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අ. භා. 1.00  ඳාර්ලිතපතන්ුරල රැවන විය.   

කථානායකුරමා [ගරු කරු ජයසරිය මශ ා ]  මූාවනාරඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்நெறகு கந் ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
නිතේදන 

அநறறப்நெக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
2013 අංක 36 දරන විවර්ජන ඳනත ක නියමයන් වශ 

අ කතිකාරපත ගිුපත 
2013இன் 36ஆம் இனக்க எதுக்கலட்டுச் சட்டக் 

கட்டகபகள் ற்நம் நைற்தக் கக்குகள் 
ORDERS AND ADVANCE ACCOUNTS UNDER APPROPRIATION 

ACT, NO.36 OF 2013 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

2015 ළප්තළම්ඵර් භ 23 ළනි දින ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ නයහඹ 

ඳත්රශේ  දිනට නිඹිතත කටුතතුමර දළක්ශන විඹ අංක 1 ිටට 6 

දක්හ න 2013 අංක 36 දයන විර්ජන ඳනශේ 8 ළනි ගන්තිඹ 

ඹටශේ අංක 32, 33, 34, 35 වහ 36 දයන නිඹභඹන් ව 

අේතිකහයම් ගිණුම් සීභහ ශනස රීමේශම් විධහනඹ අනුභත රීමේභ 

වහ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ රීමේභට සූදහනම් ව අසථහශේදී 

ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභහ විිටන් ඉදිරිඳේ කයන රද 

මේති ්රලසනඹ පිළිඵ භහශ  ීරයණඹ දළනුම් දීභට කළභළේශතිත. 

2013 අංක 36 දයන විර්ජන ඳනශේ 8 ළනි ගන්තිශේ  

නිඹභඹන්ට අනු 2015 භළයි භ 31 ළනි දහට ්රථභ ඳභණක් 

විඹ බහය අභතයයඹහට අදහශ ශනස රීමේම් රීමේභට වළරීඹහක් 

ඇති ඵේ, එඹ ඳහර්ලිශම්න්තුම විිටන් එදිනට ශඳය ඳභණක් 

අනුභත කය ගත වළරී ඵේ ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක 

භන්ත්රීතුමභහ කරුණු ඉදි රිඳේ කයිතන් ශඳන්හ ශදන රදී.  

ශභභ කරුණ පිළිඵ භවිිටන් ශවොඳින් අධයඹනඹ කයන රද 

අතය අලය ීතති උඳශදසද රඵහ ගේශතිත.  

2013 අංක 36 දයන විර්ජන ඳනශේ 8 ළනි ගන්තිඹ ඳවත 

වන් ඳරිදි ශේ.  

"8 (1) අභහතයයඹහ විිටන් ණණ්ඩුශේ අනුභළතිඹ ඇති ශම් 

ඳනශේ ශතන උඳශල්ඛනශේ   

(අ)  II න ීරයශේ  iv න ීරයශේ  ව v න ීරයශේ  දළක්ශන 
උඳ රිභ සීභහ අතුමරින් රීිටක්;  

(ණ)  III න ීරයශේ  දළක්ශන අභ සීභහ;  

නිඹභඹක් භඟින් 2015 භළයි භ 31න දින ශවෝ එදිනට ශඳය 

ශනස රීමේභ ශවෝ විර්තනඹ රීමේභ ශවෝ කයනු රළබිඹ වළරීඹ. 

(2)  1 න උඳගන්තිඹ ඹටශේ කයන රද රීිටභ නිඹභඹක් 
ශඹෝජනහ ම්භතඹක් භඟින්  ඳහර්ලිශම්න්තුම විිටන් එඹ 
අනුභත කය ඇේනම් ිත ඵර ශනොඳළළේවිඹ ුතතුමඹ. 

(3) 1 න උඳගන්තිඹ ඹටශේ ඹම් නිඹභඹක් කයනු 
රඵන්ශන් ඹම් දිනඹකදී ද ඒ දිනඹට ශඳයහතුම ව දිනඹක 
ිටට එඹ ඵරහේභක විඹ ුතතුම ඹයි එහි ්රකහිතතභ වන් 
න්ශන් නම් එකී ්රකහිතත වන් න දින ිටට එඹ 
ඵරහේභක ව ශර ළරරීඹ ුතතුමඹ. " 

ඒ අනු 2013 අංක 36 දයන විර්ජන ඳනශේ 8ළනි 

ගන්තිශේ  ්රතිඳහදන ්රකහය විඹ බහය අභහතයයඹහට 2015 

භළයි භ 31න දිනට ්රථභ අභහතය භණ්ඩරශේ  අනුභළතිඹ ඇති 

ශතන උඳශල්ඛනශේ  වන් උඳරිභ සීභහ ව අභ සීභහන් 

ශනස රීමේභ ශවෝ විර්තනඹ රීමේභට ඵරඹක් ඇත.  

ඒ අනු ගරු මුදල් අභහතයයඹහ විිටන් - 

* විඹ අංක 30602 දුම්රිඹ ගඵඩහ අේතිකහයම් ගිණුභ -  දුම්රිඹ 
ශදඳහර්තශම්න්තුම 

  සීභහන් ශනස රීමේභ වහ 2014 ඔක්ශතෝඵර් භ 9 න 
දින ද; 

* විඹ අංක 24702 අේ අඩංගුට ගන්නහ රද ශවෝ යහජ 
න්තක කයන රද ඵඩු ද්රය පිළිඵ විඹදම් අේතිකහයම් 
ගිණුභ 

* විඹ අංක 21302 ශඳොේ මුද්රණඹ ්රචාහයණඹ වහ අශශවිඹ 
අේතිකහයම් ගිණුභ 

* විඹ අංක 31002 ගඵඩහ අේතිකහයම් ගිණුභ 

* විඹ අංක 31003 කශ ළඩ අේතිකහයම් ගිණුභ  

 ඹන ගිණුම්ර සීභහන් ංශලෝධනඹ රීමේභ පිළිඵ 2015 
භහර්තුම භ 18 න දින ද; 

* යහජය නිරධහරින්ට අේතිකහයම් ගිණුභ ම්ඵන්ධ සීභහන් 
ශනස රීමේභ වහ 2015 අශ්රේල් භ 01 න දිනද, 
අභහතය භණ්ඩරශේ  අනුභළතිඹ රඵහ ශගන ඇත.  

එශේ අභහතය භණ්ඩරශේ  අනුභළතිඹ රඵහ ගළීතශභන් ඳුව 

ගරු මුදල් අභහතයයඹහ විිටන් එකී ශනස රීමේම් වහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ අනුභළතිඹ රඵහ ගළීතභට අදහශ ශඹෝජනහ 2015 

අශ්රේල් භ 21 න දින ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ කය තිබු.. 

එශේ වුද, වේළනි ඳහර්ලිශම්න්තුම විුවරුහ වරින දිනඹ ශතක් 

ශභභ ශඹෝජනහන් ඳහර්ලිශම්න්තුම විිටන් ම්භත ශකොට 

ශනොතිබුණු ඵ භහ විිටන් තවවුරු කයගන්නහ රදි.  

ගරු මුදල් අභහතයයඹහ විිටන් 2015 ළප්තළම්ඵර් භ 09 න 

දින ශභකී ිටඹලු ශඹෝජනහන් ඹළිේ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ 

ශකොට ම්භත කය ගළීතභ වහ අභහතය භණ්ඩරශේ   අනුභළතිඹ 

රඵහ ශගන 2015 ළප්තළම්ඵර් භ 23 න දින ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශත ඉදිරිඳේ ශකොට ශඹෝජනහ ම්භත කය ගළීතභට පිඹය ශගන 

තිබු..  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

2013 අංක 36 දයන විර්ජන ඳනශේ 8න ගන්තිඹ ්රකහය 

මුදල් අභහතයයඹහ විිටන් අදහශ ිටඹලුභ අේතිකහයම් මුදල් 

ගිණුම්ර සීභහන් ශනස රීමේභට ශවෝ විර්තනඹ රීමේභට  

අභහතය භණ්ඩරශේ   අනුභළතිඹ 2015 භළයි භ 31 න දිනට 

්රථභ රඵහ ශගන ඇති ඵ තවවුරු ශේ.  

2013  අංක 36 දයන විර්ජන ඳනශේ 8න ගන්තිශේ  (2) 

උඳ ගන්තිඹ ්රකහය  එඵඳු නිඹභඹක්  ඵර ඳළළේවීභට නම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ අනුභළතිඹ රඵහ ගළීතභ අතයලය කරුණක් වුද,  

එඹට කහර සීභහ නිඹභඹක් ශඳය කී ඳනශේ නිලසචිත දක්හ 

ශනොභළත.   

එශේ ශවයින්  ගරු මුදල් අභහතයයඹහ විිටන් 2013 අංක 36 

දයන විර්ජන ඳනශේ 8න ගන්තිශේ   දළක්ශන විධිවිධහන 

්රකහය කටුතතුම කය ඇති ඵේ, නිලසචිත ලශඹන් දළක්ශන 

අභහතය භණ්ඩරශේ  අනුභළතිඹ නිඹිතත කහර සීභහ ඇතුමශත රඵහ 

ශගන ඇති ඵේ, ඒ අනු 2015 ළප්තළම්ඵර් භ 23න දින 

නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුමශේ කය  තිබ දිනට  නිඹිතත  කටුතතුමර අංක  

1 ිටට 6 දක්හ විර්ජන ඳනත ඹටශේ ව  ශඹෝජනහ  පිළිඵ එදින 

ණයම්බ කයන රද විහදඹ තදුයටේ ඳේහ ශගන ශගොස අදහශ 

ශඹෝජනහ වඹ බහශේ ම්භත කය ගළීතභට වළරී  ඵ දන්හ ිටටිනු 

කළභළේශතිත.  

මීශඟට, ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිළිගළන්වීභ.  

ගරු අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහතික ්රතිඳේති වහ ණර්ිකක කටුතතුම 

අභහතයතුමභහ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහ දළන ගන්න කළභළතියි, ඔඵතුමභහ ශම් 

්රකහලඹ කයන්ශන් Attorney-General ශ  උඳශදස භත ද රීඹරහ. 

ශභොකද, එතුමභහශ  භතඹ ගේශේ නළේනම් අඳ අදහනභකට 

මුහුණ ඳහන්න පුළුන්. ඒ අදහශ ඳහර්ලස උහවිඹට ගිශඹොේ, 

ඔඵතුමභහශ  ්රකහලඹ භත ශනොශයි, Attorney-Generalශ  

්රකහලඹ භත තභයි ඒ අඹ කටුතතුම කයන්ශන්.   

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශභතළනදී ඒ උඳශදස රඵහ ශගන තභයි කටුතතුම කශශේ. භභ 

කල් ගේශතේ ඒකයි, ගරු භන්ත්රීතුමභනි.  

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එඹ ටවන් කය ගන්න එක ශවොයි.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහ.  

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඔඵතුමභහ රංකහශන් ඵළවළය ිටටි 
අසථහශේදී ණණ්ඩු ඳහර්ලසශේ  හිටපු ්රධහන ංවිධහඹක ගරු 
දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුමභහ භඟ අඳ නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුමභහට ශම් වහ ම්ඵන්ධශඹන් ලිපිඹක් ශඹොමු කශහ. ඒ 
ලිපිශේ  දක්හ තිශඵන කරුණ පිළිඵ ඔඵතුමභහ අද දුන්න 
නිශේදනඹ අනු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට විලහර අර්බුදඹකට මුහුණ 
ශදන්නට, අධිකයණඹ වමුශේ ශඳීත ිටටින්න ිටද්ධ ශනහ. භක් 
නිහද ඹේ, විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත, නිසඳහදන  (විශලේ 
විධිවිධහන) ඵදු ඳනත, ණදහඹම් ංයක්ණ ඵදු ඳනත ඹන ඒහ 
ම්ඵන්ධශඹන් ගරු මුදල් අභහතයතුමභහ විටින් විට ගළ්  නිශේදන 
නිකුේ කය තිශඵනහ. ඒ ගළ්  නිශේදන නිකුේ කය තිශඵන 
අසථහශේ භවය ඒහ භහ තුමනක් ඇතුමශත, භවය ඒහ භහ 
වතයක් ඇතුමශත අනිහර්ඹශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුම ම්භත කශ 
ුතතුමයි.  

ණදහඹම් ංයක්ණ ඳනශේ 7න ගන්තිශේ  "ණ" ශකොටශේ 
ඳළවළදිලි වන් ශනහ, එශේ ඳහර්ලිශම්න්තුම ම්භත කශශේ 
නළේනම් එභ මුදල් භවහ බහණ්ඩහගහයඹ විිටන් ණඳුව ඒ ඵදු ශගව 
අඹට නළත ශගන්න අලයයි රීඹරහ. ශම් ගළ්  නිශේදන ඒ 
න විට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ම්භත ශරහ නළවළ. ගළ්  
නිශේදන ම්භත ශරහ නළති තිශඹද්දී ශර්ගු ශදඳහර්තශම්න්තුම ඒ 
ඵදු අඹ කය තිශඵනහ. එශේ ඵදු අඹ කශහට එළනි ඵදු අඹ රීමේභ 
වහ ීතතයනුකර ඵරඹ රළශඵන ගළ්  නිශේදනඹ 
ඳහර්ලිශම්න්තුම ම්භත කයරහ නළවළ. ඒ ඳනශේභ වේන 
ගන්තිශේ  රීඹනහ, එශේ ශනොකශශොේ ඒ මුදල් ණඳුව ශගන්න 
භවහ බහණ්ඩහගහයඹ ඵළඳී ිටටිනහ රීඹහ. එශවභ නම් අදහශ 
ඳහර්ලසඹන් අධිකයණඹට ගිශඹොේ, ශම් ඵදු ණඳුව ශගන්න මුදල් 
ඇභතිතුමභහට ිටදු ශනහ. ශම් වහ ම්ඵන්ධ විලහර අවුල් ජහරහක් 
ශම් වළභ ගළ්  නිශේදනඹකභ තිශඵනහ. ඔඵතුමභහ නයහඹ 
පුසතකඹට ඉදිරිඳේ කය තිශඵන එක එක ගළ්  නිශේදනඹ 
අයශගන ශන ශනභ කරුණු ඉදිරිඳේ කශශොේ, භවය ඳනේ 
ශකටුම්ඳේ ගරු ඇභතිතුමභහ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ කයරහේ 
නළති ඵ ශඳශන්වි, ගරු කථහනහඹකතුමභනි. කලින් ගළ්  
නිශේදනඹ තිශඵනහ; ඊට ඳුව ගළ්  නිශේදනඹ නළවළ. නමුේ ඒ 
ගළ්  නිශේදන භහ ශඟ තිශඵනහ. ඒහ ගළ්  ශරහ website 
එශක් තිශඵනහ. ශම් නිහ ඳහර්ලිශම්න්තුම විලහර වෆල්ලුකට 
රක් රීමේභක් ිටදු ශනහ ශේභ අදහශ ඳහර්ලසඹන් අධිකයණඹට 
ගිශඹොේ, අඳ ිටඹලු ශදනහ රීිටදු ගකීභරීන් ශතොය කටුතතුම කයපු 
පිරික් ශර ඉතිවහඹට එකතුම ශනහ. ගරු කථහනහඹකතුමභනි, 
ඒ නිහ භහ ඔඵතුමභහශගන් ඉල්රහ ිටටින්ශන්, අද ශභඹ හකච්ඡහට 
ගළීතභට ශඳය,  ගළ්  නිශේදන ද හිත ඔඵතුමභහටේ,  ශම් 
ශල්කම්තුමභහටේ කරුණු එරීන් එක ඳළවළදිලි කයන්න ඔඵතුමභහ 
අඳට විශලේ අසථහක් රඵහ ශදන්න රීඹහයි.   

එතශකොට ඔඵතුමභහට ශම්ශක් තිශඵන ඵයඳතශකභ ළටශවයි. 
අපි ශම් උදවුශන්නයි වදන්ශන්. කඩහකප්ඳල් කයන්න ශනොශයි.  
ශභොකද, අධිකයණඹකට ගිඹහට ඳසශේ  ණණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 
148 න යසථහට අනු මුදල් පිළිඵ අඳට දීරහ තිශඵන ඵරඹ 
අපි -මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුමභ-  ළරැදි ශර ඳහවිච්චි රීමේභක් ිටද්ධ 
කශහ ශනහ. භවජන එක්ේ ශඳයමුශණ් හිටපු භන්ත්රී ශෝභවීය 
චාන්ද්රිටරි භළතිතුමභහ විදුලි ංශද්ල ඵදු (ංශලෝධන) ඳනේ 
ශකටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් අධිකයණඹට  ඉදිරිඳේ වී කරුණු 
දළක්වහ. එභ ඳනේ ශකටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ 
කයන්ශන් නළතුම ඉල්රහ අස කය ගන්නහ රීඹරහ ඒ අසථහශේදී 
අධිකයණශේ දී රීේහ.  දළන් ඒ ඉල්රහ අසකය ගේ ඒහ නළත 
ඉදිරිඳේ ශනහ. ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ණණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 
148 යසථහශේ ශභශේ දක්හ තිශඵනහ: 

"යහජය මරයඹ පිළිඵ ම්පර්ණ ඳහරනඹ ඳහර්ලිශම්න්තුම තුම 

න්ශන්ඹ. ඳහර්ලිශම්න්තුම විිටන් ම්භත කයනු රළබ ීතතිඹක ශවෝ 
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ඳේනහ ඹම් ීතතිඹක ශවෝ අධිකහයඹ අනු ශවෝ ඒ ඹටශේ ශවෝ ිත 

රීිටභ ඳශහේ ඳහරන ණඹතනඹක් විිටන් ශවෝ ශනේ ශඳොදු අධිකහයඹක් 

විිටන් ශවෝ රීිටභ ඵද්දක්, රිඳනභක් ශවෝ ශනේ ඹම්රීිට ඵදු 

විශලේඹක් නිඹභ රීමේභට ඵරඹ ශනොභළේශේ ඹ."   

එත ශකොට ශම් ණණ්ඩුක්රභ යසථහ මලික ීතතිඹට අනු  

එශවභ ඳහර්ලිශම්න්තුම ම්භත කයරහ නළති ශදඹක් ඳනන්න 

ඵරඹක් නළවළ. ණණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 70.(4) අනු යසථහශේ 

ශභශේ වන් නහ: 

"ඹථහ ඳරිදි ඳහර්ලිශම්න්තුම ඉදිරිඹට ශගන එනු රළඵ, ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ 

හයඹ අහන කයන අසථහ න විට කටුතතුම නිභ කයනු රළඵ 

ශනොභළති ඹම් කහයණහ ඇේශේ ද, ඒ ිටඹලු කහයණහ පිළිඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ඊශඟ බහ හයශේ  දී ඉතිරි පිඹය ගළීතභට 

ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඵරඹ ඇේශේ ඹ." 

එශවභ ඵරඹක් රළශඵන්ශන් ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඹථහ ඳරිදි 

ඳහර්ලිශම්න්තුම ඉදිරිඹට ශගශනන රද ශදඹක් තිශඵනහ නම් 

ඳභණයි. ශභඹ ඹථහ ඳරිදි ඳහර්ලිශම්න්තුම ඉදිරිඹට ශගනළල්රහ 

නළවළ. ඹථහ ඳරිදි ඳහර්ලිශම්න්තුමට ශගනළල්රහ නළති ශදඹක් 

ශභශරිටන් ම්භත කය ගළීතභ තුමශ අඳ අධිකයණඹ වමුශේ 

ඵයඳතශ ්රලසනඹකට භළදි ශනහ. අඳ ිටඹලු ශදනහශ භ ශඳොදු 

ඹවඳත ශනුශන් එක් එක් ගළ්  නිශේදනඹ පිළිඵ 

ඔඵතුමභහශ  ශල්කම් භණ්ඩරඹට ඳළවළදිලි කයන්න අඳට 

අසථහක් රඵහ ශදන්න රීඹහ අඳ ඉතහභ කරුණහශන් ඉල්රහ 

ිටටිනහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා (අ්ාමා යුරමා වශ ජාතික 

ප්රතිඳ කති ශා ආර්ථික ක ුතුර අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சந்ம் ரசற 

தகரள்கககள் ற்நம் ததரந்பரர அலுல்கள் அகச்சந்ம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අද ව ශවට ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ විහද 

කයන්න ඕනෆ ළඩ කටුතතුම ඒ ණකහයශඹන්භ අඳ විහද කයනහ. 

අශප් ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහට ඵඹ තිශඵන්ශන් අධිකයණඹ 

ශභොකක්ද රීඹන්ශන් රීඹන කහයණඹ ම්ඵන්ධශඹනුයි. අඳට අඹ 

ළඹ ඉදිරිඳේ කයන්න තිශඵනහ. ඒ නිහ  "ඵරඹ නළවළ" රීඹහ 

අධිකයණඹ රීේශොේ ණඳුව ීතතිඹක් ශගනළල්රහ ඒක 

ංශලෝධනඹ කය ඇතුමශේ කය ගනිමු. භහ විශලේශඹන්භ තුමටු 

නහ, අශප් ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහට ශම් අසථහශේදී 

ීතතිශේ  ණධිඳතය භතක් වීභ පිළිඵ. 

2013 විර්ජන ඳනතට විරුද්ධ අඳ දුන්නු ීරන්දු පිළිඵ 

ඔඵතුමභහට භතක ඇති. එහිදී ිතයහනි තිරකර්ධන 

විනිලසචාඹකහයතුමිතඹ රීේහ, "විශද්ල මුදල් ගනුශදනු කයන ශකොට ඒ 

පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තුම දළනුේ කයන්න ඕනෆ." රීඹහ. එශවේ ඒ 

අසථහශේදී ණණ්ඩුක්රභ යසථහ අනු ඳළරුණු ුතතුමකභ තභයි, 

ඳහර්ලිශම්න්තුම ඒ අනු ක්රිඹහ කයන්න ඕනෆඹ රීඹන එක. එශවේ 

එකට හිටපු ීතතිඳතිතුමභහශගන් උඳශදක් අයශගන ඒ කටුතේත 

ිටදු කශශේ නළවළ. ඒ හශ භ ශම් ගරු බහශේදී ශදෝහභිශඹෝගඹක් 

නළති හිටපු අග්ර විනිලසචාඹකහයතුමිතඹ ඉේ කශහ. අපි එශවභ 

කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. මුදල් ශයගුරහිට ගළන ්රලසනඹක් 

තිබුශණොේ අපි අලුශතන් ඉදිරිඳේ කයන්නම්. අශප් 

ඇභතිතුමභන්රහට පුළුන්, අදහශ ීතතිඹ ශගනළල්රහ ඒහ 

ංශලෝධනඹ කයන්න.  

 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ තභ කථහ කයනහ. [ඵහධහ රීමේම්] භට කථහ කයන්න ඉඩ 

ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශභොකක්ද ශම් 

්රලසනඹ  භට ඕනෆ ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහට ්රලංහ 

කයන්න, ශම් අසථහශේදී ශවෝ ීතතිඹ අනු ක්රිඹහේභක වීභ ගළන. 

[ඵහධහ රීමේම්] ඒ නිහ විශලේශඹන්භ- [ඵහධහ රීමේම්] ගරු 

කථහනහඹකතුමභනි, - [ඵහධහ රීමේම්]  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහට- [ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භශ  කථහශන් ඳසශේ එතුමභහට රීඹන්න පුළුන්.  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු හුවශද් නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුමභහ- [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ලිිළ තල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

"උදරහගභ" ව "ඳයණගභ" ජනහධිඳති ඳමේක්ණ ශකොිතන් බහ 

හර්තහ ව එක්ේ ජහීරන්ශ  භහන හිිතකම් ශකොිතශම් හර්තහ.- 

[ගරු යනිල් වික්රභිටංව භවතහ] 

 

වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු හුවශද් නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුමභහ. 

 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Point of Order එක ඉදිරිඳේ කයන්න භහ තභ නළඟී ිටටිිතන් 

ඉන්නහ. 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා (උවවන අධයාඳන ශා 

මශාමාර්ග අමා යුරමා වශ ඳාර්ලිතපතන්ුරතේ 

වභානායකුරමා) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்நம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சந்ம் தரரளுன்நச் சகத 

நைல்ந்ம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

 
නැඟී ිංටිතේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශභන්න ශම් ිළවනවා  
 

[මූාවනතේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හඩි ශන්න රීේහ නම් - [ඵහධහ රීමේම්] 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු හුවශද් නහනහඹක්කහය භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කථහ 

කයන්න. 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කවුද පිසහ  
 

[මූාවනතේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රක්සභන් රීරිඇල්ර - [ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කවුද පිසහ  
 
[මූාවනතේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[ඵහධහ රීමේම්] 

 
ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රක්සභන් රීරිඇල්ර, හඩි ශන්න. [ඵහධහ රීමේම්] 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Let the Hon. Member finish. After that, I will give you 

an opportunity.  

 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ගරු අගභළතිතුමභහ රීේහ, "ශම් 

බහශේදී ශදෝහභිශඹෝගඹක් නළති හිටපු අග්ර විනිලසචාඹකහයතුමිතඹ 

ඉේ කශහ" රීඹහ. 

ඒක ම්පර්ණ අතයඹක්. ශම් ගරු ඳහර්ලිශම්න්තුමට එළනි 

අතයඹක් ්රකහල කයන්න ගරු අගභළතිතුමභහට පුළුන් ද  [ඵහධහ 

රීමේම්] 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, දළන් ඔඵතුමභහ ීරන්දු දීරහ වභහයයි. 

[ඵහධහ රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔේ. 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුමභහ ීරන්දු දීරහ වභහයයි. [ඵහධහ රීමේම්] දළන් ශම්හ ගළන 

කථහ කයන්න ඵළවළ. දළන් ීරන්දු දීරහ වභහයයි. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අද අපි ීරයණඹ දීරහ අහනයි. එභ නිහ අද ශභඹ විහදඹකට 

ගත ුතතුම කහයණඹක් ශනොශයි.  

ඊශඟට, ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිළිගළන්වීභ. ගරු අග්රහභහතයතුමභහ ව 

ජහතික ්රතිඳේති වහ ණර්ිකක කටුතතුම අභහතයතුමභහ. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අග්රහභහතයතුමභහ ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිළිගළන්වහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ, භභ පිළිගළන්වහ. ගරු කථහනහඹතුමභනි, අඳ ශඳොශයොන්දු ව 

ඳරිදි, "උදරහගභ" ව "ඳයණගභ" ජනහධිඳති ඳමේක්ණ ශකොිතන් 

බහ හර්තහ ව එක්ේ ජහීරන්ශ  භහන හිිතකම් ශකොිතශම් 

හර්තහ ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳේ කය තිශඵනහ. මීට ඉසශල්රහ 

ඳළළති ණණ්ඩු LLRC හර්තහේ ශම් විධිඹටභ ශම් ගරු බහට 

ඉදිරිඳේ කශහ. දළන් අඳට තිශඵන්ශන් බ්රවසඳතින්දහ ඒ ගළන විහද 

කයන්නයි.  

 
ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Speaker, the Joint Resolution that Sri Lanka 

signed against Sri Lanka has not been presented before 

Parliament. That is the most important thing. So, I request 

the Government-[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, එදහ අපි ඳක් නහඹකඹන්ශගන් 

ඉල්ලුශේ ශම් ශකොිතන්  බහ හර්තහ. එශවේ භභ රළවළසතියි, 

ශවට දිනශේ  දී ශභභ ගරු බහට ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ කයන්න. 

භශ  ිතත්ර ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහ ශභඹ රීශඹේශේ 

නළේනම් ඊශේ  ගිහින් රැසවීභක් තිබ්ශබ් ශකොශවොභද, ශම් යට ඳහහ 

ශදනහඹ රීඹහ  [ඵහධහ රීමේම්] 
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ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමභහ භභ රීඹපු ඒහ අව ශගන ඉරහ තිශඵනහ. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඊශඟට, ගරු කම්කරු වහ ෘේීරඹ ිතති ඵතහ අභහතයතුමභහ 

ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිළිගන්න්න. 

ජහතයන්තය කම්කරු ංවිධහනශේ  2014 ර්ශේ  ඳළළති 103 ළනි 

ළිටහයශේ දී පිළිගනු රළබ 29ළනි ම්මුතිඹ වහ මර ශල්ඛඹ; ව 

ජහතයන්තය කම්කරු ංවිධහනශේ  2014 ර්ශේ  ඳළළති 103 ළනි ළිට 

හයශේ දී පිළිගනු රළබ නිර්ශද්ලඹ.- [කම්කරු වහ ෘේීරඹ ිතති ඵතහ 

අභහතයතුමභහ ශනුට ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ] 

 
වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුිංල් තප්රේමජයන්  මශ ා (විදයා,  ාක්ණ ශා 

ඳර්තේණ අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு  .டி. சுசறல் தறரஜந் - றஞ்ஞரண, 

தரறல்நுட்த  ற்நம் ஆரய்ச்சற அகச்சர்) 

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

Technology and Research) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, 2013 ර්ඹ වහ නවීන තහක්ණ 

පිළිඵ ණතර් සී ක්රහක් ණඹතනශේ  හර්ෂික හර්තහ භභ ඉදිරිඳේ 

කයිත.  

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ 

ුතතුම ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයිත.  
 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Notification made by the Minister of Finance, under Section 25 read 

with Section 32 of the Excise Ordinance (Chapter 52) regarding 

Excise Licenses and published in the Gazette Extraordinary No. 

1901/19 of 13th February 2015. - [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 
වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා (මුදල් අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

Sir, I present the Annual Report of the Ministry of 

Finance for the year 2014 and move that this Report be 

referred to the relevant Consultative Committee.   
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
Performance Report of the Department of Fiscal Policy - The 

General Treasury for the year 2014. - [The Hon. Ravi 

Karunanayake.] 

 
වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගරු රිවාඩ් බදිුතදීන් මශ ා (කර්මාන්  ශා ලාණිජ ක ුතුර 

අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு நறமரட் தறநோலன் - ககத்தரறல் ற்நம் 

ரறத அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 

Sir, I present: 

(i)   the Annual Report of the Consumer Affairs 

Authority for the year 2012; and 

(ii)  the Annual Report of the Sri Lanka Cement 

Corporation for the year 2012 

and move that these Reports be referred to the 

relevant Consultative Committee. 
 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා (ඳාර්ලිතපතන්ුර 

ප්රතිවංවනකරණ ශා ජනමාධය අමා ය වශ ආණ්ඩු ඳක්තේ  

ප්රධාන වංවිධායකුරමා)  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க - தரரளுன்ந 

நசலகப்நெ ற்நம் தகுசண ஊடக அகச்சந்ம் 

அசரங்கக் கட்சறறன்  நைற்ரகரனரசரநம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, කෘෂිකර්භ අභහතයතුමභහ ශනුශන් 

භභ 2013 ර්ඹ වහ සී/ ශකො ශම ශකොභර්ල් ශඳොශවොය 

භහගශම් හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳේ කයිත. 

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ 

ුතතුම ඹළයි  භභ ශඹෝජනහ කයිත.  
 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2013 ර්ඹ වහ කෘෂිකර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ කහර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [කෘෂිකර්භ අභහතයතුමභහ ශනුට ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක 

භවතහ] 

  
වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2014 ර්ඹ වහ හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳේ කශභනහකයණ 

අභහතයහංලශේ  හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳේ 

කශභනහකයණ අභහතයතුමභහ  ශනුට ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ] 
 

වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
Programmes and Performance Report of the Department of Hindu 

Religious and Cultural Affairs for the year 2014. - [The Hon. D.M. 

Swaminathan.] 
 

වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

Regulations made by the Minister of Finance under Section 20 read 
with Sub-section 3 of Section 4 and Section 14 of the Imports and 

Exports (Control) Act, No. 1 of 1969, as amended by Act, No. 48 of 

1985 and Act, No. 28 of 1987 and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1918/22 of 11th June, 2015. - [The Hon. Malik 

Samarawickrama.] 
 

වභාතපතවය ම  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
சதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ප්රනනල  ලාිකක ිළිතුරරු 

றணரக்களுக்கு ரய்நன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මූය කෂමනාකරණ (ලගීමපත) ඳන  : නියමයන් 

ඉටු කිරීම  
றற நைகரகத்து (ததரநப்நெகள்) சட்டம் : 

றறகபறன் றகநரற்நம் 
 FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) ACT: 

FULFILLMENT OF REQUIREMENTS 
1/’15 

1.   ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
 (ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් අභහතයතුමභහශගන් ඇුව ්රලසනඹ : 

(අ) (i) 2003 අංක 3 දයන මරය කශභනහකයණ (ගකීම්) 
ඳනශතහි 10 ළනි ගන්තිශඹන් දළක්ශන 
නිඹභඹන්, 2015 ර්ඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඉටු කයනු 
රළඵ තිශබ් ද;  

 (ii) එශේ ශනොභළති නම්, ඒ වහ ම්ඵන්ධශඹන් ගනු 
රඵන ඉදිරි ක්රිඹහ භහර්ගඹන් කශර්ද; 

           ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද   

(ණ) ශනොඑශේ නම්,  ඒ භන්ද   

 
றற அகச்சகக் ரகட்டு றணர: 

(அ) (i) 2003 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இனக்க, றற 

நைகரகத்து (ததரநப்நெகள்) சட்டத்றன் 10 து 

தறரறறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றறகள், 2015 ஆம் 

ஆண்டு தரடர்தறல் றகநரற்நப் 

தட்டுள்பணர; 

 (ii) அவ்ரநறன்ரநல், அது சம்தந்ரக ரற் 

தகரள்பப்தடுகறன்ந ந்ங்கரன டடிக்கககள் 

ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல் ன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the requirements of Section 10 of 

the Fiscal Management (Responsibility) 

Act, No. 3 of 2003 have been fulfilled in 

respect of the year 2015; and 

 (ii) if not, the future measures taken in this 

regard? 

(b) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුමරු ශභශේයි. 
 

(අ) (i) ඔේ.  

  2015 ය භළද මරය තේේඹ පිළිඵ හර්තහ 
2015 ජනි 30 දින ්රකහලඹට ඳේ කය ඇත. 

 (ii) ඳළන ශනොනඟී. 

(ණ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ය භළද මරය තේේඹ පිළිඵ 

හර්තහ ඉදිරිඳේ රීමේභ ම්ඵන්ධ භභ මුදල් අභහතයතුමභහට 

සතුමතින්ත ශන අතය භශ  ඳශමුශනි අතුමරු ්රලසනඹ භභ 

අවනහ.  

එභ හර්තහශේ වන් කය තිශඵන ණකහයඹ අනු, 2014 

ර්ශේ  ඳශමුශනි කහර්තුම භඟ ළඳීශම්දී 2005 ර්ශේ  

ඳශමුශනි කහර්තුමශේ ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ ඳවත ළටිරහ 

තිශඵනහ. එශේ ඳවත ළටීභට ශවේතුම ඔඵතුමභහ ශම් ගරු බහට 

ඳළවළදිලි කයනහ ද   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කශ ්රකහලඹ නිළරැදියි. නමුේ, 

rebase කයරහ තිශඵන නිහ ඒ ශන ශරහ තිශඵන්ශන් 

එතළනින් ඵ ඔඵතුමභන්රහ දන්නහ. ණර්ිකක ර්ධන ශේගශේ  

්රගතිඹක් අඳට භහඹරීන්, ශදකරීන් ශඳන්න්න ඵළවළ ශන්. 

ඔඵතුමභන්රහශ  තිබුණු ණර්ිකකඹ අපි ඉදිරිඹට අයශගන ඹන 

අසථහශේදී එහි තිශඵන විභතහන් තභයි ශඳශනන්න 

තිශඵන්ශන්. වළඵළයි, ශදළනි කහර්තුමශේදී  ිටඹඹට 6.7ක ණර්ිකක 

ර්ධන ශේගඹක් ශඳශනන්න තිශඵනහ. ඒ ගළන ශනොරීඹන්ශන් 

ඇයි  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ හශ භ ඉදි රීමේම් ක්ශේත්රශේ  ගිඹ 

කහර්තුමශේදී ිටඹඹට 22ක හශ  ඉතහභ ඉවශ ර්ධනඹක් ති බිරහ, 

එඹ ිටඹඹට ශදකක හශ  ඳවශභ ර්ධන භ් ටභකට ශගන 

ඒශභන් ඳළවළදිලි ශන්ශන් භසතඹක් ලශඹන් ගේතහභ ශම් 

යජඹ ඵරඹට ඳේ ව වහභ ඉදි රීමේම් ක්ශේත්රඹ නතය ව ඵයි.  

ශභභ ඉදි රීමේම් ක්ශේත්රශේ  කඩහ ළටීභ නිහ ශම් යශ්  ළලි ශගොඩ 

දභන, ගශඩොල් කඳන එශවභ නළේනම් ඩු ළඩ කයන, ශම්න් 

ළඩ කයන, සඹං රැරීඹහ කයන රක් ංඛයහත පිරිකශ  

ණදහඹම් වහ යක්හ අසථහ නතය වීභක් ිටදු වී තිශඵනහ. භශ  

්රලසනඹ, ඒ ඉදි රීමේම් ඳුව ගිඹ යජශේ  ඳළළති ණකහයඹටභ නළත 

තහක් ශම් න විට ණයම්බ කයරහ තිශඵනහද රීඹන එකයි. 
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ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ ටයවුභක ගිඹහට අඳට රීඹන්න 

තිශඵන්ශන් ඉදි රීමේම් ක්ශේත්රශඹහි අඩුවීභක් වුශණ් නළවළ රීඹන 

එකයි. ඒහශේ  ඳළළති දුණ අපි භහ තුමනක කහරඹක් තිසශේ 

නිළයදි කශහ. ඒහ රීිටදු ශටන්ඩයඹක් නළති හිතුමභශේට කළභළති 

අඹට බහය දීරහ තිබුණහ. එශේ දීරහ තිශඵන ඒහ ිටඹඹට 35කට, 

40කට ළඩිඹ අපි ශඳන්හ දීරහ තිශඵනහ. ජනතහට අපි විනිවිද 

බහඹරීන් ුතතුම කටුතතුම කශ ුතතුම නිහ අපි එහි විනිවිද බහඹක් 

ඇති කශහ. භහ ශදක තුමනක කහරඹක් තිසශේ එහි නිළරැදි රීමේභක් 

තුමශ අඩුවීභක් ඇති වුණහ. එඹ අපි පිළිගන්නහ. නමුේ භහ වතයක් 

ගතවුණහට ඳුව ඉදිරීමේම් කර්භහන්තඹ ිටඹඹට 25රීන් ළඩි වුණහ. 

දළන් ඔඵතුමභන්රහ ඒ ගළන කථහ කයන්ශන් නළවළ. දළන් වළභ 

තළනකභ ංර්ධන කටුතතුම ිටදු ශනහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

භවහ ඳරිභහණ ංර්ධන යහඳෘති ගළන ශනොශයි භභ 

රීඹන්ශන්. ශම් ගරු භන්ත්රීතුමභන්රහ දන්නහ භසත ඉදි රීමේම් 

ක්ශේත්රඹට ගම් භ් ටිතන්, බිම් භ් ටිතන් ණර්ිකක ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ ඹටශේ රක් 4,000, 5,000 රඵහ දීපු-   

 
ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵතුමභහ ්රලසනඹ අවන්න. [ඵහධහ රීමේම්] 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරුණහකය භශ  අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න ඉඩ ශදන්න. [ඵහධහ 

රීමේභක්] මුදල් ඇභතිතුමභහ තභයි භශ  ්රලසනඹට උේතය ශදන්ශන්.  

බිම් භ් ටිතන්, ගම් භ් ටිතන් ිටදු වුණු ංර්ධන යහඳෘතිර 

ඉදි රීමේම් දළන් නතය ශරහ තිශඵන්ශන් දණ නිහ ශනොශයි 

ශන්. මීට කලින් වළභ අවුරුද්ශද්භ ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන්ට 

විභධයගත අඹ ළඹ ඹටශේ රුපිඹල් ිතලිඹන 5ක් දීරහ තිශඵනහ. 

ඔඵතුමභහ ශඳොශයොන්දු වුණහ රුපිඹල් ිතලිඹන 10ක් ශදනහ රීඹරහ. 

නමුේ ඒ රුපිඹල් ිතලිඹන 5ක මුදරේ ශම් එක 

භන්ත්රීයශඹකුටේ රළබිරහ නළවළ. ඒ ශවේතුමශන් ඳවශ භ් ටශම් 

ංර්ධන යහඳෘති ත ශන තුමරු ණයම්බ කයන්න වළරීඹහ 

රළබිරහ නළති නිහ, ශම් ගරු භන්ත්රීරුන්ශ  බිම් භ් ටශම් 

ංර්ධන යහඳෘති ණයම්බ රීමේභට ශම් ර්ශේ  ඒ මුදර රඵහ 

ශදනහද රීඹරහ භභ ඔඵතුමභහශගන් අවනහ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභහ, ඳුව ගිඹ භළතියණඹ ඳළළේතුමශේ අශගෝසතුම 

භහශේ . තභ අවුරුද්දක් ගත ශරහ නළවළ. විභධයගත අයමුදල් 

රඵහ ශදන්ශන් අවුරුද්දකට. ඔඵතුමභහ දළන දළන ජනතහ ශනොභඟ 

ඹන ්රකහලඹක් කශශේ. අපි අගභළතිතුමභහශ  නිර්ශද්ල අනු 

රුපිඹල් ිතලිඹන 5ක් තිබුණු ඒ මුදර ිතලිඹන 10ක් කශහ. ඔඵතුමභහ 

දන්නහ මීට ශඳය භන්ත්රීයශඹකුට රුපිඹල් ිතලිඹන 5ක් වම්ඵ 

වුශණ් නළවළ රීඹරහ. රුපිඹල් ිතලිඹන 4.1යි රළබුශණ්. ඒශකනුේ 

ඔඵතුමභන්රහ රුපිඹල් රක් 9ක් ඵදු ලශඹන් අඹ කශහ. [ඵහධහ 

රීමේභක්] ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න ශකෝ. ඡන්දඹට ඳසශේ තභ අවුරුද්දක් 

ගත ශරහේ නළවළ. ඒ ිටඹල්රභ රකහ ඵරහ ශකොයි ණකහයශඹන්ද 

ශම් කහර්ඹඹ ඳටන් ගන්ශන් රීඹරහ අගභළතිතුමභහශගන් නිර්ශද්ල 

රඵහ ගන්නහ. අපි ඒ මුදර ිටඹඹට ිටඹඹක් ළඩි කයරහ තිශඵනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි, ිතන් ඳුව අපි ශභඹ උද්ධභනඹටේ link 

කයරහ කටුතතුම කයන්නයි උේහව කයන්ශන්.[ඵහධහ රීමේම්] ඵඹ 

ශන්න එඳහ. අපි ඹභක් රීේශොේ, ඒක කයනහ. එච්චායයි. [ඵහධහ 

රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශම් අසථහශේදී බහශේ කටුතතුම ජී විකහලඹ න ඵ ශභභ 

ගරු බහ දළනුේ කයන්න කළභළතියි. 

 
තකොෂඹ විනලවිදයාය වශා ඳරි යාග කරන ද 

තද්තඳොෂ: අයථා ඳරිශරණය 
தகரளம்நெப் தல்ககனக்ககத்துக்கு 

ன்தகரகடபறக்கப்தட்ட ஆணம்: நைகநற்ந 

தரகண 
PROPERTY DONATED TO UNIVERSITY OF COLOMBO: 

IMPROPER USE 

7/'15 

2.  ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශ ා 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර්ග අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ ්රලසනඹ 

- (1):  

(අ) (i) වදය ිතහ චින්නතම්බි ශභශනවිඹ විිටන් ිටඹ 
අන්තිභ කළභති ඳත්රඹ භඟින් ශකොශම 
විලසවිදයහරශේ  කහන්තහ ශන්හිටකහගහයඹක් 
වහ ඳරිතයහග කයන රද ශකොශම 07, ශවේහ 
ඇනිුත, අංක 11 දයන සථහනශේ  පිහිටි ඇඹශ  
අබහශඹන් ඳුව කුභහයහජ් චිත්රන්ජන් නඩයහජහ 
නභළේතහ විිටන් භුක්ති විඳින රද ශද්ඳශ, 
ීතතිවිශයෝධී ඵරවේකහයශඹන් ව ංචානික 
අේ ඳේ කයශගන භුක්තිවිඳීභ පිළිඵ අඳයහධ 
ඳමේක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුම විිටන් කයනු රඵන 
ඳමේක්ණර ්රගතිඹ කශර්ද; 

 (ii) එභ ශද්ශඳොශ විලසවිදයහරඹ  තුම ශද්ශඳොශක් 
ශර අේ ඳේ කය ගේශේද; 

 (iii) ඊට අදහශ ළඩිදිුතණු රීමේම් ම්ඵන්ධශඹන් දයන 
රද විඹදම් කශර්ද; 

 (iv) ශභභ නිශේ කහන්තහ ශන්හිටකහගහයඹක් ණයම්බ 
ශනොශකොට ුවපිරි ණඳනලහරහක් ණයම්බ රීමේශම් 
ඳදනභ කශර්ද; 

 (v) එඹ ඳේහශගන ඹන්ශන් කවුරුන් විිටන්ද; 

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ණ) (i) උහවි නිශඹෝග භත මුද්රහ තළබ ශභභ නි 
අධිකයණ අයඹරීන් ශතොය විෘත කය එහි 
ඇති ගෘවබහණ්ඩ ඇතුමළු ිටඹලු ටිනහ ශද් ඳළවළය 
ගළීතභ පිළිඵ විභර්ලන ිටදු කයන්ශන්ද;  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (ii) එශේ නම්, ඊට අදහශ ළකකරුන් අේඅඩංගුට 
ශගන තිශබ්ද;  

 ඹන්නේ එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද  

 

தல்ககனக்கக கல்ற ற்நம் தடுஞ்சரகனகள் 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i )  தகரளம்நெ 07, ரயர எளங்ககறல், 11ஆம் 

இனக்க இடத்றல் அகந்துள்ப, ந்த்துர் 

(தசல்ற) சறர சறன்ணத்ம்தறக்கு தசரந்ரக 

இந்ந்தும் அது  சரசணம் நனம் 

தகரளம்நெ தல்ககனக்கக கபறர் றடுற 

தரன்நறற்கரக ன்தகரகடரக ங்கப் 

தட்டதும் அந்கட த்க தரடர்ந்து 

குரரஜ் சறத்ஞ்சன் டரஜர ன்தரல் 

அநதறக்கப்தட்டு ந்துரண ஆணம் சட்ட 

றரரரண நைகநறல் லுக்கட்டரரகவும் 

ரரசடிரகவும் ககப்தற்நப்தட்டு அநதறக்கப் 

தடுது தரடர்தரக குற்நப் நெனணரய்வுத் 

றகக்கபத்றணரல் ரற்தகரள்பப்தடும் 

றசரககபறன் நைன்ரணற்நம் ரதன்தக 

நோம்; 

 (ii) ரற்தடி ஆணம் தல்ககனக்ககத்துக்கு 

தசரந்ரண எந் ஆணரக சுவீகரறக்கப்தட்டர 

ன்தகநோம்; 

 (iii) அற்ரகற்நெகடரண ரம்தரட்டு 

டடிக்கககள் தரடர்தரக ற்கப்தட்ட 

தசனவுகள் ரக ன்தகநோம்; 

 (iv) ரற்தடி இல்னத்றல் கபறர் றடுறதரன்கந 

ஆம்தறக்கரது ஆடம்த உகதரன்ந 

ஆம்தறக்கப்தட்டன் அடிப்தகட ரதன் 

தகநோம்; 

 (v) அது ரரல் தகரண்டு டரத்ப்தடு 

கறன்நதன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i )  லறன்ந உத்றன்ரதரறல் நைத்றகறடப் 

தட்டிந்ந் இந் இல்னத்க லறன்ந 

அநறறன்நற றநந்து அங்கறந்ந் பதரடங்கள் 

உள்பறட்ட சகன ததநறரண ததரந்ட்களும் 

றந்டப்தட்டக தரடர்தரக நெனணரய்வுகள் 

ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நர ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அநடன் தரடர்நெகட 

சந்ரகதர்கள் ககது தசய்ப்தட்டுள்பரர்கபர 

ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of University Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House -  

 (i)  the progress of the investigations that are 

being carried out by the Criminal 

Investigations Department into the illegal, 

forcible and fraudulent acquisition and 

possession of the property located at No.11, 

Hewa Avenue, Colombo 07, which was 

donated to the University of Colombo for a 

women’s hostel by Dr. (Ms.) Shiva 

Chinnathambi by her Last Will, and 

consequent to her death that was in 

possession of a person named Kumaraj 

Chitranjan Nadaraja;  

 (ii) whether it has been acquired as a property 

of the University; 

 (iii) the expenditure incurred in respect of its 

improvements; 

 (iv) the basis on which a luxury cafeteria being 

started there without using it as a women’s 
hostel;   

 (v) as to who runs it?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether an inquiry will be conducted into 

the opening of this house sealed on court 

orders without permission of the judiciary 

and the forcible  removal of furniture and 

all valuable items therein;   

 (ii) if so, whether any suspects have been 

arrested in this connection?  

 (iii) If not, why?  

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි. 
(අ) (i) දියින පුේ ඳශතහි 2014.05.30 දින ඳශව ්රධහන 

්රෘේතිඹ අනු එභ ඳමේක්ණ කටුතතුම වහ 
අදහශ කය ගනු පි. අලය ශතොයතුමරු ශභභ 
අභහතයහංලශේ  ශල්කම් විිටන් 2014.06.16 න 
දින අදහශ ශල්ඛනර වතික කයන රද පිටඳේ 
භඟ අඳයහධ ඳමේක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ 
අධයක් ශත ඹහ ඇත. එහි ්රගතිඹ ශභශතක් 
හර්තහ වී ශනොභළත. 

 (ii) ඔේ.  ීතතයනුකර හිිතකරු ව වදය ිතහ 
චින්නතම්බි ශභනවිඹශ  අන්තිභ කළභති ඳත්රඹ 
ඳරිදි, ශකොශම විලසවිදයහරඹට එභ ශද්ශඳොශ ඳයහ 
දීශම් බහයකරුන් ලශඹන් ක්රිඹහ කයන රද 
මුරුශ ුව ව ීතරකන්දන් ීතතිඥ භහගභ විිටන් 
ශකොශම විලසවිදයහරශේ  එකඟේඹ ඇති එභ 
ශද් ශඳොශශහි ඔප්පු කස ශකොට 2011.01.12 න 
දින ශකොශම විලසවිදයහරඹ ශත ඳයහ තිශබ්. 

 (iii) ශකොශම විලසවිදයහරඹ විිටන් දශ ලශඹන් 
රුපිඹල් ිතලිඹන 16.5ක මුදරක් ළඹ කය එභ නි 
ම්පර්ණශඹන් අලුේළඩිඹහ කය ඇත. 

 (iv) ශභභ නි තුමශ ුවපිරි ණඳන ලහරහක් රීිටදු 
අසථහක ණයම්බ කය ශවෝ ඳේහ ශගන ශවෝ 
ශගොස ශනොභළත. එක උඳකුරඳති ිටටි ණචාහර්ඹ 
ඩබ්ලිේ.ශක්. හිරිඹුශර්ගභ භවතහශ  
්රධහනේශඹන් 2012.09.12 න දින ඳළති 
රැසවීශම්දී Capital Mall (Pvt) Limited 
ණඹතනඹට ශභභ නි ය ශදකක කහරඹකට 

631 632 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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ඵදුදීභට ශවෝ කුලිඹට දීභට ශවෝ ීරයණඹ කය ඇත. 
ඒ ඵ විලසවිදයහරශේ  ඳහරක බහ ශත දළනුේ 
කය ඇති අතය, එභ උඳකුරඳති විිටන් අදහශ ඵදු 
ගිවිුවභ අේන් කය ඇත. 

 (v) ඉවත (iv) අනු ඳළන ශනොනඟී. 

(ණ) (i) ශකොශම විලසවිදයහරඹ විිටන් බහය ගේ ඳුව එළනි 
ිටදුවීභක් ිටදු වී ශනොභළත. ඒ අනු අබයන්තය 
ඳමේක්ණඹක් ිටදු රීමේශම් අලයතහක් ඳළන නළඟී 
ශනොභළත. ශකශේ වුද ශම් ම්ඵන්ධ ජනහධිඳති 
ඳමේක්ණ ශකොිතන් බහ විිටන් ණයම්බ කය 
ඇති ඳමේක්ණඹ වහ ශභභ අභහතයහංලඹ විිටන් 
අදහශ ශතොයතුමරු දළනටභේ රඵහ දී ඇත.  

 (ii) ඒ පිළිඵ විසතය අභහතයහංලඹ ශත හර්තහ වී 
ශනොභළත.  

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  ඳශමු අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

වදය ිතහ චින්නතම්බි ශභශනවිඹ තභන්ශ  නිහ ඇතුමළු ඒ 

අට ශද්ශඳොශ ශකොශම විලසවිදයහරඹට ඳයනු රළබුශේ කහන්තහ 

ශන්හිටකහගහයඹක් ඳේහ ශගන ඹෆශම් අයමු.න්. ඒක ඉතහ 

ඳළවළදිලි ඇඹශ  අන්තිභ කළභළති ඳත්රශේ  වන් ශකොට 

තිශඵනහ. කහන්තහ ශන්හිටකහගහයඹක් ඳේහ ශගන ඹෆභ වහ 

එභ තළනළේතිඹ ඳයන රද ශද්ශඳොශ ශකොශම විලසවිදයහරශේ  

උඳකුරඳතියඹහ විිටන් shopping mall එකක් ඳේහ ශගන 

ඹන්න ඵදු ශදනහ. භභ ඔඵතුමභහශගන් දළන ගන්න කළභළතියි, 

නිලසචිත ලශඹන්භ කහන්තහ ශන්හිටකහගහයඹක් ඳේහ ශගන 

ඹෆභ වහ කයන රද ඳරිතයහගඹක් ශභළනි shopping mall එකක් 

ඳේහ ශගන ඹෆභ වහ ඵදු රඵහ දීභ හධහයණ ද රීඹරහ. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලිභ එඹ අහධහයණ ක්රිඹහක්.  ගරු කථහනහඹකතුමභනි, 

ඇඹ ද්රවිඩ වදයරිඹක්. ඇඹශ  ශකොශම 07 පිහිටි නි 

කහන්තහ ශන්හිටකහගහයඹක් වහ ශකොශම විලසවිදයහරඹට තෆගි 

දුන්නහ. නමුේ විලසවිදයහරශේ  උඳකුරඳතියඹහ University 

Council එකේ එක්ක එකතුම ශරහ එඹ ශවෝටරඹකට ඵදු ශදනහ. 

ඇේත ලශඹන්භ ඒ පිළිඵ ීතතිභඹ ලශඹන් පිඹය ගත ුතතුමයි. 

ශම්ක අඳයහධඹක්. It is a criminal offence.   

 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ීතතිභඹ ලශඹන් පිඹය ගන්න ඕනෆ භහ ශනොශයි. 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි CID එකට දන්රහ තිශඵනහ. ඇභතියඹහ නඩු 

ඳයන්ශන් නළවළ. අපි විශලේ ජනහධිඳති ශකොිතභට දන්රහ 

තිශඵනහ.  
 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහශ  ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ගරු ඇභතිතුමභහ දළන් ඳළවළදිලි වන් කශහ, ශභභ නි ව 

නිශේ තිබුණු ිටඹලු ශද්ශඳොශ විලසවිදයහරඹට ඳයහ ශදනු රළබුහ 

රීඹරහ. නඩුක් ශවේතුම ශකොට ශගන කහරඹක් තිසශේ ශම් නි 

හ දභහ තිබුණහ. ඉන් අනතුමරු නඩු ීරයණශඹන් ඳුව තභයි ශම් 

නිශේ භුක්තිඹ විලසවිදයහරඹට ඳයහ ශදනු රළබුශේ. ශම් නිශේ 

ගෘව බහණ්ඩ විලහර ්රභහණඹක් තිබුණහ. ඇභතිතුමභහශ  උේතයශේ  

වන් වුණහ, එභ නිශේ තිබුණු ගෘව බහණ්ඩ ඳළවළය ශගන 

ඹහභක් ශවෝ ශොයකම් රීමේභක් ිටදු ශරහ නළවළ රීඹරහ. ගරු 

කථහනහඹකතුමභනි, විලසවිදයහරඹට එභ ශද්ශඳොශ ඳයහ දුන්නහට 

ඳුව ඉඩභ - භූිතඹ - වළය එහි තිබුණු අශනකුේ චාංචාර ශද්ශඳොශ 

ශනේ පුද්ගරඹකු විිටන් එභ සථහනශඹන් ඳළවළය ශගන ශගොස 

තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුමභහ  දළන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට රඵහ දුන් 

පිළිතුමශර් වන් න්ශන් එළනි ිටදු වීභක් වී ශනොභළති ඵයි. 

"උහවි නිශඹෝග භත මුද්රහ තළබ ශභභ නි අධිකයණ 

අයඹරීන් ශතොය විෘත කය එහි ඇති ගෘව බහණ්ඩ ඇතුමළු 

ිටඹලු ටිනහ ශද් ඳළවළය ගළීතභ පිළිඵ විභර්ලන ිටදු කයන්ශන් 

ද " ඹන ්රලසනඹට ඇභතිතුමභහ "නළවළ" රීඹරහ පිළිතුමරු දුන්නහ. ගරු 

කථහනහඹකතුමභනි, එළනි ඳළවළය ගළීතභක් ිටදු වී තිශඵනහ.  එභ 

නිහ ගරු ඇභතිතුමභහශගන් භහ දළන ගන්න කළභළතියි, එළනි 

ඳළවළය ගළීතභක් පිළිඵ -  
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අපි ඳමේක්ණ කයන්ශන් නළවළ. ඳමේක්ණ 

කයන්න ශඳොලීිටඹට බහය දීරහ තිශඵනහ. 
 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ රීඹන්ශන් එළනි ඳළවළය ගළීතභක් ිටදු ශරහ තිශඵනහ 

රීඹරහ ඔඵතුමභහ - 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 එළනි ඳළවළය ගළීතභක් ිටදු ශරහ තිශඵනහද, නළද්ද රීඹරහ 

ශඳොලීිටඹ තභයි ඳමේක්හ කයරහ රීඹන්න ඕනෆ. උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර්ග අභහතයහංලඹ ඒ ගළන ඳමේක්ණ කයන්ශන් නළවළ.  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශකොශවන් වරි ඳමේක්ණඹක් ශකශයන්න 

ඕනෆ.  
 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳමේක්ණඹක් ශකශයන්න ඕනෆ.  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ම්පර්ණ 

ඳමේක්ණඹක් කයන්න අපි ශඳොලීිටඹට බහය දීරහ තිශඵනහ.  
 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ රීඹන්ශන්  එතළන තිබුණු ශද්ශඳොශ අතුමරුදවන්  වීභක් ිටදුවී 

තිශඵන ඵ ඔඵතුමභහ පිළිගන්නහ.  

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භවය විට ශන්න ඇති. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳමේක්ණඹක් කයන්ශන් ශභොකටද  ගරු කථහනහඹකතුමභනි, 

එශවභ ශභොකක්ේ ිටදු ශරහ නළේනම් ඳමේක්ණඹක් කයන්ශන් 

ශභොකටද  ඒ ඳමේක්ණඹ ශභොකක්ද  ඳමේක්ණඹක් කයන්න 

ශඳොලීිටඹට බහය දීරහ තිශඵන්ශන් ඇයි   
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශඳොලීිටඹ ශම්ක ගළන ම්පර්ණශඹන්භ දන්නහ. ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් ශඳොලීිටඹ ඳමේක්ණ කය ශගන ඹනහ. එභ නිශේ 

බහණ්ඩ තිබුණහ ද, නළද්ද, කවුද අය ශගන ගිශේ  රීඹරහ තභ 

වරිඹට ශවෝඩුහක් නළවළ, ගරු කථහනහඹහකතුමභනි. ශභඹ 2014 

ශර් දී ිටදුවුණු ිටද්ධිඹක්. 
 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, ඔේ, ළඩි කහරඹක් නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහ 

අවන්ශන් ශම්කයි. ශභතුමභහ රීඹනහ, දළන් ශඳොලීිටඹ ඳමේක්ණඹක් 
ිටදු කයනහ රීඹරහ. ශඳොලීිටඹ නිකම් ඳමේක්ණ ිටදු කයන්ශන් 

නළවළ ශන්. ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශඳොලීිටඹ නිකම් ඳමේක්ණ ිටදු 

කයන්ශන් නළවළ. අදහශ ශද්ශඳොශ අයිති යහජය ණඹතනඹ විිටන් 
ශඳොලීිටඹට ඳළිත.ල්රක් කශ ුතතුම තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු 

ඇභතිතුමභනි, ශඳොලීිටශඹන් නිකම් ඳමේක්ණ ිටදු කයන්ශන් නළවළ 
ශන්. යහජය ශද්ශඳොශ තිශඵනහ. යජඹට ඳයහ ගේ ශද්ශඳොශ 

තිශඵනහ. ඒ වළභ ශද්ශඳොශක් ම්ඵන්ධශඹන්භ ශඳොලීිටඹ නිකම් 
ඳමේක්ණ කයන්ශන් නළවළ ශන්. ඳමේක්ණඹක් කයන්න නම් 

ශඳොලීිටඹට ඹම් ඳළිත.ල්රක් රළබී තිශඵන්නට ඕනෆ. එතශකොට 
ශම් ඇති වී තිශඵන - [ඵහධහ රීමේම්]  

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳුව ගිඹ ණණ්ඩු කහරශේ  දී ඒ 

ශගොල්රන් ශම් ඉඩභ ඵදු දුන්නහ. [ඵහධහ රීමේම්]  
 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
දීරහ ශකොිතස ගවන්න ඇති. [ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කහන්තහ ශන්හිටකහගහයඹක් වහ රඵහ දුන්  ඉඩභ ඳුව ගිඹ 

ණණ්ඩු කහරශේ  දී ඵදු දුන්නහ. [ඵහධහ රීමේම්] ඔඵතුමභන්රහශ  

ණණ්ඩු කහරශේ  ඵදු දුන්ශන්.  
 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
එශවභ නම් ඔඵතුමභන්රහ ඒක නේන්න එඳහ ඹළ. [ඵහධහ 

රීමේම්]  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහශ  අධහනඹ 

ශඹොමු කයන්න. 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  

(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශවොශටල් එකකට ඵදු දුන්නහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ඒ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කය අලය 

පිඹය ගන්න. 

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, this house that was gifted by Dr. (Ms.) 

Shiva Chinnathambi for the female students of the 

Colombo University has been given for a hotel by the 

Vice Chancellor together with the University Council. 

This has taken place during the previous Government.  

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Yes. You will have to take appropriate action. 

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එභ නි ශවෝටරඹකට දුන්නහ. අපි ඒ ගළන inquiry එකක් 

කයනහ.  

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ. 

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

භහ අවන්ශන් - [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භශ  ඳශමුන පිළිතුමශර් තිශඵන්ශන් ිටඹලු ඳමේක්ණ 

ශඳොලීිටඹට බහය දුන්නහඹ රීඹරහයි.  

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශභොකක් ගළනද  [ඵහධහ රීමේම්] ඳමේක්ණඹ ශභොකක් ගළනද  

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳශමුන එක තභයි, ඳුව ගිඹ ණණ්ඩු කහරශේ  දී 

විලසවිදයහරශේ  උඳකුරඳතියඹහයි, කවුන්ිටල් එකයි කහන්තහ 

ශන්හිටකහගහයඹක් වහ රඵහ දුන් ශභභ ඉඩභ ශවෝටරඹකට ඵදු 

දුන්නහ. ඒක එකක්. 
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ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ ඔඵතුමභහශගන් අවන්ශන්, එහි තිබුණු චාංචාර ශද්ශඳොශ - 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒහ ගළනේ ශොඹනහ.  

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ගළන ඳමේක්ණඹක් ශකශයනහද  

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලිභ. 

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ගළන ඳළිත.ල්රක් ඉදිරිඳේ කය තිශඵනහ ද  

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශඳොලීිටඹ ඳභණක් ශනොශයි, ජනහධිඳති ශකොිතන් 

බහශනුේ ඳමේක්ණඹක් කයනහ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ නම් වරි ශන්. 

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අඳයහධ ඳමේක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ 

හර්තහ භහ ශඟ තිශඵනහ. ඳුව ගිඹ ණණ්ඩු කයපු ංචාහක් ගළන 

ශන් දළන් ශභතුමභහ රීඹන්ශන්. ඔඵතුමභන්රහ ඉන්ශන් ශභොකටද  ඒ 

ංචාහන් ශවළිදයවු කයන්නේ, ඒ අඹට දඬුම් රඵහ ශදන්නේ. 

වළඵළයි භහ රීඹන්නද  ඔඵතුමභහ ඔඹ පුටුශේ ශන් ඉන්ශන්. ඔඵතුමභහ 

ඉන්න පුටුශේ ඉරහ - 1,2,3,4,5 - ඔඹ  5න පුටුශේ ඉන්න,  එතුමභහ 

තභයි ඳළවළය ශගන ගිශේ . [ඵහධහ රීමේම්] ඳළවළය ශගන ගිශේ , ඵඩු 

ටික.  ඳමේක්ණඹ තිශඵන්ශන්  එතළන.  ගණන් කයරහ ඵරන්න. 

ශභන්න තිශඵනහ, හර්තහ. [ඵහධහ රීමේම්]  

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! 
 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශභන්න තිශඵනහ හර්තහ, ගරු කථහනහඹකතුමභනි. එතුමභහට 

විරුද්ධ තභයි ඳමේක්ණඹ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ රීමේම්] එතුමභහයි, 

එතුමභහශ  ශනෝනයි  ඳළවළය ශගන ගිශේ .  ඒ ගළන ශොඹහ ඵරන්න. 

තමුන්නහන්ශේරහට ශඟ හඩි කයහ ගන්න පුළුන්, ඳළවළය ශගන 

ගිඹ අඹ. ඔඵතුමභහ ඉන්න පුටුශේ ිටට 5න පුටුශේ තභයි එතුමභහ 

හඩි ශරහ ඉන්ශන්. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසන අංක 4 -22/'15-, ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ. 

 
ගරු ඩවන අශප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததந்) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු නිතරෝන් තඳතර්රා මශ ා (ජාතික ප්රතිඳ කති ශා 
ආර්ථික ක ුතුර රාජය අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு றரரன் ததரர - ரசற தகரள்கககள் 

ற்நம் ததரந்பரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහතික ්රතිඳේති 

වහ ණර්ිකක කටුතතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට 

පිළිතුමරු දීභ වහ ති ශදකක් කල් ඉල්රහ ිටටිනහ. 

 
ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීම  නිතයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
 

ජාතික ජ වපතඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය : 

නෂ ජ වැඳුතම 
லர்ங்கல் ற்நம் டிகரனகப்நெச் சகத : 

குரய் லர் றறரரகம் 
NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD: 

SUPPLY OF PIPE-BORNE WATER 

25/’15 
5.  ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 

(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නගය ළරුවම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ 

්රලසනඹ :    

(අ) (i) ර් 2010 ිටට 2014 දක්හ ජහතික ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ජනතහශ  
ඳරිශබෝජනඹ වහ නිකුේ කශ ජරඹ ලීටර් 
්රභහණඹ ශන් ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද;  

 (ii) දළනට නශ ජර ඳවුවකම් රඵහ ගන්නහ මුළු 
ඳහරිශබෝගිකඹන් ංඛයහ ශකොඳභණද; 

 (iii) එභ ඳහරිශබෝගික ංඛයහ භසත ජනගවනශේ  
්රතිලතඹක් ශර ශකොඳභණද;  

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද          

(ණ) (i) ශම් නවිට නශ ජර ඳවුවකම් ශනොභළති, එශවේ 
ජර ඳවුවකම් අතයලය ජනතහ පිළිඵ 
මීක්ණඹක් කය තිශබ්ද;  

 (ii) එශේ නම්, එභ ංඛයහ ශකොඳභණද;  

 (iii) ඔවුන්ට ජරඹ රඵහ දීභ වහ අලය  න ජරඹ 
ලීටර් ්රභහණඹ ඇසතශම්න්තුම කය තිශබ් ද; 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (iv) එශේ නම්, එභ ්රභහණඹ ශකොඳභණද; 

 (v) එභ ජර ්රභහණඹ ඳඹහ ගළීතභට ්රභහණේ ජර 
මරහශ්ර යට තුමශ තිශබ් ද; 

ඹන්නේ එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද          

(ඇ) (i) මුහුදු ජරඹ පිරිඳවදු කය ඳහීතඹ ජරඹ ශර 
ජනතහට රඵහ දීභට ළරුවම් කය තිශබ්ද;  

 (ii) එශේ නම්, එභ ළරුවම් ඉදිරිඳේ කයන්ශන්ද;   

ඹන්න එතුමභහ වන් කයන්ශනහිද          

(ඈ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද   

 
கத் றட்டறடல் ற்நம் லர்ங்கல் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர:   

(அ) (i) 2010 நைல் 2014ஆம் ஆண்டு க லர்ங்கல் 

ற்நம் டிகரனகப்நெ சகத க்கபறன் 

தரகணக்கரக றறரரகறத்துள்ப லரறன் அபவு 

ணறத்ணறரக த்கண லீட்டர் ன்தகநோம்; 

 (ii )  ற்ரதரது குரய் லர் சறகப் 

ததற்நக்தகரள்கறன்ந தரகணரபர்கபறன் 

தரத் ண்றக்கக ரதன்தகநோம்; 

 (iii )  ரற்தடி தரகணரபர்கபறன் ண்றக்கக 

தரத்ச் சணத்தரககறன் சவீரக 

வ்பவு ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ற்ரதரது குரய் லர் சறகபறல்னர, ஆறநம் 

லர் சற ரகப்தடுகறன்ந க்கள் தற்நற 

ஆய்தரன்ந டத்ப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii )  ஆதணறல், அவ்தண்றக்கக  

ரதன்தகநோம்; 

 (iii )  இர்களுக்கு லர் ங்கத் ரகரண லரறன் 

லீட்டபவு றப்தறடப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (iv )  ஆதணறல், அன் அபவு வ்பதன்தகநோம்; 

 (v )  ரற்தடி லரறன் அபகப் 

ததற்நக்தகரள்ற்குப் ரதரறபறனரண லர் 

நனங்கள் ரட்டிநள் உள்பணர ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) கடல் லகச் சுத்றகரறத்து குடிலரக க்களுக்கு 

ங்கத் றட்டறடப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றட்டங்ககபச் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தகநோம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர ? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water 

Supply:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the amount of litres of water 

issued by the National Water Supply and 

Drainage Board for the consumption of 

people from 2010 to 2014; 

 (ii) the total number of consumers who receive 

pipe-borne water facility at present; and 

 (iii) the above number of consumers as a 

percentage of the total population?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a survey has been conducted on the 

people who need water facilities necessarily 

but do not have pipe-borne water facilities 

at present; 

 (ii) if so, the number of such people;  

 (iii) whether an estimate of the amount of litres 

of water needed by those people has been 

made; 

 (iv) if so, the amount of water so required; and 

 (v) whether sources of water sufficient to meet 

that requirement are available in in the 

country?  

(c) Will he state - 

 (i) whether a plan to purify sea water and 

provide it to people as drinking water, has 

been made; and 

 (ii) if so, whether that plan would be presented? 

(d) If not, why?  
 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්තල් මශ කියය (නගර 

වැසුපත ශා ජ වපතඳාදන රාජය අමා යුරියය) 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)(றந்ற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துநெள்ரப - கத் றட்டறடல் ற்நம் லர்ங்கல்  

இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 

Minister of City Planning and Water Supply) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, නගය ළරුවම් වහ ජර ම්ඳහදන 

අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ  එභ ්රලසනඹට පිළිතුමරු ශදනහ. 

 (අ) (i)  

 

 (ii) 2014 ර්ඹ අහනශේ දී නර ජර ඳවුවකම් රඵහ 
ගන්නහ මුළු ඳහරිශබෝගිකයින් ංඛයහ 
9,303,000රී. 

 (iii)  භසත ජනගවනශඹන් ිටඹඹට 44.3රී.  (ජර 
ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ ිටඹඹට 33.4ක් ද ්රජහ මර 
යහඳෘති ිටඹඹට 10.9ක් ද ශේ.)  

(ණ) (i) ඔේ. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 
භණ්ඩරශේ  ්රහශද්ය ඹ ශේහ භධයසථහනරට 
රළශඵන ඉල්ලීම් ්රමුඛතහ භත ුවදුුව ජර යහඳෘති 
ශඹෝජනහ කස කයනු රළශබ්.  

 (ii) 2020 න විට ඳහීතඹ නර ජරඹ රඵහ දීභට 
අශප්ක්ෂිත ්රභහණඹ ජනගවනශඹන් ිටඹඹට 61රී. 

     ර්ඹ  2010 2011 2012 2013 2014 
ඳරිශබෝජනඹ 
වහ 
නිසඳහදිත 
ජර ඳරිභහ 
(ඝ.මී. 
ිතලිඹන) 

 470  490  526   547   575 
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 (iii) ඇසතශම්න්තුම කය ඇත. 

 (iv) 2020 න විට අලුතින් එකතුම න ගෘවසථ වහ 
අශනකුේ ්රතිරහීනන් වහ යකට අලය න 
ජර ්රභහණ ඇසතශම්න්තුම ඝන මීටර් ිතලිඹන 
353රී. තද, 2020 න විට ජර ම්ඳහදන 
භණ්ඩරඹ තුම භසත ්රතිරහීනන් වහ යකට 
අලය ජර ්රභහණ ඇසතශම්න්තුම ඝන මීටර් 
ිතලිඹන 928රී.  

 (v) හර්ෂික ර්හඳතනශඹහි ්රභහණඹ ිටඹලු කටුතතුම 
වහ වද්ධහන්තික ්රභහණේ වුද ශගෝලීඹ 
උණුුවම්කයණඹ ණදී ශවේතුම භත ිටදු න භූශගෝලීඹ 
කහරහනුරූඳ ශනසකම් වහ ජරඹ රැඳීශම් යහප්තිඹ 
අනු ර්ඹ පුයහ නර ජරඹ ඳඹහ දීශම් ගළටලුක් 
ඳීර. 

 (ඇ) (i) ඔේ.  

 (ii) මුහුදු ජරඹ පිරිඳවදු කය පිරිිටදු ජරඹ රඵහ ගළීතභ 
පිළිඵ අධයඹනඹ කය ඇත. එශභන්භ ජර මරහශ්ර 
ශොඹ ගළීතභට ශනොවළරී පුේතරභ ව ඹහඳනඹ 
ළනි ්රශද්ල වහ මුහුදු ජරඹ ළඳීමභට දළනට 
ළරුවම් කයිතන් ඳීර.  

(ඈ) අදහශ ශනොශේ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  ඳශමු න අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ගරු යහජය අභහතයතුමිතඹනි, වදයරිඹක් විධිඹට ඔඵතුමිතඹේ ශම් 

කහයණඹ පිළිඵ ශවොඳින්භ දන්නහ ඇති. ඳහීතඹ ජරඹ 

ක්ශරෝයීතකයණඹ තුමළින් යදිඹ, ඊඹම්, කළඩ්ිතඹම් පිළිඵ 

 අර්බුදඹට විඳුභක් රළශඵන්ශන් නළවළ.  අශප් ෆභ ජර ම්ඳහදන 

ශඹෝජනහ ක්රභඹක් තුමශභ යදිඹ, ඊඹම් ව කළඩ්ිතඹම් ගළන 

ශවොඹන ංශේදී උඳකයණ නළවළ. භවය තළන්ර රීඹළශනහ,  

CFL bulb එකක තිශඵන mercuryලින් කුගඩු ණඵහධ ඇති 

කයන භ් ටභට තුමය ලීටර් 6,000ක් දණඹ කය පුළුන් රීඹරහ. 

ශම්ක ඵයඳතශ ්රලසනඹක්.  ඒ නිහ ිටඹලු ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ 

ක්රභ තුමශ යදිඹ, ඊඹම් ව කළඩ්ිතඹම් ශකොඳභණ තිශඵනහ ද 

රීඹන කහයණඹ පිළිඵ විභර්ලනඹ කයන්නට අභහතයහංලඹ 

ශඹොදහ ශගන තිශඵන දිගු කහලීන ළඩ පිළිශශ, ළරළසභ 

ශභොකක්ද රීඹරහ භහ දළන ගන්න කළභළතියි.  

 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්තල් මශ කියය  
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)(றந்ற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துநெள்ரப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඒක ශනභ ්රලසනඹක් වළටිඹට 

ඇහුශොේ එඹට පිළිතුමය ශදන්න පුළුන්.  
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශම් ගළන රීඹන්න ඔඵතුමිතඹ දන්ශන් නළද්ද  තභේ ඒ ගළන 

ළඩ පිළිශශක් නළද්ද  

 
ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්තල් මශ කියය 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)(றந்ற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துநெள்ரப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශඹන් ණයක්ෂිත 

ජරඹ ශදනහ. නමුේ ජර අලයතහශන් ිටඹඹට 10ක් ශදන්ශන් 

්රජහ ජර යහඳෘති වයවහ.  ්රජහ ජර යහඳෘතිර ජරඹ,  ජහතික ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ  ජරඹ තයම්භ ණයක්ෂිත 

රඵහ දීභට වළරීඹහක් නළවළ. නමුේ ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරශඹන් ක්ශරෝමේනකයණඹට අභතය ශඳයනඹ 

රීමේභට ිටද්ධ නහ. එයින් ිටඹලුභ ඵළය ශරෝව අයින් කයරහ බීභට 

්රිතතිගත ්රභහණඹක් රඵහ දීභට කටුතතුම කයනහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භශ  ශදන අතුමරු ්රලසනඹ ්රජහ ජර යහඳෘති ම්ඵන්ධයි. 

ඔඵතුමිතඹශ   පිළිතුමශර් වන් වුණහ, භසත යශ්  

ජනගවනශඹන්  ිටඹඹට 10ක් ්රජහ ජර යහඳෘති භතයි තභන්ශ  

ඳහීතඹ ජර අලයතහ ඉසට කය ගන්ශන් රීඹරහ.  වළඵළයි අපි 

දන්න ශදඹක් තභයි, ශඵොශවෝ ්රජහ ජර යහඳෘති  නිිටඹහකහයශඹන් 

ඳේහශගන ඹහශම් ගළටලු  ශඵොශවෝ තළන්ර ඇති ශරහ තිශඵන 

ඵ. ඒකට  අයමුදල් පිළිඵ ්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඉදිරි අඹ 

ළශඹන්ේ ශම් ගළන කටුතතුම රීමේභට අභහතයහංලශේ  අධහනඹ 

ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ ද  

 
ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්තල් මශ කියය 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற)(றந்ற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துநெள்ரப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ඔේ. ඇේතටභ ශනභ ශදඳහර්තශම්න්තුමක් වදරහ තිශඵනහ, 

්රජහ ජර යහඳෘති අධීක්ණඹ රීමේභ වහ. භවය ්රජහ ජර 

යහඳෘති හර්ථක ක්රිඹහේභක ශනහ. නමුේ භවය තළන්ර 

්රජහ  ඳහරනඹ රීමේභ තුමශ ගළටලු භතුම වුණු තළන් තිශඵනහ. ජර 

මරහශ්රර ගළටලු ඇති වුණ තළන් තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ 

අධීක්ණඹ කයන්න, නිඹහභනඹ කයන්න කටුතතුම කයනහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹේ ජරඹ 

පිළිඵයි. වළඵළයි භභ එඹ ශඹොමු කයන්න ඵරහශඳොශයොේතුම 

ශන්ශන් උස අධයහඳන වහ භවහභහර්ග අභහතය රක්සභන් 

රීරිඇල්ර භළතිතුමභහට.   

ජරඹ නිහ දක්ෂිණ අධිශේගී භහර්ගශේ  ශකොටක් ශම් න 

ශකොට ළහිරහ තිශඵනහ. භභ රීරිඇල්ර ඇභතිතුමභහශගන් දළන 

ගන්න කළභළතියි, ඒ දක්ෂිණ අධිශේගී භහර්ගශේ  ඒ ළසී ඇති 

ශකොට ම්ඵන්ධශඹන් ගන්නහ ක්රිඹහ භහර්ගඹ ශභොකක්ද රීඹරහ  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසනඹ අදහශ අභහතයහංලඹට ශඹොමු කයනහ ිතක් -  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කභක් නළවළ, තුමටු නම් එතුමභහ පිළිතුමයක් ශදයි. එතුමභහ තුමටු 

නම් පිළිතුමයක් ශදන්න ඉඩ ශදන්න,  ගරු කථහනහඹකතුමභනි.  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

පිළිතුමයක් ශදන්න කළභළතිද  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒක දක්ෂිණ අධිශේගී භහර්ගශේ  තිශඵන ශරොකු ්රලසනඹක්.  
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දකුණු අධිශේගී භහර්ගශේ  තිශඵන ඳස කන්ද ගළන ද  

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ, ඔේ. ඒක ශම් යශ්  ශරොකු ්රලසනඹක්.  
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඊශේ  භභ ඒක ඵරන්න ගිඹහ.  
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒකට උේතයඹක් ශදනහ නම් ශදන්න.  
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉතහභේ ඉක්භනින් එඹ ඉේ කයනහ.  

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශකොච්චාය කල් ඹයි ද  

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉතහභේ ඉක්භනින්. ඒක ශවිතහිට ඉේ කයන්න ඕනෆ.  

වදිිටශේ  ඉේ කයන්න ඵළවළ.  

වදිිටශේ  ඉේ කශශොේ ත ්රලසන එයි.  [ඵහධහ රීමේභක්] No, 

we are doing it.  

       

 

2003 අංක 3 දරන මූය කෂමනාකරණ (ලගීමපත) 

ඳන  : ප්රකාන 
2003இன் 3ஆம் இனக்க நைகரகத்து 

(ததரநப்நெகள்) சட்டம்: கூற்நகள் 
FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) ACT, NO.3 OF 2003: 

STATEMENTS 
     2/'15 

7.  ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ ්රලසනඹ:  

(අ) 2015 ර්ඹ ශනුශන් 2003 අංක 3 දයන මරය 
කශභනහකයණ (ගකීම්) ඳනශතහි 12 (1) ගන්තිශඹහි 
(අ), (ණ), (ඇ) (ඈ) ව (ඉ) ඹන උඳ ගන්තිර 
්රකහලනඹන් එතුමභහ ශභභ බහට ඉදිරිඳේ කයන්ශනහිද  

(ණ) ශනො එශේ නම්,  ඒ භන්ද   

றற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்டுக்கரக 2003 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் 

இனக்க, றற நைகரகத்து (ததரநப்நெகள்) சட்டத்றன் 

12 (1) ஆம் தறரறறன் (அ); (ஆ); (இ); (ஈ); ற்நம் (உ) 

ஆகற உட்தறரறவுகபறன் கூற்நககப இச்சகதறல் 

சர்ப்தறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance:  

(a) Will he submit to this House the statements of 

Subsections (a), (b), (c), (d) and (e) of Section 12 

(1) of the Fiscal Management (Responsibility) Act, 

No. 3 of 2003 in respect of the year 2015  

(b) If not, why?  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි.  

(අ)   ඔේ.  

 2015 ය භළද යහජය මරය තේේඹ පිළිඵ හර්තහශහි 
අදහශ ්රකහලඹන් ඉදිරිඳේ කය ඇත. ශභභ හර්තහ 2015 
ජුනි 30ළනි දින භවජනඹහ ශත නිකුේ කය ඇති අතය, 
2015 ළප්තළම්ඵර් භ 22ළනි දින ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ 
බහගත කය ඇත.  

(ණ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භ ශ  ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ගරු මුදල් ඇභතිතුමභනි, ය භළද යහජය මරය තේේඹ වහ 
භළතියණඹට ශඳය තේේඹ පිළිඵ හර්තහ ශදක තමුන්නහන්ශේ 
ඉදිරිඳේ කය තිශඵනහ. ඒ ගළන ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත න 
අතශර්, ඒ පිළිඵ ශම් ගරු බහශේ අඳට දින ශදකක විහදඹක් 
රඵහ ශදන්න රීඹන ඉල්ලීභට ඔඵතුමභහ එකඟ නහද රීඹහ භහ දළන 
ගන්න කළභළතියි. ශභොකද, ගරු අගභළතිතුමභනි, ම්්රදහඹහනුකර 
වළභ දහභ මරය කශභනහකයණ (ගකීභ) ඳනත ඹටශේ තිශඵන 
හර්තහ පිළිඵ විහදඹක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ දීරහ තිශඵනහ. ඒ 
නිහ ශම් වහ අඳට දින ශදකක විහදඹක් රඵහ ශදන්න රීඹහ භහ 
ඉල්රහ ිටටිනහ.  

 

ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දළන් ශකොශවොභේ අඹ ළඹ ශඹෝජනහේ එන නිහ ඒ එක්කභ 

ඔඵතුමභහ රීඹන ඔඹ කහයණඹේ අයගන්න එකයි ුවදුුවභ ක්රභශේදඹ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ රීඹන්ශන් කලින් තිබුණු ණර්ිකකඹ 

ගළන. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අඳ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ම්්රදහඹ අනු කටුතතුම කයන්න 

ඕනෆ ශන්. 
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ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳට ්රලසනඹක් නළවළ.  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 ඳක් නහඹක රැසවීශම්දී ඒ ගළන හකච්ඡහ කයරහ අපි 

ීරයණඹක් ගනිමු.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රීිට අර්ථඹක් නළවළ. නමුේ, අගභළතිතුමභහ රීේහ හශ , ඒ 

කහයණඹේ ශදකභ ඒකහඵද්ධ කයරහ අඹ ළශඹන් ළඩි ශරහක් 

අයශගන හකච්ඡහ කයමු.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අඹ ළඹට ශඳය. 
 

ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Give us a chance to speak. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ගළන අපි බ්රවසඳතින්දහට හකච්ඡහ කයමු.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශවොයි, අපි Parliamentary Business Committee එශක්දී 

හකච්ඡහ කයමු. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

ගරු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශම් හර්තහශේ දක්හ තිශඵනහ, 

2014 ඳශමු ළනි කහර්තුමශේ ඛනිජ ශතල් ණනඹනඹ වහ රුපිඹල් 

ිතලිඹන 1,761.7ක් විඹදම් වුණහඹ, 2015 ඳශමු ළනි කහර්තුම 

වහ විඹදම් ශරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් ිතලිඹන 921.7යි රීඹහ. 

එතශකොට යට ඇතුමශශේ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් ිතලිඹන 840ක් ඉතිරි 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ මුදර රුපිඹල් ශකෝටි 12,012ක්. ශතල් ිතර 

අඩු වීභ නිහ ශභළනි ඉතහ විලහර මුදල් ්රභහණඹක් ඉතිරි වීශම් 

ශභන් හිටඹක් ශම් යශ්  රීිටභ යජඹකට රළබී නළවළ. ඉතිවහශේ  

ඒ හනහන්ත තේේඹ උදහ වුණු එකභ මුදල් ඇභතියඹහ 

ඔඵතුමභහයි. අද ශේ කර්භහන්තඹ ඳේහ ශගන ඹන්න ඵළරි කඩහ 

ළටිරහ තිශඵනහ. යඵර් කර්භහන්තඹේ කඩහ ළටී තිශඵනහ. වී 

ශගොවිඹහේ ළටිරහ. ශම් ල්ලි ටික ගරු ළවිලි කර්භහන්ත 

ඇභතිතුමභහට ශදන්න. එතශකොට ශම් ඉතිරි වුණු භවහ 

ධනසකන්ධශඹන් අශප් අඳනඹන කර්භහන්තඹ නළත නඟහ 

ිටටුන්න පුළුන්. ශභොකද, ණනඹනලින් අඳට ඉතුමරුක් ශරහ 

තිශඵනහ. අවුරුදු 150ක විතය ඉතිවහඹක් තිශඵන අශප් 

අඳනඹන කර්භහන්තශේ  ශේ, යඵර් කර්භහන්ත අද කඩහ ළටිරහ 

තිශඵනහ. 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම් ඉතිරිශඹන් ශේ ව යඵර් කර්භහන්තරට අලය මුදල් 

ටික ශදන්න රීඹහ තභයි භහ ඉල්රහ ිටටින්ශන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශකොටක් තභයි ඇේත රීේශේ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හ ර්තහශේ තිශඵනහ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, හර්තහශේ එක ශකොටක් උපුටහශගන කථහ රීමේභ 

ශනොශයි අලය න්ශන්. භභ ඔඵතුමභහට ම්පර්ණ චිත්රඹභ 

ශඳන්න්නම්. ශතල් ණනඹනඹ රීමේභ ම්ඵන්ධශඹන් යූඑස 

ශඩොරර් ිතලිඹන 840ක් ඉතිරි වුණහට, අශප් අඳනඹන ඔක්ශකොභ -

ශේ,යඵර්,ශඳොල් කර්භහන්ත- ම්පර්ණශඹන්භ කඩහ ළ ටිරහ 

තිශඵනහ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක තභයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තභයි භභ රීඹන්ශන්. ඔඵතුමභහ අශප් අශේ ල්ලි 

තිබුණහඹ රීඹහ රීේශේ. ඒක ළරැදියි. ඔඵතුමභන්රහශ  ණණ්ඩු 

කහරඹ තුමශ රීිටශේේ ණදහඹම් උඳඹන්ශන් නළති ඒහට කයපු 

්රහ ධන විඹදම්ර තේ විඹදම් ්රභහණඹක්ද  ඔඹ කහර සීභහ 

තුමශ තිබුණහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. කහර් ණනඹනඹ රීමේභ වහ 

රුපිඹල් ිතලිඹන 788ක විශද්ල විනිභඹක් ද ළඹ වුණහ. 

අහනශේ දී, අඳනඹනඹ කඩහ ළටිරහ ඌනතහ ශර තේ 

රුපිඹල් ිතලිඹන 800ක් විතය අඳ ශොඹහගත ුතතුම තිබුණහ. ඒ 

අභහරු කහර්ඹ බහයඹේ අශප් ණණ්ඩු භඟින් කය තිශඵනහ. රීිට 

්රලසනඹක් නළති අපි ණර්ිකකඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹනහ. ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි, හර්තහශන් ශඳොඩි ශකොටක් තභයි ඔඵතුමභහ 

ශඳන්නන්න වළදුශේ. දහඹහදඹ විධිඹට අඳට රළබුශණ් 

ම්පර්ණශඹන් කඩහ ළටී තිබුණු ණර්ිකකඹක්.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ණර්ිකකඹ නිිට ඳරිදි ශගන ඹනහඹ රීේහට, 

ඔඵතුමභහ ගිහින් ඵරන්න ශදනිඹහඹ ්රශද්ලශේ  ශේ- 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳුව ගිඹ කහරශේ  භළතියණඹක් ඳළළේවුණහ. අඳ ඒ 

භළතියණශඹන් ඵරඹට ඳේශරහ ගත වුශණ් භහ ශදකයි. 

ඔඵතුමභන්රහට අවුරුදු 12ක් තිසශේ කයන්න ඵළරි ව ශද් අපි ශම් 

භහ අට, නඹ තුමශ කය තිශඵනහ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, ශේ කර්භහන්තඹ ඳේහශගන ඹෆභ වහ 

ශේ කර්භහන්තඹට අලය මුදල් ටික ඔඵතුමභහ ගරු නවින් 

දිහනහඹක ඇභතිතුමභහට ශදන්න. ශභොකද, ඒ නිර්ඹහත 

කර්භහන්තඹක්. ණඹහතලින් හිටඹක් රළබුණහභ ඒ හිටඹ ශඹොදහ 

නිර්ඹහත කර්භහන්තඹ කඩහ ළශටන එක නතය කයන්න උදවු 

කයන්න රීඹරහයි අඳ ඔඵතුමභහට රීඹන්ශන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශේභයි. ඔඵතුමභන්රහ කඩහ ් ටපු ණර්ිකකඹක අපි වදනහ. 

ටිකක් ඉන්න. එශේ වළදීභ වහ අලය ණදහඹභ අඳට ගන්න ිටදු 

ශරහ තිශඵන්ශන් නළති තළන්ලින්. අපි ඒ ණදහඹභ අයශගන 

අලය තළන්රට ඒහ රඵහ ශදන්නම්.  

 

 

ඕන් වීේ ඩිලප්මන්ට් (ප්රයිලට්) ලිපත ඩ් : දිනතඳො ක 

වශ කැැන්ඩර් මුද්රණය 
ஏன் வீவ் டினப்தன்ட் (தறகரட்) லிறதட்: 

றணப்தறரடுகள் ற்நம் ரட்கரட்டிகள் அச்சறடல் 
OCEAN VIEW DEVELOPMENT (PVT.) LIMITED: PRINTING OF 

DIARIES AND CALENDARS 
8/'15 

8. ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශ ා 
(ரண்நெறகு (டரக்டர்) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නිහ වහ ඉදිරීමේම් අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ ්රලසනඹ:   

(අ) එකට ඳළති ඉදිරීමේම්, ඉංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු 
ඳවුවකම් අභහතයහංලඹට වහ ඒ ඹටශේ ඳළති 
ශදඳහර්තශම්න්තුම ව ණඹතන වහ 2015 ර්ඹ 
ශනුශන් දිනශඳොේ වහ කළරළන්ඩර් මුද්රණඹ වහ එකී 
ණඹතනලින් මුදල් එකතුම කය ඕන් වීේ ඩිරප්භන්්  
(්රයි් ) ලිම්ටඩ් ශත රු.14,800,800ක මුදරක් ශගවීභ 
ම්ඵන්ධශඹන් ශචාෝදනහ එල්රවී ඇති ඵ එතුමභහ 
දන්ශනහිද  

(ණ) ඉවත (අ) ඳරිදි මුදල් එකතුම කශශේ නම්, එභ මුදර 
ශකොඳභණද ඹන්න එතුමභහ වන් කයන්ශනහිද  

(ඇ) (i) දිනශඳොේ වහ කළරළන්ඩර් මුද්රණඹ රීමේභ වහ ිතර 
ගණන් කළහ ණඹතනඹක් ශතෝයහ ගනු රළබුශේ 
නම්, එඹ කශර්ද;  

 (ii) ඇණවුම් කයන රද ව මුද්රණ ණඹතනඹ විිටන් 
බහය ශදන රද දිනශඳොේ වහ කළරළන්ඩර් ංඛයහ 
ශන් ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද; 

 (iii) මුද්රණ ණඹතනඹට මුදල් ශගව ණඹතනඹ කශර්ද; 

 (iv) එභ මුදර ශකොඳභණද; 

 ඹන්නේ එතුමභහ වන් කයන්ශනහිද  

(ඈ) (i) ශභභ කහර්ඹඹ වහ අභහතයහංලඹ ශනොන 
ශනේ ණඹතනඹක් මුදල් ශගහ තිශබ් නම්, ඊට 
ශවේතුම කශර්ද; 

 (ii) ශභභ දිනශඳොේ වහ කළරළන්ඩර් මුද්රණඹ රීමේභ 
ම්ඵන්ධශඹන් මරය අඳයහධ විභර්ලන 
ශකෝ ඨහලඹ භඟින් විභර්ලනඹක් ිටදු කයන්ශන්ද;  

 (iii) එශේ නම්, එහි ්රගතිඹ කශර්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඉ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද   

 
வீடகப்நெ, றர்ரத்துகந அகச்சகக்  ரகட்ட றணர: 

(அ) அப்ரதரக றர்ரத்துகந, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்நெ ற்நம் ததரது சறகள் 

அகச்சுக்கும் அந் அகச்சறன்கலழ் கரப்தட்ட 

றகக்கபங்கள் ற்நம் றநணங்களுக்கும் 2015 

ஆம் ஆண்டுக்கரக றணப்தறரடுகள் ற்நம் 

ரட்கரட்டிககப அச்சறடுற்தகண எவ்தரந் 

றநணத்றடறந்ந்தும் தம் ரசகரறக்கப்தட்டு ஏன் 

வீவ் டினப்தன்ட் (தறகரட்) லிறதட்டிற்கு நதர 

14,800,800/= தரகக தசலுத்றக தரடர்தறல் 

குற்நம் சுத்ப்தட்டுள்பதன்தக அநறரர? 

(ஆ) அவ்ரந றற ரசகரறக்கப்தட்டிந்ப்தறன், அப் 

தத்தரகக வ்பவு ன்தக அர் 
குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i )  குநறத் றணப்தறரடுகள் ற்நம் 

ரட்கரட்டிககப அச்சறடுற்கரக றகன 

நக்கள் ரகரப்தட்டு றநணம் என்ந 

தரறவுதசய்ப்தட்டிந்ப்தறன் அது வ்ரந 

இடம்ததற்நது ன்தகநோம்; 

 (ii )  தகரள்ணவுக் கட்டகப தகரடுக்கப்தட்ட 

ற்நம் அச்சறடல் றநணத்றணரல் அச்சறடப் 

தட்டு எப்தகடக்கப்தட்ட றணப்தறரடுகள் 

ற்நம் ரட்கரட்டிகபறன் ண்றக்கக 

தவ்ரநரக வ்பதன்தகநோம்; 

 (iii) அச்சறடல் றநணத்றற்கு ந் றநணத்றணரல் 

தம் தசலுத்ப்தட்டது ன்தகநோம்; 

 (iv) அப்தத்தரகக வ்பதன்தகநோம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) (i )  அகச்சு அல்னர ரந றநணதரன்ந 

இற்கு தம் தசலுத்றறந்ப்தறன், அற்கரண 

கரங்கள் ரக ன்தகநோம்; 

 (ii) ரற்தடி றணப்தறரடுகள் ற்நம் ரட்கரட் 

டிகள் அச்சறடப்தடல் தரடர்தரக றற 

ரரசடிகள் தற்நற நெனணரய்வுப் தறரறறணரல் 

நெனணரய்வுகள் ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நர 

ன்தகநோம்; 

 (iii) ஆதணறல், அன் நைன்ரணற்நம் ரதன் 

தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(உ) இன்ரநல், ன்? 
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asked the Minister of Housing and Construction:  

(a) Is he aware that allegations have been made 

regarding a payment of Rs. 14,800,800 to Ocean 

View Development (Pvt.) Limited, out of the 

money that has been collected from the institutions 

coming under the purview of the then Ministry of 

Construction, Engineering Services, Housing and 

Common Amenities for the printing of diaries and 

calendars for the year 2015, for that Ministry, 

departments and institutions under it;  

(b) Will he state, if money was collected as (a) above, 

the amount collected; 

(c)  Will he also state - 

 (i) if quotations have been called to select an 

institution for printing the relevant diaries 

and calendars, the institution so selected; 

 (ii) separately, the number of diaries and 

calendars ordered and the number printed 

and handed over by the press;  

 (iii) the institution which made the payment to 

the press;  

 (iv) the amount so paid?  

(d) Will he inform this House -  

 (i) if money has been paid by an institution 

other than the Ministry, the reasons for 

same; 

 (ii) whether an investigation is conducted by 

the Financial Crimes Investigation Division 

regarding the printing of these diaries and 

calendars;  

 (iii) if so, its progress?  

(e) If not, why?   
 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා (නිලාව ශා ඉදිකිරීපත 

අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம - வீடகப்நெ ற்நம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ගරු නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුමභහශ  

්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි:  

 
(අ)  ඔේ. මුදර රුපිඹල් 14,800,800.00ක් ශනො 

14,800,080.00ක් ඳභ.. 
(ණ)  එකතුම කශ මුළු මුදල් ්රභහණඹ ශභශේයි:  

 ශගොඩනළගිලි ශදඳහර්තශම්න්තුම රු.   24,570.00 

 ශබෞතික ළරුවම් ශදඳහර්තශම්න්තුම රු.    80,850.00 

 යජශේ  කර්භහන්තලහරහ රු.    42,580.00 

 ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිඹ රු. 1,08,350.00  

 වහධිඳතය කශභනහකයණ අධිකහරිඹ රු. 1,07,050.00 

 ඉදිරීමේම් තහක්ණ වහ අබයහ ණඹතනඹරු. 1,77,000.00 

 යහජය නිර්භහණ ීතතිගත ංසථහ රු. 9,37,600.00 

 ඕන් වීේ ඩිරප්භන්්  (පුද්) භහගභ රු. 9,44,900.00 

 යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ රු. 59,68,160.00 

 ජහතික නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹ රු. 54,59,020.00 

 අභහතයහංලශඹන් (ශශ දළන්වීම් භඟින්) රු. 9,50,000.00 

 එකතුම           රු.14,800,080.00 

(ඇ) (i) ඉභහෂි ්රකහලන ණඹතනඹ 

 (ii) කශභනහකයණ දිනශඳොේ (Management Diary)  
-7500 

  හභහනය දිනශඳොේ (Desk Diary) -11500 

  දින දර්ලන (Calendar) -29632 

  මුද්රණඹ කයන රද ඹළයි ්රකහිතත ්රභහණඹ ව 
ණඹතනරට රළබුණ ්රභහණඹ අතය ඳයසඳයතහ 
ඇත. 

 (iii) ඕන් වීේ ඩි රප්භන්්  (පුද්) භහගභ. 

 (iv) රුපිඹල් ිතලිඹන 12.6929 

(ඈ) (i) ශභභ කහර්ඹඹට මුදල් ශගහ ඇේශේ 
අභහතයහංලඹට අඹේ භහගභක් විිටනි.  

  අභහතයහංල ශල්කම් 2014.12.23 දින රඵහ දුන් 
ලිඛිත උඳශදස භත ඕන් වීේ ඩිරප්භන්්  (පුද්) 
භහගභ විිටන් ඉභහෂි ්රකහලන ණඹතනඹ ශත 
ශභභ මුදල් ශගහ ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඒ ම්ඵන්ධ හර්තහක් ශභශතක් රළබී ශනොභළත. 

  මරය අඳයහධ විභර්ලනඹක් ිටදු ශනහ. මරය 
අඳයහධ ශකෝ ඨහඹ ශභඹ විභර්ලනඹ කයිතන් 
ඳතින අතය අල්රස ශවෝ දණ ශචාෝදනහ 
විභර්ලන ශකොිතභද විභර්ලනඹක් ණයම්බ කය 
තිශඵනහ. අදහශ ලිපිශගොනු ිටඹල්රක්භ අල්රස 
ශවෝ දණ ශචාෝදනහ විභර්ලන ශකොිතභට රඵහ දී 
තිශඵනහ. ඒ හශ භ ිටඹලුශදනහශ භ දළන 
ගළීතභ වහ, ශම් ිටද්ධිඹ පිළිඵ අභහතයහංලඹ 
තුම තිශඵන ිටඹලුභ ලිපිශල්ඛන භභ ශම් 
අසථහශේ වළන්හඩ්  හර්තහට ඇතුමශේ  රීමේභ 

වහ වභාග * කයනහ. 

(ඉ) අදහශ ශනොශේ. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශ ා 
(ரண்நெறகு (டரக்டர்) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, භශ  ඳශමුන අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි.   

ඔඵතුමභහ (ඇ) (i) ඹටශේ වන් කශහ, "ඉභහෂි ්රකහලන 

ණඹතනඹට දීරහ තිශඵන්ශන්" රීඹහ. එතශකොට ිතර ගණන් 

කළ  ශේහ නම්, ිතර ගණන් ඉදිරිඳේ කශ අශනක් ණඹතන 

ශභොනහද  

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ිතර ගණන් කළපු අනිකුේ ණඹතනර නම් භහ තුම 

තිශඵනහ. ඊට ශඳය භහ ඔඵතුමභහට රීඹන්න ඕනෆ, ඒ අදහශ 

්රම්ඳහදන ශයගුරහිට වරිඹහකහය අනුගභනඹ කශහ නම් ශම් 
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————————— 
*  ුලවන කාතේ  බා ඇ . 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

කර්තයඹට ඹන්න තිබුශණ් ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ 

කයිතන් ඵ. නමුේ ිටදු ශරහ තිශඵන්ශන් ශභඹයි. Yellow 

pagesලින් ණඹතන ඳවක් ඳභණ ම්ඵන්ධ කයශගන තභයි 

ශේමේශම් කටුතේතට ශඹොමු ශරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුමභහ ශම් 

ණඹතන ඳව ශභොනහද රීඹහ අවරහ තිශඵනහ. RG Graphics, J 

and D Publishing House, RS Enterprises, Imashi Prakashana 

and  Liphwin Printers රීඹන ශභන්න ශම් ණඹතනලින් තභයි 

ිතර ගණන් කළහ තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශ ා 
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශභඹ රුපිඹල් රක් 148ක ගනු-

ශදනුක්. කළබින්  අනුභළතිඹරීන් ශතොය අභහතයහංල 

ශල්කම්යඹහට ඳභණක් ශභළනි ගනු-ශදනු වහ අනුභළතිඹ රඵහ 

ශදන්න පුළුන්ද  

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ පිළිඵයි ඔඵතුමභහ අවපු ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹට පිළිතුමරු 

වළටිඹට භහ රීේශේ. භහ ශඟ තිශඵනහ, procurement guidelines. 

ශම් procurement guidelines අනු සීිතත ිතර ගණන් කළවීභකට 

ඹන්න පුළුන් රුපිඹල් ිතලිඹන 12ක් දක්හ ඳභණයි. ඔඵතුමභහ 

රීේ විධිඹට රුපිඹල් ිතලිඹන 14කටේ ළඩි ්රභහණඹක් ළඹ කය 

තිශඵනහ. ශම් ්රලසනශේ දී ඇේත ලශඹන්භ නිඹිතත ඳටිඳහටිඹ 

අනුගභනඹ කයන්ශන් නළතියි ශම් ක්රිඹහදහභශේ  නියත ශරහ 

තිබුශණ්.  

ඒ හශ භ ඔඵතුමභහශ  ්රලසනඹට තේ පිළිතුමයක් එකතුම 

කයිතන් භහ ශම් කහයණඹේ රීඹන්න කළභළතියි.  රුපිඹල් ිතලිඹන 

14ක් දින ශඳොේ මුද්රණඹ රීමේභ වහ ළඹ රීමේභ භහ දරීන්ශන් 

අතයලය කහර්ඹඹක් වළටිඹට ශනොශයි. විශලේශඹන්භ ශම් 

ශර්දී ශම් ණඹතනලින් ශකෝටි - ්රශකෝටි ගණන් මුදල් එකතුම 

කය එකභ දින ශඳොතක්ේ අඳ මුද්රණඹ කයන්ශන් නළති ඵ භහ 

රීඹන්න කළභළතියි. ඒ ණඹතනර ිටඹලුභ අයමුදල්, ්රතිඳහදන 

නිහ ංර්ධනඹ උශදහ ශන් කය තිශඵනහඹ රීඹන කහයණඹ 

ශඵොශවොභ තුමටින් අඳ ්රකහල කයන්න ඕනෆ. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශ ා 
(ரண்நெறகு (டரக்டர்) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශම් මුදල් ංචාහට අභතය ශභභ ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ ශරහ 

තිශඵන්ශන් හිටපු ඇභතියඹහශ  ශඳෞද්ගලික ශල්කම් ව 

ම්ඵන්ධීකයණ ශල්කම්. ඔවුන් තභයි ශතොයතුමරු එන්න රීඹහ ඒ 

ණඹතනරට දළනුම් දීරහ, ඒහ ම්ඵන්ධීකයණඹ කය තිශඵන්ශන්. 

ඇණවුම් කශ දින ශඳොේ ්රභහණඹ වහ කළරළන්ඩර් ්රභහණඹ 

රළබිරහේ නළවළ. ඒ නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ගන්නහ කඩිනම් 

පිඹය, ඔවුන්ට එශයහි ගන්නහ විනඹ ක්රිඹහ භහර්ග පිළිඵ භහ 

ඔඵතුමභහශගන් දළන ගන්න කළභළතියි. 

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ජහතික නිහ ංර්ධන අධිකහරිශේ  ්රධහන අබයන්තය 

විගණක වන් කය තිශඵන විසතය අනු ඔඵතුමභහ අවපු ්රලසනඹට 

භහ ඳළවළදිලිභ ශභශේ රීඹන්න කළභළතියි.  

උදහවයණඹක් ලශඹන් ගේශතොේ විධහඹක දින ශඳොේ 

2,100ක් ඳඹන්න ඕනෆ තළන ඳඹහ තිශඵන්ශන් 1,200යි. ඒ 

රීඹන්ශන් 900ක හිඟඹක් තිශඵනහ. විධහඹක ශනොන දින ශඳොේ 

5,200ක් ඳඹන්න ඕනෆ තළන ඳඹහ තිශඵන්ශන් 2,800යි. එතළන 

2,400ක හිඟඹක් තිශඵනහ. ඒ හශ භ දින දර්ලන 11,258ක් රඵහ 

දිඹ ුතතුම තළන ඳඹහ තිශඵන්ශන් 5,500යි. ඒ රීඹන්ශන්, 5,758ක් 

ඳඹහ නළවළ. ශගල් වදන්න තිශඵන, නිහ ණඹ රඵහ ශදන්න 

තිශඵන, නිහ ණධහය වළටිඹට රඵහ ශදන්න තිශඵන රුපිඹල් 

රක් 140කට ළඩි මුදල් ්රභහණඹක් විඹදම් කය දින ශඳොේ 

මුද්රණඹ කයන්න කටුතතුම කය තිශඵනහ. අඩුභ තයිතන් මුද්රණඹ 

කයපු දින ශඳොේ ්රභහණඹ අදහශ ණඹතනරට රඵහ දී නළවළ. ශම් 

පිළිඵ අපි අංග ම්පර්ණ ඳමේක්ණඹක් අබයන්තයේ කය 

ශගන ඹනහ,  ඵහහියේ කය ශගන ඹනහ. අපි අනිහර්ඹශඹන්භ 

ශම් ශනුශන් "hybrid" ඳමේක්ණඹක් ක්රිඹහේභක කයනහ. 

ශඳොලිස මරය අඳයහධ විභර්ලන ඒකකඹේ, අල්රස ශවෝ දණ 

ශචාෝදනහ විභර්ලන ශකොිතභේ ශම් පිළිඵ ම්පර්ණ 

ඳමේක්ණඹක් ක්රිඹහේභක කය ශගන ඹනහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please!  

ඊශඟට ්රලසන අංක 9, ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. [ඵහධහ 

රීමේම්] 

 

ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   
 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

අන්න තශොරා. 
 
[මූාවනතේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුමභහ, මේති ්රලසනඹ ඉදිරිඳේ කයන්න. 

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් -හීරෆ කශ 

විඳක්ශේ - ගරු භන්ත්රීතුමභහ ගරු නිහ වහ ඉදිරීමේම් 

ඇභතිතුමභහශගන් ඇසූ ්රලසනශේ දී - [ඵහධහ රීමේම්] හිටපු ඇභතියඹහ 

පිළිඵ ඇුවහ. හිටපු ඇභතියඹහ රීඹන්ශන් භභ.  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

That is not a point of Order.  

651 652 

[ගරු ජිේ ශ්රේභදහ භවතහ] 



2015 ඔක්ශතෝඵර් 20   

ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරය අඳයහධ විභර්ලන ශකෝ ඨහශේ  ඔඹ රීඹන ඳමේක්ණඹ 

ිටදු ශනහ. [ඵහධහ රීමේම්]- ඔඹ රීඹන විධිඹට අපි ීතතිඹට අනු 

යදක් කය තිශඵනහ නම් ශභරවකට අඳ කුදරහ ශගන ගිහිල්රහ. 

[ඵහධහ රීමේම්] 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජිේ ශ්රේභදහ භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ පිළිතුමරු රඵහ දී 

අහනද  [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අද ශම් ශගොල්රන් එක්ක එකතුම ශරහ අරහද ගවන නඩඹක් 

ඵට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්] කළතයි. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රලසන අංක 9. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ගරු විභල් වීයංල භවතහශගන් 

්රලසනඹක් ඇුවශේ නළවළ ශන්. [ඵහධහ රීමේම්]. ශභශවභ ්රලසන 

අවන්න ඵළවළ. He cannot just get up and speak.  - [ඵහධහ රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජිේ ශ්රේභදහ භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ පිළිතුමරු රඵහ දී 

අහනද  

 
ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ නම් අන් කයන්න. 

 
ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඔඵතුමභහ points of Orderරට ඉඩ 

ශදනහ නම් අන් කයන්ශන් ශකොශවොභද  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

නළවළ, නළවළ. It is not a point of Order.  

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භට උේතය ශදන්න ඉ ඩ ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු 

කථහනහඹකතුමභනි, භශ  පිළිතුමය අන් නළවළ. [ඵහධහ රීමේම්] 

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විභල් වීයංල භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහට අසථහ දුන්නහ. 

 
ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, - [ඵහධහ රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ජිේ ශ්රේභදහ භළතිතුමභහට පිළිතුමරු රඵහ දීභට අසථහ 

රඵහ ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්] - Order, please!  

 
ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
"පුහුල් ශවොයහ කශයන් දළශන්" රීඹනහ. [ඵහධහ රීමේම්] -  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු විභල් වීයංල භළතිතුමභනි, භභ ඔඵතුමභහට අසථහ රඵහ 

දුන්නහ. 

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඊට ඳුවේ භශ  නභ වන් කශහ. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

කවුද  

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රීරිඇල්ර ඇභතිතුමභහ. [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ගරු බහශේදී ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට ්රලසන අවන්න ඵළවළ. 

[ඵහධහ රීමේම්]  
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කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු විභල් වීයංල භළතිතුමභනි, දළන් ගරු ජිේ ශ්රේභදහ 

භළතිතුමභහට පිළිතුමය රීඹන්න අසථහ ශදන්න. ඊට ඳුව 

ඔඵතුමභහට ්රලසනඹක් තිශඵනහ නම් ඒ වහ භභ අසථහ රඵහ 

ශදන්නම්. Hon Wimal Weerawansa, do not disturb. 

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  පිළිතුමය අන් නළවළ. 

 

ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  නභ වන් කය ගරු රීරිඇල්ර 

ඇභතිතුමභහ ඹභක් වන් කශහ. භට ඒ ගළන රීඹන්න ඉඩ ශදන්න. 

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භශ  පිළිතුමය අන් නළවළ. - [ඵහධහ 

රීමේම්]  

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු විභල් වීයංල භළතිතුමභනි, ගරු ජිේ ශ්රේභදහ 

අභහතයතුමභහ පිළිතුමය දී අන් වුණහට ඳුව භභ ඔඵතුමභහට 

අසථහ රඵහ ශදන්නම්. [ඵහධහ රීමේම්]  

 

ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඔඵතුමභහ ණණ්ඩුශේ ඳභණක් 

ශනොශයි, මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුමශේභ ශකොටක්. [ඵහධහ රීමේම්]  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජිේ ශ්රේභදහ භළතිතුමභහ. 

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භට අසථහ ශදන්න.  [ඵහධහ රීමේම්] - 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ ඔඵතුමභහට අසථහ රඵහ දුන්නහ. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු ජිේ 

ශ්රේභදහ භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ පිළිතුමරු රඵහ ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්] 

ඊට ඳුව ගරු විභල් වීයංල භළතිතුමභහට අසථහ රඵහ ශදන්නම්. 

[ඵහධහ රීමේම්] -  

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Point of Order  එකට අසථහ ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ එතුමභහශ  point of Order  එකට අසථහ රඵහ දුන්නහ. 

[ඵහධහ රීමේම්] - I gave a hearing to the Hon.Wimal 

Weerawansa. [ඵහධහ රීමේම්]  

 

ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඔඵතුමභහ ගරු විභල් වීයංල භළතිතුමභහට 

අසථහ රඵහ ශදන්න. එතුමභහට න්ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්]   
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ අසථහ දුන්නහ, කන් දුන්නහ. [ඵහධහ රීමේම්] -  
 

ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශභශවභ කයන එක ළරැදියි.  [ඵහධහ රීමේම්] 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශභතළන යදක් නළවළ. [ඵහධහ රීමේම්] ඉය නළේනම්, භභ ත 

අසථහ ශදන්නම්. [ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  වශඹෝගඹ අඳටේ ඕනෆ. 

[ඵහධහ රීමේම්] 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වශඹෝගඹ ශදන්නම්. [ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු අජි ක පී. තඳතර්රා මශ ා (විදුලිබ ශා ුලනර්ජනී ය 
බක්ති නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததரர - றன்லு ற்நம் 

நெதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 
අලි ඵඵහ ව ශවොරු වතළිව. [ඵහධහ රීමේම්] 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශභොකක්ද රීඹන්න තිශඵන්ශන්, ගරු විභල් වීයංල භළතිතුමභහ  

[ඵහධහ රීමේම්] 
 

ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, හිටපු ඇභතියඹහ වළටිඹට භශ  නභ 
වන් වුණහ. [ඵහධහ රීමේම්] හිටපු ඇභතියඹහ වළටිඹට 
රීඹළශන්ශන් භහ ගළනයි. ඒ නිහ තභයි භභ නළඟිටරහ කරුණු 
ඳළවළදිලි කශශේ. ඒ පිළිඵ මරය අඳයහධ ශකෝ ඨහශේ  
ඳමේක්ණඹක් ශකශයනහ. අපි යදක් කයරහ තිශඵනහ නම් 
කුදරහශගන ඹනහ. ඒ ගළන ණශඹේ කථහ කයන්න ශදඹක් නළවළ.  
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කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුමභහ ඒක රීේහ. 

 
ගරු විමල් වීරලං මශ ා   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ නිහ අරහද නළඟීභ වහයි ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් 

භන්ත්රීරු ඔඹ ්රලසනඹ ශගනහශේ. ඒහට අපි ඵඹ ශන්ශන් නළවළ.  

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුමභහට භභ අසථහක් දුන්නහ. ඔඹ කරුණ ශදළනි තහට 

රීඹන්න අලය ශන්ශන් නළවළ ශන්. ඔඹ කරුණ රීඹන්න 

ඔඵතුමභහට භභ අසථහක් දුන්නහ. දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුමභහ 

ලබ්ද කශහට විභල් වීයංල භළතිතුමභහට කථහ කයන්න භභ 

අසථහක් දුන්නහ.  

 
ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශදළනි තහශේ මේති ්රලසනඹක් නළඟුහ.[ඵහධහ රීමේම්] 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශදළනි තහශේ ඒකභ නළත රීඹන්න අලය ශන්ශන් නළවළ 

ශන්. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු ජිේ ශ්රේභදහ ඇභතිතුමභහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

 
ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශම් විධිඹට කෆ ශකෝ ගවරහ භශ  

පිළිතුමය භළඩ ඳේන එක ළරැදියි. [ඵහධහ රීමේම්] ඒ හශ භ භභ 

රීඹන්න කළභළතියි, ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් භන්ත්රීතුමභහට කථහ 

කයරහ ශනොශයි ශම් ්රලසනඹ ශඹොමු කශශේ රීඹන කහයණඹ. ඒක 

භභ ඳළවළදිලිභ රීඹන්න කළභළතියි. එශවභ නින්දිත 

ශද්ලඳහරනඹක් භභ කයන්ශන් නළවළ. එතුමභහ අහ තිශඵන 

්රලසනඹටයි භභ උේතය ශදන්ශන්. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුමභහ පිළිතුමරු ශදන්න. 

 
ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, එතුමභහ අහ තිශඵන අහන ්රලසනඹට 

පිළිතුමය ශභඹයි. ිතලිඹන 140ක් නිහ වහ ඉදිරීමේම් අභහතයහංලශේ  

ණඹතනලින් එකතුම කයරහ ශගල් වදනහ ශනුට, නිහ ණඹ 

ශදනහ ශනුට, නිහ ණධහය ශදනහ ශනුට කයරහ 

තිශඵන්ශන් diaries මුද්රණඹ කයන එකයි. [ඵහධහ රීමේම්] අපි ශම් 

 ශර් එශවභ දින ශඳොේ මුද්රණඹ රීමේභ වමුලින්භ අන් කයරහ 

එක තම තඹක්ේ විඹදම් කයන්ශන් නළතුම -එක රුපිඹරක්ේ 

විඹදම් කයන්ශන් නළතුම- ඒ ිටඹලුභ අයමුදල් ශම් යශ්  ශගල් 

වදන යහඳෘතිඹට ශඹොමු කයරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

එතුමභහ භතුම කය තිශඵන ඊශඟ කහයණහට අදහශ පිළිතුමය 

ශභඹයි. ශම් ිටඹලුභ ශද්ල් ක්රිඹහේභක කයරහ තිශඵන්ශන් යජශේ  
මරය ශයගුරහිට අරංගු කයරහයි; අශවෝිට කයරහයි. [ඵහධහ රීමේම්] 

විශලේශඹන්භ භභ රීඹන්න කළභළතියි,- [ඵහධහ රීමේම්] ශම් කෆ 

ගවන ක් ටිඹට procurement guidelines ගළන දළනුභක් නළවළ. 

ිතලිඹන 12කට ඩහ ළඩිඹ ඇණවුම් කයනහ නම් ශටන්ඩර් 

ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කයන්න ඕනෆ. අනුගභනඹ කයරහ 
තිශඵන්ශන් සීිතත ිතර ගණන් කළවීභක්. එශවභ අක්රිතකතහන් 

අද ක්රිඹහේභක ශන්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ ගරු කථහනහඹකතුමභනි, 

රක් 140ක් විඹදම් කයරහ මුද්රණඹ කශ දින ශඳොේ අදහශ 
ණඹතනරට නිඹිතත ්රභහණශඹන් රළබිරහ නළවළ. ඒ රීඹන්ශන් 

දින ශඳොේ අතුමරුදවන් ශරහ තිශඵනහ රීඹන එකයි. අපි දළන 
ගන්න කළභළතියි, කවුද ශම් දින ශඳොේ ටික ශවොයහ කෆශේ රීඹරහ. 

[ඵහධහ රීමේම්] අපි දළන ගන්න කළභළතියි, කහශ  ශභශවඹවීශභන්ද 
ශම්ක ක්රිඹහේභක කශශේ රීඹරහ.  [ඵහධහ රීමේම්] ඒ හශ භ ශම් 

මරය අඳයහධඹ,  ශම් අක්රිතකතහ ක්රිඹහේභක කශ පුද්ගරයින් 

ශදශඳොශකශ  නම් රීඹළවුණහ. ඒ ශදශඳොශට විරුද්ධ විනඹ 
ඳමේක්ණ කයන්නට භට ඵළවළ රීඹන කහයණඹ ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුශණ් ගරු භන්ත්රීතුමභහට භභ රීඹන්නට කළභළතියි. ඒ 
ශදශඳොශට විරුද්ධ විනඹ ඳමේක්ණ කශ ුතේශේ ඒ ශදශඳොශ 

ම්ඵන්ධ ශද්ලඳරන ඳක්ශේ  නහඹකතුමභහයි. එතුමභහ තභයි විනඹ 
විශයෝධී ක්රිඹහරට විඳුම් ඳඹන්නට ඕනෆ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භන්ත්රීතුමභහ, ්රලසනඹ අවන්න.  
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9. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 

(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳහර්ලිශම්න්තුම ්රතිංසකයණ වහ ජනභහධය කටුතතුම  
අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ ්රලසනඹ : 

(අ) (i) ල ර ීරංකහ ගුන් විදුලි ංසථහ තුම ඉඩම් අක්කය 
ඳ රභහණඹ ශකොඳභණද; 

 (ii) එභ ඉඩම් පිහිටහ ඇති සථහන කශර්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ණ) (i) ල ර ීරංකහ ගුන් විදුලි ංසථහ තුම ඉඩම් විරීමටභට 
ීරයණඹක් ශගන තිශබ්ද; 

 (ii) එශේ නම්, ඊට ශවේතුම කශර්ද;  

 (iii) එභ ඉඩම් විරීමටභට ළරුවම් කය ඇති ණකහයඹ 
කශර්ද; 

 (iv) එකී ඉඩම් විරීමටභ නළළේවීභට කටුතතුම 
කයන්ශන්ද; 

 ඹන්නේ එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද   

 
தரரளுன்ந நசலகப்நெ ற்நம் தகுசண ஊடக 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்கக எலிதப்நெக் கூட்டுத்ரதணத்துக்குச் 

தசரந்ரண கரறறன் அபவு த்கண 

க்கர்கள் ன்தகநோம்; 
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 (ii) ரற்தடி கரறகள் அகந்துள்ப இடங்கள் 

ரக ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) எலிதப்நெக் கூட்டுத்ரதணத்துக்குச் தசரந்ரண 

கரறககப றற்தற்கு 

லர்ரணறக்கப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்கரண கரம் 

ரதன்தகநோம்; 

 (iii) ரற்தடி கரறககப றற்தற்கு 

றட்டறடப்தட்டுள்ப றம் ரதன்தகநோம்; 

 (iv) ரற்தடி கரறகள் றற்தகண தசய்ப்தடுக 

றநத்துற்கு டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of lands belonging to Sri Lanka 

Broadcasting Corporation in acres; and 

 (ii) the locations of each of the aforesaid lands? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a decision has been made to sell the 

lands belonging to Sri Lanka Broadcasting 

Corporation; 

 (ii) if so, the reasons for making such a 

decision; 

 (iii) the manner in which plans have been made 

to sell the aforesaid lands; and 

 (iv) whether action will be taken to stop the sale 

of the aforesaid lands? 

(c) If not, why? 

 

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි.  

(අ) (i) ංසථහට ීතතයනුකර හිිතකම් ඇති ඉඩම් 
්රභහණඹ - අක්කය 520 රූඩ් 02 ඳර්චාස 0.7.  

  ංසථහට භුක්තිඹ ඳභණක් ඇති ඉඩම් ්රභහණඹ - 
අක්කය 399 ඳර්චාස 27යි. 

 (ii) ංසථහ තුම ඉඩම් 

1. දිඹගභ - විකහලනහගහයඹ - ශකොශම 
දිසත්රික්කඹ, ශවෝභහගභ ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් 
ශකෝ ඨහඹ. 

2. සීද - විකහලනහගහයඹ - ගම්ඳව දිසත්රික්කඹ, 
කටහන ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් ශකෝ ඨහඹ. 

3. ඒකර - විකහලනහගහයඹ - ගම්ඳව ජහ-ඇර 

4. භද්දුභහශගේත - නිර නිහ - ක ොළඹ 
දිසත්රික්කඹ, තිරිරිගසඹහඹ ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් 
ශකෝ ඨහඹ. 

5. අරුප්ශඳොර - නිර නිහ - ජහතික නිහ 
යහඳෘතිඹ, අරුප්ශඳොර, භවනුය 

6. පුේතරභ - විකහලනහගහයඹ - පුේතරභ  
දිසත්රික්කඹ, කල්පිටිඹ ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් 
ශකෝ ඨහඹ. 

7. වීයකළටිඹ - විකහලනහගහයඹ - වම්ඵන්ශතොට 
දිසත්රික්කඹ, වීයකළටිඹ ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් 
ශකෝ ඨහඹ. 

8. කරටුහ - ශභල්ඵර්න් ේත, කරටුහ, 
ඇවළලිඹ ශගොඩ 

9. අනුයහධපුය නිර නිහ - 823, 2 න පිඹය, 
බුරංකුරභ භහත, අනුයහධපුයඹ 

10. අනුයහධපුයඹ - නිවන - 841, 2 න පිඹය, 
බුරංකුරභ භහත, අනුයහධපුයඹ 

11. භහතය - රුහුණු ශේඹ - රේේත භවඅද්දය, 
කුභහයතුමංග භහත, භහතය 

12. භව විකහලනහගහයඹ - කුරුණෑගල 
දිසත්රික්කඹ, භව, කුඹුක්ළ, ඵරල්ර 

13. නුයඑළිඹ නිවන - නුයඑළිඹ දිසත්රික්කඹ, 
වහහඑළිඹ 

14. ඵහිය කන්ද - අනිේත, භවනුය 

15. අශේශර නිවන -  නුයඑළිඹ, අශේශර 

16. ශදනිඹහඹ විකහලනහගහයඹ - ශදනිඹහඹ, 
එනහල්ේත, භහතය 

ංසථහ භුක්ති විඳිිතන් ඳතින ඉඩම් 

17. ්රධහන කහර්ඹහරඹ - ශකොශම දිසත්රික්කඹ, 
තිරිරිගසඹහඹ ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් ශකෝ ඨහඹ. 

18. පුේතරභ - කයශේේත - පුේතරභ 
දිසත්රික්කඹ, කල්පිටිඹ ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් 
ශකෝ ඨහඹ. 

19. පුේතරභ අක්කය 100 විකහලනහගහයඹ - 
පුේතරභ දිසත්රික්කඹ, කල්පිටිඹ ්රහශද්ය ඹ 
ශල්කම් ශකෝ ඨහඹ. 

20. අනුයහධපුය 513 ඉඩභ, යජයට ශේඹ - 
අනුයහධපුය දිසත්රික්කඹ 

21. න්නිතම්භළන්නහ - 36ඒ අයි, 
න්නිතම්භළන්නහ, අනුයහධපුයඹ 

22. ඹටිඹන්ශතොට විකහලනහගහයඹ - 131, 
අභනහර, ඹටිඹන්ශතොට, කෆගල්ර 

23. හුන්නසගිරිඹ විකහලනහගහයඹ - භවනුය, 
ඳහතදුම්ඵය, හුන්නසගිරිඹ 

24. උඩයදළල්ර විකහලනහගහයඹ - උඩයදළල්ර, 
නුයඑළිඹ 

25. වපුතශල් විකහලනහගහයඹ - දශේතළන්න / 
නහඹඵළද්ද, වපුතශල්, ඵදුල්ර 

26. කයගවතළන්න විකහලනහගහයඹ - භහතශල්, 
අමන්ගව ශකෝයශශේ, කයගවතළන්න 

27. භවනුය -කඳුයට ශේඹ - පුසඳදහන භහත, 
භවනුය 

28. ශකොේභශල් -්රජහ ගුන්විදුලිඹ - අංක 37, 
ශකොේභශල් 

29. ත්රිකුණහභරඹ - ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කඹ, 
කුච්චාශේලි ්රහශද්ය ඹ ශල්කම් ශකෝ ඨහඹ. 
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(ණ) (i) නළත. 

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iv) අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහශ  ඳශමුශනි අතුමරු ්රලසනඹ 

ශභඹයි. කහරඹ ගළන කල්ඳනහ කයරහ භභ ශඵොශවොභ ශකටිශඹන් 

අතුමරු ්රලසන අවන්නම්. ගරු ඇභතිතුමභනි, ශභභ ්රලසනශේ  (ණ)(iv) 

ශකොටට -එකී ඉඩම් විරීමටභ නළළේවීභට කටුතතුම කයන්ශන්ද- 

පිළිතුමරු ලශඹන් දළන් ඔඵතුමභහ රීේහ, අදහශ ශනොශේ රීඹරහ. 

නමුේ ඳුව ගිඹ අවුරුද්ශද් ඒකර ගුන් විදුලි ංසථහ තුම ඉඩම් 

අක්කය 71ක් විකුණන්නට Cabinet Paper එකක් ඉදිරිඳේවීභ 

පිළිඵ පුේ ඳේ හර්තහක් භහ ශඟ  තිශඵනහ. එශවභ ීරයණඹක් 

තිබුණහද  තිබුණහ නම් ඒ කටුතේත නළළේවහද  

 

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක අදට අදහශ නළවළ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ රීඹන්ශන් ඒක නේරහද  

 

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අශප් ර්තභහන කළබින්  භණ්ඩරඹ ීරයණඹ කශහ එඹ 

විකුණන්ශන් නළවළ රීඹරහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශවෝභහගභ, දිඹගභ අක්කය 120 කුභක් වහද ඳහවිච්චි 

කයන්ශන්  

 

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශවෝභහගභ ඉඩම් විරීමටභට ීරයණඹ කයරහ නළවළ. 

භහධයශේදීන් වහ නිහ යහඳෘතිඹක් ඇති රීමේභට ඉඩම් අක්කය 

110ක් අශප් අභහතයහංලඹට ශදන්නට ීරයණඹ කයරහ තිශඵනහ. 

එඳභණයි. එකක්ේ විකුණන්ශන් නළවළ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ඔඵතුමභහශගන් දළන ගන්නට කළභළතියි, ජහතික 

රූඳහහිනිඹ, ITN එක, ගුන් විදුලිඹ, රක් වඬ, ශල්ක් වවුස ව 

මුද්රණ ංසථහ ඹන ණඹතනර ශද්ලඳහරන ඳළිගළීතම්රට රක් 

ව ශේකඹන් ම්ඵන්ධශඹන් අභහතයහංලශේ ේ, ඔශබ්ේ 

්රතිඳේතිඹ ශභොකක්ද රීඹරහ. ඳුව ගිඹ අවුරුදු 20 තුමශ 

අහධහයණඹට රක් වුණු අඹට කදහ න විට න්දි දීරහ අන් 

කයන්නට ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහද  

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිඵ අපි කටුතතුම කයිතන් ිටටිනහ.  

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කහරඹක් රීඹන්නට ඵළරිද  

 

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කහරඹ ඔඵතුමභහට දළන ගන්නට පුළුන් -[ඵහධහ රීමේභක්] 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

්රහශද්ය ඹ ගුන් විදුලි ශේහ නඩේතුම රීමේශම්දී ශඵොශවෝ ්රලසන 

තිශඵනහ. රහබ රළබීශම් ්රලසන තිශඵනහ. ශ්රහකශඹෝ අඩු ශිතන් 

තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵන නිර්භහණය ලී ළඩ පිළිශශ 

ශභොකක්ද   

 

ගරු ගයන්  කරුණාතික මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිඵේ අපි හර්තහක් ඉල්රහ තිශඵනහ. එහි ්රගතිඹ 

ශභොකක්ද රීඹහ ඵරහ අපි ීරයණඹක් ගන්නහ.  

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශඵොශවොභ සතුමතියි. ශවො උේතයඹක් රළබුණහ.  

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ශදළනි ටඹ.  

 
වීරකැටිය ලයාඳිතිය : විවන ර 
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3. ගරු විජි  තශේර ක මශ ා (ගරු සුනිල් ශඳුන්තන කති මශ ා 
තලනුල ) 
(ரண்நெறகு றஜற ரயத் - ரண்நெறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற சரர்தரக) 

(The Hon. Vijitha  Herath on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 
භවහනගය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ 

්රලසනඹ:  

(අ) (i) ඉඩම් ශගොඩරීමේශම් වහ ංර්ධනඹ රීමේශම් 
ංසථහ විිටන් 2014.02.17 ණයම්බ ශකොට 
2014.11.06 අන් කශ වීයකළටිඹ යහඳෘතිඹ ඹනු 
කුභක්ද; 

    (ii) එභ යහඳෘතිඹට අදහශ එක් එක් අනුකහර්ඹඹන් 
කශර්ද; 

 (iii) එක් එක් අනුකහර්ඹඹ වහ දයන රද විඹදභ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශකොඳභණද; 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 (iv) ඉඩම් ශගොඩරීමේශම් වහ ංර්ධනඹ රීමේශම් 
ංසථහශේ අයමුණ වහ ඳයභහර්ථඹන්ට වීයකළටිඹ 
යහඳෘතිඹ අඹේශේද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් කයන්ශනහිද  

(ණ) (i) ශම් වහ නහවික වමුදහ ශ්රභ දහඹකේඹ රඵහ දී 
තිශබ්ද; 

 (ii) ඒ ශනුශන් ශගවීම් කය තිශබ් නම්, එභ මුදර 
ශකොඳභණද;    

 (iii) ශම් ම්ඵන්ධශඹන් එකට නහගරික ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ භඟින් ශවෝ ඉඩම් ශගොඩරීමේශම් වහ 
ංර්ධනඹ රීමේශම් ංසථහ භඟින් ණඹතනික 
විභර්ලනඹක් ිටදුකය තිශබ්ද;  

 (iv) එශේ නම්, එහි ර්තභහන තේේඹ කශර්ද;  

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඇ) (i) ශභභ යහඳෘතිඹ ම්ඵන්ධශඹන් මරය අඳයහධ 
විභර්ලන ශකෝ ඨහඹ භඟින් විභර්ලනඹක් 
ිටදුකයන්ශන් නම්, එහි ්රගතිඹ කශර්ද;  

 (ii) ශභභඟින් අහිිත ව රුපිඹල් ිතලිඹන 61කට අධික 
මුදර අඹ කය ගන්ශන්ශකශේද; 

 ඹන්නේ එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද   
 

ரக ற்நம் ரல் ரகர அதறறந்த்ற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) கரற லட்டல் ற்நம் அதறறந்த்றக் 

கூட்டுத்ரதணத்றணரல் 2014.02.17ஆம் றகற 

ஆம்தறக்கப்தட்டு 2014.11.06ஆம் றகற 

றகநவுதசய்ப்தட்ட வீதகட்டி கந்த்றட்டம் 

ன்தது ரது ன்தகநோம்; 

 (ii) ரற்தடி கந்த்றட்டத்றற்குரற எவ்தரந் உத 

தறகள் ரக ன்தகநோம்; 

 (iii) ரற்தடி எவ்தரந் உத தறக்கரக 

ரற்தகரள்பப்தட்ட தசனவுகள் தவ்ரநரக 

வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (iv) கரற லட்டல் ற்நம் அதறறந்த்றக் 

கூட்டுத்ரதணத்றன் ரரக்கம் ற்நம் 

குநறக்ரகரள்கபறநள் வீதகட்டி கந்த்றட்டம் 

அடங்குகறன்நர ன்தகநோம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இற்கு கடற்தகடறணர் உகப்நெப் 

தங்கபறப்தறகண ங்கறநோள்பணர ன்தகநோம்; 

 (ii) அற்கரக தகரடுப்தணவுகள் தசய்றந்ப்தறன் 

அத்தரகக வ்பவு ன்தகநோம்; 

 (iii) இது தரடர்தரக அப்ரதரக க அதறறந்த்ற 

அகச்சறணரல் அல்னது கரற லட்டல் ற்நம் 

அதறறந்த்றக் கூட்டுத்ரதணத்றணரல் றநண 

ரலறறனரண நெனணரய்தரன்ந 

ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பர ன்தகநோம்; 

 (iv) ஆதணறல், அன் ற்ரதரக றகனக 

ரதன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) இந்க் கந்த்றட்டம் தரடர்தரக றறசரர் 

குற்நப்நெனணரய்வுப் தறரறறணரல் நெனணரய் 

தரன்ந ரற்தகரள்பப்தடின் அன் 

நைன்ரணற்நம் ரதன்தகநோம்; 

 (ii) இன்நனம் இக்கப்தட்ட 61 றல்லிநக்கு 

அறகரண தரககக அநறட்டுக்தகரள்து 

வ்ரந ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) what is meant by “Weeraketiya Project”, 

which was inaugurated on 17.02.2014 and 

completed on 06.11.2014 by the Land 

Reclamation and Development 

Corporation; 

 (ii) what the sub-activities under that Project 

are; 

 (iii) the expenditure borne in respect of each 

such sub-activity, separately; and 

 (iv) whether the “Weeraketiya Project”  is 

relevant to the objective and aims of the 

Land Reclamation and Development 

Corporation? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Navy has provided labour for 

this Project; 

 (ii) if such labour was provided on paid basis, 

what amount has been paid; 

 (iii) whether an institutional investigation has 

been conducted into it by the then Ministry 

of Urban Development or the Land 

Reclamation and Development 

Corporation; and 

 (iv) if so, what its present position is? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) if the Financial Crimes Investigation 

Division is conducting an investigation into 

this Project, what its progress is; and 

 (ii) how the amount of money lost due to this 

Project, which stood at Rs. 61 million, is 

going to be recovered? 

(b) If not, why?  
 

ගරු වන්  අගියලන්න මශ ා (මශානගර ශා බවනනාහිර 

වංලර්ධන නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்நம் ரல் 

ரகர அதறறந்த்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Megapolis and Western Development) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භවහනගය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 

අභහතයතුමභහ ශනුශන්  භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය වභාග * 

කයනහ. 
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* වභාතපතවය ම   බන ද ිළිතුරර: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i.) භළදමුරන ඩී.ඒ.යහජඳක් අනුසභයණ සභහයකඹ ව 
ශකෞතුමකහගහයඹ ළරුවම් කය ඉදිරීමේභ. 

 ( ii.) * ඩී.ඒ. යහජඳක් සභහයකඹ 

        * ඩී.ඒ. යහජඳක් ශකෞතුමකහගහයඹ 

          * ණශ්රිත භූිතශේ  අරංකයණ කටුතතුම  

 ( iii.) ඉවත වන් අනුකහර්ඹඹන් වහ දයන රද විඹදම් ශන් 
ශන් ලශඹන් පිළිශඹශ කය ශනොභළති  අතය යහඳෘතිඹ 
වහ ළඹ කය ඇති ම්පර්ණ මුදර රුපිඹල් ිතලිඹන 64රී.  

 (iv. ) ඉදිරීමේම් රීමේභට වහ උඳශද්ලන කටුතතුම ිටදු රීමේභට ශභභ 
ංසථහශේ ඳනත ඹටශේ වළරීඹහ ඇති අතය, ශභභ 
ඉදිරීමේම් කටුතතුම ිටදු රීමේභ වහ ංසථහශේ අධයක් 
භණ්ඩරශේ  අනුභළතිඹ රඵහ ශගන ඇත. 

(ණ) (i.) ඔේ. 

 (ii.) ශ්රභ දහඹකේඹ ශනුශන් ශගවීම් කය ශනොභළත. නමුේ 
යහඳෘතිඹ වහ අලය අමුද්රය ිතරදී  ගළීතභ පි. 
රුපිඹල් ිතලිඹන 25ක් ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහට ශගහ ඇත. 

 ( iii.) නළත. 

 (iv.) විභර්ලනඹක් කය ශනොභළත. 

(ඇ) (i.) මරය අඳයහධ විභර්ලන ශකෝ ඨහඹ භඟින් ඳමේක්ණඹක් 
ශකශයිතන් ඳීර. එහි ්රගතිඹ පිළිඵ අඳ දළනුේ වී 
ශනොභළත.  

 ( ii.) යහජඳක් අනුසභයණ අධයහඳනික, ංසකෘතික වහ භහජ 
ශේහ ඳදනභ ශත ශභභ ංසථහ විිටන් යහඳෘතිඹට 
අදහශ දයන රද මුලු විඹදම් වහ බිල් ඳතක් ඉදිරිඳේ කය 
ශගවීම් කයන ශර දළනුම් දී ඇත. දළනට එභ ඳදනභ විිටන් 
රුපිඹල් ිතලිඹන 25ක මුදරක් ශභභ ංසථහට ශගහ ඇත.  

(ඇ) ඉවත පිළිතුමරු රඵහ දී ඇත.  

 
ඳාරපතඳරික ලගා භූිය අහිිය වීම : ජීලතනෝඳාය 

බිලැටීම 
 நேர்வீக தறர்ச்தசய்ககக் கரறகள் இப்நெ:  

ரழ்ரர வீழ்ச்சற  
DISPOSSESSION OF ANCESTRAL AGRICULTURAL LANDS: 

COLLAPSE OF LIVELIHOOD 
78/’15 

6. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශ ා (ගරු චන්දිම ගමතප මශ ා 
තලනුල ) 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற - ரண்நெறகு சந்ற கரக 

சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 

Chandima Gamage)   

අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහතික ්රතිඳේති වහ ණර්ිකක කටුතතුම 

අභහතයතුමභහශගන් ඇසූ ්රලසනඹ: 

(අ) උතුමරු භළද ඳශහත ඇතුමළු ශ්රී රංකහශේ අශනකුේ ඳශහේර 
ශවේන් ශගොවිතළන වහ ේේ ඳහරනශඹන් ජීේන 
ශගොවීන්ට ඔවුන්ශ  ඳහයම්ඳරික ඉඩම්ලින් ඉේන 
ශර ඉල්රහ න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුම විිටන් 
ීතතිභඹ පිඹය ගළීතභට කටුතතුම කයිතන් ඳතින ඵ එතුමභහ 
දන්ශනහිද   

(ණ) (i) ශභභ කහයණඹ ශවේතුමශන් ශවේන් ශගොවීන්ට වහ 
රීරි ශගොවීන්ට තභ ජීශනෝඳහඹ අහිිත ශිතන් 
ඳතින ඵ එතුමභහ දන්ශන්ද; 

 (ii)  එශේ නම්, ඊට ශවේතුම කශර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඇ) (i) ශභශේ ඳහයම්ඳරික ගහ භූිත අහිිත වීභට අදහශ ීතති 
ක්රිඹහේභක න්ශන් කය දිනක ිටටද; 

 (ii) අදහශ න යක්ණ සීභහ ීතර්ණ පුළුල් කය තිශබ්ද; 

 (iii) එශේ නම්, න යක්ණ සීභහ පුළුල් කශ දිසත්රික්ක 
ව එක් එක් දිසත්රික්කශේ  න යක්ණ සීභහ පුළුල් 
කශ ඉඩම් ්රභහණඹ ශන් ශන් ලශඹන් 
ශකොඳභණද; 

 (iv) ඉදිරිශේ දී ශභභ  ශගොවීන් ම්ඵන්ධ ඹම් වනදහීම 
පිළිශතක් අනුගභනඹ රීමේභට ඵරහශඳොශයොේතුම 
න්ශන්ද; 

 (v) ඒ වහ ගත විඹ වළරී කහරඹ ශකොඳභණද; 

 (vi) එශතක් ශභභ ශගොවීන්ශ  ජීශනෝඳහඹ බිළටීභ 
ළශළක්වීභ වහ ගනු රඵන ක්රිඹහභහර්ග කශර්ද;  

 ඹන්නේ එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද  

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද   

 

தற அகச்சந்ம், ரசற தகரள்கககள் ற்நம் 

ததரந்பரர அலுல்கள் அகச்சந்ரணகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) ட த்ற ரகரம் உள்பறட்ட  இனங்ககறன் 

கண ரகரங்கபறல் ரசகணப் தறர்ச்தசய்கக 

ற்நம் கரல்கட பர்ப்தறல் ங்கறரளம் 
றசரறகளுக்கு, அர்கபது நேர்வீகக் 

கரறகபறலிந்ந்து தபறரநரந ரகரரற, கரடு 

ரதல் றகக்கபம் சட்ட டடிக்ககககப 
ரற்தகரள்ற்கு ஆத்ங்ககபச் தசய்கறன்ந 

தன்தக அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இன் கரரக ரசகணப் தறர்ச்தசய் 

ககரபர்களும் தரற்தண்க றசரறகளும் 

து ரழ்ரரத்க  இந்து ந்கறன்நரர்கள் 

ன்தகநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகநோம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) இவ்றம் நேர்வீக தறர்ச்தசய்கக றனங்ககப 

இப்தற்கு ற்நெகடரண சட்டம் 

த்றகறறலிந்ந்து அநைலுக்கு ந்ம்; 

 (ii) குநறத் ண எதுக்கு ல்கன றர்ங்கள் 

றஸ்ரறக்கப்தட்டுள்பணர; 

 (iii) ஆதணறல், ண எதுக்குப் தறரசங்கபறன் 

ல்கன றர்ம் றஸ்ரறக்கப்தட்டுள்ப 

ரட்டங்களும், எவ்தரந் ரட்டத்றலும் 

ண எதுக்கு ல்கனகள் றஸ்ரறக்கப்தட்டுள்ப 

கரறகபறன் தப்தபவும் தவ்ரநரக ரது; 

 (iv) றர்கரனத்றல் இந் றசரறகள் தரடர்தறல் 

ரநம் றர றநைகநதரன்கந  

தறன்தற்நற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நர; 

 (v) இற்கரக டுக்கும் கரனம்  ரது; 

 (vi) அதுக குநறத் றசரறகபறன் 

ரழ்ரரங்கள் வீழ்ச்சறகடகத் டுப் 

தற்கரக ரற்தகரள்பப்தடும் டடிக்கக கள் 

ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Is he aware that the Forest Conservation 

Department is making arrangements to take legal 

action, asking the farmers who make a living by 

chena cultivation and engaging in animal 

husbandry in the North-Central Province and in 

other provinces in Sri Lanka to leave their 

ancestral lands? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that the chena 

cultivators and dairy farmers are on the 

verge of losing their livelihood; 

 (ii) if so, will he inform this House the reasons 

for that? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the date on which the law with regard to the 

dispossession of ancestral agricultural lands 

will come into effect; 

 (ii) whether the relevant boundary limits of 

forest reserves have been expanded; 

 (iii) if so, the districts in which the boundary 

limits were expanded and the extent of land 

expanded in those districts that comes under 

those boundary limits, separately; 

 (iv) whether it is expected to take a 

compassionate course of action with regard 

to these farmers in the future; 

 (v)  the time frame needed to accomplish this 

task; 

 (vi)  the measures that will be taken to prevent 

the collapse of livelihood of those farmers 

until such time? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ  
(ரண்நெறகு கந் கந்ரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අග්රහභහතය ව ජහතික ්රතිඳේති වහ 

ණර්ිකක කටුතතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය 

වභාග * කයනහ. 

 
* වභාතපතවය ම   බන ද ිළිතුරර: 
* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුම විිටන් රීිටශකුට ඔවුන් තුම 
ඳහයම්ඳරික ඉඩම්ලින් ඉේන ශර ඉල්රහ ීතතිභඹ පිඹය ගළීතභට 
කටුතතුම කය ශනොභළත. 

 තද, "ඳහයම්ඳරික ශවේන් ශගොවිතළන් කයන ජනතහ ශනුශන් වන 
ළරසීභ" ඹන භළශඹන් එකට ඳරිය වහ පුනර්ජනීතඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹ විිටන් නිකුේ කයන රද අංක 03/2014 දයන අභහතයහංල 
චාක්රශල්ඛඹ අනු න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුම තුම ඉඩම්ර 
ඳහයම්ඳරික ශවේන් ශගොවිතළන් කය ඇති ශගොවීන් වහ ද වන රඵහ 
දීභට කටුතතුම කය ඇත.  

(ණ) ( i.) ඉවත (අ) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශේ. 

 ( ii.) ඉවත (අ) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ) (i.) ඉවත (අ) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශේ. 

 (ii.) න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුම තුම රීිටදු න 
යක්ෂිතඹක භහයිම් පුළුල් රීමේභක් ිටදු කය නළත. දළනට 
යක්ෂිත ශනොන කළශෆ, යක්ෂිත ශර ්රකහලඹට ඳේ රීමේභ 
වහ භහයිම් රකුණු රීමේභ ඳභණක් ිටදු ශකශර්. 

 (iii.) න ංයක්ණ සීභහ පුළුල් රීමේභක් ිටදු ශනොකයන රද අතය 
2015 ර්ශේ  දී අලුතින් ්රකහලඹට ඳේ කයන රද යක්ෂිත 

නහන්තය වහ ඒහශේ  ්රභහණඹ ඇමුුම I*  හි වන් ශේ.  

 (iv.) ඹන්ත්ර සූත්ර බහවිතහ ශනොකය ධහනය, එශප ණදිඹ ගහ කයන 
ඳහයම්ඳරික ශවේන් ශගොවීන් රැක ගළීතභ වහ ඔවුන්ශ  
ණදහඹම් අහිිත වීභ ළරළක්වීභ වහ "ඳහයම්ඳරික ශවේන් 
ශගොවීන්ට වන ළරසීභ" ඹන භළශඹන් ඳරිය වහ 
පුනර්ජනීතඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ විිටන් නිකුේ කයන 
රද අංක 03/2014 වහ 2014.10.29 දිනළති අභහතයහංල 
චාක්රශල්ඛඹ (ඇමුුපත II)* අනු න ංයක්ණ 
ශදඳහර්තශම්න්තුම තුම ඉඩම්ර ඳහයම්ඳරික ශවේන් 
ශගොවිතළන් කය ඇති ශගොවීන් වහ වන රඵහ දීභට 
ීරයණඹ කය තිශබ්. ඒ අනු ඔවුනට තභ ඳහයම්ඳරික ගහ 
කටුතතුම අඛණ්ඩ කයශගන ඹහශම් අකහල අහිිත ශනොශේ.  

 (v.) ඉවත වන් චාක්රශල්ඛඹ දළනටභේ ක්රිඹහේභක න ඵළවින් 
ඳළන ශනොනඟී. 

 (vi.) ඳළන ශනොනඟී. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අභහතයහංල නිශේදන. ගරු අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහතික 

්රතිඳේති වහ ණර්ිකක කටුතතුම අභහතයතුමභහ. 

 

ජඳාන වංචාරය : ගරු අ්ාමා යුරමාතප 

ප්රකාය 
ஜப்தரணற றஜம்: ரண்நெறகு தற 

அகச்சது கூற்ந 
VISIT TO JAPAN: STATEMENT BY HON. PRIME 

MINISTER  

 

ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා (අ්ාමා යුරමා වශ ජාතික 

ප්රතිඳ කති ශා ආර්ථික ක ුතුර අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சந்ம் ரசற 

தகரள்கககள் ற்நம் ததரந்பரர அலுல்கள் அகச்சந்ம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහශ  නිර විශද්ල ංචාහයඹන් 

ම්ඵන්ධ ශතොයතුමරු ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳේ රීමේශම් ම්්රදහඹ 

අනු ජඳහන ංචාහයඹ පිළිඵ ශතොයතුමරු ඔඵ වමුශේ ශගන වළය 

දක්න්නයි භහ ශම් ළයශන්ශන්. ංචාහයශේ  ිටඹලු ශතොයතුමරු       

ශ්රී රංකහ ඳහර්ලිශම්න්තුම වමුශේ ඉදිරිඳේ කයන ඵ ජඳන් අගභළති 

ෂින්ශෝ අශබ් භවතහටේ භහ දන්හ ිටටිඹහ.  

667 668 

[ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ] 

————————— 
*  ුලවන කාතේ  බා ඇ . 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඳුව ගිඹ කහරශේ  ඳහරකයින් භඵය විශද්ල ්රතිඳේතිඹක් 

ඳේහශගන ඹෆභට අශඳොශවොේ ව ඵ අඳ දන්නහ. ශම් නිහ 

අශප් ම්්රදහයික ිතත්රයින් ගණනහක් අඳට අහිිත වුණහ. ජඳහනඹ 

වහ ශ්රී රංකහ අතය ඳළළති ඓතිවහිටක ිතත්ර ඵතහ ශම් නිහ ඳළුදු 

වී තිබුණහ. ජඳහන අගභළති ෂින්ශෝ අශබ් භවතහශ  ණයහධනඹ 

අනු භහශ  ංචාහයඹ ිටදු වුශණ් එන් ඳුව බිභකයි.  

ජනහරිශේ  වභත්රීඳහර ිටරිශේන භළතිතුමභහ ජනහධිඳතියණඹ 

ජඹ ගළීතශභන් ඳුව, එතුමභහේ, භභේ, අශප් විශද්ල අභහතයතුමභහේ 

ඹළිේ ශ්රී රංකහශේ විශද්ල ්රතිඳේතිඹ භඵය තේේඹකට ශගන 

ඒභට ශශවුවණහ. ශම් ශශවකය යහඹහභඹ නිහ ජඳහනඹ වහ   

ශ්රී රංකහ අතය ඵතහ ඹළි ඹථහ තේේඹට ඳේ කයලීභටේ, 

ලක්තිභේ රීමේභටේ අඳට පුළුන් වුණහ. ණිටඹහශේ ්රධහන 

යහජයඹන් න ඉන්දිඹහ, ීනනඹ වහ ජඳහනඹ භඟ භඵය විශද්ල 

්රතිඳේතිඹක් ඳේහශගන ඹහභට ශ්රී රංකහ භේවීභ ගළන අශබ් 

භවතහ ඇතුමළු ිටඹලු භළති ඇභතිරුන් ්රහදඹ ඳශ කශහ. ශම් නිහ 

ශ්රී රංකහ ශකශයහි ඔවුන් තුමශ තිබ ළකඹ වහ අවිලසහඹ දුරු 

කයලීභටේ, ිතත්රේඹ වහ ුවවදේඹ තවවුරු රීමේභටේ අඳ භේ 

වුණහ.  

ශභඹ අඳශ  ම්මුතිහදී ණණ්ඩු රළබ හර්ථක ජඹග්රවණඹක් 

ශර වළඳින්විඹ වළරීයි. 

ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිටරිශේන භවතහ ශ  නහඹකේශඹන් 

ුතතුම ශ්රී රංකහ යජඹ ශගන ඹනු රඵන ඹවඳහරන ළඩ පිළිශශ 

පිළිඵ ජඳහන අග්රහභහතයයඹහ ්රධහන ිටඹලු භළති ඇභතිරු 

්රහදඹ ඳශ කශහ. 

ජිීතහ හී ඳළළති භහන හිිතකම් කවුන්ිටරශේ  ම්භත කයගේ 

ශඹෝජනහට භ අනුග්රහවකේඹ දළක්වීභ පිළිඵ ජඳහන 

අගභළතිතුමභහ ිටඹ ්රලංහ ඳශ කශහ. ඒ අනු තය ශවීශම් 

ශද්ය ඹ ඹහන්ත්රණඹක් වහ ජඳහනශේ  උඳරිභ වහඹ රඵහ ශදන 

ඵ ඔවුන් ඳළුවහ. භහින්ද යහජඳක් ණණ්ඩු ජහතයන්තය අේ 

දළකීම් ඇති විනිලසචාඹකහයයඹකුශ  ශේඹ ශ්රී රංකහට රඵහ ශදන 

ශර 2014 ශර් ඉල්ලීභක් කය ඇති ඵේ, ඒ අනු ශභොශටෝ 

නගුචි භවතහ ඒ ශනුශන් නම් කය, 2014 ශර් ඔක්ශතෝඵර් 

භහශේ  ශ්රී රංකහශේ ංචාහයඹක් වහ ශඹොමු කශ ඵේ ජඳහන 

අග්රහභහතයයඹහ දන්හ ිටටිඹහ. නගුචි භවතහ කහම්ශඵෝජශේ  

පිහිටුන රද විශලේ අධිකයණඹට ම්ඵන්ධ කටුතතුම කය අේ 

දළකීම් ඇති පුද්ගරශඹක් නිහ ඔහුශ  ශේඹ අඛණ්ඩ රඵහ 

ගළීතභ ුවදුුව ඵද ජඳන් අගභළතිතුමභහ අධහයණඹ කශහ.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, විශලේශඹන්භ විශද්ල 

විනිලසචාඹකහයයශඹකු වළටිඹට නගුචි භවතහ කහම්ශඵෝජශේ  

ජහතයන්තය ුතද අඳයහධ අංලශේ ේ ක්රිඹහ කශහ. විශලේශඹන්භ 

එතුමභහ නඩු ඳළමේශම් දක්ශඹක්. ශම් යශ්  කටුතතුම වහ විශද්ල 

විනිලසචාඹකහයයශඹක් වබහගි කයහ ගළීතභ ගළන අපි 

ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රී භහින්ද යහජඳක් භළතිතුමභහට -හිටපු 

ජනහධිඳතිතුමභහට- ්රංලහ කයනහ. 

This House has to commend the Hon. Member 

Mahinda Rajapaksa, who as the former President of the 

country, took steps to ensure that Mr. Noguchi, a judge 

who took part in the Cambodian International War Crimes 

Inquiry, a special prosecutor, was made available to Sri 

Lanka and thereby setting the trend for participation of 

foreign judges in the Sri Lankan judicial mechanism. 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, - [Interruption.] He has come to Sri 

Lanka now. 

 

ගරු දිතන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

He has not.  

 

ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ හිටපු ජනහධිඳතිතුමභහට ්රංලහ කයන ශකොට ඔඵතුමභහ ඒකට 

විරුද්ධයි. ඒ ඇයි රීඹරහ භට රීඹන්න.  භභ ඳක් ශේදඹරීන් 

ශතොය හිටපු ජනහධිඳතිතුමභහට,-[ඵහධහ රීමේම්] කවුද නගුචිට එන්න 

රීේශේ  අපි ශනොශයි ශන්. Who chose Mr.Noguchi? I do not 

even know Mr.Noguchi. භභ එතුමභහ දළකරහේ නළවළ. එතුමභහ 

රංකහට ඇවිල්රහ භහ වම්ඵ ශන්න ඕනෆ රීේහ. අපි හිටපු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුමභහට ශම් ගළන ්රංල කයනහ ද 

නළද්ද  භභ රෆසතියි ්රංලහ කයන්න. [ඵහධහ රීමේම්] ඔඵතුමභහ 

වභත්රීඳහර ිටරිශේන ජනහධිඳතිතුමභහට ්රංලහ කයන්න එඳහ 

රීඹනහ. භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුමභහටේ ්රංලහ 

කයන්න එඳහ රීඹනහ. You all have set the way -  විශද්ල 

විනිලසචාඹකහයරු ශම්කට වබහගි- [ඵහධහ රීමේම්]  උහවිශේ  

දළම්ශම් නළවළ ශන්. You did not make him a judge. You only 

made him participate. ඒක ශකොච්චාය ශවොද  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශදන ශරෝක ුතද්ධශඹන් ඳුව 

ශරෝකශේ  ශඵොශවෝ යටල් ජඳහනඹ ශද ඵළලුශේ වයශඹන්, 

ශක්රෝධශඹන්. නමුේ රංකහශේ අපි ජඳහනඹ ශද ඵළලුශේ ඒ අුතරින් 

ශනොශයි. ුතද භශේ  වහ ඉන් ශඳයහතුම ජඳහනඹ කශ කී ශද් 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔවුනට දඬුම් ඳළිතණවීභ ශවෝ න්දි රඵහ ගළීතභ 

ගළන ශඵොශවෝ යටල් කථහ ඵව කයද්දී නිදවස ශ්රී රංකහශේ මුල්භ 

අගභළති ඩී.එස. ශේනහනහඹක භවතහ ්රධහන කළබින්  භණ්ඩරඹ 

ීරණඹ කශශේ නිදවස යටක් ශර නළගී ිටටින්නට ජඳහනඹට වහඹ 

රඵහ දිඹ ුතතුම ඵයි. 

1952 ළන් ෆ්රළන්ිටසශකෝ ම්ශම්රනශේ දී බුද්ධ බහෂිතඹ 

උපුටහ දක්ිතන් ශජ්.ණර්. ජඹර්ධන මුදල් ඇභතිතුමභහ ජඳහනඹට 

නිදවස යටක් ශර නළඟී ිටටින්නට අකහල ළරිටඹ ුතතුම ඵ 

ශඳන්හ දුන්ශන් ඒ නිහයි. ළන් ෆ්රළන්ිටසශකෝ ම්ශම්රනශේ දී 

ජඹර්ධන භවතහ කශ කථහ ේභන් ජඳහනශේ  දිුතණුශේ ඳදනභ 

ඵ අශබ් භවතහ ශඳන්හ දුන්නහ. ඒ ඳදනභ ඔසශේ ඉන්දීඹ හගය 

කරහපීඹ හභඹ ණයක්හ රීමේභ ශනුශන් ජඳහනඹ ඵළඳී ිටටින ඵ 

ද එතුමභහ අධහයණඹ කශහ. 

එදහ ශ්රී රංකහ ජඳහනඹ ශත දළක්ව අනුග්රවඹ අද ද ඔවුන් 

ිටහිඳේ කයන්ශන් ශගෞයය ශඳයදළරියි. ශජ්.ණර්. ජඹර්ධන 

භවතහ ශරෝක ජන භතඹ ශනස කයිතන් ිටදු කශ ඒ අීනත ක්රිඹහ 

පිළිඵ කෘතශේදී භතකඹ  භතුම ඳයම්ඳයහශන් ඳයම්ඳයහට ශගන 

ඹන ඵට අග්රහභහතය ෂින්ශො අශබ් භවතහ ්රකහල කශහ. එඹ 

භසත ශ්රී රංකහ ශත භ දළක්ව ළඵෆ ශගෞයඹක්. 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, රීශඹෝශතෝ නගයශේ  ඳළළති විදයහ වහ 

තහක්ණ භහජ ංද මුළුශේ ණයම්බක ළිටහයඹ ඇභීරභටේ, 

ශතොරීශඹෝ නගයශේ දී ජඳහන ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරු ඇභීරභටේ 

භට අසථහ රළබුණහ. අග්රහභහතය ෂින්ශෝ අශබ් භවතහ භඟ 

අසථහ ශදකකදී හකච්ඡහ හය ශදකක් ඳළළේවීශම් අකහලඹේ 

ශම් ංචාහයශේ දී උදහ වුණහ. නිශඹෝජය අග්රහභහතය ව මුදල් අභහතය 

තශයෝ අශෝ, කළබින්  ශල්කම් ශඹොෂිහිශද ුවගහ, විශද්ල අභහතය 

ෆුිතශඹො රීෂිදහ, අබයන්තය කටුතතුම ව න්නිශේදන ඇභතිීත 

669 670 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

නඒ තකයිචි, ණර්ිකක, ශශශ ව කර්භහන්ත අභහතය ුතඉචි 

ිතඹහහ, ජඳන් - ශ්රී රංකහ ඳහර්ලිශම්න්තුම ිතත්ර ංගභශේ  බහඳති 

ව ලිඵයල් ්රජහතන්ත්රහදී ඳක්ශේ  නිශඹෝජය බහඳති භහිශකෝ 

ශකොමුයහ, ජයිකහ බහඳති ෂිනිචි රීතඔකහ, විදයහ වහ තහක්ණ 

භහජ ංදශේ  බහඳති ශකෝජි ඕිත භඟේ, ජඳහන - ශ්රී රංකහ 

යහඳහය වශඹෝගිතහ කිතටුශේ නිරධහරින් භඟේ අඳ හකච්ඡහ 

කශහ. 

ජඳහනශේ  ළඩ න රහංශක්ඹ භික්ෂූන් වන්ශේරහ භඟේ, 

එහි රැරීඹහර නිුතතුම ව අධයහඳනඹ රඵන ශ්රී රහංරීක ්රජහ 

භඟේ හකච්ඡහ ඳළළේවීභට ද අඳ අසථහ රහ ගේතහ. අශප් 

යටේ, ජඳහනඹේ අතය ලක්තිභේ ිතත්ර ඵතහ ඇති වශේ  ශදන 

ශරෝක භවහ ංග්රහභශඹන් ඳුවයි. ුතද්ධඹ නිහ මුළු භවේ 

ණිටඹහටභ අහිතකය ඵරඳෆම් ඇති වී තිබුණහ. ශඵොශවෝ ණිටඹහනු 

යටල් ුතද්ධශඹන් විනහල වුණහ. ශජ්.ණර්. ජඹර්ධන භවතහ 

ුතද්ධශේ  අහිතකය ්රතිපර  භනඹ කයලීභ වහ හභඹ අවිඹක් 

කය ගත ුතතුම ඵට ඳළුවශේ ඒ ඳුව බිභ භතයි. එදහ ජඳහනඹට 

භහ රඵහ දීභටේ, හභ භහශේ ශදොයගුළු විෘත කයලීභටේ                  

ශ්රී රංකහ මලිකේඹ ගළීතභ නිහ ජඳහනඹට ණර්ිකක ක්ශේත්රශේ  

ණලසචාර්ඹඹ දක්න්නට වළරී වුණහ. ශ්රී රංකහ විෘත ණර්ිකක 

ක්රභඹට පිවිුවශණ් ජඳහනඹ ණර්ිකක අතින් ඉතහ ඉවශ තරඹකට 

ඳේ  ිටටි අධිඹකයි. 

නමුේ අද ඳුව බිභ ශනස වී තිශඵනහ. මුළු භවේ ශරෝක 

ණර්ිකකඹභ ඳුව ඵෆභකට රක්ශිතන් ඳතිනහ. ඒ අතය ණිටඹහශේ 

ණර්ිකකඹ ලක්තිභේ ශිතන් ඳතිනහ. ශම් කරුණු ිටඹල්රේ 

2015 වහ ව ජඳහනශේ  නිර ංර්ධන වහඹ පිළිඵ ව 

්රකහලනඹේ ඳදනම් කය ගනිිතන් අග්රහභහතය ෂින්ශෝ අශබ් භවතහ 

්රධහන ජඳහන නිශඹෝජිතඹන් භඟ ඳළළේ ව හකච්ඡහරදී අඳ 

්රධහන ක්ශේත්ර තුමනක් ගළන විශලේ අධහනඹ ශඹොමු කශහ.  

 

01. ණශඹෝජන ව ශශහභ ්රර්ධනඹ රීමේභ. 

02. ජහතික ංර්ධනඹ. 

03. හභ හධනඹ ව ජහතික ංහිඳිඹහ. 

ශම් ක්ශේත්ර තුමන ඳදනම් කය ගනිිතන්, පුළුල් විසීරර්ණ 

වවුල්කහමේේඹක් ශදයට අතය ඇති කයලීභ පිළිඵ අඳ හකච්ඡහ 

කශහ. විශලේශඹන්භ තහක්ණ ක්ශේත්රඹ තුමශ ජඳහනඹ රඵහ ඇති 

දිුතණු ශඵදහ වදහ ගළීතභ ගළන අශප් අධහනඹ ශඹොමු වුණහ. 

ජඳහනඹ තුම තහක්ණ ඥහනඹ වහ දළනුභ දකුණු ණිටඹහනු කරහපීඹ 

යටල් ශත කහන්දු රීමේශම් අසථහ  වහ අකහල ගළනේ අඳ 

අදවස හුභහරු කය ගේතහ. රඵන ශර් ශප්යහශදනිශේ දී 

ඳළළේවීභට ළරුවම් කය ඇති ජහතයන්තය විදයහ වහ තහක්ණ 

මුළු වහ වහඹ වීභටේ ජඳහනඹ එකඟේඹ ඳශ කශහ.  

තහක්ණඹ අතින් ජඳහනඹ ශරෝකශේ  ශඵොශවෝ යටල් අභිඵහ 

ඉදිරිශඹන්භ ිටටින ඵ අඳ දන්නහ. ශම් දළනුභ ව අේ දළකීම් 

ංර්ධනඹ ශිතන් ඳතින යටක් ලශඹන් අඳට ශඵොශවෝ 

්රශඹෝජනේ ශනහ. න තහක්ණඹ අඳ යට පුයහ විහිදුහලීභට 

වළරී නම්, එඹ අශප් අනහගත ගභන ශේගේ කයන ්රධහන 

හධකඹක්. ඒ නිහ අශප් කරහඳශේ  තහක්.ක ශඳය ගභන්කරු 

ශර ගරී ුතතුම භූිතකහක් ිටදු කයන ශර අඳ ජඳහනශඹන් 

ඉල්රහ ිටටිඹහ. ශ්රී රංකහ යජඹ ව ජඳන් යජඹ අතයේ, ජඳන් 

භහගම් ව ශ්රී රංකහ යජඹ අතයේ, ජඳන් භහගම් ව ශ්රී රංකහ 

භහගම් අතයේ, ම්ඵන්ධතහ ඇති කයලීභ ඔසශේ                                     

ශ්රී රහංරීකඹන්ට රැරීඹහ ණදහඹම් භහර්ග ව යහඳහරික අසථහ 

නිර්භහණඹ රීමේභට ශම් හකච්ඡහරදී ඳදනභ ළකුවණහ. 

ගුන් ශතොටුඳශ ංර්ධනඹ, ශකොශම නළේ තටහකහංගනඹ 

ංර්ධනඹ රීමේභ, භවනුය නගයඹ පුළුල් ශකොට නවීකයණඹ 

රීමේභ වහ ළරුවම් කස රීමේභ, ගහලු ව ත්රිකුණහභර යහඹ 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ළරුවම් ළකසීභ, ඵර ලක්ති උේඳහදනඹ ණදී 

යහඳෘති ගණනහක් පිළිඵ ජඳහනශේ  අධහනඹ ශඹොමු 

කයවීභට අඳට වළරී වුණහ.  

ඉන්දීඹ හගය කරහඳශේ  ණයක්හ ව නිදවස මුද්ර 

ගභනහගභනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ද අඳ අදවස හුභහරු කය ගේතහ.  

ශයශ වහ හගය ණයක්ණඹ අශප් අධහනඹ ශඹොමු ව තේ 

විඹක්. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශ්රී රංකහට පර්ණ වහඹ රඵහ 

දීභටේ, ශයශහයක්ක ශනෞකහ ළඳීමභට ව න දළනුභ රඵහ 

දීභටේ ඔවුන් එකඟ වුණහ. එක්ේ ජහීරන්ශ  ංවිධහනශේ  

ණයක්ක භණ්ඩරශේ  ණිටඹහනු නිශඹෝජනඹ භ ඵ අශප් 

පිළිගළීතභයි. ශම් ඳුව බිභ භත, ජඳහනඹ එහි නිතය අුවනක් ඉල්රහ 

ිටටීශම් ක්රිඹහලිඹ වහ පර්ණ වහඹ රඵහ ශදන ඵ අඳ ්රකහල 

කශහ. 

දලක ගණනහක් පුයහ ඳළති ුතද්ධඹ ශවේතුමශන් අශප් යශ්  

උතුමරු නළ ශඟනහිය ඳශහේ වහ ණන්න ්රශද්ල ංර්ධන 

ඳුවඵෆම්රට රක් වුණහ. ශම් ්රශද්ලඹන්හි භහජ ණර්ිකක 

තේේඹන්ද ඇේශේ ඳුවගහමී තේේඹකයි. එභ  ්රශද්ලඹන් 

ංර්ධනඹ වහ විශලේ අධහනඹ වහ ළරරීල්ර ශඹොමු රීමේභ 

අඳ ඉදිරිශේ  ඇති දළළන්ත අභිශඹෝගඹක්. ඒ අභිශඹෝගඹ ජඹ 

ගළීතභ වහ වහඹ රඵහ දීභට ජඳහනඹ සූදහනම්.  ශම් ්රශද්ල 

ංර්ධනඹ වහ ණධහය එක්රැස රීමේභට විශලේ ණධහය මුළුක් 

කළවීශම් යහඹහභඹට මුර පුයන ශභන් අඳ ජඳහනශඹන් ඉල්රහ 

ිටටිඹහ. ඊට ධනහේභක ්රතිචාහය රළබුණහ. 

කටුනහඹක ගුන් ශතොටු ශඳොශ ංර්ධන කහර්ඹන් වහ 

ජඳහන ශඹන් බිලිඹන 45ක ණඹ ණධහය රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ 

ගිවිුවභටද ශම් ංචාහයශේ දී අේන් තළබුණහ. එභ ංර්ධන 

කහර්ඹන් අන් වීශභන් ඳුව, තදුයටේ කටුනහඹක ගුන් ශතොටු 

ශඳොශ පුළුල් රීමේභ අඳශ  අයමුණයි. ශදන ධහන ඳථඹක් ඇතුමළු 

නවීන ඳර්ඹන්ත ශගොඩනළඟිලි වහ ඳවුවකම් එහි ඇති කශ ුතතුමයි. 

ශම් අුතරින් කරහපීඹ ගුන් ගභන් ශක්න්ද්රසථහනඹක් ශර 

කටුනහඹක ංර්ධනඹ රීමේභ වහ ජඳහන යජශේ  ව 

ශඳෞද්ගලික අංලශේ  දහඹකේඹ ඵරහශඳොශයොේතුම න ඵද අඳ 

දළන්වහ. 

භහශ  ශම් ංචාහයඹ වහ වබහගි වශේ  ඉතහ ුවළු පිරික්. 

විදයහ තහක්ණ ව ඳර්ශේ ණ අභහතය ුවිටල් ශ්රේභජඹන්ත, 

විශද්ල අභහතය භංගර භයවීය, මුදල් අභහතය යවි කරුණහනහඹක 

ඹන භවේරුන් භඟ නිරධහරින් රීහිඳ  ශදශනක් වබහගි වුණහ. 

ඒ නිහ ශම් ංචාහයඹ ණදර්ලේ ශභන්භ ්රතිපරදහීම ංචාහයඹක් 

ඵ වන් රීමේභ නිළරැදියි. 

ශභභ ංචාහයඹ අහනශේ  ශදයට නිකුේ කශ ඒකහඵද්ධ 

නිශේදනඹ භහ වභාග * කයනහ. ශභභ ංචාහයශේ  ්රතිපර ගළන 

විසතය ශතොයතුමරු එහි අඩංගු ශනහ. ඒ හශ භ රීශඹෝශතෝ 

නුය ඳළති විදයහ තහක්ණ භහජ ංදශේ  භහයම්බක උශශර 

අභතහ භහ කශ කථහේ, ජඳහන ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන් අභතහ 

කශ කථහේ ශම් අසථහශේ දී  භහ වභාග * කයනහ. සතුමතියි. 
 

671 672 

[ගරු යනිල් වික්රභිටංව භවතහ] 

————————— 
*  ුලවන කාතේ  බා ඇ . 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු කථහනහඹකතුමභනි, විඳක්ශේ  ්රධහන ංවිධහඹක  අනුය 
දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභහ ඇන්්  ගහර්ඩ් ිටද්ධිඹ පිළිඵ එදහ 
්රලසනඹක් භතුම කශහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශවට පිළිතුමරු ශදන්න 
ඵරහශඳොශයොේතුම න ඵේ භහ ්රකහල කයනහ.  

 

ඳාර්ලිතපතන්ුරතේ ක ුතුර 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 
 

“That for the purpose of the proceedings of the current session, 

Standing Order No. 30 of Parliament shall operate with substitution 
of the words 'one hour' for the words 'half an hour' ”. 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
තඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්තප ඳන ක තකටුපතඳ ක 

ணற உநப்தறணர் சட்டநனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
කෂි බුණ්ඩා ශ්රී ංකා ඳදනම (වංවනථාග  කිරීතපත) 

ඳන ක තකටුපතඳ  
கற நெண்டர ஸ்ரீ னங்கர ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டநனம் 
KASHIH BUNDA SRI LANKA FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු ටී. රංජි ක ද තවොයිවා මශ ා 
(ரண்நெறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ 

කයනහ. 
 

"කෂි බුණ්ඩහ ශ්රී රංකහ ඳදනභ ංසථහගත රීමේභ වහ ව ඳනේ ශකටුම්ඳත 

ඉදිරිඳේ රීමේභට අය දිඹ ුතතුම ඹ." 

 

ගරු එවන. සී.  මුුරකුමාරණ මශ ා 
(ரண்நெறகு ஸ்.சல. நைத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 

විිංන් වනථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රනනය විමවන දින් වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්, එය 

මුද්රණය කිරීම  නිතයෝග කරන දී.  
ලාර් ා කිරීම වශා 47(5) ලන වනථාලර නිතයෝගය ය ත ක ඳන ක 

තකටුපතඳ   වමාජ වවිබ ගැන්වීපත ශා සුභවාධන අමා යුරමා තල  
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டநனம் நைன்நைகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சநக லு 

வூட்டல் ற்நம் னன்நெரற அகச்சந்க்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற் 

கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්රධහන කටුතතුම, අංක 1 ිටට 7 දක්හ. ගරු යවි කරුණහනහඹක 

අභහතයතුමභහ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා (මුදල් අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අංක 1 ිටට 7 දක්හ ිටඹල්රභ එකය 

ඉදිරිඳේ කයන්නද  
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි. 

 

තද්ශීය භාණ්ඩාගාර බිල්ඳ ක ආඥාඳන  : 

තයෝජනාල 
உள்ரட்டு றகநரசரற உண்டில் கட்டகபச் 

சட்டம் : லர்ரணம் 
LOCAL TREASURY BILLS ORDINANCE: 

RESOLUTION 
 

 

[අ.බහ. 2.23] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳවත වන්  ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳේ 

කයනහ: 

"ශභඹට ශඳය ශඹෝජනහ භඟින් අය ශදන රද මුදරට ළඩිභනේ 

ලශඹන් රු. 400,000,000,000කට ශනොළඩි මුදරක් ශ්රී රංකහශේදී                   

ශ්රී රංකහ ණණ්ඩුශේ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳේ නිකුේ රීමේශභන් ණඹට 

ගළීතභටේ, එභ කහර්ඹඹ වහ (417 න අධිකහරිඹ න) ශද්ය ඹ 

බහණ්ඩහගහය බිල්ඳේ ණඥහඳනශේ 2(1) ළනි ගන්තිඹට ඹටේ අලය 

ිටඹළුභ අය මුදල් ඇභතිතුමභහට දීභටේ, ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුම ීරයණඹ 

කයයි. 

(අභහතය භණ්ඩරශේ  අනුභතිඹ දන්හ තිශබ්.)" 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, 2006 අංක 10 දයන ශද්ය ඹ ණදහඹම් 
ඳනතේ, 2002 අංක 14 දයන එකතුම කශ අගඹ භත ඵදු ඳනතේ, 
2009 අංක 9 දයන ජහතිඹ ශගොඩනළගීශම් ඵදු ඳනතේ, 2006 අංක 
13 දයන ණර්ිකක ශේහ ගහසතුම ඳනතේ, 1988 අංක 40 දයන ඔ් ටු 
ඇල්ලීභ ව සූදු ඵදු ඳනතේ  මුල් ශකොට ශගන ංශලෝධන ඳනේ 
ශකටුම්ඳේ ගළන  ව මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳත ගළන භහ අදවස 
ඉදිරිඳේ කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ජනහරි භහශේ  08න දහ ශම් යශ්  
අලුේ ්රජහතන්ත්රහදඹක් ඇති වුණහ. එකට හිටපු ජනහධිඳති 
භහින්ද යහජඳක් භළතිතුමභහ ශනුට වභත්රීඳහර ිටරිශේන 
භළතිතුමභහ අ ශප් යශ්  ජනහධිඳතියඹහ ඵට ඳේ වුණහ. ඊට ඳුව 
අශප් යශ්  අග්රහභහතයයඹහ  ලශඹන් යනිල් වික්රභිටංව භළතිතුමභහ 
ඳේ කයරහ, එක්ේ ජහතික ඳක්ශේ  ණණ්ඩුක් බිහි වුණහ. අද ශම් 
කථහ කයන අසථහ න විට එක්ේ ජහතික ඳක්ඹ ශ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්ශේ  භන්ත්රීරුන් පිරික් එක්ක ජහතික සරූඳඹරීන් 
ජහතික ණණ්ඩුක් පිහිටුහ තිශඵනහ. ශභභ ඳනේ ශකටුම්ඳේ 
ඉදිරිඳේ කයන අසථහ න විට  භහ 11ක් තුමශ යශ්  ණර්ිකකඹ 
ශඵොශවෝ දුයට ශදෝරනඹ ශරහ තිශඵනහ. අපි රඵහ ගේ ණර්ිකකඹ 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශරශවිට ඳවුව ණර්ිකකඹක් ශනොශයි. කඩහ ළටුණු, ඝහතනඹට 
රක් වුණු ණර්ිකකඹක් තභයි අපි බහය ගේශේ. ශභහි ඹම් තළන්ර 
හිටදහඹක තේේඹන් තිශඵනහ හශ භ, අහිටදහඹක 
තේේඹන්  ඊට හුඟහක් ළඩි ඵ  නළත භතක් කයන්න අලය 
නළවළ රීඹරහ භහ හිතනහ.  නමුේ  අීරතශේ  ශද්ල්රට ශවණ 
ඉල්රන්ශන් නළති, ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්ශන් 
ශකොශවොභද රීඹන එක ශඳන්හ දීභ තභයි අඳ තුම කහර්ඹ බහයඹ 
න්ශන්. අපි අතුමරු අඹ ළඹ ඉදිරිඳේ කශශේ ජනහරි භහශේ  
29ළනි දහයි. එකට ඳළළති ඵහුතය විඳක්ඹ නිහ  ඒ අසථහශේ 
දී අඳට ශම්ක ම්භත කය ගන්න වළරීඹහ තිබුශණ් නළවළ. ඒ නිහ 
තභයි ශභඹ ශභශතක් ඳයක්කු වුශණ්. එශේ ඳයක්කු වුණේ, අඳ 
්රකහල කශ ණකහයශඹන්භ ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ  නිළයදි භ් ටභට 
ශගන ඒභ වහ අද ශභඹ ම්භත  කය ගළීතභට ඳහර්ලිශම්න්තුමට 
ඉදිරිඳේ කයනහ.   

අශප් යජඹ ඵරඹට ඳේ ශරහ දස 21රීන් ඉදිරිඳේ කශ අතුමරු 
අඹ ළශේ  ඹම් විභතහ තිශඵන්නට පුළුන් රීඹන එක ගළන භහ 
ඉතහභේ  ඕනෆකිතන් ඳහර්ලිශම්න්තුම දළනුේ කයනහ. නමු ේ ඒහ 
ංශලෝධනඹට රක් කයරහ යටට උඳරිභ හිටඹක්, අභ වහනිඹක් 
න විධිඹට තභයි අඳ ඉදිරිඳේ කයරහ තිශඵන්ශන්. ත දස 
35රීන් අශප් න යජශේ   ්රථභ අඹ ළඹ ඉදිරිඳේ කයනහ. එඹ  
දීර්ඝ ළරළසභක් හිත අවුරුදු 10ක, 15ක ඉදිරි දළක්භක් හිත 
ඉදිරිඳේ කයන අඹ ළඹක් නහ හශ භ අවුරුදු ශදක තුමනක 
cycle එකරීන්  ඉදිරිඳේ රීමේභ  ශඹෝගය ශරයි අඳ රකන්ශන්.   

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අඳ ශම් යශ්  ඳහරනඹ බහය ගන්නහ 
අසථහ න විට ඇසතශම්න්තුම කය තිබුණු අඹ ළඹ හිඟඹ දශ 
ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 5.88යි. එනම් රුපිඹල් බිලිඹන 
512යි. අපි එඹ දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 5.66කට අඩු 
කයරහ, එශවභ නළේනම් රුපිඹල් බිලිඹන 498කට අඩු කයරහයි 
ඇසතශම්න්තුම කස කශශේ.  එකට තිබුණු ණදහඹම් ඳයතයඹ - 
ශනොශඹක් ශනොශඹක් ණදහඹම් අඩු වීම්,  විඹදම් ළඩි වීම්, ඌනතහ - 
ඳළේතක තිඹරහ අපි අලුේ අදවස ටිකක් ඉදිරිඳේ කශහ. ඡන්දඹ   
අසථහශේ දී ජනතහ හිතහදී ශඹෝජනහ රීහිඳඹක් අඳ ඉදිරිඳේ 
කශහ. අඳ ඒහ ක්රිඹහේභක කයන්නට ඵළඳී ිටටිනහ. ඒහ පුළුන් 
තයම් ඉක්භනට ක්රිඹහේභක රීමේභ වහ අලය විඹදභ දළනටභේ 
දයරහ ඉයයි. නමුේ ණදහඹභ ීතතිගත කයන්න අපි දළන් තභයි 
අසථහ ඉල්රන්ශන්.   

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඒ අසථහශේ දී අපි ශඹෝජනහ 
ගණනහක් ඉදිරිඳේ කශහ. දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 
17ක්, 18ක් තිබුණු ශම් යශ්  ණදහඹභ  බඹහනකකහමේ තේේඹක් 
තුමශ ිටඹඹට 10.5කට අඩු ශිතන් ඳළීරභ නිහ  විඹදභක් දයන්න 
රීිටශේේභ වළරීඹහක් තිබුශණ් නළවළ, හශප්ක් ණදහඹම් ළඩි 
කය ගළීතභක් නළති. ඒ ළඩි කය ගන්න වදන ණදහඹභ පිළිඵ 
තභයි අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ අපි විහද කයන්න අදවස 
කයන්ශන්.  

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

 Order, please! ශම් අසථහශේ දී කවුරුන් ශවෝ ගරු 
භන්ත්රීයඹකු ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය භන්ත්රීතුමභහශ  නභ 
මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ කයන්න. 

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, "ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය භන්ත්රීතුමභහ 

දළන් මරහනඹ ගත ුතතුමඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරරුල  කථානායකුරමා මූාවනතයන් ඉල ක වුතයන්, ගරු 
එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ා මුාවනාරඪ විය. 

அன் தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனர, ரண்நெறகு ட்ட் குரசகஅர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි,  භහ ශම් අසථහ උඳශඹෝගි 

කය ගන්ශන් ඒ ක්රිඹහේභක කයන්න ඵරහශඳොශයොේතුම න 

ශඹෝජනහ, ණදහඹම් උේඳහදන ක්රභ ඇති කයන්න පුළුන් භහර්ග 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ අයඹ ඇති ීතතිගත කයන්නයි. ුවපුරුදු ඳරිදි 

අඳට ඹම් විඹදම් දයන්න පුළුන්කභ තිශඵන්ශන් ණදහඹභ ළඩි 

කය ගළීතභ තුමළිනුයි. ණදහඹම් ශවොඹන්න පුළුන් භහර්ග 

ගණනහක් තිබුණහට, ශගන්න පුළුන් අඹශගන් ඵද්දක් අඹ 

කයන එක තභයි ඩහේ ශඹෝගය න්ශන් රීඹන එක අපි 

ළරරීල්රට ගේතහ. නමුේ ශභශතක් කහරඹක් කය තිශඵන්ශන් 

ඳවුවභ තළනින් ණදහඹභ උඳඹන එකයි. ඒ නිහ අඳ ශම් ක්රභඹ 

ශඳොඩ්ඩක් ශනස කශහ. ඳශමුශන්භ අපි Super Gain Tax  එක 

ඉදිරිඳේ කශහ. අපි ශම් ඵද්ද ඉදිරිඳේ කශශේ, රුපිඹල් බිලිඹන 95ක 

විතය විභතහක් තිබුණු නියි. ඹම් ශකොම්ඳළනි රීහිඳඹකට 

ඳභණයි ශම් ඵද්ද අදහශ න්ශන්. ශම් පිළිඵ භහ නළත තහක් 

ගරු බහට ග කීභරීන් ුතතුම ්රකහල කයන්න කළභළතියි, ශම්ක 

එක් තහක් ඳභණක් ශගවිඹ ුතතුම ඵද්දක් ඵ. ඹම් රීිට ණදහඹභක් 

උඳඹහශගන තිශඵන අඹශගන් ුවළු ශකොටක් රඵහ ගළීතභට, ඒ 

ශගොල්රන්ශගන් කයන කහරු.ක ඉල්ලීභකුයි ශම් ඵද්ද ඳළනවීභ 

තුමළින් කයරහ තිශඵන්ශන්. රළශඵන ණදහඹභ ශඵශදන ශකොට 

ිටඹඹට 99ක් ශනොශයි, ිටඹඹට 1ක් ඵදු අඹ කය ගන්න අලයතහ 

තිශඵනහ රීඹන එක තභයි අපි ශභතළන භතක් කයරහ 

තිශඵන්ශන්. ශකොම්ඳළනි 25ක්, 30ක් ඳභණ ශම් Super Gain Tax 

එකට රක් ශන විධිඹටයි  ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ න්ශන්. 

රුපිඹල් බිලිඹන 65ක්, 70ක් විතය, ඒ රීඹන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටි 

7,000ක් විතය අපි ඒශකන් රඵහ ගන්න ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශකොම්ඳළනි කීඹරීන්ද  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශකොම්ඳළනි 35ක් විතය ගරු භන්ත්රීතුමභනි. ශම් ඵද්ද  නළත 

තහක් අඹ ශනොකයන ඵද්දක් විධිඹට අඹ කය ගළීතභ ගළන 

ඒශගොල්රන් එක්ක අපි හකච්ඡහ කයරහ තිශඵනහ රීඹරහ භහ 

නළතේ භතක් කයන්න කළභළතියි. ඵළංකු ශඵොශවොභ තුමටින් ඒක 

පිළිශගන තිශඵනහ. එකට තිබුණු විභතහ, අඩු ඳහඩු, ඌනතහ 

පිඹවිඹ වළරී කටුතේතක් ශරයි අපි ශභඹ ශගනළවිේ තිශඵන්ශන්. 

ශභඹ ශකොටස ශදකක් ශර නළත ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ 

කයන්නට භහ අදවස කයනහ. ඵද්දක් ලශඹන් ශගන්නේ 

පුළුන්, එශවභ නළේනම් එඹ අශප් ඵළංකු ක්ශේත්රඹට රඵහ 

ශදන්නේ පුළුන්. එතශකොට ඒ ශකොම්ඳළනිඹ අඳට ඵදු ශගන්නට 

ඕනෆ නළවළ. ඒ රීඹන්ශන් රුපිඹල් ශකෝටිඹක් ඵදු ශගන්නට 

තිශඵනහ නම්, ඒ ශනුට ණඹක් ඇති කයරහ ිටඹඹට 7 ඵළගින් 

යජඹට ශදන්න රීඹන භතඹ අපි ඉදිරිඳේ කයරහ තිශඵනහ.  

එතශකොට ඒක අඩුශන්ශන් ශකොම්ඳළනිශේ  profit එශකන් 

ශනොශයි. අලුශතන් ණඹක් ඇති කයරහ, එයින් ිටඹඹට 6.5ක ශවෝ 
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7ක මුදරක් අඳට රඵහ ශදන්න රීඹන භතඹක් අපි ඉදිරිඳේ කයරහ 

තිශඵනහ. ශභොකද, රුපිඹල් බිලිඹනඹක් තිශඵනහ නම්, ඒ හශ  

නගුණඹක මුදරක් ඒ ණඹ ්රභහණශඹන් ඇති කය ගන්න පුළුන්. 

එතශකොට ඒ මුදර ශකොම්ඳළනිශේ  profit එශකන් අඩු කයන්ශන් 

නළති ිටඹඹට 10 කට ශනොශයි,  ිටඹඹට 6.5ක් ශවෝ 7ක 

්රභහණඹකට යජශේ  ණඹ ගන්න පුළුන්  වළරීඹහ ඇති කයන්න 

පුළුන් රීඹන එක තභයි ශභභ ශභතළන ශඹෝජනහ කය 

තිශඵන්ශන්. ඒ විධිඹට අපි ශඹෝජනහ ශදකක් ඉදිරිඳේ කයිතන් ඒ 

අඹට අසථහ ශදනහ. භවරුන් හිතන්නට පුළුන්, අපි ශම් 

ශඹෝජනහ ශද්ලඳහරන අයමුණරීන් ඉදිරිඳේ කශහඹ රීඹරහ. ඒ 

අදව නළති කයරහ  ුවවදතහක් ඇති කයන්නයි අඳට අලය 

න්ශන්.  

We want to create a more business-friendly 

atmosphere. So, this is the reason why we are giving this 

option to the banks. This is only related to the banks 

because they can create it ten times over. So, instead of 

paying Rupees one billion, we ask them, “Okay, you 

create it nine times over and lend it to the Government for 

our Capital Expenditure at 6.5 to 7 per cent - which we 

are now borrowing at 9 to 10 per cent." So, we are giving 

them an opportunity - 

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

One of the complaints is that they were not consulted 

and their self-respect was infringed by this sudden 

imposition. I agree that you had only less than a month to 

do these things, but, it would have been better if there was 

consultation, so they would have felt that they were not 

being penalized.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Member, being an experienced former Minister 

you know that it is sometimes difficult to discuss certain 

matters, because only the Cabinet is  privy to certain  

decisions. Coming from the business sector, I certainly 

will not do anything that is injurious to the business 

sector. But, it is our duty to ensure that there is revenue 

before the expenditure is made and it is done in a 

financially disciplined manner. We are basically- 

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

I am not criticizing, what I am saying is that we 

should now have a rapprochement, have a dialogue, and 

whatever misunderstandings that had been there in the 

past must be cleared up. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

There is no misunderstanding at all. They very well 

understand where we come from. We inherited an 

economy that is virtually impossible to go forward.                     

I guess everybody was expecting a crash at any moment. I 

mean, you saw people walking out of the debt market.  

They walked away the moment they saw that the 

Government was in a little bit of  a vulnerable situation. 

The stock market is not the barometer of the economy, 

but certainly it is a reflection of  the general perception 

that is there. So, it is our duty to ensure that everybody 

invests in these institutions and they are guided and 

protected and there is no way to bandage the economy 

anymore.  We must build the economy in a wholesale 

manner and you would see it in a full-term basis  in the 

Budget that will be presented on the 20th of November.   

So, at this particular moment, I am telling the banks 

that this is a sense of creation.  Instead of you paying - 

roughly we expect Rs. 35 - 40 billion coming from the 

banks - we are giving the opportunity back to them. You 

can create it nine or ten times over and give it back to the 

Government at six to seven per cent. This  is a fact we 

will  negotiate, so that they will not lose out. This came 

from one of the bankers and I appreciate their suggestion.  

We, as a Government, are committed to certain costs that 

have been put on us, which  are not wanted by us and we 

can use this source of funding for that purpose.  

But, certainly, there are some other big companies that 

do not have money creation opportunities like the banks. 

So, we call upon them also to ensure that this is not 

written off from this year‟s accounts, but it is written off 

as a note to the  previous year's accounts, because there is 

no way you have a sensational accounting system, and if 

required, we will ensure that this is an accepted practice 

and instruct the Standard Accounting Practice that it be 

complied with. We do not want in anyway adjustments 

made to this year‟s accounts because that has no 

reflection at all. It is a note to the previous year's 

accounts, so that you basically have no major problems.  

Now there are suggestions that are coming in and we 

are open for suggestions. We are keeping  this area very 

open.  If it is helpful to them and they say, “Okay, we will 

invest three times over,” let us take that option, because 

all we want is to ensure that we develop the economy. As 

regards the creation of jobs, ensure that you basically  

take on the lagging areas. Those are the areas that we 

want to address. All we want is to re-cycle the fund. So, if 

they basically take it on to  the areas that we like the 

investments taking place - lagging areas that we have 

proposed - like the North and the East,  areas that are 

having under-employment problems, that is exactly what 

we want.   

So, let me very categorically mention again that this is 

a statement for interpretation, which ensures that  an 

opportunity is given for them to use it in the best way 

they feel for the economy. If they feel employment 

generation is possible with the tax we have imposed, they 

can go ahead and do that. You create jobs, we will set the 
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standards; but ensure that is done in a good spirit because 

we are extending you our hands.  But, once again, I was 

disappointed with some of the companies that pretended 

to be paying this and stopped certain payments. We will 

look into those companies. There is no right to deprive 

hardworking employees of any money due to them. There 

are two or three corporate companies that said, "Sorry, we 

are not going to pay your bonus this year because of this 

impact." We will be looking into those companies and see 

how the decision-makers of those companies have done. 

If they have got bonuses and deprived their employees of 

that saying this happens due to a Government imposition, 

I think that is very unfair. We call upon them, if they had 

a wrong interpretation to correct it now. Our intention is 

to develop the economy and through that growth the 

benefits will percolate to the people.  

This is the reason why we brought in this Super Gain 

Tax. So, we are basically looking at collecting Rs. 70 - 90 

billion. Now, the reason I am being so nebulous is that 

there is no exact calculation methodology in the Inland 

Revenue Department. The files that have been there are in 

a very poor state. I do not understand as to how the 

system has been functioning there. It seems that 

information was not maintained deliberately. That is the 

reason why the total revenue to GDP is going down so 

drastically. But, I would say with all happiness, that by 

the 1st of January 2016, we will be modernizing the entire 

accounting system. It will be more electronic-oriented. 

Your National Identity Card will be used as a base where 

everything will stem from that. That will be a focal point. 

From the time you are born, you will be having this 

designated number and all transactions that will be  made 

in the country would be done through that. So, that 

revolutionary approach will certainly help us to collect 

more revenue, reduce cost, as well as target  areas where 

subsidies are needed.  

Then, the next levy we intend to bring  in is the 

Betting and Gaming Levy. It was our concerted effort to 

target Rs. 1,000 million - Rs.1 billion - from casinos that 

are operating. Now, these are being practiced in the 

breach.  Unfortunately, there are no laws governing that.  

As a result, they practice it and when the question comes 

about, “Why is official approval not given?" then, there is 

dichotomy that prevails. I guess that owing to the 

seriousness of the political ramifications, the approach to 

this has to be looked at from a completely different point 

of view. So, we will spell this out in the Budget as to how 

this industry has got to go, because it is unfair for the 

Government to collect money and put the people who are 

paying it into jeopardy as well. Either we collect it or we 

do not collect it. I guess that needs to be clearly spelt out. 

So, that would be a decision of the Government and I do 

not want to make a singular approach to that. So, we will 

give a very clear statement on that. 
 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Minister, your approach is right, because this 

contribution is not going to help anybody.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Yes, nobody. So, I guess we need to have a discussion 

with all religious leaders and all parties and then come to 

a  conclusion as to what has got to be done, because that 

is the way forward. Then, you will know what the 

Government policy would be for this.  So, until such 

time, we charge Rs. 1,000 million - Rs. 1 billion -  per 

casino. This is effective from April onwards. It is payable 

with immediate effect for this year.  

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Minister, do you think that is a practical thing?   

Are you confident that you will get this money?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Well, we looked at past practices, Hon. Member. 

When it was an increase from Rs. 5 million to Rs. 200 

million, nothing happened - they paid  it. And, at that 

time, the economy was in a very low level. So, that 

increase was a dramatic 500 times over. We are only 

making it five times over. So, on the scale of how it 

happened. -[Interruption.] Magnitude is there. But, the 

economy has also grown in the same proportion. When 

the per capita income was US Dollars 800, it was 

increased to Rs. 200 million. Now, it is US Dollars 3,600. 

So we increased it proportionately. Hon. Member, if you 

ask my honest opinion, I would say, “Yes, it is payable, 

but whether it is doable  is a different question".  But it 

has to be paid. There is no question about it. Either they 

do it or they close it. I would say that there is a huge 

opportunity that is there. So, let us get the Government 

policy coming in, because I do not want to stand in that 

and after that is known, we will  ensure that it is effective.  

So, I call upon all of them not to practice in the breach. 

The Government institutions are there to ensure that you 

comply with  this. This money is not going anywhere, not 

to anybody‟s pockets. ශම්හ කහශ ේ හක්කුරට ඹෆභක් 
ශනොශයි. ශම්හ ඹන්ශන් අහිංක, අයණ අඹශ  ඳඩි ළඩි 
රීමේභට, රීරි පිටි ිතර අඩු රීමේභට ගිඹ මුදරට,  සීනි ිතර අඩු රීමේභට 
ගිඹ මුදරට, ඉන්ධන ිතර අඩු රීමේභට ගිඹ මුදරට.  අන්න ඒහට 
තභයි අපි ශම් මුදල් ඳහවිච්චි කයන්ශන්.   

භභ නළත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදී අශප් භන්ත්රීරුන්ට භතක් 

කයන්ශන් ශම් යට ශගන ඹන්න අලය තිශඵන්ශන්  ජනතහ 

ඳේ කය ඇති ණණ්ඩුරීන් ිතක් උහවිශඹන් ශනොන ඵයි. අපි 

ශභතළන රීේහභ රුපිඹල් ිතලිඹන 1,000ක් ශොඹහ ගන්නහ රීඹහ, 

අයක්කු වදන distillery company එකරීන් රුපිඹල් ිතලිඹන 

679 680 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 
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200ක් ගන්න ඹනහයි රීඹහ, උහවිශඹන් නළත ඒ ීතතිඹට ඒ 

ශගොල්රන්ශ  අර්ථ කථනඹක් ශදන්න ඹනහ නම් එයින් 

ශඵොශවොභ අභහරු තේේඹක් ඇති ශනහ.  ශම් තේේඹ තභයි 

අද ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි රීඹපු ශභොශවොශේ ඉරහභ විඹදභ 

දයනහ.  වළඵළයි,  උහවි ගිහින් අවුරුදු ගණනහක් ගිඹහට ඳුවයි 

ණදහඹභ එන්ශන්.  

ශඵොශවොභ යර රීඹනහ නම්, අපි, පුක් අඳනඹනඹ 

කයන්න ීරන්දු කශහ. ඒ අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධශඹන් අපි රීේහ,  

"ශම් පුක් අඳනඹනශඹන් තම තඹක් ශම් යටට රළශඵන්ශන් 

නළේනම් අපි ශභයින් ඹම් විධිශේ  මුදල්  ්රභහණඹක් රඵහ ගනිමු." 

රීඹහ. කන්ශ් නර් ගණනහකට මුදරක් නිඹභ කශහ. ශම්ක භහ 

ශදකක් ක්රිඹහේභක වුණහ. ඊට ඳුව අඳනඹනකරුන් යජශේ  

නිරධහරින් භඟ එකතුමශරහ උහවිඹට ගිහින් ඉල්ලීභක් කශහ, 

නළත එළිඹට ගන්න. අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභනි, ඒ හශ  

යටක් ශම්. අපි  ශම් යශ්  ජනතහ ශනුශන් ඵද්දක් ඳනහ,  ඒ 

ඵද්ද රඵහ ගේතහට ඳසශේ උහවිඹට ගිහින් ශගපු එක නළත 

ණඳුව ශගන්න රීඹන තේේඹක් දළන් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

ඉතින්, කවුද ශම් යට ඳහරනඹ කය ශගන ඹන්ශන්  උහවිඹද, 

ණණ්ඩුද   

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුමභහ ීතතිඹ ංශලෝධනඹ කයන්න ශකෝ.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ංශලෝධනඹ රීමේභට තභයි තිශඵන්ශන්. ඒක තභයි අපි- 

[Interruption.] I know that. ීතතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුම ශේ  ඉන් 
දළන්  ඳටන් ගන්ශන්. ශම් හශ  ්රලසන තභයි අඳට තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

Rule of the jungle!  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Rule of the jungle තභයි. ශභන්න ශම් හශ  ්රලසන තභයි  

අඳට තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඉන්දිඹහශේ  කරුංගහ ශශශ 

ශඳොශශේ අඳට  රළබිරහ තිශඵන අසථහ උඳශඹෝගි කය ශගන 

ණණ් ඩුට ඹම් මුදරක් උඳඹහ ගළීතභට දයන ්රඹේනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශයි  ගළටලු තිශඵන්ශන්. දළන් භතුම ශරහ 

තිශඵන ්රලසනඹ නම්, අපි ණනඹනඹ කයන රද කරුංගහේ, 

රංකහශේ  කරුංගහේ අතය ්රිතතිශේ  ශනසකභක් තිබීභ. රංකහශේ 

නිසඳහදනඹ කයන කරුංගහරට තභයි ඉන්දිඹහනු ශශශ ශඳොශශේ  

ඉතහ ශවො අසථහක් තිශඵන්ශන්. අපි ඉන්දුීතිටඹහශන් 

ණනඹනඹ කයන කරුංගහ රංකහශේ නහභශඹන් අඳනඹනඹ රීමේභ 

ශවේතුම ශකොටශගන ඇති වුණු ගළටලුක් තිශඵනහ. කරුංගහ  පිට 

යට ඹන අඹේ භඟ අපි කශ  හකච්ඡහකදී ඔවුන්ශ  අදවක් 

වුශණ් එයින් රංකහශේ නිසඳහදිත කරුංගහර ගුණහේභකබහඹට 

විලහර ගළටලුක් භතුම ශරහ තිශඵනහ රීඹහයි.   

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒක අමලික ශඵොරුක්. ඔඵතුමභහ කථහ කය 

තිශඵන්ශන් වරි උදවිඹ භඟ ශන්න පුළුන්. නමුේ, ඒශක් ළඵෆ 

තේේඹ ශම්කයි. ශකොම්ඳළනි ශදකක් තිබුණහ. ඔවුන් අවුරුදු 

වඹක් තිසශේ තම තඹක්ේ යටට  ශගන්ශන් නළති රංකහශේ 

නභ ඳහවිච්චි කය විඹ් නහභශඹන්, ිතඹන්භහයශඹන්, 

කහම්ශඵෝජශඹන්, රහඕශඹන්, ඉන්දුීතිටඹහශන් ශගනහපු පුක් 

පිට යටට ඹළේහ. යටට තම තඹක් නළති පුක් පිට යට ඹන 

එශක් තිශඵන ටිනහකභ ශභොකක්ද, රංකහ ණයක්හ කයන්න  

අඳ ශභහි හිටඹ දළක්කහ. ශභතළනින් ිතලිඹන 1,000ක් ශවොඹහ 

ගන්න පුළුන්. තම තඹක් කහ ටේ ඹන්ශන් නළවළ. යටට 

ණදහඹභක් රළශඵනහ. රළශඵන ණදහඹභට නභක් භඟ ශල්රම් 

කයන්ශන් නළවළ. අඳ දළන් වුණේ ශම් ගළන ළඩිඹ ද්ද කයන්ශන් 

නළේශේ ශභොකද  අඳට ඕනෆ ශදඹක් අඳනඹනඹ කයන්න පුළුන්. 

අඳ තුමටින් අඳනඹනඹ කයනහ. වළඵළයි, අඳනඹනඹ කයන්ශන් 

රංකහට රළබී තිශඵන කීර්ති නහභඹ භඟයි. [ඵහධහ රීමේභක්] 

අන්න ඒක තභයි, ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභනි. ඒක 

්රලසනඹක්. ශම්ශක් brand එශක් රීිටභ ්රලසනඹක් නළවළ. Value 

addition එකක් ශනහ. නමුේ, එශවභ න්ශන් නළති ඒහ එන 

එක තභයි තිශඵන ්රලසනඹ. අද අශප් යටට කන්ශ් නර් එකක් 

ඇවිේ ඒක ඳළශඹන් ශන යටකට ඹනහ නම් ශභ ශවදි කයන  

value addition එක ශභොකක්ද  ශභන්න ශම්ක නිහ තභයි ගරු 

අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභනි, භභ ඉතහභ ්ර ශේලශභන් ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් කටුතතුම කයන්ශන්. ශභොකද, භභ අඳනඹන 

ක්ශේත්රඹ ගළන දන්නහ නිහ, ශම් ්රලසනඹ දීර්ඝ ශගන ඹන්න 

කළභළති නිහ, ශම්ශක්  මීට ළඩිඹ රීිටශේේභ ්රලසනඹක් ඇති 

ශනොන විධිඹකට කටුතතුම කශශේ. නමුේ, භභ නළත භතක් 

කයන්නම්, ශකොම්ඳළනි ශදකක් ශම් යශ්  ජහතික ්රතිඳේතිඹ 

ක්රිඹහේභක කයන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළත රීඹන කහයණඹ. ශභන්න 

ශම්ක තභයි ශරහ තිශඵන්ශන්.  

ල්ලි විිට කය ්රතිඳේති ඇති කයන ගභන ජනහරි භහශේ  

8ළනි දහ ිටට නළති වුණහ. ශභතළන ජනහධිඳති, අගභළති, මුදල් 

ඇභති රහ, මුදල්රට ඹටඳේ ශරහ, ශර්ගු ශදකට නරහ 

කටුතතුම කයන ුතගඹ අන් ශරහ තිශඵන්ශන්. අන්න ඒ 

කහයණඹේ භඟ තභයි භභ ශභතළනදී භතක් කයන්ශන්, ශම්හ අඳ 

අඳනඹනඹ කයන්න ඕනෆ ඵ. එඹට පුළුන් තයම් අශප් 

ව ශඹෝගඹ ශදන්නම්. නමුේ, ශගන්න තිශඵන ශද් කරුණහකය 

අශප් ජනතහ ශනුශන් ශගන්න. එච්චායයි අඳට අලය 

න්ශන්. ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ රීේ නිහයි 

භහ ශම් ශදඹ රීඹන්ශන්. ශභඹ රීිටශේේභ ශම් කහයණඹට අදහශ 

ශදඹක් ශනොශයි. ඒ වුණේ, භභ ශභඹ ඳහවිච්චි කය ශභොනහද 

කයන්න තිශඵන්ශන් රීඹහ උහවිඹේ දළන ගන්න ඕනෆ. 

එතුමභන්රහශ  ඳඩි ශගන්න තිශඵන්ශන් ශම් එකතුම කයන ශද්ල් 

තුමළින්. ඊට ඳුව අඳට අභිශඹෝග කයනහ ශන්.  

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ඵස යථ අභතය ශකොටස ශගන්වීභ පිළිඵ 

භභ ඔඵතුමභහශගන් ඹභක් අවන්නද  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභොකක්ද ගරු භන්ත්රීතුමභනි  

681 682 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රංගභඹට ඵදු යහිත අභතය ශකොටස ණනඹනඹ රීමේශම් 

වළරීඹහ තිබුණහ. ඒ අසථහ උඳශඹෝගි කයශගන ඹම් 

යහඳහයඹක් එතළන ිටද්ධ ශරහ තිශඵනහ. ඳුව ගිඹ දහ ශර්ගු 

අධිකහරි විිටන් එඹ ටරහ  ඹම් ශතොයතුමරු ්රභහණඹක් ශවොඹහශගන 

තිශඵනහ. ඒ ිටදුවීභ පිළිඵ ඔඵතුමභහට ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ඹම් 

ඳළවළදිලි රීමේභක් කයන්න පුළුන්ද   

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභහ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ශවො ්රලසන අවන්ශන් තභන්ශ  ශද් 

ඉසට කය ගන්න ශන්. භට රීඹන්න පුළුන් න්ශන් ශම්කයි. ඔේ, 

භහ හිතන විධිඹට එඹ විෘත කයන්න අලයයි.  

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. ඒක දළන ගන්න ඕනෆ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඹම් විධිඹරීන් ණනඹනඹ කය තිශඵනහ. ිතලිඹන 1,100ක් ඵස 

එකකට ළඩිශඹන් ශගරහ ඒ ශද්ල් ශවළිදයවු ශරහ තිශඵනහ.  

ීතතිඹ ඉදිරිශේ  ඒ පිළිඵ ්රලසනඹක් තිශඵන නිහ භට ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශකළින්භ රීඹන්න ඵළවළ.  

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් භහධයර ඒ ිටදුවීභ ගළන විවිධ හර්තහ ඳශ ශනහ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නමුේ, ඒක ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශයි ශම්ක තිශඵන්ශන්. 

අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ ඵස ණනඹනඹ කය තිශඵන එකට අධික ිතරක් 

ගිහින් තිශඵනහ. ඒකට ඉන්දිඹහශන් කටුතතුම කය තිශඵනහ. ඔේ. 

අඳ ශගහ තිශඵනහ. ශගහ තිශඵන්ශන් ශම් ඇභතියශඹක් රීේ 

නිහයි. ඒකේ නම් භඟ දීරහ තිශඵනහ. ශභන්න ශම් 

ඇභතියඹහ, ශභන්න ශභශවභ, ශල්කම්ට ශභන්න ශම් අඹට 

ශදන්න රීඹහ තිශඵනහ. ඒ උදවිඹ ඒක හක්ෂි හිත ශර්ගුශේදී 

රීඹහ තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඉතහභ අිටක්රීත තේේඹක් 

ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. රංකහශේ නභ ම්පර්ණශඹන්භ නළති 

ශරහ තිශඵනහ. අභතය ශකොටසරට ශගහ තිශඵන්ශන් ශකොයි 

ශකොම්ඳළනිශඹන්ද, එශවේ ිටටින Financial Controller ්රකහලඹක් 

කය තිශඵනහ. ළඩි කල් ඹන්න ශඳය ඒහේ ශඵොශවොභ ්රිටද්ධිශේ   

එළිදයවු ශේවි. ඒහ වංගන්න ශදඹක් නළවළ. වංගන්න ඕනෆේ 

නළවළ. එඹ රීිටශේේභ ශම් ණණ්ඩුට අදහශේ නළවළ. ගිඹ 

ණණ් ඩුශන් වුණු ශදඹක්. ශභතළන අඳට ශඳෞද්ගලික හිට ගන්න 

ශදඹක් නළවළ. නමුේ, ශම් විසතය ඳශ කය තිශඵන websites ශම් 

ිටද්ධිඹ ඇල්ලුහට ඳුව ඳශ කශහ යවි කරුණහනහඹක ශම්හ 

කයනහ රීඹහ. අඳ ශම්හ පිරිිටදු කයන්න ශම්හ විෘත කයන 

ශකොට ඒහ කයන උදවිඹ තභයි ශම්හ දභන්ශන්.  එතශකොට 

එතළනට ඹන්ශන් නළති ශන තළනකට ශන්, ඒ ද්දඹ ඹන්ශන්. 

ඔන්න ඔඹ හශ  ශද්ල් තභයි න්ශන්, අනුය දිහනහඹක 

භන්ත්රීතුමභනි.  

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, භට ශඳොඩි අසථහක් ශදන්න.  

ඔඵතුමභහ දළන් කහයණඹක් රීේහ. ශම් උහවිරට ඳඩි 
ශගන්ශන් අපියි, ඒ නිහ උහවිශේ  අශප් කටුතතුමලින් රළශඵන 
ණදහඹම් අඳට අහිිත කයන්න එඳහ රීඹහ. ඒක දළන් තමුන්නහන්ශේ 
ඵයඳතශ රීේහ ශන්. නළේනම් ණණ්ඩු රීඹන වළටිඹටද 
උහවිඹට ීරන්දු ශදන්න න්ශන්  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභහ ඒක ශහඵහර විධිඹට රකනහ නම්, උහවිඹට යට 

ඳහරනඹ බහය දීරහ, අඳට ඕනෆ විධිඹට උහවිඹ රීඹන ශදයින් 
ඹන්න පුළුන් ශන්.  "ඵදු ළඩි කයන්න එඳහ, නමුේ ඳඩි ිටඹඹට 
ිටඹඹක් ළඩි කයන්න" රීඹහ උහවිඹ රීේශොේ, ශකොශවොභද 
ශගන්ශන්  අශප් යශ්  මරය ඳහරනඹ ම්පර්ණශඹන් ිටදු 
න්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුමශනුයි. අපි ශභතළනදී අදවස ඉදිරිඳේ 
කයනහ. උදහවයණඹක් විධිඹට රුපිඹල් 10,000රීන් ඳඩි ළඩි 
රීමේභ ගනිමු. අපි උහවිඹට රීඹන්ශන්-  

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, ඒ තර්කඹ ළඩිදුය ශගන ඹන්න ඵළවළ. 

ශභොකද, උහවිඹ දරීන්ශන් අඳ ම්භත කයන ීතතියි. ඒ ීතතිර 

ඹම්රීිට අඩු ඳහඩුක් - loophole එකක් - තිශඵනහ නම්, අදහශ 

ඳහර්ලස එයින් හිටඹ ගන්නහ. එශවභ නම් අශප් ුතතුමකභ න්ශන්, 

foolproof ීතති ශගන එන එකයි. ඒ ඒ අභහතයහංලර ගකීභ 

තභයි ඒ ණකහයශේ  ීතති ශගශනන එක.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු යේ අමුණුගභ භන්ත්රීතුමභහ, කහයණඹ ශම්කයි ශන්. අපි 

උදහවයණඹක් විධිඹට, රුපිඹල් 10,000රීන් ඳඩි ළඩි රීමේභ ගනිමු. 

එශවභ ළඩි කයන්න අඳට ණදහඹභක් ඕනෆ. අපි ඒ ණදහඹභ 

ජනතහට ඵයක් ශනොන විධිඹට ශොඹහ ගළීතභ වහ 

තළඵෆරුම්ලින් ව අයක්කු නිසඳහදන ම්ඵන්ධශඹන් අඹ කයන 

ඵද්ද ළඩි කයනහ. ඒ අඹ ණණ්ඩුට ඵදු ශගන්ශන් නළවළ. 

අයක්කු නිඳදන ශකොම්ඳළනි 24ක් තිශඵනහ. ඒහ අතරින් 

වතයක් විතයයි ඵදු ශගන්ශන්. එශේ ශගන්ශන් නළති නිහ අපි 

රීඹනහ, කරුණහකය උහවිඹ අඳට උදවු කයන්න රීඹරහ. අශප් 

අදව ශඵොශවොභ පිරිිටදුයි. අපි එක ශකොම්ඳළනිඹරීන් රුපිඹල් 

ිතලිඹන 200ක්-  

 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අගභළතිතුමභහ ඒකට උේතයඹ අද රීේහ ශන්. ශභහි අඩු 

ඳහඩුක් තිශඵනහඹ රීඹරහ උහවිඹ ශඳන්හ දුන්ශනොේ, අලුතින් 

ංශලෝධනඹක් ශගශනන්න ඕනෆ. උහවිඹට රීඹන්ශන් 

ශකොශවොභද, "ශම් ණණ්ඩු රීඹන වළටිඹට උහවිඹ ළඩ කයන්න" 

රීඹරහ. එශවභ වුශණොේ, ඒක ශරොකු ගළටලුක් ශනහ.   

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභහ, උහවිඹ රීඹන ශද් ම්ඵන්ධශඹන් අපි 

ශඵොශවොභ නභයය ලි කටුතතුම කයනහ. අපි දළන් විඹදභ දයනහ. 
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ඵදු ළඩි කයරහ ණදහඹභ ශොඹන්න අපි අශප්ක්හ කය තිශඵනහ. 

ණදහඹභ නේරහ විඹදභ කයශගන ඹනහ. ඒ ශදක අතය ඳයතයඹ 

ශගන්ශන් කවුද  එහි විභතහක් තිශඵනහ නම් ණශඹේ 

ශන්ශන් ජනතහට ඵදු ශගන්නයි.  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහට තිශඵන්ශන් තේ විනහඩි තුමනක 

කහරඹකුයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභන්රහශ  ණණ්ඩු කහරශේ  උහවිඹ 

රීේ ශද්ේ අවන්ශන් නළති, හිටපු Chief Justice ශභශවේට 
කළරහ දිටන් එශහ දළම්ශම්  ඔඵතුමභන්රහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 
ශභොකුේ රීඹන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ රීමේභක්] අපි අගඹ කයනහ. 
[ඵහධහ රීමේම්] භහ ඒ රීේ ශද් නළත ංශලෝධනඹ කයන්ශන් -
[ඵහධහ රීමේම්] ඳහර්ලිශම්න්තුම භඟින් අඳ ීරයණඹ කශ ුතතුම න්ශන්, 
ජනතහශ  ල්ලි නළත ජනතහට ශඵදහ ශදන්ශන් ශකොයි 
විධිඹටද රීඹන එකයි. ශභඹ එක්ශකනකුශ  ශදශදනකුශ  
හක්කුරට ඹන්ශන් නළවළ ශන්. අපි එක් තළනරීන් ණදහඹභ රඵහ 
ගන්නහ; විඹදභක් ඇති කයනහ. ඒ ණදහඹභ හිඟඹක් නළති 
ජනතහට නළත ශඵදහ ශදනහ. කරුණහකය අඳට ඒ වහ උදවු 
කයන්න. ශභයින් රීඹහ නළවළ ශන්, ශභඹ ජීන විඹදභට ඵරඳහන 
ශදඹක් රීඹරහ. ශභහි තිශඵන්ශන්, ඹම් ශකොටකට -අයක්කු 
නිසඳහදකඹන්ට ව තළඵෆරුම් හිිතඹන්ට- විතයක් ඵරඳහන ශදඹක්. 
ශභඹ කහටේ හිරිවළයඹක් න්ශන් නළති ශදඹක්. ඕනෆ නම් ගිහින් 
ශඵොන්න; අලය නළේනම් ශඵොන්න එඳහ. නමුේ එභඟින් රළශඵන 
ණදහඹභ ඳඩි ශගන්න අතයලයයි. අන්න එඹයි ශභහි තිශඵන 
ශන.  

 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළන් එඹ නේන්ශන් නළවළ ශන්. 

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, ඔඵතුමභහශ  කහරඹ ගන්න භභ කළභළති නළවළ. 

නමුේ ශභතළන ගළඹුරු ්රලසනඹක් තිශඵනහ. අපි ීතති ම්ඳහදනඹ 

කයනහ. ඒ ීතතිර ඹම්රීිට අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ රීඹරහ 

ඹම්රීිට ඳක්ඹක් උහවිඹට ඹනහ රීඹහ ිටතමු.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභහ- 

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 රීඹන කල් ඉන්න. ඔඵතුමභහ අවශගන ඉන්න ශකෝ. උහවිඹ 

රීඹනහ, ශම් ීතතිශේ  තිශඵන ඹම්රීිට දුර්රතහක් අනු තභයි 

වනඹක් ශදන්ශන් රීඹරහ.  
 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ීතති වදරහ ශගශනන්න රීඹනහ.  

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ. ීතති වදරහ ශගශනන්න රීඹනහ. වරිඹට ීතතිඹ වදන්ශන් 

නළති, හිදළස නළති ීතතිඹක් වදන්ශන් නළති "ඔඵතුමභන්රහ අඳට 

අකුල් ශවශනහ" රීඹරහ උහවිඹට රීඹන්න අඳට ුතතුමකභක් 

නළවළ. [ඵහධහ රීමේභක්] එශවභ රීඹන්න ඵළවළ. ශම්ක ශරොකු 

්රලසනඹක්. ශභොකද, ීතති වරිඹට ඉදිරිඳේ කයන්ශන් නළති, ීතති 

ඳළවළදිලි ඉදිරිඳේ කයන්ශන් නළති උහවිශඹන් නිර්චානඹක් 

ගේතහට ඳුව  වළභ අසථහකභ ඳහශවේ අපි ශරොකු ්රලසනඹක් ඇති 

කය ගන්නහ.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභහ අඳට රීඹන්න- 

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, භහ රීඹන්ශන් ඔඵතුමභහට විතයක් ශනො මුළු 

ඳහර්ලිශම්න්තුමටභයි.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ කථහ කයන්ශන් 

ශඵොශවොභ විෘතයි. භහ අවන්ශන්, ශභහි තිශඵන ්රලසනඹ 

ශභොකක්ද රීඹරහයි. අයක්කු නිසඳහදනඹ කයන ශකොම්ඳළනි 24ක් 

තිශඵනහ. ඒහශඹන් ශකොම්ඳළනි 4ක්, 5ක් විතයයි ශගවිඹ ුතතුම ඵදු 

්රභහණ ශගන්ශන්. එහි base එක ළඩි කයන්න අඳ ඒ වළභ 

ශදනහටභ රීඹනහ, රුපිඹල් ිතලිඹන 200කට ඩහ ශදන්න රීඹරහ. 

නමුේ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ්රලසනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භශ  හිතේ ගරු ඇභතිතුමභහ, ්රලසනඹක් ඇති ශරහ 

තිශඵන්ශන් අශප් ීතතිශේ  ඹම්රීිට නිර්චානඹක් අනු ශන්.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භට ශඳශනනහ, ඔඵතුමභන්රහට අලය එකභ ශදඹ, ශම් එන්න 

තිශඵන ණදහඹභේ නළති රීමේභ ඵ. කභක් නළවළ.  

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එඹ උහවිඹට බහය ශදමු. ඔඹ රීඹන විධිඹට අඳ ිතන් ඳුව 

අඹ ළඹක් ඉදිරිඳේ කශහට ඳුව, අපි ඒ අඹ ළශඹන් යශ්  

අභිෘද්ධිඹ පි. ඹම් කරුණක් ඉදිරිඳේ කශශොේ, උහවිඹ එඹ 

ම්පර්ණශඹන් අර්ථකථනඹ කයන්න පුළුන්, නළවළ ශභඹ අඹ 

ළඹ රීඹරහ. කළබින්  එශක් ීරන්දුක් ගේතහට ඳසශේ 

අර්ථකථනඹ කළබින්  එකටයි බහය දීරහ තිශඵන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. ගරු ඇභතිතුමභහ, එඹ ම්පර්ණශඹන් ළරැදියි. 

කළබින්  එශක් ීරයණඹ අපි ඹනහ Legal Draftsman ශත. 

Legal Draftsmanශ  එකඟේඹ භත - [ඵහධහ රීමේභක්]  

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහතයතුමභහ, ඔඵතුමභහට නිඹිතත කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභඹ ඔඵතුමභන්රහශ  ුවපුරුදු ශද්ලඳහරනඹයි. කුවකකභ 

ශවළිදයවු වීභ තභයි ශභභඟින් ශඳශනන්න තිශඵන එකභ ශදඹ.             

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුමභහ ඔඵතුමභහට නිඹිතත කහරඹ අහනයි. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ ත විනහඩි 10ක් රඵහ 

ගන්නහ. 

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, කහශගන්ද ශේරහ රඵහ ගන්ශන්  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ණණ්ඩු ඳළේශතන් රඵහ ගන්නහ. [ඵහධහ රීමේභක්] ඒක අපි 

නභයය ලී ශඵදහ ගන්නහ. ඒ පිළිඵ රීිට ්රලසනඹක් නළවළ. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් අඳට රීඹන්න පුළුන් ඒකයි. භභ ඉතහභේ 

ඕනෆකිතන් රීඹනහ, අශප් මුදල් අභහතයහංලශේ  ශල්කම්තුමභහ, අශප් 

නිශඹෝජය ශල්කම්තුමභන්රහ ඇතුමළු අපි ිටඹලු ශදනහභ අලුේ විධිඹට 

හිතරහ, කණ්ඩහඹභක් විධිඹට හිතරහ අපි ශම්හ ඉදිරිඹට 

ශගනඹනහ රීඹන කහයණඹ. ඒ තුමළින් අදවස ගණනහක් 

ඇවිල්රහ තිශඵනහ. එකක් තභයි Mansion Tax එක. දළන් ශම් 

Mansion Tax එක ගළන හුඟක් ශද්ල් කථහ කයරහ තිශඵනහ. අපි 

ශභයින් ඉරක්ක කයරහ තිශඵන්ශන් ශගන්න පුළුන් 

ශකොටක ශගන් රුපිඹල් රක් 10ක ්රභහණඹක්. ඹම් කහරඹකට  

අපි ශම් ඵද්ද ඉරක්ක කයරහ තිශඵනහ.  ශම් ඵද්ද අපි ඉදිරිඳේ 

කයරහ තිශඵන්ශන් ඹම් විඹදභක් දයන්න පුළුන් level  එකකට. 

නමුේ ශම් ඵද්ද ශනේ ණකහයඹකට අර්ථ කථනඹ කයරහ 

තිශඵනහ. ශඵොශවොභ ඍජු ්රතිඳේතිඹක් අපි ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

ඉදිරිඳේ කයරහ තිශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ර්ග අඩි 5000 

ශනොශයි, දළන් ර්ග අඩි 7500කට ළඩි කය තිශඵනහ. විඹදභ 

රුපිඹල් ිතලිඹන 150කට ළඩි කය තිශඵනහ. ඒ හශ  වුණහභ ඹම් 

තළන්ර ශකොශවොභද කයන්ශන්, ශකොශවන්ද  කයන්ශන් රීඹන 

්රලසනඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි ශම් ්රතිඳේතිඹ 

ශඵොශවොභ ලිහිල් කශහ. නළේනම්  ඳවුල් තුමන, වතය, ඳවක් ඉන්න 

තළනක ශභඹ  භන්දිය ඵද්දක් ශර රකනහද රීඹරහ ්රලසනඹක් 

එනහ. ඒ නිහ  අපි දළන් ශම් ්රතිඳේතිඹ ලිහිල් කයරහ විෘත 

කයරහ තිශඵනහ. නමුේ කරුණහකයරහ ශගන්න පුළුන් ිටඹලු 

ශදනහභ යට ශනුශන් ශම් රුපිඹල් රක් 10 ශගන්න රීඹරහ 

අපි ඉල්රහ ිටටිනහ. [ඵහධහ රීමේභක්] ඔේ. ඒ ඵද්ද භභ ශගනහද 

රීඹරහ ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුභ ්රලසන කයරහ තිශඵනහ. භට ඒ 

ඵද්ද අදහශ නළති වුණේ, භභ ශභඹ ඉදිරිඳේ කයන නිහ 

අනිහර්ඹශඹන් ඉසශල්රහභ භභ එඹ ශගනහ රීඹන එක භහ 

ශම් අසථහශේ ශම් බහශේ ්රකහල කයන්න කළභළතියි. භට එඹ 

අදහශ ශන්ශන් නළවළ. නමුේ භභ එඹ ඉදිරිඳේ කයන නිහ, ර්ග 

අඩි අය ්රභහණඹද, ශම් ්රභහණඹද, එළිඹට ඳළනරහද, නළද්ද රීඹන 

්රලසන ඉදිරිඳේ කයන්ශන් නළති ශගන්න තිබුණේ නළතේ එඹ 

ශගහ   ණදර්ලඹක් ශඳන්නහ රීඹන එක භහ භතක් කයන්න 

කළභළතියි. [ඵහධහ රීමේභක්] නළවළ. ශගදයක් රීඹන එක mansion 

එකක් ශනොශයි ශන්. [ඵහධහ රීමේභක්] ඔේ. ශද්ලඳහරනශේ  

කයන්න තිශඵන ශද්ල් තිශඹනහ. Tax file එකක් නළති 

ශකශනක් අවුරුද්දරීන් ශගල් වළදුහභ- 

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Prime Minister David Cameron tried that and it has 

become an utter failure there.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

In Sri Lanka, it is a success story.  

ඊශඟට Migration Tax  එක. දළන් ශම් හශ  Migration Tax  

එකක් අපි දහරහ තිශඵන්ශන්  වළභ ශදනහටභ  රංකහට නළත 

එන්න රීඹන්නයි; කහටේ ඹන්න එඳහ රීඹන්නයි. ඒ ඵ අශප් 

අඹ ළශඹන් ශඳශන්වි. යශ්  ිටඹලු ශදනහශගන්භ භභ කහරු.ක 

ඉල්ලීභක් කයනහ. සවිසටර්රන්තශේ  ගිණුම් තිශඵන අශප් 

රංකහශේ අඹට භභ රීඹනහ, ඒ ගිණුම් අලය නළවළ, ඒ ල්ලි 

රංකහට ශගශනන්න රීඹරහ. භභ එදහ ශඵොශවොභ විෘත 

්රකහලඹක් කශහ.  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවොභ ශවො ්රතිචාහය 

රළබිරහ තිශඵනහ. ශම් අසථහශේ නළත භභ ශම් ගරු බහශේ 

රීඹන්ශන් ඔඵතුමභන්රහශ  පිරිිටදු ල්ලි ඕනෆ තළනක තිශඵනහ 

නම්, ්රලසනඹක් නළතුම රංකහට ශගශනන්න රීඹරහයි. අපි 

ුවද්දන්ට ඵදු, bonds තුමළින්  ිටඹඹට 6,7,8 ශගන්ශන් නළතුම, 

අශප්භ  ක් ටිඹ ශභවහට ල්ලි ශගනළල්රහ ඒ ශගොල්රන්ට ඒ ඉතිරි 

රීමේම්රට ිටඹඹට 2,3,4 ශගවීභ රීිටභ ්රලසනඹක් නළවළ. තභහශ  

ල්ලි ශම් යටට ශ න්න. සවිසටර්රන්තශේ  තිඹන්න අලය 

නළවළ. ඒ ල්ලි ිටංගප්පරුට ශගනිඹන්ශන් නළතුම, ඩුඵහයිරට 

ශගනිඹන්ශන් නළතුම රංකහට ශ න්න රීඹරහ භභ කහරු.ක 

ඉල්ලීභක් කයනහ. ශභොකද, ඒ තුමළින් ශම් පුංචි රංකහ ශවො 

මරය ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳරිර්ථනඹ කයන්න අලයයි. 

This country is going to be a financial centre. So, let us take 

the opportunity and bring  territorial earnings into this 

particular financial centre. Why should we look at the other 

countries and say that it is happening there, but not here? 

ශභන්න ශම්ක තභයි තිශඵන්ශන්.  භභ කහරු.ක ඒ ඉල්ලීභ 

කයනහ. ශභතන ශම් කහයණඹ දළන් ශනේ ශනේ විධිඹට අර්ථ 

කථනඹ කයන්න වදනහ, "ඇයි ශ න්න ශදන්ශන් " රීඹරහ. 

නළවළ. එශවභ ශනොශයි. අපි ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිරිඹට ඹමු. අපි 

අීරතඹට ශවණ ගවරහ අන්තිභට ශන්ශන් ශම් යට ඉදිරිඹට ශගන 

ඹන්න පුළුන් වළරීඹහ නළති ශන එක විතයයි. භභ රීේහට 

ඳුව ශෞදි අයහබිඹහශන්, කටහර්ලින්, ශවොංශකොංලින් ඉල්ලීම් 

ගණනහක් අශප් හ.ජ ඵළංකුරට ඇවිල්රහ තිශඵන ඵ භභ 

තුමටින් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ්රකහල කයන්න කළභළතියි. 

687 688 



2015 ඔක්ශතෝඵර් 20   

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

්රලසන අවන්ශන් නළවළ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්රලසන අවන්ශන් නළවළ.   
 

ගරු චන්ද්රිංරි ගජදීර මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

්රලසන අවන්ශන් නළතුම දිරිගළන්වීභක් කයනහද  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. දිරිගළන්වීභක් රීඹරහ අපි රීඹන්ශන් ශම්කයි. දන්ශන් 

නළති ුවද්ශදකු ඇවිල්රහ අඳට ණඹ දීරහ අපි ශඳොලී ශගනහට ඩහ 

අපි දන්නහ පුද්ගරශඹකුට ඒ ශඳොලිඹ ශගවීභ ශවො නළද්ද    

තභහශ  ්රහ ධනඹ ශභවහට ශගනහහභ අපි ඒ ශගන එන 

්රහ ධනඹට ිටඹඹට එකක්, ශදකක් ශදන්නම් රීඹරහ අපි රීඹනහ. 

එයින් අඳට හිටඹක් රළශඵනහ. ශම් ගළන අපි ්රලසන අවන්න 

ඕනෆද, අඳට ්රලසනඹක් ඇති කයගන්න  

 

ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එශවනම් ත තේ ඒ භහර්ගශේ භ ඹන්න ඕනෆ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. ඹන්න ශදන්ශන් නළවළ. No capital flight. ශභවහට 

 ශගශනන්න පුළුන්. ඒ ගළන රීිට ්රලසනඹක් නළවළ. ශගශනන මුදල් 

ණඳුව ශගනඹන්න පුළුන්. [ඵහධහ රීමේභක්] ශම්හ රුිටඹහශේේ 

දළන් ශන ඒහ ශන්; ීනනශේ ේ ශන ඒහ  ශන්. රීුතඵහශේේ දළන් 

විෘත ශරහ තිශඵනහශන්. ඔඵතුමභන්රහට රීඹන්න පුළුන් ද, 

ඔඹ හශ  ක්රිඹහේභක න යටක් ශකොශවේද තිශඵන්ශන් රීඹරහ  

එදහ රීුතඵහ ගළන කථහ කශහ, එදහ රුිටඹහ ගළන කථහ කශහ, එදහ 

ීනනඹ ගළන කථහ කශහ. එේ ශභොනභ ශදඹක්ේ ශන්ශන් නළවළ 

ශන්. අද free flight. වළඵළයි, අපි රීඹන්ශන් ශම්කයි. තභන් 

භවන්ිටශඹන් ළඩ කයරහ වම්ඵ කයපු මුදල් ශම් යටට ශගශනන, 

නළත ශගනඹන එශක් ්රලසනඹක් නළවළ. ශම් යටට ඒ ්රහ ධනඹ 

අලයයි. එච්චායයි. ශම් තිශඵන්ශන් අපි ශම් යට වදන්න ඹන 

ගභනක්. ඒ වහ අලුතින් හිතන්න අලයයි. අඳට රක් දවඹක 

රැකී යක්හ ඇති කයන්න ශන්ශන් ශම් අනලය ීතති - මේති තුමළින් 

ශනොශයි. අඳට අලය න්ශන් ජනතහශ  ණදහඹභ ළඩි කයන 

භහර්ගඹක්. ඒකට ණර්ිකකඹ ්රහයණඹ කයන්න අලයයි. ඒ තුමළින් 

තභයි යට වදන්ශන්. 
 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

You have to change that. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

We are changing that. ශම් යශ්  ඵදු ර්ග 43ක් තිශඵනහ. 

නමුේ දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදනශඹන් ිටඹඹට 18ක් වළටිඹට තිබුණු ඵදු 

ණදහඹභ අද ිටඹඹට 10ට අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශභොනහද ශරහ 

තිශඵන්ශන්  ඵදු ශගන්ශන් නළවළ. ඇයි ශගන්ශන් නළේශේ   

ඵරන්න, ුවයහ ඵදු ණදහඹභ දිවහ. 2014 ශදළම්ඵර් භහශේ  ුවයහ 

ඵදුලින් රළබ ණදහඹභ ිතලිඹන 2,900යි. ශම් කථහ කයන 

අසථහශේදී ුවයහ ඵදු ණදහඹභ ලශඹන් භහඹකට ිතලිඹන 

12,000ක් රළශඵනහ. ශම් හශ  වතය ගුණඹරීන් ුවයහ ඵදු 

ණදහඹභ ළඩි ශන්ශන් ශකොශවොභද  ශභශතක් කහරඹක් ඒ වතය 

ගුණඹ ශකොශවේ ගිඹහ ද  ඒ මුදල් කහශ  හක්කුරට ද ගිශේ   අද 

ශම් මුදල් ජනතහශ  හක්කුරට ඹනහ. ඒ ණදහඹභ පුළුන් 

තයම් ළඩි රීමේභ තභයි අශප් ුතතුමකභ න්ශන්. ණදහඹභ අඩු ශන 

ශකොට තභයි ්රලසන ඇති ශන්ශන්. ශභන්න ශම් හශ  අදවස 

ඉදිරිඳේ රීමේභ තභයි අශප් කටුතේත. ශම් අඩු ඳහඩු, විභතහ, 

ඌනතහ  නළති රීමේභ තභයි  භහ හිතන වළටිඹට අ ඳට කයන්න 

තිශඵන එකභ ශද්.  

භහ කලින් රීේහ හශ  අලුේ accounting system එකක්, 

electronic system එකක්, identity card  එක මුල් කයශගන  අපි 

ඉදිරිඳේ කයනහ. ිතන් ඳුව ඒ ශදන වනහධහය, ඒ ශදන ණඹ, ඒ 

ශදන ඵදු ඔක්ශකොභ එක ක්රිඹහදහභඹක් තුමළින් ක්රිඹහේභක කයන්න 

අලය platform එක අපි වදරහ තිශඵනහ. ඵළංකු ක්ශේත්රඹට 

රීඹනහ, "රෆසති ශන්න" රීඹරහ. වළභ ශදනහටභ bank account 

එකක් තුමළින් තභයි කටුතතුම කයන්න ශන්ශන්. ශභන්න ශම් 

හශ  system එකක් තුමළින් තභයි අශප් ණර්ිකකඹ ඉදිරිඹට පුළුල් 

කයරහ කටුතතුම කයශගන ඹන්ශන්. ඒ හශ භ තභයි, - 

 

ගරු චන්ද්රිංරි ගජදීර මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, ්රලසනඹක් අවන්නද  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවන්න. 

 

ගරු චන්ද්රිංරි ගජදීර මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඒක පුද්ගර ණදහඹභ ඇශභරිකන් ශඩොරර් 3,900ක් තිශඵන්ශන් 

රංකහශේ ිටඹඹට 25 ශදනහටයි. ඉතුමරු ිටඹඹට 75ටේ ඒ තේේඹ  

ඇති කයන්න ක්රිඹහ කයනහඹ රීඹන පුතක් ඊශේ  පුේ ඳතක 

ඳශ ශරහ තිශඵනහ භහ දළක්කහ. ඔඵතුමභහට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 

ශරොකු ගකීභක් තිශඵනහ. අපි ක්ර ඵදුලින් තභයි ිටඹඹට 58ක 

ණදහඹභක් රඵන්ශන්. ෘජු ඵදුලින් රඵන ණදහඹභ ිටඹඹට 22යි. 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහශ  ්රතිඳේතිභඹ ශනක් තිශඵනහද  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ එකක් රීඹන්නම්. ඔඵතුමභන්රහ හිතන ඔඹ ඵදු ක්රභ තුමළින් 

ශනොශයි අපි ශම් යට වදන්න ඵරහශඳොශයොේතුම ශන්ශන්. අපි 

හිතන්ශන් නළති තයභට ඵදු අඩු කයරහ, ශගන්න තිශඵන ්රභහණඹ 

ඉදිරිඹට ළඩි කයශගන ඹනහ. කවුරුේ අවධර්ඹේ ශනොන 

විධිඹට තභයි අපි ශම් ණර්ිකකඹ අලුතින්  වදන්න ඹන්ශන්. ිටඹඹට 

ිටඹඹක් ඵදු ළඩි කයරහ ශම් යට වදන්න පුළුන් රීඹරහ හිතන්න 

එඳහ. ක්ර ඵදු වුණේ ශගන්න පුළුන් විධිඹට ඳනනහ ිතක්,  

නිකරුශණ් ශගන්න ඵළරි භ් ටභක් ඳනරහ ශභොකටද  රුපිඹල් 

දවදහවක ළටුඳක් රළශඵන අහිංකශඹකුට රුපිඹල් විිටදහවක ඵදු 

ශගන්න පුළුන්ද  ඒ හශ  තේේඹක් තභයි  අඳට දහඹහදඹක් 

ලශඹන් රළබුශණ්. අපි ඒ තේේඹ ශනස කයනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු චන්ද්රිංරි ගජදීර මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඇේත ලශඹන්භ අශප් ක්ර ඵදු තභයි  ළඩි. ඒක ිටඹඹට 58ක්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභන්රහ වුවයපු ණර්ිකකඹ ගළන ශන් දන්ශන්. අපි 

කයන්න ඹන, - 

 
ගරු චන්ද්රිංරි ගජදීර මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඔඵතුමභන්රහශ  අලුේ ්රතිඳේතිඹ ඹටශේ -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි වදන ණර්ිකකඹ දිවහ ඵරන්න. ඔඵතුමභන්රහ අඳට දුන්ශන් 

ණඹ ඵරින් දණ ගසපු ණර්ිකකඹක්. යජශේ  ශේකඹහට රුපිඹල් 

දවදහවක් ශගන්න ඔඵතුමභන්රහට අවුරුදු 12රීන් ඵළරි වුණහ. අපි 

එඹ දස 29න් ශගේහ. ඒ හශ භ, ශඳොලී ්රභහණඹ අඩු ශනහ. 

අපි ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ වදන්ශන් එක ශකොටකට, එක ඳවුරකට 

ශනොශයි. අපි ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ වදන්ශන් ිටඹලුභ ජනතහටයි. 

භසත යශ්  වළභ ශදනහටභ ඒ ්රතිරහබ රඵහ ගන්න පුළුන් 

විධිඹක ණර්ිකකඹක් වදන එකයි අපි කයන්ශන්.  

 

ගරු චන්ද්රිංරි ගජදීර මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඵඩු ිතර ළඩි න නිහ, -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵඩු ිතර ළඩි ශන්ශන් නළවළ. එශවභ නම් අද උද්ධභනඹ 

නළතේ අඩු ශරහ තිශඵන්ශන්. අද deflation තේේඹක් 

තිශඵන්ශන්. Import content එක, ශඩොරර් එක ඳහ වීභ නිහ වුණු 

ශදඹක්. එඹ උද්ධභනඹට රීිටශේේභ ඵරඳහ  නළවළ. ඳුව ගිඹ භහ 

තුමශන් උද්ධභනඹ අඩු ශරහ තිශඵන්ශන්. ඉතින් උද්ධභනඹ ගළන 

කථහ කයන්ශන් ශකොශවොභද  ඔඵතුමභන්රහශ  කහරශේ  තිබුණු 

උද්ධභනඹ ගළන කථහ කශශොේ ශම් ්රලසනඹට ශදන්න උේතයඹක් 

නළවළ. දළන් අපි ඕහ ගළන කථහ කයන්න ගිශඹොේ ශන්ශන් ුවපුරුදු 

ශද්ලඳහරන විහදඹකට ඹන එකයි. ජනහධිඳති වභත්රීඳහර 

ිටරිශේන ජනහධිඳතිතුමභහේ, අගභළති යනිල් වික්රභිටංව භළතිතුමභහේ 

තුමළින් ණර්ිකකඹ වි ලක්තිභේ න  භ් ටභට  ඉදිරිඹට 

ශගනඹන්නයි භට අලය න්ශන්. අපි ශම් ගන්න පිඹය තුමළින් 

ශකොශවොභද ණර්ිකකඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්ශන් රීඹන එක 

ශඳන්න්නයි භට  අලය. 

මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳත ඹටශේ භේඳළන් අශශවිවල් ව 

තළඵෆරුම්ලින්  අපි ඵදු අඹ කයන්න ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. භහ 

ඒ අඹට රීඹන්ශන් ශම්කයි. ඒ යහඳහයඹ  භහජඹකට අහිතකය 

ශදඹක් ශර තභයි රකන්ශන්. ඒ නිහ ඵදු ශගරහ ඒ ශශශහභ 

කයනහ ිතක් ශවො ශයන් කයන්න එඳහ. ඵදු ශනොශගහ ්රලසනඹක් 

ඇති කයන්න එඳහ. අපි එච්චායයි ඉල්රන්ශන්. අපි උහවිඹට 

කහරු.ක ශඳන්න්ශන්, අපි ශම් ඵදු ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ කයරහ 

තිශඵන්ශන්, ඒ යහඳහරිකඹන් යටට ශගන්න තිශඵන අලයතහ 

නිහඹ රීඹන කහයණඹයි. ඒ අඹ ඵදු ශගන්ශන් නළවළ. අද 

ශනශකොට ශකොශවොභද ුවයහ ඵදුලින් - Excise Tax - රළබුණු 

අශප් ණදහඹභ ිටඹඹට 400 ගුණඹක් ළඩි වුශණ්  අද යශ්  පිරිිටදු 

ඳහරනඹක් තිශඵන නිහ ඵදු ශගන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. 

වළභ ශදනහශගන්භ අදවස රඵහ ශගන තභයි අපි ශම් ඵදු අඹ රීමේභ   

කයන්න වදන්ශන්. 

ඊශඟට, casino,  mobile operators ඹන යහඳහයර ශඹදී 

ිටටින්නන්ශගන්, Super Gain Tax  වයවහ ඵදු අඹ කයන්න 

ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඒ ශගොල්ශරෝ තභ ඳහරිශබෝගිකඹන්ට 

ශදන්න පුළුන් හිට භහ වඹ, වතකට රඵහ දුන්නහ. අපි ඒක අගඹ 

කයනහ. අපි රීේහ, ඒ කහරඹට ඳභණක් ඵදු රඵහ ශදන්න, ඊට 

ඳුව අපි ංශලෝධනඹ කයනහ රීඹරහ. අපි රීඹපු ණකහයඹට, 

රීඹපු කහරඹ තුමශ ඒ වන රඵහ දුන්නහ. ඒ ශගොල්ශරෝ market 

කයන එක ඒ විධිඹටභ  කයරහ තිශඵනහ. රීිටභ හිරිවළයඹක් 

නළති ඒ කටුතතුම කයරහ තිශඵනහ.  

ඊශඟට, satellite locations, television stations. ශභළනි 

යහඳහරිකඹන් ශරොකුට ද්ද කශහට තභ ඵදු ශගරහ නළවළ. 

ඹම් news channels තිශඵනහ. අපි ඒ අඹට රීේහ, ිතලිඹන 

1,000ක් ශගන්න ඕනෆ රීඹරහ. නමුේ දළන් ඒ අඹ ක්රහකහයශඹන් 

ශනේ ශද්ල් කයන්න වදනහ. එශවභ ශවල්ශරන්න ශදන්න 

ඵළවළ. භතක තිඹහ ගන්න ිතලිඹන, 1 ,000ක ඵද්ද එශවභභ 

තිශඵනහ. ඒ ණඹතන කහට විකුණන්න වළදුේ ඵදු ශගන්න 

තිශඵන අලයතහ එශවභභ තිශඵනහ. අපි ශම්හ කයන්ශන් 

ශද්ලඳහරන අයමුණරීන් ශනොශයි.  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුමභහ, කහරඹ ශඵොශවෝ  ගත ශරහයි තිශඵන්ශන්. 

විනහඩි 10ටේ ළඩි අභතය කහරඹක් ගේතහ. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත ිතනිේතුම ශදකක් ගේතහට කභක් නළද්ද  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

එතශකොට අශනක් කිකකඹන්ශ  කහරඹ කශභනහකයණඹ 

කයන්න ඵළරි නහ. 

 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
ඇභතිතුමභනි, GSP වනඹ රළශඵනහද  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ GSP රළශඵනහ. 2001, අශප් එක්ේ ජහතික ඳක් 

ණණ්ඩු කහරශේ  ඉල්ලීම් කයපු GSP වනඹ 2005 දී රළබුණහ. 

ඒක 2010 දී නළතුමණහ. එශවභ නළති ශනශකොට ඒශකන් ඇති 

න ්රතිවිඳහක අපි රීේහ. අද අශප් ණණ්ඩු තුමළින් ඒ ගළන 

හකච්ඡහ කයරහ තිශඵනහ. ඒ අනු 2016 භහර්තුම ශවෝ අශ්රේල් 

භහ න ශකොට නළත ඒ වනඹ රඵහ ගත වළරී ශයි. ඒ වහ 

විෘත හකච්ඡහ ිටදු ශරහ තිශඵනහ. එහි හර්ථකේඹ 

ජනහධිඳතිතුමභහ ශවෝ අගභළතිතුමභහ ්රකහල කයයි. ඒ වනඹ 

රළශඵන එශක් රීිට ්රලසනඹක් නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි. TPP -

691 692 



2015 ඔක්ශතෝඵර් 20   

Trans-Pacific Partnership - එක ගළනේ අපි විෘත හකච්ඡහ 

කය තිශඵනහ. ඒකේ රඵහ ගළීතශම්දී අපි අනිහර්ඹශඹන්භ 

හර්ථකේඹ රඵහ ගන්නහ රීඹන එකේ ශම් අසථහශේදී භතක් 

කයන්න කළභළතියි.  

Satellite locationsරට අපි ිතලිඹන 1,000ක ඵද්දක් දභරහ 

තිශඵනහ. කරුණහකයරහ කථහ කය කය ඉන්ශන් නළති ඒ ඵදු ටික 

ශගන්න. අඳට ඒ ඵදු අලයයි. ඉන්දිඹහශේ spectrum එක ගළන 

ශකොච්චාය ශරොකු ශදඹක් ශකොංග්රස ණණ්ඩුට තිබුණහද  අඳට 

ශඳශනනහ ශම් spectrum එශක්ේ ශරොකු මුදල් ්රභහණඹක් 

තිශඵන ඵ. ඇේත ලශඹන්භ රඵහ ගන්න තිශඵන ණදහඹම් 

්රභහණඹක් ශම් ඵදු ක්රභඹ වයවහ තභයි රඵහ ගන්න පුළුන් 

න්ශන්. ඇතළම් telephone companies රහබ ශනොරඵනහ 

වුණහට, ශම් අසථහශේදී රහබ රඵහ ගන්න පුළුන් භහර්ගඹ විෘත 

කයන්න පුළුන්. අපි ඒක විෘත කයන්න අලයයි. නමුේ, 

company  එකක් ශවෝ ශදකක් ඒකහධිඳති ඳහරනඹක් තඵහ ශගන 

කටුතතුම රීමේභ තභයි භභ හිතන විධිඹට අහිතකය තේේඹක් ඇති 

කයරහ තිශඵන්ශන්. ඳහරිශබෝගිකඹහට හිටඹ රඵහ ගන්න පුළුන් 

විධිඹකට, ණදහඹභ යජඹට රඵහ ගන්න පුළුන් භහර්ගඹකට, ඒ 

ශගොල්රන්ටේ ඒශකන් රහබඹක් උඳඹහ ගන්න පුළුන් භහර්ගඹකට 

ඒ platform එක විෘත රීමේභ තභයි අපි කය ශගන ඹන්ශන්. අපි 

ඒක ශගනිච්චා ණකහයඹ අනු ඒ ශගොල්ශරෝ හකච්ඡහ රීමේභට 

ටිකක් බඹ වුණහ. ඳුව ුවවදතහශන් ඒ ්රලසනඹ නළත හකච්ඡහ 

කයරහ දළන් නියහකයණඹ කයන්න කටුතතුම කය ශගන ඹනහ.  

Migration Tax  එක ගළන භහ කථහ කශහ. භහ ඒ අසථහශේ 

රීේශේ, කරුණහකයරහ අශප් යටට එන්න රීඹන එකයි. අශප් 

යශටන් දහකහලිකභ ඹනහ නම් ඹන ශකොට ිටඹඹට 25ක ඵද්දක් 

ශගරහ ල්ලි ටික අයශගන ඹන්න. නළත ශම් යටට එන 

රීිටශක් ඵදු ශගන්න ඕනෆ නළවළ. ශම් යටට එන්න; ඹන්න. 

Globalized earnings ගන්න. අඳට අලය න්ශන් ශශශහම් 

රීමේභ තභයි.  

අපි ිටංගප්පරු ගළන කථහ කයනහ. ිටංගප්පරු දිුතණු කශහඹ 

රීඹරහ ණඩම්ඵයශඹන් කථහ කයනහ. අපි කටහර්, ඩුඵහයි ඹන 

යටල් ගළන කථහ කයනහ. ඒ යටල් අඳට කලින් දිුතණු ශරහ 

තිශඵන්ශන් අපි ශම් ක්රභ මුලින් අනුගභනඹ කශශේ නළති නිහයි. 

අපි 1977 දී ශම් ක්රභ අනුගභනඹ කශහ නම් අද ඒ යටල් කථහ 

කයන්ශන් ශ්රී රංකහ ගළන. අවුරුදු 30කට ඳසශේ, දළන්ේ 

එතළනට ඹන්න අලය වළරීඹහ අපි ඔක්ශකෝභ එකට එකතුම ශරහ 

වදමු. අන්න ඒ හශ  තේේඹක් අපි ඇති කයනහ. අපි ශභය 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳේ කයන ශකොට ඒහ ශඳශන්වි. ශභන්න, ශශශ 

ශඳොශ විෘත රීමේභට ඇති වළරීඹහ. භතක තිඹහ ගන්න, ශද්ය ඹ 

නිසඳහදනරට රීිට ශේේභ ්රලසනඹක් ඇති ශනොන විධිඹටයි අපි 

ඒක කයන්ශන්. නළේනම් රීඹහවි අපි ශම්ක විෘත කයන්ශන්, 

ුවද්දන්ට; ණනඹනඹ කයන්න රීඹරහ. නළවළ. ඉසශල්රහ අශප් 

යශ්  ණර්ිකකඹ දිුතණු කයිතන්, ශද්ය ඹ නිසඳහදනඹ අපි යරීනහ. 

ඒක තේ තවවුරු කයනහ. ශම් යශ්  ශද්ය ඹ නිසඳහදනඹ 

ංර්ධනඹ කයන්න ඵළරි නම් ශදළනි අදිඹශර් දී  technical know

-how  එක ශම් යටට ශගන්හ ගන්නහ. ඒකේ ඵළරි නම් තභයි අපි 

පිට යට ණශඹෝජනඹන් ශගශනන්ශන්. යශ්  ජහතික ්රතිඳේති 

ක්රිඹහේභක කයන්නයි ඒහ ශගශනන්ශන්. ඔඵ ිටඹලු ශදනහශ භ 

අදවස තුමළින් තභයි අඳ ඉදිරිඹට කටුතතුම කය ශගන ඹන්ශන්. ශම්ක 

ුවද්දන්ශ  ණර්ිකකඹක්;  ශරෝක ඵළංකුට, ජහතයන්තය මරය 

අයමුදරට දණ ගවරහ කයන ණර්ිකකඹක් රීඹරහ රීඹනහ. එශවභ 

නළවළ. භට අශප් ජනහධිඳතිතුමභහ ව අගභළතිතුමභහ රීේශේේ, ඒ 

ශගොල්රන්ශගන් ණඹ ගත ුතේශේ අඳට ඕනෆ විධිඹට ිතක් ඒ 

ශගොල්රන්ට ඕනෆ විධිඹට ශනොශයි රීඹන එකයි. අඳ ශම් යටට 

ණඹ රඵහ ගන්ශන් ජනතහට තුමටුදහඹක තේේඹක් ඇති 

කයන්න ිතක්, ුවද්දන්ට තුමටුදහඹක තේේඹක් ඇති කයන්න 

ශනොශයි. අපි ඒ ගළන තුමටින් ්රකහල කශහ, ශප්රු යශ් දී. ඒකට 

රළබුණු ්රතිචාහයඹ තභයි, "ඔේ, අපි ශභතළනට ඇවිල්රහ ිටටින්ශන් 

ඔඵතුමභන්රහශ  ජනතහට දුන් ශඳොශයොන්දු ක්රිඹහේභක රීමේභට 

උදේ දීභටයි" රීඹන එක. හ.ජ ඵළංකුකට ිටඹඹට වඹක්, වතක්  

ශඳොලි ශගන්ශන් නළති, ිටඹඹට දලභ එශක් ශඳොලිඹට 

ශකොන්ශද්ිට හිත ණඹ ගළීතභ ගළන රීිට ්රලසනඹක් නළවළ. නමුේ 

එශේ ශකොන්ශද්ිට හිත ණඹ රඵහ ගන්ශන් යශ්  අධයහඳනඹට 

රඵහ ශදන, ශෞඛයඹට රඵහ ශදන මුදල් ්රභහණඹ අඩු කයන්න 

ශනොශයි. අශප් පුනයහර්තන විඹදම් අඩු කයරහ, ්රහ ධන විඹදම් 

ළඩි කයරහ අධයහඳනඹට රඵහ ශදන මුදල් ්රභහණඹ ළඩි 

කයන්නයි. අශප් දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශඹන් අධයහඳනඹ වහ 

ශන් කයන ්රතිලතඹ ිටඹඹට ඳවභහයක්, වඹක් දක්හ ළඩි කය 

රඵහ ශදන්න අපි ශඳශයොන්දු වුණහ.  ඒ හශ භ ශෞඛය ක්ශේත්රශේ  

විඹදම් වහ දශ ජහතික නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට තුමනක් රඵහ 

ශදන්නේ අපි ශඳොශයොන්දු වුණහ. ඉදිරිශේ  දී ඊටේ ළඩිශඹන් රඵහ 

ශදන්න කටුතතුම කය ශගන ඹනහ. ශම්හ ශභශවභ ිටදු වුශණ් 

ශකොයි කහරශේ  ද  ශම් ඔක්ශකෝභ කයන්ශන් ජනතහ පිට ඵදු ඵය 

දභන්ශන් නළතියි. ශම්ක තභයි ශඳශනන්න තිශඵන ශන.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් ඵදු රඵහ ගළීතභ තුමළින් 

අඳට ශනක් ඇති කයන්න පුළුන් ශයි රීඹහ භහ හිතනහ. මීට 
දස ශදක තුමනකට කලින් පුේ ඳතක වන් වුණු කහයණඹක් 

භභ දළක්කහ. එහි වන් ශරහ තිබුණහ, අපි රීේහ රීඹරහ ඵදු අඩු 

කයන්ශන් නළවළ රීඹරහ. ඵදු අඩු කයනහ ද, ළඩි කයනහ ද, ඒ 
ශදකභ අපි රීඹරහ නළවළ. ඵදු අඩු කයන්ශන් නළවළ රීඹරහේ, ළඩි 

කයන්ශන් නළවළ රීඹරහේ අපි ්රකහලඹක් කයරහ නළවළ. අපි 
කයන ශද් ගළන වරි ශේරහට රීඹන්නම්. නමුේ ශභය අඹ 

ළශඹන් අයක ශන්ශන් නළවළ; ශම්ක ශන්ශන් නළවළ රීඹරහ 
රීඹන්න කහටේ අයිතිඹක් නළවළ. රීඹපු  නළති ශද් කයන්න ඵළවළ. 

ඒ නිහ එශවභ ්රකහලඹක් කයරහ තිශඵනහ නම් ඒක ළයදියි. අපි 

රීඹරහ තිශඵනහ, ශනක් ශන්න පුළුන් රීඹරහ.  

අපි ශම් යටට භහඹකට කහර් වළේතෆදවක් ශගශනනහ නම්, 

ඒ රීඹන්ශන් අවුරුද්දකට කහර් න රක්ඹක් ශගශනනහ නම් ඒ 
ිටඹල්ර ධහනඹ කයවීභට ශම් ඳහයල් ්රභහණේද  ඒ නිහ අපි 

ඹම් විධිඹරීන් යශ්  අභිෘද්ධිඹ ශනුශන් කටුතතුම කයන්න 

අලයයි. යශ්  ධනය නිකරුශණ් ණනඹන විඹදම් විධිඹට එළිඹට 

ඹන්න අලය නළවළ. අපි රුපිඹල් ශකෝටි අූහවඹ දවක 
ණදහඹභක් ශම් යටට රඵහ දුන්නහ. ඳඩි ළඩි කශහ; භෘද්ධිඹ ළඩි 

කශහ; ජීන විඹදභ අඩු කශහ. ශම් ිටඹල්රක් වහ රුපිඹල් ශකෝටි 
අූහවඹ දවක ණදහඹභක් රඵහ දුන්නහ. අද එහි ර්ධනඹක් 

ශඳශනන්නට තිශඵනහ. ඒ නිහ ඹම් විධිඹරීන් අශේ ඉතිරි 
ලක්තිඹක් තිශඵන නිහ විඹදම් රීමේභක් ිටදු ශරහ තිශඵනහ. 

නමුේ ඒ විඹදම් කයන ශදඹ යටට දයහ ගන්න ඵළරි නම්, එඹ නිළයදි 

රීමේභ යජඹ තුම කහර්ඹ බහයඹක්. ඒක තභයි අපි දළන් නිළයදි කය 
ශගන ඹන්ශන්. කහර් ණනඹනඹ රීමේශම් ්රතිඳේතිඹ ගළන අශප් 

ණණ්ඩු ගන්නහ ීරන්දු  - ඒ ගළන භට තනිශඹන් ීරන්දුක් ගන්න 
ඵළවළ.- රීේහට ඳුව තභයි එඹ ක්රිඹහේභක කයන්ශන්. ඉතින් ඒ 

කයපු ්රකහලඹ පුේඳේර ඳශ ශරහ තිබුශණ් ම්පර්ණශඹන්භ 
ළයදිඹටයි. ඵදු අඩු කයනහද; ළඩි කයනහද; නළති කයනහද; 

ඇති කයනහද රීඹහ රීිට ීරන්දුක් අයශගන නළවළ. වළඵළයි, අපි 

ිතන් ඳුව ඉදිරි දළක්භක් හිත ්රතිඳේති ක්රිඹහේභක කයන්න ඕනෆ. 
අද ගන්නහ ීරයණඹ  ශවට නශකොට ශනස කයනහ නම්, අශප් 

යශ්  ණර්ිකකඹක් ශගන ඹන්න ඵළවළ. ශඵොශවොභ ඍජු ්රතිඳේති 
ඇති කයරහ, ඒ තුමළින් ශශශ යහඳහයර තුමටුදහඹක 

තේේඹක් ඇති කයරහ, යටට ලක්තිඹක් ඇති ශන විධිශේ  
ණර්ිකකඹක් ෆදීභ වහ අපි ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ වළභ ඳක්ඹකභ 

උදේ ඳතනහ.  ඒ තුමළින් තභයි ශම් යශ්  - 

693 694 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, විභධයගත මුදල් ගළන ඳළවළදිලි රීමේභක් 

කයන්න.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, විභධයගත මුදල් ගළන රීඹනහ නම්, 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශන් අවුරුද්දකට යක් තභයි මුදල් ශන් 

කයන්ශන්. ශම් යට ඳුව ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ භහ වඹයි ළිට 

හය තිබුශණ්. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම භහ වතයයි තිශඵන්ශන්. අපි 

රඵන අවුරුද්ශද් දී ඒ ශදකභ එකට එකතුම කයරහ භන්ත්රීරුන්ට 

රඵහ ගන්න අසථහ ශදන්නම්. ඒ රීඹන්ශන් ිටඹඹට ිටඹඹක් 

ශනොශයි, ඊට ළඩිශඹන් ශදන්නේ භට අගභළතිතුමභහ - [ඵහධහ 

රීමේභක්] ඒ ගළන රීිට ්රලසනඹක් නළවළ. එඹට ඹම් ්රතිලතඹක් 

එකතුම කයරහ එක යභ රඵහ ශදන එක ගළන තභයි අගභළතිතුමභහ අද 

උශද් භට රීේශේ.  

 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ රීඹන්ශන් ශම් අවුරුද්ශද්ද, රඵන අවුරුද්ශද්ද  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2016 ර්ඹට අනිහර්ඹශඹන්භ රුපිඹල් රක් ිටඹඹක් 

ශදනහ. නමුේ ඊට  ළඩි ්රතිලතඹකුේ ශදන්න රීඹරහ අගභළතිතුමභහ 

අද නිර්ශද්ල කශහ. 

 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ගිඹ තහශේ අපි ශම් ්රලසනඹ අවනශකොට 

ඔඵතුමභන්රහ දීපු උේතයඹ තභයි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම අශගෝසතුම 

භහශේ  දී අන් ශන නිහ අලුේ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඒ අසථහ 

ශදනහඹ රීඹන එක. දළන් ඔඵතුමභහ රීඹනහ, අලුේ 

ඳහර්ලිශම්න්තුම ඒක රඵහ ශදන්ශන් රඵන අවුරුද්ශද්ඹ රීඹරහ.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, - 
 

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එශවභ තභයි රීඹන්ශන්. [ඵහධහ රීමේභක්] ඔඵතුමභහට ඒක 

ශේරුශණ් නළවළ, ුවජී ශේනිටංව භළතිතුමභනි. ශම් අවුරුද්ශද් 

ශදන්ශන් නළවළ රීඹන එකයි ඒශකන් රීඹළශන්ශන්. [ඵහධහ 

රීමේභක්] ඒ රීඹන්ශන්, 2016 අවුරුද්දට ශදන්ශන්. මුර වරි, අග 

වරි 2016 යට ශන් ශදන්ශන්. ඒ රීඹන්ශන්, "2015" රීඹන 

යට රළශඵන්ශන් නළවළ. භභ අවන්ශන් ඒ ගළනයි. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අපි භන්ත්රීරුන් ලශඹන් ශභඹ ශේරුම් ගත 

ුතතුමයි.  

ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අඳට ඳළවළදිලියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුමභන්රහට ල්ලි රළබුණේ, ඹම් යහඳෘතිඹක් වහ 

ශටන්ඩර් එකටභ භහ ශදකක් විතය ගත ශනහ. ඊට ඩහ 

ශවොයි, ඊශඟ අවුරුද්දට ඹන එක.   

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අවන්ශන් 2015 යට මුදල් ශදනහද, නළද්ද රීඹන 

එකයි. 

 
ගරු සුජීල තවේනිංංශ මශ ා (ජා යන් ර තලතෂ රාජය 

අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு சுஜல ரசணசறங்க - சர்ரச ர்த்க இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 
2015 ශර් ඒහේ එකතුම කයරහ ඊශඟ අවුරුද්ශද් ශදනහ. 

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එශවභ ළඩක් නළවළ. ශන ශභොකක්ේ නිහ ශනොශයි භභ 

අවන්ශන්, ගරු ඇභතිතුමභනි. ක් ටිඹ ඇවිල්රහ අයහ ඉල්රනහ, 

ශම්හ ඉල්රනහ. එතශකොට අඳට රීඹන්න පුළුන්, 2015 

ර්ඹට විභධයගත මුදල් ශදන්ශන් නළවළ රීඹරහ. අන්න ඒක අඳට 

-  

 
ගරු සුජීල තවේනිංංශ මශ ා 
(ரண்நெறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශදකභ එකට එකතුම කයරහ ශදනහ. 

 
ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශදකභ එකට ශදනහ ද  

 
ගරු සුජීල තවේනිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔේ, ඔේ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේ, ඔේ. නළේනම් රීඹයි, "අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභහ 

්රලසනඹක් ඇහුහ. ඒකට ණණ්ඩුශන් රළබුණු ්රතිචාහයඹ වුශණ්, 

2015 ර්ඹට විභධයගත මුදල් ශදන්ශන් නළවළ රීඹන එක" 

රීඹරහ. ඒක ළරැදියි. අපි 2015 ර්ශේ  ඒහේ, 2016 ර්ශේ  

ඒහේ එකතුම කයරහ  2016 ර්ශේ  දී ශවො මුදල් ්රභහණඹක් 

රඵහ ශදනහ.  
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ගරු අනුර දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවො ්රභහණඹක් රීඹන්ශන් ශකොච්චාය ශදනහ ද  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශවො ්රභහණඹක් රීඹන්ශන් - [ඵහධහ රීමේභක්] ඔඵතුමභහ අංක 

ග.තඹ දන්ශන් නළේනම් එතළන ්රලසනඹක් තිශඵනහ. භභ 

ශභශතක් කථහ කයපුහ අවශගන හිටිශේ  නළේනම් ඒක භශ  

්රලසනඹක් ශනොශයි.  

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, දළන් නම් ඔඵතුමභහශ  කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුමභහශ  ්රලසනඹට හිතුමහටේ ඩහ 

ශවො ්රතිචාහයඹක් ණණ්ඩු ලශඹන් අපි ශදනහඹ රීඹන එක 

තභයි අඳට රීඹන්න තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ිටඹලු ශදනහශගන්භ අපි 

කහරු.ක ඉල්රන්ශන් ශම්කට ම්පර්ණ වශඹෝගඹ රඵහ 

ශදන්න රීඹන එකයි.  

 
ගරු ලාසුතද්ල නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භවය ණවහය ඳරිශබෝජනඹ ඳහරනඹ රීමේභ වහ ඵදු ළඩි 

රීමේභක් ගළන ශෞඛය ඇභතිතුමභහ - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භශ  ිතත්ර යහජිත ශේනහයේන ඇභතිතුමභහ එළනි ශදඹක් 

රීිටශේේභ  රීේශේ නළවළ. රීඹපු ශද් විකෘති කයරහ තිශඵනහඹ 

රීඹන එක තභයි ඇභතිතුමභහ රීේශේ. ඵදු ළඩි කයනහ නම් අපි 

ශන් ළඩි කයන්ශන්. එශවභ ළඩි කයන්ශන් නළවළ. ඵඹ ශන්න 

එඳහ. අපි අලුේ ඵදු ක්රභඹක් ඇති කයන්ශන්, ඵදු ශගන්ශන් නළති 

ිටටින අඹශගන් ඵදු අඹ කය ගන්න  පුළුන් ක්රභඹක් ඇති 

කයන්නයි. ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳේ ම්භත කය ගළීතභ වහ 

ඔඵතුමභන්රහශ  පර්ණ වශඹෝගඹ රළශබ්වි රීඹන විලසහශඹන් 

ඒහ ඔඵ ඉදිරිශේ  තඵනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  
 

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 
 

[தற.த. 3.16] 

 

ගරු එවන. ිංලතමෝශන් මශ ා 
(ரண்நெறகு சற. சறரரகன்) 

(The Hon. S. Sivamohan) 

தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கரப, 

இச்சகதறல் ணது கன்ணறநோகக ஆற்நற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ங்கறகக்குத் ங்களுக்கு ணது ன்நறகள். கடந் 

ஆகஸ்ட் ரம் 17ஆம் றகற கடததற்ந ததரதுத் ரர்லில் 

ன்கணநோம் ன்ணற ரட்டப் தரரளுன்ந உநப்தறணர்கபறல் 

எந்ரகத் தரறவுதசய்ற்கு ரக்கபறத் நைல்கனத்லவு, 

வுணறர, ன்ணரர் ரட்ட க்களுக்கு ணது ணரர்ந் 

ன்நறககபத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். 

1965ஆம் ஆண்டு சறங்கப்நேர் ரனசறரறலிந்ந்து தறரறந் 

ரதரது அன் ததரந்பரரம் து ரட்கடறடப் தறன்ங்கற 

றகனறரனர இந்ந்ரக னரந கூநகறநது. அங்கு சலண, 

னரய், றழ் தரறகள் அச தரறகபரக்கப்தட்டண. 

அர்களுகட தரடர்நெ தரறரக ஆங்கறனத்கநோம் 

தரறத்துந்கறநரர்கள். கநந் கனர் 'லீ குரன் நௌ' 

அர்கபரல் நைன்தணடுக்கப்தட்ட சகன க்களுக்குரண 

சத்துக் தகரள்கக, அந் ரடு தகு றகறல் சகன 

க்கபறன் எத்துகப்ரதரடும் ததரந்பரரத்றல் உச்ச 

றகனக அகடற்கு றகுத்து. அர்கள் நைளகரண 

அர்த்நெஷ்டிரண வு தசனவுத் றட்டங்ககப றகநரற்நற 

தற்நறததற்நரர்கள்.  

து ரடு சுந்றம் ததற்ந தறன்ணர் து நைன்கண 

சறங்கபத் கனர்கள் ‘சறங்கபம் ட்டும்’ ன்ந அச கந் 

தரறச் சட்டத்க 1956 ஆம் ஆண்டு தரரளுன்நத்றல் 

தகரண்டுந்து றகநரற்நறணரர்கள். The Sinhala Only Act, 

formally the Official Language Act, No. 33 of 1956, was 

an Act passed in Parliament of Ceylon in 1956. At that 

time this Act failed to give official recognition to the 

Tamils.  

இந் ரட்டில் சறங்கப தரற ரதசுதர்கள் 70 வீரகவும் 

றழ் தரறகப் ரதசுதர்கபரண இனங்ககத் றர்கள், 

இந்றத் றர்கள், நைஸ்லிம் க்கள் ஆகறரரர் தரத்ரக 

29 வீரகவும் இந்ந்ரதரதும், அன்கந சறங்கப அசறல் 

கனர்கள் றழ் தரறக்குச் ச அந்ஸ்து ங்க 

நத்ரர்கள். சறங்கப தரறக்குக் தகரடுத் நைக்கறத்துத்க 

து ததரந்பரர அதறறந்த்றக்குக் தகரடுக்கத் 

நறறந்ந்ரர்கள். அன்கந சறங்கபத் கனர்கபறன் 

நகபரல், றர்கள், றழ் தரறறன் அந்ஸ்து, நேர்வீக 

கனரசர அகடரபங்கள், து றன உரறககள், 

ரகள்றக்குள்பரக்கப்தடுது தற்நற அறகரகச் சறந்றக்கத் 

தரடங்கறணரர்கள்.   

The Bandaranaike-Chelvanayakam Pact was an 

agreement signed between the Prime Minister of  Sri 

Lanka, S. W. R. D. Bandaranaike and the leader of the 

main Tamil political party in Sri Lanka, S.J.V. 

Chelvanayakam on 26th July, 1957. It advocated the 

creation of a series of regional councils in Sri Lanka as a 

means to giving a certain level of autonomy to the Tamil 

people of the country.  

தண்டர - தசல்ர எப்தந்ம் கடுகரண றர்ப்நெகளுக்கு 

த்றறல் 1958ஆம் ஆண்டு கறறத்தநறப்தட்டது. இணரல் 

இணங்களுக்கறகடறனரண நைண்தரடுகள் ரரசரண 

றகனக அகடந்து. இன் றகபரக 1959ஆம் ஆண்டு 

தற ந்றரற தண்டரரக்க அர்கள் நெத் தறக்கு எந்ரல் 

சுட்டுக்தகரல்னப்தட்டரர். அகறப்நேங்கரரக இந்ந் 

இனங்ககறல், எந் தங்கர ஆநோ ரக்குகனத் 

தரடங்கறகத் ததந்க குநறப்தறட்ட நெத் தறக்குகர 

சரந்ம்.  
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1956ஆம் ஆண்டு நைனரது இணக்கனம் கறக்கு 

ரகரத்றலுள்ப கல்ரனரர ன்நம் றர் 

குடிறந்ப்நெக்கள் லது சறங்கபக் கரகடர்கபரல் கட்டறழ்த்து 

றடப்தட்டது. இறல் 150 இற்கும் ரற்தட்ட றர்கள் 

தகரல்னப்தட்டரர்கள். 1958ஆம் ஆண்டு கனரணது றழ் 

ரதசும் க்ககப ரரக்கற லண்டும் கட்டறழ்த்து றடப்தட்டது. 

அன்நனம் 300 க்கும் அறகரண இனங்ககத் றர்கள் 

தகரல்னப்தட்டரர்கள். தரடர்ந்து 1977, 1981, 1983ஆம் 

ஆண்டுகபறலும் றர் இணப் தடுதகரகனகள் டந்ரநறண. 

இற்நறன் றகபவு றழ் இகபஞர்கள் க்கரண 

ணறத்துரண ரழ்க ரரக்கற ஆநோப்ரதரரட்டத்க 

ஆம்தறக்க றகுத்து. து ரட்டின் நைன்கண 

கனர்கள் ரட்டின் அதறறந்த்ற, ததரந்பரம் ரதரன்ந 

ற்நறல் கணதடுக்கரது அரசறரக தரறக்கு 

நைக்கறத்தும் தகரடுத்துச் தசற்தட்டரல்ரன் இன்ந இந் 

ரடு இக்கட்டரண றகனகச் சந்றத்துக் தகரண்டிந்க்கறன்நது.  

றழ் க்களுக்கு றரண தரடர் அலறகள், 

ட்டுக்ரகரட்கடத் லர்ரணரக, 1976ஆம் ஆண்டு ககரசற 

ரம் சுந்ற றலத் ரகக் ரகரரறக்ககரக 

உந்தடுத்து. இன் தறன்ணர் 1987ஆம் ஆண்டு இந்ற - 

இனங்கக எப்தந்ம்நனம் 13ஆது றந்த்ச் சட்டம் 

உந்ரக்கப்தட்டது. அன்நனம் றர்கபறன் குகநந்தட்ச 

றந்ப்நெக்கபரண கரற, ததரலிஸ் அறகரங்களுடன் டக்கு - 

கறக்கு இகந் ரகரம் உந்ரகுதண சர்ரசம் 

ம்தறது; றர்களும் ற்நக்தகரண்டரர்கள். 13ஆது 

றந்த்த்றல் உள்ப கரற அறகரரணது ரகர 

நைனகச்சரறன்கலழ் உள்பரக கந்ப்தடுரக இந்ப்தறநம், 

கரலி அறகரசகத ன்ந ரதரர்கறல் எந் லீற்நர் 

கரலி லர் கூடச் தசல்னர ட ரகரத்றன் நைல்கனத்லவு 

ரட்டத்றன் கலளள்ப தகரக்குபரய், தகரக்குத்தரடுரய், 

கந்ரட்டங்ரகற ஆகற கறர க்கபறன் கரறகள் 

தநறத்தடுக்கப்தட்டுச் சறங்கபக் குடிரற்நங்ககபச் 

தசய்ற்கு றகுக்கப்தட்டது. 1984ஆம் ஆண்டு உள்ரட்டு 

நோத்ம் கரரக ரற்குநறப்தறட்ட கறரத்றலிந்ந்து க்கள் 

தபறரநற தறன்ணர் தல்னரறக்கக்கரண க்கர் கரறகள் 

1987ஆம் ஆண்டிலிந்ந்து சறங்கப க்களுக்கு தகுற தகுறரக 

ந்டரந்ம் அநறப்தத்றம்நனம் ங்கப்தட்டண. இன்  

உச்ச கட்டரக 2014ஆம் ஆண்டு இநறரக கடததற்ந 

ஜணரறதறத் ரர்லுக்கு நைன்தரக றர் தறரசங்ககப 

ஆக்கறறக்கும் சூட்சுறக்க கரற அநறப்தத்றங்கள் 

நைன்ணரள் ஜணரறதற அர்கபரல் ரடிரக தகரக்குபரய் 

ரதரன்ந தறரசங்களுக்கு றஜம்தசய்து ங்கற 

கக்கப்தட்டண.  

ணர, கரலி அதறறந்த்ற அறகரசகதக்கு 

ர்த்ரணறப் தறகடணநனம் ங்கப்தட்ட அறகரத்க 

ரற்தகரண்டு கடநைகநப்தடுத்துற்கு நைன்ணர், 13ஆது 

றந்த்ச் சட்டத்றன் நனம் ரகர நைனகச்சந்க்கு 

ங்கப்தட்ட கரற அறகரத்றற்குக் தகபபறத்து, 

ரகர நைனகச்சரறன் சறதரரறகசப் ததந ரண்டுதண 

இந்ச் சட்டத்றல் றந்த்ம் தகரண்டு ரண்டுதன்ந ரன் 

இந் தரரளுன்நத்க ரகட்டுக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்ரநன்.  

தரடர்ந்தும் றழ் க்களுக்கு அலறகள் இகக்கும் 

ககறல் ரகர சகதக்கரண கரற, ததரலிஸ் 

அறகரங்கள் ற்நம் டக்கு - கறக்கு இகப்நெ ன்தண 

சலர்குகனக்கப்தட்டு 13ஆது றந்த்ரணது ரகள்றக் 

குநறரக்கப்தட்டுள்பது. 2009ஆம் ஆண்டு நைள்பறரய்க் 

கரலில் றகநரநற தரரற றறண தடுதகரகனகபறன் 

நைடிறலும்கூட, றரறன் சுந்றரண ரழ்வுக்கரண 

உரறத்துக்கள் நக்கப்தட்டு ந்கறன்நதன்தது எந் 

கசப்தரண உண்கரகும்.  

ணர, நைன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள் 2009ஆம் ஆண்டு நோத்த்றன் நைடிறல் 

இனங்ககறல், க்கற ரடுகள் சகத தசனரபர் ரகம் 

தரன் கலன் நன் அர்களுடன் றடுத் கூட்டநறக்ககறன் 

அடிப்தகடறலும், 2015 ஆம் ஆண்டு இனங்கக அசு 

க்கற ரடுகள் சகதறல் கண சர்ரச ரடுகளுடன் 

கூட்டரக றகநரற்நற தறரகறன் அடிப்தகடறலும் 

தறன்ந்ம் றடங்ககப உடணடிரக றகநரற்நற 

உவுரந இச்சகதகக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

இதுர து ததரந்பரர அதறறந்த்றக்கும் இந் வு 

தசனவுத்றட்ட தற்நறக்கும் றகுக்குதணக் 

கந்துகறன்ரநன்.  
 

01.  அசறல் ககறகளுக்குப் ததரது ன்ணறப்நெ 

ங்குல்.  

 நைன்கண ரஜ.ற.தற. ரதரரபறகளுக்கு ததரது 

ன்ணறப்நெ ங்கப்தட்டதுரதரல் ற்ரதரது 

சறகநகபறல் ரடும் 300க்கும் அறகரண, லர்ப்நெ 

ங்கப்தட்ட, குற்நம் சரட்டப்தட்ட, க்குகள் 

றலுகறலுள்ப, க்குகள் தரடப்தடர 

அகணத்துத் றழ் அசறல் ககறககபநோம் ததரது 

ன்ணறப்நெ ன்ந அடிப்தகடறல் றடுறக்க 

டடிக்கக டுக்கப்தட ரண்டும்.  

 

02.  றன ஆக்கறறப்கத றநத்க் ரகரல். 

 ட ரகரத்றல் குநறப்தரக நைல்கனத்லவு 

ரட்டத்றல் இரணுத்றணரல் அதகரறக்கப்தட்ட 

ததரதுக்கபறன், அச றகக்கபங்கபறன் ற்நம் 

ததரதுச் சகதகளுக்கு உரறத்ரண கரறகள் உடன் 

றடுறக்கப்தட்டுத் றழ் க்களுக்கு அசறன் 

ல்தனண்ம் தபறப்தடுத்ப்தட ரண்டும்.  

 குநறப்தரக நைல்கனத்லவு ரட்டத்றன் 

நெதுக்குடிறந்ப்நெக் கறரத்றல் அதகரறக்கப்தட்ட 17 

க்கர் கரறககபநோம் இரணுத்ரல் நைற்நநைளரக 

அதகரறக்கப்தட்ட ரகப்தரநெனவு ன்நம் நைளக் 

கறரத்கநோம் உடணடிரக றடுறத்துப் ததரது 

க்கபறடம் ககபறப்தற்கு டடிக்கக ரற் 

தகரள்பப்தட ரண்டும். எந் சறங்கபப் தறரசத்றல் 

எந் கறரம் இரணுத்ரல் நைற்நரக 

அதகரறக்கப்தட்டரல் ன்ண கடததநம் ன்தது 

லங்கள் அநறந்ர! இந்ப்தறநம் அங்கு எந் கறரம் 

நைற்நநைளரக அதகரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது ன்தது 

உங்களுக்குத் தரறநோர ன்தது ணக்கு 

றபங்கறல்கன. 

03.  லள் குடிரற்நம். 

 அர்த்நெஷ்டிரண றர் லள்ரழ்வு ற்தடுத்ப்தட 

.ர. ற்நம் சர்ரச அச சரர்தற்ந 

றநணங்ககப இனங்ககறல் உடன் தசல்தட 

அநறபறத்து, க்கள் லண்டும் ங்கபது தசரந்க் 

கரல்கபறல் லண்தடளம் கரண றர, றற 

ப, தரறல் ப, உபன உறககபச் தசய்ற்கு 

நைன் ரண்டும். 
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 இக அகணத்கநோம் இனங்கக அசு 

ரற்தகரள்ரகக் கூநறர இந்ச் சர்ரச 

தரண்டு றநணங்ககப அது தபறரற்நறது 

ன்தது தக னரந.  

04.  இரணுக் குகநப்நெ. 

 இனங்ககறன் தரத் இரணுத்றல் நன்நறல் 

இண்டு தங்கு இரணுத்றணர் றர் ரளம் 

தறரசங்கபரண டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறல் 

றகனதகரண்டுள்பணர். நோத்ம் நைடிவுக்குக் தகரண்டு 

ப்தட்டு ஆந ஆண்டுகள் றகநகடந்து ரது 

ஆண்டு தரடங்குகறன்நரதரதும் அபவுக் கறகரண 

இரணுத்றணர் லபப் ததநப்தடறல்கன. இது றழ் 

க்கபறன் இல்நெ ரழ்க்ககக றகவும் ரரசரகப் 

தரறத்துள்பது. ஆகர, ரகக் கறகரண 

இரணும் தடிப்தடிரக லபப் ததநப்தட ரண்டும் 

ன்தது ணது ரகரரறக்ககரகும்.  

05.  இண அகடரபங்ககபக் குநறத்து றற்கும் றந்த் 

னங்கள் தரதுகரக்கப்தட ரண்டும்.  

 ன்ணரர் ரட்டத்றலுள்ப றந்க்ரகலஸ்ம் இந்து 

க்கபறன் எந் நெணற தறரசரகும். அங்கு 

தனரத்கரரக டுக்கப்தட்ட கரறகபறல் எந் ததபத் 

றகரகக அகக்க நைற்தடுது  

நைண்தரடுககபத் ரரற்நறத்து ந்கறன்நது. இது 

சம்தந்ரக டடிக்கக டுத்து இந் டடிக்கக 

உடன் றநத்ப்தட ரண்டும்.  

 ரலும் தகரக்கறபரய்ப் தறரசத்றல் அறகப்தடிரகக் 

கறநறஸ் சறங்கப க்களும் இந்து க்களும் நைஸ்லிம் 

க்களும் ரழ்ந்து ந்கறன்நரதரறலும் அங்கு 

ததரதுக்கபறன் கரறககபநோம் கத்றசரகனக் 

கரறகநோம் அதகரறத்து, எந் தத்து ததபத் 

குடும்தங்களுக்கரகப் தரரற அபறல் எந் ததபத் 

றகரகக அகக்க நைற்தடுகச் சுட்டிக்கரட்ட 

றந்ம்நெகறன்ரநன். ரலும் இவ்றடத்றல் லறன்நத் 

கட என்ந உள்பரதரறலும் அந்த் கடகநோம் 

லநற இந்க் கட்டட ரகனகள் இரணுத்றன் 

துகநோடன் கடததநது ன்தது லறத்துகந 

லரண ம்தகத்ன்ககக் ரகள்றக் 

குநறரக்கறநோள்பது.  

06 ததரநப்நெக்கூநல் ஊடரக லற றகனரட்டப்தடுல்.  

 இனங்ககறல் இநறப் ரதரரறல் ரதரர் நெகள் 

தறன்தற்நப்தடறல்கனதண .ர. அநறக்கக 

தபறப்தடுத்ற றற்கறன்நது. ணர, தக 

கரங்களுக்கும் லி இந்க்கும் ன்ந ற்நக் 

தகரள்பப்தட ரண்டும்.  

 உண்கரண ரரக்குடன் ததரநப்நெக்கூநல், 

ல்லிக்கத்றற்கு ம்தகரண தசல்நைகநக 

ற்தடுத்துன்நனம் இந் ரடு லண்ட கரன இண 

நைண்தரடுகளுக்கு நைற்நப்நெள்பற கத்துத் றழ் 

க்கள் ற்நக் தகரள்பக்கூடி ஏர் இநறத் லர்க 

ரரக்கறப் தறக்க நைற்சற டுக்க ரண்டும் ணக் 

ரகரரற, ணக்கு இந்ச் சந்ர்ப்தத்க அபறத்கக்கு 

லண்டும் ன்நற கூநற, றகடததற்நக்தகரள்கறன்ரநன். 

க்கம்.  

[අ.බහ. 3.28] 

 
ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා (නිලාව ශා ඉදිකිරීපත 

අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம - வீடகப்நெ ற்நம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, මුදල් ඳනතට ංශලෝධන 

ගණනහක් එකතුම කයන ශම් ශභොශවොශේ ඵදු ංසකෘතිඹ, ඵදු 

්රතිඳේතිඹ ්රතියූවගතකයණඹකට ්රතිංසකයණඹකට ශඹොමු 

කයන ශම් අසථහශේදී භහශ  අදවස රීහිඳඹකුේ එකතුම කයන්න 

රළබීභ ගළන භභ තුමටු ශනහ.  

යජඹක ණර්ිකක ක්ශේත්රශේ  ්රධහනතභ ගකීභ ශභොකක්ද  එක 

ඳළේතරීන් හර් ණර්ිකක කශභනහකයණඹ -macroeconomic 

management- තේ ඳළේතරීන් විරැරීඹහ තුමයන් රීමේභ, 

උද්ධභනඹ අභ රීමේභ, ණර්ිකක ර්ධනඹ ලක්තිභේ රීමේභ, දශ 

ශද්ය ඹ නිසඳහදිතඹ උස භ් ටභකට ශගන ඒභ, ණනඹන අභ 

කය අඳනඹන ර්ධනඹ රීමේභ, ගුණහේභක මරය 

කශභනහකයණඹක් තුමළින් අඹ ළඹ හිඟඹ අභ රීමේභ, යහජය 

ණදහඹභ ර්ධනඹ රීමේභ ඹනහදිඹයි. ශභන්න ශභභ කරුණු 

කහයණහන් ශක්න්ද්ර කය ශගන තභයි යජඹක් ණර්ිකක 

්රතිඳේතිඹක්, ණර්ිකක ක්රිඹහදහභඹක් ක්රිඹහේභක කශ ුතතුම න්ශන්. 

ර්තභහන යජඹ විශලේශඹන්භ ලක්තිභේ හර් ණර්ිකක 

කශභනහකයණඹක් සථහඳනඹ කය විරැරීඹහට විඳුම්, 

උද්ධභනඹට විඳුම්, ණර්ිකක ර්ධනඹ ශේගේ රීමේභ, දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදනඹ ලක්තිභේ රීමේභ, ණනඹන අභ කය අඳනඹන ශක්න්ද්ර 

කය ගේ ංර්ධනඹක් කයහ ශගන ඹන ණර්ිකක යටහක් 

ක්රිඹහේභක රීමේභ ඹනහදී ශභන්න ශම් ්රගතිය ලී පිඹය කයහ ශඹොමු 

ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ර්තභහන යජඹට මුහුණ 

ශදන්න ිටදු ශරහ තිශඵන ්රධහනතභ ණර්ිකක ගළටලු ශභොකක්ද  

ඇේත ලශඹන්භ, 2000 ශර් අශප් යශ්  ණශඹෝජන ්රතිලතඹ 

ිටඹඹට 28යි. 2014 ය න විට ශභඹ ිටඹඹට 30 දක්හ ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ. මුළු අවුරුදු 14කභ -2000 ශර් ිටට 2014 ය 

දක්හ-  ිටඹඹට 2ක ළනි ුවළු ්රභහණඹරීන් තභයි ණශඹෝජනඹ 

ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන්.  ඉතිරි රීමේශම් ්රතිලතඹ -savings rate 

එක- ිටඹඹට 22 ිටට ිටඹඹට 27 දක්හ ිටඹඹට 5රීන් ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ ගළන අඳට තුමටු ශන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. ඒ 

හශ භ ඉතිරි රීමේභේ, ණශඹෝජනඹේ අතය ඳයතයඹ ිටඹඹට 6 ිටට 

ිටඹඹට 3 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. නමුේ, අපි වළශභෝභ කථහ 

කයන ිටඹඹට 8ක ිටඹඹට 10ක ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ නඩේතුම 

කයන්නට නම් අශප් යශ්  ිටඹඹට 32ේ ිටඹඹට 35ේ අතය 

ණශඹෝජන භ් ටභක් අඳ විිටන් නඩේතුම කයන්න ඕනෆ ශනහ. 

අඳට ිටඹඹට 35 ණශඹෝජන ්රතිලතඹ ක්රිඹහේභක කයන්නට ඵළරි 

නම්, ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ ගළන ශකොච්චාය කයිහරු ගළහුේ 

ළඩක් නළවළ. ශභන්න ශම්ක තභයි අශප් යශ්  ණර්ිකක 

කශභනහකයණඹ මුහුණ ශදන එක් ්රධහනතභ අභිශඹෝගඹක් 

න්ශන්. 

තේ ඳළේතරීන් අඳට දරීන්නට රළශඵනහ, 1978 දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදිතශේ  ්රතිලතඹක් වළටිඹට ිටඹඹට 27ක් තිබුණු යහජය 

ණදහඹභ 2000 ශන ශකොට ිටඹඹට 17 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵන 

ඵ. අද දශේ ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්  අද ද න විට 

යහජය ණදහඹභ දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශේ  ්රතිලතඹක් වළටිඹට 

ිටඹඹට 11ේ ිටඹඹට 12ේ අතය තේේඹකට ඇවිේ  තිශඵනහ. 

2013 ශර් යහජය ණදහඹභ භදි වුණහ, ණඹ ශේහකයණ ශගවීම් 

ටික ශගන්න; අශප් යශ්  debt service එක ක්රිඹහේභක කයන්න.  

701 702 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

රළබුණු යහජය ණදහඹශභන් ිටඹඹට 105ක් අඳට ශගන්න ිටදු 

වුණහ, ණඹ ශේහකයණඹට; ණඹ ටික ශගන්න. 2014 යහජය 

ණදහඹශභන් ිටඹඹට 95ක්භ ළඹ වුශණ් ශන ශභොනටේ 

ශනොශයි,  ණඹ ශගන්න. දළන් ුවඵ හධනඹ, වනඹ, 

ංර්ධනඹ, ජනතහ ජීේ කයවීභ, ජනතහට ලක්තිඹ රඵහ දීභ 

ගළන අපි වළශභෝභ කථහ කයනහ. ශම් වළභ ශදඹක්භ කයන්නට 

යටකට, යජඹකට මුදල් අලයයි. යටකට, යජඹකට මුදල් රඵහ 

ගළීතභ වහ යහජය ණදහඹභ ර්ධනඹ කයන්නට ඕනෆ. ඳුව ගිඹ 

කහරශේ  යහජය ණදහඹභ ර්ධනඹ රීමේභ වහ  ඵදු ්රතිඳේතිඹ 

පිළිඵ විශලේ ශකොිතභක් සථහඳනඹ කශහ. නමුේ ඳුව ගිඹ යජඹ 

ඒ ඵදු ශකොිතශම් හර්තහ එළිඹට දළම්ශම් නළවළ. ශභොකක්ද ඒකට 

ශවේතුම   ශද්ල භහභකේඹ ගළන ශකොච්චාය කථහ කශහ ද  ශද්ල 

හිවතෂිේශඹන්, ශද්ලහරශඹන් පිරුණු ඳයණ යජඹ -ඳුව ගිඹ 

යජඹ- ඇයි ඵදු ශකොිතශම් හර්තහ එළිඹට දළම්ශම් නළේශේ  ඵදු 

ශකොිතශම් හර්තහ එළිඹට දභහ යහජය ණදහඹභ ළඩි කශහ නම්, 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුමභනි, unsolicited proposalsරට 

ඹන්නට ඉඩ ්රසථහ, අකහලඹ රළශඵන්ශන් නළවළ. ශභන්න 

යව. ශම් යහජය ණදහඹභ ළඩි කයනහට විරුද්ධ නම් අබයන්තය 

ජහතික කුභන්ත්රණඹක් තිබුණහ. කුභන්ත්රණඹ ක්රිඹහේභක  වුශණ් 

ශන ශභොනභ ශවේතුමක් නිහේ ශනො අය unsolicited 

proposalsරට තිශඵන්නහ ව ඉඩ ්රසථහ, අකහලඹ ඇහිශයන 

නියි. ඵදු ශකොිතශම් හර්තහ වංගරහ තිබුණහ.  

අද අශප් ගරු මුදල් අභහතයතුමභහේ, මුදල් අභහතයහංලශේ  

ශල්කම්තුමභහේ ශකශේ ශවෝ වංගරහ තිබුණු ඵදු ශකොිතශම් 

හර්තහ දළන් එළිඹට අයශගන තිශඵනහ. ඒක ඉදිරි කහරශේ දී ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ බහගත කය, භන්ත්රීතුමභන්රහට ඉදිරිඳේ කය  

යහජය ණදහඹභ ර්ධනඹ රීමේශම් ඳළවළදිලි ජහතික ළරළසභක්, ළඩ 

පිළිශශක් යට තුමශ සථහඳනඹ කයන්නට ිටඹලුභ විධිවිධහන කස 

කය තිශඵනහ. ඒ නිහ අශප් යජඹ -ර්තභහන යජඹ- හර් 

ණර්ිකක කශභනහකයණඹ -macroeconomic management - 

ඉතහභේභ විනිවිද බහශඹන් ුතක්ත, විීතත, ඉරක්ක හිත 

ක්රිඹහේභක කයන්නට ළදී ඳළවළදී ිටටිනහ.  

ශභොකක්ද ඒකට ශවේතුම  ඒකට ශවේතුම තභයි අ පි යජඹක් 

වළටිඹට අශප් ජහතික ඉරක්කඹන් අශඵෝධ කයශගන තිශඵනහ 

රීඹන එක. ශභොනහද ජහතික ඉරක්කඹන්  දුගී දුප්ඳේකභ තුමයන් 

කයලීභ, ළභට භශේ ්රතිරහබ රළශඵන ණර්ිකක ර්ධනඹක් 

නිර්භහණඹ රීමේභ. අශප් හිටපු නිශඹෝජය මුදල් ඇභතිතුමභහ 

ශවොදහකහයභ දන්නහ, ඳුව ගිඹ යජඹ භශේ  ණර්ිකක ර්ධන 

ශේගඹ ිටඹඹට 6යි, ිටඹඹට 7යි, ිටඹඹට 8යි, ිටඹඹට 9යි රීඹහ. 

නමුේ ශම් යශ්  ශඳොශවොේභ ිටඹඹට 20 තභයි රළබුණු 

ණදහඹශභන් ිටඹඹට 53ක් භුක්ති වින්ශද්. ඒ ඵ හිටපු නිශඹෝජය 

මුදල් අභහතයතුමභහ පිළිගන්නහ ඇති. දුප්ඳේභ ිටඹඹට 20ට 

රළබුශණ් යශ්  ණදහඹශභන් ිටඹඹට 4ක්, ිටඹඹට 4.5ක් ළනි 

ශොච්චාම් ්රභහණඹක්.  

ඉතින්, ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ ගළන ශකොඳභණ කයිහරු 

ගළහුේ ළඩක් නළවළ. ඒ ණර්ිකක ර්ධන ශේගශේ  ්රතිරහබ 

ගියහඳුරුශකෝ් ශ්  ශදහිඅේතකණ්ඩිශේ  මුන්ඳළරළසශේ 

භයදන්කඩර අප්පුවහිතරහශ , ඵණ්ඩයිඹරහශ , යන් 

භළ.ශකරහශ  මුදල් ඳුවම්බිඹට දළශනන්නට ඕනෆ. එශේ 

ශනොදළශනන ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹරීන් රීිටභ ශකශනකුට පරක් 

නළවළ. ඒ ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ ශකොශම 07ට, කුරුදුේතට, 

අගනුය ඵර ්රශද්ලඹට සීභහ ශරහ, නගයඹ ශක්න්ද්ර කය ගේ, 

අගනුය ශක්න්ද්ර කය ගේ ණර්ිකක යටහක් තුමළින් ිටදුන්ශන් 

කුභක්ද  යට තුමශභ හිතහ භතහභ ව ණර්ිකක භහජීඹ ශඵදීභක් ඇති 

ශනහ. ඇති වළරී - නළති ඵළරි ඳයතයඹ ඳළවළදිලිභ දිස ශනහ. 

ඇේත ලශඹන්භ කථහ කයනහ නම් එතළනදීේ ිටදු න්ශන් යශ්  

ශනභ කරහඳ 2ක්  බිහි වීභයි. ඇති වළරී කරහඳඹ වහ නළති ඵළරි 

කරහඳඹ. ඇති වළරී කරහඳඹ ඳේහශගන ඹන අතය තුමය නළති 

ඵළරි ශකෝ ඨහ ඇති වළරී ශකොටට ශගන එන්නට අශප් යජඹ 

ශරොකු ෆඹභක් දයනහ.  

අශප් යජශේ  ගකීභ, අඳනඹන ණශ්රිත ණර්ිකක ර්ධනඹක්- 

export-led economic growth එකක්-ක්රිඹහේභක රීමේභ. ශම් 

export-led economic growth එක ගළන අශප් ගරු යේ 

අමුණුගභ භළතිතුමභහ ළනි උගේ ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන්ට ශවො 

අශඵෝධඹක් තිශඵනහ. ජඳහනඹ ළනි යටක් export-led 

economic growthලින් තභයි තභ යට දිුතණු කයන්නට 

නිර්භහණය ලී ණර්ිකක ්රශේලඹක් ක්රිඹහේභක කශශේ.  

 අශප් යට ඳළවළදිලිභ නිසඳහදන කර්භහන්ත ක්ශේත්රශේ  

ර්ධනඹ කයහ ඹන්නට ඕනෆ. අශප් යශ්  ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ 

ඳළශතන්නට නම්, නිසඳහදන කර්භහන්ත ණශ්රිත ක්රිඹහේභක 

ශන්නට ඕනෆ. That is a manufacturing-led economic 

growth. ඒ හශ භ විරැරීඹහ තුමයන් කයලීභ යශ්  ජහතික 

්රමුඛතහක්. ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභනි, අපි අවරහ 

තිශඵනහ, තමුන්නහන්ශේේ ශම් උේතමේතය බහශේ ශඵොශවෝභ 

රසනට උජහරුට ඕනෆ තයම් රීඹරහ තිශඵනහ ශම් යශ්  

විරැරීඹහශන් ශඳශශන ශකෝ ඨහඹ එන්න එන්නභ අඩු ශරහ 

රීඹරහ. නමුේ වෘදඹ හක්ෂිඹට එකඟ ඔඵතුමභහභ භට රීඹන්න, 

අද තරුණ තරු.ඹන්ශ  විරැරීඹහ ්රතිලතඹ කීඹද රීඹරහ  

භසත විරැරීඹහ ්රතිලතඹ අඩු වුේ, තරුණ තරු.ඹන්ශ  

විරැරීඹහ ්රතිලතඹ ඉතහභේභ ඵයඳතශ තළනකයි තිශඵන්ශන්. අපි 

ශම් ්රලසනඹට විඳුම් රඵහ දීභ වහ ඳළශතන රැරීඹහ බිහි කයන 

කර්භහන්තලහරහ, කර්භහන්ත ඳද්ධති දිඹේ කයන්නට ඕනෆ. 

මුළු යටභ පිළිගන්නහ කහයණහක් තභයි ශකටි කහරඹක් තුමශ 

ශදඳළේත ඳේතුමන විරක්කුක් බහය අයශගන ශම් යට 

කර්භහන්තකයණඹට ඳේ වුණු සර්ණභඹ ුතගඹ න්ශන් ඇඟලුම් 

කම්වල් 200 ළඩටවන ක්රිඹහේභක කශ ුතගඹ ඵ. 

ණශඹෝජකයින්ට යතුම ඳරක් දළම්භහ. දිඹ වළරී උඳරිභ වන ටික 

රඵහ දුන්නහ. වළඵළයි එක ශකොන්ශද්ිටඹක් භත. රැරීඹහ 1,000ක්, 

2,000ක් බිහි කයන්නට ඕනෆ. රැකී යක්හ කයන කම්කරු 

ඳන්තිඹට අලය අයිතිහිටකම් ව වන ටික රඵහ ශදන්නට 

ඕනෆ. එන් ්රතිඳේතිඹක් වයවහ අද අශප් යජඹේ ඉදිරිඹට ඹන්නට 

ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. 

ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභහ ශවොඳින් පිළිගන්නහ 

කහයණහක් තභයි ලක්තිභේ ණර්ිකක ්රතිඳේතිඹක් යටට 

තිශඵන්නට ඕනෆ රීඹන එක. "එදහශේර ටුර්ස" ණර්ිකක 

්රතිඳේතිලින් යටක් ශගනඹන්නට ඵළවළ. භභ පුංචි උදහවයණඹක් 

රීඹන්නම්. ඳුව ගිඹ යජඹ භශේ  භභ මුදල් අභහතයහංලශේ  

උඳශද්ලක කහයක බහට වබහගි වුණහ භට භතකයි. 

විශලේශඹන්භ විනිභඹ අනුඳහතඹ - exchange rate එක - 

උච්ඡහචානඹ ශන ශකොට ඒ උඳශද්ලක කහයක බහට භභ 

ශඳොඩි ්රලසනඹක් ශඹොමු කශහ. ඒ ශරහශේ ගරු යේ අමුණුගභ 

භළතිතුමභහේ ිටටිඹහ. භභ ඇහුහ, අශප් යශ්  විනිභඹ අනුඳහතඹ රැක 

ගළීතශම් ්රතිඳේතිඹ ශභොකක්ද රීඹරහ. අශප් යශ්  තිශඵන්ශන්  

fixed exchange rate system එකක්ද -එක තළනක තිශඵන 

විනිභඹ අනුඳහතඹක්ද-, එශවභ නළේනම් floating exchange rate 

system එකක්ද, එශවභේ නළේනම් managed exchange rate 

policy එකක්ද රීඹරහ භභ ඇහුහ. යශ්  ණර්ිකකඹ ශභශවඹන 

්රඵරයින් ිටඹලු ශදනහභ තුමසනිම්භූත වුණහ. උේතයඹක් ශදන්න 

වළරීඹහක් නළවළ. ඒ ශභොකද, ඳළවළදිලි ජහතික ණර්ිකක 

්රතිඳේතිඹක් තිබුශණ් නළවළ. "එදහශේර ටුර්ස" ණර්ිකක 

්රතිඳේතිඹක් තභයි තිබුශණ්. ඒ ශරහශේ ක්.ක ගේ ීරන්දු 

703 704 

[ගරු ජිේ ශ්රේභදහ භවතහ] 
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ීරයණ ක්රභහනුකර ශනොන ණකහයඹට අක්රභේ ක්රිඹහේභක 

වුණහ. ක්.ක ණශේගය ලී ීරන්දු ගේතහ. න්ුවන් භනරීන්, 

ඳළවළදිලි ්රතිඳේති යහමුක් තුමළින්, ්රතිඳේති යුවඹක් තුමළින් 

ිටඹලුභ විශලේඥයින්ශ  අදවස උදවස විභන්ශන් නළතුම තභන්ට 

හිතුමභශේට එදහ ණර්ිකකඹ ශභශවඹන්නට කටුතතුම කශ නිහ 

ණර්ිකක ර්ධනශේ  ්රතිරහබ ශම් යශ්  ශයද්ද, ඵළනිඹභ, යභ, ර්්  

එක අඳින ශඳොඩි ිතනිවහට රළබුශණ් නළවළ. අශප් යජශේ  ්රමුඛ 

ඳයභහර්ථඹ න්ශන් ණර්ිකක ර්ධන ශේගඹ එක්තයහ                       

ංඛයහ ශල්ඛනඹකට සීභහ කයන්ශන් නළතුම ඒ ණර්ිකක ර්ධන 

ශේගඹ ශම් යශ්  භසත ජනතහශ  ඇඟට ඳතට, ඵඩට කටට 

දළශනන ණකහයඹට ක්රිඹහේභක රීමේභයි. 

විශලේශඹන්භ අපි වළශභෝභ දන්නහ කහයණහක් තභයි අද 

ණර්ිකක ීරන්දු ීරයණ ගළීතශම් ඳළවළදිලි ක්රභශේදඹක් තිශඵනහ, 

යුවඹක් තිශඵනහ රීඹන එක. මුදල් ඇභතියඹහ ඉන්නහ. 

අගභළතිතුමභහශ  ්රධහනේශඹන් ණර්ිකක ඳරිඳහරන 

කශභනහකයණ කිතටුක් තිශඵනහ. භළති ඇභතිතුමභන්රහශ  

උඳශද්ලනශඹන් රඵහ ගන්නහ විශලේඥ කණ්ඩහඹම් ඉන්නහ. 

විශලේශඹන්භ භව ශඳොශශොට ඳඹ ගවපු, ජනතහශ  අදවස 

උදවස නිශඹෝජනඹ කයන විවිධ පුද්ගරඹන් ඉන්නහ. ශම් 

වළශභෝශ භ අදවස උදවස රඵහ ශගනයි අද අශප් යශ්  ණර්ිකක 

්රතිඳේතිඹ ක්රිඹහේභක කයන්ශන්. ශභොකද, අශප් අයමුණ ව 

දර්ලනඹ භහ වළටරීන් න ශ්රී රංකහක්, ංර්ධිත ශ්රී රංකහක්, 

යශ්  ජනතහට ණර්ිකක ලක්තිඹක්, ්රතිරහබ රළශඵන ශ්රී රංකහක් 

ශගොඩ නළඟීභයි.   

ඉතිවහඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට භතක් ශනහ 1979 දී  

එංගරන්තඹට රීේශේ ශභොකක්ද රීඹරහ. එදහ -1979 දී- 

කළරළවළන්ශ  ණණ්ඩු ක්රිඹහේභක ශන ශකොට, කළරළවළන්ශ  

එංගරන්තශේ  ණණ්ඩුට ශභොකක්ද රීේශේ  "Poor man of 

Europe" රීේහ; "ුතශයෝඳශේ  හිඟන්නහ" රීඹරහයි රීේශේ.   

 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

"Sick man of Europe". 

 

ගරු වජි ක තප්රේමදාව මශ ා 
(ரண்நெறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔේ. "Sick man of Europe" or "Poor man of Europe". 

ශරඩට දුකට ඳේ වුණු යටක් වළටිඹටයි එංගරන්තඹ - භවහ 

බ්රිතහනයඹ- වළඳින්වශේ . ශභොකක්ද තළචාර් අගභළතිතුමිතඹ කශශේ  

එතුමිතඹ යහජය ඵරඹ අතට අයශගන Enterprise Zone Policy 

එකක් නිර්භහණඹ කශහ; යහඹකේඹ ශක්න්ද්ර කය ගේ කරහඳ 

එංගරන්තශේ  වළදුහ. ඵදු ්රතිඳේතිඹ උඳශඹෝගි කය ගනිිතන් 

දුසකය ්රශද්ලරට ඵදු වන රඵහ දීරහ මුළු යශ් භ ණර්ිකක කරහඳ 

නිර්භහණඹ කශහ.  

අශප් ර්තභහන යජඹේ උේහව කයන්ශන් යශ්  ඵදු 

්රතිඳේතිඹ උඳශඹෝගි කය ශගන දුසකය ්රශද්ලරට, ග්රහමීඹ 

්රශද්ලරට ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු කයහ යහජය තන්ත්රඹ, යහජය 

ක්ශේත්රඹ, යහජය භළදිවේවීභ තුමළින් ඇති වළරී, නළති ඵළරි ඳයතයඹ 

අභ කයරහ ශම් යශ්  ලක්ති ම්ඳන්න නවීන ඳන්නශේ  

කර්භහන්තකයණඹක් ඇති කය ඒ තුමළින් රඵහ ගන්නහ ව ලක්තිඹ 

තුමළින් යශ්  ජනතහ ජීේ කයවීශම් ක්රභශේදඹකටයි.  

අද යශ්  ණර්ිකක ්රතිඳේතිඹ ගළන කථහ කයන ශභොශවොතක 

ශම් යශ්  ඇති වළරී ඵරේ ශකෝ ඨහඹක් ඉන්නහ හශ භ, ළඩි 

ඹම් ඵරඹක් ශනොභළති නිවඬ ඵහුතයඹක් - silent majority එකක් - 

ඉන්න ඵ අශප් යජඹ වඳුනහ ශගන තිශඵනහ. ශම් නිවඬ 

ඵහුතයශේ  ණර්ිකක ුවබහධනඹ ශත අශප් යජඹ පර්ණ අධහනඹ 

ශඹොමු කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි ඳුව ගිඹ කහර කහනු 

තුමශදී දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 1.8ක් ළනි ශොච්චාභක් 

අධයහඳනඹට ශන් කයන ශකොට, අශප් යජශේ  ්රකහිතත 

්රතිඳේතිඹ ව ්රහශඹෝගික ක්රශභෝඳහඹ ළරළසශභන් රීඹන්ශන් 

"අපි අධයහඳනඹට ිටඹඹට 6ක් ශන් කයනහ; ශෞඛයඹට ිටඹඹට 

3ක් ශන් කයනහ" රීඹරහ. එතළනදී ුවබහධනඹට තළනක් 

රළශඵනහ. 

ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභනි, දළන් භව ශරොකුට පුයහයම් 

ශදොඩනහ "අශප් යශ්  නිදවස ශෞඛය ශේඹක් තිශඵනහ" 

රීඹරහ. ශභොකක්ද ශම් නිදවස ශෞඛය ශේඹ  ඵයිඳහස 

ළේකභක් කයන්න අශේ ල්ලි තිඹහ ගන්න ඕනෆ. ඔන්න! නිදවස 

ශෞඛය ශේඹ. රුධිය කහන්දුකයණඹට අශේ ල්ලි තිශඹන්න 

ඕනෆ. ඔන්න! නිදවස ශෞඛය ශේඹ. කුගඩු ඵද්ධ රීමේභක් 

කයන්න රක් ගණනක් මුදල් ඕනෆ. ඔන්න! නිදවස ශෞඛය 

ශේඹ. යජශේ  ශයෝවරකට ගිහිල්රහ තුමණ්ඩු විතයක් ශනොිතරශේ  

වම්ඵ ශනහ. ශඳෞද්ගලික ෂහභිටඹකට ගිහිල්රහ ශඵශවේ ගන්න 

ඕනෆ. ඔන්න! නිදවස ශෞඛය ශේඹ. ශභොකක්ද ශම්කට ශවේතුම  

ඳුව ගිඹ කහර කහනු පුයහටභ ගරු යේ අමුණුගභ 

භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  යජඹ කහරශේ දී දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 1.8ක් ළනි, ිටඹඹට 1.5ක් ළනි ශොච්චාම් 

මුදරක් ශෞඛය ක්ශේත්රඹට ශන් කශහ. අශප් යජශේ  අයමුණ 

ශභොකක්ද  තුමණ්ඩු විතයක් යජශේ  ශයෝවශරන් අයශගන 

ශඳෞද්ගලික ෂහභිටඹකට ගිහින් අශේ තිශඵන ල්ලිරට 

ශඵශවේ ගන්න ංසකෘතිඹ ශනොශයි, ශඳෞද්ගලික ෂහභිටර 

තිශඵන ශඵශවේ ශඳෝලිභ ඉේ කයරහ,  ඒ ශරඩට දුකට ඳේ 

වුණු, ගිරන් වුණු පුද්ගරයින්ට යජශේ  ශයෝවල්ලින්භ 

ශනොිතරශේ  ශඵශවේ ශවේේ රඵහ ශදන, ළඵෆ නිදවස ශෞඛය 

ශේඹක් සථහඳනඹ රීමේභයි අශප් යජශේ  අයමුණ න්ශන්. ඒ වළභ 

ශදඹක්භ කයන්නට හර් ණර්ිකක කශභනහකයණඹක් - 

macroeconomic management - තිශඵන්නට ඕනෆ.  ඒක තභයි 

අශප් අයමුණ.  

ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභනි, ඳුව ගිඹ කහරශේ  රීේහ දුගී 

දුප්ඳේකභ ිටඹඹට 15 ඉරහ එක ඳහයටභ ිටඹඹට 7ට, 8ට අඩු 

වුණහ රීඹරහ. ඔඵතුමභහේ ගශභන් බිහි වුණු ශද්ලඳහරනඥශඹක් 

ශන්. අද ගභට ගිඹහභ ඵළල ඵළල්භට ශඳශනනහ ශභොකක්ද 

දුප්ඳේකශම් ්රතිලතඹ රීඹරහ. අද වතය ශදශනක් ඉන්න ඳවුරකට 

භහඹක් ජීේ ශන්න අලයයි රුපිඹල් 51,000ක්. භභ දන්නහ, 

එක පුද්ගරශඹකුට භහ ඹකට රුපිඹල් 2,500රීන් ජීේ ශන්න 

පුළුන්, එශවභ නළේනම් තුමන් ශදශනකුට භහඹකට රුපිඹල් 

7,500රීන් ජීේ ශන්න පුළුන් රීඹන භත දයන විරුද්ධ 

ඳහර්ලසශේ  විවිධ භන්ත්රීරු ඉන්න ඵ. එශවභ භත දයන්ශන්  

ණර්ිකක ්රතිඳේති පිළිඵ ඉතහභ විකෘති දළනුභක් තිශඵන 

පුද්ගරඹන්. එදහ රීේහ පුද්ගරශඹකුට භහඹකට රුපිඹල් 2,500න් 

ජීේ ශන්න පුළුන්,  භහඹකට රුපිඹල් 7,500රීන් ජීේ 

ශන්න පුළුන් රීඹරහ. භභ රීඹනහ, වතය ශදශනක් ඉන්න 

ඳවුරකට ජීේ ශන්න අඩුභ ගණශන් භහඹකට රුපිඹල් 

51,000ක් අලයයි රීඹරහ. භභ එශවභ රීඹන්ශන් ඇයි  ඒක තභයි 

ජනශල්ඛන වහ ංඛයහ ශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුම රීඹන 

කහයණහ. දළන් භහඹකට රුපිඹල් 51,000ක් රඵන්ශන් අශප් 

යශ්  ජනගවනශඹන් ශඵොශවොභ අඩු ්රතිලතඹක්. එශවභ නම් අඳට 

පිළිගන්න ිටද්ධ ශනහ, අශප් යශ්  අතිඵහුතය ජනතහක් 

තභන්ශ  ඳවුශල් නඩේතුමට, ණවහය ව ණවහය ශනොන විඹදම් 

ටික පිරිභහ ගන්නට ඵළරි ඉතහ අභහරු තේේඹක ිටටින ඵ. 

අශප් යජඹ ශම් අභහරු තේේඹ අශඵෝධ කය ශගන තිශඵනහ; 

වඳුනහ ශගන තිශඵනහ. අශප් යජඹ ඉරක්ක කය ශගන තිශඵනහ, 

ඳවුශල් ජීවිතඹ ලක්තිභේ කය ගන්නට, ඳවුර නඩේතුම කයන්නට 

705 706 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

අලය ඒ ණදහඹභ ම්ඳහදනඹ කය ගළීතශම් ඳවුල් ඳයපුයක් ඵට 

අශප් යශ්  ඳවුල් රක් 51භ නිර්භහණඹ කයන්න. ඳවුල් රක් 

51න් ශොච්චාභකට විතයක් උස ණදහඹභක් රළබිරහ, යශ්  රක් 

200ක් ව පුයළිට ඳයපුශයන් ඵහුතයඹක් අන්ත අයණ ජීවිතඹක් 

ගත කයන ශකොට අඳට පුයහයම් ශදොඩන්නට ඵළවළ, ණර්ිකක 

ර්ධන ශේගඹ ශභච්චායයි, ඒක පුද්ගර ණදහඹභ ශභච්චායයි රීඹරහ.  

ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභන්රහශ  යජඹ භශේ  

රීේහ ශන් ඒක පුද්ගර ණදහඹභ ශඩොරර් 4,000ක් කයනහ රීඹරහ. 

කී ශදශනකුට ද ඒක පුද්ගර ණදහඹභ ශඩොරර් 4,000ක් 

රළශඵන්ශන්  තමුන්නහන්ශේරහ ඒක පුද්ගර ණදහඹභ ශඩොරර් 

4,000ක් කයන එක ගළන කථහ කයන ශකොට, රක් 

වතයවභහයකට ළඩි ඒක පුද්ගර ණඹ ඵය  ගළන කථහ කශශේ නළවළ. 

ඉතින් ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහටේ එළිදක්න්න 

ඵළරි වුණු Tax Commission හර්තහ ඔන්න අශප් යජඹ 

එළිදක්නහ. ඒක ශභච්චාය කහරඹක් වංගරහ තිබුශණ්. ඒ ශභොකද   

ඒක එළිදක්රහ යහජය ණදහඹභ ළඩි වුණහ නම්, unsolicited 

proposals වයවහ මුදල් වම්ඵ කයන ඒ ජහහයම් කල්ලිඹට ඉඩ 

්රසථහ ශනොරළශඵන නිහ. ඒ නිහ Tax Commission හර්තහ 

වංගරහ තිබුණහ. දළන් අපි ඒක එළිදක්රහ, යහජය ණදහඹභ ළඩි 

කයරහ, යහජය ණදහඹභ ළඩි රීමේභ තුමළින් ශම් යශ්  ුවඵහධන 

ඳද්ධතිඹට  අතිවිලහර මුදල් ණශඹෝජනඹක් කයන්නට 

ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ.  

අශප් යශ්  ද දරුන්ට ඉශගන ගන්න මුදල් ශගන ුතගඹ, 

මුදල් ශගපු ුතගඹ අපි අන් කයනහ. රජ්ජහ නළති රීඹනහ 

නිදවස අධයහඳනඹක් තිශඵනහ රීඹරහ. ශභොන නිදවස 

අධයහඳනඹක් ද  වළභ ශදඹටභ, වළභ ංර්ධන යහඳෘතිඹකටභ, 

වළභ කටුතේතකටභ ශදභහපිඹන්ශගන් ල්ලි එකතුම කයන 

ංසකෘතිඹක් ඇති තභයි අශප් යජඹට ශම් අධයහඳනඹ ඵහය ගන්න 

ිටද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. යහජය ණදහඹභ ළඩි කයරහ දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදනශඹන් ිටඹඹට 6ක් අධයහඳනඹට ශන් කයන ශකොට, 

යජඹකට අලය ශන්ශන් නළවළ ද දරුන්ශගන් මුදල් එකතුම 

කයන්න. නිදවස අධයහඳනඹක් තිශඵනහඹ රීඹරහ ශඵොරුට  

රීඹරහ ශගොවිඹහශ , ධීයඹහශ , කම්කරුහශ , යහජය 

ශේකඹහශ , ශඳොඩි භනුසඹහශ , අම්භරහ තහේතරහශ  මුදල් 

අඹ කයරහ අධයහඳනඹ නඩේතුම කයපු ුතගඹ අපි අන් කයනහ.  

භශ  කථහ අන් කයන්නට ශඳය භට තේ විනහඩි ශදකක් 

රඵහ ශදන්න, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. වි ශලේශඹන්භ 

ර්තභහන යජශේ  ණර්ිකක විප්රශේ  ශඳය භග ගභන්කරු වළටිඹට 

නිහ වහ ඉදිරීමේම් අභහතයහංලඹ කටුතතුම කයනහ. ළඹ කයන 

වළභ ලත ඳවක්භ ශම් යශ්  ජනතහ ඉරක්ක කයශගන, 

ජනතහශ  ුවඵහධනඹ ශනුශන්, ජනතහට වන රඵහ ශදන 

ණකහයඹට විනිවිදබහශඹන් ුතක්ත ළඹ කයනහ. අනලය 

විඹදම් ිටඹල්රභ කප්ඳහදු කයරහ, ඉරක්කගත ංර්ධනඹක් 

ක්රිඹහේභක කයන්න නිහ වහ ඉදිරීමේම් අභහතයහංලඹ කටුතතුම 

කයනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, diaries ගළන අදේ ්රලසනඹක් 

භතුම කශහ. ගිඹ අවුරුද්ශද් නිහ ණඹ ශදන්න තිබුණු ල්ලිලින්, 

නිහ ණධහය ශදන්න තිබුණු ල්ලිලින් රුපිඹල් රක් 140කට 

ළඩි මුදරක් ශඹොදහ ශගන diaries මුද්රණඹ කයරහ තිශඵනහ. ශම් 

අවුරුද්ශද් diary එකක්ේ මුද්රණඹ කශශේ නළවළ. අපි විඹදම් 

කප්ඳහදු කයරහ තිශඵනහ. නිහ ංර්ධන අධිකහරිශේ  හවන 

ටික යට ශ්  ඉන්න ශගෝර ඵහරඹන්ට දීරහ භහශ  ශද්ලඳහරන 

්රතිරූඳඹ ශගොඩ නඟහ ගන්න භටේ පුළුන්. නමුේ භභ එශවභ 

කයන්ශන් නළවළ. භහඹකට රුපිඹල් අසූදව ගණශන් කුලිඹට 

ගේ හවන වතළිවකට ළඩි ්රභහණඹක් තිබුණහ, නිහ ංර්ධන 

අධිකහරිශේ  විතයක්. අපි ඒ ඔක්ශකෝභ නතය කයරහ දළම්භහ. ඒ 

ඔක්ශකෝභ අනලය විඹදම්. ඒ ඔක්ශකෝභ මුදල් ශම් යශ්  නිහ 

ඳද්ධතිඹ දිුතණු රීමේභ වහ ණශඹෝජනඹ කයනහ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුමභහශ ේ, ගරු අග්රහභහතයතුමභහශ ේ 

නහඹකේඹ ව ශභශවඹළවීභ තුමශ ඳළවළදිලිභ අශප් යජඹ අලුේ 

ංකල්ඳඹක් තුමළින්, න භහජ, ණර්ිකක ංසකෘතිඹක් තුමළින් ශම් 

යශ්  ශඳොදු ජනතහට වන රඵහ දීරහ, ලක්තිඹ රඵහ දීරහ, ජීඹ, 

්රහණඹ රඵහ දීරහ න ගභනක් ඹන ශම් ශභොශවොශේ මුදල් 

ඇභතිතුමභහ ්රමුඛ මුදල් අභහතයහංලශේ  ශල්කම්තුමභහ ඇතුමළු ශම් 

ණර්ිකක ක්රිඹහලිඹ ශභශවඹ න ිටඹලුභ නිරධහරින්ට අලුේ 

ගභනක් ඹන්න ලක්තිඹ, වධර්ඹඹ රළශබ්හ රීඹහ භහ ණිතර්හද 

කයනහ. ඒ හශ භ නිහ වහ ඉදිරීමේම් අභහතයහංලඹ වයවහ ශම් 

යටට ශදන්න පුළුන් ඉවශභ ණදර්ලඹ රඵහ ශදිතන් ඳරිණත, 

විනිවිදබහශඹන් ුතක්ත ව, ජනතහශ  දුක් කඳුළින් පිරුණු 

මුහුණුරට ිටනව මුුව ්රතිරූඳඹක් රඵහ ශදන, අහනශේ දී 

ජනතහට ළනසීභක් රඵහ ශදන, ලක්තිඹක් රඵහ ශදන 

අභහතයහංලඹක් ඵට අඳ අශප් අභහතයහංලඹ නිර්භහණඹ 

කයනහභයි රීඹන කහයණඹ ්රකහල කයනහ. ඒ ගභන්භ, ශම් 

අලුේ ශද්ලඳහරන ංසකෘතිඹ තුමශ අපි වළශභෝභ අේ ළල් ඵළ 

ශගන එකට එකතුම ශරහ, භහ වළටක් ඇතුමශත අලුේ යටක් ශගොඩ 

නඟමු රීඹහ විඳක්ඹට ශඹෝජනහ කයිතන් භහශ  කථහ අන් 

කයනහ. 

 
[අ.බහ. 3.58] 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්තන කති මශ ා 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, විශලේශඹන්භ ශම් යශ්  

ණර්ිකකඹට අදහශ මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳත, ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු 

ඵදු (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුම්ඳත, ජහතිඹ ශගොඩනළගීශම් ඵදු 

(ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුම්ඳත, ශද්ය ඹ ණදහඹම් (ංශලෝධන) 

ඳනේ ශකටුම්ඳත ළනි ළදගේ ඳනේ ශකටුම්ඳේ රීහිඳඹක් ගළන 

හකච්ඡහ කයන ශම් ශේරහශේදී ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳේ ගළන මලික 

කහයණහ රීහිඳඹක් රීඹන්න තිශඵනහ. ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ ගළන 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ හකච්ඡහ කයන වළභ දකභ, ඳතින 

ණණ්ඩු ශභොකක් වුණේ රීඹන්ශන් එකභ කථහ. දළන් එක්ේ 

ජහතික ඳක්ශේ  ඇභතිතුමභන්රහ කථහ කශහ. ඒ අඹ භහ 

රීහිඳඹකට කලින් විඳක්ශේ  ඉන්න ශකොට රීේහ, ශම් යශ්  

ණර්ිකකඹ ම්පර්ණශඹන් කඩහ ළටිරහඹ රීඹරහ. ශම් යශ්  

ණර්ිකකඹ අවුරුදු ගණනකට නළගි් ටන්න ඵළවළ රීේහ. භභ ශම් 

ජිේ ශ්රේභදහ ගරු ඇභතිතුමභහශ  කථහ ගළන ශනොශයි 

රීඹන්ශන්. එතුමභහශ  කථහශේ නම් ඹම් රීිට ශඳොදු ඵක් තිබුණහ. 

ඒ ශකශේ ශතේ, දළන් එකයභ ණර්ිකකඹ ශවො ශනහ. 

එකයභ ණර්ිකකඹ දිුතණු ශනහ. එකයභ ණර්ිකකශේ  

්රලසනඹක් නළති ශනහ. දළන් ණර්ිකකඹ නළගරහ ඹනහ. එශවභ 

කථහක් තභයි දළන් රීඹන්ශන්. නමුේ ජනතහශගන් ඇහුහභ, 

නළගපු ණර්ිකකඹක් නළවළ. ණර්ිකකඹ ගළන අඵභල් ශර්ණුක තයම් 

අශඵෝධඹක් තිශඵන ශකශනකුශගන් ඇහුශොේ ශේශයනහ, 

රුපිඹර ඵහල්දු ශරහ තිශඵන ඵ; ශකොටස ශශශ ශඳොශ කඩහ 

ශගන ළටිරහ තිශඵන ඵ; ණශඹෝජන ම්ඵන්ධශඹන් ණර්බුදඹක් 

ඇති ශරහ තිශඵන ඵ. අද රුපිඹර ඇශභරිකහනු ශඩොරයඹ භඟ 

හුභහරු ශන්ශන් රුපිඹල් 140ක සීභහශේ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, හභහනය ජනතහට ්රලසන තිශඵනහ. 

දළන් ඔඵතුමභන්රහ රීඹන විධිඹට ණර්ිකකශේ  ්රලසනඹක් නළවළ. 

නමුේ ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ පිළිඵ ඔඵතුමභන්රහභ දුන් 

ශඳො ශයොන්දු අද ඉසට ශරහ නළති එක තභයි තිශඵන ්රලසනඹ.  
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2014 ර්ඹ වහ මුදල් අභහතයහංලශේ  හර්ෂික හර්තහ අද 

අශප් අතට ඳේ වුණහ. 2014 හර්ෂික හර්තහ වුණහට 2015 ශර් 
අඹ ළශඹන් රඵහ දුන් වන පිළිඵේ ශභහි වන් ශරහ 

තිශඵනහ. "කෘෂි ණර්ිකකඹ ඉවශ නළංවීභ පි. වතික ිතර 
ශඹෝජනහ ක්රභ" ඹටශේ ශභහි තිශඵනහ, ම්ඵහ වී රීශරෝකට 

රුපිඹල් 50ක්, නහඩු වී රීශරෝකට රුපිඹල් 45ක්, යඵර් 
රීශරෝග්රෆභඹට රුපිඹල් 350ක්, ශේ රීශරෝග්රෆභඹට රුපිඹල් 80ක්, 

අර්තහඳල් රීශරෝග්රෆභඹකට රුපිඹල් 80ක් දක්හ ළඩි කයන ඵ. ඒ 

හශ භ වනදහීම ිතරට අේ ට්රළක්ටර් රඵහ දීභ, රීරි නිසඳහදන 
කර්භහන්තඹ දිුතණු රීමේභට රීරි ලීටයඹකට ශගනු රඵන වතික 

ිතර ළඩි රීමේභ, "දළවළිත දිරිඹ" ළඩටවන ඹටශේ 2015 ජුනි 
භහශේ  ිටට දවම් ඳහල් ගුරුරුන්ට රුපිඹල් 200ක භහිටක 

දීභනහක් රඵහ දීභ, "ශභහ දිරිඹ" ළඩටවන ඹටශේ  2015 
ර්ශේ  ජුනි භ ිටට ශඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට රුපිඹල් 250ක 

භහිටක දීභනහක් රඵහ දීභ, "විරුදිරිඹ" නිතන් රුපිඹල් රක් ඳවක 

උඳරිභඹකට ඹටේ යණවිරුන් වහ යහජය ඵළංකු වයවහ විශලේ 
ණඹ ක්රභඹක් වඳුන්හ දීභ ණදී කරුණු. ශකොශවේද ශම්හ 

තිශඵන්ශන්  ්රලසනඹ තිශඵන්ශන් එතළනයි, මරහනහරූඪ ගරු 
භන්ත්රීතුමභනි. ශඳොශේ තිශඵනහ, තමුන්නහන්ශේරහේ රීඹනහ. 

වළඵළයි ජනතහට ශම් ශභොනේ රළශඵන්ශන් නළවළ. ශභහ දිරිඹේ 
නළවළ, දළවළිත දිරිඹේ නළවළ, විරුදිරිඹේ නළවළ. ශම්හ රළශඵන්ශන් 

නළවළ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභහශ  දිසත්රික්කශේ  ජනතහට ඒ 

දීභනහන් රළශඵනහද  විරුදිරිඹ, ශභහ දිරිඹ දීභනහ ඳභණක් 
ශනොශයි, අඩු තයශම් විභධයගත මුදල්ේ රළශඵන්ශන් නළවළ.  

අද ශේ දළුරට වතික ිතරක් ශගන්ශන් නළවළ. ශේ 
දළුරට වතික ිතර ශගවීභ අශගෝසතුම භහ ශේ  භළතියණ 
කහරශේ  දී නළළේවහ. භළතියණඹට කලින් ජලි භහඹ දක්හ 
ශගේහ. ශම් න ශකොට විශලේශඹන් ඳවත යට ශේ කර්භහන්තඹ 
ඵයඳතශ අර්බුදඹකට මුහුණ ඳහ තිශඵනහ. ජනහරි භහශේ  ශේ 
ශන්ශද්ිටශේ දී ශේ රීශරෝග්රෆම් එකකට රුපිඹල් 498ක් රළබුණහ. 
ශම් න විට එඹ රුපිඹල් 360ට ඵළවළරහ තිශඵනහ. එභ නිහ දළන් 
භහතය දිසත්රික්කශේ , ගහල්ර දිසත්රික්කශේ , කලුතය දිසත්රික්කශේ , 
කෆගල්ර දිසත්රික්කශේ  කුඩහ ශේ තුම හිිතඹන් හශ භ ශේ ෂළක්ටරි 
අයිතිකරුනුේ ඵයඳතශ අර්බුදඹකට මුහුණ ඳහ තිශඵනහ. ඔවුන් 
ණඹ අයශගන ශේ කර්භහන්තඹ ඳේහ ශගන ඹනහ. අද 
විශලේශඹන්භ ශේ ෂළක්ටරි හ දභන තේේඹට ඳේ ශරහ 
තිශඵනහ. විඹ බහය ඇභතියඹහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශභොනේ 
රීඹන්ශන් නළවළ. ශේ දළු ඳඹන අඹ ඳහශර් උද්ශඝෝණඹ 
කයනහ, ඇභතියඹහ නිවඬ ඉන්නහ. ශම් බහට ණපුවභ 
රීඹන්ශන්  ණර්ිකකඹ නළඟරහඹ රීඹරහයි. ශම් ගරු බහට 
ණපුවභ ණර්ිකකශේ  ්රලසනඹක් නළවළ. පුදුභ කථහක්. එක්ශකෝ 
තමුන්නහන්ශේරහ ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඇේත රීඹන්න ඕනෆ. 
ඇේතටභ අද ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්  ශේ දළු ඳඹන  ශේ 
ෂළක්ටරි හිිතඹන්, ශේ අඳනඹනකරුන් වහ ශ්රී රංකහ ශේ 
භණ්ඩරඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ කයනහ. ණණ්ඩු ඒහ අවන්ශන් 
නළවළ. ශභොකද, ණණ්ඩුශේ ඇභතිරු ඉන්ශන් ශනේ තළනක. අඩු 
තයශම් තමුන්නහන්ශේරහ භහ රීහිඳඹකට කලින් විඳක්ශේ  
ඉන්න ශකොට දළකපු ණර්ිකකඹේ ණණ්ඩුට ගිඹහභ දරීන්ශන් 
නළවළ. ශම්ක තභයි තිශඵන ්රලසනඹ. අංක නම්, තභන් ණණ්ඩුශේ 
ඇභති ධුය දයනහ හශ භ, " අපි ශම් බහය ශගන තිශඵන්ශන් ඳවුල් 
ඳහරනඹක් විිටන් විනහල කයපු ඳහරනඹක්, ණර්ිකකඹක්. එභ නිහ 
ශභච්චාය ණඹයි. ශභච්චාය කඩහ ළටිරහ තිශඵනහ. ශභච්චාය ඵළංකු 
අර්බුදඹක් තිශඵනහ. ඵළංකුලින් ශඳෞද්ගලික හිතතුමන්ට 
ශභච්චාය ණඹ දීරහ තිශඵනහ. එභ නිහ තේේඹ ශභන්න 
ශම්කයි" රීඹරහ ඇේත කථහ රීඹරහ, ඇේත ඹථහර්ථඹ ශඳන්හ 
දීරහ,  ඹථහර්ථඹ පිළිශගන ඒකට උේතය ශොඹන්න ඕනෆ. දළන් 
ඇභතිරුන් ිටටින්ශන්  ිටහින ශරෝකඹක. භහ දන්ශන් නළවළ, එක් 
එක් ඇභතිරුන් තභන්ශ  අභහතයහංලඹ පුම්ඵරහ ශඳන්න්න 
උේහව කයනහද රීඹරහ. එතශකොට ණර්ිකකශේ  ඇේත තේේඹ 
ශනොශයි මුළුභනින්භ තිශඵන්ශන්. එභ නිහ අද ඵයඳතශ 
අර්බුදඹක් තිශඵනහ.  

ශේ කර්භහන්තඹට විතයක් ශනොශයි, යඵර් කර්භහන්තඹටේ ඒ 

තේේඹභයි තිශඵන්ශන්; ශඳොල් කර්භහන්තඹටේ ඒ තේේඹභයි 

තිශඵන්ශන්; ුවළු අඳනඹන ශබෝග කර්භහන්තරටේ ඒ 

තේේඹභයි තිශඵන්ශන්. ඒහ ශභශවඹන්න තිශඵන 

අභහතයහංල ඇේතටභ අද ක්රිඹහ කයන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ 

අංක රීඹන්න ශකෝ, ඇභති ධුය බහය ගේ ඇභතිරුන්ශගන් 

ළඩ බහය ගේ ඇභතිරුන් කී ශදශනක් ඉන්නහද,  තභ ළඩ 

බහය ගේ නළති ඇභතිරුන් කී ශදශනක් ඉන්නහ ද රීඹරහ. 

භවය ඇභතිරුන්ට ළඩ ඳටන් ගන්න අභහතයහංලශේ  

කහර්ඹහරඹක් නළවළ. තභ බහඳතිරුන් ඳේ කයරහ නළවළ, 

අධයක් භණ්ඩර ඳේ කයරහ නළවළ. ශම්ක තභයි ඇේත. භවය 

ඇභතිරු තභ අභහතයහංලරට ගිහිල්රහ නළවළ. ශවේතුම, 

අභහතයහංලශේ  කහර්ඹහරඹක් නළති නිහයි. වළඵළයි කථහ කයන 

ශකොට මුළු ණර්ිකකඹ එශවභපිටින්භ දළන් කණපිට වයපු විධිඹට 

තභයි කථහ කයන්ශන්. විඳක්ඹට තිබුණු විශේචාන දළන් නළවළ. 

දළන් තිශඵන්ශන් නළඟරහ ඹන ණර්ිකකඹක්; නළඟරහ ඹන 

අභහතයහංල. දළන් ඔක්ශකොභ ධන. විඳක්ඹ ඳළේශේ ඉන්න ශකොට 

ඍණ. ඍණ නම් ඍණභ තභයි. ඒක තභයි ඇේත ඹථහර්ථඹ. 

නමුේ ඒ ඹථහර්ථඹ වරහ තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ශම් කථහ 

රීඹන්ශන්.  

විශලේශඹන්භ අද ශම් යශ්  ඇේතටභ භතුම ශරහ තිශඵන 

්රලසනරට උේතයඹක් ඕනෆ. භහ එක උදහවයණඹක් රීඹන්නම්, 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. අශගෝසතුම 17න දහ ජනතහ 

විඳක්ඹට ඳේ කයපු අඹ ණණ්ඩු ඳේහ ශගන ඹන ශකොට ඒ 

ණණ්ඩුට තිබුණු විශේචාන ශභොනහද  ඒ ණණ්ඩු එක යක 

හවන ශගන්න ශකොට ණඹය ලිපි - LCs - open කයපු අඹ 

අභහරුශේ දළම්භහ. ඒ අඹ ණඹය ලිපි විෘත කශහට ඳුව ඵදු ළඩි 

කශහ. ඒක නිහ අසීරුට ඳේ වුණහ. ඒකභ ශම් අඹේ කශහ. දළන් 

ශදතහක් ඒ විධිඹට කය තිශඵනහ. ශම් නශකොට කහර්  ිතර දී 

ගේ හභහනය ිතනිුවන් ිටටිනහ. ඒ අඹ ණඹය ලිපිඹ විෘත 

කශහභ රුපිඹල් රක් 14ක්, 15ක් ළඩිපුය ශගන්න ිටදු ශරහ 

තිශඵනහ. දළන් රීඹනහ ළප්තළම්ඵර් 30 දක්හ ශම්ක ඳවශට 

දභනහ රීඹරහ. ඒක ිටදු ශේවිද දන්ශන් නළවළ; නිලසචිත නළවළ. ඒ 

නිහ  ිතනිසුව කරඵරඹට ඳේ ශනහ. ශභොකද, ශම් වළශභෝභ 

ඉන්ශන් පීඩනශඹන්. ඉවශභ ඳන්තිශේ  ිතනිසුවන්ට ්රලසනඹක් 

නළති ඇති. ඳවශභ ඳන්තිශේ  දුප්ඳේ ිතනිසුව ශම්හ ගළන 

හිතන්ශන් නළති ඉන්නහ. ඒ ිතනිසුව කුලී ළඩක් කයරහ රුපිඹල් 

1,000ක් 1,200ක් වම්ඵ වුණහභ ශගදයට රුපිඹල් 700ක ඵඩු 

අයශගන ඹනහ, රුපිඹල් 300ක විතය භේඳළන් බීරහ. ඒ 

ශගොල්රන්ට කහර් පිළිඵ ්රලසන නළවළ. නමුේ ඹභක් කයරහ 

තභන්ශ  ජීවිතඹ  ශගොඩනඟහ ගන්න උේහව කයන භධයභ 

ඳන්තික, ඳවශභ භළද ඳන්තික ජනතහ වළභදහභ ඵරහශඳොශයොේතුම 

න්ශන් ශම්කද  ශම් ශද්ලඳහරන ශන කයපු අඹට ඒ ශනිටන් 

ඵරහශඳොශයොේතුම වුණු වනඹ අද රළබිරහ නළවළ. ශම්ක තභයි 

ඇේත ඹථහර්ථඹ.    

ණණ්ඩු වවුල් ණණ්ඩුක් ශන්න පුළුන්. වළඵළයි, ණණ්ඩු 

තභන්ශ  ජනයභ ශේරුම් ගන්න ඕනෆ. දළන් ශම් ණණ්ඩුට 

ණර්ිකකඹ ම්ඵන්ධ තිශඵන විශේචාන, ශද්ලඳහරන ීරන්දු ීරයණ 

ම්ඵන්ධ තිශඵන විශේචාන, අපි විශේචාන වළටිඹට ගන්ශන් 

නළවළ,  ජනහරි 08 ළනිදහේ, අශගෝසතුම 17 ළනිදහේ ඳේ වුශණ් 

භහින්ද යහජඳක් භවේභඹහශ  ණණ්ඩුභ නම්. ඒ අසථහර 

ඵරඹට ඳේ වුශණ් යහජඳක් ඳහරනඹභ නම්, එතශකොට  

විශේචානඹ තිශඵන්ශන් ජනතහටයි. එශවභ නම් ජනතහ 

තභන්ශ  ඳස ඳළේතට ගව ගන්න එකයි තිශඵන්ශන්, "අපි 

ඳයණ ශගොන්කභ භ කශහ"යි රීඹරහ. වළඵළයි, දළන් ජනතහට ඒ 

විශේචානඹ කයන්න ඵළවළ. ශභොකද, ජනතහ ජනයභ ශනස 

කයරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි නහසතිඹ, දණඹ, ංචාහ 

පිළිඵ, ඳුව ගිඹ ඳහරන කහරශේ  ළයදි කයපු අඹශ  දණ 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ශචාෝදනහ පිළිඵ ණණ්ඩු ක්රිඹහ භහර්ග ගන්ශන් නළති ශකොට 

ඒහට විරුද්ධ ඵයඳතශ විශේචානඹක් ශගොඩ නළ ශඟන්ශන්. තභ 

නිසඳහදනරට වතික ිතරක් ශදනහ රීඹරහ ශඳොශයොන්දු වුණු 

ණණ්ඩු ඒ ශඳොශයොන්දු කඩ කයන ශකොට ඒහ ගළන ජනතහ අතය 

විශේචානඹක් ශගොඩ නළ ශඟන්ශන් ඒ නිහයි.  

ණර්ිකකඹ බි ළශටන ශකොට, ඒ බි ළශටන ණර්ිකකඹ ගළන 

ඇභතිරුන් නෆුව කන් ඇති ිටටිනශකොට, ඇභතිරුන් උේතය 

ශදන්ශන් නළතිශකොට, ජනතහ අතය කලින් තිබුණහට ඩහ 

විශේචානඹක් ශගොඩ නළ ශඟනහ. ඒක තභයි ඇේත.  ඒ විශේචානඹ 

ශගොඩ නළ ශඟන්ශන් ඇයි  ශම්ක ඳයණ ණණ්ඩුභ නම් ශම් 

විශේචානඹ ශගොඩ නළ ශඟන්ශන් නළවළ. වළඵළයි,  ජනහරි 08 

ළනිදහේ අශගෝසතුම 17 ළනිදහේ ජනයභ  ශනස වුණහ. ඒ අලුේ 

ජනයශම් ඵරඳෆභ, එශවභ නළේනම් අලුේ ජනයශම් ඳ.වුඩඹ 

ණර්ිකකඹ ශභශවඹන ඇභතිරුන් ශේරුම් ශගන තිශඵනහ ද  

ශම්ක තභයි තිශඵන ්රලසනඹ.  

තමුන්නහන්ශේරහ අද ශම් ශගනළල්රහ තිශඵන ඳනේ 

ශකටුම්ඳේලින්භ භහ යර උදහවයණ රීහිඳඹක් රීඹන්නම්. මුදල් 

ඳනත ංශලෝධනඹ කයන ශඹෝජනහ ගණනහක් තමුන්නහන්ශේරහ 

ශගනළල්රහ තිශඵනහ.  ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු ඵදු (ංශලෝධන) 

ඳනේ ශකටුම්ඳත ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ඒකට අදහශ ගේශතොේ, 

ඳුව ගිඹ ණණ්ඩුට තිබුණු ඵයඳතශ විශේචානඹක් තභයි  කළිටශනෝ 

පිළිඵ කහයණඹ. භහින්ද යහජඳක් භවේභඹහශ  ඳහරනඹ බි 

ළශටන්නට ඵරඳහන රද ්රධහන ශවේතුම රීහිඳඹක් අතය තිබුණහ ශන් 

එතශනෝල්, කුඩු, කළිටශනෝ රීඹන කහයණහ. එතශකොට 

තමුන්නහන්ශේරහ ණශේ ශභොකටද  කළිටශනෝ ම්ඵන්ධශඹන් 

ශනභ කරහඳඹක් ණයම්බ කයන එක ළරැදියි. ශම්හ තවනම් 

කයනහ රීඹරහ ශන් රීේශේ. කළිටශනෝ තවනම් කයන ණණ්ඩුක්, 

ඹව ඳහරනඹක් තභයි ජනතහ ඉල්ලුශේ. ඹව ඳහරනඹ රීඹන එකට 

ශම්කේ ඇතුමශේ ශන්න ඕනෆ. එශවභ නළති ඹව ඳහරනඹ රීඹන 

එක නිකම් එන්ශන් නළවළ. ඹව ඳහරනඹ රීඹන චානශේ  ශේරුභ 

ශභොකක්ද  කළිටශනෝ ඕනෆ ද, එඳහ ද රීඹරහ අවන ශකොට  

"කළිටශනෝ එඳහ" රීඹන එක තභයි ජනතහශ  ඉල්ලීභ. දළන් 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ංශලෝධනශඹන්  ශගශනන්ශන් ශභොකක්ද  

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ංශලෝධනඹට ඇතුමශේ කයනහ, 

"කළිටශනෝ ලහරහරට ඇතුමළුවීශම් ඵද්ද" රීඹරහ එකක්.  එශවභ 

එකක් ජනතහ රීේහ ද  ජනයශම් එශවභ එකක් තිබුණහ ද  

"කළිටශනෝ ලහරහරට ඇතුමළු න ෆභ පුද්ගරඹකුශගන්භ එක්ේ 

ජනඳද ශඩොරර් ිටඹඹක ශවෝ ඳරිර්තනඹ කශ වළරී ඊට භහන 

ශනේ යවහය මුදරරීන් ශවෝ ඊට භහන ශ්රී රංකහ 

රුපිඹල්ලින් ව ඵද්දක් අඹ කයගනු රළබිඹ ුතතුමඹ" රීඹරහ ශම් 

ඳනේ ශකටුම්ඳශේ වන් නහ. "කළිටශනෝ ලහරහරට 

ඇතුමළුවීශම් ඵද්ද" රීඹරහ එකක් දළන් ශගශනනහ. එතශකොට 

ශභොකක්ද ශම් කයන්න ඹන්ශන්  කළිටශනෝ ලහරහරට ඇතුමළුවීශම් 

ඵද්ද වයවහ තමුන්නහන්ශේරහ කළිටශනෝ ීතතිගත කයනහ. ඵදු අඹ 

රීමේශභන් එඹ ීතතිගත කයනහ.  

මීට කලින් විශේචානඹක් තිබුණහ. යහජඳක් ඳහරනඹට 

විශේචානඹක් තිබුණහ, කළිටශනෝ ලහරහල් ශකොච්චාය තිශඵනහ ද 

රීඹරහ යජඹ දන්ශන් නළවළ, කළිටශනෝ ලහරහල් ලිඹහ ඳදිංචි කය 

නළවළයි රීඹරහ. දළන් ලිඹහ ඳදිංචි කයරහ තිශඵනහ ද  දළන් අලුේ 

ණණ්ඩු ඇවිල්රහ ලිඹහ ඳදිංචි කයනහ ද  අලුේ ණණ්ඩු ඇවිේ, 

තිශඵන කළිටශනෝ ලහරහ ටිකේ ලිඹහ ඳදිංචි කය තිශඵනහ ද   

තමුන්නහන්ශේරහ ශභොකක්ද කය ශගන ඹන්ශන්   

ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ  සූදු  ඵදු (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුම්ඳශේ 

උඳශල්ඛනශේ  ශභොකක්ද රීඹන්ශන්  1988 අශ්රේල් භහශේ  ඉරහ 

2001 දක්හ කහරඹ තුමශ ණයම්බ කශ බුකීරට  ඵදු මුදල් ්රභහණඹ 

රුපිඹල් 1,00,000යි; කළිටශනෝ ම්ඵන්ධශඹන් රුපිඹල් 

ිතලිඹනඹයි. ඒ රීඹන්ශන් 1988 ිටට 2001 දක්හ කළිටශනෝ 

ම්ඵන්ධශඹන්  ඵදු මුදල් ්රභහණඹ රුපිඹල් ිතලිඹනඹයි; 2001 ිටට 

2002 දක්හ රුපිඹල් ිතලිඹන 25යි. 2002 ිටට 2005 දක්හ 

(රුජිශනෝ ක්රීඩහ රීමේභ වළය)  සූදු යහඳහයඹ ඳේහ ශගන ඹහභ 

වහ  ඵදු මුදර රුපිඹල් ිතලිඹන ශදොශවයි. රුජිශනෝ ක්රීඩහ 

ඳභණක් ක්රීඩහ රීමේශභන් යහඳහයඹ ඳේහ ශගන ඹනහ නම් 

රුපිඹල් ඳන්රක්ඹයි. 2005 ිටට 2013 දක්හ ෆභ ර්ඹක් 

වහභ රුජිශනෝ ක්රීඩහ, ක්රීඩහ රීමේභ ඇතුමළු සූදු යහඳහයඹ 

ඳේහශගන ඹහභ වහ ඵදු මුදර  රුපිඹල් ිතලිඹන ඳනවයි; 

2013  ිටට  2015 දක්හ රුපිඹල් ිතලිඹන  ිටඹඹයි. 2015 අශ්රේල් 

භ 1 න දින  ිටට ශවෝ ඉන්ඳුව - ඒ රීඹන්ශන් ඹව ඳහරන 

භශේ ;  ඹව ඳහරන කහරඹ තුමශේ ණයම්බ කයන කළිටශනෝ 

යහඳහය වහ -ෆභ ර්ඹක් වහභ  ඵදු  මුදර රුපිඹල් ිතලිඹන 

ශදසීඹයි. ශම් රීඹන්ශන් ශභොකක්ද  ඹව ඳහරනශේ ේ කළිටශනෝ 

ණයම්බ කයන්න පුළුන් රීඹරහ ශන්ද   

දළන් මුදල්  ඇභතිතුමභහ රීඹන්න ශකෝ,  ඹව ඳහරනශඹන් 

කළිටශනෝ ණයම්බ කයන්නට පුළුන්ද, ඵළරි ද රීඹරහ.  කළිටශනෝ 

ණයම්බ කයන්න ඵළරි නම් ඇයි  2015 අශ්රේල් 1 න දින ිටට ශවෝ 

ඉන් ඳුව ණයම්බ කයන ෆභ ර්ඹක් වහභ රුජිශනෝ ක්රීඩහ, 

ක්රීඩහ රීමේභ ඇතුමළු සූදු යහඳහයඹ ඳේහ ශගන ඹෆභට රුපිඹල් 

ිතලිඹන ශදසීඹක ඵද්දක් දභන්ශන්  

ඹථහර්ථඹට අනු අපි හිතමු, තිශඵන සූදු යහඳහය නේන්න 

ඵළවළයි රීඹරහ. එශවභ නම් ඉතින් පුළුන් ශන්, 88 ඉරහ ඳටන් 

ගේ ශදඹ 2013න් ශම්ක ඉය කයන්න. ඒ රීඹන්ශන් ඹව 

ඳහරනශේ ේ කළිටශනෝ ණයම්බ කයනහ. ඒක ජනයභද, නළද්ද  

එතශකොට තමුන්නහන්ශේරහ ශභොකක්ද කයන්ශන්  ජනයභට 

ඳයින් ගවරහ කළිටශනෝ ණයම්බ කයනහ. එතශකොට තිශඵන 

්රලසනඹ ශම්කයි. ශභොකටද, ශම් ඳළේතට විශේචාන කයන්ශන්   

යහජඳක් ඳහරනඹ අයින් කයපු ජනයභට ජනතහට ණශඹේ 

ඕනෆ, කළිටශනෝද   දළන් තමුන්නහන්ශේරහ කයන්න ඹන්ශන් 

ශභොකක්ද  කළිටශනෝ නතය කයන එක ශනොශයි, ඵදු වයවහ 

කළිටශනෝ ීතතිගත රීමේභයි කයන්න ඹන්ශන්. කළිටශනෝ ඵද්ශදන් 

කළිටශනෝ ීතතිගත කයනහ.  එක ක්රභඹකට යහඳහයශඹන් අඹ 

කයනහ. ත ක්රභඹකට, කළිටශනෝ ලහරහට ඇතුමළු ශන 

ශකනහශගන් අඹ කයනහ. නිඹභයි ශන් ළශඩ්!  ශම් ශගොල්ශරෝ 

අඹ කශශේ එකයි, ඔඹ ශගොල්ශරෝ අඹ කයනහ ශදකක්. ශම් 

ශගොල්ශරෝ අඹ කශශේ නළවළ, කළිටශනෝ ඇතුමළු වීශම් ඵද්ද.  ඹව 

ඳහරනඹ නිහ ඹව ඳහරනශඹන් කළිටශනෝ ලහරහරට ඇතුමළු වීශම් 

ඵද්දේ අඹ කයනහ. එතශකොට කළිටශනෝ නතින්ශන් කදහද  

එතශකොට කළිටශනෝ නේන්ශන් ශභොන ඳහරනශඹන්ද   

කළිටශනෝ නතය රීමේශම් වුභනහයි ජනතහට තිශඵන්ශන්.  

තමුන්නහන්ශේරහට තිශඵන්ශන් ජනතහට ශම්ක නේනහයි 

රීඹරහ ශඳන්රහ ඳේහ ශගන ඹෆශම් වුභනහ; අලුේ 

ක්රභඹකට ඳේහ ශගන ඹෆශම් වුභනහ; ඹව ඳහරනඹකට අනු 

ඳේහශගන ඹෆශම් වුභනහ. නළද්ද  ශම්ක තභයි ඵයඳතශ. 

ශම්කට ගශම් බහහශන් රීඹන්ශන් "ශකොශශේ වරහ ගවනහ" 

රීඹරහ. ඹව ඳහරනඹ ශඳන්නහ; නංගී ශඳන්නහ, අක්කහ 

ශදනහ. ඹව ඳහරනඹ කළිටශනෝ ඳහරනඹ කයන ක්රභඹ තභයි ඵදු 

වයවහ කළිටශනෝ යහඳහය ීතතිගත රීමේභ. භභ ශම් රීේශේ එක 

උදහවයණඹක්. තේ ඒ හශ  කහයණහ යහිතඹක් තිශඵනහ.  

දළන් ඵදු වයවහ කයන්න ඹන්ශන් ශභොකක්ද  අලුශතනුේ 

කළිටශනෝ ණයම්බ කයන්න ණයහධනහ කයනහ. එතශකොට තර්ක 

කයන්න පුළුන්, "අපි කලින්ට ඩහ ළඩිපුය ඵදු අඹ කයනහ." 

රීඹරහ. ඒක ශන්, ණණ්ඩුශේ ණදහඹභ. එතශකොට ශභොකක්ද 

න්ශන්  ඹව ඳහරනශේ  අලුේ කළිටශනෝකහයශඹෝ ටිකක් ඇති න 
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එකයි. ඹව ඳහරනශේ  කළිටශනෝකහයශඹෝ. ඒ අඹ ශභොන ක් ටිඹද  

ළඩිපුය අඹ කයන්න පුළුන් ක් ටිඹ; ළඩිපුය ශගන්න පුළුන් 

ක් ටිඹ. ළඩිපුය ඵදුේ ශගන්න පුළුන්, ශන්ද  ලහරහට ඇතුමළු 

න අඹශගන් ළ ඩිපුය අඹ කයන්න පුළුන් අඹට ඹව ඳහරනශඹන් 

රළශඵන ය්රහද. ශම් එක උදහවයණඹක් විතයයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අද මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳතේ 
ශදන ය රීඹළවීභ වහ ඉදිරිඳේ   කය තිශඵනහ. මුදල්  ඳනේ 

ශකටුම්ඳශේ තිශඵනහ, "භේඳළන් අශශවිවල් ව තළඵෆරුම් අඹ 

ඵද්ද" රීඹහ එකක්. භහ හිතන විධිඹට ඒකේ අලුේ එකක්. භේඳළන් 
අශශවිවල් ව තළඵෆරුම් අඹ ඵද්ද. ශම් රීඹන්ශන් ශභොකක්ද  

2015 භහර්තුම භ 31න දිනට හිිතකරුකු ව ෆභ 
තළනළේතකුශගන්භ -දළනට තිශඵන තළඵෆරුම් ව wine 

storesලින්- රුපිඹල් 250,000 ගණ ශන් අඹ ඵද්ද රීඹහ ඵද්දක් අඹ 
කයනහ. ශම්ශකන් කයන්න ඹන්ශන් ශභොකක්ද  තළඵෆරුම් නතය 

කයන එක ශනොශයි. ඒහ වන එකේ ශනොශයි. ඒහට එශවභ 

ඵහධහ කයන එකේ ශනොශයි. ඵද්ද ශගරහ ීතතයනුකර ඒහ 
ඳේහ ශගන ඹන්න පුළුන්. ශම් මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳ ශේ වළභ 

තළනකභ වන් කය තිශඵනහ, 2015 භළයි 31ළනි දින ශවෝ 
එදිනට ශඳය ශම් ඵද්ද ශගන්න ඕනෆඹ රීඹහ. මුදල් ඇභතිතුමභහ 

ශභොනහද කයිහරු ටිකක් ගළහුහ. වරි විධිඹට නම් එතුමභහට 
රීඹන්න ශන් තිබුශණ්, "භේඳළන් අශශවිවල් වහ තළඵෆරුම් ඵද්ද 

ශම් ශන ශකොට ශභච්චායක් ශගහ තිශඵනහ" රීඹරහ. ශභොකද, 

2015 භළයි 31ළනි දින න විට ඒ ඵද්ද ශගහ තිශඵන්න එඳහ ඹළ. 
ශම්ශකන් කයන්ශන් ශභොකක්ද  තිශඵන තළඵෆරුභේ රුපිඹල් 

250,000ක් ශගරහ ඳේහ ශගන ඹනහ. වළඵළයි, තළඵෆරුශම් 
ගණන ළඩි ශන ශකොට අය ීතතයනුකර ශනොන විධිඹට ශඵොන 

ඒහශේ  ගණනේ ත ළඩි ශනහ. "ුවදුහ" තිශඵනහ; "භල්" 
තිශඵනහ. භහ දන්ශන් නළවළ, භහජශේ  ඔඹ එක එක ඳළ. ර්ග 

තිශඵනහ ශන්. ීතතයනුකර ශනොන තළඵෆරුම් ගණන ළඩි 

න්ශන් නළද්ද  "අශප් ඵදු ණදහඹභ ළඩි වුණහ" රීඹරහ 
තමුන්නහන්ශේරහට කයිහරු ගවන්න පුළුන්. ඵදු ණදහඹභ ළඩි 

වීභ ශනොශයි, ජනතහ ඵරහශඳොශයොේතුම න්ශන්. ජනතහශ  
ඵරහශඳොශයොේතුම ශභොකක්ද  අද අශප් යශ්  කහන්තහන්ශ , 

දරුන්ශ  ඵරහශඳොශයොේතුම ශභොකක්ද  තභන්ශ  ළිතඹහ, 
තහේතහ ළඩිපුය ඵදු ශගරහ ළඩිපුය බීරහ එන එකද  නළේනම් 

ීතතයනුකර තළඵෆරුශභන් ඵදු අඹ කයන නිහ ගස ඳල්ශල් තිශඵන 

ීතතයනුකර ශනොන තළඵෆරුශභන් බීරහ එන එකද  එඹ 
ශනොශයි, ඔවුන් ඵරහශඳොශයොේතුම න්ශන්. ශම්හ නතය න 

ක්රභඹක් ගළනයි.  

දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ඹව ඳහරනශඹන් ශභොනහද කයන්න 

ඹන්ශන්  ඹව ඳහරනශඹන් කයන්න ඹන්ශන් ළඩිපුය ඵදු 
අඹකයරහ, ළඩිපුය ්රර්ධනඹ කය ගන්න එකයි. ීතතයනුකර 

ඒහේ ළඩි කයනහ; ශම් ඵදු නිහ ීතතයනුකර ශනොන ඒහේ 

ළඩි කයනහ. ඇයි, ීතතයනුකර ශනොන ඒහේ ඳේහ ශගන 
ඹනහ ශන්. ඒහ නතය කයන්න ක්රභඹක් නළවළ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කළිටශනෝ කර්භහන්ත අඹ ඵද්ද 
ඳළනවීභ ගළනේ මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳශේ වන් ශනහ. ඒ 

රීඹන්ශන්, භභ තමුන්නහන්ශේරහට කලින් රීේහ හශ භ දළන් 
තමුන්නහන්ශේරහශ  තිශඵන්ශන් කළිටශනෝ කර්භහන්තඹ. 

යහජඳක් ඳහරනශේ  තිබුශණ් නිකම්භ කළිටශනෝ. දළන් ඹව 
ඳහරනශේ  තිශඵන්ශන් කළිටශනෝ කර්භහන්තඹයි. කළිටශනෝ 

කර්භහන්ත අඹ ඵද්ද ඳනන්න ඹනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳශේ II 
න ශකොටශේ 6න ගන්තිශේ  ශභශේ වන් ශනහ: 

"(1) 2015 ජනහරි 29න දිනට, කළිටශනෝ යහඳහයඹක නිඹළලී ිටටින ෆභ 
තළනළේතකුශගන් භ රුපිඹල් ිතලිඹන එක් දවක් න (ශම් ශකොටශේ ිතන් 
භතුම "අඹ ඵද්ද" ඹනුශන් වන් කයනු රඵන) කළිටශනෝ කර්භහන්ත අඹ 
ඵද්ද ඹනුශන් වඳුන්නු රඵන අඹ ඵද්දක් අඹ කයනු රළබිඹ ුතතුම ඹ." 

එභ ගන්තිශේ භ (3) න ශකො ටශේ වන් ශනහ, "අඹ 

ඵද්ද 2015 භළයි 31න දින ශවෝ එදිනට ශඳය ශගවිඹ ුතතුමඹ" රීඹහ. 

භභ දළන් තමුන්නහන්ශේරහශගන් අවනහ, "2015 භළයි 31න 

දිනට කලින් ශම් අඹ ඵද්ද ශගපු කී ශදශනක් ඉන්නහ ද " රීඹහ.  

දළන් ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳේ කය තිශඵන්ශන් ඔක්ශතෝඵර් 

භහඹ ශන්. ඒ රීඹන්ශන්, භළයි භහඹ න විට මුදල් අභහතයහංලඹ 

ශම් ඵද්ද අඹ කයශගන ඉයයි ශන්. ශම් කළිටශනෝ අඹ ඵද්ද ශගපු 

කී ශදශනක් ඉන්නහ ද  ශම් කළිටශනෝ කර්භහන්ත ඵද්ද අඹ 

රීමේශම් ශද්ලඳහරන අයමුණ ශභොකක්ද  කළිටශනෝ කර්භහන්තඹ 

නතය රීමේභද, කළිටශනෝ කර්භහන්තඹ ඵදු වයවහ ීතතයනුකර 

රීමේභද  ඒක අඳට ශේශයන්ශන් නළවළ. නමුේ, ජන යභ අඳට 

ශේශයනහ. යහජඳක් ඳහරනඹට එශයහි වුණු ජනහරි 8ළනි දහ 

ව අශගෝසතුම 17ළනි දහ ජන යභ අඳට ශේශයනහ. ජන යිතන් 

රීේශේ කළිටශනෝ එඳහ රීඹරහයි.  

කළිටශනෝ කර්භහන්ත අඹ ඵද්ද වයවහ තමුන්නහන්ශේරහ 

රීඹන්ශන්, කළිටශනෝ ඕනෆ රීඹහයි. අඳ ශභඹ රීඹන්ශන් යශ්  

ජනතහටයි. දළන් ජනතහ ශේරුම් ගන්න ඕනෆ ශම් ණණ්ඩු 

ශභොන හශ  එකක්ද රීඹහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කළිටශනෝ කර්භහන්තඹ 

රීඹන්ශන් ශභොකක්ද  අපි ශනේ ශනේ කර්භහන්ත ගළන 

දන්නහ. කර්භහන්තලහරහ වළටිඹට තිශඵන කර්භහන්ත ගළන අපි 

දන්නහ. වළඵළයි කළිටශනෝ කර්භහන්තඹ රීඹන්ශන් ශභොකක්ද  

යඵර් කර්භහන්තඹ, ශේ කර්භහන්තඹ ගළන නම් අපි දන්නහ. 

ඒහේ දළන් කඩහ ළටිරහයි තිශඵන්ශන්. ගරු නවින් දිහනහඹක 

ඇභතිතුමභනි, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහ උේතයඹක් ශදනහ නම් 

 ශවොයි. කවුද කළිටශනෝ කර්භහන්ත ඇභති  ඒ දසර ිටටිඹහ ශන් 

සීනි කර්භහන්ත ඇභති රීඹහ ශකශනක්. සීනි කර්භහන්ත ඇභති 

හශ , කළිටශනෝ කර්භහන්ත ඇභතියඹකුේ ශවට අනිද්දහට ඳේ 

කයන්න ඉඩ තිශඵනහ.  

"ුවපිරි හිට ඵද්ද" රීඹහ තේ එකක් තිශඵනහ. ණදහඹම් ඵදු 

ශගවීභට ශඳය රහබඹ රුපිඹල් ිතලිඹන ශදදවක් ඉක්භන්නහ ව 

ඹම් භහගභක් ශවෝ පුද්ගරශඹක් එකී ඵද්ද ශගන්න ඕනෆ. 

තක්ශේරු ර්ඹ වහ එභ භහගශම් ශවෝ පුද්ගරඹහශ  ඵදු අඹ 

කශ වළරී ණදහඹභ භත, ිටඹඹට විිටඳවක අනු්රභහණඹකට එකී 

ඵද්ද අඹ කයන්න ඕනෆ. අපි තමුන්නහන්ශේරහශගන් දළන් අවනහ, 

ුවපිරි හිට ඵද්ද කී ශදශනකුශගන් අඹ කයශගන තිශඵනහද රීඹහ. 

කී ශදශනකු ඒ ඵද්ද ශගහ තිශඵනහද  අඩු තයිතන්, එඹ ශගන්න 

රීඹහ කීශදශනකුට ෂයිල් ඹහ තිශඵනහද  ශම්හ, අතුමරු අඹ 

ළශඹන් ශගන ණ ශඹෝජනහයි. ශම්හ, තමුන්නහන්ශේරහට ශම් 

ණර්ිකකඹ නංහ ගන්න තිශඵන ණදහඹම් භහර්ගයි. නමුේ ශකොශවේද 

ශම් ඵදු ක්රිඹහේභක කය තිශඵන්ශන්   

"ජංගභ දුයකථන ක්රිඹහකරු අඹ ඵද්ද" රීඹහ තේ ඵද්දක් 

තිශඵනහ. ඒ රීඹන්ශන්, ජංගභ දුයකථන ක්රිඹහකරුකුශ  

යහඳහයශේ  -mobile phone කර්භහන්තශේ - ශඹදී ිටටි ෆභ 

තළනළේතකුශගන්භ අඹ කයන රුපිඹල් ිතලිඹන ශදිටඹ ඳනවක් 

න අඹ ඵද්දයි. ශභඹේ 2015 භළයි 31 දින ශවෝ ඊට කලින් 

ශගන්න ඕනෆ. දළන් 2015 භළයි 31 ශගවී අහනයි. ජංගභ 

දුයකථන ක්රිඹහකරු ණඹතන, යහඳහය කීඹක් රුපිඹල් ිතලිඹන 250 

ඵද්ද ශගහ තිශඵනහද  තභ අභහතයහංලඹ ග රී ුතතුම 

අභහතයහංලඹක් නම් ශම් ඳනත ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ කයන 

ශකොට මුදල් ඇභතිතුමභහ රී ුතතුම තිබුශණ් අඹ කයගේ ඵදු මුදල් 

්රභහණඹ ගළනයි. "ඒ ඵද්ද නිහ ණදහඹභ ශර අඳට ශභන්න 

ශභඳභණ ්රභහණඹක් රළබී තිශඵනහ" රීඹහයි රීඹන්න තිබුශණ්. 

එශවභ ශනොරීඹහ දළන් අඳට රීඹනහ, ශම්හට ඳක් අත 

ඔන්න රීඹහ. අතුමරු අඹ ළශඹන් ඵදු ඳළශනේහ. ඒ ඵදුලින් 

ශකොඳභණ ්රභහණඹක් යජශේ  ණදහඹභ ලශඹන් රඵහශගන 

තිශඵනහද   

713 714 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

"නිහ වහ ඍජු චාන්ද්රිකහ ශේහ අඹ ඵද්ද" රීඹහ තේ 

එකක් තිශඵනහ. එකී අඹ ඵද්ද රුපිඹල් ිතලිඹන 1,000යි. රංකහ 

තුමශ ග්රහවකඹන් ඳනස දවකට ශනොඅඩු ්රභහණඹක් ිටටින ෆභ 

තළනළේතකුශගන් භ ශම් ඵද්ද අඹ කයනහ. "අඹ ඵද්ද 2015 භළයි 

භ 31 න දින ශවෝ එදිනට ශඳය ශගනු රළබිඹ ුතතුම ඹ." 

ඹනුශන් වන් ශනහ. කී ශදශනකුශගන් එකී ඵද්ද අඹ 

කයශගන තිශඵනහද  එක්ශකෝ, ශම් ගන්තිඹ -"අඹ ඵද්ද 2015 

භළයි භ 31 න දින ශවෝ එදිනට ශඳය ශගනු රළබිඹ ුතතුම ඹ." 

රීඹන ගන්තිඹ- ළරැදියි. එශවභ ශනොශයි නම්, 

තමුන්නහන්ශේරහ රීඹන්න, එළනි ග්රහවක ණඹතන කීඹරීන් 

ශකොතයම් ඵදු ණදහඹභක් රළබී තිශඵනහද රීඹහ.  

"භන්දිය ඵද්ද" රීඹහ තේ ඵද්දක් තිශඵනහ. "2000 අශ්රේල් 

භ 1 න දින ශවෝ ඉන් ශඳය ඉදිකයන රද භන්දියඹක ෆභ 

හිිතකරුකුශගන් භ, හර්ෂික රුපිඹල් ිතලිඹන එකක් න (ශම් 

ශකොටශේ ිතන් භතුම "ඵද්ද" ඹනුශන් වන් කයනු රඵන) භන්දිය 

ඵද්ද ඹනුශන් වඳුන්නු රඵන ඵද්දක් අඹ කයනු රළබිඹ ුතතුම ඹ." 

රීඹහ වන් ශනහ.  

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට තේ විනහඩි ශදකක කහරඹකුයි 

තිශඵන්ශන්. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්තන කති මශ ා 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භන්දිය ඵද්ද ශගන්න රීඹහ දළන් කී ශදශනකුට දළනුම් දී 

තිශඵනහද  කී ශදශනකු ඒ ඵදු ශගහ තිශඵනහද  ශම්හ 

ඔක්ශකෝභ හකය විතයයි. තමුන්නහන්ශේරහ අහනශේ  ශභොකක්ද 

කයන්ශන්  භන්දිය ඵද්ද අඹ කයන්ශන්ේ නළවළ. කළිටශනෝ 

කර්භහන්ත අඹ ඵද්ද අඹ කයනහ නම් එඹ කයන්ශන්, ඒහ 

ඳේහශගන ඹන ක්රභඹකට වදන්නයි. ඔඹ ුවපිරි ඳන්තිඹ රීඹහ 

ඔඵතුමභන්රහ අර්ථ කථනඹ කයන අඹශගන් ශභොකේ අඹ 

කයන්ශන් නළවළ. එශවභ නම්, ණශඹේ අඹ කයන්ශන් කහශගන්ද  

අහිංක ජනතහශගනුයි. භට භතකයි, ක්රීඩහ නහලිකහලිනුේ ඵදු 

අඹ කයනහ රීඹහ තිබුණහ. දළන් එඹ ඉේ කය ශන්න ඕනෆ. 

භන්දිය ඵද්ද, ජංගභ දුයකථන ක්රිඹහකරු අඹ ඵද්ද, නිහ වහ 

ඍජු චාන්ද්රිකහ ශේහ අඹ ඵද්ද ණදිශඹන් අඹ කයන මුදල් ්රභහණ 

ගළන ණණ්ඩු අද රීඹන්න ඕනෆ. ඒහ ශනොරීඹන්ශන් ඇයි  එකී 

ඵදු අඹ කයන්ශන් නළවළ. ඔඵතුමභන්රහ ඵදු අඹ කයන්ශන් අහිංක 

ිතනිුවන්ශගන්, හභහනය ජනතහශගන්. තමුන්නහන්ශේරහට ජන 

යභ දුන්, ජනතහ පීඩහට ඳේ කයන්න එඳහ රීඹහ 

තමුන්නහන්ශේරහට ජන යභ දුන් ජනතහශගන් තභයි අඹ 

කයන්ශන්. ශම්හ, අපි වළභ දහභේ දළකපු ශද්ල්. ශම්හ, වළභ දහභ 

ඳහශවේ අපි ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ කථහ කයපු ශද්ල්. [ඵහධහ රීමේභක්] 

ඒකේ තිශඵනහ ද  ශකොඳභණක් ශගන්න රීඹහ තිශඵනහ ද   

[ඵහධහ රීමේභක්] කහ ටද රීඹහ තිශඵන්ශන්  කවුද ශගරහ 

තිශඵන්ශන්  [ඵහධහ රීමේභක්] රීඹරහ ඵරහ තභයි කථහ කයන්ශන්. 

එතශකොට තමුන්නහන්ශේරහ ඊශඟ අඹ ළඹ  ශගශනනහ නම්, ඒ 

අඹ ළඹ ශගශනන්ශන් ශම් ඵදු වයවහ රඵන ණදහඹශභන් ශනො 

ජනතහ භත ඳටන රද ඵද්ශදන් රීඹන එක ඉතහ ඳළවළදිලියි.   ඒ 

නිහ තභයි අද කහර් එකක් ගන්න ිටටින භනුසඹහ L/C  එක open  

කය ඵරහශගන ිටටින්ශන්. ඒ නිහ තභයි ශේ කර්භහන්තඹට 

ශගනහ රීේ වතික ිතර නළතුම ඒ ිතනිසුව ඵරහශගන 

ිටටින්ශන්. අද ශේ දළු කඩන්න ඵළරු ිටටිනහ. අද ශේ factories 

ඳේහශගන ඹන්න ඵළරු ිටටිනහ. ගරු නවින් දිහනහඹක 

ඇභතිතුමභහ ශම් ගරු බහශේ ිටටින නිහ භභ රීඹනහ, 

තමුන්නහන්ශේ පිළිගන්න ශම් ශනශකොට දකුණු ඳශහශේ විතයක් 

ශේ factories 17ක් විතය හ දභන තේේඹක තිශඵන ඵ.  

දළන් ඒ අඹට ඳවුව ශේ කර්භහන්තඹ ඳේහශගන ඹන එක 

ශනොශයි  වන එකයි.  [ඵහධහ රීමේභක්] අර්බුදඹක් තිශඵනහ. 

අර්බුදඹට උේතයඹක් ඕනෆ. [ඵහධහ රීමේභක්]   ශේ factories දවඹක් 

වරහ තිශඵනහ.[ඵහධහ රීමේභක්]  Microphone  එක දුන්නහට 

ඳසශේ වරිඹට රීඹන්න.  ඒකේ දළන ගන්න එක ශරොකු ශදඹක්. 
 

ගරු නවින් දිවානායක මශ ා (ලැවිලි කර්මාන්  

අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு றன் றமரரக்க - ததந்ந்ரரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 

අද ඳස රු 5.00ට අපි ශම් ගළන ගරු අගභළතිතුමභහ භඟ 

හකච්ඡහ කයනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්තන කති මශ ා 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශභොකක් වරි හකච්ඡහක් කය අහන උේතයඹක් ඕනෆ. 
 

ගරු නවින් දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

අපි ශභොනහ ශවෝ වනහධහය ශදන ළඩ පිළිශශක්-  [ඵහධහ 

රීමේභක්] ඵඹ ශන්න එඳහ.  ඔඵතුමභහට හශ භ භනුයඹන් ගළන 

අඳටේ වළඟීභක් තිශඵනහ.   
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ ඔඵතුමභහට රඵහ දුන් කහරඹ අහනයි. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්තන කති මශ ා 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භට අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධ ඔඵතුමභහට ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 
[අ.බහ. 4.27] 
 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අද අඳට ශම් ගරු බහශේ 

භනශ කථහ ශගොඩක් අවන්න රළබුණහ,  ශවො අදවස අවන්න 

රළබුණහ. අනහගතශේ  අපි ශභොනහද කයන්ශන්  ඒහ දළන ගන්නට 

අලයයි. නමුේ භශ  කථහශේදී ළඵෆ ශරෝකඹට එන්න භභ 

ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. ඹථහ තේේඹ ශභොකක්ද රීඹහ විග්රව 

කය ඵරන්න ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. ඊට ඉසශල්රහ අපි ඇේත 

ලශඹන් රීඹන්න ඕනෆ, අශප් මුදල් ඇභතිතුමභහ රීේ විධිඹට 

එතුමභහශ  මුල් අඹ ළඹ ඉදිරිඳේ කයන්නට තිබුශණ් දස 21යි. 

එඹ ක්රිඹහේභක රීමේශම්දී ශනොශඹක් වනතික ්රලසන ණහ. දළන් 

නළතේ අලුේ අඹ ළඹක් කස කයන්න ිටද්ධ ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ නිහ ශම් ර්ඹ තුමශ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු ඇති වුණහ රීඹහ එතුමභහේ 

පිළිගන්නහ, අඳේ පිළිගන්නහ. නමුේ ඒ ඳරියඹ තුමශ, ඒ 

හතහයණඹ තුමශ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු ඇති ශන්න පුළුන්. ඒහ 

අඳට ශේරුම් ගන්න පුළුන්. අනහගතශේ දී ඒහ කස ශන්න 

ඉඩ තිශඵනහ. නමුේ ශම් ගරු බහශේ ිටටින අඳට ුතතුමකභක් 
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තිශඵනහ, අශප් ණර්ිකකශේ  ඇේත තේේඹ ශභොකක්ද රීඹහ 

අශඵෝධ කය ගන්න. ඒ වහ එක විධිඹරීන් අශප් ශඳෞද්ගලික 

අේ දළකීම් තිශඵනහ. ශේ ේතකට ගිඹහභ තිශඵන ්රලසනඹ 

ශභොකක්ද   යඵර් ේතකට ගිඹහභ  තිශඵන ්රලසනඹ ශභොකක්ද  

ඵළංකුකට ගිඹහභ  තිශඵන ්රලසනඹ ශභොකක්ද  හවනඹක් 

ඇණවුම් කයන්න ගිඹහභ තිශඵන ්රලසනඹ ශභොකක්ද  ඒ හශ  

ණර්ිකක ්රලසනරට අශප් ශඳෞද්ගලික අේදළකීම් තුමළිනුේ අඳට 

එශශමන්න පුළුන්.  නමුේ අද භභ ඵරහශඳොශයොේතුම න්ශන් 

ශම්හ ගළන කයන රද ලහසත්රීඹ විභර්ලන රීහිඳඹක් දිවහ ඵරහ, ඒ 

ශගොල්ශරෝ ශභොනහද රීඹන්ශන් රීඹහ ශම් ගරු බහශේ හකච්ඡහ 

කයන්නයි.   

දළන් භහ ශඟ තිශඵනහ, අලුශතන්භ කයන රද ඳර්ශේ ණ 

ශදකක් ම්ඵන්ධ විසතය. එකක් "Frontier Research" රීඹන 

කණ්ඩහඹභ කශ ඳර්ශේ ණඹ. අශනක් එක "Jefferies" රීඹන 

Company එක කශ ඳර්ශේ ණඹ. භභ අශප් ණර්ිකක  

ශකොිතශභේ  හභහජිකශඹක් නිහ ඒ අඹටේ  ඒ ශදකභ ඉදිරිඳේ 

කයන්න ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. නමුේ ඒ ශගොල්ශරෝ අශප් 

ණර්ිකකඹ ගළන ශභොනහද රීඹන්ශන්  ශම් ණර්ිකක විශලේඥශඹෝ 

රීඹනහ, ත භහ 1 1/2ක් තුමශ  අඳට රුපිඹර තේ අඳහත 

කයන්න ශනහ. එශවභ නළේනම් ණඹ ශඳොලි ්රතිලතඹ ළඩි 

කයන්න ශනහ රීඹහ.  ශම් ශදකභ  ජනතහ ශකශයහි ඵරඳහන 

විලහර ්රතිපර ඇති ශන්න පුළුන් ණර්ිකක ීරයණ ශදකක්.  එක 

ීරයණඹක්  රුපිඹර අඳහත වීභ.  රුපිඹර දළනටභේ අඳහත 

ශේශගන ඹනහ.  

අනික් ීරයණඹ, තභයි ශඳොලි අනුඳහතඹ ළඩි රීමේභ. භට 

ශඵොශවොභ න්ශතෝයි, ශම් අසථහශේදී අශප් ගරු වර් ද ිටල්හ 

නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහේ ශම් ගරු බහට ඳළිතමටභ ම්ඵන්ධ.   

අපි ගිඹ ුවභහනශඹේ ශම් ගළන ටිකක් හකච්ඡහ කශහ. අද ඒ                   

ංඛයහ ශල්ඛනේ ශගශනන්න භභ ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. ඒ 

ශගොල්ශරෝ රීඹනහ, "ශම් ශදශකන් එකක් ශන්න ඉතහභේභ 

ණන්න තේේඹක් තිශඵනහ" රීඹහ. එක්ශකෝ රුපිඹර තේ 

ඵහල්දු කයන්න ඕනෆ. එශවභ නළේනම් ශඳොලි අනුඳහතඹ ළඩි 

කයන්න ඕනෆ.  භභ අශප් Current Account එශක් ංඛයහ ශල්ඛන 

දිවහ ඵළලුහ. ඒ රීඹන්ශන් GDP   එකේ භඟ Current Account 

එශක් හිඟ ්රතිලතඹ. භවය අඹශ  අතිරික්තඹක් තිශඵනහ.  

භවය අඹශ  ඍණහේභක තේේඹක් තිශඵනහ. මුළු 

ණිට ඹහශේභ අපි තභයි තභ ඍණහේභක තේේඹක ිටටින්ශන්. 

1997 අවුරුද්ශද් ිටඹඹට 0.8ක් තිබුණු ීනනශේ  Current 

Account එක අද න ශකොට ිටඹඹට 2 දක්හ ළඩි කයරහ 

තිශඵනහ. අපි තහයිරන්තඹ උදහවයණඹකට ගනිමු. ිටඹඹට ෘණ 

6.2ක් තිබුණු තහයිරන්තශේ  Current Account එක GDP  එශක් 

්රතිලතඹක් වළටිඹට අද න ශකොට ිටඹඹට 5.1ක් ශර ධනහේභක 

ශර ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 1997 අවුරුද්ශද් GDP  එශක් 

්රතිලතඹක් වළටිඹට ිටඹඹට ෘණ 2.6ක් ඳළති රංකහශේ 

Current Account එක අද නශකොට ිටඹඹට ෘණ 3.6 දක්හ 

තල්ලු ශරහ තිශඵනහ. අශප් යශ්  ඹථහ තේේඹ, ණර්ිකකශේ  

්රගභනඹ පිළිඵ හකච්ඡහ රීමේශම්දී අඳට ශම් කරුණු දිවහ 

ඵරන්න ිටද්ධ නහ.  

අනික් ණිටඹහනු යටල් එක්ක අශප් යශ්  විශද්ල විනිභඹ 

ංචිත GDP  එශක් ්රතිලතඹක් වළටිඹට - reserves-to-GDP ratio 

- අයශගන ඵරමු. GDP  එශක් ්රතිලතඹක් වළටිඹට ගේශතොේ 

1997 අවුරුද්ශද් ීනනශේ  විශද්ල විනිභඹ ංචිතඹ ිටඹඹට 14.3යි. 

අද න ශකොට එඹ ිටඹඹට 35.8යි. ඒ තයම් විලහර ර්ධනඹක් 

ශරහ තිශඵනහ. ශම් ණකහයඹට ඕනෆභ යටක් උදහවයණ ලශඹන් 

ගන්න පුළුන්. භළශල්ිටඹහශේ ිටඹඹට 25.6ක් තිබුණු විශද්ල 

විනිභඹ ංචිත ්රභහණඹ ිටඹඹට 28.3 දක්හ ඉවශ ගිහිල්රහ 

තිශඵනහ.  

ඵරන්න, තහයිහනඹ දිවහ. ිටඹඹට 30.8ක් තිබුණු විශද්ල 

විනිභඹ ංචිත ්රභහණඹ අද නශකොට ිටඹඹට 79.7 දක්හ 

ළඩිශරහ තිශඵනහ. අද අශප් යශ්  තේේඹ ශකොශවොභද  1997 

අවුරුද්ශද් ිටඹඹට 13.17ක් ඳළති අශප් යශ්  විශද්ල විනිභඹ 

ංචිත ්රභහණඹ අද නශකොට ිටඹඹට 7.8 දක්හ අඩු  ශරහ 

තිශඵනහ. අද අඳ ිටඹලු ශදනහටභ ශඳශනනහ, අශප් විශද්ල 

විනිභඹ ංචිතඹ ඵරහශගන ිටටිඹදී අඩු ශේශගන ඹන ඵ. භවය 

්රතිඳේතිභඹ ීරයණ නිහේ විශද්ල විනිභඹ ංචිතඹ අඩුශරහ 

තිශඵනහ. ශභෝටර් යථ ණනඹනඹ නිහ ඇශභරිකන් ශඩොරර් 

ිතලිඹන 500ක් ඉතහභ ශකටි කහරඹක් තුමශ ශම් යටින් පිටට 

ගිහිල්රහ තිශඵනහ.  

ශම් අසථහශේ අඳට තිශඵන ්රධහන ්රලසන ශභොනහද රීඹරහ 

අපි ඵරන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ tourism ගනිමු. අශප් ගරු 

නවීන් දිහනහඹක ඇභතිතුමභහේ ශම් අසථහශේ ශම් ගරු බහශේ 

ිටටින නිහ භහ ශම් කහයණඹ රීඹන්න කළභළතියි. 2014 ර්ශේ  

අශප් ය ට ංචාහයක අංලශඹන් රළබ ඉඳීමම් ්රභහණඹ ඇශභරිකන් 

ශඩොරර් ිතලිඹන 2,431යි. ඒ ්රභහණඹ 2015 ජනහරි ිටට අශගෝසතුම 

 න ශකොට ඇශභරිකන් ශඩොරර් ිතලිඹන 1,866 දක්හ අඩු ශරහ 

තිශඵනහ. අපි workers‟ remittances ගේශතොේ එඹ 2014 

ර්ශේ දී ඇශභරිකන් ශඩොරර් ිතලිඹන 7,018යි. 2015 ජනහරි 

ිටට අශගෝසතුම  නශකොට ඒ ්රභහණඹ ඇශභරිකන් ශඩොරර් 

ිතලිඹන 4,032 දක්හ ඳවත ඵළ තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ අශප්  විශද්ල විනිභඹ උල්ඳේ ශදක තභයි 

ංචාහයක යහඳහයඹ ව පිටයටර ශේඹ කයන ශේකයින්ශගන් 

ශම් යටට රළශඵන ණදහඹභ. අශප් යටට විශද්ල විනිභඹ රළශඵන 

ශම් ්රධහනභ භහර්ග ශදක අද නශකොට විලහර ඳරිවහනිඹකට රක් 

ශරහ තිශඵනහ. භහ රීඹන්ශන් නළවළ, ඒහ ඔක්ශකොභ ිටදු වුශණ් 

ශද්ය ඹ ශවේතූන් නිහභ රීඹරහ. එඹට ඵරඳහන අන්තර් ජහතික 

ශවේතූන් තිශඵනහ. අශප් යටට විශද්ල විනිභඹ රළශඵන ්රධහනභ 

භහර්ග ශදශකන් අඳට රළශඵන ණදහඹභේ අඩු ශරහ නම්  අපි 

අනහගතඹ ගළන කථහ කයන්ශන් ශකොශවොභද   

ඒ විතයක් ශනොශයි, අද ඇශභරිකහ ඒශගොල්රන්ශ  ණඹ 

ශඳොලී අනුඳහතඹ ළඩි කයන්න ීරයණඹක් අයශගන තිශඵනහ. 

අනහගතශේ  ඒක ඩහේ ්රඵර ශයි. ශඩොරර් එශකන් ල්ලි 

තිශඵනහ නම් දළන් එන ශඳොලිඹට ඩහ විලහර ශඳොලිඹක්  -

විලහරභ රීඹරහ රීඹන්න ඵළවළ, ළරරීඹ ුතතුම ළඩිවීභක් - ඉදිරිඹට 

 රළශඵන්න තිශඵනහ. දළන් තිශඵන්ශන් ඳටන් ගළන්භ විතයයි. 

Janet Yellen රීඹන Federal Reserve එශක් නහයිකහ රීඹහ 

තිශඵනහ, "මීටේ ඩහ ශඳොලිඹ ළඩි කයන්න අශප් අදව 

තිශඵනහ. නමුේ අනික් යටල්රට ඵරඳහන නිහ අපි ශම්ක 

ක්රභක්රභශඹන් තභයි න ගන්ශන්" රීඹරහ. අශප් මුදල් ඇභතිතුමභහ 

ශප්රු යහජයඹට ගිඹේ ඒ ගළන අපිට රීේශේ නළවළ, ශන ශන 

ශද්ල් ගළන රීේහට. ශභඹ අශප් යටට විලහර ල ශඹන් ඵරඳහන 

ශදඹක්. ශප්රු යහජයශේ දී එතුමිතඹ ඒ ්රකහලඹ කය තිශඵනහ. 

ශභොකද, IMF එශක් හර්ෂික රැසවීශම්දී ්රධහන අමුේශතක් 

වළටිඹට එන්ශන් Federal Reserve එශක් ශරොක්කහ ඵ භහ 

දන්නහ. කලින් Alan Greenspan ණහ; Bernard Bernanke 

ණහ. දළන් Janet Yellen ඇවිල්රහ  රීඹනහ, "ශම්හ තභයි අශප් 

්රතිඳේති" රීඹරහ. විශලේශඹන් ශඳොලී ්රතිලතඹ ගළන අශප් 

අනහගත තේේඹ න්ශන් ශම්කයි රීඹහ දළනුම් ශදනහ. 

එතශකොට අශනක් යටලුේ ඒ අනු මුරය ්රතිඳේති කස කය 

ගන්නහ. භවය විට අපි එතළන දී රීඹනහ, "එච්චාය ඉක්භනින් 

කයන්න එඳහ" රීඹරහ. ඒ විධිශේ  ඉතහභ අභහරු තේේඹකටයි අපි 

මුහුණ ඳහන්ශන්. ිටහින ශරෝකශේ  ඉශගන ශම් ්රලසන වින්න 

අභහරුයි රීඹරහ තභයි ිටඹලු ශදනහභ රීඹන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

දළන් ඵරන්න අනහගතඹ ගළන රීඹන ශද්ල්; ශම්හ forecasts. 

එකක් තභයි, "Total export growth to slow down due to 

weakening European demand". දළන් අපි ඵරහශඳොශයොේතුම 

නහ GSP Plus එක රළශඵයි රීඹරහ. ඒ වනඹ රළශඵන්න රීඹහ 
අපි ඔක්ශකෝභ ්රහර්ථනහ කයනහ. ඒක ශම් යටට අතයලය ශදඹක්. 

නමුේ, ඒශකේ අදහනම් තිශඵනහ රීඹන එක අපි භතක තඵහ 

ගන්න ඕනෆ. ශභොකද, අපි අද භධයභ ගණශේ  යටක්. 

හභහනයශඹන් GSP Plus වනඹ රඵහ ශදන්ශන් අඩු ණදහඹම් 

යටරට; LDCsරට. ඒක තභයි අද ඵං රහශද්ලඹ දිුතණු ශරහ 
තිශඵන්ශන්. ගරු වර් ද ිටල්හ නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ ශවොට 
දන්නහ, ඵං රහශද්ල ණර්ිකකශේ  අද පුදුභහකහය ර්ධනඹක් 

තිශඵන ඵ. Bangladesh garments ගේශතොේ -භහ ශඟ ශම් 
ංඛයහ ශල්ඛන නළවළ- අද ශරෝකශඹන්භ ඉවශ තේේඹකට 

ඇවිල්රහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ඒ ශගොල්රන්ට තිශඵන ඳවුවකම් දිවහ 
ඵරන ශකොට අශප් යටර ඊට ඩහ ශගොඩක් ඳවුවකම් තිශඵනහ. 
එශේ තිශඵද්දිේ ඒ යට දිුතණු ශරහ තිශඵනහ. 

ඊශඟ prediction එක භහ රීඹන්නම්. 

 

ගරු (ආචාර්ය) ශර් ද ිංල්ලා මශ ා (විතද් ක ුතුර 

නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, GSP Plus එක ගළන- 

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ගළන අපි ශනභ හකච්ඡහ කයමු. 
 

ගරු (ආචාර්ය) ශර් ද ිංල්ලා මශ ා  
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

I would like to give you an update on GSP Plus. I 

think the whole country would like to know about it. ගරු 

භන්ත්රීතුමභහ, GSP Plus එක නළත අශප් යටට රඵහ ගළීතභ වහ 
ිටඹලුභ ළඩ කටුතතුම -මීට ශඳය තිබුණු ඔඵතුමභන්රහශ  යජඹ 
අවුරුදු ඳවක් තිසශේ ශනොකයපු ශද්- දළන් ම්ඳහදනඹ කයරහ 

ඉයයි. දළන් ඔඵතුමභහ පිළිගන්නහ, GSP Plus එක අඳට ඕනෆ 
රීඹරහ.   

 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ, ඔේ. 

 

ගරු (ආචාර්ය) ශර් ද ිංල්ලා මශ ා  
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඔඵතුමභන්රහ ඒක කලින් ශේරුම් ගේතහ නම් තභයි -[ඵහධහ 

රීමේභක්] 
 

ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දළන් අපි අීරතඹ වහයරහ ඵරරහ ළඩක් නළවළ. අපි ිටඹලු 

ශදනහභ ්රහර්ථනහ කයනහ, GSP Plus වනඹ රළශඵන්න රීඹරහ. 
[ඵහධහ රීමේම්]  

ඊශඟ prediction එක තභයි, "Net income balance 

expected to worsen on growing interest payments". ඊශඟ 

එක තභයි, “Growth in services surplus expected to slow 

down”. ශභන්න ඵරන්න ඊශඟ prediction එක, “Petroleum 

imports to fall on the back of subdued oil prices.” දළන් ශම් 

්රලසනඹ ගළන අපි ඉතහභ කල්ඳනහකහමේ කටුතතුම කයන්න ඕනෆ. 

භභ හිතන වළටිඹට ඇේත ලශඹන්භ අශප් මුදල් ඇභතිතුමභහ 

ඉතහභේභ හනහන්ත මුදල් ඇභතියශඹක්. අපි ඒක එතුමභහට 

රීඹන්න ඕනෆ. ශභොකද, එතුමභහ ඒ පුටුශේ ඉ ගන්ශන් ශරෝකශේ  

ශතල් ිතර පුදුභහකහය විධිඹට ඵළවළශගන ඵළවළශගන -ටික 

කහරඹක් ඉරහභ ඒක ිටදු ශිතන් තිබුණහ- ඹන අසථහශේ. ඒක 

ශද්ලඳහරන ීරයණඹක්. ඇයි ඒ  පුටින්ට ගවන්න. අද ඇශභරිකහ 

දන්නහ, භළද ශඳයදිග යටල් දන්නහ රුිටඹහ ් ටන්න ඕනෆ 

නම් රුිටඹහශේ ්රධහනභ ණදහඹම් භහර්ගඹ න ශතල් ිතර අඩු 

කයන්න ඕනෆ රීඹරහ. ඒශගොල්ශරෝ අභහරුශන් අභහරුශන් 

ශතල් ිතර ් ටනහ පුටින් එශහ දභන්න. පුටින් ශගදය  ගිඹ 

දට ණශේ  ශතල් ිතර ළඩි නහ. අපි දශ ලශඹන් ශම් කථහ 

කයන්ශන්. එතශකොට ශම් රළබුණු අසථහශන් අපි වරිඹට 

්රශඹෝජනඹ ගන්නහද රීඹරහ අපි ගකීශභන් කල්ඳනහ කයන්න 

ඕනෆ.  

දළන් ඵරන්න හවන පිළිඵ ්රලසනඹ. අද භව ඵළංකු එක 

ඳළේතක. ඒක ගරු අගභළතිතුමභහ ඹටශේ. Fiscal policy එක 

තිශඵන්ශන් මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටශේ. එතශකොට Monetary 

policy එකයි, fiscal policy එකයි එක ශර්ල්ලුශේ ඹනහද 

රීඹරහ අපි ඵරන්න ඕනෆ. අශප් ගරු වර් ද ිටල්හ නිශඹෝජය 

ඇභතිතුමභහ ශම්හ ගළන දන්නහ. නමුේ, කථහ කයන්න අභහරුයි. 

ශභොකද, මුකහඩම් ඵළරහ තිශඵන්ශන්. ශභොනහ කයන්නද  

නමුේ, ශම් ශදක එක පීල්ශල් ඹන්න ඕනෆ. ඒක ඉතහභ අලයයි.  

භව ඵළංකු රීඹනහ, "මුදල් අභහතයහංලශේ  ශම් නිශඹෝගඹ අඳට 

පිළිගන්න ඵළවළ" රීඹරහ. අද ඒ තේේඹ තිශඵනහ. භව ඵළංකුශේ 

්රකහලක රීඹනහ, "හවන ශගන්වීභ වහ ඵළංකු ණඹ ශදන එක 

ගළන මුදල් අභහතයහංලශේ  නිශඹෝග අඳට පිළිගන්න ඵළවළ. ලිුතම් 

එේහට ලිුතභ එේ ශකනහට ණඳහු ඹන්න" රීඹරහ;  "Return to 

sender" රීඹරහ රීඹනහ. "ශභොකද, ඒක භව ඵළංකුශේ ීරයණඹක්. 

භව ඵළංකුශේ Monetary Board එක තභ රැසශරහ නළවළ. 

ඇභතිතුමභහශ  අදවස, අශප් අදවස Monetary Board එකට දහරහ 

තභයි අපි ීරන්දුක් ගන්ශන්" රීඹරහ ඳේතශර් තිශඵනහ. ඒ 

විතයක් ශනොශයි, භව ඵළංකුශේ නිරධහරින් ඳේතශර්ට ්රකහලඹක් 

කයරහ තිශඵනහ, "මුදල් අභහතයහංලශඹන් ශභශවභ නිශඹෝග 

ණහට අපි ගණන් ගන්ශන් නළවළ, අශප් Monetary Board 

එශකන් රීඹන ශදඹ තභයි  ගණන් ගන්ශන්" රීඹරහ. [ඵහධහ 

රීමේභක්]- 

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two more minutes.  

 
ගරු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශ ා 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ ත විනහඩිඹයි ගන්ශන්.  

අහන ලශඹන් භභ ශම් කරුණ රීඹන්න ඕනෆ. අශප් එක එක 

ඵරහශඳොශයොේතුම තිශඵනහ. අශප් ශවො ඵරහශඳොශයොේතුම 

තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ භව ඵළංකු  තිශඵන්ශන් යජශේ  අඩු 

ඳහඩු ශඳන්න්නයි. අශප් ණර්ිකකඹ එක්තයහ අභහරු තේේඹකට 

ඹනහ නම්, භව ඵළංකුශේ අධිඳතිට ගකීභක් තිශඵනහ මුදල් 

ඇභතිතුමභහට ලිුතභක් ලිඹන්න, "මුදල් ඇභතිතුමභනි, ශභන්න ශම් 
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තේේඹ බඹහනකයි; ඔඵතුමභහට භභ warning එකක් එනහ" 

රීඹරහ. මුදල් ීතති ඳනත ඹටශේ අශප් භව ඵළංකුශේ ීතති - 

මේතිරට අනු ඉඩ දීරහ තිශඵනහ එශවභ ලිුතභක් ලිඹන්න. 

එශවභ ශන්ද, වර් ද ිටල්හ නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි  භව ඵළංකුශේ 

ඒ සහධීනේඹ ව ශම් යශ්  ්රතිඳේති පිළිඵ ඒ ශගොල්රන්ශ  

අංක අදවස ්රකහල කයන්න පුළුන් ්රතිඳේතිඹකට අපි ඹන්න 

ඕනෆ. අද භව ඵළංකුශේ ඳර්ශේ ණ කවුරුේ ගණන් ගන්ශන් 

නළවළ. අපි භව ඵළංකුශේ ඳර්ශේ ණරට ඹන්න ඕනෆ.  භභ දළන් 

රීේහ හශ  Frontier Research එශකන්, Economic 

Intelligence Unit එශකන් හශ භ, ගරු වර් භළතිතුමභහේ දන්නහ 

ඳරිදි Murtaza Jafferjee භවේභඹහශ  Jefferies Group එශකනුේ 

ඳර්ශේ ණ ශකශයනහ. ඒ හශ භ IMF එශකන් ඳර්ශේ ණ 

ශකශයනහ. ශම්හ ඔක්ශකෝභ ළරරීල්රට අයශගන ඹථහ 

තේේඹ ශභොකක්ද රීඹරහ ්රකහල රීමේභට යජඹට ුතතුමකභක් 

තිශඵනහඹ රීඹරහ භහ හිතනහ. අපි ුවයංගනහ කථහ අවරහ ළඩක් 

නළවළ; භනශ කථහ අවරහ ළඩක් නළවළ. අපි යජශේ  නිර ්රකහලඹ 

වහ අශප් ඳර්ශේ ණ ණඹතනලින් එන අදවස දිවහ ඵරන්න ඕනෆ. 

ඒහ අතය ඳයසඳයතහ, ුවළු ශනසකම් තිශඵන්න පුළුන්. එශවභ 

ශනහ.  ශභොකද, ඳර්ශේ ණ වුණේ ිටඹඹට ිටඹඹක් නිළයදියි 

රීඹරහ අඳට රීඹන්න ඵළරි නිහ. නමුේ ශම්හ අතය ඳයතයඹ අශප් 

අඹ ළඹ ඳයතයඹ හශ  දිටන් ද ළඩි ශන්න ඉඩ ශදන්න 

ශවො නළවළ, වර් ද ිටල්හ නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි. 

විලසශල්ණඹයි, ඹථහ තේේඹයි අතය ඳයතයඹ, අශප් අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ හශ  බඹහනක විධිඹට ළඩි ශනහ.  ඒ වහ අපි 

්රතිකර්භඹක් ශඹදිඹ ුතතුමයි රීඹහ ශඹෝජනහ කයිතන් භශ  චාන 

සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 
[අ.බහ. 4.43] 

 

ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ගරු යේ අමුණුගභ 

භන්ත්රීතුමභහ forecast එකක් ඉදිරිඳේ කශහ, ශම් යට ගිඹහ නම් 

ඹන්ශන් ශකොශවේටද රීඹරහ. ඒ නිහ තභයි, ජනතහශ  හනහට 

එදහ ීරන්දුක් අයශගන භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹ ඉය කශශේ. ඒ 

නිහ දළන් ඒ forecast එක ශනස කයන්න ශරහ තිශඵනහ. දළන් 

අපි දන්නහ ශන්  ජිීතහර ීරන්දු, ීරයණ ශනස වුණහ, GSP 

Plus වනඹ නළති රීමේශම් ්රලසන විඳී දළන් එඹ රඵහ දීශම් ඳළේතට 

ඇවිේ තිශඵනහ රීඹරහ. ඒ නිහ ගරු යේ අමුණුගභ භළතිතුමභහ  

දීපු ඒ forecast එක භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹ ඉදිරිඹටේ 

කයශගන ඹනහ නම් තභයි රංගු ශන්ශන්. දළන් අලුේ යටක්, 

අලුේ ළඩ පිළිශශක් භඟ අලුේ ගභනක් ඹන ශම් ශේරහශේ ඔඹ  

ඳයණ ශඳොේලින් දීපු නිර්ශද්ල ඳළේතකට දභන්න ඕනෆ රීඹරහ 

භහ හිතනහ. ඒ ගිඹ විධිඹට, ඒ අවුරුදු විස ගිඹ ගභන ඉදිරිඹටේ 

ගිඹහ නම් තභයි ඒ ංඛයහ ශල්ඛන අනු ඔඹ රීඹන ශද්ල් 

ශන්න තිබුශණ්. වළඵළයි, අශප් හනහට එදහ, -ජනහරි අට ළනි 

දහ- ිතනිසුව ීරන්දුක් ගේතහ භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹ ඉය 

කයරහ, ඳවුල් ඳහරනඹ ඉය කයරහ, ඹවඳේ යටක්, ඹව ඳහරනඹක් 

තිශඵන යටක්, ශනස යටක්, අලුේ යටක් වදන්න. [ඵහධහ රීමේම්]ඒ 

තිබුණු තේේඹ දළන් ශනස වී ශගන ඹනහඹ රීඹන එකේ භහ 

ඔඵතුමභහට ඳළවළදිලි කයනහ. ඔඵතුමභහ රීඹපු ශද් තයයි. රීඹපු ශද් 

ඇේයි. [ඵහධහ රීමේම්] ඔඹ රීඹපු නිර්ශද්ල ව ීරයණ ිටඹල්රභ 

ඇේත. ඒහ ළයදි නළවළ. නමුේ දළන් ඒහ ශනස ශිතන් 

ඳතිනහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අශප් ගරු ුවනිල් වඳුන්ශනේති 

භන්ත්රීතුමභහේ රීේහ, ණර්ිකකඹ තභ නළඟරහ ඹන්ශන් නළවළ 

රීඹරහ. අවුරුදු විසක් කඩහ ළටුණු යට භහ ශදශකන්, 

අවුරුද්ශදන් ශගොඩ නඟන්න ඵළවළ. නමුේ ඒ වහ අලය ීතති-මේති 

අපි අයශගන ඇවිේ තිශඵනහ. ඒ හශ භ ඒ කඩහ ළටුණු යට, 

කඩහ ළටුණු ජන ජීවිතඹ, කඩහ ළටුණු ජීන තේේඹ නඟහ 

ිටටුවීභට අලය ක්.ක පිළිතුමරු අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඵදු අඩු 

කයරහ භූිත ශතල්, ඩීල්, ශඳට්රල් ිතර අඩු කය තිශඵනහ. ශජයසඨ 

පුයළිටඹන්ශ  තළන්ඳතුම ශනුශන් ශගන ශඳොලිඹ ිටඹඹට 

ඳවශශො දක්හ ළඩි කය තිශඵනහ. ණඵහධිත පුද්ගරඹන් වහ 

භහිටක රඵහ ශදන ජීන විඹදම් දීභනහ රුපිඹල් තුමන්දව දක්හ 

ළඩි කය තිශඵනහ. අවුරුදු වළේතෆ පිරුණු අඹට රුපිඹල් 

ශදදවක භහිටක දීභනහක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්] - 

ඒ විතයක් ශනොශයි, ශම් යශ්  ඉතිවහඹ දිවහ ඵළලුශොේ, රුපිඹල් 

ඳනශවේ වතික ිතරට ළඩිභ වී ්රභහණඹක් ිතර දී ශගන 

තිශඵන්ශන් අපි. [ඵහධහ රීමේම්] - ඔඵතුමභන්රහ ඒ ගළන දන්ශන් 

නළවළ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි,- [ඵහධහ රීමේම්] එශවභ නම් ඔඵතුමභන්රහ 

දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ රීමේම්] ඔඵතුමභන්රහ දන්ශන් නළවළ. 

ඉතිවහශේ  ළඩිභ වී ්රභහණඹ ිතර දී ශගන තිශඵන්ශන් අපි. අපි 

රීඹන්ශන් නළවළ, ිටඹඹට 100ක් ගේතහ රීඹරහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

ිටඹඹට වඹයි දලභ ගණනක් ඳුව ගිඹ කන්නශේ  අයශගන 

තිශඵනහ. ශම් කන්නශේ  ිටඹඹට නඹයි දලභ ගණනක් අයශගන 

තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්] ඉතිවහශේ  ළඩිභ වී ්රභහණඹ අපි 

අයශගන තිශඵනහ. ඉදිරිශේ දී ්රලසන ඇති ශනොශන්න අපි 

කටුතතුම කයනහ. [ඵහධහ රීමේම්] අවුරුද්දක් ඇතුමශත කයන්න 

පුළුන් ශද් අපි ශවොටභ කශහ. ත භහ 60ක් තිශඵනහ 

ඉසයවට ඹන්න. ඒ කහරඹ තුමශ අපි ශම් ළඩ කටුතතුම හර්ථක 

කයශගන ඹනහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

විශලේශඹන්භ න්ධහනශේ  භන්ත්රීරුන්ට ශම්හ ගළන කථහ 

කයන්න ඵළවළ. නමුේ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් භන්ත්රීරු වළභ 

දහභ විඳක්ශේ  ඉන්න නිහ ශම්හ ගළන කථහ කයන්න පුළුන්. 

ඳුව ගිඹ ණණ්ඩුශේ හිටපු ඔඵතුමභන්රහ අවුරුදු 20ක්   කහරහ, කහරහ, 

කහරහ වී ශගොවිඹහ ව ශඵොන තේේඹට ඳේ කශහ. ජීවිතඹ ශගන 

ඹන්න ඵළරි අම්භහ දරුශෝ ටිකේ ඵදහශගන ගිහිල්රහ කළර. 

ගඟට ඳනින තේේඹට ඳේ කශහ. අම්භරහ දරුශොේ එක්ක ව 

ශඵොන තේේඹට ඳේ කශහ. ඒ තේේඹට ඳේ කයපු අවුරුදු 

20ක ඳහරන කහරඹ ඉය කයරහ තභයි අපි අද ශම් කථහ 

කයන්ශන්. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ එදහේ විඳක්ශේ ; අදේ 

විඳක්ශේ ; වළභ දහභ විඳක්ශේ . ඒ නිහ වළභ දහභ ශභළනි කථහ 

රීඹ රීඹහ ිටටිඹ වළරීයි. නමුේ ඒ අඹේ දළන ගන්න ඕනෆ එදහ 

ශජ්වීපී එක චි්  කෆල්ශරන්, ශකොශ කෆල්ශරන් කඩ ළහුහ හශ , 

යහඳහය ළසුවහ හශ  එක ඳහය ශම්හ නේන්න ඵළවළ රීඹන 

එක. ටහන් හශ  ගිහිල්රහ කඩුක් නරහ කළිටශනෝ යහඳහය 

නේන්න ඵළවළ. නමුේ අපි ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු ඵදු 

(ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුම්ඳත ශගනළල්රහ,  අලය ීතති - මේති 

ඳළශනේහභ ශජ්ම්ස ඳළකර්රහ සූදු ශඳොශල් දහරහ ඹන්න ගිඹහ. අද 

ක්රවුන් යහඳහයඹ ශනුශන් ශගොඩනළඟිලි ඉදිශන්ශන් නළවළ. ඒ 

තේේඹ අපි ඇති කශහ. ශම් යශ්  ුවපිරි ගණශේ  පුද්ගරඹන් 

ශදන්ශනක් අතය කළිටශනෝ රයින් ඳවක් තිබුණහ. ඒහශඹන් 

තුමනක් අරංගු කයරහ අද ශදකයි ඉතුමරු ශරහ තිශඵන්ශන්. 

එශවභ ිටද්ධ න විධිඹට අපි ීතති වළදුහ. එදහ කළරෆ ීතතිඹ 

ශගනළල්රහ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ චි්  කෆල්ශරන් යහඳහය 

ළහුහ හශ  කළිටශනෝ යහඳහය වන ක්රභඹ ශනොශයි අපි 

අනුගභනඹ කශශේ. ඹවඳහරනඹක් තුමශ තභයි අපි ිටඹලු ශද් 

කයන්ශන්.  

අපි ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු ඵදු (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුම් 

ඳශතන් ිටඹඹට 5 ිටට ිටඹඹට 10 දක්හ ඵදු අනුඳහතඹ ළඩි කයරහ 

තිශඵනහ. ඒ විතයක්  ශනොශයි, ශම් වහ ඇතුමළු ශන ෆභ 

පුද්ගරශඹකුටභ ඇශභරිකන් ශඩොරර් 100ක ඇතුමළු වීශම් 

ගහසතුමක් අඹ කයන එක ීතති ගත කයරහ, ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු 

721 722 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

යහඳහය වහ හර්ෂික ඵද්ද ිටඹඹට 10රීන් ළඩි කයරහ 

තිශඵනහ. එශවභ කයරහ තිශඵන්ශන් ශම් යහඳහය කයන එක එඳහ 

ශරහ ඹන්නයි.  ඒ ීරයණර ්රතිපර අද ශන ශකොට තිශඵනහ. 

ශම් යශ්  තිබුණු කළිටශනෝ යහඳහය ඳශවන් තුමනක් අද ශන ශකොට 

ළහිරහ තිශඵනහ. අපි ශම් ශගශනන ශඹෝජනහර ්රතිපර 

ශඳන්රහ තිශඵනහඹ රීඹන එකේ අපි විශලේශඹන්භ රීඹනහ.  

මුදල් ඳනතට ශගනළවිේ තිශඵන ංශලෝධන දිවහ ඵරමු. 

භේඳළන් අශරවිවල් ව තළඵෆරුම් වහ ඵදු අඹ කයරහ 

තිශඵනහ. කළිටශනෝ යහඳහය වහ අභතය ඵද්දක් අඹ කය 

තිශඵනහ.  ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු ඵදු  (ංශලෝධන) ඳනශේ 

වන් ඵදුරට අභතය තේ ඵද්දක් දහරහ තිශඵනහ, "ුවපිරි 

හිට ඵද්ද" රීඹරහ. ජංගභ දුයකථන ක්රිඹහකරු අඹ ඵද්ද, නිහ 

වහ ෘජු චාන්ද්රිකහ ශේහ අඹ ඵද්ද, ක්රීඩහ වහ ශන් ව නහලිකහ 

වහ න අඹ ඵද්ද, භන්දිය ඵද්ද ණදී ඵදු අඹ කයනහ. ඳුව ගිඹ 

භහින්ද යහජඳක් ඳහරන කහරශේ  ුවපිරි යහඳහරිකශඹෝ 

අතශශොසක් බිහි වුණහ. අශේ ඇඟිලිලින් ගළනරහ රීඹන්න 

පුළුන් යහඳහරිකශඹෝ ංඛයහ ශභච්චායයි රීඹරහ. නමුේ දුක් 

භවන්ිට ශරහ කහශ ේ වවුවයණක් නළතුම තමුන්ශ  ලක්තිඹ 

තුමශ ශගොඩ නළඟුණු ශම් යශ්  හභහනය යහඳහරිකඹන්ශ  යහඳහය 

කඩහශගන ළටුණහ.  

අද ශම් ංශලෝධන ඳනේ ශකටුම්ඳේ භඟින් ුවපිරි 

යහඳහරිකඹන්ශගන් ඵදු අඹ කයන ගභන්, ජනතහශගන් ශවොයකම් 

කයපු ල්ලි තිශඵනහ නම්, ඒ අඹ ශම් ඵදුරට ඇතුමළු ශන 

විධිඹට කටුතතුම කයරහ, ඒ අඹශගන් ඒ මුදල් අයශගන ජනතහට 

නළත රඵහ දීශම් ්රතිඳේතිඹ තුමශ කටුතතුම කයනහ. ඒ ගභන්භ ුවළු 

යහඳහරිකඹන් නඟහ ිටටු වීශම් ක්රභශේදඹ අද අනුභත කයන ඳනේ 

ශකටුම්ඳේ වත තුමළින් ක්රිඹහේභක ශකශයනහඹ රීඹන එකේ 

විශලේශඹන් අපි වන් කයනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඵදු ව භයණඹ රීඹන ශද් 

ශඵොශවොභ භහනයි රීඹරහ රීඹභනක් තිශඵනහ. ඵදුයි, භයණඹයි 

තභයි ශම් ශරෝකශේ  සිකයඹ ඹළයි රී වළරී එකභ ශද්. ඵද්දේ, 

භයණඹේ නළති යටක් ශම් ශරෝකශේ  නළවළ. ඉතිවහශේ  තිබිරහේ 

නළවළ. ඵදු අඹ කයනහ. නමුේ ඵදු අඹ රීමේභ නිහ යහඳහරිකඹහ 

තළශශන්ශන්, ශඳොඩි ශන්න ශදන්ශන් නළතුම හධහයණ 

යහඳහයලින් ඵදු අඹ රීමේභට කටුතතුම රීමේභ තභයි යජශේ  ග කීභ 

ශන්ශන්. නමුේ ඵදු ශගන, උේහවන්ත යහඳහරිකඹහ 

ශනොශයි ඳුව ගිඹ ණණ්ඩු කහරශේ  ණයක්හ කශශේ. අපි රීේහ 

හශ  ඳවුල් ඳන්තිඹක්, ුවපිරි ඳන්තිඹක්, කහල්ටන් ඳන්තිඹක් 

ණයක්හ කයශගන තභයි ඒ ඵදු ්රතිඳේති ක්රිඹහේභක කශශේ. ඒ 

නිහ තභයි අද ුවපිරි හිට ඵද්ද, භන්දිය ඵද්ද, ක්රීඩහ වහ ශන් ව 

නහලිකහරට අඹ කයන ඵද්ද හශ  අලුේ ඵදු වඳුන්හ ශදන්න 

ිටද්ධ වුශණ්. ශම් ණකහයඹට ඳුව ගිඹ යජඹ ුවපිරි ගණශේ  

යහඳහරිකඹන් කණ්ඩහඹභක්, ධනතුමන් කණ්ඩහඹභක් ශම් යශ්  

බිහි කශහ. නමුේ තභන්ශ  ස ලක්තිශඹන් නළඟී ිටටි, ණේභ 

විලසහඹ තුමළින්, ණේභ ලක්තිඹ තුමළින් නළඟී ිටටි ශම් යශ්  

යහඳහරිකඹන්ශ  යහඳහය භතරහ කයරහ දළම්භහ. ඒ භතරහ කශ 

යහඳහය ශගොඩ ගළීතභට තභයි අපි විශලේශඹන් කටුතතුම කයන්ශන්. 

එදහ ඵදු අඹ කශශේ යට ංර්ධනඹ කයන්නද රීඹරහ ්රලසනඹක් 

තිබුණහ. ීනන ඵළංකුලින් ව ශනේ යටලින් අධික ශඳොලිඹට  

රුපිඹල් ශකෝටි ්රශකෝටි, බිලිඹන ගණන් ණඹ අයශගන ඒහයින් 

ිටඹඹට 60ක් හක්කුශේ දභහශගන,  ිටඹඹට 40ක් ඒ යහඳහයරට 

ශඹදවහ. ඒ යහඳහයලිනුේ ණදහඹභක් රළබුශණ් නළවළ. 

වම්ඵන්ශතොට යහශඹන් ණදහඹභක් නළවළ, අඩු තයිතන් එහි 

ශේකඹන්ට ළටුප් ශගන්නට තයම්ේ. භේතර ගුන් 

ශතොටුශඳොළින් ණදහඹභක් නළවළ. ශම් හශ  ශද්ල් කයරහ 

අන්තිභට ඒ ණඹ ව ශඳොලිඹ ශගහ ගන්න ඵළරි තභයි 

ජනතහශගන් ඵදු එකතුම කශශේ. ඒක තභයි එදහ තිබුණු ඵදු 

්රතිඳේතිඹ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි,  1994 දී අශප් එක්ේ ජහතික 

ඳක් යජශේ  ඳහරනඹ අන් ශරහ ශම් යට බහය ශදනශකොට එක 

පුද්ගරඹකු භත තිබුණු ඵදු ඵය ්රභහණඹ රුපිඹල් 5,556.81යි. 

නමුේ 2015 දී  ශම් ණණ්ඩු නළතේ ඳහරනඹ බහය ගන්න ශකොට 

එක පුද්ගරඹකුට තිබුණු ඵදු ඵය රුපිඹල් 50,803යි. ශකොශවොභද 

ඵදුර ළඩිවීභ  ඒ විතයක් ශනොශයි. 1994 දී ජනතහශගන්  අඹ 

කය ගේ ඵදු ණදහඹභ රුපිඹල් ශකෝටි 9,941යි.   නමුේ 2015 දී 

වභත්රී - යනිල් ඳහරනඹ ශම් යට බහය ගන්නහ විට ඳුව ගිඹ ර්ශේ  

-2014 දී- ඵදු අඹ කයරහ තිශඵනහ රුපිඹල් ශකෝටි 105,036ක්. 

ඵදු ණදහඹශභන් තභයි ශම් යට දුන්නට වදරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 

විධිඹට ඵදු අඹ කශශේ යශ්  නළඟී ිටටින්නට උේහව කයන 

අහිංක යහඳහරිකඹන්ශගන් ිතක් කළිටශනෝ 

යහඳහරිකඹන්ශගන්, භේ ද්රය ශවෝ භේ ඳළන් විකුණන 

යහඳහරිකඹන්ශගන් ශනොශයි. යටට අලය යහඳහරිකඹන්ශගන් 

තභයි ඵදු අඹ කශශේ. ඹව ඳහරනඹක් තුමශ කටුතතුම කශ 

යහඳහරිකඹන්ශගන් තභයි ඒ ඵද්ද අඹ කශශේ රීඹරහ 

විශලේශඹන්භ වන් කයනහ.  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, දළන් ඔඵතුමභහට රඵහ දී ඇති කහරඹ අහනයි. 

 

ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තභ කථහ කයන්නට ඳටන් ගේශේේ නළවළ ශන්. 

විශලේශඹන්භ අද ංශලෝධන ඳනේ ශකටුම්ඳේ 6ක් - [ඵහධහ 

රීමේභක්] භට ත විනහඩි ශදකක් ශදන්න මරහනහරූඪ ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි. අද ශද්ය ඹ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳේ ණඥහඳනත ඹටශේ 

ශඹෝජනහ ව  ඳනේ ශකටුම්ඳේ 6ක් ඉදිරිඳේ කයරහ තිශඵනහ. 

භභ ඒහ පිළිඵ ශකටිශඹන් ඳළවළදිලි කයන්නම්. ඳශමුශනි 

ඳනේ ශකටුම්ඳත තභයි ශද්ය ඹ ණදහඹම් (ංශලෝධන) ඳනේ 

ශකටුම්ඳත. ශම් ංශලෝධන ඳනේ ශකටුම්ඳත භඟින්  කයන්ශන් 

ශජයසඨ පුයළිටඹන්ශ  ඉතුමරුම්රට රළශඵන ශඳොලිඹ වහ අඹ 

කශ ඵද්ශදන් නිදවස රීමේභයි. 

ඒ විතයක් ශනොශයි.  ඳුව ගිඹ කහරශේ  භවය මරය ණඹතන 

කඩහශගන ළටුණහ. එක එක ශද්ලඳහරන වුභනහන්රට, 

ශද්ලඳහරන ඵර පුළුන්කහයකම් ඉටු කය ගන්නට,  ශවොට ඹන 

යහඳහයඹක් තිශඵනහ නම් ඒක තභන්ශ  අතට ගන්නට උේහව 

රීමේභ නිහ විවිධ මරය ණඹතන කඩහශගන ළටුණහ. නමුේ අද න 

විට ශම්හ එකතුම කය ලක්තිභේ මුරය යහඳහය විධිඹට කටුතතුම 

කයන්නට පුළුන්  ණකහයඹට අපි ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳත තුමළින් 

ක්රභශේද කස කයරහ තිශඵනහ. ශභොකද, ශම් මරය යහඳහය 

කඩහශගන ළටීභ තුමශ  ඳහරකඹන් අයණ වුශණ් නළවළ; 

ඳහරකඹන්ට ්රලසනඹක් වුශණ් නළවළ. තභන්ශ  ජීවිත කහරඹ තුමශභ 

එකතුම කය ගේ මුදල්  මුරය ණඹතනඹක තළන්ඳේ කයරහ, ඒ 

ශඳොලිශඹන් ජීවිතශේ  ළදෆ භඹ ගත කයන අහිංක ිතනිුවන් 

තභයි කඩහශගන ළටුශණ්. ඒහට අපි උේතය ශොඹරහ තිශඵනහ.  

ශද්ය ඹ ණදහඹම් ඵදු ශදඳහර්තශම්න්තුම භකුළු දළරක් ශරහයි 

තිබුශණ්. ශරොකු ිතනිුවන්ට කඩහශගන ඹන්නට පුළුන්, නමුේ 

කුඩහ අඹ තභයි ශම්කට අහු වුශණ්. ශම්ක ශවො ණඹතනඹක් ඵට 

ඳේ කයන්නට, ඳරිගණකගත කයරහ - computerize කයරහ-  
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ිටඹලු ජහරඹන් එකතුම කයන්න පුළුන් ණඹතනඹක් ඵට ඳේ 

කයන්නට ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳේලින් අසථහ රහ දීරහ 

තිශඵනහ.  

හර්ෂික ඵදු අඹ කයන පිරිළඹ ළඩි කයරහ ුවළු යහඳහරිකඹහ, 

ුවළු ළඳුතම්කරුහ ණයක්හ කයන්නට ළඩ පිළිශශක් ඇති 

කයරහ තිශඵනහ. ශම් හශ  විලහර වන රැක් හභහනය 

යහඳහරිකඹහට, ුවළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳරිකඹහට ව ශජයසඨ 

පුයළිටඹහට රඵහ ශදන  ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳේ ම්භත කය ශගන 

භව ජනතහ ශනොතරහ ශම් යට ංර්ධනඹ කයන්නට දයන 

උේහවඹට ගරු මුදල් අභහතයතුමභහට  සතුමතින්ත ශිතන් භශ  

කථහ අන් කයනහ.  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි. මීශඟට, ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුමභහ.  

ඊට ශඳය කවුරුන් ශවෝ ගරු භන්ත්රීයඹකු ශම් අසථහශේ දී 

ගරු ශජ්.එම්. ණනන්ද කුභහයිටරි භන්ත්රීතුමභහශ  නභ මරහනඹට 

ශඹෝජනහ කයන්න. 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, "ගරු ශජ්.එම්. ණනන්ද 

කුභහයිටරි භන්ත්රීතුමභහ දළන් මරහනඹ ගත ුතතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ 

කයනහ. 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ා මූාවනතයන් ඉල ක 
වතයන් ගරු තේ. එපත. ආනන්ද කුමාරිංරි මශ ා මූාවනාරඪ විය. 

 

அன்தறநகு,  ரண்நெறகு ட்ட் குரசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனர, ரண்நெறகு ரஜ.ம். ஆணந் 
குரசறநற அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
 

 

[අ.බහ. 4.55] 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අශප් මුදල් ඇභතිතුමභහ න 

යවීන්ද්ර න්ශරේස ගශන්න් එම්. කරුණහනහඹක භළතිතුමභහ ශම් ගරු 

බහට අඹ ළඹ ශල්ඛනඹක් ඉදිරිඳේ කශශේ භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුමභහශ  යජඹට විරුද්ධයි. මුළු ණර්ිකකඹභ කඩහ ළටිරහ, යට 

විනහල ශරහ,  ඒ කඩහ ළටුණු ුතගඹ ශනස කයන්නඹ රීඹරහ 

වමේ ශච්තනහශන් තභයි  එභ අලුේ අඹ ළඹ ශල්ඛනඹ ඉදිරිඳේ 

කශශේ. ශම් ණකහයශඹන් වයශඹන් ශභභ ්රලසන ශද ඵරරහ 

කදහේ- 
 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී ිංටිතේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු රක්සභන් රීරිඇල්ර  ඇභතිතුමභහ. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවේභඹහශ  නභ වන් කශශේ 

ළරැදිඹටයි.  එශවභ අඳවහ කයන්න එඳහ. ශම්හ ිටල්රය ළඩ.  

 
ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අඳවහ කයන්න එඳහ. [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. [ඵහධහ රීමේම්] භට කථහ කයන්න ඉඩ 

ශදන්න. භභ රීඹන එක අවගන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  මරහනහරූඪ 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් ගරු බහට -  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, එතුමභහශ  නභ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ වළන්හඩ් 

හර්තහර වන් ශරහ තිශඵනහ. එභ නභ ඳහවිච්චි කයන්න. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තමුන්නහන්ශේරහ ජහති ශේදඹ අවුසන එක නේන්න.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු රක්සභන් රීරිඇල්ර ඇභතිතුමභනි, භභ රීඹන්න ඹන 

ශදඹට  ඉඩ ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්] ඉසශල්රහ භභ රීඹන ශදඹ 

අවගන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  

කරුණහකයරහ හඩි ශරහ භභ රීඹන ශදඹ අවශගන ඉන්න 

ශකෝ. තමුන්නහන්ශේ අඩුභ තයශම් බහනහඹකතුමභහ විධිඹටේ 

ඇහුම්කම් ශදන්න පුරුදු ශන්න ශකෝ.  

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහ කරුණහකය ජහති හදඹ 

අවුසන එක දළන්ේ නතය කයන්න. රජ්ජහ නළද්ද  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජහතිහදඹක් ගළන ශනොශයි ශම් රීේශේ. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි නළේශේ  ඔඵතුමභහ ශඳන්න්න වදන්ශන්- 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කරුණහකයරහ හඩි ශරහ, ඉසශල්රහභ  භභ රීඹන එක 

අවශගන ඉන්න ශකෝ. භශ  ශරහශේ දී භට කථහ කයන්න ඉඩ 

ශදන්න. කරුණහකයරහ හඩි ශන්න. [ඵහධහ රීමේම්]භට කථහ 

කයන්න ඉඩ ශදන්න. [ඵහධහ රීමේම්] හඩි ශන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  

භභ රීඹන්ශන් ශභොකක්ද රීඹරහ ඉසශල්රහ අවශගන ඉන්න.  

 

ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවුරුදු ගණනක් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ඉරහ discipline ගළන 

දන්ශන් නළවළ. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි,- [ඵහධහ රීමේම්] එක එක 

දිසත්රික්කශඹන් ශම් ගරු බහට ඳේ වුණු භන්ත්රීරුන්ශ   නම් 

ඳශමු ළනි වළන්හඩ් හර්තහශේ  ටවන් ශරහ තිශඵනහ. ශම් 

ගරු බහශේ ිටඹලුභ ගරු භන්ත්රීරුන්ට එභ වළන්හඩ් හර්තහ 

ශඵදහ දීරහ තිශඵනහ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභහටේ,  

රක්සභන් රීරිඇල්ර බහනහඹකතුමභහටේ භහ ශඳන්හ ශදන්න 

කළභළතියි,  ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ වළන්හඩ් හර්තහශේ එභ නම් මුද්රණඹ 

කයරහ තිශඵන ඵ. එහි ශකොශම දිසත්රික්කශඹන් ඳේ වුණු 

භන්ත්රීරුන්ශ  නම් ඹටශේ "ගුණර්ධන, දිශන්ස චාන්ද්ර රූඳිටංව; 

ගුණර්ධන, ඵන්දුර" ඹනහදී ලශඹන් නම් වන් කය තිශඵනහ. 

ඒ හශ භ යවී කරුණහනහඹක ඇභතිතුමභහශ  නභ තිශඵන්ශනේ 

කරුණහනහඹක, යවීන්ද්ර න්ශරේස ගශන්න් ඹනුශනුයි. එශවභ 

ශනොශයි රීඹරහ තමුන්නහන්ශේ එභ වළන්හඩ් හර්තහ ශවට 

ශගනළල්රහ ශඳන්නුශොේ භභ ශම් භන්ත්රී ධයශඹන් ඉල්රහ අස 

ශනහ රීඹන එක තමුන්නහන්ශේට භතක් කයන්න කළභළතියි. 

එභ නිහ භළතියණ ශකොභහරිස ගළ්  කයරහ තිශඵන නභක්,  

ශභභ ගරු බහශේ  වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුමශේ කයරහ තිශඵන  

නභක් රීඹහ ගන්නේ ඵළරි තයම් ඵංශකොශශොේ තේේඹකට 

තභයි ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුම ඳේ කයරහ තිශඵන්ශන්.  ඒ නිහ - 

[ඵහධහ රීමේම්]  ඉසශල්රහභ ඇහුම්කම් ශදන්න පුරුදු ශන්න. 

භනුයශඹක් වුණහභ ඉසශල්රහභ අහුම්කම් ශදන්න පුරුදුශන්න. 

ශකොශවන්ද ඒ නභ ගේශේ රීඹරහ - [ඵහධහ රීමේම්] 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතහභේ ළදගේ කරුණක් - 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉතහභ ළදගේ රීඹන්ශන්, -   එක් එක් දිසත්රික්කශඹන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමට   ශේමේ ඳේ න භන්ත්රීරුන් ිටඹලු ශදනහශ භ  

නම්  නිඹභහකහයශඹන් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුමශේ කයර  

තිශඵනශකොට, එහි වන්  නභ  නිඹභහකහයශඹන් භභ රීේහභ 

ඒක ජහති හදඹ ඇවිසසීභක් රීඹරහ රීඹන්න තයම් 

තමුන්නහන්ශේට ඔල්ශභොශයොන්දම් ද  [ඵහධහ රීමේම්]  මරහනහරූඪ 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් භහශ  කහරඹ.   

ඵදු පිළිඵ ඇති ශරහ තිශඵන ්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ගරු 

කථහනහඹකතුමභහ ඵළවළය ිටටින අසථහක දී ගරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුමභහට භහ ලිපිඹක් බහය දුන්නහ. ශම් ඵදු ඳනේ  නිඹිතත 

ණකහයඹට,  නිඹිතත දිනඹට ඉදිරිඳේ ශනොරීමේභ නිහ ශම් න විට 

ශශ්රේසඨහධිකයණඹ ඇතුමළු උහවි ගණනහක නඩු ගණනහක් ඳයහ 

තිශඵනහ. එඹට ශවේතුම තභයි භළයි භහශේ  31 ළනිදහ - 

 
ගරු කරුණාර කන ඳරණවි ාන මශ ා (ඳෂා ක වභා ශා 

ඳෂා ක ඳාන නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு கந்ரத்ண தறரண - ரகர சகதகள் 

ற்நம் உள்ளூரட்சற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 

of Provincial Councils and Local Government) 

Sir, I rise to a point of Order.     
 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු කරුණහයේන ඳයණවිතහන භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහශ   

point of Order  එක ඉදිරිඳේ කයන්න. 

 
ගරු කරුණාර කන ඳරණවි ාන මශ ා  
(ரண்நெறகு கந்ரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

යවී කරුණහනහඹක ඇභතිතුමභහශ  නශම් ්රලසනඹ පිළිඵ 

ඳළවළදිලි රීමේභක් කයන්න අලයයි. ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ - [ඵහධහ 

රීමේම්] 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක  point of Order එකක් ශනොශයි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ 

බහණශේ  ව ශල්ඛනශේ  නිදව තිශඵනහ. රීිටභ ශකශනකුට 

අඳවහ රීමේශම් අදවරීන් ශනොශයි භභ එශවභ රීේශේ. ශම්ක 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ වළන්හඩ් හර්තහට රඵහ දී තිශඵන නභ. 

වළන්හඩ් හර්තහශේ වන් න හිටපු භන්ත්රීතුමිතඹශ  ම්පර්ණ 

නභ  භහරීත ශශනශවරතහ ශෂොන්ශේකහ රීඹරහ රීඹන්න අයිතිඹ 

තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්] ශම්ක තිබුණු එකක්. [ඵහධහ රීමේම්] 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශභතුමභන්රහට භශ  කහරඹ 

ශදන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ රීමේම්] මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ 

ශම් ලිපිඹ වභාග * කයනහ. 

ගරු රක්සභන් රීරිඇල්ර භළතිතුමභහ ළවිලි කර්භහන්ත 

අභහතයතුමභහ ලශඹන් දීර්ඝ කහරඹක් කටුතතුම කශහ. ඒ හශ භ 

නවින් දිහනහඹක ඇභතිතුමභහශ  පිඹහණන් න ගරු ගහිතමට 

දිහනහඹක භළතිතුමභහ ළවිලි ක්ශේත්රඹ පිළිඵ භනහ දර්ලනඹක් 

තිබුණු අභහතයයශඹක්. 1980 ගණන්ර අපි විඳක්ශේ  

භන්ත්රීරු ශර ිටටිඹදී ශම් ක්ශේත්රඹ පිළිඵ විශලේ හකච්ඡහ 

යහිතඹක් එතුමභහ භඟ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේදී ඳේරහ තිශඵනහ. 

 2017 ශන ශකොට ශම් යටට ශේ කර්භහන්තඹ ඇවිල්රහ 

අවුරුදු 150ක් පිශයනහ. නවින් දිහනහඹක ඇභතිතුමභහ රීේහ ශම් 

න විට ශේ කර්භහන්තලහරහ 10ක් ළහිරහ තිශඵනහ රීඹරහ.  ශේ 

දළු රීශරෝ එකකට රුපිඹල් 80ක් ශගනහ රීඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශයොන්දු වුණහ. ඳුව ගිඹ භහශේ  ිටට ඒ 

ශගවීභ කයන්ශන් නළවළ. ශේ දළු රීශරෝකට රුපිඹල් 50ක්, 

57ක්ේ රළශඵන්ශන් නළවළ. 
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ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
ඳනවයි, ඳනවයි. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

යඵර් රීරි කඳන ්රශද්ල නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීතුමභන්රහ 

දන්නහ, අද යඵර් රීරි කඳන එක ම්පර්ණශඹන්භ නතය කයරහ 

තිශඵන ඵ. යඵර් ගව ටහ ජීේ වුණු ිතනිසුවන්ට ජීේ වීශම් 

ණදහඹම් භහර්ගඹ නළති  තේේඹට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. භභ 

ශම්කට ළවිලි කර්භහන්ත ඇභතිතුමභහට ඇඟිල්ර දිගු කයන්ශන් 

නළවළ. ශම්ක ම්පර්ණශඹන්භ මුදල් අභහතයහංලශේ  ්රලසනඹක්. 

ශඳොශයොන්දු ව වතික ිතර ශගවීභ වහ මුදල් අභහතයහංලඹ විිටන් 

අලය මරය ්රභහණඹ රඵහ දී නළවළ. ඒ වහ භභ ශඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳේ කයනහ. ණර්ිකකඹ ම්පර්ණශඹන් කඩහ ළටුණහඹ රීඹන 

එක ගළන කථහ කශශොේ, මුදල් අභහතයයඹහ ඉදිරිඳේ කය තිශඵන 

ය භළද මරය තේේඹ පිළිඵ හර්තහශන් ශම් ගරු බහට 

ලිඛිත ඔප්පු කයරහ තිශඵනහ, ශම්  යශ්  ණර්ිකකශේ  නිභළවුභ, ඒ 

හ ශ භ ශේහ නිුතක්තිඹ, ිතර භ් ටභ, ඉතුමරුම්, ණශඹෝජනඹ, ශම් 

ිටඹලුභ අංලලින් ඉතහභ ශෞබහගයේ ණර්ිකකඹ තිබුශණ් 2014 

ර්ශේ යි  රීඹහ. ඒ රීඹන්ශන් භහින්ද යහජඳක් ුතගශේ දීයි. එඹ 

ශම් හර්තහශේ අච්චු ගවරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ණර්ිකක ්රතිඳේතිඹ 

නිළයදි තිබුණහ රීඹරහ එතුමභහ ලිඛිත වන් කය තිශඵන එක 

අය ගම්ඳව භන්ත්රීයඹහ රීඹහගන්න ඕනෆ. ඊට අතිශර්ක 

රංකහශේ රීිටභ මුදල් අභහතයයශඹකුට ශනොරළබුණු ඉතහ විලහර 

හිටඹක් අද යවි කරුණහනහඹක ඇභතිතුමභහට රළබිරහ තිශඵනහ.  

මරය කශභනහකයණ ගකීම් ඳනත ඹටශේ ඉදිරිඳේ කය 

තිශඵන හර්තහශේ මුද්රණඹ කයරහ තිශඵනහ, භහින්ද යහජඳක් 

ුතගශේ  2014 ජනහරි ිටට අශ්රේල් දක්හ භහ 4ට රංකහට ශතල් 

ශගන්න්න ඇශභරිකහනු ශඩොරර් ිතලිඹන 1,761.7ක් විඹදම් 

කයරහ තිශඵනහ රීඹරහ. නමුේ 2015 ජනහරි ිටට අශ්රේල් දක්හ 

විඹදම් ශරහ තිශඵන්ශන් ඇශභරිකහනු ශඩොරර් ිතලිඹන 921.7යි. 

ඒ නිහ තභයි භභ රීේශේ රංකහශේ ඩහේභ හනහන්ත මුදල් 

අභහතයයඹහ එතුමභහ ඵ. ශම් භහ 4ට විතයක් ශතල් ශගන්න්න 

ළඹ වුණු ල්ලි ්රභහණඹ කලින් යට ඩහ අඩු වීභ නිහ 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් ිතලිඹන 840ක් යට ඇතුමශශේ ඉතිරි ශරහ 

තිශඵනහ. අද ඇශභරිකහනු ශඩොරර් එකක් කීඹද  රුපිඹල් 143යි. 

එතශකොට ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ ශතල් ිතර අඩු වීභ නිහ 

රුපිඹල් ිතලිඹන 12,120ක මුදරක් යටින් පිටට ඹන්ශන් නළතුම 

ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහශ  ්රහතිවහර්ඹඹන් නිහ 

ශනොශයි. ගණන් ඵරහ තිශඵන විධිඹට ශතල් ිතර අඩු වීභ නිහ 

රඵන ර්ඹ ශන ශකොට  ඇශභරිකහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2.5ක් 

ශම් යට ඇතුමශශේ ඉතිරි ශනහ. ශකෝටිලින් රීේශොේ රුපිඹල් 

ශකෝටි 30,000කට ඩහ ළඩි මුදරක් ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ 

ශතල් ිතර අඩු වීභ නිහ යට ඇතුමශශේ ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ අශප් යශ්  දවස ගණන් ජනඹහට යඵර් වහ ශේ රීඹන නිර්ඹහත 

ද්රයලින් මීට ශඳය කදහේ ශනොව විරූ ්රලසනඹක් ඇති ශරහ 

තිශඵන අසථහශේදී ණනඹන ශතල් ිතර අඩු වීශභන් ඇති ශරහ 

තිශඵන හිටඹ ඔවුන්ට රඵහ ශදන ශර තභයි අපි යජඹට ශඹෝජනහ 

කයන්ශන්. ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ -විඳක්ඹ- නිශඹෝජනඹ කයන 

භන්ත්රී කණ්ඩහඹභ ශර අතිගරු ජනහධිඳතිතුමභහට ශම් ඉල්ලීභ අපි 

ලිඛිත ඉදිරිඳේ කයනහ.  

ගිඹ ර්ඹට ඩහ ශම් ර්ශේ  රුපිඹල් ශකෝටි 30,000කට 

අධික මුදරක් යට ඇතුමශශේ ඉතිරි න විට, අයණබහඹට ඳේ 

ශරහ ඉන්න ශම් යශ්  වී ශගොවිඹහට, ශම් යශ්  යඵර් කර්භහන්තශේ  

ශඹදී ඉන්න අඹට, ශම් යශ්  ශේ දළු නිසඳහදනශේ  ශඹදී ඉන්න 

අඹට අඩු ගණශන් ඒ මුදලින් ිටඹඹට ඳනවක් -ශම් ශකෝටි 

30,000න් ශකෝටි 15,000ක්-රඵහ ශදන්න පුළුන්. දීර්ඝ කහරඹක් 

ශම් යශ්  ණර්ිකකඹට විලහරභ දහඹකේඹ ළඳයූ, රැරීඹහ විලහර 

්රභහණඹක් ජනිත කශ, නිර්ඹහත ණදහඹභට එකතුම රීමේම් කශ ශම් 

ජනතහශ  ජීවිතඹට විලහර ලශඹන් දහඹක න වී ශගොවිඹහ 

යරීන්න, ශේ ශගොවිඹහ යරීන්න, කුඩහ ශේ තුම හිිතඹහ යරීන්න, 

යඵර් නිසඳහදකඹහ යරීන්න ශම්  ඉතිරි ශරහ තිශඵන මුදලින් 

ශකොටක් -ශතල් ිතර අඩු වීභ නිහ ඉතිරි වී තිශඵන මුදලින් 

ශකොටක්- ඒ ශනුශන් ශඹොදන්න රීඹන එක තභයි අපි ශම් 

ශේරහශේදී රීඹන්ශන්.  

ශතල් ිතර අඩු වුශණ් ශම් ර්ශේ . [ඵහධහ රීමේම්] මීට ශඳය 

රංකහ ඉතිවහශේ  කදහේ ශම් හිටඹ රළබී නළවළ රීඹන එක 

ශේශයන්ශන් නළති, ශකොශවොභද ඒ හිටඹ ිතනිසුවන්ට ශදන්ශන්  

[ඵහධහ රීමේම්] ශභශවභ හිටඹක් ශම් යශ්  කදහේ ශරහ නළවළ. 

රුිටඹහනු ණර්ිකකඹට ගවන්න, පුටින් එරන්න, ඇශභරිකහ 

එක්ේ ජනඳදඹ ්රමුඛ යටල් ක්රිඹහ රීමේභ ශවේතුමශන් අඳට 

හිටඹක් රළබිරහ තිශඵනහ. ශම්ක ශනස ශන්ශන් නළවළ. රඵන 

අවුරුද්ශද්ේ ශම් ිතරටභ ශතල් රළශඵනහ. ශම් හිටඹ ශන රීිටභ 

යජඹකට රළබිරහ නළවළ. ඒ නිහ මුදල් නළවළ රීඹන ්රලසනඹ 

රීඹන්න ඵළරි එකභ ණණ්ඩු ඵට ඳේ ශරහ තිශඵන්ශන් 

තමුන්නහන්ශේරහශ  ණණ්ඩු. ඒකයි හනහන්ත ණණ්ඩු 

රීේශේ.[ඵහධහ රීමේම්] ඒ නිහ ඒ හනහ වී ශගොවිඹහට රඵහ 

ශදන්න; යඵර් නිසඳහදකඹහට රඵහ ශදන්න; ශේ නිසඳහදකඹහට 

රඵහ ශදන්න. ඒ හිටඹ ශනොදී අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුම ඇතුමශශේ 

වරහ කථහ කයන ක්රභඹ නේන්න. විලහර ශර කළිටශනෝ 

ගළන කථහ කයරහ කළිටශනෝ ණණ්ඩු ඹන්න රීඹහ ඒ කහරශේ  

රීේහ. ශම් කළිටශනෝ යහඳහය එකක්ේ භහින්ද යහජඳක් 

යජශඹන් ඳටන් ගේත ඒහ ශනොශයි. 1988 තභයි කළිටශනෝ වහ 

ඔ් ටු ඇල්ලීශම් යහඳහයඹ වහ ශම් ඳනේ ම්භත කය  

තිශඵන්ශන්.  

 2015න් ඳුව කළිටශනෝරට රුපිඹල් ිතලිඹන 200ක ඵද්දක් 

අඹ කයනහ. [ඵහධහ රීමේම්]  මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 

කළිටශනෝ ශනොශයි, ශම් යශ්  වද්දහ පිටිය ගම්භහනර ඉන්න 

යජශේ  ශේකඹන්, ලිපිකරුන්, කම්කරුන්, ශගොවීන් ඳහ දීර්ඝ 

කහරඹක ඳටන් ශර්ස බුරී යහඳහයශේ  ශගොදුරු ඵට ඳේ ශරහ 

තිශඵනහ. ශ්රේභකීර්ති ද අල්විස රිරින් "ිතනිශකු පිට නළඟි 

අරුශරී" රීඹහ භහජ ්රලසනඹක් ශර ගීතඹක් ලිඹහ තිශඵනහ. 

ශම් යශ්  රක් ගණන් ජනඹහ ශගොදුරු ශරහ තිශඵන යහඳහයඹ 

ශර්ස බුරී යහඳහයඹයි. කළිටශනෝ යහඳහයඹට ශගොදුරු වුණු අඹ 

ිටඹඹට 1 නම්, ශර්ස බුරී යහඳහයඹට ශගොදුරු වුණු අඹ ිටඹඹට 

80ක්, 90ක් ඉන්නහ. ශර්ස බුරී යහඳහයඹ තභයි අද ශම් යශ්  ඉතහ 

විලහර ශර ජනතහශ  ජීවිත, ඳවුල් ජීවිත අගහධඹට ඇද දළමීභ 

වහ ශවේතුම වී තිශඵන්ශන්. එළනි ශදඹකට ශභොකක්ද කයරහ 

තිශඵන්ශන්  කළිටශනෝරට රුපිඹල් ිතලිඹන 200ක ඵද්දක් 

ඳනන විට රංකහ පුයහභ තිශඵන ශර්ස බුරීලින් අඹ කයන්ශන් 

රුපිඹල් ිතලිඹන 4යි. ඒ ගළන චානඹක්ේ කථහ කයන්ශන් නළවළ. 

අපි කවුරුේ කළිටශනෝරට ගිහින් නළවළ. අශප් යතන 

වහමුදුරුන් ඒ ගළන හක්ෂි දයයි. අපි දන්නහ ළදළවළතුමන් 

කළිටශනෝලින් විනහල ශරහ නළවළ රීඹහ උන්වන්ශේ දන්නහ. 

නමුේ උන්වන්ශේ දන්නහ, ශර්ස බුරීලින් ජීවිත විනහල වුණු 

්රභහණඹ ශකොච්චායද රීඹරහ. ෆභ ඳන්රක් රඟභ ශර්ස බුරීලින් 

ජීවිත විනහල කය ගේත විලහර පිරික් ඉන්නහ. ශර්ස බුරීලින් 

අඹ කයන ඵද්ද රුපිඹල් ිතලිඹන 4යි, කළිටශනෝලින් රුපිඹල් 

ිතලිඹන 200යි. ශර්ස බුරීරට ඩහ ඳනස ගුණඹක ඵද්දක් 

කළිටශනෝරට ගවනහ නම්, ඇේත ණණ්ඩුක් නම්; සූදුට 

විරුද්ධ ණණ්ඩුක් නම්, ශර්ස බුරීරටේ ිතලිඹන 100කේ 

ඵද්දක් අඹ කයරහ, කළිටශනෝරට රුපිඹල් ිතලිඹන 200ක ඵද්දක් 

අඹ කයනහ නම් ඒ ්රභහණඹේ අයශගන යජශේ  ණදහඹභ ළඩි 

729 730 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

කයරහ ඒ වන ශගොවි ජනතහට, කම්කරුන්ට, ශේ 

ගහකරුන්ට රඵහ දීභ වහ භළදිවේ ශන්න. ඇේතටභ 

ජනතහ ශනුශන් ළඩ කයන්ශන් නළති, භහින්ද යහජඳක් 

ීනතිකහශන් ඳභණක් ශඳශශන ළඩ පිළිශශක් ඉදිරිඳේ රීමේභ 

තුමළින් යශ්  ්රලසනඹට විඳුභක් රළශඵන්ශන් නළවළ.  

භභ ගරු රක්සභන් රීරිඇල්ර ඇභතිතුමභහට අහන ලශඹන් 

රීඹන්න කළභළතියි, දළන් අය වළන්හඩ් හර්තහ ශගන්හ ශගන 

ඵරන්න. රීිට ශකශනකුට අඳවහ රීමේභ වහ ශනොශයි, 

වළන්හඩ් හර්තහශේ තිශඵන එකයි භභ වන් කශශේ. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ රීඹන්ශන් ගරු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහ රීඹපු ශද් ශම් විහදඹට අදහශ නළවළ රීඹන 

එකයි. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වළන්හඩ් හර්තහ ගළනයි භභ කථහ කශශේ. 

 
 

[අ.බහ. 5.12] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 2015 අශගෝසතුම භ 17ළනි 

දහ ශම් යශ්  පිහිටුන රද ශදමුහුන් ණණ්ඩු එශවභ නළේනම් 

"hybrid" ණණ්ඩු ඵරඹට ඳේ වුණහට ඳසශේ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ඳශමුළනි කථහ තභයි භභ ශම් කයන්ශන්. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භෆත කහරශේ  ශම් යශ්  ඳවශ වුණු 

ණණ්ඩු අතරින් භභ විලසහ කයනහ, "ශම් යජඹට රීිටභ දළක්භක් 

නළවළ." රීඹහ. ශකටිශඹන් ගශම් බහහශන් රීේශොේ "ණතක් 

ඳහතක් නළවළ." රීඹන එකයි. භභ ශභශවභ රීඹන්ශන් 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අද අශප් ගශම් ිතනිසුව යහත්රී වශේ 

්රෘේති ඵළලුහභ රීඹනහ, "ශම් යශ්  යහජය නහඹකඹහ 

වභත්රීඳහර ිටරිශේන භළතිතුමභහ." රීඹහ. යහත්රී අශ්  ්රෘේති 

ඵළලුහභ ිතනිසුව රීඹනහ, "නළවළ, ශම් යශ්  යහජය නහඹකඹහ 

යනිල් වික්රභිටංව භළතිතුමභහ." රීඹහ. යහත්රී නශේ  ්රෘේති ඵළලුහභ 

ිතනිසුව රීඹනහ, "නළවළ. චාන්ද්රිකහ කුභහයතුමංග භළතිනිඹ ශම් යශ්  

යහජය නහයිකහ." රීඹහ. යහත්රී නඹයි තිවට ්රෘේති ඵළලුහභ 

ිතනිසුව රීඹනහ, " නළවළ. චාම්පික යණක භළතිතුමභහ ශම් යශ්  

නහඹකඹහ" රීඹහ. යහත්රී දවශේ  ්රෘේති ඵළලුහභ ිතනිසුව රීඹනහ, 

"නළවළ. භහධය ්රකහලක යහජිත ශේනහයේන භළතිතුමභහ තභයි ශම් 

යශ්  නහඹකඹහ." රීඹහ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, මුලින්භ 

ශම් ණණ්ඩුට නහඹකශඹක් ඉන්න ඕනෆ. එක්ශකෝ ශම් ණණ්ඩු 

වභත්රීඳහර ිටරිශේන භළතිතුමභහ ඳහරනඹ කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 

රීමේභක්] අන්න, ගරු ඩුලිප් විශජ්ශේකය නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහේ  

රීඹනහ, "අන්න වරිඹට වරි." රීඹහ. ඔඹ එක්ේ ජහතික ඳක්ශේ  

ගරු භන්ත්රීරුන්ශ  ්රකහලඹයි. එශවභ නළේනම් ශම් ණණ්ඩු 

කයන්න ඕනෆ යනිල් වික්රභිටංව භළතිතුමභහ. ශම් ශදමුහුන් ණණ්ඩුට, 

ශම් "hybrid" ණණ්ඩුට මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් ඹන 

ගභන ඹන්න ඵළවළ.  

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
බඹ ශරහ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භතක තිඹහ ගන්න, ශම් ගභන ඔඵතුමභන්රහට ඹන්න ඵළවළ 

රීඹහ. තමුන්නහන්ශේරහට ළඩි කහරඹක් ශම් ණණ්ඩු ශගනිඹන්න 

ඵළවළ. අපි විඳක්ඹ වළටිඹට තමුන්නහන්ශේරහට රීඹනහ, ළඩි 

කහරඹක් ශම් ණණ්ඩුට ඹන්න ඵළවළ රීඹහ. මරහනහරූඪ ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි, ශම් යශ්  ඹම් ්රලසනඹක් පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ 

කථහක් අයශගන ඵරන්න. මුදල් ඇභතිතුමභහ එකක් රීඹනහ. දළන් 

ඵරන්න, හවනර ලීිටං එක ගළන. මුදල් ඇභතිතුමභහ එකක් 

රීඹනහ. භව ඵළංකු ත එකක් රීඹනහ. භහධය ්රකහලක ත 

එකක් රීඹනහ.  අශප් අතුමයලිශේ  යතන වහමුදුරුශන්, එකභ 

කහයණහ ගළන රීඹන්ශන් කථහ වතයක්. ඉතින්, ශකොශවොභද ශම් 

ණණ්ඩු ඉදිරිඹට ඹන්ශන්  දළන් අපි දළක්කහ, FCID එකට  හිටපු 

වමුදහ ්රධහීතන් කළනහ. යශ්  ජනහධිඳතිතුමභහ රීඹනහ, "භභ 

ශම්ක දන්ශන් නළවළ." රීඹහ. එභ නිහ අපි රීඹනහ, "ශම් 

ණණ්ඩුට ශම් විධිඹට ඹන්න ඵළවළ." රීඹහ. ශම් විධිඹට ගිශඹොේ 

ශම් ණණ්ඩුට ළඩි කහරඹක් ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ රීඹරහ භභ 

තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයන්න ඕනෆ.  

 
ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉසය භව යජහ හශ  අපි ශම්හට ඇඟිලි ගවන්ශන් නළවළ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දන්නහ, ඔඵතුමභහ ඇඟිලි ගවන්ශන් නළවළ රීඹහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් යශ්  ිතනිසුවන්ශ  භතකශේ  

තිබුණහ, එක්ේ ජහතික ඳක්ශේ  ණණ්ඩුක් ණහභ ශම් යශ්  

ිතනිසුවන්ශ  අත ිතට රු ශනහ රීඹන එක.  

 
ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔඵතුමභහ ඒක පිළි ගන්නහ ශන්ද  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශජ්.ණර්. ජඹර්ධන භළතිතුමභහශ  කහරශේ  ඉරහ එක්ේ 

ජහතික ඳක් ණණ්ඩුක් ඵරඹට ඳේ වුණු ෆභ අසථහකභ 

ඇේශතන්භ යශ්  ංර්ධනඹක් වුණහ, ිතනිුවන්ශ  අත ිතට රු 

වුණහ. නමුේ ගරු අගභළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  ශම් ණණ්ඩු ඹටශේ 

ඳශමුළනි තහට ශම් යශ්  එභ ්රතිරූඳඹ ශනස වුණහ.  

 
ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ත භහ ශදකයි, GSP වනඹ එනහ. 
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ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වරි, භභ ඔඵතුමභහට රීඹන්නම්. ගරු අගභළතිතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  

ශගෝරශඹෝ ටික භභ කථහ කයන තුමරු ශභච්චාය ශරහ ශවොට 

කීකරු අවශගන හිටිඹහ. දළන් ඔඵතුමභහ ශම් ගරු බහට ණහට 

ඳසශේ රකුණු දභහ ගන්න කෆ ගවනහ. ශභච්චාය ශරහ 

ශභොකක්ේ රීේශේ නළවළ.  

 
ගරු අජි ක මාන්නප්තඳරුම මශ ා 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අතය ්රකහල කයන්න එඳහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ා  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එශවභ නම් ණනන්ද අලුේගභශ  භන්ත්රීතුමභහේ ණේ කෆ 

ගවන්න එඳහ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුමභහ රීඹහපු ශදඹට භට හිනහ ගිශේ  නළවළ, භභ ටිකක් රීචි 

කහ ගන්නම්. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ රීේශේ ශම් 

එක්ේ ජහතික ඳක්ශේ  ණණ්ඩු අද ශනශකොට යශ්  භතඹ 

වදරහ ඉයයි. ණශඹේ ශම් යශ්  ිතනිුවන්ශ  ිටේ තන් වදන්න 

ඵළවළ, UNP ණණ්ඩුක් ණශොේ ිතනිුවන්ශ  අත ිතට රු ශනහ 

රීඹහ. ඒක එක්ේ ජහතික ඳක් ණණ්ඩු ශනස කශහ. අද 

ිතනිුවන්ශ  අශේ ල්ලි නළවළ. ඳුව ගිඹ කහරශේ  යනිල් වික්රභිටංව 

භළතිතුමභහ අගභළති කයන්න ඹද්දී ශම් යශ්  ිතනිසුව රීේහ, "ශම් ඹව 

ඳහරන ණණ්ඩු ඵරඹට ඳේ වුශණොේ අපිට කහර් එකක් අයශගන 

ශජෝඩුක් විධිඹට අේ ශදක අල්රහ ශගන ඇවිේ කහර් එකට 

නළගරහ ඹන්න පුළුන්." රීඹහ. ශභොකද වුශණ්  අද කහර් එකක් 

ගන්න තිඹහ කහර් එකක් ශවොඹන්න නළවළ. අද කහර් ගළන කථහ 

කයන්න ඵළවළ, ඒහශේ  ිතර ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුමභහ ්රමුඛ අශප් ණණ්ඩුට එකට විඳක්ශේ  ිටටි 

ශභතුමභන්රහශගන් තිබුණු ශරොකුභ ශචාෝදනහ තභයි ණඹ ගේතහ 

රීඹන එක. යවි කරුණහනහඹක ඇභතිතුමභහ දිගින් දිගටභ රීඹපු 

ශදඹක් තභයි අපි අධික ශඳොලිඹට ණඹ ගේත නිහ ශම් යශ්  

ණර්ිකකඹ කඩහ ශගන ළටුණහ, ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ විනහල වුණහ 

රීඹන එක. භහ හිතන විධිඹට ඳුව ගිඹ භළතියණ ශේදිකහශේ යවි 

කරුණහනහඹක ඇභතිතුමභහ දිගටභ කථහ කයපු භහතෘකහ තභයි 

"ණඹ ඵය" රීඹන භහතෘකහ.  

මරහනඹ ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 2005 ශර්දී අශප් 

ණණ්ඩු ඵරඹට එන විට යහජය ණඹ, දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතශේ  

්රතිලතඹක් වළටිඹට ගේතහභ ිටඹඹට 105යි. අපි ශම් ණණ්ඩුට ශම් 

යට බහය ශදන විට එභ අගඹ ිටඹඹට 85යි. අශප් ්රතිඳේති 

්රකහලනශේ  තිබුණහ, අපි ිටඹඹට 65කට ශම් අගඹ අඩු කයනහ 

රීඹහ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහශ  ණණ්ඩු ඵරඹට ඳේ ශරහ භහ 

8ක් ශනහ. ඔඵතුමභන්රහ අදේ රුපිඹල් බිලිඹන 400ක් ණඹට 

ගන්න ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ අයඹ ඉල්රනහ. ඳුව ගිඹ භහ 8ක 

කහරඹ තුමශ තමුන්නහන්ශේරහ US Dollar බිලිඹන වතයක විශද්ය ඹ 

ණඹ අය ශගන තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. විශද්ල ංචිත US 

Dollar බිලිඹන 8.3 ඉරහ US Dollar බිලිඹන 6.2 දක්හ US 

Dollar බිලිඹන ශදකක් ඳභණ අඩු ශරහ තිශඵන ඵ ඔඵතුමභන්රහ 

දන්නහ. ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහ රීේහ, "ශරෝක 

ශශශ ශඳොශශේ ශඵොය ශතල් ලීටයඹක ිතර රුපිඹල් 45ට අඩු 

ශරහ තිශඵනහ." රීඹහ. ඒශක් හිටඹ US Dollar බිලිඹන 2.5යි. 

එකතුම US Dollar බිලිඹන 8.2යි. තමුන්නහන්ශේරහ US Dollar 

බිලිඹන වතයක් ණඹට ගේතහ. ශම් භහ අට ඇතුමශත ඉතුමරු කයපු 

ශම් ල්ලිලින් තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහද කශශේ රීඹහ අපි 

අවනහ. ශම් ඉතුමරු කයපු US Dollar බිලිඹන 8න් ශම් ණණ්ඩු - 

තමුන්නහන්ශේරහ - ශභොනහද කශශේ රීඹහ අඳට ශඳන්න්න. එක 

යහඳෘතිඹක් කශහ රීඹහ තමුන්නහන්ශේරහට ශඳන්න්න 

පුළුන්ද   

UNP භන්ත්රීරු අඳ භඟ ශේ ශඵොන්න canteen එකට 

එනහ. අඳ භඟ lobby එශක්දී කථහ කයනහ. අපි ණණ්ඩු 

වදරහ, අඳට ළඩ කයන්න ල්ලි නළවළ, අඳට විභධයගත අයමුදල් 

නළවළ රීඹනහ. ශන ශභොකුේ ඕනෆ නළවළ, රංකහ ඉතිවහශේ  

ඳශමු ළනි තහට ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීයඹහට අඩු ගණශන් 

විභධයගත අයමුදරේ රළශඵන්ශන් නළවළ. විභධයගත අයමුදර 

වයවහ තභයි භන්ත්රීයඹහට ඡන්දඹ දීපු ිතනිුවන්ට කථහ කයන්න 

තිශඵන්ශන්.  
     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Double කය ශදනහ. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Double කය ශදයි, තමුන්නහන්ශේ ඵරහ ශගන ඉන්න. 

තමුන්නහන්ශේ double කය ශදයි රීඹහ ඵරහ ශගන හිටිඹහට 

ඇභතිකභක්ේ වම්ඵ වුණහ ද  අඩු ගණශන් නිශඹෝජය 

ඇභතිකභක්ේ රළබුශණ් නළවළ ශන්. ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 

ඔඵතුමභහටේ විභධයගත අයමුදල් නළති ශනහ, භටේ නළති 

ශනහ.  

       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

කහටද, අභහරු  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශම් අභහරු අඳ ශදශදනහටභ තිශඵනහ.  

 

ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
අභහරු නළවළ, දුකයි. [ඵහධහ රීමේම්]  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ රීඹන්ශන් විභධයගත අයමුදල් 

වම්ඵ ශන්ශන් නළති එක ශවොයි රීඹහද  [ඵහධහ රීමේම්] නලින් 

ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ රීඹන්ශන් විභධයගත 

අයමුදල් ඕනෆ නළවළ රීඹහ ද  ඔඵතුමභහ රීඹන්ශන් විභධයගත 

අයමුදල් රඵහ ශදන එක ශවො නළවළ රීඹහ ද  [ඵහධහ රීමේම්] භභ 

අවන්ශන්, විභධයගත අයමුදල් ඕනෆ නළද්ද රීඹහ. [ඵහධහ රීමේම්] 

දළන්  ඔඵතුමභහ බහ ගර්බශඹන් පිටතදී භහ භඟ රීඹ රීඹහ ිටටිශේ  

ශභොකක්ද  ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අඳ ිටඹලු ශදනහභ කරරීරිරහයි 

ඉන්ශන්. ඒක භතක තඵහ ගන්න. [ඵහධහ රීමේභක්] අපි ඔක්ශකෝභ 

733 734 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ිතනිුවන් භඟ ළඩ කයන්න ඕනෆ. අපි ඔක්ශකෝභ ජනතහ භඟ 

ඉන්න ඕනෆ. නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුමභනි, අඳට ඡන්දඹ දීපු 

ිතනිුවන් ඵරහ ශගන ිටටිනහ. ඒ නිහයි භහ ශම් ගළන රීඹන්ශන්. 

US Dollar බිලිඹන 8.2ක් ඉතුමරු ශරහ තිශඵන ඵ අපි 

තමුන්නහන්ශේරහට ශඳන්නුහ. ඔඵතුමභන්රහ භතක තඵහ ගන්න, 

ඔඵතුමභන්රහ භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුමභහ ශගදය 

ඹළේශේ ශම් යශ්  ජනතහට රුපිඹල් 180ට ඳරිප්පු කන්න ඵළවළ 

රීඹහ. අද ඳරිප්පු රීශරෝක ිතර රුපිඹල් 240යි. ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 

අද ඳරිප්පු රීශරෝක ිතර රුපිඹල් 240යි.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  point 

of Order එක ශභොකක්ද  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු හිටපු ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ ඳුව ගිඹ කහරශේ  වදපු ධහන 

ඳථඹ ගළන හිතරහ ඵරන්න.  

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒක point of Order එකක් ශනොශයි. 

[ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

ශගොන් ්රලසන අවන්ශන් නළතුම හඩි ශන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශවොයි. භහ ඒ ගළන කථහ කයන්නම්. ගරු නලින් ඵණ්ඩහය 

ජඹභව භන්ත්රීතුමභනි, භහ ක්රීඩහ ඇභතියඹහ ලශඹන් ිටටි කහරශේ දී 

වදපු ධහන ඳථඹක් ගළන ඔඵතුමභහ කථහ කශහ. අපි ශම් කථහ 

කයන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීරුන්ට රළශඵන විභධයගත 

අයමුදල් ගළන. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ශම්හ 

අිතහිරි නම් - [ඵහධහ රීමේම්] ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ධහන ඳථඹ වළදුශේ 

භහ ශනොශයි. ධහන ඳථඹ වළදුශේ ශකොන්ත්රහේකහයශඹක්. ඒ ගනු 

ශදනු ගළන ඒ පුද්ගරඹහ භඟ ඵරහ ගන්න. [ඵහධහ රීමේම්] ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි, ඇභතියශඹකුට ශකොන්ත්රහේ ශදන්න පුළුන් නම් 

ශභොනහ කයන්න ඵළරි ද  ඒ වහ පිළිගේ ශටන්ඩර් ඳටිඳහටි 

අනුගභනඹ කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ රීමේම්] ඔඵතුමභන්රහ දළන් 

ඳමේක්ණ කීඹක් ඳේනහ ද  [ඵහධහ රීමේම්]  

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ දන්නහ ද, ඊශේ -ශඳශර්දහ ශර්ගුශේ 

නිරධහරින්ට රුපිඹල් ිතලිඹන 125ක ඳගහක් දුන්නහඹ රීඹරහ. 

ඉසශල්රහභ තමුන්නහන්ශේරහශ  ඇභතියඹකුටයි රුපිඹල් 

ිතලිඹන 70ක් දුන්ශන්. ඒ ගළනේ ඳමේක්ණ ඳළළේශන ඵ 

භතක තඵහ ගන්න. එභ නිහ නිකම් ශඵොරුට ඇඟිලි ගවන්න 

එඳහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඳුව ගිඹ අවුරුද්දක කහරඹ 
තුමශ රුපිඹල් බිලිඹන 8.2ක මුදරක් ශම් ණණ්ඩුට ඉතිරි වුණහ. අපි 
රීඹන්ශන්, තමුන්නහන්ශේරහ ඒ මුදල්ලින් ශම් යශ්  ජනතහට 
දුන්නු ශද් රීඹන්න රීඹරහයි. තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ, ශම් 
ණණ්ඩුශේ ණර්ිකක ළඩ පිළිශශ. [ඵහධහ රීමේභක්] 

 
ගරු ආනන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. මරහනහරූඪ ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි, ශභතුමභහ ශඵොශවොභ ළදගේ කථහක් කයනහ. ගරු 

භන්ත්රීතුමභහ, -[ඵහධහ රීමේභක්] 

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒක point of Order එකක් ශනොශයි. 

[ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Megapolis!  

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please!  ගරු භහින්දහනන්ද අලුේගභශ  භන්ත්රීතුමභනි, 

කරුණහකය ඔඵතුමභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු මන්ත්රීලරතයක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

ශකොශවේද ඹන්ශන භල්ශල් ශඳොල්. [ඵහධහ රීමේම්] 

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුේගභශ  භන්ත්රීතුමභනි, කරුණහකය 

ඔඵතුමභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ රීමේභක්] ඔඵතුමභහට ත විනහඩි 

තුමනයි තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ රීමේම්] 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, -[ඵහධහ රීමේම්] භහ ඔඵතුමභහට 

රීඹනහ, - [ඵහධහ රීමේම්] මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් 

ණණ්ඩු ශගන ඹන ණර්ිකක ළඩ පිළිශශ ගළන අඳට 

ශේශයනහ. අගභළතිතුමභහ නළඟිටරහ ගිහින්, ඵළරහ තිබුණු ඵලු 

ඳළටිඹකු ශම් බහ ඇතුමශට එේහ. ඵලු ඳළටිඹහට රීේහ, "බුයඳං" 

රීඹරහ. ඉතින් ඵලු ඳළටිඹහ බුයනහ. අගභළතිතුමභහ රීඹන විධිඹට 

බුයනහ. එශවභ ශවොයි. ශම් යශ්  තමුන්නහන්ශේරහශ  

ණණ්ඩුශේ තිශඵන ශද් තභයි අපි ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ කථහ 

කයන්ශන්.  
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[ගරු භහින්දහනන්ද අලුේගභශ  භවතහ] 
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මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් ණණ්ඩු ඳේහ ශගන 

ගිඹ කහරඹ ඇතුමශත නළතුමණු ංර්ධනඹ ගළන අපි රීඹනහ. ගරු 

රක්සභන් රීරිඇල්ර ඇභතිතුමභනි, භවනුය දිසත්රික්කඹ බහය 

ඉන්න අභහතයයඹහ වළටිඹට ඔඵතුමභහ දන්නහ, අපි භවනුය නගය 

ංර්ධනඹ ශනුශන් කශ ළඩ පිළිශශ ගළන. [ඵහධහ රීමේභක්] 

ඔඵතුමභහ දන්නහ, ශම් භහ 8ක කහරඹ තුමශ ඒ ිටඹලුභ ළඩ 

නළතිරහ තිශඵනහඹ රීඹරහ. ඔඵතුමභහ දන්නහ, විලිඹම් 

ශගොඳල්ර භහශේ භං ීරරු වතශර් ළඩ කටුතතුම අද නළතිරහ 

තිශඵනහඹ රීඹරහ. ඔඵතුමභහ දන්නහ, දුම්රිඹ ශඳොශ ඉදිරිපිට අපි 

වළද ඳහයල් ටික. අද ඒ ිටඹලු ළඩ ටික නළතිරහ. ශන ශභොනේ 

ඕනෆ නළවළ, භවනුය ඵස නළතුමම් ශඳොශ ඉදිරිපිට තිශඵන - [ඵහධහ 

රීමේම්]  
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශ ා 
(ரண்நெறகு தறசன்ண வீ) 

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

"Megapolis",  අ වශගන ඉන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභෝඩශඹක් ශන්ශන් නළතුම ඉ ගනිං ඹශකෝ. 
 

[මූාවනතේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ශභෝඩශඹක් ශන්න එඳහ. [ඵහධහ රීමේම්]  
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශ ා 
(ரண்நெறகு தறசன்ண வீ) 

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

රීඹන ඒහ අවශගන ඉන්න. හඩි ශන්න, හඩි ශන්න. 

[ඵහධහ රීමේම්] රීඹන ඒහ අවශගන ඉන්න. [ඵහධහ රීමේම්]  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, - [ඵහධහ රීමේම්]  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහට ත විනහඩි ශදකයි තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ රීමේම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඳහර්ලිශම්න්තුම භන්ත්රීයඹකු 

රූඳහහිීත විහදඹකට වබහගි වුණහ. එතුමභහශගන් ඇහුහ, 

"Megapolis" රීඹන්ශන් ශභොකක්ද රීඹරහ. එක්ේ ජහතික 

ඳක්ශේ  භන්ත්රීතුමභහශගන් ඇහුහ, "Megapolis" රීඹන්ශන් 

ශභොකක්ද රීඹරහ. එතශකොට එතුමභහ රීේහ, ශකොශම ශරොකු දණ 

කටුතතුම ිටද්ධ ශනහ ලු, භවහ ශරොකු ශවොයකම් ිටද්ධ ශනහ ලු, 

එභ නිහ වදන ශඳොලීිටඹ ලු ශභගහ ශඳොලීිටඹ රීඹන්ශන් රීඹරහ. 

ශම් තභයි "Megapolis". [ඵහධහ රීමේම්] ත ශභොනහද කථහ 

කයන්ශන්  [ඵහධහ රීමේම්] 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ගරු භන්ත්රීරුනි, කරුණහකයරහ එතුමභහට 

කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භහ ඒ පිළිඵ තදුයටේ කථහ 

කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ රීමේම්]  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තිශඵනහ. [ඵහධහ රීමේම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අහන ලශඹන් භහ රීඹනහ, - [ඵහධහ රීමේම්] ශම් 

ංර්ධනඹ නළතුමණු නිහ අද ශම් යශ්  ිතනිුවන්ට ජීේ ශන්න 

අභහරුයි. ශම් කර්භහන්තශේ  ශඹදී ිටටින ිතනිුවන්ට අද ජීේ 

ශන්න අභහරුයි. භහ රීඹනහ, ශම් ංර්ධනඹ නළතුමණු නිහ අද 

අශප් ්රශද්ලර ඉන්න ිතනිුවන්ට ජීේ ශන්න ඵළරි අභහරුක් 

තිශඵනහඹ රීඹරහ. එභ නිහ ගරු ඇභතිතුමභනි, ශම් ංර්ධනඹ 

නේන්න එඳහ. ශම් ංර්ධනඹ ගභට ඹන්න ඕනෆ. ශම් 

ංර්ධනශඹන් ්රතිරහබ රළශඵනහ. අද ඔඵතුමභහ hardware store 

එකකට ගිහින් ඵරන්න, ඳුව ගිඹ භහ අශ්  ශශශහභ 

ශකොශවොභද රීඹරහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහශ  ණණ්ඩු ශම් 

නේහ තිශඵන ංර්ධනඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න. භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුමභහශ  ණණ්ඩු තුමශ ංර්ධනශේ  ඹම් ළයදි 

තිබුණහ නම් ඒහ ගළන ශවොඹරහ ඵරන්න; ඒ පිළිඵ ඳමේක්ණ 

ඳේන්න. කභක් නළවළ. වළඵළයි, යශ්  ංර්ධනඹ නේන්න 

එඳහ රීඹරහ අපි ඔඵතුමභන්රහට රීඹනහ.  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහට රළබී තිශඵන කහරඹ අහනයි. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශවොයි, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි.   

අහන ලශඹන් කුඩහ ශේ තුම හිිතඹන්ශ  ්රලසනඹ ගළනේ 

රීඹන්න ඕනෆ. අද අශප් ්රශද්ලර කුඩහ ශේ තුම හිිතඹන් ජීේ 

න්ශන් ශඵොශවොභ අභහරුශන්. අද ශේ දළු ිතර රුපිඹල් 44ට 

ඵළවළරහ. අද ශේ දළු ටික විකුණහ ගන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ 

ඳුව ගිඹ කහරශේ  වනහධහය දුන්නහ; භළතියණඹ එන ශතක් 

රුපිඹල් 80ක වතික ිතර තඵහ ගේතහ. තමුන්නහන්ශේරහ  වී 

ශගොවිඹහට වනහධහයඹ දීරහ භළතියණඹ එන ශතක් රුපිඹල් 50ක 

වතික ිතර තිඹහ ගේතහ. තමුන්නහන්ශේරහ යඵර් තුම හිිතඹහට 

රුපිඹල් 350ක වනහධහයඹ දීරහ භළතියණඹ එන ශතක් එඹ 

ඳේහශගන ගිඹහ. නමුේ භළතියණඹේ එක්ක ශම් වනහධහය 

ිටඹල්ර නළතිරහ රීඹන එකයි අපි රීඹන්ශන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අපි ණණ්ඩුට රීඹනහ  කුඩහ 

ශේ තුම හිිතඹහශ  ශේ ිතර ්රලසනඹ, යඵර් ව වී ශගොවිඹහශ  

්රලසනඹ වින්න යජඹ වහභ භළදිවේ ශරහ කටුතතුම කයන්නඹ 

737 738 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

රීඹරහ. ගරු රක්සභන් රීරිඇල්ර ඇභතිතුමභනි, දිසත්රික්කශේ  

ඇභතිතුමභහ විධිඹට ඔඵතුමභහේ,  මුදල් ඇභතිතුමභහේ ශභඹට භළදිවේ 

ශරහ, ශම් වනහධහය ළඩ පිළිශශ  ශේ, යඵර් ව වී ශගොවිඹහ 

ශනුශන් ක්රිඹහේභක කයන්නඹ රීඹන ඉල්ලීභ කයිතන් භට 

ඵහධහ කශ තමුන්නහන්ශේරහ ිටඹලු ශදනහට සතුමතින්ත ශිතන් භහ 

නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුමතියි.  

මීශඟට ගරු වර්ණ යහජකරුණහ භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට විනහඩි 

වතක කහරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.27] 

 

ගරු ශර්ණ රාජකරුණා මශ ා 
(ரண்நெறகு யர்ண ரஜகந்ர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ. ඳුව ගිඹ කහරශේ  අශප් 

යශ්  අහිංක දුප්ඳේ ජනතහ ඳහන් ශගඩිඹක් ගන්න ශකොට, 

ඳරිප්පු ටිකක් ගන්න ශකොට ඵදු වළටිඹට විලහර මුදරක් ශගේේ 

ඳුව ගිඹ ණණ්ඩු ඒ ඵදු මුදල් විඹදම් කශ ණකහයඹ අඳ කහටේ 

අභතක නළවළ.  අවුරුදු 20ක් ණණ්ඩු කයරහ ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ 

විනහල කයරහ, ඳුව ගිඹ තහශේ ඉදිරිඳේ කශ ජනහධිඳති 

අශප්ක්ක ඳළයදිරහ ඒ අඹ ඳයහජඹට ඳේ වුණහට ඳසශේ දළන් 

රීඹනහ, ශම් භහ ශදශක් ණණ්ඩු තභයි ශම් වළභ ශදඹක්භ 

කයරහ තිශඵන්ශන් රීඹරහ. ඳුව ගිඹ කහරශේ  අහිංක 

ජනතහශගන් ඵදු  මුදල් එකතුම කයරහ, ශම් යශ්  ණදහඹිතන් ිටඹඹට 

60ක්, 70ක් විඹදම් කශශේ එක ඳවුරක ශදශදනකු, තුමන් ශදනකුයි 

රීඹන එක අඳට අභතක නළවළ. ඇරඩින්ශ  පුදුභ ඳවනින් 

රළශඵනහ හශ  තභන්ට ඕනෆ විධිඹට විඹදම් කශ වළටි අඳට 

භතකයි. අද නතය ශරහ තිශඵනහ නම් නතය ශරහ තිශඵන්ශන්, 

ඒ කහරශේ  නිළයදි ක්රභඹකට මුදල් ශන් කයන්ශන් නළති ිටදු 

කශ ංර්ධන කටුතතුමයි.  අද අඳට ඒ ඳේරට කය ගවන්න ිටද්ධ 

ශරහ තිශඵනහ.  

දළන් අඳට තිශඵන්ශන් ඳුව ගිඹ කහරශේ  වුණු අඳයහධ නිළයදි 

කයන්නයි. ඒ ශනුශන් තභයි ශම් ඵදු ඳනේ ශකටුම්ඳේ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමට ඉදිරිඳේ කයරහ තිශඵන්ශන්. දළන් භවය අඹ 

අවනහ, ශම් අඹ කයන ඵදුලින් ශභොනහද කයරහ තිශඵන්ශන් 

රීඹරහ. ශරෝක ශශශද ශඳොශශේ ශතල් ිතර අඩු න ශකොට ඒ ඉතිරි 

වුණු මුදල්ලින් ශභොනහද කශශේ රීඹරහ අවනහ. යජශේ  

ශේකඹකුශ  ඳඩිඹ රුපිඹල් 10,000රීන් ළඩි කශශේ ශගදරින් 

ශගනහපු මුදල්ලින් ශනොශයි. යජශේ  ශේකඹකුට රුපිඹල් 

10,000රීන් ඳඩි ළඩි කයන්න අඳට පුළුන් වුශණ් අනලය 

විඹදම් නතය කශ නිහයි. ඒ ඉතිරි කය ගේත මුදල්ලින් තභයි 

අඳට ශඳට්රල් ලීටයඹක, ඩීල් ලීටයඹක, බිත ශතල් ලීටයඹක ිතර 

ගණන් අඩු කයන්න පුළුන් වුශණ්. ඳුව ගිඹ කහරශේ  අනලය 

ණශඹෝජන කශ වළටි අඳට භතකයි. භේතර ගුන් ශතොටුශඳොශ 

ශනුශන් ශකෝටි ්රශකෝටි ගණනින් ණඹ මුදල් රඵහ ගේතහ. ඒ 

හශ භ අහිංක ජනතහශ   ඵදු මුදල්ලින් ශම් අනලය 

ණශඹෝජන ඇති කශහ විතයක් ශනොශයි, ඒ ණශඹෝජනර ඒ 

විෘත රීමේම්රට ශකෝටි ්රශකෝටි ගණනින් විඹදම් කශ වළටි අඳට 

භතකයි.  

යහඳෘතිඹක ණශඹෝජනඹකට රුපිඹල් රක් ිටඹඹක් ළඹ 

වුණහ නම්, රුපිඹල් රක්  දවඹක් ඳවශශොක් ඹනහ එඹ විෘත 

රීමේශම් උේඹට. ශම් හශ  අනලය විඹදම් ඳුව ගිඹ කහරශේ  

ිටදු කශහ. දළන් අඳට තිශඵන්ශන් ඒ ළයදි නිළයදි කයන්නයි. 

විශලේශඹන්භ ජනහරි 08 න දහ ශම් යශ්  ඇති වුණ ඓතිවහිටක 

ශනේ භඟ, වභත්රිඳහර ිටරිශේන භළතිතුමභහ ජනහධිඳති 

වළටිඹටේ, යනිල් වික්රභිටංව භළතිතුමභහ අග්රහභහතයයඹහ වළටිඹටේ 

ශම් යට ඳහරනඹ කයන ණකහයඹට අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ, 

නළතේ GSP Plus  වනහධහයඹ ඉතහ ඉක්භනින් රඵහ ගන්න.  

අපි විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න ඕනෆ කහයණහක් 

පිළිඵේ භභ රීඹන්න කළභළතියි. අඳට ්රධහන ගළටලුක් ශරහ 

තිශඵනහ, බුද්ධි ගරනඹ.  දරුශක්  ඳශමුශන්භ ඳහල් ගිඹ 

දශේ ිටට උඳහධිඹක් ගන්නහ ද ශතක්, ශඩොරර් 33,000ක 

ඳභණ මුදරක්, ඒ රීඹන්ශන් රුපිඹල් රක් වතළිස වඹක ඳභණ 

මුදරක් යජඹ භව ජන මුදලින් ළඹ කයනහ. අධයහඳනඹ 

ශනුශන් භව ජන මුදල් රුපිඹල් රක් 46ක් විතය ළඹ කශේ, 

තභන්ට රිරන ුවදුුව රැරීඹහක් නළති නිහ ඔවුන් ශවො 

ළටුඳකට පිට යට රැරීඹහ ශොඹහ ශගන ඹෆභ අද අශප් යශ්  ්රධහන 

ගළටලුක් ඵට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. ඳුව ගිඹ ශර් 

උඳහධිධහරින් වඹදහවක් ඳභණ  ශම් යට අේවළය දහරහ ඉවශ ළටුප් 

තිශඵන ශනේ යටල් ශොඹහ ශගන  ශගොස තිශඵනහ. අපි 

ඔවුන්ට නිදවස -ශනොිතශල්- අධයහඳනඹක් රඵහ ශදනහ. ඒක දිඹ 

ුතතුමයි. ඒ ගළන රීිටභ තර්කඹක් නළවළ. නමුේ අශප් යටට දළන් ඇති 

ශරහ තිශඵන ්රධහන ්රලසනඹක් තභයි, භව ජන මුදලින් අපි 

ඔවුන්ශ  අධයහඳනඹට විලහර මුදරක් රඵහ දුන්නේ, ඒ විලහර 

මුදර, ඒ ම්ඳේ ්රශඹෝජනඹට අයශගන රඵහ ගේ ඒ උඳහධිඹේ 

එක්ක ඔවුන් ඉවශ ළටුප් තිශඵන රැරීඹහ වහ පිට යටරට ඹන 

එක.  එශවභ නම් අඳට ඉදිරිශේ දී විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු 

කයන්න ශනහ,  න තහක්ණඹ ශඹොදහ ශගන විලහර ළටුප් රඵහ 

ශදන්න පුළුන් රැරීඹහ බිහි කයන කර්භහන්ත ශම් යශ්  ඇති 

රීමේභට.  එශවභ කශශේ නළේනම් අශප් බුද්ධි ගරනඹ නතය 

කයන්න රීිටශේේභ වළරීඹහක් ඇති න්ශන් නළවළ. ඒ වහ න 

යජඹ විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කශ ුතතුමයි.  

ිතර ඉවශ නිසඳහදිත කයන්න පුළුන් ණඹතන අශප් යශ්  

තිශඵනහ.  අශප් garment industry  එක ගේශතොේ, අඳට ඇඳුම් 

කීඹක් භවන්න ශනහ ද කහර් එකක් නිසඳහදනඹ කයන්න;  ගුන් 

ඹහනහක් නිසඳහදනඹ කයන්න; දුම්රිඹ ඇන්ජිභක් නිසඳහදනඹ 

කයන්න   න තහක්ණඹ ශඹොදහ ශගන න ණශඹෝජකඹන් ශම් 

යටට ශගන්හගන්න අඳට පුළුන්. අශප් උඳහධිධහරින්ට, අශප් 

උගේ බුද්ධිභතුමන්ට ශම් යශ්  රැරීඹහ ඇති කයන්න, ඔවුන්ට ුවදුුව 

ළටුඳක් රඵහ ගන්න පුළුන් රැරීඹහර නියත ශන්න 

ශඳෞද්ගලික අංලශේ  කර්භහන්තලහරහ විලහර ංඛයහක් ඇති 

කයන්න අලයයි. ඒකට යජඹක් වළටිඹට භළදිවේ න්න පුළුන්, 

අලය ්රහ ධනඹ ඵළංකු වයවහ රඵහ දීශභන්. ණශඹෝජකඹන්ට 

විලහර ගළටලුක් ඵට ඳේ ශරහ තිශඵන්ශන් ශම් මුදල් ශවොඹහ 

ගළීතභයි. ශනොශඹකුේ bureaucratic ගළටලු නිහ අශප් 

ණශඹෝජකඹන්ට ඒ අසථහ නළති ශරහ තිශඵනහ. අශප් න 

යජඹ භඟින් ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ ණශඹෝජකඹන් ශම් යශ්  ඇති 

කයරහ  ශම් යශ්  ණර්ිකකඹ නළතේ ශගොඩනඟන්න පුළුන් 

ුතගඹක් ඇති කයන ඵ ඳිතන් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ 

සතුමතියි.  

[අ.බහ. 5.35] 
 

ගරු මනූ නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ මුලින්භ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ කථහ කයන ශම් අසථහශේදී 2015 න 
ඳහර්ලිශම්න්තුමට භහ ශතෝයහ ඳේ කය එවීභ පිළිඵ ගහලු දිසත්රික් 

739 740 

[ගරු භහින්දහනන්ද අලුේගභශ  භවතහ] 
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ජනතහට භහශ  ්රණහභඹ පුද කයනහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ අද 

ඳළළති කථහරදී ශඵශවවින්භ වන් වුණු කහයණහක් තභයි, 
"ණර්ිකකඹ කඩහශගන ළටිරහ තිබුණහ, ශම් ණර්ිකකඹ නළත 

ශගොඩනළංවීභක් ිටද්ධ කයන්න තභයි ශම් ළඩ කටුතතුම ඳටන් 
ගේශේ" රීඹන එක. භහ ඳළවළදිලිභ ශම් කහයණඹ රීඹන්න 

කළභළතියි. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 2014 ර්ශේ  මුදල් 
අභහතයහංලශේ  හර්ෂික හර්තහ අඳ අතට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. 

ශම් හර්තහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ, 2004 දී දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදිතඹ 

2,091 ිටට 9,785ට ළඩි වී තිශඵන ඵ. ශම් අනු ඒක පුද්ගර 
ණදහඹභ 473,261 දක්හ ළඩි වුණහ. ඳුව ගිඹ ද ය ඇතුමශත ශම් 

වළභ ශදඹක්භ දිටන් ද ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, 
ශභතුමභන්රහ කටට එනහට රීඹනහ,"ඳුව ගිඹ කහරශේ  ණර්ිකකඹ 

කඩහශගන ළටිරහ, ණර්ිකකඹ විනහල ශරහ" රීඹරහ. අඳට රීඹන්න 
තිශඵන ඳළවළදිලිභ කහයණහ තභයි, යශ්  තිබුණු ණඹ අනුඳහතඹ 

අඩු කයශගන ඇවිේ, යශ්  ශඳශනන ංර්ධනඹක්, දළශනන 

ංර්ධනඹක් ඇති කශශේ අශප් ණණ්ඩු ඵ.  

භවය අඹ භළතියණ ශේදිකහට ඇවිේ ්රිටද්ධිශේ  කෆ 
ගළහුහ, "කුඩු, කළිටශනෝ, එතශනෝල් ණර්ිකකඹක් තිශඵන්ශන්, 

කුඩු, කළිටශනෝ, එතශනෝල් ණර්ිකකඹ අයින් කයනහ, ඒ ිටඹල්ර 
අයින් කයරහ ශම් යශ්  ිතනිුවන්ට යඵර් රීශරෝ එකකට රුපිඹල් 

350ක වතික ිතරක් ශදනහ, ශේ රීශරෝ එකකට රුපිඹල් 80ක 

වතික ිතරක් ශදනහ, වී රීශරෝ එකකට රුපිඹල් 50ක වතික 
ිතරක් ශදනහ, කහර් නළති අඹට කහර් ශගන්න්න පුළුන් ශනහ, 

ශම් ය ශ්  Volkswagen කර්භහන්තලහරහ වදනහ" රීඹරහ. භහ 
දළක්කහ, ශගොන් කයේතඹක  පිටුඳට  Volkswagen කහර් එකක් 

bud කයපු කහටන් එකක් ශම් දසර facebook එශක් ඹනහ. 
ඒහ තභයි අඳට ශවට අනිද්දහ න විට දරීන්න පුළුන් න්ශන්.  

හවන ගන්න හිටපු අඹට lease එක ළඩි කශහ. යශ්  හවන ළඩියි 

රීඹරහ, අහිංක භනුසඹහට හවන ගන්න ඵළරි කශහ. ඒ හශ භ  
ජඳහනශඹන් එන හවන ්රභහණඹ සීභහ න විධිඹට රංකහශේ ඵදු 

ළඩි කය තිශඵනහ. අඳට තිශඵන ්රලසනඹ ශම්කයි. අය ඒ දසර 
ශඳන්පු advertisement  එශක් රීඹපු විධිඹට කහර් ඇවිේ 

ති ශඵනහ නම්, රුපිඹල් 10,000ක ළටුඳ ශදනහ නම්, රීඹපු 
විධිඹට රැරීඹහ දරක්ඹ දීරහ නම් ජනතහ අද ශකොයි තයම් 

තුමටින් ජීේ ශනහ ද    

දළන් යජශේ  ඇභතිරුන්ට චාක්රශල්ඛඹක් භඟින් -නිර ලශඹන් 
ශනොශයි- දළනුම් දීරහ තිශඵනහ රීිටදු ඵහ ගළීතභක් කයන්න 
එඳහ රීඹරහ. රැරීඹහ ගන්න, තභන්ශ  දිසත්රික්කශේ  

ඇභතිරුන්ශ  කහර්ඹහර ඉසයව දවස ගණන් ිතනිුවන් එකතුම 

ශරහ  ශඳෝලිශම් ඉන්න ණකහයඹ අද අපි දරීනහ. වළඵළයි, නිර 
ශනොන භ් ටිතන් චාක්රශල්ඛඹක් ඹහ තිශඵනහ රීිටදු යසහක් 

ශදන්න එඳහ රීඹරහ. ශම්ක තභයි ළඩ පිළිශශ. ණර්ිකකඹ 
කයශගන ඹන්න ඵළරි ශන ශකොට අද යශ්  ණඹතන විකුණන්න 

ඳටන්ශගන තිශඵනහ. ශතල් ංසථහශේ ශකොටක් විකුණන්න 
ළරුවම් කයරහ තිශඵනහ. අනහගතශේ දී අශප් යටට ළදගේ 

න්ශන් ඩීල්. ශඳට්රල් බහවිතඹ ශම් යශ්  දිටන් ද අඩු 

ශනහ. ශභොකද,- 

 

ගරු විතේඳා තශට්ටිආරච්ික මශ ා 
(ரண்நெறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ රීේහ චාක්රශල්ඛඹක් නිකුේ කයරහ 
තිශඵනහ රීඹරහ. යසහ ශදන්න එඳහ රීඹරහ ශකොශවේද රීඹරහ 
තිශඵන්ශන්   

 
ගරු මනූ නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු  භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ ඔඹ කථහ කයන්ශන් ළයදි තළනක 
ඉශගන. ඔඵතුමභහ වරි තළනට ගිහින් කථහ කයන්න ශකෝ.  

ගරු විතේඳා තශට්ටිආරච්ික මශ ා 
(ரண்நெறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශම් භශ  ණනඹ තභයි. භභ තළන ශවොට ඵරරහ කථහ 

කයන්ශන්. 

 

ගරු මනූ නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඔඵතුමභහ මේති ්රලසනඹක් ඳභණක් කථහ කයන්න.    

අපි ඳළවළදිලිභ රීඹනහ ශතල් ංසථහශේ ශකොටක් 

විකුණන්න දළන් ිටඹල්ර ළරුවම් කය තිශඵන ඵ. ඇයි, ශතල් 

ංසථහශේ ශකොටක් විකුණන්ශන්  අනහගතශේ දී ශරෝකඹ ඹනහ 

electric carsරට; ඉශරක්ට්රික් හවනරට. ශඳට්රල් බහවිතඹ අභ 

ශනහ. ඩීල් තභයි බහවිතඹට එන්ශන්.  

 
ගරු ශර්ණ රාජකරුණා මශ ා 
(ரண்நெறகு யர்ண ரஜகந்ர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුමභහශ  මේති ්රලසනඹ ශභොකක්ද   

 
ගරු ශර්ණ රාජකරුණා මශ ා 
(ரண்நெறகு யர்ண ரஜகந்ர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශභතුමභහ රීේහ චාක්රශල්ඛඹක් එහ තිශඵනහ රීඹරහ. ඒක ශම් 

ගරු බහ ශනොභඟ ඹළවීභක්. ඒ ශකොශවේ තිශඵන චාක්රශල්ඛඹක්ද   

එශවනම් ඔඵතුමභහ ඒ චාක්රශල්ඛඹ table කයන්න. ශම් ගරු බහ 

විතයක් ශනොශයි ශම් මුළු යටභ ශනොභඟ ඹනහ එතුමභහ රීඹපු ඒ 

කථහශන්. එශවභ රීිටභ චාක්රශල්ඛඹක් රීිටභ අභහතයහංලඹකට 

නිකුේ කයරහ නළවළ.   

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශයි. ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 

ඔඵතුමභහ කථහ කයන්න.  

 

ගරු මනූ නානායක්කාර මශ ා 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශම් යශ්  ශතල් ංසථහශේ ශකොටක් විරීමටභ පිළිඵ භහ 

කලින් රීේහ.  

භහ තේ කහයණඹක් රී ුතතුමයි. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශම් 

ඹව ඳහරන ණණ්ඩු වදන්න කශඩ් ගිහින් අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමට 

ඇවිේ විළිරජ්ජහ නළති රීඹනහ, කළිටශනෝ තභ තිශඵනහ, 

කළිටශනෝ ීතතිගත කයන්න තභයි ශම් ිටඹල්ර කයන්ශන් රීඹරහ. 

ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු ඵදු (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුම්ඳශේ 

ඳළවළදිලිභ කළිටශනෝ ීතතිගත කයරහ තිශඵනහ. "කළිටශනෝ, 

 කළිටශනෝ" රීඹරහ අශප් ණණ් ඩුට ගවපු අඹ, භහින්ද යහජඳක් 

භවේභඹහ ීතතිගත ශනොකශ කළිටශනෝ ීතතිගත කයන්න අලය 

කයන ඵදු මුදල් අඹකය ගළීතභ ශම් ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ටවන් 

කය තිශඵනහ. "2015 අශ්රේල් භ 1න දින ශවෝ ඉන් ඳුව 

ණයම්බ න ෆභ ර්ඹක් වහ භ රුජිශනෝ  ක්රීඩහ රීමේභ ඇතුමළු 
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සූදු යහඳහයඹ ඳේහ ශගන ඹෆභට රුපිඹල් ිතලිඹන ශදසීඹක් අඹ 

කයනු රළශබ්" රීඹහ ඔ් ටු ඇල්ලීභ වහ සූදු ඵදු (ංශලෝධන) ඳනේ 

ශකටුම්ඳශේ වන් ශනහ. ඒ රීඹන්ශන්, 2015 ශර් ිටට 

කළිටශනෝ ීතතිගත කයනහ රීඹන එකයි. ශම් ණණ්ඩු කළිටශනෝ 

ීතතිගත කයනහ. ඒක තභයි ඇේත. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණට 

ගශම් කඩ පිශක්, කඩ පිශක් ගණශන් තිශඵන ශර්ස බුරීඹ අභතක 

වුණහ. ගශම් තිශඵන දළශන ්රලසනඹ ඔවුන්ට අභතක වුණහ. ගශම් 

භනුසඹහ දශේ කුලිඹ විධිඹට කීඹක් ශවෝ වම්ඵ කයශගන 

ගිහිල්රහ, ඒ ල්ලි ටික ශර්ස බුරීඹට පජහ කයනහ. ඒ අඹ ඒ 

බුරීරට ඹන ගභන ළශළක්වීභ, ඒ බුරීකහයඹන්ශගන් ණදහඹභ 

ගළීතභ, ඒහශඹන් අශප් භහජඹ ශබ්යහගළීතභ ගළන ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුණ කථහ කශශේ නළවළ. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ කථහ කශශේ, 

ජනප්රිඹ භහතෘකහ ගළන ශවේ කළිටශනෝ යහඳහයඹ ගළනයි. අශප් 

ගම්ර භවේරුන් ගිහිල්රහ කළිටශනෝ ශල්රම් කයන්ශන් 

නළවළ. වළඵළයි ගශම් තිශඵන ඔ් ටු ශඳොශට ගිහිල්රහ, සූදු ශඳොශට 

ගිහිල්රහ, එශවභේ නළේනම් TV එශකන් ඵරහශගන ඔ් ටු 

අල්රන්ශන් ගශම් ිටටින අහිංක, දුප්ඳේ ිතනිුවන්. ඒ ිතනිුවන් 

ඒහශඹන් ශබ්යහගන්න තභයි අඳ කථහ කයන්න ඕනෆ. ගශම් 

තිශඵන සූදු ශඳොශලින් ඉරහභ අඹ කයන ඵදු මුදල් ඉවශ දභන්න 

ඕනෆ රීඹහ අපි ශඹෝජනහ කයනහ. කළිටශනෝ යහඳහයශඹන් ඵදු අඹ 

කයනහ නම්, ඒහ ීතතිගත කයනහද නළද්ද රීඹන එක ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ දී පිළිගන්න රීඹන එකේ  වන් කයිතන් භහ 

නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි.  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට, ගරු තහයක ඵහරසූරිඹ භන්ත්රීතුමභහ. ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 

ඔඵතුමභහට නිඹිතත කහරඹ විනහඩි 8යි.       

 
[5.41 p.m.] 
 

ගරු  ාරක බාසරිය මශ ා  
(ரண்நெறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Hon. Presiding Member,  it is my privilege to come 

before this august House to represent the people of 

Kegalle. So, at the outset, let me take this opportunity to 

thank the voters of Kegalle for bestowing upon me this 

honour, which I will exercise to the best of my ability.  I 

am also humble that the people of Kegalle have shown 

faith in me, just as they had done in electing my father 

and my grandfather to this House before me. Therefore, I 

will remain true to the intent of the people who voted for 

me and will continue to function as a Member of the 

UPFA that will remain in the Opposition.    

In addition, I take this opportunity to thank you, Sir, 

for giving me an opportunity to present my Maiden 

Speech on the very important subject matter of "taxation". 

I believe, the Hon. Members who spoke before me 

have stated what wonderful things that the new 

Government has set about in bringing structural changes 

to the economy. And we also know, Sir, that no 

democratic government in history has functioned or will 

be able to function without taxes. Benjamin Franklin 

equates death and taxes as the only inevitabilities in life. 

But other critics have stated "taxation is nothing more 

than legalized robbery". Wherever the truth may lie, we 

cannot disregard the importance of taxes. Sir, history has 

also shown us  great repercussions that have taken place 

when unjust taxes or taxes without consent are applied. 

Taxes have not only been instrumental in bringing down 

governments, which we often see in the Western 

hemisphere, history  has also shown us that unjust taxes 

have brought down Empires as in the case of the Salt Tax 

of India.  In the creation of the United States, it is fair to 

say that taxes brought its independence due to the British 

Empire's policy of taxation without representation.  

I do not wish to speak at length on all the six Bills 

taken up today, but I wish to speak only on the Finance 

Bill. However, it is with regret I state that I see neither 

good economic reasoning nor a convincing moral ground 

for the increase in proposed taxes in this Bill. When “one

-time” retrospective taxes are introduced, we must look at 

the short-term benefits versus the long-term message 

which we send out. A retrospective tax on companies or 

for that matter the introduction of any retrospective tax, 

except under extraordinary circumstances, such as war, 

has to be viewed as an attempt to deprive the fundamental 

economic freedoms of citizens of this nation. A 

retrospective  tax has no moral authority. It takes away 

the fundamental requirement in law - predictability. From 

an investor perspective, it is a nightmare. And what is 

further surprising is that this country, having endured a 

30- year brutal war, had not imposed retrospective or the 

Super Gain Tax during the course of the war, but the new 

Government imposes such a law, five years later after the 

completion of the war and during a period of relative 

economic prosperity  in its maiden Interim Budget.  

What is more disturbing is the fact that these taxes 

have been proposed by a Government which promised 

"Yahapalanaya"  or good governance. Such a Government 

must then, of course, impose higher standards and work 

on a higher moral authority. Other than frightening away 

the investors, the proposed Super Gain Tax will also 

result in altering the level playing field. It will also 

contribute in taking away the future earnings and make 

planning and future investments extremely difficult.  

The argument that goes around in some circles, 

particularly by the Minister of Finance, is that the Super 

Gain Tax is a mechanism to iron out "ill-gotten" gains by 

certain companies also do not hold ground. Sir, if such is 

the case, would it not be wise for the Government to 

follow with criminal proceeding against the accused 

companies rather than arbitrarily penalizing all the large 

companies? In any case, how many large corporates 

quoted in the Colombo Stock Exchange, for instance, can 

be accused of  "ill-gotten" gains? 

The Casino Industry Levy, Direct-to-Home Satellite 

Services Levy and the Dedicated Sports Channel Levy 
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are viewed by the public as more sinister in nature. Jean-

Baptiste Colbert, a highly-respected Minister of Finance 

during the reign of King Louis XIV, describes the art of 

taxation as “plucking the goose as to obtain the largest 

amount of feathers with the least possible amount of 

hissing”. However, with the above-mentioned taxes, the 

Government is not interested in increasing the hissing of 

the bird, but wants to kill the goose altogether.  

As with the flow of certain political events in the rest 

of the country, the Casino Industry Levy, Direct-to-Home 

Satellite Services Levy and the Dedicated Sports Channel 

Levy can only be described as nothing more than 

“revenge taxes”, particularly targeting enterprises which 

this Government feels favoured the previous Government. 

I must also warn, Sir, if the Government continues in 

implementing such a short-sighted policy, it will not only 

have great negative economic implications but it can also 

create precedence for future governments to carry out 

similar sinister taxation methodology targeting what they 

believe are enterprises that favour a rival regime.  

Taxes are also supposed to be fair. I would also like to 

ask the Government, what good rational have they used in 

imposing a tax of Rs. 1 billion on a sports channel? For 

instance, at a future date, if an investor opens a teledrama 

channel, a leisure channel or a lifestyle channel, would it 

also warrant a Rs. 1 billion tax? Is it the policy of this 

Government to view sports as so adverse to the society 

and only a sports channel will  require a  Rs.1 billion tax?  

There is no logic in this. In any event, Sir, the general 

perception of the Direct-to- Home Satellite Services Levy 

and the Dedicated Sports Channel Levy is not far from 

the truth that these two taxes are targeted for the sole 

purpose of sending two companies out of business.  

The Mobile Telephone Operator Levy, although a 

"one-time tax", also sends out a wrong signal. We should 

be mindful that the telecommunication sector has seen a 

remarkable growth during the last ten to fifteen years. It 

can also be noted for the continuing  growth of this sector, 

companies engaged in this sector need to make large 

capital investments every few years. There are also a 

multitude of other industries such as IT industry, logistics 

et cetera which depend on the growth of the 

telecommunication sector. Retrospective taxes of this 

nature will be detrimental not only to this sector, but also 

to the general socio-economic development which will 

result as a by-product of growth in this sector.  

The Mansion Tax and the Migrating Tax have both 

merits and demerits. Many countries with land restrictions 

such as Singapore have imposed Mansion Tax and such a 

tax can benefit in restricting conspicuous consumption. 

However, Sri Lanka does not have a land issue. 

Furthermore, I feel that this tax too will be unjust, 

particularly, in terms of collecting the tax revenue. Sir, 

what will set forth as a result of this tax is that, all houses 

which fall into the "mansion" category built between the 

years of 2000 and 2015 will end up paying the tax and 

future house owners who would fall into the "mansion" 

category, will simply revert to obtaining two assessment 

numbers and avoid the tax altogether. This tax will also 

increase the already heavy administrative burden on the 

Inland Revenue Department, when, in principle, we 

should be looking at simplifying the tax structure. 

When we look at the merits of the Migrating Tax, it 

can be argued that most people who migrate are 

professionals. And most professionals in Sri Lanka have 

enjoyed the benefits of this country such as free school 

education and university education. Therefore, one can 

argue that a citizen who has enjoyed the country‟s 

benefits and who is leaving the country for his or her 

personal benefit can be justified in paying a “one-time 

tax" for the country. But, here again, I believe, we end up 

asking a wrong question. Perhaps, the better question to 

ask is, "why are these professionals leaving the country in 

the first place?" 

As a Government what measures can we take to 

address this issue other than imposing a tax? I feel that 

the primary reason for migration in Sri Lanka is the lack 

of opportunity and recognition, and perhaps it will be 

better for this House and the relevant Ministers to take 

appropriate action to address the fundamental reasons of 

migration rather than tax the migrants and make their 

chances of success in a foreign land all the more difficult. 

This tax will only result in migrants resorting to 

dispersing their monies through the black market.  

Sir, in my humble opinion, we do need a revision on 

our tax structure, and most certainly a more simplified 

version.  More importantly, I believe that we also need to 

bring a larger percentage of the population into the tax 

web. I feel that this can only be achieved by changing the 

attitude and the perception that the public have towards 

taxes. It is easy to see why many evade taxes when most 

who pay feel that their tax rupee is not going for good 

use. Furthermore, we need to bring in a technological 

solution to capture and monitor citizens falling under the 

tax brackets and to reduce the administrative burden on 

the Department of Inland Revenue. But, what we do not 

need is one-time policies of this nature where the long-

term message will far outweigh the short-term benefits.  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 
අනුරරුල ගරු තේ. එපත. ආනන්ද කුමාරිංරි මශ ා මූාවනතයන් 

ඉල ක වතයන්, ගරු කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனர, ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE Hon. SPEAKER  took the Chair. 
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කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ කථහ කයන්න. 

 

ගරු  ාරක බාසරිය මශ ා  
(ரண்நெறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Hon. Speaker, let me congratulate you on your 

appointment. 

Finally, I would like to wish the President and the 

Prime Minister and all the Members of the Cabinet and 

the Government every success to carry out the duties that 

have been bestowed upon them and hope that they will be 

successful in delivering us the promised land of  

"Yahapalanaya." 

Thank you.  

 
[අ.බහ. 5.52] 
 

ගරු චන්දිම ගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශද්ය ඹ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳේ 

ණඥහඳනත ඹටශේ ව ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් අද දින කථහ 

රීමේභට රළබීභ අගඹ ශකොට රකනහ. අද ශම් ගරු බහශේ කයපු 

කථහ අවශගන ිටටි විට අඳට ශඳනුශණ්, බහණ්ඩහගහය බිල්ඳේ 

නිකුේ රීමේභ ව ඒ භඟින් මුදල් රඵහ ගළීතභ, එකී සීභහන් පුළුල් 

රීමේභ ම්ඵන්ධශඹන්, එදහ ඳහරක ඳක්ශේ  ිටටි, අද විඳක්ශේ  

ිටටින භන්ත්රීරුන් දළඩි විශයෝධඹක් දක්න ඵකුයි. වළඵළයි අඳ 

රීඹන්න ඕනෆ, ඳුව ගිඹ කහරශේ  ිටට ශම් දක්හ දශ ජහතික 

නිසඳහදනශඹන් විලහර මුදරක් ණඹ ශඳොලී විධිඹට ශගන ඵ. ඒ 

හශ භ, අධික ශඳොලිඹට ණඹ ශගන තිශඵනහ. අවුරුදු 20ක් තුමශ 

ඳළළති ඒ තේේඹ නිහ තභයි අද ශභළනි තේේඹක් උද්ගත 

ශරහ තිශඵන්ශන්.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භවරු කථහ කයනහ ක්ර ඵදු ගළන. 

ක්ර ඵදු ිටඹඹට 58ක් අඹ කය තිශඵනහ. ක්ර ඵදු අඩු කයන්න නම් 

යහජය විඹදභ පිඹහගන්න අලය ණදහඹභ ශකොශවන් ශවෝ 

ශොඹහගන්න ඕනෆ. ඒ වහ එක්ශකෝ, පිටතින් ල්ලි ණඹට 

ගන්න ඕනෆ; එශවභ නළේනම් ඵදු විධිඹට යට තුමළින් අඹ කයගන්න 

ඕනෆ. ශම් ශදශකන් කුභන ශවෝ ඳළේතක් ක්රිඹහේභක න්ශන් 

නළේනම් ශම් යට ඳේහශගන ඹන්න ඵළරි ශනහ. ඒ නිහ තභයි 

එක්තයහ භ් ටභකට ුවශඛෝඳශබෝගි ඹළයි රීඹන්න පුළුන් ක්රභ 

වයවහ ඵදු අඹ කයගන්න ිටද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඳුව ගිඹ 

කහනු -අවුරුදු 20ක කහරඹ-  තුමශ ිටදු ව ශද්ල් නිහ තභයි අද 

ශම් තේේඹ උද්ගත ශරහ තිශඵන්ශන්. නමුේ අද ඒ ගළන කථහ 

ශනොකය, අය ඵද්ද ළඩි කශශේ ඇයි, ශම් ඵද්ද ළඩි කශශේ ඇයි, 

ශභළනි ඵද්දක් තිශඵන්ශන් ඇයි ණදි ලශඹන් ්රලසන කයන්න 

ඳටන් ශගන තිශඵනහ. භහ 11ක ඳහරන කහරඹක් ඳභණක් ඳුව 

කශ යජශඹන් ඒ විධිඹට ්රලසන කයන්න ඳටන් ශගන තිශඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳුව ගිඹ කහරශේ  GSP වනඹ අහිිත 

වීභ තුමශ කර්භහන්ත විලහර ්රභහණඹක් ළසී ගිඹහ. ණශඹෝජකශඹෝ 

විලහර ්රභහණඹක් තභන්ශ  කර්භහන්ත වළය දභහ ගිඹහ. ඒ 

ශවේතුමශන් අඳනඹන ණදහඹභ විලහර ්රභහණඹක් අඳට අහිිත වුණහ. 

ඒ අහිිතවීභ නිහ තභයි ශම් තේේඹ උද්ගත ශරහ තිශඵන්ශන්. 

ඒ කහයණඹ ගළන විශලේශඹන් ඳළවළදිලි කයන්න ිටදු ශනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ශම් යට කෘෂිකහර්ිතක යටක් විධිඹට 
තභයි තභේ ඳතින්ශන්. කෘෂිකහර්ිතක යටක ණර්ිකකඹ දිුතණු 
කයන්න ටිකක් අභහරුයි. අඳ ජඳන් ජහතිකඹන්ශගන් ඇහුශොේ, 
"තමුන්නහන්ශේරහශ  යට දිුතණු වුශණ් ශකොශවොභද " රීඹරහ, ඒ 
යශ්  දිුතණුට, ණර්ිකක ර්ධනඹට ශවේතුම විධිඹට, වළයවුම් 

රක්යඹ - turning point එක- වළටිඹට ඒ උදවිඹ දක්න්ශන්, 
කෘෂිකහර්ිතක යටක් ලශඹන් තිබුණු ජඳහනඹ කහර්මීකයණඹ 
වීභයි. ශම් යශ්  අඩු ණදහඹම්රහීන ජනතහට වන ඳඹන්න ිටද්ධ 
ශනහ. ඒ අඩු ණදහඹම්රහීන ජනතහට අපි  වන ඳඹන්න නම්, 
ඒ අඩු ණදහඹම්රහීනන්ශගන් අඹ කයන ඵදු ්රභහණඹ අඩු කයරහ, 
ශනේ ණදහඹම් භහර්ග, ශනේ ඵදු ක්රභ ක්රිඹහේභක කයන්න ිටද්ධ 
ශනහ.  ඳුව ගිඹ කහරශේ  දශ ජහතික නිසඳහදනශඹන් ිටඹඹට 
53ක්භ ඳරිශබෝජනඹ කශශේ ඉවශ ුවශඛෝඳශබෝගී ජීවිතඹක් ගත 
කයපු ශඵොශවොභ ුවළු ශඳශළන්තිඹක් ඵ රීඹන්න ඕනෆ. අද ඒ 
තේේඹ ශකශභන් ශකශභන් ඳවශරහ ඹනහ. ශම් නිහ 
විශලේශඹන්භ ඔ් ටු ව විශනෝද ඵදු, කළිටශනෝ ඵදු, ශර්ස බුරී ව 
ශනේ ුවශඛෝඳශබෝගි ශේහ වහ න ඵදු,  භන්දිය ඵදු, 
තළඵෆරුම් ඵදු, ළටරයි්  ශේහ වහ න ඵදු, ුවපිරි හිට ඵදු, 
විගභන ඵදු හශ  ඵදු ර්ග අඳට ළඩි කයන්න ිටද්ධ ශරහ 
තිශඵනහ. එතශකොට ශම් ගළන කථහ කයද්දී භවරු අවනහ, ශම් 
තළඵෆරුම් ඵද්ද ළඩි කයන්ශන් ඇයි රීඹරහ. ඹව ඳහරන ණණ්ඩු 
තළඵෆරුම්රට ඵදු ගවනහ රීඹරහ ශකොශවේද රීඹහ තිශඵන්ශන් 
රීඹරහ අවනහ.  එශවභ නම් අඳට රීඹන්ශන් තළඵෆරුම් ඵද්ද අඩු 
කයන්න රීඹරහ ද  තළඵෆරුම් ඵද්ද අඩු කශහ රීඹරහ ශඵොන එක 
අඩු ශනහ ද,  එශවභ  නළේනම් තළඵෆරුම් ළහුහ රීඹරහ ශඵොන 
එක නතිනහද  ඒක නේන්න ඵළවළ.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඒක අද-ඊශේ  ඇති වුණු එකක් 
ශනොශයි. ුවදු ජහීරන්ශ  ණධිඳතය තිබුණ කහරශඹේ යහ ඳහනඹ 
රීමේශම් ක්රභඹක් ශම් යට තුමශ තිබිරහ තිශඵනහ. ඒ කහරශේ  ුවදු 
අධියහජය ඳහරනඹට විරුද්ධ කළරැලි ගළසීභ ළශළක්වීභට යහ 
තළඵෆරුම්ලින් ලත දවඹක යහ ශනොිතශල් නිකුේ කයන 
ක්රභශේදඹක් තිබිරහ තිශඵනහ. ඒ වයවහ තභයි ශම් යශ්  ජනතහ 
බීභට ඇබ්ඵළහි කයරහ තිශඵන්ශන්. ඒක එශවභයි රීඹරහ අපි 
තළඵෆරුම්ර ඵදු අඩු කශශොේ, ඒ හශ භ කළිටශනෝර ඵදු අඩු 
කශශොේ අද ශභොකද ශන්ශන්  කළිටශනෝ අඳට එක ඳහයටභ 
වන්න ඵළවළ. ඒක තභයි ඇේත.   

අද අපි ඹව ඳහරන ණණ්ඩුක් විධිඹට රීිටදු ණඹතනඹකට 
ඵරඳෆම් කයන්ශන් නළවළ.  අද භහධය ණඹතනඹන්ට, විශද්ය ඹ 
ණශඹෝජකඹන්ට, ශද්ය ඹ ණශඹෝජකඹන්ට, ශම් යශ්  ඳරිඳහරන 
ක්ශේත්රඹකට ව රීිටදු යහජය ණඹතනඹකට ඵරඳෆම් ිටද්ධ 
ශන්ශන් නළවළ.   එශවභ ඵරඳෆම් ිටද්ධ ශන්ශන් නළේනම් ශම් 
කළිටශනෝ, සූදු, ඒ හශ භ ඔ් ටු ඇල්ලීභ හශ  යහඳහය ඹම්රීිට 
භ් ටභකට ඳහරනඹ කයන්න තිශඵන ක්රභශේදඹ ශභොකක්ද  ඵදු 
ළඩි කයන එක තභයි. ඵදු ළඩි කශහභ ශගදය තිශඵන ශද් විකුණහ 
කළිටශනෝ ගවන ඹම් පිරිකුේ ඇති. වළඵළයි, වළශභෝභ එශවභ 
ශනොශයි. අද කළිටශනෝ ගවන ිතනිවහ ශවට ශගදය විකුණහ 
කළිටශනෝ ගවන භ් ටභකට ඹන්ශන් නළවළ. ඒ හශ  
එක්ශකශනක්, ශදන්ශනක් ඉන්න පුළුන්. ඒ හශ  ක් ටිඹ ඳුව 
ගිඹ කහරශඹේ හිටිඹහ. ඒ ක් ටිඹශ  දරුන් ගළනේ ඳුව ගිඹ 
කහරශේ  භහධයශඹන් ්රචාහයඹ වුණහ. නමුේ ඒ ගළන භභ භතක් 
කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශම් සූදු, කළිටශනෝ ව භේඳළන් 
යහඳහය ශක්න්න ශම් ක්රභශේදඹ ඇශයන්නට ශනේ 
ක්රභශේදඹක් ශම් ඹව ඳහරන ණණ්ඩුට නළවළ. අඳට ශම්හ 
එකඳහයට වන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි ක්රහකහයශඹන් ශම් විධිඹට 
ඵදු ගවරහ, ඒ තුමළින් ණදහඹභක් උඳද්දරහ අශප් අඩු ණදහඹම්රහභි 
ජනතහට වන රන්න එඹ උදවු කය ගන්ශන්.   

ශම් ශඹෝජනහලිඹ තුමශ කෘෂි කර්භහන්තඹට, රීරි 
නිසඳහදනඹට, කෘෂි කර්භහන්තඹට ම්ඵන්ධ ශනේ යහඳහයරට 
දීරහ තිශඵන වන ගළන කවුරුේ කථහ කයන්ශන් නළවළ.  ඒ දීරහ 
තිශඵන වන ගළන කථහ ශනොකය ශභොකක් වරි අඩුක්, අඩු 
ඳහඩුක් ඒ හශ භ ශදොක්, විශේචානඹක් එල්ර කයන්න පුළුන් 
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ශද්ල් ගළන විතයයි කථහ කයන්ශන්. ඒ නිහ දිගින් දිගටභ ශම්හ 
ගළන විශේචානඹ කයපු ගරු භන්ත්රීතුමභන්රහට භභ රීඹනහ මීට ඩහ 
වදේරට ත් ටු කයරහ කථහ කයන්න රීඹරහ.  

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අපි  ඉදිරිශේ දී අලුේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳේ 

කයනහ. ඒ අලුේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳේ රීමේභ තුමළින් අපි ජනතහට 

වන රනහ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ ඔඵතුමභහට නිඹිතත කහරඹ අහනයි. 

 

ගරු චන්දිම ගමතප මශ ා 
(ரண்நெறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඳුව ගිඹ දිනර අතිගරු ජනහධිඳතිතුමභහ, ගරු අගභළතිතුමභහ 

විශද්ල ංචාහයර ශඹදිරහ ඒ යටලින් අයශගන ණපු විශද්ය ඹ 

ණශඹෝජන ව විවිධ ණධහය මුදල් උඳශඹෝගි කයශගන ඉදිරිශේ දී 

කර්භහන්ත ක්රිඹහේභක කයන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. අපි 

ශම්හ ගළන කථහ කයද්දී භවරු අශඳන් අවනහ, "රැරීඹහ රක් 

දවඹ ශදන්ශන් කදහ ද " රීඹහ. ඳුව ගිඹ කහරශේ  නළති කය ගේත 

GSP එක නළත රඵහ ගන්න අපි ශභච්චාය දඟරනහ. ඉදිරිශේ දී 

GSP එක රළශඵනහ. GSP එක රළබුණහට ඳසශේ තභයි දළනට 

ක්රිඹහේභක න කර්භහන්ත ටික ඳණ ගවරහ එන්ශන්. අඹ ළශඹන් 

ඳසශේ තභයි ල්ලි ශන් කය ණශඹෝජන ඳටන් ගන්ශන්. 

ණශඹෝජන එක ඳහයට ඳටන් ගන්න ඵළවළ. ඒ වහ ඉඩකඩම් 

ශවොඹන්න ඕනෆ. ඒ වහ අලය කයන ඉඩම් ශන් කය ගන්න 

ඕනෆ. කර්භහන්ත ලහරහ වදන්න ඕනෆ. කර්භහන්තලහරහ වදරහ තභයි 

ශම් යශ්  රැරීඹහ ්රලසනඹ වින්න අපි ඳටන් ගන්ශන්. රීඹන්න 

ශදඹක් නළති න ශකොට ඕනෆභ ශදඹක් රීඹහ විශේචානඹ කයනහ 

ශනුට වදතට ත් ටු කය ශම් ගළන හිතරහ ඵරන්න රීඹහ ්රකහල 

කයිතන් භහ නිවඬ නහ. සතුමතියි. 
 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුමභහ. 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, භහ ශම් විහදඹට වබහගි ශිතන් ගරු 

යවි කරුණහනහඹක ඇභතිතුමභහශ  නභ "කරුණහනහඹක, යවීන්ද්ර 

න්ශරේස ගශන්න් එම්." ඹනුශන් වන් කශහ. භහ දළන් 

වළන්හඩ් හර්තහ ශගන්හ ඵළලුහ. එතුමභහශ  නභ ඉංග්රීිට 

ඳරිර්තනශේ  ශනස. එහි වන් න්ශන් "කරුණහනහඹක, 

යවීන්ද්ර න්ශරේස; ශරොකුශ , ගහිතමට කුරංල." රීඹහ. ගශන්න්, 

එම්. රීඹන එක ගශන්න් භන්ත්රීතුමභහශ  නභ ශරයි තිශඵන්ශන්. 

එතුමභහශ  නභ රීඹළවීශම්දී ිටදු වුණු ඳළටලීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ 

එතුමභහට භශ  කනගහටු ්රකහල කයනහ. [ඵහධහ රීමේම්] එතුමභහ 

ඒක පිළිගන්නහ. එතුමභහට භහ භශ  කනගහටු ්රකහල කයනහ. 

 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශඵොශවොභ ශවොයි. 

තද්ශීය ආදායපත (වංතෝධන) ඳන ක 
තකටුපතඳ  

உண்ரட்டசறகந (றந்த்ம்) சட்டநனம் 
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL 

 
තද ලන ලර කියවීතපත නිතයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"That the Bill be now read a Second time."  
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල තද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
 

මුර ඳෂලන තයෝජනාල වභා වපතම  විය.: 
 

''ඳන ක තකටුපතඳ  පූර්ණ ඳාර්ලිතපතන්ුර කාරක වභාලක  
ඳැලරිය ුතුර ය.'' --[ගරු රවි කරුණානායක මශ ා] 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Ravi Karunanayake] 

 

කාරක වභාතලහිදී වකා බන දී. 
[කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

1 ිං  3 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

1 ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 3 ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்கரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 9 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 4.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 9ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 4.- (Amendment of section 9 of the principal 

enactment.)   

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move,  

(1) "In page 3, leave out all words in line 4 and  insert: 

'resident in Sri Lanka and who is sixty years or 
more or reaching sixty' " ; 
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(2) "In page 3, leave out all words in line 13 and insert: 

'deposits from the general public or any registered 

society within the meaning of the Co-operative 

Societies Law, No. 5 of 1972;' " ; 

(3) "In page 4, leave out all words in line 6 and insert: 

'individual who is Sri Lankan, living or' " 

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
4 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
4 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5 වශ 6 ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 
ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

 

5 ஆம், 6ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்கரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 5 and 6 ordered to stand part of the Bill. 

 
7 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 25 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 7.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 25 

ஆம் தறரறறகணத் றந்த்துல்.) 

CLAUSE 7. - (Amendment of section 25 of the principal 

enactment.)   

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

(1)  "In page 6, leave out all words in line 16 and insert: 

'by  Act,  No. 8 of 2014 is hereby further amended 

as follows:-' "; 

(2)  "In page 7, leave out all words in line 6 and insert: 

'(A) prior to April 1, 2015 at the' " ; 

(3) "In page 7, leave out all words in line 12 and insert: 

'(B) on or after April 1, 2015 at' " ; 

(4) "In page 10, leave out all words in lines 13 and 14 and insert: 

'machinery, fixture, fitting, utensils, articles or 
equipment, including computer' "   

 
වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  

විය. 
றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

7 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

7 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

8 ලන ලගන්තිය. - (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 26 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 8.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 26ஆம் 

தறரறறகணத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 8. - (Amendment of section 26 of the principal 

enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

 "In page 12, leave out all words in line 21 and insert: 

'and any Nation Building Tax on Financial' "  

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
8 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
 

8 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
9 ලන ලගන්තිය. - (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 32 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 9.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 32ஆம் 

தறரறறகணத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 9.- (Amendment of section 32 of the principal 

enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

 "In page 13, leave out all words in line 29 and insert: 

'which  he  is not entitled to deduct under 

section 25.' " 

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
9 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
 

9 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 ිං  12 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 

ශැටිය  තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
10 ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 12 ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்கரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 10 to 12 ordered to stand part of the Bill. 
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13 ලන ලගන්තිය. - (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 40ඇ ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 13.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 40இ 

ன்நம்  தறரறகத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 13. - (Amendment of section 40C of the principal 

enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

  "In page 18, leave out all words in line 1 and insert: 

'13. Section 40C of the principal enactment  

is hereby' " 

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
13 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
 

13 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 වශ 15 ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
 

14 ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 15 ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 14 and 15 ordered to stand part of the Bill. 

 
16 ලන ලගන්තිය. - (ප්රධාන ප්රඥප්තිය  48ඈ අලු ක 

ලගන්තිය ඇුරෂ ක කිරීම.) 
ரசகம் 16.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றல் 48ஈ 

ன்நம் நெற தறரறக உட்நெகுத்துல்.) 
CLAUSE 16. - (Insertion of new section 48D of the principal 

enactment.)   

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

 "In page 20, leave out all words in lines 12 to 25 (both 

 inclusive) and insert: 

'Lanka Law, No. 4 of 1978 which provides 
tax holiday under section 16D or section 

17A of this Act, if the approval of the Board 

of Investment was granted prior to October 
31, 2014 and the company which invested in 

such undertaking is unable to complete the 

required investment prior to April 1, 2015 
and to commence commercial operations 

prior to April 1, 2016 due to any practical 

reasons depending on the nature of the 
business, such period shall be extended up 

to April 1, 2018, if the Commissioner-

General is satisfied that the nature of the 

activities engaged in by such new 
undertaking are only activities qualified 

under section 16D or section 17A and the 

Board ' "     
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

16 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

16 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

17 ිං  19 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

17ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 19ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 17 to 19 ordered to stand part of the Bill. 

 
20 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 59ඊ ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 20.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 59ஊ 

ன்நம்  தறரறகத் றந்த்துல்) 

CLAUSE 20.- (Amendment of section 59F of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

(i) "In page 24, leave out all words in lines 12 to 37 (both 
 inclussive) and insert:   

'(ii)  if such relevant profits exceeds twenty five million 
rupees, then the tax payable, 

 - on such portion of the relevant part of the 

taxable income as is equal to twenty five 
million rupees shall be at twelve per 

centum; 

 - on such portion of the balance as does not 
exceed ten million rupees shall be at the 

rate of fourteen per centum; and 

- on any balance relevant part of the taxable 

income shall be computed according to 

such of the rates above twelve per centum, 
as are applicable thereto under the First 

Schedule to this Act subject to the 

following:' "  ; 

(2) "In page 25, leave out all words in lines 1 to 4 (both 

 inclussive)" ; 

(3) " In page 26, leave out all words in lines 19 to 35 and insert: 
  

 '(ii) if the relevant profits exceeds twenty five million 
rupees, then the tax payable,  

 - on the excess portion of twenty five million 

rupees over the amount by which the relevant 
profits exceeds relevant part of the taxable 

income shall be at twelve per centum; 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 - on the portion up to ten million rupees of the 

balance relevant part of the taxable income 
shall be at fourteen per centum; and' "  

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
20 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
20ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
21 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිය  59එ, 59ඒ, 

59ඔ, 59ඕ වශ 59ක යන අලු ක ලගන්ති ඇුරෂ ක 

කිරීම.) 
ரசகம் 21.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றல் 59, 59எ, 

59ஏ, 59எப ற்நம் 59க ன்நம் நெற தறரறவுககப 

உட்நெகுத்துல்.)  

CLAUSE 21.- (Insertion of sections 59I, 59J, 59K, 59L and 59M of the 

principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

 (1) "In page 27, leave out all words in lines 11 and 12 and insert:   

 'a business of manufacture of products 

(other than liquor or tobacco), on expansion 
of the ' " ; 

 (2) "In page 28, leave out all words in line 28 and insert: 

  

 'as being payable by any local entrepreneurs' 

"  ; 

(3) "In page 28, leave out all words in line 34 and insert: 

 “local entrepreneur” means, a person'  " 

 

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
21 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
21ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
22 ිං  24 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 

ශැටිය  තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
22ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 24ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 22 to 24 ordered to stand part of the Bill. 

25 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 95 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 25.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 95ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 25.- (Amendment of section 95 of the principal enactment.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 "In page 31, leave out all words in lines 13 to 16 (both 

 inclusive) and insert:   

 '(1) in paragraph (b) of that subsection by 

the substitution for the words “out of 
income arising in Sri Lanka,” of the 

following:- 

 "out of income arising in Sri Lanka; or 

 (c)  fees for technical services referred to in 

section 94,' "  
   

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

25 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

25ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
26 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිය  105ආ 

අලු ක ලගන්තිය ඇුරෂ ක කිරීම.) 
ரசகம் 26.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 105ஆ 

ன்நம் நெற தறரறக உட்நெகுத்துல்.)  

CLAUSE 26.- (Insertion of new section as section 105B in the principal 

enactment.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

"In page 32, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 
  

'76(3), 104(2), 104A(2), 111, 112, 118, 122, 

125(1), 130, 133, 162, 163,' " 
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
26 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
26ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 26, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

27 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 
ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

27 ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 27 ordered to stand part of the Bill. 

755 756 

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ] 



2015 ඔක්ශතෝඵර් 20   

28 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 107 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 28.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 107ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  
CLAUSE 28.- (Amendment of section 107 of the principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

 (1)  "In page 33, leave out all words in lines 26 to 34 

(both inclusive) and insert:   

 '(ii) an accountant who is a fellow member 

of the Association of Accounting 
Technicians of Sri Lanka incorporated 

under the Companies Act, No. 07 of 2007, 

in relation to any person other than a 
company, or any partnership where the 

turnover of the business of such person or 

partnership for the year  does not exceed 
five hundred million rupees.' "  ;   

 (2) "In page 34, leave out all words in lines 1 to 3 (both 
 inclusive) " 

  

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
28 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
28ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 28, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
29 වශ 30 ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
29ஆம், 30ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 29 and 30 ordered to stand part of the Bill. 

 
31 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 137 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 31.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 137ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 31.- (Amendment of section 137 of the principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

"In page 36, leave out all words in line 5 and insert:   

 '(4) Any balance amount of notional tax 

credit entitled' "  

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

31 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

31ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
32 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 

ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
32ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 32 ordered to stand part of the Bill. 

 

33 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 150 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 33.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 150ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 33.- (Amendment of section 150 of the principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

"In page 37, leave out all words in lines 32 and 33 and insert:   

'33. Section 150 of the principal enactment 

is hereby amended in subsection (1) of that 
section, by the substitution' " 

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
33 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
33 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

34 වශ 35 ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

34ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 35 ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 34 and 35 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

36 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 212 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 36.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 212ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 36.- (Amendment of section 212 of the principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

"In page 40, leave out all words in line 18 and insert: 
  

 'administered by the Commissioner-General'. " 
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

757 758 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

36 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

36ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 36, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

37 ිං  40 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

37ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 40ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 37 to 40 ordered to stand part of the Bill. 

 
38 ලන අලු ක ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 

ශ රලන උඳතල්ඛනය වංතෝධනය කිරීම.) 
நெற ரசகம் 38.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றற்கரண 

ரன்கரம் அட்டககத் றந்த்துல்.) 
NEW CLAUSE 38.- (Amendment of the Fourth Schedule to the 

principal enactment) 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

"In page 41,immediately after line 15, add: 

 

 'Amendment 38. The Fourth Schedule to the principal 
 of the Fourth  enactment is hereby amended as follows:- 

 Schedule to the 

 principal enactment.  (1)  in the heading of that Schedule, 
    by the substitution for the words 

    'Royalty or Annuity', of the words 

    'Royalty, Annuity or Fees for 

    Technical Services' "; and 

 

  (2)  in that Schedule, by the  
   substitution for the words 'royalty 

   or annuity', of the words  'royalty, 

   annuity or fees for technical 
   services'." 
 

ඉදිරිඳ ක කරන දින්, ඳෂමු ලන ලර කියලන දී. 
தகரண்டுப்தட்டு நைன்நைகந றப்தறடப்தட்டது. 

Brought up, and read the First time. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 

 "That the Clause be read a Second time." 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳ   එකුර කෂ ුතුරය යන ප්රනනය 

විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
38ලන අලු ක ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
 

 றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

ரசகம் சட்டநனத்றல் ரசர்க்கப்தட ரண்டுதன்ந றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.  

38 ஆம் நெற ரசகம்  சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause 38 ordered to stand part of the Bill. 

ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී.  

ඳන ක තකටුපතඳ , වංතෝධන වහි ල, ලාර් ා කරන දී.  
 

சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன்  அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ශෝදුඳේර 

මුද්රණ ශදෝ, අංක ශදෝ ශවෝ ඒ වහ භහන ශදෝ නිළයදි කය 

ගළීතභ වහ ීතති ශකටුම්ඳේ ම්ඳහදක ශත අය ශදන ශර 

ඉල්රහ ිටටිනහ. 
 

I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල වංතෝධි ාකාරතයන්,  ුරන් ලන 

ලර කියලා වපතම  කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் றந்த்ப்தட்டரந நன்நரம்நைகநரக 

றப்தறடப்தட்டு றகநரற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අද දිනට නිඹිතත බහශේ කටුතතුම අහන න ශතක් අලය 

කහරඹ රඵහ ගළීතභ පි. බහශේ අයඹ ඉල්රහ ිටටිනහ. 

බහ එකඟද  
 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

මුදල් ඳන ක තකටුපතඳ  
றறச் சட்டநனம் 

FINANCE BILL 

 

තද ලන ලර කියවීතපත නිතයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move,  
 

 "That the Bill be now read a Second time." 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල තද ලන ලර කියලන දී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
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මුර ඳෂලන තයෝජනාල වභා වපතම  විය.: 
''ඳන ක තකටුපතඳ  පූර්ණ ඳාර්ලිතපතන්ුර කාරක වභාලක  ඳැලරිය 
ුතුර ය.'' -[ගරු රවි කරුණානායක මශ ා] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் சரட்டப் 

தடுரக"  [ ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க ] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 
[ The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 

කාරක වභාතලහිදී වකා බන දී. 
[ගරු කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ சதரரகர்  அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

1 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 
ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

1ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்கரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 ලන ලගන්තිය.- (ම කඳැන් අතවිශල් වශ 

 ැබෑරුපත අය බද්ද ඳැනවීම.) 
ரசகம் 2.- (துச்சரகனகள் ற்நம் நககள் 

அநவீட்டிகண றறத்ல்.) 
CLAUSE 2.- (Imposition of the Bars and Taverns Levy) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

"In page 1,  leave out all words in line 17 and insert: 

  
   '(3) The levy shall be paid on or before November,15, 2015.' " 

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

2ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි 
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

2ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 
ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

3ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்கரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
4 ලන ලගන්තිය.- (ඳැශැර ශරින ද අය බද්ද 

අයකර ගැී ම.) 
ரசகம் 4.- (நககறலுள்ப அநவீட்கட 

அநறடுல்.) 
CLAUSE 4.- (Recovery of the levy in default) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

"In page 2,  leave out all words in line 26 and insert: 
 

              'Commissioner General with effect from December, 31, 2015.'" 
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

4ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

4ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 
ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

5 ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

6 ලන ලගන්තිය.- (කැිංතනෝ කර්මාන්  අය බද්ද 

ඳැනවීම.) 
ரசகம் 6.- (சலட்டரட்டத் தரறல் அநவீட்டிகண 

றறத்ல்.) 
CLAUSE 6.- (Imposition of the Casino Industry Levy) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

 (1)  "In page 3,  leave out all words in line 4 and insert: 
 

  'engaged in the business of a casino, as at January 29,  
  2015,' ; 
 

 (2) "In page 3,  leave out all words in line 11 and insert: 
 

   '(3) The levy shall be paid on or before November,15,2015.'" 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

6ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

6ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7 ිං  9  ත ක් ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

7ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 9ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 7 to 9 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 10 ලන ලගන්තිය.- (සුිළරි ලාිං බද්ද ඳැනවීම.) 
ரசகம் 10.- (அறஈட்ட ரறறகண றறத்ல்.) 

CLAUSE 10. - (Imposition of the Super Gain Tax.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

(1)    "In page 6, leave out all words in lines 6 to 8 (both 
inclusive) and insert: 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

 'to income tax determined in accordance with such 

 agreement, after the expiration of its period of tax 
 exemption set out in such agreement, means the profit 

 before income tax of such company, as per the' "; 
 

(2)   "In page 6, leave out all words in lines 15 and 16 and insert: 
 

 'tax under this Part, shall pay the tax in three equal 

 installments on or before the thirty first day of 

 October, thirtieth day of November and thirty first day 

 of December of 2015,' " 

 
වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
10ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

10 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
11 ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

11ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 11 ordered to stand part of the Bill. 

  
12 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරඳණය.) 

ரசகம் 12.- (ததரந்ள்ரகரடல்.) 
CLAUSE 12. - (Interpretation.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

(1)  "In page 8, leave out all words in line 6 and insert: 
 

'indirectly, other than a holding company incorporated 

outside Sri Lanka and not registered under Chapter XVIII 

of the Companies Act, No. 7 of 2007; ' ";  

 

(2)  "In page 8, leave out all words in line 10 and insert: 
 

'indirectly, other than a subsidiary incorporated outside Sri 
Lanka and not registered under Chapter XVIII of the 

Companies Act, No. 7 of 2007, of a holding company 

incorporated outside Sri Lanka and not registered under 
Chapter XVIII of the Companies Act.' "  

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

12ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

12 ஆம் ரசகம், றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 13 ලන ලගන්තිය.- (ජංගම දුරකථන ක්රියාකරු අය 

බද්ද ඳැනවීම.) 
ரசகம் 13.- (தசல்லிடத் தரகனரதசற 

தரறற்தடுத்துர் அநவீட்டிகண றறத்ல்.) 
CLAUSE 13. - (Imposition of Mobile Telephone Operator Levy.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
"In page 8, leave out all words in line 19 and insert: 

      „(2) The levy shall be paid on or before November 15, 2015.' ”  
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

13ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

13ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

14 ිං  16 ත ක් ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

14 ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 16ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 14 to 16 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

V ලන තකො ව 
தரகம் V 
PART V 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
"In page 9, leave out all words in lines 26 and 27.” 
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to 

 

v ලන තකො ව ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි නිතයෝග 
කරන දි. 

தரகம் V, சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தடரண்டுதணக் கட்டகப 

றடப்தட்டது. 

Part V ordered to be left out of the Bill.  

 
  

17 ලන ලගන්තිය.- (නිලාව වශා විජු චන්ද්රිකා 

තවේලා අය බද්ද ඳැනවීම.) 
ரசகம் 17.- (தசய்றறநடரக வீடுகளுக்கு ரடி 

ரசகககப ங்குற்கரண அநவீட்கட 

றறத்ல்.) 
CLAUSE 17. - (Imposition of the Direct to Home Satellite Services 

Levy.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
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(1)“In page 9, leave out all words in lines 28 to 34 (both inclusive)";   
 

(2) “In page 10, leave out all words in lines 1 to 7 (both inclusive).” 

 
වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
17ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි 

නිතයෝග කරන දී. 
17 ஆம் ரசகம், சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தடரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 17, ordered to be left out of the Bill. 

 
 

 18 ලන ලගන්තිය.-(අය බද්ද තගවීම ඳැශැර ශැරීම.) 
ரசகம் 18.- (அநவீட்டுக் தகரடுப்தணறல் 

நகக.) 
CLAUSE 18. - (Default in payment of the levy.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

"In page 10, leave out all words in lines 8 to 13 (both inclusive).”  

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

18ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි 
නිතයෝග කරන දී.  

18 ஆம் ரசகம், சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தடரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது.  

Clause 18, ordered to be left out of the Bill. 

 

 19 ලන ලගන්තිය.- (ඳැශැර ශරින ද අය බද්ද අය 

කර ගැී ම.) 
ரசகம் 19.- (நககறல் அநவீட்கட 

அநறடுல்.) 
CLAUSE 19. - (Recovery of the levy in default.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  

 
(1)  "In page 10, leave out all words in lines 14 to 32 (both 

inclusive).” ;  
 

(2) “In page 11,leave out all words in lines 1 to 3                               

(both inclusive).”  
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

19ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි 
නිතයෝග කරන දී.  

19 ஆம் ர சகம் சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தட ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது.  

Clause 19, ordered to be left out of the Bill. 

20 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරඳණය.) 
ரசகம் 20.- (ததரந்ள்ரகரடல்.) 

CLAUSE 20. - (Interpretation.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

"In page 11, leave out all words in lines 4 to 16 (both inclusive).”   

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

20 ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි 
නිතයෝග කරන දී. 

20 ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தட ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது.  

Clause 20, ordered to be left out of the Bill. 

 

 21 ලන ලගන්තිය.- (චන්ද්රිකා වනථාන අය බද්ද 

ඳැනවීම.) 
ரசகம் 21.- (தசய்ற அகறட அநவீட்கட 

றறத்ல்.) 
CLAUSE 21. - (Imposition of the Satellite Location Levy.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

 
"In page 11, leave out all words in line 24 and insert: 

 
   '(2) The levy shall be paid on or before November 15, 2015.' " 

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment  put, and agreed to. 
 

21ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

21 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

22 ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

22 ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 22  ordered to stand part of the Bill. 

 
 

 23 ලන ලගන්තිය.- (ඳැශැර ශරින ද අය බද්ද අය 

කර ගැී ම.) 
ரசகம் 23.- (நககறலுள்ப அநவீட்கட 

அநறடுல்.) 
CLAUSE 23. - (Recovery of the levy in default.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

"In page 12, leave out all words in line 21 and insert: 

 'remitted to the Commission to be credited to the' ”  

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

23ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

23ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 23, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
24ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
24ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 24 ordered to stand part of the Bill. 

 
25 ලන ලගන්තිය.- (ක්රීඩා වශා තලන් ව නාලිකා 

අය බද්ද ඳැනවීම.) 
ரசகம் 25.- (அர்ப்தறக்கப்தட்ட றகபரட்டுக்கள் 

அகனரறகச அநவீட்டிகண றறத்ல்.) 
CLAUSE 25. - (Imposition of the Dedicated Sports Channel Levy.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
(1)  "In page 13, leave out all words in lines 10 and 11 and insert: 

'in this Part referred to as 'the levy') of rupees one thousand 

million.' ” ;  

(2)  "In page 13, leave out all words in line 12 and insert: 

  '(2) The levy shall be paid on or before November 15, 
              2015.' ”   

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

25ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

25ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

26 වශ 27  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

26 ஆம், 27 ஆம் ரசகங்கள்  சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 26 and 27 ordered to stand part of the Bill. 

 
 28 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරඳණය.) 

ரசகம் 28.- (ததரந்ள்ரகரடல்.) 
CLAUSE 28. - (Interpretation.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

"In page 14, leave out all words in line 10 and insert: 

 „telecasting time is allocated for telecasting' ”  

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
28ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
28ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 28, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
  

 

29 ලන ලගන්තිය.- (මන්දිර බද්ද ඳැනවීම.) 
ரசகம் 29.- (ரபறகக ரறறகண றறத்ல்.) 

CLAUSE 29.- (Imposition of the Mansion Tax.)  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 

 (1) "In page 14, leave out all words in line 18 and insert: 

   'constructed on or after April 1, 2000, a tax to be called.' "  

 (2) "In page 14, leave out all words in lines 21 to 23 (both 
inclusive) and insert: 

   '(2) The tax shall be paid in four equal installments 

respectively as follows:-' " 

 (3) "In page 15, leave out all words in lines 4 and 5 and insert: 

  '(3) The tax shall be collected by the Commissioner general 

and shall be remitted to the Consolidated Fund' " 

 
වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
29ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

29ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
30 ලන ලගන්තිය.- (බද්ද තගවීම ඳැශැර ශැරීම.) 
ரசகம் 30.- (ரறக் தகரடுப்தணறல் நகக.) 

CLAUSE 30.- (Default in payment of the tax.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 15, leave out all words in lines 12 to 17 (both 

inclusive) and insert: 

 30.(1) Where an owner of a mansion who 

is liable to pay the tax under this Part 
fails to pay such tax, as provided for in 

this Part, he  shall be deemed to be a 

defaulter of tax under this Act.    
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 (2) The provisions of Chapter XII, 
Chapter XXII, Chapter XXIII, Chapter 

XXIV, Chapter XXV, Chapter XXVI, 

Chapter XXVII, Chapter  XXX and 
Chapter XXXI of the Inland Revenue Act 

No. 10 of 2006 shall, mutatis mutandis, 

apply to and in relation to any such 
defaulter.'" 

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
30ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
30 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 30, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

31 ලන ලගන්තිය.- (ඳැශැර ශරින ද බද්ද අය කර 

ගැී ම.) 
ரசகம் 31.- (நககறலுள்ப ரற அநறடுல்.) 

CLAUSE 31.- (Recovery of the tax in default.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 15, leave out all words in lines 18 to 34 (both 
inclusive)."  

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
31ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි 

නිතයෝග කරන දී.  
31ஆம் ரசகம், சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தடரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது.  

Clause 31, ordered to be left out of the Bill. 

 

 

32 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරඳණය.) 
ரசகம் 32.- (ததரந்ள்ரகரடல்.) 

CLAUSE 32.- (Interpretation.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 16, immediately after line 2 add:  

   ' "Commissioner General" means the Commissioner 

General of Inland Revenue appointed or deemed to be 
appointed under the Inland Revenue Act, No. 10 of 

2006' " 

 (2)  "In page 16,  leave out all words in lines 19 to 26 (both 

inclusive);" 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

32 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

32 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 32, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
33 ලන ලගන්තිය.- (විගමන බද්ද ඳැනවීම.) 

ரசகம் 33.- (குடிகல்வு ரறறகண றறத்ல்.) 
CLAUSE 33.- (Imposition of the Migrating Tax.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 17, leave out all words in line 1 and insert: 

   '33.(1) There shall be levied, with effect from 
November 1,' " 

 (2)  "In page 17,  leave out all words in lines 9 to 15 (both 

inclusive) and insert: 

   '(2) The tax shall be collected by the Commissioner 
General and shall be remitted to the Consolidated 

Fund within fifteen days from the date of collection.' " 

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
33 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
33ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

34 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරඳණය.) 
ரசகம் 34.- (ததரந்ள்ரகரடல்.) 

CLAUSE 34.- (Interpretation.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 17, leave out all words in lines 21 to 23 (both 

inclusive) and insert: 

   ' "Commissioner General" means the Commissioner 

General of Inland Revenue appointed or deemed to be 

appointed under the Inland Revenue Act, No. 10 of 
2006;' " 

 (2)  "In page 17, leave out all words in lines 27 and 28." 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள்  றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
34 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
34 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 34, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

35 ලන ලගන්තිය.- (තමෝ ර් ලාශන 

ආනයනකරුලන්තප බඳත්ර ගාවනුරල ඳැනවීම.) 
ரசகம் 35.- (ரரட்டரர் ரகண 

இநக்குறரபர்கள் உரறக் கட்டத்க 

றறத்ல்.) 
CLAUSE 35.- (Imposition of the Motor Vehicle Importers Licence Fee.) 

 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 17, leave out all words in line 32 and insert: 

   'on or after January 1, 2016, from every importer of 

motor' " 

 (2)  "In page 18, leave out all words in lines 22 to 27 (both 
inclusive) and insert: 

   '(3) The fee shall be paid, for every year commencing 

on or after January 1, 2016, on or before the thirty first 
day of December of the year preceding the relevant 

year.' " 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
35 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
35 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 35, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

36 වශ 37 ත ක් ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

36 ஆம், 37 ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 36 and 37 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

38 ලගන්තිය.- (ලංගු කිරීම.) 
ரசகம் 38.- (தசல்லுதடிரக்குல்.) 

CLAUSE 38.- (Validation.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

"In page 19, leave out all words in lines 23 to 29 (both inclusive)."  
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
38ලන ලගන්තිය, ඳන ක තකටුපතඳතින් ඉල ක කෂ ුතුර යැයි 

නිතයෝග කරන දී.  
38ஆம் ரசகம், சட்டநனத்றலிந்ந்து லக்கப்தடரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது.  

Clause 38, ordered to be left out of the Bill. 

 
39 ිං  42 ත ක් ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් 

ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
39ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 42ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 39 to 42 ordered to stand part of the Bill. 

උඳතල්ඛනය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක්  ශැටිය  තිබිය 
ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

அட்டக சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Schedule ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී.  

ඳන ක තකටුපතඳ , වංතෝධන වහි ල ලාර් ා කරන දී.  
சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ශෝදුඳේර 

මුද්රණ ශදෝ, අංක ශදෝ ශවෝ ඒ වහ භහන ශදෝ නිළයදි කය 

ගළීතභ වහ ීතති ශකටුම්ඳේ ම්ඳහදක ශත අය ශදන ශර 

ඉල්රහ ිටටිිත. 

I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල ුරන් ලන ලර කියලා 

වංතෝධි ාකාරතයන් වපතම  කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் றந்த்ப்தட்டரந நன்நரம்நைகந 

றப்தறடப்தட்டு றகநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  
Bill, as amended accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

එකුර කෂ අගය ම  බදු (වංතෝධන) ඳන ක 

තකටුපතඳ  
ரசர்ததநற ரற (றந்த்ம்) சட்டநனம் 

VALUE ADDED TAX  (AMENDMENT) BILL 
 

 

තද ලන ලර කියවීතපත නිතයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move,  
 

 "That the Bill be now read a Second time." 
 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල තද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 

මුර ඳෂලන තයෝජනාල වභා වපතම  විය.: 
''ඳන ක තකටුපතඳ  පූර්ණ ඳාර්ලිතපතන්ුර කාරක වභාලක  

ඳැලරිය ුතුර ය.'' - [  ගරු රවි කරුණානායක මශ ා ] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon.  Ravi Karunanayake.] 
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කාරක වභාතලහිදී වකා බන දී. 
[ කථානායකුරමා  මූාවනාරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
 

1 ලන ලගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය වශ ක්රියා කමක 

වීතපත දිනය.) 
ரசகம் 1.- (சுந்க்கப் ததந்ம் கடநைகநக்கு ந்ம் 

ரறநோம்.) 
CLAUSE 1.- (Short title and the date of operation.) 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 (1) "In page 1, leave out all words in line 11 and insert: 

   'operation on such date as the Minister may appoint by 
Order." 

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
1 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
1ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 

2 ලන ලගන්තිය.- (2002 අංක 14 දරන එකුර කෂ 

අගය ම  බදු ඳනත ක 2 ලන ලගන්තිය වංතෝධනය 

කිරීම.) 
ரசகம் 2.- (2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இனக்க, 

ரசர்ததநற ரறச் சட்டத்றன் 2ஆம் தறரறகத் 

றந்த்துல்.)  

CLAUSE 2.- (Amendment of section 2 of the Value Added Tax Act, No. 

14 of 2002.) 
 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 I move, 

(1)  “In page 2, leave out all words in lines 28 to 35 (both inclusive)" 

(2)  “In page 3, leave out all words in lines 1 to 5(both inclusive)." 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

2 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන් ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

2ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

3 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 3 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 3.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 3ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 3.- (Amendment of section 3 of the principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

"In page 4, leave out all words in lines 2 to 4 (both inclusive) and 

insert: 

  'the substitution for the words “for the purpose of this 

Act” of the words “the substitution for the words “for 
the purposes of this Act, including any business in 

which any director of a Company or partner of a 

partnership is a director or'." 
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

3 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන් ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

3 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

4 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 5 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 4.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 5ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 4.- (Amendment of section 5 of the principal enactment.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 I move, 

 (1) "In page 4, leave out all words in line 10 and insert: 

  „ (a) prior to October 25, 2014, where any goods;‟.” 

 (2) “In page 4, leave out all words in line 23 and insert: 

  „(b) on or after October 25, 2014, where any goods‟.” 

 (3) “In page 4, leave out all word in lines 27 to 29 (both 

inclusive) and insert: 

  „consideration, such consideration shall be treated as a 

lease rental obtained under such lease agreement.‟.” 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

4 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

4 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

5 ලන  ලගන්තිය තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුර 
යයි නිතයෝග කරන දී. 

5ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்கரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
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6 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 8 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 6.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 8ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 6.- (Amendment of section 8 of the principal enactment.) 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 I move, 

“In page 5, leave out all words in line 20 and insert: 

  „ (b) locally produced fresh milk and with effect from 

November 1, 2015 locally grown fruits and vegetables 

or locally produced rice; and‟” 
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
6 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන් ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
6 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 

 

7 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 10 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 7.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 10ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 7.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 

 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 I move, 

(1)  “In page 7, leave out all words in line 15 and insert: 

  „ending on or before December 31, 2013;‟.” 

(2)  “In page 7, leave out all words in line 19 and insert: 

  „2014 but ending on or before December 31,‟.” 

(3)  “In page 7, leave out all words in lines 22 and 23 and insert:  

    „three months commencing on or after January 1, 2015.'." 

 
වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
7 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන් ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
7ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
8 ිං  11 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
8ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 11ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்கரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 8 to 11 ordered to stand part of the Bill. 

12 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 22 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 12.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 22ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 12.- (Amendment of section 22 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 I move, 

“In page 9, leave out all words in lines 29 and 30 and insert: 

  „read with the guidelines issued and published in the 
Gazette Notification by the Commissioner-General of 

Inland Revenue.' "  
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

12 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන් ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

12ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
 

13 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 25අ  

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 13.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 25அ 

ன்நம் தறரறகத் றந்த்துல்.)  

CLAUSE 13.- (Amendment of section 25A of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 I move, 

“In page 9, immediately after line 32, add: 

 ' (1) in subsection (1) of that section by the substitution for the 

words and figures “the provisions of Chapters I, II, III 
and item (xi) of the First     

  Schedule to this Act” of the words and figures” the 
provisions of Chapters I, II, III and item (x) of 

paragraph (b) of PART II of the First Schedule to this 

Act;' "      
 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
13 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන් ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
13 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

14 ිං  24 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

14 ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 24ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 14 to 24 ordered to stand part of the Bill. 
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25 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ ඳෂමුලන 

උඳතල්ඛනතේ II ලන තකො ව වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 25.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றற்கரண 

நைனரம் அட்டகறன் IIஆம் தரகத்கத் 

றந்த்துல்.) 
CLAUSE 25.- (Amendment of PART II of the First Schedule to the 

principal enactment.) 

 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 I move, 

 
(1) “In page 14, leave out all words in lines 7 to 9 (both 

 inclusive) and insert: 

 
 „(2) in paragraph (a) of that PART- 

 
 (a) by the repeal of item (viii) and the substitution therefor of 

 the following:- 

 
 “(viii) agricultural tractors or road tractors for 

 semi-trailers (with effect from the date on which 
 this Act comes into operation);" 

 
 (b) by the addition immediately after item (xxv) of the 

 following new item:-' ”  

 

 
(2) “In page 15, leave out all words in lines 22 and 23 and insert: 

 

 „entered into on or after October 25, 2014, not 
 being an agreement‟." 

 
(3) “In page 15, leave out all words in lines 25 and 26 and insert: 

 
 „entered into prior to October 25, 2014‟ ” 

 

(4) “In page 17, leave out all words in line 13 and insert: 
 

 „parts imported by Sri Lanka Ports‟ ” 

 
(5) “In page 18, leave out all words in lines 11 and 12 and insert: 

 

 „the repossession of the same by the lessor on 
 which input tax had been claimed‟. ” 

 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
25 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

25ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
26 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  තිබිය 

ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

26 ஆம்ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 26 ordered to stand part of the Bill. 

27 ලන ලගන්තිය.- (ලංගු භාලය.) 
ரசகம் 27.- (தசல்லுதடிரக்கல்.) 

CLAUSE 27. - (Validation.) 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 “In page 19, leave out all words in lines 24 and 25 and 

 insert: 

 „against all actions civil or criminal, in respect of 
 such collection:‟ ” 

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

27 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

27ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
28 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  තිබිය 

ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
28 ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 28 ordered to stand part of the Bill. 

 

අලු ක ලගන්තිය.- (ඳෂමුලන උඳතල්ඛනතේ II ලන 

තකො ව වංතෝධනය කිරීම) 
நெற ரசகம்.- (நைனரம் அட்டகறன் IIஆம் 

தரகத்கத் றந்த்துல்.) 
NEW CLAUSE. - (Amendment of PART II of the First Schedule.) 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 

 "In page 16, immediately after line 26, add: 

 

 ' (i) by the addition immediately after item (L) of 

 paragraph (b), of the following new item:-  
  

 (LI) Locally manufactured coconut milk (with 

 effect from November 1, 2015).'" 

 
ඉදිරිඳ ක කරන දින්, ඳෂමු ලන ලර කියලන දී. 
தகரண்டுப்தட்டு நைன்நைகந றப்தறடப்தட்டது. 
Brought up, and read the First time. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 

 
 “That the Clause be read a Second time.” 

 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳ   එකුර කෂ ුතුරය යන ප්රනනය 
විමවන දින්, වභාවපතම  විය. 

අලු ක ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 
ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
 

ரசகம் சட்டநனத்றல் ரசர்க்கப்தட ரண்டுதன்ந றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது.  

நெற ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question, that the Clause be added to the Bill, put, and agreed to. 
New Clause ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 

ශැටිය   තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
ඳන ක තකටුපතඳ , වංතෝධන වහි ල ලාර් ා කරන දී. 

 

சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.  

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது.   
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ශෝදුඳේර 

මුද්රණ ශදෝ, අංක ශදෝ ශවෝ ඒ වහ භහන ශදෝ නිළයදි කය 

ගළීතභ වහ ීතති ශකටුම්ඳේ ම්ඳහදක ශත අය ශදන ශර 

ඉල්රහ ිටටිිත. 

 
I move, 

 “That the Bill, as amended, be now read the Third time.” 

 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල ුරන් ලන ලර කියලා 

වංතෝධි ාකාරතයන් වපතම  කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் நன்நரம்நைகந றப்தறடப்தட்டு 

றகநரற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ජාතිය තගොඩනැගීතපත බදු (වංතෝධන) ඳන ක 

තකටුපතඳ  

ரட்கடக் கட்டிதளப்நெல் ரற (றந்த்ம்) 

சட்டநனம் 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

 
තද ලන ලර කියවීතපත නිතයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 

 "That the Bill be read a Second time." 
 

මුර ඳෂලන තයෝජනාල වභා වපතම  විය.: 
''ඳන ක තකටුපතඳ  පූර්ණ ඳාර්ලිතපතන්ුර කාරක වභාලක  

ඳැලරිය 
ුතුර ය.'' - [ගරු රවි කරුණානායක මශ ා] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க ] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 

කාරක වභාතලහිදී වකා බන දී. 
[කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 ලන ලගන්තිය ඳන ක තකටුපතඳත හි  තකො වක් ශැටිය  තිබිය 

ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
1 ஆம் ரசகம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 ලන ලගන්තිය.- (2009 අංක 9 දරන ඳනත ක 3 

ලන ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 2.- (2009ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் இனக்க, 

சட்டத்றன் 3ஆம் தறரறகத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 2. - (Amendment of section 3 of Act, No. 9 of 2009.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move, 
 
(1)  “In page 3, leave out all words in line 19 and insert: 

  

 „vehicles in the stock remain unsold as at 
 October‟ " 
 

(2) “In page 3, leave out all words in line 26 and insert: 

 
 „(12) cigarettes identified under‟ " 

 

(3) “In page 4, leave out all words in line 18 and insert: 
 

 „2014 in the stock remain unsold as at October 

 25,‟ " 
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

2 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

2ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වශ 4 ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  තිබිය 

ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
3ஆம், 4ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்கரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill. 
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5 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 10 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 5.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 10ஆம் 

தறரறகத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 5. - (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move, 
 
"In page 6, leave out all words in lines 6 to 9 (both inclusive)  and 
insert: 

 'improvement thereon; and.' " 

 
වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  

විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
5 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
5ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ ඳෂමුලන 

උඳතල්ඛනය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 6.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் நைனரம் 

அட்டககத் றந்த்துல்.) 
 CLAUSE 6. - (Amendment of First Schedule to the principal 

enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 
 
(1) "In page 8, leave out all words in lines 2 and 3 and insert: 
 

 'unsold in the stock which would have been 

 otherwise liable to the same Duty if the same is 

 manufactured after October 25, 2014;' " 
 

(2) "In page 8, leave out all words in line 15 and insert: 
  
 'manufactured cigarettes in stock' " 

 

(3) "In page 8, leave out all words in lines 22 to 39 

 (both  inclusive) and insert: 
 '(L) liquor identified under the Harmonized 

 Commodity Description and Coding Numbers for 
 Custom purposes and liable to Custom Duty 

 under the Revenue Protection Act, No. 19 of 

 1962 and Cess under Sri Lanka Export 
 Development Act, No. 40 of 1979 on the 

 importation, or Excise Duty under the Excise 

 Ordinance (Chapter 52) on the manufacturer as 
 the case may be, including such manufactured 

 liquor in the stock remain unsold as at October 

 25, 2014, which would have been otherwise 
 liable to the same Duty, if manufactured after 25, 

 2014.' " 

 

(4) "In page 9, leave out all words in line 28 and 

 insert: 
   

 'the brokerage receivable by such' " 
 

(5) "In page 10, leave out all words in line 21 and 

 insert:  
 

 '(xxxvii) of the following new item:-'" 
 

(6) "In page 10, leave out all words in lines 25 to 32 

 and insert:  
 

 'residential accommodation in so far as 

the value of the construction project relating to 

the supply of such residential accommodation is 
less than ten million United States Dollars or its 

equivalent in any other currency'”.  

 
වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 

වපතම  විය. 
றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
6 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  

තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 
6 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 ිං  9 ත ක් ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  

තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 
7ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 9ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 7 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 

ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී.  
ඳන ක තකටුපතඳ , වංතෝධන වහි ල ලාර් ා කරන දී.  

 

சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ශෝදුඳේර 

මුද්රණ ශදෝ, අංක ශදෝ ශවෝ ඒ වහ භහන ශදෝ නිළයදි කය 

ගළීතභ වහ ීතති ශකටුම්ඳේ ම්ඳහදක ශත අය ශදන ශර 

ඉල්රහ ිටටිනහ. 

I move, 
  
 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල ුරන් ලන ලර කියලා 

වංතෝධි ාකාරතයන් වපතම  කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் நன்நரம்நைகந றப்தறடப்தட்டு 

றகநரற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ආර්ථික තවේලා ගාවනුර (වංතෝධන) ඳන ක 
තකටුපතඳ  

ததரந்பரரச் ரசக றறப்தணவு 

(றந்த்ம்) 
ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 

BILL 
 

තද ලන ලර කියවීතපත නිතයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 
 "That the Bill be now read a Second time." 

 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල තද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර ඳෂලන තයෝජනාල වභා වපතම  විය.: 
''ඳන ක තකටුපතඳ  පූර්ණ ඳාර්ලිතපතන්ුර කාරක වභාලක  ඳැලරිය 
ුතුර ය.'' - [ ගරු රවි කරුණානායක මශ ා] 
லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon.  Ravi Karunanayake.] 

 

කාරක වභාතලහිදී වකා බන දී. 
[ගරු කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

1 ිං  3 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

1ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 3ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 

 4 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ 7 ලන 

ලගන්තිය වංතෝධනය කිරීම.) 
ரசகம் 4.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றன் 7ஆம் 

தறரறறகணத் றந்த்துல்.) 
CLAUSE 4. - (Amendment of section 7 of the principal enactment.) 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

Sir, I move, 
  

 “In page 2, leave out all words in line 16 and insert: 
 

 „an Assessor‟ of the words „furnish in writing or 
 by electronic means‟ ” 

 

වංතෝධනය ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

4 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

4 ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 ිං  8 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

5 ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 8ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.  
Clauses 5 to 8 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 
ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී.  

ඳන ක තකටුපතඳ , වංතෝධන වහි ල ලාර් ා කරන දී.  
சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ශෝදුඳේර 

මුද්රණ ශදෝ, අංක ශදෝ ශවෝ ඒ වහ භහන ශදෝ නිළයදි කය 

ගළීතභ වහ ීතති ශකටුම්ඳේ ම්ඳහදක ශත අය ශදන ශර 

ඉල්රහ ිටටිනහ. 
 

I move, 
  

 "That the Bill, as amended, be now read the  Third time." 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල ුරන් ලන ලර කියලා 

වංතෝධි ාකාරතයන් වපතම  කරන දී.  
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் நன்நரம்நைகந றப்தறடப்தட்டு 

றகநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amemded, accordingly read the Third time, and passed. 
 

ඔට්ටු ඇල්ලීම ශා සදු බදු (වංතෝධන) ඳන ක 
තකටුපතඳ  

தந், சூரட்ட றறப்தணவு (றந்த்ம்) 

சட்டநனம் 

BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) 

BILL 
 

තද ලන ලර කියවීතපත නිතයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I move, 
  

 "That the Bill be now read a Second time." 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල තද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டநனம் இண்டரம் நைகநரக றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
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මුර ඳෂලන තයෝජනාල වභා වපතම  විය.: 
''ඳන ක තකටුපතඳ  පූර්ණ ඳාර්ලිතපතන්ුර කාරක වභාලක  ඳැලරිය 
ුතුර ය.'' - [ගරු රවි කරුණානායක මශ ා] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டநனம் நைளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுரக"  [ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon.  Ravi Karunanayake.] 

 

කාරක වභාතලහිදී වකා බන දී. 
[ගරු කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

1 ිං  8 ත ක්  ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

1ஆம் ரசகத்றலிந்ந்து 8ஆம் ரசகம் க சட்டநனத்றன் 

தகுறரக இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Clauses 1 to 8 ordered to stand part of the Bill. 

 
9 ලන ලගන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥප්තිතේ උඳතල්ඛනය 

ප්රතිතයෝජනය කිරීම.) 
ரசகம் 9.- (நைன்கச் சட்டரக்கத்றற்கரண 

அட்டகறகண ரற்நலடு தசய்ல்.) 
CLAUSE 9. - (Replacement of the Schedule to the principal enactment.) 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

Sir, I move, 

 
(1) “In page 6, Schedule, Part I, leave out all words in item 1 and  

 insert: 
 „1. For every year commencing on or after April 

 1, 1988, but prior to April 1, 2001.; One hundred 

 thousand rupees'” 
 

(2) “In page 7, Schedule, Part I, leave out all words in Item 7(i) 

 and (ii) respectively and insert: 

 „(i) through Agents. Four million rupees   
 (ii) by the use of live telecast facilities in carrying on the 

  business.; Six hundred thousand rupees'” 
 

(3) “In page 8, Schedule, Part II, leave out all words in Item 

 1and insert: 

 „1. For every year commencing on or after April 
 1, 1988, but prior to April 1, 2001.; One million 

 rupees'”  
 

(4) “In page 8, Schedule, Part II, leave out all words in Item 5 
 and insert: 

 „5. For carrying on the business of gaming 

 including playing rudjino One Hundred for every 
 year commencing  on or after April 1, 2013, but 

 prior to April 1, 2015.; million rupees'” 
 

(5) “In page 8, Schedule, Part II, leave out all words in Item 6 
 and insert: 

 „6. For carrying on the business of gaming 

 including playing rudjino Two Hundred  
 for every year commencing  on or after April 1, 

 2015.; million rupees'”  
 

වංතෝධන ිළිතග  ුතුරය යන ප්රනනය විමවන දින්, වභා 
වපතම  විය. 

றந்த்ங்கள்  றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments  put, and agreed to. 
 

9 ලන ලගන්තිය, වංතෝධි ාකාරතයන්, ඳන ක තකටුපතඳත හි  
තකො වක් ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී. 

9ஆம் ரசகம் றந்த்ப்தட்டரந சட்டநனத்றன் தகுறரக 

இந்க்க ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

10 වශ 11 ලගන්ති ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් ශැටිය  
තිබිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන දී. 

10ஆம், 11ஆம் ரசகங்கள் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Clauses 10 and 11 ordered to stand part of the Bill. 
 
ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක තකටුපතඳත හි තකො වක් 

ශැටිය  තිබිය ුතුරයයි නිතයෝග කරන දී.  
ඳන ක තකටුපතඳ , වංතෝධන වහි ල ලාර් ා කරන දී.  
 

சட்டரகு ரசகநைம் கனப்நெம் சட்டநனத்றன் தகுறரக இந்க்க 

ரண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டநனம் றந்த்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, ඳනේ ශකටුම්ඳශේ ශෝදුඳේර 

මුද්රණ ශදෝ, අංක ශදෝ ශවෝ ඒ වහ භහන ශදෝ නිළයදි කය 

ගළීතභ වහ ීතති ශකටුම්ඳේ ම්ඳහදක ශත අය ශදන ශර 

ඉල්රහ ිටටිනහ. 
 

I move, 
  
 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
ඳන ක තකටුපතඳ  ඊ  අනුකූල ුරන් ලන ලර කියලා 

වංතෝධි ාකාරතයන් වපතම  කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டநனம் நன்நரம்நைகந றப்தறடப்தட்டு 

றகநரற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

   

 

කල් ැබීම 
எத்றகப்நெ 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තුම දළන් කල් තළබිඹ 

ුතතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ, ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය 

භන්ත්රීතුමභහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

දිිතඳු ඳවුල් වවිබ ගැන්වීම 

நற குடும்தங்ககப லுவூட்டுல் 

EMPOWERMENT OF  POOR FAMILIES  
 

 

[අ.බහ. 6.40] 

 
ගරු එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ා 
(ரண்நெறகு ட்ட் குரசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු කථහනහඹකතුමභනි, අටළනි ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ භහ කථහ 

කයන ඳශමුළනි අසථහ වළටිඹට ඳශමුශන්භ ශම් උේතමේතය 

සථහනඹට භහ ඳේ කය එව ිතනුන්ශගොඩ, දිවුරපිටිඹ, කටහන 

ඇතුමළු ගම්ඳව දිසත්රික්කශේ  ජනතහට ඳශමුශන්භ භහශ  

්රණහභඹ, සතුමතිඹ පුද කය ිටටිිතන් භභ ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ 

කයනහ. 

"දිළිඳු ඳවුල් විඵර ගළන්වීභ වහ භෘද්ධි ංර්ධන යහඳහයඹ නිතන් 

දීර්ඝ කහරඹක ිටට ක්රිඹහේභක ව දිළිඳු වනහධහය ක්රභඹ ශම් න විට 

දිළින්දන්ට දිළිඳු ඵ ඳේහ ශගන ඹහභට රුකුරක් ශදන ළඩ ටවනක් 

ශර ඳේ වී ඇත. එඳභණක් ශනොශයි, එභ යහඳහයඹට ම්ඵන්ධ 

නිරධහරින් ඳහ ශම් අයමු.න් ිතදී ශනේ සීභහන්ට ශකොටු වී යහජය 

නිරධහරි තේේශඹන් දුයස වී ඇත.  එඳභණරීන් ශනොනළනීර ශභභ 

ඳවුල්ර දරුන් ද දිළිඳුකභ ඳේහ ශගන ඹිතන් ශභභ වනහධහයශේ  

උරුභක්කහයඹන් වීභට තයම් දුර්ර භහනිටකේඹට ඳේ ශිතන් ිටටියි. 

ඳවුර විඵර ගළන්වීභටේ, ඉතිරි රීමේභට හුරු රීමේභ, හමහික ළඩ 

රීමේභට ලක්තිඹ රඵහ දීභ, ණකල්ඳ ර්ධනඹ රීමේභ ඹන ්රධහන 

කරුණුලින් ඵළවළය ශභභ යහඳෘතිඹ ඇති රීමේශම්දී ඵරහශඳොශයොේතුම ව 

අයමුණු ඉටු ශනොවීභට ඳේ  ඇති ඵළවින් ශභභ න ඹව ඳහරන ජහතික 

ණණ්ඩු ංකල්ඳඹ භඟින් ක්රිඹහේභක කශ වළරී දිළිඳු ඳවුල් ළඵෆ ශරභ 

වි ඵර ගළන්වීභට වළරී න ළඩ පිළිශශක් ශම් ශනුට ක්රිඹහේභක 

කශ ුතතුම ඹළයි භභ ශභභ බහට ශඹෝජනහ කයිත."  
 
කථානායකුරමා 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
Order, please! ශම් අසථහශේදී ගරු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුමභහශ  නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ කයන ශර භහ 

ඉල්රහ ිටටිනහ. 

 
ගරු ක්නමන් කිරිඇල්  මශ ා 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වපතම  විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල  කථානායකුරමා මූාවනතයන් ඉල ක වුතයන්, ගරු 

ීම ජයලර්ධන මශ ා මුාවනාරඪ විය. 
அன் தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனர, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

LUCKY  JAYAWARDANA   took the Chair. 
 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ කථහ කයන්න. 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ා 
(ரண்நெறகு ட்ட் குரசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භෘද්ධි යහඳහයශේ  නිර්භහතෘ 

විධිඹට 1994 ර්ශේ  ඒ කටුතතුම ඵහය ිටටි හිටපු ගරු 

ඇභතිතුමභහභ අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුමශේ ශභභ ශඹෝජනහ  

ශනුශන් පිළිතුමරු දීභට ිටටීභ පිළිඵ භභ ඉතහභේභ තුමටු 

ශනහ. එතුමභන්රහ ද්බහශඹන් ශම් යශ්  දිළින්දන් දිළිඳුකිතන් 

පිටු දළක්වීභට, විඵර ගළන්වීභට ව අශනකුේ ිටඹලුභ කටුතතුම 

රීමේභ උශදහ තභයි ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹ ණයම්බ කශශේ. නමුේ 

දළන් ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹට අවුරුදු 20ක් ඳභණ ගත ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹ ණයම්බ කයන්නට කලින් 

තිබුශණ් දිංගත යණිටංව ශ්රේභදහ භළතිතුමභහ ණයම්බ කශ ''ජන 

විඹ'' යහඳහයඹ ඵ ශම් යශ්  කවුරුේ දන්නහ.  

අපි දන්නහ, ශදළනි ශරෝක ුතද්ධශඹන් ඳසශේ එදහ තිබුණු 

තේේශඹන් ශම් යට ගරහ ශගන ිතනිසුවන්ශ  ඵඩගින්න නළති 

කයන්න, භන්දශඳෝණශඹන් ිතනිසුවන් ගරහ ගන්න එදහ 

තිබුණු ණවහය මුද්දය, වල් ශඳොේ ළනි ක්රභ නළති කයරහ, ජනඹහ 

විඵර ගළන්වීශම් ක්රිඹහලිඹක් වළටිඹට තභයි ජන විශඹන් 

ඳසශේ ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹ රීඹන ළඩ පිළිශශ ණයම්බ කයරහ 

තිබුශණ් රීඹරහ. අශප් හශ  යටකට ශභඹ ඉතහ ළදගේ ශනහ. 

විශලේශඹන්භ ගම්ඳව දිසත්රික්කඹ, ශකොශම දිසත්රික්කඹ හශ  

්රශද්ලර ජනතහට ශනොශයි, ඉන් පිටත ශභොනයහගර, 

අනුයහධපුය, කුරුණෆගර හශ  දුසකය දිසත්රික්කර ශභළනි 

ණධහය ඵරහශඳොශයොේතුමශන් දළඩි දිළිඳු ජනතහක් ඉන්නහ.  

වළඵළයි ශම් ණධහය රඵහ දීශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්න කලින් 

අද උශද් මුදල් ඳනේ ශකටුම්ඳත ළනි ඳනේ ශකටුම්ඳේ ශගනහහ. 

ඒහ ම්ඵන්ධශඹන් ශකරුණු කථහ ශද ඵරද්දීේ අශප් යට එක 

තළන ඉරහ ඳල්ශරවහට තල්ලු ශනහ ද, ඉසයවට ඹනහ ද 

රීඹරහ අපිට විශලේශඹන්භ හිතන්න ශනහ. භෘද්ධි යහඳහයඹ 

ඉතහභේ ශවො ළඩ ටවනක් ඵ රීඹන්න ඕනෆ.  ඒ ංකල්ඳඹ 

තුමශ තිශඵන ශද්ල් ඵළලුහභ  ඉතහ ශවො යහඳහයඹක් ගරු එස.බී. 

දිහනහඹක භළතිතුමභහ එකට ශගන ණ ඵ අපි දන්නහ. භභ 

දළක්කහ, එක්තයහ ජඳන් ිටතුමවිල්රකට අනු "යට වදරහ, ඳශහත 

වදරහ, ගභ වදරහ, තභන් වළශදන්න" ඕනෆ රීඹරහ  ළරී 4ක්  ජඳන් 

බහහශන්භ ඒ භෘද්ධි ංකල්ඳඹ තුමශ ඇතුමශේ ශරහ තිබුණහ. 

ජඳන් බහහශන් තිබුණු ඒ චාන භට භතක නළවළ. ඒ හශ  

රීඹභනකුේ ඒ තුමශ තිබුණහ. ඒ විධිඹට තභයි ජඳහනඹ දිුතණු ශරහ 

තිශඵන්ශන්. නමුේ දළන් ඒක අශනක් ඳළේතට කළයරීරහ 

තිශඵනහ. මුලින්භ තභන් වළශදන්න තභයි ඵරන්ශන්. තභන්ට 

ශභොනහ වරි රඵහ ගන්න තභයි වදන්ශන්. ශම්ශක් අතුමරු විඳහක 

වළටිඹට තභයි ඳුව ගිඹ කහර සීභහ තුමශ භළතියණඹ මුල් 

කයශගන භෘද්ධිරහභින්ශ  දිළිඳුකභ ඳේහශගන ඹහභ තුමළින් 

ඡන්දඹ ඉල්රන ශද්ලඳහරනඥඹන්ට ඡන්දඹ රඵහ ගන්නහ 

යහඳහයඹක් ඵට ශම්ක ඳේ වුශණ්. භභ හිතන්ශන් නළවළ, ගරු 

එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුමභහ එශවභ ිටතහශගන කටුතතුම කශහ 

රීඹරහ. නමුේ ඳුව ගිඹ කහරශේ  ශද්ලඳහරනඥඹන් තභන්ශ  

ඵරඹ රැක ගළීතභට, ඵරඹට ඳේ ශන්න භව ජනතහ ශඳොශමහ 

ගන්නහ ක්රභඹක් වළටිඹට තභයි ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹ ක්රිඹහේභක 

වුශණ්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඳුව ගිඹ යජඹ කහරශේ  යශ්  

හිටපු නහඹකඹන් පුේතරශම් තිශඵන රැසවීභට භවනුරින් 

ිතනිුවන් එක්ක ශගන ගිඹහ. ඔඵතුමභහේ ඒ ගළන දන්නහ. භෘද්ධි 

නිඹහභකට පුළුන්, ගභක ිටටින ිටඹඹක්, ශදිටඹඹක් ඵස ශදකක 

පුයහ ශගන ඹන්න. ඒ ිතනිුවන් භෘද්ධිඹ ශනොරළශඵයි රීඹහ ඵශේ  

ඒ ඵස එකට නළඟරහ ඹනහ. නමුේ අන්තිභට ඵළලුහභ, රළබුණු 

ශදඹක් නළවළ. වළඵළයි, භෘද්ධිඹ නිහ ඒ ිතනිුවන්ශ  හිශේ බිඹක් 
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තිබුණහ, ශම් ඡන්දඹ ශදන්න ඕනෆ අරහටඹ; ශම් ඡන්දඹ ශදන 

එක දරීනහ; භවය ශරහට ඡන්ද භධයසථහනශේ  භෘද්ධි 

නිඹහභක ඉන්නහ රීඹහ. ශභන්න ශම් විධිඹට ශම් යහඳහයඹ තුමශ ඒ 

ිතනිුවන් භවහ ඵන්ධනඹකට රක් කය ගේතහ. ඒ නිහ ගරු එස.බී. 

දිහනහඹක ඇභතිතුමභහ ශගන ණ ඵරහශඳොශයොේතුම ශනොශයි, ඳුව 

ඉසට වුශණ්. ඒ ශවේතුම නිහ යටක් වළටිඹට අඳ ඉතහභ ඳවේ ශර 

ළශටන තේේඹකට ඳේ වුණහ. ශභහි ඉතහභ ළදගේ කහයණහ 

තිශඵනහ. නළතුමහ ශනොශයි. ඒ ගළන ගරු ඇභතිතුමභහශ  පිළිතුමරු 

කථහශේදීේ රීඹයි. අපි දන්නහ, යක්ණ ක්රභඹ, දරුශකු 

රළශඵන්න ඉන්න ශකොට රළශඵන වන, ඉශගන ගන්නහ දරුන්ට 

ඹභක් ශදන එක, ඒ හශ භ ංසකෘතික ඳළේත ගේතේ, ඵළංකු 

ක්රභ ගේතේ ශම්හශේ  ළදගේ ශද්ල් තිශඵනහ. නමුේ ශම්හ 

එකක්ේ ඔසශේ ශනොශයි, අද ිතනිුවන් ඹන්ශන්. භෘද්ධිඹ 

රළශඵන ුවදුුවකභ තභයි, ඒ ශගොල්රන්ශ  එකභ ණබයණඹ ඵට 

ඳේ වී තිශඵන්ශන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අද ශගල්ර ිටටින ඉශගන 

ගන්නහ ඉතහභ තරුණ දරුන්ශ  ණේභ ගරුේඹ නළති ශරහ 

තිශඵනහ,  ඔවුන් දිළින්දන් ඵට ඳේ ශරහ. ශභොකද, භෘද්ධිඹ 

රඵහ ගන්න තභන් දිළින්ශදක් ශන්න ඕනෆ. තභන් දිළිඳු 

තේේශේ  ඉන්න ඕනෆ. ඒ ශගදය ිටටින දරුහ භවය විට උස 

ශඳශ වදහයණ දරුශකු, එශවභ නළේනම් ඊට ඳවශ ඉශගන 

ගන්නහ දරුශකු ශන්න පුළුන්. ඒ වළභ දරුශකුභ ඒ ශගදයට 

භෘද්ධිඹ රළශඵන්ශන් නළේනම් ඉසශකෝශල් ශනොඹන තේේඹට 

ඳේ ශරහ තිශඵනහ. ඒ විධිඹට තභන්ශ  ටිනහකභ ළඩි කය 

ගන්න එක ශඳන්න්ශන් නළවළ, භෘද්ධිඹ අහිිත ශයි රීඹරහ. 

නමුේ ඒශකන් රළශඵන ශදඹක් නළවළ. ඒ නිහ අද මුදරක් රඵහ 

ගන්න, එශවභ නළේනම් භෘද්ධි කහඩ් එක රඵහ ගන්න ඳභණයි, 

ිතනිුවන් ශඳරශමන්ශන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භෘද්ධිඹ රඵහ ශගන, 

එතළනින් එශගොඩ ශරහ ඹභක් වම්ඵ කයශගන ශවොඳින් ඉන්නහ 

අඹ ශම් යශ්  ිටඹඹට කීඹක් ඉන්නහ ද රීඹහ භභ දන්ශන් නළවළ. 

ජන විඹ රඵහ දුන් කහරශේ  අඩුභ තයශම් ිටඹඹට විිටඳවක්, 

තිවක්ේ ිටටිඹහ. භභ රීඹන්ශන් නළවළ, ිටඹඹට ිටඹඹක් රීඹරහ. 

අවුරුදු ශදකයි, ජන විඹ දුන්ශන්. ශදදවස ඳන්ිටඹඹක් දුන්නහ. 

අවුරුදු ශදකරීන් ඳුව ජන විඹ රඵහ ගේ අඹ ඒ දිළිඳුකිතන් 

එවහට ඹන්න ඕනෆ. නමුේ භෘද්ධිඹ රඵහ ගේ අඹ ඳේ වුශණ් ඒ 

තේේඹට ශනොශයි. භභ දන්නහ, අද වුණේ ශම් ඉන්නහ 

භන්ත්රීරුන්ට ිතනිුවන් ඇවිේ රීඹන්ශන්, "අඳට භෘද්ධිඹ නළවළ; 

භෘද්ධිඹ රඵහ ශදන්න" රීඹරහයි. ඒක තභයි රීඹන්ශන්. 

එඳභණක් ශනොශයි, භෘද්ධිඹ රඵහ ශදනශකොට -ගරු 

අභහතයතුමභහේ දන්නහ- ශද්ලඳහරන ලශඹන් එඹ රඵහ දුන් නිහ 

භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරින් ඳේ කයන්න ිටදු වුශණ්ේ, 

ශද්ලඳහරන ලශඹන්. ඔවුන් එක්තයහ ඳක්ඹකට නළඹුරු වුණු 

පිරික්. ඒ අඹ ඒ ගම්ර ිටටි එකී ඳක්ඹට වශඹෝගඹ දළක්ව අඹ 

භෘද්ධි ණධහයරහභින් ඵට ඳේ කශහ ිතක්, ඒ ගම්ර ඊටේ 

ළඩිඹ දිළිඳු අඹ ිටටිඹේ, ශනේ ශද්ලඳහරන ඳක්ඹකට ඔවුන් 

ක්රිඹහකහරි වුශණොේ ඒ අඹට භෘද්ධිඹ රඵහ දුන්ශන් නළවළ. ශම්ක 

අපි දන්නහ ශදඹක්. ශම්ක ශචාෝදනහක් ශනොශයි. ඒ තේේඹට 

ඳේ වුණහ. භෘද්ධි නිඹහභක රීඹන තනතුමය ඳුව ගිඹ කහරශේ  

තනතුමරු නහභඹ ශනස ශරහ ණ ඵ අපි දන්නහ. නමුේ අපි 

කථහ කයන්ශන් "භෘද්ධි නිඹහභක" රීඹරහ. ඒ තනතුමය රඵහ ශගන 

ඉන්න අඹ ගම්ර ඒ තයම් ඳහරනඹක් කශහ. ගරු වභත්රීඳහර 

ිටරිශේන ජනහධිඳතිතුමභහ තභන් ජනහධිඳති වුණහට ඳසශේ රීේශේ, 

"භභ යශජක් ශනොශයි, භවජන ශේකශඹක්" රීඹරහ. නමුේ 

භෘද්ධි නිඹහභකරුන් ගම්ර ඉන්ශන් "යජ්ජුරුශෝ" හශ යි. 

භවය අඹ. වළභ ශකනහභ ශනොශයි. ිටඹඹට ිටඹඹක් ශනොශයි. 

භවරු ිටඹලුභ ශදනහ ඳහරනඹ කයනහ. ශම් ශද්දීේ එශවභයි. 

ශම් ශද්දීේ ඒ තේේඹ තිශඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ භහර්ගශඹන් අපි ගරු 

ඇභතිතුමභහට ශම් කහයණඹ දළනුම් ශදන්න කළභළතියි. ඹවඳහරනඹ 

හිත ජහතික ණණ්ඩුක් අපි පිහිශටේශේ. ඒ නිහ තභයි ඔඵතුමභහ 

ඳහ අද ශභතළන ඉන්ශන්. අද අපි ශරෝකඹ දිනහශගන තිශඵන්ශන් 

ඒ නිහයි. අශප් යට ශරෝකඹට ගළශශඳන යටක් විධිඹට කස කය, 

ශම් යශ්  ිතනිුවන්ශ  දිළිඳුකභ පිටු දළකරහ, ඒ ිතනිුවන්ට ශම් භව 

ශඳොශශොශේ ශදඳයින් නළගිටරහ ණේභ ගරුේඹක් ඇතුම ඉන්න 

පුළුන් ළඩ පිළිශශක් අපි ඉසයවට අයශගන ඹන්න ඕනෆ. 

ඒකයි භභ එශවභ රීේශේ. එශවභ නළතුම යජශේ  ඉන් යජශේ භ 

ඇභතියශඹකුශගන් ්රලසනඹක් අවන්න, බහ කල් තඵන 

අසථහශේ ශඹෝජනහක් දළම්භහ ශනොශයි. භභ දන්නහ තයභට 

ෆභ භන්ත්රී ශකශනකු තුමශභ- 
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ ත විනහඩිඹරීන් අන් කයන්න. 
 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණතවේකර මශ ා 
(ரண்நெறகு ட்ட் குரசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

අපි වළභ ශකශනකුටභ තිශඵන ්රලසනඹක් නිහ තභයි භභ ශම් 

ශඹෝජනහ ශගනහශේ. වරි නම් ඳළඹක් විතයක් කථහ කශ ුතතුම 

ශදඹක් ශනොශයි. ඇේතටභ ඇභතිතුමභන්රහ ඇතුමළු අපි ඔක්ශකෝභ 

දස ගණනක් වරි ශම් ගළන හකච්ඡහ කයරහ ශම් යට ඉසයවට 

ශගන ඹන්න -භභ රීඹන්ශන් භෘද්ධි නභ තිබුණේ කභක් නළවළ 

රීඹරහයි.- ගම්ර ශම් භෘද්ධි නිඹහභකරුන් කයශගන ඹන 

ශද්ල් මීට ළඩිඹ ශනස කයන්නට කටුතතුම කයමුඹ රීඹරහ භහ 

ශඹෝජනහ කයනහ.  

ගරු ඇභතිතුමභනි, අහන ලශඹන් භභ ශම් කහයණඹේ 

රීඹන්න ඕනෆ.  ිතනුන්ශගොඩ ණනශේ  ඳභණක් ්රහශද්ය ඹ බහ, 

නගය බහ භන්ත්රීරු විධිඹට ඉන්න භෘද්ධි නිඹහභකරු වතය, 

ඳස ශදශනක් ඉන්නහ. ඳුව ගිඹ ඡන්දශේ දී භළතියණ ශකොභහරිස 

එළනි කටුතතුම ශවශහ දළක්කහ. භෘද්ධි නිඹහභකට ගශම් ඉන්න 

භෘද්ධි ණධහයරහභින්ට ඵරඳෆභක් කයන්න පුළුන්, “අඳට 

ඳක් කටුතතුම කයන්න“ රීඹරහ. ඔහුට ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක් 

තිශඵනහ. එතශකොට ඔහුට ඵළරිද ඵරඳෆභක් කයන්න  ශම් 

ශද්දීේ ිතනුන්ශගොඩ භෘද්ධි නිරධහරින් වළටිඹට කටුතතුම කයන 

නහගරික භන්ත්රීරු ශදන්ශනක් ඉන්නහ; ්රහශද්ය ඹ බහ 

භන්ත්රීරු  තුමන් ශදශනක් ඉන්නහ. ඔවුන් භෘද්ධි නිඹහභකරු. 

ඔවුන් තභන්ශ  ශද්ලඳහරනඹ තභයි එතළනදී කයන්ශන්. අන්න ඒ 

කහයණඹයි භභ ළඩිශඹන්භ භතක් කයන්ශන්.  

භට කථහ කයන්න රළබුණු ශරහ  ඉය නිහ භශ  කථහ ශම් 

ශභොශවොශේ නේන්න ඕනෆ. භභ සතුමතින්ත ශනහ, භට ශම් 

ශඹෝජනහ ශම් ශභොශවොශේ ඉදිරිඳේ කයන්නට අසථහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ. ඒ හශ භ ශම්ක ඉතහභ ඳටු ශඹෝජනහක් වළටිඹට ශවෝ 

ශනේ ශඹෝජනහක් වළටිඹට හිතන්න එඳහ. ශම් භෘද්ධි 

යහඳහයඹ මීට ළඩිඹ පුළුල් ව, දිුතණු ශරෝකඹට ගළශශඳන්නහ ව 

විධිඹට ළඩි දිුතණු ශකොට ිතනිුවන්ට ණේභ ගරුේඹක් ඇති ජීන 

වනහධහයඹක් ඇති ළඩ පිළිශශකට අපි ඹමුඹ රීඹරහ ශඹෝජනහ 

කයිතන් භශ  චාන සල්ඳඹ නිභහ කයනහ. ශඵොශවොභ සතුමතියි. 

 
[අ.බහ. 6.49] 
 

ගරු බන්දු ාල් බණ්ඩාරිතගොඩ මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය 

භන්ත්රීතුමභහ ඉදිරිඳේ කශ බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ භහ සිකය 

789 790 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

කයනහ. එතුමභහශ  කථහශේදී වන් වුණහ හශ  භෘද්ධි 

යහඳහයඹ ණයම්බ ශන්ශන් ශම් යශ්  දුගී දුප්ඳේ ිතනිුවන්ශ  

ජීන තේේඹ උස ශකොට ඔවුන් දුගී දුප්ඳේකශභන් මුදහ 

ගළීතශම් අයමුණ ඇතියි. එහි නිර්භහතෘයඹහේ ශම් ගරු බහශේ 

ිටටිඹදී, එතුමභහ නළත යක් ශම් විඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට 

ඳේ ශරහ ිටටිඹදී භට ශභභ ශඹෝජනහ පිළිඵ අදවස 

දක්න්නට රළබීභ බහගයඹක් ශකොට රකනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භශ  අධයඹනඹ අනු, ඳුව 

ගිඹ ය රීහිඳඹක ංඛයහ ශල්ඛන ඉදිරිඳේ කයන්නට 

ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. අපි 2010 ශර්දී භෘද්ධි වනහධහයඹ 

රඵහ දීභ ශනුශන් රුපිඹල් ිතලිඹන 9,239ක් ළඹ කශහ. 2011 දී 

රුපිඹල් ිතලිඹන 9,043ක් ළඹ කශහ. 2012 දී එඹ රුපිඹල් ිතලිඹන 

10,553 දක්හ ළඩි ශනහ. 2013 දී එඹ රුපිඹල් ිතලිඹන 

15,255ක් ව 2014 දී එඹ රුපිඹල් ිතලිඹන 13,552 දක්හේ ළඩි 

ශනහ. භභ හිතනහ ශම් ගණන ශදගුණඹක් කයන්නට ගේත 

ීරයණඹේ භඟ, භෘද්ධි වනහධහයඹ ශදගුණඹක් කයන්නට ගේ 

ීරයණඹේ භඟ 2015 දී භෘද්ධි වනහධහයඹ ශදන්නට රුපිඹල් 

ිතලිඹන 34,868ක් අපි විඹදම් කයනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, දුගී දුප්ඳේකභ තුමයන් 

කයන්නට ඇති කශ ළඩටවන නිහ දුප්ඳතුමන් ශකොයි 

ණකහයශඹන් ිතදිරහ තිශඵනහද  2010 ිටට 2015 දක්හ ඉේ ව 

ංඛයහ 39,000ක් න විට අලුශතන් එකතුම ව ංඛයහ 40,215ක් 

ඵට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. එශවභ නම් අඳට නළත ණඳහු වළරිරහ 

ඵරන්නට ිටද්ධ ශනහ. දුගී දුප්ඳේකභ තුමයන් රීමේභ වහ ශගොඩ 

නළඟ, ද්බහශඹන්භ එඹ අයමුණු කයශගන ශගොඩ නළඟ ශම් 

ළඩටවන ශකොයි තයම් දුයට දුගී දුප්ඳතුමන් තුමයන් ශකොට ඔවුන්ශ  

ජීන තේේඹ උස කයන්නට ශවේතුම ඳහදක ශරහ තිශඵනහ ද   

අපි දළක්කහ,  අශප් ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය භන්ත්රීතුමභහ වන් 

කශහ හශ  ඳුව ගිඹ කහනුශේ ශම් ළඩටවන ශද්ලඳහරන 

කටුතතුම වහ ඵයඳතශ විධිඹට ශඹොදහ ගේ ණකහයඹ. දුප්ඳේකභ 

ශවේතුම කය ශගන ඒ ිතනිුවන් එක්තයහ විධිඹක හියකහයඹන් ඵට 

ඳේ කය ගේතහ. භෘද්ධි කහඩ් එක රඵහදීභ භත ඔවුන් ශද්ලඳහරන 

ිටයකරුන් ඵට ඳේ කයශගන ශම් යශ්  ජහතික භළතියණරදී 

රැසවීම්රට අයශගන ඹන ශකොටක් ඵට ඳේ කය ගේතහ. 

එශවභ නළේනම් ශගයින් ශගට අයශගන ඹන ශකොටක් ඵට ඳේ 

කය ගේතහ. එක්තයහ වල්ලු පිරික් ඇති කය ගන්නට ශම් 

භෘද්ධි යහඳහයඹ ශඹොදහ ගළීතභ ශනදීතඹයි රීඹහ භට ශම් බහශේදී 

රීඹන්නට ිටද්ධ ශනහ මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි.  

භෆත කහරඹ න විට -භෘද්ධි ඵර කහඹ නිර්භහණඹ කයන්නට 

ඇේශේ ඹම් රීිට ළදගේ අයමුණු හක්හේ කය ගන්න.- භෘද්ධි 

ඵර කහඹ පිහිටුහ, එඹ ලිඹහ ඳදිංචි කය, එඹ ශකොන්ත්රහේ රීමේශම් 

ංවිධහනඹක් ඵට ඳේ කය ගේ ණකහයඹ අපි දළක්කහ. ශකොන්ත්රහේ 

කවුරුන් විිටන් කශහ ද, ශම්හට රළබුණු මුදල් ්රභහණඹන් 

ශකොඳභණද ඹන්න පිළිඵ ගම්හිටන්ශ  රීිටදු දළනුේකභක් 

නළවළ. 

ගරු ඇභතිතුමභනි, ඇතළම් ගම්ර භෘද්ධිරහීනන් කවුද රීඹහ ඒ 

ගම්ර ිතනිසුව දන්ශන් නළවළ. ඇේත ලශඹන්භ එඹ 

කනගහටුදහඹකයි. භට දළනගන්න රළබිරහ තිශඵනහ, කවුරුේ 

දන්ශන් නළති, භෘද්ධි නිරධහරිඹහේ -දළන් ඒ අඹ දිවි නළඟුභ 

නිරධහරින්- භෘද්ධිරහභිඹහේ ඳභණක් දළනශගන රඵහගන්නහ 

භෘද්ධි ණධහය ඇතළම් ගම්ර තිශඵන ඵ. ඒ විතයක් ශනොශයි 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුමභනි. ඔඵතුමභහ එදහ ණයම්බ කශ 

ශභභ යහඳහයඹ, එදහ ශවො අංග ම්පර්ණ යහඳහයඹක් විධිඹට 

ණයම්බ කශ ශභභ යහඳහයඹ අද ණඵහධිතශඹක් ශරහ ශනොණ්ඩි 

ගිතන් ගභන් කයන, ශඵොශවොභ අඵර දුඵර  වුණු, යටට ඵයක් 

වුණු යහඳහයඹක් ඵට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුමභනි, 

ඒක නිහ  නළත ශභඹ නිශයෝගී යහඳහයඹක් ඵට ඳේ රීමේශම් 

ගකීභ, එශවභ නළේනම් තය ලශඹන්භ දුගී දුප්ඳේ ිතනිුවන් 

දුප්ඳේකිතන් මුදහශගන ඔවුන්ශ  ජීන තේේඹ උස කයන 

යහඳහයඹක් ඵට ඳේ රීමේශම් ගකීභ ඔඵතුමභහටේ, අශප් යජඹටේ 

තිශඵනහ රීඹන එකයි භශ  විලසහඹ න්ශන්. 

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, දළන් කථහ අන් කයන්න. 

 

ගරු බන්දු ාල් බණ්ඩාරිතගොඩ මශ ා 
(ரண்நெறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

භභ ඉල්ලීභක් ඉදිරිඳේ කයිතන් භශ  කථහ අන් 

කයන්නම්, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. භෘද්ධිරහීනන්ශ  

ශල්ඛන ගම්ර ්රිටද්ධ කයන්න රීඹන ඉල්ලීභ. භෘද්ධි යහඳහයඹ 

නළත භහශරෝචානඹ කය දුගී දුප්ඳේකභ තුමයන් රීමේභ වහ ළඵෆ 

දුප්ඳතුමන් ශතෝයහශගන ඒ අඹට වන ළරසීශම් යහඳහයඹක් ඵට 

ශභභ යහඳහයඹ ඳේ කයන්න රීඹන ඉල්ලීභේ කයිතන් භශ  

කථහ අන් කයනහ. 

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට, ගරු (භවහචාහර්ඹ) ණශු භහයිටංව භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට 

විනහඩි 4ක කහරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 6.55] 

 

ගරු (මශාචාර්ය) ආශු මාරිංංශ මශ ා 
(ரண்நெறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භෘද්ධි ළඩටවශන් 

අකහර්ඹක්භතහ ගළන භෘද්ධි යහඳහයශේ  නිර්භහතෘ හිටපු 

භෘද්ධි ඇභතිතුමභහ ඉදිරිශේ භ කථහ කයන්න රළබීභ වදශෝඳගත 

අසථහක් වළටිඹට භහ රකනහ. විශලේශඹන්භ අපි ශම් 

විහදශේ දී අදවස දක්න්ශන් අශප් ණණ්ඩු අඳවුවතහට ඳේ 

කයන්න ශනොශයි, ශභභ යහඳහයඹ තුමශ තිශඵන ළයදි ටික 

වදහගන්නයි. 

2011 ශරෝක ඵළංකු ඳර්ශේ ණ හර්තහක වන් ශනහ, 

භෘද්ධි ළඩටවන ශරෝකශේ  ක්රිඹහේභක වුණු  දිළින්දන් පිටු 

දළකීශම් අහර්ථකභ යහඳහයඹක් වළටිඹට. ශභභ භෘද්ධි යහඳහයඹ 

වයවහ ිටඹඹට 82ක්භ ළඹ කය තිශඵන්ශන් විශලේශඹන්භ 

තභන්ශ  ණවහය ඳරිශබෝජනඹ වහයි. ිටඹඹට 8ක ඳභණ 

්රභහණඹක් තභයි ණඹ ණධහය වහ -loan schemesරට- විඹදම් 

කය තිශඵන්ශන්. තේ ිටඹඹට 8ක් විතය ෘේීරඹ පුහුණු 

වහේ විඹදම් කය තිශඵනහ. 

ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳේ කශ ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය 

භන්ත්රීතුමභහ වන් කශ විධිඹට, භෘද්ධි යහඳහයඹ ළඩි පුයභ 

ඳහවිච්චි කශශේ ශද්ලඳහරන කටුතතුමරටයි. ජනහරි 8 න දහ හිටපු 

ඳවුල් ඳහරනඹ ඉේ කය අලුේ ණණ්ඩුකට, අලුේ 

නහඹකේඹකට ඳේ කයන ශකොට  එක් රැස කය ගේ දේත අනු 

අඳට දළන ගන්නට රළබිරහ තිශඵනහ, භෘද්ධි නිරධහරින් 

නළතිනම් ශභභ භෘද්ධි රහීනන් එකතුම ශරහ ශභඹ ශද්ලඳහරන 

791 792 

[ගරු ඵන්දුර රහල් ඵණ්ඩහරිශගොඩ භවතහ] 
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යහඳහයඹක් වළටිඹට කශ ඵ. ශභඹ කශශේ ණර්ිකකඹ විභේ 

කයන යහඳහයඹක් වළටිඹට ශනොශයි.  ඒ දේත භහ ශඟ තිශඵනහ.  

එයින් රීහිඳඹක් බහගත කයන්න භහ ඵරහශඳොශයොේතුම ශනහ. 

උදහවයණඹකට ඵදුල්ර දිසත්රික්කශේ  ඳසය ණනඹ, භහතය 

දිසත්රික්කශේ  ළලිගභ ණනඹ, අංක 37 දයන ඡන්ද භධයසථහනඹ 

භෘද්ධි රහීනන් වයවහ දළඩි ශර ඡන්ද භං ශකොල්රඹක් කශහ. ඒ 

හශ භ කුරුණෆගර දිසත්රික්කශේ  ඹහඳහු ණනඹ, භවනුය 

දිසත්රික්කශේ  ශතල්ශදනිඹ ණනඹ, ඳහත දුම්ඵය ණනඹ, 

නහරපිටිඹ ණනඹ, ගම්ඳව දිසත්රික්කශේ  ශදොම්ශප් ණනඹ, 

ිතනුන්ශගොඩ ණනඹ, වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්කශේ  මුල්රීරිගර 

ණනඹ. 

විශලේශඹන්භ භතුමගභ ණනශේ  භෘද්ධි වනහධහයඹ 

කඳනහඹ රීඹන අදව ඉදිරිඳේ කයිතන් ඉතහභේ ්රඵර විධිඹට 

ඡන්ද භං ශකොල්රඹක් කශ ඵ  භතක් කයන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, බුරේිටංවර ණනඹ 

රීඹන්ශන් ිටඹඹට 80කට ළඩිඹ භෘද්ධි රහීනන් ිටටින ්රශද්ලඹක්. 

ිටඹඹට 80කට ඩහ භෘද්ධි රහීනන් ිටටින බුරේිටංවර ණනශේ  

අඹට රැසවීම්රට එන්න රීේශේ භෘද්ධිඹ කඳනහඹ රීඹන 

අභිශඹෝගඹේ භඟයි. භෘද්ධිඹ කඳනහ රීඹන බඹ රීමේභේ 

භඟ තභයි ඡන්ද යහඳහයඹ කශශේ. භට රළබී ඇති කහරඹ අනු 

ශම් ිටඹලු ශද්ල් බහගත කයන්න අසථහ නළවළ. ශභළනි 

ණකහයශඹන් තභයි භෘද්ධි යහඳහයඹ තුමශ ඡන්ද භං ශකොල්රඹ ිටදු 

වුශණ්. 

භෘද්ධි යහඳහයඹ ණයම්බ කයන විට ඒ කහර කහනුශේ ගරු 

හිටපු ඇභතිතුමභහ ඡන්ද ගන්නහ භළෂිභක් වළටිඹටයි අපි දළක්ශක්. 

එතුමභහ භෘද්ධි යහඳහයඹේ ඒ වහ ශඹොදහ ගේතහ ද රීඹහ භට ශම් 

ශේරහශේ ශඳොඩි ළකඹක් ඇති ශනහ. එශවභ කයන්න නළති 

ඇති රීඹහ භහ හිතනහ.  

භහජ විඵර ගළන්වීම් වහ ුවබහධන ගරු ඇභතිතුමභහට 

විශලේශඹන් භතක් කයන්න කළභළතියි, භෘද්ධි යහඳහයඹ  

ඉතහභේ ශවො යහඳහයඹක් ඵ. ඔඵතුමභහශ  විලසවිදයහර ගඹහ, 

ජඳහනශේ  හුඟහක් කහරඹක් හිටිඹ ණචාහර්ඹතුමභහේ භඟ එකතුම 

ශරහ භෘද්ධි යහඳහයඹ ඔඵතුමභහ ඳටන් ගේශේ ඒ අයමුණු 

ශඳයදළරි කය ශගන. ඒ අයමුණුලින් ඇේතභ අයමුණු අද ඇේ 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුමභහට බහයදය ගකීභක් තිශඵනහ. 

දළනට භෘද්ධිරහීනන් වයවහ, නළේනම් භෘද්ධි නිරධහරින් 

නිරධහරිනිඹන් වයවහ න ශම් ඡන්ද භං ශකොල්රඹ විතයක් ශනො 

විශලේශඹන් දුගී දුප්ඳේබහඹ පිටු දළකීභ වහ හර්ථක ළඩ 

පිළිශශක් ක්රිඹහේභක රීමේශම් ගකීභ ව අභිශඹෝගඹ ඔඵතුමභහට 

තිශඵනහ. ඔඵතුමභහ එඹ ඉටු කයයි රීඹහ අඳ හිතනහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, නිපුණතහ ංර්ධන වහ 

ෘේීරඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ, ඒ හශ භ අශප් ණණ්ඩු අලුශතන් 

ණයම්බ කය තිශඵන ්රහථිතක කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ ළනි 

අභහතයහංල වයවහ ෘේීරඹ පුහුණු ඳවුවකම් රඵහ ශදන්න අඳට 

වළරීඹහ රළශඵන ඵ භහ විශලේශඹන්භ භතක් කයන්න කළභළතියි. 

ඒ භඟින් ශම් යශ්  දුගී දුප්ඳේබහඹ තුමයන් රීමේභ වහ 

භෘද්ධිරහභින් වයවහ ුවවිශලේ ළඩටවනක් ඇති කශ ුතතුමයි.   

 
මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කහර ශේරහ සීිතත ඵළවින් ඔඵතුමභහශ  

කථහ දළන් අන් කයන්න. 

ගරු (මශාචාර්ය) ආශු මාරිංංශ මශ ා 
(ரண்நெறகு (ரதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
භහ ත එක කහයණඹක් ශඳන්හ දීරහ භශ  කථහ අන් 

කයන්නම්.  

භෘද්ධිරහභින් ළඩි ශදනහ ශඳරරිරහ තිශඵන්ශන් ත්රී වීරර්  

රිඹළදුයන් ශන්න. දළනට රංකහශේ ත්රී වීරර් රිඹළදුයන් ිතලිඹන 

1.2ක් විතය ඉන්නහ. ඉදිරි අනහගතශේ දී අඳට ඕනෆ ශන්ශන්      

ත්රී වීරර් රිඹළදුයන් ශනොශයි. අඳට ඕනෆ ශන්ශන් ශම් යට 

ංර්ධනඹ කයන්න පුළුන් තහක්ණ ිතල්පීන්,  එශවභ නළේනම් 

ෘේීරඹ ශේදින්. භෘද්ධි විඹඹ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹට ඒ 

වහ අලුේ ළඩටවනක් ණයම්බ කයන්න ඔඵතුමභහට ලක්තිඹ 

රළශබ්හ රීඹහ ්රහර්ථනහ කයිතන් භහශ  චාන සල්ඳඹ අන් 

කයනහ. 
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට, ගරු රන්ත අරගිඹන්න නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ. 

ඔඵතුමභහට විනහඩි ඳවක කහරඹක් තිශඵනහ. 

 

[අ.බහ. 7.00] 
 

ගරු වන්  අගියලන්න මශ ා (මශානගර ශා බවනනාහිර 

වංලර්ධන නිතයෝජය අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்நம் ரல் 

ரகர அதறறந்த்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Megapolis and Western Development) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භහ හිතන විධිඹට ගරු එඩ්ඩ් 

ගුණශේකය භන්ත්රීතුමභහ ඉතහභ කහශරෝචිත ශඹෝජනහක් ශම් ගරු 

බහට ඉදිරිඳේ කය තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ විනහඩි ඳවරීන්, 

ඳළඹරීන් කථහ කයන්න ඵළවළ. එශවභ කථහ කශ ුතතුම න්ශන්ේ 

නළවළ. "භෘද්ධි යහඳහයඹ" රීේහභ, එහි ඳළති රීහිඳඹක් 

තිශඵනහ. භට ශඳය කථහ කශ භන්ත්රීරුන්ශගන් ළඩි ශදශනක් 

කථහ කශශේ ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹ ශද්ලඳහරීතකයණඹ වීභ ව 

එයින් ශද්ලඳහරන හිට රඵහ ගළීතභ ගළනයි. ඒක එක ඳළේතක්. ඒ 

පිළිඵ අපි ශනභභ දීර්ඝ ලශඹන් කථහ කයරහ ඒහ නළත 

ඇති ශනොවීභ වහ ළඩ පි ළිශශක් ශඹදිඹ ුතතුමයි. ඒ හශ භ 

අශනක් ඳළේශතන් ඉතිවහඹ ශද ඵරන විට භෘද්ධි යහඳහයඹ 

රීඹන්ශන් අශප් යශ්  දුගී දුප්ඳේබහඹ නළති රීමේභ වහ ණයම්බ 

කශ යහඳෘතිලින් ශවොභ, හර්ථකභ යහඳහයඹ ඵ අපි පිළිගත 

ුතතුමයි. විවිධ හර්තහ ශභොනහ රීේේ, ජන වහ ංඛයහ ශල්ඛන 

ශදඳහර්තශම්න්තුමශේ ංඛයහන තභයි අඳට රංගු න්ශන්; 

පිළිගන්න පුළුන් න්ශන්. ඳුව ගිඹ කහරශේ දී ජන වහ                   

ංඛයහ ශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුම භඟින් කයන රද ංගණන දිවහ 

ඵළලුහභ අඳට ශඳශනනහ, අශප් යශ්  ෆභ අංලඹකභ දළළන්ත 

දිුතණුක් ඇති ශරහ තිශඵන ඵ.  

භෘද්ධි යහඳහයඹ භඟින් ිටදු න්ශන් හුශදක් වනහධහයඹක් 
රඵහ දීභක් ඳභණක්භ ශනොශයි. ඒ වයවහ දළළන්ත ණර්ිකක 
ක්රිඹහලිඹක් ිටද්ධ නහ. අද හ.ජ ඵළංකුකටේ ඩහ ළඩි ණඹ 
ණඳුව ශගවීභක් භෘද්ධි ඵළංකුර තිශඵනහ. වනහධහයඹක් රඵහ 
දීභ විතයක්භ ශනොශයි ශම් යහඳහයශඹන් හුරු පුරුදු කයරහ 
තිශඵන්ශන්. ණඹ ගළීතභ, ඉතිරි රීමේභ ණදී ශකශනකුශ  ණර්ිකකඹ 
ලක්තිභේ වීභ වහ අලය කයන ගුණහංග ගණනහක් ශම් 
යහඳහයඹ තුමශ අඩංගු ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ අද ශම් ෆභ 
ඳවුරක්භ රුපිඹල් රක්ඹකට ණන්න මුදරක් ඉතිරි කය 
තිශඵනහ. ඒ හශ භ ශම් ෆභ ශදශනක්භ අද ණඹ අය ශගන 
තිශඵනහ. භෘද්ධි යහඳහයඹ ඳටන් ගේ කහරශේ දී භෘද්ධි 
වනහධහයඹ රඵහ ශදන දට මුඳකහයඹ ශඟ ශඳෝලිභ තිබුණු 

793 794 



ඳහර්ලිශම්න්තුම 

වළටි අඳට භතකයි. ඇයි  ිතනිුවන්ට ඒ තයම් ණර්ිකක ්රලසන තිබුණු 
නිහ භෘද්ධි වනහධහයඹ ශදන දට ශඳෝලිශම් ගිහිල්රහ ඵඩු 
ටික ගේතහ. නමුේ අද තිශඵන ්රණතහ අනු භහඹකට රුපිඹල් 
3,000ක් රඵන ඳවුල් ඒ භෘද්ධි වනහධහයඹ ශදන දට ගන්ශන් 
නළවළ. භහ වතයකට, ඳවකට ඳුව ගිහිල්රහ තභයි ඒ අඹ ඒ 
වනහධහයඹ ගන්ශන්. ඒ හශ භ ශම් භහිටක භෘද්ධි වනහධහය 
කහඩ් ඳත ණඳුව රඵහ ශදන්න අද විලහර පිරික් කළභළේශතන් 
ඉන්නහ.  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි, දළන් ඔඵතුමභහශ  කථහ අන් 

කයන්න. 
 

ගරු වන්  අගියලන්න මශ ා 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

රඵහ ශදන්න.  

ගරු භන්ත්රීයශඹක් වන් කශහ, අවුරුද්දක් තුමශ කහඩ් ඳේ 

32,000ක් ණඳුව බහය දීරහ තිශඵනහ, ඒ හශ භ ඹම් ්රභහණඹක් 
අලුශතනුේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ රීඹරහ. ඒක ඇේත. ශභොකද, ඹම් 

ඳවුරක සහිත පුරුඹහ ිතඹ ගිශඹොේ ඒ ඳවුර අයණ තේේඹට 

ඳේ නහ. භහ හිතන විධිඹට ශභළනි ිටද්ධි නිහ හර්ෂික ශම් 
භහජඹ තුමශ භෘද්ධි වනහධහයඹ අලුශතන් රඵහ දිඹ ුතතුම ඳවුල් 

ඇති නහ. ඒක ණර්ිකකභඹ ක්රිඹහලිඹක් නිහ ඳභණක් ිටද්ධ න 
ශදඹක් ශනොශයි. භෘද්ධි යහඳහයඹ රීඹන්ශන් හර්ථක 

යහඳහයඹක්. භහ හිතන විධිඹට ශම් යහඳහයශේ  අයමුණු ිටඹඹට 
100ක්භ ඉටු කය ගන්න අඳට ඵළරි ශරහ නළවළ. අඳට ඒ අයමුණු 

ඉටු කය ගන්න පුළුන්කභ රළබී තිශඵනහ. ශභඹ හර්ථක 

යහඳහයඹක්. අද භහ දරීන්ශන්, ශම් හර්ථක යඳහයඹ    ණර්ිකක 
ලශඹන් ඉතහභේ ලක්තිභේ ශරහ තිශඵනහඹ රීඹරහයි. අපි ළඩි

-වැඩිකෙන් ණෙ කෙන්න ඕනෑ. වැඩි-වැඩිකෙන් ණෙ ක්රිෙලවයටෙ  
ම්ඵන්ධ කය ගන්න ඕනෆ. භහ හිතන වළටිඹට ශම් යහඳහයඹ 

ණයම්බ කශ ගරු අභහතයතුමභහභ නළතේ ශම් අභහතයහංලඹ බහය 
එඹට නහඹකේඹ රඵහ ශදන්ශන් ඉතහභේ ශවො කහරඹකයි. එභ 

නිහ අඳට විලහර විලසහඹක් තිශඵනහ, යශ්  ඉදිරි ණර්ිකක 

ක්රිඹහලිඹට ඉතහභේ ලක්තිභේ න ණකහයඹට ශම් යහඳහයඹ 
දහඹක කය ගන්න අඳට පුළුන්කභක් රළශඵනහඹ රීඹරහ. ගරු 

ඇභතිතුමභනි, ඔඵතුමභහ උඳශද්ලක කහයක බහ කළන්න. එහිදී 
ශභළනි ඳළඹක විහදඹක් ශනොශයි, රුක් ශවෝ දක් ශවෝ ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් හකච්ඡහ කයරහ, අශප් අදවස, ශඹෝජනහ රඵහ දීරහ, 
ශම් වහ අශප් වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහඹ රීඹහ ්රකහල කයිතන් 

භහ නිවඬ ශනහ. සතුමතියි. 
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟට, ගරු විශජ්ඳහර ශව් ටිණයච්චි භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට 

විනහඩි 4ක කහරඹක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 7.04] 
 

ගරු විතේඳා තශට්ටිආරච්ික මශ ා 
(ரண்நெறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භහ ඉතහභේ තුමටු නහ, 

ය 20කට ඳුව භෘද්ධි ළඩටවන පිළිඵ හකච්ඡහට 

ඵඳුන් න ශම් අසථහශේදී ඒ පිළිඵ කථහ කයන්නට අසථහ 

රළබීභ පිළිඵ. භහ එශවභ රීඹන්ශන්, 1995 දී ශම් යහඳෘතිඹ 

ණයම්බ කශ හිටපු භෘද්ධි අභහතය ගරු එස.බී. දිහනහඹක 

භළතිතුමභහ ය 20කට ඳුව වදශෝඳගත නළත යක් ශම් 

අභහතයහංලඹ බහය ශගන තිශඵන නිහයි. අපි එතුමභහට රීඹන්ශන්, 

ඳුව වළමේ ඵළලීභක් කයරහ, නළත භහශරෝචානඹක් කයරහ, ශම් 

යශ්  අහිංක, දුක් විඳින ජනතහ ශම් ය 20 තුමශදී ඹම් නඟහ ිටටු 

වීභක් වුණහද, එශවභ නළේනම් ඹම් ඳුව ඵළසීභක් වුණහ ද, ඒ තුමළින් 

ශම් යශ්  දුගී දුප්ඳේකභ නළති වුණහ ද රීඹන එක පිළිඵ 

විභර්ලනඹක් කයන්න ඕනෆඹ රීඹරහයි. ශම් යහඳහයඹ තුමළින් 

ඇේතටභ ශම් යශ්  ක්රිඹහේභක වුණු දිළිඳු ළඩ පිළිශශ ඉතහභේ 

හර්ථක යහඳෘතිඹක් වළටිඹට භහ ඉතහභේ ඳළවළදිලි ්රකහල 

කයන්නට ඕනෆ. භශ  නිට 100 ශදනකු ණශොේ එයින් 30 

ශදනකු, 40 ශදනකු කථහ කයන්ශන්, "අඳට භෘද්ධිඹ ශදන්න" 

රීඹරහයි; භෘද්ධිඹ අහිිත වීභ පිළිඵයි.  

භෘද්ධිරහීනන් අද ඵළංකු ණඹ ගන්නහ. රුපිඹල් රක්ඹක 

ණඹ මුදරක් ගන්න ශකොට ඒ මුදලින් රුපිඹල් 5,000ක් කඳහ 

ගන්නහ, ගරු ඇභතිතුමභනි. ශම් කඳහ ගන්නහ රුපිඹල් 5,000ක 

මුදර කදහේ ඒ භෘද්ධිරහභිඹහට රළශඵන්ශන් නළවළ. එභ නිහ 

භහ ඉල්ලීභක් කයනහ, ශභඹ ්රතිංවිධහනඹ කයන ශකොට ශම් 

කඳහ ගන්නහ මුදර රුපිඹල් 2,500 දක්හ අඩු කයන්නඹ රීඹරහ. 

එශවභ කශශොේ එඹ ඉතහභේ හධහයණයි රීඹරහ භහ හිතනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. අපි 

දන්නහ, ්රතිරහීනන්ශ  ඳළේශතන් ඉතහභේ දළළන්ත යහඳහයඹන් 

තිබුණහඹ රීඹරහ. විශලේශඹන්භ නිශස නළති අඹට නිහ රඵහ 

දීශම් "දිරිඹ පිඹ" ළඩටවන ඉතහභේ හර්ථකයි. ඒ නිහ 

්රභහණඹ 75,000 ශනොශයි, පුළුන් නම් රක්ඹ දක්හ ළඩි 

කයරහ එඹ ඉතහභේ ශවොඳින් ක්රිඹහේභක කයන්නඹ රීඹරහ ඉල්රහ 

ිටටිනහ.  

ඊට අභතය අපි වන් කයන්නට ඕනෆ, භෘද්ධි රඵන අඹ 

ශඵොශවෝ විට ළඩිහිටි දීභනහ වළටිඹට රුපිඹල් 2,000 මුදරේ රඵහ 

ගන්නහඹ රීඹරහ. ඔවුන් භෘද්ධි දීභනහේ රඵහ ගන්නහ; 

ළඩිහිටි දීභනහ වළටිඹට රුපිඹල් 2,000 මුදරේ රඵහ ගන්නහ. 

එභ නිහ ශම් භහජ ුවබහධනඹ ශදවිධිඹකට ිටද්ධ න 

අසථහරදී ග්රහභ නිරධහරින් රහ ශභඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි නියවුල් 

කය ශගන, නිළරැදි ඒ දීභනහ රඵහ ශදන්න කටුතතුම කයනහ 

නම් ඉතහභේ ළදගේ ශනහ.  

අහන ලශඹන් භහ ශම් කහයණඹේ රීඹන්නට ඕනෆ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භහ විලසහ කයනහ, ශම් 

යහඳහයඹ ශද්ලඳහරන ළඩටවනක් වළටිඹට ක්රිඹහේභක වුණහඹ 

රීඹරහ. ශභොන ණණ්ඩුක් ශම් හශ  තනතුමරු වහ නිරධහරින් 

ඳේ කශේ ඒක ක්රිඹහේභක ශනහ. වළඵළයි දළන් තිශඵන්ශන් 

ජහතික ණණ්ඩුක්. එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුමභන්රහ, අපි 

ඔක්ශකොභ එකතුම ශරහ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුමභහ, යනිල් වික්රභිටංව 

භළතිතුමභහ භඟ අපි ශදශගොල්රන් අද ුවංශඹෝගශඹන් එකතුම 

ශරහ ිටටින ශරහශේ භහ රීඹනහ, ිතන් ඉදිරිඹට ශම් යහඳහයඹ 

ශද්ලඳහරීතකයණඹ ශන්න ඕනෆ නළවළයි රීඹරහ. එක්ේ ජහතික 

ඳක්ඹ ශන්න පුළුන්, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ශන්න 

පුළුන්, ඒ හශ භ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශන්න පුළුන්, 

ශනේ ද්රවිඩ ුවළු ජනතහ ශන්න පුළුන්, ශම් වළභ ශදනහටභ 

ුතක්තිවගත ශර හධහයණඹ ඉසට කයන්න පුළුන් අසථහක් 

අද උදහ ශරහ තිශඵනහ.  
 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහශ  කථහ දළන් අන් කයන්න. 
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ගරු විතේඳා තශට්ටිආරච්ික මශ ා 
(ரண்நெறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භෘද්ධි නිරධහරින්ශ  

ඳළේශතනුේ භහ එක කහයණඹක් රීඹනහ. ඳුව ගිඹ යජඹ භඟින් 

ශම් නිරධහරින් දිවි නළඟුභ නිරධහරින් වළටිඹට ඳේ කයරහ ඒ අඹට 

ඳේවීම් ලිපි දීරහ තිශඵන්ශන් අධයක් ජනයහල්යඹකු අේන් 

කයරහයි. 

දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තුමට අදහශ අභහතයහංලශේ  

ශල්කම්යඹහ තභයි ඵරධහරිඹහ වළටිඹට ඒ ඳේවීභ ශදන්න ඕනෆ. 

නමුේ අධයක් ජනයහල්යඹකු අේන් කයරහ ශම් ඳේවීම් රඵහ 

දීභ තුමශ, ඒ තනතුමය ඹම් රීිට වෆල්ලුකට රක් රීමේභක් කයරහ 

තිශඵනහ විතයක් ශනොශයි, රැරීඹහශේ විලසහඹ පිළිඵේ 

්රලසනඹක් තිශඵනහ, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. ඒ රැරීඹහ 

රඵහ දීශම්දී ලිුතම් කෆල්රක් ඳභණයි දීරහ තිබුශණ්. ඒ ලිපිර 

අයිතිකහයඹහ කවුද රීඹන එකේ වන් කයරහ තිබුශණ් නළවළ. ඒ 

අඹ නන්නේතහය ශරහයි හිටිශේ . ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුමභනි, 

කරුණහකය ශම් අඹශ  රැරීඹහ ුවයක්ෂිතතහ පිළිඵ අධහනඹ 

ශඹොමු කයන්න.  

දළනට ශඵොශවෝ තනතුමරු පුයප්ඳහඩු වී තිශඵනහ. ඒහ වහ 

ඳේවීම් ශදන ශකොට, ඔඵතුමභහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශේ  ඒ 

කණ්ඩහඹිතන් ණපු ඇභතියඹකු විධිඹට හිතන්ශන් නළති, අවුරුදු 

ගණනක් දුක් විපු අහිංක එක්ේ ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්ටේ ඹම් 

අසථහක් රඵහ දීරහ, අඩු ගණශන් තනතුමරු රීහිඳඹකට ශවෝ ඒ 

අඹේ ඵහ ගන්න රීඹරහ භහ ඉතහභ ශගෞයශඹන් ඉල්රහ 

ිටටිනහ.   

මීට ශඳයේ ශම් ළඩ පිළිශශ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න අලය 

ිටඹලු ලක්තිඹ අපි රඵහ දුන්නහ. එක්ේ ජහතික ඳක්ඹ වළටිඹට අපි 

රීිට ශරරීන්ේ එඹ අඩු කශශේ නළවළ. එදහ ගරු ජිේ ශ්රේභදහ 

භළතිතුමභහ ශම් දීභනහ ිටඹඹට 200න් ළඩි කශහ. ශම්ක අඛණ්ඩ 

ඹන ළඩ පිළිශශක්. එඹ ක්රිඹහේභක කයන්න එක්ේ ජහතික 

ඳක්ඹ වළටිඹට අපි දිවි හිිතශඹන් කළඳ ශනහඹ රීඹන එක 

භතක් කයිතන් ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශිතන් භශ  කථහ අන් 

කයනහ.    

 
[අ.බහ. 7.10] 

 

ගරු තශක් ර් අප්ුලශාිය මශ ා 
(ரண்நெறகு தயக்டர் அப்நெயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මුරුවන ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඉතහ ඳරිපර්ණ 

භන්ත්රීයඹකු  වළටිඹට භහ දරීන, ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය  

භන්ත්රීතුමභහ විිටන් අද දශේ ඉදිරිඳේ කය තිශඵන ශම් ශඹෝජනහට 

හධහයණඹක් ඉසට ශන්ශන් නළවළ රීඹරහ හිශතනහ, ශම් 

ම්ඵන්ධ කථහ කයන්න එක ගරු භන්ත්රීයඹකුට  විනහඩි වතය 

ඵළගින් රළබුණහභ.   

විශලේශඹන්භ අශප් ගරු අභහතයතුමභහ ලිඹපු ශම් භෘද්ධි 

ංකල්ඳඹ -භෘද්ධි ළඩටවන- ඇතුමශත විලහර ළඩ පිළිශශක් 

තිශඵනහ. ළඵෆ ශරභ යශ්  අඩු ණදහඹම්රහීන ඳවුල් යශ්  

ණර්ිකකඹට ම්ඵන්ධ කයහශගන, ඔවුන් ගෘව ණර්ිකකඹට හශ භ 

යශ්  ජහතික ණර්ිකකඹට ලක්තිඹක් දිඹ වළරී තේේඹට ඳේ 

කයරහ,   ඳවුශල් භහජීමඹ තේේඹ, ජීන තේේඹ උස රීමේභ 

ඳභණක් ශනොශයි,  අන් අඹට ණදර්ලඹක් න ණකහයඹට  ශම් 

ළඩටවන ක්රිඹහේභක රීමේභයි ශභහි මලික අයමුණ වුශණ්.  

වළඵළයි, ශම් ළඩටවන එශවභ ක්රිඹහේභක වුශණ් නළවළ, ඳුව ගිඹ 

කහර කහනු තුමශ. ගරු ඇභතිතුමභහ ඒ දිවහ ඵරරහ දුක් ශන්න 

ඇති රීඹරහ භහ හිතුමහ. ශභොකද, ශම් ළඩටවශනන් ිටද්ධ වුශණ් 

ශනේ කහයණඹක් නිහ. දළන් අශප් වළභ ගරු භන්ත්රීයඹකුභ 

කථහ කශශේ ඒ ගළන. ශම් කහයණහ නිහ "භෘද්ධිඹ" රීඹන එක 

ශඵොශවෝ ශරහට යශ්  වළභ ශකනකුශ භ පිළිකුරට රක් වුණු 

කහයණහක් වුණහ. ඒ හශ භ භෘද්ධි නිඹහභකරුන්ශ , දිවි 

නළගුභ නිරධහරින්ශ  යහජකහරිඹට කයපු ශද්ලඳහරන ඵරඳෆම් 

නිහ භහජඹ තුමශ ිටද්ධ වුණු ශද්ල්ලින් ශම් යහඳහයඹට ඹම් 

රීිට කළරරක් ඇති වුණහඹ රීඹරහ භහ විලසහ කයනහ.  

ශම් භෘද්ධි ළඩටවන අද ක්රිඹහේභක න ණකහයඹ දිවහ 

ඵළලුහභ, අද නිරධහරින් ඒකහධිඳති විධිඹට අඩු ණදහඹම්රහීන 

ජනතහ ඹටඳේ කයශගන, ඒ අඹට  ීතති දභිතන්,  අණ කයිතන්,  

භවය ශරහට ඒ අඹ වල් බහඹට ඳේ කයිතන් ළඩටවන් 

ක්රිඹහේභක කයන තළන් අපි දරීනහ. විශලේශඹන්භ ණඹක් ගන්න 

ගිඹහභ ති ශදකක කහරඹක් ගන්නහ ඒ ශගොල්රන්ශ  

භණ්ඩරඹක් රැස ශරහ ීරන්දුක් අයශගන ඒ ණඹ මුදර රඵහ 

ශදන්න. ඒ ති ශදකක කහරඹ තුමශ ඒ ඳවුර ත තේ කඩහ 

ළශටනහ. එතශකොට ශනේ මරය ණඹතන, ශඳොලිඹට ශදන 

ණඹතන ඇවිල්රහ ඒ ඳවුල්රට ඒ ශරහශේභ ල්ලි දීරහ ද 

ගණශන් ඒ ල්ලිර ශඳොලිඹ එකතුම කයන ළඩ ටවන් 

ක්රිඹහේභක නහ, ගභ තුමශ. ශම් නිහ ඒ ඳවුර කඩහ ළශටන 

ශකොට - 

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කථහ අන් කයන්න. 

 

ගරු තශක් ර් අප්ුලශාිය මශ ා 
(ரண்நெறகு தயக்டர் அப்நெயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශවොයි. ඒ ඳවුර කඩහ ළශටන එක නතය කයන්න නම්,  ගරු 

අභහතයතුමභහ ඒ භෘද්ධි ළඩටවන ලිඹපු ශච්තනහ, ඒ ංකල්ඳඹ 

ක්රිඹහට නංන්න නම්, අඩු ණදහඹම්රහීනන් නඟහ ිටටුවීභ වහ 

වදපු ශම් ළඩටවන  නළත ශනස කයරහ ක්රිඹහට නළංවිඹ ුතතුම 

නහ. ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුමභනි, අද ඔඵතුමභහ එභ 

අභහතය ධුයඹට ඳේවීභ යශ්  හනහක් වළටිඹට භහ රකනහ.  

ඔඵතුමභහට දළන් විලහර ගකීභක් ඳළශයනහ. ගරු ඇභතිතුමභනි, 

ශම් ළඩටවන නළත ශනස කයරහ යශ්  ජනතහශ  ඹවඳත 

වහ ඳළවළදිලි ක්රිඹහේභක කයන්න. ළඩිදුය විසතය කථහ 

කයන්න කහරඹ භදි. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භට ශම් 

අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශිතන් 

භශ  කථහ අන් කයනහ.   
 

[தற.த. 7.13] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මශ ා 
(ரண்நெறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகப கனகரங்கும் உநப்தறணர் அர்கரப, 

ரண்நெறகு ட்ட் குரசக அர்கபரல் தகரண்டு 

ப்தட்ட இந்ப் தறரக சம்தந்ரகப் ரதசுற்கு 

ணக்கு ரய்ப்தபறத்கக்கரக நைலில் உங்களுக்கு 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இப்தறரக 

ரணது உண்கறரனர ரற்கப் தடக்கூடி எந் 

றடரக இந்ந்ரலும்,  இறல் தல்ரந குகநதரடுகளும் 

இந்க்கறன்நண. சநைர்த்றத் றட்டத்றன்கலழ் இன்ந தன இனட்சம் 

குடும்தங்கள் ன்ககடகறன்நண. இத்றட்டத்றல் 

உள்ரங்கப்தட்டுள்ப தன குடும்தங்கள் ரதரலிரண 

கல்ககப ங்கற இறல் ன்ககடரகக் 

கூநப்தடுகறன்நது. அரது, எந் ரத்றற்கு ஏர் 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

இனட்சத்துக்கும் அறகரக ந்ரணம் ததநம் 

றரதரரறகள்கூட ரதரலிரண கல்ககப ங்கற இந்த் 

றட்டத்றன்நனம் ன்ககடரகச் தசரல்னப்தடுகறன்நது. 

ணர, இத்றட்டறன்நனம் ன்ககடதர்கள் 

உண்கறரனர அற்குத் குறநோகடர்கபர? ன்ந 

ஆரப்தட ரண்டிது அசறம்.  

அதுட்டுல்ன, இன்ந ரரட்டப்நெநங்ககப டுத்துக் 

தகரண்டரல் அங்கு சறப்தர்கள்ரன் இத்றட்டத்றல் 

உள்படக்கப்தட ரண்டிர்கபரக உள்பணர். தணணறல், 

நகக்ரகரட்டின் கலளள்பர்கள் அர்கரப! றகக் குகநந் 

ந்ரணம், ந் ரதரசக, ஆநோட்குகநவு ற்நம் 

ரரய்தரடிறணரல் அடிக்கடி அறநோநதர்கபரக அர்கரப 

இந்க்கறன்நரர்கள். அத்துடன், வீட்டு சறறல்னர 

கரத்றணரல் எர வீட்டில் தரட்டன், தரட்டி, ரய், ந்க, 

தறள்கபகள் ணப் தன குடும்தங்கள் - 10 - 15 தர்கள் அல்னது 

நன்ந குடும்தங்கள் க - எர கூகறன்கலழ் ரழ்கறன்நணர். 

அக்குடும்தங்கபறல் ரரட்டத்றல் ரகனதசய்தர்கபரக 

எந்ர் அல்னது இந்ரநம் உள்பணர். அர்கபறன் 

ந்ரணம் ரரட்ட றந்ரகத்ரல் தறப்தடுணரல் 

அர்கபது ந்ரணம் உநறப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. இன் 

கரரக அக்குடும்தம் குகநந் ந்ரணம் ததநம் குடும்தம் 

ன்ந றகனறலிந்ந்து றடுதடுகறன்நது. இணரல் அர்கள் 

இந்ச் சநைர்த்றத் றட்டத்றன்கலழ் உள்ரங்கப்தடுறல்கன. 

இத்றட்டத்றற்குள் அர்கள் உள்ரங்கப்தடர றகனக ஏர் 

அலற ட்டுல்ன, ஏர் அப்தட்டரண ணறவுரறக லநல் 

ன்நம் இந் இடத்றரன கூநறக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்ரநன். 

ணர, உண்கரகர நகக்ரகரட்டுக்குக்கலழ் ரளம் 

ரரட்டப்நெந க்கள் ததந்பறல் இத்றட்டத்றற்குள் 

உள்ரங்கப்தட ரண்டுதன்ந இச்சந்ர்ப்தத்றரன ரன் 

றரகக் ரகட்டுக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்ரநன்.  

இந்த் றட்டத்றன்கலழ்  உள்ரங்கப்தடும் இனட்சக் 

கக்கரண  க்கபறன் உண்க றகனக ஆரய்ற்கரக 

எந் ணறரண குளக றறத்து, அக்குளறநடரக, 

ததரய்ரண கல்ககப ங்குதர்கள் இந்க்கறநரர்கபர? 

உண்கறரனர இநடரக ன்ககட 

ரண்டிர்கபரக இந்க்கறநரர்கபர? ன்தக அநறந்து, 

அற்ரகற்தச் சரறரண டடிக்ககக ரற்தகரள்துரன் 

சரதுரறரணரகவும் நெத்றசரலித்ணரணரகவும் இந்க்கும் 

ன்தக ரன் இந்ச் சகதறரன கூநறக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்ரநன். ஆகர, நகக்ரகரட்டுக்குக்கலழ் ரளம் 

ரரட்டப்நெந க்ககபப் ததந்பறரன இகத்துக் 

தகரள்பக்கூடி ககறல் இத்றட்டம் லபரய்வு தசய்ப்தட்டு, 

அநைல்தடுத்ப்தட ரண்டுதன்ந இச்சகதறரன றரகக் 

ரகட்டுக்தகரள்ரரடு, ணக்குச் சந்ர்ப்தபறத்கக்கு 

லண்டும் ன்நறகூநற, றகடததநகறன்ரநன். ன்நற. க்கம்.  

 

[අ.බහ. 7.16] 
 

ගරු එවන.බී. දිවානායක මශ ා (වමාජ වවිබ ගැන්වීපත ශා 

සුබවාධන අමා යුරමා) 
(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - சநக லுவூட்டல் ற்நம் 

னன்நெரற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 

Empowerment and Welfare) 

මරහනහරූඪ රකී ජඹර්ධන ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ 

මරහනශේ  ඉන්න අසථහශේ භට කථහ කයන්න  අසථහක් 

රළබීභ හනහක් රීඹරහයි භභ හිතන්ශන්. භභ ඔඵතුමභහට ශුබ 

ඳතනහ.  

ගරු එඩ්ඩ් ගුණශේකය භන්ත්රීතුමභහ, ගරු ඵන්දු රහල් 

ඵණ්ඩහරිශගොඩ භන්ත්රීතුමභහ, ගරු භවහචාහර්ඹ ණශු භහයිටංව  

භන්ත්රීතුමභහ, ගරු රන්ත අරගිඹන්න  නිශඹෝජය අභහතයතුමභහ, 

ගරු විජඹඳහර ශව් ටිණයච්චි  භන්ත්රීතුමභහ ව ගරු ශවක්ටර් 

අප්පුවහිත  භන්ත්රීතුමභහ රීඹපු කහයණහ ිටඹල්ර පිළිඵ ශම් න 

ශකොට අශප් අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵන ඵ භභ ඳශමුශන්භ  

්රකහල කයන්න කළභළතියි.  

ඔඵතුමභන්රහ කවුරුේ ඵරහශඳොශයොේතුම න විධිඹට, භෘද්ධි 

ණධහය ගන්නහ අඹ පිළිඵ ම්පර්ණ මීක්ණඹක් කයන්න, 

ඔවුන්ශ  ේකම් ඵළයකම් පිළිඵ ම්පර්ණ ශතොයතුමරු ගන්න 

අපි දළන් ජන වහ ංඛයහ ශල්ඛන ශදඳහර්තශම්න්තුමේ එක්ක එකතුම 

ශරහ, ඒ  අලය ්රලසන ඳත්ර වදරහ  ම්පර්ණ කයරහ තිශඵනහ.   

භෘද්ධිඹ ශනොරළශඵන, එශවේ රළශඵන්න ඕනෆඹ රීඹරහ හිතන 

ිටඹලු ශදනහටභ අපි ශඟදීභ විෘත ණයහධනඹක් කයනහ,  ශඳොඩි 

ඉල්ලුම් ඳත්රඹරීන්, ශඳොඩි ලිුතම් කෆල්රරීන් ගශම් ග්රහභ 

නිරධහරිඹහට,  භෘද්ධි නිරධහරිඹහට, භෘද්ධි ඵළංකුට, ්රහශද්ය ඹ 

ශල්කම් කහර්ඹහරඹට ගිහිල්රහ ඉල්ලීභක් කයන්න රීඹරහ. ඊට ඳුව 

ඔහුශ  ශගදයට අශප් නිරධහරින් ඹරහ ඔහුශ  ම්පර්ණ 

ශතොයතුමරු අපි එකතුම කය ගන්නහ.   

අශප් අයවින්ද් කුභහර් භන්ත්රීතුමභහ රීේහ හශ  දළනට භෘද්ධි 

ණධහය රඵහ ගන්නහ අඹ පිළිඵේ අපි විශලේශඹන් ශොඹහ 

ඵරනහ.  කී ශදශනක් භෘද්ධි ණධහය රඵන්න ුවදුුවද, කී ශදශනක් 

භෘද්ධි ණධහයඹ රළබීභට නුදුුවද, භෘද්ධි ණධහයඹ වරිඹටභ දිඹ 

ුතේශේ කහටද රීඹන ඒ ිටඹලු ශදනහ පිළිඵ මීක්ණඹක් 

කයනහ.  මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි,  ඒ අනු භහ ශදකක 

කහරඹක් තුමශ ශම් භෘද්ධි දීභනහ නිළයදි අඹට දීභ වහ 

කටුතතුම ණයම්බ කයන්න පුළුන් ශයි. 

ඇේතටභ ශම් භෘද්ධි ළඩ පිළිශශ ඳටන් ගන්න ශකොට 

ශභහි ශද්ලඳහරන සරූඳඹක් තිබුණු ඵ භභ රීඹන්න කළභළතියි.   

ශභොකද, ඒ න ශකොට ග්රහභ ශේහ නිරධහරින් වළටිඹට ඳේ ශරහ 

ිටටිඹ නිරධහරින් අශප් ශජ්.ණර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුමභහශ  

ුතගශේ  ශද්ලඳහරන ඳේවීම් ගේත අඹ. ඒ විශලේ ශේහ නිරධහරින් 

වහ ගහ නිරධහරින් තභයි ඳුව ග්රහභ ශේහ නිරධහරින් වුශණ්. ඒ 

නිහ තභයි ඒ ශරහශේ අශප් අඹේ හිතුමශේ ශද්ලඳහරන ලශඹන් 

ඳේවීම් ශදන්න. එහි අඩුඳහඩුකම් ශගොඩක් තිශඵන ඵ අපි අද 

පිළිගන්නහ, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි.  

භවහචාහර්ඹ භහයිටංව භළතිතුමභහ වන් කශ ශද් ත ටිකක් 

විසතය කයනහ නම්, භෘද්ධි  වනහධහයඹ ශදන ශකොට අපි 

දළක්ක ශදඹක් තභයි, අපි වළභ දහභ ය ශ්  දරිද්රතහ භ් ටභට, ඒ 

අනුඳහතඹට ඩහ එවහ ගිඹ භ් ටභරීන් තභයි භෘද්ධි වනහධහය 

දීරහ තිශඵන්ශන්.  

1995 දී භෘද්ධි වනහධහයඹ ඳටන් ගන්න  ශකොට යශ්  දරිද්රතහ 

අනුඳහතඹ ිටඹඹට 26.2යි. එතශකොට අපි  ිටඹඹට 32කට විතය 

භෘද්ධි වනහධහයඹ දුන්නහ. ඒ ගළන දිගට රීඹහශගන ණශොේ,  

2006 න ශකොට අශප් දරිද්රතහ අනුඳහතඹ ිටඹඹට 15.2ක් විතය 

තිශඹද්දී  අපි ිටඹඹට 18කට විතය භෘද්ධි වනහධහය  දුන්නහ. ඒ 

ශ භ අද න ශකොට දරිද්රතහ අනුඳහතඹ ිටඹඹට 6.7ක් ශරහ 

තිශඹද්දී අපි ිටඹඹට 12.8කට විතය භෘද්ධි වනහධහය ශදනහ.  

ඒ නිහ ශම් පිළිඵ ශඵොශවොභ විදයහේභක විධිඹට අපි ශොඹහ 

ඵරනහ. අයවින්ද් කුභහර් භන්ත්රීතුමභහ රීේහ හශ  ශම් වහ 

ගණනඹ කයන්නට පුළුන් න්ශන් ශකශනකුශ  ළටුඳ විතයක් 

ශනොශයි. ශභොවුන්ශ  ණදහඹම් භ් ටභ පිළිඵ ශඵොශවොභ 

්රශේලශභන් ඵරරහ ුවදුසහට ශම් භෘද්ධි වනහධහයඹ රඵහ 

ශදන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතුම නහ.  

799 800 

[ගරු අ. අයවින්ද් කුභහර් භවතහ] 
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මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භෘද්ධි ළඩ පිළිශශ ඳටන් 
ගන්න ශකොට අපි ශකොශවොභටේ හිතුමශේ නළවළ, ශම් වනහධහයඹ 
වයවහ ශම් යශ්  දුප්ඳේ ජනතහශ  දුප්ඳේකශම් ශනක් 
කයන්න පුළුන් රීඹරහ. භෘද්ධි වනහධහයඹ තුමළින් දුප්ඳේ 
ජනතහට රීිටඹම් ණර්ිකක හිටඹක් රළබුණේ, අඳ එඹ ඳහවිච්චි 
කශශේ ඔවුන් භඟ ගනුශදනුක් කයන්නයි; ඔවුන් හමහික 
ගකීභට එකතුම කය ගන්නයි. ඒ හශ භ ඔවුන් භඟ ංහදඹක් 
කයන්න,  ඔවුන් ඉතිරි රීමේභ ට ශඳොශමන්න, ඒ වයවහ ඔවුන්ශ  
ණර්ිකක ජීවිතශේ  එදිශනදහ ්රලසනරට ඔවුන් එක්ක එකතුම 
ශන්නේ තභයි අඳ ශම් යහඳහයඹ ණයම්බ කශශේ. රුපිඹල් 
600රීන් තභයි අපි භෘද්ධි වනහධහයඹ ඳටන් ගේශේ. ඒ රුපිඹල් 
600 ශදන ශකොට ඒශකන් රුපිඹල් 15ක් කඳරහ අයශගන අඳ ඒ 
අඹශ  භශ ශගදයකදී, අීතඳඹකදී, දරු උඳතකදී ල්ලි ශදන්න 
ඳටන් ගේතහ. ඒශකන් අඳ ත ගණනක් ඉතුමරුේ කය ගේතහ. ඒ 
භෘද්ධිරහීන ඳවුරකට වදිිටශේ  කයදයඹක් වුශණොේ, ඒ 
අයමුදශරන් අඳ ඒ අඹට උදවු කශහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහේ දන්නහ ඇති, 
ඉතහභ ශවොඳින් උස ශඳශ විබහගඹ භේ න දරුන්ට රුපිඹල් 
1,000ක් ශදන්නේ අඳ ඳටන් ගේ ඵ. ශම් න විට අඳ දරුන් 
27,000කට විතය භහඹකට රුපිඹල් 1,000ක දීභනහක් රඵහ 
ශදනහ. ඳශවේ ිතයේඹ ශවොඳින් භේ න දරුන්ටේ 
භහඹකට රුපිඹල් 500 ගණශන් ිතයේ මුදරක් රඵහ ශදන්න අපි 
දළන් අලය කටුතතුම කයිතන් ිටටිනහ. ඒ හශ භ ශම් රුපිඹල් 
600න්, රුපිඹල් 450න්, 350න්, 140න් ශකොටක් අනිහර්ඹ ඉතිරි 
රීමේම්රට අඳ ඵළංකුරට ගේතහ. අශප් ගරු විශජ්ඳහර 
ශව් ටිණයච්චි භන්ත්රීතුමභහේ භතක් කශ ණකහයඹට අපි ශම් 
මුදලින්භ ත රුපිඹල් 10ක් අයශගන ශරොතරැයිඹක් වයවහ  වළභ 
භහඹකභ ශගල් 100කට නිහ ණධහයඹක් ශදන්නේ ඳටන් 
ගේතහ.   

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, දළන් අඳට ශම් කටුතතුම 
ිටඹල්රභ ටිකක් භවහ ඳරිභහණශඹන් කයන්න  පුළුන්. භහින්ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුමභහ අන්තිභටභ ඉදිරිඳේ කශ අඹ ළඹ 
ශල්ඛනශේ  දී ශම් භෘද්ධි දීභනහ උඩු ඹටිකුරු කය දළම්භහ.  
ණදහඹභ ඳදනම් කය ගන්ශන් නළති ශකොශවොභද එඹ කයන්ශන්  
භහ දන්ශන් නළවළ, ඒ ඳදනභ ශකොශවොභ ගේතහද රීඹරහ. ඇේතටභ 
භභේ ඒ ණණ්ඩුශේ උස අධයහඳන ඇභතියඹහ ශර හිටිඹහ. ඒ 
නිහ අඳේ ඒහට ග රීඹන්න ඕනෆ. එක ඳහයටභ ශම් භෘද්ධි 
දීභනහ ඳස ශදනහ නම් ශභච්චායයි, වතය ශදනහ නම් ශභච්චායයි, 
තුමන් ශදනහ නම් ශභච්චායයි, ශදන්නහ නම් ශභච්චායයි රීඹහ ඹම් 
ක්රභඹකට වළදුහ. ශම්කේ අඳට ඉදිරිශේ දී නිළයදි කය ගන්න 
ශනහ. ඳවුශල් ්රභහණඹ ශනොශයි, ඳවුශල් ණදහඹභ ඳදනම් 
කයශගන ශම්කේ අඳට නිළයදි කය ගන්න ිටද්ධ ශනහ.  

භහ රීඹන්න කළභළතියි, ඇේතටභ ශම් භෘද්ධි ළඩ පිළිශශ 
වයවහ ශම් අඹ භවහ ඉතිරි රීමේම් ළඩ පිළිශශකට ශඹොමු කශ 
ඵ. අද න විට රුපිඹල් බිලිඹන 89ක ල්ලි ඵළංකුශේ තිශඵනහ. 
ශම් ිටඹලු ්රලසන භළද  භෘද්ධි යහඳහයඹ වයවහ ඳුව ගිඹ කහරශේ  
දිගට වයවට ණඹ දුන්නහ. ශඳොලී නළති, අවුරුද්දක grace period 
එකක් ඹටශේ තභයි ඒ ණඹ දීරහ තිශඵන්ශන්. ඒහ ඇේතටභ 
ශද්ලඳහරන අයමුණුලින් කශ ශද්ල්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අඳ ඵඹ ශරහ හිටිඹහ 
ඇේතටභ ශම් භෘද්ධි ඵළංකු ඉයයි රීඹරහ. වළඵළයි, භෘද්ධි 
නිරධහරින්, කශභනහකරුන් එකට එකතුම ශරහ ඒ රීයූ තයම් 
ණඹ දුන්ශන් නළවළ. ණඹ දුන්ශන් නළවළ විතයක් ශනොශයි, ඒ දුන් 
ණඹ ්රභහණඹේ  ශකොශවොභ වරි එකතුම කය ගේතහ. ඒ නිහ අද න 
විටේ භෘද්ධිශේ  ණඹ අඹකය ගළීතශම් ්රභහණඹ -recovery rate 
එක- ිටඹඹට 98යි; ිටඹඹට 99යි. කලින් අඹ ශන නිහ භවය විට 
ශම් ඵළංකු ග.ත ක්රභඹ අනු ිටඹඹට ිටඹශඹන් එවහටේ ඹන 
භ් ටශභන් තිශඵනහ. ඒහ ණඳුව අඹ කය ගළීතම් ශම් න විටේ 
ඉතහභ ශවො භ් ටභක තඵහශගන ඉන්නහ.  

අඳ ගශම් දුප්ඳේභ දුප්ඳේ භනුසඹහට ඉතිරි කයන්න පුරුදු 

කයරහ, හමහික ගකීභට පුරුදු කයරහ, එඹහට ණඹ දීරහ, එඹහශ  
ණර්ිකකඹ ඉවශට ඔන්න උේහව කශේ, ඳුව ගිඹ අවුරුදු 

වතය, ඳව තුමශ ශම් ළශඩ් හර්ථක ශනොවුණු ඵ ඉතහ ශවොඳින් 
ශඳශනනහ, මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. අශප් ශවක්ටර් 

අප්පුවහිත භන්ත්රීතුමභහ රීේහ හශ , ගිනි ශඳොලීකහයශඹෝ අද 
ගම්රට කඩහ ළදිරහ තිශඵනහ. ඒ අඹ ිටඹඹට 27යි, ිටඹඹට 28යි 

රීඹරහ ණඹරට ශඳොලි ඹ වදනහ. දිනඳතහ අඹ කයන ණඹ, 

තිඳතහ අඹ කයන ණඹ, ති ශදකකට ළයඹක් අඹ කයන ණඹ 
ඹනහදි ලශඹන් ඒ ළල් ශඳොලිඹ වරිඹට ගණන් වදරහ ඵළලුහභ 

අඳට ශඳශනනහ ිටඹඹට 60යි, ිටඹඹට70යි, ිටඹඹට 80 භ් ටභට 
ඒ ශඳොලී අඹ කයන භවහ ගිනි ශඳොලී භහෆිඹහකට අද ගභ හියශරහ 

ිටටින ඵ. ඒ නිහ අද අඳ ිටඹලු ශදනහභ එකතුම ශරහ, භෘද්ධි 
ළඩ පිළිශශ වයවහ,  ශම් ඵළංකු වයවහ, ගිනි ශඳොලී භහෆිඹහශන් 

ගශම් අහිංක භනුසඹහ ශබ්යහ ගළීතභ වහ විලහර අධහනඹක් 

ශඹොමු කශ ුතතුම තිශඵනහ.   

ගම්ර භයණහධහය ිතති; ඳන්ල්ර, ඳල්ලිර 

ඳේහශගන ඹන ිතති; ණ ළනි යහඳහය හශ  ශද්ලුේ 

ඳහවිච්චි කයරහ ගිනි ශඳොලී චාක්රශඹන් අශප් දුප්ඳේ අඹ ශබ්යහ ගන්න 
අපි හිතනහ. ඒ හශ භ භෘද්ධි දීභනහන් ළඩි කයන්න, භශ 

ශගදයක් වහ, භඟුල් ශගදයක් වහ, අීතඳඹකදී, දරු 
උඳතකදී, ශයෝවල්ගත වීභක දී ශගන මුදර ණදි ිටඹලු දීභනහන් 

ශදගුණඹක් කයන්න ශම් න විට අපි ළරුවම් කය තිශඵන ඵ භහ 
රීඹන්න කළභළතියි. එඹ රඵන භහශේ  ිටට ක්රිඹහේභක ශනහ. 

අශප් ජීශනෝඳහඹ ංර්ධන අංලඹ, ක්ෂුද්ර මරය ංර්ධන අංලඹ, 

භහජ ණයක්ණ අංලඹ, භහජ ුවඵහධන අංලඹ, ්රජහ මර 
ංවිධහන අංලඹ, අශශවි ්රර්ධන අංලඹ, පුහුණු වහ ඳර්ශේ ණ 

අංලඹ ණදි ිටඹලු අංල ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. 
විශලේශඹන් දිවි නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තුම ඹටශේ 

කයපු ග්රහමීඹ ංර්ධන ළඩ කටුතතුම වහ ජනතහශ  ජීන 
තේේඹ උස රීමේශම් කටුතතුම, ඒ අඹට සඹං රැරීඹහ රීමේභට 

අලය අත හිත දීභ ණදි ිටඹලු ශද්ල් ශකශයහි අපි ළඩි 

අධහනඹක් ශඹොමු කයනහ. ඒ ිටඹල්ර තුමළින් ඒ අඹශ  ණර්ිකකඹ 
ශගොඩගළීතභ ශකශයහි ද අපි විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කයනහ.  

 

මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 
(கனகரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුමභනි, තේ විනහඩි ශදකරීන් කථහ අන් 

කයන්න.  

 

ගරු එවන.බී. දිවානායක මශ ා 
(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ශම් භෘද්ධි ළඩ පිළිශශ 

ඹටශේ න වනහධහයඹ අඳ අද හශ භ ශවටේ ඳහවිච්චි 

කයන්ශන් ඒ ජනතහ භඟ ංහදඹක්, ගනු-ශදනුක් කයිතන් 

ඔවුන් ඉතිරි රීමේම්රට ශඹොමු කයරහයි. ශභොකද, දුප්ඳතහට 

ඉතිරි කයන්න පුළුන් රීඹරහ; ඒ හශ භ දුප්ඳතහට විලසහශඹන් 

ුතතුම ඵළංකු භඟ ගනුශදනු කයන්න පුළුන් රීඹරහ අපි දළඩි 

ශර විලසහ කයනහ. 

අද දින ඉදිරිඳේ කයන රද ශම් බහ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ 

ශනුශන් අදවස දළක්වීභ ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශේරහ 

ිටඹලු ශදනහට භශ  ශගෞයහචාහයඹ පුද කයනහ. අඳ ිටඹලු ශදනහ 

එකට එකතුම ශරහ ශම් භෘද්ධි යහඳහයඹ වයවහ ජනතහ 

ලක්තිභේ කයමු. අද ඒ වහ ල්ලි තිශඵනහ. භෘද්ධි 

යහඳහයඹට විලහර මරය ලක්තිඹක් තිශඵනහ. භෘද්ධි හ.ජ 

ඵළංකුක්, භෘද්ධි යක්ණ භහගභක් ගළන අඳට හීනඹක් 

තිබුණහ. ශම් ිටඹලු ශද් කයන්න අද අඳට මුරය ලක්තිඹ  තිශඵනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තුම 

ඒ නිහ එභ කටුතතුම ඉටු කයිතන් දුප්ඳේ ිතනිුවන් ඉවශට ඔහ 

තඵමු රීඹන ණයහධනඹ කයිතන් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ 

සතුමතියි.    
 
එකල්හි තේාල අ. භා. 7.30 වතයන් මූාවනාරඪ මන්ත්රීුරමා 

විිංන් ප්රනනය තනොවිමවා ඳාර්ලිතපතන්ුරල කල්  බන දී. 
ඳාර්ලිතපතන්ුරල ඊ  අනුකූල, 2015 ඔක්ත ෝබර් මව 21ලන 

බදාදා අ. භා. 1.00 ලන ත ක් කල් ගිතේ ය. 

அப்ததரளது, தற.த. 7.30 றரகறறடர கனகரங்கும் 

உநப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரளுன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், 2015 எக்ரரதர்  21, நென்கறக தற.த. 

1.00 றக  எத்றகக்கப்தட்டது 

 
It being 7.30 p.m, MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 21st 

October, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803 804 

[ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ] 



වැ.ුත. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි කශ ුතතුම තළන් දක්නු රිිට භන්ත්රීන් ිතන් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ ුතතුම 
ණකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ ුතතුමඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்நெ 
 

உநப்தறணர் இநறப் தறப்தறற் தசய்றந்ம்நெம் தறக றந்த்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றந்த்ப்தடர தறற கறகடத் இந் ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறந்க்கு அநப்நெல் ரண்டும். 
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ශැන්වාඩ් ලාර් ා  

තකොෂඹ 5, තඳොල්තශේන්තගොඩ, කිරුෂඳන ඳාර, අංක 163 දරන වනථානතයහි ිළහිටි 

රජතේ ප්රලි කති තදඳාර් තපතන්ුරතේ ිළහිටි රජතේ ප්රකාන කාර්යාංතයන්  

ිය දී ග  ශැක. 
 

තමම ශැන්වාඩ් ලාර් ාල  www.parliament.lk තලබ් අඩවිතයන්  

බාග  ශැක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறந்னப்தகண வீற, ததரல்ரயன்தகரட,  தகரளம்நெ 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறநொடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்நக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk நம் இகத்பத்றலிந்ந்து  

தறறநக்கம் தசய் நைடிநோம். 
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