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ප්රතිඥාළල 
 ගරු මුවම්භදු රීෂස ශතෞෆික් භවතහ 
 

නිවේදන: 
 ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ගරු (දදය) .ආරර්ආ.ආ වීසස 

භවතහශේ ඉල්රහ අසවීභ 
 ඉඩම් අභහතය ගරු මම්ආශක්ආ.ආී.ආමසආුණණර්ධන භවතහශේ 

අබහඹ 
 ඳශහත් ඳහරන රඹතන ඡන්ද විභසීම් (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශෙටුම්ඳත: ශරේසධහධිෙයණඹට ශඳත්ම් 
 ක්ෂුද්රමුරය ඳනත් ශෙටුම්ඳත: ශරේසධහධිෙයණඹට 

ශඳත්ම් 
 ශථේයහදී භික්ෂු ෙතිෙහත් (ලිඹහඳදංචි කිරීශම්) ඳනත් 

ශෙටුම්ඳත: ශරේසධහධිෙයණඹට ශඳත්භක් 
 

විගණකළධිඳතිඥලරයළවේ ලළර්තළල  

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු 

 

ධීලර වශ ජජ වම්ඳත් (වංවෝධන) ඳනත් වකටුම්ඳත: 
 ඳශමුන ය කිඹන රදආ 
වඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්වේ ඳනත් වකටුම්ඳත් 
 රුහුණු උදහනඹ ංවිධහනඹ  (ංසථහගත කිරීශම්) – [ගරු 

බුද්ධිෙ ඳතියණ භවතහ]-ඳශමුන ය කිඹන රදආ 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 
உபொறப்தறரம் : 

 ரண்புறகு பயம்து ரலப் தபபீக் 

 

அநறறப்புகள்: 

தரரலன்ந உபொப்தறணர் ரண்புறகு (கத்ற 

கனரறற) .ஆர்.. யபீஸ் அர்கபது இரஜறணரர 

கரற அகச்சர் ரண்புறகு ம்.கக..டி.ஸ். 

குர்ண அர்கபது ம் 

உள்லர் அறகரசகதகள் கர்ல்கள் (றபைத்ம்) 

சட்டபனம் : உர் லறன்பொக்கு த 

தண்றறபறப்பு சட்டபனம் : உர் லறன்பொக்கு த 

 கர தறக்குரர்கள் கறகரத் (தறவுதசய்ல்) 

சட்டபனம் : உர் லறன்பொக்கு த 

 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 

 

றணரக்கலக்கு ரய்பன றகடகள் 

 

கடற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்கள் (றபைத்ம்) 

சட்டபனம் : 

பன்பகந   றப்தறடப்தட்டது 
 

ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள்: 

பொயளணு உரண அகப்பு (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்புறகு புத்றக தற]  - முதன்முறற   

றப்தறடப்தட்டது 

“ரத்கநப் தபைம்” அகப்பு (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்புறகு புத்றக தற]  - முதன்முறற   

றப்தறடப்தட்டது 

 “භහතය භඹ”  ංවිධහනඹ  (ංසථහගත කිරීශම්) – [ගරු 

බුද්ධිෙ ඳතියණ භවතහ]- ඳශමුන ය කිඹන රදආ 
 ශේදන් අධයහඳන ඳදනභ  (ංසථහගත කිරීශම්) – [ගරු 

විජිත ශේරුශගොට භවතහ]- ඳශමුන ය කිඹන රදආ 
 වගර රගම්ඵහ පුයහණ ගල්ශරන් යජභවහ විවහයසථ 

ංර්ධන බහ  (ංසථහගත කිරීශම්) – [ගරු ශ්රිඹහ  
විශේවික්රභ භවත්ියඹ ]- ඳශමුන ය කිඹන රදආ 

 දභත්රීඳහර ශේනහනහඹෙ ඳදනභ (ංසථහගත කිරීශම්) – 
[ගරු ශ්රිඹහ  විශේවික්රභ භවත්ියඹ ]- ඳශමුන ය 
කිඹන රදආ 

 ශ්රී ුණණයතන ජහතයන්තය ඳදනභ (ංසථහගත කිරීශම්) – 
[ගරු ශ්රිඹහ  විශේවික්රභ භවත්ියඹ ]- ඳශමුන ය 
කිඹන රදආ 

 ශභොණයහගර දසත්රික් ෙහන්තහ භවහ ංගභඹ (ංසථහගත 
කිරීශම්) – [ගරු ෙනෙ ශවේයත් භවතහ]- ඳශමුන ය 
කිඹන රදආ 

 ශ්රී රංෙහ ඳගණගණෙ ංගභඹ (ංසථහගත කිරීශම්) – [ගරු 
(භවහචහර්ඹ) රශු භහයසංව භවතහ]- ඳශමුන ය 
කිඹන රදආ 

 දඹහ යණ ංර්ධන ඳදනභ (ංසථහගත කිරීශම්) – [ගරු 
(දදය) තුසතහ විශේභහන්න භවත්ියඹ ]- ඳශමුන 
ය කිඹන රදආ 

 

කල්තෆබීවම් වයෝජනළල : 
 2015 ශදළම්ඵර් 19න දන ඳහර්ලිශම්න්තු අනුභත ෙශ 

ගිවිසුම් 

கயன் கல்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்புறகு றஜற கதபைதகரட]  - முதன்முறற   

றப்தறடப்தட்டது 

யந்கன னகம்தர புர கல்தடனன் ஜகர 

றயரஜ் அதறறபைத்றச் சகத (கூட்டிகத்ல்) 

–   [ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற]  

- முதன்முறற   மதிப்பிடப்பட்டது 

கத்றரறதரன கசணரரக்க ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

–  [ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற]  

- முதன்முறற   மதிப்பிடப்பட்டது 

ஸ்ரீ குண சர்கச ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற] - 

பன்பகந   றப்தறடப்தட்டது 

தரணநரகன ரட்ட கரன்த்ர யர சங்க 

(கூட்டிகத்ல்) –  [ரண்புறகு கணக கயத்]  - 

பன்பகந   றப்தறடப்தட்டது 

இனங்கக கணறச் சங்கம் (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க] - 

பன்பகந   றப்தறடப்தட்டது 

ர ச அதறறபைத்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) (றபைற) துவர 

றகஜரன்ண]  - முதன்முறற   மதிப்பிடப்பட்டது 
 

எத்றகப்புப் தறகக:  

2015 டிசம்தர் 19இல் தரரலன்நத்றணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட உடன்தடிக்கககள்  



AFFIRMATION: 

 Hon. Mohammadu Shariff Thowfeek 

 

ANNOUNCEMENTS: 

 Resignation of Hon. (Dr.) A.R.M Hafeez, Member of 

Parliament 

 Death of Hon. M.K.A.D.S Gunawardana, Minister of 

Lands 

 Local Authorities (Elections) Amendment Bill: Petition to 

the Supreme Court 

 Microfinance Bill: Petition to the Supreme Court 

 Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration) Bill: 

Petition to the Supreme Court 

 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) 

BILL: 

 Read the First time 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

 Ruhunu Awakening Organization (Incorporation) - [Hon. 

Buddhika Pathirana] - Read the First time 

 “Matara Season” Organization (Incorporation) - [Hon. 

Buddhika Pathirana] - Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 Headang Education Foundation (Incorporation) - [Hon. 

Vijitha Berugoda] - Read the First time 

 Handagala Walagamba Purana Gallen Rajamaha 

Viharastha Development Council (Incorporation) - 

[Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First 

time 

 Maithripala Senanayake Foundation (Incorporation) - 

[Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First 

time 

 Sri Gunarathana International Foundation (Incorporation) - 

[Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First 

time 

 Moneragala District Kantha Maha Sangamaya 

(Incorporation) - [Hon. Kanaka Herath] - Read the 

First time 

 Computer Society of Sri Lanka (Incorporation) - [Hon. 

(Prof.) Ashu Marasinghe] - Read the First time 

 Daya Sarana Development Foundation (Incorporation) -

[ Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna] - Read the 

First time 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Agreements Approved by Parliament on 19th December, 

2015 



2016 ජනහගණ 26  

ඳළර්ලිවම්න්ුරල 
தரரலன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2016 ජනලළරි 26 ලන අඟශරුලළදළ  

 2016 சணரற 26, தசவ்ரய்க்கறக 

Tuesday, 26th January, 2016 
______________________ 

 
 

අ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිවම්න්ුරල රැවහ විය.   

කථළනළයකුරමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு கபை ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.  

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

ප්රතිඥාළල : ගරු ුහශම්මු  ීෆසහ වතෞික් 
මශතළ 

உபொறப்தறரம்: ரண்புறகு பயம்து 

ரலப் தௌபீக் 

AFFIRMATION: HON. MOHAMMADU SHARIFF 

THOWFEEK  

 
ුහශම්මු  ීෆසහ වතෞික් මශතළ නීතිඥ ප්රකළර ප්රතිඥාළල ී  වම්වය මත 

තිඥබ වඳොවතහි අත්වන් කවෂේය. 
ரண்புறகு பயம்து ரலப் தௌபீக் அர்கள் சட்டத்றணரல் 

கண்டப்தட்டரபொ உபொறப்தறரம் தசய்து சதரபீடத்றலுள்ப 

புத்கத்றல் ககதரப்தறட்டரர்.  

Mr. Mohammadu Shariff Thowfeek made and subscribed the 
Affirmation required by law; and signed the Book at the Table.  

 

නිවේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ඳළර්ලිවම්න්ුර මන්ත්රී ගරු (දලදය) ..රර්... ශීසවහ 

මශතළවේ ඉල්ළ අවහවීම 
தரரலன்ந உபொப்தறணர் ரண்புறகு (கத்ற 

கனரறற) .ஆர்.. யபீஸ் அர்கபது இரஜறணரர 
RESIGNATION OF HON. (DR.) A.R.A. HAFEEZ, MEMBER OF 

PARLIAMENT 

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ගරු (දදය) .ආරර්ආ.ආ වීසස භවතහ 

විසන් දයියන් සටි ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී රයයශඹන් ඉල්රහ අසවීශම් 

ලිපිඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භව ශල්ෙම්යඹහ ශත රළබී ඇති ඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට දන්නු ෙළභළත්ශතියආ මභ ලිපිඹ දළන් කිඹනු 

රළශේආ 

අනුරරුල ඳශත වශන් ලිිළය මශ වල්කම් විසින් කියලන ී : 
அன்தறநகு,  தசனரபர் ரகம் தறன்பைம் கடித்க ரசறத்ரர்: 

Whereupon the Secretary-General read the following letter: 

 

II 
 

ඉඩම් අමළතය ගරු මම්.ව්...ී..මවහ. ුණණලර්ධන 

මශතළවේ අභළලය 
கரற அகச்சர் ரண்புறகு ம்.கக..டி.ஸ். 

குர்ண அர்கபது ம் 
DEATH OF HON. M.K.A.D.S.GUNAWARDANA, MINISTER OF 

LANDS 

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී, ඉ ඉඩම් අභහතය ගරු මම්ආශක්ආ.ආී.ආමසආ 

ුණණර්ධන භවතහශේ අබහඹ ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට භහ දන්හ 

සටින්ශන් ඵරත් ෙනගහටුශ ආ මතුභහශේ අබහශඹන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට සදුවී ඇති ඳහඩු ගළන ශඵොශවෝ ශේ දුක් න 

අතය ශභභ ගරු භන්ත්රීයඹහශේ ඳවුශල් අඹ ශත අඳශේ හතිලඹ 

ංශේගඹ ප්රෙහල ෙයන ඵ ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු ශනුශන් භභ 

දන්නු ෙළභළත්ශතියආ  

ශම් පිළිඵ ශලෝෙ ප්රෙහල ශඹෝජනහ භතු දනෙදී 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙයනු ඇතආ  

 

III 
 

ඳෂළත් ඳළන රයතන ඡන්ද විමසීම් (වංවෝධන) 

ඳනත් වකටුම්ඳත: වරේහධළධිකරණය   වඳත්වම් 
உள்லர் அறகரசகதகள் கரோ்ல்கள்  (றபைத்ம்) 

சட்டபனம்: உர் லறன்பொக்கு த 
LOCAL AUTHORITIES (ELECTIONS) AMENDMENT BILL: 

PETITION TO THE SUPREME COURT  

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) න යසථහ ප්රෙහය 

“ඳශහත් ඳහරන රඹතන ඡන්ද විභසීම් (ංශලෝධන)” ඳනත් 

139 140  



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශෙටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහධිෙයණඹ ශත ඉදගණඳත් ෙයන 

රද ශඳත්ම් ශදෙෙ පිටඳත් භහ ශත රළබී ඇති ඵ සථහය 

 ශඹෝග අංෙ 50(2) (අ) ඹටශත් ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන්වීභට 

ෙළභළත්ශතියආ 

 

IV 
 

්ෂුද්රමූය ඳනත් වකටුම්ඳත: වරේහධළධිකරණය  

වඳත්වම් 
தண்றறபறப்பு சட்டபனம்:  உர் லறன்பொக்கு 

த 
MICROFINANCE BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT 

 

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) න යසථහ ප්රෙහය 

“ක්ෂුද්රමරය” ඳනත් ශෙටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහධිෙයණඹ 

ශත ඉදගණඳත් ෙයන රද ශඳත්ම් තුනෙ පිටඳත් භහ ශත රළබී 

ඇති ඵ සථහය  ශඹෝග අංෙ 50(2) (අ) ඹටශත් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන්වීභට ෙළභළත්ශතියආ 

 
V 

 

වථේරලළී  භි්ෂු කතිඥකළලත් (ලියළඳදංික කිීෆවම්) 

ඳනත් වකටුම්ඳත: වරේහධළධිකරණය  වඳත්වම් 
கர தறக்குரர்கள் கறகரத் (தறவுதசய்ல்) 

சட்டபனம்: உர் லறன்பொக்கு த  

 THERAVADI BHIKKU KATHIKAWATH 

(REGISTRATION) BILL: PETITION TO THE 

SUPREME COURT 
 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) න යසථහ ප්රෙහය 

"ශථේයහදී භික්ෂු ෙතිෙහත් (ලිඹහඳදංචි කිරීශම්)" ඳනත් 

ශෙටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහධිෙයණඹ ශත ඉදගණඳත් ෙයන 

රද ශඳත්භෙ පිටඳතක් භහ ශත රළබී ඇති ඵ සථහය  ශඹෝග 

අංෙ 50(2)(අ) ඹටශත් ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන්වීභට ෙළභළත්ශතියආ 

 
විගණකළධිඳතිඥලරයළවේ ලළර්තළල 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහන්ත්රිෙ භහජහදී ජනයජශආ රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 154(6) ළ  යසථහ ප්රෙහය 2012 මුදල් ර්ඹ 

වහ විගණෙහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ වඹළ  ෙහණ්ඩශආ 

XXIII ළ  ශෙොට; ව 2013 මුදල් ර්ඹ වහ 

විගණෙහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ ඳශමුළ  ෙහණ්ඩශආ VI ව 

VII ළ  ශෙොටස, ඉ ශදළ  ෙහණ්ඩශආ VIII, IX ව X ළ  

ශෙොටස ව ඳසළ  ෙහණ්ඩශආ II ළ  ශෙොට භභ ඉදගණඳත් 

ෙයියආ 

 

ගරු ්හමන් කිරිඇල් මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිවම්න්ුරවේ 

වභළනළයකුරමළ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்பொம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சபைம் தரரலன்நச் சகத 

பல்பைம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ "මභ හර්තහ මුද්රණඹ ෙශ ුතතුඹ" ි 

භහ ශඹෝජනහ ෙයනහආ  
 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල ුහද්රණය කෂ ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ වල්ඛනළදය ිළිතගෆන්වීම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i)  2014 ර්ඹ වහ අභහතය භණ්ඩර ෙහර්ඹහරශආ ෙහර්ඹහධන 
හර්තහ; ව 

(ii)  2012 ව 2013 ර් වහ ව මුදල් ශෙොියන් බහශේ හර්ෂිෙ 
ෙහර්ඹහධන හර්තහ ව හර්ෂිෙ ගිණුම්ආ- [අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතිෙ 
ප්රතිඳත්ති වහ රර්ිකෙ ෙටුතතු අභහතයතුභහ ශනුට ගරු ගඹන්ත 
ෙරුණහතිරෙ භවතහ] 

 

වභළවම්වය මත තිඥබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i)  2014 ර්ඹ වහ අම්ඳහය දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ හර්ෂිෙ 
ෙහර්ඹහධන හර්තහ වහ ගිණුම්; 

(ii)  2014 ර්ඹ වහ ගම්ඳව දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ ෙහර්ඹහධන 
ව ගිණුම් හර්තහ;  

(iii)  2014 ර්ඹ වහ වම්ඵන්ශතොට දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ 
හර්ෂිෙ ෙහර්ඹහධන හර්තහ වහ ගිණුම්; 

(iv)  2014 ර්ඹ වහ භවනුය දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ 
ෙහර්ඹහධන වහ ගිණුම් හර්තහ; 

(v)  2014 ර්ඹ වහ භහතය දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ ෙහර්ඹහධන 
හර්තහ ව ගිණුම්; 

(vi)  2014 ර්ඹ වහ මුරතිේ දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ ෙහර්ඹහධන 
හර්තහ වහ හර්ෂිෙ ගිණුම්; 

(vii)  2014 ර්ඹ වහ නුයමළිඹ දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ හර්ෂිෙ 
ෙහර්ඹහධන හර්තහ ව ගිණුම්; 

(viii)  2014 ර්ඹ වහ පුත්තරභ දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ හර්ෂිෙ 
ෙහර්ඹහධන හර්තහ වහ ගිණුම්; ව 

(ix)  2014 ර්ඹ වහ යත්නපුය දසත්රික් ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරශආ 
ෙහර්ඹහධන වහ ගිණුම් හර්තහආ- [ගරු ජිය අශේර්ධන භවතහ] 

 

වභළවම්වය මත තිඥබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

141 142 

[ගරු ෙථහනහඹෙතුභහ] 



2016 ජනහගණ 26  

1968 අංෙ 32 දයන පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිගණශම් ඳනශත් 52 ළ  

ගන්තිශආ (1) ළ  උඳගන්තිඹ ඹටශත් අබයන්තය ෙටුතතු, ඉ ඹම 

ංර්ධන වහ ංසෙෘතිෙ ෙටුතතු අභහතයයඹහ විසන් හදන රදු, ඉ 2015 

ශදළම්ඵර් 22 දනළති අංෙ 1946/31 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ ඳශ 

ෙයන රද  ශඹෝගආ- [ගරු මසආබීආනහවින්න භවතහ] 

 
වභළවම්වය මත තිඥබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

(i)  2013 ර්ඹ වහ ජහතිෙ ජරජ ම්ඳත් ඳර්ශආණ ව ංර්ධන 
 ශඹෝජිතහඹතනශආ  හර්ෂිෙ හර්තහ ව ගිණුම්; ව 

(ii)  2013 ර්ඹ වහ සී/ සීශනෝර් ඳදනශම් හර්ෂිෙ හර්තහආ-[ගරු 
භහින්ද අභයවීය භවතහ] 

 

වභළවම්වය මත තිඥබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

  

2014 ර්ඹ වහ ළවිලි ෙර්භහන්ත අභහතයහංලශආ හර්ෂිෙ ෙහර්ඹහධන 

හර්තහආ-[ළවිලි ෙර්භහන්ත අභහතයතුභහ ශනුට ගරු ගඹන්ත 

ෙරුණහතිරෙ භවතහ] 

 

වභළවම්වය මත තිඥබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ජහතිෙ යහජය බහශේ 1973 අංෙ 25 දයන ්රීඩහ ඳනශත් 31 ළ  ගන්තිඹ 

භඟ කිඹවිඹ ුතතු මකී ඳනශත් 41 ළ  ගන්තිඹ ඹටශත් ්රීඩහ 

අභහතයයඹහ විසන් හදන රදු 2013 ජනහගණ 15 දනළති අංෙ 1793/3 

දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ ඳශ ෙයන රද 2013 අංෙ 01 දයන ජහතිෙ 

්රීඩහ ංගම්  ශඹෝගර ඇතුශත් 13 ව 17 ළ  ගන්ති ංශලෝධනඹ 

ෙයියන් 2015 ශනොළම්ඵර් 9 දනළති අංෙ 1940/7 දයන අති විශලේ ගළට් 

ඳත්රශආ ඳශ ෙයන රද  ශඹෝග- [්රීඩහ අභහතයතුභහ ශනුට ගරු ගඹන්ත 

ෙරුණහතිරෙ භවතහ] 

 
වභළවම්වය මත තිඥබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ී . 
சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

  
වඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වජෝන් අමරුරංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතිඥයළනි රගක ක ක ුතුර අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு கஜரன் அதுங்க - சுற்பொனரத்துகந அதறறபைத்ற 

ற்பொம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அகச்சர்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

S.B.L. Seneviratne of No. 40/4, Yakadaththalawatta, 

Godawela, Polgahawela.  

 
ගරු ලජිර අවේලර්ධන මශතළ (වහලවද් ක ුතුර 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு  ஜற அகதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වඹ 

පිළිගන්ියආ 

(1) ගහල්ර, ඉ ෙන්ශදත්ත ඳහය, ඉ අංෙ 31/15 . දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි .ආරර්ආ ෙදීජහ බීබි භවත්ියඹශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(2) අනුයහධපුය, ඉ III න පිඹය, ඉ පුබුදු භහත, ඉ අංෙ 3062 දයන 
සථහනශඹහි ඳදංචි මච්ආමම්ආවීආඩේලිේආ ශවේයත් භවතහශගන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(3) ගහල්ර, ඉ භඩරමුල්ර, ඉ අශෝෙ භහත, ඉ අංෙ 1/43 දයන 
සථහනශඹහි ඳදංචි මච්ආමච්ආ තිරෙශේන භවතහශගන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(4) භහතය, ඉ නශේ, ඉ ධර්භඳහර භහත, ඉ ඇරශේල්ර ඳහය, ඉ අංෙ 
6/16 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි මල්ආඩේලිේආ ුණණදහ 
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(5) අම්ඵරන්ශගොඩ, ඉ ශයොන්නද, ඉ අළුත්ර ඳහය, ඉ "හගය" ඹන 
ලිපිනශඹහි ඳදංචි මම්ආශක්ආ අශෝෙ කුරශේෙය 
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(6) හික්ෙඩු, ඉ ෆර, ඉ ගහලු ඳහය, ඉ අංෙ 431 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි යූආමම්ආ සගණඹරයච්චි ශභශනවිඹශගන් රළබුණු 
ශඳත්භආ 

 

ගරු රර්.මම්. රංජිත් මද්ු ම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 

ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்பொம் பகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 

Public Administration and Management) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශදෙ 

පිළිගන්ියආ 
 

(1) ෆඵඩ, ඉ කිගණල්රත්ත, ඉ අංෙ 39 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
ඳළයකුම් සුජහන් ශභොණයහගර භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) ඉඟි ඹහගර ශඳොලිස සථහනශආ ශේ ඹ ෙයන උඳශඳොලිස 
ඳරීක්ෙ මසආබීආ දහනහඹෙ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භආ 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ (ජනමළධය අමළතය වශ 

රණ්ඩු ඳ්වේ ප්රධළන වංවිධළයකුරමළ) 
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க - தகுசண ஊடக 

அகச்சபைம் அசரங்கக் கட்சறறன் பற்ககரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 

Media and Chief Government Whip) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශදෙ 

පිළිගන්ියආ 
 

(1) මුදුන්ශගොඩ, ඉ තුරුගභ ඳහය, ඉ චහභය උඹන, ඉ අංෙ 7 දයන 
සථහනශඹහි ඳදංචි මසආශක්ආ  චිත්රහෙහන්ති  භවත්ියඹශගන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) ගහල්ර, ඉ වළේශරොක් ඳහය, ඉ අංෙ 5 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
යූආී.ආරර්ආපීආ  කුරතිරෙ ශභශනවිඹශගන්  රළබුණු 
ශඳත්භආ 

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ   -  පැමිණ නැත. 

ගරු යවීන්ද්ර භයවීය භවතහ   -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළවර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு சந் அலுறயரக - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 

Agriculture) ** 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වතය 

පිළිගන්ියආ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

(1) භහතශල්, ඉ මීත්ශත්කුඹුය ඳහය, ඉ අංෙ 71 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි (දදය) .ආ ශගෝබි්රිසණ භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(2) භඩෙරපු යජශආ ුණරු විදයහරශආ ශේඹ ෙයන ී.ආ.ආ 
 භල් ලහන්ත භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(3) වඳුන්ගමු, ඉ 19 ශෙොට, ඉ අංෙ 705 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
ී.ආමම්ආ  සු ල් ජඹතිස භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(4) ියල්රහන, ඉ අම්ශඵොක්ෙ, ඉ අංෙ 339 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
ඩේලිේආමම්ආමම්ආ විශේතුංග භවත්ියඹශගන් රළබුණු 
ශඳත්භආ 

 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ඳව 

පිළිගන්ියආ 

(1) ශවෝභහගභ, ඉ ගරවිරත්ත, ඉ භන් භහත ඹන ලිපිනශඹහි 
ඳදංචි ී.ආ.ආ  ශේභසගණ භවතහශගන් රළබුණු  ශඳත්භ; 

(2) ශදොම්ශේ, ඉ ඳළරවළර, ඉ අංෙ 80/1 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
ශක්ආශක්ආ ධර්භශේන භවතහශගන් රළබුණු  ශඳත්භ; 

(3) ශේයහශද ඹ, ඉ ශවේන්ශද ඹ, ඉ අංෙ 19 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි ශක්ආමම්ආ  වීයශේන භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(4) ෙඩත, ඉ ඳවශ බිඹන්විර, ඉ අංෙ 136/2 F දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි පීආමසආශක්ආ  ජඹශෙොඩි භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 
ව 

(5) ශදෙටන, ඉ නළළුම් භවය, ඉ අංෙ 90/5 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
ප්රදීේ රංෙහ ධර්භවික්රභ භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භආ 

 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශදෙ  

පිළිගන්ියආ 

(1) ශේයහශද ඹ, ඉ අඟුනහර, ඉ අංෙ 201 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි බීආමම්ආී.ආබීආ ඵසනහඹෙ භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) උඩුදුම්ඵය, ඉ ශඳෝේපිටිඹ, ඉ ඳනළල්උල්ර, ඉ අංෙ 08 දයන 
සථහනශඹහි ඳදංචි ශක්ආමම්ආ කුරතුංග භවතහශගන් 
රළබුණු ශඳත්භආ 

 

ගරු වේ. සී. අලුරල මශතළ 
(ரண்புறகு கஜ.சல. அனத்துன) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශදෙ 

පිළිගන්ියආ 

(1) ෆ උඩ, ඉ භල්ලිඹශගොඩ ඹන ලිපිනශඹහි ඳදංචි මසආී.ආ 
 භල් චන්ද්රසගණ ශඳශර්යහ භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) ශදොයටිඹහ, ඉ භළසගම්භන ඹන ලිපිනශඹහි ඳදංචි 
මසආශක්ආ යත් කුභහය භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භආ 

 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශදෙ 

පිළිගන්ියආ 

(1) යත්භරහන, ඉ ශඵොරුඳන ඳහය, ඉ භහර්ග ංර්ධන 
අධිෙහගණශආ, ඉ ග්රහමීඹ ඳහරම් අංලශආ ශේඹ ෙයන 
.ආඩේලිේආසීආටීආ පීගණස භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) ශවොයණ, ඉ කුඩහඋඩු, ඉ දකුණු උඩු, ඉ ෙපුමුල්ර ඹන 
ලිපිනශඹහි ඳදංචි පීආශක්ආ නන්දදහ භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භආ 

 

ගරු (දලදය) රවම්හ ඳතිඥරණ මශතළ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) கஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන 

පිළිගන්ියආ 

(1) ගහල්ර, ඉ උළුවිටිශක්, ඉ කිතුරම්පිටිඹ, ඉ මදගණසංව භහත, ඉ 
අංෙ 184/1 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි .ආ  ශගොඩශේ 
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(2) භහතය, ඉ ශශවයශවේන, ඉ විවහය භහත, ඉ "ප්රශඵෝධ" ඹන 
ලිපිනශඹහි ඳදංචි මසආශක්ආ දඹහනන්ද භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(3) ගහල්ර, ඉ ළකුණශගොඩ ඳටුභග, ඉ අංෙ 05 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි මසආමසආයූආ ශවට්ටිරයච්චි භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භආ 

 

ගරු සුජිත් වංජය වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு சுஜறத் சங்ஜ ததகர) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ කුණ්ඩහර, ඉ විශේයහභ භහත, ඉ අංෙ 

7 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි රර්ආමච්ආ ජඹර්ධන භවතහශගන් රළබුණු 

ශඳත්භක් පිළිගන්ියආ 

 
ගරු මවහ.මම්. මරි්කළර් මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන 

පිළිගන්ියආ 

(1) ශෙොශශොන්නහ, ඉ විජඹ ඳහය, ඉ අංෙ 1/10 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි රනන්ද ෙළුරයච්චි භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(2) මුල්ශල්ගණඹහ න නගයඹ, ඉ ශගොන්නගවවිට, ඉ යජශආ  හ, ඉ 
අංෙ 05 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි බීආ.ආ සගණඹහනන්ද 
භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(3) ෙතයගභ, ඉ ශල්ර ඳහය, ඉ අංෙ 44 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
මච්ආී.ආපීආමම්ආ ජඹසංව භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භආ 

 
ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்புறகு யர்ண ரஜகபைர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ගම්ඳව, ඉ අසගිගණඹ, ඉ "යන්දෙ", ඉ අංෙ 

57/2/1 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි ෙභරහ නන්දනී විශේුණණයත්න 

භවත්ියඹශගන් රළබුණු ශඳත්භක් පිළිගන්ියආ 
 

ගරු වරෝහිණී කුමළරි විවේරත්න මශත්ක ය 
(ரண்புறகு (றபைற) கரயறணற குரரற றகஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන 

පිළිගන්ියආ 
 

(1) භහතශල්, ඉ ෙටුශදණිඹ, ඉ හගණඹශඳොර, ඉ අංෙ 126/39 දයන 
සථහනශඹහි ඳදංචි ී.ආමම්ආ විජිත භල්ලිෙහ භවත්ියඹශගන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 
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(2) යත්ශතොට, ඉ ගම්භඩු ඳහය, ඉ අංෙ 12/2 දයන සථහනශඹහි 
ඳදංචි ී.ආඩේලිේආ.ආ ුණණතී භවත්ියඹශගන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(3) ශේයෙනත්ත, ඉ විල්ගමු, ඉ  ඉභහඩු ඹහඹ, ඉ අංෙ 151/1 දයන 
සථහනශඹහි ඳදංචි ඊආ.ආ ෙපිරයත්න භවතහශගන් රළබුණු 
ශඳත්භආ 

 
ඉදරිඳත් කරන ද වඳත්වම්  මශජන වඳත්වම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය ුතුර යි  නිවයෝග කරන  ී . 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු 

றணரக்கலக்கு ரய்பன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංෙ 1-41/'15 - (1), ඉ ගරු බුද්ධිෙ ඳතියණ භවතහආ 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිඥරණ මශතළ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහආ 

 
ගරු සුවම්ධළ ජී. ජයවවේන මශත්ක ය (තිඥරවර වංලර්ධන ශළ 

ලනජීවි නිවයෝජය අමළතයුරක ය) 
(ரண்புறகு (றபைற)  சுகர ஜல. ஜகசண - லுரர 

அதறறபைத்ற ற்பொம் ணசலரசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 

Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ තියය ංර්ධන වහ න.වී 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති 

ශදෙක් ෙල් ඉල්රහ සටිනහආ 
 
ප්රහනය මුර දනකී  ඉදරිඳත් කිීෆම  නිවයෝග කරන ී . 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ශුහදළ වළමළජිකයන්වේ දරුලන් වශළ වලන් ව 

ඳළවල්: විවහතර 
 தகடறணரறன் தறள்கபகலக்கரக எதுக்கற 

தரடசரகனகள் : றதம் 
SCHOOLS EXCLUSIVE FOR CHILDREN OF MEMBERS OF 

ARMED FORCES: DETAILS  

92/’15 

2.  ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
   ( ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

     (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රයක්ෙ අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (3):  

(අ) වමුදහ හභහජිෙින්ශේ දරුන් වහ ශන් ව ඳහල් 
ශනභ ඳත්හශගන ඹහශම් ප්රතිඳත්තිඹ මතුභහ 
පිළිගන්ශනහිද? 

(ර) වමුදහශේ ඳගණතයහගලී ව ව, ඉ  රධහගණන් වහ ුතද බටඹන් 
ශදපිගණභ ශනුශන් විශලේ යප්රහද රඵහදීභ අලය 

වුත්, ඉ ඔවුන්ශේ දරුන්ට ශනභ ඳහල් තිබීශභන් 
භහජශආ න භහජ ප්රශේදඹක් භත ඳවසුෙම් ඇති ෙයනු 
රඵන  ඵත් මතුභහ  තදුයටත් පිළිගන්ශනහිද? 

(ඇ) (i)  ශභභ ඳහල්ර සටින  රධහරීන්ශේ දරුන් වහ 
හභහනය ශඵළුන්ශේ දරුන් ං්යහ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශෙොඳභණද;  

 (ii) ශභළ  ඳහල්, ඉ අධයහඳන ශදඳහර්තශම්න්තු 
ඹටතට ශගන අශනකුත් දරුන්ද ඇතුශත් 
ෙයශගන ඳත්හශගන ඹහභට අදවස 
ශනොෙයන්ශන් භන්ද; 

 ඹන්න මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො මශේ නම්, ඉ . භන්ද? 

 
தரதுகரப்பு அகச்சகக் ககட்ட றணர:  

(அ) தகடறணரறன் தறள்கபகலக்கரக எதுக்கப்தட்ட தரட 

சரகனகள் ணறரகப் கதறப்தடுகறன்ந 

தகரள்ககக அர் ற்பொக்தகரள்ரர  

ன்தகபெம்? 

(ஆ) இரணுத்றன் றரகறகபரண, உத்றகரகத்ர்கள் 

ற்பொம் தகடவீர்கள் ஆகற இபை தறரறறணபைக்கும் 

சறநப்புரறகககபப் ததற்பொக்தகரடுத்ல் அசற 

ரறபைந்கதரறலும் இர்கபறன் தறள்கபகலக்கு 

ணறரண தரடசரகனகள் கரப்தடுன் பனம் 

சபகத்றல் புற சபக குப்ததரன்நறன் அடிப் 

தகடறல் சறகள் ற்தடுத்றக்தகரடுக்கப்தடுக 

அர் ற்பொக்தகரள்ரர ன்தகபெம்? 

(இ) (i )  கற்தடி தரடசரகனகபறல் உத்றகரகத்ர் 

கபறன் தறள்கபகள் ற்பொம் தகடவீரோ்கபறன் 

தறள்கபகபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறக 

ரதன்தகபெம்; 

 (ii )  இத்கக தரடசரகனககப கல்றத் 

றகக்கபத்றன்கலழ் தகரண்டுந்து கண 

ரர்ககபபெம் கசர்த்துக்தகரண்டு கதற 

பைகறட்டு தரறசலலிக்கரகக்கரண கரம் 

ரதன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Defence,- 

(a) Will he endorse the policy of maintaining schools 

exclusively for the children of the members of the 

armed forces? 

(b) Even though it is necessary to grant special 

privileges  to both officers and soldiers of the 

armed forces who have made various sacrifices, 

does he admit the fact that the creation of separate 

schools for their children will amount to giving 

facilities to a group of people on a new social 

strata? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) separately, the number of children of the 

officers and the number of children of the 

soldiers studying in these schools; and 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (ii) as to why he does not intend taking over 

these schools under the Department of 

Education and running them as ordinary 

schools admitting other children also? 

(d) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ රයක්ෙ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

මභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහආ  
(අ)  නළතආ  යණ විරුන්ශේ දරුන්ශේ අධයහඳන අලයතහ 

ම්පර්ණ ෙය ගළනීභ වහ රයක්ෙ ශේහ විදයහර 
ශදෙක් ්රිඹහත්භෙ න අතය, ඉ මභ ඳහල් අධයහඳන 
අභහතයහංලශආ පර්ණ අ්ෂක්ණඹ ඹටශත් ්රිඹහත්භෙ න 
අතය, ඉ ශන් ව ඳහල් ශර ළරකිඹ ශනොවළකිඹආ  

(ර)  ඳළන ශනොනඟීආ  
(ඇ)  (i)    කුරුණෆගර රයක්ෙ ශේහ  

  විදයහරඹ භළශල් වීදඹ රයක්ෙ ශේහ විදයහරඹ   

 

 

 (ii)  ශභශර භළශල් වීදඹ ඳහර  අධයහඳන 
අභහතයහංලශආ අ්ෂක්ණඹ ඹටශත් ්රිඹහත්භෙ 
න අතය, ඉ  ඳසු රයම්බ ෙයන රද කුරුණෆගර 
රයක්ෙ ශේහ විදයහරඹ ඹම ඳශහත් අධයහඳන 
අභහතයහංලශආ අ්ෂක්ණඹ ඹටශත් ්රිඹහත්භෙ 
ශේආ තද, ඉ කුරුණෆගර රයක්ෙ ශේහ විදයහරශආ 
සඹඹට 57ෙ ප්රභහණඹක් හභහනය දරුන්ද 
අධයහඳනඹ වදහයනු රඵිආ  

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟීආ 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
( ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇභතිතුභ , ඉ පිළිතුය රඵහ දුන්නහට සතුතිිආ භහශේ 
ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹිආ ඔඵතුභහ වන් ෙශ රෙහයඹට 
"හභහනය දරුන්" ඹන්ශනහි අර්ථඹ වමුදහට ම්ඵන්ධ 
 රධහගණන්ශේ ශවෝ ුතද බටඹන්ශේ ශනොන, ඉ ශනත් 
පුයළසඹන්ශේ දරුන් ඹන්නද?    

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ "හභහනය දරුන්" ඹනුශන් ශභහිදී වන් 

ෙය තිශඵන්ශන් ුතද වමුදහශේ, ඉ නහවිෙ වමුදහශේ, ඉ ුණන් වමුදහශේ 
ශවෝ ශඳො වසශආ  රධහගණන්ශේ ශනොන හභහනය පුයළසඹන්ශේ 
දරුන් ගළනිආ  

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇභතිතුභ , ඉ භහශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹිආ ශම් 

 රධහගණන්ශේ දරුන් ඇතුශත් ෙය ගළනීභ, ඉ  රධහගණ තනතුරු 

ශනොදයන ුතද බටඹන්ශේ දරුන් ඇතුශත් ෙය ගළනීභ පිළිඵ 

ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵනහද?  රධහගණන්ශේ දරුන්, ඉ ුතද බටඹන්ශේ 

දරුන් වහ විශලේ ව ඹම් කිස ං්යහත්භෙ අෙහලඹක් 

තිශඵනහද? මශවභ නළත්නම් . අඹට  ශඳොදුශේ භ අිතිඹක් 

රළශඵනහද? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවම් මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்வி அறமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ශමුන් ඇතුශත් ෙය ගළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් 

තිශඵන්ශන් ඔඵතුභන්රහශේ ෙහරශආදී වදපු ප්රතිඳත්තිඹභ තභිආ 

.ෙ ශනස ෙයරහ නළවළආ  

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
( ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

. ම්ඵන්ධශඹන් තිබුණු ප්රතිඳත්තිඹ ශනස ෙශහආ 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்புறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵතුභන්රහ වදපු ප්රතිඳත්තිඹභ තභි තභ තිශඵන්ශන්ආ  

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

.ශක් මල්ලිරහ ඉන්න මඳහ, ඉ ඵහල්ෙශආ මල්ලිරහ ඉන්නහ 

හශේආ  

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ඇසීභ වහ භභ විභල් වීයංල 

භන්ත්රීතුභහට අසථහ රඵහ ශදනහආ  

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்புறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඹ ප්රලසනඹ අවන්න ඕනෆ අශනක් ඳළත්තට 

වළගණරහ ඔඵතුභන්රහශගන්භිආ ඔඵතුභන්රහශේ රණ්ඩු ඳළළති 

ෙහරශආදී තභි ශම් රයක්ෙ විදයහර ඳටන් ගත්ශත්ආ 

 
ගරු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்புறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ තුන් න අතුරු ප්රලසනඹත් ශම් 

ෙහයණඹටභ ම්ඵන්ධිආ රයක්ෙ වමුදහර ශේශආ  ුතතු 

විහවෙ හභහජිෙඹන්ට තුන්න දරුකු උඳත රළබුහභ රුපිඹල් 

රක්ඹෙ දීභනහක් රඵහ දීභ මීට ශඳය ඳළළති යජඹ  ්රිඹහත්භෙ 

ෙශහආ දළන් .ෙ නතය ෙයරහද, ඉ නළද්ද කිඹරහ ෙරුණහෙයරහ 

ඳළවළදලි ෙයන්නආ 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்புறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . ප්රලසනඹට අදහශ ඇභතියඹහ උත්තය රඵහ 

ශදිආ 

149 150 

[ගරු හසුශද් නහනහඹක්ෙහය භවතහ] 

  ුතද 
වමුදහ 

නහවිෙ 
වමුදහ 

ුණන් 
වමුදහ 

ශඳො වසඹ හභහනය 
දරුන් 

මෙතු 

 රධහගණ 09 08 04 05 - 26 

ශසු  ර 154 34 37 47 - 272 

හභහනය 
දරුන් 

-   - - 391 391 

මෙතු 163 42 41 52 391 689 

  ුතද වමුදහ නහවිෙ 
වමුදහ 

ුණන් 
වමුදහ 

ශඳො වසඹ මෙතු 

 රධහගණ 178 62 55 131 426 
ශසු  ර 852 254 276 430 1812 

මෙතු 1030 316 331 561 2238 
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ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
. පිළිඵ වගණ, ඉ passport මෙක් පිළිඵ වගණ ඕනෆභ ප්රලසනඹක් 

ශනභ අවනහ නම්, ඉ උත්තය දඹ වළකිිආ ඔඵතුභහ ශනභ 

ප්රලසනඹක් විධිඹට අවන්නආ 

 
උුරරු ඳෂළත් වභළල  අනුුත්ත කෂ නෆ වඟනහිර 

ඳෂළවත් නිධළරින්: වහථළන මළරුවීම්   

ட ரகர சகதறல் இகக்கப்தட்ட கறக்கு 

ரகர உத்றகரகத்ர்கள்: இடரற்நம்  

OFFICERS OF EASTERN PROVINCE ATTACHED TO THE 
NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL: TRANSFERS  
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3.  ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
 (ரண்புறகு றஜற கயத்) 

 (The Hon. Vijitha  Herath) 
ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - 

(2) : 

(අ) (i) .ෙහඵද්ධ තිබ උතුරු නළශගනහිය ඳශහත් බහ, ඉ 
උතුරු ව නළශගනහිය ඳශහත් බහ ශර 
ශන්ෙශ අසථහශේදී, ඉ නළශගනහිය ඳශහශත් සිකය 
ඳදංචිෙරුන් ව  රධහගණන් 270ක් උතුරු ඳශහත් 
බහට අනුුතක්ත ෙයන රද ඵත්;  

 (ii) අවුරුදු 7 ෙ ඳභණ ෙහරඹක් ශභශර ඳදංචි 
ප්රශද්ලශඹන් ඵළවළය ශේඹ කිරීශභන් මභ 
 රධහගණන් විලහර අඳවසුතහඹන්ට රක්වී සටින 
ඵත්; 

 (iii) ශභභ  රධහගණන් නළශගනහිය ඳශහතට සථහන භහරු 
රඵහ ගළනීභ වහ අසථහ ගණනහෙදී උත්හව 
ෙශද මඹ අහර්ථෙ ව ඵත්;  

 (iv)  රධහගණන් කීඳශදශනක් ඳභණක් ඵරධහගණන්ශේ 
වශඹෝගඹ භත සථහන භහරු රඵහ ශගන ඇති 
ඵත්; 

 මතුභහ දන්ශනහිද? 

(ර) (i) නළශගනහිය ඳශහශත් ඳදංචිෙරුන් මභ ඳශහත් 
බහශේ ශේඹ කිරීභ වහ ෙයන හධහයණ 
ඉල් වභ ඉටු ෙයන්ශන්ද;  

 (ii) මශේ නම්, ඉ . වහ ගන්නහ ්රිඹහ භහර්ගඹ ෙශර්ද; 

 ඹන්න මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො මශේ නම්, ඉ . භන්ද?  
 

 
ரகர சகதகள் ற்பொம் உள்லரட்சற அகச்சகக் 

ககட்ட றணர:  

(அ) (i) எபைங்கறகந்றபைந் ட - கறக்கு ரகர 

சகத, டக்கு ற்பொம் கறக்கு ரகர சகத 

கபரகப் தறரறக்கப்தட்ட சந்ர்ப்தத்றல் கறக்கு 

ரகரத்றன் றந் குடிறபைப்தரபர்கபரண 

270 உத்றகரகத்ர்கள் ட ரகர சகதக்கு 

இகக்கப்தட்டணர் ன்தகபெம்; 

 (ii) சுரர் ல பைட கரனரக கற்கூநப்தட்டரபொ 

றறடப் தறகசத்றற்கு தபறறல் தறரற்பொ 

ன்பனம் கற்தடி உத்றகரகத்ர்கள் ததபைம் 

சறங்கலக்கு உள்பரகறன்நணர் ன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி உத்றகரகத்ர்கள் கறக்கு ரகரத் 

றற்கு இடரற்நம் ததற்பொக்தகரள்ற்கரக தன 

சந்ர்ப்தங்கபறல் பற்சறதடுத்துள்ப கதரறலும் 

அது தணபறக்கறல்கனதன்தகபெம்; 

 (iv) எபைசறன உத்றகரகத்ர்கள் ட்டும் அறகரரற 

கபறன் எத்துகப்கதப் ததற்பொ இடரற்நங் 

ககபப் ததற்பொள்பணர் ன்தகபெம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) கறக்கு ரகர குடிறபைப்தரபர்கள் அம் 

ரகர சகதறல்  தறரற்பொற்கரக கற்  

தகரள்லம் றரரண ககரரறக்ககக றகந 

கற்பொரர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், அது தரடர்தரக டுக்கப்தடும் 

டடிக்கக ரதன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
 asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  270 officers who were permanent residents 

in the Eastern Province were attached to the 

Northern Provincial Council when the 

North Eastern Provincial Council which 

had been once merged was demerged as 

Northern and Eastern Provincial Councils; 

 (ii)   those officers have undergone much 

difficulty having had to work in an area 

away from their permanent residence for 

about 7 years in this manner; 

 (iii)   the attempts made by these officers on a 

number of occasions to get transfers to the 

Eastern Province were unsuccessful; and 

 (iv)   only a few officers have obtained transfers 

with the assistance of authorities? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether the reasonable request of the 

residents of the Eastern Province for 

working in that Provincial Council will be 

granted; and 

 (ii)   if so, the actions taken in that regard? 

(c)  If not, why? 

 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்பொம் 

உள்லரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

Sir, the answer is as follows: 

(a)     (i)       No. 

  One hundred and seventy five (175) 

officers who are permanently residing in 

the Eastern Province have been attached to 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

the Northern Provincial Council. It was 

decided to attach these officers to the 

Northern Provincial Council at the time of 

seperation of the "Northern and Eastern 

Provincial Council" that was functioning as 

one administrative unit into two seperate 

Provincial Councils. 

         Accordingly, the officers who worked at the 

main office of the Northern and Eastern 

Provincial Council were attached to the 

Northern Provincial Council and Eastern 

Provincial Council seperately on the basis 

of a raffle system. 

 (ii)    No. 

         Northern Provincial Council was 

functioning in the Trincomalee District up 

to 31.12.2010 and the relevant officers 

worked in the same district. Thereafter, 

when the main office of the Northern 

Provincial Council functioned in the 

Northern Province with effect from 

01.01.2011 some officers came to the 

Northern Province with their families and 

resided. Officers who have been 

permanently residing in the Eastern 

Province requested transfers to the same 

district and they were transferred as per the 

existing vacancies. 

 (iii)    No. 

          A group of officers attached to the Northern 

Provincial Council were again released to 

the Eastern Provincial Council for existing 

vacancies as per transfer requests. Some 

officers were transferred and released to the 

Eastern Province on the basis of mutual 

transfers. Nine (09) officers were released 

to the Eastern Province in 2011 in that way. 

         Thirty nine (39) Officers; two (02) 

Development Officers, two (02) Technical 

Officers, ten (10) Management Assistant 

Officers, fifteen (15) drivers and ten (10) 

office employees were released to the 

Eastern Provincial Council by the Northern 

the Provincial Council on a priority basis in 

2015. 

 (iv)  No.  

(b)  (i)   Yes. 

      (ii)   The number of officers remaining as at 

01.01.2014 in addition to the officers who 

were transferred to the Eastern Provincial 

Council from those who were absorbed to 

the Northern Provincial Council and 

permanently residing in the Eastern 

Province is one hundred and seven (107). 

         Accordingly, the Hon. Governor of the 

Eastern Province has granted approval to 

absorb one hundred and seven (107) 

officers to the Eastern Province within 2015 

- 2018 as per the existing vacancies. 

   Accordingly, Thirty nine (39) officers have 
been absorbed to the Eastern Province in 2015. 

(c)  Not relevant. 

 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භශේ ඳශමුළ  අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹිආ 

ඔඹ schedule මෙ වදරහ තිශඵන්ශන් 2017 ර්ඹ න තුරු 

කිඹරහ ගරු ඇභතිතුභහ කිේහආ ඇත්තටභ නළ ශඟනහිය ඳශහත් 

බහශේ දළනට පුයේඳහඩු තිශඵනහආ . පුයේඳහඩු පුයන්ශන් නළති 

තිශඵන්ශන්, ඉ අලුතින් ඳත්වීම් ඳශහශතන් ශදන්න ඕනෆ  හිආ 

ඇත්තටභ .ෙ ශද්ලඳහරන වුභනහක් භත සද්ධ ශන ශදඹක්ආ 

ඳශහත් බහ අලුතින් ඳත්වීම් දීභ වහ පුයේඳහඩු ටිෙ තිඹහ ශගන 

ඉන්නහආ දළනට ඹහඳනඹට transfer ෙයරහ තිශඵන  රධහගණන් 

නළත නළ ශඟනහිය ඳශහත් බහශේ ශේඹට transfer ෙශශොත්, ඉ 

නළ ශඟනහිය ඳශහත් බහශේ දළනට තිශඵන පුයේඳහඩු පුයන්න 

ඵළවළ; අලුත් ඳත්වීම් ශදන්න ඵළවළආ .ෙ තභි ඇත්ත ශවේතුආ . 

 හ ගරු ඇභතිතුභ , ඉ ශභතළනදී ෙශ ුතතු න්ශන්, ඉ ඹහඳනඹට 

transfer ෙයරහ තිශඵන  රධහගණන් නළ ශඟනහිය ඳශහත් බහශේ 

දළනට තිශඵන පුයේඳහඩු වහ නළත ෙළවීභිආ උතුරු ඳශහත් 

බහශේ ශේඹ වහි, ඉ .  රධහගණන් අනුුතක්ත ෙයරහ 

තිශඵන්ශන්ආ නමුත් ඇත්තටභ ගත්ශතොත්, ඉ .  රධහගණන්ට ශේඹ 

ෙයන්න සදු ශරහ තිශඵන්ශන් ඹහඳනශආආ භවය  රධහගණන් 

ත්රිකුණහභරශආ ඉරහ ඹහඳනඹට වළභ ඳුදහ දෙභ උදෆන 

ඹනහ; නළත සකුයහදහ ට ශගදය මනහආ ත්රිකුණහභරශආ 

ඳදංචි ශරහ සටින භවය  රධහගණන් උදෆන ඹහඳනඹට ගිහින් 

තභන්ශේ යහජෙහගණඹ ෙයරහ රඳසු ට ශගදය මනහආ  

ඇත්තටභ ශභඹ ෙහර්ඹක්භතහ ඳළත්ශතන් ගත්තත් 

ප්රලසනඹක්; ැකකිඹහශේ පරදහීතතහ ඳළත්ශතන් ගත්තත් ප්රලසනඹක්ආ . 

 හ පුයේඳහඩු පුයන මෙට අදහශ ශනභ තීන්දුක් ගන්නආ 

නමුත් ශම් භහරු කිරීම් සදු කිරීභට 2018 ශනෙම් ඉන්න ඕනෆ 

නළවළආ ශභභ භහරු කිරීම් සදු කිරීභට ෙඩිනම් පිඹයක් ගළනීභට 

ඔඵතුභහ ෙටුතතු ෙයනහද? 

 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභ . ගළන ශොඹහ ඵළලුහආ භට දළනුම් දී තිශඵන්ශන් ශභභ 

පුයේඳහඩු අනු ක්රභශේදඹක් වදහ තිශඵනහ කිඹහිආ 

153 154 

[ගරු ෂිර් මුසතහඳහ භවතහ] 

Designation   
Expected absorption to Eastern Province 

Total   
2015 2016 2017 2018 

Development 

Officer 

02 - - -  02 

Management 

Assistant 

10 08 07 -  25 

Technical 

Officer 

02 08 - -  10 

Driver 15 10 05 -  30 

Office Em-

ployee Service 

10 10 10 10  40 

Total 39 36 22 10 10

7 
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ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභ  කිඹන්ශන්, ඉ ශෙොටස ලශඹන් භහරුවීම් රඵහ ශදන මෙ 

ගළනිආ 
 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔඵතුභහ කිඹන ශදඹ ගළනත් භහ ශොඹහ ඵරන්නම්ආ  
 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
. ශෙොටස ලශඹන් භහරුවීම් ශදන ක්රභඹ වදරහ තිශඵන්ශන්භ 

අලුතින් ඵහ ගළනීභට ඉඩ තඵරහිආ අලුතින් ඵහ ගන්ශන් 
ශද්ලඳහරන වුභනහ භතිආ .ෙ ෙයන්න ඉඩ ශදන්න මඳහආ 

 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භහ දළනුත් ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ පුයේඳහඩු භත ක්රභශේදඹක් හදහ 
තිශඵනහ කිඹහිආ . කිඹන්ශන් පුයේඳහඩු 107භ 2018 ශන 
ශෙොට නළ ශඟනහියට transfer ශනහආ 

 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඹ රණ්ඩුෙහයතුභහ මපු පිළිතුය ශන්න ඇතිආ . 

ශේෙින්ට තිශඵන ගළටලු  යහෙයණඹ කිරීභ වහ ඔවුන්ට 
ඔඵතුභහ භඟ ඹම් හෙච්ඡහක් රඵහ දීභට ඔඵතුභහ මෙඟ 
ශනහද?  

 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔේආ ඔඵතුභහ කිඹන මෙ ගළනත් භහ ශොඹහ ඵරනහආ වළඵළි, ඉ 

භහ දළනුත් ෙය තිශඵන්ශන් ශම් පුයේඳහඩු භත transfers සදු 

ෙයනහ කිඹහිආ 
 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔවුන් භඟ ඹම් හෙච්ඡහක් සදු ෙය, ඉ ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන 

්රිඹහ භහර්ගඹ නළති ඊට ඩහ ශනස  ්රිඹහ භහර්ගඹක් ගළනීභට 

ඔඵතුභහ සදහනම්ද? 
 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහ කිේහ හශේ ශද්ලඳහරන ලශඹන් 
ඳත්වීම් දීරහ නළවළආ වළඵළි, ඉ ශභභ ක්රභශේදඹ - 

 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශද්ලඳහරන ඳත්වීම් දීරහ නළවළආ අලුතින් ඳත්වීම් දීභ වහ 

තභි, ඉ ඔඹ vacancies තඵහ ශගන ඉන්ශන්ආ  
 

ගරු සි වර් ුහවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு கதசர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභ හෙච්ඡහක් ෙළහ ශභභ ගළටලු  යහෙයණඹ ෙයන්න 
ඵරන්නම්ආ 

ලුතිඥනන් ලි . ව්. රළජඳ්: අධයළඳන සුු සුකම් 

වශ විවද් පුහුුවීම් 
தனப்டிணன்ட்  க.கக. ரஜதக்ஷ: கல்றத் 

ககககள் ற்பொம் தபறரட்டுப் தறற்சற 
LIEUTENANT Y.K.RAJAPAKSHA : EDUCATIONAL 

QUALIFICATIONS AND FOREIGN TRAINING 
 

198/’15 

4ආ   ගරු (දලදය) නලින්ද ජයතිඥවහව මශතළ 
 (ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රයක්ෙ අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ)  (i) 2006 ශර්දී ශ්රී රංෙහ නහවිෙ වමුදහශේ විධහඹෙ 
අංලඹ වහ ශියබට  රධහගණන් ඵහ ගළනීශම්දී 
ඉල්රහ සටින රද අධයහඳන සුදුසුෙම් ෙශර්ද;  

 (ii)  ලුතිනන් ිආ ශක්ආ යහජඳක් NRX 2431ට තිබුණු 
අධයහඳන සුදුසුෙම් ෙශර්ද; 

 (iii)  ඹියත සුදුසුෙම්ලින් ඵළවළය ඔහු ඵහ 
ගළනීභට තිබුණු විශලේ ශවේතු ෙශර්ද;  

 (iv) . වහ රයක්ෙ අභහතයහංලශආ අනුභතිඹ රඵහ 
ගත්ශත්ද;   

 (v) ඔහු නහවිෙ වමුදහට ඵළඳුණු දනඹ ව පුහුණු 
අන් ෙශ දනඹ ෙශර්ද; 

 ඹන්න මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ර) (i)  ශභශතක් ඔහුට හිිය ව විශද්ල ශියත් වහ 
පුහුණුවීම්, ඉ විශද්ල ගතව ෙහරඹ, ඉ යට ව යජඹ 
විඹදම් ෙශ මුදර ශන් ශන් ලශඹන් ෙශර්ද;  

 (ii) 2007 ශර්දී ඩහට්භත්හි බ්රිතහනය යහජකීඹ නහවිෙ 
විදයහරශආ පුහුණු වහ ඔහු ශතෝයහ ගළනීභට 
ශවේතු ෙශර්ද; මඹ බ්රිතහනය යජඹ රඵහ දුන් 
ශියත්ඹක්ද; 

 ඹන්නත් මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i)  ලුතිනන් යහජඳක්ට මල්රවී ඇති ශචෝදනහ 
විභර්ලනඹ ෙශ නහවිෙ වමුදහ ත්රිපුද්ගර ෙියටු 
හර්තහට අනු ඔහුට වහ අදහශ ශනත් 
පුද්ගරඹන්ට මශයහි ගනු රළබ විනඹ ්රිඹහභහර්ග 
ෙශර්ද; 

 (ii) මශේ ශනොභළති නම්, ඉ ඊට ශවේතු ෙශර්ද; ඹන්න 
මතුභහ වන් ෙයන්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො මශේ නම් , ඉ . භන්ද? 
 

தரதுகரப்பு அகச்சகக் ககட்ட றணர:  

(அ) (i )  2006ஆம் ஆண்டில் இனங்கக கடற்தகடறன் 

றகநகற்பொப் தறரறவுக்கரக தறலிபல் 

உத்றகரகத்ர்கள் ஆட்கசர்ப்பு தசய்ப் 

தடுககறல் கண்டப்தட்டிபைந் கல்றத் 

ககககள் ரக;  

 (ii) தனப்டிணன்ட் க.கக. ரஜதக்ஷ NRX 2431 

தகரண்டிபைந் கல்றத் ககககள் ரக; 

 (iii) உரற கல்றத் ககககலக்குப் புநம்தரக 

அக ஆட்கசர்ப்தற்கு இபைந் றகட 

கரம் ரது; 

 (iv) இன் ததரபைட்டு தரதுகரப்பு அகச்சறன் அங்கல 

கரம் ததநப்தட்டர; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (v) இர் கடற்தகடறல் கசர்ந் றகற ற்பொம் 

தறற்சறக றகநவுதசய்  றகற ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இற்கநக இபைக்கு கறகடத் தபறரட்டுப் 

புனகப்தரறசறல்கள் ற்பொம் தறற்சறகள், தபற 

ரட்டிலிபைந் கரனப்தகுற, தபறரடு கலம் 

அசரங்கபம் தசனறட்ட தத்தரகக பெம் 

ணறத்ணறரக வ்பவு; 

 (ii) 2007ஆம் ஆண்டில் டரர்த்றலுள்ப தறரறத்ரணற 

கநரல் கடற்தகடக் கல்லூரறறல் தறற்சறக்கரக 

இர் தரறவுதசய்ப்தட்டகக்கரண கரங் 

கள் ரக; அது தறரறத்ரணற அசரங்கம் 

ங்கற புனகப் தரறசறதனரன்நர; 

 ன்தகபெம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) தனப்டிணன்ட் ரஜதக்ஷ லது பன்கக்கப் 

தட்டுள்ப குற்நச்சரட்டுககப புனணரய்வுதசய் 

படங்கற கடற்தகடக் குலறன் அநறக்ககக் 

கறங்க இபைக்கும் சம்தந்ப்தட்ட கபொ 

ஆட்கலக்கும் றரக கற்தகரள்பப்தட்ட 

எலக்கரற்பொ டடிக்கககள் ரக; 

 (ii) இன்கநல், அற்கரண கரங்கள் ரக; 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Defence: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the educational qualifications required for 

the cadet officers recruited to  the executive 

branch of the Sri Lanka Navy for the year 

2006; 

 (ii) the educational qualifications of Lieutenant 

Y. K. Rajapaksha NRX 2431; 

 (iii) the specific reason to recruit him without 

the required qualifications; 

 (iv) whether the approval of the Ministry of 

Defence was sought for that; and 

 (v) the date on which he joined the Navy and 

the date on which he completed his 

training? 

 (b) Will he also inform this House- 

 (i) the foreign  scholarships and training given 

to him, the period of time he stayed abroad, 

the name of the country, and the amount of 

money spent by the government; and 

 (ii) the reason to select him for a training in 

Britannia Royal Navy College in 

Dartmouth in 2007; and whether it is a 

scholarship given by the British 

Government? 

(c) Will he state- 

 (i) the disciplinary action taken  against 

Lieutenant Rajapaksha and other persons 

according to the report of the Navy 

Tripartite Committee that  investigated the 

allegations leveled against him; 

 (ii) if not, the reasons for that? 

(d) If not, why?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ රයක්ෙ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහආ 

(අ) (i)  

 

 

 (ii) මභ ර්ශආදී මභ ෙහණ්ඩඹටභ අඹත් ව ලුතිනන් 
ශඹෝෂිත යහජඳක් නහවිෙ වමුදහට ඵළඳීශම්දී 
ඉදගණඳත් ෙය ඇති අඹදුම් ඳත්රඹට අනු ඔහුශේ 
අධයහඳන සුදුසුෙම් ඳවත ඳගණද ශේආ   

 

 

 

 

 

 (iii) ලුතිනන් ිආ ශක්ආ යහජඳක්, ඉ NRX 2431 
 රධහගණඹහශේ පිඹහ මෙට ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහන්ත්රිෙ 
භහජහදී ජනයජශආ විධහඹෙ ජනහධිඳති ඵළවින්ද, ඉ 
මෙට යට තුශ ඳළති ුතදභඹ හතහයණඹ වහ 
ළඩි ලශඹන් නහවිෙ වමුදහ ශත තරුණින් 

 අආශඳොආආ  
(හ/ශඳශ) 2003 

අආශඳොආආ(හ/
ශඳශ) 2004 

අනු 
අංෙඹ 

විඹ හභහර්ථඹ හභහර්ථඹ 

1. ඉංග්රීස ම්භහන හභහර්ථ විශිසට 
හභහර්ථ 

2. ගණිතඹ ම්භහන හභහර්ථ - 
3. විදයහ ම්භහන හභහර්ථ - 
4. සංවර හභහනය හභහර්ථ අධි හභහර්ථ 

5. භහජ 
අධයඹනඹ 

ම්භහන හභහර්ථ - 

6. යහඳහය වහ 
ගිණුම්ෙයණ 
අධයඹනඹ 

ම්භහන හභහර්ථ - 

7. බුද්ධ ධර්භඹ ම්භහන හභහර්ථ - 

8. චිත්ර හභහනය හභහර්ථ - 
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[ගරු (දදය) නලින්ද ජඹතිස භවතහ] 

 ලර්ය 

බලළ 
ගෆනීම් 

කළණ්ඩ 

අංකය 

 අධයළඳන සුු සුකම් 

    අආශඳොආආ (හ/ශඳශ) අආශඳොආආ (උ/ශඳශ) 

2006 45 අආශඳොආආ (හ/ශඳශ) 
විබහගශඹන් ඉංග්රීස/
ගණිතඹ/විදයහ/
සංවර ශවෝ ශදභශ 
ඹන විඹඹන් වහ 
ම්භහන භඟ මක් 
යෙදී ම්භහන 
හභහර්ථ 6ක් හිත 
භත් තිබීභආ 
(දෙල්පිත 
විඹඹන් වළය) 

අආශඳොආ (උ/ශඳශ) 
විබහගශඹන් විදයහ/
හණිජ ශවෝ ෙරහ 
විඹ ධහයහශන් 
මක් යෙදී 
විඹඹන් 2ක් භත් 
වී තිබීභආ 

 අආශඳොආ (උ/ශඳශ) 2006   

අනු අංෙඹ        විඹ හභහර්ථඹ 

1. ශද්ලඳහරන විදය ම්භහන හභහර්ථ 

2. භූශගෝර විදයහ ම්භහන හභහර්ථ 
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ඵහ ගළනීභට අලයතහක් ඳළන නළඟී තිබ 
ශවින්ද, ඉ භසතඹක් ලශඹන් ත්රිවිධ වමුදහට 
නෙ ශොල්දහදුන් / රධහගණන් ශර ඵළඳීභට තිබ 
උනන්දු අභ භට්ටභෙ ඳළති ඵළවින්ද, ඉ යශට් 
තරුණින්ශේ වමුදහට ඵළඳීශම් උනන්දු ඇති 
කිරීභ වහ ශභොහු නහවිෙ වමුදහ ශත ඵහ 
ගන්නට ඇතළි උඳෙල්ඳනඹ ශෙශර්ආ  

 (iv) අනුභළතිඹ රඵහශගන ඇතආ 

 (v) නහවිෙ වමුදහට ඵළඳුණු දනඹ : 2006 ශදළම්ඵර් 
14 න දන 

  මුලිෙ පුහුණු අන් ෙශ දනඹ : 2008 
ශදළම්ඵර් 14 න දන 

(ර) (i)    
 

     (ii)   මභ ඳහධභහරහ ලුතිනන් ිආශක්ආ යහජඳක් NRX 
2431 වහභ රඵහ ගත් ඳහධභහරහකිආ මඹ 
බ්රිතහනය යජඹ විසන් රඵහ දුන් ශියත්ඹක් 
ශනොශේආ  

(ඇ)   (i)     ලුතිනන් යහජඳක්ට මල්ර වී ඇති ශචෝදනහ 
විභර්ලනඹ ෙශ නහවිෙ වමුදහ ත්රිපුද්ගර ෙියටු 
හර්තහ අනු  රයක්ෙ අභහතයහංලශආ  ර්ශද්ල  
ජනහධිඳති ෙහර්ඹහරඹ ශත ඹහ ඇති අතය, ඉ ඊට 
අදහශ රළබුණු උඳශදස ඳගණද අදහශ පුද්ගරඹන්ට 
විරුද්ධ ෙටුතතු කිරීභට නහවිෙ වමුදහ ශත 
දන්හ ඹහ ඇතආ  

         (ii)   ඳළන ශනොනඟීආ 

(ඈ)    ඳළන ශනොනඟීආ 

 
ගරු (දලදය) නලින්ද ජයතිඥවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹිආ  

ගරු ඇභතිතුභ , ඉ දළන් ඔඵතුභහ වන් ෙශ රෙහයඹට නහවිෙ 

වමුදහට ඵළඳීභ වහ ඔහුට අශඳො හභහනය ශඳශ සුදුසුෙම් 

නළවළආ .  හ තභි ඔහු ශදයක් හභහනය ශඳශ විබහගඹට ශඳනී 

සට ශම් ප්රතිපර ඉදගණඳත් ෙයරහ තිශඵන්ශන්ආ . ම්ඵන්ධශඹන් 

ඔඵතුභහ කිඹහ සටිඹහ, ඉ යශට් දරුන් නහවිෙ වමුදහට ඵළඳීභ 

දධර්ඹත් ෙයන්නි මශේ ෙශශේ කිඹරහආ නමුත් ශම් පිළිතුශර් 

වළටිඹට, ඉ ඔහු 2006 ශදළම්ඵර් 14න දහ නහවිෙ වමුදහට ඵළඳිරහ 

2007 ජනහගණ 01න දහ මංගරන්තශආ ඳහධභහරහට  ඹනහආ ඔහු 

ති ශදෙි රංෙහශේ ඉරහ තිශඵන්ශන්ආ ශම් තුළින් රංෙහශේ 

තරුණඹන් නහවිෙ වමුදහට ඵළඳීභ දධර්ඹත් ෙයන්න පුළුන්ද? 

ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශෙොශවොභ නමුත් මශවභ තභි ළශේ සද්ධ ශරහ 

තිශඵන්ශන්ආ  

 
ගරු (දලදය) නලින්ද ජයතිඥවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නහවිෙ වමුදහශන් ඳත් ෙශ ත්රිපුද්ගර ෙියටු හර්තහ ඉදගණඳත් 

ෙයරහ දළන් අවුරුද්දෙ ඳභණ ෙහරඹක් ගත ශරහ තිශඵනහආ ඳසු 

ගිඹ අවුරුද්ශද් ශඳඵයහගණ භහශආ තභි . හර්තහ ඉදගණඳත් ෙය 

තිශඵන්ශන්ආ . හර්තහශන් ඉදගණඳත් ෙය තිශඵන  ර්ශද්ල 

ම්ඵන්ධශඹන් ්රිඹහ භහර්ග ගන්න ශභතයම් ෙහරඹක් ප්රභහද 

න්ශන් ඇි? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
. හර්තහ ඉදගණඳත් ෙය තිශඵනහආ . ෙහර සීභහත් ගිහින් 

තිශඵනහආ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, ඉ ප්රභහද ශරහ ශවෝ 

ශභොෙක් ශවෝ පිඹයක් ග ි කිඹරහආ  

 
ගරු (දලදය) නලින්ද ජයතිඥවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දළන් අවුරුද්දක් ගත ශරහ තිශඵනහආ ඔහු නහවිෙ වමුදහශේ 

සටි ෙහරඹට ඩහ ළඩි ෙහරඹක් ගත ශි, ඉ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳරීක්ණඹ ෙයරහ ්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්නආ දළනට අවුරුද්දක් ගත 

ශරහ තිශඵනහආ  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අභහතයහංලඹත් මක්ෙ හෙච්ඡහ කිරීශභන් ඳසු ඉදගණශආදී . 

පිළිඵ අඳට දළන ගන්න පුළුන් ශිආ  

 
ගරු (දලදය) නලින්ද ජයතිඥවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

. ඉදගණඳත් ෙශ  ර්ශද්ල බහගත ෙයන්න පුළුන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුන්ආ භහ බහගත ෙයන්නම්ආ  

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංෙ 6 - 208/'15-(1), ඉ ගරු  මම්ආමච්ආමම්ආ ල්භහන් 

භවතහආ 

 
ගරු මම්. මච්. මම්. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ මභ ප්රලසනඹ අවනහආ  
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අනු 
අංෙඹ 

විශද්ල 
ඳහධභහරහ 

ෙහර සීභහ යට යජඹ විසන් 
දයන රද 
විඹදභ (රුආ) 

1. තරුණ 
 රධහගණන්
ශේ 
ඳහධභහරහ 

2007.01.01 -
2007.12.07 

භවහ 
බ්රිතහ
නය 

6, ඉ284, ඉ219ආ25 

2. ශනෞෙහර 
මුහුදු 
ඳහධභහරහ 

2008.01.07 - 
2008ආ05ආ15 

භවහ 
බ්රිතහ
නය 

7, ඉ031, ඉ614ආ74 

3. උඳ ලුතිනන් 
තහක්ණ 
ඳහධභහරහ 

2008.05.15 - 
2008ආ10ආ10 

භවහ 
බ්රිතහ
නය 

5, ඉ333, ඉ667ආ07 

4. විශලේ 
අධයහඳන 
ඳහධභහරහ 
ජහතිෙ 
රයක්ෙ 
විලසවිදයහරඹ 

2009.10.29 - 
2010ආ08ආ31 

ුතක්ශර්
නඹ 

3, ඉ573, ඉ317ආ06 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු අේු ල් ශලීම් මශතළ (තෆඳෆල්  තෆඳෆල් වවේලළ ශළ 

ුහවහලිම් රගක ක ක ුතුර  අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு அப்துல் யலீம் - தரல், தரல் கசககள் ற்பொம் 

பஸ்லிம் ச அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 

and Muslim Affairs) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති 

ශදෙක් ෙල් ඉල්රනහආ  

 
ප්රහනය මුර දනකී  ඉදරිඳත් කිීෆම  නිවයෝග කරන ී . 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන  අංෙ 8- 231/'15-(1), ඉ  ගරු සු ල් වඳුන්ශනත්ති භවතහආ 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්වනත්තිඥ මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ  මභ ප්රලසනඹ අවනහආ 

 
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ප්රලළශන  ශළ සිවිල් 

ුණලන් වවේලළ අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர - கதரக்குத்து ற்பொம் 

சறறல் றரணச் கசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 

and Civil Aviation)  

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මතුභහ අහ තිශඵන ප්රලසනඹට පිළිතුරු 

රඵහ දීභට ශර්ුණශනුත් . හශේභ FCID මශෙනුත් අඳට  පිළිතුරු 

රළශඵන්න ඕනෆආ දළනට . පිළිඵ ඳරීක්ණ ඳත්හ ශගන ඹනහආ 

මහි ප්රගතිඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵනහආ නමුත් භට දළන් . 

ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න ඵළවළආ . ශතොයතුරු රඵහ ගන්න 

තිශඵන්ශන් . රඹතන ශදශෙන්ආ භට ශම් වහ භහඹක් ෙල් 

ශදන්නආ භභ  . අදහශ  රඹතනලින් විභහ  ඔඵතුභහට පිළිතුයක් 

ශදන්නම්ආ  
 
ප්රහනය මුර දනකී  ඉදරිඳත් කිීෆම  නිවයෝග කරන ී . 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උකවහ කෂ රන් භළණ්ඩ වශළ බළ ු න් වශන : 

විවහතර 
அடகு கககள் லட்புக்கரண றரம் : றதம் 
RELIEF GRANTED FOR PAWNED JEWELLERY: DETAILS 
 

      239/'15 
9.  ගරු ී.. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දවළනළයක මශතළ 

(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றசரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)                                                                                                                                                 

 යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - 

(2): 

(අ) (i) රුපිඹල් රක්  ශදෙෙට ශවෝ ඊට අඩු මුදරෙට 
ඵළංකුරට උෙට තඵහ ඇති  යන් බහණ්ඩ ශේයහ 
ගළනීශම්දී ජනතහට වනඹක් ශර . වහ අඹ 
ශෙශයන අධිෙ ශඳොලිඹ වහ දඩ මුදල් ෙඳහ වළරීභට 
යජඹ ප්රතිඳත්තිභඹ තීන්දුක් ශගන තිශේ නම්, ඉ . 
වහ අදහශ ඵළංකුරට ඹන රද චක්රශල්් 
පිටඳත් බහගත ෙයන්ශන්ද; 

 (ii) මක් මක් ඵළංකු භඟින්, ඉ මශේ ශඳො ව වහ දඩ මුදල් 
ෙඳහ වළය ඇති ප්රතිරහභින්ශේ ං්යහ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශෙොඳභණද; 

 (iii) . වහ යජඹ භගින් අදහශ ඵළංකුරට මරය 
ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිශේද; 

 (iv) මශේ නම්, ඉ මභ මුදල් ප්රභහණඹ, ඉ මක් මක් ඵළංකු 
අනු ශන් ශන් ලශඹන් ශෙොඳභණද;  

 ඹන්න මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ර) ශනො මශේ නම්, ඉ . භන්ද? 
 

 அச தரறல்பற்சறகள் அதறறபைத்ற அகச்சகக்  

ககட்ட றணர: 

(அ) (i )  ங்கறகபறல் இண்டு இனட்சம் பதர அல்னது 

அறலும் குகநந் தரககக்கு அடகு 

கக்கப்தட்டுள்ப ங்க ககககப 

லட்கும்கதரது, க்கலக்கு றரம் ங்கும் 

ககறல் அற்கரக அநறடப்தடும் அறக ட்டி 

ற்பொம் அதரத் தரககக தறறப்புச் 

தசய் அசரங்கம் தகரள்ககரலறரண லர்ரண 

தரன்கந டுத்றபைக்குரணரல், அதடன் 

தரடர்புகடரக ங்கறகலக்கு அதப்தப் 

தட்டுள்ப சுற்நறக்கககபறன் தறறககபச் 

சகதறல் சர்ப்தறப்தரர ன்தகபெம்; 

 (ii )  எவ்தரபை ங்கற பனபம் கற்தடி ட்டிகபெம் 

அதரத் தரகககபெம் தறறப்புச் 

தசய்துள்ப தணரபறகபறன் ண்றக்கக 

ணறத்ணறரக ரதன்தகபெம்; 

 (iii )  அசரங்கம் சம்தந்ப்தட்ட ங்கறகலக்கு 

அற்கரண றற ற்தரடுககபச் தசய்துள்பர 

ன்தகபெம்; 

 (iv )  ஆதணறல், குநறத் தத்தரகக எவ்தரபை 

ங்கற ரலறரக ணறத்ணறரக ரதன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House -  

         (i)  whether he will table a copy of the circular sent 

to the banks, if the Government has taken a 

policy decision, as a relief to the  people, to 

write off the high interest rate and fines 

charged in redeeming gold jewellery which 

has been pawned to banks for  rupees two 

hundred thousand  or less;  

 (ii) separately, the number of beneficiaries 

whose interest and fines have thus been 

written off by each bank;  

 (iii) whether the Government has provided 

financial provisions to the relevant banks 

for this purpose; and 

 (iv) if so, the amount so provided, separately in 

respect of each bank? 

(b) If not, why? 
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ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம் - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 

Development ) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ  මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේිආ 

(අ)     (i)   ඔේආ   

  මුදල් අභහතයහංලඹ   කුත් ෙයන රද ශභශවුතම් 

උඳශදස ඇමුණුභ 1 වභළගත* ෙයනහආ 

             (ii)    ප්රතිරහීනන්  ං්යහ  වතළිස  මක්දවස ඳන්සඹ 
ශදෙකිආ  (41502) 

              රංෙහ ඵළංකු      -  3084 

  භවජන ඵළංකු    -  1360 

   හ ංර්ධන මරය භහගභ       -  0008 

  රංෙහ පුත්ර  ංර්ධන   ඵළංකු         -  0001 

              ජහතිෙ ඉතිගණ කිරීශම් ඵළංකු            -  31698 

   යහජය උෙස වහ රශඹෝජන  ඵළංකු -  4568 

  ප්රහශද්ලීඹ ංර්ධන ඵළංකු             -  0783 
   

   (iii) ඔේආ 

 (iv)  මභ මුදල් ප්රභහණඹ ශන් ශන් ලශඹන්; 
රංෙහ ඵළංකු රුපිඹල් 10, ඉ950, ඉ370ආ24 

භවජන ඵළංකු රුපිඹල් 4, ඉ261, ඉ910ආ82 

 හ ංර්ධන මරය භහගභ  

 රුපිඹල් 72, ඉ734ආ07 

රංෙහ පුත්ර ංර්ධන ඵළංකු  රුපිඹල් 1, ඉ705ආ26 

ජහතිෙ ඉතිගණකිරීශම් ඵළංකු 

 රුපිඹල් 75, ඉ855, ඉ176ආ91 

යහජය උෙස වහ රශඹෝජන ඵළංකු  

 රුපිඹල් 4, ඉ216, ඉ640, ඉ000ආ00 

ප්රහශද්ලීඹ ංර්ධන ඵළංකු  

 රුපිඹල් 2, ඉ927, ඉ235ආ81 

(ර) අදහශ ශනොශේආ 

Annex -1 

ගරු ී.. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றசரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භශේ ඳශමුළ  අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹිආ තත් මළ  ඉල්ලුම්ෙරුන් ශෙොඳභණ සටිනහද 

කිඹරහ දළනගන්න පුළුන්ද, ඉ ගරු ඇභතිතුභ ආ 

 
ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

2015 ජු  භහඹ න විට රුපිඹල් රක් 2ෙට ඩහ අඩු 

සඹලුභ උෙස ණඹ ෙඳහ වගණන්න කිඹරහ අපි ෙහර සීභහක් රඵහ දී 

තිබුණහආ . ෙහර සීභහ තුශ උෙස ණඹ ෙඳහ වළරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඉල් වම් ෙශ  ෆභ ශෙනහටභ . වනඹ රඵහ 

දුන්නහආ 

 
ගරු ී.. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றசரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ ත ඉල් වභක් ෙයන්න ෙළභළතිිආ 

ශම් ගළන ශනස රෙහයශඹන් හිතන්න මඳහආ ඔඵතුභහට මභ 

චක්රශල්්ශආ පිටඳතක් බහගත ෙයන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்புறகு கபீர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔේ, ඉ භභ . ගළන කිේහආ භභ මඹ ඳසු බහගත ෙයන්නම්ආ 

 

ගරු ී.. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றசரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශඵොශවොභ සතුතිිආ 

163 164 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

වවේලළ නිුත්තිඥකි න්වේ භළර අරුහද: ලියළ ඳදංික 

වවේලක වංඛයළල 
 ஊறர் ம்தறக்ககப் ததரபொப்பு றறம் : 

தறவுதசய்துள்ப ஊறர்கள் 
EMPLOYEES TRUST FUND: REGISTERED NUMBER OF 

EMPLOYEES 

252/’15 

10.ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතිෙ ප්රතිඳත්ති වහ රර්ිකෙ ෙටුතතු 

අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) 2011, ඉ 2012, ඉ 2013 ව 2014 ර්ඹන්හීදී ශේහ 
 ුතක්තිෙින්ශේ බහය අයමුදර වහ ලිඹහ ඳදංචි වී ඇති 
ශේෙඹන් ං්යහ මක් මක් දසත්රික්ෙඹ අනු ශන් 
ශන් ලශඹන් ෙශර්ද ඹන්න මතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනහිද? 

(ර) ශනො මශේ නම්, ඉ . භන්ද? 
 

தற அகச்சபைம் கசற தகரள்கககள் ற்பொம் 

ததரபைபரர அலுல்கள் அகச்சபைரணகக் ககட்ட 

றணர:  

(அ) 2011, 2012, 2013 ற்பொம் 2014ஆம் ஆண்டுகபறல் 

ஊறர் ம்தறக்ககப்ததரபொப்பு றறத்றற்கரக 

தறவுதசய்துள்ப ஊறர்கபறன் ண்றக்கக 

எவ்தரபை ரட்டரரறரக ணறத்ணறரக 

வ்பதன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House, separately the number 

of employees who are registered in the Employees 

Trust Fund districtwise in the years 2011, ඉ 2012, ඉ 

2013 and 2014?  

(b) If not, why? 

 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ (ජළතිඥක ප්රතිඥඳත්තිඥ ශළ 
රර්ථික ක ුතුර රළජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு றகரன் ததகர - கசற தகரள்கககள் 

ற்பொம் ததரபைபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතිෙ ප්රතිඳත්ති 

වහ රර්ිකෙ ෙටුතතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ මභ ප්රලසනඹට 

පිළිතුරු ශදනහආ 

(අ) ඔේආ 

 

 * භෘද්ධි අධිෙහගණශආ ශේෙින් 19, ඉ164 ශදනකු 2014 
ර්ශආදී දවිනළඟුභ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ විරහභ ළටුේ 
හිත තනතුරුරට අනුුතක්ත වීශභන් අයමුදශල් 
හභහජිෙත්ඹ අශවෝස වීභ  හ, ඉ 2014 හභහජිෙ ං්යහ 
2013ට ඩහ අඩු වීභට ප්රධහන ශවේතු ඵළේ දන්ියආ 

(ර) අදහශ ශනොශේආ 

     
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භශේ ඳශමුළ  අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹිආ 

ගරු යහජය ඇභතිතුභ , ඉ 2014 ර්ඹ ඳභණක් ගත්ශතොත්, ඉ මභ 

ර්ඹ තුශදී අලුතින් ලිඹහ ඳදංචි ව ගිණුම් ං්යහ ශෙොඳභණද 

කිඹහ භහ දළනගන්න ෙළභළතිිආ 

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ වන් ෙශ ඳගණද 2014 දී 

2, ඉ549, ඉ771ක් හර්තහ ශරහ තිශඵනහආ නමුත්, ඉ 2013 දී හර්තහ 

ශරහ තිශඵන්ශන් 2, ඉ555, ඉ684ිආ භෘද්ධි අධිෙහගණශආ ශේෙින් 

19, ඉ164 ශදශනකු 2014 ර්ශආදී දවි නළඟුභ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ 

විරහභ ළටුේ හිත තනතුරුරට අනුුතක්ත වීශභන් අයමුදශල් 

හභහජිෙත්ඹ අශවෝස වුණහආ .  හ 2014 ර්ශආ හභහජිෙ 

ං්යහ 2013 ර්ඹට ඩහ අඩු ව  හ මුළු මෙතුත් අඩු ශරහ 

තිශඵනහආ  

    
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභ , ඉ භභ ඇහුශේ 2014 ර්ශආදී අලුශතන් ලිඹහ 

ඳදංචි ව ගිණුම් ප්රභහණඹ ශෙොඳභණද කිඹරහිආ 

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අලුත් ං්යහ ගළන ශොඹහ ඵරහ භභ 

ඔඵතුභහට පිළිතුයක් ශදන්නම්ආ 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්ශ  අතුරු ප්රලසනඹආ 

  දවහත්රි්කය  2011  2012  2013  2014* 

කිලිශනොච්චිඹ - - - - 
භන්නහයභ 825 915 2, ඉ189 2, ඉ189 

ේ ඹහ 4, ඉ709 6, ඉ134 6, ඉ591 6, ඉ589 

මුරතිේ - - 1, ඉ923 1, ඉ917 

භඩෙරපු 8, ඉ730 9, ඉ239 9, ඉ142 9, ඉ053 

අම්ඳහය 12, ඉ020 13, ඉ298 13, ඉ348 13, ඉ296 

ත්රිකුණහභරඹ 9, ඉ654 10, ඉ221 9, ඉ151 8, ඉ813 
කුරුනෆගර 102, ඉ625 105, ඉ231 107, ඉ492 106, ඉ809 
පුත්තරභ 38, ඉ240 39, ඉ482 40, ඉ565 40, ඉ484 

අනුයහධපුයඹ 29, ඉ969 31, ඉ239 33, ඉ339 33, ඉ242 

ශඳොශශොන්නරු 17, ඉ359 17, ඉ422 19, ඉ332 19, ඉ153 

ඵදුල්ර 
80, ඉ432  79, ඉ431  76, ඉ167  75, ඉ915 

ශභොනයහගර 
යත්නපුය 84, ඉ330 81, ඉ815 81, ඉ912 81, ඉ634 
ෙෆල්ර 60, ඉ480 59, ඉ908 58, ඉ966 58, ඉ818 

     මකුරල 2 448 087 2 491 892 2 555 684 2 549 771 

165 166 

  දවහත්රි්කය  2011  2012  2013  2014* 

ශෙොශම 1, ඉ166, ඉ009 1, ඉ204, ඉ398 1, ඉ242, ඉ070 1, ඉ240, ඉ923 
ගම්ඳව 280, ඉ278 278, ඉ715 290, ඉ609 289, ඉ049 
ෙළුතය 102, ඉ749 104, ඉ345 106, ඉ551 106, ඉ189 
භවනුය 148, ඉ605 145, ඉ774 147, ඉ756 147, ඉ673 

භහතශල් 21, ඉ518 23, ඉ078 24, ඉ283 24, ඉ233 
නුයමළිඹ 91, ඉ139 86, ඉ214 83, ඉ405 83, ඉ305 

ගහල්ර 89, ඉ630 92, ඉ716 94, ඉ674 94, ඉ472 

භහතය 54, ඉ569 56, ඉ148 55, ඉ506 55, ඉ463 
වම්ඵන්ශතොට 32, ඉ106 32, ඉ687 33, ඉ925 33, ඉ890 
ඹහඳනඹ 12, ඉ102 13, ඉ482 16, ඉ788 16, ඉ665 
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ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශදශ  අතුරු ප්රලසනඹ, ඉ ගරු ෙථහනහඹෙතුභ ආ ම්පර්ණ 

ං්යහශේ මෙතුද, ඉ  මක් මක් දසත්රික්ෙඹ අනු ං්යහද කිඹන 

මෙ  ඳළවළදලි ෙය ගළනීභටි ඳශමු ප්රලසනඹ ඇහුශේආ  

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වගණආ 
     

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇභතිතුභ , ඉ ඔඵතුභන්රහශේ යජඹත් ැකකිඹහ දල 
රක්ඹක් ගළන ප්රෙහල ෙයරහ තිශඵනහආ ඳසු ගිඹ රණ්ඩුත්                    
. හශේ අදවස ශගොඩහක් ප්රෙහල ෙයරහ තිශඵනහආ ශම්                  
ං්යහ ශල්්න ඵළලුහභ හභහනයශඹන් අවුරුද්දෙදී 60, ඉ000ක් 
ඳභණ විරහභ ඹන ඵ ඔඵතුභහටත් ශඳශනනහ ඇතිආ  . කිඹන්ශන් 
ශම් EPF, ETF ශගන ං්යහ 60, ඉ000කින් අඩු නහආ ඔඵතුභහ 
කිඹන 19, ඉ000ත් මෙතු වුණහභ 2013 දී . ං්යහ ත ළඩි 
නහආ මතශෙොට ශභහිදී වගණ ඳළවළදලි ෙහයණඹක් තිශඵනහආ 
2011, ඉ 2012, ඉ 2013, ඉ 2014 කිඹන අවුරුදු වතයභ ගත්තහභ 
හභහනයශඹන් මෙ අවුරුද්දෙට 60, ඉ000ක් විරහභ ඹන මෙ අඩු 
න්ශන් නළවළආ මභ ං්යහ විරහභ ඹනහ ශවෝ ැකකිඹහශන් ඉත් 
නහආ නමුත්, ඉ අලුශතන් ැකකිඹහ  ර්භහණඹ ශරහ නළවළ, ඉ අඩු 
ශරහ තිශඵන්ශන්ආ ඔඵතුභහ කිඹන 19, ඉ000ත්, ඉ 60, ඉ000ත් අඩු 
ෙශහභ 2013ත්, ඉ 2014ත් ශේහ  ුතක්තිෙින්ශේ බහය අයමුදර 
වහ ලිඹහ ඳදංචි ව ං්යහ අඩු ශරහ තිශඵනහආ භභ .ෙි 
ඔඵතුභහශගන් ඇහුශේ අලුත් ං්යහ ශෙොඳභණද කිඹරහආ .  හ 
භභ ශම් ඔඵතුභහට භතු ෙයන ෙහයණඹ ගළන ඳළවළදලි කිරීභකුත් 
මක්ෙ ශම් අලුත් ං්යහ ශෙොඳභණද කිඹරහත්, ඉ විරහභ ඹන පිගණ 
පිළිඵත් භහ වට හර්තහ රඵහ ශදි කිඹරහ භහ ඵරහශඳො ශයොත්තු 
නහආ  

 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ න යජඹ ඳත් ශරහ ැකකිඹහ දල 

රක්ශආ ළඩටවන ්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් තරුණ තරුණිඹන්ශේ 

ැකකිඹහ ප්රලසනඹට විඳුභක් ශරිආ 

1980දී, ඉ මෙට සටි  අතිගරු ජනහධිඳති ශේ.රර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහශේ ෙහරශආි ශභභ අයමුදර රයම්බ ෙශශේ. ඳසුගිඹ 

ශනොළම්ඵර් භහඹ න විට ශභහි ශේහදහඹෙින් 76,513ක් 

ක් ගණඹ සටිඹහ. ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් මහි දහඹෙ මුදර රුපිඹල් 

ියලිඹන 1,500ක් ශරහ තිශඵනහ. ප්රතිරහබ මුදර රුපිඹල් 

ියලිඹන 1,000ක් ශරහ තිශඵනහ. අයමුදශල් දළනට රුපිඹල් 

බිලිඹන 225ක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහ අවපු ංඛ් ඹහ භහ ඔඵතුභහට 

රඵහ ශදන්නම්.  
     

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු යහජය අභහතයතුභ , ඉ ඔඵතුභහට .ෙ රඵහ ශදන්න 

පුළුන්ද? . කිඹන්ශන්, ඉ ැකකිඹහ  ර්භහණඹ ශන්ශන් නළවළ 

කිඹරහි අපි කිඹන්ශන්ආ විරහභ ඹන ප්රභහණඹට ගණරන ැකකිඹහ 

 ර්භහණඹ න්ශන් නළවළ කිඹරහ ශම් ගිණුම් අනු ඵරන විට 

ඳළවළදලි ශඳශනනහආ  ඔඵතුභහට වළකි නම් 2015 ං්යහත් 

මක්ෙභ රඵහ ශදන්නආ 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශවොි, ඉ භහ මඹ රඵහ ශදන්නම්ආ 

 
ණය වතොරුරරු කළර්යළංවේ අවළධු වල්ඛනගත 

ණය කරුලන්: වශන බළ ී ම 
கடன் கல் தறரறறன் ககநறல் தட்டிலில் 

உள்கபரர் : சலுகக ங்கல் 

 BLACKLISTED PEOPLE BY CRIB: GRANT RELIEF 
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11.ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අග්රහභහතයතුභහ ව ජහතිෙ ප්රතිඳත්ති වහ රර්ිකෙ ෙටුතතු  

අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) 2015 ජනහධිඳතියණශආදී ජනහධිඳති ධූය අශේක්ෙ 
ර්තභහන ජනහධිඳති දභත්රීඳහර සගණශේන භළතිතුභහ විසන් 
ඉදගණඳත් ෙයන රද "දභත්රීඳහරනඹක් සඹ දනකින් අලුත් 
යටක්" නභළති ළඩටවශන් අංෙ 35 ඹටශත්, ඉ ණඹ 
ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංලශආ (CRIB) අහරය ශල්්නඹට 
ඇතුශත් ණඹ උුණශල් හියවී ඇති සුළු වහ භධය ඳගණභහණ 
යහඳහගණෙින් වහ ශක්රඩිට් ෙහේඳත් හිියඹන් ඉන් මුදහ 
ශගන ලිහිල් ශෙොන්ශද්ස හිත ණඹ ශගවීභට 
අසථහක් රහ ශදන ඵට ශඳොශයොන්දුක් රඵහ දී තිබ 
ඵ මතුභහ දන්ශනහිද? 

(ර) 2015ආ11ආ01 දන නවිට මභ ළඩටවන ඹටශත් වන 
රඵහ දී ඇති සුළු වහ භධය ඳගණභහණ යහඳහගණෙඹන් ව 
ශක්රඩිට් ෙහේඳත් හිියඹන් ං්යහ, ඉ මක් මක් ඵළංකු අනු 
ශන් ශන් ලශඹන් ශෙොඳභණද ඹන්න මතුභහ ශභභ 
බහට ඉදගණඳත් ෙයන්ශනහිද? 

(ඇ) මභ ළඩටවන ඹටශත් ලිහිල් ශෙොන්ශද්ස භත ණඹ 
ශගවීභට අසථහ රහ දුන් සුළු වහ භධය ඳගණභහණ 
යහඳහගණෙඹන්ශේ වහ ශක්රඩිට් ෙහේඳත් හිියඹන්ශේ නම්, ඉ 
ලිපිනඹ ව රඵහශගන තිබ ණඹ මුදර පිළිඵ විසතය 
හර්තහක් බහගත ෙයන්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො මශේ නම්, ඉ . භන්ද? 

 
தற அகச்சபைம் கசற தகரள்கககள் ற்பொம் 

ததரபைபரர அலுல்கள் அகச்சபைரணகக் ககட்ட 

றணர:  

(அ) 2015 சணரறதறத் கர்லின்கதரது சணரறதற 

கட்தரபரண, ற்கதரக சணரறதற 

கத்றரறதரன சறநறகசண அர்கபரல் பன்கக்கப் 

தட்ட "கத்றரற ஆட்சறபெம் தபொ ரட்கபறல் 

புறதரபை ரடும்" ன்ந றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் 

35ஆம் இனக்கத்றன்கலழ், கடன் கல் தறரறறன் 

(CRIB )  ககநறல் தட்டிலில் உள்படங்கற கடன் 

ததரநறறல் சறக்குண்டிபைந் சறநற ற்பொம் டுத் 

அபறனரண தரறல் பற்சறரபர்ககபபெம் கடன் 

அட்கட உரறகரபர்ககபபெம் அறலிபைந்து லட்டு 

பர்த்ப்தட்ட றதந்கணகலடன் கடகணச் 

தசலுத்துற்கு ரய்ப்பு ங்கப்தடுதண 

ரக்குபொறபறக்கப்தட்டிபைந்து ன்தக அர் 

அநறரர? 
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(ஆ) 2015.11.01ஆம் றகறரகும்கதரது கற்தடி 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன்கலழ் சலுகக ங்கப்தட்டுள்ப 

சறநற ற்பொம் டுத் அபறனரண 

தரறல்பற்சறரபர்கபறணதும் கடன் அட்கட 

உரறகரபர்கபறணதும் ண்றக்கக எவ்தரபை 

ங்கறறன் தறகரம் ணறத்ணறரக த்கண 

தன்தக அர் இச்சகதக்குச் சர்ப்தறப்தரர? 

(இ) கற்தடி ககனத்றட்டத்றன்கலழ் பர்த்ப்தட்ட 

றதந்கணகபறன் அடிப்தகடறல் கடகணச் 

தசலுத்துற்கரண ரய்ப்புப் 

ததற்பொக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப சறநற ற்பொம் டுத் 

அபறனரண தரறல் பற்சறரபர்கபறணதும் கடன் 

அட்கட உரறகரபர்கபறணதும் ததர், பகரற 

ற்பொம்  ததநப்தட்ட கடன் தரகக தற்நற 

றதரணகரர் அநறக்ககக சகதறல் 

சர்ப்தறப்தரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that a pledge was given under No: 35 

in the programme titled “Compassionate 

Governance - A new country in 100 days” of the 

presidential candidate of the 2015 Presidential 

Election and incumbent President Hon. 

Maithripala Sirisena, that those engaged in small 

and medium industries who have fallen into a debt 

trap and been blacklisted by the Credit Information 

Bureau (CRIB) and those who suffer the same 

because of credit card debts will be relieved from 

this through an easy payment scheme?  

(b) Will he submit to this House, separately, in respect 

of each bank the small and medium scale 

entrepreneurs and credit card holders who have 

been granted relief under the said programme as at 

01.11.2015?   

(c) Will he table the names, addresses and the 

amounts obtained as loans of the small and 

medium scale entrepreneurs and credit card 

holders who have been given the opportunity to 

settle the loans through an easy repayment scheme 

under the said programme?  

(d) If not, why?  

 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේිආ 

(අ) ඔේආ 

(ර) 1990 අංෙ 18 දයන ශ්රී රංෙහ ණඹ ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංල 
ඳනත, ඉ ංශලෝධිත, ඉ අනු ණඹ ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංලශආ 
ෙර්තය න්ශන්, ඉ රර්ිකෙශආ සඹලු අංලඹන්ට ව 
විශලේශඹන්භ අවිධිභත් අංලඹට ණඹ ශඵදී ඹහභ ඳවසු 
ෙයවීශම් අදවසන් ුතතු, ඉ ණඹ ශදන රඹතනර ණඹ 

ගළනුම්ෙරුන්ට රඵහ දී ඇති ණඹ ශතොයතුරු ැකස කිරීභ 
ව ළඳීභද, ඉ ඉල් වභ භත ෙහර්ඹහංලශආ ණඹ ශදන 
රඹතන ශත ශතොයතුරු ළඳීතභද ශේආ 

 . අනු, ඉ ණඹ ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංලඹ ණඹ අහරය ශල්්න 
ගතකිරීභ සදු ෙයනු ශනොරළශේආ තද, ඉ සුළු වහ භධය 
ඳගණභහණ යහඳහය හිියඹන්ශේ ව ණඹඳත් (Credit Card) 
හිියඹන්ට ලිහිල් ශෙොන්ශද්ස හිත ණඹ රඳසු ශගවීශම් 
ෙහර්ඹඹන් ණඹ ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංලඹ භඟින් සදු 
ශනොශෙශර්ආ 

 මශවත් දළනට යහජගිගණශආ පිහිටි ණඹ උඳශද්ලන 
ෙහර්ඹහංලඹ තුළින් සුළු වහ භධය ඳගණභහණ යහඳහය 
හිියඹන්ට ව ණඹඳත් හිියඹන්ට සඹ ණඹ ප්රතියුවගත 
කිරීභ (loan rescheduling) ම්ඵන්ධශඹන් උඳශදස රඵහ 
ශදන අතය, ඉ 2015 ය තුශදී ඳවත රෙහයශඹන් ණඹ 
උඳශද්ලන ශේහ රඵහ දී ඇතආ  

 ණඹ ඳත් (Credit Card)- කාඩ් හිමියන් -  165 

 අශනකුත් ණඹ- ණඹෙරුන්  -  375 

 මරය භහගම් - ණඹෙරුන්  -  165 

 ණඹ උඳශද්ලන ශේහ තදුයටත් දීඳයහේත කිරීභ වහ  
ශ්රි රංෙහ භව ඵළංකු විසන් සඹ ඳශහත් ෙහර්ඹහරඹන් හිදී 
(ශම් න විට ඳශහත් ෙහර්ඹහර 06ක් සථහඳනඹ ෙය ඇත) 
ශභභ ශේඹ රඵහ දීභට 2016 ශර්දී තදුයටත් 
්රිඹහත්භෙ නු රළශේආ 

 ශම් වහ දළනටභත් මභ ඳශහත්ලින් ණඹ 
උඳශද්ලෙරුන් 25ෙ ඳභණ පිගණක් ඵහ ශගන ඇතආ 

(ඇ) නළත ආ 

 ණඹ උඳශද්ලන ශේඹ භඟින් ප්රතියුවගත කිරීභ වහ 
උඳශදස රඵහගත් ණඹ හිියඹන්ශේ පුද්ගලිෙත්ඹට 
අගතිඹක් සදුවිඹ වළකි ඵළවින්, ඉ මශේ මභ ණඹ හිියඹන්ශේ 
පුද්ගලිෙ ශතොයතුරු  රඵහ දීභ සුදුසු ශනොශේආ 

(ඈ) ණඹ උඳශද්ලන ශේඹ භඟින් ණඹ ප්රතියුවගත කිරීභ 
වහ උඳශදස රඵහ දුන් ණඹ හිියඹන්ශේ ශතොයතුරුර 
යවයබහඹ සුැකකීභට ණඹ උඳශද්ලන ශේඹ ඵළඳී සටීආ 

 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහශේ ඳශමුළ  අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹිආ තමුන්නහන්ශේරහ ඉදගණඳත් ෙශ මභ දන සඹශආ 

ළඩටවශන් අංෙ 35 ඹටශත් තභි ශභභ ශඳොශයොන්දු ඇතුශත් 

ශරහ තිබුශණ්ආ මභ ශඳොශයොන්දු රඵහ දීශභන් ඳසු සුළු වහ භධය 

ඳගණභහණ ෙර්භහන්ත ක්ශේත්රශආ යහඳහගණෙඹන් වහත්, ඉ . හශේභ 

ණඹඳත් හිියඹන් වහත්  විශලේ යහඳෘතිඹක් ්රිඹහත්භෙ ෙශහආ  

හභහනයශඹන් ඵළංකුලින් ණඹඳත් හිියඹන් ශගනළල්රහ 

හෙච්ඡහ ෙයරහ, ඉ . අඹශේ ශඳොලිඹ අඩු ෙයරහ - reschedule 

ෙයරහ- දුන්නහආ සුළු වහ භධය ඳගණභහණ ෙර්භහන්තෙරුනුත් 

ඵළංකුරට ණඹ ශනොශගහ තිශඵන විට, ඉ  ඵළංකුරට ශගනළල්රහ 

ෙථහ  ෙයරහ - reschedule ෙයරහ- දුන්නහආ   

ගරු යහජය අභහතයතුභ , ඉ ඔඵතුභහශේ පිළිතුශයන් ඳළවළදලි 

න්ශන්, ඉ "දභත්රී ඳහරනඹක් 100 දනකින් අලුත් යටක්" කිඹන, ඉ 

ඔඵතුභන්රහශේ ළඩටවශන් 35න ශඹෝජනහ වළටිඹට තිබුණු, ඉ 

සුළු වහ භධය ඳගණභහණ ෙර්භහන්තෙරුන්ශේ ණඹ ෙඳහ දභනහ 

කිඹන මෙ අනුත්, ඉ ණඹඳත් හිියඹන් ම්ඵන්ධශඹන් වනදහි 

පිඹයක් අනුගභනඹ ෙයනහ කිඹන මෙ අනුත් මෙ ණඹක්ත් 

අඩු ෙයරහ නළවළ කිඹන මෙිආ මශවභ අඩු ෙය තිශඵනහ නම්, ඉ . 

ශෙො ශවේද කිඹරහ ෙරුණහෙය අඳට කිඹන්න, ඉ අඩු ගණශන් 

.හශඹන් මෙක් ශදෙක් ගළන ශවෝ ශොඹහ ඵරන්නආ  
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ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මතුභහ භශේ පිළිතුය අවශගන සටිඹහ 

නම් ෙහයණඹ ඳළවළදලි ශනහආ ණඹ උඳශද්ලන ෙහර්ඹහංලඹ 

භඟින් තභි අපි . උඳශද්ලන ශේහ රඵහ ශදන්ශන්ආ ණඹඳත් 

හිියඹන් 165ශදශනක්, ඉ අශනකුත් ණඹෙරුන් 375ශදශනක් ව 

මරය භහගම් 165ක් කිඹරහ භභ වන් ෙශහආ . ෙටුතත්ත 

ෙයශගන ගිශආ යහජගිගණඹ ෙහර්ඹහරඹ භඟින්ආ භව ඵළංකු විසන් මඹ 

දීඳ යහේත ෙය තිබුණහආ ශම් න ශෙොට ෙහර්ඹහර 7ක් තිශඵනහආ 

ජනහගණ භහශආත් නුයමළිඹ දසත්රික්ෙශආ ෙහර්ඹහරඹක් රයම්බ 

ෙශහආ . හශේභ, ඉ අපි ඉදගණශආදී ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, ඉ ෙළුතය 

දසත්රික්ෙශආත් ෙහර්ඹහරඹක් රයම්බ ෙයන්නආ ඊට අභතය, ඉ අපි 

ණඹ උඳශද්ලෙරුන් 25ශදශනකු දළනට ඵහශගන තිශඵනහආ 

ඉදගණශආදී -2016දී- ශම් ළඩටවන මීටත් ඩහ ලක්තිභත් ශර 

ඉදගණඹට ශගන ඹනහආ  

 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේි, ඉ ගරු ෙථහනහඹෙතුභ ආ 

භහ අවන ප්රලසනඹට ශනොශි මතුභහ උත්තය ශදන්ශන්ආ භහ අවන 

ශද් ඉතහ ඳළවළදලිිආ ණඹ ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංලශආ අහරය 

ශල්්නශආ ඉන්නහ සුළු වහ භධය ඳගණභහණ ෙර්භහන්තෙරුන් 

පිගණක්, ඉ ණඹ ශගහගන්න ඵළගණ වආ තමුන්නහන්ශේරහ           

"දභත්රී ඳහරනඹක් 100 දනකින් අලුත් යටක්" කිඹන 

ළඩටවශනහි 35න ශඹෝජනහශේ ඉතහ ඳළවළදලි වන් ෙය 

තිශඵනහ, ඉ ණඹ ශතොයතුරු ෙහර්ඹහංලශආ - CRIB මශක් - සටින 

සුළු වහ භධය ඳගණභහණ ෙර්භහන්තෙරුන්ශේ ණඹ ෙඳහවළය . 

අඹට වන ශදනහ කිඹරහආ මශවභ කී ශදශනකුට වන දුන්නහද? 

Credit Card හිියඹන් කී ශදශනකුට මශවභ වන දුන්නහද? 

හභහනයශඹන්, ඉ Credit Cardsලින් අඹ න්ශන් නළති න විට . 

අඹ ඵළංකුට ශගන්නරහ ෙථහ ෙයරහ, ඉ . අඹශගන් අඹ ෙය ගන්නහ 

විධිඹක් වදනහ; වනලීලි ශෙොන්ශද්ස අනුගභනඹ ෙයනහආ 

ඔඵතුභහ කිඹපු අය 162, ඉ . අඹි? භහ අවන්ශන්, ඉ යහඳෘතිඹක් 

වළටිඹට භව ඵළංකු කුභන චක්රශල්්ඹක් අනු ශවෝ  කුභන 

 ශඹෝගඹක් ඵළංකුට දීරහ  ශවෝ  කුභන  ශඹෝගඹක් CRIB මෙට 

දීරහ  ශවෝ ණඹ ෙහේඳත් හිියඹන් කීශදශනකුශේ ණඹ අඩු ෙය 

දුන්නහද; ණඹ වන දුන්නහද; . හශේභ සුළු වහ භධය ඳගණභහණ 

ෙර්භහන්තෙරුන් කී ශදශනකුට . වනඹ දුන්නහද කිඹරහිආ 

ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන්ශන්, ඉ "ශෙොශවේද ඹන්ශන්? භල්ශල් ශඳොල්" 

උත්තයඹක්ආ  

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මතුභහ තභි "ශෙොශවේද ඹන්ශන්, ඉ 

භල්ශල් ශඳොල්" විධිඹට ෙථහ ෙයන්ශන්ආ මතුභහ දන්ශන් නළවළ, ඉ 

"CRIB" කිඹන්ශන් ශභොෙක්ද කිඹරහආ .ෙි ශරහ තිශඵන්ශන්ආ 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහ CRIB මෙ ගළන ඉශගනශගන රහ 

නම් භහ ඔඵතුභහ අවන ශදඹට උත්තය ශදන්නම්ආ [ඵහධහ කිරීම්] ගරු 

ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ CRIB මෙ ශදන්ශන් ණඹර ශතොයතුරු 

විතයිආ . . ඵළංකු තභි තීයණඹ ෙයන්ශන්, ඉ ණඹෙහයඹන්ට 

ෙයන්ශන් ශභොනහද කිඹරහආ .  හ CRIB මෙට අිතිඹක් නළවළ 

ණඹ ෙඳහ වගණන්නආ [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යහජය ඇභතිතුභහට පිළිතුය ශදන්න ඉඩ වගණන්නආ  

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඉ ඔඵතුභහ . ගළන දන්ශන් නළත්නම් . ගළන 

ටිෙක් ඉශගනශගන මන්න, ඉ ශම් ගරු ගරු බහශේ ෙහරඹ නහසති 

ෙයන්ශන් නළතිආ  

 
ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේිආ 

මතුභහ භහ අවන ප්රලසනඹට උත්තයඹ ශදන්ශන් නළවළආ  

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහශේ නහඹෙඹහශගන් අවගන්න, ඉ passports වදන 

විධිඹට මඹ වදන්න පුළුන්ද කිඹරහආ 

 
ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මතුභහශේ . උත්තයඹ ගළන භහ 

කිසශේත් ෆහීභට ඳත් න්ශන් නළවළආ ගරු යහජය ඇභතිතුභ , ඉ 

වන දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ ෙරුණහෙය කිඹන්නආ ගරු 

ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ මක්ශෙශනකුශේත්- [ඵහධහ කිරීම්]  

ශභොෙක්ද, ඉ passport මෙත් මක්ෙ තිශඵන ම්ඵන්ධඹ?  

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

යශට් නීතිඹක් කිඹරහ ශදඹක් තිශඵනහආ 

 
ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
දළන් උත්තයත් නළවළආ මෙ ිය වකුශගත්- 

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Passports වදනහ හශේ ඕහ ෙයන්න ඵළවළආ [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු මන්ත්රීලරවය් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
ශවොයෙම් ෙයපු ශවොරුආ  

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශගල් දුන්නහ හශේ ඕහ ෙයන්න ඵළවළ, ඉ භන්ත්රීතුභහආ  

 
ගරු මන්ත්රීලරවය් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
 හ අභහතයහංලඹ ෙෆහආ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

තභන්ශේ නෆදෆඹන්ට ශගල් දුන්නහ හශේ ෙයන්න ඵළවළආ 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොිආ ශවොිආ 

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்புறகு றகரன் ததகர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
භන්ත්රීතුභ , ඉ ශඳොේඩක්  ඉශගන ශගන මන්න CRIB මෙ 

කිඹන්ශන් ශභොෙක්ද කිඹරහආ  මතශෙොට අපි කිඹන්නම්ආ  

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංෙ 12 -270/'15, ඉ(1)- ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර 

භවතහආ 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்புறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ මභ ප්රලසනඹ අවනහආ 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ රයක්ෙ අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 

මභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ තිඹෙ  ෙහරඹක් ඉල්රහ 

සටිනහආ  
 
ප්රහනය මුර දනකී  ඉදරිඳත් කිීෆම  නිවයෝග කරන ී . 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංෙ 13 - 279/'15, ඉ(1)- ගරු මසආමම්ආ භගණක්ෙහර් භවතහආ 

 
ගරු මවහ.මම්. මරි්කළර් මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භභ මභ ප්රලසනඹ අවනහආ 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතිඥක මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ 

භහඹෙ  ෙහරඹක් ඉල්රහ සටිනහආ  

 
ප්රහනය මුර දනකී  ඉදරිඳත් කිීෆම  නිවයෝග කරන ී . 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංෙ 14 -54/'15, ඉ(1)- ගරු බුද්ධිෙ ඳතියණ භවතහආ 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිඥරණ මශතළ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භශේ ශභභ ප්රලසනඹ ශඹොමු ෙශ ුතතු 

තිශඵන්ශන් රශඹෝජන පිළිඵ ගකිඹන අභහතයතුභහටිආ මභ 

 හ භභ ශඹෝජනහ ෙයනහ, ඉ අද දන ශභභ ප්රලසනඹ අවන්ශන් 

නළති මඹ අදහශ අභහතයහංලඹට ශඹොමු ෙශශොත් ඩහ උචිති 

කිඹරහආ  

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොිආ ශදළ  ටඹආ  

 
ලුර රශ්රිතල ජීලත්ලන දක ෂ ජනතළල : වක්්ණ 

වතොරුරරු  
கரட்டங்ககபச் சரர்ந்து ரலம் றழ் க்கள் : 

ஆய்வு றதம் 
TAMIL PEOPLE LIVING IN ESTATE AREAS: SURVEY DETAILS 

     206/’15 

5. ගරු (දලදය) ුරසිතළ විවේමළන්න මශත්ක ය(ගරු වශේළ 

විතළනවේ මශතළ වලනුල ) 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற)(றபைற) துவர 

றகஜரன்ண - ரண்புறகு கயர றரணகக சரர்தரக) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna on behalf of the 

Hon. Hesha Withanage ) 

ෙඳුයට න ගම්භහන, ඉ ඹටිතර ඳවසුෙම් වහ ප්රජහ ංර්ධන 

අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ- (2): 

(අ) (i) ශ්රීරංෙහශේ තු රශ්රිත .ත්න දියශ ජනතහ 
පිළිඵ ව තු රශ්රිත රින් ෙහභය පිළිඵ 
මීක්ණඹක් සදුෙය තිශේද; 

 (ii) මශේ නම්, ඉ තු රශ්රිත  හ, ඉ රින් ෙහභය වහ . 
රශ්රිත .ත්න ජන ං්යහ ශෙොඳභණද; 

 (iii) මහි ඳහල් ඹන  ඹශේ දරුන් ං්යහ ව . 
අතගණන් ඳහල්  ශනොඹන දරුන් ං්යහ 
ශෙොඳභණද;  

 (iv) විදුලිඵර ඳවසුෙම් වහ නීඳහයක්ෙ ඳවසුෙම් 
ශනොභළති ඳවුල් .ෙෙ ං්යහ ශෙොඳභණද; 

 ඹන්න මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ර) (i)  තු රශ්රිත .ත්න දියශ ජනතහශේ ජන 
.විතඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ළඩපිළිශශක් දඹත් 
ෙයන්ශන්ද; 

 (ii)   මශේ නම්, ඉ මභ ළඩපිළිශශ ෙශර්ද; 

 (iii)  තු රශ්රිත ජනතහශේ රින් ෙහභය මුල්ෙයගත් 
.විතඹ  භහෙය ඔවුන් විධිභත්  හ තුශ ඳදංචි 
කිරීශම් ළඩපිළිශශක් තිශේද;  

 (iv)  මශේ නම්, ඉ මභ ළඩපිළිශශ  භ කිරීභට 
ඵරහශඳොශයොත්තු න ෙහරඹ ශෙොඳභණද; 

 ඹන්නත් මතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනොමශේ නම්, ඉ . භන්ද? 

173 174 
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கனரட்டு புற கறரங்கள், உட்கட்டகப்பு சறகள் 

ற்பொம் சபர அதறறபைத்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i )  இனங்ககறல் கரட்டங்ககபச் சரர்ந்து 

ரழ்ந்துபைகறன்ந றழ் க்கள் தரடர்தரகவும்  

கரட்டங்ககபச் சரர்ந் னன் அகநகள் 

தரடர்தரகவும் ஆய்தரன்பொ 

கற்தகரள்பப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்; 

 (ii )  ஆதணறல், கரட்டங்ககபச் சரர்ந் வீடுகள், 

னன் அகநகள் ற்பொம் அற்கநச் சரர்ந்து 

ரழ்ந்துபைகறன்ந க்கபறன் ண்றக்கக ரது 

ன்தகபெம்; 

 (iii )  இர்கபறல் தரடசரகனக்குச் தசல்கறன்ந 

கபெகட தறள்கபகபறன் ண்றக்கக 

ற்பொம் அர்கலள் தரடசரகனக்குச் தசல்னர 

தறள்கபகபறன் ண்றக்கக ரது ன்தகபெம்; 

 (iv )  றன்சர சறகள் ற்பொம் துப்தகற்தரட்டு 

சறகள் இல்னர குடும்த அனகுகபறன் 

ண்றக்கக ரது ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறரர? 

(ஆ) (i )  கரட்டங்ககபச் சரர்ந்து ரழ்ந்துபைகறன்ந 

றழ் க்கபறன் ததரது ரழ்க்ககக 

கம்தடுத்துற்கரண ககனத்றட்டதரன்கந 

ஆம்தறப்தரர ன்தகபெம்; 

 (ii )  ஆதணறல், கற்தடி ககனத்றட்டம் ரது  

ன்தகபெம்; 

 (iii )  கரட்டங்ககபச் சரர்ந்துள்ப க்கபறன் னன் 

அகநககப கரகக் தகரண்ட 

ரழ்க்ககக படிவுக்குக் தகரண்டுந்து 

இர்ககப பகநசரர்ந் வீடுகபறல் 

குடிர்த்துற்கரண ககனத்றட்டதரன்பொ 

உள்பர ன்தகபெம்; 

 (iv )  ஆதணறல், கற்தடி ககனத்றட்டத்க 

றகநவுதசய் உத்கசறக்கறன்ந கரனம் ரது 

ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Hill Country New Villages, 

Infrastructure and Community Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a survey has been conducted on the 

Tamil people who live in estate regions of 

Sri Lanka and on the line houses of estate 

regions; 

 (ii) if so, the number of houses, the number of 

line houses and the number of people living 

in the estate regions; 

 (iii) the number of children in schooling age and 

the number of children who do not attend 

school; and 

 (iv) the number of households that do not have 

electricity and sanitation facilities? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a programme will be launched in 

order to uplift the standard of life of the 

Tamil people who are living in estate 

regions; 

             (ii) if so, that aforesaid programme; 

 (iii) whether there is a programme putting an 

end to the line house-centered lifestyle of 

the people live in estate regions and to settle 

them in proper houses; and 

 (iv) if so, the time period within which aforesaid 

programme will be completed; 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඳනි දගම්බරම් මශතළ (කඳුර  නල ගම්මළන   

යටිත ඳශසුකම් ශළ ප්රජළ වංලර්ධන අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு தணற றகரம்தம் - கனரட்டு புற 

கறரங்கள், உட்கட்டகப்பு சறகள் ற்பொம் சபர 

அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 

New Villages, Infrastructure and Community Development) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ මභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

ෙයනහආ 
 
* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේආ හර්ෂිෙ ශ්රී රංෙහශේ තු ජනතහ පිළිඵ 
මීක්ණඹක් සදු ෙයනු රළශේආ 

 (ii) 2014 ර්ශආ සදු ෙයන රද ඉවත මීක්ණඹ අනු ඳදංචි 
ඳවුල්ර විසතයඹ ශභශේඹ: 

 

 (iii) ඉවත ජනගවනඹ තුශ ඳහල් ඹන ඹශේ දරුන් ං්යහ 
233, ඉ421කිආ මින් ඳහල් ශනොඹන දරුන් ං්යහ 4, ඉ117 
කිආ 

 (iv) විදුලිඵර ඳවසුෙම් ශනොභළති ඳවුල් ං්යහ මුළු ඳවුල් 
ං්යහශන් 17්ක් ඳභණ ශේආ නීඳහයක්ෙ ඳවසුෙම් 
ශනොභළති ඳවුල් ං්යහ 45, ඉ070 කිආ 

 

(ර) (i) ඔේආ . වහ ළඩ පිළිශශක් ්රිඹහත්භෙ ශේආ 

 (ii) තු ජනතහශේ ජන .විතඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ඳවත 
අංගඹන්ශගන් භන්විත ළඩ පිළිශශක් ෙස ෙය ඇතආ 

  1. ඳහනීඹ ජරඹ ළඳීතභ: 

                          ඳහනීඹ ජර ඳවසුෙම් 85්ෙට රඵහ දී තීශේආ 

  2. නීඳහයක්ෙ ඳවසුෙම් ළඳීතභ: 

                           . අනු නීඳහයක්ෙ ඳවසුෙම් ළඳයූ ඳවුල් ං්යහ 
 73්කිආ 
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 හ ර්ගඹ  හ ං්යහ ඳවුල් ං්යහ 
ත  රින් ෙහභය 71, ඉ653 81, ඉ904 
රින් ෙහභය ද්විත් 70, ඉ229 76, ඉ305 
තහෙහලිෙ  හ 14, ඉ316 14, ඉ511 
උඳ මෙතු 156, ඉ198 177, ඉ720 
රඵහ දුන් ත   හ 32, ඉ614 32, ඉ146 
ද්විත්  හ 27, ඉ962 33, ඉ868 
තට්ටු රින් ෙහභය 1378 1654 
උඳ මෙතු 61, ඉ954 67, ඉ666 
මුළු ගණන 240, ඉ388 996, ඉ185 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

  3. ශභහ ංර්ධන භධයසථහන ංර්ධනඹ කිරීභ: 

                         . අනු ශම් න විට ශභහ ංර්ධන භධයසථහන 1255ක් 
ංර්ධනඹ ෙය ඇතආ ශභහ ංර්ධන  රධහගණන් 738ක් 
වහ අදහශ පුහුණු රඵහ දී ඇතආ 

  4. ෘත්තීඹ පුහුණු ළඳීතභ: 

                         . අනු ශම් න විට ෘත්තීඹ පුහුණු ළඩටවන් 664ක් 
්රිඹහත්භෙ ෙය ඇතආ 

  5. ශෞ්ය ඳවසුෙම් ළඩි දුතණු කිරීභ: 

      තුෙයශආ රශයෝගය ලහරහ 56න් 36ක් යජඹට ඳයහ 
 ශගන ංර්ධනඹ කිරීභට ෙටුතතු  ෙය ඇති අතය, ඉ භහතෘ 
  හ වහ ශඵශවත් ලහරහ 153ක් ්රිඹහත්භෙ න අතය, ඉ 
 .හශආ ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ 218ක් ද, ඉ ඳවුල් ශෞ්ය 
 ශේවිෙහන් 301ක්ද ශේඹ ෙයතිආ ඔවුනට අදහශ න 
 පුහුණු ඳඹනු රළශේආ තද, ඉ තු ශෞ්ය  රධහගණන් 
 301 ශදශනකු ව ඳවුල් සුබ  හධන  රධහගණන් 304 
 ශදශනකුට පුහුණු රඵහ දී තිශේආ ඔවුන් භඟින් 
 ශදභහපිඹන් 10, ඉ000ෙට ඳභණ පුහුණු ළඩටවන්/ 
 දළනුත් කිරීශම් ළඩටවන් ඳත්හ ඇතආ 

 (iii) ඔේආ 

 (iv) ය 10ෙට ළරසුම් ෙයන රද ්රිඹහෙහරී ළරළසශභහි ඳශමු 
අදඹය ශර ය 5ක් තුශ   ්රිඹහත්භෙ ශේආ  

(ඇ) අදහශ ශනොශේආ  
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7. ගරු ී.. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දවළනළයක මශතළ (ගරු ඩවහ 
අශප්වඳරුම මශතළ වලනුල ) 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றசரரக்க - ரண்புறகு 

டனஸ் அயப்ததபை சரர்தரக)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 

the Hon. Dullas Alahapperuma) 

අධිෙයණ අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) ශජයසධත්ඹ අනු, ඉ 

 (i) ශරේසධහධිෙයණ වි සුරුරුන්ශේ; 

 (ii) අභිඹහචනහධිෙයණ වි සුරුරුන්ශේ; 

 (iii) භවහධිෙයණ වි සුරුරුන්ශේ; 

 (iv) දහ අධිෙයණ වහ භශවේසත්රහත් අධිෙයණ 
වි සුරුරුන්ශේ; 

 නහභ ශල්්නඹක් ව  ඔවුන්ශේ ඳත්වීශම් දනඹන් වහ 
විරහභ ඹහභට  ඹියත දනඹන් මතුභහ බහගත 
ෙයන්ශනහිද? 

(ර) (i) යහජෙහගණ  හඩු ශවෝ ළටුේ යහිත  හඩු 
රඵහශගන විශද්ල යහජයඹන්හි වි සුරුරුන් ශර 
ශේඹ ෙයනු රඵන (2015ආ11ආ01 දන දක්හ) ශ්රී 
රංෙහශේ අධිෙයණඹට අඹත් වි සුරුරුන් 
සටින්ශන්ද;  

 (ii) මශේ නම්, ඉ ඔවුන්ට විශද්ල ශේඹට ඹහභ වහ 
අධිෙයණ ශේහ ශෙොියශම් අයඹ රඵහදී 
ඇත්ශත් ෙය දනඹෙ සටද; 

 ඹන්න ශන් ශන් ලශඹන් මතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො මශේ නම්, ඉ . භන්ද? 

லற அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) பப்புரறகக்ககற்த, 

 (i )  உர்லறன்ந லறதறகபறன்; 

 (ii )  கன்பகநபட்டு லறன்ந லறதறகபறன்; 

 (iii )  கல் லறன்ந லறதறகபறன்; 

 (iv )  ரட்ட லறன்ந ற்பொம் லரன் லறன்ந 

லறதறகபறன்; 

 ததர் தட்டிதனரன்கநபெம் இர்கபறன் றண 

றகறககபபெம் ஏய்வுததநவுள்ப  றகறககபபெம் 

அர்சகதறல் சப்தறப்தரர? 

(ஆ) (i )  கடக லீவு அல்னது சம்தபற்ந லீவு 

ததற்பொக்தகரண்டு தபறரடுகபறல் 

லறதறகபரக தறரற்பொம் (2015.11.01 க) 

இனங்கக லறத்துகநகச் சரர்ந் லறதறகள் 

உள்பரர்கபர ன்தகபெம்; 

   (ii )  ஆதணறல், இர்கலக்கு தபறரட்டு 

கசகக்கு தசல்ற்கரக லறச் கசககள் 

ஆகக்குலறன் அதற த்கறறலிபைந்து 

ங்கப்தட்டுள்பதன்தக தவ்கநரகவும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Justice: 

(a) Will he table in this House a list of names 

according to their seniority of - 

 (i) the Supreme Court judges; 

 (ii) the Appeal Court judges; 

 (iii) the High Court judges; and 

 (iv) the District Court and Magistrate Court 

judges along with their date of appointment 

and due date of retirement? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are judges in the judiciary of 

Sri Lanka who work as judges in foreign 

countries on duty leave or on no pay leave 

(as at 01.11.2015); and 

 (ii) if so, the date from which the approval was 

granted by the Judicial Service 

Commission for them to enter into the 

foreign service, separately? 

(c) If not, why? 

 
ගරු (රචළර්ය) විජයදළව රළජඳ් මශතළ (අධිකරණ ශළ  

බුද්ධළවන අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அகச்சபைம் புத்சரசண அகச்சபைம்) 

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

Justice and Buddhasasana) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ දීර්ඝ පිළිතුයක් රඵහ දීභට තිශඵන 

 හ භභ මභ පිළිතුය වභළගත* ෙයියආ 

 

177 178 

[ගරු ඳර  දගම්ඵයම් භවතහ] 



2016 ජනහගණ 26  

** වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

179 180 



ඳහර්ලිශම්න්තු 181 182 

[ගරු (රචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 

Annex - I 



2016 ජනහගණ 26  183 184 



ඳහර්ලිශම්න්තු 185 186 

[ගරු (රචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 



2016 ජනහගණ 26  187 188 

Annex - II 



ඳහර්ලිශම්න්තු 189 190 

[ගරු (රචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 



2016 ජනහගණ 26  191 192 



ඳහර්ලිශම්න්තු 193 194 

[ගරු (රචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 



2016 ජනහගණ 26  195 196 



ඳහර්ලිශම්න්තු 197 198 

[ගරු (රචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් භවතහ] 



2016 ජනහගණ 26  199 200 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳනත් වකටුම්ඳත් ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டபனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ධීලර වශ ජජ වම්ඳත් (වංවෝධන) ඳනත් 

වකටුම්ඳත 
கடற்தநரறல், லர்ரழ் உறரறண பங்கள் (றபைத்ம்) 

சட்டபனம் 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL   

"1996 අංෙ 2 දයන ්ෂය ව ජරජ ම්ඳත් ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ 

වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳතකිආ" 

 

ිළිතගන්ලන ද්වද්   ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් වංලර්ධන අමළතය 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ විසිනි. 

2016 වඳබරලළරි 09 ලන අඟශරුලළදළ වද ලන ලර කියවිය ුතුරයි  
ද  මය ුහද්රණය කෂ ුතුරයි  ද නිවයෝග කරන ී .  

 

கடற்தநரறல் ற்பொம் லக பபன அதறறபைத்ற அகச்சர் 

ரண்புறகு  யறந் அவீ அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2016 ததப்பைரற 09, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் பகந 

றப்தறடப்தட கண்டுதணவும் அச்சறடப்தட கண்டுதணவும் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Mahinda Amaraweera, Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development; 

to be read a Second time upon Tuesday, 09th February, 2016 and to 

be printed. 

ඳළර්ලිවම්න්ුරවේ රැවහවීම් 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 

Parliament and the motions agreed to by Parliament on 06.10.2015 
and 09.01.2016, Parliament meets this day in terms of the motion 

agreed to by Parliament on 19.12.2015 and the hours of sittings of 

Parliament shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m..  At 2.00 p.m. Standing 
Order No. 7(5) of the Parliament shall operate." 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගරු ්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
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“That notwithstanding  the provisions of  Standing  Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

06.10.2015, the Parliament shall sit on January 29th Friday, 2016, 

and the hours of sitting on that day shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m..  
At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 

operate.” 
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්වේ ඳනත් වකටුම්ඳත් 
ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

රුහුු උදළනය වංවිධළනය (වංවහථළගත කිීෆවම්) 

ඳනත් වකටුම්ඳත 
பொயளணு உரண அகப்பு (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
RUHUNU AWAKENING ORGANIZATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිඥරණ මශතළ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"රුහුණු උදහනඹ ංවිධහනඹ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳත 

ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතුඹආ"  

 

ගරු ව්.ව්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்புறகு கக.கக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
 

විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත අධයළඳන අමළතයුරමළ වලත ඳලරන ී . 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி   கல்ற 

அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

 Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Education  for report. 

 

"මළතර වමය" වංවිධළනය (වංවහථළගත කිීෆවම්) 

ඳනත් වකටුම්ඳත 
“ரத்கநப் தபைம்” அகப்பு (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
"MATARA SEASON" ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිඥරණ මශතළ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

" 'භහතය භඹ' ංවිධහනඹ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳත 

ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

 

ගරු ව්.ව්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்புறகு கக.கக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

 
විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත අධයළඳන අමළතයුරමළ වලත ඳලරන ී . 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி    கல்ற 

அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education  for report. 

 
වශේදන් අධයළඳන ඳදනම (වංවහථළගත කිීෆවම්) ඳනත් 

වකටුම්ඳත 

கயன் கல்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம் 

HEADANG EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු විජිත වේරුවගොඩ මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கதபைதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"ශවේදන් අධයහඳන ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳත 

ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

 
ගරු කනක වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு கணக கயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
 

විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත අධයළඳන අමළතයුරමළ වලත ඳලරන ී . 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  கல்ற 

அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education  for report. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශග ලගම්බළ පුරළණ ගල්වන් රජමශළ 

විශළරවහථ වංලර්ධන වභළල (වංවහථළගත කිීෆවම්) 

ඳනත් වකටුම්ඳත 

 யந்கன னகம்தர புர கல்தனன் ஜகர 

றயரஸ் அதறறபைத்றச் சகத (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
HANDAGALA WALAGAMBA PURANA GALLEN RAJAMAHA 

VIHARASTHA DEVELOPMENT COUNCIL (INCORPORATION) 

BILL   

 
ගරු ශ්රියළනි විවේවිරම මශත්ක ය 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"වගර රගම්ඵහ පුයහණ ගල්ශරන් යජභවහ විවහයසථ ංර්ධන බහ 

ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ 

ුතතු ඹආ" 

 
ගරු කනක වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு கணக கயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 
විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත බුද්ධ ළවන අමළතයුරමළ වලත ඳලරන ී . 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  புத்சரசண 

அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Buddhasasana  for report. 

 
දමත්රීඳළ වවේනළනළයක ඳදනම (වංවහථළගත 

කිීෆවම්) ඳනත් වකටුම්ඳත 

கத்றரறதரன கசணரரக்க ன்நம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம் 
MAITHRIPALA SENANAYAKE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු ශ්රියළනි විවේවිරම මශත්ක ය 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"දභත්රීඳහර ශේනහනහඹෙ ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ශෙටුම්ඳත ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

ගරු කනක වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு கணக கயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 
විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ සුභවළධන අමළතයුරමළ වලත 
ඳලරන ී . 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சபக 

லுவூட்டல் ற்பொம் னன்புரற அகச்சபைக்கு அநறக்கக 

தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

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

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

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 

ශ්රී ුණණරතන ජළතයන්තර ඳදනම (වංවහථළගත 

කිීෆවම්) ඳනත් වකටුම්ඳත 

ஸ்ரீ குண சர்கச ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 

SRI GUNARATHANA INTERNATIONAL FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

ගරු ශ්රියළනි විවේවිරම මශත්ක ය 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"ශ්රී ුණණයතන ජහතයන්තය ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ශෙටුම්ඳත ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

 
ගරු කනක වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு கணக கயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
 

විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 

ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත බුද්ධ ළවන අමළතයුරමළ වලත ඳලරන ී . 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  புத்சரசண 

அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Buddhasasana for report. 
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ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟ ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඉදගණඳත් කිරීභට, ඉ ගරු ශලවහන් 

ශේභසංව භවතහආ - ඳළියණ නළතආ 

 

වමොනරළග දවහත්රි් කළන්තළ මශළ වංගමය 

(වංවහථළගත කිීෆවම්) ඳනත් වකටුම්ඳත 
தரணநரகன ரட்ட கரன்த்ர யர சங்க 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம் 

MONERAGALA DISTRICT KANTHA MAHA SANGAMAYA 
(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු කනක වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு கணக கயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"ශභොනයහගර දසත්රික් ෙහන්තහ භවහ ංගභඹ ංසථහගත කිරීභ වහ ව 

ඳනත් ශෙටුම්ඳත ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

 
ගරු ශ්රියළනි විවේවිරම මශත්ක ය 
(ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 

විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත කළන්තළ ශළ ෂමළ ක ුතුර අමළතයුරක ය වලත ඳලරන ී . 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி கபறர் ற்பொம் 

சறபொர் அலுல்கள் அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

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

Minister of Women and Child Affairs for report. 

 
ශ්රී ංකළ ඳරිගණක වංගමය (වංවහථළගත කිීෆවම්) 

ඳනත් වකටුම්ඳත 

இனங்ககக் கணறச் சங்கம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 

COMPUTER SOCIETY OF SRI LANKA (INCORPORATION) 

BILL  

 

ගරු (මශළචළර්ය) රශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"ශ්රී රංෙහ ඳගණගණෙ ංගභඹ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳත 

ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

ගරු (දලදය) ුරසිතළ විවේමළන්න මශත්ක ය  
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற)(றபைற) துவர 

றகஜரன்ண) 

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

 
විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත විු ලි වංවද් ශළ ඩිජි ල් යටිත ඳශසුකම් අමළතයුරමළ 
වලත ඳලරන ී . 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி 

தரகனத்தரடர்புகள் ற்பொம் டிஜறட்டல் உட்கட்டகப்பு சறகள்  

அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure for report. 

 
දයළ වරණ වංලර්ධන ඳදනම (වංවහථළගත කිීෆවම්) 

ඳනත් වකටුම්ඳත 
ர ச அதறறபைத்ற ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 

DAYA SARANA DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු (දලදය) ුරසිතළ විවේමළන්න මශත්ක ය  
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற)(றபைற) துவர 

றகஜரன்ண) 

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

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් 

ෙයනහ: 

"දඹහ යණ ංර්ධන ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශෙටුම්ඳත 

ඉදගණඳත් කිරීභට අය දඹ ුතතු ඹආ" 

 

ගරු (මශළචළර්ය) රශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 

විසින් වහථිර කරන ී . 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දන් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් වකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂුහලන ලර කියලන දන්  මය 

ුහද්රණය කිීෆම  නිවයෝග කරන ී .  
ලළර්තළ කිීෆම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිවයෝගය ය වත් ඳනත් 

වකටුම්ඳත වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ සුභවළධන අමළතයුරමළ වලත 
ඳලරන ී . 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5)இன்தடி சபக லுவூட்டல் 

ற்பொம் னன்புரற அகச்சபைக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
කල්තෆබීම 

எத்றகப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ෙල් තළබිඹ 

ුතතුඹ"ි භහ ශඹෝජනහ ෙයනහආ 
 
ප්රහනය වභළභිුහඛ කරන ී . 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ෙල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ, ඉ ගරු දශන්ස 

ුණණර්ධන භළතිතුභහආ 

 
2015 වදවෆම්බර් 19 ලන දන ඳළර්ලිවම්න්ුරල 

අනුමත කෂ ගිවිසුම් 
2015 டிசம்தர் 19இல் தரரலன்நத்றணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட உடன்தடிக்கககள் 
 AGREEMENTS APPROVED BY PARLIAMENT ON 19TH 

DECEMBER, 2015 

 
[අආබහආ 1ආ56] 

 

ගරු දවන්හ ුණණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ බහ ෙල් තඵන අසථහශේ භභ 

ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් ෙයනහ:   

 "2015 ශදළම්ඵර් 19 න දන විශද්ල ෙටුතතු අභහතයතුභහ විසන් 
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙයන රද ඳවත වන් මනම් ෙටහර් යහජයඹ, ඉ 

තහිරන්ත යහජධහ ඹ, ඉ ඉන්දුනීසඹහ ජනයජඹ, ඉ ඊජිේතු අයහබි ජනයජඹ, ඉ 

කුශේට් යහජයඹ, ඉ විඹට්නහභ භහජහදී ජනයජඹ, ඉ භවජන ීනන මවහණ්ඩු, ඉ 

භළශල්සඹහ යජඹ, ඉ ඳහකිසතහන ඉසරහමීඹ ජනයජඹ, ඉ ඉයහන ඉසරහමීඹ 

ජනයජඹ, ඉ ශචක් ජනයජඹ, ඉ ඉන්දීඹ ජනයජඹ ඹන යහජයඹන් භග ඇතිෙය 

ගන්නහ රද රශඹෝජන ප්රර්ධන ව අශනයෝනය ලශඹන් සුයක්ණඹ 

පිළිඵ ශ්රී රංෙහ යජඹ භග අශනයෝනය ගිවිසුම් ශ්රී රංෙහ තුශ 

රශඹෝජන ඩහ වභ වහ රයක්හ කිරීභ රදී ෙරුණු භත ජහතිෙ රර්ිකෙශආ 

ර්ධනඹට අතයලය ශර රෙහ අඳ රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 157  ශ  

ගන්තිඹ ප්රෙහය ෙටුතතු ෙශුතතු ඹළි අනුභළතිඹ ඉල්රන රදීආ . අනු, ඉ 
 

1. මභ යටල් භග ශන් ශන් ලශඹන් ශ්රී රංෙහශේ රර්ිකෙඹට 
ඇතින ප්රගතිඹට විශලේ ව ෙරුණු විසතය ෙයන ශරද, ඉ 

2. මභ රර්ිකෙ ගිවිසුම් අශේ යශට් ශද්ලඳහරනඹට, ඉ ඳහරන තන්ත්රඹට, ඉ 
විවිධ ෘත්තීන්ට, ඉ විවිධ ෙර්භහන්ත ව ශේහරට ඇති ෙයන 
අහිතෙය තත්ත්ඹන් පිළිඵ රහ ඇති රයක්හ කුභක්ද? 

3. විශද්ල වි භඹ ංචිතඹ අසථහය වීභ වහ ජහතයන්තය 
මරයභඹ අර්බුදඹන් රදී වහ ෙය තත්ත්ඹන් ශභභ 
ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ ෙය ගළනීභට ඵහධහ ව විට ගනු රඵන 
පිඹය ඳළවළදලි ෙයන ශභන්ද, ඉ 

4. ශභළ  ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ ෙය ගළනීභ වහ අඳශේ 
තහනහඳති ශේහ ඊට ගණරන ශේ ඉවශ තරඹෙට 
ඳගණර්තනඹ ෙයන්ශන්ද?" 

. අනු ළඩිදුයටත් ශභභ ගිවිසුම් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 
කිරීශම්දී මභ යටල් භඟ ශන් ශන් ලශඹන් ශ්රී රංෙහශේ 
රර්ිකෙ ප්රගතිඹට විශලේ ව ෙරුණු විසතය ෙය දීභක් ගරු 
අභහතයතුභහ විසන් ඳළවළදලි කිරීභ ජහතයන්තය ලශඹන්       
ශ්රී රංෙහ මුහුණ ශදන රර්ිකෙභඹ වහ මරයභඹ අර්බුදෙහගණ 
තත්ත්ඹ තුශ ඉතහභ අලයිආ . හශේභ මභ රර්ිකෙ ගිවිසුම් 
අශේ යශට් ශද්ලඳහරනඹට, ඉ ඳහරන තන්ත්රඹට, ඉ විවිධ ෘත්තීන්ට, ඉ 
විවිධ ෙර්භහන්ත වහ ශේහරට ඇති ෙයන අහිතෙය 
තත්ත්ඹන් පිළිඵ රහ ඇති රයක්හ ම්ඵන්ධශඹන් 
ඳළවළදලි ෙය ගළනීභ භභ හිතන විධිඹට ශම් ෙහර ඳගණච්ශේදශආදී 
ඉතහභ අලය වී තිශඵනහආ මශභන්භ අශේ විශද්ල වි භඹ 
ංචිතඹ ඉතහභ අර්බුදෙහගණ තත්ත්ඹෙට ඳත් වී තිශඵනහආ 
පිටින් ගත් ණඹ ශඳන්හ විශද්ල වි භඹ ංචිතඹක් තිශඵනහ 
කිඹහ ශඳන්වීභට උත්හව දයන මක්ත් ජහතිෙ ඳක් 
රණ්ඩුශේ ියථයහ විසන්  ඇති ෙය තිශඵන රර්ිකෙභඹ, ඉ 
මරයභඹ අසථහයබහඹ  හ  අද රුපිඹර ඵහල්දු ශියන් 
ඳතිනහආ 

රුපිඹර ඵහල්දුවීභ නතහ ගළනීභට රණ්ඩු අශඳොශවොත් වී 

තිශඵනහආ  . හශේභ අශේ විශද්ල වි භඹ ංචිතඹ අර්බුදඹෙට 

ඳගණර්තනඹ ශියන් ඳතිනහආ ශම් ගිවිසුම් පිළිඵ හෙච්ඡහ 

ෙයන අසථහශේදී ශභළ  හධෙඹන්  ඉතහභ ළදගත් කිඹහ අඳ 

සතනහආ ශභොෙද, ඉ  අශේ යටට රශඹෝජෙඹන් ශගන්හ ගන්නහ 

අසථහශේදී සථහය රර්ිකෙ තත්ත්ඹක්, ඉ සථහය මරයභඹ 

තත්ත්ඹක් අලයිආ මභ රර්ිකෙ තත්ත්ඹට වහ මරයභඹ 

තත්ත්ඹට  වතිෙඹක් දීභි  රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 157 ළ  

යසථහශන් අපි ෙයන්ශන්ආ .  හභ රළශඵන ෆභ 

රශඹෝජනඹක්භ  ඉතහභ ගළඹුශයන් රෙහ ඵළ වශම් ළදගත්ෙභ 

භතුශන ඵත් වන් ෙයන්නට ඕනෆආ විශද්ල ෙටුතතු 

ඇභතිතුභහ ඳළවළදලි කිරීභක් ෙයනහ නම් අගඹ ෙයනහ, ඉ   

"ශභළ  න තත්ත්ඹන්ට මුහුණ දීභ වහ අශේ තහනහඳති 

ශේහ, ඉ අශේ විශද්ල ශේහ ෙස වී තිශඵනහද, ඉ නළත්නම් 

ෙස ශෙශයියන් ඹනහද?"  කිඹරහආ     

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ අපි ෙහයණහට ඵළසශොතින් 

ශදළම්ඵර් 19 න දන ඇතිව තත්ත්ඹ පිළිඵ භභ ෙථහ ෙයන්න 

ඹන්ශන් නළවළආ  ඉදගණ ෙටුතතු කිරීභ පිළිඵ ඹම්කිස සථහය 

ප්රතිාහක් ඇති ෙය ගළනීභ වහ  අශේ විඳක්ඹ  ලිපිඹක් ගරු 

ෙථහනහඹෙතුභහට ඉදගණඳත් ෙයරහ තිශඵනහආ තහනහඳති 

ශේශඹන් අපි ඳටන් ගත්ශතොත්, ඉ ශම් රණ්ඩු ඹව ඳහරනඹ 

ඹටශත් යටට ශඳොශයොන්දු වුණහ, ඉ "තහනහඳති ශේඹ වහ 

ශද්ලඳහරන ඵළඳීම්ර සටින අඹ ඳත් ෙයන්ශන් නළවළ" කිඹරහආ  

විශද්ල  ෙටුතතු ඇභතිතුභ , ඉ ශම් හශේ ඵයඳතශ ගිවිසුම් 

්රිඹහත්භෙ ෙයහ ගළනීභට ඹළිත් ශද්ලඳහරන හිතහදීන් තහනහඳති 

ශේහ වහ ඳත් ෙය ඹන්න ඔඵ ඳටන්ශගන තිශඵනහආ  

භවජනඹහට දුන් ශඳොශයොන්දු ශම් න විට ෙඩහබි දභහ 

තිශඵනහආ ශ්රී රංෙහ  ශඹෝජනඹ ෙයන තහනහඳතියශඹකුශේ 

නම් ගම් කිඹන්න භභ ඹන්ශන් නළවළආ  නමුත් විශද්ල ෙටුතතු 

ඇභතිතුභහ ඉතහ ඳළවළදලි දන්නහ, ඉ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ශආ 

විධහඹෙ බහශේ හභහජිෙඹන් අද තහනහඳතිරු වළටිඹට ඳත් 

ෙයරහ තිශඵන ඵආ  නමුත් ඔඵතුභහ  හිටපු රණ්ඩුට ශචෝදනහ 

ෙයනහ, ඉ "ශද්ලඳහරන හිතතුන් ඳත් ෙශහ" කිඹරහආ  "මීට ඳසු 
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ශද්ලඳහරන හිතතුන් ඳත් ෙයන්ශන් නළවළ, ඉ ශද්ලඳහරන තනතුරු 

දයපු අඹ ඳත් ෙයන්ශන් නළවළ" කිඹහ යටට කියූ ඔඵ, ඉ ඔශේ රණ්ඩු 

අද ඹව ඳහරනශආ නහභශඹන් .හ ම්පර්ණශඹන්භ ියථයහක් 

ඵට ඳත් කිරීභ  හ විශද්ල ශේහශේ ඇතිවිඹ වළකි ඵයඳතශ 

තත්ත්ඹ ගළන අධහනඹ ශඹොමු ෙශ ුතතුඹ කිඹහ අඳ විලසහ 

ෙයනහආ විශද්ල ශේඹ අලුතින් ඇතින තත්ත්ඹන්ට 

මුහුණදීභට වළකි ශේහක් ඵට ඳගණර්තනඹ ෙයන්න ඕනෆආ  

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ ශභන්න ශම් ලිපිඹ විශද්ල ෙටුතතු 

ඇභතිතුභහ  කිඹහ ඵරනහ නම් ඉතහභ ළදගත් ශි කිඹහ භහ 

හිතනහආ   

Hon. Mangala Samaraweera, there is a very interesting 

article in “The Sunday Times” of January 24th, 2016 

captioned, “Limitations in Prof. Hausmann’s policy 

recommendations”. I think all the Hon. Members should 

read this. Firstly, Professor Hausmann very clearly said at 

the Colombo Economic Summit that the policy the 

Government is adopting is not going to work. Secondly, 

he said that the Government should understand the 

international situation, especially the international 

economic and monetary changes that are taking place 

overnight, within weeks and within months and therefore, 

a dogmatic approach would not be helpful in our 

economic development. 

විශලේශඹන්භ ශම් ලිපිශආ තිශඵන මලිෙ ෙහයණහ ගළන 

අධහනඹ ශඹොමු ෙශශොත්, ඉ ශම් යටල් මක්ෙ අඳ ශම් අත්න් තළබ 

ගිවිසුම් ශදොශව අශේ රර්ිකෙ, ඉ මරයභඹ වහ ශද්ලඳහරන 

සථහයබහඹ භති තීයණඹ න්ශන් කිඹහ භහ හිතනහ, ඉ ගරු 

ෙථහනහඹෙතුභ ආ අශේ රුපිඹර ද ගණශන් ඵහල්දු ශනහ 

නම්, ඉ අශේ රුපිඹර, ඉ අශේ විශද්ල වි භඹ ංචිතඹ ඵහිනහ නම්, ඉ 

අඳට උඳඹහ  ගන්න පුළුන් ප්රභහණඹ ද ගණශන් අඩු නහආ  ශත් 

අඳනඹනඹ ළඩි ෙයන්න පුළුන් ප්රභහණඹ ගළන අඳ ඵරන්න 

ඕනෆආ අද අඳට ශඩොරර් බහගඹක් රළශඵනහ නම්, ඉ අඳ ශඩොරයශආ 

ටිනහෙභ ඵහල්දු ෙශහට ඳසු ළඩි ප්රභහණඹක් අඳනඹනඹ ෙයරහ 

. අඩුන ප්රභහණඹ දනහගන්න අඳට පුළුන් ශන්න ඕනෆආ අන්න 

.ෙි, ඉ යටෙ මරය විශද්ල වි භඹ අඳහතඹට රක් ෙයන්ශන්ආ 

නමුත්, ඉ අද මළ  තත්ත්ඹක් නළවළආ අද අශේ ප්රධහන අඳනඹනඹන් 

ව ශත්, ඉ යඵර් ව අ ක් ක්ශේත්ර සඹල්ර ෙඩහ ළටී තිශඵනහආ මභ 

 හ තහනහඳති ශේඹ ්රිඹ භළදවත් න ශේහක් ඵට ඳත් 

ෙයන්න ඕනෆආ  

භභ ශම් ශඹෝජනහ ඉදගණඳත් ෙයියන් ඊශඟ අදඹයට ෙළභළතිිආ  

ගරු විශද්ල ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහට ඉදගණඳත් ෙශහ, ඉ මතුභහ 
අත්න් තඵහපු තත් ජහතයන්තය ශඹෝජනහක්ආ ශභොෙක්ද, ඉ . 
ජහතයන්තය ශඹෝජනහ? ., ඉ ජිනීහ ගිවිසුභආ ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ 
අපි විලසහ ෙශහ; අපි ප්රෙහල ෙශහ, ඉ ශම් ජිනීහ ගිවිසුශම්ද අශේ යට 
ඹටත් වීභෙට ඳගණර්තනඹ ෙශහ කිඹරහආ මඹට කිසභ අයඹක් 
විශද්ල අභහතයතුභහට තිබුශණ් නළවළආ  

අශේ අතිගරු ජනහධිඳති දභත්රීඳහර සගණශේන  භළතිතුභහ 
මතුභහශේ ංත්යඹ ශනුශන් BBC මෙට ප්රෙහල ෙශශේ 
ශභොෙක්ද?  "ුතද්ධශආදී භහන හිියෙම් ෙඩ ව ඵට ශ්රී රංෙහට 
මල්ර වී ඇති ශචෝදනහ පිළිඵ විබහග කිරීශම් ්රිඹහලිඹ විභහ 
ඵළ වභ පිණි විශද්ල වි සුයන් ශවෝ අධිෙයණ ්රිඹහලිඹෙ ශවෝ 
භළදවත් වීභක් ශවෝ විශලේාඹන් රනඹනඹ කිරීශම් අලයතහක් 
නළතළි ජනහධිඳති දභත්රීඳහර සගණශේන කිඹහ සටිිආ" BBC 
මශෙන් අවපු ප්රලසනරට ජනහධිඳතිතුභහ දුන්නු පිළිතුය පිළිඵ භහ 
මීට ඩහ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළආ  

I would like to read the English version of what the 

President said to the BBC.  It states:  

 
 “The President of Sri Lanka has said foreign judges and prosecutors 

should not be involved in an investigation into allegations of war 
crimes.  

  

 In a BBC interview, President Maithripala Sirisena said the country 
did not need to 'import' specialists.” 

ජනහධිඳතිතුභහ ශම් ප්රෙහලඹ ෙයරහ තිශඵනහආ මතුභහ . 

ප්රෙහලඹ ඉල්රහ අසෙය ගන්ශන් නළවළආ  විශද්ල ඇභතිතුභහ පිට 

ැකටිඹන් ශගනළල්රහ ශභශව සථහපිත ෙයන්න වදන අධිෙයණ ශවෝ 

ඳරීක්ණ ගළන දළන් විශද්ල ඇභතිතුභහශේ සථහයඹ ශභොෙක්ද 

කිඹරහ අපි දළන ගන්න ෙළභළතිිආ 

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහට ත විනහඩි 4ෙ ෙහරඹක් 

තිශඵනහආ 

 
ගරු දවන්හ ුණණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ෙථහ අන් ෙයනහආ   

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ ශම් තත්ත්ඹ ඹටශත් -තුන් භහඹෙට 

ඉසශල්රහ මෙක් කිඹරහ, ඉ ඳසශේ ත ඇභතියඹකු ත මෙක් 

කිඹන ශෙොට- ශම් යට ගළන තිශඵන විලසහඹ නළති ඹනහආ දළන් 

ජනහධිඳතිතුභහට මශයහි, ඉ ජනහධිඳතිතුභහශේ ප්රෙහලඹ ශවශහ 

දකිියන් Human Rights Watch in New York, USA ප්රෙහලඹක් 

ෙයරහ තිශඵනහආ ශම් විධිශආ ඳයසඳය විශයෝ්ෂ සථහයඹන් විශද්ල 

අභහතයහංලඹක් විසන් දයනහ නම්, ඉ විශද්ල ශේහක් විසන් 

දයනහ නම් .ෙ යටට අහිතෙය ඵ භහ ප්රෙහල ෙයන්න ෙළභළතිිආ  

ශවොභ  දර්ලනඹ තභි, ඉ මක්ත් ජහතිෙ ඳක් රණ්ඩු 

ඳළල්ත්ත සී   සඳහදනඹ කිරීභට Booker Agriculture 

International Limited භඟ අත්න් ෙයන රද ගිවිසුභආ ඔවුනට 

ශගන ඹන්නට පුළුන් රහබඹ පිළිඵ ශම් ගිවිසුශම් අත්න් ෙයපු 

ගන්ති  හ අශේ යශට් විශද්ල වි භඹ විලහර අර්බුදඹෙට ඳත් 

වුණහආ . රණ්ඩුශේ අහන ෙහරශආදී පිළිගන්න සද්ධ වුණහ, ඉ ශම් 

අත්න් ෙයන රද ද්විඳහර්ලසවිෙ ගිවිසුභ ගළඹුගණන් ශොඹහ ඵරන්ශන් 

නළතු අත්න් ෙයපු ගිවිසුභක්ඹ කිඹරහආ භහ ශභඹ උදහවයණඹක් 

ශරි ශගශනන්ශන්ආ අශේ යශට් ජහතිෙ රර්ිකෙඹ නඟහ 

සටුන්න, ඉ අශේ යශට් ැකකිඹහ උත්ඳහදනඹ ළඩි ෙයන්න, ඉ අශේ 

රර්ිකෙශආ විශද්ල වි භඹ ළඩිශඹන් උඳඹන්න  අත්න් ෙයන 

ෆභ ගිවිසුභෙටභ ශ්රී රහංකිෙඹන් වළටිඹට, ඉ ග කීභක් ඇති 

විඳක්ඹ වළටිඹට අශේ වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහආ නමුත් .හ 

පිළිඵ සථහය  ගභනඹක් ඇති කිරීභට වළකි තත්ත්ඹ භත 

ෙටුතතු කිරීශම් ළදගත්ෙභ භහ ශම් අසථහශේදී භතක් ෙයනහආ  

ගරු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට තත් ෙහයණඹක් ඉදගණඳත් 

ෙයරහ භශේ ෙථහ අන් ෙයන්න භහ ෙළභළතිිආ මතුභහත් මභ 

අසථහට වබහගි න්න ඇතිආ දභත්රීඳහර සගණශේන 

භළතිතුභහශේ ංත්යඹට රයහධනහ ෙයරහ ශගන්හ ගත්ත ශම් 

යශට් හිටපු ඉන්දඹහනු භව ශෙොභහගණසතුභහ ෙයපු ප්රෙහලඹ 

ඵරන්නආ  It appeared in “The Island” of 9th January, 2016 

under the headline, “Gandhi endorses allegations of war 

crimes against SL”. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

. පිළිඵ දන්නහ යත් ශෂොන්ශේෙහ භවතහ . ප්රෙහලඹට 

පිළිතුයක් "The Island" newspaper of 14th January, 2016  

භඟින් රඵහ දී තිශඵනහආ  It states, I quote: 

  
"Former Army Commander Field Marshal Sarath Fonseka, Leader 

of the Democratic Party yesterday said that there was no evidence to 

prove LTTE leader Prabhakaran’s son had been killed by the army." 

ඔඵතුභන්රහ ශේ ඳක්ශආ රණ්ඩුශේ ශෙොටසෙරුශෝ දළන් 

ශභොෙක්ද කිඹන්ශන්? හිටපු ඉන්දඹහනු භව ශෙොභහගණසතුභහ 

ශගන්හ ශගන රයහධිත ශද්ලනඹ ෙයහ ගන්නහආ . ුතද්ධශආ 

ටන බහය සටි අශේ හිටපු වමුදහඳති යත් ශෂොන්ශේෙහ 

භළතිතුභහ කිඹනහ, ඉ ජනහධිඳති දභත්රීඳහර සගණශේන භළතිතුභහශේ 

ංත්යශආදී, ඉ හිටපු ඉන්දඹහනු භව ශෙොභහගණසතුභහ කිඹපු . 

ෙහයණඹ ඳට්ටඳල් ශඵොරුක්ඹ කිඹරහආ  

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහට  ඹියත ෙහරඹ අහනිආ 
 
ගරු දවන්හ ුණණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ භහශේ ෙථහ අන් කිරීභට 

භත්ශතන් භභ කිඹන්න ෙළභළතිි, ඉ රණ්ඩුශේ ශෙොටස ව විශද්ල 

ෙටුතතු අභහතයහංලඹ ඳයසඳය විශයෝ්ෂ විධිඹට වළසරීභ ශක්න්න 

ඕනෆ ඵආ . හශේභ රර්ිකෙ ගිවිසුභක් ්රිඹහත්භෙ ෙයන්න නම්, ඉ 

සථහය රර්ිකෙ තත්ත්ඹක්, ඉ ලක්තිභත් රර්ිකෙඹක් ඇති ෙයන්න 

නම්, ඉ රුපිඹර ඵහල්දු වීශම් අර්බුදශඹන් ශගොඩ .ශම් භහර්ගඹක් 

තිශඵනහද කිඹන ෙහයණඹ ගළන අඳට ෙල්ඳනහ ෙයන්න ශි 

කිඹරහත් භභ ඉතහභ ඕනෆෙියන් වන් ෙයනහආ  

 
ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතිිආ  

ශඹෝජනහ සිකය කිරීභ, ඉ ගරු හසුශද් නහනහඹක්ෙහය 

භන්ත්රීතුභහආ ඔඵතුභහට විනහඩි ඳවශශොෙ ෙහරඹක් තිශඵනහආ 

 

[අආබහආ 2ආ11] 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ෙථහනහඹෙතුභ , ඉ බහ ෙල් තඵන අසථහශේදී ගරු 

දශන්ස ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඉදගණඳත් ෙශ ශඹෝජනහ සිකය 

ෙයන්න රළබීභ ගළන භභ තුටු නහආ මභ ශඹෝජනහශේ වන් 

තත් ෙරුණු කිහිඳඹක් ඉසභතු ෙය ශඳන්න්න භභ ෙල්ඳනහ 

ෙයනහආ ශම් රර්ිකෙ ගිවිසුම්  හ රංෙහශේ රර්ිකෙඹට අත්න 

ප්රගතිඹ ගළන ඹම් කිස ඇසතශම්න්තුක්, ඉ ඹම් කිස ප්රක්ශේඳණඹක් 

විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ ශවෝ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ වහ 

ජහතිෙ ප්රතිඳත්ති වහ රර්ිකෙ ෙටුතතු අභහතයහංලඹ මක් ශවෝ රඵහ 

දඹ වළකිද කිඹන ෙරුණ අපි භතු ෙයරහ තිශඵනහ; රඵහ දඹ ුතතුි 

කිඹරහත් අපි කිඹනහආ ශභොෙද, ඉ අපි ශම් රර්ිකෙ ගිවිසුම් ඇති ෙය 

ගන්ශන් අශනයෝනය ප්රශඹෝජනඹක් අශේ යටටත්, ඉ අශේ යට භඟ 

ගිවිසුභ ඇති ෙය ගන්නහ ව යටටත් තිශඵනහඹ කිඹන තත්ත්ඹ 

භත  හආ ඉතින් . අනු ඹම් ප්රක්ශේඳණඹක් වුභනහිආ ඉංග්රීස 

බහහශන් කිඹනහ නම්, ඉ projection මෙක් වුභනහිආ . 

මෙඟත්ඹ අනු අශේ යශට් රර්ිකෙඹට ශෙඵඳු රෙහයශආ 

ප්රගතිඹක් අත්ෙය ගත වළකිද කිඹහ ශඳන්නුම් ෙයන්නහ ව ඹම් කිස 

දශ ටවනක්, ඉ දර්ලෙඹක් රඵහ දඹ ුතතුි කිඹරහ අපි ෙල්ඳනහ 

ෙයනහආ 

 

ගරු කථළනළයකුරමළ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අසථහශේදී ගරු  ශඹෝජය ෙහයෙ 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ ගන්නහ ඇතිආ 
 

අනුරරුල ගරු කථළනළයකුරමළ මූළවනවයන් ඉලත් වුවයන්, 
නිවයෝජය කළරක වභළඳතිඥුරමළ [ගරු වවල්ලම් අදඩ්කනළදන්  
මශතළ] ුහළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்பொ அகனக, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  

[ரண்புறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELAVM 

ADAIKKALANATHAN]  took the Chair. 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළය්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுக ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු  ශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභ , ඉ බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේදී ගරු දශන්ස ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඉදගණඳත් ෙශ 

ශඹෝජනහ සිකය ෙයියනුි භභ ශම් ෙථහ ෙයන්ශන්ආ රර්ිකෙ 

ගිවිසුම් භඟින් අශේ යටට ඇති විඹ වළකි ප්රගතිඹ පිළිඵ 

ප්රක්ශේඳණඹෙ අලයතහ ශඳන්නුම් ෙයියනුි භහ සටිශආආ අපි 

 ෙම්භ ශම් ශඹෝජනහ අත්න් ෙයරහ ඳහර්ලිශම්න්තුශන් 

ම්භත ෙශහට භදආ ශම් ගිවිසුම්රට ඇතුශත් න ෙරුණු ෙහයණහ 

අනු අඳට ඵරහශඳොශයොත්තු විඹ වළක්ශක් කුභක්ද කිඹන මෙ 

ගළන ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන ගන්න විධිඹක් තිබිඹ ුතතුි කිඹන 

මෙි භභ ශම් කිඹියන් සටිශආආ  

ගරු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභහ අපි ෙළරහ හෙච්ඡහක් 

ෙශහ, ඉ ඉන්දඹහත් භඟ ඇති කිරීභට ශඹෝජනහ වී ඇති මෙඟතහ 

ගිවිසුශම් අන්තර්ගත තිශඵන ශඹෝජිත ෙරුණු ගළනආ භභ හිතන 

විධිඹට අශේ ෙණ්ඩහඹභ හෙච්ඡහ වහ ඉන්දඹහට ඹන්න 

ශඳය, ඉ මතුභහ අපිට . ෙළවීභ ෙශහආ මහිදී අපි ඹම් ඹම් අදවස 

දළක්වීම් ෙශහආ ඊට ඳසු අපිට මතුභහශගන් න්ශද්ලඹක් රළබුණහආ 

. න්ශද්ලශආ තිශඵනහ, ඉ . හෙච්ඡහශේදී ශඹෝජිත ව ෙරුණු 

ශභොනහද කිඹරහආ අපි දළනගන්න තුටුි, ඉ ෘත්තීඹ ශේහ අංල 

පිළිඵ ශඹෝජනහක් . න්ශද්ලශආ ඇතුශත් ශනොවී තිබීභ ගළනආ 

භභ දළෙපු වළටිඹට ගරු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභ , ඉ ඔඵතුභහ 

මහපු න්ශද්ලශආ මළ  ෘත්තීඹ ශේහ අංල පිළිඵ 

ශඹෝජනහක් ඇතුශත් වුශණ් නළවළආ ශභොෙද, ඉ අද අශේ යශට් ඉන්න 

ෘත්තීඹශේදීන් හුඟහක් බිඹ ඳශ ෙයනහ, ඉ ඉතහභත්භ අඩු 

ශේතනරට, ඉ අඩු ශගවීම්රට දදය ෘත්තිඹ වහ භහන්තය 

ෘත්තීන්ට අඹත් ඉන්දීඹ ෘත්තීඹශේදීන් රංෙහට මන්නට ඉඩ 

ෙඩ ඇගණශඹොත්, ඉ ශම් යශට් අශේ ප්රියතීන්ශේ ඳවශ ළටීභක් සදු 

ශනහ කිඹරහආ . හශේභ ඔවුන් අද රඵහ ගන්නහ ව දීභනහ, ඉ 

ශේතන භට්ටම් අනු රෙහ ඵළලූ විට අශේ දදයරු හශේභ 

ෘත්තීඹශේදීන් විලහර පීඩනඹෙට රක් ශේවිආ  

අපි දළෙපු න්ශද්ලඹ අනු ෘත්තීඹශේදී අංලර 

ශඹෝජනහක් මතළනට ඇතුශත් වී නළවළආ අපි විලසහ ෙයනහ, ඉ 

ඔඵතුභන්රහ අත්න් ෙයන්න ඹන්ශන් අපිට ඉදගණඳත් ෙය තිශඵන 
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. න්ශද්ලශආ ඇතුශත් ෙරුණුි කිඹරහආ අශේ ගරු භලික් 

භයවික්රභ ඇභතිතුභහටත්, ඉ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹටත්, ඉ 

රර්ිකෙ ංර්ධන අභහතයහංලඹටත් අදහශ  හ ඔඵතුභන්රහ 

අත්න් ෙයන්න ඹන ගිවිසුශම් ශෙටුම්ඳත ඳශමු ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙයනහ නම්, ඉ .ෙි ෙශ ුතතු 

තිශඵන්ශන් කිඹන මෙ භභ කිඹන්න ෙළභතිිආ ශම් යටල් භඟ 

ඇති ෙය ගන්නහ ව අශනයෝනය ගිවිසුම් ඇතුශත තත් ගිවිසුම් ඇති 

ශනහආ මඵඳු ගිවිසුභක් තභි, ඉ ඉන්දඹහත් මක්ෙ ඇති ෙය ගන්න 

ඹන ශම් ගිවිසුභආ . ඇති ෙය ගන්න ඹන ගිවිසුශම් ශෙටුම්ඳතක්, ඉ . 

ගිවිසුභ ඇති ෙය ගන්නට ශඳය ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් 

කිරීභ සුදුසුි කිඹන මෙ තභි භභ ශම් අසථහශේදී ශඳන්හ 

ශදන්න වදන්ශන්ආ  

මීශඟට, ඉ අශේ යට ජිනීහ නුය භහන හිියෙම් භණ්ඩරශආදී 

ඇශභගණෙහ මක්ත් ජනඳදඹත් භඟ මෙඟ වී අත්න් ෙශ 

ගිවිසුශභන් භතු ශන්නහ ව ෙරුණු තිශඵනහආ ශම්හ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් වුණහආ . ඉදගණඳත් ෙශ ශතොයතුරු අනු, ඉ 

ජිනීහ භහන හිියෙම් භණ්ඩරඹ ඉදගණශආ ඇශභගණෙහ මක්ත් 

ජනඳදඹත් භඟ මෙඟත්ශඹන් ඉදගණඳත් ෙශ ශඹෝජනහ අනුභත 

ව ඳසු අපි කුභන ඵළඳීම්රට වසු ශනහද කිඹන ප්රලසනඹ භතු 

ශනහආ ශම් කිඹන ප්රලසනඹ දළන් ප්රහශඹෝගිෙ භතු ශරහ 

තිශඵනහආ ශම් යශට් ඳළති ුතද්ධශආ සදුවීම් පිළිඵ ශොඹහ 

ඵළ වභ වහ ජහතයන්තය අධිෙයණ ්රිඹහදහභඹක් ශඹොදහ ගළනීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ කිඹහ ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදලි 

කිඹහ තිශඵනහආ ඳළියණිලි කිරීභට ශවේතු තිශඵන ඹම් ඹම් ශද්ල් 

ුතද්ධශආදී සදු වුණහ නම්, ඉ .හ ගළන ශොඹහ ඵළ වභ අශේභ 

අධිෙයණශආ ෙහර්ඹඹක්ඹ කිඹහ මතුභහ කිඹහ තිශඵනහආ ගරු 

දශන්ස ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේභ අපි ෙවුරුත් 

දන්නහ, ඉ Human Rights Watch  කිඹන ංවිධහනඹ, ඉ ජිනීහ නුය 

භහන හිියෙම් භණ්ඩරශආ ම්භත ව ශඹෝජනහ පිටුඳ සටි 

ංවිධහන ගණනහකින් මෙක් ඵආ . උදවිඹ අශේ 

ජනහධිඳතිතුභහට විරුද්ධ ප්රඵර ප්රෙහලඹක් මල්ර ෙය ති බුණහආ  

දළන් අශේ ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදලි කිඹහ තිශඵනහ, ඉ අශේ 

යශට් සදු වුණු සදුවීම් ම්ඵන්ධ ජහතයන්තය අධිෙයණ 

්රිඹහදහභඹක් අපි බහය ගන්ශන් නළතුහ හශේභ, ඉ අශේ යශට් යහජය 

ෙරුණු ම්ඵන්ධ ශනත් යටරට භළදවත් ශන්න අිතිඹක් 

නළවළ කිඹහත්ආ . හශේභ මතුභහ කිඹහ තිශඵනහ, ඉ ජහතයන්තය 

භළදවත්වීම් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්, ඉ ශම් රර්ිකෙඹට 

ඳභණි කිඹහත්ආ විශද්ල ෙටුතතු ඇභතිතුභහ ඇශභගණෙහ මක්ත් 

ජනඳදශආ උදවිඹ භඟ අත්න් ෙය ඉදගණඳත් ෙශ ගිවිසුශම් 

අන්තර්ගතඹත්, ඉ අද අශේ ජනහධිඳතිතුභහශේ සථහයඹත් අතය 

ඳළවළදලි ඳයසඳයඹක් භතු ශනහආ ශභළ  ඳයසඳයඹක් භතු 

ශරහ තිශඵන්ශන් ඳශමුළ  තහට ශනොශිආ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලශආ ඹම් ඹම් ්රිඹහෙහගණත්ඹන් ගළන ඳසු ගිඹ ෙහරශආ 

අගභළතිතුභහටත් ගළටලු භතු ශරහ තිබුණහආ ඹම් ඹම් අසථහර 

විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශඹන් ඳළියණි  ශඹෝජිතින් ශනොභළති 

මතුභහ හෙච්ඡහරට වබහගි වුණහආ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ 

අද ඳරසතීනඹ ගළන, ඉ ඳරසතීනශආ යහජයත්ඹ ගළන දයන 

සථහයඹ කුභක්ද කිඹන මෙ ගළනත් ගළටලු භතු ශරහ තිශඵනහආ 

අශේ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ . ම්ඵන්ධශඹන් ්රිඹහ ෙයන 

විධිඹ පිළිඵ අද ශරෝෙශආ විභසුභක් තිශඵනහආ ඳරසතීනශආ 

යහජයත්ඹ පිළිඵ අද තිශඵන පිළිගළනීභට ශෙොි තයම් 

අනුකරත්ඹක් අපි දක්හ තිශඵනහද කිඹන ෙහයණඹ ගළන 

ප්රලසනඹක් භතු ශරහ තිශඵනහආ ශභොෙද, ඉ අශේ විශද්ල ෙටුතතු 

ඇභතියඹහ ඊරහඹරඹත් මක්ෙ තිශඵන ම්ඵන්ධඹක් පිළිඵ මීට 

ශඳය අසථහ කිහිඳඹෙදීභ ළෙ භතු ශරහ තිශඵනහආ  

ජනහධිඳතිතුභහ වළටිඹට අශේ භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ 

හිටපු ෙහරශආ  මක්ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනශආ ම්භත ෙය 

ගන්න ඊරහඹරඹට වුභනහ වුණු ඹම් කිස ශඹෝජනහෙට, ඉ මදහත් 

විශද්ල ෙටුතතු පිළිඵ ග කීම් දළර ඇභතිරු අශේ යජශආ 

මෙඟත්ඹක් නළතු ඊරහඹරඹට අනුකර . ශඹෝජනහට 

රංෙහශේ ඡන්දඹ දුන්නහආ මශේ කිරීභ  හ අපි විලහර 

අඳවසුතහන්ට ඳත් වුණහආ ඊට ඳසු අශේ ියත්ර යටල් මක්ෙ 

මක්තයහ විධිඹෙට අඳට ගළටලු භතු වුණහ නම් .ෙට මෙ ශවේතුක් 

වුශණ් ඔඹ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ . ්රිඹහ ෙරහඳඹිආ . 

 හ අඳට අද ශම් ශඹෝජනහත් මක්ෙ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලශආ ෙරුණු ගළන ශඳොදුශේ හෙච්ඡහ ෙයන්නට ශවේතු 

වුණු සදු වීභකුත් තිශඵනහආ දභත්රීඳහර සගණශේන ජනහධිඳතිතුභහ 

බීබීසී ුණන් විදුලි ශේශආ ම්මු් හෙච්ඡහශේදී . කිඹන රද 

ෙරුණු කිහිඳඹ, ඉ අශේ යජඹ -විශද්ල ෙටුතතු ඇභතිතුභහ- 

ඇශභගණෙහත් භඟ අත්න් ෙයපු ගිවිසුශම් අන්තර්ගත ෙරුණත් 

මක්ෙ ඳයසඳයඹක් තිශඵනහආ මළ  ඳයසඳයතහක් තිශඵන්න 

පුළුන් ශෙොශවොභද?  

අද තිශඵන්ශන් යහජයඹන් මෙක්ද, ඉ මශවභ නළත්නම් යහජයඹන් 

ශදෙක්ද? විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ ශනභ යහජයඹක් 

තිශඵනහද, ඉ අශේ ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹෙත්ඹ ඹටශත් ශනභ 

යහජයඹක් තිශඵනහද? අගභළතිතුභහ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹත් 

මක්ෙ මෙඟ ශන ප්රභහණඹ වහ ජනහධිඳතිතුභහ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹත් මක්ෙ මෙඟ ශන ප්රභහණඹ අතය ඳයසඳයඹක් 

තිශඵනහ ශන්ද?  

ශම් තත්ත්ඹ අද ශම් යශට් ඵයඳතශ ෙහයණඹක් ඵට ඳත් වී 

තිශඵනහආ ශභඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශභන්භ ශම් යශට් සඹලුභ 

ජනතහට ඵරඳහන ෙහයණඹක්ආ අශේ යශට් රණ්ඩුශේ 

සථහයත්ඹ ැකඳී තිශඵන්ශන් ප්රතිඳත්තිභඹ ලශඹන් ඹම් ඹම් 

ෙරුණු ම්ඵන්ධශඹන් රණ්ඩුක් වළටිඹට ගන්නහ ව සථහයඹ 

අනුිආ අපි නම් ශඵොශවොභ ෙළභළතිි, ඉ අශේ ගරු දභත්රීඳහර 

සගණශේන ජනහධිඳතිතුභහ ගනු රළබ සථහයඹ ගළනආ අපි මතුභහට 

ශචෝදනහ ෙශශේ, ඉ මතුභහ ජනතහට පිටුඳහරහ, ඉ අශේ න්ධහනඹට 

පිටුඳහරහ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹත් භඟ රණ්ඩු වදන්න ගිඹහ 

කිඹරහිආ මතුභහ යූමන්පී මෙත් මක්ෙ භංගරයඹක් ඇති ෙය ගත්තහ 

කිඹරහිආ .ෙ තභි අශේ විශයෝධඹ ව ශචෝදනහආ  

අද අඳට ගරු මසආබීආ දහනහඹෙ ඇභතිතුභහ ශඹෝජනහ ෙයනහ, ඉ 

අපි ඔක්ශෙොභ නළත මෙතු ශන්න ඕනෆ කිඹරහආ ෙහද ශදෙක් 

මෙ ඳහයට ෙන්නට ඵළවළආ ශම් ෙහදඹ ෙටුගහරහ ඉන්නට ඕනෆ 

අලුත් ෙහදඹක් ගළන ෙථහ ෙයන්න නම්ආ භභ හිතන විධිඹට 

මසආබීආ දහනහඹෙ භළතිතුභහ ෙථහ ෙයනහ ඇත්ශත් උඩයට නීතිඹ 

අනු ශන්න ඇතිආ නමුත් අද අපි - [ඵහධහ කිරීභක්] දක්ෙහදඹ 

ඉක්භන් ෙයන්න පුළුන්ආ ශෙළින්භ දක්ෙහද ෙයන්නට පුළුන්, ඉ 

උඩ යට නීතිඹ අනුආ .  හ උඩයට නීති ක්රභශආ තිශඵන්නහ ව 

ප්රශඹෝජනඹ ගත්තහට යදක් නළවළආ අපි නම් ෙළභළතිි අද ගරු 

දභත්රීඳහර සගණශේන ජනහධිඳතුභහ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට 

පිටුඳහරහ ජනතහ දවහට රිභත් වළරීභ ගළනආ අපි නම් ෙළභළතිි 

මතුභහ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට පිටුඳහරහ රිභත් ජනතහ දවහට 

ශම් ෙහයණඹ පිළිඵ ෙයන රද ප්රෙහලඹ අනු වළරීභ ගළනආ .ෙට 

අපි අනුඵර ශදන්නට ඕනෆආ අනුඵර ශදන අතය අපි මතුභහට 

කිඹනහ, ඉ ළඩි දුය ගභන් ෙශ ුතතු ඵත්, ඉ න්ධහනශආ ජන යභ 

අනු මතුභහට මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹත් භඟ අණ්ඩුෙ ඉන්න 

කිසභ ුතතුෙභක් නළති ඵත්ආ මතුභහ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹත් 

භඟ ශම් ශගනඹන රණ්ඩුශන් ඈත් වී භෆත් වී ඹන තයභට  

මතුභහශේ ්රිඹහදහභඹ ශම් යශට් ජනතහශේ අනුභළතිඹ තිශඵන 

්රිඹහදහභඹක් වළටිඹට අපිට රෙන්නත් පුළුන්; හුහ දක්න්නත් 

පුළුන්ආ  

ඇත්තටභ, ඉ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ is the weakest link 

in the chain. I suppose, today, His Excellency President 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

Maithripala Sirisena’s contradiction appears to have 

stemmed from the weakest link of the State, which is the 

Ministry of Foreign Affairs. Now, we see that the President 

has found reason why he cannot agree with the conditions 

that had been laid down in Geneva. මතශෙොට විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹට සද්ධ ශනහ ශම් තත්ත්ඹ ගළන අලුශතන් ්රිඹහ 

ෙයන්නටආ 

. ශෙොශවොභද? මක්ශෙෝ ජිනීහ නුයට ගිහිල්රහ ශම් ඇති 
වුණු මෙඟත්ඹ අපි අින් ෙය ග මුආ ශම් මෙඟත්ඹ අින් 
ෙයරහ, ඉ අශේ යජශඹන් යදක් වුණහ නම් අශේ යශට් තිශඵන 
අධිෙයණඹ තුළින් අපි . ළයද ගළන ශොඹහ ඵරමුආ අශේ යශට් ඹම් 
අඹ ශචෝදනහට රක් ෙශ ුතතු නම් . ශචෝදනහ ඉදගණඳත් කිරීභ 
වහ . පිළිඵ  වළකිඹහ ඇති  අශේ යශට් තිශඵන නීතිඳති 
ශදඳහර්තශම්න්තු අපි ශඹොදහ ග මුආ  අන්න මළ  තළනෙට ශම් 
ශඹෝජනහ රඳසු වයහ ගළනීභ සුදුසුඹ කිඹන අතය, ඉ . ගළන  
නළත හිත ශඹොමු ෙයන්නඹ කිඹහ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹට 
කිඹන්න ෙළභළතිිආ    

ශභභ ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ ෙය ගළනීභට ඵහධහ ඇති ව විට යටට 
ඇති න වහ ෙය තත්ත්  ශභොනහ විඹ වළකිද, ඉ . වහ ගන්නහ 
ව පිඹය ශභොනහද, ඉ අද අශේ ජහතයන්තය මරය තත්ත්ශආ 
තිශඵන්නහ ව අසථහයබහඹ, ඉ මශවභ නළත්නම් තිශඵන්නහ ව 
දුඵරතහත් මක්ෙ ශම් ඇති ෙය ගත්තහ ව ගිවිසුම්ර අහන 
ප්රතිපරඹ අ ඳට ශෙොි තයම් දුයට ඵයඳතශ ශර, ඉ අහසදහඹෙ 
ශර මල්ර වීභට පුළුන්ද රදී ෙරුණු ශද අපි අධහනඹ ශඹොමු 
ෙයන්ශන් අද ඉදගණඳත් ෙය තිශඵන ශම් ශඹෝජනහ තුළින්ආ  ශම් 
විහදඹ තුළින් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශම් ෙරුණු පිළිඵ 
ශම් යටත්, ඉ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුත් ඩහ ශවොදන් දළනුත් ෙය 
ගළනීභි කිඹන මෙ භතක් ෙයියන් භශේ චන කිහිඳඹ ශභින් 
වභහය ෙයනහආ ගරු  ශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභ , ඉ ඔඵතුභහට 
සතුතිිආ  

[අආබහආ 2ආ27] 

 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ (විවද් ක ුතුර අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு ங்கப சவீ - தவளிநொட்டலுவல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 

Affairs) 

ගරු  ශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභ , ඉ කිුතඵහ, ඉ ඳරසතීනඹ 

ළ  භහජහදී යටල් තිබිඹදී අධියහජයහදී ඇශභගණෙහ මක්ත් 

ජනඳදශආ විලසවිදයහරර තභන්ශේ දදරුන්ට අධයහඳනඹ රඵහ 

දුන් - රඵහ ශදන- ගරු හසුශද් නහනහඹක්ෙහය භන්ත්රීතුභහශේ 

ෙථහශන් ඳසු ෙථහ ෙයන්නට රළබීභ ගළන භභ තුටු ශනහආ 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

Hypocrites of the first order, Sir. [Interruption.] 

Mr. Deputy Chairman of Committees, this 

Government was elected on a mandate to create one 

million jobs within five years by increasing investment 

and boosting exports.  In fact,  it is now the responsibility 

of the Government and this House to make that vision a 

reality. The Prime Minister’s Economic Policy Statement 

on the 5th of November last year outlined more detailed 

plans to boost investments, exports and growth so that Sri 

Lanka could meet this target by 2020. In fact, making that 

Statement, the Prime Minister said on the Floor of this 

House that day, I quote: 

“In order to achieve these results,  we have to encourage foreign 
investment and investment by individuals. We lag behind the other 

countries in the region when it comes to meeting investor 

requirements.” 

This also echoes President Maithripala Sirisena’s own 

election pledge on  page 20 in the Manifesto which says,  

I quote:  

“I will prepare the Sri Lankan economy by diversification of 
investment and non-reliance from a single country” 

Achieving this vision for job creation, raising 

standards of living and reduced dependency on a single 

country is not an easy task. In fact, first, the previous 

Government had left this economy in a state of crisis. The 

number of unemployed Sri Lankans basically remained  

the same between 2009 and 2014, meaning that there was  

no job creation during this period despite the war had 

come to a conclusion. And also there was no investment. 

FDI  was at war-time levels. The peace dividends  did not 

come to Sri Lanka. Export growth fell to 16.7 per cent  of  

GDP from 33.3 per cent in the year 2000. The growth we 

had,  according to the previous Government’s cooked up 

statistics,  was fuelled by unsustainable and poorly 

negotiated borrowing.  

Second,  we are now heading into a period of global 

instability and economic uncertainty. George Soros, one 

of the most farsighted investors in the world, speaking at 

the recently held Economic Forum in Colombo, warned 

that the world could be on the verge of another serious 

economic crisis. So investors are increasingly 

reconsidering expansions abroad, especially in frontier 

markets like Sri Lanka. In fact, I am sure the Hon. Malik 

Samarawickrama  will soon make a statement here in 

Parliament about the kind of response they received at 

Davos, when they went there recently.  Sri Lanka is today 

considered as a frontier market and to do so, we will have 

to stand out; we will have to compete harder and smarter 

than the others. So, the question for the Government is, in 

such a difficult, domestic and international climate, how 

do we attract investment, generate jobs and growth while 

also ensuring that we reduce our dependency and risk?  

How do we do this when governments across the 

emerging world are asking the same questions and taking 

concerted action to answer those questions?  

With over-borrowing and low tax revenue, there is 

little leeway for Government spending to generate jobs 

and growth. Already, one in three jobs in the country is 

directly provided by the public sector. As a middle-

income country, the prospect for securing further aid is 

also minimal and limited. Therefore, the only choice 

available for Sri Lanka is securing  FDI - Foreign Direct 

Investment - and enabling private sector-led growth. As 

the experience of many countries, especially our East 

Asian neighbours show, FDI is the common feature of 

every major development success story - from capitalist 

Hong Kong to communist China and every stripe of 
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governance system in between. And as a result, investors 

are the key to moving from a low productivity poor 

plantation economy to a high productivity upper-middle 

income manufacturing and services economy. Investors 

building factories, opening hotels, bringing in new 

technology and opening up access to markets abroad, 

improve our productivity and Sri Lanka’s 

competitiveness. They are the only way we can deliver 

the jobs and economic development that the people of our 

country need and require.  

In the last year, we have taken concerted and 

consistent steps to secure investments. We have re-

established the independence of the Judiciary and the rule 

of law. We have restored relations with many key 

economies including the USA, the European Union and 

India which are vital trade and investment partners. For 

example, just the day before yesterday, the EU 

Ambassador to Sri Lanka said that Sri Lanka was on track 

to regaining  GSP Plus concession, which your 

Government lost some  years ago, and he has said that it 

may be regained even in a few months’ time. This was 

reiterated by the EU’s Deputy Head of GSP who said, “I 

am confident that Sri Lanka will receive the scheme 

again.” "The scheme" means, the GSP-Plus scheme which 

again will provide jobs for thousands and thousands of 

young Sri Lankans all over the country.   

But, Sir, as you know, regaining investors’ confidence 

in Sri Lanka after the wasted and corrupt last five years 

will not be an easy task. We must remember that for 

every reform we initiate, other emerging economies are 

competing ten. Therefore, one quick and important way 

of demonstrating our good faith and signaling that Sri 

Lanka is open for business is by signing investment 

promotion and protection agreements. Signing these 

agreements helps ensure that there is a transparent and 

level playing field for all investors. There is nothing to 

fear from these agreements. All they do is protect 

investors from expropriation, ensure fair compensation, 

and ensure that companies can repatriate their profits. 

Let us look at the effects of investment agreements 

that were signed in the past. Between 1970 and 1976, 

during the days of the closed economy, Sri Lanka did not 

secure a single cent of Foreign Direct Investment, but 

with broader economic reforms, including the signing of 

such investment promotion agreements in the five years 

between 1979 and 1984, Sri Lanka obtained nearly US 

Dollars 250 million in FDI. Let me illustrate this with an 

example. After ratifying an investment agreement with 

Australia at that time, the investments were more than 

doubled in the three years after the ratification when 

compared to the three years before the agreement was 

ratified. This is why when these agreements come up for 

renewal every 10 years, no one has ever made an issue 

about renewal as they only brought benefits to this 

country.  

In fact, a study of investment agreements around the 

world shows that Sir Lanka is lagging and is thus at a 

disadvantage when competing for investment. There are 

around 3,000 such investment promotion and protection 

agreements in effect around the world.  China, according 

to the UNCTAD, has signed 138 such agreements; India 

has signed 97; the United Arab Emirates has signed 61; 

Singapore has signed 71 and Vietnam has signed 81. 

Until this House passed the 12 Agreements in Parliament 

on the 19th of December, Sri Lanka only had  28 

investment agreements. But now, we have 40.  But, 

unfortunately we are still behind and we need to 

remember that countries like Vietnam and India are twice 

as far ahead of us. 

To be clear, Hon. Deputy Chairman of Committees, 

the problem is not that Sri Lanka is behind on the 

rankings, the problem is that being an uncompetitive 

investment destination has a direct effect on the number 

of jobs available to our citizens, the quality of their jobs 

and their income levels. These Agreements are just one 

tool that the Government is using to bring these jobs and 

the growth to Sri Lanka.  

Before winding up my speech Hon. Deputy Chairman 

of Committees, I would also like to briefly outline some 

other benefits to the people from the Government’s 

decisions. 

First, these Agreements are not one-sided, investor 

protection cuts both ways. They also cover investments 

by Sri Lankan companies abroad which amounts to a total 

stock of over US Dollars 600 million. Ratifying these 

twelve Agreements mean that Sri Lankan investors who 

own apparel factories in India, hydropower plants in 

Uganda and plantations in Indonesia will have greater 

protection from expropriation and unfair business 

practices in those countries as well.    

Secondly, these Agreements will also help us secure 

access to investments from some of the fastest growing 

markets.  Hon. Deputy Chairman of Committees, Sri 

Lanka has had investment Agreements with the US, UK 

and Germany for decades, but this Government has 

ratified Agreements that will help secure investments 

from rapidly growing China and India as well which are 

emerging as investment super-powers while also building 

up prospects for investments from other friendly countries 

like Pakistan, Malaysia and Thailand.  Obtaining diverse 

sources of FDIs is also important for reducing our 

dependence on apparel and tea, which account for over 

half the value of our exports.   

Thirdly, Sir, we need our international competition to 

create world class companies.  Look at our companies 

that are truly globally competitive: our apparel firms, our 

IT firms, our hotel management companies and even our 

banks. They are all in sectors that are open to investments 

from abroad. So, they learn, adapt and compete. By 

contrast, wherever we have closed the economy 

inefficiency and lethargy have set in.   
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As Sri Lanka expands its ties with countries, investors 

and organizations around the world, the Ministry of 

Foreign Affairs will have to both improve the quality and 

the quantity of its work.   In fact,  we are right in the 

middle of restructuring the Ministry of Foreign Affairs so 

that it meets the challenges of the modern world and we 

have a lot to do because when this Government came into 

power both quality and quantity were in a state of crisis.   

In fact, the Ministry of Foreign Affairs, Sir, had over 100 

officers missing from its 264 cadre.  That is, 40 per cent 

of the staff it needed to function was not hired.  Sri Lanka 

Foreign Service Exam was not held regularly.  Most  

Foreign Ministries have intakes every year, which was 

also our practice in the past.  But during the last ten years 

there were only two intakes until this Government was 

elected.  Within six months of office, we recruited 25 new 

officers on the basis of open competitive examinations 

and we hope to have this exam on an annual basis for the 

first time in many years.   

But even the approved cadre, Sir, is insufficient. We 

have 67 Missions abroad. As the Hon. Gunawardena 

raised this issue, I would like to say that before January, 

2015, out of the 67 embassies there were only 15 SLFS 

Heads of Missions. All the others were political 

appointments, personally selected at that time, by the 

Head of State and actually many of them were relatives of 

the First family at that time. As the details are now 

coming out, whilst serving as Heads of Missions in some 

of the most important places in the world,  many of them 

indulged in their own private businesses and some of 

them even  sold the buildings belonging to the Ministry of 

Foreign Affairs and money was deposited in their own 

accounts. Investigations are continuing on them. But now, 

from 15 Foreign Service Officers, it has been increased to 

34 Foreign Service Officers.  It has doubled since the last 

Government was defeated. There are twenty non-SLFS or 

political appointments. But, I would say all of them - 

unlike previously appointed officers - are of the highest 

caliber and are very competent, able and efficient people.    

But even the approved cadre, Sir, is also insufficient. 

We have 67 Missions abroad, which means that even if 

we have no one at the Foreign Ministry, that is just four 

officers per embassy. We currently have just over 70 

officers at the Republic Building in Colombo, which 

means that for every officer in Colombo we have three in 

Missions. This is far from the best practice. For example, 

Singapore has an equal number of officers abroad and at 

home. To summarize, the Foreign Service cadre is not 

large enough and it is only two-thirds full. 

On the quality side, we have made three important 

changes. First, we removed all the unqualified and corrupt 

political appointees of the previous Government - people 

who used embassies for tea trading and gunrunning.  We 

replaced many of them with officers from the Foreign 

Service and the ratio of Foreign Service Heads of 

Missions doubled within a single year from one-third to 

two-thirds. Then, because of the lack of qualified officers 

of the appropriate grade, we appointed business people, 

academics and other eminent people to be Heads of 

Missions. In the longer term, we are restructuring the 

Ministry of Foreign Affairs to ensure that our resources 

are developed, deployed and managed as efficiently as 

possible. This is why we are closing down Missions 

where there is no clear rationale for existence. We are 

also studying the foreign ministries of other countries to 

transform our  Ministry of Foreign Affairs into a globally 

competitive service. In fact, a team just returned from 

studying the Singaporean Foreign Affairs Ministry and 

based on their recommendations, we are about to 

introduce a scheme for non-resident ambassadors which 

will cut down the costs drastically. We would also be 

having a special Human Resources Division to ensure 

that members of the Foreign Service are selected 

rigorously, trained regularly and rewarded for results. 

Perhaps most importantly, we are also putting in place 

the necessary checks, balances and controls to ensure that 

the Service is accountable. We will soon roll out a 

scheme of regular inspections - we are going to appoint 

regular inspectors general or inspectors who will have the 

power to inspect our Missions abroad - that will not only 

audit financial matters but will also ensure that all aspects 

of a Mission's operations - from building maintenance to 

customer service - are all in order. Each Mission will also 

be given annual targets for their political, economic and 

consular activities and these targets will be strictly and 

regularly reviewed and monitored. 

Sir, allow me to conclude by saying that there are 

many issues where debate and deliberation by the House 

is important. There are many issues where I respect the 

Opposition for their reasoned disagreement with the 

Government’s policies, even though I still disagree with 

them. 

But in this case, I am sad to say that the Opposition is 

being mischievous. These Agreements are clearly in the 

interest of the country and its people, ratifying them is 

clearly based on the mandate of the people and they are 

long-overdue measures that need to be taken if we are to 

move the country forward. What should be a mere 

formality has been sensationalized. There are many 

valuable and important issues the Opposition can take up 

and that should be debated, but this, I feel, is not one of 

them. Thank you.  
 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ (විවේ කළර්යභළර 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக- றகசட 

தறப்ததரபொப்புகலக்கரண அகச்சர்) 

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

Assignment) 

ගරු  ශඹෝජය ෙහයෙ බහඳතිතුභ , ඉ අශේ හිතහදය දශන්ස 
ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ විසන් ඉදගණඳත් ෙයන රද ෙල් තළබීශම් 
ශඹෝජනහ ගළන භශේත් අදවස කීඳඹක් ඉදගණඳත් කිරීභට 
ඵරහශඳොශයොත්තු නහආ 
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ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිඥුරමළ 
(ரண்புறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்புறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල ගරු නිවයෝජය කළරක වභළඳතිඥුරමළ මූළවනවයන් 

ඉලත් වුවයන්  ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ ුහළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்புறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

       Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ ෙථහ ෙයන්නආ 

 
[අආබහආ 2ආ47] 
 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ගරු දශන්ස ුණණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ ඉදගණඳත් ෙය ඇති ශඹෝජනහශේ වන් ෙශ ඳගණද, ඉ ශභභ 

යටල් අතය ඇති ගිවිසුම්ර ඳයභහර්ථඹ රශඹෝජන ප්රර්ධන වහ 

අශනයෝනය ලශඹන් සුයක්ණඹ කිරීභිආ දළන් . විධිඹට ශම් 

විහදඹ රයම්බ ෙශත්, ඉ යශට් රර්ිකෙ ංර්ධන ළරසුම් ව 

උඳහඹ භහර්ග පිළිඵ විහදඹෙට අඳට .ශෙන් ඇතුළු න්න 

පුළුන්ආ  

ඇත්ත ලශඹන් අශේ යශට් රදහඹභ ශම් යශට් පුනයහර්තන 

විඹදම් පිඹන්නත් භදආ සඹලුභ අංලලින් අපි මක්ෙහසු ෙය 

ගන්නහ රදහඹභ ඳඩි නඩි ශගවීභට, ඉ ණඹ හගණෙ ශගවීභට, ඉ අශේ 

ශගොඩනළඟිලි ව රඹතන ඹන්තම් නඩත්තු කිරීභට විතයි ශඹොදහ 

ගත වළක්ශක්ආ ශම් යශට් අනහගතඹ සුයක්ෂිත කිරීභ , ඉ  ැකකිඹහ ඇති 

කිරීභ, ඉ ංර්ධනඹ වහ මුදල් ළඹ කිරීභ අශේ යශට් රදහඹශභන් 

අඳට ෙයන්නට ඵළවළආ ෙනගහටුදහඹෙ රර්ිකෙ තත්ත්ඹ මඹිආ 

මශවභ නම්, ඉ ශම්හ ඔක්ශෙෝභ අත් වළය දභහ අහර්ථෙ යජඹක් 

වළටිඹට අඳට ඉන්න නහද, ඉ මශවභ නළත්නම් විෙල්ඳ භහර්ග 

ශොඹහ ගන්න නහද කිඹරහ ෙල්ඳනහ ෙයන්න අඳට සද්ධ 

නහආ  

විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹ ුතද භශආ ශතෝයහ ගත් විෙල්ඳඹ 

තභි, ඉ ණඹ ගළනීභ; . ණඹ තුළින් ංර්ධනඹ වහ මුදල් ළඹ 

කිරීභආ ඇත්ත ලශඹන්භ . ුතගශආ ජහතයන්තය මරය රඹතනර 

ප්රතිඳත්තිඹ වුශණ්, ඉ ීනනඹ ළ  නළී  මන ප්රඵර රර්ිකෙ යටර 

ප්රතිඳත්තිඹ ව ඉන්දඹහ ළ  දුතණු න රර්ිකෙඹන් තිබුණු 

යටර ප්රතිඳත්තිඹ වුශණ් ණඹ රඵහ දීභආ . අසථහශේදී අඳට . 

ණඹ තුළින් ංර්ධන යහඳහයරට ශඹොමු න්න වළකිඹහ 

තිබුණහආ නමුත්, ඉ අපි දළන් .ශක් උඳගණභඹට ඇවිල්රහ තිශඵනහආ ඳසු 

ගිඹ දලෙඹ තුශ රඵහ ගත් විධිඹට ණඹ ගන්න අද ශඵොශවොභ 

අභහරුිආ අද . විධිඹට ණඹ ශදන්ශන්ත් නළවළ, ඉ ණඹ ගන්නත් 

ඵළවළආ ශභොෙද, ඉ අද . යටල් ද රර්ිකෙ අර්බුදරට මුහුණ ශදනහආ 

අඳට තත් ණඹ ගන්නත් ඵළවළආ ශභොෙද, ඉ දළන් අපි උඳගණභඹට 

ඇවිල්රහආ අශේ රදහඹශභන් ළරකිඹ ුතතු ශෙොටක් ශම් හගණෙඹ 

විතයක් ශගන්න හර්ෂිෙ අඳට ළඹ ෙයන්න නහආ .  හ . 

භහශත් අඳට ළඩිදුය ඹන්න ඵළවළආ මශවභ නම්, ඉ අද අඳට තිශඵන 

මෙභ විෙල්ඳඹ තභි, ඉ "රශඹෝජනඹ"ආ මනම්, ඉ විශද්ල රශඹෝජනඹ 

තුළින්  රර්ිකෙ ංර්ධනඹ, ඉ ෙෘෂි ෙහර්ියෙ ව ෙහර්ියෙ ර්ධනඹ 

ව සුවිශලේ ලශඹන් ැකකිඹහ ළඳීතශම් ්රිඹහභහර්ගඹට ඹෆභආ 

ශෙොි විධිශආ විශේචනඹ ෙශත් අඳට ශම් යහමුශන් පිට ඹන්න 

පුළුන්ෙභක් නළවළආ  

අශේ  සඳහදනඹ ළඩි ෙයියන්, ඉ අශේ ම්ඳත් ංයක්ණඹ 

ෙයියන් ඹම් කිස ප්රභහණඹෙට අඳට ඹන්න පුළුන්ආ නමුත්, ඉ .ෙ 

භදආ අ හර්ඹශඹන් රශඹෝජන රඵහ ගන්න අඳට සද්ධ නහආ 

ශම්ෙට අපි අලුශතන් තර්ෙ විතර්ෙ ෙයන්න ඕනෆ නළවළආ වළභ දහභ 

ප්රගතිලී ව ෙවුරු ෙථහ ෙයපු ීනනශආ ව විඹට්නහභශආ රර්ිකෙ 

උඳහඹ භහර්ග අඳ ඉදගණශආ තිශඵනහආ ීනනඹ ශම් පුදුභ රර්ිකෙ 

ංර්ධනඹ රඵහ ගත්ශත් ශෙොශවොභද? ශෙොශවොභද විඹට්නහභඹ 

ශම් රර්ිකෙ හර්ථෙත්ඹ රඵහ ගත්ශත් ? . යටල් ශදශක්භ 

මලිෙ රර්ිකෙ උඳහඹ භහර්ගඹ තභි විශද්ල රශඹෝජන රඵහ 

ගළනීභආ . අඹට ඉන් මවහට විෙල්ඳඹක් තිබුශණ් නළවළආ 

විශලේශඹන්භ ශඩන් ෂිඹහඕ පින් ව ජිඹළංේ ශියන් කිඹන ීනන 

නහඹෙඹන් සඹඹට සඹඹක්භ . අඹශේ රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිඹ 

වළටිඹට විශද්ල රශඹෝජනි ගත්ශත්ආ . ගළන විසතය ටිෙක් භහ 

කිඹන්නම්ආ  

ඇත්ත ලශඹන් - [ඵහධහ කිරීභක්] භට ශේරහ නළවළආ ඇත්ත 

ලශඹන් ජිඹළංේ ශියන් කිඹන ීනන ජනහධිඳතිතුභහ 

ඉංජිශන්රුශක් වළටිඹට රංෙහට ඇවිල්රහ අශේ  දවස ශශශ 

ෙරහඳඹ ඳරීක්හ ෙශ නහඹෙශඹක්ආ . අඹශේ "Shenzhen"  කිඹන 

ෙරහපීඹ රර්ිකෙ ංර්ධනඹ තයභක් දුයට මඹ මුල් ෙය ගත්තහආ 

.ෙභ . ශගොල්රන් copy ෙශහ කිඹරහ භහ කිඹන්ශන් නළවළආ 

ශභොෙද, ඉ මුළු ීනනඹභ මෙභ ංර්ධන ෙරහඳඹක් වළටිඹට 

රෙන්න ලක්තිඹ තිබුශණ් නළවළආ .  හ, ඉ  මුහුද අට ඹම් ඹම් 

ශතොටු ශඳොශල් ඇති ෙයරහ, ඉ as a model for 'Shenzhen's 

developmental,  දකුශණ් විලහර රශඹෝජන .හට සීභහ ෙයරහ, ඉ . 

තුළින් මලිෙ ංර්ධනඹක් ඇති ෙශහආ . යටල් පුළුන් තයම් 

විශද්ල රශඹෝජනඹන් රඵහ ගත්තහආ  

තමුන්නහන්ශේරහ අද  පුත් ඳත් ඵරන්න, ඉ අද රඳහහි ඹ 

ඵරන්න, ඉ අද විඹට්නහභශආ නහඹෙත්ඹට ශරොකු තයගඹක් ඹනහ; 

අර්බුදඹක් තිශඵනහආ ශභොෙද, ඉ විඹට්නහම් ශෙොියුත සට් ඳක්ඹ 

ැකසශරහ, ඉ රශඹෝජනඹට ඳක් ෙණ්ඩහඹභඹ, ඉ . කිඹන්ශන් දළනට 

සටින නහඹෙතුභහ ව .ෙ ගළන ටිෙක් ළෙ හිත ෙණ්ඩහඹභ 

අතය අද වළශනෝි නුය ගළටුභක් තිශඵනහආ  

.  හ ශම් 'රශඹෝජනඹ' කිඹන ශද් ඳයණ ගල් ුතගශආ 

තිශඵන අදවසලින් අඳට ෙයන්න ඵළවළආ අද ෆභ යටක්භ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, ඉ නළවළආ ීනනශඹන් රධහය ගත්ත මෙ වගණඹට වගණආ 

අශේ ශ්රී රංෙහ  දවස ඳක්ශආ භතඹ මඹිආ . ගළන චන ශදෙක් 

කිඹන්න ඕනෆ නළවළආ . අසථහශේ වළටිඹට ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු 

තිශඵන්න පුළුන්ආ අපිත් ෙළබිනට් භණ්ඩරශආ  හිටිඹහආ  අවුරුදු 

දවඹක් අපි ෙළබිනට් භණ්ඩරශආ ඉරහ, ඉ ෆභ තිඹෙභ ගත්ත 

තීයණ ළයදි කිඹරහ රත්භ ගරුත්ඹක් ඇති අඳට  කිඹන්න 
ඵළවළආ . අසථහශේදී ීනනඹ ළ  යටකින් තභි අඳට රධහය 

ගන්න පුළුන් වුශණ් කිඹන මෙි භශේ ශඳෞද්ගලිෙ අදවආ  

223 224 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳසු ගිඹදහ ඳළති ශ්රී රංෙහ රර්ිකෙ මුළුට ඳළියණි  ශජෝර්ේ 

ශොශයොස, ඉ ගණෙහශඩෝ වවුසභන් ව ශජෝලේ සටිේලිට්ස කිඹන 

තුන්ශදනහභ කිේශේ, ඉ ''ඵරන්න, ඉ ඔඹශගොල්රන් ශෙොිතයම් 

හනහන්තද ඔඹ ශගොල්රන්ශේ අල්ළසඹන් ගළන; you did 

not even have to choose your neighbours,'' කිඹරහආ මෙ 

ඳළත්තකින් ීනනඹ; මෙ ඳළත්තකින් ඉන්දඹහආ . අනු අඳට ඉතහභ 

හසදහඹෙ තත්ත්ඹෙි අපි ෙටුතතු ෙශශේආ නමුත් . යටල් 

මතළනට රශේ ශෙොශවොභද කිඹරහ ශඵොශවෝවිට අපි න් 

ෙයනහආ ශෙොි විධිඹටද . යටල් දුතණු වුශණ් කිඹරහ හභහංශිෙ 

ඳක් ඳහ න් ෙයනහආ අය ඳයණ ශඳොශත් වළටිඹට . 

ශගොල්ශරෝ දුතණු වුශණ් නළවළආ [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
. ගළන භත ශේදඹක් නළවළආ 

 
ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ අද ළන්වි නුයට ගිහින් ඵළලුශොත් - [ඵහධහ 

කිරීභක්] භට ශේරහ නළවළආ ළන්වි නුයට ගිහින් ඵළලුශොත් . 

භවහ ඹළංෂිකිඹළං ග ශඟන් මවහ, ඉ "Pearl River" කිඹන ග ශඟන් මවහ 

ඇශභගණෙහශේ තිශඵන ෆභ ශෙොම්ඳළ ඹෙභ  ප්රචහයෙ පුරු 

රිට්ලින් දභහ තිශඵනහආ  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඔඵතුභහශගන් තභි භට ශම් ෙරුණ දළන ගන්න පුළුන්ආ   

 
ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශවොිආ                                                     

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශම් හශේ යටල් ජහතයන්තය ශශශහශම්දී, ඉ ශශශ 

ගිවිසුම්රදී . යටල් ඇතුශශේ ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹක් ම්ඳහදනඹ 

ෙයරහ තිශඵනහආ .හට අනුකර තභි ්රිඹහ ෙයන්ශන්ආ අශේ 

යශට් මශවභ මෙක් වළශදන මෙ ශවොි ශන්ද? 

 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, ඉ නළවළආ .ෙ අතය ෙථහක් ශන්ආ ඔඹ ෆභ ශද්ටභ 

ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹක් නළවළ කිඹරහ  ෙම් ප්රලසනඹ අවුල් ෙය ගන්න 

වදනහආ භහ දන්නහ තයියන් නම්, ඉ ශෙොියුත සට් ඳක්ශආ තිබුණු 

මෙභ ප්රතිඳත්තිඹ පුළුන් තයම් ඇශභගණෙන් රධහය ගළනීභආ අන්න 

.ෙි ීනනශආ තිබුණු ප්රතිඳත්තිඹආ [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේට 

භභ කිඹන්නම්ආ . ශගොල්රන් ඇශභගණෙහට කිේශේ ශභොෙක්ද? 

''රහබභ, ඉ අඩුභ ශේතනඹට ගන්න පුළුන් ෙම්ෙරුන් ඉන්ශන් 

අශේ ීනනශආ'' කිඹරහ කිේහආ ''අඩුභ ශේතනඹට ගන්න පුළුන් 

ෙම්ෙරුන් ඉන්ශන් විඹට්නහභශආ'' කිේහආ .හ වංඟන්න මඳහආ . 

ශගොල්ශරෝ කිේහ, ඉ ''අපි අශේ ගම්ඵද ඳශහත් නළති ෙයරහ . 

ිය සුන්ට නගයරට ංක්රභණඹ ශන්න ඉඩ ශදනහ'' කිඹරහආ  

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශඩොරර් බිලිඹන 43ක් මංගරන්තඹත් -බ්රිතහනයඹත්- ශම්  ඊශආ 

ශඳශර්දහ ීනනශඹන් ගත්තහආ ඇශභගණෙහත් ගත්තහආ මශවභ තභිආ 

.හ ශඳොඩි ශද්ල්ආ .හ ශනොශි  ශඳොදු රර්ිකෙ ප්රතිඳත්ති 

ගළන  භභ ශම් ෙථහ ෙයන්ශන්ආ [ඵහධහ කිරීම්] ීනනඹට ියලිඹන 4ක්  

කිඹන්ශන් ශභොෙක්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළආ මුළු .විතඹභ 

ෙඹුයරහ ළයදුණහභ  "ළයදුණහ" කිඹරහ ෙරුණහෙය පිළිගන්නආ  . 

යටල් ම්පර්ණශඹන්භ  විශද්ල   රශඹෝජන භත තභි දුතණු 

වුශණ්ආ  

අද ීනනශආ ශභොෙද ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹහ ෙරුණහෙය 

කිඹන්නආ අද ීනනශආ රර්ිකෙඹ ම්පර්ණ ෙඩහ ළටීභක් 

තිශඵනහආ ශභොෙද ඇශභගණෙන් රර්ිකෙඹ දුතණු ශනහත් 

මක්ෙභ ීනනඹට ශගනහ ඔක්ශෙොභ රශඹෝජන රඳසු ඇශභගණෙහට 

ඹනහආ අඳටත්  තිශඹනහ . රශඹෝජනආ . ශගොල්ශරෝ රඳසු 

ඹනහ ඇශභගණෙහටආ ශභොෙද, ඉ . ශගොල්රන්ට රළශඵන ණඹ 

ප්රතිලතඹ දසන් ද ළඩි ෙයනහආ  

 

ගරු මන්ත්රීලරවය් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
ශඳොලිඹ ළඩි ෙයනහආ  

 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 ශඵොශවොභ සතුතිිආ  

 

ශඳොලිඹ ළඩි ෙයනහආ ශඳොලිඹ ළඩි ෙයන ශෙොට flight of 

capital ශනහආ අශේ යශට්ත් දළන් .ෙ  ශනහආ  මභ  හ  

අතය ෙථහ කිඹන්න මඳහආ යතු ශෙොඩිඹට රශඹෝජන ඕනෆ නළවළ 

කිඹන  මෙ අපි ශෙොශවත්භ පිළිගන්ශන් නළවළආ අපි විතයක් 

ශනොශිආ  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රශඹෝජන ඹන්ශන්  ප්රහේධනඹ ශොඹහශගනආ 

 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔඹ ශද්ල් ඔඵතුභහශේ ෙථහශේදී කිඹන්නආ   

ශදන ෙහයණඹආ  යතු ශෙොඩිශඹන් ප්රහේධනඹ ශවොඹන්න 

ඵළවළආ දළන් විශද්ල රශඹෝජනලින් තභි යතු ශෙොඩිඹ නන්ශන්ආ 

[ඵහධහ කිරීභක්]  විඹට්නහභඹ ඵරන්නආ  විඹට්නහභඹ ශභොෙක්ද 

කිේශේ? "ෘත්තීඹ ියතිරට අපි ඉඩ ශදන්ශන් නළවළආ "කිඹහ 

කිේහආ ෘත්තීඹ ියති ෙහයින්ට ශභොෙද ීනනඹ ෙශශේ? පිසන් 

ශෙොටුට ඹළේහආ "නළවළ" කිඹනහද? අගභළතිතුභ , ඉ ීනනශආ 

හිටපු හභහංශිෙ ෘත්තීඹ ියතිෙහයශඹෝ අල්රහශගන පිසන් 

ශෙොටුට ඹළේහ ශන්ද? ශවො ිය වහත් අවුරුද්දක් ශදෙක්  

පිසන් ශෙොටුශේ සටිඹහභ ඇත්ත ලශඹන්භ පිසශක් වුණහආ   

.හ අපි පිළිගන්න  ඕනළආ තමුන්නහන්ශේට භභ කිඹන්නම්ආ [ඵහධහ 

කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේත් ගිඹහ, ඉ Three Gorges Dam මෙ 

ඵරන්නආ Three Gorges Dam  මෙ  වදනශෙොට කිේහ, ඉ "අශඳොි 

ශම්ෙට ිය සසු ඹටශිආ ශම් ගම්ර ිය සසු ශභොෙද ෙයන්ශන්" 

225 226 

[ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ] 
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කිඹහආ ීනන ඇභතිතුභහ ශභොෙද කිේශේ? "මශවනම් ඔවුන්ට 

පිහිනන්න උගන්න්නඹ" කිඹහ කිේහආ ශභොෙද, ඉ "අපි ශම්ෙ 

වදනහආ . ශගොල්රන්ට ඹන්නට ශිආ ඹන්නට ඵළගණ නම් 

පිහිනන්න උගන්න්නඹ" කිේහආ අන්න . හශේ දළඩි තීන්දු 

අයශගන තභි  ීනනඹ දුතණු ෙශශේආ  යතු ෙියඹ ඇදශගන මශව 

ශභශව  ෙෆ ගවරහ ගිහිල්රහ  යට දුතණු ෙයන්නට ඵළගණ වුණහආ  

[ඵහධහ කිරීභක්]  

 ඔච්චය බඹ ශන්න  මඳහආ ඇි ඔච්චය  දවට ෙරුණු 

කිඹන්ශන්? අවුරුදු සඹඹක් ඳළයණි ඳක්ඹෙ භන්ත්රීයශඹක් 

ශභශවභද ෙථහ ෙයන්ශන්?  ඊශඟට භභ කිඹන්න  ඕනෆආ [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

ඊශඟට, ඉ භභ විඹට්නහභඹ ගළන කිඹන්න ඕනෆආ 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
.ෙ ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹක් තුශ වුණහඹ කිඹන මෙ භභ 

ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆආ 

 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහශේ ෙථහශේදී කිඹන්නආ  

ඊශඟට, ඉ ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹ ශභොෙක්ද? ශභන්න අවගන්න 

ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹආ TPP කිඹන්ශන් ශභොෙක්ද? Trans-Pacific 

Partnership. .ෙ ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹක්ද? ඇශභගණෙහි, ඉ ීනනඹි, ඉ 

ජඳහනඹි, ඉ විඹට්නහභඹිආ ශභොෙක්ද . ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹ? [ඵහධහ 

කිරීභක්] Pacific මුහුදට මුහුණරහ තිශඵන යටල් ඔක්ශෙෝභ 

ඇශභගණෙහට ඕනෆ විධිඹට අත්ළල් ඵළශගනආ [ඵහධහ කිරීභක්] 

ශභතළන ංහදඹක් ඇති ෙයන්න ඕනෆ නළවළආ TPP මෙ අඳටත් 

අභිශඹෝගඹක්ආ අපි "නළවළ" කිඹන්ශන් නළවළආ විශද්ල රශඹෝජනඹ 

අතයලයිආ 

ගරු චන්ද්රසගණ ගජදීය භන්ත්රීතුභ , ඉ තමුන්නහන්ශේ දළන් ත 

ෙහයණඹක් ගළන ඵරන්නආ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ 

ටිනහෙභ ගළන භවය අඹ විශේචනඹ ෙයනහආ අද ඉයහනශආ 

සදුන ශද්ල් විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ රධහය නළතු 

ටවහගන්න අඳට පුළුන්ද?  විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ අශේ 

.විතඹට ශෙොි තයම් ඵද්ධ ශරහ තිශඵනහද? අශේ ශත් 

ෙර්භහන්තඹ, ඉ උභහ ඔඹ, ඉ භළද ශඳයදග ළඩ ෙයන අශේ ශේෙශඹෝ, ඉ 

ශම් රදී ප්රලසන ඔක්ශෙෝභ ශභභ ංකීර්ණ ප්රලසනඹ න 

ඇශභගණෙහත් මක්ෙ ගවපු ම්ඵහධෙ භඟ ඵද්ධ ශරහ 

තිශඵනහආ අපිි ඇශභගණෙහි මක්ෙ තිබුණු ප්රලසන හශේද 

ඉයහනඹි, ඉ ඇශභගණෙහි අතය තිබුණු ප්රලසනආ දහර්ල ෙ ප්රලසන මෙ 

ඳළත්තකින් තිඹන්න පුළුන්, ඉ ප්රහශඹෝගිෙ ම්ඵන්ධෙම් ත 

ඳළත්තෙ තිඹන්න පුළුන්ආ .ෙ තභි නතන ංකීර්ණ ශරෝෙඹ 

කිඹරහ කිඹන්ශන්ආ භවය විට යවසගත හෙච්ඡහ ෙශහආ භවය 

විට විෘත හෙච්ඡහ ෙශහආ මශවභ ෙයරහ ශරෝෙඹ ශවොල්රන 

මෙඟතහෙට . ශගොල්ශරෝ අද ඇවිල්රහ තිශඵනහආ [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔේආ .ෙ අඳටත් ශෙළින්භ ඵරඳහනහආ 

දළන් ශත් ශශශහභ පිළිඵ ඵරන්නආ ශත් ශශශහම් ෙයරහ 

රළශඵන්න තිශඵන ල්ලි ශභවහට රශේ නළවළආ ශභශවේ උභහ ඔඹ 

වදන්න ඉයහනශඹන් මන්න තිබුණු ල්ලි ශභවහට රශේ නළවළආ 

අශේ ල්ලි මවහට ගිශආ නළවළආ මෙ ෙහරඹෙ . ශගොල්ශරෝ 

ශෙොච්චය අභහරුශන් සටිඹහද කිේශොත් ගරු අගභළතිතුභ , ඉ 

ඉයහනශආ මුදල් ඇභතිතුභහ භට කිේහ, ඉ "අපි අවස ඹහත්රහක් 

අයශගන මන්නම්ආ ඔඵතුභන්රහ ශඩොරර් ටිෙක් ශගෝ ර දහරහ 

අඳට ශග ඹන්න ශදන්න" කිඹරහආ මළ  ශඩොරර් හිඟඹෙට . 

ශගොල්ශරෝ ඇවිල්රහ තිබුණහආ  

ගරු චන්ද්රසගණ ගජදීය භන්ත්රීතුභ , ඉ ශෙොියුත සට් ඳක්ශආ 

සටිඹහට ඔඵතුභහ දන්නහද, ඉ විලහර ඵද්දක් ගවරහ තභි ඉයහනශආ 

ිය සසුන්ට ශතල් රඵහ දුන්ශන්ආ ශභොෙද, ඉ සුළු විශද්ල වි භඹක් 

වගණ ගන්න . ශගොල්රන්ට ශතල් විකුණන්න ඕනෆ වුණහආ ., ඉ 

ඉයහනශආ පුයළසඹන්ආ ශභශවේ ෙෆ ගවනහ, ඉ "වහභ ශතල් ියර අඩු 

ෙයන්න" කිඹරහආ තමුන්නහන්ශේ දන්නහද, ඉ අද ඉයහනශආ, ඉ භවය 

භළද ශඳයදග යටර පුයළසඹන්ට ශතල් වහ විලහර ඵද්දක් 

ගවරහ තිශඵන ඵආ හභහනය යටරට අඹට ඩහ . අඹට ශතල් 

වහ ශගන්න ශනහආ භභ කිඹන්ශන් නළවළ, ඉ වළභ ශද්භ වගණි 

කිඹරහආ නමුත් ශම්හ ංකීර්ණ ප්රලසනආ අපි ශම්හ ගළන ෙල්ඳනහ 

ෙයරහ ඵරන්න ඕනෆආ [ඵහධහ කිරීභක්] 

අහන ලශඹන් භභ ශම් ෙහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆආ අඳට 

ඉසය හශේ ශම් ෙහර්ඹ ෙයන්න ඵළවළආ ශවො වළකිඹහන් 

තිශඵන, ඉ නතන අදවස තිශඵන, ඉ නතන හුභහරු පිළිඵ 

 අශඵෝධඹ තිශඵන  රධහගණන් ව නහඹෙ ඳන්තිඹක් අඳට 

අලයිආ දළන් ඵරන්නආ භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභහ භට 

ටවනක් මරහ තිශඵනහ, ඉ අශඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්න් 

ෙයන්න බීජිං නුයට මන්න කිඹරහ ීනනඹ මතුභහට රයහධනහ 

ෙයරහ තිශඵනහ කිඹරහආ [ඵහධහ කිරීභක්] ඇත්ත ලශඹන්භ 

අශඵෝධතහ ගිවිසුභක් පිළිඵ ීනනඹත් මක්ෙ හෙච්ඡහ ෙශශේ 

ඳසු ගිඹ රණ්ඩුආ අපි "නළවළ" කිඹන්ශන් නළවළආ හෙච්ඡහ ෙශහභ 

දගටභ ම්ඵන්ධඹ තිශඵන්නට ඕනෆආ 

 

ගරු දවන්හ ුණණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි කිඹන්ශන් ීනනඹ තයව ෙයගන්න ශවො නළවළ කිඹහආ  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගිවිසුම්රදී . ෙයපු ශද් යදක් කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළආ 

ජහතයන්තය ශශශහභ පිළිඵ ගිවිසුභෙට .ශම්දී හුඟක් යටල් 

ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹක් තුශ තභි මළ  ගිවිසුම්රට මන්ශන්ආ 

.ෙි භභ කිේශේආ 

 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

.ෙ විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ ශන්ආ .ෙ වගණඹට 

ඳහර්ලිශම්න්තුශන් ම්භත ෙයරහ, ඉ ඉය නළ ශඟනහිගණන් නඟින්න 

ඕනෆ කිඹනහ හශේ; ඵසනහහිගණන් ඵහින්න ඕනෆ කිඹනහ හශේ 

ළඩක්ආ .හ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ම්භත ෙයගන්න ඕනෆ නළවළ  ශන්ආ 

.හ හභහනය චහගණත්රආ ශභතළන .හ කිඹන්න ඵළවළආ ඕහ වළභදහභ 

කිඹන ඵණආ .  හ ෙරුණහෙයරහ අපි ඔක්ශෙෝභ මෙතු ශමුආ 

ඉංග්රීස බහහශන් කිඹනහ නම්, ඉ භභ කිඹනහ විරුද්ධ ඳක්ඹට 

"අිස තුය දහන්න ඕනෆ" කිඹරහආ ශභොෙද, ඉ ඊට ඳසශේ තභි  . 

ශගොල්රන්ට ශත්ශයන්ශන්, ඉ අද ශරෝෙශආ ශභොෙද ශන්ශන් 

කිඹරහආ 

අවුරුදු 30ෙට ඉසය, ඉ අවුරුදු 50ෙට ඉසය, ඉ අවුරුදු 100ෙට 

ඉසය තිබුණු විධිඹට ශනොශි අද ළඩ ශෙශයන්ශන්ආ අද ඕනෆභ 

යහජය නහඹෙඹකුට පුළුන්, ඉ තත් යහජය නහඹෙඹකුට telephone 

මශෙන් ෙථහ ෙයන්නආ ඉසය  මශවභ පුළුන් වුණහද? ශම් භංගර 

භයවීය භවත්භඹහ Telecom මෙ රයම්බ ෙයන්න ඉසය ශරහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කිසඹම් යටෙ යහජය  නහඹෙඹකුට ශනොශි, ඉ . යශට් නෆඹකුටත් 

ෙථහ ෙයන්න ඵළගණ වුණහ, ඉ ඳළඹ 24ක් තිසශේ telephone මෙ 

අල්රහශගන ඉන්ශන් නළතිආ . විධිඹට ශද්ල් ශනස ශරහආ අපි 

.හට රෆසති ශන්න ඕනෆආ අශේ ශම් යට පුණය භූියඹක්ආ 

භූශගෝ වඹ පිහිටීභ අනු රංෙහ, ඉ ශම් ශරෝෙශආ ඉවශටභ ගන්න 

පුළුන් යටක්ආ මක් ඳළත්තකින්, ඉ භළද ශඳයදග යටල්ආ  

අශනක් ඳළත්ශතන්, ඉ දුතණු ව ශඳයදග යටල්ආ ශම් ඳළත්ශතන්, ඉ 

ඉන්දඹහආ තත් ඳළත්තකින්, ඉ ීනනඹආ ශෙොි යටටද ශභළ  ම්ඳත් 

තිශඵන්ශන්? අපි .හ ඔක්ශෙෝභ ගළන ෙල්ඳනහ ෙයරහ . යටල් 

මක්ෙ සුවද ෙටුතතු ෙයන්න ඕනෆආ 'තයවහෙහයඹන් ශම් අඹිආ 

ඹහළුන් ශම් අඹිආ' කිඹරහ අද යජඹෙට ෙටුතතු ෙයන්න ඵළවළආ 

ඔඵහභහටි ඉයහනශආ නහඹෙඹහටි ෙතහ ෙයන්න පුළුන් නම්, ඉ ශම් 

යටල් මක්ෙ ෙථහ ෙයන්න අඳට ඵළගණ ශභොෙද? ශම් න ංකීර්ණ 

ශරෝෙශආ ඔඹ ඳයණ භති භතහන්තය අඳට ළඩක් නළවළආ "අඳට 

ශම් ගිවිසුම් ගවන්න ඵළවළආ අය ිය සසු ශවොශයන් ශභශවේට ඳළනරහ 

.විආ ඉන්දඹහශේ ඉන් පීනහශගන .වි" රද ඳයණ භති භතහන්තය- 

ළඩක් නළවළආ ඉන්දඹහශේ ඉරහ ශදොසතයරුන් පීනහශගන .විද 

රංෙහට, ඉ architectsරහ පීනහශගන .විද රංෙහට?   

අද ඉන්දඹහශේ තිශඵන IT තහක්ණිෙ දළනුභත් මක්ෙ අශේ 

දරු දළගණඹන්ශේ වඳන්ෙම් මක්ෙහසු ෙශශොත් ශරෝෙඹටභ ඹන්න 

පුළුන්ආ  

 
ගරු දවන්හ ුණණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Today is the Republic Day of India. ඉන්දඹහ ගළන ෙථහ 

ෙයන්න අද ශවො දආ  
 
ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ, ඉ ඔේආ භභ අද වත් ෙථහ ෙයනහආ ඔඵතුභහ . ගළන 

දන්නහආ . ෙථහ රෆසති ෙයන හින්දහි භහ ශම් කිඹන්ශන්ආ අපි 

ඉන්දඹහත් මක්ෙ ඉතහභ සුවදිආ  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ, ඉ තත් විනහඩි ශදෙෙ ෙහරඹක් තිශඵනහ, ඉ 

ඔඵතුභහටආ  

 
ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශේආරර්ආ ජඹර්ධන භළතිතුභහභ තභි කිේශේ, ඉ “We are 

lovers of India and followers of its greatest son, the Lord 

Buddha” කිඹරහආ ෙහයණහ ඉතහභ ම්පිණ්ඩනඹ ෙයරහ මතුභහ 

මශවභ කිේහආ ශම් යජඹ ඉන්දඹහ මක්ෙ අඵ භල් ශර්ණුෙ ශවෝ 

තයවක් තිශඵන යජඹක් ශනොශිආ මශවභ ශන්ද, ඉ ගරු 

අගභළතිතුභහ?  

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

      (The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔේආ  

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉන්දඹහ මක්ෙ ඉතහභ සුවදිආ . අඹ මක්ෙ කිසභ ප්රලසනඹක් 
නළවළආ අශනෙ, ඉ . අඹ මක්ෙ විතයක් ශනොශි, ඉ ෙහ මක්ෙත් 
ප්රලසනඹක් නළවළආ ශම් යශට් භහධයෙරුන් හිතන්ශන් ීනනශආ 
ිය සුනුි, ඉ ඉන්දඹන්ෙහයඹනුි වළභ දහභ ශඵල්ර ියගණෙහගන්න 
රෆසති ශරහ ඉන්නහ කිඹරහිආ මශවභ ශදඹක් නළවළආ මශවභ 
ශදඹක් ශෙොශවත්භ නළවළආ . අඹ වළභ දහභ වදන්ශන්, ඉ පුළුන් 
තයම් ඹහළු ශරහ ඉන්නිආ රංෙහශේ හිටපු තහනහඳතිරු 
කීඳශදශනක්භ ගිඹහ බීජිංරටආ ගරු දශන්ස ුණණර්ධන 
භළතිතුභ , ඉ ඔඵතුභහි අඳි මහි සටින විට වමු වුණහ භතෙද, ඉ 
 රඳභහ යහඕ භවත්ියඹ? . අඹ ශභොනහද කිේශේ? "අපි ඉන්දඹහ 
ශනුශන් ීනනඹත් මක්ෙ ඉතහභ ශඟින් ළඩ ෙයනහ" කිඹරහි 
කිේශේආ ශභශවේ හිටපු ඉන්දඹහනු භවශෙොභහගණස ශභනන් 
භළතිතුභහත් කිඹන්ශන් මශවභිආ මශවභ තිශඹද්දී, ඉ අපි ෙථහ 
ෙයනහ නම්, ඉ "ඉන්දඹහි ීනනඹි වතුශයෝආ . අඹ ශඵල්ර 
ියගණෙහගන්න වදනහආ" කිඹරහ, ඉ මඹ ප්රහථියෙ දළනුභෙ ව ප්රහථියෙ 
බුද්ධි ර්ධනඹෙ රකුණක් කිඹන මෙ අඳට කිඹන්න සද්ධ 
ශනහආ  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇභතිතුභහ, ඉ ඔඵතුභහ වගණඹට- 

 

ගරු (රචළර්ය) වරත් අුහුගම මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் அபதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ශඳොේඩක් ඉන්න ශෙෝ, ඉ ගරු භන්ත්රීතුභහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අහන ලශඹන් තත් මෙ 

ශදඹක් භහ කිඹන්න ඕනෆආ [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඉ 

ඔඵතුභහ ශනුශනුි භහ ශභඹ කිඹන්න වදන්ශන්ආ  

ශම් ශභොනහ වුණත් අශේ ශනොඵළඳි ම්ඵන්ධතහ අත් වගණන්න 
ඵළවළආ අද ශරෝෙඹභ ෙණ්ඩහඹම් ශර වළශදනහආ Regional 
grouping කිඹහ මෙක් තිශඵනහආ මෙ මෙ ෙණ්ඩහඹම් වදහශගන, ඉ 
ෙණ්ඩහඹම් වළටිඹට තභි ජහතයන්තය ෙටුතතු ෙයන්ශන්ආ අඳට 
ඉන්දඹහ අභතෙ ෙයන්න ඵළවළ; ඳහකිසතහනඹ අභතෙ ෙයන්න 
ඵළවළ; අශේ ෙරහඳඹ අභතෙ ෙයන්න ඵළවළ; ශනොඵළඳි මුළුත් 
මක්ෙ තිශඵන අශේ ම්ඵන්ධෙම් අභතෙ ෙයන්න ඵළවළ; 
Commonwealth මෙත් මක්ෙ තිශඵන ම්ඵන්ධෙම් අභතෙ 
ෙයන්න ඵළවළආ . ඔක්ශෙෝභ මක්ෙහසු ෙයශගන සුවද විශද්ල 
ප්රතිඳත්තිඹක් තුළින් අශේ යට ඉදගණඹට ශගන ඹන්න ඕනෆ කිඹියන්, ඉ 
විශලේශඹන් භශේ හිතත් ගරු චන්ද්රසගණ ගජදීය භන්ත්රීතුභහට 
සතුතින්ත ශියන් භශේ චන සල්ඳඹ අන් ෙයනහආ 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අග්රහභහතයතුභහආ  

 
[අආබහආ 3ආ09] 
 

ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ (අ්ළමළතයුරමළ වශ ජළතිඥක 

ප්රතිඥඳත්තිඥ ශළ රර්ථික ක ුතුර අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சபைம் கசற 

தகரள்கககள் ற்பொம் ததரபைபரர அலுல்கள் அகச்சபைம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ගරු යත් අමුණුගභ 

ඇභතිතුභහත්, ඉ ගරු චන්ද්රසගණ ගජදීය භන්ත්රීතුභහත් අතය ඇති ව 
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චන හුභහරුශේදී භට ශත්රුණහ, ඉ දළන් තිශඵන ශන ශභොෙක්ද 

කිඹන මෙ ෙහටද ශත්ශයන්ශන්; ෙහටද ශත්ශයන්ශන් නළත්ශත් 

කිඹරහආ අද ශරෝෙඹ හුඟක් ශනසආ ශරෝෙශආ ඔක්ශෙෝභ මෙට 

මෙතු ශනහආ හිතන්න මඳහ .ෙ මශවභ ශනොශි කිඹරහආ 

ශභොෙක්ද ීනනඹ ෙශශේ? ීනනඹ ගිහින් දළන් IMF මෙත් මක්ෙ 

මෙතු ශරහආ ීනනශආ මුදල් තභි දළන් ශරෝෙඹ ඳසන තළනට 

පිළිගත් මුදල් -Reserve Currency- ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්ආ 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. ගරු අගභළතිතුභහ, ඉ- 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඉ  ලසලේද න්නආ Order, please! 

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මරහනශඹන් අයිආ මතුභහශේ නභ "ීනනඹ" ද?  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නළවළ, ඉ නළවළආ  

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භහ ෙථහ ෙශශේ ීනනඹ ගළනිආ      

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භභ ප්රලසනඹ අවනශෙොට ඔඵතුභහ- 

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළවළආ භභ ෙථහ ෙශශේ ීනනඹ ගළනිආ [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අගභළතිතුභහශේ ෙථහට ඵහධහ ෙයන්න මඳහආ  

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භන්ත්රීතුභහ ීනනශආ නම් ශම් අසථහශේදී ෙථහ ෙයන්න 

පුළුන්ආ ීනනශආ ශනොශි නම් භට ෙථහ ෙයන්න ඉඩ ශදන්නආ  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භභ අවන්ශන් ශන ප්රලසනඹක්, ඉ ගරු අගභළතිතුභ ආ  

ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අද, ඉ ීනනශආ මුදල්ර ටිනහෙභ තීයණඹ ෙයන්ශන් ීනනඹ 

ශනොශි, ඉ ශරෝෙ ශශශ ශඳොශිආ දළන්, ඉ මීට ෙලින් ීනනඹ 

ශභොෙක්ද ෙශශේ? ීනනඹ ෙශශේ, ඉ ීනනශආ මුදල් දහරහ ශඩොරර් මෙ 

ලක්තිභත් ෙශහආ [ඵහධහ කිරීභක්]ශඩොරර් මෙ ලක්තිභත් ෙයරහ 

දළන් ීනනඹ මනහ, ඉ තභන්ශේ රර්ිකෙඹ- [ඵහධහ කිරීභක්] ශම් 

භන්ත්රීතුභහට ඳසු ෙථහ ෙයන්න පුළුන්ආ [ඵහධහ කිරීභක්] ශම්, ඉ 

ශභොෙද ෙෆ ගවන්ශන්? ෙට වශගන හඩි ශන්නආ  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  භභ ශනොකිඹපු ශදඹක්-[ඵහධහ 

කිරීභක්] ගරු අගභළතිතුභ , ඉ ඔඵතුභහ  හිටිශආ නළවළ භභ ශම් 

ප්රලසනඹ අවන ශෙොටආ අපි ශම් කිසභ ගිවිසුභෙට විරුද්ධ අදවක් 

ඉදගණඳත් ෙශශේ නළවළආ භභ ජහතිෙ ප්රතිඳත්තිඹක් ගළන ප්රලසනඹක් 

ඇහුහආ  මච්චයිආ  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

.ෙ point of Order මෙක් ශනොශිආ 

 
ගරු රනිල් විරමසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභහශගන් අයිආ අශේ  ර 
ෙහභයර ඹන්ත්රඹක් තිශඵනහ, ඉ රඳහහිනී ඹන්ත්රඹ කිඹරහආ ශම් 
ඹන්ත්රශඹන් ශභභ ගරු බහ තුශ ශභොනහද ශන්ශන් කිඹරහ 
ඵරන්න අඳට පුළුන්ආ ශම් ශඵන්ජියන් ඩිසශර්ලිශේ ෙහරඹත්, ඉ 
ී.ආමසආ ශේනහනහඹෙ භළතිතුභහශේ ෙහරඹත් ශනොශිආ මදහ 
ශභොනහද වුශණ් කිඹරහ අපි බහට රශේ නළත්නම් දන්ශන් 
නළවළආ නමුත්, ඉ දළන් බහශන් පිටත ඉන්නශෙොටත් බහ තුශ සදු 
න්ශන් ශභොෙක්ද කිඹරහ අපි දන්නහආ භභ කිඹන්ශන්- [ඵහධහ 
කිරීභක්] භභ ඔඹ භන්ත්රීතුභහ ගළන ෙථහ ෙයන්ශන් නළවළආ භභ 
ෙථහ ෙයන්ශන් ී.ආමසආ ශේනහනහඹෙ ගළනි, ඉ ඩිසශර්ලි ගළනිආ 
ඔඵතුභහ ෙරඵර ශන්න මඳහආ  භට චන්ද්රඵහබු නහිදු කිේහ, ඉ 
රන්ද්රහ ප්රශද්ලශආ අක්ෙය දවදහවක් ෙර්භහන්තලහරහ වහ ීනනඹට 
දීරහ තිශඵනහ කිඹරහආ ශම් ශඵල්ර ියගණෙහ ගන්න වදන ිය සසු! 
. ශගොල්රන් අතය තභන්ශේ නහවිෙ ඵරඹ  ශඹොදහශගන මශවේ, ඉ 
ශභශවේ ශභොෙක්ද ශන්ශන් කිඹරහ ඵරනහආ ීනනඹ ඵරන්ශන් 
ඉන්දඹහ, ඉ විඹට්නහභඹට මන මෙ නත්න්නආ ඉන්දඹහ 
ඵරනහ, ඉ ීනනඹ ශභශවේ මන .හආ  .හ ශනත් ශද්ල්ආ ශරෝෙඹ 
දළන් මෙතු ශරහ ඉදගණඹට ඹන්ශන්ආ  

දළන් ඵරන්න, ඉ ඉන්දඹහි, ඉ ඳහකිසතහනඹි අතය තිශඵන 
තත්ත්ඹආ ශම් ශදශගොල්ශරෝ, ඉ නහස ශරීෂස වහ ශභෝද 
අගභළතිතුභහ ශවොට ළඩ ෙයනහආ භභ නහස ශරීෂස 
අගභළතිතුභහ වමුවුණහආ මතුභහ කිේහ, ඉ "නළවළආ ඳහකිසතහනශආ 
ුතද්ධ වමුදහ විරුද්ධි, ඉ General Nawaz Sharif ශම්ෙට ඉඩ 
ශදන්ශන් නළවළ" කිඹරහආ ශභොෙක්ද, ඉ General Nawaz Sharif අද 
කිඹන්ශන්? "භශේ අවුරුදු ශදෙ ඉයිආ භභ දළන් විරහභ ඹනහආ 
භට ත ෙහරඹ දුණ ෙය ගන්න අලය නළවළ" කිඹරහආ මතුභහට 
අවුරුදු ශදෙෙ ෙහරඹක් රඵහ ගන්න තිබුණහආ අන්න, ඉ .ෙ ශවො 
ෙටුතත්තක්ආ . කිඹන්ශන් ශම් යටල් මෙට මෙතු ශරහ 
තිශඵනහආ "අඳට තිශඵන්ශන් යටි, ඉ රඹතනඹි රයක්හ 
ෙයන්න" කිඹරහි General Nawaz Sharif කිඹන්ශන්ආ "භභ 
පුද්ගරශඹක්ආ භට ඕනෆ වමුදහ කිඹන රඹතනඹත්, ඉ ඳහකිසතහනඹ 
කිඹන යටත්, ඉ රණ්ඩුත් රයක්හ ෙයන්න" කිඹරහ ඔහු කිඹනහආ 
අන්න .ෙ ඵරහශගන අපිත් ෙටුතතු ෙයන්න ඕනෆආ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්ෙහය භන්ත්රීතුභහ කිේ ශද්ල් භභ 

අවශගන හිටිඹහආ  අද මක්ත් ජනතහ  දවස න්ධහනශආ, ඉ ශ්රී රංෙහ 

 දවස ඳක්ශආ භතඹ ශභොෙක්ද?  අද ශරෝෙඹත් භඟ ශනස 

ශන්න ඕනෆආ ඳක්ඹක් ශනස ශන්ශන් නළත්නම් ඉදගණඹට 

ඹන්න ඵළවළආ . ශන ඩේලි ශේනහනහඹෙ 1956 ශර් අශේ 

ඳක්ඹට ෙශහ; 1977 ශර් ශේආරර්ආ ජඹර්ධන ෙශහආ . භතඹ 

තිශඵන්න ඕනෆආ ශම් අඹශේ තිශඵන්ශන් ශන භතඹක්ආ . 

කිඹන්ශන් ප්රතිගහමී භතඹක්ආ දළන් ප්රතිගහමී ෙල්ලිඹ ශෙොශවොභද, ඉ 

ප්රගතිලී ව ෙල්ලිඹ මක්ෙ මෙතු ශන්ශන් කිඹන මෙ ප්රලසනඹක්ආ 

භට . ගළන ළඩක් නළවළආ ශභොෙද, ඉ භභ ශම් ඳක්රට අිති 

නළවළආ .ත්, ඉ හසුශද් භන්ත්රීතුභ , ඉ භභ නම් කිඹන්ශන්, ඉ ශම් ඳක් 

ශදෙ මෙතු ශන්න ඕනෆ නම් .ෙට ශරශවසභ විධිඹක් 

තිශඵනහආ  

ජනහගණ 08 නදහ දභත්රීඳහර සගණශේන භළතිතුභහට දුන්නු යභ 

ශම් අඹ පිළිගන්නහ නම්, ඉ ශෙළින්භ ශ්රී රංෙහ  දවස ඳක්ඹි, ඉ 

න්ධහනඹි ඔක්ශෙොභ මෙට මෙතු ශනහආ අඳට ප්රලසනඹක් 

නළවළආ යට ශනුශන් අපි ළඩ ෙයන්නම්ආ මන්න ඉන්න ෙට්ටිඹත් 

ප්රතිගහමීන් හශේ අඳහඹට ශග ඹන්න ඇදශගන ඹනහ නම්  ෙවුද 

මතළන ඉන්ශන්? ජනතහ දුන්ශන් යභක්ආ අද .ෙ ශඳශනනහආ  

මදහ, ඉ ප්රතිගහමී ළඩ ෙටුතතුලින් අපි ශරෝෙශආ ශෙොන් ශරහ, ඉ 

හියශරහි හිටිශආආ  අපි ශරෝෙඹ භඟ ටන් ෙයන්න ගිඹහආ 1977 

දී කිේහ, ඉ BRICSරහ මනහ කිඹරහආ ශභොන BRICSරහද? 

BRICSරහශේ ෙෆලිත් දළන් නළවළආ ශභොෙක්ද අද වුශණ්?  ශම් 

ඵරන්නආ ළේතළම්ඵර් භහශආ ඳළළති මක්ත් ජහතීන්ශේ 

මුළුශේදී ඔවුන් විසන් ජනහධිඳතිතුභහි, ඉ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයතුභහි ශවොඳින් පිළිශගන ෙථහ ෙශහආ ශරෝෙඹභ අපි 

පිළිගත්තහආ ඊට ඳසශේ ශභොෙක්ද ෙයන්ශන්? ශභෝල්ටහරට 

ඹනහආ ඊට ඳසු ශභෝල්ටහරට ගිහිල්රහ  ශඳොදු යහජය භණ්ඩ වඹ 

යහජය නහඹෙ ෙටුතතුරට ම්ඵන්ධවීභ වහ ජනහධිඳතිතුභහි, ඉ 

විශද්ල ෙටුතතු අභහතයතුභහි මතළන ඉන්නහආ මතළන උත්ඹක් 

අයශගන ළඩ ෙටුතතු ෙයනහආ ශම් රෙහයශඹන්  ශරෝෙඹ විසන් 

අඳ පිළි ශගන තිශඵනහආ ඊශඟට ඳළරීසඹට මන්න කිඹනහආ 

ඳළගණසඹට මන්න කිේහභ ජනහධිඳතිතුභහ ගිහිල්රහ ශගෝ වඹ 

ෙහරුණණ ම්භන්ත්රණශආ ළඩ ෙටුතතු ෙයශගන ඹනහආ ඊශඟට 

භට මන්න කිේහ, ඉ ශරෝෙ රර්ිකෙ මුළුට වබහගි ශන්නආ ශම්  

සඹලුභ  ශදනහ අඳට මන්න කිඹරහ කිඹන්ශන් ශරෝෙඹ විසන් අඳ 

පිළිශගන තිශඵන  හිආ අපි දළන ගන්න ඕනෆ ශෙොශවොභද, ඉ 

මතළනට ඹන්ශන්; ශෙොශවොභද, ඉ ශම් ෙටුතතු දුතණු ෙය ගන්ශන් 

කිඹරහආ  

. අතයතුශර්දී විශද්ල ඇභතිතුභහි, ඉ මුදල් ඇභතිතුභහි 

භහරදිශන් තත්ත්ඹ ටිෙක් භථඹෙට ඳත් ෙය ගන්නත් 

වබහගි වුණහආ දළන් අපි ශරෝෙශආ ශෙොටක් ඵට ඳත් ශේශගන 

ඹනහආ අන්න මතළනට ඹන්නි අපි ඵරන්ශන්ආ . වහ අශේ 

විශද්ල ශේශආ ළඩ ෙටුතතු අපි ප්රතිංවිධහනඹ ෙයන්න ඕනෆආ 

මෙ අභහතයයශඹකුට ඔක්ශෙෝභ ෙයන්න ඵළවළආ .ෙ තභි අපි 

කිේශේ, ඉ ජහතයන්තය ශශශ රර්ිකෙ ෙටුතතු ම්ඵන්ධ මෙ 

අභහතයහංලඹක්, ඉ විශද්ල ැකකිඹහ ෙටුතතු ම්ඵන්ධ ත 

අභහතයහංලඹක් අලය ඵආ අපි දළන් ශම්ෙ ංසෙෘතිෙ 

භධයසථහනඹක් ෙයන්න ඕනෆ, ඉ . ඔක්ශෙෝභ මෙතු ෙයශගනආ 

අශේ ඇභතිතුභහ දළන් සංගේපරුට ෙණ්ඩහඹභක් ඹළේහආ 

සංගේපරුශේ ශම්ෙ ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද? .ශගොල්රන්ට 

ශරෝෙශආ විලහර ඵරඹක් තිශඵනහආ අපිට ඩහ අඩු පිගණක් මක්ෙ 

විලහර ඵරඹක් . අඹට තිශඵනහආ අපි ශෙොශවොභද . තත්ත්ඹ 

ඇති ෙයන්ශන්? . වහ  ෙයන්න ඕනෆ ශනසෙම් ශභොනහද? 

අපි .හ ෙයන්න ඕනෆආ 

ඇභතිතුභහි, ඉ භභි විශද්ල ශේහ  රධහගණන් හුඟක් අඹ වමු 

වුණහආ අතීතශආ විශද්ල ප්රතිඳත්ති ගළන අපි ඇහුහආ අනුයහධපුය 

ුතගශආ ශඵංගහර ශඵොක්ශක් ශභොනහද ෙශශේ කිඹරහ අපි ෙවුරුත් 

දළනශගන හිටිශආ නළවළආ .හත් දළන ගන්න ඕනෆආ Foreign affairs 

කිඹන්ශන්, ඉ  ෙම් bloc මෙක් අයශගන ෙථහ ෙයන මෙ 

ශනොශිආ අශේ ඉතිවහඹ ශභොෙක්ද, ඉ ඉන්දඹහ මක්ෙ අශේ 

තිබුණු ම්ඵන්ධතහ ශෙොශවොභද, ඉ අපි ශඵංගහර ශඵොක්ශක් 

ශභොනහද ෙශශේ, ඉ අපි ශෙොශවොභද ශරෝෙඹට මෙතු වුශණ් කිඹහ 

අපි දළනගන්න ඕනෆආ ශම්හ ශනොදළන විශද්ල ෙටුතතු ෙයන්න 

ඵළවළආ ශම්හ ගළන භවරු ලිඹනහ, ඉ වගණඹට අපි දන්ශන් නළවළ 

හශේආ .ත් ශභතළනට ශද්ලඳහරන දළනුභ අලයිආ අද ඉන්ශන් 

ශද්ලඳහරන නහඹෙශඹෝආ අද තිශඵන්ශන්, ඉ තහනහඳතිරු විතයක් 

ඹන මෙ ශනොශිආ අපි ෙවුද දන්ශන්? ෙවුරු මක්ෙද ෙථහ 

ෙයන්ශන්; ෙවුරු මක්ෙද ළඩෙටුතතු ෙයන්ශන්? .හ ශොඹහ 

ඵරන්න ඕනෆආ මශවභ ශරෝෙඹෙ අපි ඉන්ශන්ආ අපි . ෙටුතතු 

ෙයන ඵ භතක් ෙයන ගභන් භහ ශම් අසථහශේදී විශලේශඹන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ, ඉ අපි ශම් යශට් සහධිඳතය නළති ෙයරහ නළවළ 

කිඹරහආ අපි කිස දෙ ජහතයන්තයඹට ගිහින් කිේශේ නළවළ, ඉ 

රංෙහට ඇවිල්රහ ඹම් ඹම් ෙහයණහ ම්ඵන්ධශඹන් විබහග 

ෙයන්න කිඹරහආ  

අපි ජිනීහරට ගිහින් කිේශේ නළවළ, ඉ නීතිඹ උල්රංඝනඹ 

කිරීභ ගළන රංෙහට ඇවිල්රහ විබහග ෙයන්න කිඹරහආ ෙවුද 

ඉසශල්රහ ගිහින් කිේශේ? ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහට විරුද්ධ 

1990දී ෙවුද ගිහිල්රහ කිේශේ? අශේ හිටපු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහිආ මතුභහ . ෙහරශආ ශභතළන හිටපු භන්ත්රීතුශභක්ආ 

.ශගොල්ශරෝ තභි ඳරීක්ණරට මන්න මන්න කිඹරහ 

ජහතයන්තයඹට කිේශේආ අපි කිස දෙ ගිහින් කිේශේ නළවළආ  

අපි ශයෝභ ගිවිසුභට මෙඟ වුශණ් නළවළආ . තුළින් ශම් යශට් 

අධිෙයණ ක්රභඹ සහ්ෂන ්රිඹහත්භෙ ශන්න ඕනෆආ 

අධිෙයණශආ සහ්ෂනත්ඹ අපි ඇති ෙයන්න ඕනෆආ 

ශරේසධහධිෙයණශආ තභි අන්තිභ චනඹ තිශඵන්ශන්ආ අපි 

ඔක්ශෙෝභ . තීයණඹ පිළිගන්න ඕනෆආ ජනහධිඳතිතුභහ කිඹපු ශද් 

අලුත් ශදඹක් ශනොශිආ අඳට තිශඵන්ශන්, ඉ අශේ අධිෙයණඹ 

ලක්තිභත් ෙයන්නිආ . වහ විශද්ල රධහය ශවෝ උඳශදස අලය 

නම් අපි අයගන්න ඕනෆආ .ත් අශේ අධිෙයණශආ සහ්ෂනත්ඹ අපි 

නළති ෙයන්ශන් නළවළආ අපිට TRC මෙක් ඕනෆ නම් .ෙ ඳත් 

ෙයන්න ඕනෆආ දළන් ක්රභශේද ගණනහක් තිශඵනහආ . 

ක්රභශේදරට පිටින් ඹන්ශන් නළතු අපි ශම් ළඩෙටුතතු ෙයන්න 

ඕනෆආ ශභොෙද, ඉ ශම් යශට් නීතිඹ යජ ෙයන්න ඕනෆආ ෙහටත් 

නීතිශඹන් ඳළනරහ ඹන්න ඵළවළආ 

අද අහනහන්ත සද්ධිඹක් වුණහආ මක්නළළිශගොඩ භළති ඹට 

තර්ජනඹ කිරීශම් සද්ධිඹ ම්ඵන්ධ ශවෝභහගභ භශවසත්රහත් 

උහවිශඹන් ගරශඵොඩඅත්ශත් ාහනහය සහියන් වන්ශේ අද 

ගණභහන්ේ බහයශආ තිඹහ ගන්න කිඹරහ තීයණඹක් දුන්නහආ .ෙ 

උහවිශආ තීයණඹක්ආ අශේ තීයණඹක් ශනොශිආ .හ ගළන භහ 

ෙථහ ෙයන්න ඹන්ශන් නළවළආ මශවත් අපි උහවිඹට ගරු ෙයන්න 

ඕනෆආ උහවිශආ තීයණ ඹටශත් ළඩ ෙටුතතු ෙයන්න ඕනෆආ . 

සදුවීශභන් ඳසශේ ෙණ්ඩහඹභක් ගිහින් උහවිඹ ශඟ 

උද්ශඝෝණඹ ෙයරහ, ඉ උහවිඹ ඇතුශට ඹන්න ගිඹහආ මතළන හිටිඹහ 

සවුරු ශඳොයහ ගත් අඹආ . අඹ ගිහිශඹෝද, ඉ ඳළවිද්ශදෝද කිඹරහ භහ 

දන්ශන් නළවළආ මතළන ගිහින් ෙෆ ගළහුහආ ශඳො වසශආ ුතතුෙභ 

න්ශන්  භශවසත්රහත් ශදන ඕනෆභ තීයණඹක් ්රිඹහත්භෙ කිරීභිආ 

ඊට ඳසශේ භභ ශඳො වසඹට කිේහ, ඉ "ෙරුණහෙයරහ ම්පර්ණ 

හර්තහක් අශේ භල්තු ඳහර්ලසශආ භවහ නහඹෙ සහියන් 

වන්ශේටත්, ඉ ශෙෝට්ශට් භවහ නහඹෙ සහියන් වන්ශේටත් 

ඹන්න" කිඹරහආ නීතිඹ ෙහටත් ශඳොදුිආ අපි වළභ මක්ශෙනහභ 

නීතිඹට ඹටත් ශන්න ඕනෆආ ශම්හ දකින ශෙොට ශඵෞද්ධශඹෝ 
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වළටිඹට අඳට රේජිආ අශේ භවහ නහඹෙ සහියන් වන්ශේරහ 

කිඹන්ශන්, ඉ "නීතිඹට ඹටත් ළඩ ෙයන්න" කිඹරහිආ ශභොෙද, ඉ 

ශඵෞද්ධඹන්න අඳට විනඹ පිටෙඹක් තිශඵනහආ අපි . අනු ළඩ 

ෙයන්න ඕනෆආ නීතිඹට අනු ළඩ ෙයන්න ඕනෆආ ශම් රණ්ඩු 

කිස විශටෙ ශෝභහයහභරහ, ඉ බුද්ධයක්ඛිතරහ ඇති ශන්න ඉඩ 

ශදන්ශන් නළවළ කිඹහ ප්රෙහල ෙයියන් භශේ චන සල්ඳඹ අන් 

ෙයනහආ 

 
[අආබහආ 3ආ20] 
 

ගරු නළමල් රළජඳ් මශතළ 
(ரண்புறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ විශලේශඹන්භ ගරු 

අගභළතිතුභහ ෙථහ ෙශහට ඳසශේ භට ෙථහ ෙයන්න රළබීභ 

පිළිඵ භහ ප්රථභශඹන් තුටු නහආ අපි අද රණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධන පිළිඵ ෙථහ ෙයි කිඹහ ශම් යශට් ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු සටිඹහආ . ශෙශේ ශතත් අශේ දශන්ස 

ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඉදගණඳත් ෙය තිශඵන බහ ෙල් තළබීශම් 

ශඹෝජනහ ඹටශත් ශම් උත්තරීතය බහට අදවස කීඳඹක් ඳශ 

ෙයන්න රළබීභ පිළිඵ භහ ප්රථභශඹන් තුටු නහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ශභළ  ගිවිසුම් පිළිඵ ශම් 

බහ ගළඵ තුශ විහදඹෙට රක් ෙය, ඉ ඡන්දඹක් විභහ තුශනන් 

ශදෙෙට ශනොඅඩු ං්යහක් ඳක් ඡන්දඹ දී ම්භත ෙය ගත්තහ 

නම් මභ ගිවිසුම් නළත තහක් යසථහදහඹෙඹට ශවෝ 

විධහඹෙඹට ශනස ෙයන්න ඵළවළ කිඹන මෙ තභි රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 157ළ  යසථහ ඹටශත් තිශඵන ම්භත නීතිඹආ 

. ශෙශේ ශතත් මභ ගිවිසුම් ශන ශනභ ශම් ගරු බහට 

ඉදගණඳත් කිරීශම් ම්ප්රදහඹක් තිබුණත්, ඉ ඹම්කිස ශවේතුක්  හ ගරු 

ෙථහනහඹෙතුභන් මභ ගිවිසුම් සඹල්රභ මෙ ඳළශක්ජඹක් විධිඹට 

ශම් ගරු බහට ඉදගණඳත් ෙශහආ .  හ ඡන්දඹ රඵහ දීශම්දී 

හශේභ මඹ විහදඹට රක් කිරී ශම්දී භහ ඳභණක් ශනොශි, ඉ අශේ 

ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු ඹම් ඹම් අඳවසුතහරට රක් වුණහආ ියන් 

ඉදගණඹට ශවෝ ගරු ෙථහනහඹෙතුභන් ශභභ ගිවිසුම් පිළිඵ 

අධහනඹ ශඹොමු ෙයරහ, ඉ  මක් මක් ගිවිසුභ විහදඹට ශගන ගරු 

භන්ත්රීතුභන්රහශේ ඡන්දඹ විභසුභට ශඹොමු ෙයි කිඹහ අපි විලසහ 

ෙයනහආ  

ඊශඟට යශට් විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ ගළන ෙථහ ෙයනහ නම්, ඉ අපි 

ෆභ විටභ විලසහ ෙයන ශද් තභි, ඉ යටෙ විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ යශට් 

ජහතිෙ රයක්හත්, ඉ යශට් රර්ිකෙ ංර්ධනඹත් මක්ෙ .ෙහඵද්ධ 

ශන්න ඕනෆඹ කිඹන ෙහයණඹආ රර්ිකෙ ර්ධනඹත්, ඉ විශද්ල 

ප්රතිඳත්තිඹත්  ශෙොතයම් ළදගත්ද කිඹන ෙහයණඹ පිළිඵ අශේ 

ගරු යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහශේ ෙථහශනුත්, ඉ ගරු 

අගභළතිතුභහශේ ෙථහශනුත් ශවො අදවස කීඳඹක් ශම් ගරු 

බහට ඉදගණඳත් වුණහආ ඳසු ගිඹ රණ්ඩු ෙහර සීභහ තුශ -භහින්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහශේ රණ්ඩු ෙහර සීභහ තුශ- න විශද්ල 

ගිවිසුම් ව න විශද්ල තහනහඳති ඵතහ ඇති ෙය ගන්න අපි 

ෙටුතතු ෙශහආ විශලේශඹන්භ ශරෝෙශආ රර්ිකෙ ප්රණතහන් දවහ 

හශේභ ශරෝෙශආ රර්ිකෙ ර්ධනඹ න ප්රශද්ල දවහ ඵරරහ, ඉ මභ 

යටල් මක්ෙ න ශශශ ගිවිසුම් හශේභ තහනහඳති ඵතහ ඇති 

ෙය ගන්නත් මදහ රණ්ඩු ෙටුතතු ෙශහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . හශේභ විශද්ල ප්රතිඳත්ති 

ඉරක්ෙ ෙයශගන න රශඹෝජන අශේ යටට ශගශනන්න ඳසු ගිඹ 

රණ්ඩු ෙටුතතු ෙශහආ ම්ප්රදහිෙ ියතුයන්ශගන් මවහට ගිහිල්රහ 

න ියතුයන් ඇති ෙයශගන, ඉ . වයවහ අශේ යශට් ජනතහට ඹම්කිස 

සුඵසද්ධිඹක් රඵහ ගන්න පුළුන් නම් . වහත් ඳසු ගිඹ යජඹ 

ෙටුතතු ෙශහඹ කිඹන ෙහයණඹ භහ ශම් අසථහශේදී ප්රෙහල 

ෙයන්න ඕනෆආ අශේ යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහ කිේහ හශේ 

මහිදී ඹම් ඹම් අඩුඳහඩුෙම් තිශඵන්න ඇතිආ වළඵළි, ඉ ඵහුතයඹක් 

ගත්තහභ ශම් යශට් ජනතහශේ අභිෘද්ධිඹ ගළන හිතරහ තීන්දු 

තීයණ ගත්තහ කිේශොත් භභ  ළැකදිආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අශේ යශට් විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ 

ශවෝ රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිඹ තත් යටෙ වුභනහ ඉටු ෙයන්න අපි 

්රිඹහත්භෙ ෙයනහ නම්, ඉ . ප්රතිඳත්තිඹ තුළින් අශේ යශට් 

ජනතහට, ඉ අශේ යශට් ශදභේපිඹන්ට ශවෝ ශම් යශට් ශබෞියෙ 

අ්ණ්ඩතහට කිසභ වනඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹහි අපි 

විලසහ ෙයන්ශන්ආ ඹම් ඹම් අසථහරදී ඵටහිය යටල් මක්ෙ  

අශේ විවිධ භත ශේද තිබුණහආ වළඵළි, ඉ . භත ශේද භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේත්, ඉ මදහ හිටපු අශේ ෙළබිනට් 

ඇභතිරුන්ශේත් ශඳෞද්ගලිෙ භත ශේද ශනොශිආ ජහතිෙ 

රයක්හ, ඉ යශට් ංර්ධනඹ වහ යශට් අනහගතඹ පිළිඵ ඹම්කිස 

තීන්දුක්, ඉ තීයණඹක් ගන්නශෙොට අශේ යශට් ජනතහශේ 

අලයතහ පුයහරන්න පුළුන් යටල් මක්ෙ හශේභ අශේ යශට් 

ඳළති තිස අවුරුදු ුතද්ධඹ අන් ෙයන්න අඳට උදවු ෙයපු 

උදවිඹත් මක්ෙ ඹම් ඹම් ශශශ ගිවිසුම්රට ව ජහතිෙ 

රයක්හ ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශඹක් ගිවිසුම්රට අපි මශළඹුණහආ 

. හශේභ භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ අශේ යට ඳහරනඹ ෙයපු 

අවුරුදු දවඹ තුශ තභි ශරෝෙශආ ළඩිභ යහජය නහඹෙඹන් 

ප්රභහණඹක් යහජය තහන් ත්රිෙ ම්ඵන්ධතහන් උඩ අශේ ය ටට රශේආ 

. හශේභ ඳසු ගිඹ අවුරුදු දවඹෙ ෙහර සීභහ තුශ තභි අශේ 

යශට් යහජය නහඹෙඹහ ළඩිභ යහජය රයහධනහ ඇති, ඉ ශරෝෙඹත් 

භඟ ම්ඵන්ධ ශරහ හිටිශආආ 

අගභළතිතුභහ කිේහ හශේ ශරෝෙශආ න ප්රණතහ .ෙට 

ඵරඳහන්න ඇති; ත්රසතහදඹ අන් කිරීභ .ෙට ඵරඳහන්න ඇතිආ  

. ශෙශේ ශතත්, ඉ ඳසු ගිඹ අවුරුදු කිහිඳඹ තුශ  න ම්ඵන්ධතහ 

ඇති ෙයශගන අශේ විශද්ල ප්රතිඳත්තිශආ ඉවශභ තළනට ශම් යට 

ගභන් ෙශහ කිේශොත්  ළයදිආ "ශම් ශරෝෙශආ ශඵොශවෝ ශද්ල් 

ශනස ශරහ, ඉ මෙ යටෙට, ඉ ත යටක් මක්ෙ ඹහළු ශන්න 

පුළුන් නම්, ඉ අ ක් යටල් භඟ සටින්න අඳට ඵළගණ ඇි" කිඹරහ 

අශේ ගරු අගභළතිතුභහ අවනහආ   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . ගළන අශේ කිසභ ප්රලසනඹක් 

නළවළආ  වළඵළි, ඉ අඳට අශේ හම්ප්රදහිෙ ියතුයන් අභතෙ 

ෙයන්නත් ඵළවළආ  ඳසු ගිඹ ෙහරශආ අශේ යටට උදවු ෙශ අශේ 

හම්ප්රදහිෙ ියතුයන්  ෙඳහශගන, ඉ . අඹ ඉත් ෙයරහ න ියතුයන් 

ඇති ෙය ගන්න උත්හව ෙයනහ නම්, ඉ . තුළින් අශේ යටට කිසභ 

ප්රගතිඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹන මෙ තභි අඳ දයන භතඹ ව 

අශේ විලසහඹආ   

ශෙශේ ශතත්, ඉ ගිඹ අවුරුද්ශද් ජනහගණ 08 ශ  දහ මතුභහ 

ශම් යශට් රග්රහභහතය විධිඹට ඳත් වුණහආ  ඊට ෙලින් මතුභන්රහ 

ීනනඹ පිළිඵ භවහ විශේචනහත්භෙ ෙථහ ෙයනහ අපි දළක්ෙහආ   

ීනනඹත්, ඉ අශේ යටත් අතය තිශඵන රර්ිකෙ ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ 

අශේ ගරු අගභළතිතුභහ ඇතුළු මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ මදහ 

විශේචනහත්භෙ  ෙථහ ෙශහආ  වළඵළි, ඉ මතුභහ අගභළතිශරහ 

අවුරුද්දක් ගිඹහට ඳසශේ තභි ශත්ගණරහ තිශඵන්ශන්, ඉ "ශරෝෙඹ 

පුළුල් ශරහ, ඉ අලුත් ම්ඵන්ධතහ ඇති ෙය ගන්න ඕනෆ, ඉ  යටල් 

තයව ෙයශගන අඳට ඵළවළආ  .  හ ඵටහියත් මක්ෙ  ගනුශදනු 

ෙයනශෙොට, ඉ ීනනඹ හශේ අඳට උදවු ෙයපු යටල් භඟත් 

ගනුශදනු ෙයන්න ඕනෆ''  කිඹන ෙහයණඹආ මතුභහට .ෙ ළටහිරහ 

තිශඵන්ශන් අවුරුද්දක් ගිඹහට ඳසුිආ .ෙට ෙභක් නළවළආ අශේ 

පජය අතුයලිශආ යතන සහියන්ද්රඹන් වන්ශේ මක්තයහ 

භහධයඹෙට ඊශආ ෙයපු ප්රෙහලඹක් භවය විට . වහ 

ඵරඳහන්නට ඇති කිඹරහ භභ විලසහ ෙයනහආ ශෙශේ ශතත්, ඉ 

අවුරුද්දක් ගිහිල්රහ වගණ ෙභක් නළවළ, ඉ මතුභහ . පිළිඵ ටවහශගන 

තිශඵනහආ . පිළිඵ ටවහශගන මශේ තීන්දුක් ගළනීභ පිළිඵ 

අපි තුටු ශනහආ   
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

. මක්ෙභ ජිනීහ ගිවිසුභ ගළන ෙථහ ෙයනහආ වළඵළි, ඉ විශද්ල 
ෙටුතතු ඇභතිතුභහ ව විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ UN 
Delegation මෙ රංෙහට රහභ, ඉ ශම් විධිඹට .ෙහඵද්ධ 
ප්රෙහලඹක් ඉදගණඳත් ෙයනහආ “Both sides recognized the full 
implementation of the UN Human Rights Council Resolution 
of October 2015 as a priority." මශවභ කිඹන්ශන් විශද්ල 
ෙටුතතු අභහතයහංලඹආ වළඵළි, ඉ . Resolution මශක් තිශඵනහ  
"ුතද අඳයහධ අධිෙයණඹක් පිහිටුන්න ඕනෆ; ශඳොදු යහජය 
භණ්ඩරශආ යටලින් ශගනළල්රහ වි සුරුරුන් ඳත්ෙයන්න 
ඕනෆ" කිඹරහආ විශද්ලලින් පිගණක් ශගනළල්රහ ශම් පිළිඵ 
ශොඹන්න ඕනෆ කිඹරහ තිශඵනහආ . මක්ෙභ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ 
බීආබීආසීආ සංවර ශේඹට ප්රෙහලඹක් ෙයරහ තිශඵනහ, ඉ "කිසශේත් 
ුතද අඳයහධ අධිෙයණඹක් රංෙහශේ පිහිටුන්ශන් නළවළ" කිඹරහ ආ  
.ෙ ශවොිආ    

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට ත විනහඩි 5ෙ ෙහරඹක් තිශඵනහආ 

 

ගරු නළමල් රළජඳ් මශතළ 
(ரண்புறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ශවොිආ   

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රෙහලඹක් ෙයරහ තිශඵනහ නම් "ුතද 

අඳයහධ අධිෙයණඹක් රංෙහශේ පිහිටුන්න ශදන්ශන් නළවළ, ඉ 

විශද්ලීඹ වි සුරුරුන් රංෙහට ශගන්න්න ශදන්ශන් නළවළ" 

කිඹරහ, ඉ . ගළන අඳට  කිස ප්රලසනඹක් නළවළආ අපි . ගළන තුටු 

ශනහආ  විඳක්ඹ විධිඹට, ඉ .ෙහඵද්ධ විඳක්ඹ විධිඹට, ඉ 

විඳක්ශආ භන්ත්රීරු විධිඹට අපි . ගළන  තුටු ශනහආ  

මතුභහශේ ෙථහශේ තිශඵනහ, ඉ "Foreign judges and prosecutors 

should not be involved in an investigation into allegations of 

war crimes. I have faith in Sri Lankan judicial system and 

other relevant authorities in this regard." කිඹරහආ  ශභශවභ 

කිඹන්ශන් අශේ ගරු ජනහධිඳතිතුභහආ  නමුත් විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹ UN මෙත් මක්ෙ ඉදගණඳත් ෙශ Joint Statement 

මශක් භභ ඉසයශරහ ෙයපු ප්රෙහලඹ තිශඵනහආ   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ මතශෙොට ශම් ප්රෙහල ශදෙ 

අනු ශම් ශදන්නහශගන් ෙවුද ඇත්ත කිඹන්ශන්? විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹ මෙක් කිඹනශෙොට, ඉ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ත මෙක් 

කිඹනහආ දභත්රීඳහර සගණශේන ජනහධිඳතිතුභහ, ඉ විශද්ල ෙටුතතු 

ඇභතිතුභහ, ඉ අගභළතිතුභහ ඔහ ෙථහ ෙශ Human Rights Watch 

හශේ ෙට්ටිඹ අද අ ක් ඳළත්තට ශභොෙක්ද කිඹන්ශන්?  "After 

adoption of the Resolution, Sri Lanka told the Council that it 

was pleased to join as a co-sponsor as a further manifestation 

of Sri Lanka’s commitment to implement the provisions of 

the Resolution." Brad Adams, Asia Director,  කිඹනහ, ඉ 

"President Sirisena needs to understand that international 

participation in a war crimes tribunal was not a vague 

promise to the UN but a firm commitment to the thousands 

of Sri Lankans." 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ දළන් ශම් විධිඹට ෙථහ 

ෙයන්ශන් ෙවුද? අශේ ගරු මසආබීආ දහනහඹෙ ඇභතිතුභහත් හිටපු 

අසථහශේ ජනහධිඳතිතුභහ ශ්රී රංෙහ  දවස ඳක්ශආ විධහඹෙ 

බහශේදී අද අඳට කිේහ, ඉ ුතද අඳයහධ අධිෙයණඹක් ශගශනන්න 

ශදන්ශන් නළවළ, ඉ .ෙ තභි මතුභහශේ සථහයඹ කිඹරහආ .ත් 

විශද්ල ෙටුතතු ඇභතිතුභහ, ඉ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ ''. 

පිළිඵ ශම් න ශෙොටත් ළඩ ෙටුතතු රයම්බ ෙයශගන 

ඹනහඹ'' කිඹරහ ුතශයෝඳහ ංගභශආ  රධහගණන්ට ප්රෙහල ෙයරහ 

තිශඵනහආ   

.ත් මක්ෙභ ශම් යශට් රර්ිකෙ ප්රතිඳත්ති ගළන, ඉ . ශනසවීම් 

ගළන තමුන්නහන්ශේරහ ෙථහ ෙශහආ භහ ඉසශල්රහත් කිේහ හශේ 

අශේ ගරු අගභළතිතුභහට අවුරුද්දක් ගිහිල්රහ ශවෝ ීනනඹ හශේ 

යටල් මක්ෙ ම්ඵන්ධතහ ඇති ෙය ගන්න මෙ ළදගත් කිඹන 

මෙ ශත්රුණහආ ශම් GSP Plus මෙ ගළනත් ශඵොශවෝ ෙථහ 

කිඹළවුණහආ . ගළන වළශභෝභ කිේශේ ශභොෙක්ද?  ඔන්න දළන් GSP  

වම්ඵ ශනහ, ඉ ශභන්න දළන් වම්ඵ ශනහ කිඹරහශන් ෙථහ 

ෙශශේආ  වළඵළි, ඉ ''න්ශේ ටිම්ස'' පුත් ඳශත් තිශඵන විධිඹට 

ුතශයෝඳහ ංගභශආ ශ්රී රංෙහ තහනහඳති ශේවිේ ශේලි ප්රෙහල ෙය 

තිශඵන්ශන් ශභොෙක්ද?  “Sri Lanka on track for GSP Plus but 

a long way to go.”  වම්ඵ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන GSP මෙ 

ගළනශන් දළන් ශභශවභ කිඹන්ශන්ආ  අඳට කිේශේ, ඉ "ශභන්න GSP  

වම්ඵ ශනහ, ඉ අන්න වම්ඵ ශනහ" කිඹරහශන්ආ මතුභහ ළඩි 

දුයටත් ශභශේ කිඹහ තිශඵනහ:  "Sri Lanka has not yet made a 

formal application for the GSP Plus trade facility."  

. කිඹන්ශන්  GSP Plus පිළිඵ භහධය ෙථහ ෙශහට ුතශයෝඳහ 

ංගභඹ භඟ අපි  ර ලශඹන් මළ  ශදඹක් ගළන ෙථහ ෙයරහ 

නළවළ කිඹන මෙිආ  වළඵළි, ඉ අපි මෙ ෙහයණඹක් ගළන ශම් 

ශරහශේ තුටු ශනහආ . ෙහරශආ ගරු ය ල් වික්රභසංව 

අගභළතිතුභහ Port City මෙ ගළන කිඹරහ ඳලු ඹන්න ඵළන්නහශන්ආ 

.විශත්ට . යහඳෘතිඹ ෙයන්ශන් නළවළි කිඹරහ කිේහආ වළඵළි, ඉ 

ඔන්න දළන්  අශේ ගරු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභහත් . 

ම්ඵන්ධශඹන් ප්රෙහලඹක් ෙයරහ තිශඵනහ, ඉ ගරු අගභළතිතුභහත් 

ප්රෙහලඹක් ෙයරහ තිශඵනහආ   

දළන් Port City  මෙ ශවො ශරහ, ඉ .ශක් තිබුණු අඩු ඳහඩුෙම් 

අවුරුද්දක් ඹන ශෙොට නළති ශරහ ගිහිල්රහ, ඉ දළන් .ෙ ්රිඹහත්භෙ 

ෙයන්න සදහනම් කිඹරහ මතුභන්රහ කිඹරහ තිශඵනහආ ඉතින් .හ 

ශවො ශද්ල්ආ  .හ ්රිඹහත්භෙ ශන්න ඕනෆආ  භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහශේ රණ්ඩු ෙහරශආ ශම් යට ංර්ධනඹ ෙයන්න 

රර්ිකෙ ලශඹන් ළදගත් දහඹෙත්ඹක් දීපු යටරට භළතියණ 

ෙහරශආ තමුන්නහන්ශේරහ ඵළන්නහආ . ෙහරශආ කිේහ, ඉ ීනනඹ 

හශේ යටල් රශේ ශෙොියසරටි කිඹරහආ නමුත් අද ීනනඹ 

ශවො ශරහ තිශඵනහආ ඉතින් .ෙ ශවොිආ ශභොෙද, ඉ අඳට 

වතුයන් අලය නළති  හආ  .ත් අශේ යශට් විශද්ල, ඉ රර්ිකෙ, ඉ 

ශද්ලඳහර ෙ ව රයක්ෙ ප්රතිඳත්ති තත් යටෙ ඳළළත්භ 

වහ සීභහ ෙයන්න මඳහඹ කිඹන ඉල් වභි අපි ෙයන්ශන්ආ  

ගරු ජනහධිඳතිතුභ , ඉ ගරු අගභළතිතුභ , ඉ ඔඵතුභන්රහ 

ශදශඳොශ අඹ ළශආදීත් ඉදගණඳත් ෙශහ ඳයසඳය විශයෝ්ෂ ප්රෙහලආ  අද 

ජහතිෙ රයක්හ ව ජිනීහ ගිවිසුභ ගළනත් ඳයසඳය විශයෝ්ෂ 

ප්රෙහල ඉදගණඳත් ෙයනහආ රණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ගළන 

ඳයසඳය විශයෝ්ෂ ප්රෙහල ඉදගණඳත් ෙයනහආ ශම්ෙ ඔඵතුභන්රහ 

ශදොශඳොශශේ රණ්ඩුආ යශට් භවජනතහත් ශදන්නහ ශදඳළත්තට 

අදන ශෙොට ඵරහශගන ඉන්නහ, ඉ ශභොෙක්ද ශන්ශන් කිඹරහආ 

වළඵළි, ඉ මෙක් භතෙ තිඹහ ගන්නආ ශදන්නහ ශදඳළත්තට ඇද්දහට 

ෙභක් නළවළආ ශම් යශට් ජනතහ අදත් ඵරහශගන ඉන්නහ 

ශම්හශආ ඇත්ත නළත්ත ප්රෙහල ෙයන්ශන් ෙවුද කිඹන මෙආ . ඵ 

ප්රෙහල ෙයියන් භට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ සතුතින්ත 

ශියන් භහ  වඬ ශනහආ 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ඉ ගරු මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහආ 
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[අආබහආ 3ආ38] 

 

ගරු ුහජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශඵොශවොභ සතුතිි, ඉ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ  

විශලේශඹන්භ අපි ඉදගණඳත් ෙශ . ගිවිසුම් ම්ඵන්ධ ෙථහ ෙයන 

ශභභ ෙල් තළබීශම් විහදශආදී භට ෙථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ 

ගළන භහ සතුතින්ත ශනහආ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අද ශරෝෙ ඵර තුරනඹ  

ශනස ශරහ තිශඵනහආ  1977ට ෙලින්, ඉ මශවභ නළත්නම් 1970ට 

ෙලින් ශම් ශරෝෙශආ ෙවුරු ශදෙක් තිබුණහආ  මෙක් භහජහදී 

ෙවුයආ අශනෙ ඵටහිය යටල් මක්ෙ තිශඵන ධනහදී ෙවුයආ . 

විධිඹට අපි ශම් ශරෝෙඹ වඳුනහ ශගන හිටිඹහආ රුසඹහශේ  ෙඩහ 

ළටීභත් මක්ෙ නළ ශඟනහිය ුතශයෝඳශආ තිබුණු . භහජහදී 

ෙවුශර් යටල් සඹල්රභ අද ෙඩහ ළටිරහ තිශඵනහආ . ෙඩහ 

ළටීභත් මක්ෙ නළ ශඟනහිය ුතශයෝඳශආ තිබුණු සඹලු යටල් අද  

ධනහද රර්ිකෙ ක්රභඹෙට ගභන් ෙයන්න, ඉ   ුතශයෝඳශආ තිශඵන 

අශනකුත් යටල් මක්ෙ  . රර්ිකෙ ගභන ඹන්න මෙතු ශරහ 

තිශඵනහආ 

ශරෝෙ රර්ිකෙශආ ඉතිවහඹ ගත්තහභ අපි දළක්ශක් .ෙ තභිආ 

ඳසු ගිඹ ෙහරශආ ශෝවිඹට් ශද්ලශආ, ඉ රුසඹහශේ භහජහදඹ ගළන 

ෙථහ ෙශහආ  

ඊශඟට . භහජහදඹට විරුද්ධ තිබුණු ධනහදී ෙවුරු ගළන 

අපි ෙථහ ෙශහආ . උඩ ශම් ශරෝෙඹ ෙවුරු ශදෙෙට ශඵදුණු ඵ 

අපි සඹලුශදනහභ දළන ශගන සටිඹහආ විශලේශඹන්භ ශම් ශරෝෙශආ 

භවය යටල් මදහ රුසඹහ මක්ෙ ඉදගණඹට ගභන් ෙයන්න රෆසති 

ශරහ සටිඹහආ . හශේභ ශම් ශරෝෙශආ භවය යටල් මදහ 

ඇශභගණෙහ මක්ෙ, ඉ ුතශයෝඳඹ මක්ෙ ඹන ගභන අපි දළක්ෙහ, ඉ 

මශවභ ගභන් කිරීශම් උත්හවඹක් තිබුණහආ නමුත් අද ශරෝෙශආ 

ඵර තුරනඹ ශනස වීභත් මක්ෙ විශලේශඹන්භ මෙ ඵරඹක් ටහ 

ශක්න්ද්රගත ව, ඉ මෙ යටක් ටහ, ඉ මෙ ෙරහඳඹක් ටහ ශක්න්ද්රගත ව 

රර්ිකෙ ක්රභඹක් අද ශරෝෙඹ තුශ තිශඵනහආ අද භහජහදඹ ගළන 

අඳට දකින්න පුළුන් න්ශන් සහින විතයිආ . භහජහදඹ 

ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් වුශණ් නළවළආ ශෙොියුත සට් ඳක්ශආ 

භන්ත්රීතුභහ භහජහදඹ ගළන ෙථහ ෙයන විට භහ අවශගන සටිඹහආ 

මතුභහ ශෙොියුත සට්හදඹ ගළන ෙථහ ෙශහආ  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

නළවළආ මශවභ මෙක් ෙථහ ෙශශේ නළවළආ අතය ප්රෙහල 

ෙයන්න මඳහආ 

 
ගරු ුහජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔඵතුභහ ශෙොියුත සට්හදඹ ශනුශන් ශඳනී සටිනහආ 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ෙවුද? 

 
ගරු ුහජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔඵතුභහආ 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ශෙොශවේද ෙථහ ෙශශේ? 

 
ගරු ුහජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔඵතුභහශේ අදවස මශවභ ශන්? 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජී ර මශතළ 
(ரண்புறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නළවළ, ඉ නළවළආ  භශේ අදව ශභතළන කිේශේ නළවළ ශන්ආ  

 
ගරු ුහජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔඵතුභහ ශෙොියුත සට්හදඹ ශනුශන් ශඳනී සටිනහ ශන්ආ 

[ඵහධහ කිරීභක්] වගණ, ඉ ඔඵතුභහ කිේශේ නළවළආ  [ඵහධහ කිරීභක්] වගණ, ඉ 

වගණආ මතුභහ කිේශේ නළවළආ භශේ ෙථහට ඵහධහ ෙයන්න මඳහආ 

[ඵහධහ කිරීභක්] වගණආ 

අපි දන්නහ, ඉ ශම් යශට් ශෙොියුත සට්හදී ඳක් තිශඵන ඵආ ශ්රී  

රංෙහශේ ශෙොියුත සට් ඳක්ඹ, ඉ භභහජ ඳක්ඹ, ඉ ජනතහ 

විමුක්ති ශඳයමුණ හශේ භහජහදඹ ගළන ෙථහ ෙයන ඳක් 

තිශඵනහආ අන්තිභට ශම් ඳක් ගිහින් මෙතු වුශණ් ෙහ මක්ෙද? 

ශම් ශගොල්රන් අන්තිභට ගිහින් මෙතු වුණහ, ඉ ශ්රී රංෙහ  දවස 

ඳක්ඹටආ 1994 දී චන්ද්රිෙහ ඵණ්ඩහයනහඹෙ භළති ඹ වදපු 

රර්ිකෙඹ ශභොෙක්ද? මදහ ශේආරර්ආ ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඳටන් 

ගත් විෘත රර්ිකෙඹට භහනුෂිෙ මුහුණුයක් ශදියන් චන්ද්රිෙහ 

ඵණ්ඩහයනහඹෙ භළති ඹ . විෘත රර්ිකෙඹ ඉදගණඹට ශගන ගිඹහආ 

ශෙොියුත සට්හදඹ ගළන ෙථහ ෙයපු භන්ත්රීරු, ඉ භහජහදඹ ගළන 

ෙථහ ෙයපු භන්ත්රීරු මදහ චන්ද්රිෙහ භළති ඹශේ හගණ ශඳොශට් 

මල්ලුණහආ . හගණ ශඳොශට් මල්ලිරහ තභි ඉදගණඹට ගිශආආ අද 

විඳක්ඹට ඇවිල්රහ හඩි ශරහ නළත භහජහදඹ ගළන  ෙථහ 

ෙයනහ; ශෙොියුත සට්හදඹ ගළන ෙථහ ෙයනහආ මශවභ තභි 

ශම් ඉතිවහඹ තිශඵන්ශන්ආ  

ශම් ය ශට් හභහංශිෙ යහඳහයඹට තිශඵන්ශන් ධනහදී 

ඳක්රට ෙශේ ගිඹ ඉතිවහඹක්ඹ කිඹන මෙ භතෙ තඵහ 

ගන්නආ  මළ  ඉතිවහඹක් තභි ශම් යශට් හභහංශිෙ ඳක්රට 

තිශඵන්ශන්ආ ශන ඉතිවහඹක් නළවළආ . ඉතිවහඹ තභි . 

ශගොල්රන් ශම් යටට උරුභ ෙයරහ දුන්ශන්ආ වළභ දහභ භහජහදඹ 

ගළන ෙථහ ෙයනහආ වළභ දහභ ශෙොියුත සට්හදඹ ගළන ෙථහ 

ෙයනහආ මශවභ ෙථහ ෙයරහ ගිහින් ෙළබිනට් ඇභති රයය අයශගන, ඉ 

ධනහදී ඳක්ත් මක්ෙ හඩි වුණු ඉතිවහඹක් තභි ශම් යශට් 

ලිඹවිරහ තිශඵන්ශන්ආ .ෙ තභි ශද්ලඳහරන ඉතිවහඹආ [ඵහධහ 

කිරීභක්] ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ ෙශශේ නළවළආ 

ඔඵතුභහ ෙථහ ෙයන ශෙොට භට උත්තය ශදන්නආ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ 

.ෙ තභි ශම් යශට් හභහංශිෙ යහඳහයශආ ඉතිවහඹආ . උඩ 

තභි ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ බිහි ශන්ශන්ආ හභහංශිෙ 

යහඳහයර ඳහහ දීභ උඩ තභි 1960 ගණන්රදී ශයෝවණ 

විශේවීය භළතිතුභහ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ හශේ තරුණ යහඳහය 

ශම් යශට් බිහි ෙශශේආ .ෙ තභි ශම් යශට් ශද්ලඳහරන ඉතිවහඹආ  

අද ශරෝෙඹ ශනස ශරහ තිශඵනහආ ඵර තුරනඹත් මක්ෙ 

ශරෝෙශආ භහජහදී ෙවුරු අද ෙඩහ ළටිරහ තිශඵනහආ අද 

ීනනඹ භහජහදඹ ගළන ෙථහ ෙයන්ශන් නළවළආ අද විඹට්නහභඹ 

භහජහදඹ ගළන ෙථහ ෙයන්ශන් නළවළආ අද . යටල් ඳහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශශශ ශඳොශ මලිෙ ෙය ගත්ත රර්ිකෙ ක්රභඹෙට ගභන් ෙයරහ 

තිශඵනහආ ීනන ශෙොියුත සට් ඳක්ඹ කිඹහ නභ තිබුණත් අද . 

තුශ ්රිඹහත්භෙ ශන්ශන් ධනහදී විෘත රර්ිකෙශආ මර ධර්භ 

කිඹන මෙ අපි භතෙ තඵහ ගන්න ඕනෆආ . මර ධර්භ උඩ තභි අද 

ීනනඹ ශගොඩ නළඟී තිශඵන්ශන්ආ අද අගභළතිතුභහ කිඹපු ෙථහ, ඉ 

යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහ කිඹපු ෙථහ වගණආ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ 

තිබුණු භහජහදශආ ෙවුරු, ඉ භහජහදඹ ගළන ෙථහ ෙයපු යටල් 

අද . රර්ිකෙ ගභන ශනස ෙයරහ තිශඵනහආ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ 

අද ශරෝෙශආ රර්ිකෙ ගභන ශනස ශරහ තිශඵනහආ ත  යටක් 

වළටිඹට අඳට . රර්ිකෙ ගභන ඹන්න ඵළවළආ රංෙහ වළටිඹට අඳට 

අ හර්ඹශඹන්භ ශරෝෙශආ අ කුත් යටල් මක්ෙ මෙතු ශරහ 

ඹන රර්ිකෙ ගභනෙට ඹන්න ශනහආ මශවභ නළති ත  

ඹන්න ගිඹ යටල්රට සදු වුණු ශද් අපි දළක්ෙහආ ඉයහනඹට සදු 

වුණු ශද් අපි දළක්ෙහ;  කිුතඵහට සදු වුණු ශද් අපි දළක්ෙහආ . හශේ 

අශනකුත් යටරට සදු වුණු ශද්ත් අපි දළක්ෙහආ ශම් ශරෝෙඹ 

ශඳයශහ ශගන ඉසයවට ඹන්න පුළුන් කිඹරහ හිතරහ ෙථහ ෙයපු, ඉ 

හිතුක්ෙහය විධිඹට ෙටුතතු ෙයපු භළද ශඳයදග භවය යටල් 

අන්තිභට රර්ිකෙ ලශඹන් විලහර ඳගණවහ ඹෙට රක් වුණහආ ශම්ෙ 

තභි ශරෝෙ ඹථහර්ථඹආ ශම්ෙ තභි ශරෝෙශආ අද තිශඵන 

සබහඹආ ශම්ෙ තභි ශරෝෙශආ අද තිශඵන ඇත්ත තත්ත්ඹආ . 

තත්ත්ඹ ශත්රුම් අය ශගන, ඉ  ළයද ගභන් භඟෙට ශම් යට ශඹොමු 

ෙයන්න අඳට සදු නහආ අපි ගිවිසුම් අත්න් ෙයන ශෙොට අශේ 

යශට් තිශඵන මරධර්භ අභතෙ ෙයරහ, ඉ අශේ යශට් තිශඵන ජහතිෙ 

රර්ිකෙඹ අභතෙ ෙයරහ ෙටුතතු ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ 

කිඹන්ශන් නළවළආ නමුත් . ගිවිසුම් වයවහ අශේ යටට හස 

රළ ශඵනහ නම්, ඉ අශේ රර්ිකෙඹට හස රළශඵනහ නම්, ඉ 

අ හර්ඹශඹන්භ අඳට . ඔසශේ ඉදගණඹට ඹන්න  සදු නහආ 

මශවභ නළතු ශම් යටට ඉදගණ ගභනක් ඹන්න ඵළවළආ  

ඊශඟට, ඉ අපි භතක් ෙයන්න ඕනෆ ත ෙහයණඹක් තිශඵනහආ 

අද CEPA මෙ ගළන ශරොකු විහදඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහආ  

2008 ශර්දී හර්ක් මුළු ඳළළත්ශද්දී CEPA මෙ අත්න් 

ෙයන්න භන්ශභෝවන් සං භළතිතුභහ රංෙහට රහආ  ඇි .? මදහ 

CEPA මෙ අත්න් ෙයන්නට භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ මතුභහට 

රයහධනහ ෙශහආ . ගිවිසුභ අත්න් ෙයන්න තභි භන්ශභෝවන් සං 

භළතිතුභහ රංෙහට රශේආ නමුත් මදහ . ගිවිසුභ අත්න් ෙශශේ 

නළවළ, ඉ ැකළට්ටුහආ . යටපු මශක් ප්රතිපරඹක් ලශඹන් තභි 

ඉන්දඹහ තභත් .ෙ ඳසුඳ ඳන්නන්ශන්ආ අපි ඳළවළදලි 

කිඹන්න ඕනෆ, ඉ CEPA මෙ අත්න් ෙයරහ ශම් යශට් සටින අශේ 

ෘත්තිෙඹන් ඳහහ ශදන්න අපි ෙදහත් රළවළසති නළති ඵආ ගරු 

අගභළතිතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී කිහිඳ තහක්භ . ගළන 

ප්රෙහල ෙශහආ  

ඊශඟට, ඉ ශම් යශට් ඉන්දඹහනු විශයෝධඹක් ඇති ෙයන්න 

වදනහආ ඉන්දඹහශේ  සඳහදනඹ ෙයන බහණ්ඩ ර්ජනඹ ෙයන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ විශයෝධඹක් ඇති ෙයන්න වදනහආ ගරු 

භන්ත්රීතුභ , ඉ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ ශම් යශට් ශම් තත්ත්ඹ ඇති 

ෙයන්න වළදුහආ ඉන්දඹහනු විශයෝධඹක් ඇති ෙයරහ, ඉ ඉන්දඹහ 

පිළිඵ ළෙඹක් ඇති ෙයන්න වළදුහආ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ ඉන්දඹහනු 

අධියහජයහදඹ ගළන ෙථහ ෙයපු උදවිඹ තභි අද නළත ශම් 

ෙටුතත්ශත්දී ශඳයමුණ අය ශගන තිශඵන්ශන්ආ අද අඳට ඉන්දඹහ, ඉ 

ීනනඹ, ඉ ඳහකිසථහනඹ, ඉ ුතශයෝඳහ යටල්, ඉ නළ ශඟනහිය ෙරහඳශආ 

යටල් රදී සඹලුභ යටල් භඟ ගිවිසුම් ඇති ෙය ශගන 

ඉසයවට ඹන්න සදු නහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . හශේභ අපි අද ශම් ගිවිසුම් 

අත්න් ෙයන්ශන් විවිධ ශද්ලඳහරන ක්රභ තිශඵන යටල් භඟිආ 

භවය යටර යහජහණ්ඩු ඳහරන ක්රභඹක් තිශඵනහආ භවය යටර 

ප්රජහතන්ත්රහදී ඳහරන ක්රභඹක් ්රිඹහත්භෙ ශනහආ භවය යටර 

.ෙ ඳක් ඳහරන ක්රභඹක් ්රිඹහත්භෙ ශනහආ  මෙ මෙ විධිශආ 

ඳහරන ක්රභ තිශඵන යටල් භඟ තභි අඳට අද ගිවිසුම් අත්න් 

ෙය ශගන ඉදගණඹට ඹන්න සදුශරහ තිශඵන්ශන්ආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ 2015 ජනහගණ 08 නදහ අපි 

රඵහ ගත් ජඹග්රවණඹත් මක්ෙ, ඉ මදහ සදු වුණු ප්රජහතන්ත්රහදී 

විේරඹත් මක්ෙ, ඉ මදහ සදු වුණු භහජ ඳගණර්තනඹත් මක්ෙ, ඉ මදහ 

සදු වුණු ශද්ලඳහරන ඳගණර්තනඹත් මක්ෙ අද ශරෝෙඹ අශේ දවහ 

ඵරන්න සදහනම් ශරහ ඉන්නහආ  ඳසු ගිඹ දහ අශේ ගරු 

අගභළතිතුභහ ශරෝෙ රර්ිකෙ මුළුට වබහගි වීභ තුළින් අපි . 

සදහනභ  දළක්ෙහආ ප්රථභ තහට රංෙහශේ යහජය නහඹෙඹකුට 

ශරෝෙ ඵරතුන්ශේ ැකසවීභෙට රයහධනහ කිරීභ, ඉ  2015 ජනහගණ 

8 නදහ අඳ රඵහ ගත් ජඹග්රව ණශආ ප්රතිපරඹක්ඹ කිඹන මෙ අපි 

භතෙ තඵහ ගන්නට ඕනෆ, ඉ මරහනළරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ  

ඳසු ගිඹ ෙහරශආදී අපි ජහතයන්තයඹ තයව ෙය ගත්තහආ අපි 

මුළු ශරෝෙශඹන්භ ශෙොන් වුණහආ අපි ශනුශන් ෙථහ ෙයන්න 

ෙවුරුත් හිටිශආ නළවළආ අපි ශනුශන් ගිහිල්රහ ශඳනී සටින්න 

ෙවුරුත් සටිශආ නළවළආ අඳට GSP ඵදු වනඹ අහිිය වුණහආ 

ුතශයෝඳඹ අශේ භහළු ටිෙ ප්රති ක්ශේඳ ෙශහආ ඳසු ගිඹ ෙහරශආදී 

ශරෝෙශඹන් අපි හුශදෙරහ ව තත්ත්ඹක් අපි දළක්ෙහආ ඳසු ගිඹ 

ඳහරන ෙහරශආදී -යහජඳක් ඳහරන ෙහරශආදී- අශේ ඇඟට . ඵ 

ශත්රුණහආ අපි ශනත් යටල් භඟ ගනු ශදනු ෙයන ශෙොට, ඉ අපි 

ශනත් යටල් භඟ ඹම් ඹම් ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ ෙයන ශෙොට 

අඳට ශත්රුණහ, ඉ යටක් වළටිඹට අපි මදහ ත  ශරහ සටි ඵආ නමුත් 

2015 ජනහගණ 08 නදහ ඳළළති ජනහධිඳතියණඹ ජඹග්රවණ 

ෙයියන් ඵරඹට ඳත් ව ඹව ඳහරන රණ්ඩු ., ඉ ශරෝෙ ඳගණයඹ 

ශනස ෙයරහ තිශඵනහආ අද රංෙහට රශඹෝජෙඹන් මන්න 

රළවළසති ශරහ ඉන්නහආ අද ඔවුන් ශම් යට භඟ ගනු ශදනු 

ෙයන්න රළවළසති ශරහ ඉන්නහආ  

අද ශම් යට මුළු ශරෝෙඹභ පිළිගන්නහ ඳගණයඹක් වදන්න අඳට 

පුළුන් ශරහ තිශඵනහආ  මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අඳට 

අලුත් යටක් වදන්න අලයි; අඳට අලුත් චින්තනඹක් අලයිආ 

ශම් ශරෝෙඹත් මක්ෙ ගභන් ෙයන්න පුළුන් අලුත් ශද්ලඳහරන 

ඳගණයඹක් අපි වදහ ගන්න ඕනෆආ .  හ අලුශතන් හිතන 

ඳයම්ඳයහක් අද ශම් යටට අලය ශරහ තිශඵනහආ මශවභ නළති 

අඳට ශම් ශරෝෙඹ භඟ ඉදගණඹට ගභන් ෙයන්න ඵළවළආ මශවභ 

නළති අඳට ෙයන්න පුළුන් න්ශන් මෙ ශදඹිආ ශභොෙක්ද? 

භවය ශද්ලඳහරන නහඹෙඹන් ෙථහ ෙයන ම්ශල්ච්ඡත්ඹට අඳට 

නළත ඹන්න පුළුන්ආ මශවභ නළත්නම්, ඉ නළත ශම් යශට් 

ර්ගහදඹ අවුසන්න පුළුන්ආ අපි . තත්ත්ඹට ඹනහද, ඉ මශවභ 

නළත්නම් අපි ශද්ලඳහරන ලශඹන් රඵහ ගත් ජඹග්රවණඹ ඔසශේ 

ශරෝෙඹ භඟ අත්ළල් ඵළ ශගන, ඉ . භඟින් රළශඵන රර්ිකෙ 

ප්රතිපර ශම් යශට් ජනතහට රඵහ ශදනහද කිඹන මෙ ගළන 

ෙල්ඳනහ කිරීභි ළදගත් න්ශන්ආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ .  හ භභ හිතනහ, ඉ අද අපි 

ඉතහ ග කිුතතු ෙහර ඳගණච්ශේදඹෙට ඇවිල්රහ තිශඵනහ කිඹරහආ 

. ෙහර ඳගණච්ශේදඹ ඉදගණඹට ශගන ඹන්න අපිට අ හර්ශඹන්භ 

ශම් ගිවිසුම් අලය ශනහආ ශභොෙද, ඉ . ගිවිසුම් වයවහ තභි, ඉ 

ශරෝෙඹ අද ශගොඩ නළඟිරහ තිශඵන්ශන්ආ . ගිවිසුම් වයවහ තභි, ඉ 

ශරෝෙඹ අද ගභන් ෙයන්ශන්ආ . ගිවිසුම් වයවහ තභි, ඉ 

මකිශනෙහශේ ම්ඵන්ධතහ ශගොඩ නළඟිරහ තිශඵන්ශන්ආ .  හ 

. රර්ිකෙ ගිවිසුම් අශේ යටට හස ශන විධිඹට අපි වයහ ගන්න 

ඕනෆඹ කිඹන මෙ තභි භ ශේ විලසහඹආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ මභ  හ අහන ලශඹන් 

කිඹන්න ඕනෆ, ඉ අද ශම් ශරෝෙශආ තිශඵන ශනසවීම් මක්ෙ, ඉ ශම් 
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ශරෝෙශආ තිශඵන තයගෙහගණත්ඹ මක්ෙ, ඉ භහජ ශශ ශඳොශ 

මුල් ෙය ගත්ත අශේ රර්ිකෙ ළරළසභත් මක්ෙ ඉදගණඹට ඹන්න අපි 

තමුන්නහන්ශේරහ මෙතු ශරහ මහි හසඹ ශම් යශට් ජනතහට 

රඵහ ශදන්න ෙටුතතු ෙයන්න ඕනෆ කිඹරහආ මහි රර්ිකෙ හසඹ ශම් 

යශට් ජනතහට රඵහ දීරහ, ඉ ශම් යට ශරෝෙඹත් මක්ෙ ගභන් 

ෙයන්න පුළුන්, ඉ අපි තමුන්නහන්ශේරහ විලසහ ෙයන . 

ංර්ධනඹ ශම් යශට් ජනතහ ශනුශන් අපි රඵහ ශදන්න 

සදහනම් ඵ කිඹියන් භශේ චන සල්ඳඹ අහන ෙයනහආ 

ශඵොශවෝභ සතුතිිආ 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතිිආ  

මීශඟට, ඉ ගරු ඳද්භ උදඹ ලහන්ත භන්ත්රීතුභහආ 

 
[අආබහආ 3ආ50] 
 

ගරු රර්. මම්. ඳද්ම උදයළන්ත ුණණවවේකර මශතළ 
(ரண்புறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குகசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ගරු 

දශන්ස ුණණර්ධන භළතිතුභහ විසන් අද බහ ෙල් තඵන 

අසථහශේ ඉදගණඳත් ෙයන රද ශඹෝජනහ පිළිඵ තභි, ඉ ශම් 

ශභොශවොශත් විහදඹ සදු ශියන් ඳතින්ශන්ආ විශලේශඹන්භ භභ 

නළත භතක් ෙයන්න ඕනෆ, ඉ අශේ ගරු දශන්ස ුණණර්ධන 

භළතිතුභහ ශම් ඉදගණඳත් ෙයපු ශඹෝජනහශේ තිශඵන ෙරුණු 

ම්ඵන්ධ අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ විහදඹට රක් ශද්දී, ඉ භට 

ෙලින් ෙථහ ෙයපු ගරු භන්ත්රීතුභහ ශම් ශඹෝජනහශේ තිශඵන 

වයඹත් මක්ෙ ඵළ ශන ෙරුණුරට, ඉ ඵළ ශන ප්රලසනරට උත්තය 

ඳඹන්න විහදඹට මෙතු වුශණ් නළති ඵආ භභ මතුභහශේ ෙථහ 

අවශගනි හිටිශආආ මතුභහ ෙථහ ෙශශේ භහජහදඹ, ඉ ධනහදඹ, ඉ 

ලිඵයල් රර්ිකෙඹ, ඉ ශරෝෙශආ රර්ිකෙ ප්රණතහ ගළනිආ ශරෝෙඹත් 

මක්ෙ ඵළ ශන්න ඕනෆ, ඉ ශරෝෙඹත් මක්ෙ මෙට මෙතු ශරහ 

ඹන්න ඕනෆඹ, ඉ  . රර්ිකෙ ප්රණතහ මක්ෙ යශට් ගභන ශෙොශවොභද 

හක්හත් ෙයන්ශන් කිඹන ෙහයණහ ගළනි මතුභහ කිේශේආ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ  1977 ශේආරර්ආ ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ ශම් යට විනහලඹට ''විෘත රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිඹ'' ශගනහහආ  

. රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිඹ ශගශනන ශෙොට, ඉ මතළන් සටභ 

 ශතොශයොම්ඵල් ෙයපු ෙථහ තභි අදත් ශම් අවන්න රළබුශණ්ආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ භභ රහශන් හිටිඹහ, ඉ 

අටළ  ඳහර්ලිශම්න්තු රයම්බ ෙයපු ළසශආ සට  ඳසු ගිඹ අඹ 

ළඹ විහදඹ දක්හ ෙහරඹ තුශ භට භශේ භංගර ෙථහ ෙයන්න 

වළකිඹහ රළශඵි කිඹරහආ නමුත් භභ ඉතහ දළඩි ශර අනීඳ වුණහආ 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ගරු භන්ත්රීරු . ඵ දන්නහආ ගරු 

ෙථහනහඹෙතුභහ දන්නහආ මතුභන්රහ සඹලු ශදනහශගන්භ  ගරු 

භන්ත්රීයශඹකුට රළබිඹ ුතතු සුවදලී ව භහනුය ඹ භළදවත්වීභ භහ 

ශත රළබුණහආ මතුභන්රහ සඹලු ශදනහභ භශේ .විතඹ සුඳත් 

ෙයන්න ඉදගණඳත් වුණහආ ශම් ශේරහශේදී ෙෘතශේදී . පිළිඵ භභ 

භතක් ෙයන්න ඕනෆආ 

. ෙහරශඹන් ඳසු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භශේ භංගර ෙථහ 

රයම්බ ෙයන්ශන් අදිආ ඳසු ගිඹ අඹ ළශආදීත් භට ෙථහ ෙයන්න 

ශනොවළකි වුණහආ භශේ ජනතහ ශනුශන්, ඉ භශේ යට ශනුශන්, ඉ 

අශේ භහජඹ ශනුශන් භවජන  ශඹෝජිතශඹක් වළටිඹට ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ශදළ  යටත් ශත්රී ඳත් ශරහ, ඉ භශේ වඬ අද 

ෙය ගන්න, ඉ භශේ භතඹ, ඉ අශේ අදව ජහතිඹ ශනුශන්, ඉ යට 

ශනුශන් ඉදගණඳත් ෙයන්න වළකිඹහක්, ඉ ඉඩ ෙඩක් රළබුශණ් 

නළවළආ භවය විට, ඉ . අසථහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී 

දහෙහලිෙ භට ඉදගණඳත් ෙයන්න ශනොවළකිඹහ තිබුණහආ 

.විතශආ සබහඹ මඹිආ නමුත්, ඉ ගරු දශන්ස ුණණර්ධන 

භළතිතුභහ ඉදගණඳත් ෙයපු ශම් අතයන්ත ළදගත් ශඹෝජනහශේ 

වන් න ෙරුණුත් මක්ෙ ශම් විනහඩි කිහිඳඹ තුශ භට ෙථහ 

ෙයන්න අයි, ඉ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ  

ගරු දශන්ස ුණණර්ධන භළතිතුභහ භතු ෙයන ප්රලසන 

ශභොනහද?  විශලේශඹන් ඳසු ගිඹ ශදළම්ඵර් 19ළ දහ  රංෙහශේ 

ශම් ඹව ඳහරන රණ්ඩු- ශම් ඹව ඳහරෙශඹෝ- රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 157ළ  යසථහ අනු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

අනුභළතිඹ ඉල්ලුහආ ශභොෙටද? ජහතිෙ රර්ිකෙඹට අතයලය න 

ශඹෝජනහ කිඹරහ; යශට් රශඹෝජන ළඩි ෙයන ශඹෝජනහ කිඹරහ; 

යට රයක්හ ෙයන ශඹෝජනහ කිඹරහ ශම් අශනයෝනය ගිවිසුම් 

වහ අනුභළතිඹ ඉල්ලුහආ මින් අශේ ගරු දශන්ස ුණණර්ධන 

භළතිතුභහ භතු ෙයන ප්රලසන වතශයන් ඳශමුළ  ප්රලසනඹ තභි, ඉ මභ 

යටල් භඟ ශන් ශන් ලශඹන් ශ්රී රංෙහශේ රර්ිකෙඹට ඇති 

න ප්රගතිඹට විශලේ ව ෙරුණු විසතය ෙයන්න කිඹරහආ 

විසතයඹක් රළබුණහද, ඉ ශම් ගරු බහට? නළවළආ ඹව ඳහරෙ 

රණ්ඩුට . ගකීභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඉදගණඳත් ෙයන්න 

පුළුන්ෙභක් නළවළආ ශදළ  ප්රලසනඹ තභි, ඉ ශම් රර්ිකෙ ගිවිසුම් 

භඟින් අශේ යශට් ශද්ලඳහරන ඳහරන තන්ත්රඹ විවිධ ෘත්තීන්ට, ඉ 

විවිධ ෙර්භහන්ත වහ ශේහරට ඇති ෙයන රර්ිකෙ තත්ත්ඹන්ට 

ඵරඳහන රයක්හ කුභක්ද කිඹන ප්රලසනඹආ . විහදඹ භතු වුණහද? 

භතු වුශණ් නළවළආ . විහදරට උත්තය ඳඹන්න අද ශම් 

ශේරහශේ ශම් ගරු බහට රණ්ඩු ඳක්ශඹන් වබහගි වී 

ඉන්ශන්ත් ශදශදනහිආ විශද්ල වි භඹ ංචිතඹ අසථහය වීභ වහ 

ජහතයන්තය මරයභඹ අර්බුදඹන් රද වහ ෙය තත්ත්ඹන් ශභභ 

ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ ෙය ගළනීභට ඵහධහ ව විට ගනු රඵන පිඹය 

ඳළවළදලි ෙයන්නඹ කිඹහ ගරු දශන්ස ුණණර්ධන භළතිතුභහ බහ 

ෙල් තඵන අසථහශේ ශගන ර ශඹෝජනහශේ වන් ෙය තිබුණහආ 

. හශේභ ශභළ  ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ ෙය ගළනීභ වහ අශේ 

තහනහඳති ශේහ ඊට ගණරන ශේ ඉවශ තරඹෙට ඳගණර්තනඹ 

ෙයන්ශන්ද කිඹහත් මතුභහ අහ තිබුණහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ භට ෙලින් ෙථහ ෙශ 

භන්ත්රීතුභහ වන් ෙශශේ, ඉ ''අපි ගිවිසුම් ගවන්න ඕනෆ, ඉ අපි 

ශරෝෙඹත් මක්ෙ මෙතු ශන්න ඕනෆ''ඹ කිඹහිආ මතුභහ අ ඹියන් 

කිේශේ, ඉ ''ශරෝෙඹ ගභන් ෙයන්ශන් න ලිඵයල් රර්ිකෙඹෙටි; 

.ෙ වමහ ශගන ගිහින් තිශඵන්ශන්; .ෙ ශරහ තිශඵන්ශන්; .ශක් 

ඹථහර්ථඹ ශභඹි; .  හ ඉයහනඹට ශභශවභ වුණහ, ඉ ශභශවභ 

වුණහ; .  හ අපි . රර්ිකෙ ක්රභඹට ඹන්න ඕනෆ; .ශක් 

ඹථහර්ථඹ පිළිගන්න ඕනෆ ; . ශරෝෙඹත් මක්ෙ මෙතු ශන්න 

ඕනෆ''ඹ කිඹහිආ අද භළද ශඳයදග යහජයඹට ශභොෙක්ද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? ලිබිඹහට ශභොෙද වුශණ්? ඉයහෙඹට ශභොෙද වුශණ්? 

අද දකුණු අප්රිෙහනු යටල් අන්ත දගණද්රතහට ඳත් වී තිශඵන්ශන් 

ශෙොශවොභද? රසඹහනු යටලින් භවය යටල් රර්ිකෙ 

ප්රඳහතඹෙට ෙඩහ ළටී තිශඵන්ශන් ශෙොශවොභද? . යටර ඉතහභ 

දරුණු ශර ැකකිඹහ විුතක්තිඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහආ භන්ද 

ශඳෝණඹ ළ  තත්ත්ඹන් ඇති ශරහ තිශඵනහආ  

. විතයක් ශනොශි, ඉ ශෞ්ය ශේහ ම්පර්ණශඹන් ෙඩහ 

ළටී ශඵෝ ශනොශන වහ ශඵෝ ශන ශයෝගලින් ඵහුර ශරෝෙ 

ශෞ්ය ංවිධහනඹට ඳහ තර්ජනඹක් වුණු යටල් ඵට .හ ඳත් 

ශරහ ඉයිආ ශජෝන් ඳර්කින්සශේ "රර්ිකෙ කු ව ඝහතෙශඹකුශේ 

ඳහශඳොච්චහයණඹ" කිඹන ෙෘතිශආ ඇශභගණෙහනු අධි යහජයහදඹ -

ශරෝෙ අධි යහජයහදඹ- විසන් ශභශතක් ශම්  ශරෝෙශආ රර්ිකෙඹ 

විනහල කිරීභට හශේභ රර්ිකෙ, ඉ ංසෙෘතිෙ වහ භහජීතඹ 

ලශඹන් . . ජහතීන් ඇන ශෙොටහ ගන්නහ, ඉ . . ජහතීන් 

බහඹට ඳත් ෙයන වහ . . ජහතීන්ශේ අනනයතහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

රර්ිකෙශඹන් මුලිනුපුටහ දළමීභට සදු ෙශ උඳක්රභ වහ උඳහඹඹන් 

ශභොනහද කිඹහ ලිඹළවී තිශඵනහආ .ෙ ශරෝෙශආ අතීතශආදීත් සදු 

වුණහ; අදත් ශනහ; ශවටත් ශනහආ .  හ අද ශරෝෙඹට 

තිශඵන අභිශඹෝගඹ ශභොෙක්ද?  

රසඹහට තභි, ඉ දදුරන නළගිටින අනහගතඹක් තිශඵන්ශන්ආ 

ශරෝෙ රර්ිකෙශආ අනහගතඹ තිශඵන්ශන් රසඹහටිආ ඳගණයඹ 

ඳළත්ශතන් ගත්තත්, ඉ භහජ භහන ම්ඳතින් ගත්තත්, ඉ වළකිඹහන් 

ඳළත්ශතන් ගත්තත්, ඉ සබහවිෙ ම්ඳතින් ගත්තත් . සඹලු 

ශද්ල්ලින් රසඹහ තභි, ඉ ශවොභ  ජ බිභආ රසඹහ තභි, ඉ 

දළන් ශරෝෙ අධි යහජයහදීන්ට ඩළවළ ගන්න ඕනෆ ෙය තිශඵන සශන්ආ 

.  හ ඔවුන්ට ඕනෆ ෙයන්ශන්, ඉ අශේ යටර රර්ිකෙඹ ඩළවළ 

ගන්නිආ  

භට ශම් ශේරහශේ ප්රලසනඹක් තිශඵනහආ අපි අද මඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ගරු ෙථහනහඹෙතුභහට ඉදගණඳත් ෙශහආ අපි සඹලු 

ශදනහශේභ අදවක් අනු භශේ අත් න්භ අද මඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙශහආ වහභ CEPA ගිවිසුභ - CEPA 

ශනොශි, ඉ දළන් ETCA කිඹන නියන් ගිවිසුභක් මනහආ CEPA 

ගිවිසුභ අත්න් ෙයන්න ගිඹහආ .ශෙන් රංෙහශේ රර්ිකෙඹ ෙඩහ 

ශගන ළශටනහ කිඹහ යට ඇතුශශේ භතඹක් ඇති වුණහආ .ෙට 

භවජන විශයෝධඹක් රහ; උද්ශඝෝණ ශගොඩ නළ ශඟන්න ගත්තහආ 

අශේ යශට් ශතොයතුරු තහක්ණඹ මක්ෙ ඵළ ශන ෘත්තිෙශඹෝ  අද 

ශෙොටුශේදී ඳහයට ඵළවළරහආ . භවහ භහන ම්ඳත ඳහයට ඵළවළරහආ 

නමුත් රංෙහශේ ත්භන් ඹව ඳහරෙ රණ්ඩු  වඬ ශරහ, ඉ 

කිඹන්න කිස ශදඹක් නළතු, ඉ ගකීභකින් උත්තය ඵඳින්න ඵළරු 

ශතළශන තළනෙට යට ඳත් ශරහ තිශඵනහආ යශට් අනහගතඹ 

පිළිඵ භවහ ඵරත් ඉයණභෙට ශම් යට ඳත් ශියන් තිශඵන 

ශේරහෙි, ඉ අපි ශභඹ හෙච්ඡහට ගන්ශන්ආ  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹෙ ෙහරඹක් 

තිශඵන්ශන්ආ  

 
ගරු රර්. මම්. ඳද්ම උදයළන්ත ුණණවවේකර මශතළ 
(ரண்புறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குகசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භභ ඉතහභ ගකීභකින් . ගළන අවනහආ අපි ඉතහභ ඳළවළදලි 

. ම්ඵන්ධ විහදඹක් ඉල්රනහආ . CEPA ගිවිසුභ ඇතුශශේ 

ශඳශනන්න තිශඵන්ශන් ශභොෙක්ද? ශම් රණ්ඩු වදන්ශන්, ඉ 

CEPA ශනුට මන Economic and Technology Cooperation 

Agreement මෙ -  ETCA - අත්න් ෙයන්නිආ ය ල් වික්රභසංව 

භළතිතුභහ ඉන්දඹහට ගිශආ .ෙිආ ශභතුභන්රහ ශම් ෙථහ ෙයන 

විේරඹ ජනහගණ අට ළ  දහ සදු වුශණ්, ඉ ඉන්දඹහනු උඳහඹ 

භහර්ගරට වහ උඳක්රභරට අනුිආ ඉන්දඹහට ඕනෆ වුශණ්, ඉ 

ඉන්දඹහශේ වුභනහට නළටශන රෙඩ රණ්ඩුක්ආ . 

රසඹහත් මක්ෙ නළඟිටින යටක් ඵරහශඳොශයොත්තුශන්ද? නළවළආ 

ඉන්දඹහත් මක්ෙ  ද දන, ඉ ඉන්දඹහට ඹටත් වුණු රර්ිකෙඹෙට 

ශම් යට ශගශනන්න ඔවුන්ට වුභනහිආ . රර්ිකෙ උඳහඹ ඇතුශශේ 

අපි හිය ශියනුි සටින්ශන්ආ අද රංෙහශේ ත්භන් රණ්ඩුශේ 

රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිශආ දහ, ඉ උඳහඹ, ඉ උඳක්රභ සඹල්ර අ ත් 

ඳළත්තට වළරී තිශඵන්ශන් ශන ශභොෙෙටත් ශනොශිආ 

ඔවුන්ශේ උඳහඹ, ඉ උඳක්රභ ෆදී තිශඵන්ශන් . රර්ිකෙ උුණරට වසු 

ශන තළනටිආ  

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහට රඵහ දී තිශඵන ෙහරඹ අහනිආ  

 
ගරු රර්. මම්. ඳද්ම උදයළන්ත ුණණවවේකර මශතළ 
(ரண்புறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குகசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ තුශදී දුන් වන, ඉ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ තුශදී 

ඉන්දඹහශන් ශගන්න බහණ්ඩරට දුන් වන  . සඹලු ශද්ල් 

මක්ෙ ෙල්ඳනහ ෙය ඵළලුහට ඳසු ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්, ඉ . 

උඳහඹන් තුශට අපි හියශන ඵිආ .  හ ගරු දශන්ස 

ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ශම් ඉදගණඳත් ෙශ ශඹෝජනහලින් මතුභහ 

අහ තිශඵන්ශන් හධහයණ ප්රලසනිආ ශම් ප්රලසනරට උත්තය ඳඹහ 

දීභ ත්භන් රණ්ඩුශේ -ජහතිඹ මක්ෙ ඵළ ශන, ඉ යටත් මක්ෙ 

ඵළ ශන- ගකීභක්ආ ශ්රී රංෙහ ඳහර්ලිශම්න්තු ශනුශන් ඔවුන් 

ඉදගණඳත් ෙශශේ ගකීභක් කිඹන මෙත් භතක් ෙයියන් භහ 

නතිනහආ . හශේභ භහ වට ෙහරඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභහටත්  සතුතින්ත ශනහආ ශඵොශවොභ 

සතුතිිආ  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතිිආ  

මීශඟට, ඉ ගරු මසආමම්ආ භගණක්ෙහර් භවතහආ 

 
[අආබහආ 3ආ58] 
 

ගරු මවහ.මම්. මරි්කළර් මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අශේ රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

157න යසථහ ඹටශත්  ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් ශදළම්ඵර් භහශආ 

19ළ  දහ  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙශ ශඹෝජනහ ශදොශව 

පිළිඵ අද දන බහ ෙල් තඵන අසථහශේ විහදශආදී භහ 

ඳශමුශන්භ ශම් ෙහයණඹ කිඹන්න ඕනෆආ මීට ෙලින් ෙථහ ෙශ 

විඳක් ශආ ගරු භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ඉ "ඳසු ගිඹ ශර් ජනහගණ 

භහශආ 8ළ  දහ ඳත් වුණු ශම් රණ්ඩු අද භහන ම්ඳත මළිඹට 

ඵහින ශෙොට කිසක් ෙය කිඹහ ගත ශනොවළකි ෙට පිඹහශගන 

ඉන්නහ" කිඹහආ . ෙථහශේ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ 

ඹම්කිස ඇත්තකුත් තිශඵනහආ භභ මශවභ කිඹන්න ශවේතු 

ශම්ෙිආ  

යතුඳසරදී තුය ඉල්ලුහභ ශඩි තිවුහ හශේ, ඉ වරහතදී 

්ෂයඹන් උද්ශඝෝණඹ ෙශහභ ශඩි තිඹරහ භයහ දළම්භහ හ ශේ 

අඳට ෙටුතතු ෙයන්න ඵළවළආ අද ඹව ඳහරන රණ්ඩු ශම් යශට් 

ජහතිෙ ශඳොලිස ශෙොියභ ඇති ෙයරහ, ඉ යහජය ශේහ ශෙොියභ 

ඇති ෙයරහ, ඉ අධිෙයණ ශේහ ශෙොියභ ඇති ෙයරහ, ඉ භළතියණ 

ශෙොියභ ඇති ෙයරහ, ඉ  යසථහ ඳගණර්තනඹක් -රණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධන- භඟින් ඹව ඳහරනඹ සථහපිත ෙශහභ, ඉ . 

අනුි යජඹට ෙටුතතු ෙයන්න න්ශන්; . අනුි යජඹට . 

රඹතනරට උඳශදස ශදන්න න්ශන්ආ අන්න .  හ තභි ශම් 

භවත්රුන්ට අද ඵඹ නළති උද්ශඝෝණඹ ෙයන්න පුළුන් 

ශරහ තිශඵන්ශන්; මෙ මෙ ංවිධහන උස ගන්න්න පුළුන් 

ශරහ තිශඵන්ශන්ආ නළත ජහතිහදඹ, ඉ රගම්හදඹ, ඉ අන්තහදඹ 

තභන්ශේ ශද්ලඳහරන හසඹ වහ ඳහවිච්චි ෙයන්න පුළුන්ෙභ 

රළබී තිශඵන්ශන් ශම් රඵහ දී තිශඵන  දව ව ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

 හිආ   

245 246 

[ගරු රර්ආ මම්ආ ඳද්භ උදඹලහන්ත ුණණශේෙය භවතහ] 
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ශම් භවත්රුන්ශගන් අඳ අවන්න ෙළභළතිි, ඉ . ෙහරශආ 

උද්ශඝෝණඹක් ෙයන්න පුළුන් වුණහද කිඹරහආ ලිේටන් 

ටයවුශම් උද්ශඝෝණඹක් ෙයන ශෙොට බීපු අඹ ඇවිත් භත්ඳළන් 

ශඳොරහ, ඉ . අඹ රහ ුණටි ගළසශේහආ මශවභ නළත්නම් 

උද්ශඝෝණඹ ෙයන ශියඹන්ට තඩි ශඳොලුලින් ගළහුහආ 

මශවභත් නළත්නම් . අඹ සුදු ෆන්ලින් ඉසසුහආ . ංසෙෘතිඹ 

නළති ෙයන්න තභි ශම් රණ්ඩු රශේආ 2015 ජනහගණ භහශආ 

8ළ  දහ ශම් යශට් ඇති ෙශ . ඳහරන ශන විශලේශඹන්භ 

ඓතිවහසෙ අසථහක්ආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ශභන්න ශම් ෙහයණඹ භහ මීට 

ෙලිනුත් ශම් ගරු බහශේදී ප්රෙහල ෙශහආ . අඹට අභතෙ  ශන 

 හ භභ නළත තහක් ශම් ෙහයණඹ භතක් ෙය ශදන්න ඕනෆආ 

1948දී ශම් යට ඳයශද්ලක්ෙහයඹන්ශගන්  දවස ෙයගන්න තභි 

ශම් යශට් උතුය, ඉ නළ ශඟනහිය . හශේභ, ඉ යට භළද, ඉ යට අග, ඉ 

ඵසනහහිය, ඉ දකුණ රදී වළභ ඳළත්ශත්භ ජනතහ ජහති, ඉ රගම්, ඉ කුර 

ශේදශඹන් ශතොය මෙතු වුශණ්ආ ඉන් ඳසු ශගවුණු අවුරුදු වළට 

ගණන ඇතුශත ශම් යශට් සංවර වහ මුසලිම් ිය සුන් මෙතු වුණහ 

නම්, ඉ ශම් යශට් සංවර වහ ශදභශ ිය සුන් මෙතු වුණහ නම්, ඉ ශම් 

යශට් මුසලිම් වහ ශදභශ ිය සුන් මෙතු වුණහ නම් මශවභ මෙතු 

වුශණ් ගිවිසුම් ගවරහ තභන්ශේ ඳංුණ ශේරු ශේයහශගන, ඉ . ඳංුණ 

ශේරු ෙඩහ ගළනීශම් අයමුණින්ආ .  හ ශම් ශගවුණු අවුරුදු වළට 

ගණ න් ඳසු ඳශමුළ  තහට උතුශර්ත්, ඉ දකුශණ්ත්, ඉ 

ඵසනහහියත්, ඉ නළ ශඟනහියත් සංවර, ඉ ශදභශ, ඉ මුසලිම් සඹලුශදනහ 

ජහති, ඉ රගම්, ඉ කුරභර ශේදශඹන් ශතොය මෙ ැකල්රක් වළටිඹට 

මෙතු වුශණ්, ඉ ශම් යට ඇද ශගන ගිහින් තිබුණු .ෙහධිඳතිහදශඹන් 

මුදහ ගන්නි; රර්ිකෙ විනහලශඹන් මුදහ ගන්නි; ශවොයෙශභන්, ඉ 

ංචහශන්, ඉ දණශඹන් මුදහ ගන්නිආ  

ශම් රඵහගත් ජඹග්රවණඹත් මක්ෙ යට රර්ිකෙ ලශඹන්, ඉ 

ංසෙෘතිෙ ලශඹන් ව භහජීතඹ ලශඹන් ඉදගණඹට ශගන 

ඹන්න ශම් ඹව ඳහරන රණ්ඩුට ග කීභක් තිශඵනහආ .  හ 

ඳසු ගිඹ ෙහරශආ ජහතයන්තයඹත් මක්ෙ ගනුශදනු ෙයද්ද . 

ජහතයන්තයඹත් මක්ෙ අශේ යටට රඵහගත්ශත් ශභොනහද කිඹහ අඳ 

භදක් ෙල්ඳනහ ෙය ඵරන්න ඕනෆආ ජහතයන්තයඹත් මක්ෙ 

ගනුශදනු ෙයද්ද අත් දළකීම් ශනොභළතිෙභ  හ භළදමුරන ශත් 

ෙඩඹක් ෙශහ හශේ, ඉ පිට යටල් මක්ෙ ගනුශදනු ෙයන්න ඹෆභත් 

මක්ෙ ඉල්රන් ෙහපු මෙ තභි ඳසු ගිඹ ෙහරශආභ ෙශශේ කිඹරහ 

අඳ දන්නහආ  

2009 ුතද්ධශආ අහන බහගශආදී ජහතයන්තය විභර්ලනඹෙට 

මෙඟ වුශණ් ෙවුද? ඵෆන් කී මන් භවත්තඹහ රංෙහට 

ශගන්ශනේශේ ෙවුද? ශගන්රහ, ඉ . අඹභ තභි ුතද අඳයහධ 

අධිෙයණඹට මෙඟ වුශණ්ආ මෙඟ වුණු ෙට්ටිඹභ "අඳ .හ 

ෙයන්න ඹනහ" කිඹහ දළන් අඳට ශචෝදනහ ෙයන්න වදනහආ . 

 හ අඳ ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ, ඉ .කීඹ යහජයඹක් තුශ අඳ 

කිසශේත්භ අශේ යණ විරුන්ත්, ඉ . ශොල්දහදුන්ත්, ඉ ශනත් 

කිසදු ශෙශනක්ත් ඳහහශදන ළඩෙට, ඉ ඔවුන් දඬු ෙ ශේ ගවන 

ළඩෙට මෙඟ න්ශන් නළති ඵආ  

ජහතයන්තයඹත් මක්ෙ අශේ ගනුශදනු තිශඵන්ශන් ශවොයෙම් 

ෙශ ල්ලි  ඩුඵහි යටට ගිහින් තළන්ඳත් ෙයන්නත්, ඉ නළත්නම් 

ශවොයෙම් ෙයපු ල්ලි සීශල්සරට අයශගන ගිහින් තළන්ඳත් 

ෙයන්නත්, ඉ මශවභත් නළත්නම් යජ පුත්තුන්ට ලිබිඹහට ගිහින් 

ුණන් ඹහනහ ඳළදරහ, ඉ ශවොයෙම් ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹහ 

training මෙක් ගන්නත් ශනොශිආ අඳට ජහතයන්තය 

ම්ඵන්ධතහ අලය න්ශන් ශම් යටට රර්ිකෙ ජඹග්රවණ 

රඵන්නිආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ භළද ශඳයදග යටරට ඹන 

අශේ අම්භහරු, ඉ ශවෝදගණඹන් ලිංගිෙ අඩන්ශත්ට්ටම්රට මුහුණ 

දීරහ, ඉ ඔවුන් මහි විඳින දුෙ ගළන, ඉ ඔවුන්ට අත්ශරහ තිශඵන 

ඉයණභ ම්ඵන්ධ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ විලහර ංහදඹක් ඇති වුණහආ 

අශේ රර්ිකෙඹ ලක්තිභත් ෙයන්න නම් අඳට තදුයටත් ෙෘෂි 

ෙර්භහන්තශඹන් ශවෝ අශනකුත් හම්ප්රදහිෙ ශද්ල් භත ඹළශඳන 

මෙ විතයක් ප්රභහණත් නළවළආ ශත්, ඉ ශඳොල්, ඉ යඵර්ලින් අශේ යටට 

රළශඵන රදහඹශභන් අශේ යට ඳත්හශගන ඹන්න පුළුන්ද 

කිඹන ගළටලු තිශඵනහආ .  හ තභි අශේ රණ්ඩු ශරෝෙශආ 

අශනකුත් යටර හිත දනහශගන ෙටුතතු ෙයන්ශන්ආ  

විශලේශඹන්භ අශේ භහළුරට ජහතයන්තය ශශශ ශඳොශශේ 

ඉල්ලුභ රඵහ ගන්න, ඉ අශේ ඇඟලුම්රට ජහතයන්තයශආ ඉල්ලුභ 

රඵහ ගන්න . හශේභ ශරෝෙශආ දුතණු යටර ඳතින දුතණු 

භහගම් රංෙහට ශගනළල්රහ . භහගම් වයවහ අශේ ගරු 

අග්රහභහතයතුභහ ශඳොශයොන්දු  වුණු රෙහයඹට ශම් යශට් ැකකිඹහ 

වියහිත තරුණ තරුණිඹන් ශනුශන් ැකකිඹහ රක් 10ක් 

 ර්භහණඹ ෙයන්න අලය දහඹක්තඹ රඵහ දීභ වහ තභි . 

ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ අපි ඳහවිච්චි ෙයන්ශන්ආ  

සවිට්ර්රන්තශආ ඩහශෝස නගයශආ ඳළළත්ශන ශරෝෙ 

රර්ිකෙ මුළුට ඳසු ගිඹ තිශආ අශේ අග්රහභහතයතුභහ අශේ 

රණ්ඩු  ශඹෝජනඹ ෙයියන් ගිඹහආ රර්ිකෙ මුළුට ගිඹහභ අශේ 

යටට ශඵොශවොභ ශරශවසශඹන්, ඉ ඳවසුශන් වම්ඵ ශන්න 

වළකිඹහක් නළති විශද්ල යටර හර්ථෙ යහඳහගණෙඹන් වමු 

ශන්න අසථහ රළබුණහ; ඔවුන් භඟ හෙච්ඡහ ෙයන්න 

අසථහ රළබුණහආ ඔවුන්ශේ රශඹෝජන වහ ශභයට තුශ 

තිශඵන ඉඩප්රසථහ ගළන ඳළවළදලි ෙයරහ . රශඹෝජන ශභවහට 

ශගශනන්න ෙටුතතු ෙශහභ යටට රර්ිකෙ ලශඹන් භෘද්ධිඹ 

හශේභ ැකකිඹහ වියහිත තරුණ තරුණිඹන්ට ැකකිඹහත් රඵහ ශදන්න 

පුළුන්ඹ කිඹන මෙ . අඹ ඳහ ශඳන්රහ දුන්නහආ  

ඔවුන්ශේ ෙර්භහන්ත රංෙහට ශගනල්රහ, ඉ යට රර්ිකෙ 

ලශඹන් භෘද්ධිභත් වුණහභ, ඉ ජනතහශේ අතට ල්ලි රළබුණහභ, ඉ 

ැකකිඹහ වියහිත තරුණ තරුණිඹන්ට ැකකිඹහ රඵහ දුන්නහභ 

විඳක්ශආ ඉන්න භවය අඹශේ ශද්ලඳහරන අනහගතඹට ශභොෙද 

ශන්ශන් කිඹරහ . ශගොල්රන්ට ඵඹක් තිශඵනහආ . අඹ වළභ 

විටභ ෙල්ඳනහ ෙයන්ශන්, ඉ තභන්ට ඊශඟ ඡන්දඹ දනන්න පුළුන් 

ක්රභඹ ශභොෙක්ද කිඹරහිආ 2015 ජනහගණ භහශආ 08ළ  දහ 

ඳළයදච්ච ශම් නඩශආ අඹ දළන් ඵරන්ශන්, ඉ තුයට ගවශගන ඹන 

ශෙනහ තුත්තිගණ ගශවේ මල්ශරනහ හශේ රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

ශවෝ, ඉ ශනත් ශභොනහ ශවෝ මෙෙ මල්ලිරහ ජනතහ ඳහයට 

ඵසරහ රණ්ඩු ශඳයශරහ ශෙොශවොභද රණ්ඩු ඵරඹ රඵහ 

ගන්ශන් කිඹරහිආ ශම් අඹට .ෙ හීනඹක් ඳභණිආ  

අශනක් ඳළත්ශතන් අපි ෙල්ඳනහ ෙයරහ ඵරන්න ඕනෆ, ඉ ඳසු 

ගිඹ රණ්ඩු - යහජඳක් ශයජිභඹ - ශෙොශවොභද ජහතයන්තයඹත් 

මක්ෙ ගනු ශදනු ෙශශේ කිඹරහආ ඳසු ගිඹ රණ්ඩු ංචහයෙ 

ෙර්භහන්තඹ ගළන විලහර ප්රචහයෙ යහඳහයඹක් ශගන ගිඹහ, ඉ 

ශභච්චය ංචහයෙඹන් ං්යහක් රහ කිඹරහආ මශවභ 

ංචහයෙඹන් විධිඹට රපු අඹ විඹදම් ෙයපු මුදල් ප්රභහණඹ 

අයශගන ඵළලුහභ දෙට ඔවුන් විඹදම් ෙයරහ තිශඵන්ශන් 

ශඩොරර් 159ිආ . හශේභ තභි, ඉ යහජය නහඹෙශඹෝ වි ලහර 

ං්යහක් මනහ කිඹරහ ශරොකුට අඬශඵය ගවශගන ප්රෙහල 

ෙශහආ ශෙොශවන්ද රශේ? රශේ, ඉ අප්රිෙහශන්ආ . අඹට ෙන්න 

ශදන්න අඳට කීඹක් වගණ ශදන්න ශනහආ ශම් හශේ ඳසුගහමී 

විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹක් තභි ඳසු ගිඹ රණ්ඩු ෙහරශආ තිබුශණ්ආ . 

 හ ජහතයන්තය ගිවිසුභක් ගවරහ අශේ යටට ප්රතිරහබ රළශඵන, ඉ 

අශේ යටට හසඹක් ශන මෙඳු ගිවිසුභක් ගවන්න වම්ඵ වුශණ් 

නළවළආ වළඵළි, ඉ . ශගොල්රන්ට මෙ ළඩක් ෙයගන්න පුළුන් 

වුණහආ සඹඹට 10ට, ඉ සඹඹට 20ට ශෙොියස ගවන්න ීනනඹත් මක්ෙ 

ගිවිසුම් ශගොඩක් ගළහුහආ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඵරන්න, ඉ Colombo Port City යහඳෘතිඹ ශදආ භවහ 

ශද්ලශප්රේමීන් විධිඹට භහන ම්ඳත ගළන ෙථහ ෙයන ශම් උදවිඹ 

Colombo Port City මෙ වදන්න ශඹෝජනහ ෙශහආ Concept මෙක් 

වළටිඹට යටක් දුතණු ශන්න Colombo Port City හශේ යහඳෘති 

අලයිආ අපි ප්රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට .ෙ පිළිගන්නහආ නමුත් . අඹ 

ශභොෙක්ද ෙශශේ? ශවක්ශටඹහය 288න්, ඉ 108ක් ීනනඹට අිති ශන 

විධිඹටි වළදුශේආ . 108නුත් 88ක් 99 අවුරුදු ඵද්දටත්, ඉ 

ශවක්ශටඹහය 20ක් දහෙහලිෙ ීනනඹට අිති ශන විධිඹටත් 

ශදන්නි වළදුශේආ . විතයක් ශනොශි, ඉ ශම් ගනුශදනු ෙවුරු 

මක්ෙද ෙශශේ? ීනනශආ CCCC කිඹන භහගභත් මක්ෙ තභි ශම් 

ගනුශදනු ෙශශේආ  

ශරෝෙ ඵළංකුශේ website මෙට ගිහිල්රහ ඵළලුහභ 

ශඳශනනහ, ඉ . භහගභ අහදු ශල්්නගත ෙයපු භහගභක් කිඹරහආ 

මතශෙොට  ශම් ගනුශදනු තුළින් ශෙොියස ගිශආ ශෙොච්චයද, ඉ 

ශෙොියස ගත්ශත් ෙවුද, ඉ ශෙොශවොභද ශෙො ියස ගිශආ කිඹරහ අඳට 

ළෙඹක් මනහආ අශනක් ඳළත්ශතන් ඳගණය හර්තහක් අයශගන 

නළවළආ ඳගණය හර්තහ වගණඹට අයශගන, ඉ ශෙොියස ගවන්ශන් නළතු 

ශම් යහඳෘතිඹට ශවට දශේ අශේ යජඹ අනුභළතිඹක් දුන්ශනොත්, ඉ  

මවිට ශම් ශගොල්රන් කිේශොත් "අන්න ීනනඹත් මක්ෙ මෙතු 

ශරහ" කිඹරහ . ගළන අපි පුදුභ විඹ ුතතු නළවළආ  

ගරු මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ කිඹපු රෙහයඹට "සීඳහ" 

ගිවිසුභ අත්න් ෙයන්න මෙඟ වුශණ් ෙවුද? ., ඉ භහින්ද යහජඳක් 

හිටපු ජනහධිඳතිතුභහිආ හක් මුළුට භන්ශභෝවන් සං ඉන්දීඹ 

අග්රහභහතයතුභහට මන්න යවසගත රඵහ දුන්නු ශඳොශයොන්දු තභි 

"සීඳහ" ගිවිසුභ අත්න් ෙයනහ කිඹන මෙආ .  හ තභි ඉන්දීඹ 

අගභළතිතුභහ රශේආ . ශගොල්රන් අටපු උුණශල් තභි අශේ යට 

දළන් ඳළටලිරහ තිශඵන්ශන්ආ ශෙශේ නමුත් අශේ ප්රතිඳත්තිඹ තභි, ඉ 

ෙරහඳශආ රන්නභ යට වළටිඹට ඉන්දඹහශේ හිත දනහ ගන්නහ 

ගභන්, ඉ ඉන්දඹහත් මක්ෙ වශඹෝගඹ ඳත්හශගන ඹන ගභන් 

අශනක් යටල් මක්ෙත් වශඹෝගශඹන් . ම්ඵන්ධෙම් 

ඳත්හශගන ඹන මෙආ .  හ තභි අග්රහභහතයතුභහ ීනන 

රශඹෝජෙඹන්ට ඳළවළදලි රයහධනහ ෙශශේ රංෙහට මන්න, ඉ 

රංෙහට ඇවිල්රහ රශඹෝජන අසථහ ළඩි ෙයන්න කිඹරහආ අපි 

.ෙ ීනනඹට විතයක් විශලේෂිත ව අසථහක් ඵට ඳත් ෙයන්ශන් 

නළවළආ ීනනඹ හශේභ, ඉ ුතශයෝඳඹ හශේභ, ඉ ඇශභගණෙහ හශේභ, ඉ 

ජඳහනඹ හශේභ විවිධ යටර ඉන්න ප්රඵර භහගම් රංෙහට 

මන්න ඕනෆආ ඇවිල්රහ ඍජු විශද්ල රශඹෝජන ශඩොරර් බිලිඹන 

5ෙටත් ළඩි ෙශශේ නළත්නම් අශේ යටට දුතණු ශන්නත් ඵළවළ; 

රර්ිකෙ ලශඹන් භෘද්ධිභත් ශන්නත් ඵළවළ; . හශේභ 

ශඳොශයොන්දු වුණු ඳගණද ැකකිඹහ අසථහ රඵහ ශදන්නත් ඵළවළආ  

2020 න විට පුයහ ගන්නට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේත්, ඉ 

අග්රහභහතයතුභහශේත් ඉරක්ෙඹක් තිශඵනහආ දන 100 රණ්ඩු 

ඇතුශත රණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹක් ශගනළල්රහ ශම් යට 

තුශ ඹව ඳහරනඹ සථහපිත ෙයන්නට, ඉ යහජය ශේශඹන්, ඉ ශඳොලිස 

ශේශඹන් ශද්ලඳහරන ඵරඳෆම් අින් ෙයන්නට, ඉ භළතියණරදී 

සදු න ශද්ලඳහරන ඵරඳෆම් අින් ෙයන්නට ෙටුතතු ෙශහ 

හශේභ ඊශඟ පිඹය තභි 2016 ංර්ධනශආ ඉරක්ෙ පුයන 

අවුරුද්දක් ඵට ඳත් ෙයරහ, ඉ මලිෙ ංර්ධන රයම්බ ෙයරහ, ඉ 

අවුරුදු 5ෙ ළරළසශම් ඉරක්ෙඹ 2020 නවිට පුයහ ගළනීභආ . 

ඉරක්ෙ පුයහ ගළනීශම්දී ශම් අඹ ශෙොඳභණ ගළහුත්, ඉ ශෙොඳභණ 

ෙෆ ගළහුත්, ඉ මෙ මෙ ෙහභයර meetings තිේඵත්, ඉ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහට මශයහි ශභොන ශභොන ඹටිකට්ටු ළඩ 

පිළිශශල් ්රිඹහත්භෙ ෙයන්නට උත්හව ෙශත් . අඹට 

ශත්ශයන්ශන් නළවළ, ඉ 2020 අශප්රේල් භහඹ න තුරු රශඹත් 

ඳහර්ලිශම්න්තු විසුරුන්නට ඵළවළ; භළතියණඹක් නළවළ; 

රණ්ඩුක් ගන්න ඵළවළ කිඹරහආ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ යහජය ඵරඹ 

තිඹහශගන, ඉ මුදල් ඵරඹ තිඹහශගන, ඉ විඳක්ශආ භන්ත්රීරුන්ට 

අල්රස දීරහ, ඉ යප්රහද දීරහ, ඉ යදහන දීරහ . ඳළත්තට අයශගන 

තිඹහගත්තු ඵරඹ . විධිඹට හියෙයරහ තිඹහ ගත්තහ හශේ  හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහට දළන් . ඵරඹ තිඹහ ගන්නට ඵළවළආ දළන් ඵරඹ 

නළති න විට, ඉ මුදල් ඵරශඹන්, ඉ යහජය ඵරශඹන්, ඉ යප්රහදලින්, ඉ 

යදහනලින් මතුභහට . ෙණ්ඩහඹභ තිඹහ ගන්නට ඵළගණ න විට 

දළනටභ අඳට ශේනහ, ඉ ශගවුණු භහ 5 තුශ ක්රභහනුකර ශට් 

අිස දඹ ශනහ හශේ ෙණ්ඩහඹභ මෙහ ශදන්නහ ගළරශන ඵආ 

දළන් අඳට රයංචි ශරහ තිශඵන රෙහයඹට ඉදගණශආදී තත් 6 

ශදශනකු ඳභණ ඇභතිෙම් ගන්න විට, ඉ තත් අඹ ප්රහශද්ලීඹ 

ම්ඵන්්ෂෙයණ ෙියටුර බහඳතිෙම් ගන්නහ විට, ඉ ඳළු ශඳොේඩ 

ශඳොේඩ ගළරවිරහ ඹන විට 2020 න විට . මර බීජඹ  

ම්පර්ණශඹන්භ විනහල ශරහ ඹනහආ  

අශනක් අතට ශම් අඹ තභ හිතහශගන ඉන්නහ, ඉ 2009දී රඵහ 

ගත්තු ුතද ජඹග්රවණඹ විකුණරහ ශම් යට මුහශන්, ඉ මුශහශන් 

ශභෝවනඹ ෙයරහ භහජඹ අන්ධහනුෙයණඹට ශග ච්චහ හශේ 

දළනුත් .ෙ ෙයන්න පුළුන් කිඹරහආ . අඹට අභතෙ ශරහ 

තිශඵනහ, ඉ 2015 ජනහගණ භහශආ 08ශ  දහ ශන විට . 

ශද්ලශප්රේමී භ ඇතුශත තිබුණු ශවොයෙභ, ඉ ංචහ, ඉ දණඹ ශම් 

යශට් ිය සුන් ශත්රුම් ගත්තු ඵ; . තුශ ඉන් ියනී භයපු ඵ 

ශත්රුම් ගත්තු ඵආ  .  හ . අඹට අභතෙ ශරහ තිශඵනහ, ඉ 

මන්න මන්න තරුණ භහජඹ ශම් යට තුශ ළඩි ශනහ  කිඹරහආ  

. කිඹන්ශන් තර්ෙහනුකර හිතන, ඉ ශරෝෙඹ දවහ තර්ෙහනුකර 

ඵරන, ඉ . හශේභ තභන්ශේ තහත්තරහ අම්භරහට ඩහ පිඹයක් 

ශදෙක් .විතශආ ඉසයවහට ඹන්න අලයතහ තිශඵන, ඉ වුභනහ 

තිශඵන නවීන භහජඹක් දසන් ද ශම් යට තුශ  ර්භහණඹ 

ශන ඵ අභතෙ ශරහ තිශඵනහආ මළ  භහජඹක් මුහශන්, ඉ 

මුශහශන්, ඉ අන්ධහනුෙයණඹ ෙයන්නට ඵළගණ ඵ ශත්රුම් 

ශනොගළනීභ .ශගොල්රන්ශේ ශද්ලඳහරන ඳයහජඹක් විනහ අඳට . 

වහ උඳෙහය ෙයන්නට ඵළවළආ  

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අශේ රණ්ඩුශේ ඳළවළදලි 

ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵනහ, ඉ ශරෝෙශආ කිසභ ඕනෆභ යටක් මක්ෙ 

ගිවිසුභක් ගවනහ නම් . ගිවිසුශභහි ප්රතිරහබ උඳගණභ ශර අශේ 

යටටත්, ඉ අශේ ජන භහජඹටත් රළශඵන විධිඹට තභි අපි . 

ගිවිසුම් ගවන්ශන් කිඹරහආ  

අපි . අඹට භතක් ෙයරහ ශදන්නට ඕනෆ තත් ෙහයණඹක් 

තිශඵනහආ අශේ විශද්ල ප්රතිඳත්තිශආ ශඵොශවොභ ඳළවළදලිි, ඉ අපි 

විශද්ලත් භඟ ගනුශදනු ඳත්හශගන ඹන්ශන්, ඉ  ඳසු ගිඹ  ඳහරන 

ෙහරශආදී ෙශහ හශේ ශෙොියස ගන්නත්, ඉ මුදල් තළන්ඳත් 

ෙයන්නත්, ඉ අශේ යට විශද්ල ඵරශේගරට ඳහරහ ශදන්නත් 

ශනොන ඵආ  

භවය ශරහට . අඹ ෙථහ ෙයන්ශන් වගණඹට ශම් යට 

.ශගොල්රන්ශේ විතයක් හශේ; අපි  ෙම් පිට ැකටිශඹෝ හශේ; අපි 

ඳයශද්ලෙහයශඹෝ හශේආ අපි ඉඳදුශණත් ශම් යශට්, ඉ අපි .ත් 

ශන්ශනත් ශම් යශට්, ඉ අපි භළශයන්ශනත් ශම් යශට්ආ . අඹට 

තිශඵන අිතිඹභ තභි අඳට තිශඵන්ශනත්ආ ශම්ෙ අශේ භහතෘ 

භූියඹආ  මෙ මෙ ඹටිකට්ටු උුණල් දහරහ දළන් අශආ ශද්ල ශප්රේභඹ 

භන්න වදනහආ ශම් ශද්ල ශප්රේභඹ ඇතුශශේ ාහතීන්ට, ඉ හිතත් 

අඹට ශගල් රඵහ දුන්නු ඵ ශම් යශට් ිය සසු දන්නහආ ශම් ශද්ල 

ශප්රේභඹ ඇතුශශේ තභන්ශේ ඇම්ඵළට්ටඹන්ට තහනහඳතිෙම් දීරහ, ඉ ශම් 

යශට් ප්රතිරඳඹ විනහල ෙශ ඵ දන්නහආ ශම් ශද්ල ශප්රේභඹ ඇතුශශේ 

ශම් යශට් අධයහඳනඹ විනහල ෙශ ඵ දන්නහ; ශෞ්ය විනහල 

ෙශ ඵ දන්නහ; ශම් යශට් ංසෙෘතිඹ ශනොදළනුත්භ විනහල 

ෙශ ඵත් දන්නහආ .  හ අද අලුත් භහජඹක් දවහ, ඉ අලුත් යටක් 

දවහ ශම් ජන භහජඹ ඵරන ඵත් . අඹට අභතෙ ශරහ 

තිශඵනහආ  
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අහන ලශඹන්, ඉ භභ ශම් ෙහයණහත් කිඹන්න ඕනෆආ ශම් 
අඹ  ෙඩින් ෙඩ භළතියණ ඳළළත් වහආ මෙ ඳශහත් බහෙට 
භළතියණඹ තිඹනහ, ඉ ඳසු තත් ඳශහත් බහෙට භළතියණඹ 
තිඹනහආ රශඹත් තත් මෙෙට භළතියණඹ තිඹනහආ මෙ ඳශහත් 
බහෙ භළතියණඹෙට ම්පර්ණශඹන් යහජය ඵරඹ, ඉ මුදල් ඵරඹ, ඉ 
භළය ඵරඹ, ඉ චණ්ඩි ඵරඹ ඳහවිච්චි ෙයියන් ෙඩින් ෙඩ ඳශහත් බහ 
භළතියණ ඳත්රහ දනපු අඹ අද භළතියණ ඉල්රනහආ දළන් . 
අඹට අභතෙ ශරහ ඇති, ඉ අවුරුදු ශදෙෙට ෙලින් 
ජනහධිඳතියණඹක් ඉල්රරහ ඉල්රන් ෙෆ ඵආ .  හශේ ඳශහත් 
ඳහරන භළතියණඹ ඉතහ ඉක්භ න් ඳත්න්න කිඹරහ තත් 
යක් ඉල්රන් ෙන්න වදනහආ . අඹභ තභි අලුත් සීභහ  ර්ණඹ 
ශගනළල්රහ අලුත් විධිඹට භළතියණඹ තිඹන්න ඕනෆ කිේශේආ 
.ශගොල්රන් ෙලින් හිතහ ශගන හිටිශආ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ 
භළශයන ශතක් ජනහධිඳති ශරහ ඉන්නහ; ඊට ඳසශේ මතුභහශේ 
පුතහ ජනහධිඳති ශනහ; වළභදහභ .ශගොල්ශරෝ ඵරශආ ඉන්නහ; 
.  හ .ශගොල්රන්ශේ  ගශම් ඉන්න ඇම්ඵළට්ටඹන්ට වළභදහභ 
ප්රහශද්ලීඹ  බහ භන්ත්රීරු විධිඹට ඉන්න පුළුන් කිඹරහආ . විධිඹට 
තභි ශම් ක්රභඹ වළදුශේආ හීශනන්ත් හිතුශේ නළවළ, ඉ ෙදහ ශවෝ . 
අඹට ඵරඹ නළති ශි කිඹරහආ දළන් ය ශේ ශත්ශයනහආ ශෙොට්ධහ 
ක්රභඹ අනු ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹට ගිශඹොත් .ශගොල්ශරෝ 
 ශඵදරහ ඉල්ලුහභ ඔක්ශෙොභ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ දනනහආ  

දළන් කිඹනහ, ඉ සීභහ  ර්ණශආ අවුරක් තිශඵනහ නම්  . අණ 
ඳනත් ම්භත ශනොෙය ශවෝ ඳයණ ක්රභඹට ඹමු කිඹරහආ ශභොෙද, ඉ 
භහනුඳහතිෙ  ශඹෝජනශඹන් තභන්ශේ ශගොඩ ශේයහ ගන්නආ  . 
 හ දළන් . අඹට වුභනහ ශරහ තිශඵන්ශන් ජහතිහදඹ පුයරහ 
ශවෝ, ඉ අන්තහදඹ පුයරහ ශවෝ, ඉ ශභොන විධිඹෙට ශවෝ තභන සට 
නළති වුණු ඵරඹ ගන්නිආ ගශම් ප්රහශද්ලීඹ බහ භන්ත්රීරුන්ශේ 
රයය ෙහරඹ ඉය ශරහ තිශඵන  හ ගශම් ශෙොියස ගවන්න 
ඵළවළ; ගශම් ශද්ලඳහරඹ ෙයන්න ඵළවළආ  ඉසය ගශම් ප්රහශද්ලීඹ 
බහ භන්ත්රීටත් අයලිගව භන්දයශඹන් ල්ලි ශඳොම්ඳ ෙශ ක්රභඹට 
දළන් ල්ලි ශඳොම්ඳ ෙයන්න ඵළවළආ ශභොෙද ශවේතු, ඉ දළන් . විධිඹට 
ඳහයල් වදන්න ශදන්ශන් නළවළආ   ප්රහශද්ලීඹ ශල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ 
වයවහ ශටන්ඩර් ෙළරහ වි විදබහඹක් හිති .හ ෙයන්ශන්ආ 
අද .ශගොල්රන්ශේ මර බීජඹ  ශද්ලඳහරන ලශඹන් වතය 
ගහශතන් ඇද ළටුණහ හශේ අශනක් අඹත් ඇද ශගන ළටිරහ 
තිශඵනහආ  

.  හ අපි ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ, ඉ ශම් යශට් ජනතහ 
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු, ඉ  ශම් යශට් ජනතහ අඳට යභක් රඵහ දුන් 
ශවේතු ෙහයණහ ශගොඩක් තිශඵන ඵආ  ජහතයන්තය ගනුශදනුරදී 
ශන්න පුළුන්; ශද්ලීඹ අපි ෙටුතතු ෙයන රෙහයශඹන් ශන්න 
පුළුන්; අධයහඳනශඹන් ශන්න පුළුන්; ශෞ්යශඹන් ශන්න 
පුළුන්; මශවභ නළත්නම් ෙෘෂි ෙර්භහන්තශඹන් ශන්න පුළුන්; 
විශද්ල ැකකිඹහලින් ශන්න පුළුන්; ංචහයෙ ෙර්භහන්තශඹන් 
ශන්න පුළුන් ශම්හ දුතණු ෙශ ුතතු විධි ම්ඵන්ධ  විලහර 
ඵරහශඳොශයොත්තුක් ව විලසහඹක් ශම් රණ්ඩු ශෙශයහි  
ජනතහ තුශ තිශඵනහආ .  හ අපි ෙය යජඹක් මක්ෙ ගනුශදනු 
ෙශත් . ජනතහ අඳ ශෙශයහි තළබ විලසහඹ භක්ත් ඳළුදු 
ෙයන්ශන් නළති, ඉ .කීඹ යටක් තුශ ජනතහ අභිරහඹන් මුදුන්ඳත් 
ෙයන රණ්ඩුක් වළටිඹට ශම් ශගන අවුරුදු ඳව ඇතුශත 
ක්රභහනුකර, ඉ වි විදබහඹක් හිත, ඉ විධිභත් ළඩ පිළිශශක් තුශ 
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේත්, ඉ ගරු අග්රහභහතයතුභහශේත් 
නහඹෙත්ඹ ඹටශත් . ශඳොශයොන්දු වුණු රෙහයඹට සඹලු 
ජඹග්රවණ ශම් යටටත් භහජඹටත් ශගන මනහ; . වහ අපි ෙළඳ 
ශනහඹ කිඹියන් භශේ ෙථහ අන් ෙයනහආ ශඵොශවොභ 
සතුතිිආ  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතිි, ඉ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ  

මීශඟට, ඉ ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහආ 

 
[අආබහආ 4ආ17] 

 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ මීට ය ගණනහෙට ෙලින් 

අත්න් ෙයන රද ද්විඳහර්ලසවිෙ ගිවිසුම් කිහිඳඹක් පිළිඵි, ඉ අද 

අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හද විහද ෙයන්ශන්ආ . ගිවිසුම්ලින් 

රංෙහශේ රර්ිකෙඹට ඹම් ප්රගතිඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහද, ඉ . 

හශේභ . ගිවිසුම්ලින් අශේ යශට් රර්ිකෙඹට ඹම් අෙටුතත්තක් 

සද්ධ ශරහ තිශඵනහද, ඉ රර්ිකෙ ලශඹන්, ඉ ශද්ලඳහර ෙ 

ලශඹන් ඹම් වහ දහඹෙ තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහද, ඉ . 

ගිවිසුම්ලින් අඳට රළබී තිශඵන හසදහඹෙ තත්ත්ඹන් 

ශභොනහද, ඉ අඳට මුහුණ ශදන්න ශරහ තිශඵන අහසදහඹෙ 

තත්ත්ඹන් ශභොනහද, ඉ ශභළ  ගිවිසුම් ඉදගණඹට ශගන ඹහභ වහ 

දළනට විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ වයවහ ්රිඹහත්භෙ න 

තහනහඳති ශේඹ භත්ද නළද්ද  කිඹන ෙහයණහ ගළන හෙච්ඡහ 

ෙයන්න  ඹියතිආ භභ හිතන්ශන් අශේ විහදශආ මලිෙ අයමුණ 

ශරහ තිශඵන්ශන් ශභන්න ශම් කිඹන ෙරුණුිආ  

ඇත්තටභ ගත්ශතොත් අද අපි ෙථහ ෙයන්ශන් අශේ රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 157ළ  යසථහට අනු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

විසන් අනුභත ෙශ ුතතු ගිවිසුම් පිළිඵිආ රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 157ළ  යසථහශේ ඉතහ ඳළවළදලි ශභශේ වන් 

වී තිශඵනහ:    

"ශ්රී රංෙහශේ රණ්ඩු ව ඹම් විශද්ල යහජයඹෙ රණ්ඩු අතය, ඉ මභ විශද්ල 

යහජයශආ ශවෝ මහි ළසඹන්ශේ ශවෝ  . යහජයශආ නීති ඹටශත් ංසථහගත 

ෙයන රද, ඉ නළතශවොත් ංසථහඳනඹ ෙයන රද ංසථහර, ඉ භහගම්ර 

ශවෝ ශනත් ංගම්ර ශ්රී රංෙහ තුශ රශඹෝජන ඩහ වභ ශවෝ රයක්හ 

කිරීභ වහ ඇති ෙය ගත් ඹම් ගිවිසුභක් ශවෝ ම්මුතිඹක් ජහතිෙ 

රර්ිකෙශආ ර්ධනඹට අතයලය න්නක් ඵ, ඉ (ශනොඳළියණි 

භන්ත්රීයඹන් ද ඇතුළු) මුළු ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹන් ං්යහශන් 

තුශනන් ශදෙෙට ශනොඅඩු  ං්යහක් විසන් ඳක්  ඡන්දඹ දී  ම්භත 

ෙයනු  රඵන ශඹෝජනහ  ම්භතඹක් භගින්  ඳහර්ලිශම්න්තු විසන්  අනුභත 

ෙයනු රළබු  අසථහෙ, ඉ . ගිවිසුභට ශවෝ ම්මුතිඹට  ශ්රී  රංෙහ තුශ  

නීතිශආ ඵරඳෆභ ඇති  අතය, ඉ  යහජය රයක්හ තවවුරු කිරීභ පිණි වළය, ඉ  

. ගිවිසුශම් ශවෝ  ම්මුතිශආ විධිවිධහන ෙඩ ශෙශයන  කිසභ ලිඛිත  

නීතිඹක් ඳළනවීභ ශවෝ ෆදීභ ද විධහඹෙ ශවෝ ඳගණඳහරන ්රිඹහක් කිරීභ ද 

ශනොෙශ ුතත්ශත්ඹආ" 

රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 157 යසථහශේ ඉතහ ඳළවළදලි 

තිශඹනහ, ඉ ගිවිසුම් අත්න් ෙශහට ඳසශේ  . ගිවිසුම්ර තිශඵන 

ෙරුණුරට ඉවළින් නීති ඳනන්නට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

අිතිඹක් නළවළ; . ගිවිසුම්රට ඉවළින් නීති ්රිඹහත්භෙ 

ෙයන්නට ශම් යශට් අධිෙයණඹට ශවෝ  විධහඹෙඹට ඵරඹක්  

නළවළ කිඹන මෙආ  . හශේභ ඉතහ ඳළවළදලි කිඹනහ , ඉ "ජහතිෙ 

රයක්හට ඵරඳහන ෙහයණහක් වළය ශම්  නීතිඹට ඉවළින් තත් 

නීති ඳනන්න අඳට අිතිඹක් නළවළ" කිඹන මෙආ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු තභි නීති ම්ඳහදනඹ ෙයන්ශන්ආ විවිධ අණඳනත් 

වයවහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් තභි  අපි නීති වදන්ශන්ආ වළඵළි 

අද අපි ශම් ෙථහ ෙයන්ශන්, ඉ මීට අවුරුදු තිස වතයෙට ෙලින්  

අත්න් ෙයන රද  ගිවිසුම්  ගළනිආ   

අද ශම් හෙච්ඡහ  ෙයන ගිවිසුම් ළඩි ප්රභහණඹක් අත්න් ෙය 

තිශඵන්ශන්, ඉ මීට අවුරුදු ගණනහෙට ශඳයිආ ෙටහර් යහජයඹ 

භඟ අපි ගිවිසුභ අත්න් ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ 2012 භළි භහශආ 

22න දහආ තහිරන්තඹ භඟ අපි ගිවිසුභ අත්න් ෙය තිශඵන්ශන් 

1996 ජනහගණ භහශආ 03න දහආ ඉන්දුනීසඹහ භඟ අපි ගිවිසුභ 

අත්න් ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ 1996 ජූ  භහශආ 10න දහආ  ඊජිේතු 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භඟ අපි  ගිවිසුභ අත්න් ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ 1996 භහර්තු භහශආ 

11න දහආ කුශේට් යහජයඹ භඟ අපි ගිවිසුභ අත්න් ෙය 

තිශඵන්ශන්, ඉ 2009 ශනළම්ඵර්  භහශආ 05න දහආ ශ්රී රංෙහ වහ 

විඹට්නහභඹ අතය ගිවිසුභ අත්න් ෙය තිශඵන්ශන් 2009 

ඔක්ශතෝඵර් භහශආ 22න දහආ ශ්රී රංෙහ වහ ීනනඹ අතය ගිවිසුභ 

අත්න් ෙය තිශඵන්ශන් 1986 භහර්තු භහශආ 13න දහආ              

ශ්රී රංෙහ වහ භළශල්සඹහ අතය රර්ිකෙ ගිවිසුභ අත්න් ෙය 

තිශඵන්ශන්, ඉ 1982 අශප්රේල්  භහශආ 16න දහආ  ඳකිසතහනඹ  වහ     

ශ්රී රංෙහ අතය  ගිවිසුභ අත්න් ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ 2000 ජනහගණ 

භහශආ  05න දහආ  ඉයහනඹ  වහ  ශ්රී රංෙහ අතය ගිවිසුභ  අත්න් 

ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ 2000  ජූලි භහශආ 25න දහආ ශචක් ජනයජඹ  වහ 

ශ්රී රංෙහ අතය  ගිවිසුභ අත්න් ෙය තිශඵන්ශන්, ඉ 2011 භහර්තු 

භහශආ 28න දහආ ශ්රී  රංෙහ  වහ ඉන්දඹහ අතය ගිවිසුභ අත්න් 

ෙය තිශඵන්ශන් 1997 ජනහගණ භහශආ 22න දහආ 

ශභශවභ ඵළලුහභ, ඉ  අද අපි ශම් ගිවිසුම් ගළන  ෙථහ ෙයන්ශන්, ඉ 

අවුරුදු ගණනහෙට ඳසශේිආ 1982 අශප්රේල් 16න දහ ශ්රී රංෙහ 

වහ භළශල්සඹහ අතය අත්න් ෙශ ද්විඳහර්ලසවිෙ රර්ිකෙ ගිවිසුභ 

ගළන ඵරන විට, ඉ මහි තිශඵන ෙරුණුරට ඉවළින් නීති ම්ඳහදනඹ 

ෙයන්නට ඵළවළ කිඹහ තභි, ඉ රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 157 

යසථහ අනු අදවස ශන්ශන්ආ ශම්  ගිවිසුභ ඉදගණඳත් වුශණ් 

ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්තු ළස හයශආිආ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

භන්ත්රීරුන්ට 1982 අශප්රේල් 16න දහ අත්න් ෙශ ගිවිසුභ  කිඹහ 

ගන්නට රළශඵන්ශන් 2015 ජනහගණ භහශආ  මුල් තිශආි; 

අවුරුදු 34ෙට ඳසශේිආ ශභච්චය ෙහරඹක් -අවුරුදු  තිස  වතයක් 

පුයහට-  අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ  නීති ම්ඳහදනඹ ෙ ශශේ, ඉ 

නීතිරීති වළදුශේ ශම් ගිවිසුම්ර අඩංුණ ෙරුණු ගළන දන්ශන් 

නළතිිආ .හශආ ශභොනහද තිශඹන්ශන්, ඉ ඊට ඉවළින්  අපිට නීති 

ඳනන්නට පුළුන්ද, ඉ ඵළගණද කිඹන මෙ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

භන්ත්රීරු  දළනගන්ශන් ශෙොශවොභද? ශභළ  විහිළුෙහරී 

තත්ත්ඹෙට අද ශම් ්රිඹහලිඹ ඳත් වී තිශඵනහආ ඇි, ඉ ශම්ච්චය 

ෙහරඹක් ශම් ද්විඳහර්ලසවිෙ රර්ිකෙ ගිවිසුභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදගණඳත්  ෙයන්නට  ඵළගණ වුශණ්? 1982- 1986  ෙහරශආ ශම් ය ට 

ඳහරනඹ ෙශශේ මක්ත්  ජහතිෙ ඳක්ශආ රණ්ඩුිආ මදහ මක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ශආ රණ්ඩු ෙහරශආ ශම් ගිවිසුම් ඳහර්ලිශම්න්තුට  

ඉදගණඳත් ෙය නළවළආ  අවුරුදු ගණනහෙට  ඳසශේ  දළන්  විශද්ල 

ෙටුතතු අභහතයහංලඹට සද්ධශරහ තිශඵනහ, ඉ .හ ඉදගණඳත් 

ෙයන්නආ 

අශනකුත් ගිවිසුම් තිශඵන්ශන් ශඳොදු ශඳයමුණ රණ්ඩු 

ෙහරශආ, ඉ න්ධහන රණ්ඩු ෙහරශආආ . රණ්ඩුර හිටපු  විශද්ල 

ඇභතිරු, ඉ . තිබුණු රණ්ඩු තභන්ශේ ුතතුෙභ  වගණවළටි ඉටු ෙය 

නළවළආ ඇභතිරු, ඉ රණ්ඩු . ුතතුෙභ ඉටු ෙශශේ නළවළ හශේභ  

 රධහගණනුත් අභත් ශරහ තිශඵනහ, ඉ . ගිවිසුම් ෙරට ශරහ ට  

විඹ බහය අභහතයයඹහ වයවහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් 

ෙයන්නආ ඇි ශම් ගිවිසුම් ශභච්චය ෙහරඹක්  ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදගණඳත් ශනොෙය සටිශආ?  

ශම් ගිවිසුම්ර තිශඵන අතයලය ගන්ති ශම් යශට් ජනතහ 

දළනගත ුතතුි; අඩුභ ලශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භන්ත්රීරු 

දළනගත ුතතුිආ . අඹ ශම්හ කිඹහගත ුතතුිආ මශවභ නළතු අපි 

ශෙොශවොභද ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ශනත් නීතිරීති වදන්ශන්? . 

නීතිඹ ශම් ද්විඳහර්ලසවිෙ ගිවිසුභට ඳටවළ  ්රිඹහත්භෙ ශනහද 

නළද්ද කිඹරහ අපි ශෙොශවොභද දළනගන්ශන්? ඵයඳතශ අඩුක්, ඉ 

ඵයඳතශ ළැකද්දක් ශභතළන සද්ධ ශරහ තිශඵනහආ ශෙොශවොභ 

වුණත් අවුරුදු ගණනහෙට ඳසශේ ශවෝ අද අපි ශම් ගිවිසුම් ගළන 

ෙථහ ෙයනහආ දළන් ෙථහ ෙයන්ශන් ශම් ගිවිසුම් වයවහ රර්ිකෙ 

ලශඹන් අඳට ඹම් ප්රතිරහබඹක් රළබුණහද, ඉ වහ ඹක් සද්ධ වුණහද 

කිඹන මෙ ගළනිආ සදු වුණු වහ ඹ ගළන අවුරුදු 34ෙට ඳසශේ 

ෙථහ ෙයරහ . වහ ඹ ශක්න්න අඳට දළන් පුළුන්ද? ශන්න 

පුළුන් වහ ඹ ශරහ ඉයිආ 

උදහවයණඹක් විධිඹට ශ්රී රංෙහ වහ ඉන්දඹහ අතය අත්න් 

ෙශ SAFTA ගිවිසුභ ඵරන්නආ . ගිවිසුශම් ළඩි හසඹ තිබුශණ් 

අඳට ශනොශිආ . ගිවිසුශම් ළඩි හසඹ තිබුශණ් ඉන්දඹහටිආ 

ඉන්දඹහශේ විලහර ශශශ ශඳොශ රර්ිකෙඹ තුශට . ගිවිසුභ 

වයවහ ළඩි ප්රතිරහබ අයශගන ගිඹහආ . ගිවිසුභ තුශ අඳට විලහර 

අහසදහඹෙ තත්ත්ඹන්ට මුහුණ ශදන්නට සද්ධ වුණහආ . ගිවිසුභ 

වදපු, ඉ ගිවිසුභ අත්න් ෙයපු අඹ ඳහ පිළිගන්නහ, ඉ . ගිවිසුශම් 

අඩංුණ විඹ ුතතු තිබුණු අතයලය ෙහයණහ අඳට ඇතුශත් 

ෙයගන්න ඵළගණ වුණහ කිඹරහආ . ගිවිසුභ ද්විඳහර්ලසවිෙ අත්න් 

ෙශත්, ඉ යටක් විධිඹට .ශෙන් අඳට සද්ධ වුශණ් ළඩි අහසඹක් 

ඳභණි කිඹහ අද . ගිවිසුභ භහශරෝචනඹ ෙයන රර්ිකෙ 

විශලේාඹන්, ඉ  රධහගණන් පිළිගන්නහආ වළඵළි, ඉ දළන් අලසඹහ 

ඳළනරහ ගිහින් ඉයිආ දළන් ඉසතහරඹ ළහුහට ළඩක් නළවළආ 

ඇත්තටභ ගත්ශතොත් ශභළ  තත්ත්ඹක් තභි ශම් ගිවිසුම් 

වයවහ අද අඳට මුහුණ ශදන්නට සද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්ආ 

ශෙොශවොභ වුණත් අද අපි ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ෙථහ ෙයන 

ශෙොට ඇත්තටභ ශම් ගිවිසුම්ර අඩංුණ වී තිශඵන ෙරුණු -ගිවිසුම් 

12ෙ අඩංුණ වී තිශඵන ෙරුණු- පිළිඵ ශම් විනහඩි කිහිඳශආදී 

දීර්ඝ ලශඹන් ෙථහ ෙයන්නට ඵළවළආ මෙ ගිවිසුභෙට ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට මක් විහදඹක් ඵළගින් අලය ශනහආ මශවභ 

වුශණොත් විතයි . ගිවිසුශම් අඩංුණ පිළිඵ ඳළවළදලි හද විහද 

ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඇති ශන්ශන්ආ දළන් ශම් ෙයන්ශන් ශච්ච 

ළැකද්ද හ ගළනීභට ශඳොඩි ුතතුෙභක් ඉසට ෙයනහ හශේ, ඉ 

උුණයට ශවොයහ ශඵශවත් ශඵොනහ හශේ ළඩක්ආ දළන් ශම් ෙවුරුත් 

. ගළන ෙථහ ෙයරහ "ඔන්න අපි ගිවිසුම් ඉදගණඳත් ෙශහ, ඉ 

විහදඹකුත් දුන්නහ, ඉ භන්ත්රීරුත් ෙථහ ෙශහ" කිඹරහ ශච්ච 

ළැකද්ද වගන්න පුංචි ඳළරළසතයඹක් අරන මෙ තභි ශම් 

ෙයන්ශන්ආ ඇි ශභච්චය ෙහරඹක් විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ 

විසන් ශම් ගිවිසුම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙශශේ නළත්ශත් 

කිඹරහ විශද්ල ෙටුතතු ඇභතියඹහ විසන් ඳළවළදලි ෙශ ුතතු 

ශනහආ  

භභ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ, ඉ අද මතුභහශේ ඳළත්ශතන් . පිළිඵ 

ෙරුණු ඳළවළදලි කිරීභක් ෙයි කිඹරහආ නමුත් මතුභහ  . ගළන ෙථහ 

ෙශශේ නළවළආ . ගිවිසුම්ර තිශඵන ෙරුණු ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදගණඳත් ශනොෙයන්න ශවේතු ශභොෙක්ද? ශම් ගිවිසුම් ශභච්චය 

ෙහරඹක් ප්රභහද ශන්න ඵරඳෆ ශවේතු ශභොනහද, ඉ ඇි .හ 

ඉදගණඳත් ෙශශේ නළත්ශත් කිඹරහ රණ්ඩු ඳහර්ලසශඹන් අන්තිභ 

ශභොශවොශත් ශවෝ ඳළවළදලි පිළිතුයක් රළබිඹ ුතතුිආ . රර්ිකෙ 

ගිවිසුම්ලින් සදු  වුණු අහස ශභොනහද, ඉ හස ශභොනහද, ඉ . අහස 

ශක්හගන්න පුළුන් ්රිඹහභහර්ග ශභොනහද කිඹරහ රණ්ඩු 

ඳළත්ශතන් ඳළවළදලි කිරීභක් අලයිආ නමුත් මශවභ ඳළවළදලි 

කිරීභක් අද සද්ධ වුශණ්ත් නළවළආ ඉදගණශආදී වර් ද සල්හ 

ඇභතිතුභහත් ඳළවළදලි කිරීභක් ෙයිද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළආ 

අපි .ෙ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහආ .ෙ මශවභ ශිද කිඹරහ අපි 

ඵරමුආ  

විශද්ල ෙටුතතු ඇභතියඹහශේ ඳළත්ශතන් මශවභ ඳළවළදලි 

කිරීභක් සද්ධ වුශණ් නළවළආ ශෙොශවොභද ශම් ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ 

වුශණ්, ඉ ශෙොශවොභද ශම් අඩු ඳහඩු වුශණ් කිඹන මෙ දළනගන්න ශම් 

යශට් ජනතහට අිතිඹක් තිශඵනහආ . ුතතුෙභ ඉටු කිරීභ 

රණ්ඩුශේ ග කීභක් කිඹන මෙ භභ නළත අධහයණඹ ෙයනහආ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අපි ශම් ෙථහ ෙයන්ශන් 

රර්ිකෙ ගිවිසුම් ගළන විතයිආ විශලේශඹන්භ රශඹෝජන පිළිඵ 
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තභි රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 157න යසථහ ඹටශත් අඳට 

නීති ප්රතිඳහදන තිශඵන්ශන්ආ වළඵළි, ඉ අපි දන්නහ ද්විඳහර්ලසවිෙ 

රයක්ෙ ගිවිසුම් අත්න් ෙශ ඵආ දළනුත් අත්න් ෙයනහආ මදහ 

ඇශභගණෙහනු තහනහඳතියඹහ ව මෙට රයක්ෙ ශල්ෙම් 

ශගෝධහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ අතය අත්න් ෙයපු Acquisition 

and Cross-Services Agreement මෙ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදගණඳත් ෙශශේ නළවළආ අද ශනෙල් මඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට  ර 

ලශඹන් ඉදගණඳත් ෙශශේ නළවළආ විවිධ අසථහරදී අපි ප්රලසන 

ෙශහභ මභ ගිවිසුශම් ශෙොපිඹක් විතයක් ප්රලසන නඟපු භන්ත්රීයඹහට 

රඵහ දුන්නහආ වළඵළි, ඉ . ගිවිසුශම් අතයලය ගන්ති "ටිශඳක්ස"  

ෙයරහ තභි දුන්ශන්ආ යටල් ශදෙක් අතය අත්න් ෙයන 

රයක්ෙ ගිවිසුභක් ඇි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙයන්ශන් 

නළත්ශත්?  ඇි මහි තිශඵන ගන්ති   "ටිශඳක්ස"  ෙයන්ශන්?  

මදහ ශගෝධහබඹ යහජඳක් ඇශභගණෙන් තහනහඳතියඹහත් මක්ෙ 

අත්න් ෙයපු . වයස ශේහ ගිවිසුභ ශම් අලුත් රණ්ඩුට පුළුන් 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් ෙයන්නආ   

න රණ්ඩුට අපි අධහයණඹ ෙයනහ, ඉ වහභ ශගෝධහබඹ 

යහජඳක් ව මෙට ඇශභගණෙන් තහනහඳතියඹහ අත්න් ෙයපු . 

රයක්ෙ ගිවිසුභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බහගත ෙයන්න කිඹරහආ 

මහි තිශඵන ෙරුණු -. අඩංුණ- දළනගළනීශම් අිතිඹක් අශේ 

භන්ත්රීරුන්ට තිශඵනහ; ශම් යශට් ජනතහට තිශඵනහආ .ශෙන් 

අශේ යශට් ජහතිෙ රයක්හට න ඵරඳෆභ ශෙොි හශේද කිඹන 

මෙ අපි දළනගන්න ඕනෆආ නමුත් අද න ශතක් . ගිවිසුශභන් න 

වහ දහඹෙ තත්ත්ඹ ගළන ෙරුණු හිත ශතොයතුරු දළනගන්න 

වළකිඹහක් රළබිරහ නළවළආ .  හ ශගෝධහබඹ යහජඳක් ව 

ඇශභගණෙන් තහනහඳතියඹහ අතය අත්න් ෙයපු රයක්ෙ ගිවිසුභ, ඉ 

මශවභ නළත්නම් . වයස ශේහ පිළිඵ ගිවිසුභ වහභ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බහගත ෙයන්නආ ඇශභගණෙන් ඳහ ඵශ වමුදහට, ඉ 

නහවිෙ වමුදහට, ඉ ුණන් වමුදහට අශේ යශට් භූියඹ ඳහවිච්චි 

ෙයන්න හශේභ . ඇශභගණෙන් වමුදහ ශ්රී රංෙහශේ ගත ෙයන 

ෙහරඹ තුශ ෙෆභ බීභ, ඉ ඉඳුම් හිටුම් ඇතුළු සඹලු ඹටිතර ඳවසුෙම් 

ඳඹන්න ශ්රී රංෙහශේ රණ්ඩු මදහ මෙඟ වුණහආ . මෙඟතහ 

අශේ යශට් ජහතිෙ රයක්හට ඵයඳතශ තර්ජනඹක්ආ . තර්ජනඹ 

අදත් තිශඵනහආ ශභොෙද, ඉ . ගිවිසුභ තභ අශවෝස වුශණ් නළවළආ  

රණ්ඩු භහරු වුණහට, ඉ රණ්ඩු ශනස වුණහට . වයස ශේහ 

ගිවිසුභ තභ ්රිඹහත්භෙිආ . ගිවිසුශම් තිශඵන යශට් ජහතිෙ 

රයක්හට වහ දහඹෙ ෙරුණු පිළිඵ ශම් යශට් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භන්ත්රීරු දළනගත ුතතුිආ ශම් යශට් ජනතහ 

දළනගත ුතතුිආ . වහ දහඹෙ ගන්ති ඉත් කිරීශම් වළකිඹහකුත් 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵනහආ මශවභ නම් අපි .හ ඉත් 

ෙයන්න භළදවත් න්න ඕනෆආ . අර්ථශඹන් අයශගන . ගිවිසුභ 

පිළිඵ තත්ත්ඹ වහභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට දළනුම් දඹ ුතතු 

නහආ 

ඳසු ගිඹ දසර භහධය හර්තහ ෙයරහ තිබුණහ, ඉ තත් මළ භ 

ගිවිසුභක් ඇශභගණෙහ මක්ත් ජනඳදඹත් මක්ෙ අත්න් ෙයන්න 

ඹනහ කිඹරහආ . අනු රඵන ශඳඵයහගණ භහශආ මුරදී 

 ේශඹෝර්ක් නගයශආදී . ගිවිසුභ අත්න් ෙයන්න  ඹියතිආ 

ඇශභගණෙහ මක්ත් ජනඳදඹ ව ශ්රී රංෙහ අතය රයක්ෙ, ඉ 

රර්ිකෙ අශඵෝධතහ ලිඹවිල්රක් අත්න් ෙයනහආ ශම් රයක්ෙ, ඉ 

රර්ිකෙ අශඵෝධතහ ලිඹවිල්ර ශභොෙක්ද කිඹරහ අපි දළනගන්න 

ෙළභළතිිආ .ෙ ගිවිසුභක්ද? මෙඟතහක්ද? MoU මෙක්ද? 

ශභොෙක්ද? . අශඵෝධතහ ලිඹවිල්ර අත්න් ෙයන්ශන් රයක්හ 

පිළිඵ නම්, ඉ රර්ිකෙඹ පිළිඵ නම්, ඉ .ෙ අත්න් ෙයන්න 

ෙලින් . පිළිඵ අපි දළනගන්න ඕනෆආ . ගිවිසුභ අත්න් ෙශහට 

ඳසශේ .ෙ ශනස කිරීභ අසීරුිආ  

මදහ ශගෝධහබඹ යහජඳක්රහ ෙයපු ළශේභ අද ඔඵතුභන්රහත් 

ෙයනහ නම්, ඉ .ෙ ඊට ඩහ ඵයඳතශ ළැකද්දක්ආ ශගෝධහබඹ 

යහජඳක්රහ ඇශභගණෙහත් මක්ෙ ශවොශයන් අශඵෝධතහ ගිවිසුම් 

ගවද්දී ඔඵතුභන්රහ කිේහ, ඉ .ෙ ළයදි කිඹරහආ වළඵළි, ඉ මශවභ 

කිඹපු ඔඵතුභන්රහ අද නළත තහක් ඇශභගණෙහ මක්ත් 

ජනඳදඹත් මක්ෙ රයක්ෙ ගිවිසුභක් විතයක් ශනොශි, ඉ 

රයක්ෙ ව රර්ිකෙ ගිවිසුභකුත් -අශඵෝධතහ ලිඹවිල්රක්- 

අත්න් ෙයන්න ඹනහආ ශභොනහද . ගිවිසුශම් තිශඵන රර්ිකෙ 

ෙරුණු? ශභොනහද . ගිවිසුශම් තිශඵන රයක්ෙ ෙරුණු? .හ 

අශේ යශට් රර්ිකෙඹට ෘජුභ ඵරඳහනහආ .හ අශේ යශට් ජහතිෙ 

රයක්හට ෘජුභ ඵරඳහනහආ මඹ ෙලින් අත්න් ෙශ ගිවිසුශම් 

දුණක්ද, ඉ මශවභත් නළත්නම් ඊට ඩහ අලුත් මෙක්ද? ඇි ශම් 

ගිවිසුභ  ේශඹෝර්ක් නුයදී අත්න් ෙයන්ශන්? ඇි ශම් ගිවිසුභ   

ශ්රී රංෙහශේදී අත්න් ෙයන්ශන් නළත්ශත්? අඩුභ ගණශන් . 

අත්න් ෙයන අශඵෝධතහ ලිඹළවිල්ශල් පිටඳතක් ශම් යශට් 

ජනතහට දළනගන්න භහධය වයවහ ප්රචහයඹ ෙශ ුතතුිආ මතශෙොට 

තභි යට ම්ඵන්ධශඹන් ද්විඳහර්ලසවිෙ අත්න් ෙයන ශද්ල් 

ගළන යශට් ජනතහට  දළනගන්න පුළුන් න්ශන්ආ .  හ . 

ගිවිසුම් ශවළි කිරීභ අ හර්ඹශඹන්භ යජඹ විසන් ඉටු ෙශ ුතතු ග 

කීභක්ඹ කිඹන මෙ නළත භභ අධහයණඹ ෙයනහආ  

. විතයක් ශනොශිආ බ්රිතහනය යජඹ ව ශ්රී රංෙහශේ රණ්ඩු 

අතය තත් රයක්ෙ ගිවිසුභක් අත්න් ෙයනහඹ කිඹරහත් 

දළනගන්න රළශඵනහආ ශ්රී රංෙහශේ වමුදහ ප්රතියුවගත ෙයන්න, ඉ 

ශ්රී රංෙහශේ වමුදහට භහන හිියෙම් ගළන උගන්න්න බ්රිතහනය 

යජඹ ඹම් රධහය මුදරක් ශදන්න සදහනම්ආ . රධහය මුදර ගන්න   

ශ්රී රංෙහශේ රණ්ඩු ව බ්රිතහනය යජඹ අතය නළත රයක්ෙ 

ගිවිසුභක් අත්න් ෙයනහආ  

ශ්රී රංෙහශේ වමුදහට, ඉ ශ්රී රංෙහශේ ශඳො වසඹට භහන හිියෙම් 

පිළිඵ ඳහධභහරහ ඳත්න මෙ ශවොිආ . පිළිඵ අශේ 

විරුද්ධත්ඹක් නළවළආ අවුරුදු තිස ගණනක් තිසශේ ුතද්ධඹක් 

තිබුණු යටෙ අශේ යශට් ශඳො වසඹ, ඉ අශේ යශට් වමුදහ ශගොඩ 

නළඟිරහ තිශඵන්ශන්, ඉ වළදරහ තිශඵන්ශන් ුතදභඹ හතහයණඹට 

ගළශශඳන විධිඹට ඵ අපි දන්නහආ වළඵළි, ඉ දළන් ුතද්ධඹ අන් 

ශරහ තිශඵන්ශන්ආ  

ුතද්ධඹ ඳළති ෙහනුශේ තිබුණු ශඳො වසඹ, ඉ ුතද්ධඹ ඳළති 

ෙහනුශේ තිබුණු වමුදහ දළන් යටට ගළශශඳන්ශන් නළවළආ .හ 

අලුත් ශන්න ඕනෆආ .හ නවීෙයණඹ ශන්න ඕනෆආ ඩහත් 

ප්රජහතන්ත්රීඹ යටෙ වමුදහක්, ඉ ප්රජහතන්ත්රීඹ යටෙ ශඳො වසඹක් ඵට 

.හ ඳත් ශන්න ඕනෆආ මතශෙොට තභි හභහනය ජනතහ 

ශඳො වසඹට . අදහශ ශගෞයඹ ශදන්ශන්ආ මතශෙොට තභි ශම් 

යශට් ජනතහ වමුදහ ශඵශහට, ඉ වමුදහට .  ඹියත, ඉ රළබිඹ ුතතු 

ශගෞයඹ රඵහ ශදන්ශන්ආ ඔවුන් භවත්භහ ගති ුණණ හිත 

ශඳො වසඹෙ  රධහගණන් ශන්න ඕනෆආ භවත්භහ ගති ුණණ හිත 

වමුදහ  රධහගණශඹක් ශන්න ඕනෆආ යශට් නීතිඹ, ඉ භහන හිියෙම් 

පිළිඵ, ඉ මලිෙ අිතිහසෙම් පිළිඵ, ඉ ප්රජහතන්ත්රහදඹ පිළිඵ 

. යශට් වමුදහ, ඉ . යශට් ශඳො වසඹ දළනුත් කිරීශභන් ඳභණි 

මළ   රධහගණන්, ඉ මළ  ශඵළුන්   ර්භහණඹ ෙයන්න පුළුන් 

ශන්ශන්ආ . වහ ළඩ මුළු අලයි; . වහ ඳහධභහරහ 

අලයිආ  .හ ඇති තයම්  ෙශහට කිස ප්රලසනඹක් නළවළආ 

වළඵළි, ඉ . භහන හිියෙම් පිළිඵ අශේ වමුදහට 

උගන්න්න අශේ යශට් ඕනෆ තයම් භහන හිියෙම් පිළිඵ 

්රිඹහධයඹන් ඉන්නහආ ශරෝෙශආ භහන හිියෙම් ංවිධහනර 

ෙටුතතු ෙශ, ඉ ජහතයන්තය අත් දළකීම් තිශඵන භහන හිියෙම් 

්රිඹහෙහරීන් අශේ යශට් ඉන්නහආ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ යට ඇතුශශේ 

ඇති වුණු අබයන්තය අර්බුදෙහරී තත්ත්   හ ශරෝෙශආ විවිධ 

යටරට ගිහිල්රහ, ඉ භහන හිියෙම් ංවිධහනරට ඵළඳිරහ, ඉ 

ජහතයන්තය ලශඹන් පිළිගත් ප්රාේතීන්ට අනු ෙටුතතු ෙයන 

රෙහයඹ . ංවිධහන වයවහ ඔවුන් ඉශගන ශගන තිශඵනහආ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශ්රී රංෙහශේ භහන හිියෙම් ශෙොියභක් තිශඵනහආ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු විසන්භ ඳත් ෙයන රද භහන හිියෙම් පිළිඵ 

ශෙොියභක් තිශඵනහආ . ශෙොියභට අනුඵද්ධ දසත්රික් ෙහර්ඹහර 

ගණනහක් තිශඵනහආ .හශආ ළඩ ෙයන  රධහගණන් විලහර 

පිගණක් ඉන්නහආ භහන හිියෙම් විඹඹ පිළිඵ වශ දළනීභක් 

තිශඵන නීතීාඹන් විලහර පිගණක් අශේ යශට් ඉන්නහආ මශවභ 

සටිඹදී, ඉ අශේ යශට් අශේ රණ්ඩුට මළ  වළකිඹහක් තිබිඹදී, ඉ 

අශේ වමුදහට භහන හිියෙම් උගන්න්න බ්රිතහනය වමුදහ 

ශගශනන්න ඕනෆ නළවළආ  

බ්රිතහනය වමුදහ ශරෝෙඹ පුයහ භහන හිියෙම් රයක්හ ෙයරහ 

තිශඵනහද, ඉ භහන හිියෙම් ෙඩ ෙයරහ තිශඵනහද ඹන්න 

ඳළවළදලි හක්ෂි හිත අඳට කිඹන්න පුළුන්ආ ශ්රී රංෙහශේ 

ඉතිවහඹ ගත්තත්, ඉ මදහ බ්රිතහනයඹ අශේ යශට් ජනතහශේ භහන 

හිියෙම් ෙඩපු යටක් ඵ ඳළවළදලි ශනහආ ශරෝෙශආ යටල් 

ඹටත් ෙයගත්ත බ්රිතහනය වමුදහශන්  භහන හිියෙම් ගළන නළත 

ඉශගන ගන්න අශේ වමුදහට වුභනහක් නළවළආ අශේ වමුදහට 

භහන හිියෙම් ගළන කිඹහ ශදන්න ඕනෆආ අශේ ශඳො වසඹට භහන 

හිියෙම් පිළිඵ උගන්න්න ඕනෆආ වළඵළි, ඉ .ෙ ෙශ ුතත්ශත් 

බ්රිතහනය වමුදහශන් ශනොශි; බ්රිතහනය භහන හිියෙම් 

්රිඹහෙහරීන්ශගන් ශනොශිආ . රළශඵන ල්ලිරට ඹට ශරහ, ඉ 

අශේ වමුදහ බ්රිතහනය වමුදහට ඕනෆ විධිඹට වසුරුන්න, ඉ . 

අඹශේ උඳහඹ භහර්ගිෙ ළරළසුම් අශේ වමුදහ  රධහගණන්ශේ 

ඔළුරට ඵසන්න ඉඩ ශදන්න නයෙිආ  

භහන හිියෙම් පිළිඵ ශභළ   ඳහධභහරහ, ඉ  භහන හිියෙම් 

පිළිඵ ශභළ  භළදවත්වීම් වයවහ තභි බ්රිතහනයඹ, ඉ ඇශභගණෙහ 

මක්ත් ජනඳදඹ ළ  ප්රධහන යටල් අශේ යටර අබයන්තය 

රයක්හට භළදවත් ශන්ශන්ආ .ෙ අපි දන්නහආ . භහන 

හිියෙම් ගළන උගන්න ශෙොට තභි ශඵශහශේ අදව ශත්රුම් 

ගන්ශන්ආ . භහන හිියෙම් ගළන ඳහධභහරහ ෙයන ශෙොට තභි, ඉ 

අශේ යශට් ජහතිෙ රයක්හට අපි ගන්නහ ්රිඹහ භහර්ග පිළිඵ . 

 රධහගණඹහශගන් සුතම් ෙරුණු දළන ගන්න පුළුන් න්ශන්ආ . 

 හ ශම් මන්ශන් රදයඹෙට ශනොශි කිඹන ශද් අපි ශවොට 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෆආ ශභොෙක්ද ශම් බ්රිතහනය යජඹ ව ශ්රී රංෙහශේ 

රණ්ඩු අතය ඇති ෙයන රයක්ෙ ගිවිසුභ?  භහන හිියෙම් 

පිළිඵ ඉගළන්වීභට ඳභණක් සීභහ වුණු මෙක්ද, ඉ මතළ න් මවහට 

තිශඵන අශනක් ෙරුණු ශභොනහද කිඹන මෙ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹ විසන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු දළනුත් ෙශ ුතතුි කිඹහ 

භහ නළත භතක් ෙයනහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ශම් රර්ිකෙ ගිවිසුම් ව ශම් 

රයක්ෙ ගිවිසුම් ශරෝෙඹ තුශ ශනත් යහජයඹන්ර ්රිඹහත්භෙ 

ෙයද්දී, ඉ අශේ යටට ළඩි හසඹක් අත්ඳත් ෙයගන්න, ඉ අශේ යටට මහි 

හසදහඹෙ තත්ත්ඹ ඇති ෙයගන්න  අශේ තහනහඳති ශේඹ . 

වහ සුදුසු භට්ටභකින් අපි ඳත් ෙයරහ තිශඵනහද?  

ඔඵතුභන්රහ විලහර ශචෝදනහ ගණනහක් . ෙහරශආ මල්ර 

ෙශහආ .හ, ඉ ඳළවළදලිභ ශචෝදනහ තභිආ යහජඳක් ඳහරන ුතගශආදී 

තහනහඳති ශේඹ මුළුභ න් ශද්ලඳහරනීෙයණඹ වුණහආ 

ශද්ලඳහරනීෙයණඹටත් මවහ ගිහින්, ඉ විශද්ල ශේඹ මුළුභ න්භ 

ඳවුශල් විශද්ල ශේඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුණහ; ාහතින්ශේ 

විශද්ල ශේඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුණහආ  

මදහ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ ම්පර්ණශඹන් 

ශභශවඹවශආ, ඉ ජින් ද හස ුණණර්ධන කිඹන වහදඹහිආ විශද්ල 

ශේඹ ගළන අඵ භල් ශර්ණුක්ත් දන්ශන් නළති, ඉ විවිධ ඹටිතර 

ඳවසුෙම් ඳඹියන් සටි මළ  පුද්ගරඹකු විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලශආ අ්ෂක්ණ භන්ත්රීයඹහ විධිඹට ඳත් ෙයරහ, ඉ හිටපු 

විශද්ල ඇභතියඹහ ඹට ෙයශගන, ඉ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ 

 රධහගණන් තභන්ට ඕනෆ විධිඹට වසුරුියන්, ඉ තභන්ශේ හිතත් 

ෙණ්ඩහඹම් විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ  ර්භහණඹ  ෙයියන් 

ෙටුතතු ෙශහආ අපි .හ දන්නහආ . භළදවත්වීභ තුශ මදහ විශද්ල 

ෙටුතතු අභහතයහංලඹක් තිබුශණ් නළවළආ .  හභ විශද්ල ශේඹ 

මුළුභ න් පිගණහීභට රක් වුණහආ  

ජින් ද හස ුණණර්ධනශේ භළදවත් වීභ අශේ යශට් යහජය 

තහන්ත්රිෙ ම්ඵන්ධතහ මුළුභ න් බි ට්ටන්න ශවේතුක් ඵට 

ඳත් වුණහආ මළ  තත්ත්ඹක් විශේචනඹ ෙයපු ඔඵතුභන්රහ අද 

නළත ඳටන්ශගන තිශඵනහ, ඉ තහනහඳති ශේඹට ඍජුභ 

ශද්ලඳහරන ඳත් කිරීම් ෙයන්නආ ශද්ලඳහරන ඵහගළනීම්, ඉ 

ශද්ලඳහරන ඳත් කිරීම් ෙයන්ශන් නළවළ කිඹරහ කිේහට, ඉ මක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ශආ ෙෘතයහධිෙහගණ භණ්ඩරශආ හභහජිෙඹන් තභි 

දළන් තහනහඳති ශේඹට ඳත් ෙයන්න  ළඩිපුය ශඳශශශමන්ශන්ආ  

.ෙ වගණ ඳළවළදලිිආ ඔඵතුභන්රහ මඹ ෙයනහ විතයක් ශනොශිආ 

රේජහ නළති, ඉ හිගණකිතඹක් නළති ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදීභ 

අගභළතියඹහ කිේහ, ඉ "ඔේ, ඉ අපි ශද්ලඳහරන ඳත් කිරීම් ෙයනහආ 

මතශෙොට භට පුළුන්, ඉ මෙ telephone call මශෙන් . අඹ රහ 

ළඩ ෙයහගන්නආ" කිඹරහආ ශභොෙක්ද . විශද්ල ශේඹ? මශවභ 

නම් ශභොෙටද, ඉ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹක්? ශරෝෙශආ යටර 

මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ශආ ෙෘතයහධිෙහගණ භණ්ඩරශආ ලහ්හ 

පිහිටුන්න ශෙෝආ Telephone call මශෙන් ළඩ ෙයහගන්න නම්, ඉ 

මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ශආ ලහ්හ මක් මක් යටර පිහිටුන්නආ 

ඔඵතුභන්රහශේ ප්රතිඳත්තිඹ .ෙ නම්, ඉ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹ විසුරුහ වගණන්නආ   

විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹක් ශභොෙටද?  විශද්ල ශේඹක් 

ශභොෙටද?  විබහග ඳත්හ විශද්ල ශේඹ වහ අලුත් ෙණ්ඩහඹම් 

ඵහගන්ශන් ශභොෙටද? . අඹ ඵහගන්ශන්  ෙම් ශද්ලඳහරන 

වුභනහට ෙශේ ඹන්නද?  ඉතිවහශආ ශච්ච ශද්ල් නළත 

ෙයන්නද ශම් වදන්ශන්? .ෙද ඹව ඳහරනඹ කිඹන්ශන්? .ෙද ශම් 

යශට් ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු ව ළඵෆ යහජය තහන්ත්රිෙ ඹව 

ඳහරනශආ අලුත් තත්ත්ඹ? නළවළ, ඉ .ෙ ශනොශිආ .ෙ 

ප්රතික්ශේඳ ෙයරහ තභි  ඊට මශයහි ජන යභ රඵහ දුන්ශන්ආ 

නළත ඔඵතුභන්රහත් කිඹනහ නම්, ඉ "ඍජු ශද්ලඳහරනඹට 

ම්ඵන්ධ අඹශගන් තහනහඳති ශේඹට ඳත් ෙයනහආ .ෙ තභි 

අශේ ප්රතිඳත්තිඹ" කිඹරහ, ඉ .ෙ ශම් යශට් ජනතහ අනුභත 

ෙයන්ශන් නළවළආ .ෙ ඔඵතුභන්රහශේ ළඩරට, ඉ ශද්ලඳහරන 

වුභනහන්ට ඳවසු ශන්න පුළුන්ආ වළඵළි, ඉ යශට් ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් මළ  විශද්ල ශේඹක් ශනොශි; මළ  

යහජය තහන්ත්රිෙ ශේඹක් ශනොශිආ  

අද විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹ ඳහරනඹ ෙයන්න විවිධ .ෙෙ 

තිශඵනහආ ඳසු ගිඹ දසර අයලිඹගව භන්දයඹට විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලශආ  රධහගණන් ෙළශේහආ ෙළරහ අගභළතියඹහ 

ඳළවළදලි, ඉ ශෙළින්භ කිඹහ තිබුශණ් ශභොෙක්ද? "අපි ශද්ලඳහරන 

ඳත්වීම් ෙයනහආ ඔඹහරහ දක් නළවළ ශම් ශේඹටආ ඔඹහරහට 

සුදුසුෙම් නළවළආ .  හ ඔඹහරහ . සුදුසුෙම්, ඉ දක්තහන් 

වදහගන්නආ මශතක් අපි ශද්ලඳහරන ඳත් වීම් ෙයනහආ .ෙ නතය 

ෙයන්ශන් නළවළආ පුළුන් නම් . තත්ත්ඹට මන්නආ මශතක් අපි 

ශද්ලඳහරන ඳත් වීම් ෙයනහආ" කිඹරහි කිඹහ තිබුශණ්ආ ශභශවභ 

කිඹන්න, ඉ මතුභහට තිශඵන දහචහයහත්භෙ අිතිඹ ශභොෙක්ද? 

මශවභද විශද්ල ශේඹ ශනස ෙයනහ කිේශේ? විශද්ල ශේශආ 

සුදුසු අඹ නළත්නම්, ඉ ශභොනහ ශවෝ අභත්ෙම් ටිෙක් තිශඵනහ 

නම්, ඉ තහනහඳති ශේඹට දළනට තිශඵන හම්ප්රදහිෙ  රධහගණ 

ශේඹ සුදුසු නළවළ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ හිතනහ නම්, ඉ -අපි මශවභ 

හිතන්ශන් නළවළආ- විශද්ල ශේශආ  රධහගණන්ට භනහ පුහුණුක් 

ශදන මෙ, ඉ . වහ ව අධයහඳන ළඩ පිළිශශ ම්ඳහදනඹ ෙයන 
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මෙ ඔඵතුභන්රහශේ ගකීභක්ආ මශවභ ෙයන්ශන් නළති, ඉ . අඹ 

ඳළත්තෙට දභරහ ශද්ලඳහරන ඳත්වීම් ශදන මෙ ශනොශි ශම්ෙට 

උත්තයඹආ  

අගභළති ෙහර්ඹහරශආ දළන් ශනභ unit  මෙක් තිශඵනහ, ඉ 

"Global Affairs Unit" කිඹරහආ  මතශෙොට විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹි, ඉ  අයලිඹගව භන්දයශආ තිශඵන Global Affairs 

Unit මෙි ශදඳළත්තෙට ්රිඹහත්භෙ නහආ යහජය තහන්ත්රිෙ 

ළඩරදී අගභළතියඹහශේ ප්රෙහලන, ඉ . කිසදු ෙටුතත්තක් විශද්ල 

ෙටුතතු අභහතයහංලඹ භඟින් අ්ෂක්ණඹ න්ශන් නළවළආ .  හ  

විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ  රධහගණන් දළන් පුරුදු ශරහ 

ඉන්නහ, ඉ යටල් අතය ෙයන ද්විඳහර්ලසවිෙ ගනුශදනු 

ම්ඵන්ධශඹන් ඹන ලිුතම්ර copy මෙක් මශවේට ඹන්ශන් 

නළති ඉන්නආ ඇි .? . අඹ දළන් දන්නහ, ඉ ".හ ඹළේහට ළඩක් 

නළවළ, ඉ මතළන Global Affairs Unit මෙක් තිශඵනහ, ඉ .ශෙන් 

තභි ඔක්ශෙෝභ handle ෙයන්ශන්ආ" කිඹරහආ විශද්ල ෙටුතතු 

ඇභතිතුභහ ඉන්නහ;  ශඹෝජය ඇභතිතුභහත් ඉන්නහආ අපි 

දන්නහ මතුභන්රහට ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹආ නමුත්, ඉ 

යටෙට අලය ෙයන  ළයද යහජය තහන්ත්රිෙ ශභශවඹවීභ ශම්ෙ 

ශනොශිආ .  හ ශම් Unit මශෙන් ශභොෙක්ද ෙයන්ශන්, ඉ ශම් 

Unit  මෙ විශද්ල අභහතයහංලඹට අනුඵද්ධ මෙක්ද, ඉ මශවභ නළති 

ශනභ ඹන්ශන් ඇි, ඉ . ශදෙ අතය තිශඵන ඳයසඳයඹ ශභොෙක්ද 

කිඹන ෙහයණහ පිළිඵත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු දළන ගන්න 

ෙළභළතිිආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . හශේභ සුදුසුෙම් තිශඵන 

අඹ නළවළි කිඹරහ කිඹනහආ .ෙ පිළිගන්න පුළුන් ශදඹක් 

ශනොශිආ ශභොෙද, ඉ විශද්ල ශේඹට ඵහ ගන්ශන් තයග 

විබහගඹක් තුළිනුිආ . තයග විබහගඹ භත් වීභ ඳවසු ළඩක් 

ශනොශිආ තයග විබහගඹට දවස ගණනක් ශභින් හඩි ශනහආ  

. තිශඵන ප්රලසන ඳත්රරට පිළිතුරු රඵහ ශදන මෙ හභහනයශඹන් 

උඳහධිඹක් හශේභ, ඉ . වහ භහන ඹන ංකීර්ණ මෙක්ආ . හශේභ  

විශද්ල ශේශආ දළනට  ුතක්ත ශරහ සටින අඹ අවුරුදු 

ගණනහක් . ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් ඹම් අත්දළකීම් තිශඵන අඹිආ 

ඔවුන් ප්රහශඹෝගිෙ ඳශපුරුද්දක් තිශඵන අඹිආ මශවභ අඹ 

ඳළත්තෙට දභරහ මක්ත් ජහතිෙ ඳක්ශආ ෙෘතයහධිෙහරී 

භණ්ඩරශආ අඹ ඳත් ෙය ගත්ශතොත්, ඉ  අවුරුදු 5 අහනශආදී  

ඔඵතුභන්රහටත් සදු ශන්ශන් යහජඳක් ඳහරනඹ තල්ලු ව 

තළනටභ තල්ලු න්නටිආ යහජඳක් ඳහරනඹ ඳටන් ගත්ශත්ත් 

ඔශවොභ තභිආ  විශද්ල ශේශආ  රධහගණන් ටිශෙන් ටිෙ අින් 

ෙයරහ තභි, ඉ  මදහත් තභන්ශේ පුංචි අම්භහශේ පුතහ, ඉ භසසනහරහ 

ඇශභගණෙහට, ඉ රුසඹහට තහනහඳතිරුන් විධිඹට ඹළේශේආ  

ඔඵතුභන්රහශේ දළක්භත්; දර්ලනඹත් . තත්ත්ඹභ නම්, ඉ  

මතළ න් මවහට ශම් ශභොන  රර්ිකෙ ගිවිසුම් අපි අත්න් ෙශත්, ඉ 

.හ යටට හසදහඹෙ විධිඹට ශභශවඹහගන්න රළශඵන්ශන් නළවළආ 

.හ ශඳෞද්ගලිෙ හසදහඹෙ තත්ත්ඹට විතයි ඳගණර්තනඹ 

න්ශන්ආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අද අශේ යශට් රක් 20ෙට 

රන්න ජනතහක් විශද්ලගත ැකකිඹහන්ර  ුතක්ත ශනහආ 

ඉන් ළඩිපුය ප්රභහණඹක් ැකකිඹහ ෙයන්ශන් භළද ශඳයදග ෙරහඳශආආ 

. භළද ශඳයදග යටර  ශේඹ ෙශත්, ඉ   මහි ැකකිඹහන් කිරීභ 

පිළිඵ ද්විඳහර්ලසවිෙ ගිවිසුම් තිශඵනහආ වළඵළි, ඉ ශඵොශවෝ යටල් 

.  ගිවිසුම් අත්න් ෙයන්න මෙඟ ශරහ නළවළආ තභ විශද්ල 

ැකකිඹහ අභහතයහංලඹ මඹට භත් ශරහ නළවළආ ශරඵනනඹ, ඉ 

ශජෝර්දහනඹ හශේ යටර අශේ ශ්රී රහංකිෙඹන් ම්ඵන්ධශඹන් 

අනුගභනඹ ෙයන ප්රතිඳත්තිඹ ඵයඳතශිආ ඔවුන් අශේ                  

ශ්රී රහංකිෙඹන් වලුන්  තත්ත්ඹටි ඳත් ෙයරහ තිශඵන්ශන්ආ මභ 

 හ වළභදහභත් ශරඵනනශආ, ඉ ශජෝර්දහනශආ ැකකිඹහ ෙයන  අශේ 

ශ්රී රහංකිෙඹන් මුහුණ ශදන ගළටලු යහශිඹක් තිශඵනහආ  අශනකුත් 

භළද ශඳයදග යටරට ඩහ . තත්ත්ඹ ඵයඳතශිආ වළඵළි, ඉ 

විශද්ලගත ශ්රි රහංකිෙඹන්ශේ  අිතින් රයක්හ ශන ඳගණද, ඉ මභ  

යජඹන් මක්ෙ හෙච්ඡහ ෙයරහ  ළයද ගිවිසුම් අත්න් ෙයන්න 

තභත් අපි අභත් ශරහ තිශඵනහආ .ෙ ෙම්ෙරු අභහතයහංලශආ 

වහ විශද්ල ැකකිඹහ අභහතයහංලශආ ගකීභක් විතයක් ශනොශිආ 

.ෙ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආත් ගකීභක්ආ ශභොෙද, ඉ . 

යහජයඹන් භඟ ගිවිසුම් අත්න් ෙයද්දී, ඉ . යටර විශද්ල 

ඇභතිරුන් අතය භනහ අශඵෝධඹක්, ඉ ද්විඳහර්ලසවිෙ මෙඟතහක් 

ඇති න්නට ඕනෆආ  

අශේ යශට් ශේෙඹන් පිළිඵ ශෙොන්ශද්ස වහ අශේ යශට් 

ශේෙඹන්ශේ අිතීන් රයක්හ ශන ශෙොන්ශද්ස . 

ගිවිසුම්රට ඇතුශත් ෙය ගත ුතතුිආ නමුත් ෙනගහටුට ෙරුණ 

නම්, ඉ  විශද්ල ැකකිඹහන් වහ ඹන අශේ ශ්රී රහංකිෙින්ශේ 

අිතීන් රයක්හ ශන විධිඹටත්, ඉ .හශආ හසඹ අශේ යටට 

අත්ඳත්න විධිඹටත් ගිවිසුම් අත්න් ෙයන්න ශම් නතුරුත් අපි 

අභත් ශරහ තිබීභිආ  .  හ තභි  අශේ රහංකිෙඹන්ට විවිධ 

අසථහරදී විවිධ ගළටලුරට මුහුණ ශදන්න සදු ශරහ 

තිශඵන්ශන්ආ විවිධ අසථහරදී ඉඳි ෙටු ෙන්නට, ඉ ඇණ ෙන්නට 

සදු ශරහ, ඉ විවිධ අඩන්ශත්ට්ටම්රට රක්න්නට සදු ශරහ 

තිශඵන්ශන්ආ  හි බ ගහරහ, ඉ ඉසතිගණක්ෙලින් පිට පුච්චරහ, ඉ භවය 

ශරහට අතයඹට ඳහ රක් ෙයපු ගෘව ශේවිෙහන්ට තභන්ශේ  

ළටුඳත් නළති නළත ශ්රී රංෙහට මන්න සදු ශරහ තිශඵනහආ  

.  හ විශද්ල ැකකිඹහන් වහ ඹන ශ්රී රහංකිෙඹන්ශේ අිතීන් 

රයක්හ ශන විධිඹට මභ යජඹන් අතය ගිවිසුම් අත්න් ෙයන්න 

ඕනෆආ . මෙඟතහ-ගිවිසුභ-  ළයද අත්න් කිරීභට රණ්ඩු 

ගකීශභන් ෙටුතතු ෙයන්න ඕනෆආ  මළ  ගිවිසුම්රට ඹහශම්දී 

අඳට හසදහඹෙ තත්ත්ඹක්  ඇති න රෙහයඹට ෙටුතතු ෙය 

ගන්න තභත් අඳ භත් ශරහ නළවළආ    

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අහන ලශඹන් ශම් 

ෙහයණඹ ගළනත් භභ කිඹන්නට ඕනෆආ භහජහදඹ පිළිඵ 

ශගොඩක් අඹ ෙථහ ෙශහආ ීනනඹ, ඉ විඹට්නහභඹ පිළිඵ ෙථහ ෙශහආ 

ීනනඹ, ඉ විඹට්නහභඹ භහජහදඹ අත්වළයරහ නළවළආ . ගළන භභ 

අධහයණඹ ෙයනහආ  ශෙොියුත සට් ඳක්ඹ, ඉ හභහංශිෙ ඳක්ඹ, ඉ 

ශරෝෙශආ ඳතින ශශශශඳොශ රර්ිකෙශආ ඹථහර්ථඹ 

පිළිග ියන්  යට  ශගන ඹන්නට ඕනෆ  ළයද ශද්ලඳහරන 

ඉරක්ෙඹට යට ශභශවඹනහආ .  හ තභි විඹට්නහභඹ දුතණු 

ශරහ තිශඵන්ශන්; .  හ තභි ීනනඹ දුතණු ශරහ තිශඵන්ශන්ආ 

විශද්ල රශඹෝජෙඹන්ට ඔවුන් ඉඩ ශදනහආ  භහජහදී යහජයඹන් 

විශද්ල රශඹෝජනරට විරුද්ධ නළවළආ රුසඹහ ශර න්ශේ 

ෙහරශආ - 1917 විේරශඹන් ඳසශේ - න රර්ිකෙ ප්රතිඳත්ති 

අනුගභනඹ ෙයනශෙොට  ශර න් ජර්භ ඹත් මක්ෙ ගිවිසුම් 

අත්න් ෙශහආ ජර්භ ඹත් මක්ෙ රර්ිකෙ ගිවිසුම් අත්න් ෙයරහ 

තභි රුසඹහශේ අලුත් තහක්ණඹ ඉදගණඹට ශග  ඹන්න භළදවත් 

වුශණ්ආ "භහජහදී යහජයඹන් ශරෝෙශආ යටල් භග 

අන්තර්ජහතිෙ ඵළ ශන්ශන් නළවළ, ඉ රශඹෝජනරට ඉඩ ශදන්ශන් 

නළවළ" කිඹරහ කිඹපු ඉතිවහඹක් ශරෝෙශආ කිසභ යටෙ නළවළආ 

ශම්ෙ වදපු අතය, ඉ පුහු භතඹක්ආ මභ ගිවිසුම් අත්න් ෙයද්ද යශට් 

ජහතිෙ අලයතහ තභි ඳයදුට තිඹන්ශන්ආ යශට් ශද්ලඳහරන 

සථහයත්ඹ ශවොිආ  

අද ීනනශආ, ඉ විඹට්නහභශආ රශඹෝජන ළඩි ශන්ශන් .ෙිආ 

ශද්ලඳහරන සථහයත්ඹ  ළැකද තිශඵනහආ විඹට්නහභ 

රණ්ඩු ශම් භහශආ 28ළ දහ න මුළු ඳත්නහආ මහිදී 

න නහඹෙ භණ්ඩරඹ ඳත් ෙයනහආ . පිළිඵ විහද තිශඵනහආ 

යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහ කිඹන්ශන් මහිදී භවහ ගළටුභක් ඇති 

ශනහඹ කිඹහිආ නළවළ, ඉ මඹ ගළටුභක් ශනොශිආ විඹට්නහභ න 

යජඹ න ශෙොියුත සට් ඳක් ඳහරනඹ බිහි ෙය ගළනීභ වහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මුළුක් ඳත්නහආ . මුළු තුශ හද විහද ඳත්නහආ .ෙ 

තභි "ප්රජහතන්ත්රහදඹ" කිඹහ කිඹන්ශන්ආ විඹට්නහභඹට 

රශඹෝජෙශඹෝ මනහ; ීනනඹට රශඹෝජෙශඹෝ මනහආ 

විඹට්නහභඹ, ඉ ීනනඹ රශඹෝජෙඹන්ට ශදොය විෘත ෙයරහ 

තිශඵනහආ  . යටල් ශද්ලඳහරන සථහයත්ඹ රයක්හ ෙය 

ග ියන් තභි රශඹෝජෙින්ට ශදොය විෘත ෙය තිශඵන්ශන්ආ . 

යටල්ර රණ්ඩුශේ ඇභතිරු රශඹෝජෙින්ශගන් ශෙොියස 

ගන්ශන් නළවළආ .  හ රශඹෝජෙශඹෝ . යටරට ඹනහආ .  හ 

තභි විඹට්නහභ රශඹෝජෙශඹෝ, ඉ ීනනශආ රශඹෝජෙශඹෝ රංෙහට 

රහභ පුදුභ ශන්ශන්ආ 

රංෙහශේ ක්රභඹ අනු රශඹෝජෙින් ඇභතිතුභහට ශෙොියස 

මුදර ශදන්නභ ඕනෆආ . ශෙොියස භත දඹත් වුණු යහඳෘති තභි 

ඳසු ගිඹ ෙහරශආ ්රිඹහත්භෙ වුශණ්ආ .හ ගළන තභි ඔඵතුභන්රහ 

ඳට්ට ගවියන් විශේචනඹ ෙශශේආ Port City මෙ වදන්ශන් නළවළ 

කිඹහි ර්තභහන අගභළතිතුභහ මදහ  කිේශේආ මදහ මතුභහ කිේශේ 

මශවභශන්ආ "Port City මෙ වදන්ශන් නළවළ, ඉ නත්නහ" කිඹහ 

මදහ අගභළතිතුභහ කිේහආ නමුත් ශරෝෙ රර්ිකෙ මුළුට ගිහිල්රහ 

කිඹනහ, ඉ "නළවළආ Port City මෙ ්රිඹහත්භෙ ෙයනහ"ඹ කිඹරහආ  

මදහ ඔඵතුභන්රහ තභි ීනනඹ ගළන විශේචනඹ ෙශශේආ මඹ 

ීනනඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් ශනොශිආ රංෙහශේ රණ්ඩු, ඉ රංෙහශේ 

ඇභතිරු ීනන යහඳෘති ෙයන භහගම්ලින් ශෙොියස ගන්න පුරුදු 

ෙශහආ "භවය අහර්ථෙ යහඳෘති වළදුශේ ඇි?" කිඹහ අපි 

ීනනශඹන් ඇහුහභ ඔවුන් කිඹනහ, ඉ ".ෙ අශේ තීයණඹක් 

ශනොශිආ උමරහශේ රණ්ඩු තභි .ෙ තීයණඹ ෙයන්ශන්ආ 

වම්ඵන්ශතොට ුණන් ශතොටුශඳොශ වදනහද, ඉ යහඹ වදනහද, ඉ 

ශනොශයොච්ශචෝශල් තහඳ විදුලි ඵරහගහයඹ වදනහද කිඹන මෙ 

තීන්දු ෙශශේ අපි ශනොශිආ .ෙ තීයණඹ ෙශශේ  ඔඵතුභන්රහශේ 

රණ්ඩුිආ රණ්ඩු ඉල්රපු ශඹෝජනහ අනු රශඹෝජනරට අපි 

භළදවත් වුණහආ අපි business මෙක් ෙශහආ අපි  රශඹෝජනඹක් 

ෙයනහආ අපි මින් රහබ රඵනහආ යහඳෘති තීයණඹ ෙයන්ශන් 

රංෙහශේ රණ්ඩු" කිඹහආ ළැකද්ද තිශඵන්ශන් මතළනිආ .ෙ 

ීනනශආ ළැකද්ද ශනොශිආ ඵහර යහඳෘති ෙයන්න ීනනඹට ඉඩ 

දුන්නහ නම් මශවභ යහඳෘති ෙයන්න ඉඩ රඵහ දීශම් ළැකද්ද 

තිශඵන්ශන් රංෙහශේ රණ්ඩුටිආ ගවන ගිවිසුම්ර ශෙොන්ශද්ස 

තිශඵනහආ මශවභ ශද්ල් ශක්හ ගන්න වළකිඹහ තිශඵනහආ  

ඕනෆභ යටක් තත් යටෙ රශඹෝජනඹ ෙයන්ශන් රහබ රඵහ 

ගන්නිආ .ෙ "නළවළ" කිඹහ කිේශොත් මඹ අතයඹක්ආ ශරෝෙශආ 

යටල් තත් යටෙ රශඹෝජනඹ ෙයන්ශන් තභන්ශේ යටට 

රහබඹන් ශගශනන්නිආ රහබඹ තභන්ට හසදහඹෙ විධිඹට ඳත් ෙය 

ගළනීභ රණ්ඩුශේ ග කීභක්ආ .  හ ශම් යටල් කිසෙ 

භහජහදඹ බි ළටිරහ නළවළආ . යටල්  ශරෝෙ රර්ිකෙඹට 

ගළශශඳන විධිඹට ඹම් ඹම් ශනසෙම් ෙය තිශඵනහආ දළන් අශේ 

මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ඉ "භහජහදඹ බි ළටිරහ, ඉ ඹල් 

ඳළන ගිහිල්රහ" කිඹහආ  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහට රළබී ඇති ෙහරඹ අහනිආ 
 

ගරු විජිත වශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு றஜற கயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
අශේ යශට් රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ නභ තිශඵන්ශන් "ශ්රී රංෙහ 

ප්රජහතහන්ත්රිෙ භහජහදී ජනයජශආ රණ්ඩුක්රභ යසථහ" 

කිඹහිආ අලුත් රණ්ඩුක්රභ යසථහ වදද්ද ශම් රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ නභ ශනස ෙයනහද? "ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහන්ත්රිෙ 

භහජහදී ජනයජශආ" කිඹන නභ ශනස ෙයනහද? මුජිබුර් 

යහුභහන් භන්ත්රීතුභන්රහ භහජහදඹට ෙළභති නළත්නම්  අලුත් 

රණ්ඩුක්රභ යසථහශේ "ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහන්ත්රිෙ භහජහදී 

ජනයජඹ" කිඹන නභ ශනස ෙයනහද? මහි නභ ශනස 

ෙයන්ශන් නළවළආ අපි ෙවුරුත් පිළිගන්නහ, ඉ අශේ යශට් රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ නභ "ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහන්ත්රිෙ භහජහදී ජනයජඹ" 

කිඹරහආ "භහජහදී" කිඹන චනඹ තිඹහශගන ඉන්ශන් . චනඹ 

ශවො  ිආ .ෙ ්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඵළගණ වීභ  තභි තිශඵන 

ළැකද්දආ තභන්ශේ ළැකද්ද ව ගන්න ශනත් ශද්රට ඳට්ට 

ගවරහ, ඉ තඩිඵහන මෙ නතය ෙයරහ, ඉ රර්ිකෙ ගිවිසුම් අත්න් 

ෙයද්ද යශට් ජහතිෙ රර්ිකෙඹට හසදහඹෙ විධිඹට මභ ගිවිසුම් 

අත්න් ෙයන්නආ .හ ෙරට  ශරහට ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදගණඳත් 

ෙයරහ ම්භත ෙය ගන්නආ . හ ශේභ මභ ගකීභ ඉටු ෙයන්න 

කිඹන ෙහයණඹ අධහයණඹ ෙයියන් භභ නතය නහආ ශඵොශවොභ 

සතුතිිආ 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතිි, ඉ ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහආ  

මීශඟට ගරු අජිත් පීආ ශඳශර්යහ  ශඹෝජය ඇභතිතුභහආ 

ඊට ශඳය ෙවුරු ශවෝ ගරු භන්ත්රීයශඹක්, ඉ ගරු මේේ 

ුණණශේෙය භවතහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ ෙයන්නආ 

 

ගරු නවින් දවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு றன் றமரரக்க - ததபைந்கரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ "ගරු මේේ ුණණශේෙය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ගත ුතතුඹ"ි භහ ශඹෝජනහ ෙයනහආ 
 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනවයන් ඉලත් 

වුවයන්  ගරු මඩ්ලඩ් ුණණවවේකර මශතළ ුහළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு ட்ட் குகசக 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

 
[අආබහආ 4ආ53] 

 
ගරු අජිත් පී. වඳවර්රළ මශතළ (විු ලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බ්තිඥ නිවයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

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

Renewable Energy) 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමු ශණ් අශේ ගරු විජිත ශවේයත් 

භන්ත්රීතුභහශේ ෙථහශන් ඳසු භට ෙථහ ෙයන්න රළබීභ භහ රළබ 

බහගයඹක් වළටිඹට භභ රෙනහආ  
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් 

භහක්සහදඹ, ඉ භහජහදඹ පිළිඵ තිශඵන අර්ථ වියණඹ 

ම්ඵන්ධශඹනුිආ භභත් භශේ තරුණ ෙහරශආ ෙහල් භහක්ස ගළන, ඉ 

.ංගල්ස ගළන වළදෆරුහආ භභත් ශඳොේඩක් ශඳොත ඳත කිඹහ 

තිශඵනහආ භභ භහක්සහදඹ විලසහ ශනොෙශහට, ඉ භහක්සහදශආ 

අර්ථ වියණඹ ගළන හභහනය දළනීභක් තිශඵනහආ අඳට තිශඵන 

ප්රලසනඹ ශභඹිආ ෙහල් භහක්ස කිඹපු, ඉ .ංගල්ස කිඹපු, ඉ  ලිශඹොන් 

ශරොට්සකි  කිඹපු . අර්ථ  රඳණඹන්ට ගළශශඳන්නහ ව 

රෙෘතිඹක් ශනොශි අද ීනනශආ තිශඵන්ශන්ආ අඩු ගණශන් භහඕ 

ශේතුං කිඹපු ශදඹත් ශනොශිආ  

අද විඹට්නහභ ශආ තිශඵන්ශන් . රෙෘතිඹ ශනොශිආ ඳළැකණි 

රහසත්රීඹ මරධර්භ අනු භහක්සහදඹ කිඹහ විලසහ ෙයපු, ඉ 

භහජහදඹ කිඹහ විලසහ ෙයපු . අර්ථ ක්රභඹ ශනොශි, ඉ දළන් 

ීනනශආ ව විඹට්නහභශආ ඳතින්ශන්ආ .  හ ීනනඹ ව 

විඹට්නහභඹ ශනසශරහ කිඹරහ අඳට කිඹන්න ශනහආ කිුතඵහ 

ශනස ශියන් ඹනහආ විශද්ලීඹ ඵතහ ඳළළත්වීභ, ඉ රර්ිකෙ 

වශඹෝී තහ, ඉ අන්තර්ජහතිෙ ශශහභ භහක්සහදී අර්ථ ක්රභඹෙත් 

තිශඵන ඵ අපි පිළිගන්නහආ .හ  ධනහදී අර්ථ ක්රභඹෙත් 

තිශඵනහආ .  හ ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්  අර්ථ ක්රභඹ ශභොෙක්ද 

කිඹන ෙහයණඹ ශනොශිආ  ශ්රී රංෙහ යටක් වළටිඹට  දුතණු 

ෙයන්න, ඉ යශට් රර්ිකෙඹ ශගොඩනඟන්න ඹන ශම් ළඩ පිළිශශ 

තුශ ඹහ ුතත්ශත් කුභන රෙහයඹෙ ගභනක් ද කිඹන ෙහයණඹිආ   

ීනනඹ පිළිඵ අවුරුද්දෙට ඳසු අශේ යජඹට භතක් ශරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ කිේහආ  

භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ ජනහධිඳති රයයඹ දයපු, ඉ මුදල් අභහතය 

රයයඹ දයපු  . යජඹ ළඩ ෙශ ශෙොන්ශද්ස පිට ශනොශි, ඉ  

ර්තභහන යජඹ ළඩ ෙයන්ශන් කිඹහ භභ මතුභහට කිඹනහආ ගරු 

දභත්රීඳහර සගණශේන භළතිතුභහ ජනහධිඳති රයයඹ දයන, ඉ ගරු ය ල් 

වික්රභසංව භළතිතුභහ අග්රහභහතය රයයඹ දයන ර්තභහන යජඹ  ළඩ 

ෙයන්ශන් . ශෙොන්ශද්ස පිට ශනොශිආ  

අල්රසන් ශතොය, ඉ දණශඹන් ශතොය, ඉ ශම් යශට් ඳගණයඹ 

රයක්හ ෙයන්නහ ව ශෙොන්ශද්ස භත, ඉ ශම් යශට් භූියශඹන් 

අඟරක්ත් සන්නක්ෙයශආ ීනනඹට ශවෝ ශන කිසශකුට ඳයහ 

ශදන්ශන් නළවළ කිඹන ශෙොන්ශද්ස භත අපි සදහනම් ීනනඹ භඟ 

ළඩ ෙයන්න;  අපි සුදහනම් ඉන්දඹහ භඟ ළඩ ෙයන්නආ ශම් 

යශට් අනහගත ඵරලක්ති අලයතහ වහ අතයලය ව හම්පර් ගල් 

අඟුරු ඵරහගහයඹ ඉද කිරීශම් ෙටුතතු අපි  ළෙභ ෙයනහ කිඹහ 

භභ ශඵොශවොභ තුටින් ශම් යටට කිඹනහආ  දීර්ඝ ෙහරඹක් තිසශේ 

. ෙටුතතු ප්රභහද ශරහ තිබුණත්, ඉ ඳහගණගණෙ හධෙ පිළිඵ දීර්ඝ 

හෙච්ඡහලින් ඳසු  අඳට ශෙොන්ශද්ස හිත අනුභළතිඹක් 

රළශඵි කිඹරහ අපි විලසහ ෙයනහආ  . ශෙොන්ශද්ස අපි ඉටු 

ෙයනහආ  හම්පර් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ අපි  ළෙ ශරභ 

රයම්බ ෙයනහආ  වළකි ඉක්භ න් . ෙටුතතු අන් ෙයරහ, ඉ ශම් 

යශට් රර්ිකෙඹට අලය ෙයන ඵරලක්ති උත්ඳහදනඹ ෙයනහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . හශේභි  ීනනඹ භඟ 

ෙයන ගනුශදනුර වි විදබහඹආ ීනනඹ භඟ ියත්රෙම් තිශඵන 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ කිඹනහ, ඉ "ීනනඹ ඳළත්ශතන් කිඹන්ශන් 

ශභශේඹ" කිඹරහ, ඉ  "ඔඵට අලය  හ, ඉ ඔඵට අලය ක්රභඹට තභි 

අපි ළඩ ෙශශේ" කිඹරහආ මඹ අඳට විලසහ ෙයන්න ශනහආ 

අ හර්ඹශඹන්භ ීනන ඵරධහගණන් ඔඵට කිඹන්න ඇති "භහින්ද 

යහජඳක් භවතහශේ රණ්ඩු ශභශවභි ෙටුතතු ෙශශේ; අපි ෙශශේ 

business මෙක්; ඔවුන්ට අලය විධිඹට ශම් ළශේ ෙශහ" කිඹරහආ 

නමුත් ඔඵ ශම් යටට කිඹන්න අලය ෙහයණඹක් තිශඵනහආ  මනම්  

ීනනශආ යදෙට ඩහ ීනනඹ භඟ ගනුශදනු ෙශ යහජඳක් 

රණ්ඩුශේ දෂිත, ඉ අෙහර්ඹක්භ, ඉ ශද්ලශද්රෝහී ප්රතිඳත්තිශආ 

ප්රතිපරඹක් ශර අඳට ශනොශයොච්ශචෝශල් තහඳ ඵරහගහයශආ ඳශමු 

අදඹය ශරෝෙශආ පිළිගත් ප්රියතීන්ට ඩහ අඩුශන් රළබුණහ කිඹන 

ෙහයණඹආ  නමුත් ීනනඹ ඳළත්ශතන් මළ  දෂිත ගනුශදනුෙට, ඉ . 

හශේභ ඳසුගහමී තහක්ණඹක් හිත ගනුශදනුෙට ෙටුතතු ෙයපු 

. ීනන  රධහගණන්ට විරුද්ධ, ඉ ීනන යශට් නඩු විබහග ෙය ඔවුන්ට 

සය දඬුම් දුන්නහආ  වළඵළි, ඉ . පිළිඵ ෙටුතතු ෙයපු, ඉ ඳසුගහමී 

තහක්ණඹක් අශේ යටට උරුභ ෙය දීපු, ඉ මභ ්රිඹහලිඹ තුශ දණ 

්රිඹහර ශඹදුණු යහජඳක් රණ්ඩුශේ ඵරධහගණන්ට විරුද්ධ  

ෙටුතතු ෙයන්න තභත් අඳට ඵළගණශරහ තිශඵනහආ  ඔවුන් 

හියශගදයට ඹන්න අඳට ඵළගණ ශරහ තිශඵනහආඅන්න මතළනදී 

නම් අශේ යජඹ තභත් පිටිඳසශන් ඉන්නහඹ කිඹන ෙහයණඹ 

භහ පිළිගන්න ෙළභළතිිආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . හශේභ අන්තර්ජහතිෙ 

වශඹෝගිතහ පිළිඵ ෙහයණශආදීත්, ඉ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ, ඉ 

අගභළතිතුභහ හශේභ, ඉ භංගර භයවීය භළතිතුභහ භභ විශද්ල 

ෙටුතතු  ශඹෝජය ඇභති රයයඹ දයපු ෙහරශආ ෙටුතතු ෙශ විරහඹ 

භශේ ඇස ශදශෙන් දළක්ෙහ; අත්වින්දහආ විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලශආ ඉතහභ ෙහර්ඹ ඵහුර ෙහරසීභහෙ . ෙටුතතු වහ 

දහඹෙ ශන්න භට පුළුන්ෙභ රළබුණහආ ය ශට් තීයණහත්භෙ 

ශභොශවොතෙ, ඉ යශට් අනහගතඹ ශනස න ශභොශවොතෙ, ඉ . 

ගකීම්ලින් ශෙොටක් දයන්නට වළකිවීභ ගළන භහ ඉතහභ තුටු 

ශනහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ .  හ තභි ඉතහභ දීර්ඝ 

ෙහරඹක් ප්රභහද ශරහ වුණත්, ඉ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශදෙෙ 

ඡන්දඹකින් ම්භත ෙය ගත ුතතු ඇති ශම් ගිවිසුම් ම්භත ෙය 

ගන්න අඳට පුළුන්ෙභ රළබුශණ්ආ ශභොෙද, ඉ මීට ෙලින් ඳළළති 

කිසභ යජඹෙට ශම් වහ වුභනහ තිබුශණ් නළවළආ යහජඳක් 

භවත්භඹහට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශදෙෙ ඵරඹක් 

තිබුණහආ දවඅටන රණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ළ  ඉතහභ 

ඳසුගහමී, ඉ ශද්ල ශද්රෝහී ංශලෝධන ම්භත ෙය ගළනීභට අලය . 

ලක්තිඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තිබුණහආ වළඵළි, ඉ ශම් ජහතයන්තය 

ම්මුතීන් ඳහර්ලිශම්න්තු රහ ඳසු අනුභත ෙය ගළනීශම් 

වුභනහ යහජඳක් රණ්ඩුට තිබුශණ් නළවළආ  

හිටපු විශද්ල ෙටුතතු ඇභති .ආමල්ආ පීගණස භළතිතුභහට, ඉ 

මතුභහශේ විශද්ල ෙටුතතු  ශඹෝජය ඇභතිතුභහට, ඉ ෙංෙහනම්ශේ 

භන්ත්රීතුභහට -. ෙහටත්- මශවභ අලයතහක් තිබුශණ් නළවළආ 

.ෙට ශවේතු වුශණ්, ඉ විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ වහ රර්ිකෙ ංර්ධනඹ 

පිළිඵ ව ඉතහභ ඳසුගහමී ව ශනොළරකිලිභත් රෙල්ඳඹිආ ඔවුන් 

විලසහ ෙශශේ ශම් ඹව ඳහරන ්රිඹහදහභඹ ශනොශිආ ඔවුන් 

විලසහ ෙශශේ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ්රිඹහදහභඹ ශනොශිආ ඔවුන් 

විලසහ ෙශශේ යටක් යටක් අතය ඇති ෙයගන්නහ ව විධිභත් 

ජහතයන්තය ගිවිසුම්ලින් ලක්තිභත් න . ඹව ඳහරන 

රර්ිකෙඹක් ශනොශිආ ඔවුන් විලසහ ෙශශේ ශෙොියස භත ඳදනම් 

වුණු, ඉ ජහහයම්ෙහය රර්ිකෙඹක්ආ ඔවුන් ීනනඹ භඟ ෙටුතතු 

ෙශත්, ඉ ශනත් යටක් භඟ ෙටුතතු ෙශත්, ඉ ඔවුන්ශේ ප්රතිඳත්තිඹ 

වුශණ් ශෙොඳභණ ප්රතිලතඹක් ශෙොියස ශර රළශඵනහද, ඉ . 

ශෙොියස මුදර ශඵශදන්ශන් ශෙශේද කිඹන ෙහයණඹිආ  

ශරෝෙශආ තිශඵන නවීනතභ ශතොයතුරු තහක්ණඹ අඳට 

ශගනළත් ශදන අංෙ මශක් භහගභක් න ගූගල් භහගභ මීට ය 

ගණනහෙට ෙලින් ශම් යටට රපු අසථහශේදී යහජඳක් 

ඳවුශල්භ ශෙශනක් ඉල්රහ සටි ශෙොියස ප්රතිලතඹ ශෙොඳභණද 

කිඹහ අඳ ශවොහෙහයභ දන්නහආ ගූගල් භහගභ ෙළභළති වුශණ් 

නළවළ, ඉ මළ  ශෙොන්ශද්ස භත යහඳහය ෙයන්නආ අශේ යජඹ 

ඵරඹට ඳත් ශරහ දන ගණනහෙට ඳසු ගූගල් භහගභ 

රංෙහට ඇවිත් අද න විට "Google Loon" කිඹන යහඳෘතිඹ 

රයම්බ ෙය තිශඵනහආ  

263 264 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

න් ශේදන කුලුනු නළති ශම් යට පුයහ අන්තර්ජහර ඳවසුෙම් 

ඉතහභ අඩු ියරට රඵහශදන, ඉ අධයහඳනඹ උශදහ . ඳවසුෙම් 

ශනොියශල් රඵහශදන, ඉ දළළන්ත ශතොයතුරු තහක්ණ විේරඹක් 

රංෙහට වඳුන්හ ශදන, ඉ ශරෝෙශආ නවීනතභ තහක්ණඹ අයන් 

ශදන ඔවුන්ශේ . යහඳෘතිශආ ෙටුතතු දළන් ෆශවන දුයට අන් 

ශරහ තිශඵනහආ ශම් විඹඹ බහය අභහතය ගරු වගණන් ප්රනහන්දු 

භළතිතුභහ ගිඹ තිශආ ඇශභගණෙහ මක්ත් ජනඳදශආදී  ශම් වහ 

ගිවිසුම් අත්න් ෙශහආ ඉදගණ භහ කීඳඹ තුශ ශම් ෙටුතතු අන් 

ෙයගන්න අඳට පුළුන්ෙභ රළශඵනහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ශම් යශට් ජනතහට රදයඹ 

ෙයන, ඉ ශම් යශට් අනහගත දුතණු උශදහ  ඹභ, ඉ පිගණසදු 

ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵන, ඉ දණඹ ප්රතික්ශේඳ ෙයන රණ්ඩුක්  හ 

තභි අද ශරෝෙශආ සටින ශරොකුභ භහගම්, ඉ ශවොභ භහගම් 

 ළයදභ තහක්ණඹත් මක්ෙ අශේ යටට මන්ශන්ආ මඳභණක් 

ශනොශි, ඉ සවිට්ර්රන්තශආ ඩහශොස නුය ඳළළති ශරෝෙ 

රර්ිකෙ මුළුශේදී අග්රහභහතය ගරු ය ල් වික්රභසංව භළතිතුභහට 

රළබුණු සුවිශලේ ප්රතිචහයඹ ශෙොශවොභද? සඹලුභ යහජයඹන් ශතින් 

රළබුණු ප්රතිචහයඹ, ඉ භහධයලින් රළබුණු ප්රතිචහයඹ හශේභ 

භිශක්රොශොෂසට් භහගභ, ඉ ර්ජි ඹහ භහගභ ඇතුළු ශරෝෙශආ 

දළළන්තභ භහගම්ර බහඳතිරු හෙච්ඡහ ෙශහ ඳභණක් ශනො 

ශ්රී රංෙහට ශඳෞද්ගලිෙ මන්න, ඉ ශ්රී රංෙහශේ රශඹෝජන අසථහ 

පිළිඵ ඵයඳතශ රෙහ ඵළ වභට ඔවුන් ගරු අග්රහභහතයතුභහ 

භඟ මෙඟ වුණහආ ඔවුන් විලසහ ෙයනහ ශ්රී රංෙහට 

රශේණිෙ තිශඵන සුවිශලේ හසදහඹෙ තත්ත්ඹන් මක්ෙ         

ශ්රී රංෙහශේ ෙයන රශඹෝජන අද ශවොයෙියන් ශතොය, ඉ අල්රසන් 

ශතොය, ඉ ශෙොියස ශනොශගහ ෙයන්නට ඔවුන්ට වළකිඹහ  රළබී 

තිශඵන ඵආ  ශම්ෙ ඉතහභ සුවිශලේ තත්ත්ඹක් මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභ ආ  

යටක් විධිඹට අශේ යට ඉදගණඹට ඹහ ුතතු න්ශන් ෆභ 

ක්ශේත්රඹෙභ . අලය න්නහ ව ඹව ඳහරන මරධර්භ භතිආ ශම් 

ඹව ඳහරනඹ දභත්රීඳහර සගණශේන භළතිතුභහ වඳුන්හ දුන් මෙක් 

ශනොශිආ අශේ අඳත්වී දහශ භහදුළුහශේ ශෝභිත සහමීන් 

වන්ශේ වඳුන්හ දුන් මෙක් ශනොශිආ අග්රහභහතය ය ල් 

වික්රභසංව භළතිතුභහ වඳුන්හ දුන් මෙක් ශනොශිආ ශරෝෙශආ වළභ 

තළනභ, ඉ ෆභ ක්ශේත්රඹෙටභ ශම් "Good Governance" කිඹන ශද් 

අදහශ ෙයශගන තිශඵනහආ යහඳහය ක්ශේත්රඹ ශන්න පුළුන්, ඉ 

යහජය ඳහරන ක්ශේත්රඹ ශන්න පුළුන්, ඉ අධිෙයණ ක්ශේත්රඹ 

ශන්න පුළුන්, ඉ . ෆභ තළනෙභ "Good Governance" මශවභ 

නළත්නම් "ඹව ඳහරනඹ" අද අදහශ ෙය ගන්ශන් . වයවහ හධහයණ 

භහජ ටපිටහක් ශගොඩ නඟන්න අලය  ිආ  

දළන් ගරු විජිත ශවේයත්  භන්ත්රීතුභහ ඇහුහ, ඉ  රණ්ඩුක්රභ 

යසථහ අලුතින් වදන ශෙොට "ශ්රී රංෙහ ප්රජහතහත්ත්රිෙ භහජහදී 

ජනයජඹ" කිඹන ශඹදුශම් තිශඵන "භහජහදී" කිඹන ශෙොට 

ඉත් ෙයන්ශන් නළවළ ශන්ද කිඹරහආ නළවළ, ඉ තභිආ  මශවභ 

ෙයන්න අඳට වුභනහක් නළවළආ කිසශක් ඉල්රන්ශනත් නළවළආ 

මතුභහට අභතෙ වුණහ, ඉ අපි ඳසු ගිඹ අඹ ළශආද වඳුන්හ දුන් 

රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිඹආ භහජ ශශශ ශඳොශ රර්ිකෙඹ, ඉ social 

market economy.   ශඹෝ ලිඵයල් රර්ිකෙ ප්රතිඳත්තිඹ අද අපි 

ප්රතික්ශේඳ ෙයනහආ මුළු ශරෝෙඹභ ප්රතික්ශේඳ ෙයනහආ ත 

දුයටත්  ශඹෝලිඵයල් රර්ිකෙ ප්රතිඳත්ති භත අපි විලසහඹ 

තඵන්ශන් නළති විතයක් ශනොශි, ඉ අශේ යටට ගළශශඳන රර්ිකෙ 

ශභොඩරඹ න භහජ ශශශ ශඳොශ රර්ිකෙඹ  -social market 

economy - කියන කාරණය අපි පිළිඅරගෙන ඒ සමාජ 

හධහයණත්ඹ රඵහ දීභ වහ ව දළළන්ත පිඹය ගණනහක් අපි 

තඵහ තිශඵනහආ  

මෙ ඳළත්තකින් ශම් භූියශආ අිතිඹ අහිිය වුණු, ඉ යජඹට අිති 

ඉඩම්ර සන්නක්ෙය ඔේපුක් නළති .විතඹ අවි ලසචිත ගත 

ෙයන ශම් යශට් පුයළසඹන් ඳවුල් රක් 15ෙට විතය ශම් භව 

ශඳොශශොශේ අිතිඹ රඵහ ශදන  ලසචිත ළඩ පිළිශශක් අපි 

ඉදගණඳත් ෙයනහආ ඕනෆභ ශෙනකුට ශම් භව ශඳොශශොශේ 

සන්නක්ෙය අිතිඹ තිශඵනහි කිඹන මෙ දුේඳත් ශඳශවොත් 

ශේදඹක් නළති . ඳවුල් .ෙෙඹ ලක්තිභත් ෙයනහආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ මීට ඩහ භහජ හදඹක් ත  

තිශඵනහද?  

අද භහජඹ තුශ ඉතහභ ධනත් අඹත් ඉතහභ දුේඳත් අඹත් 

ඉන්නහආ දුේඳත් ව ධනත් අඹ අතය ඳතින ඇති නළති 

ඳයතයඹ අභ කිරීභට අපි පිඹය ගණනහක් ගන්නහආ භශේ 

අභහතයහංලඹ ගරු යංජිත් සඹමරහපිටිඹ ගරු ඇභතිතුභහ මක්ෙ 

මෙතු ශරහ අපි අලුත් ළඩ පිළිශශක් ඉදගණඳත් ෙයරහ 

තිශඵනහආ . තභි ශම් යශට් විදුලිඹ ශනොභළති ඉන්න ෆභ 

පුයළසඹකුටභ, ඉ ෆභ  ෙටභ ඊශඟ භහ තුන ඇතුශත විදුලිඹ 

රඵහ දීශම් ප්රතිඳත්තිඹආ අශත් තඹක් නළතත් ෆභ  ෙටභ අපි 

විදුලිඹ ශදනහආ භව ශඳොශශොශේ අිතිඹ නළතත් අපි විදුලිඹ 

ශදනහආ ෙටු භළටි ශගදයටත් විදුලිඹ ශදනහආ වරට තවඩු  

තිබුණත් විදුලිඹ ශදනහආ බිත්තිඹ ඇද නම් ෙණුක් හිටුහ මීටයඹ 

වි ෙයරහ විදුලිඹ ශදනහආ අපි ෙටුතතු ෙයන්ශන් . ප්රතිඳත්තිඹ 

අනුිආ . හශේභ . වහ කිසභ මුදරක් රයම්බෙ අසථහශේ 

අපි අඹ ෙයන්ශන් නළවළආ අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්, ඉ . ළඹ 

න මුදර ක්රභහනුකර හගණෙ 72කින් අඹ ෙය ගන්නිආ   

  wiring ෙය ගන්න ඵළවළි කිඹරහ ශඳොඩි ිය සසු, ඉ  

දුේඳත් ිය සසු අඳට කිේහආ අපි කිේහ, ඉ "විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ගහශන්   wiring කිරීභ ෙය ශදනහ" කිඹරහආ ශම්ෙ පුංචි 

ිය වහට විලහර වනඹක්ආ මීට ඩහ භහජහදඹක් ත  

තිශඵනහද? . විතයක් ශනොශිආ සුළු වහ භධයභ ඳගණභහණ 

යහඳහගණෙින් තභන්ශේ යහඳහය රයම්බ ෙයද්දී . යහඳහයඹට 

විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ වහ රයම්බෙ ගහසතු විධිඹට රක් ගණනෙ 

මුදරක් ළඹ ෙයන්න සද්ධ ශනහආ යහඳහයඹක් රයම්බ ෙයන 

ශෙනකුට මුල් අසථහශේදී අශනකුත් විඹදම් මක්ෙ රෙන 

ශෙොට ශම්ෙ ශරොකු මුදරක්ආ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අපි 

ශම්ෙටත් විඳුභක් ශවොඹහ ගත්තහආ  අපි මළ  අඹශගන් සඹඹට 

25ක් ඳභණි, ඉ අඹ ෙයන්ශන්ආ ඉතිගණ සඹඹට 75 තභන්  උඳඹහ, ඉ 

යහඳහයශඹන් රහබ රඵහ අවුරුදු 5ක් තිසශේ භහසෙ හගණෙලින් 

ශගන්න අපි අසථහ රහ ශදනහආ භතෙ තඵහ ගන්න, ඉ 

දුේඳත්ද, ඉ ශඳොශවොත්ද කිඹහ ඵරන්ශන් නළවළ, ඉ සඹලුශදනහටභ ශම් 

වනඹ රළශඵන ඵආ  

සුළු ඳගණභහණ, ඉ භධය ඳගණභහණ, ඉ භවහ ඳගණභහණ සඹලුභ 

යහඳහගණෙඹන්ට ශම් වනඹ රළශඵනහආ ශම් වහ ළඹ න මුදර 

රුපිඹල් බිලිඹන 10ෙට ඩහ ළඩිිආ නමුත් අපි අශේක්හ 

ෙයන්ශන් රර්ිකෙශආ ංර්ධනඹිආ අපි -ශම් යශට් තිශඵන 

පුශයෝගහමී රඹතන විධිඹට රංෙහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹත්, ඉ . 

හශේභ රංෙහ විදුලි ශඳෞද්ගලිෙ භහගභත්-  ජනතහට ලක්තිඹක් 

ශන්න ඕනෆආ . ජනතහට ලක්තිඹ රඵහ දීභ වහ සුළු යහඳහය, ඉ 

භධය ඳගණභහණ යහඳහය දුතණු කිරීභට රයම්බෙ විඹ ලශඹන් 

අපි විදුලි ඵරඹ  ෙම් හශේ රඵහ ශදනහආ . හශේභ විදුලි බිර 

අඩු ෙයන්න, ඉ විදුලිඹට ළඹ න ියර අඩු ෙයන්න අලය ෙයන 

විදුලි ෙශභනහෙයණඹ වහ "demand side management"  

මෙක්, ඉ මශවභ නළත්නම් විදුලිඹ බහවිතශආ ෙශභනහෙයණඹ 

පිළිඵ සුවිශලේ ළඩ පිළිශශක් වඳුන්හ ශදන්න ෙටුතතු 

ෙයනහආ . වයවහ යශට් විදුලිඹ  සඳහදනඹ පිළිඵ ඹම් 

රෙහයඹෙ අලයතහ ෙශභනහෙයණඹ ෙයන්න වළකිඹහ 

රළශඵනහ හශේභ ශශශ ව ශන්හසෙ ඳහගණශබෝගිෙඹන්ට 

තභන්ශේ විදුලි විඹදභ ෙශභනහෙයණඹ ෙයන්න අසථහ 

රළශඵනහආ  
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. විතයක් ශනොශි, ඉ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ අපි 

ඳගණයඹට රදයඹ ෙයන අඹ; භව ශඳොශශොට රදයඹ ෙයන අඹ; 

යටට රදයඹ ෙයන ිය සසුආ .  හ ඳගණය දණඹ අභ ෙයන්න, ඉ 

2015 ප්රංලශආ ඳළගණස නුය ඳළළති ෙහරුණණ විඳර්ඹහ පිළිඵ 

මුළුශේ  ර්ශද්ලරට අනුගත න රෙහයඹට අශේ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්තිඹ බහවිත ෙයරහ, ඉ සුශං ඵරඹ ව සර්ඹ ඵරඹ බහවිත 

ෙයරහ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභට ප්රමු්තහ ශදනහආ යශට් 

සථහය, ඉ මලිෙ අලයතහන් උශදහ ගල් අඟුරු ඵරහගහය ව භවහ 

ඳගණභහණ වහ සුළු ඳගණභහණ ජර විදුලි ඵරහගහය පිළිඵ විලසහඹ 

තඵන අතය සුශං ව සර්ඹ ඵරඹ භත ඳදනම් ශරහ ඳගණයඹ 

රයක්හ ෙයන, ඉ . හශේභ අඩු ියර විදුලිඹ රඵහ දීභ වහ ව ළඩ 

පිළිශශක් අපි ්රිඹහත්භෙ ෙයනහආ අශේ යශට් ිය සුන් 

ශනුශන් ශම්හ තභි අපි ෙයන්ශන්ආ ශම් වහ ජහතයන්තය 

වශඹෝගිතහ අලයිආ  

යහජඳක් භවත්භඹහරහශේ රණ්ඩු දුන්නහ හශේ අපි අත ඹට 

ශදන්ශන් නළවළආ දළන් අපි ඳටන් ශගන තිශඵනහ, ඉ ෆභ විදුලි 

යහඳෘතිඹක්භ තයගෙහගණ ශටන්ඩර් අනු රඵහ ශදන්නආ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඉතිවහශආ ඳශමුන තහට, ඉ 

ශභගහශොට් 10 ඵරහගහය ශදෙක් -ශභගහශොට් 20ක්- ඹහඳනශආ 

චුන්නහෙම් ප්රශද්ලශආ රයම්බ ෙයන්න ශම් න ශෙොට ශද්ලීඹ වහ 

විශද්ලීඹ රශඹෝජෙඹන්ට ශටන්ඩර් විෘත ෙය තිශඵනහආ ඉසය 

අත ඹට දුන්ශන්, ඉ ශෙොියස තඵහ ශගනආ අනහගතශආ මශවභ ෙයන්න 

ඵළවළආ අනහගතශආ වදන ෆභ ඵරහගහයඹක්භ තයගෙහගණ ියර ගණන් 

ඹටශත් වි විදබහඹකින් ුතතුි වදන්ශන් කිඹහ අපි යටට 

ශඳොශයොන්දු නහආ අපි අද අනුභත ෙයන ශම් ගිවිසුම්ර 

ලක්තිශඹන් විශද්ල රශඹෝජෙඹන් අශේ යටට ඇවිල්රහ, ඉ ශද්ලීඹ 

රශඹෝජෙඹන් භඟ ෙයට-ෙය තයග ෙයරහ අශේ යටට හසදහඹෙ 

ශෙොන්ශද්ස පිට, ඉ අශේ යටට රහබදහඹෙ ශෙොන්ශද්ස පිට ෙටුතතු 

ෙයන්න ලක්තිඹ රළශඵනහඹ කිඹන විලසහඹ භට තිශඵනහආ 

ශඵොශවොභ සතුතිිආ 

 

[தற.த. 5.12] 

 

ගරු අේු ල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்புறகு அப்துல்னர ஹ்பப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்ககப, இன்பொ 

இந்ச் சகதறகன தகப உபொப்தறணர் றகணஷ் குர்ண 

அர்கபரல் தகரண்டுப்தட்ட ததரபைபரர 

உடன்தடிக்கககள் தற்நற சகத எத்றகப்புப் தறகக 

லரண றரத்றல் கனந்துதகரண்டு ணது கபைத்துக்ககபபெம் 

கூபொற்குச் சந்ர்ப்தம் கறகடத்ககறட்டு ரன் 

கறழ்ச்சறகடகறன்கநன். ணது உககத் தரடங்குற்கு 

பன்ணர், ணது ரட்டத்கச் கசர்ந் தகப ம்.ஸ். 

தபபீக் அர்கள் இன்பொ தரரலன்ந உபொப்தறணரக 

உபொறப்தறரம் தசய்றபைப்தகறட்டு அந் ரட்ட 

அதறறபைத்றறன் எபை தங்கரபற ன்ந ககறலும் தகப 

அகச்சர் ம்.கக..டி.ஸ். குர்ண அர்கலகட 

இப்புக்கு ஈடரக அந் ரட்டத்கச் கசர்ந் எபைர் 

கறகடத்கறட்டும் ரன் அபைக்கு ரழ்த்து 

தரறறக்கறன்கநன்.   

2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 08ஆம் றகற இந் 

ரட்டில் ஏர் ஆட்சற ரற்நம் ற்தட்டு, அது எபை பைடத்கப் 

பூர்த்றதசய்ரலும்கூட, கடந் ஆகஸ்ட் ரம்க பன்கண 

அசரங்கத்றன் தங்கரபறககப இப்தரரலன்நத்க 

அனங்கரறத்ரர்கள். இன்பொ சர்கச ட்டத்றல் தரரற 

ரற்நங்கள் ற்தட்டுக்தகரண்டிபைக்கறன்நண. க்கற ரடுகள் 

சகதறல் அங்கம் கறக்கறன்ந ரடுககபபெம் அறகசர 

ரடுககபபெம் எபைங்கறகக்கறன்ந எபை கரனரக இது 

இபைந்துதகரண்டிபைக்கறன்நது. Pearl Harbourத் ரக்கற 

ப்தரதம் யறகரறர, ரகசரகறகத் ரக்கற 

அதரறக்கரவும் இன்பொ அற்பொக்கறகடறல் எப்தந்ங்ககபக் 

ககச்சரத்றட்டுக் தகரண்டிபைக்கறன்நண. தனஸ்லண ண்க 

அதகரறத் இஸ்கல், தனஸ்லண க்கலடன் எப்தந்த்கச் 

தசய்துதகரண்டிபைக்கறன்நது. சலண கசபம் றட்ணரபம் 

அதரறக்கரறடம் கசக்கம் லட்டுகறன்நததரலது, 

"இடதுசரரறகள்" ன்பொ ங்ககப இணம்கரட்டிக்தகரள்கறன்ந 

தகப உபொப்தறணர்கபரண சந்றசறநற கஜல, ரசுக 

ரரக்கர, றகணஷ் குர்ண ஆகறகரர் ரம் 

தறன்தற்நற அசறல்  தகரள்கககலக்கு அப்தரல் தசன்பொ 

இந் அசரங்கத்க றர்சறக்க பற்சறக்கறன்நரர்கள்.  

ற்ததரலது இங்கு கதசற தகப உபொப்தறணர் அர்கள் 

இந் ரட்டிகன 30 பைட கரனம் தசய்ப்தட்ட எப்தந்ங்கள் 

தற்நற குநறப்தறட்டுச் தசன்நரர். அந் 30 பைடங்கபறல் 20 பைட 

கரனம் தசய்ப்தட்ட எப்தந்ங்கள் தற்நற இன்பொ 

சம்தந்ப்தட்டர்கள் றபக்கம் ககரரற றற்கறன்நரர்கள். 

பன்கண அசுகபறன் கனர்கள் அரது, ஸ்ரீ னங்கர 

சுந்றக் கட்சறறணதும் க்கற கசறக் கட்சறறணதும் 

கனர்கள் தசய்துதகரண்ட எப்தந்ங்கள் தனற்கந க்கள் 

ற்பொக்தகரள்பரன் கரரகத்ரன் இண்டு 

கட்சறகபறணதும் தகரள்ககககப எபைங்கறகத்து ரட்டின் 

அதறறபைத்றறகன தங்கரற்ந படிபெர ன்பொ குநறத் 

கட்சறகபறன் கனர்கபரண ககு ஜணரறதற கத்றரறதரன 

சறநறகசண அர்கலம் ரண்புறகு தற அகச்சர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கலம் இன்பொ சறந்றத்துக் 

தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள்.   

இன்பொ சறப்பு கசம் தசுகக கரக்கற 

கர்ந்துதகரண்டிபைக்கறன்நது. இபைந்கதரறலும், இடதுசரரறக் 

தகரள்கககள் தற்நறக் கூநறக்தகரண்டிபைந்ர்கள் இந்க் 

கரனரற்நத்கச் சறந்றக்கரர்கபரக றர்சணம் தசய்து 

தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். இன்பொ சலணர, றட்ணரம், கறபேதர 

கதரன்ந ரடுகபறன் படி ததரபைபரரக் தகரள்கககள் 

றநந் ததரபைபரரக் தகரள்கககரடு சங்கறத்துக் 

தகரண்டிபைக்கறன்நண. அந் ககறல் இன்பொ ங்கலகட 

ததரபைபரரக் தகரள்ககககப ப்தடி ரற்நறகக்க 

படிபெம்? ங்கலகட ரட்டின் அதறறபைத்றகபெம் 

ககனரய்ப்கதபெம் ப்தடி அறகரறக்க படிபெம்? ன்பொ 

அர்கள் சறந்றக்கறன்நகதரது து ரட்டிலுள்ப இடதுசரரறகள் 

தச்கசரந்ற அசறல் தசய்கறன்நரர்கள்.   

யறந் ரஜதக்ஷ அசறன் கரனத்றகன இந் ரடு சலண 

கசத்துக்குள் படங்கறப்கதரணது உங்கலக்குத் தரறபெம். 

அப்ததரலது து அல் ரடுகள் ல்னரம் து ரட்கடச் 

சந்ககக் கண்தகரண்டு தரர்த்ண. ரங்கள் இந்றரவுடன், 

தரகறஸ்ரதடன், கனசறரவுடன், சறங்கப்பூபைடன் ந்த் 

தரடர்புற்நர்கபரக ரநறகணரம். அதரறக்கரவும் 

இங்கறனரந்தும் அககதரன்பொ கரப்தற ரடுகலம் ற்பொம் 

க்கற ரடுகள் சகதபெம் தஜணலரவும் இந் ரட்கடரடு 

தரடர்தற்நகரக ரநறண. அதரறக்கர கதரன்ந ரடுகள் 

இந் ரட்கடரடு ந்தரபை சம்தந்பம் இல்னரல் 

லர்ரணங்ககப கற்தகரண்டு, இந் ரட்டின் 

ததரபைபரரத்துக்கு அச்சுபொத்னரக ரநறண. ஆணரல், 

ங்கலகட ரண்புறகு தற அகச்சர் அர்கலம் 

ககு ஜணரறதற அர்கலம் இன்பொ இந் றகனகக 

ரற்நறகப்தறகன தற்நற கண்டிபைக்கறன்நரர்கள். 

இபைந்கதரறலும் இந் அசுக்கு எபை பைடம் பூர்த்றரகர 

றகனறகன உங்கலகட எப்தந்ங்கள் ன்ண, லங்கள் 

267 268 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ககச்சரத்றட்டக ன்ண, அற்குள் ன்ண 

புகந்றபைக்கறன்நது ன்பொ ல்னரம் சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

ம்றடம் ககட்கறன்நரர்கள். இங்கு கதசற தகப 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சர் ங்கப சவீ அர்கள் 

குநறத் எப்தந்ங்கள் தற்நறக் குநறப்தறட்டரர். கடந் 30 

பைடங்கலக்கு கனரகச் தசய்துதகரண்ட எப்தந்ங்ககப 

றடவும் தன்டங்கரண எப்தந்ங்கள் இன்பொ இந் ரட்டின் 

ததரபைபரர அதறறபைத்றக்குப் தங்கபறப்புச் தசய்கறன்ந 

கரக, ககனரய்ப்கத அறகரறக்கச் தசய்கறன்நகரக 

ரற்நறகக்கப்தட்டிபைக்கறன்நண ன்பொ கூநறணரர்.   

ரடு கடணரகப் ததற்ந தத்தரககககப ல்னரம் 

ததபைச்சரபறகள் தரடக்கம் சறநற சுண்தடலிகள் க 

சுண்டிக்தகரண்டிபைந் னரற்கநத்ரன் ரம் கடந் 

கரனங்கபறல் கண்டுதகரண்டிபைந்கரம். அரது Treasury 

இபைக்கறன்நகதரறலும் சறகஷ்ட அகச்சர்கள் சறனர் ணறதர் 

account ககபத் றநந்து அந்ப் தங்ககபச் சூகநரடி 

னரற்கந ரம் கடந் கரனங்கபறல் கண்கடரம். இன்பொ இந் 

றகனகக ல்னரம் ரற்நறகத் ததபைக ரண்புறகு 

றல் றக்கறசறங்க அர்ககபக சரபைம். அபைகட 

தகரள்ககரன் இன்பொ இந் ரட்கட உனக ரடுககபத் 

றபைம்தறப் தரர்க்கச் தசய்துள்பது. எபை கரனத்றல் 

சறங்கப்பூரறதகட தற ந்றரற லீ குரன் பெ அர்கள் அந் 

ரட்டின் உர் சகதறகன கதசுகறன்நகதரது இனங்கக 

ரட்டின் ததரபைபரரத்கப் தற்நற, அன் அதறறபைத்றகப் 

தற்நறப் ததபைகரகக் கூநற, இனங்கக ரட்கடப்கதரன்பொ 

ன்தகட ரட்கட உர்த்துன் அசறம் தற்நறத் 

தரறறத்றபைந்ரர். ஆணரல், இன்பொ அந் றகனக 

ங்கககர கதரய்றற்கறன்நது. ஆகக, இன்பொ ரம் இந் 

ரட்டிலிபைக்கறன்ந இற்கக பங்ககபக் தகரண்டு இந் 

ரட்கட அதறறபைத்ற தசய் கண்டும்.  

ரண்புறகு தற அகச்சர் அர்கள், இன்பொ இந் 

ரட்டிலுள்ப 25 ரட்டங்கபறகன 5 ரட்டங்ககப 

அதறறபைத்றறன் ததரபைட்டு தரறவுதசய்றபைக்கறன்நரர். அந் 5 

ரட்டங்கபறல் றபைககரகன ரட்டபம் 

உள்ரங்கப்தட்டுள்பகறட்டு ரன் ததபைகப்தடுகறன்கநன். 

தகப தற அகச்சர் அர்கபறன் தரறல் அதறறபைத்றத் 

றட்டத்கப் ததரபொத்கறல் சுந்ற ர்த்க னத்றன் 

5து zone ஆக அர் அந் ரட்டத்கப்  

தறகடணப்தடுத்றறபைக்கறன்நரர். உனகபரற ரலறரகப் 

கதசப்தடுகறன்ந றபைககரகன இற்ககத் துகநபகம் 

தன்கறக்கரசறரறன் புகுபகரகத் றகழ்கறன்நது. அககம் 

அங்கறபைக்கறன்ந ரறத்துக்கும் கற்தட்ட கரறகள் இன்பொ 

தறகரசணப்தடுத்ப்தடவுள்பண. அண்கறல் 

சுறற்சர்னரந்றல் டந் எபை கூட்டத்றலும் து 

ரட்டத்கப் தற்நற அர் குநறப்தறட்டுப் கதசறறபைக்கறன்நரர். 

குநறத் றட்டம் தன இனட்சக்கக்கரண ககரடி பதரக 

உள்ரங்கற கற்தகரள்பப்தடறபைக்கறன்நது. கறகன ற்பொம் 

இநப்தர் உற்தத்றகப் தற்நறபெம் Middle East country 

கதரன்நற்நறல் இபைக்கறன்ந சறநற ககனரய்ப்புக்ககபப் 

தற்நறபெம்ரன் ரங்கள் அன்பொ சறந்றத்துக்தகரண்டிபைந்கரம். 

ஆணரல், இன்பொ ங்கள் ரட்டிகன இபைக்கறன்ந பங்ககபப் 

தன்தடுத்ற பலீடு தசய்ற்கரக பலீட்டரபர்ககப 

உள்ரங்குற்கரண தன எப்தந்ங்கள் தசய்ப்தட்டிபைக் 

கறன்நண. இன்பனரக இந் ரட்டின் ததரபைபரரத்க 

கம்தடுத்துது ட்டுல்ன, அந்றச்தசனரறகபெம் 

அள்பறக்குறக்கறன்ந அககம் கறக்கு ரகரத்ர்கலக்கு 

ட்டுல்ன, இந் ரட்டிலுள்ப சகன இகபஞர்கலக்கும் 

ககனரய்ப்கத ங்கவும் படிபெம்.  

எபை ரடு சுந்றம் அகடந்றபைக்கறநது ன்நரல், அது 

அதகட ததரபைபரரத்றகன, ககனரய்ப்தறகன, 

கல்றறகன கம்தட்டுத் றக கண்டும். ஆணரல், அந் 

றகன து ரட்டில் ரநறறபைக்கறன்நது. அகணச் 

சலர்தசய்ற்கரகத்ரன் ங்கலகட ரண்புறகு தற 

அகச்சர் அர்கலம் ககு ஜணரறதற அர்கலம் குநறத் 

பற்சறறகன இநங்கறறபைக்கறன்நரர்கள். அரது, இந் 

ரட்கட 2020ஆம் ஆண்டு பூத்துரண, அதறறபைத்ற 

கடந் எபை ரடரக ரற்பொது தற்நறச் சறந்றத்துச் 

தசற்தட்டுக் தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். அசறனகப்புச் 

சட்டத்றல் 18து றபைத்த்கச் தசய்து இந்ச் சகதக 

அசறங்கப்தடுத்றர்ககபக் தகரண்கட 19து றபைத்த்க 

றகநகற்நறன் பனரக ங்கலகட ககு ஜணரறதற 

அர்கலம் ரண்புறகு தற அகச்சர் அர்கலம் இந் 

ரட்டுக்கு ட்டுல்ன, சர்கசத்துக்கும் எபை ம்தறக்ககக 

ற்தடுத்றறபைக்கறநரர்கள். சர்கசம் இற்கந 

அரணறத்துக் தகரண்டிபைந்து. ஏர் அகரண ரடு 

சர்ரறகரத்க கரக்கறப் கதரய்க்தகரண்டிபைப்தகத் 

டுப்தற்கரக 19து றபைத்ம் இங்கு உபைரக்கப்தட்டது. 

அன்பொ கசரல்தரறபெம் தடரணபபைம் தசய்துதகரண்ட ரப்பு, 

அன்கந இங்கறனரந்து அசறன் னதக்கரகச் தசய்து 

தகரண்டரக றர்சறக்கப்தட்டது. ஸ்ரீரகர 

தண்டரரக்க அர்கள்  1972ஆம் ஆண்டு உபைரக்கற 

குடிசு ரப்பு ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்சறறன் ரப்தரகக் 

கபைப்தட்டது. கஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கள் 1978ஆம் 

ஆண்டு உபைரக்கற அசறனகப்பு அன்கந க்கற 

கசறக் கட்சறறன் ரப்தரகக் கறக்கப்தட்டது. இன்பொ 

தல்கபொதட்ட கட்சறகலம் தல்கபொதட்ட இணங்கலம் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந இந் கனரண சகதக 

அசறனகப்புச் சகதரக ரற்நற, இந்ச் சகதறன் 

அங்கலகரத்கரடு இந் ரட்டின் அசறனகப்கத 

ரற்நறகக்க பற்சறக்கறன்நகதரது, அன்பொ 18து 

றபைத்த்துக்கு ஆரகக் ககதூக்கறர்கள் இகண 

றர்சறப்தது ககனரணதரபை றடரக இபைக்கறன்நது. 

அர்கள் இவ்ரபொ றர்சறப்தது, இந் ரட்டின் 

சறபொதரன்கறணபைக்கு உகந்ரக இபைக்கரது.  

ரங்கள் றர்கரனத்றகன தசய்கறன்ந எப்தந்ங்கள் இந் 

ரட்டிகன ரலகறன்ந சறங்கப க்கபறல் ததபைம்தகுறறணபைம் 

றழ் க்கபறல் ததபைம்தகுறறணபைம் பஸ்லிம் க்கபறல் 

ததபைம்தகுறறணபைம் ற்பொக்தகரள்கறன்ந எப்தந்ங்கபரக 

இபைக்க கண்டும். ப்கதரகறன்ந உள்லரட்சறத் கர்ல் 

பகநகபறலும்கூட இந் கனரண சகதறகன ல்கனரபைம் 

ற்பொக்தகரள்பக்கூடிரண ரற்நங்ககபக் தகரண்டு 

கண்டும். தணன்நரல், பப்தங்கலடுகள், ககனரய்ப்புகள் 

ன்தண அந்ச் சகதகலக்கூடரகக தசற்தடுத்ப்தட 

றபைக்கறன்நண.  

1969ஆம் ஆண்டு ககடசறரக கடததற்ந ட்டரத் 

கர்ல் பகநக்கு ரங்கள் தசல்லுகறன்நகதரது 

இப்ததரலறபைக்கறன்ந சகதகலக்கூடரக அந் அகடக 

ரங்கள் அகடபடிரது. புற ல்கன றர்ம், புற 

சகதகள், இந் ரட்டின் றகறரசரத்றற்ககற்த 

தறறறறத்துங்கள் கறகடக்கப்ததபொகறன்நகதரதுரன் சகன 

சபகங்கலம் ங்கலகட உரறககள் கறகடத்ரகக் 

தகரள்ரர்கள். இன்பொ அதரறக்கரறகன, கனசறரறகன, 

சறங்கப்பூரறகன தல்கபொதட்ட இணத்ர்கள் ரழ்ந்து 

தகரண்டிபைக்கறன்நணர். இத்ரலிறலும் தறரன்சறலும் 

தல்கபொதட்ட சபகங்கள் ரழ்ந்துதகரண்டிபைக்கறன்நண. 

இன்பொ அதரறக்கர ற்பொம் இங்கறனரந்து கதரன்ந கரப்தற 

ரடுகபறன் கவுகள் அகறகலக்கரகத் றநந்துறடப்தட்டிபைக் 
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கறன்நண. அங்கு 5 ஆண்டுகலக்குப் தறநகு தறரஜரவுரறககக் 

ககட்கறன்ந இட்கடப் தறஜரவுரறகரறகதபல்னரம் இந் 

ரட்டிலுள்ப சபகங்கபறன் உரறககக் தகரடுக்க 

பொத்துறற்கறநரர்கள்.  

ரண்புறகு தற அகச்சர் அர்கலகட இன்கந 

உகறன்பனம் இந் அசரங்கத்றன் தகரள்ககக லங்கள் 

அநறந்றபைப்பீர்கள். இங்கு கதசற ங்கலகட 

தபறரட்டகச்சர் ங்கப சவீ அர்கள் ன்ண 

எப்தந்ம் தசய்ப்தட்டது? அது கண கரக்கற 

தத்கக் தகரண்டிபைக்கறன்நது? ன்தகப்தற்நறதல்னரம் 

தபறரகக் கூநறணரர். ஆணரல், இங்கு சறனர் றண்டரரம் 

புரறந்துதகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். கசரசலிசம் ன்ந றடத்க 

அன்பொ படி ததரபைபரரம் ன்கந கூநறகணரம். Open 

economy ன்ந றநந் ததரபைபரரக் தகரள்ககக க்கற 

கசறக் கட்சறக தறன்தற்நறதன்பொ கூநறகணரம். இன்பொ சலண 

கசம் அந்ற ரடுககப அந் ரட்டிகன பலீடு 

தசய்ற்கும் அந்ற ரடுகலக்குச் தசன்பொ அது பலீடு 

தசய்ற்குரக ணது தகரள்ககககப ரற்நறறபைக்கறன்நது. 

ரங்கள் ங்கலகட தககரங்ககப றட்டுறட்டு 

ங்கலகட ததரபைபரர அதறறபைத்றக கரக்கற 

தத்றகன அகணபைம் தங்கரபறகபரக ரநகண்டும்.  

அன்கந குற்நச்தசல்கலக்கரண றசரககள் 

தரடர்ந்து கடததற்பொக்தகரண்டிபைக்கறன்நண. 

அற்பொக்குரற குற்நரபறககபதல்னரம் கூண்டிகன 

அகடக்கறன்ந எபை கரனம் பைம்! அன்பொ இர்கலகட 

சத்ங்கள் ஏய்ந்துகதரகும்! இந் ரடு தகபரண எபை 

றகசக கரக்கறச் தசன்பொதகரண்டிபைக்கறன்ந இந் றகனறல்  

ரண்புறகு தறர் றல் றக்கறசறங்க அர்கலகட 

றநந் ததரபைபரரக் தகரள்ககக இடதுசரரறகள் 

ற்பொக்தகரள்ப கண்டும். ணக்கு அறகரம் 

கண்டரதன்பொ தசரல்கறன்ந இந் ரட்டின் ககு 

ஜணரறதற அர்கலகட தகரள்கககரடு ஸ்ரீனங்கர 

சுந்றக் கட்சறறன் அகணத்து உபொப்தறணர்கலம் என்பொறப 

கண்டும். இங்கு அபைகட கட்சறபெடன்  

எட்டிக்தகரண்டிபைக்கறன்ந சறன இடதுசரரறகபரண தகப 

றகணஷ் குர்ண, தகப உ கம்ன்தறன, தகப 

ரசுக ரரக்கர, தகப சந்றசறநற கஜல 

கதரன்நர்கள் அகண இணங்கண்டு ரரகக 

எதுங்கறக்தகரள்ப கண்டும்.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. Now, wind up, 

please! 

 

ගරු අේු ල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்புறகு அப்துல்னர ஹ்பப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அந்ககறல், இந் கனரண சகதக அசறனகப்புச் 

சகதரக ரற்பொறல் ககு ஜணரறதற அர்கலம் தற 

ந்றரற அர்கலம் தற்நற கரண்தரர்கதபன்பொ கூநற, 

றகடததபொகறன்கநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ඉ ගරු චන්දභ ගභශේ භන්ත්රීතුභහආ ඔඵතුභහට විනහඩි 

ඳවෙ ෙහරඹක් තිශඵනහආ 

[අආබහආ 5ආ27] 

 

ගරු චන්දම ගමවේ මශතළ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සතුතිි, ඉ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ  

යටෙ රර්ිකෙ ර්ධනඹ වහ අතයලය ශර රෙන 

ශශශ ගිවිසුම් ශදොශවක් ම්ඵන්ධශඹන් තභි අද අපි ශම් 

විහදඹ ඳත්න්ශන්ආ ශභතළනදී තිශඵන ප්රමු්තභ ශචෝදනහ 

න්ශන් අවුරුදු 34ෙට ශඳය ඈත අතීතශආදී ශම් ගරු 

ඳහර්ලිශම්න්තු දළනුත් ශනොෙය ශශශ ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ 

ෙශහ කිඹන මෙිආ විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදලිභ . ගළන 

ෙරුණු ඉදගණඳත් ෙශහආ වළඵළි භභ භතක් ෙයන්න ෙළභළතිි, ඉ 

චන්ද්රිෙහ ඵණ්ඩහයනහඹෙ කුභහයතුංග භළති ඹශේ යජඹ භඟ 

මතුභන්රහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ශෙොටත් ශම් හශේ 

ගිවිසුම් ඉදගණඳත් ශරහ තිශඵන ඵආ . ෙහරශආත් . අඩු ඳහඩු 

සද්ධ ශරහ තිශඵනහආ මදහ ශභදහතුය ඵරශආ සටි වළභ 

ඳක්ඹකින්භ අඩු ඳහඩු සද්ධ ශරහ තිශඵනහආ .ෙ අඳට 

හධහයණ ශත්රුම් ගන්න ව පිළිගන්න සද්ධ ශනහආ .හ දළන් 

 ළයද ෙයන්න ඵළවළආ වළඵළි, ඉ ශම් හශේ රර්ිකෙ ප්රතිඳත්ති 

ඉදගණඳත් ෙයන ශෙොට වළභදහභ ශචෝදනහ මනහආ .ෙි තිශඵන 

ගළටලුආ  

අඳට භතෙි, ඉ 1977 ර්ශආදී ශම් යටට විෘත රර්ිකෙ ක්රභඹ 

වඳුන්හ දුන් අසථහශේදී ශරොකු ශචෝදනහක් රපු ඵආ වළඵළි 

1977 ර්ශඹන් ඳසු 1994 ර්ශආදී ඵරඹට ඳත් ව රණ්ඩු 

.ෙ ඳළත්තකින් තිඹරහ අත් වළයරහ දළම්භහද කිඹන මෙ ගළන 

ශරොකු ප්රලසනඹක් තිශඵනහආ භභ පිළිගන්න විධිඹට මදහ ඉරහ 

වළභ රණ්ඩුක්භ . ප්රතිඳත්ති අනුගභනඹ ෙශහආ ශද්ලඳහරනභඹ 

ලශඹන් ශභඹ භහතෘෙහක් වුණහට, ඉ ඹථහර්ථහදී, ඉ ප්රහශඹෝගිෙ 

ශභඹ භහතෘෙහක් ශනොශිආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ශම් ගිවිසුම් භඟින් ශම් යටට 

රළබුණු හස ව අහස ශභොනහද කිඹරහ භවය අඹ ඇහුහආ 

ශභහිදී විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, ඉ ගිවිසුභක් අත්න් ෙයරහ 

ළඩ ෙටුතතු ඳටන් ගත්තහට ඳසශේ ඉසය වුණු ඳහර්ලසඹ දනුම් 

ඵආ ඳහු වුණු ඳහර්ලසඹ ඳයහදිආ .ෙ තභි ඇත්තආ ශභොෙද, ඉ 

රර්ිකෙ ලශඹන් අඳට හස වගත ගිවිසුභක් ඉදගණඳත් ෙයන 

ශෙොට, ඉ අශනක් ඳහර්ලසශඹනුත් ඵරනහ, ඉ . ශගොල්රන් හස රඵහ 

ගන්නආ ශදඳළත්තභ හස ඵරහ ශගන තභි . ෙටුතත්ත ෙයන්ශන්ආ 

නමුත් ඉසය වුණු ඳහර්ලසඹ දනනහආ .ෙි ශම්ශක් තිශඵන 

ගළටලුආ ගිවිසුම් ්රිඹහත්භෙ කිරීශම්දී ඹම් කිස අඩු ඳහඩු සද්ධ 

ශන්න පුළුන්ආ වළඵළි ඹථහර්ථහදී වළභ යජඹක්භ තභන්ශේ 

යට ගළන හිතරහ තභි ශම් ගිවිසුම් ඉදගණඳත් ෙයන්ශන් කිඹන මෙ 

භභ විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆආ  

ඊශඟට, ඉ විශද්ල ශේඹ ගළන කිඹන්න ඕනෆආ විශද්ල ශේඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඵයඳතශ ශචෝදනහ තිශඵනහආ අශේ අජිත් පීආ 

ශඳශර්යහ  ශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිේහ හශේ අඳට භතෙි, ඉ අශේ 

යටට විලහර ඵරඳෆභක් තිබුණු අධිඹෙ ශම් යශට් ඳළළති 

ශද්ලඳහරනභඹ ව ුතදභඹ ඳසු බිභ තුශ ශඵොශවොභ  ර්ීනත 

ඉදගණඳත් ශරහ තර්ෙහනුකර ළඩ ෙටුතතු ෙශ ්රිස ශනෝ ස 

කිඹන තහනහඳතියඹහට -දදයයඹහට- ජින් ද හස 

ුණණර්ධන කිඹන භන්ත්රීයඹහ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලශආ 

අ්ෂක්ණ භන්ත්රීයශඹක් විධිඹට හිටපු ෙහරශආදී ුණටි ෙන්න 

සද්ධ වුණු ඵආ .ෙ  මශවභ ශනොශි, ඉ ශභශවභි කිඹරහ මතුභහභ 

ඳසු කිේහ, ඉ රේජහටආ වළඵළි මශවභ සද්ධි වුණහආ .  හ තභි 

මදහ . දක්  රධහගණන් ඉත් වුශණ්ආ . හශේභ අඳට භතෙි, ඉ 

දඹහන් ජඹතිරෙ භවත්භඹහශේ භූියෙහආ . හශේ  රධහගණනුත් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

හිටිඹහආ වළභ රණ්ඩුකින්භ ඳත් ෙයපු උදවිඹශේ අඩු ඳහඩු තිබුණහආ 

වළඵළි  ළයද පුද්ගරඹන් ශතෝයහ ශගන, ඉ  ළයද පුද්ගරඹන් 

ශඹොමු කිරීභ තභි ශභතළනදී ළදගත් න්ශන්ආ  

භවය භන්ත්රීරුන් ශද්ලඳහරන ඳත්වීම් ගළන කිේහආ 

ශද්ලඳහරන ඳත්වීම් තුශ වුණත් අදහශ සුදුසුෙම් තිශඵන, ඉ අදහශ 

දක්තහ තිශඵන අඹ ඉන්නහආ ශම් ඹව ඳහරන රණ්ඩුශේ දර්ලනඹ 

ශරෝෙඹට ශගන ඹන්ශන් ශද්ලඳහරන යවක් තිශඵන, ඉ ඉක් 

තිශඵන ිය සුන් වළශයන්න ශන ෙවුද? භභ කිඹන්ශන් නළවළ, ඉ 

සඹලුභ ඳත්වීම් ශද්ලඳහරන ඳත්වීම් ශන්න ඕනෆ කිඹරහආ වළඵළි 

ඹව ඳහරන රණ්ඩුශේ ශද්ලඳහරනඹ ශත්රුම් ගත් ිය ශවකුට 

විතයි විශද්ල යටෙට ගිහිල්රහ, ඉ තභන්ශේ යශට් සද්ධ න්ශන් 

ශභොෙක්ද කිඹරහ කිඹන්න පුළුන් න්ශන්ආ මශවභ නළතු 

ශද්ලඳහරන ලශඹන් අඳට විරුද්ධ ෙට්ටිඹද ඹන්න කිඹන්ශන්? 

මශවභ ඹළේශොත් මශවභ ශභොෙක්ද, ඉ . අඹ ශරෝෙඹට රඵහ ශදන 

ඳණිවුඩඹ? .  හ මඹ මීට ඩහ තර්ෙහනුකර, ඉ පුළුල් ව 

හධහයණ හිතරහ ඵරරහ ෙයන්න ඕනෆ ප්රෙහලඹක්ආ . හශේභ භභ 

අවනහ, ඉ ඕනෆභ යටෙ -කිුතඵහශේ වුණත්- ශද්ලඳහරන යවක් 

තිශඵන ිය සුන් ශනොශිද, ඉ විශද්ල ශේඹට ශඹොදරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹරහආ .  හ . ගළන ෙථහ ෙයන ශෙොට මීට ඩහ 

ඳගණසශභන් ෙථහ ෙයන්න ඕනෆ කිඹන මෙි භහශේ විලසහඹආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ . හශේභ අද අඳට ෙථහ 

ෙයන්න සද්ධ ශරහ තිශඵනහ, ඉ ශම් ශ්රී රංෙහ "ප්රජහතන්ත්රහදී 

භහජහදී ජනයජඹ" ශර නම් කිරීභ පිළිඵආ "භහජහදී" කිඹන 

ශෙොට ඉත් ෙයන්න ඕනෆ නම්, ඉ ඕනෆභ ශෙශනකුට පුළුන්, ඉ මඹ 

ශඹෝජනහ ෙයන්නආ ශම් වහ අපි පර්ණ ඳහර්ලිශම්න්තු ෙහයෙ 

බහක් ඳත් ෙයනහආ ඊශඟට, ඉ යසථහ ම්ඳහදෙ භණ්ඩරඹක් 

ඳත් ෙයනහආ ශම්හට ඉදගණඳත් ශරහ, ඉ ශම්හට වබහගි ශරහ 

කිඹන්න පුළුන්, ඉ අපි අවල් ඳක්ශආ, ඉ අපි ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුශණ්, ඉ "භහජහදී" කිඹන ශෙොට ඉත් ෙයන්න කිඹරහආ 

මදහට අඳට . ගළන රෙහ ඵරන්න පුළුන්ආ "භහජහදී" කිඹන 

ශෙොට ඉත් ෙයනහද, ඉ මශවභ නළත්නම්, ඉ "ප්රජහතන්ත්රහදී" 

කිඹන ශෙොට ඉත් ෙයනහද, ඉ නළත්නම් ශනත් ශභොෙක් වගණ 

ශෙොටක් මෙතු ෙයනහද කිඹන මෙ ශනොශි ශභතළන 

අලයතහ තිශඵන්ශන්ආ  

අද ශරෝෙඹට ගළශශඳන ක්රභශේදඹක් වයවහ ශම් යට 

ශරෝෙඹට ශගන ඹන්න ඕනෆආ ශම් යශට් රර්ිකෙඹ දුතණු ෙයන්න 

ඕනෆආ ශම් යට ශරෝෙශආ ශෙොන් න්න ඵළවළආ . හශේභ 

ශරෝෙශආ පිළිගත් භූියඹක් ඵට ශ්රී රංෙහ ඳත් ෙයන්න ඕනෆආ 

.ෙි  අලයතහ තිශඵන්ශන්ආ .  හ චනරට ව ඉසපිලි, ඉ ඳහ 

පිලි, ඉ ගළශපිලිරට සීභහ න්ශන් නළති ශම් ඳණිවුඩඹ ශරෝෙඹට 

ශග ඹරහ  ශම් යට ශරෝෙඹ තුශ ශවො නභක් තිශඵන විලසනීඹ 

යටක් ඵට ඳත් ෙයන්න ඕනෆආ 

ශම් අසථහශේ භට කිඹන්න සද්ධ නහ, ඉ ඳසු ගිඹ ෙහරශආ 

අඳට විරුද්ධ විවිධ ශචෝදනහ ව විවිධ ශඹෝජනහ ඳළියණි ඵආ අද 

අශේ ඹව ඳහරන රණ්ඩු . සඹලුභ ශද්ල් භනඹ ෙයශගන 

තිශඵනහආ ඉදගණශආදී අපි GSP වනඹ ඵරහශඳොශයොත්තු නහආ 

අඳට GSP වනඹ රළබුණහට ඳසශේ රක් 10ෙට ශනොශි, ඉ 

රක් 10ට ළඩි පිගණෙට ැකකිඹහ ශදන්න වළකිඹහ තිශඵනහආ 

රසඹහතිෙ යටල් අතගණන් අඩුභ මුදරෙට ෙම්ෙරු රභඹ ියරදී 

ගන්න පුළුන් යට ශ්රී රංෙහ ශනොශිආ අඳට ඩහ අඩු මුදරෙට 

ෙම්ෙරු රභඹ ගන්න පුළුන් යටල් ඕනෆ තයම් තිශඵනහආ . 

 හ ශම්  GSP වනඹ නළති ජහතයන්තය ශශශහභ ෙයන්න    

ශ්රී රංෙහට වළකිඹහක් නළවළආ GSP වනඹ නළති ෙය ගත්ශත් අපි 

ශනොශිආ .ෙ නළති ෙය ගත්ශත් හිටපු රණ්ඩුආ වළඵළි, ඉ අපි 

උත්හව ෙයන්ශන් .ෙ නළත රඵහ ගන්නිආ මඹ  රඵහ ගළනීභ 

වහ යහජය ශේඹ හශේභ, ඉ විශද්ල ශේඹ අතයලය ව 

ළදගත් හධෙඹක් ඵ ප්රෙහල ෙයියන් භභ  වඬ නහආ ඔඵ 

ළභට සතුතිිආ 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට පිළිතුරු ෙථහ, ඉ ගරු වර් ද සල්හ  ශඹෝජය 

ඇභතිතුභහආ 

 
[අආබහආ 5ආ34] 

 

ගරු (රචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විවද් ක ුතුර 

නිවයෝජය අමළතයුරමළ) 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

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

Foreign Affairs) 

ශඵොශවොභ සතුතිි, ඉ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ ආ  

දශන්ස ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඉදගණඳත් ෙයපු ශම් ෙල් 

තළබීශම් ශඹෝජනහට  ඳක් විඳක් භන්ත්රීරු ශඵොශවෝ ශදශනක් 

ම්ඵන්ධ වුණහආ මතුභන්රහශේ අදවස ඉදගණඳත් ෙශහආ . අදවස 

අතශර්  ශචෝදනහත් මල්ර වුණහආ ශම් අභහතයහංලශආ  ශඹෝජය 

ඇභති වළටිඹට .හට පිළිතුරු ඳඹන්න ශෙටි ෙහරඹක් තුශ භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහආ  

අශේ දශන්ස ුණණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිේශේ, ඉ ශම් ගිවිසුම් 

ඉදගණඳත් ෙයන්ශන් ශභොනහටද, ඉ .හින් ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොනහද, ඉ ශම් ගිවිසුම් වයවහ ඉදගණශආදී අපි ෙයන්න 

ඵරහශඳශයොත්තු න්ශන් ශභොනහද කිඹරහ දළනුත් කිරීභක් 

ෙයන්න ඕනෆ  කිඹරහිආ ශම් යශට් අද සද්ධ න්ශන් ශභොෙක්ද 

කිඹරහ ඵළලුශොත් අඳට දළෙ ගන්න තිශඵන ශද් තභි, ඉ පිට 

යටලින් අශේ යටට රළශඵන රශඹෝජන ඇත්ත ලශඹන්භ ඳවශ 

ළටීශගන ඹන ඵආ ුතද්ධශඹන් ඳසශේ වුණත් අඳට තභ ඵළගණ 

ශරහ තිශඵනහ, ඉ ඇභගණෙන් ශඩොරර් බිලිඹන මෙෙට, ඉ මෙ 

වභහයෙට ඩහ ෘජු විශද්ල රශඹෝජන ශම් යටට ශගන්හ ගන්නආ 

අපිත් මක්ෙ තයග ෙයන යටල් භඟ න්න්දනඹ ෙයරහ 

ඵළලුශොත් . යටල්රට අශේ යටට ඩහ ශඵොශවෝ විලහර 

රශඹෝජන රළශඵනහආ . ගළන උදහවයණඹක් වළටිඹට විඹට්නහභඹ 

ගළන අද  අශේ යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ෙථහ ෙයද්දී කිේහ, ඉ 

රංෙහට ඩහ භවහ දළළන්ත ප්රභහණඹකින් . යටට රශඹෝජන 

රළශඵනහ කිඹරහආ ශභොෙක්ද ශම්ෙට ශවේතු? . වහ 

විලසහඹක් අලයිආ    

භභ හිතන වළටිඹට 2011දී න්න ඕනෆ, ඉ මෙට ඳළළති යජඹ 

හිටි වළටිශආභ රඹතන 16ක් ඳභණ යජඹට ඳයහ ගත්තහආ . ඳයහ 

ගත්ශත් ශඳෞද්ගලිෙ රඹතනආ . රඹතන ඳයහ ගළනීශභන් ඳසශේ 

ඔවුන්ට රළබිඹ ුතතු න්දත් අද න ශතක්  රළබී නළවළආ මශවභ 

වුණහභ  විලසනීඹත්ඹ ෙළශඩනහආ . විලසනීඹත්ඹ ශගොඩ 

නගන්න තභි ශභළ  රශඹෝජන ප්රර්ධන ව සුයක්ණ 

ගිවිසුම්රට අපි අත්න් ෙයන්ශන්ආ ඇි අවුරුදු තිස ගණනක් 

භවය .හ ඳයක්කු වුශණ් කිඹරහ භභ කිඹන්නම්ආ ගරු විජිත 

ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ .ෙ ඇහුහආ .ෙට පිළිතුයක් ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ කිඹරහත් මතුභහ කිේහආ භභ .ෙට පිළිතුයක් ශදන්නම්ආ . 

ෙථහ ශභශවභිආ  

ෙහරඹක් තිසශේ අපිත් මක්ෙ ගනුශදනු ෙයන යටරට අපි  

තය වහ  ළයද ශතොයතුරු ශවළි ෙයරහ නළවළආ යටක් වළටිඹට 
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අඳට දහචහය අිතිඹක් නළවළ, ඉ ශන යටරට අතය ප්රෙහල 

ෙයන්නආ භභ උදහවයණඹක්  කිඹන්නම්ආ 1982දී භළශල්සඹහ භඟ 

මලිෙ ගිවිසුභ අත්න් ෙශහආ මහි ඹම් ඹම් ගළටලුවගත තත්ත් 

තිබුණු  හ 1995දී ංශලෝධනඹ ෙයරහ, ඉ 1998දී ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදගණඳත් ෙයරහ තිශඵනහආ  

අශේ විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ඉ අශේ රණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 157න යසථහ ඹටශත් තුශනන් ශදෙෙ 

ඡන්දඹකින් ශම් ගිවිසුම් ම්භත ෙය ගත්ශත් නළත්නම්  

නීතයනුකර න්ශන් නළවළි කිඹරහආ අඳට ත පුද්ගරඹකුට ඹභක් 

කිඹන්න පුළුන්ආ .ත් . පුද්ගරඹහ අඳ ශඵො රුෙහයඹන් ශනොන 

ඵ විලසහ ෙයන්ශන්, ඉ අපි ඔහුට දගටභ තය ප්රෙහල ෙයරහ 

තිශඵනහඹ කිඹහ ඔහු හිතනහ නම්ආ ශභච්චය ෙහරඹක් යටල් 

ශදොශවෙට අපි අතය ප්රෙහල ෙයරහ තිශඵනහආ අපි ඔවුන්ට 

කිඹරහ තිශඵනහ, ඉ ඔඵරහශේ යට ව අශේ යට අතශර් රශඹෝජන 

සුයක්හ ගිවිසුභක් තිශඵනහ කිඹරහආ . රශඹෝජන සුයක්හ ගිවිසුභ 

තිශඵන  හ තභි ඔවුන් රශඹෝජනඹ ෙයන්ශන්ආ  

උදහවයණඹක් වළටිඹට ගත්ශතොත්, ඉ භළශල්සඹහ තභි 

රංෙහට ළඩි පුයභ රශඹෝජනඹ ෙයරහ තිශඵන යටආ නමුත් අවුරුදු 

ගණනක් තිසශේ අපි භළශල්සඹහට හදය ශතොයතුරු ඉදගණඳත් 

ෙයරහ තිශඵනහආ අපි ඔවුන්ට ශඵොරු කිඹරහ තිශඵනහආ අපි 

කිඹරහ තිශඵනහ, ඉ ඔඵරහශේ රශඹෝජන සුයක්හි කිඹරහආ නමුත් 

ඇත්ත ලශඹන්භ ඔවුන්ශේ කිස රශඹෝජනඹක් සුයක්ෂිත නළවළආ 

ශභොෙද, ඉ ශම් ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශදෙකින් 

ම්භත ශරහ නළවළආ අඳට ශම් පිළිඵ රයංචි වුණු ඳශමුළ  

අසථහශේදීභ අපි ශොඹහ ඵළලුහ, ඉ ශභොෙක්ද ශරහ තිශඵන්ශන් 

කිඹරහආ තත් ශභශවභ යටල් තිශඵනහද කිඹරහ ශොඹහ ඵළලුහආ 

මතශෙොට තභි අපි දළන ගත්ශත් - ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ 

භශගන් අවපු ප්රලසනඹට අනු -1997 ර්ශආ ඉන්දඹහත් භඟ, ඉ 

1996 ර්ශආ තහිරන්තඹත් භඟ, ඉ 1997 ර්ශආ 

ඳහකිසතහනඹත් භඟ, ඉ 1996 ර්ශආ ඉන්දුනීසඹහත් භඟ, ඉ 1996 

ර්ශආ ඊජිේතුත් භඟ, ඉ 2000 ර්ශආ ඉයහනඹත් භඟ, ඉ  2012 

ර්ශආ ෙටහර් යහජයඹත් භඟ, ඉ 2009 ර්ශආ ක්ශේට් යහජයඹත් 

භඟ, ඉ 2009 ර්ශආ විඹට්නහභඹත් භඟ, ඉ  2011 ර්ශආ ශචක් 

ගණඳේලික් භඟ ඹනහදී ලශඹන් අපිත් මක්ෙ ගනුශදනු ෙයන 

යටරට අතය ප්රෙහල ෙයරහ තිශඵන ඵආ අශඳන් ඇහුහ, ඉ 

ශම්ෙට උත්තයඹක් ශදන්න ඇි ශභච්චය ඳයක්කු වුශණ් කිඹරහආ  

මශවභ නම්, ඉ .ෙ හිටපු යජශඹන් අවන්න ඕනෆආ හිටපු විශද්ල 

ඇභතිරුන්ශගන් අවන්න ට ඕනෆ, ඉ ඔඵරහ ශම් විධිඹට ශරෝෙඹ 

මුශහ ෙශශේ ඇි කිඹරහආ ඹව ඳහරනඹ තිශඵන යටෙ ශභශවභ 

ශද්ල් ෙයන්න ඵළවළආ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ .  හ 

තභි ඳසු ගිඹ අඹ ළශආදී තුශනන් ශදෙෙ ඡන්දඹක් රඵහ ගත්ශත්ආ 

.ෙ ශරශවස ශදඹක් ශනොශිආ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් 

ශදෙෙ ඡන්ද  රළබිරහ තිශඵන්ශන් කීශඹන් කීඹද? අශේ විශද්ල 

ඇභතිතුභහශේ  භළදවත් වීශභන් ශරෝෙශආ පිළිගන්නහ යටක් ඵට, ඉ 

ඹව ඳහරනඹ තිශඵන යටක් ඵට ශ්රී රංෙහ ඳගණර්තනඹ ෙය 

ගන්න අඳට පුළුන් වුණහආ අවුරුදු ගණනක් තිසශේ ශම් ශද් ෙශශේ 

නළත්ශත් අපි ශනොශි, ඉ මීට ෙලින් හිටපු පුද්ගරඹන් කිඹරහ ගරු 

විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහට භහ නළතත් භතක් ෙයන්න ෙළභළතිිආ  

ඊශඟට, ඉ ගරු හසුශද් නහනහඹක්ෙහය භන්ත්රීතුභහ තර්ෙඹක් 

ශගනහහආ  ඉන්දඹහත් භඟ අත්න් ෙයන්න ඹන ගිවිසුභ ගළන 

ෙථහ ෙයියන් මතුභහ කිේහ, ඉ අඩු ශේතනරට ඉන්දීඹ ජහතිෙඹන්ට 

ැකකිඹහ ශදන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ කිඹරහආ ශම් ගිවිසුභ 

අත්න් ෙශහභ දදයරු, ඉ නීතීාරු, ඉ ගෘව  ර්භහණ ශිල්පීන්, ඉ 

ශතොයතුරු තහක්ණශආ  ඹළශශන ෘත්තීඹශේදීන්, ඉ දවස 

ගණන්ලින් රංෙහට ඳළන ශගන මි  කිඹරහ කිේහආ නමුත් භභ 

ඉතහභත්භ ගකීශභන් කිඹනහ, ඉ ඇත්ත ලශඹන්භ මශවභ ශදඹක් 

සද්ධ ශන්න කිසභ අසථහක් ඳළන නඟින්ශන් නළවළ කිඹරහආ භහ 

ෙලිනුත් ශම් ගළන ගරු බහට ෙරුණු ඉදගණඳත් ෙශහආ . අනු 

GATS ජහතයන්තය ශේහ ශශශහශම් ක්රභශේදඹන් වතයක් 

තිශඵනහආ ඳශමුළ  ක්රභඹ ශද්ල සීභහන්තය ළඳුතභ කිඹරහ 

වඳුන්න්න පුළුන්ආ මෙ යටෙ ඉරහ ත යටෙට . ශේහ රඵහ 

දීභආ .හ ගෘව  ර්භහණ ශිල්පීන් විසන් ෙයනහ; call 

centresලින් ෙයනහආ  

ශදළ  ක්රභඹ තභි, ඉ විශද්ලඹෙට ශගොස ශේහ 

ඳගණශබෝජනඹ ෙය ගළනීභආ ශම් දසර ෙථහ ෙයනහ, ඉ 

ඉන්දඹහශන් රංෙහට ඇවිල්රහ kidney transplant ෙශහ කිඹරහආ 

.ෙ තභි ශදළ  ක්රභඹආ ශන යටකින් රංෙහට ඇවිල්රහ 

රංෙහශන් . ශේහ රඵහ ගන්නහආ මශවභත් නළතිනම් අශේ 

ය ශට් ෙට්ටිඹ ශන යටෙට ගිහිල්රහ . ශේහ මතළ න් රඵහ 

ගන්නහආ තුන්ළ  ක්රභඹ තභි, ඉ හණිජභඹ ශඳනී සටීභආ . 

කිඹන්ශන් ඍජු විශද්ල රශඹෝජන වයවහ ත යටෙ ශඩොරර් 

ියලිඹන දවඹක් රශඹෝජනඹ ෙයනහ නම්, ඉ . ශඩොරර් ියලිඹන 

දවඹ ප්රෙහය ඹම්කිස ෘත්තීඹශේදීන් ප්රභහණඹක් . 

රශඹෝජනඹත් භඟ . යටට ශගන ඹන්න පුළුන්ආ උදහවයණඹක් 

වළටිඹට ඇඳශරෝ ශයෝවර රංෙහශේ රයම්බ ෙශ අසථහශේ  

ඹම්කිස දදයරුන් ං්යහක් ඉන්දඹහශන් ශගනහහ අපි 

දළක්ෙහආ ශම් තිශආ රංෙහශේ ප්රධහන  රශඹෝජෙශඹක් 

විඹට්නහභශආ ෙර්භහන්තලහරහක් විෘත ෙයනහආ මතශෙොට 

විඹට්නහභශඹන් අඳට අසථහ රඵහ ශදනහ, ඉ ශ්රී රංෙහශේ 

ෘත්තීඹශේදීන් ං්යහක් . යටට ශගනඹන්නආ .ෙ තභි, ඉ 

තුන්න ක්රභඹආ  

වතයන ක්රභඹ තභි, ඉ පුද්ගරඹන්භ ශඳනී සටීභආ  මශවභ 

නළත්නම් තථය පුද්ගර ශඳනී සටීභආ .ෙට කිඹනහ, ඉ commercial 

presence කිඹහආ මතළනදී තභි, ඉ දදයරුන් ශඵොශවෝ දුයට ඔඹ 

ගළටලු ළයදඹට ටවහ ශගන තිශඵන්ශන්ආ ශම් පුද්ගරඹන් ශඳනී 

සටීභ - presence of natural persons -  පිළිඵ අපි  

උදහවයණඹක් ග මුආ    

ඉන්දඹහශේ දදයයශඹකුට රංෙහට ඇවිත් දදයයඹකු 

විධිඹට රශයෝගය ලහරහෙ ළඩ ෙයන්න, ඉ මශවභත් නළත්නම් 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභහශේ දසත්රික්ෙඹ න ගම්ඳව 

දසත්රික්ෙශආ ඩිසශඳන්ගණඹක් විෘත ෙය . ඩිසශඳන්ගණශආ ළඩ 

ෙයන්න ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ අපි හිතමුආ ඔහුට . 

වළකිඹහ තිශඵනහද? ඔන්න ඕෙි ප්රලසනඹආ මශවභ පුළුන්ද? 

.ෙ ශන් ශම් ප්රලසනඹආ මශවභත් නළත්නම් ගෘව  ර්භහණ ශිල්පිඹකු 

උදහවයණඹෙට ග මුආ ගෘව  ර්භහණ ශිල්පිඹකු වළටිඹට විබහග 

ඳහස ශරහ දල්ලි ප්රහන්තශආ ළඩ ෙය ශගන ඹන ඔහුට 

අලයතහක් තිශඵනහ, ඉ ගහල්රට ඇවිල්රහ ගෘව  ර්භහණ 

ශිල්පිශඹක් වළටිඹට ළඩ ෙයන්නආ මතශෙොට ශම් ගිවිසුභ වයවහ . 

ගෘව  ර්භහණ ශිල්පිඹහට ශවෝ ෙලින් වන් ෙයපු 

දදයයඹහට . වළකිඹහ තිශඵනහද? මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභ , ඉ මශවභ වළකිඹහක් නළවළ කිඹරහ භහ ඍජුභ 

කිඹනහආ .ෙ තභි වතයන ක්රභශේදඹආ 

ෙරුණහෙය ශත්රුම් ගන්න, ඉ මළ  ශදඹක් ශම් ඉන්දඹහනු ශ්රී 

රංෙහ Economic and Technology Cooperation Agreement 

කිඹන මශක් නළවළ කිඹන මෙආ .  හ අනලය විධිඹට බිඹක්, ඉ 

ළෙක් ඇති ෙය ගන්න අලයතහක් නළවළආ ශම් framework 

agreement මශක් මලිෙ draft මෙක් ශඟදී වම්ඵ වුණහභ, ඉ නළතත් 

සඹලු ශදනහ මක්ෙභ හෙච්ඡහ ෙයරහ තභි ශම් ගනුශදනු 

ඉසයවට අයශගන ඹන්ශන් කිඹරහ ගරු භලික් භයවික්රභ 

ඇභතිතුභහ නළතත් වන් ෙශහආ භහ මඹ ඍජුභ ශම් ගරු 

බහට වන් ෙයන්න ෙළභළතිිආ  

රංෙහ ශඳොඩි යටක් කිඹන මෙ අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෆආ 

රංෙහශේ තිශඵන්ශන් ියලිඹන විසෙ ශශ ශඳොශක් විතයිආ 

275 276 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අශේ යශට් හභහනය ිය සුන්ශේ සහින ළඵෆ කිරීභ වහ ශම් 

ියලිඹන විසශේ ශශ ශඳොශශන් අපි ශම් යශට් රර්ිකෙඹ උඩට 

ශගශනන්ශන් ශෙොශවොභද? .ෙ ෙයන්ශන් ශෙොශවොභද? අශේ 

අගභළතිතුභහ උශද් ෙථහ ෙයනශෙොට, ඉ ශඳොශශොන්නරු ුතගඹ ගළන 

වන් ෙශහආ . ෙහරශආදී  ියඹළන්භහයඹත් මක්ෙ ෙශ ශශහභ 

ගළන මතුභහ වන් ෙශහආ ඇත්තු යට ඳටපු රෙහයඹ ගළන ෙථහ 

ෙශහආ  

. ෙහරශආ ශරෝෙශආ පිළිගත් ශශශ hub මෙක් වළටිඹට, ඉ 

මශවභ නළත්නම් හණිජ ශක්න්ද්රඹක් වළටිඹට රංෙහ පිළිශගන 

තිබුණහආ අශේ යශට් අනහගතඹ තිශඵන්ශන් ශෙොශවේද? අශේ යශට් 

අනහගතඹ තිශඵන්ශන්, ඉ අපි ශරෝෙඹත් මක්ෙ මෙතු ශන්ශන් 

ශෙොි රෙහයශඹන්ද කිඹන මෙ තුශිආ අගභළතිතුභහ ඉදගණඳත් ෙශ 

දර්ලනඹ ගළන ෙල්ඳනහ ෙය ඵරන්නආ "Sri Lanka should be the 

hub of the Asian Oceans". රසඹහනු මුද්රඹආ ශම් රසඹහනු 

මුද්රඹ කිඹන්ශන් ශභොෙක්ද? රසඹහනු මුද්රඹ කිඹරහ මෙක් 

නළවළආ  

මෙ ඳළත්තකින් ඳළසෆික් හගයඹ තිශඵනහ, ඉ අශනක් 

ඳළත්ශතන් ඉන්දඹන් හගයඹ තිශඵනහආ ශම් හගය ශදෙ අතශර්  

ප්රධහන භූ ශගෝ වඹ පිහිටීභ තිශඵන්ශන් අශේ යටටිආ . හශේභ මෙ 

ඳළත්තකින් අප්රිෙහනු භවද්වීඳඹ තිශඵනහආ ශරෝෙශආ ලීරශඹන් 

දුතණු න යටල් දවශඹන් වතක් ශම් අසථහශේ තිශඵන්ශන් 

අප්රිෙහනු භවද්වීඳශආ ඵ ඔඵ දන්නහද? අපිට මෙ ඳළත්තකින් 

අප්රිෙහනු භවද්වීඳඹ මක්ෙත්, ඉ අශනක් ඳළත්ශතන් ුතශයෝඳඹ 

මක්ෙත් තිශඵන්ශන් භහන දුයක්ආ රසඹහශේ දුතණු ශන යටල් 

භඟ භහන දුයක් - equidistant -  තිශඵනහආ භළද ශඳයදගත් 

මක්ෙ මෙතු ශන්න අඳට පුළුන්; අප්රිෙහත් මක්ෙ මෙතු 

ශන්න අඳට පුළුන්; . හශේභ විඹට්නහභඹ, ඉ තහිරන්තඹ, ඉ 

සංගේපරු, ඉ ඕසශේලිඹහ ශවෝ ඉන්දුනීසඹහත් මක්ෙ මෙතු 

ශන්නත් අඳට පුළුන්ආ ත මවහට ගිඹහභ ඇශභගණෙහශේ ඵසනහහිය 

ශයශ තීයශආ තිශඵන ප්රහන්ත මක්ෙත් මෙතු ශන්නත් අඳට 

පුළුන්ආ අඳට වළතළේභ විසෙට උඩින් තභි ඉන්දඹහ 

තිශඵන්ශන්ආ  ශම් ෙරහඳශආ, ඉ රසඹහනු ලත ර්ශආ ඉවළින්භ 

ර්ධනඹ න යට තභි ඉන්දඹහආ  

ෙවුරු ශභොනහ කිේත්, ඉ අද නශෙොට ීනනශආ රර්ිකෙ 

ක්රභශේදශආ ෙඩහ ළටීභක් තිශඵනහආ අපි ෙවුරුත් දන්නහ, ඉ දළන් 

ීනනශආ stock markets ෙඩහ ශගන ළශටනහ කිඹරහආ ඉන්දඹහ 

අභතෙ ෙයරහ අශේ යශට් රර්ිකෙ ර්ධනඹ ඉසයවට අයශගන 

ඹන්න ඵළවළආ අපි ඉන්දඹහශේ ශශ ශඳොශශන් වළකි තයම් හස 

රඵහ ගන්න ඕනෆආ . හස රඵහ ගළනීභ වහ අපි ඹම් කිස 

ගිවිසුම්රට මන්න ඕනෆආ අපි ඵඹ ශන්න නයෙිආ අපි ශම් ගළන 

පුළුල් ෙල්ඳනහ ෙයන්න ඕනෆආ  

අපි හිතමු, ඉ වම්ඵන්ශතොට මී කිගණ විකුණන ෙහන්තහක් ඉන්නහ 

කිඹරහආ ඇඹ වම්ඵන්ශතොට නගය සීභහශේ විතයි නම් . මී කිගණ 

විකුණන්ශන්, ඉ ඇඹට ශෙොච්චය මී කිගණ ප්රභහණඹක් විකුණහ ගන්න 

පුළුන් ශිද? නමුත් ඇඹට පුළුන් නම් දකුණු ඳශහශත් මශවභත් 

නළත්නම් මුළු රංෙහශේභ මී කිගණ විකුණන්න, ඉ ඇඹශේ . මී කිගණ 

ෙර්භහන්තඹ දුතණු ෙය ගන්න පුළුන්ආ ඔන්න ඔඹ හශේ යර 

විධිඹට හිතන්නආ අඳට රංෙහ ශම් ෙරහඳඹත් මක්ෙ මෙතු ෙය 

ගන්න ඕනෆආ . වහ අඳට අලය ශනහභි, ඉ ශනොශඹකුත් 

ශශශ ගිවිසුම්රට ප්රවිසට ශන්නආ  

ගරු යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ෙථහ ෙශහ, ඉ Trans-Pacific 

Partnership මෙක් ගළනආ ශභොෙක්ද .? යටල්  12ක් මෙතු ශරහ 

ශභොෙක්ද ෙයන්න වදන්ශන්? ඔවුන් මෙතු ශරහ ශඳොඩි club 

මෙක් වදහ ගන්න වදනහආ . club මෙ වදහ ගත්තහභ . club මශක් 

ඉන්න ෙට්ටිඹට තභි හසඹ තිශඵන්ශන්ආ මතශෙොට දළනට 

ඳතින ම්ඵහධෙ අින් ශනහආ දළන් අඹ ෙයන duty නළති 

ශනහආ මශවභ ෙයරහ තභි අශේ යශට් ඉදගණ අනහගතඹ වහ 

අලය ෙයන දුතණු, ඉ රර්ිකෙ ර්ධනඹ රඵහ ගන්න පුළුන් 

ශන්න ඕනෆආ  

ඳළෙට්ර තිශඵන ඇට, ඉ භල් ශඳොච්චිර ඳළශ ෙයරහ අඳට 

කිසභ දෙ ශම් යට ංර්ධනඹ ෙයන්න ඵළවළආ . ඳළෙට්ර 

තිශඵන ඇට ඳළශ ෙයරහ අශේ යට ංර්ධනඹ වුශණ් නළවළආ ගරු 

ඵළසල් යහජඳක් හිටපු ඇභතිතුභහ ඇට ඳළෙට් ශඵදරහ අඳට ශම් 

ළශේ ෙය ගන්න පුළුන් කිඹරහ ශෙොච්චය කිේත් .ෙ ෙය 

ගන්න ඵළගණ වුණහආ අපි දගින් දගටභ . ගළන කිේහආ ශෙොච්චය 

රර්ිකෙඹ ර්ධනඹ වුණත් ගෘවසථශආ රර්ිකෙඹ ර්ධනඹ වුශණ් 

නළවළආ අශේ ගෘවසථශආ රර්ිකෙඹ ශරෝෙඹත් මක්ෙ මෙතු 

ෙයන්න ඕනෆආ අඳට පුළුන් ශන්න ඕනෆ, ඉ කුරුණෆගර ඳළත්ශත් 

මශවභත් නළත්නම් වම්ඵන්ශතොට ඳළත්ශත්, ඉ ත්රිකුණහභරශආ .ත් 

ශන හභහනය ජනතහ තයගෙහගණත්ඹක් තිශඵන විධිශආ බහණ්ඩ 

වහ ශේහ  සඳහදනඹ ෙයන . value chain මෙට මෙතු ෙයන්නආ  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ භභ ශවො ෙථහක් 

කිඹන්නම්ආ ඉගණදහ උශද් ජනහධිඳතිතුභහි, ඉ භභි, ඉ යතන සහමීන් 

වන්ශේි ගිඹහ, ඉ පුදුකුඩිඉගණේපුරටආ අපි ෙවුරුත් දන්නහ, ඉ 

පුදුකුඩිඉගණේපු කිඹන්ශන් ුතද්ධඹ අහන ෙහරශආ ඉතහභත් දළඩි 

ශර ුතද්ධඹට බහජනඹ  වුණු ප්රශද්ලඹක් කිඹරහආ අපි දළක්ෙහ, ඉ . 

ෙහරශආ ශඵෝම්ඵලින් වහ  වුණු ශගල් තභ තිශඵනහඹ 

කිඹරහආ ජනතහ ශඵොශවෝ ශදනහ ියඹ ගිහිල්රහ තිශඵනහආ ඉතහභත් 

දුසෙය ප්රශද්ලඹක්ආ ඇි, ඉ අපි පුදුකුඩිඉගණේපුරට ගිශආ? අපි ගිශආ 

රශඹෝජෙශඹක් විලහර රශඹෝජනඹක් ෙයරහ . ප්රශද්ලශආ 

ඉදෙයපු ප්රථභ ෙර්භහන්තලහරහ විෘත ෙයන්නිආ . 

ෙර්භහන්තලහරහශේ ළඩ ෙයනහ, ඉ ශේෙඹන් දහවක්ආ අපි ගිහිල්රහ 

ෙථහ ෙශහආ ළඩි වගණඹක් ඉන්ශන් තරුණ තරුණිශඹෝආ මතළන 

හිටිඹහ, ඉ ෙකුල් නළති ෙට්ටිඹ; අත් නළති ෙට්ටිඹ; ශඵෝම්ඵරට අහු 

වුණු ෙට්ටිඹආ  

. ෙර්භහන්තලහරහශේ ශේඹ ෙයන මක් අශඹකු 

ජනහධිඳතිතුභහටත්, ඉ අඳටත් වඳුන්රහ දුන්නහආ ඔහු ුතද්ධඹ තිබුණු 

ෙහරශආ . ප්රශද්ලශආ මල්ටීටීඊ  ශඳො වසශආ හිටපු ප්රධහ ඹහිආ දළන් 

ඔහු ශභොෙක්ද ෙයන්ශන්? දළන් ඔහු තුක්කු අයශගන ඹන්ශන් 

නළවළආ ඔහු supervisor ශෙශනකු වළටිඹට අන්න අය පුදුකුඩිඉගණේපු 

ෙර්භහන්තලහරහ ඇතුශශේ ළඩ ෙයනහආ මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභ , ඉ මතළන හිටපු 200ෙට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් ුතද්ධඹ 

 හ තභන්ශේ සහියපුරුඹහ නළති වුණු ෙහන්තහන්ආ මතළනදී 

තභි ජනහධිඳතිතුභහ කිේශේ, ඉ "ුතද්ධඹට ග කිඹන්න ඕනෆ 

තුක්කු අයශගන ගිඹ ෙට්ටිඹ ශනොශි" කිඹරහආ  

භවය අසථහරදී ඔවුන් ඵශරන් . ුතද්ධඹට ඵහ 

ගත්තහආ මතුභහ කිේහ, ඉ "ශම් හශේ සහියපුරුඹන් නළති වුණු 

ෙට්ටිඹ උතුශර් පුදුකුඩිඉගණේපුරත් ඉන්නහ; භහතයත් ඉන්නහ; 

ගහල්ශරත් ඉන්නහ; කුරුණෆගරත් ඉන්නහ; ශම් යශට් වළභ 

තළනභ ඉන්නහ" කිඹරහආ අශේ යශට් ුතද්ධඹ නළති ෙයරහ ුතද්ධඹ 

ශනුට ශභොෙක්ද ඳටන් ගන්න අලය ෙර්භහන්තඹ? ුතද්ධ 

ෙර්භහන්තඹ ශනොශි, ඉ අඳට අලය න්ශන්ආ අශේ යට ශරෝෙඹත් 

මක්ෙ මෙතු ෙයරහ, ඉ ශම් යශට් බහණ්ඩ  සඳහදනඹ ෙයරහ, ඉ . 

බහණ්ඩ තයගෙහරී ශර ඉවශ අගඹක් ගන්නහ බහණ්ඩ ඵට 

ඳගණර්තනඹ ෙයරහ ශරෝෙඹත් මක්ෙ මෙතු ෙයන්නි අඳට 

අලය න්ශන්ආ  භභ අව ශගන හිටිඹහ ගරු නහභල් යහජඳක් 

භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ, ඉ "ශෙෝ, ඉ GSP Plus, ශෙෝ, ඉ GSP Plus?  ශවට 

මනහ කිේහ, ඉ GSP Plus, ශවට මනහ කිේහ, ඉ GSP Plus" කිඹරහආ  
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ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභන්රහශේ රණ්ඩුශේ 

්රිඹහ ෙරහඳඹ  හ තභි අඳට GSP Plus නළති වුශණ්ආ . GSP 

Plus නළති වුණු  හ කී ශදශනකුශේ ැකකිඹහ නළති වුණහද? 

ෙර්භහන්තලහරහ කීඹක් ළහුහද? අපි GSP Plus ගන්න ශම් 

දසර ඍජු හෙච්ඡහ ඳත්නහආ විශද්ල ෙටුතතු අභහතයහංලඹට 

ෙවුශදෝ ෙට ෙළඩිච්ච ෙථහක් කිඹරහ තිබුණහආ නමුත් අශේ ගරු 

විශද්ල ෙටුතතු අභහතයතුභහශේ නහඹෙත්ශඹන් ශම් GSP Plus 

වනඹ රඵහ ගළනීභ වහ ම්පර්ණ දහඹෙත්ඹ රඵහ ශදනහආ 

ඳසුගිඹ තිශආ රංෙහට ඳවුරහ ඳළම්ඳශරෝ  කිඹරහ 

ශනෝනහභවත්භශඹක් රහආ . ඳවුරහ ඳළම්ඳශරෝ ත් භඟ 

හෙච්ඡහ ෙයරහ යටක් වළටිඹට බහය ගත්ත ශනොශඹකුත් 

ජහතයන්තය ම්මුතිරට අපි ශෙොි රෙහයඹටද මෙඟ ශන්ශන්, ඉ 

ශෙොශවොභද .හ ්රිඹහත්භෙ ෙයන්ශන් කිඹන මෙ පිළිඵ අපි 

ඔවුන්ට ටවහ දුන්නහආ අපි කිේහ . අඹට, ඉ "ඔඹශගොල්ර  හ අඳට 

භහන හිියෙම් රයක්හ ෙයන්නට අලයතහක් නළවළආ 

ඔඹශගොල්ර කිඹන  හ ඹව ඳහරනඹ ඇති ෙයන්නට අඳට 

අලයතහක් නළවළ" කිඹරහආ අපි ඹව ඳහරනඹ ඇති ෙයන්ශන් 

අඳට ඕනෆ  හආ අශේ යශට් ිය සුන්ට අපි භහන හිියෙම් රඵහ 

ශදන්ශන් අපිට ඕනෆ  හආ මශවභ නළති ඳළම්ඳශරෝ ට ඕනෆ 

 හ ශනොශිආ නමුත් අපි . ශද් ෙයන  හ ඳළම්ඳශරෝ ශගන් 

අඳට රළශඵන දහඹහදඹ තභි අශේ යශට් පුදුකුඩිඉරුේපුර ඉන්න 

ජනතහට, ඉ මශවභත් නළත්නම් භහතය ඉන්න ජනතහට, ඉ මශවභත් 

නළත්නම් භහ  ශඹෝජනඹ ෙයන ශෙෝට්ශට් රනශආ ඉන්න 

ජනතහට වළකිඹහක් රළශඵනහ ඔවුන්ශේ රභඹ වයවහ, ඉ ඔවුන්ශේ 

තයගෙහරී ළඩ පිළිශශ වයවහ ශරෝෙඹත් භඟ මෙතු ශන්නටආ 

ඔන්න ඔතළනි තිශඵන ගළටලුආ  

මීට ශඳය ෙථහ ෙයන විට අශේ ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ 

කිේහ, ඉ ශරඵනනශආ සටින අශේ ගෘව ශේවිෙහන්ට ප්රලසන 

තිශඵනහ, ඉ ෙටහර්ර ඉන්න අඹට ප්රලසන තිශඵනහ කිඹරහආ අපි 

වළභ දහභ දකිනහ, ඉ ඇණ  ගිල්ව ෙට්ටිඹ මනහ, ඉ දණඹට රක් වුණු 

අඹ, ඉ ුණටි ෙෆ අඹ මනහආ  

ගල් ගහ භයන්නට  ඹභ වුණු ෙහන්තහක් හිටිඹහආ පුළුන් 

වුණහද ඔඹ ඹව ඳහරනඹට ෙලින් සටි කිසභ රණ්ඩුෙට මළ  

ශෙශනක් ශේයහ ගන්නට? ඵළගණ වුණහආ ඇත්ත ෙථහ තභි අශේ 

රණ්ඩුට විතයි වළකිඹහක් තිබුශණ් . ෙහන්තහ ශේයහ 

ගන්නටආ .  හ වළභ ශරහශේභ අශේ ඹව ඳහරන රණ්ඩුට 

භච්චල් ෙයන්නට ශනොශඹකුත් රෙහයශආ ෙට ෙළඩිච්ච ෙථහ 

කිඹන විට භතක් ෙය ගන්න, ඉ අශේ රණ්ඩුට ශම් විශද්ල ෙටුතතු 

අභහතයහංලඹ වයවහ ශෙොඳභණ ළඩ ශෙොටක් ෙය ගන්නට 

පුළුන් වුණහද කිඹන මෙආ .ෙ අභතෙ ෙයන්නට මඳහආ විශද්ල 

ෙටුතතු අභහතයහංලශආ ළඩ ෙටුතතු  හ තභි අඳට පුළුන් 

ශරහ තිශඵන්ශන් නළත රංෙහ ශරෝෙශආ පිළිගත්ත යටක් 

වළටිඹට ශරෝෙඹත් භඟ මෙතු ෙය ගන්නටආ  

අශේ ගරු විශද්ල ෙටුතතු අභහතයතුභහ මතුභහශේ ෙථහශේදී 

කිේහ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ  ේශඹෝර්ක් ගිඹහභ ශෙොි රෙහයඹටද 

පිළිගත්ශත්, ඉ රන්ඩන් ගිඹහභ ශෙොි රෙහයඹටද පිළිගත්ශත්, ඉ 

ඳළරීසඹට ගිඹහභ ශෙොි රෙහයඹටද පිළිගත්ශත් කිඹරහආ අවුරුදු 

40ෙට ඳසු ඳශමුශ  යට රංෙහශේ නහඹෙශඹකුට, ඉ අශේ 

අගභළතිතුභහට ඩහශෝසරට ෙථහ ෙශහ ශරෝෙශආ ඉන්න ප්රධහනභ 

රර්ිකෙ විශලේාින්, ඉ ශරෝෙශආ ඉන්න ප්රධහනභ රශඹෝජෙඹන් 

භඟ හෙච්ඡහ ෙයන්නටආ  

ශම් යශට් ිය සුන් දළක්ෙහ ර්ජින් ඇට්රළන්ටික් රඹතනශආ 

බ්රළන්න් භඟ ශෙොශවොභද ෙථහ ෙශශේ කිඹරහ, ඉ භිශක්රොශොෂසට් 

රඹතනඹත් භඟ ශෙොශවොභද ෙථහ ෙශශේ, ඉ ෆිලිේස රඹතනඹත් 

භඟ ශෙොශවොභද ෙථහ ෙශශේ කිඹරහආ මශවභ ෙථහ ෙයරහ තභි 

ශම් යටට රශඹෝජෙශඹෝ ශගන්හ ගන්නට අඳට පුළුන් 

ශන්ශන්ආ නමුත් රශඹෝජෙශඹෝ ශම් යටට ශගන්හ ගන්න නම් 

ඔවුන්ට අපි ශෙශයහි විලසහඹක් තිශඵන්නට ඕනෆආ ඔවුන්ට 

අතය කිඹරහ අඳට රශඹෝජෙශඹෝ ශගන්හ ගන්න ඵළවළආ 

භළශල්සඹහත් භඟ ශම් ප්රලසනඹ ඇති වුණු ශරහශේ අපි ඔවුන්ට 

ඳළවළදලි ෙයරහ දුන්නහ, ඉ අපි විලසහ ෙයන්න, ඉ අපි ශම් ක්රභශේදඹ 

ෙස ෙයරහ නළතත් විලසහදහීත යටක් වළටිඹට, ඉ ඹව ඳහරනඹ 

තිශඵන යටක් වළටිඹට ඉදගණඳත් ෙයනහ කිඹරහආ  

ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ අපිට ශඳොඩි අභිශඹෝගඹක් ෙශහ, ඉ 

''පුළුන් නම් කිඹන්න, ඉ ශම් ඇශභගණෙහත් භඟ අත්න් ෙයන්ට 

ඹන ගිවිසුභ ශභොෙක්ද කිඹරහ;  ේශඹෝක්රදී අත්න් ෙයන්න 

ඹන ගිවිසුභ ශභොෙක්ද'' කිඹරහආ අපි  ේශඹෝර්ක්රදී කිසභ 

ගිවිසුභක් අත්න් ෙයන්නට ඹන්ශන් නළවළආ නමුත් US-Sri 

Lanka Partnership Dialogue කිඹරහ මෙක් ඳටන් ගන්නහආ . 

වහ අශේ ගරු අභහතයතුභහ ශඳඵයහගණ භහශආදී නහඹෙත්ඹ 

ශදනහආ .ෙ Washington, D.C.රදී ෙයනහආ  

ඳශමුශ  අසථහ ශභඹි, ඉ  ශ්රී රංෙහශේ ව ඇශභගණෙහශේ 

ම්ඵන්ධතහ ඉවශ භට්ටභෙට ඔහ තිශඵනආ .ෙ ළයදද, ඉ .ෙ 

ළයදද? යටක් වළටිඹට අශේ මලිෙභ ශශශ ශඳොශ ඇශභගණෙහආ 

අපිට ඇශභගණෙහට ත ත අඳනඹන ෙයන්නට පුළුන් නම්, ඉ 

.ෙ ශවො නළද්ද? ඉන්දඹහශේ විද්රහඵහද් නුය ඉරහ  භහඹෙට 

ඉන්දඹන් රුපිඹල් රක්ඹක් ඳඩි ගන්නහ microenterprisesර 

ළඩ ෙයන IT-enabled servicesර ළඩ ෙයන උදවිඹ ඔවුන්ශේ 

ශේහ අගණන්ශන් ශෙොවහටද? ඇශභගණෙහටආ  අශේ ම්ඵන්ධතහ 

තදුයටත් ශගොඩනඟහ ගන්න අඳට පුළුන් නම් .ෙ ශවො ශදඹක් 

කිඹරහ අපි දකිනහආ  

භභ ඍජුභ කිඹන්නම්ආ භවහ ශරොකු ශදඹක් ශනොශිආ අපි 

ංර්ධන වශඹෝගිතහ ගළන ෙථහ ෙයනහ; රශඹෝජන ඳසුබිභ 

ගළන ෙථහ ෙයනහආ රයක්ෙ වශඹෝගිතහ ගළන ෙථහ ෙයනහ; 

ජහතයන්තය වහ ෙරහපීඹ  වශඹෝගිතහ ගළන ෙථහ ෙයනහආ .හ 

ෙයන්න ඕනෆආ ශම් රශඹෝජන ගිවිසුම් පිළිඵ අපි ධනහත්භෙ  

ඵරන්න ඕනෆආ අපි ප්රතිගහමී ශර ශම්හ දවහ ඵරන්න නයෙිආ 

විඹට්නහභඹ ශෙොියුත සට් යටක්ආ නමුත් ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10, ඉ 15 

තුශ විඹට්නහභඹ දුතණු වුශණ් ශෙොි රෙහයඹටද? මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ ඔඵතුභහ දන්නහද, ඉ දළනට අවුරුදු 10ෙට විතය 

ෙලින් ශ්රී රංෙහ අඳනඹනඹ ෙශහ ශඩොරර් බිලිඹන 2ක්ආ  . 

අසථහශේදී විඹට්නහභඹත් අඳනඹනඹ ෙශහ, ඉ ශඩොරර් බිලිඹන 

2ක්ආ  

භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහශේ රණ්ඩු ෙහරශආ අය  හේ 

ෙේයහල්රහ ඳම්ශඳෝගණ ගළහුහ, ඉ "ඵරන්න අශේ යට ශෙොච්චය දුතණු 

වුණහදආ අඳනඹනඹ ශඩොරර් බිලිඹන 2 ඉරහ ශඩොරර් බිලිඹන 11 

දක්හ ළඩි වුණහආ" කිඹරහආ මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ 

ඔඵතුභහ දන්නහද, ඉ . ෙහර ඳගණච්ශේදඹ තුශ විඹට්නහභශආ 

අඳනඹනඹ ශෙොච්චය ළඩි වුණහද කිඹරහආ ශඩොරර් බිලිඹන 2 

ඉරහ ශඩොරර් බිලිඹන 160 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහආ 

ශභොෙක්ද ශම් ෙථහශේ ශත්රුභ? අඳට අඳනඹන ෙයන්න ඕනෆ 

නම්, ඉ අශේ අඳනඹනඹ තයගෙහරී ශන්න ඕනෆ නම් අඳට 

රශඹෝජන අලයිආ රශඹෝජන නළති අඳට ශම් ශද් ෙයන්න 

ඵළවළආ 

භභ ශඳොඩි ෙථහක් කිඹරහ භශේ ෙථහ අන් ෙයන්නම්ආ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ අශේ තයගෙරුන් ෙවුද කිඹරහ 

ශඳොේඩක් ඵරන්නආ දළනට අපි ළඩිපුයභ අඳනඹනඹ ෙයන්ශන් 

ඇඟලුම්ආ අපිත් මක්ෙ තයග ෙයන්ශන් ෙවුද? ඵංේරහ ශද්ලඹ, ඉ 

විඹට්නහභඹ, ඉ ියඹළන්භහයඹ ඉතහභත් අඩු ශේතනඹෙට රභඹ  රඵහ 

ගන්න පුළුන් යටල්ආ නමුත් අශේ යට දුතණු ශන ශෙොට ඔවුන් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භඟ තයග ෙයන්න අඳට පුළුන්ද? ත අවුරුදු 2කින්, ඉ 3කින්, ඉ 

5කින් ඔවුන් මක්ෙ තයග ෙයන්න අඳට පුළුන්ද? අඳට තයග 

ෙයන්න ඵළවළආ මශවභ නම් අපි ශභතළ න් ඉවශට ඹන්න ඕනෆආ  

ශඵොශවෝ ශදනහ කිඹන්ශන් GSP Plus මශෙන් සඹඹ ට 12ෙ 

වනඹ රළශඵන්ශන් ඇඟලුම්රට විතයි කිඹරහආ නළවළආ Items  

600ෙට රළශඵනහආ අපි GSP Plus මෙ රඵහ ගන්ශන් 

ඇඟලුම්රට තදුයටත් උනන්දු දක්න්න ශනොශිආ .හට 

උනන්දු දක්න අතයහයශආභ ුතශයෝඳහ ංගභඹ රඵහ ශදන GSP 

Plus මෙ වයවහ අලුත් බහණ්ඩ වහ ශේහ  සඳහදනඹ වහ අඳට 

අසථහක් රළශඵනහආ අපි ඵරන්න ඕනෆ, ඉ දළන් ශෙොශවොභද chips 

වදන්ශන් කිඹරහආ  අපි ඵරන්න ඕනෆ, ඉ telephone screens 

වදන්ශන් ශෙොශවොභද කිඹරහආ . ෙහරශආ විඹට්නහභඹත් අශේ යට 

ශේ තභිආ අශේ යශට් ශත්, ඉ ශඳොල්, ඉ යඵර් හශේ .    ශගොල්ශරොත් 

ෙෘෂි ෙහර්ියෙ ශද්ල් තභි අඳනඹනඹ ෙශශේආ නමුත් අද න විට 

. අඹ අඳනඹනඹ ෙයන්ශන් ශභොනහද? භභ ෙලින් කිේහ හශේ 

chips, telephone screens.  

ශම් ශඟද ළම්සුන් රඹතනඹ ශඩොරර් බිලිඹනඹෙ 

රශඹෝජනඹක් ෙයරහ තිබුණහආ ශභොනහටද, ඉ telephoneර 

screens වදන්නආ අඳට වළභශද්භ ෙයන්න ඵළගණ ශනහආ නමුත් 

ඹම්කිස ශදඹකින් ඉවශටභ මන්න අඳට පුළුන් නම් .ශෙන් 

ශරෝෙශආ ශරොකු තළනෙට ඳගණර්තනඹ ෙය ගන්න අඳට පුළුන්ආ  

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභ , ඉ භභ කිඹන්න උත්හව ෙශශේ, ඉ 

අපි ශම් රශඹෝජන ගිවිසුම් ඉදගණඳත් ෙයරහ තුශනන් ශදශක් ඡන්දඹ 

රඵහ ගත්ශත් ඇි කිඹන මෙිආ . විලසනීඹත්ඹ 

ශගොඩනඟන්නිආ . විලසනීඹත්ඹ ශගොඩනළඟීභ වයවහ තභි 

අශේ යටට රශඹෝජෙශඹෝ මන්ශන්ආ ඔවුන්ට අශේ යට ගළන 

විලසහඹක් නළත්නම් ඔවුන් අශේ යටට මන්ශන් නළවළආ  අශේ යටට 

රශඹෝජන අලයිආ . රශඹෝජන වයවහ තභි අශේ හභහනය 

ජනතහශේ සහින ළඵෆ ෙය ගන්න අසථහක් රළශඵන්ශන්ආ . 

 හ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ෙරුණු දළක්ව ඳක් විඳක් සඹලුභ ගරු 

භන්ත්රීරුන්ට අශේ සතුතිඹ, ඉ ප්රණහභඹ පුද ෙයියන් භශේ චන 

සල්ඳඹ අන් ෙයනහආ භට ෙහරඹ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත ශනහආ   

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිවම්න්ුරල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.05   2015 වදවෆම්බර් 19 

දන වභළ වම්මතිඥය අනුල  2016 ජනලළරි 27ලන බදළදළ අ.භළ. 1.00 
ලන වත් කල් ගිවේය. 

அன்தடி தற.த. 6.05 றக்கு தரரலன்நம், அணது 2015 

டிசம்தர் 19ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 சணரற 27, 

புன்கறக தற.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

27th January, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 19th 
December, 2015. 
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[ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සල්හ භවතහ] 



වෆ.ුත. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ  ළයද ෙශ ුතතු තළන් දක්නු ගණස භන්ත්රීන් ියන් පිටඳතක් ශගන  ළයද ෙශ ුතතු 
රෙහයඹ මහි ඳළවළදලි රකුණු ශෙොට, ඉ පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසෙහයෙ ශත රළශඵන ශේ මවිඹ ුතතුඹආ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்பு 
 

உபொப்தறணர் இபொறப் தறப்தறற் தசய்றபைம்பும் தறக றபைத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றபைத்ப்தடர தறற கறகடத் இபை ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறபைக்கு அதப்புல் கண்டும். 
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ශෆන්වළඩ් ලළර්තළ  

වකොෂඹ 5  වඳොල්වශේන්වගොඩ  කිරුෂඳන ඳළර  අංක 163 දරන වහථළනවයහි ිළහිටි 

රජවේ ප්රලෘත්තිඥ වදඳළර්තවම්න්ුරවේ ිළහිටි රජවේ ප්රකළන කළර්යළංවයන්  

ක  ී  ගත ශෆක. 
 

වමම ශෆන්වළඩ් ලළර්තළල  www.parliament.lk වලේ අඩවිවයන්  

බළගත ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறபைனப்தகண வீற, ததரல்கயன்தகரட,  தகரலம்பு 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறபடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்பொக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிபைந்து  

தறறநக்கம் தசய் படிபெம். 
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