள் 

புனம்ததர்ந்து ழ்கன்ந க்களுக்கு இங்கு ந்து முலீடு 

தசய்மங்கதபன்மை கூந தன்ணமெம் தடர்ச்சக ககதுகள் 

இடம்ததற்மைக் தகண்டிமெக்கன்நண ன்தகச் 

சுட்டிக்கட்டத்ன். இப்தடிண சூழ்கனல் 

புனம்ததர்ந்து ழ்கன்ந க்கள் இங்கு ந்து வ்மை 

சுந்க முலீடு தசய் முடிமம்? ன்தக ங்கள் 

தபவுதடுத் ஹண்டும். இவ்நண அளத்ங்களும் 

ககதுகளும் தடர்ச்சக இடம்ததற்மைக்தகண்டுன் 

இமெக்கன்நண. இந் கனல்ன் ழ் க்கபக 

ங்கள் சுந்த்க  அநதத்துக்தகண்டிமெக்கன்ஹநம். 

டக்கு, கக்கல் ழ்கன்ந ழ் க்கள் ம்க, 

சுந்க  முடில்கன ன்தக இந்க் 

ககதுகளூடக ங்கபல் உக்கூடிக இமெக்கன்நது.  

இந் வு தசனவுத்ட்டத்ஹன தல்ஹமைதட்ட 

ங்கள் ங்கப்தட்டிமெக்கன்நண. ங்கள் அக 

ற்மைக்தகள்கன்ஹநம். குநப்தக, 13 அத்சப் 

ததமெட்கபன் கனகள் குகநக்கப்தட்டிமெக்கன்நண. 

அகட்டு, ங்கள் கழ்ச்சகடகன்ஹநம். தல்ஹமைதட்ட 

துகநணமெக்குச் சம்தப உர்வுகள் ங்கப்தட்டிமெக்கன்நண. 

குநப்தக, அச உத்ஹகத்ர்களுக்கு ம் மேதய் 

சம்தப உர்வு ங்கப்தட்டிமெக்கன்நது. அது தத்ம் 

மேதக அகக்கப்தடமெப்தகவும் கூநப்தட்டிமெக் 

கன்நது. இகககப ங்கள் ஹற்கன்ஹநம். ஆணல், 

அஹன இன்நம் தல்ஹமைதட்ட ட்டங்கள் உள்படக்கப்தட 

ஹண்டிமெக்கன்நண. குநப்தக டக்கு, கக்கஹன 

இமெக்கன்ந க்கள் கடந் 65 மெடங்கபக 

அடிகககபப்ஹதன ழ்ந்து மெகன்நர்கள். 30 

மெடங்கபக அங்கு ஏர் ஆமப் ஹதட்டமும் 

இடம்ததற்நது. அந் ஆமப் ஹதட்டம் 2009ஆம் ஆண்டு 

ஹ ம் 19ஆம் க முடிவுக்கு தகண்டுப்தட்டகத் 

தக்கப்தட்டது. அந் னங்கபல் இமெக்கன்ந 

க்களுக்கண அடிப்தகட சககபச் தசய்து தகடுக்க 

ஹண்டும்; ள்குடிஹற்நம் தசய்துதகடுக்கப்தட ஹண்டும். 

அங்கு  ஹதணல் தக்கப்தட்ட ககளும் 

ர்களும் அகபல் இமெப்தஹடு, ததமெபண 

ஹசகடந் வீடுகளும் புணகக்கப்தடஹண்டி 

இமெக்கன்நண. அர்களுக்தகன்மை தல்ஹமைதட்ட ஹககள் 

இமெக்கன்நண. ஆணல், இந் வு தசனவுத்ட்டத்ல் 

ஹசடக அர்களுக்தகண துவுஹ குநப்தடப்தடல்கன 

ன்தக ன்  ணமெத்த்துடன் தத்துக் 

தகள்கன்ஹநன். கடந் கனத்ல் ஆட்ச ற்நம் 

ஹண்டுதன்மை ழ் க்கள் க்கபத்ர்கள். 

அர்களுக்குச் சர்தக ழ்த் ஹசக் கூட்டகப்பும் 

இமெந்து. ன்நலும்கூட, ர்தர்த் டங்கள் துவுஹ 

இதுக கடததநல்கன. அர்களுக்குத் ஹகண 

ங்கஹப, ஹசட ட்டங்கஹப ங்கப்தடல்கன.  

தல்ய்ப்புக்ககபப் ததமைத்கல் டக்கு, 

கக்கஹன இமெக்கன்ந ஹகனற்ந தட்டகபன் 

ண்க்கக தடர்ந்தும் அகத்து மெகன்நது. குநப்தக 

ட்டக்கபப்பு ட்டத்க டுத்துக்தகண்டல், 2012ஆம் 

ஆண்டு கனப்தகுக தல்ஹமைதட்ட தட்டகளுக்கு 

ஹகனய்ப்புக்கள் ங்கப்தட்டண. ஆணல், இந் 2012-

2013ஆம் ஆண்டுகபஹன தட்கசப் ததமைஹதமைகள் 

ககடக்கன் கக நக்குகந 180 தட்டகள் 

டுதட்டிமெக்கநர்கள். அர்கள் கடந் ம்கூட 

ட்டக்கபப்தஹன எமெ கணமர்ப்புப் ஹதட்டத்க 

டத்மெந்ர்கள். ஆணல், அர்களுக்கண 

ஹகனய்ப்பு இன்நம் ங்கப்தடல்கன.  இந் 

இகடக்கன வு தசனவுத்ட்டத்ஹன ஹகனய்ப்புக்கள் 

481 482 
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தற்ந துவுஹ தந்துகக்கப்தடல்கன. ஆகஹ, 

ட்டக்கபப்பு ட்டத்ஹன டுதட்ட அந்ப் 

தட்டகளுக்கண ஹகனய்ப்பு தற்ந டமும் இந் 

100 ள் ட்டத்துக்குள் உள்பர்க்கப்தட ஹண்டும் ன்தக 

ன் இவ்டத்ஹன தபகக் கூநக்தகள்ப 

மெம்புகன்ஹநன்.  

இன்மை இந் 100 ட்கபல் 27 ட்கள் 

முடிவுற்நமெக்கன்நண. ஞ்சமெப்தது 73 ட்கள்ன். 73 

ட்களுக்குள் இந் வு தசனவுத்ட்டத்ல் குநக்கப்தட்ட 

தன டங்கள் அமுனகு? ன்கன்ந ஹகள் ங்கள் 

த்ஹன ளகன்நது. குநப்தக, தளுன்ந 

உமைப்தணர்களுக்கு ங்கப்தடும் ந்து ல்லின் மேதய் 

, தத்து ல்லிணக அகக்கப்தட்டிமெக்கன்நது. இந் 

100 ட்களுக்குள் அந்ப் தன்முகப்தடுத்ப்தட்ட க 

ங்க முடிம அல்னது ங்குற்கண ய்ப்பு 

இமெக்கன்ந ன்ந சந்ஹகம்கூட ளந்மெக்கன்நது. இந் 

100 ட்களுக்குள் அக ங்க முடிம அல்னது அற்குப் 

தற்தடுன் அக ங்குர்கப? ன்ந ஹகள்மம் 

லில்கன. ஆகஹ, தன தபற்ந டங்கள் இந் 

வு தசனவுத்ட்டத்ஹன கப்தடுகன்நண. அக ர்த் 

தசய் ஹண்டும் ன்தகமம் ன் இவ்டத்ஹன கூந 

மெம்புகன்ஹநன். 

இகட சமுர்த் னன்புத் ட்டம் சம்தந்கப் 

தல்ஹமை சணங்கள் இஹன குநப்தடப்தட்டிமெக்கன்நண. 

ட்டக்கபப்பு மைக கன கூடி ட்டக 

இமெக்கன்நது. அது இது இனங்ககல் இமெக்கன்ந ல்ன 

ட்டங்ககபமம்ட கூடி மெணற்ந அல்னது மைக 

கூடி ட்டக இமெக்கன்நது. ஆணல், சமுர்த் 

னன்புத் ட்டங்ககபப் ததமைத்கல் அங்ஹக சமுர்த் 

குடும்தங்ககபக் குகநப்தற்கண டடிக்கக 

ஹற்தகள்பப்தடுகன்நது. அது  ந்தமெ சண 

தசனகணமம் இல்னல், சண எமெ டத்லும் 

இல்னல், ங்கள் மெம்ததடி ட்டக்கபப்பு சமுர்த் 

கனம் ஊடக சமுர்த் முத்கககபக் 

குகநக்கன்நர்கள். அங்கு இந் சமுர்த் முத்கக 

குகநப்தற்கண ஹக்கம் ட்டக்கபப்பு மைக கூடி 

ட்டம் ன்ந கனக ற்நமள்பகக் 

கட்டுற்ககும். அது, அங்கு சமுர்த் முத்கககப 

தட்டிட்டல் அந் க்கள் மைக ங்க 

முன்ஹணநமெக்கன்நர்கள் ன்மைம் அது மைகற்ந 

ட்டக இமெக்கன்நது ன்மைம் கட்டுற்கண 

டடிக்கககள்ன் ட்டக்கபப்தல் ஹற்தகள்பப் 

தடுகன்நஹ , சமுர்த் ங்குற்கண குடும்தங்ககப 

உண்ககஹ இணங்கண்டு தகள்ற்கு அங்கு 

தசனகண தசய்ப்தடல்கன. ன் இக சமுர்த்க்குப் 

ததமைப்தண அகச்சர் அர்கபடம் கூந ஹண்டும் ன்மை 

கணத்ஹன். ஆணல், இப்ததளது அகச்சர் அர்கள் 

இங்கு இல்கன. ஆகஹ, சமுர்த் தட்டப்தட்ட அந்க் 

குடும்தங்களுக்கு ண்டும் சமுர்த் ங்கள் ங்கப்தட 

ஹண்டும். கண ட்டங்களுடன் எப்தடுகன்நஹதது 

டக்கு, கக்குப் தகுகள் ஹதணல் தடர்ச்சகப் 

தக்கப்தட்டுப் தன இன்ணல்ககபக் கண்டுள்ப 

தஹசங்கபகும். அங்குள்ப க்கள் மைகணல், 

இற்கக அணர்த்ங்கபணல், ஹதணல் கவும் தன்ங்க 

கனல் கப்தடுகன்நர்கள். இவ்நண கனல் 

டீதன்மை அங்கு சமுர்த் முத்க தட்டப்தடுன் 

கக அந் க்கள் ண்டும் அந் மெணத்க ய் 

முடிமெக்கன்நர்கள். 

இந் வு தசனவுத்ட்டத்ல் கல்கட 

பர்க்கன்நர்கபன் னன் கமெ தல் கன 

அகக்கப்தட்டிமெப்தது ஹற்கத்க்க டக 

இமெக்கன்நது. ஆணல், ட்டக்கபப்பு ட்டத்கப் 

ததமைத்ட்டிஹன அங்கு நக்குகந மூன்மை இனட்சம் 

டுகள் இமெக்கன்நண. இந் மூன்மை இனட்சம் டுகளும் 

அந் ட்டத்லுள்ப தல்னதப, தட்டிப்தகப, 

வுவு, நவூர், தசங்கனடி, கக ஹதன்ந இடங்கபல் 

இமெக்கும் ஹய்ச்சல் ககபல் ஹடப்தடுகன்நண. 

ஆணல், அந் ஹய்ச்சல் ககபஹன தசுக்ககப ஹய்த் 

ட்டுப் தண்கபர்கள் 18 ஹதர் கடந் ம் ண 

இனகணல் ககதுதசய்ப்தட்டு இப்ததளது தகல் 

டப்தட்டிமெக்கன்நர்கள். அங்கு டுககப பர்ப்தற்கண 

ஹய்ச்சல் ககள் உ முகநல்  எதுக்கப்தட ஹண்டும் 

ன்தக ங்கள் கடந் அசங்க கனத்லும் தனமுகந 

கூநமெந்ஹம். ஆணல், இன்ணமும் அகணக் கக்கல் 

டுக்க எமெ கனஹ கப்தடுகன்நது. ஆகஹ, இந் 

டத்ல் கணம் தசலுத்துல் ஹண்டும். ட்டக்கபப்பு 

ட்டத்ஹன இமெக்கன்ந கல்கடப் தண்கபர் 

களுக்கு அந் ஹய்ச்சல் கககபச் சண முகநல் 

எதுக்கக் தகடுத்ல் ட்டும்ன் அர்கள் அங்கு டுககப 

பர்த்துத் தடர்ச்சகப்  தலுற்தத்க ஹற்தகள்பக் 

கூடிக இமெக்கும் ன்தக ன் இவ்டத்ல் 

கூநக்தகள்ப மெம்புகன்ஹநன். 

அடுத்க, ஊணமுற்ந தகடணமெக்ககப் தன ஹசட 

ட்டங்கள் இஹன ஹசர்க்கப்தட்டிமெக்கன்நண. ஆணல், 

டக்கு, கக்கஹன ஹதணல் தக்கப்தட்டு ழ்ந்து 

தகண்டிமெக்கன்ந ற்மைத்நணபகள் சம்தந்க 

ந்தமெ ஹசட ட்டங்களும் இந் வு 

தசனவுத்ட்டத்ஹன ஹசர்க்கப்தடல்கன. இந் 

கனகணது ஹந் ஜதக்ஷணது அசங்கநம் 

ச, கத்தன சநஹசணணது அசங்கநம் ச 

டக்கு, கக்கு ழ் க்ககபப் புநக்கக்கும் கன 

தடர்ந்துதகண்டிமெக்கன்நது ன்தகக் கட்டுக 

உள்பது. ஆகஹ, இந்ப் புநக்கப்பு ன்தது தடல் 

ல்லிக்கமுள்ப அசங்ககச் தசற்தட ஹண்டுதன்மை 

ஹகட்டுக்தகள்கஹநன். 

இமைக, ன் இன்நதமெ டத்கக் கூந 

ஹண்டும். ணக்கு முன்ணர் ஹதச முன்ணள் 

கபட்டுத்துகந அகச்சர் அர்கள் ன்கணப் தற்நச் 

சன டங்ககபக் கூநமெந்ர். அது, அர் ன்கண 

அசங்கத்ன் தக்கம் மெமைம் அற்ககப் தம் 

மெகவும் ன்ணடம் முன்ணர் ஹகட்டிமெந் டத்க 

ன் அண்கல் தபப்தடுத்மெந்ஹன். "அந் 

டத்கப்தற்ந ன் ங்கள் முன்ணர் கூநல்கன? 

இப்ததளது கூமைற்குக் கம் ன்ண?" ன்மை அர் 

ஹகட்டர். இகண ன் முலில் கூநமெந்ல், 

அப்ஹதமெந் அசங்கம் இணுப் புனணய்பர்ககப 

கத்து வ்நண டடிக்ககககப டுக்கும் ன்மை 

தந் கத்ல் ன் அப்ஹதது அகக் கூநல்கன. 

ஆணல், அர் உண்ககஹ அவ்மை ன்கணக் 

ஹகட்டிமெந்ர். இப்ததளது அர் ந் 

டடிக்ககதடுத்லும் அற்கு முகங்தகடுக்க ன் 

க இமெக்கஹநன். கடந் அசங்கணது இவ்நண 

டடிக்ககககப ஹற்தகண்டு அககண 

முகநல்ன் தசற்தட்டது. எமெ டக வு 

தசனவுத்ட்டத்ற்கு ஆக ன்கண க்கபக்கச் 

தசய்ற்கக ணது அண்கணப் தக் கககத் 

டுத்து கத்து டடிக்கக ஹற்தகண்டர்கள். 

இவ்நண அடடித்ணண ஏர் அசங்கம்ன் முன்ணர் 

தசற்தட்டது  ன்மை கூந, கடததமைகன்ஹநன். ன்ந. 

483 484 

[රු . . අරිඹශන්ත්රන් භවතහ] 
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ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු ඵන්දුර ගුේර්ධන භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට විනහ ක 

10 හරඹක්  ශඵනහ. 

 

[අ. බහ. 3.49] 
 

ගු බ්දදු ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විනහ ක 20යි.    ඔඵතුමභහ ඵරන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අනු 

ශම් යශට් භසත මරයයේඹ පිළිඵ පූර්ේ ඵරඹ  ශඵන්ශන් 

අශේ ඳහර්ලිශම්න්තුමට.  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශර ඉදිරිඳත් යන අඹ 

ළඹ ශල්නඹ ශවෝ අඹ ළඹ ංශලෝධන යශට් භසත ර්භළවුභ  

ආදහඹභ  ශේහ ර්යුක් ඹ  මිර භට්ටභ  ශවුම් ශලේඹ  ඉතුමරුම්  

ආශඹෝජනඹ ළර් හර් ආර්ථි විචරයඹන් ශශයහි ඉතහ 

ඵයඳතශ ශර ඵරඳෆම් ඇ  යන අතය  ශම් යශට් ර්යහයුධ  

අවිහිං රක් ංයහත මිර්සුන්ශ  ජීවිතරට ිජු ඵරඳෆම් 

යනහ.    ර්හ  ශවො ශඹෝජනහ සිඹල්රට වහඹ ශදමින්  

ආර්ථි විදයහත්භ ලශඹන් භහ දකින රුණු කිහිඳඹක් පිළිඵ 

ශම් රු බහශර අධහනඹට ශඹොමු යන්නට භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.   

යහජය මරය ශභනහයේඹ වහ ්ර ඳත් ර යදින් අශේ 

යශට් ඉ වහශත ්රථභ තහට එභ  තහක් ආර්ථිඹ වහ 

ළටිරහ  ශඵනහ.  ශම් තහ යන භවය අඹ ර්ම් ආර්ථිඹ 

වහ ළටීම් කිරහට දහත් රංහශර ආර්ථිඹ එශවභ වහ 

ළටිරහ නළවළ. 2001 ර්ශතදි ඳභේක් රංහශර ආර්ථිඹ 

ආඳසට භන් ශහ; ිේ 1.3ක් ඵට ඳත් වුේහ.   අසථහශරදී 

ශම් ආර්ථිඹ ධන ඵට ඳත් කිරීභ වහ එක්ත් ජහ  

ශඳයමුණු යජඹ ඹටශත් යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහශ  

නහඹත්ශඹන් දින සිඹශත ළව පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශහ.   

ළව පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යන ශොට භභ රහමීඹ ආර්ථිඹ 

පිළිඵ ළබිනට් ඇභ යඹහ ලශඹන් වහ මුදල් ර්ශඹෝජය 

අභහතයයඹහ ලශඹන් ටයුතුම ශහ.   අසථහශර මුදල් 

අභහතයතුමභහ ශර ටයුතුම ශශේ රු ශක්.එන්. ශචොක්සි භළ තුමභහ. 

ශභතුමභහ අද දින අබහ්රහේත ශරහ  ශඵනහ. අශේ ආශම් 

වළටිඹට  ්රථභශඹන්භ භභ එතුමභහට ර්න් සු ඳතනහ; ළදත් 

මුරය ශභනහයේ (ීපභ) ඳනත ළර් ඳනතක් ශශනන්නට 

දහඹ වුණු මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට.  

  හරඳරිච්ශේදඹ තුමශදී හශ භ රංහ ඉ වහශත ඊට වහ 

විලහර අභිශඹෝ යහශිඹට  මුහුේ දුන් මුදල් අභහතයයඹහ; යහජය 

නහඹඹහ න්ශන් භහින්ද යහජඳක් හිට ප ජනහධිඳ තුමභහ. 

රංහශර කිසිභ යහජය නහඹශඹක් මුහුේ ශනොදුන් ්රධහන 

අභිශඹෝ ඳවට එතුමභහ මුහුේ දුන්නහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  2005 ර්ශතදී සුනහමි 

ශේදහචශඹන් විනහල වුණු යටක් එතුමභහ බහය ත්ශත්.   ර්හ 

සුනහමිශඹන් විනහල වූ භනුය ජීවිත වළය අශනක් සිඹුණ ශේ ඹළි 

 බුණු තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ වහ විලහර අභිශඹෝඹට එතුමභන් 

මුහුේ දුන්නහ.  ශදළන්න  මුහුදු ශයශශන් තුමශනන් ශදක්  භව 

ශඳොශශොශන් තුමශනන් එක් ශනභ යටක් ශර වහ ළනීභ 

වහ රණයේහත්භ ශරසින් එල්ටීටීඊ මිනීභරු ත්රසතහදී යුේධඹ 

ඇවිල්රහ  බුේහ. තුමන්නු  ශතල් ඵළයරඹක් ශවොරර් 127ට ඉවශ 

ියහිල්රහ ශරෝ ර්ජ ශතල් අර්බුදඹක් ඇ  ශරහ  බුේහ.  

වතයනු  අවුරුදු  වට ඳසු ශරෝශත ඇ  න දළළන්තභ 

ආවහය අර්බුදඹ ඇ   ඇශභන් ශරෝ ජනතහට ෆභ නළ  වුේහ. 

ඳසනු  එක්ත් යහජධහර්ශත ීසභන් බ්රදර්ස වහ ළටිරහ  ඊශඟට 

මියුචුල් ඵෆන්ක් හශ   හ වහ ළටිරහ  -හඩ් කුට්ටභක් 

ශඳයශශනහ හශ - ශරෝශත යටර දළළන්ත ආර්ථි 

අඳහතඹක් ඇ  වුේහ. ශභළර් දළළන්ත අර්බුද ඳවට මුහුේ 

දීරහ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් ශ රංහශර එභ මුදල් 

අභහතයයඹහ භහින්ද යහජඳක් හිට ප ජනහධිඳ තුමභහ කිඹන එ 

අපි භතක් ය ර්මු.  

ශම් යජඹ ඳත් ශන ශොට යුේධඹ ර්භ ශරහ  ශඵනහ.  

ර්ජ ශතල් අර්බුදඹ නළ  ශරහ  ශඵනහ.  ආවහය අර්බුදඹක් 

 බුශණ් නළවළ. යශට් යුේධඹ ර්භ යරහ  යශට් ඹටිතර ඳවසුම් 

ඇ  යරහ  සිඹඹට 7 හශ  ර්ධන ශරඹක්  ශඵන ඳවසු ඳසු 

බිභක් ඹටශත් විලහර ශර ජනතහට වන ශදන අඹ ළඹ 

ශල්නඹක් තභයි 2015 යට ඉදිරිඳත් ශශේ.  ඉදිරිඳත් ශ අඹ 

ළඹ ශල්නඹභයි ශම් ඉදිරිඹට ශන ඹන්ශන්. එඹ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශර හච්ඡහ යරහ  හය බහ රැස ශරහ  

ථහනහඹතුමභහශ  අත්න් තළී ශභන් ඳසු යශට් ලිඛිත නී ශත 

ශොටක් ඵට ඳත් ශරහ  ශඵනහ.   

එදහ භහින්ද යහජඳක් භවතහ 2015 ර්ඹට ඉදිරිඳත් යරහ 

 බුණු ළව පිළිශශ ඉදිරිඹට ශන ඹහභ වහ ඹම් කිසි කුවහ 

ංශලෝධනඹක් ඳභේයි අද ශම් යජඹ ඉදිරිඳත් යන්ශන්.  භහින්ද 

යහජඳක් හිට ප මුදල් අභහතයයඹහ ඉදිරිඳත් ශ 2015 

ළවටවන වහ න ළශ පම් කිහිඳඹක් යවි රුේහනහඹ න 

මුදල් අභහතයයඹහ ය  ශඵනහ.    ළශ පම් කිරීශම්දී ශභොක්ද 

ශරහ  ශඵන්ශන්? එදහ ළරසුම් ය  බුණු භසත ආදහඹභ  

රුපිඹල් බිලිඹන 1 654යි. අද රුපිඹල් බිලිඹන 1 592 යි.   

කිඹන්ශන් යශට් ඵදු වහ ඵදු ශනොන භසත ආදහඹභ බිලිඹන 

62කින් අඩු ශරහ  ශඵනහ.  

අශන තභයි විඹදභ. විඹදභ ත්ශතොත් ළරසුම් ශ 

 පනයහර්තන වහ ්රහ ධන විඹදභ බිලිඹන 2210යි. දළන් බිලිඹන 

2121යි. විඹදභ බිලිඹන 89කින් අඩු ශරහ  ශඵනහ. ආදහඹභ අඩු 

ශරහ  ශඵනහ. විඹදභ බිලිඹන 89කින් අඩු ශරහ  ශඵනහ. 

විඹදම් අඩු කිරීශම්දී යජඹක් එදිශනදහ ඳත්හශන ඹහශම්දී දළරිඹ 

යුතුම න  නළත නළතත් දළරිඹ යුතුම න  දයනු රඵන විඹදශම් 

්ර පරඹ විඹදභ දයන හරඳරිච්ශේදඹට ඳභේක් සීභහ න 

 පනයහර්තන විඹදම් - Recurrent Expenditure - ළ ක ශරහ 

 ශඵනහ. ශොච්චයකින්ද?  පනයහර්තන විඹදභ ළරසුම් ශශේ  

බිලිඹන 1525යි. දළන් බිලිඹන 1612යි. බිලිඹන 87කින් 

ඳත්හශන ඹහශම් විඹදභ ළ ක ශරහ  ශඵනහ. එශේ නම් 

භසත විඹදභ අඩු වුශණ් ශශේද? භසත විඹදභ අඩු ය ප 

තළනදී  යශට් ර්භළවුභ ඳවත ශනොළටී ඳත්හ ශන ඹහභ වහත්  

ර්භළවුභ ත දුයටත් ළ ක කිරීභ වහත්  ඹටිතර ඳවසුම් වහ 

අශනකුත් ්රහ ධන බහණ්ව අත් ඳත් ය ළනීභ වහ දයන 

විඹදභට කිඹනහ  යහජය ආශඹෝජනඹ -්රහ ධන විඹදභ- කිඹරහ. 

්රහ ධන විඹදභ තමුන්නහන්ශේරහ ශම් විධිඹට ඳරහ  ශඵනහ. 

්රහ ධන විඹදභ ශර භහින්ද යහජඳක් හිට ප ජනහධිඳ තුමභහශ  

යජශත අඹ ළඹ ශල්නශඹන් බිලිඹන 696ක් ශන් ශහ. දළන් 

ශන් යරහ  ශඵන්ශන් බිලිඹන 520යි. එතළර්න් බිලිඹන 76ක් 

අඩු යරහ  ශඵනහ. එතශොට  පනයහර්තන විඹදභ ළ ක යරහ 

්රහ ධන විඹදභ  යශට් අනහත ංර්ධනඹට  ශඵන විඹදභ ඳහ 

වළරීභක් තුමළින් තභයි ශම් ළශ පභ යරහ  ශඵන්ශන්. අශනකුත් 

විඹදම් බිලිඹන 11ක් ඳරහ  ශඵනහ. එතශොට ්රහ ධන විඹදම් 

බිලිඹන 76ක් අඩු ශරහ  ශඵනහ.  

ඊශඟට අශනකුත් විඹදම් බිලිඹන 11ක් අඩු ශරහ  ශඵනහ. 

එතශොට බිලිඹන 87යි.    බිලිඹන 87න් තභයි  ර්තන විඹදශම් 

ළ ක  ඇභ ඉත් යශන  ශඹන්ශන්.   ආදහඹභ අඩු  ඇභත්  විඹදභ 

අඩු  ඇභත් තුමශ ශම් අඹ ළඹ ශල්නඹ ස කිරීශම්දී ශරෝ 

ඵළංකු ජහතයන්තය මරය අයමුදර ළර් අශනකුත් ේඹ ශදන 

485 486 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ආඹතන වහ ශනත් ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ භඟ හච්ඡහ 

යන ර්හ   උඳශේලශඹෝ උඳශදස දීරහ  ශඵනහ  ්රධහන 

හධඹ න අඹ ළඹ ඳයතයඹ ඉවශ නංන්න එඳහඹ කිඹරහ.   

අනු අඹ ළඹ ඳයතයඹ තමුන්නහන්ශේරහ ත දලභ ශදකින් අඩු 

ශ යුතුම නහ. ඳරිපූය ඇසතශම්න්තුම ඉදිරිඳත් ශන්ශන් නළ  

ශම් අඹ ළඹ ඳයතයඹ ශභශරසින් ඳත්හ ශන ඹන්න වළකිඹහ 

රළබුශේොත් යශට් ජනතහශ  ජීන විඹදශම් . වනඹ අඩු ශනහ.  

එශේ ශ ශනොවළකි වුශේොත් ශම් අඹ ළඹ ශල්නශඹන්  භතුම 

පිටට ශඳශනන්න දළනට ශම් කිඹන ශඵොශවොභ සුන්දය ථහ 

වනඹක් ශර ශඳනුේත්   වරිඹට ශවොරි හයඹකුශ  

තත්ත්ඹ හශයි. ශවොරි කිඹන ශයෝඹ වළදුේහභ න ශොට 

නීඳඹක්  ශඵනහ. ඳසු තභයි දළවිල්ර වළශදන්ශන්.   ර්හ 

න ශොට නීඳඹක්  ශඵන  ඳසු දළවිල්ර වළශදන අතුමරු අඹ 

ළඹක් ඵට ශභඹ ඳත් ශනොශරහ කිඹරහ භහ ්රහර්ථනහ යනහ.  

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ යහජය ශේයින් රක් 14ක් 

ඉන්නහ ඵ. ශඳෞේලි අංලශත  ශේයින් රක් වළටක්  

ඉන්නහ. යහජය ශේඹන්ශ  ්රභහේඹ කුවහයි. අ භවත් ඵහුතය 

පිරි ජීත්  ඇභ වහ ජීශනෝඳහඹ රහ න්ශන් ශඳෞේලි 

අංලශඹනුයි. වළටරක්ඹක් ඉන්ශන් ශඳෞේලි අංලශතයි. යහජය 

ශේඹන්ශ  ළටුඳ රුපිඹල් 10 000කින් ළ ක යනහ.   

ශවොයි. අශේ ආණ්ඩුක්  ශඵනහ නම් රුපිඹල් 20 000කින් 

ශදන්න  පළුන් නම් අපි ශදනහ. නමුත් ආර්ථි විදයහත්භ 

ශරෝශත සිේධහන්තඹක්  ශඵනහ  ළටුේ ළ ක ශන ශොට 

ඉල්ුණභ ළ ක ශනහ කිඹහ. භවය ශරහට aggregate demand 

එ ළ ක වුේත් භසත ළඳයුභ ළ ක ශන්ශන් නළවළ. එත ශොට 

ඵඩු මිර ළ ක ශනහ. ඵඩු මිර ළ ක ශන ශොට ඹළිත් ළටුේ ළ ක 

යන ශර උේශකෝේ ඇ  ශනහ. උේශකෝේ ඇ  වුේහභ 

නළත ළටුේ ළ ක යනහ. ඵඩු මිර ඳසුඳ ළටුඳත්  ළටුඳ 

ඳසුඳ ඵඩු මිරත් වමහ ඹහශභන් ළටුේ දඵය උේධභනඹක් ඇ  

ශනහ. Wage ර්. රඹක් ඇ  ශනහ.   තුමළින් භසත මිර 

භට්ටම් අහභහනය ශර ඉවශ ඹන ර්හ තභයි "ළටුේ ළ ක 

යපිඹර!" කිඹරහ උේශකෝේ ඇ  වුේහට  ආණ්ඩු "හිටපිඹර! 

එශවභ ශදන්නම්" කිඹරහ ශදන සිරිතක් මරය ශභනහයේශත 

නළත්ශත්.   ර්හ තභයි ශම්ට ශනභ හසතයඹක්   විදයහක් 

 ශඵන්ශන්.   විදයහක් නළ  ශේලඳහරනීයේඹ  ඇභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳශමුළර් තහට අ රු ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර 

සිරිශේන භළ තුමභහ ශත යජශත මදයරුන්ශ  ංභඹ - 

GMOA එ- ලිපිඹක් ලිඹරහ  ශඵනහ. භහ   ලිපිඹ වභාගත* 

යනහ.  

එහි අන් භ ශේදඹ විතයක් භහ කිඹන්නම්. එහි ශභශේ 

වන් නහ:  

 "ශශේ නමුත් ඳසු ියඹ භළ යේ ්ර ඳත්  ්රහලනඹට භහමි 

"දින 100 ළව ටවශන්" අං 01 අනු සිඹුණ යජශත ශේයින්ට 

රුපිඹල් 10 000කින් ර්ඹමිත ක්රභශරදඹකින් ශතොය ඳ ක ළ කශන ඵ 

දන්හ ඇත. ශභභන්න් ජහ  ළටුේ ්ර ඳත්  ංල්ඳඹ උල්රංකනඹ නු 

ඇත. ජනහරි 29 ශර්දහට ශඹශදන අතුමරු අඹ ළශඹන් යජශත ශභන්භ 

විඳක්ශතද "්ර ඳත්  භත ඳදනම් වූ ශේලඳහරනඹට" මුර  පයන ශම් 

අසථහශරදී ළටුඳ පිළිඵ දළනට  ශඵන ජහ  ්ර ඳත් ඹ උල්රංකනඹ 

ශනොය යුතුම ඵ අපි ශඳන්හ ශදමු. එඵළවින් ශම් පිළිඵ හච්ඡහ කිරීභ 

වහ ජනහරි 29 ශර් දිනට ශඳය අසථහක් රඵහ ශදන ශර 

හරුක  ඉල්රහ සිටිමු." 

යජශත මදය ර්රධහරින්ශ  ංභශත ශල්ම්  මදය 

රන්ත ජිනදහ භවතහ තභයි අරහභහතය යර්ල් වික්රභසිංව භවතහ  

මුදල් අභහතය යවි රුේහනහඹ භවතහ  ශෞය අභහතය යහජිත 

ශේනහයත්න භවතහ වහ විඳක් නහඹ ර්භල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

භවතහ ඇතුමළු අඹට ශම් ලිපිඹ එරහ  ශඵන්ශන්. ජහ  ළටුේ 

්ර ඳත්  ංල්ඳඹ ශේලඳහරනීයේඹ භත ශනස ඇශම් ්රලසනඹ 

පිළිඵ ්රබුේධ ශර ශම් හශ  රු බහ විේත් 

ංහදඹට එශශමන්න කිඹන එ තභයි ශම් යජශත මදය 

ර්රධහරින්ශ  ංභශඹන් ඉල්රහ  ශඵන්ශන්. 

තමුන්නහන්ශේරහ දක්හ  ශඵන ආහයඹට ශම් ළටුේ ළ ක 

කිරීභට රුපිඹල් බිලිඹන 89ක් අ ශර් අලයයි. එඹ ඳඹහ 

න්ශන් ශශේද කිඹරහ භභ වන් යන්න ළභළ යි. සුපිරි 

රහබ ඵේශදන් රුපිඹල් බිලිඹන 50යි. සුපිරි රහබ ඵේද කිඹන්ශන්  

රුපිඹල් බිලිඹන 2ට වහ ළ කශඹන් ශුේධ රහබඹක්  ශඵන 

භහම්ර ියඹ අවුරුේශේ ශුේධ රහබශඹන් සිඹඹට 25ක් ඵදු 

විධිඹට අඹ ය ළනීභ. රුපිඹල් බිලිඹන 2 ශුේධ රහබඹක් 

 ශඵන භහභකින් රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් එ ය න්නහ. 

රංහ ඉ වහශත දහත් ශභශවභ ඵේදක් අඹ යරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  භහින්ද යහජඳක් හිට ප මුදල් 

අභහතයතුමභහ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යරහ අන් වූ 

අසථහශරදී අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශන් ඹන ශොට රංහශර 

ඉන්න ඔක්ශෝභ qualified chartered accountantsරහ  Ernst & 

Young, Coopers & Lybrand හ ශ  accountancy firmsර 

ඉන්න ඔක්ශෝභ ේහධිහරිරුන් රෑ එළි ශනල් එඹ 

තභන්ශ  භහම්ර ඉදිරි අඹ ළඹ ශල්නඹට ඵරඳහන ආහයඹ 

පිළිඵද විලසශල්ේඹක් යනහ. රෑ එළි ශනල්   විලසශල්ේඹ 

යරහ   පිළිඵ හර්තහක් වදරහ  සිඹුණභ ්රධහන භහම්රට 

එහි පිටඳත් ශඵදහ වරිනහ. එතශොට තභයි ඔවුන් ඊශඟ 

අවුරුේශේ තභන්ශ  යහඳහය අඹ ළඹ ශල්නඹ - business 

budget එ  යහඳහය මුදල් ශල්නඹ- ස යන්ශන්. ්රධහන 

භහම් ශභොනහද? MAS Holdings භහභ එක්. එහි ීප 

දවක් යක්හ යනහද? එඹ 70 000ක් ජීශනෝඳහඹ රහ 

න්නහ භහභක්. වඹශරො  භහභ  රංහ ඵළංකු  භවජන 

ඵළංකු  ශවේීසස භහභ ආදී ශම් හශ  ්රධහන භහම් අඳනඹන 

ආදහඹභට එතුමක් යනහ; යශට් ර්සඳහදනඹට එතුමක් 

යනහ; ද දවස ේන් පිරිසරට යක්හ ශදනහ. කිසිදු  

විබහඹකින් ශතොය එ ඳහයට වදිසිශත ශම් අඹශ  

ශඳොට්ටුශන් රුපිඹල් බිලිඹන 50 ඵේදක් අඹ ශහභ  

ශඳෞේලි අංලශත සිඹුණභ ්රධහන ආශඹෝජශඹෝ ශදයක් 

හිතනහ. ශම් ආණ්ඩු ළන   සිඹුණභ ආශඹෝජශඹෝ හිතරහ 

 ශඵන්ශන් ඉරහ ඵරමු - "wait and see" - කියන විධියටයි. 

එක්ත් ජහ  ඳක්ඹ ශඳෞේලි අංලශත ආයක්ශඹෝ 

ශරයි සිටිශත.  

අපි ළභළ  වුේත් නළතත්  ශම් යට යන ශොට යහජය අංලඹ  

ශඳෞේලි අංලඹ  මුඳහය අංලඹ කිඹරහ අංල තුමනක් 

 ශඵනහ. ශම් අංල තුමනභ පිළිඵ තුමරනහත්භ විරවඹ 

ශඹශදන්ශන් නළ   භළ යේඹක් දිනන්න ශේලඳහරන හසි 

තහ ඳභේක් යහජය මරය ශභශවඹනහ නම්  එහි ්ර පරඹ 

බඹහන ශනහ කිඹරහ විතයයි භට කිඹන්න  පළුන්භ 

 ශඵන්ශන්. 2015.02.05න දින "DailyFT"  පත් ඳශත් මුල් 

පිටුශහි ඳශ වූ ලිපිඹක් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුමශත් කිරීභ වහ 

භභ වභාගත* යනහ. 

487 488 

[රු ඵන්දුර ගුේර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුවපතකාපන තබා ඇත. 
*  நூணகனத்ல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවපතකාපන තබා ඇත. 
*  நூணகனத்ல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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එහි වන් ශනහ  ශම් අතුමරු අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශහට 

ඳසශේ රංහශර ශොටස ශශශ ශඳොශශේ - stock market එශක්- 

value එ විතයක් රුපිඹල් බිලිඹන 168කින් ඳවශ ියහිල්රහ 

 ශඵනහ කිඹරහ. රංහශර ශොටස ශශශ ශඳොශ වහ ළටිරහ 

 ශඵනහ. එ භහභ විතයක්  රුපිඹල් බිලිඹන 20ක්. 

ල්ඳනහ යන්න. ශභොද  තමුන්නහන්ශේරහට යක්හ 70 000ක් 

ශදන්න ඵළවළ; යක්හ 100 000ක් ශදන්න ඵළවළ. ශම් භහම්රට 

ආශඹෝජනඹ යන ශොට ආශඹෝජඹහ බිඹ ශනහ. ඇයි? 

එක්යභ රුපිඹල් බිලිඹන 50ක් ල්ලි  ශඵන තළන් දළරහ අඹ 

යනහ. අරහභහතයතුමභහ කිරහ ශම් "යදිඹල් ඵජට්" එක් 

කිඹරහ. අපි ළ ක එක්ශනහශන් අයශන අඩු එක්ශනහට 

ශදනහ කිඹරහ කිරහ.   ශවොයි. වළඵළයි  එක්ත් ජහ  

ඳක්ශත අරහභහතයයඹහ පිළිඵ -යර්ල් වික්රභසිංව භවතහ 

පිළිඵ- ශභච්චය ල් ශම් යශට් ශඳෞේලි අංලඹ තඵහ  බුණු 

විලසහඹ යවි රුේහනහඹ භළ තුමභහ වහ යර්ල් වික්රභසිංව 

භළ තුමභහ ශම් අඹ ළඹ ශල්නඹ ර්හ ම්පූර්ේශඹන්භ බි 

ත්තහඹ කිඹන එ තභයි භට ශඳෞේලි  අං සිශතන 

සිතුමවිල්ර. ශභොද  භවය භහම්රට ශම් ඵය දයන්න ඵළවළ. 

අලයශඹන්භ ඔවුන් තභන්ශ  යක්හ ්රභහේඹ අඩු යනහ. 

යහජය අංලශත ළටුඳ ළ ක යන ශොට ශඳෞේලි අංලශත ඳ කඹ 

රුපිඹල් 2 500කින් ළ ක යන්න කිඹරහ ඉල්ීසභක් ශහ. එශවභ 

යන්න ඕනෆ. ශභොද  වළටරක්ඹක් යක්හ යන්ශන් එතළනයි. 

ශඳෞේලි අංලශත යක්හ ්රභහේඹ ළ ක යන ශොට  සුළු 

ඳරිභහේශත  භධය ඳරිභහේශත ර්භහන්තරුශෝ විලහර 

්රභහේඹක් ඉන්නහ. ඔවුන්ශ  බහණ්වඹ ර්සඳහදන පිරිළඹ 

වළශදන්ශන් ළටුේ  ඵදු කුීස  රහබ  ශඳොලිඹ කිඹන ශම් හධ 

වතශර් එතුමශන්. එත ශොට ළටුේ බිර ළ ක ශනහ; ර්සඳහදන 

විඹදම් - cost of production - වැඩි මවනවා. පිරිවැමේ තල්ලුමවන් 

ඇ  න උේධභනඹට තභයි අනහත හරශතදී මුහුේ ශදන්න 

සිේධ ශන්ශන්. ශඳෞේලි අංලශත විවිධ ආඹතන ළව ර්ජනඹ 

යන ශොට  ඔවුන්   ළ ක ශ මුදර ඉල්රහ සිටින ශොට 

ශඳෞේලි අංලඹ හිතනහ ළ ක න ළටුඳ ශ ඇභ වහ 

ශේශඹෝ 10ශදනහ ඉන්න තළර්න් ශේශඹෝ ශදන්ශනක් ඉත් 

යනහ කිඹරහ. එතශොට 8ශදනහයි ශේහ යන්ශන්. 

විරැකිඹහශර ්ර ලතඹ තර් ඉරක්ශම් ංයහක් යරහ  බුණු 

යශට් ශඳෞේලි අංලශඹන් ව යහජය අංලශඹන් නළත තහක් 

විරැකිඹහශර ශොවට එතුම න ්රභහේඹ පිළිඵ 

තමුන්නහන්ශේරහට ශත්රුම් න්න  පළුන් ශන්ශන් 2015 දී 

ශනොශයි; 2016 දීයි. සුළු වහ භධය ඳරිභහේ ර්භහන්තරුන් 

ඉතහභත් අභහරුශන්  ඉතහභ තයහරී ටපිටහක් ඹටශත්යි 

ටයුතුම යන්ශන්.   ර්හ ඔවුන් ළන මීට වහ හිතන්න  බුේහ 

කිඹන එ තභයි භභ ල්ඳනහ යන්ශන්. නමුත් එශවභ හිතරහ 

නළවළ. 

ශදළර් එ  ශභෝටර් හවන ආනඹන ඵේද රුපිඹල් බිලිඹන 

7කින් ළ ක යරහ  ශඵනහ. ශභශතක් ඳළවළදිලිභ වයිබ්රිඩ් 

හවනලින් ජනඹහට වනඹක්  බුේහ. එක් ඉන්ධන 

පිරිභළසභක්  ශඵනහ. ත එක් තභයි එභ හවන ඳරියඹට 

හිතයයි.   ඵදු ළ ක කිරීභ ර්හ එභ හවන රුපිඹල් රක් 

වඹවභහයකින්  රක් අටවභහයකින්  රක් දවඹකින් ළ ක ශනහ. 

ළ ක ශරහ ජඳන් හවන ශශශ ශඳොශ ඉන්දිඹන් භරුටි ශශශ 

ශඳොශක් ඵට ඳරිර්තන කිරීභ තභයි ශභභ අඹ ළශත ඹටි අයමුේ 

ඵට ඳත් ශරහ  ශඵන්ශන්. 

  විතයක් ශනොශයි  භවහ ඳරිභහේශත ආනඹනරුන්ට 

රුපිඹල් මිලිඹන 1.5 ආනඹන ඵරඳත්ර හසතුමක් ඳනරහ 

 ශඵනහ. ශම් ආනඹන ඵරඳත්ර හසතුම හධහයේද කිඹරහ 

ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. භවය අඹ තභන්ශ  ශඳෞේලි 

විඹදමින් තර් හවනඹක් ශ නහ. භහශට හවන ශදක් 

ශනළල්රහ අශශවි ය න්න අඹ ඉන්නහ. භවය අඹ භහශට 

හවන 5යි ශ න්ශන්. භවය අඹ භහශට හවන 10යි 

ශ න්ශන්. භවය අඹ විතයයි භහශට හවන 100  200 

ශ න්ශන්. ල්ඳනහ යන්න  රුපිඹල් 125 000 භහසි ඵේද 

ර්හ එ හවනඹක් ශ න ශනහශ  හවනශත මිර රුපිඹල් 

125 000කින් ළ ක ශනහ. හවන ශදක් ශ න ශනහශ  ඵේද 

රුපිඹල් 62 500ක් ශනහ. හවන 100ක් ශ න ශනහශ  ඵේද 

ශන්ශන් රුපිඹල් 1 250යි. එතශොට ශොශවොභද හවන 

ශරෝශත තය යන්ශන්? ල්ඳනහ යන්න.   ර්හ ශම් 

හවන ඵේද ඉත් යන්න කිඹහ භහ කිඹනහ. 

දළන් භවය යහඳහරිශඹෝ ථහ යනහ    ට්ටිඹ එට 

එතුම ශරහ -ඳල්ලිඹ විසින් එතුම යරහ-   අනු අපි තර් 

ඵරඳත්රඹක් අයශන හවන ශශනමු කිඹරහ. එශවභ එතුම 

ශන්ශනත් නළවළ. විශලේශඹන් online businesses යන අඹ 

තභන් යවසිත හශ  තභයි   යහඳහයඹ යශන ඹන්ශන්. 

හවනඹක් ශදක් ශනළල්රහ  ශඳො ක රහබඹක්  ඹහශන   

විකුේරහ  ඊශඟට හවන 3ක් ශනළල්රහ යහඳහය යනහ. ශම් 

හශ  ටයුතුම යන දවස ේනක් ඉන්නහ. භවහ ඳරිභහේශත 

භහම් කිහිඳඹ වුභනහට  තමුන්නහන්ශේරහට උදර ශ 

කිහිඳ ශදශනකුට වන රන්න ආනඹන ඵරඳත්ර වහ ඵදු අඹ 

කිරීභ පිළිඵ නළත හිතහ ඵරන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

ඊශඟට ඵරන්න  ළසිශනෝ නළ ශයි කිඹරහ මිර්සසු හිතුමහ. 

මිර්සසු හිතුමශර ඔඵතුමභන්රහ ථහ ය ප විධිඹට ශම් ආණ්ඩු 

ඇවිල්රහ ඳහුදහ උශේට ළසිශනෝ සිඹල්ර අරංගුයි කිඹරහ 

නී ඹක් ශශනයි කිඹරහයි. එශවභ නී ඹක් ශනහශර නළවළ. 

"සුයහඵදු ඔක්ශෝභ අරංගුයි  තළඵෆරුම් නළවළ  රංහශර 

තළඵෆරුම් වනහ." ශභශවභ කිඹයි කිඹරහ තභයි හභහනය 

ජනතහ අශේක්හ ශශේ. නමුත් ශභොක්ද යරහ  ශඵන්ශන්? 

ළසිශනෝ ඵදු රුපිඹල් බිලිඹන 5යි  භත්ඳළන් වහ බිඹර්රට 

රුපිඹල් බිලිඹන 5යි  ඔට්ටු වහ සුයහඵදු ඵරඳත්රරට රුපිඹල් 

මිලිඹන 400යි  යට ී භවල් වහ තළඵෆරුම්රට රුපිඹල් බිලිඹන 

1යි  සුයහඵදුලින් රුපිඹල් මිලිඹන 600යි  විදුලි ංශේල භහශම් 

රහබ භත රුපිඹල් බිලිඹන 10යි  ෆස භහශම් රහබ භත රුපිඹල් 

බිලිඹන 10යි. දළන් ඵරන්න  සුපිරි රහබ ඵේද රුපිඹල් බිලිඹන 

50යි  ශභෝටර් හවන ආඹනශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 7යි  ළසිශනෝ 

ඵදුලින් රුපිඹල් බිලිඹන 5යි  භත්ඳළන් වහ බිඹර්ලින් රුපිඹල් 

බිලිඹන 5යි  ඔට්ටු වහ සුයහඵදු ඵරඳත්රලින් රුපිඹල් මිලිඹන 

400යි  යට ී භවල් වහ තළඵෆරුම්ලින් රුපිඹල් බිලිඹන 1යි  

සුයහඵදුලින් රුපිඹල් මිලිඹන 600යි  විදුලි ංශේල ර්ඹහභන 

ශොමිශභන් රුපිඹල් බිලිඹන 10යි  ෆස භහශම් රහබ භත 

රුපිඹල් බිලිඹන 10යි  ඔක්ශෝභ රුපිඹල් බිලිඹන 89යි. 

ශභන්න  ළටුේ ළ ක කිරීභට මුදල් ශවොඹහ ත්ත වළටි. ශම් 

ඵදුරට ''මය ඵදු'' කිඹන්ශන් ඇයි? තමුන්නහන්ශේරහ හිතනහ 

"ශම් භහම් අශේ ඡන්දඹට ළව ශශේ නළවළ"  එශවභ නළත්නම් 

"දුන්නහ භදි" කිඹරහ. එශවභ හිතරහ එක්ශශනකුට ශදන්ශනකුට 

ඵදු වන්න ියහින් භසතඹක් ශර ශඳෞේලි අංලඹටභ ඵදු 

වරහ  ශඵනහ.  

දළන්   ඵේදක් ඳනහ  ශඵනහ  "භන්දිය ඵේද" කිඹරහ. වරි 

න්ශතෝයි. නමුත් භන්දිය  ශඵන අඹශන් ඵදු නළවළ.  භන්දිය 

ඵේද ඳනරහ ඵළුණහභ ශඳනුේහ  ශම් රරර භවහ ඵරතුමන් 

ඉන්න ඵ.   රරර ඉන්න අඹ ඇහුහ  "අපි ආණ්ඩු 

ශනළල්රහ රරරට ඵදු ඳනහ ත්තහද?" කිඹරහ.   ර්හ 

රරරට ඵදු නළවළ. ශම්  පදුභ ළවක් ශන්. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුමභර්  ඵදු අඹ කිරීශම්දී හධහයේ ඵශර මර ධර්භඹ  යර 

ඵශර මර ධර්භඹ  හනුඵර මර ධර්භඹ  ර්ලසචිත ඵශර මර ධර්භඹ 

ඹනුශන් මර ධර්භ ීපඳඹක් ශරෝශත  ශඵනහ. භභ ශවොටභ 

දන්නහ මුදල් අභහතයහංලශත ශල්ම්තුමභහ ශම් මර ධර්භ - 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහට ර්ඹමිත ශරරහ අහනයි.  

 

ගු බ්දදු ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුේහයරහ භට ත විනහ ක ඳවක් ශදන්න. 

භභ ශවොට දන්නහ   ශල්ම්තුමභහ ශම් මර ධර්භ පිළිඵ 

භධය විදයහර  භවහ විදයහර වයවහ -  

 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහට ර්ඹමිත හරඹ මිර්ත්තුම 20යි.  

 

ගු බ්දදු ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අශේ වුරු ශවෝ රු 

භන්ත්රීයශඹකුශ  හරශඹන් භට විනහ ක 5ක් ඉල්රහ ශදන්න. භභ 

ශම් හයේඹ විතයක් කිඹරහ ථහ අන් යන්නම්. 

ර්ක් ර් අ ක 5 000ට වහ ළ ක නම් භන්දිය ඵේද 

ලශඹන් ර්ඹට රුපිඹල් මිලිඹනඹක් ශන්න ඕනෆ. ශම් 

ශෝට්ශට් නය සීභහ තුමශ ශල් ීපඹක්  ශඵනහද ඵරන්න. 

තභන්ට දරුන් තුමන්ශදශනක් ඉන්නහ නම්   ශදභරපිඹන් 

තභන්ශ  ශදය තට්ටු ශදක්  තට්ටු තුමනක්  වදරහ   දරුන් 

තුමන්ශදනහට  ඹනහ. ශම් භන්දියරට රුපිඹල් 83 333ක් භහඹක් 

ේශන් ශන්න වුේහභ තත්ත්ඹ ශොශවොභද? භවය අඹ 

හිතන්ශන් ශම් ශන්ශන් එයයි කිඹරහයි. එයක් 

ශනොශයි  නය බහට වළභ අවුරුේදභ ශන්න ශනහ. 

භහඹට රුපිඹල් 83 333ක් ශන ශොට ශම් යශට් ශල් 

කුලිඹට ශභොද න්ශන්?  ශල්  කුලිඹ භවහ ඳරිභහේශඹන් ළ ක 

ශනහ.  ශශනකුට හිශතන්න  පළුන් තභන්ශ  ශඹ දභරහ 

ියහින්  ඳහර්ලිශම්න්තුම ඳළත්ශතන් කුලිඹට ශඹක් ශවොඹහශන 

රුපිඹල් 83 000ට වහ අඩුශන් ඉන්න  පළුන් ශන්ද කිඹරහ.  

ශම් ඵේද ඳළන ඇභ ර්හ සිදු න අශනක් අහධහයේඹ ශම්යි. 

ශඹක් වද ප  එක්ශනහ ඵළංකු ේඹක් අයශන තභයි ශඹ වදරහ 

 ශඵන්ශන්.   ශඳොලිඹටත් එඹහ ඵදු ශනහ.   හශ භ ශ  

වදන්න න්න ළලිරට ඵදු ශනහ ; ශවොල්රට ඵදු 

ශනහ; දළරට ඵදු ශනහ; ඇසඵළසශටෝසරට ඵදු 

ශනහ; electrical fittingsරට ඵදු ශනහ; bathroom 

fittingsරට සිඹඹට 300  400 ඵදු ශනහ. ශම් විධිඹට ඵදු 

පිට ඵදු ඳටරහ  ශඵන්ශන්.  

රංහශර ර් අ ක 5 000ට ළ ක ශල්රට ඵදු අඹ 

යනහඹ කිඹරහ දළනශන හිටිඹහ නම් මිර්සසු ර් අ ක 

තුමන්දවශේ  ශදදවශේ  දවශේ ශල් වදයි. නමුත් එශවභ යරහ 

නළවළ. දළන් ශම් වද ප ශල් වන්න ඵළවළ. රරරට ශදන 

වනඹ රරර ඉඳදුශණ් නළ  අහිං මිර්සුන්ටත් ශදන්න 

කිඹරහ භභ ශම් ශරහශර ඉල්රහ සිටිනහ. රරහයශඹෝ ඉසයව 

විතයක් දේ වන්ශන් ඇයි? ඇයි  රරර ශනොන මිර්සසු  

මිර්සසු ශනොශයිද? ඳහයම්ඳරි  යදර රරට විතයක් වනඹ 

දීරහ  අර්ක් මිර්සුන්ශ  ශල් ර් අ ක 5 000ට වහ ළ ක නම් 

ඵදු අඹ යන්ශන් ඇයි? ශම් හධහයේ ඵශර මර ධර්භඹට 

අනුල ර නළවළ. ශම් ''මය ඵදු'' කිසික් යර ඵශර මර ධර්භඹට  

හධහයේ ඵශර මර ධර්භඹට  හනුඵර මර ධර්භඹට අනුල ර 

නළවළ. ශම් ර්හ ආශඹෝජඹන් අනහත ආශඹෝජනඹට 

ශඳශශමන්ශන් නළවළ.  ශම්හට විශේල ආශඹෝජඹන් එනහද? 

මීට වහ රහබයි ඵං රහශේලඹට ඹන එ කිඹරහ භවහ ඳරිභහේශත 

භහම් සිඹල්ර හිතනහ. තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ 

ඵං රහශේලශත විඹදභ අඩුයි  ආ ශඹෝජඹහට  ශඵන ඳවසු 

ළ කයි කිඹරහ.  ශඳෞේලි අංලශත ශම් සිඹුණ ශදනහ  ියශඹොත් 

යහජය අංලඹට ශම් සිඹල්ර යන්න  පළුන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්]   

ර්හ ශම් ඵදු ්ර ඳත් ඹ  -මය ඵදු ඳළන ඇභ- ර්හ ශම් යට ඉතහ 

විලහර අර්බුදඹට භන් යනහ.  

ශම් අඹ ළශත තහහලි වනඹක් ලශඹන්  ශඵන්ශන් 

විදුලි න්ශේල භහම්ර සිඹඹට විසිඳශවේ ඵේද 

ඳහරිශබෝියඹන්ශන් ර්දවස යන එයි. "වඹශරො "  

"ශභොබිශටල්"  "වච්"  "එටිරහට්"  "එඹහර්ශටල්" කිඹරහ භහම් 

ඳවයි  ශඵන්ශන්. ශම්හයින් භහම් තුමනක් ඳහඩුයි. භහම් 

ශදක් රහබ රඵනහ. භවය භහම්රට රුපිඹල් බිලිඹන 15ක් 

ළර් මුදරක් ඵදු ලශඹන් ශන්න ශනහ. එතශොට ශම් 

භහම් වන්න ශනහ. 

ශභභ අඹ ළඹ භන්න් න්ර්ශරදන සථහන ඳවට ළ ක -

කුුණනු ඳවක්  ශඵන-  භවය ක්රීවහ නහලිහරට ඵදු ඳනහ 

 ශඵනහ. වළඵළයි  කුුණනු වතයයි නම්  ශඵන්ශන්   හට ඵදු 

නළවළ. රංහ ඉ වහශත ශභශවභ ඵදු ඳනරහ  ශඵන්ශන් ශම් 

ආණ්ඩු විතයයි. මීට ලින් -1977 දී- ශම් හශ  අඹ ළඹ 

ශල්නඹක් ශයොනී ද භළල් ඇභ තුමභහ ඉදිරිඳත් ශ ආහයඹ භභ 

දළ  ශඵනහ. ශයොනී ද භළල් ඇභ තුමභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට  

ඇවිත් දහත් නළ  විධිඹට ශම් විධිඹටභ ශම් රු බහ 

ඳහවිච්චි යරහ කිරහ  දහරහ  ගුේදහරහ  පිඹදහරහ කිඹන 

ඔක්ශොභ ශේශීඹ යහඳහරිඹන්ට ඵදු වනහ කිඹරහ. භභ 

තමුන්නහන්ශේරහශන් රුේහශන් ඉල්රහ සිටින්ශන් 

ශේලඳහරන  ජහ   ආම්  කුර  ර්ේ  ලිං ශේදලින් ශතොය 

ටයුතුම යන්න කිඹරහයි. මිර්සුන් පිළිඵ මයශඹන් හිතන්න 

එඳහ; භහම් ළන මයශඹන් හිතන්න එඳහ; සුළු ඳරිභහේ 

ර්භහන්තරුන් ළන මයශඹන් හිතන්න එඳහ. ශම් සිඹුණභ 

අඹ අශේ යශට් ජහ  යහඳහරිශඹෝ. 

භවය අඹ සිංවර ශඵෞේධ යහඳහරිශඹෝ. විවිධ අසථහරදී 

සිංවර ශඵෞේධඹන්ට යහඳහරි ක්ශේත්රශතදී අහභහනය ශර 

ඳවය ළදිරහ  ශඵනහ. ඹම් අසථහ එ භහභක් ළරැදි 

යරහ  ශඵනහ නම්  එ භහභක් ංචහ යරහ  ශඵනහ 

නම්  එ භහභක් ඵදු ශරහ නළත්නම්   ම්ඵන්ධශඹන් 

නීතයනුල ර ටයුතුම යන්න. තය විශයෝධි චර්ඹහරට 

විරුේධ ටයුතුම යන්න  පළුන්.  

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ඔඵතුමභහට ර්ඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගු බ්දදු ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Fair Trading Commission Act එක්  ශඵනහ. හධහයේ 

ශශ ශොමින් බහ ඳනත ඹටශත් අුණ න් විධිවිධහන ඇතුමශත් 

ය ශවෝ  හට විරුේධ ටයුතුම යන්න.  හධිහයඹ  

 හඵේධ  ඇභ  තය විශයෝධි චර්ඹහ  ශඵනහ නම්   

ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතුම යන්න. එශවභ නළතුම තභන්ට දයන්න 

ඵළරි ළඹ ඵයක් දභරහ -  
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ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ඔඵතුමභහට ර්ඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගු බ්දදු ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ත එ ්රලසනඹක් විතයක් අවරහ භශ  ථහ අන් 

යනහ. මීට ඳසශේ රංහශර ළටුේ බිර රුපිඹල් බිලිඹන 616 

දක්හ ළ ක නහ. ශම් මුදර රඵන අවුරුේශේ මීටත් වහ ළ ක 

නහ. ඊශඟ අවුරුේශේ ඊටත් ළ ක නහ. යජශත ආදහඹමින් 

බහඹක් යජශත ශේඹන්ශ  ළටුේ බිරට ළඹ ශනහ. රඵන 

අවුරුේද වහ අලය රුපිඹල් බිලිඹන 50ක් භහම්ලින් එ 

යයි ශන් න්ශන්. ඊශඟ අවුරුේදට ශම් යශට් සිඹුණභ සථහය 

තළන්ඳත් ියණුම්රටත්  NRFC ියණුම්රටත් විලහර ඵේදක් අඹ 

කිරීශභන් තභයි ශම් මුදර න්න වදන්ශන් කිඹන එ  තභයි මරය 

යවය ආයංචි භහර් තුමළින් භට දළන න්න රළබුශණ්. සිඹුණභ 

ඵළංකුර තළන්ඳත් ය  ශඵන සථහය තළන්ඳත්රුන්ශ  

ියණුම්ර ව විශේල යවහය මුදල් ියණුම්ර තභයි ශම් හශ  

ල්ලි ්රභහේඹක්  ශඵන්ශන්  ඊශඟට න්න. දළන් ශම් විධිඹට 

තමුන්නහන්ශේරහ එ එ දට එ එ අංලඹ භයනහද?  

යශට් ඵදු පිළිඵ ම්පූර්ේ අයි ඹ  ශඵන්ශන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමටයි. තමුන්නහන්ශේරහ ජනතහට ශදන ශම් සිඹුණභ 

වනරට අපි ශොන්ශේසි වියහිත වහඹ ශදනහ; ශොන්ශේසි 

වියහිත අනුරවඹ දක්නහ. නමුත් ශම් තුමළින් යශට් ශභශතක් 

ල් ශොව නඟහ ශන ආ ප ආර්ථිඹ  ර්භළවුභ  ආදහඹභ  ශේහ 

ර්යුක් ඹ  මිර භට්ටභ  ශවුම් ශලේඹ  ඉතුමරුම්  ආශඹෝජනඹ ඹන 

හර් ආර්ථි විචරයඹන්ශ  විි ඹක් ඇ  යන්න එඳහ. 

දළනටභ ශොටස ශශශ ශඳොශ වහ ළටිරහයි  ශඵන්ශන්. ත 

ටි දකින් විර්භඹ අනුඳහතඹ රුපිඹල් 140ට එනහ. 

 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ඔඵතුමභහශ  ථහ අන් යන්න. 

 
ගු බ්දදු ගු ලමාධාන මශතා 
(ண்புகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම් අදහනභ  ශඵන ර්හ රුේහයරහ  "යහජය මරය 

ටයුතුම ශේලඳහරනශඹන් ර්දවස යන්න. ශේලඳහරනඹ ශනභ 

යමු"යි කිඹන ආයහධනඹ යමින් භශ  චන ීපඳඹ අන් 

යනහ. 

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana. 

You have 10 minutes. 

 

[4.15 p.m.] 

 

ගු (මශාචාමාය) ිනවපව විතාර  මශතා 
(ண்புகு (ஹதசர்) ஸ்ஸ ) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, firstly I would 

like to commend the Maithripala Sirisena Government for 

honouring its election pledge to bring down the cost of 

living, and I am particularly happy that a proposal which  

we have been submitting every year, over the last few 

years, has been implemented. That is, to identify essential 

food items and we requested that all taxes on those items 

be removed. But, the fact that even a proportion of those 

taxes have been removed is a good development and, that 

I think is welcome from the point of view of bringing the 

cost of living down to the poorer sections of our people. 

But, let me say, at the same time, that mechanisms must 

be set in place to ensure that these prices are kept down. 

There must be a proper price control mechanism. That is 

not there and it will need some mechanism to see that the 

traders actually pass on the benefits of what you are 

proposing to the consumer. The only point I would like to 

mention is that some of the items like dhal, which are 

commonly consumed and need to be reduced, have not 

been brought down. That is something that should have 

been looked into.  

At the same time, the main objective of bringing down 

the cost of living - it is very evident by looking at this 

Budget - is a short-term objective of winning the next 

election. The measures that have been instituted to effect 

this, to find the money required, to make up for the loss of 

revenue clearly indicate that this is a short-term objective. 

It is not going to be sustained and if the UNP comes back 

into power in some way, there is absolutely no guarantee 

from the way this whole Budget has been prepared, that 

this will be sustained. If we are to really have a 

sustainable economic development, then there has to be 

an investment in infrastructure development as well as in 

industrial development. If you look at this Budget, it is 

very clear that that is not there. It is evident that the 

reduction in capital expenditure, which has been used to 

make-up for the shortfall of revenue has been by cutting 

down on infrastructure expenditure.  

Now, if you look from the angle of industrialization, 

the Ministry of Technology and Research no longer 

exists, so that the place that science, technology and 

innovation was given by our government earlier has not 

been sustained.  

This will clearly indicate that the type of sustained 

economic development that is essential for a country to 

emerge from the middle-income trap, which is one of the 

biggest dangers confronting our country, has not been 

addressed by this Budget. If it is really a sustained 

budgeting process, that would have been addressed. So, I 

am extremely unhappy to see that there is no effort being 

made to meet the danger of the middle-income trap in this 

whole Budget and it is clear that even in the future, there 

is no attempt to do that.  

Now, trying to beat the loss of revenue through these 

budgetary measures, we welcome on behalf of the people, 

but, it is also very short-sighted. You have targeted 

specific industries which really have  taxes of a punitive 

nature, and directed against enterprises believed to be 
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associated with the last Government, and this very act has 

already been producing negative effects. This type of 

taxation, which is based on earnings acquired in the past, 

is a poor system of taxation and especially when it is 

targeted against certain sections of the capitalist class, 

who had ties with the last Government, immediately leads 

to a fear among the capitalist class as a whole, that for 

political reasons they will also be targeted at some future 

date. This has had its impact already.  

As the previous speakers have mentioned, there has 

been a reduction, a marked drop in the stock exchange. 

There has also been a drop in the value of the rupee, 

which means that the capitalist class itself  has  been 

shaken by what has happened. To meet this loss of 

revenue, for instance, at all the previous Budgets I have 

suggested to increase direct taxation.  Sri Lanka has one 

of the lowest levels of direct taxation in the world; the 

upper limit of taxation has been brought down to 24 per 

cent. If in a country like Britain, it is 40 per cent and if in 

other countries in Europe, it is 50 per cent, why should we 

not have at least something like 45 per cent? We are down 

at 24 per cent. If there is a general measure like that, then 

people can put the surplus wealth into productive use. If 

people voluntarily invest in some productive enterprise, 

those particular investments can be given some tax 

concessions. But, what has been done now is, you have 

maintained the 24 per cent low direct taxation and, in that 

context, the income that could have been obtained without 

this type of punitive and targeted taxation, has been 

avoided. The consequences are that even from the point 

of view of capitalist development of our economy, it is 

going to have a bad effect.  

Then, how is this Government going to sustain this in 

the future? It will mean that the Government will have to 

get into an increased debt. That is the type of policy that 

the World Bank and the IMF have always been trying to 

thrust upon the governments in Sri Lanka. I have a deep 

fear that that is going to happen.  When, Mr. Shah of the 

Ceylon Chamber of Commerce raised this very issue, the 

Deputy Minister who is concerned with Economic Affairs 

defended by saying that the Government is going to go 

into the "Regaining Sri Lanka" Policy; the policy which 

was rejected by the people from 2002 to 2004, because 

our assets were sold to foreign investors, to multinational 

corporations and the economic burden fell on the people.  

Therefore, I warn the people of Sri Lanka that this 

Budget is undoubtedly a short-term Budget, which is 

aimed purely at getting your vote at the elections. 

Thereafter, what is going to be followed is the "Regaining 

Sri Lanka" type of policies and budgets, which will place 

increasing burdens on the ordinary people and give 

concessions not even to our local capitalist class, but to 

the foreign capitalist class to the detriment of our 

economy. Thank you.      

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට  රු හමිණී විජිත් විජඹමුක  ද ශොයිහ භන්ත්රීතුමභහ. 

ඔඵතුමභහට විනහ ක 8 හරඹක්  ශඵනහ. 

[අ.බහ. 4.26] 

 

ගු  ගාක ණී විජිත් විජයුරණි ා පවොයිවා මශතා 
(ண்புகு கண ஜத் ஜமுண  தசய்ச) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ජනහරි භහශත 08ශර් දහ 

ශම් යශට් ජනතහ ශේලඳහරන ලශඹන් රණන්දුක් ත්තහ.   

රණන්දු අනු තභයි රු මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ ශම් යශට් 

ර්තභහන ජනහධිඳ යඹහ වළටිඹට ඳත් වුශණ්. එතුමභහ 

ජනහධිඳ යඹහ වළටිඹට ඳත් ශරහ  එක්ත් ජහ  ඳක්ශත 

විඳක් නහඹ වළටිඹට හිට ප   රු යර්ල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ 

අභළ යඹහ වළටිඹටත්  ඊට අලය ළබිනට් භණ්වරඹකුත් 

ශතෝයහ ඳත් ය ත්තහ. රු යර්ල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ එක්ත් 

ජහ  ඳක්ශත බහඳ යඹහ. ශ්රී රංහ ර්දවස ඳක්ඹ වළටිඹට 

අපි එතුම ශරහ රු මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ ශ්රී රංහ 

ර්දවස ඳක්ශත බහඳ යඹහ වළටිඹට ඳත් ය ත්තහ.  

එක්ත් ජහ  ඳක්ඹ කිරශර ඳවුල් ඳහරනඹ අන් යරහ 

වවුල් ඳහරනඹක් ඇ  ශහ කිඹරහ. රු මභත්රීඳහර සිරිශේන 

භළ තුමභහ  -ජනහධිඳ යඹහ- ශ්රී රංහ ර්දවස ඳක්ශත බහඳ  වූ 

ර්හ අඳටත් ර්යහඹහශඹන් ශම් වවුල් ඳහරනඹට එතුම ශන්නට 

සිේධ වුේහ. ශම් ළන ශම් යශට් ජනතහට ශරොකු විචිකිච්චහක් 

 ශඵනහ. "ශොශවොභද ශභශවභ ශන්ශන්?" කිඹරහ. ශම් 

අුණත් ශේලඳහරන අත් දළීපභක්; අුණත් ශේලඳහරන ක්රභශරදඹක්. 

ශම් වවුල් ඳහරනඹට අපි එතුම ශරහ  ශඵන්ශන් ශම් යශට් 

ජනතහට විවිධ ජඹරවේ හශ භ ශේලඳහරන  ආර්ථි ව 

භහජ ශනසම්ර ඹම් කිසි ඳරිර්තනඹක් රඵහ දීභ වහ ඹම් 

කිසි අත්ළරක්  අත්උදවුක් වළටිඹටයි. එශවභ නළ  අපිට 

තනතුමරු  තහනහන්තය  ඇභ ම් ව යඳ රහද රඵහ ළනීභ වහ 

ශනොශයි.   ර්හ අද අපි විඳක්ශත ඵහුතයඹ  ඹහශන  

විඳක්ශත ඉශන යජශත ශවො ළවරට  ජනතහට රළශඵන 

ජඹරවේරට  ජනතහට රළශඵන ්ර රහබරට උදවු උඳහය 

යනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. අපි එශේ යන්ශන්  

වරිඹට තුමය රන විට තිේ ස නළශභනහ හශ  අපි නළමිරහ  

ආචහය යරහ  හි නභරහ ජනතහට   වන රහශන ඹන්නට 

ඉව වළරීභ වහයි. නමුත් භත  ඹහ න්න ඕනෆ  නළමුේහ 

කිඹරහ තශහශන ඹන්න වදනහ නම්     තයම් ශවො ශදඹක් 

ශනොශයි කිඹරහ.  

අදත් අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශර  Lobby එශක්දී රු 

අභළ තුමභහ භඟ හච්ඡහ ශහ  අශේ ඳහක්ෂියින්ට සිදු න 

හිරිවළය  යදය පිළිඵ.   හශ භ විවිධ ශඵොරු ශචෝදනහ ව 

විවිධ ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් යමින්  සුළු ළයදි  සුළු ශචෝදනහ ඵයඳතශ 

ශචෝදනහ ඵට ඳත් යමින් ශන ඹන්නහ වූ ඹම් ඹම් ක්රිඹහ භහර් 

පිළිඵත් අපි එතුමභහ භඟ ථහ ශහ.  

ශම් යශට් ්රධහන ශේලඳහරන ඳක් ශද න එක්ත් ජහ  

ඳක්ඹ ව ශ්රී රංහ ර්දවස ඳක්ඹ ආයක්හ ශන්නට ඕනෆ.   

ඳක් ශද තභයි ශම් යශට් ්රජහතන්ත්රහදශත මුය ශේතහවුන් 

වළටිඹට ටයුතුම යරහ  ශඵන්ශන්  ඉ වහඹ  පයහභ. අනහතශත 

ශම් යශට් ඹම් ඳරිර්තනඹක් ශනහ නම් එහි ීපභද ඔවුන්ට 

ඳළශයනහ.   ර්හ ඉතහ ඳළවළදිලි ශම් ශේලඳහරන  ආර්ථි ව 

භහජ ්ර ංසයේ ශශයහි අශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු 

ශරහ  ශඵනහ.  
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ශශේ නමුත් ශම් අතුමරු අඹ ළඹ  -ලිඹවිල්රක්- ශඹෝජනහ 

තුමළින් අඳට දළන න්නට  ශඵනහ විශලේශඹන්භ බහණ්ව 13 

මිර අඩු කිරීභක් ළන. දළන් ලිඹවිලි 2ක්  ශඵනහ. එක් අතුමරු 

අඹ ළඹ. අශන  දින 100 ළව පිළිශශ. ශම් ලිඹවිලි ශදශක් 

 ශඵන රුණු හයේහ දිවහ ඵළුණහභ අඳට ශේනහ ඹම් ඹම් 

තළන්ර ඳයසඳය විශයෝධතහන්  ශඵන ඵ. ශම් කිඹ ප ශේල් 

වරිඹටභ    විධිඹටභ  කිඹ ප ආහයඹටභ සිදු ශරහ නළවළ කිඹන 

හයේහත් ශේනහ. දළන් ඵරන්න  බහණ්ව 13 මිර අඩු 

යනහ. අපි   ළන තුම ටු ශනහ.   ර්හ ජනතහට රළශඵන 

්ර රහබ පිළිඵ අපි විශලේශඹන් භතක් යනහ. 

විශලේශඹන් අපි දළක්හ ඵඩු මිර අඩු වුේත්  භවය ජන 

ශොටසරට මලි ආවහයරට අලය ශේල්ර මිර අඩු වුශණ් 

නළ  ඵ. විශලේශඹන්භ සිංවර ජනතහට අලය වල්  ඳරිේ ප 

ව ශඳොල්ර මිර අඩු ශරහ නළවළ. කිරි ශවොේදක්  ඳරිේ ප 

ශවොේදක්  ඵත් ටික්  ශඳොල් ම්ශඵෝරඹක් තභයි අශේ හභහනය 

ජනතහශ  ආවහයඹ. ශභතළනට ඹම් ඵරඳෆභක් සිදු ශරහ නළවළයි 

කිඹන එ භතක් ය ශදන්න ශනහ. අපි හිතනහ  මුදල් 

ඇභ තුමභහ ශම් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු යයි කිඹරහ.  

අර්ක් හයේඹ ශභඹයි. ශම් රඵහ ශදන වනහධහය දීර්ක 

හීසන වනහධහය ඵට ඳත් යන්න  ශඵන ආර්ථි ළව 

පිළිශශ ශභොක්ද කිඹන එ පිළිඵ ශම් අතුමරු අඹ ළශත 

ඳළවළදිලි දකින්න නළවළ. එ ශේ යන්ශන් ර්සඳහදනඹ ළ ක 

කිරීශභන්ද  එශවභ නළත්නම් පරදහයිතහ ඇ  කිරීශභන්ද කිඹන 

විශලේ ආර්ථි ළව පිළිශශක් පිළිඵ ඳළවළදිලි චිත්රඹක් අඳට 

අලය නහ.  

  විතයක් ශනොශයි.  අපි කිඹන්නට ඕනෆ  ශම් අඹ ළශඹන් 

දී ප භවය වන තුමළින් අශේ ශේශීඹ ශොවිඹහට ඇ  ශරහ 

 ශඵන ඵරඳෆභ ඉතහ විලහර ඵ. භහ ඳසු ියඹ දිනර ශභොනයහර 

දිසත්රික්ශත ශොවි බිම්ර   ජනතහත් එක් හච්ඡහ 

යමිනුයි සිටිශත. දළන් උඳු කිශරෝක් දවහ අඹ ශ ඵේද 

රුපිඹල් 60 දක්හ අඩු වුේහ. අශේ ශොවි ජනතහ උඳු කිශරෝක් 

රුපිඹල් 180ට  රුපිඹල් 200ට විකුණුහ. අද   මිරට විකුේහ 

න්න ඵළවළ. ශභොනයහර දිසත්රික්ශත ජනතහ මුං ඇට 

කිශරෝක් රුපිඹල් 250ටත් විකුණුහ. මුං ඇට වහ රුපිඹල් 30ක් 

ඵදු අඩු යරහ  ශඵනහ. මුං ඇට විකුේහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 

අද ඇ  ශරහ  ශඵනහ. ඵව ඉරිඟු වහ රුපිඹල් 40 ව  

මිරක්  බුේහ. නමුත් අද න ශොට රුපිඹල් 26ට තභයි ඵව 

ඉරිඟු විකුේන්න සිේධ ශරහ  ශඵන්ශන්. රුපිඹල් 200ට විකුේ ප 

වුපි කිශරෝ අද රුපිඹල් 130ටයි විකුේන්න සිේධ ශරහ 

 ශඵන්ශන්. සීර් කිශරෝක් වහ ඳනහ  බුණු රුපිඹල් 28 

ඵේද රුපිඹල් 10කින් අඩු යරහ  ශඵනහ.   අනු අඳට 

ළඹක්  ශඵනහ  උක් මිරත් අඩු ශයි කිඹරහ. ශේශීඹ 

ර්සඳහදඹහ ආයක්හ යන්ශන් නළතුම  ඇශභරිහශර ඉරිඟු 

ශොවිඹහ ආයක්හ න විධිඹට ඳහන් පිටි කිශරෝ මිර රුපිඹල් 

12.50කින් අඩු ශහ. අපි දන්නහ  අශේ යශට් තුමයශත ජනතහ 

ළවට ියශත වට ශඵෝතරඹයි  ශයොටි ශදකුයි ඔතහ ශනයි 

කිඹරහ. දහරට ශයොටි හරහ වට ශෝේඳඹ ී රහ තභයි   අඹ 

තුමර ළව ශශේ. නමුත්  පරුේදක් වළටිඹට දළන් ඵත් න්න ටි 

ටි  පරුදු ශරහ  ශඵනහ.   ශවො ශදඹක්.  

 ඇ රට ව  මිරක් දීරහ  ශඵනහ. වළඵළයි  වහල් ශේරු 

රුපිඹල් 100ට  වහ ළ ක මිරට ඹන තත්ත්ඹක් අඳට ශේන්න 

 ශඵනහ.   ඇ රට වනහධහයඹක් ශදනහ නම්   ඇ ශොවිඹහට ඹම් 

වනහධහයඹක් රඵහ ශදමින්   ව  මිර ළ ක කිරීභ තුමළින්භ  ඇ 

ශොවිඹහට ආයක්ේඹක් ශදන්න  පළුන් කිඹරහ අපි විලසහ 

යන්ශන් නළවළ. ශභොද ඳහරිශබෝියඹහශ  ඳළත්ත  

ඳහරිශබෝියඹහ ආයක්හ යන ළව පිළිශශක් තුමළින් තභයි  ඇ 

ශොවිඹහට ආයක්හ ශදන්න අඳට  පළුන්භ  ශඵන්ශන්. 

රහම් පශතල් මිරත් අඩු යරහ  ශඵනහ. උම්ඵරව  වහල් 

භළසන්  හශ  බහණ්වරත් මිර අඩු යරහ  ශඵනහ.   

අශේ භත්ය ර්භහන්තඹ පිළිඵත් මීට වහ ළරකිල්රක් 

අපි රඵහ දිඹ යුතුමයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. ඊශඟට 

භිේධිරහභීඹහ ළන ඵරමු. අද  ශම් භිේධිරහභිඹහශ  භිේධිඹ 

ළ ක යන නයහශඹන් ඳක් ලහහ මි  වදන ළව පිළිශශට 

ියහිල්රහ  ශඵන ඵ ශඳශනනහ. අපි කිඹන්ශන් නළවළ 

ශේලඳහරනඹ යන්න එඳහ කිඹරහ.   අයි ඹ  ශඵනහ. නමුත් 

ශේලඳහරන ලශඹන් ඵරන්ශන් නළතුම භිේධිරහභිඹහශ  

දුේඳත්භ ව ඔහුශ  ජීන තත්ත්ඹ පිළිඵ රහ භිේධිඹ 

ළ ක කිරීභ ව භිේධිරහභින්ට වනහධහය රඵහ දිඹ යුතුමයි කිඹරහ  

විඳක්ඹ වළටිඹට  අපි භතක් ය ශදනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට අශේ 

යජශත අඹ ළශඹන් රුපිඹල් 2 500ක් ශදන්න ශඹෝජනහ ශහ. 

නමුත් ශම් අඹ ළශඹන් ශඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට රුපිඹල් 250ක් 

තභයි ශදන්න ශඹෝජනහ යරහ  ශඵන්ශන්.   හශ භ දවම් 

ඳහල් ගුරුයඹහශ  තත්ත්ඹ ත්තහභ ධර්භහචහය විබහඹ භත් 

අඹට අපි ගුරු ඳත් ඇම් රඵහ දුන්නහ. අද දවම් ඳහළල් ගුරුරිඹට 

 ඹට රුපිඹල් 50  දීභනහක්- 

 
ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භන්ත්රීතුමභහ ඔඵතුමභහට විනහ ක ශද හරඹක් ළ ක පය රඵහ 

දීරහ  ශඵනහ.  දළන් ථහ අහන යන්න. 

 

ගු  ගාක ණී විජිත් විජයුරණි ා පවොයිවා මශතා 
(ண்புகு கண ஜத் ஜமுண  தசய்ச) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

භභ අහන යනහ.  

ශදමුහුන් හර් වහ ඳනහ ඇ  ඵේද පිළිඵ භභ අහන 

ලශඹන්  කිඹන්න ළභළ යි. හවනඹක් මිරදී ළනීභ හභහනය 

භධයභ ඳන් ශත අඹශ  සිහිනඹක්. අද   සිහිනඹ ශඵො ශරහ 

 ශඵනහ.   ර්හ අපි ශම් ආණ්ඩුට විශලේශඹන් භතක් 

යන්ශන් ළ ක න ඵඩු මිරට ඔශයොත්තුම ශදන ආර්ථිඹක්  

ර්සඳහදන ආර්ථිඹක්  ජනතහශ  අතට මුදල් රළශඵන ආර්ථි 

ක්රභඹක් රඵහ දිඹ යුතුමයි කිඹන එයි. ඵහුතය විඳක්ඹ වළටිඹට 

අපි යජඹට කිඹනහ යජඹ ර්සි භට ශඹොමු යන්න  යජශත ළරැදි 

ශඳන්හ ශදන්න ව යජශත අඩු ඳහඩුම් ශඳන්හ ශදන්න අපි 

විඳක්ශත ඵහුතය ණ්වහඹභක් වළටිඹට ඉශන   ඵරඳෆභ 

ජනතහ ශනුශන් ශම් අඹ ළශත යන්න  සදහනම්  ඵ. 

 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට 

විනහ ක 25  හරඹක්  ශඵනහ. 

 

[අ.බහ. 4.35] 

 

ගු අජිත් මා්දනප්පපුම මශතා 
(ண்புகு அஜத் ன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන 

සතුම න්ත ශනහ. රු විජිත් විජඹමුක  ද ශොයිහ හිට ප 

ඇභ තුමභහ ්රහල ශහ ඳරිේ ප  ශඳොල් ව වල් මිර තභත් 

497 498 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ළ කයි  ශම්හ අඩු යන්න ක්රභඹක්  ශඵනහ නම් ශවොයි කිඹරහ.  

එතුමභහ වුේත් අපි ඇත්තටභ අඹ යනහ. අවුරුදු 10ක් භහින්ද 

යහජඳක් ඳහරන ක්රභඹ තුමශ ඉශන  එතුමභහශ  ශඹෝජනහ 

ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළ  ර්හ  භවය විට ශඹෝජනහ යන්ශන් 

නළතුම ඵරහ ශන ඉන්න ඇ  ශම්ට ශභොක්ද යන්ශන් 

කිඹරහ. නමුත් අද රු යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහ ්රමු 

විශලේශඹන්භ අ රු මභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳ තුමභහශ  

නහඹත්ඹ ඹටශත් ඳ න ශම් ර්තභහන යජඹ ළන විලසහඹ 

ඳශ යරහ ඳරිේ ප  ශඳොල් ව වල් ළන තහ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් විශලේශඹන්භ එතුමභහට සතුම න්ත ශනහ.    

හශ භ   ළන අභිභහනඹටත් ඳත් ශනහ.   

හිට ප රු ඇභ තුමභර්  ඔඵතුමභහශ  අධහනඹට ශඹොමු 

යනහ ශඳොල් ර්භහන්තඹ ශනුශන් ඇභ රු ශදන්ශනක් 

සිටිඹ ඵ. අද   ඇභ ධුය ශදභ නළ  යරහ  ශඵනහ. ඉසය 

ශඳොල් වට ඇභ රු ශදන්ශනක් හිටිඹහ. භභ හිතන්ශන් දළන් 

අශේ විඹදභ ශොවක් දුයට අඩු ශයි කිඹරහයි. ශඳොල් මිර අඩු 

යන්නත්  පළුන් ශයි. ශභොද අපි දළක්හ  ඳසු ියඹ හරශත 

ඇභ රු ඳත් කිරීශභන් සිේධ වුශණ්   ර්භහන්තඹ  විනහල  ඇභ 

මික් ලක් භත්  ඇභ ශනොශයි කිඹන එ. අද භභ හිතනහ ශඳොල් 

වට ර්දවශේ ළශවන්න ඉවව රළශඵයි කිඹරහ. එතශොට 

ශඳොල් මිර අඩු ශයි.   හශ භ වල් ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු 

ියඹ හරශත භභ ඉන්න ශරඹන්ශොව ්රශේලශත වල් 

ඵවහශන් විතයක් ෆභට න්න ඵළරි  වල්  කිශරෝ 125 000ක්  

වම්ඵ වුේහ.  හ ළන ඳරීක්ේ ඳත්නහ. ඉ න් ශම්හශ  

නහස ඹ අඩු යරහ  ඔඵතුමභහ කිරහ හශ  අපි ඔක්ශෝභ 

එතුමශරහ අත්ළල් ඵළශන ශම් වහ ටයුතුම යමු. අපි    

ශනුශන් ටයුතුම යනහ කිඹන එත් විශලේශඹන් වන් 

යනහ.   වහ ඔශේ වහඹ අපි ්රහර්ථනහ යනහ.  

 රු භන්ත්රීතුමභර්   ඔඵතුමභහ ශොවිඹහ ළන තහ ශහ. ශම් මිර 

අඩු  ඇභ ර්හ ශොවිඹහට වුේ ්රලසන ළන තහ ශහ. මුං ඇටර 

මිර අඩු වුේහ. උඳුර මිර අඩු වුේහ. නමුත් භභ අධහනඹ ශඹොමු 

යනහ  අශේ ්ර ඳත් ඹ ඳහරිශබෝියඹහ සයහ හරහ ශොවිඹහ 

ලක් භත් කිරීභ ශනො  ශොවිඹහ ලක් භත් කිරීභට අලය පිඹය 

ර්මින් ඳහරිශබෝියඹහට අලය වන රඵහ දීභයි කිඹන එ 

ළන. දළන් අපි දළක්හ අත් ට්රළක්ටර් වහ වන ඇ  ය දී 

 ශඵනහ. ට්රළක්ටර් වහ ඵදු නළ  යනහ. විවිධ ඳවසුම් 

ශො ඇන්ට රරහ දීරහ  ශොවිඹහ ලක් භත් යරහ ඔහුශ  

විඹදභ  ශොවිතළන වහ යන ්රහ ධන විඹදභ අඩු යරහ ඔහු 

ලක් භත් යරහ  අඩු මිරට අසළන්න ඳඹන්න  පළුන් විධිඹට 

වරි සරහ ශදනහ.   ළන කිසිභ ළඹක් හිතන්න ශදඹක් 

නළවළ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. ශභොක්ද  ට ශවේතුම? 

චනශත ඳරිභහේත අර්ථශඹන්භ ශොවි භවත්භඹකු තභයි  ශොවි 

ඳවුර දරුකු තභයි අද ශම් යශට් උත්තරීතය ජනහධිඳ  ධුයඹ 

ශවොඵන්ශන්.   භහන හිතහදි මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ 

ශවොඵන ජනහධිඳ  ධුයඹ ඹටශත්  එතුමභහශ  නහඹත්ඹ තුමශ 

කිසිභ ද ශොවිඹහට වහර්ඹක් න්ශන් නළවළ කිඹහ භභ 

හිතනහ. ඳහරිශබෝියඹහ සයහ හරහ  ශම් යශට් ජනතහ සයහ හරහ 

ශොවිඹහ නඟහ සිටු  ඇශම් ක්රභඹ ශනුට ශොවිඹහ ලක් භත් 

කිරීභට අදහශ වන රඵහ දීශම් ක්රභඹ අපි අනුභනඹ යනහ 

කිඹන එත් ශම් අඹ ළඹ හර්තහශර ිෂිර්භඹ ශනුශන් 

ශඹෝජනහ ය  ශඵන වන දිවහ ඵළුණහභ ඔඵතුමභන්රහට 

ඵරහන්න  පළුන් කිඹරහ භහ හිතනහ. අතයලය බහණ්වර මිර 

අඩු යේදී ශොත්තභල්ලිර ඵදු අඩු කිරීභ හිට ප ශඵොශවෝ 

ඇභ රුන්ට ශරොකු ්රලසනඹක් ශරහ  ශඵනහ . ඇයි ශම් 

ශොත්තභල්ලිර ඵදු අඩු ශශේ කිඹරහ ඇහුහ. එදහ අශේ 

ශදභරපිඹන් අඳට අනීඳඹක් වුේහභ ඉසපිරිතහරඹට ශන ඹන්න 

ඉසය ශරහ ශොත්තභල්ලි ටික් තභයි යත් යරහ දුන්ශන්. 

නමුත් ශොත්තභල්ලිර මිර ළ ක  ඇභ ර්හ ශොත්තභල්ලි ඳහනඹ 

ශනොකිරීශම් ශවේතුමශන් ශොත්තභල්ලි බහවිතඹ අද අශඳන් දුරු 

ශරහ ියහින්  ශඵනහ; ඈතට  ඇසි ශරහ ියහින්  ශඵනහ.  අපි 

ඉසපිරිතහරරට ියහින් ශඵශවත් න්න ශඹොමු ශරහ  ශඵනහ. 

  ර්හ ඖධ හිඟඹ ඇ  ශරහ  ශඵනහ. නමුත් අද නශොට 

ය ඇ  ශම් ඵදු අඩු කිරීභ ර්හ ඉදිරිශත දී නළතත් 

ශොත්තභල්ලි ජන ජීවිතඹට මීඳ න ශදඹක් ශරවි කිඹන එ 

අපි විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  රු විභල්  ඇයංල භළ තුමභහ 

හිට ප  ඇභ තුමභහ ්රහල ශහ "ත්රසත ටළක්ස" එක් ළන. "ත්රසත 

ටළක්ස "එක් වරහ  ශඵනහ කිඹහ එතුමභහ කිරහ.   ඹටශත් 

විශලේශඹන්භ සුපිරි හසි ඵේද - Super Gain Tax - ළන ථහ 

ශහ.  නමුත් ශම් අඹ ළඹ හර්තහශර ඳළවළදිලිභ වන් ය 

 ශඵනහ ඳසු ියඹ ඵදු ර්ඹ තුමශ  එනම් 2013/14 ඵදු ර්ඹ තුමශ 

රුපිඹල් මිලිඹන 2 000ට - රුපිඹල් රක් 20 000ට - අධි 

රහබඹක් උඳඹහත් භහභක් ශවෝ ශනකු   රහබශඹන් සිඹඹට 

25ක් යජඹට ශවිඹ යුතුමඹ කිඹරහ. එළර් අඹ ශඵොශවොභ ටි 

ශදනකුයි ඉන්ශන්. හල්ටන් භහජඹ තුමශ තභයි   අඹ බිහි වුශණ්. 

ර්ඹට රුපිඹල් රක් 20 000ක් උඳඹන්න  පළුන් අඹ යශට් 

ඉන්ශන් ටි ශදනකුඹ කිඹරහ භභ හිතනහ.   අඹ සුපිරි අඹයි.  

නීතයනුල ර ක්රභඹට එච්චය උඳඹන්න  පළුන්ද? එශවභ නම්   

අඹ ශේලඳහරන වරවයේ අයශන ජනතහශ  මුදල් සයහ ෆභ 

තභයි සිදු යරහ  ශඵන්ශන්. ජනතහ විමුක්  ශඳයමුේ හශ  

ශඳයමුේකින්  භහජහදි ඳක්ඹකින් ශේලඳහරනඹට පිවිසුණු 

එතුමභහ අද අවුරුේදට රුපිඹල් රක් 20 000ක් උඳඹන  පේරඹහ 

ළන ශඵොශවොභ දුක් ශරහ   Tax එ - Super Gain Tax - ළන 

ථහ ශහ.  

හිට ප ශඵොශවෝ ඇභ රුන්  විඳක්ශත රු භන්ත්රීරුන් 

ශභහිදී ය ප ථහ භභ අවශන සිටිඹහ. එතුමභන්රහ ශචෝදනහ ශහ  

"ශභඹ භළ යේඹක් ඵරහශන ඉදිරිඳත් ය ප අඹ ළඹක්. 

ශභශවභ වන ශදන්න ඵළවළ. භළ යේඹ ළන හිතරහයි ශම් 

වන ශදන්ශන්." කිඹරහ. නමුත් අපි විශලේශඹන් කිඹන්න 

ළභළ යි  2015 දී භළ යේඹක් ඳත්න්නට ර්ඹමිත  බුශණ් 

නළ  ඵ. ඵශරන් භළ යේඹක් ඳත්න්න අසථහ 

රඵහශන    හම්්රදහඹහනුල ර ඉදිරිඳත් යන අඹ ළඹ ශනුට 

එභ භළ යේඹ ඉරක් යශන අදහශ දිනඹට ලින් ඵශරන් 

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශහ.   භළ යේඹ මලි යශනභ තභයි 

ඳසු ියඹ යජඹ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශශේ. භවහ සුයංනහ ථහ   අඹ 

ළශඹන් භළරහට   ඳ න ශදඹක් ශනොශයි; ඹථහර්ථඹක් 

ශනොශයි කිඹන එ ජනතහ ශත්රුම් ත්තහ.   ර්හ තභයි 

ජනතහ  ට විරුේධ  යඹ ළහුශර. ජනතහ එච්චය ශභෝව 

නළ  ඵ විශලේශඹන් දළනන්නට ඕනෆ. එක්ත් ජහ  ඳක්ඹ 

්රමු යජඹ එළර් රැටීභක් යන යජඹක් ශනොශයි. භළ යේඹ 

ඵරහශන අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශශේ අඳ ශනොශයි.  ඳසු ියඹ යජඹ 

තභයි භළ යේඹ ඵරහශන  අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශශේ කිඹන 

එත් විශලේශඹන්භ වන් යන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අද විඳක්ශත භවය 

භන්ත්රීරුන් ථහ යන විධිඹ ඵළුණහභ ඔවුන් ආණ්ඩු ඳක්ඹ 

සිටිඹහද කිඹන එත් භට හිතහන්න ඵළවළ.  එදහ සීර් ටිට  

ඳරිේ ප ටිට  කිරි පිටි ටිට  ඉන්ධනරට රුපිඹරක්ත් මිර අඩු 

ය න්න ඵළරි හිට ප ඳසු ියඹ යජශත ඇභ රුන් අද  අවනහ  

"ශම් ශොශවොභද අඩු ශශේ? ඇයි ශම් අඩු ශශේ? ඇයි ළටුේ 

ළ ක ශශේ?" කිඹරහ. "ශම්හ අඩු ශහ භදි  ළටුේ ළ ක ය ප එ 

ළරැදියි" කිඹහ කිඹනහ. ඳසු ියඹ අඹ ළශඹන් ළටුේ ළ ක යනහ 

කිඹරහ ්රහලඹට ඳත් ශහභ ජනතහ දළනත්තහ    පසක්  

  ශඵොරුක් කිඹරහ. අහනශතදී ශදය ියහිල්රහ ඵළුණහභ 

499 500 

[රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භවතහ] 
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ළටුේ ළ ක කිරීභක් නළවළ. අඹ ළඹ අවශන ඉන්නශොට නම් 

ළටුේ ළ ක වුේහ. නමුත් අද චනශත ඳරිභහේත අර්ථශඹන්භ 

ඹථහර්ථඹක් විධිඹට ළටුේ ළ ක ශහභ   ශනුශන් ඵන්දුර 

ගුේර්ධන භළ තුමභහ ළටුේ සත්ර ඉදිරිඳත් යනහ.  ජනතහශ  

ළටුේ ළ ක ශහභ "ළටුේ ළ ක ශනහ  මිර ළ ක ශනහ   

උේශකෝේඹ යනහ." කිඹන සත්රඹ එතුමභහ ඉදිරිඳත් යනහ.  

ඳසු ියඹ යජඹ  භළ යේඹ උශදහ ශඵොරු අඹ ළඹක් ලින්භ  

ඉදිරිඳත් ශ ඵ අඳට ඳළවළදිලිභ ශඳශනනහ. ළටුේ ළ ක 

යනහ කිඹරහ ජනතහ යට ප එශක් ්ර පර තභයි අද ඔවුන්ට 

රළබිරහ  ශඵන්ශන් කිඹන එත් භහ  විශලේශඹන්භ වන් 

යන්න ළභළ යි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  අද භවය භන්ත්රීරුන් 

භන්දිය ඵේදක් ළන ථහ යනහ අපි අවශන හිටිඹහ. ශම් තුමළින් 

ජනතහ ශනොභඟ ඹන්නයි වදන්ශන්. රුපිඹල් මිලිඹන සිඹඹට - 

රුපිඹල් රක් 1 000ට - ළ කශඹන් තක්ශේරු යන ශල් 

තභයි භන්දිය ඵේදට අදහශ න්ශන්. නමුත්  ශම් අඹ ළශත කිඹරහ 

 ශඵනහ  භන්දියඹකින් අඹ යනු රඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹනඹක් 

ඳභේයි කිඹරහ. ශම් අඹ ළඹ ශඳොශත් ඳළවළදිලිභ වන් යරහ 

 ශඵනහ  ශම් තුමළින් ඵරහශඳොශයොත්තුම න මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 

1 000යි කිඹරහ. මුළු යශට්භ එළර් භන්දිය  ශඵන්ශන් උඳරිභඹ 

1 000යි. ඊට ළ කඹ නළවළ.   අනු ශම් ඵේද තුමළින් රඵහ ළනීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 1 000යි. ශදය ර් 

අ ක ්රභහේඹ 5 000ට ළ ක නම් භන්දිය ඵේද අඹ යනහඹ කිඹරහ 

භවරුන් ජනතහ ශනොභඟ ඹනහ. නමුත් එශවභ ශදඹක් නළවළ. 

ශම් අඹ ළඹ ශල්නශතත් ඳළවළදිලිභ වන් ශරහ  ශඵනහ  

මුළු යශට්භ එළර් ශල්  ශඵන්ශන් 1 000යි කිඹරහ. එභ 

ශල් රුපිඹල් රක් 1 000ට ළ ක තක්ශේරුට රක් න 

 හ විඹ යුතුමයි කිඹරහත් ඳළවළදිලි එහි වන් යරහ  ශඵනහ. 

අද විභල්  ඇයංලරහ හශ  හිට ප ඇභ රුන් ථහ යන්ශන් ශම් 

භන්දිය ඵේද ළනයි.   අඹ අද සුපිරි ශල් ළන ථහ යනහ;    

සුපිරි ශල්ර හිමිරුන් ළන කිඹුල් ඳුළු ශවශනහ.  

සුපිරි හසි ඵේද ළනත්   අඹ ථහ යනහ. ඳසු ියඹ 

අවුරුේශේ රුපිඹල් රක් 20 000ක් ශවොඹ ප යහඳහරිඹහ ළන   

අඹ අද කිඹුල් ඳුළු ශවශනහ. නමුත් අහිං ජනතහ 

ඳරි ශබෝජනඹ යන මුං ඇටර මිර අඩු කිරීභ ළන  සීර් මිර අඩු 

කිරීභ ළන  මිරිස මිර අඩු කිරීභ ළන අද ථහ යන්න ශශනක් 

නළවළ. ඔවුන්   ළන එදහ ථහ ශශේත් නළවළ. නමුත් අද 

තත්ත්ඹත්  යි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ශොශවොභ වුේත් ඳසු ියඹ 

දලඹ තුමශ ශම් යශට් ඳහරඹන් ජනතහ ළන හිතුමශරභ නළවළ. 

"වළභ දහභ අඳට ඵරඹ එනහ  අපි ශභොනහ ශත් අඳට ඵරඹ 

එනහ  අඳ ශනස යන්න ඵළවළ  අඳ ශඳයශන්න ඵළවළ" 

කිඹන ශත්භහ තුමශ සිට තභයි ඔවුන් ටයුතුම ශශේ. විශලේශඹන්භ 

ශම් යශට්  බුශණ් එක් ඳවුරක් ටහ ශොනු වූ  එක් ඳවුරක් 

ශඳෝේඹ යන ඳහරන ක්රභඹක්. ඉවශ සිටින ර්රධහරින්   ඳවුර 

ශඳෝේඹ යන්න ඕනෆ  භළ  ඇභ රුන් ඔවුන්ශ  ඊශඟ 

තහනහන්තයඹට ඹන්න නම්   ඳවුර ශඳෝේඹ යන්න ඕනෆ. 

එශවභ ඳහරන ක්රභඹක් තභයි ශම් යශට්  බුශණ්. විශලේශඹන්භ 

කිඹනහ නම්  ශම් යශට් ජනතහ ළන ළක්කුභක්  ශඵනහඹ 

කිඹරහ ඳ පට හශන ශභොක්ද ශශේ කිඹරහ අපි දළක්හ. 

ජනතහ ල්ලි භං ශොල්ර ෆභ තභයි අශනක් ඳළත්ශතන් සිදු 

වුශණ්. ේවිත්  පයළසිබහඹ  ශඵන භළ  ඇභ රුන් ශම් යශට් 

සිටිඹහ අපි දළක්හ. ඡන්දඹ ඳළයදුේහට ඳසු   ශොල්රන් 

රංහශරත් නළවළ. ශළින්භ තභන්ට  පයළසිබහඹ  ශඵන 

අශනක් යටට ඹනහ. ඵරඹ  ශඵන ශොට ශම් යශට් ඉන්නහ  

ජනතහ මුදල් හ නහ. එශවභ ඳහරන ක්රභඹක් තභයි ශම් යශට් 

 බුශණ්. යශට් ංර්ධනඹට කිඹරහ ල්ලි ශවොඹහශන  චීනශඹන් 

ේඹ අයශන  ඉන්දිඹහශන් ේඹ අයශන  ශනත් යටලින් 

ේඹ අයශන ශශේ ශභොක්ද?   තුමළින් මුදල් හ හරහ   

ජනතහ අන්ත .  කත තත්ත්ඹට ඳත් යරහ  ේවිත් 

 පයළසිබහඹ  ශඵන ශම් අඹ එභ ල්ලි ටි අයශන ියහින් 

තභන්ට  පයළසි බහඹ  ශඵන අශනක් යශට් ආශඹෝජනඹ කිරීභ 

තභයි සිදු ශරහ  බුශණ්.   ර්හ ශම් ේවිත්  පයළසිබහඹ 

 ශඵන අඹට විශලේ නී -රී  ඳේධ ඹක් ස යන්නට ඕනෆඹ 

කිඹරහ ශම් අසථහශර දී භහ විශලේශඹන්භ කිඹන්න ළභළ යි. 

ේවිත්  පයළසිබහඹ  ශඵන අඹ ශම් යශට් ඇභ ම් යේදි  ශම් 

යශට් භන්ත්රීම් යේදි  ශේලඳහරනඹ යේදී ඔවුන්ට විශලේ නී  

ඳේධ ඹක් ස ය  බිඹ යුතුමඹ කිඹරහ භභ විශලේශඹන් ශම් 

රු බහට දළනුම් ශදනහ; භතක් යනහ; ශඹෝජනහ යනහ.  

  හශ භ  පයහ දලඹක්  සශේ ශම් යට ඳහරනඹ ශශේ "නංගී 

ශඳන්හ අක්හ ශදන ංසි ඹක්" තුමළිනුයි. ශනොශඹක් ශේල් 

ශදනහ කිඹරහ සුයංනහ ථහ භළරහ. ංර්ධනඹ කිඹරහ රසන 

රසන ථහ භළරහ. නමුත් සිදු වුණු ශදඹක් නළවළ. ජනතහට 

කිසිභ ශදඹක් දළනුශණ් නළවළ. ජනතහට ශම් ශේල්ලින් 

ඹවඳතක් උදහ වුශණ් නළවළ. එශවභ ංර්ධනඹක් තභයි ශම් යශට් 

සිදු වුශණ්.  

දින 100 ශඳොශයොන්දු ඳත්රඹක් ඉදිරිඳත් යරහ  

භළ යේශඹන් ඳසු ත වුණු  දින 20ක් ළර්  ශම් ශඳො ක හරඹ 

තුමශ ශභළර් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට වළකි ඇභ ළන ඇත්තටභ 

අපි තුමටු න්නට ඕනෆ. ඳසු ියඹ හරශත ශම් යට ඳත්  බුණු 

අහධිත තත්ත්ඹ ශොශවොභද කිඹරහ කිඹනහ නම්  ශම් යටට 

රඵහශන  ශඵන ේඹර ශඳොලිඹ ශන්න ඳසු ියඹ අවුරුේශේ 

ශම් යශට් භසත ආදහඹභ භදි වුේහ. ේඹ ශන්න   ආදහඹභ භදි 

වුේහ. එශවභ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ  ශඵන යටක් තුමශ අද 

ජනතහට වන ශදන අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට වළකි ශරහ 

 ශඵනහ. ශභළර් ජනතහ හිතහදී අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ළන විශලේශඹන්භ අ රු ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන 

භළ තුමභහශ  භහන හිතහදී ඵළල්භත්    හශ භ රු අරහභහතය 

යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහශ  ඳරිේත බුේධිඹත්  එතුමභහශ  තුමන් 

ල් දළක්භත්    හශ භ අශේ රු යවි රුේහනහඹ මුදල් 

අභහතයතුමභහශ  වළකිඹහත් ශම් අසථහශර දී  විශලේශඹන් අඹ 

යනහ.  

ඳසු ියඹ හරශත හිට ප ඳහරයින් ඵරඹ තහහලියි කිඹරහ 

හිතුමශර නළවළ; ර්රඹ තහහලියි කිඹරහ හිතුමශර නළවළ. ඵරඹ 

දහහලියි කිඹරහ හිතහශන තභයි ඳසු ියඹ හරශත ඳහරයින් 

ටයුතුම ශශේ. "සිඹුණ ශේ අර්තයයි" කිඹන බුදු දවභ නහථ 

යමින් කුඩු  එතශනෝල්  ළසිශනෝ කිඹන නී  විශයෝී  

යහඳහයලින් ශම් යට ශශහ ශන ඳහරනඹ ය ප යුඹ අන් 

ශරහ  ශඵනහ. කුඩු  එතශනෝල්  ළසිශනෝ කිඹන නී  විශයෝී  

යහඳහයලින් ශම් යට ශශහශන ඳහරනඹ ය ප   යුඹ අන් 

යන්නට රු මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ ශශයහි විලසහඹ 

තඵහ  රු යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහ ඇතුමළු එක්ත් ජහ  

ඳක්ඹ ළන විලසහඹ තඵහ වංඹහ ඉදිරිශත  යඹ ව ප සිඹුණ 

ජනතහට ශභභ අඹ ළඹ විහදඹ ඳළළත්ශන අසථහශර දී භශ  

්රේහභඹ  පද යනහ.  

ශභොද  ශභළර් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් යන්නට රළබුශණ් 

එළර් විලසහඹකින් ටයුතුම කිරීභ ර්හඹ කිඹන එත්    

විලසහඹ කිසි ද ව ශනොය අකුයටභ ඉසට යනහඹ 

කිඹන එත් ශම් අසථහශරදී විශලේශඹන්භ ඳළවළදිලි යනහ. 

අද ඔඹ කිඹුල් ඳුළු ශවරන හිට ප ඇභ රු එක්ත් ජහ  

ඳක්ශත ලින් ආණ්ඩු හරශතත්   ළන ථහ ශහ. 

ශරෝශත ශතල් මිර අඩු ශනශොට යශට් ශතල් මිර අඩු ශන 

විධිඹ ළන ථහ ශහ. ශරෝශත ශතල් මිර  අඩු ශනශොට ඇයි 

ශම් යශට් ශතල් මිර ළ ක ශන්ශන්  එශවභ නම් ශම්ට 

501 502 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ඇභ යශඹක් ඕනෆ නළවළ ශන්   ශරෝ ඵළංකුශර  ශරෝ ශශ 

ශඳොශශේ ේර  එ රහ ඳළත්තට දහන්න ඕනෆ  ඇභ රු ළව 

යන්නට  ඕනෆඹ කිඹහ විඳක්ශත හිට ප භන්ත්රීරු - රු විභල් 

 ඇයංල භන්ත්රීතුමභහ හශ  අඹ - ෆ ළහුහ. ඔවුන්ශ   ඳහරනඹ 

එනශොට ශම් ළන ථහ නළවළ. ශරෝ ශශ ශඳොශශේ  ශතල් මිර 

අඩු ශනශොට ශභශවේ ශතල් මිර ළ ක ශනහ. ශම් ල්ලි ටි 

හට ද ියශත? හශ  ියණුම්රට ද ශම් හසිඹ ඵළය වුශණ්? 

ජනතහ ට ශම් හසිඹ රළබුශණ් නළවළ. නමුත් අද ථහ යනහ  

ශරෝශත ශතල් මිර අඩු වුේහ   යි ශතල් මිර අඩු වු ශණ්   යි 

ජනතහට  ්ර රහබ රළබුශණ් කිඹහ. අදත් එක්ත් ජහ  ඳක්ශත 

යජඹක්  ශඵන්ශන්. ශරෝ ශශ ශඳොශශේ ශතල් මිර අඩු ශරහ 

ඹම් වනඹක් රළශඵනහ නම් එඹ ඍජු ජනතහට ශදන්න මික් 

එ එ ඇභ රුන්ශ  ශඳොළට්රට  ියණුම්රට   හසිඹ ඵළය 

යන යුඹක් ශනොශයි උදහ යන්ශන් කිඹන එ විශලේශඹන් 

වන් යනහ. ඳසු ියඹ ඳහරන හරඹ තුමශ ඉන්ධන වනහධහයඹ 

ශදන්න  වනඹක් ශදන්න කිඹහ ඉල්ර ප ී යඹහට ශභොද  වුශණ්? 

ඉන්ධන වනහධහයඹ ශදන්න  ඉන්ධන මිර අඩු යන්න කිඹහ 

වරහත ී යශඹෝ උේශකෝේඹ ශහ. එශවභ උේශකෝේඹක් 

නළ ත් ජනතහට වන ශදන්න ඕනෆ ර්හ අද  අපි ඉන්ධන මිර 

අඩු ය  ශඵනහ. නමුත් එදහ ශශේ උේශකෝේඹ ශ අඹට 

ශ ක  ඹරහ  භයහ දහ ප එයි. වරහත  ඇන්ටර් ්රමු ණ්වහඹභ 

ඉන්ධන වනහධහයඹ ශදන්න  ඉන්ධන මිර අඩු යන්න  ී යඹහට 

වනඹ ශදන්න  ශඳොශයොන්දු ඉසට යන්න කිඹහ උේශකෝේඹ 

යේදී ශභොද ශශේ? ශ ක  ඹරහ භළරුහ. තුමය ඉල්ර ප 

යතුමඳසර ජනතහට ශ ක  ඹරහ භළරුහ.   හශ  රණන්දු තභයි 

ත්ශත්.  හධිඳ  ඳහරනඹක්  යජ ශශනකුශ  ඳහරනඹක් ශම් 

යශට් ඳළළ   යුඹ ර්භහ කිරීභ වහ වංඹහ රකුේ ඉදිරිශත 

 යඹ ළස සිඹුණ ශදනහටභ  සතුම  කිරීභට භහ ශභඹ අසථහක් 

ය න්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  යජඹ බහය අයශන දින 20 

හරඹ තුමශ ශභළර් ජනතහහදී අඹ ළඹක් වහ  ජනතහට හසි 

හිත අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට ටයුතුම කිරීභ ළන විශලේශඹන් 

අපි සතුම න්ත ශනහ. ඳළළ  ආණ්ඩුශර හිට ප ඇභ රුන්ට 

නළන්තම් විඳක්ශත භන්ත්රීරුන්ට දළන් ශරොකු ්රලසනඹක් ඇ  

ශරහ. ශභොක් ද ්රලසනඹ? ශම්හට ල්ලි ශොශවන් ද  

ශොශවොභ ද ශම් මිර අඩු ශශේ   අවුරුදු විසක් ශම් යට ඳහරනඹ 

යරහ   අඹට   යන්න ඵළරි වුේහ ශන්  අවුරුදු දවඹක් 

යහජඳක් ඳහරනශත ඉරහ  යුේධඹ නළ  යරහ අවුරුදු ඳවක් 

ියහිල්රහ  ශම් විධිඹට  ඵඩු මිර අඩු යන්න  ජනතහට වන 

රන්න ඵළරි වු ේහශන් කිඹරහ   අඹට ්රලසනඹක් ඇ  ශරහ.  

ශම්හට ල්ලි ශොශවන්ද  බහණ්වහයශත ල්ලි නළවළශන්  ශම්හ 

යන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ තභයි ඔවුන් අවන්ශන්. "වළශදන ව 

ශදශඳත්ශතන් දළශනයි" කිරහුණ.   හශ  ඳසු ියඹ දසර 

ආණ්ඩු ියඹ විධිඹ ශොශවොභ ද කිඹහ අඳට දළනුේහ.  

ර්තභහන අ රු ජනහධිඳ තුමභහ දිවුරුම් දුන් උත්ඹ 

ඳළළත්වූශත ශොශවොභද? ඳසු ියඹ අවුරුදු දවඹ තුමශ හිට ප 

ජනහධිඳ යඹහශ  දිවුරුම් දීශම් උත්රට මුදල් ශෝටි ේන් 

විඹදම් ශහ. CTB ඵස ටි ඔක්ශොභ ඳහයට ඵළසසුහ. යශට් 

 ශඵන CTB ඵසරට ශම් දිවුරුම් දීශම් උත්රට ශනොමිරශත 

ශනඟ අදින්න ක්රිඹහත්භ ශන්නට සිේධ වුේහ.  නමුත් අද 

රුපිඹල් වළට දහවට වහ අඩු ්රභහේඹක් තභයි ශම් දිවුරුම් දීශම් 

උත්ඹට විඹදම් වුශණ්. එතළනභ ඉ රි ශච්ච ල්ලි ටි භදි ද? 

එශවභ නම්    ඹන භන අඳට දකින්නට  පළුන්.   විතයක් 

ශනොශයි. ර්තභහන ජනහධිඳ තුමභහශ    ජහ ඹ අභතන 

ඓ වහසි අසථහ  අපි දළක්හ. ශනදහ  ඔඹ  උත්ඹට CTB  
ඵස ශොච්චය   එනහ ද? ආණ්ඩු ඵරඹ  ශඵන ශොට CTB ඵස  

ීපඹක් එනහ ද? මුළු යශට්භ එදහට private ඵස විතයයි දුන්ශන්. 

ඇයි CTB ඵස  ටි ඔක්ශොභ  ජහ ඹ ඇභරණශම් උත්රට  

ම්ර ශනඟ අදින්න ශඹොදහ ශන  බු ේහ. නමුත් අද එශවභ 

එක්  බුශණ් නළවළ. අපි දකිනහ  ශොශවොභ ද විඹදම් අඩු වුශණ් 

කිඹහ. ආසිඹහශර ළ කභ පිරික් සිටින ඇභ  භණ්වරඹක්  නවත්තුම 

ශශේ අශේ යශට්යි. අය කිරහ හශ  ශඳොල් ව ශනුශන් 

විතයක් ඇභ රු ඳත් යරහ  බුේහ. අශේ ්රධහන ආදහඹම් 

භහර්ඹක් ශච්ච ශඳොල් වට ර්දවශේ ළශවන්න ඉව රළ බුශණ් 

නළවළ.  ත් ඳහරනඹ  යන්න ඇභ රු ශදන්ශනක් හිටිඹහ.  

එදහ හිට ප ඇභ රු 71 ශදනහ ශනුට අද ඉන්ශන් ඇභ රු 

31යි. එදහට වහ වරි අවටත් වහ අඩු ්රභහේඹක් තභයි අද 

ඉන්ශන්. එශවභ නම් අද ශොච්චය ල්ලි ඉතුමරු ශරහ 

 ශඵනහද? ශම් ඹන විධිඹට ජනතහට මීටත් වහ වන ශදන්න 

අඳට  පළුන් ශනහ. දින 20 අත්දළීපම් තුමශයි ශම් වන 

දුන්ශන්. විශලේශඹන්භ භභ ලින් කිරහ  හශ  අ රු 

ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහශ  භහන හිතහදී 

ගුේඹත්  අරහභහතය යර්ල් වික්රභසිංව භළ තුමභහ ශ  ඳරිේත 

බුේධිඹ  වළකිඹහ  දක්තහ වහ ශභශවඹ ඇභ තුමශත්  යවි 

රුේහනහඹ ළර් දක් මුදල් ඇභ යඹකුශ  ඳරිඳහරනඹ 

තුමශත් ශම් අවුරුේද අ නශොට මීට වහ වන ශදන්න  පළුන්. 

ඳහු ියඹ හරශතදී ඉ රි ය ප ල්ලිලින්  නහස ඹ නළ  කිරීභ 

තුමළින්  දේඹ නළ  කිරීභ තුමළින්  ශෝටි ්රශෝටි ේන්ර 

විලහර යහඳි  ළන නළත රහ ඵරහ  හශත විඹදම් අඩු කිරීභ 

තුමළින් ජනතහට ශභළර් වන රැක් ශදන්න  පළුන් වුේහ නම් 

ඉදිරිශතදී අශේ ංර්ධන ටයුතුමරදී මීට වහ වන ශදන්න 

 පළුන්ඹ කිඹන එ භභ විශලේශඹන් භතක් යනහ. 

  විතයක් ශනොශයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභර්. එදහ 

ඳළ  යජඹ යහජය ශේඹ ලක් භත් ශහඹ කිඹහ  පයහයම් 

ශදඩුහ. වළභ තළනභ ියහින් ථහ ශශේ "අපි තභයි යහජය ශේඹ 

ලක් භත් ශශේ" කිඹරහයි. එදහ යහජය ශේඹ ලක් භත් යන්නට 

දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශනහහ. යහජය 

ශේඹහ ශදඳයින් නළගී සිටින  ළව යන  පේරශඹක් ඵට 

ඳත්  යන්නට දවවත්න ංශලෝධනඹ  ශනහහ.  නමුත්   

අරංගු යරහ දළම්භහ. එශවභ නම් ශොශවොභද යහජය ශේඹ 

ලක් භත් ශශේ?   ංශලෝධනඹ ක්රිඹහත්භ ශනොය අරංගු 

කිරීභ තුමළින් යහජය ශේඹහ ශේලඳහරනනඹහශ   ඳහරඹන්ශ  

අතශොළු විධිඹට  රව විධිඹට ළව යන තත්ත්ඹට ඳත් 

ශහ.   ආණ්ඩු එතළර්න් නළතුමශණ් නළවළ. එදහ යහජය 

ශේඹහට ජීත්  ශන්න  පළුන් ළටුඳක් ශරශර නළවළ. 

එශවභ නම් යහජය ශේඹහ ලක් භත් ශහඹ  කිඹන්ශන් 

ශොශවොභද? අඩු ේශන් තභන්ශ  දරුහට අධයහඳනඹ රඵහ 

ශදන්නට   තභන්ශ  දරුහට ශඵශවත් ටි අයශන ශදන්න  

තභන්ශ  දරුහට වරිඹට ෆභ ශරරක් හ ශදන්න  පළුන් 

අන්දශම් ළටුඳක් ශරශර නළවළ. ඔවුන් භහනසි ළට්ටුහ.  

ඔවුන් ශේලඳහරනනඹන්ශ  අතශොළු ඵට ඳත් ශහ. තභන්ශ  

දළනුභ බුේධිඹ අනු ටයුතුම යන  පේරඹන් ශනො ඇ 

ශේලඳහරනනඹන්ශ  රව ඵට ඳත් ශන්න සිේධ  ඇභ  ර්හ  

භහනසි . වහරට ඔවුන් රක් වුේහ. අර්ක් අතට ඔවුන්ට ජීත් 

ශන්න රිරන ළටුඳක් ශරශර නළවළ. නමුත් ශම් යජඹ ශම් අඹ 

ළඹ තුමළින්   ළන හිතහ  ටයුතුම ය  ශඵනහ. යහජය ශේඹහ 

භහනසි බි ළටීභ තුමශ  ඔහුට ජීත්  ශන්නට රිරන ළටුඳක් 

ශනොශ ඇභ තුමශ ශන්ශන් ශභොක්ද? ඔහුශන් වහඹ රඵහ 

න්නට එන  ඔහුශන් ශේඹ රඵහ න්නට එන ශම් යශට් 

හභහනය ජනතහ තභයි  ශන් අඳවසුතහට ඳත් ශන්ශන්.   

ළන රහ ඵරහ තභයි යහජය ශේඹහශ  ළටුඳ ළ ක ශශේ. අද 

ඵන්දුර ගුේර්ධන හිට ප ඇභ තුමභහ ඳ ක සත්ර ඉදිරිඳත් ශහ. ඳ කඹ 

ළ ක ශහභ ශභශවභ ශනහඹ; ශභශවභ ශනහඹ; විේර 

ශනහඹ කිඹහ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. එතුමභහ ආර්ථිඹ පිළිඵ 
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බුේධිභශතක්. නමුත් යහජය ශේඹහශ  ළටුේ ළ ක යන්න අඳට 

 පළුන්ඹ කිඹන එ අපි ්රහශඹෝිය ශඳන්නුහ. යහජය 

ශේඹහශ  ළටුඳ ශළින්භ රුපිඹල් 10 000කින්   ළ ක ශහ 

විතයක් ශනොශයි  ඔහුට ජීත්   ශන්නට අතයලය ආවහය ද්රය 

13 - 

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  තභ  ළ ක යරහ නළවළ. 

 
ගු අජිත් මා්දනප්පපුම මශතා 
(ண்புகு அஜத் ன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ළ ක යනහ. බඹ ශන්න එඳහ. අශේ යජඹ දහත් ඉටු 

ශනොය න ශඳොශයොන්දු දීරහ නළවළ. යර්ල් වික්රභසිංව 

අරහභහතයතුමභහ කිසි ද අතයඹක් ්රහල යන්ශන් නළවළ. 

අපි   ීපභ අයශන තභයි ටයුතුම ශශේ. ඳ ක ළ ක යනහ 

විතයක් ශනොශයි  වහල්භළසන්  කිරි පිටි  සීර්  ළභන් ආදී ශම් 

වළභ ශදඹභ මිර අඩු යරහ ඔහුට ජීත්  ශන්න  පළුන් ශවො 

හතහයේඹක්  ශවො ඳරියඹක් ර්ර්භහේඹ කිරීභටත් ටයුතුම 

ය  ශඵනහ.   

විශලේශඹන්භ තත් රුේක් ශශයහි යජශත අධහනඹ 

ශඹොමු යනහ. ඳහු ියඹ හරශත ශටලිශොම් ආඹතනඹට 

manpower විධිඹට ත්ත ශේඹන් ඉන්නහ. විදුලිඵර 

භණ්වරශතත්  manpower විධිඹට ත්ත  ශේඹන් ඉන්නහ.  

අවුරුදු ේනහක්  සශේ    අඹ අයේ ශරහ ඉන්නහ. ශම් 

යජඹ ඹටශත්   අඹට ඹම් වනඹක් දී  ශඵනහ. අවුරුදු 7ට 

ළ ක හරඹක්   ශේඹ ය ප අඹ  සථිය යන ඵ   කිඹහ   

 ශඵනහ. නමුත්   ත ශඳොඩ්වක්  අඩු යන්න  පළුන් නම් 

ශවොයි.   හර සීභහ අවුරුදු ශද දක්හ අඩු කිරීභ ළනත් 

රහ ඵරන්නඹ කිඹහ භභ කිඹනහ. විශලේශඹන්භ   ළන 

යජශත අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ශභොද    අඹ අද අන්ත 

අයේ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ඉන්නහ. සථිය  කිරීම්ලින් 

ශතොය ශේඹන් ඵහ ශන   අඹ  තභන්ශ  ශේලඳහරන 

ළව ටයුතුම ය න්නහ අතශොළු ඵට ඳත් ය ශන  බුේහ. 

ශම් සථිය ශනොය ප ශේඹන් තභන්ශ  ඡන්ද යහඳහයශත 

ශොශ ටි ශඵදහ න්න ශඹොදහ ත්තහ. භවය  යහජය 

ඳහරඹන්ශ  ශදය ළව යන්න   ශේඹන් ශඹොදහ ත්තහ. 

එළර් තත්ත්ඹක් උදහ ය ශම් යහජය ශේඹ ඵහල්දු ශහ  වෆල්ුණ 

ශහ. නමුත් ශම් අඹ ළශඹන් ඔවුන්ට ඹම් වනඹක් රඵහ ශදමින් 

අවුරුදු 7ක් ළව ය ප ශේඹන් සථිය යන ඵ  කිඹහ 

 ශඵනහ. අඩුභ ේශන්   හර සීභහ අවුරුදු ශද දක්හත් 

අඩු යන්න   පළුන් නම් ශවොයි කිඹන රුේ  ළන භභ යජශත 

අධහනඹ  ශඹොමු යනහ.  

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුමභර්  ඳසු ියඹ හරශත ශඳොල් 

හට ඇභ රු ශදශදශනක් ඳත් ය සිටි ඵ අපි දළක්හ. 

ශඳොල් හට ඇභ රු ඳත් ශශේ; ශඳොල් වට ඇභ රු ඳත් 

ශශේ ශඳොල් හ හර්ථ යන්නද  නළත්නම් ඳහරිශබෝියඹහට 

ශේඹක් ඳඹන්නද? නළවළ.  යජඹ රැ න්න  ඳවුර රැ න්න 

තභයි ශම් ඇභ රු ඳත් ශශේ. ඳසු ියඹ හරශත සීර් ර්භහන්ත 

ංර්ධන ඇභ යශඹක් සිටිඹහ. නමුත් කිසි ද සීර් මිර 

ඳවශට ඵළසශේ නළවළ. දිශනන් දින සීර් මිර ඉවශ ියඹහ. 

ඇභ යඹහ ශශේ  සීර් මිර ඉසසීභ මික් ජනතහට වන 

ළරසීභ ශනොශයි. සීර් ර්භහන්තලහරහර ඵහල් නළටීභ තභයි 

ඇභ යඹහශ  යහජහරිඹ වුශණ්. නමුත් ඇභ යශඹක් ඳත් 

ශනොය සීර් කිශරෝ මිර රුපිඹල් 10කින්  අඩු කිරීභට ශම් 

යජඹට වළකි  ඇභ විශලේශඹන්භ බහයඹක් විධිඹට රනහ.  

  විතයක් ශනොශයි  අපි දළක්හ ඳසු ියඹ හරශත යහජය 

නහඹශඹෝ ියහිල්රහ ඵඵහරහ වහ න්නහ. අම්භහ වහ ශන 
ඉන්න ඵඵහ ඵශරන් වහ ශන ඉඹිනහ. නමුත් දරුහශ  කිරි 

පිටි මිර ළ ක වුේහ. දරුහශ  කිරි පිටි ළන හිතුමශර නළවළ. නමුත් 
ශඵොරු දරු ළක්කුභක්  ශඵොරු ආදයඹක් භහජඹට ශඳන්නුහ. 

භහධය ඉසයව න්දර්ලන ශහ.  හ තභයි ශශේ  දරුශෝ ළන 
හිතුමශර නළවළ. නමුත් අපි දකිනහ  අද න විට කිරි පිටි මිර අඩු 

යරහ. ළභයහ ඉසයවට ියහිල්රහ දරුශෝ වහ ත්ශත් නළතත් 

දරු ළක්කුභ භනහට ශඳන්රහ  රෑම් 400 කිරි පිටි ඳළට් එක් 
රුපිඹල් 61කින් අඩු යන්න  පළුන් වුේහ. දරුශෝ වහ ත්ත 

නහඹඹන්ට ඵළරි වුේහ  කිරි පිටි මිර අඩු යන්න. ශම් යජඹ 
එතළර්න් නළතුමශණ් නළවළ. දරුහ රළශඵන්න ඉන්න  ශඳෝේ 

තත්ත්ඹ අඩු අම්භරහට  දරුහ රළශඵන්න ඉසයශරහ භර කුශේ 
ඉන්න දරුහ ලක් භත් යන්නත් රුපිඹල් 20 000 වන 

මුදරක් රඵහ දීභට ටයුතුම ශහ.   අඹ දරුහ වහ න්න එ 

විතයයි ශශේ. එශවභ තභයි ආදයඹ ශඳන්නුශර. නමුත් දරුහ 
ශඵොන කිරි පිටි ඳළට් එ මිර රුපිඹල් 61කින් අඩු 

යන්නටත්  දරුහ රළශඵන්න ඉසය භර කු තුමශ සිටිේදී අලය 
ආවහය ද්රය න්නට රුපිඹල් 20 000කුත් රඵහ ශදන්නටත් ශම් 

යජඹ ටයුතුම ශහ. එශවභ නම් දරුහට ළඵෆ ආදයඹක් 
 ශඵන්ශන් වුද කිඹන එ විශලේශඹන්භ ශඳශනනහ.  

එතළර්න් විතයක් නළතුමශණ් නළවළ. ලක් භත් ඳය පයක් බිහි 
යන්නට වහල් භළසන් හශ  ශේර මිර අඩු ශහ. වහල් 

භළසන් න එ අශඳන් ඈත් ශරහ  බුශණ්. ඉසය අශේ 
ශල්ර වහස භළසශෝ උඹනහ. වහල් භළසශෝ භහළු අශේ 

ළමි ශදය  ශඵනහ. නමුත්   නළ  වුේහ. වළල් භළසන්   
වළම් ශේන් නහ හශ  සුශෝඳශබෝගී ශදඹක් වුේහ. දළන්  

වහල් භළසන් න්න  පළුන්භ ඇ  යරහ ජනතහ භන්ද 

ශඳෝේශඹන් ශනොශඳශශන ලක් භත්  පේරඹන් ඵට ඳත් 
යන්න ටයුතුම ය  ශඵනහ.   විතයක් ශනොශයි  ඳසු ියඹ 

හරශත අපි දළක්හ ඹ හන්තහක් ශඳශනන්න ඵළවළ  
ියහිල්රහ ඉම න්නහ. ඵදහ න්නහ  යටට ශඳශනන්න.   

ශඳෝසටර් එ වනහ. ඹ ආච්චි ශශනක් ඵදහ ශන 
ශඳෝසටර් ළහුහ.   තභයි ඡන්ද රකුේ ශරහ  බුශණ්. නමුත් 

ඹ හන්තහන්ට ශභොනහද ශශේ? ශජයසධ  පයළසිඹන් න 

ශම් ඹ  පයළසිඹන්ට ශභොනහද ශශේ? [ඵහධහ කිරීභක්] 
ශජයසධ  පයළසිඹන්ශ  ඵළංකු ියණුශම් ශඳොලිඹ අඩු ශහ.  පළුන් 

හරශත   අඹ ීපඹක් වරි වම්ඵ යරහ   ඵළංකුශර දභහ ශන 
හටත් ඵයක් ශනො ඇ ළෆ භඹ ත යන්න හිට ප අඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ූලාවනාූඪ  ම්දත්රීුරමා 
(கனகங்கும்  உமைப்தணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහට ශන් ශ හරඹ අහනයි. ථහ අන් 

යන්න. The next speaker is the Hon. Arundika Fernando.  

ඔඵතුමභහට විනහ ක වත හරඹක්  ශඵනහ. ඊට ශඳය රු 

ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභහ මරහනඹ න්නහ ඇ . 
 

අනුරුල ගු පමොශමඩ් අවපම්  මශතා ූලාවනපය්ද ඉලත් 
වුපය්ද, නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා   ුරාවනාූඪ  විය. 

அன் தநகு, ண்புகு தஹட் அஸ்னம் அர்கள் 

அக்கசணத்ணன்மை அகனஹ, குளக்கபன் தத் சபர் 

அர்கள் கனக கத்ர்கள். 

Whereupon THE HON. MOHAMED ASLAM left the Chair, and 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Arundika Fernando, you may commence your 

speech.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගු අජිත් මා්දනප්පපුම මශතා 
(ண்புகு அஜத் ன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භට ත ශොච්චය ශරහ  ශඵනහද? 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මශතා 
(ண்புகு அமெந்க்க தர்ணந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර් - [ඵහධහ කිරීභක්] අශේ 

රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුමභහට ශරහ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුමභහට ශරහ නළවළ. ශරහ ඉයයි කිඹරහ  ඔඵතුමභහට ශොයි 

ශරහශර ඉරහ කිඹනහද?  රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  

ශම් ළන වරිඹට කිඹන්න.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ajith Mannapperuma, you had already taken 

three minutes more.  Hon. Arundika Fernando, you carry 

on with your speech.  

 
[අ.බහ. 5.03] 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මශතා 
(ண்புகு அமெந்க்க தர்ணந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ඳසු ියඹ 

ජනහධිඳ යේශතදී හිට ප ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳක් භළ තුමභහට 

ඡන්දඹ ්රහල ය ප සුවක් ජනතහට  මුලින්භ භහශ  සතුම ඹ 

 පද යන්න ඕනෆ. භහ ර්ශඹෝජනඹ යන  පත්තරභ දිසත්රික්ශත 

ශන්නේ ප භළ යේ ශොට්ධහඹ  ශතෝලි ජනතහ විලහර 

ලශඹන් ජීත් න ්රශේලඹක්.    හශ භ එක්ත් ජහ  

ඳක්ඹට ඵය ආනඹක් වළටිඹට තභයි වුරුත් වළඳින්වුශර. 

ටහන ආනඹ ඳයදින විට   එවහ ඳළත්ශතන් මීමු ආනඹ 

ඳයදින විට  ජහ ඇර ආනඹ ඳයදින විට  වරහත ශ  ආන අඩු 

භට්ටභට එනශොට විශලේශඹන්භ ශන්නේ ප භළ යේ 

ශොට්ධහශත ජනතහ හිට ප අ රු ජනහධිඳ තුමභහ ශන ියඹ 

ළව පිළිශශට  යුේධඹ අන් යරහ එතුමභහ දුන්න වනඹට  

විශලේශඹන්භ ී ය වහ ශොවි ජනතහට රඵහ දුන් වනඹට   

හශ භ අශේ ්රශේලර ය ප ංර්ධනඹට ශගුේ ළරීපභක් 

ලශඹන් එතුමභහට විලහර ලශඹන් වශඹෝඹ දක්රහ   ආනඹ 

ජඹරවේඹ ශහ.    ආනශත ජනතහට භහශ  සතුම ඹ මුලින්භ 

 පද යන්න ඕනෆ.   

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් යශට් ඳේසවත් 

රක්ඹ ජනතහක්  හිට ප අ රු ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳක් 

භළ තුමභහශ  ළව පිළිශශ අනුභත යරහ  අඹ යරහ  යුේධඹ 

අන් ය ප   නහඹඹහට  ංර්ධනඹ ශන ආ   නහඹඹහට  

ඹටිතර ඳවසුම් ංර්ධනඹ ශ   නහඹඹහට  යශට් හධනීඹ 

ළව පිළිශශල් යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ ය ප   නහඹඹහට 

වශඹෝඹ රඵහ දීරහ  ශඵනහ. අශේ අහනහට ශම් යශට් සිදු 

වුේ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු ර්හ අපිට ශම් තත්ත්ඹ උදහ වුේහ.  ඒ 

පිළිඵ අපි සඹං විශරචනඹ ය න්න ඕනෆ.  අශඳන් සිදු වුණු 

ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු ර්හ අඳට ඳයහජඹට ඳත් ශන්නට සිදු ශරහ 

 ශඵනහ. රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ඊට ශවේතුම වුණු 

එක් හයේහක් භතුම යනහ නම්  අපි භවය අසථහර 

අන්තහදී ශොටස භඟ එතුම ශරහ ශම් යශට් මුසලිම් 

ජනතහශ  ්රහදඹ අහිමි ය ත්තහ.    හශ භ අශේ න්ධහනඹ 

තුමශට එතුම ය න්න ඕනෆ අඹත් එතුම ය ත්තහ;  ඕනෆ නළ  

අඹත් එතුම ය ත්තහ.  එක්තයහ ශරහ ළයදි ය ප අඹත් 

එතුම ය ත්තහ. භවය ශරහට යශට් ජනතහ අතය 

අ්රහදඹට ඳත් වුේ  පේරයින් අපි න්ධහනඹ තුමශට එතුම ය 

ත්තහ. අශේ භවය ආනර  බුේ ළටුණ විදහ ත්ශත් නළවළ. 

  ළටුණ  අර්බුද භථඹට ඳත් ය න්නට අඳට  පළුන්භක් 

 බුශණ් නළවළ. ශම් හශ  ශේල් ර්හ තභයි අපි ඳයහජඹට ඳත් 

වුශණ්. භහින්ද යහජඳක් හිට ප ජනහධිඳ තුමභහට ශම් යශට් මිර්සසු 

තභත් ආදයඹ යනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඵරන්න. අදටත් ඵස 

යථ අයශන මිර්සසු ඹනහ හිට ප ජනහධිඳ තුමභහ ඵරන්න.  

හිට ප ජනහධිඳ තුමභහ ළන  පදුභ ළක්කුභක්  ආදයඹක් ශම් යශට් 

ජනතහට  ශඵනහ. ශභොද  එතුමභහ යුේධඹ අන් යරහ ශම් 

යටට ර්දව රඵහ දුන්න නහඹඹහ.    හශ භ තභයි ශම් ය ටට 

දළළන්ත ංර්ධනඹක් ශන ආ නහඹඹහ. අඩු ඳහඩු  ශඵනහ.   

හශ භ අපි ඳළවළදිලිභ ශම් ශරරහශරදී කිඹන්නට ඕනෆ 

හයේඹක්  ශඵනහ. ශභතළන රු ලහන්ත ඵණ්වහය භන්ත්රීතුමභහ 

ඉන්නහ  භභ ඉන්නහ. අපිට භතයි  අශේ ආණ්ඩු ඳළළ  

හරශත භවය ශරහට මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහශ  

මිර්සසු කිඹහ අපි වංඩු ළහුහ. වළඵළයි  අපි ්ර ඳත් ඹ 

පිහිටරහ භහින්ද යහජඳක් භළ තුමභහ ඳසු ියඹ භළ යේඹන්හිදී 

ජඹරවේඹ යරහ අදටත් අපි   ්ර ඳත් ඹ තුමශ ඉන්නහ.  

වළඵළයි  එශවභ ශනොය ප අඹ අපි දළක්හ. භවය ශරරහට 

 පේරශඹෝ වඳුනහ න්න ියහිල්රහ භවය ශේල් ළයදුේහ.   

ර්හ අපි   ළන සඹං විශරචනඹක් යන්න ඕනෆ.   

අශේ ඳක්ශත ශල්ම්තුමභහ වළටිඹට සිටි මභත්රීඳහර සිරිශේන 

භළ තුමභහ ශම් යශට් ජනහධිඳ  ධුයඹට ඳත් ඇභ ම්ඵන්ධශඹන් අපි 

අං සි න් අශේ  සුබ ඳළතුමම්  පද යනහ. එතුමභහශ  ශේලඳහරන 

යහඳහයඹට අපිට වශඹෝඹ ශදන්න ඵළරි වුේහට  එතුමභහ 

ශඳොශශොන්නරු හශ  ශොවි ජනතහ ර්ශඹෝජනඹ යන 

්රශේලඹකින් බිහි වුණු නහඹශඹක් වළටිඹට  දළළන්ත ශේලඳහරන 

ඳරිේතබහඹක් අත් දළීපභක්  ශඵන නහඹශඹක් වළටිඹට ශම් 

යශට් ජනතහශ  සිතුමම් ඳළතුමම් ශත්රුම් අයශන ශරොකු භනක් 

ඹයි කිඹහ අපි හිතනහ.  අපි එතුමභහට සුබ ඳතනහ.   

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් ශරරහශරදී එ 

ශදඹක් ළන කිඹන්න ඕනෆ. ශභතළන විහිළුක්  ශඵනහ. 

ශභොක්ද විහිළු? ශම් යශට් මිර්සුන් ඡන්දඹ දුන්ශන්  

ජනහධිඳ තුමභහ ඉත් යන්නයි. වළඵළයි  ජනහධිඳ තුමභහ ඉත් 

යන ශොට ශම් යශට් 2/3 ආණ්ඩුක් ම්පූර්ේශඹන් 

විඳක්ඹට ියහිල්රහ අර්ත් ඳළත්ශතන් ම්පූර්ේශඹන්භ සුළුතය 

ණ්වහඹභක් ශම් ඵරඹ අතට අයශන  ශඵනහ.   සුළුතය 

ණ්වහඹභ අද භළ ඇභළ ම් යනහ; අභළ ම් යනහ. 

අශේ කිසිභ ළටුණක් නළවළ. ජනහධිඳ තුමභහ අයින් යන්න තභයි  

ශම් යශට් මිර්සුන් ඡන්දඹ දුන්ශන්. වළඵළයි  අද ශන ශොට 

ආණ්ඩුක් අයින් ශරහ අභළ  ශශනකු ඳත් ශරහ  

ඇභ රුන් ඳත් ශරහ  ආඹතනර ශනසම් සිදු ශරහ යට 

ම්පූර්ේශඹන්භ විඳර්ඹහඹට ඳත් ශරහ  ශඵනහ. භක් 

නළවළ. හිට ප ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ ඳයදහ න 

ජනහධිඳ  මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහශ    ළව පිළිශශට 

ජනතහ දුන් රණන්දුට අඳ ශම් ශරරහශරදී ම්පූර්ේ වශඹෝඹ 

රඵහ ශදනහ  රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්. දින සිඹශත 

ළව පිළිශශ තුමශ අඳ ශම් යජශත අඹ ළඹට විතයක් ශනොශයි  

ශශනන ඕනෆභ හධනීඹ ශදඹට වශඹෝඹ රඵහ ශදනහ. 

වළඵළයි  ශම් අඹ ළඹ තුමශදී වුේත්  අඹ ළශඹන් පිටතදී වුේත් ශම් 

යජඹ ශභොනහ ශවෝ ළරැේදක් යනහ නම්   ළරැේදට 

විඳක්ඹක් වළටිඹට අඳ ම්පූර්ේශඹන්භ අඳශ  විශයෝධඹ 

දක්නහ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  අශේ යශට් ශෝභිත 

වහමුදුරුන් හශ  නහඹ සහමීන් වන්ශේරහ ඹව ඳහරනඹ 

ළන ථහ ශහ. විධහඹ ජනහධිඳ  ක්රභඹ තුමශ  ශඵන ඹම් ඹම් 
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අඩු ඳහඩුම් ළන ථහ ශහ. ඊශඟට  ඳහර්ලිශම්න්තුම භළ යේ 

ක්රභඹ ළන  අනුඳහත භළ යේ ක්රභශත  ශඵන අඩු ඳහඩුම් ළන 

භහජශත ථහ ශහ. ශම් ශනසම් සිදු කිරීභට ශම් ආණ්ඩුට 

වුභනහ ශරහ  බුේහ. වළඵළයි  අපි එ ශදඹක් කිඹනහ. ශම් 

භශ  ශඳෞේලි භතඹ. භළ යේ ක්රභඹ ත්ශතොත්  ශම් 

භළ යේ ක්රභශතත් -අනුඳහත භළ යේ ක්රභශතත්- ශවො 

රක්ේ  ශඵනහ. ශක්ර භළ යේ ක්රභශතත් ශවො රක්ේ 

 ශඵනහ. ශම් ශදශන් ශවො ශදඹක් ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් 

යන්න. විධහඹ ජනහධිඳ  ක්රභශත ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම් 

 ශඵනහ නම්  හ ස යරහ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් 

යන්න. තමුන්නහන්ශේරහට ශොමින් බහ ශශනන්න ඕනෆ 

නම්  හ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යන්න. තත් රුපිඹල් 

ශෝටි ේනක් විඹදම් යරහ ශම් අනුඳහත භළ යේ ක්රභඹ 

තුමශභ තත් භළ යේඹක් ඳත්හ විනහලහරි විධිඹට ල්ලි 

නහස  යන්ශන් නළතුම ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම ඳහවිච්චි යන්න. අපි 

ඊට වශඹෝඹ රඵහ ශදන්නම්. ත අවුරුේද හරඹක් 

 ශඵනහ.   අවුරුේද හරඹ තුමශදී ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම ඳහවිච්චි 

යරහ තමුන්නහන්ශේරහ ශවො ශේල් ශශනන්න. ශවො ශේල් 

ශශනන එට අඳ තමුන්නහන්ශේරහට වශඹෝඹ රඵහ 

ශදන්නම්.  

දළන් තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ  ඊශඟට භළ යේඹක් තඵහ 

බහ ආණ්ඩුට ඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. වළඵළයි    

භළ යේශතදී විය ඇම් ඇ  ශන්න  පළුන්. එශවභ 

භළ යේඹක් තුමශ තය යේදී  තමුන්නහන්ශේරහ වහ අඳ අතය 

කට්ටන ඇ  ශන්න  පළුන්. ඊශඟට  බහ ආණ්ඩුට එන්ශන් 

ශොශවොභද? එශවභ නම් බහඹක් වළටිඹට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ඳහවිච්චි යන්න. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම ඳහවිච්චි ය අඳ හච්ඡහ 

යරහ ශම් භළ යේ ක්රභරට  විධහඹ ජනහධිඳ  ක්රභඹට  ශම් 

ශොමින් බහරට ශශනන්න  ශඵන හධනීඹ පිඹයඹන් 

ශශනමු. අපි ශම් ළන හිට ප ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳක් 

භළ තුමභහටත් කිරහ. අපි කිරහ  "ඉ වහශත දහත් අඳට ශම් 

හශ  2/3 ඵරඹක් වළදුශණ් නළවළ  අනහතශත වළශදන්ශන්ත් 

නළවළ. ශේ.ආර්. ජඹර්ධන හිට ප ජනහධිඳ තුමභහටත් යන්න ඵළරි 

වුේහ  2/3 ඵරඹක්   බිරහ. ඔඵතුමභහට 2/3 ඵරඹක්  ශඵන 

ඳහර්ලිශම්න්තුමක්  ශඵනහ.   2/3 ඵරඹ  ශඵන 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශර ඔඵතුමභහ ශශනන්න ඕනෆ ශවො පිඹයල් 

ශශනන්න. අපි  ට උදර යන්නම්." කිඹරහ.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මශතා 
(ண்புகு அமெந்க்க தர்ணந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

වළඵළයි   ශක් අඩු ඳහඩු සිදු ශරහ  ශඵනහ. එශවභ නම් ශම් 

2/3 ඵරඹ ඳහවිච්චිඹට න්න. ඳහවිච්චිඹට අයශන යන්න 

 ශඵන ශවො ශේල් යන්න. රු ර්ශඹෝජය හය 

බහඳ තුමභර්  භට ත විනහ කඹ  ශද හරඹක් රඵහ ශදන්න.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් අඹ ළඹ ත්තහභ  

ශම් අඹ ළඹ තුමශ ශම් ආණ්ඩු ශනළල්රහ  ශඵන හධනීඹ 

ශඹෝජනහ  ශඵනහ.  හ ඉසට යයි කිඹරහ අඳ ඵරහ ශන 

ඉන්නහ. වළඵළයි  ශම් ආණ්ඩු ශම්හට මුදල් ශොඹහ න්නහ 

ආහයඹ ළන ඹම් ඹම් ඳයසඳයතහ  ශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ආදහඹභ ව විඹදභ පිඹහ න්නහ ආහයඹ 

පිළිඵ  ආදහඹභ එතුම ය න්නහ ආහයඹ පිළිඵ ඳයසඳයතහ 

 ශඵනහ.   හශ භ තභයි  ්රහ ධන විඹදම් අඩු යරහ 

 ශඵනහ. භභ එ උදහවයේඹක් කිඹන්නම්. භශ  භළ යේ 

ශොට්ධහශත ජනතහ ී ය යහඹක් වදනම් ඵරහ ශන සිටිඹහ. 

අද   ළන ථහක්ත් නළවළ. අඩුභ ේශන් ළ කභ මුහුදු 

රණයඹක්  ශඵන  පත්තරම් දිසත්රික්ශත ඉරහ භන්නහයභට ඹන 

ශතක් එභ ී ය යහඹක්ත් නළවළ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් අඹ ළශත ්රහ ධන 

විඹදම් ඳහ  ශඵනහ.  පනයහර්තන විඹදම් ළ ක ය  ශඵනහ. 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  අහන ලශඹන් භට 

කිඹන්න  ශඵන්ශන්  ශම් ආණ්ඩු ශම් යන ළව පිළිශශ දිවහ 

ජනතහ ඵරහ ශන ඉන්නහ; අපි ඵරහ ශන ඉන්නහ ; අපි ශවො 

ශදඹට වශඹෝඹ ශදනහ; වළඵළයි  යජඹක් වළටිඹට ජනතහට 

අහිතය ශේල් යනහ නම් අර්හර්ඹශඹන්භ අඳ විඳක්ඹක් 

වළටිඹට  ට විරුේධ ශනහ කිඹරහයි.  
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. DEW Gunasekara.  You 

have 10 minutes.   

 
[අ.බහ. 5.12] 
 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  න මුදල් 

ඇභ යශඹක් අුණත් අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් ශ අසථහශර එතුමභහට 

සුඵ ඳළරණභ අශේ ඳහර්ලිශම්න්තුමශර ම්්රදහඹඹක්. මුදල් ඇභ තුමභහ 

දළන් රු බහශර ශනොසිටිඹත් රු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

ඇභ තුමභහශ  භහර්ශඹන් ්රථභශඹන්භ ම්්රදහඹහනුල ර භශ  

සුඵ ඳළතුමම් එතුමභහට පිරිනභන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ.  

එතුමභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ  අතුමරු අඹ ළඹක් ලශඹන් 

වඳුන්හ දුන්නහ. භහ නම් ල්ඳනහ යන්ශන් නළවළ   උචිත 

වඳුන්හ දීභක් කිඹරහ. අතුමරු අඹ ළඹට වහ ශභඹ ංශලෝධිත 

අඹ ළඹක්. ශභොද  එතුමභහශ භ හර්තහ කිඹහ ඵරන ශොට   

හර්තහශර  ශඵනහ  ඳසු ියඹ ශර් ඔක්ශතෝඵර් භහශත 24ළර් 

දහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹට ංශලෝධන ශම් අඹ ළශත අන්තර්ත 

යරහ  ශඵන ඵ. මලි ලශඹන් එදහ අභහතයහංල 60ට ශන් 

ය  බුණු මුදල් ශභදහ අභහතයහංල 31ටත්  යහජය 

අභහතයහංලරටත් ඹළි ශන් කිරීභක් ය  ශඵනහ.   

ඳශමුළර් ්රධහන රක්ේඹයි.  

ශදළනු  ශඵනහ  අුණත් ආදහඹම් ශඹෝජනහ. විශලේශඹන්භ 

  ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න ඇත්ශත්  ජනහධිඳ යේශතදී 

දුන්නු ශඳොශයොන්දු ඉසට කිරීශම් අයමුක න් ශන්න ඕනෆ. එඹ 

ශේලඳහරන ලශඹන් ජනතහට දුන්නු ්ර නහක්.   අනු 

බහණ්ව යහශිඹ ඵදු අඩු කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තුම ශරහ 

 ශඵනහ.  හශත මිර වහභ අඩු න එක් නළවළ.   භභ 

පිළින්නහ. ශභොද  ආනඹන ඵදු අඩු ශහභ ඳහරිශබෝියඹහට 

මිර අඩු  ඇශම් හසිඹ එන්න ටි රක් ඹනහ. අපිත් ශම් ඳක් 

වළටිඹට හිට ප ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳක් භළ තුමභහට වළභ අඹ 

ළඹදීභ බහණ්ව රළයිසතුමකුත් ඉදිරිඳත් ශහ. අපි 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශර ඉදිරිඳත් ශ වළභ අඹ ළඹදීභ කිඹහ සිටිඹහ  

ජනතහට ඵරඳහන්නහ වූ අලයභ  බහණ්ව 10 ඵදු අඩු යන්න 

කිඹරහ. බහණ්ව 10ක් ශනුට 13 මිර අඩු යන්න ශභය 

ටයුතුම යරහ  බුේහ. භභ හිතන වළටිඹට   හධනීඹයි. ශවො 

ශදඹක් යනහ නම් අපි  ට විරුේධ න්ශන් නළවළ. අපි   

අඹ යනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

තුමන්න හයේහ  ශම් අඹ ළශත  ශඵනහ අුණත් ආදහඹම් 

භහර්. වළඵළයි  ඵදු ්ර ඳත් ඹ ඳළත්ශතන් ශනක් යන්න 
ටයුතුම යරහ නළවළ.   අපි අශේක්හ යන්ශනත් නළවළ. 

ශභොද  දස 20ක් ඇතුමශත ම්ඳහදනඹ ශ අඹ ළඹ ඇත්ත 
ලශඹන්භ ඵදු ක්රභඹට අත වන්න ටික් අභහරුයි; ල් ශරරහ 

ඹනහ. නමුත් විශලේශඹන්භ ආදහඹම් ඵදු ඳළත්ශතන් ඹම් 

වනඹක් දීරහ  ශඵනහ. උඳඹන විට ශ ඇශම් ඵේශදන් ඳශමු 
රුපිඹල් රක් 6 ර්දවස ය   ආදහඹම් සීභහ රුපිඹල් රක් 7 ½ 

දක්හ ළ ක ය  ශඵනහ. භභ දකින එභ හධනීඹ ශදඹ එඹයි.   
වනශත හසිඹ භධයභ ඳහන් ඹන්ට  විශලේශඹන්භ යජශත 

ශේඹන්ට ක්ක  රළශඵනහ. ඊශඟට අපි දකිනහ ඵදු 
ක්රභඹට අුණත් ඵදු ේනහක් ඉදිරිඳත් යරහ  ශඵන ඵ. 

විශලේශඹන්භ භන්දිය ඵේද  ළසිශනෝ ඵේද ආදී ශනොශඹක් ඵදු 

ඉදිරිඳත් ය  ශඵනහ. භභ දන්ශන් නළවළ කුභන අයමුේක් ඇ  
ශම් ඵදු ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහද කිඹරහ. අශේ හිට ප මුදල් 

ඇභ යශඹකු න ශයොනී ද ශභල් භවත්භඹහ වමු ශරහ ඔහුශ  
ආශිර්හදඹ රඵහශන තභයි යවි රුේහනහඹ භවත්භඹහ එදහ අඹ 

ළඹ ථහ ඉදිරිඳත් යන්න ආශර. ඔහු අනුභනඹ යමින් 
එතුමභහ තභන්ශ  ථහ ශ ඵක් ශඳනුේහ.  

තමුන්නහන්ශේරහට භත ඇ   1977 භිය ශඳයමුණු ආණ්ඩු 
ඳයහජඹට ඳත් ශරහ ඉස ඉසශල්රහභ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳ තුමභහශ  අඹ ළඹ ශයොනී ද භළල් භවත්භඹහ  ඉදිරිඳත් ශ 
අසථහ. ඔහුශ  අඹ ළඹ දළන් ඹළිත් කිඹහ ඵරන්න ඕනෆ. එදහ 

මුළු අඹ ළඹ ථහශන් සිඹඹට 50ක්  බුශණ් ඵණ්වහයනහඹ 
භළ ර්ඹට ඳවය වරහ. එඳභේක් ශනොශයි. ශොශවේත් ඉන්න 

ශජෝන් මුදරහලිට  දහ මුදරහලිට  භළරම් මුදරහලිට ඳතුමරු ඹන්න 

වරහ  බුේහ. එදහ ටික් මරී ශේලඳහරනඹක් භතුම ශරහ 
 බුේහ. භට හිශතන වළටිඹට ඵදු ඳළනවූශත් ඳළි ළනීභක් 

විධිඹටයි. අශේ යවි රු ේහනහඹ මුදල් ඇභ තුමභහත් භවය විට 
ශයොනී ද ශභල් භවත්භඹහශ  ආශිර්හදඹ රඵහ ශන ද ශොශවේද 

භට ශඳශනන්ශන් ශම් "භන්දිය ඵදු" කිඹන ශඹෝජනහ ශනළල්රහ 
 ශඵන්ශන්. ඵදු අඹ කිරීභ පිළිඵ ආර්ථි විදයහශර මර ධර්භත් 

ශනොරහ ර්ම්භ ඵේදක් වන්නම් හශල් ඵේදක් වරහ. ර් 

අ ක 5 000ට ළ ක ර්හරට ඵදු වන යටක් ශරෝශත 
ශොශවේත් ඇත්ශත් නළවළ. ඵදු වන්න ඕනෆ නම් ක්රභ   ශඵනහ.  

අඳට අශේභ අත් දළීපම්  ශඵනහ. අඳට ධන ඵේදක් අඹ 
යන්න  පළුන්. එතශොට   සිඹුණ ශදනහටභ ඵරඳහනහ. 

මිලිඹන 10ට ළ කඹ  ශඵන අඹට සිඹඹට බහඹක් ශන්න 
කිඹන්න  පළුන්.   ඔක්ශෝටභ ඵරඳහනහ. නමුත් ශම් විධිඹට 

ශතොයහත්ත ශල් 1000ට විතයක්  ඵේදක් අඹ යනහඹ  
කිඹනශොට  දළන්  ට අතුමරු ්රලසන ඇවිල්රහ  ශඵනහ. ඊශඟට  

රරරට ඵදු අඹ යන්න ඹනහ. අද රරරට ආදහඹම් නළවළ. 
වළඵළයි  ටිනහභ  ශඵනහ.  ත්   මිර්සුන්ට ආදහඹභක් නළවළ.  

රක්සභන් කිරිඇල්ර ඇභ තුමභහ   දන්නහ. ඳයේ රරර 

ජීත්න අඹට විලහර ආදහඹම් භහර්ඹක් ඇත්ශත් නළවළ. වළඵළයි  
රරශර ටිනහභක්  ශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට   ඵේදට නම් 

කිසිභ හධහයේ ඳදනභක් ඇත්ශත් නළවළ. එඹ අවිචහයහත්භ 
ඵේදක්. ශම්හ යන්න  පළුන් ක්රභ   ශඵනහ. න ඇන ඵදු ක්රභ 

 ශඵනහ. ධන ඵේදක් අඹ යන්න  පළුන් සිඹඹට බහඹ 
ඳභේ ටිනහභක් අයශන. රු අධියේ ඇභ තුමභර්    ර්හ 

ඳළවළදිලිභ කිඹන්න  පළුන් ශභඹ ශතෝයහ ශේයහශන  target 

යරහ අඹ යන්න වදන ''මරී ඵේදක්'' කිඹරහ.   ටික් 
ශවො භදි කිඹරහයි භභ ල්ඳනහ යන්ශන්.  

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා 
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ංශලෝධනඹ යන්නම් අපි. [ඵහධහ කිරීම්] 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

ඔර.   ර්හභයි භභ කිඹන්ශන්   අහධහයේයි කිඹරහ. 

ඵේදක් ඳනනශොට   භසතඹටභ ඵරඳහන්න ඕනෆ. 

විශලේශඹන්භ  ඳසු ියඹ අවුරුදු 10 හරඹ තුමශ අඹ ළඹ 

හර්තහලින් ඉදිරිඳත් ය ප හයේහක් තභයි  අවුරුදු 10 ඇතුමශත 

ඇ  වුේ ශීඝ්ර ආර්ථි ර්ධනඹත් එක් විලහර ආදහඹම් 

ඳයතයඹක්  ශඵනහඹ කිඹන එ. ජනහධිඳ තුමභහශ  ර්දවස දින 

ථහශරදී ්රධහන ලශඹන්   හයේඹ - ආදහඹම් ඳයතයඹ - භතුම 

යරහ ශඳන්වූහ. ආදහඹම් ඳයතයඹක්  ශඵන ශොට අුණත් ්රලසන 

භහජශත ඇ  ශනහ. අධියේ ඇභ තුමභහට තභයි  හට 

මුහුේ ඳහන්නට සිේධ ශන්ශන්. ඉ න්  ට  ශඵන සත්රඹ 

ශභොක්ද? ආර්ථි විදයහට අනු   ඵදු භහර් තුමරනඹ යන්න 

ඕනෆ. ඵදු ඳයතයඹ අඩු යන්න ඕනෆ.  ට ක්රභ ව විධි 

 ශඵනහ. එශවභ කිරහට භභ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන්ශන් නළවළ 

දස 20කින් ශම් කිඹන හයේහ වහභ ඉටු යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

භභ හිතන වළටිඹට එඹ ඹළි රහ ඵරහ   ථහ ඵව යරහ  

රණයේඹ යන්න ඕනෆ.  

රු යවි රුේහනහඹ මුදල් ඇභ තුමභහ ඳළවළදිලි  හයේහ 

ශදක්  ර්ලසචිත ලශඹන් භතුම යරහ  බුේහ. එක්   ේඹ පිළිඵ 

හයේහ. එභ හර්තහශර මලි හයේහ ලශඹන් භභ   

පිළින්න ළභළ  නළවළ. එතුමභහ කිඹහ  ශඵනහ  මීට ලින් 

හර්තහර  ශඵන ම්පූර්ේ ේඹ ්රභහේඹ අඩුශන් තභයි 

ේන් ඵරරහ  ශඵන්ශන් කිඹරහ.  ට ශවේතුම  කිඹරහ  ශඵනහ. 

  ශවේතුම ශභොනහද? ඵළංකු  විසින් පිට යටින් න්නහ රද ේඹ 

ශභඹට ඇතුමශත් ශරහ නළවළ   ශනත් ආඹතන ඵළංකුලින් ත්ත 

ේඹ ශභඹට ඇතුමශත් ශරහ නළවළ  බහණ්වහහයඹ  

Guaranteesලින් රඵහ ත්ත  හ ශභඹට ඇතුමශත් ශරහ නළවළ 

කිඹන එ. ශම්  Budget එක්. Budget එක්  ශඵන්ශන් 

Estimates අනු. ආදහඹභ වහ විඹදභ  estimate  යරහ  ශඵනහ. 

Budget framework එට  හ ඇතුමශත් ශන්ශන් නළවළ. 

Consolidated Fund එශක්  හ විතයයි ඇතුමශත් ශන්ශන්. එතුමභහ 

  ශනොදළන එශවභ කිරහද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ. 

බහණ්වහහය ශල්ම්රු වරිඹහහය එතුමභහට භ ශඳන් ඇභක් 

යරහ නළවළ. Estimates රට අනු ඳභේයි මුදල් ශඳන්න්ශන්. 

අශනක්  මුදල් ශනභ ශඳන්රහ  ශඵනහ.  හ ශභඹට 

ම්ඵන්ධ ශන්ශන් නළවළ. අඹ ළඹ ඳයතයඹ සිඹඹට 4ක්  සිඹඹට 

6ක් එනශොට   මුදල් ේන් න්ශන් නළවළ.  හ ශනභ 

ේන් ඵරන්න  පළුන්.   මුදල් අඹ ළඹට ඵේධ යන්න  පළුන් 

භක් ඇත්ශත් නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට    ම්ඵන්ධ ළරැදි 

භඟශඳන් ඇභක් යරහ  ශඵන ඵ ශඳශනනහ. එභ ර්හ   

හයේහ ර්ළරැදි ශන්න ඕනෆ.  

ශභභ ේඹ න්නහ රද හනු  ශඵන්න ඕනෆ. ේඹ න්න 

එ ශවො නළවළ. නමුත් ේඹ ශනොන්න යටක් ඇත්ශත්  නළවළ. 

ඇභරිහ ේඹ න්ශන් චීනශඹන්. වුරුත් ේඹ න්නහ. 

අඳටත් ේඹ න්න ශවේතුම  බුේහ. විශේශීඹ ආශඹෝජන නළත්නම් 

අඳට ේඹ න්න  සිේධ ශනහ. එදහ   ේඹ න්න අසථහශර 

අඳට අභිශඹෝ ශදක්  බුේහ.  එ ඳළත්තකින් යුේධඹක් 

 බුේහ. අශනක් ඳළත්ශතන් 2007 ඉරහ 2014 ශනශතක් අවුරුදු 

7ක් ආර්ථි අර්බුදඹක්  බුේහ.    තත්ත්ඹ ඹටශත් හශන් වරි 

ේඹ  න්න ඕනෆ. භවය අසථහර සිඹඹට 6 ශඳොලිඹට ේඹ 

ත්තහ ළ කයි කිඹරහ තර් යන්න  පළුන්. නමුත් ශඵොශවෝ ේඹ 

අයශන  ශඵන්ශන් සිඹඹට 1  සිඹඹට 2  සිඹඹට 3  

සිඹඹට 4 ශඳොලිඹට. ීපඳඹක් තභයි සිඹඹට 6 ශඳොීස ්රභහේඹට 

අයශන  ශඵන්ශන්. ම්පූර්ේශඹන්භ   ේඹ manage  යන්න 

 පළුන් විධිඹට තභයි අයශන  ශඵන්ශන්. They are 

manageable and affordable.   ර්හ ජනතහ ඵඹ යන්න 

511 512 

[රු  කර ගුේශේය භවතහ] 
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ශදඹක් නළවළ. අශේ ආර්ථිඹ වහ ළශටන තත්ත්ඹක් ඇත්ශත් 

නළවළ.   ඳළත්ශතන් ඵරනශොට   හයේහ අපි වරිඹට යරහ 

 ශඵනහ.  
 

ගු මහි්දා අමර ඇර මශතා 
(ண்புகு  ஹந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ත හරඹ ඕනෆ ද? 
 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

ත හරඹ  ශඵනහ ද?  
 

ගු මහි්දා අමර ඇර මශතා 
(ண்புகு  ஹந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  භශ  විනහ ක 10ත්  අයශන ඔඵතුමභහ ථහ 

යන්න.  
 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

භභ මිර්ත්තුම ීපඳඹකින් අන් යනහ. 
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Mahinda Amaraweera is left with eight 

minutes.  You can take that time. 

 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ේඹ පිළිඵ හයේහ 

ළන ථහ යනහ නම්  අඳට එදහ ේඹ න්න තළනක් නළ  ශන 

ශොට චීනඹ විතයයි හිටිශත. අද අඳට විශරචන යන්න  පළුන් 

චීනශඹන් ේඹ ත්තහ කිඹරහ. ඇශභරිහත් ේඹ ත්ශත් 

චීනශඹන්. අපි විතයක් ශනොශයි. මුළු ර න් ඇශභරිහනු යටල් 

33භ ේඹ න්ශන් චීනශඹන්. ශරෝ ආර්ථි යටහ ශනස 

ශරහ.   අුණත් හධඹක්. අපි ශනත් තළන්ලින් ේඹ න්න 

අළභළ  වන්දහ චීනශඹන් ේඹ ත්තහ ශනොශයි. භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳ තුමභහ විශලේ ඇල්භක් චීනඹට දක් ප ර්හ 

චීනශඹන් ේඹ ත්තහ ශනොශයි.   ඳ න ශරෝ ඹථහර්ථඹ. 

ඇශභරිහශර ඔඵහභහ චීනඹට ඹනහ නම් ේඹ න්න    තභයි 

ඳ න ආර්ථි ඹථහර්ථඹ. [Interruption.]  You do not know.  

ේඹ න්නහ. You know a little about it.  Learn your 

economics before you talk about it.  අයශන ඵරන්න  

“Newsweek” ආදී ඟයහර   ශතොයතුමරු  ශඵනහ. American 

literature අයශන කිඹරහ ඵරන්න. ආර්ථිඹ වහ ළටුණු 

ශරහශර stimulus  එට   ආර්ථිඹ ඳේ ළන් ඇභට liquid 

cash න්න සිේධ වුේහ. තමුන්නහන්ශේ දළන න්න  ශරෝශත 

 ශඵන ශවොරර් ්රභහේශඹන් තුමශනන් එක් අද  ශඵන්ශන් චීන 

ආර්ථිඹ තුමශ කිඹන එ.   තභයි ඇ  වුේ ශන. චීනශඹන් 

අපි ේඹ ත්ශත්   තත්ත්ඹන් ඹටශත් මික් ශනත් හයේහක් 

ර්හ ශනොශයි. ේඹ ළර්ශම් හයේහ අඳට ඳහරනඹ යන්න 

 පළුන්.  

යර්ල් වික්රභසිංව එදහ අභළ තුමභහ වළටිඹට හිට ප හරශත 

ඳනතක්  ශඵනහ.   තභයි  Fiscal Management 

(Responsibility) Act එ.    සීභහ තුමශ තභයි ශම් ේඹ අයශන 

 ශඵන්ශන්. 2001 ශන ශොට   සීභහ සිඹඹට එසිඹ ශද 

ඳළන්නහ. දළන් සිඹඹට වළත්තෆඅටයි. Treasury guarantee 

කිඹන්ශන් ල්ලි ශදන එක් ශනොශයි.   guarantee එක් 

ඳභේයි.   ශොශවොභද අඹ ළඹට ඇතුමළු යන්ශන්?   

guarantee එක්.   ේඹ දීභක් ශනොශයි ශන්. භභ දන්නහ  

මුදල් ඇභ තුමභහ ේහධිහරිතුමශභක් කිඹරහ. The Hon. 

Minister is a chartered accountant. But,   ්රභහේත් නළවළ. 

ආර්ථි විදයහත් ටික් දළන න්න ඕනෆ.  

අශේ අධියේ ඇභ තුමභහත්   හශ භ කිරිඇල්ර 

ඇභ තුමභහත් ශදන්නහභ ශම් රු බහශර ඉන්න ර්හ කිඹන්න 

ඕනෆ හයේඹක්  ශඵනහ. දිියන් දිටභ අපි ඉල්රහ සිටිඹහ  

විලහර ලශඹන් අශේ යශට්  ශඵන ආදහඹම් ඳයතයඹ අඩු යන්න 

්ර ශීලි ඵදු ක්රභඹක් අශේ යශට් ඇ  යන්න කිඹරහ.  අපි ශම් 

හයේඹ ලින් ආණ්ඩුටත් කිරහ. අපි ශම් හයේඹ අභහතය 

භණ්වරශතදී  ඳහර්ලිශම්න්තුම ණ්වහඹශම්දී  ඳහර්ලිශම්න්තුම තුමශදී 

දිියන් දිටභ කිරහ.  ත්  ට ඇහුම් න් දුන්ශන් නළවළ. දළන් 

ආණ්ඩු ශනස ශරහ  ශඵන තත්ත්ඹක් ඹටශත්   හයේඹ 

ඹළිත් භතුම යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.   අලයයි.  

අශේ යශට් ඉන්න ආර්ථි විදයහනඹන්  භහජ විදයහනඹන් 

සිඹුණ ශදනහ එට එතුම ශරහ වදහ ප ශොමින් බහ හර්තහක් 

 ශඵනහ. Taxation Commission එශක් Report එක් 

 ශඵනහ.   Report එශක් ශවො භඟ ශඳන් ඇභක් යරහ 

 ශඵනහ. භභ විජඹදහ යහජඳක් ඇභ තුමභහශනුත්  කිරිඇල්ර 

ඇභ තුමභහශනුත් ශම් හයේඹ ඉල්රහ සිටිනහ.    Report එ 

්රහලඹට ඳත් යරහ නළවළ. බහණ්වහහයඹ අවුරුදු ශදක්  සශේ 

  ඹට වරහ  ශඵනහ. රුේහයරහ   ශන්හ න්න 

ඵරන්න.   ශම් යශට් ඉන්න ඉවශභ භට්ටශම් ආර්ථි 

විදයහනඹන් විසින් අශේ යශට් ්ර ශීලි ඵදු ක්රභඹක් වදන්න ඕනෆ 

කිඹරහ වද ප හර්තහක්.   හටත් හධහයේ  හර්තහක්. අන්න 

  හර්තහ අයශන ඵරන්න.   වහභ ක්රිඹහත්භ යන්න 

කිඹන එ ශනොශයි භහ කිඹන්ශන්. ඉදිරිඹ වහ   හර්තහශන් 

ශවො භඟ ශඳන් ඇභක් යරහ  ශඵනහ.   හර්තහ රඵහ ළනීභ 

අපි ටන් යරහත් ය න්න ඵළරි වුණු ශදඹක්.   ර්හ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ ජනහධිඳ තුමභහට    ළන කිරහ. එතුමභහ භශන් 

පිටඳතක් ඉල්ුණහ. භශ  ශඟ පිටඳතක් නළවළ. භභ   පිටඳතක් 

ජනහධිඳ තුමභහට රළශඵන්න භහර්ඹක් ස ශහ.   ඉතහභ 

ළදත් හයේහක්. ශභොද  ඵදු ්ර ඳත් ඹක් ස කිරීභ 

අතයලයභයි.  

අද ශරෝශත ආර්ථි ක්ශේත්රශත භතුම ශච්ච ්රධහන 

්රලසනඹක් තභයි  inequality කිඹන හයේඹ. දුේඳත්භ දළන් අඩු 

ශර ශන ඹනහ. දුේඳත්භ දළන් සිඹඹට 6ට අඩු ශරහ. නමුත් 

 ට  අුණත් ්රලසනඹක් එනහ  social inequality කිඹරහ.   භව 

විලහර ඵයඳතශ ්රලසනඹක්. ශම් අඳයහධ රැල්ර පිටි ඳසශේ 

 ශඵන්ශන්   හයේහ. තමුන්නහන්ශේට ශවට අර්ේදහ ශන 

ශොට සිේධ ශනහ  අභළත්ශතන් ශවෝ එල්ුණම් ව ක්රිඹහත්භ 

යන්න. එල්ුණම් ව ක්රිඹහත්භ කිරීභ ළන භභ නම් 

්ර ඳත් ඹක් වළටිඹට විරුේධයි.  

 

ගු ම්දත්රීලරපයක් 
(ண்புகு உமைப்தணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 
එල්ුණම් ව දළම්භහ කිඹරහත් වරි ඹන්ශන් නළවළ.  

 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

එයින් ්රලසන වි ශන්ශන් නළවළ. නමුත් විභතහක් - 

inequality   එක් -  ශඵනහ. ඇ  - නළ  ඳයතයඹ විලහර 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ලශඹන්  පළුල් ශරහ  ඳසු ියඹ අවුරුදු දවශත.   ර්හ  ට 

Mansion Tax දහරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. යවි රුේහනහඹ 

භළ තුමභහ කිරහ  Mansion Tax වන්න ශවේතුම විලහර ලශඹන් 

ශවොය ජහහයම් යරහ රඵහ ත්ත ල්ලිලින් වද ප  ර්හ 

 ශඵන ර්හ කිඹරහ. ආදහඹම් ඵදු ශදඳහර්තශම්න්තුමට  හ 

ශවොඹන්න  පළුන්. ශවොඹරහ ඵරරහ back duty වන්න  පළුන්. 

ළු ආර්ථිඹ ර්ර ආර්ථිඹට ඇතුමශත් ශරහ  ශඵනහ නම්   

ල්ලි ළන  ආදහඹම් ඵදු ශදඳහර්තශම්න්තුමට ශවොඹරහ ඵරන්න 

 පළුන්.  හට විධි ක්රභ  විදයහත්භ ශවොඹන භහර්  ශඵනහ.  

එශවභ නළ  අය අහිං රක්සභන් කිරිඇල්ර භවත්තඹහශ  

රරටයි  තත් රරරටයි ශම් ඵදු වරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ.   

භවය රරර අඹ එදහ ශරර න්න නළ  ශඵොශවොභ 
අභහරුශන් ඉන්ශන්. වළඵළයි  රරශර ටිනහභ ශරොකුට 
 ශඵනහ. අද න ඇන ඵදු ක්රභ  ශඵන හරශත ළවම් ක්රභශත 
ඵදු වන්න ඹන්න එඳහ.    යර්ල් වික්රභසිංව අභළ තුමභහට 
ළශශඳන්ශන්ත් නළවළ; අශේ භහනහදී ජනහධිඳ තුමභහට 
ළශශඳන්ශන්ත් නළවළ. අන්න   ර්හ   හයේහ ශද ශශයහි 
තමුන්නහන්ශේරහශ  අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළ යි. භභ 
මීට වහ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් නළවළ.  

 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

You have 12 minutes .  
 

[අ.බහ. 5.29] 
 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් දින සිඹශත 

ශවෝයහ. දින 100ක් ඇතුමශත යන්න රෆස  ය ත්ත ළව 

ශොවහක්  ශඵනහ.    අතශර් ඉතහ ළදත් ශදඹක් තභයි  

භළ යේ ක්රභඹ ශනස කිරීභ ව ජනහධිඳ  ක්රභඹ ශනස 

කිරීභ. ශම් ශද එට ම්ඵන්ධයි. ශම් ශද එට භන් යන 

ඵර තන්ත්රඹ යුවඹ තුමශයි සථහනත ශරහ  ශඵන්ශන්.   

ර්හ දින 100ක් ශනොශයි  දින 200ක් ශවෝ අයශන ශම් ළව ටි 

ඉය යරහ දභන්න. ළව ටි ඉය යරහ දහරහ ඊට ඳසශේ අපි 

ඡන්දඹට ඹමු. තමුන්නහන්ශේරහ ඇත්තටභ දින සිඹඹට සීභහ 

යශන ශම් වදිසි ශන්ශන් ඊශඟ Budget එ ශශනන්නයි. 

භට ශඳශනන්ශන් එශවභයි. ශම් ශම් තුමන් භහශත Budget 

එක්. තමුන්නහන්ශේරහ භව භළ යේශඹන් ඳසශේ ශශනන්න 

ඹන්ශන් ඇත්ත Budget එ.  

 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

  Budget එත් ටික් ්රභහද යන්න. 
 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ   ර්හභයි තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්ශන්   Budget එ 
 පළුන් තයම් ්රභහද ය න්න  පළුන් නම්   අපිට ශරොකු 

ශදඹක් කිඹරහ. ඇයි  අපි එශවභ කිඹන්ශන්? නය අනහත 
හයඹක්  අපි කිඹන්ශන් ඇයි? ශභොද  අපි දළරහ  ශඵනහ  

“Regaining Sri Lanka” ළවටවශන්  ශඵන අන්තර්තඹ. 

ශරෝ ඹ  පයහභ ංර්ධිත යටරත් දළන්  ශඵන්ශන් 

ේඳහදු. වළභ තළනභ ේඳහදු ක්රිඹහත්භ න්ශන්. මිර්සුන්ශ  

මර්ත ළටුේර ේඳහදු  ඳවශ තරශත ඉන්නහ වූ අ විලහර 

ඵහුතයඹශ  මර්ත ආදහඹම්ර ේඳහදු    අතය  කර 

ගුේශේය භන්ත්රීතුමභහ කිරහ හශ  ඉවශට ංශක්න්ද්රේඹ න 

සතුම ම්බහයඹ. දළන් ශම් තත්ත්ඹ ඹට ශත් ශභහි  ශඵන්න 

ශන්ශන්ත් ේඳහදු තභයි. අපි ශඳොඩ්වක් ශම් ළන ල්ඳනහ 

යරහ ඵරමු.  

තමුන්නහන්ශේරහ සීර්ර මිර අඩු ශහ.   ඉතහභ ශවො 

ශදඹක්. අපි ඉල්රහ හිටිඹහ  අතයලය ද්රය 10 මිර අඩු යන්න 

කිඹරහ. අපි අන් භට ඵළරි තළන අතයලය ද්රය ඳවත් මිර අඩු 

යන්න කිඹරහ ඉල්රහ හිටිඹහ. හශන්ද? අශේ භහින්ද යහජඳක් 

භවතහශ  යජශඹන්.   අපිට රළබුශණ් නළවළ. අපි දිටභ 

ඉල්ුණහ. නමුත් රළබුශණ්භ නළවළ. එශවර අපිට ශම් අතයලය 

ද්රය 13 මිර තමුන්නහන්ශේරහ අඩු ශහභ   ප්රී  ශකෝහ 

ඳළළත් ඇභට ශවේතුමක්. ශභොද    අශේ ඉල්ීසභක්. ශම් ජනභත 

ඵරඳෆභට අශේ ලක් ඹත් එතුම ශරහ  ශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ශශේ අශන්පිඬු සිටහේන් ශහ හශ  

ළවක් ශනොශයි.  

 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

වළටඑක් රක්ඹයි  ඳනසවත් රක්ඹයි. 

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වළටඑක් රක්ඹ වහ ඳනසවත් රක්ඹ ජනතහ 

 හඵේධ ය ප ඉල්ීසභ තභයි ශම් ඵඩු ර මිර අඩු කිරීභ. 

නමුත්   අතය ඵරන්න ඕනෆ හයේඹක්  ශඵනහ. සීර් ශවො 

උදහවයේඹක්. එ ඳළත්තකින් අපි රණරු ඵදු අඩු ශහභ සීර්ර 

මිර අඩු ශනහ. ශේශීඹ ලශඹන් අශේ සීර් කිශරෝ එ 

ර්සඳහදන විඹදභ රුපිඹල් 80යි. එතශොට උක් ශො ඇන්ට අපිට 

ශදන්න නහ  විකුණුම් මිරක්.    දළන්  ශඵන  cost of 

production එ අනු ශන රුපිඹල් 80 ශනොශයි. එතශොට 

cost of production එට අඩුශන් විකුේන්න නහ. ඇයි? මුළු 

ශශශ ශඳොශශේභ අඩු මිර සීර්  ශඵනහ. අඩු මිර සීර් මුළු 

ශශශ ශඳොශශේභ  ශඵන ශොට අශේ යජශත ංසථහශර 

ර්සඳහදනඹ යන සීර් ළ ක මිරට විකුේන්න ඵළවළ ශන්; 

විකිශේන්ශන් නළවළ ශන්. 

  ර්හ  හ අඩු මිරට විකුේන්න නම්  subsidy එක් 

ශදන්න ශනහ. භභ කිඹන්ශන් ශම්හ ඔක්ශෝභ යන්න 

ශනහ කිඹරහයි  සීර් ර්සඳහදනඹක්  ඹහ න්න වුශේොත්. දළන් 

ඵරන්න  එට එක් ම්ඵන්ධ ශන වළටි. සීර් මිර අඩු ශහ. 

ඊශඟට  අශේ උක් ර්භහන්තඹ ඳත්හ ශන ඹන්න ඕනෆ.  ට 

අපි subsidy එක් ශදනහ. ඊශඟට සීර්ර cost of production 

එ රුපිඹල් අසයි.   විකුණුම් මිරට ශදන්න ඵළවළ.   ර්හ 

 ට subsidy එක් ශදන්න ශනහ. දළන් ඵරන්න  

බහණ්වහහයශඹන් විඹදම් යන මුදර ශොච්චයද කිඹරහ. ශම්හ 

ඔක්ශෝභ ේන් ඵරරහ  ශඵනහද  සීර් මිර අඩු යන ශොට? 

නළවළ ශන්.  යි භභ කිඹන්ශන්  ඉතහභත්භ ශටි හීසන   

භළ යේඹ ජඹරවේශඹන් ආ ප ජනතහශ  ඵරඳෆශම් හදඹ 

තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ශම් රඵහ දීරහ  ශඵන්ශන් කිඹරහ. නමුත් 

ශම්හ යන ශොට ඵරන්න ඕනෆ  ශොශවොභද ඉදිරි හරඹට 

ශම්හ ම්ඵන්ධ ශන්ශන්  ශොශවොභද  හට මුහුේ ශදන්ශන් 

කිඹරහ. එතශොට තභයි භභ ලින් වන් ශ  අශනක් Budget 

එ එන්ශන්.  යි තමුන්නහන්ශේරහට රඵර  තුමන් භහඹක් 

515 516 

[රු  කර ගුේශේය භවතහ] 



2015 ශඳඵයහරි 05  

ඹන ශොට භව භළ යේඹ  ඹන්න. වළඵළයි භත  ඹහ න්න  

තුමන් භහඹකින් ඳසශේ එන්ශන් එක්ත් ජනතහ ර්දවස 

න්ධහනශත ඵහුතය යජඹක් ඵ.   භත  ඹහ න්න. 
 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශේ භළ යේ ්රහලනශත  බුේහ  අශ්රේල් 23 ළර්දහයින් 

ඳසු ඳහර්ලිශම්න්තුම විසුරුහ වරිනහ කිඹරහ.   
 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ  එශවභ ශඳොශයොන්දුක් වුශණ් නළවළ. ළව යනහ 

කිඹරහයි ශඳොශයොන්දු වුශණ්  දින සිඹඹක් ඇතුමශත. 
 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශ්රේල් 23 ළර්දහයින් ඳසු ඳහර්ලිශම්න්තුම විසුරුහ වරිනහ 

කිඹරහ අශේ භළ යේ ්රහලනශත  බුේහ.  
 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

  වරි. එශවභ කිරශර  ශන එට ශනොශයි. දින සිඹඹ 

ඇතුමශත ශම් ශේල් යනහ කිඹරහයි කිරශර. ශම්හ ශභොකුත් 

ශනොය අශ්රේල් 23 ළර්දහයින් ඳසු ඳහර්ලිශම්න්තුම විසුරුහ 

වරිනහ කිඹරහ ශනොශයි ශන් කිරශර. ඉ න් ශම්හ ය න්න 

ඵළරි වුශේොත් අපි උහවිශතදී ල් ඉල්රනහ හශ  date එක්  

ශදක් ඉල්රන්න  පළුන් ශන්. 
 

ගු (ආචාමාය) විජයාාව රාජපක් මශතා (අකරකර  ශා 

කම්කු වබඳතා අමාතයුරමා) 
(ண்புகு (கன) ஜஸ ஜதக்ஷ - நீதி மற்றும் 

தல் உநவுகள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 

and Labour Relations) 

 පළුන්   පළුන්.  

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කිඹන්ශන්  යි. 

ඊශඟට  භභ කිඹන්න ඹන්ශන් ශම් හයේඹයි. "වංඹහ" 

රකුේට ඡන්දඹ දී ප භහශ  මිත්රශඹක් ඉන්නහ   ස ද සිල්හ 

කිඹරහ සිවිල් ඉංජිශන්රුයශඹක්. මිර්වහශ  චර්ඹහ ළන 

කිඹනහ නම්  අශත් ල්ලි  බුේහට මිර්වහ යජශත ශයෝවරට 

ියහිල්රහ තභයි ශඵශවත් න්ශන්; මිර්වහ තභයි ව ශඳොශට 

ියහිල්රහ ඵඩු මිරදී න්ශන්.  ස ද සිල්හ "වංඹහ" රකුේට 

ඡන්දඹ ශදන අතය භටත් කිරහ  "වංඹහ" රකුේට ඡන්දඹ 

ශදන්න කිඹරහ.  ස ද සිල්හ ශම් ශඟදී භට වමු වුේහ. මිර්වහ 

විදඹහඵහධඹට ශඵශවත් න්න ඹන්ශන් ළුශඵෝවිර ශයෝවරට.   

ියඹහභ එඹහශ  clinic එ - හඹනඹ - ඉය වුේහට ඳසශේ 

ශදොසතය භවත්භඹහ කිරහුණ  "  ශඵශවත් ර් නම් ශභශවේ 

නළවළ" කිඹරහ. භභ කිඹන්ශන් නළවළ  ඔඵතුමභන්රහශ  ආණ්ඩු 

ඳත් වුණු වළටිශත සිඹුණභ ශඵශවත් ර් ළඳයිඹ යුතුම  බුේහඹ 

කිඹරහ.   ශනොශයි භභ ශම් කිඹන්ශන්. ඊශඟට  ශතොට 

ියඹහභ අඩු මිරට වල් නළවළ; අඩු මිරට භහළුත් නළවළ. ශභශවභ 

කිරශර  වංඹහට ඡන්දඹ දී ප  ස ද සිල්හ. 

එතුමභහ ඉතහ ළදත් එ ශදඹක් කිරහ. ශම් ශවොයම් අල්රන 

එ ඔඵතුමභන්රහ ශොශවොභත් ශ යුතුමභයි.   ශොශවොභත් 

ශ යුතුම ශදඹක්. ශවොයම් අල්රනහ කිඹන්ශන්  නී ඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ශන්.   ළන   තයම් විලහර ථහක් ඕනෆ 

නළවළ.   යන්න. වළඵළයි භවජන ඳවසුම් විඳයම් මිටුක් 

වදන්න. දේ විඳයම් මිටුක් වදනහට වහ භවජන ඳවසුම් 

විඳයම් මිටුක් වළදීභ සුදුසුයි කිඹරහ  ස ද සිල්හ කිඹහ සිටිඹහ. 

භභ තමුන්නහන්ශේරහට ශඹෝජනහ යනහ  අපි භවජන ඳවසුම් 

විඳයම් මිටුක්  වදමු කිඹරහ.  

ශම් අඩු ය ප ඵඩුර මිර එශවභභ  ශඵනහද? ඊශත භභ 

යත්න පයශත ඉරහ ආහ. යත්න පයශත නම්  බුශණ් නළවළ. වළඵළයි 

ඇවළලිඹශොව  බුේහ. ශම් වරි අභහන තත්ත්ඹක්. ශම් ළන 

ශොඹහ ඵරහ ර්ඹහභනඹ යන්න ඕනෆ. ශම් අඩු ය ප මිර ේන් 

වළභ ්රශේලඹභ ජනතහට ්රශඹෝජනත් ශනහද කිඹරහ 

ඵරන්න තමුන්නහන්ශේරහට ඹන්ත්රේඹක් නළවළ ශන්.   ශන් 

ශරහ  ශඵන්ශන්. 

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහරිශබෝිය ශේහ අධිහරිඹ  ශඵනහ. 

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳහරිශබෝිය ශේහ අධිහරිශඹන්  හ ඵරන්ශන් නළවළ ශන්. 

එතළනට ඳළමික ල්රක් රළබුශේොත්   විබහ යන එ ශන් 

යන්ශන්. ඹභ මිර ළ කයි කිඹරහ  එක්ශෝ එහි expiry date 

එ ඳහු ශරහ කිඹරහ  එක්ශෝ  ශක් ඹම් කිසි දුර්රතහක් 

 බුේහ කිඹරහ  ශේහශර ඹම් කිසි අඩුක්  බුේහ කිඹරහ 

ඳළමික ලි රළබුශේොත්  හ ළන ශන් එතළන විබහ යන්ශන්.   

ර්හ භවජන ඳවසුම් ළන ශොඹහ ඵළීසභ වහ  ර්සි 

ඹන්ත්රේඹක් අලයයි.  

ඊශඟට භභ කිඹන්න වළදුශර ශම් ඵදු පිළිඵයි. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශවො ඵදු ටික් වරහ  ශඵනහ. ශම් ඵදු 

ශභොනහද කිඹරහ භභ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ  විලහර ඵදු 

 ශඵනහ.  භභ හිතන්ශන් ශම් ඵදුරට අහු ශන ඔක්ශෝභ අඹ 

සිඹඹක් විතය ඇ .  සිඹශදශනක් විතය තභයි ශම් ඵදුරට අහු 

ශන්ශන්.   ඔක්ශෝභ තමුන්නහන්ශේරහශ  ්ර හදී 

ධනඳ ඹන්. තමුන්නහන්ශේරහශ  ්ර හදී ධනඳ ඹන්ට ශවො ඵදු 

ටික් වරහ  ශඹනහ. භභ නම් වරිභ ළභළ යි.  භභ   ළන 

භශ  තුමට ඳශ යනහ.   

 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

අඳටත් ශරව දහ ප මිර්සසු. 

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
  ශොල්රන් අඳටත් ශරව දහ ප මිර්සසු.  

  ර්හ තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ්ර හදී ධනඳ ඹන්ට විලහර 

ලශඹන් ඵදු ළහුහට අපි ශඵොශවොභ ළභළ යි.  

වළඵළයි භත  ඹහ න්න  ඕනෆ ශේ   ශනොශයි.  

තමුන්නහන්ශේරහ යටට ශඳන්න්න වදන්ශන් “අපි ඵදු ළහුශර 

517 518 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ධනඳ  ඳන් ඹට විරුේධයි ” කිඹරහ.    ශඵොරු.  ධනඳ  

ඳන් ඹට විරුේධ ඵදු වනහ නම් ඔශවොභ ශනොශයි වන්ශන්  

ඔයිට වහ ශරොකු කුට්ටිඹක් එතුම ය න්න  බුේහ.  එශවභ ඵදු 

වන්ශන් ශභන්න ශභශවභයි.  රු  කර ගුේශේය භන්ත්රීතුමභහ 

දළන්   ළන ටික් කිරහ.   

 භහජහදී ජනතහ ශඳයමුේ ලශඹන් අශේ ඉල්ීසභක්  බුේහ  

අශේ යජශඹන්. යජශත ආදහඹශභන් සිඹඹට 80ක් ක්ර ඵදු 

 ශඵනහ. ිජු ඵදු  ශඵන්ශන් සිඹඹට 20යි.  අපි කිරහ ශම් 

ශනස යරහ ක්ර ඵදු සිඹඹට 60ක් යන්න  ිජු ඵදු සිඹඹට 

40ක් යන්න කිඹරහ.    යන්න තමුන්නහන්ශේරහ විඳක්ශත 

ඉන්න හරශතත් දහත් ශඹෝජනහ ශශේත් නළවළ    

ශඹෝජනහ ශශේත් අපි ශන්.    ශභොද? තමුන්නහන්ශේරහ ධනඳ  

ඳන් ඹ ශනුශන් ඉන්න ර්ශඹෝජිතයින් ර්හ.   ර්හ දහත් 

තමුන්නහන්ශේරහ ිජු ඵදු ළ ක යන්නට ශඹෝජනහ යන්ශන් 

නළවළ.    ර්හභ තභයි තමුන්නහන්ශේරහට වුභනහ වුශණ් ධනඳ  

විශයෝී  ංදර්ලනඹක් දභන්න.   තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ශම් 

ඵදු ළහිල්ශරන් ශශේ.   ඵදු වරහ  ශඵන්ශන් ධනඳ  

ඳන් ඹට ශනොශයි  තමුන්නහන්ශේරහට ශේලඳහරන ලශඹන් 

අරිඹහදු ශ ධනඳ  ්ර හදී පිරිට.   ර්හ අපි 

තමුන්නහන්ශේරහශන් ඉල්රනහ ඵදු අභිඹහචනහ ශොමින් බහ 

ඳනතත් එළිඹට අය ශන ඇවිල්රහ ශම් විධිඹට භහජ 

හධහයේත්ඹ ළන තහ යන්න කිඹරහ. 

ඔඵතුමභන්රහශ  ජනහධිඳ තුමභහ-මභත්රිඳහර සිරිශේන රු 

ජනහධිඳ තුමභහ- 67න ජහ  ර්දවස දිනශතදී  කිරහ  ශම් 

 ශඵන දරිද්රතහ අඩු කිරීභ තභයි  ශඵන ශරොකුභ ්රලසනඹ කිඹරහ.  

දරිද්රතහ  ඇ  නළ  ඳයතයඹ අඩු කිරීභ ළන එතුමභහ ථහ ශහ.  

ශභතුමභහත් තහ ශහ ඇ  නළ  ඳයතයඹ ළන. නමුත් 

ජනහධිඳ තුමභහ තහ ශහ ඇ  නළ  ඳයතයඹ වහ දරිද්රතහ කිඹන 

ශදභ අඩු කිරීභ පිළිඵ.  ඇ  නළ  ඳයතයඹ අඩු යන්න 

 ශඵන ක්රභඹ ශභොක්ද? දරිද්රතහ අඩු යන්න  ශඵන ක්රභඹ 

ශභොක්ද? ශරෝශත වුරුත් පිළිත්ත ශදඹක් තභයි අඩු 

ආදහඹම් රහභීන්ට ිජු වන රඵහ ශදන්නට ඕනෆඹ කිඹන 

හයේඹ.  ඊශඟට  ඉවශ ආදහඹම් රහභීන්ට ිජු ඵදු ර්ඹභ 

යන්නට ඕනෆ.  ඔන්න ඔඹ ශද ශශොත් ශම් ඇ  නළ  ඳයතයඹ 

අඩු ශනහ.   

ශභොනහද ශම් අඩු ආදහඹම් රහභීන්ට ශදන වන? ශවො 

්රහවන ශේඹක් රඵරහ ශදන්න ඕනෆ    රහබඹ උශදහ 

ශනොශයි ශේඹ උශදහ. ශවො මදය ශේඹක් රඵරහ ශදන්න 

ඕනෆ. අද  ශඵන ශඳෞේලි අංලශත  ශෞය ශේඹට අශේ 

මිර්සුන් ඹන්ශන් ළභළත්ශතන් ශනොශයි  ශනොියහින් ඵළරි ර්හ.  

අශේ මිර්සුන් ශඳෞේලි අංලශත මදය ශේඹට ඹන්ශන් 

ශදය  ශඵන ශේල් උස  ඹරහ. ඇත්තටභ මිර්සසු ශභොන 

තයම් අ කඹට ළටිරහ ඉන්නහද කිඹරහ ඵරන්න  පළුන්    තයම් 

ත්භකුත් නළවළ;    තයම් දුේඳත් ශරහත් නළවළ. ශඳෞේලි 

මදය ශේඹට ියහිල්රහ  ශඹන තුමට්ටු ශදත් නළ  ය ශන  

අන් භට තභන් විලහර අර්බුදඹට මුහුේ ශදනහ. 

 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

ඇ උව භළශයන්නද  ඇ ඹට භළශයන්නද? 

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇ ඹට භළශයනහ ශනුට ඇ උව භළශයනහ.    

මදය ශේඹත් රහබඹ උශදහ ශනොශයි ශේඹ උශදහ  

අධයහඳනඹත් රහබඹ උශදහ ශනොශයි ශේඹ උශදහ කිඹරයි 

භභ කිඹන්ශන්.   

අපි වළභ දහභ අශේ ආණ්ඩුට කිරහ  අධයහඳනඹට ්ර ඳහදන 

ළ ක යන්න කිඹහ.  ශෞය ශේඹට ්ර ඳහදන ළ ක යන්න  

්රහවන ශේඹට ්ර ඳහදන ළ ක යන්න කිරහ. අශේ ආණ්ඩු 

 ට උත්තයඹක් දුන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහශ  

 ශඵන්ශන්ත් ශඳොශයොන්දුක් ඳභේයි.  තුමන් භහශත අඹ ළශඹන් 

ඳසු එන්නහ වූ අය ියර්ශ ක අඹ ළශතදී -  එන්ශන් 

ඡන්දශඹන් ඳසශේ- ශම් ්රලසනඹ ඉ රි ශන්ශන් ශම් විධිඹටභ 

ඳභේයි.   ර්හ ශම් යශට් ජනතහශ  උේශකෝේ ඇ  ශනහ. 

ඊශඟට  තමුන්නහන්ශේරහට අශනක් ෆභ තළනභ හශ  ඳහවිච්චි 

යන්න ශන්ශන් එක් ඳළත්තකින් ේඳහදු  අශනක් ඳළත්ශතන් 

භර්දනඹ. ඔඹ ශද තභයි අනහතශතදී තමුන්නහන්ශේරහශ  ළව 

පිළිශශ ශන්ශන්. -එශේ ශනොශරහ!  භභ  ට ළභළ  හින්දහ 

කිඹනහ ශනොශයි- නමුත් භභ දකින අනහතඹ ශභොක්ද කිඹරහ 

කිඹන්න ඕනෆ. ශභොද  තමුන්නහන්ශේරහට සිේධ ශනහ එ 

ඳළත්තකින් ර්සඳහදනඹ ආයක්හ යන්න  ශම් යශට් රැකිඹහ 

ආයක්හ යන්න  ශම් යශට් ආර්ථිශත ර්ධනඹ ආයක්හ 

යන්න  ිෂිර්භශත ර්ධනඹ ආයක්හ යන්න.   

ර්සඳහදනඹ  ිෂිර්භඹ වහ විවිධ අංල ආයක්හ යන්න සිදු 

නහ. දළන්   යන එයි   අශනක් ඳළත්ශතන් රණරු ඵදු අඩු 

ශහභ   ර්හ අර්බුදඹට ඹන ශම් ර්සඳහදන යකින එයි කිඹන 

ශම් ශදභ යන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ඔඹ ශදශන් එයි 

ශතෝයහ න්ශන්. අන් භට තමුන්නහන්ශේරහ ශතෝයහ න්ශන්- 
 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I will conclude, Sir. භහ අන් ලශඹන් කිඹන්ශන් 

ශම්යි. ඇත්තටභ ශම්ට යන්න  ශඵන්ශන් එභ ශදඹයි.   

තභයි ේවිත් මිර ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ.   අපි කිරහ. 

රුපිඹල් 50 000ට අඩු ආදහඹම්  ශඵන අඹට ඳභේක් සීර් මිර අඩු 

ශහ නම්  ශම් ඵඩුර මිර අඩු ශහ නම් ඉයයිශන්.   අඹට 

සීමිත ආහයඹට රහඹක් දුන්නහ නම් ඉයයිශන්. දළන් අද 

Galle Face එට එන සුදු ංචහයඹහ  ප කම් න්ශනත් 

තමුන්නහන්ශේරහ ඔඹ අඩු ශ පිටි මිශරන්; ඔඹ අඩු ශ සීර් 

මිශරන්.  ඉ න් තමුන්නහන්ශේරහ ශම් යශට් හද subsidize 

යන්ශන්? වන ශදන්ශන් ශම් යශට් ඉවශ ඳන් ඹත් 

ඇතුමශත්යි.   ශභෝව ළවක්. තමුන්නහන්ශේරහ ේවිත් මිර 

ක්රභඹට එන්ශන් නළවළ.   ශභොද? තමුන්නහන්ශේරහ ශශශ 

ශඳොශහදියි. ශශශ ශඳොශශේ  ශඵන්නහ වූ මිර භට්ටම්රට - 

 

ගු (ආචාමාය) විජයාාව රාජපක් මශතා 
(ண்புகு (கன) ஜஸ ஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු භන්ත්රීතුමභර්  ේවිත් මිර ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ යන ශනත් 

යටල්  ශඵනහ ද? 

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 ශඵනහ.  ශර්සියුරහ හශ  යටර ේවිත් මිර ක්රභඹ 

ක්රිඹහත්භ යනහ. ේවිත් මිර ක්රභඹක් නළත්නම් අන් භට 
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අඳට යන්න ශන්ශන් අඩු මිරට ඕනෆ නළ  අඹටත් අඩු මිරට 

ශදන්න ශන එයි. දළන් ඵරන්න  ර්දවස අධයහඳනඹ දිවහ. අද 

ර්දවස අධයහඳනශත ළ කභ ්රශඹෝජනඹ න්ශන් වුද? ආදහඹම් 

නළ  අඹද  ආදහඹම් ඇ  අඹද? ඉ න් අඳට ආදහඹම් ඇ  අඹට 

කිඹන්න ඵළරිද  " ඔඹශොල්රන්ශ  ශභයින්  ර්දවශේ අධයහඳනඹ 

රඵනහ.   ශනුශන් ඵේදක් ශන්න" කිඹරහ. එශවභ 

ශනොයන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ   ආදහඹම් රඵන ඉවශ ඳන් ඹ 

ශනුශන් ශඳනී සිටින ර්යි.   

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භහ ථහ අන් 

යනහ. ඇත්තටභ ශම් අඳට දුන්ශන් ජඹරවේශත ප්රී ඹ 

ර්මිත්ශතන් ශඳො ක හදඹක්. හදඹ අන් නහ  ළ ක ල් 

ඳ න්ශන් නළවළ.   හශ භ හදශඹන් ඳසු එනහ ියම්වහනඹ. 

 ට සදහනම් ශන්නට අශේ එක්ත් ජනතහ ර්දවස න්ධහනශත 

සිඹුණ ශදනහ ඉතහ එක්ත් සදහනම් ඵ ඔඵට භතක් යමින් භහ 

ර්වඬ නහ. 

 
[5.45 p.m.] 

 
ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, today I am 

speaking after three Leftist Veterans. I really do not envy 

speaking after the three veterans, whom I always respect. 

But, I see today the Leftist Members of Parliament talking 

about the Super Gain Tax and the Mansion Tax. You are 

the people who should be promoting it, not denouncing it. 

You may feel that these are cosmetic -  

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
We are very happy about it.   

 
ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
Okay. Yes, you said so. I am sorry.  

You are saying that these are cosmetic proposals to 

show that we are against these so-called "super-rich" 

people. Actually, these taxes have been brought because 

during the last nine years, a certain group of people who 

were close to the then administration were allowed to 

make exorbitant profits. People, who were ordinary 

professionals and those with a small capital have become 

billionaires in a short period of time only because they 

were allowed to exploit the system to make exorbitant 

profits. So, these people have to be taxed. Many of these 

taxes are one-time taxes.   

Also, we have taxed casinos, we have taxed betting 

and gaming and also liquor manufacturers. These are 

three areas in which the then Government supported those 

few capitalists to become multi-billionaires in this country 

and they have exploited the  system without paying the 

dues to the Government. 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
They were subsidized by the Government.  

 
ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
They were subsidized by the then Government to 

become rich quickly. They have robbed from the EPF. 

There are people who manipulated the share market, who 

started with, maybe, Rs. 10 million and who are 

billionaires today.  So, these people have to pay up for 

what they stole from the system. Therefore, these are the 

proposals that we have made so that those dues can be 

collected to the Government.   

As the Hon. Vasuveda Nanayakkara said, the 

difference between the rich and the poor has to be 

narrowed. He also said that we always wanted the 

indirect taxes to be reduced and the direct taxes to be 

increased. I am one person who has always been saying 

in this House that the direct taxes should be increased and 

indirect taxes should be reduced. As he said, the poor 

people also buy sugar and use two spoons in their cup of 

tea. The rich man cannot take sugar because he has 

diabetes and he does not use sugar at all. So, who is 

paying the taxes? We, in our Manifesto said that we 

would reduce the duties and the taxes and pass on the 

benefits to the people, so that they would have a better 

life.  To some extent, through the reduction of prices of 

13 food items, we have done that.  We have done that on 

sugar, flour and so many other items, especially on milk 

powder . These are essentials of the people. The Hon. 

Minister mentioned specifically that the reduction of the 

price of flour would benefit the plantation people in a big 

way. Similarly, we are people who use black gram or 

ulundu to make thosai or ídli for our day-to-day meal. 

The tax on black gram was Rs. 110 per kilo and it has 

been reduced by Rs. 60. It gives us, the people of Indian 

origin or the Tamil people in general, the opportunity to 

enjoy more of these food that we like. So, these are things 

that have been thought out and proposed.  

I heard the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana talking about 

the price of parippu. The tax levied on a kilo of parippu 

is only Rs. 2.  Reducing that Rs. 2 is not going to have an 

impact. If it was Rs. 20, we could have reduced it to Rs. 

10 and given a concession to the people. - [Interruption.] 

No, we do not want to subsidize red lentil, which is 

imported. Why should we subsidize a foreign farmer? It 

is better to subsidize a local farmer.  

 
ගු (මශාචාමාය) ිනවපව විතාර  මශතා 
(ண்புகு (ஹதசர்) ஸ்ஸ ) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

You can subsidize the local consumer.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

We are prepared to give it to the consumer, but not at 

the expense of supporting a foreign farmer. The better 

method is to subsidize a local alternative rather than a 

foreign farmer. This is why we did not touch parippu. 

There has always been consideration for parippu and that 

is the reason why the duty on parippu had remained low. 

So, there is no way for us to give further concessions.  

As far as fuel is concerned, when a barrel of crude oil 

was only US Dollars 110 in the world market, prices were 

fixed. When it came down to US Dollars 45 also, the 

previous Government was exploiting it; they were making 

profit. But, now we have a price formula and we are 

going to apply that formula in the future. The people are 

not getting any subsidy and we are also not going to 

subsidize the Ceylon Petroleum Corporation. They have 

to meet the needs of the people of the country,  producing 

fuel at a fair price based on the crude oil prices, so that 

the Government does not lose money. They might have to 

subsidize, maybe, kerosene and diesel to keep the 

transport cost low, but not necessarily petrol.  So, we are 

trying to address this in a very prudent manner. 

 
ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

Your price reduction is temporary.  

 
ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

It is not temporary. We have reduced prices with the 

idea of introducing a formula so that - [Interruption.] No, 

we do not say that this is going to be fixed, but we are not 

going to exploit it. 
 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

Tell the people that you have reduced the price of 

kerosene temporarily.   

 

ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

No, Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, I am a person 

who respects you a lot. In those days, you were a UNPer, 

I am told. I have not known you as a UNPer. Yet, I want 

to tell you that this is not to cheat the people. What we are 

saying is, in the past when the price of a barrel of crude 

oil was fixed at US Dollars 110 and it came down to US 

Dollars 45, the Mahinda Rajapaksa Government, which 

you supported and made representations to - as you said 

here - did not listen. At least, today, you are making 

representations in the hope that we would listen. That is a 

good thing because you gave up hope on them, but you 

supported him trying to bring him back to power and you 

failed. At least, now you think that your rational thinking 

would have an impact on our thinking to act in a rational 

way.  

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana and I sat on the All-

Party Representative Committee. We produced a Report. 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana went and presented it to 

the former President. All of your leftist parties are willing 

for devolution of power to the regions so that we all can 

live together. But, what happened to that Committee 

Report? It was shelved; it was hidden as if it never came 

to him. - [Interruption.] Yes. So, that happened to the 

Hon. Tissa Vitarana. Just now, the Hon. DEW 

Gunasekara spoke about the Report of the Taxation 

Commission. You work on a committee, put all your 

effort and bring out a report that you think is prudent, 

rational and necessary for this country. Then, what 

happens? Some so-called "ආර්ථි කහතඹහ" puts it into 

the waste paper basket; all your efforts are wasted.  

Then, the Hon. Vasudeva Nanayakkara, just now 

mentioned about another document. I did not hear him 

properly.  

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Hate Speech Legislation draft. 

 
ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Yes, the Hate Speech Legislation. Then, you brought 

proposals about the National Anthem. All those were not 

regarded. Still, you regret that that regime, which did not 

listen to you has been washed out.  

 
ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

It was regretted because there was a perspective.  

 

ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

No, there was no perspective; he had no perspective. 

He had perspective only for his family, not for this 

country.  

 

ගු ලාසුපද්ල නානායක්කාර මශතා 
(ண்புகு சுஹ க்க) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

No. 

 

ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

We have, today, a situation where the people feel free 

and that they can reconcile among the communities. That 

message was given yesterday by His Excellency the 
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President or the Honourable President, because he does 

not want to be addressed as “His Excellency”. The 

Honourable President made a speech yesterday, a 

beautiful speech, a speech that did not come from 

somebody writing it out where he brought and read it. 

Somebody else did into write it for him; he spoke from 

his heart. That, we appreciate. We feel equal in this 

country today, which I did not feel one month ago.  

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana will bear witness that 

in the APRC, I never asked or demanded that we be given 

anything special. We only wanted to be treated equally. 

That sense of equal treatment we feel today, because of 

yesterday's speech. Today’s newspapers carry a news 

item stating that after 42 years, the Northern political 

representatives attended the Independence Day 

Celebrations.  Maybe there are a few extremists there also 

who are pulling up the Leader, Hon. R. Sampanthan, for 

participating in yesterday's programme. But, generally the 

people in the North and the East want to live as one.  

We were talking about giving more powers under 

APRC. I am getting diverted but it does not matter 

because these are matters that we have to speak. It is very 

relevant in today’s circumstances. But, the previous 

Government refused to give powers. They had an election 

to show the whole world, but they did not allow the Chief 

Minister to function. They had one man above him, the 

Governor, who would not allow the Chief Minister to 

function. And, then, even if the Chief Minister gave 

orders, there was nobody to carry it out because the Chief 

Secretary will not function according to the requests of 

the Chief Minister. So, the first thing we did was, we 

removed the Governor and we appointed a new Chief 

Secretary. But, we did not send that Chief Secretary out. 

We brought her to Colombo, made her a Secretary to 

another Ministry that is relevant to our up-country people. 

Now, she is the Secretary to the State Minister of 

Plantation Industries. And, today we have three 

Secretaries functioning in Colombo with Ministers for 

servicing our people. We feel very good.  

A former President, Her Excellency Chandrika 

Bandaranaike Kumaratunga, created the Ministry of 

Livestock Development and Estate Infrastructure to 

service the plantation people. She appointed a committee 

under Mr. Gunapala to assess the needs of the plantation 

people. Following that committee report, she created the 

Ministry of Livestock Development and Estate 

Infrastructure and appointed my late Leader, the Hon. 

Savumyamoorthy Thondaman as the Minister. That 

Ministry was functioning for about one year. After one 

year, she said, if this Ministry is to  function properly, the 

Secretary should be a person who empathizes with those 

people. She removed that Secretary, Mr. Gunapala, who 

was the architect of that committee and replaced him with 

Dr. Prathap Ramanujam, because she thought that if  the 

Hon. Thondaman has Dr. Prathap Ramanujam, another 

person of Indian origin, whose father was a Member of 

Parliament in the First Parliament, that would give a team 

that can work for those people in a proper manner. So, 

that is sincerity of purpose. She was sincere and thought 

that that  Ministry that was created should really serve 

those people. So, because of that she brought in a 

Secretary to work with him.  

Today, we have restored the Ministry of Plantation 

Infrastructure Development, which Mahinda Rajapaksa 

thought is not necessary. He thought parallel 

development is enough and vertical development is not 

necessary. For  people who are backward, vertical 

development is also necessary. Affirmative action has 

been accepted all over the world as not distorting 

fundamental rights; where a different group of people 

who maybe deprived of or given certain facilities or 

assistance for their development is affirmative action. So 

that, which she thought was necessary, Mahinda 

Rajapaksa thought was not necessary.  

Finally, what happened at the last Presidential 

Election? Ninety per cent of the Muslims voted against 

Mahinda Rajapaksa; 80 per cent of the Tamils voted 

against Mahinda Rajapaksa - [Interruption.] Right. They 

only highlighted the thinking of that regime and today, 

they are out. But, you are pleading that we should do 

some of the things that you proposed to Mahinda 

Rajapaksa and which were not done. Anyway, we will 

take it in good spirits. We have already started 

implementing many of those proposals. - [Interruption.] 

So, we will see.  

Sir, during the previous regime, the Members of 

Parliament were treated unequally. We, the Members of 

Parliament of the Opposition got Rs. 5 million for DCB 

but the Members of the Government Parliamentary 

Group got Rs. 30 million.  
 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

No, no. 
 

ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

It happened. Do not say, “No”, They got that money.- 

[Interruption.] Yes, I do agree. It came through the 

Ministry of Economic Development but it went through 

certain Members of  Parliament of the Government. 
 

ගු ඩිේ ගු පවේකර මශතා  
(ண்புகு டிம குஹசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

I did not get. 
 

ගු ආමා. පයෝගරාජ්ද මශතා 
(ண்புகு ஆர். ஹகஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Maybe you were not considered worthwhile giving 

that money because you would only gain for yourself or 
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your party, whereas the SLFPers were given because they 

were organizers of electorates, so that they could build 

their political base more effectively. This is unfair. But, 

today we have increased the DCB funds from Rs. 5 

million to Rs. 10 million for all Members of Parliament. 

That is a very fair way of doing things. Giving these 

monies for “Gama Neguma”, “Maga Neguma”, and “Divi 

Neguma” programmes through their Members of 

Parliament alone is biased politics. - [Interruption.] No, 

that is biased politics of your former Government and we 

are trying to correct that by, at least, multiplying the DCB 

and giving it through all Members of Parliament, whether 

Government or  Opposition.  

This Government has introduced a 50 per cent waiver 

on agricultural loans because during the bad seasons, the 

agriculturalists have suffered. So, we have thought it 

necessary to revive the agriculturer by supporting the 

agriculturalists.  

Similarly, the biggest industry in this country became 

pawning. Those days, I know, there were licensed 

pawnbrokers and only they were doing pawning. Then, 

banks started fighting each other and to compete with 

them, the finance companies came in between. When the 

price of gold was Rs. 52,000, they were offering advances 

of Rs. 55,000. This whole thing crashed when the gold 

prices crashed. Many banks almost got into financial 

difficulties. The People’s Bank had an exposure of 40 per 

cent and they had to reduce. Today, we have the ETI 

Finance Limited, which is having a negative balance 

sheet. All this is because of that situation. Why was there 

a boom in pawning? As the Hon. Minister said, when 

people had to buy medicines, they pawned their jewellery. 

So, for people to live, they had to pawn their jewellery. 

Now, we have given some relief to those who still have 

some gold left in the bank by renewing their pawned 

tickets, an opportunity to redeem the gold left without 

paying any interest. This is a very positive move. 

Similarly, the elderly people who live on interest from 

deposits have been given a concession, an interest of 15 

per cent. That subsidy is going to be paid by the 

Government. So, these are all very positive moves.  

We have understood many of the issues and problems 

that the people are facing and we have tried to address 

them. There are many more which I could mention but 

due to lack of time, I will conclude now. We have done 

something positive and do not worry about our going for 

an election in a hundred days. Generally, soon after a 

Presidential Election, any political party will try to reap 

the benefits through a Parliamentary Election. Give us 

also that privilege. Do not deny us that.  

Thank you.  

[අ.බහ. 6.09] 

 

ගු මහි්දා යාපා අපේලමාධාන මශතා 
(ண்புகு  ஹந் ப்த அஹதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්   රු ශඹෝයහජන් 

භන්ත්රීතුමභහශ  ථහශන් ඳසශේ ථහ යන්න රළී භ ළන භභ 

ඉතහභ තුමටු ශනහ. ශම් අතුමරු අඹ ළඹ ශල්නඹ දිවහ ඵළුණහභ 

කිඹන්න  පළුන් කිසිභ දර්ලනඹකින් ශවෝ කිසිභ දුය දළක්භකින් 

යුතුම ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්නඹක් ශනොන ඵ. ශම් ad 
hoc, එශවභ නළත්නම් වදිසිශඹන් රණයේ අයශන වදිසිශඹන් 

ඉදිරිඳත් ය ප ළවටවනක්. ශම්ශක් ළවටවන් දිවහ ඵළුණහභ 

  ශවොඳින්භ ශඳශනනහ. ශභොද  දීර්ක හීසන ශන ඹන්න 

 පළුන් ළරළසභක් ශම් අඹ ළඹ තුමශ නළවළ. අටු වරහ  පටු 

වදරහ  ශඵනහ. භවය තළන්ලින් ඳරහ -ඹටිතර 

ඳවසුම්ලින් ඳරහ- ශනත් ඳවසුම් රඵහ දීරහ  ශඵනහ.   

ශ  යන්න  පළුන් ශනසම් යරහ තභයි ශම් ටයුත්ත 

ය  ශඵන්ශන්. 

අඹ ළඹ ඳයතයඹ සිඹඹට 0.42 කින් අඩු යරහ කිඹන්ශන්  

යශට් ජනතහට දීර්ක හීසන හසි රළශඵන යහජය ආඹතන වහ 

න විඹදම් රුපිඹල් බිලිඹන 696 සිට රුපිඹල් බිලිඹන 520 දක්හ  

එනම් රුපිඹල් බිලිඹන 176ක් අඩු යරහ -ඳහ වළයරහ- 

 ශඵනහ.  හ තභයි එවහට ශභවහට ය  ශඵන්ශන්.  එයින් 

රළශඵන රහබඹක් නළවළ. රු හසුශේ නහනහඹක්හය භළ තුමභහ 

කිරහ හශ  රළශඵන එභ රහබඹ තභයි ජනතහශ  ඵවට ඹභක් 

දීරහ  ඵව නරහ ඊශඟ තහශර ඉක්භර්න් ඡන්දඹට ියහිල්රහ 

  දිනහ න්න  පළුන්ද කිඹහ ඵරන එ.  ටත් අපි සදහනම් 

කිඹන එ අපි ශම් අසථහශර කිඹනහ. 

ඹටිතර ඳවසුම් ශනුශන් න යහජය ආශඹෝජන රුපිඹල් 

බිලිඹන 576 සිට 399 දක්හ සිඹඹට 30.7කින් අඩු ය  ශඵනහ. 

අඹ ළඹ හිඟඹ අඩු ය  ශඵන්ශන් එශවභයි.   කිඹන්ශන් ඳසු 

ියඹ යජඹ හරශත භහර්  ජරඹ  විදුලිඹ ශ  ජනතහට රඵහ දුන් 

මලි වන ඳහ දභරහ තභයි ශම් ළවටවන ක්රිඹහත්භ ය 

 ශඵන්ශන්.   තභයි ශම් අතුමරු අඹ ළඹ ශල්නශත වයඹ. භභ 

දන්ශන් නළවළ ශම් වයඹ ශොඳභේ දුයට ශන ඹන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහද කිඹරහ. භහ තුමනට තභයි ශම් අඹ 

ළඹ limit යරහ  ශඵන්ශන්.   කිඹන්ශන් දින 100ට තභයි 

ශම් අඹ ළඹ limit ය  ශඵන්ශන්. එතළර්න් එවහට ඹන්න ශම් 

යජඹ සදහනම් නළවළ. 

ශම් ංශලෝධන යන්න  පළුන් වුේත්  ඵළරි වුේත් 

එතුමභන්රහ ශඳොශයොන්දු වුණු ශේල් ශත්  නළතත් එතුමභන්රහට 

ශම් දින 100න් ඳසශේ භළ යේඹට ඹන්න ශනහ. අපි  ට 

විරුේධ ශන්ශන් නළවළ. එතුමභන්රහ ල් ඉල්ුණශොත් අපි ල් 

ශදන්නම්. නළත්නම් අපි සදහනම් ඕනෆභ ශරරහ 

භළ යේඹට ඹන්න. ශභොද  ශම් ංශලෝධන එක්ත් 

යන්න  පළුන් ශේල් ශනොශයි. ජනහධිඳ තුමභහශ  ඵරතර අඩු 

යන්න කිඹහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹක් ළන ථහ 

යනහ. ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ දහත්   

ආහයශඹන් යන්න  පළුන් ශදඹක් ශනොශයි රු ර්ශඹෝජය 

හය බහඳ තුමභර්. ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

යනහ නම් ශම් යසථහ ම්පූර්ේශඹන්භ replace යන්න 

ඕනෆ. එශවභ නළත්නම් අපි 1972 ජනයජ යසථහ නළත 

ඵරහත්භ යමු කිඹහ භභ ශඹෝජනහ යනහ. ෆලි ෆලි repair 

යන්න ියශඹොත් ශම් යසථහ එශවභ පිටින්භ වහශන 

ළශටනහ. ශම් රන්න  පළුන් ශදඹක් ශනොශයි. ශේ.ආර්. 

ජඹර්ධන ජනහධිඳ තුමභහ වද ප යසථහ එශවන් ශභශවන් 

රරහ ෆලි  පරුේදන්න  පළුන් එක් ශනොශයි; අඩු යන්න 
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2015 ශඳඵයහරි 05  

 පළුන් එක් ශනොශයි. ශම් ටයුත්ත යනහ නම් යසථහ 

ම්පූර්ේශඹන් ශනස ය අුණශතන් වදන්න ශනහ.   ර්හ 

ශම් ශනස යන්න ියශඹොත් අශේ යශට් අනහතඹත්  අපි ශම් 

යශන ඹන ළව පිළිශශත් ම්පූර්ේශඹන්භ අර්භේය 

තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. 

ඳසු ියඹ අඹ ළශඹන්  පනයහර්තන විඹදම් වහ ශන් ය 

 බුශණ් භසත විඹදමින් සිඹඹට 69යි. ශම් අතුමරු අඹ ළශඹන් 

 පනයහර්තන විඹදම් සිඹඹට 76 දක්හ ළ ක ය  ශඵනහ.   

කිඹන්ශන් ජනතහට තහහලි වන දීරහ ශම් ටි දශේ හරහ 

ශඳොඩ්වක් ශජොලිශත  ඹන්න තභයි උත්හව යන්ශන්. භට 

 ශඵන ්රලසනඹ   ශනොශයි රු ර්ශඹෝජය හය 

බහඳ තුමභර්. ඳසු ියඹ අවුරුදු වතයවභහය ඇතුමශත  ඳසු ියඹ 

අවුරුදු නභඹ ඇතුමශත අශේ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳ තුමභහ 

කිසිඹම් දර්ලනඹක් භත  ළවටවන් ශන ආහ. විශලේශඹන් ිෂි 

ර්භහන්තඹ වහ. ිෂි ර්භහන්තඹ වහ ශදන්න තත් 

වනඹක් නළවළ. ශඳොශවොය වනහධහයඹ දුන්නහ. ශභතුමභන්රහ දළන් 

කිඹනහ  ිෂි ර්භහන්තඹ වහ අලය ඹන්ත්ර සත්ර ම්ඵන්ධ. 

  ඹන්ත්ර සත්ර අඩු මිරට ශදන්න ශදඹක් නළවළ.  හ වහ ඵේදක් 

අඹ යන්ශන් නළවළ. ිෂි ර්භහන්තඹ වහ අලය කිසිභ 

ආම්ඳන්නඹට ශම් යශට් ඵේදක් අඹ ය නළවළ. ඳසු ියඹ හර 

සීභහ තුමශභ ඵදු අඹ ශශේ නළවළ.   මිරටභ තභයි ශොවිඹහට   

උඳයේ රළශඵන්ශන්.   විධිඹට ශදන්න  පළුන් වන 

උඳරිභශඹන් දීරහ  ශඵනහ. 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  මුං ඇට හ ළන ථහ 

ශශොත් මුළු රංහටභ ර්ඹට අලය ශන්ශන් මුං ඇට 

ශභට්රික් ශටොන් 25 000යි. අපි ඳසු ියඹ හරශත ඵරඹට එන ශොට 

ශභශවේ ර්සඳහදනඹ යරහ  බුශණ් මුං ඇට ශභට්රික් ශටොන් 

7 000යි. 2013 ර්ඹ ශන ශොට අපි මුං ඇට ර්සඳහදනඹ 

ශභට්රික් ශටොන් 21 000ක් දක්හ ළ ක ය  2014 ශන ශොට අශේ 

අලයතහ සිඹඹට 100ක්භ ම්පූර්ේ ය  බුේහ. ශම් ශන 

ශොට වම්ඵන්ශතොට මුං ඇට අසළන්න ශනශනහ. ශම් අඹ ළඹ 

ශල්නශඹන්   ශොවිඹන් විනහල ශහ. 

පිට යටින් මුං ඇට ශනළවිත් අඩු මිරට දුන්නහභ   මිර්සුන්ට 

තභන්ශ  අසළන්න විකුේහ න්න ඵළරි  ඇභ තුමශ තත් දහත් 

  ශොල්රන් මුං ඇට න්න ඉදිරිඳත් ශන්ශන් නළවළ.   විධිඹට 

හ විනහල ය ප අඹ ළඹක් ශම්. උඳුරටත් වුශණ්  යි.  

අවුරුේදට මුළු රංහටභ උඳු වුභනහ යන්ශන් ශභට්රික් ශටොන් 

දදවයි.   අපි උඳු හ  ශහ. වුර්ඹහශර ශහ; භන්නහයශම් 

ශහ;  පත්තරශම් ශහ; වම්ඵන්ශතොට ශහ. ශම් වළභ තළනභ හ 

ය අපි උඳුර අලයතහ සිඹඹට සිඹඹක් ම්පූර්ේ ය  බුශණ්.  

  ම්පූර්ේශඹන් විනහල ශහ.   ශො ඇන් අනහථ ශහ. ඉ න්   

ශම් ශොල්රන් කිඹනහ   ඵවට න්න දුන්නහ කිඹහ. වහල් ශේරු 

රුපිඹල් 100ක් ශන ශොට ඵවට න්න ශදන්ශන් ශොශවොභද?  

ශම් අඹ ළඹ ශල්නශඹන් අශේ යශට් මිර්සසුන්ට ඵතුමයි  ශඳොල් 

ම්ශඵෝරයි න්න  පළුන්ද? ශඳොල් ශ කඹක් රුපිඹල් 60යි. වහල් 

ශේරුක් රුපිඹල් 100යි. එශවභ  බිඹදී ද  අපි ජනතහට න්න 

ශදනහ  ජනතහට වන ළරසුහ කිඹහ ශම් ආණ්ඩු කිඹන්ශන්.   

  ර්හ රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් ඇස ඵළන්දුම් 

අඹ ළඹක්.  

භහ ඵදු ළන ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ. අශේ ආර්ථි 

විදයහනශඹෝ සිඹුණ ශදනහභ හශ  ඵදු ළන ථහ ශහ.  

අභළ තුමභහ කිඹනහ  ශම් යදිශඹල්ශ  අඹ ළඹක් කිඹහ. ශම් 

යදිශඹල්ශ  අඹ ළඹක් ශනොශයි. ශම් අංගුලිභහරශ  අඹ 

ළඹක්. ඇන්ල්රක් ඳහ ශන ශඵල්රත් ඳහ ප අඹ ළඹක්. 

ඇන්ල්ර ඳහ න්න ියහිල්රහ ශඵල්ර ළ පහද  ශඵල්ර ඳන්න 

ියහිල්රහ ඇන්ල්ර ළ පහද කිඹන එ භහ දන්ශන් නළවළ. ශශේ 

ශවෝ ඇන්ල්ර ඳහ ශන ශඵල්රත් ළ පහ.   ර්හ ශම් 

අංගුලිභහර අඹ ළඹක්. අංගුලිභහර අඹ ළඹක් තභයි අඳට ඉදිරිඳත් 

ශශේ.   ර්හ ශම් විධිඹට ියශඹොත් අංගුලිභහරට අසු වුණු 

භනුයඹහට වුණු ශේ අශේ යශට් ආර්ථිඹට  නහ. ඇන්ල්රත් 

ඳහ ශන ශඵල්රත් ඳහ ශන ආර්ථිඹත් ම්පූර්ේශඹන් 

නළ  නහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ළන ල්ඳනහ යන්න. 

ශභශවභ යන්න එඳහ  තමුන්නහන්ශේරහට ශේලඳහරන ඵරඹ 

අලය වුේයි කිඹහ. ඵරඹ රඵහ න්න.  ශක් ඇ  ්රලසනඹක් 

නළවළ. භවජනඹහ ඡන්දඹ ශදනහ නම් අපි සිඹුණ ශදනහභ   ජන 

භතඹට රු යනහ.  

ශම්ශන් ඉතහභත් අහනහත්ත තත්ත්ඹට ඳත් යරහ 

 ශඵන්ශන් රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශම් යශට් 

විරහමිඹනුයි. අශේ හිට ප ජනහධිඳ  රු භහින්ද යහජඳක් 

භළ තුමභහ ඉදිරිඳත් ශ  අඹ ළඹ ශල්නශත පිටඳත භහ ශනහහ.  

 ශක් 24  25 පිටු ඵරන්න. 24න පිටුශර 58 ශේදශඹන් 

විරහමිඹන් ළන කිඹන්න ඳටන් අයශන  ශඵනහ. එහි රු 

භහින්ද යහජඳක් භළ තුමභහ කිඹහ  ශඵනහ සිඹුණභ විරහමිඹන්ට 

2015 න තුමරු  ශඵන හිඟ ළටුඳ ම්පූර්ේශඹන්භ ශන්න 

කිඹරහ. 2015 ජලි භහශත 15ළර් දහ න විට ශම් සිඹල්ර 

ශරහ අහන යන්න කිඹරහ එතුමභහ තදුයටත් කිඹහ 

 ශඵනහ.   අනු නම් ශම් ජනහරි භහශත සිට විරහමිඹන්ශ  

ළටුඳ ශන්නයි  බුශණ්. එභ අඹ ළඹ ශල්නශත 24න 

පිටුශර එතුමභහ තදුයටත්  කිඹහ  ශඵනහ  "ළටුේ වහ විරහභ 

ළසීභ වහ ල්ත න ඵළවින් විරහමිඹන්ට භට 

රුපිඹල් 2 500ක් වහ යහජය ශේඹන්ට රුපිඹල් 3 000 අන්තර් 

දීභනහක් දළනට ශන්න" කිඹරහ. එඹ ශනොළම්ඵර් භහශත සිට 

ශන්න කිඹරහත් එතුමභහ කිරහ.   ශ ඇභටභ තභයි ඔඵතුමභන්රහ 

ඔඹ එතුම කිරීභ ශශේ. ශම් යජඹ යහජය ශේඹන්ට රුපිඹල් 

5 000ක් ශදනහ කිරශර   රුපිඹල් 3 000ත් එතුම යරහයි. 

නමුත්  ඔඵතුමභන්රහ කිරශර නම්   රුපිඹල් 5 000 ශනභ ශදනහ 

කිඹරහයි.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ශවේභන්ත යංජන් 

සතුමරි භවත්භඹහ ඊශත ඳශ වූ  පත් ඳතට   ළන article 

එක් ලිඹහ  බුේහ.  ශක් ඔහු කිඹහ  ශඵනහ  ශම් ළවටවර්න් 

විරහමිඹන්ට වහ යජශත ශේඹන්ට විලහර අහධහයේඹක් ශම් 

යජඹ විසින් ශහඹ කිඹරහ. ශම් හයේඹ ශඳන්හ දීභ ළන භභ 

එතුමභහට  සතුම න්ත ශනහ. අඳ  ශම් හයේඹ දළක්හ. ශම් 

භවහ අභහනුෂි විධිඹට යන්න ඹන භවහ අමලි ශඵොරුක් 

කිඹන හයේඹ අඳ දළක්හ.  

ඔඵතුමභන්රහ ජනතහට වන ශදනහඹ  කිරහ. අඳ ඉදිරිඳත් 

ශ අඹ ළඹ අනු 2006ට ලින් විරහභ ියඹ විරහමිශඹකුට 

භට රුපිඹල් 15 000ට ශනොඅඩු ළ ක ඇභක් සිදු නහ. අඹු 

ළමි ශදශදනහභ යජශත විරහමිඹන් නම් ඳවුර ළ ක  ඇභ 

භහඹට රුපිඹල් 30 000යි. දළන් මුදල් අභහතයහංලශත ්රහලඹ 

අනු එළර් විරහමිශඹකුට ශභභ අඹ ළඹ භන්න් අ ශර් 

රළශඵන රුපිඹල් 1 000 ව අර්ක් රුපිඹල් 2 500 අ ශර් 

මුදර භඟ එතුම රුපිඹල් 3 500ක් ර්හ ශදශදනහටභ 

රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 7 000යි. ශම් දීරහ තභයි ශභතුමභන්රහ ශම් 

තට්ටශම් ශඵය වන්ශන්. විරහමිඹන්ට ශදන්න  බුණු 

අයි ශඹන් රුපිඹල් 23 500ක් අයශන  7 500ක් දීරහ ශම් ර්ම් 

තට්ටශම් ශඵය වනහ  අපි ශම් ශහඹ කිඹරහ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  භභ කිඹන්ශන් අඳ ශම් 

අංගුලිභහර අඹ ළඹ ්ර ක්ශේඳ යන ඵයි. නමුත්  අඳ ශඳොදු 

එඟතහට ඳළමිේ  ශඵනහ ශභතුමභන්රහශ  දින සිඹශත 

ළවටවනට වශඹෝඹ ශදනහ කිඹරහ.   ර්හ අඳ   ළන 

නළත යක් ල්ඳනහ යන්න රණයේඹ ශ ඵ ්රහල යමින්  

භශ  ථහ භහේත යනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා 
(குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Lakshman Yapa 

Abeywardena. You have 10 minutes.  

 
[අ. බහ. 6.19] 

 

ගු ක්පම්ද යාපා අපේලමාධාන මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன்  ப்த  அஹதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ඳසු ියඹ 

ජනහධිඳ යේශතදී උතුමරු  නළ ශඟනහිය ඳශහත්ද ඇතුමළු භසත 

ජනතහශ  එඟතහ භත  -භළ යේ ්ර පර අනු- රු 

මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ ශම් ය ශට් ජනහධිඳ  වුේහ. එතුමභහ 

ජනහධිඳ  ශරහ  ශ්රී රංහ ර්දවස ඳක්ශත බහඳ භට ඳත් 

වුේහභ එතුමභහ අශේ භන්ත්රී ණ්වහඹශභන් ඉල්ීසභක් ශහ  "දින 

සිඹශත ශම් ළව පිළිශශට අශේ වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න  

ණ්වහඹභක් වළටිඹට ටයුතුම යන්න" කිඹරහ.   හශ භ ශම් 

අඹ ළඹ විශරචනඹ කිරීභටත්  ණ්වහඹභ ඇතුමශශත්  පිටත් 

තභන්ශ  ර්දවස අදවස ්රහල කිරීශම් අයි ඹ රඵහ දීභටත් එතුමභහ 

ඉව ඳවසුම් ළරසුහ.   

දකුශණ් ඵහුතය ජනතහක් -සිඹඹට 62ක්- භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳ තුමභහට ඡන්දඹ ඳහවිච්චි ශත්  ශ්රී රංහ  පයහභ සිටින 
ඵහුතයඹක් ජනතහශ  ඡන්දශඹන්   සිඹුණභ ජන ශොටසර 
යහජය නහඹඹහ විධිඹට රු මභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුමභහ ඳත් 
 ඇභ ර්හ අතුමරු අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට ර්තභහන යජඹට සිේධ 
වුේහ.  

ඕනෆභ අසථහ ඵඩු මිර තහහලි ශවෝ අඩු ශනහ 
නම්  එශවභ නළත්නම් ජනතහට වනඹක් රඵහ ශදනහ නම්   
වනඹ විශරචනඹ කිරීභ අශේ ්ර ඳත් ඹ ශනොශයි.   
ජනතහට රළශඵන ශදඹක්. ජනතහට   රළශඵනහ නම්    
රළී භ හශන් ශවෝ ඉදිරිඳත් ශනහ නම්   පිළිඵ අඳ තුමටු 
ශනහ.   හශ භ   වහ අශේ වශඹෝඹ රඵහ දිඹ යුතුමයි.  

ශම් අසථහශරදී මුදල් ඇභ තුමභහ ශම් රු බහශර නළ  එ 
ළන භහ නහටු නහ. මුදල් ඇභ තුමභහ විඳක්ශත ඉන්න 
හරශත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශරදී වළභ  සශේභ කිඹ ප ථහක් 
තභයි  "ශම් අහධහයේ ඉන්ධන ඵේද වහභ ඉත් යන්න"යි 
කිඹන එ. දළන් ශම් ඉන්ධන ඵේද ඉත් ශහද? ශම් ඉන්ධන 
වනඹ සුළු ලශඹන් රඵහ දුන්ශන් ඉන්ධන ඵේද ඉත් යරහද? 
රහබශඹන් ශොටක් ශන් ශම් ඉත් ශශේ. ඉන්ධන ඵේද ඉත් 
ශශේ නළවළ ශන්. නමුත් ඳසු ියඹ හරශත ඔඵතුමභන්රහ ජනතහට 
කිරශර  "ඉන්ධනරට භවහ ඵේදක් ආණ්ඩු වනහ. ආණ්ඩු 
වන භවහ ඵේද ඉත් ශහභ ඉන්ධන මිර ඳවශටභ ළශටනහ. 
මිර ඳවශටභ ළටුේහභ ශම් වනඹ ශදන්න  පළුන්" කිඹරහයි. 
ශභභ අසථහශරදී එශවභ දීරහ  ශඵනහද? ඉන්ධන මිර දළන් 
ශදයක්  තුමන් යක් අඩු ශහ. නමුත් ජනතහට ශඳන්නුශර 
ආණ්ඩු ඵේද න්න එ අඩු යන එයි. ශම් ඵේශදන් තභයි 
ඔක්ශොභ යන්ශන්. එශවභ ඉන්ධන ඵේද අඩු වුශණ් නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීභක්]  

භශ  මිත්ර ජනභහධය ඇභ තුමභහට භහ ඳශමුශන්භ ශුබ 
ඳතනහ. ඔඵතුමභහට   ධුයඹ හිමි විඹ යුතුමයි. රු ඇභ තුමභර්  
ඔඵතුමභහත් ශත් ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ තුමශ ජීත් න  පේරශඹක්. 
ශත් දළු වහ කිශරෝට රුපිඹල් 80 අභ මිරක් ර්ඹභ ශහ. 
ඔඵතුමභහ දන්නහ  උව යට ශත් ව ඳවත යට ශත් අතය ශනක් 
 ශඵනහඹ කිඹරහ.   ශත්ර මිර අතයත් ශනක්  ශඵනහ. 
Factory එශන් factory එට මිර ශනස. ළවිලි ර්භහන්ත 
ඇභ තුමභහ ශම් බහශර ඉන්නහ. රු ඇභ තුමභර්  භශ  
ශොට්ධහශත  ශඵන ශඳෝශතොටු ශත් ර්භහන්තලහරහ ශත් දළු 

කිශරෝක් වහ රුපිඹල් 86ක් ශනහ. ඊට ශභවහ ඳළත්ශත් ත 
ර්භහන්තලහරහක්  ශඵනහ  ශයොටුම ශත් ර්භහන්තලහරහ.   
ර්භහන්තලහරහ ශත් දළු කිශරෝට රුපිඹල් 65යි ශන්ශන්. 
ශම් රුපිඹල් 15 දළන් ආණ්ඩු ශදන්න එඳහ ඹළ. රුපිඹල් 15 
subsidy එක් factory එට ශදන්න එඳහ ඹළ. ඳශහශතන් 
ඳශහතට  factory එශන් factory එට ශම් වනඹ ශදන්න 
ශනහ. ශම් වනඹ ශදනහ ශන්ද? 

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශවො ර්ශත ශත්රට තභයි   මුදර ශන්ශන්.  
 

ගු ක්පම්ද යාපා අපේලමාධාන මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன்  ப்த  அஹதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අතුමරු අඹ ළශත වන් යරහ නළවළ  ශවො ර්ශත ශත් 
රටයි   මුදර ශන්ශන් කිඹරහ.  

 

ගු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன் கல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශවො ර්ශත ශත්රට තභයි ශන්ශන්.   තභයි අශේ 
අයමුේ. අශේ අයමුේ  ශවො ර්ශත ශත්රට ශවො මිරක් රඵහ 
ශදන එයි. 

 

ගු ක්පම්ද යාපා අපේලමාධාන මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன்  ப்த  அஹதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශවො ර්ශත ශත්ර මිර ශොශවොභත් ඉවශ ඹනහ. 

ශඳෝශතොටු ර්භහන්තලහරහශර වදන්ශන්  ශදර්ඹහඹ ්රශේලශත 

ඵහනර ශත් ර්භහන්ත ලහරහශර වදන්ශන් ශවො ර්ශත ශත්. 

CTC එශක්  ශඵනහ  ශවො ර්ශත ශත්.  හ ශොශවොභත් මිර 

ළ කයි. ශවො ර්ශත ශත්රට රුපිඹල් 80 මිරක් අලය න්ශන් 

නළවළ. ශවො ර්ශත ශත් දළු කිශරෝ මිර රුපිඹල් 80ට 

ඉවළින්  ශඵනහ. ශත් ර්භහන්තශත ර්ඹළීස ඉන්න ශත් දළු 

ශනශන ජනතහ ශත් දළු කිශරෝරෆම් එට රුපිඹල් 80ක් රඵහ 

ශදයි කිඹරහ ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ. දළන් ශම් බහශරදී කිරහ  

රුපිඹල් 80ක් ශදන්ශන් ශවො ර්ශත ශත්රට විතයයි කිඹරහ. 

එතශොට   මුදර ජනතහට ර්සි ආහයශඹන් රළශඵන්ශන් 

නළවළ.   හයේඹ ඳළවළදිලි වුණු එ ශවොයි.  

 

ගු ගය්දත කු ාිනක මශතා  
(ண்புகு கந்  கமெனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශවො ශත්රට ශදන්ශන්.  

 

ගු ක්පම්ද යාපා අපේලමාධාන මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன்  ப்த  அஹதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

Subsidy එ ට ශදන්න කිඹන්නශෝ.  

 

ගු ගය්දත කු ාිනක මශතා  
(ண்புகு கந்  கமெனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශ ශත්රට ශදන්ශන් නළවළ. 

 

ගු ක්පම්ද යාපා අපේලමාධාන මශතා  
(ண்புகு னக்ஷ்ன்  ப்த  அஹதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ළවිලි ර්භහන්ත ඇභ තුමභර්  අද දින  පත් ඳත 

වන් නහ  “Mini-budget proposals may send confusing 
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signals to investors...” කිඹරහ. ශම් තභයි ්රලසනඹ. දළන් 

ආණ්ඩු ධනඳ න්ටයි වන්ශන් කිඹරහ භව ජනතහට  දුේඳත් 

ජනතහට ශඳශනන්න තහහලි මරීඹ ඵදු ක්රභඹක් ඇ  

යරහ ර්භහන්ත 20ට  30ට විතය ඵදු ඳනන ශොට භවහ 

ඳරිභහේශත ආශඹෝජඹන්ට - investorsරහට - ්රලසනඹක් ශරහ 

 ශඵනහ. ආශඹෝජශඹෝ විලසහඹක් නළ  තත්ත්ඹට ඳත් 

ශරහ  ශඵනහ. ශභොද  එ ආණ්ඩුක්  ශඵන ශොට එ 

්ර ඳත් ඹක්  ශඵන්ශන්. ශම් යශට් දළනට ියවිසුම් අත්න් ය ප 

ආශඹෝජන  ශඵනහ. ආණ්ඩු ශනස න ශොට අද   ්ර ඳත්  

ශනස ශරහ ියවිසුම් අත්න් ය ප   ආශඹෝජනරට ඵදු 

ක්රභඹක් එනහ. 2013 වහ 2014 ර්රට ශම් ඵේද ඳළශනරහභ 

ශභොද ශන්ශන්? ආ ශඹෝජඹන්ට  future plans  ශඵනහ. 

2013 ර්ශත රහබඹ අනු  2014 ර්ශත රහබඹ අනු   

ආශඹෝජඹන්ට අවුරුදු වතය  ඳව ඉදිරි ළරළසභක් 

 ශඵනහ.   ආශඹෝජශඹෝ ළරළසභක් වදහ  ශඵන්ශන් 

ඉදිරිඹටයි. එභ ර්හ ශම් ඵේද ඳළශනරහභ   ළරසුම් 

ම්පූර්ේශඹන් confuse නහ.   ශොල්රන්ට ශම් ළන  පදුභයි. 

  ශොල්රන්ශ  ශම් ළරළසභ ම්පූර්ේශඹන් ශනස නහ. එභ 

ර්හ ශම් හයේඹ යජඹට ල්ඳනහ ශ යුතුම හයේඹක් කිඹරහ 

භහ හිතනහ.  

අද ශඵශදන්න එඳහ චීනඹට  අද ශඵශදන්න එඳහ ඉන්දිඹහට  

අද ශඵශදන්න එඳහ  යුශයෝඳඹට කිඹරහ අ රු ජනහධිඳ තුමභහ 

ර්දවස දිනශතදී කිරහ. යජඹක් වළටිඹට රණන්දු න්නහ විට 

භධයසථ ්ර ඳත් ඹක්  භධයසථ විශේල ්ර ඳත් ඹක් ශන 

ඹනහඹ කිරහ. දළන් හසුශේ නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුමභහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිරහ   කර ගුේශේය භන්ත්රීතුමභහ  ඉතහ  ඳළවළදිලි 

කිරහ ඇශභරිහ ේඹ න්ශන් චීනශඹන් ඵ.  කර ගුේශේය 

භන්ත්රීතුමභහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිරහ  "ඇයි චීනඹ ේඹ ශදන්ශන්?" 

කිඹරහ.  ඇශභරිහ චීනශඹන් ේඹ න්නහ. ඇයි  ? චිනඹට 

ල්ලි  ශඵන ර්හ; අඩු ශඳොලිඹ ර්හ. දළන්  හ  "චීන" කිඹරහ 

ශනස යන්න  ඵළවළ. දළන් අපි චීනඹට ශනොදී ශනත් යටට 

අක්ය 25 000ක් ශදනහ නම්  තත් යටට තත් ්රභහේඹක් 

ශදනහ නම්     හශ  හයේහ ඉසයවට ශන ඹන්න ියශඹොත්     

භභ හිතන වළටිඹට යටක් වළටිඹට ඉදිරිඹට ඹන්න අභහරු 

තත්ත්ඹක් අඳට ඇ  ශනහ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ඳසු ියඹ භහින්ද 

යහජඳක් ආණ්ඩුශර අඹ ළඹ ඳයතයඹ සිඹඹට 4.6යි. දළන් ශම් 

වන දීරහත්  ඔඹ කිඹන  හ ඔක්ශෝභ යරහත් ශම් ආණ්ඩුශර 

අඹ ළඹ ඳයතයඹ දභරහ  ශඵන්ශන්ත් සිඹඹට 4.4ට ශන්.   ත් 

විලසහ යන්න ඵළවළ. දළන් භභ ශම් හයේඹ අවනහ  කිරිඇල්ර 

ඇභ තුමභර්. හභහනයශඹන් අඹ ළඹ හිඟඹට සිඹඹට 2ක් එතුම 

යරහ තභයි ශඳොීස අනුඳහතඹ වදන්ශන්.   ශරෝ ආර්ථි 

ර්ර්ේඹශන්. අඹ ළඹ හිඟඹට දශ ලශඹන් සිඹඹට 2ක් එතුම 

ශහභ තභයි ඵළංකු ශඳොීස අනුඳහතඹ එන්ශන්. ඉදිරි හරශතදී ශම් 

ඵළංකු ශඳොීස අනුඳහතඹ ශොඳභේ දුයට ළ ක ශනහද? අද සිඹඹට 

13ට  12ට  ශඵන ඵළංකු ශඳොීස අනුඳහතඹ ශම් ර්හ ඉදිරි හරඹ 

තුමශ ශොඳභේ ්රභහේඹට ළ ක ශනහද?   ශඳොීස අනුඳහතඹට 

මුහුේ ශදන්න  සිේධ ශනහ ඵළංකුරට.  ත් අපි භත  ඹහ 

න්න ඕනෆ. මුදල් ඇභ තුමභහ දළන් ශම් බහශර නළවළ. භභ ශම් 

හයේඹ අවනහ. ඳසු ියඹ IMF loan  එශක් අහන හරිඹ 

ශරශර ශවොරර් ංචිතශඹන් අයශනද  ශවොරර්ලින්ද? 

රුේහය   ළන ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඳළවළදිලි යන්න. 

ජහතයන්තය මරය අයමුදශල් ේඹ මුදශල් අහන හරිඹ 

ශරශර ශවොරර් ංචිතශඹන් අයශනද? ශම් ංචිතශත 

ශවොරර්ලින්ද ශරශර? ශම් ළන ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඳළවළදිලි 

යන්න. ංචිතශඹන් අයශනද ශම් ේඹ මුදර ශරශර?  

ශම් භහ තුමන අඹ ළඹක්. ශම් භහ තුමනට ශඳො ක විේජහක් 

යරහ  ශඵන්ශන්. ශම් විේජහ තභයි භළ යේඹට ඹෆභ. ශම් 

අඹ ළශත යසනඹ හභහනය ජනතහට ව යහඳහරිඹන්ට 

දළශනන්ශන් ත භහ තුමනක් ියහින්.  යි ශම් භළ යේඹට 

රඵර. භළ යේඹට රඵර ශරහ  ශඵන්ශන් භහ තුමශනන් 

ඳසු මුහුේ ශදන එ බඹහන ර්හයි. භහ තුමශනන් ඳසු එන 

්රලසන ටිට මුහුේ ශදන්න ලින් භළ යේඹකින් ආණ්ඩු ඵරඹ 

න්න  ඕනෆ. භභ හිතන විධිඹට ශම් තභයි භව ජනතහට 

දයන්නට ශන විලහරභ ඵය. ශම් ආණ්ඩු ශනස ශනොශශොත් 

ඉදිරි හරඹ ඇතුමශත  ඊශඟ භහ තුමශනන් ඳසු එන 

භළ යේශතදී  ශම් යට භවහ බඹහන තත්ත්ඹට ඹනහ.  

රු ර්ශඹෝජය හය බහඳ තුමභර්  ජනහධිඳ තුමභහ ඳක්ශත 

බහඳ තුමභහ ර්හ    එඟතහ භත ්ර ඳත් ඹක් වළටිඹට අපි 

ශම් අඹ ළඹට වශඹෝඹ දුන්නහට  ශම් අඹ ළශත  ශඵන 

බඹහන තත්ත්ඹ අපි ශවොඳින් අශඵෝධ යශන  ශඵනහ. 

සතුම යි. 

 
එකේහි  පේාල අ.භා. 6.30 වුපය්ද ක යුුර අත් හිටුලා විලාාය 

කේ තබන දී. 
එතැ්ද සි  විලාාය 2015 පපබරලාරි මව 06 ලන සිකුමරාාා 

පලත්ලනු ැපේ. 
அப்ததளது, த.த. 6.30 கடஹ, அலுல்கள் 

இகடமைத்ப்தட்டு ம் எத்கக்கப்தட்டது.  

ம்,  2015 ததப்மெ 06, தள்பக்கக பத் 

தடங்கும்.  

It being 6.30 p.m.. Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned.  

Debate to be resumed on Friday, 06th February, 2015.  

 
කේතැබීම 

எத்கப்பு 
ADJOURNMENT 

 
අ. භා. 6.30   නිපයෝජය කාරක වභාපිනුරමා විසි්ද ප්රපනය 

පනොවිමවා පාමාලිපම්්දුරල කේ තබන දී. 
පාමාලිපම්්දුරල ඊ  අනුකූල, 2015 පපබරලාරි 06 ලන සිකුමරාාා 

අ. භා. 1.30 ලන පතක් කේ ගිපන ය. 
த.த. 6.30 க்கு  குளக்கபன் தத் சபர் அர்கள் ண 

டுக்கஹனஹ தளுன்நத்க எத்கத்ர். 

அன்தடி தளுன்நம்,  2015 ததப்மெ 06, தள்பக்கக 

த.த 1.30 க  எத்கக்கப்தட்டது  

At 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 06th February, 

2015.  
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වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශර අහන මුද්රේඹ දවහ සීපඹ ර්ළයදි ශ යුතුම තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන ර්ළයදි ශ යුතුම 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට  පිටඳත රළී  ශද ඹක් ශනොඉක්භහ ශැ්දවාඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුමඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநப்பு 
 

உமைப்தணர் இமைப் தப்தற் தசய்மெம்பும் தக மெத்ங்ககபத் து தல் தபகக் குநத்து அகணப் தக 

மெத்ப்தட த ககடத் இமெ ங்களுள் ஹன்சட் தப்தசமெக்கு அநப்புல் ஹண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 

receipt of the uncorrected copy. 
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ශැ්දවාඩ් ලාමාතා පකොෂඹ 5 කිුෂපන මාලපත්  

රජපන ප්රලෘත්ින පාපාමාතපම්්දුරපේ ිළහිටි රජපන ප්රකාන කාමායාංපය්ද  

ක  දී ගත ශැක. 
 

 

 

 

 

 

 

ஹன்சட் தககப தகளம்பு 5, கமெனப்தகண த்கலுள்ப  

அசங்க கல் கக்கபத்ன் அசங்க தபமடுகள் அலுனகத்ல்   

தம் தசலுத்ப் ததற்மைக்தகள்பனம். 
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ශ්රී රංහ යජශත මුද්රේ ශදඳහර්තශම්න්තුමශර මුද්රේඹ යන රදී. 


