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ප.භා. 9.30  ඳාර්ලිනම්්දුරල රැවප විය.  

 කථානායකුරමා [ගරු කරු ජයසරිය මශතා] මූාවනාරඪ විය. 
ளபளலநன்ம் தொ.. 9.30 நணழக்குக் கூடினது.  

சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்தைநழகு கரு ஜனசூளழன] தககந 

யகழத்தளர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිනේදන 
அழயழப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කාරක වභාල : 

වාමාජික යකු ආනේ කිරීම 
தளது நதக்கள் ற்ழன குல: உரப்ழர் தழலீடு 

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: SUBSTITUTION OF 

MEMBER 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භවජන ශඳත්ම් පිළිඵ කහයක බහශේ හභහජිකත්ශඹන් 

ඉල්රහ අස ව ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ුරු නලින් ඵඩාඩහය ජඹභව 

භවතහ ශනුට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය නිශඹෝු අංක 129 (ඇ) 

්රකහය ශත්රීම් කහයක බහ විිනන් ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ුරු 

සුජී ශේනිනංව භවතහ එභ කහයක බහශේ ශේඹ පිණි ඳත් කය 

ඇති ඵ ශභභ බහට දන්නු කළභළත්ශතමි.  

 
ලිිළ නේඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා (මුදේ යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க - ழதழ அகநச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ුරු කථහනහඹකතුභනි, 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහ යෂණණ 

භඩාඩරශේ හර්ෂික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි.  

ශභභ හර්තහ අදහශ උඳශේලක කහයක බහට ශඹොමු කශ 

යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.  
 
ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ප්රපනල  ලාිකක ිළිතුරරු 
யழளக்கலக்கு யளய்தோ யழகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ශ්දතාන නිලාව නයෝජනා ක්රමය : විවපතර 

லந்தள வீடகநப்தைத் தழட்டம்: யழபம்  
HANTANA HOUSING SCHEME: DETAILS 

167/’15 

1. ගරු කී ජයලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහශුන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1) : 

(අ) 1977 දී එකට නිහ අභහතයයඹහ ව දිංුත යණිනංව 
ශ්රේභදහ භළතිතුභහශ  ංකල්ඳඹෂණ අනු භධයභ 
ඳහන්තිකඹන් ශනුශන් භවනුය වන්තහන ්රශේලශේ 
නිහ ශඹෝජනහ ක්රභඹෂණ ආයම්බ කශ ඵ එතුභහ 
දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹට අඹත් එභ ශඹෝජනහ 
ක්රභශේ මුළු භමි ්රභහණඹ ශකොඳභණද; 

 (ii) එහි ඉදිකය ඇති නිහ ංඛ්යහ ශකොඳභණද; 

 (iii) ශම් නවිට ිනඹලුභ නිහ ඳදිංචිකරුන්ට රඵහදී 
තිශේද;  

 (iv) එශේ නම්, ඒ කය ආකහයශඹන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) ශම් නවිට එභ භමිඹ තුශ අධිකහරිඹට අඹත් හිස 
ඉඩම් තිශේද;  

 (ii) එශේ නම්, එභ ඉඩම් ්රභහණඹන් ශන් ශන් 
ලශඹන් ශකොඳභණද; 

 (iii) ඳසුගිඹ යජශේ නිහ අභහතයයඹහ විිනන් ශභභ 
භමිශේ සුපිරි නිහ ඉදිකිරීභ වහ, ඉඩම් විකුණහ 
තිශේද; 

 (iv) එශේ නම්, ඒ කහ වටද; ව එශේ විකුණු ඉඩම් 
්රභහණඹ ශකොඳභණද; 

 (v) එභ ඉඩම් විකිණීශභන් අධිකහරිඹ රළබ ආදහඹභ 
ශකොඳභණද; 

 (vi) ශම් නවිට එභ ඉඩම්ර සුපිරි නිහ ඉදිකය 
තිශේද; 

 (vii) එශේ නම්, ඒහශේ විකුණුම් මිර ශකොඳභණද;  

 (viii) අධිකහරිඹ රළබ ්රතිරහබඹන් කශර්ද; 

 (ix) නිහ ඉදිකය ශනොභළතිනම්, එභ ඉඩම් ඹළි 
අධිකහරිඹට ඳයහ ුන්ශන්ද;  

 (x) එශේ නම්, එභ දිනඹ කශර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?  

 

வீடகநப்தை நற்ரம் ழர்நளணத்துக அகநச்சகபக் வகட்ட 

யழள. 

(அ) 1977இல் அப்வளகதன வீடகநப்தை அகநச்சபள 

களஞ்தசன் பணசழங்க ழவபநதளச அயர்கழன் 

ண்ணக்கருயழற்கு அகநயளக டுத்தப 

யகுப்ழருக்களக கண்டி லந்தள ழபவதசத்தழல் 

வீடகநப்தைத் தழட்டதநளன்ர ஆபம்ழக்கப்ட்ட 

ததன்கத அயர் அழயளபள? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

(ஆ) (i) வீடகநப்தை அதழகளபசகக்குச் தசளந்தநள 

வநற்டி தழட்டத்தழன் தநளத்த ழப்பப்தை 

வ்யதயன்கதத்ம்; 

 (ii) இங்கு ழர்நளணழக்கப்ட்டுள் வீடுகழன் 

ண்ணழக்கக வ்யதயன்கதத்ம்; 

 (iii) தற்வளது சக வீடுகலம் 

குடினழருப்ளர்கலக்கு 

தற்ரக்தகளடுக்கப்ட்டுள்யள ன்கதத்ம்; 

 (iv) ஆதநழன், அது வ்யழதநளக ன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) (i) தற்வளது வநற்டி ழப்குதழனழல் 

அதழகளபசகக்கு தசளந்தநள தயற்ரக் 

களணழகள் களணப்டுகழன்யள ன்கதத்ம்; 

 (ii) ஆதநழன், இக்களணழகழன் அவு 

தழத்தழவன வ்யதயன்கதத்ம்; 

 (iii) கடந்த அபசளங்கத்தழன் வீடகநப்தை 

அகநச்சளழளல் இந்ழப்குதழனழல் தசளகுசு 

வீடுகக ழர்நளணழக்க களணழகள் யழற்க 

தசய்னப்ட்டுள்யள ன்கதத்ம்; 

 (iv) ஆதநழன், அது னளருக்கு; நற்ரம் அவ்யளர 

யழற்க தசய்னப்ட்ட களணழகழன் பப்வு 

வ்யவு ன்கதத்ம்; 

 (v) இக்களணழ யழற்க தசய்னப்ட்டதளல் 

அதழகளபசக தற் யருநளம் 

வ்யதயன்கதத்ம்; 

 (vi) தற்வளது இக்களணழகழல் தசளகுசு வீடுகள் 

ழர்நளணழக்கப்ட்டுள்யள ன்கதத்ம்; 

 (vii) ஆதநழன், இயற்ழன் யழற்க யழக 

வ்யதயன்கதத்ம்; 

 (viii) அதழகளபசகக்கு கழகடக்கப்தற் ன்கநகள் 

னளகய ன்கதத்ம்; 

 (ix) வீடுகள் ழர்நளணழக்கப்டயழல்கதனழல், 

இக்களணழகள் நவண்டும் அதழகளபசகக்கு 

சுவீகளழக்கப்டுநள ன்கதத்ம்; 

 (x) ஆதநழன், அத்தழகதழ னளததன்கதத்ம்; 

 அயர் இச்சகனழல் அழயழப்ளபள? 

(ஈ) இன்வல், ன்? 

 

asked the Minister of Housing and Construction:  

(a) Is he aware that a housing scheme was 

commenced in 1977 in Hantana, Kandy for the 

middle-class citizens on a concept of the then 

Minister of Housing, the late Hon. Ranasinghe 

Premadasa? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total area of that Scheme which belongs 

to the Housing Development Authority; 

 (ii) the number of houses built there; 

 (iii) whether all the houses have been provided 

to occupants by now; and 

 (iv) if so, in what manner? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether there are vacant plots of land 

belonging to the Authority within that land 

by now; 

 (ii) if so, the extent of such plots of land, 

separately; 

 (iii) whether plots of  land have been sold by the 

Minister of Housing of the previous 

Government for construction of luxury 

houses within this Scheme;  

 (iv) if so, to whom and the extent of land sold in 

that manner; 

 (v) the income received by the Authority 

through the sale of those plots of land; 

 (vi) whether luxury houses have been 

constructed on those plots of land by now; 

 (vii) if so, their selling price; 

 (viii) the benefits received by the Authority; 

 (ix) if houses have not been constructed, 

whether those plots of land will be taken 

over by the Authority again; and 

 (x) if so, the date on which it will be done? 

(d) If not, why?  

 

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා (නිලාව ශා ඉදිකිරීම් 

නිනයෝජය යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க - வீடகநப்தை நற்ரம் 

ழர்நளணத்துக ழபதழ அகநச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 

Housing and Construction) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය රඵහ ශදනහ.  

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) අෂණකය 148යි, රඩ් 02යි ඳර්චස 03යි. 

 (ii) 395ෂණ ඳභණ. 

 (iii) ඔේ. ශම් න විට ිනඹලුභ නිහ ඳදිංචිකරුන්  
ශත රඵහ දී ඇත.  

 (iv) ඔේ. විකුණුම් ඳදනමින් රඵහ දී ඇත. 

(ඇ) (i) ඔේ. 

 (ii) පිඹුරු අංක 2542 අෂණ.26 රඩ් 1 ඳර්. 3.2 

  මු.පි.භව 2155 පිඹුය අෂණ.13 රඩ් 1 ඳර්. 23.77 

  මු.පි.භව 2129 පිඹුය අෂණ.02 රඩ් 3 ඳර්.10.37 

  මු.පි.භව 2188 පිඹුය අෂණ.01 රඩ් 2 ඳර්.20.36  

 (iii) නළත. 

 (iv) අදහශ ශනොශේ. 

 (v) අදහශ ශනොශේ. 

 (vi) අදහශ ශනොශේ.  

 (vii) අදහශ ශනොශේ. 

 (viii) අදහශ ශනොශේ. 

 (ix) අදහශ ශනොශේ. 

 (x) අදහශ ශනොශේ. 

(ඈ) අදහශ ශනොශේ. 

979 980 

[ුරු රකී ජඹර්ධන භවතහ] 
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ගරු කී ජයලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, භහශ  ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශභඹ භවනුය ්රශේලශේ තිශඵන අෂණකය 42ෂණ ඳභණ න ිනනහ 

ඉඩභෂණ. එහි විකුණුම් මුදර ශකොඳභණද?  

 

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා  
(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශභඹ ජහතික නිහ ංර්ධන 

අධිකහරිඹට අයිති ඉඩභෂණ. ජහතික නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹට 

අයිති ඉඩම් අපි විකුණන්ශන් නළවළ. 

 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ුරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඒ ඉඩම් විකුණන්ශන් නළත්නම් 

ශඳෞේුලික ඹම් පුේුරශඹකුට ඒ ඉඩම් ඳයහ දුන්ශන් ශකශේද?   

 

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා  
(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, වන්තහන ්රශේලශේ නිහ 
යහඳිතිඹෂණ රිඹහත්භක  ශනහ. එභ නිහ යහඳිතිඹ 
රිඹහත්භක න්ශන් යහජය අංලශේ ව ශඳෞේුලික අංලශේ 
ගිවිසුභෂණ භතයි. එඹ කළබිනට් භඩාඩරශඹන් අනුභත කයපු 
යහඳිතිඹෂණ. ඒ වයවහ යහඳිති තුනෂණ රිඹහත්භක කිරීභට 
ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ. එභ යහඳිති න්ශන්, Hantana 
Residencies - අදිඹය 2 නිහ යහඳිතිඹ, Hantana Residencies 
- අදිඹය 3 නිහ යහඳිතිඹ ව Dunumadalawa Villas නිහ 
යහඳිතිඹයි.  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශ  තුන්න අතුරු ්රලසනඹ අවන්න . 

 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ුරු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ශභභ ඉදිකිරීම් දළනට කයරහ 

තිශඵනහද, ඒහශේ ළඩ ඳටන් ුත්ශත් කදහද, ඒහශේ ළඩ 

අන් න්ශන් කදහද, ශම් න විට නිහ කීඹෂණ ඉදිකය 

අන්ද කිඹහ භහ දළන ුන්න කළභළතියි.  
 

ගරු ඉ්දදික බණ්ඩාරනායක මශතා  
(நளண்தைநழகு இந்தழக ண்டளபளனக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් යහඳිතිඹට කළබිනට් අනුභළතිඹ 
රළබුණහට, යහඳිතිඹ ආයම්බ කිරීශම්දී භහජ විශයෝධතහෂණ ඳළන 
නළගුණහ. ඒ අනු ඊට ම්ඵන්ධ ිනඹලුභ යහජය ආඹතන විිනන් 
නළත ශම් නිහ යහඳිතිඹ පිළිඵ ඳරීෂණහ කය ඵරහ තිශඵනහ. 
ඒ අනු ශම් නිහ යහඳිතිඹ නළත තහෂණ ංශලෝධනඹ 
කයන්න තීයණඹ කය තිශඵනහ. ඒ ංශලෝධිත හර්තහ අඳට රළබී 
තිශඵනහ. ඒ හර්තහ අපි කළබිනට් භඩාඩරඹට ඉදිරිඳත් කයනහ.   

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අංක 3-180/'15-(1), ුරු (වදය) ඒ.ආර්.ඒ. වීසස 

භවතහ. 

ගරු (වලදය) ..ආර්... ශීසවප මශතා 
(நளண்தைநழகு (டளக்டர்) .ஆர்.. லதேஸ்) 

(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු යනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා (ආඳදා කෂමනාකරණ 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - அர்த்த 

தொகளகநத்துய அகநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Disaster Management) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් ුළන ත  භවය කරුණු  

ශුන්හුන්න තිශඵන නිහ, භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ 

භහඹක කහරඹෂණ ඉල්රහ ිනිනනහ. 
 
ප්රපනය මුර දිනකී  ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන ී . 
யழளகய நற்தளரு தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදන ටඹ.  

 
දකුු ඳෂානත් රැකියා විරහිත පුහුු ගුරුලරු්ද : 

බලා ගැනීම 
ததன் நளகளணத்தழலுள் ததளமழல்யளய்ப்ற் 

னழற்ப்ட்ட ஆசழளழனர்கள்: ஆட்வசர்ப்தை  
UNEMPLOYED TRAINED TEACHERS OF SOUTHERN 

PROVINCE: RECRUITMENT  
172/’15 

2. ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා (ගරු ඩවප යශප්නඳරුම 

මශතා නලනුල ) 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த - நளண்தைநழகு டஸ் 

அமகப்தருந சளர்ளக) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Dullas Alahapperuma) 

අධයහඳන අභහතයතුභහශුන් ඇූ  ්රලසනඹ- (1) : 

(අ)  (i) 2011.03.29 දිනළති භවජන ශඳත්ම් පිළිඵ 
කහයක බහ තීයණඹට අනු, රැකිඹහ වියහිත පුහුණු 
ගුරුරුන් යජශේ ඳහල්රට ඳත්කිරීභ වහ 
දකුණු ඳශහත් අධයහඳන ශදඳහර්තශම්න්තු විිනන් 
විධිභත් ම්මුඛ් ඳරීෂණණ ඳත්හ, නහභ ශල්ඛ්න 
06ෂණ, 2011.05.03 දින ශර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ ශත 
ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵත්;  

 (ii) එභ ශල්ඛ්න 06න්, ශල්ඛ්න 04ක නම් වන් 
පුේුරයින්ට ඳභණෂණ, ඳත්වීම් රඵහ දීභට ශර්ඛීඹ 
අභහතයහංලඹ අනුභතිඹ රඵහදී ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) ඉතිරි නහභ ශල්ඛ්න 02හි නම් වන් පුේුරයින්, යජශේ 
ඳහල් ගුරුරුන් ලශඹන් ඵහ ුන්නහ දිනඹ එතුභහ 
ශභභ බහට දන්හ ිනිනන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?  

 

கல்யழ அகநச்சகபக் வகட்ட யழள. 

(அ) (i) 2011.03.29ஆம் தழகதழன தளது நதக் குலயழன் 

தொடிவுக்ககநன, ததளமழல்யளய்ப்தைகற் னழற்சழ 

தற் ஆசழளழனர்கக அபச ளடசளககலக்கு 

981 982 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ழனநழப்தற்கு ததன் நளகளண கல்யழத் 

தழகணக்கம் தொகசளர்ந்த வர்தொகப் 

ளவட்கசகக டளத்தழ, 06 தனர்ப் 

ட்டினல்கக 2011.05.03ஆம் தழகதழனன்ர ழபல் 

நத்தழன  அகநச்சுக்கு 

சநர்ப்ழத்துள்ததன்கதத்ம்; 

 (ii) வநற்டி 06 ட்டினல்கழல், 04 ட்டினல்கழல் 

தனர் குழப்ழடப்ட்டுள் ஆட்கலக்கு 

நளத்தழபம் ழனநங்கக யமங்க ழபல் அகநச்சு 

அங்கவகளபம் யமங்கழத்ள்ததன்கதத்ம்; 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) ஞ்சழத்ள் 02 தனர்ப் ட்டினல்கழல் தனர்கள் 

குழப்ழடப்ட்டுள் ஆட்கள் அபச ளடசளக 

ஆசழளழனர்களக ஆட்வசர்க்கப்டும் தழகதழ 

னளததன்கத அயர் இச்சகக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்வல், ன்? 

 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) according to the decision of the Committee 

on Public Petitions dated 29.03.2011, the 

Department of Education of the Southern 

Province had conducted formal interviews 

to recruit unemployed trained teachers to 

Government schools and submitted six lists 

of names to the Line Ministry on 

03.05.2011; and 

 (ii) the Line Ministry has given the approval for 

the recruitment of persons only on four lists 

out of the six lists of names submitted?  

(b) Will he inform this House the date on which the 

persons on the other two lists of names will be 

recruited as teachers in Government schools? 

(c) If not, why? 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා (යධයාඳන 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* 

කයනහ. 
 

* වභානම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சளதேடத்தழல் கயக்கப்ட்ட யழகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) එභ ගුරුරුන් පිරි ශ්රී රංකහ ගුරු ශේහ යසථහශේ වන් 
සුදුසුකම් පුයහ ශනොභළති ඵළවින්, ඵහ ුළනීම් සුදුසු ශනොන ඵ 
යහජය ශේහ ශකොමින් බහ  විිනන් දන්හ ඇති ඵළවින් එභ 
පිරි ඵහ ුළනීභට ්රතිඳහදන ශනොභළත. 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අභහතයහංල ්රකහල. මුදල් අභහතය ුරු යවි කරුණහනහඹක 

භවතහ. 

 

 
2016 ශුනය ඳාදක යය ලැය ලැඩව ශන : මුදේ 

යමාතයුරමාන  ප්රකාය 
தச்சழன ஆதளப யபவு தசவுத்தழட்ட தசனற்ழட்டம் 

2016: ழதழ அகநச்சபது கூற்ர 
ZERO-BASED BUDGETING PROGRAMME, 2016: STATEMENT 

BY MINISTER OF FINANCE 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා (මුදේ යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க - ழதழ அகநச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ුරු කථහනහඹකතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ ශුනය ඳහදක අඹ 

ළඹ - Zero-Based Budgeting - ළඩ ටවනෂණ ශම් න විට 

වඳුන්හ දී තිශඵනහ. ඉන් අශේෂණහ කයන්ශන් යහජය ම්ඳත් නිින 

ශර කශභනහකයණඹ කිරීභයි. එභඟින් අඳ ළඹ කයන මුදල්රට 

නිින ිනනහකභෂණ රඵහ ුළනීභට කටයුතු කිරීභ, එකභ කහර්ඹඹට 

ශදයෂණ මුදල් ශඹදවීභ ළශළෂණවීභ, අඳතඹ ව නහසතිඹ පිටුදළකීභ, 

ආර්ථික ශනොන - uneconomical - විඹදම් ශනො දළරීභ වහ මරය 

ඳහරන කටයුතු අශේෂණහ කයනු රඵනහ. 

ශභහි ශදන පිඹය අඳ 2016 ජනහරි ිනට ආයම්බ කයනහ. 

එභඟින් විඹදම් ආඹතනර ිනඹලු විඹදම් පිළිඵ විභර්ලනඹෂණ 

කයනහ. ශුනය ඳහදක අඹ ළඹ මරධර්භ නිින ශර ශඹොදහශුන 

කටයුතු ශකශයන්ශන්ද ඹන්න පිළිඵ ශොඹහ ඵරනහ. ඒ අනු 

ජහතික අඹ ළඹ ශදඳහර්තශම්න්තු අඛ්ඩාඩ ශභභ කටයුත්ත 

කයශුන ඹනහ. 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ශර්දී අඹ ළඹ රිඹහලිඹට 

තත් කරුණු ඒකහඵේධ ශකොට තිශඵනහ. ජහතයන්තය 

ගිණුම්කයණ ්රමිතීන් අනු ඒහ ළදුත්. අඳශ  යශට් 

ගිණුම්කයණ කටයුතු මරයභඹ ඳහදක කරුණු අනුයි ිනදු න්ශන්. 

ශම්හ ශනස විඹ යුතුයි. යජශේ අභහතයහංල, ශදඳහර්තශම්න්තු, 

ආඹතන විිනන් ඳරිවයණඹ කයනු රඵන ත්කම් වහ යජඹ 

ආශඹෝජනඹ කයනු රඵයි. එභ ත්කම් අත්ඳත් කයුන්නහ 

අසථහශේදී ශවෝ ශුොඩනඟන අසථහශේදී අදහශ පිරිළඹ විඹදභෂණ 

ශර ටවන් කයනු රඵනහ. එශේ වුත්, ත්කභක ර්තභහන 

ිනනහකභ පිළිඵ අඳ ළරකිලිභත් න්ශන් නළවළ. ඒ ුළන 

හර්තහ කයන්ශන් නළවළ. එඵළවින් 2016 ිනට මරය ශනොන 

ත්කම් පිළිඵ නිින ගිණුම් තළබීභෂණ කිරීභට ආයම්බඹෂණ තඵහ 

තිශඵනහ. ශභඹට අභතය ඒකහඵේධ බහඩාඩහුහය ශතොයතුරු 

කශභනහකයණ ඳේධතිඹෂණ -ITMIS- ආයම්බ ශකොට තිශඵනහ. ඒ 

වහ කටයුතු කිරීභට මුලින්භ ශතෝයහශුන ඇත්ශත් අධයහඳන වහ 

ශෞඛ්ය ඹන අභහතයහංල ශදකයි. ඒ අනු 2016 ර්ශේ ිනට 

ඒකහඵේධ බහඩාඩහුහය ශතොයතුරු කශභනහකයණ ළඩටවන 

ශභභ අභහතයහංල ශදශෂණ රිඹහත්භක කයනහ. හධහයණ ිනනහකභ 

නභළති මරධර්භඹ භත මරය ශනොන ත්කම්ර ිනනහකභ 

හර්තහ කිරීභට ශභභ ළඩටවන උඳකහය ශනහ. යජශේ ්රධහන 

තෂණශේරුකරු විිනන් දළනටභත් යජශේ ත්කම්ර ිනනහකභ 

තෂණශේරු කිරීශම් ළඩ පිළිශශ ආයම්බ ශකොට තිශඵනහ. 

ත්කභක ශපතිවහිනක ිනනහකභ ව හධහයණ ිනනහකභ අතය 

ශන ආදහඹභෂණ ශර ටවන් ශනහ. 

983 984 

[ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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එශභන්භ යජශේ ගිණුම්ර එඹ විඹදභෂණ ශරද ටවන් 

ශනහ. ඒකහඵේධ බහඩාඩහුහය ශතොයතුරු කශභනහකයණ 

ළඩටවන පර්ණ ශර රිඹහත්භක න විට යජශේ ිනඹලු 

ආඹතනර ත්කම්ර ිනනහකම් හර්තහ කශ වළකි නහ. භහ 

විිනන් ශභභ පිඹය වඳුන්හ ශදනු රළබශේ ජහතයන්තය භට්ටශම් 

ඳත්නහ ගිණුම් ්රමිතීන්ද අඳ යටට වඳුන්හ දීභටයි. 

ශභහිදී භහ වන් කයන්න කළභළතියි, 2014 ර්ශේ රුපිඹල් 

බිලිඹන 32යි. 2015 ර්ශේ යජශේ ිනඹලු අභහතයහංලලින් 

අධයහඳන ෂණශේරඹ වහ දයන රද භසත ්රහ ධන විඹදභ 

රුපිඹල් බිලිඹන 42.1යි. 2016 ර්ඹ වහ ශඹෝජිත අඹ ළඹ 

තුළින් ්රහ ධන විඹදම් වහ විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳතින් 

රුපිඹල් බිලිඹන 62.3ෂණද, න ශඹෝජනහලින් රුපිඹල් බිලිඹන 

82ෂණද, ලශඹන් (62.3+82 = 144.3යි) භසත ්රහ ධන විඹදභ 

ශර රුපිඹල් බිලිඹන 143.3ෂණ ළනි විලහර මුදරෂණ විඹදම් කිරීභට 

අශේෂණහ කයන ඵ වන් කිරීභට කළභළත්ශතමි. 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, භවය අසථහරදී යජශේ 

ත්කම්ර ිනනහකභ අඩුශන් ුණනඹ කයනහ. එඹට ශවේතු 

කිහිඳඹෂණ තිශඵනහ. ණඹ රඵහ ශුන ත්කම් මිරදී ුන්නහ විටදී 

ශවෝ ඉදිකිරීම් කයන විටදී ශඳොලී යහිත මුදර ඳභණෂණ ත්කශම් 

ිනනහකභට එකතු ශනහ. වළඵළයි, ණඹ මුදරට ශඳොලිඹ 

ශුන්ශන් භවහ බහඩාඩහුහයඹයි. එභ විඹදභ භවහ බහඩාඩහුහයශේ 

විඹදභෂණ ශර ටවන් ශනහ. එඹ අදහශ අභහතයහංලරට/ 

ආඹතනරට ශඹොමු විඹ යුතු විඹදභෂණ ශර ගිණුම්ර ටවන් 

න්ශන් නළවළ. ශභළනි කටයුතු නිින ශර ගිණුම් ුත කිරීභ 

දුසකය වුත්, එඹ යජශේ ගිණුම්ර ශඹෝුය ඳරිදි ටවන් විඹ 

යුතුයි. 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, යජශේ මරය කටයුතුර ශඹශදන 

නිරධහරින්ශ  අධහනඹට රෂණවිඹ යුතු ශභළනි ශඵොශවෝ කරුණු 

ඇත. වළඵළයි, ඔවුන් මුහුණ ශදන ්රධහන ුළටලුෂණ තිශඵනහ. 

යහජය අංලශේ මරය කටයුතුර නියත නිරධහරින්ට තභන්ශ  

ිත්තීභඹ තත්ත්ඹ නංහලීභට ගිණුම්කයණ ආඹතනඹෂණ යහජය 

අංලඹ තු නළවළ. එඵළවින් යහජය අංලශේ මරය කටයුතුර නියත 

නිරධහරින්ශ  ිත්තීභඹ තත්ත්ඹ නංහලීභට එළනි ආඹතනඹෂණ 

පිහිටුවීභට ශභභ අඹ ළශඹන් භහ ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ.  

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් අඹ ළශඹන් zero-based budget 

ක්රභඹ අපි වඳුන්හ දුන්නහ. අුභළතිතුභහ අඳට නිර්ශේල කශහ, ශම් 

ක්රභඹ 2016 ිනට රිඹහත්භක කයන්න අලයයි කිඹරහ.  එඹට මලික 

ඳදනභ අනු ඉසශල්රහභ ඵරන්න අලය න්ශන් ිනඹලුභ 

ත්කම් ව proprietary right එකයි. ඒ කිඹන්ශන්, අයිතිඹෂණ ඇති 

කිරීභ භත තභයි zero-based budget ක්රභඹ ඇති න්ශන්. වළභ 

තළනකභ තිශඵන අශේ ත්කම් ිනක වරිඹට දළන ුන්න අලයයි. 

ශම් යශට් asset register එකෂණ නළවළ. විඹදම් කයන ත්කම්,- 

[ඵහධහ කිරීභෂණ] කනුහටුයි, භන්ත්රීතුභහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් asset 

register එකෂණ ඇති කය තිශඵනහ. ඒ අනු තභයි zero-based 

budget ක්රභඹ ඇති කශශේ. Cash management, ඒ කිඹන්ශන් මරය 

ඳදනභ තුළින් ගිණුම්කයණඹ ශනුට, අපි ඒ ශදකභ ඒකහඵේධ 

කයරහ 2016 ර්ඹට වඳුන්හ දීරහ තිශඵනහ. 2016 ර්ශේදී  

ශම් ක්රභඹ  හර්ථක න්ශන් නළති ශයි. නමුත් 2017 ිනට 

අනිහර්ඹඹ කයනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ඹම් විඹදභෂණ ඉල්රනහ නම් 

එඹ ඉල්රන්ශන් ඇයි කිඹන ඳදනභ තුළින් තභයි කටයුතු කයන්න 

අලය න්ශන්. ඒකට Value for Money Audit එක ශුශනනහ.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි. Fictitious assets තිශඵනහ. නමුත්  වරි 

භට්ටභට නළති ඒහ වළභ තළනභ තිශඵනහ.  ඒහ යජශේ අයිතිඹට 

නළති තත්ත්ඹෂණ  තිශඵනහ. ශභඹ මලික ඳදනභෂණ ශර රකහ 

තභයි අපි කටයුතු කය තිශඵන්ශන්. ඉතින් ශරහ භදි නිහ - 

ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ඳළවළදිලි කය ුළනීභෂණ තිශඵනහ. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු ඇභතිතුභනි, ඳළවළදිලි කය ුළනීභට ඔඵතුභහ ඉඩ 

ශදනහද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කභෂණ නළවළ.   භහ එඹ අුඹ කයනහ. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විහදඹකට ඹන්ශන් නළතු ඳළවළදිලි කය ුන්න. 

 
ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශභශතෂණ අඹ ළඹ ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් 

කයන ශකොට ශභළනි ක්රභශේදඹෂණ ඉදිරිඳත් කය තිබුශඩා නළවළ 

ශන්. ඒ නිහ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ අලුත් ක්රභශේදඹෂණ වඳුන්හ දී 

තිශඵනහ. එහි එක තයඹෂණ අඳ පිළි ුන්නහ.  ඕනෆභ 

අභහතයහංලඹක, ශදඳහර්තශම්න්තුක යජඹ තු තිබ ත්කම් 

්රභහණඹ පිළිඵ - 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්න ඳසු අසථහ රඵහ ශදන්නම්, ුරු 

අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යජඹ තු තිශඵන ත්කම් ්රභහණඹ පිළිඵ එකඟතහකට 

එන්න ඕනෆකභ තිශඵනහ. වළඵළයි, දළන් ශභතළන තිශඵන ්රලසනඹ 

තභයි යජශේ -  [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශභතුභහ කථහ කයරහ ඉය ශන කල් ඔඵතුභහට ඉන්න 

පුළුන්ද?  

 

ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශඳොඩ්ඩෂණ ඉන්න ශකෝ. ශම්කත්  රීති ්රලසනඹෂණ තභයි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහශ  ්රකහලඹ කයරහ ඉය  
ශන කල් ඉඩ ශදන්න. ශභොකද, ශම් ්රලසනඹ භභයි භතු කශශේ.  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි.  ුරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඕනෆභ ශදඳහර්තශම්න්තුෂණ, ංසථහෂණ, අභහතයහංලඹෂණ තු 

තිශඵන ත්කම් ්රභහණඹ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේදී ීරර්ඹෂණ වළිනඹට 

ටවන් කයනහ. ඒක කභෂණ නළවළ.  

වළඵළයි, දළන් ශභතළන ිනදුවී තිශඵන ශේ තභයි  ඳසු ගිඹ කහරඹ 
පුයහටභ අධයහඳනඹ වහ ිනඹඹට 6ෂණ ශන් කශ යුතුයි කිඹරහ 
ටන් ඳහඨඹෂණ තිබුණහ. එකට  යවි කරුණහනහඹක භළතිතුභහ 
විඳෂණශේ භන්ත්රියඹකු වළිනඹට ඒ ටන් ඳහඨරට ම්ඵන්ධ 
ශරහ හිිනඹහ භට භතකයි. ශභය හකච්ඡහට ඵඳුන් ශරහ 
ති ශඵනහ,  අධයහඳනඹ වහ ළම භ මුදරෂණ, ඒ කිඹන්ශන් ිනඹඹට 
5.18ෂණ ළනි විලහර මුදරෂණ ශන් කශහ කිඹරහ. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
5.41ෂණ. 
 

ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, 5.41ෂණ ළනි විලහර මුදරෂණ ශන් කශහ කිඹරහ. වළඵළයි, 

ශම් ිනඹඹට 5.41 ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්,  අධයහඳනඹට 
අදහශ අභහතයහංලශේ තිශඵන ත්කම් ්රභහණඹ න රුපිඹල් 

බිලිඹන 121ෂණ භඟයි. ඒ රුපිඹල් බිලිඹන 121ෂණ ශභඹට ඇතුශත් 
කයරහ තභයි ශම්  ිනඹඹට 5 .41ෂණ  ළනි ්රභහණඹෂණ ශඳන්න්ශන්. 

ඒක කිිනශේත්භ හධහයණ නළවළ. ුරු කථහනහඹකතුභනි,  රුපිඹල් 

බිලිඹන 121ෂණ කිඹන්ශන්  නිදවස අධයහඳනඹ ඳටන් ුත්  දශේ 
ිනට ඳළළති ෆභ ආඩාඩුෂණභ ඒ වහ  ්රහ ධන විඹදම් නළති 

කයරහ ඇති කයන රද ශේශඳොශෂණ. ඒ ශේශඳොශර ෂණඹවීම් 
තිශඵනහ; එකතු කිරීම් තිශඵනහ. නළත  ෂණඹවීම් තිශඵනහ; 

එකතු කිරීම් තිශඵනහ. අහනඹ න විට ඒ ශේශඳොශර 
ිනනහකභ රුපිඹල් බිලිඹන 121යි.  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, ඔඵතුභහශ   අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභ අන් කයන්න. 
 

ගරු යනුර දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ අන් කයනහ, ුරු කථහනහඹකතුභනි.  ඒ රුපිඹල් 
බිලිඹන 121 කිිනශේත්භ  2016 ශර් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් 
අධයහඳනඹ වහ ශන් කයන රද මුදල් කිඹහ ුණනඹ කයන එක 
ළරැදියි. ඒශකන් තභයි ශම් ළම පුය ශඳන්වීභ කය තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට 

ශඳය භහ එක කහයණඹෂණ එකතු කයන්නම්.  
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතුභහට අසථහ ශදන්න, ුරු කථහනහඹකතුභනි. ඉන් ඳසු 

භශ  කහයණඹ භතු කයන්න පුළුන්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ කිඹපු 

ශේත් ටවහශුන භහ උත්තය ශදන්නම්. අපි අධයහඳනඹ වහ  

ිනඹඹට 5.41ෂණ ශන් කය තිශඵනහඹ කිඹරහ කිඹනහ. ඒක වරි. 

අඳ ඒ ්රභහණඹ ශභහි ුණනඹ කය තිශඵනහ. නමුත් ඒක අලය 

නළවළ. ඒක අඩු කශහ නම් ඔඹ ්රභහණඹ ිනඹඹට 5.01කට අඩු 

ශනහ. කිිනභ ්රලසනඹෂණ නළවළ, ුරු අනුය දිහනහඹක 

භන්ත්රීතුභනි. අඳ ශම් ුණන වළංගුශේ නළවළ. ශම්ක Appropriation 

Bill එකට ශුනළවිත් ශනභ Heading එකෂණ ඹටශත් දළම්ශම් එඹ 

විිත කයන්නයි. ශම් ුණන ඳවළින් එකතු කය තිබුණහ නම් 

ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ වරි. අඳ ඒක ශනභ ශුනළවිත් 

ශඳන්නුශේ ශම්ක තභයි ශවමින් ඉදිරිඹට ඹන්න තිශඵන්ශන් 

කිඹරහයි. ඇත්ත ලශඹන්භ ණඹ ුන්න ගිඹහභත් අඳට ශභඹ 

ශඳන්න්න අලය ශනහ. ශම්ශෂණ ළඵෆ ත්කශම් ිනනහකභෂණ, 

ෂණඹ කිරීභෂණ අඳ ඳහවිච්චි කයනහ. වළඵළයි, ශභඹ කිිනශේත්භ 

ළඵෆ මුදල් ්රභහණඹ ශනොශයි. භහ කිේහ හශ , ළඵෆ මුදල් 

්රභහණඹ ලශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 162ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. 

ජනහරි භහශේ ිනට ඒ මුදර ළඹ කයන්නට අඳ ූ දහනමින් 

ිනිනනහ.  

භන්ත්රීරුන්ශ  විභිනලිබහඹ භහ අුඹ කයනහ. ඒ හශ භ 

ඔඵතුභන්රහට අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ  අඳ විිත කය 

තිශඵනහ. අශේ ත දුර්රතහ තිශඵනහ නම් කරුණහකය ඒහත් 

ඉදිරිඳත් කයන්න. ඒහ නිළයදි කිරීභට භභත්, භශ  

අභහතයහංලශේ නිරධහරිනුත් නභයීරලී ූ දහනමින් ිනිනනහ. 

වළඵළයි, අශේ එකභ අභිරහඹ න්ශන්  පුළුන් තයම් ශභඹ විිත 

කිරීභයි. ශරෝකශේ ුණනඹ කයන තත්ත්ඹට රංකහශේ 

ගිණුම්ුත කිරීභෂණ තභයි අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්.  

ඔඵතුභන්රහශ  පර් දළනුත්කභ තුළින් යශට් වළභ ශකොනකටභ - 

අශනෂණ අභහතයහංලරටත්- ශම් ක්රභඹ විිත කිරීභෂණ කශ යුතුයි.  

2019 ශර් ිනට ශකොශවොභත්  ශම්ක කයන්නභ අලයයි.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශම් ්රලසනඹ භතු කශශේ ශම් නිහයි. 

ආඩාඩුක්රභ යසථහශේ 148ළනි යසථහ අනු යශට් මරය 

කශභනහකයණඹ පිළිඵ ම්පර්ණ ුකීභ ශම් ුරු බහට 

987 988 
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ඳළශයනහ. භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් විඹහනුඵේධ ්රහ ශඹෝගික 

අශඵෝධඹෂණ තිශඵන ශකශනකු හශ භ මුදල් අභහතයහංලශේ 

හිටපු ශකශනකු විධිඹට භභ ශම් පිළිඵ ඉතහභ පුළුල් ශර 

විග්රවඹක ශඹදුණහ.  ඒ අනු අඅධයහඳනඹට ිනඹඹට වඹයිඅ කිඹන 

ටන් ඳහඨඹ ්රහශඹෝගික ශම් භව ශඳොශශොශේ ඹථහර්ථඹෂණ 

ශනොන ඵ අපි ඳශමුශන්භ පිළිුත යුතු ශනහ.  

ුරු කථහනහඹකතුභනි, 2014 ර්ශේදී දශ ශේීරඹ නිසඳහදනඹ 

රුපිඹල් බිලිඹන 9,785යි. එතශකොට ඒ අවුරුේශේ ිනඹඹට වඹෂණ 

අධයහඳනඹට ශන් කශශොත් රුපිඹල් බිලිඹන 587ෂණ අධයහඳනඹට 

ශන් කයන්න ඕනෆ. දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශේ ්රතිලතඹෂණ ශර 

අධයහඳනඹට ිනඹඹට වඹෂණ ශන් කශශොත් රුපිඹල් බිලිඹන 587ෂණ 

ඒ වහ ශන් කයන්න ඕනෆ. කහශ  ආඩාඩු තිබුණත්, ශම් 

තිශඵන පුංචි අඹ ළඹ තුශ ශභඹ භව ශඳොශශොශේ ඳළශ කයන්න 

පුළුන් ඹථහර්ථඹෂණ ශනොන ඵ ඳශමුශන්භ පිළිුත යුතු 

ශනහ.  

ශදනු, අපි ිනඹඹට වඹකින් හභහනයශඹන් ආර්ථිකඹ 

ර්ධනඹ නහඹ කිඹරහ ුත්ශතොත් 2015ට දශ ජහතික 

නිසඳහදනඹ ශන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 10,372යි. එභ රුපිඹල් 

බිලිඹන 10,372න්  ිනඹඹට වඹෂණ අධයහඳනඹට ශන් කයන්න 

ගිශඹොත් ඒ ශනුශන් රුපිඹල් බිලිඹන 622ෂණ ශන් කයන්න 

ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභෂණ]   අහන හර්තහ වළිනඹට තිශඵන්ශන් 

2014 භව ඵළංකු හර්තහ ශන්, ුරු ඇභතුතිභහ. 2014 ර්ශේ භව 

ඵළංකු හර්තහ අනු දශ ශේීරඹ නිසඳහදනඹ රුපිඹල් බිලිඹන 

9,785යි. එභ රුපිඹල් බිලිඹන 9,785න් ිනඹඹට වඹෂණ අධයහඳනඹට 

ශන් කශශොත් එඹ රුපිඹල් බිලිඹන 587යි. 2015 නශකොට 

හභහනයශඹන් ිනඹඹට වඹකින් නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ නහඹ 

කිඹරහ  ුත්තහ නම් එතශකොට ඒ මුදර රුපිඹල් බිලිඹන 10,372ෂණ 

ශනහ. ඒ රුපිඹල් බිලිඹන 10,372න් අධයහඳනඹට ිනඹඹට වඹ 

ශන් කශශොත් ඒක රුපිඹල් බිලිඹන 622ෂණ නහ. ුරු යවි 

කරුණහනහඹක ඇභතිතුභනි, භභ කිඹන්ශන් ඔඵතුභහ ශනොශයි. 

කවුරු මුදල් අභහතය ුරයඹ දළරුත් ශම් භව ශඳොශශොශේ 

ඹථහර්ථඹෂණ ශර ශම් යශට් භසත ආදහඹශම් භවහ දළළන්ත 

ර්ධනඹෂණ නළතු ඒක ිනඹඹට වඹකට ශුශනන්න ඵළවළ. ඒ නිහ 

ශභොන ශේලඳහරන ඳෂණඹට අයිති වුණත් අපි ශම් උත්තරීතය 

බහශේදී ඇත්ත තත්ත්ඹ යශට් භව ජනතහට ශවළිදයේ කයන්න 

ඕනෆ. ශම්ක තභයි ඉරෂණකම්ර තිශඵන තයඹ.  

ුරු මුදල් ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට වුශඩා ශම්කයි. ඳසු ගිඹ 

කහර ඳරිච්ශේඹ තුශදී අධයහඳනඹට ශන් කශ ්රහ ධන විඹදභ එක 

බිලිඹනඹකිනුයි ළම  ශරහ තිශඵන්ශන්.   

 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා (උවවප යධයාඳන ශා 

මශාමාර්ග යමාතයුරමා වශ ඳාර්ලිනම්්දුරනේ 

වභානායකුරමා) 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல் - உனர்கல்யழ நற்ரம் 

தடுஞ்சளககள் அகநச்சரும் ளபளலநன்ச் சக 

தொதல்யரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 

and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් ශභතළන විහදඹෂණ ඹන්ශන්. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තභයි. භහ ශම් අසථහ දීරහ, ඊට ඳසු අඹ ළඹ විහදඹට 

ඹනහ- [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම්ක ඉතහ ඵයඳතශ කරුණෂණ. ඒ නිහ ඳළවළදිලි කයන්න 

ඕනෆ. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මුදල් ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි කශහයින් ඳසු අපි විහදඹට ඹනහ. 

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ුරු කථහනහඹකතුභනි, රුපිඹල් ශකෝින 

1,200 ුණනක ශඵොරුෂණ කයරහයි ශම් වන්න ඹන්ශන්.  [ඵහධහ 

කිරීම්]  අඳට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ- [ඵහධහ කිරීම්] එශවභ නම් ශම් 

විහදඹ කයරහ ශත්රුභෂණ නළවළ ශන්. ුරු කථහනහඹකතුභනි, 

එශවභ නම් ශකෝින- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් ශම්ක විහදඹෂණ ශරහ. That is 

not a point of Order. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 
 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් TV එශෂණ ශේන්න කථහ කශහ ඇති. 

[ඵහධහ කිරීම්] දළන් ඇති.  

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා (යධයාඳන 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු අධයහඳන ඇභතිතුභහ. 

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, අශේ හිටපු අධයහඳන ඇභතිතුභහ 

කිඹන විධිඹට- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Hon. Minister of Education is on a 

point of Order. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, හිටපු අධයහඳන ඇභතිතුභහ ශම් 

කයන්ශන් ළයදි ්රකහලඹෂණ. එතුභහ දළන් ්රහර්ථනහ කයන්ශන් 

ිනඹඹට 6ක ඉරෂණකඹට ඹන්න ශදන්න එඳහඹ කිඹරහයි. එතුභහශ  

කහරශේ එන්න එන්න අඩු කශහ.[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම්ක හදඹෂණ කය ුන්න ඵළවළ. කරුණු ඳළවළදිලි කය දුන්නහ. 

භහ ුරු භන්ත්රීතුභහට අසථහෂණ දුන්නහ. ුරු මුදල් 

ඇභතිතුභහශුන් ළම දුය ඳළවළදිලි කිරීභෂණ කය ුන්න අලය නම් 

ඳසු විහදඹෂණ ඉල්රන්න. ශදළම්ඵර් 19ළනිදහ නතුරු 

තිශඵනහ ශන්?  කය ුන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීම්] It is not a 

point of Order, it is a clarification.  කරුණහකය, හම  ශන්න.  

[ඵහධහ කිරීම්] කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න, ුරු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

තමුන්නහන්ශේ කිඹන විධිඹට- [ඵහධහ කිරීම්] ූ දහනම් නළවළ. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් බහශේ කටයුතු ඉදිරිඹට ශුන ඹන්න ඕනෆ.  ඔඵතුභහ හම  

ශන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ හම  ශන්න ූ දහනම් නළේද? 

[ඵහධහ කිරීම්] දළන් අපි ශම් බහශේ කටයුතු කයශුන ඹන්න ඕනෆ.  

  
ගරු ශරි්ද ප්රනා්දදු මශතා (විදුලි වංනේ ශා ිජජි ේ 
යටිත ඳශසුකම් යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு லளழன் ர்ளந்து - ததளகத்ததளடர்தைகள் நற்ரம் 

டிஜழட்டல் உட்கட்டகநப்தை யசதழகள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 

and Digital Infrastructure) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ එළිඹට දභන්න.  [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් අපි  බහශේ කටයුතු ඉදිරිඹට කයශුන ඹන්න ඕනෆ. ුරු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ඳළවළදිලි කිරීභෂණ කශහ. ඊට ඳසශේ 

මුදල් ඇභතිතුභහට අසථහ ශදනහ. දළන් බහශේ කටයුතු 

කයශුන ඹන්න ඕනෆ. ශම්ක විහදඹෂණ කයුන්න ඵළවළ. ඒකට ඉඩ 

ශදන්න ඵළවළ.  [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහට අසථහ දුන්නහ කරුණු 

ඉදිරිඳත් කයන්න. ඔඵතුභහ අසථහ ුත්ශත් point of Order 

එකෂණ ඉදිරිඳත් කයන්නයි.  නමුත් ඒක point of Order  එකෂණ 

ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීම්] මුදල් ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි කය දුන්නහ.  

දළන් බහශේ කටයුතු ඉදිරිඹට කයශුන ඹන්න ඕනෆ.  

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු අධයහඳන ඇභතිතුභහ.  
 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, යත්නපුය දිසත්රිෂණකඹ නිශඹෝජනඹ 

කයන ුරු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ ඔඵතුභහ 
කිඹන විධිඹට එතුභහ නිශඹෝු පිළිඳදින්න රළවළසති නළවළයි 
කිඹරහ. භහ හිතන්ශන් එඹ ඔඵතුභහශ  ුරයඹටත් වෆල්ලු කිරීභෂණ. 
එතුභහ කිඹනහ, ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට නිශඹෝු පිළිඳදින්න 
රළවළසති නළවළ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අභහතයහංල ්රකහලඹකට විහදඹෂණ ඕනෆ නම් ශනභ අසථහ 
ශදන්නම්. ශම්ක ඒ වහ අසථහ කය ුන්න එඳහ. ඳළවළදිලි 
කයන්න භභ අසථහ දුන්නහ. දළන් ශභතළනින් එවහට ඹන්න 
ඵළවළ. ුරු යංජිත් ශොයිහ භන්ත්රීතුභනි, කරුණහකය හම ශන්න.  
[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු ඩවප යශප්නඳරුම මශතා 
(நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்தருந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි,  ඔඵතුභහ අසථහ දුන්ශනොත් 

විහදඹෂණ වහ අසථහ රළශඵන්ශන් ශම් අඹ ළඹ විහදශඹන් 

ඳසු රඵන අවුයේශේයි.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ුළන කථහ කයන්න පුළුන්. නමුත් සථහය නිශඹෝු අනු 
අභහතයහංල ්රකහලඹෂණ පිළිඵ දළන් විහද කයන්න ඵළවළ. දළන් අපි 
විනහම  15ෂණ විතය ශරහ නහසති කශහ. අඹ ළඹ විහදඹට ඹන්න 
ඕනෆ. ඔඵතුභහ කථහශේදී ඒක කිඹන්න.  භට මීට ඩහ අසථහ 
ශදන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු ඩවප යශප්නඳරුම මශතා 
(நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்தருந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, හධහයණ ශන්න. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හධහයණ තභයි. හධහයණ විධිඹට භභ අසථහ රඵහ දුන්නහ. 
ුරු ඇභතිතුභහ  ඳවදහ දුන්නහ.  

 

ගරු ඩවප යශප්නඳරුම මශතා 
(நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்தருந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

එතුභහ ඉදිරිඳත් කශ ්රලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] එතුභහට 

අසථහ ශදන්න.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමුත් අභහතයහංල ්රකහලඹකට ශභශවභ විහද කයන්න ඵළවළ. 
ඒ වහ භභ ශනභ අසථහෂණ රඵහ ශදන්නම්. අද අඳට අඹ ළඹ 
විහදඹට ඹන්න තිශඵනහ.  
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ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

අඹ ළඹ විහදශේදී එතුභහශ  කථහ කශහ. දළන් ශදළනි කථහෂණ 

කයන්න වදනහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම්කත් ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි කශහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් එතුභහශ  ශදළනි කථහ.  

 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඇයි ශම්කට ඵඹ. ඳළවළදිලි කිරීභෂණ ශන්, කයන්ශන්.[ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු මුදල් ඇභතිතුභනි, ශභතුභහශ  ඳළවළදිලි කිරීභට ඔඵතුභහට 

පිළිතුරු ශදන්න තිශඵනහද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ අංු ම්පර්ණ උත්තයඹෂණ රඵහ දුන්නහ. භභ හිතන්ශන් 

ඒක ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු දළනුත් වීභට ඇතියි කිඹරහයි. ුරු අනුය 

දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ අවපු ්රලසනඹ නිහ ඒක ත ිනකෂණ 

ශඳෝණඹ වුණහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් අභහතයහංල නිශේදනඹට භභ අසථහ දුන්නහ. ඒ නිහ 

දළන් ශම්ක හදඹෂණ කය ුන්න ඵළවළ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ හිතන විධිඹට ඳහර්ලිශම්න්තු දළනුත් කිරීභට ඒ පිළිතුය 

අංු ම්පර්ණයි.  

 
ගරු ඩවප යශප්නඳරුම මශතා 
(நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்தருந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් ්රලසනඹ භතු කශශේ ුරු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහයි. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, එතුභහට අසථහ දුන්නහ.  

ගරු ඩවප යශප්නඳරුම මශතා 
(நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்தருந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ්රලසනඹ භතු කශශේ ුරු ඵන්ුරර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහයි. එතුභහටයි අසථහ ශදන්න ඕනෆ 

ශන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහට අසථහ දුන්නහ. එතුභහට භභ මිනිත්තු 5කට ළම  

කහරඹෂණ දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] ුරු ඩරස අරවේශඳරුභ 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහටත් මිනිත්තු 5ෂණ විතය දුන්නහ.  

 
ගරු ඩවප යශප්නඳරුම මශතා 
(நளண்தைநழகு டஸ் அமலப்தருந) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ුරු කථහනහඹකතුභනි, හධහයණ ශන්න. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ මිනිත්තු 5කින් කයන්න පුළුන්. නමුත් 

කථහ ඳත්න්න ඵළවළ. 

 
ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අඳට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කථහ කයන්න අසථහෂණ නළේද? ඇයි, 

එශවභ කයන්ශන්? 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉන්න. එශවභනම්, අධයහඳන අභහතයහංලශේ කහයක බහ 

අසථහශේදී ුන්න පුළුන්. ඒ අසථහශේදී කථහ කයන්න 

පුළුන්.[ඵහධහ කිරීම්]  

අපි අද දින ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ්රධහන කටයුතු  ුනිමු. ුරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ හම  ශන්න.  

 
ඳාර්ලිනම්්දුරනේ රැවපවීම් 

ளபளலநன் அநர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல் ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 

06.11.2015, the hours of sitting this day shall be 9.30 a.m. to 12.30 

p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m.. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall 

adjourn the Parliament without question put."  

 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුරු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ, ඳනත් ශකටුම්ඳතෂණ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ - එතුභහ ඳළමිණ නළත. 

්රධහන කටයුතු. විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳත 2016- ශදනය 

කිඹවීශම් විහදඹ.  ුරු ිනලෂණති ආනන්දන් භවතහ. 

 
 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2016 
எதுக்கவட்டுச் சட்டதோம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කේ තබන ද විලාදය තලදුර ත් ඳලත්ලනු ිළණිව නිනයෝගය 

කියලන ී .   
ඊ  යදාෂ ප්රපනය [නනොලැම්බර් 20] 
"ඳනත් නකටුම්ඳත දැ්ද නදලන ලර කියවිය යුුර ය'' [ගරු රවි 

කරුණානායක මශතා]  
ප්රපනය යිතත් වභාිමමුඛ කරන ී .  

 
எத்தழகயக்கப்ட்ட  யழயளதம் நவத் ததளடங்குதற்கள கட்டக 

யளசழக்கப்ட்டது.  

       சம்ந்தப்ட்ட யழள - [  யம்ர் 20 ] 
"சட்டதோம் இப்தளலது இபண்டளம்தொக நதழப்ழடப் 

டுநளக"    [நளண்தைநழகு பயழ கருணளளனக்க] 

யழள நவண்டும் டுத்தழனம்ப்ட்டது. 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ravi 

Karunanayake] 

Question again proposed.   
[தொ.. 9.56] 

 

ගරු සිලක්ින ආන්දද්ද මශතා 
(நளண்தைநழகு சழயசக்தழ ஆந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகௌபய சளளனகர் அயர்கவ, தொன்ளள் ழதழ அகநச்சர் 

தகௌபய தபளழ டி தநல் அயர்கலக்குப் ழன்ர் நழக வண்ட 

யபவு தசவுதழட்ட உகபகன ழகழ்த்தழன ழதழனகநச்சர் 

அயர்கலக்கு அத்தககன சக்தழ ததளடர்ந்தும் கழகடக்க 

யளழ்த்துகழவன். இத்தககனததளரு யபவு தசவுத் தழட்டத்கதச் 

சகனழல் சநர்ப்ழப்தற்குத் தற்வளகதன அபசளங்கத்தழற்கு 

யளய்ப்ழத்ததழல் தநழழ் வசும் நக்கள், குழப்ளக யடக்கு, 

கழமக்கு யளழ் நக்கள், உரதுகணனளக இருந்தழருக்கழளர்கள் 

ன்கதச் சகனழன் கயத்தழற்குக் தகளண்டுயப 

யழரும்தைகழன்வன். 

இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் அத்தழனளயசழன 

தளருட்கழன் யழககள் குகக்கப்ட்டுள். தொக்கழனநளக 

சகநனல் ளழயளத், நண்தணண்தணய், குமந்கதகலக்கள 

ளல்நள உள்ழட்ட தழதளரு தளருட்கழன் யழககள் 

குகக்கப்ட்டிருந்தளலும் கூட, ல்வயரட்ட தைதழன யளழகலம் 

அழதொகப்டுத்தப்ட்டுள்கத அயதளழக்க தொடிகழன்து. 

இந்தப் தைதழன யளழகழல், வதசத்கதக் கட்டிதனலப்தையதற்கள 

யளழ ளன்கு வீதநளக அதழகளழக்கப்ட்டுள்து. யளகங்கலக் 

கள இக்குநதழ யளழத்ம் தொன்கபயழட அதழகளழக்கப் 

ட்டுள்து. இவ்யளள யளழ அதழகளழப்தைகள் தளருட்கழன் 

யழககக ழச்சனநளக அதழகளழக்கும் ன்கத நரக்க 

தொடினளது.  

இந்த ளட்டில் களணப்டும் உள்ளட்டு யங்கழன் 

உனளழன தகர்வுக்கு அப்ளல் தற்வளது அழதொகப்டுத்தப் 

ட்டுள் தயழளட்டு தொதலீடுகள்நவது அதவத ம்ழக்கக 

தகளள்ப்ட்டதன் அடிப்கடனழவவன இந்த யபவு 

தசவுத்தழட்டம் தனளளழக்கப்ட்டுள்து. தயழளட்டு 

தொதலீடுகள் கழகடக்கும் ட்சத்தழல் தளன் ழதழனகநச்சர் 

குழப்ழட்டுள்யளள யழடனங்கக கடதொகப்டுத்த 

தொடித்ம். தற்வளகதன ழகனழல் த்தளம 740 ழல்லினன் 

ரூளய் துண்டுயழலம் ததளககனளக இருக்கழன்து. 

அவ்யளழருக்ககனழல் தழர்யரும் களப்குதழனழல் ளம் 

அதழகயள தயழளட்டுக் கடன்ககப் தவயண்டின 

ழர்ப்ந்தத்தழற்குள் யழரும்ழவனள யழரும்ளநவள 

தள்ப்டப்வளகழன்வளம். இதளல் இந்த ளட்டின் 

எவ்தயளரு ழபகஜக்கும் கடன் சுகந அதழகயழல் 

ற்டப்வளகழன்து. அந்தயககனழல் தொந்கதன அபசும்  

ழல்லினன் ரூளய்கள் கடக யழட்டுச்தசன்ரள்து. ஆகவய, 

இந்த யபவு தசவுத் தழட்டதொம் வநலும்  ழல்லினன் 

ரூளய்க்கு இந்த ளட்டு நக்ககக் கடளழகளக 

நளற்ழத்ள்ததன்வ தகளள்வயண்டினழருக்கழன்து. 

வய, யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் தழட்டநழட்டுள்தன் 

ழபகளபம் தயழளட்டு தொதலீடுகள் உள்ளட்டுக்குள்வ 

தயகுயளக யபவயண்டுநளகயழருந்தளல், தொதலில் அபசழனல் 

ஸ்தழபத்தன்கந ற்டுத்தப்டவயண்டினது அயசழனநளகழன்து. 

அபசழனல் ஸ்தழபத்தன்கந ன் யழடனத்தழற்கும் கடந்தகள 

ஆட்சழனளர்கலக்குநழகடனழல் ளளழன இகடதயழதனளன்வ 

களணப்ட்டது.  அயர்கள் அவ்யளள ஸ்தழபத்தன்கந 

தனளன்க ற்டுத்துயதற்கு எரு தசளப்த ஆட்சழக்களத்தழல் 

வ்யழதநள தொனற்சழககத்ம் இதன சுத்தழத்டன் டுக்க 

யழல்க ன்து நழக தொக்கழனநளதளகழன்து. கடந்தகள 

ஆட்சழ ன்து உக ளடுகலடன் தொபண்ட்ட எரு 

வளக்கழகக் ககடப்ழடித்ததுடன், தநழழ் நக்கக 

அதசளழத்துப்வளகளத நவளழககனத்ம் தகளண்டிருந்தது. 

குழப்ளகத் தநழழ் நக்கள் இந்த ளட்டின் வதசழன இம் ன் 

அகடனளத்கத தொற்ளக அமழப்தற்கள தசனற்ளடு 

ககத்ம் இபண்டளந்தபப் ழபகஜகளக ழருயகழப்தற்கள 

அகதைச்சூமக யலுயளக்கும் யககனழலுவந டயடிக்கககக 

தொன்தடுத்தழருந்தர். இந்த ழகனழல் கடந்த ஜயளழ 

நளதத்தழன் ழன்ர் ஆட்சழதேடத்தழல் அநர்ந்துள் ல்ளட்சழ 

அபசளங்கநளது வ்யளள அபசழனல் ஸ்தழபத்தன்கநகன 

ற்டுத்தப்வளகழன்து? ன்து தழர்ளர்ப்தைக்கள் ழபம்ழன 

நழகப்தளழன வகள்யழக்குழனளகவய உள்து.  

சர்யவதச சதோகத்துக்கும் ளட்டு நக்கலக்கும் ல்வயரட்ட 

கருத்துக்ககத்ம் யளக்குரதழககத்ம் அள்ழ  யமங்கழளலும் 

கூட, தநழழ் நக்கழன் இப்ழபச்சழககனத் தவர்ப்தழலும் 

வளபளல் ளதழக்கப்ட்டுள்யர்கலக்கு வதழகனப் 

தற்ரக்தகளடுக்கும் யககனழள உளழன தளரப்தைக்கூக 

ற்ரக்தகளள்லம் நவளழககனத்ம் ளர்க்ககனழல் 

தற்வளதுள் ஆட்சழனளர்கலக்குள் எருநழத்த கருத்து 

இருப்கதக் களணதொடினயழல்க. இதக அயர்கள் 

அன்ளடம் கழபங்கநளக தயழனழடும் கருத்துக்கள்தோம் 

உணர்ந்து தகளள்க்கூடினதளக இருக்கழன்து. அதழவநதகு 

ஜளதழதழ, தகௌபய ழபதநர் நற்ரம் அபசளங்கத்தழல் அங்கம் 

யகழக்கும் அகநச்சர்கள் எவ்தயளருயரும் தயவ்வயரட்ட 

வகளணங்கழல் தொன்தக்குப்ழன் தொபண்ட்ட கருத்துக்ககத் 

ததளழயழத்து யருகழன்ர். ஆர தசளப்தகளப் 

ழபச்சழககலக்குத் தநழழ் நக்கள் தவர்கய தழர்ளர்த்துக் 
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தகளண்டிருக்ககனழல், அபசளங்கத் தபப்ழளழன் இவ்யளள 

வயரட்ட கருத்துக்கள் எவ்தயளரு ளலம் ளட்டுக்குள் தைதழன 

ழபச்சழகககத் வதளற்ரயழக்கழன். இதளல் 

ழபச்சழககள் வரதத்த தருப்ளகத் ததளடர்யதற்கள 

துழககநகவ களணப்டுகழன். 

அண்கநன ளட்கழல் ‘னழளதவவு’ ன் ளபம்ளழனநழக்க 

தநழழ்ப் தனகப ‘ளகதவ’ ன்ர சழங்கப் தனபளக நளற் 

தொனற்சழக்கழன்ளர்கள். இது இங்கலக்கழகடனழல் தொரககத் 

வதளற்ரயழக்கும் தசனற்ளடளகும். தநழழ் நக்கழன் நங்கழல் 

தநன்வநலும் தயரப்தைகக உருயளக்கும் எரு தசனளகும். 

அங்கு எரு தௌத்த ஆனம் வதளற்ரயழக்கப் 

ட்டிருந்தளலும்கூட, அதக அயநதழக்களநல், அதற்குளழன 

நளழனளகதகனத் தநழழ் நக்கள் தகளடுத்வத யந்தழருக்கழன்ளர்கள். 

ஆளல்,  தற்ளண்டுகள் ததளன்கநநழக்க, இந்துக்கழன் 

தர்வீகத்துடன் ததளடர்தைகடன ஆனம் அகநனப்தற்ரள் 

இடத்தழன் தனகப நளற்ரயததன்கத ம்நளல் அதநதழக்க 

தொடினளது. ஆகவய, இந்த அபசளங்கதொம் தநழழ் நக்கழன் 

யபளற்ர ளவதழனள தர்வீக ழங்கழன் தனர்ககச் சழங்க - 

தௌத்த கழபளநங்களக அல்து ழபவதசங்களக நளற்ரகழன் 

தசனலில் ஈடுடுகழன்து.  

அசளதளபண சூமலில் தநது தசளந்த நண்கணயழட்டு 

இடம்தனர்ந்து ளழதயழத்துக்தகளண்டிருக்கும் தநழழ் நக்கள், 

தநது தர்வீக ழங்கழல் குடிவனரயதற்கள த்தககன 

அபசழனல் தவர்நளங்ககத்ம் இதுயகபனழல் அபசளங்கம் 

டுக்கயழல்க. நளளக, கடந்த அபசளங்கம் யழட்டுச்தசன், 

தைதழன சழங்கக் குடிவனற்ங்கக உருயளக்கும் வயகத் 

தழட்டத்கதப் தைதழன அபசளங்கதொம் ததளடர்ந்து 

தொன்தடுக்கழன்து. இந்த அபசளங்கதொம் யடக்கழலிருந்து 

இபளணுயத்கத தயழவனற் நரக்கழன்து. யடக்கு, கழமக்கு 

நளகளண சககலக்குளழன அதழகளபங்ககக் தகளடுக்க 

நரக்கழன்து. தநழழ் நக்கக ஏர் அடிகநப்டுத்தப்ட்ட 

சதோகநளக, இபளணுயக் கட்டுப்ளட்டுக்குள் ததளடர்ந்தும் 

அடக்கழகயக்கவய யழரும்தைகழன்து. ஆளல், வதசழன 

அபசளங்கம் ன்ரம் ல்ளட்சழ அபசளங்கம் ன்ரம் 

தருகநனளக உதட்டயழல் கூப்டுகழன்து. 

தநழழ் நக்ககப் தளரத்தயகபனழல் நவள்குடிவனற்ம், 

ழங்கள் யழடுயழப்தை, அபசழனல் ககதழகழன் யழடுதக, 

களணளநல் ஆக்கப்ட்வடளர் ததளடர்ழல் தளரப்தைக்கூல், 

சழங்கதநளமழ வசும் தரும்ளன்கந இத்கதச் 

வசர்ந்தயர்கக அபசளங்க அதழர் நற்ரம் அதழகளளழகளக 

ழனநழத்தல் இப்டி இன்வளபன் அத்தழனளயசழன ழபச்சழக 

கழல் இந்த அபசளங்கத்தழடம் ஆக்கதர்யநள தசனற்ளடுகக 

தொன்தடுப்தற்கள வ்யழத சநழக்கைககக்கூட தநழழ் 

நக்களல் இந்த தளடியகபனழலும் உணப தொடினயழல்க. 

தொன்கன அபசளங்கம் யழடுயழப்தளக அகநச்சபகயனழல் 

தவர்நளம் டுத்து, அகடனளப்டுத்தழனழருந்த நழகச் 

தசளற்வு களணழககவன யழடுயழத்துள்தளக வங்கலம் 

கூரகழன்வர்கள். அப்டிதனன்ளல் இதன் அர்த்தம் ன்? 

தநழழ் நக்கலக்கு உளழத்துகடன வயர களணழகக 

உங்கலகடன அபசளங்கம் தைதழதளக யழடுயழக்களது ன்ரதளவ 

அர்த்தம்!  

நழகவும் தொக்கழனநளக இந்த யபவு தசவுத் தழட்டநளது 

வளபளல் ளதழக்கப்ட்டுள் நக்கலக்கு வ்யழதநள 

ழயளபணங்ககத்ம் அழப்தளக இல்க. வளளழல் 

இடம்தற் தசளத்தமழவுகள், உனழளழமப்தைகள், அங்கவீ 

இமப்தைகலக்கு ழனளனநளக இமப்தேட்டுத் ததளகககன 

யமங்குநளர எவ்தயளரு யபவு தசவுத் தழட்டத்தழன்வளதும் 

ளம் யலித்ரத்தழ யந்தழருக்கழவளம். தொன்கன அபசளங்கம் 

வளவய உங்கள் அபசளங்கதொம் ளதழக்கப்ட்டுள் நக்கழன் 

குபல்கக, வகளளழக்ககககக் களதுதகளடுத்துக் வகட்தளகத் 

ததளளழனயழல்க.  

தநழமர் தளனகநள யடக்கு, கழமக்கழல் த்த்தத்துக்குப் 

ழன்பள சூமலில் 85 ஆனழபத்துக்கும் வநற்ட்ட தண் 

தககநத்துயக் குடும்ங்கள் களணப்டுகழன். அயர்கள் 

யரகநக்கு நத்தழனழல் தங்கது குடும்ச் சுகநகனத்ம் சுநந்து 

தசல்வயண்டினயர்களக உள்ர். அயர்கலக்கள 

யளழ்யளதளபம், வீட்டுத்தழட்டம், சுனததளமழல் தொனற்சழக்கள 

யட்டினற் இகு தயகண அடிப்கடனழள கடன் 

யசதழகள், அயர்கழன் குமந்கதகலக்கள கல்யழ, பளநளழப்தை, 

நற்ரம் சுகளதளப யசதழகக ற்டுத்தழக் தகளடுத்தல் வளன் 

யழடனங்கழல் வ்யழதநள தொக்கழனத்துயதொம் உத்தப 

யளதங்கலம் இந்த யபவு தசவுத்தழட்டத்தழல் தகளடுக்கப் 

டயழல்க. 12 ஆனழபத்துக்கும் வநற்ட்ட யழடுதகப் தைலிகள் 

அகநப்ழன் தொன்ளள் வளபளழகக சதோகநனப் 

டுத்தழத்ள்வளம் ன்ர கூழளலும் அயர்கலக்கள 

ததளமழல்யளய்ப்தைகள் ற்டுத்தப்டயழல்க. களணளநல் 

ஆக்கப்ட்வடளர் ததளடர்ழல் வர்கநனள யழசளபகணகக 

டத்தழ, அயர்கலக்கு ன் வர்ந்தது ன்கத உண்கநனளக 

தயழப்டுத்தழ, ளதழக்கப்ட்டயர்கலக்கு சர்யவதச 

ழனதழகலக்குட்ட்டு ட்டஈடு யமங்குயதற்கள ற்ளடுகள் 

குழத்து வ்யழத அழயழப்தைம் தயழனழடப்டயழல்க. 

அவதவள, வளளழன் அமழவுகக வபடினளகச் 

சந்தழத்துள் யடக்கு, கழமக்கு நளகளணங்கக யழவசட 

வதகயக்குட்ட்ட நளகளணங்களகப் ழபகடப்டுத்தழ, 

அழயழருத்தழ யர்ச்சழக்கள சழப்தைத் தழட்டங்கக அழயழக்க 

யழல்க. வளளழளல் தொள்ந்தண்டுயடம் ளதழக்கப்ட்ட 

கடனழருக்குப் ல்வயர சழப்தைச் சலுகககள் கடந்த 

அபசளங்கத்தழளலும் தற்வளகதன அபசளங்கத்தழன் 

இகடக்கள யபவு தசவுத் தழட்டத்தழலும் யமங்கப் 

ட்டிருந்த. ஆளல், அவத வளளழல் அவத ளதழப்தைக்குள்ள 

தநழழ் நக்கலக்கு துயழதச் சலுகககலம் கடந்த 

அபசளங்கத்கதப்வளவய இந்த அபசளங்கத்தழளலும் 

தசய்னப்டயழல்க.  

யடக்கு, கழமக்கு நளகளணத்தழன் அழயழருத்தழப் ணழகக 

அந்தந்த நளகளண சககவ தொன்தடுப்தற்கு ற் 

யககனழல், நளகளண சககலக்குப் வளதுநள 

ழதழதனளதுக்கப் டயழல்க; அதழகளபங்கள் கழபப்டயழல்க.  

அங்கவீநளக்கப்ட்டயர்கள், யழவசட வதகயக்குட் 

ட்வடளர் ஆகழவனளளழன் குடும்ங்கலக்கும் இபளணுயத்தழ 

ருக்கு இகணனள யசதழகலம் தகளடுப்வுகலம் 

யமங்கப்ட வயண்டும். சந்வதகத்தழன்வளழல் ககது 

தசய்னப்ட்டு யமக்குப் தழவுதசய்ன தொடினளநல்  

ஆண்டுகளம் சழகனழல் கயக்கப்ட்டுப் ழன்ர் 

ழபபளதழகளக யழடுயழக்கப்ட்டயர்கலக்கு, அயர்கலக்கு 

ற்ட்ட ந உகச்சகப் வளக்குகழன் யககனழல் உளழன 

ட்டஈடு யமங்கப்ட வயண்டும். ல்ளட்சழக்கு 

அகடனளநளகவும் ல்லிணக்கத்தழற்கள குழதௌடளகவும் 

அகத்து அபசழனல் ககதழகலம் அபசழனல் ளவதழனழல் 

டயடிக்கககள் வநற்தகளள்ப்ட்டு ழந்தககள் 

துநழன்ழ யழடுயழக்கப்ட வயண்டும்.  

தண்ககத் தககநனளகக் தகளண்ட குடும்ங்கள், 

தைர்யளழ்யழக்கப்ட்ட தொன்ளள் வளபளழகள், நற்ரம் 

களணளநல் ஆக்கப்ட்வடளளழன் குடும்ங்கழன் யளழ்யளதளபத் 
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கதக் கட்டிதனலப்தையதற்கு ற் யககனழல் சூமலுக்குப் 

ளதழப்தை ற்டளத, யழயசளன உற்த்தழகனப் ளதழக்களத, 

உற்த்தழசளர் ததளமழற்சளககக உருயளக்கழ அயர்கலக்கு 

ழபந்தபத் ததளமழல் யளய்ப்கத்ம் யளழ்யழல் ழடிப்கத்ம் 

ம்ழக்ககககத்ம் ற்டுத்துயதற்கும் யளழ்க்ககக்கு உத்தப 

யளதத்கத அழப்தற்கும் அபசளங்கம் உளழன டயடிக்கக 

டுக்க வயண்டும்.  

தநழழ் நக்கழன் உளழகநகக தயன்தடுப்தற்களக 

உனழர்வத்த வளபளழகள், தளதுநக்கள்  உள்ழட்ட அகத்துத் 

தழனளகழகலக்கும் இந்த உனர்ந்த சகனழல் ளங்கள் சழபந்தளழ்த்தழ 

அஞ்சலி தசலுத்துகழன்வளம். இந்த உளழகந இந்ளட்டு நக்கள் 

அகயருக்கும் இருக்கழன்து. சர்யவதசச் சதோகதொம் கடந்த 

களங்கழல் இதக யலினரத்தழத்ள்து. ஆகவய, இபளணு 

யதொம் களயல் துகத்ம் இத்தககன ழகழ்வுககத் தடுக்க 

தொனக்கூடளது.  

இபகசழன தொகளம் குழத்து இந்த ல்ளட்சழக்கள உனளழன 

சகனழல் நது கட்சழனழன் தகயரும் தொன்களள் 

ளபளலநன் உரப்ழருநளகழன சுவபஷ் ழவபநச்சந்தழபன் 

அயர்கள் வகள்யழ லப்ழனழருந்தளர். ஆளல், அன்ர 

கடற்கடத் ததழ அதற்கு நரப்தைத் ததளழயழத்தழருந்ததளர். 

இப்வளது .ள. குலயழளழன்தோம் நது சந்வதகம் 

ழரூழக்கப்ட்டுள்து. இவ்யளள ழகனழலும் அபசளங்கத் 

தபப்ழவபள .ள. குலயழர் வ்யளர அங்கு தசன்ர்? 

 யழளக்கக லப்தைகழன்வப தயழப, அம்தொகளம்கள் 

ததளடர்ளக யழளழயள க்கச் சளர்ற் யழசளபகணகக 

டத்துயது ததளடர்ளகவும், அங்கு தடுத்து கயக்கப் 

ட்டிருந்தயர்கலக்கு ன் டந்தது? ன்து ததளடர்ளகவும் 

யழசளளழக்கத் தனளர் ன் அழயழப்கப் கழபங்கநளக 

தயழனழடத்  துணழனயழல்க. கடந்த களத்தழல் இவ்யளள 

இபகசழன தொகளம்கள் இருந்த ன்து தற்தளலது 

உரதழனளகழத்ள்து. ஆகவய, தொன்ளள் ளதுகளப்தைச் 

தசனளர், கடற்கடத் ததழ நற்ரம் ளதுகளப்தைத் 

துகசளர் உனர் அதழகளளழகள் உள்ழட்ட சழருக்குத் ததளழனளது 

இவ்யழடனம் ழச்சனநளக தொன்தடுக்கப்ட்டிருக்களது ன்கத 

ற்ரக் தகளள் வயண்டும். ல்ளட்சழகன ழகளட்ட 

ஆட்சழப்தேடவநழனழருக்கும் இந்த அபசளங்கம் அது ததளடர்ளக 

யழசளபகணகள் டத்தழ அங்கு தடுத்து கயக்கப்ட்டயர்கலக்கு 

ன் டந்தது? னளர் னளர் தடுத்து கயக்கப்ட்டிருந்தளர்கள்? 

ன்கத நக்கள் நத்தழனழல் கழபங்கப்டுத்த வயண்டும். 

அவ்யளள வதழனள தசனற்ளடுகக தொன்தடுப்கதத் 

தயழர்த்து, "தொன்ளள் ளதுகளப்தைச் தசனளகப, ளதுகளப்தை 

அதழகளளழககத் தண்டிப்தற்கு இடநழக்கப்வளயதழல்க. 

அயர்கள் த்த்த தயற்ழப் தைருரர்கள்" ச் சழத்தளழத்துக் 

தகளண்டிருப்தளது இங்கலக்கழகடனழல் னப்ளடுகள் 

யலுத்து தருக்கடி ழககநகள் ற்டுயதற்கள 

சூமகநவுககவன வதளற்ரயழக்கும்.  

தைதழன அபசளங்கத்தழன்கவழ் ய இளகள தழகணக்கம், 

ததளல்தளருள் ஆபளய்ச்சழத் தழகணக்கம் ஆகழனகய 

கழபங்கநளகவய தளதுநக்கழன் உரதழ நற்ரம் permit 

ழங்கக அகளழக்கும் தசனற்ளடுகழல் ஈடுட்டுள். 

அதற்கு அப்ளல் கயகள் சபணளனம், யயழங்குகள் 

ளதுகளப்தை ழபவதசம் வளன் களபணங்கக தொன்கயத்தும் 

நக்கழன் களணழகள் சுவீகளழக்கப்டுகழ. இதழல் ய 

இளகளயழர் வதச்சளதழகளபத்துடன் நழகவநளசநளகச் 

தசனற்டுகழன்ர். 30-40 யருடங்கலக்கு வநளக  நக்கள் 

அதயழத்து யரும் களணழகழல் ல்கக்கற்கக ளட்டி, 

தநது அதழகளபத்தழன்கவழ் வகட்டுக்வகள்யழனழன்ழ களணழகக 

அகளழக்கழன்ளர்கள். நக்கள் அதயழத்து யருகழன் களணழகள் 

ய இளகளயழன் கட்டுப்ளட்டிற்குள் யருயதளக இருந்தளலும் 

அதக யழடுயழத்து நக்கழடம் ககனழக்க வயண்டின 

தளரப்தை அபசளங்கத்தழற்கு இருக்கழன்து. 

வநலும், யன்ழ நளயட்டத்தழலுள் வகளடி ரூளய் 

தரநதழனள ளக, தொதழகப, வதக்கு வளன் நபங்ககச் 

சட்டயழவபளதநளக அளழந்துதகளண்டு தசல்யதற்கு, இஞ்சம் 

யளங்கழக்தகளண்டு, ய இளகள அதழகளளழகள் 

துகணவளகழளர்கள். வளருக்குப் ழன்பள களப்குதழனழல் 

நது ழபவதசத்தழல் த்தளனழபம் க்கருக்கும் வநற்ட்ட 

யப்குதழ அமழக்கப்ட்டுள்து. இவதவளல் கருங்கல், 

நணல், கழபயல் வளன் கழன யங்ககத்ம் இபளணுயதொம் 

உனர்நட்ட அபச தசல்யளக்குள்யர்கலம் யழனளளப வளக்கழல் 

தகளள்கனடித்துக் தகளண்டிருக்கழன்ளர்கள். இதற்குக் 

களயல்துகனழரும் துகணவளகழன்ர். இதளல் 

சளதளபண நக்கலக்கு வீட்டுத்தழட்டம் வளன் தநது 

அத்தழனளயசழன வதகயகலக்கு இந்த யங்ககப் 

ததொடினளத இடர்ழககந களணப்டுகழன்து. வய, 

இதுகுழத்து தொலகநனளக யழசளபகண டத்தழ, குற்யளழகக 

சட்டத்தழன்தொன் ழரத்த உளழன டயடிக்கக டுக்கப்ட  

வயண்டும். 

உள்லபளட்சழச் சககள் நற்ரம் நளகளண சகக்கு 

உட்ட்ட ளகதகள் வண்டகளநளகத் தழருத்தப்டளநல் 

இருப்தளல் இந்த ளகதகழல் வளக்குயபத்கத 

வநற்தகளள்யதழல் ளளழன சழபநம் ழவுகழது. ஆகவய, 

அகத்து வீதழ உட்கட்டகநப்தை யசதழககத்ம் துளழதநளகவும் 

வர்த்தழனளகவும் தசய்து தொடிப்தற்குப்  வளதழன 

ழதழதனளதுக்கவடு அயசழனநளகும். 

யன்ழ நளயட்டத்தழல் கழபளநங்கலக்கள நழன்சளப 

யசதழகள் வண்டகளநளகப் தர்த்தழ தசய்னப்டளநலுள்து. 

இதளல் களட்டு னளககழன் ததளல்ககழலிருந்து நக்கள் 

தங்ககப் ளதுகளத்துக்தகளள் தொடினளநல் இருக்கழன்ர். 

ளடசளககழல் கல்யழ னழலும் நளணயர்கழன் கல்யழ 

டயடிக்கககள் தகடப்டுகழன். யழயசளனழகள் நழன்சளப 

வதகயகன வண்டகளநளக ததொடினளத ழகனழலுள்ர். 

வய, தொன்ழருந்த இயச நழன்சளபத் தழட்டத்கத நவண்டும் 

யமங்குயதற்கும் தைதழன இகணப்தைக்கக யமங்குயதற்கும் 

அபசளங்கம் டயடிக்கக டுக்கவயண்டும். 

நவள்குடிவனற்த்கத டுத்துக்தகளண்டளல், வளர் 

தொடியகடந்து ஆகப யருடங்கள்  கடந்தும் யன்ழ 

நளயட்டத்தழல் அது தொலகநப்டுத்தப்டயழல்க. யவுழனள 

நளயட்டத்தழல் 12,803 வீடுகலம், நன்ளர் நளயட்டத்தழல் 

13,415 வீடுகலம், தொல்கத்தவவு நளயட்டத்தழல் 13,253 

வீடுகலம் வளபளல் ளதழக்கப்ட்ட நக்கலக்கு இன்தம் 

வதகயப்டுகழன். தநளத்தநளக யன்ழ நளயட்டத்தழல் 

நட்டும் இன்தம் 39,471 வீடுகள் வளபளல் ளதழக்கப்ட்ட 

நக்கலக்கு வதகயப்டுயதளக நளயட்டப் தைள்ழயழயபங்கள் 

ததளழயழக்கழன். 

கடந்த அபசளங்கத்தழல் குடும் அங்கத்தயர்களக எருயர் 

நற்ரம் இருயகபக் தகளண்ட குடும்ங்கலக்கு வீடுகள் 

யமங்கப்டளது ன் நழதளழநளநற் டயடிக்கக 

ககடப்ழடிக்கப்ட்டது. வய, இந்த டயடிக்கககன 

ககயழட்டு தைதழன அபசளங்கம் வளபளல் ளதழக்கப்ட்டு 

தசளத்தமழவுககச் சந்தழத்துள் அகத்து குடும்ங்கலக்கும் 

வீடுகக யமங்க ஆய தசய்ன வயண்டும். நவள்குடிவனற் 

அகநச்சர் அயர்கள் னளழககத் ததளழவுதசய்த்ம்வளது 

நக்கள் ழபதழழதழககத்ம் அபச அதழகளளழககத்ம் சழயழல் சதோக 
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அகநப்தைககத்ம் உள்டக்கழ சளழனள தொகனழல் இந்தத் 

ததளழவுகக வநற்தகளள் வயண்டும். கடந்த ஆட்சழக் 

களத்தழல் னளழகள் ததளழயழல் ல்வயரட்ட குரடி 

கலம் அபசழனல் தகதௌடுகலம் களணப்ட்டகநனழளல் 

உண்கநனளக வளபளல் ளதழக்கப்ட்ட நக்கள் ருக்கு 

வீட்டுத்தழட்டங்கள் கழகடக்களநல் வள அயழக 

களணப்டுகழன்து. இந்த தயரகள் தழருத்தழக்தகளள்ப்ட 

வயண்டும். 

யடக்கழல் இபளணுயத்தழன் ழபசன்த்கதக் குகக்குநளர 

ளம் ததளடர்ச்சழனளகக் வகளளழனயளவ இருக்கழன்வளம். 

ஆளல், தற்வளதுயகபனழல் "ஏர் இபளணுய வீபகபக்கூட 

குகக்கநளட்வடளம்" ன்வ கூழ யருகழன்வர்கள். யடக்கழல் 

துப்ளக்கழக் குண்டுச் சத்தங்கள் இன்ழன ழககநகள் 

இருந்தளலும் தளதுநக்கலக்கு இந்த ளட்டில் களணப்டும் 

அடிப்கடச் சுதந்தழபத்தழன் அடிப்கடனழல் ழம்நதழனளக 

டநளடும் ழககநகள் களணப்டயழல்க. குழப்ளக, 

தற்வளதும் கடந்த களத்தழல் யழடுதகப் வளபளட்டத்துடன் 

ததளடர்தைட்ட குடும் அங்கத்தயர்கள் நவதள ளர்கய 

வயரட்டதளகவய இருக்கழன்து. தற்வளது ல்லிணக்கம் 

ததளடர்ளக சர்யவதசத்தழற்கு யளக்குரதழகன யமங்கழத்ள் 

ழகனழல் ன் தநழழ் நக்கள் இவ்யளர நளற்ளன்தளய் 

நப்ளன்கநத்டன் டத்தப்டுகழன்ளர்கள்?  

யடக்கு நக்கள் தநது உளழகநகக, வதகயகக, 

ழனளனங்கக வகளளழ தயகுஜப் வளபளட்டங்கக 

அலழம்கசதொகனழல் தொன்தடுக்கழன் சந்தர்ப்ங்கழலும், 

தளது யழமளக்கழல் என்ரகூடுகழன்வளதும் ஊடகயழன 

ளர்ககயழட அதழகநளக அங்கு தைளய்யளர்கழன் 

ழபசன்வந களணப்டுகழன்து. அங்கு சதொகநழக்கும் 

தைளய்யளர்கள் அகயரும் தநழழ் வசும் சதொகங்ககச் 

வசர்ந்தயர்களக உள்ர். வீ ததளகவசழ, தைககப்ட, 

களதணளழ கருயழககப் னன்டுத்தழ அகயகபத்ம் 

அதநதழனழன்ழப் டம்ழடித்துச் தசல்கழன் ழககநகள் 

உச்சநள அயழல் களணப்டுகழன். இத்தககன 

தைளய்யளர்கக இனக்குயது னளர், இயர்கள் தநது 

சதோகங்கலக்கு தழபளகச் தசனற்டுயதற்கள தோகச் 

சகயகனச் தசய்தது னளர்? இவ்யளர நக்கக அச்சுரத்தும் 

யககனழலும் அயர்கழன் குபல்கக சுக்கும் யககனழலும் 

தசனற்டும் தைளய்யளர்கள் வதசழன ளதுகளப்தைக்களக 

தசனற்டுகழன்ளர்கத அர்த்தம் கற்ழக்கப் 

வளகழன்வர்கள? இவ்யளர தைளய்யளர்கள் ழபசன் 

நளயது நக்கலக்கு அச்சுரத்தல்கக ற்டுத்துகழன். 

வநலும், தைர்யளழ்வுக்கு உட்டுத்தப்ட்ட இகைர் த்யதழகள் 

தோகச்சகய தசய்னப்ட்வடள அல்து அலத்தங்கள் 

ழபவனளகழக்கப்ட்வடள இவ்யளள தசனற்ளடுகலக்குள் 

யலிந்து உள்வர்க்கப்டுகழன்ளர்கள். இதளல் யழடுதகப் 

வளபளட்டத்தழல் தம்கந இகணத்து, தற்வளது தைர்யளழ்வு 

தற்ர, சதோகத்துடன் இகணந்து யளலம் நழகக்கு 

தழரும்ழத்ள் இகைர் த்யதழகள் அச்சத்துடன் தயழனழல் 

டநளட தொடினளத ழகனழல் இருப்துடன், இயர்கலக்கு 

ததளமழல் யளய்ப்தைக்கக யமங்குயதற்கும் யரும் தொன்யபளத 

சூமல் ற்ட்டுள்து. இதளல் அயர்கள் தநது 

தழர்களத்கதத் ததளகத்தயர்களக இருக்கழன்ளர்கள். 

இவ்யளள ழககநகள் ததளடருநளகயழருந்தளல் அயர்கள் 

சதோகத்தழன்நவது யழபக்தழத்ரம் சூமவ உருயளகும். அவ்யளள 

ழககந ற்டுநளகயழருந்தளல் ததன்ழங்ககத் 

தபப்தைக்கவ அதற்கள தொலகநனள தளரப்தைக்கக 

ற்கவயண்டுதநன்கத இச்சகனழல் சுட்டிக்களட்ட 

யழரும்தைகழன்வன். 

தநழழ் அபசழனல் ககதழககப் ழகண அடிப்கடனழல் 

யழடுயழத்தழருந்தவர்கள். 62 வகப யழடுயழப்தளக 

கூப்ட்டிருந்தளலும் தயரநவ 39 வகப நட்டுவந 

யழடுயழத்துள்வர்கள். அயர்கழல் 6 வர் அபசழனல் ககதழகள் 

அல்ளதயர்களக களணப்டுகழளர்கள். கவனளகப 

யழடுதக தசய்யது குழத்து அபசளங்கம் யமங்கழன 

யளக்குரதழகள் ழகவயற்ப்டயழல்க. தைர்யளழ்வு 

ததளடர்ளக அபசளங்கம் டுத்துள் டயடிக்கககள் சழக்கல் 

தன்கநகனவன ற்டுத்தழத்ள்து. வநலும், தநழழ் அபசழனல் 

ககதழகள் அபசழனல் களபணங்கலக்களகவய ககது 

தசய்னப்ட்டளர்கதன்கத அபசளங்கம் தொலகநனளக 

ற்ரக்தகளள் வயண்டும். அயர்கலக்கு ழந்தகனற் 

யககனழல் யழடுதக அழப்வத ல்தண்ணத்கத யழரும்தைம் 

அபசளங்கத்தழன் சநழக்கைனளக இருக்க தொடித்ம். ஆளல், தநழழ் 

அபசழனல் ககதழகள் யழடனத்தழல் வகளளழக்கககக 

தொன்கயக்கும்வளது, இயளதழகலக்குப் னந்து எருயகப 

தனளருயர் குற்ஞ்சளட்டிக்தகளண்டிருக்கழன்வர்கள். தநழழ்த் 

வதசழனக் கூட்டகநப்ழன் தகயரும் தழர்க்கட்சழத் 

தகயருநள சம்ந்தன் னள அயர்கலக்கு யமங்கழன 

யளக்குரதழகன அபசளங்கம் ழகவயற்த் தயழயழட்ட 

ததன்கத ற்ரக்தகளள் வயண்டும். அதற்கள உளழன 

தழக யமங்கவயண்டுதந இச்சகனழல் வகட்டுக் 

தகளள்கழன்வன்.  

தநழழ் அபசழனல் ககதழகள் யழடனத்தழல் அபசளங்கத்தழன் 

தசனற்ளடளது நக்குப் ளளழன னப்ளடுகக 

அபசளங்கத்தழன்நவது ற்டுத்தழத்ள்து. யளக்குரதழகள் 

நவப்ட்டுள் ழகனழல் இவ்யளள னப்ளடுகள் 

ற்டுயததன்து னதளர்த்தநளது. ததன்ழங்கக நக்கள் 

ற்ரக்தகளள்நளட்டளர்கள், தொன்ளள் ஜளதழதழ நலழந்த 

பளஜக்ஷயழன் தபப்ழர் இவ்யழடனத்கத தநக்குச் சளதகநளக 

னன்டுத்தழ யழடுயளர்கத நக்கு களபணம் கற்ழக்க 

தொனல்கழன்வர்கள். தநழழ் நக்கலக்கு களணப்டுகழன் ல்வயர 

ழபச்சழககழல் தநழழ் அபசழனல் ககதழகள் ததளடர்ள 

ழபச்சழககள் தொக்கழனநளததளன்ளகும். அதற்கள 

தவர்கயனழப்தற்வக இவ்யளள தனக்கத்கதக் களண்ழக் 

கழன்வர்கள் ன்ளல், அதழகளபப்பயளக்கலுடள அபசழனல் 

தவர்தயளன்கப் தரயது குழத்து ஆக்கதர்யநள 

தசனற்ளடுகக வ்யளர தொன்தடுக்கப்வளகழன்வர்கள்? 

அயற்க வ்யளர ததன்ழங்கக நக்கள் ற்ரக்தகளள்லம் 

யககனழல் தைளழந்துணர்கய ற்டுத்தப்வளகழன்வர்கள்?  

தநழழ் நக்ககப் தளரத்தயகபனழல் இந்த யபவு தசவுத் 

தழட்டநளது தழருப்தழகபநளதளக, ஆவபளக்கழனநழக்கதளக 

அகநனயழல்க.  குகளடுககக்தகளண்ட யபவு 

தசவுத் தழட்டநளகவய இது உள்து. சழ அத்தழனளயசழன 

தளருட்கழன் யழககள் நட்டும் குகக்கப்ட்டு, ளட்டு 

நக்கலக்கு எரு நனக்க ழககன இந்த யபவு தசவுத் தழட்டம் 

தகளடுத்தளலும், உண்கநனளக அழவுதர்யநளக வளக்கழன் 

யசதழ யளய்ப்தைப் கடத்தயர்கலக்வக தளழனயழல் அதகூங் 

ககக் தகளடுக்கும் எரு யபவு தசவுத் தழட்டநளகவய இது 

அகநனவுள்து. தயழளட்டு தோதங்கக ளட்டுக்குள் 

தகளண்டுயருயதளகப் தருகநப்ட்டுக்தகளள்லம் எரு யபவு 

தசவுத் தழட்டநளகவய இது ளர்க்கப்ட வயண்டித்ள்து. 

ஆளல், உண்கந ன்தயழல், தயழளட்டு தொதலீடுகக 

ளட்டுக்குள் தகளண்டுயருயதளக இருந்தளல் தொதலில் அபசழனல் 

ஸ்தழபத்தன்கந ற்டுத்தப்டுதல் வயண்டும். அபசழனல் 

ஸ்தழபத்தன்கந ற்ட வயண்டுநளகயழருந்தளல், ளதழக்கப்ட்ட 

நக்கலக்கு வதழத்ம் இப்ழபச்சழகக்கள எரு தவர்வும் 

களணப்டவயண்டும். இகய சளத்தழனநளக்கப்டுதல் வயண்டும் 

ன்ளல், .ள. நழத உளழகநகள் வபகயனழன் 

தளழதொகககத்ம் ளழந்துகபககத்ம் தயழப்கடத் 

தன்கநத்டன் ழனளனநளக கடதொகப்டுத்த வயண்டும்.  
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உள்ளட்டு யழசளபகணனழல் தநழழ் நக்கள் ம்ழக்கக 

இமந்தயர்களகவய உள்ர். தழல் கடந்தகள 

ஆகணக்குலக்கள் உண்கநனற், தயழப்கடத்தன்கநனற் 

கயனளகவய இருந்தழருக்கழன். வய, தற்வளகதன 

தஜவயளப் வபகயனழன் ளழந்துகபகழன் ழபகளபம் 

கடதொகப்டுத்தப்டும் யழசளபகணக் குலக்கழல் 

அதழகயள தயழளட்டுப் ழபதழழதழகள் இடம்தவயண்டும் 

ன்ர தநழழ் நக்கலம் ளங்கலம் யழரும்தைகழன்வளம். 

அப்வளதுதளன் ளதழக்கப்ட்ட தநழழ் நக்கலக்கு வதழ 

கழகடக்கும் ன்ர ளங்கள் ம்தைகழன்வளம். ஆகவய, 

அவ்யழதநளக ளதழக்கப்ட்டுள் தநழழ் நக்கலக்கு வதழ 

கழகடக்கும் யககனழல் தளழதொககள் அகநன வயண்டும் 

ன்து ங்கது தருத்த தழர்ளர்ப்ளகும். ங்கது 

தழர்ளர்ப்தைகள் ழகவயற்ப்டும் யககனழல் யழசளபகண 

கலம் அதன் தளழதொககலம் அகநனளத ட்சத்தழல், 

அபசழனல் ஸ்தழபத்தன்கநனளது ற்டளது. ஸ்தழபத்தன்கந 

ற்டளத ட்சத்தழல் ளட்டுக்குள் தயழளட்டு தொதலீடுகக 

உட்தகளண்டு யருயதும் சளத்தழனநளகளநல் வளகும் 

ழககநகள் ற்டளம். அவ்யளள ழகனழல் வ்யளர 

ளட்கட தொன்வளக்கழன ளகதனழல் தகளண்டு தசல் தொடித்ம்? 

அபசழனலும் தளருளதளபதொம் என்ழலிருந்து என்ர 

ழளழத்ததடுக்க தொடினளத யழடன யழதளங்கள். இயற்ழல் தளயது 

எரு யழடனத்கத நட்டும் இக்குகயத்து, நற்கனகத ட்டி 

உகதத்து உக அபங்கழல் தகழநழர்ந்து ககவீசழ 

டப்வளதநச் சழந்தழப்து களல் வர்வளன்து.  

தற்வளகதன ழகனழல் வநகத்வதன ளடுகழன் 

ங்கழப்தைடன் ஸ்தழபநள தளருளதளபத்கதக் கட்டிதனலப்தை 

யதும் யர்ச்சழ நழக்கததளரு தளருளதளபத்கத ளட்டில் 

ஸ்தளழப்கதத்வந அபசளங்கம் இக்களகக் தகளண்டிருக் 

கழன்து. ஆளல், ளட்டில் அபசழனல் ஸ்தழபத்தன்கந 

இல்கவனல் அந்த இக்கு வளக்கழன னணம் சளத்தழன 

நளகுயதற்கள யளய்ப்தைக்கள் ழச்சனநளக ற்டப் 

வளயதழல்க. ன்ழ. 

 
[ප.බහ. 10.24] 
 

ගරු වජිත් නප්රේමදාව මශතා (නිලාව ශා ඉදිකිරීම් 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழவபநதளற - வீடகநப்தை நற்ரம் 

ழர்நளணத்துக அகநச்சளா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 
ුරු කථහනහඹකතුභනි, භහර්ිනන් ලතර් කිං කිඹන කළු 

ජහතීන්ශ  අයිතීන් ආයෂණහ කිරීශම් අයුරශේ නහඹකතුභහ ශභශේ 

්රකහල කය තිශඵනහ: “Life's most persistent and urgent 

question is: What are you doing for others? Living is a 

form of not being sure, not knowing what next or how. 

The moment you know how, you begin to die a little.” 

 

ඒ කිඹන්ශන්, අජීවිතශේ නියන්තයශඹන්භ ඉසභතු න වහ වහ 

පිළිතුරු ළඳයිඹ යුතු ්රලසනඹ නුශේ, ඔඵ අශනකහ  ශනුශන් 

කයනුශේ කුභෂණද ඹන්නයි. ජීත් වීභ ඹනු අවිනිලසචිතවත්, 

එශශමන ශභොශවොශත් කුභෂණ, කය ආකහයශඹන් ිනදුශේ දළයි කි 

ශනොවළකි වත් ආකිතිඹකි. ඔඵ එඹ අශඵෝධ කය ුන්නහ 

අසථහශේදී ක්රභ ක්රභශඹන් ඔඵශ  භයණඹ ආයම්බ ශේඅ ඹන්නයි.  

ුරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ උතුම් අදවත් භඟ අඹ ළඹ  

පිළිඵ භහශ  විග්රවඹට ්රශේල න්නට භභ කළභළතියි. යට විනහල 

මුඛ්ඹ කයහ ගිඹ අඳුරු යුුඹ අන් කයමින් ඹවඳත් ශේලඹෂණ, 

සර්ණභඹ ංර්ධන යුුඹෂණ නිර්භහණඹ කිරීභ උශදහ අම තහරම් 

දළමීභෂණ වළිනඹට ශම් අඹ ළඹ  වඳුන්න්නට පුළුන්. ශම් අඹ 

ළඹට ඳසුබිභ වළිනඹට ඳසු ගිඹ කහර කහනු තුශ ිනදු වුණු 

රිඹහකහයකම් දිවහ අපි විභර්ලනහත්භක ඇකින් ඵළලිඹ යුතුයි. ඳසු 

ගිඹ කහර කහනු තුශ යහජය ශේශඳොශ, ජහතික ධනඹ ඳරිවයණඹ 

කිරීභ ශඳෞේුලික නයහඹ ඳරරට ීමභහ ව තත්ත්ඹෂණ අපි දළෂණකහ. 

යහජය ශේශඳොශ, ජහතික ධනඹ ඳරිවයණඹ කිරීශම්දී, විඹ හිඹදම් 

කිරීශම්දී ජහතික නයහඹ ඳරඹෂණ ශනුට ශඳෞේුලික 

භතිභතහන්තය අනු යශට් ජහතික ම්ඳත එෂණ එෂණ කහඩාඩරට 

ශන් කයරහ ංර්ධනශේ නහභශඹන් විවිධ ළඩ ශකොටස 

රිඹහත්භක වුණහ. යහජය විඹදභ කස කිරීශම්දී ්රමුඛ්තහ දුන්ශන් 

ජනතහශ  අලයතහරට ශනොශයි. ඒහ ම්ඵන්ධශඹන් තීන්දු 

තීයණ ුත්ශත් නහඹකත්ඹට මීඳ ුජ මිතුයන් කිහිඳ 

ශදශනකුශ  ශඳෞේුලික අලයතහ භතයි. ජනතහ අශේෂණහ 

කශශේ යශට් භහජ ංර්ධන ඉරෂණක ම්පර්ණ කයන යුුඹෂණ. 

නමුත් ඵහුතය අසථහන්රදී භහජ ංර්ධන ඉරෂණක 

ඳශකරහ ශඳෞේුලික අලයතහන් ඉසභතු වුණු ආකහයඹ අපි 

වළභශදනහභ අශඵෝධ කයශුන තිශඵනහ.   

විශලේශඹන්භ යටෂණ තු ීමමිත ම්ඳත් විඹඳළවළදම් කිරීශම්දී, 

්රතිඳහදනඹන් ඳහවිච්චි කිරීශම්දී කහර්ඹෂණභ, ක්රභත්, 

කහර්ඹශූය යශට් ශඳොදු ජනතහට ළම  ළම ශඹන් වන රළශඵන 

ආකහයඹට ඒ ීමමිත ම්ඳත් විඹඳළවළදම් කිරීභට අඳ ුඵරහ 

ුන්නට ඕනෆ.  නමුත් ඳළවළදිලිභ ඳසු ගිඹ කහර කහනුශේ යහජය 

ශේශඳොශ බහවිත කශශේ, යහජය ම්ඳත් විඹඳළවළදම් කශශේ 

ුජමිතුශයෝ කල්ලිඹෂණ සුයෂණහ කිරීභටයි.  ුජ මිතුරු ංුභශේ 

නයහඹ ඳරඹ හෂණහත් කයන්නටයි ඳසු ගිඹ කහරශේ ජහතික නයහඹ 

ඳරඹ, යහජය නයහඹ ඳරඹ නිර්භහණඹ ශරහ තිබුශඩා. 

විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ කහර කහනු තුශ ිනදුවුණු දණඹ, 

ංචහ, ජහතික ශේශඳොශ, ජහතික ම්ඳත් භංශකොල්රකෆභ නිහ 

ආර්ථික ර්ධන ශේුඹ අඩඳණ වුණහ. භළතියණඹෂණ 

භළතියණඹෂණ ඳහහ, ශේදිකහෂණ ශේදිකහෂණ ඳහහ - 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

 
යනුරරුල ගරු කථානායකුරමා මූාවනනය්ද ඉලත් වුනය්ද, 

නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා [ගරු නවේලම් යවඩක්කනාද්ද  
මශතා] මුාවනාරඪ විය. 

 

அதன்ழகு, நளண்தைநழகு சளளனகர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்ர அகவய, குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் 

அயர்கள் [நளண்தைநழகு தசல்யம் அகடக்களதன்]  தககந 

யகழத்தளர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු වජිත් නප්රේමදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழவபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 අපි වළශභෝභ දන්නහ කහයණහෂණ තභයි ඳසු ගිඹ කහරශේ යට 

තුශ රිඹහත්භක වුණු දණඹ, ංචහ, ශවොයකභ, යහජය ශේශඳොශ 

අමු අමුශේ භං ශකොල්රකෆභ තුළින් යශට් ආර්ථිකඹ අඩඳණ වුණු 

ඵ. ශේදිකහෂණ ශේදිකහෂණ ඳහහ ආර්ථික ර්ධන ශේුඹ ුළන 

ශකොඳභණ පුයහයම් ශදඩුත් යශට් ශඳොශවොත්භ ිනඹඹට 20 යශට් 

ආදහඹශභන් ිනඹඹට 54ෂණ භුෂණති විඳිනශකොට ජනභහජශේ 
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[ුරු ිනලෂණති ආනන්දන් භවතහ] 
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දුේඳත්භ ිනඹඹට 20කට රළබුශඩා යශට් ආදහඹශභන් ිනඹඹට 4ෂණ 

ළනි ශොච්චභෂණ.  ශම් බඹංකහය ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ුළන දළන දළනත් 

ඳසු ගිඹ කහරශේ ිනින යහජය නහඹකඹන්  පරෂණ නළති, ළඩෂණ නළති, 

පරදහයීතහෂණ නළති ශභුහ යහඳිති - භවහ ඳරිභහණශේ යහඳිති - 

ආයම්බ කශහ.   විිනවතය ඳළශේභ, තුන්ිනඹ වළටඳස දශේභ ජහතික 

ධනඹ,  ජහතික ශේශඳොශ අමු අමුශේ භව දල්  ශවොයහ කෆශම් 

්රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භක කිරීභ යජශේ නයහඹ ඳරශේ ඉවශභ 

්රමුඛ්තහ ඵට ්රචලිත  වුණහ;  ශරෝක ්රකට වුණහ. ුරු නිශඹෝජය 

කහයක බහඳතිතුභනි, භහ පුංචි උදහවයණඹෂණ ශුන ශඳන්න්නට 

කළභළතියි. අපි වළශභෝභ වම්ඵන්ශතොට ආලසචර්ඹ ුළන කථහ 

කයනහ. වම්ඵන්ශතොට ආලසචර්ඹ ුළන කථහ කයනහ නම්,  

තිසභවයහභ පුදබිභ පිහිටහ තිශඵන තිසභවයහභ ඓතිවහිනක ඵර  

්රශේලශේ ජනතහට පිරිිනදු ඳහනීඹ නශ ජරඹ රඵහ ශදන්නට 

වම්ඵන්ශතොට ආලසචර්ඹඹ අශඳොශවොත් වුණහ; අභත් වුණහ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අද භභ තිසභවයහභ 

ජර  ශඹෝජනහ ක්රභශේ ජර හම්ඳල් ිනකෂණ රැශුන ආහ. භභ ශම්හ 

රැශුන ආශේ, ශඳොම  අභිශඹෝුඹෂණ කයන්නටයි. අශේ විරුේධ 

ඳහර්ලසශේ ිනිනන වම්ඵන්ශතොට ආලසචර්ඹශේ නිර්භහතිරුන්ට භහ 

අභිශඹෝුඹෂණ කයනහ, පුළුන් නම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී සුපුරුදු 

ඳරිදි ශඵොන පිරිිනදු තුය ශඵෝතරඹ ශනුට තිසභවයහභශේ 

40,000ෂණ ඳභණ න පිරි ඳරිශබෝජනඹ කයන ශම් ජරඹ බීරහ 

ශඳන්න්න කිඹරහ. ඒක තභයි ශරොකුභ ආලසචර්ඹ. ශභන්න, 

අඳවිර ජරඹ  ශභන්න, ආලසචර්ඹශේ භහිභඹ  ශභන්න, 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රිෂණකඹට උදහ කයපු නශෝදඹ   

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, race cars දුන්න 

racetrack එකෂණ වදන්න නම් ල්ලි තිබුණහ. ශඹෞන 

ශඹෞනිඹන්ට ශඵදහ ශදන්නට තිබුණු ඉඩකඩම් - යජශේ ඉඩම්- භං 

ශකොල්ර කහරහ racetrack වදන්නට නම් ඕනෆ තයම් ඉඩම් තිබුණහ. 

වළඵළයි, තිසභවයහභශේ ජනතහට දීපු ශම් අඳවිර ජරඹ පිරිිනදු 

කයන්නට රුපිඹල් මිලිඹන 393ෂණ ශන් කය ුන්නට ඵළරි වුණහ. 

ඒක ඹව ඳහරන යජශඹන් කශහ. තිසභවයහභශේ ජනතහට ශම් 

අඳවිර ජරඹ රඵහ ශදනශකොට, ශම්  බහ ුර්බශේ අආලසචර්ඹඅ 

ශනුශන් ශඳනී ිනිනන අඹ ශඵොන්ශන්, දළන් භහ අශත් තිශඵන 

ශඵෝතරශේ තිශඵන පිරිිනදු කශ තුය. ජනහධිඳති භන්දියශේ 

ශඵොන්ශන්ත් ශම් ශඵෝතරශේ තිශඵන පිරිිනදු කශ තුය; අයලිඹ 

ුව භන්දියශේ ශඵොන්ශන්ත් ශම් ශඵෝතරශේ තිශඵන පිරිිනදු කශ 

තුය; කළබිනට් භඩාඩරඹ ශඵොන්ශන්ත් ශම් ශඵෝතරශේ තිශඵන 

පිරිිනදු කශ තුය. ශභන්න ශන  තිසභවයහභඹට කුණු තුය. 

ඳහර්ලිශම්න්තුට, කළබිනට් භඩාඩරඹට, ජනහධිඳති භන්දියඹට 

ඳවිර කය ශඵෝතල් කයපු, ශල්ඵල් ුවපු භවහ ඉසතයම් තුය  

ශභන්න මිරරුනි, අද අශේ යටට ිනදුශරහ තිශඵන වින්නළහිඹ. 

භව ශරොකුට ආලසචර්ඹ ුළන කථහ කයනහ. ආලසචර්ඹශේ භහිභඹ 

තුය ශඵෝතරශඹන්භ ශඳශනනහ.  භහ ශභභ කහයණහ භතු 

කයන්නට ශඳශඹුශඩා ඇයි?  පිරිිනදු ඳහනීඹ නශ ජරඹ ශනොරළබුණු 

වම්ඵන්ශතොට ආලසචර්ඹශේ අශේ ආදයණීඹ ජනතහට ඹව ඳහරන 

යජඹ කිිනභ ඳළකිළීභකින් ශතොය පිරිිනදු ජරඹ රඵහ ශදන්නට 

ශකෝින ්රශකෝින ුණන් මුදල් ශන් කය තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ 

අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, ුරු අුභළතිතුභහටත්, මුදල් 

අභහතයතුභහටත් භශ  සතුතිඹ ව ්රණහභඹ වද ඳත්ශරන්භ පුද 

කයනහ. 

විඹදම් අතින් ර්ු අම ඹකට ශරෝක හර්තහ පිහිටුන ගුන් 

ඳහරම් වදනහ ශනුට අපි ජනතහට පිරිිනදු ඳහනීඹ නර ජරඹ 

රඵහ ශදනහ. ඉතින් ශම් ශ  ඳසු බිභෂණ තුශ ුයහ ළටුණු 

ශේලඹෂණ ඹළි ශුොඩනඟන්නට, අශේ භහති භමිඹ න 

පුනර්ජීඹකට රෂණ කයරහ ංර්ධනශේ අරුණලු ශඳොම  

භනුසඹහශ  ශදඳතුර ශඟට ශඟහ කයන්නට දයන ෆඹභ තභයි 

අශේ ශම් අඹ ළඹ ළඩටවශන් තිශඵන ්රධහනතභ ව මුඛ්ය 

අයමුණ. 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි,  අපි වළශභෝභ භහන 

අයිතිහිනකම් ුළන කථහ කයනහ. ශඵොශවෝ ශදනහ භහන 

අයිතිහිනකම් කිඹරහ වඳුන්න්ශන් ශේලඳහරන අයිතිහිනකම්. 

භතඹෂණ දයන්න තිශඵන අයිතිඹ; කථහ කයන්න ට තිශඵන අයිතිඹ; 

ශේලඳහරන ඳෂණඹක හභහජිකඹකු න්නට තිශඵන අයිතිඹ, 

රැසවීම් කයන්නට තිශඵන අයිතිඹ ඹන ශභන්න ශම් ීමභහන්රට,  

ශම් හශ  ශේලඳහරන අයිතිහිනකම්රට ඳභණයි භහන අයිතීන් 

කිඹන භහතිකහ ීමභහ කය තිශඵන්ශන්. නමුත් අශේ ඹවඳහරන 

යජඹ භහන අයිතීන් කිඹන විඹ පුළුල් විඹෂණ වළිනඹටයි 

දකින්ශන්. ශේලඳහරන අයිතීන් ඳභණෂණ ආයෂණහ කයරහ භහන 

අයිතිහිනකම් තවවුරු කයන්නට; හෂණහත් කයන්නට ඵළවළ. 

රැසවීම් තළබීශම් අයිතිඹ තිශඵන්නට ඕනෆ; උේශ ෝණ 

ඳළළත්වීශම් අයිතිඹ තිශඵන්නට ඕනෆ; ්රජහතන්රහදී ක්රභශේදඹ 

තුශ අදවස ඉදිරිඳත් කිරීශම් අයිතිඹ තිශඵන්නට ඕනෆ. නමුත් ඒ 

අයිතීන් ඳභණෂණ භහන අයිතිහිනකම් කිඹන භහතිකහ ඹටතට 

ුත්ශතොත් ඒක යශට් ශඳොදු ජනතහට කයන ශපතිවහිනක 

ශරෝහිකභෂණ වළිනඹටයි භහ දකින්ශන්.  අශේ යජඹ  ශම් යශට් 

ජනතහට ජීත් වීශම් අයිතිඹ ඳළවළදිලිභ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

ඵඩගින්ශනන් -කුගින්ශනන්- ශතොය ජන ජීවිතඹෂණ තවවුරු කය 

තිශඵනහ. 

අශේ යශට් පුයළින ඳයපුයට පිරිිනදු ඳහනීඹ ජරඹ බහවිත කිරීශම් 

අයිතිඹ; ඉඩභෂණ රඵහ ුළනීශම් අයිතිඹ; නිෂණ හිමි කය ුළනීශම් 

අයිතිඹ; රැකිඹහෂණ රඵහ ුළනීශම් අයිතිඹ; ශභන්න ශම් අයිතීන් 

ිනඹල්රෂණභ භහන අයිතිහිනකම්රට අයිති ශනහ. ශම් වළභ 

භහන අයිතිහිනකභෂණභ රැක ුන්නට අශේ ඹව ඳහරන යජඹ 

කටයුතු කයනහ. ඒ නිහ තභයි, පිරිිනදු ඳහනීඹ නර ජරඹ රඵහදීභ; 

ඒ හශ භ ජීත්වීශම් අයිතිඹ රඵහදීභ; ිනන්නෂණකය ඔේපුෂණ 

හිත ඉඩභක අයිතිඹ රඵහදීභ; තභන්ශ භ ඹළයි කිඹන නික 

අයිතිඹ රඵහදීභ; තභන්ශ  වළකිඹහට, දෂණතහට අනු 

රැකිඹහෂණ හිමි කය ුළනීශම් අයිතිඹ රඵහදීභ  කිඹන ශම් 

ිනඹල්රෂණභ, ''භහන අයිතිහිනකම්'' කිඹන භහතිකහ ඹටතට 

ුළශනන්ශන්.  

භහන අයිතිහිනකම් කිඹන භහතිකහ අපි පුළුල් ශර 

ශභන්න ශම් ආකහයඹට ඵරන නිහ,  ඇභරිකහශේ හිටපු ජනහධිඳති 

වුඩ්ශයෝ විල්න් භළතිතුභහශ  ළදුත් දනෂණ භභ ශම් අසථහශේ 

වන් කයන්නට කළභතියි: “You are not here merely to make 

a living. You are here in order to enable the world to live 

more amply, with greater vision, with a finer spirit of hope 

and achievement. You are here to enrich the world, and you 

impoverish yourself if you forget the errand.” 

"ඔඵ ඉපිද ඇත්ශත් ජීවිකහ ඳත්හ ුළනීභ පිණිභ ශනොශේ. 

ඔඵශ  ඳළළත්භ තුශ ශරෝකඹහට ඩහත් පුපල් ශර, ඩහත් 

අනර්  ව දළෂණභෂණ, භහවළඟි වයඹෂණ වහ කටයුතු ඉස ට ිනේධ කය 

ුළනීභ පිළිඵ අශේෂණහෂණ ඇති කිරීභද අශේෂණෂිතඹ. එනම්, එභ 

ඳළළත්භ තුශ ශරෝකඹ ඩහත් භිේධිභත් විඹ යුතු අතය, ඔඵ එභ 

කහර්ඹ බහයඹ අභතක කයන්ශන් නම්, ඔඵ විහින් දුගිශඹකු ඵට 

ඳත් ශේ.අ 

ඳළවළදිලිභ අශේ යජඹ ශම් යශට් දුගී දුේඳත්කභ තුයන් 

කයන්න, ශම් යශට් ිනඹලු ශදනහභ විඵර ුන්න්නට, ආර්ථික, 

භහජීඹ, ශේලඳහරනික ්රුතිඹ ශම් යශට් ජනතහට රඵහ ශදන්නට 

අපි ඇඳ කළඳශරහ ිනිනන ඵ භභ ශම් අසථහශේදී තුිනන් ්රකහල 

කයන්න කළභළතියි. ඒ නිහ තභයි, අඹ ළඹ තුළින් අතයලය 

බහඩාඩ ුණනහකභ මිර අඩු කශශේ. ශම් වළභ ශදඹෂණභ කශශේ 

ශඳොම  භනුසඹහ ශනුශනුයි. භහ කිහිඳඹකට ඉසශල්රහ 

තිබුණු යජඹට ශභශවභ බහඩාඩ මිර අඩු කයන්න ඵළරි වුණහ. ඒ 

ඇයි? ජනතහශ  කය පිට විවිධ ඵදු ඳටරහ ඒ රළශඵන 

ආදහඹශභන් තභන්ශ  සුඛ්විවයණඹ උශදහ භහළිුහ තළනුහ. ඒ 
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ඵේද එකට යජඹ නිඹභ කශශේ, ජනතහශ  ශඳෝණඹ 

ශනුශන් ශනොශයි. එදහ ඵේද ඳළශනේශේ සඹංශඳෝණඹට; 

ඳහරකයින්ශ  ශඳෝණඹට. ඒක දණ ඵේදෂණ. අපි අද ඒ ඵදු 

ිනඹල්රෂණභ ඉත් කයරහ බහඩාඩර මිර ඳවත දභරහ, ශම් යශට් 

ජනතහ ට ජීත් වීශම් අයිතිඹ, ආර්ථික අයිතිඹ, භහජ අයිතිඹ, 

ශේලඳහරන අයිතිඹ රඵහ දී තිශඵනහඹ කිඹන එක ශඵොශවොභ 

තුිනන් ශම් අසථහශේදී ්රකහල කයන්නට කළභළතියි. ශභොකද, 

බහඩාඩර මිර අඩු කශශේ අයලිඹුව භන්දියඹට, ජනහධිඳති 

භන්දියඹට ශත රන්න ශනොශයි. පුංචි නිශේ ජීත් න 

ශඳොම  භනුයඹහශ  ඵඩ කට පුයන්නටයි ඒ බහඩාඩ මිර අඩු 

කශශේ. එදහ භන්දියර හිටපු අඹට ජනතහශ  වද ුළසභ 

ශත්රුශඩා නළවළ. වද ුළසභ ශනොශත්රුණු නිහ තභයි ය 2ෂණ 

කලින් භළතියණඹෂණ ඳත්හ ජනතහශුන් ්රතිෂණශේඳ වුශඩා. 

වද ුළසභ දළනුණහ නම්, ජනතහශ  ිනතුම් ඳළතුම්, අශේෂණහන් 

පිළිඵ අංශු භහරඹකත් දළනුභෂණ ති බුණහ නම් ඒ හශ  

තීන්දුරට එශශමනහද කිඹන එක භහ අවන්න කළභළතියි. [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] අශේ හසුශේ නහනහඹෂණකහය භළතිතුභහත් ඒක වරියි 

කිඹනහ. භහ කිඹන ශේ වරි. අනුභත කශහට ශඵොශවොභ සතුතියි. 

[ඵහධහ කිරීභෂණ] භහ ශම් අසථහේදී ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, අශේ 

නහඹකතුභන්රහ -අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහ, ුරු අුභළතිතුභහ- 

භන්දියර සුඛ් විවයණඹ රඵන නහඹක ශදඳශෂණ ශනොශයි 

කිඹරහ.  
 

ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතුභන්රහට ඉන්න කිඹරහයි කිේශේ. 
 

ගරු වජිත් නප්රේමදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழவபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ශදඳශ කළින රහකුළුර ශනොශයි ඉන්ශන්. භව ශඳොශට 

ඳඹ ුවරහ,  ශම් යශට් නහුරික, ග්රහමීඹ ශඳොම  භනුයඹහශ  ්රලසන 

පිළිඵ ශවො අශඵෝධඹෂණ රඵහ ශුනයි අද ශම් ඳහර්ලසඹන් 

ශදකභ එකතු ශරහ ජහතික ආඩාඩුෂණ රිඹහත්භක කයන්නට 

ශඹශදන්ශන් කිඹන එක භහ ශම් අසථහශේදී ්රකහල කයන්න 

කළභළතියි.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අශේ යජඹ ග්රහමීඹ 

පුනර්ජීනඹ වහ ්රතිඳහදන අතිවිලහර ්රභහණඹෂණ ශන් කය 

තිශඵනහ. ශම් ය මුරදී වළභ ග්රහභ නිරධහරි භකටභ රුපිඹල් 

රෂණ 10 ුණශන් ශන් කශහ. ශභය අඹ ළශඹන් ග්රහභ නිරධහරි 

ම් 14,022ටභ රුපිඹල් රෂණ 15 ුණශන් ශන් කය තිශඵනහ, 

ුභ වදහ යට වදන්න. ුමින් ුභට, ශදොරින් ශදොයට ුම් 15,000 

යහඳිතිඹ ශම් අසථහශේදී භට ිනහි ුළන්ශනහ. ඳශමුන 

තහට ුභට ්රමුඛ්තහ රඵහ ශදන්නට ඕනෆඹ, ුම් 15,000ෂණ 

ශුොඩ නළඟීශම් ළඩටවන යණිනංව ශ්රේභදහ භළතිතුභහශ  

ංකල්ඳඹෂණ අනුයි බිහි වුශඩා. 1993 ශර් ුම් 15,000 ළඩ 

ටවන ආයම්බ කයරහ භහ ශදකෂණ ගිශේ නළවළ, භහශ  පිඹහණන් 

ජීවිතෂණඹට ඳත් වුණහ. නමුත් ඒ ංකල්ඳඹ අදටත් ජීභහනයි. 

අශේ ඹව ඳහරන යජශේ ුම්භහන 14,022භ ළම දියුණු කයරහ, 

ලෂණතිභත් කයරහ, ඒ ුම්භහනර ආර්ථිකඹ න ්රශඵෝධඹකට රෂණ 

කයරහ; න පුනර්ජීඹෂණ ඇති කයරහ ජනතහශ  ආර්ථික, 

භහජයීඹ සුඛ් විවයණඹ ශනුශන් අපි ඇඳ-කළඳ ශනහඹ 

කිඹන එක ශඵොශවොභ න්ශතෝශඹන් ශම් අසථහශේදී වන් 

කයනහ.  

ඳසු ගිඹ යජඹ භශේ අඳට අවන්නට රළබුණහ දළනුශම් 

ශෂණන්රසථහනඹෂණ අශේ යශට් සථහඳනඹ කයනහඹ කිඹහ. දළනුශම් 

ශෂණන්රසථහනඹෂණ ඇති කයනහඹ කිඹ කිඹහ, ෆභ අවුරුේදකභ 

අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් කශ ල්ලි කළපුහ. ශේදිකහර 

කිඹනහ, ''දළනුශම් ශෂණන්රසථහනඹ'' කිඹහ. මුදල් ශන් කයන විට 

අධයහඳනඹ වහ ශොච්චභෂණ ශන් කයනහ. ශභොශවොතකට හිතහ 

ඵරන්න, ශභය අඹ ළශඹන් ඇත්ත ලශඹන්භ අපි ශකොයිතයම් 

්රතිඳහදන ්රභහණඹෂණ ශන් කය තිශඵනහද කිඹහ.  

දළනුශම් ශෂණන්රසථහනඹ ුළන කථහ කයන විට, එදහ බිහි වුණහ 

කුඩු ශෂණන්රසථහනඹ, එතශනෝල් ශෂණන්රසථහනඹ, ශවශයොයින් 

ශෂණන්රසථහනඹ, ශභහ අඳචහය ශෂණන්රසථහනඹ, සත්රී දණ 

ශෂණන්රසථහනඹ. ්රහශේීරඹ බහර බහඳතිරු ිනඹළනි සත්රිඹ 

දණඹ කයරහ ප්රිඹ ම්බහණ ඳළළත්වුහ. ඒ හශ  ශෂණන්රසථහන 

වළදුණහ. නමුත්, අද අශේ යජඹ වයවහ පුසතකහර නළති ඳහල්රට 

පුසතකහර, විදයහුහය, ශුොඩනළඟිලි, ිනඹලුභ ඳහල්රට ජර ව 

විදුලි ම්ඵන්ධතහ, ඒ හශ භ ඉංග්රීින බහහ හෂණයතහ, ''ශඟභ 

ඳහර - ශවොභ ඳහර''  ංකල්ඳඹ ඹනහදි විශිසට  ළඩ ටවන් 

යහශිඹෂණ  වහ  ශම් අඹ ළශඹන් අධයහඳනඹට මුදල් ශන් කය 

තිශඵනහ. 

වළශභෝභ කථහ කයනහ දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශේ ්රතිලතඹෂණ 

වළිනඹට ුත්තහභ, ශකොවහටද අපි ශම් ඹන්ශන්   කිඹරහ. ශම් ''දශ 

ශේීරඹ නිසඳහදනශේ  ්රතිලතඹෂණ වළිනඹට'' කිඹන කථහ ඳසු ගිඹ 

කහරශේ ීමභහ ශරහ තිබුශඩා කට චනඹට ඳභණයි; ්රකහලඹට 

ඳභණයි. ශේදිකහර අධයහඳනඹ ුළන ුවපු කයිහරු අද අපි 

ංර්ධන රිඹහලිඹකට ඳරිර්තනඹ කයරහ තිශඵනහඹ කිඹන 

එක භහ ශම් අසථහශේ තුිනන් භතෂණ කයන්නට ඕනෆ. 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, නිහ ළඩ පිළිශශ 

ුළන කථහ ශකශයනහ. ශම් යශට් ිනිනන අතිවිලහර ජනතහකට 

නිහ ්රලසනඹ තිශඵනහ. දශ ලශඹන් ුත්ශතොත්, එඹ රෂණ 

12ත් - 15ත් අතය ඳවුල් ංඛ්යහෂණ. ඇත්තභ කථහ කයනහ නම්, 

අඳ ශම් අභහතයහංලශේ ුකීභ බහය ුන්න ශඳය යශට් නිහ 

අලයතහ ශකොඳභණද කිඹහ අභහතයහංලඹ ශවෝ ජහතික නිහ 

ංර්ධන අධිකහරිඹ දළන ශුන හිිනශේ නළවළ. අශභච්චය නිහ 

අලයයි, අච්චය නිහ අලයයිඅ කිඹහ වළභ යකභ අඹ ළඹ 

කථහශේදී ශටොන් ඳචඹෂණ ඉදිරිඳත් කශහ . එක යකින් ත 

යකට කයන කථහ ඳයසඳයයි; ඉදිරිඳත් කයන ංඛ්යහ ශල්ඛ්න 

ඳයසඳයයි. ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශම් අවුරුේද 

අහන න ශකොට යශට්භ නිහ අලයතහ පිළිඵ ඳළවළදිලි 

ංුණනඹෂණ අඳ රඵහ ුන්නහ. දශ ලශඹන් ුණන් ඵළලුශොත්, 

ග්රහමීඹ, නහුරික, තු, වරය, කුඩහ ශත් තු ඹනහදී ෂණශේරර 

රෂණ 12ත් - 15ත් අතය ඳවුල් ්රභහණඹකට නිහ අලයතහ 

තිශඵනහ.    

අශේ ුරු අග්රහභහතයතුභහශ  නහඹකත්ශඹන්, ශභශවඹ 

වීශභන්, භහර්ශුෝඳශේලකත්ශඹන් විශලේශඹන්භ භධයභ 

ඳහන්තික කඩාඩහඹම්රට, යහජය ශේකයින්ට නිහ රෂණ 5ෂණ 

ඉදිකිරීශම් ළඩටවන නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහංලඹ වයවහ 

රිඹහත්භක කයන්න අඳ ළදී ඳළවළදී ිනිනනහ. ශභය අඹ ළශඹන් 

යවි කරුණහනහඹක භළතිතුභහ කශ ඒ ්රකහලඹ අනු වළභ 

භළතියණ ශකොට්ඨහඹකභ නිහ 1,000ෂණ ඉදිකයන්න මුදල් 

ශන් කයන්නට එතුභහ ළදී ඳළවළදී ිනිනනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ආන 

එකිනඹවළශට් -ග්රහමීඹ ඵර ්රශේලර- නිහ 160,000ෂණ. ශම් 

ශනුශන් ශන් කයපු මුදල් ්රභහණඹ පිළිඵ පුංචි භතශදදඹෂණ 

තිබුණහ. අශේ කඩාඩහඹම් රැසවීශම්දී අපි ඒ ුළන එතුභහශුන් 

ඇහුහ, අශන් කය තිශඵන්ශන් රුපිඹල් රෂණ 45,000යි-මිලිඹන 

4, 500යි, බිලිඹන නම් 4.5යි. අලය න්ශන් මිලිඹන 48,000ෂණ, 

නළත්නම් බිලිඹන 48ෂණ. ශභතළන ශඳොම  ඳයසඳයතහෂණ තිශඵනහ 

ශන්ද?අ කිඹහ. එතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ, අකිින ්රලසනඹෂණ නළවළ, 

ආනඹකට නිහ දව ුණශන් ඒ ළඩටවන් රිඹහත්භක 
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කයන්න, එක නිකට රුපිඹල් රෂණ තුන ුණශන්, නිහ 

160,000ට රුපිඹල් මිලිඹන 48,000ෂණ -බිලිඹන 48ෂණ- අශේ ඹව 

ඳහරන යජශඹන් ශන් කය තිශඵනහඅ කිඹහ. යවි කරුණහනහඹක 

භළතිතුභහයි ශම් කිඹන්ශන්. ඵරන්න, ශකොයි තයම් ලෂණතිඹෂණද? ඳසු 

ගිඹ කහරශේ නිහ ෂණශේරඹ ුළන කථහ කයන ශකොට අඳට 

අවන්න රළබුශඩා ශභොකෂණද? අබහඩාඩහුහයශේ ආර්ථික 

 හතකශඹෂණ ිනිනනහ, බහඩාඩහුහයඹ කිඹන්ශන් ආර්ථික 

ධකහුහයඹෂණ, බහඩාඩහුහයඹ කිඹන්ශන් නිහ ශනුශන් ල්ලි 

ශන්  ශනොකයන තළනෂණඅ කිඹරහ කිඹනහ. භභ ශනොශයි එශවභ 

කිඹන්ශන්. එශවභ කිඹන්ශන් ුරු විභල් වීයංල භළතිතුභහයි. ඒක 

වංුන්න කහයණඹෂණ ශනොශයි. දළන් අශේ බහඩාඩහුහයශේ 

ආර්ථික  හතකශඹෝ නළවළ. අශේ බහඩාඩහුහයශේ ඉන්ශන් මිනිහ 

ජීත් කයන කඩාඩහඹභෂණ. ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ ්රමුඛ් අතිුරු 

ජනහධිඳතිතුභහ, ුරු අුභළතිතුභහ - ශම් කඩාඩහඹභභ - එෂණකහු 

ශරහ බහඩාඩහුහයශේ හිටපු ආර්ථික  හතකශඹෝ ිනක කනින් 

අල්රරහ එළිඹට දභරහ තිශඵනහ. මිනිහ ජීත් කයන 

ජනතහහදී, ්රුතිීරලී ළඩටවන්රට මරය ලෂණතිඹ රඵහ ශදන 

ශවො ්රුතිීරලී කඩාඩහඹභෂණ අද බහඩාඩහුහයශේ ඉන්නහ. ඒ 

හශ භ උදහ ුම්භහන ව ආදර්ල ුම්භහන  ළඩටවන ඹටශත් 

උස ඉවශ ඉරෂණක කයහ ඹන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

යණිනංව ශ්රේභදහ භළතිතුභහශ  ිනහිනඹ තිබුශඩා අ2000දී ළභට 

ශණඅ ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කයන්නයි. එතුභහශ  

අබහඹත් භඟ ඒ ළඩ පිළිශශ ම්පර්ණශඹන්භ අකර්භණය 

වුණහ. භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, ර්තභහන අශේ යජශේ, -  

 
ගරු නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(நளண்தைநழகு குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you have only five minutes more. 

 
ගරු වජිත් නප්රේමදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழவபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

No, Sir, I have 10 more minutes.  I have been allotted 

35 minutes.  

 
ගරු නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(நளண்தைநழகு குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Deputy Chairman of Committees) 

You started your speech at 10.20 a.m. 

 
ගරු වජිත් නප්රේමදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு சஜழத் ழவபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

You can check it with the relevant officials.  I have 

time till 11.05 a.m.  

යණිනංව ශ්රේභදහ භළතිතුභහ ්රහර්ථනහ කයපු අ2000දී ළභට 

ශණඅ ංකල්ඳඹ 1994න් ඳසශේ වමුලින්භ කඩහකේඳල් වුණු 

ඵ භභ ඳළවළදිලි ශම් අසථහශේදී කිඹනහ. ශම් ඹව ඳහරන යජඹ 

ඹටශත් ශන් න මුදල් ්රතිඳහදන තුළින් ඉදිරි ය දවඹ තුශදී -

2025දී - ළභට ශණ රඵහ ශදන්නට අශේ යජඹ කටයුතු 

කයනහඹ කිඹන කහයණඹ ශම් අසථහශේදී භභ තුිනන් වන් 

කයන්න කළභළතියි. ශභඹ ්රහශඹෝගික කහයණහෂණ; ශම්ක 

ඹථහර්ථහදී කහයණහෂණ.  විලසහනීඹ ඉරෂණකඹෂණ පිළිඵයි භභ 

ශම් කථහ කයන්ශන්.  

ශභය අඹ ළශඹන් අලි-මිනිස ුළටුභ තියහය අන් 

කයන්නට රුපිඹල් මිලිඹන 4,000ෂණ - රෂණ 40,000ෂණ, නළත්නම් 

බිලිඹන 4ෂණ - ශන් කයරහ තිශඵනහ. ශම් අලි - මිනිස ුළටුභ 

ර්ධනඹ වුශඩා ඇයි? කිිනභ ඳහරිරික ඇුයීභකින් ශතොය, භවහ 

ඳරිභහණශේ විවිධ ංර්ධන යහඳිතිඹයි කිඹහශුන, ගුන් ඹහනහ 

එන්ශන් නළති ගුන් ශතොටු ශඳොශල් වළදුහ. භත්තර ගුන් ශතොටු 

ශඳොශ ංර්ධන ළඩ පිළිශශට අපි විරුේධ නළවළ. නමුත් වරිඹට 

ඳරිය ඇුයීභෂණ රිඹහත්භක ශනොවුණු නිහ අද අලි - මිනිස ුළටුභ 

ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ ආශ්රිත 

හිටපු 350ක ඳභණ නඅලි යංචුෂණ ුභට එශරහයි ජහතයන්තය 

ගුන් ශතොටුශඳොශ වළදුශේ. වරි, කභෂණ නළවළයි කිඹමු. අඩුභ 

ුණශන් ගුන් ඹහනහ එන ගුන් ශතොටුශඳොශෂණ වදන්න; යසහ 

බිහි න ගුන් ශතොටු ශඳොශෂණ වදන්න ඕනෆ ශන්. භහ ශම් 

අසථහශේදී ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, වම්ඵන්ශතොට 

දිසත්රිෂණකශේ ගුන් ඹහනහ එන්ශන් නළති ගුන් ශතොටු ශඳොශ, නළේ 

එන්ශන් නළති යහඹ  අශේ ඹව ඳහරන යජඹ වයවහ ජහතයන්තය 

ලශඹන් ලෂණතිභත් ගුන් ශතොටු ශඳොශෂණ වහ යහඹෂණ ඵට 

රිඹහත්භක කයන්න අපි කටයුතු කයනහභයි කිඹන එක. ඒක  භහ 

ශඵොශවොභ තුිනන් ්රකහල කයනහ. 

ශම්, න අලි-මිනිස ුළටුභ ුළන කථහ කයන ශකොට, ශභොකෂණද 

ඳසු ගිඹ යජඹ කශශේ? ශරෝක ඵළංකු 0.25ක ශඳොලිඹට, -භව වන 

ශඳොලිඹට- න අලි-මිනිස ුළටුභ නතය කයන්නට භවහ මුදල් 

ම්බහයඹෂණ රඵහ දුන්නහ. ඒ භවහ යහඳිතිඹ අඳට එඳහඹ කිඹරහ 

ආඳහු වයරහ ඹළේහ. ආඳහු වයන්න ශවේතු ශභොකෂණද? තභන්ට 

ඕනෆ ඕනෆ යහඳිති ිනක ඒක ඇතුශට දභහ ුන්න ඵළරි වුණ නිහ. 

ඒ හශ  භවහ විනහලඹෂණ ඳසු ගිඹ කහරශේ ිනේධ වුණහ.  

අශේ යජඹට හර් ආර්ථික විචරයඹන් කශභනහකයණඹ -

macroeconomic management- කයන්නට භනහ අශඵෝධඹෂණ 

තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ශම් යශට් ආර්ථිකඹ ශභශවඹ ව 

ඵරධහරින් විනිභඹ අනුඳහතඹ ුළන කථහ කයන ශකොට, උේධභනඹ 

ුළන කථහ කයන ශකොට, විරැකිඹහ තුයන් කිරීභ ුළන කථහ කයන 

ශකොට, ආර්ථික ර්ධන ශේුඹ ුළන කථහ කයන ශකොට, 

ශෂණන්ිනඹන් නයහඹ ුළන කථහ කයන ශකොට, monetarism ුළන 

කථහ කයන ශකොට උඩබිභ ඵරනහ; කිිනභ අශඵෝධඹෂණ නළවළ. 

කිිනභ වළකිඹහෂණ නළවළ. මිල්ටන් ෆ්රීඩ්භන් ුළන කථහ කයන ශකොට 

ශෂඩ්රිෂණ වශඹෂණ ුළන කථහ කයන ශකොට, ශෂණන්ස ුළන කථහ 

කයන ශකොට, භව ශරොකුට ශේදිකහර පුයහයම් ශදොඩන 

කට්ිනඹ උඳශේලක කහයක බහශේදී උඩබිභ ඵරනහ. ශම්හ ුළන 

්රලසන කයන ශකොට නිරධහරින්ශ  මුහුණු ඵරනහ. ර්ජජයි 

කිඹන්න. ආර්ථිකඹ පිළිඵ කිිනභ අශඵෝධඹෂණ තිබුශඩා නළවළ. 

නමුත්, අශේ යජඹ භනහ ආර්ථික කශභනහකයණඹෂණ තුළින් අශේ 

යශට් ජනතහට ලෂණතිඹ රඵහ ශදන්නට ළදී ඳෆදී ිනිනනහ. අපි 

කිිනදහක අභතක කයන්ශන් නළවළ ුරු නිශඹෝජය කහයක 

බහඳතිතුභනි, භහජ ශශශ ශඳොශ ආර්ථික ක්රභඹෂණ තුශ අශේ 

යශට් සුබහධන යහජයඹෂණ තිබිඹ යුතු ඵ. ජහතික සුබහධන යහජය 

-National Welfare State- ශෂණන්ර කයශුන තභයි අපි අශේ 

ආර්ථික ශභශවයුම් ිනඹල්රෂණභ රිඹහත්භක කයන්ශන්.  

ශම් අසථහශේ භශ  කථහ අන් කයන්නට ශඳය භහ 

ඳළවළදිලිභ පුංචි කහයණහ ශදකෂණ වන් කයන්නට ඕනෆ. අඳට 

ඇහුණහ, ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ උශේ ඳහන්දයභ මුදල් 

ඇභතිතුභහට විරුේධ විලසහ බංු ශඹෝජනහෂණ ශුන ඒභ ුළන 

කථහ කයනහ. ඵරවත්කහයශඹන් කරුණු ඳළවළදිලි කයන්නට 

එතුභහ නළඟිිනනහ. එතුභහට ඒ අයිතිඹ තිශඵනහ. නමුත්, 

ඳළවළදිලිභ භභ භතෂණ කයන්නට කළභළතියි ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ තභයි කිේශේ, අපුේුරශඹකුට භහඹකට රුපිඹල් 

2,500න් ජීත් ශන්න පුළුන්අ කිඹහ. තුන්ශදශනෂණ ඉන්න 

ඳවුරකට රුපිඹල් 7,500ෂණ ඇතියි කිඹපු භනුසඹහ තභයි දළන් 

අශේ අඹ ළඹ ුළන ්රලසන කයන්ශන්. භභ අවන්න කළභළතියි, ශම් 

අඹ ළඹ ුළන කථහ කයන්නටත් ඒ හශ  පුේුරශඹකුට 

1009 1010 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

දහචහයහත්භක අයිතිඹෂණ තිශඵනහද කිඹහ. එතුභහ එදහ ඇභති 

කඵහඹ දභහ ශුන ඉන්න ශකොට කිේහ, අරුපිඹල් 2,500කින්  ඕනෆ 

ශකශනකුට භහඹෂණ ජීත් ශන්න පුළුන්අ කිඹහ. තුන් 

ශදශනකුට උඳරිභශඹන්භ ඕනෆ ශන්ශන් රුපිඹල් 7,500යි කිඹහ 

කිේහ. එශවභ කිඹ කිඹහ දළන් විලසහ බංුඹෂණ ුළන කථහ 

කයනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ජනහරි 08 ශනිදහත් 

වුශඩා ශභොකෂණද? ශභතුභන්රහ ුළන තිබුණු විලසහඹ බංු වුණහ. 

භව භළතියණශඹන් වුශඩා ශභොකෂණද? එතුභන්රහ ුළන තිබුණු 

විලසහඹ බංු වුණහ. ශභතුභන්රහශ  ආඩාඩු නළති බංු වුණහ. 

අන්න ඒ විලසහ බංුඹ පිළිඵ තමුන්නහන්ශේරහ අශඵෝධඹෂණ 

රඵහ ුන්න. කරුණහකයරහ කළින රහකුළුර ශතළශන්න එඳහ. 

භව ශඳොශශොට ඵහින්න. භව ශඳොශශොට ඵළවළරහ, භව 

ශඳොශශොට ඳඹ ුවරහ ශයේද, ඵළනිඹභ, යභ, ර්ට් එක අඳින 

ශුොවිඹහශ , වරයඹහශ , දුේඳතහශ , භධයභ ඳහන්තිකඹහශ , 

යහජය ශේකඹහශ , ශඳොම  භනුසඹහශ  වද ුළසභ වඳුනහ ුන්න. 

ඳසු ගිඹ කහරශේ ඔඵතුභන්රහ කළබිනට් භඩාඩරශේ ඉශුන 

ශභන්න ශම් හශ  ශඵෝතල්  කයපු පිරිිනදු තුය බිබී, භඩ තුය 

යශට් ජනතහට රඵහ දුන්නු ආකහයඹ අපි දන්නහ. 

තමුන්නහන්ශේරහට ඳවිර තුය. යශට් ජනතහට භඩ තුය. දළන් ඒ 

ක්රභශේදඹ ඉයයි; ඒ ්රතිඳත්තිඹ ඉයයි.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, Albert Schweitzer 

කිඹන දහර්ලනිකඹහශ ත් Albert Einstein කිඹන 

දහර්ලනිකඹහශ ත් දන් ශදකකින් භශ  කථහ අන් කයන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. භභ ශම් දහර්ලනිකඹන් ශදශදශනෂණ 

ුළනයි කථහ කයන්ශන්.  

Albert Schweitzer කිඹන දහර්ලනිකඹහ කිඹනහ, අThere is 

no higher religion than human service. To work for the 

common good is the greatest creed - මිනිහට ශේඹ කිරීභ 

ඉෂණභහ ගිඹ ආුභෂණ ශනොභළත. ශඳොදු ඹවඳත වහ කටයුතු කිරීභ 

ිනනහභ දවභයි"- කියා. 

Albert Einstein කිඹන දහර්ලනිකඹහ කිඹනහ, අOnly a life 

lived in the service to others is worth living. -ජීවිතශේ අුඹ 

ඳතිනුශේ අශනකහට ශේඹ කයමින් ජීත් වීභ තුශ ඳභණි"- 

කිඹහ.  

ශභන්න ශම් උතුම් දන් ශදශෂණ අන්තර්ුත ශරහ තිශඵන 

වයඹ ශෂණන්ර කය ශුන අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහත්, ුරු 

අග්රහභහතයතුභහත් අද යට ශුොඩනඟන ළඩටවනකට ්රශේල 

ශරහ තිශඵනහ.  

ජනහරි 08ළනිදහ ුත්තු ළයදි තීන්දුශන් ආඳසු  විඳෂණඹට 

ශුොස අනහථ ශරහ අඹහශල් ඹන ශකොට්ඨහඹෂණ වළිනඹට ිනිනන 

අශේ ආදයණීඹ විඳෂණශේ භවජන නිශඹෝජිතරුන්ට භහ කිඹනහ,    

අඅලුත් ුභනෂණ ඹන්න එන්න අඳත් භඟ අත්ළල් ඵළ ුන්න.අ 

කිඹහ. ශම් අලුත් ුභන වයවහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ යට 

ශුොඩ නඟන, යශට් ජනතහට ශත රන, යශට් ජනතහශ  

ඵඩ කට පුයන ළඩ පිළිශශෂණ කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්] භහ 

දන්නහ, යශට් ජනතහශ  ඵඩ කට පුයනහයි කිඹන ශකොට 

තමුන්නහන්ශේරහ කෆ ුවන ඵ. ශභොකද, තමුන්නහන්ශේරහ ඳසු 

ගිඹ කහරශේ කශශේ, උඳරිභශඹන්භ තභන්ට පුයහ ුත්තු එකයි.  ඒ 

නිහ යශට් ජනතහශ  ඵඩ කට පුයනහයි කිඹන ශකොට කෆ 

ුවනහ. භට හිතහ ුන්න ඵළවළ, යශට් ජනතහශ  ඵඩ කට 

පුයනහයි කිේහභ තමුන්නහන්ශේරහ කෆ ුවන්ශන් ඇයි කිඹහ. 

ඇයි, අයලිඹුව භන්දියඹ පුයහ ුත්තහ භදිද?  ජනහධිඳති භන්දියඹ 

පුයහ ුත්තහ භදිද? භහ අවන්න කළභළතියි. ර්ජජයි  ශඳොඩ්ඩෂණ අව 

ුන්න කිඹන ශේ. අපි කථහ කයන්ශන් යශට් ජනතහට ශත 

ළරීමභ ුළනයි. එශවභ නළති එෂණතයහ ්රභ ශඳශළන්තිඹකට, 

එෂණතයහ ඳහරක ශඳශළන්තිඹකට, එෂණතයහ ුජ මිතුරු 

ශකොට්ඨහඹකට,  ුජ මිතුරු ංුභඹකට වන රඵහ දීභ ුළන 

ශනොශයි. අශේ නිර්භර න දර්ලනඹ තුශ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ,  ඹවඳත් ශේලඹෂණ ශුොඩ නඟන්නට. සුදු ෆන් ංසකිතිඹ 

ශනොතිශඵන ශේලඹෂණ, ජනතහ ජීත් කයන ශේලඹෂණ, යශට් 

ජහතික ධනශඹන් ළම  ්රභහණඹෂණ ජනහධිඳති භන්දියඹට, අයලිඹ 

ුව භන්දියඹට ශන් ශනොකයන ශේලඹෂණ, යශට් ජහතික 

ධනශඹන්, ජහතික ම්ඳශතන් ළම  මුදල් ්රභහණඹෂණ ශඳොම  

භනුයඹහශ  ඵඩ කට පුයන්නට ශඹොමු කයන ශේලඹෂණ, ශුල් 

වදන ශේලඹෂණ, රැකිඹහ රඵහ ශදන ශේලඹෂණ,  ිනන්නෂණකය ඔේපු 

රඵහ ශදන ශේලඹෂණ, කර්භහන්තලහරහ බිහි න ශේලඹෂණ, නිදවස 

ශශ කරහඳ බිහි න ශේලඹෂණ,  භහර්ු වදන ශේලඹෂණ,  ඳහල් 

වදන ශේලඹෂණ, ශෞඛ්ය ෂණශේරඹ නංහරන ශේලඹෂණ, 

ශයෝවල්රට ගිහිල්රහ chit එක විතයෂණ ශනොමිශල් අයශුන 

pharmacy  ුහශන් ගිහිල්රහ ශඳෞේුලික ල්ලිලින් ශඵශවත් 

ුත්තු යුුඹ අන් කයන ශේලඹෂණ ශුොඩ නඟන්න.  ශභන්න ශම් 

නිර්භහණීරලි ළඩටවන ඔසශේ අශේ ුභන, අශේ භහති භමිඹ, 

අශේ භේ බිභ ශුොඩ නඟන්නට අද ශේලඳහරනික ලශඹන් 

ඵංශකොශරොත් ශරහ ිනිනන විඳෂණශේ ිනඹලු ශදනහටත් අඳත් 

භඟ එකතු ශන්නඹ කිඹහ ආයහධනහ කයමින් භශ  චන 

සල්ඳඹ  අන් කයනහ. 

 
[ප.බහ. 11.00] 
 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඳළඹ වතයකට ඩහ 

කහරඹෂණ තිසශේ ඉදිරිඳත් කයපු අඹ ළශේ මලික වයඹ විධිඹට 

මුදල් ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් කශශේ රඵන ය වහ රුපිඹල් 

බිලිඹන 2047ක ආදහඹභෂණ ඵරහශඳොශයොත්තු නහයි කිඹහ.  

ඇත්තටභ ුත්ශතොත් ශම් රුපිඹල් බිලිඹන 2047න් රුපිඹල් 

බිලිඹන 2032ෂණ තභයි ඇත්ත ආදහඹභ, අශේෂණෂිත ආදහඹභ. 

එතළනින් රුපිඹල් බිලිඹන 15ෂණභ ්රදහනරට අයිති ශනහ. 

ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුළින් එතුභහ ඉදිරිඳත් කයනහ 

රඵන ය වහ අශේෂණෂිත විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 2787යි 

කිඹහ. ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ විධිඹට ඵළලුහභ 

මුදල් ඇභතියඹහ    ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ අනු  රඵන 

ර්ඹ වහ අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 740යි. 2015 

ර්ඹත් එෂණක න්න්දනඹ කය ඵළලුශොත් රඵන ර්ශේ 

අශේෂණෂිත  අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 740යි. 2015 ර්ඹට 

තිබුශඩා රුපිඹල් බිලිඹන 675යි. ඒ කිඹන්ශන් ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ; 

2014 ර්ශේ තිබුණ ිනඹඹට 5.7ෂණ වුණු  අඹ ළඹ හිඟඹ, ඳළඹ 

වතයෂණ තිසශේ කිඹපු ඔඵතුභන්රහශ  අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ 

අහනශේ කය තිශඵන්ශන් ිනඹඹට 5.9 දෂණහ ළම  කශ එක 

ඳභණයි. එතශකොට අඹ ළඹ හිඟඹ ිනඹඹට 5.9 දෂණහ ළම  ශරහ 

තිශඵනහ. අඹ ළඹ හිඟඹ ළම  වීභ භවහ ්රහතිවහර්ඹඹෂණඹ, භවහ 

විලසකර්භඹෂණඹ  කිඹහ තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ නම් ඒක 

පිළිුන්න ශම් යශට් ජනතහ කවුරුත් සුදහනම් නළවළ. ඒ විතයෂණ 

ශනො ඉතහ ඳළවළදිලි ශම් ඵරහශඳොශයොත්තු න රුපිඹල් බිලිඹන 

2047 ආදහඹභ ඇතුශශේ ඵදු ආදහඹභ විතයෂණ රුපිඹල් බිලිඹන 

1584ෂණ තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 2000ෂණ ආදහඹම් 

ශොඹන ශකොට ඒ රුපිඹල් බිලිඹන 2000න් රුපිඹල් බිලිඹන 

1600ෂණභ ඔඵතුභන්රහ ශොඹන්ශන් ඍජු වහ ක්ර ඵදුලින්ඹ 

කිඹන එක ඉතහ ඳළවළදිලියි. ඍජු වහ ක්ර ඵදු කිඹන්ශන් ශන 
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ශභොකෂණත් ශනොශයි, ජනතහ භත ඳළටශන ඵයෂණ. ඳළඹ 

වතයෂණ තිසශේ ඉදිරිඳත් කශ ඔඵතුභන්රහශ  භවහ ලිඹවිල්ශල් 

මලික වයඹ විධිඹට තිශඵන්ශන් රඵන ර්ශේ අශේෂණෂිත 

ආදහඹශභන් ළම භ ඳංගු, වරිඹටභ ුත්ශතොත් වතශයන් තුනෂණභ 

උඳඹහ ුන්ශන් රංකහශේ ජනතහ භත ුවන ඵදුලින්ඹ කිඹන 

එකයි. ඔඵතුභන්රහ ජහතිඹ ශුොඩනළඟීශම් ඵදු ්රතිලතඹ ිනඹඹට 4ෂණ 

දෂණහ  ළම  කය තිශඵනහ. ළම  කශ ජහතිඹ ශුො ඩනළඟීශම් 

ඵේශදන් රුපිඹල් මිලිඹන 90,000ක අභතය ආදහඹම් ශොඹන්න 

ඔඵතුභන්රහ අශේෂණහ කයනහ. යහඹ වහ ගුන් ශේහ ඵේශදන් 

රුපිඹල් මිලිඹන 30,000ක අභතය ආදහඹභෂණ ශොඹන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. හභහනය ජනතහ ඳහවිච්චි කයන 

දුයකථන භත ඵදු ුවරහ තිශඵනහ. ඒශකන් රුපිඹල් මිලිඹන 

4,000ෂණ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ හශ භ අපි දළෂණකහ, 

ඳහසශඳෝට් එශෂණ ුණන ළම  කය තිශඵනහ; හවන ලිඹහඳදිංචි 

කිරීශම් ුහසතු ළම  කය තිශඵනහ කිඹහ.  

ඒ විධිඹට ජනතහශ  විවිධ ුහසතු වහ අඹ කිරීම්ලින් රුපිඹල් 

මිලිඹන 75,000ක ඵදු ළම  කිරීභෂණ කය තිශඵනහ. එශවභ 

ුත්තහභ, ඵදුලින් ළම  ඳංගුෂණ ජනතහ භත ඳටන, ඍජු වහ 

ක්ර ජනතහ භත ඵය ඳටන ඵදු ආදහඹභෂණ තභයි 

ඔඵතුභන්රහශ  අඹ ළශඹහි මලික ඉරෂණකඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. 

ඒ හශ භ භවහ ශරොකුට කෆ ුවනහ ුෆස ිනලින්ඩයඹ රුපිඹල් 

150කින් අඩු කයපු එක ුළන; බී ලනු කිශරෝ එක රුපිඹල් 30කින්, 

40කින් අඩු කයපු එක ුළන. ඇත්තටභ ුත්ශතොත්, ඒ වහ 

ඔඵතුභන්රහ ශන් කය තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 3,000යි. 

ුෆස, කිරි පිින, යතු ලනු, බී ලනු ආදි පුංචි පුංචි ශේල් ශඳොම  

ුණන්ලින් අඩු කයන්න ශන් කය තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 

3,000යි. රුපිඹල් මිලිඹන 90,000ෂණ ජහතිඹ ශුොඩ නළඟීශම් 

ඵේශදන් ඳභණෂණ උඳඹහුන්නහ ුභන් රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක 

ශොච්චම් මුදරකින් ුෆස ිනලින්ඩයශේ, බී ලනු ශුම ශේ, අර 

ශුම ශේ මිර අඩු කය ශඳන්නහ. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහට 

අභතකයි, 2015 අවුරුේශේභ ළේතළම්ඵර් භහශේ 19න දහ 

ඔඵතුභන්රහ ීමනි කිශරෝ එකකට රුපිඹල් 12ක ඵේදෂණ ළම  කශ 

ඵ. එදහ අර කිශරෝකට රුපිඹල් 10ක අභතය ඵේදෂණ ුළහුහ. 

ළේතළම්ඵර් 22න දහ ශරොකු ලනු කිශරෝ එකකට රුපිඹල් 20ක 

ඵේදෂණ ුළහුහ. අද ශොච්චම් මුදරකින් අඩු කයරහ තිශඵන්ශන් 

ළේතළම්ඵර් භහශේ 19න දහ 22න දහ ුවපු ඵේදයි. අද එයින් 

ඳංගුෂණ අයින් කයරහ. ශභඹ කල් ඳතින එකෂණ ශනොශයි. ශභඹ 

අර ුරන කහරඹට, බී ලනු ඳරදහ එන කහරඹට නළත ආඳසු 

ඳනන තහකහලික අඩු කිරීභෂණ. ශභඹ සථිය එකෂණ ශනොශයි. එඹ 

වරි ඳළවළදිලියි. එඹ යශට් ජනතහ දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ වළභ දහභ 

කශශේ ඒකයි. ඳසු ගිඹ ආඩාඩු කශශේත් ඒකයි.  

ශුොවි ජනතහශුන් විශයෝධඹ එල්ර න ශකොට එක ඳහයට 

රුපිඹල් කීඹකින් වරි ඵදු ළම  කයනහ. අශනෂණ ඳළත්තට, ශම් 

හශ  අසථහරදී ජනතහ යටන්න, අර, ලනු භත ුවපු ඵේද 

ආඳසු අඩු කයරහ මිර අඩු කශහ කිඹහ ශඳන්නහ. එක ඳළත්තකින්, 

ශභඹ වි්ජජහෂණ. අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ උඳහඹ භහර්ුඹ න යශට් 

ආර්ථිකඹ ලෂණතිභත් කයන දිලහකට ශම් වි්ජජහශන් ුභන් 

කයන්ශන් නළවළ. ඒ විතයෂණ ශනොශයි. කලින් තීරු ඵදු ුහසතු 

කහඩාඩ 4කින් අඹ කශහ; ම්පර්ණශඹන් ඵදු නිදවස කහඩාඩඹ, 

ිනඹඹට 7.5 කහඩාඩඹ, ිනඹඹට 15ක කහඩාඩඹ, ිනඹඹට 25 

කහඩාඩඹ ආදී ලශඹන්. එශේ කහඩාඩ 4කට ශන් ශරහ තිබුණහ. 

දළන් ඔඵතුභන්රහ කය තිශඵන්ශන්, එඹ කහඩාඩ 3කට අඩු කයපු 

එකයි. කහඩාඩ තුනකට අඩු කශහට, ඵදු ්රතිලතඹ ළම  කයරහයි 

තිශඵන්ශන්. කහඩාඩ විධිඹට දළන් තිශඵනහ, zero ්රතිලතඹ, 

ිනඹඹට 15 ව ිනඹඹට 30. එශවභ නම් ශභොකෂණද කය 

තිශඵන්ශන්? ිනඹඹට 7.5 තිබුණු ඵදු ්රභහණඹ ිනඹඹට 15 දෂණහ 

ළම  කය තිශඵනහ. ිනඹඹට 25 තිබුණු ඵදු අඹ කිරීශම් ්රතිලතඹ 

ිනඹඹට 30 දෂණහ ළම  කය තිශඵනහ. ජහතිඹ ශුොඩ නළඟීශම් ඵේද 

ිනඹඹට 4 දෂණහ ළම  කය තිශඵනහ. යහඹ වහ ගුන් ශතොටුශඳොශ 

ඵේද ිනඹඹට 5 තිබුණු එක ිනඹඹට 10 දෂණහ ළම  කය තිශඵනහ. 

VAT ශේහ වහ ිනඹඹට 12.5ට  ශනස කය තිශඵනහ. ිනඹඹට 

0, 8 වහ 12.5 කිඹන ්රතිලතරට ශන් කය තිශඵනහ. VAT එක 

ළම  කය තිශඵනහ. ශම් විධිඹට ුත්තහභ, ශම් අඹ ළඹ ඳළඹ 4ෂණ 

තිසශේ ඉදිරිඳත් කයමින් ඔඵතුභන්රහ ශභොනහ කථහ කශත් වයඹ 

විධිඹට ුත්තහභ අහනශේදී කය තිශඵන්ශන් විවිධ ඵදු ර්ු 

වඳුන්හ දීරහ ඵදු ්රතිලතඹන් ළම  කයරහ ජනතහ භත ශඳයශහ ඵදු 

ඵය ඳළටවීභ ඳභණයි.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඵදු ආදහඹභ දිවහ 

ඵළලුහභ ඳසු ගිඹ යහජඳෂණ ඳහරනඹ 2005 ඳටන්ුන්න ශකොට ඵදු 

ආදහඹභ තිබුශඩා රුපිඹල් බිලිඹන 336.8කයි. ඒ අවුරුදු 9 අන් 

න ශකොට, එනම් 2014 න ශකොට යහජඳෂණ ආඩාඩු ඳහරනඹත් 

කශශේ දිගින් දිුට, අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹට ඵදු 

ඵය ඳටහ, විවිධ ඵදු ර්ු වඳුන්හ දීරහ, ්රතිලතඹන් ළම  කයරහ, 

අහනශේ 2014 ශදළම්ඵර් භහඹ න ශකොට ජනතහ භත 

ඳටන ඵදු ඵය රුපිඹල් බිලිඹන 1,050.4 දෂණහ ළම  කිරීභයි. එදහ 

රුපිඹල් බිලිඹන 336ෂණ තිබුණු ඵදු ්රභහණඹ 2014 -ගිඹ අවුරුේද- 

න ශකොට රුපිඹල් බිලිඹන 1,050 දෂණහ ළම  කය තිශඵනහ. 

2016 වහ ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් කශ ශම් ඇසතශම්න්තුුත අඹ 

ළඹ තුශ ශභොකෂණද කය තිශඵන්ශන්? එඹ රුපිඹල් බිලිඹන 1,584 

දෂණහ ළම  කය තිබීභයි කය තිශඵන්ශන්. යහජඳෂණ ඳහරනඹ කයපු 

ශේ ඊට ඩහ ළම  ඵයකින් ඵදු ඳටමින් ඉසයවට ශුන ගිහින් 

තිශඵනහ.  ඒ වළය ශනෂණ කය නළවළ. ජනතහට වන 

දුන්නහඹ, ශම් භවහ දළශන ආර්ථික ඵශයන් ජනතහ නිදවස කය 

ුත්තහඹ කිඹහ ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ නම්, එශවභ නම් 

ඔඵතුභන්රහ තභන්ශ  අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුශ ශඳන්න්නට  

ඕනෆ, ජනතහ භත ුවපු ඵදු අඩු කශහඹ; ්රතිලතහත්භක අඩු 

කශහඹ; ්රභහණහත්භක අඩු කශහඹ කිඹහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ ඒ 

ශදකභ  කයරහ නළවළ. වරි ඳළවළදිලි ඔඵතුභන්රහ ඔේපු කය 

තිශඵනහ, යහජඳෂණ ඳහරනඹ එදහ ජනතහ භත ඵදු ඳටන එක 

ළම  කශහ නම් එතළනින් නතයන්ශන් නළති, එතළනින් ආඳසට 

ඹන්ශන් නළති එතළනින් ඉසයවට ගිහින් තත් ඵදු ඵය ඳටහ 

2016 අවුරුේද වහ රුපිඹල් බිලිඹන 1584ක ඵදු ඵයෂණ ශම් යශට් 

හභහනය ජනතහ භත ඳටහ තිශඵනහ කිඹන එක. එශවභ නම් 

ඔඵතුභන්රහශ  සුපුරුදු වලලිඹ ශරහ තිශඵන්ශන්, එදහ 

යහජඳෂණ ඳහරනඹ ඳත්හශුන ගිඹ ආර්ථික වලලිඹභ තභයි. 

ඒශෂණ කිින ශනෂණ ශරහ නළවළ. 

ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ ශදළම්ඵර් භහඹ ශනශකොට ශම් යශට්  

හභහනය ජනතහ භත ඳළටව  ඵදු ඵය නිහ එක පුේුරශඹකු භත 

ඳළටශන ඵදු ඵය රුපිඹල් 50,815ෂණ වුණහ. ශම් ඇසතශම්න්තුුත 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ  නිහ රඵන අවුරුේද ශනශකොට ඒ ්රභහණඹ 

රුපිඹල් 60,000ත් ඉෂණභනහ. එක පුේුරඹකු භත රුපිඹල් 

60,000ක ඵදු ඵයෂණ ඳටහ, ඔඵතුභන්රහ දළන් කයිහරු ුවනහ, 

භව ශරොකු ආර්ථික දළෂණභෂණ, ආර්ථික නයහඹෂණ භත ඳදනම් වුණ 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹෂණ ඉදිරිඳත් කශහඹ කිඹහ. ජනතහ භත ඵදු ඵය 

ඳටහ, ඵදු ්රතිලත ශනස කය, ඵදු ්රභහණඹ ළම  කයන එක  අඹ 

ළශේ භව ශරොකු හර්ථක උඳහඹ භහර්ුඹෂණ ශනොශයි.  

ඔඵතුභන්රහශ  ශනොවළකිඹහ,  ඵළරිකභ, ඔඵතුභන්රහ ඳයණ 

සුඳරුදු ඳහශර්භ ුභන් කිරීභ ඔේපු කිරීභෂණ තභයි ශම් ඵදු ඵය 

ඳළටවීභ වයවහ අද ඔේපු කය තිශඵන්ශන්.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි අශනෂණ ඳළත්තට එදහ ඔඵතුභන්රහ 

විඳෂණශේ ඉන්නශකොට යහජඳෂණ  ඳහරනශේ ණඹ ළම  වීභ ුළන 

කතහ කශහ. 2005දී යහජඳෂණ ඳහරනඹ  ඳටන් ුන්නශකොට ණඹ 

්රභහණඹ තිබුශඩා ශකොතළනද කිඹහ අපි දළෂණකහ.  ඔවුන්ශ  ඳහරන 

කහරඹ තුශ ඒ හශ  තුන් ගුණඹකටත් ළම  ්රභහණඹෂණ ණඹ ඵය 

ළම  කශහ. ඉතිවහශේ ඳශමුන තහට ළම  ශේුඹකින් ණඹ 

්රභහණඹ ළම  වුශඩා යහජඳෂණ ඳහරනඹ ඇතුශශේයි. ඒ අවුරුදු නඹ 

තුශ තභයි ශේීරඹ වහ විශේීරඹ ණඹ ්රභහණඹ ශේුශඹන් ළම  

1013 1014 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

වුශඩා; ඒක පුේුර ණඹ ඵය ළම  වුශඩා. එදහ ඒ ණඹ 

ළම ශනශකො ට විශේචනඹ කයපු ඔඵතුභන්රහ දළන් ආඩාඩු 

අයශුන ශම් පුංචි, ශකින කහරඹ තුශ ශභොකෂණද කය තිශඵන්ශන්? 

2014 ශදළම්ඵර් ශන ශකොට අශේ ණඹ ්රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 

7390.9ෂණ තිබුණහ. ඔඵතුභන්රහ ඳහරනඹ බහයශුන 2015 -ශම් 

අවුරුේශේ- ජලි භහඹ ශනශකොට ඒ ණඹ ්රභහණඹ රුපිඹල් 

බිලිඹන 7990.8ට ළම  කය තිශඵනහ.  ඒ කිඹන්ශන් ශම් භහ වත 

ඇතුශශේ  රුපිඹල් බිලිඹන 5990.9කින් ඔඵතුභන්රහ ළම පුය ණඹ 

අලුශතන් අයශුන තිශඵනහ. ඒ ශුවුණු කහරඹ තුශ රුපිඹල් 

ශකෝින 60,000ක අලුත් ණඹ අයශුන තිශඵනහ.  

ඳසු ගිඹ අවුරුදු නඹ තුශ  යහඳඳෂණ ඳහරනඹ ශරෝකශේ  
යටරට ණඹ ශරහ, ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ අයශුන මුළු යටභ 

උකස කය, මුළු භවත් ජනතහභ උකස  කය, අයශුන ආපු 
ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ ඒ විධිඹටභ තමුන්නහන්ශේරහ ඉසයවට  ශුන 

ගිහින් තිශඵනහ. වළඵළයි  ඔඵතුභන්රහ එදහ කිේශේ, අශම් හශ   
ගිනි ශඳොලිඹට  ණඹ  ුන්න  එක ළයදියි. අඩු ්රතිලතරට ණඹ 

ුන්න පුළුන්. එශවභ ක්රභ තිශඵනහ. අපි ඒ පිළිඵ ආර්ථික 

දළෂණභෂණ, විශලේ නිපුනතහෂණ තිශඵන  කඩාඩහඹභෂණ. අපිට ඵරඹ 
ශදන්න. අපි ඵරඹ  ුත්තහභ අඩු ්රතිලතරට ණඹ අයශුන 

ශඳන්න්නම්අ කිඹහයි. වළඵළයි, ශම් අවුරුේශේ භළයි භහශේ  
ඔඵතුභන්රහ ුත් ණඹර ශඳොලිඹ කීඹද? ිනඹඹට 6.85යි. 

ඔඵතුභන්රහ ණඹ ුත්ශත්ත් යහජඳෂණ ඳහරනඹ ණඹ ුත් ශඳොලී 
්රතිලතරටභ තභයි. ිනඹඹට එකට ශදකට ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහ 

ඒශකන් ශඳන්නුශේ ශන ශභොකෂණත් ශනොශයි, “යහජඳෂණ 

ඳහරනඹ ුභන් කශ ඒ යට ණඹ කයන අම  ඳහශර්භ තභයි අපිත් 

ුභන් කයන්ශන්” කිඹන එකයි. ශම් පුංචි කහරඹ ඇතුශශේ භවහ 

ශරකු ණඹෂණ  ුත්තහ. ශඩොරර් මිලිඹන 2500ක ණඹ ුත්තහ. ඒ 

ශඩොරර් මිලිඹන  2500ක ණඹ ුත්ශත්  ිනඹඹට 6.85ක ගිනි 
ශඳොලිඹට. ඒ ශඳොලිඹට අයශුන තභයි අද ඒක පුේුර ණඹ තත් 

ශේුශඹන් ළම  කය තිශඵන්ශන්. ශභශවභ ණඹ ුත්ශත් ශරෝක 
ශශශ ශඳොශශේ  ශතල් මිර අඩු වීශම් හිනඹ අනු අඳට යටෂණ  

විධිඹට  ශඩොරර් මිලිඹන 830ෂණ ඉතුරුශරහ තිශඵේදීයි. එශවභ 

තිශඵේදී ඔඵතුභන්රහ තත් ශඩොරර් මිලිඹන 2500ෂණ අභතය 
ලශඹන් ුත්තහ.  ඒශකන් ශඳන්වශේ ශභොකෂණද? අපි තත් ශම් 

ණඹ වහ ශඳොලී ශුන තත්ත්ඹ ළම  කයන දිලහට ුභන් 
කයනහ කිඹන එකයි. ඒ අනු  ඳසු ගිඹ භහ 07ට විතයෂණ -2015 

ජලි භහඹ දෂණහ- අපි ශුනහ ණඹ වහ ශඳොලිඹ ලශඹන් 
රුපිඹල් බිලිඹන 784.3ෂණ. දළන් රුපිඹර ඵහල්දු ශරහ. රුපිඹර 

ඵහල්දු වීභත් භඟ අපි ශුන ණඹ හරිකශේ ්රභහණශේ මිර ළම  

ශරහ; ශඳොලිශේ ්රභහණඹ ළම  ශරහ. ඒ නිහ දළන් අපි ශුන 
ණඹ ව ශඳොලී ්රභහණශේ එකතුට ඩහ ළම පුයත් ශුන්න 

ිනේධ ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහශ  ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ තුශ 
ශදන හධකඹ ශරහ තිශඵන්ශන්ත් ශන ශභොකෂණත් 

ශනොශයි, ත තත් ණඹ රඵහ ුළනීභ ඳභණයි. යහජඳෂණ 
ඳහරඹත් කශශේ ඒක තභයි. ඳශමුන එක වළිනඹට, ජනතහ භත ඵදු 

ඵය ඳළටවහ. ශදන එක විධිඹට, ශේීරඹ ව විශේීරඹ ලශඹන් 

ගිනි ශඳොලිඹට ණඹ ුත්තහ. ඔඵතුභන්රහත් ශම් ශදකභ කයනහ. 
ඳශමු  ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳටනහ. ශදනු  යහජඳෂණ 

ඳහරනඹ හශ භ ගිනි ශඳොලිඹට තත් ණඹ අයශුන යට භවහ ණඹ 
කන්දයහක හිය කයනහ.  

ඊශඟට, යහජඳෂණ ඳහරනඹ කශශේ ජනතහ භත විවිධ දඩ ුවන 
එක. අපිට භතකයි, අඳරිය දඩඅ හශ  එක එක දඩ ර්ු 

අලුශතන් වඳුන්හ දුන්නහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ශභොකෂණද කයරහ 

තිශඵන්ශන්? ඔඵතුභන්රහත් ඒකභ තභයි ශම් අඹ ළශඹන් කයරහ 
තිශඵන්ශන්. අහවන අනතුරු දඩඹඅ කිඹරහ එකෂණ අලුශතන් 

වඳුන්හ දීරහ තිශඵනහ. දළන් රුපිඹල් 10,000ක දඩඹෂණ හවන 
අනතුරුරට නිඹභ කයරහ තිශඵනහ.  

ඹම්කිින ලිඹහ ඳදිංචි භහුභෂණ ලිඹහ ඳදිංචිඹ ඉත් කයනහ 

නම්  රුපිඹල් රෂණ 5ක අභතය ුහසතුෂණ ශුන්න කිඹරහ  
දඩඹෂණ ුවරහ තිශඵනහ. ඒ විධිඹට  විවිධ දඩ ර්ු ජනතහට 

වඳුන්හ ශදමින්, නළත සුපුරුදු විධිඹටභ ජනතහට දඩ ුවන 
ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ ඉසයවට ශුනිහින් තිශඵනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, එශවභ ඵළලුහභ ශම් අඹ 
ළඹ ශල්ඛ්නශේ තිශඵන්ශන් ශන ශභොකෂණත් ශනොශයි. එක 

ඳළත්තකින් ඵදු ඵය ඳටරහ තිශඵනහ. අශනෂණ ඳළත්තශන් ණඹ 

කන්දයහ ළම  කයරහ තිශඵනහ. තත් ඳළත්තකින් ජනතහ භත 
දඩ ුවන එක ළම  කයරහ තිශඵනහ. ණඹ, ඵදු, දඩ. දළන් ශම්ක 

තභයි ශම් වවුල් ඳහරනශේත් ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ. ඔඹ 
්රතිඳත්තිඹභ තභයි යහඳෂණ ඳහරනඹටත් තිබුශඩා. ඒශෂණ ශනෂණ 

නළවළ. ඒ මශරෝඳහඹභ තභයි ඔඵතුභන්රහ අයශුන ඹන්ශන්. 
ඉතින් ශභොකෂණද ශන?  

එදහ යහජඳෂණ ඳහරනඹ කිේහ, විලසවිදයහර ශඳෞේුලීකයණඹ 

කයනහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහත් කිඹනහ ඳසු ගිඹ ආඩාඩු  
පිළිුත්ත ඒ ්රතිඳත්තිඹ ශම් ආඩාඩුත් ඒ විධිඹට පිළිුන්නහ, 

අපි ඒක ඉදිරිඹට අයශුන ඹනහ කිඹරහ. අඳට වඳුන්හ ශදන්ශන් 
ණඹ, දඩ, ඵදු භත ඹළශඳන ආර්ථිකඹෂණ නම්, යශට් නිසඳහදනඹ 

ළම  කිරීශම් ඉරෂණකඹට, බහඩාඩ වහ ශේහර නිඳළයුභ ඉදිරිඹට 
ශුන ඹෆශම් ඉරෂණකඹකට අපි ඹන්ශන් නළත්නම්, යටෂණ විධිඹට 

අපි ආර්ථික ලශඹන් භවහ අුහධඹකට ්රඳහතඹකට ඇද 

ළශටනහ. යශට් ආර්ථික උන්නතිඹ වහ යශට් බහඩාඩ වහ ශේහ 
නිසඳහදනඹ ළම  ශන්න ඕනෆ. වළඵළයි ශම් පුංචි කහරඹ තුශ 

ඔඵතුභන්රහ ඔේපු කයරහ ශඳන්හ තිශඵනහ, අනළවළ. අශේ කහරඹ 
තුශත් යශට් නිසඳහදනඹ බි ට්ටනහඅ කිඹරහ. ඒ අනු අඳනඹන 

ආදහඹභ බි ට්ටරහ තිශඵනහ.  

එදහ 2005දී යහජඳෂණ ඳහරනඹ යට බහය ුන්න ශරහශේ යශට් 

අඳනඹන ්රභහණඹ දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 26යි. 

ශුවුණු අවුරුදු  නඹ තුශ යහජඳෂණ ඳහරනඹ  නිසඳහදනඹ ළම  
කිරීභ ඉරෂණක කය ුත් ආර්ථික මශරෝඳහඹක ුභන් කශශේ නළවළ. 

එදහ දිගින් දිුටභ අඳනඹන කඩහ ළටුණහ. දිගින් දිුටභ යශට් 
නිසඳහදනඹ කඩහශුන ළට්ටුහ. විවිධ යටලින් ගිනි ශඳොලිඹට 

ුත් ණඹ භත  න්දර්ලන දහරහ අඳට බුබුළු ශඳන්වහ; භළජිෂණ 
ශඳන්වහ. වළඵළයි යශට් නිසඳහදනඹ ළම  කශශේ නළවළ. එහි 

්රතිපරඹෂණ විධිඹට 2014 ශදළම්ඵර් න විට -ගිඹ අවුරුේශේ 

ශදළම්ඵර් භහඹ න විට- දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශඹන් ිනඹඹට 
26ෂණ තිබුණු අශේ යශට් අඳනඹන ්රභහණඹ ිනඹඹට 14.9ට ඵසරහ 

ශඳන්වහ. ඒක භවහ විලසකර්භඹෂණද, ඒක වළකිඹහෂණද, ඒක භවහ 
ආර්ථික දළෂණභෂණද? නළවළ. යහජඳෂණ ඳහරනඹ ශඳන්වශේ 

අඳනඹන ්රභහණඹ ළම  කයන්න ඵළවළයි කිඹන එක. ඒකට 
දළෂණභෂණ, ඒකට ක්රභශේදඹෂණ, උඳහඹ භහර්ුඹෂණ තභන්ට නළවළයි  

කිඹන එක. තමුන්නහන්ශේරහ කිේශේ ශභොකෂණද? 

තමුන්නහන්ශේරහ කිේශේ, අවවුල් ඳහරනඹකට ශම් අපි 
ශදශුොල්රන්භ එකතු ශරහ ඉන්ශන්. ජනහධිඳතිතුභහ ශ්රී රංකහ 

නිදවස ඳෂණශේ. අුභළතියඹහ එෂණත් ජහතික ඳෂණශේ. ශම් 
ංශඹෝුඹට පුළුන් අඳනඹන ආදහඹභ ළම  කයන්න. නිසඳහදනඹ 

ළම  කයන්නඅ කිඹරහ. දළන් ඒක ශඳන්රහ තිශඵනහද? නළවළ. 
ළම  කල් ඹන්න ශදඹෂණ නළවළ. අඳට 2016 ර්ඹ දිවහ ඵරන්න 

ශදඹෂණ නළවළ. 2015 ර්ශඹන්භ ඔේපු කයරහ තිශඵනහ, 
තමුන්නහන්ශේරහට ඒ අඳනඹන ආදහඹභ ළම  කයන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. 2015 අවුරුේශේ ශුවුණු භහ අට තුශ -අශුෝසතු භහඹ 

න ශකොට- අශේ අඳනඹන ආදහඹභ ශඩොරර් මිලිඹන 7,147යි. 
අශේ ආනඹන විඹදභ ශඩොරර් මිලිඹන 12,559යි.  ඒ කිඹන්ශන් 

ශභොකෂණද? භහ වතට -ශම් ශකින කහරඹට- අඳනඹන ආදහඹභ වහ 
ආනඹන විඹදභ අතය ඳයතයඹ ශඩොරර් මිලිඹන 5,412යි.  ශම් පුංචි 

කහරඹ තුශ අශේ ශශශ ශලේඹ ිනඹඹට 5කින් ළම  ශරහ 
තිශඵනහ. අඳනඹන ආදහඹභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ආනඹන 

විඹදභ ළම  ශරහ තිශඵනහ.  
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ඳසු ගිඹ අවුරුදු නඹ ඇතුශශේ යහජඳෂණ ඳහරනඹ තුශ ඔේපු 

කශශේත් ඒක තභයි. 2005දී ඒ අඹ ඳටන්  ු න්න ශකොට අඳනඹන 

ආදහඹභ ව ආනඹන විඹදභ අතය ඳයතයඹ ශඩොරර් මිලිඹන 

2,516යි. 2014න ශකොට, ඒ කිඹන්ශන් යහජඳෂණ ඳහරනඹ 

අහන න ශකොට ඒ ඳයතයඹ ශඩොරර් මිලිඹන 8,287යි. අවුරුදු 

නඹක යහජඳෂණ ඳහරනඹ ඇතුශශේ අශේ ශශශ ශලේඹ ිනඹඹට 

400කින් ළම  කයරහ ශඳන්රහ තිශඵනහ; ශශශ ශලේඹ 

ිනඹඹට 400කින් ළම  ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි විශේල 

ංචිත අර්බුදඹට ගිශේ. ඒ නිහ තභයි ශඩොරයඹ ළම  වුශඩා. ඒ 

නිහ තභයි රුපිඹර ඵහල්දු වුශඩා. ඒකභ තභයි ශම් භහ වතට 

ඔඵතුභන්රහත් කයරහ තිශඵන්ශන්. භහ වතට  ඔඵතුභන්රහ ඔේපු 

කයරහ තිශඵන්ශන්ත් අඳනඹන ආදහඹභ ළශටනහඹ කිඹන එක. 

ඒක ට්ටරහයි තිශඵන්ශන්. එශවභ නම් ඵදු ආදහඹශභන්, 

ණඹලින්, දඩලින් ආර්ථිකඹ ඉසයවට ඹනහ මිෂණ බහඩාඩ වහ 

ශේහ නිසඳහදනඹ ළම  කිරීශභන් ආදහඹභ උඳේදරහ ශඳන්රහ 

නළවළ. ශම් භහ වතට ඒක ඔේපු කයරහ තිශඵනහ. වරි ඳළවළදිලියි, 

තර්කහනුකරභ, ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන ශම් ආර්ථික 

ංඛ්යහශල්ඛ්න දළෂණභ අනු ඊශඟ අවුරුේශේත් ඔඵතුභන්රහට 

බහඩාඩ වහ ශේහ නිසඳහදනඹ භත ආදහඹම් ශවොඹන්න ඵළවළයි 

කිඹන එක දළන් පුශයෝකථනඹ කයරහ ඉයයි. ශම්ක යටක 

ආර්ථිකඹ ලෂණතිභත් දිලහට ශුන ඹෆභෂණ ශනොශයි. යටක 

ආර්ථික ුභන ලෂණතිභත් සථහය දිලහකට ශුන ඹනහ නම් 

යශට් නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ ශන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ බහඩාඩ 

නිසඳහදනඹ ව ශේහ ආර්ථිකඹ ඳශල්වීභ කිඹන ශම් ශදශෂණභ 

ර්ධනඹෂණ ශඳන්නුම් කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි  ඳසු ගිඹ භහ වතට 

ඔඵතුභන්රහ ඔේපු කයරහ ශඳන්රහ තිශඵන්ශන් ඒශෂණ අශනෂණ 

ඳළත්තයි. ඔඵතුභන්රහශ  ඹන්ශන්ත් යහජඳෂණ ඳහරනඹ ගිඹ 

ඳහශර්භයි කිඹන එක නළත නළත ඒශකන් ඔේපු කයරහ 

තිශඵනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ යහජඳෂණ ඳහරනඹ 

අනුුභනඹ කයපු ආර්ථික උඳහඹ භහර්ුඹ,  ඒ  වළඩතර, ඒ                 

ංඛ්යහ ශල්ඛ්න, ඒ විවිධ අංක ඹම් ඹම් ්රභහණඹකට එවහ ශභවහ 

කයමින්,  ඒහ ඉදිරිඳත් කයන පුේුරඹහ ශනස ශමින් 

තමුන්නහන්ශේරහත් නළත ඒ අම  ඳහ ශර්  ුභන් කිරීභෂණ තභයි 

අඳට ශඳන්නුම් කයරහ තිශඵන්ශන්.  

ශම් ඉදිරිඳත් කයපු දඩ, ඵදු, ණඹ භත ඳදනම් වුණ අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශඹන් ජනතහ භත ඳළටවිරහ තිශඵන ඵය ශකොයි හශ ද? 

ශභොනහද  එහි ්රතිපර? වරි ඳළවළදිලි ්රතිපර දළන් ඒ ශඳශනන්න 

අයශුන තිශඵනහ. එහි ඳශමුළනි කරුණ ශභඹයි. ුරු නිශඹෝජය 

කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ 2004 ශදළම්ඵර් භහශේ ශඩොරයශේ 

ිනනහකභ තිබුශඩා රුපිඹල් 131ට. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ ශම් භහ 

වත ඇතුශශේ ඒ රුපිඹල් 131ට තිබුණු ශඩොරයඹ රුපිඹල් 144 දෂණහ 

අද ශන ශකොට ළම  කයරහ ශඳන්රහ තිශඵනහ; රුපිඹර ඵහල්දු 

කයරහ තිශඵනහ. ඒ රුපිඹර ඵහල්දු වීභ ශකොතළනින් නතය ශයිද? 

ශකොතළනින් ආඳසට ඹයිද? එශවභ එකෂණ ශඳශනන්න නළවළ. අපි 

හිතුහ, අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට, ඒ අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශේ තිශඵන භවය ංඛ්යහත් එෂණක ශම් තත්ත්ඹ ශනස 

ශයිද කිඹරහ. නළවළ, එශවභ ශදඹෂණ වු ශඩාත් නළවළ.  

දළන් ඉතහ ඳළවළදිලි ශඩොරයඹ රුපිඹල් 150 කණු දෂණහ 

ුභන් කයමින් තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් ඵරහ ශුන ිනිනේදී, ඇස 

ඳනහපිට රුපිඹර කඩහ ශුන ළශටනහ; රුපිඹර ඵහල්දු ශනහ. 

එශේ රුපිඹර ඵහල්දු ශනශකොට, අශේ විශේල ංචිත අර්බුදඹකට 

ඹනහ.  රුපිඹර ඵහල්දු ශ නශකොට, අපි ශුවිඹ යුතු ණඹ ව 

ශඳොලී ්රභහණඹ ළම  ශනහ. එතශකොට නළතත්  අශේ බහඩාඩ 

වහ ශේහ මිර ළම   ශනහ. ශඳයශහ එඹ ජනතහ භත 

ඳළටශනහ. ඵදු ඵය, ණඹ ඵය ව දඩ ඵය ළම  ශන ුභන්භ, ශම් 

රුපිඹර ඵහල්දුවීශම් ්රතිපරඹත් ආඳසු ඳළටශන්ශන් හභහනය 

ජනතහ භතයි. එශවභ ුත්තහභ, දළන් ඔඵතුභන්රහ ශම් ශකින 

කහරඹ තුශ ඒ ්රතිපරඹ ජනතහට අත් කය දීරහ ඉයයි.  

ඊශඟට, ශම් ශකින කහරඹ තුශ ඔඵතුභන්රහ යහජය ශේකඹන් 

ශනුශන් කය තිශඵන්ශන් ශභොකෂණ ද? එදහ, වභත්රීඳහර 

ිනරිශේන භළතිතුභහ ජනහධිඳති අශේෂණකඹහ විධිඹට ඉදිරිඳත් 

ශනශකොට, ඒ ඉදිරිඳත් කශ ්රතිඳත්ති ්රකහල නඹ තුළින් ව ඳසු 

ගිඹ භව භළතියණශේදී ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් කශ ළඩ පි ළිශ ශ 

තුළින් ඔඵතුභන්රහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ, රුපිඹල් 10,000 

දීභනහ ෆභ යහජය ශේ කශඹකුශ භ මලික ළටුඳට එකතු 

කයනහඹ කිඹරහ. ඒ රුපිඹල් 10,000 මලික ළටුඳට එකතු වුණහට 

ඳසු, ඒ භත ඳදනම් විශ්රහභ ළටුඳ ව අශනකුත් ිනඹලුභ දීභනහ 

ළම  ශයි කිඹන ඵරහශඳොශයොත්තුශන් යහජය ශේකඹන් 

ඵරහශුන ිනිනඹහ. ඒ ුළන ිනහින දළෂණකහ. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ අද 

ඒ ිනහිනඹ ශඵො කයරහ තිශඵනහ. ඒක බි ට්ටරහ තිශඵනහ. 

කිිනදු යහජය ශේකශඹකුශ  මලික ළටුඳට රුපිඹල් 10,000 

දීභනහ එකතු කයරහ නළවළ. ඒ ශනුට තිබුණු විශ්රහභ ළටුඳත් 

අශවෝින කයන ඳළත්තට ඔඵතුභන්රහ දළන් ුභන් කයනහ. 

ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ, ජනහරි භහශේ ඳශමු ළනිදහ ඉරහ දහඹක 

විශ්රහභ ළටුඳෂණ වඳුන්හ ශදනහඹ කිඹරහ. ශභශතෂණ කහරඹෂණ 

යහජය ශේශේ තිබුණු සථහය ඵ නළති කයන දිහට තභයි, දළන් 

ඔඵතුභන්රහ ශම් ුභන් කයමින් තිශඵන්ශන්. ඒ හශ භ  ශඵොශවෝ 

යහජය ශේකඹන්ට භවය විට මුළු ජීවිත කහරඹටභ එකභ එක 

තහෂණ ඳභණෂණ රළබුණු වනඹෂණ තභයි, තීරු ඵදු වන හිත 

හවන ඵරඳරඹ. ඒ තීරු ඵදු වනඹ හිත හවන ඵරඳරඹ තභයි, 

මුළු ජීවිත කහරශේභ තභන්ශ  ඳවුරට, ශුදයට හවනඹෂණ ුන්න 

තිබුණු ඔවුන්ශ  එකභ ිනහිනඹ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ශම් අඹ ළශඹන් 

කශශේ ශභොකෂණද? යහජය ශේකඹන්ශ  තිබුණු ඒ ිනහිනඹත් බි 

ට්ටපු එකයි.  

රුපිඹල් 10,000ක දීභනහ මලික ළටුඳට එකතු කයනහයි 

කිඹරහ දීපු ශඳොශයොන්දුටයි එදහ ජනයභ රඵහ ුත්ශත්. යහජය 

ශේකඹන් තළඳළල් ඡන්ද ළම පුය දුන්ශන්, රුපිඹල් 10,000ෂණ 

මලික ළටුඳට එකතු ශනහ කිඹන ඵරහශඳොශයොත්තු               

ඇතියි. අද ඒ ඵරහශඳොශයොත්තු බි ට්ටරහ තිශඵනහ. ඒ 

ඵරහශඳොශයොත්තු විතයෂණ ශනොශයි, ශභශතෂණ කල් තිබුණු තීරු 

ඵදු වන හිත හවන ඵරඳරඹත් අශවෝින කයරහ යහජය 

ශේකඹහ තත් කඵශරන් ලිඳට ට්ටරහ තිශඵනහ. ශම්ක තභයි 

ජනතහ භත ඇති කය තිශඵන ්රතිපරඹ.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි, ඔඵතුභන්රහ ඵරඹට එන්න කලින් 

කිේශේ ශභොකෂණද? ඒ හශ භ දළන් කථහ කශ ුරු ජිත් ශ්රේභදහ 

ඇභතිතුභහ කිේශේ ශභොකෂණද? කළිනශනෝ, කුඩු, එතශනෝල්,  කිඹන 

ශම් ජහහයම් තභයි එදහ යහජඳෂණ ඳහරනශේ ඳංච භවහ ඵර 

ශෂණන්රඹ වුශඩා කිඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ එදහ විඳෂණශේ ඉශුන 

කිේශේ, අකළිනශනෝ තවනම් කයනහ, කළිනශනෝ නතය කයනහ, 

කළිනශනෝ භවහ ූ දුට එශයහි අපි රිඹහත්භක ශනහඅ කිඹරහයි. 

වළඵළයි, ඵරඹට ආහට ඳසු කශශේ ශභොකෂණද? ඵරඹට ඳළමිණි 

ුභන්භ කළිනශනෝ ූ දු නීතිුත කයලීශම්, ඵදු ඳළනවීශම් ඳනතෂණ 

ශුනහහ. ඒ ුළට් නිශේදනඹ ශුනහහ. ශුනළල්රහ කශශේ 

ශභොකෂණ ද? කළිනශනෝ තවනම් කශශේ නළවළ. කළිනශනෝ නතය 

කශශේ නළවළ. කළිනශනෝර ඵදු ීමභහ ශඳොඩ්ඩෂණ ශනස කයරහ 

නීතයනුකර කළිනශනෝ ඳත්හ ශුන ඹන්නට අයඹ දුන්නහ. 

ඒක තභයි, ඳසු ගිඹ දිනර ඉදිරිඳත් කශ ුළට් නිශේදනලින් 

කශශේ.  

දළන් ශම් අඹ ළශඹන් කයරහ තිශඵන අරුභ පුදුභ ළශඩ් 

ශභොකෂණද?  1988 අංක 40 දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව ූ දු ඵදු ඳනතට 

අනු ඉතහ ඳළවළදිලි අර්ථකථනඹ කයරහ තිශඵනහ, අශේ යශට් 

ූ දු ශභොනහද කිඹහ. ඒ ූ දුලින් නීතයනුකර ඳත්හ ශුන ඹන 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඒහ ව නීති විශයෝධි ඳත්හ ශුන ඹන ඒහ ශභොනහ ද කිඹරහ 

හභහනයශඹන් අශේ යශට් ජනතහ දන්නහ. නීතයනුකර 

ඳත්හ ශුන ඹන ඒහට ආඩාඩු විිනන් විවිධ අසථහරදී ඵදු 

ඳනනහ. ඒ ඵදු අඹ කය ුළනීශම් රිඹහලිශේ ඹම් ඹම් 

දුඵරතහන් තිශඵනහ. ඒහ ශේලඳහරන හිතත්කම් භත ශනස 

ශනහ. නීති විශයෝධි ඳත්හ ශුන ඹන ඒහ විවිධ අසථහරදී 

ශඳොලීිනඹ වහ අදහශ ආයෂණක අංල භළදිවත් ශරහ ළටලීම් කයරහ 

උහවිඹට ඉදිරිඳත් කයනහ. එශවභ අසථහ අපි දළක තිශඵනහ. 

එශවභ අසථහරදී භවය ූ දු ර්ු නතය කශහ; තවනම් කශහ. 

උහවිඹට ශුන ගිඹහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ කයරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොකෂණද? අණඳනත්ලින්, අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුළින් ඒහ 

නීතිශඹන් ම්භත ූ දු ඵට පිළිුළනීභයි. ශභය අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශේ ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් කයරහ තිශඵනහ, කළිනශනෝ 

ූ දු වහ අඹ කයපු ඵේද ළම  කයනහ කිඹරහ. වළඵළයි රුජිශනෝ 

කිඹන ූ දු වහ අඹ කයපු රුපිඹල් මිලිඹන 200ක ඵේද රුපිඹල් 

මිලිඹන 5ට අඩු කය තිශඵනහ. ශම් කිඹන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව ූ දු 

ඵදු ඳනතට අනු රුජිශනෝ ක්රීඩහ ූ දුෂණ විධිඹට වඳුන්හ 

තිශඵනහ. 1988 අංක 40 දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව ූ දු ඵදු ඳනශත් 

විවිධ ූ දු ර්ුර නම් ශභශේ වන් වී තිශඵනහ:  

"අූ දු අ ඹන්ශනන් ඔට්ටුෂණ වහ ඹම් ක්රීඩහෂණ කිරීභ අදවස ශකශයන 

අතය ඵකහයහ, පුන්ශටෝ ඵළංශකෝ, බි ිනෂණස, ේරළෂණ ජළෂණ, බුශල්, 

ශචමින්ම ඳර්, චෂණ අ රෂණ, ක්රවුන් ඇන්ඩ් ඇන්කර්, ඳහශයෝ, ඳහශයෝ ඵෆන්ෂණ, 

වහඩ්, ශඳෝකර් ඩයිස, ශඳොන්චන්....අ 

ඒ විධිඹට එක එක ජහතිශේ ූ දු ර්ු ුළන වන් කය 
තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ එක ූ දුකත් ඵදු අඩු කයරහ නළවළ. මුදල් 
ඇභතියඹහ අඩු කයරහ තිශඵන්ශන් රුජිශනෝ කිඹන ූ දුශේ ඵේද 
විතයයි. ශභොකෂණද, ශම් රුජිශනෝරට තිශඵන විශලේත්ඹ?  
යහජඳෂණ ඳහරනඹ විිනන් ශ්රී රංකහ කළිනශනෝ, එතශනෝල්, කුඩු 
ශෂණන්රසථහනඹෂණ කයන්න ගිඹ එක නතය කයරහද ශම් 
තිශඵන්ශන්? නළවළ. ර්තභහන මුදල් ඇභතියඹහ ශම් කයන්න 
වදන්ශන් ශ්රී රංකහ රුජි ශනෝ ශෂණන්රසථහනඹෂණ දෂණහ දෂණකහ 
ශුන ඹහභයි. ඇයි, ශම් රුජිශනෝරට විශලේත්ඹෂණ දෂණන්ශන්?  
රුජිශනෝ යහඳහයඹ ඳත්හ ශුන ඹන්ශන් කවුද?  අපි එදහ ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේදීභ  කථහ කශහ,  රහකහ  එක ඉදිරිපිට ඳත්හ 
ශුන ගිඹ රුජිශනෝ භහජ ලහරහ ුළන. ඒ රුජිශනෝ භහජ ලහරහ 
අසථහ කිහිඳඹකදීභ ශඳොලීිනඹ විිනන් ළටලුහ.  

ඳසු ගිඹ කහරශේ විශලේ ශඳොලිස කඩාඩහඹභෂණ භළදිවත් ශරහ 
ඒ භහජ ලහරහ ටරරහ, එඹ ඳත්හ ශුන ගිඹ කශභනහකරු 
ව ඒ ශරහශේ රුජිශනෝ ක්රීඩහශේ ශඹදී ිනින අඹ අත් අඩංගුට 
ුත්තහ. උහවිඹට ඉදිරිඳත් කශහ. අන්තිභට ශභොකද වුශඩා? ඒ 
ශභශවයුභට ම්ඵන්ධ වුණු ශඳොලිස නිරධහරින් 21 ශදනහභ එභ  
විශලේ  ශභශවයුම් ඒකකශඹන් සථහන භහරු කශහ, එදහ යහජඳෂණ 
ඳහරන කහරශේදී ආයෂණක භහධය ඒකකශේ හිටපු ්රධහනිඹහ ව 
හුළුුල්ශල්ශ  භළදිවත් වීභ තුශ. හුළුුල්ශල්ශ  අනිඹම් ශ්රේභ 
ම්ඵන්ධතහ භත ඳදනම් එදහ ඒ ශභශවයුභට ම්ඵන්ධ වුණු 
ශඳොලිස නිරධහරින් පුත්තරභට, අනුයහධපුයඹට, වුනිඹහට භහරු 
කශහ. එළනි තත්ත්ඹෂණ ඹටශත් ඳත්හශුන ගිඹ රුජිශනෝ 
භහජ ලහරහකින් අඹ විඹ යුතු ඵේද තභයි දළන් ශම් අඩු කයරහ 
තිශඵන්ශන්. ජියහ ශනත්තිකුභහයශ  රුජිශනෝ භහජ ලහරහශන් 
අඹ විඹ යුතු තිබුණු රුපිඹල් මිලිඹන 200ක ඵේද අඩු කශශේ ඇයි? 
මුදල් ඇභතියඹහට ජියහ ශනත්තිකුභහයශ  රුජිශනෝ භහජ 
ලහරහ ශකශයහි තිශඵන විශලේ ඇල්භ ඵළල්භ ශභොකෂණද? 

භළතියණඹට fund racing වහ භළදිවත් වුණු නිහද? යහජගිරිශේ 

තිශඵන ශවේභක ද අල්විස භවතහශ  Fairway Holdingsහිදී එදහ 

භළතියණඹට fund racing  කයේදී එතළන හිිනශේ කවුද? එතළන 

හිිනශේ ශන කවුරුත් ශනොශයි, ශම් රුජිශනෝ රැජිනයි. එශවභ 
නළත්නම් බරුහ රැජිනයි. හභහනය යවහයඹ අනු කිඹනහ නම්, 

ඒ භහජ ලහරහ ඳත්හශුන ඹන එහි අධිඳතිරිඹ ව ඇඹශ  
දුයි. ශම් ම්ඵන්ධ වරි ඳළවළදිලියි. එතශකොට ශභළනි 
ශඳෞේුලික ඹහළුකම්, හිතත්කම් භත යශට් හභහනය ජනතහට 
වින කිනන ශභළනි රුජිශනෝ භහජ ලහරහ ඳත්හ ශුන ඹහභට 
ඉඩ වදන එක යශට් ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹද?  එෂණත් ජහතික 
ඳෂණශේ ඔඵතුභන්රහ කිඹන ඹව ඳහරනඹ ඒකද? කළිනශනෝ, 
එතශනෝල්, කුඩු නත්නහ කිඹපු ඇත්ත ඹව ඳහරනඹ ශම්කද? 
මුදල් ඇභතියඹහශුන් භභ අවනහ, ශම් ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව ූ දු 
ඵදු ඳනතට අනු ත ූ දු ර්ු ුණනහෂණ තිශඵේදී රුජිශනෝ 
කිඹන ක්රීඩහට විතයෂණ ඵදු නිදවෂණ රඵහ දුන්ශන් ඇයි කිඹරහ. 
ශභොකෂණද, විශලේ ශවේතු? ශභොකෂණද, තිශඵන විශලේ ඇල්භ? 
ශභොකෂණද, තිශඵන ශඳෞේුලික ම්ඵන්ධඹ? එශවභ ශන්න 
ඵළවළ.  

අපි දන්නහ, හභහනයශඹන් රුජිශනෝ ක්රීඩහ ශල්රම් 
කයන්ශන් විශේශිකඹන් ශනොන ඵ. රුජිශනෝ ක්රීඩහ ශල්රම් 
කයන්ශන් හභහනය රැකිඹහ කයන, එශවභත් නළත්නම් ශොච්චම් 
ආදහඹභෂණ රඵන ශම් යශට් හභහනය ජනතහයි.  එශවභ නම් ළම  
ළම ශඹන් රුජිශනෝ භහජ ලහරහ විිත කයන්න ශන්ද ශම් ඉඩ 
වදන්ශන්? ළම  ළම ශඹන් රුජිශනෝ භහජලහරහ යට පුයහ යහේත 
කයන්න ශන්ද ශම් ඳහය වදහ තිශඵන්ශන්?  දකට රුපිඹල් රෂණ 
5ක ආදහඹභෂණ එනහ නම්, රුපිඹල් 15,000යි ශුන්න 
තිශඵන්ශන්. ශම් භහජලහරහර ආදහඹභ රුපිඹල් රෂණ 5ට 
ළම යි.  භවහ ඳරිභහණ කළිනශනෝ භහජලහරහ ඳත්හශුන ඹන 
්රධහනීන් ඳටන් ුත්ශත් රුජිශනෝලින් තභයි. ඒ ්රධහන කළිනශනෝ 
අයිතිකහයඹන් ආයම්බ කශශේ පිටශකොටුශේ රුජිශනෝ භහජලහරහ.  
එකභ ආදහඹම් භහර්ුඹ තභයි ජියහ ශනත්තිකුභහයශ  ශම් තිශඵන 
රුජිශනෝ භහජලහරහ.  දළන් ශම් ඉඩ දීරහ තිශඵන්ශන් ශන 
ශභොකකටත් ශනොශයි, ජියහ ශනත්තිකුභහයශ  භහජලහරහ  
ඳත්හශුන ඹන්න ඇඹට ඳභණෂණ ඵදු අඩු කය තිශඵනහ.  ශම්ක 

public interest එකෂණ ශනොශයි, ශම්ක private interest එකෂණ 

භත ශුනහපු ඵදු ශනස කිරීභෂණ. යශට් ජනතහ ශභශවභ 
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩා නළවළ. ඒ නිහ එෂණත් ජහතික ඳෂණශේ, 
ඒ හශ භ වවුල් ආඩාඩුශේ ඉන්න ඇභතිතුභන්රහ, භන්ත්රීතුභන්රහ 
ශවොට අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඵරන්න. මුදල් ඇභතිතුභහශුන් 
අවන්න. යහජය මුදල් ඇභතිතුභහත් ශම් කහයණඹ දන්නහද 
කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. එතුභහශ  කළභළත්තෂණ ශම් කහයණඹට 
තිශඵනහ කිඹහ භභ හිතන්ශන් නළවළ. රුජිශනෝරට විතයෂණ ශම් 
විධිඹට ඵදු අඩු කශශේ ඇයි? කළිනශනෝරට ඵදු ළම  කයරහ, 
අශනකුත් ඵදු එශවභ ශනස ශනොකශශේ ඇයි?  විශලේ ශවේතු 
ශභොකෂණද? ශම් යශට් ජනතහට කිඹන්න. හධහයණ ශවේතුෂණ 
තිශඵනහ නම්, ජනතහට පිළිුන්න පුළුන් ශවේතුෂණ තිශඵනහ 
නම්, ජනතහ ඒක ශත්රුම් ුනීවී. වළඵළයි, එශවභ කිිනදු හධහයණ, 
තර්කහනුකර ඳදනභෂණ නළතු රුජිශනෝ  ක්රීඩහට විතයෂණ ඵදු 
ලිහිල් කිරීභ කිඹන එක රුජිශනෝ භහජලහරහ වතු පිශඳන්නහ 
හශ  පිශඳන්න ඉඩ වළරීභෂණ ඳභණයි. ඒක ශඳෞේුලික 
හිතත්කම් භත ිනේධ කයපු ශදඹෂණ. යශට් ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ, 
මරය ්රතිඳත්තිඹ එශවභ ශඳෞේුලික හිතත්කභට  ිනේධ ශන්න 
ශදන්න ඵළවළ.  ඒක ළරැදියි.  ඒක ඵයඳතශ අඳයහධඹෂණ.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි, ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුශ  ළම පුයභ 
ඵදු ඳටහ තිශඵන්ශන් හවනරට ඵ ඉතහ ඳළවළදිලි අපි දළෂණකහ.  
ලිඹහඳදිංචි ුහසතු, දුම් ඳරීෂණහ ුහසතු, ඒ හශ භ තෂණශේරු 
ුහසතු ආදී විධිඹට ුත්තහභ හවනරට තභයි ළම භ ඵදු 
ඳළටවීභෂණ කයරහ තිශඵන්ශන්.   භවත් ආන්ශදෝරනඹකට රෂණවුණු 

හවන ඵේද තභයි electric හවනරට ිනඹඹට 50කින් ඵදු ළම  

කිරීභ.  එක ඳළත්තකින් මුදල් ඇභතිතුභහ කිඹනහ ඳරිය හිතකහමී 
ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹෂණ අපි ඳත්හශුන ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ.  
ඳරිය හිතකහමී ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹෂණ අනුුභනඹ කයනහ නම් 

එළනි electric හවනරට ඵදු අඩු කයන්න ඕනෆ;  ඵදු නිදවස 

කයන්න ඕනෆ.  එක ඳළත්තකින් ඳරිය ඇභතියඹහ කිඹනහ, යශට් 
ජනහධිඳතියඹහ කිඹනහ 2018 නශකොට දළනට තිශඵන 
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ඇසඵළසටස ෂීට් වරල් ිනකත් ුරනහ; ඇසඵළසටස ෂීට් 
ශුන්වීභ තවනම් කයනහ; නිසඳහදනඹ තවනම් කයනහ; 
ඇසඵළසටස ෂීට් ශවිළි තවඩු විධිඹට ඳහවිච්චි කයන එක නතය 
කයනහ කිඹරහ;  ශභොකද, ශම්ක පිළිකහරට තුඩු ශදන ශවේතුෂණඹ 
කිඹහ.  ඒක ඇත්ත.  ශරෝකශේ යටර දළනටභත් ඇසඵළසටස ෂීට් 
ඳහවිච්චි කයන එක නතය කයරහයි තිශඵන්ශන්.  ඒක ඳරිය 
හිතකහමී ්රතිඳත්තිඹෂණ තභයි. ඒක ත අවුරුදු කිහිඳඹකින් 
රිඹහත්භක නශකොට ජනතහට පුළුන් ඒ වහ ූ දහනම් 
ශන්න. වළඵළයි, ඇසඵළසටස ෂීට් එක නතය කයනහ;  
නිසඳහදනඹ ඳහ නතය කයනහ; ඒක ඳරියඹටත් වහනිදහඹකයි, 

මිනිසසුන්ටත් වහනිදහඹකයි පිළිකහ වදනහ කිඹන ුභන් electric 

හවනඹට ුවනහ ඵේදෂණ. එශවභ ඵේදෂණ ුවරහ electric හවන 

ශුන්වීභ ීමභහ කයනහ.   

ශම් ශදක අතය තිශඵන ම්ඵන්ධඹ ශභොකෂණද? ශම්ක 

එකිශනකට ඳයසඳයයි. ඳරිය හිතකහමී නම් ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ 

එක ඳළත්තකින් ඇසඵළසටස ෂීට් නිසඳහදනඹ නතය කයන්නයි, 

අනිෂණ ඳළත්ශතන් electric හවනරට ඵදු ුවන්නයි කිඹන 

කහයණහ ශදකභ එකය කයන්න ඵළවළ. එශවභ නම් electric 

හවනරටත් ඵදු අඩු ශන්න ඕනෆ.  ඇසඵළසටස ෂීට් ඳහවිච්චිඹත් 

ීමභහ කයන්න ඕනෆ.  ඳරිය හිතකහමී නම් ඒක ශන් ශන්න ඕනෆ. 

නමුත් ඔඵතුභන්රහ කයරහ තිශඵන්ශන් ම්පර්ණශඹන් ඊට ශනස 

ඔළුශන් හිට ුළනීභෂණ.  කළිනශනෝ ඵදු ළම  කයනහ; රුජිශනෝ ඵදු 

අඩු කයනහ;  ඇසඵළසටස ෂීට් ශුන්වීභ නතය කයනහ;  

නිසඳහදනඹ නතය කයනහ;  electric  හවනරට ඵදු ුවනහ.   

ශම්ශෂණ තිශඵන ම්ඵන්ධඹ ශභොකෂණද? ම්පර්ණශඹන් අනිෂණ 

ඳළත්ත; ඔළුශන් හිටුළනීභෂණ. ඳරිය හිතකහමීත් නළවළ; කළිනශනෝ 

ූ දු නතය කිරීභකුත් නළවළ. එක ූ දුකට ශඳොම  අඩඹෂණ තිඹනහ;  

අනිෂණ ූ දුට තල්ලු ශදනහ. ඇසඵළසටස ෂීට් නිසඳහදනඹ නතය 

කයනහ, ශම් ඳළත්ශතන් electric හවනර ඵදු ළම  කයනහ. 

ශකොශවොභද ඒක ඳරිය හිතකහමී ශන්ශන්? ඒ නිහ ශභතළන 

ශඳෞේුලික ශවේතන් තිශඵනහඹ කිඹන එක ඉතහ ඳළවළදිලි 

ශඳශනනහ. 

කරුංකහර ්රතිඳත්තිඹත් ශම්කභ තභයි. වරි ඳළවළදිලියි, ඔඹ 

ශභොන කතන්දය කිේත්, ශභොන ආර්ථික ඳළවළදිලි කිරීම් කශත් 

කරුංකහ business එක deal එකෂණ. කරුංකහ business එක අශේ 

යශට් තිශඵන ්රධහන deal එකෂණ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ශුනහශේ එක 

ඇභතියශඹකුශ  හිත ශතෂණ, දළන් ශ න්ශන් ශනත් 

ඇභතියශඹකුශ  හිතශතෂණ. ඒ ඇභතියඹහශ  හිතතහට 

ශුන්න්න දළන් කරුංකහ ශුන්වීශම්දී තිබුණු ීමභහ නළති කයරහ 

තිශඵනහ. එෂණත් ජහතික ඳෂණ ආඩාඩුශේ ඉන්න ඔඵතුභන්රහ 

ඕක දන්නහ. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ ඒක ශකළින් කිඹන්ශන් නළවළ. 

අඳට ශවොශයන් කිඹනහ. ඇත්ත කථහ ඕක. ශම්ක ශකොශවොභද 

යශට් ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ ශන්ශන්? තභන්ශ  හිතතහට කරුංකහ 

පිට යට ඳටන්න ඵදු නිදවස කයනහ, ීමභහ ඉත් කයනහ; කලින් 

ඇභතිශ  හිතතහ ශ න එක නතය කයනහ. ශම්ක යශට් ආර්ථික 

දළෂණභ ශනොශයි; ්රතිඳත්තිඹ ශනොශයි. ඒ විධිඹටභ ඔඵතුභන්රහ 

කයරහ තිශඵන්ශන්, ශම් භහ වත, අට තුශ අඳනඹන කර්භහන්තඹ 

ළට්ශටේහ හශ භ අශේ අඳනඹන කර්භහන්තඹ ට්ටන්න,- 

 
ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ුරු භන්ත්රීතුභහ, භට කථහ කයන්න ශඳොම  ශරහෂණ ශදන්න 

පුළුන්ද? 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
විනහම ඹෂණ ශදන්නම්, කිඹන්නශකෝ. 

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ුරු භන්ත්රීතුභහ, මීට කලින් කරුංකහරට ඵේදෂණ අඹ කශශේ 

නළවළ. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශභොනහටද? 

       

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

කරුංකහ ්රතිඅඳනඹනඹ කයන අඹශුන් අපි ඵේදෂණ අඹ කය 

තිශඵනහ. ඒ තුළින් ශභඳභණ කහරඹෂණ රංකහට ඵදු මුදරෂණ 

ආශේ නළවළ. නමුත් ශම් ඵේද තුළින් යටට ආදහඹභෂණ රළශඵනහ. 

භභ හිතන්ශන් ඒක ඔඵතුභහ අශඵෝධ කය ුත්ශත් ළයදි විධිඹට 

කිඹරහයි. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ, ළයදි විධිඹට අශඵෝධ කයශුන නළවළ. 

       

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

කලින් ආඩාඩු තිශඵන ශකොට ආඩාඩුට ම්ඵන්ධ 

එෂණශකශනෂණ ශදන්ශනෂණ කශහ. දළන් ශම්ක ඕනෆභ ශකශනකුට 

කයන්න විිත කය තිශඵනහ. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
දළන් කවුද කරුංකහ business එක කයන්ශන්? 

 

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශම් අඹ ළශඹන් ඳසශේ ශුොඩෂණ ශදශනෂණ කරුංකහ business 

එක කයනහ. දළන් වළශභෝටභ කයන්න විිත කයරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශවොයකභට නීතිශඹන් ඉඩ වදරහ තිශඵනහ. ඕක තභයි දළන් 

කයරහ තිශඵන්ශන්. 

 

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

කලින් ශවොශයන් කශහට, දළන් ඒකට ළට ඵළරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ළට ඵළරහ නළවළ. ළට ඵළරහ තිශඵන්ශන් ශකොශවේද? [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] ළට ඵළරහ නළවළ. ළට කඩරහ යඵර් ීමල් එක ුවරහ 

කිඹරහ තිශඵනහ, අශඳොම  ඵේදෂණ අඹ කයන්නම්, ඕනෆ තයම් 

ඹන්නඅ කිඹරහ. කයන්න ඕනෆ ඕක ශනොශයි. ශම්ශකන් 
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ශන්ශන් ශභොකෂණද? අශේ යශට් කරුංකහරට තිශඵන brand 

name එක ළශටනහ. අශේ යශට් කරුංකහ නිසඳහදනඹ කයන්න 

ඵළරිද? කුරුණෆුර පුෂණ වළශදන්ශන් නළේද? අනුයහධපුයශේ  

පුෂණ වළශදන්ශන් නළේද? අනුයහධපුයශේ මිනිසසු විට                          

කන ශකොට ළම ශඹන්භ ඳහවිච්චි කයන්ශන් කරුංකහ.                          

ඒ, අනුයහධපුයශේ, ශඳොශශොන්නරුශේ; ජනහධිඳතිතුභහශ  

දිසත්රිෂණකශේ. ශඳොශශොන්නරුශේ, අනුයහධපුයශේ, ශභොණයහුර, 

බිබිර, අශේ යශට් ුම්ර තිශඵන පුෂණ ිනක කරුංකහ විධිඹට පිට 

යට ඹළවීභ වහ නිසඳහදනඹ ළම  කයන්න පුළුන්. එශවභ තිබිඹදී 

තභයි තළරැේකහයඹන්ට, ජහහයම්කහයඹන්ට ඉන්දුනීිනඹහශේ 

කරුංකහ ශුන්න්න ඳහය කඳන්ශන්. ඒක යශට් ආර්ථික 

්රතිඳත්තිඹ ශනොශයි. ඒකට දඩඹෂණ ුවරහ ඔඵතුභන්රහ කයරහ 

තිශඵන්ශන්, ඉන්දුනීිනඹහශන් ඕනෆ තයම් කරුංකහ ශුනළල්රහ 

ඉන්දිඹහට ඳටන්න නීතයනුකර ඉඩ වළදීභයි. කළිනශනෝරට 

කශශේත් ඕකභ තභයි. කළිනශනෝ තවනම් කයනහ කිඹරහ, ඒ වහ 

න ඵදු ීමභහ ශනස කයරහ, කළිනශනෝ නීතයනුකර කයරහ දළන් 

ඳත්හශුන ඹනහ. ුරු නලින් ඵඩාඩහය භන්ත්රීතුභහ ශම්ක 

දන්නහද නළේද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. ශවොට ශවොඹරහ 

ඵරන්න. නළත්නම් ඇන්ට් ුහර්ඩ් ිනේධිශේදී හශ  ඔඵතුභහටත් 

ශම්ශෂණ ශකශයක ම්ඵන්ධඹෂණ තිශඵනහද කිඹහ භභ දන්ශන් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

       

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 

නැඟී සිටිනේය. 
லந்தளர். 

rose. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඹ,  ඔඹ, කථහ ඳළටශරන ශකොට ශත්ශයනහ ශභොකෂණ ශවෝ 

ම්ඵන්ධඹෂණ ඇති කිඹරහ. Business එශෂණ ශකොණකින් -

ශකශයකින්- අඩුභ ුණශන් ත 5ක, 10ක වරි රහබඹෂණ එනහ 

හශ  ශඳශනනහ. භභ දළනශුන හිිනශේ නළවළ එශවභ එකෂණ 

තිශඵනහ කිඹරහ. නමුත් පුටුශන් නළඟිට්ට විධිඹට නම් 

ශඳශනනහ එශවභ ශකශයක ඉන්නහ හශ  කිඹරහ. කභෂණ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] ඔේ, ඔේ, භට ශත්ශයනහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

වළශයන ශකොට ශත්ශයනහ, ශම් විශලේ ඇල්භ, ඵළල්භ ශභොකටද 

කිඹරහ. ඇන්ට් ුහර්ඩ් එක ුළන කථහ කයන ශකොට ඒ ශනුශන් 

නළඟට්ටහ. ඒක ශවොයි. [ඵහධහ කිරීභෂණ] කරුංකහ ුළන කථහ කයන 

ශකොට,- 

 

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පුළුන් නම් ශ්ජවීපී එ ශකන් විකල්ඳ අඹ ළඹෂණ ශුනළල්රහ 

වළභ ශේභ වරිඹට වදරහ ශඳන්න්න. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
විකල්ඳ අඹ ළඹෂණ? ඒහ කයන්න විකල්ඳ ක්රභ තභයි අපි ශම් 

කිඹන්ශන්. අශේ යශට් ඕනෆ තයම් කරුංකහ තිශඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] ශම්ක විශලේඹෂණ ශනොශයි. අශේ යශට් කරුංකහ 

නිසඳහදනඹ ඕනෆ තයම් නඟහ ිනටුන්න පුළුන්, ඉන්දුනීිනඹහශන් 

කරුංකහ ශුම ඹ ශ න්න ඕනෆ නළවළ. ශභශවේ තිශඵන කරුංකහ ිනක 

යට ඳටන්න ක්රභඹෂණ වදන්න. ඒක තභයි විකල්ඳඹ. ඕකට 

උත්තයඹෂණ නළේද? ඒක ඔඹ ශභොශශේට ශත්ශයන්ශන් නළේද? 

       

ගරු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමශ මශතා 
(நளண்தைநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒක නඟහ ිනටුන එක තභයි අපි කයන්ශන්. කලින් කශ 

එකටභ අපි අලුතින් ඵේදෂණ එකතු කයරහ තිශඵනහ. ඒක ළයදිද? 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඵේදෂණ එකතු කශහභ ශභොකෂණද ශන්ශන්? [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

ඵේදෂණ එකතු කයරහ ඒකට නීතයනුකර අයඹ දුන්නහභ 

ශන්ශන් ශභොකෂණද? අශේ යශට් කරුංකහ නිසඳහදනඹ බි 

ළශටනහ. අපි කරුංකහ ළම ශඹන්භ අඳනඹනඹ කයන්ශන් 

ඉන්දිඹහටයි. අශේ යශට් නමින් ඒ කරුංකහ අපි ඉන්දිඹහට ඹන 

ශකොට, අශේ තිබුණු brand name එක ළශටනහ. ඊට ඳසශේ 

ඉන්දිඹහනු ශශ ශඳොශ කිඹනහ, රංකහශන් ශුන්න කරුංකහ 

අඵහරයිඅ කිඹරහ. ශත්රට ිනේධ ශන්ශනත් ඒකයි. අද ශත් 

ශකොශ මිශ්ර කයරහ අඳනඹනඹ කයන්න ඳටන් ුත්තහභ අන්තිභට 

ශත්රට ිනේධ ශන්ශනත් ඒකයි. අශේ තිශඵන “Ceylon Tea” 

කිඹන ශශ නහභඹ බි ළශටනහ; විලසහඹ ඳළුදු ශනහ; 

market එක ළශටනහ. මිරයි, ිනනහකභයි අතය ශනෂණ 

තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ෂණණික රහබ ිනකෂණ ුනීවි. ඔඹ දඩඹ 

ුවරහ ල්ලි ිනකෂණ ුනීවි. වළඵළයි, ඒශකන් ශන්ශන් දීර්  

කහලීන අශේ යශට් තිශඵන කරුංකහ නිසඳහදනඹ, කරුංකහ 

අඳනඹන කර්භහන්තඹ බි ළශටනහ. ඒ විතයෂණ ශනොශයි, ශත් 

නිසඳහදනඹ ව ශත් අඳනඹනඹ ආදහඹභ බි ළශටනහ. ඒ නිහ 

පුංචි රහබඹෂණ ුළන හිතරහ, යශට් ආර්ථිකඹ ඳයදුට තිඹන්න එඳහ. 

ඒක ළරැදියි. තභන්ශ  තළරැේකහයඹකුශ  තිශඵන බිසනස නිහ 

ඒක ඳහහ ශදන්න එඳහ. ඒක යශට් මුළු භවත් ජහතික ආර්ථිකඹටභ 

කයන ඵයඳතශ අඳයහධඹෂණ.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි,  දළන් ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ, ශම් අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුළින් බහඩාඩ මිර අඩු ශනහ කිඹරහ. බහඩාඩ 

මිර එශවභ අඩු ශන්ශන් නළවළ. දළන් ඳරිේපුරට සථහය ඳහරන 

මිරෂණ නිඹභ කයරහ තිශඵනහ. බී ලනුරට ඳහරන මිරෂණ නිඹභ 

කයරහ තිශඵනහ. නමුත් අද තිශඵන ්රලසනඹ ශභොකෂණද? ශම් 

ජහතිඹ ශුොඩනළඟීශම් ඵේද ුළහුට ඳසශේ ශතොු ශශ ශඳොශශේ 

දළනටභත් ඕසශේලිඹන් ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එකෂණ රුපිඹල් 195යි; 

කළනඩහ හශ  යටලින් ශුන්න ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එකෂණ 

රුපිඹල් 165යි. එතශකොට රුපිඹල් 195ට ශුශනන ඳරිේපු 

කිශරෝ ම්ම් එකෂණ ශකොශවොභටත් රුපිඹල් 169ට ශදන්න ඵළවළ. 

ඒ කිඹන්ශන් Grade 1 ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එකෂණ රුපිඹල් 169කට 

ශදන්න ඵළවළ. කළනඩහ හශ  යටලින් රුපිඹල් 165ට ශුන්න 

Grade 2 ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එකෂණ රුපිඹල් 169කට ශදන්න 

පුළුන් ශයි. ඒත් ශතොු ශශ ශඳොශශන් රුපිඹල් 165ට ුන්න 

ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එකට ඔඵතුභන්රහ වන් කයරහ තිශඵන ශම් 

NBT එක ුළහුහට ඳසශේ කෆුල්රට, කුරුණෆුරට, නුයට 

ඹනශකොට ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එකෂණ රුපිඹල් 169 ශනොශයි, 

රුපිඹල් 172ෂණ ශනහ.  භවනුය ඉන්න, කුරුණෆුර ඉන්න, 

කෆුල්ශල් ඉන්න  ඒ local ශතොු ශශ ශඳොශශේ ශශශන්දහට 

ඳරිේපු කිශරෝ ම්ම් එක විකුණන්න ශන්ශන් රුපිඹල් 3ෂණ ඳහඩු 

පිටයි.  

ශම් ඵේද ඳරිේපුරට තිශඵේදී, ශම් ඵේද බී ලනුරට තිශඵේදී, 

ශම් ඵේද විශලේ අතයලය බහඩාඩරට තිශඵේදී ඔඹ කිඹන 

ඳහරන මිර ඳත්හ ශුන ඹන්න ඵළවළ. ඳත්හ ශුන ඹන්න 

පුළුන්, ඒ ඳත්හ ශුන ඹන්ශන් ඵහර ඵඩු වහයි. එතශකොට 
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ශභොකෂණද ශන්ශන්? ශශශන්දන් පුරුදු ශනහ, අංක එශෂණ, 

අංක ශදශෂණ ඳරිේපු ශනුට ඊට ඳවශ තිශඵන ඵහර ර්ුශේ 

ඳරිේපු ශුන්න්න. එතශකොට ඳහරිශබෝගිකඹහට ඵහර ඳරිේපු දීරහ 

ඳහරන මිරට දුන්නහ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහට උදම් අනන්න පුළුන්. 

වළඵළයි, ඒ ඵේද අඩුභ තයමින් ශම් අතයලය බහඩාඩලින් ඉත් 

කශශොත් විතයයි, ඔඹ කිඹන ඳහරන මිර ඳත්හ ශුන ඹන්න 

පුළුන් ශන්ශන්. එශවභ නළති ශම් ඳහරන මිර ඳත්හ ශුන 

ඹහභ ්රහශඹෝගික කශ වළකි ශදඹෂණ ශනොශයි. ඒක තභයි අද 

තමුන්නහන්ශේරහ ඔේපු කයරහ තිශඵන්ශන්.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ විතයෂණ ශනොශයි, 

ඔඵතුභන්රහ කිේහ ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඇතුශශේ වරයඹහට, 

ශුොවිඹහට, ඒ හශ භ කුුඩු ශයෝුශඹන් ශඳළිච්ච හභහනය 

ජනතහට විවිධ වන තිශඵනහ; ඒ වන ර්ු අපි අලුතින් 

වඳුන්හ දීරහ තිශඵනහ කිඹරහ. නමුත්, වරි ඳළවළදිලි දන්නහ, 

අශේ ු රු පී. වළරින් ඇභතිතුභහ කුුඩු ශයෝගීන්ට රුපිඹල් 

3,000ෂණ ශදන්න ඳටන් ුත්තහ. භහ ශදකෂණ තිසශේ ඒ කුුඩු 

ශයෝගීන්ට මුදල් රළබිරහ නළවළ කිඹරහ අද ආඳහු ්රලසනඹෂණ භතු 

ශරහ තිශඵනහ. කුුඩු ශයෝගීන්ට රුපිඹල් 3,000ෂණ ශදන්න 

ඳටන් ුත්ත එක ශවොයි. වළඵළයි, ශදන්ශන් නළති ඉන්න එක 

ළරැදියි. ශදන්ශන් ශකොශවන්ද? ඒ මුදල් ශදන්ශන් මුදල් 

අභහතයහංලශඹන් ශන්. මුදල් අභහතයහංලශඹන් ඇයි ශම්කට අදහශ 

මුදල් නිකුත් කයන්ශන් නළත්ශත්? එතළන ්රලසනඹෂණ තිශඵනහ. එභ 

නිහ ංකල්ඳඹ ශවො වුණහට, ්රහශඹෝගික බහවිතශේදී ඒක 

නළත්නම්  ඒ ංකල්ඳඹ ශකොච්චය ශවො වුණත්, ඒක ශත්රුභෂණ 

නළවළ.  

යජශේ ශේකඹන්ට motorcycles ශදනහ. ඒ ්රතිඳත්තිඹ 

ශවොයි. ඔඵතුභන්රහත් ශඳොශයොන්දු වුණහ, ඒ motorcycles අලය 

අඹට රඵහ ශදනහ කිඹරහ. වළඵළයි, දළන් ශභොකෂණද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? දළන් ශඳොලීිනශේ හභහනය යහරවහමිරහට ඳසු ගිඹ 

දසර ලියුභ ආහ. ඒ ලියුම්ර පිටඳත් අපිටත් රළබුණහ. ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේභ ඉන්න ශඳොලිස නිරධහරින්ට, ශම් යශට්භ ඉන්න 

ශඳොලිස නිරධහරින්ට ඔඵතුභන්රහත් ශඳොශයොන්දු වුණහ, ඒ  

motorcycles  එශරභ ශදනහ කිඹරහ. වළඵළයි, ලියුභ ඹළේහ 

අශඳොලිස නිරධහරින් වහ ශභතළනින් එවහට motorcycles රඵහ 

දීභ නතය කයනහඅ කිඹරහ. අලුතින් රඵහ ශදන එක ශකශේ 

ශතත්, අඩුභ ුණශන් motorcycles ශදනහ කිඹරහ රුපිඹල් 

45,000ෂණ, 50,000ෂණ ුත්ත අඹටත් ඒ motorcycles රඵහ ශදන්න 

ඕනෆ.  වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ ශභොකෂණද කශශේ? ල්ලි ුත්ත 

අඹටත් තභ ඒ motorcycles දුන්ශන් නළවළ. එතශකොට 

ශකොශවොභද  ජනතහට ආර්ථිකශේ වන දුන්නහඹ කිඹන්ශන්? 

ආර්ථිකශඹන් ජනතහට වන දුන්නහ නම් ඒ වනඹ ජනතහට 

රළශඵන්න ඕනෆ; ශඳොලීිනශේ යහරවහමිට ඵයිිනකරඹ වම්ඵ ශන්න 

ඕනෆ. අඩුභ ුණශන් ශම් අඹ ළශේදීත් කිඹන්න ඕනෆ, අඒ වහ 

අපි අලුතින් ල්ලි ශන් කයනහ. ඒක ශදනහභයිඅ කිඹරහ. 

එශවභ ශඳොශයොන්දු දීරහ ශවෝ ඵරහශඳොශයොත්තුෂණ තඵන්න. 

එතශකොට ශඳොලිස නිරධහරින්ට පුළුන්, ඉදිරිශේදී ඒ ශනුශන් 

භළදිවත් ශන්න. නමුත් කිින ශකශනෂණ අඩුභ ුණශන් ඒ 

වතිකඹත් ශදන්ශන් නළවළ.  

නිහ වහ ඉදිකිරීම් ඇභතිතුභහ කිේහ, වළභ ුභකටභ නිහ 

වදන්න රුපිඹල් රෂණ 10 ුණශන් ශදනහඹ කිඹරහ. අපි ඵළලුහ, 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ ශකොඳභණ ල්ලි ශන් කය තිශඵනහද 

කිඹරහ. ශන් කය තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 4,500යි. රුපිඹල් 

රෂණ 10 ුණශන් වළභ ුභකටභ ශදන්න රුපිඹල් මිලිඹන 

48,000ෂණ ඕනෆඹ කිඹරහ එතුභහභ පිළිුන්නහ. රුපිඹල් මිලිඹන 

48,000ෂණ ශම් අඹ ළඹ තුළින් ශන් කයරහ නළවළ. රුපිඹල් 

මිලිඹන 4,500යි ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්. එතශකොට වළභ 

ුභකටභ ශුල් වදන්න රුපිඹල් රෂණ 10 ුණශන් ශදන්ශන් 

ශකොශවොභද? ඊට ඳසශේ එතුභහ කිඹනහ, ආඩාඩු ඳෂණශේ 

කඩාඩහඹම් රැසවීශම්දී මුදල් ඇභතිතුභහ ශඳොශයොන්දු වුණහ ලු, 

රුපිඹල් මිලිඹන 48,000භ ශදනහඹ කිඹරහ. කඩාඩහඹම් රැසවීශම්දී 

එශවභ ශඳොශයොන්දු දුන්නහට ළඩෂණ නළවළ. ශම් අඹ ළඹ කථහ 

ශඳොශත්  එශවභ නළවළ;  මුදල් ශන් කයරහ නළවළ. අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශේ මුදල් ශන් කයරහ තිබුශණොත් තභයි පිළිුන්න 

පුළුන් ශන්ශන්, වළභ ුභකටභ රුපිඹල් රෂණ 10ෂණ ඵළගින් 

ශදනහඹ කිඹරහ. කඩාඩහඹම් රැසවීශම්දී කයන ්රකහල ශඳොශයොන්දු 

ශනොශයි. අපි විලසහ කයන්ශන් ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹට 

ඇතුශත් කයපු ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඳභණයි. 

ඒ විතයෂණ ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහ විවිධ දඩ ර්ු, ඵදු ර්ු 

ඳනන ුභන් ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුළින් විිත කිරීම් යහශිඹෂණ 
කයරහ තිශඵනහ. ඒ විිත කිරීම් කයරහ තිශඵන්ශන්, එක 

ඳළත්තකින් තභන්ශ  ආර්ථික මශරෝඳහඹ ඳදනශම් ඹම් ශනෂණ 

කිරීභ ඉරෂණක කය ශුන ශන්න පුළුන්. වළඵළයි අීමභහන්තික 
ශර විිත කිරීම් කයරහ තිශඵනහ. ආනඹන ව අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ම්පර්ණශඹන්භ අශවෝින කිරීභ දෂණහ ඔඵතුභන්රහ 
ගිහින් තිශඵනහ. යහජඳෂණ ඳහරනශඹන් තභයි ශම්ක ඳටන් 

ුත්ශත්. එදහ ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුශේ අධිඳතියඹහ විධිඹට අජිත් 
නිහඩ් කේයහල් අසථහ කිහිඳඹකදීභ භහධය හකච්ඡහ ඳත්හ 

කිේහ, ආනඹන ඳහරන ීමභහ එකින් එක, එකින් එක ශනස 

කයනහඹ, අශවෝින කයනහඹ කිඹරහ. ඒක ඳසු ගිඹ අඹ ළශේදී 
කශහ, ඊට කලින් අඹ ළශේදීත් කශහ. භට භතක වළිනඹට එතුභහශ  

කහර ශේදී අසථහ තුනකදීභ ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) 
ඳනශත් ුන්ති ශඵොශවොභඹෂණ අශවෝින කශහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ 

කයරහ තිශඵන්ශන් ශභොකෂණද? ඔඵතුභන්රහ කයරහ තිශඵන්ශන් ඒ 
ඳනත මුළුභනින්භ අශවෝින කයන එකයි. අජිත් නිහඩ් කේයහල් 

එකින් එක අයින් කයපු එක ඔඵතුභන්රහ එකය ිනඹල්රභ අයින් 

කශහ. ශභොකෂණද ශන? ඔඵතුභන්රහ ඹන්ශන් ශකොයි ඳළත්තටද 
කිඹරහ ඉතහ ඳළවළදිලියි. ආනඹන ඳහරන ීමභහ අශවෝින කිරීභ තුළින් 

ඔඵතුභන්රහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න පුළුන් විශේල 
ආශඹෝජකඹන් ව විශේලර තිශඵන විවිධ මුදල් ර්ු එකය 

රංකහට එයි කිඹරහ. භවය විට ඒක ශන්න පුළුන්. එකය 
මුදල් ිනකෂණ එයි.  

 

ගරු යනෝක් යනේසිංශ මශතා (ප්රලාශන නිනයෝජය 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அவசளக் அவசழங்க - வளக்குயபத்து ழபதழ 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport) 

විශේල විනිභඹ කශභනහකයණ ඳනත් ශකටුම්ඳතෂණ 

ශුශනනහ. 

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
විශේල විනිභඹ කශභනහකයණ ඳනත් ශකටුම්ඳතෂණ 

ශුශනනහ. අපි ඵරමු, ඒ ඳනත් ශකටුම්ඳශත් ශභොනහද 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ. Budget එශකන් ඳසශේ ශන් ඒහ එන්ශන්. 

දළන් නළවළ ශන්. ආහට ඳසශේ ඵරමු, ඒශෂණත් ශභොනහද 
තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඒක ශම් තිශඵන එකට ඩහ ශවො එකෂණ 
ශන්න ඵළවළ ශන්. තිශඵන එශෂණ තිශඵන ශවො ිනක තිඹහ ුන්න 
ඕනෆකභ තිබුණහ නම් අලුත් එකෂණ ඕනෆ ශන්ශන් නළවළ ශන්. එඹ 
ඉතහ ඳළවළදිලියි ශන්. ශම් වුභනහ ඉතහ ඳළවළදිලියි. දළන් ශම් 
කඩරහ විසුරුන්න ඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 1978දීත් කිේහ. 
1978දී ශ්ජ.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහත් කිේහ; 
විිතත් කශහ. එතශකොට අය තිබුණු හගින්න නළති ශරහ 
්රසතහයඹ එකයටභ ඉවශට ගිඹහ. අඳට ශඳන්නුහ, ආර්ථික 
ර්ධන ශේුඹ ළම යි, නිසඳහදනඹ ළම යි, ආශඹෝජන ළම යි 
කිඹරහ. වළඵළයි ්රසතහයඹ, 'ශඩෝං' ුහරහ ආඳසු කඩහ ශුන ළටුණහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අඳට ශවොට භතකයි, 1980 - 1982 න ශකොට භළද ශඳයදිු 

රැකිඹහරට ගිඹ අශේ යශට් කහන්තහන් ශකොශවොභද ගිශේ කිඹරහ. 

ුම්ර හිටපු කුසුභහ අෂණකරහ, නන්දහතී අෂණකරහ ඒජන්ින වයවහ 

ශඵොශවොභ අභහරුශන් ඩුඵහයි ගිඹහ. අවුරුේදකින්, අවුරුදු 

ශදකකින් ඳසශේ ුභට ආශේ, lipstick ුහරහ, ශකොඩාඩඹ කඳරහ, 

අම  උ ශශයේපු දභරහ, භව තම  කළු ඵෆ  එකකුත් අයශුන, 

ෆන් එශෂණ ඵඩු භල්රකුත් ඳටහ ශුන, භව තම  cassette 

recorder එකකුත් කිහිල්ශල් ුවශුනයි. ඇවිල්රහ හින්දි ිනන්දු 

දළම්ශම්, මුළු ුභටභ ඇශවන්නයි. ශුදය ඳහට කයරහ, කළඩුණු 

ළිනකිළිශේ ශදොය වදරහ, ශකොන්ක්රීට් කෆල්ර දභරහ ඩුඵහයි ගිඹ 

අෂණකහ ුභටභ එළිඹ කයරහ ශඳන්නුහ, 1982දී විතය. ඒ, ඳටන් 

ුන්න ශකොට ්රසතහයඹ ඉවශට ගිහින් තිබුණු වළින. අවුරුදු 30කට, 

අවුරුදු 35කට ඳසශේ දළන් භළද ශඳයදිු ඩුඵහයි ගිහින් එන අෂණකරහ 

ශකොශවොභද එන්ශන්? ශෂණඬෆරි ශරහ, හි බ ුහරහ, ඇ ශේ වළභ 

තළනභ සත්රිෂණක ඳහයල්, ඇණ ුවරහ, ඉඳි කටු කහරහ. කටුනහඹක 

ගුන් ශතොටු ශඳොශශන් එළිඹට එන්න විධිඹෂණ නළවළ. ඒ අඹට 

ඇවිද ුන්න ඵළවළ. භවරු එන්ශන් මිනී ශඳට්ිනලින්. අශේ යශට් 

කහන්තහන් අටශදශනකුට  වුදිශේදී ුල් ුහ භයහ දළම්භහ. 

ශභන්න  ්රසතහයඹ ළටුණු වළින. ඔඹ ්රසතහයඹ ශන්ද ඉදිරිඹට 

ශුන ඹන්න වදන්ශන්? එඹ ශන්ද විිත කශශේ?  ඔඵතුභන්රහ 

ඹන්ශන් ඔඹ විිත කිරීශභන්භ නම්, යට ශකොතනද නතය 

ශන්ශන් කිඹහ අඳට දළක ුන්න පුළුන්. ඒ නිහ භහ ශභඳභණයි 

කිඹන්ශන්.  

යටක ආර්ථික දළෂණභ, ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ, ආර්ථික මශරෝඳහඹ 

යශට් ජහතික ආර්ථිකඹ ආයෂණහ කයන ඳදනභ භතයි ශුොඩ 

නළ    ශඟන්න ඕනෆ. එඹ තභයි ශරෝකශේ ෆභ යටෂණභ අද 

අනුුභනඹ කයන්ශන්. න ලිඵයල්හදී ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ 

තභන්ශ  ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹ කය ුත්ත ෆභ යටෂණභ, තභන්ශ  

ජහතික ආර්ථිකශේ ආයෂණණහදී ්රතිඳත්ති අනුුභනඹ කයනහ. 

එඹ භවජන චීනඹ කයනහ, ඇශභරිකහ එෂණත් ජනඳදඹ කයනහ, 

ජඳහනඹ කයනහ. යුශයෝඳහ ංුභශේ යටල් ිනඹල්රභ අද එඹ 

අනුුභනඹ කයනහ.  

ඳසු ගිඹ දිනර යුශයෝඳහ ංුභඹ ඒ ආර්ථික ගිවිසුම් ඇති කය 

ුත්ත ශේරහශේ, රුිනඹහ ඳහ ඹම් ඹම් නිදවස කිරීම් කශහ. 

වළඵළයි, ආර්ථික ම්ඵහධක ආහ. යුශයෝඳහ ංුභඹ ආර්ථික 

ම්ඵහධක ඳනනහ. දළන් රුිනඹහ ආඳසු හකච්ඡහ කයනහ, අඅපි 

කය ුත්ශත් ළරැේදෂණ. ඒ නිදවස කිරීභ ඇතුශශේ අශේ යශට් ශේීරඹ 

නිසඳහදනඹ කඩහ ශුන ළටුණහ. අඳට තිබුණු සවරීත්ඹ නළති 

වුණහඅ කිඹහ. ඒ නිහ ශම් ආර්ථිකඹ නිදවස කිරීභ ඇතුශශේ නළති 

න්ශන් ආර්ථික නිදව විතයෂණ ශනොශයි, ශේලඳහරන 

සවරීත්ඹත් අඳට නළති ශනහ. ඒ විිත කිරීභ තුශ අඳට 

ඹළශඳන්න න්ශන් විශේල ශශශ ශඳොශ භත ඳභණයි. විශේල 

ශශශ ශඳොශට අපි ඹන්න ඕනෆ. විශේල ශශශ ශඳොශ අපි 

ආක්රභණඹ කයන්න ඕනෆ. එහි ඳංගු අපි ළම  කය ුන්න ඕනෆ. ඒ 

පිළිඵ විහදඹෂණ නළවළ. වළඵළයි, අශේ ජහතික ආර්ථිකශේ 

නිසඳහදනඹට ඵහධහ ඳළමිශණන්ශන් නළති ආකහයඹටයි, ඒ ිනඹල්ර 

කශ යුත්ශත්. ඒ ජහතික ආර්ථිකඹට ඵහධහ ඳළමිශණනහ නම්-  
 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා (ග්රාමීය ය ආර්කයකය ිළිතබ 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன் - கழபளநழனப் தளருளதளபம் ற்ழன 

அகநச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
லந்தளர். 

rose. 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භට විනහම  ඳවක කහරඹයි තිශඵන්ශන්.  

ජහතික ආර්ථිකඹට ඵහධහ ඳළමිශණන ආර්ථික මශරෝඳහඹකට 

අපි ගිශඹොත්, අපි දන්ශන්භ නළති යශට් ආර්ථිකඹ කඩහ ළශටනහ 

විතයෂණ ශනොශයි, යශට් ජනතහශ  ශේලඳහරන සවරීත්ඹ 

නළති ශනහ. එඹ තභයි ශභහි තිශඵන ඵයඳතශභ ්රලසනඹ.  

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භට තත්ඳයඹක කහරඹෂණ ශදන්න. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
තත්ඳයශඹන් කිඹන්න. 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහ භහශ  නභත් වන් කය කිේහ, අකුුඩු ශයෝගීන්ට 

ශදන මුදර දළන් ශදන්ශන් නළවළ.අ කිඹහ.  

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භහ ශදකකින් රඵහ දීරහ නළවළ. 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඳසු ගිඹ භහශේත් මුදල් රඵහ දීරහ තිශඵනහ.  මුදල් 

ශනොරළබුණු ශකොශවේ ශවෝ තළනෂණ තිශඵනහ නම් කරුණහකයරහ 

කිඹන්න. ඒ ිනක ූ දහනම් කය ශදන්න පුළුන්. ඒක නත්රහ 

නළවළ, දිුටභ රඵහ ශදනහ. ඒ කරුණයි භට ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි 

කයන්න ඕනෆකභ තිබුශඩා.  

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතා 
(நளண்தைநழகு யழஜழத வலபத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 ඒ ශනොරළබුණු ඒහශේ රළයිසතුත් එෂණක භහ රඵහ ශදන්නම්. 

එඹ ශනභ ශදඹෂණ. 

අශේ යශට් ආර්ථික සහවරනත්ඹ නළති වුශණොත්, ආර්ථික 

සහවරනත්ඹ නළතිවීභ ඳභණෂණ ශනොශයි ිනදු න්ශන්, එයින් 

අශේ යශට් ශේලඳහරන සථහයත්ඹත් නළති ශනහ. එයින් තභයි 

අශේ ඳයහවරනත්ඹට අපි ඳහය කඳහ ුන්ශන්. එඹයි යුශයෝඳහ 

ංුභශේ විවිධ යට ල් මුහුණ දීරහ තිශඵන ඹථහර්ථඹ. යුශයෝඳහ 

ංුභශේ ළම භ ආර්ථික ලෂණතිඹෂණ තිශඵන ජර්භනිඹ ඳහ 

තභන්ශ  යශට් ජහතික නිසඳහදනඹට මුල් තළන ශදමින් යුශයෝඳහ 

ංුභශේ ආර්ථික වශඹෝගීතහ අනුුභනඹ කයන්ශන් ඒ නිහයි.  

ඒ නිහ, අපි යටෂණ විධිඹට -ශ්රී රංකහ විධිඹට- අශේ යශට් 

ආර්ථික උඳහඹ භහර්ුඹ කස කශ යුත්ශත් ජහතික නිසඳහදනඹ, 

ජහතික ආර්ථිකශේ ඳදනභ බි ට්ටන්ශන් නළතියි. නමුත් 

ඔඵතුභන්රහශ  ආර්ථික මශරෝඳහඹ තුශ -ඒ භවහ විිත කිරීභ   

තුශ- ඒ ජහතික ආර්ථික ීමභහන් ිනඹල්ර විිත කය, ිනඹලු ඵළමි 
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කඩහ බි දභහ,  ුම්-බිම්, ජනතහ ඹට කය ශුන ඒ භවහ විනහලඹට 

ඹන්න පුළුන් ආකහයඹටයි තිශඵන්ශන්.  

ඒ විිත කිරීභ ඇතුශශේ විලසවිදයහර ිනඹල්ර ශඳෞේුලීකයණ 

්රතිඳත්තිඹ පිළි අය ශුන තිශඵනහ. ඒ විිත කිරීභ ඇතුශශේ 

ආනඹන ඳහරන ීමභහ ිනඹල්ර ඉත් කය තිශඵනහ. ඒ විිත කිරීභ 

ඇතුශශේ ශේුශඹන් රුපිඹර ඵහල්දු ශන්න ඉඩ වදහ තිශඵනහ. ඒ 

විිත කිරීභ ඇතුශශේ අශේ යශට් විශේල ංචිතඹ භවත් අර්බුදඹට 

රෂණ ශනහ. එඹට විිත කිරීම් කය තිශඵනහ. ශම් තුශ නිදවස 

අධයහඳනඹ යකින්න පුළුන් කිඹහ විලසහ කයනහ නම්, ඒක 

මිථයහෂණ. ඒක එශවභ න්ශන් නළවළ. ශම් තුශ නිදවස ශෞඛ්ය 

ශේඹ යකින්න පුළුන් කිඹහ හිතනහ නම්, ඒක මිථයහෂණ. ඒක 

න්ශන් නළවළ. ශම් විිත කිරීභ ඇතුශශේ, ශම් ඵළම්භ කඩහ බි 

ළට්ටවීභ ඇතුශශේ ිනඹල්ර සුනුවිසුණු ශරහ විනහල ශරහ ඹනහ.  

ඒ නිහ අපි නළත අධහයණඹ කයන්ශන්, ශම් ආර්ථික 

මශරෝඳහඹ ඳදනශභන් ඹම් ශනෂණ කයන්න කිඹන එකයි. 

ඔඵතුභන්රහට  ශභඹ මුළුභනින්භ ශනස කයන්න ඵළවළ. එඹ භහ 

දන්නහ. අඩුභ ුණශන් ඵයඳතශ අනතුරුදහඹක තත්ත්ඹන් 

ශෂණහ ුළනීභ වහත් ඒ තිශඵන ීමභහන් ඉත් කයන්න 

එඳහඹ කිඹහ අඳ ඉල්රහ ිනිනනහ. ඒහ ආයෂණණහදී විධිඹට 

ඳත්හ ශුන ඹන්න. එඹ යශට් ආර්ථිකඹට, යශට් ජනතහශ  

ශේලඳහරන සවරීත්ඹට පිටුවරෂණ නහ.  ඒ නිහ, යශට් 

ජනතහශ  ආර්ථිකඹත්, යශට් ජනතහශ  ශේලඳහරන නිදවත් 

අඳට අහිමි කයන ආර්ථික මශරෝඳහඹකට ඹන්ශන් නළති, අශේ 

යශට් ආර්ථික, ශේලඳහරන සථහයත්ඹ, සවරීබහඹ ආයෂණහ 

කයන -ඒ ජහතික ආර්ථික ඳදනභ ආයෂණහ කයන- ආර්ථික 

මශරෝඳහඹකට ඹන ශරට ඵර කයනහ. ඒ ශනුශන්, ශභය 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුශ වුත් ශනස කිරීභට ඇති ශඵොශවෝ ළරැදි 

ශේ නළත පිළිකය කය ුළනීභට ඉඩ රහ ුළනීභට කහරඹ 

ශඹොමු කයන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ ිනිනමින්, භහශ  චන සල්ඳඹ 

අහන කයනහ. 

 
ගරු නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(நளண்தைநழகு குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Deputy Chairman of Committees) 
ன்ழ. The next speaker is the Hon. Lakshman Yapa  

Abeywardena.  You have 30 minutes. 

 
[ප.බහ. 11.58] 

 
ගරු ක්පම්ද යාඳා යනේලර්ධන මශතා (මුදේ රාජය  

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன்  னளப்ள  அவயர்த - ழதழ இபளஜளங்க 

அகநச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 

of Finance) 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, භශ  කථහට ්රවිසට 

වීභට කලින් ශම් කහයණඹ කි යුතුයි. බීය මිර ංශලෝධනඹ කශ 

ුළට් ඳරඹ ඳසු ගිඹ දහ නිකුත් කශහ. ඒශෂණ විභතහෂණ තිබුණහ. 

ශඳය ඳළති ඵදු විභතහ ඉත් කයන්න තභයි ඒ ුළට් ඳරඹ 

නිකුත් කශශේ. නමුත්, ඒ නිකුත් කිරීභ තුශ භදයහය ්රතිලතඹ 5ට 

අඩු බිඹර්ර ශඳය මිර රුපිඹල් 190ෂණ වුණහ. දළන් න මිර රුපිඹල් 

160ෂණ ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහ නිඹභ කය 

තිශඵනහ, ශඳය මිරභ රිඹහත්භක න ඳරිදි වහභ අලුත් ුළට් 

නිශේදනඹෂණ නිකුත් කයන්න කිඹහ. ඒ අනු ඒ ුළට් නිශේදනඹ 

නිකුත් කයන්න අලය කටයුතු කයනහ.  

අඳ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කශ වළභ 

අසථහකදීභ වළභ ශේලඳහරන ඳෂණඹකින්භ විවිධ විශේචන 

ඉදිරිඳත් කශහ හශ භ විවිධ ්රලංහත් කශහ. විඳෂණශේ ඉන්න 

ශකොට අඳ ඒ ුළන කථහ කශහ; ආඩාඩු ඳෂණශේ ඉන්න ශකොටත් 

කථහ කය තිශඵනහ. නමුත්, ර්තභහනශේ ශම් ශරෝකශේ තිශඵන 

ආර්ථික ්රණතහ එෂණක අඳට තනිශඹන් තීන්දු ුන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹෂණ නළවළ. ්රධහන ලශඹන්භ ශුෝලීඹ තත්ත්ශඹන් 

ශනස ශරහ ජීත් ශන්න පුළුන් ඳරියඹෂණ අඳට අද නළවළ. ඒ 

නිහ ශභොන ආඩාඩු ආත්, ශභොන ඳෂණඹ ඵරඹට ඳත් වුණත්, 

ම්මුති ආඩාඩු තිබුණත්, තනි ආඩාඩු තිබුණත් ශුෝලීඹ 

ආර්ථිකඹත් එෂණක ුළශශඳන ආකහයඹට ආර්ථිකඹ කස කශශේ 

නළත්නම් අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, 1994දී යහජය ආදහඹභ 

ිනඹඹට 19.2ෂණ ශරහ තිබුණහ. නමුත්, 2014 ර්ඹ න විට යහජය 

ආදහඹභ ිනඹඹට 10ට අඩු ශරහ තිශඵනහ. යහජය ආදහඹභ එන්න 

එන්න අඩු ශන ශකොට අඳට ශම් කිඹන ඳවසුකම් එකෂණත් රඵහ 

ශදන්න පුළුන්කභෂණ රළශඵන්ශනත් නළවළ. අඳ ඹිනතර ඳවසුකම් 

දියුණු කය තිශඵනහ. ශනොශඹෂණ ංර්ධන ළඩ කටයුතු කය 

තිශඵනහ. ශනොශඹෂණ සුඵහධන කටයුතු කය තිශඵනහ. ශම් 

ිනඹල්ර කයන්න නම් අඳ යහජය ආදහඹභ ළම  කය ුන්න ඕනෆ. 

යහජය ආදහඹභ ළම  කය ුන්න ශකොට ශරෝකශේ අද තිශඵන 

්රණතහ එෂණකත් අඳ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. අද චීනඹට තභන් 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු තළනට එන්න ඵළරි තත්ත්ඹෂණ ඇතිශරහ 

තිශඵනහ. චීනඹ ිනඹඹට 10.5ක ආර්ථික ර්ධන ශේුඹෂණ 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. නමුත්, ිනඹඹට 6.5ක ආර්ථික ර්ධන 

ශේුඹකට චීනඹට ඹන්න ිනේධ ශරහ තිශඵන ඵ අද න විට 

ුණනඹ කය තිශඵනහ. මුළු ශරෝකශේභ ආර්ථික ්රණතහ 

අයශුන ඵළලුහභ ශඳශනනහ, ිනඹඹට 2ත් - 3ත් අතය ්රභහණඹක 

ආර්ථික ර්ධන ්රණතහෂණ තභයි තිශඵන්ශන් කිඹහ. ඒ නිහ 

ශරෝකශේ තිශඵන ඒ ්රණතහත් එෂණක අඳ කටයුතු කයශුන 

ගිශේ නළත්නම් ශභොන ආකහයඹට අඹ ළඹ ුළන කථහ කශත්, යටෂණ 

වළිනඹට ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්කභෂණ රළශඵන්ශන් නළවළ.  

ශරෝකශේ කිිනභ යටෂණ 2015 ශර් අශේෂණෂිත ආර්ථික 

ර්ධන ඉරෂණකරට ඇවිත් නළවළ. 2015දී ශුෝලීඹ ආර්ථික 

ර්ධනඹ ිනඹඹට 2.8කින් ඳභණයි ර්ධනඹ ශන්ශන් කිඹහ 2015 

ශර් ජලි භහශේ ශරෝක ඵළංකු මුරණඹ කශ “Global 

Economic Prospects"  ව අThe Global Economy in 

Transition”  කිඹන කිති ශදශෂණභ තිශඵනහ. 2015 ජනහරි 

භහශේ ඇසතශම්න්තු කය තිශඵන අුඹට ඩහ 2016, 2017 

කිඹන ර්ර ඹම් ඹවඳත් ආර්ථික ර්ධන ශේුඹකට -ිනඹඹට 

3.2ෂණ දෂණහ- ඹයි කිඹහ උඳකල්ඳනඹ කයන්න ිනේධ ශරහ 

තිශඵනහ. නමුත් ශරෝකශේ ඉවශ ආදහඹම් රඵන යටල් 

තභන්ශ  ආර්ථිකඹ ලෂණතිභත් කයන්න විලහර ශනෂණ කයනහ 

අඳට ශඳශනනහ. විශලේශඹන්භ ඇශභරිකහ එෂණත් ජනඳදඹ, 

ජඳහනඹ, යුශයෝඳඹ ළනි යටල් තභන්ශ  ආර්ථිකඹ ්රඵර - 

කම නම් - ආර්ථිකඹෂණ ඵට ඳත් කය ුළනීභ වහ අඳනඹන 

ශශශ ශඳොශ ්රහයණඹ කයරහ තිශඵනහ. ශම් නශකොට 

චීන ශේ ංචිතඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. චීනශේත් අඳනඹන 

ශශශහභ අඩුශරහ තිශඵනහ. එතශකොට අපි හශ  යටෂණ ුළන 

කථහ කයන්න ශදඹෂණ නළවළ. ශරෝකශේ තිශඵන ඒ වළරවළේපීම් 

එෂණක ශම් තත්ත්ඹට මුහුණ ශදන්න අඳට ිනේධ ශරහ තිශඵනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් චීනඹ තභයි 

ශරෝකශේ ශදළනි ්රඵරභ ආර්ථිකඹ. වළඵළයි, ශුෝලීඹ ආර්ථිකඹට 

කයන්න පුළුන් ඵරඳෆම් තභත් චීනඹට ළම යි. නමුත් ඔවුන් 

විවිධ යටර බහඩාඩහුහය බිල්ඳත්රට ශම් ආශඹෝජන මුදහ 

වළරිඹහඹ කිඹරහ අපි හිතමු. එශවභ  ආශඹෝජනඹ මුදහ වළරිශඹොත් 

අනිෂණ යටර ආර්ථිකඹට එඹ ශකොයි තයම් දුයට ඵරඳහවිද, ඉදිරි 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කහරශේදී අපි ඒහට  මුහුණ ශදන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන කහයණහ 

පිළිඵ තභයි අපි කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. අඳට අභිශඹෝුහත්භක 

අසථහරදී මුහුණ ශදන්න ිනදු න මලික ුළටලු ශදකෂණ 

තිශඵනහ. එක ුළටලුෂණ තභයි, ශුෝලීඹ ආර්ථික ශේ බහඩාඩ වහ 

ශේහ භට්ටභ ඉවශ, ඳවශ ඹහභට අනුකර අශේ ආර්ථිකඹ අපි 

කස කය ුන්න ඕනෆ වීභ. ශදළනි ුළටලු තභයි, මරය ඳවසුකම් 

ඳඹහ ුළනීශම්දී අඳට මුහුණ ශදන්න ිනදු න ුළටලු. ශම් ුළටලු 

ශදක තභයි අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ කස කිරීශම්දී අඳට මුහුණ ඳහන්න 

වුණු ඳශමුළනි ්රලසනඹ.  

දළන් ශරෝකශේ ශතල් මිර ඳවශ ගිහිල්රහ තිශඵනහ. අඳට 

ඒශකන් වනඹෂණ රළබුණහ. ශභය අඹ ළශඹන් අඳනඹන 

ංර්ධනඹ වහ විශලේ ළඩ පිළිශශල් අපි ශඹෝජනහ කයරහ 

තිශඵනහ. භභ එඹ ශඳන්න්නම්, ුරු නිශඹෝජය කහයක 

බහඳතිතුභනි. ශභය අඹ ළශේ ශවො ඳළත්ත කථහ කයන්න 

ඉශුන ුන්න ඕනෆ. නයක ඳළත්ත විශේචනඹ කශහට කිිනභ 

ුළටලුෂණ නළවළ. වළඵළයි, ශම් අඳනඹන ආදහඹභ ළම  කය ුළනීභ 

වහ අඳ කටයුතු කයන්න ඕනෆ. අඳනඹන ආදහඹභ ළම  කය 

ුන්ශන් නළත්නම් අඳට ශභොකෂණද ශන්ශන්? අඳනඹන ආදහඹභ 

ළම  කය ුන්ශන් නළත්නම් අශේ යශට් තිශඵන අනිකුත් ිනඹලු 

ශේල් කේඳහදු කිරීභට ව ජනතහශ   පිිනන් ඹන්නට ිනදු 

ශරහ තිශඵනහ. ඒක ශභොන ආඩාඩු කශත් නත්න්න පුළුන් 

ශදඹෂණ ශනොශයි. නමුත් අ පි ශභය අඹ ළඹ තුළින් ිජු විශේල 

ආශඹෝජනරට අලුතින් ළඩ පිළිශශෂණ රිඹහත්භක කයරහ 

තිශඵනහ. ඵදු ක්රභශේ ංකීර්ණතහ ඹම් ්රභහණඹකට අභ 

කයරහ තිශඵනහ. ළට් ඵේද  වඳුන්හ දුන්නහට ඒශකන් ආදහඹභෂණ 

රඵහ ුන්න පුළුන්කභෂණ රළබුශඩා නළවළ. BTT එශකන් ළට් 

ඵේදට ඳරිර්තනඹ වුණහභ ඒශකන් නිරධහරිනුත් අභහරුශේ 

ළටුණහ. ඒ හශ භ යජඹට රළශඵන ආදහඹභත් රඵහ ුන්න 

පුළුන්කභෂණ රළබුශඩා නළවළ. ඒ නිහ ශම් ඵදු ක්රභශේ ඹම් ශනස 

කිරීභෂණ කයන්න අඳට ිනේධ ශරහ තිශඵනහ. ශභය අඹ ළශඹන් 

යශට් ඵදු ආදහඹභ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ අනුඳහතඹෂණ ශර 

ිනඹඹට 15ෂණ දෂණහ ළම  කිරීභට අපි අශේෂණහ කයනහ. ශභඹ 

ඉතහභත්භ අභිශඹෝුහත්භත ළඩෂණ. නමුත් දීර්  කහරඹෂණ තිසශේ 

ශම් ඉරෂණකඹට ඹහශම් අලයතහ බහඩාඩහුහයඹ වඳුනහශුන 

තිබුණහ. කලින් බහඩාඩහුහයඹත් ශම් අලයතහ වඳුනහශුන 

තිබුණහ. නමුත් ඳසු ගිඹ කහර ඳරිච්ශේදර විවිධ අසථහරදී යශට් 

ජනතහශ  ඳළත්ශතන් ුත්තත්, ශේලඳහරන ඳළත්ශතන් ුත්තත් 

ඹම් ඹම් තීන්දුරට එන්න ිනේධ වුණු නිහ ශම් තත්ත්ඹ 

කම නමින් ශුශනන්න පුළුන්කභෂණ රළබුශඩා නළවළ.  

යජශේ විඹදභ ළම  න ආකහයඹ භභ ඳළවළදිලි කයරහ 

ශදන්නම්. යජශේ විඹදම් ළම  වුණහට යජශේ ආදහඹභ ළම  කය 

ුළනීභට අඳට අසථහෂණ රළබුශඩා නළවළ. ශම් අඹ ළශඹන් යහජය 

ආදහඹභ ශර රුපිඹල් මිලිඹන 1,789,230ෂණ ඇසතශම්න්තු කයරහ 

තිශඵනහ. යජශේ විඹදභ  රුපිඹල් මිලිඹන 3,138,353ෂණ ශර 

ඇසතශම්න්තු කයරහ තිශඵනහ. අඹ ළඹ හිඟඹ ශර රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,349,123ෂණ තිශඵනහ. පුනයහර්තන විඹදම් ශර 

රුපිඹල් මිලිඹන 1,314,971ෂණ ශන් කයරහ තිශඵනහ. ්රහ ධන 

විඹදභ මීට ඩහ අඩුශන් තභයි ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අපි ශභය අඹ ළඹ 

තුළින් ආශඹෝජන ළම  කය ුළනීභ වහ ඹම් ආකර්ණීඹ ළඩ 

පිළිශශෂණ අනුුභනඹ කයන්න ඕනෆ. භභ ආශඹෝජන භඩාඩරශේ 

හිටපු කහරශේ ශම් ඉඩම්ර ්රලසනඹ පිළිඵ අපි කථහ කයන 

ශකොට ඒහට විරුේධ වුණහ.  විශේශිකඹන්ට ඉඩම් දීභට ඹහශම්දී 

විවිධ ්රලසන භතු වුණහ. වළඵළයි, අද ශභොකෂණද ශරහ තිශඵන්ශන්? 

ආශඹෝජනඹ කයන්න ඉන්ශන් අපි විතයෂණ ශනොශයි. ශරෝකශේ 

විවිධ යටල් ආශඹෝජනඹ වහ ආකර්ණීඹ ශේල් වඳුන්හ දීරහ 

තිශඵනහ. අපි එදහ ළංග්රි - රහ ශවෝටරඹ වදන්න ඉඩභ 

ශදනශකොට අඳට ෆශවන විශේචන ආහ. නමුත් අද ශම් කටයුත්ත 

ආඳසු කයන්න ිනදු ශරහ තිශඵනහශන්. ශම්ක තභයි ඹථහර්ථඹ.  

ආකර්ණීඹ ශේල් වඳුන්හ ශදන්ශන් නළත්නම් විශේීරඹ 

ආශඹෝජකඹන් ශුන්හ ුන්න අභහරුයි. ඒ අඹට ආශඹෝජනඹ 

කයන්න තිශඵන්ශන් අශේ යට විතයෂණ ශනොශයි. අඳට කයන්න 

තිශඵන එකභ ශේ, අඳට රැක ුන්න ඕනෆ ිනක ම්ඵන්ධශඹන් 

අලුතින් ශේල් ුළට් එකට ඇතුළු කිරීභයි. දළන් ුහලු ශකොටු 

ුත්තහභ, ඹහඳනඹ ශකොටු ුත්තහභ, ශකොටුශේ ඉඩම් ුන්න ඵළරි 

විධිඹට, ඒශෂණ ආශඹෝජනඹ කයනහ නම් ආශඹෝජනඹ කයන 

ආකහයඹ ුළට් එකට ඇතුළු කයනහ. ඒ හශ භ යශට් ජහතික 

ආයෂණහ ුළනත් ඵරන්න ඕනෆ. අපි හිතමු island එකෂණ ඵදු 

ශදනහ කිඹරහ. ඒක ඵදු ශදන යට ශභොකෂණද, ඒ වහ තිශඵන 

නීතිරීති ශභොනහද කිඹරහ අපි ළරකිල්රට අයශුන ුළට් 

ඳරඹට ඒහ ඇතුළු කයන්න ඕනෆ. එශවභ නළතු ආශඹෝජනරට 

නීතිරීති දහරහ ආශඹෝජන දියුණු කයන්න ඵළවළ. ශභොකද, දළන් අශේ 

යට විතයෂණ ශනොශයි. ඕනෆභ යටෂණ ඳළවළදිලි ආශඹෝජනරට 

කථහ කයනහ. අපිට ශභශවේ ඉශුන නීති රීති දහරහ කිඹන්න 

පුළුන් අශම් ශම් ීමභහන්රට විතයයි අපි ශදන්ශන්. ශම් ශම් 

ශුවීම් විතයයි අපිට ශදන්න පුළුන්අ කිඹරහ. එතශකොට ශනත් 

යටල් අඳට ඩහ ඳවසුකම් ශදන ශකොට ඒ යටරට ආශඹෝජනඹ 

ඇදී ශුන ඹනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

යහඹන් දිරිභත් කිරීභට ශම් අඹ ළශඹන් කහයණහ කීඳඹෂණ 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. එකෂණ තභයි, සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

යහඳහරිකඹන් ආයෂණහ කයන්න ආයෂණණ ළඩ පිළිශශෂණ 

ශඹෝජනහ කය තිබීභ. ඒ ශනුශන් 2016දී රුපිඹල් මිලිඹන 500ක 

මලික අයමුදරෂණ පිහිටුවීභටත් ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. රුපිඹල් 

මිලිඹන 500ක අයමුදරකින් ශම් ශඹෝජනහ ක්රභඹ ආයම්බ කයනහ. 

ඒශකන් සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කර්භහන්ත කයන අඹට ණඹ රඵහ 

ශදනහ. වළඵළයි, ණඹ ශුේශේ නළත්නම්, ණඹ ශුවීභ ්රලසනඹෂණ 

නහ නම්, ිනඹඹට 75ක risk එකෂණ ුන්නහ. ිනඹඹට 75ක 

අදහනභෂණ ශම් ආඹතනඹ ුන්නහ.  

ඊශඟට, credit line එකෂණ විිත කයරහ ශදනහ. ඒක 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 100ක credit line එකෂණ. ආිනඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු වයවහයි රිඹහත්භක න්ශන්. ඒ අනු ශම් අඹ 

ළශඹන් සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කර්භහන්තකරුන්ට ශභශතෂණ 

ශනොරළබුණු ඳවසුකභෂණ වඳුන්හ දී තිශඵනහ. එක ඳළත්තකින්, 

ඔවුන් ණඹෂණ ුත්ශතොත් ඒ යහඳහයඹ හධහයණ ශවේතන් භත කඩහ 

ළටුණහ නම් ිනඹඹට 75ක අදහනභෂණ රඵහ ශුන ආයෂණණඹෂණ 

ශදනහ. අශනෂණ ඳළත්ශතන්, ඔවුන් යහඳහයඹ ශවොඳින් දියුණු 

කයශුන ඹනහ නම්, credit line එක තුශ ඔවුන්ට ඉසයවහට 

ඹන්න පුළුන්. ඒ ඳවසුකභ රහ දී තිශඵනහ.  

මීට ය තුනකට ඉසශල්රහ ඇශභරිකහ ණඹ ුළනීශම් 

ීමභහ කීඹද කිඹහ අපි ඵරමු. ට්රිලිඹන 14,000යි. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

SME එකද?  

 
ගරු නකනශිතය රඹුක්ලැේ  මශතා 
(நளண்தைநழகு தகதலலின பம்தைக்தயல்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ලිඹහ ඳදිංචි කිරීශම් ුහසතු- 

1031 1032 

[ුරු රෂණසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ] 
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ගරු ක්පම්ද යාඳා යනේලර්ධන මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன்  னளப்ள  அவயர்த) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔේ. එශෂණ ළම  වීභෂණ තිශඵනහ.  

 
ගරු නකනශිතය රඹුක්ලැේ  මශතා 
(நளண்தைநழகு தகதலலின பம்தைக்தயல்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ලිඹහ ඳදිංචි කිරීශම් ුහසතු තිබුශඩා රුපිඹල් 5,000යි. ඒක 

රුපිඹල් 8,000ෂණ කය තිශඵනහ. ආඹතනඹෂණ ළශවනහ නම්, 

ඒකට රුපිඹල් රෂණ 5ෂණ නළත ශුන්න ඕනෆ. එතශකොට 

ශකොශවොභද සුළු ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන් ඔළු උසන්ශන්? 

 
ගරු ක්පම්ද යාඳා යනේලර්ධන මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன்  னளப்ள  அவயர்த) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ කිඹන එක භභ දන්නහ. නමුත්, අඹ ළඹ ුළන කථහ 

කයන ශකොට අපි ශම්ශෂණ එක ඳළත්තෂණ විතය ශන් විශේචනඹ 

කයන්ශන්. භභ කිඹන්ශන්, ශම්ශෂණ ආදහඹම් එන ඳළත්තෂණ නළවළ 

ශන්. දළන් අපි හභහනය මිනිසුන්ශ  three-wheeler ්රලසනඹ නිහ, 

motorcycle එශෂණ ්රලසනඹ නිහ හවනර දුම් ඳරීෂණහ වතික 

නිකුත් කිරීශම් ුහසතු අඩු කශහ. එශවභ නම් එක ක්රභඹෂණත් 

නළතු යජඹට ආදහඹම් එන භහර්ු ඔෂණශකෝභ අපි වන්න ඕනෆ. 

ශභොන ආඩාඩු ආත්, අපි කවුරු හිිනඹත් ආදහඹම් එන භහර්ු  

නළත්නම් ශම්ක දුන්න ඵළවළ. යහජය ආදහඹභ අඩු ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු නකනශිතය රඹුක්ලැේ  මශතා 
(நளண்தைநழகு தகதலலின பம்தைக்தயல்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

යහජය අභහතයතුභනි, සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන්ට 

ඒක ඔශයොත්තු ශදන්ශන් නළවළ. 

 
ගරු ක්පම්ද යාඳා යනේලර්ධන මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன்  னளப்ள  அவயர்த) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ුළන අපි ඵරමු.  

මීට අවුරුදු තුනකට ඉසශල්රහ ට්රිලිඹන 14,000යි 

ඇශභරිකහශේ ණඹ. දළන් ඇශභරිකහ තීන්දුෂණ අයශුන 

තිශඵනහ ට්රිලිඹන දවඹ දවස ුණනකට ඹන්න. ඇශභරිකහශේ 

ආර්ථිකඹ ලෂණතිභත් නම් ණඹ ුන්ශන් නළවළ ශන්. ආර්ථිකඹ 

ලෂණතිභත් වුණත් ණඹ අයශුන ඉසයවහට ඹන ක්රභඹෂණ 

තිශඵන්ශන්. අපි දළෂණකහ, ණඹ ුළනීම් ුළන විශේචනඹ කයනහ. 

දළනුත් විශේචනඹ කශහ ශන්. ණඹෂණ නළතු යටෂණ දුන්න ඵළවළ 

ශන්. අපි ශකොශවොභද ණඹ නළතු දුන්ශන්? ඒශෂණ -[ඵහධහ 

කිරීභෂණ] අපිට දීර්  කහරඹෂණ ශම් ක්රභඹ ඹටශත් අල්රහශුන 

ඹන්න ිනේධ නහ. ශභොකද, ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10දී ශ්රී රංකහශේ 

ශේහ වියුෂණතිඹ ෆශවන ්රභහණඹකට අඩු වුණහ. 

වළඵළයි, 2015 ර්ශේ ශදළනි කහර්තුශේ ශේහ වියුෂණතිඹ 

ිනඹඹට 4.5 දෂණහ ඳවශ ළටුණහ. 1996 ර්ශේ අු න විට ශේහ 

වියුෂණතිඹ තිබුණහ ිනඹඹට 12ෂණ. ඕසශේලිඹහශේ ිනඹඹට 5.9යි. 

්රංලශේ ිනඹඹට10.3යි. ඉතහලිශේ 11.8යි. සඳහඤසඤශේ 21යි. 

ඇශභරිකහ එෂණත් ජනඳදශේ ඔෂණශතෝඵර් භහඹ න විට ිනඹඹට 

5යි. නමුත්, අශේ ශේහ වියුෂණත භට්ටභ ඳවළින් ඳතිනහ කිඹරහ 

තුටු ශන්න ඵළවළ. ඒ තුටු ශන්න ඵළරි කහයණහ ශභොනහද 

කිඹරහ භභ කිඹන්නම්. අපි ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කශහ. යජශේ 

රැකිඹහ රඵහ දුන්නහ. ඔඹ ආකහයශේ විවිධ ශේල් කශහ. නමුත්, 

අන්තිභට අපි ඹස ඳයතයඹ අයශුන ශම් ශේහ වියුෂණතිඹ ඵරමු. 

ඹ අවුරුදු 15යි 24යි අතය තරුණ පිරිසර විතයෂණ ශේහ 

වියුෂණතිඹ 16.6යි. එභ ශේහ වියුෂණතිඹ ග්රහමීඹ ඳරියඹ තුශ ළම යි.  

අශේ ශේහ වියුෂණතිශේ අශනෂණ අහනහන්ත ඳළත්ත ශම්කයි. 

ඉවශ ේවිතීයික අධයහඳනඹ රළබ පිරිශන් ිනඹඹට 5.5ෂණ ශ්රභ ඵර 

කහශේ ඉන්නහ. කහන්තහන් ම්ඵන්ධශඹන් එඹ ිනඹඹට 12ෂණ 

කිඹරහ කිඹනහ. අධයහඳනඹ රළබ අඹශ  ශේහ වියුෂණතිඹ 1.2යි. 

කහන්තහන් ළම  පිරිෂණ ශේහ වියුෂණතිශේ ඉන්නහ. ඹ අවුරුදු 

15යි, 25යි අතය කහන්තහන්ශුන් ිනඹඹට 28ෂණ ශේහ වියුෂණතයි. 

ඹ අවුරුදු 25යි, 66යි අතය කහන්තහන්ශුන් ිනඹඹට 43ෂණ 

ශේහ වියුෂණතයි. එභ නිහ ශම් ුරු බහට භභ කිඹන්ශන් ඒක 

නියුෂණති තත්ත්ඹට ශුශනන්න ඕනෆ ඵයි. ඒ වහ අපි ්රධහන 

ලශඹන්භ යට කරහඳරට ශඵදහ කර්භහන්තරට ශදන වන  දිඹ 

යුතුයි.  

ජඳහනශේ ආර්ථිකඹ උදහවයණඹෂණ වළිනඹට ුන්න පුළුන්. 

ුරු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ශවොට දන්නහ, ශරෝක යුේධශේදී 

ජඳහනඹ ආර්ථික ලශඹන් ළිනරහ ම්පර්ණශඹන්භ විනහල වුණු 

ශරහශේ මුළු ජඳහනඹභ වළදුශේ ශකොම්ඳළනි ඳවයි. ඒ ශභොනහද? 

ශවොන්ඩහ, ඹභවහ, කහකි, ශෝනි, සුසුකි කිඹන ශකොම්ඳළනි. ශම් 

ශකොම්ඳළනි ඳව තභයි මුළු ජඳහනශේභ ආර්ථිකඹ ඉවශ දළම්ශම්.  

ඒශුොල්ශරෝ ආර්ථිකඹ ඉවශ දළම්ශම් ශකොශවොභද? බහඩාඩ 

එකරස කිරීශභන්.  කරහඳරට ශඵදරහ ශඳොම  ශඳොම  බහඩාඩරට 

අුඹ එකතු කිරීශභන් තභයි ඒ ආර්ථිකඹ ඉවශ දළම්ශම්.  

අපි හිතමු ශඵෝනිෂණශකෂණ වදනහ කිඹරහ. ඒ ශඵෝනිෂණකහශ  

කකුල්, ඇස, ඔළු එක එක අඹට වදන්න දීරහ home industry 

එක ම්පර්ණශඹන්භ ලෂණතිභත් කශහ. ඒ ආකහයඹට ලෂණතිභත් 

කශහභ ජඳහනශේ ආර්ථිකඹත් එෂණක අශනෂණ අඹට තයු කයන්න 

ඵළරි වුණහ. ඒක තභයි අපිත් කශ යුත්ශත්. නමුත් අපි අද 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ කථහ කයන්ශන් සුඵහධනඹ කඳපු එක 

ුළන. ශභොන ආඩාඩුෂණ ආත් ඒ ආඩාඩුට ශම් රිඹහදහභඹ 

ඉදිරිශේදී කයන්න ශනහශන්. අපි කවුරු ආඩාඩු කශත් ශම් 

ආර්ථික ටන ඉසයවට ශුන ඹන්න ඕනෆ. ශම් තීන්දු ුත්ශත් 

නළත්නම් අඳට ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. අඳට ශම් රිඹහභහර්ු 

විශේචනඹ කයන්න පුළුන්; ඕනෆ ශදඹෂණ කිඹන්න පුළුන්. 

භශ ත් ශම් ුළන පුේුලික භත ශුොඩෂණ තිශඵනහ. භට ඒහ ශම් 

ුරු බහශේ කිඹන්න ඵළවළ.  Tourism රට අලය environment  

එක යශට් නළත්නම් tourism කයන්න ඵළවළ. අපි ශඵොරුට 

tourism ුළන කථහ කයනහ. නමුත් ඒ ඳවසුකම් අඳට නළවළ. 

ඒකට අලය නීතිරීති තිශඵනහ. ිනංුේපරුශේ ඒ ඔෂණශකොභ 

තිශඵනහ. තහයිරන්තඹට ඩහ ිනංුේපරුශේ ංසකිතිඹ භවහ 

ඳරිභහණශඹන් විනහල ශරහ නළවළශන්. වළඵළයි, තහයිරන්තඹ 

ශඵෞේධ යටෂණ. ඒ යශට් ංසකිතිඹ ුළන කථහ කශශොත්, ඒහට 

නීතිරීති තිශඵනහ. ඒහ යටෂණ ඳහරනඹ කයන ආඩාඩුෂණ විිනන් 

කස කශ යුතු ශේල්. ඒහට විනඹෂණ තිශඵන්න ඕනෆ. අපි ඉසය 

හිිනශේත් ඒ භතශේ.   

ආශඹෝජන භඩාඩරශේ  කටයුතු කයනශකොට භභ තදින්භ 

හිිනශේ ඒ භතශේ. භශ  හධහයණ භතඹ තභයි භභ කිඹන්ශන්. 

යටට ල්ලි එන ක්රභඹෂණ වළශදන්ශන් නළත්නම් ශභශවභ ශඵොරුට 

කෆ ුවරහ ළඩෂණ නළවළ. අශේ භවය අඹ ශම් ආර්ථිකඹ විනහල 

ශවී විනහල ශවී ඹනහ නම් කළභළතියි. ඒක එෂණතයහ           

ශේලඳහරන ඵරහශඳොශයොත්තුෂණ. ඒක ෂණඹ වීශම් ්රතිඳත්තිඹ.  

භන්ත්රීයශඹකු වළිනඹට ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ එළනි 

ශේලඳහරන ඵරහශඳොශයොත්තුකින් ඳභණෂණ කටයුතු කයනහ නම්, 

ඒක අශේ යශට් අහනහ. ඒ නිහ අපි ආඩාඩු භහරු වුණත් 

්රතිඳත්ති ශනස ශනොශන ක්රභශේදඹෂණ කස කය ුන්න ඕනෆ. 

දළන්ත් ඒක කයන්න ඵළරි නම්, අනහුතශේදී අඳට විලහර 

අර්බුදඹකට ඹන්න ිනේධ ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

දුේඳත්කශම් ්රලසත භට්ටභ අපි ඵරමු. අපි දුේඳත්කභ ුළන 

හුඟෂණ කථහ කයනහශන්. දුේඳත්කභ අපි අඩු කශහ. ඇත්ත.  අපි ඳසු 

ගිඹ කහරශේ දුේඳත්කභ අඩු කයරහ තිශඵනහ. එශවභ අඩු කශහට 

ඳසශේ, ර්තභහනශේ දුේඳත්කශභන් පීඩහ විඳින්ශන් ිනඹඹට 6.5යි 

කිඹරහ තභයි හර්තහ   ශන්ශන්. 2006දී දුේඳත්කභ තිබුශඩා ිනඹඹට 

15යි. වළඵළයි, අපි අඩු කයරහ තිශඵන්ශන් ශකොශවොභද? රුපිඹල් 

3,781ක ශඳෞේුලික භහිනක ආදහඹභටයි අපි ශම් නිර දරිරතහ 

වදරහ තිශඵන්ශන්. වළඵළයි, ශම් ශඵදී ඹෆභ ශකොශවොභද? ශඵදී ඹෆභ 

ඵළලුහභ ග්රහමීඹ ්රශේලර ෆභ ද ශදනකුශුන් නශදනකුභ අඩු 

ආදහඹම්රහභීන්. ශම්ක තභයි ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි භසත 

ුණනඹ කිරීභ කයනහ. නමුත් ඒක අදහශ ශරහ නළවළ, ුභට. 

ඳසු ගිඹ ආඩාඩු කහරශේ අපි පුළුන් තයම් ඹිනතර ඳවසුකම් 

දියුණු කශහ. අපි පුළුන් තයම් ඒ වයිඹ දුන්නහ. වළඵළයි, නිසඳහදන 

ෂණශේරඹට දහඹකත්ඹ දී ුන්න අඳට පුළුන්කභෂණ රළබුශඩා 

නළවළ. ඒ ඒ කරහඳර  කර්භහන්ත ඇති කය ුන්න, ඒ කරහඳර 

මිනිසුන්ශ  ශ්රභඹ  නිසඳහදන ෂණශේරඹට ඇතුළු කය ුන්න අඳට 

පුළුන්කභෂණ රළබුශඩා නළවළ. වළඵළයි, ශම් අඹ ළඹ තුශ එළනි 

කරහඳ යහශිඹෂණ ඇති කය ුළනීභ වහ ඳසුබිභෂණ  වදරහ තිශඵනහ. 

ඒ ඳසුබිභ තුශ   තිශඵන කහයණහ කිහිඳඹෂණ භහ ශඳන්හ ශදන්නම්.  

ග්රහමීඹ දුේඳත් මිනිසුන්ශුන් ිනඹඹට 40ෂණ ඉන්ශන් කුඩහ 

ඳරිභහණ ශුොවීන්. ඌ, ඵයුමු, දකුණ ශෂණන්ද්රීඹ කයශුන 

වඳුනහශුන තිශඵනහ, ඒ අඹශ  ්රධහන ආදහඹම් භහර්ුඹ 

කිෂිකර්භඹයි කිඹරහ. අපි වී නිසඳහදනශේ ඉවශටභ ගිඹහ. අශේ 

වල් ඳරිශබෝජනඹ කයන යටල් තුනයි තිශඵන්ශන්. වී 

නිසඳහදනශඹන් ඉවශටභ ගිඹහට ඒ යටරට ුළරශඳන වල් 

නිසඳහදනරට අපි ගිශේ නළවළ. අපි වී නිසඳහදනඹ  කශහ. නමුත් 

වල් නිසඳහදනඹ කශශේ නළවළ. ඒ නිහ තභයි ශම් 

ඳර්ශේණරට,  තහෂණණඹට,  බීජරට විලහර මුදල් ්රභහණඹෂණ 

ශන් කයන්න ශවේතුත් වුශඩා.  ඒ රිඹහලිඹට අපි ඹන්න ඕනෆ. 

අපි වී නිසඳහදනඹ කයරහ වීලින් සඹංශඳෝෂිත වුණහභ, වී විකුණහ 

ුන්න ඵළවළ. වී විකුණහ ුන්න ඵළරි  ශන කරුභඹෂණ නිහ 

ශනොශයි. අපි ශදන වල් කන්න යටල් නළවළ. ඒ යටල් 

ඳරිශබෝජනඹ කයන වල් ර්ු අපි නිසඳහදනඹ කයරහ නළවළ. 

අහනශේ අශේ වී නිසඳහදනඹ ළම  ශරහ තිශඵනහ. නමුත් 

ඒකට නිඹභ මිර ශුොවීන්ට ශදන්න ඵළරි වුණ නිහ ශුොවීන් විලහර 

අභහරු තත්ත්ඹක ඉන්නහ.  

 ශුොවි ඳවුල් එෂණරෂණ ඳණසදවකට කිිනභ ඉඩභෂණ නළවළ 

රංකහශේ. ශභශතෂණ කල් ්රලසන කිහිඳඹෂණ තිබුණහ. ජනතහ කුලී 

නිහර අවුරුදු ුණන් හිිනඹහ. ශුඹෂණ වදන්ශන් නළවළ. ඒ 

හශ භ යජශේ නිහර හිිනඹහ. යජශේ නිහ කළම රහ බිඳිරහ 

ගිඹහ. ඒහ repair  කයන්න මුදල් නළවළ. අද ශම්  අඹ ළඹ තුළින් 

කහයණහ ශදකෂණ ිනේධ ශනහ. එකෂණ, ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම්  අයිතිඹ 

ශදනහ. ශදළනි එක, ශ  අයිතිඹ ශදනහ.  අවුරුදු 10කට ඩහ 

ඉන්නහ නම් ඒ ඉඩශම්  ශවෝ ශුයි  අයිතිඹ රළශඵනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශම් මුදල් ශභොන 

අභහතයහංලඹට ශන් කශත් ඒ මුදල් ශන් කයන්ශන් 

ඇභතිරුන්ශ  ්රතිරඳඹ ශුොඩ නළඟීභ වහ නම්, අඳට ඒශකන් 

්රශඹෝජනඹෂණ නළවළ. හමුහික ලශඹන් ිනඹලු අභහතයහංල එකට 

එකතු ශරහ ළඩ කශශොත් විතයයි ශම් අඹ ළශඹන් ශුොඩ එන්න 

අඳට පුළුන්කභෂණ රළශඵන්ශන්. අපි වළභ කහයණහකදීභ මලික 

ලශඹන් යටට ශේඹෂණ න ක්රභශේදඹකට එන්න ඕනෆ. 

ඊශඟට, භහ දකින ඉතහ ළදුත් රෂණණඹෂණ තිශඵනහ. ශභහිදී 

්රධහන සථහනඹෂණ ුන්නහ ශේීරඹ ආදහඹම් ශදඳහර්තශම්න්තු. ඒ 

ආඹතනරට ශඳයට ඩහ ළඩ කටයුතු කහර්ඹෂණභ කයශුන 

ඹෆභට අලය හතහයණඹ  නිර්භහණඹ කය ශදන්න තභයි ශම් 

උත්හව කයන්ශන්. ඒ, ඉතිවහශේ ඳශමුතහට යජශේ ඵදු 

ආදහඹභ දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශේ අනුඳහතඹෂණ ශර ිනඹඹට 15ෂණ 

දෂණහ ළම  කය ුළනීභ වහයි.  

භහ එකෂණ කිඹන්නම්. සුයහ ඵදු ශදඳහර්තශම්න්තු ශම් තහශේ 

මිලිඹන 16,000ක ආදහඹභෂණ ළම  කයශුන තිශඵනහ. ඒ ළම  

කය ුත්ශත් අයෂණකු ශශශහභ ළම  කයශුන, එශවභ නළත්නම් 

භත් ඳළන් අශශවිඹ ළම  කයශුන ශනොශයි. අපි ඒ ශනුට 

එතශනෝල් ඇතුළු විවිධ ශේල් වහ ක්රභත් ළඩ පිළිශශෂණ 

ශඹදුහ. පිට ඳහශයන් ඹන ශේල් නිඹභ ඳහයට ශුශනන්න නීතිඹ 

තදින් රිඹහත්භක කිරීභ තුශ මිලිඹන 16,800කට ළම  ්රභහණඹක 

ආදහඹභෂණ අපි රඵහ ුත්තහ ශම් භහ කිහිඳඹ ඇතුශත. අඳට ඒහ 

වදහ ුන්න පුළුන්. ශම් ඵදු ආදහඹභ රඵහ ුළනීශම්දී වුණත් ඒ ඵදු 

ආදහඹභ ශුන යහඳහරිකඹහ පීඩහට ඳත් කයන්ශන් නළති, ඒ 

යහඳහරිකඹහ කළභළත්ශතන් ඵදු ශුන පුේුරඹකු ඵට ඳත් කය 

ුන්න ඕනෆ. 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ 20ළනිදහ ශභභ 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට විවිධ භට්ටශම් කරුණු 

හකච්ඡහට ුළනුණහ. ශම් න විට ශඵොශවෝ  පිරිෂණ අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහ ුළන ්රහදශඹන්, අ්රහදශඹන් කථහ කයනහ.  ශම් අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහර ්රතිංසකයණ ුණනහෂණ වඳුන්හ දී 

තිශඵනහ. භහර්ු උඳශේලක කිඹන්ශන් ශභොකෂණද? විශලේශඹන්භ 

යහඳහරික ශරෝකශේ කශ යුතු ්රතිංසකයණ ුණනහෂණ වඳුන්හ 

දී තිශඵනහ. ඒ වඳුන්හ දී තිශඵන ඒහයින් එකෂණ තභයි ඍජු 

විශේල ආශඹෝජන ශභයටට ශුන්හ ුළනීභ. එහිදී ඉඩම් 

්රතිඳත්තිඹ ඳභණෂණ ශනොශයි. ශම්ක ශවොට කිඹරහ ඵළලුශොත් 

ශඳශන්වි,  500කට යෂණහ ශදනහ නම් අවුරුදු ඳවක ඵදු වනඹෂණ 

රළශඵනහ. ඒ හශ භ  යෂණහ ශදන ්රභහණඹ 800 දෂණහ ළම  

ශනහ නම්, ශේඹට ඵහ ුළනීශම්දී අලුත් ඊපීඑෂස අංකඹෂණ 

නිකුත් ශනහ නම්, අවුරුදු අටෂණ දෂණහ ඵදු වනඹෂණ 

රළශඵනහ. අවුරුදු අට දෂණහ ඵදු වන දුන්නහභ ඒ අඹශ  

යහඳහය ලෂණතිභත් ඉසයවට ශුන ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹෂණ 

ඇති ශනහ. ආශඹෝජකඹන් ශුන්හ ුළනීභ වහ ඉඩම් අයිතිඹ 

පිළිඵ තිබුණු ුළටලුත් ඉදිරි කහරඹ ඇතුශත විහ ුන්නට 

පුළුන් ශේවි.  

භහ ආශඹෝජන භඩාඩරඹ බහය ිනින කහරශේ,  ශම් භහශේ 

ුත්ත තීන්දු ඊශඟ අඹ ළශඹන් ශනස කශ ඵ භභ දන්නහ. 

එතශකොට කිිනභ ආශඹෝජකඹකු ගිවිසුභකට එශශමන්ශන් නළවළ.  

ආශඹෝජකඹන් ඇවිල්රහ අවනහ අඋමරහශ   යශට් ඇභතියඹහ 

භහරු ශන ශකොට, ආඩාඩු භහරු ශන ශකොට ඵදු ක්රභඹ ශනස 

කයනහ; ඉඩම් රඵහ දීශම් ක්රභඹ ශනස කයනහ. එතශකොට අපි 

ආශඹෝජන ශුශනන්ශන් ශකොශවොභද?අ කිඹරහ. ශභන්න ශම් 

තත්ත්ඹ  තභයි අපි සථහය කශ යුත්ශත්. ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ 

තුළින් සථහය ඵරහශඳොශයොත්තුෂණ දීරහ තිශඵනහ. 

ආශඹෝජකඹකුට එන්න පුළුන්,  ආශඹෝජනඹ කයන්ශන් ශඩොරර් 

මිලිඹන 50ද, ඒ ශඩොරර් මිලිඹන 50 ආශඹෝජනඹ කශහට ඳසශේ  

යහඳහයඹ ඳටන්  ශුන 500කට  යෂණහ ශදනහ නම්, ඒක වරිඹට 

රිඹහත්භක ශරහ යෂණහ ශදන ්රභහණඹ 800 දෂණහ  ළම  කයනහ 

නම්,  ඒ අඹට අවුරුදු අට දෂණහ ඵදු වනඹෂණ ශදනහ. යටක ඒ 

ආකහයඹටයි කටයුතු ශකශයන්න ඕනෆ. එශවභ ශනොකය ඉසයවට 

ඹන්න පුළුන්කභෂණ රළශඵන්ශන් නළවළ.  

 ෂණෂුර මරය යහඳහය ඳහරනඹ කිරීභට ඳනත් ශකටුම්ඳතෂණ 

ඉදිරිඳත් කයනහ. ශභභ අංලඹ විධිභත් කිරීභට නිඹහභන 

අධිකහරිඹෂණ පිහිටුවීභ වහ  2015 ශනොළම්ඵර් භ 05ළනි දින 

ඉදිරිඳත් කශ ්රතිඳත්ති ්රකහලනඹ භඟින් කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ 
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යහඳහය අංලඹ මුහුණ ශදන ුළටලු අධයඹනඹ කිරීභ වහ 

උඳශේලක භඩාඩරඹෂණ - කමිටුෂණ- ඳත් කශහ. ඒ හශ භ ශතෝයහ 

ුත් මරය ආඹතනර වශඹෝුශඹන් සුළු වහ භධය ඳරිභහණශේ 

යහඳහරිකඹන්ශ  - භහ මුලින් කිේහ හශ  -  ණඹ ආයෂණණ ළඩ 

පිළිශශ ඹටශත් රුපිඹල් මිලිඹන 500ක අයමුදර, ිනඹඹට 75ක 

ඇඳඹ ව  මිලිඹන 100ක  credit line එක   විිත කශහට ඳසශේ  

තභන්ට ලෂණතිභෂණ යහඳහයඹෂණ ශුන ඹන්න පුළුන් ශයි කිඹහ 

භහ හිතනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශම් කරුණුත් එෂණකභ 

භහ තත් කහයණඹෂණ ුළන වන් කයන්න ඕනෆ.  මලික ලශඹන්  

අශේ යහජය ආදහඹභ ළම  කය ුළනීභ වහ අඳ ඉදිරි කහරඹ 

ඇතුශත  ශම් ඳසු බිභ තුශ රිඹහ කයන්න ඕනෆ. 1994 න ශකොට  

යහජය  ආදහඹභ  තිබුශඩා ිනඹඹට 19යි.  2014 න විට එඹ ිනඹඹට 

10.2ෂණ දෂණහ ඳවශ ඵළවළරහ තිශඵනහ. ආදහඹම් ළම  කය ුළනීශම් 

ක්රභශේදඹ - යහමු- තභයි ශම් කස කය තිශඵන්ශන්. එශවභ 

යහමු කස කය ුන්න ශකොට යහජය විඹදම් අඩු කය ුත යුතුයි. 

යහජය විඹදම් අඩු කය ුළනීභ ඉදිරි කහරශේදී කයන්නට ඕනෆ. 

එතශකොට ඹම් ඹම් විධිශේ ුළටලු වුත තත්ත්ඹන්, පුේුර භත 

ඇතින්නට පුළුන්.  එශවභ නළති      ශම් ආදහඹභ ඉසයවට ශුන 

ඹන්න පුළුන්කභෂණ රළශඵන්ශන් නළවළ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අපි ක්රශභෝඳහඹ 

දිරිුළන්වීභ වහ අදහශ යහඳහය ්රහ ධන භහුම් වහ ව 

ංග්රහමික ආදහඹම්  ඵදු ය ඳවක කහරඹෂණ දෂණහ ිනඹඹට 50කින් 

අඩු කිරීභට තීන්දු කය තිශඵනහ. ශභඹ 2016 අශ්රේල් භහශේ 

01ළනිදහ ඉරහ රිඹහත්භක කයනහ. සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණ 

අංලඹ ඉවශ සථහනඹකට ඔහ තඵන්නට නම් භභ කිඹපු 

්රතිංසකයණ ඉවල් ශයි කිඹරහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

නිදව රළබිරහ අවුරුදු 67කට ඳසුත් යජශේ විඹදභට රිරන 

ආදහඹභෂණ උඳඹහ ුන්න අඳට පුළුන්කභෂණ රළබිරහ නළවළ. ඒ නිහ 

තභයි බහඩාඩහුහයඹට විශේචන ආශේ. නමුත් බහඩාඩහුහයශේ 

නිරධහරින්ට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කයන්න පුළුන් ශදඹෂණ නළවළ. 

යජඹ රිඹහත්භක කයන ්රතිඳත්ති තභයි බහඩාඩහුහයඹ රිඹහත්භක 

කයන්ශන්. ශේලඳහරන අංලඹ තභයි බහඩාඩහුහයඹ රිඹහත්භක 

කයන්ශන්. ඒ නිහ බහඩාඩහුහයඹටයි, නිරධහරින්ටයි ඵළණරහ 

ළඩෂණ ශන්ශන් නළවළ. ඒ ඒ යජඹන්ර ශේලඳහරන නයහඹ ඳර, 

්රතිඳත්ති ්රකහලන තභයි බහඩාඩහුහයඹ රිඹහත්භක කයන්ශන්. 

එශවභ නළති ඒහ බහඩාඩහුහයශේ නිරධහරින්ශ  වුභනහට 

කයන ශේල් ශනොශයි. භට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී එළනි ශදඹෂණ 

ඇහුණහ. බහඩාඩහුහයශේ නිරධහරින්ට ඵළණරහ ඒක කයන්න ඵළවළ. 

ඳවසුකම් ශදන්න යජඹකට ආදහඹභ තිශඵන්න ඕනෆ. ආදහඹභ නළති 

නිහ තභයි කේඳහදු කිරීම් ිනේධ න්ශන්. ඒ නිහ  මලික ලශඹන් 

එඹ ශත්රුම් ශුන ශේලඳහරනඥඹන් රිඹහ කයන්නට ඕනෆ.  

ුරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශම් අඹ ළඹ කස කය 

ුළනීශම්දී විශලේශඹන්භ  මුදල් අභහතයහංලශේ  ශල්කම්තුභහ ඇතුළු 

ශසු නිරධහරින් විලහර කළඳවීභෂණ කශහ.   ඉතහභ ඳශපුරුදු, යජඹන් 

කිහිඳඹෂණ භඟ, නහඹකඹන් කිහිඳ ශදශනකු භඟ රිඹහ කශ 

ඉතහභ දෂණ නිරධහරින් යහශිඹෂණ මුදල් අභහතයහංලශේ ිනිනනහ.  

ඔවුන්ශ  ලෂණතිඹ ශම් අඹ ළඹට රළබුණහ. ශභඹ ඳහදක භට්ටමින් 

තඵහශුන ඉදිරි අවුරුදු ශදක ඇතුශත ශම් යට ඉදිරිඹට ශුන 

ඹන්න පුළුන් ලෂණතිභත් ආර්ථිකඹෂණ  ශුොඩනඟන්න තභයි අශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ වහ අඳ 

ශදශුොල්රන්ශ භ වශඹෝුඹ අලයයි කිඹරහ භහ හිතනහ. අඳ 

කවුරු ශභොන ශේලඳහරන තීන්දු ුත්තත්, ශභොන විධිඹට කටයුතු 

කශත් ශම් ඹථහර්ථඹට මුහුණ  දිඹ යුතුයි.  එශවභ නළත්නම් 

අනහුතශේදී ශම් යශට් තිශඵන ්රලසන ළම  නහ මිෂණ,  ඒහශේ  

කිිනදු අඩු වීභෂණ ිනදු න්ශන් නළති ඵත් භතෂණ කයමින් භශ  

කථහ අන් කයනහ. ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතියි, ුරු 

නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි.  

ගරු නිනයෝජය කාරක වභාඳිනුරමා 
(நளண்தைநழகு குலக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැවපවීම ඊ  යනුකල තාලකාලිකල යත් හිටුලන දි්ද,                   

ය. භා. 1.00  නිනයෝජය කථානායකුරමා [ගරු ිනංග සුමිනඳා 
මශතා] න  වභාඳිනත්ලනය්ද නැලත ඳලත්ලන ී . 

அதன்டி, அநர்வு ழ.. 1.00 நணழயகப இகடழரத்தப்ட்டு 

நவண்டுந் ததளடங்கழற்ர. ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் [நளண்தைநழகு 

தழங்க சுநதழள] தககந யகழத்தளர்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 

DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 

the Chair. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, ුරු හසුශේ නහනහඹෂණකහය භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 1.00] 

 

ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ මුරසුශන් ිනිනේදී 

ශම් කථහ කයන්න රළබීභ තුටෂණ. නමුත් භහ මුලින්භ කිඹන්න 

ඕනෆ, කහරඹ ශඵදීශම්දී නම් විලහර අනුඳහතික යදෂණ තිශඵන ඵ. 

ශම් ුළන ඔඵතුභහ ශොඹහ ඵළලුශොත්  ශවොයි. ශම් ිනිනන්නහ ව 

භන්ත්රීරුන්ශ  ංඛ්යහ අනු, ඔවුන්ශ  ශඳොදු භතඹ ්රකහල 

වීභට ඉඩ රසන ්රභහණඹ වහ එඹ වකුශහ දළමීභට දයන 

්රඹත්නඹ ුළන ඔඵතුභහ ිනකෂණ රකහ ඵළලුශොත් ශවොයි, ුරු 

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.  
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, විනහම  135ෂණ විඳෂණඹට  ශඵදහ දුන්නහ. අද 

උදෆන භන්ත්රීරුන් ංඛ්යහ වන් කශහ. ඔඵතුභහ ඉල්ලීභ කය 

තිබුශඩා උදෆන 10.30න් ඳසුයි. ඔඵතුභහ කයපු ඒ ඉල්ලීභ 

හධහයණයි. භභ හිතන විධිඹට, ඔඹ ුළන ඳෂණ නහඹක රැසවීශම්දී 

භතු කිරීභ තභයි සුදුසු. 
 

ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක තභයි කයන්න ශන්ශන්.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එෂණත් ජහතික ඳෂණඹ වහ 
වභත්රීඳහර ිනරිශේන යජශේ ශභභ ්රථභ අඹ ළඹට අශේ විශයෝධඹ 
ඳශමුශන්භ ඳශ කයනහ. ඒ අතය අශේශ  ලහඳඹටත්,  
අභිශඹෝුඹටත්  එඹ රෂණ කයනහ. ශම් යශට් ශේශඳොශ, ම්ඳත්, 
සතු ශේීරඹ වහ විශේීරඹ භවහ ධනඳති භහුම්රට ඳහහ දීශම් 
ළඩ පිළිශශෂණ ශම් අඹ ළශේ තිබීභ ඊට ්රථභ ශවේතුයි. ශදන 
ශවේතු, භසත ආර්ථිකශේ එකතු න අුශඹන් ළම  ඳංගුෂණ 
ධනඳති ඳන්තිඹ අතට ඳත් කයමින් එභ විඹදභ ශවෝ එභ ඵය ශඳොදු 
ජනතහශ  කය භත ඵයෂණ වළිනඹට තළබීභයි. Actually, the 
transfer is in the reverse; it is from the common people to the 
rich. තද ශභඹ මරය ්රහයණඹ ශවෝ ර්ධනඹ උශදහ ිනඹල්ර 
කළඳ කශ - monetary expansion at any cost - මරය ්රහ ධනඹ 
භත ඳදනම් ව, ශශ ශඳොශ භඟින් ඉදිරිඹට ඹළශන, රහබඹභ 
ශඳයටු කයුත්, ජනතහ විශයෝවර අඹ ළඹෂණ ඵ භහ කි යුතු 
තිශඵනහ.  

1037 1038 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යඑන්පී - වභත්රීඳහර 

ිනරිශේන ළරළසභ කුභෂණද? ළරළසභ, ළඵෆ ආර්ථිකඹ නළතශවොත් 

නිසඳහදන ආර්ථිකඹ ශනුට මරය ශේහ ආර්ථිකඹෂණ වළදීභයි. 

දළනටභත් අශේ ආර්ථිකශේ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශඹන් ිනඹඹට 

60ෂණ ඳභණ ඹන්ශන් ශේහ ආර්ථිකඹටයි. ශේහ ආර්ථිකශඹන් 

ිනඹඹට 40ෂණ ඳභණ ඹන්ශන් මරය ශේහන් වහයි. ධනඳතීන් 

වළශභෝභ දළන් ඵළංකු, එශවභ නළත්නම් මරය භහුම් 

අයිතිකහයඹන් ශමින් තිශඵනහ. ඵළංකුර ඳළළත්භ එන්න එන්න 

දුර්ර කයන ආකහයශේ ශඹෝජනහ ුණනහෂණ ශම් අඹ ළඹ 

කථහශේ තිශඵනහ. ඒ දුර්ර න ඵළංකුර හිනඹ ඹම් ඹම් මරය 

භහුම්රට ඹළශන ආකහයඹකට මරය භහුම්ර 

තළන්ඳතුරට, ආඩාඩුශන් ශදනහ වතිකඹෂණ; ආඩාඩුශන් 

ශදනහ guarantee එකෂණ. මරය භහුම්ර තළන්ඳතුරට  

ආඩාඩුශේ  guaranteed fund එකෂණ තිශඵනහ නම්, ඵළංකුරටත් 

එඵඳුභ ව  guarantee එකෂණ ආඩාඩුට  ශදන්නට ිනේධ ශනහ.  

එශේ  නළත්නම්  ඵළංකුරට තළන්ඳතු දළමීභ ඩහ අදහනම් කිඹහ 

මිනිසුන්ට ිනතන්නට ශනහ.  ශම්ක ඵළංකු ඳත්හශුන ඹහභට  

ශවෝ ඵළංකුර දියුණුට ශවේතුෂණ ශන්ශන් නළවළ. ශම් ශුනහ 

ශඹෝජනහලින් ළම ශඹන්භ ඳවය දින්ශන් ඵළංකුරටයි. මරය 

කටයුතු- කල්ඵදු ක්රභශේ කටයුතු- ඵළංකුලින් ඉත් කයන්න 

කිඹන්ශන්, ශම්හ ඔෂණශකොභ ශුශනන්ශන් භවජන ඵළංකුටයි, 

රංකහ ඵළංකුටයි  ඳවය ුවන්නයි.   

ඊශඟට,  UNP ඹ හිතන්ශන්ත්, ළරසුම් කයන්ශන්ත්  රංකහ 

ජහතයන්තය මරය ශේහ ඳඹන  යටෂණ ඵට ඳත් කයන්නයි. 

විලහර ්රහ ධන  ශශ ශඳොශෂණ ඇති කයන්නයි. ශම් කහරශේ නම් 

ශම්ක දල් ිනහිනඹෂණ. ශභොකද, ශරෝකශේ අද  ධනඳති  ආර්ථිකඹ 

තිශඵන්ශන් භන්දුහමී තත්ත්ඹක. ජහතයන්තය  මරය අයමුදශල් 

අලුත්භ ඉරෂණකම් ිනක ඵළලුශොත් ශඳශන්වි. 2015 ඳභණෂණ 

ශනොශයි, 2016 ර්ශේත්, ඒ තිශඵන්නහ ව භන්දුහමීබහශඹන් 

ුළරවීභෂණ නළවළ. ජඳහනඹ හශ  ්රධහන අංලඹක ආර්ථික ර්ධනඹ 

බිංදුයි  දලභ ුණනයි. ශම් අනු ඵළලුහභ ඇශභරිකහනු 

ආර්ථිකශේ ඇති වුණ  ඉතහ සුළු නළඟීභත්, දිුට ශුනිඹන්නට  

පුළුන් නළඟීභෂණ ඵ ශේන්ශන් නළවළ, 2016 මුරය අයමුදශල් 

ඉරෂණකම් දිවහ  ඵළලුහභ.  එභ නිහ ශම් දල් ිනහිනඹ  ජනතහට  

බිඹකරු යහත්රිඹෂණ වීභට  ඉඩ තිශඵනහ.  

අශේ යට ශම් විධිඹට  මරය ශේහ භධයසථහනඹෂණ ශන්නට  

නම්, අශේ ශුොවි ජනඹහශ  ඉඩම් වහ නිසඳහදන කිෂි  

භහුම්රට අයිතිශරහ, ශුොවීන් ශභභ භහුම්ර  ශේකඹන් 

විඹ යුතුයි. තහෂණණඹ භඟ ශුොවිතළශන්  ශ්රභ ඵර කහඹ අඩු  කය,  

ඔවුන්ට රැකිඹහ  වහ දළළන්ත නුයඹට - Megapolis  එකට- 

එන්නට ශනහ. ඉඩම්, ජරඹ, ඛ්නිජ ම්ඳත්ආදී  ශම් ිනඹල්ර 

ඳභණෂණ ශනො අශේ ුළවළණු දරුන් ඳහ ශශ ශඳොශශේ  බහඩාඩ 

ඵට ඳත් ශනහ.  ඒ වුභනහ  වහ තභයි යජ ශේ  ඵරඳර 

ඉඩම්රට ිනන්නෂණකය ඔේපු ශදන්ශන්. ඒ ඵරඳර ඉඩම්ර 

අනයශඹන් ඉන්නහව ජනඹහ ට ඒක ශරොකු තුටෂණ ඇති කයහවි. 

නමුත් ශම්  ිනන්නෂණකය ඔේපු  ඔවුන්ට රඵහ ශදන්ශන් කුභෂණ 

වහද? ඒහ විකිණීභට ළරළසවීභට ඵ දන්ශන් ඒශෂණ ඹින 

අයමුණ -ඹින ශඳශ- කිඹන්නට පුළුන් අඹට ඳභණයි.  

ඊශඟට, ශම් අඹ ළඹ භඟින් ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ, අශේ ශම් 

රෂණ  ශදීමඹෂණ  ජනහහ ව, ර්ු ළතපුම් විිනඳන්දහවෂණ න ශම් 

කුඩහ රංකහ වහ  එඹට අඹත් මුරඹ  විශේශිකඹන්ට, විශේීරඹ 

භහුම්රට මුළුභනින්භ  ඳහහ ශදන්න. අශේ යශට් ඉඩම් ුන්න 

පුළුන් කිඹරහ  ඉඩ ඇරි ශඹොත් - ශ ට්ටු ඇරිශඹොත්-  අශේ ඉඩම් 

අත්ඳත් කය ුළනීභ වහ  ශරෝකශේ මුදල්  තිශඵන ශඵොශවෝ 

ධනතුන්  මුදල් ශඹොදන්නට  පුළුන්. ශම් ුභන ගිශඹොත් 

ක්රභශඹන් ශම් යශට් ඉන්න ධනඳතිඹන්ශ ත්,  විශේශික   

ධනඳතිඹන්ශ ත්  අයිතිඹට  අශේ භුමිඹ වහ අශේ මුරඹ ඹට 

ශන්නට පුළුන්. අඳශ  භමිඹත්, අඳශ  මුරඹත් ආයෂණහ කය 

ුළනීභට ඵළ තිබ  ඳවුරු අට්ටහර කඩහ බි දභහ විශේශිකඹන් 

ඩම්භන්න  ශම් යජඹ රළවළසතියි. ශම්ක රහංකීඹ ජහතිඹටභ කයන  

වතුරුකභෂණ. ශම්හට භහෂණ නළවළ. ශම්ක ශම් යශට් ජහතික 

ඇල්භෂණ ඇති  ිනඹලු ජනර්ුඹන්ට විරුේධ ිනදු කය ඇති යුේධ 

්රකහලඹෂණ. ශම්ක ශවන ුවන අඳයහධඹෂණ. ශම් අනු ශරෝකශේ  

ල්ලි-මුදල්- තිශඵන අඹට අශේ යට, භමිඹ, මුරඹ ශශ  

ශඳොශශේ බහඩාඩඹෂණ ශර  මිරදී ුත වළකි ශනහ. ශම්කට තිබුණු  

ඵහධහ අඳ විිනන්   දභහ තිබුණු තවනභයි. ඒ හශ භ  ඒහට අපි 

ශරොකු ඵේදෂණ දභහ තිබුණහ. ඒ ඵදු  ඔෂණශකොභ ඉත්කිරීභත් ශම් 

භඟභ කය තිශඵනහ.  

ඳයම්ඳයහ ුණනහෂණ තිසශේ අපි ශුොඩනඟහ ුත් ජනතහ 

න්තක ශේඳශ  යජඹට ආදහඹම් රඵහ ශදන  යහඹඹන්.  ඒහ 

ඇත්තටභ ම්පර්ණශඹන්භ  ශම් යශට් ශකොටස  ශශ ශඳොශ  

වයවහ පුේුලික ධනතුන්ට, ශකොම්ඳළනිරට ඳහහ දීභට ූ දහනම්. 

ඒ ත්කම්, අදහඹම් භවහ  ශකොම්ඳළනිකහයයින්ට ශකළින්භ ඳහහ 

දීභට ශම් අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ කය  තිශඵනහ. එශේ  ඳසු ගිඹ 

කහරශේ  ඳහහ දුන් භහුම් ුණන ඒහශේ  ශච්ච භුම   ශනභ 

අපි කථහ කශ යුතු තිශඵනහ. යහජය ශේඳශ ශොයකම් 

ශනොකශහඹ කිඹහ  අද උශේ ුරු ශ්රේභදහ ඇභතිතුභහ  කිේහ. 

නමුත් ශශ්රේසඨහධිණශේ නඩු ශදකකින් භභ ඔේපු කශහ, UNP  

ආඩාඩු කහරශේ යෂණණ ංසථහත්, නළේරට bunkering  

කයන භළයයින් භහුභත් ඹන ශම්  ශදකභ විකුණහ තිශඵන්ශන් 

ඇත්තටභ ඉතහ අඩු මුදරකට ඵ. යහශේ අෂණකය 6ක භමි                 

බහුඹ ඒ ශකොම්ඳළනිරට ශනොමිශල්යි දීරහ තිශඵන්ශන්.  

ශශ්රේසඨහධිකයණඹ ඒ විකුණුම් ශදකභ අරංගු කශහ, ඒහ ශවොය 

ළඩ පිළිශශෂණ භත වුණු ශේල් නිහ. අශවොයඅ කිඹරහ කිේශේ, 

“The transaction does not appear to be clean.” එශවභයි 

කිේශේ ශශ්රේසඨහධිකයණඹ නඩු තීන්දුශේ. එශවභයි ඒ කහරශේ 

කටයුතු ිනදු වුශඩා. නමුත් දළන් අලුශතන් ඉඳදිරහ ඇවිල්රහ නම් 

අපි ඒක ඵරමු, මින් ඉදිරිඹට.  

භභ කිඹනහ, ඇත්තටභ අඳ කශ යුතු තිශඵන්ශන් අශේ 

ත්කම්, යහජය ශේශඳොශ විකුණහ දභන එක ශනොශයි, ඒහ 

ආදහඹම් ළම  කයන ශේශඳොශ ඵට ඳත් කිරීභයි කිඹරහ. අද යජඹට 

ආදහඹම් ඕනෆ. යජඹට ආදහඹම් ඕනෆ නම් යජශේ ත්කම් රැක 

ුන්නට ඕනෆ; යජශේ ත්කම් ආදහඹම් ඵට ශඳයශන්නට 

ඵරන්න ඕනෆ. ඒ ශනුට ඒහ ශදොයදන් ශදන එක ඇත්තටභ 

යජශේ ආදහඹභ ළම කය ුළනීශම් භහර්ුඹ ශනොශයි. ශම්ක 

කයන්ශන් යජශේ ආදහඹම් පිළිඵ ්රලසනඹෂණ භත ශනොශයි, 

තභන්ශ  රිුඹහ න ශකොම්ඳළනිකහයඹන්ට ශම් යශට් ශේශඳොශ 

දන් දීභටයි. ඒ නිහ ශම් අඳයහධඹට ශම් යශට් ඒ ආඹතනර ිනිනන 

ශේකයින්ත්, ශම් යශට් ජනතහත් ඉඩ දීරහ ඵරහශුන ඉදියි 

කිඹරහ හිතන්න නම් එඳහ. 

ඇත්තටභ කශ යුත්ශත් කුභෂණද?  රහබ රඵන අශේ ඉසකහුහය 

ංසථහ හශ  ඒහ ශඳෞේුලීකයණඹ කශහ. ඒහ ආඳහු අශේ 

යජඹට ුන්න ඕනෆ. අයශුන ඒහශේ ආදහඹම්ලින් ශම් යජශේ 

ආදහඹම් අලයතහ පුයහ ුන්නට ඕනෆ. භට ශත්ශයන්ශන් නළවළ, 

ශභොකෂණද ශම් ්රතිවිශයෝධඹ කිඹරහ. එක ඳළත්තකින් ආදහඹම් 

ඕනෆ. අශනෂණ ඳළත්ශතන් ආදහඹම් රඵන ආඹතන විකුණහ දභනහ, 

එකය මුදරෂණ ුන්න. ඒක වරිඹට යන් කිකිළිඹශ  බිජු එකය 

ුන්න යන් කිකිළිඹශ  ඵඩ ඳළළුහ හශ  ශුොන්කභෂණ. කයන්න 

ඹන එක විධිඹෂණ තභයි, ශකළින්භ රංසු කළහ ශම් ආඹතන 

ශදන්න ඹන එක. අශනෂණ එක ශකොටස ශශශ  ශඳොශ වයවහ ශම් 

ආඹතන ක්රභශඹන් ඒ ශකොම්ඳළනිරට රඵහ ශදන්න කටයුතු 

කිරීභ. අන්තිභට යෂණණ ංසථහ වළරී ජඹර්ධන නළතත් අයිති 
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කය ුන්න පුළුන්, ශම් රිඹහදහභඹ තුශ. යෂණණ ංසථහ 

තහකහලික වළරී ජඹර්ධන අශත් තිබුණු කහරශේ ශකොඳභණ 

ශේකශඹෝ අසශරහ ගිඹහද කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. 

ශකොඳභණ ශේකශඹෝ අන්ත විවීභකට බහජන කශහද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. නළතත් වළරී ජඹර්ධන යෂණණ 

ංසථහශේ අයිතිකහයඹහ ඵට ඳත් කයන්න තමුන්නහන්ශේරහ 

ශුශනන ළඩ පිළිශශ ඉතහ ඳළවළදිලියි.  

දළන් ුල් අඟුරු ශටන්ඩයඹෂණ ුළන විලහර කථහෂණ තිශඵනහ. 

ඒහත් ශම් අතය කිඹහශුන ඹන්නට ඕනෆ. ඇත්තටභ දළන් රංසු 

තිඹන්ශන් ුල් අඟුරු ශටන්ඩර් ක්රභඹටද කිඹරහ භභ අවන්නට 

කළභළතියි. ශභොකද, ුල් අඟුරු ශටන්ඩයශේ අඩුභ ශටන්ඩයඹ දීපු 

එක අයින් කශහ, ඒශෂණ පිරිවිතයඹන් ශනස කයරහ. නළත 

ආශේභත් ුණන් ඵරරහ ළම  ශඩන්ඩයඹට දුන්නහ. රංසු ක්රභඹට 

ශවෝ ශම් යජශේ ශේශඳොශ ශදන විට දළන් ඒ ක්රභඹට ශදන්න ඹනහ 

කිඹරහ වළඟවීභෂණ, ුල් අඟුරු ශටන්ඩයශඹන් අඳට හිතහ ුන්න 

පුළුන්. අත ඹිනන් ුන්න මුදල් ශම් ශඳෞේුලීකයණඹ තුශ තිබුණු 

ඵ කවුරුත් දන්නහ. ඒ අනු තභයි ශම් ිනනහ ශේශඳොශ ඊට ඩහ 

අඩු ිනනහකභකට එක එක ශකොම්ඳළනිකහයඹන්ට දුන්ශන්. 

අද යහශේ ආදහඹභ අීමරු තත්ත්ඹකට ඳත් වී තිශඵන්ශන් 

ඇයි? ඒ, එලිශඵත් ජළිනඹ දුන්නු නිහ. එලිශඵත් ජළිනඹ දුන්නහ, 

ශජෝන් කීල්ස ශකොම්ඳළනිඹට. ඒශකන් තභයි ආදහඹම් ආශේ. ඒ 

ආදහඹම් නළති ශනහත් භඟභ යහඹ අීමරු තත්ත්ඹකට ඳත් 

වුණහ. ශම් ශභොන ශවේතුෂණද? එකභ ශවේතු තමුන්නහන්ශේරහශ  

තිශඵන ශඳෞේුලීකයණ උන්භහදඹ. ශම් යටට ඒශකන්  ශන්ශන් 

විලහර විනහලඹෂණ. භභ කලින් කියු ආකහයඹට යෂණණ ංසථහ 

හශ  ිනනහ ආඹතන නළතත් අනතුයට රෂණ වී තිශඵනහ.  

ඊශඟට,  ක්රශභෝඳහයික යහජය ආඹතන, විදුලිඹ, ජරඹ ආදිඹ අත් 

ඳත් කය ුළනීභ තත් විධිඹකින් ශනහ. එතළනදී ශකොටස 

ශශශ ශඳොශ වයවහ ිනශකන් ිනක ඒහශේ අයිතිඹ ශඳෞේුලික 

අංලඹට ඹනහ. එශේ ඹනහත් භඟ ශඳෞේුලික අංලඹට 

කිඹනහ, නළත්නම් ශඳෞේුලික අංලඹ ව යහජය අංලඹ එකතු 

ශරහ කිඹනහ, ශම්හ රහබදහයී ආඹතන ඵට ඳත් කයන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. රහබදහයී ඵට ඳත් කයනවිට   ජරඹ ව විදුලිඹ තදුයටත්  

ශේහන් ශනොශයි.  රහබ උඳඹන ආඹතන ඵට ඳත් කයන්න 

නම් ඒශෂණ ඵය ආශඹත් කය ුවන්න ශන්ශන් ශම් යශට් 

ඳහරිශබෝගික ජනතහටයි.  

තමුන්නහන්ශේරහශ  ආඩාඩු ආපු වළිනශේ අශේ යජශඹන් අඩු 

කයරහ තිබුණු විදුලි බිශල් ්රතිලතඹෂණ නළත ළම  කශහ. ඒ 

්රතිලතඹ නළත ළම  කිරීභ නිහ විදුලි බිර ළම  වුණහ. භභ 

්රලසනඹෂණ දීරහ තිශඵනහ අහචික පිළිතුරු අශේෂණහ කයන ්රලසනඅ 

අසථහශේදී විදුලිඹ පිළිඵ ඇභතිතුභහශුන් අවන්නට. ශම් 

ඵරන්න, ශම් මුදර ළම  ශරහ තිශඵනහ, ඳසුගිඹ භහර ඉරහ. 

ඒ ළම  වුශඩා ශකොශවොභද? තමුන්නහන්ශේරහ විදුලිඹ ුහසතු ළම  

කිරීශම් ්රකහලඹෂණත් ශනොකයයි ඒ ළම  කිරීභ කශශේ.  

ඊශඟ කහයණඹ ශභඹයි. භවජන සතු බහයඹෂණ වදන්නට 

ඹනහ. සතු බහයඹ  ශම්ක අසතු බංු බහයඹඅ කිඹරහ භභ නම් 

කයන්න කළභළතියි. ශම් අහිමි ශන ආදහඹම්, ත්කම් අයිති 

ජනතහටයි. එභ ත්කම්, ආදහඹම් ජනතහට අහිමි කයමින් 

ශකොම්ඳළනිකහයඹන්ශ  රහබඹට එකතු කයදීභට 

තමුන්නහන්ශේරහට තිශඵන යභ කුභෂණද? තමුන්නහන්ශේරහ 

එශවභ යභෂණ ුත්තහද? ශම් අඹ ළඹ දහන්න, ජනභත 

විචහයණඹකට. ඒක හභහනය පුරුේදෂණ ශනොශයි. ජනභත 

විචහයණඹකට දහන්න. භභ අභිශඹෝු කයනහ, තමුන්නහන්ශේරහට 

පුළුන් නම් ජනභත විචහයණඹකට ඹන්න කිඹරහ. ශම් අඹ ළශේ 

තිශඵන්නහ ව ශඹෝජනහ තමුන්නහන්ශේරහ ජනතහශුන් අවන්න, 

අඅනුභත කයනහද?අ කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහට ඡන්දඹ දීපු අඹත් 

ශම් අඹ ළඹ පිළිඵ ඒ අඹශ  විශයෝධඹ ඳශ කයමින් ිනිනනහ. 

ඉදිරි කහරශේදී භවජන භතඹ ්රකහල ශන අසථහෂණ ආහභ 

තමුන්නහන්ශේරහට ඒක දළක ුන්නට පුළුන්. ඔඵතුභන්රහ ඒ 

ශනුශන් රළශඵන මුදල්ලින් කයන්ශන් ණඹ ශුන එකලු.  

 
ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් ත විනහම  

ශදකක කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 
ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භශ  කථහ ඊට ඩහ දිුයි, ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. 

භභ ඉල්ලීභෂණ කයනහ, භශ  කථහශේ ඉතුරු පිටු වතය වළන්හඩ් 

හර්තහට ඇතුළු කයන්නට අය ශදන්න කිඹරහ.  

 
ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ කථහ ඳත්හශුන ඹන්න. විනහම  ශදකකින් හශ  

කථහ අන් කයන්න.  

 
ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භට කථහ කයන්න ත විනහම  ශදකෂණ ඳභණෂණ තිශඵන හින්දහ, 

ශම් ුරු බහ තුශ කිේ කහයණහලින් ඹම් ශේල්රට භභ 

ඹභෂණ කිඹන්න ඕනෆ. එතුභන්රහ දහර්ලනිකඹන් ුළන කිේහ. 

ේශල්ශටෝ කිඹන දහර්ලනිකඹහ කිඹරහ තිශඵන්ශන්, අයහඳහය, 

කර්භහන්ත ශවෝ යහඹන්හි නියුතු ඉන්නහ ව කිිනශෂණ යහජය 

ඳහරකඹන් ශනොවිඹ යුතුයිඅ කිඹරහයි. ශභොකද, ඒ ශුොල්රන්ශ  

තිශඵන්නහ ව යහඹන්ශ  වුභනහයි, තභන්ශ  යහජය 

ඳහරනශේ වුභනහයි අතය ුළටුභෂණ ආහභ තභන් ඉශේභ 

ළශටන්ශන් තභන්ශ  යහඹ ඳළත්තටයි. ඒ නිහ යහඳහරිකඹන් 

ශම් යශට් යහජය ඳහරනශේ ිනටීභ නළතත් කල්ඳනහ කශ යුතු 

්රලසනඹෂණ, ඩහත් ශවො ඹව ඳහරනඹකට එන්න නම්. යහඳහරික 

වුභනහ තිශඵන අඹ ශම් යශට් ඇභති ුරය අයශුන, ඒ ඇභති 

ුරයර ඵරඹ ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ වයවහ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට 

යහඳහරිකඹන් ශඳොශවොත් කයන ව යශට් ජනතහ දුේඳත් කයන 

ක්රභශේදඹෂණ වයවහ කදහත් ඹව ඳහරනඹකට එන්න ඵළවළ.  

භශ  කථහශේ අහන පිටු භහ කිඹනහ. ශභොකද, ඊට ශඳය 

තිශඵන කථහශේ ශකොටස ඉදිරිඳත් කයන්න ශරහ භදි නිහ.  

ශභභ අඹ ළශඹන් ඉවශ ඳන්තිශේ ධනතුන්ට වහ ඔවුන්ශ  

භහුම්රට ිනඹඹට 9කින් ශවෝ ිනඹඹට 8කින් ඵදු අඩු කයන්න 

ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ; භහුම් කිහිඳඹකට ිනඹඹට 6ෂණ ළම  

කයන්න ශඹෝජනහ කයනහ. අඩු කයන්න ශඹෝජනහ කයන ිනඹඹට 

9ක ශවෝ ිනඹඹට 8ක ඵදුර ිනනහකභ ශකෝින ංඛ්යහත මුදරෂණ. 

ශම්, යජඹ බහයශේ තිශඵන ජනතහශ  ධනඹයි; යජශේ ආදහඹභයි. 

ඒ ධනඹ ශකොම්ඳළනිරට, ධනතුන්ට ශදොයදන් දීභට ශම් යශට් 

ජනතහශුන් යභෂණ තිශේද? එවිට ිනදු න්ශන් කුභෂණද? එවිට ිනදු 

න්ශන්, ශඳොදු ජනතහශ  ධනශඹන් ශකොම්ඳළනි වහ ධනතුන් 

ශඳොශවොත් කිරීභයි; එශභන්භ ඒ ්රභහණඹට ජනතහ දුේඳත් 

වීභයි. ඵදු කිඹන්ශන් යජඹට ආදහඹභෂණ හශ භ ධනඹ භහජඹ තුශ 

නළත ශඵදහ වළරීශම් භහර්ුඹයි- revenue and redistribution.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

දළන් ශම් කයන්න ඹන්ශන් කශ යුතු ශේ කනපිට වළයවීභයි. 

ශකොම්ඳළනිකහයඹන් වහ ධනතුන් යජශේ මුදල්ලින් රහබ භුෂණති 

විඳිනහ. ඒ අඩු පුයන්න ශඳොදු ජනතහශුන් ආඩාඩු ත ඵදු 

ුන්නහ.  

භවය ශකොම්ඳළනිරට ිනඹඹට 6කින් ඵදු ළම  කයරහ 

තිශඵනහ. ශභොනහද ඒ භහුම්?  ඒ තභයි සුයහ, ූ දු, යෂණණ, 

ඵළංකු වහ මරය භහුම්. එවිට ඒ ිනඹඹට 6ත් භව ජනඹහශුන් අඹ 

කය ුන්න ඒ ශකොම්ඳළනි රිඹහ කයනහ. භව ජනඹහට 

ශකොම්ඳළනිලින් ආදහඹම් එකතු කයන්න ඵළවළ. ශකොම්ඳළනිරට 

භව ජනඹහශුන් ආදහඹම් එකතු කයන්න පුළුන්. මීට අභතයත් 

NBT, VAT, PAL ආර්ථික ශේහ වයවහ නළත ළම  කයන ඵදුත් 

අඹ කය ුන්නහ. ධනඳතීන්ට ශදොයදන් දීපු යහජය ආදහඹභ පිඹහ 

ුන්න ශභශවභ කයන ශකොට අශේ ඳශහත්ර කිඹන්ශන් අකෆත් 

හිත් දින්ශන් නළවළඅ කිඹරහයි. ශම් කයන්ශන් ශඳොදු ජනතහශුන් 

උදුයහශුන ධනඳතිඹන්ට දීභයි. කශ යුත්ශත් ධනඳතීන්ශුන් 

රැශුන ජනතහට දීභයි. ශම් ධනඳති ංර්ධනඹ ශභොන 

ශකශවල්භල් inclusiveද? ශම්ක ධනඳති ඳන්තිඹ ආඩාඩු වයවහ 

ජනතහ භං ශකොල්ර කෆභයි. 

ආඩාඩු ශම් ඔෂණශකෝභ වුන්න වදනහ, බහඩාඩ වහ රය 

කිහිඳඹක තිරු ඵදු ශවෝ ශනත් ඵදු අඩු කයරහ. අඳට භතකයි, දින 

100දී ඳම්ශඳෝරි ුවරහ අඩු කයපු ඳරිේපු, ීමනි, මිර ඡන්දශඹන් 

ඳසශේ ආඳහු ඉවශ දභපු වළින. ජනතහශුන් ුන්නහ ඵදු ඹනු 

ජනතහශ  සුළු ආදහඹභ ශඳොකට් ුළීමභයි. එඹ ිනදු කයන ශරහට 

ිනකකින් දිඹවී ඹන අයිස ඳරම් එකෂණ කටට ශදනහ. ඒ තභයි 

බහඩාඩ කිහිඳඹක ඵඩු මිර අඩු කිරීභ. ලරය කර්භඹකදී ඇඟ කඳන 

ශරහට නිර්වින්දනඹ කයනහ හශ  ළඩෂණ.  

දින 100 අතුරු අඹ ළශඹන් ශඳොශයොන්දු ව ශත්, යඵර්, වී 

වතික මිරට ශභොකද වුශඩා? ශකෝ, ශඳෞේුලික අංලශේ 

ශේකඹන්ට ළම  කයනහ කිඹපු රුපිඹල් 2,500? ශකෝ, ළටුඳට 

එකතු කයනහඹ කිඹපු රුපිඹල් 10,000? ශත් වහ යඵර් ුළන 

කටඋත්තය නළවළ. 400,000ක ඳභණ ජනතහෂණ අනහථයි. වීර 

වතික මිර ඳවත දභහ තිශඵනහ. කිෂිකර්භඹට ්රලසති ුහඹනහ 

කයරහ තිශඵන්ශන් ශයෝද ශදශෂණ අත් ට්රළෂණටයශේ ඵදු 

ශදරෂණඹකින් ළම  කයරහ. වරය ආම්ඳන්නරටත් එශේභයි. 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශනුට ශවෂණටඹහය එකකට රුපිඹල් 

25,000ෂණ දීරහ යජඹ ශුොවිඹන්ශුන් ුහන කඳහශුන තිශඵනහ. 

වුචර් අයශුන ශුොවිශඹෝ ශඳොශශොන්නරු නුයඹට ඹන ශකොට 

ඉල්ලුභ අනු ශඳොශවොය මිර ළම  ශරහ.  

නිර ඇඳුම් කථහත් එශවභයි. අතිනුත් මුදරෂණ දභරහ තභයි 

ඒහ ුන්න ශන්ශන්. නළත්නම් යජඹ එභ බහඩාඩර මිර ඳහරනඹ 

කයනහද? එඹ කශ යුතුයි. වුචයශේ මිරටභ ශයදි වහ ශඳොශවොය 

කඩර තිබිඹ යුතුයි. ඒ ුළන මුදල් ඇභතිතුභහ ්රකහලඹෂණ කශ 

යුතුයි. ශම් විධිඹට යජඹ ශඳොශයොන්දු කඩ කයරහ ජනයභ අහිමි 

කයශුන ඉයයි. ශභතළන ඉන් අත ඔන ඵහු භතඹන්ශුන් 

යශට් තත්ත්ඹ භනින්න එඳහ.  

ඉවශ ඳන්තිඹට යජශේ ශේශඳොශ ආදහඹම් ඳයහ දී ඔවුන් ත 

තත් ශඳොශවොත් කයනහ. ශඳොදු ජනතහශ  හිභතට 

ශවණඳතඹ දභනහ. ශම් තභයි නිශඹෝලිඵයල් යකුසු ධනහදඹ. ශම් 

භඟින් රංකහශේ එකතුන අුඹ ළම  කය ආර්ථිකඹ ර්ධනඹ 

කයන ඵත් එභ ර්ධනඹට ධනතුන් දහඹක වී ඔවුන්ශුන් පිරී 

උතුයහ ශේරී එන ඳංගු ජනතහට රඵහුත වළකි ඵත් කිඹනහ. 

Trickle-down theory එකට අනු ධනතුන් රුහය න විට 

කම්කරුන් වහ ශඳොදු ජනතහත් රුශේවි කිඹරහයි කිඹන්ශන්. 

එශවභ ශන කහශරක ශනොශයි අපි ඉන්ශන්. අද ශරෝක ධනඳති 

ක්රභඹ භන්දුහමියි. ඵරන්න IMF අලුත්භ ඉරෂණකම්. ශභළනි 

කහරඹක ිනදු න්ශන් ශඳොදු ජනතහ මිරිකහ ශකොම්ඳළනිරට රහබ 

ුළනීභයි -Austerity Budget.  

ඳසු ගිඹ කහරශේ ශරෝක ශශශහභ වළකිලී තිශඵනහ. 

ජහතයන්තය ්රහ ධනශඹන් ඉන්දිඹහ ඇතුළු දකුණු ආිනඹහ ටභ 

බිලිඹන 43ෂණ රළබී තිශඵනහ. රංකහට රළබී තිශඵන්ශන් බිලිඹන 

2කටත් ඩහ අඩුශනුයි.  භළද ශඳයදිු අර්බුදඹ නිහ අඳශ  

රැකිඹහ අඩු ශන්න පුළුන්. භළද ශඳයදිුට ඹන අඳශ  ශත් මිර 

වහ ශත් ්රභහණඹ අඩුශන්න පුළුන්. අඳට රළශඵන විශේල 

ංක්රහභ අඩු ශන්න පුළුන්.  

ශම් අනු අඳශ  අඳනඹන ළම  කයුන්න FDIs ළම ශඹන් 

ශුන්හ ුන්න පුළුන් ශයිද? ිනදු න්ශන් ජහතයන්තය මරය 

භහුම් රංකහශේ භහුම් භඟ ශජෝඩු වී ජහහයම් ක්රභඹට 

ශරොතරැයි රහබ උඳඹන එකයි. ශභහි කඩහ ළදී ශකින කහලීන 

ආර්ථික රිඹහකහරිත්ඹෂණ ඇති කිරීභයි -footloose finance 

capital. ඉන් ඳසු ඒ අඹ ශනත් හය භමිඹකට ඹහවි. ශභභ අඹ 

ළඹ ුවඹ ශවෝ ළකසුභ නිශඹෝලිඵයල් ශවත් යකුසු ධනහදී 

ළරසුභෂණ. ඳසු ගිඹ යජඹ ධනඳති ක්රභඹ තුශ ආර්ථික ර්ධනඹට 

භළදිවත් වී ජනතහ ශෂණන්ද්රීඹද එෂණ එෂණ පිඹය ළරසුම් කශහ. 

එශභන්භ ජහතික ම්ඳත් සුයකමින් ඒ ඒ පිඹය ුත්තහ. ඒ අතය 

ිනඹඹට 6ක වහ ිනඹඹට 8ක ආර්ථික ර්ධනඹෂණ අත්ඳත් කය 

ුත්තහ. එඹ භහජ ්රජහතන්රහදී රිඹහ භහර්ුඹෂණ- social 

democratic strategy as against the neoliberal strategy of the 

UNP. 

රංකහශේ ශකොම්්රශේරු ධනඳති ඳන්තිඹට නිශයෝගී ශර 

ආර්ථික ර්ධනඹෂණ ඇති කයන්නට ලෂණතිඹෂණ ශවෝ වධර්ඹඹෂණ 

තිබුශඩාභ නළවළ. භසත ලශඹන් ආශඹෝජනඹට ඩහ 

ජහහයම්රට, speculationsරට විතයයි ඔවුන් ශඳශඹුශඩා. ඒ 

නිහ යජඹට ළඵෆ ආර්ථික ර්ධනඹෂණ ඇති කිරීභට ශරොකු ඵයෂණ 

දයන්නට වුණහ. භළද ඳන්තිශේ විඹදම් වහ ඳහරිශබෝජනඹ ළම  

කයහ යජඹ එභඟින් ක්ර ඵදු ළම  කය ුන්න හිතනහ. නමුත් 

අතිවිලහර ඵහුතයඹකට ශම් ඵදු ඵය නිහ ඳරිශබෝජන විඹදම් අඩු 

කය ුන්න ශනහ. එවිට අශේෂණෂිත ක්ර ඵදු ආදහඹභත් එන්ශන් 

නළවළ. ශම් ඵදුරට අභතය රුපිඹශල් ිනනහකභ ළශටනහ. ඒ 

ඵයත් ශඳොදු ජනතහට දයහ ුන්න ශනහ.  

ඊශඟට, තත් අනිඹම් ඵදු යහශිඹෂණ තිශඵනහ. වුචර් ඵේද 

ඉන් එකෂණ. එනම් ශයදි ුන්න ශකොට, ශඳොශවොය ුන්න ශකොට එහි 

ඉල්ලුභ ළම  ශන අසථහශේදී මිර ඳහරනඹෂණ නළති නිහ අතින් 

ල්ලි දභන්න ශනහ. විදුලිඹ, දුයකථන, ජරඹ ඇතුළු ිනඹලුභ 

අතයලය මලික ශේහන්ශ  මිර ළම ශයි.  

අද තිශඵන ්රධහන ජහතයන්තය ශශශ ශඳොශ ශඹෝජනහ 

ශරෝක තත්ත්ඹ අනු පර දළරීභට වළකිඹහෂණ නළවළ. ඒ වුණත් 

ශේීරඹ, විශේීරඹ ජහහයම්කහයඹන් එකතු ශරහ ඹභෂණ කභෂණ කය 

ුනීවි. ඒකයි ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්. ඉෂණභන් ශරොතරැයි රහබ 

ශවොඹන අඹ ශම් ජහහයම්රට ඵහීවි. ශශශ ශඳොශශේ කුරිරු 

තර්කනඹ අනු ඵහුතය ජනතහ ඳවශ භළද ඳන්තිඹත් ඇතුළු 

විලහර භහජ ශකොටෂණ යනඹකට මුහුණ ශදන තත්ත්ඹෂණ 

ඇති කයහවි. දළනටභත් නළඟී එන ආඩාඩු විශයෝධඹ භධයශේ 

ආඩාඩුට ළම  කල් ඹන්න භත්ශතන් අඇඩ්රසඅ ඳහ නළති ශේවි. 

ජනතහ විමුෂණති ශඳයමුණ, ශදභශ ජහතික න්ධහනඹ ිනදු ශන ශම් 

බඹහනක විඳත් ුළන අහන ු කීභ බහය ුන්න ශයි.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ එදහ යඑන්පී ආඩාඩුට 

කිේහ හශ භ අශම් ආඩාඩු බංු ශේහ අ කිඹහ ්රහර්ථනහ කයමින් 

තභයි භශ  චන සල්ඳඹ අන් කයන්ශන්.  
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ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු පී. වළරින් භළතිතුභහ. ඔඵතුභහට විනහම  20ක කහරඹෂණ 

තිශඵනහ. 

[අ.බහ. 1.16] 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා (ග්රාමීය ය ආර්කයකය ිළිතබ 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன் - கிராைியப் பபாருளாதாரம் பற்றிய 

அகநச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අශේ හිතමිර හසුශේ 

නහනහඹෂණකහය භළතිතුභහශ  කථහශන් ඳසශේ ශම් ුළන 

චනඹෂණ, ශදකෂණ කථහ කයන්න රළබීභ ුළන එක ඳළත්තකින් භහ 

තුටු ශනහ. භභ දන්ශන් නළවළ, එතුභහ ශම් අඹ ළශේ ශකොයි 

එකටද කළභළති වුශඩා කිඹරහ. එතුභහශ  වළභ චනඹෂණ, චනඹෂණ 

ඳහහභ තිශඵන්ශන් වයඹ, ශක්රෝධඹ, ඊර්යහ පුයන එක. 

අශම්ක බංු ශේහ අ කිඹන චනඹ තභයි එතුභහශ  තිබුශඩා. ශම් 

යශට් අහිංක මිනිසසුන්ට, -භව ශඳොශශොශේ බිම් කළඵළල්රක 

අයිතිඹෂණ නළති මිනිසසුන්ට, අවුරුදු ුණනෂණ තිසශේ ශඳරුම් 

පුයහශුන ඵරහශුන හිටපු මිනිසසුන්ට- ඒ අඹශ  ඉඩභට 

ිනන්නෂණකය අයිතිඹ ශදනහට ශම් යශට් ශභොශශේ තිශඵන මිනිශවෂණ 

විරුේධ ශන්ශන් නළවළ. ඒකට විරුේධ ශනහ විතයෂණ ශනොශයි, 

ඒක ශදන ශකොට ඒ ශදන අඹට ලහඳ කයන්නත් පුරුදු ශරහ 

තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේ කිේහ, කුණු ශකොල්රඹට යහශේ 

ජළිනඹ විකුණුහ කිඹරහ. භභ අවනහ, තමුන්නහන්ශේරහශ  ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු 10ක ආඩාඩු කහරශේදී ශකොශම යහශේ අෂණකය 50ෂණ 

චීනඹට ිනන්නෂණකය ලිඹරහ ශදන ශකොට තමුන්නහන්ශේ කළබිනට් 

එශෂණ ශකොශවේද හිිනශේ කිඹරහ. වම්ඵන්ශතොට යහශේ අෂණකයඹෂණ 

ශඩොරර් එක ුණශන් විකුණනශකොට, තමුන්නහන්ශේ ශකොශවේද 

හිිනශේ කිඹහ භභ ුරු හසුශේ නහනහඹෂණකහය භන්ත්රීතුභහශුන් 

අවන්න කළභළතියි. ඔඵතුභහ දළන් ශම් කථහ කයන්ශන් කිනන්ද? 

තමුන්නහන්ශේ නිකම් ශඵොරුට ශනභ ශරෝකඹෂණ භහ ඳහන්න 

වදනහ. තමුන්නහන්ශේ නිකම් ශරොම් වළළුණු ිනංවඹන්ශ  කථහ 

කිඹහ ශම් යට ආඳසු කුරේපු කයන්න හිතහශුන ඉන්නහ නම් 

තමුන්නහන්ශේ තයම් තකතීරු නමෝඩනයකු 

 
[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නළවළ කිඹන එක තභයි, භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, දළන් ශභතුභන්රහ යහඹ 

ුළන කථහ කශහ; විශේීරඹ ආශඹෝජක ශඹෝ ුළන කථහ කශහ; 

එෂණත් ජහතික ඳෂණඹ දළනට අවුරුදු 15කට, 20කට කලින් කශ 

ළඩ ුළන කථහ කශහ. වළඵළයි, ඒහභ ආඳසු ඉසයවට ශුන 

ඹන්නට, ඒහභ හර්ථක කයන්නට තභයි ඳසු ගිඹ ආඩාඩු ශේදී ුරු 

හසුශේ නහනහඹෂණකහය භවතහ ඇභතියශඹකු වළිනඹට උදවු 

කශශේ. නමුත් අද එතුභහ ශම් විධිඹට කථහ කයනහ. ඒ නිහ භභ 

ඉතහභ කනුහටු ශනහ. ශභොකද, වළභ දහභ භහජඹ ුළන 

වයශඹන්, ශක්රෝධශඹන් ඵරපු නිහ ශම්හ එතුභන්රහට අලුත් 

ශේල් ශනොශයි.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභය අඹ ළඹ විශලේ 

තළනෂණ ශුන තිශඵන ඵ අපි දළෂණකහ. එකෂණ තභයි, ශභය අඹ 

ළශඹන් අධයහඳනඹ වහ විලහර කළඳවීභෂණ කය තිබීභ. ුරු මුදල් 

ඇභතිතුභහ අධයහඳනඹ නඟහ ිනටුවීභ වහ විලහර කළඳවීභෂණ කය 

තිශඵන ඵ අඳ දළෂණකහ. ඒ හශ භ ශෞඛ්ය ම්ඵන්ධත් 

අධහනඹ ශඹොමු කය තිශඵනහ. ඒ විතයෂණ ශනොශයි, භහජඹට 

අශනකුත් වන රඵහ ශදන අතශර් ංර්ධනඹ ඉසයවට ශුන 

ඹන්න අලය විලහර ළඩ පිළිශශකුත් ශභය අඹ ළශඹන් දිඹත් 

කය තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ, යශට් අධයහඳනඹ නංන්නට නම් 

පර් ශභහවිඹ ංර්ධනඹ අනිහර්ඹශඹන්භ ළදුත් ශන ඵ. අපි 

දළක තිශඵනහ, ශකොශම ්රශේලශේ එශවභ නළත්නම් ශනත් 

නහුරික ්රශේලර දරුන්ශ  ශඳය ඳහල් අධයහඳනඹ දියුණු 

කයන්නට, ඒ හශ භ ශඳය ඳහල් දරුන්ශ  අධයහඳනඹ නඟහ 

ිනටුන්නට විවිධ අන්දශම් රිඹහකහයකම් කය තිශඵන ඵ. ඒ අඹට 

අලය මලික ඳවසුකම් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ුම්ඵද 

්රශේලරට, දුසකය ්රශේලරට ඹනශකොට, ඒ දරුන්ශ  

අධයහඳනඹ ශනුශන් එළනි වරි වභන් ළඩ පිළිශශෂණ අයශුන 

තිබුශඩා නළවළ කිඹන එකත් අපි දළෂණකහ. ඒ වහ වරිඹහකහය 

පුහුණු ගුරුරුන් නළවළ. ඒ දරුන්ට අධයහඳනඹ වදහයන්න ශවො 

ඳන්ති කහභයඹෂණ නළවළ. ඒ හශ භ ඒ දරුන්ශ  කුරතහන්, 

වළකිඹහන් ර්ධනඹ කයන්නට ශන ළඩ පිළිශශෂණ නළවළ. 

වළඵළයි, පර් ශභහවිඹ ංර්ධනඹ වහ ශම් යජශඹන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 7,000ක ඳභණ විලහර මුදරෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඒ 

ම්ඵන්ධ අපි මුදල් ඇභතිතුභහට සතුති කයන්න ඕනෆ. ශභොකද, 

එතළන ඒ ඳසුබිභ වළදුශොත් තභයි, යශට් අනහුතඹ ලෂණතිභත් 

ඉසයවට ශුන ඹන්න, ශම් අනහුත ඳයපුය ශවො තළනකට 

ශුශනන්න පුළුන් න්ශන් කිඹන එක භහ තමුන්නහන්ශේට 

භතෂණ කයන්න කළභළතියි. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ ජහතික ශභහ 

ආයෂණක අධිකහරිඹත් ලෂණතිභත් කශ යුතුයි. ශභොකද, අපි දළෂණකහ, 

ඳසු ගිඹ කහරශේදී ශභහ අඳශඹෝජන, ඒ හශ භ කුඩහ ශභයින් 

ඳළවළය ශුන ඹෆම් ව ශභයින්ට ිනදුන තහඩන පීඩන ම්ඵන්ධ 

හර්තහ වුණු ආකහයඹ. ඒ නිහ ඒහ ළශළෂණවීභ වහ ජහතික ශභහ 

ආයෂණක අධිකහරිඹ ලෂණතිභත් කයන්න ඕනෆ. ඒ වහත් ශවො 

ළඩ පිළිශශෂණ අයශුන තිශඵනහ. ඒ හශ භ තභයි, ශභයින් 

රැක ඵරහ ුළනීශම් ළඩටවන ශනුශන් විශලේ අධහනඹෂණ 

ශඹොමු කය ඒ වහ මුදල් ශන් කය තිශඵනහඹ කිඹන එකත් භභ 

භතෂණ කයන්න ඕනෆ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ශභය අඹ ළශේ ඉතහභ 

ළදුත් අංුඹෂණ වළිනඹට දළෂණශෂණ, අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් 

කය තිශඵන මුදල් ්රභහණඹයි. රංකහ ඉතිවහශේ අධයහඳනඹ 

ශනුශන් ශන් කශ ළම භ මුදර ශම් තහශේ ශන් කය 

තිශඵනහ. රුපිඹල් ශකෝින 9,000කට ඳභණ ආන්න මුදරෂණ 

අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් කය තිශඵනහ. ශම් විධිඹට 

වනදහයි ළඩටවනෂණ ඹටශත් යශට් අනහුතඹ ශනුශන්, 

අනහුත ඳයපුය ශනුශන්, යශට් අධයහඳනඹ ශනුශන් විඹදම් 

කශ එකභ ආඩාඩු, වභත්රීඳහර ිනරිශේන ජනහධිඳතිතුභහශ  

ආඩාඩු කිඹන එක භභ ශඵොශවොභ ුකීශභන් කිඹනහ. ශම්හ 

ඇස, කන් තිශඵන අඹ දකිනහ. ඇස, කන් නළති භවය අඹට 

ශම්හ දකින්නට, අවන්නට රළශඵන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ 

ඳහල්ර ඹිනතර ඳවසුකම් නඟහ ිනටුවීභටත්, ඒ හශ භ විධිභත් 

ශර ගුරුරුන් ඵහ ුළනීභටත් අලය කයන ක්රභශේදඹෂණ, ළඩ 

පිළිශශෂණ ශභය කස කය තිශඵනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි දළෂණකහ ඳසු ගිඹ 

කහරර ගුරුරුන් ඵහ ුළනීශම්දී සුදුසුකම් නළති අඹ හුඟ 

ශදශනකු සශේච්ඡහ ඳත්වීම්රට ගිඹ ඵ. ඊට ඳසු ශේලඳහරන 

ඵරඳෆම් භත ශභොන ක්රභඹකින් ශවෝ ඒ අඹ සථිය කශ ඵ. වළඵළයි, 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ශවො ගුරුරුන් ිනකෂණ අධයහඳනඹ 

ශනුශන් රළබුශඩා නළවළ. ඒ ක්රභශේදඹ ශනස කය ඒ වහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශවො ළඩ පිළිශශෂණ ඇති කයන්න අලයයි. ඒ නිහ ශවො 

ඳහල් ගුරුරුන් පිරිෂණ බිහි කිරීභට අලය ගුරු පුහුණු 

ළඩටවන් ආදිඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන දවකට ඩහ ශන් කය 

තිශඵනහ. ඒ ුළන අපි තුටු ශනහ. ඒ හශ භ ග්රහමීඹ ඳහල්ර 

දිගින් දිුටභ ගුරු හිඟඹෂණ තිශඵනහ. ග්රහමීඹ ඳහල්රට අනුයුෂණත 

කයන භවය ගුරුරුන් ඒ ්රශේලර ඉන්න කළභළති නළවළ. ඒ අඹ 

භහරුෂණ වදහ ශුන නුයඹට එනහ. ශභොකද, ඒ අඹට අලය 

මලික ඳවසුකම්, මලික අලයතහ ඒ ්රශේලර නළති නිහ. ඒ නිහ 

ග්රහමීඹ ්රශේලර අධයහඳනඹ දියුණු කිරීභ ශනුශන්  ආචහර්ඹ 

භඩාඩර වහ ගුරු නිහ ෆදීභට ශභය අඹ ළශඹන් 

්රමුඛ්ත්ඹෂණ දී තිශඵනහ. එඹ ඉතහභ ළදුත් කහර්ඹඹෂණ. ශම් 

භඟින් දුසකය ්රශේලර ඳහල් දරුන්ට විලහර වනඹෂණ, 

ශේහෂණ රළශඵනහ කිඹන එකත් භභ ශම් අසථහශේදී භතෂණ 

කයන්න කළභළතියි.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ජර ඳවසුකම් ශනොභළති 

ඳහල් තිශඵනහ. ළිනකිළි ඳවසුකම් නළති ඉසශකෝර දවකට 

ඩහ තභත් ශම් යශට් තිශඵනහ. එඹ ඉතහභ කනුහටුදහඹක 

තත්ත්ඹෂණ. නිදව රළබී අවුරුදු ුණනහෂණ -අවුරුදු ඳනවකට, 

වළටකට ආන්න කහරඹෂණ- ුත ශරහ තිශඵේදීත් තභත් අශේ 

යශට් භවය ඳහල්ර ළිනකිළිඹෂණ නළවළ, ශඵොන්න තුය ිනකෂණ 

නළවළ කිඹන්ශන් ශලෝචනීඹ තත්ත්ඹෂණ. ඒ නිහ රුපිඹල් මිලිඹන 

4,000ෂණ ශන් කය ිනඹලුභ යජශේ ඳහල්රට ළිනකිළි, කළිනකිළි 

ඳවසුකම් රඵහ දීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ 

ශභළනි ඳහල් ුළන කථහ කශහ. විවිධ ං ර්ධන ළඩටවන් ුළන 

කථහ කශහ. අශේ මිර ඵන්දුර ගුණර්ධන හිටපු අධයහඳන 

ඇභතිතුභහ ශම් ුරු බහශේ හිිනඹහ නම් ශවොයි. එතුභහ ශරොකු 

ංර්ධන ළඩටවන් ශඳොත් ඳත්ලින් ඉදිරිඳත් කශහ. නමුත් 

තභත් ළිනකිළිඹෂණ නළති ඳහල් තිබීභ ශලෝචනීඹයි කිඹහ භභ ශම් 

අසථහශේදී භතෂණ කයන්න ඕනෆ.  

 

ගරු ිළයේ නිා්දත ද සිේලා මශතා 
(நளண்தைநழகு ழனல் ழசளந்த த சழல்யள) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ශකොශවේද, තිශඵන්ශන්?   

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රළයිසතු ශදන්නද? 

 

ගරු ිළයේ නිා්දත ද සිේලා මශතා 
(நளண்தைநழகு ழனல் ழசளந்த த சழல்யள) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ශදන්න. 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භශ  කථහශන් ඳසශේ රළයිසතු ශදන්නම්. ශම් කථහශන් 

ඳසශේ භහ වමු ශන්න එන්න. භභ රළයිසතු ශදන්නම්. කරඵර 

ශන්න එඳහ. ඒහ ශදනහ.  

තු ඳහල් ම්ඵන්ධශඹනුත් ඹභෂණ කිඹන්න ඕනෆ. තුකයශේ 

දරුන්ශ  අධයහඳනඹට ඳසු ගිඹ යජඹන්ශුන් කුඩම්භහශ  

ළරකිලි රළබුණහ කිඹන එක යවෂණ ශනොශයි. ඒ නිහ ශභය 

අඹ ළශඹන් තු ඳහල් 25ෂණ ේවිතීයික භට්ටභට උස කිරීභ 

වහත් ළඩ පිළිශශෂණ ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඒ විතයෂණ 

ශනොශයි, ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. ශඳොත්ඳත්, ඟයහ 

ඇතුළු අධයහඳනඹට අලය කයන ිනඹලුභ උඳකයණ ඵදුලින් 

ශතොය ශුන්න්න දළන් අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ තුළින් 

අඳට පුළුන් ශයි, ශම් යශට් දරුන්ශ  අධයහඳනඹ ත තත් 

නංහලීභට.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි. ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරර 

විලසවිදයහර ශනුශන් ශන් කශ මුදර ්රභහණත් ශනොවුණු ඵ 

භභ තමුන්නහන්ශේට භතෂණ කයන්න ඕනෆ. විලසවිදයහර 

අධයහඳනඹ නංහලීභ වහ දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශඹන් ළම  මුදල් 

්රභහණඹෂණ ශන් කයන්න කිඹහ විලසවිදයහර ආචහර්ඹරුන්ට භව 

ඳහයල් ුහශන් ඹන්න ිනදු වුණහ. ඒ අඹට ශඳශඳහළි ඹන්න ිනදු 

වුණහ. ඒ ශන ශභොනත් නිහ ශනොශයි. ඒ අඹශ  ශඳෞේුලික 

අයිතිහිනකම් ශනුශන් ශනොශයි, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ 

වහ මුදල් ශන් කය ුන්නයි. එඹ බිහිරි අලින්ට වීණහ ඹනහ 

හශ  ළඩෂණ වුණහ. අපි දළෂණකහ, එකට ඳළළති යජඹන් ඒහ 

ඇහුශඩා නළති ආකහයඹට  හිින වළින. වළඵළයි, ශම් තහශේදී අතිුරු 

වභත්රීඳහර ිනරිශේන ජනහධිඳතිතුභහශ  නිශඹෝුඹ ඳරිදි ශම් යශට් 

විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ශනුශන් ශන් කශ විලහරභ මුදර 

ශන් කය තිශඵනහ කිඹන එක භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න 

කළභළතියි. ඒ තුළින් ශන්හිනකහුහය ්රලසන විහ ශදන්න, 

විලසවිදයහර දරුන්ශ  ව අධයඹන කහර්ඹ භඩාඩරර 

අලයතහ ආදී ිනඹල්ර ඉටු කය දීභට ්රමුඛ්සථහනඹෂණ අය ශුන 

කටයුතු කය තිශඵනහ කිඹන එක භභ ශම් අසථහශේදී භතෂණ 

කයන්න කළභළතියි.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් යශට් උස අධයහඳනඹ 

වදහයන විලසවිදයහරර දරුන් ශනුශන් දිංුත රලිත් 

ඇතුශත්මුදලි භළතිතුභහ එදහ ආයම්බ කශ භවශඳොශ ශියත් 

අයමුදර අදටත් හර්ථක රිඹහත්භක ශනහ. එතළනින් එවහට 

ගිහිල්රහ ශියත් රඵහ දීභට අභතය භවශඳොශ විලසවිදයහරඹෂණ 

ඇති කය, ඳහඨභහරහ ඇති කය දරුන්ශ  අධයහඳන භට්ටභ ඉවශ 

නළංවීභ වහ අලය කටයුතු කයන්නත් ශභය අඹ ළශඹන් 

මුදරෂණ ශන් කය තිශඵනහ කිඹන එක භභ තමුන්නහන්ශේට 

ඉතහභත් තුශටන් භතෂණ කයන්න ඕනෆ. යජශේ අනිෂණ 

විලසවිදයහරරට ඳභණෂණ ශනොශයි, ආුමික පුනරුදඹ ඇති 

කිරීභට ශඵෞේධ වහ ඳහලි විලසවිදයහර ශනුශන් විලහර මුදරෂණ 

අපි ශන් කය තිශඵනහ. ශම් ආදී ලශඹන් ඵළලුහභ භභ 

තමුන්නහන්ශේට භතෂණ කයන්න කළභළතියි, විලසවිදයහර 

අධයහඳනඹ, ඒ හශ භ ්රහථමික අධයහඳනඹ, ේවිතීක අධයහඳනඹ 

වහ විලහර මුදරෂණ ශන් කය ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩා යශට් 

දරුන්ශ  අනහුතඹ ඉසයවට ශුනිඹන්න විතයෂණ ශනොශයි 

කිඹහ. ඒ අඹ ශරෝකඹට හුරු කයන්න, ඒ අඹශ  විඹ භහරහ 

ශරෝකඹත් එෂණක ම්ඵන්ධ කය ශරෝකශේ ංර්ධනඹ වහ 

අලය කටයුතු ශනුශන් ඉදිරිඹට ශුන ඹන්න තභයි ශම් වහ 

විලහර මුදරෂණ ශන් කය තිශඵන්ශන්. ඒ අනු ශම් අඹ ළශේදී  

්රමුඛ්සථහනඹ රඵහ දී තිශඵන්ශන් අශේ අධයහඳනඹටයි කිඹන 

කහයණඹ භභ තමුන්නහන්ශේට භතෂණ කයන්න කළභළතියි.  

ඊශඟට, අපි ශෞඛ්ය ෂණශේරඹ ුනිමු. භභ දළෂණකහ අද උශේ 

ශම් ුරු බහශේ කථහ කයපු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීයඹහ කුුඩු 

ශයෝගීන් වහ රඵහ ශදන රුපිඹල් 3,000 දීභනහ ශදන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ ශචෝදනහෂණ ශකරුහ. භභ ඒ අසථහශේභ එඹ නිළරැදි 

ශකරුහ. භභ තමුන්නහන්ශේට ශඵොශවොභ ුකීශභන් කිඹනහ, ඒ 

මුදර ශනොකඩහභ ශදන්න ශම් යජඹ තීන්දු කය තිශඵනහ කිඹහ. 

ඒශෂණ කිිනභ අඩුෂණ කයන්ශන් නළවළ. අද යශට් භසත 

ජනතහශුන් විලහර පිරිෂණ, රෂණඹකට ආන්න පිරිෂණ 

කුුඩු ශයෝුඹ වහ යජශේ ශයෝවල්ලින් ්රතිකහය රඵනහ. ඒ 

අඹශ  ජීවිත ශඵොශවොභ අදහනම් තත්ත්ඹකයි තිශඵන්ශන්. ඒ 

අඹ ශනුශන් යජඹ රිඹහ භහර්ු ුණනහෂණ ශුන තිශඵනහ.  
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එයින් එකෂණ තභයි, විශලේශඹන්භ අනුයහධපුයඹ, වුනිඹහ 

කිලිශනොච්චිඹ, ශඳොශශොන්නරු ආදී ්රශේලර ශයෝවල්ර 

තත්ත්ඹ ළම  දියුණු කිරීභ. ඒ හශ භ ශම් යශට් රුධිය 

කහන්දුකයණ ඹන්ර - dialysis machines - 250කට අඩු ංඛ්යහෂණ 

තභයි තිබුශඩා. අනුයහධපුයඹ, ශකොශම, භවනුය, ශඳොශශොන්නරු 

ඹන ශයෝවල් කීඳඹක තභයි ශම් ඹන්ර තිබුශඩා. එයිනුත්  ඹන්ර 

150ෂණ ඳභණ තභයි දළනට රිඹහකහරී තත්ත්ශේ තිශඵන්ශන්.  එක 

ඳළත්තකින් ඒ ශයෝගීන්ට වන ළරීමභට කටයුතු කයනහ 

හශ භ ශම් රුධිය කහන්දුකයණ භළෂින් 1,000ෂණ ශම් අවුරුේද තුශ 

යට තුශ සථහපිත කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ වහ මුදල් 

ශන් කය තිශඵනහ.  ශෞඛ්ය ෂණශේරඹ ශනුශන් විලහරතභ 

මුදරෂණ ශම් අඹ ළශඹන් ශන් කය තිශඵනහ කිඹන කහයණඹ භභ 

තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න කළභළතියි.  

ඒත් එෂණකභ කුුඩු ශයෝුඹ ශනුශන් අලුතින්භ ශයෝවරෂණ 

මින්ශන්රිඹ ්රශේලශේ ඉදි කිරීභ වහ අලය මුදල් ්රතිඳහදන රඵහ 

දී තිශඵනහ. ශ්රී ජඹර්ධනපුය ශයෝවර  නවීකයණඹ කිරීභට ව 

කුරුණෆුර, ඹහඳනඹ ඇතුළු තත් ශයෝවල් ුණනහෂණ ළම දියුණු 

කිරීභටත්, ජංුභ ශෞඛ්ය ශේහන් පුළුල් කිරීභ වහත් මුදල් 

්රතිඳහදන ශන් කය තිශඵනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද ශම් යශට් ශඵෝ න 

ශයෝු දිනන් ද ළම  ශනහ. අද ශම් යශට් ඵහුතයඹෂණ ශදනහ 

ශඵෝ ශනොන ශයෝුරට  බහජන ශරහ තිශඵනහ. එඹ 

තමුන්නහන්ශේට ව අපි වළශභෝටභ දකින්න රළශඵනහ. එක 

ඳළත්තකින් කුුඩු ශයෝුඹ. අනිෂණ ඳළත්ශතන් විදඹහඵහධ ව 

පිළිකහ ශයෝුඹ. ශම්හ ංුත තත්ත්ශඹන් ඳළතීරිශුන ඹනහ. 

ඒ නිහ ඳශමුශන්භ කයන්න තිශඵන්ශන් ශම් අඹ දළනුත් කිරීශම් 

ළඩටවන් ශනුශන් ළඩ පිළිශශෂණ කස කිරීභයි. ශඵෝ 

ශනොන ශයෝුරට යශට් ඵහුතයඹෂණ ශදනහ ශුොදුරුවීභ 

ළශළෂණවීභට දළනුත් කිරීශම් ළඩටවන් ඳශමුශන්භ කයන්න 

ඕනෆ. ඒ වහ විශලේඹෂණ කයරහ, ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹට ශම් 

ශනුශන් දීර්  ළඩ පිළිශශෂණ කස කිරීභට අලය ්රතිඳහදන 

ශන් කිරීභ ුළන අපි මුදල් ඇභතිතුභහට සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ 

ශඵොශවොභ උජහරුශන් දුම් ඳරීෂණණ ුහසතු ුළන කථහ කශහ භභ 

දළෂණකහ. හවනරට දුම් වතිකඹ ුත්තහභ ඳවුල් අවුල් ශනහලු.  

දුම් වතිකඹ ුත්තහ කිඹහ ඳවුල් අවුල් ශන්ශන් නළවළ. වළඵළයි, 

Passports ශදකෂණ තිබුශණොත් ඳවුල් අවුල් ශනහ. ශභොකද, නම් 

ශදක තුනකින් ශන් ශම්හ තිශඵන්ශන්.  එතුභහ කිේහ අකහද 

ඵඳින්න විධිඹෂණ නළවළ. ඳවුල් අවුල් ශනහඅ කිඹහ.  ශම් අසථහශේ 

එතුභහ ශම් ුරු බහශේ නළති නිහ භභ ඳවුල් අවුල්වීභ පිළිඵ 

ළම ඹ කථහ කයන්ශන් නළවළ. නමුත් එතුභහ ඒ විධිඹට ශම් ුරු 

බහශේ විශේචනඹ ශකරුහ. 

ඳසු ගිඹ කහරශේ හවනරට දුම් වතික ුත්ශත් ශකොශවොභද 

කිඹරහ භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹන්නම්. ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, හවන දුම් වතිකඹ ුළන භභ ඳසු ගිඹ කහරශේ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ්රලසනඹෂණ ඇහුහ. ඳහර්ලිශම්න්තු විහද, 209 න 

කහඩාඩඹ, 7 න කරහඳඹ. ්රලසනශේ භහතිකහ තභයි අහවන දුම් 

ඳරීෂණහ කිරීශම් යහඳිතිඹ : විසතයඅ. භභ ඒ ්රලසනශඹන් ඇහුහ, 

දුම් ඳරීෂණහ කිරීශම් අයමුණ ශභොකෂණද කිඹරහ. ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ ශරහශේ හිටපු ්රහවන ඇභති කුභහය 

ශල්ුභ භළතිතුභහ ඒශෂණ අයමුණ වළිනඹට කිේහ, අ1998                         

ශ්රී රංකහශේ හයු දණඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශශ්රේසඨහධිකයණශේ 

ශුොනු කයන රද අංක 568/98 දයන ශඳත්භ විබහු කිරීශභන් 

අනතුරු ශදන රද නිශඹෝුඹ අනු තභයි හවනර දුම් ඳරීෂණහ 

කිරීශම් කටයුත්ත කයන්න කටයුතු කයරහ තිශඵන්ශන්අ කිඹරහ. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, වළඵළයි ශම් දුම් ඳරීෂණහ 

කිරීභ කයන්න රංකහශේ ආඹතන 2යි තිශඵන්ශන්. එකෂණ තභයි 

රහෂස එශකෝ ශ්රී ආඹතනඹ. අනිත් එක තභයි ෂණලින්ශකෝ රංකහ 

භහුභ. ශම් ආඹතන ශදකට තභයි දුම් ඳරීෂණහ කිරීභට අය 

රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. ශන කහටත් අය දීරහ නළවළ. 

ුරු හසුශේ නහනහඹෂණකහය භන්ත්රීතුභනි, ශම් ුළන භභ 

තමුන්නහන්ශේට කිඹන්නම්. 2008 ඉරහ ශම්  න ශතෂණ එභ 

භහුම් ශදක දුම් ඳරීෂණහ කිරීශභන් එන ආදහඹශභන් යජඹට 

ශුරහ තිශඵන්ශන් ිනඹඹට 10යි. ඉතිරි ිනඹඹට 90භ එභ භහුම් 

ශදක අයිති කයශුන තිශඵනහ. ඒක භභ ශනශභයි කිඹන්ශන්. 

හිටපු ්රහවන අභහතය කුභහය ශල්ුභ භළතිතුභහ තභයි කිඹන්ශන්. 

එතුභහ කිඹනහ, අභසත ආදහඹශභන් ිනඹඹට 90ක මුදරෂණ 

ශඹෝජනහ කළවීශම් ලිඹකිඹවිලි වහ ගිවිසුම් අනු අදහශ 

ඒජන්තරුන්ට ශුනු රළශේඅ කිඹරහ. එශවභ නම් භභ අවනහ, 

ශම් යශට් හවනර දුම් ඳරීෂණහ කිරීශභන් රළබුණු මුදලින් ිනඹඹට 

90ෂණභ ඒ හශ  භහුම් ශදකකට දීරහ තිශඵන්ශන් කහශ  

වුභනහටද කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ම්ඵන්ධ  ශරොකුට 

කෆ ුළහුහ. අශේ මුදල් ඇභතිතුභහ කිේහ, ශභෝටර් යිකල්රට 

ළම  කශ දුම් ඳරීෂණණ ුහසතු අයින් කයනහ කිඹරහ. ඒ හශ භ 

ත්රී වීරර්ලිනුත් එභ ළම  කශ මුදර අයින් කයනහ කිඹරහ කිේහ. 

වළඵළයි, ඳසු ගිඹ අවුරුේද න ශතෂණ එක ශභෝටර් යිකරඹකින් 

 රුපිඹල් 415ෂණ අඹ කයරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහම ඹක කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශවොයි, ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.  

 ශභෝටර් කහර් එකකින් රුපිඹල් 1,110ෂණ අඹ කය තිශඵනහ. ඒ 

හශ භ ශභෝටර් ශරොරිලින් රුපිඹල් 1,560ෂණ අඹ කය තිශඵනහ. 

ශම් අඹ කශ මුදලින් ිනඹඹට 90ෂණ එභ භහුම් ශදකට දීරහ 

තිශඵනහ. ුරු හසුශේ නහනහඹෂණකහය භන්ත්රීතුභනි, භභ 

තමුන්නහන්ශේශුන් අවනහ, ශම් භහුම් ශදක කහශ ද කිඹරහ. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ඒ ක්රභඹ ශනස කයනහ. 

ශම් යශට් හවන තිශඵන්ශන් ජනුවනශඹන් ිනඹඹට 2ක පිරිකට 

විතයයි. අපි රුපිඹල් 5,000ෂණ අඹ කයනහ කිේහභ, අපි ඒ රුපිඹල් 

5,000 අඹ කයන්ශන් ශකොම්ඳළනිකහයයින්ට ශදන්න ශනශභයි. ශම් 

වහ සුදුසුකම් තිශඵන ිනඹලුභ ශදනහට ඉදිරිඳත් ශන්න කිඹරහ 

අපි විිත ඉල්ලීභෂණ කයරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] ඒක නිහ 

ඉදිරිඳත් ශරහ,- 

 

ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉසශල්රහ ශම් ශයෝුඹට ශඵශවත් කයරහ ඉන්න. 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඳසු ගිඹ කහරශේ වළදුණු ශයෝුරට ඕනෆ ශඵශවත් ශභොනහද 

කිඹරහ භට ළම ඹ ශවොට තමුන්නහන්ශේ දන්නහ ශන්. 

තමුන්නහන්ශේ ඔච්චය ශදකභ දන්නහ කිඹරහ අපි දන්ශන් නළවළ 

ශන්. දන්නහ නම් ඳසු ගිඹ ආඩාඩුට ශඵශවත් කයන්න තිබුණහ 

ශන්. කට්ිනඹ FCID එකට, CID එකට, ජනහධිඳති ශකොමින් 

1049 1050 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

එකට ඹන්ශන් නළවළ ශන් තමුන්නහන්ශේශ  ශඵශවත් ිනක දුන්නහ 

නම්. තමුන්නහන්ශේ දළන් වළභ එකකටභ ශඵොශවොභ,- [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් කථහ අන් කයන්න. ුරු ඇභතිතුභහ, දළන් ඔඵතුභහට 

රඵහ දී තිබ කහරඹ අන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශයෝුඹට ශඵශවත් තිශඵනහ. ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභන්රහ ශම් අඹ ළඹ භවහ ඹශකෂණ විධිඹට 

ශඳන්න්න වළදුහට, ශම් අඹ ශම්ක යකුශෂණ විධිඹට දළෂණකහට, 

වළඵළයි යශට් ජනතහ දන්නහ ශම්ක තුන්කල් ඵරහ වදපු අඹ 

ළඹෂණ කිඹරහ. ඒ විධිඹට තභයි භභත් දකින්ශන්. 

 
ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එශවභ නම් ජනභතඹෂණ තිඹරහ අවරහ ඵරන්න. 

 
ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නහන්ශේට තයම් පිසසු නළවළ ශන් අඳට ශම් අඹ ළඹ 

ජනභතඹකට ඉදිරිඳත් කයන්න. ශභොන ආඩාඩුද ඒක කශශේ? 

ඉසශල්රහ තමුන්නහන්ශේ ශදොසතය භවත්භශඹෂණ ශඟට ගිහිල්රහ 

ඔළු ඳරීෂණහ කයශුන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු ඇභතිතුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අඳට ශඳශනනහ තමුන්නහන්ශේශ  ඔළුශේ ශරොකු ඹර් 

භහරුවීභෂණ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු වළරින් ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට ශන් කශ  කහරඹ 

අන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඕකට ශඵශවත් නළවළ. ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 

විශලේශඹන්භ ශම් අඹ ළඹ ශනුශන් ුරු මුදල් ඇභතිතුභහටත්, 

අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, ඒ හශ භ ුරු අුභළතිතුභහටත් සතුති 

කයනහ. ඒ විතයෂණ ශනොශයි අශේ භවය ශවෝදය භන්ත්රීරු 

කිේහ, ශම් අඹ ළඹ ආර්ථික ළ කඩහශුන ගිඹ අඹ ළඹෂණ 

කිඹරහ. 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි ුරු ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 

ගරු පී. ශැරිව්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தே. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශභොන ආර්ථිකඹද අනුය කුභහය භශ  මිරඹහ? ශම් ආර්ථිකඹ 

කඩහශුන ගිඹහ හශ  තමුන්නහන්ශේ දළෂණකහට, යශට් ජනතහ 

ශභඹ අනුභත කයනහඹ කිඹන එක භභ භතෂණ කයන්න කළභළතියි. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ඊශඟට, චහල්ස නිර්භරනහදන් භන්ත්රීතුභහ. 

එතුභහ කථහ ආයම්බ කයන්න ්රථභශඹන් භහ කයන නිශේදනඹට 

ශම් ුරු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න කිඹන ඉල්ලීභ භහ 

කයනහ.  

Order, please! I wish to announce that this House 

recognizes the presence of  the Parliamentary Delegation 

from the People’s Republic of China, led by His 

Excellency Chen Xiaoguang, Vice Chairman of the 

National Committee of the Chinese People’s Political 

Consultative Conference, now present in the Speaker’s 

Gallery. We welcome you to Parliament and our 

Motherland, Sri Lanka.  

Hon. Nirmalanathan, please  commence your speech. 
 
[ழ.. 1.39] 
 

ගරු ඉ. චාේවප නිර්මනාද්ද මශතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகபய ழபதழச் சளளனகர் அயர்கவ, 2016ஆம் 

ஆண்டுக்கள யபவு தசவுத் தழட்டம் ததளடர்ளக ன்கத்ம் 

உகபனளற் அதநதழத்ததற்கு ன்ழகனத் ததளழயழத்துக் 

தகளள்கழன்வன். இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் நது 

யடக்கு, கழமக்கு நக்கள் நளற்ப்ட்டுள்ளர்கள் ன்து 

து கருத்து. வண்டகள த்த்தத்தளல் துன்ங்கக 

அதயழத்த நது நக்கள், இந்த அபசளங்கத்தழடம் இபண்டு 

யழடனத்கத தழர்ளர்க்கழன்ளர்கள். தொதளயது யழடனம், 

தகபயநள யளழ்க்கக; இபண்டளயது யழடனம், யளழ்க்ககச் 

தசகயக் குகத்தல். ஜயளழ 8ஆம் தழகதழ ற்ட்ட ஆட்சழ 

நளற்த்தழற்களகப் தளழதும் ம்ழக்ககத்டன் உகமத்த நது 

நக்கள் இன்ர நளற்நகடந்து வளனழருக்கழன்ளர்கள். 

நலழந்த அபசு தகளலக்கட்கட ன்ளல் கநத்தழளழ அபசு 

வநளதகம். தகளலக்கட்கடகன உருட்ட தொடினளது. ஆளல், 

வநளதகத்கத உருட்டளம். உள்வ இருப்து எவப 

யழடனம்தளன். ஜளதழதழ - ழபதந அகநச்சர் கூட்டளட்சழ 

பளஜக்ஷ குடும்த்கத தயழவனற்ழனவத எமழன அவத 

இயளதக் தகளள்ககத்டன்தளன் தசனற்ளட்டில் 

இருக்கழன்து.  

அபசழனல் ககதழகள் தைதழன அபகச ம்ழனழருந்தளர்கள், 

தங்கக யழடுதக தசய்யளர்கள் ன்ர. ஆளல், அயர்கள் 

யழடுதக தசய்னப்டயழல்க. அயர்கள் தைதழன அபசுக்கு 

உண்ணளயழபதம் இருந்து வகளளழக்கக யழடுத்தளர்கள். 
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ஜளதழதழ அயர்கள் உரதழனழத்தளர் இம்நளதம் 7ஆம் 

தழகதழக்கு தொன்தை வளகபத்ம் யழடுதக தசய்யதளக. 

ஆளல், அப்வளது 31 வகப கடும் ழணகனழல் யழடுயதளக 

அழயழத்தளர்கள். அதழல் 6 வர் ததன் குதழகனச் வசர்ந்த, 

வளகதயஸ்துடன் ததளடர்தைகடனயர்கள். அபசழனல் ககதழகள் 

நவண்டும் உண்ணளயழபதம் இருந்தவளது, நவண்டும் 

உரதழனழத்தளர்கள் ல்வளருக்கும் தைர்யளழ்வு அழப்தளக. 

இப்வளது இருது வருக்குப் தைர்யளழ்வு ன்ர 

தசளன்ளர்கள். ஆளல், அயர்கள் தைர்யளழ்வுக்குச் தசல் 

சட்டச்சழக்கல் உள்து. தன்ளல் அயர்கள் தைர்யளழ்வு 

அழக்கப்ட்ட யமக்குககயழட அயர்கலக்கு வநதழகநள 

யமக்குகள் உள்.  

சபத் தளன்வசகள, ரழபளணழ ண்டளபளனக்க 

ஆகழவனளருக்கு ழனளனம் யமங்கதய ஜளதழதழ அயர்கள் 

தது அதழகளபத்கதப் னன்டுத்தழளர். ஆளல், தநழழ் 

அபசழனல் ககதழகள் யழடனத்தழல் ளபட்சம் களட்டுகழன்ளர். 

அபசழனல் ககதழகள் யழடுதக ததளடர்ழல் தங்கழன் தழர்ப்க 

தயழப்டுத்தும் அபசழனல் தகயர்கலக்கு என்கச் 

தசளல்லிக்தகளள் யழரும்தைகழன்வன். த்த்தத்கதக் 

கட்டகனழட்டு டத்தழன கருணளவுக்கு அகநச்சுப் தயழத்ம் 

சுதந்தழபக் கட்சழனழன் உனர் தயழத்ம், ழள்கனளதக்கு 

தொதகநச்சர் தயழத்ம் தகளடுத்து, 'வசர்' ன்ர 'சலூட்' 

அடித்தயர்கள் வங்கவ! 12,000 தைலிகலக்குப் தைர்யளழ்வு 

தகளடுத்து யழடுதக தசய்தது நலழந்த அபசு. ன் 200 

அபசழனல் ககதழகள் யழடனத்தழல் உங்கள் அபசழனக 

டத்துகழன்வர்கள்? ஆகவய, அபசழனல் ககதழகள் யழடனத்தழல் 

எத்துகமக்குநளர உங்கழடம் தனயளகக் வகட்டுக் 

தகளள்கழன்வன். அயர்கள் குற்வந தசய்னயழல்க ன்ர 

ளன் தசளல்யழல்க. தசய்த குற்த்தழற்கு வநல் தண்டக 

அதயழத்துயழட்டளர்கள். அயர்கலம் தங்கள் குடும்ங்கலடன் 

யளழ்யதற்கு இந்தச் சகனழலுள் அகயரும் கநதளக 

ற்ர, னங்கபயளதத் தகடச் சட்டத்தழன்கவழ் தண்டக 

யமங்கப்ட்டிருப்யர்கலக்கும் குரகழனகளப் தைர்யளழ்வு 

யமங்கழ, அயர்கக யழடுதக தசய்ன வயண்டும் ன்ர இந்த 

அபகசத்ம் இந்தச் சகனழல் உள் எவ்தயளரு ளபளலநன் 

உரப்ழகபத்ம் வகட்டுக் தகளள்கழன்வன்.  

தகபய ழபதழச் சளளனகர் அயர்கவ, தகுதழத்கடன 

தநழமர்கள் இருந்தும் சழங்க அபசளங்க அதழர்கவ நது 

ழபவதசங்கழன் அபசளங்க அதழபளக இருக்கழன்ளர்கள். 

அயர்கள் நளற்ளகழச் தசல்லும்வளது தநழழ் அபச 

அதழர்கக ழனநழப்தளகப் ழபதந அகநச்சர் நது கட்சழக்கு 

உரதழனழத்தழருந்தளர். ஆளல், யவுழனளயழல் ன் 

டந்தது? உங்கள் உரதழதநளமழ ங்வக? இந்தச் சழழன 

யழடனத்தழல்கூட உங்களல் உரதழதநளமழகனக் களப்ளற் 

தொடினயழல்க! வங்கள் ப்டி ங்கள் நக்கலக்கு அயர்கள் 

தழர்ளர்க்கும் யளழ்க்கககனக் தகளடுக்க தொடித்ம்? வய, 

வங்கள் உரதழ யமங்கழன நளதழளழ அபசளங்க அதழகப நளற்ழத்தப 

வயண்டும் ன்ர வகட்டுக் தகளள்கழன்வன்.  

"நளயட்ட அழயழருத்தழக் குலத் தகயர் தயழ வதர்தல் 

நளயட்டங்கழல் தயற்ழதற் கட்சழகலக்கு யமங்கப்டும்" 

ன்ர தைதழன அபசு வதர்தல் தொடிந்தழன் அழயழத்தது. யன்ழனழல்  

தயற்ழ தற் கட்சழ தநழழ் வதசழனக் கூட்டகநப்தை. ஆளல், 

நன்ளர் நளயட்ட அழயழருத்தழக் குலத் தகயர் தயழனளது, 

கடந்த ஆட்சழனழல் அகநச்சபகய அந்தஸ்துள் 

அகநச்சபளகவும், நளயட்ட அழயழருத்தழக் குலத் தகயபளகவும் 

இருந்த, தற்வளகதன ஆட்சழனழல் அகநச்சபகய அந்தஸ்துள் 

அகநச்சபளக இருக்கழன் ழரளத் தழத்தவதக்கு 

யமங்கப்ட்டது. ங்வக உங்கள் ஜளனகம்? நக்கள் 

ஆகணக்கு உங்கள் நதழப்தை ன்? நலழந்த அபசுக்கும் 

உங்கள் அபசுக்கும் ன் யழத்தழனளசம்? கடந்த ஆட்சழனழல் 

அயர் தகளள்கனடித்த ணத்தழற்கு இந்த அபசு அடிகநனள?  

[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

தஜவயள தவளா்நளத்கதப் ளதழக்கப்ட்ட நக்கள் 

ற்ரக்தகளள்யழல்க. இருப்ழதம், நது கட்சழ தைதழன 

அபசுநவது ம்ழக்கக கயத்து ற்ரக்தகளண்டது. நழத 

உளழகநப் வபகயனழல் தயழயழயகளப அகநச்சர் 

னங்கபயளதத் தகடச் சட்டத்கத வக்குயதளக உரதழனழத்தளர். 

ங்வக உங்கள் உரதழ? இரதழ த்த்தத்தழல் களணளநல் 

ஆக்கப்ட்ட 4,578 வளழன் தொகப்ளடுகள் ன்ழடதொள்து. 

அயர்கலக்கு இந்த அபசு ன் தழல் தசளல்ப்வளகழது? 

இயர்கலள் வபடினளக இபளணுயத்தழடம் 

எப்கடக்கப்ட்டயர்கலம் உள்டங்குயர். இயர்கலக்கு 

ல்ததளரு தவர்கய இந்த அபசு தற்ரக்தகளடுக்க 

வயண்டுதநன்ர வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். ழள்ககனத் 

ததளகத்த அம்நளவும் கணயகத் ததளகத்த நகயழத்ம் 

கண்ணவர்யழட்டு அகந்து தழளழகழன்ளர்கள். தற்வளது இயர்கள் 

கடுகநனள யரகநனழலுள்ர். சநர்ப்ழக்கப்ட்டுள் யபவு 

தசவுத் தழட்டத்தழல், அயர்கள் தநது யரகநகனப் வளக்கும் 

யககனழல் சுனததளமழல் தசய்யதற்குக் குகந்தது இபண்டு 

இட்சம் ரூளகனனளயது யமங்க தொன்யபவயண்டும் ன்ர 

வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

நது நவயர்ககப் தளரத்தயகபனழல், இந்த யபவு 

தசவுத் தழட்டதழல் அயர்கலக்கு ந்த ன்கநத்ம் 

கழகடக்கயழல்க. அயர்கலக்கு நளழனநளக யமங்கப்டும் 

யக ததளடர்ந்து யமங்கப்டுநள? ன்ர இந்த சகனழல் 

யழக்கநழக்க வயண்டும் ன்ர வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். 

கடதொகனழலிருக்கும் யக நளழனம் நது ழபவதசங்கழல் 

சளழனளக யமங்கப்டுயதழல்க. சழவயககழல் ணநளக 

35,000 ரூள யமங்கப்டுயதளக தொகனழடுகழளர்கள். அதன் 

உண்கநனள தரநதழ 1,12,000 ரூளயளகும்.  

நவயர்கலக்கு இந்த யகனளது அகநச்சழலிருந்து 

யபயழல்க ன்ர தழகணக்க அதழகளளழகள் 

தசளல்லுகழளர்கள். ஆகவய, இதகச் சளழனள தொகனழல் 

நவயர்கலக்குப் தற்ரக்தகளடுப்தற்கு டயடிக்கக 

டுப்தளக உரதழனழக்கவயண்டும் ன்ர ளன் இந்த 

அகயனழல் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

தற்வளது, நது ழபவதசங்கழல் குழப்ளக தொல்கத்தவவு 

நளயட்டத்தழல் ததன்குதழ நவயர்கள் தகடதசய்னப்ட்ட 

தொககழல் நவன்ழடித் ததளமழகச் தசய்து யருகழளர்கள். 

ஆட்சழனழல் இருக்கும் கடற்தளமழல் அகநச்சர்கள் தங்கழன் 

ததளகுதழகனச் வசர்ந்த நவயர்கக இப்டித் ததளமழல் தசய்ன 

அதநதழக்கழளர்கள். நது நவயர்கள் நது கடலில் 

நவா்ன்ழடிக்க தொடினயழல்க. தொல்கத்தவவு நளயட்டத்தழல் 

த்த்தத்தழற்குப் ழன் தொல்கத்தவவு நக்கலக்தக இருந்த 

ககபயகப்ளடு ப்டித் ததன்குதழ நவயர்கலக்கு 

நளழனது? தற்வளகதன கடற்தளமழல் அகநச்சர் அயர்கள் 

தொல்கத்தவவு நளயட்டத்தழற்கு  வளழல் யழஜனம்தசய்து, நது 

நவயர்ககச் சந்தழத்து, அயர்கழன் உளழகநகனப் 

தற்ரக்தகளடுக்கும்டி வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். 

நன்ளளழலும் தொல்கத்தவயழலும் நவயர்கழன் இங்கு 

துகதொகங்கள் அகநப்து ததளடர்ழள தழட்டதநளன்க 

யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் உள்டக்கவயண்டுதநக் 

வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  
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டந்து தொடிந்த வதர்தலில் வங்கள் அபச ஊமழனர்கலக்கு 

அயர்கள் தரம் தகளடுப்யள 10,000 ரூளகய 

அடிப்கடச் சம்த்துடன் வசர்ப்தளகக்கூழ, அயர்கக 

நளற்ழ யளக்குககப் தற்வர்கள். 5 யருடத்தழற்குள் 

அதகச் தசய்வயளம் ன்ர இப்வளது தசளல்கழவர்கள். 

இவ்யளர வங்கள் அபச ஊமழனர்கக நளற்ளநல் யருடளந்தம் 

2,000 ரூள வீதநளயது அதக அடிப்கடச் சம்த்துடன் 

வசர்க்கும்டி வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். யடக்கு, கழமக்கழல் த்த்த 

களத்தழல் இபளணுயக் கட்டுப்ளடற் ழபவதசங்கழல் 

கடகநனளற்ழன அபச ஊமழனர்கள்  இன்ல்கக 

அதயழத்தளர்கள்; வளக்குயபத்துக்கு அதழக ணம் 

தசயழட்டளர்கள்; அதழக யழகதகளடுத்து அத்தழனளயசழனப் 

தளருட்ககக் தகளள்யவு தசய்தளர்கள்; னத்தழன் நத்தழனழல் 

வசகயனளற்ழளர்கள். இயர்கலக்தக யழவசட 

தழட்டதநளன்க அதொல்டுத்தழ, அயர்ககக் தகபயழக்க 

வயண்டுதநன்ர வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

யடக்கு, கழமக்கழலுள் அபச தழகணக்கங்கழல் ழவும் 

தயற்ழடங்கலக்கு அந்தந்த நளயட்டங்ககச் வசர்ந்தயர்கக 

ழனநழக்கவயண்டும். தற்வளது, நது குதழனழலிருக்கும் 

தயற்ழடங்கலக்குத் ததன்குதழனழலிருந்து நளற்ளகழ 

யருகழளர்கள். ததன்குதழனழல் அந்தந்த நளயட்டங்ககச் 

வசர்ந்தயர்கள் ழனநம் தசய்னப்டுகழளர்கள். இதளல், 

நது நளயட்டங்கழல் இகைர் த்யதழகள் தகுதழ இருந்தும் 

வயகனழல்ளநல் உள்ளர்கள். இந்த ழக நளவயண்டும்.  

யழயசளனழககப் தளரத்தயகபனழல், தற்தளலதுள் 

கடதொகப்டி தயள்கச் சம்ள, சழயப்தைச் சம்ள, கவளழ சம்ள 

ஆகழனயற்க 50 ரூளவுக்கும் சழயப்தை ளடு, தயள்க ளடு 

ஆகழனயற்க 45 ரூளவுக்கும் அபசு தகளள்யவு தசய்கழது. 

ஆளல், சநர்ப்ழக்கப்ட்டுள் யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் 

தல் தகளள்யயழன் யழக குகப்தைச் தசய்னப்ட்டுள்து. 

வய, தைதழதளக நளற்ம் துவும் தசய்னளநல், 

கடதொகனழலிருக்கும் ழர்ணனழக்கப்ட்ட யழகக்கு 

தல்கக் தகளள்யவு தசய்னவயண்டும். தற்தளலது எரு 

யழயசளனழனழடநழருந்து  தகளள்யவு தசய்னப்டும் தல்லின் 

அவு 2,000 கழவளகழபளநளக உள்து. இதக 3,000 

கழவளகழபளநளக அதழகளழக்கவயண்டும் ன்ரம் 

வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். அதுவளல், தற்வளது, 02 தலக்டனர் 

ழத்தழல் யழயசளனம் தசய்யர்கலக்கு உபநளழனம் 

யமங்கப்டுகழது. அகத எரு தலக்டனபளக இந்த அபசு 

குகத்துள்து. வநலும், "இபண்டு வளகங்ககத்ம் 

உள்டக்கக்கூடின யககனழல் யருடளந்தம் கூடினது 25,000 

ரூளவுக்கு உட்ட்டு களசு ன்தகளகடதனளன்ர 

யமங்கப்டும்" ன்ரம் குழப்ழடப்ட்டுள்து. இதழல் 25,000 

ரூளனள அல்து அதற்கு உட்ட்ட ததளககனள ன்ர இந்த 

சகனழல் யழக்கநழக்கப்ட வயண்டும். நளழனநளகப் ணம் 

யமங்கப்ட்டளல் அபசு ழர்ணனழத்த கட்டுப்ளட்டு யழகனழல் 

யழயசளனழகலக்கும் உபம் கழகடப்தகத இந்த அபசு 

உரதழப்டுத்த வயண்டும். ல்ள APC இலும் யழயசளனழகலக்கு 

உபத்கதக் கட்டுப்ளட்டு யழகனழல் யமங்கழளல் 

யபவயற்கத்தக்கது. வய, இந்த யழடனங்கக 

கடதொகப்டுத்துநளர வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

தைதழன யழநள ழகனங்கள் அகநப்து ற்ழன தழட்டத்தழல் 

ளலி யழநள ழகனம் ன் வசர்க்கப்டயழல்க 

தனன்தற்கு இந்த அபசு யழக்கநழக்க வயண்டும். வங்கள் 

அகநக்க இருக்கும் யழநள ழகனங்கள் நத்தக யழநள 

ழகனம் வளல் தல் கஞ்சழனசளககளகவயள அல்து 

அகநச்சர்கழன் வளக்குயபத்துக்களக நட்டுவநளதளன் 

னன்டும். அயற்ளல் இந்த ளட்டுக்வகள நக்கலக்வகள 

ந்தயழத னதம் கழகடக்களது. உங்கள் ஆட்சழனழல் 

கட்டப்ட்டளல் அந்த யழநள ழனங்கலக்கு உங்கது 

தனளழடளம். நற்ரம்டி அதளல் எரு னதம் இல்க. 

களங்வகசன்துகனழலுள் சவதநந்துத் ததளமழற்சளக, 

யளகமச்வசகனழலுள் கடதளசழத் ததளமழற்சளக 

ன்யற்கப் தைபகநப்தைச்  தசய்து அயற்க இனக்கழளல் 

குகந்தது 5,000 வருக்கு வயகயளய்ப்தை கழகடக்கு 

தநன்கதத்ம் இந்த சகக்கு ததளழயழக்க யழரும்தைகழன்வன்.  

கல்யழக்கு அதழக ணம் எதுக்கப்ட்டிருக்கழன்து; அதக 

யபவயற்கழன்வன். கல்யழ அகநச்சர் அயர்கலம் இங்வக 

இருக்கழளர். ஆளல், இந்தத் ததளககனழல் வ்யவு யடக்கு, 

கழமக்குக்கு யமங்கப்டும்? அங்கு த்த்தத்தளல் ளதழக்கப்ட்ட 

ளடசளககள் இன்தொம் தைபகநப்தைச் தசய்னப்டயழல்க. 

நது ழவதசங்கழலுள் ளடசளககழல் யழஞ்ைள 

ஆய்வுகூடம், கணழழ அககள் ன் வளதுநளதளக 

இல்க. அங்குள்  ளடசளககழல் இன்தொம் ஏகக் 

தகளட்டிலில்தளன் நளணயர்கள் கல்யழ கற்கழளர்கள். இந்த 

ழக நளவயண்டும். அவ்யளவ நது ழபவதசங்கழல் 

ஆசழளழனர் ற்ளக்குக களணப்டுகழது. வய, எப்ந்த 

அடிப்கடனழல் வயகதசய்த்ம் ஆசழளழனர்கக ழபந்தபநளக்கு 

நளரம் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். கல்யழக்கு எதுக்கப்ட்ட 

ழதழனழலிருந்து யடக்கு, கழமக்குக்கு வதகயனளவு ழதழகன 

யமங்குநளரம் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். 

தகபய ழபதழச் சளளனகர் அயர்கவ, து உனழகப 

டுத்தளயது அந்த 217 அபசழனல் ககதழககத்ம் யழடுதக 

தசய்னவயண்டுதநன்ர கடிததநளன்க லதழகயத்துயழட்டு 

19 யனதுகடன னளழ். தகளக்குயழல் இந்துக் கல்லூளழ நளணயன் 

எருயன் இன்ர தற்தகளக தசய்தழருக்கழன்ளன். ளன் 

அயதகடன உணர்கய நதழக்கழன்வன். ஆளல், 

அயதகடன  உனழளழமப்தைவள இழ ஏர் உனழகபத்ம் 

இமக்கக்கூடளது. வய, இந்த அபசு உடடினளக இந்த 

அபசழனல் ககதழகள் யழடனத்தழல் அக்ககதனடுத்து 

அயர்ககக் குரகழனகளப் தைர்யளழ்யழத்து யழடுதக 

தசய்த்நளர தனவுடன் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

அடுத்ததளக, சுகளதளபத்துகக்கு  நழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கப்ட்டுள்து. ஆளல், நது யன்ழப் ழபவதசத்தழல், 

யவுழனள, நன்ளர், தொல்கத்தவவு நளயட்டங்கழல் அதழகவு 

நக்கள் குடிகசகழவவன யளழ்கழளர்கள். அயர்கள் யளழ்கழன் 

இடங்கள் நகமகளத்தழல் தயள்ம் வதங்கழழற்கழன் 

இடநளகத்தளன் இருக்கழது. இதளல் கடந்த களங்கழல் 

அயர்கலக்குப் யழதநள ததளற்ரவளய்கள் 

ற்ட்டிருக்கழன். ஆனழதம், அங்குள் கயத்தழனசளக 

கழல் வளதழன யசதழகள் இல்க. சளதளபணநளக எரு culture 

test டுக்கவயண்டுதநன்ளல்கூட நன்ளர் கயத்தழனசளக 

னழல் அதற்கள யசதழகழல்க. வய, தயழனழல் private 

ஆக அயற்கச் தசய்துதகளண்டு யரும்டி doctors 

தசளல்கழளர்கள். அதற்கு எரு ருக்கு 2,500 ரூளய் 

தசலுத்தழத்தளன் அந்த test  டுத்து கயத்தழனளழடம் 

களட்டவயண்டின ழக அங்கழருக்கழன்து. வய, 

இயற்கக் கருத்தழல்தகளண்டு யன்ழ வதர்தல் 

ததளகுதழனழலுள் கயத்தழனசளககலக்கு கயத்தழன 

உகபணங்கக யமங்கவயண்டுதநன்ர  வகட்டுக் 

தகளள்கழன்வன்.  

வநலும், அங்குள்  கயத்தழனசளககழல் 

கயத்தழனர்கள் இல்க. யடநளகளணத்தழல் 32 கயத்தழனசளக 

1055 1056 

[ුරු ඉ. චහල්ස නිර්භරනහදන් භවතහ] 



2015 ශනොළම්ඵර් 26  

கள் கயத்தழனர்கழன் ற்ளக்குகவனளடுதளன் இனங்கழக் 

தகளண்டிருக்கழன். Mobile service தோம்தளன் யளபத்தழல் 

இபண்டுதொக அந்த கயத்தழனசளககலக்கு கயத்தழனர்கள் 

தசன்ர யருகழன்ர். அதுவும் சழவயககழல் அங்குள் 

ளகதகழன் சவபற் தன்கநனளல் குழப்ழட்ட வபத்தழற்கு 

கயத்தழனர்கள் தசல் தொடினளததளல் வளனளர்கள்  

துன்ங்கக அதயழக்கழன்ளர்கள். ஆகவய, நது 

ழபவதசங்கழல் வளதழனவு கயத்தழனர்கக ழனநழக்க 

வயண்டும். இபண்டு தழங்கலக்கு தொன்தைகூட நன்ளளழல் 

அடம்ன் ழபவதசத்தழல் நக்கள் "நது கயத்தழனசளகக்கு 

ழபந்தப கயத்தழனகப ழனநழக்க வயண்டும்" ன்ர வகளளழ, 

கயத்தழனசளககனச் சுற்ழயகத்து ழன்ர எரு வளபளட்டம் 

டத்தழனழருந்தளர்கள். ஆகவய, இந்த Budgetஇல் கயத்தழனத் 

துகநவது கூடின கயம்தசலுத்தழ, நது ழபவதச 

கயத்தழனசளககழலும் வதகயனள கயத்தழனர்கக 

ழனநழக்கவயண்டுதநக் வகட்டுக் தகளள்கழன்வன்.  

அடுத்ததளக, கடந்தகள ஆட்சழனழல் சுகளதளபத் 

ததளண்டர்கலக்கு ழபந்தப ழனநங்கள்  யமங்கப்ட்ட. அது 

யபவயற்கத்தக்கது. இருந்தளலும், உண்கநனழல் அங்கு 

சுகளதளபத் ததளண்டர்களகக் கடகநதைளழந்தயர்கலக்கு 

ழனநங்கள் யமங்கப்டயழல்க. அபசழனல்ளவதழனளக 

அங்குள் அகநச்சளா்கழன் அதழகளபம் னன்டுத்தப்ட்டு, 

ஏளழரு ளட்கள் வயகதசய்த ர்கலக்குக்கூட 

அந்ழனநங்கள் யமங்கப்ட்ட. ஆளல், உண்கநனழல், 5 - 

10 யருடங்களக வயக தசய்யர்கள் இன்தம் ழபந்தபநற் 

சுகளதளபத் ததளண்டர்களகவய வயக தசய்து 

தகளண்டிருக்கழன்ளர்கள். இகதக் கருத்தழற்தகளண்டு தற்வளது 

சுகளதளபத் ததளண்டர்களகக் கடகநனளற்ரயர்கலக்கு 

நட்டுநளயது ழபந்தப ழனநங்கக யமங்குநளர வகட்டுக் 

தகளள்கழன்வன்.   

நன்ளர் நற்ரம் தொல்கத்தவவுப் ழபவதசங்கழல் கடந்த 

யளபம் நழகப்தளழன நகமவீழ்ச்சழ ற்ட்டது. அப்வளது நது 

நக்கள் ல்வயரட்ட துன்ங்கக அதயழத்தளர்கள். 

அயர்கள் ங்கு தசன்ர இருப்ததன்ர ததளழனளநல் 

ளடசளககழலும், ஆனங்கழலும்தளன் தங்கழளர்கள். 

உண்கநனழல் நது ழபவதசங்கள் தளழ்ழப் குதழகளகும். 

அங்குள் நக்கள் குடிகசகழல்தளன் யளழ்கழன்ளர்கள். அங்கு 

நகமவர் ஏடுயதற்கள ந்தயழத யடிகளகநப்தைம் கடந்த 

களங்கழல் கட்டப்டயழல்க. நகமதய்த்ம் வபத்தழல் 

நட்டும் அயர்கள் துன்த்கத அதயழக்கயழல்க. நகம 

ஏய்ந்தளலும் ததளடர்ச்சழனளக எரு கழமகந - 10 ளட்கலக்கு 

தயள்த்தழற்குள் இருக்கவயண்டின ழககந இருக்கழது. 

நகம களங்கழல் வர் யமழந்வதளடிளல் நது நக்கழன் 

துன்த்கத ஏபவுக்குக் குகக்க தொடித்ம். ஆகவய, நது 

ழபவதசங்கழல் யடிகளகநப்தை யசதழ தசய்துதகளடுத்து 

நகமவர் யமழந்வதளடுயதற்கு ஆய தசய்னவயண்டுதநன்ர 

வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

அவதவபத்தழல் நவள்குடிவனற்ம் ற்ழத்ம் தசளல் 

வயண்டும். நன்ளர் நற்ரம் தொல்கத்தவவுக்கு 20,000 வீடுகள் 

எதுக்கழனகநக்களக ளன் ழதழ அகநச்சருக்கு ன்ழ 

தசளல்கழன்வன்; அகத யபவயற்கழவளம். அவதவபத்தழல், 

கடந்த களங்கழல் வீட்டுத் தழட்டப் கழர்யழன்வளது 

உண்கநனளகவய யழனயர்கலக்கு அந்த வீட்டுத் தழட்டம் 

கழகடக்கயழல்க. தன்ளல், ழபவதச தசனளளழடம் 

யன்ழ அகநச்சர் தன்தகடன அடினளட்கலகடன 

தனர்ககக் தகளடுத்து, அப்தனர்கக உள்யளங்கச் 

தசளல்யளர்; ழபவதச தசனளர் அயளழன் அதழகளபத்தழன் 

ழநழத்தம் உண்கநனள யழனயர்கழன் தனகப வக்கழயழட்டு 

அகநச்சர் நவதுள் னத்தழன் களபணநளக அயர் தகளடுக்கும் 

தனர்கக உள்வர்ப்தைச்தசய்யளர். இந்த அடிப்கடனழல்தளன் 

கடந்த களங்கழல் இந்தழன வீட்டுத் தழட்டநளக இருந்தளலும்சளழ, 

வயர வீட்டுத் தழட்டங்களக இருந்தளலும் சளழ, இந்த 

கடதொக இருந்தது. அதழலும், அபதை நற்ரம் ளகழஸ்தளன் 

வளன் ளடுகழலிருந்து கழகடக்கழன் வீட்டுத் தழட்டங்கள் 

தொற்ரதொலதளக தொஸ்லிம் சவகளதபர்கலக்வக கழகடக்கப் 

தரகழன். அகத ளன் யபவயற்கழன்வன். இருந்தளலும், 

அகநச்சருக்கு ழடிக்களக சழ தொஸ்லிம் நக்கலக்கு இன்தம் 

வீட்டுத் தழட்டம் கழகடக்கயழல்க. ஆகவய, வங்கள் 

தகளடுக்கயழருக்கழன் இந்த வீட்டுத் தழட்டத்கத வ்யவுதூபம் 

யழன நக்கலக்கு தகளடுக்கதொடித்வநள உண்கநனழல் 

அயர்கலக்கு -  

 

ගරු නමොනශොමඩ් නලවි මශතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
ந்த அகநச்சகபப் ற்ழப் வசுகழவர்கள்? 

  

ගරු ඉ. චාේ වප නිර්මනාද්ද මශතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ழறளட் தழத்தவன்!  

[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු නමොනශොමඩ් නලවි මශතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
அப்டினல், ல்வளருக்கும் தகளடுத்தழருக்கழளர்.  

 

ගරු ඉ. චාේ වප නිර්මනාද්ද මශතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ங்வக தகளடுத்தழருக்கழளர்?  

 

ගරු නමොනශොමඩ් නලවි මශතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
ல்ள இடங்கழலும் தகளடுத்தழருக்கழளர்.  

 

ගරු ඉ. චාේවප නිර්මනාද්ද මශතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வங்கள் நன்ளருக்கு யந்து ளருங்கள்! ளன் ஆட்ககக் 

களட்டுகழன்வன்.  

 

ගරු නමොනශොමඩ් නලවි මශතා 
(நளண்தைநழகு தொலநட் யயழ) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
தகளடுத்தழருக்கழளர்! 

 

ගරු ඉ. චාේවප නිර්මනාද්ද මශතා 
(நளண்தைநழகு இ. சளள்ஸ் ழர்நளதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்க; இல்க.  வங்கள் நன்ளருக்கு யளருங்கள்! ளன் 

களட்டுகழவன்.  

உண்கநனழல் த்த்தத்தளல் ளதழக்கப்ட்ட நக்கலக்கு 

அதளயது, த்த்தத்தளல் கக, களல்கக இமந்தயர்கலக்கு 

நற்ரம் தண் தககநத்துயங்ககக் தகளண்ட 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

குடும்ங்கலக்கு தொக்கழனத்துயம் தகளடுத்து இந்த வீட்டுத் 

தழட்டம் சளழனள தொகனழல் யமங்கப்டவயண்டுதநன்ர ளன் 

வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

வநலும், கடந்த களங்கழல் 'யடக்கழன் யசந்தம்' தோம் 

இயச நழன்ழகணப்தை யமங்கப்ட்டது. அப்டி 

நழன்ழகணப்தை யமங்கப்ட்டவளது தரும்ளள 

நக்கள் ஏகக்குடிகசகழல்தளன் யளழ்ந்து யந்தளர்கள். 

தற்வளது அயர்கள் வீடுககக் கட்டியரும் ழகனழல் அந்த 

தழட்டம் ழரத்தப்ட்டுள்து. ஆகவய, இந்த இயச 

நழன்ழகணப்தை யசதழகனத் ததளடர்ந்தும் அம்நக்கலக்கு 

கழகடக்கச்தசய்ன வயண்டும். அகத இந்த அபசு  

கயத்தழற்தகளள் வயண்டும். கழட்டத்தட்ட 1,900 

நழன்ழகணப்தைக்கள் தொல்கத்தவவு நளயட்டத்தழற்கும் 2,000 

நழன்ழகணப்தைக்கள் நன்ளர், யவுழனள 

நளயட்டங்கலக்கும்  வதகயப்டுகழன்  ளன் 

ழகக்கழன்வன்; சளழனள கணக்கு யழபங்கக ன்ளல் 

இப்வளது தபதொடினயழல்க. ஆனழதம், அயர்கலக்குளழன 

இயச நழன்ழகணப்க கடந்த களங்கழல் 

யமங்கப்ட்டதுவள ததளடர்ந்தும் இந்த அபசு 

யமங்கவயண்டுதநன்ர ளன் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். 

அடுத்ததளக இங்கு இப்வளது கல்யழ இபளஜளங்க 

அகநச்சரும் இருக்கழன்ளர்; கல்யழ அகநச்சரும் 

இருக்கழன்ளர். இந்தச் சந்தர்ப்த்தழல் contract basis இல்  

யருடங்களகக் கடகநதைளழத்ம் ஆசழளழனர்கலக்கு ழபந்தப 

ழனநம் யமங்கவயண்டும் ன்கத அயர்கழடம் 

தளழ்கநனளகக் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன். ளன் தொன்ரும் 

இது ற்ழக் குழப்ழட்டிருக்கழன்வன்.  

இரதழனளக நது நண்ணழன் யழடுதகக்களக உனழர்வத்த 

வளபளழகலக்கு து வீப யணக்கத்கதத் 

ததளழயழத்துக்தகளள்கழன்வன்.  ன்ழ.   
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු ඩේලිේ.ඩී.ශ්ජ. ශශනවියත්න ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහම  15ක කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 1.59] 

 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.නජ්. නවනනවිරත්න මශතා (කම්කරු ශා 

ලෘත්තීය වමිින වබතා යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு  டழள்த்.டி.வஜ. தசதயழபத் - ததளமழல் நற்ரம் 

ததளமழற்சங்க உவுகள் அகநச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 

Trade Unions Relations) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ ශභභ 

ම්මුතිහදී යජඹ ඉදිරිඳත් කයන රද භංුර අඹ ළඹ ම්ඵන්ධ 

චන කිහිඳඹෂණ කථහ කයන්නට රළබීභ පිළිඵ භභ න්ශතෝ 

ශනහ.  අභහරු ආර්ථිකඹෂණ ඳතිේදීත් ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ 

භඵය අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කශහඹ කිඹරහ අඳට තුටු ශන්න 

පුළුන්. යහජය ආදහඹභ ඉවශ නංහ ුළනීභ පිණි ඵදු ආදහඹභ 

භනහ කශභනහකයණඹ කය ුළනීභ  අතයලය ඵ ඳළවළදිලි කි 

යුතු තිශඵනහ. ුරු මුදල් ඇභතිතුභහශ  අඹ ළඹ කථහට අනු 

1990 ර්ශේ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ ශර ිනඹඹට 

19ෂණ ව ඵදු ආදහඹභ 2014 දී ිනඹඹට 10.2 දෂණහ අඩු ශරහ තිශඵන 

ඵ ්රකහල කශහ. ශම් අනු අපිට ඳළවළදිලි කිඹන්නට පුළුන් 

අනිහර්ශඹන්භ අශේ ඵදු ්රතිඳත්තිශේ ශනෂණ ශන්නට ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ඒ ඵදු ්රතිඳත්තිඹ ශනස කයරහ අශේ ඵදු ආදහඹභ ළම  

කයන්නට ඹහශම්දී අපි කල්ඳනහට ුත යුතු ්රධහන කරුණු 

කිහිඳඹෂණ තිශඵනහ. එකෂණ තභයි අපි විශේල ආශඹෝජකඹන් 

ශුන්වීභට ඹම් ඹම් වන ශදනහ හශ භ, ඹම් ඹම් පිඹය 

අනුුභනඹ කයනහ හශ භ අපි අශේ යශට් ශභශතෂණ අවුරුදු 

ුණනෂණ රිඹහත්භක කයපු සුබහධනඹ, වන දීභ, ශම්හ ිනඹඹට 

ිනඹඹෂණ නළති කයන්න පුළුන්කභකුත් ශනොභළති වීභ. ශම්හත් ඹම් 

කිින ්රභහණඹකින් අපි ඉදිරිඹට ශුන ඹන්නට ඕනෆ.  

 යටක තියහය ංර්ධනඹෂණ හෂණහත් කය ුළනීභට විලහර 

මරයභඹ ආශඹෝජනඹෂණ යටකට අලයයි. විශේීරඹ ආශඹෝජකඹන් 

දිරිභත් කිරීභ, උනන්දු කයවීභ ව ඔවුන්ට රඵහ ශදන විලසහඹ ඒ 

වහ භනහ පිිනවරෂණ න ඵ කිඹන්නට ඕනෆ. අශේ ආර්ථිකඹ 

ළම  දියුණු කිරීශම්දී ශුෝලීඹ ආර්ථිකඹ ුළනත් කල්ඳනහ කයරහ 

යශට් අලයතහ අනු ඒ ආර්ථිකඹ ංර්ධනඹ කයන්නට ඕනෆ. 

එශවභ නළත්නම් අඳට ශුෝලීඹ ආර්ථිකශඹන් ශන් ශරහ අපි 

ජහතික ආර්ථිකඹෂණ කිඹරහ ඒ ශනුශන්භ කටයුතු කයන්න ඹහභ 

නිසපර රිඹහෂණඹ කිඹන එක ඹම් ඹම් අසථහරදී අපිට ඔේපු 

ශරහ තිශඵනහ. අපි දන්නහ, ශභය අඹ ළශේදී විශේීරඹ 

ආශඹෝජකඹන් ශුන්වීභට ඹම් ඹම් වන රඵහ දී තිශඵන ඵ. එක 

වනඹෂණ තභයි, විශේශිකඹන් ඉඩම් රඵහ ුන්න  ශකොට ශුන්න 

තිබුණු ඵේද අරංගු කිරීභ. ශම්ක ඇත්ත ලශඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹ 

කහරශේ අපි ඉන්න විට ඳනපු ඵේදෂණ. ඒක ඳනන්නට ශවේතු 

වුශඩා ඒ අසථහශේ භවය විට කර්භහන්ත ඇති කයන්නට, 

ශවෝටල් ඇති කයන්නට, ආශඹෝජනඹ කිරීභ වහ ශනො ඹම් ඹම් 

ශඳෞේුලික අලයතහන් වහ ඉඩම් අයශුන, එභ ඉඩම් කිිනදු 

ංර්ධනඹකට ශඹොමු ශනොකය තඵහ තිබුණු නිහයි. [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] 

 
ගරු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා 
(நளண்தைநழகு யளசுவதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුරු ඇභතිතුභහ, දළන් ඒ තවනභ ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් 

කයරහශන්. දළන් පුළුන්ශන්- [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.නජ්. නවනනවිරත්න මශතා 
(நளண்தைநழகு  டழள்த்.டி.வஜ. தசதயழபத்) 

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

ඉන්න, ුරු භන්ත්රීතුභහ. භභ කිඹන්නම්. එතශකොට ශම් 

තවනභ අද ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් කයරහ තිශඵනහ. ශභඹට 

්රධහන ලශඹන්භ ශවේතු න්නට ඇත්ශත් විශේීරඹ ආශඹෝජකඹන් 

ශම් යටට ශුන්හ ුළනීශම් ්රධහන ඳයභහර්ථඹ හෂණහත් කය 

ුන්න ශන්න ඇති. ඇත්ත ලශඹන්භ ශභතළනදී අපි කිඹන්න 

ඕනෆ, විශේල ආශඹෝජන ශනොභළති අපි ළනි යටකට දියුණු 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න ඵළරි ඵ. යටක ංර්ධනඹ වහ 

විශේල ආශඹෝජනඹ විශලේශඹන්භ අලයයි. 1994දී අපි කථහ 

කශහ, ුරු හසුශේ නහනහඹෂණකහය භන්ත්රීතුභහත් දන්නහ ඇති, 

අFortune 500" companies ුළන. අපි ඵරහශඳො ශයොත්තු වුණහ, ශම් 

අFortune 500" companies ලින් ඹම් ඹම් companies -භහුම්- 

ඇවිල්රහ අශේ යශට් ආශඹෝජනඹ කයයි කිඹරහ. නමුත් ඒක ිනේධ 

වුශඩා නළවළ. ඊට ඳසශේ ඇති ශච්ච ිනඹලු යජඹන්, එෂණත් 

ජහතික ඳෂණ යජඹ ඳහ 2002දී ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ අශේ යටට 

විශේශිකඹන් ඇවිල්රහ, ආශඹෝජනඹ කයරහ, අශේ යශට් 

නිසඳහදනඹ ළම  කයරහ, අශේ යශට් ශේහ වියුෂණතිඹ අඩු කයරහ 

අශේ යශට් ආර්ථිකශේ ශනෂණ ඇති කයයි කිඹරහ. නමුත් ඒක 

ිනේධ වුශඩා නළවළ. ඒක නිහ අද අපි ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහලින් 

1059 1060 

[ුරු ඉ. චහල්ස නිර්භරනහදන් භවතහ] 



2015 ශනොළම්ඵර් 26  

ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශම් ශඹෝජනහ රිඹහත්භක කයරහ ඒ 

විශේශිකඹන් ශම් යටට ශුන්රහ ආශඹෝජනඹ කිරීභ වහ දිරිභත් 

කිරීභ ුළන අපි ශදොස කිඹන්ශන් නළවළ. ඒකට විරුේධ ශන්ශන් 

නළවළ. නමුත් අපි ශම් ළඩපිළිශශ ශුනිඹන්නට ඕනෆ. ඵදු වන 

දීරහ, ඒ හශ භ ඵදු ම්ඵන්ධ ්රතිංසකයණ ිනදු කයරහ, ශම් යශට් 

ආර්ථිකඹ ංර්ධනඹ කිරීශම් ළඩ පිළිශශ අපි ශුනිඹන්නට 

ඕනෆ.  

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳහෂණෂිකඹන් ලශඹන් අපි ශම් ආඩාඩුට 

එකතු වුශඩාත් ශම් යටට අලය කයන ඒ ආර්ථික ංර්ධනඹ ඇති 

කයරහ, ඒ හශ භ භහජයීඹ ංර්ධනඹෂණ ඇති කයරහ ශම් යට 

ඉදිරිඹට ශුන ඹන්නයි. ඒ ඵ එදහ ජනහධිඳතිතුභහත් ්රකහල කශහ; 

ඒ හශ භ අග්රහභහතයතුභහත් ්රකහල කශහ. ඳසු ගිඹ දසර 

අග්රහභහතයතුභහ ශම් ආඩාඩුශේ භධය කහලීන ආර්ථික ංර්ධන 

ළඩ පිළිශශ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒශෂණ ශඵොශවොභ ශවො අංු 

තිශඵනහ. අශේ යශට් ුම්ඵද ජනතහ අවුරුදු ුණන් මුහුණ ශදන 

ඹම් ඹම් ්රලසන -තභන් භුෂණති විඳින ඉඩභට ඔේපුෂණ නළතිකභ, 

තභන් ඉන්න නිට අයිතිඹෂණ නළතිකභ- විනහඹ කිඹරහ 

එතුභහ ්රකහල කශහ. ඒ ුළන අපි ශඵො ශවොභ න්ශතෝ නහ. 

එතුභහ අද ඒ ්රලසන වින්නට ශඵොශවොභ අංක කටයුතු 

කයනහඹ කිඹන එකත් ඹම් ඹම් හකච්ඡහරදී, ඹම් ඹම් කමිටු 

රැසවීම්රදී අඳට ඒත්තු ගිහින් තිශඵනහ. ශම් ළඩ පිළිශශ 

රිඹහත්භක කිරීභ වහ අශේ ම්පර්ණ වශඹෝුඹ ශදනහ.  
වළඵළයි ශභතළනදී භහ කිඹන්නට ඕනෆ, ඳසු ගිඹ ආඩාඩුට දිගින් 

දිුටභ ශදොස කිඹන ඵ ශඵොශවෝ ශරහට අඳට අවන්නට 

රළශඵනහඹ කිඹරහ. ශනොශඹෂණ අඹ ඳසු ගිඹ ආඩාඩුට ශදොස කීභ 

අද ්රතිඳත්තිඹෂණ කය ශුන තිශඵනහ. ශභඹ ශරොකු ්රලසනඹෂණ. 

ශභොකද, ඳසු ගිඹ ආඩාඩු ඹභෂණ ශනොකශහ ශනොශයි. ශම් යශට් 

ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කයන්න, ඒ හශ භ ආර්ථිකශේ 

ර්ධනඹෂණ ඇති කයන්න ඳසු ගිඹ ආඩාඩු විලහර ළඩ ශකොටෂණ 

කශහ. නමුත් ඒ පිළිඵ ජනතහ ම්පර්ණශඹන් ෆහීභකට ඳත් 

ශනොවුණු නිහ තභයි ඔවුන් ඹම්කිින ශනෂණ ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුශඩා.  ඒ ආඩාඩු ශනස කයරහ, න ජනහධිඳතියඹකු ඳත් 

කයරහ, න ආඩාඩුෂණ ඳත් කයරහ කශශේ ඒ ශන තභයි. ඒ 

ආඩාඩුට වශඹෝුඹ ශදන්න අද අපිත් ඉදිරිඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඇයි? අඳට ඕනෆ කයන්ශන්ත් ශම් යශට් දියුණුෂණ, 

ංර්ධනඹෂණ, ඉදිරි ුභනෂණ.  

ශම් කහයණඹත් භහ විශලේ ශඹන් භතෂණ කයනහ. 1994දී 

අඳටත් ඔඹ අනීඳඹ තිබුණහ. ඒ කිඹන්ශන්, 1994දී අපි ඵරඹට 

ආහට ඳසශේ අවුරුදු 17ක ලහඳඹ ුළන වළභ දහභ කථහ කශහ. 

අවුරුදු 17ක ලහඳඹ ුළන තභයි අපි වළභ දහභ කථහ කශශේ. ඒ 

හශ භ 60,000ෂණ තරුණඹන් භයරහ මලික මිනිස අයිතිහිනකම් 

උල්රං නඹ කිරීභ ුළන අපි එදහ කථහ කශහ. ශම්හ ුළන තභයි අපි 

එදහ කථහ කශශේ. භහ 6ෂණ ඒ විධිඹට කථහ කයන ශකොට ඒ කහරශේ 

හිටපු අුභළතිතුමිඹ න ිනරිභහශෝ ඵඩාඩහයනහඹක භළතිනිඹ 

ආඩාඩු ඳෂණ රැසවීශම්දී කිේහ, අදළන් ඳහු ගිඹ ආඩාඩුට ඵළඩාණහ 

ඇති. ඳසු ගිඹ ආඩාඩුට ඵළණරහ රඵන ඡන්දශඹන් ඔඹ 

ශුොල්රන්ට දිනන්න ඵළවළ. ඳහු ගිඹ ආඩාඩුට ඵළණ-ඵළණ 

ඉන්ශන් නළතු දළන් තභන්ශ  අභහතයහංලර ළඩ කයන්න, 

තභන්ශ  ආනරට ගිහින් ජනතහත් එෂණක එකතු ශරහ 

ජනතහශ  අලයතහන් ඉසට කයන්න. ඳහු ගිඹ ආඩාඩුට 

ඵළණීශභන් ඒහ ඉසට ශන්ශන් නළවළ. භභ කිඹන විධිඹට කටයුතු 

කයන්නඅයි කිඹහ. ඊට ඳසශේ තභයි අපි ඒ ශයෝුඹ සු කය 

ුත්ශත්. ශභළනි තත්ත්ඹෂණ අද අඳට තිශඵනහ.  අපි අවුරුදු 10ෂණ 

ආඩාඩු ඳෂණශේ නිකම්භ හිටපු අඹ ශනොශයි. ශම් යශට් 

ජනතහශ  උන්නතිඹ ශනුශන් අපි ඹම්කිින ළඩ ශකොටෂණ 

කශහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් එකඟ වීභ ශවෝ එකඟ ශනොවීභ ශනභ 

ශදඹෂණ. අුභළතිතුභහශ  ඉල්ලීභ අනු, ජනහධිඳතිතුභහශ  ඉල්ලීභ 

අනු අද අපි ශම් විධිඹට එකඟ ශරහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

හමහික ඉදිරි ළඩ පිළිශශකට ඹන්නයි; ංර්ධන ළඩ 

පිළිශශකට ඹන්නයි.  

ශම් අඹ ළඹ දිවහ ඵරන ශකොට ඇත්ත ලශඹන්භ ඉතහභ 

ළදුත් පරදහයී ශඹෝජනහ ශඵොශවොභඹෂණ තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. 

ළවිලි ෂණශේරශේ තු කම්කරුන් ම්ඵන්ධශඹන් ශුබහදි 

ශඹෝජනහෂණ තිශඵනහ. ඊට ශඳය ළවිලි ෂණශේරඹ ුළන භහ 

කිඹන්න ඕනෆ. ළවිලි ෂණශේරඹ ුළන අද කහශ ත් අධහනඹ ශඹොමු 

ශරහ තිශඵනහ. ශභොකද, අපි දන්නහ, ශත් ව යඵර් 

කර්භහන්තඹට අද ඉතහභත් දුසකය කහරඹෂණ උදහ ශරහයි 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ශත් මිර විලහර ලශඹන් ඳවත ඵළවළරහ 

තිශඵනහ. ුම්ඵද ජීත් න සුළු ශත් තු හිමිඹන්ට අද ඉතහභත් 

අඩු ආදහඹභෂණ තභයි රළශඵන්ශන්. ඒ නිහ අද ඒ අඹට ජීත් වීභට 

ශරොකු ්රලසනඹෂණ ඇති ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශත් 

අෂණකයඹෂණ, අෂණකය ශදකෂණ අයිති උදවිඹ ඒ ශත් ආදහඹශභන් 

තභයි ජීත් වුශඩා. අද ඒ ආදහඹශභන් ජීත් වීභට අඳවසු ශරහ 

තිශඵනහ. යඵර් කර්භහන්තශේ නියුතු අඹටත් එශවභයි. ඉතින් ශම් 

කහයණඹ ුළන ශඵොශවෝ ශරහට හකච්ඡහ කයනහ. ුරු 

අුභළතිතුභහ භඟත් හකච්ඡහ කශහ. එතුභහටත් වුභනහ ශරහ 

තිශඵනහ, ශම් ්රලසනඹ වින්න. ශම් ෂණශේරර අඹට ඹම්කිින 

වනඹෂණ රඵහ ශදන්න එතුභහටත් වුභනහෂණ ශරහ තිශඵනහ.  

ශම් අසථහශේදී භහ ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනෆ, ශම් ෂණශේරඹ 

තුශ -ශම් කර්භහන්තඹ තුශ- කම්කරුන් ලශඹන් ළඩ කයන 

ජනතහටත් අද ඹම් ඹම් අඳවසුතහන්රට මුහුණඳහන්න ිනේධ 

ශරහ තිශඵන ඵ. එඹට ්රධහනභ ශවේතු තභයි ශඳෞේුලික 

භහුම් අද ශවෂණටඹහර් 15,000ෂණ, ශවෂණටඹහර් 20,000ෂණ ඳභණ 

විලහර තු අයිති කය ශුන ඒහ වරිඹහකහය ඳහරනඹ ශනොකිරීභ. 

නළත වරිඹහකහය ිනටුන්ශන් නළවළ, ඒහට ශඳොශවොය දභන්ශන් 

නළවළ, ඒහ නඩත්තු කයන්ශන් නළවළ. එඹ අසළන්න විලහර 

ලශඹන් ඳවශ ඵළීමභටත් ශම් ෂණශේරශේ ඳරිවහනිඹටත් අද 

ශවේතුෂණ ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම්හ ුළන නළත කල්ඳනහ 

කිරීභට ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් මුදල් ඇභතියඹහ ශඹෝජනහ 

කිරීභ ුළන න්ශතෝ නහ.  

භවයවිට අෂණකය විිනදවෂණ ඳභණ විලහර තු ඳහරනඹ 

කිරීභට විධහඹක අධයෂණරු එෂණශකනහයි ිනිනන්ශන්. 

එෂණශකශනෂණ ඹටශත් තභයි ශම්හ ඳහරනඹ ශන්ශන්. ඔහුට 

භවය තු ඵරන්නත් කහරඹෂණ නළවළ. Visit  එකෂණ කිරීභකට -

ගිහින් ඵළලීභට- අවුරුේදකට එක යෂණ ශවෝ පුළුන් ශයි කිඹහ භහ 

හිතන්ශන් නළවළ. එළනි දුර්ර ඳරිඳහරනඹෂණ තිශඵන නිහයි ශම් 

තුර ආදහඹභ අද ශම් විධිඹට ඳවශ ළටී තිශඵන්ශන්.  එඹ යටට 

විලහර ඳහඩුෂණ.  

ශම්හශේ ළඩ කයන කම්කරු ජනතහට ්රලසන යහශිඹකට 

මුහුණ ඳහන්න ිනේධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ කම්කරු ජනතහ 

ශනුශන් ශම් අඹ ළශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 1,000ෂණ ශන් කය 

තිබීභ ුළන භහ ඉතහභත්භ න්ශතෝ ශනහ. එෂණරෂණ 

වළටදවෂණ න අවිධිභත් රළයිම් කහභයර ඉතහභත් දුෂණඛිත ජීවිත 

ුත කයන අඹට ඹම් ඹම් ඳවසුකම් රසන්න, ඒ අඹට වුභනහ 

නිහ, ජරඹ, ළිනකිළි, අශනකුත් ඹිනතර ඳවසුකම් ළඳයීභ 

වහ ශභළනි මුදරෂණ ශන් කිරීභ ඉතහභත් ළදුත් ශනහ. ඒ 

හශ භ, ඒ අඹශ  දරුන්ශ  අධයහඳන තත්ත්ඹ තදුයටත් 

උස කිරීභට අලය පිඹය යජඹ ශුන තිශඵනහ. ළවිලි 

ෂණශේරශේ ඳහල් 25ෂණ ේවිතීඹ භට්ටභට උස කිරීභට අලය 

්රතිඳහදන ශභය අඹ ළශඹන් ශන් කය තිශඵනහ. ඒ වහ 

ශනභභ රුපිඹල් මිලිඹන 250ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ශම් අනු 

ළදුත් ශඹෝජනහෂණ ඒ තුළින් ඇති ශරහ තිශඵනහඹ කිඹහ භහ 

හිතනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අද උේුත වී තිශඵන තත් ්රලසනඹෂණ පිළිඵ භහ 

විශලේශඹන් භතෂණ කයන්නට ඕනෆ. ශකොන්රහත් ක්රභඹට ඵහ 

ුත් ශේකඹන් භහ වඹකදී සථිය කශ යුතු තිශඵන ඵට අඹ 

ළශඹන් ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. නමුත් භවය වහම්පුතුන් ශභඹට 

එකඟ න්ශන් නළවළ. අඩු ලශඹන් අවුරුේදෂණ ඉෂණභ ගිඹ ඳසුත් 

ශම් අඹ සථිය කිරීභට අලය පිඹය ුත යුතු ඵ කිඹහ තිශඵනහ. 

එඹ ඉතහභ ළදුත්. ශකොන්රහත් ක්රභඹට ඵහ ශුන, කම්කරුන් 

බුෂණති විඳින කිිනභ අයිතිහිනකභෂණ ශනොභළති ඒ අඹශුන් ශේඹ 

රඵහ ුන්නහ. ඒ නිහ ශම් අඹ සථිය කිරීභ අලයයි. 

 අද යශට් ඳළන නළඟී ඇති ්රඵර ්රලසනඹෂණ තභයි, භෆන්ඳර් 

ක්රභඹ. අභෆන්ඳර්අ කිඹන්ශන්, ඹම් කිින ආඹතනඹකට ශේකඹන් 

 ඕනෆ නම් ඒ ශේකඹන් ශකළින්භ ඵහ ශනොශුන, ඒ ශනුට 

''භෆන්ඳර් භහුම්'' කිඹහ භහුම් ලිඹහ ඳදිංචි කය ඒ 

භහුම්ලින් ශේකඹන් ුළනීභ. එශවභ අය ශුන ඒ අඹ 

ශේශේ ශඹොදනහ. ශේශේ ශඹදුහභ ඒ අඹට නිඹමිත කම්කරු 

ඳම ඹ රළශඵන්ශන් නළවළ. ඳම ඹ ශදන්ශන් භෆන්ඳර් භහුභට. ඒ 

ශුොල්ශරෝ ඒ පුේුරඹහට ශදන්ශන් අය ඳම ශඹන් ශකොටයි. ඒ 

හශ භ ඔහුට ශනත් කම්කරු අයිතිහිනකම් ඇත්ශත් නළවළ. යශට් 

රිඹහත්භක න කම්කරු අයිතිහිනකම් අය භෆන්ඳර් ක්රභඹ 

ඹටශත් ඵළ ශන කම්කරුන්ට රළශඵන්ශන් නළවළ. භවය 

තළන්ර EPF ශුන්ශන්ත් නළවළ. ඒක ම්පර්ණ වල් ක්රභඹෂණ. 

ඒ නිහ අද ශම් ම්ඵන්ධ විලහර ්රලසනඹෂණ ශුොඩ නළඟී ශුන 

එනහ. ශම් ක්රභඹ ඹටශත් අඹ ළශඹන් ඉදිරිඳත් කය තිශඵන 

ශඹෝජනහ ඹටශත් ශම් භෆන්ඳර් ංකල්ඳඹටත් අපි විඳුභෂණ 

ශදන්නට ඕනෆ කිඹහ භහ හිතනහ. අනිහර්ඹශඹන්භ භෆන්ඳර් 

ක්රභඹ තවනම් කයන්නට ඕනෆ. දළනට මුළු යශට්භ  භෆන්ඳර් ක්රභඹ 

ඹටශත් ශේඹ කයන 15,000ක ඳභණ ංඛ්යහෂණ  ඉන්නහ. ඒ 

අඹ සථිය ශේකඹන් ලශඹන් ඒ ආඹතනරට ඵහ ුළනීභට 

අලය පිඹය ුන්නට ඕනෆඹ කිඹන එක භහ ශම් අසථහශේදී 

භතෂණ කයන්නට ඕනෆ. 

අධයහඳනඹ වහ ශන් කශ මුදර අද අර්බුදඹකට ශවේතු 

ශරහ තිශඵන එක කහයණඹෂණ ශනහ. ශකශේ නමුත් අඹ ළඹ 

හර්තහශන් ්රකහල වුණහ, දශ ජහතික නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 

5.4ෂණ ඒ වහ ශන් කය තිශඵනහඹ කිඹහ. එඹ ඉතහභ සුබ 

ආයංචිඹෂණ. ශභොකද, අශේ යශට් අධයහඳනඹ වහ ශන් කයන 

මුදල් ්රභහණත් නළවළ කිඹන වඬ කහරඹෂණ තිසශේ තිබුණහ. අශේ 

යශට් අද ඉතහ ඉවශ භට්ටභක අධයහඳනඹෂණ ඳතිනහ. නමුත් 

භවය ්ර ශේලර -ුම්ඵද ්රශේලර-  අධයහඳනඹ වහ අලය 

කයන ඳවසුකම් නළවළ; වරිඹහකහය ශුොඩනළඟිලි නළවළ; වරිඹහකහය 

ගුරුරුන් නළවළ; අලය ලී ඵඩු නළවළ; අදට අලය තහෂණණික 

දළනුභ රඵහ ුන්නට ඳවසුකම් නළවළ. ශම්හ ඒ ුම්ඵද 

්රශේලරටත් ළඳයීශම් අයමුණ ඇති විලහර මුදරෂණ ශම් වහ 

ශන් කිරීභ ුළන අඳ ඉතහභත්භ න්ශතෝ ශනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් අඹ ළශේ ශවො කරුණු 

හශ භ, අද ජනතහ අතය විලහර ලශඹන් විශේචනඹට බහජන 

වුණු කරුණෂණ, ශදකෂණ තිශඵනහ. ඉන් එෂණ කහයණඹෂණ තභයි, දුම් 

ඳරීෂණහ වතික නිකුත් කිරීභ වහ අඹකයනු රඵන ුහසතු. ශම් 

අඹ ළඹ  ශඹෝජනහ අනු ඩීල් හවනඹෂණ ශම් යටට ශුනහහට 

ඳසු ලිඹහ ඳදිංචි කශ ර්ශේ ිනටභ රුපිඹල් 5,000ෂණ ශුන්න 

ඕනෆ. හභහනය හවනඹෂණ -ඩීල් හවනඹෂණ, ශරොරිඹෂණ- අයශුන 

අමු දළු ්රහවනඹ කයන අඹ අද අශේ ්රශේලර ඉන්නහ. ශම් 

හවන ශඹොදහශුන ශනොශඹෂණ ආකහයශේ සඹං රැකිඹහ කයන අඹ 

ඉන්නහ. භවය අඹ ඳහල්රට ශභයි ්රහවනඹ කයනහ. ශම් 

ිනඹලුශදනහභ රුපිඹල් 5,000ෂණ ශුන්න ඕනෆ. ශම්ශකන් 

අහනශේ න්ශන් ශභොකෂණද? ඳහල්රට ශභයි ්රහවනඹ 

කයන හවන හිමිඹහ අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් ඵය ශභයින්ශ  කය 

පිටට දභනහ. ඒ හශ භ, සඹං රැකිඹහෂණ කයන අඹට හුඟෂණ 

ශරහට අඳවසුයි ශභළනි මුදරෂණ ශුන්න. ශභතළනදී ්රකහල 

වුණහ, ශභභඟින් ිනඹඹට 10ෂණ තභයි යජඹට එන්ශන් කිඹහ. 

ශභළනි ඵේදකින් යජඹට එන්ශන් ිනඹඹට 10ෂණ නම්, ඇත්ත 

ලශඹන්භ ශම් මුදර ඊට ඩහ අඩු භට්ටභකින් ඳත්හ ුන්න 

පුළුන් කිඹන එකයි අශේ විලසහඹ. ඒ නිහ ශම් ුළන කල්ඳනහ 

කය ඵරන්න කිඹහ භහ කිඹනහ.  

ඊශඟට, ශඳොශවොය වනහධහයඹ ුළනත් භහ කිඹන්න ඕනෆ. අද 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ නත්රහ ඒ වහ වී ශුොවිඹහට මුදරෂණ 

ශදන්න තීන්දු කය තිශඵනහ. කුඩහ ශත්තු හිමිඹහටත් ශම් 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ දුන්නහ. නමුත්, කුඩහ ශත්තු හිමිඹහ රඵන 

ශම් ශඳොශවොය වනහධහයඹ ුළන ශභය ්රකහලඹෂණ ශකරිරහ 

නළවළ. අඹ ළශඹන් ඒ ම්ඵන්ධ විකල්ඳ ශඹෝජනහෂණ ශවෝ 

ශකරිරහ නළවළ. අන්න ඒ නිහ යජඹෂණ ලශඹන් ඒ ුළනත් රකහ 

ඵළලීශම් අලයතහෂණ තිශඵනහ. ශභොකද, ශම් යශට් ිනඹඹට 60ෂණ 

ශත් නිසඳහදනඹ කයන්ශන් කුඩහ ශත්තු හිමිඹන්. ඒ නිහ 

තමුන්ශ  ශත්රට ශඳොශවොය රඵහුළනීභ වහ ඒ අඹටත් 

ඹම්කිින වනහධහයඹෂණ රඵහ ශදන්න කිඹන ඉල්ලීභ කයමින් භ ශ  

කථහ අන් කයනහ.  

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, ුරු විජඹදහ යහජඳෂණ ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට විනහම  

20ක කහරඹෂණ තිශඵනහ.  

 
[අ.බහ. 2.15] 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජඳක් මශතා (යධිකරණ ශා  

බුේධාවන යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு (களழதழ) யழஜனதளற பளஜக்ஷ - வதழ 

அகநச்சரும் தைத்தசளச அகநச்சரும்) 

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

Justice and Buddhasasana) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් යජශේ භංුර අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කයරහ, ඒ ුළන විහද කයන අසථහශේදී භහ මුලින්භ ශම් 

කහයණඹ වන් කයන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ දින කීඳඹ ඇතුශත ශම් 

අඹ ළශේ ශවො නයක, ගුණ අගුණ පිළිඵ ශඵොශවෝ ුරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ, ඇභතිතුභන්රහ කථහ කයනහ අඳ අවශුන 

හිිනඹහ.  

අද උශේත්, ඊශේ-ශඳශර්දහ දිනරත් විශලේශඹන්භ ජනතහ 

විමුෂණති ශඳයමුශණන් ශරොකු අරහදඹෂණ, ශරොකු ශචෝදනහෂණ 

ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ ශචෝදනහ තභයි, නිදවිනන් ඳසු අවුරුදු 67ෂණ 

තිසශේ යඑන්පී ආඩාඩුයි, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳෂණ ආඩාඩුයි ශම් 

යශට් ආර්ථිකඹ ඵංශකොශරොත් කය තිශඵනහ, ශම් යශට් 

ආර්ථිකඹට දහඹක කිරීභෂණ, දහඹකවීභෂණ ශම් ආඩාඩු තුළින් ිනේධ 

ශරහ නළවළ කිඹන එක. අවිශලේශඹන්භ යහජඳෂණ 

ජනහධිඳතිතුභහශ  ආඩාඩුශේත් අඹ ළඹ කිඹහ ඉදිරිඳත් කශශේ 

ණඹ, ඵදු ව දඩ ඳභණයි, ශම් ආඩාඩුත් ඉදිරිඳත් කය තිශඵන 

ශම් අඹ ළශේ තිශඵන්ශන්ත් ණඹ, ඵදු ව දඩ ඳභණයි, ඒක ශම් 

අඹ ළශේ තිශඵන විලහරතභ දුර්රතහෂණඅ කිඹහත් එතුභන්රහ 

ශඳන්හ දුන්නහ. ණඹ, ඵදු, දඩ වළශයන්න ශනත් ආදහඹභෂණ 

ඉදිරිඳත් කයරහ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන යටෂණ ශම් ශරෝකශේ 

තිශඵනහද කිඹන ්රලසනඹ දළන් භභ අවනහ. රුිනඹහශේ ශභශවභ 

අඹ ළඹෂණ තිශඵනහද, චීනශේ තිශඵනහද, කියුඵහශේ 

තිශඵනහද, ශම් තුළින් පිට අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන් 

ශභොන යශට්ද? ශරෝකශේ ශකොයි යශට්ත් ඉදිරිඳත් කයන්ශන් ශම් 

1063 1064 

[ුරු ඩේලිේ.ඩී.ශ්ජ. ශශනවියත්න භවතහ] 
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හශ  අඹ ළඹෂණ තභයි. ්රලසනඹ තිශඵන්ශන් එතළන ශනොශයි. 

යජඹ ශම් ආකහයඹට රඵන ආදහඹභ නිපුණතහකින්, 

කශභනහකහරිත්ඹකින් යුතු විඹදම් කයනහද, නළේද කිඹන 

කහයණඹයි ්රලසනඹ. ඒ පිළිඵ ුකීභෂණ, ු වීභෂණ ඇති 

ආඩාඩුෂණ කටයුතු කයනහද, නළේද කිඹන එක තභයි ්රලසනඹ. ඒ 

නිහ අතෂණශේරු කයන්න ශවො නළවළ. වයඹට, ඊර්යහට, 

ශක්රෝධඹට මුල් තළන දීරහ කථහ කයන්න ශවො නළවළ. 

 1948න් ඳසු තිබුණු වළභ ආඩාඩුෂණභ -ශ්රී රංකහ නිදවස 

ඳෂණ ශේහ, එෂණත් ජහතික ඳෂණ ශේහ, වවුල් ආඩාඩු ශේහ-  

ශම් යශට් ආර්ථිකඹ දියුණු කයන්න උත්හව කශහ. වළඵළයි, ඒ වළභ 

අඹ ළඹෂණභ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට තභ තභන්ශ  ශේලඳහරන 

භතඹ අනු, තභ තභන්ශ  නිර්ණහඹක අනු ඒශෂණ ශවො, ඒශෂණ 

අගුණ, ඒශෂණ අඩු ඳහඩුකම් ශඳන්හදීශම් යුතුකභෂණ තිශඵනහ. 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ඒ අයිතිඹ තිශඵන ඵ අඳ කවුරුත් 

පිළිුන්නහ. විශලේශඹන්භ වන් කයන්න ඕනෆ, ශරෝකශේභ 

තිශඵන හර් ආර්ථික විදයහශේ ්රධහන අංු ුණනහෂණ 

ළරකිල්රට බහජනඹ කය තභයි අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් 

කිඹන එක. යශට් ආදහඹම් ර්ධනඹ, ශේහ නියුෂණතිඹ, මුදල් 

ළඳයුභ ව උේධභනඹ, ජහතයන්තය ශශශහභ ඳහදක කය ුළනීභ 

ඹනහදී කරුණු ිනඹල්ර අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කයනශකොට 

ළරකිල්රට බහජනඹ කයනහ. ඒ හශ භ  ශේහ නියුෂණතිඹ ව 

උේධභනඹ ඳහරනඹ කය ුළනීශම් ශකිනකහලීන වහ දිගුකහලීන ළඩ 

පිළිශශල් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. ඒ අනු 

ශකශනකුට ශභය ඉදිරිඳත් කයපු අඹ ළශේ අඩු ඳහඩුකම් 

ශඳන්රහ ශදන්න පුළුන්. අඩු ඳහඩුකම් ශඳන්රහ දුන්ශනොත් ඒහ 

නිළරැදි කය ුන්න වුණත් ආඩාඩුෂණ විධිඹට අපි ූ දහනමින් 

ඉන්නහ. ශම් අඹ ළශේ සුවිශලේභ කරුණු කීඳඹෂණ පිළිඵ 

ඳභණෂණ භට රළබී ඇති කහර ීමභහ අනු අදවස ්රකහල කයනහ.  

යජශේ මුළු ආදහඹභ විධිඹට 2015 යට රුපිඹල් බිලිඹන 

1,468ෂණ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. 2016 අඹ ළශේදී අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, 2015 ශර් රුපිඹල් බිලිඹන 1,468ෂණ ව 

යජශේ මුළු ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 2,032 දෂණහ ළම  කයන්නට. 

ඒ එෂණකභ 2015 අවුරුේද වහ යජශේ මුළු විඹදභ ලශඹන් 

රුපිඹල් බිලිඹන 2,153ෂණ අපි ශන් කශහ. 2016  ශර්දී යජශේ 

විඹදභ ලශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 2,787ෂණ ශන් කයන්න අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

ඒ එෂණකභ යජශේ ආදහඹභ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ 

්රතිලතඹෂණ විධිඹට අපි වන් කශ යුතුයි. 2015 ඉරෂණකඹ වුශඩා 

ිනඹඹට 13ෂණ. වළඵළයි, 2016දී  යජශේ ආදහඹභ දශ ශේීරඹ 

නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ ශර ිනඹඹට 16.3ෂණ විඹ යුතු ඵ අපි 

ළරසුම් කය තිශඵනහ. එඹ ආර්ථිකශේ ර්ධනඹට ඉතහභත්භ 

ගුණහත්භක ඵරඳහන කහයණඹෂණ කිඹහ භභ වන් කයන්නට 

ඕනෆ. යජශේ විඹදභ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ විධිඹට 

ුත්ශතොත් 2015 ශර් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන්  යජශේ විඹදභ 

ලශඹන් ිනඹඹට 19.1ෂණ නිර්ණඹ කය තිබුණහ.  2016 ශර්දී 

යජශේ විඹදභ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ ශර  ිනඹඹට 

22ෂණ ශේවි කිඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. එඹ ිනඹඹට 3.2ක 

ළම වීභෂණ. ඒක ඉතහභත්භ ගුණහත්භක ව ර්ධනහත්භක 

තෂණශේරුෂණ විධිඹට රකන්නට ඕනෆ. ඒ එෂණකභ ශභය අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් ඵරහශඳොශයොත්තු න තත් ්රධහන 

රෂණණඹෂණ තභයි, යජශේ ආදහඹමින් ඵදු ශනොශුන ආදහඹභ - 

non-tax revenue එක - තුන් ගුණඹකින් ළම  කය ුළනීභ. දියුණු 

න ආර්ථිකඹෂණ කයහ ඹන යටකට එඹ ඉතහභත්භ ශවො, හර්ථක, 

හධනීඹ පිඹයෂණ විධිඹට රකන්න පුළුන්. 2015 ශර් යජශේ 

ආදහඹමින් ඵදු ශනොන ආදහඹභ විධිඹට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුශඩා රුපිඹල් බිලිඹන 126ෂණ. නමුත් 2016 ශර් යජශේ 

ආදහඹමින් ඵදු ශනොන ආදහඹභ විධිඹට රුපිඹල් බිලිඹන 378ෂණ 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඒ කිඹන්ශන්, 2015 යට ඩහ තුන් 

ගුණඹකින් ඵදු ශනොන ආදහඹභ ළම  කය ුන්න තභයි අපි 

ළරසුම් ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. ඒ එෂණකභ යජශේ විඹදම්ලින් 

යහජය ආශඹෝජන -public investment- සඳහා දිගුකාලීන 

ංර්ධනඹ ව ශකිනකහලීන ංර්ධනඹ ලශඹන් මුදල් 

්රභහණඹෂණ ශන් කය තිශඵනහ. මීට ශඳය ර්රට ඩහ ළම  

්රතිලතඹෂණ ශම් වහ ශන් කය තිබීභ හධනීඹ රෂණණඹෂණ. 

විශලේශඹන්භ ශම් කහයණහ අතයතුය අධයහඳනඹ ශනුශන් ිනදු 

කයනු රඵන ආශඹෝජනඹන් පිළිඵත් වන් කයන්නට ඕනෆ.  

අධයහඳනඹ ව ශෞඛ්ය වහ 2015 අවුරුේශේ රුපිඹල් 

බිලිඹන 98ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ ශර් -2015- 

අධයහඳනඹට වහ ශෞඛ්යඹට ඹිනතර ඳවසුකම් වහ රුපිඹල් 

බිලිඹන 419ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. එභ විඹදම් ශදකභ එකට 

එකතු කශහභ රුපිඹල් බිලිඹන 517ෂණ.  2015 අවුරුේශේ ශෞඛ්ය 

ව අධයහඳනඹ වහ ශභන්භ මුළුභනින්භ ඹිනතර ඳවසුකම් 

වහ ශන් කයපු මුදරත් මීට ඇතුශත් නහ.  නමුත්, ශභය අඹ 

ළශඹන් 2016 ය වහ අධයහඳනඹ ව ශෞඛ්ය ශනුශන් 

රුපිඹල් බිලිඹන 216ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඒ එෂණකභ අධයහඳන 

ව ශෞඛ්ය ඹිනතර ඳවසුකම් ශනුශන් ශභය අඹ ළඹ භඟින් 

රුපිඹල් බිලිඹන 658ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඒ අනු අධයහඳන 

ව ශෞඛ්ය ශනුශන් භසත ශන් කිරීභ රුපිඹල් බිලිඹන 

874යි. ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපිට ශම් දත්තලින් 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි අධයඹනඹ කය ුන්න පුළුන් 2015, ඒ 

කිඹන්ශන් ශම් ශර් ශෞඛ්යට ව අධයහඳනඹට ශන් කශ 

රුපිඹල් බිලිඹන 517 ශනුට, 2016 -රඵන ය- ශනුශන් 

රුපිඹල් බිලිඹන 874ෂණ ශන් කය එභ ්රතිඳහදන ්රභහණඹ ළම  

කය තිශඵන ඵ. එතළන රුපිඹල් බිලිඹන 350ක ඳභණ, -ිනඹඹට 

50ක ඳභණ- ළම  වීභෂණ. ඒ අනු ශභභ අංල ශදකට ්රමුඛ්ත්ඹ 

රඵහ දීරහ කටයුතු කය තිශඵනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ 

්රතිලතඹෂණ ශර ුත්තහභ යජශේ ආශඹෝජනර ර්ධනඹෂණ 

ශඳශනන්නට තිශඵනහ. 2015 යජශේ ආශඹෝජන දශ ශේීරඹ 

නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ ශර ුත්තහභ 4.6ෂණ තිබුණහ. නමුත්, 

2016 ශර් අපි එඹ ඉරෂණකුත කය තිශඵනහ ිනඹඹට 6.9 

දෂණහ. එඹත් ඉතහභ හධනීඹ කහයණඹෂණ විධිඹට අපිට 

ළරකිල්රට බහජනඹ කයන්න පුළුන්. ඒ එෂණකභ ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, යජශේ ආදහඹම්ලින් පුනයහර්තන විඹදම් -

Recurrent Expenditure- පිඹහ ුළනීශම් වළකිඹහ ශභය අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් ඳළවළදිලි ශඳන්නුම් කය තිශඵනහ.  

උදහවයණඹෂණ විධිඹට ඉදිරිඳත් කයනහ නම්, 2015 ශර් 

යජශේ ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 1,468යි. 2016 අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ රුපිඹල් බිලිඹන 2,032ෂණ. 2015 ශර් 

යජශේ විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 1,648යි. 2016 යට 

ඇසතශම්න්තු කය තිශඵනහ, රුපිඹල් බිලිඹන 1,928ෂණ. ුරු 

නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 2015 ශර් ආදහඹම් අතිරිෂණතඹෂණ 

ඳළතුශඩා නළවළ. රුපිඹල් බිලිඹන 180ක හිඟඹෂණ ඳළතුණහ. ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු 10ක, 15ක අඹ ළඹ ශල්ඛ්න අයශුන අපි ංන්දනඹ 

කය ඵළලුශොත් අපිට වළභ අවුරුේදකභ දකින්නට රළශඵන්ශන් 

ආදහඹම්ර අතිරිෂණතඹෂණ ශනො හිඟඹෂණ. ඒ අනු තභයි ඳසු ගිඹ 

ශර් හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 180ෂණ ශරහ තිශඵනහ. නමුත්, 

2016 ශර් අඹ ළඹ භඟින් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ රුපිඹල් 

බිලිඹන 104ක ආදහඹම් අතිරිෂණතඹෂණ. එහි සුවිශලේෂීත්ඹ න්ශන් 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් කටයුතු ිනඹල්ර තුශ 

සුබහධන කටයුතු වහ ඳළළති ්රතිඳහදනර අඩු කිරීභෂණ ශම් 

අඹ ළශඹන් කිිනශේත් ිනදු ශනොකිරීභයි.  

2015 ශර්දී සුබහධන කටයුතු වහ රුපිඹල් බිලිඹන 

378ෂණ ශන් කය තිබුණහ. දළන් ශඵොශවෝ ශචෝදනහ එල්ර කශහ, 

1065 1066 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ජනතහට වන නළවළ; ජනතහශ  සුබහධනඹ කේඳහදු කය 

තිශඵනහ කිඹහ. ඒහ කිිනදු හධකඹකින් ශතොය කයන රද 

ශචෝදනහ. භහ ඉල්රහ ිනිනනහ, කරුණහකයරහ අශේ අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශේ ංඛ්යහ ශල්ඛ්නත් එෂණක ංන්දනඹ කය පුළුන් නම් 

ඒ කරුණු නහථ කයන්න කිඹහ. ශවේතු ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, 2015 සුබහධනඹ වහ ශන් කශ රුපිඹල් 

බිලිඹන 378 ශනුට ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් -2016- 

රුපිඹල් බිලිඹන 437ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඒ අනු රුපිඹල් 

බිලිඹන 50කට ළම  මුදල් ්රභහණඹෂණ සුබහධන කටයුතු වහ 

ළම ශඹන් ශභය අඹ ළශඹන් ශන් කය තිශඵනහ. 

අඹ ළඹ හිඟඹ දශ ශේීරඹ නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ ශර අඩු 

කිරීභට ශභය ශඹෝජනහ වී තිශඵනහ. අඹ ළඹ හිඟඹ දශ ශේීරඹ 

නිසඳහදිතශේ ්රතිලතඹෂණ ශර ුත්තහභ, 2015 ශර් ිනඹඹට 6ෂණ 

විධිඹට හර්තහුත වුණහ. නමුත්, ශභය අඹ ළශේදී 2016 ය 

වහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ එඹ ිනඹඹට 5.9 දෂණහ අඩු කය 

ුළනීභ පිණි. ූ දු ව කළිනශනෝ යහඳහයලින්, සුයහ ඵදු, 

දුම්ශකොශ නිසඳහදන ආඹතනලින්, ඵළංකු, යෂණණ ව ලීිනං 

ආඹතනලින් තභන් උඳඹන ආදහඹශභන් ිනඹඹට 30ක ඉවශ 

්රතිලතඹෂණ ඵදු ලශඹන් ශුවීභට ශභය ශඹෝජනහ වී තිබීභ 

ළදුත් ශකොට අපි රකනහ. විශලේශඹන්භ ූ දු, කළිනශනෝ, 

සුයහඵදු, දුම්ශකොශ ව ිනුයට් නිසඳහදන ආඹතන ම්ඵන්ධ ඉවශ 

්රතිලතඹකින් ඵදු අඹ කිරීභ ශඹෝජනහ වීභ යටට ඉතහභත්භ 

්රුතිීරලි පිඹයෂණ විධිඹට අපි දකිනහ. ඒ එෂණකභ අශනකුත් 

ශේහ ව නිසඳහදන කිෂිකහර්මික කටයුතුරට අදහශ ිනඹඹට 

15ක ්රතිලතඹෂණ ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ. එඹත් ආර්ථිකශේ 

්රුභනඹට ඉතහභත් සුවිශලේෂී කහයණඹෂණ ශර අපි දකිනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ එෂණකභ අපි දන්නහ ශම් 

යශට් උේධභන ්රලසන තිශඵනහ; ජීන ඵය ්රලසන තිශඵනහ 

කිඹරහ. ඒහ ළරකිල්රට බහජනඹ කයරහ පුේුර ඵදු ක්රභශේ 

්රතිංසකයණඹෂණ අපි ශඹෝජනහ කයනහ. ශඳෞේුලික අංලශේ 

ව සඹං රැකිඹහර නියුතු අඹට තභන්ශ  හර්ෂික ආදහඹභ 

රුපිඹල් මිලිඹන 2.4ෂණ, - රෂණ 24ෂණ. භහඹකට රුපිඹල් රෂණ 

2ෂණ- ආදහඹම් ඵේශදන් නිදවස කයරහ තිශඵනහ. භධයභ 

ඳහන්තිකඹන්ට ඒ ආදහඹම් ඵදු ශුවීශම් ඵශයන් විලහර ලශඹන් 

නිදවෂණ රළබිරහ තිශඵනහ. ශභළනි  ිනඹඹට 70ක විතය ශරොකු 

්රතිලතඹකින් ඵදු නිදවස කිරීභෂණ ිනදු කිරීභ අශේ ඉතිවහශේ කිිනදු 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹකින් අපි දළකරහ නළවළ. ඒ එෂණකභ ඵළංකු 

තළන්ඳත්ලින් රළශඵන ශඳොලිඹ වහ ශුව මුදල් රැවුම් ඵේද - 

Withholding Tax - අරංගු කිරීභට ශඹෝජනහ කය තිබීභ තුළින් 

ජනතහට විලහර වනඹෂණ ළඳයීභට කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ිජු විශේීරඹ ආශඹෝජන 

වහ න ආශඹෝජන ඵදු වන ඳනතෂණ ඉදිරිඳත් කිරීභට ශම් අඹ 

ළශඹන් ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. එයින් ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශන්ශන් විශලේශඹන්භ ඳවත වන් ෂණශේරරට අදහශ 

යහඳහයරට ඵදු වන රඵහ ශදන්නයි. එඹ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ 

198න ශේදශේ  නිලසචිත ශභශේ වන් කයරහ තිශඵනහ, I 

quote:  

 

"  •  Oil Refinery 

•  Renewable energy 

•  Integrated car manufacturing 

•  Manufacturing steel bridges for the region 

•  Fertilizer, manufacturing Triple Superphosphate 

•  Satellite technology 

•  Aircraft repair and logistical support 

•  Integrated sugar industry" 

අශේ යශට් ආර්ථිකඹ දියුණු කිරීභ වහ ශම් න තහෂණණඹත් 

එෂණක මුසු ව ඒ කර්භහන්ත ෂණශේර ශම් යශට් ංර්ධනඹ ශන්න 

ඕනෆ. ඒහ ංර්ධනඹ කයන්න තිශඵන එක ඵහධහෂණ තභයි අශේ 

ය ශට් තිශඵන ඵදු ක්රභඹ; ඵදු සතයඹ. එභ නිහ ශම් ෂණශේර 

ම්ඵන්ධ ශම් ආකහයඹට ඵදු ලිහිල් කිරීභ තුළින් අශේ යශට් න 

තහෂණණඹත් භඟ ශභභ ෂණශේරඹන් ංර්ධනඹ කයන්නට 

ඉඩකඩ රළශඵනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ අනු ුත්තහභ ශභන්න 

ශම් ඳවත වන් කහයණහ ඉතහභත්භ සුබදහඹක ශර අශේ යශට් 

ංර්ධනඹ ශකශයහි හශ භ ජනතහ සුබහධනඹ ශකශයහි 

ඵරඳහන ආකහයශේ තීන්දු තීයණ විධිඹට රකන්න පුළුන්ඹ 

කිඹරහ භභ ංෂණෂිේත ලශඹන් වන් කයනහ.  

Sir, I would like to mention a few measures proposed, 

through which this Budget would help restore our 

economy, advance economic development and also give 

more and more benefits to the people of this country. In 

this regard, special attention is paid to the following 

sectors: increasing the allocation to the education sector; 

granting incentives to promote the agricultural sector 

with export orientation; simplifying the tax system by 

introducing the two brackets of 15 per cent and 30 per 

cent only;  increasing the personal tax threshold up to Rs. 

2.4 million per annum; removing the Withholding Tax on 

interest earnings and increasing the value of deposits 

from Rs. 1 million to Rs. 1.5 million for senior citizens 

and reducing the age limit from 60 to 55 years for senior 

citizens to receive the present 15 per cent interest.  

Sir, I would like to mention that this measure would 

give enhanced benefits to the senior citizens of this 

country. We appreciate the last Regime for introducing a 

special  interest rate of 15 per cent for senior citizens, but 

it was paid only up to a deposit limit of Rs. 1 million and 

senior citizens were defined as "people who have reached 

the age of 60 years and above". From this Budget, we 

have given them a double benefit. Instead of the earlier 

limit of Rs. 1 million, we have increased it up to  Rs. 1.5 

million.   
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් ත විනහම  ශදකක කහරඹෂණ 

ඳභණයි තිශඵන්ශන්. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජඳක් මශතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භට ත විනහම  ඳවෂණ රඵහ 

ශදන්න. ුරු බහනහඹකතුභහ ඒක adjust කයහවි. 

So, the double benefit is, instead of the deposit limit 

of Rs. 1 million, we have increased it to Rs. 1.5 million 

and the entitling age has been reduced from 60 to 55 

years.    

We can remember, when the last Regime could not 

pay the pension to the farmers, what they did was, they 

increased the pensionable age, which was defined in the 
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statues as 60 years, to 63 years. I do not think, even up to 

now, the farmers have got that benefit, which was 

proposed in the last two or three Budgets presented by the 

last Government.   

Then, the removal of barriers for the purchase of land 

by foreigners will help develop our properties day by day. 

Also, our policy is to encourage foreign and private sector 

investments by replacing the Exchange Control Act with 

a more rational Foreign Exchange Management Bill.   

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශ භ ශම් පිළිඵ 
විශේචන කිහිඳඹකුත් තිශඵනහ. විශලේශඹන් භවය 
අංලලින් නළ ශඟන ශචෝදනහෂණ තභයි, විිත ආර්ථිකඹෂණ තුශ 
බහඩාඩ මිර නිලසචිත කිරීභ ඳහරනඹ කිරීභට ඹහභ තුශ ඹම් කිින 
ුළටුභෂණ ඇති ශන්න පුළුන්, ශශශ ශඳොශ ආර්ථික නයහඹ 
පිළිඵ ුළටලු භතු වීභට ඉඩ තිශඵනහ කිඹන එක.  

ඒ එෂණකභ ශභභ අඹ ළඹ ශඹෝජනහලින් ඉදිරිඳත් කයරහ 

තිශඵනහ ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු විිනන් මරය ආඹතන ම්ඵන්ධ 

ශදනු රඵන වතිකඹෂණ. අපි ශම් පිළිඵ නළතත් කල්ඳනහ 

කයන්නට ඕනෆ; හකච්ඡහ කයන්නට ඕනෆ. ශභළනි වතිකඹෂණ 

රඵහ දීභ තුශ ඳසු ගිඹ කහරශේ අශේ යශට් භවය මරය භහුම් 

වළිනරුණු ආකහයඹ අනු ශභඹ ළයදි විධිඹට ්රශඹෝජනඹට 

ුළනීභෂණ ිනදු ශන්නට ඉඩ තිශඵනහ. ඒ තුළින් ශන්ශනත් 

නළතත් ජනතහට තභන්ශ  තළන්ඳතු මුදල් පිළිඵ ඹම් කිින 

ශරොකු අදහනභෂණ ඇති වීභයි. ඒ නිහ භහ විලසහ කයනහ ශම් 

වතිකඹ රඵහ දීභට ළම ඹ භව ඵළංකුශේ මරය භඩාඩරඹ ළම  

අධහනඹෂණ ශඹොමු කයරහ ශම් පිළිඵ monitoring system 

එකෂණ, ශවො ඳහරන ක්රභඹෂණ ඇති කයරහ ඒ මුරය භහුම් 

කශභනහකයණඹ කිරීභ ඩහත් හධනීඹයි කිඹරහ.  

ඒ එෂණකභ ඉදිරිඳත් න තත් ශචෝදනහෂණ තභයි කල් ඵදු 

ක්රභඹට - leasing ක්රභඹට - කයන ුනුශදනු  ඵළංකු ෂණශේරශඹන් 

ඉත් කිරීභ පිළිඵ අඹ ළශේ ශඹෝජනහෂණ තිබීභ. භවය 

ශරහට ඒ ණඹ ඵදු වන රඵහ ුන්නහ උදවිඹට ඒශකන් ඳහඩුෂණ 

ශන්නට ඉඩ තිශඵනහ. ශභොකද, ඵළංකු ෂණශේරඹ තුශ ශම් 

ක්රභශේදඹ සථහපිත ශරහ තිශඵනහ. ඒ එෂණකභ ඒ සථහපිත වුණු 

ක්රභඹ තුශ ශම් කටයුතු කයන ශකොට ඒ වහ ශභශවයුම් විඹදම් 

ඉතහභත් අභ භට්ටභකින් තභයි ඳතින්ශන්.  

ඊශඟට,  මීට ශඳය  ුරු ශජෝන් ශශනවියත්න ඇභතිතුභහත් 

වන් කශ ආකහයඹට දුම් ඵේද වහ අඹ කයන රුපිඹල් 5,000ක 

මුදර ජනතහට ඔශයොත්තු ශනොශදන ්රභහණඹෂණ කිඹරහ 

ජනතහශ  භතඹෂණ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි තත් උත්හව කය 

ඵරනහ ශම් පිළිඵ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ  එෂණක හකච්ඡහ කයරහ 

ශම් පිළිඵ ංශලෝධනඹෂණ කයන්න. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විශලේශඹන්භ ජනතහ 

විමුෂණති ශඳයමුශණන් විලහර ලශඹන් ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් වුණහ 

විලසවිදයහර ශඳෞේුලීකයණඹ කිරීභෂණ පිළිඵ. අපි ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ එශවභ ළරළසභෂණ, එශවභ අදවෂණ ශම් 

ආඩාඩු තුශ නළවළ කිඹරහ. ශකොශවොභ නමුත් විලසවිදයහරරට 

අභතය ශඳෞේුලික විලසවිදයහර යට තුශ ආයම්බ කිරීශම් 

අලයතහෂණ තිශඵනහයි කිඹන කහයණඹ අපි පිළිුන්නට ඕනෆ. 

ශභොකද, යශට් රැකිඹහ නළති, අධයහඳනඹට ඳවසුකම් භදි, එශවත් 

අධයහඳනඹ වහ උනන්දුෂණ තිශඵන දරුන් ශඵොශවෝ  ඉන්නහ. 

ඒ හශ භ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් විශේීරඹ යටරට ශශශ ශඳොශෂණ 

අපි විිත කශශොත් විලහර ලශඹන් යටට ආදහඹභෂණ රඵහ ුළනීශම් 

ක්රභශේදඹෂණ විධිඹට ශභඹ ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන්.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් අඹ ළඹ පිළිඵ කථහ 

කයන ශකොට විශලේශඹන් වන් කශ යුතු කහයණඹෂණ 

තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10ෂණ විතය තිසශේ අපි ශම් පිළිඵ 

ශම් ුරු බහට දළනුම් දුන්නහ, අපි ශම්හ ශඳන්නුම් කශහ. භහ 

හිතනහ ශම්හ නිළයදි කයන්න කහරඹ වරි කිඹරහ. ශභොකද, 

ශරෝකශේ ශඵොශවෝ දියුණු යටර අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් 

කයන්නට කලින් යහජය ගිණුම් කහයක බහ ළනි කහයක බහෂණ 

භඟින් -භවහ බ්රිතහනයශේ නම් යහජය ගිණුම් කහයක බහ ව 

ඇසතශම්න්තු කහයක බහ කිඹරහයි  ඒකට කිඹන්ශන්- ඒ 

පිළිඵ ඹම් පර් අධයඹනඹෂණ කයනහ. ඒ විධිඹට ශම් අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ නිර්භහණඹ කයනහ නම් අඳට ශම් ඉදිරිඳත් න හද 

විහද ්රභහණඹ, ශචෝදනහ ශඹෝජනහ ්රභහණඹ අභ කය ුළනීශම් 

ලෂණතිඹකුත් තිශඵනහ. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ජනතහ විමුෂණති 

ශඳයමුශණන් විලහර ශචෝදනහෂණ නළඟුහ අශේ යශට් ශේීරඹ 

ආර්ථිකඹ ශුොඩ නඟන්න ශම් අඹ ළඹ තුශ කිිනභ ළඩ පිළිශශෂණ 

නළවළ කිඹරහ. අපි භතෂණ කයන්නට ඕනෆ ශේීරඹ ආර්ථිකඹ ශුොඩ 

නඟන්න තභයි ශම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන්ශන් කිඹන 

එක. අපි දන්නහ ශේීරඹ ආර්ථිකඹ ශුොඩ නඟන්න අඳට තිබුණු 

අභහරුකම් ශභොනහද කිඹරහ. 1989 - 1990 කහරශේ අශේ යශට් 

ශුොවි ජන ශේහ භධයසථහන 308ෂණ තිබුණහ. ඒ ශුොවිජන ශේහ 

භධයසථහන 308භ ජනතහ විමුෂණති ශඳයමුශණන් ගිනි තිේඵහ. ඒ 

ශුොවිජන ශේහ භධයසථහන ගිනි තළබීභ නිහ ශුොවිඹහ 

නඟහිනටුන්න අඳට අවුරුදු විසකට ළම  කහරඹෂණ ුත වුණහ.  ඒ 

එෂණකභ - 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් ත විනහම ඹක කහරඹෂණ 

තිශඵනහ.  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජඳක් මශතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ත විනහම  ඳවෂණ ළම  කයන්න, ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ළම  කශහ, ුරු ඇභතිතුභනි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජඳක් මශතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

භභ ඒ ුළන අ ශේ බහනහඹකතුභහ එෂණක කථහ කයන්නම්.  

 
ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ඔඵතුභහට ළම පුය විනහම  ඳවෂණ ශදන්න බහනහඹකතුභහ 

අය  දුන්නහ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජඳක් මශතා  
(நளண்தைநழகு (களழதழ) யழஜனதளற பளஜக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

දළන් බහනහඹකතුභහ එනහ. අපි ඒ ශරහ වදරහ ශදන්නම්, 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

වී ුඵඩහ ශනොභළතිකභ නිහ අශේ යශට් වී මිර දී ුළනීශම් 

්රලසනඹෂණ තිශඵනහ. අපි දන්නහ, 1989 - 90 කහරශේ අශේ යශට් 

තිබුණු ෆභ වී ුඵඩහෂණභ ගිනි තිේඵ ඵ. ඒ නිහ ශභොන ආඩාඩු 

තිබුණත් ඒ එන වළභ ආඩාඩුටභ ඒහ ඹළි ඉදි කයන්න ිනේධ 

වුණහ. ඒ වහ විලහර කහරඹෂණ ුත කශහ.  අද ශේීරඹ ආර්ථිකඹ 

ුළන කථහ කයනහ. අශේ යශට් භවහ ඳරිභහණ ශත් කර්භහන්තලහරහ 

70ෂණ විතය තිබුණහ. එයින් 48ෂණභ ගිනි තිේඵහ. ඒ නිහ ශත් 

කර්භහන්තඹ ආශ්රිත භසත ආර්ථිකඹ බි ළ ටුණහ. ශත් ුහ, ශත් 

කර්භහන්තඹ ශම් ඔෂණශකොභ බි ළශටන්න ශවේතු තභයි  භවහ 

ඳරිභහයණ කර්භහන්තලහරහ 48ෂණ ගිනි තඵහ දළමීභ.  

 ඒ කහරශේ අශේ යශට් ශුොවි ජනතහට ්රලසන තිබුණහ. ුම්ර 

විදුලිඵර ්රලසන තිබුණහ. වළඵළයි, ඒ කහනුශේ තභයි 

ට්රහන්සශෂෝභර්ස 1000ෂණ පිපිශයේශේ. ඒ නිහ ආඩාඩු ශභොකෂණ 

වුණත්, ඒ ආඩාඩුරට ිනේධ වුණහ, ට්රහන්සශෂෝභර්ස 1000ෂණ 

නළත ශම් යටට  ශ න්න.  ඒ හශ භ අශේ යශට් ජනතහ න්තක 

ශඳොදු ්රහවන ශේහට අඹත් තිබුණු ඵස ලින් වතශයන් එකෂණ 

ගිනි තිේඵහ. ඵස  400ෂණ ගිනි තිේඵහ.  ශම් ්රලසන ුළන අද අඳට                  

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳෂණශඹන් - විඳෂණශඹන් - ශචෝදනහ කශශොත් 

ඒහට උත්තය ශදන්න අඳට පුළුන්. ඒ හශ භ අපි ශචෝදනහ 

කශත් ඒශුොල්රන්ට උත්තය ශදන්න පුළුන්. ්රලසනඹ තිශඵන්ශන් 

ශම්කයි. අද ශ්ජවීපී එක තභයි අශඳන් ශම් ්රලසනඹ අවන්ශන්. අශේ 

යශට් ජහතික ආර්ථිකඹ ශකෝ කිඹරහ අවනහ. අපිත් අවන්ශන් ඒක 

තභයි. ජනතහ විමුෂණති ශඳයමුණ අශේ යටට කශ ඒ අඳයහධ 

ශනොන්නට අශේ ආර්ථිකඹ ත අවුරුදු තිවකින් එවහ ඳළත්තට 

ගිහිල්රහ. එශවභ නම් අද අශේ යශට් - ශ්රී රංකහශේ- තිශඵන්ශන් 

2015 ආර්ථිකඹ ශනොශයි. එශවභ නම්  2035 ආර්ථිකඹ තභයි අද 

තිශඵන්ශන්. එශවභ නම් යට මීට ඩහ දියුණු ශරහ. අශේ යශට් 

කිෂිකර්භහන්තඹ දියුණු ශරහ. ආර්ථිකඹ දියුණු ශරහ. ශඳොදු 

්රහවන ශේඹ දියුණු ශරහ. කවුද ශම්හට ුකිඹන්න ඕනෆ? 

ඒහට ුකිඹන්න ඕනෆ ශ්රී රංකහකහයශඹෝද? ඒහට ුකිඹන්න 

ඕනෆ යඑන්පීකහයශඹෝද?  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒක නිහ අපි ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ, ශම් අඳයහධඹට  යඑන්පීකහයශඹෝ ුකිඹන්න 

වුභනහ නළවළ, ශම් අඳයහධඹට ශ්රී රංකහකහයශඹෝ ුකිඹන්න 

ඕනෆත් නළවළ  කිඹරහ. ශම් අඳයහධඹට ුකි යුතු පුේුරශඹෝ 

තභයි අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ භවහ ඳහරිශුේධ, ශඵෝ ඳළශ 

හශ  ශඵොශවොභ නිර්ශදෝෂී කඩාඩහඹම් විධිඹට ශදඳළත්තටභ අත 

දිගු කයරහ, උඩ දභරහ ශඳොශශොශේ ුවරහ කිඹනහ,                      

ශ්රී රංකහකහයශඹෝයි, යුඑන්පීකහයශඹෝයි අවුරුදු 67ෂණ තිසශේ ජිල් 

ශඵෝර ුළහුහ කිඹරහ. ඇට ශඵෝර ුවන්න ශම් ආඩාඩු ශදකභ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ආශේ නළවළ. අපි ජිල් ශඵෝර ුුවහ හිිනශේ 

නළවළ. අපි එකිශනකහට විරුේධ හධනීඹ විශේචන කිරීශම් අයිතිඹ 

පිළිශුන, එතුභන්රහ විශේචනඹ කයනහ. එතුභන්රහ අඳ 

විශේචනඹ කයනහ. ්රජහතන්රහදශේ මලික ගුණහංු අපි අුඹ 

කයනහ. නමුත් ශම් හශ  ශචෝදනහෂණ, විශලේශඹන්භ ජනතහ 

විමුෂණති ශඳයමුශණන් අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ නඟන නිහ ශම් 

යශට් ජනතහ ශනුශන් ඒහට උත්තය දීශම් ුකීභ අඳට 

තිශඵනහඹ කිඹන කහයණඹ තමුන්නහන්ශේට භතෂණ කය ශදමින්, 

කහරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ සතුතින්ත ශමින් භභ නතය ශනහ.  

 
ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, ුරු ම රහන් ශඳශර්යහ භළතිතුභහ. ඔඵතුභහට විනහම  

15ක කහරඹෂණ තිශඵනහ.  

[අ.බහ. 2.43] 

 

ගරු ිජා්ද නඳනර්රා මශතා (මශාමාර්ග රාජය 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு  டிளன்  தவபபள - தடுஞ்சளககள் இபளஜளங்க 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අද උශේ ඉරහ ශම්  

විහදඹට න් ශදන ශකොට, ශම්  අඹ ළඹ පිළිඵ ශවො නයක 

ශදඳළත්ශතන්භ අවන්න රළබුණහ. අද උශේ ිනටභ ශම් විහදඹට 

ම්ඵන්ධ ශරහ ඉන්න ශකොට භට භතෂණ වුශඩා, විරුේධ ඳෂණශේ 

ඉන්න ශකොට අඳට ඕනෆ තයම්  ශේල් කිඹන්න පුළුන් ඵයි. 

වළඵළයි, ආඩාඩුෂණ කයන ශකොට තභයි, ඒහ කයන්න පුළුන්ද 

ඵළරිද කිඹරහ ශත්ශයන්ශන්.  

ඳසු ගිඹ අවුරුදු වත අටක භව ඵළංකු හර්තහ අයශුන 

ඵළලුහභ, එෂණත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ආඩාඩු තිශඵන 

කහරශේ ශම් යශට් ආර්ථික ර්ධන ශේුඹ එක දිුට  ළම  වුණහඹ 

කිඹන එක අපි කවුරුත් පිළිුන්න ඕනෆ. ඒ කහරශේ රසතහදඹ 

ඳයහජඹ කයරහ, ශම් යශට් භවහභහර්ු ඳේධතිඹ ව ඹිනතර 

ඳවසුකම් ශුොඩෂණ දියුණු වුණහඹ කිඹරහ අපි පිළිුන්න ඕනෆ. 

එශවභ පිළිුළනීශභන් ඳසු තභයි ශම් අඹ ළඹ වයවහ ඉසයවට 

කයන්න තිශඵන ළඩ පිළිඵ කථහ කයන්න ිනේධ න්ශන්. 

''අධයහඳනඹ වහ ිනඹඹට 6ෂණ'' කිඹන කහයණඹ ුළන අද තිශඵන 

ුණන් හිරවු අනු කථහ කයශුන අද උශේ නිළරැදි කයුත්තත්, 

ිනඹඹට 5ක ීමභහශේ තභයි අධයහඳනඹ වහ මුදල් ශන් ශරහ 

තිශඵන්ශන්. අද උශේ මුදල් ඇභතිතුභහභ ඒක පිළිුත්තහ.  

 

ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 
ඒකත් ළරැදියි.  

 

ගරු ිජා්ද නඳනර්රා මශතා 
(நளண்தைநழகு  டிளன்  தவபபள) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භහ කිඹන්ශන්, උශේ ශභතළන හදඹට ඳළටලුණු කහයණඹ 

ුළනයි. ළරැේද ඳසශේ වදහුනිමු. වළඵළයි, යවි කරුණහනහඹක 

භළතිතුභන්රහ විරුේධ ඳෂණශේ ිනිනන විට ිනතුශේ, අධයහඳනඹ 

වහ ිනඹඹට වඹෂණ ශන් කයන එක ඳවසුයි කිඹරහයි. වළඵළයි, 

ආඩාඩු කයන ශකොට එඹ ඳවසු න්ශන් නළවළ. ිනඹඹට ඳව ශන් 

කිරීභත් ඳවසු නළවළ, අශේ ය ශට් ආර්ථිකඹ අනු. විරුේධ ඳෂණශේ 

ිනිනන විට ඹම් ඹම් ශේල් කිඹන්න අඳට පුළුන්. වළඵළයි ආඩාඩු 

කයනශකොට තභයි භවය ශේල් කිරීශම් තිශඵන දුසකයකභ 

ශත්ශයන්ශන්.  

අද උශේ රුශේ භභ දළෂණකහ අශේ ආඩාඩුශේ භවය භළති 

ඇභතිරුන්  ශම් අඹ ළඹ පිළිඵ කථහ කයනහට ඩහ ඳසු ගිඹ 

ආඩාඩු  විශේචනඹ කිරීභ ඳභණෂණ කයනහ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ 

ආඩාඩු විශේචනඹ කයපු ඒ අඹභ දන්නහ, ඳසු ගිඹ ආඩාඩු 

රසතහදඹ ඳයහජඹ කිරීශම් කහයණශේදීත්, ඹිනතර ඳවසුකම් රඵහ 

දීශම් කහයණශේදීත් අඩු ළම  ලශඹන් රංකහ පුයහභ විලහර 

දියුණුෂණ ඇති කශහඹ කිඹන එක.  

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ුළනත් කථහ කයන ශම් ශරහශේ භහ 

කිඹනහ, එදහ වී ශුොවිඹහට විතයෂණ ශනොශයි, ශත් ශුොවිඹහටත් 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ දුන් ඵ. ශ්රී රංකහ නිදවස ඳෂණශේ 

ඇභතිතුභන්රහ ශවට අුභළතිතුභහ එෂණක හකච්ඡහ කයන්ශන්, 

කුඩහ ශත්තු හිමිඹන් අභතක කයන්ශන් නළති, ශම් ආඩාඩු 

ශඹෝජනහ කයපු විධිඹට ශම් අඹ ළශඹනුත් කුඩහ ශත් තු හිමිඹහට 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන්න කිඹන කහයණඹ.  
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ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ශම් අඹ ළශේ තිශඵන 

ශවො ඳළත්තත්, ශම් අඹ ළශේ තිශඵන නයක ඳළත්තත් කථහ 

කයන්න ඕනෆ. ශම් අඹ ළශේ නයක ඳළත්ත කථහ කයපු නිහ මුදල් 

ඇභතිතුභහ අඳට කිේහ, දුම් ඳරීෂණහ කිරීශම් වතික නිකුත් කිරීභ 

වහ අඹ කයනු රඵන ුහසතු three-wheelersරටයි, ශභොශටෝ 

යිකල්රටයි අදහශ න්ශන් නළවළ කිඹරහ. ශම් අඹ ළඹ 

විහදශේදී භතු ව නිහ අද මුදල් ඇභතිතුභහ කිේහ, දුයකථන 

ුහසතුර, ජර ුහසතුර ව විදුලිඹ ුහසතුර ළම  වීභෂණ 

න්ශන් නළවළ කිඹරහ. තත් අඹවඳත් කහයණහ ශම් විහදඹ තුශභ 

නිළරැදි කයුන්න අඳට පුළුන් ශේවි. දුම් ඳරීෂණහ කිරීශම් වතික 

නිකුත් කිරීභ වහ අඹ කයනු රඵන ුහසතු ම්ඵන්ධශඹන් භහ 

කල්ඳනහ කයන්ශන්,  හභහනය ශභෝටර් යථරටත් නිඹභ කශ ඒ 

ුහසතු ිනකෂණ ළම  ඵයි. එඹ දයහුන්න පුළුන් භට්ටශම් 

ශනොශයි තිශඵන්ශන්.  

ශේක අර්ථ හධක අයමුදශල් ව ශේහ නියුෂණතඹන්ශ  බහය 

අයමුදශල් ඳහරනඹ භව ඵළංකුශන් එළිඹට ුළනීභ ඒ තයම් 

ශඹෝුය න්ශන් නළවළ. අඹ ළඹ තුශ ඇති එළනි කහයණහ පිළිඵ 

ශඵොශවොභ හධනීඹ කථහ කයරහ, හකච්ඡහ කයරහ තභයි අඳට 

ඒහ ශේයහුන්න ශන්ශන්.  

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳෂණඹ ව එෂණත් ජහතික ඳෂණඹ කිඹන අපි 

ශදශුොල්රන්භ ආඩාඩු කය තිශඵන නිහ ශම් කහයණහ ශේයහුන්න 

අඳට ඳවසුයි. ුරු විජඹදහ යහජඳෂණ අභහතයතුභහ කිේහ හශ , 

ඳහර්ලිශම්න්තුටභ ශුනළල්රහ ශඵෝම්ඵ ුවපු, ශම් යශට් මිනී භයපු, 

ඵළංකු කඩපු, භව දල් ඵළංකු ශවොයකම් කයපු අඹට ආඩාඩු කිරීභ 

ුළන ශත්ශයන්ශන් නළවළ. ඒ අඹට ආඩාඩුෂණ කයන්න ඕනෆ නළති 

නිහත්, කදහත් භළතියණඹකදී ආඩාඩුෂණ වදන්න 

ජනතහශුන් යභෂණ ඉල්රන්ශන් නළති නිහත්, යභෂණ ඉල්ලුත් 

ශදන්ශන් නළති නිහත් ඒ අඹට ඕනෆ ශදඹෂණ කිඹන්න පුළුන්. 

වළඵළයි ශ්රී රංකහ නිදවස ඳෂණඹත්, එෂණත් ජහතික ඳෂණඹත් ශම් 

යශට් ආඩාඩු කයපු ඳෂණ. වවුශල්, න්ධහනුත ශරහ ආඩාඩු 

කයපු ඳෂණ.  

ශම් අඹ ළශේ තිශඵන හධනීඹ කහයණහ තත් ඹවඳත් 

ආකහයඹට දියුණු කය ුනිමින්, ශම් අඹ ළශේ තිශඵන අඹවඳත් 

කහයණහ ඳසු ගිඹ ති කීඳඹ තුශ හකච්ඡහ කයරහ විහ ුත්තහ 

හශ  තතත් හකච්ඡහ කයන්න අඳට පුළුන්. අද කෆභ කන 

ශරහශේ භභයි ුරු ශලවහන් ශේභිනංව ුරු භන්ත්රීතුභහයි අතය 

ශරොකු හදඹකුත් ඇති වුණහ,   ඳහල් නිර ඇඳුම් ළඳයීභට අදහශ 

වුචයඹ ම්ඵන්ධශඹන්. භහ එළිඹට ආ ුභන් ුරු අකිර වියහ්ජ 

කහරිඹම් අධයහඳන ඇභතිතුභහට කිේහ, අඒ වුචයඹ දීභ 

ම්ඵන්ධ ක්රභශේදඹ පිළිඵ අඳ දළනුත් කයන්න. ශභොකද, ඒ 

පිළිඵ ්රලසන තිශඵනහඅ කිඹරහ. එතුභහශ  කථහශේදී  ඒ ුළන 

දළනුත් කයනහ කිඹරහ එතුභහ කිේහ. එළනි භවය කහයණහ 

පිළිඵ අපි දළනුත් ශන්න ඕනෆ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් අඹ ළඹ තුශ 

අඳනඹනඹ දිරි ුළන්වීභ වහ ශවො ශඹෝජනහ කීඳඹෂණ තිශඵනහ. 

වළඵළයි අඳනඹනඹ දිරි ුළන්වීභ වහ මීට ශඳය අඹ ළඹලින් 

ආපු ශඹෝජනහත්, ඒ භවය ඒහ රිඹහත්භක වීශම්දී භතු ව ුළටලුත් 

ළරකිල්රට ශුන තභයි, ශම් අඹ ළඹ තුශ ඇති ඒ ශඹෝජනහ 

පිළිඵත් අඳට රකහ ඵරන්න  න්ශන්. ශේීරඹ වහ විශේීරඹ 

ආශඹෝජකඹන් ළම පුය ශුන්හ ුළනීභ වහ ශවො ශඹෝජනහ 

කීඳඹෂණ ශම් අඹ ළශේ තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ ශඹෝජනහ අඳට 

රිඹහත්භක කයන්න ශන්ශන්, එළනි ශඹෝජනහ පිළිඵ භතුව 

ුළටලු වහ ම්ඵන්ධ අඳට තිශඵන අේදළකීම්ද ළරකිල්රට 

ුනිමින්. එශවභ නළති අඳට ශම් ්රලසනඹ දිවහ ඵරන්න ඵළවළ. එභ 

නිහ   වියේධ ඳෂණශේ ිනිනනශකොට වළභ ශදඹකටභ විරුේධ ශන, 

ළිශේ ඉන්න ළිං ශුම්ශඵෝ හශ  කට්ිනඹකුත් ඉන්නහ.  වළඵළයි, 

ආඩාඩු කයරහ පුරුදු අඳට; යටෂණ කයරහ පුරුදු අඳට, යටට ළඩෂණ 

කය  පුරුදු අඹ ඉන්නහ ව  ඳෂණ ශදකට  ශම් කහයණඹ ශද එශවභ 

ඵරන්න ට  ඵළවළ.    

ශම් යශට් ජනතහ ඳසු ගිඹ අශුෝසතු භහශේ 17ළනිදහ රඵහ 

දුන්නහ ව ජනයභ තුශ කිිනභ ශේලඳහරන ඳෂණඹකට තනිශඹන් 

ආඩාඩු කිරීශම් ඒකහන්තය ඵරඹ රළබුශඩා නළවළ. ්රධහන 

ශේලඳහරන ඳෂණ ශදක ම්මුතිහදී  ආඩාඩුකට  ශුොනු ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ ම්මුතිහදඹ වයවහ ශම් යශට් ්රධහන ශේලඳහරන 

්රලසනඹ න ජහතික ්රලසනඹත්, යසථහ ශනස කිරීභ කිඹන 

කහයණඹත් එෂණකභ, ආර්ථිකශේ ්රධහන භර්භසථහන අඹත් න්නහ 

ව ෂණශේර පිළිඵ ජහතික ්රතිඳත්තිඹකට ඹන්නට පුළුන් නම් - 

අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධශඹන්, ශෞඛ්ය ම්ඵන්ධශඹන් ශනත් 

කහයණහ ම්ඵන්ධශඹන් - භහ හිතන විධිඹට  ශම් අසථහ  තභයි 

ශවොභ අසථහ කිඹරහ භහ හිතනහ. ශභොකද,   නළත ශම් ්රධහන 

ඳෂණ ශදක එකට එකතු ශරහ ම්මුතිහදී ආඩාඩුෂණ වදන 

තත්ත්ඹෂණ ඇති ශයිද කිඹරහ අපි දන්ශන් නළති නිහ. ශම්ක 

අලුත් අත් දළකීභෂණ. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අපිට ශම්ක  හුරු නළවළ. අපි 

ආඩාඩු කයනශකොට අඳට හුරු ශරහ  තිශඵන්ශන් එෂණත් ජහතික 

ඳෂණශේ අඹ අඳට විරුේධ  කථහ කයන එකයි.  එෂණත් ජහතික 

ඳෂණශේ අඹ ආඩාඩු කයනශකොට අපිට හුරු ශරහ තිශඵන්ශන් ඒ 

කයන වළභශේභ ළයදියි කිඹන්නයි. භහධයරටත් ශම්ක හුරු 

නළවළ;  ජනතහටත්ශම්ක හුරු නළවළ. වළඵළයි ශම් අලුත් හුරු අපි 

ආයම්බ කය ුන්නට  ඕනෆ. එශවභ නළත්නම් ශභොකද ශන්ශන්? 

එශවභ නළත්නම් ිනදු න්ශන්, අන්තුහමී භවය ඳෂණරට 

වුභනහ විධිඹට ශම් ්රධහන ඳෂණ ශදකභ නටන එකයි. 

අන්තුහමී භවය ඳෂණරට ඕනෆ විධිඹට ්රධහන ඳෂණ ශදශෂණ 

ශේලඳහරන නයහඹඹන්, ්රතිඳත්තීන්, ුභන් භු ශනස කයන 

තළනට ඵර කයහ ුන්න එකයි.   

ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුශ ශවො හධනීඹ කහයණහ 

තිශඵනහ. උදහවයණඹෂණ වළිනඹට  ඵඩු මිර අඩු කිරීභ භභ 

දකිනහ.  අතයහලය  බහඩාඩ කිහිඳඹෂණ ශතෝයහ ශුන, ඒහශේ  

මිර අඩු කිරීභට  ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඒක ශවොයි. නමුත්  

ඒක රිඹත්භක කිරීශම්දී  ්රහශඹෝගික  භතු න ුළටලු පිළිඵත්  

ඹම්කිින ක්රභශේදඹෂණ, ඹහන්රණඹෂණ වදහ ුන්නට  ඕනෆ. එශවභ 

නළති අඹ ළඹ ශඹෝජනහශේ ඵඩු මිර අඩු කයනහඹ කිඹන  

රළයිසතු කිඹපු ඳභණින් ඵඩු මිර ඳවත ඵළ ඵඩු මිර අඩු  

ශන්ශන් නළවළ. එභ නිහ ශවො ශඹෝජනහ  රිඹහත්භක කිරීශම් දී 

ජනතහට එයින් වනඹෂණශන  විධිඹට රිඹහත්භක කයන්න 

කටයුතු කයන්නට  ඕනෆ.  

විශලේශඹන් කුඩහ ශත්තු  හිමිඹන් පිළිඵ ශම් අඹ ළශඹන් 

ඇතිවී තිශඵන අධහනඹ ඉතහභ අඩුයි. කුඩහ ශත්තු හිමිඹන් ශම් 

නශකොට විලහර ්රලසන ුණනහක ඳළටලිරහ ිනිනනහ. ශම් 

ශඳොශවොය වනහධහයඹට අදහශ කහයණඹත්   එෂණක ඒ අඹට දළනට 

රළශඵන ශඳොශවොය වනහධහයඹත් ශනොරළබී ඹයිද කිඹන ්රලසනඹ 

භතු ශරහ තිශඵනහ.  මීට ශඳය කුඩහ  ශත් තු හිමිඹන්ට  ශම් 

්රලසනඹ භතු වුණ ශරහශේ, අශේ හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳෂණ භළතිතුභහ මුදල් අභහතයතුභහ වළිනඹට ඍජු 

භළදිවත්ශරහ ඳළඹ විිනවතශයන්  ඒ අඹශ   ්රලසනඹ විඳුහ 

විතයෂණ ශනොශයි, ඒ අඹට ශඳොශවොය වනහධහයඹත් රඵහ දුන්නහ. 

එශලු ශුොවිඹහටත්  එශවභයි; ඳශතුරු  ශුොවිඹහටත් එශවභයි.  

එභනිහ  ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදනශකොට යහඹනික ශඳොශවොය 

මිශ්ර වුණහ, ඵහර ශඳොශවොය රළබුණහ, කිඹන කතන්දයඹත් එෂණක 

තභයි දළන් වුචර්  ක්රභඹ වඳුන්හ දී තිශඵන්ශන්. ඒ වුචර්  ක්රභඹ   

රිඹහත්භක කිරීශම් දී, ඳසුගිඹ කහරශේ ශඳො ශවොය රඵහ 

ශදනශකොට, වනහධහය රඵහ ශදනශකොට ිනදු වුණු දුණ,  

අක්රමිකතහ,  ංචහ නළත  වුචර් ක්රභඹ තුශ  ඇති ශනොන්නට 

ු ඵරහ ුන්නහ ව ඹහන්රණඹෂණ එෂණක තභයි වුචර් ක්රභඹ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

වඳුන්හ දිඹ යුතු ඳතින්ශන්.  එභ නිහ අන්න ඒ ශදට තභයි  

ශම් අඹ ළඹ  විහදඹ තුශ අශේ හකච්ඡහ ශුොනු කශ යුතු 

න්ශන්.   

ශම් දසර  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ  ිනිනන භවරුන් දිවහ ඵළලුහභ 

අඳට විකට චිර භළවිරහ ශඳශනනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු  තුශට 

ඇවිල්රහ එකිශනකහට භඩ ුහ ුන්නහ ශේලඳහරනඹ තුශ  

ජනතහශ  ්රලසනද හකච්ඡහ ශන්ශන් කිඹන ්රලසනඹ භතු 

ශනහ.  උදහවයණඹෂණ වළිනඹට FCID   එක  ුත්ශතොත්,  දළන්  

දවන න ආඩාඩුක්රභ යසථහ  ංශලෝධනඹ ඹටශත්   ශඳොලිස  

ශකොමිභෂණ ඳත් වී තිශඵන තත්ත්ඹ තුශ FCID එක,   

අුභළතිතුභහ ශවෝ ශනත් ශේලඳහරනඥඹකුශ  කමිටුකින් 

ඳහරනඹ විඹ යුතු න්ශන් නළවළ.  මීට ශඳය තිබුණු තත්ත්ඹ අනු 

ශඳොලීිනඹ ශේලඳහරනීකයණඹ වුණහඹ කිඹරහ කිඹනහ නම්, දළන් 

ශඳොලිස ශකොමින් එක ඳත්ශරහ තිශඵනහ.  ඒක ශේලඳහරන 

ආඹතනඹෂණ ශනොශයි.  එශේ නම් යශට් තිශඵන නීති ඳේධතිඹත්,   

යශට් තිශඵන  ශනත් ආඹතනත්, ඔඹ  මුදල්  දණ ංචහ ුළන 

ශොඹහ ඵරන්න ශවොටභ  ්රභහණත්.  එළනි තත්ත්ඹකට අඳ  

ුභන් කශ  යුතු ඳතිනහ.  එශේ නළති එකිශනකහට භඩ ුවන 

තත්ත්ඹෂණ ශනොශයි.  අද ිනදු න්ශන්, ශේලඳහරන ලශඹන් 

එකිශනකහට විරුේධ නම් ඒ අඹ භඩ ුව ුන්න එකයි. 

 ුරු දිශන්ස ගුණර්ධන  භන්ත්රීතුභහ  බහට ඳළමිශණනහ.   

ශඳශර්දහ භහ  ුරු බහශේ ශනොිනින  ශරහක  භට භඩ ුළීමශම් 

ඳයභහර්ථශඹන්  ්රලසන  අවන ශකොට ව ඒහට උත්තය ශදන 

ශකොට එතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තු  භන්ත්රීරුන්ට  ශම් බහ ුර්බඹ තුශ 

සථහය නිශඹෝු ඹටශත්   තිශඵන  අයිතිඹ ශඳන්හ ශදමින් භහ 

ශනුශන් ශඳනී ිනින භ ුළන භහ එතුභහට සතුතින්ත ශනහ.    

ශම් බහ ුර්බඹ තුශ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්   නළති  ශරහක  

ඔවුන් ම්ඵන්ධශඹන් භතුන කහයණහරදී  තිශඵශන් සථහය 

නිශඹෝුර පිහිට විතයයි.  අද ඒ සථහය නිශඹෝුර පිහිට රඵහ 

ුන්න ගිඹහභත් ඒහ රිඹහත්භක කයන්නට ශදන්ශන් නළවළ. උඩ 

ඳළනරහ, තර්ජනඹ කයරහ, ුර්ජනඹ කයරහ ිනිනනහ. ඵස ගිනි 

තිේඵහ හශ , factories ගිනි තිේඵහ හශ , වී අශශවි භධයසථහන 

ගිනි තිේඵහ හශ , එල්.ඩේලිේ. ඳඩාම ත භවත්භඹරහ ශම  

තිඹරහ භයරහ දළම්භහ හශ , ටී.බී. විශ්ජූ රිඹරහ ශම  තිඹරහ භයරහ 

දළම්භහ හශ , නන්දන භහයිනංවරහ භයරහ දළම්භහ හශ  ඒ චඩාම  

ඳහට් ශභතළන දභන්නට උත්හව කයනහ. ඒ ශභොන ශභොන 

ආකහයශඹන් භඩ ුළහුත් අපි හශ  අඹ නම් ළශරන්ශන් නළවළ. 

ශභොකද, අපි පිළිඵ ජනතහ දන්නහ; අශේ දිසත්රිෂණකර 

ජනතහ දන්නහ. අපි භඩලින් ළශරන්ශන් නළවළ, නමුත් අපි ශම් 

භඩ ශේලඳහරනඹට නළතීශම් රකුණ තිඹන්නට අලයයි. ඒ වහ 

ශම් ම්මුතිහදී ශේලඳහරනඹ තුශ ශවො අසථහෂණ තිශඵනහ 

කිඹරහ භහ හිතනහ. අඳ එයින් ්රශඹෝජන ුළනීභයි කශ යුතු 

න්ශන්. ඒ නිහ ශම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරීශම්දීත් ඕනෆභ අඹ 

ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කිරීශම්දී හශ  හධනීඹ ශේල් හශ භ හධනීඹ 

නළති ශේලුත් තිශඵනහ.  

හභහනයශඹන් ිනකෂණ ඉවශ භධයභ ඳහන්තික උදවිඹට ශම් අඹ 

ළශඹන් ඹම් වනඹෂණ රළබිරහ තිශඵනහ, ඒ අඹශ  ආදහඹම් ඵදු 

ශුවීශම් slab එක රුපිඹල්  රෂණ වතවභහයක ිනට රෂණ විින 

වතයෂණ දෂණහ ළම  කිරීභ වයවහ. වළඵළයි ඒ අඩු ශන ඵදු ආදහඹභ 
ුන්ශන් ක්ර ඵදුලින් නම් එතළන ්රලසනඹෂණ තිශඵනහ. එශවභ 

නම්, ශනොවිධිභත් ආර්ථිකඹ තුශ ිනිනන්නහ ව ත්රී විරර් ඳදන අඹ, 

කුඩහ ශත් ව යඵර් තු හිමිඹන්ශුන්ද ශම්ක ුන්ශන්? එශවභ 

වුශණොත් ඒක ඵරත් අහධහයණඹෂණ.  ඕනෆභ අඹ ළඹකින් එක 

ෂණශේරඹකට වන රළශඵන ශකොට තත් ෂණශේරඹෂණ එයින් 

අතුටට ඳත් ශනහ. නමුත් අපි උත්හව කයන්නට ඕනෆ 

ශනොවිධිභත් ආර්ථිකඹ තුශ ිනිනන්නහ ව ඒ පිරිත් නිතයභ ආයෂණහ 

කය ුන්නට. ශභොකද, ඒ අඹට ශන ආයෂණහෂණ නළවළ. ඒ නිහ  

ශම් අඹ ළඹ හකච්ඡහ තුශ හශ භ ඊශඟට එශළශමන කහයක 

බහ අසථහශේදීත් භතු න්නහ ව කරුණු පිළිඵ  

ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ශනත් අඹ ළඹ විහදරදී ශනොතිබුණු 

ශේලඳහරන ංසකිතිඹෂණ ඇති කය ුන්නට අඳට පුළුන් විඹ 

යුතුයි,  ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. අඹ ළඹ ශඹෝජනහ තුශට 

ංශලෝධන ශුනළල්රහ ඒහ හකච්ඡහ කයරහ ශනස කය ුන්නට 

පුළුන්කභ තිබිඹ යුතුයි.  අද එළනි ශඹෝජනහ  කිහිඳඹෂණ ශනස 

කය ුන්නට වළකිඹහ රළබුණහ. අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහ භළදිවත් 

ශරහ ඊශේ බිඹර් ම්ඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහශේ ශනෂණ ඇති 

කශහ.  මුදල් ඇභතිතුභහ අද උශේ රුශේ අධයහඳනඹට ශන් කශ 

මුදර පිළිඵ ඹම් ඳළවළදිලි කිරීභෂණ කශහ. දුයකථන, ජර ුහසතු 

ව විදුලි බිල් ුහසතුරට ශම් අඹ ළශේ තිශඵන ශඹෝජනහ අදහශ 

ශන්න ශදන්ශන් නළවළ කිඹන ඳළවළදිලි කිරීභ කශහ. එළනි 

ශනසකම් කය ුන්නට තභයි ශම් අඹ ළඹ විහදඹ ඳහවිච්චි 

කයන්නට ඕනෆ කිඹරහ භභ හිතනහ. එශවභ නළති එකිශනකහට  

භඩ ුව ුන්නට ශනොශයි.  එහිදී අඳ ආඩාඩු ඳෂණශේ ඉශුන 

ඔඹශුොල්රන් අඳට භඩ ුවනහ කිඹරහ විරුේධ ඳෂණඹට 

ඇඟිල්ර දිගු කශශොත්,  අශේ ඳළත්තටත් ඇඟිලි තුනෂණ දිගු ශරහ 

තිශේවි.  ශභොකද, අද උශේ රුශේ ජිත් ශ්රේභදහ අභහතයතුභහ 

කථහ ඳටන් ුත්ශත්භ භඩ ශුෝනිඹෂණ විතය එල්ර කයශුනයි. 

අශනෂණ ඳළත්ශතන් කිේශොත් ආඩාඩුශන් කයන්ශන්ත් ඒකභ 

ශන් කිඹරහ, ඒ ඳළත්තටත් ඇඟිලි තුනෂණ දිගු ශනහ.  විශලේශඹන් 

ම්මුතිහදී ආඩාඩුෂණ වයවහ ඉදිරිඳත් ව අඹ ළඹෂණ නිහ ශම් 

යශට් ජනතහ ශනදහට ඩහ ශනෂණ අශඳන් ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.  අඹ ළඹ විහදඹ තුශ භඩ ුව ුන්ශන් නළති ඒ අඹට 

ඹවඳතෂණ ශන ආකහයශේ ශඹෝජනහ රිඹහත්භක කිරීශම් 

ඹහන්රණඹකුත්, ඒ අඹට අඹවඳත් න්නහ ව ශඹෝජනහ ශනස 

කයරහ එඹ ඹවඳත් ශදට රිඹහත්භක කිරීශම් ශඹෝජනහලිඹකුත් 

තභයි ඒ අඹ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්.  

ශම් වළභ එකෂණභ පුශයෝකථන. අශේ වි ජඹදහ යහජඳෂණ 

ඇභතිතුභහ කිේහ හශ  ශම් අඹ ළඹ තුශ තිශඵන භවය 

පුශයෝකථන ශනොශයි ඇත්තට ිනදු න්ශන්.  ශම් ආඩාඩු අතුරු 

අඹ ළඹ තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු භවය ශේල් ශනොශයි,   

අවුරුේද අු න විට ඹථහර්ථහදී ිනේධ වුශඩා. ඒ නිහ ශභයින් 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ආදහඹම් අතිරිෂණතඹෂණ වුත්, එඹ 

පුශයෝකථනඹෂණ ඳභණයි.  භවයවිට  එශවභ අතිරිෂණතඹෂණ ඇති 

න එකෂණ නළවළ, නළත ආදහඹම් හිඟඹකට මුහුණ ඳහන්නට ිනදු 

ශයි. ශභොකද, ආදහඹම් රළබීශම් ක්රභශේදඹ පිළිඵ තිශඵන්නහ ව 

අඳළවළදිලි තත්ත්ඹන් තුශ. ඒ නිහ  අඳළවළදිලි තත්ත්ඹන් 

විශේචනඹ කය කය ඉන්නහට ඩහ ඒහ ඳළවළදිලි කය ුළනීභටත්, 

න ආදහඹම් භහර්ු රඵහ ුළනීශම් ක්රභ පිළිඵ විරුේධ ඳෂණශේ 

භන්ත්රීතුභන්රහශ ත් අදවස අයශුන ඒහ අඹ ළඹ තුශට ඇතුශත් 

කය ුළනීභත් තභයි කශ යුතු න්ශන්.  

 2020දී අපි ම්මුතිහදී ආඩාඩුශන් ඈත් ශරහ ශ්රී රංකහ 

නිදවස ඳෂණඹ ්රමුඛ් න්ධහනඹත්, එෂණත් ජහතික ඳෂණඹත් 

ශන ශනභ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් ශන ශරහට, ඊශඟට ඳත් 

ශන  ආඩාඩුට - අපි හිතන්ශන් අශේ ආඩාඩුෂණ ශයි කිඹරහ, 

යඑන්පී එශෂණ අඹ හිතන්ශන් යඑන්පී ආඩාඩුෂණ ශයි කිඹරහ -   

ශම් යට ඳහරනඹ කයන්න ශන්ශන්ත් ශභළනි අඹ ළඹෂණ 

වයවහභයි.  ආඩාඩු කයරහ පුරුදු නළති, වළභ එකකටභ  කෆ ුවන 

උදවිඹ එදහටත් කයන්ශන් ළි ශේ ිනිනන ශුම්ඵන්  හශ   කෆුවන 

එක තභයි. වළඵළයි ආඩාඩු කයරහ පුරුදු අපි දන්නහ,  ආඩාඩු 

කයන්න ගිඹහභ; යටෂණ ඳහරනඹ කයන්න ගිඹහභ තභයි ්රලසන භතු 

ශන්ශන් කිඹන එක. ඒ නිහ ආඩාඩු වළිනඹට, ශම් යශට් 

විඳෂණඹ වළිනඹට අඳ ිනඹලු ශදනහභ පිළිුන්නට ඕනෆ, භහින්ද 

යහජඳෂණ භවත්භඹහශ  න්ධහන යජඹ  -1948දී රළබුණු නිදවිනන් 

ඳසු- යශට් යුේධඹකුත් තිඹහශුන භවහ විලහර ංර්ධන 
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[ුරු ම රහන් ශඳශර්යහ භවතහ] 
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රිඹහදහභඹකට මුරපිරුහ කිඹන එක. ඒක පිළිුනිමින්, ඒ යජශේ 

තිබුණු ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුකම් නිහ ජනතහ ඒ යජඹ ඳයහජඹට ඳත් 

කශහ. වළඵළයි, ඒ ඳයහජඹට ඳත් කශහ කිඹන එශකන් වළ  ශඟන්ශන් 

නළවළ, ඒ යජශඹන් කශ ළඩ ිනඹල්රභ නයකයි කිඹහ. අඳට ශම් යට 

පුයහ ඇවිදිනශකොට ශඳශනනහ, ඳහයල් වළදිරහ තිශඵන ආකහයඹ, 

තුය රඵහ දී තිශඵන ආකහයඹ. තිසභවහයහභඹට භඩ තුය 

එනහඹ කිඹහ කුේපි උසහ ශුන එන්න පුළුන්. වළඵළයි, ුරු 

දි ශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහත් දන්නහ ඇති, අශේ ඳශහත්ර ුම් 

දනේ යහශිඹකට බීභට අලය පිරිිනදු තුය රඵහ දීභට විලහර 

ශඹෝජනහ ක්රභ යහශිඹෂණ ආයම්බ කශ ඵ. ඒ හශ භ ජනතහ අද 

එහි ්රතිපර රඵනහ; භුෂණති විඳිනහ. ඒ නිහ වළභ එකභ ඳහට 

කන්නහම  දභහ ඵරන්ශන් නළතු, අපි ශදඳහර්ලසඹභ එකතු ශරහ -

ශභඹ ම්මුතිහදී ආඩාඩුශන් ශුන එන්නහ ව අඹ ළඹෂණ නිහ- 

අඹ ළඹ තුශ තිශඵන අඹවඳත් ශේල් ඹවඳත් අතට ශඳයශහ 

ුළනීභ වහ ශම් අඹ ළඹ විහදඹ ඳහවිච්චි කයමු.  

ඉතිවහශේ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ තුළින් ඹවඳත් ශේල් 

අනන්තත් ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ඒහ රිඹහත්භක 

කිරීශම් ඹහන්රණ වරිඹහකහය ිනදු ශරහ නළවළ. අන්න ඒහ 

රිඹහත්භක කිරීභට අඳට තිශඵන අත් දළකීම් ම්බහයඹ අනු 

ඹහන්රණඹෂණ ශඹෝජනහ කයමු. එඹ කයන්න වළකි න්ශන්,                     

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳෂණශේ වහ එෂණත් ජහතික ඳෂණශේ අඹට 

ඳභණයි. ශභොකද, අපි ශදශුොල්රන්ට විතයයි, ආඩාඩු කයරහ 

පුරුේදෂණ තිශඵන්ශන්. අශේ ශම් ඳෂණ ශදකට ඕනෆ කය 

තිශඵන්ශන් යශට් ංර්ධනඹ කඩහකේඳල් කයන්න ශනොශයි; යට 

විනහල කයන්න ශනොශයි. වළඵළයි, භවය ඳෂණරට ඕනෆ කය 

තිශඵන්ශන් ශභොන ආඩාඩු ආත් යට වදන්න ශනොශයි, යට ශ 

දභන්නයි; යට ගිනි තඵන්නයි. ඒක තභයි, භවය ඳෂණරට ඕනෆ 

කය තිශඵන්ශන්. ඒ ශුොල්රන් ඉතිවහඹ පුයහභ ිනදු කශශේත් ඒකයි.  

ඒ නිහ ආඩාඩු ඳෂණඹට ව විරුේධ ඳෂණඹට ම්ඵන්ධ ශරහ 

ඉන්න ඒ භවය අන්තුහමී ඳෂණරට ඕනෆ විධිඹට ශම් ශ්රී රංකහ 

නිදවස ඳෂණඹ ශවෝ එෂණත් ජහතික ඳෂණඹ ශවෝ ශභශවඹන්නට 

ඉඩ ශනොදී, අපි ිනඹලු ශදනහභ ශම් ම්මුතිහදී ආඩාඩු තුශ ශම් අඹ 

ළඹ ම්ඵන්ධ ළදුත් හකච්ඡහකට මුර පුයරහ, ශම් අඹ ළශඹන් 

ජනතහට ඹවඳතෂණ න ආකහයඹට කටයුතු කයමුඹ කිඹහ 

ශඹෝජනහ කයමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ුරු අකිර වියහ්ජ කහරිඹම් භවතහ. ඔඵතුභහට විනහම  18ක 

කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.02] 
 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා (යධයාඳන 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம் - கல்யழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අඹ ළඹ ශදන ය 

කිඹවීශම් විහදඹට එෂණශමින් කථහ කිරීශම්දී, භභ විශලේශඹන් භ 

අධයහඳන ෂණශේරඹ ම්ඵන්ධ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශභොකද, භභ දළෂණකහ, ශම් අඹ ළඹ 

විහදඹ ඹන අතයතුය භන්ත්රීරුන් කිහිඳ ශදශනකුභ ශභභ 

අධයහඳන ෂණශේරශේ ඳතින ුළටලු පිළිඵ ඹම් ඹම් කරුණු භතු 
කය තිබුණු ඵ. භභ අධයහඳනඹ පිළිඵ ළඹ ීරර්ඹ ඹටශත් ඒ 

ුළන ළම දුයටත් කථහ කයනහ වුණත්, අශේ ම රහන් ශඳශර්යහ 
යහජය ඇභතිතුභහ ඇතුළු කිහිඳ ශදශනකුටභ වුචර් ක්රභඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි කය ුළනීභෂණ ඕනෆඹ කිඹපු නිහ ඒ 
ුළනත් ඳළවළදිලි කිරීභෂණ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ඊට ්රථභ භභ කිඹනහ, ශභභ අඹ ළඹ ඇත්තලශඹන්භ 

දුේඳත් ජනතහ ුළන හිතරහ ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළඹෂණ ඵ. අද 

තිශඵන ්රධහනභ ්රලසනඹ තභයි, දුේඳත් ජනතහට ශම් ඵඩු මිර 

ළම  වීභ පිළිඵ තිශඵන ුළටලු. භභ එශවභ කිඹන්ශන් ඒ 

නිහයි. ශභය අඹ ළශඹන් ශම් ඵඩු මිර ඳහරනඹ කිරීභට එශවභ 

නළත්නම් ඵඩු මිර අඩු කිරීභට අලය කටයුතු කිරීභට අඳට 

පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. අපි දින 100 තුශත් එඹ ිනදු කශහ. 

ශඳට්රල්, ඩීල්, භමි ශතල් ඇතුළු ්රධහන ආවහය රයර මිර අඩු 

කශහ. ශභයත් වළභ ශකශනකුටභ ඵරඳහන ්රධහන ආවහය රයර 

මිර අඩු කයන්න පුළුන්කභ රළබී තිශඵනහ. එඹ ශවොභ 

්රුතිීරලී තත්ත්ඹෂණ කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. ඒ හශ භ අශේ 

්රශේලඹ ඇතුළු අනුයහධපුයඹ ආදි ්රශේලර විලහර ලශඹන් 

තිශඵන කුුඩු ශයෝුඹ ශනුශන් විලහර මුදල් ්රභහණඹෂණ 

ශන් කය තිශඵනහ. ඒ හශ භ කුුඩු ශයෝගීන් වහ අලය 

ශල් ශඳයන ඹන්ර  දවෂණ රඵහ ශදන්නට තීයණඹ කිරීභත්, ඒ 

වහ කටයුතු කිරීභත් ශවොභ ශඹෝජනහෂණ ශර භහ දකිනහ. 

හභහනයශඹන් හුඟහෂණ අභහරුකම් තිශඵන ්රශේලර ළම  

ශදශනෂණ ශභභ ශයෝුඹ නිහ භරුමුට ඳත් ශනහ.  

ඳසු ගිඹ දින 100 තුශ අපි ිනදු කශ ශේල් ුළන භහ කථහ 

කයන්ශන් නළවළ. නමුත් ශභය අඹ ළශඹන් අධයහඳනඹට ශන් 

කය තිශඵන මුදර පිළිඵ ුළටලුෂණ ඇති කයශුන තිශඵන ඵ, 

එඹ  ආන්ශදෝරනඹට තුඩු දී තිශඵන කහයණඹෂණ ඵ භහ දළෂණකහ. ඒ 

හශ භ ඒ මුදල් ශන් කිරීශම්දී අතයඹෂණ කශශේ; එශවභ 

නළත්නම් ගිඹ ළශර්ටත් ඩහ අඩුශන් මුදල් ශන් කශශේ ඹනහදී 

්රකහල නිකුත් කශහ. භභ හිතන වළිනඹට ශම් ඔෂණශකෝභ වරිඹට 

අධයඹනඹ කය ිනදු කයන ්රකහලත් ශනොශයි, ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. භභ එශවභ කිඹන්න ශවේතු ශභඹයි. ශභභ අඹ 

ළඹ වහ මුදල් ශන් කිරීශම්දී ජහතයන්තය ගිණුම්කයණ ්රමිතීන් 

අනු අලුතින් ඒ ුණනඹන් කිරීම් ිනදු කය තිශඵනහ. 

විශලේශඹන් අධයහඳන අභහතයහංලශේත්, ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේත් 

ඒ ුණනඹ කිරීම් ිනදු කය තිශඵනහ. දළන් එඹ භවහ ශරොකු ශදඹෂණ 

ශේ රකහ, අපි භහඳෆභෂණ කය තිශඵනහ කිඹහ විවිධ අර්ථකථන 

දුන්නහ. නමුත් ඒක ශනොශයි, ශභතළන තිශඵන ළදුත්භ ශදඹ. 

ශභතළන තිශඵන ළදුත් ශදඹ න්ශන්, අධයහඳනඹ වහ ළම පුය 

මුදල් ශන් කය තිබීභයි. 

2014 ර්ශේදී 2015 ර්ඹ වහ මුදල් ශන් කයේදී 

අධයහඳන ෂණශේරශේ ිනඹලු අලයතහ වහ ශන් කශ භසත 

්රහ ධන විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 42.1යි. 2016 ර්ඹ වහ 

ශඹෝජිත අඹ ළඹ තුළින් -විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳශතන්-  

්රහ ධන විඹදම් ලශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 62.3ෂණ ශන් කය 

තිශඵනහ. ඊට අභතය න ශඹෝජනහ ලශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 

82ෂණ ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. එතශකොට ශම් රුපිඹල් බිලිඹන 

62.3යි, රුපිඹල් බිලිඹන 82යි එකතු කශහභ ශභය අඹ ළශඹන් 

අධයහඳනඹ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 144.3ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. 

ගිඹ ශර් රුපිඹල් බිලිඹන 42.1යි ශන් කය තිබුශඩා. එතශකොට 

එහි ශන ඳළවළදිලි ශඳශනනහ. අධයහඳනඹ වහ ශභතයම් 

්රහ ධනඹෂණ ශන් කශ අඹ ළඹ ශඹෝජනහෂණ ඉතිවහශේ 

තිබුශඩා නළවළ. ඒ නිහ භභ හිතන්ශන් ශභඹ ඉතහභ ශවො 

තත්ත්ඹෂණ කිඹරහයි. අධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් ඵරන විට ශභඹ 

්රුතිීරලී තත්ත්ඹෂණ. ඒ නිහ අඳට ු කීභෂණ තිශඵනහ, ශම් 

මුදල් වරිඹට කශභනහකයණඹ කිරීභට.  

 
ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 
ුරු ඇභතිතුභනි, අධයහඳනඹ වහ ශන් කශ මුදර 

්රතිලතඹෂණ ලශඹන් ශකොඳභණද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
්රතිලතඹෂණ ලශඹනුත් ළම  ශරහ තිශඵනහ. අලුත් 

ගිණුම්කයණ ්රමිතරට අනු තභයි මුදල් ඇභතිතුභහ ඳවයි දලභ 

ුණනෂණ කිේශේ. ඒ හශ භ ශම් ්රහ ධන විඹදම් ශන් කිරීභ 

අනුභ ශඳශනනහ ශන්, ශකොච්චය ළම  ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] භභ ශම් අටුහටීකහ ිනඹල්රභ අධයහඳන 

අභහතයහංලශේ ළඹ ීරර්ඹ විහදඹට ුන්නහ අසථහශේදී 

තමුන්නහන්ශේරහට කිඹහ ශදන්නම්. ඒ නිහ භහශ  කථහට ඵහධහ 

කයන්න එඳහ. එශවභ නළත්නම් කයන්න තිශඵන ්රධහන ඳළවළදිලි 

කිරීභ භට කයන්න රළශඵන්ශන් නළවළ.  

අශේ ම රහන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ භශුන් ඉල්ලීභෂණ 

කශහ - [ඵහධහ කිරීම්] ම රහන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ භශුන් 

ඉල්ලීභෂණ කශහ, ශම් වුචර් පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභෂණ, දළනුත් 

කිරීභෂණ කයන්න කිඹරහ. විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ කිඹරහ තිබුණහ, 

වුචයඹටත් ශකළිඹහ කිඹරහ. වුචයඹට ශකළිශේ නළවළ. ශකශපු 

එක නත්රහ තභයි දළන් ශම් වුචර් ක්රභඹ ඇති කයරහ 

තිශඵන්ශන්.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 2015 ර්ඹ ශනුශන් 

නිර ඇඳුම් මිරදී ුළනීභ වහ 2014 ර්ශේදී රුපිඹල් බිලිඹන 

2.3ෂණ -රුපිඹල් මිලිඹන 2,300ෂණ- ශන් කශ ඵ ඔඵතුභහත් 

දන්නහ. අධයහඳන අභහතයයඹහ ලශඹන් ඳත් වුණහට ඳසශේ භභ 

ඒ ුළන ශොඹහ ඵළලුහ. ශභොකද, අවුරුදු ශදොශවෂණ විතය තිසශේ 

අපි විඳෂණශේ -එවහ ඳළත්ශත්- ඉ ශුන ශම් ුළන කථහ කයරහ 

තිශඵන නිහ. නිර ඇඳුම්ර ්රලසනඹ ඇතුළු අධයහඳන 

අභහතයහංලශේ තිබුණු විවිධ ්රලසන ුළන අපි කථහ කශහ. එතශකොට 

ආඩාඩු ඳෂණඹට ආහභ අඳට යුතුකභෂණ තිශඵනහ, ඒහ කශර් 

තිඹහ ශුන ඹන්ශන් නළතු ඒහට විඳුම් ශදන්න. ඒ අනු අපි 

ශොඹහ ඵළලුහ, අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් නිර ඇඳුම් රඵහ දීශම් 

ක්රභශේදඹ ශභොකෂණද කිඹරහ. ඳහළල් නිර ඇඳුම් රඵහ දීභ ශේීරඹ 

නිසඳහදකඹන්ට ශදනහ කිඹරහ කළබිනට් ඳත්රිකහෂණ ඉදිරිඳත් 

කයරහ තිශඵනහ. අපි ශවොඹරහ ඵළලුහ, ශම් ශේීරඹ නිසඳහදකඹන් 

කවුද කිඹරහ. ඵළලුහභ ශේීරඹ නිසඳහදකඹන් ශනොශයි එඹ ිනදු 

කය තිශඵන්ශන්. යහඳහරිකඹන් තුන් වතය ශදශනෂණ චීනශඹන් 

ශයදි ශුන්රහ තභයි දීරහ තිශඵන්ශන්. අපි CID එක භහර්ුශඹන් 

ඒ ුළන check කශහ. Check කශහභ අඳට ඳළවළදිලි තවවුරු වුණහ, 

ශභතළන ිනදු න්ශන් ශනත් භහෆිඹහෂණ කිඹරහ. ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, ශභතළන ිනදු න්ශන් ශනත් ුනුශදනුෂණ 

කිඹරහ අඳට තවවුරු වුණහ. අපි ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵළලුහ. ඒ 

ශතොු ුඵඩහරට ගිහිල්රහ ඳරීෂණහ කයරහ ඵළලුහ. 

ආඹතන තුනකින් රඵහ ශදන ශයදි ඳරීෂණහ කයරහ ඵළලුහභ 

ශඳනුණහ, ඳහළල් නිර ඇඳුම් වහ රෂණ වතළිසතුනෂණ න 

ඳහල් දරුන්ට රඵහ ශදන ශදන සුදු ශයේශේ ්රභහණඹ 65x35 

ශනුට තිබුශඩා 80x20, 90x10 ඵ; 91x09ත් තිබුණහ. නිර 

ඇඳුම් වහ ඒ තයම් ඵහර ර්ුශේ ශයදි ඳහවිච්චි කයරහ තිබුණහ. 

2014 ර්ශේදී ඒ මිර ුණන් අනු ශතොු ලෂඹන් මිරදී 

ුනිේදීත් ශයදි මීටයඹෂණ දීරහ තිබුශඩා රුපිඹල් 165.00ට. රුපිඹල් 

මිලිඹන 2,300ක ශයදි මිරදී ුනිේදීත් ශයදි මීටයඹෂණ රුපිඹල් 

165.00ට තභයි දීරහ තිබුශඩා. හභහනයශඹන් ඵතර ශුොඩෂණ මිරදී 

ගිනිේදී වුණත් ළම පුය ්රභහණඹෂණ මිරදී ුනිේදී ඒකකඹක මිර අඩු 

ශනහ ශන්. හභහනයශඹන් රංකහශේ සබහඹ ඒක ශන්. නමුත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 2,300ක ශයදි මිරදී ුනිේදීත් අධයහඳන 

අභහතයහංලශඹන් ශයදි මීටයඹෂණ මිරදී ශුන තිබුශඩා රුපිඹල් 

165.00ට. ඊට අභතය ශයදි ඳළකට් කයන්නත් එකකට රුපිඹල් 

8.00ෂණ අය ශුන තිශඵනහ. 8x43,000,00 කීඹද කිඹරහ ුනන් 

ඵරන්න. ඊට අභතය ුඵඩහ කිරීභට ව ්රහවනඹට රුපිඹල් 

16.00ෂණ අඹ කයරහ තිශඵනහ. ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 

එශවභ ුත්තහභ මීටයඹකට රුපිඹල් ශදිනඹ ුණනෂණ ළඹ ශරහ 

තිශඵනහ, රෂණ වතළිසතුනෂණ න ඳහල් ශිය ශියහන්ට රඵහ 

ශදන නිර ඇඳුම් ශයදි ශනුශන්. ශම් ුළටලු ම්ඵන්ධශඹන් අපි 

කල්ඳනහ කශහ. කල්ඳනහ කයරහ, තයුකහරි රංසු තළබීශම් - 

competitive bidding - ක්රභඹ ඹටශත් ඕනෆභ ශකශනකුට ශම් 

වහ ඉදිරිඳත්ත ශන්න අසථහ රඵහ ශදන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි 

කළබිනට් භඩාඩරඹට කළබිනට් ඳත්රිකහෂණ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ 

කළබිනට් ඳත්රිකහ ම්භත වුණහ. ජහතික ආඩාඩුශේ ිනඹලුභ භළති 

ඇභතිරුන්ශ  එකඟත්ඹ ඇතු එඹ ම්භත වුණහ. ඊට ඳසශේ 

අපි ඒ ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කයන්න ඳටන් ුත්තහ. නමුත් ඒක 

රිඹහත්භක කිරීශම්දීත් ්රලසන ඇති වුණහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] ඔඵතුභහට 

වරි අභහරුයි ශන්ද? [ඵහධහ කිරීභෂණ] ශභොකෂණද? [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

නළවළ, නළවළ. ශඳොඩ්ඩෂණ ඉන්න. ඒක එතුභහශ  ්රලසනඹෂණ 

ශනොශයි. ඕනෆ නම් ඒකට අත ුවපු අඹ ුළනත් භභ කිඹන්නම්. 

[ඵහධහ කිරීභෂණ] ඒකට අත ුවපු අඹ ුළනත් භභ කිඹන්නම්. [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] ඒකට අත ුවපු අඹ ුළනත් භභ කිඹන්නම්. [ඵහධහ 

කිරීභෂණ]  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කරුණු 

දළන ුත්තහභ අපි මීෂණණඹෂණ කශහ. නිර ඇඳුම්ලින් ිනඹඹට 

25ෂණ බහවිත කයරහ තිබුශඩා නළවළ. ශම් යශට් නිර ඇඳුම් වහ 

ශයදි රඵහ දුන්නත් ිනඹඹට 25ෂණ එඹ ඳහවිච්චි කයන්ශන් නළවළ. එඹ 

්රමිතිශඹන් ශතොයයි. අනිෂණ කහයණඹ ර්ු තුනෂණ ඹටශත් තභයි 

නිර ඇඳුම් රඵහ දී තිබුශඩා.  නමුත් ඒ රඵහ ශදන ශයදි ්රභහණඹ 

භදි.  ශභොකද, 1 -5 දෂණහ ශභයින්ට මීටර් ශදකෂණ රඵහ ශදනහ 

නම්, මීටර් ශදකයි. 6 -11 දෂණහ ශියඹන්ට තත් මීටර් 

්රභහණඹෂණ.  එතශකොට 12 -13 ශියඹන්ට තත් මීටර් ්රභහණඹෂණ.  

එතශකොට 1ශනි ඳන්තිශේ ශභඹහට ඒ ශදන ශයදි ්රභහණඹ ළම  

ශනහ,  5ශනි ඳන්තිශේ ශභඹහට ශයදි ්රභහණඹ භදි ශනහ. 

එතශකොට 6න ඳන්තිශේ ශභඹහට ශයදි ඉතුරු ශනහ, 10 න 

ඳන්තිශේ නළත්නම් 11 ඳන්තිශේ ශභඹහට ශයදි ්රභහණඹ භදි 

ශනහ. ශභළනි ්රලසන තිබුණහ.  ශම් ඔෂණශකෝභ අපි ළරකිල්රට 

ුත්තහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] එක එක sizes අනු කිඹරහ අපි 

ළරකිල්රට ුත්තහ. අශේ අුභළතිතුභහශ  ්රධහනත්ශඹන් 

රැසන ආර්ථික කශභනහකයණඹ පිළිඵ අනුකහයක බහ, 

කළබිනට් අනුකහයක බහ රැසශරහ,- එතශකොට නිභල් ිනරිඳහර ද 

ිනල්හ භළතිතුභහ ිනිනඹහ; ඒ හශ භ යත් අමුණුුභ භළතිතුභහ, ුරු 

මුදල් ඇභතිතුභහ ව භළති ඇභතිරු 20ෂණ ඳභණ එඹට වබහගි 

ශරහ හිිනඹහ. - තීයණඹ කශහ, වුචර් ක්රභඹකට අපි ඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහ.   

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් වුචර් ක්රභශේ තිශඵන 

හිනඹ ශම්කයි. 2014 ර්ශේ 2015ට මුදල් ශන් කිරීශම්දී 

රුපිඹල් මිලිඹන 2,300ෂණ ශන් කශහ. ශභය අඳට රුපිඹල් 

මිලිඹන 2,600ෂණ ශන් වී තිශඵනහ. ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි, ඇභතියශඹෂණ විධිඹට ශනත් විධිඹකට 

ශකොමිස ුවන්න ව ශන ශන ශේල්  කයන්න හිතුහ නම්, 

ශම් ඔසශේභ ඹන්න ඕනෆ, යහඳහරිකඹන් තුන්ශදශනෂණ, වතය 

ශදශනෂණ භඟ එකතු ශරහ, අඳට ුහනෂණ කඩහ ුන්න. ඒක ශන් 

හභහනය සබහඹ. අපි ශම් වුචර් ක්රභඹට ඹහශභන් ශන්ශන්, 

අශේ ඵරඹ නළත්නම් ඒ මුදල් ිනක ම්පර්ණ ලශඹන් ඳහල් 

ශියඹන්ට රඵහ දීභෂණ. ඒ වුචයඹ රිඹහත්භක ශන්ශන් එශවභයි.   

භභ දළෂණකහ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කිඹහ තිශඵනහ අශම්ශකන් 

ශදභහපිඹන් ගිහින් අයෂණකු ශඵොයි, ශම්ශකන් ශන ශන ඒහ 

ුනීවිඅ කිඹරහ.    

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි දන්නහ, ශයදි දුන්නත් 

ඕනෆ එකහ ඒක විකුණරහ ගිහින් ශඵොනහ.  ඒක අඳට නත්න්න 

ඵළවළ. ශම් වුචර් ක්රභඹ දළන් වදරහ තිශඵනහ.  ඒ අනු ඉවශභ 
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වුචයශේ ිනනහකභ රුපිඹල් 1,700යි. ඳවශභ වුචයශේ 

ිනනහකභ රුපිඹල් 450යි. උස ශඳශ කයන ශියඹහකට 

රුපිඹල් 1,000ෂණ රළශඵනහ; එඹ ළම පුයත් එෂණක තිශඵනහ.  

එතශකොට රුපිඹල් 850ෂණ ිනසුශකුට රළශඵනහ. ඒ හශ භ 

රුපිඹල් 750, 500 ආදී ලශඹන් ර්ු කය තිශඵනහ. ඒක ශවට 

අනිේදහ ්රකහලඹට ඳත් කයනහ. ශවට අනිේදහ ඳත්තයරත් 

දභනහ;   ක්රභශේදඹත් වදනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඉතින් එශවභ කයරහත් 
ශභය ශන් කයපු මුදල් ්රභහණඹ වහ භහන ුන්නශකොට 
රුපිඹල් මිලිඹන 500කට ළම ශඹන් ඒත් ඉතුරු ශනහ. ුරු 
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් වුචයඹ රිඹහත්භක ශන්ශන් 
ශභශවභයි.  ඳහශල් ගුරුයඹහ විිනන් ඒ රළයිසතු වදනහ.  ඳන්තිඹ 
අනු, ශභයි ්රභහණඹ අනු ර්ගීකයණඹ කයරහ රළයිසතු වදරහ 
විදුවල්ඳතියඹහට ශදනහ.  විදුවල්ඳතියඹහ විිනන් ඒ ඳහරට 
අලය වුචර් ්රභහණඹ, කුභන ර්ුඹන්ශුන් අලයද කිඹරහ  
කරහඳ අධයෂණයඹහට දළනුම් ශදන්න ඕනෆ. කරහඳ අධයෂණයඹහ 
ඒ පිළිඵ අධයහඳන අභහතයහංලඹට දළනුම් ශදනහ.  අපි ශම් න  

විට වුචර්  print කයමින් ඹනහ. අපි ඒ වුචර් වහ ආයෂණක 

ක්රභශේද බහවිත කය තිශඵනහ.   

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඇභතිතුභනි, ශයදි ර්ුඹ විදුවල්ඳතිතුභහට වඳුන්හ ශදන්න 

ඵළවළ ශන්. ඔඵතුභහ කිේ ශදයින් අදවස වුශඩා ඒ විධිඹට.  

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳළවළදිලි කයන්නම්.  

වුචර් එක ශියඹන්ට රඵහ දුන්නහට ඳසශේ ඒ වුචයශේ 
විදුවල්ඳතිතුභහ ව ගුරුයඹහ අත්න් කයනහ.  ඒ වුචයශේභ 
වන් කයනහ අනිර ඇඳුම් වහ ශයදි මිරදී ුළනීභ වහ 
ඳභණයිඅ කිඹරහ. ශන ඇඳුම් ුන්න ඵළවළ. පුයහ තවනම්. ඊට 
ඳසශේ එඹ ඕනෆභ කඩ හිමිශඹකුට ගිහින් ශදන්න පුළුන්.  ඒ කඩ 
හිමිඹන් ඔෂණශකෝටභ පුළුන් කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරශේ 
ලිඹහඳදිංචි ශන්න.  එශේ ලිඹහඳදිංචි වුණහභ, ඒ කඩ හිමිඹහ නිකුත් 
කයන්න ඕනෆ නිර ඇඳුම් ශයදි වහ ඳභණයි ශදන්න පුළුන් 
කිඹරහ. ඕනෆ නම් භවපු නිර ඇඳුභෂණභ ුන්න පුළුන්  ළම පුයත් 
තිශඵන නිහ. අශනෂණ කහයණඹ ඒ කශඩ්භ නිර ඇඳුම් භවනහ 
නම්, ඒ ඉතුරු ුණන භව ුළනීභ වහ ඳහවිච්චි කයන්න 
පුළුන්කභ රළශඵනහ.  ඊට ඳසු ඒ රිිනට් ඳත ශුනළවිත් ඳන්ති 
බහය ගුරුයඹහට ශදන්න ඕනෆ.  එශේ බහයදීරහ ඒ වුචයඹට නිර 
ඇඳුභ ුත් ඵ තවවුරු කයන්න ඕනෆ.  මුළු යශට්භ අනිර ඇඳුම් 
දිනඹඅ ලශඹන් එක දෂණ අපි නම් කයනහ.  ඒ දිනශේදී 
වළශභෝභ නිර ඇඳුම් ඇශුන එන්න ඕනෆ. එදහට අපි ඳරීෂණහ 
කයනහ නිර ඇඳුභ ඇරහද නළේද කිඹරහ. ුරු නිශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභනි,  මීට ශඳය යහඳහරිකඹන් තුන් වතයශදශනෂණ 
තභයි ශම්ශකන් ශඳොශවොත් වුශඩා. නමුත් දළන් ශම් නිහ 
යහඳහරිකඹන් විලහර ්රභහණඹකට ආදහඹම් රළශඵනහ. වළභ 
නුයඹකභ ශයදි කඩ හිමිඹන්ට ශම් නිහ හිනඹෂණ රළශඵනහ.  
ශයදි කඩ හිමිඹහට වුචර් පිළිඵ ළකඹෂණ තිශඵනහ නම්,   
ශභොබිශටල් ආඹතනඹත්  එෂණක  කථහ කයරහ අපි අංකඹෂණ දීරහ 

තිශඵනහ.  වුචර් අංකඹ වන් කයරහ ඒකට SMS එකෂණ 

ඹන්න. එශේ ඹපුහභ  ඒක වරි එකෂණ ද, නළති එකෂණද කිඹරහ 
ඳණිවුඩඹෂණ එනහ. ශම් ආකහයඹට ඉතහභ ආයෂණහකහරි 
ක්රභශේදඹෂණ අනුුභනඹ කයරහ ශභඹ රිඹහත්භක කයනහ.  ුරු 
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභඹ ඉතහ දියුණු යටර රිඹහත්භක 
ශන ක්රභඹෂණ. ශම් නිහ අතයභළදිඹන්ට එශවභ නළත්නම් 
ශේලඳහරනඥඹන්ට ඹන මුදල් ්රභහණඹ ම්පර්ණශඹන්භ 
ඇනහිිනනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ඔඹ ංචනික ශේරට 

කළභති නම් අපියි ශම් ක්රභඹට විරුේධ ශන්න ඕනෆ. ශඳොඩ්ඩෂණ 

හිතන්න, එක ශුදයක ශිය ශියහන් තුන් වතයශදශනෂණ 

ඉන්නහ නම් ශම් වුචර් ක්රභඹ නිහ මුදලින් රුපිඹල් තුන් 

වහයදවෂණ වම්ඵ ශයි. ඒ නිහ ශභඹ කිිනශේත්භ අභිශඹෝුඹකට 

රෂණ කයන්න පුළුන් එකෂණ ශනොශයි. ආයම්බශේදී ඹම් ඹම් සුළු 

සුළු අඩු ඳහඩු ශන්න පුළුන්. නමුත් ඊශඟ ශර් ිනට අඳට ශම්ක 

වරිඹටභ රිඹහත්භක කයන්න පුළුන්කභ රළශඵනහ. ශම් 

ක්රභශඹන් විවිධ දණ කටයුතු කයන්න ඵළවළ. ශම් ක්රභඹ නිහ 

දළන් අශේ අභහතයහංලශේ ඳරිඳහරන විඹදම් විලහර ්රභහණඹෂණ අඩු 

ශරහ තිශඵනහ. ශම් ක්රභඹ නිහ නිර ඇඳුම් ුඵඩහ කයන්න ඕනෆ 

නළවළ. ශම් ක්රභඹ නිහ නිර ඇඳුම් ්රහවනඹ කයන්න ඕනෆ නළවළ. 

අපි දින කහනුෂණ නම් කයනහ, දිනඹ ජනහරි 30 නම්, 

ජනහරි 30ළනි දහයින් ඳසු වුචයඹ cancel න විධිඹට. ඊට 

ඳසශේ ඉතිරි මුදල් ්රභහණඹ ඵළංකුශේ රැ ශනහ. කඩ හිමිඹන්ට 

ගිහිල්රහ රංකහ ඵළංකුශන් ශවෝ භවජන ඵළංකුශන් එභ වුචර් 

ල්ලි කයුන්න පුළුන්. ශභතළන යර ක්රභශේදඹෂණ තිශඵන්ශන් 

කිඹන එක ුරු භන්ත්රීතුභන්රහට කිඹන්න ඕනෆ. ශම් දිවහ ළයදි 

විධිඹට ඵරන්න එඳහ. අපි ශවො ශදඹෂණ ශම් රිඹහත්භක කයන්ශන්. 

අශේ එෂණත් ජහතික ඳෂණ ආඩාඩු කහරශේභයි නිර ඇඳුම් 

වහ ශයදි රඵහ ශදන එක ආයම්බ කශශේ. ඒ නිහ අඳට ු කීභෂණ 

තිශඵනහ ශම්ක ආයෂණහ කයන්න. කිඹන්න එඳහ, අනිර ඇඳුභටත් 

ළශඩ් දුන්නහඅ කිඹරහ. නිර ඇඳුභට ළශඩ් ශදනහ ශනශභයි, නිර 

ඇඳුභට දුන් මුදල් ිනක ආයෂණහ කයරහ ඒහ ශකළින්භ රෂණ 40ෂණ 

න ශම් යශට් ිනසුන්ටභ රඵහ දීභෂණ තභයි ශභහිදී ිනේධ ශන්ශන්. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු ඇභතිතුභහ, විදුවල්ඳතියඹහට තීන්දුෂණ ුන්න ිනදු න 

නිහ ඔහුට එයින් පීඩනඹෂණ එනහ කිඹන එක තභයි ශම් 

විහදශේදී මීට ශඳය කිඹළවුශඩා. විදුවල්ඳතිරුන්ට තීන්දු කයන්න 

පුළුන් ශභොන කශඩන්ද ුන්ශන්, ශභොන ශයදි ර්ුඹද ුන්ශන් 

කිඹරහ. 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ, එශවභ කයන්න ඵළවළ. 

 
ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක තභයි කලින් ශභතළනදී කිඹළවුශඩා. භභ කිඹන්ශන් 

ඔඵතුභහ ඒකට ඳළවළදිලි උත්තයඹෂණ දුන්නහ නම් ශවොයි. 

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ශම් දසර දිුටභ 

හකච්ඡහ කයරහ, අද උශේත් හකච්ඡහ කයරහ වළභ ඳළත්තෂණභ, 

වළභ ිනදුයෂණභ වන්න පුළුන් විධිඹට ශම්ක වදරහ තිශඵන්ශන්. 

කිිනභ විදුවල්ඳතියශඹකුට ශන ශනභ business කයන්න 

ඵළවළ. හභහනයශඹන් ශදභේපිඹන්ට, ශියඹන්ට තනි ගිහින් 

සහවරන වළිනරිරහ, ශශශ ශඳොශශේ කඩ 5කට වරි ගිහිල්රහ 

ශවො ශයේදෂණ ශතෝයුන්නහ ශ භ, තභන්ට අලය ්රභහණඹ 

ශතෝයහුන්න පුළුන්. රඵහ දී තිශඵන මුදර ළම  නම් ත 

ශභොනහ ශවෝ මිරදී ුළනීභටත් අසථහ තිශඵනහ. භභ කලින් 

කිේහ ශ  නිර ඇඳුභ භහුන්නත් පුළුන්. විදුවල්ඳතිරුන්ට 
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business කයන්න ශදන්ශන් නළවළ. ඒක භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න 

ඕනෆ. ඒ නිහ ඒක ුළන ළකඹෂණ තිඹහුන්න එඳහ. 

ම්පර්ණශඹන්භ ලෂණතිභත් චක්රශල්ඛ්ඹෂණ අපි නිර්භහණඹ කයරහ 

තිශඵනහ. 

අපි ශවට-අනිේදහ ශම් ශනුශන් ශඳොම  දළනුත් කිරීශම් 

යහඳහයඹෂණ ඳටන් ුන්නහ. අපි ඒක භහධයරටත් ශදනහ. 

එශවභ දුන්නහභ ශම් පිළිඵ ුළටලු නළති ශයි. ඒ නිහ ශම්ක 

ම රහන් ශඳශර්යහ භළතිතුභහටත්, අ ශනෂණ භන්ත්රීරුන්ටත් ඳළවළදිලි 

ශයි කිඹරහ භභ හිතනහ. 

 

ගරු නකනශිතය රඹුක්ලැේ  මශතා 
(நளண்தைநழகு தகதலலின பம்தைக்தயல்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භටත් ඹම් ශදඹෂණ කිඹන්න තිශඵනහ. ශම් ක්රභශඹන් 

ඔඵතුභන්රහ වුචර් විලහර ්රභහණඹෂණ නිකුත් කයනහ. ඔඵතුභහ 

කිඹන විධිඹට වුචයඹක ිනනහකභ රුපිඹල් 1,700යි නම්, අභභ 

රුපිඹල් 750ෂණ ශදන්නම්අ කිඹරහ මුදරහලි වුචර් ිනක එකතු 

කයුත්ශතොත් ශභොකද ශන්ශන්? 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කවුද? 

 

ගරු නකනශිතය රඹුක්ලැේ  මශතා 
(நளண்தைநழகு தகதலலின பம்தைக்தயல்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මුදරහලි. රුපිඹල් 1,700 වුචර් එකෂණ ශුශනන භනුසඹහට 

රුපිඹල් 750ෂණ ශදනහ කිඹරහ අපි හිතමු. 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුපිඹල් 1,700ෂණ ශදන්ශන් නම් වහමුදුරුරුන්ශ  ිනවුරු 

ශනුශන්. 

 

ගරු නකනශිතය රඹුක්ලැේ  මශතා 
(நளண்தைநழகு தகதலலின பம்தைக்தயல்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නළවළ, ඒක භභ දන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹපු නිහ භභ 

කිේශේ. ශවොයි, රුපිඹල් 1,000ෂණ කිඹන්නශකෝ. රුපිඹල් 1,000 

වුචර් එක දීරහ රුපිඹල් 500ෂණ ඉල්රහ ුන්නහ. ේචුර් එක 

රුපිඹල් 1,000ෂණ ිනනහ. ඵළංකුශන් රුපිඹල් 1,000ෂණ realize 

ශනහ. ශම් අඹ ඉතුරු ිනක පිටට විකුණනහ. 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක කයන්න ඵළවළ, ුරු භන්ත්රීතුභහ. ශභොකද ශවේතු,  කඩ 

හිමිඹන් කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරශේ ලිඹහ ඳදිංචි ශන්න ඕනෆ. 
නිර ඇඳුම් නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඒ ශුොල්රන්ටත් ඹම් නීති 
රීති භහරහෂණ දීරහ තිශඵනහ. ශම්ක දිවහ එක එක විධිඹට ඵරන්න 
පුළුන්. නමුත් අකටයුතු කයන්න පුළුන් තළන් ශුොඩෂණ අභ 
කයරහ තිශඵනහ. ුන්න ශයදි ්රභහණඹ ිනනහකභත් එෂණක 
ඳළවළදිලි බිශල් වන් කයන්න ඕනෆ. ඒක තවවුරු කයන්න ඒ 
බිර ඳන්ති බහය ගුරුයඹහට ශුනළල්රහ ශදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ශම් 
ක්රභශේදඹත් එෂණක ඒ ශ  ශේල් කයන එක ඒ තයම්භ ශරශවින 
ළඩකුත් ශනශභයි.  

අශනෂණ කරුණ, ඳවශ ඳන්තිර ශියඹන් ශනුශන් 

ශදභේපිඹන්ට තභයි ඒ වුචයඹ ශදන්ශන්. ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම්ක 

ශකොශවොභ කශත්,- අපි ශයදි දුන්නත් ශුොඩෂණ අඹ ඒ ශයදි 

ඇන්ශදත් නළවළශන්. ඉදිරිශේදී ශම්ක රිඹහත්භක කයන ශකොට 

ඳළවළදිලිභ ්රලසන ෆශවන ්රභහණඹෂණ අභ කයුන්න පුළුන් 

කිඹන විලසහඹ අඳට තිශඵනහ. තත් මුදල් ඉතිරි ශනහ. 

වරිඹට ුත්ශතොත්, ගිඹ තහට ඩහ ළම පුය නිර ඇදුම් දීරහත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 800ෂණ විතය ඉතිරි ශනහ. අශනෂණ ඳළත්ශතන් 

ළුර ආඹතනඹ වයවහ අපි අභ මිර ඳහවිච්චි කයන ක්රභශේදඹෂණ 

ඉදිරිශේදී වඳුන්හ ශදනහ. ඒ කිඹන්ශන් ්රමිතිශඹන් ශතොය ශයදි 

ශුනත් දුන්නහභ ඒකට අලය පිඹයත් ුන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ කිඹන එකයි.  

 
ගරු එවප. සී.  මුුරකුමාරණ මශතා 
(நளண்தைநழகு ஸ்.சவ. தொத்துகுநளபண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ළුරට දුන්ශනොත් නළත ශුශනනහ. 

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එශවභ ශදනහ ශනොශයි. එශවභ ශදන්ශන් නළවළ. ළුර 

යජශේ ආඹතනඹෂණ නිහ අපිට පුළුන් ශන් මිරෂණ නිඹභ කයන්න. 

ශයදි මීටයඹකට අභ මිරෂණ නිඹභ කයන්න පුළුන්. ඒ ශයදිර 

්රමිතිඹ වරිඹට ඳරීෂණහ කය ඵරන්න පුළුන්.  

 
ගරු එවප. සී.  මුුරකුමාරණ මශතා 
(நளண்தைநழகு ஸ்.சவ. தொத்துகுநளபண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

දළන් ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට මුදරහලිට ශම් වුචර් ිනක 

දුන්නහභ, ඒ මුදරහලිට පුළුන්ද ඊට ඳසශේ දශේ ගිහිල්රහ ශම් 

චුචර් මුදල් කය ුන්න? 

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පුළුන්, ුරු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු එවප. සී.  මුුරකුමාරණ මශතා 
(நளண்தைநழகு ஸ்.சவ. தொத்துகுநளபண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඒ ශකොශවොභද මුදල් කය ුන්ශන්? 

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඵළංකුට අයශුන ගිහින් මුදල් කය ුන්න ශකෝ ුරු 

භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගරු එවප. සී.  මුුරකුමාරණ මශතා 
(நளண்தைநழகு ஸ்.சவ. தொத்துகுநளபண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඵතුභන්රහ කිඹන විධිඹට ගුරුතුභහ ඵරන්න ඕනෆ, ශභඹහ ඒ 

ඇඳුභ අඳිනහද කිඹහ. 

 
ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුරු භන්ත්රීතුභහ, ශම් තයම් ශඵොශ ්රලසන අවන්න එඳහ.  
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ගරු එවප. සී.  මුුරකුමාරණ මශතා 
(நளண்தைநழகு ஸ்.சவ. தொத்துகுநளபண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඒ වුචර් එක ල්ලි කයන්න ඵළවළශන්. ගුරුයඹහත් වතික 

කයන්න ඕනෆශන් ශම් නිර ඇඳුභ ශභඹහ අඳිනහ කිඹහ. එතකම් ඒ 

මුදරහලිට ඒ වුචර් ල්ලි කයන්න ඵළවළ. ඒ මුදරහලිට එතශකොට 

මුදල් රළශඵන එක ඳයෂණකු ශනහ. 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශභශවභ ශන් ුරු භන්ත්රීතුභහ. ශියශඹෂණ තභන්ශ  වුචයඹ 

අයශුන ඹනහ කශඩ් මුදරහලි ශඟට. මුදරහලි ශඟට ගිහිල්රහ 

වුචයඹට අනු ඒ ශයදි ිනක ුන්නහ. ශයදි අයුත්තට ඳසශේ 

බිරෂණ දභනහ. ශයදි ිනක අයශුන එනහ. ඊට ඳසශේ බිරෂණ 

දළම්භහභ මුදරහලි ගිහිල්රහ ඵළංකුශන් ල්ලි ුන්නහ. ශියඹහ 

තභන්ශ  ගුරුයඹහට ඒ රිිනට්ඳත ශුනත් ශදන්න ඕනෆ. ඊට 

ඳසශේ නළතත් දිනඹෂණ නම් කයනහ, නිර ඇඳුම් දිනඹ කිඹහ, 

රංකහශේ එකභ දක ිනසුන් එභ නිර ඇඳුම් අඳිනහද කිඹහ 

නිරධහරින්ට ඳරීෂණහ කයන්න. ශන ක්රභශේදඹෂණ ශම්කට නළවළ 

ශන්, ුරු භන්ත්රීතුභහ. එක දක ඳරීෂණහ කිරීශම්දී ශම් ිනඹල්ර 

අහු ශනහ. අනිත් එක තභයි, ශවොය බිරෂණ දළම්භත් නිර ඇඳුම් 

දශේදී ශම් වළභ නිර ඇඳුභෂණභ ඇශුන එන්න ඕනෆ. ඒක නිහ 

අපි ශනොදන්නහ මීට ඩහ සුදුසු ක්රභ තිශඵනහ නම් කිඹන්න. අපි 

ඒකත් ඇතුශත් කයන්නම්.  

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් අන් කයන්න, ුරු ඇභතිතුභහ. 

 

ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜளக யக்கும்தைப) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ඕනෆභ කශඩ්කින් ුන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඕනෆභ කශඩ්කින් ුන්න පුළුන්, ුරු භන්ත්රීතුභහ. වළඵළයි, 

එකභ ශේ තභයි ඒ කශඩ් කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරශේ ලිඹහ ඳදිංචි 

ශරහ තිශඵන්නට ඕනෆ. ශභොකද, එතළනත් නීතිරීති භහරහෂණ දීරහ 

තිශඵනහ. ුරු මුතුකුභහයණ භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශ  

යහඳහරිකඹහටත් එක එක ශේල් කයන්න ඵළරි ශන ආකහයශේ 

චක්රශල්ඛ්ඹෂණ අශේ තිශඵනහ.  

 

ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜளக யக்கும்தைப) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රංකහශේ තිශඵන ෆභ ශයදි කඩඹෂණභ එශවභ නම් කරහඳ 

අධයහඳන කහර්ඹහරශේ ලිඹහ ඳදිංචි ශන්න ඕනෆ. ශභොකද, අපි 

දන්ශන් නළවළ, ශම් කශඩ් කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරශේ ලිඹහ 

ඳදිංචි වුණ එකෂණද කිඹහ. 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රංකහශේ තිශඵන ෆභ ශයදි යහඳහරිකශඹකුටභ ශම්ක ශවො 

ඳණිවිඩඹෂණ ශන්. ිනසුන් රෂණ 43ෂණ ශශශ ශඳොශශේ වළිනශයන්න 

ුත්තහභ, ිනසුන් රෂණ 43ෂණ ශශශ ශඳොශශන් ශයදි මිරදී ුන්න 

ගිඹහභ ෆභ ශයදි ශශශන්ශදකුටභ ආදහඹභෂණ එනහ ශන්. වළඵළයි, 

එකභ ශේ තභයි ඒ ශයදි කඩ කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරශේ ලිඹහ 

ඳදිංචි ශරහ තිශඵන්න ඕනෆ. නළත්නම් ශඳොශට ගිහිල්රහත් ශයදි 

ශුශන්වි ශන්. ඒ නිහ ඒක අභ කයන්න තභයි ලිඹහ ඳදිංචි 

කයන්න ඕනෆ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යජශේ ගිණුම් පිළිඵ කහයක බහශේ බහඳති ුරයඹට ුරු 

රන්ත අරගිඹන්න භළතිතුභහ ඳත් වුණු ඵ හර්තහ ශනහ. ඒ 

ශනුශන් ඔඵතුභහට සුබ ඳතනහ. ඊශඟට, ුරු අශලෝෂණ 

අශේිනංව නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න. ඊට ්රථභශඹන්, 

ුරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශ  නභ මරහනඹ වහ 

ශඹෝජනහ කයන ශර භහ ඉල්රහ ිනිනනහ. 

 

ගරු යකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා 
(நளண்தைநழகு அக்கழ யழபளஜ் களளழனயசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ශම් අසථහශේ අුරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ 

ුත යුතුඹඅයි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
යනුරරුල නිනයෝජය කථානායකුරමා මූාවනනය්ද ඉලත් 

වුනය්ද, ගරු කී ජයලර්ධන මශතා මුාවනාරඪ විය. 
அதன்ழகு, நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்ர அகவய, நளண்தைநழகு  க்கழ  ஜனயர்த  

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථහ කයන්න, ුරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.22] 

 

ගරු යනෝක් යනේසිංශ මශතා (ප්රලාශන නිනයෝජය 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அவசளக் அவசழங்க - வளக்குயபத்து ழபதழ 

அகநச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, 1948 නිදවිනන් ඳසු ශම් යශට් 

්රධහන ශේලඳහරන ඳෂණ ශදක න එෂණත් ජහතික ඳෂණඹත්, ශ්රී  

රංකහ නිදවස ඳෂණඹත් බිහි වී එභ ඳෂණ ශදක එකතු ශරහ වදහපු 

මුල්භ ජහතික ආඩාඩුශේ භංුර අඹ ළඹ පිළිඵ චන කිහිඳඹෂණ 

කථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ. විශලේශඹන්භ 2015 ජනහරි 8ළනි දින 

ඳළති ජනහධිඳතියණශේදී ශම් යශට් අති ඵහුතය ජනතහෂණ ඹම් 

කිින ශනෂණ ශනුශන් ඡන්දඹ ්රකහල කශහ. ඒ භෂණ නිහද, ඊට 

ශඳය ය 9ෂණ ශම් යට ඳහරනඹ කශ ඳළති ආඩාඩු ව හිටපු 

ජනහධිඳතියඹහ විිනන් ශම් යශට් තිස අවුරුදු යුේධඹ නිභහ කය, ඉන් 

ඳසු අවුරුදු 5ෂණ ුත වී ඇතත්, ශම් යශට් ජනතහශ  ආර්ථික 

්රලසන නිඹභහකහයශඹන් විඳුශේ නළවළ කිඹන ්රලසනඹ ඔසශේ 

ශේලඳහරනඥඹන්ට ඩහ ඉදිරිශඹන් ජනතහ ිනිනන ඵ ශඳන්නුම් 

කයමින් 2015 ජනහරි 8ළනිදහ ශම් යශට් ශනෂණ ඇති කශහ. ඊට 

භහ 7කට ඳසු 2015 අශුෝසතු 17න දහ ුරු යනිල් වික්රභිනංව 

භළතිතුභහශ  නහඹකත්ශඹන් අපි භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුණහ. ඒ 

1085 1086 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අසථහශේදී අපි යශට් ජනතහට ඉදිරිඳත් කශහ, භහ 60කින් අලුත් 

යටෂණ වදන ඳංචවිධ රිඹහලිඹ කිඹන අශේ ්රතිඳත්ති ්රකහලඹ. 

භහ 60කින් අලුත් යටෂණ වදන ඳංචවිධ රිඹහලිඹ -්රතිඳත්ති 

්රකහලඹ- පිළිුත් ජනතහ ශම් යශට් ආඩාඩුෂණ පිහිටු වීභ වහ 

භන්ත්රී ුරය 106ෂණ අඳට රඵහ දුන්නහ. මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුභ යජඹෂණ 

ඵට ඳත් කයනහඹ කිඹහ එදහ භළතියණඹට ්රථභ අග්රහභහතයතුභහ 

්රකහල කශහ. එහි ්රතිපරඹෂණ ශර ශම් ජහතික යජඹ බිහි වුණහ. එදහ 

භළතියණ ්රකහලශේ වන් කශ ඳරිදි ව මීට ති කිහිඳඹකට 

්රථභ ුරු අග්රහභහතයතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කශ ආර්ථික 

්රතිඳත්තිඹ ඔසශේ ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන 

ඵ භහ ශම් අසථහශේදී ්රකහල කයනහ. ුරු මුදල් ඇභතිතුභහට 

භහ සතුතින්ත නහ, ඉතහභත් දළළන්ත අභිශඹෝු වමුශේ 

විශලේශඹන්භ ශම් යශට් හභහනය ජනතහට ශකින කහලීන වන 

රඵහ ශදන අතය තුයභ දීර්  කහලීන ආර්ථික ර්ධනඹ වහ අලය 

න ඉතහ ළදුත් ශඹෝජනහ ඇතුශත් අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

පිළිඵ.  

විශලේශඹන්භ ශම් යශට් හභහනය ජනතහ, යජශේ 

ශේකඹන්, ශඳෞේුලික අංලශේ ශේකඹන්, තරුණඹන්, 

ළම හිිනඹන් ඹන ිනඹලුශදනහභ ඉරෂණක කය ුනිමින් ශකින කහලීන 

වන ක්රභඹෂණ ශභය අඹ ළඹ තුළින් ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. 

එඹ ඉතහභත් හධනීඹ කරුණෂණ ශර අපි කවුරුත් දකිනහ.  

අශේ යශට් ආදහඹභ ළම  කිරීභ වහ ශඹෝජනහ විලහර 

්රභහණඹෂණ ශභභ අඹ ළඹ තුළින්  ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහට භහ සතුතින්ත  නහ, 

ශභළනි රැම කල් තීන්දුෂණ ශුන, ශම් යශට් කිිනභ මුදල් 

ඇභතියඹකු ශනොකශ විධිඹට ශම් යශට් ආදහඹභ ළම  කිරීභ වහ 

ළදුත් ශඹෝජනහ විලහර ්රභහණඹෂණ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ. 1990 

ශර්දී අශේ යශට් දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 20ෂණ ව 

ආදහඹභ ඳසු ගිඹ ය න විට ිනඹඹට 11.2 දෂණහ අඩු වීශම් 

්රතිපරඹෂණ ශර අශේ යශට් ජහතික ආදහඹභ අඩු වීභ තුශ විලහර 

්රලසනඹෂණ ඳළන නළඟුණහ. අපි කවුරුත් ජනතහට ඇත්ත කි යුතුයි. 

ඇත්ත කීශභන් ිනදු න්ශන් ශභොකෂණද? යශට් මරය තත්ත්ඹ 

පිළිඵ ජනතහට අශඵෝධඹෂණ ඇති වීභයි. ශම් යශට් ආදහඹභ 

එන්න-එන්න අඩු ශරහ, විඹදභ ඉතහ අධික ශර ළම  ශරහ 

ආදහඹම් ඳයතයඹ විලහර ලශඹන් ළම  වුණහ. ශභය අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන් 2018 ය න විට ශම් යශට් ආදහඹභ 

දශ ශේීරඹ නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 17 දෂණහ ළම  විඹ යුතුයි කිඹන 

ඵරහශඳොශයොත්තුශනුයි. ශභය අඹ ළශඹන් භසත ආදහඹභ 

රුපිඹල් ශකෝින 2,00,500ෂණ ශර ඇසතශම්න්තුුත කය තිශඵන 

අතය භසත විඹදභ, ණඹ හරිකඹ ව ශඳොලිඹත් භඟ රුපිඹල් 

ශකෝින 3,38,900ෂණ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්, 

රුපිඹල් බිලිඹන 3,389ෂණ විඹදභ ලශඹනුත්, රුපිඹල් බිලිඹන 

2,005ෂණ ආදහඹභ ලශඹනුත් ුණනඹ කය තිශඵනහ. ශභය 

රුපිඹල් ශකෝින 1,69,900ක ණඹ රඵහ ුළනීභට ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. ඒ හශ භ ණඹ හරිකඹ වහ රුපිඹල් ශකෝින 64,000ෂණ 

වහ ශඳොලිඹ වහ රුපිඹල් ශකෝින 51,000ෂණ ලශඹන් රුපිඹල් 

ශකෝින 1,15,000ෂණ ශුවීභට ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

ශභය අඹ ළඹ තුළින් විශලේශඹන්භ සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණ 

යහඳහරිකඹන් වහ විශලේ ශඹෝජනහ ක්රභ කිහිඳඹෂණභ ඉදිරිඳත් 

කය තිශඵනහ. අශේ ඳංචවිධ රිඹහලිශේ වන් කය තිශඵනහ, 

ශම් යශට් ආර්ථිකඹ ඉවශ නංන්ශන් ශකශේද, ශම් යශට් ඹිනතර 

ඳවසුකම් ළම දියුණු කයන්ශන් ශකශේද, අධයහඳන ්රතිංසකයණ 

ිනදු කයන්ශන් ශකශේද, ශම් රඵහ ුත් නිදව ආයෂණහ කයන්ශන් 

ශකශේද, ඒ හශ භ දණඹ පිටු දකින්ශන් ශකශේද කිඹහ. ශම් අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹ හදහ තිශඵන්ශන්ත් ්රධහන ලශඹන් ශම් යශට් 

ආර්ථිකඹ දියුණු කිරීභ වහයි. ආර්ථිකඹ දියුණු කය ආදහඹභ ළම  

කිරීභ වහ තභයි ශම් ක්රභශේද ඇති කය තිශඵන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන් ශනුශන් 

ශභභ අඹ ළශඹන් රහ තිශඵන වන ඉතහභත්භ කහශරෝචිතයි. 

ඒ තුළින් ශම් යශට් ආදහඹභ ළම  කය ුත වළකි ඵ අපි දන්නහ. 

සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණ කර්භහන්තකරුන් ආයෂණණඹ වහ 

රුපිඹල් ශකෝින 50ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඔවුන්ට ණඹ දීභ වහ 

ආිනඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඔසශේ රුපිඹල් 

ශකෝින 1,400ක මුදරෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඹම් කිින ණඹ 

මුදරෂණ රඵහ ශුන ශුන්න ඵළරි වුශණොත් එයින් ිනඹඹට 75ෂණ 

ඇඳ තළන්ඳත් කිරීභ වහ ඒ ශකෝින 50ක මුදර ශඹොදහුන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ 

කර්භහන්තකරුන් නිසඳහදනඹ කයන රය ශශශ ශඳොශ වහ 

විශලේ ළඩ පිළිශශෂණ ශභභ අඹ ළඹ තුළින් ඉදිරිඳත් කය 

තිශඵනහ. ඒ ඵඩු විකිණීභ වහ ශශශ ආඹතනර යහෂණකර 

ඉඩ-කඩ රඵහ දීභ විශලේශඹන්භ අුඹ කශ යුත්තෂණ. තභන් 

නිසඳහදනඹ කයන බහඩාඩ විකුණහ ුළනීශම් අඳවසුතහ තභයි සුළු 

වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන්ට තිශඵන්ශන්. ශම් වහ විශලේ 

ළඩ පිළිශශෂණ ශභභ අඹ ළඹ තුළින් ශඹෝජනහ කිරීභ පිළිඵ ුරු 

අභහතයතුභහට අශේ සතුතිඹ පුද කයනහ. 

ශභභ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කශ අසථහශේදී හවනර දුම් 

ඳරීෂණහ පිළිඵ ශඹෝජනහ කශ රුපිඹල් 5,000 ඉතහ අධික 

මුදරෂණ ශර ෆභ ශදනහභ ්රකහල කශහ. ශභඹ ශයෝද වතශර් 
හවන වහ ඳභණෂණඹ ඹන ශඹෝජනහ ුරු ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් 

කය ශභඹ ංශලෝධනඹ කිරීභ පිළිඵ එතුභහට අශේ විශලේ 
සතුතිඹ පුද කිරීභට ශභඹ අසථහෂණ කය ුන්නහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට් ඵදු ළම  කය ුළනීභ 
වහ කශ එක ශඹෝජනහෂණ ශභභ අඹ ළඹ තුශ විශලේ කරුණෂණ 

ශේ භහ දකිනහ. විශලේශඹන්භ ම ජිටල් වළඳුනුම්ඳත . ශම් ම ජිටල් 
වළඳුනුම්ඳත තුළින් ශම් යශට් ඵදු රඵහ ුළනීභ -එකතු කය ුළනීභ- 

ඳවසු නහ ඳභණෂණ ශනො, ඵදු ළම පුය ්රභහණඹෂණ එකතු කය 

ුළනීභටද වළකි ශනහ. වළඳුනුම්ඳත් අංකඹත්, රිඹදුරු ඵරඳර 
අංකඹත්, ගුන් ුභන් ඵරඳර අංකඹත් එකභ අංකඹෂණ තුළින් 

කසවීභ නිහ ඵදුලින් ඳළන ඹන අඹ අල්රහ ුළනීභ වහ 
විශලේ ළඩ පිළිශශෂණ කස කයන්න පුළුන් නහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට් ආදහඹම් ළම  කිරීභ 
වහ අශේ යශට් ක්ර ඵදු වහ ඍජු ඵදු ්රභහණඹ ළදුත් ශනහ 

කිඹහ භහ හිතනහ. අද න විට ක්ර ඵදු ිනඹඹට 80කුත්, ඍජු ඵදු 

ිනඹඹට 20කුත් තිශඵනහ. හභහනයශඹන් භළදි ආදහඹම් යටක ක්ර 
ඵදු ්රභහණඹ ිනඹඹට 60ෂණ ඳභණත්, ඍජු ඵදු ිනඹඹට 40ෂණ ඳභණත් 

විඹ යුතුයි. ම ජිටල්කයණඹ කිරීභ තුළින් එභ වළඳුනුම්ඳත වයවහ 
අඳට ඒ ඵදු එකතු කය ුළනීශම් වළකිඹහ රළශඵයි කිඹහත්, අශේ 

ඍජු ඵදු ්රභහණඹ ිනඹඹට 30 - 40 දෂණහ   ඉවශ නංහ ුළනීභට 
වළකි ශයි කිඹහත් භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශභය ්රහ ධන ශශශ 

ශඳොශ විිත කිරීභ තුශ විලහර ලශඹන් ශකොටස ශශශ ශඳොශශේ 
ඹම් කිින ඉවශ නළංවීභෂණ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න පුළුන්. 

ශකොටස ශශශ  ශඳොශශේ ශේීරඹ ුනුශදනු වහ තිශඵන ඵදු 
ඉත් කය තිශඵනහ. ඒක ශවො ශඹෝජනහෂණ. ඒ හශ භ, 

රුපිඹල් ශකෝින 2,500කින් ආනඹන අඳනඹන ඵළංකුෂණ ආයම්බ 
කය, එඹ අශේ ශකොටස ශශශ ශඳොශට ඇතුශත් කිරීභ ඉතහ 

ශවො ශඹෝජනහෂණ ශර භහ දකිනහ.  

ශම් යශට් ළම භ credit cards බහවිතහ කයන අඹශ  රංකහ 

තුශ ිනදුන ුනුශදනුර තිශඵන මුේදය ුහසතු න ිනඹඹට 1.5 
ඉත් කිරීභත් ශම් යශට් හභහනය ජනතහට ඉතහභත්භ ශවො 

ශඹෝජනහෂණ ශර භහ දකිනහ. විශලේශඹන්භ ශභභ අඹ ළඹ තුශ 
අඳට හධනීඹ රෂණණ විලහර ්රභහණඹෂණ දකින්න පුළුන්.  
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මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, හුඟහෂණ කථිකඹන් ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ ුළන කිේහ. ශඳොශවොය වනහධහයඹට හභහනයශඹන් 

අවුරුේදකට රුපිඹල් ශකෝින 3,500ක ඳභණ ්රභහණඹෂණ ළඹ 

ශන්ශන්. නමුත් ශම් අඹ ළඹ තුළින් ඒ ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

ීමභහ කය තිශඵනහ. ශවෂණශටඹහයඹකට අඩු ඉඩම්රට ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ රඵහ ශදන්නත්, ශවෂණශටඹහයඹකට ළම  ඉඩම්රට 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ වහ වුචර් ක්රභඹෂණ රඵහ දීභටත් 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශම් වහ ශන් කය තිශඵන මුදර 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදනහට ඩහ ළම  මුදරෂණ ශනහ. 

ශඳොශවොය වනහධහයඹට යකට රුපිඹල් ශකෝින 3,500ෂණ ළඹ 

ශේදී, ශභය වුචර් ක්රභඹ භඟින් රඵහ ශදන මුදල් ්රභහණඹ 

රුපිඹල් ශකෝින 3,700ෂණ ශනහ. ඒ නිහ කිිනශේත්භ ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ තුළින් ශුොවිඹහට අහධහයණඹෂණ ශන්ශන් නළති ඵ 

ශම් අසථහශේදී විශලේශඹන්භ ්රකහල කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අශේ යශට් විනිභඹ ඳනත 

පිළිඵ ජනතහ විමුෂණති ශඳයමුශඩා විජිත ශවේයත් ශවෝදයඹහ 

කිේහ. ශම් විනිභඹ ඳනත ඉත් කය විශේල විනිභඹ 

කශභනහකයණ ඳනතෂණ ශුශනන එක ඉතහභත් ශවොයි කිඹහ භහ 

හිතනහ. ශම් යට දියුණු ශන්න නම් අනිහර්ඹශඹන්භ ඍජු විශේල 

ආශඹෝජන ඳළමිණිඹ යුතුයි. ඍජු විශේල ආශඹෝජන ඳළමිණිරහ ශම් 

යශට් නිසඳහදන ආර්ථිකඹෂණ ඇති කයන්ශන් නළති අශේ යටට 

ඉදිරිඹට ඹන්නට ඵළවළ.  

විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹන් විිනන් පිටරැිනඹන්ට ශම් යශට් 

ඉඩම් ිනන්නෂණකය රඵහදීම් කශහ. අශේ යශට් ළංග්රිරහ ශවෝටරඹට 

ශකොශම නුය භධයශඹන් අෂණකය ඳවෂණ ිනන්නෂණකය රඵහ 

දුන්නහ. නමුත් අපි  පිටරැිනඹන්ට ිනන්නෂණකය ඉඩම් රඵහ ශදන්න 

කිිනශේත්භ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු 

න්ශන් ඵදු ක්රභඹට ඉඩම් රඵහදීභටයි. එශේ ඵදු ක්රභඹට ඉඩම් 

රඵහදීශම්දී ශම් විනිභඹ ඳනත වයවහ විනිභඹ ලිහිල් කිරීභ තුළින් 

ිජු විශේල ආශඹෝජන රංකහට ශ න්න අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. ිජු විශේල ආශඹෝජන ඳළමිණීභ තුළින් අශේ යශට් 

ආදහඹම් ළම  ශනහ. ආදහඹම් ළම වීභ තුළින් තභයි ශම් යශට් 

ආර්ථිකඹ ඉවශ නංන්න පුළුන් න්ශන්. වළභ දහභ තිශඵන 

්රලසනඹ තභයි, අශේ ආදහඹභ එන්න එන්න අඩුවීභ. විශලේශඹන්භ 

2014 ශර් යශට් ඇසතශම්න්තුුත ආදහඹභ රුපිඹල් ශකෝින 

150,000යි. නමුත්, අඳට තය ආදහඹභ ශර රළබුශඩා රුපිඹල් 

ශකෝින 120,000යි. ශභයත් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න ශම් ආදහඹභ 

නිින ශර රළබුශඩා නළත්නම් ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ රිඹහත්භක 

කිරීභ අඳවසු ශනහ. අඹ ළඹ කථහශේ වන් න ආකහයඹට 

ශභය රුපිඹල් ශකෝින 22,300ෂණ ඵදු ලශඹන් රඵහුන්න 

ඵරහශඳො ශයොත්තු ශනහ. ඒ ඵදු ලශඹන් රඵහුන්න ශකොට 

රුපිඹල් ශකෝින 5,340ෂණ අත් වළයපු ඵදු ්රභහණඹ ලශඹන් 

තිශඵනහ. අද ශේදි යශට් හභහනය ජනතහශ  ආදහඹම් ඵේශේ 

ීමභහ රෂණ 24 දෂණහ ළම  කය තිශඵනහ. එඹ ශභශතෂණ තිබුශඩා 

රෂණ වතවභහයයි. ඒ හශ භ අනිෂණ ඵදු අහිමිවීම් තුළින් රුපිඹල් 

ශකෝින 5,340ක ඵදු ආදහඹභෂණ අඳට අහිමි ශනහ. නමුත්, භසත 

ආදහඹභ ශර රුපිඹල් ශකෝින 22,300ෂණ අඳට රළශඵේදි, ශකෝ ින 

25,332ක විඹදම් ශඹෝජනහ තිශඵනහ. එතශකොට අඳ ආදහඹම් 

විධිඹට රඵහුන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් රුපිඹල් ශකෝින 

22,300යි. නමුත්, අඳ ශකෝින 25,332ක ්රභහණඹෂණ විඹදම් කයන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ නිහ ශභභ ඵදු ළම  කශහ කිඹහ යශට් 

ජනතහට කිිනභ ්රලසනඹෂණ ඇති න්ශන් නළවළ.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් 

ත විනහ ම  ශදකෂණ තිශඵනහ.  

ගරු යනෝක් යනේසිංශ මශතා  
(நளண்தைநழகு அவசளக் அவசழங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 ඒ නිහ ජනතහට භහ කිඹහ ිනිනනහ, ශම් ශඹෝජනහ තුළින් 

යශට් ංර්ධනඹෂණ ඇති ශනහ මිෂණ ශම් යශට් ජනතහ විශලේ 

අඳවසුතහකට ඳත් න්ශන් නළති ඵ. ශභොකද, අතයලය ආවහය 

රයර මිර අඩු කය තිශඵනහ. අතයලය ආවහය රයර මිර 

අඩු කිරීභ තුළින් අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් යශට් ජනතහශ  ජීන 

තත්ත්ඹ ඹවඳත් ශුන ඹන්න පුළුන් ශනහ.    

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ආර්ථිකඹ දියුණු කයනහ, 

ුශම් ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කයනහ කිඹහ අඳ කිේහ. අශේ 

යශට් ග්රහභ නිරධහරි ම් 14,020ෂණ තිශඵනහ. ුම් 40,000ෂණ 

තිශඵනහ. අඳ ශම් ග්රහභ නිරධහරි ම් 5ෂණ එකතු කයරහ ශඳොකුරු 

ුම්භහනඹෂණ වදනහ. ශඳොකුරු ුම්භහන 2,500ෂණ වදරහ ෆභ ග්රහභ 

නිරධහරි භකටභ රුපිඹල් මිලිඹන 1.5ක මුදරෂණ රඵහ ශදන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශභය අඹ ළශඹන් ඒ වහ මුදල් 

ශන් කය තිශඵනහ. ග්රහභ නිරධහරි ම් 5ෂණ එකතු කයරහ 

ුම්භහනඹෂණ වළදුහභ වළභ ශඳොකුරු ුභකටභ අඩුභ තයමින් 

රුපිඹල් රෂණ 100කට ආන්න ්රභහණඹෂණ රළශඵනහ. 

එතශකොට ඒ ුශම් ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කිරීභට වළකියි. ුශම් 

ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කශහභ ඒ ුශම් ආර්ථිකඹ දියුණු ශනහ. 

ු ශම් ඳහය වදරහ, ුශම් ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ වදරහ, ුශම් ඇශ, 

ශේල්ර, ළ වදරහ, ක්රීඩහ පිට්ටනිඹ වළදුහට ඳසු ඒ ුශම් තිශඵන 

්රලසනලින් ිනඹඹට 60ෂණ ඉයයි. ඒ වහ ශම් අඹ ළශඹන් මුදල් 

ශන් කිරීභ පිළිඵ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහට අශේ සතුතිඹ පුද 

කයනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අඹ ළශඹන් ළම භ මුදල් 

්රභහණඹෂණ ශන් කය තිශඵන්ශන් අධයහඳන ්රතිංසකයණ 

වහයි. ඒ මුදර රුපිඹල් ශකෝින 6,500කට ආන්න ්රභහණඹෂණ. 

විශලේශඹන්භ අශඟභ ඳහර, ශවොභ ඳහරඅ කිඹන ්රතිඳත්තිඹ 

ඔසශේ ඳහල් 1,360ෂණ ංර්ධනඹ කි රීභ වහ රුපිඹල් ශකෝින 

3,000ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. අධයහඳනඹට කයන ආශඹෝජනඹ 

තභයි අශේ යශට් ඉදිරි ුභනට ්රශඹෝජනත් න්ශන්. ශභය 

ඉදිරිඳත් කය ඇත්ශත් ශම් යශට් ජනතහශ  ඉදිරි දළෂණභ 

ශනුශන්, ශම් යශට් ඉදිරි ුභන දවහ ඉවල් න අඹ ළඹෂණ. 

ශභළනි හර්ථක අඹ ළඹෂණ අශේ ශම් න යජඹ ඔසශේ ශුන ඒභ 

පිළිඵ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහට අඳශ  ්රණහභඹ පුද කයනහ. 

සතුතියි.  

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ුරු ටී.බී. ඒකනහඹක යහජය ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහම  15ක කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 

[අ.බහ. 3.37]  
 

ගරු ටී. බී. .කනායක මශතා (ඉඩම් රාජය යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க - களணழ இபளஜளங்க 

அகநச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංකහශේ 69න අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයරහ ඒ පිළිඵ විහද කයන 

අසථහයි ශම්. ශභය භළතියණශේදී ඹළිත් භහ ශභභ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ශතෝයහ ඳත් කය එන්නට කටයුතු කශ 

කුරුණෆුර දිසත්රිෂණකශේ ඹහඳහු ආනශේ ජනතහටත්, 

කුරුණෆුර දිසත්රිෂණකශේ ජනතහටත් ඒ රඵහදුන් වශඹෝුඹ 

ශනුශන් භශ  සතුතිඹ වහ ශුෞයඹ මුලින්භ ශම් අසථහශේ පුද 

කය ිනිනනහ.  

1089 1090 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹෂණ කිඹහ කිඹන්ශන්, යටක ආර්ථිකශේ විලහර 

වළඩතරඹෂණ නිර්භහණඹ කිරීභෂණ. 2015 ශර් අඹ ව ළඹ 

පිළිඵ අශේ හශේෂණ ුකීභ ශකොශවොභද, 2016 ශර් 

ඉරෂණකඹ වමහ ඹහභට අශේ තිශඵන ර් ආර්ථික ළඩ පිළිශශ 

ශභොකෂණද ඹන කහයණහ ශකශයහි තභයි ශභහිදී අඳශ  අධහනඹ 

ශඹොමු කශ යුත්ශත්.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, වළභ ඳෂණඹෂණභ හශ  

ශඳන්හ ශදන්ශන් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ කිඹන්ශන් ඵඩු මිර අඩු 

කිරීශම් ශල්ඛ්නඹෂණ විධිඹටයි. ඒ විධිඹටයි වළභ දහභ  අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ ුළන රකන්ශන්.  

දකුණු ආිනඹහ අදුේඳතුන්ශ  නිවනඅ ශර ශරෝකශේ 

යටල් රකනහ. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, මිලිඹන 970ෂණ 

න ශරෝකශේ දිළිඳු ජනුවනශඹන් ිනඹඹට 68ෂණ ජීත් න්ශන් 

දකුණු ආිනඹහශේ. ශම් ජනුවනශඹන් ිනඹඹට 74ෂණ ඳභණ ජීත් 

න්ශන් ග්රහමීඹ ්රශේලරයි.  වළභ යටෂණභ රින් ය ිනදු න 

ආර්ථිකශේ  උස ඳවත්වීම් පිළිඵ හශ භ එහි ්රුතිඹ පිළිඵ 

විවිධ හර්තහ, සුවිශලේ ආර්ථික ්රණතහ ව ඉරෂණක රඵහ 

ුන්නහ.  

2014 ශර් ඳළළති ිනඹඹට 2.4ක ආර්ථික ංර්ධන ශේුඹට 

හශේෂණ ජහතයන්තය මරය අයමුදශල් පුශයෝකථනඹ අනු 

එෂණත් ජනඳද ආර්ථිකඹ 2015 ශර් ිනඹඹට 2.6කින්ද, 2016 

ශර් ිනඹඹට 2.8කින්ද ර්ධනඹ නු ඇත. එෂණත් යහජධහනිශේ 

ආර්ථික ංර්ධන ශේුඹ 2014 ශර් ිනඹඹට 3.0ෂණ ඳළළති 

අතය, 2016 නශකොට එඹ ිනඹඹට 2.2ෂණ නු ඇතළයි අශේෂණහ 

කයනහ. ජඳහනශේ ආර්ථික ංර්ධන ශේුඹ 2015 ශර් 

ිනඹඹට 0.6කින්ද, 2016 ශර් ිනඹඹට 1.0ක ර්ධනඹෂණද ිනදු නු 

ඇතළයි අශේෂණහ කයනහ. යශයෝ මුදශල් අුඹ දුර්ර වීභ ඇතුළු 

කහයණහ යහශිඹකට ශභභ යටල් මුහුණ දුන්නද, ඉරෂණකුත ළඩ 

පිළිශශ රිඹහත්භක කයන්න ඔවුන්ට  පුළුන් ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංකහ ුත්තහභ අපි ශම් 

කටයුතු ිනඹල්රභ  කයන්න ඉරෂණක  කයන්ශන් අශේ ආදහඹම් 

ඵදුලින්. අපි නිසඳහදනඹ කයන යටෂණ ශනොශයි. අපි වළභ දහභ ඵදු 

ඳහවිච්චි කයමින් තභයි ශම් අඹ ව ළඹ කිඹන හධක ශදක 

තුරනහත්භක ංන්දනඹ කයන්ශන්. ඵදු ආදහඹමින් ඹළශඳන 

යටෂණ ශර, නිසඳහදනඹ ඳදනම් ශනොශකොට ඹළ ශඳන යටෂණ ශර 

ශම් කහර්ඹබහයඹ ත ශකොච්චය කල් අඳට ශම් ආකහයඹට 

ඳත්හශුන ඹන්න පුළුන්ද? ශභය ඉදිරිඳත් කයන්ශන් 

රංකහශේ 69ළනි අඹ ළඹ   ශල්ඛ්නඹයි. ඵදු ආදහඹමින් ඹළශඳන 

යටෂණ ශර අඳට ශම් කහර්ඹඹ ත ශකොච්චය කල් ශම් ආකහයශඹන් 

ඳත්හශුන ඹන්න පුළුන්ද කිඹන කහයණඹ පිළිඵ අපි වළභ 

දහභ කථහ කයනහ.  

1990 ය තුශ ශ්රී රංකහශේ  ඵදු ආදහඹභ දශ ශේීරඹ 

නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 19ෂණ. 2014 ශර්දී ඵදු ආදහඹභ දශ 

ශේීරඹ නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 10.2ක දෂණහ ඳවශ ළටීභෂණ ිනේධ 

ශරහ තිශඵනහ. ශ්රී රංකහ තුශ ඵදු වහ ුහසතු ර්ු 35ෂණ 

රිඹහත්භක ශනහ. ශම් ක්රභශේද තුශ භවය නීති ඹල් ඳළනරහ 

තිශඵනහ. භවය නීති ඹල් ඳළනරහ තිශඵන නිහ ඵදු ශුන 

භවය  අඹ ඒශකන් ඉත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ශුන් 

ආදහඹභෂණ අඳට රළශඵන්ශන් නළවළ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, යහජය ආදහඹමින් ළම  

ශකොටෂණ රළශඵන්ශන් ඵදුලින්. ිජු ව ක්ර ඵදුලින් රළශඵන 

ආදහඹභ ඹම් ඹම් ්රභහණශඹන්  අඩු ශමින්, ළම  ශමින් 

තුරනහත්භක ශනස ශමින්, රින් ය, කහර්තුශන් 

කහර්තුට රළශඵනහ. ශභහිදී විලහර ලශඹන් ඵදු ංචහ ිනදු වීම් 

පිළිඵ හර්තහ ශනහ. ශම් ආකහයඹට ඉතිවහඹ පුයහ ඵදු ංචහ  

යහශිඹෂණ පිළිඵ ශතොයතුරු හර්තහ නහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කථහ 

කයන්න කහරඹ භදි නිහ භභ ඒකට නිදසුන් කීඳඹෂණ විතයෂණ 

ඉදිරිඳත් කයන්න කළභළතියි. ඉතිවහඹ පුයහ ිනදු ව ඵදු ංචහ 

්රභහණඹ ුත්තහභ ආිනඹහශේ ිනදු ව විලහරතභ ඵදු ංචහලින් 

උඳක්රභීරලී ඉත්න පිරිස ශකොඳභණද? යහජය ආදහඹශභන් 

ිනඹඹට 60ෂණ අපි රඵහ ුන්ශන් ඵදු ආදහඹශභන්. අශනෂණ ආදහඹම් 

ිනඹඹට 40යි. ශම් ිනඹඹට 60ෂණ න ඵදු ආදහඹභ එන්ශන් ආදහඹම් 

ඵදු, ශර්ගු ඵදු ආදී ිනඹල්රභත් එෂණක. මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරශේ -2006 ශර්දී- ිනේධ වුණහ ඉතහභ 

ඉවශ VAT ඵදු ංචහෂණ. ඒ මුදර රුපිඹල් ශකෝින 320යි. VAT ඵදු 

ංචහ රුපිඹල් ශකෝින 320යි. කවුද ශම් ංචහ කයරහ 

තිශඵන්ශන්? ශම් ංචහ කයරහ තිශඵන්ශන්, 2006 ශර් හිටපු 

ආදහඹම් ඵදු නිශඹෝජය ශකොභහරිසයඹහ. භභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී 

ඒ නම් ුම් කිඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ශභොකද, 

දළන් ඔහු ජීවිතහන්තඹ දෂණහ ිනය දඬුම් රඵමින් ිනිනන නිහ. ශම් 

ංචහශේ ්රභහණඹ  රුපිඹල් ශකෝින 320යි.  ඒ ්රධහනිඹහ තභයි ඒ 

ංචහ කයරහ තිශඵන්ශන්? ිනඹඹට 60ෂණ රළශඵන ඵදු ආදහඹභ ශම් 

විධිඹට උභ ඹනහ නම්, යජඹෂණ විධිඹට  අඳට  ඒ තත්ත්ඹට 

ශකොශවොභ මුහුණ ශදන්න පුළුන්ද  ඵළරිද කිඹන කහයණඹ ුළන  

කල්ඳනහ කශ යුතුයි. 

ශර්ගු භඟින් ිනදු න ංචහ ්රභහණඹද අතිභවත්. ර්ඹකට 

රුපිඹල් මිලිඹන 410ක ඳභණ එහි ංචහ ිනදු නහ. ශම්හ භෆතකදී 

රඵහුත් ංඛ්යහ ශල්ඛ්න. දළනට භහඹෂණත් නළවළ, රුපිඹල් 

ශකෝින 14ෂණ රුපිඹල් 500 ශකොශලින් නිශඹෝජය 

ශකොභහරිසයශඹෂණ ඇතුළු ශර්ගු නිරධහරින් තිශදශනෂණ අල්රස 

අයශුන අල්රස දළරට අහු වුණහ . ශේීරඹ ආදහඹම් 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ  ිනදු ව ංචහෂණ පිළිඵ භහ ඔඵතුභන්රහට 

කලින් වන් කශහ. ශර්ගුශේ නිශඹෝජය ශකොභහරිසයශඹෂණ 

ඇතුළු තුන්ශදශනකු ිනදු කශ රුපිඹල් ශකෝින 14ක ංචහ ුළන 

දළන් වන් කශහ. ශම් ිනේධිශේදී එක හෂණෂිකහයශඹෂණ භහධයඹට 

කිඹහ තිශඵනහ, අශම්හ ංචහද, මීට ඩහ ශකොච්චය ශේල් ිනේධ 

ශරහ තිශඵනහද?අ කිඹරහ.  

ශම් යශට් ශදශකෝින දලරෂණඹෂණ ඳභණ ව ජනතහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට භවජන නිශඹෝජිතඹන් 225ෂණ එන්ශන්  ශම් යට 

වදන ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කිරීභට අදහශ ලෂණතිභත් 

ක්රභශේදඹෂණ රිඹහත්භක කයන්නයි. ශම් VAT ඵදු ංචහ පිළිඵ 

ඉඩම් විඹ බහය ළඩඵරන ඇභතියඹහ විධිඹට භහ ශොඹහ 

ඵළලුහභ,  ඒ නිශඹෝජය ශකොභහරිසයඹහට ශකොශම නුයශේ 

භවයුභ විතයෂණ නිහ වතයෂණ තිශඵනහ. දළන් අපි ඒහ යහජ 

න්තක කයරහ තිශඵනහ.  කුරුණෆුර  අෂණකය 50 ශඳොල් ඉඩම් 

3ෂණ තිශඵනහ. ඒහත් යහජ න්තක කයරහ තිශඵනහ. ශම්හ 

යජශේ ශේඳශ. අපි ශම් පිළිඵ ඉදිරිශේදී හකච්ඡහ කයන්නට 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

ජනශල්ඛ්න වහ ංඛ්යහශල්ඛ්න ශදඳහර්තශම්න්තුශේ දත්ත 

අනු රංකහශේ දරිරතහ ිනඹඹට 6.7ෂණ නහ. අපි එක ඳළත්තකින් 

කථහ කයනහ, දුේඳත්කභ ුළන, නළතිඵළරිකභ ුළන, ආදහඹශම් 

විභතහ ුළන. දරිරතහ දර්ලකඹ අනු අපි දිනන් ද දරිරතහ 

අඩු කිරීශම් ඉරෂණකඹට එනහ.  

හභහනයශඹන් අශේ යශට් ජනුවනශඹන් දිනකට 

ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 2ක  ආදහඹම් රඵන ංඛ්යහ ිනඹඹට 22.6යි. 

VAT ංචහ ශකෝින ුණනයි. ශර්ගු ංචහ ශකෝින ුණනයි. 
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වළඵළයි, ජනුවනශඹන් ිනඹඹට 20ෂණ රුපිඹල්ලිනුයි ආදහඹම් 

රඵන්ශන්.  ඒ ්රභහණඹ  ශඩොරර් ශදකයි කිඹන්ශන් අද රුපිඹල් 

290යි.  ශඩොරයශේ අුඹ  උස ඳවත් වීභ අනු එහි අුඹ ශනස 

ශන්න පුළුන්.  ෆභ යකභ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කශහභ  

භන්ත්රීරුන් විධිඹට අපි ශඵොශවෝ ශදශනෂණ කථහ කයන්ශන් 

ආකර්ණීඹ ශර මිර  අඩු වුශඩා ශභොනහද කිඹරහයි.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ ශම් මිර 

අඩු න බහඩාඩ රළයිසතුෂණ ුළන කිේහ.  හභහනයශඹන් එභ 

බහඩාඩර මිර අඩු ශනහ, ළම  ශනහ. අද තිශඵන බහඩාඩර 

මිර ශනොශයි ශවට තිශඵන්ශන්. ශම් අඹ ළශේදී  ඵඩ ඉරිඟු ුළන, 

විඹළි මිරිස ුළන, අර්තහඳල් ුළන, වහල් ුළන, කිරි පිින ුළන, 

ළභන් ිනන් එක  ුළන කථහ කයනහ.   VAT ඵදු ංචහ රුපිඹල් 

ශකෝින ුණනයි.  නමුත් අපි කථහ කයනහ, ළභන් ිනන් එකක මිර 

ුළන. ළභන් ිනන් එකෂණ රුපිඹල් 120යි. අපි අර්තහඳල් ුළන; ලනු 

ුළන; කට්ට කයර ුළන කථහ කයනහ. ශභය අශේ අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහශේ ළම ශඹන්භ ආකර්ණීඹ චන න්ශන් ඒ බහඩාඩර 

නම්.  කට්ට කයර, අර, ලනු, ළභන්, ශඳොල්, ශතල් ආදී 

ලශඹන් අතයලය බහඩාඩ 11ක මිර අඩු වුණහඹ කිඹන 

කහයණඹයි. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අඳ අර්ථ විග්රව කශ 

යුත්ශත් ඒක ශනොශයි. යටක ආර්ථික දර්ලනඹ වළඩ ුසන්න අඳ 

ුත යුතු රිඹහභහර්ු ශභොනහද කිඹරයි. ඒ වහ ශඹොදහශුන 

තිශඵන උඳක්රභ ශභොනහද කිඹරයි. 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත ශරහශශන් ත විනහම  

ශදකක කහරඹෂණ  තිශඵනහ. 

 
ගරු ටී. බී. .කනායක මශතා 
(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ  අපි ශම් ුළනත් 

කථහ කශ යුතුයි.  උදහවයණඹෂණ ශර ුත්ශතොත්, ශ්රී රංකහ 

ශට්භ මුහුද  තිශඵනහ. වළඵළයි, අපි ර්ඹකට ිනන් භහලු ශුන 

එන්න රුපිඹල් මිලිඹන 5,000ෂණ විඹදම් කයනහ. අපි ඒහ තභයි 

අඹ ළඹ  දර්ලකඹන් විධිඹට රිඹහත්භක කය ශුන ඹන්ශන්.  

නමුත් අශේ යට ුත්තහභ  ඉතහභත් අඩු ආදහඹම් රඵන 

දරිරතහශඹන් යුත් ්රහශේීරඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහ විලහර 

්රභහණඹෂණ තභත් තිශඵනහ. ඉතහභත් ළම  ආදහඹම් තිශඵන 

ශදහිර, ුල්කිස, යත්භරහන, ශකෝට්ශට්, භවයුභ ඹන ්රශේල 

ඳළත්තකට දළම්භහභ, ිනඹමරහආඩාඩු-ශභොනයහුර, රිදීභහලිඹේද-

ශභොනයහුර, මීුව කිවුර-ඵදුල්ර, කන්ද කළිනඹ-ඵදුල්ර, කල්පිිනඹ

-පුත්තරභ, මුන්දරභ-පුත්තරභ,  භඩුල්ර ්රහශේීරඹ ශල්කම් 

කහර්ඹහරඹ-ශභොණයහුර, නහතවිල්ලු - පුත්තරභ, ඇරඳහත-

යත්නපුයඹ, ළලිශුශඳොර-යත්නපුයඹ ඹන ්රශේලර තභත් අඩු 

ඳහඩු තිශඵනහ.  1948 දි  අපි නිදව රළබීශභන් ඳසු  අදත් 

දරිරතහ ුළන කථහ කයනහ. අශේ ්රහශේීරඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහ 

කිහිඳඹෂණ ආදහඹශභන් උඳරිභ භට්ටශම් තිශඵනහ. ත ්රහශේීරඹ 

ශල්කම් ශකොට්ඨහ ුණනහෂණ ශම් තත්ත්ශඹන් ඉතහ ඳවශ 

භට්ටභකට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් විශලේ 

ළඩපිළිශශෂණ රිඹහත්භක කිරීභ තභයි අශේ මලික අයමුණ 

න්ශන්.  එභ ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කිරීභ වහ ම්මුතිහදී 

යජශේ අතිුරු ජනහධිඳතිතුභහත්, ුරු අුභළතිතුභහත් ශම් පිළිඵ 

ර් සුඵහදී කල්ඳනහ කය තිශඵනහ.  දළන් භළතියණඹ 

අන්. ඹවඳත් ශේලඹෂණ වහ ශඳශ ුසන්න  ජනතහ ඵරඹ 

දීරහ තිශඵනහ.  ඒ  ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කිරීභ තභයි  අශේ 

ුකීභ න්ශන්.   

යහජය ශේඹ ුළන කථහ කයනහ නම්,  යහජය ශේකඹකු 

යකට ශේඹ  කශ යුතු දින ුණන  කීඹද?  යකට 

තිශඵන්ශන් දින 365යි,  මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි.  එයිනුත් 

ශනසුයහදහ ව ඉරිදහ දිනඹන් වළරුණහභ ශේඹ කිරීභට 

තිශඵන්ශන් දින 261යි.  කළරළන්ඩයශේ දින 42ෂණ අනුභත නිහඩු 

වහ ශන් ශරහ තිශඵනහ. එවිට ෆභ යජශේ ශේකඹකුභ 

ළඩ කශ යුත්ශත් දින 219යි. ඒ අනු, ළඩ කශ යුතු ්රභහණඹ- 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු යහජය ඇභතිතුභනි, කථහ අන් කයන්න. 

 

ගරු ටී. බී. .කනායක මශතා 
(நளண்தைநழகு ளழ. ழ. க்களனக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

භට ත විනහම ඹෂණ ශදන්න, මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි.   

ඳසු ගිඹ යජඹ   රෂණ 7ෂණ හිටපු යහජය ශේඹ යටට ඵයෂණ 

ශනොන ආකහයඹට රෂණ 15ෂණ,  16ෂණ දෂණහ ර්ධනඹ කයරහ 

තිශඵනහ.   යහජය ශේඹ ව  ශඳෞේුලික අංලඹ ලෂණතිභත් 

කිරීභටත්, ඒ හශ භ  කිෂිකර්භහන්ත ෂණශේරඹ  ලෂණතිභත් 

කයමින්, න දළෂණභෂණ හිත කර්භහන්ත ෂණශේරශේ රැකිඹහ ඇති 

කිරීභ වහත් ළඩ පිළිශශල්  ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ භඟින් 

ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ.   ඳෂණ විඳෂණ ශදදඹකින්  ශතොය, ඳහට 

කඩාණහම ලින් ඵරන්ශන් නළති  අපි වළභ ශදනහභ ශම් අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ ්රහශඹෝගික රිඹහත්භක කයන්නට කටයුතු කයමුඹ 

කිඹරහ  අධහයණඹ කයනහ. 

විශලේශඹන්භ කඩහ ළටුණු උතුරු නළ ශඟනහිය ්රශේල ඹළි 

ලෂණතිභත් කිරීභ වහ  ඒකහඵේධ ළඩ පිළිශශෂණ රිඹහත්භක 

කශ යුතුයි. ශම් රිඹහත්භක කයන ළඩ පිළිශශල් පිළිඵ 

ඳළවළදිලි  ංඛ්යහ ශල්ඛ්න යහශිඹෂණ තිශඵනහ. මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඉතහභත් කරඵරශඹන් භශ  කථහ දළන් 

අන් කශ යුතු ඵට ංඥහෂණ කයමින් ිනිනන නිහ භශ  කථහ 

අන් කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. අපි එංුරන්තඹටත් ඹම් 

කහරඹකදි උදවු කයපු යටෂණ.  එෂණතයහ කහරඹක  ිනංුේපරුශේ 

හිටපු අුභළතිතුභහ කල්ඳනහ කශශේ,  ිනංුේපරුත් ශ්රී රංකහ 

හශ  වදන්නයි.  අශේ යට එශවභ තිබුණු යටෂණ.   එළනි  

ශේලඹෂණ  ඹළි ශුොඩනළඟීභ වහ   ශම් ළඩ පිළිශශ ලෂණතිභත් 

රිඹහත්භක කයන්නට ිනඹලු ශදනහටභ වළකිඹහ රළශේහ කිඹහ 

්රහර්ථනහ කයමින් භශ  කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි.  
 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, ුරු රිහඩ් ඵදියුදීන්  ඇභතිතුභහ.  ඔඵතුභහට විනහම  

15ක කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 
[3.56p.m.] 

 

ගරු රිවාඩ් බදියුී ්ද මශතා (කර්මා්දත ශා ලාණිජ ක යුුර 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு ழறளட் தழத்தவன் - ககத்ததளமழல் நற்ரம் 

யளணழ அலுயல்கள் அகநச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

Let me commend the Hon. Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance, for introducing a progressive, 

business, trade and investment-oriented Budget, which 

not only enhances national development and much-

needed economic reforms, but supports the Hon. Prime 

Minister's economic policy outline as well.  

Hon. Presiding Member, I stress that my speech 

comes from a background of a new economic policy 

declaration for Sri Lanka by Prime Minister, the Hon. 

Ranil Wickremesinghe. This economic policy outline as 

well as the Budget 2016 are clear signs of His Excellency 

President Maithripala Sirisena's and the Hon. Prime 

Minister’s market-oriented policy in which the private 

sector is expected to play a bigger role in our 

development process while being socially responsible. 

The proposed reforms could be said as the third 

generation of economic reforms in Sri Lanka’s history as 

envisioned by the Government which is based on 

different economic mechanisms and increase in trade.  

I commend the Hon. Prime Minister’s call for clear 

and long-term economic policy for Sri Lanka to become a 

highly competitive social market economy as well as the 

suggestion that our exports to plug into global value 

chains, which will ultimately drive value for the country.  

Sir, as the Minister of Industry and Commerce, I stress 

that industries are one third of our GDP with another 60 

per cent from the services sector. Our industry base is 

almost manufacturing rather than mining, electricity, gas 

and water supply. In fact 99 per cent of our industry are in 

manufacturing. Sri Lankan manufacturing sector is 

diverse with some world-class segments. Not only our 

apparels are world-class but even rubber, packaging, 

stationery and print material are in global demand. The 

industrial development of the country is vital for us to 

transform into a strong economy in Asia. In fact our 

Government would establish 45 Economic Development 

Zones throughout the country with more than 200 

factories. 

Grama Niladari Divisions will be developed into 

2,500 Cluster Villages. Establishment of 44 Industrial 

Zones across the country with the objective to attract 

5,000 investors to these Zones and create a million job 

opportunities for the country’s youth is being planned. 

Trincomalee, Vanni and Kilinochchi areas have been 

especially selected for the manufacturing of goods. As a 

Member of Parliament  from Vanni, I commend the 

initiative to construct Mini-industrial Parks which will be 

incubators in Monaragala, Puttalam, Jaffna,Vanni and 

Ampara. The private sector is also expected to join this 

initiative to promote such investment and the applicable 

tax rate to be reduced by 50 per cent for a period of  3 

years from the year in which the profit is generated. 

Whilst this is a timely strategy, with my experience in 

leading the Sri Lankan industries over the past years, I 

believe that we need to restructure the present 37 

Industrial Estates across the country and upgrade their 

infrastructure including roads, sewerage systems and 

even the 24-hour security. Thereafter, technology 

transfers need to be made available to enhance the 

competitiveness, especially since the sustainability of the 

current SMEs in the Industrial Estates is challenged as of 

now.  Colombo will be a maritime, aviation and financial 

services hub. Kandy, Galle and Jaffna have been 

identified as centres for IT and other technological 

industries.  

There will also be a hub for gem and jewellery 

exports and 23 specialized agri-zones for rice, rubber, tea, 

coconut, fruit, animal husbandry and other export-

oriented products such as flowers. Two specialized zones 

will be created in the Mahaweli Scheme; one in 

Mahaweli System B with 800 hectares and the other, 

12,000 hectares in System A for agro industry 

development.  

As the Minister of Industry and Commerce, I also 

commend the initiative to introduce separate 

manufacturing units for lorries, buses, motorcars, 

motorcycles and other products within this category.  

Mr. Presiding Member, all these industry-supportive 

initiatives are aimed at taking our economy to the next 

levels and as a key line Ministry, I and my Ministry of 

Industry and Commerce are ready to extend our fullest 

cooperation in this regard. Still, we also need to focus on 

cost of manufacturing for this to be truly effective and 

productive. It is important for us to minimize power costs 

in our manufacturing. 

According to studies, 20 per cent of imported oil is 

used for power generation while the demand for power is 

expected to grow by 5 per cent per year.  We pay 

between US Dollars 4 billion to 5 billion for oil imports 

and about one-fourth of our import costs are for oil. 

Since thermal power - which is 70 per cent of the 

supply - is the key power supply, our manufacturing 

energy costs need to be lowered further with the 

reduction of the use of thermal energy. By 2020, the local 

power consumption is expected to increase at a rate of 50 

per cent. So, today, I appeal to the Hon. Prime Minister to 

integrate this power situation too into the above economic 

reform plans so that our manufacturing and industries are 

even more cost effective. 

We need to increase hydro capacity in our power 

generation and increase renewable power supply so that 

our manufacturing costs could be lowered further and it 

would become an effective instrument to sustain the 

competitiveness of our manufacturing output to the 

market.  I am sure that the Hon. Prime Minister and the 

1095 1096 

[ුරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ] 



2015 ශනොළම්ඵර් 26  

Hon. Minister of Finance would not only address this but 

would also focus on solving this through increased green 

practices as well. In fact, this type of focus shall not only 

enhance our energy efficiency practices but even the very 

bottom line of our companies. 

Sir, we can see that despite 32 per cent of GDP is from 

manufacturing, labour force participation in industries is 

only around 26 per cent. Although 10 per cent of GDP is 

from agriculture, 29 per cent labour force is engaged in it.  

Therefore, there is a need to strengthen labour 

participation in industries and manufacturing in general, 

especially the skilled labour in industries and I am sure, 

such increase would greatly enhance our manufacturing 

which is 99 per cent of our industries. 

Sir, I believe that the plan to provide one million jobs 

in the coming years is a great step forward for our youth. 

This action will also pave the way to integrate our youth 

more closely to our economic reform process.  

I wish to bring to your notice another important aspect 

in this regard so that our current plans would become 

more effective. One important trend is that our youth are 

increasingly attracted to service sector jobs and their 

education and training are also more focused on service 

sector and service excellence rather than industry 

orientation. One reason, I believe, is that there is a lack of 

wide availability of industrial training and development 

opportunities. Also, the skills mismatch and strong focus 

by everyone on a few types of attractive employment - 

that is competition for certain types of jobs - have created 

this situation. 

அபசளங்கம் உண்கநனழவவன இந்த யபவு தசவுத் 

தழட்டத்தழல் ளன் ற்தகவய தசளன்துவள  

யழடனங்கக தொன்கயத்தழருக்கழன்து. ழபதந அகநச்சர் 

பணழல் யழக்கழபநசழங்க அயர்கள் தன்தகடன தகளள்ககப் 

ழபகட உகபனழவ இந்த ளட்கட நழகக் குரகழன 

களத்தழற்குள் அழயழருத்தழ தசய்யதளகக் குழப்ழட்டிருந்தளர். 

அந்த யககனழல் இந்த ளடு தளருளதளபத்தழல் வநன்கநநழக்க 

ளடளக, ககத்ததளமழற்ரகனழவ அழயழருத்தழனகடந்து 

யருகழன் ளடளக, யழயசளனத் துகனழவ தொன்வற்நகடந்து 

யருகழன் ளடளக நட்டுநல்ளநல் ற்ரநதழகன 

அதழகளழக்கழன் ளடளகவும் யழங்குயதற்கள எரு ல் 

வயகத்தழட்டத்கத அயர் தொன்தநளமழந்தழருக்கழன்ளர்.  

ழபதந அகநச்சர் அயர்கலகடன தகளள்ககப் 

ழபகடத்தழற்வகற் ழதழ அகநச்சர் பயழ கருணளளனக்க 

அயர்கள் யமங்கழத்ள் இந்த யபவு தசவுத் தழட்டநளது 

த்து இட்சம் ததளமழல்யளய்ப்தைக்கக ற்டுத்துயதற்கள 

வளக்கத்கத தொன்வளக்கழனதளக அகநந்தழருக்கழன்து. 

அவதவபம் தழனளர் துகனழர் சந்வதளரப்டுகழன் எரு 

யபவு தசவுத் தழட்டநளகவும் அகநந்தழருக்கழன்து. 

அவதவள இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழவ ந்ததயளரு 

களத்தழலும் ந்தவயளர் அபசும் குழப்ழடளத அவுக்கு 

கல்யழக்கள ழதழ எதுக்கப்ட்டிருக்கழன்து. ஆளல், இங்கு 

வசுகழன் எருசழ தழர்க்கட்சழ உரப்ழர்கள் யபவு தசவுத் 

தழட்டம் குழத்துப் ழகமனள கருத்துக்கக, ழகமனள 

யழயளதங்கக தொன்கயக்கழன்ளர்கள்.  

Kidney வளகனக் கட்டுப்டுத்துயதற்களக வநதகு 

ஜளதழதழ கநத்தழளழள சழழவச அயர்கழன் ஆனழபம் 

சழரவபகச் சழகழச்கச ழகனங்கக அகநக்கும் 

தழட்டதநளன்க நளண்தைநழகு ழதழனகநச்சர் அயர்கள் 

தொன்தநளமழந்தழருக்கழன்ளர். அதற்களகப் 

தளன்ரகயனழவ எரு கயத்தழனசளக அகநக்கப்ட்டு 

யருகழன்து. அதபளததைபத்தழலும் னளழ்ப்ளணத்தழலும் இந்தப் 

ழளழவு தபதொனர்த்தப்ட்டு யருகழன்து. வய, kidney 

வளகனக் கட்டுப்டுத்துயதற்களக இந்த அபசு 

டுத்துயருகழன் தொனற்சழகனப்வள இதற்கு தொன் வயதந்த 

அபசும் தொனற்சழக்கயழல்க ன்கதத்ம் ந்ததயளரு யபவு 

தசவுத் தழட்டத்தழலும் இவ்யளர எதுக்கவடு தசய்யதற்கு 

தொன்யபயழல்க ன்கதத்ம் ளன் இங்கு கூழக்தகளள் 

யழரும்தைகழன்வன்.  

இங்கு வசழன தநழழ்க் கூட்டகநப்தை உரப்ழர் எருயர், 

கடந்த களங்கழவ யன்ழனழல் கடதொகப்டுத்தப்ட்ட 

அழயழருத்தழகனக் குககூழனதளக அழகழன்வன். 

சம்ந்தப்ட்டயர்கள் இந்தப் ளபளலநன்த்துக்குப் தைதழதளக 

யந்தழருக்கழன் உரப்ழர்கள். அயர்கள் யன்ழ 

நளயட்டத்தழவ தநழழ் நக்கலக்குச் தசய்த ணழகனயழட ளன் 

அதழகநள ல் ணழககச் தசய்தழருக்கழன்வன். அந்த 

யககனழல் அழயழருத்தழகனத்ம் வீடகநப்கத்ம் 

ததளமழல்யளய்ப்கத்ம் யமங்கழனழருக்கழன்வன். அவதவள 

அமழந்து வளனழருந்த தொல்கத்தவவு நளயட்டம் நற்ரம் நடுப் 

ழபவதசம் நற்ரம் யவுழனள யடக்கு, நளந்கத, தொசலி வளன் 

ழபவதசங்கழல் வதகயனள அத்தகத்ம் 

யமங்கழனழருக்கழன்வன். கல்யழனழவ, சுகளதளபத் துகனழவ, 

ளகத அகநப்ழவ, வீடகநப்ழவ, கூட்டுவுத் துகனழவ, 

யழயசளனத் துகனழவ ன்ர தொடிந்தயகப ல் ணழககச் 

தசய்தழருக்கழன்வன்; அழயழருத்தழகன 

வநற்தகளண்டிருக்கழன்வன். இருந்தவளதழலும் யன்ழ 

நளயட்டத்தழவ இன்தம் ழகனத் வதகய இருக்கழன்து. 

அதற்களக அபசளங்கம் ழகன ல் தழட்டங்கக 

தொன்கயத்தழருக்கழன்து.  

யட நளகளண அகநச்சர்கள சத்தழனலிங்கம் அயர்கலம் 

தடவஸ்யபன் அயர்கலம் யவுழனளயழவ எரு யர்த்தக 

கநனத்கத அகநக்குநளர ன்ழடம் வயண்டிளர்கள். 

அதன்டி ளன் யழடுத்த வயண்டுவகளகனடுத்து 250 

நழல்லினன் ரூளய் அதற்களக எதுக்கப்ட்டிருக்கழன்து. 

இதளல் ங்கலகடன யழயசளனத்துக தழர்களத்தழவ 

வநம்டுயதற்கும் அங்குள் யழயசளனழகலக்கு ல் 

யழககனப் தற்ரக்தகளள்யதற்கும் யளய்ப்தை ற்டுகழன்து. 

அதளயது, யழயசளன யழகதளருட்ககத் தம்தைள் யர்த்தக 

கநனத்துக்குக் தகளண்டு தசன்ர யழற்யர்கலக்கு, 

யவுழனளவுக்குச் தசன்ர யழற்கழன் ல் ற்ளடு இந்த யபவு 

தசவுத் தழட்டத்தழவ உள்யளங்கப்ட்டிருக்கழன்து.  

வய, இங்கு யந்து கருத்துக்ககச் தசளல்கழன் தநழழ்க் 

கூட்டகநப்தை உரப்ழர்கள் தைத்தழசளதுளழனநளகச் சழந்தழத்துக் 

கருத்துக்ககச் தசளல் வயண்டும். வதர்தல் களங்கழவ 

யழரத்கதக் கக்குயதுவள துவயசங்ககக் கக்கழனயர்கள், 

யளக்குககக் தகளள்கனடிப்தற்களகவும் இங்கலக் 

கழகடனழவ தொரகக ற்டுத்துயதற்களகவும் வதர்தல்ககப் 

னன்டுத்தழனயர்கள் இன்ர இங்கு யந்து ளங்கள் தசய்த 

ல் ணழகக யழநர்சழக்கழன்ளர்கள். ளன் ஏர் 

இஸ்ளநழனளக இருந்தும் யன்ழ உட்ட யடக்கழவ 

தொஸ்லிம், தநழழ், சழங்கம் ன் ளகுளடு இல்ளநல் 

ன்தகடன ணழகனச் தசய்தழருக்கழன்வன். அயர்கலம் 

அவ்யளர சழந்தழக்கழன் ல் சழந்தகனளர்களக 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

நளவயண்டும் ன்ர ளங்கள் வயண்டுவகளள் யழடுக் 

கழன்வளம்.  

அவதவள இந்த அபசு கல்யழத்துகனழவ சழந்த 

வசகயகன வநற்தகளண்டிருக்கழன்து.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, you have only two more minutes. 

 
ගරු රිවාඩ් බදියුී ්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு ழறளட் தழத்தவன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இந்த அபசு இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழவ இனந்தழபத் 

ததளமழல்தட்த் துகக்கு அதழகநள ததளகககன எதுக்கவடு 

தசய்தழருக்கழன்து. அவதவளல் நது இகைர்கலகடன 

ததளமழல் யளய்ப்க வநம்டுத்துயதற்கள  ல் 

தழட்டங்கள் இங்கு தொன்கயக்கப்ட்டிருக்கழன். இந்தப் த்து 

இட்சம் வயக யளய்ப்தைத் தழட்டத்தழற்கழணங்க ன்தகடன 

ககத்ததளமழல் யர்த்தக அகநச்சழதெடளக ல்ளனழபக் 

கணக்கள வயக யளய்ப்தைக்கக ற்டுத்துயதற்கள 

வயகத்தழட்டங்கக ளங்கள் தசய்துதகளண்டிருக்கழன்வளம். 

குழப்ளக SME ப்டும் சழழன நற்ரம் டுத்தபத் 

ததளமழல்தொனற்சழகக ஊக்குயழப்தற்கள ளளழன வயகத் 

தழட்டத்கத அபசளங்கம் இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழதெடளக 

தொன்தநளமழந்தழருக்கழன்து.   

து அகநச்சழன்கவலள் யர்த்தகத் தழகணக்கம் இன்ர 

சழங்கப்தவபளடும் க்கழன அதநளழக்களவயளடும் யர்த்தக 

உடன்டிக்கககள் தசய்யகதப்ற்ழப் வசழக்தகளண்டிருக் 

கழன்து. இந்தழன-இங்கக யர்த்தக உடன்டிக்ககனழதெடளக 

4,000இற்கு வநற்ட்ட தளருட்கக ளங்கள் யளழனழல்ளநல் 

அதப்க்கூடின ழகனழருக்கழன்து. ஆனழதம், ங்கலகடன 

ளட்டிவ உற்த்தழகன அதழகளழத்து இந்தழனளயழலிருக்கழன் 

1,000 நழல்லினன் நக்கலகடன வதகயக்குளழன 4,600 

தளருட்கழல்  தளருட்கள் இன்தொம் இங்கழருந்து 

அதப்ப்டளநலிருக்கழன். அயற்ரக்கள வயகத் 

தழட்டங்கக ங்கலகடன ககத்ததளமழல் அகநச்சு 

தொன்தடுக்கழன்து. அவதவளல் ளகழஸ்தளன் ளட்வடளடு 

நக்கழருக்கழன் உடன்டிக்ககனழதெடளக 4,400 தளருட்கக 

அதப்க்கூடின யளய்ப்ழருக்கழன்து. வய, அங்கழருக்கழன் 

300 நழல்லினன் நக்கலகடன வதகயப்ளட்டுக்கள 

தளருட்கழன் உற்த்தழகன வநம்டுத்தழ ற்ரநதழகன 

அதழகளழப்தற்கள வயகத்தழட்டங்கக ளங்கள் 

தொன்தடுத்து யருகழவளம். இன்ர உகத்தழல் ல்ள 

இடத்தழலிருந்தும் தொதலீடு தசய்யதற்களக இங்ககக்கு 

யருகழளர்கள்.  ங்கலகடன ளட்டில் ற்ட்டிருக்கழன் இந்த 

சநளதளத்கதத்ம் அதற்குப் ழன்ர் இன்ர 

உருயளகழனழருக்கழன் எரு ழபந்தபநள, ழகனள இந்தத் 

வதசழன அபசளங்கத்தழன் ஸ்தழபத்தன்கநகனத்ம் கண்டு இங்கு 

தொதலீடு தசய்யதற்களகப்  யர்த்தகக் குலக்கள் 

யந்துதகளண்டிருக்கழன். வய, தழர்களத்தழவ ளங்கள் 

இகதயழட அதழகநள தொதலீடுகக தழர்ளர்க்கழன்வளம்.  

இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் ககத்ததளமழற்ரக 

வநம்ளட்டுக்களக, ற்ரநதழத்துக வநம்ளட்டுக்களக, இந்த 

ளட்டிலிருக்கழன் இகைர் த்யதழகலகடன வயக 

யளய்ப்க வநம்டுத்துயதற்களக,  ளட்டின் தழர் 

யருநளத்கத அதழகளழப்தற்களக  த்தகவனள  ல் 

யழடனங்கள் தொன்தநளமழனப்ட்டிருக்கழன். அவதவயக, 

கூடுதள அத்தழனளயசழனப் தளருட்கலக்கு யழககனக் 

குகத்த, நழகவும் ழபவனளசதொள் எரு யபவு தசவுத் 

தழட்டநளகவும் இது இருக்கழன்து. யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் 

யழககள் குகக்கப்ட்ட தளருட்கலக்கள தற்வளகதன 

சந்கத யழககக ளங்கள் ளகனழலிருந்து கடுகநனளகக் 

கண்களணழக்க இருக்கழவளம். இகதப் ழன்ற்ளத 

யர்த்தகர்கள் னளபளயது இருப்ளர்களக இருந்தளல் 

அயர்கலக்குச் சட்டத்தழலுள்யளர அதழகட்ச தண்டககன 

யமங்குயதற்களக ங்கலகடன Consumer Affairs Authority 

தழட்டங்கக யகுத்துக்தகளண்டிருக்கழன்து.   

வநலும், இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழவ நளண்தைநழகு ழதழ 

அகநச்சர் அயர்கள் ககத்ததளமழற்ரக வநம்ளட்டுக்களக, 

ற்ரநதழத்துக வநம்ளட்டுக்களக, சழழனதப 

யர்த்தகர்கலக்களக, தளழன ககத்ததளமழற்சளககக 

கயத்தழருக்கழன் யர்த்தகர்கலக்களக ப் ளளழன ல் 

தழட்டங்கக தொன்தநளமழந்தழருக்கழளர்.  வய, ககத்ததளமழல் 

அகநச்சர் ன் யககனழவ தழனளர் துகனழர் சளர்ளக, 

ககத்ததளமழற்ரகனழர் சளர்ளக நற்ரம் ற்ரநதழனளர்கள் 

சளர்ளக அயருக்கும் அயருகடன தசனளருக்கும் நற்ரம் 

இதற்களக உதயழ தசய்தயர்கலக்கும் ன்தகடன நநளர்ந்த 

ன்ழகனத் ததளழயழத்துக்தகளள்கழவன்.  

அவதவளல் அதழவநதகு ஜளதழதழ கநத்தழளழள சழழவச 

அயர்கலம் தகபய ழபதநர் பணழல் யழக்கழபநசழங்க அயர்கலம் 

வசர்ந்து இந்த ளட்டிவ ஜயளழ 8ஆம் தழகதழ வதர்தலுக்கு 

தொன்ர் ன் யளக்குரதழகக இந்த ளட்டு நக்கலக்கு 

யமங்கழளர்கவள, ன்தன் யழடனங்கக 

தொன்தடுப்வளதநன்ர தசளன்ளர்கவள, 

அயற்கதனல்ளம் தொன்தடுத்தழருக்கழளர்கள். அதழல் 

குழப்ளக அபச ஊமழனர்கலக்கு 10,000 ரூளய் சம் 

அதழகளழப்தை யமங்கழனகத ளம் களணளம். ஆளல், எரு 

யழடனத்கத இங்கு சுட்டிக்களட்ட வயண்டும். யடக்கழலிருந்து 

தயழவனற்ப்ட்டு வண்டகள அகதழகளக இருக்கழன் 

தொஸ்லிம்கள், சழங்கயர்ககப்வளல் எருசழ தநழமர்கலம் 

இருக்கழளர்கள்.  அயர்ககப்ற்ழ ந்த எரு யழடனதொம் இந்த 

யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் குழப்ழடப்டயழல்க.  அதற்கள 

ந்த எரு எதுக்கவடும் தசய்னப்டவுநழல்க. வய,  

ழதழனகநச்சர் அயர்கழடதொம் ழபதநர் அயர்கழடதொம் 

அதற்குப் தளரப்ள அகநச்சர் சுயளநழளதன் 

அயர்கழடதொம் அதற்தக யழவசடநளக ழதழ எதுக்கவட்கடச் 

தசய்து இபண்டு யருடத் தழட்டத்தழற்குள் அத்தக நக்ககத்ம் 

தசளந்த நண்ணழவ குடிவனற் ற்ளடு தசய்த்நளர 

வகட்டுக்தகளள்கழவன்.  

இரதழனளக, சழப்ள எரு யபவு தசவுத் தழட்டத்கதச் 

சநர்ப்ழத்த ழதழ அகநச்சர் அயர்கலக்கும் அயருகடன 

அணழனழருக்கும் நவண்டும் ன்தகடன நநளர்ந்த 

ன்ழகனக் கூழ, க்கு யளய்ப்ழத்ததற்கும் ன்ழ 

ததளழயழத்து யழகடதரகழன்வன்.  ன்ழ. 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ුරු විජඹකරහ භශවේසයන් යහජය ඇභතිතුමිඹ. 

ඔඵතුමිඹට විනහම  15ක කහරඹෂණ තිශඵනහ.  
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ගරු විජයකා මනශේවපලර්ද මශත්මිය (ෂමා ක යුුර රාජය 

යමාතයුරමිය) 
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழஜனகள நவகஸ்யபன் - சழரயர் 

அலுயல்கள் இபளஜளங்க  அகநச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 

Child Affairs) 

தகபய தககநதளங்கும் உரப்ழர் அயர்கவ, நது 

ல்ளட்சழ அபசளங்கத்தழன் யபவு தசவுத் தழட்ட யழயளதத்தழல் 

உகபனளற்ரயதற்கு க்குச் சந்தர்ப்ம் யமங்கழனகநக்கு 

தொதற்கண் ன்ழகனத் ததளழயழத்துக்தகளள் யழரும்தைகழன்வன். 

அத்வதளடு, க்கு யளக்கழத்து நவண்டும் இபண்டளயது 

தடகயனளக ன்கப் ளபளலநன்ம் அதப்ழனகநக்களக 

னளழ்ப்ளணம், கழழதளச்சழ நளயட்ட நக்கலக்கும் இந்த 

உனர்ந்த சகனழவ ன்ழகனக் ததளழயழத்துக்தகளண்டு, து 

யபவு தசவுத் தழட்ட உகபகன ஆபம்ழக்களதநன்ர 

ழகக்கழன்வன்.  

அபசளங்கத்தழன் யபவு தசவுத் தழட்டநளது, ஏபவுக்குச் 

சளதளபண நக்ககத் தழருப்தழப்டுத்துயதளக அகநந்தழருக் 

கழது. 11 அத்தழனளயசழனப் தளருட்கழன் யழககள் 

குகக்கப்ட்டுள்துடன், ஏபவுக்கு ழயளபணங்கலம் 

யமங்கப்ட்டுள். ளட்கடத் துளழதகதழனழல் 

தொன்வற்வயண்டும் ன் தூபவளக்கழன் அடிப்கடனழல் 

நது அபசளங்கம் தசனற்ட்டு யருகழன்து. இதற்கள 

தழட்டங்கக உள்டக்கழனதளகவய ழதழனகநச்சர் பயழ 

கருணளளனக்கயழளல் சநர்ப்ழக்கப்ட்டுள் யபவு தசவுத் 

தழட்டம் அகநந்துள்து. த்த்தத்தழளல் தரும் ளதழப்தைக் 

ககச் சந்தழத்த யடக்கு, கழமக்கு குதழகழன் 

அழயழருத்தழக்கள வனளசககலம் இந்த யபவு தசவுத் 

தழட்டத்தழல் தொன்கயக்கப்ட்டுள்கந யபவயற்கத்தக்கதளகும். 

தழல், கடந்த அபசளங்க களத்தழல் த்த்தம் தொடிவுக்குக் 

தகளண்டுயபப்ட்டவளதழலும் யடக்கு, கழமக்கு தநழழ் நக்கழன் 

அன்ளடப் ழபச்சழககலக்வகள அல்து அடிப்கடப் 

ழபச்சழககலக்வகள உளழன தவர்வுகள் களணப்டயழல்க.  

2009ஆம் ஆண்டு த்த்தம் தொடிவுக்குக் தகளண்டுயபப்ட்டது. 

உனழர்ககத்ம் உகடகநககத்ம் இமந்து தநழழ் நக்கள் 

ழர்க்கதழனளளர்கள். இவ்யளர தரும் ளதழப்தைக்ககச் 

சந்தழத்த நக்கழன் யளழ்யளதளபம் இன்தொம் தொற்ரதொலதளக 

யமகநக்குத் தழரும்யழல்க. இதகக் கருத்தழற்தகளண்டு 

யடக்கு, கழமக்கு அழயழருத்தழக்கள தசனற்ழட்டங்கள் யபவு 

தசவுத் தழட்டத்தழல் தொன்கயக்கப்ட்டுள்துடன், 

இப்குதழனழன் தைபகநப்தைப் ணழகலக்களக இருதபப்தை நற்ரம் 

ல்தபப்தை தொகயர்கழடநழருந்து எத்துகமப்ழகப் தற்ரக் 

தகளள்யதற்களக 2016ஆம் ஆண்டில் அழயழருத்தழப் 

ங்களர்கழன் நளளடு என்ழக டத்துயதற்கும் 

அபசளங்கம் தழட்டநழட்டுள்து. இந்த நளளடு ததளடர்ழல் யபவு 

தசவுத் தழட்டத்தழன் ளழந்துகபகழல் குழப்ழடப்ட்டுள்கந, 

நக்கள் நத்தழனழல் ம்ழக்கககன ற்டுத்தும் தசனற்ளடளக 

அகநந்துள்து.  

த்த்தத்தழளல் ளதழக்கப்ட்ட யடக்கு, கழமக்கு நக்கள் 

இன்தொம் தொலகநனளக நவக் குடிவனயழல்க. கடந்த 

அபசளங்க களத்தழல் இதற்கள டயடிக்கககள் உளழன 

யககனழல் டுக்கப்டயழல்க. அதழத்னர் ளதுகளப்தை 

யனங்கள் வக்கப்டயழல்க. தளதுநக்கது களணழகள் நவக் 

ககனழக்கப்டளத ழககந வடித்துயந்தது. ஆளல், நது 

அபசளங்கம் தயழவனற்கத அடுத்து இந்த ழககநகழல் 

தற்வளது நளற்ங்கள் தகளண்டுயபப்ட்டுள். இன்தொம் 

நவள்குடிவனளத நக்கக நவக்குடினநர்த்துயதற்கு ற் 

எலங்குகள் தசய்னப்ட்டு யருகழன். யலிகளநம் யடக்கு 

நற்ரம் சம்தர் குதழகழல் தளதுநக்கழன் களணழகள் நவக் 

ககனழக்கப்ட்டுள். ஆளலும், இத்தககன 

டயடிக்ககள் வநலும் துளழதப்டுத்தப்ட வயண்டும் ன்வத 

நது நக்கழன் தழர்ளர்ப்ளக உள்து. யடக்கழல் 

நவள்குடிவனற்ப்ட்ட தொஸ்லிம் நக்கலம் ல்வயர 

ழபச்சழகககச் சந்தழத்து யருகழன்ர். தருநயள 

குடும்ங்கள் இன்தொம் நவள்குடிவனளநல் இருக்கழன். 

வய, தொஸ்லிம் நக்கழன் நவள்குடிவனற்ம் ததளடர்ழலும் 

ளம் கயம் தசலுத்த வயண்டித்ள்து.  

த்த்தத்தழன் வகளபத்தழளல் யடக்கழல் 7,000 சழரயர்கள் 

யகபனழல் தளய், தந்கதனர்கக இமந்து 

அளகதகளகழத்ள்ர். இயர்கள் சழரயர் இல்ங்கழலும் 

உயழர், ண்ர்கழன் வீடுகழலும் பளநளழக்கப்ட்டு 

யருகழன்ர். இயர்கழன் யளழ்யளதளபத்கதக் கட்டிதனலப்தைம் 

யககனழல் தசனற்ழட்டங்கள் கடதொகப்டுத்தப்டல் 

வயண்டும். இவ்யளர ளதழக்கப்ட்ட சழரயர்கழன் 

ளதுகளப்க உரதழப்டுத்துயதற்கும் அயர்கது கல்யழ, 

சுகளதளபம் ன்யற்க வநம்டுத்துயதற்கும் டயடிக்கக 

டுக்கவயண்டித்ள்து. யடக்கழல் த்த்தத்தழளல் 30,000 வர் 

யகபனழல் அங்கவீர்களகழத்ள்ர். இயர்கள் தநது 

யளழ்க்கககனக் தகளண்டுடத்துயதற்குப் தரும் 

கஷ்டப்டுகழன்ர். இயர்கலக்கு நளதளந்தக் தகளடுப்கய 

யமங்க சதோக வசகயகள் அகநச்சு டயடிக்கக 

டுக்கவயண்டுதநன்ர வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

இதகயழட, யடக்கு, கழமக்கழல் த்த்தத்தழளல் 90,000 

தண்கள் யழதகயகளகழத்ள்ர். தண்ககத் 

தககநத்துயநளகக் தகளண்ட குடும்ங்கள் ல்வயர 

இன்ல்ககச் சந்தழத்துயருயதுடன், யளழ்யளதளபத்கதக் 

கட்டிதனலப் தொடினளநல் தழண்டளடி யருகழன். வய, 

இயர்கழன் யளழ்யளதளபத்கதக் கட்டிதனலப்ப்கூடின 

யககனழல் தழட்டங்கள் தொன்தடுக்கப்ட வயண்டும். 

இதற்தக யழவசட எதுக்கவடுகள் வநற்தகளள்ப்டவயண்டும். 

த்த்தத்தழளல் யடக்கழல் தருநயளவளர் உம் 

ளதழக்கப்ட்டயர்களக உள்ர். தற்வளது, இயர்கலக்கு 

உளழன உ ஆவளசககக யமங்கவயண்டின 

வதகயத்தொள்து.  

யடக்கழல் கல்யழப் தளதுத் தபளதப சளதளபணதபப் ளவட்கச 

நற்ரம் உனர்தபப் ளவட்கச ன்யற்ரக்குத் வதளற்ழயழட்டு, 

தருநயள இகைர், த்யதழகள் வயகயளய்ப்ழன்ழ 

உள்ர். வய, எவ்தயளரு ததளகுதழவதளரம் சழர 

ககத்ததளமழல் வட்கடகக ஆபம்ழத்து, அயர்கலக்கு 

வயகயளய்ப்தைக்கக யமங்குயதற்கு டயடிக்கக 

டுக்கப்ட வயண்டும்.  

இடம்தனர்ந்த நக்கக நவக்குடிவனற்ரயதற்கு நன்ளர் 

நற்ரம் தொல்கத்தவவு நளயட்டங்கழல் 20,000 வீடுகள் 

ழர்நளணழக்கப்டும் ன்ரம் தடுந்தவவு இங்குதுக 

ழர்நளணம், வயகணனழலும் ஊர்களயற்ரகனழலும் ளகத 

தைபகநப்தை, சழகழச்கச கமழவு தொகளகநத்துய தொககநனழக 

ஸ்தளழத்தல் வளன்யற்ரக்கு 14,000 நழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கவடு தசய்னப்டுதநன்ரம் எட்டுசுட்டளழல் யளழ்யளதளப 

அழயழருத்தழனழக வநம்டுத்துயதற்களக சழயப்தைக்கழத் 

ததளமழற்சளகதனளன்ழக ற்டுத்த டயடிக்கக 

டுக்கப்டுதநன்ரம் யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் 

தொன்தநளமழனப்ட்டுள்கந சழந்தததளரு யழடனநளகும். 
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இதகயழட, சழழன ககத்ததளமழல் தங்களக்கக யடக்கு, 

கழமக்கழலும் அகநப்தற்கு டயடிக்கக டுக்கப்டுதநன்ர 

தொன்தநளமழனப்ட்டுள்து. னளழ்ப்ளணம், யன்ழ, அம்ளக 

நளயட்டங்கள் இதற்தகத் ததளழவுதசய்னப்ட்டுள். 

இவதவளல், கடற்தளமழளருக்கு யசதழனழப்தற்களக 

குழபககலடன்கூடின கஞ்சழனங்கலடள வீ 

ததளமழல் யசதழககக் தகளண்ட உள்ளட்டு நவன்ழடித் 

துகதொகங்கக அழயழருத்தழ தசய்யதற்கும் தபதொனர்த்து 

யதற்கும் யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் தொன்தநளமழவுகள் 

இடம்தற்ரள். யடக்கழல் யல்தயட்டித்துக, களகபகர் 

நவன்ழடித் துகதொகங்கக அழயழருத்தழ தசய்யதற்கள 

ழதழதனளதுக்கவடு ற்ழத்ம் இதழவ குழப்ழடப்ட்டிருக்கழன்து.  

அதபளததைபம், யவுழனள, கழழதளச்சழ ஆகழன நளயட்டங் 

கக இகணத்து யழயசளன, களல்கட நற்ரம் நவன் 

தப்டுத்தும் தங்களக்கக உருயளக்குயதற்கு 100 நழல்லினன் 

ரூளய் எதுக்கவடு தசய்னப்டுதநன்ர அழயழக்கப்ட்டுள்து. 

அவதவளல், யவுழனளயழல் தைதழன தளருளதளப யனம் 

என்ழக ஸ்தளழப்தற்கு டயடிக்கக டுக்கப்டுதநன்ரம் 

கூப்ட்டுள்து. அபசளங்கத்தழன் இத்தககன டயடிக்கக 

கக யடக்கு, கழமக்கு நக்கள் ழச்சனநளக யபவயற்ளர்கள். 

வர்ப்ளச யழடனத்கத டுத்துக்தகளண்டளல், தோன்ர 

தசளப்தகள த்த்தத்தழளல் யடக்கு, கழமக்குப் குதழகழல் 

குங்கள் நற்ரம் வர்ழககள் உளழன யககனழல் தைபகநக்கப் 

டயழல்க. வநலும், யடக்கழல் தற்வளது அழயழருத்தழகள் 

வநற்தகளள்ப்டும்வளதும் உளழன யககனழல் யடிகளகநப்தை 

வயககள் தசய்னப்டயழல்க. இதளல்தளன் அண்கநனழல் 

தய்த கடும் நகம களபணநளக யடக்கழல் தரும் தயள்ம் 

ற்ட்டிருந்தது. கழழதளச்சழ, னளழ்ப்ளணம், தொல்கத்தவவு, 

நன்ளர் ஆகழன நளயட்டங்கள் தயள்த்தழளல் தரும் 

ளதழப்தைக்ககச் சந்தழத்தழருந்த. நக்கள் இடம்தனர்ந்து 

தற்களலிக தொகளம்கழல் தங்கவயண்டின ழகத்ம்  

ற்ட்டிருந்தது. வய, யடக்கழல் தூர்ந்துவளத்ள் 

குங்கக நவப் தைபகநக்க வயண்டும்; உளழன 

யடிகளகநப்தைச் தசனற்ழடங்கக அங்கு வநற்தகளள் 

வயண்டும். இந்த யழடனங்கள் ததளடர்ழலும் வர்ப்ளச நற்ரம் 

வபக யதோ தொகளகநத்துய அகநச்சு கயம் 

தசலுத்தவயண்டினது இன்ழனகநனளததளகும். குங்ககத்ம் 

வர்ப்ளசக் களல்யளய்ககத்ம் தைபகநத்து கழபளநழன 

தளருளதளபத்துக்கு ஆதபயழப்தற்களக 2,000 நழல்லினன் 

ரூளய் எதுக்கப்ட்டுள்து. இந்த ழதழனழல் யடக்கழல் 

தூர்ந்துவளத்ள் குங்கள் தைபகநக்கப்டுயதுடன், கன 

வர்ழகககத்ம்  தைபகநப்தற்கள டயடிக்கககள் 

டுக்கப்ட வயண்டும். 

நவயர்கலக்கு ஆத்ட்களப்தைரதழ யமங்குயதற்கும் யபவு 

தசவுத் தழட்டத்தழல் ளழந்துகபக்கப்ட்டுள்து. 

உண்கநனழவவன தோன்ர தசளப்த களம் இடம்தற் 

த்த்தத்தழளல் யடக்கு நவயர்கள் தரும் ளதழப்தைக்ககச் 

சந்தழத்தழருந்தர். கடந்த ஆட்சழக்களத்தழல் நவயர்கள் 

கடலுக்குச் தசல் தொடினளத துர்ப்ளக்கழன ழகனழல் 

இருந்தளர்கள். தற்வளது அந்த ழககந நளழனழருக்கழன்து. 

ஆளலும், யடகுதழ கடற்தளமழளர்கள் இந்தழன 

நவயர்கழன் ஊடுருயல் களபணநளக இன்தொம் தரும் 

ழபச்சழகககச் சந்தழத்து யருகழன்ர். இந்த நவயர்கழன் 

ழபச்சழகக்கும் ளம் யழகபந்து தவர்தயளன்கக் 

களணவயண்டும். இந்தழன நவயர்கள் யடகுதழக் 

கடற்பப்தைக்குள் ஊடுருயழ 'வளர்'ககப் ளயழத்து 

நவன்ழடிப்தளல் நது நவயர்கள் யருநளநழன்ழ யளடும் 

ழக ததளடர்கழன்து. வய, இந்த யழடனத்துக்கு இருளட்டு 

அபசளங்கங்கலம் வசழ, தவர்தயளன்கக் களணவயண்டும்.  

யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் தழனளர் துகனழருக்கு 2,500 

ரூளய் சம் உனர்வு யமங்கப்ட வயண்டுதநன்ர 

ளழந்துகபக்கப்ட்டுள்து. நது ல்ளட்சழ அபசளங்கத்தழன் 

இகடக்கள யபவு தசவுத் தழட்டம் சநர்ப்ழக்கப்ட்டவளது 

இந்தப் ளழந்துகப தொன்கயக்கப்ட்டிருந்தது. அதற்கழணங்க 

நவண்டும் இந்தப் ளழந்துகப இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழலும் 

தொன்கயக்கப்ட்டுள்கந யபவயற்தைக்குளழனது. ஆளலும், 

அதகத் தழனளர் துகனழர் கடதொகப்டுத்துயதற்கள 

அலத்தங்கக அபசளங்கம் தகளடுக்க வயண்டும். 

இல்கவனல் இந்த ன்கநகள் தழனளர் துக 

ஊமழனர்கலக்கு தசன்கடனப்வளயதழல்க. நது 

இகடக்கள யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் அபசளங்க 

ஊமழனர்கழன் சம்தொம் 10,000 ரூளனழளல் அதழகளழக்கப் 

ட்டது. இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் ந்த அதழகளழப்தைம் 

தநக்கு யமங்கப்டயழல்க ன் ஆதங்கம் அயர்கள் 

நத்தழனழல் இருப்கத நரப்தற்கழல்க. ஆளலும் தொன்ர் 

ளழந்துகபக்கப்ட்ட 10,000 ரூளய் சம் உனர்கய உளழன 

யககனழல் யமங்க  டயடிக்கக டுக்க வயண்டும்.  

இம்தொக யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் கல்யழக்கு 90,000 

நழல்லினன் ரூளய் எதுக்கப்ட்டுள்து. உண்கநனழவவன 

கல்யழக்கு இந்தவு ழதழனழக எதுக்கழனது சழப்ள 

தசனற்ளடளகும். ளட்டில் கல்யழகன வநம்டுத்துயதற்கு 

அபசளங்கம் உத்வயகத்துடன் தசனற்டுயகதவன இது 

டுத்துக்களட்டுகழது. யடக்கு, கழமக்கழலுள் ளடசளககழல் 

ல்வயர குகளடுகள் களணப்டுகழன். த்த்தத்தளல் 

தருநயழள ளடசளககள் தொற்ளகவும் குதழனயழலும் 

வசதநகடந்தழருந்த. அயற்ழல் தரும்ளளகய தற்வளது 

தைபகநக்கப்ட்டுயழட்ட. தைபகநக்கப்டளதுள் 

ளடசளகககத்ம் தைபகநக்க வயண்டும். யடக்கழலுள் 

ளடசளககழன் உட்கட்டகநப்தை யசதழககத்ம் வநம்டுத்த 

வயண்டுா்ம்.  

2015ஆம் ஆண்டுடன் எப்ழடுககனழல், உனர்கல்யழக்கள 

தநளத்த எதுக்கவடு 30 சதவீதத்தழளல் அதழகளழக்கப்ட்டுள்து. 

இதன்தோம் யடக்கு, கழமக்கு ல்ககக்கமகங்கள் உளழன 

யககனழல் அழயழருத்தழ தசய்னப்டவயண்டும். 2018ஆம் 

ஆண்டுக்குள் அகத்துப் ல்ககக்கமக நளணயர்கலக்கும் 

யழடுதழ யசதழகக யமங்க ளழந்துகபக்கப்ட்டுள்து. னளழ். 

ல்ககக்கமகத்தழல் கடந்த 22ஆம் தழகதழ ைளனழற்ரக்கழமகந 

தண்கள் யழடுதழக்கள கட்டிடம் தழந்துகயக்கப்ட்டது. 

உனர்கல்யழ அகநச்சர் தகபய க்ஷ்நன் கழளழதனல் 

அயர்கழன் இரதழவப அகமப்கவனற்ர ளதம் அந்த 

யழமளவுக்குச் தசன்ழருந்வதன். அன்கன தழம் கழழதளச்சழ 

அழயழனல் களழல் அகநக்கப்ட்டுள் தளழனழனல் 

தேடத்துக்கள தொதளயது கட்டிடதொம் தழந்துகயக்கப்ட்டது. 

இவ்யளள தசனற்ளடுகள் இடம்தரம்வளது 

னளழ்ப்ளணத்கதப் ழபதழழதழத்துயப்டுத்தும் எவபதனளரு 

அகநச்சபள க்கு உளழன யககனழல் அழயழத்தல்கள் 

யழடுக்கப்டுயதழல்க. இதக ற்ளடு தசய்தயர்கள் 

தயழகமத்தழருந்தர். இத்தககன தயரகள் இழத்ம் 

இடம்தக்கூடளது. அகநச்சர்கள் அந்தந்த நளயட்டங்கழல் 

தநது அகநச்சழன்தோம் தழட்டங்கக வநற்தகளள்லம்வளது 

அங்குள் அபச தபப்தைப் ழபதழழதழகலக்கு அழயழக்க 

வயண்டும். இதுகுழத்து தழர்களத்தழல் அகநச்சர்கள் கயம் 

தசலுத்தவயண்டுதநன்ர இந்த சகனழல் ளன் சுட்டிக்களட்ட 

யழரும்தைகழன்வன். 
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னளழ்ப்ளணப்  ல்ககக்கமகத்தழல் கடதற் யழடுதழத் 

தழப்தையழமளயழல் கந்துதகளண்ட உனர்கல்யழ அகநச்சளழடம் 

யட நளகளணத்தழல் சர்யவதச ல்ககக்கமகதநளன்க 

அகநக்க வயண்டுதநன்ரம் ளன் வகளளழத்ள்வன். 

ல்ககக்கமகங்கள் அபசழனல்நனநளயதற்கு எருவளதும் ளம் 

அதநதழக்கக்கூடளது. ல்ககக்கமக நளணயர்கழன் 

'நலளதள' தகளடுப்வு அதழகளழக்கப்ட்டுள்கநத்ம் 

யபவயற்கத்தக்கதளகும். 

சுகளதளபத்துககன டுத்துக்தகளண்டளல் சழரவபக வளய் 

களணப்டும் ழபவதசங்கழல் ஆனழபம் சழரவபக சழகழச்கச 

ழகனங்கக அகநப்தற்களக 6,500 நழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கவடு தசய்னப்ட்டுள்து. னளழ்ப்ளணம், கண்டி நற்ரம் 

நளத்தக ஆகழன குதழகழலும் தைற்ரவளய் கயத்தழனசளக 

கக ழர்நளணழப்தற்கு தோயளனழபம் நழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கவடு தசய்னப்டுதநன்ரம் அழயழக்கப்ட்டுள்து. சழந்த 

சுகளதளபப் பளநளழப்ழக வநற்தகளள்யதற்கு அதபளததைபம், 

குருளகல் நற்ரம் னளழ்ப்ளணம் கயத்தழனசளககக 

உகபணங்கள் நற்ரம் கன யசதழகலடன் 

தபதொனர்த்துயதற்கு தோயளனழபம் நழல்லினன் ரூளய் எதுக்கப் 

ட்டிருக்கழது. னளழ்ப்ளணத்தழல் தைற்ரவளய் கயத்தழனசளக 

ஆபம்ழக்கப்டுயது உண்கநனழவவன அங்குள் நக்கலக்கு 

யபப்ழபசளதநளக அகநத்ம். தழல், குடளளட்டில் 

தைற்ரவளனளல் ளதழக்கப்ட்டயர்கள் தகளலம்தைக்கு யந்துதளன் 

உளழன சழகழச்கசகனப் தவயண்டின ழக களணப்டுகழது. 

வய, இந்த கயத்தழனசளக அகநக்கும் ணழத்ம் 

துளழதப்டுத்தப்ட வயண்டும்.  

சழரயர் ளதுகளப்தை யழயகளபத்துக்கு இன்ர தொக்கழனத்துயம் 

அழக்க வயண்டித்ள்து. ளட்டில் சழரயர்கள் நவதள ளலினல் 

துஷ்ழபவனளகங்கள், யன்தொககள் ன் அதழகளழத்து 

யருகழன். இதளல் சழரயர்ககப் ளதுகளக்கும் 

யழடனத்தழல் ளம் அகயரும் என்ழகணந்து தசனற்ட 

வயண்டும். சழரயர் யழயகளப யழடனங்கக து அகநச்வச 

ககனளள்கழன்து. இதற்கும் வளதழனவு ழதழ 

எதுக்கப்டுயதுடன் அதுகுழத்துக் கயம் தசலுத்தப்ட 

வயண்டுதநன்ரம் யலித்ரத்த யழரும்தைகழன்வன். வதசழன 

சழரயர் ளதுகளப்தை அதழகளபசகனழன் தசனற்ளடுகக 

யழஸ்தளழப்தற்கு 100 நழல்லினன் ரூளய்தளன் 

எதுக்கப்ட்டுள்து. இவதவளல், சழரயர் பளநளழப்ளர்கலக் 

கள சளன்ரப்டுத்தப்ட்ட னழற்சழகக யமங்குயதற்கு 

இங்ககத் ததளமழற்னழற்சழ அதழகளபசகக்கும் வதசழன சழரயர் 

ளதுகளப்தை அதழகளபசகக்கும் 50 நழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கப்ட்டுள்து. நகழர் நற்ரம் சழரயர் யழயகளப 

அகநச்சுக்கு 9,766 நழல்லினன் ரூளய் எதுக்கப்ட்டுள்து. 

இந்த ழதழ எதுக்கவடு வநலும் அதழகளழக்கப்ட வயண்டும். 

இதுகுழத்து ழதழனகநச்சர் அயர்கள் கயம் தசலுத்த 

வயண்டுதநன்ரம் வகட்டுக்தகளள்கழன்வன்.  

ளதுகளப்தை அகநச்சுக்கு 306.7 ழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கப்ட்டுள்கந குழத்து தநழழ் நக்கள் நத்தழனழல் 

அதழருப்தழ ழக களணப்டுகழன்து. இந்த யழடனத்தழல் கடந்த 

அபசளங்கம் தசய்த ளயம் மழககதனல்ளம் ளம் சுநக்க 

வயண்டித்ள்து. சட்டதொம் எலங்கும் அகநச்கச 

டுத்துக்தகளண்டளல் ளட்டிலுள் 428 தளலிஸ் 

ழகனங்கக 600 ஆக அதழகளழப்தற்குப் ளழந்துகப 

தசய்னப்ட்டிருக்கழது. இதற்கு ஆனழபம் நழல்லினன் ரூளய் 

எதுக்கப்டுதநன்ர அழயழக்கப்ட்டுள்து. யடக்கழல் 

தளலிஸ் ழகனங்கள் உள்வளதும் வளதழனவு 

தநழழ்வசும் தளலிறளர் இன்தொம் கடகநனழல் ஈடுடுத்தப் 

டயழல்க. தற்வளது தருநயழள ஆட்வசர்ப்தை 

இடம்தற்ர யருகழன்து. யடக்கழல் னளழ்ப்ளணம் உட்ட 

சக நளயட்டங்கழலும் வளதழனவு தநழழ்வசும் தளலிறளர் 

துளழதகதழனழல் ழனநழக்கப்ட வயண்டும். அண்கநனழல் வதழ 

அகநச்சர் தகௌபய யழஜனதளற பளஜக்ஷ அயர்கள் 

னளழ்ப்ளணத்துக்கு யழஜனம்தசய்து வதழதழககத்ம் 

சட்டத்தபணழககத்ம் சந்தழத்துப் வசழனழருந்தளர். இந்தச் 

சந்தழப்ழன்வளது வளதழனவு தநழழ்வசும் தளலிஸ் 

உத்தழவனளகத்தர்கள் இன்கநனழளல் வதழநன்ங்கழல் 

யமக்குககக் தகளண்டுடத்துயதழல் தரும் கஷ்டங்ககத் 

தளம் சந்தழத்து யருயதளக வதழதழகள் ததளழயழத்தழருந்தர். 

வய, யடக்கழல் சட்டதொம் எலங்கும் தொகனளகக் 

ககடப்ழடிக்கப்டுயதற்கும் அந்தப் குதழ நக்கள் தநழமழல் 

தநது யளக்குதோங்ககப் தழவுதசய்யதற்கும் வதழநன்த்தழல் 

தநழமழல் யமக்குகள் இடம்தரயதற்கும் ற்யககனழல் 

வளதழனவு தநழழ்வசும் தளலிறளர் ழனநழக்கப்ட 

வயண்டும். 

தற்வளது ளட்டிலுள் சழகச்சளககழல் 

தடுத்துகயக்கப்ட்டுள் தநழழ் அபசழனல் ககதழகள் 

உண்ணளயழபதப் வளபளட்டத்தழல் ஈடுட்டர். தநக்குப் தளது 

நன்ழப்ழத்து யழடுயழக்க வயண்டுதநன்ர அயர்கள் 

வகளளழனழருந்தர். தற்வளது ககதழகழல் எரு குதழனழகபப் 

ழகணனழல் யழடுயழப்தற்கும் கனயர்கலக்குப் 

தைர்யளழ்யழப்தற்கும் தவர்நளழக்கப்ட்டுள்து. 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ඔඵතුමිඹශ  කථහ අන් කයන්න, ුරු භන්ත්රීතුමිඹනි. 

 
ගරු විජයකා මනශේවපලර්ද මශත්මිය  
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழஜனகள நவகஸ்யபன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

Sir, please give me two more minutes.   

ஆளல், இந்த யழடனத்தழலும் தற்வளது இலழகள் 

களணப்டுயதளகக் ககதழகழன் தற்வளர்கள் 

ததளழயழக்கழன்ர். வய, யளக்குரதழகழன்டி தநழழ் 

அபசழனல் ககதழகக யழடுயழப்தற்கள தசனற்ளடுககத் 

துளழதப்டுத்த வயண்டும்.  தநழழ் அபசழனல் ககதழகழன் 

யழடுதகக்கு தழபணழனழல் உள் சழர் தழர்ப்தைத் 

ததளழயழக்கழன்ர். அன்ர ததன்ழங்ககனழல் 

ல்ளனழபக்கணக்களவளர் தளதுநன்ழப்ழல் 

யழடுயழக்கப்ட்டகத இயர்கள் ழகவுகூர்யது ல்து.  

அபசழனல் ககதழகக யழடுயழப்தன்தோம் ளட்டுக்குப் 

வபளத்து ற்டும் ன்ர தொன்ளள் தயழயழயகளப 

அகநச்சர் ஜழ.ல். தேளழஸ் உட்ட தழபணழனழர் தழபள 

கருத்துக்ககத் ததளழயழத்து யருகழன்ர். கடந்த அபசளங்க 

களத்தழல் ககதுதசய்னப்ட்ட நற்ரம் சபணகடந்த 

யழடுதகப் தைலிகள் இனக்க உரப்ழர்கள் 

ன்ழபண்டளனழபம் வர் தைர்யளழ்யழக்கப்ட்டு 

யழடுயழக்கப்ட்டர். அப்வளது ற்டளத ஆத்து, 217 

அபசழனல் ககதழகக யழடுயழக்கும்வளது நட்டும் 

ற்டப்வளகழன்தள? ன்ர வகட்க யழரும்தைகழன்வன். 

தழபணழனழளழன் இத்தககன இயளதக் கருத்துக்கலக்கு ளம் 

எருவளதும் தசயழசளய்க்கப்வளயதழல்க. அபசழனல் 

ககதழகழன் யழடுதகக்தகதழபளகக் குபல் லப்ழ, சழங்க 

நக்கழன் நங்கக நளற்ளம் ன்ர தழபணழனழர் கவு 

களண்கழன்ர். இந்தக் கவு எருவளதும் 

லிக்கப்வளயதழல்க. 

1105 1106 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

Gas, ளல்நள உட்ட 11 அத்தழனளயசழனப் தளருட்கழன் 

யழககள் யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் குகக்கப்ட்டுள். 

இது சளதளபண நக்ககப் தளரத்தயகபனழல் யபவயற்கத்தக்க 

டயடிக்ககனளகும். இந்த ன்கநகள் சளதளபண நக்ககச் 

தசன்கடன வயண்டும்.  இதற்வகற் டயடிக்கககக ளம் 

டுக்கவயண்டினது இன்ழனகநனளததளகும். யபவு தசவுத் 

தழட்டத்தழல் அதழகளழக்கப்ட்ட யளகங்கள் நவதள யளழ 

அவீட்டிளல் யளகங்கழன் தரநதழ அதழகளழக்கும் ன்ர 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது. 
 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් කථහ අන් කයන්න, ුරු භන්ත්රීතුමිඹනි. 
 

ගරු විජයකා මනශේවපලර්ද මශත්මිය  
(நளண்தைநழகு (தழருநதழ) யழஜனகள நவகஸ்யபன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භශ  කථහශේ ඉතුරු ශකොට 

භභ table* කයනහ. 
 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු නහභල් යහජඳෂණ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහම  9ක 

කහරඹෂණ තිශඵනහ.  

 
[අ.බහ. 4.34] 
 

ගරු නාමේ රාජඳක් මශතා 
(நளண்தைநழகு ளநல் பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශඵොශවෝ ආඩාඩු ඳෂණශේ 

අශේ භළති ඇභතිතුභන්රහ කථහ කශශේ ශම් අඹ ළඹ ජනතහට 

භවත් වන රඵහ දුන්නු අඹ ළඹෂණ විධිඹටයි. වළඵළයි ශම් අඹ ළඹ 

කිඹරහ, අධයඹනඹ කයරහ ඵරන ශකොට තභයි ශකනකුට 

ශත්ශයන්ශන් ශම් අඹ ළඹ එෂණතයහ ශකොට්ඨහඹෂණ -පුේුරඹන් 

කිහිඳ ශදශනෂණ එශවභ නළත්නම් තභන් ඵරඹට ශුන එන්න 

උදේ ඳදේ කයපු කඩාඩහඹභෂණ ශන්න පුළුන්, ආඹතනඹෂණ 

ශන්න පුළුන්- ඉරෂණක කයශුන ඒ අඹට හින රඵහ ශදන්න 

ශුනහපු අඹ ළඹෂණ කිඹරහ. එශවභ නළති ඔඹ ශඳන්න විධිඹට 

අහිංක දුේඳත් ජනතහශ  ජීවිතඹ උස කයන්න ශුනහපු අඹ 

ළඹෂණ ශනොශයි. ශම්ක “කුල්-ටර්” භහජඹට අලය කයන 

්රතිඳහදන නිර්භහණඹ කයන්න ශුනහපු අඹ ළඹෂණ විධිඹටයි අපි 

දකින්ශන්.  

අපි දළෂණකහ, භහින්ද යහජඳෂණ භවත්තඹහශ  ආඩාඩු කහරශේ 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට ඒ අඹ ළඹ ඳභණෂණ ශනොශයි ළඩ 

පිළිශශත් තිබුණු ඵ. එකිශනක ඵේධ ශමින් යෂණ ඳහහ 

ඉදිරිඹට ඹන ළඩ පිළිශශෂණ තිබුණහ. වළඵළයි අද ශම් අඹ ළඹ තුශ 

අඳට එශවභ ළඩ පිළිශශෂණ දකින්න නළවළ මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි. යහජය අංලඹ, ශඳෞේුලික අංලඹ, යහඹකඹන්, 

තරුණඹන් ශම් ිනඹලු ශදනහභ දිරි ුන්න්න ව ඔවුන්ශ  ජීන 

තත්ත්ඹ උස කයන්න අලය ළඩ පිළිශශෂණ භහින්ද යහජඳෂණ 

භවත්තඹහ එදහ ශම් උත්තරීතය බහ තුශ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹෂණ 

ඉදිරිඳත් කයන ශකොට ඉදිරිඳත් කශහ. 

මීට ති කිහිඳඹකට කලින් ුරු අුභළතිතුභහ ශම් උත්තරීතය 

බහ තුශ භධය කහලීන ආර්ථික ්රතිඳත්තිඹෂණ ඉදිරිඳත් කශහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ භධය කහලීන ආර්ථික 

්රතිඳත්තිඹ තුශ අඳට අවන්න රළබුශඩා ජනතහශුන් ඵදු අඹ 

කයන ශකොට ිජු ඵදු අඹ කයනහ මිෂණ ක්ර ඵදුරට ඹන එක 

ීමභහ කයනහඹ කිඹන එකයි. වළඵළයි අශේ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ 

ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ දිවහ ඵළලුහභ ජනතහට වන 

දීපු එක ශකශේ ශතත් ක්ර ඵදු ජනතහ භත ඳටරහ තිශඵනහඹ 

කිඹන එක නම් අඳට ශම් බහ තුශ ්රකහල කයන්න පුළුන්. කුල් 

ටර් ඳළශළන්තිශේ අඹට ඵදු අයින් කයරහ ුශම් අහිංක 

ශදභේපිඹන් ට ක්ර ඵදු දින ආකහයඹෂණ තභයි අපි දකින්ශන්. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, 2014 අඹ ළඹට හශේෂණ 

ශම් අඹ ළඹ තුශ ක්ර ඵදු ිනඹඹට 50.85ක ර්ධනඹෂණ අඳට 

දකින්න රළශඵනහ. ශඩොරයඹට හශේෂණ රුපිඹර ළිනරහ 

තිශඵන කහර ීමභහක 2014 අඹ ළඹට හශේෂණ ක්ර ඵදු 

ිනඹඹට 50.85ෂණ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵන  ශකොට අශේ ුරු මුදල් 

ඇභතිතුභහ ඇතුළු ඇභතිතුභන්රහ ජීන විඹදභ අඩු  ශනහඹ 

කිඹරහ කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? එශවභ නළත්නම් යශට් ආර්ථිකඹ 

ර්ධනඹ ශනහ කිඹරහ කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? ඵඩු මිර අඩු 

ශනහඹ කිඹරහ කිඹන්ශන් ශකොශවොභද? ඒ වහ ඹහන්රණඹෂණ 

තිශඵනහද? අපි දළෂණකහ, ඳහරන මිරෂණ ුළන කථහ කයනහ. 

බහඩාඩ වඹකට ඳහරන මිරෂණ දහරහ තිශඵනහ. වළඵළයි කවුද ශම්ක 

අධයඹනඹ කයන්ශන්? කවුද ශම්ක ඵරන්ශන්? ශභොකෂණද ශම් 

ඳහරන මිර රිඹහත්භක ශනහද, නළේද කිඹන එක ඵරන්න යශට් 

රිඹහත්භක ශන ඹහන්රණඹ?  

අශේ කහරශේ නම් -ඳසු ගිඹ ආඩාඩු කහරශේ නම්- ශතො 

තිබුණහ; මුඳකහයඹ තිබුණහ. ජනතහට ්රතිඳහදන ඹන්න ඹම් කිින 

ඹහන්රණඹෂණ තිබුණහ. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ළඩ 

පිළිශශ තුශ ශභොකෂණද තිශඵන ඳහරනඹ? ශභොකෂණද තිශඵන 

ඹහන්රණඹ?  

අශනෂණ ඳළත්ශතන් භහින්ද යහජඳෂණ භවත්තඹහශ  ආඩාඩුට 

ආපු ශරොකුභ විශේචනඹ තභයි විශේල ණඹ ුන්නහ කිඹන එක. 

එශවභ නළත්නම් විශේල යටලින් අශේ යටට හණිජ ණඹ 

ුන්නහ කිඹන එක. 2013 ශර් හණිජ ණඹ ්රභහණඹ ඍණ 

අුඹෂණ තිබුශඩා. වළඵළයි 2014 ශර් හණිජ ණඹ බිලිඹන 83ෂණ 

අයශුන තිශඵනහ. ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹට අනු ශම් ය තුශ 

විශේල හණිජ ණඹ බිලිඹන 217ෂණ ුන්න ශම් ආඩාඩු 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ කහරශේ භහින්ද යහජඳෂණ 

භවත්භඹහශ  ආඩාඩුට ඇඟිල්ර දිගු කශහ විශේල ණඹ අයශුන, 

හණිජ ණඹ අයශුන යට ඵදු ඵරින් ළම  කයනහයි කිඹරහ. 

එශවභ කිේ උදවිඹ අද බිලිඹන 217ෂණ විශේල හණිජ ණඹ ුන්න 

ශම් අඹ ළශේ ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ අඹ ළඹත් එෂණක 

-2014 අය ලැයත් එක්ක- සංසන්දනය කරා බන කකොට එය 

ිනඹඹට 127ක ර්ධනඹෂණ. දළන් අධයහඳන අභහතය, ුරු අකිර 

වියහ්ජ කහරිඹම් භළතිතුභහ ශම් ළඩ පිළිශශ නිහ කෆභ බීභර 

මිර අඩු ශරහයි කිේහ. අශන්  භහ අද ඳහර්ලිශම්න්තුට එනශකොට 

එෂණතයහ ගුන් විදුලි නහළිකහක news එකෂණ අවන්න රළබුණහ,  

ආේශඳ මිරත් ළම  ශරහයි කිඹරහ. ආේශඳට ඳහරන මිරෂණ දහරහ 

තිබුණහ. ආේශඳට දහපු ඒ ඳහරන මිරත් ළම  ශරහ. කිරි ශත් එශෂණ 

මිරත් ළම  ශරහ. ඵත් ඳළකට් එකක මිරත් රුපිඹල් 10කින් ළම  

ශරහ. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

ම්භත ශන්නත් කලිනුයි ශභශවභ ශන්ශන්. අපි හද විහද 

කයන කහර ීමභහශේභ ශභන්න ළශඩ් දීරහ. [ඵහධහ කිරීම්] වරි, වරි. 

ුරු භන්ත්රීතුභහ, අපි ආේඳ වදන්ශන් නළවළ. ආේඳ වදන 

ශකනකුශුන් ඒක අව ුන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ආේඳ කහපු අඹශුන් 

ඒහ අව ුන්න.  

1107 1108 

[ුරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවත්මිඹ] 

————————— 
*  පුවපතකානේ තබා ඇත. 
*  தழகனத்தழல் கயக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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දළන් ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහ ඳසු ගිඹ භළතියණශේදි කිේහ 

තරුණඹන්ට රැකිඹහ රෂණ 10ෂණ නිර්භහණඹ කයනහ කිඹරහ. 

අවුරුදු 5ෂණ ඇතුශත රෂණ 10කට රැකිඹහ ශදනහයි කිේහ. ශම් 

යට විතයෂණ ශදරෂණ ඳණසදවෂණ රැකිඹහ නළති ශුල්ර 

කිඹරහ ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහ පිළිුන්නහද? මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි, රැකිඹහ නළති ශදරෂණ ඳණසදවෂණ අද ශුල්ර. 

අද ංර්ධන ශඹෝජනහ ක්රභ ිනඹඹට ිනඹඹෂණ නත්රහ. යහඹ 

නුයශේ ළඩ කයපු ශභයින් ශුල්ර. අධි ශේගි භහර්ුශේ ළඩ 

කයපු ශභයින් ශුල්ර. ුශම් ශඵෝෂණකු වදන්න, ඳහය වදන්න 

අත් උදවු දීපු ශභයින් අද ශුල්ර. ශම් විධිඹට අද ශදරෂණ 

ඳණසදවෂණ ශුදය.  

ඒ විතයෂණ ශනොශයි  මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, වළභ 

යකභ රැකිඹහ රෂණ වතයෂණ නිර්භහණඹ කයන්න ඕනෆ. 

යකට රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට - ශ්රභ ශශශ ශඳොශට- තරුණ 

තරුණිඹන් රෂණ වතයෂණ එකතු ශනහ. එශවභ වුණහභ අවුරුදු 

ඳවකට රැකිඹහ රෂණ 20ෂණ නිර්භහණඹ කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි, 

තමුන්නහන්ශේරහ රැකිඹහ රෂණ 10ෂණ නිර්භහණඹ කයනහ කිේහ. 

ඒකට කභෂණ නළවළ. රැකිඹහ රෂණ 10ෂණ නිර්භහණඹ කශහඹ කිඹරහ 

අපි උඳකල්ඳනඹ කයමු. ඉතිරි රෂණ 10ට ුකිඹන්ශන් කවුද? 

ඉතිරි රෂණ 10 ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵන ළඩ පිළිශශ ශභොකෂණද?  

 
ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 

ඉතිරි රෂණ 10 ඊශඟ අවුරුේශේ. 

 
ගරු නාමේ රාජඳක් මශතා 
(நளண்தைநழகு ளநல் பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඉතිරි රෂණ 10 ඊශඟ අවුරුේශේද? 

 
ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 

ශොෂණසහුන් ශකොම්ඳළනිශේ.  

 
ගරු නාමේ රාජඳක් මශතා 
(நளண்தைநழகு ளநல் பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඒකත් කභෂණ නළවළ, මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. ඒ භදිහට 

ශම් ආඩාඩු කිඹනහ රංකහශන් ගිහිල්රහ පිට යට ඉන්න  අඹටත් 

රංකහශේ ළඩ කයන්න එන්නලු. රංකහශේ යෂණහ තිශඵනහලු. 

රංකහශේ ඉන්න තරුණ තරුණිඹන්ටත් රැකිඹහ නළතියි ඉන්ශන්. 

ඒ අඹට රැකිඹහ ශදන ළඩ පිළිශශෂණ ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ 

තිශඵනහ නම්, අද රැකිඹහ වියහිත උඳහධිධහරින් ශකොශමට එන 

ශකොට උහවි නිශඹෝු අයශුන ඒ අඹ නත්න්ශන් නළවළ ශන්, 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. ඒ අඹට පිළිතුරු ශදනහ  ශන්. අද 

ඒ අඹට ශදන්න පිළිතුයෂණ නළති නිහ, රැකිඹහ නිර්භහණඹ කයන්න 

ළඩ පිළිශශෂණ නළති නිහ, ශම් යශට් තරුණඹහශ  අලයතහ 

පුයහරන්න ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුශ ළඩ පිළිශශෂණ නළති 

නිහ තභයි අද ශම් ආඩාඩුට තභන් අශේෂණහ කයන්නහ ව ශේ කය 

ුන්න ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් ත 

විනහම ඹක කහරඹෂණ තිශඵනහ.  

ගරු නාමේ රාජඳක් මශතා 
(நளண்தைநழகு ளநல் பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුතියි.  

අශනෂණ ඳළත්ශතන් ශ්රභ ඵර කහඹ. අද ුශම් වී ශුොවිඹහ දිවහ 

ඵරන්න. එදහ තරුණඹන් වී  ශුොවිතළන කශහ. ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ නළති අද වී ශුොවිතළන ම්පර්ණශඹන්භ නතය න 

විධිඹට මුදල් ඇභතියඹහ භධයඹට ගිහිල්රහ කථහ කයනහ.  

එදහ තමුන්නහන්ශේරහශ  ්රතිඳත්ති ්රකහලනශේ තිබුණහ 

වරයඹහශ  ශඵෝට්ටුරට ඵදු අඩු කයනහ කිඹරහ. අශන්  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ භහින්ද යහජඳෂණ 

භවත්තඹහශ  ආඩාඩුශන් ක්රීඩහ වහ ශ න්න තිබුණු හවනර 

ඵදු අඩු කයන ශකොට කිේහ, ''නහභල්ට ශර්ස ඳදින්න හවන 

ශුනහහ''ඹ කිඹරහ. දළන් වරයඹහශ  ශඵෝට්ටුශේ ඵේද අඩු 

කයන්ශන් නළති ශර්ිනං  ශඵෝට්ටුශේ ඵේද අඩු කයන්ශන්, ඒ 

ශඵෝට්ටු ශ න්ශන් කහට ශර්ස ඳදින්නද? අති සුශඛ්ෝඳශබෝගි 

ශඵෝට්ටුරට ඵදු අඩු කයරහ ඒහ ශ න්ශන් කහට ඳදින්නද? 

තමුන්නහන්ශේරහට වරයඹහ ුළන ්රලසනඹෂණ නළවළ. වරයඹහට වුණු 

ශඳොශයොන්දු ඉටු කයන්ශන් නළවළ. වළඵළයි, තමුන්නහන්ශේරහට 

තිශඵන අලයතහ භවහ ඳරිභහණශේ යහඳහරිකඹන්ට උදවු 

කයන්නයි. ශම්ක තභයි ළශඩ් කිඹන්ශන්.  

එදහ  TV  එශෂණ තමුන්නහන්ශේරහශ   advertisement  එකෂණ 

ගිඹහ. ඒක ශභශවභයි. නංගි ආහ ශුදය. නංගි ශුදය ආහභ අම්භහ 

කිේහ, අපුශත් යනිල් ශරොෂණකහ අුභළති වුණහභ, නළත්නම් ශම් 

ආඩාඩු පිහිශටේහභ කහර් එකෂණ අයශුන ශදනහඅ කිඹරහ. 

ඉතින් තමුන්නහන්ශේරහශ  ඒ නංගීට කහර් එකෂණ අයශුන 

දුන්නහද? දළන් ශභොකද වුශඩා? කහර් එක ුත්තහද?  [ඵහධහ කිරීම්] 

කහර් එක ුත්තහද? මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි ශම්ක තභයි 

ළශඩ් කිඹන්ශන්. භළතියණ කහරශේ ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීරහ,- 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

 

ගරු නාමේ රාජඳක් මශතා 
(நளண்தைநழகு ளநல் பளஜக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
භළතියණ කහරශේ ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීරහ දළන් කෆුවන්න 

එඳහ. භළතියණ කහරශේ ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීරහ අද ඒහ ඉසට 

කය ුන්න ඵළරි ජනතහහදී අඹ ළඹෂණ ශනුට, ''කුල්-ටර්'' 

භහජඹ නිශඹෝජනඹ කයන අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹෂණ අද ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ඵ භතෂණ කයමින් භභ 

නිවඬ ශනහ.  

 

[අ.බහ. 4.44] 

 

ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜளக யக்கும்தைப) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ුළන 

කිඹන්න ඉසය ශරහ ඳසු ගිඹ දින 100 විඳරකහරී අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹ පිළිඵ ඹභෂණ කිඹන්න ඕනෆ. ශභොකද, ශම්  අඹ ළඹ 

ශඳොශත්  තිශඵන ළඩ කයන්ශන් නළති නිහ.   මීට කලින් ජනහරි 

08ළනි දහ ඳත් ශරහ ජනහරි 29ළනි දහ කිඹපු  ඒ විේරකහරී 

අඹ ළශේ ළඩ ිනකත් තභ කයරහ නළවළ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

අලුතින් ආපු භන්ත්රීතුභන්රහට ශනොශයි, ඊට කලින් හිටපු 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන්ත්රීතුභන්රහ 225 ශදනහටභ ඒ අඹ ළශඹන් ශඳොශයොන්දුෂණ 

දුන්නහ. අභහින්ද යහජඳෂණශ  ආඩාඩුශන් දුන්ශන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 5යි. විභධයුත අයමුදර විධිඹට භන්ත්රීයඹකුට රුපිඹල් 

මිලිඹන 10ෂණ ශදනහඅ කිේහ. මුලින්භ ඒ ශඳොශයොන්දු කළඩුහ. 

මුලින්භ ඳහර්ලිශම්න්තු ශනොභඟ ඇරිඹහ. ඒ ශ භ කිේහ, 

ශඹොවුන් ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹහටත් මුදල් ශදනහ කිඹරහ. 

අනහුතඹ ුළන ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්න ශඹොවුන් 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ටත් මුදල් ශදනහ කිේහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

දුන්නහ. දීපු ශේ භභ කිඹන්නම්. ඒ අඹටත් ශදනහ කිේහ. ඒක 

දුන්ශන්ත් නළවළ.  

ඊශඟට  කිේහ, විලසවිදයහර දරුන්ට භවශඳොශ ශියත්ඹ 

වළිනඹට  රුපිඹල් 5000ෂණ ශදනහ කිඹරහ. අශේ කහරශේ අශේ 

හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ  2015 අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ කශහ ඒ අඹට 

රුපිඹල් 4000ෂණ ශදන්න. ඒක දුන්ශන්ත් නළවළ. ඒ ශඳොයහන්දු 

ශනුට අද අලුතින් කිඹනහ  ඒ අඹට රුපිඹල් 4000ෂණ ශදනහ 

කිඹරහ. එදහ අශේ කහරශේ දරුශෝ 25,000ෂණ ශියත්ඹ ඳහස 

කශහ. අද ඒ ශියත් 15,000ට අඩු කය තිශඵනහ.  ඒ දරුන්ට 

ශියහධහය විධිඹට  තභ ශදන්ශන් රුපිඹල් 500යි. ඒ අඹට රුපිඹල් 

1500ෂණ ශදනහ කිේහ. ඒකත් නළවළ. ඒ නිහ ශම් අඹ ළඹ 

ශඹෝජනහලින් කිඹන ඒහ ඉසට කයන්ශන් නළවළ. ශම් ඳහය අඹ 

ළඹත් ශරොකුට ඳළඹ වතයවභහයෂණ ඉදිරිඳත් කශහ. ශරොකුට අඹ 

ළඹ ශඳොතකුත් ුවරහ තිශඵනහ. ඒ ශඳොත තුන්වතය ඳහයෂණ 

ශනස කයරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ුරු ජිත් ශ්රේභදහ 

ඇභතිතුභහ උශේ කිේහ, ශුල් 160,000ෂණ වදනහ කිඹරහ. භහ 

දන්ශන් නළවළ, අඹ ළඹ ශඳොශත් නම් ඒ වහ ශන් කයරහ 

තිශඵන්ශන්, රුපිඹල් මිලිඹන 4,500යි. ශුල් 160,000ෂණ තිඹහ 

1,600ෂණත් වදන්න ඒ ල්ලි භදි. වළඵළයි මුදල් ඇභතිතුභහ කිේහ 

ලු, රුපිඹල් මිලිඹන 45,000ෂණ ශදන්නම් කිඹරහ. වළඵළයි ශම් 

ශඳොශත්ත් එශවභ නළවළ, ශම් විඹදම්රත් එශවභ නළවළ. ශදන්නම් 

කිඹනහ ලු.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, මුදල් ඇභතිතුභහ දළන් ශම් ුරු 

බහශේ නළවළ. අමුදල් ඇභතිතුභහ නළවළඅ කිඹරහ කිඹන වළභ 

ශශල්භ එතුභහ කිඹනහ, අභභ ගිඹහ, අඹ ළඹ ම්ඵන්ධ 

හකච්ඡහකටඅ කිඹරහ. අන්න දළන් එතුභහ ඉන්නහ ඉසශකෝරඹක 

උත්ඹක. එතුභහ ශම් ශභොශවොශත් ඉසශකෝරඹක උත්ඹක 

ඉන්ශන්. ඒ ඉසශකෝරශේ උත්ඹට ගිහින් ඉන්න නිහ අඹ ළඹ 

ුළන අඳ කයන කථහ අවන්න එතුභහ නළවළ. එතුභහ ඉන්ශන් 

ශකොශවේද කිඹරහ අපි ශනොදළනුත්, අඑතුභහ නළත්ශත් ඇයි?අ 

කිඹරහ ඇහුහ නම්, එතුභහ උත්තය ශදන්ශන් ශකොශවේ ිනිනඹහ 

කිඹරහද? ශකොශවේ ශවෝ හකච්ඡහක ිනිනඹහ කිඹරහයි කිඹන්ශන්. 

වළභ ශශල්භ කිඹන්ශන් අතය.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඉසශකෝශල් ඹන දරුන්ශ  

නිර ඇඳුම් ශයදි ුළන අශේ ුරු ඇභතිතුභහ ඉසය ශරහ කිේහ. 

ඳසු ගිඹ කහරශේ ඒ ුළන ඹම් ඹම් ්රලසන තිශඵන්න ඇති. 

ශඳඵයහරි භහශේ තභයි ඊශඟ අවුරුේදට ශයදි ුන්න ශටන්ඩර් 

කළරහ අපි කටයුතු කශශේ. නමුත් ශභය අඹ ළශේ කිඹන 

විධිඹට, වතයන දහ වුචයඹෂණ ශදනහ කිඹහ හිතමු. ශම් යශට් 

40,00,000ෂණ දරුන් ශයදි ුන්න ඹන්ශන් ශම් යශට් තිශඵන 

කඩරට. භහ නිශඹෝජනඹ කයන කරහන ආනඹ රංකහශේ 

තිශඵන දුසකයභ ආනඹෂණ. ඒ ආනශේ දරුශෝ 15,000ෂණ 

ඉශුනුන්නහ. ඒ දරුන් 15,000ට ශයදි ුන්න ඒ ආනශේභ 

ශරොකු හේපු ංකීර්ණ කිිනෂණ නළවළ.  

 

ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 
ඒහ වදනහ.    

 
ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜளக யக்கும்தைப) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

එශවභ වදරහ ශයදි  විකුණනශකොට ඒ ශභයින්ට ත අවුරුදු 

ඳවකින් විතය ශයදි ුන්න පුළුන්. ඒ ශයදි කෆල්ර ුන්න 

කඩඹකට එන්න අඩුභ ුණශන් කිශරෝමීටය 40ෂණ එන්න ඕනෆ. 

එතශකොට රඵන අවුරුේශේ ජනහරිර ඳයණ ශයදි ඇශුන 

තභයි ශභයින්ට ඉසශකෝශල් ඹන්න ශන්ශන් කිඹරහ භභ 

තමුන්නහන්ශේරහට කිඹනහ. තමුන්නහන්ශේරහශ  ශම් ළඩ 

පිළිශශ ශවොයි, තත් ිනකෂණ කල් ඇයරහ කශහ නම්. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශභළනි එක එක ශඹෝජනහ ශුනළල්රහ කයන්න 

වදන්ශන් ශභොකෂණද? ශදළම්ඵර් 31න දහ ශනශකොට ශම් 

වුචර්ර කහරඹ ඉයයි. ශම් යශට් 40,00,000ෂණ දරුන් ශඳෝලිම් 

ුසරහ කඩලින් නිර ඇඳුම් ශයදි ුන්න ඹනහ. අපි 

ඉසශකෝශල් ගිඹ කහරශේ, තමුන්නහන්ශේරහශ  ආඩාඩු කහරශේ 

-එක්සත් ජාතික පක්ෂකේ ආණ්ඩුල කාකේ- ඉස්කකෝකේ 

ශභයින්ට නිර ඇඳුම් ශයදි දුන්නහ. එෂණත් ජහතික ඳෂණ ආඩාඩු 

එඹ ආයම්බ කශහ නම්, ශ්ජ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහශ  කහරශේ 

ඉන් ඔඹ කිඹන ශවොයකම් කයරහ තිශඵනහ.  අඳටත් නිර ඇඳුම් 

ශයදි දුන්ශන් ඉසශකෝශරදී. එක ්රහශේීරඹ ශල්කම් ශකොට්ඨහඹක 

අඩුභ ුණශන් දරුන් 5,000ෂණ විතය ඉන්නහ. ඇභතිතුභහ 

කිඹනහ, ඕනෆභ කඩඹකින් ඒ නිර ඇඳුම් ශයදි ුන්න පුළුන් 

කිඹරහ. ඊට ඳසු කිඹනහ, ඒ කඩ හිමිඹන් register ශන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. කඩඹ register ශරහ  ශයදි ශුනහහභ, ඒ ක ඩශඹන්භ ඒ 

ශයදි ුනියි කිඹරහ කවුද දන්ශන්? ගිහිල්රහ ශන කඩඹකින් ඒ 

ශයදි ිනක ුත්ශතොත් ශභොකෂණ කයන්නද? පුංචි ශශශන්ශදකුට 

පුළුන්ද රුපිඹල් ශකෝින ුණනෂණ දීරහ ශයදි ශුශනන්න? ඒ නිහ 

තමුන්නහන්ශේරහ දරුන්ශ  ශයදි කෆල්රටත් ුළහුහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] තමුන්නහන්ශේරහ ශභයින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

ශභොකෂණද? ඒ වුචයඹ අරංගු වුණහට ඳසු ආඩාඩුට ඒ මුදල් 

ඉතිරියි. ඒක කයන්න තභයි වදන්ශන්. නිර ඇඳුම් ශයදි ුළන දිගින් 

දිුට කථහ කශශොත්, භශ  ්රශේලශේ තිශඵන ්රලසනඹෂණ ුළන 

කථහ කයන්න ශන්ශන් නළවළ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අශේ ඳළත්ශත් අඹ භහින්ද 

යහජඳෂණ භළතිතුභහත් එතුභහශ  ආඩාඩුත් ඳයහජඹ කයරහ ළඵෆ 

ශනෂණ ඇති කශහ. ඇයි එශවභ කශශේ? ශත්දලු කිශරෝකට 

රුපිඹල් 80ෂණ ුන්න පුළුන් කිඹපු හින්දහ. වළඵළයි එදහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේභ හිටපු අඹ කිේහ, අභහින්දශ  ආඩාඩුශන් 

ශදන්ශන් ඵහර ශඳොශවොය. අපි ශවො ශඳොශවොය ශදනහ ඔඹ 

මිරටභඅ කිඹරහ. ශඳොශවොය මිිනඹෂණ රුපිඹල් 1,300ට දුන් 

වනහධහයඹ අද අයින් කයරහ. රුපිඹල් 4,500කට විතය  අයශුන 

ශඳොශවොය දභන ශකොට ඒ ශන ශවොට ඇඟට ශත්ශයයි. ශත් දලු 

කිශරෝකට රුපිඹල් 80ෂණ ශදනහ කිේහ. නමුත් රළශඵන්ශන් 

රුපිඹල් 52යි. අද තමුන්නහන්ශේරහ යඵර් ශුොවිඹහ ුළන, ශත් 

ශුොවිඹහ ුළන කථහ කයන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ කිඹපු 

ඒහ කයන්ශන් නළවළ. ුරු නලින් ඵඩාඩහය භන්ත්රීතුභහ දළන් ශම් 

ුරු බහශේ ඉන්නහ. කුරුණෆුර වී තිශඵනහ. වී කිශරෝකට 

රුපිඹල් 50ෂණ ශදන්න ිනිනඹහට අද තමුන්නහන්ශේරහභ ශදන්ශන් 

රුපිඹල් 38ට කිඹනහ. ශම් හශ  අවුරුේදෂණ  ඹන්න ඉසයශරහ 

දීපු ශඳොශයොන්දු කඩ කයපු යජඹෂණ තත් නළවළ. අද 

තමුන්නහන්ශේරහට ුභට ඹන්න  ඵළරි  ශරහ තිශඵනහ. ශම් 

භහශේභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න එක  ශවොයි. තමුන්නහන්ශේරහ 

ිනඹලු ශදනහභ භවජනතහශ  ඡන්දශඹන් ආපු අඹ.  

තමුන්නහන්ශේරහ භවජනතහ ශනුශන්  කථහ කයන්නට ඕනෆ.  
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ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු භන්ත්රීභහ, ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් ත 

විනහම ඹක කහරඹෂණ තිශඵනහ.   

 
ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜளக யக்கும்தைப) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ 

කිඹනහ, විදුලිඹ, ජරඹ,  බිල්ඳත්ර ළම  වීභෂණ ිනදු න්ශන් නළවළ 

කිඹහ කිඹරහ. විදුලිඵර නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශම් අසථහශේ 

බහ ශේ ඉන්නහද? විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති නිශඹෝජය 

අභහතය අජිත් පී. ශඳශර්යහ භළතිතුභහ අද ඳරඹට කිඹනහ, සුළු ළම  

වීභෂණ ශනහ ලු.   

මරහනහරුඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අපි පිළිුන්නට ඕනෆ දළන් 

කවුරු කිඹන එකද? විදුලිඵර නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිඹනහ, සුළු 

ළම  වීභෂණ ශනහඹ කිඹරහ. මුදල් අභහතයතුභහ කිඹනහ, ුහසතු 

ළම  න්ශන් නළවළ කිඹරහ. ශම් ආඩාඩුශේ කවුරු කිඹන එකද අපි 

පිළිුන්ශන්? ශම් ආඩාඩුශේ එක එෂණශකනහ එක එක ශේල් 

කිඹනහ. වළඵළයි ඒ ශදශදනහභ එකභ ඳෂණශේ අඹ. අශේ  

ඳළත්ශතන් ගිඹ අඹ කිේහ නම් ශනස ශදඹෂණ කිේහ විඹ වළකියි. 

එශවභත් නළවළ. අද දින අරංකහදීඳ අ ඳරශේ  ශදශදනහභ ශදකෂණ 

කිඹනහ.  ඒක  නිහ ශම් ආඩාඩු කිඹන ශේල් අද ජනතහ 

පිළිුන්ශන් නළති තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

තමුන්නහසරහ ශම් දින ිනඹශේ ශඳොශයොන්දු ිනක ඉසට කයන්නඹ 

කිඹරහ  අපි ඉල්රනහ. ජනතහට රඵහ ශදනහඹ කිඹපු  වන ිනක 

රඵහ ශදන්න.  

එදහ  අශේ යජශේ කහරශේ ශම් බහ  ශදදයන්නට කෆ ුළහුහ,  

කහද ඵඳිනශකොට රුපිඹල් ඳන්දහවෂණ  අඹ කයනහ, ඒක ළම යි 

කිඹරහ.  අද ශඵොශවෝ ශදශනකුට හවනඹෂණ  තිශඵනහ.      

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ුරු භන්ත්රීතුභහ,  දළන් කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු ජානක ලක්කුඹුර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜளக யக்கும்தைப) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශම් ශයෝද වතශර් හවනඹට ෆභ අවුරුේදකභ රුපිඹල් 

ඳන්දහවෂණ  ඵළගින් ශුන්න ිනදු ශනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඳහල් 

ඹන දරුන්ශ  ෆන් එශකනුත් ශම් රුපිඹල් ඳන් දහවක මුදර අඹ 

කයනහ. පුළුන් නම් අඩුභ ුණශන් ඒකත් අයින් කයන්න. 

ම ශභෝ ඵට්ටහ ළනි හවනඹෂණ ඳහවිච්චි කයරහ පුංචි කර්භහන්තඹෂණ 

කයශුන ජීත් න ිනඹලු ශදනහටත් ඒ මුදර ශුන්නට ිනදු 

නහ. එභ නිහ ආඩාඩුට ුකිභෂණ තිශඵනහ, අඩුභ ුණශන්  

එභ හවනත් ශම් ශුවීශභන් නිදවස කයන්න. මරහනහරුඪ ුරු 

භන්තීතුභනි, ඒ නිහ ශම් අඹ ළඹ භංුර අඹ ළඹෂණ ශනොශයි, 

අභංුර අඹ ළඹෂණ ඵ කිඹමින් භහ නිවඬ  ශනහ. සතුතියි.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු අරුන්දික ්රනහන්දු  නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට 
විනහම  12ෂණ තිශඵනහ.  

[අ.බහ. 4.54] 

 
ගරු යරු්දදික ප්රනා්දදු මශතා (වංචාරක වංලර්ධන ශා 
ක්රිවපිනයානි ආගමික ක යුුර නිනයෝජය යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு அருந்தழக்க ர்ளந்து - சுற்ரளத்துக 

அழயழருத்தழ நற்ரம் கழழஸ்தய நத அலுயல்கள் ழபதழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs) 

මරහනහරුඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අඹ ළඹ විහදශේදී   

විශලේශඹන් භහ නිශඹෝජනඹ ංචහයක ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

පිළිඵ කරුණු කිහිඳඹෂණ ශම් උත්තරීතය බහට ශුන වළය 

ඳෆභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. මරහනහරුඪ ුරු භන්ත්රිතුභනි, 

ශම් ංචහයක කටයුතු පිළිඵ විඹ එක අභහතයහංලඹකට ඹටත් 

කයන්ශන් නළති ශනත් අභහතයහංලඹක අනුඵේධ විඹෂණ 

වළිනඹට තභයි විවිධ යජඹන් ඹටශත් වළභදහභත් ංචහයක කටයුතු 

ිනදු වුශඩා. නමුත් අද ශම් ංචහයක ංර්ධන අභහතයහංලඹ ශම් 

ආකහයශඹන් එක අභහතයහංලඹෂණ වළිනඹට ඳත් කය තිබීභ  ුළන අඳ 

තුටු ශනහ. විශලේශඹන්භ  අශේ යභණීඹ ව ශම් දියින 

දර්ලනීඹ භ විභතහ යහශිඹකින් භන්විත නහ. දර්ලනීඹ  

හුයඹෂණ, ශයශෂණ තිශඵන දියිනෂණ. අශනෂණ ඳළත්ශතන් 

ුත්තහභ විවිධ ආුම්ලින් දළළන්ත ශර ශඳෝණඹ වුණු  

ංසකිතිඹෂණ  භඟ ඒකහඵේධ වුණු  දියිනෂණ.  ශම් යට  දියුණු 

කයන්නට නම්, ංචහයක යහඳහයඹ ර්ධනඹ කශ යුතුයි කිඹන 

එක භහ ශම් අසථහශේදී ්රකහල කයනහ. විශලේශඹන් ංචහයක  

යහඳහයඹ වහ ම්ඵන්ධ කහයණහ  වහ ශනභභ අභහතයහංලඹෂණ 

ඇති කය, කිතවසත ශේලඳහරන නහඹකඹකුට ශම් අභහතයහංලඹ 

බහය දී තිශඵනහ. ුරු ශජොන් අභයතුංු භළතිතුභහ අවුරුදු 

ුණනහෂණ  ශම් යශට් ශේලඳහරනඹ තුශ ළඩ කටයුතු කශ, අත් 

දළකීම් වහ දළනුම් ම්බහයඹත් ඇති අභහතයයශඹෂණ. එතුභහත් භඟ 

න දළෂණභෂණ  ඇති ශම් අභහතයහංලඹ ඉදිරිඹට ශුන ඹහභ තභයි 

අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ ශම් අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් කිරීශම්දී කනුහටුට කහයණහෂණ තිශඵනහ. ංචහයක 

අභහතයහංලඹ වහ ම්ඵන්ධ ශරහ තිබුණු ංචහයක ංර්ධන ඵේද, 

එශවභ නළත්නම් Tourism Development Levy එක ශම් අඹ 

ළඹත් එෂණක ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් කයරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ංචහයක ංර්ධන ඵේද 

ඉත් කිරීභ තුළින් ංචහයක ශවෝටල් හිමිඹන්ට හිනඹෂණ 

ළරශනහ නම් ඒ හිනඹ ශඳයශහ ඳහරිශබෝගිකඹන්ට එශවභ 

නළත්නම් ංචහයකයින්ට රඵහ ශදනහ නම්, අඳට ශම් ඵේද ඉත් 

කිරීභ ුළන කිිනභ ුළටලුෂණ නළවළ. එක ඳළත්තකින් ශම් ඵේද 

තුළින් රඵහ ුන්නහ ව මුදල්ලින් තභයි ංචහයක ංර්ධන 

භඩාඩරඹ ව ංචහයක ්රර්ධන අධිකහරිඹ ඒ වහ ම්ඵන්ධ ළඩ 

කටයුතු කශශේ. ංචහයක ්රර්ධක අධිකහරිඹ ඳළත්ශතන් ුත්තහභ, 

ශම් යශට් විතයෂණ ශනොශයි විශේල යටරත් විලහර ්රර්ධන 

කටයුතු ිනදු කයන්නත්, ංචහයක භඩාඩරඹ ඳළත්ශතන් විලහර 

ලශඹන් ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කයන්නටත් ශම් ඵේද ශවේතු 

වුණහ. අද ඒ ඵේද අශවෝින කයරහ තිශඵනහ. නමුත්  ංචහයක 

ශවෝටල් හිමිඹන් ඒ ඵේද අශවෝින කිරීශම් හිනඹ ංචහයක 

කර්භහන්තඹට ශඳයශහ රඵහ ශදයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අද භවයෂණ තළන්ර විලහර 

ලශඹන් ඹිනතර ඳවසුකම් දියුණු කයන්නට වුභනහ ශරහ 

තිශඵනහ. භභ උදහවයණ කිහිඳඹෂණ කිඹන්නම්. ශරෝකහන්තඹ 

හශ  තළනකට ගිඹහභ ඉසය Far Inn හශ  ශවෝටල් තිබුණහ. අද 

ඒ හශ  ශවෝටල් නළවළ; ංචහයකයින්ට ඳවසුකම් නළවළ. අද 

භහතශල් දිසත්රිෂණකශේ නකල්ස හශ  තළන්රට ගිඹහභ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ංචහයකඹන්ට ඳවසුකම් නළවළ.  අශනෂණ ඳළත්ශතන් ීමගිරිඹ හශ  

තළන්ර ඳහ  -දළළන්ත මුදරෂණ එකතු කශත්- ඹිනතර ඳවසුකම් 

නළවළ. ඒ නිහ  ශම් ංචහයක අභහතයහංලඹ වයවහ ඒ හශ  

තළන්ර ඹිනතර ඳවසුකම් ඇති කයන්නට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. ඹහඳනඹ හශ  ්රශේලඹෂණ ශතෝයහශුන ්රධහන නහතළන් 

ශඳොශෂණ ඇති කයන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ හශ  

ශතෝයහ ුත් තළන්ර ඒ විධිශේ ඳවසුකම් ඇති කයන්නට 

ඵරහශඳො ශයොත්තු ශනහ. අද නුයඑළිඹ, ඵඩාඩහයශශ හශ  

්රශේලර ඒ ඳවසුකම් තිශඵනහ. අශේ අභහතයහංලඹ වයවහ 

ශතෝයහුත් ්රශේලර ඒ ඳවසුකම් ඇති කිරීභට  ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ ශ්රී රංකහශේ 

ග්රහමීඹ ආර්ථිකඹ තුශ ංචහයක කටයුතු ්රර්ධනඹ කිරීභ අශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තුයි. අද ු භ එකතු කය ුන්නට ඕනෆ. භවය 

ුම්ර හුදකරහ ශර  ංචහයක යහඳහයඹ ිනදු කයනහ අපි දළකරහ 

තිශඵනහ, මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. ංචහයකඹන් 

ශුන්රහ, ඒ ුශම් ආශේණික ශේල් ශඳන්රහ, ුශම් ආශේණික 

ආවහය, ංසකිතිඹ ඒ ංචහයක යහඳහයඹත්  භඟ මුසු කයරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු තභයි අනහුතශේදී 

ංචහයක යහඳහයඹ තුළින් ග්රහමීඹ ආර්ථිකඹ ඵර ුළන්වීභ. 

ංචහයක යහඹක ඳන්තිඹෂණ  ුභ තුශ ඇති කිරීභ තභයි අශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තු.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අපි වඳුනහ ශනොුත්  

ආකර්ණීඹ ංචහයක සථහන තිශඵනහ. මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි, ෆභ ්රහශේීරඹ ශල්කම් කහර්ඹහරඹකභ ංචහයක 

කහර්ඹහංලඹෂණ ඇති කයරහ, ශතොයතුරු දළන ුළනීභ වහ ඒ 

කහර්ඹහංලඹ ්රශඹෝජනඹට ුත යුතුයි. ඒ හශ භ එභ කහර්ඹහංලඹ 

වයවහ ංචහයකයින්ට භඟ ශඳන්වීභ, ංචහයකයින්ශ  ආයෂණහ 

ළරීමභ, ඒ හශ භ වඳුනහ ශනොුත් ආකර්ණීඹ ංචහයක සථහන 

වඳුන්හ දීභ තුළින් ංචහයක කර්භහන්තඹ ඉදිරිඹට ශුන ඹහභ 

යුුශේ අලයතහෂණ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

භහ නිශඹෝජනඹ කයන පුත්තරභ දිසත්රිෂණකඹ නිශඹෝජනඹ 

කයන තත් ුරු භන්ත්රීතුභන්රහ ශම් ුරු බහශේ ඉන්නහ. 

පුත්තරභ දිසත්රිෂණකඹට තභයි විජඹ ය්ජජුරුශෝ මුලින්භ ශුොඩ 

ඵළසශේ මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. නමුත් අද පිට යට 

ංචහයකඹන් ශකශේ ශතත් අශේ යශට් ංචහයකඹන්ත් දන්ශන් 

නළවළ,  ඒ තළන ශභොකෂණද කිඹරහ.  කුදියභශල් යහඹට තභයි විජඹ 

ය්ජජුරුශෝ ශුොඩ ඵළවළරහ තිශඵන්ශන්. කුදියභශල් කිඹන්ශන් 

ශදභශ බහහශන් අලසයින් ශශශහම් කයන නළේ ශතොටුශඳොශ. 

එතළනින් මුතු ව අලසයින් හුභහරු කය ුත්තහ. අඩුභ ුණශන් 

එතළන විජඹ ය්ජජුරුන්ශ  පිළිරුෂණ වදරහ,  නහතළන් ශඳොශෂණ 

වදරහ ඒ සථහනඹ වඳුන්හ දීභෂණ කශ යුතුයි. ඳහල් දරුන්ට අශේ 

ජනහහ ආයම්බ වීභ ුළනත්, විජඹ ය්ජජුරුන්ශ  ඳළමිණීභත් 

භඟ එඹ ිනදු ව ඵත් දළන ුළනීභට අසථහ රහ දිඹ යුතුයි.  

යත්නපුය දිසත්රිෂණකශේ දිඹ ඇළි 11ෂණ තිශඵනහ. ඒ දිඹ ඇළි 

11ට ම්ඵන්ධ  ආකර්ණීඹ  ංචහයක සථහන ඇති කයරහ ශභභ 

ංචහයක යහඳහයඹ ලෂණතිභත් කිරීභ වහ කටයුතු කශ වළකියි. 

භභ ඒ වන් කශශේ එෂණ උදහවයණඹෂණ. ඒ හශ  තළන් වළභ 

තළනභ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අද ත්රිකුණහභරඹ ්රශේලඹට 

ඩහ අම්ඳහය ්රශේලශේ උණු තුය ළිං තිශඵනහ. එභ උණු තුය 

ළිං නළයඹීභට ංචහයකයින්ට ඉඩ රසහ,  ඒ තුළින් ංචහයක 

යහඳහයඹට ඹම් කිින ලෂණතිඹෂණ ඇති කය ුළනීභ කශ වළකියි. ඒ 

ෆභ තළනකභ තිශඵන ආකර්ණීඹ සථහන වඳුන්හ දීභ වහ 

්රහශේීරඹ ශල්කම් කහර්ඹහර වහයවහ ංචහයක කහර්ඹහංලඹෂණ ඇති 

කිරීභ ඉතහභත් ශවො ශදඹෂණ කිඹරහ භභ හිතනහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අශේ තරුණ තරුණිඹන්ශ  

රැකී යෂණහ ්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් අද විලහර ලශඹන් කථහ 

කශහ. ශම් ්රලසනඹට අපිට සථිය ළඩ පිළිශශෂණ තිශඵන්න ඕනෆ, 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. ශම් තරුණ පිරි යහඹකඹන් 

වළිනඹට ංචහයක යහඳහයඹ වහ ම්ඵන්ධ කය ුළනීභ කශ වළකියි. 

ඒ වහ අඩුභ ුණශන් තුරුණු ංචහයක යහඹක කමිටු වළභ 

්රශේලඹකභ ඇති කයරහ ඒ අඹ ශම් යහඳහයඹට ම්ඵන්ධ කය 

ශුන ළඩ කටයුතු කය ුන්න පුළුන් නම් එඹ ඉතහභ ළදුත් 

ශනහ. එශේ තරුණ තරුණිඹන් ශම් යහඳහයඹට ම්ඵන්ධ කය 

ුළනීභ යුුශේ අලයතහෂණ කිඹහත් භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි,  ංචහයක ශවෝටල් ෂණශේරඹ 

ුත්තහභ, ශවෝටල් ඳහළර අනිහර්ඹශඹන්භ දියුණු ශන්නට 

ඕනෆඹ කිඹහ භහ හිතනහ. ශරෝකශේ යටල් එෂණක ුත්තහභ, 

අඳශ  ශවෝටල් ඳහශල් ඳහඨභහරහ වදහයන දරු දළරිඹන්ටත් 

affiliated university degree එකෂණ රඵහ දිඹ වළකි ආකහයඹට 

අනුඵේධිත විලසවිදයහරඹෂණ එෂණක හකච්ඡහ කයරහ, අඩු ුණශන් 

එළනි උඳහධිඹෂණ දෂණහ ඔවුන්ශ  ඳහඨභහරහන් ශුන ඹහ යුතු 

තිශඵනහ. ශම් තරුණ දරුන්ට එළනි උඳහධිඹෂණ අයශුන 

ංචහයක යහඳහයඹ තුශට ශේීරඹ ව විශේීරඹ ම්ඵන්ධ 

ශන්න අලය කයන ලෂණතිඹ රඵහ ශදන්න නම් අනිහර්ඹශඹන්භ 

ශවෝටල් ඳහළර දියුණු කයන්නට ඕනෆ. එශේ ශවෝටල් ඳහළර 

දියුණු කයන්නට අලය කයන ලෂණතිඹ රඵහ දීභ අපි 

තමුන්නහන්ශේරහ ිනඹලු ශදනහශ භ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න 

ඕනෆ. 

 අපි දන්නහ, අශේ යට දර්ලනීඹ ුංුහල් යහශිඹකින් 

ළඳුම්රත් යටෂණ ඵ. අද ශරෝකශේ ුංුහ ආශ්රිත ංචහයක 
යහඳහයඹ - river tourism - තිශඵනහ. ත ඳළත්තකින් marine 

tourism  තිශඵනහ.  අද අපි දළක තිශඵන ශදඹෂණ තභයි, න 
ංචහයක විබතහන් ශම් යට තුශ තිශඵනහ කිඹන කහයණඹ. 

එකෂණ තභයි, මුර පුයහ විදයහ - marine archaeology. ඒ හශ  
ශේල් ංචහයක යහඳහයඹ වහ ම්ඵන්ධ කය ුන්නට ඕනෆ, 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි.  

අද දකුණු ඳශහශත් මුහුද ඳතුර ුත්තහභ, දකුණු ඳශහශත් මුහුදු 
ඳතුර තුශ දළළන්ත විධිඹට ගිලුණු නළේ තිශඵන ඵ අඳ දන්නහ. 
ඒහ ඵරන්න විලහර ලශඹන් ංචහයකඹන් එනහ. අපි අද අශේ 

ඳරියඹ ව නජීවීන් ශඳන්න ළඩ පිළිශශෂණ රිඹහත්භක කය 
තිශඵනහ. වළඵළයි, හුය ජීවීන් ශඳන්න්නත් ඒ හශ  ළඩ 

පිළිශශෂණ රිඹහත්භක කශ යුතුයි. උදහවයණඹෂණ වළිනඹට 

ුත්ශතොත්, නජීවීන් ශඳන්වීභට ඹහර වහ ම්ඵන්ධ අඹහර 
ෂහරිඅ ළඩටවන අපි රිඹහත්භක කයනහ. එළනි ළඩවන් අපි 

රිඹහත්භක කයනහ හශ භ, මුහුදු ඳතුශල් ිනිනන ඒ දර්ලනීඹ 
තුන් නයමන්නටත් අලය කයන ළඩ පිළිශශෂණ ඇති කයන්න 

ඕනෆ. 
 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් 

ත විනහම  ශදකක කහරඹකුයි තිශඵන්ශන්. 
 

ගරු යරු්දදික ප්රනා්දදු මශතා  
(நளண்தைநழகு அருந்தழக்க ர்ளந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහම  ශදකෂණ 

ළම පුය රඵහ ශදන්න.  
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අද ශරෝකශේ තල්භසුන් ඵරන්න පුළුන් ්රධහනභ යට ඵට 

රංකහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ අද ශඩොල්ෆින් හශ  
භත්යඹන් ඵරන්න පුළුන් ්රධහන තළන ඵටත් රංකහ ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. ශරෝකශේ ශම් හශ  යටෂණ තිශඵන්ශන් 
ශකොශවේද? අද ංචහයක ංර්ධන අභහතයහංලඹ ංකල්ඳ අටෂණ 

එෂණක ශභභ ංචහයක යහඳහයඹ දියුණු කයන්න ළඩ පිළිශශෂණ 
රළවළසති කයරහ තිශඵනහ. ඒ ංකල්ඳ අට ශභොනහද? එකෂණ 

තභයි, දර්ලනීඹ ශයශ. ඊශේ ශඳශර්දහ ඇශභරිකහනු ජනභහධය 

ංුභඹෂණ විිනන් කයපු මීෂණණඹකින් ශොඹහ ශුන තිශඵනහ, 
ශරෝකශේ තිශඵන ශවොභ ශයශ රංකහශේ උණටුන ශයශ 

ඵ. අශේ යටට ංචහයකශඹෂණ ඳළමිණිඹහභ ඳශමු අත් දළකීභ රඵහ 
ුන්ශන් ශයළින්. ශදළනි අත් දළකීභ රඵහ ුන්ශන්, නජීවීන් 

නළයඹීභ වයවහ. ඊශඟට, අපි මුලින් කිඹපු හුයඹ වහ ම්ඵන්ධ 
ශේල් තුළින්. ඊශඟට, රංකහශේ ංසකිතිඹත් එෂණක ඵේධ වී 

තිශඵන නුය ශඳයවළය හශ  ශේල්ලින්. ඊශඟට, ඉතහභ ශකින 

ශේරහකදී රංකහශේ ශනස කහරගුණික තත්ත්ඹන් තිශඵන 
නුයඑළිඹ, ඵඩාඩහයශර හශ  තළන්රට ගිහිල්රහ දර්ලනීඹ 

තළන් නළයඹීභ තුළින් අත් දළකීම් රඵහ ුන්නහ. ඊශඟට, ජර 
ක්රීඩහලින්. අනිත් එක තභයි, adventure tourism. ශම් හශ  

ුත්තහභ, දින අටෂණ ඇතුශත නළවුම් අත් දළකීම් අටෂණ රඵහ ුන්න 
පුළුන් එකභ යට ඵට රංකහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

එශවභ නම් අපි ංචහයක යහඳහයඹ වහ ම්ඵන්ධ ශනශකොට, 

ිනඹලු ශදනහශ භ වශඹෝුඹ ඇතු එභ යහඳහයඹ දියුණු කයන්න 
ඕනෆ. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශභොන ්රලසන තිබුණත් 

ඳෂණ, ඳහට, ජහති ශදද, ආුම් ඹනහදිඹ අභතක කයරහ දියුණු 
කයන්න පුළුන් කර්භහන්තඹ, ංචහයක කර්භහන්තඹයි කිඹහ භහ 

හිතනහ. ඒ වහ අපි ිනඹලු ශදනහශ භ වශඹෝුඹ රළශඵන්න 
ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලශඹන් එක 

කහයණඹෂණ කිඹන්න ඕනෆ. ංචහයක යහඳහයඹ වහ ම්ඵන්ධ අද 
ශරෝකශේ ්රධහන යටල් වතෂණ එෂණක අපි ුනුශදනු කයනහ. 

්රධහන යටල් වතකින් ංචහයකයින් අශේ යටට ඳළමිශණනහ. 
අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්, ශම් යටල් වශතන් ඳළමිශණන 

ංචහයකඹන්ට අලය ඳවසුකම් දියුණු කයන ුභන්, ඉදිරි කහරශේ 
දී ත තත් යටරට ශභභ ්රර්ධන කටයුතු ශුන ඹෆභයි. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යට දියුණු කයන්න තිශඵන 

්රධහනභ යහඳහයඹ ංචහයක යහඳහයඹයි කිඹන කහයණඹ නළත 
තහෂණ අහන ලශඹන් භතු කයමින් භශ  චන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ. 
 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ුරු තුිනතහ විශ්ජභහන්න භන්ත්රීතුමිඹ. ඔඵතුමිඹට 

විනහම  11ක කහරඹෂණ තිශඵනහ. ඊට ශඳය මරහනඹ වහ ුරු 

ශ්ජ.එම්. ආනන්ද කුභහයිනරි භන්ත්රීතුභහශ  නභ ශඹෝජනහ කයන්න. 
 

ගරු ච්දදිම වීරක්නකොිජ මශතා (ඛනිජ නතේ වම්ඳත් 

වංලර්ධන යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு சந்தழந வீபக்தகளடி - தற்வளலின யங்கள் 

அழயழருத்தழ அகநச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 

Resources Development) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අශම් අසථහශේදී ුරු 

ශ්ජ.එම්. ආනන්ද කුභහයිනරි භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ුත යුතුඹඅයි භහ 

ශඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

යනුරරුල ගරු කී ජයලර්ධන මශතා මූාවනනය්ද ඉලත් 
වුනය්ද, ගරු නජ්.එම්. ආන්දද කුමාරසිරි මශතා මුාවනාරඪ විය. 

அதன் ழகு, நளண்தைநழகு க்கழ ஜனயர்த அயர்கள் அக்கழபளசத் 

தழழன்ர அகவய, நளண்தைநழகு வஜ.ம். ஆந்த குநளபசழழ அயர்கள் 

தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

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

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු තුිනතහ විශ්ජභහන්න භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ කථහ 

කයන්න. 

 

[අ.බහ. 5.06] 

 

ගරු (වලදය) ුරසිතා විනජ්මා්දන මශත්මිය  
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) (தழருநதழ) துஸிதள 

யழவஜநளன்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංකහශේ 69 ළනි අඹ ළඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහෂණ රඵහ දීභ 

පිළිඵ ්රථභශඹන්භ භභ සතුතින්ත ශනහ.  

 

ශභය අඹ ළඹ ශඹෝජනහ තුළින් හභහනය ජනතහට ආර්ථික 

්රතිරහබ බුෂණති විීමශම් අසථහ රළබී තිශඵනහ. ඒ හශ භ ශම් 

ශභොශවොශත් අපි ිනහිඳත් කයන්න ඕනෆ, අද ජනතහ ්රජහතන්රහදී 

නිදවද බුෂණති විඳින ඵ. ශම් අඹ ළඹ තුළින් විශලේශඹන්භ 

ෂණෂුර, සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණශේ යහඹකයින් ශකශයහි 

විශලේ අධහනඹෂණ ශඹොමු කය තිශඵනහ. ්රධහන ලශඹන්භ ලී 

ඵඩු කර්භහන්තඹ, ශතොයතුරු තහෂණණ අංලඹ, කිරි ආශ්රිත 

නිසඳහදන අංලඹ, ශුතු ුහ ෂණශේරඹ, භල් ුහ, එශලු ව 

ඳරතුරු ඇතුළු ආවහය නිසඳහදන ෂණශේරඹ, මිරිදිඹ භත්ය 

කර්භහන්ඹ, රඳරහනයඹ ව සුයතල් භත්ය කර්භහන්තඹ ඹන 

අංල ශකශයහි විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ. 

ශම් යහඳිති ආයම්බශේදී යහඹකයින් මුහුණ ශදන ්රධහන 

ුළටලු න ්රහ ධනඹ ශොඹහ ුළනීශම් ුළටලුට පිළිඹභෂණ 

ලශඹන් ණඹ මුදල් රඵහ දීශම් ක්රභශේදඹෂණ ඇති කිරීභ වහ ුරු 

අග්රහභහතයතුභහ උඳශේලක කමිටුෂණ පිහිටුහ තිශඵනහ. එහි 

නිර්ශේල භත කුඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණශේ යහඳහරික අංලශේ 

ුළටලු අනහු තශේදී වි ශනු ඇතළයි අශේ ශරොකු 

ඵරහශඳොශයොත්තුෂණ තිශඵනහ. ඒ හශ භ සුළු වහ භධයභ 

ඳරිභහණශේ යහඹකයින් ිනඹ නිසඳහදන අශශවි කය ුළනීශම්දී 

මුහුණ ශදන ්රධහන ුළටලුට පිළිඹභෂණ ලශඹන්  අශශවිකයණඹ 

ව ්රචහයණඹ වහ සුපිරි ශශශ ළල් වහ හේපුර ඉඩ කඩ 

රඵහ දීශම් අසථහත් ශම් අඹ ළශේදී ශඹෝජනහ ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අඳශ  ආර්ථිකශේ, භහජ 

ුවශේ ඉතිවහඹ, මලික ඳදනභ න්ශන් කිෂිකර්භහන්තඹ. 

ශුොවිඹහ මුහුණ ශදන ්රධහන ුළටලු විධිඹට අපි දකින්ශන් 

ශුොවිඹහශ  අසළන්න වහ හධහයණ මිරෂණ රඵහ ුළනීභට 

ශනොවළකි වීභයි. ඒ වහ අතයභළදිඹහශ  ූ යහ කෆභ හශ භ 

කහරගුණශේ අහිතකය ඵරඳෆභත් ශවේතු ශනහ. ශම් වහ නිින 

ක්රභශේදඹෂණ ඇති කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශභය අඹ ළශඹන් 

ශරොකු අධහනඹෂණ ශඹොමු කය තිශඵනහ. ශම් තුළින් ශබෝු 

විවිධහංගිකයණඹ, පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ, බීජ ශයෝඳණ රය 

නිසඳහදනඹ කයනු රඵන භහුම්රට ඳවසුකම් රඵහ ශදන යහජය 

මරය ඳරියඹෂණ ඇති කිරීභ වහ ්රශඹෝජනඹට ශනොුත් ඌන 

උඳශඹෝජිත යජශේ ඉඩම් රඵහ දීභ ුළන අධහනඹ  ශඹොමු කිරීභ 

ඉතහභත් ළදුත්. ඒ හශ භ පරදහයිතහ ර්ධනඹ වහ 

අඹහන්ත්රීකයණඹඅ ඉතහභ ළදුත් ශනහ. ඒ වහ කිෂිකහර්මික 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඹන්ශරෝඳකයණර ආනඹන ඵදු ඉත් කිරීභ ශුොවිඹහ දිරිභත් 

කයන ළඩටවනෂණ. යශට් වල් නිසඳහදනඹ ළම  වී තිශඵන ශම් 

ශභොශවොශත් ඒ අතිරිෂණතඹ භන්ද ශඳෝණඹට ඳවසුශන් ශුොදුරු 

වීශම් අදහනභෂණ ඇති භිේධි ්රතිරහභින්ට රඵහ දීභට ශඹෝජනහ 

කිරීභත් ළදුත් ශඹෝජනහෂණ විධිඹට භභ දකිනහ.  

ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දීශම්දී 

්රමිතිශඹන් ශතොය ශඳොශවොය ශුොවීන්ට රඵහ දීශභන් ්රධහන 

ලශඹන් කිෂිකර්භහන්තඹ ිනදු න ්රශේලර ජනතහට ශවේතු 

කහයකඹෂණ ශනොදන්නහ නිදන්ුත කුුඩු ශයෝුඹෂණ ඳළතිය ඹහශම් 

අදහනභෂණ ඇති වුණහ. ඒ හශ භ ජරඹ අඳවිර වුණහ. ශම් නිහ 

ශුොවීන් දිරිභත් කිරීභට රඵහ දුන් ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශනුට 

මුදලින් වනහධහය රඵහ දීභ අද අඳට තිශඵන ්රධහන ුළටලුකට 

විඳුභෂණ ලශඹන් භහ දකිනහ.  

එශලු ව ඳරතුරු ුළන කථහ කයන විට අසනු වහනිඹ අභ 

කිරීභට වහ අසනු ශනශන භශේදී මිර ඳවශ ඹහභ ශෂණහ 

අසනු අඩු කහර ීමභහ තුශ මිර ඹම් භට්ටභකට සථහය තඵහ 

ුළනීභට ආර්ථික භධයසථහන ආශ්රිත නවීන තහෂණණශඹන් යුත් 

අංු ම්පර්ණ ුඵඩහ ආයම්බ කිරීශම් ළදුත්කභ ශකශයහිත් 

ශභය අඹ ළශඹන් අදහනඹ ශඹොමු කය තිශඵනහ. 

 අපි දකින ශදඹෂණ තභයි, යට තුශ දිඹය කිරි බහවිතඹ තභත් 

ඉවශ භට්ටභක ශනොභළති ඵ. එඵළවින් ශෞඛ්ය, ශඳෝණ වහ 

ශේීරඹ වදය අභහතයහංලඹ වහ කඳුය ට න ුම්භහන, ඹිනතර 

ඳවසුකම් වහ ්රජහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ එෂණ දිඹය කිරි බහවිතඹ 

පිළිඵ ්රර්ධන ළඩටවන් ිනදු කිරීභ ඉතහභත් කහශරෝචිතයි.     

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, වරය කර්භහන්තඹ ුළන කථහ 

කයන විට,  මුහුද ආශ්රිත වරය කර්භහන්තඹ  නළංවීභ වහ කටයුතු 

කයනහෂණ ශභන්භ  මිරිදිඹ වරය කර්භහන්තඹ නළංවීශම් ළඩ 

පිළිශශෂණ ලශඹන් භත්ය ඳළටවුන් යට තුශ තිශඵන ජරහලරට 

මුදහවළරීභද කහශරෝචිත අදවෂණ විධිඹට භභ දකිනහ. 

කුකුළු ඳහරනඹ ුළන කථහ කයන විට, භවහ ඳරිභහණශඹන් 

නිසඳහදනඹ කයන යහඳහරික ්රජහට වන දීභ හශ භ බිත්තය 

දභන ුම් කිකිළිඹන් ශවෝ  ග්රහමීඹ ජනතහටත් රඵහ දී ග්රහමීඹ 

ජනතහශ  ශඳෝණ භට්ටභ ඉවශ දළමීභ ළදුත් නහ. ඒ 

හශ භ ආර්ථික ලශඹන් මරයභඹ හිනදහඹක තත්ත්ඹෂණ  ුශම් 

ිනිනන ුිවණිඹන්ට රඵහ දීභත් භභ හිතන්ශන් ඉතහභ ළදුත්. 

ළවිලි ආර්ථිකඹ ුළන කථහ කයන විට ඉඩම් ්රතිංසකයණ 

ශකොමිභ භඟින් ළවිලි භහුම්රට ඳළර භවය ඉඩම්ර 

කල්ඵදු කහරඹ අන් වී ඇති නමුත්, ඒහ තභත් ඹහත්කහලීන 

කය නළවළ. ශම් නිහ යජඹට රළබිඹ යුතු ආදහඹභෂණ අහිමි වී 

තිශඵනහ.  

ශත් ව යඵර් කර්භහන්තඹ ුළන කථහ කයන විට, භභ 

නිශඹෝජනඹ කයන කෆුල්ර දිසත්රිෂණකශේ ශත් ව යඵර් 

කර්භහන්තඹ ආශ්රිත නිසඳහදකඹන් තභයි ඵහුතයඹෂණ ඉන්ශන්.  ශත් 

ව යඵර් කර්භහන්තඹට ්රභහණත් මිරෂණ ශනොරළබීභ නිහ ග්රහමීඹ 

ජනතහ ශම් ශභොශවොශත් අඳවසුතහට ඳත් තිශඵනහ.  කුඩහ 

යඵර් තු හිමිඹන්ශ  නිසඳහදනඹට, යඵර් කිශරෝකට අභ 

ලශඹන් රුපිඹල් 250ක, 280ක මිරෂණත් නිසඳහදකඹහ අතට ඹන 

ක්රභශේදඹෂණ ළකිනඹ යුතුයි.  ඒ හශ භ අමු ශත් දළු කිශරෝකට 

අභ ලශඹන් රුපිඹල් 70ක මිරෂණත් නිසඳහදකඹහ අතට ඹහ යුතු 

ශනහ. ශම් ශනශකොට ජනතහ ඵරශඳොශයොත්තු ශරහ ිනිනන  

ශම් වනඹ වනහධහයඹෂණ විධිඹට වරි ශම් අඹ ළඹ භඟින් ශවෝ 

අශේ ුරු අග්රහභහතයතුභහ ඳත් කය තිශඵන උඳශේලක කමිටුශේ 

තීයණඹ භඟින් ශවෝ ශම් වනහධහයඹ රඵහ දිඹ යුතු ඹළයි භභ ශම් 

අසථහශේදී ුරු බහට ශඹෝජනහ කයනහ. එශේ ිනදු 

ශනොවුණශවොත් අනහුතශේදී කුඩහ යඵර් තු හිමිඹන් ව  කුඩහ 

ශත් තු හිමිඹන් නළත ුහ කටයුතුරට අතීර්ණ වීභ ශකශයහි 

භන්ශදෝත්හහි ුතිඹෂණ ඉදිරිශේදී අඳට දළකුන්න පුළුන් ශයි.   

යඵර් කිරි ආනඹනඹ ීමභහ කය ශේීරඹ යඵර් කිරි බහවිත කිරීභට 
අශේ යශට් කර්භහන්තකරුන් දිරිභත් කිරීභත් ශම් අඹ ළශේ 
දකින සුවිශලේෂී රෂණණඹෂණ. ශම් අඹ ළශඹන් යඵර් වහ යඵර් 
ආශ්රිත නිසඳහදනර ශේහ ුහසතු ිනඹඹට 5ෂණ අඹ කය 
තිශඵනහ.   යඵර්  මිර ඳවත ළටී තිශඵන ශම් ශභොශවොශත් ඒ 
ිනඹඹට 5ත් ඉත් කයනහ නම් ශවොයි කිඹන ශඳෞේුලික 
ශඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ හශ භ ශත්, යඵර්, ශඳොල් 
කර්භහන්ත දියුණු කිරීභ වහ ඉතහ පුළුල් ශර ඳර්ශේණ 
කිරීභට අලය ඳවසුකම් ළඳයීශම් අධහනඹ ශම් අඹ ළශේ 
තිශඵන ශවො ශඹෝජනහෂණ.   

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි,  අතිුරු  ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු 
ගිඹ දිනඹක ඳළළති රැසවීභකදී,   ශම් යශට් ඳර්ශේණ කටයුතු 
වහ ශන් කයන මුදල් ්රභහණත් නළවළ කිඹරහ කිඹහ 
තිශඵනහ. ඉතින් ඒ නිහ අද න ශොඹහ ුළනීම් වහ 
විදයහඥඹන් දිරිභත් කිරීභ ශනුශන් ඳර්ශේණ වහ  අපි 
ළම ශඹන් මුදල් ශන් කශශොත් විදයහඥඹන්ට ශම් යශට්  ආර්ථිකඹ 
නළංවීභ වහ  න ශොඹහ ුළනීම් කිරීභටත් අසථහෂණ උදහ 
ශනහ.   

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශම් අසථහශේදී භළණිෂණ  
කර්භහන්තඹ ුළනත් අදවස කිහිඳඹෂණ දෂණන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහ. 1978 ර්ශේදී ශම් යශට් යහජය භළණිෂණ ංසථහ 
ආයම්බ කශහ. ශම් ංසථහ විවිධ හණිජ කටයුතුරට ඒ 
කහනු තුශ ම්ඵන්ධ වුණහ. ඒ හශ භ ඳහයම්ඳරික භළණිෂණ 
කර්භහන්තඹ ශනස ශරහ තහෂණණික ක්රභශේද තුළින් හණිජ 
කටයුතුරට දහඹකත්ඹ රඵහ ුන්න වළකි වුණහ. ඳසු කහරඹකදී 
යහජය භළණිෂණ ංසථහ ජහතික භළණිෂණ වහ සර්ණහබයණ 
අධිකහරිඹ ශරට නම් ශකරුණහ. ඉන් අනතුරු හණිජ කටයුතු 
නතහ දළමීභ නිහ භළණිෂණ ්රදර්ලනහුහය ළනි අඳට රහබ රළශඵන 
ආර්ථික න්ධිසථහන ළීම ගිඹහ. ර්තභහනශේ භළණිෂණ වහ 
සර්ණහබයණ අධිකහරිඹ තු එළනි ්රදර්ලනහුහය නළවළ. ශම් 
අඹ ළශඹන් අශේ මුදල් අභහතයතුභහ  භළණිෂණ ්රදර්ලනහුහය ඇති 
කයන්න ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ශභොකද, එඹ යජඹට ආදහඹභෂණ 
එන ශවො න්ධිසථහනඹෂණ. නළතත් භළණිෂණ වහ සර්ණහබයණ 
අධිකහරිශඹන් භළණිෂණ වහ සර්ණහබයණ ඳර්ශේණ අංලඹ ශන් 
වුණහ. ශම් නිහ අධිකහරිඹ ත දුයටත් කඩහ ළටීභෂණ ිනදු වුණු 
අතය, අධිකහරිශඹන් ිනදුන ශේහෂණ න භළණිෂණ වහ වතික 
ඳර නිකුත් කිරීභ ිනදු කිරීශම්දී යත්න විදයහඥයින් වහ න 
තහෂණණික උඳකයණ ශනොභළති නිහ ශශශඳුන් එභ වතික ඳර 
රඵහ ුළනීභට ශඳෞේුලික අංලඹ ශකශයහි නළඹුරු වුණහ. එයිනුත් 
වුශඩා යජඹට ආදහඹභෂණ ශනොරළබී ඹහභයි. ඒ නිහ භභ ශම් 
අසථහශේදී,- 

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු භන්ත්රීතුමිඹ, ඔඵතුමිඹට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහම  

ශදකක කහරඹෂණ ඳභණයි තිශඵන්ශන්. 
 

ගරු (වලදය) ුරසිතා විනජ්මා්දන මශත්මිය  
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) (தழருநதழ) துஸிதள 

யழவஜநளன்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශඹෝජනහ කයනහ, ශම් 

ුළන අධහනඹ ශඹොමු කයරහ භළණිෂණ වහ සර්ණහබයණ 

ඳර්ශේණ ආඹතනඹ භළණිෂණ වහ සර්ණහබයණ අධිකහරිඹටභ 

එකතු කයන්න කිඹරහ. 

1119 1120 

[ුරු (වදය) තුිනතහ විශ්ජභහන්න භවත්මිඹ] 
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මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශම් අසථහශේදී උස 

අධයහඳනඹ ුළනත් කථහ කයන්න කළභළතියි. ශභය 2015 

අ.ශඳො..(උස ශඳශ) විබහුශේදී ඳශමුයට තහෂණණ              

විදයහ විඹ වහ දරුන් ශඳනී ිනිනඹහ. එභ ශිය ශියහන් ශම් 

විඹ ධහයහශන් ඳශමු ශඳනී ිනිනන ශභොශවොශත් ඒ වහ න 

විලසවිදයහර පීඨ ආයම්බ කයරහ ඒහයින් අධයහඳනඹ රඵහුන්න 

අසථහ රඵහ දුන්ශනොත් ඉතහභ ශවොයි. තහෂණණ විදයහ විඹ 

ධහයහ අ.ශඳො..(උස ශඳශ) දරුන් වහ විිත කිරීභ තුළින් 

දරුන්ශ  වසත කුරතහ වහ දළනුභ ර්ධනඹ න නිහ ඒ 

භඟින් අනහුත ංර්ධනඹට එභ තරුණ පිරිශේ දහඹකත්ඹ රඵහ 

ුළනීශම් අසථහ අඳට හිමි ශනහ. එභ නිහ ශභභ පීඨ 

ඉෂණභනින් ආයම්බ කිරීභට භළදිවත් වීභ ඉතහභත් ළදුත්.  

විලසවිදයහර ුළන කථහ කයන ශකොට ශේයහශදණිඹ 

විලසවිදයහරඹත්, රුහුණු විලසවිදයහරඹත් ළරසුම් ශිල්පීඹ 

ක්රභශඹන් ආයම්බ කයන රද විලසවිදයහර නිහ එභ ළරසුම් 

ශිල්පීඹකයණඹ ආයෂණහ කය ුළනීභට ්රතිඳහදන ශන් කිරීභ 

ඉතහභත් ළදුත්. 

යශට් අලයතහට අනු රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට අලය 

භහන ම්ඳත පුහුණු කිරීභ වහ ඳහශල් ිනට විලසවිදයහරඹ 

දෂණහ විඹ ධහයහන් ඇති කශ යුතුයි. කරහ වහ විදයහ විඹඹන් 

ශන් ශනොකය ඳහල් අධයහඳනශේ ිනට ශභභ විඹඹන්ර 

ංකරනඹෂණ ඇති කශ යුතුයි කිඹහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි,  ජනප්රිඹ ඳහල්ර තිශඵන 

ඉල්ලුභ අනු න අධයහඳන ්රතිඳත්ති වයවහ අශඟභ ඳහර 

ශවොභ ඳහරඅ ඹන ංකල්ඳඹ රිඹහත්භක කය, ඒ භඟින් 

ගුණහත්භක අධයහඳනඹෂණ රඵහ ුළනීභට ළරළසවීභ වහ ඕනෆභ 

විඹ ධහයහෂණ වළදෆරීභට එභ ඳහල් තුශ ශබෞතික වහ භහන 

ම්ඳත් ම්පර්ණ කිරීභ තුළින් දරුන්ශ  කහරඹ ඉතුරු නහ 

ශභන්භ,  ඔවුන්ශ  විඩහත් අඩුශනහ. ඔවුන්ශ  ආයෂණහ 

වතික කයන්නත් පුළුන් ශනහ. එශභන්භ ශදභේපිඹන්ශ  

ආර්ථික භට්ටභටද එඹ ශරොකු රුකුරෂණ ශනහ. 

ශම් යශට් අධයහඳන ක්රභඹ කස කිරීභ ශරෝකශේ දළනුභ අශේ 

ආර්ථිකඹට ුළරශඳන අයුරින් කස කිරීභ ළදුත් ශනහ. ළඩ 

ශරෝකඹට රිරන අයුරින් අධයහඳනඹ රඵහ දීශම්දී දරුහශ  

නිපුණත්ඹ අනු ශිය ශියහන්ට විඹ ධහයහන් වළදෆරීභට 

අසථහ රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ හශ භ අ.ශඳො..(හභහනය ශඳශ) 

විබහුශඹන් ළම  පිරිෂණ භත් කය, එභ දරුන්ශ  විඹ 

නිපුණත්ඹ අනු ඒ ඒ ෂණශේරරට ශඹොමු කිරිභ ඉතහ ළදුත් 

කහයණඹෂණ ශර භහ දකිනහ. 

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුමිඹට රඵහ දී තිශඵන කහරඹ දළන් අන්. 

 

ගරු (වලදය) ුරසිතා විනජ්මා්දන මශත්මිය  
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) (தழருநதழ) துஸிதள 

யழவஜநளன்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

භට ත මිනිත්තුක කහරඹෂණ රඵහ ශදන්න, මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 
කහන්තහන්ට ළම  අසථහෂණ ශදන්න, මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

ගරු (වලදය) ුරසිතා විනජ්මා්දන මශත්මිය  
(நளண்தைநழகு (கயத்தழன களழதழ) (தழருநதழ) துஸிதள 

யழவஜநளன்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ ඵදු ුළන කථහ 

කයන විට අතයලය ආවහය රය ශතොු වහ ිනල්රය යහඳහරිකයින් 

අතය ඵදු ශුන වහ ශනොශුන ඳහර්ලසකරුන් ශදශකොටෂණ 

ඉන්නහ කිඹන එක කිඹන්න ඕනෆ. නිිනඹහකහය ඵදු ශුන ශම් 

ෂණශේරශේ යහඳහරිකයින්ට ජහතිඹ ශුොඩනළඟීශම් ඵේද ිනඹඹට 2 

ිනට ිනඹඹට 4 දෂණහ ළම  කිරීභ නිහ ඔවුන්ට තභ යහඳහය 

කයශුන ඹහශම් ුළටලුෂණ භතු ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ 

යජශේ ඵදු අඹ කයුළනීභ පිළිඵ ඔවුන් තුශ ංකල්ඳඹෂණ 

තිශඵනහ. ඔවුන්ශ  එභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ 

රළශඵනහ නම්, අශේ මුදල් අභහතයතුභහට ඒහ ඉදිරිඳත් 

කයන්නත් ඔවුන් ූ දහනම් ශරහ ඉන්නහ. මරහනහරඪ ුරු 

භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ භවහ ඳරිභහණශඹන් යහඳහය කයන 

යහඳහරිකයින්ශ  ළට් ඵදු ඉත් කිරීභ නිහ හභහනය යහඳහය 

ශරෝකශේ තයු කිරීභද ඔවුන්ට අීමරු ශරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ුරු භන්ත්රීතුමිඹනි.  

මීශඟට, ුරු ්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.20] 
 

ගරු ප්රව්දන රණවීර  මශතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භහ ඳශමු තහට 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අඹ ළඹ කථහකට මුහුණ ශදන අසථහ 

ශභඹයි. අපි නක භන්ත්රීරු විධිඹට ශත්රී ඳත් ශරහ ඇවිල්රහ, 

ශම් ආඩාඩුශේ අඹ ළඹ පිළිඵ හකච්ඡහ කයේදී කිඹන්න 

කනුහටුයි, අපි කිඹන කථහ පිළිඵ ඇහුම් කන් ශදන්න ශභතළන 

ුකි යුතු පුේුරශඹෂණ නළති එක ුළන. අද යට ඒ තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහයි තිශඵන්ශන්. නමුත් ශම් ආඩාඩු ඳසු ගිඹ කහරශේ 

භළතියණශේත්, දින ිනඹශේ ළඩ පිළිශශශේත්, ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලි කිේහ, අඵදුලින් ශතොය, ඵදුලින් ශම් යශට් ජනතහ 

තරහ ශඳශන්ශන් නළති ශම් යශට් මිනිසුන් ඹම් කිින සුඛිත මුදිත 

සථහනඹෂණ කයහ ශුන ඹනහ.අ කිඹහ. නමුත් 2014 ර්ශේදී අශේ 

ඳළති ආඩාඩු රුපිඹල් බිලිඹන 1,050ෂණ ඵදු ආදහඹභ උඳඹන 

ශකොට, ශම් ආඩාඩු ඵදු ආදහඹභ ලශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 

1,584ෂණ රඵහ ුන්න ූ දහනම් ශකොට තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ඵදු 

ආදහඹශම් ශන 2014 යට හශේෂණ රුපිඹල් බිලිඹන 

534ෂණ. ඒ එෂණකභ බහඩාඩ වහ ශේහ භත ඳනන ඵේද 2014 

ර්ශේ රුපිඹල් බිලිඹන 616යි. එඹ රුපිඹල් බිලිඹන 993ෂණ ඵට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු රුපිඹල් බිලිඹන 377කින් ශම් 

අවුරුේශේ බහඩාඩ වහ ශේහ භත ඳනන ඵේද ළම  ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් භසත ඵදු ක්රභශේදඹන් ිනඹල්ර ක්රහකහය ශම් 

යශට් අහිංක දුේඳත් ජනතහ භත ඳළටවිරහ තිශඵනහ. ශම් යශට් 

ඉවශභ ධනඳතිඹහශ  ිනට දිළිඳුභ පුේුරඹහ දෂණහ ශම් ක්ර 

ඵදුරට මුහුණදීභට ිනදු ශරහ තිශඵනහ.  

ඒ නිහ භව ශරොකුට ඳසු ගිඹ කහරශේ පුයහශ්ජරු ශදඩුශේ 

ශම් යශට් මිනිසුන්ට වන රනහ කිඹහ. එදහ ශකොත්තභල්ලි, 

කව අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කශහ හශ  මිනිසසු ශනොභඟ ඹරහ 

ශනොළම්ඵර් 20ළනිදහ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කශහ, කට්ට 

කයරරටයි, වහල්භළසන්ටයි මිර අඩු කය. ශරෝක ශශ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශඳොශශේ විලහර ශර ුෆස මිර අඩු ශරහ. ශඵොය ශතල් මිර අඩු 

ශරහ. ශරෝක ශශ ශඳොශශේ ුෆස මිර අඩු වුණහභ ශභතුභන්රහත් 

ුෆස මිර ිනකෂණ අඩු කය දළන් ජනතහට කිඹනහ, අඔන්න වන 

දුන්නහඅ කිඹහ. ශම් ඳළත්ශතන් රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක  හශ  

්රභහණඹක වනඹෂණ ශදනශකොට රුපිඹල් බිලිඹන ුණන්ලින්- 

[ඵහධහ කිරීම්] ශුොන්නුන්ට 

 
[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ශත්ශයන්ශන් නළවළ තභයි. මීවයෂණ 

 
[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 රැශට. මීවයෂණට 

 
[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ශත්ශයන්ශන් නළවළ. භහර්ිනන් වික්රභිනංව ශූරීන් කිඹහ තිශඵනහ, 

අශම් යශට් මිනිසසුන්ට ඹථහර්ථඹ ශත්රුම් කයනහට ඩහ ශවොඳින්, 

වයෂණට චෂණකශර් උුන්න්න පුළුන්අ කිඹරහ. ඔඹ හශ  වයෂණට 
 
[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

චෂණකශර් උුන්න එක ශල්ිනයි, ශම් යශට් මිනිසසුන්ට ඹථහර්ථඹ 

උුන්නහට ඩහ. ඒ නිහ ශම් විධිඹට ශනොශඹකුත් ආකහයශඹන් 

ශම් යශට් දුේඳත් අයණ භධයභ ඳන්තිශේ ිනඹලු ශදනහභ අද 

අයණබහඹට ඳත් කය තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] හචහරඹහ, 
 
[මූාවනනේ යණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී .] 
[அக்கழபளசக் கட்டகப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කට වශුන අවශුන ඉන්න -  [ඵහධහ කිරීභෂණ]  

ශම් යශට් භධයභ ඳහන්තිකඹහ, ශම් යශට් ශශශන්දහ, 

යහඹකඹහ යකිනහ කිේ ශම් ආඩාඩු ශම් යහඹකඹහ 

යකින ළඩ පිළිශශ ශභොකෂණද? තරුණශඹෂණ න යහඳහයඹෂණ 

ආයම්බ කයේදී, න භහුභෂණ ආයම්බ කයේදී රුපිඹල් 60,000ක 

ඵේදෂණ හර්ෂික යජඹට ශුන්න ඕනෆ. ඹම් කිින අසථහකදී 

එභ යහඳහයඹ ඵංශකොශරොත් වුශණොත්, එභ යහඳහයඹ ඈය 

කයන්න රුපිඹල් 250,000ෂණ යජඹට ශුන්න ඕනෆ. න 

යහඹකඹන් ශම් යශට් න ආර්ථික උත්ඳහදනඹෂණ ඇති කයන්න 

ඉදිරිඳත් ශයිද? ශභශවභ කයේදී ඔවුන් ඉදිරිඳත් ශයිද? 

යහඳහයඹෂණ ආයම්බ කය ක්රීඹ රිඹහත්භක ශනොවුණත් රුපිඹල් 

60,000ෂණ හර්ෂික යජඹට ශුන්න ඕනෆ. භධයභ ඳහන්තිකඹන් 

ශනභ ශුන්න ඕනෆ, භවහ ඳරිභහණ යහඳහයරට. ඊට ඳසශේ 

ත අතයෂණ කිඹනහ. 

අද උශේ නිහ වහ ඉදිකිරීම් ඇභති ජිත් ශ්රේභදහ භළතිතුභහ 

කිඹනහ, එක භළතියණ ශකොට්ඨහඹකට නිහ දවෂණ ඉදි 

කයනහඹ කිඹහ. ඒ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 2යි -රුපිඹල් 

ශකෝින200යි- අඹ ළශඹන් ශන් කය තිශඵන්ශන්. ශම් යශට් 

භළතියණ ශකොට්ඨහ 160ෂණ තිශඵනහ. රුපිඹල් ශකෝින 200, ඒ 

160න් ශඵදුහභ එක භළතියණ ශකොට්ඨහඹකට රළශඵන්ශන් 

රුපිඹල් 1,12,00,000යි. රුපිඹල් 1,12,00,000, රෂණ තුශනන් 

ශඵදුහභ ශුල් 40ෂණත් වදන්න ඵළවළ. භළතියණ 

ශකොට්ඨහඹකට ශුල් 1,000ෂණ වදනහඹ කිඹනහ. ඵරන්න, 

ළඹ ීරර්ඹ. ශභන්න නිහ වහ ඉදි කිරීම් අභහතයහංලශේ ළඹ 

ීරර්ඹ. ්රහ ධන විඹදම් ශකොඳභණද කිඹහ ඵරන්න. කිඹන්න 

දන්ශන් නළවළ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට ශවොභ ශකොල්රඹ 

තභයි යන් බහඩාඩ ශුන්න්න ආනඹනකරුන් 50ශදනකු වදන 

එක. ශම් ආනඹනකරුන් 50ශදනහ භත තභයි ජහතික භළණිෂණ වහ 

සර්ණහබයණ අධිකහරිඹ තීයණ ුන්ශන්. අද ශරෝක ශශශ 

ශඳොශශේ තළරැේකරුන් ඳළවළදිලි ්රකහල කය තිශඵනහද, ශරෝක 

ශශශ ශඳොශශේ සර්ණහබයණ මිරත්, යරන් මිරත් අනු 

රංකහශේ ශශශ ශඳොශශේ යරන් අශශවි කයන්න පුළුන් 

ශකොඳභණ ්රතිලතඹෂණ තඵහ ශුනද කිඹහ? ශරෝක ශශශ 

ශඳොශශන් මිර දී ුන්නහ යරන් රංකහශේ ශශශ ශඳොශශේ 

විකුණන්න පුළුන් ශකොඳභණ ්රතිලතඹෂණ තඵහ ශුනද කිඹන 

එක ඳළවළදිලි ්රකහල කය නළවළ. ශම් ආනඹනකරුන් 50ශදනහ 

එකතු කයරහ නළත යෂණ කළුකඩ ඇති කයන්න, එශවභ 

නළත්නම් භළතියණඹට උදවු කයපු තභන්ශ  ශවංචයිඹරහට, 

අශභන්න යරන් ශුනළවිත් ුවුනිල්රහඅයි කිඹන්න තභයි ශම් 

රෆසති න්ශන්. රංකහශේ ශශශ ශඳොශශේ යරන් විකුණන්න 

පුළුන් ශකොඳභණ රහබඹෂණ තඵහ ශුනද කිඹන එක කිඹන්ශන් 

නළවළ. 

ඒ විතයෂණ ශනොශයි. යහජය ශේකඹන් ුළනත් කිඹන්න ඕනෆ. 

අද පිට යට ිනිනන උුතුන්ට, බුේධිභතුන්ට කථහ කයනහ ලු. 

අශන්  ඒ අඹ එන්ශන් ඒ අඹට සුයෂණෂිතතහෂණ තිශඵනහ නම් 

ඳභණයි. යහජය ශේකඹහ යහජය ශේඹට ඵළ ශන්ශන් ශඳන්න් 

එක නිහයි. ඹට ගිඹහට ඳසශේ ශඳන්න් එශකන් තභන් උඳන් 

යශට් ජීත් ශන්න පුළුන් ශයි කිඹහ ඔවුන් හිතනහ. නමුත් අද 

ඒකටත් ශකශරහ තිශඵනහ. ඒ ඔෂණශකොභ ඳළත්තකට දභමුශකෝ. 

රුපිඹල් 10,000 දීභනහ ශභය මලික ළටුඳට එකතු කයනහඹ 

කිේහ. නමුත් මුලික ළටුඳට එකතු කශශේ නළවළ. අද නිහ 

වදන්න, භධයභ ඳන්තිශේ මිනිසුන් ශුොඩ නඟන්න කටයුතු 

කයනහ. අඳට ඒහ ශභොකුත් ඕනෆ නළවළ. ශම් යශට් යහජය 

ශේකඹන් ආඹතනඹකින් ණඹෂණ ුනිේදී ඔවුන්ශ  මලික 

ළටුශඳන් ිනඹඹට 40යි ශදන්ශන්. භහ ශම් අසථහශේදී ඉල්ලීභෂණ 

කයනහ, අඩුභ තයශම් ඒ දීභනහත් එකතු කය ණඹ ශදන්න 

කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ. භහ හිතනහ, ඒ ණඹ අයශුන ශවෝ ඒ 

මිනිසසු ශුඹෂණ ශදොයෂණ වදහ ශුන -කහර් ුන්න ඵළවළ ශන්.- 

ශභෝටර් ඵයිෂණ එකෂණ ශවෝ අයශුන තභන්ට පුළුන් විධිඹට ජීත් 

ශේවිඹ කිඹහ. යහජය ශේකඹහට ඵයිෂණ එකෂණ දුන්ශන්ත් නළවළ ශන්. 

ඒ මුදර ළටුඳට ්රතිපයණඹ කයනහඹ කිේහ. ඒහත් නළවළ.  

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, කරුණහකය ඔඵතුභහශ  කථහ අන් 

කයන්න.  
 

ගරු ප්රව්දන රණවීර  මශතා 
(நளண்தைநழகு ழபசன் பணவீப) 

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ලිච්චවී ංකල්ඳඹ ුළන කථහ කයන නිහ භහ ශම් කහයණඹත් 

කිඹන්න ඕනෆ. ලිච්චවී ංකල්ඳඹ තුශ ඵදු ්රතිඳත්තිඹෂණ 

තිශඵනහ. ඒ ුළන වීදහුභ වභත්රීඹ හිමිඳහණන් වන්ශේ විිනන් 

යචිත බුදුගුණහරංකහයශේ දළෂණශන මී භළසහ භර ශනොතශහ 

1123 1124 

[ුරු ්රන්න යණවීය භවතහ] 
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ශයොන් ුන්නහ හශ  ජනතහ ශනොශඳශහ ඵදු අඹ කය ුන්නහ 

ශරයි. බුදුගුණහරංකහයශේ ශභශේ දළෂණශනහ. 

  

 "ශයොන් අයශුන      ශමින් 

 ඹන ශර බිඟුන්     කුසුමින් 

 ශරොට දුෂණ           ශනොශදමින් 

 ුනිති අඹ ඳඬුරු ශඳය නිඹමින්අ 

ශම්ක ඹව ඳහරන ආඩාඩුෂණ ශනොශයි, ශම්ක ඵදු 

ආඩාඩුෂණඹ කිඹන එක ්රකහල කයමින් භශ  චන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ.  

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට, ුරු ශෂණ.ශෂණ. පිඹදහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.30] 

 

ගරු නක්.නක්. ිළයදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு வக.வக. ழனதளற) 

(The Hon. K.K. Piyadasa) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, 2016 අඹ ළඹ ශනුශන් 

කථහ කිරීභට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ ශම් අසථහශේදී 

ඔඵතුභහට භහශ  ශුෞයණීඹ සතුතිඹ පුද කය ිනිනනහ. අතිුරු 

ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිනරිශේන භළතිතුභහ ජනහරි 8ළනි දහ 

රඵහුත් ජන යශභන්, ුරු අග්රහභහතය යනිල් වික්රභිනංව භළතිතුභහ 

ඇතුළු අඳ අශුෝසතු 17ළනි දහ පිහිටුන රද යජශේ භංුර අඹ 

ළඹ ම්ඵන්ධ විහද කයන ශේරහශේ, ඒ ශනුශන් ශම් අදවස 

කිහිඳඹ ්රකහල කයන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ශම් අඹ ළඹ විහදශේදී විවිධ අදවස භතු වුණහ. ශම් අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශේ අඩු ඳහඩුත් ඇති. නමුත් අපි ශවො ශේ ුළන නිතය 

ශවොඳින් කථහ කයන ුභන්, ඒ අඩු ඳහඩු නිළරැදි කය ශුන 2016 

ය ඉතහ ඹවඳත් යෂණ විධිඹට ශම් යජශේ ුභන් භහර්ුඹ කස 

කය ශුන ඉදිරිඹට ගිහින් ශම් යට ඹවඳත් භහර්ුඹට ශුන 

ආශොත්, ශම් තිශඵන ්රලසනලින් මිශදන්නට අඳට පුළුන් ශයි 

කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. 

ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ ශම් යශට් ඳළතුණු යජඹන් තුළින් ශම් 

යටට ඹම්කිින ළඩ ශකොටෂණ කයන්න උත්හවඹෂණ ුන්නට ඇති. 

අඳ ඒ භවය උත්හවඹන් හර්ථක දළෂණකහ, භවය ඒහ 

අහර්ථක දළෂණකහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ භධයභ කඳුකයශේ -

තුකයශේ- ''තු ඹිනතර ඳවසුකම්'' කිඹරහ අභහතයහංලඹෂණ ඇති 

කශහ. තුකයශේ හිටපු නහඹකඹන්, ඒ හශ භ ශේලඳහරන 

අධිකහයශේ නහඹකඹන් තුකයශේ ඒ අභහතයහංලඹ ඉතහභ උස 

අන්දමින් රකහ ශුන, නිතයභ ඒ ුළන භතෂණ කයමින් කටයුතු 

කශහ. නමුත් ඒ අභහතයහංලඹ වයවහ තුකයඹට ිනදු වුණු ශේහෂණ 

අපි දළෂණශෂණ නළවළ. ඳහයල් කිහිඳඹෂණ වළශදන්න ඇති. විදුලිඹ අඩු 

ඳහඩුකම් පුයහරන්න ඇති. ශනත් කිිනභ ශදඹෂණ ඒ අභහතයහංලඹ 

වයවහ තුකයඹට ිනදු වුශඩා නළවළ කිඹන එක භහ විශලේශඹන්භ 

භතෂණ කයන්නට ඕනෆ. අවුරුදු 18ෂණ තිසශේ අපි තුකයඹ දිවහ ඵරහ 

ශුන ිනිනඹහ. ඳසු ගිඹ ආඩාඩු කිහිඳශඹන්භ තුකයඹට ළඩෂණ 

වුශඩා නළවළ කිඹන එක භහ විශලේශඹන්භ භතෂණ කයන්නට ඕනෆ.  

අශේ ුරු යනිල් වික්රභිනංව අග්රහභහතයතුභහ 1993දී දිංුත  

ශෞභයමර්ති ශතොඩාඩභන් භළතිතුභහ භඟ හකච්ඡහ කය, 

නුයඑළිශේ දළනට ිනිනන තු නිහර ඉදිරිඹට අම  7කුත්, 

පිටුඳට අම  7කුත් -අම  14ෂණ- ඳර්චස 7ෂණ ඇතුශත් න ශේ ඒ 

නිහ වදහ ුන්න අයිතිඹ රඵහ දුන්නහ. නමුත් ඒ අවුරුදු 18ක 

කහරඹ තුශ ඒ නිහ ෆදීශම් ළඩ පිළිශශෂණ ඇති කශශේ නළවළ. 

එශවභ ළඩ පිළිශශෂණ ඇති කශශේ නළති නිහ ඒ නිහ, ඒ 

තුකයශේ රයින් අදත් -දළන් අවුරුදු 230කට ආන්න කහරඹෂණ-  

ඒ තත්ත්ශඹන්භ ඳතිනහ. එභ නිහ, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නශඹන් තු නිහ ඉදි කිරීභ වහ ශනභ අභහතයහංලඹෂණ 

ඇති කයරහ, අභහතයයශඹෂණ ඳත් කයරහ, ඒ තු නිහ -රයින් 

කහභය- ශනුට ඳර්චස 7ක ඉඩභෂණ රඵහ දීරහ නිහ ඉදි කය 

ශදන්න දළන් කටයුතු කය ශුන ඹනහ. තුකයඹට නිහ 

එෂණරෂණ වළටදවෂණ ඳභණ අලය ශනහ. අඳට ශභඹ එකයභ 

කයන්න ඵළවළ. භහ වළටෂණ තුශ ශම් නිහ ඉදි කය ශදන්නයි අශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තු තිශඵන්ශන්. 

ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ තුකයශේ ඒ නිහ ඉදි කිරීභට ුත්තහ ව 

උත්හවඹ තුශ ශම් භහ දවඹ ඇතුශත නිහ 470ෂණ ඳභණ හදහ 

අන් කය තිශඵන ඵ විශලේශඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ. ඒ 

හශ භ, මීරිඹඵළේද ්රශේලශේ නහඹ ඹෆශභන් ිනදු ව විනහලඹ තුශත් 

නිහ හදහ දීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. එභ නිහ එක එක 

භවත්රුන්ශ , ඒ ්රශේල නිශඹෝජනඹ කයන නහඹකඹන්ශ  

්රකහල ශභොන ආකහයශඹන් තිබුණත්, ශම් අසථහ න විට 

තුකයඹට විශලේ ළඩටවනෂණ ඇති කය තිශඵනහ. ඉදිරිශේදී -

2016 ශර්දී- ශම් නිහ ඉදි කය දීභට ශම් අඹ ළශඹන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,000ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඒ ුළන විශලේශඹන්භ අපි 

යජඹට, අශේ ුරු මුදල් ඇභති යවි කරුණහනහඹක භළතිතුභහට 

තුකයශේ ජනතහ ශනුශන් භහශ  ශුෞයණීඹ සතුතිඹ ශම් 

අසථහශේදී පුද කයන්නට ඕනෆ.  

ඳසු ගිඹ දින ිනඹශේ කහරඹ තුශ යජඹ භඟින් රඵහදුන්න 

රුපිඹල් රෂණ 1,000ක ඳභණ මුදල් ්රභහණඹ තුළින් ග්රහමීඹ 

භට්ටශම් ඒ ජනතහට භවහ භහර්ු කීඳඹකුත්, නිහ කීඳඹකුත් ඉදි 

කය ශදන්න අඳට පුළුන්කභ රළබුණහ. රඵන ශර් තුකයඹ 

ශනුශන් අඳට තත් විලහර ළඩශකොටෂණ කය ශදන්න පුළුන් 

කිඹන විලසහඹ තිශඵනහ. එභ නිහ ශම් අඹ ළඹ ඉතහභ ශවො 

අඹ ළඹෂණ ශර අඳ දකිනහ.  ශම් අඹ ළඹ ශකශනකුට ශවො 

න්න පුළුන්; ත  ශකශනකුට නයක ශන්න පුළුන්.  

ශභය අඹ ළශඹන් ඹසුත ඇත්තන් ුළන ශඳොඩ්ඩෂණ භතෂණ 

ශරහ තිශඵනහ. අද ළම ඹ කවුරුත් ඹසුත ඇත්තන් ුළන 

කථහ කයන්ශන් නළවළ. දළන් ඒ අඹට කිඹන්ශන්, අශජයසඨ 

පුයළිනඹන්අ කිඹහයි. ශඹෝිේධ අඹ කිඹහත් කිඹනහ; භවලු අඹ 

කිඹහත් කිඹනහ. ශනොශඹෂණ විධිඹට ඒ අඹ වඳුන්නහ. නමුත්, 

ශජයසඨ පුයළිනඹන් කිඹන චනඹ තභයි දළන් ඉසයවට ඇවිත් 

තිශඵන්ශන්. ශම් ඹසුත පුේුරඹන් ුළන ශොඹහ ඵරන ළඩ 

පිළිශශෂණ ශනුශන් මුදරෂණ ශන් කය තිශඵනහ. අද දරුන් 

ඳහ තභන්ශ  ශදභේපිඹන් ශඟඳහත තිශඵන භවලු නිහඹකට 

තල්ලු කයරහ ඇඟ ශේයහ ුන්න වදනහ. ශම් ඹසුත අඹ ුළන 

ඵරන්න අශේ යජශඹන් ශවො ළඩ පිළි ශශෂණ කස කය 

තිශඵනහ. ඒ ුළන අඳ තුටු ශන්න ඕනෆ.  

තුකයශේත් pension ුනිපු අඹ ඉන්නහ. තුකයශේ ඉන්ශන් 

ඹභෂණ කභෂණ කය ුන්න පුළුන් අඹ ශනොශයි; ඉතහභ 

අභහරුශන් ජීත්න අඹ ඉන්ශන්. ඒ කහරශේ තුකයඹට ඒ 

ජනතහ එෂණකශුන ආශේ ශත් ුස ඹට උම්ඵරකඩයි, ශඳොලුයි 

තිශඵනහ කිඹරහයි. එශවභ කිඹරහ තභයි ඒ අඹ ඉන්දිඹහශන් 

කථහ කයශුන ආශේ. ඵළලුහභ ශඳොලුත් නළවළ. උම්ඵරකඩත් 

නළවළ. ශත් දල්ර විතයයි තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු ජය්දත වමරවීර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜனந்த சநபவீப,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
දළන් ඒ අඹට ඹන්න කිඹන්න.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු නක්.නක්. ිළයදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு வக.வக. ழனதளற) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

අඳ ඹන්න කිඹන්ශන් නළවළ. ශම් යශට් පුයළිනඹන්ට එශවභ 

ඹන්න කිඹන්න ඵළවළ ශන්. ශම් යටට විලහර ධනසකන්ධඹෂණ එකතු 

කය දීරහ ශම් යශට් ජීනහලිඹ රු කය ශදන්න උදවු කයපු පිරිෂණ 

ලශඹන් ඒ අඹත් අඳට අභතක කයන්න ඵළවළ.  ඒ අඹ ශම් යටට 

විලහර ළඩශකොටෂණ කශ අඹයි. ඒ අඹත් ශම් යශට් යහශුන, 

ශම් යශට් අනිෂණ වළභ පුයළිනශඹකුටභත් ඒ අයිතිඹ රඵහ ශදන්න 

ඕනෆ. ශම් යශට් ජීත් න වළභ ශකශනකුටභ - රවිඩ ශන්න 

පුළුන්, ිනංවර ශන්න පුළුන්, මුසලිම් ශන්න පුළුන්- ඒ 

අයිතිඹ අඳ ශදන්න ඕනෆ. එශවභ දුන්ශනොත් තභයි ශරෝකශේ 

ශකොන් න්ශන් නළති අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹෂණ 

ඇති න්ශන්. ඹසුත ඇත්තන් ශනුශන් ශභය අඹ ළශඹන් 

ශම් ුත්තහ ව තීයණඹ ුළන අශේ තුට ්රකහල කයනහ.  

ඊශඟට, ශඹොවුන් ශේනහංකඹ ුළනත් භහ කිඹන්න ඕනෆ. 2001-

2004 ආඩාඩු කහරඹ තුශ අඳ ශඹොවුන් ශේනහංකඹ ඇති කශහ. ඳසු 

ගිඹ කහරඹ තුශ ශම් ශඹොවුන් ශේනහංකශඹන් විලහර ශේහෂණ ශම් 

ය ටට ඉටු වුණහ. ඳහශරන් අස වුණහට ඳසු තරුණ තරුණිඹන් 

ශඹොවුන් ශේනහංකඹ වයවහ එක එක ෂණශේරරට පුහුණු කයරහ 

ඔවුන්ට ඉදිරිඹට ඹන්න කටයුතු කස කය දුන්නහ. වදිිනඹට ඳයිේඳ 

ඵටඹෂණ වයි කය ුන්න, bathroom set එකෂණ වයි කය ුන්න, ඩු 

ළඩකට, ශම්න් ළඩකට පුහුණු ශකශනෂණ අද ශවොඹහුන්න 

නළවළ. විලහර මුදරෂණ ශුේත් එශවභ  ශකශනෂණ ශවොඹහ ුන්න 

නළවළ. ශම් ත්රී වීරර් ්රලසනඹ නිහ අද ඒ තත්ත්ඹ ඇති ශරහ 

තිශඵනහ.  දරුන් ඳහලින් ඉත් ව ුභන්භ එෂණශකෝ තභන්ශ  

ශදභේපිඹන්ශ  pension එශකන් ුත්ත ල්ලිලින්, නළත්නම් 

ශදභේපිඹන්ට කයදය කයරහ ත්ශත් තිශඵන ුස ිනක විකුණරහ, 

එශවභත් නළත්නම් කන කය ඵඩු උුස තිඹරහ ත්රී වීරර් ුන්නහ. 

තරුණ පිරි ඒකට ශඹොමු ශනහ. ඊට ඳසශේ තරුණඹන්  

තභන්ශ  කහරඹ එතළනට ශඹොදරහ ළඩ කයනහ. මුරහනහරඪ 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඹ අවුරුදු 30න් ඳසු ශම් තරුණඹන්ට ත්රී 

වීරර් ඵරඳර දීශම් ළඩ පිළිශශෂණ රිඹහත්භක කශශොත්, 

ඔවුන්ශුන් විලහර ශ්රභ දහඹකත්ඹෂණ අයශුන ශම් යට ඉදිරිඹට 

ශුන ඹන්න පුළුන් ශයි කිඹහ භහ හිතනහ.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ශන් කශ ශරහශන් ත විනහම ඹෂණ තිශඵනහ.  

 
ගරු නක්.නක්. ිළයදාව මශතා 
(நளண்தைநழகு வக.வக. ழனதளற) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

ශඵොශවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. භහ ඉතහභ 

ඉෂණභනින් කථහ අන් කයනහ.  

තරුණ ශ්රභඹ අඳට ඉතහ ළදුත් ශනහ. තරුණඹන් විලහර 

පිරිෂණ රැකීයෂණහ නළති ඉන්නහ. ඔවුන් විශලේශඹන්භ 

ඵරහ ශඳොශයොත්තු න්ශන් යජශේ රැකිඹහභයි. ඳසු ගිඹ කහරශේ 

ආඩාඩු කයපු ඇත්තන්භ කිඹනහ රැකිඹහ ්රභහණඹ රෂණ 

ඳවශශො දෂණහ ළම  කශහ ; ඒ නිහ තත් අඹ යජශේ රැකිඹහරට 

දභන්න ඉඩෂණ නළවළ කිඹහ. නමුත්, යජශේ රැකිඹහභ ශනොශයි 

පුහුණු තිශඵනහ නම්, දෂණකභ -වළකිඹහ- තිශඵනහ නම් 

ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් රැකීයෂණහ ඕනෆ තයම් තිශඵනහ. ශම් 

යශට්ත් තිශඵනහ. පුහුණු අඹට ශේීරඹ විශේීරඹ ලශඹන් ඕනෆ 

රැකිඹහකට ඹන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. නුපුහුණු අඹ නිහ 

තභයි ශම් ්රලසනඹ එන්ශන්. තරුණඹන්ශ  ශම් තත්ත්ඹට 

්රධහනතභ ශවේතු ත්රී වීරර් රැකිඹහට තරුණඹන් විලහර ලශඹන් 

ශඹොමු වීභයි. ඒක දිවහ ඵරහශුන ත තරුණඹන් වතය 

ඳසශදශනෂණ ඒකට ශඹොමු ශනහ. වළන්දෆට ශඵෝතරඹෂණ 

ුන්නහ; ඔෂණශකොභ කට්ිනඹ එතළනට එකතු ශනහ. ඒ හශ  

ශේරට ශඹොමු න තරුණ පිරි විනහල මුඛ්ඹට ඹනහ. ඒක 

නතය කය ුන්න ඕනෆ.  

තත් විශලේ කහයණඹෂණ භහ භතෂණ කයන්න ඕනෆ. ශම් ුළන 

අද ශවෝ ඊශේ උශේ කවුරු ශවෝ කිඹනහ භහ අවශුන හිිනඹහ. අඹ 

ළඹ ශඹෝජනහ භඟින් ළය අඩු බිඹර් ලීටයඹක මිර රුපිඹල් 190 

ිනට 160ට අඩු කය තිබුණහ. නළත එභ ඵේද ළම  කයරහ එඹ 

රුපිඹල් 190 දෂණහ ළම  කය තිශඵනහ.  ශම් බිඹර් කෆන් ශම් 

යිනන් ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් කය දභන්න කිඹරහ භභ 

විශලේශඹන් ඉල්ලීභෂණ කයනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ගිහිල්රහ 

අවිසහශේල්ශල් ඉරහ නුයඑළිඹ දෂණහ  ඳහය ශදඳළත්ත ඵරන්න.  

ශම් බිඹර් කෆන් ඳහය ශදඳළත්ශත් විලහර ලශඹන් වීින කය දභහ 

තිශඵනහ. ශඩංගු භදුරුන් ශඵෝ ශන්න ඳශමුළනි ශවේතු තභයි, 

ඳහය ශදඳළත්ශත් ශම් විින කය දභහ තිශඵන බිඹර් කෆන්ර තුය 

පිශයන එක. ඒ නිහ ශම්හ ඉත් කයරහ දභන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීම්] ඒහ තිශඵන අඹ ඵරහ ුත්තශදන්. ඒ කථහ ශනොශයි භභ 

කිඹන්ශන්. ඒහයින් ශම් යටට න්නහ ව වහනිඹ ුළන භභ 

කිඹන්ශන්. ඒ නිහ තභයි ශවොරුන්ට, තෂණකම ඹන්ට ශදන්න ඕනෆ 

දඬුම් රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. ඉතුරු අඹටත් ඉදිරිශේදී දඬුම් රඵහ 

දුන්නහභ ඒහ ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් ශරහ ඹයි. ශවොරු, 

තෂණකම න් නිහ තභයි ශම් යටට ශම් තත්ත්ඹ ඇති වුශඩා. 

ශවොරුන් ශම් යිනන් ම්පර්ණශඹන් ඉත් කය දභන්න ඕනෆඹ 

කිඹන කහයණඹ භභ ශම් අසථහශේදී භතෂණ කයනහ. ශවොයකම් 

කයරහ, ශම් යට කහඵහිනනිඹහ කයරහ විනහල කශශේ ශම්  ශවොරු. ඒ 

නිහ ශම් ශවොරු ම්පුර්ණශඹන්භ ශම් යිනන් ඉත් කය දභන්න 

ඕනෆ.  

අතිුරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිනරිශේන භළතිතුභහ හශ භ 

ුරු අග්රහභහතයතුභහශ  නහඹකත්ඹ ඹටශත් ශම් යට ඉදිරිඹට 

ඹන්න ඕනෆ. එභ නිහ ශවොරු, තෂණකම න් ශම් යිනන් තුයන් 

කයන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහට විශලේශඹන් 

භභ භතෂණ කයන්න ඕනෆ. ඹවඳත් ඳහරනඹෂණ ශම් යට තුශට ශුන 

එන්න අලය ලෂණතිඹ, වධර්ඹඹ ළභ ශදනහටභ රළශේහ කිඹරහ 

්රහර්ථනහ කයමින් භශ  කථහ නත්නහ.  

 
[අ.බහ. 5.42] 

 

ගරු ජය්දත වමරවීර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜனந்த சநபவீப,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශකින ශරහෂණ භට රළබී 

තිශඵන නිහ ඒ ශකින ශරහ තුශ ශම් අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ 

කයරහ තිශඵන තත් එෂණ දුසට, ඒ හශ භ ඔශශභොට්ටශ 

ශඹෝජනහෂණ පිළිඵ ශකින ශවළිදයේෂණ කයන්න භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඒ හශ භ ශම් ශරහශේ ළවිලි 

කර්භහන්ත ඇභතිතුභහ ත් ශම් ුරු බහශේ  ිනටීභ  ුළන භභ තුටු 

නහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ කථහශේ 157 ව 

158 ළනි ශ්ජදර තිශඵන ශතොයතුරු අනු ශඳශනනහ, 

තමුන්නහන්ශේරහ අශේ යශට් ශත් ශුොවිඹහ ඉතිවහශේ කදහත් 

අන්දපු නළති විධිඹට අන්දරහ තිශඵන ඵ. ශත් කිශරෝ එකකට 

රුපිඹල් 80ක, රුපිඹල් 90ක ඳහශන මිරෂණ රඵහ ශදනහ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ කිේහ. ඳවත යට ශත් නිසඳහදනශඹන් දළළන්ත 

ශකොටෂණ, දළළන්ත ඳංගුෂණ එකතු කයන දිසත්රිෂණකඹක භවජන 

නිශඹෝජිතශඹකු වළිනඹට භභ ශම් කහයණඹ කිඹන්න කළභළතියි. 

කළුතය දිසත්රිෂණකශේ බුරත්ිනංවර, අුරත්ත, භතුුභ, ඵදුයලිඹ, 

ඳළරත්ත, රල්රහවිට, මීුවතළන්න කිඹන ්රශේලර  ශත් 
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ශුොවීන්ට  දලු කිශරෝකට රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 58යි, 52යි, 51යි,  

48යි, මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. තමුන්නහන්ශේරහට ඒ 

පිළිඵ ශම් විහදශේදී හශ  ුෂණත් නළවළ. යවි කරුණහනහඹක 

ඇභතිතුභහ  ඳළඹ ුණනෂණ ඉදිරිඳත් කයපු ශම් අඹ ළඹ කථහශේ ඒ 

පිළිඵ ශ  ුෂණ  නළවළ. ඒ පිළිඵ කිඹන්ශන් එකභ එක 

කහයණඹයි.  ශභොකෂණද?  කමිටුෂණ දහනහලු  ුරු අග්රහභහතයතුභහ 

ඉදිරිඳත් කයපු අංර්ධනඹ වහ ව ආර්ථික ළරසුම්අ ඹටශත් 

දෂණන රද භධය කහලීන ළඩ පිළිශශශේත් ඒ පිළිඵ හශ  ුෂණ 

නළවළ. ශත් ශුොවිඹහ මුහුණ ශදන ශම් ුළටලු පිළිඵ ශ  ුෂණ 

නළති කටයුතු කයන නිහ අද ශත් ශුොවිඹහ කඵශරන් ළිඳට 

ළිනරහ ඉන්නහ. ශම් කිඹන්න ඹන කහයණඹ ුරු නවීන් 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහ දන්නහද කිඹන්න භභ දන්ශන් නළවළ. දළන් 

ශම් ශත් ශුොවිඹහ හශ භ රංකහශේ ශත් කර්භහන්තඹ නළති බංු 

කයරහ නන්න කටයුතු කයන්න වදනහ. 

භශ  භතකශේ වළිනඹට යනිල් වික්රභිනංව භළතිතුභහශ  

ආඩාඩු ඹටශත් - 2002 අවුරුේශේ - රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

භළතිතුභහ ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයයඹහ වළිනඹට හිිනඹහ. එදහත් 

ශම් ශඹෝජනහ ආහ. ශභොකෂණද, ඒ ශඹෝජනහ? ඒ ශඹෝජනහ 

තභයි, ශත් මිශ්ර - blend - කිරීභ. තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ, 

අඩුඵහයිර අඳට ඩහ අුඹ එකතු කිරීභෂණ කයනහඹ, ඩුඵහයිර 

ශත්රට අුඹ එකතු කිරීශම් කර්භහන්තඹ අඳට ළම ඹ ඉසයහින් 

තිශඵනහඹ, ඒ නිහ අපිත් ශත්රට අුඹ එකතු කිරීශම් කහර්ඹඹ 

කයන්න ඕනෆඅඹ කිඹරහ.  ශභොකෂණද ශම් කයන්න වදන්ශන්? 

ඩුඵහයිර ශත් ඳළශඹෂණත් ළශන්ශන් නළති ඵ අඳට ළම ඹ 

ශවොට ශම් ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයරු ශදශදනහභ දන්නහ. 

ඩුඵහයිරදී ශත්රට අුඹ එකතු කිරීශම් කහර්ඹඹ කශහට කභෂණ 

නළවළ. නමුත් අවුරුදු තුන්ිනඹඹක ඉරහ “Ceylon Tea” නමින් 

ශරෝකශේ සර්ණභඹ නහභඹෂණ දිනහශුන තිශඵන ශ්රී රංකහශේ 

ශත් ිනක කහඵහිනනිඹහ කයරහ, ලිේටන් හශ  ඵහුජහතික 

ශකොම්ඳළනිකහයයින්ට රංකහශේ ශත් ශශශ ශඳොශ රඵහ දීශම් 

කට, දුසට රිඹහ තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ශම් කයන්න වදන්ශන්. 

ඔඵතුභහ ''එශවභ නළවළ'' කිඹරහ කිඹනහ නම් කිඹන්න. භභ ඒ 

පිළිතුය ඵහය ුන්න රෆසතියි. නමුත්, අද ශම් ශන්න ඹන්ශන් 

ශභොකෂණද කිඹරහ තමුන්නහන්ශේ දන්නහ. ඇශභරිකහ එෂණත් 

ජනඳදඹ අශේ ශරොකුභ ුළනුම්කරුන් ඳස වඹ ශදනහ  ළශකුහ. 

එදහ ලිබිඹහ, යහජයඹන්-යහජයඹන් අතය ශතොු පිිනන් ශත් ුළනීශම් 

ගිවිසුභකට අත්න් කයරහ තිබුණහ. ලිබිඹහ ළශළෂණවහ; ඉයහකඹ 

ළශළෂණවහ. අශේ packeted ශත් ළම ශඹන්භ ුත්ත යට තභයි 

ිනරිඹහ. අද ිනරිඹහත් ශෂණරහ. රුිනඹහට, ඉයහනඹට ඵහධක 

ඳළශනේහ. අශේ ුළනුම්කරුහ වළිනඹට රුිනඹහ විතයෂණ ඉතුරු 

වුණහ. ඒ නිහ ශත් මිර අඩු වුණහ. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ කයන්න 

ඕනෆ ශභොකෂණද? අශේ යනිල් වික්රභිනංව අුභළතිතුභහශ  ශරොකු 

ඳේඳහශන් ඇශභරිකහශේ ඉන්ශන්. ඒ ශරොකු ඳේඳහට ශම්ක කිඹන්න 

ශකෝ. ඉයහකඹ කුශේට් යහජයඹට ුළහුශේ දස ශදකයි. දස ශදකෂණ 

ුවපු එකටත් න්දි ශුන්න නිඹභ කශහ. භහ දන්න තයමින් 

ඉයහකඹ තභත් කුශේට් යහජයඹට  න්දි ශුනහ. ඉතින් ශරොකු 

ඳේඳහට ගිහින් කිඹන්න ශකෝ, අශරොකු ඳේශේ, තමුන්නහන්ශේරහ 

ඉයහකඹට ුවපු නිහ, ිනරිඹහට ුවපු නිහ, ලිබිඹහට ුවපු නිහ, 

අශේ ශත් කර්භහන්තඹ ළනිනරහ තිශඵනහ; අශේ ශත් නිසඳහදනඹ 

ළිනරහ තිශඵනහ. දළන් භභ තභයි ආඩාඩු කයන්ශන්. අශේ ශත් 

ශුොවිශඹෝ භශ  භේ භතෂණ කයනහ. ඒ නිහ ශත් මිර අඩු කයන්න 

භට වනඹෂණ ශදන්න ශකෝඅ කිඹරහ. ශරොකු ඳේඳහට කිඹරහ ඒ 

වනඹ ඉල්ර ුන්න පුළුන් ශන්. ඒ ම්ඵන්ධ 

තමුන්නහන්ශේරහට ු කීභෂණ තිශඵනහ. දළන් ශභොකද ශන්ශන්? 

ඒ තත්ත්ඹ තමුන්නහන්ශේරහ, අඳට ඳහරනඹ කයන්න ඵළරි වුණහට 

ඇශභරිකහ ඳහරනඹ කයනහ. ඇශභරිකහ ශඳොලිසකහයඹහ හශ , 

දඩ ඵල්රහ හශ  ශරෝකශේ යටල් කුඩු ඳට්ටම්, කඩු ඳට්ටම් 

කයශුන ඹන ශකොට, ඒ  නිහ අශේ ශත් කර්භහන්තඹ ළටුණහ නම් 

අශේ ශත් ශුොවිඹහ යකින්න තමුන්නහන්ශේරහට ු කීභෂණ 

තිශඵනහ ුරු අභහතයතුභනි. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අද ඒක ශනොශයි ශන්න 

ඹන්ශන්. එදහ යනිල් වික්රභිනංව භවත්තඹහ “Regaining Sri 

Lanka” කිඹන ආර්ථික ඵයිඵරඹ ශුනළල්රහ කයන්න වදපු ළශඩ් 

ශම් අඹ ළශඹනුත් කයන්න ඹනහ. එදහ කයන්න වළදුශේත් ශම් 

යශට් ශත් මිශ්ර කයරහ, “Ceylon Tea”රට ශරෝකශේ තිශඵන 

සර්ණභඹ නහභඹ නළති බංු කයරහ, ලිේටන් හශ , අෂණඵහර් 

හශ  ශකොම්ඳළනිකහයශඹෝ වත් අටශදශනකු අතට රංකහශේ ශත් 

ශශශ ශඳොශ බහය  ශදන ළශඩ් තභයි තමුන්නහන්ශේරහ කයන්න 

වළදුශේ. ඒ රිඹහශන් ශත් මිර ඉවශ ඹන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ 

භට කිඹන්න ශකෝ?  

අපි දන්නහ, රුිනඹහ ඉන්දුනීිනඹහශන් ශත් ශුන්නහ 

කිඹන එක. රුිනඹහ විඹට්නහභශඹන් ශත් ශුන්නහ. රුිනඹහ 

ශකන්ඹහශන් ශත් ශුන්නහ. ශුන්රහ blend කයනහ. 

Blend කයරහ ශරෝක ශශශ ශඳොශට ඹනහ. අශේ “Ceylon 

Tea”රට එශවේ ශරොකු ඵේදෂණ ුවනහ. ඒ වුණහට අශේ ශත් 

රුිනඹහනු ඳහරිශබෝගිකශඹෝ ුන්නහ. ඒ ඇයි? ශරෝකශේ තිශඵන 

ශවොභ ශත්, අශේ ශත් නිහ. ශරෝකශේ තිශඵන යභ ශත්, අශේ 

ශත් නිහ. ඒ නිහ අශේ ශත් රුිනඹහනු ඳහරිශබෝගිකඹහ ුන්නහ. 

රුිනඹහනු ඳහරිශබෝගිඹහට ශත්රුශණොත්, අදළන් රංකහත් 

විඹට්නහභශඹන් ශත් ශුනළල්රහ, ශකන්ඹහශන් ශත් ශුනළල්රහ, 

ඉන්දුනීිනඹහශන් ශත් ශුනළල්රහ මිශ්ර කයරහ රුිනඹහනු ශශශ 

ශඳොශට එනහඅ කිඹරහ, රුිනඹහ blend කයන ඵහර ශත් 

ුන්නහ මිෂණ, අශේ “Ceylon Tea” රුිනඹහශේ අඹ ුන්ශන් 

නළවළ ුරු ඇභතිතුභනි. එතශකොට ශභොකද ශන්ශන්? දළනට අඳට 

ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ තිශඵන ශරොකුභ ශශශ ශඳොශ ශත්. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් කයන ළශඩන් අඳට රුිනඹහත් නළති 

ශරහ, ත අවුරුදු ඳවෂණ වඹෂණ ඹන ශකොට රංකහශේ ශත් 

කර්භහන්තඹ ළනශන එක ශෂණන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ 

ඒක කයන්ශන් ශන ශභොකත් කයන්න ශනොශයි.  

ුරු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ විදඹ හෂණෂිඹෂණ තිශඵන 

ඇභතියශඹෂණ කිඹරහ අපි දන්නහ. තමුන්නහන්ශේ හිටපු වළභ 

තළනකභ එශවභ ශඳන්නුහ. තමුන්නහන්ශේත් දන්ශන් නළතු ඇති 

ශභශවභ ශඹෝජනහෂණ තිශඵනහ කිඹරහ.  අශේ ශත් කර්භහන්තඹ 

ළනශන්න ඹන්ශන්. අද රංකහශේ ඳවත යට ශත් ශුොවිඹහ, භළද 

යට ශත් ශුොවිඹහ, උඩ යට ශත් ශුොවිඹහ ඇතුළු යශට් වළභ තළනභ 

ිනිනන ශත් ශුොවීන් අන්ත අයණ බහඹට ඳත් ශරහ ඉයයි. ශම් 

අයණ බහශඹන් ඔවුන්  මුදහ ුන්න. ඒ වහ අඳට අසථහෂණ 

තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේ දන්නහ ඇති, අද චීනශේ Black 

teaරට market එකෂණ තිශඵනහ. අද චීනශේ Black tea                

ඳහවිච්චි කිරීශම් ්රණතහෂණ ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශරෝක 

ජනුවනශඹන් බිලිඹන 1.4ෂණ චීනශේ ඉන්නහ. අපි අවුරුේදට 

ශත් නිසඳහදනඹ කයන්ශන් කිශරෝ ග්රෆම් මිලිඹන 300යි. චීනඹට ඒ 

ශත් ිනක විකුණහ ුන්න අපිට ඵළරිද? වළඵළයි,  භවත්තශඹෝ චීනඹත් 

එෂණක වළේපිරහ ඵළවළ ඒක කයන්න. ශරෝක ජනුවනශඹන් විලහර 

ංඛ්යහෂණ ඉන්නහ, ඉන්දිඹහශේත්. චීනඹ, ඉන්දිඹහ එකතු කයරහ 

ුත්ශතොත් බිලිඹන 2.5ෂණ ඉන්නහ. ඉන්දිඹහ ශත් වදන්ශන් 

කිශරෝ ග්රෆම් මිලිඹන 700යි.  

අපිට ඵළරිද අශේ ශත් ිනක ඉන්දිඹහට විකුණන්න? එශවභ 

marketing ළඩ පිළිශශෂණ ශත් ඳර්ශේණ ආඹතනශේ 

තිශඵනහද? Tea Research Institute එශෂණ දෂණ නිරධහරින් 

ඉන්නහ. ඒ ශුොල්රන්ට අසථහ ශදන්න. ශත් භඩාඩරශේත් 

ඉන්නහ එශවභ දෂණ නිරධහරින්. ඒ ශුොල්රන්ට අසථහ 

ශදන්න. දළන්  Black teaරට ශරෝකශේ ්රණතහෂණ තිශඵනහ. 

ුරු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේරහ අධයඹනඹ කයන්න. භවය 

ශරහට අධයඹනඹ කයරහත් ඇති. අද චීන භහකට් එශෂණ Black 

teaරට විලහර ඉල්ලුභෂණ තිශඵනහ. ඒ නිහ අශේ ශත් ිනක 

චීනඹට ඹන්න පුළුන්. අශේ ශත් ිනක චීනඹට ඹන්න නම් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අCeylon Tea" කිඹන නහභඹ භයහ ුන්ශන් නළතු තිශඵන්න ඕනෆ. 
අCeylon Tea" කිඹන ඒ සර්ණභඹ නහභඹ තිඹහ ුන්න ඕනෆ. 

අCeylon Tea" කිඹරහ ලිේටන් උගුරට අහු ශන්න එඳහ; 

අෂණඵහර්රහශ  උගුරට අහු ශන්න එඳහ; අවභඩ්රහශ  උගුරට අහු 

ශන්න එඳහ. අහු වුශණොත් අශේ ශත් ශශශ ශඳොශ නළත්තටභ 

නළති ශරහ,  ශරහ  ඹනහ. රංකහශේ  අලිේටන් ිනශරෝන්ටහඅ 

කිඹරහ තිබුණහට ශරෝකශේ ශකොවසත් අලිේටන් ිනශරෝන්ටහඅ 

කිඹරහ ශත් එකෂණ නළවළ. ඒහ අවභඩ්රහශ . ඒ නිහ අවභඩ්රහශ  

උගුරට ළිනරහ ශම් යටත් ඩුඵහයි යට හශ  ශත් මිශ්ර කයන යටෂණ 

ඵට ඳත් වුශණොත්, එතළන් ිනට අශේ ඳශන්; අශේ 

ශේලගුණශඹන් අවුරුදු 300ෂණ තිසශේ අඳට දහඹහද කය දුන්න ශම් 

ශරෝකශේ තිශඵන අCeylon Tea" කිඹන යභ ශත් ිනක අඳට නළති 

ශනහ. අපි ශරෝකශේ ශත්ලින් ශදළනි න්ශන්, අChampagne 

of Teas" කිඹන නහභශඹන් ඉන්දිඹහශේ හිභහර කන්ද ආශ්රිත 

තිශඵන Darjeeling Tea රට විතයයි.  

ුරු මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභනි, එභ නිහ භහ ඔඵතුභහශුන් 

ඉල්රහ ිනිනනහ ශම් අඳයහධඹට ඉඩ ශදන්න එඳහ කිඹරහ. ශම් 

අඳයහධඹට ඉඩ දුන්ශනොත්, අශේ කලුතය දිසත්රිෂණකශේ, ුහල්ර 

දිසත්රිෂණකශේ, භහතය දිසත්රිෂණකශේ, යත්නපුය දිසත්රිෂණකශේ, 

කෆුල්ර දිසත්රිෂණකශේ ඳවත යට ශත් ශුොවිඹහ; භළද යට ශත් 

ශුොවිඹහ තදුයටත් කඵශරන් ලිඳට ළිනරහ ශම් රංකහේ ශත් 

කර්භහන්තඹභ ළනශන තත්ත්ඹකට ඳත් ශේවි. ඒ නිහ ශම් ශත් 

කර්භහන්තඹ ළනීමශම් කුභන්රණශේ පීතියඹහ ඵට ුරු නවීන් 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ඳත් ශන්න එඳහ කිඹන ඉල්ලීභ කයමින් 

භශ  කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු නවින් දිහනහඹක ඇභතිතුභහ. 
 

ගරු නවි්ද දිවානායක මශතා (ලැවිලි කර්මා්දත 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு யழன் தழறளளனக்க - தருந்வதளட்டக் 

ககத்ததளமழல் அகநச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 

අශේ ශත් කර්භහන්තඹ විනහල ශන්න අපි කදහත් ඉඩ 

ශදන්ශන් නළවළ. ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශ  වළඟීම් ඵය කථහ 

අපි ශුොඩහෂණ අුඹ කයනහ. ශත් මිශ්ර කයණඹ ුළන අද-ඊශේ ආපු 

කථහෂණ ශනොශයි. දිුටභ ශම් කථහ තිබුණහ. අපි ඉතහභත් 

ළරසුම් වුතයි ශම් ළඩ පිළිශශ කයනහ නම් කයන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ - [ඵහධහ කිරීභෂණ]  ශඳොඩ්ඩෂණ ඉන්න ුරු 

භන්ත්රීතුභනි. භට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න.  ශත් මිශ්රකයණඹ  

කයනහ නම්, එඹ ඉතහභත්භ දළම  ශයගුරහින අනු,  දළම  නීතිරට 

ඹටත් තභයි එභ මිශ්රකයණඹ කයන්ශන්. කිිනශේත්භ අපි ශම් 

ඵහුජහතික භහුම්රට  ඔළු නභන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ 

රංකහශේ අPure Ceylon Tea" කිඹන නහභඹ කිිනශේත්භ 

ශකශශශන්ශන් නළති විධිඹට තභයි අපි ඒ මිශ්රකයණඹ කයනහ 

නම් කයන්ශන්.  ඒ ුළන නිලසචිත තීයණඹෂණ තභත් අපි අයශුන 

නළවළ.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුතියි.   

මීශඟට, ුරු චන්දිභ ුභශ  භන්ත්රීතුභහ.  

[අ.බහ. 5.53] 

 

ගරු ච්දදිම ගමන  මශතා 
(நளண்தைநழகு சந்தழந கநவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඹව ඳහරන ආඩාඩු ඵරඹට 

ඳත් කිරීභ වහ භහජශේ විවිධ කඩාඩහඹම් ශශවීම කටයුතු 

කශහ. ඒ අතශයන් ශුොවිඹන්, වරයඹන්, කම්කරුන්, යජශේ 

ශේකඹන්, යහඳහරිකඹන්, ිත්තීඹ ශේදීන්, විලසවිදයහර 

ශියඹන්, ගුරුරුන්, විලසවිදයහර භවහචහර්ඹරුන් වහ ිනවිල් 

ංවිධහන ළදුත් කහර්ඹ බහයඹෂණ ඉසට කශහ. 2015 ජනහරි 

08ළනිදහ ඵරඹට ඳත් වුණු ඹව ඳහරන ආඩාඩු තභ ඳශමුළනි 

අඹ ළඹ භඟින් ශම් ිනඹලු ෂණශේර ආයණඹ න ඳරිදි වන රඵහ 

දුන්නහ. විශලේශඹන්භ ඉන්ධන මිර අඩු කිරීභ, යහජය 

ශේකඹන්ශ  ළටුේ රුපිඹල් 10,000කින් ළම  කිරීභ, විශ්රහභ 

ළටුේ විභතහ ඉත් කිරීභ, භවශඳොශ ශියත්ඹ වහ ළම  

මුදරෂණ රඵහ දීභ,  ළනි වන යහශිඹෂණ රඵහ දුන්නහ.  නමුත්  අපි 

එදහ ඉදිරිඳත් කශ අතුරු අඹ ළශඹන් ශභළනි වන රඵහ 

ශදනශකොට යහජඳෂණහදීන් ්රකහල කශශේ, අපි භළතියණ ඉරෂණක 

කයශුන ජනතහ රැටීභ වහ වන රඵහ ශදන ඵයි. එදහ 

ඉදිරිඳත් කශ එභ අතුරු අඹ ළශේ යව ඔවුන්ට දළනුණහ. නමුත් 

ශභය අඹ ළශඹන් අපි ශඳයත් ඩහ වන රඵහ ශදනශකොට, 

ජනතහශ   ජීන ඵය අඩු කයන්නට කටයුතු කයන ශකොට, 

කිෂිකර්භඹ, අධයහඳනඹ, ශෞඛ්ය ඹන ෂණශේරඹන්ශ  දියුණු 

වහ විලහර ශර මුදල් ශන් කයන ශකොට, භවරුන් කිඹනහ 

ඔවුන්ට ශම් අඹ ළඹ ශත්ශයන්ශන් නළවළයි ලු. ශම් අඹ ළශේ 

ශභශරෝ යවෂණ නළවළයි ලු. ඵළමි කඩහශුන ගිහිල්රහ ලු. එශවභ 

කිඹන්ශන්, අශේ ආඩාඩුකින් ශම් යශට් දුේඳත් ජනතහට 

ශභතයම් වන ්රභහණඹෂණ රඵහ ශදයි කිඹරහ ශභතුභන්රහ විලසහ 

කශශේ නළති නිහයි. ඒ අඹ හශ  ඹව ඳහරන ආඩාඩුත්  ඡන්ද 

කහරශේදී ඳභණෂණ ජනතහට වන ශදයි කිඹරහයි එතුභන්රහ 

හිතුශේ.  

ශම් අඹ ළඹ ේශේල වුත ශර විශේචනඹ කයන අඹට භභ 

කිඹන්න කළභළතියි, ඳසු ගිඹ අවුරුදු 09ක කහරඹෂණ තිසශේ 

තමුන්නහන්ශේරහ ශඳන්පු ආලසචර්ඹ දළකරහ ඇස නිරංකහය ශරහ 

හිටපු, තමුන්නහන්ශේරහ කිඹපු ජහතිහදී, ආුම්හදී, ශේලශ්රේමී 

කථහ අවශුන වදත ුල් කයශුන වරි වළින ඇඳුභෂණ ඳළශඳුභෂණ 

නළති, තුන්ශේර කන්ශන් නළති හිටපු උදවිඹට, ශුඹෂණ ශදොයෂණ 

නළති හිටපු උදවිඹටයි අපි ශම් අඹ ළශඹන් ළම පුයභ රකරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඡන්ද කහරශේ දී ඳභණෂණ යහජඳෂණ 

ආඩාඩුශේ යදිශඹල්රහශ  උදලුතර, ශවිලි තවඩු, කුකුල් 

ඳළටවුන්, බීජ ර්ු, ිනල් ශයදි, විඹළි ආවහය රහක, කළයම් ශඵෝඩ්, 

අයෂණකු, ිනුයට් රඵපු, ජනුවනශඹන් ිනඹඹට 70ෂණ ව අඩු 

ආදහඹම්රහභී ජනතහටයි ශම් අඹ ළශඹන් අපි ළම පුයභ රකරහ 

තිශඵන්ශන්.  යහජඳෂණ ආඩාඩු අතුළු හභහංශික ඳෂණ ළම පුයභ 

කශශේ ශම් මිනිසුන් යටපු එකයි. ුම්ර යහජඳෂණ ඡන්ද ඳදනභ 

රැකුත්ශත්ත් ශම් ජනතහ ඳහවිච්චි කයරහයි. අන්න ඒ ජනතහට 

අපි වන රන ශකොට, ඔවුන්ශ  ජීන තත්ත්ඹ 

නඟහිනටුන්නට ශඹෝජනහ කයන ශකොට,  තමුන්නහන්ශේරහ ශම් 

භය වඬ ශදන්ශන් ඇයි?  

ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ විිනන් ශභය අඹ ළඹ කථහශේ ශේද 

614ෂණ කිශඹේහ. එහි 36න ශේදශේ ඉරහ 47න ශේදඹ දෂණහ 

ව ශේද 12ෂණ ශභහි ිනිනන භවය  ුරු භන්ත්රීරුන්ට ශත්ශයන්ශන් 

නළවළ; ශභශරෝ යවෂණ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. මුළු අඹ ළඹ ුළනභ 

එශවභ කථහ කයන එක ළයදියි. ශභොකද, ඳසු ගිඹ අවුරුදු අශට්දි 

හශ  ශම් අඹ ළශඹන් අපි ජනතහට කන් වළන්ශදන් ශඵදරහ 

නළවළ. අපි ශඵදරහ තිශඵන්ශන් ඊට ඩහ ශුොඩෂණ ශරොකු ශඳොල් 

කටු වළන්දකින්.  

1131 1132 

[ුරු ජඹන්ත භයවීය භවතහ] 
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ශම් යශට් ශකොමිස ුළහිලි, යහජය ශේශඳොශ ශොයහ කෆම්, ශකෝින 

ුණන් විඹදම් කයරහ යහජය උත්, ළ ණශකලි, කහර් ශර්ස 
ඳළළත්වීභ ළනි යජශේ නහසතිකහය විඹදම් 2015 ජනහරි 08 

ළනිදහයින් ඳසු අඩු කයපු නිහයි අඳට ශභය අඹ ළශේදි දුේඳත් 
ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳටන්නට අලය වුශඩා නළත්ශත්. ඳසු ගිඹ 

කහරශේ ශචෝුම් භඟුල් කෆභ ශනුශනුශත් ජනතහට බිල් 
ශුන්න ිනේධ වුණු ඵ අඳට භතකයි. ශම් යශට් ඳළළති යුේධඹ 

අන් වුණහට ඳසු යශට් ජනතහ හිතුශේ ආයෂණක විඹදම් අඩු 

ශරහ, ඒ මුදල් ංර්ධනඹ වහ ශඹදවීශභන් යට විලහර 
ලශඹන් දියුණු ශයි කිඹරහයි. නමුත් එශවභ වුශඩා නළවළ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ කිේශේ ආිනඹහශේ ඳංචඵර 
ශෂණන්රඹ ඵට ශම් යට ඳත් කයනහ කිඹරයි. වළඵළයි, ිනේධ වුශඩා 

ශභොකෂණද? ශකොමිස, භත් කුඩු වහ කළිනශනෝලින් භන්විත ත්රිත් 
ඵර ශෂණන්රඹෂණ ඵට යට ඳත් වීභයි. 

යුේධඹ අහන වීශභන් ඳසු යහජඳෂණ ආඩාඩු අඹ ළඹ 
05ෂණ ඉදිරිඳත් කශහ. තරුණ තරුණිඹන්ට ශවො අනහුතඹෂණ 

නිර්භහණඹ කයන්න, අලුත් ආදහඹම් භහර්ු ඇති කයන්න, යශට් 
ණඹ ඵය අඩු කයන්න, හභහනය ජනතහශ  ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ 

නංන්න, යජශේ ශේකඹන්ශ  විඹදම්රට රිරන ආකහයඹට 
ළටුේ ළම  කයන්න, විශ්රහමිකඹන්ට වන රන්න, ඩීල්, 

ශඳට්රල්, බමි ශතල් මිර අඩු කයන්න, ඵඩු මිර අඩු කයන්න ඒ 

ඉදිරිඳත් ව අඹ ළඹලින් ඵළරි වුණහ. ක්රඹහශ  පුතහ යිභහටත් 
එඹ කයන්න ඵළරි ඵ තභයි ඒ කහරශේ තමුන්නහන්ශේරහ 

ජනතහට කිේශේ. නමුත් ඹවඳහරන ආඩාඩු ජනතහට වන 
රඵහ ශදන ශකොට ක්රඹහට ශභශරෝ යවෂණ නළවළ; යිභහට 

ශත්ශයන්ශන් නළවළ.  

අඹ ළඹ ශල්ඛ්න කිඹරහ ඳසු ගිඹ ආඩාඩු කහරශේ ශම් ුරු 

බහට ඉදිරිඳත් කශශේ ඉරෂණකම් ිනකෂණ විතයයි. තය ශර ිනදු 
වුශඩා ශනත් ශදඹෂණ. අතයලය ශනොන ංර්ධන යහඳිති 

වහ විලහර ශර ළම  ශඳොළිඹට ණඹ රඵහ ශුන අශේ යට ණඹ 
උගුරක හිය කශහ. ණඹ ශඳොලී ශුන්නට රුපිඹල් බිලිඹන 400ක 

මුදරෂණ වුභනහ වුණහ. ඒ වහ ඳහර්ලිශම්න්තු අනුභත කශ 

්රහ ධන විඹදම් කඳහ වළයරහ,  ඒ මුදල් ණඹ ශඳොලී ශුවීභ වහ 
ශඹොදහ ුත්තහ. ශම් නිහ ශෞඛ්යඹට, අධයහඳනඹට, උස 

අධයහඳනඹට ශන් කශ ්රහ ධන විඹදම්ලින් ිනඹඹට 30ක, 
ිනඹඹට 35ක ්රභහණඹෂණ ණඹ ශඳොලී ශර විශේලරට ශුරහ 

තිශඵනහ. නමුත් අශේ ආඩාඩු එශවභ කයන්ශන් නළවළ.  
ඉතිවහශේ ශනොව ඳරිදි අපි අධයහඳනඹට වහ ශෞඛ්යඹට මුදල් 

ශන් කයරහ තිශඵනහ. එදහ අධයහඳනඹ වහ දශ ශේීරඹ 

නිසඳහදනශඹන් ිනඹඹට 6ෂණ ශන් කයන්නඹ කිඹරහ ඉල්රමින් 
ශකොශමට ඳහුභන් ආපු  විලසවිදයහර භවහචහර්ඹරුන්ශ , 

ශියයින්ශ  ඉල්ලීම් අද ඉසට කයරහ තිශඵනහ. ශම්හ 
භවරුන්ට ශත්ශයන්ශන් නළවළ. භවරුන්ට ශභශරෝ යවෂණ නළවළ.  

ඒ ුළන අඳට කයන්න ශදඹෂණ නළවළ. 

  අධයහඳනඹට ළරකිඹ යුතු මුදරෂණ ශන් කයරහ තිශඵන්ශන් 

දළනුභ රඵහ ුළනීභට ඇති භහර්ු පුළුල් කිරීභටයි.  එහි ්රතිපරඹ 
න්ශන් දළනුමින් න්නේධ අනහුත ඳයම්ඳයහෂණ බිහි වීභයි.         

ශ්රී රංකහ ශරෝකශේ යටල් අතය ඉවළින් ඔහ තළබීභට ලෂණතිඹ 
ඇති ඳයම්ඳයහෂණ බිහි වීභයි.  අනහුතඹෂණ නළති, අනහුත 

ඵරහශඳොශයොත්තුෂණ නළති  භත් රයරට ශුොදුරු ශමින් ිනින 
තරුණ ඳයම්ඳයහට ිත්තිඹ පුහුණු රඵහ ශුන ශභශතය ශවෝ 

එශතය ශවො රැකිඹහෂණ රඵහ ුළනීශම් අසථහ ශම් අඹ ළශඹන් 

ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. ආදහඹම් ළම  කය ුළනීභ වහ 
ශඹෝජනහ කය තිශඵන ඵදු ්රතිංසකයණරට අභතය, විඹදම්  

තහර්කීකයණඹ කිරීභ පිළිඵ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහශ  අධහනඹ 
ශඹොමු වී තිබීභ ුළන භහ තුටු ශනහ.  

ඳසු ගිඹ කහරශේ යහජය ආඹතන ශඵොශවොභඹෂණ වහ ශන් 

කශ පුනයහර්තන විඹදම්ලින් ිනඹඹට ිනඹඹෂණභ ්රශඹෝජනත් 

ශර ශඹොදහ නළවළ. එයින් ිනඹඹට 25ෂණ, ිනඹඹට 30ෂණ අතයලය 

ශනොන නහසතිකහය විඹදම් වහ ශඹොදහ තිශඵනහ.  ඳසු ගිඹ 

කහරශේ හිටපු භවය ශේලඳහරන නහඹකඹන් යහජය නිරධහරින්ට 

ශකළින්භ කිේහ, ආඹතන ංග්රවඹ, මුදල් ශයගුරහින, චක්රශල්ඛ්න 

දිවහ ශනොඵරහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ. ඒ නිහ ඔවුන් හිතුභශත් 

යහජය මුදල් විඹදම් කශහ. ශඵෝධි පජහ ඳළළත්වහ, කිරි 

අම්භහරුන්ශ  දහන දුන්නහ, ශේලඳහරන රැසවීම් ංවිධහනඹ කශහ, 

උඳන් දින හද ඳළළත්වහ. ඒ වහ කශ විඹදම් ිනඹල්රභ 

ඳරිඳහරන විඹදම් ලශඹන් ඳහවිච්චි කශහ. භවය 

ශේලඳහරනඥඹන්, උස යහජය නිරධහරින්, ඔවුන්ශ  නෆ හිත 

මිතුයන්, ශම් ිනඹලු ශදනහශ    විශනෝද හරිරට, කෆභ බීභරට 

බිල් ශුේශේ ශදඳහර්තශම්න්තුරට ශන් කයපු  ්රතිඳහදනලින්. 

2016 ර්ඹ වහ න අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ කස කිරීශම්දි ුරු 

මුදල් ඇභතිතුභහ ශම් ුළන අධහනඹ ශඹොමු කය තිබීභ ළදුත්.  

ශඳොදු ්රහවන ශේඹ පිළිඵත් ශභය අඹ ළශේදි 

හකච්ඡහට ුළශනනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ශකොඳභණ කහඳට් 

ඳහයල් වළදුත්, ගුන් ඳහරම් වළදුත්, අධිශේගි භහර්ු  ඉදිවුණත්, 

ශඳොදු ්රහවන ශේහන් බහවිත කයන ජනතහශ  ුභන් බිභන් 

වහ ුත න කහරශේ ළම  ශනෂණ ිනදු වුශඩා නළවළ. කහඳට් 

ඳහයල් ඉදි ශරහ තිබුණත් භහ නිශඹෝජනඹ කයන අනුයහධපුය 

දිසත්රිෂණකශේ ජනතහට  ශඳය ශේභ ශකොශමට ඹන්න ඳළඹ ඳවෂණ, 

වඹෂණ ුත ශනහ. රුපිඹල් ශකෝින ුණන් විඹදම් කයරහ කහඳට් 

ඳහයල් හදහ ඇතත් ඵස යථඹකින් ශකොශම ිනට අනුයහධපුයඹට 

ඹන්න තභත් ඒ ශරහභ ුත ශනහ. ඵස යථඹෂණ ඳළඹට 

කිශරෝ මීටර් 60ක ශේුශඹන් ධහනඹ වුණත් ඳළඹ වතයකින් 

අනුයහධපුයඹට ඹහ වළකි ඵ භභ ශම් ුරු බහට ්රකහල කයන්න 

කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලශඹන් භට කීභට 

ඇත්ශත් ඹවඳහරන ආඩාඩුශන් ශභය ඉතහ ශවො අඹ ළඹ 

ශල්ඛ්නඹෂණ ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵයි. ඹම් ඹම් ඵදු ඳළනවීම් නිහ 

භවය ශකොටසරට කිිනඹම් අඳවසුතහෂණ ඇති විඹ වළකියි. 

නමුත් අපි ජනතහශුන් රඵහ ුන්නහ ඵදු මුදල්ලින් යට දියුණු 

කිරීභට කටයුතු කයනහ. භන්ත්රීරුන් ලශඹන් අපි තීරු ඵදු යහිත 

හවන ඵරඳරඹ ශඵොශවොභ තුිනන් කළඳ කශහ.  නමුත් ජනතහ 

කයන කළඳවීම්ලින් උඳරිභ ්රශඹෝජන ුළනීභට ලෂණතිභත් යහජය 

අංලඹෂණ අලයයි. ඔවුන් තුළින් තභයි ශභය අඹ ළශේ ිනඹලු 

ජනතහ වන ජනතහ අතයට ඹන්ශන්. නමුත් යහජඳෂණ ආඩාඩු 

දිඹහරු ව අකහර්ඹෂණභ යහජය ශේඹකුයි අඳට ඉතිරි කය 

තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ යහජය ශේඹ ්රතිංසකයණඹ කයමින් ශම් 

ුභන ඹහ යුතු ඹළයි කිඹමින් ශම් අඹ ළඹ  ශල්ඛ්නඹට භශ  

භනහඳඹ ්රකහල කයනහ.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. ුරු යංජිත් ද ශොයිහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භට 

කහරඹ විනහම  කීඹෂණ තිශඵනහද? 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනහම  නඹයි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

[අ.බහ. 6.02] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ පිළිඵ භශ  කථහ 

ආයම්බ කිරීභට ශඳයහතු මරහනශේ ිනිනන ඔඵතුභහශ  

අධහනඹ ශඹොමු කයන්න අලය ශරහ තිශඵනහ. අද උශේ 

කථික නහභ ශල්ඛ්නශේ භට කහරඹ විනහම  10ෂණ දභහ තිශඵනහ. 

දල් 12.00 ශන ශකොට ඒක විනහම  9ෂණ වුණහ. ශම්ක ඒ තයම් 

ශවො ශදඹෂණ ශනොශයි. ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් වළිනඹට අපි 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්ශන් ජනතහශ  ්රලසන ශඹොමු කිරීභ 

වහයි.   

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, භශ  ශඟ තිශඵන ශල්ඛ්නඹ අනු 

තිශඵන්ශන් විනහම  9යි. ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශල්ඛ්නඹ ුළන ශනොශයි, භභ කථහ කයන්ශන්, මරහනහරඪ 

ුරු භන්ත්රීතුභනි. ශභතළනදී කිඹන්න ඕනෆ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුශ ශතොයතුරු දළන ුළනීශම් ඳනත, ්රජහතන්රහදඹ ුළන ශම් 

ඹවඳහරන ආඩාඩු කථහ කයනහ. ඳශමුශන්භ භතෂණ කයන්න 

ඕනෆ, ඳහර්ලිශම්න්තුශේ විරුේධ ඳෂණශේ භන්ත්රීරුන්ශ  

්රජහතන්රහදී අයිතිඹ ඉතහභ නිර්ර්ජජිත විධිඹට අශවෝින කය දභහ 

තිශඵන ඵ. අද ජනතහ විමුෂණති ශඳයමුශඩා විජිත ශවේයත් 

භන්ත්රීතුභහට කථහ කයන්න විනහම  60ක කහරඹෂණ ශදන ශකොට,- 

[ඵහධහ කිරීම්] විජිත ශවේයත්ට විනහම  60ෂණ ශදන ශකොට, රවිඩ 

ජහතික න්ධහනඹට විනහම  125ෂණ ශදන ශකොට  භන්ත්රීරු 54ෂණ 

ඉන්න ඒකහඵේධ විඳෂණශේ අඳට ශදන්ශන් විනහම  50යි. ශම්ක 

ශභොන ්රජහතන්රහදඹෂණද? අපි ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ, 

කථහනහඹකයඹහ දිගින් දිුටභ ශම් ආකහයඹට වළිනශයන්න ඳටන් 

ුත්ශතොත් මුරහනඹට ුරු කයන්ශන් නළති අපි බහ තුශට 

අම්භත ක්රභ ශුන එන ඵ. කරුණහකයරහ අශේ ශරහ ශදන්න. 

[ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකයරහ ශරහ ශදන්න. එශවභ 

ශනොවුණශවොත් මින් ඉදිරිඹට ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඉතහභ රීති 

විශයෝවර ආකහයඹට වළිනශයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] නවින් දිහනහඹක 

ඇභතිතුභහ හම ශන්න. රළ්ජජහ ශන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ශේරහ 

රළ්ජජහ ශන්න. තමුන්නහන්ශේ හම ශන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

තමුන්නහන්ශේ හම ශන්න.   

 
ගරු නවි්ද දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு வீன் தழறளளனக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
  
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

තමුන්නහන්ශේ හම ශන්න.  [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණහකය නිලසලේද න්න.  

ගරු නවි්ද දිවානායක මශතා 
(நளண்தைநழகு வீன் தழறளளனக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහශ  ශරහ අඩු කය 

තිශඵන්ශන් එතුභහශ භ ඳෂණශඹන්. ුරු කථහනහඹකතුභහ 

ශනොශයි. ශභතුභහශ භ ඳෂණශඹන් තභයි ශරහ අඩු කය 

තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශනොදන්න ශේල් කිඹන්න එඳහ. දන්ශන් නළති ශේල් කථහ 

කයනහ. හම ශන්න. කහරඹ අඩු කශශේ අශේ ඳෂණශඹන්ද?  

[ඵහධහ කිරීම්] මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, කවුද ඔඹ ශරහ 

වදන්ශන්? ශරහ වළදුශේ කවුද? ඒකහඵේධ විඳෂණඹ වළිනඹට අපි 

ඉල්ලුම් කය තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒකහඵේධ විඳෂණඹ 

පිළිුන්ශන් නළවළ. ශභතළන ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ශ  

්රජහතන්රහදී අයිතිඹ අශවෝින කය දභරහ, ඒකහධිඳති ුභනෂණ 

ඹන්න රළවළසති ශනහ. ඒකහධිඳති ුභනෂණ ඹන්න ශම් ආඩාඩු 

රළවළසති ශනහ නම් ශකොච්චය වයිඹ වුණත් ඉදිරිශේදී  

ඔඵතුභන්රහශ  ආඩාඩුට විරුේධ  මරහනඹට ුරු ශනොකය 

අම්භත ක්රභඹට අපි ළඩ කටයුතු කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න 

ඵට තමුන්නහන්ශේට අනතුරු ඇඟවීභෂණ කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

අපි අනතුරු ඇඟවීභෂණ කයනහ. [ඵහධහ කිරීම් ]අශන්, හම ශන්න 

ඇභතිතුභහ. නිකම් කහිනහ. ශත්රට මිරෂණ ශදන්න ඵළරි ශකනහ. 

හම ශන්න. [ඵහධහ කිරීම් ] 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  
 
ගරු ම්දත්රීලරනයක් 
(நளண்தைநழகு உரப்ழர் எருயர்) 

(An Hon. Member) 
අපි ඳළත්ශතන් ඳළත්තට ළඩ ුත්තහ.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භභ දළන් එනහ භශ  

කථහට. [ඵහධහ කිරීම්] 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ුරු මුදල් ඇභතිතුභහ ශම් අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයමින් ඉතහභ ලෂණතිභත්, ශඵොශවොභ 

ුරුුහම්භීය කිේහ, ශම් යශට් ිනඹලු ්රලසන සථියභ වින අඹ 

ළඹ ශල්ඛ්නඹෂණ ශුනහහ කිඹරහ. වළඵළයි අපි මුලින්භ කිඹන්න 

ඕනෆ ආඩාඩුශේ භවය භළති ඇභතිරුන් කශ ්රකහල ුළන. භට 

ඉසය ශරහ කථහ කයපු ුරු චන්දිභ ුභශ  භන්ත්රීතුභහ 

ලිඹහශුන ආපු ිනක ගියහ ශඳෝතකඹකු හශ  කිඹහශුන ගිඹහ. 

එතුභහ ශභොකෂණද කිේශේ? [ඵහධහ කිරීම්] යහජඳෂණ- [ඵහධහ කිරීම්]  

අය, අනුයහධපුයශේ ශඳත්තේපු ුභශ  කිඹනහ, යහජඳෂණ - 

[ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට තත් විනහම  ඳවක කහරඹකුයි 

තිශඵන්ශන්.  
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ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වළඵළයි අපි සතුතින්ත ශනහ ුරු මුදල් ඇභතිතුභහට. 

එතුභහශ  අඹ ළඹ හර්තහශේ එතුභහ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, 

භහින්ද යහජඳෂණ ආඩාඩු යුේධඹ නළති කශ එක ශවොයි; යහජය 

ණඹ ්රතිලතඹ 105 ඉරහ ිනඹඹට 72 දෂණහ අඩු කශ එක ශවොයි; 

කිරි ශුොවිඹහට මිරෂණ දුන් එක ශවොයි කිඹරහ. ඒ ආකහයශඹන් අඹ 

ළඹ ඉදිරිඳත් කයපු මුදල් ඇභතිතුභහට සතුති කයන්නත් භභ ශම් 

ශරහ ්රශඹෝජනඹට ුන්නහ. ශභොකද, යහජඳෂණ ආඩාඩු -අශේ 

න්ධහන ආඩාඩු- කයපු ිනකෂණ ශවෝ ශවොයි කිඹරහ කිඹන්න 

මුදල් ඇභතිතුභහ කිතශේදී වුණහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ුරු අුභළතිතුභහ දළන් ශම් 

ුරු බහශේ හම  වී ිනිනනහ. අපි එතුභහශුන් ඉතහ ඳළවළදිලි 

විභීමභෂණ කයනහ. ුරු අුභළතිතුභනි, අඳ ඔඵතුභන්රහ ුළන 

තයවකින්, වයඹකින්, ේශේඹකින් අඹ ළඹ ශවශහ දළකරහ, 

ආඩාඩු ශවශහ දළකරහ කථහ කයනහ ශනොශයි ශම්. අඳ 

නිශඹෝජනඹ කයන්ශන් කිෂිකහර්මික ්රශේලයි. භහින්ද යහජඳෂණ 

ආඩාඩු ශනොකඩහ කන්න 17ෂණ දීපු ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

ඉදිරිඹටත් ශදනහද නළේද කිඹන එක ුළන වතිකඹෂණ ශම් 

ආඩාඩු යශට් ජනතහට ශදන්න ඕනෆ. අද ශඳොශවොය 

වනහධහයඹට වුචයඹෂණ-  

 

ගරු රනිේ වික්රමසිංශ මශතා (යග්රාමාතයුරමා වශ ජාිනක 

ප්රිනඳත්ින ශා ආර්කයක ක යුුර යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - ழபதந அகநச்சரும் வதசழன 

தகளள்கககள் நற்ரம் தளருளதளப அலுயல்கள் அகநச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, බහශුට ශනොශයි, ම්පර්ණ 

්රභහණඹ ශදනහ. නභ නී, භන අඳුශර්.  

 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොයිවා මශතා 
(நளண்தைநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ුරු අුභළතිතුභනි, ශවෂණශටඹහයඹකට රුපිඹල් 25,000යි 

ශදන්ශන්. අෂණකය ශදකයි කහරට රුපිඹල් 25,000යි. දශ ලශඹන්, 

අෂණකයඹට රුපිඹල් 12,500යි. අවුරුේදට කන්න ශදකයි. එක 

හයඹකට රුපිඹල් 5,000යි රළශඵන්ශන්. අපි තමුන්නහන්ශේශුන් 

අවනහ, රුපිඹල් 5,000කින් අෂණකයඹකට ශඳොශවොය දභන්න 

පුළුන් යට ශභොකෂණද කිඹරහ. රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය ශදන්ශන් 

නළවළ ශන් ුරු අුභළතිතුභනි? රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය ශදනහද? 

ඒ වතිකඹයි අපි තමුන්නහන්ශේශුන් ඉල්රන්ශන්. ශුොවි 

ජනතහ රැටුහ.  

ුරු අධිකයණ ඇභතිතුභනි, ශභන්න ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් 

කයපු දින 100 විේරශේ ළඩ ටවන. ශභහි කිේහ, වී කිශරෝ 

එකකට රුපිඹල් 50ක වතික මිරෂණ ශදනහ කිඹරහ. දළන් 

කිඹනහ කීරි ම්ඵහ කිශරෝකට රුපිඹල් 50ෂණ ශදනහ කිඹරහ. 

කිෂිකර්භ ඇභතිතුභහ දළන් ශම් ුරු බහශේ ිනිනඹහ නම් ශවොයි. 

භභ එතුභහශුන් අවනහ, කීරි ම්ඵහ කිශරෝකට රුපිඹල් 50ෂණ 

ශදන්න, වී ුහ කයන ශුොවීන් කීරි ම්ඵහ ශවෂණශටඹහය කීඹෂණ 

රංකහශේ ුහ කයනහද කිඹරහ. නහඩු කිශරෝකට ශදන්ශන්, 

රුපිඹල් 38යි. රංකහ ඉතිවහශේ, ඳළළති වතික මිරෂණ අඩු කයපු 

-රුපියේ 50 වී කිකෝ එක රුපියේ 39ට අඩු කරපු- ආණ්ඩුල 

වළිනඹට තමුන්නහන්ශේරහශ  ඹව ඳහරන ආඩාඩු ඉතිවහඹට 

එෂණ ශනහ. ශම්කද ශුොවි ජනතහට රකන විධිඹ?  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අශේ ුරු ළවිලි කර්භහන්ත 

ඇභතිතුභහ දළන් ශම් ුරු බහශේ ිනිනනහ. ුරු ඇභතිතුභනි, අපි 

තත් ්රලසනඹෂණ ශකශර් තමුන්නහන්ශේශ  අධහනඹ ශඹොමු 

කයනහ. ශම් ්රලසනඹ නඟරහ ආඩාඩුට අත දිගු කයරහ ශදොස 

කිඹන්න වදනහ ශනොශයි ශම්. යශට් කුඩහ ශත්තු හිමිඹන් රෂණ 

5ෂණ ඉන්නහ. ඔවුන්ශුන් ඹළශඳන විිනඳන්රෂණඹෂණ, 

තිසරෂණඹෂණ ඳභණ ඉන්නහ. අද 'ශත්' අශේ භහජශේ 

උඳංසකිතිඹෂණ ඵට ඳත් ශරහ. අමු ශත් දලු කිශරෝ එකකට 

ශදනහ කිඹපු රුපිඹල් 80 - 90 දෂණහ නුදුන්නහට කභෂණ නළවළ. 

නමුත්, ශදන්න පුළුන් මිර කීඹද කිඹරහ කිඹන්න. අද රුපිඹල් 

42යි, ශත් දලු කිශරෝ එක. ුරු අුභළතිතුභනි, ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ ඉත් කයන ශකොට ශත් ුහ වහ රුපිඹල් 

1,300ට ශඳොශවොය මිිනඹෂණ ශදන්න ආඩාඩුට පුළුන්ද? 

ශඳොශවොය මිිනඹෂණ රුපිඹල් 1,300ට ශදනහද? ශදන්න ඵළවළ ශන්. 

රුපිඹල් 5,000ට ශඳොශවොය අයශුන කිශරෝ රුපිඹල් 40 ුණශන් 

ශත් දලු ශදන ශකොට ඹව ඳහරනඹට ඡන්දඹ දීපු මිනිවහට ශකොච්චය 

ළඳෂණ දළශනනහ ඇේද? ශත් ුහ කයන්නහ, යඵර් ුහ කයන්නහ 

ආයෂණහ කයන්න ශදනහ කිඹපු වතික මිර රඵහ දීභ යජශේ 

යුතුකභෂණ. ශභඹ කිඹහ ශේලඳහරන හින ුන්න වදනහ ශනොශයි. 

යත්නපුයඹ ආදි ්රශේලර ශුොවීන් ජීත් න්ශන් ශත් ව යඵර් 

ුහන් භතයි; වී ශුොවිතළන භතයි. කිෂි කර්භහන්තඹට න 

අරුතෂණ ශුශනන්න කථහ කයන ආඩාඩු ශත් ුහ කයන්නහ, 

යඵර් ුහ කයන්නහ, වී ශුොවිඹහ, කිරි ශුොවිඹහ අද ඳහයට ඇද දභහ 

නළේද? ඒක එශවභ ශනොශයි කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න 

පුළුන්ද? අපි ශම් අඹ ළඹට වශඹෝුඹ ශදන්නම්. වළඵළයි 

ශභන්න ශම් කිඹපු වතික මිර ශදන්න.     

ශුොවිඹහට ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන්න. එශවභ නම් අපිට 

පුළුන් වශඹෝුඹ ශදන්න. එශවභ නළත්නම් අපි ඉතහ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, එෂණත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ඒකහඵේධ විඳෂණඹ 

වළිනඹට අපි - ශභශව ඉරහ ඳළන්න මිනිසසු ශකොශවොභ ගිඹත් - 

ශම් අඹ ළඹට විරුේධ වතික ලශඹන්භ අත් ශදකභ උසනහ 

කිඹරහ. ශම් අඹ ළඹ යශට් ජහතික ආර්ථිකඹ විනහල කයන ඵ 

්රකහල කයමින් භභ නිවඬ ශනහ.  

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ  සතුතියි. ඊශඟට ුරු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ. 

 
[අ.බහ. 6.12] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමා්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தொஜழதைர் பலஶநளன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි,  න ආඩාඩු ඹටශත් අඳ 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ වයවහ විශලේශඹන් 

දීර්  කහලීන ළරළසභක වහ ඉදිරි ඳස අවුරුේද වහ ළරළසභක  

මුලික අම තහරභ තභයි අපි දභහ තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන් ශම් අඹ 

ළඹ ශම් යශට් ජනහධිඳතිතුභහ, අුභළතිතුභහ ඒ හශ භ යවි 

කරුණහනහඹක මුදල් ඇභතිතුභහ, ඒ හශ භ භවහ බහඩාඩහුහයශේ  

අධිඳතිතුභහ ඒ ිනඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ ඉතහ ළරසුම් වුත, 

දර්ලනඹෂණ ඇති, භතහදඹෂණ ඇති, අඳ ඳසු ගිඹ කහරශේ ඒ 

කතහ කශ ශේලඳහරන භතහදඹෂණ එෂණක ඉදිරිඳත් කශ අඹ 

ළඹෂණඹ කිඹහ කිඹන්නට ඕනෆ.  

විශලේශඹන් ශම් අඹ  ළඹ ශල්ඛ්නඹ මලික කරුණු තුනෂණ 

ඳදනම් කය ශුන තභයි ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. එහිදී ජහතීන්ශ  

්රජහතන්රහදී අයිතීඹ තවවුරු කිරීභ, ඳහර්ලිශම්න්තු 

්රජහතන්රහදඹ තවවුරු කිරිභ, භහජ ්රජහතන්රහදඹ ආයෂණහ 

කිරීභ වහ එඹ තවවුරු කිරීභ වහ ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුළින් 

අපි තීන්දු තීයණ අයශුන තිශඵනහ. මරහනහරඪ ුරු 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන්ත්රීතුභනි, ඒ වයවහ ශම් යශට් භහජ ්රජහතන්රහදඹ රිඹහත්භක 

කයන්න ගිවිසුම් වයවහ ළඩ කිරීභ ිත්තීඹ මිති වහ එෂණ 

එකඟත්ඹකට ඇවිත් කටයුතු කිරීභ තභයි ශම් අඹ ළඹ තුශ 

තිශඵන ්රධහනභ රෂණණඹ.  

ඳසු ගිඹ කහරශේ ශම් යශට් භහජ තීරුර ඉල්ලීභෂණ තිබුණහ, 

අධයහඳනඹට ළඹ කයන මුදර ළම  කයන්නටඹ කිඹහ. ශම් අඹ ළඹ 

තුළින් අපි ඒ ළම  කිරීභ කය තිශඵනහ. ඒක තභයි භහජ 

්රජහතන්තහදශේ රෂණණඹ. ශෞඛ්යඹට ළම  කයන්නඹ කිඹන 

මුදර අපි ළම  කය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ  ඒ ුළන විලහර 

ඉල්ලීභෂණ තිබුණහ. ශඳොකුරු ුම්භහන වදන්න, වළභ ග්රහභ නිරධහරි 

භකභ ඒ ුම්භහන වදන්න, ුම් දියුණු කයන්න විලහර මුදල් 

්රභහණඹෂණ ශම් අඹ ළඹ වයවහ අඳ ශන් කය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. ශම් දර්ලනඹත් එෂණක, ශම් 

භතහදඹත් එෂණක අපි ඉදිරිඳත් කශ ශම් අඹ ළඹ ඳසු ගිඹ කහරශේ 

ශම් අඹ ඉදිරිඳත් කශ   අඑදහ ශේර ටුර්ස අ අඹ ළඹ හශ  අඹ 

ළඹෂණ ශනොශේඹ කිඹහ භතක තිඹහ ුන්නටඹ කිඹන එක අපි 

විඳෂණඹට කිඹනහ. ශභොකද, ශම්ක දර්ලනඹෂණ එෂණක ඉදිරිඳත් 

කශ අඹ ළඹෂණ මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි.  

අඳනඹන  ්රර්ධනඹ වහ අඳ රිඹහ භර්ු ශුන තිශඵනහ. 

සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කර්භහන්තරට අලය වහඹ රඵහ දී 

තිශඵනහ. කර්භහන්තකරුන් දිරිුන්න්නට, අඳනඹන ශශ 

ශඳොශ භගින් ම්ඵන්ධ රිඹහ කිරීභට අලය පිඹය අපි 

අයශුන තිශඵනහ. මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ 

භභ කිඹන්නට ඕනෆ, කිිනදු ආඩාඩුෂණ ශනොුත් රිඹහ භහර්ු වී 

ශුොවිඹහ ආයෂණහ කිරීභට, ශම් යශට් වී ුහ ආයෂණහ කිරීභට, වී 

ශබෝු ආයෂණහ කිරීභට ශම් අඹ ළශඹන් තීන්දු ශුන තිශඵනහ 

කිඹන කහයණඹ. ඒ හශ භ හම්්රදහයික වී ශුොවිඹහ ආයෂණහ 

කයමින්, බීජ ආයෂණහ කයමින්, වී ශුොවිඹහ වහ ඒ බීජ රඵහ දීභට 

රුපිඹල් මිලිඹන 1000ෂණ ශන් කය තිශඵනහ. ඒහ ශම් භන්ත්රීරු 

කිඹහ නළවළ. 

අවුන්න. ඒ විතයෂණ ශනොශයි, අද විශේල යටර                  

ශ්රී රහංකිකඹන් විලහර ්රභහණඹෂණ ඉන්නහ. ඔවුන් යහඳහරිකඹන් 

වළිනඹට යුශයෝඳහ යටර ළජශමනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ශම් යශට් 

සුදු ෆන් ංසකිතිඹ නිහ ශම් යශටන් ඳළනරහ ගිඹ අඹ ඉන්නහ. ඒ 

අඹ ශුන්න්න ළඩටවනෂණ අපි රිඹහත්භක කය තිශඵනහ. ශම් 

යටට ඇවිත්  ඒ අඹට ආශඹෝජනඹ කයන්න සුදුසු  ශේලඳහරන 

ඳරියඹෂණ අපි ශම් යශට් වදහ තිශඵනහඹ කිඹන එක භතක තිඹහ 

ුන්න කිඹහ අපි විඳෂණඹට කිඹන්න කළභතියි. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට්  වළභ දහභ අඹ ළඹ 

ගිශේ ශඳොම  මිනිවහශ  කය භත.  ශම් යශට් වළභ ආඩාඩුෂණභ අඹ 

ළඹ වළදුශේ ශඳොම  මිනිවහශ  ඵදු භතයි. ඒක වරිඹට 

ශම්ශුොල්ශරෝ කශශේ අප්රිකහශේ ඉම  අමින්රහ ඳහරනඹ කශහ 

හශුයි.  ඒ හශ  තභයි  ඳසු ගිඹ කහරශේ ශම්ශුොල්ශරෝ ශම් යට 

ඳහරනඹ කශශේ කිඹන එක භතක තිඹහ ුන්න. ඉම  අමින්රහශ  

ඳහරනඹෂණ තිබුශඩා. ඒ ඳහරනඹ අපි ශනස කයරහ තිශඵනහ. අපි 

ශඳොම  මිනිවහශ  කය භත දුන අඹ ළඹ ශනස කයරහ, ශම් යශට් 

භධයභ ඳහන්තිකඹහ, ශම් යශට් පීම ත ජනතහ දියුණු කයන්නට 

පුළුන්, ංර්ධනඹ කයන්නට පුළුන් අඹ ළඹෂණ ඉදිරිඳත් කයරහ 

තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශ භ භහජහදඹ කිඹරහ, 

ඳසු ගිඹ කහරශේ ශම් යශට් ජනතු යහඳහය තිබුණහ. අපි දළෂණකහ, ඒ 

ජනතු යහඳහය, ංසථහ, භහුම් ඒ කහරශේ යහජඳෂණ ඳවුශල් 

උදවිඹ දහරහ කහඵහිනනිඹහ කයනහ;  ඒහ විනහල කයනහ.  අද ඒහ 

ඵංශකොශරොත් ශරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ඒ ඳවු කය 

ුවන්න වුශඩා ශම් යශට් ජනතහට කිඹන එක භතක තිඹහ ුන්න. 

අපිට කිේශේ ඒහ ජනතු යහඳහය කිඹරහ. අපිට 'ජනතු' කිඹරහ, 

ඒහ ශවොයකම් කශහ; ඒහශේ මුදල් විනහල කශහ. ඳවුල් නඩත්තු 

කශහ, ඒහශේ මුදල් අයශුන ගිහින්. අද අඳට ඒහ ශඳශනනහ. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, නළත ඒහ ්රතිුවුත 

කයන්නට, නළත ඒහශේ ශවො කශභනහකහරිත්ඹෂණ ඇති 

කයන්නට ශම් අඹ ළඹ තුළින් අපි ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ.  

ශම්ශුොල්ර ඳසු ගිඹ කහරශේ අධික ශඳොලිඹට ්රහ ධන ණඹ 

ුත්තහ. ඒහ ශුහ ුන්න ඵළරි වුණහ. ිනඹඹට 6ට ඩහ ළම  

ශඳොලිඹට ණඹ අයශුන ඒහයින් mega deal කශහ; megaprojects 

කශහ; යහඹල් වළදුහ; ගුන් ශතොටුශඳොශල් වළදුහ; 

ශනොශයොච්ශචෝශල් වළදුහ. නමුත් ඒහයින් ආදහඹම් භහර්ු නළවළ. ඒ 

ඳවු අද අපිට කය ුවන්නට ිනේධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඳවු ශම් 

යශට් ජනතහට කය ුවන්නට ිනේධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිනඹඹට 

6ට ළම  ශඳොලිඹකට ුත්ත ්රහ ධන ණඹ අද අඳට ශුන්නට 

ශරහ තිශඵනහ, මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි. ඒ විතයෂණ 

ශනොශයි. ඒ ආර්ථිකඹ වයවහ කශ ංචහ, දණ අද අඳට ශේනහ. 

වළභ දහභ FCID ඹනහ, වළභ දහභ ජනහධිඳති ශකොමිභට ඹනහ, 

වළභ දහභ අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමින් 

බහට ඹනහ. ආර්ථිකඹ විනහල කශහ. අඳට ශඳශනනහ, ඒශෂණ 

්රතිපර. තහත්තරහ, පුතහරහ අද වළභ දහභ FCID ඹනහ. ඇයි ඒ? 

කහශ  ල්ලි ශවොයකම් කයරහද? ජනතහශ  මුදල් ශවොයකම් 

කයරහ. ඉසයවහට ඹන්න ශන්ශන් FCID ශනොශයි, 

ඵන්ධනහුහයශඹන් තභයි ශම්ක නතින්ශන් කිඹන එක භතක 

තිඹහ ුන්න කිඹහ අපි කිඹන්නට කළභළතියි. 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අඹ ළඹ ුළන විඳෂණඹ 

එක එක කෆලි අල්රහශුන කථහ කයමින් ශචෝදනහ කයරහ ළඩෂණ 

නළවළ. ශම් අඹ ළශේ දීර්  කථිකහෂණ තිශඵනහ. ශම් අඹ ළශේ 

ඵළම්රුම් කහයණඹෂණ තිශඵනහ. භභ කිඹන්නට කළභළතියි, ශම්ක 

වරිඹට මුදල් ඇභති ඇන්.ඇම්. ශඳශර්යහ ඒ කහරශේ ඉදිරිඳත් කශ 

අඹ ළඹෂණ හශ  එකෂණ කිඹරහ. ශම්ක අන්න ඒ හශ  අඹ ළඹෂණ 

කිඹරහ භතක තිඹහ ුන්න. ශම් අඹ ළඹ දර්ලනඹෂණ එෂණක, ඹම්කිින 

භතහදඹෂණ එෂණක, ශේලඳහරන අදවෂණ එෂණක ඉදිරිඳත් කශ අඹ 

ළඹෂණ. ශම්ශෂණ කෆලි ුළන කථහ කයරහ ළඩෂණ නළවළ. ශම්ශෂණ මිර 

ළම  කයරහ තිශඵනහ, ශම්ශෂණ  මිර අඩු කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ 

ශම් අඹ ළඹ ුළන කථහ කයරහ ළඩෂණ නළවළ. භසත අඹ ළඹ 

ුළන කථහ කයන්න. 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත ශරහශන්  ත විනහම ඹක කහරඹෂණ 

තිශඵනහ. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමා්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தொஜழதைர் பலஶநளன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, අහන විනහම ශේදී භභ 

ඔඵතුභහට වන් කයන්ශන් ශභඹයි. ශම් යශට් ්රධහන ඳෂණ ශදක 

ඓතිවහිනක කහර්ඹඹෂණ ශනුශන් එකතු ශරහ තිශඵනහ. අපි 

්රජහතන්රහදඹ තවවුරු කයරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ දිනහ 

ුත් ්රජහතන්රහදඹ තුළින් අපි ශම් යශට් ආර්ථික භිේධිඹ 

නළත තවවුරු කය ුන්නට ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ ආර්ථික 

භිේධිඹ තවවුරු කය ුන්නට ශම් ශුන තිශඵන පිඹයරට 

ඵහධහ කයන්නට එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
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ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමා්ද මශතා  
(நளண்தைநழகு தொஜழதைர் பலஶநளன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නළත ශම් යශට් ජහතිහදඹ ඇති කයරහ ශම් යට ම්ශල්ච්ඡත්ට 

ශුන ඹන්නට එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] අපි ඒශුොල්රන්ශුන් 

ඉල්රන්ශන් ඒක තභයි. [ඵහධහ කිරීම්] ජහතිහදඹ අවුසරහ, 

ජහතිහදඹ ඉසයවහට දහරහ ම්ශල්ච්ඡත්ඹට ශම් යට ශුන ඹන්නට 

එඳහ. ශම් සර්ණභඹ අසථහ අත් වරින්නට එඳහ. අශේ ඉදිරි 

ඳයම්ඳයහ ශනුශන්, ශම් යශට් දුහ දරුන්ශ  අනහුතඹ 

ශනුශන් ශම් ශුනඹන ළඩ පිළිශශට  වශඹෝුඹ ශදන්න 

කිඹරහ ඔඵතුභන්රහශුන් ඉල්රහ ිනිනමින්, භශ  චන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ුරු එච්.එම්.එම්. වරීස භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීවප මශතා 
(நளண்தைநழகு ச்.ம்.ம். லளவஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

මුරහනහරඪ ුරු භන්ත්රීතුභනි, භට විනහම  කීඹෂණ තිශඵනහද? 

 
ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහම  10ක කහරඹෂණ රඵහ දී තිශඵනහ. 

 
[ழ.. 6.20] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීවප මශතා (ක්රීඩා නිනයෝජය 

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு ச்.ம்.ம். லளவஸ் - யழகனளட்டுத்துக ழபதழ 

அகநச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
ழஸ்நழல்ளலழர்  பஹ்நளழர்  பலவம். 

தகபய தககநதளங்கும் உரப்ழர் அயர்கவ, 

ல்ளட்சழனழல் சநர்ப்ழக்கப்ட்டுள் இந்த யபவு தசவுத் 

தழட்டநளது, இந்த ளட்டின் சக தபப்ழளழன் 

ழபச்சழகககத்ம் உள்டக்கழ, அயற்ரக்கள 

தவர்வுககத்ம் ழனளனங்ககத்ம் யமங்கழனழருக்கழன் எரு 

தழட்டநளகவய அகநந்துள்து. உண்கநனழல், கடந்த ஆட்சழனழல் 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட யபவு தசவுத் தழட்டங்கள், ல்வயர 

யழடனங்கழல் ல்வயர தபப்ட்ட நக்கழன் வயண்டுவகளள்கள் 

தைக்கணழக்கப்ட்ட, எருதகப்ட்சநள யபவு தசவுத் 

தழட்டங்களகவய களணப்ட்ட. ஆளல், நழக வண்ட 

களத்துக்குப் ழன்ர், வநதகு ஜளதழதழ கநத்தழளழள 

சழழவச அயர்கலம் நளண்தைநழகு ழபதந அகநச்சர் பணழல் 

யழக்கழபநசழங்க அயர்கலம் இகணந்த தககநத்துயத்தழன் 

கவமள இந்த ஆட்சழனழல், நளண்தைநழகு ழதழ அகநச்சர் 

அயர்கழளல் சநர்ப்ழக்கப்ட்டிருக்கழன் இந்த யபவு 

தசவுத் தழட்டநளது, இந்த ளட்கட அழயழருத்தழப் 

ளகதனழன் இக்கக வளக்கழ கர்த்தழச்தசல்க்கூடின 

யழதத்தழல் தனளளழக்கப்ட்டுள்து. இந்த ளட்டில் குழப்ளக, 

வயகயளய்ப்ழன்ழ இருக்கழன் இகைர், த்யதழகழன் 

தழர்கள ன்கருதழ 10 இட்சம் வயகயளய்ப்தைக்கக 

உருயளக்குயதற்கள தழட்டங்கள் இந்த யபவு தசவுத் 

தழட்டத்தழல் தொன்தநளமழனப்ட்டுள்.  

 

ගරු මූාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා 
(நளண்தைநழகு தககநதளங்கும்  உரப்ழர் அயர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අසථහශේදී ුරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ ුන්නහ ඇති. 
 
යනුරරුල ගරු නජ්. එම්. ආන්දද කුමාරසිරි මශතා මූාවනනය්ද 

ඉලත් වනය්ද, ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය. 
அதன்ழகு, நளண்தைநழகு வஜ.ம். ஆந்த குநளபசழழ அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்ர அகவய, நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் 

அயர்கள்  தககந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීවප මශතා 
(நளண்தைநழகு ச்.ம்.ம். லளவஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
அவதவளன்ர, இன்ர யழயசளனழகலகடன ன்கருதழ 

களப்தேடுகள் உட்ட யழயசளனத்கத யழருத்தழதசய்யதற்கள 

ல்வயர தழட்டங்கள் இதழவ குழப்ழடப்ட்டுள். 

இருந்தவளதழலும், அயற்ழலுள் ததழயழன்கந களபணநளக, 

அதளயது, யமங்கப்ட்டு யந்த உபநளழனம் தற்தளலது 

தொற்ளக ழரத்தப்ட்டிருக்கழன்து ன்ர தழர்க்கட்சழகள் 

ழபசளபம் தசய்யதளல், இன்ர சழ யழயசளன அகநப்தைகள் 

நத்தழனழல் இது ததளடர்ழல் குமப்ழக களணப்டுகழன்து. 

வய, யழயசளனத் தபப்ழர் நத்தழனழல் களணப்டுகழன் 

குமப்ழககனத் ததழவுடுத்தலிதெடளக வக்கவயண்டும். 

இந்த ளட்டில் யளலகழன் யழயசளனழகலக்கு யமங்கப்ட்டு 

யந்த சலுகககள் ழச்சனநளக உரதழப்டுத்தப்டும் ன் 

ம்ழக்கக ங்கலக்கு இருக்கழன்து.   

க்கழன வதசழனக் கட்சழனழன் தகயரும் நளண்தைநழகு ழபதந 

அகநச்சருநள பணழல் யழக்கழபநசழங்க அயர்கள் கடந்த 

ளபளலநன்த் வதர்தல் யழஞ்ைளத்தழல் ளன் 

ழபதழழதழத்துயப்டுத்துகழன் அம்ளக நளயட்டத்துக்கள 

 அழயழருத்தழத் தழட்டங்கள் ற்ழக்  குழப்ழட்டிருந்தளர். 

அதழல் நழக தொக்கழனநள யழடனம்தளன் கல்தொக நளகப 

அழயழருத்தழத் தழட்டம். கடந்த ஏகஸ்ட் நளதம் ழபதநர் அயர்கள் 

கல்தொகக்கு யந்ததளலது, கல்தொக நளகபப் ழபவதசங்கள் 

தொலகநனள தொகனழல் தைதழன கபத்தழட்டநளக 

உருயளக்கப்டும் ன்ர கழபங்கநளகக் கூழளர். வய, 

அத்தழட்டத்தழக தழர்யரும் ஜயளழ நளதத்தழலிருந்தளயது 

ஆபம்ழக்கவயண்டும். குழப்ளக, அம்ளக நளயட்டத்தழல் 

யளலகழன் நக்கலக்கு அத்தழட்டத்தழதெடளகப்  ன்கநகள் 

கழகடக்குதந ளங்கள் தழர்ளர்க்கழன்வளம். இன்ர 

அம்ளக நளயட்டத்தழன் கல்தொகப் ழபவதசநளது, எரு 

எரு சதுபக் கழவளநவற்ருக்குள் 10,000க்கும் வநற்ட்ட 

குடும்ங்கள் யளலகழன், ஆசழனளயழவவன சதருக்கடித்ள் 

எரு குதழதன ளன் ழகக்கழன்வன். வய, 

தழர்களத்தழல் ற்ட இருக்கழன் சுகளதளபச் சவர்வகடுககக் 

கருத்தழற்தகளண்டு தைதழன தளழன கபம் உருயளக்கப்ட 

வயண்டுதநன்ர 'கஜக்கள' ழரயத்தழளல் இன்ர 

ளழந்துகபக்கப்ட்டுள்து.  அந்த அடிப்கடனழல் நளண்தைநழகு 

ழபதநர் தககநனழள இந்த அபசளங்கம் வநதகு ஜளதழதழ 

அயர்கழன் யமழகளட்டலின்கவழ் அந்தத் தழட்டத்கத 

கடதொகப்டுத்த வயண்டுதநன்ரம் அதக 

தயகுயழகபயழல் ஆபம்ழக்க வயண்டுதநன்ரம் இந்த இடத்தழல் 

வயண்டிக்தகளள்கழன்வன்.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

அவதவளன்ர அம்ளக நளயட்டத்தழல் இன்ர நழகத் 

தவயழபநளகப் வசப்டுகழன் யழடனதநளன்ர உள்து. 

அம்ளக நளயட்டத்கத இந்த ளட்டின் தற்கஞ்சழனம் 

ன்ர கூரயது யமகந. அவ்யளர தல் உற்த்தழக்குப் 

தனர்வள நளயட்டத்தழல் சழ இடங்கழல், குழப்ளகப் 

தளத்துயழல் கபங்வகள ழபவதசத்தழல், இன்ர சழ அபச 

அதழகளளழகள் 600இற்கும் வநற்ட்ட யழயசளனழகக அயர்கள் 

40 யருடங்களக யழயசளனம் தசய்த ழபவதசத்தழற்குள் 

தசல்யழடளநல் தடுத்தழருக்கழன்ளர்கள்.  இதளல் இன்ர 

யழயசளனழகள் நத்தழனழல் ஏர் அதழருப்தழ ழக 

ற்ட்டிருக்கழன்து. வய, இந்த யழடனத்கதக் 

கயத்தழற்தகளண்டு அந்த யழயசளனழகள் நவண்டும் யழயசளனம் 

தசய்யதற்குளழன அதநதழகன யமங்குயதற்கு உளழன 

அதழகளளழகள் டயடிக்கக டுக்கவயண்டுதநன்ர ளங்கள் 

வயண்டுவகளள் யழடுக்கழன்வளம். 

நது தைதழன அபசு இன்ர ததன்குதழனழலிருக்கும் 

அதழவயகப்ளகத வளன்ர கண்டிக்கும் யடக்கழற்கும் தைதழன 

அதழவயகப்ளகத - highway தழட்டத்கத கடதொகப்டுத்த 

இருக்கழன்து. அதழல் குழப்ளக ளன் ழபதழழதழத்துயப்டுத்து 

கழன் கழமக்கு நளகளணத்கத உள்டக்கழனதளக இந்த 

அதழவயகப்ளகத அகநக்கப்டவயண்டும் ன்து இன்ர 

கழமக்கு நளகளண நக்கழன் வகளழத்த கருத்தளக இருக்கழன்து.  

இப்தளலது தழட்டநழட்டிருக்கழன்டி, தகளலம்ழலிருந்து 

தம்தைள்க யகபனள அந்தத் தழட்டத்தழக, இந்த ளட்டின் 

யபளற்ழல் தைபட்சழ தசய்த  எரு தகயபள வநதகு ஜளதழதழ 

கநத்தழளழள சழழவச அயர்கள் ழபதழழதழத்துயப்டுத்துகழன் 

தளன்ரகய நளயட்டத்தழதெடளக யளகமச்வசக 

யகபனளயது தசனற்டுத்த வயண்டுதநன்ர ல்ள நக்கலம் 

வயண்டுகழன்ளர்கள். இது சம்ந்தநளக ஜளதழதழ 

அயர்கலக்கு ளங்கள் அதப்ழன கடிதத்தழன்தோம் யழடுத்த 

வயண்டுவகளழல்  "உங்கலகடன தயழக் களத்தழல் இந்த 

அதழவயகப் ளகத கழமக்கு நளகளண நக்கலக்கு எரு 

யபப்ழபசளதநளக அகநனவயண்டும் ன்ர ளம் 

யழரும்தைகழன்வளம்" ன்ர குழப்ழட்டுள்வளம்.  

இன்ர இந்த ளட்டின் யழகனளட்டுத்துகப் ழபதழ 

அகநச்சர் ன் ளவதழனழல் ளதம் நது அகநச்சர்  தனளசழழ 

ஜனவசகப அயர்கலம் வசர்ந்து நது ளட்டின் யழகனளட்டுத் 

துககன தொன்ழகக்குக் தகளண்டுயருயதற்களகப் 

ல்வயரயழதநள தழட்டங்கக உருயளக்கழக் 

தகளண்டிருக்கழன்வளம். யழகனளட்டுத்துக அகநச்சு 

குழப்ளக தழர்யரும் ஜயளழனழலிருந்து இந்த ளட்டின் கழபளநப் 

தைங்கழல் யழகனளட்டுத்துககன ஊக்குயழப்தற்கள 

யழவசட தழட்டங்கக அதொல்டுத்தயழருக்கழன்து. ற்தகவய 

நளகளண யழகனளட்டுத் ததளகுதழ, நளயட்ட யழகனளட்டுத் 

ததளகுதழ ன் ளடு தபளவும் ஆபம்ழக்கப்ட்டுள். 

அவதவளன்ர நது ளபளலநன் உரப்ழர்கழன்  

வயண்டுவகளலக்கழணங்க எவ்தயளரு ழபவதச தசனகப் 

ழளழவுக்கும் எவ்தயளரு யழகனளட்டுத் ததளகுதழகன 

உருயளக்குயதற்கள டயடிக்கககக நது அகநச்சு 

வநற்தகளண்டு யருகழன்து.  இன்ர நது யடக்கு, கழமக்குப் 

குதழகழல் ல்வயர ழபவதசங்கள் த்த்தத்தழன் களபணநளக 

யழகனளட்டுத் ததளகுதழகள் நற்ரம் யழகனளட்டு 

கநதளங்கழன்ழக் களணப்டுகழன். எரு களத்தழல் இந்த 

ளட்டின் யடக்கு, கழமக்ககச் வசர்ந்த வீபர்கள் ல்வயர 

யழகனளட்டுக்கழல் தழகநகளட்டி ளட்டின் தைககம 

உனர்த்தழனயர்கள். அவதவளன் எரு ழககநகன 

உருயளக்குயதற்களக இன்ர டயடிக்கக வநற்தகளள்ப்டு 

கழன்து. யழவசடநளக த்த்தம் நற்ரம் சுளநழனளல் 

ளதழக்கப்ட்ட ழபவதசங்கள் ன் ளவதழனழல் யடக்கு, கழமக்கழல் 

தைதழன யழகனளட்டு கநதளங்கக அகநப்தற்களக 

தயழளட்டு அபசு நற்ரம் ழதழ ழரயங்கழதெடளக 

இதற்கள ழதழகனப் தற்ரக்தகளள்யதற்கள டயடிக்கக 

கக வநற்தகளண்டு யருகழன்வளம்.  

இந்த யபவு தசவுத் தழட்டத்தழல் ளன் ழபதழழதழத்துயப் 

டுத்துகழன் அம்ளக நளயட்டத்தழல் அதழலும் து 

கல்தொகத் ததளகுதழனழல் தைதழனததளரு நவன்ழடித் துகதொகத்கத  

அகநப்தற்களக ழதழ எதுக்கவடு தசய்னப்ட்டுள்து. இதற்களக 

தொனற்சழ தசய்த ழதழ அகநச்சர், நவன்ழடித்துக அகநச்சர் 

ஆகழவனளருக்கு ளன் இந்த இடத்தழல் ன்ழகூக் 

கடகநப்ட்டிருக்கழன்வன். தன்ளல் ங்கலகடன 

நளயட்டத்தழன் எலுயழல் துகதொகம் இன்ர நவன்ழடினழல் 

ழபதள ங்குயகழக்கழன்து; அதற்கு வநதழகநளகக் 

கல்தொகனழலும் நவன்ழடித் துகதொகம் அகநந்தளல்,  

அம்ளக நளயட்ட நவயர்கள் வநலும்  னகடயளர்கள் 

ன்ர கூழ, து உகபகன தொடித்துக்தகளள்கழன்வன்.  
 

එකේහි නේාල ය.භා. 6.30 වුනය්ද, ක යුුර යත්හිටුලා විලාදය 
කේ තබන ී . 

එතැ්ද සි  විලාදය 2015 නනොලැම්බර් 27 ලන සිකුරාදා ඳලත්ලනු 
ැනේ. 

அப்வளது ழ. . 6.30 நணழனளகழயழடவய, அலுயல்கள் 

இகடழரத்தப்ட்டு, யழயளதம் எத்தழகயக்கப்ட்டது. 

யழயளதம்  2015 யம்ர் 27, தயள்ழக்கழமகந நவத் ததளடங்கும். 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
Debate to be resumed on Friday, 27th November, 2015. 

 
ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අද දින නයහඹ ඳරශේ විඹ අංක 2, ුරු බහනහඹකතුභහ. 

  
විවර්ජන (වංනෝධන) ඳනත් නකටුම්ඳත  

எதுக்கவடு (தழருத்தம்) சட்டதோம் 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 

 
නද ලන ලර කියවීනම් නිනයෝගය කියලන ී . 
இபண்டளம் நதழப்ழற்கள கட்டக யளசழக்கப்ட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move, 

"That the Bill be now read a Second time." 
 

ප්රපනය වභාිමමුඛ කරන ී . 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 

ගරු ක්පම්ද යාඳා යනේලර්ධන මශතා (මුදේ රාජය  

යමාතයුරමා) 
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன்  னளப்ள  அவயர்த - ழதழ 

இபளஜளங்க அகநச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 

of Finance) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 2015 අංක 1 දයන විර්ජන 

(ංශලෝධන) ඳනතින් ංශලෝධනඹ කයන රද 2014 අංක 41 දයන 

1143 1144 

[ුරු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ] 
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විර්ජන ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීශම් ශඹෝජනහ ුරු 

බහනහඹකතුභහ  ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ ශඹෝජනහ සථිය කයමින් භශ  

කථහ භභ ආයම්බ කයන්නට කළභළතියි. 2015 ර්ශේදී ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු ම්්රදහඹශේ ඹම් කිින ශනෂණ ිනේධ වුණහ. 2015 

ශර් තිබුණු ඳශමුළනි කළබිනට් භඩාඩරශේ කළබිනට් 

අභහතයරු 31ෂණ හිිනඹහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අනුභළතිඹ ඇතු 

කළබිනට් භඩාඩරඹ 50 දෂණහත්, යහජය අභහතය ංඛ්යහ 19 

දෂණහත් ශනස වුණහ. ඒ ශනස වීභ තුශ 2015 අඹ ළඹ 2014 

ඔෂණශතෝඵර් භ ඉදිරිඳත් කයන රද අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹට අනු 

ම්භත කය 2014 අංක 41 දයන විර්ජන ඳනශත් 2015 ජනහරි 

භහශේ දින 100 ළඩටවන ඹටශත් ඉදිරිඳත් කයන රද අඹ ළඹ 

්රකහලනඹත් භඟභ කළබිනට් අභහතය ංඛ්යහ 31ත්, යහජය 

අභහතය ංඛ්යහ 10ත් ඇතුශත් කයරහ 2015 මුදල් ර්ඹට අදහශ 

විර්ජන ඳනත 2015 අංක 1 දයන විර්ජන (ංශලෝධන) ඳනත 

ශර ංශලෝධනඹ කශහ.  

2015 භව භළතියණශඹන් ඳසශේ ළේතළම්ඵර් භහශේ 

පිහිටුපු න යජඹ ඹටශත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශඹෝජනහෂණ 

ශුනළල්රහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ම්භත කය ුත්තහ, කළබිනට් 

අභහතය ංඛ්යහ 50කුත්, යහජය අභහතය ංඛ්යහ 19කුත් ශර ඳත් 

කයන්න. ශභඹට අදහශ විඹ ඳථඹන් ශනස වුණහ. ඒ මුදල් ශන් 

වුණ ඒ විඹ ඳථඹන් තුශ අශනෂණ විඹ ඳථඹට මුදල් භහරු කිරීභ 

වහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අනුභළතිඹෂණ අලයයි. ඒ නිහ ශම් 

කහරඹ ඇතුශත ුළටලුෂණ ඇති ශරහ තිබුණහ. විශලේශඹන් ශම් 

අභහතයහංලරට විඹදම් කිරීභත් ඒ හශ භ ගිණුම් තඵහ ුළනීශම්දී 

ඇතින ුළටලු නිහත් ශම් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් කයන්න ිනේධ 

ශරහ තිශඵනහ.  

ශභශර ශනස ව අභහතයහංලර ංයුතිඹ භත ආදශ 

කහර්ඹඹන් වහ විඹඹන් ඳත්හශුන ඹහභ වහ අලය අඹ ළඹ 

්රතිඳහදන ශම් න විට ළරිනරහ තිශඵන්ශන් 2015 ශඳඵයහරි 

භහශේ ඳහර්ලිශම්න්තු විිනන් ම්භත කයන රද 2015 අංක 1 

දයන විර්ජන (ංශලෝධන) ඳනත ඹටශත් අනුභත කයන රද ළඹ 

ීරර් ඹටශත්යි. එතශකොට ශම් ළඹ ීරර් ශනස ශන්න ඕනෆ. 

එභ තත්ත්ඹ තුශ අභහතයහංල නිරධහරින් තභ කහර්ඹ වහ 

කර්තයඹන් ඉටු කිරීශම්දී අභහතයහංලර ංයුතිඹ ශනස වීභ භත 

මුදල් ළඹ කිරීශම් නිලසචිත වඳුනහුත් කහර්ඹඹන් වහ ශඹදීභට 

අඳවසු ශරහ තිශඵනහ. එශේභ අභහතයහංල අලුශතන් ඇති 

කිරීභත් භඟභ ඒ වහ මුදල් ශන් කිරීභට ළඹ ීරර්ඹෂණ 

ශනොභළති වීභ තුශ මුදල් නිදවස කය ුළනීශම් ුළටලුෂණ ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ. ශම් අීමරුතහට බහඩාඩහුහයඹ මුහුණ දීරහ ිනිනනහ.  

න අභහතයහංලරට අඹත් විඹඹන් වහ ශනත් 

අභහතයහංලලින් මුදල් රඵහ ුළනීශම්දී විවිධ දුසකයතහ, ුළටලු භතු 

ශරහ තිශඵනහ. ්රහශඹෝගික අභහතයහංලඹෂණ ඳත්හශුන 

ඹහශම් ුළටලු ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශම් නිහ ශම් ර්ඹ 

අහනශේ ගිණුම් පිඹවීභ, විර්ජන  ගිණුම් කස කිරීභ ශම් අනු 

ුළටලුකහරී තත්ත්ඹකට ඳත් වී තිශඵනහ. අශවෝින වී ගිඹ 

අභහතයහංල වහ ශම් න විට ්රධහන ුණන් දීශම් නිරධහරින් 

ශනොභළති ඵළවින් ව ශනත් ළඹ ීරර් වහ මුදල් නිදවස කයන 

අභහතයහංලර විඹදම් ගිණුම්ුත කිරීභට ළඹ ීරර්ඹෂණ 

ශනොභළතිවීභ භත ඳත්නහ ඇතළම් අභහතයහංල වහ විර්ජන 

ගිණුම් කස කිරීභට ශනොවළකි ශරහ තිශඵනහ.  

ශභභ තත්ත්ඹ රකහ ඵරහ මරය ඳහරනඹෂණ තවවුරු කිරීභ 

වහ අලය ගිණුම් නිළරැදි ටවන් කය ුළනීභ වහ ඳවසුකම් 

ළරීමභට 2015 අංක 1 දයන විර්ජන (ංශලෝධන) ඳනතින් 

ංශලෝධනඹ ව 2014 අංක 41 දයන විර්ජන ඳනත නළත 

ංශලෝධනඹ කිරීභට මුදල් අභහතයතුභහ විිනන් ඳනත් ශකටුම්ඳතෂණ 

ඉදිරිඳත් කශහ. 2015 අංක 1 දයන විර්ජන (ංශලෝධන) ඳනශත් 

වන් විඹ වහ කහර්ඹ ීමභහන් අනු ුළශශඳන අයුරින් නළත 

ශඵදහ වළරීම් ඳභණෂණ ශභභ ංශලෝධන ඳනත් ශකටුම්ඳතින් 

ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. ඒ අනු 2015 අංක 1 දයන විර්ජන 

(ංශලෝධන) ඳනත් ශකටුම්ඳත, ඳවත වන් උඳශල්ඛ්න 

තුනකින් භසත විඹදම් ීමභහ ශනකට බහජන ශනොකය 

්රතිඳහදන ඳභණෂණ ඹළි රඵහ ුළනීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. 

ඳශමුළනි උඳශල්ඛ්නඹ, ශඳොදු ශේහන් වහ ශුවිඹ යුතු මුදල්. 

ශදළනි උඳශල්ඛ්නඹ, නීති භඟින් ඵරඹ ඇති ඒකහඵේධ අයමුදරට 

ළඹ ඵයෂණ යුතු විඹදම්; විශලේ නීති. ශතළනි උඳශල්ඛ්නඹ, 

අත්තිකහයම් ගිණුම්ර ීමභහන්. ශභභ ංශලෝධනඹ භඟින් ණඹ 

ුළනීශම් ීමභහ ශනකට බහජන ශනොකයන අතය එභ ඳත්නහ 

ීමභහ තුශ තදුයටත් තඵහ ුනු ඇත. එශේභ අභහතයහංලරට 

අඹත් විඹඹන් වහ කහර්ඹඹන්රට අදහශ ශභශතෂණ කයන රද 

විඹදම් වහ ඉදිරි අලයතහන් රකහ ඵරහ භසත ර්ඹ වහභ 

එෂණ එෂණ ළඹ ීරර්ඹ ඹටශත් ්රතිඳහදන ඇතුශත් ශකොට ශභභ 

ඳනත් ශකටුම්ඳත කස කය තිශඵනහ.  

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ශන් කශ මුදල් 

්රතිඳහදන තුශ ඳභණෂණ ශභභ ංශලෝධන ිනේධ කයනහ. අභතය 

්රතිඳහදන නළතු 2015 ශන් කයන රද මුදල් ්රතිඳහදන තුශභ ශම් 

විඹ ඳථඹන් ශනස කිරීභ ව අලුත් අභහතයහංලරට මුදල් 

ශන් කිරීභට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අනුභළතිඹ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. සතුතියි. 
 
ප්රපනය වභාිමමුඛ කරන ී . 
யழள டுத்தழனம்ப்தற்து. 

Question proposed. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි, ශදන ය කිඹවීභට ශඳය ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භවතහ. අඳට කහයක බහ අසථහට ඹන්න තිශඵනහ. ඔඵතුභහට 

විනහම  ඳවක කහරඹෂණ තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 6.37] 
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ්රධහන ලශඹන්භ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵන මුදල් ඵරඹ භත 2015 විර්ජන ඳනත 

ංශලෝධනඹ කිරීභ වහයි, ුරු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ 

ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. ශම් තත්ත්ඹ 

නිර්භහණඹ වීභට ශවේතුත් අපි ඳළවළදිලි කශ යුතු ශනහ. 

ශභොකද, දවන න ආඩාඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹට අනු 

කළබිනට් භඩාඩරශේ ීමභහ තමුන්නහන්ශේරහ ළම  කයනු රළබුහ. 

එතශකොට අභහතයහංල ංඛ්යහ ළම  වුණහ. අභහතයහංලරට 

විඹඹන් ශඵදන ආකහයඹ ශනස වුණහ. එශේ ශනස 

ශනශකොට ශම් ඇසතශම්න්තුර තිශඵන ශේල් ශනස 

ආකහයඹට ශනස කයන්න ඕනෆවීභ නිහයි, ශම් ශඹෝජනහ ශම් 

ුරු බහට ඉදිරිඳත් කයන්න ිනේධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒක 

තභයි ඇත්ත. ඒ හශ භ ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශම් 

ුරු බහශේ මුදල් අභහතයයශඹකුශ  ්රධහන ුකීභ තභයි, 

යුතුකභ තභයි, ශම් ුරු බහට තය ශේ ශවළිදයවු කිරීභ. 

ඳහර්ලිශම්න්තු භවජන නිශඹෝජිතඹන් ශනොභඟ ඹන සුළු, 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් ව භවජනඹහ ශනොභඟ ඹන සුළු 

්රකහලඹෂණ කයනහ නම් එභ ්රලසනඹ අඳ කහටත් ඉදිරිඹටත් 

ඵරඳහනහ. ශභොකද, අපි ඳළවළදිලි කිේහ, අධයහඳන 

අභහතයහංලඹට “පුනයහර්තන විඹදම්” කිඹහ ශන් කය තිශඵන 

රුපිඹල් බිලිඹන 121ක මුදර ඇත්තට විඹදභෂණ ශනොශයි කිඹන 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

එක. එශේ ඒ විඹදභ “පුනයහර්තන විඹදභ” කිඹහ දළමීශභන් 

තමුන්නහන්ශේරහ අලයශඹන්භ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ශනොභඟ 

ඹන සුළු අතය ්රකහලඹෂණ කිරීශම් කටයුත්ත ිනේධ කශහ. 

රුපිඹල් බිලිඹන 44ට තිබුණු පුනයහර්තන විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 

167ට ළම  වුණහ කිේහභ, අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඳත්හ ශුන 

ඹහශම් විඹදභ එශේ ළම  වුණහ කිේහභ, ශදශෂණ ඳන්තිශේ දරුශෂණ 

වුණත් දන්නහ, ශම්ක ම්පර්ණශඹන්භ යහජඹෂණ, අතයඹෂණ, 

ංචහෂණ කිඹහ. ිනඹඹට 278කින් ශභඹ ළම  කයරහ ශඳන්වහ.  

ඊට ඳසු අධයහඳනඹට කයන ්රහ ධන විඹදම් ළම  ශරහ 
තිශඵන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 17 ිනට රුපිඹල් බිලිඹන 18 දෂණහයි. 
බිලිඹන එකයි ්රහ ධන විඹදම් ළම  ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම් 
පුනයහර්තන විඹදභ කිඹන එක -[ඵහධහ කිරීභෂණ] චන්දිභ ුභශ  
භළතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ දන්ශන් ශභොනහද? තමුන්නහන්ශේ 
කදහද ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්? භට භන්ත්රීයශඹකුශ  තිශඵන 
අයිතිඹ ඳහවිච්චි කයන්න ශදන්න. තමුන්නහන්ශේරහට ඕනෆ එක 
කයන්න ඵළවළ. ශඵොරු කයරහ- [ඵහධහ කිරීම්] - ශකෝින 1,210ෂණ 
ංචහ වුත ශර ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයරහ - [ඵහධහ 
කිරීම්] එශවභ අඳවහඹෂණ කය නළවළ. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභනි, ඔඵතුභහට රඵහ දී තිශඵන 

කහරඹ අහනයි. 
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, රංකහ ඉතිවහශේ 

ඳශමුළනි තහට තභයි, ශභශවභ ශකෝින 1,210ෂණ යහජ වුත 

ශර ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්.  
 

ගරු ච්දදිම ගමන  මශතා 
(நளண்தைநழகு சந்தழந கநவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
லந்தளர். 

rose. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු චන්දිභ ුභශ  භවතහ. 
 

ගරු ච්දදිම ගමන  මශතා 
(நளண்தைநழகு சந்தழந கநவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භට අඳවහ න අන්දභට 
ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ්රකහලඹෂණ කශහ. එඹ වළන්හඩ් 

හර්තහශන් ඉත් කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්ලීභෂණ කයනහ.  
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට අඳවහඹෂණ වුණහඹ කිඹහ භහ හිතන්ශන් නළවළ. 
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අඳවහඹ ශභොකෂණද දන්ශන් නළවළ? [ඵහධහ කිරීම්] 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභනි, ඔඵතුභහශ  කහරඹ 

අන් ශනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு ந்து குணயர்த) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අපි කිඹන්ශන් ශම් අඹ ළඹ 

විහදශේදී ශම් ංඛ්යහ නිළයදි කයන්න කිඹරහයි. ශම් රුපිඹල් 

බිලිඹන 121 ඇත්තටභ විඹදභෂණ ශනොශයි කිඹන ඇත්ත 

කතන්දයඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට කිඹන්න කිඹරහ ඉතහභ 

කහරුණික ඉල්රහ ිනිනනහ. ශභොකද, ශෞඛ්ය ෂණශේරඹට රුපිඹල් 

බිලිඹන 17ෂණ දීරහ, අධයහඳන ෂණශේරඹට රුපිඹල් බිලිඹන 121ෂණ -

ඉඩම්, ශුොඩනළඟිලි ිනඹල්ශල්භ ිනනහකභ ඇතුළු- ශදන ඵ 

කිේහභ මුළු යටභ ශනොභු ඹනහ. රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභනි, ශභඹ ළරැේදෂණ ශනොශයිද කිඹරහ ඔඵතුභහ විදඹ 

හෂණෂිඹට තට්ටු කයරහ අවරහ ඵරන්න. ඒක විඹදම් ශනොකයන 

මුදරෂණ. එඹ නිළයදි කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ ිනිනනහ.  

 

ගරු ක්පම්ද යාඳා යනේලර්ධන මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன்  னளப்ள  அவயர்த) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ මුලින්භ කිඹපු කහයණඹටයි භභ උත්තය ශදන්ශන්. ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අනුභළතිඹෂණ ඇතු තභයි අභහතයහංල ුණන 

ශනස කිරීභට කටයුතු කශශේ. ඒ අනු, විඹ ඳථඹ භහරු වීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් විතයයි ශම් ඳනත් ශකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කය 

තිශඵන්ශන්.  

ශදළනි කහයණඹ අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ කහයණඹ. ශම් මුදල් 

ළඹ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අධයහඳන අභහතයහංලශේ ළඹ ීරර්ඹ 

විහදඹට ුන්නහ කහයක බහ අසථහශේදී අධයහඳන ඇභතිතුභහ 

නිිනඹහකහයශඹන් ඳළවළදිලි කිරීභෂණ කයයි. ුණන් එකතු කිරීශම් 

්රලසනඹෂණ ශභතළන තිශඵන්ශන්. භට ශම් පිළිඵ විග්රව කයන්න 

පුළුන්. නමුත් අධයහඳන ඇභතිතුභහ ඒ පිළිඵ ඒ අසථහශේදී 

විග්රව කයයි.  
 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
ඳනත් නකටුම්ඳත ඊ  යනුකල නද ලන ලර කියලන ී .   
 

யழள யழடுக்கப்ட்டு, ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

அதன்டி, சட்டதோம் இபண்டளம் தொகனளக நதழப்ழடப்ட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර ඳෂලන නයෝජනාල වභා වම්මත විය.: 
'ඳනත් නකටුම්ඳත පර්ණ ඳාර්ලිනම්්දුර කාරක වභාලක  ඳැලරිය 
යුුර ය.'' [ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ මශතා] 
தவர்நளழக்கப்ட்டது. 

"சட்டதோம் தொலப் ளபளலநன்க் குலவுக்குச் 

சளட்டப்டுநளக"  [நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Lakshman Kiriella.] 
 

කාරක වභානලහිී  වකා බන ී . 
[ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා මූාවනාරඪ විය.] 
குலயழல் ஆபளனப்ட்டது. 

[நளண்தைநழகு  ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் தககந 

யகழத்தளர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
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[ුරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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1 ලන ලග්දිනය ඳනත් නකටුම්ඳනතහි නකො වක් ශැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිනයෝග කරන ී . 

1ஆம் யளசகம் சட்டதோத்தழன் குதழனளக இருக்கவயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2ලන ලග්දිනය.- (2014 යංක 41 දරන ඳනනත් 

ඳෂමුලන උඳනේඛනය ප්රිනනයෝජනය කිරීම) 
யளசகம் 2.- (2014ஆம் ஆண்டின் 41ஆம் இக்கச் 

சட்டத்தழற்கள தொதளம் அட்டயகணகன நளற்வடு 

தசய்தல்.) 
CLAUSE 2.- (Replacement of the First Schedule to Act, No. 41 of 2014.) 

 

ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු බහඳතිතුභනි, ඳවත වන් ංශලෝධනඹ භභ ඉදිරිඳත් 

කයනහ:  

"4 න පිටුශේ 3 ව 4 දෂණහ ශේළි  ඉත් ශකොට ඒ ශනුට ඳවත 

වන් අයිතභ ආශේල කශ යුතුඹ: 

'ීරය 19 - ඳහර්ලිශම්න්තුශේ විඳෂණ නහඹකතුභහශ  කහර්ඹහරඹ 
 

        ළඩටවන 01 ශභශවයුම් ළඩටවන    71,750,000   5,850,000' අ  

වංනෝධනය ිළිතගත යුුරය යන ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා 
වම්මත විය. 

தழருத்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
2ලන ලග්දිනය, වංනෝධිතාකාරනය්ද, ඳනත් නකටුම්ඳනතහි  

නකො වක් ශැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ී . 
2ஆம் யளசகம் தழருத்தப்ட்டயளர சட்டதோத்தழன் குதழனளக 

இருக்கவயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு  தழவஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ුරු බහඳතිතුභනි, භට බහනහඹකතුභහශුන් ඉතහභ 

ශකිනශඹන් ්රලසනඹෂණ අවන්න තිශඵනහ. 

 
ගරු වභාඳිනුරමා  
நளண்தைநழகு தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Chairman) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ංශලෝධන පිළිඵද? 

 
ගරු දින්දප ගුණලර්ධන මශතා 
(நளண்தைநழகு  தழவஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විඳෂණ නහඹකතුභහ කිඹන්ශන් 16 ශදශනකුශ  විඳෂණ 

නහඹකතුභහද කිඹන එක ඳළවළදිලි කයන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ 

ිනිනනහ.  

 
ගරු වභාඳිනුරමා  
நளண்தைநழகு தயழசளர் அயர்கள்) 

(The Chairman) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඒක ශභතළනට අදහශ නළවළ. [ශ ෝහ කිරීම්] 

3ලන ලග්දිනය ඳනත් නකටුම්ඳනතහි නකො වක් ශැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිනයෝග කරන ී . 

3ஆம் யளசகம் சட்டதோத்தழன் குதழனளக இருக்கவயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 ලන ලග්දිනය.- (ප්රධාන ප්රඥපප්ිනනේ නතලන 

උඳනේඛනය ප්රිනනයෝජනය කිරීම) 
யளசகம் 4.-  (தொதன்கநச் சட்டயளக்கத்தழற்கள 

தோன்ளம் அட்டயகணகன நளற்வடு தசய்தல்) 
CLAUSE 4.- (Replacement of the Third Schedule to the principal 

enactment.) 

 

ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු බහඳතිතුභනි, ඳවත වන් ංශලෝධනඹ භභ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 

"47 න පිටුශේ 16 ශේළිඹ ඉත් ශකොට ඒ ශනුට ඳවත වන් අයිතභ 

ආශේල කශ යුතුඹ: 

124 තෂණශේරු ශදඳහර්තශම්න්තු   25101  

යජශේ නිරධහරින්ට          22,070,000   14,100,000     75,000,000' අ

 අත්තිකහයම් 

 
වංනෝධනය ිළිතගත යුුරය යන ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා 

වම්මත විය. 
தழருத்தம் யழடுக்கப்ட்டு ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
4ලන ලග්දිනය, වංනෝධිතාකාරනය්ද, ඳනත් නකටුම්ඳනතහි  

නකො වක් ශැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ී . 
4ஆம் யளசகம் தழருத்தப்ட்டயளர சட்டதோத்தழன் குதழனளக 

இருக்கவயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5ලන ලග්දිනය ඳනත් නකටුම්ඳනතහි නකො වක් ශැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිනයෝග කරන ී . 

5ஆம் யளசகம் சட்டதோத்தழன் குதழனளக இருக்கவயண்டுதநக் 

கட்டகனழடப்ட்டது. 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ින ලග්දිනය වශ නාමය ඳනත් නකටුම්ඳනතහි නකො වක් 

ශැටිය   ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ී . 
ඳනත් නකටුම්ඳත, වංනෝධන වහිතල ලාර්තා කරන ී . 
சட்டநளகு யளசகதொம் தகப்தைம் சட்டதோத்தழன் குதழனளக 

இருக்கவயண்டுதநக் கட்டகனழடப்ட்டது.  

சட்டதோம் தழருத்தங்கலடன் அழக்கக தசய்னப்ட்டது.   

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ිනංවර ඳනත් ශකටුම්ඳශතහි 

ව ශදභශ ඳනත් ශකටුම්ඳශතහි ශෝදුඳත්ර මුරණ ශදෝ 

නිළයදි කය ුළනීභ වහ නීති ශකටුම්ඳත් ම්ඳහදක ශත අය 

ශදන ශර ඉල්රහ ිනිනමි. 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අඳනත් ශකටුම්ඳත දළන් 

ංශලෝධිතහකහයශඹන් තුන්ළනි ය කිඹවිඹ යුතුඹඅ යි භහ ශඹෝජනහ 

කයනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ප්රපනය විමවන ී . 
ක ශඬලේ යනුල "ඳක්" ම්දත්රී්ද  ජය බල නිනයෝජය 

කථානායකුරමා විසි්ද ප්රකා කරන ී . 
யழள யழடுக்கப்ட்டது. 

குபல்கழன்டி 'ஆம்' வநவளங்கழற்ர  ழபதழச் சளளனகர் 

அயர்கள் அழயழத்தளர்கள். 

Question put.  
MR. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, declared 

that the “Ayes" had it. 

 

ගරු ජය්දත වමරවීර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜனந்த சநபவீப,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශඵදීභෂණ- 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකුරමා 
(நளண்தைநழகு ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ශඵදීභෂණ ඉල්රහ ිනිනනහද, 

විරුේධත්ඹ ්රකහල කයනහද?   
 

ගරු ජය්දත වමරවීර මශතා 
(நளண்தைநழகு ஜனந்த சநபவீப,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඡන්දඹෂණ අලයයි. 
 

ඳාර්ලිනම්්දුරල 43 ලන වපථාලර නිනයෝගය ය නත් - ඳක්ල 35 :  
විරුේධල  03  යනුනල්ද  නබදුනණ්ය. 

ளபளலநன்ம் 43ஆம்  ழகக் கட்டகப்டி ழளழந்தது: சளர்ளக 

35;    தழபளக 03. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes  35; 

Noes 03. 

ඳනත් නකටුම්ඳත ඊ  යනුකල වංනෝධිතාකාරනය්ද, ුර්දලන 
ලර කියලා වම්මත කරන ී . 

அதன்டி, சட்டதோம் தழருத்தப்ட்டயளர தோன்ளம் தொக 

நதழப்ழடப்ட்டு ழகவயற்ப்ட்டது.  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
කේතැබීම 

எத்தழகயப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ක්පම්ද කිරිඇේ  මශතා  
(நளண்தைநழகு க்ஷ்நன் கழளழல்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අඳහර්ලිශම්න්තු දළන් කල් 

තළබිඹ යුතුඹඅයි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රපනය විමවන දි්ද, වභා වම්මත විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்ரக்தகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳාර්ලිනම්්දුරල ඊ  යනුකල ය. භා. 6.50 , 2015  නනොලැම්බර් 

06 ලන  දින  වභා වම්මිනය යනුල, 2015 නනොලැම්බර් මව 27 ලන  
සිකුරාදා  පු.භා. 9.30 ලන නතක් කේ ගිනේය. 

அதன்டி ழ.. 6.50 நணழக்கு ளபளலநன்ம், அதது 2015 

யம்ர் 06ஆம் தழகதழன தவர்நளத்துக்கழணங்க, 2015 யம்ர் 27, 

தயள்ழக்கழமகந தொ.. 9.30 நணழயகப எத்தழகயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 9.30 a.m. on Friday, 27th 
November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 

November, 2015.  
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වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුරණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දෂණනු රිින භන්ත්රීන් මින් පිටඳතෂණ ශුන නිළයදි කශ යුතු 
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹෂණ ශනොඉෂණභහ ශැ්දවාඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குழப்தை 
 

உரப்ழர் இரதழப் தழப்ழற் தசய்னயழரும்தைம் ழகம தழருத்தங்ககத் தநது ழபதழனழல் ததழயளகக் குழத்து அதகப் ழகம 

தழருத்தப்டளத ழபதழ கழகடத்த இரு யளபங்கலள் லன்சளட் தழப்ளசழளழனருக்கு அதப்தைதல் வயண்டும். 
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ශැ්දවාඩ් ලාර්තා  

නකොෂඹ 5, නඳොේනශේ්දනගොඩ, කිරුෂඳන ඳාර, යංක 163 දරන වපථානනයහි ිළහිටි 

රජනේ ප්රලෘත්ින නදඳාර්තනම්්දුරනේ ිළහිටි රජනේ ප්රකාන කාර්යාංනය්ද  

මි ී  ගත ශැක. 
 

නමම ශැ්දවාඩ් ලාර්තාල  www.parliament.lk නලේ යඩවිනය්ද  

බාගත ශැක. 

 

 

 

 

லன்சளட் அழக்ககனழன் ழபதழகக  

இ. 163, கழருப்க வீதழ, தளல்வலன்தகளட,  தகளலம்தை 5இல் அகநந்துள்  

அபசளங்க தகயல் தழகணக்கத்தழன் அபசளங்க தயழதௌடுகள் அலுயகத்தழல்   

ணம் தசலுத்தழப் தற்ரக்தகளள்ளம். 

 

 

இந்த லன்சளட் அழக்கககன www.parliament.lk தம் இகணனத்தத்தழலிருந்து  

தழயழக்கம் தசய்ன தொடித்ம். 
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