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භ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිගම්න්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

ජනළධිඳතිතුමළගගන් ත් වන්ගේය 
சணரறதறறடறதந்து ந் தசய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I have received the following Message from the 

President:              

නිගේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS  

 
I 

 
කළර්ය මණ්ඩ ප්රධළී  වශ ඳළර්ලිගම්න්තුගේ 

නිගය ජය මශ ගල්කම් තනතුර 
தறறத் கனக அறகரரறத்ம் தரரலன்நப் 

தறறச் தசனரபர் ரகதொரணர் தற  
POST OF CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-

GENERAL OF PARLIAMENT 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ිමශන්තුවශ  භව ශේනශේ හර්ඹ භණ්ඩරශේ 

“ියශඹෝ්ය භව ශේන” තනුවය, අභහතය භණ්ඩරශේ 

අනුභතිශඹ්ත 2016 ශඳඵයහරි භ 23 ළිය දින සුට ඵර 

ඳළළත්ශන ඳරිදි ”හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහී  ව ඳහර්ිමශන්තුවශ  

ියශඹෝ්ය භව ශේන” ඹනුශ්ත රශලෝධනඹ ය, එකී තනුවය 

අභහතයහරල ශේනයඹකුශේ භමටටභට උත්ශ ේණිගතත ය ඇති 

ඵ ඳහර්ිමශන්තුවට ද්තනු ළභළත්ශතමි. 

 
II 

 
 ඳළර්ලිගම්න්තුගේ ලයිසයි ඳශසුකම්  

தரரலன்நத்றல் WI-FI சற  
WI-FI FACILITY IN PARLIAMENT 

  
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 භහර්ුව භ 10 න බ්රවසඳති්තදහ මුදේ අභහතය රු යවි 

රුණහනහඹ භවතහ විසු්ත ඳහර්ිමශන්තුවශ  යිෂයි  ඳවසුන 

නඵ්තධශඹ්ත බහර්බශේදී භුව යන රද ප්රලසනඹට පිළිුවරු 

ලශඹ්ත ශභභ බහට ියශ දනඹක් කිරීභට ළභළත්ශතමි. 

ඳහර්ිමශන්තුවශ  ශතොයුවරු තහක්ණඹට අදහශ රු 

ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීුවභ්තරහශේ ඳවසු පිණිගත ඳහර්ිමශන්තුව 

ශබ් යිමට - Parliament Website -, ඊශනේ - e-mail -, අයි 

ඳහිමඹභ්තමට ඉ්තට්රහශනමට ශඳෝටේ - iParliament Intranet Portal -

, ශභොඵයිේ ඇප්- mobile app - වහ යිෂයි - Wi-Fi  - ඹනහදී 

ඳවසුන දළනටභත් නඳහදනඹ ය ඒහ දළනට ක්රිඹහත්භ 

ඳතින ඵ ද්තහ සුටිමි.  

ඳහර්ිමශන්තුවශ  යිෂයි ්හරඹට නඵ්තධවීශනදී ඕඳ්ත 

ඇක්ශස - open access - ව ක්රළසුෂයිඩ් ඇක්ශස - classified 

access - ඹනුශ්ත ආහය ශදට ඊට නඵ්තධවීභට වළකිඹහ 

තිශඵන අතය, ක්රළසුෂයිඩ් ඇක්ශස - classified access - 

ඔසශේ අ්තතර්්හරඹට පිවිසීශනදී ළඩි හර්ඹක්භතහකි්ත වහ 

ගුණහත්භබහඹකි්ත යුක්ත ශේහක් රඵහ ත වළකි ඵ ව්ත 

යමි. ඒ වහ රු ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීුවභ්තරහට දී තිශඵන ය

(ර්) ශ්තන - username - වහ ඳහස(ර්)ඩ් - password - ඇුවශත් 

කිරීභ ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු යමි.  

639 640  

ශ්රී ලා ා ානාපතප  

இனங்கக சணரறதற 

President of Sri Lanka 

― 

‖ 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ශන නඵ්තධශඹ්ත දළනටභත් ය(ර්) ශ්තන - username - වහ 
ඳහස (ර්)ඩ් - password - රඵහ ශන ශනොභළති රු ඳහර්ිමශන්තුව 
භ්තත්රීුවභ්තරහ ඳහර්ිමශන්තුවශ  ශතොයුවරු ඳධතධති වහ 
ශභනහයණ ශදඳහර්තශන්තුවශ්ත අදහශ විසතය රඵහ ළී භට 
අලය ටයුුව යන ශර හරුණිගත ද්තහ සුටින අතය, 
ශභළිය ඳරිණ ඳවසුන නඵ්තධශඹ්ත ඹන පුහුණුවීභක් 
අලය රු භ්තත්රීුවභ්තරහ ඒ පිළිඵ ඳහර්ිමශන්තුවශ  ශතොයුවරු 
ඳධතධති වහ ශභනහයණ ශදඳහර්තශන්තුව දළනුත් කිරීභට 
පිඹය ්තනහ ශරද ශභයි්ත ද්තහ සුටිමි.  

 
III 

 

ඳළර්ලිගම්න්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரலன்ந அலுல்கள் தற்நற குலக் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ිමශන්තුව ටයුුව පිළිඵ හය බහශ  රැසවීභක් 2016  

භහර්ුව භ 23 ළිය ඵදහදහ, එනන අද දින අඳය බහ 3.30 ට භහශේ 

ියර හභයශේදී ඳළළත්වීභට ියඹමිත ඵළවි්ත, ඊට ඳළමිණ  වබහගී  

න  ශර රු භි භ්තත්රී්ත සුඹ ද ශදනහ ශ්තභ හරුණිගත 

ඉේරහ සුටින ඵ ශභභ රු බහට ශභයි්ත දළනුන දීභට 

ළභළත්ශතමි.  

 
IV 

 

කථළනළයකතුමළගප වශතිකය 
சதரரகது சரன்தக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රරහ ප්ර්හතහ්ත්රි භහ්හදී ්නය්ශේ ආණ්ඩුරභ 

යසථහශ  79න යසථහ අනු, 2016 භහර්ුව 23න දින 

භවිසු්ත ඳවත ව්ත ඳනත් ශටුනඳත්හි වතිඹ ටව්ත යන 

රද ඵ ශභභ බහට ද්තනු ළභළත්ශතමි. 

ශේඹ්තශේ ්හති අභ ශ තනඹ 

ශේඹ්තශේ අඹළඹ වන දීභනහ 
 

ලිිළ ගල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රරහ ්ත්ය ඹ පුහුණු අධිහරිශේ හර්ක 

හර්තහ. -  [ියපුණතහ රර්ධන වහ ්ත්ය ඹ පුහුණු අභහතයුවභහ ශනුට 

රු ඹ්තත රුණහතිර භවතහ] 
 

වභළගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගය ග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i) 2013 ර්ඹ වහ ්හති ශිේඳ බහශ  හර්ක  හර්තහ; ව 

(ii)    2014 ර්ඹ වහ මිනුන ඒ, ප්රමිති වහ ශේහ 
ශදඳහර්තශන්තුවශ  හර්ඹ හධන හර්තහ ව හර්ක  ගිණුන. - 
[ර්භහ්තත වහ හණිගත් ටයුුව අභහතයුවභහ ශනුට රු ඹ්තත 
රුණහතිර භවතහ] 

 

වභළගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගය ග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

(i) 2014 අර 40 දයන ශ්රී රරහ ඳයභහණු ඵරලක්ති ඳනත ප්රහය ශ්රී 
රරහ ඳයභහණු ඵරලක්ති ියඹහභන බහ විසු්ත හදන රදු 2015 
ජිම 21 දිනළති අර 1924/27 දයන අතිවිශලේ ළමට ඳරශේ ඳශ 
යන රද 2015 අර 1 දයන ඳයභහණු ඵරලක්ති (ඵරඳර) රීති ව 
2015 අර 1 දයන ඳයභහණු ඵරලක්ති (ක්රිඹහ පිළිශතක් 
ඳළළත්වීශන අදව පිළිඵ දළනුන දීශන) රීති; ව  

(ii)    2014 ර්ඹ වහ විදුිමඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහරලශේ හර්ක  
හර්ඹ හධන හර්තහ. - [රු යරජිත් සුඹමරහපිටිඹ භවතහ] 

 

වභළගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගය ග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනී ය 

බක්ති භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 

Renewable Energy) 
රු ථහනහඹුවභිය, භභ ඳවත ව්ත ශඳත්න ශද 

පිළි්තමි. 

(1) අයණහඹ, ශදභශහිරිඹ, "තිර" ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි 
ශක්.ඩී.එස.පී. ශෝමටටශඳොර භවතහශ්ත රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) ශන දන සශදියඹ, අක්ත්ත ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි 
ඩබ්ිම .එච්.  දවිස සුරශ ෝ භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ ඳවත ව්ත ශඳත්න ශද  

පිළි්තමි. 

(1) ව්තශදස, හිඹහයහපිටිඹ, අර 29/2 දයන සථහනශඹහි ඳදිරචි 
බී.ආර්.එන. පිර විශේයත්න භවතහශ්ත රළබුණු 
ශඳත්භ; ව 

(2) ශිමඔඹ, න ඇේපිටිඹ, අර 485/සී දයන සථහනශඹහි 
ඳදිරචි එන.පී.ඩී. යභයරතහ භවත්මිඹශ්ත රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණගවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ட்ட் குரசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ අවිසහශ ේර, උක්ත්ත, වළරී 

ගුණර්ධන භහත, අර 4/19 දයන සථහනශඹහි ඳදිරචි පී.එේ.ඒ.ජී. 

ච්තද්රසුරි භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භක් පිළි්තමි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අලී හහීර් භවුරහනහ ශේයිඩ් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ථහනහඹුවභිය, භභ ළුතය දකුණ, ඳරහශතොට, 

ශොඩඳයවශවේන, අර 699/11/3 බී දයන සථහනශඹහි ඳදිරචි 

ශක්.ඒ.එ්ත. උදඹ කුභහය භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භක් 

පිළි්තමි. 

641 642 

[රු ථහනහඹුවභහ] 
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ගරු ඳළලිත ගතලරප්ගඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ ඳවත ව්ත ශඳත්න 

පිළි්තමි. 

(1) භුවභ, ළුතය ඳහය, අර 173 දයන සථහනශඹහි ඳදිරචි 
සී.එේ.එන.ශක්. යහ්ඳක් භවත්මිඹශ්ත රළබුණු ශඳත්න 
ශදද; 

(2) බුරත්සුරවර, ශෝවි්තන, ඳළරශඳොේත්ත ඹන ිමපිනශඹහි 
ඳදිරචි එච්.ඒ.ඩී. ච්තද්රශේන භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භද; 

(3) බුරත්සුරවර, මීවකුඹුය, අර 292/2 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිරචි එච්.ඩබ්ිම . සුතදහ භවතහශ්ත රළබුණු 
ශඳත්භද; 

(4) අඹභ, ඳේශේඩ, භවත්ශත්ශවේන ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි 
ශක්. ධනය  භවත්මිඹශ්ත රළබුණු ශඳත්භද; 

(5) වරහත, මු්තශ්තසයන, අර 162 දයන සථහනශහි ඳදිරචි 
පී. කුශේ්තද්රන භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භද; 

(6) භුවභ, ඉධතදශොඩ ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි සුියේ ආන්තද 
වීයශේය භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භද;  

(7) ඳවශ කුඩිමභ, ්තශදත්ත ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි 
ඩබ්ිම . කුසුභහය  භවත්මිඹශ්ත රළබුණු ශඳත්භද; ව 

(8) භුවභ වයවහ, ඹමටටඳහත, 12 ණු ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි 
ඩබ්ිම .පී.පී.ඒ. ධර්භදහ භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු ගශළන්  ගවේමසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ තරහ, හිඟුරුළ, දුනරිඹ භහත 
ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි ශේ.එන. ඒනහඹ භවතහශ්ත රළබුණු 
ශඳත්භක් පිළි්තමි. 

 
ගරු නළක ප්රවළේ ගක ග න්ගන මශතළ 
(ரண்தைறகு ரனக்க தறசரத் தகரதனரன்ரண) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
රු ථහනහඹුවභිය, භභ ශඳොශරෝතනරු, ේරෆේර, සුදු 

ශනළුන භ, අර 19 දයන සථහනශඹහි ඳදිරචි එස.ඒ.  උඳහිම 
වීයසුරව භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භක් පිළි්තමි. 

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු ථහනහඹුවභිය, භභ ඳවත ව්ත ශඳත්න ශද 

පිළි්තමි. 

(1) වඵයණ, දඹුේර ඳහය, ියහ 20, අර 04 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිරචි ශක්.බී.  රුණහයත්න භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භ; 
ව 

(2) ශේනපුය, අක්ය 100 ඹන ිමපිනශඹහි ඳදිරචි ආර්.පී.  
කුරුවර භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භ. 

 
ගරු ඉන්දික භනුරුේධ ගශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ரயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු ථහනහඹුවභිය, භභ ශොච්චිශඩ්, භඩනඳළේර ඳහය, 

අර 54/3 දයන සථහනශඹහි ඳදිරචි ශේ.ඒ.ආර්.එස.  රහේ රුද්රිග 

භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භක් පිළි්තමි. 
 

ඉදිරිඳත් කරන ද ගඳත්වම්  මශජන ගඳත්වම් ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිගය ග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
උතුරු ශළ නෆ ගෙනහිර ඳෂළත්ල ලන වංශළරය: 

ඳෆමිණිලි 
டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் கரடறப்தை : 

தொகநப்தரடுகள் 
 FOREST DEVASTATION IN NORTHERN AND EASTERN 

PROVINCES: COMPLAINTS 
99/’15 

1. ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රහභහතයුවභහ ව ්හති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ික ටයුුව 

අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්ර ලසනඹ - (1): 

(අ) (i)   ඳසු ගිඹ ය ශද හරඹ ුවශ උුවරු වහ 
නළ ශෙනහිය ඳශහත්ර විලහර න රවහයඹක් සුදු 
වී ඇති ඵත්; 

 (ii)  එභ න රවහයඹට ්ජුභ ශධතලඳහරන 
භළදිවත්වීන ඇති ඵත්; 

 (iii)  එභ ියහ න රයක්ණ ශදඳහර්තශන්තුව 
ියවඬ සුටින ඵත්;  

 (iv)  ශභභ න රවහයඹ ශ්රී රරහශ  ඳරිය ඳධතධතිඹට 
ශභ්තභ, ශධතලගුණ විඳර්ඹහඹ්තටද ්ජුභ 
ඵරඳහන ඵත්; 

 එුවභහ ද්තශනහිද?    

(ආ) (i)   උුවරු වහ නළශෙනහිය ශදඳශහතට අඹත් යක්කත 
නහ්තතය ශර්ද; 

 (ii)  එභ නහ්තතයඹ්තහි විලහරත්ඹ, එක් එක් 
නහ්තතයඹ අනු ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශොඳභණද;  

 (iii)  උක්ත නහ්තතය යක්කත ඵට ඳත් ශ ර්ඹ, 
එක් එක් නහ්තතයඹ අනු ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශර්ද; 

 ඹ්තන එුවභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ඇ) (i)   ඳසු ගිඹ ය ශද ුවශ ඉවත නහ්තතය ප්රශධතල 
තිය ශවෝ ණ්ඩහඹන ලශඹ්ත එළිකිරීභ 
නඵ්තධ රළබී ඇති ඳළමිණිගතිම රයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii)  එභ ඳළමිණිගතිම නඵ්තධශඹ්ත ශන ඇති 
ක්රිඹහභහර්, එක් එක් ඳළමිණිගතේර අනු ශ්ත 
ශ්ත ලශඹ්ත ශර්ද; 

 (iii)  ඵරවත්හයශඹ්ත අේරහ ත් උුවරු වහ 
නළශෙනහිය ශදඳශහශත් යක්කතරට අඹත් ඉඩන 
නළත ඳයහ ළී භට පිඹය ්තශ්තද;  

 (iv)  එශේ නන, ඒ ය දිනඹදීද; 

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 

 

தற அகச்சதம் ரசற தகரள்கககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதரணகக் ரகட்ட 

றணர: 

643 644 



ඳහර්ිමශන්තුව 

(அ) (i )  கடந் இண்டு தட கரனத்றதள் டக்கு 

ற்தம் கறக்கு ரகரங்கபறல் தரரற 

கரடறப்தை கடததற்த ததன்தகத்ம்; 

 (ii )  ரற்தடி கரடறப்தறல்  ரடிரகர அசறல் 

கனதௌடு கரப்தடுகறன்நது ன்தகத்ம்; 

 (iii )  ஆனரல் ண தரதுகரப்தைத் றகக்கபம் 

தௌணரத்ள்பதன்தகத்ம்; 

 (iv )  ரற்தடி கரடறப்தை  இனங்ககறன் சுற்நரடல் 

தொகநகறலும் அரரதரன்த கரன றகன 

ரற்நங்கபறலும் ரடிரகர ரக்கத்க 

ற்தடுத்துகறன்நதன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர?   

(ஆ) (i )  டக்கு ற்தம் கறக்கு ஆகற இத 

ரகரங்கலக்கும் உரறத்ரண ண எதுக்கங்கள்  

ரக; 

 (ii )  ரற்தடி ணங்கபறன் தப்தபவு எவ்தரத 

ணத்றன் அடிப்தகடறல் தவ்ரநரக 

வ்பவு; 

 (iii )  குநறப்தறட்ட ணங்கள் ண எதுக்கங்கபரக  

ரற்நப்தட்ட ஆண்டு எவ்தரத ணத்றன் 

தடித்ம் தவ்ரநரக  ரது; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i )  கடந் இண்டு தட கரனத்றல் குநறப்தறட்ட 

ணப் தறரசங்ககப ணறரக அல்னது 

குலரக தட்டித் துப்தைவு தசய்க 

தரடர்தரக கறகடத்துள்ப தொகநப்தரடுகபறன் 

ண்றக்கக ரது; 

 (ii )  தொகநப்தரடுகள் சம்தந்ரக  ரற்தகரள்பப் 

தட்ட  டடிக்கககள் எவ்தரத 

தொகநப்தரட்டின்தடி தவ்ரநரக ரக; 

 (iii )  தனந்ரக ககப்தற்நப்தட்ட டக்கு ற்தம் 

கறக்கு ஆகற இத ரகரங்கபறணதும் ண 

எதுக்கங்கலக்கு உரறரண  கரறககப 

லண்டும் சுவீகரறக்க டடிக்கக ரற் 

தகரள்ரர; 

 (iv )  ஆதணறல், அது த்றணத்றல்; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked  the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a)  Is he aware that - 

 (i)  forests in the Northern and Eastern 

Provinces have been undergoing vast 

devastation during the past two years; 

 (ii)  this devastation has direct political 

involvement; 

 (iii)  as a result, the Forest Conservation 

Department has been keeping a tight-

mouthed stance about the matter; and  

 (iv)  this devastation directly affects Sri Lanka’s 

ecosystem and trigger climatic changes? 

(b)  Will he state - 

 (i)  the names of the reserved forests located in 

the Northern and Eastern Provinces;  

 (ii)  the land area of each such forest separately; 

and  

 (iii)  the date on which each such forest was 

declared a reserved forest separately? 

(c)  Will he inform the House - 

 (i)   the number of complaints received with 

regard to clearing of above forest regions 

individually or in groups in the past two 

years; 

 (ii)   the measures taken in respect of each 

complaint separately; 

 (iii)  whether steps will be taken to re-acquire 

lands belonging to the reserves of the 

Northern and Eastern Provinces; and 

 (iv)  if so, when? 

(d)  If not why?  
 
ගරු භනුරළධ ජයරත්න මශතළ (මශලෆලි වංලර්ධන ශළ 

ඳරිවර නිගය ජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண - கரலி  அதறறதத்ற ற்தம் 

சுற்நரடல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 

Mahaweli Development and Environment) 

රු ථහනහඹුවභිය, අග්රහභහතයුවභහ ව ්හති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ික ටයුුව අභහතයුවභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට 

පිළිුවය රඵහ ශදනහ. 
 

(අ) (i) ඳසු ගිඹ ය ශද හරඹ ුවශ උුවරු වහ 
නළ ශෙනහිය ඳශහත්ර අනය නහ්තතය ශවළි 
කිරීන සුදු ඇති අතය, ඒ වහ ී තිභඹ 
පිඹයශන තිශබ්. 

  තද, යුධතධශඹ්ත අතළ්ත ව පිරිස නළත ඳදිරචි 
කිරීශන ටයුුව වහ ව විවිධ රර්ධන ටයුුව 
වහ ශභභ ඳශහත්ර ළරෆ එළි කිරීනද සුදුවී 
ඇත. 

 (ii) නළත. 

 (iii) අදහශ ශනො ශ . 

 (iv) නහ්තතය කුභන හර්ඹඹක් වහ ශවෝ එළි 
ශඳශවළි කිරීශනදී ඳරිය ඳධතධය ්තට වහ 
ශධතලගුණිගත විඳර්ඹහඹ්තට ඹන ඹන ඵරඳෆන ඇති 
විඹ වළකිඹ. 

(ආ) (i) ඇමුණුශභහි දක්හ ඇත.  

 (ii) ඇමුණුශභහි දක්හ ඇත.  

 (iii) ඇමුණුශභහි දක්හ ඇත. ඇමුණුභ  වභළගත* යමි. 

(ඇ) (i) ඳසු ගිඹ ය ශද ුවශ ඉවත නහ්තතය ප්රශධතල 
එළිකිරීභ නඵ්තධ රළබී ඇති ඳළමිණිගතිම රයහ 
58ක් න අතය, ඒ පිළිඵ ශතොයුවරු ඳවත 
ටවශනහි දළක්ශ . 
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 (ii) එභ ඳළමිණිගතිම අනු අදහශ සථහන ඳරීක්හ යන 
රද අතය, ියදවස යන රද ඉඩනරට ඳරිඵහහිය 
ශනත් ඉඩන අේරහ ළී න ශවෝ එළිකිරීන 
පිළිඵ ඳරීක්ණ ටයුුව සුදු යමි්ත ඳය . 
(අදහශ ශතොයුවරු ඉවත (ඇ) (i) හි ව්ත 
ශේනශේ 05 ව 06 ය යර දක්හ ඇත.) 

 (iii) අනයශඹ්ත අේරහ ළී න සුදුය ඇති සුඹ ද 
ඉඩනිම්ත අනයරු්ත ඉත් කිරීභට ටයුුව 
යනු රළශබ්. 

 (iv) ශන න විටත් ඒ ශනුශ්ත ටයුුව යමි්ත 
ඳය . 

(ඈ) අදහශ ශනොශ . 

01 02 03 04 05 06 

දිහ අඩවිඹ අඩවිඹට අඹත් 
රයක්කත/
යක්කත 
නහ්තතය 

ඳසු ගිඹ 
ය 2 
ුවශ 
තිය 
ශවෝ 
ණ්ඩහඹ
න 
ලශඹ්ත 
ශවළි 
කිරීන 
ශ 
ඵට 
රළබුණු 
ඳළමිණිගතිම 

ශභභ 
ඳළමිණිගතිම 
නඵ්තධශඹ
්ත ශන 
ඇති 
ක්රිඹහභහර් 

අේරහත් 
ඉඩන 
නඵ්තධශඹ
්ත ශන 
ඇති 
ක්රිඹහභහර් 

අනඳහය 

රහහුර ඵක්මිටිඹහ 
තිඹිරිශොේර 
යක්කතඹ 

ඳළමිණිගතිම 
37 

අධියණශේ 
නඩු ඳයහ 
ඇත 

නළත ය්ඹ 
ශත 
ඳයහශන 
සබහවි 
පුනර්්නන
ඹට ඉඩ 
රහ ඇත 

  කුඹුක්්ත 
යක්කතඹ 

ඳළමිණිගතිම 
08 

භවඔඹ 

නුයරතළ්ත
න යක්කතඹ 

ඳළමිණිගතිම 
10 

අනයරු
්තට 
භශවසරහත් 
උහවිශේ 
නඩු ඳයහ 
ඇත 

අනය
රු්ත ඉත් 
ය ඇත 

ඕමුණුර 
යක්කතඹ 

ශොහර 
යක්කතඹ 

මිරිසත්ත 
භහදිඹහර 
යක්කතඹ 

තමශේර 
යක්කතඹ 

අක්යඳ
ත්ුව 

ඵක්මිටිඹහ 
තිඹිරිශොේර 
යක්කතඹ 

ඳළමිණිගතිම 
01 

අඳයහධරු
්ත 
උහවිඹට 
ඉදිරිඳත් ය 
නඩු ඳයහ 
ඇත 

අඳයහධරු
්ත 
උහවිඹට 
ඉදිරිඳත් ය 
නඩු ඳයහ 
ඇත 

භ්තනහ
යභ 

භඩුඳහය භඩුඳහය 
යක්කතඹ 

ඳළමිණිගතිම 
01 

නඩු ඳයහ 
ඇත 

ඉදිරිශේදී 
ටයුුව 
යනු රළශබ් 

මුරතිවු මුරතිවු මුේිමරහයි 
ප්රශධතලඹ 

ඳළමිණිගතිම 
01 

හර්තහ 
ළහ ඇත 

ඉදිරිශේදී 
ටයුුව 
යනු රළශබ් 

*වභළගම්වය මත තබන ද ඇමුුම: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 

   Annex tabled: 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුවභිය, උුවරු වහ නළ  ශෙනහිය ඳශහත්ර 

නහ්තතය එළිකිරීභ පිළිඵ විසතයහත්භ පිළිුවයක් රඵහදීභ 

පිළිඵ රු ියශඹෝය ඇභතිුවභහට භභ සුවති්තත ශනහ. භට 

රළබී තිශඵන හර්තහ අනු අක්ය 17,837ක් එළිය තිශඵනහ. 

ඇතළන පුත් ඳත් ඳහ ශන හයණඹ ශන ආහයඹටභ හර්තහ 

යරහ තිශඵනහ. අක්ය 17,837ක් එළියපු ඵ තභයි ඒහශේත් 

ව්ත ශරහ තිශඵ්තශ්ත. විශලේශඹ්තභ අ්තතර්්හර ශබ් 

අඩවිර ශභ්තභ  "facebook" එශක්ත් ළඩිභ ආ්තශදෝරනඹ 

තිශඵ්තශ්ත විේඳත්ුව ව තත් යක්කත නහ්තතය එළිකිරීභ 

පිළිඵයි . 

ඳසු ගිඹ හර ශේ උුවරු වහ නළ ශෙනහිය ඳශහත්ර ඳදිරචි 

ඉරහ යුධතධඹ ියහ ඒ ප්රශධතල අත්වළය ගිඹ අඹශේ හ භමි 

නහ්තතය ඵට ඳත් වුණහ. ඒ හ භමි ඹළි එළිකිරීභ පිළිඵ 

ප්රලසනඹක් නළවළ. එශවත් ය්ශේ යක්කත එළිකිරීභ නඵ්තධශඹ්ත 

ී තිභඹ ක්රිඹහ භහර් ළී ශන ප්රභහදඹක් තිශඵනහඹ කිඹන එ 

තභයි ශන තිශඵන ඵරත් භළසුවිේර. උකුසශක් ඳණ පිටි්ත භස 

යපු හයණඹ අපි දළක්හ. 

එභ සුධතධිඹ නඵ්තධශඹ්ත ත් ශ ත් ක්රිඹහ භහර්ඹ යක්කත 

එළි කිරීභ නඵ්තධශඹ්ත  අනුභනඹ ශනොය්තශ්ත භ්තද කිඹන 

එත් අ්තතර්්හරඹ වයවහ ියතය භුව න ප්රලසනඹක්. ශන ප්රලසනඹ 

හභහනය ශශනකුටත් භුව ශනහ. ශන නඵ්තධශඹ්ත රු 

ියශඹෝ්ය ඇභතිුවභහට තිශඵන උත්තයඹ ශභොක්ද?  

 
ගරු භනුරළධ ජයරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු ථහනහඹුවභිය, උුවරු නළ ශෙනහිය ඉඩන ියදවස කිරීභ 

සුදු ය තිශඵ්තශ්ත ඳසු ගිඹ හරශේ යුධතධඹ අ්ත වීභත් භෙ 

විශලේශඹ්තභ මුසිමන ව දමිශ ්නතහ නළත ඳදිරචි කිරීශන 

අලයතහත් එක්යි.  එභ අලයතහත් එක්  ්නහධිඳති විශලේ 

හර්ඹ හධ ඵරහඹක් පිහිටුහ ඒ ඵරහශේ ියර්ශධතල, 

අනුභළය ්ත ඇුවශත් අක්ය 2,850 භමි ප්රභහණඹක් ියදවස ය 

තිශඵනහ, ඒ අතළ්ත ව්ත නළත ඳදිරචි කිරීභ ව රර්ධන 

ටයුුව කිඹන සුඹ ද හයණහ ශනුශ්ත. අක්ය 17,000 කිඹන 

එ ළරැදියි. වළඵළයි අඳ ශ්ත යපු, ියදවස යපු ඒ සුඹ ද ඉඩන 

ප්රභහණඹ රර්ධන ව අශනකුත් හයණහරට ශඹොදහශන 

නළවළ. ඒ අනු අතිරු ්නහධිඳතිුවභහශේ උඳශදස භත ්නහධිඳති 

ශේනුවභහ 2015.12.08න දින ියකුත් යනහ, ශන සුඹ ද 

ළරෆ නළත අේරහළී න ව ඒහශේ රර්ධන ටයුුව සුඹේර 

නතය ය්තන කිඹන ියශඹෝඹ. අතිරු ්නහධිඳතිුවභහ, 

්නහධිඳති ශේනුවභහ වයවහ ඒ ියශඹෝඹ රඵහ ශදනහ. ඒ අනු 

දළනට ්නහධිඳති ශේනුවභහශේ  ප්රධහනත්ශඹ්ත මිටුක් 

පිහිටුහ තිශඵනහ. ඒ මිටුට ඉේ දන ඉදිරිඳත් යරහ, ඒ 

මිටුශ  ියර්ශධතල අනු විතයයි, නළත ඳදිරචි කිරීන, හ කිරීන, 

රර්ධන ඇුවළු සුඹ ද රුණු හයණහ ඉටු ්තශ්ත. ඒ ියහ 

තදුයටත් එළිය න විනහලඹක් කිසුභ විධිඹකි්ත උුවරු 

නළ ශෙනහිය සුදු ්තශ්ත නළවළ, රු ථහනහඹුවභිය.  

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ශදන අුවරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. 

්නහධිඳතිුවභහ ඳත් යපු මිටුක් වයවහ ශන ශධත සුධතධ වුණහඹ 

කිඹරහ ව්ත ශහ. රු ියශඹෝ්ය ඇභතිුවභිය, ර්තභහන 

්නහධිඳතිුවභහ ඳත් ්තනට ිම්ත ්නහධිඳති හර්ඹ හධ 

ඵරහඹ වයවහත් ශන ළරෆ එළි කිරීභ ඵයඳතශ විධිඹට සුධතධ 

වුණහඹ කිඹන හයණඹ භහ භුව ශශොත්, එඹ ඔඵුවභහ 

පිළි්තනහද කිඹරහ භහ ඔඵුවභහශ්ත දළන්තන ළභළතියි.  

 
ගරු භනුරළධ ජයරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ළරෆ එළි කිරීභක්භ ශනොශයි රු ථහනහඹුවභිය.  නළත 

ඳදිරචි කිරීභ, රර්ධන ආදි සුඹ ද ටයුුව ශනුශනුයි. ශභොද, 

ඒ ්නහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහශේ න රයක්ණ අරලඹ, අශප් 

අධයක් ්නයහේුවභහ, ඒ හශේභ න ජීවී රයක්ණ 

ශදඳහර්තශන්තුව ඇුවළු සුඹ ද ණ්ඩහඹන ියශඹෝ්නඹ ශහ. ඒ 

සුඹ ද ශදනහශේ ියර්ශධතල අනු තභයි ඒ ඉඩන ියදවස කිරීභ යරහ 

තිශඵ්තශ්ත. 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුවභිය, උුවරු ඳශහශත් ශෝකිරහයි ප්රශධතලඹ  

ඳක්ක වණඹ ර්ධනඹට ව ඳක්ක වණඹට  රැඳී සුටීභට ඉතහ 

ළදත් ව ජ් විවිධත්ඹක් තිශඵන ප්රශධතලඹක්.  නමුත් අද එහි  

කුරුේර්තට ව්තන  තණ ශොශ ස විතයයි තිශඵ්තශ්ත. 

 

ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ස ඔක්ශෝභ ඳරහ, අක්ය තිසඳව ණශ්ත දීරහ 

තිශඵනහ. භභ ඵර්තන ගිඹහ.  

 

ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අක්ය තිසඳව ණශ්ත ශඵදහ දීරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, ඳසු 

ගිඹ හරශේ උුවරු නළ ශෙනහියට ශභවහයි්ත සුටින 

ශධතලඳහරනඥඹ්තශේ හිතත්න භත යහඳහරිඹ්තට මීට භහ 

දවඹට, ශදොශවට, අවුරුධතදට, එවභහයට ිම්ත දු්තනු 

අය භතයි ශන ශධතේ සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ ඵයඳතශ 

ශචෝදනහක් තිශඵනහ. රු ියශඹෝ්ය අභහතයුවභිය, ශන 

නඵ්තධ ඔඵුවභහ ශොඹහ ඵරනහද, ඒ පිළිඵ අලය ක්රිඹහ 

භහර් ්තනහද?  

649 650 

[රු අනුයහධ ්ඹයත්න භවතහ] 

   [ගමම ඇමුුම පුවහතකළගේ  ද තබළ ඇත.] 
   [இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු භනුරළධ ජයරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු ථහනහඹුවභිය, - [ඵහධහ කිරීභක්]  එශවභ ශදඹක් 

සුදුශරහ තිශඵනහ නන,  ඳළවළදිිමභ ඒ නඵ්තධශඹ්ත  ක්රිඹහ 

භහර්ඹක් ්තනහ. අශනක් හයණඹ, රඵහදු්ත ඉඩනර  

රර්ධන ටයුුව සුදුය නළතිනන, තදුයටත් ඹභක් කිරීභ 

්නහධිඳතිුවභහශේ ියශඹෝ අනු ශන න විටත් නතය යරහ 

තිශඵනහ. 

 

ආර්ථික වංලර්ධන භමළතයළංය: රපුර නෆගුමර 

ලයළඳතති 
ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சு: 'தைதகு' 

கதத்றட்டம் 
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT: "PURANEGUMA" 

PROJECTS 

 

334/’15 

3. ගරු සුනිල් ශුමන්ගනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - 

(1) : 

(අ) (i) ආර්ික රර්ධන අභහතයහරලඹ ඹටශත් ඳළති 
“පුය නළගුභ” යහඳ්ති තදුයටත් ක්රිඹහත්භ 
්තශ්තද; 

 (ii) එශේ නන, එභ යහඳ්ති ක්රිඹහත්භ ්තශ්ත ය 
ආඹතනඹක් භඟි්තද;  

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ආ) (i) හේර - ඉභද “පුය නළගුභ” යහඳ්තිඹ 
ශනුශ්ත ශ්ත ය ඇති මුදේ ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ මුදේ ශඹොදහ ශභශතක් සුදුය ඇති රර්ධන 
ටයුුව ශර්ද;  

 ඹ්තනත් එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 

 

 ரகர சகதகள் ற்தம் உள்லரட்சற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சறன் கலறதந் 

'தைதகு' கதத்றட்டங்கள் தரடர்ந்தும் 

தசற்தடுத்ப்தடுகறன்நணர; 

 (ii) ஆதணறல், இக்கதத்றட்டங்கள் ந் றதணத் 

றணரல் தசற்தடுத்ப்தடுகறன்நண; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கரலி - இது 'தைதகு' கதத்றட்டத்துக்கு 

எதுக்கப்தட்டுள்ப றறத் தரகக வ்பவு; 

 (ii) இந்றறக உதரரகறத்து இதுக ரற்தகரள் 

பப்தட்டுள்ப அதறறதத்ற டடிக்கககள் 

ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether the “Puraneguma” Projects which 

came under the scope of the Ministry of 

Economic Development are further 

implemented; 

 (ii)  if so, the institution under which the 

aforesaid projects are implemented? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  the amount of money that has been 

allocated for the Galle - Imaduwa 

“Puraneguma” Project; 

 (ii)  the development endeavours that have been 

so far accomplished  utilizing the aforesaid 

money? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹුවභිය, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයුවභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිුවරු ශදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන අභහතයහරලඹ 
භඟි්ත. 

(ආ) (i) රු. මිිමඹන 50.00 

 (ii) දළනට රර්ධන ශඹෝ්නහ 02ක් ක්රිඹහත්භ ශ . 

  (i)  ඉභද ඵසනළුවනශඳොශ වහ ශඳොදු ළසුකිළි 
ඳධතධතිඹ රු. 14,541,724.02 මුදරක් 
ළඹය 2014.12.10 දින න විට අ්ත 
යන රදී. 

  (ii)   ඉභද හප්පු රකීර්ණඹ වහ ප්ර්හලහරහ ළඩි 
දියුණු කිරීභ වහ රුපිඹේ 33,950,000.00 
ක් ඇසතශන්තුව ය ඉදිකිරීන ආයනබ 
ශද, ප්රශධතලශේ ඇතිව නහඹඹහන තත්ත්ඹ 
ියහ ්හති ශොඩනළගිිම ඳර්ශේණ 

රවිධහනශඹහි (NBRO) වහ රුහුණු 
විලසවිදයහරශේ ියර්ශධතල අනු යහඳ්තිඹ 
ඉත් යන රදී. ඒ ශනුට ඉභද 
ප්රහශධතය ඹ බහශ  ඉේලීභ ඳරිදි රුපිඹේ 
33,467,488.02 ඇසතශන්තුවක් ඹටශත් 
ශෝදහශොඩ ඵහුහර්ඹ ශොඩනළගිේර 
ඉදිකිරීභ ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන 
අභහතයහරලශේ ශභශවයුන මිටු අනුභත 
ය දකුණු ඳශහත් බහශ  ඳශහත් 
ප්රනඳහදන මිටු භඟි්ත 2016.02.11 දින 
ශට්තඩර් ළහ ඉදිරි ටයුුව යශන 
ඹයි. 

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 

 

ගරු සුනිල් ශුමන්ගනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ ශනටභ අදහශ ඉදිරිඳත් යපු 
තත් ප්රලසන ශදක් තිශඵනහ. ඔඵුවභහ කිඹන ආහය ඹට ශභහි 
ශදළිය ශොට නතය යරහ, ඉභද ප්රහශධතය ඹ බහත් එක් 

651 652 



ඳහර්ිමශන්තුව 

එෙතහශ්ත ඒ ශනුට ශනත් යහඳ්තිඹට භහරු ශරහ 
තිශඵනහ. ශන ඉඩන අත්ඳත් ය ළී භ ියහ විවිධ ළට ද භුව 
ශච්ච පිරිස සුටිනහ. ඒ හශේභ ඉභද නයශේ යහඳහය ටයුුව 
යපු අඹ ඉත් කිරීභ නඵ්තධශඹනුත් ළට ද ශොඩහක් 
තිශඵනහ. ශන ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ශ්තශ්ත ඒ ශවේුව ියහයි. 
ිම්ත යහඳ්තිඹ ඉත් යරහ ශනත් යහඳ්තිඹට භහරු ශරහ 
තිශඵනහ. රුපිඹේ රක් 334ක් ශඹොදරහ ශනත් යහඳ්තිඹක් 
ඳට්ත ්තන ශො ට ඒ පිළිඵ ඹනකිසු ලයතහ අධයඹනඹක් 
ශහද කිඹන එ තභයි ඳළවළදිිම ය ්තන ඕනෆ, රු 
ථහනහඹුවභිය.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අඳට දළනට රළබී තිශඵන උත්තයඹ අනු නන,  ඒ ළන 

ඳළවළදිිම ය ළී භක් වහ රු ඇභතිුවභහශ්තභ  අව්තන 
ශනහ. 

 

ගරු සුනිල් ශුමන්ගනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශන රර්ධන ක්රිඹහිමඹ ියහ ඉඩන අහිමි වුණු, යහඳහරි 
සථහන අහිමි වුණු, ළට ද භුව වුණු විලහර පිරික් ඉ්තනහ. ඒ අඹ 
ළහ, අභහතයහරල භමටටමි්ත ශන ළන හච්කහක් ය්තන 
එෙද කිඹහ  භහ අව්තන ළභළතියි.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශේ නන,  ශන ළන   ඔඵුවභහ  විඹබහය අභහතයුවභහට දළනුන 

ශද්තන.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ . භට පුළු්ත ඒ අභහතයහරලඹට දළනුන ශද්තන.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඵොශවොභ සුවතියි.    

ප්රලසන අර 4-355/'15-(1), රු එන. එච්. එන. ේභහ්ත භවතහ. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

රු ථහනහඹුවභිය, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් 

නිගය ජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடகப்தை ற்தம் 

றர்ரத்துகந தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 

Housing and Construction) 

රු ථහනහඹුවභිය,  එභ ප්රලසනඹට පිළිුවරු දීභ වහ ති 

ශද හරඹක්  ඉේරහ සුටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිගය ග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අර 5-357/'15-(1), රු එස.එන. භරික්හර් භවතහ. 

 
ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹුවභිය,  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹුවභිය, විශධතල ටයුුව අභහතයුවභහ 

ශනුශ්ත  එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය දීභ  දවහ  ති ශද හරඹක් 

ඉේරහ සුටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිගය ග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

ලතු කම්කරුලන්ගප ලෆටුප් : වළමුහික ගිවිසුම 
ரரட்டத் தரறனரபர்கபறன் சம்தபம் : 

கூட்டுஎப்தந்ம் 
WAGES OF ESTATE WORKERS: COLLECTIVE AGREEMENT  

365/’15 

6.  ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නරු වහ ්ත්ය ඹ මිති ඵතහ අභහතයුවභහශ්ත ඇස 

ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) ුව නරු්තශේ ළටුප් ළඩිවීභට අදහශ හමහි 
ගිවිසුභ අත්්ත කිරීභට ියඹමිත තිබ දිනඹ ශර්ද ඹ්තන 
එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ආ) (i) ුව නරු හමහි ගිවිසුභ අත්්ත කිරීභට 
ියඹමිත තිබ දිනඹ ඳසුවී භහ 7ට අධි 
හරඹක් ඉක්භහ ශොස ඇති ඵත්; 

 (ii) ුව නරු්තශේ ජදිය ළටුඳ රු.1000/-ක් 
යන ශර ුව නරු්ත ඉේරහ සුටින ඵත්; 

 (iii) ුව නරු හමහි ගිවිසුශන ශදඳහර්ලසඹ 
එෙතහඹට ශනොඳළමිණ ඇති ඵත්; 

 එුවභහ ද්තශනහිද? 

(ඇ) (i) එශේ නන, ශදඳහර්ලසඹ එෙතහඹට ශන 
ඒභට ටයුුව ශනොය්තශ්ත භ්තද; 

 (ii) ුව නරු්තශේ ජදිය ළටුඳ රු.1000/-ක් 
කිරීභට ය්ඹ භළදිවත්වීන ශනොය්තශ්ත භ්තද;  

  ඹ්තනත් එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 
 

 
 தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) ரரட்டத் தரறனரபர்கபறன் சம்தப அறகரறப்தைடன் 

தரடர்தைகட கூட்டுஎப்தந்ம் ககச்சரத்றடப் 

தடறதந் றகற ரதன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர; 

653 654 

[රු සුියේ වඳු්තශනත්ති භවතහ] 
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(ஆ) (i) ரரட்டத் தரறனரபர்கபறன் கூட்டுஎப்தந்ம் 

ககச்சரத்றடப்தடறதந் றகற கறந்து 7 

ரங்கலக்கு ரற்தட்ட கரனம் கடந்துள் 

பதன்தகத்ம் ; 

 (ii) ரரட்டத் தரறனரபர்கபறன் ரபரந் 

சம்தபத்க தௐதரய் 1,000/= ஆக அகக்குரத 

ரரட்டத் தரறனரபர்கள் ரகரரறத்ள் 

பணதன்தகத்ம்; 

 (iii) ரரட்டத் தரறனரபர்கபறன் கூட்டுஎப் 

தந்த்றல் இதப்தறணதம் உடன்தரட்டுக்கு 

றல்கன ன்தகத்ம் ; 

 அர் அநறரர? 

(இ) (i )  ஆதணறல், இதப்தறணகத்ம் இக்கப் 

தரட்டுக்குக் தகரண்டு டடிக்கக 

டுக்கரறதப்தது ன்; 

 (ii) ரரட்டத் தரறனரபர்கபறன்  ரபரந் 

சம்தபத்க தௐதரய் 1,000/= ஆக  அகக்க 

அசரங்கம் கனதௌடு தசய்ரறதப்தது ன்;  

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a)  Will he inform this House the date on which it was 

scheduled to sign the Collective Agreement 

relevant for increasing the wages of estate 

workers? 

(b)  Is he aware that - 

 (i) more than seven months have elapsed since 

the date on which the Collective Agreement 

of estate workers was scheduled to be 

signed; 

 (ii)  estate workers request that their daily wage 

be made 1,000 rupees; and 

 (iii)  the two parties to the Collective Agreement 

of estate workers have not reached at a 

consensus? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)  if so, whether action will be taken to bring 

the two parties to a consensus; 

 (ii)  the reason for the Government not to 

intervene to make the daily wage of estate 

workers 1,000 rupees? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු  ථහනහඹුවභිය,  නරු වහ ්ත්ය ඹ  මිති ඵතහ  

අභහතයුවභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය ශදනහ.  

(අ)  2013.04.01 දින සුට ය ශද හරසීභහක් වහ 
ක්රිඹහත්භ න  ඳරිදි   ශේය - ශේ  ශදඳහර්ලසඹ අතය 
හමහි ගිවිසුන  අත්්ත තළබීභ සුදුවී ඇති අතය ශභහි 
ළටුප් ශොටට  අදහශ  හමුහි  ගිවිසුශන  රරගු 
හරසීභහ  2015.03.31 දින  අ්ත වී ඇත.  

(ආ)  (i)  ප්රහශධතය ඹ  ළවිිම  භහන  වහ ්ත්ය ඹ මිති අතය 
2003 ර්ශේදී  අත්්ත තළබ  මිම හමුහි 
ගිවිසුභ  දළනටද ක්රිඹහත්භ ශ . ළටුප්  නඵ්තධ  
ඳභණක් 2013.04.01 දින සුට ක්රිඹහත්භ වු  
හමුහි  ගිවිසුශන රරගු හරඹ 2015.03.31 
දිශන්ත  අ්ත වී ඇත.  

  හමහි  ගිවිසුභ ක්රිඹහත්භ න  හරසීභහ  එභ 
ගිවිසුභට එශශමන  ඳහර්ලසඹ්තට ය යණඹ ශ 
වළකි අතය ඒ වහ  ව ියලසචිත හර සීභහක් 
ශනොභළත. එශභ්තභ හමුහි ගිවිසුශන අත්්ත 
ශ යුුව වහ ක්රිඹහත්භ ශ යුුව හරසීභහ 
නරු අභහතයහරලඹට ශවෝ නරු 
ශදඳහර්තශන්තුවට  ය යණඹ ශ ශනොවළකිඹ.   

 (ii),(iii)    ඔ . 

  2013.04.01 දින සුට ක්රිඹහත්භ ව හමුහි 
ගිවිසුභ අනු  ුව නරු්තශේ ජදිය 
රයුක්ත  ශවීභ ඳවත ඳරිදි ශ . 

  ජදිය ශ තනඹ  - රු.  450.00 

  ඳළමිණීශන දිරි දීභනහ  - රු.  140.00 

  මිර භත යන ඳරිපයඹ - රු.    30.00 

  එුව   - රු.  620.00 
                                        = = = =

  

(ඇ) (i) ශදඳහර්ලසඹ අතය ඳළති හච්කහ අහර්ථ වීභ 
ශවේුවශ්ත නරු වහ ්ත්ය ඹ මිති ඵතහ 
අභහතයහරලශේ භළදිවත්වීශභ්ත හච්කහ 6ක් ශන 
නඵ්තධශඹ්ත ඳළළත්විණිගත.  ඒ අනු 2015.07.10, 
2015.07.15, 2015.09.30, 2015.10.21, 
2015.12.15 වහ 2015.12.18 ඹන දිනඹ්තහිදී එභ 
හච්කහ්ත නරු අභහතයහරලශේදී ඳත්නු 
රළබිණිගත. 

ශභහිදී හච්කහට වබහගි ව රරහ නරු ශොරග්රඹ, 

රරහ ්හති ුව නරු රභඹ ව ඒහඵධතධ ළවිිම ්ත්ය ඹ 

මිති භධයසථහනඹ ඹන ්ත්ය ඹ මිති විසු්ත ජදිය ශ තනඹ 

රු.1000/- දක්හ ළඩි යන ශරට ඉේලීභක් සුදු යන රදී. 

එශවත් 2015 ර්ඹ ුවශදී ශරෝ ශශශ ශඳොශශහි ශත් මිර 

අධි ශර ඳවශ ඵළසීභ ශවේුව ශොට ශන ප්රහශධතය ඹ ළවිිම 

භහන මුහුණ ඳහ සුටි මරය දුසයතහ්ත ශවේුවශ්ත එළිය 

ළටුප් ළඩි කිරීභක් රඵහ දීභ ප්රහශධතය ඹ ළවිිම භහනර 

ශභනහහරිත්ඹ ප්රතික්ශේඳ ශ අතය ඒ ශනුට 

නරු්තශේ පරදහයිතහ භත ඳදනන ව ළටුප් ශවීශන 

රභශ දඹක් ශඹෝ්නහ ය සුටිශේඹ. 

එභ තත්ත්ඹ  ුවශ ුව නරු්තශේ ජදිය ශ තනඹ රු. 

770.00 දක්හ ළඩි කිරීභ පිණිගත ව ශඹෝ්නහ අභහතයයඹහ විසු්ත 

ශදඳහර්ලසඹ ශත ඉදිරිඳත් යන රදී. ඒ අනු ජදිය ශ තනඹ 

රු.450.00 සුට රු.550.00 දක්හ ළඩි කිරීභටත්, ඳළමිණීශන 

දීභනහ රු.140.00 සුට රු.240.00 දක්හ ළඩි කිරීභටත්, මිර භත 

යහ ඳතින ඳරිපයඹ රු.30.00 ශරභ ඳත්හ ශන ඹෆභටත් 

ශඹෝ්නහ යනු රළබ අතය ඒ අනු ුව නරු්තශේ ජදිය 

ළටුඳ රු.150.00 ප්රභහණඹකි්ත ළඩි න ඳරිදි ශභභ ශඹෝ්නහ 

ඉදිරිඳත් යනු රළබිණිගත. ශශේ වුත්, ශන නඵ්තධශඹ්ත 

්ත්ය ඹ මිතිර ශවෝ ළවිිම භහන ඹන ශදඳහර්ලසශේභ 

එෙතහක් ශනොව ඵළවි්ත ඒ නඵ්තධශඹ්ත එෙතහට 

එශඹීභට ශනොවළකි විඹ. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

 (ii)   එශභ්තභ ුව නරු්තශේ ළටුප් තදුයටත් 
ඉවශ නළරවීභ ව ප්රහශධතය ඹ ළවිිම භහන ව 
්ත්ය ඹ මිති අතය හමහි ගිවිසුභ අ දත් ය 
ළී භ නඵ්තධ හච්කහ නළත ඇයඹීභ 
නඵ්තධශඹ්ත ශදඳහර්ලසඹ උන්තදු යවීභටද 
අණ්ඩ ටයුුව යනු රළශබ්. 

  දළනට ය්ඹ විසු්ත ඳහර්ිමශන්තුව ශත ඉදිරිඳත් 
ය ඇති අඹ ළඹ වන දීභනහ ශවීභ පිළිඵ 
ඳනත් ශටුනඳත අනු ුව නරුකුශේ 
ජදිය ළටුඳද 2015.05.01 දින සුට රුපිඹේ 
60.00කි්ත වහ 2016.01.01 දින සුට රුපිඹේ 
40.00ක් ලශඹ්ත නපර්ණ ලශඹ්ත රුපිඹේ 
100.00 ප්රභහණඹකි්ත ළඩි නු ඇත. තද, 
්හති අභ ළටුඳ පිළිඵ ී තිඹ අනු සුඹ දභ 
ශේඹ්තශේ අභ ළටුඳ අියහර්ඹශඹ්තභ 
රුපිඹේ 10,000.00ක් නු ඇත.  

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 
ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ඳශමුළිය අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ ශත් මිර ශශේ ශතත්, අශප් යශමට 

අතිලඹ දුසය ජීවිත ත යන පිරික් තභයි ශන ුව නරු්ත 

කිඹ්තශ්ත. ඔවු්තශේ ශෞයඹ, අධයහඳනඹ, ආවහය ඳහන කිඹන 

සුඹේරභ අර්බුදඹට ගිහි්ත තිශඵ්තශ්ත. ඒ ියහ ශන රුපිඹේ 

1,000 දීභනහක් -ජදිය ළටුඳක්- රඵහදීභ හධහයණයි කිඹහ 

ය්ඹක් වළටිඹට අඩුභ තයශන ඔඵුවභ්තරහ පිළි්තනහද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ය්ඹක් වළටිඹට අඳ එඹ පිළිත් ියහ තභයි ළටුප් ළඩිකිරීන 

පිළිඵ හච්කහ ආයනබ යරහ, දළ්ත ඒහ ක්රිඹහත්භ යමි්ත 

ඳති්තශ්ත.  

 
ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශදළිය අුවරු ප්රලසනඹ රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහ  

අවනහ. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

"ය්ඹක් වළටිඹට පිළිත්තහ" කිඹරහ ඔඵුවභහශේ පිළිුවශය්ත 

කි හ. නරු ශදඳහර්තශන්තුව විසු්ත ඉදිරිඳත් ශශේ රුපිඹේ 

777 ළටුප් ළඩිවීභක්. රු ඇභතිුවභිය, එතශොට ය්ඹ ුව 

ශනොශයි ද නරු ශදඳහර්තශන්තුව ඳති්තශ්ත? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ය්ඹ ුව තභයි ඳති්තශ්ත.  

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ළටුප් ළඩිවීභ රුපිඹේ 1,000ක්  කිඹහ ය්ඹ කිඹනහ කිඹරහ 

ඔඵුවභහ කිඹනහ. නමුත් නරු ශදඳහර්තශන්තුව කිඹනහ 

රුපිඹේ 777 එෙතහට ඳළමි ණිගතඹහ කිඹරහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිඵ පිළිුවශර් තිශඵනහ. ඒ ළන ළවිිම ර්භහ්තත 

අභහතයුවභහ  ළඩිදුය පිළිුවරු රඵහ ශදයි. 

  
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - தததந்ரரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 

රු භ්තත්රීුවභහ එතළනදී වුශණ්, ුව ්ත්ය ඹ මිති - Trade 

Unions - ිම්ත රුපිඹේ 1,000 මුදරක් ඉේ දහ. ඊට ඳසශේ 

ඇභතිුවභහශේ භළදිවත්වීශභ්ත ශන පිළිඵ හච්කහ භහර්ඹට 

ගිඹහ. ඒ අනු දළනට ශදඳහර්ලසඹභ රුපිඹේ 770ට එෙශරහ 

තිශඵනහ. ඒයි ශරහ තිශඵ්තශ්ත. අභහතයහරලඹ ඳළත්ශත්ත 

අපිත්  රුපිඹේ 770 අලයයි කිඹන ඳදනශන ඉශන තභයි ුව 

භහන  පීඩනඹට ශඹොමු ය්තශ්ත. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළ්ත රු ඇභතිුවභහ එශවභයි කිඹ්තශ්ත. ළටුප් ළඩිකිරීභ 

රුපිඹේ 1,000ක් ශර ය්ඹ පිළි්තනහ. නමුත් ය්ඹ ුව 

භහන ශඳොශම්තශ්ත රුපිඹේ 770ක් යහ ඹ්තන කිඹරහයි.  

භභ ඒ ඳයසඳයඹ තභයි භුව ශශේ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුව්තන අුවරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු ථහනහඹුවභිය, ුව්තන ප්රලසනඹ ඳළන නඟි්තශ්ත 

ශභ්තන ශන ආහයඹටයි. ශන රුපිඹේ 770 ශඳොශත් තිශඵන 

ණනක් ඵ ඔඵුවභහ ද්තනහ. දළ්ත තිශඵන රුපිඹේ 450ත්, 

ඳළමිණීශන දීභනහ න රුපිඹේ 140ත් ඒ හශේභ දළු භත තිශඵන 

රුපිඹේ 30 එඹට ඇුවශත් ශනහ.  එඹත් ශඳොශත් තිශඵන 

ණනක් ශ්ත. නමුත් අපි ඒ නරු්තශේ ජීවිතරට ගිහිේරහ 

ඵළ දශොත් ශන ප්රභහණඹ ්තශ්ත ඉතහ සුළු පිරික්.  ශඳොශත් 

ණන ශනොශයි රු ථහනහඹුවභිය,  ඒ ශොේර්තට ඇත්තට 

රළශඵ්තශ්ත.  

 
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

දළනට රළශඵ්තශ්ත රුපිඹේ 450යි. රුපිඹේ 300ක් ළඩි 

ය්තන අපි ශඹෝ්නහ යනහ.  

657 658 

[රු ඹ්තත රුණහතිර භවතහ] 
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ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ළඩි යපු ආහයඹ දළ්ත කි හ ශ්ත. ඒ කිඹ්තශ්ත රුපිඹේ 

450 ළඩි ය්තශ්ත රුපිඹේ 550 දක්හ.  

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

්ත්ය ඹ මිති ඉේරහ සුටි්තශ්ත රුපිඹේ 1,000ක් ළඩි 

ය්තන කිඹරහ. අපි කිඹ්තශ්ත රුපිඹේ 770ට settlement එට 

එ්තන කිඹරහයි.  

 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. ඔඵුවභහ එශවභ කිඹ්තශ්ත ශොශවොභද? භභ කිඹ්තශ්ත 

එශවභ ශනොශයි. ඔඵුවභ්තරහ ය්ඹක් වළටිඹට, ුව භහන 

ශඳොශම්තන ඕනෆ- 

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

අපි ශඹෝ්නහ ය්තශ්ත රුපිඹේ 770ට.  රුපිඹේ 1,000ට 

කිසුශේත්භ එ්තන ඵළවළ. ශභොද, ඒ practical  නළවළ. නමුත් 

ඳශමුන පිඹය ලශඹ්ත රුපිඹේ 770ක් රඵහ දීභට අපි ශඹෝ්නහ 

යනහ. 
 

ගේශීය ශළ විගේශීය ණය: විවහතර 

உள்ரட்டு, தபறரட்டுக் கடன்கள்: றதம் 
LOCAL AND FOREIGN BORROWINGS: DETAILS  
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7.  ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදේ අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ- (1): 

(අ)  (i) 2014 ව 2015 ර්ඹ්තහීදී ය්ඹ විසු්ත රඵහ ත් 
ශධතය ඹ ණඹ ප්රභහණඹ ව හර්ක හභහනය ශඳොලී 
අනුඳහතඹ ශොඳභණද; 

 (ii) 2014 ව 2015 ර්ඹ්තහීදී ය්ඹ විසු්ත රඵහ ත් 
විශධතය ඹ ණඹ ප්රභහණඹ ව හර්ක හභහනය 
ශඳොලී අනුඳහතඹ ශොඳභණද; 

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 
 

றற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2014 ற்தம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் 

அசரங்கத்றணரல் ததற்தக்தகரள்பப்தட்ட 

உள்ரட்டு கடன் தரகக ற்தம் தடரந் 

சரசரற ட்டி வீம் ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) 2 0 1 4  ற்தம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் 

அசரங்கத்றணரல் ததற்தக்தகரள்பப்தட்ட 

தபறரட்டு கடன் தரகக ற்தம் தடரந் 

சரசரற ட்டி வீம் ரதன்தகத்ம்; 

 அர்  இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of  local borrowings obtained 

by the Government in the years 2014 and 

2015 and the average annual interest rate; 

and 

 (ii) the amount of  foreign borrowings obtained 

by the Government in the years 2014 and 

2015 and the average annual interest rate? 

(b)  If not, why? 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (මුදල් භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ථහනහඹුවභිය, එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය ශභශේයි. 

(අ) (i) 

 
 (ii) 

 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ඳශමුන අුවරු ප්රලසනඹ 

ශභ ශේයි. රු ඇභතිුවභිය, 2014 ර්ඹට ඩහ 2015 ර්ශේදී  

රඵහ ත් ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි වී ඇති ඵ ඔඵුවභහ පිළි්තනහද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ . මීට ශඳය ඳළළති ආණ්ඩු රඵහ ත් ණඹ ව ළබිනමට 

භණ්ඩරඹ ව ඳහර්ිමශන්තුව දළනුත් ශනොය සුදු ශ විඹදන 

පිඹවීභ වහ තත් ණඹ රඵහ ්තන සුදු වුණහ.  

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ශදන අුවරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. 

තමු්තනහ්තශේරහ විඳක්ශේ සුටින හරශේ දිගි්ත දිටභ 

යහ්ඳක්රු ගිිය ශඳොිමඹට ණඹ අය්තනහ කිඹරහ ශචෝදනහ 

ශත්, 2014දී ශධතය ඹ වහ විශධතය ඹ ලශඹ්ත රඵහ ත් ණඹර 

ශඳොලී අනුඳහතඹත්, 2015දී තමු්තනහ්තශේරහ රඵහ ත් ශඳොලී 

අනුඳහතඹත් අඩු ළඩි ලශඹ්ත භහනයි. එයි්ත ශඳශන්තශ්ත 

තමු්තනහ්තශේරහත් ගිිය ශඳොිමඹට ණඹ ත් ඵයි. දළ්ත ඒ ගිිය 

ර්ඹ  ශධතය ඹ ණඹ 
ප්රභහණඹ  
(රු. මිිමඹන) 

හර්ක ඵරිත 
හභහනය ශඳොලී 
අනුඳහතඹ (%) 

2014 965,449                7.71 

2015 1,187,231                7.48 

ර්ඹ  විශධතය ඹ ණඹ 
ප්රභහණඹ  
(රු. මිිමඹන) 

හර්ක ඵරිත 
හභහනය ශඳොලී 
අනුඳහතඹ (%) 

2014 422,543                3.8 

2015 556,370                4.8 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ශඳොිමඹ නන ශනත් ගිිය ශඳොිමඹශ්ත. තමු්තනහ්තශේරහ ඒ 

හරශේ කි හ ගිිය ශඳොිමඹට ණඹ ියමි්ත ඳවුරක් ශඳෝණඹ 

යනහ කිඹරහ. එශවභ නන ඒ ගිිය ශඳොිමඹට ණඹ ියමි්ත  

ඳවුරක් ශඳෝණඹ  යන යහඳ්තිශේ තමු්තනහ්තශේරහ තභත් 

ියයත වී සුටිනහ ශ්තද?  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ඳවුර ශ අඳයහධඹ ියහ තභයි ශභතයන ඳ රලසන තිශඵ්තශ්ත. 

ඒ වර්තනට ශදඹක් ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීන] ඔඵුවභහ දළන 

දළනභ ඒ ප්රලසනඹ අව්තශ්ත- [ඵහධහ කිරීන] භත තිඹහ ්තන 2005

- 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහය ියලසලබ්ද ්තන. Order, please! උඩ බිභ ඵරරහ 
ථහ ය්තන. ආදර්ලත් ශ්තන. උඩයි බිභයි ඵරරහ 

වළසුශය්තන. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුවභිය, ශවට දින ය් යන ඒ තරුණ 

තරුණිගතඹ්ත ශද ඵරරහ තභයි ථහ ය්තශ්ත. අනහතශේදී ඒ 

අඹට තිශඵන ප්රලසන ශඳ්තරහ ශද්තන ඕනෆ ශ්ත.  

2005දී යහ්ඳක් ඳහරනඹට යට බහය ශදන විට රුපිඹේ 

බිිමඹන 1,787 ණඹ ප්රභහණඹක් තභයි තිබුශණ්. 2015 ්නහරි 

භහශේ රු ජභත්රීඳහර සුරිශේන භළතිුවභහට ව රු යියේ 

විරභසුරව අභළතිුවභහට යට ශබ්යහ ්තනට නළත බහය ශදන විට 

එඹ රුපිඹේ බිිමඹන 8,996ට ළඩි ශරහ තිබුණහ. ඳස ගුණඹක් 

ළඩි ශරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහි්තද යහ්ඳක් ඳහරනඹ ත්තහට 

ඩහ අඩු ශඳොලී අනුඳහතඹටයි අපි 2015දී ණඹ අයශන 

තිශඵ්තශ්ත. ඔඵුවභහ අවපු ප්රලසනඹට පිළිුවය ශභඹයි. එදහ සුඹඹට 

6.8 ගිිය ශඳොිමඹට අය්ත තිශඵන හණිගත් ණඹ අඳට පුළු්තභ 

රළබිරහ තිශඵනහ සුඹඹට 2.3ට ්තනට. ශන ශද අතය ශන 

ඒයි.   

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඉරක්න එ වහ භහනයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඵොශවොභ සුවතියි.  

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ුව්තළිය අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශභභ ණඹ නබහයශඹ්ත ආයනබ ශ ප්රධහන රර්ධන යහඳ්ති 

ශභොනහද?  

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අයශන තිශඵන ණඹ ප්රභහණශඹ්ත සුඹඹට-  

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

"ඹ්තශ්ත ශොශවේද, භේශේ ශඳොේ" ථහ කිඹ්තශ්ත නළුව 

අවන ප්රලසනඹට උත්තය ශද්තන.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුවභහ අවපු ප්රලසනඹට භට අුවරු ඳහය ගිහිේරහ උත්තය 

ශද්තන ඵළවළ ශ්ත. භව ඳහරි්ත ඇවිේරහයි භභ උත්තය ශද්තන 

ඕනෆ. ඔඵුවභහ අවපු ප්රලසනඹට උත්තයඹ ශභඹයි. 2015 ර්ශේ 

ණඹ ඵයතහ ළඩි වුණහ නන ඒශ්ත සුඹඹට 89.9ක්භ ළඩි වුශණ් 

මීට ශඳය ඳරිඳහරනශේ තිශඵන විඹදන දය්තනයි. ඊට ඳසු අපි 

අයශන තිශඵ්තශ්ත ප්රහේධන විඹදනරට. ශභොද 2015 අපි 

ක්තද ශඳො ශයෝතදු දු්තනහට තම තඹක් අශප් ණඹ ළඩි ශරහ 

නළවළ. අපි රුපිඹේ බිිමඹන 228ක් ආදහඹභ ශව හ. අශප් විඹදභ 

රුපිඹේ බිිමඹන 198යි. ඉති්ත තිබුණු ණඹ අඩු වුණහ. ඒ ුවළි්ත - 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භභ ඇහුශ  ඳට්ත අයත්ුව ප්රධහන රර්ධන යහඳ්ති 

ශභොනහද කිඹරහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. අුවරු ප්රලසන ුවන අහනයි. රු ඇභතිුවභහ, පිළිුවරු 

ශද්තන. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ශවට දිනශේ ය්යන ඒ තරුණ තරුණිගතඹ්තට රඵහ ්තන 

පුළු්ත ශතොයුවරු තභයි ඉදිරිඳත් ය්තශ්ත. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශවොයි. ඳළවළදිිමයි. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ුවළි්ත අපි ඳට්ත ශන තිශඵනහ, ශොශම-නුය අධිශ ගී 

භහර්ඹ, රක්ඹ ශේ වද්තන-  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, අුවරු ප්රලසන ුවනක් ඇහුහ. ඊට පිළිුවරුත් රළබුණහ. 
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශොවී්තශ්ත වති මිරට වී මිරදී ළී භ නඵ්තධශඹ්ත 

රුපිඹේ බිිමඹන 84ක් විඹදන යරහ තිශඵනහ. ශනහ තභයි අපි 

යට ශනුශ්ත ආශඹෝ්නඹ යරහ තිශඵ්තශ්ත. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵුවභහ අුවරු ප්රලසන ුවනක්  ශනොශයි, ඊට ඩහ අවරහ 

තිශඵනහ. උත්තයත් රළබිරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අුවරු ප්රලසනඹක් ශනොශයි, යප්රහද ප්රලසනඹකුයි භහ භුව 

ය්තශ්ත. - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let him speak first. Then I will give - 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Let me speak first. රු ථහනහඹුවභිය, භභ අවන 

ප්රලසනඹ, භභ වළභ දහභ මුහුණ ශදන ප්රලසනඹක්. ඔඵුවභහට ඇශය්තන 

ඒ ළන ඳළමිණිගතිම ය්තන ශශනක් නළවළ. අවන ප්රලසනඹට 

ශනොශයි, උත්තය ශද්තශ්ත. රු ථහනහඹුවභිය, භභ අවපු 

ප්රලසනඹ තභයි,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු ථහනහඹුවභිය, භට ශන ඳළමිණිගතිම ය්තන ඉඩ 

ශද්තන. රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ඳළමිණිගතේර ශනයි. [ඵහධහ 

කිරීන] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොඩ්ඩක් ඉ්තන, මුදේ ඇභතිුවභිය, ඔඵුවභහට අසථහ 

ශද්තනන. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 භභ ඇහුශ  ඳසු ගිඹ ර්ශේ රඵහ ත් ණඹ නබහයශඹ්ත 

ශ ප්රධහන රර්ධන යහඳ්ති  ශභොනහද කිඹරහයි. ඒ ප්රලසනඹට 

උත්තය ශද්තශ්ත නළති ශනත් ේ ඳේ කිඹනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, රු අග්රහභහතයුවභහ. 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (භ්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 

ප්රතිඳත්ති ශළ ආර්ථික ක යුතු භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் ரசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

රු ථහනහඹුවභිය, සථහය ියශඹෝ අනු භ්තත්රීයශඹක් 

ප්රලසනඹක් ඇහුහභ ඇභතිුවභහට පිළිුවරු ශද්තනත් පුළු්ත; 

පිළිුවරු ශද්තශ්ත නළති ඉ්තනත් පුළු්ත. ශන අසථහශ  

ඇභතිුවභහ පිළිුවරු දු්තනහ. එශවත් ශොශවේත් කිඹරහ නළවළ, ඒ 

ප්රලසනඹ අවන භ්තත්රීයඹහශේ ළභළත්ත විධිඹට පිළිුවරු ශද්තන 

ඕනෆ කිඹරහ. එශවභ නන ශභොනහටද, ප්රලසන අව්තශ්ත? ඒ 

ශත්ශය්තශ්ත නළතියි ශන ෆ ව්තශ්ත.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු මුදේ අභහතයුවභහ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, එුවභහශේ "point of Order" එට 

උත්තයඹක් ශද්තන අලයයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු මුදේ ඇභතිුවභහ, පිළිුවරු ශද්තන. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ශඵොශවොභ ඕනෆමි්ත කිඹනහ, 2014  අධයහඳනඹට - 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔ , භභ බහටයි උත්තය ශද්තශ්ත. ශභොද, 

ශොශවොභත් භ්තත්රීරු පීිම ඳළනරහයි ථහ ය්තශ්ත. ඒ ආණ්ඩු 

අධයහඳනඹට ශ්ත ශශේ රුපිඹේ බිිමඹන 10යි. අශප් ්නහධිඳති 

ජභත්රීඳහර සුරිශේන භළතිුවභහශේත්, අභළති යියේ විරභසුරව 

භළතිුවභහශේත් ආණ්ඩු ුවළි්ත අධයහඳනඹට රුපිඹේ බිිමඹන 

84ක් ශ්ත ය තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු අධයහඳනඹ රඵන 

දරුකුට රුපිඹේ 1,800ක් ශ්ත ශහ නන, අද අපි  රුපිඹේ 

11,000ක් ශ්ත ය තිශඵනහ. ශභ්තන ශන තභයි ශන. ඒ 

ඳවුරට ගිඹ විඹදභ තභයි අද අධයහඳනඹට ශ්ත ය 

තිශඵ්තශ්ත. ඒයි ශන.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵ්තදුර ගුණර්ධන භළතිුවභහ. දළ්ත ශන ප්රලසනඹ ඇහුහ, 

පිළිුවරු දු්තනහ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශභුවභහ භශේ නභ ව්ත ශහ.  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළ්ත අුවරු ප්රලසන අව්තන අසථහ ශද්තන අභහරුයි. ඔඵුවභහ 

නළඟී සුටි ියහ භභ අසථහ ශද්තනන. දළ්ත අුවරු ප්රලසන අවරහ 

ඉයයි. බහශ  ඉදිරි ළඩ ටයුුව ය්තන තිශඵනහ.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශන රු බහ ුවශ රු 

භ්තත්රීයඹකුශේ නභ ව්ත ශහභ ඒ වහ පිළිුවරු දීශන 

අයිතිඹක් තිශඵනහ. රු ඇභතිුවභහ භශේ නභ ව්ත ශහ. 

[ඵහධහ කිරීන] ඔ , ඔ . 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නභ ව්ත ශහද?  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹුවභිය, අපි තමු්තනහ්තශේට  ඳළමිණිගතිම ශහ, - 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොඩ්ඩක් ඉඩ ශද්තන.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශන රු බහ නපර්ණශඹ්ත ශනොභෙ ඹරහ, අධයහඳනඹට 

ශනොයන විඹදභක්, - රුපිඹේ බිිමඹන 121ක් - පුනයහර්තන 

විඹදභක් ශර ළයදි ආහයඹට එුවභහ ඉදිරිඳත් ශහ. ඒට 

එශයහි අපි විලසහබරඹක් දීරහ තිශඵනහ.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ භධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග භමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිගම්න්තුගේ 

වභළනළයකතුමළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

රු ථහනහඹුවභිය, එුවභහට ථහ ය්තන අයිතිඹක් 

නළවළ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එුවභහශේ නභ ව්ත ශහ කිඹහපු ියයි භහ අසථහ 

දු්තශ්ත.   So, we will close this. This is enough. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශන රු බහ ශනොභෙ ඹළ හ. අපි ඒට එශයහි විලසහ 

බරඹක් දීරහ තිශඵනහ. ඒ විලසහ බරඹට මුහුණ ශද්තන.  

[ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනඹක් ඇහුහ, පිළිුවය දු්තනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ 

එුවභහටත් අසථහ දු්තනහ. We have to go for the next 

Question.    

 
නළලිළටිය ඉඹුල්ිළටිය ලත්ත ඉඩගම් ගුරු 

ගම්මළනය: විවහතර 
ரனப்தறட்டி, இம்தைல்தறட்டித் கரறறலுள்ப 

ஆசறரறர் கறரம்: றதம் 
TEACHERS’ VILLAGE AT IMBULPITIYA WATTA, 

NAWALAPITIYA: DETAILS  
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8.  ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉඩන අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) නහරපිටිඹ භළතියණ ඵරප්රශධතලශේ, ඳසඵහශේ 
ප්රහශධතය ඹ ශේන ශොමටසහඹ ුවශ ඉඩන 
ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහට ඳළරී ඇති 
ඉඹුේපිටිඹ ත්ත ඉඩශන, ශොමි්ත බහ 
අනුභතිඹ ඹටශත් ී තයහනුකර රභශ දඹට අනු 
ගුරු නභහනඹක් ඉදිය ඇති ඵත්; 

 (ii) අදහශ ගුරු නභහනඹ පිහිටුවීභ ව ඊට ඔප්පු රඵහ 
දීභ සුදුසු ඵ, භධයභ ඳශහත් අධයහඳන 
ශදඳහර්තශන්තුව, ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහරලඹ 
වහ ඳශහත් ප්රධහන අභහතයහරලඹ විසු්ත ියර්ශධතල ය 
ඇති ඵත්; 

 (iii) එභ ගුරු නභහනශේ ඉඩනරහභී ගුරුරු්ත, 
විදුවේඳතිරු්ත ඇුවළු අධයහඳන ක්ශේරශේ 
සුඹ ද ශදනහ ශන නවිට ියහ ඉදිය එභ ියහ 
වහ විදුිමඹ වහ ්රඹ රඵහශන ඳදිරචි වී සුටින 
ඵත්; 

 එුවභහ ද්තශනහිද? 

(ආ) ඹවඳහරන ය්ඹ ඵරඹට ඳත්වීශභ්ත ඳසු, ය්ශේ ප්රඵර 
ළබිනමට අභහතයයශඹකු වහ ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීයශඹකු 
අදහශ ගුරු නභහනඹ ඉත් ය නළත එභ ඉඩන ඳයහ ත 
යුුව ඵට යන රද ඉේලීභට අනු, ඉඩනරහභී්ත ඉත් 
කිරීභට ටයුුව ය්තශ්තද ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට 
ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද?  

 

கரற அகச்சகக் ரகட்ட றணர:) 

(அ) (i) ரனப்தறட்டி ரர்ல் ஆலககப் தறரசத்றல், 

தஸ்தரரக தறரச தசனரபர் தறரறறதள் கரற 

சலர்றதத் ஆகக்குலவுக்குச் சரட்டப்தட்டுள்ப 

இம்தைல்தறட்டித் கரறறல், ஆகக்குல 

றணது அங்கலகரத்றன்கலழ் சட்டரலறரண 

தொகநறல் ஆசறரறர் கறரதரன்த றர்ரறக் 

கப்தட்டுள்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) சம்தந்ப்தட்ட ஆசறரறர் கறரத்கத் ரதறத்ல் 

ற்தம் அற்கரண உதறககப ங்குல் 

ததரதத்ரகுதண த்ற ரகர கல்றத் 
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றகக்கபம், ரகர கல்ற அகச்சு ற்தம் 

ரகர தறரண அகச்சு தரறந்துக 

தசய்துள்பண ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி ஆசறர் கறரத்றன் கரற 

தததணர்கபரண ஆசறரறர்கள், அறதர்கள் 

உள்பறட்ட கல்றத் துகநகச் சரர்ந் சகனதம் 

ற்ரதரது வீடுககப றர்ரறத்து ரற்தடி 

வீடுகலக்கு றன்சரம் ற்தம் லர் சறககபப் 

ததற்த குடிர்ந்துள்பணர் ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) தைற ல்னரட்சற அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்ன் 

தறன்ணர் அசரங்கத்றன் தனம்ததரதந்ற 

அகச்சக அந்ஸ்துள்ப எத அகச்சதம் 

தரரலன்ந உதப்தறணர் எததம் குநறத் ஆசறரறர் 

கறரத்க அகற்நற அக்கரறககப லண்டும் 

சுவீகரறத்துக்தகரள்ப ரண்டுதண ரற்தகரண்ட 

ரகரரறக்ககறன் தறகரம் கரற தததணர்ககப 

அகற்தற்கு டடிக்கக டுக்கப்தடுர ன்தக 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Lands: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) a Teachers’ Village has been constructed 

with the approval of the Land Reforms 

Commission following the legal procedure , 

on the land known as Imbulpitiya Watta 

which is under the Land Reforms 

Commission and situated in Pasbage 

Divisional Secretary's Division in 

Nawalapitiya Electorate; 

 (ii) the Department of Education of the Central 

Province, Provincial Ministry of Education 

and the Provincial Chief Ministry have 

recommended the establishment of the said 

Teachers’ Village and provision of deeds 

for it; and 

 (iii) all recipients of land from the said 

Teachers’ Village including teachers, 

principals and other personnel of the 

education sector who have constructed 

houses and obtained electricity and water 

for those houses are residing in those 

houses by now? 

(b)  Will he inform this House whether action will be 

taken to remove those recipients of land on a 

request made by a powerful Cabinet Minister and 

a Member of Parliament of the government after 

the election of the new government professing 

good governance, to the effect that the relevant 

Teachers’ Village should be removed and the land 

should be taken over again? 

(c)  If not, why? 

ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ආගමික ක යුතු භමළතයතුමළ වශ ඉඩම් 

භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துகந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அகச்சதம் கரற 

அகச்சதம்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and Minister 

of Lands) 
රු ථහනහඹුවභිය, එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය ශභශේයි. 

(අ) (i) පිළිත ශනොවළ. 

 (ii) නළත. 

 (iii) ශනොදියමි.  
(ආ) ඔ . 

(ඇ)  අදහශ ශනොශ . 

 

ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ඇභතිුවභිය, භහ ශරහ ප්රලසනශේ ඳශමු ශොටට 

පිළිුවය නළතත් කිඹ්තන. 

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු භ්තත්රීුවභිය, ත හයණඹක් කිඹ්තන තිශඵනහ. 

තමු්තනහ්තශේ ශන ප්රලසනඹ ළන භහ භෙ දුයථනශඹ්ත ථහ 
ශ ියහ භහ ඊශේ ගිඹහ, ශන කිඹන ඉඩභ ඵර්තන. භශේ අනශන! 
භහ ඉතහභ නහටුට ඳත් වුණහ, ශ්යසස ශධතලඳහරනඥඹකු 
විධිඹට තමු්තනහ්තශේ ශන අඳයහධඹ ශරුශ  ඇයි කිඹන එ 
පිළිඵ. භවහ විදයහරඹට අයිති ඉඩභ මිියසසු්තට ශඵදහ දීරහ. දළ්ත 
ක්රීඩහරනඹකුත් නළති ශනහ. භහ හිත්තශ්ත නළවළ, 
තමු්තනහ්තශේ ශන දළනශන ශහයි කිඹරහ. විදුවේඳතිුවභහත් 
ඉඩන ෆිම අයශන. ඒ හශේභ ශඳොිමස සථහනහධිඳතිුවභහත් ඉඩන 
ෆේරක් අයශන. අිය, අයඹක් අයශනත් නළවළ. 
ශභුවභහශේ ඹවළුශකුත් අයශන තිශඵනහ ඉඩන ෆිම 21ක්. 
ඒ ළන භහ කිඹ්තශ්ත නළවළ. ශනහ භට ඊශේ කිඹහපු  ශධතේ. 

භහ ඒ ඉඩභට ගිඹහභ මුළු භභ ඇවිේරහ භහ ට ය ශන 
"අයිශඹෝ! ශන අඳයහධඹට ඉඩ ශද්තන එඳහ" කිඹරහ කි හ. රු 
භ්තත්රීුවභිය, භභ කිඹ්තශ්ත තමු්තනහ්තශේශේ ඹවඳතට; 
තමු්තනහ්තශේශේ ශධතලඳහරන ජීවිතඹ ආයක්හ ය ්තන.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳශමුශිය අුවරු ප්රලසනඹ අව්තන, රු භ්තත්රීුවභහ. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශන උත්තරීතය ඳහර්ිමශන්තුවශ  රු 
ඇභතියශඹකුශ්ත භභ ප්රලසනඹක් ඇහුහ. ඒ රු ඇභතිුවභහ ඒ 
ප්රලසනඹට උත්තය ශදමි්ත කිඹනහ, "භභ ඊශේ ඒ සථහනඹ 
ියරීක්ණඹ ශහ" ඹ කිඹරහ. එශවභ ියරීක්ණඹ යරහ එතළනදී 
මිියසසු කිඹපු ශධත තභයි එුවභහ උත්තයඹ විධිඹට ශද්තශ්ත. [ඵහධහ 
කිරීභක්] රු ඇභතිුවභහ, භහශරහ තත්ඳයඹක් ඉ්තන. රු 
ථහනහඹුවභිය, රු ඇභතිුවභහශ්ත භට ශන ප්රලසනඹ අව්තන 
අය ශද්තන. භභ ශන යශමට ඉඩන ඇභතිුවභහශ්ත ප්රලසනඹක් 
අවනහ.  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ අවන ප්රලසනඹ ශභඹයි: 

"නහරපිටිඹ භළතියණ ශොමටසහශේ, ඳසඵහශේ අධයහඳන 

ශොමටසහඹ ුවශ ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහට අඹත් 

ඉඩභ නහරපිටිඹ ආනශේ ව නශඳොර අධයහඳන 

ශොමටසහශේ ඳදිරචි ගුරුරු ශනුශ්ත ගුරු නභහනඹක් ඉදිය 

ඇති ඵත්, එභ ඉඩභ, ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහ 

අනුභත කිරීශභ්ත ඳසු අධයහඳන ක්ශේරශේ සුඹ ද ශදනහශේද 

අනුභතිශඹ්ත  ියහ ඉදිය ඇති ඵත්, දළනට ශභභ ියහ වහ 

විදුිමඹ ව ්රඹ රඵහශන ගුරුරු ඳදිරචි වී සුටින අතය, ඳශහශත් 

භ්තත්රීයශඹකුශේ අලයතහ භත රු ඇභතිුවභහ එභ 

නභහනශඹ්ත ගුරුරු ඉත් කිරීභට ටයුුව ය තිශබ්ද?" 

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු භ්තත්රීුවභිය, භභ ගිශේ ඉඩන ශොභහරිසුවභහ එක්යි. 

භහ එක් ගිඹ LRC එශක් ශොභහරිසුවභහ කි හ, එශවභ අනුභත 

යපු එක් එුවභහ ද්තශ්ත නළවළ; එශවභ ශ්තන ඵළවළ කිඹරහ. 

ඒ ියහ භභ තමු්තනහ්තශේට ශඵොශවොභ හරුණිගත ශන රුණ 

කිඹ්තනන. ශන ඉඩශන ී තයනුකරබහඹ නඵ්තධශඹ්ත ශරොකු 

ප්රලසනඹක් භුව ශරහ තිශඵනහ. හශේත් ඹවඳතට අපි ශන 

Attorney-Generalට ඉදිරිඳත් යරහ ියශඹෝඹක් අයශන ශන 

නඵ්තධශඹ්ත ය යණඹ යමු. ශන ඉඩභ නඵ්තධශඹ්ත 

ී තයනුකරබහඹක් නළවළ කිඹරහ ශන උත්තයශේ කිඹනහ ශ්ත.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  ඇභති යශඹකු 

භභ අවපු ප්රලසනඹට ශන යටට ශදන උත්තයඹ ශභඹයි. රු 

ථහනහඹුවභිය, ශන නඵ්තධශඹ්ත භභ ඉතහභ නහටු නහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] රු ඇභතිුවභිය, තමු්තනහ්තශේශේ ආනශේ 

භ්තත්රීයශඹකුශේ වුභනහට ගුරුරු 70ශදශනකුශේ ශේ 

ඩහ ඔඵුවභහ ඒ අඹ ඳහයට දභ්තන. ආණ්ඩුශ  ය යණඹ ඒ නන, 

භට ප්රලසනඹක් නළවළ. භශේ ප්රලසනඹ ඒ ශනොශයි. රු 

ථහනහඹුවභිය, ශන ඇභතියඹහ යපු ප්රහලඹ ශඵොරුක් 

කිඹරහයි භභ ඔඵුවභහට කිඹ්තශ්ත. ඉඩන ප්රතිරසයණ 

ශොමි්ත බහ  අනුභත යපු ශොමි්ත ඳ්රිහ ඵර්තන.  

රු ටී.බී. ඒනහඹ යහ්ය ඇභතිුවභහ ඉ්තනහ. රු 

ඇභතිුවභිය, ශන ඉඩභ, ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහ 

අනුභත ශශේ නළධතද කිඹරහ ඔඵුවභහ නළඟිටරහ එුවභහශ්ත 

අව්තන. රු ඇභතිුවභිය, ශන ඉඩභ ශොමි්ත බහ අනුභත 

ශහ. ඉඩභ අයිති ඉඩන  ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහට. 

ශොමි්ත බහ ශන ඉඩභ අනුභත ශහ. අධයහඳන අභහතයහරලඹ 

ශන ඉඩභ අලය නළවළ කි හ. රු ඇභතිුවභිය, ඉසශෝරඹට 

ඉඩභක් අලය නන, එවහ ඳළත්ශත් අක්ය ඳවක් තිශඵනහ, 

්තන. ඇභතිුවභිය, තමු්තනහ්තශේරහ ආණ්ඩු වළදුහ.  වළඵළයි, 

ශන භත තිඹහ ්තන. ශන ආණ්ඩු ඳක් ශදක් එුව ශරහ 

වදපු ආණ්ඩුක්. තමු්තනහ්තශේරහශේ අභළතිුවභහ. 

තමු්තනහ්තශේ ඉඩන බහය ඇභතිුවභහ. වළඵළයි, ශ්රී රරහ ියදවස 

ඳහක්කඹ්තශේ ශේ 70ක් ඩරහ ඒ අඹ ඳහයට දභ්තන 

ඔඵුවභ්තරහට අයිතිඹක් නළවළ. ශන ඉඩභට ඉඩන ප්රතිරසයණ 

ශොමි්ත බහ අනුභතිඹ දීරහ තිශඵනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දළ්ත ශන ඉඩශන ප්රලසනඹ ශබ්යහ ියමු. ආණ්ඩු ප්රලසනඹ අපි 

ශනභ ථහ යමු. ආණ්ඩු වළදීභ, ශනස කිරීභ අපි ඳසශේ 

ශනභ ථහ යමු. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ප්රලසනඹට ශන උත්තරීතය 

ඳහර්ිමශන්තුවට රු ඇභතියශඹකු ශදන උත්තයඹයි, ශන. භට 

අද COPE එශක්දී ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහශ  

බහඳතිුවභහ වනඵ වුණහ. ශභොද ය්තශ්ත කිඹරහ භභ 

එුවභහශ්ත ඇහුහ.  

ඔඵුවභහ ශන වහ ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහශ  

බහඳතිුවභහ ශනභ ළ්තන. රු ඇභතිුවභිය, ඉඩන 

ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහ ශන ඉඩභ අනුභත යරහ 

තිශඵනහ. ය්ශේ තක්ශේරු ශනළේරහ තිශඵනහ. 

විදුවේඳතියඹහ ශන ඉඩභ එඳහ කිඹනහ. ඳහේ රර්ධන මිතිඹ 

කිඹනහ- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභහතයුවභහ, එශවභනන ඔඵුවභහ ශන ළන ශොඹහ ඵරහ 

ඳසු රුණු ඉදිරිඳත් ය්තන. දළ්ත ශභතළන රැසවීභක් තිඹ්තන 

අලය නළවළ.   

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුවභිය, ශභුවභහ ශන  අුවරු ප්රලසනඹක් 

අවනහද? ථහක් ඳත්නහද? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශන සුඹේර තිබිඹදී එ සුප්පු හයඹකුශේ අලයතහට 

ශන මිියසු්ත සුඹ ද ශදනහභ ඳහයට දහනහ නන, -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

අුවරු ප්රලසනඹක්ද? ථහක්ද? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තභයි. ථහක් ශද්තන ඵළවළ. ඔඵුවභහ ශන ළන 

ශවොඹරහ ඵරරහ පිළිුවයක් ශද්තන. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ඇභතිුවභිය, ඔඵුවභහ ්තන ගිශේ ශොශවේද? ඔඵුවභහ 

ඊශේ දේට ්තන ගිශේ ශොශවේද? 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීුවභිය, අඳට ශභතළනට ෆභ බීභ ළන ථහ 

ය්තන අලය ්තශ්ත නළවළ. අහ තිශඵන ප්රලසනඹට පිටසතය 

න අනලය ප්රලසන අ්තනට භට ඉඩ ශද්තන ඵළවළ. දළ්ත ශන 

ළන ඇති තයන ථහ ශහ. 

 

ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ රු ඇභතිුවභහශ්ත අවනහ-  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. දළ්ත අුවරු ප්රලසන අහනයි.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. නළවළ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. නළවළ. රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහ දළ්ත ශොඩහක් අුවරු 

ප්රලසන ඇහුහ. භට ශරහ රැ ්තන අලයයි. අද ඉතහ ළදත් 

ටයුුව යහශිඹක් තිශඵනහ.  

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුවභිය, ශභුවභහ දළ්ත ප්රලසන කීඹක් නන 

ඇහුහද? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භට ශන ප්රලසනඹ අව්තන ඕනෆ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ ප්රලසනඹක් ශනොශයි. දළ්ත ඔඵුවභහ ශොඩහක් ප්රලසන  

ඇහුහ. ශවොයි. ප්රලසනඹ ශභොක්ද කිඹරහ කිඹ්තන. රු 

භ්තත්රීුවභිය, ථහක් ඳත්්තශ්ත නළති, ප්රලසනඹ අව්තන. 

[ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුවභිය, භභ දේට ්තන ගිඹ තළනත් ඇහුහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . ඒත් ප්රලසනඹක්. දේ ෆභට ගිඹ තළන ඇසීභත් 

ප්රලසනඹක්.  

ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ ඒ ඉේරහ අසය ්තනහ. රු 

ශ්ෝ්ත අභයුවර ඇභතිුවභිය, ඔඵුවභහට භහශේ ශරොකු 

ශෞයඹක් තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]භභ ඔඵුවභහශ්ත 

ඉේලීභක් යනහ -[ඵහධහ කිරීභක්] රු ඇභතිුවභහ ශන 

උත්තරීතය ඳහර්ිමශන්තුවශ  ප්රහලඹක් ශහ ඉඩන ප්රතිරසයණ 

ශොමි්ත බහ ශන ඉඩභ අනුභත යරහ නළවළයි කිඹරහ.  

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
බහඳතිුවභහ භහ එක් ගිඹහ. එුවභහ තභයි කි ශ . ඊට ළඩිඹ 

ත ශභොනහද?  

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ දී භභ ඇස ප්රලසනඹ නඵ්තධ ඔඵුවභහ 

උත්තයඹක් රඵහ ශද්තන. ඔඹ විධිඹට කිඹ්තන එඳහ.  

 

ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමු්තනහ්තශේට ඕනෆ විධිඹට උත්තයඹ රඵහ ශද්තන භට 

ඵළවළශ්ත. භභ තයඹ ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆ.  

 

ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵුවභහ දළ්ත කි හ ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහ 

විසු්ත ශභඹ අනුභත යරහ නළවළයි කිඹරහ.  

 

ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළත්නන? ඔප්පු රළබිරහ තිශඵනහද කිඹරහ කිඹ්තන.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔප්පු රළබිරහ නළවළ.  

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහ අනුභත යරහ 

තිශඵනහද? ඒහ ශභොකුත් නළවළ. 

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශොමි්ත බහ-  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභහතයුවභිය, ඔඵුවභහ ශන රුණු කිඹ්තශ්ත 

කීභකි්ත යුුවද? 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔ . රු ථහනහඹුවභිය.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශවභනන, රු ඇභතිුවභහ කිඹනහ නන, එහි විරුධතධත්ඹක් 

තිශඵනහ නන ශවොඹරහ ඵරරහ රුණු ඉදිරිඳත් ය්තන. ශන 

ශදඳළත්ශත්තභ ශභතළන හද ය්තන ශදඹක් ශනොශයිශ්ත.  

 

ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුවභිය, භට ශභභ හයණඹ පිළිඵ 

ශඵොශවොභ ශටිශඹ්ත රුණු ඉදිරිඳත් ය්තන අසථහක් රඵහ 

ශද්තන.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඳට අද ශභභ රු බහශ  ළඩ ටයුුව යහශිඹක් තිශඵනහ. 

 

ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
්නතහ ඳදිරචි යනහ නන ඔප්පු ශද්තන ඕනෆ. ඔප්පුක් 

දීරහත් නළවළ. ප්රහශධතය ඹ බහ, නය බහ අනුභත යරහත් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීන]ශන ඉඩන ශභුවභහශේ හිශත් ආලහටයි ශඵදහ 

දීරහ තිශඵ්තශ්ත. ඒහ ළරැදියිශ්ත. [ඵහධහ කිරීන] 

 

ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ ඳහර්ිමශන්තුවට ඉඩන ප්රතිරසයණ ශොමි්ත බහශ  

අනුභළතිඹ, එහි තක්ශේරු - [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. ඒහ ඉදිරිඳත් ය්තන.  

 
ගරු ගජ න් භමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දීපු ඔප්පුත් ශශන්තන ඕනෆ.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ටී.බී. ඒනහඹ ඇභතිුවභිය, තමු්තනහ්තශේ ඹව ඳහරන 

ආණ්ඩුශ  යහ්ය ඇභතියශඹක්. ශ්රී රරහ ියදවස ඳක්ශේ 

ඳහක්කඹ්ත එළිඹට දහරහ  - [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, ඊශෙ ප්රලසනඹ රු හසුශධත නහනහඹක්හය 

භ්තත්රීුවභහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

භහි්තදහන්තද අ දත්භශේ භ්තත්රීුවභහ හඩි ශ්තන. [ඵහධහ 

කිරීභක්] රු භ්තත්රීුවභ්තරහ හඩිශ්තන. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භ්තත්රීුවභහ හඩි ශ්තන.   

 
රබර් වශළ වශතික මික්: ක්රියළත්මක ගන  කිරීම 

இநப்ததக்கு உத்ர றகன : 

கடதொகநப்தடுத்ரக 
 GUARANTEED PRICE FOR RUBBER : NON-IMPLEMENTATION 
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9. ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ළවිිම ර්භහ්තත අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) කුඩහ යඵර් මටටිරු්ත අක්ය 1/2ශේ ඉඩන හිමි 
පුධතරඹ්ත ශර රහ රයහත්භ ණනඹ ශ විට 
ඔවු්තට දළනට රළශඵන ආදහඹභ කිශරෝට රු. 225/-ක් 
ඳභණ ඵ එුවභහ ද්තශනහිද? 

(ආ) (i) ඳසුගිඹ ය්ඹ විසු්ත රඵහදු්ත රු. 300/- වන මිර 
ශනොරළශඵන ඵළවි්ත, දශ ලශඹ්ත එක් 
මටටිරුකුට කිශරෝකි්ත දිනට රු. 75/- 
ඳභණ අරහබඹක් දළරීභට සුදුන ඵත්; 

 (ii) යඵර් කිශරෝට අභ ලශඹ්ත රු.300/- 
මිරක් ශනොරළශඵ්තශ්ත නන, අඩු ආදහඹනරහභී 
ශභභ ඳවුේර තත්ත්ඹ තත් ඳවශ ළශටන 
ඵත්; 

 එුවභහ පිළි්තශනහිද? 

(ඇ) (i) ර්තභහන ය්ඹ යඵර් කිශරෝට රු. 350/- 
වති මිරක් රඵහදීභට දු්ත ප්රතිඥහ අනු, එභ 
වති මිර ක්රිඹහත්භ ශනොය්තශ්ත භ්තද;  

 (ii) ඒ වහ ශනත් වනදහයී ක්රිඹහභහර්ඹක් 
්තශ්තද; 

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද?  

(ඈ) ඉවත (ආ)(ii) අනු අඩු ආදහඹනරහභී ඳවුේර තත්ත්ඹ 
තත් ඳවශ ළශටන විට ්නතහශේ ආදහඹන තත්ත්ඹ 
නළරවීභ පිළිඵ අග්රහභහතයුවභහ සුදු ශ ථහශ  ශනොපිට 
සුදුවී ඇති ඵත්, එඹ ඳවුේ රක් ණනහට අහිතය 
ශර ඵරඳහන ඵත්, ඒ ළන ය්ඹ ්තනහ ක්රිඹහභහර්ඹ 
ළනත් ප්රහලඹක් ය්තශ්තද ඹ්තනත් එුවභහ ශභභ 
බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඉ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 
 

தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) சறத இநப்தர் கரறத் துண்டு உரறகரபர்ககப 1/2 

க்கர் கரற உரறகரபர்கபரகக் கதற 

ண்றக்கக ரலறறல் கறப்தறடுககறல், 

இர்கலக்கு ற்ரதரது கறகடக்கும் தரணம் எத 

கறரனரவுக்கு  சுரர் தௐதரய் 225/- ஆகும் ன்தக 

அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) கடந் அசரங்கத்றணரல் ங்கப்தட்ட சலுகக 

றகனரண தௐதரய் 300/- கறகடக்கரகரல்,  

சரசரறரக  கரறத் துண்டு உரறகரபர் 

எததக்கு  ரதபரன்தக்கு, எத கறரனரவுக்கு 

சுரர் தௐதரய் 75/- ட்டம் ற்தடுகறன்ந 

தன்தகத்ம்; 

673 674 



2016 භහර්ුව 23  

 (ii) எத கறரனர இநப்ததக்கு குகநந்தட்ச 

றகனரக தௐதரய் 300/- கறகடக்கரறடின், 

குகநந் தரணம் தததம் இக்குடும்தங்கபறன் 

றகன ரலும் வீழ்ச்சறகடத்ம்  ன்தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(இ) (i) ற்ரதரக அசரங்கம் எத கறரனர 

இநப்ததக்கு  தௐதரய் 350/- உத்ர றகன 

ங்குரக ங்கற உதறதரறக்கு ற்த, 

குநறப்தறட்ட உத்ர றகனக 

கடதொகநப்தடுத்ரல் இதப்தது ன்; 

 (ii) இற்கரண ரதநரத றர ரலறறனரண 

டடிக்ககக ரற்தகரள்ரர; 

 ன்தக அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) ரரன ஆ (ii)  இற்கு ற்த, குகநந் தரணம் 

தததம் குடும்தங்கபறன் றகன ரலும் 

வீழ்ச்சறகடகறன்நரதரது, க்கபறன் தரண 

ட்டத்க அறகரறப்தது தரடர்தறல் தற 

அகச்சரல் ரற்தகரள்பப்தடுகறன்ந கூற்தக்கு 

றர்ரநரணது  றகழ்ந்துள்பதன்தகத்ம், இது தன 

இனட்சம் குடும்தங்கள்லது  தரகரண ரக்கத்க 

ற்தடுத்துதன்தகத்ம், இது தரடர்தறல் அசரங்கம் 

ரற்தகரள்லம் டடிக்கககள் குநறத்து 

கூற்தநரன்கந தபறறடுரர ன்தகத்ம் அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(உ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries:  

(a) Is he aware that rubber smallholders, when 

counted as owners of half an acre of land, get an 

income of only Rs. 225 for a kilogram of rubber at 

present? 

(b) Will he admit that - 

 (i) a rubber smallholder has to incur a loss of 

approximately Rs. 75, as he no longer gets 

the Rs. 300 concessionary price he got 

under the previous Government; and 

 (ii) the standard of life of these low-income 

families further deteriorate unless they get a 

price of at least Rs. 300 for a kilogram of 

rubber? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) why the promise made by the present 

Government that a guaranteed a price of Rs. 

350 would be made available for a kilogram 

of rubber is not implemented; and 

 (ii) whether any other concessionary measure 

will be adopted for that? 

(d) Will he also inform this House whether he will 

make a statement on the measures to be adopted 

by the Government as the lives of hundreds of  

thousands of people have been adversely affected 

owing to the reverse of the statement of the Prime 

Minister on the enhancement of the income of the 

people having happened, with the standards of life 

of the low-income families further deteriorating 

according to (b) (ii) above? 

(e) If not, why?  

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය ශභශේයි.  

(අ) ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ යඵර් මිර ඳවත ඹහභ ශවේුවශ්ත 
හරු්තට යඵර් කිශරෝට රළශඵන ආදහඹභ අඩු වී 
ඇත. එඹ රුපිඹේ 225ක් ශර ියලසචිත ඳළසුඹ ශනොවළකි 
ශ . ශභභ මිර ිම්ත රට උච්චහචනඹ ශ . 

(ආ) (i) නළත. 

   යඵර් රර්ධන ශදඳහර්තශන්තුව විසු්ත සුදු යන 
රද ණනඹ කිරීන අනු 2015 ර්ශේ කුඩහ යඵර් 
ුව අරලශේ යඵර් කිශරෝක් ියඳදවීභට ළඹ න 
ියසඳහදන පිරිළඹ රුපිඹේ 170ක් ඳභණ ශ . 
එඵළවි්ත ර්තභහන ශශශ ශඳොශ මිර ණ්ත 
උච්චහචනඹ වීභ ශවේුවශ්ත ර්තභහනශේ යඵර් 
වහ න රහබ ය රු අභ භමටටභට ඳත් ඇත. 

 (ii) නළත. 

   යඵර් මිර අඩු වීශනදී යඵර් හරු්තශේ 
ආදහඹභ අඩු න ඵ තයඹක් වුද එහි ඵරඳෆභ 
අභ කිරීභට ක්රිඹහ භහර් නු රඵයි. 

(ඇ)  (i) යඵර් මිර ඳවශ ළටීභ යඵර් ියසඳහදනඹ යනු 
රඵන සුඹ දභ යටරට ඵරඳහන ශෝලීඹ 
ළට දක් ඵළවි්ත ඒ ශනුශ්ත ය්ශේ වනහධහය 
රභඹක් දිගි්ත දිටභ ඳත්හ ශන ඹහභ පරදහයී 
ශනොන ඵළවි්ත 2015.09.30 දිනට ඳසු ශභභ 
වනහධහය රභඹ ක්රිඹහත්භ ශනොශ . 

 (ii) යඵර් හශ  පරදහයීබහඹ ඉවශ නළරවීභ භඟි්ත 
ඒ භමි ප්රභහණඹකි්ත රළශඵන අසළ්තන ළඩි 
ය ළී ශභ්ත යඵර් හශ්ත රළශඵන රහබඹ 
ඉවශ නරහ ළී භට වළකිඹහ රළශබ්. එඵළවි්ත 
ශටි හලීන පරදහයීතහ ඉවශ නළරවීභට වළකි 
රභශ දඹ්ත ව පිරිළඹ අඩු කිරීශන රභශ දඹ්ත 
පිළිඵ හරු්ත දළනුත් කිරී ශන ටයුුව  
යඵර් රර්ධන ශදඳහර්තශන්තුව භඟි්ත සුදු 
යනු රඵයි. තද කුඩහ යඵර් ුව හිමිඹ්ත වහ 
න ශඳොශවොය වනහධහය ළඩ පිළිශශ ව යඵර් 
න හ, නළත හ, ළහි ආයණ ශඹදීභ, 
අුවරු ශබෝ හ වහ ය්ඹ භඟි්ත රඵහ ශදන 
වනහධහය ළඩටව්ත තදුයටත් ක්රිඹහත්භ 
යනු රළශබ්. 

(ඈ) අදහශ ශනොශ . 

(ඉ) අදහශ ශනොශ . 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීුවභහ.   

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ඳශමුන අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු ඇභතිුවභිය, දළ්ත ඔඵුවභහ කි හ, යඵර් කිශරෝග්රෆන එක් 

වහ ියසඳහදන පිරිළඹ රුපිඹේ 170ක් ඳභණ නහඹ කිඹරහ. 

දළ්ත යඵර් කිශරෝග්රෆන 1ක් රුපිඹේ 175ට විකුණ්තන පුළු්ත. 

යඵර් කිශරෝට රුපිඹේ 225ක් රළබුශණ් දළනට භහ 

එවභහයට, භහ ශදට ශඳයයි. ඔඵුවභහ දළ්ත ද්තනහ 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ආහයඹට අද  මිර රුපිඹේ 175යි. ශන තත්ත්ඹ ුවශ කුඩහ යඵර් 

මටටිරු්ත විඳත්තිදහඹ තත්ත්ඹට, එශවභ නළත්නන 

ආඳදහට රක් වී තිශඵනහ ශ්තද? ඒ කිඹ්තශ්ත යඵර් අක්ය 

බහඹක් ඳභණ හක් යන, ආදහඹභ එඹ ඳභණක් ව භනුසඹහ, 

ආඳදහට, විඳත්තිඹට ශ්තද ශන රක් වී තිශඵ්තශ්ත? ඒ 

ආඳදහට රක් ව මිියසසු ඒ තත්ත්ශඹ්ත මුදහ ්තනට 

ඔඵුවභ්තරහ ශඳොශයෝතදු ව ඳරිදි යඵර් කිශරෝ ග්රෆන එට 

රුපිඹේ 350 වති මිරක් ය්ශේ භළදිවත් වීශභ්ත රඵහ දීභට 

ටයුුව ශනොය, ඔඵුවභ්තරහ දු්ත  ක්තද ශඳොශයෝතදු ඩ ය  

ඒ මිියසසු ආඳදහට රක් කිරීභ අඳයහධඹක් ශනොශයිද? 

 
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රු භ්තත්රීුවභිය, අපි රුපිඹේ ුව්තසුඹ ණන මිරක් ශන 

ශඳොශයෝතදුක් රඵහ දු්තශ්ත නළවළ. භහ ඔඵුවභහට විශලේශඹ්තභ 

කි යුුවයි, වනහධහය වුණත් ඒ ශන යශමට භව ්නතහශේ මුදේ 

ඵ. ඒ ියහ අපි ය්ඹක් ලශඹ්ත ප්රතිඳත්තිභඹ ය යණඹක් 

අයශන තිශඵනහ, සථහය මිරක් ඇති කිරීභට වනහධහය රඵහ 

ශද්තශ්ත නළවළ කිඹරහ. ඒ ප්රතිඳත්තිශේ අපි ඉ්තනහ. 

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵුවභ්තරහ අයශන තිශඵන ප්රතිඳත්තිභඹ ය යණඹ අඳට 

ශඳශනනහ. ඒ ප්රතිඳත්තිභඹ ය යණඹ ළී භට ශවේුව තභයි, 

තමු්තනහ්තශේරහ ඒ මිියසු්තට වනඹක් ශද්තනට ළභළති නළවළ 

කිඹන එ. ඒ මිියසු්තට වනඹක් රඵහ ශනොශදනහ නන ඒ 

මිියසසු වහභතඹට ඳත් න ඵ ඔඵුවභහ ද්තනහද? ශරෝ 

ඵළරකුශ  හර්තහ අනු අද න ශොට ශන යශමට සුඹඹට 40ක් දුගී 

බහශේ ශර්හශ්ත ඳවශ සුටින ඵ?  ඔවු්තශේ ද ආදහඹභ 

රුපිඹේ 225ට අඩු ඵ. ශරෝ ඵළරකු අ දත්භ හර්තහකි්ත- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීුවභහ, අුවරු ප්රලසනඹ අව්තන. 

 
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Hon. Member, what is your Question?  
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අුවරු ප්රලසනඹ ශටිශඹ්ත අව්තන. 

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ඇභතිුවභිය, ඒ තත්ත්ඹ ුවශ ඔඵුවභහට- 

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ප්රලසනඹ ශභොක්ද? We do not want a speech. Hon. 

Member, what is your Question?  

ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ, speech එක් ශනොශයි. භභ ශන කිඹ්තශ්ත ඒ 

මිියසු්තට- 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළ්ත ශදළිය අුවරු ප්රලසනඹ ඇහුහ ශ්ත. 

 

ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ, ශන අමි්ත ඉ්තශ්ත ශදළිය අුවරු ප්රලසනඹ. රු 

ඇභතිුවභිය, දිනට රුපිඹේ 225ට ඩහ අඩු ආදහඹභක් රඵන 

සුඹඹට 40ට ඩහ මිියසසු ශන යශමට ඉ්තනහ. එළිය දුගීබහඹ 

ඉ්තනහ ව මිියසසු ශනුශ්ත, කුඩහ යඵර් මටටිඹකි්ත ඹළශඳන 

මිියසසු ශනුශ්ත වනඹක් රඵහ ශදන එ ශන යශමට 

්නතහශේ මුදේිම්ත ඉටු ශ යුුව ශේඹක් ශනොශයි කිඹරහද 

ඔඵුවභහ කිඹ්තශ්ත? 

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
අපි වනහධහය රඵහ ශදනහ. ඒ තභයි, කුඩහ යඵර් ුවහිමිඹ්ත 

වහ න ශඳොශවොය වනහධහය ළඩ පිළිශශ ව යඵර් න 

හ, නළත හ, ළහි ආයණ ශඹදීභ, අුවරු ශබෝ හ 

වහ ය්ඹ භඟි්ත රඵහ ශදන වනහධහය ළඩටව්ත ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ. ආදහඹන ළඩි කිරීභ වහ ශටි හලීන ආදහඹන ඉවශ 

නළරවිඹ වළකි රභ පිළිඵ ශොවී්ත දළනුත් කිරිභ. ඊට අභතය 

අභළතිුවභහ ඇුවළු අඳශේ ශනභ ළරසුභක් තිශඵනහ, අ දත් 

යඵර් markets ශවොඹහ ළී භට.  ඇත්ත ලශඹ්තභ යඵර් මිර ඩහ 

ළටීභ අශප් ය්ශේ අඩු ඳහඩුක් ශනොශයි. ශරෝ ශශශ 

ශඳොශශේ යඵර් මිර ඳවශ ඹෆභ ියහ තභයි ශන තත්ත්ඹ ඇති ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත රු භ්තත්රීුවභිය.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුව්තන අතරු ප්රලසනඹ අව්තන. 

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ර ුවයක් ළ දශොත් ඒ හශේත් යදක් ශනොශයි. 

නමුත් අපි ඒ මිියසු්තශේ ජීවිත ශබ්යහ ළී භට වනහධහය ශදනහ.  

ඒ හශේ විඳත්ති, ආඳදහ තත්ත්ඹක්  භළධතශධත  ඉ්තන ශන ්න 

ශොටශේ ජීවිත ළන හශේභ ජීශනෝඳහඹ නඵ්තධශඹ්ත 

කීභක් ශන ආණ්ඩුට නළධතද? 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹුවභිය, භහ පිළිුවරු ශද්තනන. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Prime Minister will reply that Question.  
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ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එුවභහ ශවො ප්රලසනඹක් ඇහු ශ . ශරෝශේ ශත් ශශශ 

ශඳොශේ ණනහක් තිශඵනහ. යුශයෝඳශේ ශත් ශශශ 

ශඳොශක් තිශඵනහ. 

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ අව්තශ්ත ශත් පිළිඵ ශනොශයි, යඵර් පිළිඵ. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශදභ ළන කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵුවභහ ශඳොඩ්ඩක් 

අව්තන.  

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ අව්තශ්ත යඵර් ළන. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ කිඹන ශධත අව්තන.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, why do you not allow the  Hon.Prime 

Minister to reply?  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශරෝශේ ශත් ශශශ ශඳොශේ ණනහක් තිශඵනහ. 

ශරෝශේ යඵර් ශශශ ශඳොශේ ණනහකුත් තිශඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීන]  භභ පිළිුවරු ශද්තනනශෝ. ඊට ඳසශේ ඔඵුවභහ 

කිඹ්තන. ඳහකිසතහනශේ, ඉ්තදිඹහ ශ , ුවර්කිශේ, ඉයහනශේ 

ශශශ ශඳොශේ  තිශඵනහ.  අපි ඒ එටත් ගිශේ නළවළ. 

ශදනු ශභොක්ද  ශශේ? ශරෝශේ යඵර්  මිර අඩු නශොට 

ඔඵුවභ්තරහශේ ආණ්ඩු පිට යටි්ත යඵර් කිරි ශශන්තන ඉඩ 

දු්තනහ. [ඵහධහ කිරීන]  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අසීමිත. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අසීමිත. [ඵහධහ කිරීන] භට පිළිුවරු ශද්තන ඉඩ ශද්තනශෝ. 

භභ ශත් ව යඵර් කිඹන ශද ළනභ කිඹ්තනන. ඔඵුවභ්තරහශේ 

ආණ්ඩු ඕනෆ තයන යඵර් කිරි පිට යටි්ත ශශන්තන ඉඩ  දු්තනහ. 

රරහශ  යඵර් කිරි  මිරදී ්තශ්ත ශොශවොභද කිඹරහ දළ්ත අපි 

ථහ යනහ. ඹනකිසු මිරක් ියඹභ යරහ යඵර් වහ 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ ය්තන ඒ භහන එක් ථහ 

යශන ඹනහ. 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ අව්තශ්ත  යඵර් කිරි ශශන්තන 

ඉඩ දු්තශ්ත වුද?  ඒ ියහ යඵර්  market එ ළටුණහ. ඒ හශේභ, 

අපි ශත් අඳනඹනඹ කිරීභ රුසුඹහට ඳභණක් සීභහ ය ත්තහ. 

රුසුඹහශ  හිටපු උදඹර වීයුවර ශවොඹහ ්තනත් ඵළවළ; market 

එ ශවොඹහ ්තනත් ඵළවළ; යුක්ශර්නශේ ශවොඹහ ්තනත්  ඵළවළ. 

දළ්ත ශභතළනට ඇවිේරහ අඬනහ.   ශභොනහද ශන කිඹ්තශ්ත? 

 

ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තමු්තනහ්තශේරහ රුපිඹේ  350ක් ශදනහ කිඹරහ ක්තද 

ශොේරෆහ.   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අර 11 - 102/'15 - (1), රු බුධතධි ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුවභිය, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹුවභිය, හරිභහර් වහ ්රනඳත් 

ශභනහයණ අභහතයුවභහ ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය 

දීභ වහ තිඹ හරඹක් ඉේරහ සුටිනහ. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිගය ග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 බශත්කළරගයන් ඉලත් කෂ  නිලෆසියන්:  නිලළව 

වශ ලන්දි 
தனந்ரக அகற்நப்தட்ட குடிறதப்தரபர்கள் : 

வீடுகள் ற்தம் ட்டஈடு  
FORCIBLY EVICTED OCCUPANTS:  HOUSES AND 

COMPENSATION 
358/’15 

12.ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
 (ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ියහ වහ ඉදිකිරීන අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) නහරි ප්රශධතලර න ියහ යහඳ්ති ආයනබ 
කිරීභ වහ ළරසුභක් තිශබ්ද; 

 (ii) එශේ නන, ියහ ඉදි යනු රඵ්තශ්ත, තිය ියහ 
ලශඹ්තද, නළතශවොත් භවේ ියහ ලශඹ්තද; 

 (iii) භවේ ියහ ලශඹ්ත නන, එක් ශොඩනළගිේර 
ඉදි යනු රඵන භවේ රයහ ශොඳභණද; 

 (iv) එක් භවර තිශඵන ියහ රයහ ශොඳභණද; 

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ආ) (i) ඳසු ගිඹ හරශේ ශොශම 02, ශොනඳ ස  වීදිඹ 
ප්රශධතලශේ ියහිම්ත ියළසුඹ්ත 
ඵරවත්හයශඹ්ත ඉත් ශ ඵ ද්තශ්තද; 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

 (ii) එශේ නන, ඉවත (i) හි ව්ත අඹ වහ ියහ 
රඵහ දී තිශබ්ද; 

 (iii) ියහ රඵහ දී ඇති පුධතරඹ්ත පිළිඵ  විසතයඹක් 
රඵහ දිඹ වළකිද; 

 (iv) එශේ රඵහ දී ඇති ියහර ර් අඩි ප්රභහණඹ ව 
එභ ියහර ඳවසුන පිළිඵ ෆහීභට 
ඳත්්තශ්තද; 

 (v) ඊට අභතය එභ ියහරහභී්ත වහ ්තදි 
රඵහදීභට ටයුුව ය තිශබ්ද; 

 (vi) එශේ නන, ඒ පිළිඵ විසතය රඵහ ශද්තශ්තද; 

 (vii) එශේ ශනොභළති නන, ්තදි රඵහ දීභට  ටයුුව 
යන දිනඹ ශර්ද;   

 ඹ්තනත් එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 
 

வீடகப்தை ற்தம் றர்ரத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) கப் தறரசங்கபறல் தைற வீடகப்தைக் 

கதத்றட்டங்ககப ஆம்தறப்தற்கரண 

றட்டதரன்த உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்கக வீடுகள் ணற வீடுகபரக 

றர்ரறக்கப்தடுர அல்னது ரடிவீடுகபரக 

(Flats) றர்ரறக்கப்தடுர ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரடி வீடுகபரக அகத்ம் தட்சத்றல், எத 

கட்டிடத்றல் றர்ரறக்கப்தடும் ரடிகபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகத்ம்; 

 (iv) எத ரடிறல் இதக்கக்கூடி வீடுகபறன் 

ண்றக்கக த்கணதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கடந் கரனப்தகுறறல் தகரலம்தை 02, 

தகரம்தணறத்தத தறரசத்றல் வீடுகபறலிதந்து 

குடிறதப்தரபர்கள் தனந்ரக அகற்நப் 

தட்டரர்கள் ன்தக அநறரர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், ரற்தடி (i) இல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்பர்கலக்கு வீடுகள் ங்கப் 

தட்டுள்பணர ன்தகத்ம்; 

 (iii) வீடுகள் ங்கப்தட்டுள்பர்கள் தரடர்தரண 

றதத்க ததற்தத் தொடித்ர ன்தகத்ம்; 

 (iv) அவ்ரத ங்கப்தட்டுள்ப வீடுகபறன் சது 

அடி அபவு ற்தம் அவ்வீடுகபறன் சறகள் 

தரடர்தரக றதப்றகடகறன்நரர ன்தகத்ம் 

 (v) ரலும் வீடு தததணர்கலக்கு ட்டஈடு 

ங்குற்கரக டடிக்கக டுக்கப் 

தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (vi) ஆதணறல், அது தற்நற றதங்ககப 

ததற்தக்தகரடுப்தர ன்தகத்ம்; 

 (vii) இன்ரநல், ட்டஈடு ததற்தக்தகரடுப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்கப்தடும் றகற ரதன்தக 

த்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a plan to commence new 

housing projects in urban areas; 

 (ii) if so, whether houses are constructed as 

single houses or flats; 

 (iii) if houses are constructed as flats, the 

number of storeys constructed in a flat; and 

 (iv) the number of housing units on one storey? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that occupants were 

forcibly evicted from their houses in Slave 

Island area in Colombo 02 during the 

recent past; 

 (ii) if so, whether houses have been provided to 

the persons mentioned in (i) above; 

 (iii) whether the details of the persons to whom 

houses were provided could be submitted; 

 (iv) whether he is satisfied in regard to the 

number of square feet of the floor area and 

the facilities of the aforesaid houses that 

have been provided as mentioned above; 

 (v) whether action has been taken to provide 

compensation to the aforesaid house 

recipients in addition; 

 (vi) if so, whether the details of it will be 

provided; and 

 (vii) if not, the date on which action will be 

taken to provide compensation? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් 

නිගය ජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, ියහ වහ ඉදිකිරීන අභහතයුවභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය රඵහ ශදනහ. 

(අ)  (i) ඔ . 

 (ii) තිය ියහ වහ භවේ ියහ ලශඹ්ත. 

 (iii) විදුිම ශෝඳහන යහිත භවේ ියහ වහ භවේ 
වතයක්ද, (විශලේ අසථහරදී භවේ ඳවකි්තද)  
නහරි රර්ධන අධිහරිඹ වහ අදහශ ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන ශයගුරහසුරට අනු විදුිම 
ශෝඳහන හිත භවේ ියහ භවේ වතයට 
ළඩිශඹ්තද ඉදි යනු රළශබ්. 

 (iv) අදහශ සථහනශේ සබහඹ, භශෝලීඹ පිහිටීභ වහ 
අලයතහ අනු ශනස ශ . 

(ආ) (i) ශභභ ියහ ඉත් කිරීභ සුදු යන රධතශධත 
නහරි රර්ධන අධිහරිඹ විසුිය. එභ ියහ ඒ 
නඵ්තධ විසතය රඵහ ළී භ වහ නහරි 
රර්ධන අධිහරිඹ ශත ප්රලසනඹ ශඹොමු 
ය්තශ්ත නන භළනවි. 
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 (ii) අදහශ ශනොශ . 

 (iii) අදහශ ශනොශ . 

 (iv) අදහශ ශනොශ . 

 (v) අදහශ ශනොශ . 

 (vi) අදහශ ශනොශ . 

 (vii) අදහශ ශනොශ . 

(ඇ) ඉවත (ආ) (i) හි ව්ත ය ඇති ඳරිදි ශභභ ියහ ඉත් 
කිරීභ නහරි රර්ධන අධිහරිඹ විසු්ත සුදු ය ඇත. 
එඵළවි්ත ශභභ අභහතයහරලඹට අදහශ ශනොශ . 

 

ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ප්රලසනශේ (අ) ශොටසු්ත අවරහ 

තිශඵ්තශ්ත ශොනඳ ස වීදිඹ ප්රශධතලශේ භළශේ වීදිඹ, ්සටිස 

අක්ඵහර් වීදිඹ, ්හහ ශඳශද, ජුනභහ භසජිත් භහත ඳදිරචිරු්ත 

්තදි රඵහ ශනොදී ඉත් කිරීභ නඵ්තධයි. දළ්ත ියහ වහ 

ඉදිකිරීන ියශඹෝ්ය ඇභතිුවභහ කිඹනහ, ඒ ප්රලසනඹ නහරි 

රර්ධන අධිහරිඹටයි අදහශ, එුවභහට අදහශ නළවළ කිඹරහ. ඒ 

ියහ භශේ ප්රලසනඹ නහරි රර්ධන අධිහරිඹ අඹත් 

අභහතයහරලඹට ශඹොමු ය්තන කිඹරහ භභ ඉේලීභක් යනහ. 

ඔඵුවභහශ්ත අවන භශේ ඳශමුළිය අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

භවේ ියහ යහඳ්තිඹ ආයනබ යනහ කිඹරහ ඔඵුවභහ කි හ. 

ඒ ආයනබ යන හර හනු කිඹ්තන පුළු්තද? 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ඔඵුවභහ එඹ ප්රලසනඹක් ලශඹ්ත ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. නමුත් 

ඒ භවේ ියහර ළඩ ටයුුව අපි ශන න විටත් - 2016 

ර්ශේදී - ආයනබ යරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

භශේ ශදළිය අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 2016 ර්ශේදී ඒ 

ටයුුව ආයනබ යනහද? 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

අියහර්ඹශඹ්තභ ආයනබ යනහ. 
 

ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශභොක්ද ඒශක් criterion එ?  ියහ ශනොභළති නයශේ 

වළභ තළනභ සුටින ්නතහට ඒ ියහ ශඵදරහ ශදනහද? 

ශොශවොභද ය්තශ්ත? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, අපි ශන ශනශොට අලය යන 

සථහන වඳුනහශන තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඊට අදහශ ළබිනමට 

ඳ්රිහ ශන තිශේ ළබිනමට භණ්ඩරඹට ශඹොමු ය්තන අපි 

ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ. ඉතහභ ඩිනමි්ත ඒ ළඩ ටයුුව 

ආයනබ යරහ අලය ටයුුව යනහ. 

ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

භශේ ඊශෙ අුවරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ.  ියහ වහ ඉදිකිරීන 

අභහතයහරලඹ ප්රහශධතය ඹ ශේන ශොමටසහඹට ශේ 25 

ණශ්ත වදන "උදහනභහන" ළඩ පිළිශශ යශන ඹනහ. 

ශොශම දිස්රික්ශේ තිශඵන ඉඩ ඩන සීභහ හිත ියහ ශොශම 

දිස්රික්ඹට ශන ළඩ පිළිශශ ප්රහශඹෝගි නළවළ. යශමට අශනකුත් 

ඳශහත්ර ියහ අභහතයහරලශඹ්ත ියහ වදහශන ඹධතදී ඒට 

භහමී ශොශම දිස්රික්ශේ ්නතහට භවේ ියහ ෆදීභ 

යනහ කිඹරහ ඔඵුවභහට ශඳොශයෝතදු ශ්තන පුළු්තද? 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

අපි ඒ ශඳොශයෝතදු ශනහ, රු ථහනහඹුවභිය. 

විශලේශඹ්තභ ශොශම ියහ ප්රලසනඹ ඉතහභ  තදි්ත තිශඵනහ. 

රු අග්රහභහතයුවභහත් ඒ පිළිඵ ව්ත යරහ තිශඵනහ. අපි 

ඩිනමි්ත ඒ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ ය්තන ටයුුව යනහ. 

 

ගරු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔඵුවභහ අඳට කිඹනහද, නහරි රර්ධන අධිහරිඹට අයිති

- 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

නහරි රර්ධන අධිහරිඹත් එක් ඒහඵධතධ 

ළඩටවනක් ලශඹ්ත තභයි ශන ළඩටව්ත ක්රිඹහත්භ 

්තශ්ත.  

 
කළුතර දිවහත්රික්කගේ  ගඳ ල් රළ නිහඳළදනය: විවහතර  

கலத்துகந ரட்ட தன்ணங்கள்ல உற்தத்ற : 

றதம் 
PRODUCTION OF COCONUT TODDY IN KALUTARA DISTRICT: 

DETAILS 

372/’15 

13.ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මුදේ අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ළුතය දිස්රික් ශේ පිහිටි ශඳොේ යහ මිරදී ්තනහ 
ඉසහහය භහන ශර්ද; 

 (ii) එභ ඉසහහය භහන ශත ශඳොේ යහ ළඳයීභ 
වහ සුයහඵදු ශදඳහර්තශන්තුවශ  ිමඹහ ඳදිරචි වී 
සුටින ළඳයුනරු්තශේ නන වහ ිමපිනඹ්ත එක් 
එක් ඉසහහය භහභ අනු ශ්ත ශ්ත 
ලශඹ්ත ශර්ද;  

 (iii) යහ ියසඳහදඹ්ත ශත ඵරඳර ියකුත් ය ඇති 
ශඳොේ ස රයහ, එක් එක් ියසඳහදඹහ අනු 
ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත ශර්ද; 

 (iv) ළුතය දිස්රික්ශේ සුටින විනහකිරි ියසඳහදනඹ 
කිරීශන ඵරඳරරහභි්තශේ නන වහ ිමපින ශර්ද; 

 (v) සුයහඵදු ශදඳහර්තශන්තුවට අනු එක් ශඳොේ 
කි්ත හභහනයශඹ්ත දිනට ියසඳහදනඹ ශ 
වළකි යහ ප්රභහණඹ ශර්ද;  

 ඹ්තන එුවභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 
 

683 684 



ඳහර්ිමශන්තුව 

றற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) கலத்துகந ரட்டத்றல் அகந்துள்ப 

தன்ணங்கள்ல தகரள்ணவு தசய்த்ம் 

டிசரகனக் கம்தணறகள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி டிசரகனக் கம்தணறகலக்கு 

தன்ணங்கள்ல ங்குற்தகண துரறத் 

றகக்கபத்றல் தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப 

ங்குணர்கபறன் ததர்கள் ற்தம் தொகரறகள் 

எவ்தரத டிசரகன கம்தணறறன் 

ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம்; 

 (iii) கள்ல உற்தத்றரபர்கலக்கு உரறப் தத்றம் 

ங்கப்தட்டுள்ப தன்கண ங்கபறன் 

ண்றக்கக எவ்தரத உற்தத்றரபரறன்தடி 

ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) கலத்துகந ரட்டத்றல் றணரகறரற உற்தத்ற 

உரறப்தத்றம் ததற்தள்பர்கபறன் ததர்கள் 

ற்தம் தொகரறகள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (v) துரறத் றகக்கபத்றன்தடி எத தன்கண 

த்றலிதந்து ரதபரன்நறல் சரசரறரக 

உற்தத்ற தசய்க்கூடி கள்பறன் அபவு 

ரதன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he state- 

 (i) the distillers in the Kalutara District which 

purchase coconut toddy;  

 (ii) separately in respect of each distiller, the 

names and addresses of suppliers registered 

with the Excise Department to supply 

coconut toddy to the said distillers;  

 (iii) separately, in respect of each producer, the 

number of coconut palms for which 

licences have been issued to toddy 

producers; 

 (iv) the names and addresses of the licensees for 

producing vinegar in the Kalutara district; 

and 

 (v) the amount of toddy that can be produced 

per day from each coconut palm according 

to the Excise Department?  

(b) If not, why?   
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
රු ථහනහඹුවභිය, එභ ප්රලසනඹට පිළිුවරු ශභශේයි.  

(අ) (i) ඩී.සී.එස.එේ. භහභ - ශබ්රුර සහහයඹ - 
ශබ්රුර 

  ඩබ්ිම .එන. ශභ්තඩිස භහභ - ශභ්තඩිස 
සහහයඹ - ශභොයේර 

  ශ්රී රරහ ඩිසටිරරීස භහභ - ශභසටිඹ සහහයඹ 

- හධතදු 

  වුරර සහහයඹ - භේශොන (2016 ර්ඹට 
ශභශතක් ඵරඳර රඵහශන ශනොභළත.) 

  මුඳහය සහහයඹ - ඳඹහර (2016 ර්ඹට 
ශභශතක් ඵරඳර රඵහශන ශනොභළත.) 

 (ii) ඩී.සී.එස.එේ. භහභ - ශබ්රුර ඉසහහයඹ - 
ශබ්රුර 

  ඩබ්ිම .එන. ශභ්තඩිස භහභ - ශභ්තඩිස 
ඉසහහයඹ - ශභොයේර 

  ශ්රී රරහ ඩිසටිරරීස භහභ - ශභසටිඹ 
ඉසහහයඹ - හධතදු 

  මුඳහය ඉසහහයඹ - ඳඹහර ඹන ඉසහහය 
වතශයහි යහ ළඳයුනරු්තශේ නහභ ශේනඹ 
(ඇමුණුභ 01 සුට 04 දක්හ) ශන භෙ අමුණහ 

ඇත.  ඇමුණුන වභළගත* යමි. 

 (iii)  2013 අර 07 දයන රශලෝධිත සුයහඵදු ආඥහ 
ඳනත අනු සුයහඵදු ආඥහ ඳනශත් 15න 
්තතිඹ රශලෝධනඹ ය ශඳොේ ස භළදීභ 
වහ ඵරඳර රඵහළී ශන අලයතහ ඉත් ය 
ඇත.   

(iv) 1. ඩබ්ිම . ඵර්නහඩ් ශොයිහ - අර 134/3, 
 ඩඹස  ශඳශද, ඳහනදුය 

2. සී.ඩී.ඩී.ඊ.එෂස. එක්සශඳෝර්මට (පුධත) භහභ, 
එළුවිර, ඳහනදුය 

 ඳවත ව්ත ආඹතන ව පුධතරඹ්ත ශඳය 
ර්ර විනහකිරි ඵරඳර රඵහශන ඇති 
නමුත්, 2016 ර්ඹට විනහකිරි ඵරඳර 
ශභශතක් රඵහශන ශනොභළත.  

1. එස ඇ්තඩ් චෆනප් ප්රඩක්මටස - 
ළ්තදභණ්ඩිඹ ඳහය, යයිභ, 
ඵණ්ඩහයභ 

2. යත්නවීය දශේ භවතහ - ඹටශදොර, 
ශොසවර්තද, නවුත්ුවඩු 

3. ගුණයත්න විනහකිරි ියසඳහදශඹෝ - 
ඳයණ  ගු්ත ශතොටුශඳොශ ඳහය, ඳඹහර 

4. සුදු ශඳොේ විනහකිරි ියසඳහදශඹෝ - 
ළුහශභෝදය, අ දත්භ 

5. ශධතලහිය විනහකිරි ියසඳහදන - පී. දමිත් 
ධනර්ඹ සුේහ භවතහ, 303/බී, භව 
හීනටිඹ්තර,  ළුතය දකුණ 

6. බී. භ්තවිජිත කුභහය ද සුේහ භවතහ - 
විශරෝ විරහ, අ දත්භ 

7. ඒ.එච්.එස.ඩී. ගුණර්ධන භවතහ - අර 
12,  පි්තශවේන, ශබ්රුර 

8. පී. අජිත් ්තත භවතහ - විඹ 
විනහකිරි,  ඳඹහර 

9. ඩබ්ිම .ජී.බී. වීයසුරව භවතහ - භව විවහය 
ඳහය, ශභොේිමශොඩ, හධතද 

10. එච්.එන.ඕ. කුශර් භවතහ - අර 263, 
ශ යත්ත, ඳහනදුය  

11. එන.එස.එන. ඊහන භවතහ - අර 32, 
ශ්න ඳහය, දර්හ නයඹ  

12. ය්තහිරු විනහකිරි - ඩබ්ිම .එන.ඩී. 
ශයොහ්ත  ළිමවිට භවතහ, භධතදුභශේ 
ත්ත, රශවේන 

685 686 

[රු (ජදය) නිම්තද ්ඹතිස භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළගේ  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 (v) කි්ත හභහනයශඹ්ත දිනට යහ ලීටර් 1.5ක් 
රඵහත වළ. (ශඳොේ ශේ තත්ත්ඹ, පිහිටි 
ප්රශධතලඹ, ශධතලගුණිගත වහ හරගුණිගත ඵරඳෆන වහ 
එක් එක් භදි්තනහශේ ්ත්ය භඹබහඹ අනු 
හභහනය ලශඹ්ත ශභභ ප්රභහණඹ ශනස විඹ 
වළ.) 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.   

 

ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ඇභතිුවභිය, අශප් ළුතය දිස්රික්ශේ ඹටත් විජිත 

යුශේ ඉරහභ ශඳොේ යහ ර්භහ්තතශේ ශඹශදන ්නතහක් සුටින 

ඵ ඔඵුවභහත් ද්තනහ ඇති. නමුත් භෆත හරශේ ශඳොේ යහ 

ර්භහ්තතඹත් අර්බුදඹට ඹමි්ත ්්රිභ යහ ියසඳහදනඹ ඉවශට 

ඇවිත් තිශඵනහ.  ඒට ඵරඳෆ ප්රධහන හයණඹක් තභයි, 2013 

අඹ ළශේදී ඉදිරිඳත් ශ, ''යහ භළදීභ වහ ඵරඳරඹක් වුභනහ 

නළවළ'' කිඹන එ. මීට ශඳය ඵරඳරඹක් රඵහ  ්තනහ විට ස 

පිහිටි භ, ත්ත, ස ණන, ස ර්ඹ, සර ශඹොදහ තිශඵන 

රකුණු ආදී ශන සුඹේරභ සුයහඵදු ශදඳහර්තශන්තුවට ඉදිරිඳත් 

කිරීභට වුභනහ  වුණහ. නමුත් දළ්ත  ඒ එක්ත් නළති, හශේ 

ශවෝ ඉඩභ ඔප්පුශ  පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යරහ, ඒ ඵදු ත්තහ 

කිඹරහ කි හභ එහි  ස භදි්තන පුළු්ත. ශන ්්රිභ යහ 

ියසඳහදනශඹ්ත ශෞයඹටත් වහියඹක් සුදු ශනහ; ආර්ික 

ලශඹනුත් වහියඹක් සුදු ශනහ. ඒ ියහ ්්රිභ යහ ියසඳහදනඹ 

අඩු කිරීභ, එශවභ නළතිනන නතය කිරීභ වහ ඳළයණිගත ඵරඳර 

රභඹ නළත වඳු්තහ ශද්තන ඵළරිද?  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීුවභිය,  භභ ඔඵුවභහශේ අදව ළන ඔඵුවභහශේ 

අයඹ ඳරිදි අභළතිුවභහත්, ආර්ික ශොමිභත් භෙ ථහ 
යරහ ඒට උත්තයඹක් රඵහ ශද්තනන.  ශභොද, ශන නඵ්තධ  
ශනොශඹක් ශධතලඳහරන ඵරඳෆන තිශඵන ියහ. ඔඵුවභහශේ අදව 
ශවොයි. නමුත් එ ඳළත්තකි්ත  කිඹ්තන ඕනෆ,  අපි අියසු ශර  

permit රඵහ ශද්තශ්ත නළවළ කිඹන හයණඹ. 2014 ශර්දී 

රුපිඹේ බිිමඹන 50ක් තිබුණු අශප් සුයහ ඵදු ආදහඹභ ශන 
අවුරුධතශධත රුපිඹේ බිිමඹන 152ක් දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  
සුඹඹට 150කි්ත ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  දළනට අඳ ශනහ 
ශභනහයණඹ ය ශන ඹනහ.  ඔඵුවභහ ඉදිරිඳත් ශ අදව 
පිළිඵ  භභ ඳසු  උත්තයඹක් රඵහ ශද්තනන. 

 

ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ශදළිය අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

සුයහඵදු ආදහඹභ ළඩිවීභ ශනොශයි තිශඵන ප්රලසනඹ. යීසමට, 

ඇශභෝියඹහ, යරිඹහ, සීිය ඹනහදිඹ දභරහයි දළ්ත ශන ්්රිභ යහ 

ියසඳහදනඹ ය්තශ්ත. සුයහඵදු ශදඳහර්තශන්තුවශ  ස ණන 

ව්ත තිබුණහ නන, ඇත්තටභ ශන ශඳොේ යහ භළදරහද 

ශශන්තශ්ත කිඹරහ සහහයඹට දළන ්තන පුළු්ත.  රු 

ඇභතිුවභහ විනහකිරි ියසඳහදඹ්තශේ නන රළයිසුවක් කි හ. 

ශන විධිඹට විනහකිරි වළදුශොත්, ළුතය දිස්රික්ශේ ුවයට ඩහ 

විනහකිරි තිශඵ්තන පුළු්ත.  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශවභ තභයි එතශනෝේිම්ත ශනත් ශධතේ  ශශේ. අපි දළ්ත 

ඒහ නත්රහ තිශඵනහ. 

ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ඇභතිුවභිය, ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරශේ ශභඹට ඍජුභ ඒ 

ප්රශධතලශේ හිටපු ියශඹෝ්ය ඇභතියඹකුශේ -යහඳ්ති 

ඇභතියඹකුශේ- අනුග්රවඹ රළබුණහ. දළ්ත විනහකිරි ඵරඳර වයවහ 

භඩිඹක් ශශයමි්ත තිශඵනහ. ශභඹ කුඩු ්හහයභටත් එවහ  

ගිහි්ත තිශඵන එක්. ්්රිභ යහ ියසඳහදඹ්ත ඳහතහරඹත් 

නඵ්තධ ය ශන ශදශොේශරෝ ව ්තනහ. ඒ ියහයි භහ 

ශභභ ප්රලසනඹ ශඹොමු ශශේ. ශන වහ ඔඵුවභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු ය්තන. 

රු ථහනහඹුවභිය, භශේ ුව්තළිය අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

ශන නඵ්තධශඹ්ත පිඹය ළී ශනදී  සුයහඵදු ශදඳහර්තශන්තුවශ  

සහහයර ශනොශයි ප්රලසනඹ තිශඵ්තශ්ත. සුයහඵදු 

ශදඳහර්තශන්තුවශ  හර්ඹහරර ප්රභහණත් ියරධහරි්ත 

රයහක් නළවළ. ඒ ියහ  සර රකුණු ය තිශඵනහද කිඹරහ  

ඵර්තන ඵළවළ, ශභොනත්  ශොඹහ ්තන වළකිඹහක් නළවළ. ඒ 

ියහ එභ හර්ඹහරරට සුයහඵදු ියරධහරි්ත ළඩි ය්තන ඔඵුවභහ 

පිඹයක් ්තනහද? 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භ්තත්රීුවභිය, අශප් ියරධහරි්තශේ අඩු ඳහඩුක් නළවළ.  

ඕනෆතයන ියරධහරි්ත ඉ්තනහ. ශන නඵ්තධශඹ්ත භට කිඹ්තන 

පුළු්ත එභ ශධත තභයි, භවය ඉසහහය raid ය්තන 

ඉසයශරහ, එහි සුටින අඹ ද්තනහ,  raid ය්තන එනහඹ 

කිඹරහ. ඒ ියහ තභයි ප්රලසන ඇති ්තශ්ත.  ශන වහ අපි අ දත් 

රභශ දඹක් ඉදිරිඳත් යනහ. ශභොද,  ශභළිය දුර්රතහ භෙ 

වයහ ත්ශත්  නළතිනන අඳට රළශඵන ආදහඹභ සුඹඹට 122කි්ත 

ළඩි ය ්තන ඵළවළ.  

එභ දුර්රතහ්ත දළ්ත භෙ වයහශන තිශඵනහ. ඒත් තභත් 

ුවටුදහඹ තත්ත්ඹක් ශනොශයි තිශඵ්තශ්ත. භභත් ඔඵුවභහශේ 

ප්රශධතලශේ සුටින ියහ, ඔඵුවභහ ව්ත ශ හයණඹ පිළිඵත්  

අපි  ථහ යරහ, ඒ නඵ්තධශඹ්ත  ශවො ළඩ පිළිශශක් 

ඉදිරිඳත් යමු. 

 
ශ්රී ංකළල වශ ඉන්දියළල යළ කරන ඳළමක් 
ඉදිකිරීම : ග ක් වභළල  කෂ ප්රකළය 

இனங்கக –  இந்ற இகப்தைப் தரன றர்ரம் : 

ரனரக் சதரறல் தரறறத் கூற்த 

CONSTRUCTION OF BRIDGE CONNECTING SRI lANKA AND 
INDIA: STATEMENT MADE IN LOK SABHA 

 
397/’15 

14.   ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
   (ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

    (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ 

- (1) : 

(අ) (i) සුඹ ඉ්තදිඹහනු රචහයශේ දී ශ්රී රරහ ව 
ඉ්තදිඹහ ඹහ යන ඳහරභක් ඉදි කිරීභ පිළිඵ 
හච්කහක් සුදු ශනොවුණු ඵත්, එළිය 
හච්කහක් සුදු වුශවොත් ඳහර්ිමශන්තුව 
දළනුත් යන ඵත්, අග්රහභහතයුවභහ විසු්ත 
ඳහර්ිමශන්තුවශ දී ඳළස ඵත්; 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

 (ii) ශ්රී රරහශ  අග්රහභහතයයඹහශේ ඉ්තදිඹහනු 
රචහයශේ දී ඔහු ශභභ ඳහරභ පිළිඵ ඉ්තදිඹහනු 
අග්රහභහතයයඹහ භෙ හච්කහ ශ ඵට 
ඉ්තදිඹහනු භහර් ප්රහවන ව භවහභහර් අභහතය 
ියති්ත ඩ්හරි භවතහ විසු්ත 2015.12.16 දින 
ඉ්තදිඹහනු ශරෝක් බහට දළනුන දු්ත ඵත්; 

 එුවභහ ද්තශනහිද? 

(ආ) (i) ශභභ ඳහරභ පිළිඵ අතය ප්රහලඹ සුදු ය 
තිශඵ්තශ්ත ශ්රී රරහශ  අග්රහභහතයයඹහද, එශේ 
නළතශවොත් ඉ්තදීඹ භවහභහර් අභහතයයඹහද; 

 (ii) ඉ්තදිඹහ ශභභ ඳහරභ ඉදි ය්තශ්ත ශ්රී රරහශ  
එෙතහකි්ත ශතොයද; 

 (iii) එළිය ඵරවත්හය ක්රිඹහක් වමුශ  ශ්රී රරහ 
ළී භට ඵරහශඳොශයොත්ුව න ක්රිඹහභහර් 
ශර්ද; 

 (iv) ශභභ ඳහරශභ්ත ්හති ආයක්හට, ආර්ිකඹට, 
ශේහ ියයුක්තිඹට ව ශඵෝන ශයෝ ඳහරනඹට 
ඇති න ඵරඳෆභ අධයඹනඹ ය තිශබ්ද; 

 (v) එකී අධයඹන හර්තහ ඳහර්ිමශන්තුවට ඉදිරිඳත් 
යනු රඵන දිනඹ ශර්ද; 

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ)  ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 

 
உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) து இந்ற றஜத்றன்ரதரது இனங்ககக 

த்ம் இந்றரகத்ம் இகக்கும் எத தரனத்க 

றர்ரறப்தது தரடர்தறல் ரதச்சுரர்த்க 

துவும் இடம்ததநறல்கன ணவும், அத்கக 

எத ரதச்சுரர்த்க இடம்தததரறன் தரரல 

ன்நத்க றறப்தைர்வூட்டுரகவும் தற 

அகச்சர் தரரலன்நத்றல் கூநறணரர் 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) இனங்ககறன் தற அகச்சது இந்ற 

றஜத்றன்ரதரது அர் இந்ப் தரனம் குநறத்து 

இந்றப் தறதடன் ரதச்சுரர்த்ககபறல் 

ஈடுதட்டரக இந்ற வீறப் ரதரக்குத்து 

ற்தம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர் றறன் 

கட்கரரற 2015.12.16ஆந் றகற இந்ற ரனரக் 

சதரறல் அநறறத்துள்பரர் ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி தரனம் தரடர்தரண உண்கக்குப் 

தைநம்தரண கூற்கந றடுத்றதப்தர் இனங்கக 

றன் தற அகச்சர அல்னது இந்ற 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சர; 

 (ii) இந்றர இந்ப் தரனத்க இனங்ககறன் 

உடன்தரடின்நற றர்ரறக்கறன்நர; 

 (iii) இத்கக தனந்ரண எத தசற்தரட்டின் 

தொன்ரண இனங்கக டுப்தற்கு றர்தரர்க்கும் 

டடிக்கககள் ரக; 

 (iv) இந் தரனத்றன் தோனம் ரசற தரதுகரப்தைக்கு, 

ததரதபரரத்றற்கு, தரறல் றகனக்கு ற்தம் 

தரற்தரரய் கட்டுப்தரட்டுக்கு ற்தடும் 

ரக்கம் குநறத்து ஆய்வு தசய்ப்தட்டுள்பர; 

 (v) ரற்குநறத் ஆய்வு அநறக்கககள் தரரல 

ன்நத்துக்கு தொன்கக்கப்தடும் றகற ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ரநல், ன்? 

  

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House whether he is aware 

that - 

 (i)  the Prime Minister stated in Parliament that 

during his visit to India no discussion took 

place regarding the construction of a bridge 

connecting Sri Lanka and India and  he 

would inform the House if such discussions 

take place in future; and 

 (ii)  Nitin Gadkari, Minister of Road Transport 

and Highways, India, had informed Lok 

Sabha on 16.12.2015 that the Prime 

Minister of Sri Lanka, during his visit to 

India, had discussed the construction of 

such bridge with the Prime Minister of 

India?   

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   as to whether the false statement regarding 

the construction of such bridge has been 

made by the Prime Minister of Sri Lanka or 

by the  Minister of  Road Transport and 

Highways, India;  

 (ii)   whether India is going to construct this 

bridge without the concurrence of Sri 

Lanka; 

 (iii)   the action that Sri Lanka plans to take 

against such construction that will be 

initiated by force; 

 (iv)   whether a study has been carried out to 

assess the effects of such construction on 

Sri Lanka’s national security, economy, 

employment and communicable diseases in 

the country; and  

 (v)   if so, of the date on which the report of 

such study will be presented to Parliament? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, එභ ප්රලසනඹට රු අභළතිුවභහ 

පිළිුවරු රඵහ ශදනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයුවභහ. 
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ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹුවභිය, භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිුවරු ශද්තනන.  

(අ) (i) ඔ . 

        (ii)  ශනොදී .  

  ඉ්තදිඹහශ  ශරෝක් බහශ  වළ්තහඩ් හර්තහ භට 
ඉරග්රීසු බහහශ්ත රළබිරහ නළවළ. එහි වළ්තහඩ් 
හර්තහ තිශඵ්තශ්ත හි්තදි බහහශ්ත කිඹරහයි 
භට දළනුන දීරහ තිශඵ්තශ්ත. රු 
ථහනහඹුවභිය, ඔඵුවභහ හි්තදි බහහ ද්තනහ 
නන, රු උදඹ ප්රබහත් නභ්තපිර භ්තත්රීුවභහ හි්තදි 
බහහ ද්තනහ නන, භට ඒ හර්තහ ඳරිර්තනඹ 
යරහ රඵහ ශද්තන. භභත් උත්හවඹක් ශන 
ඵර්තනන, හි්තදි බහහශ්ත තිශඵන වළ්තහඩ් 
හර්තහ අපි ශොශවොභද සුරවර බහහට, ඉරග්රීසු 
බහහට ඳරිර්තනඹ ය ්තශ්ත කිඹරහ. ඒ 
ඵර්තශ්ත නළති  ශභොනහද කි ශ , වුද කි ශ  
කිඹරහ කිඹ්තන භභ ද්තශ්ත නළවළ. ශන 
ඔක්ශෝභ හි්තදි බහහශ්ත තිශඵ්තශ්ත. භභ 
එක් කිඹ්තන ළභළතියි, ශභළිය ඳහරභක් 
වද්තන ියති්ත ඩ්හරි ඇභතිුවභහශේ විලහර 
උන්තදුක් තිශඵන ඵ. නමුත් රරහයි, 
ඉ්තදිඹහයි අතය කිසුභ හච්කහක් යරහ නළවළ. 
ඊට ඩහ ඹභක් භට කිඹ්තන ඵළවළ.  හි්තදි 
බහහශ්ත එුවභහ කි ශ  ශභොක්ද  කිඹරහ භභ 
ද්තශ්ත නළවළ.   

(ආ) (i) ශ්රී රරහ අග්රහභහතයයඹහ අතය ප්රහල සුදු ය 
ශනොභළත. 

 (ii) ශ්රී රරහ ය්ඹ එළිය ය යණඹක් ශන ශනොභළත. 

 (iii) අදහශ ශනොශ . / ඳළන ශනොනඟී. 

 (iv) අදහශ ශනොශ . / ඳළන ශනොනඟී. 

         (v)  අදහශ ශනොශ . / ඳළන ශනොනඟී. 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු උදඹ ප්රබහත් නභ්තපිර භ්තත්රීුවභහ අුවරු ප්රලසන 

අවනහද? 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹුවභිය, භට අව්තන අුවරු ප්රලසන ුවනක්භ 

තිශඵනහ. භශේ ඳශමු න අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි, රු 

ථහනහඹුවභිය.  

රු අභළතිුවභිය, 2015 ශදළනඵර් භ 16ළියදහ ියති්ත 

ඩ්හරි ඇභතිුවභහ ඉ්තදිඹහනු ඳහර්ිමශන්තුවශ දී ප්රහලඹක් 

ශහට ඳසශේ එඹ ඉ්තදිඹහශ  ඳශ ව සුඹ දභ ඉරග්රීසු භහධයඹ්තර 

ඳශ වුණහ.  භශේ iPad එශක් තිශඵනහ, "Indian Express" එශක් 

ඳශ වුණු හර්තහ. ඔඵුවභහට ඵර්තන ඕනෆ නන, භභ ඔඵුවභහට e-

mail එක් එ්තනන. අශප් යශමට රු අග්රහභහතයුවභහ පිළිඵ 

ඉ්තදිඹහශ  ඇභතියශඹක් ඉ්තදිඹහශ  ඳහර්ිමශන්තුවශ දී අතය 

ප්රහලඹක් - එුවභහ කිඹන ආහයඹට ශභඹ අතය ප්රහලඹක් -  

ය තිබිඹදී ඒ පිළිඵ යහ්ය තහ්ත්රි ඔඵුවභහ ත් ක්රිඹහභහර් 

ශභොනහද? ඔඵුවභහශේ තහනහඳති ියරධහරි්ත ශන දළනුන දු්තශ්ත 

නළධතද? 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශන ළන ඹන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ නන 
ඳශමුශ්ත අඳ සුඹ ද ශදනහභ ඉ්තදිඹහනු ඳහර්ිමශන්තුවශ  
වළ්තහඩ් හර්තහ කිඹ්තන ඕනෆ. භභ කිඹපු ථහක් ඉරග්රීසු 
බහහශ්ත "Daily Mirror" පුත් ඳශත් තිබුණහ කිඹරහ ඵළවළ ශ්ත. 
ඒ සුරවශර්ත ශභතළන කිඹ්තන ඕනෆ. ඒ රු උදඹ ප්රබහත් 
නභ්තපිර භ්තත්රීුවභහත් ද්තනහ; භභත් ද්තනහ. ඒ ියහ 
ශභොටද ශන ඇදශන එ්තශ්ත? එුවභහ අතය ප්රහල යනහ 
නන, ඔඵුවභහ හි්තදි බහහ ද්තනහ නන, ඒ සුරවරට 
ඳරිර්තනඹ ය්තන. ශන බහට ඇවිේරහ ්හතිහදඹ අදින එයි 
ඔඵුවභහ ය්තශ්ත .  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදළිය අුවරු ප්රලසනඹ අව්තන, රු භ්තත්රීුවභහ. 
 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹුවභිය, භභ අවපු- 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵුවභහ කිශඹ හද හි්තදි බහහශ්ත? ඔඵුවභහ ද්තනහද? 

රුණහය හි්තදි බහහශ්ත  හය ුවන වතයක් ශභතළන 

කිඹ්තන.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශෙ ප්රලසනඹ අව්තන. 
 

ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු අභළතිුවභිය, ඉ්තදිඹහශ  තිශඵන ඔඵුවභහශේ 
භවශොභහරිස හර්ඹහරශේ හි්තදි බහහ ශත්ශයන ියරධහරි්ත  
එක්ශශනක්ත් නළත්නන, ඒ භශේ  යද ද, ඔඵුවභහශේ  යද ද 
කිඹහ  ඔඵුවභහභ  ය යණඹ ය්තන.   

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹුවභිය, ර්තඩ්තරට දහරහ තිශඵනහ  චීන 
බහහ ද්තනහ මිියසසු. චීනඹට දහරහ තිබුණහ  ඳසු ගිඹ 
ආණ්ඩුශ්ත, අයිසර්තත බහහ ද්තනහ මිියසසු. ඔඹ ඔක්ශොභ 
ශහයි්ත ඳසශේ භභ ශොශවොභද ශොඹ්තශ්ත හි්තදි බහහ 
ද්තනහ මිියසසු  ඉ්තදිඹහශ  ඉ්තනහද කිඹහ. එශවභ නන භට 
ඵර්තන ශයි, ඳහකිසතහනශේ, එශවභ නළත්නන  දකුණු අප්රිහශ .  
ශන යශමට  විශධතල අභහතයහරලඹ හරහ තිශඵ්තශ්ත. වුද 
ශියච්ශච් කිඹරහත් ද්තශ්ත නළවළ. අශප්  රු භරර භයවීය 
ඇභතිුවභහ ඒ වදහ ශන ඹ්තන  වදනහ. හි්තදි බහහශ්ත ඳශ 
න වළභ ඳත්තශර්භ ඒහ අපි ය්තන ගිශඹොත්, ඉ්තදිඹ්ත   
භවශොභහරිස හර්ඹහරශේභ දව ශදශනක්  දහ්තන ශයි. 
තමිේනහඩුශ  ත කිහිඳ ශදශනක් දභ්තන ශයි.  ශක්යශඹට 
භශඹහරන ද්තන අඹ දහ්තන ශයි. ශභුවභහ කිඹන ඒහඵධතධ 
විඳක්ඹ  එක් ද්තනහ; භශඹහරන ගුරුන ළන ද්තනහ.  
[ඵහධහ කිරීභක්] 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශතන අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එභ  ප්රලසනඹකි්ත අව්තන. අඳට හර ශ රහ ඹනහ.  

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භභ හරඹ නහසති ය්තශ්ත නළවළ, රු ථහනහඹුවභිය. 
රු අභළතිුවභහ  අඳට විශනෝදඹ  ළඳයීභ ළන  භභ එුවභහට  
සුවති්තත ශනහ. භශේ ුව්තන අුවරු ප්රලසනඹ ශභඹයි රු  
අභළතිුවභිය. ''ශොශවද ඹ්තශ්ත'' කිඹහ ඇහුහභ ''භේශේ ශඳොේ 
" කිඹනහ වළරුණු ශොට  ශනත්  උත්තයඹක් ශද්තන ඔඵුවභහ  
ද්තශ්තභ නළධතද?  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹුවභිය, සීියභ ශධතහරශේ ශඳොේ ව්තන 
ඹන ශනහට පිළිුවය ශන ශභොක් ද? ශන ශභොනහද 
කිඹ්තශ්ත?  ශධතහරර ගිහි්ත ශඳොේ වනහ නන,  ''ශොශවද 
ඹ්තශ්ත - භේශේ ශඳොේ'' කිඹ්තන  ඕනෆ. ශන ශභොක්ද භභ 
කිඹ්තශ්ත?  

 
රළජය බෆංකුලලින් බළගත් උකවහ ණය: විවහතර 

அச ங்கறகபறலிதந்து ததற்ந அடகுக் கடன் : றதம் 

MORTGAGE LOANS OBTAINED FROM STATE BANKS: 

DETAILS  
    \ 220/'15 

 

2. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ(ගරු ඩවහ භශප්ගඳරුම 

මශතළ  ගලනුල   
 (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு டனஸ் 

அயப்ததத சரர்தரக) 

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

Dullas Alahapperuma)     

යහ්ය යහඹ රර්ධන අභහතයුවභහශ්ත ඇස ප්රලසනඹ- (2): 

(අ) 2012.01.01 සුට 2015.01.01 දක්හ, ශ්රී රහරකි පුයළසුඹ්ත 
විසු්ත යහ්ය ඵළරකුිම්ත,   

 (i) රඵහශන ඇති  මුළු උස ණඹ ප්රභහණඹ; 

  (ii) සර්ණහබයණ උස ය රඵහශන ඇති ණඹ 
ප්රභහණඹ;  

 (iii) සර්ණහබයණ උස ය ණඹ රඵහශන ඇති 
සත්රී්ත ව පුරුයි්ත රයහ;  

   එක් එක් ඵළරකු අනු ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශර්ද ඹ්තන එුවභහ බහත ය්තශනහිද? 

(ආ) (i) සර්ණහබයණ උසය රුපිඹේ රක් ශදට 
ඩහ අඩුශ්ත ණඹ රඵහශන ඇති සත්රී්ත වහ 
පුරුඹ්ත රයහ ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශර්ද;   

 (ii) එභ ණඹ ප්රභහණඹ, ඉවත ව්ත හරසීභහ ුවශ 
ියකුත් ය ඇති භසත ණඹ ප්රභහණශඹහි 
ප්රතිලතඹක් ශර ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත ශර්ද; 

 ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 

அச தரறல்தொற்சறகள் அதறறதத்ற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

( அ) 2012.01.01 தொல் 2015.01.01 க இனங்கக தறகச 

கபறணரல் அச ங்கறகபறலிதந்து, 

 (i) ததற்தக்தகரள்பப்தட்டுள்ப தரத் அடகுக் 

கடன் தரகக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) ங்க ககககப அடகுகத்து ததற்தக் 

தகரண்டுள்ப கடன் தரகக வ்பதன்த 

கத்ம்; 

 (iii) ங்க ககககப அடகு கத்து கடன் ததற்தக் 

தகரண்டுள்ப ததண்கள் ற்தம் ஆண்கபறன் 

ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்; 

 எவ்தரத ங்கறக்குரற்த தவ்ரநரக அர் 

இச்சகதக்கு சர்ப்தறப்தரர? 

(ஆ) (i) ங்க ககககப அடகுகத்து தௐதரய் இண்டு 

இனட்சத்க றட குகநரக கடன் ததற்தக் 

தகரண்டுள்ப ததண்கள் ற்தம் ஆண்கபறன் 

ண்றக்கக தவ்ரநரக ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) அக்கடன் தரகக எவ்தரத ங்கறறலிதந்தும் 

ரரன குநறப்தறடப்தட்ட கரனத்றதள் ங்கப் 

தட்டுள்ப தரத் கடன் தரககறன் 

சவீரக தவ்ரநரக 

ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ரநல், ன்? 

 
 asked  the Minister of Public Enterprise 

Development : 

(a)  Will he table - 

 (i)  the total amount of mortgage loans 

obtained; 

 (ii)  the amount of loans taken by pawning gold 

jewellery; 

 (iii)  the number of men and women who have 

obtained loans by pawning gold jewellery; 

 (iv) from State banks by the citizens of Sri 

Lanka from 01.01.2012 to 01.01.2015 

according to each bank, separately? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  separately, the total number of men and 

women who have obtained  loans below 

Rs. 200,000 by pawning gold jewellery; 

and 

 (ii)  separately, the aforesaid loan amount as a 

percentage of the total amount of loans 

issued by each bank during the period 

mentioned above? 

(c)  If not, why? 
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ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 

නිගය ජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

රු ථහනහඹුවභිය, යහ්ය යහඹ රර්ධන  

අභහතයුවභහ  ශනුශ්ත එභ ප්රලසනඹට පිළිුවය භහ වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළගම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)    

 (ආ)  (i)     

 (ii)    

(ඇ)  අදහශ ශනොශ . 

ජනතළ නිගය ජිතයන්  එගරහි ගඳ ලිවහ මූය 

භඳරළධ විමර්න ගක ට්ඨළවය  ෆබී ඇති ඳෆමිණිලි:  

විවහතර  
க்கள் தறறறறகலக்கு றரக றறசரர் குற்நப் 

தைனணரய்வுப் தறரறவுக்குக் கறகடத் தொகநப்தரடுகள் : 

றதம்  
COMPLAINTS RECEIVED AGAINST PEOPLE'S 

REPRESENTATIVES BY FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION 

DIVISION: DETAILS  
 

414/’16 

 
10. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ (ගරු ප්රවන්න රණතුංග 

මශතළ  ගලනුල    
 (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு தறசன்ண 

துங்க சரர்தரக) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane - on belhalf of the Hon. 

Prasanna Ranatunga) 

  ී තිඹ වහ හභඹ ව දක්කණ රර්ධන අභහතයුවභහශ්ත 
ඇස ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) 2015.01.08 න දින සුට 2015.12.31 න දින 
දක්හ හිටපු වහ ත්භ්ත ඳහර්ිමශන්තුව 
භ්තත්රීරු්තට, ඳශහත් බහ භ්තත්රීරු්තට ව 
ප්රහශධතය ඹ බහ,  නය බහ ව භව නය බහ 
භ්තත්රීරු්තට එශයහි, ශඳොිමස මරය අඳයහධ 
විභර්ලන ශොමටසහඹට (FCID) රළබී ඇති 
ඳළමිණිගතිම රයහ ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශොඳභණද; 

 (ii) ඉවත (i) ඳරිදි ශචෝදනහට රක්වී ඇති හිටපු වහ 
ත්භ්ත ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීරු්තශේ, ඳශහත් 
බහ භ්තත්රීරු්තශේ ව ප්රහශධතය ඹ බහ,  නය 
බහ ව භව නය බහ භ්තත්රීරු්තශේ නන 
බහත ය්තශ්තද; 

 (iii) ශඳොිමස මරය අඳයහධ විභර්ලන ශොමටසහඹ 
විසු්ත විභර්ලන අයමහ ඇති හිටපු වහ ත්භ්ත 
ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීරු්ත, ඳශහත් බහ 
භ්තත්රීරු්ත ව ප්රහශධතය ඹ බහ,  නය බහ ව 
භව නය බහර භ්තත්රීරු්ත රයහ ශ්ත 
ශ්ත ලශඹ්ත ශොඳභණද; 

 (iv) ශභභ විභර්ලනර ප්රතිඹ ශ්ත ශ්ත ලශඹ්ත 
ශර්ද; ඹ්තන එුවභහ ශභභ බහට 
ද්ත්තශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නන, ඒ භ්තද? 

 

சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம்  தன் அதறறதத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2015.01.08ஆந் றகற தரடக்கம் 2015.12.31ஆந் 

றகற க தொன்ணரள் ற்தம் ற்ரதரக 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கலக்கு, ரகர 

சகத உதப்தறணர்கலக்கு, தறரச சகத, க 

சகத ற்தம் ரக சகத உதப்தறணர்கலக்கு 

றரக ததரலிசு றறசரர் குற்நப் தைனணரய்வுப் 

தறரறவுக்கு (FCID)  கறகடத்துள்ப தொகநப் 

தரடுகபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறரக 

வ்பவு; 

 (ii) ரற்தடி (i) இன் தறகரம் குற்நச்சரட்டுக்கு 

இனக்கரகறத்ள்ப தொன்ணரள் ற்தம் ற்ரதரக 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள், ரகர சகத 
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       (i) 
රඵහශන 
ඇති  මුළු 
උස 
ප්රභහණඹ  
රු.මිිමඹන 

          (ii) 
සර්ණහබයණ 
උස ය  
රඵහශන ඇති 
මුළු ණඹ ප්රභහණඹ  
රු.මිිමඹන 

          (iii) 
සර්ණහබයණ උස 
ය ණඹ රඵහ ශන 
ඇති සත්රී්ත ව 
පුරුයි්ත රයහ 

රරහ ඵළරකු 646,070.00 502,830.00 16,189,012 

භව්න ඵළරකු 569,671.26 569,671.26 සත්රී්ත- 3,483,357 
පුරුඹ්ත -
2,698,971 

්හති 
ඉති ිරිකිරීශන 
ඵළරකු 

70,310.3  41,254.6 සත්රී්ත- 546,443 
පුරුඹ්ත - 386,702 

ියහ රර්ධන  
මරය  භහභ 

4,625.45      523.82 සත්රී්ත- 5,959 
පුරුඹ්ත - 4,955 

ශ්රී රරහ 
ඉතිරිකිරීශන 
ඵළරකු 

3.75  2014 ළප්තළනඵර් භහශේදී සර්ණහබයණ 
උස ණඹ ආයනබ ය ඇත. 

රරහ පුර 
රර්ධන ඵළරකු 

10.07        10.07 සත්රී්ත- 35 
පුරුඹ්ත -65 

යහ්ය උස  වහ 
ආශඹෝ්න ඵළරකු 

 4,216.64 ය්ත බහණ්ඩ  උස ළී භ සුදු ශනොයයි. 

ප්රහශධතය ඹ 
රර්ධන ඵළරකු 

 34,978.57     21,871.91 සත්රී්ත - 482,064 
පුරුඹ්ත -337,812 

      සත්රී්ත       පුරුයි්ත 

රරහ ඵළරකු ශ්ත ශ්ත  රඵහළී ශන  ඳවසුභක් භ්දුහර 
ඳධතධතිඹ ුව ශනොශ .  මුළු රයහඹහ 15,703,341 

භව්න ඵළරකු  31,56,566 2,477,582 

්හති ඉතිරිකිරීශන ඵළරකු    524,386   368,763 

ියහ රිරර්ධන  මේඹ 
භහභ 

  5.827     4,872 

ශ්රී රරහ ඉතිරිකිරීශන  
ඵළරකු 

අදහශ ශනොශ  

රරහ පුර රර්ධන ඵළරකු 28 58 

යහ්ය උස වහ ආශඹෝ්න 
ඵළරකු 

අදහශ ශනොශ . 

ප්රහශධතය ඹ රර්ධන ඵළරකු    479,971   335,762 

       සත්රී්ත     පුරුයි්ත 

  රරහ ඵළරකු මුළු ප්රතිලතඹ 97% 
  භව්න ඵළරකු  5.34%    5.11% 

  ්හති ඉතිරිකිරීශන  ඵළරකු   31%     22% 

ියහ රර්ධන මරය භහභ මුළු ප්රතිලතඹ 14.69% 

ශ්රී රරහ  ඉතිරිකිරීශන ඵළරකු අදහශ ශනොශ . 

රරහ පුර රර්ධන ඵළරකු 16.79% 28.35% 

යහ්ය උස වහ ආශඹෝ්න ඵළරකු අදහශ  ශනොශ . 

ප්රහශධතය ඹ රර්ධන ඵළරකු 12.8% 9.9% 



ඳහර්ිමශන්තුව 

உதப்தறணர்கள், தறரச சகத, க சகத ற்தம் 

ரக சகத உதப்தறணர்கபறன் ததர்ககபச் 

சகதறல் சர்ப்தறப்தரர; 

 (iii) ததரலிசு றறசரர் குற்நப் தைனணரய்வுப் தறரறற 

ணரல் தைனணரய்வுகள் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப 

தொன்ணரள் ற்தம் ற்ரதரக தரரலன்ந 

உதப்தறணர்கள், ரகர சகத  உதப்தறணர்கள், 

தறரச சகத, க சகத ற்தம் ரக சகத 

உதப்தறணர்கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறரக 

வ்பவு; 

 (iv) இப்தைனணரய்வுகபறன் தொன்ரணற்நம் ணத்ணற 

ரக ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately the number of complaints 

received by the Police FCID against the 

current and former Members of Parliament, 

Provincial Council members, members of 

Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 

Municipal Councils from 08.01.2015 to 

31.12.2015; 

 (ii)  whether the names of the current and 

former Members of Parliament, Provincial 

Council members and members of 

Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 

Municipal Councils who have been 

subjected to allegations as mentioned in (i) 

above will be tabled separately;  

 (iii)  separately the number of  the current and 

former Members of Parliament, Provincial 

Council members and members of 

Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 

Municipal Councils against whom 

investigations have been started by the 

Police FCID; and  

 (iv)  separately the progress of these 

investigations? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු වළග රත්නළයක මශතළ (ී තිය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ 

වංලර්ධන භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் 

தற்கு அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 

රු ථනහඹුවභිය, එභ ප්රලසනඹට  පිළිුවය  භහ වභළගත* 

යනහ.  
  

වභළගම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   හිටපු වහ ත්භ්ත, 

              ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීරු නඵ්තධශඹ්ත රද ඳළමිණිගතිම 
රයහ       -      19 

              ඳශහත්  බහ  භ්තත්රීරු නඵ්තධශඹ්ත රද ඳළමිණිගතිම  
රයහ        -     05 

              ප්රහශධතය ඹ බහ භ්තත්රීරු නඵ්තධශඹ්ත  රද ඳළමිණිගතිම 
රයහ      -      02 

              නහරි  භ්තත්රීරු  නඵ්තධශඹ්ත රද ඳළමිණිගතිම             
රයහ      -      03 

    (ii)   එභ ශචෝදනහ්ත  නඵ්තධ තදුයටත් විභර්ලන  ටයුුව 
සුදු යමි්ත  ඳතින ඵළවි්ත , ඔවු්තශේ නන අනහයණඹ 
කිරීභ සුදුසු ශනොශ . 

   (iii)    හිටපු වහ ත්භ්ත, 

           ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීරු රයහ    -      19 

       ඳශහත් බහ භ්තත්රීරු රයහ        -      05 

           ප්රහශධතය ඹ  බහ භ්තත්රීරු ර       -     02 

           නහරි භ්තත්රීරු රයහ             -     03 

 (iv)   තදුයටත් විභර්ලන  ටයුුව සුදු යමි්ත ඳය . 

(ආ)   ඳළන ශනොනගී 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  සථහය ියශේ 23(2) ඹටශත් ප්රලසනඹ - රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන භ්තත්රීුවභහ.  

 

 
ගඳෞේගලිකල  දෆනුම් දීගමන් ඇස ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විහලවිදයළ සිසු මර්දනය 

தல்ககனக்கக ரர்ககப அடக்குல் 
SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුවභිය, භහ ශභඹ ශඹොමු යනුශේ උස 

අධයහඳන අභහතය,   රු රක්සභ්ත කිරිඇේර අභහතයුවභහ 

ශතයි.  

ශ්රී රරහශ  විලසවිදයහරඹ  අඳ යට අනහත කීභ බහය 

ළී භට සුටින ඳයනඳයහ දළනුභ රඵහ්තනහ උසභ ආඹතනඹ  

ශ .   

විලසවිදයහරරට සුදුසුන රඵන රක්ඹට අධි 

සුසු්තශ්ත විලසවිදයහරඹ්තට ඵහ නු රඵ්තශ්ත 

විසුඳ්තදවට අඩු ප්රභහණඹකි. ශභභ සුසු්ත එශේ සුදුසුන 

රඵහ විලසවිදයහර ශත ඇුවළු වීභ ප්රභහදවීභ සුසු ඳයනඳයහට 

භවත් ව ළට දක් ඵට ඳත් තිශබ්.  

697 698 

[රු ඵ්තදුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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විලසවිදයහර සුසු්ත අධයහඳිය, ආඹතිය වහ ඉදිරි එළිය 

රර්ධන ටයුුව වහ සුසු අයිය ්ත නඵ්තධ ඉදිරිඳත් යන 

ප්රලසනඹ්ත හභහමී හච්කහ භහර්ශඹ්ත විහ ළී භ 

නඵ්තධ ආණ්ඩුශ  ළභ ශදනහ ප්රසුධතධිශේ ප්රහල සුදු ය තිශබ්. 

එනමුදු, 

රු රක්සභ්ත කිරිඇේර භළතිුවභිය, අඳ ඔඵුවභහශ්ත 

අ්තශ්ත ශභඹයි. 
 

1. 2016 භහර්ුව 15 ළිය දින ඳසරු 4.00ට ඳභණ ශොශම 
ශොටුශ  ්නහධිඳති ශේන හර්ඹහරඹට ්තශධතලඹක් 
බහය දීභට හභහමී භ්ත ත් විලසවිදයහර සුසුනට 
ශඳොලීසුඹ ශඹොදහ ඳුළු ෆස ප්රවහය එේර ය ුවහර සුදු 
ය ශයෝවේතවීභට ටයුුව කිරීභ අඳ ශවශහ දකින අතය, 
ඒ වහ ියශඹෝ දු්තශ්ත භ්තද කිඹහ භභ ඔඵුවභහශ්ත 
අව්තනට ළභළතියි. එභ ියශඹෝ භත සුදු ශ භර්දනඹ, 
සුසු්තට ුවහර සුදු කිරීභ වහ විශලේ ඳුළු ෆස උණ්ඩ 
බහවිතඹ නඵ්තධ ඳරීක්ණඹක් ඳත්නහද කිඹහත් අඳ 
අව්තනට ළභළතියි. 

2. ය්යට විලසවිදයහරශේ සුසු්ත ශදශදශනකුද, ළරණිගතඹ 
විලසවිදයහරශේ සුසුශකුද, ශයෝවේ ත යන රද සුසු 
දළරිඹ්ත ශදශදශනකු න වරසු භශවේකහ, දුරර්ී  
විරභශේ වහ වරිත රක්භහේ  ඹන අඹත් ඔවු්ත අතය  සුට 
ඇත. ඳුළු ෆස ප්රවහයඹ ශවේුවශ්ත ශයෝවේ ශත ශන 
ඹහභට සුදුවීභ ළිය ඵයඳතශ විලසවිදයහර සුසු භර්දනඹ ළන 
ය්ඹ ්තනහ පිඹය කුභක්ද කිඹහ අඳ දළන ්තනට 
ළභළතියි. 2015 භහර්ුව භ 15 ළිය දින අ්තතර් 
විලසවිදයහරයීඹ ශිය ඵර භණ්ඩරඹ භඟි්ත ඳළළත් ව ඳහ 
භනට ශඳොලීසුඹ ශඹොදහ සුදු ශ ඳුළු ෆස ප්රවහයඹ 
ශවේුවශ්ත  වරසු භශවේකහ, දුරර්ී  විරභශේ වහ වරිත 
රක්භහේ  ඹන අඹ ශයෝවේත කිරීභට සුදු විඹ. ඒ හශේභ 
යජිත අනුයහධ ශඳශර්යහ, අශලෝ නු්ත කුභහය වහ නහර 
අරිඹරල ඹන අඹ අත්අඩරගුට ්තනහ රදී.   

3.   විලසවිදයහර සුසු්ත ඳහ භිය්ත ඳළමිණ  විලසවිදයහරශේ 
ඳතින පුයප්ඳහඩු වහ -මේ විශව්විද්යාලවලවලවල රප්පාඩා  
දවස ණනක් තිශඵනහ, රු ථහනහඹුවභිය.- ඵහ 
්තනහ ශර යන රද ඉේලීභට ව මුදේ අඹ යන 
ජදය අධයහඳන ආඹතන   (භහරශබ් ශඳෞධතිම ජදය 
විදයහරඹ - SAITM - ඇුවළු) නතහ දභන ශර යන රද 
ඉේලීභට විඳුභක් රඵහදීභට ය්ඹ ටයුුව යනහද?   

ය්ශේ ජදය ියරධහරි්තශේ රභඹ ඳහ  ශන පිළිඵ දළ්ත 

තභ විරුධතධත්ඹ ඳශ ය තිශඵනහ. ය්ශේ ශයෝවේර ශන 

පුහුණු රඵහළී භට හිමිභක් නළති ඵයි ඔවු්ත  ඳ්තශ්ත. 

ය්ඹ ඳළත්ශත්ත ශන ප්රලසනඹට විඳුභක් රඵහදීභට ටයුුව 

යනහද කිඹන හයණඹ භහ විභ්තන ළභළතියි. භහ ඉදිරිඳත් 

යන රද ශභභ ප්රධහන රුණු ශද නඵ්තධශඹ්ත රු 

ඇභතිුවභහශේ පිළිුවරු දළන්තන ළභළතියි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, ඳශමුශ්තභ භභ එුවභහ භුව යන රද 

ශදළිය ප්රලසනඹ න SAITM එ ළන පිළිුවයක් ශද්තනන. 

රු දිශ්තස ගුණර්ධන භ්තත්රීුවභිය, SAITM එ 

ඔඵුවභ්තරහශේ ආණ්ඩු හරශේ ඳට්ත ත් එක්. ඔඵුවභහ ඒ 

හරශේ ඒ ආණ්ඩුශ  ඇභතියශඹක් වළටිඹට හිටිඹහ. ඔඵුවභ්තරහ 

ඒ ශඹෝ්නහට අත උසරහ වශඹෝඹ දු්තනහ. ඔඵුවභ්තරහ 

රුපිඹේ මිිමඹන -  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ , ඔ .  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please let me - [Interruption.] 

 

ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගිඹ ආණ්ඩු හරශේ SAITM එ ඳට්ත ත්ත ඵ ඇත්තයි.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ . ඉති්ත?  

 

ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නමුත්, ඒ ළරැදි නන ියළයදි ය්තන ඔඵුවභ්තරහට පුළු්ත 

ශ්ත. [ඵහධහ කිරීන] 

  
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීුවභිය,  let him reply. [ඵහධහ කිරීන] එුවභහට 

පිළිුවරු ශද්තන අසථහ ශද්තන. Let him reply now. - 

[Interruption.]  Hon. Minister, you can reply now.  

  
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශන ඳනත ශශනන ශොට අඳත් ශන 

ඳහර්ිමශන්තුවශ  හිටිඹහ. භට භතයි, භභ ඒ ශරහශ  එස.බී. 

දිහනහඹ ඇභතිුවභහශ්ත ඇහුහ, "ඔඵුවභහ ඉසපිරිතහරඹක් 

නළති ජදය විදයහරඹක් ඳට්ත ්තනහ  ශ්තද? කිඹහ. භභ 

විඳක්ඹ ඳළත්ශත් ඉශනයි ඒ ඇහුශ . වළඵළයි, 

තමුනහ්තශේරහශේ ඵරඹ ඳහවිච්චි යරහ එඹ නභත යත්තහ. 

ශභොනහ වුණත්, ඒ ජදය විදයහරඹට දළ්ත ශියඹ්ත ඵහශන 

තිශඵනහ ශ්ත, රු ථහනහඹුවභිය. රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහ 

කිඹ්තශ්ත ඒ ශියඹ්ත අතයභර ය්තන කිඹරහද?  

 
ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
දළ්ත ඒ අඹ ේිමත් ශරහ.  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ඇභතිුවභිය, ඔඵුවභහශේ උත්තයඹ ඒද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, no.  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිුවභිය, දළ්ත උත්තයඹ ශද්තන.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

SAITM එ ඳට්ත ත්ශත් ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරශේයි. එඹ 

අඳ ඳට්ත ත්ත එක් ශනොශයි. ඳහර්ිමශන්තුවශ්ත ඒ 

ශඹෝ්නහ අනුභත වුණහ. ඒ හරශේ ආණ්ඩුශ්ත ඒට රුපිඹේ 

මිිමඹන 600 loan එකුත් දු්තනහ. දළ්ත ශන ජදය විදයහරශේ 

ශියඹ්ත ඉ්තනහ. ඒ ශදභ පිඹ්ත අපි වනඵ ශ්තන එනහ. භභ 

ඔඵුවභ්තරහශ්ත ඉේර්තශ්ත අඳ ශදශොේර්තභ එුව ශරහ 

ඹනකිසු විධිඹට ී තයනුකරබහඹක් දීරහ ශන ප්රලසනඹ අ්ත 

යමු කිඹහයි. ඒට ඔඵුවභ්තරහශේ වශඹෝඹ ශද්තන.  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භශේ ප්රලසනඹ ඒයි. ශනට රඵහශදන විඳුභ ශභොක්ද? 

ඳහ ශයදි ශභයි්තට ළහුහට ප්රලසන වි ශ්තශ්ත නළවළ. ඒයි භභ 

ශන අව්තශ්ත. ශභයි්තට ළහුහට ප්රලසන වි  ශ්තශ්ත නළවළ.[ඵහධහ 

කිරීන] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵුවභහ  දළ්ත ඇහුහ, ඇයි ශන SAITM එශක් ශභයි්තට 

ය්ශේ ශයෝවරක් දීරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ.  ඔඵුවභහ එශවභ 

ඇහුහ. ඔඵුවභහ ඒට විරුධතධද? ය්ශේ ශයෝවරක් ඒ ශභයි්තට 

ශදන එට ඔඵුවභහ විරුධතධද? 

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

GMOA එ ඉතහ ඳළවළදිිම කිඹනහ - [ඵහධහ කිරීන] භභ - 

 
ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
GMOA එ ඔඵුවභහට ළඩක් නළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, අියක් හයණඹ - 

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජදය විදයහරරට අදහශ ී තිඹ අනු  ය්ශේ ශයෝවරක් ශන 

අඹට ශද්තන ඵළවළ.  ඔඵුවභහ කිඹනහ නන ඒ වරි කිඹරහ - 

[ඵහධහ කිරීභක්] ශභොද එදහ අශප් ආණ්ඩුශ  ශෞය ඇභතිුවභහ 

අද යශමට ්නහධිඳතියඹහයි. [ඵහධහ කිරීන] ඒ ියහ ඔඵුවභහ අද ථහ 

ය්තශ්ත අශප් ජභත්රීඳහර සුරිශේන ්නහධිඳතියඹහට 

විරුධතධයි. [ඵහධහ කිරීන] 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශ ේසසහධියණශඹ්ත තභයි ය ්තදු 

ශශේ ශන ශභයි්තට ඉසපිරිතහරඹක් ශද්තන කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීන] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිුවභහ, ඔඵුවභහ කි හ ශ්තද ශන ප්රලසනඹ පිළිඵ 

විඳක්ඹ භෙ ථහ යනහ කිඹරහ. ශභඹ දළ්ත ්හති ප්රලසනඹක් 

ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ නන, හච්කහ යරහ ය යණඹට 

එ්තශ්ත නළත්ශත් ඇයි?  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශභුවභහ එශවභ කිඹන භ්ත, ඒ 

ශභයි්තට ඉසපිරිතහරඹක් දු්තශ්ත ඇයි කිඹරහ  අවනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශවභ ශනොශයි. දළ්ත ශභඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ියහ - 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 එශවභ කිඹන භ්ත,  ය්ශේ ශයෝවේ රඵහ දුන සශ්ත ඇයි 

කිඹරහ රු භ්තත්රීුවභිය ඇයි ඔඵුවභහ ප්රලසන අව්තශ්ත? ඔඵුවභහ 

ඒට විරුධතධයි ද? ය්ශේ ශයෝවේ රඵහ ශදන එට විරුධතධ ද? 

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

GMOA එ විරුධතධයි.  

 
ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
GMOA එ ළඩක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, GMOA එ  ශනොශයි,  

ඳහර්ිමශන්තුවයි උත්තරීතය. [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩු ව විඳක්ඹ  හච්කහ යරහ, ශන ්හති ප්රලසනඹ 

විඳීභට ටයුුව ය්තන.  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ තභයි ශන ප්රලසනඹ වි්තනට ඕනෆ. 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභත්  කිඹ්තශ්ත ඒයි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශන ශොේර්තශේ විඳුභ ශභොක්ද? ඒ තභයි ශන 

ආඹතනඹ හ දභ්තන කිඹන එ. ශන ශොේර්තශේ විඳුභ ශන 

ආඹතනඹ හ දභ්තන කිඹන එයි. [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අේරහශන ශියඹ්තට වන එද? [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, ශභුවභහ  ය්ශේ ජදය ියරධහරින සශේ 

රභඹ  - GMOA එ - ළන කි හ. 

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ අවනහ, ය්ශේ ජදය ියරධහරින සශේ රභඹට 

විරුධතධ උුවරු ශොශම ජදය විදයහරඹ ඇති ශහ.  අ්තතිභට 

උුවරු ශොශම ජදය විදයහරඹ ය්ඹට ්තන සුධතධ වුණහ ශ්ත.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වරි. ඔඵුවභහ කිඹ්තශ්ත ශන ආඹතනඹත් ය්ඹට ්තන කිඹරහ 

ද? 

 

ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ත්ශතොත් ශවොයි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ රහ ඵර්තනන.[ඵහධහ කිරීන] ඔඵුවභහ කිඹනහ 

නන, ය්ඹට ්තන එ ශවොයි කිඹරහ අපි ඒ ළන රහ 

ඵර්තනන. [ඵහධහ කිරීන]අපි සදහනන.  

රු ථහනහඹුවභිය, දළ්ත ශන ශඳෞධතිම ජදය විදයහර 

ඳට්ත ළී භ නඵ්තධශඹ්ත ය්ශේ ජදය ියරධහරින සශේ 

රභඹ - GMOA එ - ඹන ඹන භත ප්රහල යනහ. 

ශොතරහර ආයක් විලසවිදයහරශේ ජදය පීසඹක් ඳට්ත 

්තන යපු ශඹෝ්නහ ඳළඹ 24්ත අනුභත ශශේ ශොශවොභද? 

කිඹ්තන ඵර්තන, උත්තශර්?  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ජභත්රීඳහර සුරිශේන ්නහධිඳතිුවභහශ්ත අව්තන. 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ජභත්රීඳහර සුරිශේන හිටපු ඇභතිුවභහ ශනොශයි, හිටපු 

ආයක් ශේනයඹහ ඇවිේරහ ඔළුට ුවක්කු තළබුහභ 

්හති ජදය බහ ඒ අනුභත  ශහ.  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජභත්රීඳහර සුරිශේන ්නහධිඳතිුවභහ තභයි එදහ හිටපු ශෞය 

අභහතයයඹහ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හිටපු ආයක් ශේනයඹහට ඵශේ ඳළඹ 24්ත ඒ ශඹෝ්නහ 

අනුභත ශහ. Hon. Speaker, a Faculty of Medicine for the 

Kotelawala Defence University was approved in 24 hours. 

ඒහට ශෝ, උත්තය? හිටපු ආයක් ශේනයඹහ ඔළුට 

පිසශතෝරඹ තිඹරහ ්හති ජදය බහට කි හ, "ශන අනුභත 

ය්තන" කිඹරහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශන ්හති ප්රලසනඹක් ශ්ත. අපි ශන ඉක්භනට අ්ත 

යමු. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළ්ත ශියඹ්ත ශඳශඳහළි ඹනහ. ඒට උස අධයහඳන 

අභහතයහරලඹ භළදිවත් ්තශ්ත නළවළ. ඒ ශඳොලීසුශේ කීභක්.  

අශනක් එ, අද අපි ශියඹ්තශේ දීභනහ ළඩි යරහ 

තිශඵනහ. ශිය දීභනහ ළඩි යරහ තිශඵනහ. Bursaries ළඩි 

යරහ තිශඵනහ. ශන අවුරුධතශධත ශ්තහසුහහය දවඹක් -

sixteen  hostels- වද්තන රු අභළතිුවභහ මුදේ ශ්ත යරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපි තහක්ණිගත පීස ඳවක් ආයනබ යනහ. 

ඒ වහ ශියඹ්ත 2,000ක් ඵහ ්තනහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ අද 

ශියඹ්තට ප්රලසන නළවළ, රු ථහනහඹුවභිය. They are being 

well looked after. They have no issues. නමුත් අපි සදහනන, 

ඕනෆභ ශරහ ශියඹ්ත භෙ හච්කහ ය්තන. ශියඹ්තට 

ඳවය දීභ අපි අනුභත ය්තශ්ත නළවළ. අපි ඒට නඵ්තධ නළවළ. 

නමුත් ශඳොලීසුඹ ඒ ශරහශ  වළටිඹට ටයුුව ශහ. රු 

්නහධිඳතිුවභහශේ හර්ඹහරඹ ඳළත්තටයි ඔවු්ත ආශ . එුවභහශේ 

ියර ිය ඳළත්තට තභයි ආශ . ශඳොලීසුඹ ඒ වහ ඹන කිසු 

පිඹයක් ත්තහ, එච්චයයි. 

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ඇභතිුවභිය, තභත් විලසවිදයහරර පුයප්ඳහඩු 

ුව්තදවක් ඳභණ තිශඵනහ. ඒට පිළිඹභක් ශඹොද්තන කිඹපු 

එ ශියශඹෝ යපු එ ඉේලීභක්. ඒ විඳීභට තමු්තනහ්තශේ 

හච්කහ භහර්ශඹ්ත ළඩ පිළිශශක් ශඹොදනහද කිඹන එයි 

භභ අවපු ප්රලසනඹ. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ශියශඹෝ අශඳ්ත කිසුභ ඉේලීභක් යරහ 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීන] වළඵළයි, ඔඵුවභහ කිඹනහ නන, - 

 
ගරු දිගන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අද  විලසවිදයහර පුයප්ඳහඩු ුව්තදවට ඩහ තිශඵනහ. භභ 

ඔඵුවභහශ්ත ඉේලීභක් යනහ, ඔඵුවභහ හච්කහ යරහ - 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිුවභිය, ඒ ළන ශනභ හච්කහ ය්තන. රු 

භ්තත්රීුවභිය, අද ශ රහ හුෙක් ඳසු ශරහයි තිශඵ්තශ්ත.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශවොයි. රු භ්තත්රීුවභිය, භභ හච්කහක් ළරහ, 

ඔඵුවභහට ඳශමුන ආයහධනහ යනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යරජිත් සුඹමරහපිටිඹ ඇභතිුවභහ, ඔඵුවභහ ප්රහලඹ දළ්ත 

යනහද, ශවට යනහද? 
 

ගරු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
දළ්ත ඉදිරිඳත් යනහ, රු ථහනහඹුවභිය. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉදිරිඳත් ය්තන. 

 
විදුලිබ ක්ගේත්රගේ  භියගය ග වශ ට  

විවුමම් : විදුලිබ ශළ පුනර්ජනී ය බක්ති 

භමළතයතුමළගප ප්රකළය 
றன்லுத் துகநறனரண சரல்கலம் 

லர்வுகலம் : றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சரறன் கூற்த 
CHALLENGES FACED BY ELECTRICITY SECTOR 

AND SOLUTIONS: STATEMENT BY MINISTER OF 

POWER AND RENEWABLE ENERGY 

 
ගරු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනී ය 

බක්ති භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 

Renewable Energy) 
රු ථහනහඹුවභිය, විදුිම ඵරඹ අද භව ්නතහශේ ්න 

ජීවිතඹට අතයලය හධඹක් වී ඇත. ශන දිනර විදුිමඵර 

ක්ශේරඹ පිළිඵ ශනදහට ඩහ භව්නඹහ අතය ථහ ඵවට රක් 

වී ඇති ඵළවි්ත විදුිමඵර ක්ශේරශේ ර්තභහන රර්ධනඹ, මුහුණ 

ඳෆභට සුදු වී ඇති අභිශඹෝ ව ඳසුගිඹ දිනර දියින පුයහ සුදු වු 

විදුිමඵර බිද ළටීන පිළිඵ ශභ්තභ අභිශඹෝ ්ඹ ළී භට 

අලය ශටි හලීන වහ දිගු හලීන ළරසුන පිළිඵ රු 

ඳහර්ිමශන්තුව දළනුත් කිරීභට අදවස යමි.  

1950 සි  භඳ ආ ගමන: 

ශ්රී රරහශ  විදුිමඵර ක්ශේරශේ ියර්භහත් ශර ළරශන 

දිරත ශේ.ඩී. විභරසුශර්්තද්ර භවතහ විසු්ත රක්ඳහන ්ර විදුිම 

ඵරහහයඹ ඉදි කිරීභත් භෙ ශන යශමට විදුිමඵර ක්ශේරශේ 

රර්ධනඹ ආයනබ විඹ. 1950 අර 69 දයන විදුිමඵර ඳනත 

භඟි්ත ශෂේරශේ රර්ධනඹට අදහශ ජනති යහමුක් ඳශමු 

යට වඳු්තහ දී ඇත. 

1969 අර 17 දයන රරහ විදුිමඵර ඳනත භඟි්ත රරහ 

විදුිමඵර භණ්ඩරඹ පිහිටුන රද අතය එතළ්ත ඳට්ත අද දක්හ 

රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ දීර්ක භනක් ඳළමිණ ඇත. ශන වහ 

ඳසු ගිඹ ය 70ට අධි හරඹ ුවශ ඳළති ය්ඹඹ්ත විලහර 

ළඳ කිරීභක් සුදු ය, වළකි ෆභ පිඹයක්භ ශන ඇත. 

විශලේශඹ්ත භවළිම යහඳහයඹ ඹටශත් එට ඳළති ය්ඹ 

ශොත්භශේ, ය්තශදණිගතර, ය්තටළශේ, වික්ශටෝරිඹහ ළිය ්ර 

විදුිම ඵරහහය ඉදි කිරීභත් භෙ ශභභ ක්ශේරශේ විලහර 

ඳරිර්තනඹක් සුදු විඹ.  

මීට ඳසු 90 දලඹ න විට ළඩි ව විදුිම ඉේ දභට මුහුණ දීභ 

වහ ශ්රි රරහට ඉ්තධන ඵරහහය වඳු්තහ දී ඇති අතය, ශන 

වහ ශඳෞධතිම අරලශේ දහඹත්ඹද උඳරිභ ලශඹ්ත 

රඵහශන ඇත. 

ඉ්ත ඳසු 2011 ර්ශේදී ආයනබ ශ ශනොශයොච්ශචෝශේ 

ේ අඟුරු ඵරහහයඹත් භෙ ශ්රී රරහශ  ්හති විදුිමඵර 

ඳධතධතිඹට ේ අඟුරු ඵරහහය ද එක් වී විදුිම ඳධතධතිශේ 

විවිධත්ඹ ඉවශ ශොස ඇත. 

එශභ්තභ 1990 වහ 2000 දලරදී විදුිම ඳධතධතිඹට 

නප්රදහයි ශනොන විේඳ ඵරලක්ති ප්රබ භඟි්ත විදුිමඹ 

්නනඹ සුදු යන කුඩහ ්ර විදුිම ඵරහහය, සුශර ඵරහහය, සර්ඹ 

ඵරහහය, ජ් ස්තධ ඵරහහය ළිය ඵරහහය එක්වීශභ්ත 

ඳධතධතිශේ විවිධත්ඹ ත දුයටත් ළඩි වී ඇත.  

ශන න විට ශභහ ශොමට 3,932 විදුිමඵර ්නන ධහරිතහක් 

හිත විදුිම ඵරහහය 199ක් ශ්රී රරහශ  පිහිටුහ ඇත. ශන අතය 

විලහර ්ර විදුිම ඵරහහය 17ක්, ඉ්තධන ඵරහහය 6ක්, ේ අඟුරු 

ඵරහහය 1ක් ව සුශර ඵරහහය 1ක් රරහ විදුිම ඵර භණ්ඩරඹ 

ුව න අතය ශඳෞධතිම අරලඹ ුව කුඩහ ්ර විදුිම ඵරහහය 

144ක්, ඉ්තධන ඵරහහය 6ක්, සුශර ඵරහහය 15ක් ව සර්ඹ 

ඵරහහය ඇුවළු අශනකුත් ඵරහහය 9ක් ඇත. 

භසත විදුිම ්නනශඹ්ත ශභහ ශොමට 1,357ක් ්ර විදුිම 

ඵරහහය භඟි්තද, ශභහ ශොමට 900ක් ේ අඟුරු ඵරහහය භඟි්තද, 

ශභහ ශොමට 544 ධහරිතහක් තහඳ ඵරහහය භඟි්තද, ශභහ 

ශොමට 574ක් ශඳෞධතිම තහඳ ඵරහහය භඟි්තද, ශභහ ශොමට 

554 ධහරිතහක් පුනර්්නී ඹ ඵරලක්ති ඵරහහය භඟි්තද රඵහ 

ී . 

යශමට ජදිය උඳරිභ විදුිම ඉේ දභ දළනට හර්තහ වී ඇති ඳරිදි 

ශභහ ශොමට 2,350ක් ඳභණ ශ . ශන අනු අඳ ුව භසත විදුිම 

ධහරිතහ යශමට ජදිය උඳරිභ ඉේ දභට ඩහ ළඩි ්තශ්ත 

705 706 



2016 භහර්ුව 23  

සුඹඹට 65කිිය. එශභ්තභ ර්තභහනශේ අඳ ුව කිශරෝ ශෝේමට 

220 අධිඵරළති නශප්රේණ රැවළ්ත භහර් කිශරෝ මීටර් 601ක්, 

කිශරෝ ශෝේමට 132 අධිඵරළති නශප්රේණ භහර් කිශරෝ මීටර් 

2,310ක් ව ්හර  උඳශඳොශේ ඳධතධතිඹක් ඇත. මීට අභතය 

කිශරෝ ශෝේමට 33 විදුිම ශඵදහ වළරීශන භහර් කිශරෝ මීටර් 29,304 

ඇති අතය, කිශරෝ ශෝේමට 11 භධය ශෝේටීඹතහ විදුිම ශඵදහ 

වළරීශන රැවළ්ත භහර් කිශරෝ මීටර් 2,334ක් ව අඩු ළය විදුිම 

රැවළ්ත ඳධතධතිඹ කිශරෝ මීටර් 254,457ක් ඇත. 

ශන න විට අශප් යශමට විදුිම නඵ්තධතහ රඵහ දී ඇති ්වසථ 

ඳහරිශබෝගියි්ත රයහ 5,592,710 ඉක්භහ ඇති අතය, හණිගත් 

ඳහරිශබෝගියි්ත රයහ 688,139 ඉක්භයි. ර්භහ්තත ක්ශේරඹ 

වහ 62,078ට විදුිමඹ රඵහ දී ඇත.  

ය 70 හරඹක් ුවශ විවිධ ය්ඹ්ත ඹටශත් යහ්ය අරලශේ 

උඳරිභ ළඳ කිරීභ ව ශඳෞධතිම අරලශේ සුවිශලේෂී දහඹත්ඹ 

භඟි්ත භව ්නඹහට සුහිනඹක් තිබ ශභයට ුවශ සුඹඹට 100 

විදුිමඹනඹක් ඇති කිරීශන ඉරක්ඹ හර්ථ ය ළී භට 

ආ්තන වීභට වළකි වී ඇත. භසත ශ්රී රරහටභ විදුිමඹ 

රඵහදීභට වළකිවීභ ළඵළවි්තභ හනහ්තත තත්ත්ඹකි.  

ශභහි ශෞයඹ මුළුභිය්තභ රරවිභ ඉරජිශ්තරු්තට, 

ශේයි්තට ශභ්තභ ඒ වහ ළඳ වුණු යහ්ය වහ ශඳෞධතිම 

අරලර හර්ඹ භණ්ඩරරටද, ය්ඹ්තට ව යහ්ය නහඹයි්තටද 

රඵහ දිඹ යුුවඹ. ඒ සුඹ ද යහඹහභඹ්තහි ප්රතිපරඹක් ශර අපි අද 

ර්ඹ පුයහභ දශේ ඳළඹ විසුවතශර්භ අණ්ඩ විදුිමඹ රඵහ ශදන 

දකුණු ආසුඹහශ  එභ යට ඵ කි යුුවඹ.  

මළ භමළතය ුරරය භළරගගන ඳසු ගිය ශය මළවය තුෂ භඳ ආ 

ගමන: 

ඳසුගිඹ වඹ භ හරඹ ුවශ භශේ භෙ ශඳ්තවීභ ඹටශත් 

ළදත් ශඹෝ්නහ යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට වළකි විඹ.  

1. ්හති විදුිම ත්හයඹ ළඩටවන. 

 තභ ිය අරභ විදුිම ප්රශ ලඹ ඳළතිඹද ආර්ික 
අඳවසුන, ජනති ළට ද ශවෝ ශනොදළනුත්භ 
ියහ විදුිම ශේහ රඵහ ශනොත් ඳවුේ රක් 3ට 
ළඩි ප්රභහණඹක් සුටින ඵ සශධතල ටයුුව 
අභහතයහරලශේ ව සුඹ ද දිස්රික් ශේන හර්ඹහරර 
වහඹ ඇති භශේ අභහතයහරලඹ භඟි්ත සුදු යන රද 
මීක්ණඹකි්ත අනහයණඹ විඹ.  

 අතිරු ්නහධිඳතිුවභහශේ නහඹත්ඹ ව රු 
අග්රහභහතයුවභහශේ භෙ ශඳ්තවීභ භත ශන යශමට දුප්ඳත් 
ශඳොශවොත් ශේදඹකි්ත ශතොය සුඹ ද පුයළසුඹ්තට 
විදුිමඹ රඵහදීශන ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහට නරමි්ත භශේ 
අභහතයහරලශේ ියශඹෝ්ය අභහතයුවභහ ව රරහ 
විදුිමඵර භණ්ඩරශේ සුඹ දභ ියරධහරි්තශේ වහ සුඹ දභ 
ය්ශේ ියරධහරි්තශේ වශඹෝඹ ඇති ශභභ විදුිමඹ 
ශනොභළති රක් ුවනට අධි ්නතහට විදුිමඹ 
රඵහදීශන ඩිනන ළඩ පිළිශශක් භවිසු්ත '්හති විදුිම 
ත්හයඹ' නමි්ත ක්රිඹහත්භ යන රදී.  

 ශන ඹටශත් කිසුදු ආයනබ මුදරක් අඹ ශනොය 
වනදහයී රභඹක් ඹටශත් ඳවුේ රක් ුවනට විදුිමඹ 
රඵහ දී, "ශන යශමට සුඹ ද ශදනහටභ විදුිමඹ රඵහ දී 
අ්ත" ඹන ප්රහලඹ රඵන අශප්රේේ භහඹ අ්ත 
වීභට ශඳය ියකුත් කිරීභට අඳ අභහතයහරලඹ ළරසුන 
ය ඇති ඵ ුවටි්ත ද්තහ සුටිමු. ශභභඟි්ත දියිශ්ත 
ඳවශභ භමටටශන සුටින අඳශේ ශවෝදය ්නතහ නෙහ 

සුටුවීභටත්, එභඟි්ත භමි ශතේ රහනපු එළිශඹ්ත ඳහඩන 
යන ඳහේ දරු්ත රක් වඹට ඳභණ ප්රතිරහබ 
රඵහ දීභටත් වළකිඹ. 

2. ර්භහ්තතරු්තට වනදහයී ඳදනභ භත විදුිමඹ රඵහ 
දීභ. 

 කුඩහ ව භවහ ඳරිභහණ ර්භහ්තතරු්තට තභ 
යහඳහය වහ විදුිමඹ රඵහ ළී ශනදී ශවීභට සුදුන 
ආයනබ හසුව ඉතහ ඉවශ භමටටභ ඳළය භ 
ළට දක් ඳළතිණ. ශන ියහ ර්භහ්තතරු්තට 
මිම හසුවශ්ත සුඹඹට 25 ඳභණක් අඹ ශොට 
ඉතිරි මුදර හර්ක ලශඹ්ත අවුරුදු ඳවක් ුවශ 
ශවීභට වන ළඩටවනක් ශර රහ දී යශමට 
ආර්ික ර්ධනඹට ධනහත්භ දහඹත්ඹක් රඵහ දී 
ඇත. 

3. අර්බුදඹට රක් වී තිබ ේ අඟුරු මිරදී ළී ශන 
ක්රිඹහිමඹ රභත් කිරීභ. 

 ඳසු ගිඹ හරශේ විලහර අර්බුදඹට රක් වී තිබ ේ 
අඟුරු මිරදී ළී ශන ක්රිඹහිමඹ, ළඳයුනරු්ත ිමඹහ 
ඳදිරචි කිරීශන ක්රිඹහිමඹ වහ ක්ණිගත මිරදී ළී ශන 
ක්රිඹහිමඹ වඳු්තහ දී ඉතහභත් යර, ශටි, 
විියවිදබහශඹ්ත යුුව ශර රභත් කිරීභ. 

4. ේ අඟුරු ප්රහවන ළට ද. 

 මුහුද යළුන භහ ඳව හරඹක් ුවශ ේ අඟුරු 
ප්රහවනඹ කිරීභට ශනොවළකි ියහ ඇති වී තිශඵන 
ළට ද විඳීභ වහ ්රිකුණහභර යහශේ සුට භවහ 
භහර්ශඹනුත්, දුනරිඹ භහර්ිමනුත් ේ අඟුරු 
ප්රහවනඹට ළඩ පිළිශශක් ස යන රදී. 

5. මිියස ඵර ශේඹ්තශේ ළට ද විඳීභ 

 විශලේශඹ්ත ශභළිය විලහර යහ්ය ආඹතන ඳත්හ 
ළී ශනදී ශේ අභිශප්රේයණඹ අතයලයඹ. ඒ ියහ 
ඳසු ගිඹ හරශේදී භණ්ඩරශේ සුටි මුළු ශේ 
රයහශ්ත සුඹඹට 30ට ළඩි ප්රභහණඹක් න 
මිියසඵර ශේයි්තශේ ළට ද විඳීභට මිියසඵර 
ශේයි්ත 2,363ක් රරවිභ සිකය ශේඹට ශන ශටි 
හර සීභහ ුවශ ඵහ ත් අතය, ඔවු්තශේ අශනකුත් 
ළට ද විඳීභටද භහ විසු්ත ටයුුව සදහනන ය ඇත. 
ඉතිරි මිියසඵර ශේයි්තශේ ළට ද ද විඳීභට 
ටයුුව සදහනනඹ.  

6. යහ්ය ආඹතන වළභ එටභ ඵරලක්ති 
ශභනහරු්ත ඳත් කිරීභ. 

7. පුනර්්නී ඹ විදුිමඵර යහඳ්ති ඵරඳර විකිණීශන 
්හහයභට පිළිඹන. 

 ඳසු ගිඹ හරශේ පුනර්්නී ඹ විදුිමඵර යහඳ්ති 
ඵරඳර විකිණීභ යහඳහයඹක් ඵට ඳත් වී තිබ ියහ 
ළඵෆ ආශඹෝ්ශඹකුට ඵරඳරඹක් රඵහ ළී භ 
ළට දක් ඳළුවණිගත. එභ ියහ ඇභතියඹහ ලශඹ්ත 
භහ වට ඳළරී ඇති ඵරතර අනු ියශඹෝ ියකුත් ශොට 
ප්රතිඹක් නළති සුඹ දභ ඵරඳර අරරගු ශොට ඒහ 
සුදුසු ආශඹෝ්ඹ්තට රඵහ දීශන ළඩ පිළිශශක් ස 
යන රදී. ශන අනු ශභභ ඵරඳර විකිණීශන ්හහයභ 
අ්ත ශ වළකි ඹළයි විලසහ යමි.  

8. විදුිම ඉේ දන ශභනහයණ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ ුවළි්ත ඵරලක්ති රයක්ණඹ දිරිභත් කිරීභ. 

9. හනපර් වහ භ්තනහයභ සුශර ඵරහහය ඉදිකිරීභ ඩිනන 
කිරීභ. 

707 708 



ඳහර්ිමශන්තුව 

රු ථහනහඹුවභිය, අද විශලේශඹ්ත ථහ ඵවට රක් වී 

ඇති විදුිමඹ බි ළටීභ ළන දළ්ත භහ කිඹ යුුවයි.  

විදුිමඵර ක්ශේරඹ යශමට රර්ධන ක්ශේරිම්ත විලහර 

්ඹග්රවණඹක් රඵහ ත් හර්ථ ක්ශේරඹක් වුද, ඳසු ගිඹ භහ 

06 ඇුවශත අඳට මුහුණ දීභට සුදු ව දියින පුයහ විදුිමඹ බි ළටීන 

ුවනක් ියහ විදුිමඵර ක්ශේරඹ පිළිඵ භව්නතහ ුවශ දළඩි 

ථහ ඵවට රක් විඹ.  ඒ අසථහ ුවන ළනභ ශභහි ව්ත ශරහ 

තිශඵනහ.  

 ශභයි්ත ඳශමු විදුිම බි ළටීභ 2015 ළප්තළනඵර් 27න දින 

යහත්රී 11.53ට ඳභණ සුදු ව අතය, ශභඹට ප්රධහන ශවේුව ලශඹ්ත 

වඳුනහ ශන ඇත්ශත් ශනොශයොච්ශචෝශේ විදුිම ඵරහහයශේ 

ඵරහහයඹ ආයක්ණ ඳධතධතිඹ ක්රිඹහත්භ වීභ  ියහ ඵරහහයඹ 

විදුිම ඳධතධතිශඹ්ත ඉත් වීභයි. එදින ඳළළති අහභහනය 

හරගුණිගත තත්ත්ඹ ියහ ඳධතධති ශේ ඇති ව විදුිම ඉේ දභ වහ 

ළඳයුභ අතය ශන ියහ ඇති ව තත්ත්ඹට මුහුණ දීභ වහ 

ඵරහහයඹ සඹරක්රීඹ ක්රිඹහ වියහිත වී ඇත. ශන ියහ ඇති ව 

ඵරඳෆශභ්ත දියිශ්ත අශනකුත් සුඹ දභ ඵරහහය ක්රිඹහ වියහිත 

වීශභ්ත දියින පුයහ විදුිමඹ බි ළටුණිගත. ශශේ ශතත් රරහ 

විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ඉරජිශ්තරු්තට ඳළඹ 03 ඳභණ හරඹක් 

ුවශ නපර්ණශඹ්ත විදුිම ඳධතධතිඹ ඹථහත් කිරීභට වළකි ඇත. 

ශභභ බි ළටීභ නඵ්තධ ශොඹහ ඵළලීභ වහ භහ විසු්ත 

ශභොයටු විලසවිදයහරශේ භවහචහර්ඹ යරජිත් ශඳශර්යහ, ශභොයටු 

විලසවිදයහරශේ හිටපු භවහචහර්ඹ ශයොවහ්ත කසස වහ විදුිමඵර 

ක්ශේරශේ විශලේඥඹ්ත න රිඹ්තසු ප්රනහ්තදු ව ්ඹසුරි 

රුණහනහඹ ඹන අඹශ්ත භ්තවිත විධතත් මිටුක් ඳත් 

යන රදී. ඔවු්තශේ මිටු හර්තහ භඟි්ත විදුිම ඳධතධතිඹ 

ඹහත්හලීන කිරීභ වහ ියර්ශධතල ඉදිරිඳත් ය ඇති අතය, ශභභ 

ියර්ශධතල සුදුසු ඳරිදි රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ භඟි්ත දළනට 

ක්රිඹහත්භ යමි්ත සුටී. එභ හර්තහ රු බහශ  දළන ළී භ 

වහ බහත යමි. මීට අභතය රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹද 

අබය්තතය මිටුක් ශභභ සුධතධිඹ අධයඹනඹ කිරීභ වහ ඳත් 

ය ඇති අතය, එභ හර්තහ ද බහත යමි.  

භව්න උඳශඹෝගිතහ ශොමිභ භඟි්ත ශභභ විදුිම බි ළටීභ 

නඵ්තධ ළනඩහ භළියශටෝඵහ එච්.වී.ඩී.සී. (Manitoba 

HVDC) ඳර්ශේණ භධයසථහනඹ භඟි්ත අධයඹනඹ ය ඇති 

අතය, එභ හර්තහ භඟි්තද Reactive විදුිමඵරඹ ියසඳහදනඹ ව 

ට්රහ්තසශෂෝභර් ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ ියර්ශධතල රැක් ඉදිරිඳත් ය 

ඇත. ශභභ හර්තහශ  ියර්ශධතල ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිළිඵ ශභභ 

අභහතයහරලඹ වහ රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ භව්න උඳශඹෝගීතහ 

ශොමිභ භෙ ටයුුව යමි්ත සුටී. එභ හර්තහශ  පිටඳතක් 

රු බහශ  දළන ළී භ වහ බහත යමි.  

ශභභ හර්තහශ  ියර්ශධතල ක්රිඹහත්භ යමි්ත සුටින අතයුවශර් 

2016 ශඳඵයහරි 25න දින  2.10ට ඳභණ ශදන තහටත් 

දියින පුයහ විදුිම බි ළටීභ සුදු විඹ. ශන සුදු වීභට ශවේුව වී ඇත්ශත් 

ශඳොේපිටිඹ-ශොශශෝතනහ 132 kv නශප්රේණ ඳධතධතිඹට 

අකුණක් ළදීභ ියහ ශවෝ ශනත් සුදු වීභක් ශවේුවශ්ත රැවළ්ත 

භහර්ඹ භතවීභකි්ත නශප්රේණ භහර්ඹ ඳධතධතිශඹ්ත ඉත් 

වීභත් භෙ එභ අසථහශ  ්නනඹ ශමි්ත තිබ විදුිම ප්රභහණඹ 

ඳධතධතිශේ අශනකුත් විදුිම රැවළ්තරට දයහ ්තනට ඵළරි වීභ ියහ 

ආයක්කත පිඹයක් ලශඹ්ත සුඹ ද ඵරහහය ඳධතධතිශඹ්ත වි්තධි 

වීභඹ. ශභභ අසථහශ දීද රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ 

ඉරජිශ්තරු්තට ඳළඹ 03 හරඹ ුවශ දී ඳධතධතිඹ ඹථහ තත්ත්ඹට 

ඳත් කිරීභට වළකි වී ඇත. ශභභ සුධතධිඹ පිළිඵ ද අධයඹනඹ 

ශොට හර්තහ යන ශර භහ විසු්ත ඉවත ව්ත භවහචහර්ඹ 

යරජිත් ශඳශර්යහ භවතහශේ බහඳතිත්ශඹ්ත යුත් මිටු ඳත් 

යන රදී. ශදන විදුිමඵර බි ළටීභ පිළිඵ ද අධයඹනඹ කිරීභ 

රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ භඟි්ත නන යන රද මිටුක් ඳත් 

ය ඇති අතය,  එභ මිටුර හර්තහ ද රු බහට ඉදිරිඳත් 

යමි.  

ශභභ අසථහශ දී ප්රභහණත් ්ර විදුිමඵරඹ ්රහලර තිබ 

ියහ විදුිම ප්ඳහදුශ්ත ශතොය අණ්ඩ විදුිමඹ රඵහ දීභට 

විදුිමඵර භණ්ඩරඹට වළකි විඹ. විදුිමඵරඹ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් 

යන ශතක් ඳළඹ කිහිඳඹක් විදුිමඹ වි්තධි කිරීභට සුදු වු ද එභ 

අසථහශ දී ළරසුන වත විදුිම ප්ඳහදුක් සුදු කිරීභ ශක්හ 

ළී භට වළකි විඹ.  

ශභභ ශදන විදුිම බි විටීභට ශවේුවක් ලශඹ්ත දළක්ව එක් 

නශප්රේණ රැවළ්ත භහර්ඹක් ඳධතධතිශඹ්ත ඉත් ව ඳසු භසථ 

ඳධතධතිඹභ ක්රිඹහ වියහිත වීභ  අහභහනය තත්ත්ඹක් ඵළවි්ත ඒ 

පිළිඵද අධයඹනඹ යමි්ත සුටින අතයුවය 2016.03.13 න දින 

 2.20ට ඳභණ දියින පුයහ ක්රිඹහත්භ ව ශතන විදුිම බි 

ළටීභ ද සුදු විඹ. ශභඹට ශවේුව වී අත්ශත් බිඹභ 132 kv 

ට්රහ්තශස ෂෝභයඹ ශොටක් න Tap Changer පුපුයහ ගිිය 

ළී භයි. ශභභ ගිිය ළී භ ශවේුවශ්ත ඒ අට තිබ නශප්රේණ 

භහර් විදුිම ඳධතධතිශඹ්ත ඉත් වී ඇත. ශන අසථහශ දී 

ශනොශයොච්ශචෝර ඵරහහයශේ ශභ.ශො.700 ධහරිතහශ්ත විදුිම 

්නනඹ වී ඇති අතය, ශභභ ප්රභහණඹ නශප්රේණඹ කිරීභට 

අශනකුත් නශප්රේණ භහර්රට ශනොවළකි වී ියහ ඇති ව 

අභුවිමතතහ්තට මුහුණ දීභට ඳධතධතිශේ සුඹ දභ විදුිම ඵරහහය 

ආයක්කත පිඹයක් ලශඹ්ත ඳධතධතිශඹ්ත ඉත් වී ඇත. ශන 

අසථහශ දී රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ඉරජිශ්තරු්තට විදුිමඵර 

ඳධතධතිඹ නළත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට ඳළඹ 08 හරඹක් 

ත වී ඇත. ශභඹ අහභහනය තත්ත්ඹකි. ශභඹට ශවේුව වශේ 

නශප්රේණ භහර්ර ඇති ව දුර්රතහ විඹ වළකි ඵට වඳුනහ 

ශන ඇත. අහනහට ශන අසථහ න විට ඳළති ියඹර හර 

තත්ත්ඹ ියහ ්ර විදුිම ඵරහහයර ්රඹ ඉුවරු ය ළී භට 

අලය ඵළවි්ත ්ර විදුිම ියසඳහදනඹ සීභහ වී තිබුණිගත. එශභ්තභ ේ 

අඟුරු ඵරහහයඹ නළත ඳණ ළ්තවීභ වහ දින 03-04 ඳභණ 

හරඹක් ත න ඵළවි්ත විදුිම හිෙඹක් ඇතිව අතය, ඇතළන 

ප්රශධතලරට ළරසුන වත ශරද විදුිම ප්ඳහදුක් කිරීභට 

රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹට අභළත්ශත්ත වුද සුදු විඹ. ශන 

පිළිඵ විඹබහය අභහතයයඹහ ලශඹ්ත භභ ්නතහට නහටු 

ප්රහල කිරීභට ළභළතියි.   

රරහශ  ඳසු ගිඹ හරරදී දියින පුයහ විදුිම ඵළ ළටීභක් 

අ්ත යට සුදු වී ඇත්ශත් 2009 ඔක්ශතෝඵර් භදීඹ. එනන මීට 

ය 5ට ශඳයඹ. 2009 දී සුදු ව අ්ත විදුිම බි ළටීශන සුට 

ය 5ට ඳසු භහ 6ක් ුවශ ුව්ත තහක් දියින පුයහ විදුිම බි 

ළටීභ ියහ ශන පිළිඵ ්නතහශේ දළඩි අධහනඹ ශඹොමු වීභ 

හධහයණයි.  

ශන වහ පිළිත වළකි තහක්ණිගත විග්රවඹ්ත ශනොතිබ ඵළවි්ත 

අභහතයහරලඹ ශභභ සුධත් ්ත ඇති වීභට ුවඩු දිඹ වළකි සුඹ ද ඳළති 

පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහ භහර් රැක් ශන 

තිශඵනහ. ඉවත ව්ත ශදන විදුිමඹ බි ළටීභ අධයඹනඹ 

කිරීභට ඳත් ශ විධතත් මිටුට ශභභ සුධතධිඹ පිළිඵ 

අධයඹනඹ යන ශරට භහ විසු්ත ද්තහ සුටිඹහ; ශඳොිමස 

ශදඳහර්තශන්තුවට ඳළමිණිගතිම ශහ; මීට අභතය ය්ශේ ය 

ඳරීක්යඹහශ්තද ශභභ පිපිරීභ පිළිඵ ඳරීක්හ යන ශර 

ඉේරහ සුටිඹහ. අතිරු ්නහධිඳතිුවභහශේ උඳශදස ඳරිදි විදුිම 

ඳධතධතිශේ ආයක්හ පිළිඵ භව්නතහ ුවශ විලසහඹක් ඇති 
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කිරීභ වහ සුඹ දභ ළදත් සථහනරට වමුදහ ආයක්හ රඵහ 

දු්තනහ.  ඊට අභතය ශභභ ට්රහ්තසශෂෝභර් ියසඳහදනඹ ශ ්ර්භ්ත 

ව ්ඳ්ත භහනර ියශඹෝජිතයි්ත ශභයටට ශ්තහ අදහශ 

ඳරීක්ණ ටයුුව කිරීභට පිඹය ත් අතය, ඊශේ දිනශේ ස 

බහඹ න විට ඔවු්ත සුඹ තහක්ණ ඇයීන ටයුුව සුදු යනු 

රළබුහ.  

ශභභ විදුිම බි ළටීභ මුළුභිය්තභ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් ශොට 

ඳළඹ 03ක් ඳභණ ත වීභට ශඳය ඳසු ගිඹ 16ළියදහ  2.30ට 

ඳභණ 13 න දින බිඹභ දී පුපුයහ ගිඹ ට්රහ්තසශෂෝභයශේ 

ශොටක් පුපුයහ ගිඹ ආහයඹටභ ශොටුශොඩ පිහිටි 

ට්රහ්තසශෂෝභයශේ ශොටක් ද පුපුයහ ගිඹහ. ශශේ වුත් ශභභ 

අසථහශ දී දියින පුයහ විදුිම බි ළටීභ ඇති ශනොන ඳරිදි විදුිම 

ඳධතධතිඹ ආයක්හ ය ළී භට විදුිමඵර භණ්ඩරශේ 

ඉරජිශ්තරු්තට වළකිඹහ රළබුණහ.   

විශලේශඹ්තභ ඳශමුළියය බි ළටීභ ශොඹහ ඵළලීභට ඳත් 

ශ මිටු ශදශක් හර්තහ ව ඒ වහ රළබුණු සුඹ දභ හර්තහ 

වභළගත* ය්තනට ඔඵුවභහශේ අයඹ ඉේරහ සුටිනහ.  

දළනට ශන සුදුවීන පිළිඵ රු අභළතිුවභහ විසු්ත ඳත් යන 

රද මිටුත්, විදුිමඵර අභහතයහරලඹ විසු්ත ඳත් යන රද 

මිටුත්, විදුිමඵර භණ්ඩරඹ විසු්ත ඳත් යන රද මිටුත් ව 

අතිරු ්නහධිඳතිුවභහ විසු්ත ඳත් ශ භහශේ බහඳතිත්ශඹ්ත 

යුත් රු ඳහසලී චනපි යණ ඇභතිුවභහ, රු සුසුේ 

ශප්රේභ්ඹ්තත ඇභතිුවභහ, රු ච්තදිභ වීයක්ශොඩි ඇභතිුවභහ, රු 

හර යත්නහඹ ඇභතිුවභහ, රු ඉයහ්ත විරභයත්න ියශඹෝ්ය 

අභහතයුවභහ ව රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ ියශඹෝ්ය ඇභතිුවභහ ඹන 

ඇභතිරු්තශ්ත ළදුනරත් මිටු අධයඹනඹ යමි්ත සුටී.  

මිටුශ  අුවරු හර්තහ අද උදෆන අතිරු ්නහධිඳතිුවභහට 

බහය දීභට වළකි වුණහ. ශභභ හර්තහරට අනු ශටි හලීන වහ 

දිගු හලීන ලශඹ්ත දියිශ්ත විදුිමඹ අණ්ඩ ළඳයීභ වහ 

අලය ක්රිඹහ භහර් ළී භට අභහතයහරලඹ ළරසුන ශොට ඇත.  

රු ථහනහඹුවභිය, ශභ තත්ත්ඹට ශවේුව විඹ වළකි 

අභිශඹෝ: 

(1)  ශනොශයොච්ශචෝ ශේ ේ අඟුරු ඵරහහයඹ ශන 
ශභොශවොශත් ්හති විදුිමඹ ඳධතධතිඹට අතයලය විදුිම 
ඵරහහයඹකි. නමුත් රු බහ ද්තනහ ඳරිදිභ ශන 
ඵරහහයශේ ළරසුන කිරීශනදී ශ්රී රරහශ  විදුිම 
ඳධතධතිඹට නපර්ණශඹ්තභ ළශශඳන ආහයඹට 
ළරසුන ය නළති ඵ ඉරජිශ්තරු්තශේ භතඹයි. ශන 
ියහ විදුිමඹ ඳධතධතිශේ ඇති ්තනහ ව ශනසවීනරදී 
ඵරහහයඹ ශඵොශවෝ විට ක්රිඹහ වියහිත ශ . ළට ද 
්තශ්ත ඵරහහයඹ ක්රිඹහ වියහිත ව ඳසු ඵරහහයශේ 
ඹ්තරර උසණත්ඹ අඩු න ශතක් දින 03-04ක් ඹන 
ශතක් ඵරහහයඹ නළත ඳණළ්තවීභට ශනොවළකි 
වීභයි. එභ ියහ ්ර විදුිමඵර ියසඳහදනඹ සීභහ වී ඇති 
අසථහරදී ේ අඟුරු ඵරහහයඹ ද ක්රිඹහ වියහිත 
වුශවොත් දින ුවන වතයක් ඹන ශතක් යට ුවශ විදුිම 
හිෙඹක් ඇති විඹ වළ. එහිදී විදුිමඹ ප්ඳහදුක් කිරිභට 
ද සුදු විඹ වළ. ශන ියහ අණ්ඩ විදුිම ළඳයුභට නන  
එභ අසීරු හරඹ ුවශ දී බහවිතඹට ේ අඟුරු 
ඵරහහයශේ විදුිම ධහරිතහට භහන අතිශර් තහඳ 

ඵරහහයඹක් ඳත්හ ත යුුව ඵ විශලේඥයි්තශේ 
භතඹයි. ශභඹ විලහර ළට දක් න අතය ඒ වහ 
විලහර විඹදභක් දළරීභට සුදු ශ .  

ගදලන භියගය ගය  

 අඳශේ විදුිම ්නනශඹ්ත සුඹඹට 50ට ළඩි 
ප්රභහණඹක් ්ර විදුිම ඵරහහයිම්ත ියසඳහදනඹ යනු 
රඵයි. හභහනය විඹළි හරගුණ තත්ත්ඹක් ඹටශත් 
වුද ඉතහ ය ඝ්ර අඩු වීභක් ්ර විදුිමඵර ියසඳහදනශේ  සුදු 
ශ . ශභයි්ත ළඩි ප්රභහණඹක් ඳඹන භවළිම 
රහඳඹට අඹත් ්රහලර ප්රධහන අයමුණ ්ක 
ර්භහ්තතඹට ්රඹ ළඳයීභ ඵළවි්ත හ ්තනඹ 
වහ ්රඹ ආයක්හ ය ්තනහ ශභළිය හරරදී 
තත්ත්ඹ ඩහත් ඵළරෑරුනඹ. 

3.  විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ඳසු ගිඹ හරශේ විලහර ලශඹ්ත 
්නන ධහරිතහ ළඩි ය තිබුණ ද තභත් ඇතළන 
නශප්රේණ භහර් ව විදුිම උඳ ශඳොශේ ඳළයණිගත ව 
දුර්ර භමටටභ ඳය .   

4.  එශභ්තභ ඳධතධතිශේ නඩත්ුව ටයුුව ද ියසු ශර සුදු වී 
ඇත්දළයි ළඹුරි්ත ශොඹහ ඵළලීභට අලය වී ඇත.  

5.   යශමට විදුිම ඉේ දභ ශන දිනර ය ඝ්රශඹ්ත ඉවශ ඹයි. ඳසු 
ගිඹ තිශේ ශභශතක් හර්තහ ව ඉවශභ ඉේ දභ න 
දශේ ඉේ දභ ගිහ ශොමට ඳළඹ 42 ඉක්භ විඹ.  ශභභ 
විදුිම ඉේ දභට ළශශඳන විදුිම ඵරඹ ියසඳහදනශේදී 
විවිධ භහ්යීඹ, ආර්ික ව ඳහරිරි ළට දරට 
මුහුණ දීභට සුදු ශ . ශභහිදී ඳහරිරි ප්රලසන ප්රධහන 
තළනක් ී . 

6.  රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ අද ඳතින භවය ඹේ 
ඳළන ගිඹ ශභනහයණ රභශ ද ඹ්ත ර්තභහනශේ 
උධතත වී ඇති විදුිම ්නන ළට ද විඳීභ වහ 
ප්රභහණත් ශනොවීභ තත් අභිශඹෝඹකි. 

රු ථහනහඹුවභිය, ශභභ අභිශඹෝ ්ඹ ළී භ වහ ත් 

ක්ණිගත ක්රිඹහ භහර් ව ඉදිරි ශඹෝ්නහ ඳවත ඳරිදි ශ . 

1.  ශභභ අසථහශ  ශභනහයණඹ වහ ක්ණිගත 
පිඹයක් ශර "වදිසු අසථහ ශභනහයණ මිටු" 
තරුණ දක් ියරධහරි්තශ්ත භ්තවිත පිහිටුන රද 
අතය, ඳධතධති ඳහරනඹ නඵ්තධ සුවිශලේ ියරධහරි්ත 
ශන වහ ඇුවශත් යන රදී. 

2.  සුවිශලේෂී ළදත් සථහනර නඩත්ුව ටයුුව පිළිඵ 
ශොඹහ ඵරහ තිඹක් ඇුවශත හර්තහ යන ශර 
රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ වි හමි 
හභහනයහධිහරියඹකු න ශභොහිදී්ත භවතහ ව 
භවහචහර්ඹ ශක්.ශක්.බී. ශඳශර්යහ ඹන භවත්රු්තශ්ත 
භ්තවිත ක්ණිගත මිටුක් ඳත් කිරීභට ටයුුව 
යන රදී. 

3.  සුඹ දභ නඩත්ුව ටයුුව ළරසුන කිරීභ ව ියසු ඳරිදි 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ශොඹහ ඵළලීභ වහ ශභශවයුන 
මිටුක් ඳත් යන රද අතය, එඹ ශ්යසස අතිශර් 
හභහනයහධිහරීයඹකු ඹටශත් ක්රිඹහත්භ කිරීභට 
ටයුුව කිරීභ. 

4.  ක්ණිගත ඉ්තධන ශතො ියසු ඳරිදි ශභනහයණඹ 
කිරීභට ටයුුව කිරීභ. 

5.  විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ුව සුඹ දභ කුඩහ ඳරිභහණශේ විදුිම 
උත්ඳහද ඹ්තර සුඹේර ඳධතධතිඹට නඵ්තධ කිරීභ. 

6.  ගිවිසුන හරඹ අ්ත වී ඇති ශඳෞධතිම විදුිම 
ඵරහහය මිරදී ශන අතිශර් ඵරහහය ශර ඳත්හ 
ළී භට ශඹෝ්නහ කිරීභ. 
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————————— 
*  පුවහතකළගේ  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමශන්තුව 

 i.  සී/ ACE Power භහභ, ඇඹිිමපිටිඹ  
 ශභ.ශො. 100 

 ii.   සී/ ශවරදනවි භහභ, පුත්තරභ  
 ශභ.ශො. 100 

 iii.   සී/ ACE Power Generation භහභ, භහතය 
 ශභ.ශො. 25 

7.  මීට අභතය ඉදිරිශේදී ඇති විඹ වළකි ියඹර 
තත්ත්ඹදී විදුිම ප්ඳහදු ළශළක්වීභට ශටිහලීන 
ශඹෝ්නහ කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

   i.   විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ප්රධහන ඳහරිශබෝගිඹ්ත 
න ර්භහ්තතලහරහ වහ යහඳහය සථහනර 
අතිශර් ්නන ඹ්තර විලහර ප්රභහණඹක් ඇත. 
ශභභ ්නන ඹ්තර ඉදිරිශේදී විඹ වළකි විදුිම 
හිෙඹදී ශඹොදහ ළී භට ළඩ පිළිශශක් 
ස ය ඇත. ශභභඟි්ත ශභ.ශො. 65-70ක් 
අතය විදුිමඵර ප්රභහණඹක් ඳඹහ ත වළ. එහිදී 
ඔවු්ත වහ හධහයණ දිරි දීභනහ ශවීභට 
ටයුුව කිරීභට අඳ සදහනනඹ. 

  ii.  ශ්රී රරහ සුියතය ඵරලක්ති අධිහරිඹ වහ රරහ 
විදුිමඵර භණ්ඩරඹ එක් දළනට විදුිම ඉේ දභ 
ශභනහයණඹ යන ළඩටවනක් 
ක්රිඹහත්භ යමි්ත සුටින අතය, එභ ළඩටවන 
ත දුයටත් ක්රිඹ කිරීශභ්ත ළරකිඹ යුුව 
විදුිමඵර ප්රභහණඹක් ඉතිරි ශ වළ. 

 iii. මීට අභතය විඹළි හරගුණඹ තදුයටත් 
ඳළුවණශවොත්, වදිසු අලයතහ විදුිමඵරහහය 
ශභහශොමට 100 ප්රභහණඹක් විියවිදබහශඹ්ත 
යුක්ත ඵදු රභඹ ඹටශත් වදිසුශේ මිරදීශන 
විදුිමඵරඹ හිෙ ප්රශධතලර ශටි හලීන 
සථහනත ශ වළ. 

8. රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ දිගුහලීන විදුිම ්නන 
ළරළසභ භඟි්ත අ දති්ත ඉදිකිරීභට ශඹෝ්නහ ය ඇති 
ඒ ධහරිතහ ශභහශොමට 35 ඵළගි්ත න ෆස ටර්ඵයින 
විදුිම ඵරහහය ුවනක් (3) ඉදිරි භහ 12 ුවශ ඉදිය අ්ත 
ශොට විදුිම ්නනඹ වහ සදහනන කිරීභ. 

9. සහබහවි ද්ර හයු විදුිම ඵරහහය වනඵ්තශතොට ශවෝ 
ශයරපිටිඹ ප්රශධතලශේ සථහපිත කිරීභ පිළිඵ රහ 
ඵළිමඹ යුුවඹ. 

10. ටහර් ය්ඹ ව ශ්රී රරහ ය්ඹ භෙ සහබහවි හයු මිරදී 
ළී භ වහ යහ්ය තහ්ත්රි ගිවිසුභක් අත්්ත කිරීභ 
වහ ටයුුව ස කිරීභ. 

11. වනඵ්තශතොට ශවෝ හ ද යහඹ ආශ්රිත සහබහවි හයු 
ව දළවිශතේ (ධතවිත් ඉ්තධන) භඟි්ත ක්රිඹහ යන 
ඵරහහයඹක් ඉදිකිරීභ. 

12. දළනට ඉදිශමි්ත ඳතින ්ර විදුිම ඵරහහයර ඉදිකිරීන 
ඩිනන කිරීභ. 

 ශභොයශොේර ්ර විදුිම ඵරහහයඹ - ශභහශොමට 31 

 ශබ්රෝඩ්ර්තඩ්ස ්ර විදුිම ඵරහහයඹ - ශභහශොමට 35 

 උභහ ඔඹ ්ර විදුිම ඵරහහයඹ - ශභහශොමට 120 

 සීතහ ්ර විදුිම ඵරහහයඹ - ශභහශොමට 20 

13. හනපර් ේ අඟුරු ඵරහහය ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඩිනන 
කිරීභ වහ අභහතය භණ්ඩර උඳ මිටුක් ඳත් කිරීභ. 

14. විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ්නන ළරළසභ නළත 
භහශඹෝ්නඹ කිරීභ. 

15. සර්ඹ ඵර ව සුශර ඵර උදයහන 12ක් දියින පුයහ සථහපිත 
කිරීභ. 

 
16. ්හර භහඳ -Net Metering- ඳවුේ රක් 10ට වඳු්තහ දී 

ශභහශොමට 1,000 විදුිම ්නනඹක් ව ඳවුේර 
ආර්ිකඹ ළඩිදියුණු කිරීභ. ඔවු්තශේ ියහර වරඹ 
භත වි යන සර්ඹ ඵර ඳධතධතිශඹ්ත ියඳදන විදුිමඹ, 
භණ්ඩරඹ රඵහශන ඔවු්ත එදිශනදහ බහවිත යන 
ප්රභහණඹට ඩහ අතිරික්තඹ වහ මුදේ ශවීශන රභඹක් 
වඳු්තහ දීභ. 

17. ශභහශොමට 2 දක්හ කුඩහ පුනර්්නී ඹ විදුිම ඵරහහය 
ආශඹෝ්ඹ්ත වහ යර අනුභත කිරීශන ව මිර 
රභඹක් වඳු්තහ දීභ. 

18. ්හතය්තතය විශලේඥඹ්ත භඟි්ත පුනර්්නී ඹ ඵරලක්ති 
ඳධතධතිඹට රඵහ ළී ශනදී ඇතින තහ ක්ණිගත ළට ද 
විඳීභ. 

19. විදුිම නශප්රේණ ඳධතධතිශේ සථහයිතහ ඇති කිරීභ වහ 
විශදස විශලේඥඹ්තශේ වඹ රඵහ ළී භ. 

20. විදුිම ඳධතධතිශේ දුර්ර ට්රහ්තසශෂෝභර් ව උඳ ශඳොශේ 
ශධතය ඹ ඉරජිශ්තරු්තශේ වඹ රඵහශන ඩිනමි්ත 
අ දත්ළඩිඹහ කිරීභට විශලේ ළඩපිළිශශක් ස කිරීභ. 

21. අතයලය සථහනර අතිශර් විේඳ නශප්රේණ භහර් 
ඉදිකිරීභ වහ ශධතය ඹ ඉරජිශ්තරු ආඹතනර වඹ රඵහ 
ළී භ. 

22.  දළනට තිශඵන නශප්රේණ ඳධතධති නවීයණඹ කිරීශන 
ළරළසශන ප්රමුතහ නළත භහශරෝචනඹ කිරීභ. 

23. නශප්රේණ ඳධතධතිඹ නඩත්ුව කිරීභ ව අ් ක්ණඹ කිරීභ 
වහ  කීභට ඵළ ශන ියරධහරි්ත වඳුනහ ළී භ. 

24. ශඹෝජිත ඳධතධති ඳහරන භධයසථහනඹ ඉදින ශතක් ශධතය ඹ 
විශලේඥඹ්ත භඟි්ත තහහිම හර්ඹක්භ ඳධතධති 
ඳහරන රභඹක් වඳු්තහ දීභ. 

25. විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ඉවශ ශභනහයණඹ ලක්තිභත් 
කිරීභ. 

26. රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ළදත් අරල ව රහඳර 
ඵරතර ලක්තිභත් ශොට ළඩි කිරීභ. 

27. ශනොශයොච්ශචෝශේ විදුිම ඵරහහයඹ ක්රිඹහ වියහිත ව ඳසු එඹ 
නළත ඳණ ළ්තවීභට තන දින 03-04 හරඹ අඩු 
කිරීභට ත වළකි ක්රිඹහභහර් ළී භ. ඒ වහ අලය 
විදුිමඹ ඳඹහ ළී භට විේඳ රභඹක් ශඹදීභට ටයුුව 
කිරීභ. 

28. ශනොශයොච්ශචෝශේ ඵරහහයඹට ලක්තිභත් ඵරතර හිත 
ශභනහයණ රභශ දඹක් වඳු්තහ දීභ. 

29. රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරශේ ළරසුන වහ නශප්රේණ අරල 
ලක්තිභත් කිරීභ. 

30. වදිසු අසථහ ශභනහයණ ඒඹක් සථහපිත කිරීභ. 

31. රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ුවශ විඹ විශලේඥඹ්ත බිහින 
ඵහ ළී ශන වහ හර්ඹ භණ්ඩර රභශ දඹක් වඳු්තහ 
දීභ. 

ශඹෝජිත 
සුශර 
ඵරහහය 

ධහරිතහ 
(ශභ.ශො.) 

ශඹෝජිත සර්ඹ 
ඵරහහය 

ධහරිතහ 
(ශභ.ශො.) 

භ්තනහයභ 375 භ්තනහයභ 100 

පුනරී්ත 150 හරච්ශච්න 100 

ඩභහයච්චි 125 මුරති  100 

මුරති   50 අනඳහය 100 

ශෝකිරහයි  45 ශභොනයහර 200 

    ළිම්තද 200 

    වනඵ්තශතොට 300 

එුව 745 එුව         1,100 

713 714 

[රු යරජිත් සුඹමරහපිටිඹ භවතහ] 
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32. භව්න උඳශඹෝගිතහ ශොමි්ත බහශ  කීන වහ 
ියඹහභනඹ්ත රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ුවශ ියසු ඳරිදි 
ක්රිඹහත්භ යමි්ත ඉදිරි අලය ටයුුව කිරීභ වහ 
ළඩටවනක් ස කිරීභ. ශභශතක් ඒ හයණහ 
වරිඹහහය සුදුශරහ ශනොභළති ඵ අඳට ශඳී  ඹනහ. 

රු ථහනහඹුවභිය, ශභභ ශඹෝ්නහිම්ත අතිඵහුතයඹක් 

දළනටභත් අඳ විසු්ත ළරසුන ශ ඒහ න අතය, ශභභ 

ළඩටවන හුශදක් ර්තභහනශේ ශභ්තභ අනහතශේත් යශමට 

එදිශනදහ ්න ජීවිතඹට ශභ්තභ ආර්ික ර්ධනඹට ්ජුභ 

ඵරඳහන ප්රධහනතභ ඹටිතර ඳවසුභ ව විදුිම ඵරඹ ශ්රී රහරකීඹ 

භසත ඳහරිශබෝගි ්නතහට අණ්ඩ වහ හර්ඹක්භ 

ඳවසුශ්ත රඵහදීශන අයමුණු ශඳයදළරි ස ව ඵ ව්ත ශ 

යුුවඹ. එහි ප්රධහනතභ හධඹ රරහ විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ඩහත් 

ලක්තිභත් වහ හර්ඹක්භ කිරීභයි. ශනත් කිසුදු ළෙවුණු නයහඹ 

ඳරඹක් එහි නළත. විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ශවෝ එහි ශොටක් 

ශඳෞධතලීයණඹ කිරීශන අදවක් ශවෝ ඊට ශඳය සදහනභක් ශන 

ුවශ ශනොභළති ඵ කීශභ්ත ප්රහල ශ යුුව ඇත. 

ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අතිරු 

්නහධිඳතිුවභ්තශේ පර්ණ නහඹත්ඹ රු අග්රහභහතයුවභ්තශේ 

සුවිශලේෂී භෙශඳ්තවීභ ශභ්තභ ළබිනමට භණ්ඩරශේ ව ය්ශේ 

පර්ණ වශඹෝඹ භහ ුව ඇත. භහශේ අභහතයහරලශේ ියශඹෝ්ය 

අභහතය අජිත් පී. ශඳශර්යහ භළතිුවභහශේ සුවිශලේ ශවෝදයහත්භ 

වශඹෝඹ ශභ්තභ, අභහතයහරල ශේනුවභහ, රරවිභ බහඳතිුවභහ, 

අධයක් භණ්ඩරඹ, හභහනයහධිහරීුවභහ ඇුවළු සුඹ ද භමටටනර 

ශේ භවත්භ භවත්මී්ත ව සුඹ ද ්ත්ය ඹ මිති දක්න 

වශඹෝඹද ශෞයශඹ්ත සුහිඳත් ශ යුුව ඇත. 

අහන ලශඹ්ත භසත ශ්රී රහරකීඹ ්නතහට ශභභ 

ඳණිගතවුඩඹ යටටභ ශන ඹන භහධයශ දී භවත්භ භවත්මී්තශේ 

වශඹෝඹද භභ ඵරහශඳොශයොත්ුව ශමි. ඒ, ඔඵ ශභ්තභ භහත් 

රැකීභට ඵළඳී සුටින ්හතිශේ ඹවඳත් ර්තභහනඹ ව ශෞබහයත් 

ඉදිරි භන ශනුශිය. ඒ අනු නළත විදුිමඹ ළපීභක් සුදු 

ශනොශ ඹ ඹ්තන අඳශේ පර්ණ විලසහඹයි. 

සුවතියි. 

 

ගරු සිසිර ජයගක ඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

Sir, I rise to a point of Order. 

විදුිමඵර වහ පුනර්්නී ඹ ඵරලක්ති ඇභතිුවභහ ශභොනහ 

කි  ත්, ළශය්ත ළශර් විදුිම ඵරඹ ඳහ වළරීභ සුධතධ නහ. ඒ 

ියහ භහශේ  අශත් ශන තිශඵන විදුිම ඳ්තදභ හශේ විදුිම ඳ්තදන 

අඳට රඵහ ශද්තන කිඹරහයි අපි ශඹෝ්නහ ය්තශ්ත. ශන යශමට භව 

්නඹහට ඇභතිුවභහ කිඹන ශධත ශනොශයි ප්රහශඹෝගි තය 

ලශඹ්ත සුධතධ ්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, ශවොයි. 

ප්රධහන ටයුුව ආයනබශේදී ශඹෝ්නහ, රු බහනහඹුවභහ.  

අියක් භ්තත්රීරු රුණහය හඩිශ්තන. රු සුසුය 

්ඹශොඩි භ්තත්රීුවභිය, ඔඹ torch එ ශභතළන දේ්තන එඳහ. 

ශභතළනට ඕ අලය නළවළ.  

ගරු භජිත් පී. ගඳගර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනී ය 
බක්ති නිගය ජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

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

Renewable Energy) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Ajith P. Perera. 
 

ගරු භජිත් පී. ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹුවභිය, ඳහර්ිමශන්තුවශ  නප්රදහඹ අනු mike 

එ on ශ්තශ්ත ඔඵුවභහ නභ කි ශොත් ඳභණයි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . 
 

ගරු භජිත් පී. ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අද දශේ ුව්ත තහක්, භහි්තදහන්තද අ දත්භශේ 

භ්තත්රීුවභහ අුවරු ප්රලසන ුවන ඇහුහට ඳසශේ mike එ on ශහ. 

හසුශධත නහනහඹක්හය භ්තත්රීුවභහ mike එ on ය්තන 

කි හට ඳසශේ mike එ on ශහ. ඒ හශේභ දළ්ත සුසුය 

්ඹශොඩි භ්තත්රීුවභහශේ නභ ශනොකිඹහ torch එ අයශන ආ 

ශරහශ  mike එ on ශහ. එභ ියහ ශභතළන mike ඳහරනඹ 

යන තළන නප්රදහඹට, ී තිඹට, ඔඵුවභහශේ අණට විරුධතධයි 
ළඩ ය්තශ්ත. රුණහය ඔඵුවභහ ඒ පිළිඵ ඳරීක්හ ය 

ඵර්තන. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒ ළන ශවොඹරහ ඵර්තනන; ශේනුවභහට කිඹ්තනන.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉශබ් ඳත්ුව ශනහ ! 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉශබ් ඳත්ුව  ශ්තශ්ත නළවළ. 
 

ගරු භජිත් පී. ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එශවභ ඉශබ් ඳත්ුව ්තශ්ත නළවළ. ඒට රභඹක් තිශඵනහ. 

ඉශබ් ඳත්ුව ශ්තශ්ත ශොශවොභද? 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන ටයුුව. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ඳළර්ලිගම්න්තුගේ රැවහවීම් 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

“That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 1.00 p.m. to 7.30 

p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 

operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put.” 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting on 24.03.2016 shall be 9.30 a.m. to 

7.30 p.m.. At 10.30 a.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament 

shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගඳෞේගලික මන්ත්රීන්ගප ඳනත් ගකටුම්ඳත් 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
I 
 

ිළිතයන්ද ධර්මළවහගත්ර දය ිළරිගලන් විශළරවහථ 

වංලර්ධන වභළල (වංවහථළගත කිරීගම්  ඳනත් 

ගකටුම්ඳත 
தறலிந்ன ர்சரஸ்ரர தறரறரன் றகரஸ் 

சங்ர்ண சதர (கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
PILIYANDALA DHARMASHASTRODAYA PIRIVEN 

VIHARASTHA SANWARDHANA SABHAWA (INCORPORATION) 

BILL 

 

ගරු  සිරිනළල් ද ගමල් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறநறணரல் டி தல்) 

(The Hon. Sirinal de Mel 

රු ථහනහඹුවභිය, ඳවත ව්ත ශඹෝ්නහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ:  

"පිළිඹ්තදර ධර්භලහසශරෝදඹ පිරිශ්ත විවහයසථ රර්ධන බහ 

රසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුනඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ 

යුුව ඹ." 

 

ගරු ගක්.ගක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa) 
 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ට  භනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්, එය 

මුද්රණය කිරීම  නිගය ග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5  ලන වහථළලර නිගය ගය ය ගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත භධිකරණ ශළ බුේධ ළවන භමළතයතුමළ ගලත ඳලරන දී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  லற ற்தம் 

தைத்சரசண அகச்சதக்கு 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 Justice and Buddhasasana for report. 

 
 

II 

 
භකුරණ ජළමිආ රශහමළනියළ භරළබි විදුශ 

(වංවහථළගත කිරීගම්  ඳනත් ගකටුම්ඳත 
அக்குநக ஜரறஆ ஹ்ரணறர அநதைக் கல்லூரற 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
JAMIAH RAHMANIYA ARABIC COLLEGE, AKURANA 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ඉවහශළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இஸ்யரக் ஹ்ரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தகப சதரரகர் அர்கரப, தறன்தம் 

தறரகக ரன் சர்ப்தறக்கறன்ரநன்.   

“அக்குநகண ஜரறஆ ஹ்ரணறர அநதைக் கல்லூரறகக் 

கூட்டிகப்தற்கரண சட்டதோனத்கக் தகரண்டு 
அதற ங்கப்தடுரக” 

 
ගරු ගම ගශ මඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ට  භනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්, එය 

මුද්රණය කිරීම  නිගය ග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5  ලන වහථළලර නිගය ගය ය ගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත තෆඳෆල්, තෆඳෆල් ගවේලළ ශළ මුවහලිම් ආගමික ක යුතු 
භමළතයතුමළ ගලත ඳලරන දී. 
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றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  தரல், தரல் 

ரசககள் ற்தம் தொஸ்லிம் ச அலுல்கள் அகச்சதக்கு 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 Post, Postal Services and Muslim Affairs  for report. 

 
 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹුවභිය, "ඳහර්ිමශන්තුව දළ්ත ේ තළබිඹ 

යුුවඹ"යි භහ ශඹෝ්නහ යනහ.  

 
ප්රහනය වභළියමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ේ තඵන අසථහශ  ශඹෝ්නහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. රු 

අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහ. 

 
2016 මළර්තු 08 ලන දින ගරු භ්ළමළතයතුමළ 

ඳළර්ලිගම්න්තුගේදී කෂ ප්රකළය 
2016 ரர்ச் 08ஆந் ரற ரண்தைறகு தற அகச்சர் 

தரரலன்நத்றல் தபறறட்ட கூற்த 
STATEMENT MADE BY HON. PRIME MINISTER IN 

PARLIAMENT ON 08TH MARCH, 2016 

 
[අ.බහ. 2.37] 

 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුවභිය,  භහ ඳවත ව්ත ශඹෝ්නහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"යශමට ර්තභහන ආර්ික තත්ත්ඹ පිළිඵ ප්රහලඹක් යමි්ත රු 

අභළතිුවභහ ඳසු ගිඹ භහර්ුව  08 දහ ඳහර්ිමශන්තුව වමුශ  ප්රහල ය 

සුටිශේ යට දළළ්තත ණඹ ඵය ගිලී ඇති ඵළවි්ත එභ උගුශර්ත ශොඩ 

ඒභට ්නතහ භත ඵදු ඵය ඳළටවීභට සුදු න ඵයි. එභ ආර්ික 

ඵරශොශරොත්බහඹට ප්රධහන ශවේුව ඳසු ගිඹ ය්ශේ ඳහරනඹ විසු්ත සුදු 

ශ භවහ ඳරිභහණ මරය රචහ වහ ශොමිස ළසීන ඵයි. 

ශභභ ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වශේ යශමට ආර්ිකඹ නෙහ සුටුමි්ත රැකිඹහ 

ද රක්ඹක් ඇුවළු යශමට ්නතහට වන රඵහ ශදන ඵ ඳමිිය. 

එශවත්, දළ්ත අභළතියඹහ ප්රහල ය්තශ්ත ්නතහට තිත්ත ශඵශවත් 

බීභට සුදු න ඵකි; ඳටි තද ය ළී භට සුදු න ඵකි. යට භත ඳළටවී 

ඇති අධි ණඹ ඵයත්, ්නතහ වන ප්ඳහදුත්, ්නතහ භත අධි ඵදු 

ඵය ඳළටවීභත් භඟි්ත ශඳ්තනුන ය්තශ්ත ර්තභහන ආණ්ඩුත් ිම්ත 

ආණ්ඩුත් අනුභනඹ ශ ළරැදි ආර්ික ප්රතිඳත්තියි.  

එක් එක් ආණ්ඩුර ළරැදි ආර්ික ප්රතිඳත්ය ්තහි ප්රතිපර ්නතහ භත 

ශනොඳටහ, යශමට ආර්ිකඹ ශොඩ ළී භට දහඹ න ්නතහට වහ 

වන රඵහ ශදන ශර ශන රු බහට ශඹෝ්නහ ය සුටිමි." 

රු ථහනහඹුවභිය, රු අග්රහභහතයුවභහ විසු්ත ඳසු ගිඹ දහ 

අ දත් අඹ ළඹ ශේනඹට භහන ශඹෝ්නහ ඳහර්ිමශන්තුවට  

ඉදිරිඳත් ශහ. දළ්ත 2016 ය ත ශමි්ත තිශඵ්තශ්ත, ශන 

ඳහර්ිමශන්තුවට ඳළළරී තිශඵන ප්රධහනභ ඵරඹක් න මරය 

ක්ශේරඹ පිළිඵ ඵරඹ මුළුභිය්තභ උේරරකනඹ ශමි්ත. රු 

ථහනහඹුවභිය, දළ්ත ඇත්තටභ 2016 යට අඹ ළඹක් නළති 

වහ භහනයි. ශභොක්ද, 2016 ශර් අඹ ළඹ ශේනඹ? අඹ ළඹ 

ශේනඹ ඉදිරිඳත් යරහ එක් කි හ; අතයභළදි්ත ත එක් 

කි හ; නභත ශන ශරහශ දී ත එක් කි හ; නභත ශරහ 

භහ 2ක් ඹ්තනට ිම්ත අග්රහභහතයයඹහ ත එක් කිඹනහ. ඒ 

ියහ 2016 ය ත ශමි්ත තිශඵ්තශ්ත ියලසචිත අඹ ළඹ 

ශේනඹක් නභත ශනොව ආහයඹටයි. එඹ විවිධ රශලෝධනඹ්ත 

හිත, විවිධ වුභනහ්ත හිත විවිධ අසථහ්තරදී ඉදිරිඳත් 

යපු අඹ ළඹ ශේනඹක්. එභ ියහ රරහශ  ඳශමුශිය 

තහටයි ියලසචිත අඹ ළඹ ශේනඹක් ශනොභළති ආණ්ඩුක් 

විධිඹට ශන ආණ්ඩු ශන අවුරුධතද ත යමි්ත තිශඵ්තශ්ත.  

රු ථහනහඹුවභිය, ඒ හශේභ, රු අග්රහභහතයුවභහ යශමට 

ආර්ික තත්ත්ඹ පිළිඵ ඹන බඹහන චිරඹක් වළශදන ථහක් 

ශහ. ඒ ථහ කිරීභ ළන එුවභහට සුවති්තත ශනහ. ශභොද, 

මීට ිම්ත ඒහ ය්තශ්ත විඳක්ශඹ්ත. වළභදහභත් ආණ්ඩු 

ශඳී  සුටිශේ ණඹ ආර්ිකඹ ශවොයි කිඹරහ කිඹ්තනයි. නමුත්, 

ආර්ිකශේ ඇති වී තිශඵන භවහ ශේදහචඹ ළන රු 

අභළතියඹහටභ ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ඇවිේරහ කිඹ්තන සුධතධ 

ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, 2016 ශර් ඒ කි හට වති 

ලශඹ්තභ රඵන අවුරුධතශධත ඔඹ ථහ කිඹ්තශ්ත නළවළ. ශභොද, 

2016 ශර් ඔඹ ථහ කිඹ්තන ඳවසු වුශණ්, හිටපු ඳහරඹ්තට 

ඒ සුඹේර ඵළය ය්තන පුළු්තභ තිබුණු ියහයි. හිටපු 

ඳහරඹ්තශේ ණඹ ඵය, හිටපු ඳහරඹ්තශේ අහර්ථභ, හිටපු 

ඳහරඹ්තශේ ශඳොලී අනුඳහතිඹ්ත, හිටපු ඳහරඹ්ත වපු ශේන 

ඹනහදී ලශඹ්ත ඒ කිඹ්තන පුළු්ත.  

රු ථහනහඹුවභිය, වළඵළයි, ඊශෙ ශර් ඔඹ ථහ ඔඹ 

විධිඹට කිඹ්තශ්ත නළවළ. අපි ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  චියහත් 

හරඹක් දළපු අත් දළකීන අනු, ඊට ඳසු ඔයිට ඩහ සුයරනහ 

ථහ තභයි ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  අව්තන රළශඵ්තශ්ත. වති 

ලශඹ්තභ මීට ඳසශේ අභළතියඹහශ්ත ඔඹ හශේ ථහක් 

අව්තන රළශඵ්තශ්ත නළවළ. ඊට ඳසශේ එ්තශ්ත ෙන රද 

ශතොයුවරු, දත්ත. නමුත්, දළ්ත බඹහන ථහක් ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ. ශන බඹහන ථහ අද ඊශේ ඳට්ත ත්ුව එක් 

ශනොශයි කිඹරහ අපි වුරුත් විලසහ යනහ. ශන බඹහන 

ථහශ්ත ශොඩ එ්තන, ශන ළඹුරුතභ ආර්ික අර්බුදඹ්තශ්ත 

ශොඩ එ්තන දළක්භක් ශවෝ ළරළසභක් ශනොභළති ඵ ශන ත 

ශමි්ත තිශඵන තත්ඳයඹක් තත්ඳයඹක් ඳහහ ඉතහ ඳළවළදිිම 

තමු්තනහ්තශේරහ ශඳ්තනුන යමි්ත තිශඵනහ.   

රු ථහනහඹුවභිය, අශප් යශමට ආර්ිකඹ ඳළති 

ණනහකි්ත අර්බුද ණනහට මුහුණ දීරහ තිශඵන ඵ ඇත්ත. 

උදහවයණඹක් භභ කිඹ්තනන. ආර්ික ර්ධන ශ ඹ ත්ශතොත් 

රු ථහනහඹුවභිය, ්න ශේන වහ රයහ ශේන 

ශදඳහර්තශන්තුව විසු්ත 2010 ර්ඹ ඳදනන යශන අ දත්භ 

රයහශේන ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. එහි ව්ත නහ, 

2011 ශර් ආර්ික ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 8.4යි, 2012 ශර් 

ආර්ික ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 9.14යි, 2013 ශර් ආර්ික 

ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 3.4යි, 2014 ශර් ආර්ික ර්ධන ශ ඹ 

සුඹඹට 4.6යි, 2015 ශර් ආර්ික ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 4.8යි 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

කිඹරහ. 2015 ශර් ආර්ික ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 4.8ක් න 

අතය 2015 ශර් අ්ත හර්ුවශ  -අ්ත භහ ුවශ්ත- ආර්ික 

ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 2.5යි. ඒයි ඇත්ත. ඒ ියහ 

තමු්තනහ්තශේරහ අශප්ක්හ යනහ, 2016 ශර් ආර්ික 

ර්ධන ශ ඹ සුඹඹට 5.3ට ශන ඹ්තන.  

ඳළයණිගත බ්යහේ සරඹ නළුව, පී.බී. සරඹ නළුව ශභභ 

ඉරක්ඹට ඹ්තන කිසුශේත්භ පුළු්තභක් රළශඵ්තශ්ත නළවළ. 

ඳළයණිගත බ්යහේ සරඹ තභයි, ඳළයණිගත පී.බී. සරඹ තභයි ශන රයහ, 

දත්ත වි්ති කිරීභ. රයහ, දත්ත වි්ති කිරීභ පිළිඵ හක්ක, 

ශතොයුවරු හිත ඉතහ ඳළවළදිිම ශර භවිසු්ත ශන 

ඳහර්ිමශන්තුවට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ඒ ශතොයුවරු ඉදිරිඳත් 

ශහට ඳසු ඒ රයහ, දත්ත ්ත කිරීභ වහ, ළරැදි රයහ, 

දත්ත ස කිරීභ වහ එෙ ශනොවුණු ියරධහරි්තශේ ළඩ 

තවනන ශහ, බ්යහේරහ. එශවභයි ශන යට ශන ගිශේ. දළ්ත ඒ 

ියරධහරි්තට අග්රහභහතය හර්ඹහරශේ ඹන  කීභක් රඵහ දී 

තිශඵනහ. නමුත් භහ හිතනහ, ඔවු්තට ඊට ඩහ ශරොකු  කීභක් 

රඵහ දිඹ යුුව තිශඵනහඹ කිඹරහ. අ දති්ත ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 

සුඹඹට 5.3 ආර්ික ර්ධන ශ ඹට ඹ්තන පුළු්තභ 

තිශඵ්තශ්ත බ්යහේ සරඹ අනුභනඹ ශශොත් විතයයි; රයහ, 

දත්ත ්ත ශශොත් ඳභණයි. එශවභ නළුව ඒ ඉරක්ඹට ඹ්තන 

පුළු්තභක් රළශඵ්තශ්ත නළවළ.  

ආර්ිකශේ ර්ධනඹ විතයක් ශනොශයි, ආර්ිකශේ 

ප්රහයණඹ අතිලඹ ළදත් නහ, රු ථහනහඹුවභිය. දළ්ත 

ආර්ිකශේ ප්රහයණඹට ශභොක්ද සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත? අශප් 

යශමට දශ ්හති ියසඳහදිතශඹ්ත සුඹඹට 42ක් වහ ඵසනහහිය 

ඳශහත දහඹත්ඹ රඵහ ශදන ශොට, දකුණු ඳශහශත් දහඹත්ඹ 

සුඹඹට 11යි, භධයභ ඳශහශත් දහඹත්ඹ සුඹඹට 11යි, උුවරු 

ඳශහශත් දහඹත්ඹ සුඹඹට 3.8යි, නළ ශෙනහිය ඳශහශත් 

දහඹත්ඹ සුඹඹට 8.3යි, ඹම ඳශහශත් දහඹත්ඹ සුඹඹට 

10.2යි, උුවරු භළද ඳශහශත් දහඹත්ඹ සුඹඹට 5.1යි, ඌ 

ඳශහශත් දහඹත්ඹ සුඹඹට 4.7යි, ඵයමු ඳශහශත් දහඹත්ඹ 

සුඹඹට 6.1යි. ඒ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? ආර්ික ර්ධනඹ හශේභ 

ආර්ික ප්රහයණඹත් ළදත් නහ. වළඵළයි සුධතධ ශරහ තිශඵන 

ශධත තභයි, අශප් යශමට දශ ්හති ියසඳහදිතශඹ්ත සුඹඹට 42ට 

ඩහ ළඩි දහඹත්ඹක් ඵසනහහිය ඳශහත රඵහ ශදන ශොට සුඹඹට 

3.8ක් ළිය කුඩහ ප්රභහණඹක් උුවරු ඳශහත රඵහ දීභයි. ඒශ්ත 

ශඳ්තනුන ය්තශ්ත ශභොක්ද? ආර්ිකශේ ර්ධනඹ හශේභ 

ආර්ිකශේ ප්රහයණඹත් ළදත් නහ. ඒ ආර්ිකඹට ්නතහ 

නඵ්තධ ්තශ්ත නළවළ. ්නතහ නඵ්තධ ශනොවුණු ආර්ික 

ර්ධන ශ ඹක් තභයි තමු්තනහ්තශේරහ ශඳ්තනුන යමි්ත 

තිශඵ්තශ්ත.  

රු ථහනහඹුවභිය, ශන ආර්ික ර්ධන ශ ඹ අත් ඳත් 

ය ශන තිශඵ්තශ්ත ය ක්ශේරඹ්තශ්තද? ආර්ික ර්ධන 

ශ ඹට ළඩිභ දහඹත්ඹ ඳඹහ තිශඵ්තශ්ත ශේහ ක්ශේරඹයි.  

රු ථහනහඹුවභිය, ඒ ඇත්ත ටිනහන වදන එක් 

ශනොශයි. ශේහ ක්ශේරඹ කිසුශේත්භ අ දති්ත ියසඳහදනඹක් 

වදන එක් ශනොශයි; අ දති්ත ත්න වදන එක් ශනොශයි. 

භහ උදහවයණඹක් කිඹ්තනන. අපි රුපිඹේ රක් 10ට 

්ඳහනශඹ්ත හර් එක් ශනළවිත්, රුපිඹේ රක් 11ට 

විකුණුශොත්, එතළනදී අපි කිඹනහ, දශ ්හති ියසඳහදිතඹට 

රුපිඹේ රක්ඹ මුදරක් එුව වුණහඹ කිඹරහ. එඹ ශොශවොභද 

ණනඹ ය්තශ්ත? ශේහ ක්ශේරශේත්, ශශශ ක්ශේරශේ ඇති 

න නුශදනු තභයි, අද දශ ්හති ියසඳහදිතශේ ළඩිභ ඳරගු 

ියශඹෝ්නඹ යමි්ත තිශඵ්තශ්ත.  

රු ථහනහඹුවභිය, බහණ්ඩ ආනඹනඹ යරහ, ඒහ ළඩි 

මිරට විකිණීභ වයවහ ඇති න ර්ධනඹ තභයි ශන ආර්ික 
ර්ධන ශ ශේ ශේහ ක්ශේරඹ ියශඹෝ්නඹ යමි්ත 

තිශඵ්තශ්ත. එඹ ඇත්ත ටිනහන ියර්භහණඹ ය්තශ්ත නළවළ. 
ඒහ ශඵොරු ටිනහන. රුපිඹේ රක් 10ට හර් එක් 

ශනළවිත්, රුපිඹේ රක් 11ට විකුණුහභ කිඹනහ, රුපිඹේ 
රක්ඹ ටිනහභක් ියසඳහදනඹ ශහඹ කිඹරහ. ටිනහභක් 

ියසඳහදනඹ යරහ තිශඵ්තශ්ත ශොශවේද? ඒහ ශඵොරු ටිනහන. 

ඒ ියහ ආර්ික ර්ධන ශ ඹත්, දශ ්හති ියසඳහදිතශේ 
ආරශි රයුතිඹත්, ඒ විහිදී තිශඵන ආහයඹත් ඵළ දශොත් අඳට 

ශඳශනනහ, ඒ ඉතහභත් දුර්ර තළනයි තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ. ඒ 
ියහ ශන ආර්ික ර්ධන ශ ඹත් එක් ශඳ්තනුන ය තිශඵන 

ශන තත්ත්ඹ අශප් යට ඉදිරිඹට ශන ඹෆභට ශනොවළකි 
තත්ත්ඹක් ියර්භහණඹ ය තිශඵනහ.  

ඊශෙ ප්රධහන ප්රලසනඹ තභයි, අශප් යශමට අඳනඹන පිළිඵ 

ඇති වී තිශඵන තත්ත්ඹ. භහ ඔඵුවභහට උදහවයණඹක් කිඹ්තනන, 
රු ථහනහඹුවභිය. ය කිහිඳඹක් ළන භහ කිඹ්තනන. 2005 

ශර්දී අශප් යශමට අඳනඹන ආදහඹභ දශ ්හති ියසඳහදිතශඹ්ත 
සුඹඹට 27 ප්රතිලතඹ තිබුණහ. 2010 න ශොට  එඹ සුඹඹට 

17 දක්හ අඩු වුණහ. 2012 න ශොට එඹ සුඹඹට 16 දක්හ අඩු 
වුණහ. 2013 න ශොට එඹ සුඹඹට 15 දක්හ අඩු වුණහ. 2014 

න ශොට සුඹඹට 14 දක්හ අඩු වුණහ. 2015දී අශප් යශමට 

අඳනඹන ආදහඹභ සුඹඹට 13යි. 2005 සුට 2015 දක්හ අශප් යශමට 
අඳනඹන ආදහඹභ දශ ්හති ියසඳහදිතශේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 

වරි අඩකි්ත ඩහ ළටී ති ශඵනහ. ශොශවොභද යට ඉදිරිඹට 
ඹ්තශ්ත? 2005 අවුරුධතශධතදී දශ ්හති ියසඳහදිතශඹ්ත සුඹඹට 

27ක් ලශඹ්ත  තිබුණු අඳනඹන ආදහඹභ අද සුඹඹට 13 දක්හ, 
එනන වරි අඩට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹකි්ත ඩහ ළටී තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, රු ථහනහඹුවභිය. භහ ශඳ්තනුන 

ය්තන රළවළසතියි, ශරෝ ශශශහශන අශප් ඳරගු ළන. 
ශරෝ ශශශහශන අපි ශොඳභණ ඳරගුක්ද අත්ඳත් යශන 

තිශඵ්තශ්ත? රු ථහනහඹුවභිය, 1970දී ශරෝ ශශශහශන 
අශප් ඳරගු සුඹඹට 0.107යි. ශරෝ ශශශහශන ශ්රී රහරකීඹ 

ඳරගු සුඹඹට 0.107ක් තිබුණහ. ඒ කිඹ්තශ්ත, ශරෝශේ ශඩොරර් 
1,000 ශශශහභක් සුධතධ වුශණොත් අඳට ශඩොරර් 1ක් ආහ. ඒ, 

1970දී. අද ශරෝ ශශශහශන රරහශ  ඳරගු සුඹඹට 0.053යි. 

ඒ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? ශඩොරර් 1,000 ශශශහභක් වුශණොත් 
අද අඳට එ්තශ්ත ශඩොරර් ලත 50යි. ඒශ්ත කිඹ්තශ්ත 

ශභොක්ද?  ශරෝ ශශශහශන අශප් ඳරගු වරි අඩකි්ත ඩහ 
ළටිරහ තිශඵන ඵයි.  

රු ථහනහඹුවභිය, උදහවයණඹට ඉ්තදිඹහ ත්ශතොත්, 
1970දී ශරෝ ශශශහශන ඔවු්තට තිබුශණ් සුඹඹට 0.63 

ඳරගුක්. අද ඒ ඳරගු සුඹඹට 1.6 දක්හ ුව්ත ගුණඹකි්ත ළඩි ය 

්තන ඉ්තදිඹහ භත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. 
දකුණු ආසුඹහනු රහඳශේභ යටක් න ඳහකිසතහනඹ ත්ශතොත් 

ශරෝ ශශශහශන ඳරගු සුඹඹට 0.14 තිබුශණ්. අඩුභ තයමි්ත 
ඒ ඳරගු ආයක්හ ය ්තන ඔවු්ත භත් ශරහ තිශඵනහ. ශන 

රහඳශේභ යටක් න ශ්තඳහරඹ විතයයි අඳට ආ්තන ඩහ 
ළටීභට රක් ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

චීනඹ ළිය යටක් ත්ශතොත් රු ථහනහඹුවභිය, 1970දී 
ශරෝ ශශශහශන චීනශේ ඳරගු සුඹඹට 0.726යි. 1970දී 

ශරෝ ශශශහශන චීනශේ ඳරගු සුඹඹට 1ටත් ඩහ අඩුයි. අද 

ශරෝ ශශශහශන චීනශේ ඳරගු රු ථහනහඹුවභිය, සුඹඹට 
11.736 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ශදොශශොස 

ගුණඹට ඩහ ළඩි ඳරගුක් අත්ඳත් ය ්තන  ඔවු්ත භත් 
ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි,  ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ අශප් ඳරගු 

එ්තන එ්තනභ ඩහ ළශටමි්ත තිශඵනහ. ශභශවභ යටට 
ඉසයවට ඹ්තන පුළු්තද? 
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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භහ උදහවයණ කීඳඹක් ශඳ්ත්තනන රු ථහනහඹුවභිය. 

පිට යටි්ත බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභ ශනුශ්ත 2014 ශර් 

ශඩොරර් මිිමඹන 19,416ක් අඳට අලය වුණහ. වළඵළයි, පිට යටට 

බහණ්ඩ ඹරහ අඳට වනඵ වුශණ් ශඩොරර් මිිමඹන 11,130යි. ඒ 

අනු ශඩොරර් බිිමඹන 8.2 -ශඩොරර් මිිමඹන 8,299- ශශශ 

ඳයතයඹක් තිශඵනහ. 2014 ශර් ශඩොරර් මිිමඹන 8,299ක් 

උඳඹන ශොට ශන 2015 ශර්  අශප් අඳනඹන ආදහඹභ වළටිඹට 

අපි උඳඹහ තිශඵ්තශ්ත  ශඩොරර් මිිමඹන 8,429යි. ඒ ර්ධනඹ 

කිසුශේත්භ ප්රභහණත් ර්ධනඹක් ශනොශයි. අශප් අඳනඹන 

වළකිළීභ, ශරෝ ශශශහශන අශප් ඳරගු අහිමි වීභ, ආනඹන 

විලහර ප්රභහණඹක් භත අඳ රැඳී ඳළය භ අඳ ශන ආර්ික අර්බුදශේ 

ළඹුයටභ  කිහ ඵළසීභට ශවේුව ශරහ තිශඵනහ.  

ඊශෙ ප්රධහන ප්රලසනඹ තභයි රු ථහනහඹුවභිය, යහ්ය 

ආදහඹභ. අශප් යහ්ය ආදහඹභට ශභොක්ද සුධතධ ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත? දශ ්හති ියසඳහදිතඹට හශප්ක් 2010 ශර් 

යහ්ය ආදහඹභ සුඹඹට 13ක් තිබුණහ. 2011 න ශොට යහ්ය 

ආදහඹභ සුඹඹට 13.6ට ගිඹහ. 2012දී යහ්ය ආදහඹභ සුඹඹට 12.2ට 

ඵළසහ. 2013දී යහ්ය ආදහඹභ සුඹඹට 12ට ඵළසහ. අද යහ්ය 

ආදහඹභ සුඹඹට 11.7යි. දශ ්හති ියසඳහදිතඹට හශප්ක් 

ඵරන ශොට අද යහ්ය ආදහඹභ සුඹඹට 11.7 දක්හ ඳවශ ඵළ 

තිශඵනහ. යහ්ය ආදහඹභ ශභශවභ ඳවශ ඵහින ශොට යට 

ඉසයවට ඹ්තශ්ත ශොශවොභද? ආණ්ඩුට ආදහඹභක් නළත්නන 

යට ඉසයවට ඹ්තශ්ත ශොශවොභද? ආණ්ඩුශ  ආදහඹභ එ්තන 

එ්තනභ ඩහ ළටිරහ විලහර ප්රභහණඹකි්ත යහ්ය ආදහඹභ ඩහ 

ළටුණු යහ්යඹක් ඵට අශප් යට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹුවභිය, ඊශෙට අශප් යශමට ණඹ ක්ශේරශේ 

ඇති වී තිශඵන අර්බුදඹ ඵර්තන. රු අග්රහභහතයුවභහ ඒ ළන 

ටික් ළඩිපුය ථහ ශහ. ඒ ඇත්ත. අඹ ළඹ ශේනඹ ඉදිරිඳත් 

යන ශොට තමු්තනහ්තශේරහ කි හ, "අපි රුපිඹේ බිිමඹන 

8,475 ණඹරුශෝ" කිඹරහ. නමුත්, අඹ ළඹ ශේනඹ 

ඉදිරිඳත් යරහ භහ ශදට ඳසශේ රු අභළතිුවභහ කිඹනහ, 

"නළවළ, අපි නළත රුණු ශවොඹහ ත්තහ. අශප් ණඹ ඳරගු 

රුපිඹේ බිිමඹන 9,500යි" කිඹරහ. දළ්ත කිඹනහ, "නළවළ, ඒ 

ප්රභහණඹත් අඳට වරිඹට ශවොඹහ ්තන ඵළවළ. අපි ්හතය්තතය 

මරය අයමුදරට එ්තන කිඹරහ තිශඵනහ ණඹ ප්රභහණඹ ශොච්චයද 

කිඹරහ ශවොඹරහ ශද්තන" කිඹරහ. ඒ වරිඹට අමුශඩ් ළඩුණහභ  

අමුශඩ් ළඩුශ  වුද කිඹරහ ශමට ළයකි ළයකි ඵරනහ 

හශේයි. ඒ හශේ ථහක් ශන.  

යටක් වළටිඹට ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ ද්තශ්ත නළති ආණ්ඩුක් 

තිශඵනහ. ශභොක්ද ශන සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත? තමු්තශේ 

අමුශඩ් ළඩුණහට ඳසශේ ශමට ළයකි ළයකි, ''වුද අමුශඩ් 

ළඩුශ , අමුශඩ් නළවළ'' කිඹරහ කිඹ්තනහ හශේ ශදඹක් තභයි  

දළ්ත සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. යටක් තිශඵනහ ත්ත ණඹ 

ප්රභහණඹ ද්තශ්ත නළති. ශභොක්ද ශන සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත? 

අඹ ළඹ ශේනඹ ඉදිරිඳත් යන ශොට කිඹනහ තිශඵන ණඹ 

ප්රභහණඹ රුපිඹේ බිිමඹන 8,475යි කිඹරහ. අද කිඹනහ, " ඒ ණඹ 

ප්රභහණඹ රුපිඹේ බිිමඹන 9,500ක්" කිඹරහ. රු අග්රහභහතයුවභහ 

කිඹනහ, " ඒ ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹේ බිිමඹන 10,500 ඉක්භ්තන 

ඳහ පුළු්ත" කිඹරහ. ඒ ියහ ණඹ  ක්ශේරශේ ඇති වී තිශඵන ශන 

අර්බුදඹ යර නළවළ රු ථහනහඹුවභිය.  භභ ඔඵුවභහට ඒ 

රුණ තත් ඳළවළදිිම ය්තනන.  

2011 ශර් යහ්ය ආදහඹභ රුපිඹේ බිිමඹන 967යි. ණඹ 

ශඳොලී හරිඹ ශ්තන විඹදන වුණහ රුපිඹේ බිිමඹන 896ක්. 

ේඳනහ යරහ ඵර්තන. ය්ශේ මුළු ආදහඹශභ්ත සුඹඹට 92.6ක් 

ගිශේ ණඹ ශඳොලී හරිඹ ශ්තනයි. 2012 ශර් ය්ශේ 

ආදහඹශභ්ත සුඹඹට 96.7ක් ගිශේ ණඹ ශඳොලී හරිඹ ශ්තනයි. 

2013 ශර් ය්ශේ ආදහඹභ රුපිඹේ බිිමඹන 1,137යි. වළඵළයි, 

ණඹ ශඳොලී හරිඹ රුපිඹේ බිිමඹන 1,162යි. ඒ කිඹ්තශ්ත 

ශභොක්ද? ය්ඹ උඳඹහ ්තනහ රද මුළු මුදේ ප්රභහණඹ රුපිඹේ 

බිිමඹන 1,137ක් නශොට, ණඹ ශඳොලී හරිඹ ශනුශ්ත 

රුපිඹේ බිිමඹන 1,162ක් ශ්තන සුධතධ නහ. ඒ ියහ ය්ඹ 

උඳඹහ ්තනහ රද මුළු මුදේ ප්රභහණඹ ණඹ ශඳොලී හරිඹ 

ශ්තනත් ප්රභහණත් නළවළ. ඒ කිඹ්තශ්ත, ය්ශේ ආදහඹභ 

හශේ සුඹඹට 102.2ක් ණඹ ශඳොලී හරි ශනුශ්ත ශ හ. 

2014 නශොට ය්ශේ ආදහඹභ රුපිඹේ බිිමඹන 1,254යි; ණඹ 

ශඳොලී  හරිඹ රුපිඹේ බිිමඹන 1,052යි. ඒ කිඹ්තශ්ත ය්ශේ 

ආදහඹමි්ත සුඹඹට 83ක් ඹ්තශ්ත ණඹ  ශඳොලී හරි ශ්තනයි. 

තමු්තනහ්තශේරහ කිඹනහ, 2016 නශොට ඒ සුඹඹට 59ට අඩු 

යනහ කිඹරහ. වති ලශඹ්තභ එඹ සුඹඹට 59ට අඩු ය්තන 

ඵළවළ.  

එශවභ ශොශවොභද අඩු ය්තශ්ත? වති ලශඹ්තභ ඒ 

වහ අශප්ක්හ යන ආදහඹභ රළශඵ්තශ්ත නළවළ. රුපිඹේ 

බිිමඹන 2,064ක් හශේ ආදහඹභක් රඵහ ්තන පුළු්ත කිඹහ 

තමු්තනහ්තශේරහ අශප්ක්හ යරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ ආදහඹභ 

උඳඹහ ්තන ඵළවළ. ඒ ආදහඹභ ය්ඹට රළශඵ්තශ්ත නළවළ. ඒ 

ආදහඹභ ය්ඹට රළශඵ්තශ්ත නළති ඵ ද්තනහ. අඹ ළඹ 

ශේනඹ ඉදිරිඳත් යනශොට රුපිඹේ බිිමඹන ශදදවස ණන 

ආදහඹන අශප්ක්හක් තිබුණත්, අභළතිුවභහ  දළනත්තහ ශන 

තයන ආදහඹභක් රළශඵ්තශ්ත නළවළ කිඹරහ. ඒ ියහ තභයි 

අභළතිුවභහට නළත සුදුවුශණ් ඒ ඉරක්ඹට එ්තන ත ඵදු 

ව්තන. ඒ ඉරක්ඹට ඹ්තන නන තමු්තනහ්තශේරහට සුධතධ 

්තශ්ත තතත් ඵදු ව්තන විතයයි.   

හිටපු ඳහරඹහ ණඹ ්තදට නළෙරහ ඉ්තන ඳහරඹහට "හ" 

කිඹනහ. ඉ්තන ඳහරඹහ ණඹ ්තදට නළෙරහ හිටපු ඳහරඹහට 

"හ" කිඹනහ. නමුත් ශන යටට යරහ තිශඵන අඳයහධශේ වළටිඹට 

ඇත්තටභ ය්තන ඕනෆ,  ශන ඳහරඹ්ත ශදශදනහභ ණඹ ්තදට 

නේරහ ්නතහ හ කිඹන එයි. ඒ තයන ණඹ ්තදක් 

තිශඵනහ. අග්රහභහතයයඹහ විසු්ත ්හතය්තතය මරය අයමුදර 

ළ්තන තිශඵ්තශ්ත ණඹ ශොච්චයද කිඹරහ ශවොඹ්තන 

ශනොශයි, ශන ත්ත ණඹරට ශභොද ශශේ කිඹරහ 

ශවොඹ්තනයි. ඒට ශන  යශමට ්නතහ ්තදි ශ්තන ඕනෆ නළවළ.  

අපි රුපිඹේ බිිමඹන 950,000ක් ණඹරුශෝ.  වරිඹට රයහ 

දත්ත ශවොඹහ ත්ශතොත් අනහතශේදී එඹ රුපිඹේ බිිමඹන 

10,500ක් ශ වි කිඹරහත් අභළතිුවභහ කිඹනහ. රු 

ථහනහඹුවභිය, රුපිඹේ බිිමඹන 10,500ක් ණඹයි කිඹ්තශ්ත  

අශප් යශමට ෆභ පුයළසුශඹකුභ ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් 

රුපිඹේ 525,000 ණඹරුශක් කිඹන එයි. ආ්තන 

ලශඹ්ත ත්ශතොත් අශප් යශමට වළභ පුයළසුශඹක්භ රුපිඹේ 

525,000 ණඹරුශක් ඵට ඳත් ශනහ. අද ඉඳදුණු 

බිළි්තදහශේ සුට ශරඩ ඇ  ශේ ඉ්තන භවේරහ දක්හ වළභ ශදනහභ 

රුපිඹේ 525,000 ණඹරුශක් ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

නඵ්තධශඹ්ත ත යක් ය්තනද? ඒ ියහ ඳශමු ශ යුුව 

තිශඵ්තශ්ත තිශඵන ණඹ ප්රභහණඹ ශවොඹන එට ඩහ, ශන 

ණඹිම්ත ශශේ ශභොක්ද කිඹන එ ශවීභයි. එඹ යට 

දළන්තන ඕනෆ. යශමට ්නතහ තභයි ශන ණඹ ශ්තශ්ත.  

හභහනය ශර ත්ශතොත් ශන ණඹිම්ත සුඹඹට 40ක් 

එක්ශෝ නහසති කිරීන, එක්ශෝ ශොමිස, එක්ශෝ අඳශත් ඹළවීන 

නළත්නන ශවොයන ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ශභඹ සේඳ 

ප්රභහණඹක් ශනොශයි. ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් ශන ණඹ 

්තශද්ත රුපිඹේ බිිමඹන 4,000ක්ත් ශොමිසරට, 

ශවොයභට, නහසතිඹට අඳශත් ගිහිේරහ තිශඵනහ. ඒ රුපිඹේ 

බිිමඹන 4,000 ණඹ ශන යශමට ්නතහ ශ්තන ඕනෆ ණඹ 

723 724 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ශනොශයි. ඒ ණඹ හිටපු ඳහරඹ්ත ශ්තන ඕනෆ. ඒ ියහ 

නළත භහශරෝචනඹට රක් ය්තන ඕනෆභ තිශඵ්තශ්ත 

තිශඵන ණඹ ප්රභහණඹ පිළිඵ ශනොශයි, ශන ණඹරට 

ශභොක්ද වුශණ් කිඹන එ පිළිඵයි. ඒ පිළිඵ 

භහශරෝචනඹක් ය්තන ඕනෆභ තිශඵනහ. ඒ රුණු යටට 

ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆභ තිශඵනහ.  

ශභච්චය ණඹ ප්රභහණඹක් ත්තහ, ශභ්තන වදපු යහඳ්තිඹ, 

ඒශක් ඇත්ත ටිනහභ ශභච්චයයි, ශභ්තන අඳට ඒ ණඹ 

ප්රභහණශඹ්ත අහිමි වුණු ත්භ කිඹන එ පිළිඵ ඳළවළදිිම 

අදවක් අඳට ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆභ තිශඵනහ. වතයළිය 

අර්බුදඹ තභයි, ශන ඇති වී තිශඵන ණඹ අර්බුදඹ.   

රු ථහනහඹුවභිය, ඳසළිය අර්බුදඹ තභයි අශප් යශමට 

ආදහඹන ශඵදී ඹෆශන විභතහ. 2015 ශනොළනඵර් භහශේ 05 

ළිය දහ  අභළතිුවභහ ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ප්රහලඹක් යමි්ත 

කි හ භට භතයි, යශමට ්නවනශඹ්ත සුඹඹට 43 ජදිය - 

ද - ආදහඹභ ශඩොරර් ශදට අඩුයි කිඹරහ. ද ආදහඹභ 

ශඩොරර් ශදට ඩහ අඩු නන ඒ ්නතහ ජීත් ශ්තශ්ත 

ශොශවොභද? රු ථහනහඹුවභිය, ්නවනශඹ්ත සුඹඹට 43 

ද ආදහඹභ රුපිඹේ 280ට ඩහ අඩුයි. ්නවනශඹ්ත රක් 

86 ආදහඹභ රුපිඹේ 280ට ඩහ අඩුයි කිඹරහ තමු්තනහ්තශේරහ 

කිඹනහ. එශවනන ශභයි්ත ශඳ්තනුන යරහ තිශඵ්තශ්ත 

ශභොක්ද? ශභයි්ත ශඳ්තනුන යරහ තිශඵ්තශ්ත ශභශතක් ේ 

තමු්තනහ්තශේරහ අනුභනඹ යන රද ආර්ික ප්රතිඳත්තිශේ 

අහර්ථබහඹ ශනොශයිද? ශන දත්තිම්ත ශඳ්තනුන ය්තශ්ත 

ඒශ්ත. ශන දත්තිම්ත ශඳ්තනුන ය්තශ්ත යහ්ඳක් 

ඳහරනශේභ තිබුණු දුර්රන ශනොශයි. යහ්ඳක් ඳහරනඹ ශන 

අර්බුදඹ ය ව්ර ශ ඵ ඇත්ත.  

ඔවු්තශේ වළසුරීන, ඔවු්තශේ  යහඳ්ති, ඔවු්තශේ ටයුුව  ශන 

අර්බුදඹ ය ව්ර ය්තන ශවේුව හධ වුණහ. වළඵළයි, ශන අර්බුද 

යහ්ඳක් ඳහරනඹ ියහභ ඇති ව ශධතේ ශනොශයි. යහ්ඳක් 

ඳහරනඹ ශන අර්බුදඹ ය ව්ර ශහ. ඒ ඇත්ත.  ශන අර්බුදඹ 

තමු්තනහ්තශේරහ අනුභනඹ යමි්ත තිශඵන ළරැදි ආර්ික 

ප්රතිඳත්තිශේ අර්බුදඹයි. දළ්තත් තමු්තනහ්තශේරහ ශන 

අර්බුදශඹ්ත ශොඩ ඒභ වහ උඳහඹ  භහර්ඹක් ස ය්තන 

සදහනනද කිඹන ප්රලසනඹ තභයි අඳ වමුශ  තිශඵ්තශ්ත. අඳට ඕනෆ 

තයන ශන අර්බුදඹ පිළිඵ, ශන අර්බුදශේ සබහඹ  පිළිඵ 

හච්කහ ය්තන පුළු්ත. වළඵළයි, තතත් ඳළතිිම්ත, තතත් 

භහනිම්ත ශන ඳහර්ිමශන්තුව   ශ දීත්, ඉ්ත පිටතත් ඒ අර්බුදඹ ළන 

ථහ ය්තන පුළු්ත. නමුත් දළ්ත තිශඵන ප්රලසනඹ ඒ ශනොශයි, 

රු ථහනහඹුවභිය. ශන අර්බුදශඹ්ත ශොඩ ඒභට  ර්තභහන 

ආණ්ඩු අනුභනඹ යන ප්රතිඳත්තිඹට පුළු්තද කිඹන එයි භහ 

අව්තශ්ත.  

තමු්තනහ්තශේරහ අනුභනඹ යන එ ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි 

ණඹ, දඩ ව ඵදු. ඒ අ දත් උත්තයඹක් ශනොශයි. ශන අඹ ළඹ 

ශේනඹ ඉදිරිඳත් යරහ තමු්තනහ්තශේරහ ශඳ්තනුශ  

ශභොක්ද? තමු්තනහ්තශේරහට තිශඵන එ උත්තයඹක් තභයි, 

ඵදු. යවි රුණහනහඹ ඇභතිුවභහ අද ඳහර්ිමශන්තුවට දීපු 

උත්තයඹ ශභොක්ද?  ගිඹ අවුරුධතශධත රුපිඹේ මිිමඹන රක් 11ක් 

ණඹ අයශන තිශඵනහ ද. 2014 අවුරුධතශධත ණඹ ත්ශත් රුපිඹේ 

මිිමඹන රක් 9යි. 2015 ශර් ණඹ අයශන තිශඵනහ, රුපිඹේ 

මිිමඹන රක් 11ක්. ඒ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? ඒ කිඹ්තශ්ත, 

තමු්තනහ්තශේරහශේ ඊශෙ උත්තයඹ "ණඹ" කිඹන එයි. 

ුව්තන එ, "දඩ". අපි ද්තනහ ශ්ත, දළ්ත ඩහ ඳළී න ළඩි 

ශරහ තිශඵන ඵ. ශඳොිමස ියරධහරි්ත  වනඵ වුණහභ අඳට 

කිඹ්තශ්ත ශභොනහද? ළඩිපුය ඳහශර් ඉ්තන කිඹරහ තිශඵනහ  ද. 

ළඩිශඹ්ත දඩ ශොශ ශද්තන කිඹරහ තිශඵනහ  ද. දළ්ත තිඹට 

දඩ ඉරක් දීරහ  තිශඵනහ. ඒ ියහ ශභඹ අ දත් ථහක් 

ශනොශයි. "ණඹ, ඵදු, දඩ" ඔ්තන තමු්තනහ්තශේරහශේ එ 

උත්තයඹක්.  

ඊශෙ උත්තයඹ ශභොක්ද? ඊශෙ උත්තයඹ තභයි,  

තමු්තනහ්තශේරහ ේඳනහ යනහ අශඹෝ්ඹ්ත ශ්තහ්තන 

පුළු්තද කිඹරහ. රු අග්රහභහතයුවභහ  ඩහශෝසර ඳළළති 

යහඳහරිඹ්තශේ මුළුට වබහගී වුණහඹ කි හ. භහ දළක්ශක් 

නළවළ, එුවභහ ඒ මුළුශ  ථහ යනහ.  භහ හිත්තශ්ත එුවභහ ඒ 

ඒ තළ්ත lobby යමි්ත යහඳහරිඹ්ත වමු වුණහ; ඒ අඹට එ්තන 

කි හ. එ්තශ්ත නළවළ.  

රු අග්රහභහතයුවභිය, තමු්තනහ්තශේභ කිඹනහ, G20 යටර 

මුදේ අභහතයරු්තශේ ව භව ඵළරකුශ  අධිඳතිරු්තශේ 

හච්කහක් තිබුණහඹ, ශරෝ ආර්ිකශේ ඇතිවී තිශඵන  

තත්ත්ඹ පිළිඵ විග්රවඹක් ඒ හච්කහශ දී ය තිශඵනහඹ, 

ශරෝශේ ආර්ික ර්ධනඹ ගිඹ අවුරුධතදට ඩහ ශන අවුරුධතශධත 

සුඹඹට 0.2කි්ත ඩහ ළශටනහ කිඹරහ ඔවු්ත ශඳ්තනුන ය 

තිශඵනහඹ, ඒ ියහ ශරෝ ආර්ිකඹ විලහර අඳහතඹට රක් 

ශමි්ත තිශඵනහඹ කිඹරහ. එශේ අඳහතඹට රක් ශමි්ත 

තිශඵන තළනට ගිහි්ත තභයි තමු්තනහ්තශේරහ ආශඹෝ්ඹ්තට 

එ්තන කිඹ්තශ්ත. නමුත් ඔවු්ත එ්තශ්ත නළවළ. 1978 ඉරහ 

ආශඹෝ්ඹ්ත ඳසශේ ගිඹහ. වුද ආශ  කිඹරහ භට කිඹ්තන.  

තමු්තනහ්තශේරහ ශභොන ආශඹෝ්ඹහද ශනහශ  කිඹරහ භට 

කිඹ්තන.  

රු ථහනහඹුවභිය, අනුයහධපුයඹ දිස්රික්ඹ භහ ඉතහ 

ශවොඳි්ත ද්තනහ දිස්රික්ඹක්. ඒ දිස්රික්ශේ ශොතළන ශවෝ 

අ දති්ත විශධතශි ආශඹෝ්ඹකු ඇවිේරහ, ඉඩභක් අයශන, 

අත්තිහයභ දභරහ, බිත්ති නරරහ, ශොඩනළඟිේර වදරහ, භළක්ත 

වි යරහ, ඹ්තර සර වි යරහ, නරු්ත ඵහශන පුහුණු 

යරහ, බහණ්ඩඹක් වදරහ පිට යටරට විකුණුහද? එළිය factory 

එක් ශොශවේත් තිශඵනහද? ශොශවේද එළිය factory එක් 

වළදුශ ? ආශඹෝ්ඹ්ත ශශනන ථහ 1978 ඉ්ත 

තමු්තනහ්තශේරහ කිඹන ථහක්. අය ආශඹෝ්ඹහ එනහ, ශන 

ආශඹෝ්ඹ්ත එනහ කිඹරහ කි හ. නමුත් වුද ආශ ?  

විශධතශිඹකු ඇවිේරහ  ඉඩභක් අයශන, ශොඩනළඟිිම වදරහ, 

ඹ්තර සර වි යරහ, තරුණ තරුණිගතඹ්ත ඵහශන පුහුණු 

යරහ, බහණ්ඩඹක් වදරහ ශශ ශඳොශට ියකුත් යපු එ 

ර්භහ්තතලහරහක් අනුයහධපුයඹ දිස්රික්ශේ තිශඵනහ නන භට 

කිඹ්තන. එ ආශඹෝ්ඹකුත් ආශ  නළවළ. වළඵළයි,  ය්ඹ 

ඳත්හශන ඹමි්ත තිශඵන ර්භහ්තතලහරහ ටි ්තන නන 

ආහ.  

ුවේහිරිඹ ශයදි නවර තිබුණහ. ුවේහිරිඹ නවර කිඹ්තශ්ත 

ශයදි නවරක් ශනොශයි, ශයදි ්න ඳදඹක්. එඹට පිමටටිය තිබුණහ; 

ඵඩහ තිබුණහ; ශනභ ශවෝේ තිබුණහ; ශනභ ර්භහ්තතලහරහ 

තිබුණහ. ුවේහිරිශේ ශයදි ්නඳදඹක් තිබුණහ. අ්තන ඒ ්තන 

නන ආහ. අ දති්ත ආශඹෝ්නඹ ය්තන ආශ  නළවළ. 

ඳත්හශන ඹන එක් ්තන ආහ. ුවේහිරිඹ නවර ්තන 

ආහ; භත්ශත්ශොඩ නවර ්තන ආහ; පශොඩ නවර ්තන 

ආහ; ඇඹිිමපිටිඹ ඩදහසු නවර ්තන ආහ; ඔරුර හශ්ත 

රසථහ ්තන ආහ; සීිය රසථහ ්තන ආහ; පුත්තරශන 

සුශභ්තති නවර ්තන ආහ; ුවී  රෆිම රසථහ ්තන ආහ;  

Shell Gas ආඹතනඹ ්තන ආහ. ඒහටයි ආශ .  

භට කිඹ්තන, අ දති්ත ආශඹෝ්නඹක් ශනළේරහ ඳට්තත් 

යහඳහයඹක් ළන. එළිය ආශඹෝ්නඹක් ආශ  නළවළ. ආශ  
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ශභොටද? අ දති්ත මුදරක් ශනළේරහ, ප්රහේධනඹ ශඹොදහ, අ දත් 

සථහනඹක් ඳට්ත්තන එ යහඳහරි ලශඹ්ත අනුවරුදහඹ 

ළඩියි; අදහනනවත ළඩියි. ඒ ියහ ඔවු්ත ශශේ ශභොක්ද? 

ඔවු්ත ශශේ ඳත්හශන ඹන යහඳහය ්තන ආ එයි. 

ඇඹිිමපිටිඹ ඩදහසු නවර ඳත්හශන ඹමි්ත තිබුණහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ ළන භභ ශනභ කිඹ්තනන ශෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භහ කිඹ්තනන. ඒ ශභොනහටද ආශ  කිඹරහ භහ කිඹ්තනන. භභ 

අව්තශ්ත, යශමට ියසඳහදනඹට දහඹ ්තන ඹන ආශඹෝ්ඹකු 

ඇවිේරහ ආයනබ යපු ර්භහ්තතලහරහක් ති ශඵනහද  කිඹරහයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒහ ඇවිේරහ ශළි්තභ ආශඹෝ්න ඉරක් 

යත් ඒහයි.  

උදහවයණඹක් ලශඹ්ත ඇඹිිමපිටිඹ ඩදහසු නවර 

ත්ශතොත්, එභ ඩදහසු නවර ඳත්හශන ඹමි්ත තිබුණු 

එක්. එහි ඹ්තර සර තිබුණහ; පුහුණු ශේශඹෝ සුටිඹහ; එඹට 

ශශ ශඳොශක් තිබුණහ. සුධතදහ ආහ; ඒ ත්තහ; ඉඩභ තළබුහ 

ඵළරකුට; ඹ්තර සර ඳයණ ඹඩරට විකුණුහ; ඹ්තන ගිඹහ. 

ඔ්තන තමු්තනහ්තශේරහ ශනහපු ආ ශඹෝ්ඹ්ත.  හිඟුයහන සීිය 

නවර ්තන ආශඹෝ්ඹකු ආහ. ඔහු  ශශේ ශභොක්ද? ඒ 

ඉඩන ටි ඵළරකුට තළබුහ; ඹ්තර සර ටි ඳයණ ඹඩරට 

විකුණුහ; හිඟුයහන ර්භහ්තතලහරහ ළහුහ; ඔහු ඹ්තන ගිඹහ. 

ඔ්තන, ආපු ආශඹෝ්ඹ්ත. තත් ආශඹෝ්ඹකු ආහ, 

ුවේහිරිශේ ශයදි නවර ්තන. ඔහු ශයදි නවර ත්තහ; ඉඩභ 

උස තළබුහ; ඹ්තර සර ඳයණ ඹඩරට විකුණුහ. එඹ ඩහ 

ළටිරහ තිබුණහ. නළතත් ත ශශනකු දහරහ ඹ්තතන ඳණ 

වශන තිශඵනහ. භත්ශත්ශොඩ නවරත් එශවභයි.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අද දින ඳස රු 3.30ට ඳළළත්වීභට ියඹමිත 

තිබ ඳහර්ිමශන්තුව ටයුුව පිළිඵ හය බහශ  රැසවීභ ඳස රු 

4.30ට ඳත්නු රඵන ඵ සුඹ ද භි රු භ්තත්රීුවභ්තරහ ශත 

දළ්තවීභට ළභළත්ශතමි.  

 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, භහ කිඹ්තශ්ත එළිය ආශඹෝ්ඹ්ත 

ආශ  නළවළ කිඹරහයි. ආශඹෝ්ඹ්ත ආශ  ඳත්හශන ඹමි්ත 

තිශඵන එක් ්තනයි.  ශවට තමු්තනහ්තශේරහ ඉ්තෂුය්තස 

භහභ විකුණනහ කි ශොත්, ඒත් ්තන ඒවි.  ඇයි ඒ?          

ශ්රී රරහ යක්ණ රසථහ, රරහශ  ළඩිභ ජීවිත ප්රභහණඹක් 

යක්ණඹ ශරහ තිශඵන යක්ණ ආඹතනඹක්. එහි විලහර සථහය 

තළ්තඳුවක් තිශඵනහ; ශවො ්හරඹක් තිශඵනහ. යක්ණ 

රසථහ විකුණනහ කි ශොත්, එඹ ්තන ආශඹෝ්ඹ්ත එනහ. 

ශවට තමු්තනහ්තශේරහ "රරහ ශවොසපිමටේ" විකුණනහ 

කි ශොත් එඹ ්තන ආශඹෝ්ඹ්ත එනහ. ශභොද, එහි 

ශදොසතයරු්ත ඉ්තනහ; එභ ශයෝවරටභ පුරුදු වුණු ශරඩ්ඩු 

ඉ්තනහ; භළක්ත තිශඵනහ; business එ දුනහ. ඒ ියහ එභ 

ශයෝවර විකුණනහ කි ශොත් ඒ ්තන ආශඹෝ්ඹ්ත එනහ.  

ශවට තමු්තනහ්තශේරහ  හිේට්ත එ විකුණනහ කිඹරහ 

කි ශොත්, ඒ ්තනත් ආශඹෝ්ඹ්ත එනහ.  හිේට්ත එශක් 

හභය තිශඵනහ; පුරුදු ශ ටර්රු ඉ්තනහ; පුරුදු ශෝකිශඹෝ 

ඉ්තනහ; bookings දහරහ තිශඵනහ අවුරුදු 2ට ඩහ ඈතට. 

ශවට හිේට්ත එ විකුණනහ කි ශොත්, එඹ ්තන එනහ. Shell 

Gas භහභ විකුණනහ කි ත් එශවභයි. Shell Gas 

ශශනනහ; ඵඩහ යනහ; ියශඹෝජිත ආඹතන තිශඵනහ; 

ශේර හිස ෆස සුිම්තඩය තිශඵනහ; ඒහ හිස න ශොට 

ෆස පුයනහ; එශේ ඳත්හශන ඹන business එක් 

තිශඵනහ. විකුණනහ කි ශොත්  ඒත් ්තන එනහ. ශන 

ආඹතන ටි විකිණීභ විතයයි තමු්තනහ්තශේරහට ය්තන ඉතිරි 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

භහ ද්තනහ ළබිනමට භණ්ඩරඹට Cabinet Paper එ දළනභහ 

කිඹරහ.  අනුභත වුණහද භහ ද්තශ්ත නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] අනුභත 

වුශණ් නළවළ? තමු්තනහ්තශේ අඹ ළඹ ශේනශේත්  ඒ රුණු 

ටි කි හ. හිේට්ත ශවෝටරඹයි, Lanka Hospital එයි 

විකුණනහ කිඹරහ. ඒහ විකුණන ශොට ්තන එයි. ශන 

ශභොනහද ශ්තශ්ත? ආශඹෝ්ඹ්ත ඇවිේරහ අ දති්ත ආයනබ 

ශ ර්භහ්තතලහරහක් ළන භට කිඹ්තන?   

තමු්තනහ්තශේරහශේ ශන ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ තදුයටත් 

අශප් යට ඉදිරිඹට ශන ඹන ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹක් ශනොශයි. 

ඕනෆටත් ඩහ ඒ පිට ශඳයශරහ, ශන පිට ශඳයශරහ, භළදි්ත ඳරහ, 

දිට ඳරහ ශන ආර්ික රභශ දඹ ළන අඳ අත් වදහ ඵරහ 

තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ අනුභනඹ යමි්ත සුටින ශන 

ආර්ික රභශ දඹ අහර්ථයි කිඹරහ ශරෝඹ පුයහභ අද ඔප්පු 

යමි්ත තිශඵනහ. ඒ ියහ අද අශප් යට මුහුණ දී තිශඵන 

ළඹුරුතභ ආර්ික අර්බුදඹට තමු්තනහ්තශේරහ වදරහ තිශඵන 

විඳුභ භඟි්ත ශන අර්බුදඹ ශටි හරඹට භනඹ යයි. 

යක්ණ රසථහ විකුණුහභ මුදේ ටික් එයි, ඒශ්ත ටික් 

ශ්ොිම ය්තන පුළු්ත.  

රු ථහනහඹුවභිය හභහනයශඹ්ත අපි ද්තනහ, නර 

සුටින භවය අඹ තභ්තට ආර්ිකඹ ශන ඹ්තන ඵළරි වුණහභ 

තභ්තශේ ඉඩභ විකුණනහ. ඉඩභ විකුණරහ කීඹක් වරි ්තනහ. 

ඒශ්ත ශඵෝතරඹක් ශනළේරහ වනහ; තයභ ඳි්තනත් 

ඹනහ; ඥහය ්ත ඵර්තනත් ඹනහ. භහ ශද, ුවනක් ඒ ඉඩභ 

විකුණපු එශ්ත ත යනහ. ඊට ඳසශේ ආශඹභ වහ්තසුයි. ඊට 

ඳසශේ ශවොඹනහ, ''ආශඹභ ශභොක්ද විකුණ්තශ්ත'' කිඹරහ. 

ඔ්තන ඕ තභයි තමු්තනහ්තශේරහටත් සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

යක්ණ රසථහ විකුණරහ කීඹක් වරි ්තන පුළු්ත, -  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විකුණ්තශ්ත නළවළ. 

 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආ! විකුණ්තශ්ත නළවළ? ශවොයි. හිේට්ත එ විකුණරහ 

කීඹක් වරි ්තනහ,  ඒශ්ත ශඳොඩි හරඹක් දු්තන පුළු්ත.  

ඊශෙට, Lanka Hospital  එ විකුණරහ කීඹක් වරි ්තනහ, 

ඒශ්ත ශඳොඩි හරඹක් දු්තන පුළු්ත.  වඹමට එ විකුණරහ 

කීඹක් වරි ්තනහ, ඒශ්ත හරඹක් දු්තන පුළු්ත.  

නර හභහනය පුයළසුශඹක් තභ්තශේ ඉඩභ විකුණරහ භහ 

ුවන වතයක් ජීවිතඹ ශ්ොිමශඹ්ත ත යනහ හශේ ආර්ිකඹක් 

තභයි තමු්තනහ්තශේරහටත් තිශඵ්තශ්ත. ශන ඇති වී තිශඵන 

අර්බුදඹ පිළිඵ ියළරැදි භහශරෝචනඹක් යරහ, දිගු හලීන 

ආර්ික උඳහඹ භහර් ශවිඹ යුුවයි. ඒ ඳහරඹහශේ දුඵරන 

ශවී භ, ඒ ඳහරඹහශේ අභත්න ශවීභ ශනොශයි ශ 

යුත්ශත්. ආර්ික රභශ දඹක් වළටිඹට එහි අභත්භ ශවොඹ්තන 

ඕනෆ. රු ථහනහඹුවභිය, ආර්ික රභශ දඹක් වළටිඹට 

ත්තහභ ශභඹ අභත් වුණු ආර්ික රභශ දඹක්. ඒ ියහ 

ශභොක්ද ශ යුුව තිශඵ්තශ්ත? අඳට දළ්ත ශභයි්ත මිශද්තන 

ඕනෆභ තිශඵනහ. ශනශ්ත මිදිරහ අපි දළ්ත අ දත් ආර්ික 

රභශ දඹට ඹ්තන ඕනෆ . 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

රු ථහනහඹුවභිය, ෆභ යටක්භ ආර්ික රභශ දඹ ළන 

ේඳනහ යරහ තිශඵ්තශ්ත ඒ යශමට පිහිටීභ, ඒ යශමට ඓතිවහසු 

තත්ත්ඹ, ඒ යශමට ්නවනඹ, ශන සුඹේර ළන ළරකිේරට රක් 

යරහයි. උදහවයණඹක් වළටිඹට සුරප්පරු ්තන පුළු්ත. 

සුරප්පරු කිඹ්තශ්ත ර් කිශරෝමීටර් 719ක් තිශඵන කුඩහ 

යටක්. ශොශම දිස්රික්ඹ ත්තහභ, ර් කිශරෝමීටර් 699යි 

තිශඵ්තශ්ත. ශොශම දිස්රික්ඹට ඩහ ටික් විලහර යටක් 

සුරප්පරු. ඒ හශේ යටක් ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ වළටිඹට 

ශතෝය්තන ඕනෆ ශභොක්ද?  ඒ ආ්තනශේ ශේද භහත; විලහර 

නළ  භනහභනඹක් ළටිරහ තිශඵන භහතක් තිශඵනහ. 

වරිඹටභ වයිශරේ ඳහය අයිශ්ත, ශදේ ව්තදිශේ ඳර්චස 10ක් 

තිශඵනහ හශේ.  වයිශරේ ඳහය අයිශ්ත කුඩහ ඉඩභක් තිශඵනහ 

හශේ. වයිශරේ ඳහය අයිශ්ත කුඩහ ඉඩභක් තිශඵනහ නන, අපි 

ඒශක් ඵතර හිට්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. ඵතර හිට්තන ඹනහ නන 

ඒ ශභෝඩ ළඩක්. වයිශරේ ඳහය අයිශ්ත කුඩහ ඉඩභක් 

තිශඵනහ නන, ඒශක් supermarket එක් දභනහ.  

සුරප්පරුත් විලහර නහවි භනහභනඹත් එක් ළට 

ළහිරහ තිබුණු යහ්යඹක්; කුඩහ භමිඹක් තිශඵන යහ්යඹක්; ර් 

කිශරෝමීටර් 719ක් ව යහ්යඹක්; ශොශම දිස්රික්ඹට ඩහ කුඩහ 

ප්රභහණඹකි්ත විලහර යහ්යඹක්. ඒ ශොේශරෝ ේඳනහ ශහ 

තභ්ත ශරෝශේ ශරොකුභ supermarket එ දභ්තන ඕනෆ කිඹරහ. 

ඒ ියහ ඒ ශොේශරෝ ශරොකුභ supermarket එ දභ්තන තභයි 

ළරසුන වළදුශ . Supermarket එක්, ශරොකු ශශශ ශඳොශක් 

ය්තන ශභොක්ද අලය වුශණ්? ශන ශභොනත් ශනොශයි, 

ඒට අලය න ඹටිතර ඳවසුන දියුණු ශහ. Singapore 

Airlines තභයි ශරෝශේ හර්ඹක්භ ගු්ත ශේඹ. ශභොද, 

ශශශ ශඳොශට හර්ඹක්භ ගු්ත ශේඹක් ඕනෆ. Singapore 

Development Bank තභයි ශරෝශේ ශදළිය හර්ඹක්භ ඵළරකු 

ඳධතධතිඹ. ශරොකු ඵළරකු ඳධතධතිඹක් ඕනෆ. සුරප්පරු යහඹ, 

ශරෝශේ හර්ඹක්භ යහඹ. ශොශවේත් ගිහිේරහ ියන 

යහඹේ වළදුශ  නළවළ. තභ්තශේ ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ 

ශභොක්ද කිඹරහ ේඳනහ ශහ.   තභ්තශේ ආර්ික උඳහඹ 

භහර්ඹ වළටිඹට තභ්තශේ යට supermarket එක් ය්තන නන  

supermarket එට අලය න ඹටිතර ඳවසුන ශභොනහද?   

ගු්ත ශේඹ, යහඹ, ඵළරකු ඳධතධතිඹ. ඒ ියහ සුරප්පරු 

ළඩිශඹ්තභ අධහනඹ ශඹොමු ශශේ, තභ්තශේ උඳහඹ භහර්ඹත් 

එක් ළට වරහ ඹටිතර ඳවසුන රර්ධනඹ ය්තනයි.  

චීනඹ ත්ශතොත්, එඹ විලහර යහ්යඹක්.  ශරෝ 

්නවනශඹ්ත ඳශව්ත එක් ජීත් න යටක්. චීනඹ 

ඉසයශරහභ හර්මීයණඹට ගිශේ නළවළ. චීනඹ ඉසයශරහභ 

ඳට්ත ත්ශත් ශොතළිය්තද? කුඩහ  කුඩහ වසත ර්භහ්තතිම්ත 

ඳට්ත ත්ශත්. ියශස ඇුවශශේ, න ඇුවශශේ කුඩහ වසත ශිේපී්ත 

වයවහ කුඩහ-කුඩහ ර්භහ්තත ඳට්ත ත්තහ. ඒ ශොේර්ත භවහ 

ර්භහ්තතඹට ගිඹහ නන, චීනඹ විලහර ඩහ ළටීභට රක් 

ශනහ. චීනඹ ඉසයශරහභ ඳට්ත ත්ශත් කුඩහ වසත 

ර්භහ්තතශඹ්ත. ඒ ියහ තභයි චීනශඹ්ත අඳට ශේරන ඵඩු 

ආශ ; ඒ ියහ තභයි චීනශඹ්ත අඳට ශ ද ආශ ; ඒ ියහ තභයි 

චීනශඹ්ත අඳට අරුශභෝන ඵඩු ආශ . ඒ ශොේර්ත එය 

හර්මීයණ යටක් ඵට ඳත් ශශේ නළවළ. ඒ ශොේර්ත 

ඉසයශරහභ ශශේ වසත ර්භහ්තතඹ. වසත ර්භහ්තතශඹ්ත 

ඳට්ත අයශන තභයි ඒ ශොේර්ත ඉසයවට ගිශේ. තභ්තශේ 

යට, යශමට ්නවනඹ ළන ඒ ශොේර්ත ේඳනහ ශහ.  ශන 

සුඹේර ේඳනහ යරහ තභයි තභ්තශේ ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ 

ස ය ත්ශත්.  

චිලී යහ්යඹ ළිය යටක් ත්ශතොත්, ඉතහ විලහර, දිගු මුහුදු 

ය යඹක් තිශඵන යටක්. චිලී යහ්යශේ සුතිඹභ ශොඳු ඇට ශප්ිමඹ 

හශේයි තිශඵ්තශ්ත . දිගු මුහුදු ය යණඹක් තිශඵන යටක්. ඒ අඹ 

ශභොක්ද ශශේ? තභ්තශේ ප්රධහන නඳත, තභ්තශේ උඳහඹ 

භහර්ඹ ඵට ඳත් ය ත්ශත් ශභොක්ද? ් ය ර්භහ්තතඹ.  

භහරදියින හශේ යටක් ත්ශතොත්, භනයන, ඒ හශේභ කුඩහ 

දඳත් මවඹක් තිශඵන යහ්යඹක්. ඒ ශොේර්ත රචහය 

යහඳහයඹ  තභ්තශේ ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ ඵට ඳත් ය 

ත්තහ.  ෆභ යටක්භ තභ්තශේ ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ ස ය 

්තශ්ත ඒ යශමට පිහිටීභ, ඒ යශමට ඓතිවහසුත්ඹ, ඒ යශමට 

තිශඵන අසථහ විබඹ්ත ළන ේඳනහ යරහයි.  

අශප් ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ වදහ ්තන ඕනෆ ශොශවොභද ? 

අශප් යශමට ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ ස ය ්තන ඕනෆභ 

තිශඵ්තශ්ත, අශප් යට පිළිඵ ඉතහ ශවො වළදෆරීභක් ව ඉතහ 

ශවො භළන ඵළලීභක් හිතයි.   

එශවභ නන අශප් යට ශභොක්ද? අශප් යශමට ර් කිශරෝමීටර් 

65,610 භමි ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. ඉතහ කුඩහ යටක්, ර් 

කිශරෝමීටර් 65,610ක් තිශඵන යටක්. ආණ්ඩු කිඹනහ, ඒශ්ත 

සුඹඹට 29ක් නහ්තතය තිශඵනහ කිඹරහ. ඳරියශ දි්ත 

කිඹනහ, එච්චය නළවළ කිඹරහ. නමුත් ආණ්ඩු කිඹනහ, සුඹඹට 

29 නහ්තතය තිශඵනහ කිඹරහ. සුඹඹට 4.5 භමි ප්රභහණඹ 

්රහල තිශඵනහ. ආ්තන ලශඹ්ත ර් කිශරෝමීටර් 65,610 

භමිඹක් තිබුණහට, එයි්ත සුඹඹට 33ක් එක්ශෝ නහ්තතය, 

එක්ශෝ ්රහල. සුඹඹට 67ක් ශේ භමි ප්රභහණඹක් තභයි 

මිියහට ඍජු ප්රශඹෝ්නඹට ත වළකි ප්රභහණඹ තිශඵ්තශ්ත. ඒ 

ියහ 65,610්ත සුඹඹට 67ක් ශේ ප්රභහණඹක් තභයි 

ර්භහ්තතලහරහ වහ, අශප් ියහ වහ, ්ක හර්මි ටයුුව 

වහ ප්රශඹෝ්නඹට තවළකි ්තශ්ත. ඒ ශේ කුඩහ යට අපි 

ජීත් ශනහ. 

රු ථහනහඹුවභිය, ඒ විතයක් ශනොශයි, අශප් යශමට ්න 

කනත්ඹ ඵළ දශොත් ඒ ඉතහභ ළදත්. අපි ්ඳහනඹ අයශන 

ඵළ දශොත්, ්ඳහනශේ ර් කිශරෝමීටයඹ 349ශදශනක් ජීත් 

ශනහ. චීනඹ ත්ශතොත් - ශරෝශේ ළඩිභ ්නවනඹ ඉ්තශ්ත 

චීනශේ - ර් කිශරෝමීටයඹ ජීත් ශ්තශ්ත 145ශදනයි. 

ළනඩහ ත්ශතොත්, ර් කිශරෝමීටයඹ ජීත් ශ්තශ්ත 

4ශදනයි. ඕසශේිමඹහ ත්ශතොත් ර් කිශරෝමීටයඹ ජීත් 

ශ්තශ්ත 3ශදනයි. එක්ත් ්නඳදඹ ත්ශතොත් ර් 

කිශරෝමීටයඹ 35ශදශනක් ජීත් ශනහ. රරහ ත්ශතොත් 

ර් කිශරෝමීටයඹ 330ශදශනක් ජීත් ශනහ. විලහර ්න 

කනත්ඹක් තිශඵනහ. කුඩහ යට විලහර ්නවනඹක් සුටිනහ. 

අශප් යශමට ර් කිශරෝමීටයඹ 330ක් ජීත් ශනහ. ඒ ියහ 

අඳට භවහ ඳරිභහණ ශොවිඳශේ වද්තන ඉඩක් නළවළ. අශප් 

ප්රධහනභ නඳත තභයි භහන නඳත. ඔ්තන, අඳට එ නඳතක් 

තිශඵනහ. 

ඊශෙට, අශප් යට ළන අඳට ආඩනඵයඹක් තිශඵනහ. අපි ඒ 

ඉතහ රසනට ර්ණනහ යනහ. දිඹ ඇිම තිශඵන, සු්තදයත්ඹ 

තිශඵන, ශොශඳහට ඳරියඹක් තිශඵන ඉතහභ ශවො යටක් කිඹරහ 

අපි ර්ණනහ යනහ. ඒ හශේභ අපි ශත්රුන ත යුුව රුණක් 

තිශඵනහ. අශප් යට විලහර ආර්ික නඳත් හිමි යහ්යඹක් 

ශනොශයි. ඒ අපි ශත්රුන ්තන ඕනෆ.  

ආර්ික නඳතක් න ේඅඟුරු අඳට නළවළ. අඳට ඹඳස 

නළවළ. අඳට යත්තය්ත ියධි නළවළ. අඳට තභත් ශතේ නළවළ, ෆස 

නළවළ. වළඵළයි, ක්තද හරශේ ශතේ ළන ථහ යනහ භට 

භතයි. 1970 ණ්තරත් ක්තද හරශේ ශ දිහට ශඵොය 

729 730 
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ශතේ ශඵෝතරඹක් ශනළේරහ ශඳ්තනුහ, "අපි ශතේ 

ශවොඹහත්තහ" කිඹරහ. භට භතයි ඳසු ගිඹ හරශේත්, 2010 

ක්තද හරශේදී ද ශොශවේද කි හ, "ඔ්තන අපි ශතේ 

ශවොඹහත්තහ" කිඹරහ. එශවභ news එක් ආහ කිඹරහ, ඒ news 

එ ප්රහල ශහ. "ඔ්තන දළ්ත ශතේ ශොඹහත්තහ, ෆස 

ශොඹහත්තහ" කිඹරහ ්නහධිඳතියඹහ ඒ ප්ර්ත්තිඹ දු්තනහ. ශන 

විධිඹටශ්ත ආශ . වළඵළයි, තභ අපි ඒ වරිඹටභ ද්තශ්ත නළවළ. 

ඒහ උඩට ්තන එ ආර්ික ලශඹ්ත රහබද? ශඳොශශො ඹට 

තිශඵන එ රහබද? දළනභ ්තන එද රහබ? ඒ ශනභ 

හයණඹක්. වළඵළයි, ආර්ිකභඹ ලශඹ්ත ත්ශතොත් අශප් ය ට 

ආර්ික නඳත් තිශඵන යටක් ශනොශයි. යත්නපුය, ඇරවළය, 

ඔක්නපිටිඹ ඳශහත්රට ශ්තන භළණිගතක් නඳත තිශඵනහ. 

අශනක් ඳළත්ශත්ත ත්ශතොත් අඳට මිියය්ත නඳතක් තිශඵනහ. 

ඒ හශේභ ඉේභනයිමට නඳත තිශඵනහ. ත ඳළත්ත ශඳොසශප්මට 

නඳත තිශඵනහ. ඒශ්ත ඇත්ත තත්ත්ඹ. ඒ ියහ අශප් යට 

භවහ ආර්ික නඳත් තිශඵන යටක් ශනොශයි. 

අඳට කුඩහ භමිඹක් තිශඵනහ. මිියය්ත, භළණිගතක්, ශඳොසශප්මට, 

පුේමුශඩ් ඉේභනයිමට අඳට තිශඵනහ. ශන නඳත් ටි විතයයි 

ආර්ික ලශඹ්ත අඳට තිශඵ්තශ්ත. ඊශෙට අශප් යට ශමටට භවහ 

මුහුදක් තිශඵනහ. ඒ භව මුහුද ත්ශතොත්, එඹ ර් කිශරෝමීටර් 

517,000ක් ශනහ. අශප් යට ශේ අටගුණඹ භවහ හයඹක් 

අඳට තිශඵනහ. ඒ අඳට නඳතක්. එශවභ නන දළ්ත අපි 

ේඳනහ ය්තන ඕනෆභ තිශඵනහ, අශප් භහන නඳතත්, ශන 

තිශඵන ශධත දත් උඳශඹෝගී යශන ශොශවොභද අශප් යශමට 

ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ වදහ්තශ්ත කිඹරහ. ඕනෆභ ශශනක් 

එශවභයි රු ථහනහඹුවභිය. 

අපි ආවහය ශ රක් වද්තශ්ත ශොශවොභද? අඳට පිටි 

තිශඵනහ, සීිය තිශඵනහ, ශඳොේ තිශඵනහ. එතශොට අපි ඒට 

ළරශඳන ය ශඵොජුනක් තභයි වදහ්තශ්ත. අපි ශෙ වහේ 

තිශඵනහ, ශඳොේ තිශඵනහ, මිරිස තිශඵනහ. එතශොට අපි 

වද්තශ්ත ශභොනහද? ඵුවයි, ශඳොේ නශඵෝරයි. ශන කිඹ්තශ්ත 

ශභොක්ද? ඕනෆභ ශශනක් තභ්ත ුව තිශඵන නඳත් 

ළරකිේරට රක් යරහ තභයි තභ්තශේ ආර්ික උඳහඹභහර්ඹ 

වදහ්තශ්ත. භවය අඹ හිටපු භ්ත ඇවිේරහ කිඹනහ, "භභ ශන 

යට සුරප්පරුක් යනහ, ශන යට භළශේසුඹහක් යනහ" 

කිඹරහ. ඒ ළයදියි. ශන වහ අශප් ශයෝවණ විශේවීය 

ශවෝදයඹහ එ හරඹදී ඉතහභ ශවො උදහවයණඹක් කි හ. 

එ හරඹදී ශයෝවණ විශේවීය ශවෝදයඹහශ්ත ඇහුහ, 

"තමු්තනහ්තශේරහ ආපුහභ ශන යට රුසුඹහක් යනහද" කිඹරහ. 

"එශවභ නළත්නන තමු්තනහ්තශේරහ ආපුහභ ශන යට චීනඹක් 

යනහද" කිඹරහ ඇහුහ. එුවභහ දු්තශ්ත එ උදහවයණඹයි. 

ශයෝවණ විශේවීය ශවෝදයඹහ කි ශ  එයි. "රුසුඹහනු ඳත්ුව 

අඳට ශරොකු ළඩියි, චීන ඳත්ුව අඳට ශඳොඩි ළඩියි. ඒ ියහ අපි 

ශභොද ය්තන ඕනෆ. අශප් කුරට ළරශඳන ඳත්ුවක් අපි 

වදහ්තන ඕනෆ" කිඹරහ කි හ. රුසුඹ්ත model එත්, චීන 

model  එත්, එ එ යටර එ එ model ශනළේරහ එ 

එ යටේරට ඵස්තන ඵළවළ. ශරෝශේ කිසුභ යටක් ඒ 

විධිඹට දියුණු ශරහ නළවළ. තභ්තශේ ශපතිවහසු තත්ත්ඹ, 

තභ්තශේ නඳත්, තභ්තශේ භහන නඳශත් සබහඹ, තභ්තශේ 

යශමට පිහිටීභ, ශන සුඹේරභ ළන රහ ඵරහ ආර්ික 

උඳහඹභහර්ඹ ස යශන තභයි වළභ යටක්භ දියුණු වුශණ්. 

තමු්තනහ්තශේරහ ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහටභ ශන යශමටත් ඉඳදුණු 

නළති, යශමට ඉඳදුණත් ශන යශමට ජීත් වුශණ් නළති මටටිඹ 

ශොශව්ත වරි ශනහහ. එශවභ මටටිඹක් ශන යශමට ඉ්තනහ. 

වළභදහභ ශභශවභ මටටිඹක් ඉ්තනහ. විශලේශඹ්තභ යියේ 

විරභසුරව භවත්භඹහ ශෙත් එශවභ මටටිඹක් ඉ්තනහ. ආණ්ඩුක් 

ළශටන ශොට ඉ්තන තළනක් ශවොඹහ්තනත් නළවළ. ආණ්ඩු 

වදන ශොට වුද ආණ්ඩුශ  ඉ්තශ්ත? චරිත යත්ත්ශත්. භභ 

දළරහ නළවළ චරිත යත්ත්ශත් භවත්භඹහ  ඊට ිම්ත 

ශධතලඳහරනඹ යනහ, භභ දළරහ නළවළ එුවභහ ඳසු ගිඹ හරශේ 

යශමට ්නතහශේ ප්රලසනඹක් ළන ථහ යනහ, භභ දළරහ 

නළවළ චරිත යත්ත්ශත් ආර්ිකඹට ඇති වී තිශඵන ප්රලසනඹක් 

පිළිඵ යශමට ්නතහට ශධතලනඹක් ශදනහ. එශවභ නළවළ. ඊට 

ඳසශේ ඳහසයිමරන. ඔ්තන ඊශෙට ත ශශනක් එනහ. 

ඊශෙට එනහ, භව ඵළරකුශ  අධිඳති. 

 
ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ තභයි ශරොක්ශෝ. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භව ඵළරකුශ  අධිඳති අර්ජු්ත භශවේ්තද්ර්ත ඵහිනහ. ශනශ්ත 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඒ ශොේර්ත ශන යශමට ජීත් ශ්තශනත් 

නළවළ. ශොශව්ත වරි ආණ්ඩුක් වදනශොට ණ්ඩහඹභක් 

ශේනහ. ඒ ශොේර්ත ජීත් වුශණ් සුරප්පරුශ  නන, ඔවු්ත 

කිඹනහ ශන යට සුරප්පරුක් යනහ කිඹරහ. ඔවු්ත ජීත් 

වුශණ් භළශේසුඹහශ  නන, ඔවු්ත කිඹනහ ශන යට භළශේසුඹහක් 

යනහ කිඹරහ. ශරෝශේ යටේ එශවභ දියුණු ශ්තශ්ත නළවළ. 

ඒ ඵ භත තඵහ ්තන.  

ආණ්ඩුක් පිහිටුන  ශොට දළපුත් නළති මටටිඹ ආණ්ඩු 

යනහ. ශන බහශ  ඉ්තශ්ත භ්තත්රීරුශ්ත. ශභුවභ්තරහශ්ත 
තභ්තශේ නර තිශඵන ප්රලසන ඇහුහද? ශභුවභ්තරහ ළරහ 

හච්කහක් තිබ්ඵහද? එශවභ හච්කහක් තිඹරහ අ දවිවහශර් 

භළතිුවභහශ්ත ඇහුහද, භහතශේ දිස්රික්ශේ තිශඵන උඳහඹ 
භහර්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ. අව්තශ්ත නළවළ. ඊටත් ඩහ 

ප්පිත්ත්ත ටික් ශන ආණ්ඩුශ  ඉ්තනහ. භභ ද්තශ්ත නළවළ, 
Royal College එශක් ඹහළු්ත ටිද කිඹරහ. එට යර් ළහුහ 

නන, යර්. එට ක්රිමට ළහුහ නන, ක්රිමට. ඒ ශනභ ශදඹක්. 
වළඵළයි, ඹහළුශෝ ටි එට ආණ්ඩු ය්තන රළවළසති ශ්තන 

එඳහ. එච්චයයි අපි කිඹ්තශ්ත.  

ආණ්ඩු ය්තන ශද්තන  ඕනෆ ්නතහශ්ත ඳත් ශච්ච 

ියශඹෝජිතඹ්තටයි. නමුත්, ආණ්ඩු ය්තන ශද්තශ්ත ශනත් 
අඹටයි. ඒ ියහ අපි තමු්තනහ්තශේරහට කිඹනහ, ශන ආර්ික 

උඳහඹ භහර්ඹ වද්තන ඕනෆභ තිශඵ්තශ්ත ඔඹ ශොශව්තත ස 
ශොඩ ඵහන භවත්රු්තශ්ත ශනොශයි කිඹරහ. ඒ ශොේර්ත 

එ එ යටේර ජීත් ශනහ. ඒ ශොේර්ත ශන භව 
ශඳොශශො ළන ද්තශනත් නළවළ.  

භභ වති ලශඹ්ත කිඹනහ, ඒ ශොේර්ත ශන භව 

ශඳොශශො ළන ද්තශ්ත නළවළ කිඹරහ. ශන භව ශඳොශශොශ  ගුණ 
සු ද්තශ්ත නළවළ. ශනශක් ඉතිවහඹ ද්තශ්ත නළවළ. ශභහි 

මිියසසු්තශේ ජීන යටහ ද්තශ්ත නළවළ. මිියසසු්තශේ අර්බුදඹ්ත 

ළන ද්තශ්ත නළවළ. මිියසසු්තට එදිශනදහ මුහුණදීභට තිශඵන 
ළට ද පිළිඵ වහ්තවිසසුඹක්ත් ද්තශ්ත නළති මිියසසු ටික් 

ළරසුන වදනහ. ළරසුන වදරහ කිඹනහ, ආශඹෝ්න රහඳ 
වදනහ; ඩිජි ටේ ශේනහ කිඹරහ. ඒ ියහශ්ත කි ශ  යටභ 

ඩිජිටේ ය්තන ඵළ දන අරිනහ කිඹරහ. ඊට ඳසශේ කිඹනහ, free 
Wi-Fi ශදනහ කිඹරහ. දළ්ත ශෝ ඒහ? රු භරර භයවීය 

ඇභතිුවභහ මුිම්තභ භහතය ගිහිේරහ free Wi-Fi දු්තනහ. 

අග්රහභහතයයඹහ ශොශම ශොටුට ගිහිේරහ free Wi-Fi  දු්තනහ. 
දළ්ත ශන දසර ශෂෝ්ත වහ ඉ්තනහ, පිටශොටුට ගිහිේරහ. 

Wi-Fiත් නළවළ; මුකුත් නළවළ. අියත් නළති ඒහ භභ කිඹ්තශ්ත 
නළවළ.  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ශභොක්ද ශන ශරහ තිශඵ්තශ්ත? තමු්තනහ්තශේරහ ශනත් 

ශරෝේර ජීත් ශරහ ශන යටට ආර්ික ළරළසභක් ශේනහ. 

එශවභ ශනොශයි, ශන යශමට තිශඵන නඳත් එක්, ශන යශමට 

තිශඵන උඳහඹ භහර්ත් එක් ශන යශමට ආර්ික ළරළසභක් 

වද්තන ඕනෆභ තිශඵනහ. එළිය උඳහඹ භහර්ඹට අය ර්ණ 

වුශණ් නළත්නන, අශප් ය ට ශන අර්බුදශඹ්ත ශොඩ එ්තශ්ත නළවළ. 

ශභොක්ද උඳහඹ භහර්ඹ? එ තභයි ියසඳහදනඹ. ියසඳහදනඹට 

අපි ශොශවොභද ඳණ ශඳෝතශ්ත? ශද තභයි, ඒ ියසඳහදනඹට 

්නතහ නඵ්තධ ය ්තන ඕනෆ. ුවන තභයි, ියසඳහදනඹ යන 

ධනඹ හධහයණ ශඵද්තන ඕනෆ. එ, ියසඳහදනඹ. ශද, 

ියසඳහදනඹට ්නතහශේ වබහගිත්ඹ. ුවන, ඇතින ධනඹ 

හධහයණ ශඵද්තන ඕනෆ. ශන තභයි මුේ ේ ුවන ශ්තන 

ඕනෆ. මුේ ේ ුවන ශ්තන ඕනෆ, යශමට ියසඳහදනඹ ඉදිරිඹට 

ළී භ; ියසඳහදනඹට ්නතහ නඵ්තධ ය ළී භ ව 

ියසඳහදනඹ හධහයණ ශඵදීභයි. අපිට ඕනෆ, ශන මුේ ේ ුවන 

භත පිහිටුන ආර්ිකඹක් ශනොශයිද? එශවභ නළති ශොශව්තද 

ඹ්තන පුළු්ත? තමු්තනහ්තශේරහශේ ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ 

තත් අත් වදහ ඵර්තන ඕනෆද? ඕනෆටත් ඩහ ළඩි හරඹක් ශන 

යශමට මිියසසු ජීවිතිම්ත අත් වදහ ඵරහ තිශඵනහ. 

යනඹ්තශ්ත අත් වදහ ඵරහ තිශඵනහ. හතඹ්තශ්ත අත් 

වදහ ඵරහ තිශඵනහ. ශරඩ ශයෝිම්ත අත් වදහ ඵරහ තිශඵනහ. 

අඳයහධිම්ත අත් වදහ ඵරහ තිශඵනහ.  

තමු්තනහ්තශේරහශේ ආර්ිකශේ තිශඵන අහර්ථබහඹ 

දල ණනහක් තිසශේ ඕනෆටත් ඩහ ළඩිශඹ්ත ශන යට අත් 

විරහ තිශඵනහ. ඒ අත් විඳීභ තභයි අපි දළක්ශක්. ශනට විඳුන 

එ්තශ්ත නළවළ. භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහ ශෝයනහඩු ශහට 

ශනට විඳුන එ්තශ්ත නළවළ. යියේ විරභසුරව භවත්භඹහශේ 

ශඳිරිශඹ්ත ශනට විඳුන එ්තශ්ත නළවළ. එුවභහ දළ්ත වරි 

අභහරුශ්ත ශඳිරි ෆහට විඳුන එ්තශ්ත නළවළ. ශන 

ශෝයනහඩුශ්ත, ශඳිරිශඹ්ත උත්තය ශොඹහ ්තන පුළු්ත 

හරඹක් ශනොශයි.  

ශන වහ ියසු ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹට අශප් යට අය ර්ණ 

ය්තන ඕනෆ. ියසඳහදනඹ, ියසඳහදනඹට ්නතහශේ 

වබහගිත්ඹ, එුව ශන ධනඹ හධහයණ ශඵදීභ ප්රධහන මුේ 

ේ ුවන ඵට ඳත් ය ්තන ඕනෆ. ශන උඳහඹ භහර්ඹ නපර්ණ 

ය ළී භ වහ රභශ දඹට ඹ්තන ඕනෆ. ියසඳහදනශේ ප්රධහන 

ක්ශේර ශදක් අපි ඉරක් ය්තන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹුවභිය, ඳශමුළිය එ තභයි, අශප් යටට 

අලය ශධත ියසඳහදනඹ ය ළී භ වහ උඳහඹ භහර්ඹක්. භහ 

කිඹ්තශ්ත නළවළ, අශප් යශමට සුඹේර වද්තන ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ 

මිතයහක්. ශරෝශේ කිසුදු යටක් සුඹේර ියසඳහදනඹ ය්තශ්ත 

නළවළ. ශභොද, ශරෝශේ හටත් ශනදහ හශේ ශශශ 

ශඳොශශ්ත හුශදරහ ශරහ ඉ්තන ඵළවළ. ශරෝඹ ශශශ 

ශඳොශශ්ත එුව ශරහයි තිශඵ්තශ්ත. චීනශේ පු වදනහ. 

ශොරිඹහශ දී නූේ ඵට ඳත් යනහ. රරහශ දී ඒහයි්ත ඇඳුන 

භවනහ. උත්තයධ්රළශේ එසකිශභෝරු්ත ඒ ඇඳුන අදිනහ. 

චීනශේ පු, ශොරිඹහශ  නූේ, රරහශ  ඇඳුන, උත්තයධ්රළශේ 

මිියසසු අදිනහ. ඒ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? ශශශ ශඳොශශ්ත ශන 

ශරෝඹ එුව ශරහයි තිශඵ්තශ්ත. කිසුදු ශශනකුට ශරෝශේ 

ශශශ ශඳොශශ්ත ඉත් ශ්තන ඵළවළ. ඒ ියහ රුණු ශදකි්ත 

අශප් ළරළසභ වද්තන ඕනෆ.  

එක් තභයි අපි අශප් ියසඳහදනඹ ඉදිරිඹට ශන ඒභ වහ 

ළරළසභක් වද්තන ඕනෆ, යශමට අලයතහ ශනුශ්ත. ශද 

තභයි ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ ඹන ඳරගුක් අත්ඳත් ය ළී භ 

වහ ියසඳහදනඹක් ඉදිරිඹට ශේ්තන ඕනෆ. ශන ශද නපර්ණ 

කිරීභකි්ත ශතොය අශප් ය ටට ඉසයවට ඹ්තන ඵළවළ. අශප් යශමට 

සුඹ දභ ශධත ියසඳහදනඹ ශ යුුව නළවළ. ඒ මිතයහට ඹ්තන එඳහ. 

වුරු වරි හිතනහ නන, වළභශධතභ අපි වදහමු කිඹරහ, ඒ 

ළයදියි. ඒ අදහශ ඹළපුන ආර්ිකඹක් තිශඵන හරඹටයි.  

තභ්තශේ ශදය කිකිළිඹක් හිටිඹහ, බිත්තශර් දභනහ. 

එශශදනක් හිටිඹහ, කිරි ශදනහ. ශොටුක් තිබුණහ, ශොහිර 

ශදනහ. කුඹුයක් තිබුණහ, වී ශදනහ. ඒ ඹළපුන ආර්ිකඹයි. ශන 

ඹළපුන ආර්ිකඹ ශනොශයි. දළ්ත අශප් යට ර්භහ්තතඹට ඇවිේරහ 

තිශඵනහ. ඒ ියහ තදුයටත් අපිට ඹළපුන ආර්ිකඹක් ශනොශයි, 

ශතෝයහ ත්ත ක්ශේර කිහිඳඹක් අපි ර්ධනඹ ය්තන ඕනෆ. 

රරහශ  අපි ියසඳහදනඹ ය්තන ඕනෆ අතයලය ශධතේ ටික් 

තිශඵනහ. ඳශමුශ්තභ අශප් වේ ියසඳහදනඹ; එශ ද 

ියසඳහදනඹ; භස ියසඳහදනඹ ළිය ආවහය වහ අපි ප්රමුතහක් 

ශද්තන ඕනෆ. වේ ියසඳහදනඹ ඹන ප්රතිඹට ඇවිේරහ 

තිශඵනහ. ඒ ියහ අපි ශභොක්ද ය්තන ඕනෆභ තිශඵ්තශ්ත?  

ශන ියසඳහදන ටි ඉසයවට ශශන්තන නන ඒහට 

ියසඳහදන වනහධහය ශද්තන ඕනෆ. ශරෝශේ කිසු යටක් 

ියසඳහදනඹට වනහධහය ශනොදී ඉ්තශ්ත නළවළ. ඇශභරිහ එක්ත් 

්නඳදඹ ්ක ර්භහ්තතඹ ශනුශ්ත අවුරුධතදට ශඩොරර් 

බිිමඹන 29 වනහධහයඹක් ශදනහ. ශඩොරර් බිිමඹන 29 

වනහධහයඹක් ඇශභරිහ එක්ත් ්නඳදඹ ්ක ර්භහ්තතඹ 

වහ රඵහ ශදනහ. ්ඳහනඹ අඳට -ශරෝඹට- ශඳශන්තශ්ත භවහ 

හර්මි යටක් විධිඹටයි. වළඵළයි, ්ඳහනඹ ්ක ර්භහ්තතඹ 

ශනුශ්ත යට ශඩොරර් බිිමඹන 44 වනහධහයඹක් 

ශදනහ. අශප් යට ත්ශතොත්, ්ක ර්භහ්තතඹට අභ ලශඹ්ත 

-ආසන්න වශමෙන්- ම ොලවලර් මිලිෙන 300කවත් සහනාධා්ෙක් 

ශද්තශ්ත නළවළ. වළඵළයි, ඇශභරිහ එක්ත් ්නඳදඹ ශඩොරර් 

බිිමඹන 29 වනහධහයඹක් ්ක ර්භහ්තතඹට රඵහ ශදනහ. 

්ඳහනඹ ශඩොරර් බිිමඹන 44 වනහධහයඹක් ්ක ර්භහ්තතඹට 

රඵහ ශදනහ. ශරෝශේ වළභ යටක්භ ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹක් 

විධිඹට ියසඳහදනඹ දිරි ළ්තවීභ වහ වනහධහය ශද්තන ඕනෆ. 

එශේ රඵහ දී ියසඳහදනඹ දිරි ්ත්තන ඕනෆ.  

භභ දළක්හ, අද රු නවි්ත දිහනහඹ ළවිිම ර්භහ්තත 

අභහතයයඹහ ියසඳහදනඹට වනහධහය ශද්තශ්ත නළවළ කිඹහ 

ප්රතිඳත්තිඹක් ත් ආහයඹ. හසුශධත නහනහඹක්හය භවත්භඹහ 

අවපු ප්රලසනඹට ඔ්තන දීපු උත්තයඹ. ප්රතිඳත්තිඹක් ත්තහ ද, 

ියසඳහදනඹට වනහධහය ශද්තශ්ත නළවළ කිඹහ. එඹ ළයදි 

ප්රතිඳත්තිඹක්. ඒ හර්ථ ප්රතිඳත්තිඹක් ශනොශයි. ඕනෆභ යටක් 

තභ්තශේ ියසඳහදනඹ ඉදිරිඹට ශශන්තන නන ියසඳහදන 

වනහධහය ශද්තන ඕනෆ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ියසඳහදන 

වනහධහයඹට ශභොද ශශේ?  

ඵළසුේ යහ්ඳක් භවත්තඹහ ගිහිේරහ ශේරට කුකුළු 

ඳළටවු්ත ශඵදුහ. කුරුණෆර ඳශු ජදය ශොමටසහඹට විතයක් 

කුකුළු ඳළටවු්ත 60,000ක් ශඵදුහ. ඒ ශභොක්ද ශශේ? වනහධහය 

ශද්තන ඕනෆ ර්භහ්තතඹට සුදු වුශණ් ශභොක්ද? බිත්තය ්තන 

එන මිියවහට කි හ, "ගිහිේරහ කුකුශහ වදහඳ්ත." කිඹහ. භස 

්තන එන ශනහට කි හ, "කුකුශ්ත වදහශන භස හඳ්ත" 

කිඹහ. ඒ ර්භහ්තතඹට ශභොද වුශණ්? ර්භහ්තතඹ භහ වඹක් 

තිසශේ ඩහ ළටුණහ. ඒ ඇයි? යහ්ඳක්රහ ශඵදපු ඳළටවු්ත වළභ 

තළනභ. වළඵළයි, වන  දිඹ යුත්ශත් ශේරට ඳළටවු්ත ශඵද්තන 

ශනොශයි. වන ශද්තන ඕනෆ හටද? ර්භහ්තතඹට. කුකුළු 

ර්භහ්තතඹට වනහධහය ශද්තන ඕනෆ. ර්භහ්තතඹට  වනහධහය 

දු්තනහභ ශ්තශ්ත ශභොක්ද? කිශරෝ එක් ියසඳහදනඹ ය්තන 

ඹන ියසඳහදන පිරිළඹ අඩු ශනහ. ියසඳහදන පිරිළඹ අඩු වුණහභ 

ඳහරිශබෝගිඹහට අඩු මිරට භස වනඵශනහ.  
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහට ත විනහඩි 

ශද හරඹක් තභයි තිශඵ්තශ්ත. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, අශප් වඳු්තශනත්ති භ්තත්රීුවභහශේ 

නපර්ණ හරඹත් භට රඵහ දු්තනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹුවභිය, එුවභහට ශොඳභණ හරඹක් රඵහ දීරහ 

තිශඵනහද? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විනහඩි 24 හරඹක් තිශඵනහ. 

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොයි.  

 

භභ කිඹමි්ත සුටිශේ කුකුළු ර්භහ්තතඹ ළනයි. ඒ ළනත් 

ේඳනහ ය ඵර්තන. එභ ර්භහ්තතඹට වනහධහය ශදන 

රභශ දඹක් අනුභනඹ ය්තන ඕනෆ නළධතද? කුකුළු 

ර්භහ්තතඹට වනහධහයඹ ශදනහ ශනුට කුකුළු භස, බිත්තය 

්තන ඉ්තනහ අඹට ඳළටවු්ත ශඵද්තන ඳට්ත ත්තහ. 

ඊට ඳසු "ශුව ද රක්ඹ" කිඹහ යහඳ්තිඹක් ඳට්ත 

ත්තහ. ශරහට ඒ අහර්ථ වු ශණ්. ශුව ද රක්ශේ 

යහඳ්තිඹ හර්ථ වුණහ නන අශප් යශමට එශ ද ශොවිතළන 

අ්ත ශනහ.  අද අශප් ශොවිඹහ තභ්තට ශනොශයි, 

ියසඳහදනඹ ය ්තශ්ත.  එශ ද ශොවී්ත ර්භහ්තතඹක් විධිඹට 

ඉ්තනහ. අපි එශ ද ශොවිතළනට වනහධහය ශද්තන ඕනෆ. අපි 

ශභොක්ද ශශේ? අපි ශශේ, එශ ද ්තන ඉ්තනහ අඹට 

ශේර එශළු වදහ ශන ්තනඹ කිඹපු එයි. ඵළරි 

ශරහත් ශන ශුව ද රක්ශේ යහඳ්තිඹ වරි ගිඹහ නන 

ශභොද ශ්තශ්ත? අශප් එශ ද කුණු හනුරට වීසු ය්තන 

සුධතධ ශනහ. ඒ ියහ ශභශවභ ඇට ශඵදීභ, ඳළශ ශඵදීභ ශවෝ 

මුේ ද ශඵදීභ ශනොශයි ශ යුත්ශත්. ර්භහ්තතඹට වනහධහය 

ශදන රභශ දඹක් තමු්තනහ්තශේරහ වද්තන ඕනෆ. ඒ ියහ ඳශමු 

ශොටභ අශප් යටට අතයලය න ආවහය ටි ියසඳහදනඹ කිරීභ 

වහ ඒ කිඹ්තශ්ත මිියසු්තට අලය ශප්රෝටී්ත -භස- ටි, 

මිියසු්තට අලය ඵත් ටි, මිියසු්තට අලය එශ ද ටි, ඳරුවරු 

ටි ියසඳහදනඹ කිරීභ වහ වනහධහය ශදමි්ත ඒ ියසඳහදන 

ඉදිරිඹට ශශනන ළරළසභක් තමු්තනහ්තශේරහ වද්තන ඕනෆ. ඒ 

පිළිඵ අදවක්ත් නළවළ. තමු්තනහ්තශේරහ ඒ ශනුට 

ය්තශ්ත තිබුණු ියසඳහදන වනහධහයත් ප්ඳහදු යන එයි.  

ියසඳහදනඹට ශදන වනහධහය කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ කිඹ්තශ්ත ශොවිඹහට ශදන එක් 

ශනොශයි. ඒ ළයදි අර්ථ ථනඹක්. ශභොටද, ශොවිඹහට 

ශඳොශවොය වනහධහය ශද්තශ්ත? ශොවිඹහ ශඳොශවොය ටි 

ළහුහභ, අසළ්තන ළඩි ශනහ. අසළ්තන ළඩි වුණහභ 

ශභොද ශ්තශ්ත? ඒ වී කිශරෝක් වහ ඹන ියසඳහදන පිරිළඹ 

අඩු ශනහ. ියසඳහදන පිරිළඹ අඩු වුණහභ අඩු මිරට වහේ ශද්තන 

පුළු්ත. ඒ ියහ ියසඳහදනඹට ශදන වනහධහය කිඹ්තශ්ත, සුඹ ද 

්නතහට ශදන වනහධහයඹක්. ශොවිඹහශේ ප්රලසනඹක් ශනොශයි, 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ. ශොවිඹහ ශඳොශවොය ටි ළහුහභ 

අසළ්තන ළඩි ශනහ නන, අසළ්තන ළඩි වුණහභ ියසඳහදන 

පිරිළඹ අඩු ශනහ නන, ියසඳහදන පිරිළඹ අඩු වුණහභ 

ඳහරිශබෝගිඹහට අඩු මිරට මිරදී ්තන පුළු්ත නන, අ්තන 

ියසඳහදනඹට ශදන වනහධහයඹ ඳහරිශබෝගිඹහට එනහ. ඒ ියහ 

ශතෝයහ ත් ක්ශේර කිහිඳඹක් ර්ධනඹ කිරීභ වහ ළරළසභක් 

වද්තන ඕනෆ. ඒ, ඳශමු ළිය හයණඹ. 

රු ථහනහඹුවභිය, අපි ඊශෙට ේඳනහ ය ඵළිමඹ යුුව 

තත් ර්භහ්තත කිහිඳඹක් තිශඵනහ. අපිට නඳත් ටියි 

තිශඵ්තශ්ත. භභ ඒ ළන මුිමනුත් කි හ. අපිට භළණිගතක් 

ර්භහ්තතඹ, ඉේභනයිමට ර්භහ්තතඹ, ශඳොසශප්මට ියධිඹ වහ 

මිියය්ත ියධිඹක් තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ අවුරුදු කීඹක් ශන 

යට ඳහරනඹ ශහද? තභ පුේ මුශඩ් අය ේරඩිශඹ්ත  ළිම ටි 

වරනහ. රේ්හ ශ්තන ඕනෆ. විලහර තහක්ණඹක් දියුණු ශරහ 

තිශඵන හරඹ ශභොක්ද ශරහ තිශඵ්තශ්ත? අපිට තභ ඒ 

අලය ශන රකට රට ශ්ත ය ්තන ඵළවළ. ශරෝශේ 

විලහර තහක්ණඹක් දියුණු ශරහ තිශඵනහ. අවුරුදු ණනහක් 

තිසශේ ශන පුේමුශඩ් ියධිඹ තිශඵනහ. ඒ සහබහවි ළේරක්. 

හර්ක ඒ ඉේභනයිමට ියධිඹ ශොඩ වනහ. ඒ අශප් යටට 

රළබුණු භවහ හනහ්තත ියධිඹක්. ඒ වහය්තන ඕනෆ නළවළ. 

වුරුත් ගිහිේරහ ඒ ශඳය්තන ඕනෆ නළවළ. ශොශවේත් 

ගිහිේරහ ඒ ඳහ ශන එ්තන ඕනෆ නළවළ. එඹ සහබහවිභ 

ශොඩට එනහ. අශප් පුේමුශඩ් රහඳශඹ්ත ඒහ ශොඩට එනහ. 

ඒ ශොඩට එන ටි වරිඹහහය යහඹිය රයුය ්තරට ශ්ත 

කිරීභ වහ අලය ර්භහ්තතලහරහක් ඳට්ත ්තන 

තමු්තනහ්තශේරහට ඵළරි වුණහ ශ්ත. තභ ළිම ශර ළිම; 

ඉේභනයිමට ශර ඉේභනයිමට විකුණන යටක් ශ්ත, ශන යට. රේ්හ 

ශ්තන ඕනෆ නළධතද? භභ අව්තශ්ත, තමු්තනහ්තශේරහශ්ත. 

එතළනට ර්භහ්තතලහරහක් ශශන්තන ඕනෆ. 

ශෂොසශෂේමට ියධිඹ ළන හරහ්තතයඹක් තිසශේ අපි හච්කහ 

යනහ. අපි ශභොක්ද ශෂොසශෂේමට ියධිඹට ය්තශ්ත? අය ඳස 

ටි ඳනහ. ඳස ටි ඳහ අය ේ ළකඹර් එට හශේ දභහ 

කුඩු යනහ. කුඩු යරහ ඹනහ. ඒ ශඳො ශවොයිම්ත ශඳොේ 

ඳළශඹ හ ්තන අවුරුදු ඳවක්ත් ඹනහ. ශභොද, ඒහ 

දිගුහලීන ශඳොශවොය. ශෂොසශෂේමට ශඳොශවොය අඳ ඊට ඩහ ක්රිඹ 

ය්තශ්ත ශොශවොභද? ඒ වහ ව ර්භහ්තතලහරහක් 

ශොඩනේතශ්ත ශොශවොභද? ඒ ඳළත්ත ළන තමු්තනහ්තශේරහ 

ේඳනහ ය්තශ්තත් නළවළ.  

ඊශෙට අපි භළණිගතක් ර්භහ්තතඹ ළන ඵරමු. භළණිගතක් 

ර්භහ්තතඹ අඳ තභත් ශනොහිතන, අශප් යශමට ඉතහභ ළදත් 

ර්භහ්තතඹක්. දළනට අඳට භළණිගතක් වනඵ ්තශ්ත භධය 

ඳුයශඹ්ත ඳවශ යත්නපුයශඹ්ත ව අියක් ඳළත්ශත්ත ඇරවළය, 

ඔක්නපිටිඹ ළිය ප්රශධතලිම්ත. ශනහ රහශන ආපු භළණිගතක්. 

ඇත්තටභ මීට ඩහ භළණිගතක් නඳතක් අශප් යශමට භධය ඳුයශේ 

තිශඵනහ. තභත් ශොඹහ ශනොත් භවහ භළණිගතක් නඳතක් අශප් 

යශමට භධය ඳුයශේ තිශඵනහ. ශවෝදහශන ආපු භළණිගතක් ටි 

තභයි අඳ තභත් ශන ර්තශ්ත. ශන අශප් යශමට ආර්ිකශේ 

විලහර නඳතක්. වළඵළයි, තමු්තනහ්තශේරහ ඒ ළන හිත්තශ්ත 
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නළවළ. දිගුහලීන ඳළළත්භක් ළන හිත්තශ්ත නළවළ. ඳරියඹ ළන 

හිත්තශ්ත නළවළ. භළණිගතක් ර්භහ්තතඹ යහඳහරිඹ්ත, 

්හහයනරු්ත කිහිඳ ශදශනකුශේ බදරඹක් ඵට ඳත් ය 

තිශඵනහ. ඒ ශනුට අඳ ඵර්තන ඕනෆ භළණිගතක් ර්භහ්තතඹ 

්හති ආර්ිකඹට ශඹොමු ය්තශ්ත ශොශවොභද කිඹහයි. ඒ 

යත්නපුයශේ එක්ශනහශේ, භළණිගතක් ය්තනහශේ, භළණිගතක් 

මුදරහිමශේ, භළණිගතක් එුව ය්තනහශේ ආර්ිකඹක් ශනොශයි. 

යශමට ්හති ආර්ිකශේ ඳරගුක් ශර භළණිගතක් ර්භහ්තතඹ දියුණු 

ය්තශ්ත ශොශවොභද කිඹන හයණඹයි අඳ ඵර්තන ඕනෆ. භවහ 

දියුණු ඳර්ශේණ, භවහ  දියුණු යහඳහය ශරෝඹක් ියර්භහණඹ 

ශරහ තිශඵන තළන තමු්තනහ්තශේරහ ශභොක්ද ය 

තිශඵ්තශ්ත?  

අද අශප් මිියය්ත නඳතට ශමි්ත තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද? 

රු සුසුේ ශප්රේභ්ඹ්තත ඇභතිුවභිය, ශන ළන ඔඵුවභහ ද්තනහ, 

භහ හිතන විධිඹට ශන ළන ඳරීක්ණ යනහ.  

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මශතළ (විදයළ, තළක්ණ ශළ 

ඳර්ගේ ණ භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறரஜந் - றஞ்ஞரண, 

தரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற அகச்சர்) 

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

Technology and Research) 
 ඔඵුවභහ කිඹපු ප්රධහන රුණු ශදක් ළන දළනට ඳරීක්ණ 

සුදු ශනහ. ඉ්ත එ හයණඹක් තභයි, නළශනෝ තහක්ණඹ අනු 

ඉේභනයිමටිම්ත ටයිශමටියඹන ඩශඹොක්යිඩ් රඵහළී භ. ඒ වහ 

අභහතය භණ්ඩරඹ ප්රතිඳත්තිභඹ ය ්තදුක් අයශන තිශඵනහ. 

අියක් හයණඹ තභයි ග්රළෂයිමටිම්ත ග්රළෆීන්්ත රඵහ ළී භ.   

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ශරෝශේ ශවොභ රයුතිඹ තිශඵන මිියය්ත නඳත තභයි අඳ 

ුව තිශඵ්තශ්ත. ඒ අලය ප්රභහණශඹ්ත සුඹඹට අසණනක් 

අශප් මිියය්තර තිශඵනහ ශ්තද, රු ඇභතිුවභිය? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறரஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
සුඹඹට 96ක් තිශඵනහ.  

 
ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සුඹඹට 96ක්. ශවොභ මිියය්ත නඳත අඳ ුව තිශඵනහ. 

අඳ ශභොක්ද ය තිශඵ්තශ්ත? හරඹට ඳතර වරහ 

තිශඵනහ. හරඹට ඳතර ඇයරහ තිශඵනහ. ශභඹ ්හති 

ර්භහ්තතඹක් ඵට ඳත් ය නළවළ. එඹ යහඳහරිඹ්ත ශදුව්ත 

ශදශනකුශේ වුභනහට ශභශවඹන ර්භහ්තතඹක් ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. අශප් යශමට ්ක ර්භහ්තතඹ  හශේභ, ශභ්තන 

ශන ක්ශේර ශශයහි අශප් අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ඕනෆභ 

තිශඵනහ.  

ඊශෙ ළදත් හයණඹ ශනයි. අඳ ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ 

ඳරගුක් අත්ඳත් ය්තන ඕනෆ. ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ ඳරගුක් 

අත්ඳත් ය ්තන නන ශ්රී රරහ brand name එක් අඳ වද්තන 

ඕනෆ. දළනට අශප් ශත්රට ශ්රී රරහ brand name එක් 

තිශඵනහ. වළඵළයි, ශත්රට තිබුණු ඒ brand name එත් 

ඩහප්ඳේ න ශඹෝ්නහක් තමු්තනහ්තශේරහ අඹ ළශඹ්ත 

ශනළවිත් තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ අඹ ළශේ කිඹනහ, 

"ශන යටිම්ත ශත් ශනළවිත් රන යන භධයසථහනඹක් 

ඇති යනහ." කිඹහ. ඒ ඩුඵහයි යටට වරි. ඩුඵහයි යට 

ශරෝශේභ ශත් භධයසථහනඹ. ඩුඵහයි යශමට ශත් වද්තශ්ත නළවළ. 

ඩුඵහයි යට ය්තශ්ත ශ්තඹහශ්ත, ඉ්තදිඹහශ්ත, රරහශ්ත 

ශත් ශනළවිත් ඳළමට යරහ ඹන එයි. ඒ වරි. වළඵළයි, 

රරහ ශත් වදන තළනක්.  

යවි රුණහනහඹ අභහතයයඹහ අඹ ළඹ ශේනශඹ්ත 

ශඹෝ්නහ යනහ, රරහට පිටි්ත ශත් ශනළවිත් රරහශ  

 ශේඵේ එ ඹටශත් ඹ්තන. එශවභ ශශොත් රරහශ  ශත් 

ශශශ ශඳොශ ඩහ ළශටනහ. අ්තන ඒ භත තිඹහ්තන. ඒ 

ියහ අ දත් ශශශ ශඳොශේ ශවොඹ්තන කිඹහ අභළතිුවභහ 

කි හට, ශභය අඹ ළඹ ශේනශඹ්ත නභත යත්ත 

ශඹෝ්නහ නන ඹ්තශ්ත, තිශඵන ශශශ ශඳොශත් ඇකිශශන 

එ ශක්්තන ඵළවළ. ඒ ියහ ය්තන ඕනෆභ තිශඵ්තශ්ත 

ශරෝ ශශශ ශඳොශ ඉරක් යරහ, අඳ ශතෝයහ ත් ක්ශේර 

කීඳඹක් ර්ධනඹ කිරීභයි. ඒ භශේ ළඩක් ශනොශයි. ඒ අශප් 

යශමට ආර්ික විශලේඥඹ්තශේ ළඩක්.  

ශරෝශේ අද තිශඵන ශශශ ශඳොශ ශනොශයි ත අවුරුදු 

කීඳඹකි්ත ඇති ්තශ්ත. ත අවුරුදු කීඳඹකි්ත ඇති න ශශශ 

ශඳොශ ශභොක්ද කිඹහ අඳ ේඳනහ ය්තන ඕනෆ. ශරෝශේ 

ඉදිරිශේදී ඇති න ඉතහභ ළදත් ශශශ ශඳොශ IT ශශශ 

ශඳොශයි කිඹහ ඉ්තදිඹහ මීට දල ණනහට ිම්ත හිුවහ. එභ 

ියහ ත ය ශදකි්ත එන IT ක්ශේරශේ  ශශශ ශඳොශ 

අත්ඳත් ය ්තශ්ත ශොශවොභද කිඹන හයණඹට ඉ්තදිඹහශ  

භවය ප්රහ්තත මුළුභිය්තභ තභ්තශේ ඉරක් ශඹොමු ශහ. ඒ 

ියහ තභයි අද එරර්තතඹ, ඕසශේිමඹහ, ඇශභරිහ ළිය 

යටර IT ර්භහ්තතශේ ඉවශතභ තහක්ණශ දි්ත අද ඉ්තදිඹහ 

ියර්භහණඹ ය තිශඵ්තශ්ත. අද ඔවු්ත ඒ යටර ඉවශ 

ශභනහයණශේ ශඹශදනහ. ඒ ියහ අනහත ශශශ ශඳොශ 

ළන යටට දළක්භක් තිශඹ්තන ඕනෆ.  

 ශත් ර්භහ්තතඹ ඩහශන ළටුණහභ, යඵර් ර්භහ්තතඹ 

ඩහශන ළටුණහභ හේරන එ ශනොශයි අඳ ශ යුත්ශත්. 

අනහතශේ ඇති න අ දත් ශශශ ශඳොශක් ළන ේඳනහ 

ය්තන ඕනෆ. ඒ භශේ ළඩක් ශනොශයි. ඒ ආර්ික 

විශලේඥඹ්තශේ ළඩක්. ආර්ික විශලේඥඹ්ත ේඳනහ ය 

කිඹ්තන ඕනෆ, "ශරෝඹ ශභ්තන ශන දිහටයි ඳරිර්තනඹ 

්තශ්ත, ශරෝශේ ශභ්තන ශන ඉේ දභ තභයි එ්තශ්ත, ඒශ්ත 

ශභ්තන ශන ඳරගු අඳට ඉටු ය්තන පුළු්ත" කිඹහ. අ්තන ඒ 

ඳරගු වහ අඳ ආශඹෝ්න ළ්තන ඕනෆ. අඳ ආශඹෝ්නඹ 

ප්රතික්ශේඳ යන යහඳහයඹක් ශනොශයි. ආශඹෝ්න පිළිඵ අඳ 

ප්රධහන මරධර්භ ුවනක් අනුභනඹ යනහ. ඉ්ත එ 

මරධර්භඹක් ශනයි. අඳට ප්රහේධන අලයතහක් තිශඵනහ. අඳ 

ුව අතිරික්ත ධනඹක් නළවළ. ඒ ියහ ඹන ආශඹෝ්නඹක්, ඹන 

ර්භහ්තතලහරහක් ශනුශ්ත අඳට අතිරික්ත ළඳයුන භහර්ඹක් 

ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ියහ ප්රහේධනඹ ළහ ළී ශන 

අලයතහ අඳ පිළි්තනහ. 

ඊශෙ හයණඹ තභයි තහක්ණඹ. භවය තහක්ණඹ අඳට 

ඕනෆ. උදහවයණඹක් ශර ශනොශයොච්ශචෝශේ ේ අඟුරු 

ඵරහහයඹ ියමු. අශප් යශමට ශභශතක් ේ අඟුරු තහක්ණඹක් 

තිබුශණ් නළවළ. ශනොශයොච්ශචෝශේ ේ අඟුරු ඵරහහයඹ වයවහ 

ේ අඟුරු තහක්ණඹ අශප් යටට ආහ. වළඵළයි, අඳට තිශඵන 

ප්රලසනඹ ශනයි. ඒ ශරහශ  තිබුණු අ දත්භ තහක්ණඹ ශනොශයි 

අඳ ශනොශයොච්ශචෝශරට ශනහශ . අවුරුදු විසු ණනට ඩහ 

ඳළයණිගත චීන තහක්ණඹයි අඳ ශනහශ . ඒ ශන ශොට ්ඳහනශේ 
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ේ අඟුරු තහක්ණඹ ඊට ඩහ ඉවශ තරඹ තිබුණහ. ්ඳහනශඹ්ත 

ඇත්තටභ ේ අඟුරු ඵරහහයඹ පිළිඵ යහඳ්තිඹක් ආහ. අ දත් 

තහක්ණශඹ්ත යුුව ඒ යහඳ්තිඹ ඳළත්ත තිබුණහ. ේ අඟුරු 

ඵරහහයඹ ආයනබශේදී අඳට අහසු ශ්තන පුළු්ත. වළඵළයි, අඳ 

ේ අඟුරු ළන අ දත් තහක්ණඹක් ළහශන එනහ . ඒ අ දත් 

තහක්ණඹක් ළහශන එන ශොට අඳ ශභොක්ද ය්තන 

ඕනෆ? ඒ ශභොශවොශත් තිශඵන දියුණුතභ තහක්ණඹ -latest 

technology එ- අඳ ශශන්තන ඕනෆ. වළඵළයි, අඳ 

ශනොශයොච්ශචෝශරට ශනහශ  ඊට ඩහ ඵහර, අවුරුදු 20ට ඩහ 

ඳළයණිගත තහක්ණඹක්. ඊටත් ඩහ ඳළයණිගත තහක්ණඹක් තභයි 

හනපර්රට ශශන්තශ්ත.  

ඉ්තදිඹහශ  ේ අඟුරු තහක්ණඹ මීට ඩහ දියුණුද කිඹරහ භට 

කිඹ්තන? මීටත් ඩහ ඳවශ තහක්ණඹක් ඉ්තදිඹහශ  තිශඵ්තශ්ත. 

ඉ්තදිඹහ ඉදි ය්තනට ඹන හනපර් ඵරහහයශේ ේ අඟුරු 

තහක්ණඹ චීනශේ ඵරහහයඹටත් ඩහ, චීන තහක්ණඹටත් ඩහ 

ඳවශ භමටටභයි තිශඵ්තශ්ත. එභ ියහ අඳ ළ්තන ඕනෆ 

වුද? අපි ළ්තනට ඕනෆ, ඉවශ තහක්ණඹයි. ආයනබශේදී 

අඳට අහසු ්තනට පුළු්ත. අපි ඒ පිළි්තනහ. ශභොද,  

ඔවු්ත තහක්ණඹ අයශන ියන එ්තශ්ත නළවළ. අඳට ශන එන 

තහක්ණඹ ශනුශ්ත ඔවු්ත රහබඹක් අශප්ක්හ යනහ;  

ඒහයි්ත ඹන ඳරගුක් අශප්ක්හ  යනහ. ශභොද, අඳට කිඹ්තනට 

ඵළවළ, "නුමරහ තහක්ණඹ දීඳ්ත. නුමරහ  රහබ  ්තනට එඳහ" 

කිඹහ. තහක්ණඹ තභයි, ඔවු්තශේ business එ. ඔවු්ත 

තහක්ණඹ අයශන එ්තශ්ත රහබඹක්  වහභ තභයි. අපි ඒ දයහ 

්තනට  ඕනෆ. වළඵළයි අපි වරි තහක්ණඹ ශ්ත්තන  ඕනෆ.  

ශනොශයොච්ශචෝශේට වරි තහක්ණඹ ශනහශ  නළවළ. 

හනපර්රට ශන එ්තශ්ත ඊටත් ඩහ ඳවශ තහක්ණඹක්. එභ 

ියහ අපි පිළි්තනහ, තහක්ණඹ ළහ ළී භ ශනුශ්ත 

ආශඹෝ්ඹ්තශේ ඳළමිණීභ.  

අපි පිළි්තනහ,  ශශශ ශඳොශ වි්ත  ය ළී භ 

ශනුශ්ත ගිවිසුන. අපි ශන  ගිවිසුන ප්රතික්ශේඳ යන යහඳහයඹක් 

ශනොශයි; ETCA  ළිය ගිවිසුන ප්රතික්ශේඳ යන යහඳහයඹක් 

ශනොශයි.  ETCA  එක් අශප් තිශඵ්තශ්ත ශන ප්රලසනඹක්. ශන 

අශප්ක්හ යන වුභනහ ඒශ්ත ඉටු ශනහද? ඒයි 

ප්රලසනඹක් තිශඵ්තශ්ත. අපි ශශශ ගිවිසුන අත්්ත ය ්තනට  

ඕනෆ, අශප් ශශශ ශඳොශ පුළුේ ය ළී ශන අයමුශණ්ත.  

වළඵළයි  අශප් තිශඵන ශශශ ශඳොශත් වළකිශශනහ නන- තිශඵන 

ශශශ ශඳොශ ත ශක්ෆරි ශනහ නන ඒ ශශශ ගිවිසුන 

අත්්ත කිරීශන  කිසුභ ප්රතිපරඹක් නළවළ. ETCA  කිඹ්තශ්ත 

එළිය ගිවිසුභක්, දළනට හච්කහ ශමි්ත ඳතින රුණු ළන 

ඵරනවිට. ඒහ ශනස යනහ නන අපි  එෙයි. යටේ එක් 

වශඹෝඹක් නළති හුදරහ ඉ්තන යහ්යඹක් ශනොශයි අපි 

ශඹෝ්නහ ය්තශ්ත. අපි ශඹෝ්නහ ය්තශ්ත ශරෝ ශශශ 

ශඳොශත් එක් ඒහඵධතධ ඹ්තන ඕනෆඹ කිඹන  එයි.  නමුත් 

තමු්තනහ්තශේරහ  ගිශේ නළවළ. ශභොක්ද අපිට කි ශ ? අපිට 

කි හ, ශන යට සුරප්පරුක් යනහඹ; භළශේසුඹහක් 

යනහඹ කිඹහ. ශභොක්ද ශශේ? ශරෝශේ තහක්ණඹ 

ඉසයවට ගිඹහ. ශරෝශේ,   ලබ්දශේ ශ ශඹ්ත ඹන ඹහනහ  

ියර්භහණඹ  ශහ. අශප් යශමට   යහ්රි 10්ත ඳසශේ භට ඹ්තන ඵස 

එක් නළවළ. ඔ්තන අශප් යට!  ශරෝශේ, භවහ හහිතය රහ්ත 

ියර්භහණඹ වුණහ. අඳට අනභහයි, තහත්තහයි එක් රබි සුනභහ 

ලහරහ ඉසයහි්ත ඹ්තන ඵළවළ. ඔ්තන අපි ශනහපු චිරඳටඹ. 

ශභශවභයි අපි ශරෝඹත් එක් ඉසයවට  ගිශේ.  ශරෝශේ 

රහ ඉසයවට ගිඹහ, ශරෝශේ තහක්ණඹ ඉසයවට ගිඹහ, 

ශරෝශේ දළනුභ ඉසයවට ගිඹහ. ශරෝඹ ශ ශඹ්ත ඉසයවට 

ගිඹහ. අපි - තමු්තනහ්තශේරහ ශන  යට ශරෝශේ තහක්ණඹ, 

දළනුභ, රහත් එක් ඉබි භිය්ත පිටුඳසශ්ත අයශන 

ළහ ශන ගිඹහ. කිසුදු දළක්භක් නළති යටක් ඵට ඳරිර්තනඹ 

ශහ. ඒ ප්රතිපර තභයි අපි  භුක්ති විඳි්තශ්ත. එශේ නන ශභොක්ද 

අපිට දළ්ත ය්තනට තිශඵ්තශ්ත?  

එ ඳළත්තකි්ත අපි ශතෝයහනු රඵන ියසඳහදන දිරි්තනු 

රඵන පිළිශශක් ඕනෆ. ඊශෙට අඳට ශරෝ ශශ ශඳොශශේ  

ඳරගුක් අත්ඳත් ය ළී භ වහ ආර්ික ළරළසභක්  ඕනෆ. 

එළිය ළරළසභට ඹ්තශ්ත නළති අද  අශප් යට ආර්ික 

ර්ධනශේ ඇති වි තිශඵන අර්බුදඹට, ණඹ අර්බුදඹට, ඇති ශරහ 

තිශඵන අඳනඹන ආදහඹභ අඩු වීශන අර්බුදඹට, යහ්ය ආදහඹභ අඩු 

වීශන අර්බුදඹට උත්තයඹක් නළවළ. ඒ වහ උත්තයඹක් ියසු ශර 

ශොඹහ ්තනට නන ශන ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹ මුළුභිය්තභ  

රහ, අ දත් මුේේ ුවනක් භත පිහිටු්තනට ඕනෆ.  ියසඳහදනඹ, 

්නතහ  නඵ්තධවීභ, ්නතහට හධහයණ ශඵදීභ කිඹන අ දත් 

මුේේ ුවන භත  ශන ආර්ිකඹ සුටු්තනට  ඕනෆ. එයිනුත්  අශප් 

යශමට ළදත්භ හයණඹ වී තිශඵ්තශ්ත අශප් යශමට භහන 

නඳතයි.  

අඳට දියුණු භහන නඳතක් තිශඵනහ. විලහර ්න 

කනත්ඹක් තිශඵන යටක්, ශන. භභ ශන ළන  ිම්ත කි හ. 

ර් කිශරෝ මීටයඹ  330 ශදශනක් ජීත් ශනහ. ඒ ණනඹ 

ය තිශඵ්තශ්ත ුවයත්,  නහ්තතයත් තිශඵන සුඹඹට 33ත් එුව 

යරහයි.  ඒ සුඹඹට 33 අයි්ත ශශොත් ර් කිශරෝ මීටයඹ 

ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් 480ක් ඳභණ ්නඹහ ජීත් ශනහ. 

ර් කිශරෝ මීටයඹට 480ශදශනක් ජිත් ශන යටක් ශන. 

විලහර ්නවනඹක් තිශඵනහ. විලහර ්න කනත්ඹක් 

තිශඵනහ. ඒ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද? අශප් යශමට ශවොභ නඳත 

භහන නඳතයි. 

අඳට දි ඉතිවහඹක් තිශඵනහ. අවුරුදු ශදදවස ඳ්තසුඹඹ 

ඉතිවහඹක් තිශඵනහ. අශලෝ අධියහ්යඹහශේ හරශේදී මිහිඳු 

භව යවත්ත ව්තශේ අශප් යටට බුධතධහභ අයශන ආහ.   

බුධතධහභ ඳභණක් ශනොශයි ආශ . බුධතධහභත් එක් 

අධයහඳනඹ අශප් යටට ආහ;  තහක්ණඹ ආහ;  ශභනහයණඹ 

ආහ; විධිභත් අධයහඳන රභඹක් ආහ; පිරිශ්ත අධයහඳන 

රභඹක් ආහ.  එභ ියහ අවුරුදු ශදදවස ඳ්තසුඹඹ ඳභණ 

ඉතිවහඹක් තිශඵන, රවිධිත අධයහඳන රභඹක් තිශඵන, රවිධිත 

ශර හික්භන රද ්නතහක් ඉ්තන යටක්, අශප් යට. අඳට ශවො 

භහන නඳතක් තිශඵනහ. එභ ියහ තභයි,  එරර්තතඹට ගිහි්ත  

අශප් ශශනක්  අඳට  කිඹ්තශ්ත, එශවේ අඹට ඩහ අශප් අඹ 

ශවොට ළඩ යනහ කිඹහ.  භළද ශඳයදිට ගිඹහභ, අශප් 

ශශනක් වනබු වුණහභ අපිට කිඹ්තශ්ත, "මු්ත ශභොනහද 

ය්තශ්ත, අශප් අඹ ශ්ත ළඩ ය්තශ්ත" කිඹරහයි. අඳට ශවො 

භහන නඳතක් තිශඵනහ.  

වළඵළයි,  ශන භහන නඳත දියුණු ය තිශඵනහද? භභ 

තමු්තනහ්තශේරහට කිඹ්තනන, ශන භහන නඳත දියුණු යනහ 

ශනු ට තමු්තනහ්තශේරහ ශභොනහද ශශේ කිඹන එ. 2014  

ර්ශේ  විශදස රැකිඹහ  වහ පිටත් ශරහ තිශඵනහ, ුව්තරක් 

වහයසුඹ ඳණසුවනක්. එයි්ත ශදරක් වතළිසඳ්තදවස එසුඹ 

විසුවතක්භ ගිශේ එක්ශෝ  පුහුණු  මි, අර්ධ පුහුණු  මි, 

නුපුහුණු  මි ව ්ව ශේවිහ වළටිඹ ට. ඒ කිඹ්තශ්ත 

ශභොක්ද? අශප් යශමට විශදස රැකිඹහරට ඹන  අඹශ්ත සුඹඹට 

82ක්භ ගිහි්ත තිශඵ්තශ්ත, පුහුණු  මි, අර්ධ පුහුණු  මි, 

නුපුහුණු  මි වහ  ්ව ශේවිහ වළටිඹට. භහන නඳතට 

ශභොනහද ය තිශඵ්තශ්ත? සුඹඹට 82ක් ඹහ තිශඵ්තශ්ත ඒ 

විධිඹට.   

පිට යට රැකිඹහ වහ ඹහ තිශඵන ුව්තරක් වහයසුඹ 

ඳණසුවශන්ත  අපි ්ත්ය භඹ  රැකිඹහ වහ ඹහ තිශඵ්තශ්ත, 

739 740 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ඳ්තදවස ුව්තසුඹ වතළිවයි.  ඒ කිඹ්තශ්ත, ්ත්තිඹභඹ  රැකිඹහ 

වහ  පිටත් ය තිශඵ්තශ්ත සුඹඹට 1.8යි. ශභයි්ත අශප් යටට 

2014 ර්ශේ ශඩොරර් බිිමඹන  7.018ක් රඵහ ශන තිශඵනහ. 

විශදස   මිඹ්තශ්ත අඳට ර්ඹට රළශඵන ආදහඹභ ශඩොරර් 

බිිමඹන 7ක්. ේඳනහ ය ඵර්තන. වළඵළයි ඹහ තිශඵ්තශ්ත 

වුද? මුළු රයහශ්ත සුඹඹට 82ක් භ පුහුණු  මි, අර්ධ පුහුණු 

 මි, නුපුහුණු  මි, ්ව ශේවිහ වළටිඹටයි ඹහ තිශඵ්තශ්ත. 

සුඹඹට 1.8යි  ්ත්ය ඹභඹ  රැකිඹහ වහ  ඹහ තිශඵ්තශ්ත. එභ 

ියහ අවුරුදු ණනහක් තිසශේ තමු්තනහ්තශේරහ ශන භහන 

නඳත පුහුණු ශහද?  ශන තභයි අශප් ළදත්භ නඳත. භහ 

ිම්ත කිවු ඳරිදි අඳට විලහර ආර්ික නඳත් නළවළ. අඳට තිශඵන 

ළදත්භ නඳත භහන නඳතයි. ශන භහන නඳත දියුණු 

ය්තන ඕනෆ. භහන නඳත දියුණු ය්තන නන  තිශඵ්තන ඕනෆ 

ශභොක්ද? ඒ තභයි අධයහඳනඹ. අධයහඳනඹ දියුණු ය්තන ඕනෆ. 

වළඵළයි, අධයහඳනඹට ශභොක්ද ශරහ තිශඵ්තශ්ත? රු 

ථහනහඹුවභිය, ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් දරු්ත 

3,50,000ක් ඳශමු යට ඇුවළු නහ. නමුත් හභහනය ශඳශට 

එනශොට එයි්ත 60,000ක් දරු්ත ඉසශෝරඹ අත්වළය ඹනහ; 

හභහනය ශඳශට ිම්ත අශප් යශමට දරු්ත 60,000ක් ඉසශෝරඹ 

අතවළයරහ ඹනහ. ඒ තරුණඹ්තට රළශඵන පුහුණු ශභොක්ද? 

දරු්ත 60,000ක් හභහනය ශඳශට ිම්ත ඳහර අත්වළය ඹනහ. 

හභහනය ශඳශ භත් ්තශ්ත දරු්තශ්ත සුඹඹට 66යි. සුඹඹට 

44ක් හභහනය ශඳළි්ත ඳසු ඳහර අත්වරිනහ. ඒ pass  ශන 

දරු්තශ්ත 25,000ක් ඳභණ විලසවිදයහරරට ්තනහ.  

රු ථහනහඹුවභිය, දරු්ත 350,000ක්  ඳශමු ඳ්තතිඹට 

එනහ, එයි්ත දරු්ත 60,000ක් G.C.E. (O/L)රට එනශොට 

ඳහර අත්වළය ඹනහ. එතශොට ඒ පිරි 290,000 දක්හ අඩු 

ශනහ. එයිනුත් දරු්ත 90,000ක් ඳභණ G.C.E. (A/L)

ශනශොට අඩු ශනහ. ඊට ඳසශේ තත් දරු්ත 200,000ක් 

සුටිනහ. ඒ දරු්ත රක් ශදශ්ත විසුඳ්තදවක් 

විලසවිදයහරරට ඹනහ. භවහ ඳහයකි්ත ුව්තරක් ඳනස දවක් 

ඇුවළු ශනහ. අධිශ ගී භහර්ඹකි්ත දරු්ත එට එනහ. ඳහය 

ඳටු ශරහ, ඳටු ශරහ අඩිඳහයකි්ත විලසවිදයහරඹට ඹනහ. ඒ 

ශදටකි්ත විලසවිදයහරඹට ඹනහ හශේ ළඩක්.    

අඳට තිශඵන භහන නඳත ශභොක්ද? හභහනය ශඳශ 

විබහඹට ිම්ත එළිඹට ඹන 60,000ක් දරු්තශේ අනහතඹ 

ශභොක්ද? ඒ හශේභ හභහනය ශඳශ විබහඹ අභත් න 

90,000 ඳභණ දරු්තශේ අනහතඹ ශභොක්ද?  උස ශඳශ 

විබහශඹ්ත නතය ශන රක් ණන දරු්තශේ අනහතඹ 

ශභොක්ද? ඒ ියහ අශප් අධයහඳන රභඹ මුළුභිය්තභ 

ප්රතිරසයණඹට රක් ය්තන ඕනෆ. වළභ දරුශක්භ 

ියපුණතහක්, වළකිඹහක්, දක්තහක් දළනුභක් හිත ඳහශර්ත 

එළිඹට එ්තන ඕනෆ. වළභ රැකිඹහක්භ ්ත්ය භඹ භමටටභට 

ශේ්තන ඕනෆ. ශොණ්ඩඹ ඳන ශනහ ශ්තන පුළු්ත, ශන්ත 

ඵහස ශ්තන පුළු්ත, ඉශරක්ට්රික් ඵහස ශ්තන පුළු්ත එශවභ 

නළත්නන අත්ළඩරු්ත ශ්තන පුළු්ත, ඒ වළභ ශනහභ 

්ත්ය භඹ භමටටභට ශේ්තන ඕනෆ. වළභ දරුශක්භ ඳහශර්ත 

එළිඹට එ්තන ඕනෆභ තිශඵ්තශ්ත වළකිඹහක්, ියපුණතහක්, 

දළනුභක් හිතයි. ශන ඳයනඳයහ අඹහශර ඹන ඳයනඳයහක් ඵට 

ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ඒ ියහ ශන දරු්තට සුධතධ ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද?   

අවුරුධතදට රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට ආ්තන ලශඹ්ත රක් 

ුවනක් එනහ. අවුරුධතදට රක් ුවනක් රැකිඹහ ශශශඳොශට 

එනශොට එයි්ත ශදරක් විසුඳ්තදවක්භ රැකිඹහ ශොඹහ ්තශ්ත 

ශොශව්තද? ඒ, පිට යට ගිහි්ත; භළද ශඳයදි ගිහි්ත. ඒ ියහ ශන 

යශමට ආර්ිකඹ දු්තශ්ත තමු්තනහ්තශේරහ ියහ ශනොශයි; 

තමු්තනහ්තශේරහශේ ශරුහේ ියහ ශනොශයි. ශන ආර්ිකඹ 

දු්තශ්ත අද අයහබිහයඹහට පි්තසුධතධ ශ්තනයි. ඒයි ඇත්ත 

ථහ. ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් අද රක් 33 ඳභණ 

පිරික් අශප් යටළසුඹ්ත පිටයට ජීත් ශනහ. රක් තිස ුවනක්! 

ඒ රක් තිසුවනට ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් ඳවුේ රක් 

30ක් ඳභණ ඇුවශත් නහ. අශප් යශමට ඉ්තශ්ත ඳවුේ රක් 

50යි. එයි්ත ඳවුේ රක් 30ක්භ ඹළශඳ්තශ්ත ශභොශ්තද? 

විශදසත  මිඹ්තශ්ත. එශවභ නළති තමු්තනහ්තශේරහශේ 

ශේරන ියහ ශනොශයි. විශදසත  මිඹ්තශ්ත  හර්ක 

රළශඵනහ, ශඩොරර් බිිමඹන 7ක්. ඒ ශඩොරර් බිිමඹන වශත්ත 

තභයි  ඇතිවී තිශඵන ශශ ඳයතයඹ තමු්තනහ්තශේරහ පිඹහ 

්තශ්ත. ඒ  මිඹ්ත ඇකිළුශණොත් තමු්තනහ්තශේරහශේ 

ආර්ිකඹ ඩහ ළශටනහ. ඒ ියහ තමු්තනහ්තශේරහට ශන යට 

දු්තන සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත නූතන වේ ශශහභක් 

වයවහයි.  ඒ ශනුට අශප් යශමට දියුණු භහන නඳතක් ශොඩ 

නළඟීභ ආයනබ ශ යුුවයි. ඒ වහ අධයහඳනඹ ඳශමු තළන 

්තනහ.  

ශදළිය හයණඹ තභයි යටට ශවො ශෞය ශේහක් 

තිබිඹ යුුවයි. අශප් යශමට ශෞය ශේඹට ශභොක්ද ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත?  එඹ මුළුභිය්තභ ඩහ ළටුණු ශෞය ශේඹක්. 

තමු්තනහ්තශේට භභ ඒ ළන කිඹ්තනන.  ශන ශතොයුවරු ළඳයශ  

"ජදය වහ රයහ ශේන අරලඹ - 2015." හර්තහශ්ත.  එහි 

ශභශේ ව්ත නහ. 1980 දී වදත් ශයෝ ශවේුවශොටශන 

මිඹ ගිශේ පුධතරඹ්ත 2,733යි; අද 9,445යි.   

අද 1980ට ඩහ ජදය විදයහ දියුණු ශරහ තිශඵනහ; 

තහක්ණඹ දියුණු ශරහ තිශඵනහ; ශෞය ශේඹ දියුණු ශරහ 

තිශඵනහ; ඉසපිරිතහර ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, 

1980දී වදත් ශයෝශඹ්ත මිඹ ඹ්තශ්ත පුධතරඹ්ත 2,733යි. අද ඒ 

රයහ 9,445යි. ශරඩ ්හතිඹක් ශනොශයිද?  ලසන ශයෝගී්ත  

1980 දී  මිඹ ගිශේ  2,802යි; අද  5,754යි.  

භත තඵහ ්තන,  ශන රයහ. 1980 දී පිළිහ ශයෝශඹ්ත 

මිඹ ගිශේ  940ශදනහයි. නමුත් 2013 ශර්  පිළිහ ශයෝශඹ්ත 

4,539ශදශනක් මිඹ ගිහි්ත තිශඵනහ.  ඒ කිඹ්තශ්ත ශභොක්ද?  

ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් වඹ ගුණඹක්! 1980දී මිඹ ගිඹහ 

හශේ වඹ ගුණඹක් අද පිළිහිම්ත මිඹ ඹනහ. 1980දී 

දිඹළඩිඹහ ියහ  මිඹ ගිශේ පුධතරඹ්ත 263යි; අද  පුධතරඹ්ත 

643ශදශනක් මිඹ ඹනහ. දිඹළඩිඹහ ශනොන ඒ ආශ්රිත ශයෝ 

ියහ තභයි  ඒ ළඩිපුය හර්තහ ශ්තශ්ත. ඒ අනු ඒ රයහත් 

ුව්ත ගුණඹකි්ත ළඩි වී තිශඵනහ. ශභොක්ද දළ්ත ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත? ශරඩ ්හතිඹක් වදරහ තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ 

ශන යටට ය තිශඵන විනහලඹ ශන ශ්ත. 

 දට ව්දඹහඵහධ ශවේුවශ්ත පුධතරඹ්ත 108ශදශනක් මිඹ 

ඹනහ. පිළිහ ශයෝඹ ශවේුවශොටශන දට 12ශදශනක් 

මිඹ ඹනහ.  කුඩු ශයෝඹ ියහ දට 8ශදශනක් මිඹ ඹනහ. 

තමු්තනහ්තශේරහශේ ආර්ිකඹ ශභොක්ද? ශරඩ ්හතිඹක් වළදුහ. 

ඒ ියහ අධයහඳනඹ විතයක් ශනොශයි, ියශයෝගි නඳ්තන 

ජීවිතඹක් වුභනහයි. අද ශන ජීවිත ඩහ මටටරහයි තිශඵ්තශ්ත. 

ශරඩිම්ත පිරුණු, රතිම්ත පිරුණු ්හතිඹක් වදරහ 

තිශඵනහ. ශභශවභ ්හතිඹක් ශොශවොභද ඉසයවට ඹ්තශ්ත? 

රු ථහනහඹුවභිය, ශන ශරඩ ්හතිඹක් භෙ ඉසයවට ඹ්තන 

පුළු්තද?   භහන නඳත දියුණු කිරීශනදී ශෞය ශේඹ 

ප්රමුතහක් ්තන ඕනෆ.   

1, අධයහඳනඹ; 2, ශෞය ශේඹ; 3, ක්රීඩහයි. අද ක්රීඩහට 

සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද? රු ථහනහඹුවභිය, 

741 742 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ක්රීඩහ අද රැකිඹහක් රඵහ ළී භ වහ වතිඹක් ඵට 

ඳත්ශරහ තිශඵනහ. අශප් යශමට ක්රීඩහ රස්තිඹක් නළවළ. 

ශභොක්ද අශප් යශමට තිශඵන ක්රීඩහ රස්තිඹ? ඉසය නර 

තිබුණහ ක්රීඩහ රස්තිඹක්. කුඹුරු ඳහ ඉය වුණහභ, ශේ 

ඉඳනළේශේ එේශර ළහුහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීුවභහ ඔඵුවභහට ත විනහඩි 5ක් තිශඵනහ. 

 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 වළභ භභ තිබුණහ, volleyball court එක්. වළභ ළටභ 

ඵළවළරහ දරුශෝ පීනුහ. එශවභයි ක්රීඩහ තිබුශණ්.  

අද මි්තශ්තරිඹ ළ ආ්තනශේ ඉ්තන දරුශෝත් tap එශ්ත 

නහනහ. අද ක්රීඩහ රස්තිඹක් නළවළ. තමු්තනහ්තශේරහ ක්රීඩහ 

ශනහශ  ශොතළනටද? "ක්රීඩහ රැකිඹහට සුදුසුභක්" කිඹන 

තළනට ශනහහ. නමුත් ක්රීඩහ ශන ඹ්තන ඕනෆ, ශශනකුශේ 

ියශයෝගී නඳ්තන ජීවිතඹ ර්ධනඹ කිරීශන දිලහටයි. ඒ ියහ 

භහන නඳත දියුණු කිරීභ ශශයහි ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු 

යන ආර්ිකඹට ඹ්තන ඕනෆ. අධයහඳනඹ, ක්රීඩහ හශේභ 

තභයි රු ථහනහඹුවභිය, ශෞයඹත්. ියශයෝගී නඳ්තන 

මිියශවක් වද්තන ඕනෆ. ඒ මිියවහ ර්භහ්තතලහරහරට 

ශඹොද්තන ඕනෆ. ඒ මිියවහ භවහ දළනුභක් හිත ශරෝශේ  භ 

ශශශ ශඳොශශේ ඳරගුක් අත් ඳත් ය ්තන එ ප්රතික්ශේඳ 

ය්තන ඵළවළ. ශරෝශේ විලහර  භ ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ. 

ඒ අත් වරි්තන අඳට ඵළවළ. එශවභ තභයි ශරෝශේ ශශශ 

ශඳොශේ වළශද්තශ්ත. බහණ්ඩ ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ. ශේහ 

ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ.  භ ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ. අපි 

ශරෝශේ  භ ශශශ ශඳොශශ්ත, ියපුණතහක් හිත  භ 

ශශශ ශඳොශශ්ත ඳරගුක් අත් ඳත් ය ්තන ඕනෆ. අඳට 

තිශඵන භහන නඳත තභයි අඳට තිශඵන ළදත්භ නඳත. ඒ 

දියුණු කිරීභ වහ තමු්තනහ්තශේරහ ළරළසභක් වද්තන ඕනෆ. 

එතශොට ශභොක්ද, ශ්තශ්ත? එතශොට තභයි යශමට ්හති 

ධනඹ උඩට  එ්තශ්ත? ඒ එන ්හති ධනඹට ශභොක්ද ය්තන 

ඕනෆ? ඒ එන ්හති ධනඹ හධහයණ ශඵද්තන ඕනෆ. දළ්ත ශන 

ශඵදන විධිඹ හධහයණද? ේඳනහ යරහ ඵර්තන.  

රු ථහනහඹුවභිය, අශප් යශමට ්නවනශඹ්ත ඉවශභ 

සුඹඹට 10 ආ්තන ලශඹ්ත ත්ශතොත් අශප් යශමට ්හති 

ධනශඹ්ත සුඹඹට 38ක් බුක්ති විඳිනහ. ඒ හධහයණද? ඊශෙ 

සුඹඹට 20, සුඹඹට 55ක් බුක්ති විඳිනහ. ඉවශභ සුඹඹට 10 යශමට 

්හති ධනශඹ්ත සුඹඹට 38ක් බුක්ති විඳිනහ. ඳවශභ සුඹඹට 10ට 

වනඵ ශ්තශ්ත යශමට ්හති ධනශඹ්ත සුඹඹට 1.1යි. ඳහ්ත 

ශඩිඹක් ශඳති ඳරහ ත්ශතොත්, ඒශ්ත ශඳති 38ක් ද 

ශදශනක් ්තනහ. ඳවශභ ඉ්තන ද ශදනහට වනඵ ශ්තශ්ත එ 

ශඳත්තයි, තත් චුමටටකුයි ඳභණයි. ඒ ශවොද? හධහයණද, ශන 

ආදහඹභ ශඵදීභ? ඒ ියහ ශන ආදහඹභ ශඵදීශන ප්රලසනඹට 

උත්තයඹක් ශොඹ්තශ්ත නළුව ආර්ික ර්ධනඹක් අත් ඳත් ය 

ශන ළඩක් නළවළ. අතිලඹ අහධහයණ ආදහඹන ශඵදීභක් 

තිශඵනහ.  

භහ කිඹ්තශ්ත භහන ශඵද්තන කිඹන එ ශනොශයි. 

භහන ශඵද්තන ඵළවළ. ඒ මිථයහක්. ඒ සුහින ශරෝඹක්. 

වළඵළයි හධහයණ ශඵද්තන ඕනෆ. ශන ශඵදන විධිඹ අතිලඹ 

අහධහයණයි. ්නවනශඹ්ත සුඹඹට 43 ජදිය ආදහඹභ -

්නවනශඹ්ත රක් 86 ජදිය ආදහඹභ- රුපිඹේ 280ට ඩහ 

අඩුයි නන ශභොක්ද, ඒ මිියසු්තශේ ජීවිතඹ? ඉවශ ඳළශළ්තතිශේ 

භවය අඹට එ ෆභ ශ රට ඊට ඩහ දවස ගුණඹක් 

ළඩිශඹ්ත ළඹ ශනහ. ඔවු්තශේ අවුරුධතද විඹදභ ඉවශ 

ඳළශළ්තතිශේ භවය අඹශේ එ ෆභ  ශ රට විඹදන යනහ. 

ඒ ියහ ආදහඹන ශඵදී ඹහශන ශන ප්රලසනඹට, ශන විභතහට 

උත්තයඹක් ඕනෆ. ියසඳහදනඹ, ආර්ිකඹට ්නතහ නඵ්තධ වීභ, 

ආදහඹභ හධහයණ ශර ශඵදීභ කිඹන ශභ්තන ශන මුේේ ුවන 

භත ශන ආර්ිකඹ ඹළි පිහිටු්තන ඕනෆ.  

තමු්තනහ්තශේරහශේ ආර්ික භන එතළනට ශනොශයි ස 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත. තමු්තනහ්තශේරහශේ ආර්ික භන ස 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත ඳයණ ඳහශර්භයි. ණඹ, දඩ, ඵදු, ආශඹෝ්න 

කිඹන ඳයණ ඳහශර්භයි. ඔඹ කිඹන ආශඹෝ්ඹ්ත එ්තශ්ත නළවළ, 

භත තඵහ ්තන. භභ නළතත් කිඹනහ, දුන ශොනඳළණිගතඹක් 

්තන එයි; හිේට්ත ශවෝටරඹ විකුණනහ කි ශොත් ්තන එයි; 

ය්ශේ ෆස භහභ විකුණනහ කි ශොත් ්තන එයි. 

SriLankan Airlines එ නන විකුණනහ කි හට ්තන 

එ්තශ්තත් නළවළ, දළ්ත තිශඵන තත්ත්ඹ අනු. ඒ ්තන 

එ්තශ්ත වුද? ඒ ්තන එ්තශ්ත අ්තධශඹෝ වරි, ශොළුශෝ 

වරි, බීශයෝ වරි ශ්තන ඕනෆ. ඒ ්තන එ්තශ්ත නළවළ. එශවභ 

නන ශභොක්ද, සුදු විඹ යුත්ශත්? සුදු විඹ යුත්ශත්, ශන යශමට 

ආර්ිකඹ න භහතට ශඹොමු කිරීභයි. ශන අර්බුදශඹ්ත 

කිඹහඳහ්තශ්ත ශන ශභොක්ත් ශනොශයි. අපි යහ්ඳක් 

භවත්භඹහශේ ණඹ ්තදට නළරහ, යහ්ඳක් භවත්භඹහට හ 

කිඹරහ, යියේ භවත්භඹහශේ ණඹ ්තදට නළරහ, යියේ 

භවත්භඹහට හ කිඹරහ වරි ඹ්තශ්ත නළවළ.  

ඇත්තටභ ත්ශතොත් ්නතහ ශන ශද ශදනහටභ "හ" කිඹ්තන 

ඕනෆ හරඹ දළ්ත ඇවිේරහයි තිශඵ්තශ්ත. ශභොද, 

තමු්තනහ්තශේරහ අවුරුදු වළට අටක් ශන යට ඳහරනඹ යරහ භවහ 

ණඹ ්තද අශප් යට හිය යරහ තිශඵනහ. අපි ශන යට ඳහරනඹ 

ශශේ නළවළ. ශන ඳක් ශද තභයි ශන යට ඳහරනඹ ශශේ. ඒ 

ියහ ශන ණඹ ්තශධත තිශඵන වළභ ලතඹටභ 

තමු්තනහ්තශේරහශේ ඳක් ශද භ භ  කිඹ්තන ඕනෆ. 

ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. ඒ ියහ අ දත් ආර්ික උඳහඹ 

භහර්ඹට ඹ්තන ඕනෆ. ඳයණ ඳහශර් ඹමි්ත වළභදහභ driversරහ 

භහරු යනහ; නහඹශඹෝ භහරු යනහ; ආණ්ඩු භහරු 

යනහ. ඳයණ ඳහශර් ඹනහ. ්නතහ කිඹනහ, "ශනක් නළවළ 

ශ්ත" කිඹරහ. ශනක් නළවළ තභයි, එභ ඳහශර් ඹනහ නන. 

ශෝච්චිඹ ඹනහ; සශමට්ත එට එනහ; ඒ driver ඵසරහ ශන 

driver ශශනක් නේහ ්තනහ. ඒ ශෝච්චිඹ ඒ ඳහශර්භ ඹනහ. 

ඉති්ත මිියසු්තට ශනක් දළශනනහද? භවය දසරට engine 

එට මටටිඹ නේහ ්තනහ. භවය දසරට ඳවුශේ මටටිඹ 

engine එට නේහ ්තනහ. එදහට ශෝච්චිඹ ඳදහ ශන 

ඹනහ, ඳවුශේ අඹ. ඊශෙට engine එට නේහ ්තනහ, Royal 

College එශක් මටටිඹ. එතශොට Royal College එශක් 

ඹවළුශෝ ටි ඊශෙට ශෝච්චිඹ ඳදහ ශන ඹනහ. ශන ශ්ත, 

සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ශන ශනොශයිද, සුධතධ ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත? ඒ ියහ වළභදහභත් සුධතධ වුශණ්, එභ ශෝච්චිඹ 

එභ ඳහශර් ඹමි්ත engine එ භහරු යන එ විතයයි.  

රු ථහනහඹුවභිය, ඒ ියහ අර්බුදඹ කිඹහ ඳහ්තශ්ත ශන 

ශභොක්ත් ශනොශයි. අශප් යට අ දත් ආර්ික උඳහඹ 

භහර්ඹට අය ර්ණ විඹ යුුවයි කිඹන එයි. එළිය අ දත් 

ආර්ික උඳහඹ භහර්ඹකි්ත ශතොය ටයුුව ශශොත් ශන යශමට 

ආර්ිකඹ ත තත් ළඹුරු අර්බුදඹට ඹනහ මි එඹට විඳුන 

ශනොරළශඵන ඵ වතියි. ඒ ශනුශ්ත ආණ්ඩුශ  අධහනඹ 

ශඹොමු යමි්ත භභ නතය ශනහ. ශඵොශවොභ සුවතියි, රු 

ථහනහඹුවභිය. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු (වලදය  නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹුවභිය, රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහ 

විසු්ත ඉදිරිඳත් යන රද බහ ේ තඵන අසථහශ  ශඹෝ්නහ 

භභ සිකය යනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයුවභහ. 

 
[අ.බහ. 3.40] 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (භ්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 

ප්රතිඳත්ති ශළ ආර්ථික ක යුතු භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் ரசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

රු ථහනහඹුවභිය, අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහ එුවභහශේ 

ථහශ්ත ශඹෝ්නහ ණනහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒහ රහ 

ඵර්තන ඕනෆ. ඒ අතශර් එෙ ්තන පුළු්ත රුණුත් 

තිශඵනහ; එෙ ්තන ඵළරි රුණුත් තිශඵනහ. එශවත් එ 

හයණඹක් භභ ප්රතික්ශේඳ යනහ. අපි කිසු විශටත් ්නතහට 

ඳටි තද ය ්තන කිඹහ කි ශ  නළවළ. 2015 ශර්දී අඳ ඵරඹට 

ඳත් ශරහ ශන ආණ්ඩු වදපු අසථහශ දී භසත ඉේලීනර 

ඩහ ළටීභක් තිබුණහ. අපි විශලේශඹ්තභ ඳසු ගිඹ අශප්රේේ 

භහශේදී වි හමිඹ්තශේ ළටුඳ රුපිඹේ දවකි්ත ළඩි ශහ.  

අපි ය්ශේ ශේඹ්තශේ ඳඩි ළඩි ශහ; ශඳෞධතිම අරලශේ 

ශේඹ්තශේ ඳඩි ළඩි ශහ. ඒ හශේභ අපි ෆස මිර රුපිඹේ 

300කි්ත අඩු ශහ; කිරි පිටි මිර රුපිඹේ 68කි්ත අඩු ශහ; ඳහ්ත 

පිටි මිර රුපිඹේ 12.50කි්ත අඩු ශහ; සීිය මිර රුපිඹේ 10කි්ත 

අඩු ශහ; මුර ඇට මිර රුපිඹේ 40කි්ත අඩු ශහ; වහේභළස්ත 

මිර රුපිඹේ 15කි්ත අඩු ශහ; සට්්ත මිර රුපිඹේ 100කි්ත අඩු 

ශහ; ටි්ත භහළු මිර රුපිඹේ 60කි්ත අඩු ශහ; උනඵරඩ මිර 

රුපිඹේ 200කි්ත අඩු ශහ; මිරිස මිර රුපිඹේ 25කි්ත අඩු ශහ; 

භමි ශතේ මිර රුපිඹේ 6කි්ත අඩු ශහ. ශන ආහයඹට ඵඩු මිර 

අඩු කිරීශභ්ත අපි ඳහරිශබෝගිඹහ අතට ඹළිත් මුදේ රඵහ දු්තනහ, 

භසත ඉේලීභ ළඩි කිරීභට.  

දිශන්ත දින ත න විට -හරඹක් ඹන විට- භවය විට 

භවය බහණ්ඩර මිර ළඩි ශනහ; අඩු ශනහ. ඒ හශේභ 

ආදහඹභ ළඩි ශනහ. ශශේ ශතත් ආඳසු භසත ඉේලීභ ඩහ 

ළශටන තළනට ඹ්තනට අපි ඉඩ ශද්තශ්ත නළවළයි කිඹන එ 

භභ විශලේශඹ්තභ කිඹ්තනට ළභළතියි.  

එදහ භභ ඳහර්ිමශන්තුවට ඒ ප්රහලඹ ශශේ ආණ්ඩුරභ 

යසථහශ  148 යසථහ ඹටශත්යි. ඒ අනු යහ්ය මරය 

පිළිඵ ඵරතර සුඹේරභ තිශඵ්තශ්ත අශප් ඳහර්ිමශන්තුවටයි; 

the Parliament has full control over public finance. අපි ශන 

ඵරඹ හුෙක් ේ ක්රිඹහත්භ ශශේ නළවළ.  රු ජභත්රීඳහර 

සුරිශේන භළතිුවභහ ්නහධිඳති වුණහට ඳසු ඳහර්ිමශන්තුවශ  

ඵරතර ඳහර්ිමශන්තුවට ශද්තන ඉසශේරහ විටි්ත විට 

ඳහර්ිමශන්තුවශ  ප්රහල ය්තනයි ඵරහශඳොශයොත්ුව වුශණ්.  

අශප් රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහ ඇහුහ, ශභොක්ද ශන 

අඹ ළඹට ය්තශ්ත කිඹරහ. රරහශ  විතයක් ශනොශයි අද 

ශෝලීඹ ආර්ිකශේ තිශඵන ප්රලසන ියහ විටි්ත විට අඹ ළඹ 

රශලෝධනඹ ය්තනට තත් යටරටත් සුදු ශරහ තිශඵනහ. 

ගිඹ සුභහනඹට ඉසශේරහ සුභහනශේ බ්රිතහනයශේ මුදේ 

අභහතයුවභහට එශවභ නළත්නන චහ්තරර්ුවභහට අඹ ළඹ ඹළිත් 

රශලෝධනඹ ය්තනට සුදු වුණු ියහ එ ඇභතියශඹක් ඉේරහ 

අස වුණහ. ඒ තත්ත්ඹ අර්බුදඹට ආහ.  

ශඵොශවෝ යටේ තභ්තශේ අඹ ළඹ රශලෝධනඹ යරහ 

තිශඵනහ. ශන ශෝලීඹ තත්ත්ඹ ුවශ ශවට ශභොක්ද සුදු 

ශ්තශ්ත කිඹරහ අඳට කිඹ්තනට ඵළවළ. ඇශභරිහ 

ඵරහශඳොශයොත්ුව වුශණ් ඒ අඹශේ භව ඵළරකු ුවළි්ත ණඹ ශඳොිමඹ 

ළඩි ය්තනටයි. නමුත් ඹනකිසු සීභහට ආහට ඳසු එඹ ළඩි 

ශනොය්තන ඒ අඹ ය යණඹ ශහ. ශභොද, අශනක් යටරට ඒ 

වහ භහන තභ්තශේ ණඹ ශඳොලී ළඩි ය්තනට ඵළරි වුණහ. අපි 

තභ ද්තශ්ත නළවළ චීනශේ තත්ත්ඹ. චීනඹත් ඒ නඵ්තධශඹ්ත 

පිඹය අයශන තිශඵනහ. භවය ඒහ ක්රිඹහත්භ ශනහ. 

අශනක් ඒහ ළන අඳට තභ කිඹ්තනට ඵළවළ. 

්ඳහනඹ ළන ඵළ දශොත්, ්ඳහනඹ ඵරහශඳොශයොත්ුව වුණු 

ප්රභහණඹ ශනොශයි ක්රිඹහත්භ ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඉ්තදිඹහ 

කි හට ඒ අඹශේ සුඹඹට 7.8 ආර්ික ර්ධනඹක් ඇති ශනහ 

කිඹරහ, භවය තළ්තරදී අද ඒත් ප්රලසන යරහ තිශඵනහ. 

ඳතින ශෝලීඹ ආර්ිකඹ අනු, ශන යහකර තත්ත්ඹ අනු 

විටි්ත විට ඳහර්ිමශන්තුවට දළනුනදීරහ තභ්තශේ අඹ ළඹ 

ශඹෝ්නහ රශලෝධනඹ ය්තනට සුදු ශනහ. ේ ගිශඹොත් 

ශ්තශ්ත, ්නතහට ඳටි තද ය ්තන කිඹ්තන සුදු ශන එයි.  

භභ එදහ ථහ යධතදී ශතේ මිර අඩු ශරහ තිබුණහ. අ්තතිභට 

ඒ ති ශද, ුවන ුවශදී ශතේ ඵළයරඹ මිර ශඩොරර් 20ට අඩු 

වුණහ. දළ්ත ආඳසු එඹ ශඩොරර් 40ට ඉවශ ගිහි්ත. වුරුත් 

කිඹ්තශ්ත නළවළ, ශතේ ඵළයරඹ මිර භහ වඹක් ශඩොරර් 

වතළිශවේභ තිශඵනහ කිඹරහ. ආඳසු ළඩි ශ්තන පුළු්ත; අඩු 

ශ්තන පුළු්ත. ඒශක් විඳහ, ප්රතිවිඳහ තිශඵනහ. වුදි 

අයහබිඹටත් ශන තත්ත්ඹ ඵරඳහරහ තිශඵනහ.  ඒ ඉත් ශරහ 

නළවළ. භභ එදහ කි හට ඩහ ශනස තත්ත්ඹක් භවය විට අද 

තිශඵ්තන පුළු්ත.  

අපි එ හයණඹක් භත තිඹහ ්තන ඕනෆ. බ්රිතහනයශේ 

ඳත්න ්නභත විචහයණශඹ්ත ය යණඹ ශශොත් ඔවු්ත යුශයෝඳහ 

රභශඹ්ත පිට ශනහ කිඹරහ විලහර වහියඹක් යුශයෝඳහ 

ආර්ිකඹටත්, අපි හශේ යටරටත් ඇති ශ්තන පුළු්ත. ඒ 

තත්ත්ඹ ළන අඳට කිඹ්තන ඵළවළ. එළිය තත්ත්ඹක් ඇති 

වුශණොත් ශන බහට ඇවිේරහ ආඳහු රුණු කිඹ්තන අඳට සුදු 

ශනහ.  

අශනක් අතට ශෝලීඹ ලශඹ්ත තිශඵන ආයක් තත්ත්ඹ 

දියුණු ශරහ නළවළ. භවරු කි හ, "අයිඑසඅයිඑස" රවිධහනඹ 

ඉයයි කිඹරහ. ඒත් අපි ඊශේ දළක්හ ඒ අඹට  තිශඵන ඵරඹ. වුදි 

අයහබිඹට සුදු ශරහ තිශඵනහ, ආර්ික ප්රලසන ියහ ශේභනශඹ්ත 

ඉත් ශ්තන. එතශොට ශේභනශේ තත්ත්ඹ විඳිරහ නළවළ. ඒ 

හශේභ ිමබිඹහ දිවහ ඵර්තන. අඳට ශඳශනන වළටිඹට ශන 

ර්ශේ ශරෝශේ වළභ තළනභ රසතහදඹ ියහ ආයක් ප්රලසන 

ළඩි ශනහ මික් අඩු ශ්තශ්ත නළවළ. ශොතළනදී ඹභක් සුදු 

ශයිද, ශභොක්ද ශ්තශ්ත කිඹරහ කිඹ්තන අඳට ඵළවළ. භළද 

ශඳයදි යටේ ඇුවශශේ තිශඵන ට්ත -යුධතධ- ියහ ශන තත්ත්ඹ 

තත් උග්ර ශනහ. සුරිඹහශ දී "අයිඑසඅයිඑස" රසතහදි්තට 

ශඵෝනඵ වන ශොට  ඒට ඒ අඹ ශනත් යටට ඳවය ශදනහ. 

එන අවුරුධතද ශනශොට මීට ඩහ ඳළවළදිිම අඳට කිඹ්තන 

පුළු්ත, ්හතය්තතය තත්ත්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ. භළද ශඳයදි 

විලහර ඩහ ළටීභක් සුදු වුශණොත් ඒ ඵරඳෆභත් අඳට  එනහ. 

745 746 
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ශනහ දළන ශන අපි ඉදිරිඹට ඹ්තන ඕනෆ. අඳට භහර්ඹක් 

තිශඵනහ; භනක් තිශඵනහ. නමුත් අපි ශන රු බහට 

කිඹ්තශ්ත, "විශලේශඹ්තභ ශභ්තන ශන තත්ත්ඹ ඇති ශරහ 

තිශඵනහ" කිඹන එයි.  

අශප් ණඹ ළනත් භභ කිඹ්තන ඕනෆ. අපි එදහ වති යපු 

ණඹ පිළිඵ විසතය ශභතළනට ඉදිරිඳත් ශහ විතයයි. භට බීර් 

වහෂීන ඇභතිුවභහ කි හ, SriLankan Airlines භහශන ණඹ මීට 

ඩහ ළඩි ශ්තන පුළු්ත කිඹරහ. අපි එදහ ඵළ දශ , A-350 ගු්ත 

ඹහනහ ළන විතයයි. එුවභහ කිඹනහ, තත් ප්රභහණඹක් ශනට 

ඇුවළු ය්තන තිශඵනහ කිඹරහ. ශන අනු ඊශෙ ති ව ශේදී 

අඳට ය යණඹක් ්තන ශයි, SriLankan Airlines භහශන ණඹ 

ළන ශභොනහද ය්තශ්ත කිඹරහ. SriLankan Airlines භහභට 

ශන ණඹ ආඳසු ශ්තන ඵළරි ශනහ. ඒ ියහ ඒ ය්ඹ බහය 

්තනහද, නළත්නන ත යුුව රුණු කුභක්ද කිඹරහ ළබිනමට 

භණ්ඩරශඹ්ත ය යණඹක් ත්තහභ ආණ්ඩු විධිඹට අපි ශන 

බහට ද්ත්තනන. ශන ප්රලසනරට අපි මුහුණ ශද්තන ඕනෆ ියහ 

තභයි ශන බහට ඇවිේරහ ඒ ළන කි ශ . ශන ියහ අපි ඹන 

භහර්ඹ ශනස ය්තශ්ත නළවළ. ඒ ළඩ ටයුත්ත යශන 

ඹනහ.  

අශප් විශධතල විියභඹ ළන ප්රලසන ණනහක් ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. රු ථහනහඹුවභිය, භභ ශන හයණඹත් කිඹ්තන 

ළභළතියි. විශලේශඹ්තභ ඉ්තදිඹ්ත භව ඵළරකුත් එක් ශඩොරර් 

බිිමඹන එවභහය swap ඳවසුන - විශධතල විියභඹ හුභහරු 

ඳවසුන- නඵ්තධශඹ්ත ගිවිසුන ඇති යශන තිශඵනහ. චීන 

භව ඵළරකු එක් තත් ශඩොරර් බිිමඹනඹ swap හුභහරු 

ඳවසුන ඇති ය ්තන ඹනහ. ඒ ියහ දළනට අඳට ඒ 

තත්ත්ඹට මුහුණ ශද්තන පුළු්ත. 

 

ගරු භනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉ්තදිඹහත් එක් කීඹද? 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එයි දලභ ඳවයි. US Dollars 1.5 billion. චීනඹ භෙ 

ශඩොරර් බිිමඹන එයි. දළනට ඒ තත්ත්ඹ තිශඵනහ. අපි වළභ 

දහභ ආඳසු ඵරනහ ශන ප්රලසනඹ ශනස ශයිද නළධතද කිඹරහ. අශප් 

විලහරභ ප්රලසනඹ තිශඵ්තශ්ත ආදහඹන එුව ය ්තන ඵළරි එයි. 

ඒ නඵ්තධශඹ්ත තිශඵන ී ති ශනස ය ්තන ශයි. අපි 

භවය අඹ ළඹ ශඹෝ්නහ ක්රිඹහත්භ ශශේ නළවළ. ඒ ළන අපි 

බහට දළ්තවහ. ඒ ළන හද යන එ ශවොයි. අශප් ශොටස 

ශශශ ශඳොශ ඳහද යශන ඳනපු ඵධතදක් තිශඵනහ, Capital 

Gains Tax කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ ශන අ දශත්ත ඳනපු 

ඵධතදක් ශනොශයි. 2003 ශන ේ ඒ ප්රහේධන රහබශේ ඵධතද 

තිබුණහ. එදහ ආර්ිකඹ ළටුණු ියහ තභයි අපි ඒ ඉත් ශශේ. 

ඒ ආඳසු ශනහහ. ඒ ර්තඩ්තරත් තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹුවභිය, ෆ වන අඹ ශන ළන ශභොකුත් 

කිඹ්තශ්ත නළවළ. විදුිම ඵරඹ ඩහ ළටීශනදී, ශොශම ශොටස 

ශශශ ශඳොශශේ විදුිම ඵරඹ නපර්ණශඹ්ත අක්රිඹ වුණහ. ඕනෆභ 

ශොටස ශශශ ශඳොශ විදුිමඹ නළති වුණු ශරහ එහි 

ටයුුව ක්රිඹහත්භ ය්තන ශනත් විදුිම ්න ඹ්තර තිශඵ්තන 

ඕනෆ. තත්ඳය 30කි්ත ශොටස ශශශ ශඳොශශේ විලහර ශනක් 

ශ්තන පුළු්ත. අද අඳට ශරහ තිශඵන ශරොකුභ වහියඹ සුදු 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශන ශඹෝ්නහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ියහ ශනොශයි. 

අද අශඳ්ත අවනහ, ''ශොටස ශශශ ශඳොශ පිළිඵ 

ශොශවොභද විලසහඹ තඵ්තශ්ත, තභ්තශේ අබය්තතය විදුිම 

්න ඹ්තරඹත් ක්රිඹහත්භ ය ්තන ඵළරි නන'' කිඹරහ. දළ්ත 

භභ අශප් අභහතයහරලඹට  දළනුන දීරහ තිශඵනහ ශොටස ශශශ 

ශඳොශ ළහ ඒ ළන විබහ ය්තන කිඹරහ. එළිය ප්රලසන අඳට 

ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශොේර්තශේභ පිඹයක් ියහ අද 

්හතය්තතය ලශඹ්ත ශොටස ශශශ ශඳොශ පිළිඵ විලසහඹ 

අඩු ශරහ තිශඵනහ.  

අපි ශ ශඹෝ්නහ තභ ක්රිඹහත්භ ශරහත් නළවළ. 

විශලේශඹ්තභ අශප් ඵදු එුව කිරීභ පිළිඵ ශඹෝ්නහ ළන අපි 

තභ හච්කහ ය ශන ඹනහ, භවය ඒහ අශප්රේේ භහශේ 

ක්රිඹහත්භ ය්තනත්, අශනක් ඒහ ළප්තළනඵර් භහශේ 

ක්රිඹහත්භ ය්තනත්. ්හතය්තතය මරය රවිධහන එක් මිම 

ලශඹ්ත අපි හච්කහ ය්තශ්ත ශන හයණඹ  ළනයි. ඊට 

අභතය අඳට විශලේශඹ්ත ණඹක් ඕනෆ නන අපි ඒ ළන හච්කහ 

ආයනබ ය්තන රළවළසතියි. ආර්ිකශේ අද තිශඵන තත්ත්ඹ 

අනු ඒ අලය ශයිද කිඹරහ භභ ද්තශ්ත නළවළ.   

භවය විට එක්ත් යහ්ධහියඹ යුශයෝඳහ රභශඹ්ත ඉත් 

වුශණොත් ශවෝ ශනත් ප්රලසනඹක් ඇති වුශණොත් ඒ අසථහශ  

අඳට වුභනහ යන ආධහය රඵහ ්තන අපි සදහනන ශරහ ඉ්තන 

ඕනෆ. ඒ පිළිඵ  මිම හච්කහ ය ශන ඹන භ්ත අඳට 

ණඹක් ්තන පුළු්තද කිඹන හයණඹත් අපි අවරහ ඵරරහ, 

වුභනහ නන ්තනහ, වුභනහ නළත්නන ්තන අලය නළවළ. 

අ්තන ඒ විධිඹට ළඩ ටයුුව ය ශන ඹනහ නන ශන යශමට 

ආර්ිකඹ ළන ශරොකු විලසහඹක් රරහශ  ්නතහටත්, 

පිටයටර ඉ්තන ්නතහටත් විශලේශඹ්තභ තිශඵනහ.  

එශවත් භභ එක් කිඹ්තන ළභළතියි. අද ශඳෞධතිම 

අරලශඹ්ත ණඹ රඵහ ළී භ ුව්ත ගුණඹකි්ත විතය ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ කිඹ්තශ්ත යශමට ආර්ිකඹ දියුණු ශනහ. ඒ වහ 

තත් මුදේ රඵහ ශද්තශ්ත ශොශවොභද කිඹන එ අඳට තිශඵන 

ප්රලසනඹක්. දළ්ත ඒ ළන ඵළරකු එක් ථහ ය්තන ඹනහ.  යශමට 

ආර්ිකඹ දියුණු න අතය, අඳට තත් ප්රලසන ඇති ශරහ 

තිශඵනහ.  

දළ්ත ශන යශමට ඇති ශරහ තිශඵන තත් ප්රලසනඹක් තභයි 

විදුිමඵර ක්ශේරශේ ඇති වුණු ඩහ ළටීභ. 2015 ශර් විදුිම 

ඳහරිශබෝ්නඹ ගිහශොමට ඳළඹ 11,788යි. 2014 ශර්දී විදුිම 

ඳහරිශබෝ්නඹ ගිහශොමට ඳළඹ 11,060යි. ඒ අනු විදුිමඵර ඉේ දභ 

ඳසු ගිඹ ශර්දී සුඹඹට 6.5කි්ත ළඩි වී තිශඵනහ. ශභභ ළඩිවීභ 

දශ ශධතය ඹ ියසඳහදනඹ ශභ්ත සුඹඹට 1.25 ගුණඹකි්ත ර්ධනඹ 

ශ ඹ ඹන රීතිඹට අනුරඳ නහ. ශ්රී රරහශ  ජදිය හභහනය 

විදුිම ඳහරිශබෝ්නඹ දශ ලශඹ්ත ගිහශොමට ඳළඹ 33ක් නහ. 

2016 ශර්දී විදුිම ඳහරිශබෝ්නශඹ්ත වරි අඩක් අඩු වුශවොත්, 

එය සුඹඹට 3.5කි්ත ර්ධනඹ නු ඇත. ගමය 2016 ශර් දශ 

ශධතය ඹ ියසඳහදනශඹ්ත සුඹඹට ශදට අඩු ර්ධනඹට අනුරඳ 

නහ.   

විදුිම ඵරඹ ඩහ ළටීභ දළ්ත අඳට තිශඵන විලහර තර්්නඹක්. 

අඳට දස කිහිඳඹට විදුිම ඵරඹ රඵහ ශද්තන ඵළරි වුණහ. ඒ 

ුවළි්ත ආර්ික ර්ධනඹට වහියඹක් ශරහ තිශඵනහ. ඒත් අශප් 

රු ඇභතිුවභහ අද ඳහර්ිමශන්තුවශ  ප්රහල ශහ, විදුිම ඵරඹ රඵහ 

්තන ශන ඇති පිඹය සුඹේරභ. එුවභහ කි  විධිඹට ශන යශමට 

්නතහට ඩහ ළටීභක් නළති විදුිම ඵරඹ රඵහ ශද්තන පිඹය 

්තනහ. ඒ වහ ව ශටිහලීන ළඩටවන එුවභහත්, ඒ ඳත් 

ය තිශඵන Committee එ භඟිනුත් යශන ඹනහ.  ඒත් දීර්ක 

හලීන අපි ඵර්තන ඕනෆ  ශභොක්ද වුශණ් කිඹන එ.  ශන 

යශමට සුඹ ද ශදනහටභ විදුිම ඵරඹ රඵහ ශද්තන ආයනබ ශශේ, රු 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ශේ.ආර්. ්ඹර්ධන හිටපු ්නහධිඳතිුවභහයි. එුවභහ කි හ,                

ශනට ශධතලඳහරනඹක් නළවළ කිඹරහ. එදහ ශරිය්ත කි ශ ,  

“Electrification before Communism.” කිඹරහයි. අපි 

ඉසශේරහභ විදුිම ඵරඹ රඵහ ශදමු කිඹරහයි කි ශ . අපි එතළනට 

ඇවිේරහ තිශඵනහ. ඒත් අපි ශොශවොභද ඒ ක්රිඹහත්භ 

ය්තශ්ත, එහි තිශඵන අඩු ඳහඩුන ශභොනහද කිඹන එ 

ඵර්තන ඕනෆ. ඒ හශේභ භවය ළරසුන අපි ඵරහශඳොශයොත්ුව 

න විධිඹට ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ කිඹන එත් අපි පිළි්තන 

ඕනෆ. අශප් අනහත ළරසුන දිවහ ඵළ දහභ ඒ ළන භට ෆහීභට 

ඳත් ශ්තන ඵළරි වුණහ.   

අද අර්බුද ශදක් තිශඵනහ. එක් විදුිමඵර අර්බුදඹ.  අපි 

භවළිම ්රහල උඳශඹෝගි යශන විදුිම ඵරඹ රඵහ ්තන 

ගිශඹොත් ඇත්ත ලශඹ්තභ ශොවිතළනට වුභනහ යන ්රඹ 

රළශඵ්තශ්ත නළවළ. එ ඳළත්තකි්ත අපි ශොවිතළනට අලය  ්රඹ 

රඵහ ශද්තනත් ඕනෆ, අශනක් අති්ත විදුිම ඵරඹ  රඵහ ශද්තනත් 

ඕනෆ. ඒයි  වදිසුශේ ඵදු රභශඹ්ත විදුිම ඵරඹ රඵහ ළී භ ළන 

අභහතයහරලඹ රහ ඵර්තශ්ත. ඒ  විඹදභ ළන අද ත ටිකි්ත 

අපි හච්කහ ය්තන ඵරහශඳොශයොත්ුව නහ.  ශන හයණහ ශද 

දිවහ ඵරරහ අපි ළඩ ටයුුව ක්රිඹහත්භ යශන ඹන අතශර් අද  

එ ඳළත්තකි්ත ්නතහ ප්රලසන යනහ, විදුිමඹ ඩහ ළටුශණ් 

ඇයි කිඹරහ.   

අශප් භවය භ්තත්රීුවභ්තරහ ඉේරපු ියහ භහ කි හ,  විදුිම 

ඵරඹ ළන ශන රු බහශ දී විහද ය්තන ඊශෙ තිශේ දිනඹක් 

අපි ශ්ත ය ියමු කිඹරහ. අද ්නතහ ඵර්තශ්ත ආණ්ඩුත්, 

ඳහර්ිමශන්තුවත්  ශනට විඳුභක් ශදනහද  කිඹරහයි. ඒ අඹශේ 

විලසහඹ තිශඵ්තශ්ත එතළන. ශන තළන ශනොශයි.  ශන හර 

සීභහශ දී කිහිඳ තහක් විදුිම ඵරඹ ඩහ ළටුණහ නන, 

අත්හිටවහ නන දළ්ත ආණ්ඩුශනුත්, ඳහර්ිමශන්තුවශනුත්  

්නතහ අවනහ ශභොක්ද තිශඵන විඳුභ කිඹරහ. ඒ වහ ළඩ 

පිළිශශක් තභයි ජභත්රීඳහර සුරිශේන ්නහධිඳතිුවභහ ඹටශත් ශන 

ය්ශඹ්ත ක්රිඹහත්භ ය්තන ඹ්තශ්ත. භහ ආඳසු කිඹනහ අඳට 

යට අඳුශර් තිඹ්තන වුභනහක් නළවළ කිඹරහ. ඒත් අඳට විදුිම 

ඵරඹ නඵ්තධශඹ්ත අර්බුද ශදට මුහුණ ශද්තන ශරහ 

තිශඵනහ.  

එක්, තභයි අද ඇති වී තිශඵන තත්ත්ඹ අනු අලය විදුිම 

ඵරඹ ශටි හලීන රඵහ දීභ. අිය තභයි ශන ඹන ළරසුන 

අනු ගිශඹොත්,  2018 ර්ශේදී විදුිමඵර හිෙඹක් ආඳසු ඇති 

ශ්තන ඉඩ තිබීභ.  අශප් රර්ධන ශ ඹ ළඩි වුණහභ, ඊශෙ 

අවුරුදු ශදශක්දී අ දත් යහඳහය ඳට්ත ත්තහභ විදුිම ඵරඹට මීටත් 

ඩහ ඉේ දභක් ඇති ශනහ. ඒ ියහ 2018, 2019 න ශොට 

විදුිමඵර අතිරික්තඹක් රඵහ ්තනහ ළඩටවනකුත් ක්රිඹහත්භ 

ය්තන තිශඵනහ. ශන හයණහ ශදභ ළරකිේරට ශන 

අ දති්ත ඇසතශන්තුව ය්තන අලයයි. ඒ ියහ අපි සුඹ ද 

ශදනහභ එට එුව වී ළඩ යමු කිඹරහයි භහ කිඹ්තශ්ත.  

මීට ශඳය  2002දීත් අඳට ශන අභිශඹෝඹ තිබුණහ. අපි ඒට 

මුහුණ දු්තනහ. ඒ අභිශඹෝඹට මුහුණ දීරහ අඳට පුළු්ත වුණහ 

ඉදිරිඹට එ්තන. එශවනන ශන විදුිමඵර ප්රලසනඹ ශටි හලීනත්, 

දීර්ක හලීනත් වි්තන සුඹ දභ පිඹය ආණ්ඩු ්තනහ 

කිඹරහ භහ කිඹ්තන ළභළතියි. අපි ඒ වහ සුඹ ද ශොටස භෙ  

හච්කහ ය්තන අදවස යනහ.  වළභ ්ත්ය ඹ මිතිඹක් 

එක්භ හච්කහ යනහ. විදුිමඵර භණ්ඩරඹ එක් හච්කහ 

යනහ. අ්තතිභ ය යණඹ තිශඵ්තශ්ත අඳ ුවයි. අපි  

කිඹ්තශ්ත ඳහර්ිමශන්තුවටත්, ්නතහටත්. ඒ අලය ය යණ 

අයශන අපි ළඩ යමු. වළභ ශනහභ එට එුව ශරහ ළඩ 

ය්තන කිඹරහ අපි ඉේර්තන ළභළතියි. 

සේඳශදශනක් තභ්තශේ ළඩ ටයුුව ය ්තන ශනශ්ත 

හසු රඵහ ්තන ඵරනහ.  අපි ඒහට ඉඩ ශද්තශ්ත නළවළ. 

තර්්නහත්භ ඉේලීනරට ශන අසථහශ දී ඉඩක් නළවළ. 

ශනශදි කුශර්ත අදි්තන ගිශඹොත් ඒශක් විඳහ විඳි්තනට 

සුදු්තශ්ත ්නතහටයි. එතශොට ්නතහශේ ශෝඳඹ 

එ්තශ්තත් කුශර්ත අදි්තන ඹන අඹටයි. එශවත්, විශලේශඹ්තභ 

ශන ළන විහද ය්තන අපි රඵන ඳහර්ිමශන්තුව තිශේදී ශන 

රු බහට අසථහක් රඵහ ශද්තනන. භභ අශප් 

බහනහඹුවභහට කි හ, ඳක් නහඹඹ්ත භෙ  ථහ යරහ 

විශලේශඹ්තභ ශන වහ දිනඹක් ියඹභ ය ්තන කිඹරහ.  

භභ එක් කිඹ්තන ළභළතියි. අඳට ළරසුන තිශඵනහ.  

අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහශේ ඉේලීභ ඳරිදි  අපි ශන අවුරුධතද 

භළදදි ඒ ඳහර්ිමශන්තුවට ඉදිරිඳත් ය්තනන.  අපි භහ ශද, 

ුවනක් ඵරහශන සුටිශේ, ශෝලීඹ තත්ත්ඹ ශොශවොභද 

සුදු්තශ්ත කිඹරහයි.  ඒත් දළනට අඳට ඒහ ඉදිරිඳත් යරහ 

ක්රිඹහත්භ ය්තන පුළු්ත. ආඳසු ශන හශේ තත්ත්ඹක් කිසුභ 

ආණ්ඩුක් ඹටශත් සුදු්තන ශවො නළවළ. ජභත්රීඳහර සුරිශේන 

්නහධිඳතිුවභහශේ ආණ්ඩු ඹටශත්ත්, ශනත් කිසුභ ආණ්ඩුක් 

ඹටශත්ත් ආඳසු ශභශවභ ණඹ ්තන අපි ඉඩ ශද්තන ශවො 

නළවළ. ්නතහ ශෙට ගිහිේරහ ශන ළන නළතත් රුණු 

කිඹ්තන භභ ළභළති නළවළ. ඒත් ඒ ය්තන සුදුශරහ 

තිශඵනහ. භභ හිතන විධිඹට ශන ළන ඵර්තන 

ඳහර්ිමශන්තුවටත් විශලේ  කීභක් තිශඵනහ. ඒට වුභනහ 

යන අ දත් ී ති ස ය්තන ඕනෆ.   

අපි දළ්ත යහ්ය මරය හය බහක් අ දශත්ත ශඹෝ්නහ 

යරහ තිශඵනහ. ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහ තිශඵනහ. 

ය්ශේ ගිණුන පිළිඵ හය බහ තිශඵනහ. රු 

ථහනහඹුවභිය, ඊට අභතය තත් භ්තත්රීරු්ත  වඹශදශනකු 

ශතෝයහ ශන ශන නඵ්තධශඹ්ත තත් ශොමිටිඹක් ඳත් ය්තන 

කිඹරහ භභ ශඹෝ්නහ යනහ. මීට අදහශ අශනක්  යටර 

ක්රිඹහත්භ න ී ති පිළිඵ අපි රුණු  ඉදිරිඳත් ය්තනන. 

තමු්තනහ්තශේරහ ඒහත් අධයඹනඹ ය අඳට අදවස රඵහ 

ශද්තන. අපි ඒ අනු ී ති ස ය්තනන.  

භභ හිතන විධිඹට දළනට "Parliamentary Budget Office 

Bill" කිඹරහ ශටුනඳතක් ඳහර්ිමශන්තුව අඹ ළඹ හර්ඹහරඹ  

ස ය ශන ඹනහ. ශභහිදී විශලේශඹ්තභ අපි නසීර්තතඹ 

දිවහයි ඵර්තශ්ත. එතළිය්ත තභයි අපි භවය අදවස ්තශ්ත.  

Public Finance Act of New Zealand,  State Sector Act of 

1988, Public Audit Act, Crown Entities Act of 2004, ඊශෙට, 

State-Owned Enterprises Act of 1986 ඹන ශන සුඹේරභ භභ ඒ 

ශොමිටිඹට රඵහ ශද්තනන. භභ හිතන විධිඹට අශප්  මුදේ 

අභහතයහරලශේ ශේනුවභහත් ශටුනඳත් කිහිඳඹක් ස 

ය්තන ඵරහශඳොශයොත්ුවශ්ත අදවස දීරහ තිශඵනහ. ඒ 

නඵ්තධශඹ්ත ඳහර්ිමශන්තුවශනුත් හර්තහක් රඵහ ශන, ඊට 

ඳසු ඒ පිළිඵ වුභනහ  ශටුනඳත් ඳහර්ිමශන්තුවට ඉදිරිඳත් 

ය්තනන. ඒ අනු ශන නඵ්තධශඹ්ත වුභනහ සුඹ ද පිඹය 

්තන ඳහර්ිමශන්තුවට අසථහක් රළශඵනහ.  

භභ තත් එක් හයණඹක් ළන කිඹ්තන ළභළතියි. ශන ළඩ 

ටයුුව යන භ්තභ අශප් රර්ධන ටයුුවත් යශන ඹ්තන 

ඕනෆ.  අශප් රර්ධන ටයුුව නත්්තශ්ත නළවළ. අපි කිඹපු 

ආහයඹටභ  අනහතශේදී  ය්තන  තිශඵන අශප් ළරසුන 

සුඹේරභ අපි ක්රිඹහත්භ යනහ. ආශඹෝ්ඹ්ත අශප් යටට 

එ්තන ඵරහශඳොශයොත්ුවශ්ත ඉ්තනහ. අපි පුහුණු කිරීශන 

ළඩටව්ත ඉදිරිඹට ශනඹනහ. භවනුය නයශේ යහප්ත 

කිරීශන ළඩටව්ත ළන ්ඳහනඹ භෙත්, ්රිකුණහභරශේ 

යහප්ත කිරීශන ළඩටව්ත ළන සුරප්පරු භෙත් අපි ථහ 

යමි්ත  ඳතිනහ. ශන රර්ධන ළඩටව්ත එක්ත් අපි 

අත්වරි්තශ්ත නළවළ.  

749 750 

[රු යියේ විරභසුරව භවතහ] 
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අශප්රේේ භහශේදී චීනඹට ඹ්තන භභ ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ. 

්නහධිඳතිුවභහ වබහගී ව හච්කහශ  අ්ත ප්රතිපර රඵහශනයි 

ආශ . අපි භෙ තත් ඇභතිරු්ත කිහිඳ ශදශනක් එහි ඹනහ. 

රු ියභේ සුරිඳහර ද සුේහ අභහතයුවභහ, රු විශධතල ටයුුව 

අභහතයුවභහ, රු භිමක් භයවිරභ අභහතයුවභහ, රු යවුෂස වකීන 

අභහතයුවභහ, රු යත් අමුණුභ අභහතයුවභහ ශන වහ වබහගී 

ශනහ. අපි  චීන ආණ්ඩු එක් ය්තන තිශඵන සුඹ ද නුශදනු 

පිළිඵ හච්කහ යරහ, ඊශෙ අවුරුදු ශද, ුවන වහ අ දත් 

ළඩටවනක් ඉදිරිඳත් ය්තනට ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ. 

භවය ප්රලසනරට විඳුන එතළන තිශඵනහ. ඒ ළන දළ්ත ථහ 

ය්තන භභ ඵරහශඳොශයොත්ුව ්තශ්ත නළවළ. එතළනදී ඵරහ ්තන 

පුළු්ත ශයි,  අපි රර්ධනඹ ශනඹන ආහයඹ.  

අද ඳශමුශ්තභ ආසුඹහශ  රර්ධනඹ දිවහ ඵළිමඹ යුුවයි.   

අතිරු ්නහධිඳතිුවභහ භළයි භහඹ අහනශේ ශටෝකිශඹෝ නුය 

ඳළළත්ශන යහ්ය නහඹයි්තශේ රැසවීභට වබහගී නහ.  ඒ 

වහ එුවභහටත් ආයහධනහ යරහ තිශඵනහ.  අශප් නහඹඹකුට 

එළිය ආයහධනහක් ය තිශඵන ඳශමුශිය තහ ශභඹයි. 

ඹළිත් ජිම භහශේදී සුරප්පරුට ගිහි්ත සුරප්පරු  භෙත් 

හච්කහ ය්තන භභ ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ.  ඒ එක්භ අ පි 

ඉ්තදිඹහ එක්ත් හච්කහ ය ශන ඹනහ, ආර්ික වහ 

තහක්ණ වශඹෝගීතහ ගිවිසුභ - Economic and Technology 

Cooperation Agreement එ- නඵ්තධ. එහිදී, ශදඳළත්තටභ 

හසු ශන විධිඹටයි අපි ළඩ ටයුුව ය ශන ඹ්තශ්ත.  

ඊට අභතය ඳසු ගිඹ තිශේදී  යුශයෝපීඹ රභශේ රර්ධන 

ශොභහරිස භෙත් අපි  හච්කහ ශහ,  GSP Plus  නළත රඵහ 

ළී භ ළන.  ඒ එක්භ අශප් ් ය ටයුුව පිළිඵ ඇති තවනභ 

ඉත් ය ළී භ ළනත්  හච්කහ ශහ. එශවභ නන ශන අවුරුධතද 

අහන ශ්තන ිම්ත අඳට විලහර ශශශ ශඳොශක් ඇති 

ය්තන පුළු්ත ශයි කිඹරහ ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ. 

ුවර්කිඹත්, ඉයහනඹත්, ශන නඵ්තධශඹ්ත අපි භෙ හච්කහ 

ය්තනට ඵරහශඳොශයොත්ුවශ්ත සුටිනහ. තහයිර්තතඹත්, 

භළශේසුඹහත්  අඳ භෙ හච්කහ යන ඵ කිඹහ තිශඵනහ.  

අපි ඒ ශශශ ශඳොශේ ඇති ය ශන ආශඹෝ්යි්ත ශභයටට 

ශන ආ යුුව තිශඵනහ.  

තත් පිඹය ණනහක් ත යුුව තිශඵනහ.   රඵන ජිම 

භහශේදී එයි්ත ශොටක් පිළිඵ විසතය  ඳහර්ිමශන්තුවට රඵහ 

ශද්තන අඳට පුළු්ත. ප්රලසන තිශඵ්තන පුළු්ත. අපි එ්තශ්ත 

ප්රලසනරට මුහුණ දීරහ ඉදිරිඹට ඹ්තනයි. ශොච්චය අභහරු වුණත් 

අපි ආඳසු එතළිය්ත ශනස ශ්තශ්ත නළවළ.  ඳශමු ළිය තහට 

අද  ශන යශමට තිශඵන ප්රධහන ඳක් ශද එුව ශරහ ආණ්ඩුක් 

ඇති යරහ තිශඵනහ.  ආණ්ඩු ඳක්ශේ හිටිඹත් විරුධතධ ඳක්ශේ 

හිටිඹත් ඳහර්ිමශන්තුවශ  වළභ ඳක්ඹක්භ ඒ මරධර්භ අනු ක්රිඹහ 

යනහ. අද ප්රථභ තහට ශන ආණ්ඩුශ  රැසවීභට- ප්රධහන 

ඳක්  ශදශක්භ ළබිනමට භණ්ඩරශේ රැසවීභට- ප්රධහන 

ඇභතිුවභ්තරහත් ළ  ශ හ.  සුඹ ද ශදනහභ එුව යශනයි  ශන 

භන  ඹ්තන තිශඵ්තශ්ත. විටි්ත විට ශන බහට  ඇවිේරහ 

රුණු කිඹනහ. භවය ශරහට අශප් ප්රතිඹ ළන කිඹනහ,  

ඵහධ ළනත් කිඹනහ. ඒ එක්ත් ව්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. 

ආණ්ඩු ශභොක්ද ය්තශ්ත කිඹරහත් අපි කිඹනහ. 

ඳහර්ිමශන්තුවශ ත් අදවස රඵහ ්තනහ. අ්තන ඒ විධිඹට තභයි 

අපි ශන ආණ්ඩුශ  ළඩ ටයුුව යශන ඹ්තශ්ත. ශන විධිඹට 

අඳ ට ඉදිරිඹට ඹ්තන පුළු්ත නන, අවුරුධතදකි්ත ශදකි්ත ඳභණ 

්නතහට විලහර හසුඹක් අත් ය ශද්තන අසථහ අඳට 

රළශඵනහ. ශරෝ ආර්ිකඹ අභහරු වුණත් තභ්තශේ ආර්ිකඹ 

ශන ඹ්තන පුළු්ත යටක්  ඉදිරි  2017, 2018 යරදී  

ඵරහ්තන පුළු්ත.  

උුවශර් ්නතහශේ ප්රලසන තිශඵනහ. ඒ ්නතහ ජීත් 

ය්තන, ඒ ්නතහට අනහතඹක් රඵරහ ශද්තන අඳට ආධහය 

උඳහය ය්තන කිඹරහ ශන යටේිම්ත අපි ආධහය ඉේරනහ. 

එභ රුණු ටි විතයයි භහ ශභභ රු බහ ඉදිරිශේ තඵ්තශ්ත. 

අශප් ඉදිරි ළඩටව්ත අඩු ශ්තශනත් නළවළ. තරුණ 

තරුණිගතඹ්තට රැකිඹහ ශදන ළඩටව්ත යශන ඹනහ. ඒ 

හශේභ ශන නභහනරට අ දශත්ත මුදේ රඵහ ශදන ළඩටව්ත 

පිළිඵ චරශේ අද අපි අනුභත ශහභ,  ඒත් ශමටටභ ඹනහ.  

ග්රහමීඹ භමටටශන රර්ධනඹක් අපි ඇති ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

විලහර ශර ්හති භමටටශන රර්ධනඹකුත්  ඇති ය්තනයි අපි 

ශන ක්රිඹහ යශන ඹ්තශ්ත කිඹන එ  භභ ඹළිත් ශන රු 

බහට භතක් යමි්ත භශේ චන සේඳඹ අ්ත යනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan. 

You have 21 minutes please. 

 
ගරු ලළසුගේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නෆඟී සිටිගේ ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භහ එ හයණඹක් කිඹ්තන ළභළතියි. ප්රලසන අවන ශරහශ  

ප්රලසන අව්තන අසථහ තිශඵනහ. ප්රලසනඹට පිළිුවරු දු්තනහභ 

ඒ එතළිය්ත අහනයි. තමු්තනහ්තශේරහ පිට යටි්ත යඵර් 

ශශන්තන ඉඩ දු්තනහ නන දළ්ත ආඳසු අඬ්තන එඳහ. චහේස 

ියර්භරනහද්ත භ්තත්රීුවභහට ථහ ය්තන අසථහ ශද්තන.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
භනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනගයන් ඉලත් වුගයන්, 

ගරු එඩ්ලලඩ් ගුණගවේකර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்ற 

ணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ட்ட் குரசக அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු චහේස ියර්භරනහද්ත භ්තත්රීුවභහ ථහ ය්තන.  

 
[தற.த. 4.05] 
 

ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

தகப உதப்தறணர் அதகுர றமரரக்க அர்கள் 

இனங்ககறன் ததரதபரரம் தரடர்தரண தற 

அகச்சது கூற்நறன்லது றரத்க ரகரரற  எத 

தறரகக இன்த இங்ரக தகரண்டுந்கக்கரக ரன் 

அதக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். து 

இனங்கக ரடு 1948ஆம் ஆண்டு சுந்றகடந்ரதரது, அது 

அதறறதத்றறல் ஆசறரக் கண்டத்றரன தோன்நரறடத்றல் 

இதந்து. அரது தொனரறடத்றல் ஜப்தரதம் 

இண்டரறடத்றல் ரனசறரவும் தோன்நரறடத்றல் 

இனங்ககத்ம் இதந்ண. சறங்கப்தரறன் ந்க ன்த 

அகக்கப்தடுகறன்ந லீ குரன் த அர்கள், அன்த 

இனங்ககறன் அதறறதத்றப் தரகறல் ரன் ணது ரட்கட 

தொன்தணடுத்துச் தசல்ன றதம்தைரகச் தசரன்ணரர். ஆணரல், 

இன்த 2016ஆம் ஆண்டில் து ரடு ங்கறதக்கறன்நது 

ன்தகப் தற்நறச் சற்தச் சறந்றத்துப் தரர்க்க ரண்டும்.  

இங்கு ரதசற தற அகச்சர் அர்கள் எத றடத்கக் 

குநறப்தறட்டிதந்ரர். அரது, து இனங்கககப் 

ததரதபரர ரலறறல் வ்ரத தொன்ரணற்நகடச் தசய்து 

ன்த சலணர, இந்றர, சறங்கப்தர், ஈரன், ஜப்தரன் ரதரன்ந 

ரடுகலடன் கனந்ரரனரசறக்க ரண்டும்; அர்கபறடம் கடன் 

ததற்த து ரட்கட தொன்ரணற்ந ரண்டும் ன்ந 

றத்றனரண கதத்க அர் தரறறத்றதந்ரர். உண்கறல் 

ணரகணரண றடம் என்த உண்டு. அரது, இன்த 

து இனங்ககத் லறலிதக்கறன்ந பங்ககபச் சரறரகப் 

தன்தடுத்துற்கு ற்ந ந்ற ததரதபரரத் 

றட்டங்கலம் து அசரங்கத்றடறல்கன ன்தக இந் 

ரத்றல் ரன் தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். இன்த 

அதறறதத்றகடந் ரடுகபறல் இதக்கறன்ந ஆட்சறரபர்கலம் 

அறகரரறகலம் ங்கலகட ரட்டுக்கரகத்ரன் உகத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், து ரட்டின் 

ஆட்சறரபர்கலம் அறகரரறகலம் ங்கலகட 

சுனத்துக்கரக, கட்சறக பர்க்க ரண்டும், ங்கலகட 

தரகுறக பர்க்க ரண்டும் ன்தரன் சறந்றத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத ரநறரநற தகறன்ந 

எவ்ரரர் ஆட்சறரபதம் து கட்சறக வ்ரத பர்ப்தது 

ன்த ரத்றம் சறந்றத்ரல் து ரடு ந்க் கரனத்றலும் 

தொன்ரணநரது ன்தக ரன் இந்ச் சகதறரன 

தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.  

அரரம், அதறறதத்றகடந் ரடுகள் ததரதபரரத் 

றல் தொன்ரணற்நகடற்கு றக தொக்கறரண கரம் அந் 

ரட்டில் இனஞ்சம் தகரடுத்து கத்ம் தசய்ரண்டி 

ரகறல்னரல் இதப்ததுரன். கடந் கரனங்கபறல் 

தபறரடுகபறலுள்ப ணறரர் றதணங்கள் ன்நரலும் சரற, 

தபறரட்டு அசரங்கங்கள்  ன்நரலும் சரற, அர்கள் து 

ரட்டில் ந்தரத ததரற தொலீட்கடச் தசய்ற்கும் தன 

றல்லின் தடரனர்ககபக் ககரற்ந ரண்டி இதந் றகன 

ற்ததரலதும் தரடர்ந்து தகரண்டிதக்கறன்நது ன்தகத் 

ரன் ரன் இந் ரத்றல் தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தை 

கறன்ரநன். து ரட்டில் இனஞ்சம் இல்னரல் எத 

ரகனகச் தசய் தொடித்ம் ன்த சர்ரச தொலீட்டரபர் 

கள் ணங்கபறல் ரரன்தம்க இங்ரக ந்றரண 

ததரதபரர தொன்ரணற்நதொம் இதக்க தொடிரது. ஆகர, 

தொனரரக இந் ரட்டில் இனஞ்சத்க எறக்கரண்டும். 

இனஞ்சத்க எறத்ரல் ட்டுர, து ரட்டின் 

ததரதபரரத்க தொன்ரணற்ந தொடித்ம் ன்த ரன் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.  

இன்த சலணரவுடன் ககத்து ன்ண தசய்னரம், 

இந்றரவுடன் ககத்து ன்ண தசய்னரம் ன்த 

சறந்றக்கறன்ந இந் அசரங்கம், ங்கலகட றசரத்க 

ப்தடி வீணதொகநப்தடுத்ற, அதெடரக து க்கபறன் 

ரழ்ரரத்க  உர்த் தொடித்தன்த சற்ரநதம் 

சறந்றக்கறல்கன. அரது, ground level - அடிட்டத்றல் 

இதக்கறன்ந கறரப்தைந க்கலகட ரழ்ரரத்க 

உர்த்துற்கரக, அர்கள் தசய்கறன்ந தரறல்ககப 

வீணதொகநப்தடுத்ற, அன்தோனம் உற்தத்றகப் 

தததக்குற்கு அசரங்கம் தக்கதனரகச் தசற்தடர 

றட்டரல், ரங்கள் ந் ரட்டுடன் ககத்தும் ங்கலகட 

ரட்கட தொன்ரணற்ந தொடிரது. தணன்நரல், ங்கலகட 

ரட்டில் தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்ந றசரரணது, து 

க்கள் 50 தடங்கலக்கு தொன்தை ந் ககறல் அகணச் 

தசய்ரர்கரபர, அர தொகநறனரணரகத்ரன் இன்தம் 

ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நது. இன்த குநறப்தரக இந்றரக 

டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு றசரத்க வீணதொகநப் 

தடுத்ற தொற்ததொலரக தசரட்டுலர் தறர்ச்தசய்ககரக 

ரற்நறத்ள்பன்தோனம் லகத்ம் றச்சப்தடுத்துகறநரர்கள். இந் 

தசரட்டுலர் றசரத்க ந்பவுக்கு இந்ரட்டு அசரங்கம் 

க்கபறடத்றல் தகரண்டுதசல்ன தொற்சறக்கறன்நது ன்தது 

சந்ரகத்துக்குரற எத றடரகத்ரன் இதக்கறன்நது. 

ங்கலகட றசரறகபறன் ரழ்ரரத்க தொன்ரணற்த 

கறன்நரதரதுரன், து ததரதபரரத்க தொன்ரணற்ந 

தொடித்ம் ன்த ரன் இந் ரத்றல் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

அரரத்றல், இன்த றசரறகபறணரல் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுகறன்ந தல்கனக் தகரள்ணவு தசய்ற்குக்கூட, 

இந் அசரங்கத்றடம் சரறரண றட்டங்கள் இல்கன. து 

றசரறகள் தன துன்தங்கலக்கு த்றறல் தல்கன உற்தத்ற  

தசய்து, அந் தல்கன ங்கு தசன்த தகரடுப்தது - றற்தகண 

தசய்து ன்த தரறரல், அகனகறன்ந கரட்சறக ரன் 

ணது கண்கபறணரல் ரடிரகர கண்டிதக்கறன்ரநன். 

இப்தடிக் கஷ்டப்தட்டு உற்தத்ற தசய்கறன்ந றசரப் 

ததரதட்ககபச் சந்கப்தடுத்துகறன்ந ரதரதுகூட, 

ங்கலகட அறகரரறகள் அவ்றசரறகபறடம் இனஞ்சம் 

ரகட்கறநரர்கள். அவ்ரநறதந்ரல், ங்கலகட ரடரணது 

தன்ரலும் சலணரறடதொம் இந்றரறடதொம் கடணரபறரகர 

இதக்கும் ன்தக ரன் இந் ரத்றல் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

து ரட்டில் ரண்டிபவு தரல் உற்தத்ற இதக்கறன்நது 

ன்த தகப அத றமரரக்க அர்கள் இங்கு 

குநறப்தறட்டரர். இன்த து ரட்டில் ரண்டிபவு தரல் 

இதக்கறன்நரதரது, ரங்கள் றதசறனரந்றலிதந்து சலஸ், தட்டர் 

ரதரன்நற்கந இநக்குற தசய்கறன்ரநரம். ன், து 

ரட்டில் உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்ந தரலின் தோனம் இற்கந 

உற்தத்ற தசய்தொடிரது? ண ரன் இந் அசரங்கத்றடம் 

ரகட்க றதம்தைகறன்ரநன்.  

ரலும், து ரடரணது தன்கணப் தறர்ச்தசய்ககறன் 

தோனம் கூடுனரண தரணத்கப் ததநக்கூடி எத ரடு. 
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ன் இந் அசரங்கம் தன்கணப் தறர்ச்தசய்ககக 

தரரறபறல் ஊக்கப்தடுத்றச் தசய்றல்கன? ன்தகத்ம் 

ரன் இந் ரத்றல் ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.  

அடுத்ரக, இன்த ங்கலகட ரட்டில் ல்னர 

பங்ககபத்ம்றட, ணற பம் அறகரக இதக்கறன்நது. 

ற்கரனத்றல் ரகனரய்ப்தைக்கள் இல்னரல் இகபஞர், 

த்றகள் ங்கு தசன்த ரகனதசய்து ன்த தரறரல் 

றண்டரடுகறன்நரர்கள். இந் ணற பத்க வ்ரத 

தன்தடுத்துது? அந்ப் தன்தரட்டின்தோனம் ங்கலகட 

க்கபறன் ரழ்ரரத்க ப்தடி உர்த் தொடித்ம்? அற்கு 

ப்தடிரண றட்டங்ககபக் தகரண்டு தொடித்ம்? ன்த 

சறந்றப்தறல்கன. து கட்சறக ப்தடி பர்க்கதொடித் 

தன்தரன் இன்கந ஆட்சறரபர்கள் சறந்றத்துக் 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள் ன்தது ன்தகட கதத்ரகும்.  

அதறறதத்றகடந் ரடுகபறல் றகப்ததரற 

தரணத்க ஈட்டித்தது சுற்தனரத்துகநரகும். ஆணரல், 

து ரட்டில் த்த்ம் தொடிகடந்து ல ஆண்டுகபரகறன்ந 

ரதரறலும் இன்தம் து தகுறகள் த்த்ப் தறரசங்கள் 

ரதரனத்ரன் கரட்சறபறக்கறன்நண. குநறப்தரக, து 

தறரசங்கபறல் ங்கு தரர்த்ரலும் இரணு தொகரம்கள்! 

இரணு சலதகடகள்! இரணுப் தறசன்ணம்! இப்தடிரண 

தசற்தரடுகள் இதக்கறன்நரதரது ப்தடி தைனம்ததர் 

ரடுகபறல் இதக்கறன்ந து தொலீட்டரபர்கள் இங்கு ந்து 

தொலீடு தசய்ரர்கள்? அர்கலக்கு  வ்ரத ம்தறக்கக 

தறநக்கும்? ன்த ரகட்க றதம்தைகறன்ரநன்.  

இன்கந ததரதபரரத்றன் பர்ச்சற சம்தந்ரகக் 

கனந்ரரனரசறக்கறன்ந இவ்ரகபறரன, ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் அசரங்கத்துக்குச் தசரந்ரண உப்தபம் ப்தடி 

இங்குகறன்நது ன்தது தற்நற எத சறன வுககப இந்ச் 

சகதறரன சர்ப்தறக்க றதம்தைகறன்ரநன். அந் உப்தபம் 

ன்ணரரறல் 1938ஆம் ஆண்டு ஆம்தறக்கப்தட்டது. அப்ரதரது 

அற்தகணக் கட்டப்தட்ட கரரறரனம் இன்தக paint கூட 

அடிக்கப்தடரல் தக கட்டிடரகத்ரன் கரட்சறபறக் 

கறன்நது. ஆணரல், உப்தபத்துக்குரற Chairman ந்ரல் அர் 

ங்குற்கு லதது இனட்சம் தௐதரய் தசனறல் றடுற - 

bungalow அகப்தற்கு ஆத்ங்கள் டந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நண. ரன் இக ன் இந் ரத்றல் 

தசரல்கறரநன் ன்நரல், ன்ணரரறல் ககத்தரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அகச்சர் அர்கபறன் அலுல்ககபப் 

தரர்ப்தர்ரன் அந்ச் Chairman. அகச்சர் அர்கபறன் 

கட்சறறன் அறகர தனத்ரல்ரன்  உப்தபத்றன்   Chairman   

ஆக அர் றறக்கப்தட்டரர். ன்தகட டடிக்ககககப 

ரற்தகரள்ப ரண்டுதன்தற்கரக இவ்பவு கரசு 

தசனறத்து Chairmanக்கு ங்குறடசற அகத்துக் 

தகரடுக்க ண்ற அந் அகச்சரல் 1938ஆம் ஆண்டு 

கட்டி அந்க் கட்டிடத்க ன் தைதுப்தறக்கதொடிரது? இது 

இவ்ரத இங்கறணரல் ப்தடி து ரடு ததரதபரரத்றல் 

தொன்ரணதம்? ணர, இகண தற அகச்சர் அர்கலம் 

இந் அசரங்கதொம் கணத்றற்தகரண்டு உரற டடிக்கக 

ரற்தகரள்ப ரண்டுதன்த ரகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

ற்ததரலது ஆகணறநவு உப்தபத்றலும் ரகனகள் 

ஆம்தறக்கப்தடுகறன்நண.  அங்கு தொன்தை ரகனதசய் அந்ப் 

தகுறகச் ரசர்ந் அததம் றகுந்ர்கள் 

இதக்கறன்நரதரது, ன்ணரர் உப்தபத்றலிதந்து குநறப்தறட்ட 

அகச்சரறணரல் ணக்குப் தறடிக்கர எதசறனக 

ஆகணறநவுக்கு ரற்தகறன்ந, அரது 10 தடங்கபரகத் 

ற்கரலிகரக ரகன தசய்தர்ககப றந்ரக்கரல் 

தைநக்கறத்துறட்டு, ன்தகட ஆரபர்ககப 

ரகனக்கு அர்த்துகறன்ந றகழ்வுரன் இந் உப்தைக் 

கூட்டுத்ரதணத்றல் கடததற்தக்தகரண்டிதக்கறணநது.  

அரரத்றல், கடந் தரரலன்நத் ரர்லிரன 

ன்தடன் ரதரட்டிறட்ட எத ரட்தரபகத் ன்தகட 

இகப்தரபர் ன்தம் அதக்கு எத ரகணதொம் 

அதக்குரற சம்தபக் தகரடுப்தணவும் ங்குரக 

அநறறத்ரர். க்கள் ரகட்கும்ரதரது, ன்தகட 

இகப்தரபரக அகத் தரறவு தசய்றதப்தரகக் 

கூதரர். "அதக்கு ரகணதரன்த தகரடுத்றதக்கறன்ரநன். 

அதக்கு சம்தபதொம் ங்கப்தடுகறன்நது" ன்த கூதரர். 

ஆணரல், அந் ரகணம் அதகட தசரந்த் 

ரகக்கரகத்ரன் ஏடிக்தகரண்டிதக்கறன்நது. அது ந் 

ரத்றலும் ன்ணரர் உப்தபத்றற்கு தறல்கன. அந் 

ரகணம் தரடர்தரக ஆரய்ந்து தரர்த்ரதரது அது உப்தப 

ரகனத்றட்டத்றன் கலழ் ஏடிக்தகரண்டிதப்தரகத்ரன் 

தறறதக்கறன்நது. அற்குரற ரறததரதள் ன்ணரர் 

உப்தபத்துக்கு தகறன்ந bowser தோனம்ரன் 

றப்தப்தடுகறன்நது. இப்தடி து கட்சறக, து 

ரட்தரபர்ககபப் ததரற றகனக்குக் தகரண்டுதற்கரக 

அசரங்கச் தசரத்துக்ககபப் தன்தடுத்றணரல் ப்தடி 

ரட்டின் ததரதபரரம் தொன்ரணதம்? ன்த ரன் இந் 

ரத்றல் ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.   

அரரத்றல், குநறத் அகச்சதக்கு ன்ணரர் 

ரரதைத்றல் எத தங்கபர இதக்கறன்நது. அந் தங்கபரறல் 

இதக்கறன்ந தறரபதக்குச் சம்தபம் ன்ணரர் 

உப்தபத்றலிதந்து ரதரகறன்நது. தகப கனகரங்கும் 

உதப்தறணர் அர்கரப, இது ந் ககறல் றரம்?  ன்ந 

ரகட்டு,  இகண எத தறரக தொன்கக்க றதம்தைகறன்ரநன். 

தணன்நரல், ஏர் அகச்சர் இந் அசரங்கச் தசரத்துக்ககபப் 

தன்தடுத்ற ன்தகட தசரந் ரகனககப றகநரற்நற 

அசறகன பர்த்துக்தகரண்டிதக்கும்ரதரது, ங்கலகட 

ரடு ப்தடிப் ததரதபரரத்றல் தொன்ரணதம்? அரது 

ரன்கு தடங்கபரகத் ரரதைம் தங்கபரறல் ரகன 

தசய்கறன்ந தறரபர் ன்ணரர் உப்தபத்றலிதந்து 

சம்தபத்கப் ததற்தக்தகரள்கறன்நரர். ரன்கு தடங்கபறல் 

தொல் தடம் கசதைல்னர ன்ந அது உநறணர் எதர் 

தறரற்நறணரர். ற்ரதரது அதகட ஊகச் ரசர்ந் 

உநறணரண தொஸீன் ன்தர் தறரற்தகறன்நரர். அர் 

கடந் 3 தடங்கபரக ன்ணரர் உப்தபத்றல் சம்தபம் 

ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நரர். அர் ன்ணரர் உப்தபத்றற்குச் 

தசவ்ரய்க்கறககபறல் ட்டும்ரன் தரர். அற்குரற 

தறவுகள் ன்ணறடம் இதக்கறன்நண. அர் 

தசவ்ரய்க்கறககபறல் ந்து அந் ரத்றல் தொலரலம் 

ரகன தசய்ரகக் ககதரப்தறட்டுறட்டுச் 

தசன்தறடுரர்.   

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Your time is over. Wind up, please. 

 
ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Okay. Give me one more minute, Sir.   
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கண அகச்சர்கள் ப்தடிதன்த ணக்குத் தரறரது. 

ஆணரல், இவ்ரத அகச்சர்கள் ங்கலகட தசரந்த் 

ரகக்கரக அச தசரத்துக்ககபப் தன்தடுத்துகறன்நரதரது 

ங்கலகட இனங்ககத் லவு வ்ரத தொன்ரணதம்?  

ன்தக ரன் ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.   

அடுத்ரக, ரன் எத தொக்கறரண ரகரரறக்கககத்ம் 

இங்கு தொன்கக்க றதம்தைகறன்ரநன். அரது, ங்கலகட 

ட ரகர தொனகச்சதக்குரற தொனகச்சர் றறத்க 

ஆம்தறப்தற்கு இன்தம் ங்கலகட ரகர சகதக்கு 

அதற ங்கப்தடறல்கன. அந் றறம் ஆம்தறக்கப் 

தட்டரல் தபறரட்டிலிதக்கறன்ந து தைனம்ததர் உநவுகள் 

அந் றறத்றதெடரக ங்கலகட க்கலக்கு உறககபச் 

தசய்ரர்கதபன்த ரன் ம்தைகறன்ரநன்.  ஆகர, அந் 

தொனகச்சர் றறத்க ஆம்தறப்தற்குரற அதறக 

த்ற அசரங்கம் றக றகறல் தகரடுக்கரண்டும். 

தணன்நரல், ங்கலகட க்கள் றகவும் துன்தப்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அசரங்கத்றணரல் தசய்ப்தடுகறன்ந 

உறகள் ங்கலகட க்கலக்குப் ரதரரலிதக்கறன்நண.  

ரன் இந் ரத்றல் தைனம்ததர் உநவுகபறடதொம் எத 

ரகரரறக்ககக  தொன்கக்க றதம்தைகறன்ரநன். அரது, 

தொனகச்சர் றறம் ஆம்தறக்கப்தட்ட தறன்தை ங்கலகட 

க்கலக்கு உங்கலகட உறககப ரம் றர்தரர்த்து 

றற்கறன்ரநரம் ன்தகத் தரறறத்து, இந் அசரங்கதொம் றக 

றகறல் தொனகச்சர் றறம் ஆம்தறப்தற்குரற 

அதறகக் தகரடுக்கரண்டுதன்த லண்டும் லித்தத்ற, 

றகடதததகறன்ரநன்.  ன்நற.   

 
[අ.බහ. 4.24] 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ (ප්රළගේශීය 

වංලර්ධන භමළතයතුමළ  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர - தறரச 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 

Development) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, යශමට ර්තභහන ආර්ිකඹ 

තත්ත්ඹ ළන රු අභළතිුවභහ විසු්ත  ඳසු ගිඹ භහර්ුව 08න දහ 

ශ ථහ පිළිඵ අපි අද විහදඹට ඳළමිණිගතරහ තිශඵනහ. 

එුවභහ කිඹපු රුණු හයණහ අපි හුෙක් දුයට අශඵෝධ යත්තහ; 

හුෙක් ශධත තයඹයි කිඹරහ අඳට ඳළවළදිිම වුණහ. ඒ සුඹ දභ 

හයණහ අවශන ඉ්තන ශොට අපි දළක්හ, එදහ යට ඳහරනඹ වුණු 

වළටි, අද යශමට ආර්ිකඹ ඳත් ශරහ තිශඵන දුසය වහ 

විඳත්තිදහඹ තත්ත්ඹට, ශන සුඹ දභ හයණහරට, අර්බුදරට 

ශවේුවහධ ශරහ තිශඵන ඵ. ්නතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් 

නහඹුවභහ දීර්ක ලශඹ්ත යපු ථහ ුවළි්ත අපි දළක්හ, යශමට 

තිශඵන අර්බුද දීර්කහලීන ඳතින අර්බුද ඵ. ඳසු ගිඹ ය්ඹඹ්ත 

ශන අර්බුදරට  කිඹ්තනට ඕනෆ. විශලේශඹ්තභ ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු 10 ඇුවශත ශන අර්බුද ශදුව්ත ගුණඹකි්ත ළඩි වුණහ. ඒ 

තභයි අපි ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ දළපු තත්ත්ඹ. ශන අර්බුදරට 

ප්රධහන ශවේුවක් වළටිඹට අපි දකි්තශ්ත, ්හති ආර්ික 

ළරළසභක් ශනොතිබීභ. එළිය ළරළසභක් ශනොතිබීභ යශමට 

ආර්ිකඹ වළභදහභත් ළශන්තන, ඩහ  ළශට්තන, අඵර්ත 

තත්ත්ඹ ඳති්තන ශවේුව වුණහ. 

ශන යශමට හිටපු ඳහරඹහ ආර්ිකඹ ඳහරනඹ ශහද නළධතද 

කිඹන එ පිළිඵ අඳට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශේත් 

අඳට අව්තන රළබුණහ, ආර්ික කහතශඹක් ළන. ඳසු ගිඹ 

භශේදී සුධතධ වුශණ් ඳහරඹහ ආර්ිකඹ ශභශවඹනහ ශනුට 

ආර්ික කහතඹහ - ඒ නමි්ත වළඳි්ත වශේ එට හිටපු මුදේ 

අභහතයහරලශේ ශේනුවභහ කිඹහයි භභ හිත්තශ්ත -ශන යශමට 

ආර්ිකඹ ශභශවඹවීභයි. අද අපි ඒ ආදීනරට මුහුණ ශද්තන 

ඳට්ත අය්ත තිශඵනහ. 

"ආසුඹහශ  ආලසචර්ඹ" ළන අඳට ඳසු ගිඹ හරශේ අව්තන 

රළබුණහ. අපි හටත් ආලසචර්ඹඹක් ඇෙට දළනුශණ් නළවළ. ඒ 

අවුරුදු දවඹ ආසුඹහශ  ආලසචර්ඹඹක් යහ ගිඹහ නන අද ශන යට 

ශභතළන තිශඵ්තශ්ත නළවළ. ඒ ආලසචර්ඹ ්නතහශේ ඇෙට 

දළනුශණ් නළවළ; ්නතහ රැටුහ ඳභණයි. ශන යශමට ්නතහ ඉතහ 

දුසය ජීවිත තශහ. දුසය ප්රශධතලරට ඹන ශොට අපි ඒ 

දළක්හ.  

විශලේශඹ්තභ කුරුණෆර දිස්රික්ශේ භභ දීර්ක හරඹක් 

තයරහ තිශඵනහ. ඒ දිස්රික්ඹ පුයහ විලහර ප්රශධතලඹ 

තළිය්ත තළනට ගිහිේරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රශධතලර ්නතහ ජීත් 

න ආහයඹ අපි දළක්හ. ්නතහශේ ජීවිත අ්තත අයණයි; 

ඉතහභ දුක්ඛිතයි. ඇස ගිිමරහ, ඇට නවය ඳෆදිරහ ජීත් න මිියසසු 

තභයි ඉ්තශ්ත. වරිඹට ඇඳුභක් නළවළ, ර්මටර ශඵොත්තන නළවළ, 

කුේ ශදශක් ශශයප්පු ශදක් නළවළ. ඒ හශේ අයණ ශරහ 

අද ද ළන අවිියලසචිත, ශවට ද ළන අවිියලසචිත ජීත් 

න ්නතහක් තභයි ශන යශමට ඵහුතයඹක් ඉ්තශ්ත. 

ඒ "ආලසචර්ඹ" කිඹපු හරශේ අපි දළක්හ, දිවි 

නහළී නිම්ත ශන යට ශරෝශේ ුව්තළිය සථහනඹට ඳත් 

වුණහ. ශරෝශේ ුවටි්ත ජීත් මිියසසු සුටින යටේ ශභොනහද 

කිඹරහ රණනඹක් ඳත්නහ අපි දළක්හ. යටේ 176කි්ත 

අශප් යට 163ළිය සථහනඹට ඳළමිනුණහ. අුවටි්ත ජීත් න 

මිියසසු සුටින යටේ ඵළ දහ නන අපි ඳශමු ශඳශශේ යටේ 15 

අතයට එනහ. ඒ තභයි ශන යශමට තිබුණු තත්ත්ඹ. ඒහ එශවභ 

තිබිඹදීත් ඳසු ගිඹ ය්ඹ ශනොශඹක් උත්, විශනෝදවීන, නබහණ 

වහ උඳරිභ ළඳවීභකි්ත ළඩ යනහ අපි දළක්හ. 

අපි දළක්හ, අය "දළඹට රුභඹ". "දළඹට කිරුශ" කිඹරහ තභයි 

ඒට කි ශ . ඒ යට පුයහ අයශන ගිඹහ. ්නතහට තිශඵන 

ප්රලසන අභත ය්තන, ්නතහශේ ඵඩගි්තන අභත ය්තන, 

්නතහ විඳින දුක් ළවළට අභත ය්තන යශමට මුදේ ශෝටි 

ණ්ත නහසති යමි්ත 'දළඹට රුභඹ' ශේ ශධතේ යට පුයහ 

ඳළළත්ුවහ මික් ්න ජීවිත හර්ථ වුශණ් නළවළ; ්න 

ජීවිතරට ලක්තිඹක් රළබුශණ් නළවළ. 

අපි දළක්හ, ශන යශමට රර්ධනඹක් තිබුශණ් නළවළයි කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භශේ ථහ ඉය වුණහට ඳසශේ ඔඵුවභ්තරහ 

ප්රලසන අව්තන. රර්ධනඹක් තිබුශණ් නළවළ, ණඹ ත්තහ. 

ශරෝඹටභ ණඹ වුණහ. රර්ධනශේ ප්රතිපර අඳට රළබුශණ් 

නළවළ. රර්ධනඹ ඇෙට දළනුශණ් නළවළ. ශන යටට විශධතල 

විියභඹක් රළබුශණ් නළවළ. යශමට විශධතල විියභඹ අතය භර ශරහ 

තිබු ශණ්. විශධතල විියභඹ ශත්, යඵර් ව ශඳොේ ළිය ශධතිම්ත 

රළබුශණ් සුඹඹට 10යි; රචහය යහඳහයශඹ්ත රළබුශණ් සුඹඹට 

10යි. ශන යශමට දුප්ඳත් අනභරහ, දරු්ත භළද ශඳයදි ගිහි්ත, 

ශභශවය යරහ, අත ඳඹ ඩහ ශන, හිස ළසුන හරහ, ඒ 

ශොේර්ත එපු මුදිම්ත තභයි සුඹඹට 80ක් විශධතල විියභඹ 

රළබුශණ්. ඒ තත්ත්ඹටයි ශන යශමට ආර්ිකඹ ඩහ ළටිරහ 

තිබුශණ්.  

ශන යශමට ඒ පුධතර ආදහඹභ ළන ථහ ශහ. ඒ පුධතර 

ආදහඹභ ශඩොරර් 2,500යි කි හ; ශඩොරර් 3,000යි කි හ. ශන 

යශමට වතයශදනකු ඉ්තන ඳවුරට අියහර්ඹශඹ්ත රුපිඹේ 

රක්ඹට අධි ආදහඹභක් භහඹට  රළශඵ්තන ඕනෆ. නමුත් 

757 758 

[රු ඉ. චහේස ියර්භරනහද්ත භවතහ] 
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අඳට රළබී තිශඵන රයහ ශේන අනු ශන යශමට සුඹඹට 50ක් 

්නතහශේ ඒ පුධතර ආදහඹභ ශඩොරර් 500ට අඩුයි. ඒ 

කිඹ්තශ්ත වතයශදනකු ඉ්තන ඳවුර ආදහඹභ රුපිඹේ 

25,000ට අඩුයි. තත් සුඹඹට 25ශේ ඒ පුධතර ආදහඹභ 

ශඩොරර් 650ට අඩුයි. ඒ කිඹ්තශ්ත වතයශදනකු ඉ්තන ඳවුරට 

රුපිඹේ 35,000 ආදහඹභක් තභයි රළශඵ්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහට අපි 

දළක්හ, ශන යශමට මුදේ කිහිඳශදනකු අශත් විතයයි ළසුශණ් 

කිඹරහ. ශන යශමට ්නතහ අතයට මුදේ ගිශේ නළවළ. ශන යශමට 

මුදේිම්ත සුඹඹට 90ක් අත ඳත ෆශ  යශමට ්නතහශ්ත 

සුඹඹට 10ක් ඳභණයි. ශන යශමට මුදේිම්ත සුඹඹට 10ක් තභයි 

්නතහශ්ත සුඹඹට 90ක්ශදනහ ශෙට ගිශේ. යශමට ්නතහට 

මුදේිම්ත ප්රතිරහබ රළබුශණ් නළවළ. නමුත් ටි ශදනකුශේ ඳවුේ 

ඳහරනඹ වුණහ. ඔවු්තශේ ළත්ශතෝ, ඔවු්තශේ ශවරචයිශඹෝ යශමට 

තිශඵන මුදේ ඳරිවයණඹ ශහ; යශමට ආර්ිකඹ ඳහරනඹ ය්තන 

උත්හව ශහ. අද ශන යශමට භධයභ ඳ්තතිඹක් නළවළ; 

ශඳොශවොත්ුව අතශශොසයි ඉ්තශ්ත; දුගිශඹෝ ළඩියි, දුප්ඳත් 

්නතහ ළඩියි. [ඵහධහ කිරීන] තමු්තනහ්තශේරහ තභත් ශභහි 

තයඹ ශත්රුන ශන නළවළ. ශභොද, ශරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ 

ඉතිවහශේ අපි විසතය යරහ කි හ. ඒහ ශත්රුශණ් නළුව ශන 

බහශ  ෆ ළහුහට තමු්තනහ්තශේරහට ඹථහර්ථඹ ළටශව්තශ්ත 

නළවළ. අද ශන යශමට භධයභ ඳ්තතිඹක් නළවළ. විරැකිඹහ යට ශශහ 

ශන. තරුණයි්ත අවනශඹ්ත ජීත් නහ. ඒ හශේ යටක් 

තභයි ඳසු ගිඹ අශෝසුව 17න දහ ශන ආණ්ඩුට බහය ්තන සුධතධ 

වුශණ්.  

අපි දළක්හ, ශන යශමට ණඹ ත්තහ, පුළු්ත තයන ණඹ ත්තහ 

කිඹරහ. ණඹ ත්තහට ඒහශේ ප්රතිරහබ ්නතහට රළබුශණ් නළවළ. 

යට ශරෝඹට ණඹ වුණහ. ඒ ණඹ ශහ ්තන ඵළරි තත්ත්ඹක් 

තිශඵනහ. ඒ ණඹ මුදේ ශවොයන ශහ. ඒ ණඹ මුදේිම්ත 

ශොමිස ළහුහ. ඒ ණඹ මුදේිම්ත ශොමිස වන භ්ත 

ශෝරඹ්තටත් ශොමිස ව ්තන දු්තනහ; ශෝරඹ්තටත් 

ශවොයන ය්තන ඉඩ දු්තනහ. [ඵහධහ කිරීන] ඒ ශෝරශඹෝ අද 

ශඵොශවොභ ශ දනහශ්ත ෆ වනහ. ඒ ආණ්ඩු නළති වුණ ියහ, 

ශවොයන ය්තන උ්තපු ඳහරශඹෝ නළති ියහ ඒ ශෝර 

ඵහරශඹෝ ටි දළනුත් ඉතහ ශ දනහශ්ත ෆ වනහ. [ඵහධහ කිරීන] 

ඹව ඳහරනඹට විරුධතධයි. තිබුණු ඳයණ රස්තිඹභ ශ්තන 

්තන, ඳයණ විධිඹටභ ශවොයහ ්තන, යට විනහල ය්තන අලය 

ියහ ඉතහ ශ දනහශ්ත ෆ වනහ අපි දකිනහ.  

ඳසු ගිඹ ද විලහර රැසවීභක් තිබුණ ඵ අපි දළක්හ. [ඵහධහ 

කිරීන] ඒ රැසවීශනදී ශන මටටිඹශේ නහඹඹහ -භහි්තද යහ්ඳක් 

භ්තත්රීුවභහ- කිඹනහ, "යට ය්තන භට බහය ශද්තන" කිඹරහ. අපි 

අවරහ නළවළ, ශරෝශේ ශොශවේත්, ශභොනභ යටත් ්නහධිඳති 

ශශනක් ඉ්තදළධතදි, අභළති ශශනක් ඉ්තදළධතදි ඳහර්ිමශන්තුවශ  

ඉ්තන භ්තත්රී ශශනකුට යටක් බහය ශදනහ. යට යපු වළටි අපි 

දළක්හ. අවුරුදු 10ක් තිසශේ යට යපු වළටි අපි දළක්හ. ඒශක් 

ප්රතිපර තභයි අද අපි අත්විඳි්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීන] භවය ශරහට 

තමු්තනහ්තශේරහට   සුරිශඹ්ත කිරි ඉතිශය්තන ඇති. නමුත්, ශන 

යශමට විලහර රයහත ්නතහට ඒ හරඹ පුයහ රළබුණු ශදඹක් 

නළවළ. කිසුදු ප්රතිරහබඹක් රළබුශණ් නළවළ.  

ඒ රැසවීශනදී එුවභහ කිඹනහ, "Port City එ අඳට වනඵ 

වුශණ් ියන" කිඹරහ.  Port City එ ියන වනඵ වුණහ කිඹරහ 

අඳ දහත් අවරහ තිබුශණ් නළවළ. අපි ඳත්තයර ඳශ ශරහ 

තිශඵනහ දළක්හ, භහධයශඹ්ත කිඹනහ දළක්හ, "ශඩොරර් බිිමඹන 

1.5ක් -ශඩොරර් මිිමඹන 1,500ක්- Port City එට ශනහ" 

කිඹරහ. නමුත්, ගිවිසුශන තිශඵනහ අපි දළක්හ, "චීනඹට අක්ය 

50ක් ියන ශදනහ" කිඹරහ. දළ්ත තභයි ඵශරහ භේශර්ත එළිඹට 

ඳළ්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීන] ඒ අක්ය 50 ියන ශදන ියහ තභයි 

Port City එ ඒ ශොේශරෝ වදරහ ශද්තශ්ත. ඒ වුණත් භව 

බහණ්ඩහහයඹට තමටටු යනහ, ශඩොරර් මිිමඹන 1,500ක් ණඹ 

ශ්තන කිඹරහ. දළ්ත තභයි ශනශක් ඇත්ත තත්ත්ඹ එළිඹට 

ආශ . දළ්තත් ඇත්ත කීභ නඵ්තධශඹ්ත අපි සුවති්තත ්තන 

ඕනෆ. ථහ ඇත්ත.  

ඊශෙට ඒ රැසවීශනදීභ කිඹනහ, "ශන රැසවීභ තිඹ්තශ්ත 

අධියණඹට පීඩනඹක් ය්තන. ශන රැසවීභ අපි හර්ථ ශහ. 

ශන හශේ රැසවීන තිඹරහ අපි අධියණඹට පීඩනඹක් ශේ්තන 

ඕනෆ"  කිඹරහ.  අය තශේදීත් ශශේ ඒභ තභයි. අධියණඹ 

ඳහරනඹ ශහ, අධියණඹට ඇඟිිම ළහුහ. දළනුත් ශන රැසවීන 

තිඹ තිඹහ ශවොය ේ අහුශ්තශ්ත නළත අධියණඹට ඇඟිිම 

ව්තන; ඊට ඳසශේ අඳ හිය ශේර දහ්තන; ශඳෞධතිම 

ඳළිළී න ය්තන; නඩු වඵ ශොත්තන; ජයශඹ්ත යට 

ඳහරනඹ ය්තන. [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු තුළර ඉුමනිල් භමරගවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அரசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අව ්තන.  

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අව ්තන. අව ්තන. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඒහ ය්තන තභයි ශන වද්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීන] ඊශෙට 

කිඹනහ,- [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔඵුවභ්තරහ ශන තහ අව ්තන. ඳසශේ උත්තය ශද්තන.  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඊශෙට කිඹනහ, "ශන රැසවීභ තිබ්ශබ් අධියණඹට පීඩනඹක් 

ය්තන"  ද. [ඵහධහ කිරීන] 2015 ්නහරි 08න ශොට ්නතහ 

ළශේ ළේ නළුවයි හිටිශේ. ශන යශමට ්නතහට ්තන ශඵෝතන 

තිබුශණ් නළවළ. 2015 ්නහරි 08න ශොට ඒ ශනහපු 

වනිම්ත දිය ඖධ රළබුණහ හශේ ්නතහශේ ඇෙට ඳණක් 

ආහ. [ඵහධහ කිරීන] අපි යටපුයහභ ඹන ශොට කුරුණෆර 

ප්රශධතලශේ දරු්ත එක්ත් භභ ථහ ශහ. ථහ යරහ භභ 

ඇහුහ, "පුතහ ශභොනහද ෆශ ?" කිඹරහ. කි ශ , "ඵුවයි 

ඳශතෝරයි" කිඹරහ. ත දරුශකුශ්ත ඇහුහභ, "පුතහ ශභොනහද 

ෆශ ?" කිඹරහ, "ඵුවයි පිපි ස යි ෆහ" කි හ. "පුතහ 

ශභොනහද ්තන ආහ?" කිඹරහ ඇහුහභ, ඳරිප්පු ්තන ආයි 

කි හ. තත් දරුශක් කි හ, "යර ්තන ආයි" කිඹරහ. ඒ 

හශේ තත්ත්ඹක් ශන යශමට තිබුශණ්. ෆභ බීභ තිබුශණ් නළවළ, 

දරු්තට ියසු ආවහයඹක් රළබුශණ් නළවළ, දරුශෝ භ්තද 

ශඳෝණශඹ්ත ශඳළුණහ. දරු්තශ්ත සුඹඹට 25ක් භ්තද 

ශඳෝණශඹ්ත ශඳළුණහ. ඒ හශේ යට අපි ජීත් වුශණ්. [ඵහධහ 

කිරීන] 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ආ, වරි, වරි.  

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දින 100 ආණ්ඩු ඇවිේරහ අඩු හශ්ත යර ෆේරක් 

්තන, අඩු හශ්ත භස භහළු ටික් ්තන, අඩු හශ්ත ඳරිප්පු 

ටික් ්තන- [ඵහධහ කිරීන] 
 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
එදහ ඔඵුවභ්තරහ හිටපු විධිඹ අපි ද්තනහ ශ්ත.  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු මුුවකුභහයණ භ්තත්රීුවභහ, තමු්තනහ්තශේ හඩි ශරහ අව 

්තන. [ඵහධහ කිරීන] ්ත ශද සුධතද යශන අව ්තන.[ඵහධහ 

කිරීන] 
 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අව ්තන. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

එශර යට අහධඹටයි ගිහිේරහ තිබුශණ්. [ඵහධහ කිරීන] 

 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ හරශේ යපු වළටි ද්තනහ ශ්ත. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඊශෙට අපි දළක්හ, ආණ්ඩු ණඹ ළන ්නතහ රැළමටටු 

වළටි. ණඹ ළී න ළන ්නතහ රැළමටටුහ. ්නතහට විලහර 

යරහ ශඳ්තනුශ  යහඹට ත්ත ණඹ ඳභණයි; ගු්ත 

ශතොටුශඳොශට ත්ත ණඹ ඳභණයි; එශවභත් නළත්නන, අධිශ ගී 

භහර් ඉදිකිරීභ ශනුශ්ත ත්ත ණඹ ඳභණයි. නමුත්, යට පුයහභ 

තිශඵන ශනොශඹක් ශනොශඹක් ආඹතන වයවහ, ශනොශඹක් 

ශනොශඹක් අභහතයහරල වයවහ මුළු ශරෝඹටභ ණඹ වුණහ. ඒ ත්ත 

ණඹ ප්රභහණඹ එළිඹට ආශ  නළවළ. තභ ඒහ ළන දළන ්තනත් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීන] රු මුුවකුභහයණ භ්තත්රීුවභහ, තමු්තනහ්තශේ 

ථහ යන ශධත ශනට අදහශ නළවළ. ළදත් විධිඹට අවශන 

ඉ්තන.  

ඒ ආහයඹට යට රැළමටටුහ. [ඵහධහ කිරීන] ණඹ ත්තහ. ණඹ 

ත්ත ප්රභහණඹට ඩහ විලහර ප්රභහණඹක්, තත් ුවශන්ත එක් 

ඳභණ භව බහණ්ඩහහයශඹනුත් ශ හ. එතශොට ණඹ මුදශර්ත 

ශවොයන යනහ; ඊට අභතය භව බහණ්ඩහහයඹ වයවහ ත 

සුඹඹට 35ක් ඳභණ ඒ බිරට එුව යනහ. ඒ ආහයශඹ්ත 

ණඹට මුහ ශරහ යට විනහල ශහ; යශමට ධනඹ විනහල ශහ. 

ඒයි වළභ දහභ සුධතධ වුශණ්. ඊශෙට අපි දළක්හ,- [ඵහධහ කිරීන] 

ගරු එවහ.සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

S.C. Mutukumarana. 
 

ගරු එවහ.සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඵුවභහශේ අභහතයහරලඹත්, අභහතයහරලඹ තිශඵන තළනත් 

රුණහය භට කිඹ්තන.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ථහට අදහශ ශධතේ අව්තන.  

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Point of Order එක්ද එඹ?  
 

 
[මූළවනගේ  භණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අවුරුදු කීඹක් ඳහර්ිමශන්තුවශ  සුටිඹහද? තභ point of Order 

කිඹන එ ශභොක්ද කිඹරහ ද්තශ්ත නළධතද? රේ්හ නළධතද? [ඵහධහ 

කිරීන]   

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

Point of Order කිඹන එ ද්තශ්තත් නළවළ.  

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රේ්හ නළධතද? Point of Order කිඹන එ ශභොක්ද කිඹහ 

ද්තශ්ත නළවළ.  
 
[මූළවනගේ  භණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ඵහධහ කිරීන]  

 

ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
අකුරු ද්තශ්ත නළති මිියසසු.  
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ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Point of Order කිඹන එශක් ශත්රුභ ද්තශ්ත නළධතද? [ඵහධහ 

කිරීන]  

 
ගරු එවහ.සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

අභහතයහරලඹ ශභොක්ද කිඹන එයි, ඇභති වුද කිඹන එයි 

ශවට අියධතදහ න ශොට ශත්ශර්වි.  

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Point of Order එක් කිඹ්තශ්ත ී ති ප්රලසනඹක්. [ඵහධහ 

කිරීන] 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අභහතයහරලඹට ඵඹ හි්තදහ තභයි ඔඹ ශඳශ ළහිරහ ඉ්තශ්ත. 

ශභච්චය ශරහ අතළන ශභතළන, ශමට ළයකි ළයකී භළස්ත 

හශේ ඉරහ අභහතයහරලඹට ඵඹ හි්තදහ තභයි ඔක්ශෝභ ටි දළ්ත 

ඇුවශට ඇවිේරහ  රිරහත්ශත්. [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අවත්තහ ශ්ත.  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ිම්ත අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භවත්භඹහ කි හ හශේ ශන යශමට සුඹ දශදනහ 

ශරෝඹට ණඹ ශරහයි ඉ්තශ්ත. රුපිඹේ රක් 5ට අධි 

ප්රභහණඹක් ඵළගි්ත සුඹ දශදනහ -උඳදි්තන සුටින දරුහ ඳහ- 

ණඹයි. වතයශදශනකු සුටින ඳවුරක් නන රුපිඹේ රක් 25ක් 

ශරෝඹට ණඹයි. ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10 ඇුවශත ශන යට ශරෝඹට 

ණඹ ව ප්රභහණඹ දවගුණඹකි්ත ළඩි වුණහ අපි දළක්හ. දශ ශධතය ඹ 

ියසඳහදනශඹ්ත සුඹඹට 75ක් ඹනහ, ණඹ ශ්තන. අඳට ණඹ 

හරි ශ්තන ඵළරි හි්තදහ භවය අසථහරදී ණඹර ශඳොිමඹ 

ඳභණක් ශ හ. එළිය තත්ත්ඹටයි ශන යට ළටුශණ්, ණඹ 

ළී භ වයවහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඒ හශේභ, යශමට ඵහුතයඹක් 

ආඹතන ඳහඩුට ඳත්හශන ඹනහ අපි දළක්හ. යහඹ 

ඳත්හශන ගිශේ ඳහඩුට. ශ්රීර්ත්ත ගු්ත භහභ 

ඳත්හශන ගිශේ ඳහඩුට. ිය් ශතේ ී තිත රසථහ 

ඳත්හශන ගිශේ ඳහඩුට. විදුිමඵර භණ්ඩරඹ ඳත්හශන 

ගිශේ ඳහඩුට.  

 
ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

දළ්ත රහඵද?  

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අවුරුදු 10ක් තිසශේ විනහල යපු ආඹතනිම්ත අවුරුධතදක් 

ඇුවශත රහබ ්තන පුළු්ත කිඹහ හිතනහ නන එශේ හිතන 

ශනහ ශභොශක් ශවෝ භහනසු පිසශක්. එළ්තශනකු තභයි 

එශවභ හිත්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීන] අපි ද්තනහ ශන ආඹතන ශොඩ 

දභ්තන අියහර්ඹශඹ්ත තත් අවුරුදු වතයක් ඳවක් ඹනහ කිඹහ. 

ශන ළටිරහ තිශඵන අහධශඹ්ත ශනහ ශොඩ්තන ඵළවළ, 

අවුරුධතදක් හශේ ශටි හරඹක් ඇුවශත. රහබ රළබ 

ආඹතනිම්ත ශොයන ශහ.  

හශ්ත රසථහ හශේ ආඹතනිම්ත ශවොයන ශහ අපි 
දළක්හ. අවරහත් නළති විතහනශේ කිඹන පුධතරඹකුට හශ්ත 
රසථහ විකුණුහ. ඒ පුධතරඹහ ඩුඵහයිර ශවෝටරඹ හිටපු 
ශේශඹක්. එුවභහ භළරිඹමට ශවෝටරඹත් ත්තහ; හශ්ත 
රසථහත් ත්තහ. ඒ ේිම හශේද කිඹහ අඳට ප්රලසනඹක් 
තිශඵනහ. වළඵළයි, හශ්ත රසථහශ  තණ  ශොශ ඳ්තන, 
හශ්ත රසථහශ  භේ හිට්තන, හශ්ත රසථහශ  landscape 
ය්තන හිටපු ආයක් ශේන ගිශේ ශභොද කිඹන එ ළනත් 
අඳට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. රහබ රළබ ආඹතන ඉවත කී ආහයඹට 
විනහල ශහ. රරභ ශේඹ්තශේ ශේ අර්ථ හධ මුදේ 
ශහ නළවළ. රරභ ශේඹ්තශේ ශේ බහයහය අයමුදර 
ශහ නළවළ. භහ වඹවතකි්ත රරභ ශේඹ්තට ඳඩි ශහ 
නළවළ. දුනරිඹ ඵරශොශරොත් ශරහයි තිශඵ්තශ්ත. භශේ මිරඹහ 
න කුභහය ශේභ භ්තත්රීුවභහ දුනරිඹ ළන හුෙක් උන්තදු වුණහ. 
දුනරිඹරට රසන රසන නන දළනභහ. ඒ වුණහට දුනරිඹ 
ශදඳහර්තශන්තුවශ ත් වළභ දහභ ඳහඩු තභයි සුධතධ වුශණ්. ඒහ 
දහත් ශොඩ්තන ඵළරි වුණහ. ඒ හශේභ ශන යට හුදරහ 
ශනහ අපි දළක්හ. ණඹ ්තන ඕනෆ හි්තදහ, ණඹිම්ත ශොමිස 
ව්තන ඕනෆ හි්තදහ, ළඩිපුය මුදේ ශහ ණඹ ශ්තන ඕනෆ 
හි්තදහ එභ ඳළත්තට විතයක් ගිඹහ. එළිය ශධතරට නඵ්තධ 
න පුධතරඹ්ත ඳභණක් අේරහත්තහ. එළිය ශධතරට නඵ්තධ 
න ඵළරකු ඳභණක් අේරහත්තහ. ඒහ ය්තන ගිහිේරහ යට 
හුදරහ වුණහ. ශරෝශේ අශනක් යටේ අඳත් එක් තයවහ 
වුණහ. ශවොයන කිරීභට ඳහය ඳහ ත්තහ. ශන තභයි ඒ හුදරහ 
වීභ වයවහ සුධතධ වුශණ්. ඳවුරක් ශඳොශවොත් වුණහ. යට ණඹ වුණහ. 
ශරෝශේ අශනක් යටේ අඳත් එක් තයවහ වුණහ. [ඵහධහ කිරීන]  

 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
එශවභ වුශණ් නළධතද?       

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 යුද ්ඹග්රවණඹ විකුණහශන නහ අපි දළක්හ. යට 

රර්ධනඹ ශශේ නළවළ. යුද ්ඹග්රවණඹ විකුණහශන හරහ 

යශමට ්නතහශේ භහනසුත්ඹ ශනත් ඳළත්තට ශඹොමු ශහ. 

්නතහ රැටුහ. යුද ්ඹග්රවණඹ විකුණහශන ෆහ.  
 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
එශවභ ශශේ නළධතද? එශවභ ශහ ශ්ත.  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භභ දළක්හ, ඊශේ ශඳශර්දහ අවරහ තිශඵනහ -[ඵහධහ කිරීන] 

ශරෝශේ ශොශවේත් ආයක් ශේනරහ යුධතධ යරහ නළවළ. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ආසුඹහශ  ආලසචර්ඹඹ හි්තදහ ශන යශමට විතයයි ආයක් 

ශේනශශනකු යුධතධඹක් ශභශවඹවශේ. ඒ ආයක් ශේන 

අවනහ, "අවුරුදු 35ක් වමුදහශ  ඉරහ යත් ශෂෝතශේහට 

ශභොද වුශණ්? යුධතධඹ ඉය ය්තන ඵළරි වුණහ ශ්තද?" කිඹරහ. 

අඩු ණශ්ත යුධතධඹ ළන ඹභක් ද්තනහ නන, යුධතධ යන වළටි 

ද්තනහ නන, යුද ක්රිඹහිමශේ තිශඵන අණ දීන ළන ද්තනහ නන 

එශවභ අව්තශ්ත නළවළ. අවුරුදු 35ක් වමුදහශ  හිටපු ඳිමඹට 

ශොශවොභද යුධතධඹක් අ්ත ය්තශ්ත? [ඵහධහ කිරීන]  

 
ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එුවභහ ශභොත්භ ශශේ නළධතද?  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

එුවභහ ශභොත්භ ශශේ නළත්ශත් නළවළ. එුවභහ එුවභහශේ 
යහ්හරිඹ ශහ; නඵ්ත් යණඹ ශහ. [ඵහධහ කිරීන] 
නඵ්ත් යණඹ ශහට -[ඵහධහ කිරීන] ශරෝශේ වළභ ආයක් 
ශේනශශනකුභ ඒ යනහ. ච්තදහන්තද ද සුේහත් ඒ 
ශහ. ඹහඳනඹ අේරන ශොට ච්තදහන්තද ද සුේහත් 
නඵ්ත් යණඹ ශහ. වළඵළයි ච්තදහන්තද ද සුේහ උඩ ඳළ්තශ්ත 
නළවළ, අතළන ශභතළන ගිහිේරහ කි ශ  නළවළ, "භභ නළත්නන 
යුධතධඹ දින්තන ඵළවළ කිඹරහ, භභ නළත්නන ඹහඳනඹ අේර්තන 
ඵළවළ" කිඹරහ. ඒයි ඹථහර්ථඹ. අපි ඒට එුවභහට දු්තනහ -[ඵහධහ 
කිරීන] ශේනහධිනහඹඹහ ියශඹෝ දු්තනහ. ශේනහධිනහඹඹහ මුදේ 
දු්තනහ. වළඵළයි යණ විරු්ත ළඳ ශරහ, යණ විරු්ත ශේ දවඩිඹ 
ගුයරහ ත් ්ඹග්රවණඹ අතක්ශේරු යරහ ශේනශශනකු 
ශොඩි දභහ්තනහ නන ඒ ශරෝ විහිළුක්.  

ඊශෙ ට අවනහ භභ දළක්හ, ''අවුරුදු තිසඳවක් වමුදහශ  
ඉරහ යුධතධඹ ය්තන ඵළරි වුශණ් ඇයි, භභ එනේ හිටිශේ 
ඇයි?'' කිඹරහ. එඹහත් අවුරුදු විසක් වමුදහශ  හිටිඹහ. ඒ අවුරුදු 
විසශේදී ශභොනහද ශශේ? දළනුත් වමුදහශ  අවුරුදු තිසඳව, 
වතළිව හිටපු අඹ ඉ්තනහ. ඹහඳනශේ ආඥහඳති වුණු ඳළිඹට, ඒ 
අඹටත් තියභ යුධතධඹක් ඉය ය්තන පුළු්තද? එශවභ 
නළත්නන, නළ ශෙනහිය ආඥහඳති වුණු ඳළිඹට යුධතධඹක් ඉය 
ය්තන පුළු්තද? ඒත් ශත්ශය්තශ්ත නළත්නන, ඒත් ටවහ 
්තන ඵළරි නන, ඒ හශේ ශශනක්, ශොශවොභද යුධතධඹක් ඉය 
ය්තශ්ත? [ඵහධහ කිරීන]  

 

ගරු මහින්දළනන්ද භලුත්ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 

නෆඟී සිටිගේ ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භ්තත්රීුවභහ හඩි ශ්තන. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භ්තත්රීුවභහ හඩි ශ්තන. යණ  විරු්තශේ ලක්තිඹ, -[ඵහධහ 

කිරීන] භභ යපුහ ඔඵුවභහට කිඹ්තනන. [ඵහධහ කිරීන]  

ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

අිමඵඵහ ව ශවොරු වතළිව. [ඵහධහ කිරීන]  
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
යුද රේඳනහ වළදුහ.  

 

ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

අව ්තන, අව ්තන. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

යුද ළරසුන ශහ. අලය පුහුණු දු්තනහ. වමුදහ විලහර 

ශහ. වමුදහශ  ට්ත රභ ශනස ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භ්තත්රීුවභහ ය රහචහය විධිඹට වළසුශය්තන. එඳභණයි භට කිඹ්තන 

තිශඵ්තශ්ත.  

අපි ශශේ ඒහ තභයි. ඒ අනු තභයි යුධතධශේ තත්ත්ඹ 

ශනස වුශණ්. ඒ ියහ තභයි යුධතධඹ ශන දිහට ශන 

ඹ්තන අඳට පුළු්ත වුශණ්. අඳ තියභ ඒහ ශශේ නළවළ. 

ඔඵුවභ්තරහ ශෞයඹ ශද්තන, ශේ දවඩිඹ ශවළු යණ විරු්තට. 

[ඵහධහ කිරීන] ඔඹ ශභොනහද ථහ ය්තශ්ත?  ශෞයඹ ශදනහ 

නන, වමුදහඳති හිශර් දභන ශොට ශභොනහද ශශේ?  [ඵහධහ කිරීන] 

ඔඵුවභහ යණ විරු්තට ශෞයඹ ශදනහ; වමුදහඳති හිශර් 

දළනභහභ උඩ ඳළ්තනහ; අත් පුඩි ළහුහ. [ඵහධහ කිරීන] 

ඊශෙට භභ දළක්හ ත එක්ශශනක් -අය ෆ වන 

මටටිඹශේ නහඹඹහ- අවරහ තිශඵනහ ''ඹහඳනශේ ආඥහඳති 

ශරහ හිටිඹහ, ශභොනහද ශශේ?'' කිඹරහ. භභ ආඥහඳති ශරහ 

ඉ්තන හරශේ, හභ හච්කහිම්ත අධිආයක් රහඳ බහය 

ශද්තන ඕනෆ කිඹරහ ය යණඹ වුණහභ, භභ ඒට විරුධතධ නළඟී 

සුටිඹහ. එළිය ්නයහේරහ ශොඹහ ්තන අභහරුයි. යසහ 

අදහනභට රක් යරහ භභ ඒට විරුධතධ වුණහ. එදහ 

අධිආයක් රහඳ බහය දීරහ තිබුණහ නන, භහවිේආරුරට 

වරහ සුභහන ශදට ඳසශේ ඹහඳනඹට වන ශොට, ඹහඳනඹ 

ඳයහ්ඹ ශනහ. අඳට යුධතධ ය්තන ශදඹක් ඉතිරි ්තශ්ත නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵුවභහ කිඹන ශධත ඇහුශණ් නළවළ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

අධිආයක් රහඳ බහය ශද්තන වුද ටයුුව ශශේ?  

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒයි භභ කි ශ , ඒ හභ හච්කහිම්ත ශන ආ 

ශඹෝ්නහක් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීන] එතශොට අභළතිුවභහ 
වළටිඹට හිටිශේ යියේ විරභසුරව භවත්භඹහ තභයි.  [ඵහධහ කිරීන] 
අභළතිුවභහ යියේ විරභසුරව භවත්භඹහ. [ඵහධහ කිරීන] 
්නහධිඳතිියඹ හිටිශේ තමු්තනහ්තශේරහශේ ්නහධිඳතිියඹ. ඒ 
ආහයඹට ය්ඹක් තිබුණහ. ඒ හභ හච්කහරට සුඹ ද ශදනහ 
නඵ්තධ වුණහ. තමු්තනහ්තශේරහශේ ්නහධිඳතිියඹක් හිටිශේ. ඒ 
හශේභ, අභළතිුවභහ එ ඳළත්ත හිටිඹහ. අපි ඒට ඒ 
ශොේර්තට යදක්  කිඹ්තශ්ත නළවළ. ඒ ශඹෝ්නහ ආශ  හභ 
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හච්කහ වයවහයි. වළඵළයි, අපි ඒහට මුහුණ දු්තනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඊට අභතය 2000 ඹහඳනඹ ඳයහ්ඹ ශ්තන  ඔ්තන- 
ශභ්තන කිඹහ තිශඵන විට, -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ අවපු ප්රලසනඹටයි 
භභ උත්තය ශද්තශ්ත. 2000 ඹහඳනඹ ඳයහ්ඹ ශ්තන ඔ්තන- 
ශභ්තන කිඹහ තිශඵන විට, කිසුභ බ්රිශේඩිඹර් ශශනක්, කිසුභ 
්නයේ ශශනක් ඹහඳනඹ බහය ්තන ඹ්තන ඵළවළ කි හ. 
්හන ශඳශර්යහ තයභ ගිහි්ත එ්තනන කිඹරහ දස ශදක් 
ඉේ දහ. භභ කි හ, ''ඳළඹ ශදකි්ත භට බහය ශද්තන 
යත්භරහශන්ත ඹ්තන helicopter එක්'' කිඹරහ. භභ ඳළඹ 
ශදකි්ත ගු්ත ත වුණහ. අිමභරඩ ඳයහ්ඹ ශ්තන ඳට්ත 
අයශන තිශඵන අසථහශ , භභ ගිහිේරහ ඒ නත්රහ වපු 
ඵරර් ශප්ළිඹ තභයි භහවිේආරුරට වන ුවරුත්, යුධතධඹ දිනන 
ුවරුත් තිබුශණ්. භභ වපු ඵරර් ශප්ළිඹ තභයි මුවභහශේ 
තිශඵ්තශ්ත. 

 
ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Jayantha Samaraweera. 
 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ඇභතිුවභිය, ප්රලසනඹක් අව්තන උත්තයඹක් ශදනහද?  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ point of Order එක් ශනොශයි. ප්රලසන අව්තන ඵළවළ. 

[ඵහධහ කිරීන]  

එුවභහ ඒට එෙ නන ඳභණයි ඉඩ ශද්තන පුළු්ත. [ඵහධහ 

කිරීන]  ශ රහ භදි. රු ඇභතිුවභිය, ඔඵුවභහ එෙ නන,- [ඵහධහ 

කිරීන]ඔඵුවභහශේ හරඹ ශවී ඹ්තශ්ත. [ඵහධහ කිරීන]  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඇශව්තශ්ත නළවළ. තමු්තනහ්තශේශේ mike 

එශක් light එ නළවළ.  [ඵහධහ කිරීන]  

ඊට අභතය අපි යපු යුධතධශේ ්ඹග්රවණඹ වහ -[ඵහධහ 

කිරීන]  

 
ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු භ්තත්රීුවභහට mike එ නළවළ. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
්ඹග්රවණඹ වහ නපර්ණශඹ්තභ ක්රිඹහත්භ වුශණ් භභ 

අනුභනඹ යපු,-[ඵහධහ කිරීන]  

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔඵුවභහට mike එ නළවළ. [ඵහධහ කිරීන]  
 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

රු අභළතිුවභහ ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ දී වි්ත ප්රහලඹක් 

ශහ, ර්තත විරභුවර කහතනඹ ශශේ යත් ශෂෝතශේහ 

කිඹරහ. ඔඵුවභහ ඒ පිළි්තනහද? 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ශභතළනට අදහශ point of Order එක් ශනොශයි. [ඵහධහ 
කිරීන] රු ඇභතිුවභහ, ථහ ය ශන ඹ්තන.[ඵහධහ කිරීන]  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ ශන ථහට අදහශ නළවළ ශ්ත? 

 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ අද භහත්හට අදහශ නළවළ. ඔඵුවභහ ඒ ළන ශනභ 

ප්රලසනඹක් අව්තන. [ඵහධහ කිරීන]  

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
රු භ්තත්රීුවභිය, ථහට අදහශ නළවළ ශ්ත? [ඵහධහ කිරීන]  

 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ ළන විහදඹක් ඉේර්තන. [ඵහධහ කිරීන]  
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
්ඹ්තත භයවීය භ්තත්රීුවභහ, භහ වනඵ ශරහ අපි ඒ ළන 

විසතය ථහ යමු. [ඵහධහ කිරීන] ඒට උත්තය ශද්තන පුළු්ත. 

ඒට විහදඹක් ඉේර්තන. 

 

ගරු චන්දිම ගමගප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භ්තත්රීුවභහ ඒ ළන  විහදඹක් ඉේර්තන. [ඵහධහ කිරීන] අපි 

ථහ ය්තනන.  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ ළන විහදඹක් ඉේර්තන.  

භභ දළක්හ ඊශේ ශඳශර්දහ -[ඵහධහ කිරීන] ඊශේ ශඳශර්දහ 

වහමුදුරු නභක් -අය ශඵරමුශ  නහර වහමුදුරුශෝ- කිඹරහ 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

තිශඵනහ, ''ශඵෝනඵඹ පුපුරුහ ත්ශත් භශේ ශනොළරකිේර 

ියහඹ''' කිඹරහ. අය තශේදී අපි විරුධතධ ඳක්ශේ ඉ්තන විට එ 

ඇභතිුවශභක් කි හ භභ අවශන හිටිඹහ, ''ඒ ශඵෝනඵහරිඹත් 

භෙ භශේ ශප්රේභ නඵ්තධඹක් තිබුණහඹ'' කිඹරහ. ඒ ථහ 

ඔඵුවභහට භත ඇති. එළිය ඳරිබ ය්තනට, යුද වමුදහඳතිට 

එළිය අඳවහ ය්තනට පුළු්ත නන, යණ විරු්ත ළන ථහ 

යන එශක් ශත්රුභක් නළවළ. යණ විරු්තට ියග්රව ශනොය 

ඉ්තශ්ත නළවළ. යුධතධඹ ශභශවඹපු වමුදහඳතිට අඳවහ යනහ 

නන, ඒ යුද වමුදහඳති  අඳවසුතහට ඳත් යනහ නන ඒ  මිියවහට 

යණවිරු්ත ළන ළක්කුභක් නළවළ; යණවිරු්ත ශනු්ත ථහ 

ය්තන ඵළවළ. ඒ තභයි ඹථහර්ථඹ.  

ශඵරමුශ  නහර වහමුදුරුශෝ කිඹනහ, ඒ ශඵෝනඵඹ පුපුයහ 

ළී භ භශේ ශනොළරකිිමභත් ඵ ියහ වුණහ කිඹරහ. භශේ 

ළරකිේරක් නළතිභ ියහ එශවභ වුණහ කිඹරහයි කිඹ්තශ්ත. යුද 

වමුදහ මරසථහනශේ ආයක්හක් තිබුණහ. ඒ ආයක්හ 

වමුදහඳතිරු වතය ශදශනක් ඉ්තන ශොටත් තිබුණහ. එදහත් ඒ 

ආයක්හ ඒ ආහයශඹ්තභ තිබුණහ. ඒ ියහ ඒ සුදුවීභට භශේ පිට 

යද ඳට්තන ඵළවළ. භභ යශමට ආයක්හ තවවුරු ශහ. භභ 

ශදය ආයක්හ කිරීභ ඳළත්ත තිඹරහ යශමට ආයක්හ ඵළ දහ. 

යශමට ආයක්හ ළන ශ හ. ඒ ියහ එතළනදී අඩු ඳහඩුන 

තිබුණහ ශ්තන පුළු්ත. නමුත් ඒ අඩු ඳහඩුන දිටභ තිබුණු 

ශධතේ. වළඵළයි, ශඵරමුශ  නහර වහමුදුරු්තට භභ එක් 

භතක් යරහ ශද්තන ඕනෆ. භභ ද තහට ඩහ දහනඹ දීරහ 

තිශඵනහ. එ තහක් දේශරහ ්රිකුණහභරඹට  ඇවිේරහ භට 

කි හ, "ඵඩගිියයි භවත්තශඹෝ, දහනඹ වනඵ වුශණ්ත් නළවළ." 

කිඹරහ. භභ න එ නත්රහ ෆභ ටි දහනඹ වළටිඹට ප්හ 

ශහ.  ්නහධිඳතියණශඹ්ත ඳසශේ උ්තව්තශේ ුව්ත තහක් 

ශටිමශෂෝ්ත යරහ භහ වමුශ්තන එ්තනද කිඹරහ ඇහුහ. 

්නහධිඳතියණශඹ්ත ඳසශේ භභ කි හ, "දළ්ත එ්තන එඳහ, 

ඔඵව්තශේ ඳසු ගිඹ හරශේ ථහ යපු ශධතේ අනු භට 

ඔඵව්තශේ වනඵ ශ්තන දළ්ත හිත ශද්තශ්ත නළවළ." කිඹරහ. ඒ 

හශේ ඉතිවහඹක් තභයි එතළන තිශඵ්තශ්ත.  

ඊශෙට අපි දළක්හ, ශන යශමට ආර්ිකඹ ලක්තිභත් වුශණ් නළති 

ඵ. ඒ අඩිතහරභ ලක්තිභත් වුශණ් නළවළ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵුවභහට තත් විනහඩි ශද හරඹක් තිශඵනහ. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ශරෝඹ පුයහ ශභොන ප්රලසනඹක් ආත්, ශොශවේට වරි 

කුණහටුක් ආත්, ශොශවේ වරි ්ර ළේභක් ආත්, ISIS 

රවිධහනඹ යටට ආත්, එරර්තතඹ යුශයෝඳහ රභශඹ්ත 

ඉත් වුණත් ශන යශමට ආර්ිකඹට ඒ සුඹේර ඵරඳහනහ. ඒට 

ශවේුව තභයි, අවුරුදු 10ක්, 15ක් පුයහට ශන යශමට ආර්ිකඹට 

ලක්තිභත් අඩිතහරභක් ළටිරහ නළති එ. දළ්ත අපි දකිනහ,  

්නහධිඳතිුවභහ ව අභළතිුවභහ අශේ ආර්ිකඹට ලක්තිභත් 

අඩිතහරභක් දභ්තන උත්හව යන ඵ. ඒ දසු්ත, ශදකි්ත 

ය්තන ඵළවළ. තමු්තනහ්තශේරහ ආණ්ඩු ඳක්ශේ හිටපු හරශේ 

ඒ අඩිතහරභ දළනශන නළති ියහ තභයි අද ආර්ිකඹ ඉතහභ දුර්ර 

තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ඊශෙට අපි දළක්හ, යහ්ඳක් ඳහරනඹ ්නතහහදී වුශණ් නළති 

ඵ. ඒ හරශේ භහනුෂීඹ අයිතිහසුන ළඩුහ. ජයඹ පිරිභහ 

ත්තහ. ප්ර්හත්තරහදඹ විනහල ශහ. ඒ ියහ ශන යශමට අඳට GSP 

Plus වනඹ නළති වුණහ. ඒ ියහ ර්භහ්තතලහරහ හ දභ්තන 

වුණහ. ඇෙ දන ර්භහ්තතලහරහ සුඹඹට 50ක් ළහුහ. ශඳොේ 

ර්භහ්තතලහරහ සුඹඹට 50ක් ළහුහ. ශත් ුව ඳහ ද ශරහ ගිඹහ. 

යට පුයහ සුඹඹට 50ක් කුඹුරු ඳහ ද වුණහ. වළභ අරලඹකි්තභ ශන යට 

ඩහශන ළටුණහ. ආර්ිකඹ නපර්ණශඹ්තභ විනහල ශරහ 

ගිඹහ.  

ඊශෙට අපි දළක්හ, ්නතහශේ ප්රලසන ශත්රුන ත්ශත් නළති 
ඵ. ියන ශද්තන පුළු්ත ඉඩන ළඵළේරක්ත් ්නතහට 
දු්තශ්ත නළවළ. ශන යශමට ශෞය දියුණු වුශණ් නළවළ. 
ඉසපිරිතහශරකි්ත ඳළනශඩෝේ ශඳත්තක්ත් ්තන ඵළරි වුණහ. 
ඳළනශඩෝේ ශඳත්ත ්තන වුශණ්ත් පිටි්ත ේිමරට. 
ශයෝගිශඹකුට දස වතයට ශඵශවත් දු්තනහභ ශයෝගිඹහ 
ෂහභසුශඹ්ත ශඵශවත් ්තශ්ත දස ශදට. ශභොද, ශඵශවත් 
්තන අශත් ේිම නළති ියහ. ඒ තත්ත්ඹට අශප් යට ඳත් වුණහ.  

ශන යශමට අධයහඳනඹ ඩහශන ළටුණහ. රු අනුය කුභහය 
දිහනහඹ භ්තත්රීුවභහ කි හ හශේ ශන යශමට දරු්ත 450,000ක් 
උස ශඳශ විබහඹට හඩි ශනහ. අහනශේදී විලසවිදයහරඹට 
ශත්රී ඳත් ශ්තශ්ත 35,000යි. ඉතිරි අඹ අනහථ ශනහ. ඳහේ 
2,000ක් ළහුණහ. ඳ්තේ 2,000ක් ළහුණහ. තමු්තනහ්තශේරහශේ 
හරඹ ඇුවශත තළඵෆරුන 2,000ක් විතයක් ඇරිඹහ, "භතට තිත 
ළඩටවන" ක්රිඹහත්භ යපු ියහ. ඒ තභයි ශන යශමට අ දති්ත 
සුධතධ වුණු එභ ශධත. එභ රර්ධනඹ එතශනෝේ ව තළඵෆරුන 
ඳභණයි. අශනක් අරලර රර්ධනඹක් අපි දළක්ශක් නළවළ. ශන 
යශමට ර්භහ්තතඹක් දියුණු වුශණ් නළවළ. ශන යශමට ියසඳහදනඹ 
යපු ඇේශඳශනත්තක්ත් පිට යට ඹ්තන රළබුශණ් නළවළ. ශන 
යශමට ශශයප්පු කුමටටභක්ත් පිට යට ඹළ ශ  නළවළ. අඩු ණශ්ත 
ශොසු මිටක්ත් පිට යට ඹළ ශ  නළවළ. ඵයිසුරඹක්ත් වදහ 
ත්ශත් නළවළ. කිසුභ ශදඹක් ියසඳහදනඹ වුශණ් නළවළ. ශන යට 
ශරෝඹට හිෙහ න යටක් ඵට ඳත් ශහ. ඒ තභයි ශන යටට 
ඇත්තටභ සුධතධ ශච්ච ශධත.  

අපි දළක්හ, ්ර්ර්භඹ විනහල යපු වළටි. ශොවිඹහ අනහථ 
වුණහ. ශොවිඹහශේ වි හභ ළටුඳ නළති වුණහ. ළ  ටි සුධතධ ශශේ 
නළවළ. ළ  ටි සුධතධ ය්තන තිබුණු ේිම ටි ශොයන ශහ. 
ළ රට ුවය අේර්තශ්ත නළවළ. සුභහන ශදක් ළසශොත් ළ  
පිරිරහ ඉතිරිරහ ඹනහ. ආඳහු සුභහන ශදක් ඳෆයුහභ ළ  ටි 
ශ ිමරහ ඹනහ. ඒ ියහ ්කර්භඹ නපර්ණශඹ්තභ විනහල 
වුණහ.  

ඊශෙට අපි දළක්හ, ශන යශමට ර්භහ්තත දියුණු ශශේ නළති 
ඵ. ර්භහ්තතරට කිසුභ දියුණුක් රළබුශණ් නළවළ. ර්භහ්තත 
ශොඩනළඟීභ වහ කිසුභ උන්තදුක් ත්ත ඵක් අපි කිසුභ 
ද දළක්ශක් නළවළ. දළ්ත තමු්තනහ්තශේරහ ේඳනහ යරහ 
ඵර්තන, ශන කිඹපු ශධතේ සුධතධ වුශණ් තමු්තනහ්තශේරහශේ 
ඳහරන හරශේ ශනොශයිද කිඹරහ. දළ්ත තමු්තනහ්තශේරහට 
අලය ශරහ තිශඵ්තශ්ත දළ්ත අපි දයන උත්හවඹ, අපි දයන 
ප්රඹත්නඹ විනහල ය්තනයි. තමු්තනහ්තශේරහ ඹව ඳහරනඹට 
ළභළති නළවළ. තමු්තනහ්තශේරහ යට වරි භහර්ශේ ඹනහට 
ළභළති නළවළ. 

 

ගරු ග ශළන් රත්ලත්ගත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ர) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

අියහර්ශඹ්තභ අපි ළභළතියි. යනහ නන ශවොයි. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වරත් ගස න්ගවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்ரசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

තමු්තනහ්තශේරහ ශන යශමට දරු්තශේ අනහතඹ දියුණු 

ශනහට ළභළති නළවළ. තමු්තනහ්තශේරහට ඕනෆ ඳහ ව්තන; 
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[රු ෆීන්ේඩ් භහර්ේ රු යත් ශෂෝතශේහ භවතහ] 



2016 භහර්ුව 23  

අේරස ්තන; ප්ඳන ්තන; ධතශ ශඹ්ත ළඩ ය්තන; 

ජයශඹ්ත ළඩ ය්තන ; ප්ර්හත්තරහදඹ විනහල ය්තනයි. ඔඹ 

ඉ්තශ්ත ඹව ඳහරනඹට ළභති අඹ ශනොශයි. ඔතළන ඉ්තශ්ත 

ේිමඹක්. ශන ේිමඹට ඕනෆ ශරහ තිශඵ්තශ්ත නළතත් ශන 

යට ශවොය භළයන තිශඵන දකත යටක් ඵට ඳත් ය ්තනයි. 

තමු්තනහ්තශේරහට ්තන ඳඩිශඹ්ත ජීත් ශ්තන ඵළවළ.  ඳශහත් 

බහශ්ත රළශඵන ඳඩිඹ භදි. ප්රහශධතය ඹ බහශ්ත රළශඵන ඳඩිඹ 

භදි. අේරස,  ප්ඳන ත්ශත් නළත්නන තමු්තනහ්තශේරහ හශේ 

ශධතලඳහරනඥශඹෝ විනහල ශරහ ඹනහ. ඒ ියහ තමු්තනහ්තශේරහ 

උත්හව යනහ ඳයණ  තළනට යට ශියඹ්තන.  සතූතියි. 

 

[අ.බහ. 4.53] 
  

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අශප්  යශමට හිටපු 

වමුදහඳතියඹහ න  රු යත් ශෂෝතශේහ භ්තත්රීුවභහට අපි හ 

ුවශත් ශෞයඹක් තිබුණහ. එුවභහ ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ශේදඹ ුවශ දී  

සුඹ ද ප්රලසන ශද ජයශඹ්ත ඳභණක් ඵළලීභ යණශොටශන 

හශේභ, ඳසු ගිඹ ්නහධිඳතියණඹ න විට, ඳසු ගිඹ 

ඳහර්ිමශන්තුව භළතියණඹ න විට ඒ තිබුණු ශෞයඹ,-  [ඵහධහ 

කිරීන] 

 
ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඇයි ඹ්තශ්ත?  [ඵහධහ කිරීන] 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශන විධිඹට ඵහධහ කිරීශභ්ත ඔඵුවභ්තරහට ථහ කිරීභට 

තිශඵන හරඹයි නළති වී ඹ්තශ්ත. හරඹ ශඵොශවොභ පිරිභව්තන 

ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, යණරුකු  ලශඹ්ත එුවභහට 

යශමට ශෞයඹක් තිබුණහ. නමුත් ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ශේදඹ ුවශදී 

එුවභහ විසු්ත ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ දී පිළිුවරු දිඹ වළකි වහ පිළිුවරු 

ශද්තනට ශනොවළකි විවිධ ඳහර්ලසඹ්තට විවිධ අ්තදශන අධතභුත 

ශචෝදනහ එේර යමි්ත ථහ ය ශන ඹන පිළිශත  හධහයණ 

නළවළ. රු ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීයඹකු ශර සථහය 

ියශඹෝරට අනු විඹහනුඵධතධ රුණු ළන ථහ යනහ මි,   

විවිධ පුධතරඹ්තට ඳවයදීභ වහ ඳහර්ිමශන්තුව භ්තත්රීරු්තශේ 

යප්රහද ශඹොදහ ළී භ  භ්තත්රීරු්ත ලශඹ්ත අපි ශවශහ 

දකිනහඹ කිඹන ටි ශන අසථහශ දී භතක් ය්තනට  

ළභළතියි.  

එුවභහශේ ක්රිඹහ රහඳඹ මීට පිටසතය අඹ දකින ආහයඹ 

අනු, ඳසු ගිඹ ඳහර්ිමශන්තුව භළතියණශේදී  ශඳොයි්තමට ශප්දුරු 

ුවඩුශ  සුට ශදවු්තදය ුවඩු දක්හ එුවභහ ට රඵහ ත වළකි  වුශණ්  

ක්තද  විසුවතය දවක් ඳභණයි කිඹන එත් අපි භත තිඹහ 

්තන ඕනෆ.  

අද අපි  ඊට ඩහ ශරොකු ප්රලසනඹටයි මුහුණ දී තිශඵ්තශ්ත. 

එුවභහ කි හ, භහි්තද යහ්ඳක් යුශේ යට හරහ, යට විනහල 

යරහ, ්හතිඹ විනහල ශහ  කිඹරහ. රු යවි රුණහනහඹ මුදේ 

අභහතයයඹහ  මරය ශභනහයණ කීන ඳනත ඹටශත් 2014  

හර්ක හර්තහ කිඹරහ ්තිඹක් ශන උත්තරීතය බහට  

පිළි්තහ තිශඵනහ.   

ශන ්තිශේ ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම ශර යශමට භසත 

ියසඳහදනඹ ළඩි යපු විධිඹ, ශන යශමට ්නතහශේ ආදහඹභ ළඩි 

යපු විධිඹ, දුප්ඳත්භ අඩු යපු විධිඹ, ඉුවරුන ළඩි වුණු විධිඹ, 

ආශඹෝ්නඹ ළඩි වුණු විධිඹ වහ විරැකිඹහ අඩු වුණු විධිඹ ළන 

ව්ත යරහ තිශඵනහ.  රරහ ඉතිවහශේ යුධතධශඹ්ත ඳසු 

ළඩිභ රර්ධනඹ ඇති යපු යහ්ය නහඹඹහ වහ මුදේ 

අභහතයයඹහ භහි්තද යහ්ඳක් ්නහධිඳතිුවභහඹ කිඹන ටිත් ශන 

හර්තහශ  ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම ශර ව්ත ය තිශඵනහ.  රු 

භ්තත්රීරු්තට පිළි්තහ තිශඵන ශන හර්තහශ  ත් ණඹ 

ප්රභහණඹ, ණඹ ත් ආඹතන, ණඹ ත්ශත් ශභොන අයමුණු 

ශනුශ්තද, ඒ වහ තිශඵන ශඳොලී ප්රභහණ ශොඳභණද ඹනහදී 

සුඹ ද රුණු  ඇුවශත් ය තිශඵනහ. ඒ ියහ යශමට ියභළවුභ ළඩි 

ශරහ, ආදහඹභ ළඩි ශරහ, ශේහ ියයුක්තිඹ ළඩි ශරහ, 

විරැකිඹහ අඩු ශරහ, ඉුවරුන ළඩි ශරහ, ආශඹෝ්නඹ ළඩි 

ශරහ යට අ දත් භහතට භ්ත යරහ රර්ධනශේ 

අරුණහශරෝඹ උදහ වුණු යුඹ ශර තභයි ශන හර්තහශ්ත 

ඳහර්ිමශන්තුවට කිඹහ තිශඵ්තශ්ත.  

1948 ශර්දී ශන යටට ියදව රළබුණත්,   ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

30 හරඹක් තිසශේ  මුහුදු ශයශශ්ත ුවශන්ත ශදක්, භව 

ශඳොශශොශ්ත ුවශන්ත එක් ශනභ යටක් ශර ඩහ ළී භ 

වහ එේටීටීඊ මිී භරු රසතහදඹ ක්රිඹහත්භ වුණු ඵ අඳ 

තමු්තනහ්තශේරහ වුරුත් ද්තනහ.  ශේ.ආර්. ්ඹර්ධන 

භළතිුවභහට, ඩිරගිරි ඵණ්ඩහ විශේුවර භළතිුවභහට, යණසුරව 

ශප්රේභදහ භළතිුවභහට, ච්තද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයුවර 

භළතිියඹට, ඒ හශේභ යියේ විරභසුරව භළතිුවභහට ඵළරි වුණහ, ශන 

යශමට ආර්ිකඹ කිසුභ ුවක් තිශඵන භහතට ශශන්තන. 

එශේ ඵළරි වුශණ් ඒ ඳළළති හරණ්ණිගත යුධතධඹ ියහයි. ඒ ියහ 

ියදවසු්ත ඳසු හශේ ආණ්ඩු තිබුණත් රරහශ  භසත 

ආර්ිකශේ ටිනහභ වු ශණ්, ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 25යි. 

ශේ.ආර්. ්ඹර්ධන ආණ්ඩු තිබුණත්, ඵණ්ඩහයනහඹ ආණ්ඩු 

තිබුණත්, යියේ විරභසුරව ආණ්ඩු තිබුණත් ශන යශමට එ 

ශොටක් නපර්ණශඹ්ත නළති යන රර්ධනඹ ුවශ ්හතිශේ 

ියසඳහදනඹ විධිඹට තිබුශණ්, ර්ඹට ශඩොරර් බිිමඹන 25යි. 

2014 ශර්දී භහි්තද යහ්ඳක් භළතිුවභහ ශන යට 

තමු්තනහ්තශේරහට බහය ශදන ශොට ශන යශමට ්හති ආර්ිකශේ 

ටිනහභ බිිමඹන 100ට ළඩි යරහයි, බහය දු්තශ්ත කිඹන ටි 

අපි එුවභහට ශෞයඹක් ශර ශන අසථහශ  ව්ත ය්තනට 

ඕනෆ. 

 

ගරු මන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ණඹ ප්රභහණඹ කීඹද? 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අ්තන, ශවො ථහට එ්තශ්ත. ශන කිඹන විහයරපී ථහ 

ියහ භභ ඒ පිළිඵ ඳළවළදිිම ය්තනන.  දහත් ණඹ රඵහ 

්තශ්ත නළති රරහශ  ආණ්ඩු යරහ නළවළ. 1923දී එක්ත් 

යහ්ධහියශේ Crown Agents Limited විසු්ත ඹටත්විජිත 

බහණ්ඩහහය බිේඳත් ආඥහඳනත ඹට ශත් ණඹ ියකුත් කිරීභ 

ආයනබ ශහ. 1937දී 1937 අර 7 දයන ිමඹහඳදිරචි ස්තධ වහ 

සුරැකුනඳත් ආඥහඳනත ඹටශත් රුපිඹේ ණඹ ියකුත් කිරීභ ආයනබ 

ශහ. 1941දී ශධතය ඹ බහණ්ඩහහය බිේඳත් ආඥහඳනශත් 257 න 

771 772 



ඳහර්ිමශන්තුව 

අධිහරිඹ ඹටශත් බහණ්ඩහහය බිේඳත් ියකුත් කිරීභ ආයනබ ශහ. 

1950දී මුදේ ී ති ඳනත ඹටශත් යහ්ය ණඹ ශභනහයණඹ භව 

ඵළරකු ශත ඳළරුණහ.  

1950දී ශේ.ආර්. ්ඹර්ධන මුදේ ඇභතිුවභහ ඵරඹට ඳත් වුණු 

දශේ ඉරහ ශ්රී රරහ භව ඵළරකු සහ් න මරය ආඹතනඹක් 

ශර ඇති කිරීශභ්ත ඳසු යශමට නපර්ණ ණඹ පිළිඵ ඳහරනඹ 

ශ්රී රරහ භව ඵළරකු ුව වුණහ. ඒ ියහ ය්ඹ ශනුශ්ත ය්ශේ 

ඵළරකුරු, මරය ියශඹෝජිතඹහ, මරය උඳශධතලඹහ ලශඹ්ත ශන 

භසත ණඹ පිළිඵ කීභ දය්තශ්ත ශ්රී රරහ භව ඵළරකුයි. 

ඳහේ ගිඹ, විලසවිදයහරරට ගිඹ විලසවිදයහර ුවශ ඉවශභ 

හභහර්ථන රළබ ියරධහරි්තශ්ත භ්තවිත යහ්ය ණඹ 

ශභනහයණ ශදඳහර්තශන්තුව කිඹරහ ශනභ 

ශදඳහර්තශන්තුවක් ශ්රී රරහ භව ඵළරකු ුවශ තිශඵනහ. යහ්ය 

ණඹ ශභනහයණ ශදඳහර්තශන්තුවට විධහන ියකුත් ය්තන 

ශධතලඳහරනඥඹ්තට ඵළවළ. ශධතලඳහරනඥඹ්ත කිඹන විධිඹට යහ්ය 

ණඹ ශභනහයණ ශදඳහර්තශන්තුව නට්තශ්තත් නළවළ. එශවභ 

යනහ නන ඒ භව ඵළරකුක් ශනොශයි. ේිම ශොශඹ අච්චු 

න තළන තිශඵන විලසහඹ ශන ඳහර්ිමශන්තුව ුවශ සුටින 

අඹත්, පිටත සුටින අඹත් යකි්තන ඕනෆ. නළත්නන ඒ යට ඩහ 

ශන ළශටනහ.   

  ඳශමුළිය භව ඵළරකු අධිඳති ශ්ෝ්ත එක්සටර් හර්තහ අනු  

මුරය  ී ති ඳනත වදරහ,  භසත ණඹ රභඹ, මුදේ රභඹ වහ 

ඵළරකු රභඹ ඳහරනඹ ය්තශ්ත ශ්රී රරහ භව ඵළරකුශ  තිශඵන 

යහ්ය ණඹ ශභනහයණ ශදඳහර්තශන්තුවයි.  ණඹ රඵහ ළී භ 

රරහශ  වළභ ආණ්ඩුටභ ය්තන සුදු වුණහ. ඒ ඇයි? අපි 

එදිශනදහ ඳත්හ ශන ඹන විඹදන දය්තන ප්රභහණත් ආදහඹභක්  

රඵ්තශ්ත නළති ියහ.  

 ආදහඹභට ඩහ පුනයහර්තන විඹදභ ළඩින ශොට වළභ 

ර්ශේභ ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ඉදිරිඳත් යන අඹ ළඹ 

ශේනශේ ර්තන ගිණුශන හිෙඹක් තිශඵනහ.  ඒ ියහ වළභ 

ආණ්ඩුක්භ භරභහත්, විදුිමඹ, ්ර ඵසනහ ්රප්රහවන රභ, 

anicut, ශ ිම කිඹන ශන සුඹේරභ යරහ තිශඵ්තශ්ත ණඹ 

අයශනයි. එශවභ ශනොයපු ආණ්ඩුක් තිශඵනහ නන ඒ අවේ 

ආණ්ඩුයි කිඹරහ හට ශවෝ ශශනකුට ශඳ්ත්තන පුළු්තද 

කිඹහ භභ අව්තන ළභළතියි. ියදවසු්ත ඳසු 1977 ය ඳභණ 

නුවරු ණඹ ත්ශත් ශවමි්ත. ශභොද, භවහ ඳරිභහණ රර්ධන 

යහඳ්ති ආයනබ ය්තන ගිශේ නළවළ. අශප් යටට ියදව 

රළබුණත්,  විවිධ ය්ඹ්ත ඵරඹට ඳත් වුණත්, එට තිබුණු 

තත්ත්ඹ අනු  විලහර ශනක් ශශේ නළවළ. ණඹ පිළිඵ 

ත්තදයඹ භවහ ඳරිභහණශඹ්ත දි වළශය්තශ්ත 1977දී වි්ත 

ශශශ ශඳොශ ආර්ිකශේ ආයනබඹත් භෙයි. ශේ.ආර්. 

්ඹර්ධන භවත්භඹහ 1977දී ශන යට බහය ්තන ශොට රරහශ  

ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹේ මිිමඹන 24,986යි. ඒ 1976 යට ඩහ  

සුඹඹට 42 ළඩිවීභක්.  1994දී ශන යට බහය දීරහ එක්ත් ්හති 

ඳක්ඹ ළශටන ශොට රරහශ  ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹේ බිිමඹන 

549,272යි. 1977-1994 හරඹ ුවශ යහ්ය ණඹ ළඩිවීශන 

අනුඳහතඹ සුඹඹට 2,098යි. තමු්තනහ්තශේරහශේ එක්ත් ්හති 

ඳක් ආණ්ඩු හරඹ ුවශදී  24,986 සුට 549,272 දක්හ යහ්ය ණඹ 

ළඩිවීශන අනුඳහතඹ සුඹඹට 2,098යි. ඒ අවුරුදු ණිය්ත ශඵදුහභ 

හභහනයශඹ්ත ර්ඹට ආණ්ඩු අයශන තිශඵන ණඹ 

ප්රභහණඹ සුඹඹට 116කි්ත ළඩිශරහ තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.  

ඊට ඳසු ඵරඹට  ආශ  අපි ශ්ත. 1994දී ච්තද්රිහ 

ඵණ්ඩහයහනහඹ කුභහයුවර භළතිියඹ ඵරඹට ඳත් වුණහ. ඒ 

හර ශේ භවහ ඳරිභහණ ආර්ික රර්ධන ළඩ ශභොනත්  ශශේ 

නළවළ. රරහ ඉතිවහශේ ආර්ිකඹ ආඳසට ගිඹ එභ එ 

දයි තිශඵ්තශ්ත. ඒ තභයි, එුවමිඹශේ හරශේ -2001දී- අශප් 

යශමට ආර්ිකඹ ්ණ 1.4ක් යපු එ. ඒ ියහ යට ඉසයවට 

ගිශේ නළවළ. නමුත්, 1995 සුට 2014 දක්හ ව හර සීභහ ුවශ 

ණඹ අයශන තිශඵනහ. 1995දී ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ 631,593යි. 

2014දී 7,390,899යි. ඒ ශද අතය ප්රතිලති ශන  ඵළ දශොත්,  

1995-2014 හරඹ ුවශදී ණඹ ළඩි වීභ සුඹඹට 1,070යි. 

තමු්තනහ්තශේරහශේ දවඅට අවුරුධතදට ණඹ ළඩිවීභ සුඹඹට 

2,198යි. අශප් හරශේ -1995 සුට 2014 දක්හභ- ණඹ ළඩිවීශන 

අනුඳහතඹ සුඹඹට 1,070යි. එ තශොට ඩහ හර්ඹක්භ ශර ණඹ 

ශභනහයණඹ ය තිශඵ්තශ්ත වුද? ශන මුළු හරඹ ුවශභ 

ර්ඹට සුඹඹට 53 හභහනය ර්ධන අනුඳහතඹකි්ත තභයි 

ණඹ ළඩි ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ඊශෙට, භහි්තද යහ්ඳක් යුඹ දිවහ  ඵර්තන. භහි්තද 

යහ්ඳක් යුඹ රරහ ඉතිවහශේ අභහරුභ යුඹයි. සුනහමිශඹ්ත 

යට විනහල ශරහ තිබුණහ. ශතේ ඵළයේ එක්  ශඩොරර් 127ට 

ගිහි්ත ශරෝ ිය් ශතේ අර්බුදඹක් තිබුණහ. ශරෝ ආවහය 

අර්බුදඹක් තිබුණහ. ශරෝශේ ආර්ිකර මරය අර්බුදඹක් ඇති 

ශරහ ශරෝඹ හඩ් කමටටභක් හ ශේ ඩහ ළටිරහ තිබුණහ. 

රසතහදඹ උච්චතභ අසථහට ඇවිත් තිබුණහ. එුවභහ යට ්තන 

ශොට -2005දී- රරහශ  යහ්ය ණඹ ප්රභහණඹ 2,253,718යි. 

2014දී 7,390,899යි. 2005 සුට 2014 දක්හ ව භහි්තද යහ්ඳක් 

යුශේ රරහශ  යහ්ය ණඹ ළඩිවීභ සුඹඹට 228ක් ඳභණයි 

කිඹන හයණඹ අඳ ශන ශරහශ දී ශන රු බහට දළනුන 

ශද්තන ඕනෆ. ශන තභයි ඇත්ත ඉරක්භ. එක්ත් ්හති ඳක් 

ය්ඹ හරශේ සුඹඹට 2,098කි්ත ණඹ ළඩිශනහ. 1995 සුට 

2014 දක්හභ ණඹ ළඩි්තශ්ත සුඹඹට 1,070කි්ත. භහි්තද 

යහ්ඳක් යුඹ විතයක් ත්ශතොත්, ශන යශමට භසත ණඹ 

ශතොඹ සුඹඹට 228කි්ත විතයයි ළඩිශරහ තිශඵ්තශ්ත.   

ර්ඹට ළඩිවීභ ත්ශතොත් සුඹඹට 23යි. එශවභ නන,        

ශ්රී රරහ භව ඵළරකුශ  යහ්ය ණඹ ශභනහයණ 

ශදඳහර්තශන්තුව ඉතහභ විචක්ණය ිම ශර ණඹ 

ශභනහයණඹ ශශේ භහි්තද යහ්ඳක් මුදේ ඇභතියඹහශේ 

යුශේදී කිඹන හයණඹ තභයි ශන රයහ දත්ත අනු කිඹ්තශ්ත. 

එඹ එශේ ශනොශයි කිඹරහ අ දති්ත ඇති යශන තිශඵන ශන 

විනහලඹ ුවශ තමු්තනහ්තශේරහ ය ත්ශත් කුභක්ද? ශන යශමට 

ඇති ය ත් ශන විනහලශේ නපර්ණ උත්තයරු ඵට මුදේ 

ඇභතියඹහ ඳත්ශනහ. එුවභහ ඇවිේරහ කි හ "ශන සුඹ දභ 

ආර්ික රයහ දත්ත ළරැදියි" කිඹරහ. "ගු ළරැදියි; ප්රසතහය 

ළරැදියි;  යශමට ආර්ිකඹ පිළිඵ ශඵොරු rosy චිරඹක් භහ ඳහරහ 

තිශඵ්තශ්ත" කිඹරහ කි හ. ආර්ිකඹ පිළිඵ සුඹ දභ ඉරක්න 

ළරැදියි; ශ්රී රරහ භව ඵළරකු ළරැදියි; දත්ත ළරැදියි; රයහ 

ළරැදියි කි හ. ශරෝශේ  ඕනෆභ යට ආශඹෝ්ශඹක් ශ්රී 

රරහශ  ආර්ිකඹ ළන ඉශන ්තශ්ත ශ්රී රරහ භව ඵළරකු 

කිඹන සහ් න මරය ආඹතනශේ හර්තහශ්ත.  

භට ඕනෆ විඹමටනහභඹ ළන දළන ්තන. විඹමටනහභශේ 

්නවනඹ ශොඳභණද, ියභළවුභ ශොඳභණද, ආදහඹභ 

ශොඳභණද, යසහ නළති අඹ ශොඳභණද, ්නවන රයුතිඹ 

ශොශවොභද, අඳනඹන ශොශවොභද, ආනඹන ශොශවොභද කිඹරහ 

දළන ්තන නන, භභ ඒ විසතයඹ ශොඹහ ්තශ්ත ශොශව්තද?  

විඹමටනහභශේ භව ඵළරකු හර්තහ අයශනයි ශොඹහ ්තශ්ත.  

අශප් යශමට මුදේ ඇභතියඹහ කිඹනහ, "ශන ඔක්ශෝභ 

ඉරක්න ළරැදියි" කිඹරහ. එතශොට  රරහශ  ශන රයහ 

ශේන ළරැදියි කිඹරහ ශරෝශේ මිියසසු්තට ඳශමු ළඹ ඇති 

ශහ. ඉතහභ ශනොශඵෝ දිනකි්ත ආණ්ඩු අයශන, එුවභහ 

ඇවිේරහ ටි දක් ඹනශොට භව දේ භව ඵළරකුශ  භවහ 

773 774 

[රු ඵ්තදුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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මුදේ භරශොේරඹ වුණහ. බහණ්ඩහහය ඵළඳුනය වයවහ භව දේ 

භව ඵළරකුශ  ඇති වුණ භවහ මුදේ භරශොේරඹ මුළු ශරෝඹභ 

දළන ත්තහ.  ශ්රී රරහ රුපිඹේ බිිමඹන 145ක් භව ඵළරකුශ  ශන 

ශවොයභ ියහ ශන න විට ඳහඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ නඵ්තධ 

''ශෝප්'' හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්තන වළදුහ. ඳහර්ිමශන්තුව 

විසුරුහ වළරිඹහ. අග්රහභහතයුවභහ ශඳොශයෝතදු වුණහ, ශන භවහ 

ඵළඳුනය රචහ පිළිඵ විශලේ හය බහක් ඳත් යනහ 

කිඹරහ. නමුත් අද ශනන විශලේ හය බහ ඳත් ශශේ 

නළවළ. ඒ ියහ ේිම ශොශශේ අච්චු වන ආඹතනඹ - ශ්රී රරහ 

භව ඵළරකු - පිළිඵ තිබ විලසහඹ නපර්ණශඹ්ත බි ළටුණහ.  

 පුදුභ චීන විශයෝධඹක් තමු්තනහ්තශේරහට තිබුණහ. දළනුත් ඒ 

චීන විශයෝධඹ තිශඵනහ. ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  වළ්තහඩ් 

හර්තහශ  තිශඵනහ "ශන චීන ශොරියඹක් ශනහ; ටි 

දකි්ත චීන ඳළට  ශභශවේ එනහ" කිඹරහ. කි හ හශේභ ආපු 

භ්තභ   චීන ආධහය ඹටශත් යන රද රරහශ  ශරොකුභ 

රර්ධන යහඳ්තිඹ න  Colombo Port City යහඳ්තිඹ නතය 

ශහ. ශනළුන කුළුණ යහඳ්තිඹ නතය ශහ; උභහ ඔඹ යහඳ්තිඹ 

නතය ශහ. සුඹ දභ විශධතල ආශඹෝ්ඹ්තට,  රරහ ශධතලඳහරන 

ජයශඹ්ත විශධතශිඹ්තශේ යහඳ්ති නතය යන ආණ්ඩුක් 

කිඹන ඳණිගතවිඩඹ දු්තනහ. එතශොට ඒ එශවභ වුණහ.  

දින සුඹශේ ළඩ පිළිශශ ඹටශත් මුදේ ඇභතියඹහ ශන 

බහට ඇවිේරහ කි හ, අපි අය ත ර්රට ඵදු වන යටක් 

කිඹරහ. Super Gains Tax කිඹරහ භවහ ඳරිභහණ භහනර 

රහබඹ භත ඵධතදක් ළහුහ. එතශොට ඒ භහනර විණඹ්ත, 

ණහධිහරිරු්ත කි හ "ශන පුදුභ ආණ්ඩුක්, ඳයණ 

රහබරට අ දත් අවුරුධතශධත ඵදු අඹ යනහ නන, එශවභ 

ආණ්ඩුක් ඹටශත් ශොශවොභද ආශඹෝ්නඹ ළරසුන ය්තශ්ත, 

අශප් ශඳොත් වද්තශ්ත ශොශවොභද, අශප් ණ්ත වද්තශ්ත 

ශොශවොභද, අශප් යහඳහය උඳශදස වද්තශ්ත ශොශවොභද කිඹරහ 

Super Gains Tax එ ියහ නපර්ණශඹ්ත ඒ ආශඹෝ්ශඹෝ 

නළති වුණහ.  

ඊශෙට, භහභක් ිමඹහ ඳදිරචි ය්තන Registrar General of 

Companies ශත රුපිඹේ 60,000ක් ශ්තන ඕනෆ කිඹහ ඵධතදක් 

ඳළශන හ. භහඹට රුපිඹේ 5,000ක් ශ්තන ඕනෆ. භහභ 

වරහ තිබුණත්, ඇයරහ තිබුණත්, ළඩ ශත්, ශනොශත් 

භහඹට රුපිඹේ 5,000ක් ශ්තන ඕනෆ. ශරෝශේ 

ශොශවේත් යට company registration වහ එශවභ ණනක් 

අඹ ය්තශ්ත නළවළ. ඒ ියහ  ය ්තන ඵළරි භහන දළ්ත 

වනහ. වනශොට ඊට ඩහ ළඩි ණනක් ශ්තන ඕනෆ. 

එශවභ යරහ, ශන ජරී ශධතලඳහරනශේ ප්රතිපරඹක් ශර 

රරහශ  ශ්ෝ්ත කීේස භහශන ඉරහ සුඹ දභ භහනර 

අධයක්රු, බහඳතිරු, සුළු ඳරිභහණ යහඳහරිඹ්ත, 

ර්භහ්තතරු්ත, ශවෝටේරු්ත ඹන සුඹ ද ශදනහ මරය 

අඳයහධ විභර්ලන ශොමටසහඹ කිඹහ එක් පිහිටුහ, ඒ මරය 

අඳයහධ විභර්ලන ශොමටසහඹට ශනළේරහ ඵරකුශ  හඩි 

ශශය හ. ශරෝශේ ශොයි යශමට ද  භවහ ඳරිභහණ භහනර 

ආශඹෝ්ඹ්තට ශභශවභ ය්තශ්ත?  ආණ්ඩුක් ආහට ඳසශේ 

ඉතිවහශේ ඳශමු තහට, භහනර ය ත හභයර සුටි 

අධයක්ුවභ්තරහ, අධයක් භණ්ඩර ශනළේරහ අය ඵරකුශ  

හඩි යරහ, ඵඹ යරහ ශඳොිමස යහ්යශේ ප්රලසන FCID එශ්ත 

අව්තන ඳට්ත ත්තහ.  අද වුද ඒට ඹ්තශ්ත නළත්ශත්? 

එක්ශෝ   FCID එට  අයශන ඹනහ. එක්ශෝ ඵයඳතශ රචහ 

වහ දණ පිළිඵ ්නහධිඳති විශලේ ශොමිභට  අයශන ඹනහ. 

එක්ශෝ අේරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමිභට 

අයශන ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, භභ ඔඵුවභහට දළනුන ශද්තනට 

ඕනෆ හයණඹක් තිශඵනහ. අේරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන 

ශොමි්ත බහශ  ඒ ශ අමුුවභ ඒහ ය්තශ්ත. විශිසටතභ ්ති 

ශ ශේඹ්ත 250ශේ ශඳොත් ප්රදර්ලනඹක් නයම්තනට 

ඳහේ ශමු්ත ඹ්තන කිඹරහ අධයහඳන අභහතයහරලශඹ්ත කි හද 

කිඹරහ හිටපු අධයහඳන ඇභතියඹහ ශර භශ්ත අවනහ. 

රරහශ  විශිසසතභ ්ති 250 ප්රදර්ලනඹක් ඵර්තනට ඳහේ 

ශභයි්තට ඹ්තන කිඹරහ අය දු්තනහද කිඹරහ. භභ ඇහුහ 

ඉසශෝශේ ගිහි්ත තිශඵනහද කිඹරහ, ඒ අවන මටටිඹ. ශඳොත් 

ප්රදර්ලනඹක් ඵර්තනට ශභයි ඹළ හභ යශමට අධයහඳන ඇභති 

ඹ්තනට ඕනෆ අේරස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමි්ත 

බහට. ශභොද ශවේුව? ඒ ප්රදර්ලනශඹ්ත ඳසු ශන යශමට ්හති 

වීයයශඹක් න, ශන අපි ථහ යන බහහශ  ියර්භහත්යශඹක් 

න කුභහයුවර මුණිගතදහ වීයඹහශේ ශඳොත් අධයහඳන අභහතයහරලඹ 

අයශන තිශඵනහ සුඹඹට 25 මටටභක් ඹටශත්. අධයහඳන 

අභහතයහරලශේ සුඹ දභ ියරධහරි්ත ශියහිේරහ සුඹඹට 25 

මටටභ ඹටශත් ඒ ශඳොත් ත්තහද කිඹරහ අවරහ. භවය 

ියරධහරි්තශ්ත අවරහ, කුභහයුවර මුණිගතදහශේ ශඳොත් විතයක් 

අයශන ඉසශෝරරට ශඵදුහභ ඒශ්ත ්නහර්ගි ප්රලසනඹක් 

ඇති ශ්තශ්ත නළධතද, ශදභශ ඳහේරට ශන ශඵද්තන ඵළවළ 

ශ්තද කිඹරහ. ඒ අසථහශ  අධයහඳන අභහතයහරලශේ ියරධහරි්ත 

කිඹරහ තිශඵනහ, "අශ්ත කුභහයුවර මුණිගතදහ ශදභශශ්ත ශභොකුත් 

ශඳොත් ිමඹරහ නළවළ. සුරවශර්ත ිමඹපු ඒහ අය්ත තභයි ශන 

ශඵදරහ තිශඵ්තශ්ත" කිඹරහ. ඒ හශේභ අේරස ශවෝ දණ 

ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමි්ත බහට ශොඩශේ, යවි ඇුවළු 

සුඹ දභ ප්රහලඹ්ත ශ්තරහ තිශඵනහ. ශන යශමට තිශඵන 

ශරොකුභ ප්රලසනඹ ශන. කුභහයුවර මුණිගතදහශේ ශඳොත් සුඹඹට 

25 මටටභක් ඹටශත් අයළී භ ඵයඳතශ අේරක් විධිඹට ශන 

යශමට ඹනහ.  

ඉති්ත ශන ශරෝශක් මිියශවක් ශඳොතක් අච්චු වයිද, 

ර්භහ්තතඹක් යයිද, යහඳහයඹක් යයිද? ශන ශඳොිමස 

යහ්යඹක් කි හට ශභශවභ ශඳොිමස යහ්යඹක් ශප්රේභදහ 

යුශේත් තිබුශණ් නළවළ. අපි ඒ හරශේත් ඳහර්ිමශන්තුවශ  

හිටිඹහ. ඒ ියහ ශභළිය තත්ත්ඹක් ඹටශත් ශභොන 

ආශඹෝ්ඹහටද ශන යටට එ්තන පුළු්තභ තිශඵ්තශ්ත කිඹන 

ප්රලසනඹට, උත්තයඹක් නළති තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි. ඊට ඳසු මුදේ අභහතයයඹහ කි හ 

රුපිඹේ 130ට ශඩොරයඹ ඳත්හශන ඹනහ කිඹරහ. ශභ්තන 

ඵර්තන යපු ශධත. රුපිඹේ 130ට ශඩොරයඹ ඳත්හශන ඹහභ 

ශනුශ්ත ශභුවභහ 2015 ර්ශේදී, -තමු්තනහ්තශේරහ ශත්රුන 

්තන, ත්ත ේිමරට ශභොද ශශේ කිඹරහ - ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් බිිමඹන 3.2ක් market එශක් වික්හ. ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් බිිමඹන 3.2ක් 2015 ර්ශේදී ශඩොරයඹ ඳත්හශන 

ඹහභ ශනුශ්ත වික්හ. ශන අවුරුධතශධත, 2016 භහර්ුව භහශේ 

18ශිය දහට වික්හ ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිිමඹන 876ක්. දළ්ත 

ආණ්ඩු ත්ත දශේ ඉ්ත අද ශනන ශඩොරයඹ ඳත්හශන 

ඹහභට ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 4ක් ශශශ ශඳොශට දහරහ 

තිශඵනහ.  

දළ්ත අභළතිුවභහ කිඹ්තශ්ත කීඹක් ්තනහ කිඹරහද? 

ශෝතශධතසු දහරහ, VAT ළඩි යරහ, ආදහඹන ඵදු ළඩි යරහ, 

්හති ආයක් ඵධතද යහප්ත යරහ, 1987්ත ඳසු Capital 

Gains Tax එ දහරහ, - ප්රහේධන රහබ ඵදු දහරහ - ්තන ඹ්තශ්ත 

කීඹක්ද? ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 1.5ක් කිඹරහ එුවභහ 

කි හ. තිබුණු රචිතශඹ්ත ශශශ ශඳොශට දළනශන කීඹක්ද? 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 4යි. ශන ඔක්ශෝභ ශෝතශධතසු 

දහරහත් ්තන ඹ්තශ්ත ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 1.5යි. භවහ 

්තදක් ශර තිබුණු විශධතල විියභඹ රචිතශඹ්ත ශන ය්ඹ ආපු 

දශේ ඉ්ත භහර්ුව 18ශනන ශශශ ශඳොශට දහරහ තිශඵනහ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 4ක්. එශවභ ශනොශයි නන ශන රු 

775 776 



ඳහර්ිමශන්තුව 

බහට ඇවිේරහ කිඹ්තන. ශතොයුවරු දළන ළී ශන අයිතිඹ 

ඹටශත් අපි වළශභෝටභ අයිතිඹක් තිශඵනහ ශන විශධතල විියභඹ 

රචිතඹට ශභොද ශශේ කිඹරහ දළන ්තනට.  

භභ කිඹ්තනට ළභළතියි, 2012දී අශප් යශමට විශධතල විියභඹ 

රචිතඹ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 7.1යි. ශඩොරයඹට 

ශ ශ  රුපිඹේ 127යි. 2013දී අශප් යශමට විශධතල විියභඹ රචිතඹ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 7.4යි. ශඩොරයඹට ශ ශ  

රුපිඹේ 129යි. 2014 භහි්තද යහ්ඳක් යුශේ අශප් යශමට විශධතල 

විියභඹ රචිතඹ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 8.2යි. ශඩොරයඹට 

ශ ශ  රුපිඹේ 131යි. 2015දී අශප් යශමට විශධතල විියභඹ රචිතඹ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 7.3ට අඩු වුණහ. ශඩොරයඹට 

ශනහ රුපිඹේ 143ක්. අද 2016දී විශධතල විියභඹ රචිතඹ 

තිශඵ්තශ්ත ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 6.5යි. ශඩොරයඹට 

ශනහ රුපිඹේ 147ක්. පිටශොටුශ  black market එශක්, -

ළු ශශශ ශඳොශශේ- ශඩොරයඹට රුපිඹේ 155ක් ශනහ. 

ශනශ්ත ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 1.1ක් ඉ්තදිඹහශ්ත ත්ුව 

ටි. ඉ්තදිඹහශ්ත දහද ත්ශත්? භභ කිඹ්තනන. 2015 

ළප්තළනඵර් භහශේ ත්තහ, භහර්ුව භහශේ 3ළිය දහ ශ්තනන 

කිඹරහ. භහ වඹට ශඳොිමඹ ශ හ. භභ ළරැදි නන, 

තමු්තනහ්තශේට පුළු්ත නන ියළරැදි ය්තන.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභ්තශේ හරඹ අහනයි. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භට විනහඩි ුවනක් ශද්තන. භභ ශන ථහ ඉය යනහ. 

ශඳොිමඹ විතයක් ශ හ, ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිිමඹන 6.7ක්. 

ඉ්තදිඹහශ්ත ත්ුව ණඹට භහ වඹට ශරහ තිශඵනහ,- 

 
ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர - ரசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභ්තරහශේ ආණ්ඩු ත්ශත් නළධතද? 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ත්තහ. 2009 ර්ශේ.  

 
ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵුවභ්තරහ ත්ුව ණඹ තභයි අපි ශ්තශ්ත. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2009 ර්ශේදී ත්තහ. භභ අව්තශ්ත එශවභ ශනොශයි. භභ 

අවන ප්රලසනඹට උත්තය ශද්තන.  

ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

තමු්තනහ්තශේරහ ත්ුව ණඹයි, අපි ශ්තශ්ත. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භශේ ථහ ය්තන තිශඵන ශරහ තභයි ඔඵුවභහ ්තශ්ත.  

භභ අව්තශ්ත, - [ඵහධහ කිරීභක්] ශන භශේ ශරහ. 

රුණහයරහ හඩි ශරහ ඔඵුවභහශේ ශරහශ දී උත්තය 

ශද්තන. ශන, භට ථහ ය්තන තිශඵන ශරහ. යත් 

ශෂෝතශේහට කුණුවරුඳ කිඹ්තන පුළු්ත නන, අඳට මරය 

ශභනහයණඹ ඹටශත් යශමට මුදේ රභඹ ළන ථහ ය්තන 

අයිතිඹ නළධතද? මුදේ රභඹ ළන ථහ ය්තන අයිතිඹ නළධතද? 

[ඵහධහ කිරීභක්]හඩි ශ්තන.  

අපි ශඳොිමඹ විතයක් ශරහ තිශඵනහ. ශන ය ටට, යශමට 

ආශඹෝ්ඹ්තට ශන යන යහ්ඹ, ඳහර්ිමශන්තුවට ඇවිේරහ 

ශඵොරු කිඹන එ නතය ශ්තන ඕනෆ. ශවොරු ඇවිේරහ 

ඳහර්ිමශන්තුවට අතය කි හ. විඹදන ශනොයන මුදරක්, 

පුනයහර්තන විඹදන කිඹරහ රුපිඹේ බිිමඹන 121ක් දළනභහ. 

ශභොන ආශඹෝ්ඹහද ශන ආණ්ඩු විලසහ ය්තශ්ත? ශොයි 

යශමට ආශඹෝ්ඹහද එ්තශ්ත? ඉ්තදිඹහශ්ත ත්ුව ටිට ශරහ 

තිශඵන ශඳොිමඹ විතයක් භහ වඹට මිිමඹන 975යි. ඒ ශ්තන 

දස ඳවක් ඳයක්කු වුණහ.  

 

ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

වළභ දහභ එශවභයි. 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වළභ දහභ එශවභයි. 77 ත්ුව ණඹ, භවළිම යහඳහයඹට ත්ුව 

ණඹ අපි ශ්ත ශ්තශ්ත. ඕනෆභ ආණ්ඩුක් ්තන ණඹ ඊට 

ඳසශේ එන ආණ්ඩු ශ්තන ඕනෆ. ශ්තන ඵළරි නන ආණ්ඩු 

්තශ්ත නළුව ඉ්තන ඕනෆ. යහ්ය මරය ශභනහයණඹ ළන 

ද්තශ්ත නළත්නන, ඒ අභිශඹෝරට මුහුණ ශද්තන ඵළරි නන 

ශභොටද ආණ්ඩු ත්ශත්? ශභොටද ආණ්ඩු ත්ශත්? 

ආණ්ඩුක් ය්තන ද්තශ්ත නළත්නන ශභොටද ආණ්ඩු 

ත්ශත්? ආණ්ඩු යනහ ශනුට ය්තශ්ත යශමට විනහලඹයි. 

විශධතල රචිත අයශන දහරහ, ශඵොරුක් යරහ ශඩොරයඹ 144ට 

ඳත්හශන ඹනහ. ශන යට ඩහ ළශටන ශොට ශන තිශඵන 

තත්තසඹ පිළිඵ භභ ශනොශයි,- 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ්ත නන ශරහ ඉයයි, රු භ්තත්රීුවභහ. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

භශේ ශරහ ශදනහ.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හශ්තද? භට නභ කිඹ්තන. 

777 778 

[රු ඵ්තදුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

භශ්ත ශරහ ශදනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශොච්චයක්ද? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

භශේ විනහඩි 10 ශදනහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශන ඵර්තන. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ශන ළදත් 

ප්රලසනඹක් ියහයි එුවභහ ශරහ  ශද්තශ්ත. "අභළතිශේ ආර්ික 

දළක්භ ඳළවළදිිමයි. අඹ ළඹ ප්රහලඹ අඳළවළදිිමයි." කිඹමි්ත 

සුරප්පරු යවිශේ ආර්ික විදයහ භවහචහර්ඹ යහසී්ත හිම භවතහ 

ශභොක්ද කිඹ්තශ්ත? "සුඹේරට ිම්ත  කි යුුව, විලසහ 

ශ වළකි මුදේ ඇභතියශඹක් අලයයි." භභද කිඹ්තශ්ත? 

සුරප්පරුශ  ආර්ික විදයහඥ හිම කිඹ්තශ්ත ශභෝඩශඹක්ද? 

ශභොකුත් ද්තශ්ත නළති ශශනක්ද? අභළතිුවභහටත් විරුධතධ 

ථහ යනහ. ශභොද අභළතිුවභහශේ ආර්ික දළක්භ ඳළවළදිිමයි 

 ද. අඹ ළඹ ප්රහලඹ අඳළවළදිිමයි  ද. අඹ ළඹ ප්රහලඹ අඳළවළදිිම 

කිඹරහ ශරෝශේ මිියසසු ද්තශ්ත නළධතද, ශඵොරු අඹ ළඹ 

ශේනඹක් ඉදිරිඳත් ශහභ? 

අපි රු ථහනහඹුවභහට ගිහිේරහ කි හ, "ශෝටි 12,000 

ශඵොරු ඉරක්භක් දහරහ තිශඵනහ" කිඹරහ. අධයහඳනඹට ශ්ත 

යන මුදර ළඩියි කිඹරහ 2016 ර්ඹට බිිමඹන 121 

පුනයහර්තන විඹදභක් දළනභහ. එතශොට පුනයහර්තන විඹදභක් 

නන ඒ අවුරුධතශධත දය්තන ඕනෆ. ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ශන ශඵොරු 

කි ශ . එතශොට උත්තයඹ විධිඹට කි හ, "ශන අ දත් 

accounting system එක්. රරහශ  ඳහේ 11,000ක් විතය 

තිශඵනහ. සුඹ දභ ඳහේ ශොඩනළඟිිමර ඉඩනර ටිනහභ 

අයශන අපි ශන ිම හ, බිිමඹන 121යි ශන අවුරුධතශධත විඹදභ" 

කිඹරහ. ඵළ දහභ ිමඹරහ තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද?  

විලහහ විදයහරශේ ඉඩභ දීරහ තිශඵ්තශ්ත භවහචහර්ඹ ජී.එේ. 

පීරිස ඇභතිුවභහශේ ආච්චිශේ ආච්චි. ආච්චිශේ ආච්චි දීපු ඉඩභ යවි 

රුණහනහඹශේ ශන අවුරුධතශධත විඹදභක්. ඊශෙට අනහරි 

ධර්භඳහරුවභහ තභයි ඳ්තියපිටිඹ ධර්භඳහරඹට ඉඩභ දීරහ 

තිශඵ්තශ්ත? ධර්භඳහරුවභහ දීපු ඉඩභ ශන අවුරුධතශධත පුනයහර්තන 

විඹදභක්. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ශභශවභ ධතද අඹ ළඹ 

ශේන ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵ්තශ්ත? ශන ශරෝශක් ධතද 

ශභශවභ යරහ තිශඵ්තශ්ත? ශනහ විලසහ යනහද ශරෝශේ 

කිසු මිියශවක්? ශන පිළිඵ ද්තනහ විඹහනුඵධතධ අඹ ඉ්තනහ. 

ශන ඵරහශන ඉ්තන අඹ ඉ්තනහ. වළ්තහඩ් හර්තහ කිඹන 

අඹ ඉ්තනහ. ශභශවභ ශඵොරුක් යරහ ශන අඹට කිඹ්තන 

පුළු්තද, අධයහඳනශේ විඹදභ සුඹඹට 6කි්ත ළඩි ශහඹ කිඹරහ. 

ඒ ශඵොරු කිඹරහ ශරෝශේ ඉ්තන ඔක්ශෝභ අඹ පිළිශන 

තිශඵනහ. ශන අඹ කිඹනහ, භහි්තද යහ්ඳක් ත්ත ණඹ 

ශ්තන ආදහඹභ භදි  ද. ඒ අඹට භභ ශන ටි කිඹ්තන ළභළතියි. 

2002 ය්ශේ ආදහඹභ රුපිඹේ බිිමඹන 261යි. ණඹ හරි ව 

ශඳොිමඹ රුපිඹේ බිිමඹන 284ක් ශ්තන ඕනෆ. ණඹ හරි ව 

ශඳොිමඹ ශ්තන ආණ්ඩුශ  ආදහඹභ රුපිඹේ බිිමඹන 23ක් භදි. 

එදත් අග්රහභහතයයඹහ වුශණ් යියේ විරභසුරව භළතිුවභහ. 2003දී 

ආදහඹභ රුපිඹේ බිිමඹන 278යි. ණඹ ව ශඳොිමඹ ශ්තන ඕනෆ 

රුපිඹේ බිිමඹන 345ක්. රුපිඹේ බිිමඹන 67ක් භදි. එදත් 

ර්තභහන අභළතිුවභහ තභයි යශමට යහ්ය නහඹඹහ. එතශොට 

ණඹ ශේහ අනුඳහතඹ තිබුශණ් ශොශවොභද? රරහ ඉතිවහශේ 

ළඩිභ ණඹ ශේහ අනුඳහතඹ තිබුශණ් 1989 ර්ශේ. ඒ සුඹඹට 

108.7යි. 2001 සුඹඹට 103.3යි. 2002 සුඹඹට 105.6යි. 2003 

සුඹඹට 102.3යි. 2004 සුඹඹට 102.3යි. ශන අග්රහභහතයුවභහ 

ඹටශත්භ 2001, 2002, 2003, 2004 සුඹ දභ අවුරුදුර 

ියසඳහදනඹට ඩහ ණඹ ළඩියි. ශන ඵ ද්තනහ. එුවභහට ගිහිේරහ 

අව්තන පුළු්ත, චරිත යත්ත්ශත්ශ්ත. එුවභහට ගිහිේරහ 

අව්තන පුළු්ත ඳහසයිමරනශ්ත. එුවභහට ගිහිේරහ අව්තන 

පුළු්ත ෂයිස ශභොහිදී්තශ්ත. එදහ තිබු ණ විධිඹ එුවභ්තරහ 

ද්තනහ. එශවභ තිශඵධතදී ශන හශේ අර්බුදඹක් ඇති වුශණ් නළවළ. 

ඔඵුවභ්තරහ ගිහිේරහ චරිත යත්ත්ශත් වමු ශරහ අව්තන. 

ඳහසයිමරන වමු ශරහ අව්තන. ෂයිස ශභොහිදී්ත වමුශරහ 

අව්තන. ඒ තිබුණ තත්ත්ඹ ඹටශත් ආණ්ඩුශ  ආදහඹභට ඩහ 

ණඹ හරියි ශඳොිමඹයි ළඩියි. අද කිඹනහ, භහි්තද යහ්ඳක් 

ශඳොත්ර ිමඹ්තශ්ත නළති රුපිඹේ ශෝටි රක්ඹක් ණඹට 

අයශන ද.  

 
ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵුවභහ පිළි්තනහද රරහ ඵළරකුශ්ත ණඹ ත්තහ කිඹරහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පුදුභ ළඩක් ශ්ත. යහ්ය ණඹයි - [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමු්තනහ්තශේ ද්තනහද, යහ්ය ණඹ කිඹ්තශ්ත ශභොනහද 

කිඹරහ. යහ්ය ණඹ නඵ්තධශඹ්ත ශනභ ඳනතක් -යහ්ය මරය 

ශභනහයණ (කීන) ඳනත- තිශඵනහ කිඹරහ ද්තනහද? ඒ 

යහ්ය ණඹ පිළිඵ තිශඵන ඳනත ඹටශත්  ඵළරකු කි හභ 

ශනභ ශඳොදු මුද්රහක් ඹටශත් ක්රිඹහ යන, ජනති ඳළළත්භක් 

තිශඵන සහ් න ආඹතනඹක්. ඒට තිශඵනහ, ශනභ ත්න 

ව කීන ප්රහලනඹක්. ඒශක් තිශඵනහ ශනභ ගිණුන system 

එක්. ඒ ජනති පුධතරශඹක්. ඒ නභට නඩු ඳය්තන 

පුළු්ත. නඩු ඳයනු රඵ්තන පුළු්ත. [ඵහධහ කිරීන] භභයි ථහ 

ය්තශ්ත. තමු්තනහ්තශේ ථහ යන ශොට භභ ථහ 

යනහද? භවත්තශඹක් ශේ හඩිශරහ ඉ්තන.  

රරහ ඵළරකු කිඹ්තශ්ත ශනභ ජනති පුධතරශඹක්. 

භව්න ඵළරකු කිඹ්තශ්ත ශනභ ජනති පුධතරශඹක්.  ඒහට 

ශනභ නඩු ඳය්තන පුළු්ත. ශඳොදු මුද්රහක් ඹටශත්යි  ක්රිඹහ 

ය්තශ්ත. ඒහ ශනභ ඒ. ඒහශේ ණඹ ආණ්ඩු බහය ්තන 

ඕනෆ නන ඒහශේ ආදහඹභත් බහණ්ඩහහයඹට එ්තන ඕනෆ. එශවභ 

නන භව්න ඵළරකුශ  ව රරහ ඵළරකුශ  ආදහඹභත් 

බහණ්ඩහහයඹට එ්තන ඕනෆ. විඹදභත් එ්තන ඕනෆ. ඒහ ශනභ 

ඒ. ඒහ ඩහ ළටුණ ශරහ ඩිරගිරි ඵණ්ඩහ විශේුවර 

භළතිුවභහ මුදේ අභහතයයඹහ ලශඹ්ත ශභතළනට ඇවිේරහ 

කි හ, "රරහ ඵළරකුයි, භව්න ඵළරකුයි ඵරශොශරොත්" 

කිඹරහ.  එතශොට මුළු ආර්ිකඹභ ඩහ ළශට්තන ගිඹහ. ණඹය 

ිමපි පිළි ්තශ්ත නළති තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. ඒ ශරහශ  

යණසුරව ශප්රේභදහ ්නහධිඳතියඹහ ඵළඳුනය ියකුත් යරහ 

ප්රහේධනඹ උඩට ඉසසුහ. ඒහ ශනභ ඒහ. යහ්ය  ණඹ 

ශනො ශයි.  

779 780 



ඳහර්ිමශන්තුව 

අද ශන මුදේ අභහතයයඹහ කිඹන විධිඹට ිමඹ්තශ්ත නළති 

රුපිඹේ ශෝටි රක්ඹක්  ණඹ අය ශන තිශඵනහ කිඹරහ මුළු 

ශරෝශේභ Fitch Ratingsහයශඹෝ දළන ත්තහ නන, Fitch 

Ratings එශක් ඹ්තන පුළු්ත 18ළිය තළන, අපි ගිහිේරහ 

තිශඵනහ 18ළිය තළනට. 18ළිය තළනටත් ඹට ගිහිේරහ 19 

කිඹරහ අ දත් ඉරක්භක් වදනහ. ඇයි ශඳොත්ර ිමඹරහ නළති 

ණඹ අයශන ද. ඒට අශප් හිටපු ්නහධිඳතිුවභහ ශවො 

උත්තයඹක් දු්තනහ. එුවභහ කිඹනහ, "ශඳොත්ර ිමඹරත් නළත්නන, 

ශඳොශවොය උයර දභරහ වුරු වරි ශඩොරර් ශනළේරහ ශද්තන 

ඇති, කුණු ශරොරිඹකි්ත ශියහිේරහ භළදමුරනට දභ්තන කිඹරහ. 

වුරුත් ද්තශ්ත නළවළ ශ්ත. ඉති්ත ඒ ශනොශහ හිටිඹහභ ඉය 

ශ්ත. වුරුත් ඉේර්තශ්ත නළවළ ශ්ත" කිඹරහ.  

වුරුත් ඉේර්තශ්ත නළති ියහ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

ශභොත් ිමඹරහ නළත්නන ශ්තන අලය නළවළ ශ්ත. ශන 

හශේ විහිළු යන ආඹතනඹක් ඵට ශන උත්තරීතය බහ න 

ඳහර්ිමශන්තුව ඳත් වුණහභ - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහ ඳසු ත්ත ශරහත් ඉයයි.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ත එ හයණඹක් කිඹරහ අ්ත යනහ. භභ 

ඔඵුවභහශ්ත අව්තශ්ත එ ප්රලසනඹයි. ශන උත්තරීතය බහ, 

රරහශ  ඳහර්ිමශන්තුව මුදේ පිළිඵ ඵරඹ තිශඵන ආඹතනඹට 

ඇවිේරහ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ශඳොත්ර ිමඹ්තශ්ත නළති ණඹ අය 

ශන තිශඵනහ කිඹරහ කිඹනහ.  

තමු්ත ඳහර්ිමශන්තුවට රයහ ශේනිම්ත කිඹන තයභක් 

කිඹ්තශ්ත ශඵොරු නන, රචිය දුර්ියරඳණඹ, අහිර 

දුර්ියරඳණඹ කිඹන ශන ශදභ යනහ නන,  ශන යට ඩහ 

ළටිරහ, මරය රභඹ ඩහ ළටිරහ තිශඵන අද හශේ ද, 

එශභ්තභ  ුව්ත අතකි්ත ශභෝටහර් වරහ - ඵදු ළඩි යරහ, මුදශේ 

අඹ අප්රභහණඹ යරහ, ේිම අච්චු වරහ -  ්නතහට දයහ 

්තන ඵළරි පීඩනඹක් ඇති වී තිශඵන අසථහ, ඒ තත්ත්ඹ 

ියළයදි ය ළී භ වහ අපි ඒහඵධතධ විඳක්ඹ ලශඹ්ත 

කිඹ්තශ්ත යටයි, එක්ත් ්හති ඳක්ඹයි, ආණ්ඩුයි අභහරුශ  

දභ්තශ්ත නළති, අශප් විලසහ බරඹට ශඳය මුදේ අභහතයයඹහ 

ඉේරහ අස ශ්තනඹ කිඹන එයි. එශේ කිඹමි්ත භශේ චන 

සේඳඹ අ්ත යනහ. ශඵොශවොභ සුවතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සුවතියි. මීශෙට රු ියශයෝ්ත ශඳශර්යහ යහ්ය 

ඇභතිුවභහ. 

ඊට ශඳය වුරු ශවෝ රු භ්තත්රීයඹකු රු ආන්තද 

කුභහයසුරි භ්තත්රීුවභහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝ්නහ ය්තන. 

ගරු භජිත් පී. ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, "රු ශේ. එන. ආන්තද 

කුභහයසුරි භවතහ දළ්ත මරහනඹ ත යුුවඹ" යි භහ ශඹෝ්නහ 

යනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
භනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණගවේකර මශතළ මූළවනගයන් ඉලත් 

වුගයන්, ගරු ගේ. එම්. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මූළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குரசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair 

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

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යහ්ය ඇභතිුවභහ ථහ ය්තන. 

 
[අ.බහ. 5.25] 

 

ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர - ரசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, යශමට ත්භ්ත ආර්ික 

තත්ත්ඹ පිළිඵ ශශයන විහදඹට වබහගිවීභට භටත් 

අසථහක් දීභ ළන ප්රථභශඹ්තභ සුවති්තත ශනහ.   

විශලේශඹ්ත ඳහර්ිමශන්තුව වළටිඹට අඳට ශන යශමට මරය 

කීභ ඳළරී තිශඵනහ.  ඒ ියහ  ය්ඹක් වළටිඹට අපි යශමට 

ත්භ්ත ආර්ික තත්ත්ඹ ළන ශන ඳහර්ිමශන්තුවට දළනුත් 

කිරීභ වහ රු අග්රහභහතයුවභහශේ ප්රධහනත්ශඹ්ත ටයුුව 

යරහ තිශඵනහ. 

විශලේශඹ්ත යශමට මරය ඹථහර්ථඹ දළනශන, ඊට ඳසු 

අනහත ඉරක් පුයහ ළී භ වහ  ආර්ිකඹ ශභශවඹවීශන 

කීභ ය්ඹක් වළටිඹට අපි බහයශන  ඉසයවට ඹන 

ශභොශවොතයි ශන.  

රු අග්රහභහතයුවභහ ව්ත ශ ආහයඹට යහ්ය ණඹ 

ප්රභහණඹ රුපිඹේ ට්රිිමඹන 9.5ක් නහ. ඒ කිඹ්තශ්ත, රුපිඹේ 

බිිමඹන 9,500ක් විතය ශරහ කිඹරහ අඳ දළ්ත ශොඹහ ශන 

තිශඵනහ.  විශලේශඹ්තභ  රුපිඹේ බිිමඹන 1,042ක් ණඹ අපි 

අ දති්ත ශොඹහ ශන, ඒ වහ ළඩ පිළිශශක් ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ. ශන ණඹ උගුශර්ත  අපි ශබ්රිරහ,  ශෝලීඹ ලශඹනුත් 

එන අභිශඹෝරට මුහුණ දීරහ, ශන ආර්ිකඹ වසුයරහ ඉතහභ 

ලක්තිභත් ආර්ිකඹක් විධිඹට ්නතහට අපි බහය ශද්තශ්ත 

ශොශවොභද  කිඹන එ පිළිඵ අශප් රු අග්රහභහතයුවභහ 

ඳළවළදිිම ප්රතිඳත්තිඹක් ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ.   
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[රු ඵ්තදුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය,  ිය් ශතේ රසථහට අඹත් 

රුපිඹේ බිිමඹන 365කුත්, ශ්රී රර්ත ගු්ත ශේඹට අඹත් රුපිඹේ 

බිිමඹන 211කුත්, යහඹ අධිහරිඹට අඹත් රුපිඹේ බිිමඹන 

260කුත්, භනහභන භණ්ඩරශේ EPF ව  ETF ශහ නළති 

රුපිඹේ බිිමඹන 23කුත්, ඒ හශේභ ශනත් අභහතයහරල ව 

ආඹතනරට අදහශ රුපිඹේ බිිමඹන 58.4කුත්, එයි්ත භවහභහර් 

විඹට නඵ්තධ  රුපිඹේ බිිමඹන 24කුත් ළිය ණඹ ප්රභහණඹකුත් 

අපි ශවොඹහ ශන තිශඵනහ.  2005 මුළු ණඹ ප්රභහණඹ ත්තහභ 

වන ඳදනභ භත  අයශන තිශඵනහ, සුඹඹට 96ක්. ශන ප්රභහණඹ 

2014 න ශොට සුඹඹට 52ක් දක්හ ශන යශමට අඩු යරහ තිබුණහ. 

අපි එදහ විඳක්ශේ ඉ්තන ශොට අපි ශචෝදනහ ශහ, ළඩි 

ශඳොළිඹට ණඹ අයශන ශන යශමට අහර්ථ යහඳ්ති ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ ුවළි්ත අ්තතිශනදී ඒ ණඹ ශහ ළී භට ඵළරි ශන 

තත්ත්ඹට ශන යට ඳත් ශනහයි කිඹරහ.   විශලේශඹ්තභ  ගු්ත 

ශතොටු ශඳොශේ, යහඹේ,  විදුිම ඵරහහය ඉදි කිරීභ වහ අධි 

ශඳොිමඹට ණඹ අයශන, ඒහයි්ත ආර්ික ප්රතිරහබ  ්තන ඵළරි 

තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ ුවශ අද ඹන කිසු අර්බුදඹට අපි මුහුණ දීරහ 

තිශඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ය්ශේ හිටපු රු ්නහධිඳති භහි්තද යහ්ඳක් 

භළතිුවභහ අවුරුදු ශදට ිම්ත ්නහධිඳතියණඹක් ඳත්්තන 

ය යණඹ ශහ.  හභහනයශඹ්ත ඳහරඹකු තභ්තට මුහුණ ශද්තන 

තිශඵන ්නහධිඳතියණඹක් අවුරුදු ශදට ඉසශේරහ  

ඳත්්තශ්ත ඹන කිසු අර්බුදඹක් එන  ශොටයි. ඒ ශධතලඳහරන 

්තන පුළු්ත, ආර්ික ්තන පුළු්ත, හභහනයශඹ්ත 

්නහධිඳතියණඹක්, නළත්නන භව භළතියණඹක් දින ශනස 

යරහ ඉදිරිඹට දභ්තශ්ත ඹන කිසු අර්බුදඹකි්ත ඳළනරහ ඹ්තනයි. 

ඒ හි්තදහ ශධතලඳහරන ලශඹ්ත ශභොනහ වුණත්, ආර්ික ලශඹ්ත 

ශන කුණහටු එනහඹ කිඹරහ භභ හිත්තශ්ත ය්ඹ ඳභණක් 

ශනොශයි, අශප් භව ඵළරකුත් දළනශන හිටිඹහ.  

භව ඵළරකුශ  හිටපු ියශඹෝ්ය අධිඳතිුවභකු න ඩබ්ිම .ඒ. 

වි්ඹර්ධන භවතහ "යහඹ" ඳත්තයඹ භෙ හච්කහක් යරහ 

තිශඵනහ. එහිදී එුවභහ කිඹරහ තිශඵනහ, 2012 ශර් ඳභණ සුට 

ශන තත්ත්ඹ එනහඹ කිඹරහ එුවභ්තරහ ශවොඳි්ත දළනශන 

හිටිඹහ කිඹරහ. ඒ හි්තදහ ශන අද - ඊශේ ියර්භහණඹ ව එක් 

ශනොශයි. විශලේශඹ්තභ යුධතධශඹ්ත ඳසශේ අධි ණඹ අයශන 

අහර්ථ යහඳ්ති ආයනබ ය, ඒ හශේභ දණඹ ඳුවරුහ ශන 

ණඹ ශ්තන ඵළරි තත්ත්ඹට එට ඳළළති ය්ඹ ඳත් වුණහ. 

්නහධිඳතියණඹ ඉතහභ ඉක්භිය්ත ඳත්හ ඒ ය්ඹ එදහ 

ප්රඹත්නඹක් දළරුශ  ඒ ණඹිම්ත ඳළනරහ ඹ්තනයි. නමුත්, අ දත් 

ය්ඹක් වළටිඹට දළ්ත අඳට ඒ ණඹ ශ්තන සුදුශරහ තිශඵනහ. 

ඒ ණඹ ශමි්ත ඳළවළදිිම රභශ දඹක් ුවළි්ත ඉසයවට ඹ්තනට 

ය්ඹක් වළටිඹට අපි ටයුුව යනහ. විශලේශඹ්තභ ඒ කීභ අපි 

බහය ්තනහ කිඹරහ තභයි ශන අසථහශ දී අඳට ප්රහල ය්තන 

තිශඵ්තශ්ත.  

1977දී අපි වි්ත ආර්ිකඹ ශන යටට වඳු්තහ දු්තනහ. 

අඳනඹනඹ වයවහ ශෝලීඹ ආර්ිකඹ ුවළි්ත අශප් නඳත් යට 

ුවශට රහ ඒභට අපි ඒ අසථහශ දී ළරසුන යරහ ඉදිරිඹට ගිඹහ. 

විශලේශඹ්තභ ශන නඳත් භසත ්නතහ ුවශ ඒහහරී ශඵදහ 

දීශන භවහ කීභ එදහ ඒ ය්ඹ බහය ශන ටයුුව ශහ. ඒ 

්නතහ බුක්ති වි්තද ියදවස අධයහඳනඹ, ඒ හශේභ ියදවස 

ශෞය ශේඹ ලක්තිභත් කිරීභට අලය ආදහඹන භහර් ඒ 

ආර්ිකඹ ුවළි්ත ියර්භහණඹ කිරීභට තභයි අපි එදහ ළරසුන යරහ 

ඉදිරිඹට ගිශේ. විශලේශඹ්තභ අඳට භතයි, ඒ එක්ත් ්හති 

ඳක් ය්ඹ ුවශදී ඇෙ දන ර්භහ්තතලහරහ ආයනබ යරහ, ඒ 

ඇෙ දන ර්භහ්තතඹ ඈත පිටිය ඳශහත්රට ශන ගිඹ ආහයඹ. 

ඒ ුවළි්ත අපි රක් ණනට ආදහඹන භහර් හ දු්තනහ. ඒ 

ඇෙ දන ර්භහ්තතඹ අද නශොටත් ඉතහභ ලක්තිභත් ශර 

ඉදිරිඹට ඹනහ. ඒ හි්තදහ අපි විශලේශඹ්තභ අඳනඹනඹ ළන 

ත්තශ්ත නළති, අඳනඹනඹ ඳළත්තට දභහ ණඹ අයශන 

ඹටිතර ඳවසුන වරිවළටි ළරසුන ය්තශ්ත නළති ඒහ යහප්ත 

ය්තන ගිහිේරහ අද ණඹ උගුර ළටිරහ තිශඵනහ.  

2000දී දශ ශධතය ඹ ියසඳහදනශඹ්ත සුඹඹට 33ක් තිබුණු 

අඳනඹනඹ 2015 නශොට සුඹඹට 12.76ට -ඒ කිඹ්තශ්ත වරි 

බහඹක්- අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඇයි, අඳට ශන ආදහඹන එ්තශ්ත 

නළත්ශත්? ශෝලීඹ ආර්ිකශඹ්ත අපි ඈත් න ප්රතිඳත්තිඹක් 

තභයි ශන අවුරුදු 10 ුවශ අනුභනඹ යරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ 

අඳට ශනශ්ත ඉතහභ ඳළවළදිිම නහ. භභ හිත්තශ්ත අඳට ශන 

තත්ත්ඹ ආශේභත් පිටුඳට වය්තන සුදු නහ. අශප් යශමට 

ආර්ිකඹ හර්ඹක්භ යරහ, ියසඳහදනඹ ළඩි යරහ, ශෝලීඹ 

ශශශ ශඳොශ වයවහ ආදහඹන භහර් නළතත් ශන යටට 

ශනළේරහ අශප් තරුණ තරුණිගතඹ්තට රැකිඹහ බිහිය දීභ තභයි 

අශප් අයමුණ ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ුවශ ඒ ශොේර්ත යපු විවිධ ක්රිඹහහයන 

හි්තදහ යුශයෝඳහ රභඹට තිබුණු භත්ය අඳනඹනඹ අඳට නළති 

වුණහ. විශලේශඹ්තභ අඳට එඹ භතයි. GSP plus වනඹ අඳට 

නළති වුණහ. අශප් අඳනඹන ශශශ ශඳොශේ විලහර ශර 

තිබුණු අපිත් එක් මිර සුටි යටේ එක් අපි තයවහ වුණහ. ඒ 

හශේ රභශ දඹක් අනුභනඹ යරහ අශප් ආර්ිකඹ එ 

ඳළත්තකි්ත ඩහශන ළශටන ශොට අශප් තිබුණු යහ්ය 

ආඹතනත් ඩහ ළශට්තන ත්තහ.  

ශ්රීර්ත්ත ගු්ත ශේඹ ත්තහභ එදහ එමිශර්මටස ආඹතනඹ 

භෙ ඉසයවට ගිඹහභ එභ ආඹතනඹ එදහ රහබඹක් රළබුහ. 

නමුත්, ඳසු ගිඹ දින භහි්තද යහ්ඳක් භළතිුවභහ වයිඩ්ඳහර්ක් 

පිටිශේදී ඳපුට වශන "භට ශන ශද්තන, භභ යරහ 

ශඳ්ත්තනන" කිඹරහ කි හට ශභොක්ද එදහ ශශේ?  ශ්රීර්ත්ත 

ගු්ත ශේඹ අයශන එුවභහශේ භසසුනහට දු්තනහ. එුවභහශේ 

භසසුනහ ශභොනහද ශශේ? අ්තතිභට ශ්රීර්ත්ත ගු්ත ශේඹ 

ඵරශොශරොත් යරහ අද ශනශොට රුපිඹේ බිිමඹන 200ක් ණඹ 

ශරහ තිශඵනහ. අද අඳට ඒ ණඹ ශ්තනත් සුධතධ ශරහ 

තිශඵනහ.  

ඒ හශේභ අශප් යටට ඔශයොත්ුව ශද්තශ්ත නළති ගු්ත ඹහනහ 

විලහර රයහක් ඇණවුන ශහ. ඒ සුඹ ද ශධතභ යරහ දළ්ත 

ශනශොේර්ත අඳට ඇවිේරහ කිඹනහ,  භහ ශදකි්ත, ුවනකි්ත 

ශන ආඹතන වරිඹට වරි සරහ, රහබ රඵන තත්ත්ඹට ඳත් 

යරහ ශන යශමට ආර්ිකඹ වද්තන කිඹරහ. අපි ද්තනහ ඒ 

එච්චය ශරශවසු නළවළයි කිඹරහ. නමුත්, අපි ඒ වහ ළරසුන 

වදරහ ඒ අනු ක්රිඹහ ය ශන ඹනහ. ඒ ඵය ්නතහශේ පිට 

තඵ්තශ්ත නළති අපි ඉසයවට ගිහිේරහ  ඒ ආඹතන රහබ රඵන 

තත්ත්ඹට නළතත් ඳත් ය්තන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹුවභිය, ඒ හශේභ අපිත් එක් අඳනඹන 

අරලශඹ්ත තය යපු යටේ සුඹේරක්භ ඳහශවේ -විඹමටනහභඹ 

ත්තත්, ඵරේරහශධතලඹ ත්තත්, තහයිර්තතඹ ත්තත්- ඳසුගිඹ 

අවුරුදු 10 හරඹ ුවශ අඳනඹනඹ අති්ත අඳට ඩහ විලහර 

ර්ධනඹක් රඵහ ශන තිශඵනහ.  ඒහ ළන අශප් ්නතහ 

දළනුත් ය, ඳහර්ිමශන්තුව ුවශ ශන ළන විහද යරහ අශප් යට 

ශන තත්ත්ඹට ළටුශණ් ශොශවොභද කිඹරහ අපි ශවො 

අශඵෝධඹක් රඵහ ්තන ඕනෆ. අපි ඒ ළන අශඵෝධ ය 

්තශ්ත නළති, තභ්තශේ ශධතලඳහරන ශෝණිම්ත ඵරරහ තර් 

විතර් යනහ නන ශන යට ඉදිරිඹට ශන ඹ්තන අඳට අඳවසු 

නහ. එවිට, අශප් යශමට ශධතලඳහරන තර්ඹක් විතයයි ඉතිරි 

්තශ්ත. අශප් අනහත තරුණ ඳයපුයට අනහතශේදී බහය ශද්තන 

තිශඵන කීභ ළන ශවොඳි්ත හිශත් තිඹහ ශන අඳ ශන 

783 784 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ආ ර්ිකශේ ඹථහර්ථඹ ශත්රුන ්තන ඕනෆ. අශනක් යටේ 

රර්ධනඹ වුශණ් ශොශවොභද? ඒ ශොේර්තශේ  උඳහඹ භහර් 

ශභොනහද? ඒ ශොේර්ත ඉසයවට ගිශේ ශොශවොභද? ඒ 

ශොේර්ත භහන නඳත් ශභනහයණඹ ශශේ ශොශවොභද? ඒ 

ශොේර්තශේ ආර්ිකඹ හර්ඹක්භ ශශේ ශොශවොභද ඹනහදී 

හයණහ පිළිඵ අපි ශවොඳි්ත ටවහ ශන ඉසයවට ඹ්තන ඕනෆ. 

ඒ ඹථහර්ථඹ ශත්රුන ්තන ඵළරි නන අ පි ත තත් ඳසට ඹන 

එ තභයි ්තශ්ත.  

චීනඹ ළන කිඹනහ නන, නළත්නන විඹමටනහභඹ ළන කිඹනහ 

නන, ඒ ශොේර්ත ශධතලඳහරන ලශඹ්ත ඉතහභ ශනස 

සරඳඹයි හිටිශේ. චීනශේ ව විඹමටනහභශේ 

ශොමියුියසමටහදඹ තිබුණත් ශන ශෝලීඹ ආර්ිකශේ, වි්ත 

ආර්ිකශේ තිශඵන ශවො රක්ණ ඒශොේර්තශේ ආර්ිකඹට 

අයශන, ඒ ුවළි්ත ඒශොේර්තශේ ්නතහට විලහර ශර උස 

ආදහඹන භහර්  ශන එන තත්ත්ඹට එුවභ්තරහ ඒ යටේ ඳත් 

යරහ තිශඵනහ. අපි ශන ඳහඩන ුවශ ඉශන ඒහ  අනුභනඹ 

යරහ, අඳට අලය ශධත අයශන ඉදිරිඹට ඹ්තන අපි ටයුුව 

ය්තන ඕනෆ.  

ශ්රීර්ත්ත ගු්ත ශේඹ, ිය් ශතේ රසථහ, විදුිමඵර 

භණ්ඩරඹ ළිය ආඹතන හර්ඹක්භ ය්තශ්ත ශොශවොභද, ඒ 

ආඹතන අශප් යශමට ්නතහට ඵයක් ්තශ්ත නළති, අශප් ය්ශේ 

ආදහඹභ විනහල යන ආඹතන ඵට ඳත් ය්තශ්ත නළති,  එභ 

ආඹතන ප්රතිරවිධහනඹ යරහ ඉසයවට ශන ඹ්තශ්ත 

ශොශවොභද කිඹරහ පුළුේ තිහතක් ශන ඳහර්ිමශන්තුව ුවශ 

යරහ අශප් එෙතහ ඇති යට ඉදිරිඹට ශන ඹ්තනට අඳට 

දළ්ත හරඹ ඇවිේරහ තිශඵනහ. රු අග්රහභහතයුවභහ ශනොළනඵර් 

භහශේදී ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ප්රහලඹක් ශහ, ඒ සුඹ දභ 

ළරසුන පිළිඵ ශන ඳහර්ිමශන්තුව දළනුත් යරහ තභයි 

ඉසයවට ශන ඹ්තශ්ත කිඹරහ. ශභොද, ය්ශේ මරය ඳහරනඹ 

ළන කීභ තිශඵ්තශ්ත ඳහර්ිමශන්තුවටයි. ඒ ළන තළකීභක් 

ශනොය ඳහර්ිමශන්තුව වෆේ ද යරහ ඉසයවට ඹ්තන ගිහිේරහ 

තභයි ශන යට ශන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

විශලේශඹ්තභ අශප් ්නතහ දළනුත් ය්තශ්ත නළති තිය 

ය යණ ්තනහ නන, - 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ගව යිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහශේ point of Order එ ශභොක්ද? 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ගව යිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, රු ියශයෝ්ත ශඳශර්යහ යහ්ය 

අභහතයුවභහ දිගි්ත දිටභ කිඹන රුණුත්, ශන මරය ප්රහලනශේ 

තිශඵන රුණුත් සුඹේර ඳයසඳයයි. ශන ියහ ඳහර්ිමශන්තුව 

ශනොභෙ ඹරහ තිශඵ්තශ්ත ර්තභහන ය්ශඹ්තද? නළතිනන ශභභ 

යහ්ය ඇභතිුවභහ කිඹන එ වරිද? රු යහ්ය ඇභතිුවභිය, 

ඔඵුවභහ ඒ නඵ්තධශඹ්ත ඳළවළදිිම පිළිුවයක් දිඹ යුුවයි. ශභොද, 

ශභභ මරය ප්රහලනශේ තිශඵන රුණු ශනොශයි ශභුවභහ දළ්ත 

ව්ත ය්තශ්ත.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු යහ්ය ඇභතිුවභහ ථහ ය්තන.  

 

ගරු නිගර න් ගඳගර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றரரன் ததரர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, භභ භශේ ථහ ය්තශ්ත 

රු අග්රහභහතයුවභහ ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  යපු ථහ ඳදනන 

යශනයි.[ඵහධහ කිරීභක්] භවරු ශන රු බහශ දී 

ඇහුහ,"්නහරි 08ශිය දහ අශප් ය්ඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු 

ශභොනහද අපි යරහ තිශඵ්තශ්ත" කිඹරහ. 

නමුත් ඳසු ගිඹ ය්ඹ හරශේ අශප් යශමට ්නතහ ජීත් 

ශ්තන ඵළරි ශතේ මිර අඩු ය්තන කිඹරහ උධතශකෝණඹ 

යන විට අඩු තයමි්ත එුවභ්තරහට ඒටත් ඇහුන ්ත ශද්තන 

ඵළරි වුණහ. ශතේ මිර අඩු ය්තන කිඹරහ ් ය ්නතහ එදහ 

වරහත ප්රශධතලශේ ශඳශඳහළි ඹනශොට ඒශොේර්තට ශඩි 

තිඹරහ භළරුහ. නමුත් අඳ ්නහරි භහශේ 08ළිය දහ ඵරඹට 

ඇවිේරහ ඒ වනඹ ්නතහට රඵහ දු්තනහ. ්නතහට ශත්රුන 

ය දීරහ, අඳට පුළු්ත ආහයඹට අඳ අතයලය බහණ්ඩර මිර 

අඩු යරහ දු්තනහ. එදහ ය්ශේ ශේයි්තට ඳඩි ළඩි ය්තන 

ඵළවළ කිඹපු ය්ඹ ඳයහ්ඹ වුණහට ඳසශේ අඳ ශඳොශයෝතදු ව ඳරිදි  

යහ්ය ශේඹහට ඳඩි ළඩි ශහ. ඒ හ ශේභ අපි අද භට 

රර්ධනඹ ශනළේරහ තිශඵනහ.  

ගිඹ අවුරුධතශධත වළභ භටභ රුපිඹේ රක් දවඹ ඵළගි්ත රඵහ 

දීරහ, ශන අලයතහ භත ඒ න රර්ධනඹ කිරීභ වහ ය්ඹක් 

ලශඹ්ත අඳ විලහර ක්රිඹහදහභඹක් ශනගිඹහ. ශන අවුරුධතශධතත් ඒ 

ක්රිඹහදහභඹ අඳ ඉදිරිඹට ශන ඹනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, අඳ 

ශන යශමට තිශඵන රර්ධන යහඳ්ති ඉසයවට ශන ඹනහඹ 

කිඹරහ ්නතහට ශඳොශයෝතදු ශනහ. විශලේශඹ්තභ අධිශ ගී 

භහර්, ඳහී ඹ ්ර ඳවසුන, විදුිමඹ යහඳ්ති, ආශඹෝ්න රහඳ 

කිඹන සුඹ ද ශදඹභ  ඉදිරිඹට ශන ඹනහඹ කිඹහ ය්ඹක් 

ලශඹ්ත අඳට ප්රහල ය්තන පුළු්ත. ශෝලීඹ ශශශ ශඳොශ 

නළත රඵහ ළී භට භඵය විශධතල ප්රතිඳත්තිඹ වයවහ අඳ දළ්ත 

ඉතහභත් දුය භනක් ගිහිේරහ තිශඵනහ.  

යුශයෝඳහ රභශේ යටේරට භත්ය අඳනඹනඹ කිරීභට, 

GSP Plus වනඹ රඵහ ළී භට, ශරෝශේ තිශඵන ශරොකුභ 

ශශශ ශඳොශේ අේරහ ළී භට ත ශනොශඵෝ දිනකි්ත අඳට 

වළකි ශනහ. ඉ්තදිඹහ, චීනඹ, සුරප්පරු හශේ විලහර 

ශශශ ශඳොශේ තිශඵන යටේ නඵ්තධ යශන, ඈත 

අය තශේ අශප් යශමට ඳළති අනුයහධපුය, ශඳොශරෝතනරු යු ුවශ 

අඳ වදහ ත් ශෝලීඹ ආර්ිකඹට ඵධතධ ශච්ච ආර්ිකඹ නළතත් 

ශන යශමට ඇති ය්තනට රු ්නහධිඳතිුවභහශේත්, රු 

අග්රහභහතයුවභහශේත් ප්රධහනත්ශඹ්ත යුුව ටයුුව යන ඵ ශන 

අසථහශ දී භතක් ය්තන ඕනෆ. තරුණ තරුණිගතඹ්තට රැකිඹහ ද 

රක්ඹක් රඵහ දීශන ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන ඵට අඳ භව 

භළතියණශේදීත්, ්නහධිඳතියණශේදීත් ශඳොශයෝතදු වුණහ. එභ 

රැකිඹහ ද රක්ඹක් රඵහ දීශන ළඩටවන ුවළි්ත ඉතහභත් 

ලක්තිභත් ආර්ිකඹක් ෆදීභට අඳ සුඹ ද ශදනහභ එුවශරහ ළඩ 

ය්තන ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ ශන අසථහශ දී අධහයණඹ 

යමි්ත, සුඹ ද ශදනහටභ සුවති්තත ශමි්ත භශේ ථහ අ්ත 

යනහ. ශඵොශවොභ සුවතියි. 

     
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hizbullah. 

You have thirteen minutes.   
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනරුත්ථළඳන ශළ 

නෆලත ඳදිංික කිරීම රළජය භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர்ரழ்பறப்தை 

ற்தம் லள்குடிரற்ந இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 

Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

ரட்டிதகட ததரதபரர றகனக தரடர்தறல் தறர் 

ஆற்நற உக சம்தந்ரக இடம்தததம் எத்றகப்தைரகப 

றரத்றரன கனந்துதகரள்றல் ரன் றகவும் 

கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். குநறப்தரக, கடந் ஜணரறதற ற்தம் 

தரரலன்நத் ரரோ்ல்கலக்குப் தறன்ணர் ரட்டிரன 

ற்தட்டிதக்கறன்ந ததரதபரர ந் றகன, 

ததரதட்கபறதகட றகன அறகரறப்தை, தொலீட்டரபர் 

கலகட தகக குகநவு ரதரன்ந தன கரங்கபரல் 

தல்ரததட்ட தறச்சறகணககப இன்த ரம் 

றர்ரரக்கறறதக்கறன்ரநரம். இந் றகனக 20 

ஆண்டுகலக்குப் தறநகு ற்தட்ட ஆட்சற ரற்நத்றதெடரக 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. அரது, எத ரட்டிரன ஆட்சற ரற்நம் 

ற்தடுகறன்நறடத்து அந் அசறன்லது ம்தறக்கக 

ற்தடும்க இவ்ரநரக ததரதபரர வீழ்ச்சற ற்தடுது 

க்கரகும். தபறரடுகலக்கு  இனங்கக லரண ம்தறக்கக 

ற்தடுகறன்நக, தொலீட்டரபர்கலக்கு இந் அசறன்லது 

ம்தறக்கக ற்தடுகறன்நக இந் றகனக தரடதம். 

தபறரட்டு றதணங்கள் இந் ரட்டிரன தொலீடுககபத் 

றர்த்துக்தகரண்டணரலும் தல்ரததட்ட ததரதபரரப் 

தறச்சறகணககப றர்ரரக்கறறதக்கறரநரம். ஆகர, இன்த 

ங்கள் தொன்ணரல் இதக்கறன்ந எத தறச்சறகண, ல்ரனரதம் 

என்தரசர்ந்து இந் ரட்டிதகட ததரதபரரத்கக் 

கட்டிதலப்தைரகும். ஆலங்கட்சற, றர்க்கட்சற ன்ந 

ரததரடுககப நந்து, தொன்கண ஆட்சறறரன இவ்ரத 

தசய்ரர்கதபன்த குகந கூநறக்தகரண்டிதப்தக றட்டுறட்டு 

க்கலகட அடிப்தகடத் ரகககப றகநவுதசய்த்ம் 

ககறரன, க்கள் ததரதபரரப் தறச்சறகணறலிதந்து 

லலம் ககறரன, குநறப்தரக அத்றரசற உவுப் 

ததரதட்ககப றகக் குகநந் றகனறரன தததகறன்ந 

ககறல் ங்கலகட ததரதபரரக் தகரள்ககககப 

உதரக்க ரண்டும்.  

கடந் ரம் ரகரதுக ரறன் றகன அறகரறக்கப் 

தட்டது. அன் கரரக தரறன் றகன அறகரறத்றதக் 

கறன்நது. இணரல் ரரட்டத் தரறனரபர்கலம் அப்தரற 

க்கலம் தல்ரததட்ட சறக்கல்ககப றர்ரரக்கறறதக் 

கறன்நரர்கள். க்ககப ரத உவு கககலக்கு ரற்ந 

ரண்டுதன்ந தகரள்ககக லண்டகரன அடிப்தகடறல் 

ரற்தகரள்பரண்டுர ற, குநறப்தறட்ட கரனத்துக்குள் 

அகச் தசய் தொடித்தன்த றர்தரர்க்க தொடிரது. ஆகர, 

க்கள்லது அறக சுகககபச் சுத்துக றதத்ற, 

க்கலக்கரண சறககப ங்குகறன்ந ககறரன 

அசரங்கம் ததரதபரரக் தகரள்கககக் ககடப் 

தறடிப்தற்கு ரம் ல்ரனரதம் எத்துகக்க ரண்டுதன்த 

இச்சந்ர்ப்தத்றரன ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, இந் 

ரட்டின் ததரதபரரத்றரன தொஸ்லிம்கலம் அறகரண தங்கு 

கறக்கறன்நரர்கள் ன்தது உங்கலக்குத் தரறத்ம். தொஸ்லிம்கள் 

ங்கலகட ததரதபரர தொகநகககப ங்கறகபறதெடரக 

ரற்தகரள்லம் ககறல், ங்கலகட றரதரத்க 

இஸ்னரற சட்ட ககநக்குள் தசய்துதகரள்லம் 

ககறனரண ங்கற டடிக்கககள் அகப்ததந 

ரண்டுதன்ந ரகரரறக்கக லண்ட ரபரக இதந்து ந்து. 

அந் அடிப்தகடறல், 1988ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இனக்க, 

ங்கற (றதத்ம்) சட்டதோனம் 2005ஆம் ஆண்டு 

தரரலன்நத்றற்கு தகரண்டுப்தட்டு கணரக 

றகநரற்நப்தட்டது. இன்த அது சட்டரக்கப்தட்டிதக் 

கறன்நது. அந் ககறல், இஸ்னரற ங்கற கடதொகநகச் 

தசய்ற்கு இந்ப் தரரலன்நம் அங்கலகரறத்றதக்கறன்நது. 

அந் அடிப்தகடறரனரன் 'அரணர ங்கற' ன்ந 

இஸ்னரற அடிப்தகடறனரண தைற ங்கற 

ஆம்தறக்கப்தட்டது. அற்குப் தறநகு இனங்கக ங்கற, க்கள் 

ங்கற, தகரர்ல் ங்கற, யற்நன் ணல் ங்கற உட்தட 

இந் ரட்டிலிதக்கறன்ந தததம்தரனரண ங்கறகள் ற்தம் 

LEASING கம்தணறகள் இஸ்னரற கடதொகநறனரண ங்கறச் 

ரசகககப ஆம்தறத்றதக்கறன்நண. இன்த அந் 

ங்கறகபறதெடரகத் ங்கலகட ரர்க்கத்துக்கு கட்டுப்தட்ட 

ககறரன தொஸ்லிம்கலம் ரசகககபப் 

ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அற்கந றதத் 

ரண்டுதன்த இன்த சறன குலக்கள் 

ரகரறட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நண. எத சதோகத்துக்கு 

இதக்கறன்ந, அதுவும் தரரலன்நத்றரன 

சட்டரக்கப்தட்டிதக்கறன்ந எத றடத்க 

றதத்ரண்டுதன்த அர்கள் அண்கறரன த்ற 

ங்கறக்கு தொன்ணரலும் ற்தம் தன  இடங்கலக்கும் தசன்த 

ரகரறட்டக ரங்கள் அநறரரம். ஆகர, ரங்கள் 

இற்நறன்லது றகக் கணரக இதக்கரண்டும். இந் 

ரட்டின் ததரதபரரம் கட்டிதலப்தப்தட ரண்டுரக 

இதந்ரல், ரங்கள் ல்ரனரதம் என்ததட்டுச் 

தசற்தடரண்டும். சகன சதோகங்கலம் அர்கலகட 

ரர்க்கம் அதறத் ககறல், அர்கலகட 

றரதரத்கச் தசய்ற்கரண சூழ்றகனகள் எத ரட்டிரன 

இதக்கரண்டும். அப்ரதரதுரன் எத ரடு 

தொன்ரணற்நகட தொடித்ம்.  

து ரடு குட்டிச் சுரணற்குக் கரம் லண்ட 

கரனரக இண ரலறரகச் சறந்றத்ரரகும். இந் ரட்டிரன 30 

ஆண்டுகள் த்த்ம் றனறது. இன்த லண்டும் ரங்கள் 

ல்ரனரதம் என்நறகந்து, இந் ரட்கட அதறறதத்ற 

தசய்ற்கு ஆத்ரக இதக்கறன்ரநரம். அன்த அதரறக்க 

சதோகம், ரரப்தற சதோகம் உட்தட சர்ரச சதோகம் து 

ரட்கட ஏர் றரற ரடரகப் தரர்த்து. இன்த அந் 

றகனககள் ரகு ஜணரறதற கத்றரறதரன சறநறரசண 

அர்கலகட கனகறலும் ரண்தைறகு தற அகச்சர் 

றல் றக்கறசறங்க அர்கலகட றகரட்டலிலும் 

ரற்நப்தட்டிதக்கறன்நண. ரம் சர்ரச ரடுகலடன் ட்கத 

ற்தடுத்றறதக்கறன்ரநரம்; ரரப்தற ரடுகலடன் ட்கத 

ற்தடுத்றறதக்கறன்ரநரம். அந்ரடுகபறன் எத்துகப்தைடன் 

ரம் து ரட்கடக் கட்டிதலப்தைற்கரண தறககப 

ஆம்தறத்றதக்கறன்ரநரம். டக்கு, கறக்கறரன த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட க்ககப லண்டும் அர்கலகட தசரந்ப் 

தறரசங்கபறல் குடிர்த்ற, அர்கலகட அடிப்தகடத் 

ரகககப றகநவுதசய்ற்குத் ரகரண தறகபறரன 

ரம் ஈடுதட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்ரநரம். டக்கு, கறக்கறரன 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட க்கலகட தரணத்க 

அறகரறத்து, அர்கலகட தககப் ரதரக்கற, 

அர்கலம் ததரதபரரத்றரன தங்தகடுக்கறன்ந எத 

சதோகரக ரற்தற்கு ரம் தல்ரததட்ட 

டடிக்ககககப ரற்தகரண்டு தகறன்நரதரது, சறன 

லறரக் குலக்கள் இணங்கலக்கு றரக, சதோகங்கலக்கு 
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றரகச் தசற்தட்டு லண்டும் இந் ரட்டிரன இணரலறரண 

எத தொதகல் றகனக உதரக்குற்கு தொற்சறக்கறன்நண; 

லண்டும் இந் ரட்கடக் குட்டிச்சுரக்குற்கு 

தொகணகறன்நண. இவ்ரநரண சறன குலக்கபறன் டடிக்கக 

கபறணரல்ரன் கடந் அசரங்கத்க சறததரன்கச் சதோகம் 

தூக்கறதநறரண்டி றகனக ற்தட்டது. ஆகர, 

ரங்கள் இது தரடர்தறல் றகக் கணரக இதக்கரண்டும். 

ந்தரத சூழ்றகனறலும் இவ்ரநரண குலக்கலக்கு இந்ப் 

தரரலன்நதொம் இந் அசரங்கதொம் இடபறக்கக்கூடரது 

ன்த ரன் இந்ச் சகதறரன  ரகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

ததரதபரரத்கக் கட்டிதலப்தைது ன்தது, ததரண 

அசரங்கத்ரல் ட்டும் தொடிரது. றர்க்கட்சறகலம் அற்கு 

ஆவு அபறக்கரண்டும். ததரதபரரம் ன்தது இந் 

ரட்டுக்குரற எத றடம். அது இந் ரட்டிரன ரழ்கறன்ந 

க்கலகட ரழ்ரரத்துடன் தரடர்தைகட எத றடம். 

ஆகர, றர்க்கட்சறகள் றர்த்துக் ரகரறடுகறன்நரதரது, 

சறன ரங்கபறல் தொலீட்டரபர்கள் து ரட்டிரன தொலீடு 

தசய்ற்குத் ங்குரர்கள். இணரல், இந் ரட்டிதகட 

ததரதபரரம் தகுரகப் தரறக்கும். ஆகர, ரன் இந்ச் 

சகதறரன ரகட்டுக்தகரள்து ல்னரம், வுதசய்து 

அசறலுக்கு அப்தரல், ரங்கள் ல்ரனரதம் இந் 

ரட்டிதகட ததரதபரரத்கப் தற்நறச் சறந்றக்கரண்டும் 

ன்தரன். ரட்டிதகட ததரதபரரம் ன்தது, 

எவ்தரத குடும்தத்றணதும் ததரதபரரத்துடன் சம்தந்ப் 

தட்ட எத றடம். ஆகர, அந் அடிப்தகடறல் ரம் 

ல்ரனரதம் என்நறககறன்நரதரது ரத்றம்ரன், து 

ரட்டின் ததரதபரரத்கக் கட்டிதலப்த தொடித்ம். இன்த 

ரம் ல்ரனரதம் இந் ரட்டில் ற்தட்டிதக்கறன்ந 

ததரதபரர ததக்கடிறலிதந்து லட்சற ததநரண்டும். 

ரட்டிரன றதத்ப்தட்டிதக்கறன்ந அதறறதத்றப் தறகள் 

லண்டும் ஆம்தறக்கப்தடரண்டும். சரோ்ரச தொலீட்டரபர் 

கள் து ரட்டுக்கு ந்து, தொலீடுககபச் தசய்ற்கரண 

ரய்ப்தைக்ககபத்ம் சறககபத்ம் ரங்கள் ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கரண்டும்.  

இந் ரட்டிரன உல்னரசப் தத் துகநக 

தொன்ரணற்ததெடரக, ரட்டின் தரணத்க அறகரறப் 

தற்கு ரங்கள் தொற்சறக்கரண்டும். இன்த ரசற ரலறறல் 

ரத்றல்ன, சர்ரச ரலறறலும் ததரதபரரம் 

லிகடந்றதக்கறன்நது. இன்த தன அதை ரடுகபறரன - 

இஸ்னரற ரடுகபறரன - ற்தட்டிதக்கறன்ந தறச்சறகண, 

சர்ரசத்றரன ற்தட்டிதக்கறன்ந தறச்சறகண, ங்கலகட 

ரட்டிரன உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்ந தறரண உற்தத்றப் 

ததரதபரண ரறகனக்கு சர்ரச ரலறறரன ற்தட்டிதக் 

கறன்ந தறச்சறகண ணப் தன தறச்சறகணகபரல், ததரதபரரம் 

லிகடந்றதக்கறன்நது. ஆகர, இவ்ரநரண சூழ்றகன 

கலக்கு த்றறல்  30 ஆண்டுகள் த்த்த்றரன சறக்கற, 

சறன்ணரதறன்ணப்தட்ட து ரட்கடக் கட்டிதலப்த 

ரண்டுரக இதந்ரல், தொலில் ங்கலக்கறகடறல் 

இதக்கறன்ந ரததரடுககப நக்கரண்டும். இந் ரட்டிரன 

ஆட்சற ரற்நம் ற்தட்டு கறட்டத்ட்ட 15 ரங்கபரகறன்நண. 

தரடர்ந்தும் ரங்கள் கடந் ஆட்சறரபர்ககபப் தற்நறப் 

ரதசறக்தகரண்டிதந்ரல், அரது உகரற்நத் தரடங்கற 

வுடன் கடந் ஆட்சறகப் தற்நறக் குகநதசரல்லிக் தகரண்டும் 

கடந் ஆட்சறறல் இதந் தறச்சறகணககபப் தற்நறச் 

தசரல்லிக்தகரண்டுறதந்ரல், ங்கபரல் எத ரலம் து 

ரட்டின் ததரதபரரத்கக் கட்டிதலப்த தொடிரது. 

ஆகர, றர்க்கட்சறகபறன் ஆகத்ம் எத்துகப்கதத்ம் 

ததற்த, ரட்கடப் ததரதபரர ரலறறல் கட்டிதலப்தை 

ற்கரண தறகபறல் ரங்கள் ஈடுதடரண்டும்.  

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

த்த்த்றரன து தறரச க்கள் றகவும் ரரசரகப் 

தரறக்கப்தட்டரர்கள் ன்தது உங்கலக்குத் தரறத்ம். 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கறரன த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

ஆறக்கக்கரண றககள் ரழ்ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்கலகட குடும்தத்க 

டத் தொடிரல் இதக்கறன்நரர்கள்; ங்கலகட 

தறள்கபககபப் தரடசரகனக்கு அதப்த தொடிரல் 

இதக்கறன்நரர்கள். ன், ஆகக்குகநந் அடிப்தகட சறரண 

னசனகூட சறகூட இன்நற டக்கு, கறக்கறலுள்ப 

ஆறக்கக்கரண க்கள் ரழ்கறன்நரர்கள். 

னசனகூடத்கக்கூடக் கட்டிக்தகரள்ப தொடிரல் அங்கு 

ஆறக் கக்கரண குடும்தங்கள் இதக்கறன்நண. ஆகர, 

ரங்கள் ங்கலகட அகச்சுதோனம் அர்கலக்கரண 

தல்ரததட்ட றட்டங்ககப தொன்கத்றதக்கறன்ரநரம். 

குநறப்தரக த்த்த்றரன தரறக்கப்தட்ட ததண்கலக்குத் தரறல் 

தறற்சறபறத்து தரறல் ரய்ப்தைக்ககப ங்குதெடரக 

அர்கலகட ததரதபரரத்கக் கட்டிதலப்தைற்குப் 

தன ரகனத்றட்டங்ககப தொன்கத்றதக்கறன்ரநரம்.  

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

ரங்கள் இவ்ரநரண தசற்தரடுககபச் தசய்ற்கு 

என்ததட ரண்டும். இண ரலறரகச் சறந்றப்தக தொலில் 

றர்த்துக்தகரள்ப ரண்டும். "இது ணது ரடு", "இது ணது 

ரய்ப் தற" ன்கறன்ந உர்ரரடு எவ்தரததம் 

சறந்றப்தற்கரண சூழ்றகனகள் உதரக்கப்தட ரண்டும். 

ரங்கள் ல்ரனரதம் ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந ங்கலகட 

ரட்கட அதறறதத்ற தசய் ரண்டும்; கட்டிதலப்த 

ரண்டும். இந் ரட்கடக் கட்டிதலப்தைற்கரக இண,  

ரததரடுகலக்கு அப்தரல் ரங்கள் என்ததட்டுச் தசற்தட 

ரண்டும். அவ்ரத தசற்தடுகறன்நரதரது ரத்றம்ரன் 

ரம் து ரட்கடக் கட்டிதலப்த தொடித்ம்.  

அந் ககறல் இணப் தறச்சறகணக்கரண லர்வு கரப்தட 

ரண்டும். ந் ககறலும் இந் ரடு தறரற தொடிரது. 

டக்கும் கறக்கும் றந்ரக இகக்கப்தடுற்கு 

எதரதரதும் ரங்கள் அதறக்கரட்ரடரம் ன்தக ரங்கள் 

றகத் தபறரக தசரல்லிகக்க றதம்தைகறன்ரநரம். ஆணரல், 

அறகரங்கள் தகறப்தட ரண்டுோ்ம். அறகரங்கள் தகறப்தடு 

தெடரகச் சகன சதோகங்கலம் ங்கலகட 

அறகரங்ககபப் ததற்தக்தகரண்டு இந் ண்றரன 

ரழ்ற்கரண சூழ்றகனகள் உதரக்கப்தட ரண்டும். 

இன்த இந் ரட்டிலுள்ப 9 ரகரங்கலம் றகச் சறநப்தரகச் 

தசற்தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்நண. இன்த சறனர் டக்ககத்ம் 

கறக்ககத்ம் இகக்க ரண்டும் ன்ந ரகரத்க லப்தற 

இணங்கலக்கறகடறரன லண்டும் தறச்சறகணககப 

உண்டுதண் றதம்தைகறன்நரர்கள். இந் ரடு ததரதபரர 

ரலறறரன தொன்ரணற்நகட ரண்டுரகறதந்ரல் இந் 

ரட்டிரன இதக்கறன்ந க்கள் றம்றரக ர ரண்டும்.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, you have one more minute.  
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Okay. I will wind up, Sir.    

ஆகர, டக்கு ரகரதொம் கறக்கு ரகரதொம் 

லண்டும் இகக்கப்தடுற்கு ரங்கள் எதரதரதும் 

அதறக்கரட்ரடரம் ன்த ரன் இந்ச் சகதறல் றகத் 

தபறரகச் தசரல்லி கக்க றதம்தைகறன்ரநன். இன்த இந் 

ரட்டிரன இணப் தறச்சறகணக்கு றந்த் லர்வு கரண்தற்கரக 

அசறனகப்தைச் சகத உதரக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. க்கள் 

அகணரறணதும் தறறறறத்தும் தரதுகரக்கப்தடக்கூடி 

ககறல், அர்கலகட உரறககள் தரதுகரக்கப்தடக்கூடி 

ககறல், இந்ச் சகதறரன அர்கலகட தறறறறத்தும் 

றகறரசர அடிப்தகடறல் இடம்ததநக்கூடி ககறல், 

லண்டும் இணங்கலக்கறகடறனரண கசப்தைர்வு ற்தடர 

ககறல் இந் ரட்டிரன தைற அசறனகப்தைச் சட்டம் 

உதரக்கப்தட ரண்டும். அற்கரக ரங்கள் ல்ரனரதம் 

கட்சற ரதங்கலக்கு அப்தரல் என்ததட்டுச் தசற்தட தொன் 

ரண்டும் ன்த ரகட்டு, றகடதததகறன்ரநன். ன்நற. 

    

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට, රු අජිත් භහ්තනප්ශඳරුභ භ්තත්රීුවභහ. ඔඵුවභහට 

විනහඩි ශදොශව හරඹක් තිශඵනහ.  

ඊට ශඳය මුරහනඹ වහ රු රකී ්ඹර්ධන භ්තත්රීුවභහශේ 

නභ ශඹෝ්නහ ය්තන. 

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලතත්තීය පුහුු භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, "ශන අසථහශ දී රු රකී 

්ඹර්ධන භ්තත්රීුවභහ මරහනඹ ත යුුවඹ"යි භහ ශඹෝ්නහ 

යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

භනතුරුල ගරු ගේ.එම්. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මූළවනගයන් 
ඉලත් වුගයන්, ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු අජිත් භහ්තනප්ශඳරුභ භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහ ථහ ය්තන.  

 
[අ.බහ. 5.57] 

 

ගරු භජිත් මළන්නප්ගඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඳසු ගිඹ ය්ඹ ශන යට භය 

උගුේ ශදට වසු ශහ. එක් තභයි ජිී හ උගුර. අශනක් එ 

තභයි ණඹ උගුර. අ ශප් අ දත් ය්ඹට තිබුණු ප්රධහන අභිශඹෝ 
ශද තභයි ශන යට ජිී හ උගුශරනුත්, ඒ ණඹ උගුශරනුත් රහ 
්තන එ. ඒ තභයි අඳට විශලේශඹ්තභ තිබුණු අභිශඹෝ 
ශද. ජිී හ උගුර ළන භහි්තද යහ්ඳක් හිටපු ්නහධිඳතිුවභහ 
යටට රුණු ශවළි යමි්ත කි ශ , යුශයෝඳශේ ඉ්තන මටටිඹ, 
ඇශභරිහශ  ඉ්තන ණ්ඩහඹන අපි දියුණු ශනහට විරුධතධයි 
කිඹරහයි. ශරෝ ඵරුව්ත අපි දියුණු ශනහට විරුධතධයි, ඒට 
ඊර්යහ යනහ කිඹරහයි කි ශ . ඒ ියහ එුවභහත්, ඒ හශේභ 
යණවිරුනුත්, ශන යශමට ්නතහත් යුද අධියණඹට ශන 
ඹ්තන තභයි ශන ජිී හ උගුර ඇති යරහ තිශඵ්තශ්ත කිඹරහ 
තභයි එදහ එුවභහ ඳළවළදිිම ශශේ. ජිී හර විදුිම පුටුක් 
තිශඵනහ, තභ්තත්, යණවිරු්තත් ඒශක් ඉ්තරහ භය්තන 
වදනහ කිඹරහ කි හ.  ජිී හර තිශඵනහ, එේ දන වක්, 
ඒට අය ශන ගිහිේරහ භය්තන වදනහ කිඹරහ තභයි එදහ එුවභහ 
යටට කි ශ .  යුශයෝඳශේ ඵරත් යටේ පිළිඵ අශප් හිත් ුවශ 
දළඩි ජයඹක් එදහ එුවභහඇති ශහ. එුවභහ පුයහයන ශදඩුහ. 
"භභ ළභළතියි, යට ශනුශ්ත ජිී හරට ඹ්තන, ගිහිේරහ 
එේ දන වට නගි්තන භභ රළවළසතියි" කිඹරහ තභයි එුවභහ ඒ 
ළන පුයහයන ශදඩුශ . එශවභ පුයහයන ශදොඩන භ්ත එුවභහ 
ශන යශමට ්නතහට කි ශ  ශභොක්ද? "භහත්, ශන යශමට 
්නතහත්, යණවිරුනුත් ඒ යුද අධිය ණශඹ්ත ශබ්යහ ්තන 
ඕනෆ නන, භට ක්තදඹ දීරහ ආඳසු භහ ්නහධිඳති ය්තන" කිඹරහ 
කි හ. එශවභ කිඹරහ ඒ අසථහශ්ත ප්රශඹෝ්න ්තන වළදුහ. 
ශන ජිී හ උගුර වරිඹට හිේතනහශේ ුවහරඹ හශේ ඳහවිච්චි 
යරහ, අවුරුදු ශදට ිම්ත ්නහධිඳතියණඹට ගිඹහ. ශභොද, 
ශන ජිී හ උගුර ුවළි්ත ්නතහශේ අනුනඳහ රඵහශන ආඳසු 
්නහධිඳති ශ්තනයි එුවභහ උත්හව ශශේ. නමුත් භහි්තද 
යහ්ඳක්ට ක්තදඹ දු්තශනොත් ශන උගුශර්ත යට රහ ්තන 
පුළු්තද කිඹරහ ශන යශමට ්නතහට ප්රලසනඹක් තිබුණහ.  

ශභොද, ශන ජිී හ උගුශර්ත යට ශබ්යහ ්තන එදහ ඵෆ්ත කී 
ම්ත භවතහ ශන යටට ආහභ ඇභතියඹහ ශොශවොභද, විඳුභ 
දු්තශ්ත? භහධය ්තදර්ලන තළබුහ. ගිහිේරහ ඳහශර් බුදිඹහ ත්තහ. 
ඔ්තන, උත්තය ශවොඹ්තන ගිඹ විධිඹ. එශවභ නළත්නන නී ද්ත 
පිේශේ ශනෝනහ ශන ළන ශොඹහ ඵර්තන රරහට ආහභ 
ශොශවොභද, ශන ්හතය්තතය ප්රලසනඹ වි්තන වළදුශ ? භර්වි්ත 
සුේහ හිටපු ඇභතිුවභහ එදහ ගිහිේරහ කි හ, "භභ ළභළතියි, 
ඔඵුවමිඹ හද ඵඳි්තන" කිඹරහ. හද ඵළරහ ශන උගුශර්ත 

යට ශබ්යහ ්තන පුළු්ත කිඹරහ එුවභහ හිුවහ. Channel 4 එට 

එ්තන කිඹරහ, වීහ දීරහ අය ශන ගිහිේරහ, භෙදී ේ වරහ, 
මිියසු්ත රහ හ කිශඹ හ. ඔ්තන, ්හතය්තතය ප්රලසන වි්තන 
වදපු විධිඹ. ්නතහ ශන දළක්හ. එශවභ නන ජිී හ උගුශර්ත 
යශමට ්නතහත්, යණවිරුනුත්, ඒ හශේභ භහි්තද යහ්ඳක් 
හිටපු ්නහධිඳතිුවභහත් ශබ්යහ ්තන පුළු්ත ්තශ්ත යියේ 
විරභසුරවටයි, ජභත්රීඳහර සුරිශේනටයි කිඹන එ ්නතහ 

ශත්රුන අය ශන තභයි එදහ භහි්තද යහ්ඳක් pension ඹරහ, 

ජභත්රීඳහර සුරිශේන භළතිුවභහ ශන යශමට ්නහධිඳති පුටුශ  
ඉ්තවශ .  

ඊට ටි දට ඳසු ්නතහ  යඑ්තපී එටත් ක්තදඹ දීරහ 
එක්ත් ්හති ඳක් ය්ඹක් පිහිටු්තන ටයුුව ශහ. 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අපි ඒ කීභ බහය ත්තහ. 
එක්ත් ්හති ඳක් ය්ඹ - යියේ විරභසුරව, ජභත්රීඳහර 
සුරිශේන ප්රමු ය්ඹ- ්නතහ ඳයපු ඒ කීභ, ඒ ්නතහ 
ඵරහශඳොශයොත්ුව බහය අය ශන ජිී හ උගුශර්ත අශප් යට ශබ්යහ 
ත්තහ. අපි එදහ ඒ දින සුඹඹ ත ශශේ විශලේශඹ්තභ ශන ජිී හ 
උගුශර්ත යට ශබ්යහ ්තනයි. ඒශ්ත අපි ්නතහ 
ඵරහශඳොශයොත්ුව ඉසට යරහ, භහි්තද යහ්ඳක් හිටපු 
්නහධිඳතිුවභහත්, ඒ හශේභ යණවිරුනුත් ශන උගුශර්ත ශබ්යහ 
ශන, යටට ආඳසු එශවභ ප්රලසනඹක් ඇති ශනොන විධිඹට ටයුුව 
ශහ. අඳට ඒශක් ත ශඳොඩි ශදඹක් ය්තන ඉුවරු ශරහ 
තිශඵනහ.  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

එදහ නළති වුණු GSP වනඹ, ශන යශමට රැකිඹහ ප්රලසනඹට ුවඩු 

දු්ත GSP වනඹ, අඳනඹන ආදහඹභට ප්රලසනඹක් වුණු GSP 

වනඹ අපි නළත රඵහ ්තන දළ්ත ටයුුව යශන ඹනහ.  

ඒ රළශඵන අසථහ දළ්ත ඉතහ ආ්තනශේ තිශඵනහ. ඒ 

විතයක් ශනොශයි, යුශයෝඳඹ භෙ සුදු ශ අශප් භත්ය 

ශශශහභ නළත රඵහ ්තන ටයුුව යරහ, ඒ ප්රලසනඹත් ඉතහභ 

ඉක්භිය්ත විඳීභට අපි ටයුුව යනහ. 

ශරෝශේ දුඵර යටේ විතයක් ශනොශයි, ඵරත් යටේ 

ඳහ එදහ ශදට ශඵදිරහ තිබුණහ. රරහ ඉසයව ශරෝශේ 

යටේ ශදට ශඵදිරහ තිබුශණ්, යහ්යඹ්ත ශදට ශඵදිරහ 

තිබුශණ්. නමුත් අද ශන සුඹ ද යහ්යඹ්ත එ ශේත් යරහ, එට 

එුව ශරහ, අපිත් එක් ඉතහභත් මිරත්ශඹ්ත අත් ළේ ඵළ 

ශන ඹන භනක් ියර්භහණඹ යරහ තිශඵනහ. ්හතය්තතයඹට 

ශන යට ඔහ තඵ්තනට පුළු්ත අඩි තහරභ - අත්තිහයභ - අපි 

ස ය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, දළ්ත ඉුවරු ශරහ තිශඵ්තශ්ත 

එ උගුරයි. එ උගුරකි්ත අපි ශන යට ශබ්යහ ත්තහ. දළ්ත 

තිශඵ්තශ්ත ණඹ උගුරයි. ණඹ උගුශරනුත් අියහර්ඹශඹ්තභ ශන 

යට ශබ්යහ ්තනහ. එදහ දින සුඹශේ ආණ්ඩුශ්ත ජිී හ උගුශේ 

ප්රලසනඹ විහ ත්තහ හශේ ණඹ උගුශරනුත් ශන යට ශබ්යහ 

්තනහ. භහ 60ක් ඹන ශොට, අඳට ඵරඹ තිශඵන අවුරුදු ඳව 

හරඹ ඉය න ශොට අපි ණඹ උගුශරනුත් ශන යට ශබ්යහ ශන, 

සහ් න ටයුුව ය්තන පුළු්ත යහ්යඹක් ියර්භහණඹ යනහ. 

අඳට ය ්තදු ්තන පුළු්ත, අඳට ය  යණ ්තන පුළු්ත, අශප් 

ේිමිම්ත අඳට ළඩ ය්තන පුළු්ත, ණඹ ශනොවී ටයුුව 

ය්තන පුළු්ත යහ්යඹක් අපි ියර්භහණඹ යනහඹ කිඹන එ 

විශලේශඹ්තභ භහ කිඹනහ. ශන හර්ඹ ශනත් හටත් ය්තන 

ඵළවළ.  

යියේ විරභසුරව භළතිුවභහත්, ජභත්රීඳහර සුරිශේන භළතිුවභහත් 

ප්රමු ය්ඹට තභයි ශන හර්ඹ ය්තන පුළු්ත ්තශ්ත. ඵ්තදුර 

ගුණර්ධන භළතිුවභහ ෆ ළහුහට, එදහ එුවභහ ශන යට වළදුශ  

ශොශවොභද? යියේ විරභසුරව භළතිුවභහට ය්තන පුළු්ත ශධත 

එුවභහට ශ වළකිද? එදහ එුවභහ කි ශ , රුපිඹේ 2,500කි්ත 

මිියකුට භහඹක් ජීත් ්තන පුළු්තඹ කිඹරහයි. යට වද්තන 

ථහ යන, උඳශදස ශදන නහඹශඹෝ එදහ කි ශ  එශවභයි. 

ලරඹහශේ පුතහ යිභහ ආත් ෆස මිර අඩු ය්තන ඵළවළයි කිඹරහ 

එදහ එුවභහ කි හ. GCE Advanced Level විබහශේ ප්රලසන ඳරඹ 

වරිවළටි වදහ ්තන ඵළරි වුණහ. දළ්ත උඳශදස ශදනහ. අපි ඒ 

කීභ ඉසට යනහඹ කිඹන එ භහ විශලේශඹ්ත කිඹනහ.  

අපි ඳසු ගිඹ භහ වඹ ුවශ ඒ වහ ළරසුන ස  ශහ. ශන 

ණඹ උගුශර්ත ්නතහ ශබ්යහ ්තන, යට ශබ්යහ ්තන, 

ශරෝශඹ්ත අශප් ්නතහ ශබ්යහ ්තන අලය ළරසුන අ දත් 

ආණ්ඩු ඳසු ගිඹ භහ වඹ ුවශ ස ශහ. රරහ ඉතිවහශේ 

ප්රථභ තහට ප්රධහන විඳක්ඹත්, ආණ්ඩු ඳක්ඹත් අත් ළේ ඵළ 

ශන ආණ්ඩු යන යහ්යඹක් ියර්භහණඹ ශහ. ඒ එක්භ මුළු 

ඳහර්ිමශන්තුවභ එභ ය්ඹක් වළටිඹට එහ ශභ්ත ළඩ ය්තන 

පුළු්ත අසථහ, අහලඹ ඳහර්ිමශන්තුව ුවශ ඇති යරහ, හද 

විහද කිරීශභ්ත ඳසු යට ශනුශ්ත ය ්තදු, ය යණ ්තනහ 

ශක්්තද්රසථහනඹක් ඵට ඳහර්ිමශන්තුව ඳත් කිරීභට අපි ටයුුව 

යරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඳසු ගිඹ හරශේ ශන ණඹ 

උගුරට අපි ඇුවළු වුශණ් ඇයි? එදහ අශප් ඵ්තදුර ගුණර්ධන හිටපු 

ඇභතිුවභහ කි හ, වුරුත් ණඹ ්තනහඹ කිඹරහ. ශේ.ආර්. 

්ඹර්ධන හිටපු ්නහධිඳතිුවභහශේ හරශේදීත් ණඹ ත්තහ. ණඹ 

්තනහ ඵ අපි පිළි්තනහ. වුරුත් ණඹ ්තනහ. නමුත් 

ශේ.ආර්. ්ඹර්ධන භළතිුවභහ එදහ ත් ණඹ ුවළි්ත යශමට ශනක් 

ඇති ශහ. ඇති වළකි මිියසු්ත ඉ්තන, රැකී යක්හිම්ත පිරුණු 

භහ්ඹක් ඒ ණඹ ුවළි්ත ියර්භහණඹ ශහ. යශමට වී අසළ්තන ළඩි 

ශහ; විදුිම ඵරඹ ඇති ශහ; ර්භහ්තතලහරහ ඇති ශහ; වහේ 

ශඳොේර නළති ශහ; මිරිස ශඳොේර නළති ශහ. ඒ ණඹ ුවළි්ත 

යශමට අ දත්භ ප්රතිඹක් ඇති යරහ, යශමට ්නතහට ඵයක් 

ශනොන ආහයඹට ඒ ත්ත ණඹ ඳහවිච්චි ශහ. නමුත් භහි්තද 

යහ්ඳක්ශේ හරශේ එශවභද ණඹ ඳහවිච්චි ශශේ? ත්ත 

ණඹිම්ත යහඳ්තිඹට රළබුශණ් 1/3යි. ඒ ණඹ මුදශර්ත 2/3ක් ඒ 

ශොේර්තශේ හක්කුරට ගිඹහ. ණඹ මුදශර්ත 1/3ක් 

ආශඹෝ්නඹ ශශේත් ශොශවේද? රහබ ්තන ඵළරි, අනහතඹක් 

ශඳශන්තශ්ත නළති යහඳ්තිරටයි, ඒ මුදේ ආශඹෝ්නඹ ශශේ. 

ගු්ත ශතොටු ශඳොශක් වළදුහ, ඒට ගු්ත ඹහනහ එ්තශ්ත නළවළ. 

යහඹේ වළදුහ, ඒහට නළ  එ්තශ්ත නළවළ. ඒහ ශොඩ නේතන 

අපි තභත් උත්හව යනහ. විදුිම ඵරහහය වළදුහ, ඒහ වළභ 

දහභ ළඩිරහ. ශභ්තන ශනහ තභයි ණඹ අයශන යපු යහඳ්ති. 

ණඹ ත්ත ියහ අපි ශන ණඹ උගුරට අහු වුණහ ශනොශයි. ණඹ 

අයශන ශවොයහ හපු ියහ, අහර්ථ යහඳ්ති යපු ියහ තභයි 

ණඹ උගුරට අශප් යට අහු වුශණ්.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අපි ඒ වහ අලය ළඩ 

පිළිශශ ස ය තිශඵනහ. ශන යශමට වළභ රුපිඹරක්භ විඹදන 

යන ශොට ඳහර්ිමශන්තුව වයවහ විඹදන කිරීශන රස්තිඹ 

ර්තභහන ආණ්ඩු ඇති ශහ. වළභ රුපිඹරක්භ විඹදන යන 

ශොට ඒ නඵ්තධශඹ්ත හද විහද යරහ, විශ චන යරහ, 

හච්කහ යරහ විියවිදබහඹකි්ත යුුව ඒ රුපිඹර විඹදන 

ය්තන ඕනෆඹ කිඹන රස්තිඹ අපි ඳහර්ිමශන්තුව ුවශ අ දත් 

රස්තිඹක් විධිඹට ඇති ශහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය. යශමට 

රර්ධනඹ වහඹ කිඹහ රඵහ ්තන ණඹ සීභහ ශහ. ආහට 

ගිඹහට ණඹ අයශන රර්ධනඹ ශඳ්ත්තන ඵළවළ. රුපිඹේ 

ශෝටි ඳවභහයකි්ත නඳව ඉදි ය්තන ගිඹ ච්ශච්රිශේ ඉදි කිරීන 

නත්්තන කිඹහ රු අග්රහභහතයුවභහ කි හ. චීනශේ එක්සීන 

ඵළරකුශ  ණඹිම්ත ඉදි ය්තන ගිඹ ච්ශච්රිශේ ඉදි කිරීන 

නත්්තන කිඹහ අග්රහභහතයුවභහ කි හ. රුපිඹේ ශෝටි එසුඹ 

ඳනවකි්ත ඒ ශොඩනළඟිේර ඉදි ය්තන අපි ළරසුන ස 

යරහ ටයුුව ය ශන ඹනහ.  ආහට ගිඹහට ණඹ ්තශ්ත 

නළති,  ඹන ළරසුභක් ඇති ණඹ ළී ශන ප්රතිඳත්තිඹ අපි ස 

ශහ. ඒ හශේභ ආශඹෝ්න රරහට එන විධිශේ ළඩ 

පිළිශශක් අපි ස ය ශන ඹනහ. අපි විවිධ යටේ එක්  

ගිවිසුන අත්්ත යරහ රරහට විලහර විශධතය ඹ ශශශ ශඳොශක් 

ියර්භහණඹ ය දීරහ, රරහට ආශඹෝ්ඹ්ත ශ්තවීභට අලය 

හතහයණඹ ශන හරඹ ුවශ ියර්භහණඹ යමි්ත ඹනහ.  

අපි ද්තනහ, නළ  එ්තශ්ත නළති යහඹේ, ගු්ත ඹහනහ 

එ්තශ්ත නළති ගු්ත ශතොටුශඳොශේ, වළභ දහභ ළශඩන 

ශනොශයොච්ශචෝශේ ළිය විදුිම ඵරහහය වද්තන එදහ ඒහධිඳති 

ය යණ ත්ත ඵ. ඒ ය ්තදු ය යණ ත්තත් ඒ ශනුශ්ත ත් ණඹ 

මුදේිම්ත ශභොනහද ශශේ? ණඹ මුදේිම්ත ශභොනහද 

ය්තශ්ත කිඹන එ ්නතහත් එක්, එශවභ නළත්නන 

ඳහර්ිමශන්තුවශ  ථහ යරහ විියවිදබහශඹ්ත ටයුුව යන 

රස්තිඹ අපි ශන යටට වඳු්තහ දු්තනහ. ඒහධිඳති ඳහරනඹ ශන 

යටි්ත ුවය්ත යරහ, යහ්ය ශේඹහට තභ්තශේ උත්භ අනු 

ළඩ ය්තන පුළු්ත හතහයණඹ ඇති යරහ, යහ්ය ශේහ 

ශොමි්ත බහ ශන යටට වඳු්තහ දු්තශ්ත අපි. යහ්ය ශේහ 

ශොමි්ත බහ විතයක් ශනොශයි මරහනහරඪ රු 

භ්තත්රීුවභිය, ශොමි්ත බහ 11ක් සථහපිත ශහ.  
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යහ්ය ශේඹහ, ශඳොිමස ියරධහරිඹහ, නඩුහයඹහ ළිය ඒ 

උත් බුධතධිභත් පුධතරඹ්තට යටට ළඩ ය්තන පුළු්ත 

හතහයණඹ අපි ශන යට ුවශ ඇති යරහ දු්තනහ. ශට්තඩර් 

ක්රිඹහිමඹ ියදවශේ කිරීභට අලය හතහයණඹ යහ්ය ශේඹහට 

ඇති ය දු්තනහ. එදහ වළභ ශධතභ ශධතලඳහරී යණඹ ශරහයි 

තිබුශණ්. ශදොසතය භවත්තඹහ ියඹභ යන ශඵශවත විතයයි 

ශධතලඳහරනඥඹහ ය ්තදු ශශේ නළත්ශත්. ශඳොලීසුඹට ය ්තදු 

ශද්තශ්ත ශධතලඳහරනඥඹහ. භ්ධතධිඹ ශඵද්තන ඕනෆ හටද කිඹරහ 

ය යණඹ ශශේ ශධතලඳහරනඥඹහ. භ්ධතධි ආධහයඹ ශද්තන ඕනෆ, 

සඹර රැකිඹහ ය්තන භළක්ත එ ශද්තන ඕනෆ හටද කිඹරහ 

ය යණඹ ශශේ ශධතලඳහරනඥඹහ. උත් ියරධහරිඹහ ශනොශයි. 

ඳහරභ වද්තන ඕනෆ ශොශවොභද කිඹරහ ය යණඹ ශශේ 

ඉරජිශ්තරුහ ශනොශයි, භ්තත්රීුවභහ. එශවභ තිබුණු යුඹ අපි 

අ්ත යරහ යහ්ය ශේඹහට තමු්තශේ බුධතධිඹ, උතහට 

තමු්තශේ බුධතධිඹ ඳහවිච්චි යරහ ළඩ ය්තන පුළු්ත රභශ දඹ 

අපි වරිසරහ දු්තනහ.  

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ණඹ උගුරට යශමට ්නතහ අහු යරහ අද 

ඉඳශදන දරුහත් රුපිඹේ රක් ඳවට ආ්තන ණඹහයශඹක් 

ඵට ඳත් ශහ. ශ්රී රරහශ  ක්තභ රහබඹ රළබීශන යදට රුපිඹේ 

රක් ඳව ණඹ වතිඹක් ශදන යුඹක් එදහ භහි්තද යහ්ඳක් 

ශන යශමට ඇති ශහ. අද ඉඳශදන දරුහත් රුපිඹේ රක් ඳව 

ණඹහයශඹක් ඵට ඳත් යරහ ඒ ණශඹ්ත ුවශන්ත ශදක් 

ශවොයහ හරහ, ුවශන්ත එක් අහර්ථ යහඳ්ති ශනුශ්ත ශ්ත 

ශහ. එදහ එ ළිය යුඹක් ශන යටට ියර්භහණඹ ය දු්තනහ. ඒ ණඹ 

වහ ශඳොලී ශ්තන ආදහඹභ ශව ශ  ශොශවොභද? ඍජු ඵධතශද්ත, 

ධනතහ ශන ඵධතශද්ත සුඹඹට 18ක් තභයි එුව වුශණ්. යහ්ය 

ආදහඹභ සුඹඹට 10ක් එුව වුණහ. අහිර දුප්ඳත් මිියවහශ්ත 

අඹ  යන ඵධතශද්ත සුඹඹට 72ක් පුශයෝශන තභයි යට ඳහරනඹ 

ය්තන, යහ්ය ඳහරනඹ ය්තන මුදේ ශවොඹහ ත්ශත්. 

සුඹ ද ණඹ ඵය අහිර දුප්ඳත් මිියවහශේ ය පිටට දහපු 

යුඹක් තභයි එදහ තිබුශණ්. එශර ඵදු අඹ යරහ ඒ එුව ය 

ත්ුව ේිම ටිශනුත් ණඹ ශ්තන ඵළරි ඵරශොශරොත් 

ආණ්ඩුක් තභයි අපිට ඉතිරි ය දීරහ ගිශේ. ඔක්ශෝභ ේිම 

එුව යරහ දු්තනත් ණඹ ශහ ්තනත් ඵළරි ඵරශොශරොත් 

යටක් තභයි ියර්භහණඹ ය දීරහ ගිශේ. අඳට එඳහයටභ ඒ 

ශනස කිරීශන වළකිඹහක් නළවළ. නමුත්, අපි ඒ රභඹ ශනස 

යනහ. ඉදිරිශේදී ටිශ්ත ටි අපි ඒ ශනස යනහ. අපි ශන 

යට ශොඩ ්තන ඕනෆ.  

ශන යට වද්තන පුළු්ත උත් මිියසු්ත එදහ යට වළය දහරහ 

ගිඹහ. රුපිඹේ රක් 100ක් විඹදන යරහ ඉරජිශ්තරුශක් බිහි 

ශහ. ඒ දුප්ඳත් මිියසු්තශේ ේිම.  ඉරජිශ්තරු උඳහධිඹ අයශන 

විලසවිදයහරශඹ්ත එළිඹට ගිඹහ. වළඵළයි, යශමට ේිමිම්ත උඳහධිඹ 

අයත් අඹශ්ත සුඹඹට 50 ඳභණ පිරික් ශන යටරට ගිහි්ත 

ශේඹ ය්තන ඳට්ත ත්තහ. නළත රරහට ආශ  නළවළ.  

ඔවු්ත රරහට ආශ  නළුවහ ඳභණක් ශනොශයි. ඔවු්තශේ 

ඳවුශේ උදවිඹත් ඒ යටරට අයශන ගිඹහ. ශදොසතයරු ළිය 

උත් පිරි ශන යට වළය දහරහ ගිඹහ. ශන යටි්ත එළිඹට ගිඹ 

මිියශවක් ආඳහු ශන යටට ආහ නන ඒ භළද ශඳයදි යටට ගිඹ 

්ව ශේහ විතයයි. උතහ ශන යටට ආශ  නළවළ. උත් 

මිියවහ ශත්රුන ත්තහ, ශන අඳහඹක්; ශන වද්තන ඵළවළ; ශන 

යට ඹන විධිඹ අඳට ශනස ය්තන ඵළවළ කිඹරහ. ශන යශමට 

තිශඵන තත්ත්ඹ ශත්රුන අයශන ඔවු්ත යට වළය දහරහ ගිඹහ. ඒ 

අඹ ගිශේ යටට ආදශර් නළති ියහ ශනොශයි. ඒ අඹ දළන ත්තහ 

ශන ඹන රභඹ ුවශ දහත් යට ශොඩ න්තන ඵළවළ. යට වළය 

දහරහ ඹන එ ඳභණයි විඳුභ කිඹරහ. ඒ ය ්තදු ත්තහ.  

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ශඵොරු රයහ ශේන අඳට ශඳ්තනුහ. 

2014 අඹ ළඹ ශඳොතක් අඳට ශඳ්තනුහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභහ, හරඹ අහනයි. 

 

ගරු භජිත් මළන්නප්ගඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, භට විනහඩි ුවනක් ශද්තන.  

අඳට ශඳ්තනුහ ශඳොතක්. ඒ ශඳොත් වළදුශ  එදහ හිටපු 

ියරධහරි්ත. අශප් ආණ්ඩු ආපු භ්ත ඒහ ශනස ය්තන 

වළදුශ  නළවළ. එදහ ශඵොරු රයහ ශේන වරි සරහ ශභොනහද 

ශශේ? මරය නුශදනු පිළිඵ ඳහර්ිමශන්තුව දළනුත් ශ යුුව 

වුත් ඳහර්ිමශන්තුවට ශනොශයි, අඩු හශ්ත භව ඵළරකුටත් 

කිඹ්තශ්ත නළුව ඒ අඹ ණඹ ත්තහ. ශරෝඹ රැළමටටුහ. 

රරහශ  මිියසු්ත රැළමටටුහ.  

රරහ ිය් ශතේ ී තිත රසථහ ඳහර්ිමශන්තුවට 

ඳභණක් ශනොශයි, භව ඵළරකුටත් ශවොශය්ත රුපිඹේ ශෝටි 

36,500 ණඹ ත්තහ. ඒ හශේභ යහඹ අධිහරිඹ රුපිඹේ ශෝටි 

26,000 ණඹ ත්තහ. ඒ ණඹ ත්ශත්, යට යමටටරහ; ්නතහ 

යමටටරහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ශ්රීරර්ත එඹහර්රයි්තස භහභ 

රුපිඹේ ශෝටි 20,000 ණඹ ත්තහ. ශන ආහයඹට 

ඳහර්ිමශන්තුවට ශනොශයි, භව ඵළරකුටත් ශවොයහට රුපිඹේ 

ශෝටි 104,280ක් අයශන තිශඵනහ. ශරෝ ඵළරකුට ශනහ 

ශඳ්තනුශ  "රහබ" කිඹරහ. එශවභ කිඹරහ තභයි ණඹ ත්ශත්. 

එශවභ යටක් තභයි ඳසු ගිඹ හරශේ තිබුශණ්. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඒ විතයක් ශනොශයි, ශන 

යශමට හර්ක ඒ පුධතර ආදහඹභ ශඩොරර් 3,625ක් කිඹරහ ශරොකු 

චිරඹක් භහ ශඳ්තනුහ.  ඒ පුධතර ආදහඹභ ශඩොරර් 3,625ක් 

නන වතය ශදශනකු ඉ්තන ඳවුරට භහසු රුපිඹේ 160,000 

ආදහඹභක් තිශඵ්තන ඕනෆ. රුපිඹේ 160,000 ආදහඹභක් 

තිබුශණ් ශොයි භනුසඹහටද? එදහ ියර්භහණඹ යපු කුඩු 

්හහයනහයයි්තට, එතශනෝේ යහඳහරියි්තට, ළසුශනෝ 

යහඳහරියි්තට, අවි ආයුධ ්හහයනහයයි්තට රුපිඹේ 

160,000 භහසු ආදහඹභක් තිශඵ්තන ඇති. නමුත් ශන යශමට 

හභහනය භනුසඹහට එශවභ භහසු ආදහඹභක් තිබුශණ් නළවළ. 

ශන යශමට හිටපු මිියසු්තශ්ත බහඹට ළඩි පිරික් ශඩොරර් 

ශද ආදහඹභක් දට  උඳඹ්තශ්ත නළවළ.   රුපිඹේ 

31,200ට ඩහ අඩු භහසු ආදහඹභක් තභයි ඳවුරට තිබුශණ්.  

භහ ශන හයණඹත් කිඹහ භශේ ථහ අ්ත යනහ, 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය. අපි ශන යට ශන ණඹ උගුශරනුත් 

ශබ්යහ ්තනහ ඵ විශලේශඹ්තභ කිඹනහ. අශප් යට ශන ණඹ 

උගුශර්ත ශබ්යහශන, රක් දවඹට ළඩි රැකී යක්හ ප්රභහණඹක් 

ශන යට ුවශ ියර්භහණඹ යනහ. ශන ුවළි්ත අඳනඹන ආදහඹභ 

ළඩි ය ්තනහ. 2000 අවුරුධතශධත සුඹඹට 30ක් තිබුණු 

අඳනඹන ආදහඹභ භහි්තද යහ්ඳක් භවත්තඹහ සුඹඹට 15ට අඩු 

යරහ ශඳ්තනුහ. එදහ යහ්ය ආදහඹභ දශ ශධතය ඹ ියසඳහදිතශඹ්ත 

සුඹඹට 19 තිබුශණ්. ඒ සුඹඹට 18ට අඩු යරහ ශඳ්තනුහ. 

අඳනඹන ආදහඹභ, විශධතල ආශඹෝ්න, ර්භහ්තතලහරහ ුවළි්ත ශන 

යශමට ියසඳහදනඹ ළඩි යරහ අඳ ශඳ්තනහ. ගිිය ශඳොිමඹට ණඹ 

ළී භ නත්රහ අඳ ආශඹෝ්න ළඩි යනහ. දළ්තත් අඳත් 

එක් ශන යට රර්ධනඹ ය්තන එුව ශ්තන කිඹහ භහ 

ඉේලීභක් යනහ. ඒ වහ අඳ වළශභෝටභ අහල තිශඵනහ. 

795 796 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ශන ඒහධිඳති ය්ඹක් ශනොශයි. වළශභෝභ එක් අත් ළේ 

ඵළශන අ දත් රස්තිඹක් ියර්භහණඹ යන ය්ඹක් අද 

බිහිශරහ තිශඵනහ. අශප් ය්ඹත් එක් එුවශරහ, ශන 

හයණහ නඵ්තධශඹ්ත හච්කහ යමු කිඹහ භහ ශන අසථහශ දී 

ඉේලීභක් යනහ. ශන හයණහ නඵ්තධශඹ්ත අඳ පරදහයී 

විශ චනඹ යමු. ජරී විශ චනඹ ය්තන එඳහ. ''අඳ එට 

එුවශරහ ළඩ යරහ, ශන යට වදමු'' කිඹරහ විශලේශඹ්ත 

විඳක්ඹට ආයහධනහ යමි්ත භහ ියවඬ නහ. ශඵොශවොභ සුවතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සුවතියි.  

රු භහි්තද භයසුරව ඇභතිුවභහ, ඔඵුවභහට විනහඩි 20 

හරඹක් රළබී  තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 6.14] 

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලතත්තීය පුහුු භමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අශප් විරුධතධ ඳක්ශේ 

රවිධහඹුවභහ න අනුය කුභහය දිහනහඹ භළතිුවභහශේ ථහ 

භහ අවශන හිටිඹහ. එුවභහ විශලේශඹ්ත ඒ ථහශ දී  ව්ත 

ශහ, GCE (O/L), GCE (A/L) භත්ශරහ ශවෝ අභත්ශරහ 

ඳහිම්ත පිටන ශභයි්තශ්ත 25,000ක් ඳභණයි 

විලසවිදයහරරට ඇුවශත් ය ්තන පුළු්ත ශ්තශ්ත කිඹරහ. 

ඒ ඇත්ත. ශභයි්ත 370,000කි්ත, ශභයි්ත 25,000 ප්රභහණඹක් 

තභයි අඳට හනප්රදහයි විලසවිදයහරරට ඇුවශත් ය්තන 

අසථහ රළශඵ්තශ්ත. ඊට අභතය දශ ලශඹ්ත 125,000ක් 

විතය ියපුණතහ රර්ධනඹට ශවෝ ්ත්ය ඹ පුහුණු  ක්ශේරඹට 

නඵ්තධ ය්තන අඳ ටයුුව යනහ. විවිධ ආඹතන වයවහ 

125,000 විතය ප්රභහණඹක් තභයි අඳට ියපුණතහ රර්ධනඹට 

ශවෝ ්ත්ය ඹ පුහුණු  ක්ශේරඹට ඇුවළු ය්තන ඉඩඩ 

රළශඵ්තශ්ත. ඒ විධිඹට ඵරනශොට 370,000්ත, 150,000ක්  

විතය ප්රභහණඹක් තභයි ඹනකිසු උස අධයහඳනඹක් ශවෝ ්ත්ය ඹ 

පුහුණුක් රඵහ ්තන ශන නශොට අඳට ශඹොමු ය්තන 

වළකිඹහ රළබිරහ තිශඵ්තශ්ත. GCE (O/L) pass  ශරහ, GCE  

(A/L) pass වුණත් විලසවිදයහරරට ඹ්තශ්ත නළති, ්ත්ය ඹ  

පුහුණුක් රඵහ ්තශ්ත නළති, කිසුභ ියපුණතහකි්ත ශතොය 

රැකිඹහක් ඵරහශඳොශයොත්ුව 220,000ක්  විතය ෆභ ර්ඹක් 

ඳහහභ රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට ඇුවළු ශ්තන ඉදිරිඳත් ශනහ 

කිඹන හයණඹ භහ ශන අසථහශ දී භතක් ය්තන ළභළතියි. 

අඳට තිශඵන විශලේභ අභිශඹෝඹ විධිඹට භහ නන දකි්තශ්ත 

ශභඹයි. ශන 220,000 එක්ශෝ ියපුණතහ රර්ධනඹ රඵහ දීශන 

ළඩ පිළිශශට ශඹොමු ය්තන ඕනෆ. එශවභ නළත්නන ්ත්ය ඹ 

පුහුණුක් රඵහ දීරහ, තරුණ ඳයපුශර් වළකිඹහ්ත ර්ධනඹ 

කිරීශභ්ත අනුවරු තභ්තශේ ලක්තිශඹ්තභ රැකිඹහ ශශශ 

ශඳොශට ශඹොමු කිරීශන ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය්තන ඕනෆ.  

2001 අවුරුධතශධත භහ රැකීයක්හ වහ නරු ඇභතියඹහ 

වළටිඹට ටයුුව ශහ භට භතයි. ඔඵුවභහත් ඒ හරශේ අඳත් 

එක්  ඳහර්ිමශන්තුවශ  හිටිඹහ, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය. ඒ 

හරශේ භභ ්හති රැකිඹහ ප්රතිඳත්තිඹක් ළබිනමට භණ්ඩරඹට 

ඉදිරිඳත් යරහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම සථහයඹ සුට කි හ, 

"ශධතලඳහරනඥශඹෝ රැකිඹහ රඵහ දීභට නඵ්තධ විඹ යුුව නළවළ" 

කිඹරහ. අඳට තිශඵ්තශ්ත ඒ තරුණ ඳයපුශර් වළකිඹහ්ත ර්ධනඹ 

යරහ, රැකිඹහ ශශශ ශඳොශශේ ඉේ දභ අනු ශභයි්තශේ 

ලක්තිඹ භතභ රැකිඹහක් රඵහ ළී ශන ළඩ පිළිශශට ශඹොමු 

කිරීභයි. ශන ළඩ පිළිශශට තභයි අඳ අද ඹ්තන ඳට්ත අයශන 

තිශඵ්තශ්ත.  

භභ ශන හයණඹ ශඵොශවොභ ුවටි්ත ප්රහල ය්තන 

ළභළතියි. රරහ පුයහභ දශ ලශඹ්ත ්ත්ය ඹ පුහුණු භධයසථහන 

350ක් ඳභණ තිශඵනහ. ඒහශේ අඩු ඳහඩු ශොඹහ ඵළිමඹ යුුවයි. 

එභ භධයසථහන භඟි්ත ශභයි්තට ඉරග්රීසු බහහ ථහ කිරීශන 

වළකිඹහ රඵහ දීශභ්ත අනුවරු ඒ ශභයි්තට ප්රහශඹෝගි ළඩ 

පුහුණුක් රඵහදීභත් එක් රැකිඹහ ශශශ ශඳොශශේ අලයතහ 

අනු ඒ ශභයි්ත රැකිඹහරට ශඹොමු කිරීශන ළඩ පිළිශශ අපි 

දළ්ත ඳට්ත අයශන තිශඵනහ. විශලේශඹ්තභ ශන අවුරුධතශධත ජුිම 

භහශේ 15ළියදහ තභයි ්හතය්තතය පුහුණු ද වළටිඹට එක්ත් 

්හය ්තශේ රවිධහනඹ විසු්ත නන යරහ තිශඵ්තශ්ත.  

“World Youth Skills Day” කිඹරහ තභයි ඒට කිඹ්තශ්ත. 

ඇත්ත ලශඹ්තභ ශන ශඹෝ්නහ ශනහශ  රරහශ්ත. මීට 

අවුරුදු කිහිඳඹට ශඳය අශප් තහනහඳති හර්ඹහරඹ අශප් 

අලයතහ අනු වළඩළහිරහ ශනත් යටේ නඵ්තධ යශන 

ශන ශඹෝ්නහ ශනළේරහ එක්ත් ්හය ්තශේ රවිධහනශේ භවහ 

නශනරනශේ අනුභත යත්තහ. ඉ්ත අනුවරු "ශරෝ -

්හතය්තතය- පුහුණු දිනඹ" වළටිඹට ෆභ ර්ඹභ ජුිම 15ළියදහ 

නන යරහ තිශඵ්තශ්ත. ශන අවුරුධතශධත ජුිම 15ළියදහ අපි 

කිළිශනොච්චිඹ ්ත්ය ඹ පුහුණු භධයසථහනඹ ්නතහ අයිතිඹට ඳත් 

යනහ.  

ඇත්ත ලශඹ්තභ එභ ්ත්ය ඹ පුහුණු භධයසථහනඹ අඳට 

රළබුශණ් තෆේක් වළටිඹටයි. අශප් ය්ශේ මුදේ එහි ඉදිකිරීන 

ටයුුව වහ විඹදන කිරීශන වුභනහක් තිබුශණ් නළවළ. ්ර්භ්ත 

ය්ඹ යුශයෝ මිිමඹන 10ක් අඳට තෆේක් වළටිඹට දු්තනහ. එට 

තිබුණු ය්ඹ කි හ, "ඳලසචහත් යුද භශේදී රහිඳිඹහ ළඩි කිරීශන 

අයමුණිගත්ත, ඒ හශේභ ඒ ඳශහත්ර සුටින තරුණ තරුණිගතඹ්තට 

රැකී යක්හ රඵහදීශන වුභනහ ඳදනන යශන කිළිශනොච්චිඹ 

ප්රශධතලශේ අපි ්හති ්ත්ය ඹ පුහුණු භධයසථහනඹක් ආයනබ 

යමු." කිඹරහ. ඒ ළඩ පිළිශශ තභයි දළ්ත අශප් ය්ඹ ඉදිරිඹට 

ශන ඹ්තශ්ත. අපි ඒ භධයසථහනඹ ජුිම 15ළියදහ අතිරු 

්නහධිඳතිුවභහශේත්, අභළතිුවභහශේත් වබහගීත්ශඹ්ත ්නතහ 

අයිතිඹට ඳත් යනහ. 

ශන අවුරුධතශධත ළප්තළනඵර් භහශේදී අපි NSBM වරිත 

විලසවිදයහරඹ ්නතහ අයිතිඹට ඳත් යනහ. ඳශමුළිය පිඹය 

වළටිඹට ශභයි 10,000ට ආ්තන ප්රභහණඹක් විලසවිදයහරඹට 

ඇුවළු ය්තන අපි ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ 

ඒ ියදවස අධයහඳනඹ ඳදනන යශන ඹන ළඩ පිළිශශක් 

ශනොශයි.  

විශලේශඹ්තභ භධයභ ඳ්තතිශේ ශභයි්තට පිට යට ගිහිේරහ 

විලහර මුදරක් විඹදන ය්තශ්ත නළුව ඹන කිසු මුදරක් ශරහ 

්හතය්තතයඹ පිළිත් උඳහධිඹක් රඵහ ළී ශන ළඩ පිළිශශක් 

හිත තභයි ඳසු ගිඹ ය්ඹ හරශේ ශඹෝ්නහ යරහ, ළබිනමට 

භණ්ඩරශඹ්ත නභත යරහ ශභභ වරිත විලසවිදයහරශේ ඉදිකිරීන 

ආයනබ ශශේ. ඒ වහ රුපිඹේ බිිමඹන 10ක්, ඒ කිඹ්තශ්ත 

රුපිඹේ මිිමඹන 10,000ක් ශධතය ඹ ඵළරකුකි්ත ණඹක් වළටිඹට 

අයශන තිශඵනහ. දළ්ත එහි ඉදිකිරීන ටයුුවිම්ත සුඹඹට 95ක් 

ඳභණ අ්ත. ළප්තළනඵර් භහශේදී එභ විලසවිදයහරඹ වි්ත 

යරහ ්නතහ අයිතිඹට ඳත් ය්තන අපි ඵරහශඳොශයොත්ුව 

797 798 

[රු අජිත් භහ්තනප්ශඳරුභ භවතහ] 
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ශනහ. ශන හශේ විවිධ භහර් වයවහ අපි ශන යශමට තරුණ 

තරුණිගතඹ්තට තභ්තශේ සුදුසුන භත, තභ්තශේ වළකිඹහ්ත භත 

රැකී යක්හ රඵහදීශන ළඩ පිළිශශට ඹ්තන දළ්ත ඳට්ත අය්ත 

තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඇත්ත ලශඹ්තභ භභ දකින 

විධිඹට අදත් ළඩිපුයභ රැකී යක්හ තිශඵ්තශ්ත, ඉදිරිඹටත් 

තිශඵ්තශ්ත ශඳෞධතිම අරලශේයි. අද අපි රැකිඹහ ශශශ 

ශඳොශශේ  ප්රතිලතඹ දිවහ ඵළ දහභ රක් 8, 9 තයන රැකිඹහ 

ප්රභහණඹක් තභයි යහ්ය අරලඹ ුවශ තිශඵ්තශ්ත. රක් 70, 80 

විතය රැකිඹහ අසථහ බිහි ය්තශ්ත ශඳෞධතිම අරලඹයි. අශප් 

තරුණ තරුණිගතඹ්තට ළඩිපුය රැකිඹහ අසථහ රඵහශදන ළඩ 

පිළිශශක් ශඳෞධතිම අරලශඹ්ත ක්රිඹහත්භ ශයි කිඹරහ තභයි 

අඳට ඵරහශඳොශයොත්ුව ශ්තන පුළු්තභ තිශඵ්තශ්ත. ඒ 

දළනශන අපි තියභ ය යණ ්තන ශවොත් නළවළ. 

අපි ශන න ශොට ඉදිකිරීන ක්ශේරශේ, ICT ක්ශේරශේ, 

tourism ක්ශේරශේ හශේභ ර්භහ්තත ක්ශේරශේ යුවඹ්ත 4ක් 

වදරහ ශඳෞධතිම අරලඹත් නඵ්තධ යශන ටයුුව ය්තන 

ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ. ශන යුවඹ්ත වතශර් යහඳහය 

ණනහක් හභහජිත්ඹ දයනහ. ශඳෞධතිම අරලඹට ඇහුන 

්ත දීරහ, ශඳෞධතිම අරලශේ අලයතහ්ත අනු තභයි අඳ දළ්ත 

්ත්ය ඹ පුහුණු රඵහ ශද්තන, ියපුණතහ රර්ධනඹ ය්තන 

ඳට්තශන අදහශ පිඹයඹ්ත ශන තිශඵ්තශ්ත. එවිට භහ අය 

ිම්ත කි හ හශේ තභ්තශේ ලක්තිශඹ්තභ රැකිඹහක් 

ශොඹහළී ශන අසථහ තරුණ තරුණිගතඹ්තට රළශඵනහ. රැකිඹහ 

තිශඵ්තශ්ත ශඳෞධතිම අරලශේයි කිඹහ දළනශනත් ශඳෞධතිම 

අරලශේ අලයතහ අනු අඳ වළඩ ළසුශ්ත නළත්නන එතළන 

ශනොළශපීභක් -mismatch එක්- ඇති නහ. අඳට භතයි ශ්ත 

ඉතිවහඹ. 1971 ශභොක්ද වුශණ්, 1987-1988 ශභොක්ද වුශණ් 

කිඹරහ අඳට භතයි. භහ් අහධහයණත්ඹක් ඇති න ශොට 

ශනත් අදවස ඇුවළු ය්තන ශේසුයි. භවරු්තට 

රවිධහනහත්භ පුළු්ත, අපි ශඵොශවොභ අභහරුශ්ත රඵහත් 

ශන ශධතලඳහරන, ආර්ික, භහ් සථහයබහඹ ඒ තරුණ 

තරුණිගතඹ්ත ශඳොශමහ අසථහය තත්ත්ඹට ඳත් ය්තන. ශනහ 

ශවොට හිශත් තිඹහශන ටයුුව ය්තන අපි උත්හව ්තන 

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අපි අද ථහ ය්තශ්ත 

අභළතිුවභහශේ ප්රහලඹ පිළිඵයි; එඹ විහදඹට රක් වී තිශඵන 

අසථහශ දීයි. එුවභහත්, ්නහධිඳතිුවභහ ඇුවළු ළබිනමට 

භණ්ඩරඹත්, අශප් භසත ය්ඹත් උත්හව ්තශ්ත ශ ත් 

ආර්ික ර්ධනඹක් රඵහ්තනහ හශේභ -ිම්ත ථහ යපු 

භ්තත්රීුවභහ කි හ හශේ- තියය රර්ධන ඉරක්රට ගිහිේරහ 

ඒ පුධතර ආදහඹභ මීට ඩහ උස භමටටභට ශන ඹ්තනයි. අපි 

ඒ යනහ. අද තිශඵන තත්ත්ඹ දිවහ ඵළ දහභ, අශප් 

ශධතලඳහරන ඉතිවහශේ කිසුභ අසථහදී ශනොතිබ 

සථහයබහඹක් අද ඇති ය්තන අපි භත් ශරහ තිශඵනහ. ශන 

යශමට ප්රධහන ශධතලඳහරන ඳක් ශද ියර ලශඹ්ත ය යණඹක් 

අයශන අශඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්්ත යරහ දළ්ත නමුතිහදි 

ආණ්ඩුක් පිහිටුහ තිශඵනහ. ශන නමුතිහදි ආණ්ඩුශ  අපි භ 

ශොටසරුශෝ. ශභඹ එක්ත් ්හති ඳක්ශේ ය්ඹක් ශවෝ ශ්රී 

රරහ ියදවස ඳක්ශේ ය්ඹක් කිඹහ විග්රව ය්තන ඵළවළ.  

ශන භ ශොටසරු්ත ශදශදනහ එුව ශරහ අනුඵධතධ 

ශනත් ශධතලඳහරන ඳක් ණනහක් එුව යශන ශවො 

සථහය ය්ඹක් අද බිහි ය තිශඵනහ. 2016 අඹ ළඹ ශන රු 

බහට ඉදිරිඳත් යරහ අඹ ළඹ ුව්තන ය කිඹවීශන ක්තද 

විභසීභට බහ්නඹ යපු අසථහශ දී ඉතිවහශේ ළඩිභ ක්තද 

රයහ -ක්තද 160ක්- ඒ අඹ ළඹට ඳක් රළබුණහ. ුවශන්ත 

ශදට ඩහ ළඩි පිරික් අඹ ළඹට ඳක් ක්තදඹ ප්රහල ශහ. ඒ 

අසථහශ දී තත් සුවිශලේ සුධතධිඹක් ඒ භභ දළක්හ. අශප් 

ශධතලඳහරන ඉතිවහශේ, ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  ප්රථභ තහට 

සුඹ ද ද්රවිඩ භ්තත්රීරු, සුඹ ද මුසිමන භ්තත්රීරු අඹ ළඹට ඳක් 

ක්තදඹ ප්රහල ශහ.  

ඉති්ත, අද අපි ශඵොශවොභ ලක්තිභත් ය්ඹක් බිහි යරහ 

තිශඵනහ. ඊශේ ශඳශර්දහ ්නහධිඳතිුවභහ කි හ, "තත් අවුරුදු 

ඳවට ශන ය්ඹ නන මටට්තන ඵළවළ." කිඹරහ. භභ එඹ 

නපර්ණශඹ්ත අනුභත යනහ. ශන ය්ඹ තත් අවුරුදු ඳවට 

මටට්තන ඵළවළ කිඹන එ අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිිම කිඹ්තන 

ළභළතියි. ශොච්චය ෆ ළහුත්, රැසවීන ඳත්හ ශධතලඳහරන 

ට්ත ඳහස වදහශන ශොච්චය විශ චන ඉදිරිඳත් ශත් ශන ය්ඹ 

නන මටට්තන ඵළවළ. ශන ය්ඹ අශප් භහත් භමිශේ සථහපිත ය 

තිශඵන ලක්තිභත් ශධතලඳහරන සථහයබහඹ ියහ අද 

්හතය්තතයශඹ්ත ඳහ ඩ ඩහ ළරකිේරක් අඳට රළශඵ්තන 

ඳට්තශන තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් ඉ්තන.  

අද අභළතිුවභහ යපු නපර්ණ ථහ භභ අවශන සුටිඹහ. 

එුවභහ කි හ, "්ඳහනඹට එ්තන කිඹරහ ්ඳහනශේ අභළති 

ක්තශෝ අශබ් භවතහශ්ත ්නහධිඳතිුවභහට ආයහධනඹක් රළබී 

තිශඵනහ." කිඹහ. ඒ ආයහධනඹ රළබී තිශඵ්තශ්ත, ශතෝයහත් 

යහ්ය නහඹඹ්ත කිහිඳශදශනකු ්ඳහනඹට ශ්තහ ්හතය්තතය 

ලශඹ්ත ශන යටරට උදවු ය්තන පුළු්ත ශොශවොභද කිඹන 

එ ය යණඹ ය්තනයි.  

්නහධිඳතිුවභහට ඒ තයන පිළිළී භක් රළබී තිශඵනහ. යටේ 

ණනහක් එුවභහට උදවු ය්තන ශන න විට සශ ච්කහශ්තභ 

ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

ඳසු ගිඹ දහ භභ එුවභහ භෙ ්ර්භියඹට ගිඹහ. ්ර්භියශේදී 

එුවභහට රළබුණු ළරකිේර ළන  විසතයහත්භ ශන 

අසථහශ දී භහ කිඹ්තශ්ත නළවළ, හර ශ රහ නළති ියහ. 

වළඵළයි, භළයි භහඹ න විට, එහි සුටින ආර්ික රර්ධන 

ඇභතිුවභහශේ ප්රධහනත්ශඹ්ත ්ර්භියශඹ්ත ප්රධහන ශඳශශේ 

යහඳහරිඹ්ත ණ්ඩහඹභක් රරහට එනහ. ''ශොශවොභද 

ආශඹෝ්න ටයුුව ඉදිරිශේදී ය්තශ්ත?'' කිඹන එ හච්කහ 

ය්තනයි ශන ණ්ඩහඹභ එ්තශ්ත. ශභළිය ළරකිේරක් අඳට 

ිම්ත තිබුශණ් නළවළ.  

්ර්භියශේදී Chancellor Merkel වමු ශරහ ථහ ශ 

අසථහශ  ්නහධිඳතිුවභහ විතයයි ථහ ශශේ. අපි ඇභතිරු 

වතය ඳසශදශනක් එතළන හඩි ශරහ හිටිඹහ. ්නහධිඳතිුවභහ අශප් 

උදවු ත්ශත් නළවළ. ශභොද, ්නහධිඳතිුවභහ ද්තනහ, ශභොක්ද 

ථහ ය්තන ඕනෆ කිඹරහ. එුවභහ GSP වනඹ ළන ථහ ශහ; 

් යඹ්තට ඳනරහ තිශඵන තවරචි පිළිඵ ථහ ශහ. ඒ ළන 

ශඵොශවෝ සුඵහදී ප්රතිචහයඹක් අඳට ඒ ඳළත්ශත්ත දළක්වහ. භහ 

හිත්තශ්ත, ජිය භහඹ න විට GSP වනඹ පිළිඵ අඹදුන 

ඳරඹක් අඳ ඉදිරිඳත් ශහභ, ඒ හච්කහ ආයනබ ශනහ. ශන 

න විටත් ් යඹ්තශේ තවරචි ඉත් ය්තන හච්කහ ට 

කිහිඳඹක් ඳත්රහ, ඒත් ශඵොශවොභ සුඵහදී භමටටභකි්ත ය 

ශන ඹනහ. ශභළිය තත්ත්ඹක් ිම්ත තිබුශණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඵටහිය ශරෝඹ ළන ථහ 

යන විට කිඹ්තන ඕනෆ, අවුරුදු ණනහක් තිසශේ ශන 

සුඹේරභ අඳට විරුධතධ ටයුුව ශ ඵ. එශවභ ශ්තද? භට 

භතයි, 2009 ර්ශේදී අශප් ණ්ඩහඹශන නහඹඹහ වළටිඹට 

භභ ජිී හ භහන හිමින වු්තරඹට ගිහිේරහ ුවශන්ත 

ශදට කිමටටු ක්තද රයහක් අය ශන, යුධතධඹ අ්ත වුණු 

වළටිශේ අපි ඒ ශඹෝ්නහ නභත ය ත්ත අ්තදභ. වළඵළයි, ඒ 

799 800 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ඵස එශක් අපි නළේශේ නළවළ. ුවශන්ත ශදට කිමටටු ශ්තන 

ක්තදඹ රළබුණහ කිඹරහ අපි ශභශවේ ඇවිේරහ ෆ වරහ, ්තශතෝ 

ශරහ, ඊට ඳසශේ ය්තන තිශඵන ළඩ ශොට අපි ඒ 

ආහයශඹ්ත ශශේ නළවළ. ඊට ඳසශේ තභයි 2012 ශඹෝ්නහ 

ආශ ; 2013 ශඹෝ්නහ ආශ ; 2014 ශඹෝ්නහ ආශ .  

අහනඹට, භහන හිමින වු්තරශේදී ුවශන්ත ශදට 

කිමටටු ශ්තන ක්තද ත්ත අඳට, 2014 න විට යටේ 12යි 

ක්තදඹ ප්රහල ශශේ. ඒ අසථහශ  හනප්රදහයි මිුවරු යටේ 

අඳට ක්තදඹ දීශභ්ත ළශකී හිටිඹහ, නළත්නන විරුධතධ ක්තදඹ 

දු්තනහ. ඒ යටේ ශභොනහද කිඹහ ශන අසථහශ දී භහ නන 

ය්තන ඹ්තශ්ත නළවළ. ශභොද, ශේද ඇති ය්තන අඳට ඕනෆ 

නළවළ. ඒ යටේ එක්ත් අපි සුවද ටයුුව ය්තන ඕනෆ.  

නමුත්, අද වහත්ඳසු්තභ ශනස තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. ්නහරි 8ළියදහට ඳසු ජභත්රීඳහර සුරිශේන 

්නහධිඳතිුවභහ ක්තදශඹ්ත ඳත් වුණු යශමට නහඹඹහ වළටිඹට එුවභහ 

ටයුුව ශ ආහයඹ දිවහ ඵළ දහභ, එුවභහ ුව ඵරතර 

සශ ච්කහශ්තභ අයි්ත ය්තන එුවභහ ටයුුව ශ ආහයඹ, 

ඹවඳත් ශධතලඳහරන රභ ශන යශමට සථහපිත ය්තන ටයුුව ශ 

ආහයඹ අඳට ශඳී  ඹනහ. එදහ ජභත්රීඳහර සුරිශේන 

්නහධිඳතිුවභහ ශන ඳහර්ිමශන්තුවට ඇවිේරහ, ඳළඹ 48ක් ශභහි 

ඉරහ, ශ්රී රරහ ියදවස ඳක්ඹට ශත්රුන ය දීරහ ශ්රී රරහ 

ියදවස ඳක්ශේ ක්තද රඵහ ශනොත්තහ නන, දවනන 

ආණ්ඩුරභ යසථහ රශලෝධනඹ අශප් ආණ්ඩුරභ යසථහට 

දහත් ඇුවශත් ශ්තශ්ත නළවළ. ඔඵුවභහ ද්තනහ, ඒ 

අසථහශ දී එක්ත් ්හති ඳක්ශේ සුඹේර්තභ එුව ශහභ 

68ශදනහයි හිටිශේ. ශ්රී රරහ ියදවස ඳක්ශේ වහඹ රළබුශණ් 

නළතිනන, ුවශන්ත ශද ඵරඹක් දහත් රළශඵ්තශ්ත නළවළ. 

එළිය ප්රතිය ලී පිඹයඹ්ත ත්ත ියහභ, එුවභහට දළ්ත විලහර 

්හතය්තතය පිළිළී භක්  තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඒ හශේභ තභයි, 

අභළතිුවභහ. අභළතිුවභහ ශවට- අියධතදහ චීනඹට ඹනහ. එුවභහ 

චීනඹට ඹ්තන ශඳය ඇභතිරු කිහිඳ ශදශනක් ඹරහ, ඒ අලය 

ශධතේ යරහ, ශඵොශවොභ සුඵහදී තත්ත්ඹක් එතළන ඇති ය 

ශන එුවභහ ගිහිේරහ, චීනශඹ්ත ්තන පුළු්ත ශධතේ ්තන  

දළ්ත නහඹත්ඹ ශදනහ. ඒ තයභට එුවභහටත් පිළිළී භක් 

තිශඵනහ.  

අද ශන ශදඳශශේ නහඹත්ශඹ්ත අපි නමුතිහදී ආණ්ඩුක් 

ඇති ය ්තන උත්හව යන අසථහශ දී, ආර්ික ප්රලසන 

තිශඵනහ තභයි. අද මුළු ශරෝඹභ විලහර ආර්ික බි ළටීභට 

රක් ශරහ තිශඵනහ. එඹ අඳ අභත ය්තන ශවො නළවළ. 

ශඳශර්දහ බ්රේස නයශේ ඇති වුණු සුධතධිඹ ියහභ, යුශයෝ මුදශේ 

ටිනහභ අද අභ ශරහ තිශඵනහ. ඒ යටර ආර්ික ර්ධනඹ 

එළිය අසථහය තත්ත්ඹක් ඇති න විට, බි ළටීභට රක් වී 

තිශඵන විට, ඒ අඹට නළත ආර්ිකඹ ඳන ්ත්තන සුධතධ ශරහ 

තිශඵනහ. එවහට ශ්ත අපි ළඩිපුයභ ියමි ඇඳුන අඳනඹනඹ 

ය්තශ්ත.  

අශප් ශත් මිරදී ්තන යටර විලහර ආර්ික ප්රලසන ඇති ශරහ 
තිශඵනහ. අද රුසුඹහශ  රඵරශේ ටිනහභ සුඹඹට 50ට ඩහ 
අභ ශරහ තිශඵනහ. අද ශතේ මිරත් එක් රුසුඹහශ  
ඳහරිශබෝගිඹහශේ මිරදී ළී ශන ලක්තිඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. 
අශප් ශත් ළඩිපුයභ මිරදී ්තනහ යට රුසුඹහයි. ශත් මිර ඵළවළරහ 
තිශඵ්තශ්ත ඒයි. අද සුරිඹහශ  තභත් අර්බුදඹක් තිශඵනහ. 
ඉයහනඹට ආර්ික නඵහධ ඳන්තශ්ත නළති ඉ්තන 
ඇශභරිහ ගිවිසුභට ආහට, තභ ඒ ආර්ික ලක්තිඹ 
ඉයහනඹට රළබිරහ නළවළ. ඒට තත් හරඹක් ඹයි. තත් භහ 
6ක්, 8ක් ඹයි. ඉයහනඹ කිඹ්තශ්ත අශප් ශත් අඳනඹනඹ යන 

ශදළිය විලහරභ යටයි. අශප් ශත් මිරදී ්තනහ ශදළිය විලහරතභ 
යටයි. ඊශෙට තිශඵ්තශ්ත ඉයහඹයි. ඉයහශේ අද විලහර අර්බුද 
ඇති ශරහ තිශඵනහ. අඳනඹන ක්ශේරඹ බි ළශටන ශොට 
රුපිඹශේ ටිනහභටත් විලහර තර්්නඹක් ඇති ශනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිුවභිය, ඔඵුවභහශේ හරඹ අහනයි. ශ රහ 

සීමිත ියහ දළ්ත අ්ත ය්තන. විනහඩි 21ක් ඔඵුවභහ ථහ 

යරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

තත් ඳළත්තකි්ත ආනඹනඹ ළඩි ශන  ශොට ඒ ශශශ 

ඳයතයඹ තත් අහසුදහඹ තත්ත්ට ඳත් ශනහ. ඇත්ත 

ලශඹ්තභ භට කිඹ්තන නන ත ශොඩහක් ශධතේ තිශඵනහ. අද 

අපි ටයුුව යන ආහයඹ දිවහ ඵළ දහභ අපි උඳරිභ ලක්තිඹකි්ත 

ශන යශමට ආර්ික ර්ධනඹ ළඩි ය්තන ටයුුව යශන ඹන 

ඵ ශප්නහ. ්හතය්තතයශේ අපිට රළබිරහ තිශඵන පිළිළී භත් 

එක් අපිට අභිශඹෝ ණනහකි්ත ්ඹ්තන වළකිඹහ 

රළශඵනහ. ්හතය්තතය මරය ආඹතනශඹ්ත - IMF එශ්ත -  

රළශඵන මුදේ භෙත්, ළඩි හරඹක් ඹ්තන ඉසශේරහ ශරෝ 

ඵළරකුශ්ත, ආසුඹහනු රර්ධන ඵළරකුශ්ත, ශනත් 

යටේිම්ත විලහර මුදරක් අපිට රළශඵනහ. භවරු ට්ත ඳහස 

වළටිඹට කිඹනහ, "ණඹ ළී භ ළඩි ශරහ තිශඵනහ" කිඹරහ.  

අපිට ළඩිශඹ්තභ ණඹ ්තන සුධතධ ශරහ තිශඵ්තශ්ත ිම්ත 

ත්ත ණඹ ආඳසු ශ්තනයි. ශන ආර්ිකඹ හිය යරහ, 

නළත්තටභ නළති යරහ තභයි බහය දු්තශ්ත. ඒ අපි ප්රසුධතධිශේ 

කිඹ්තන ඕනෆ. ඒ හශේ තත්ත්ඹක් තිශඵන අසථහදී භභ 

හිත්තශ්ත නමුතිහදී ආණ්ඩු වයවහ අපි ශඵොශවොභ සුඵහදී 

භනක් ඹ්තන පුළු්ත ශනහ. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහ භශේ ථහ ශ රහශ දී රු බහශ  

සුටිශේ නළවළ. ඔඵුවභහ ථහ ශ ්ත්ය ඹ පුහුණු ක්ශේරඹ ළන 

ථහ යපු එ භභ අනුභත යරහ භභ තත් විසතය ණනහක් 

ඒට එුව ශහ. භභ හිත්තශ්ත අපි ශනශ්ත ඉදිරිඹට ඹ්තන 

මික් ආඳසට ඹ්තන ඵරහශඳොශයොත්ුව ශ්තශ්ත නළවළ. නළත 

යක් භභ කිඹ්තන ළභළතියි, සථහය ආණ්ඩුක් අද තිශඵන ඵ. 

ශන ආණ්ඩු ත අවුරුදු 5ට හටත් මටට්තන ඵළවළ කිඹන 

එත් භභ ඳළවළදිිම කිඹ්තන ළභළතියි. ශඵොශවෝභ සුවතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සුවතියි.  

මීශෙට රු ශක්.ශක්. පිඹදහ භ්තත්රීුවභහ. 

 
[අ.බහ. 6.35] 

 

ගරු ගක්.ගක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

විඳක් රවිධහඹුවභහ ඉදිරිඳත් යපු ශඹෝ්නහ ළන චන 

සේඳඹක් ථහ ය්තනට අසථහ රළබීභ පිළිඵ භභ ුවටු 

ශනහ. ඒ හශේභ රු භහි්තද භයසුරව ඇභතිුවභහශේ 

ථහශ්ත ඳසු භට ථහ ය්තන අසථහ රළබීභ පිළිඵත් 

භභ ුවටු ශනහ.  
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විශලේශඹ්තභ ඵදු ළන ථහ යන ශොට ඵදු ළන ඇයි ශන 

ර්ණනහ ය්තශ්ත කිඹරහ භවරු අව්තන පුළු්ත. ශන 

ය්තශ්ත ඵදු ර්ණනහ කිරීභක් ශනොශයි. ශන යශමට ඇති ශරහ 

තිශඵන තත්ත්ඹ දිවහ ඵළ දහභ ඵදු රශලෝධනඹ කිරීන 1963 

ර්ශේ සුට ශන දක්හ අසථහ කිහිඳඹදීභ ඇති යරහ 

තිශඵනහ. ඒ අනු ඵදු ළඩි ශනහ, අඩු ශනහ. නමුත් එ එ 

ආණ්ඩු විසු්ත, එ එ අසථහරදී ඵදු අඩු, ළඩි කිරීනරට රක් 

යරහ තිශඵනහ. විශලේශඹ්තභ සුශෝඳශබෝගී බහණ්ඩ භත 

ඳනන ඵදු ිම්ත රට ශනස කිරීන ුවශ අශප් යටට ශ්තන 

බහණ්ඩරදී මිර ඳවත දළමීනිම්ත තභයි විලහර ලශඹ්ත අශප් 

ආදහඹභ ඳවශ ඹ්තන ප්රධහන ලශඹ්ත ඵරඳහරහ තිශඵ්තශ්ත. 

භවය අසථහරදී සුඹඹට 18 තිබුණු ඵධතද, සුඹඹට 12ට, 

8ට අඩු යරහ තිශඵනහ. භවය අසථහරදී ආඳසු ඒ 

සුඹඹට 20 දක්හ ළඩි යරහ තිශඵනහ. 

ඒ හශේ සුඹඹට 20 දක්හත් ශන යශමට ශන ඵදු ළඩි යපු 

අසථහ තිශඵනහ. 1998දී ඒ විධිඹට  සුඹඹට 20 දක්හත් ශන යශමට 

ඵදු ළඩි ය තිශඵනහ. ඒ අනු ශන ඵදු ළඩි ශනහ; අඩු 

ශනහ. දළ්ත යශමට මුදේ නඵ්තධ විලහර ප්රලසනඹක් ඳළන නළෙ  

තිශඵනහ. ශන  ප්රලසනශේදී විශලේශඹ්තභ අවනහ,  ය්තන  ඵළරි 

නන, ඇයි ආණ්ඩු ණඹ අයශන තිශඵ්තශ්ත කිඹහ. ෙපු 

ණඹයි, ශප්්තන ව්ත ය ඇති ණඹයි ලශඹ්ත ණඹ ර් 

ශදක් ශභතළන තිශඵනහ. එඹයි ශන ප්රලසනඹට මුර පුයහ 

තිශඵ්තශ්ත.  ශන ණඹ ළන ශොඹහ ශන ශොඹහ ශන ඹනශොට 

සුඹ දභ ණඹ ඵය ශ්තන ශභතළනට ඇවිත් තිශඵනහ. එභ ියහ 

ශරෝඹට ශන ණඹ  ශ්තන අඳට සුධතධ ශරහ තිශඵනහ. 

ශභොන රභඹකි්ත ශවෝ ශන ණඹ ශ්තනට  ඕනෆ, ශන යශමට 

අනහත ඳයපුය ශනුශ්ත ශන යට ඉදිරිඹට ශියඹ්තන. ශභළිය 

ඵදු ේතශ්ත නළති ්නතහට ඇත්ත කිඹහ, ශභළිය  

රශලෝධන ඉදිරිඳත් ය  යශමට ්නතහට ආදහඹන භහර් ඇති ය, 

ශන අවුරුධතශධත ශන ඵදු ශශේ ශවෝ අඹ ය ශන ශන යට ඉදිරිඹට 

ශන ඹන තත්ත්ඹට ටයුුව ය්තනට සුධතධ ශරහ තිශඵනහ.  

එ රු භ්තත්රීයශඹක් ප්රහල ශහ, අනලය විඹදන 

යනහඹ කිඹහ. අනලය විඹදන යනහ භහ නන දකි්තශ්ත 

නළවළ. ඳහර්ිමශන්තුවශ  අශප් රු භළති ඇභතිරු්තත් රු 

අභළතිුවභහත් අනලය විඹදන යනහ අපි දකි්තශ්ත නළවළ. 

භවය අඹශේ ශනොශඳශනන විඹදන ඇති. නමුත් අශප් රු 

භ්තත්රීුවභ්තරහ නන අනලය විඹදන කිසුක් යනහ  භහ නන 

දළ නළවළ. භභ නන කිසුභ අනලය විඹදභක් ය්තශ්ත නළවළ. 

ශන දක්හ දළනට භහ වඹක්  වතක් ශනහ,  භශේ ආයක් 

බටශඹෝ ශද්තනහත් භභ අයශන නළවළ. භභ ඹ්තශ්ත 

ශෝච්චිශඹ්ත ;  ඳහර්ිමශන්තුවට එ්තශ්ත  ටළක්සුශඹ්ත. ඒ විධිඹට 

අපි අනලය විඹදන කිසුක් ය්තශ්ත නළවළ. ඇයි? අපි ශන 

ළටිරහ තිශඵන තත්ත්ශඹ්ත ශොඩ එ්තනයි. එශවභයි අපි 

ටයුුව ය්තශ්ත.  එභ ියහ එශවභ කිඹන එ ශවො නළවළ.  

ඳත්තයරත්  විලහර ලශඹ්ත දහරහ තිශඵනහ, හවන ්තනහ, 

ශන ශන ශධතේ  යනහ  කිඹහ.  ඒහ අපි ඉේරපු ඒහ ශනොශයි. 

ශන ඔක්ශොභ අඹ ථහ යරහ ළභළත්ශත්ත ඉේරපු ඒහ. අපි 

ශනහ ඉේරහ නළවළ. 

ශන ඳහර්ිමශන්තුවශ  ඉ්තන ණ්ඩහඹන  ථහ යරහ, ඉේරහ 

තිශඵනහ ශන ශධතේ ශද්තන කිඹරහ. ශභ්තන ශනහ ශද්තන කිඹහ 

ළභළත්ශත්ත අත්්ත ය ඉේරහ  තිශඵනහ.  එ ශොටක්, 

එ ඳ්තතිඹක් ඉේරහ තිශඵන ශදඹක් ශනොශයි, ශන ව්ත 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත. එභ ියහ එ ශොටට ඳභණක්, එ 

ඳක්ඹට ඳභණක්, ආණ්ඩු යන ඳළත්තට ඳභණක් ශදොස කීභ 

ළයදියි කිඹන එ භභ ශන ශ රහශ දී ව්ත ය්තනට  ඕනෆ.  

අපි සුඹ ද ශදනහභ එට එුව ශරහ ශන යට ළටී තිශඵන 

තත්ත්ශඹ්ත ශොඩ ්තනට උද  උඳහය ය්තනට  ඕනෆ. 

ශවොයභ දළක් තළනදී අපි  ඔක්ශොභ එට එුව ශරහ  

ශවොයභ  නළත්තට නළති ය දභහ, ඒ ශවොරු ටිට ශද්තනට ඕනෆ 

ඉවශභ දඬුභ ශද්තනට  ටයුුව ය්තනට ඕනෆ. ඒ වහ අලය 

තළනට ගිහි්ත හක්ක ශවෝ ශද්තනට ඕනෆ. අද ඒ ශවොරු්තට 

දඬුන ශද්තශ්ත නළවළයි කිඹහ කිඹනහ.  ඒ අඹට  රට ශරහට 

දඬුන රළශඵයි. දඬුන ශදන ප්රලසනඹ ශනොශයි අඳට අලය ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත. ඒ  වහ ී ති අරල ශඹ්ත ටයුුව යයි.  

අද ශන යට ශවො තත්ත්ඹට එමි්ත ඳතිනහ. ත භහ 

වඹක් වතක් අටක් ඹනශොට, ශන යශමට තිශඵන ණඹ ඵරි්ත අපි  

රභරභශඹ්ත  මිදිරහ ශන යට ඹවඳත් තත්ත්ඹට එන රකුණු  

අපිට ශප්්තනට තිශඵනහ. ියඹෙඹ ියහ එ ප්රලසනඹක් ඳළන නළෙ 

තිශඵනහ. ඒටත් ආණ්ඩුට ශදොස කිඹනහ. රක් ඳළළුශණොත් 

ඒටත් ආණ්ඩුට ශදොස කිඹනහ, ේ පිපිශය හ කිඹහ. ශන 

හශේ ශනොශඹකුත් ත්තදය ථහ යරහ අඳ අඳවසුට ඳත් 

යනහ වළශය්තනට ශන යට ඉසයවට ශනඹ්තන ශවො 

ශඹෝ්නහක්, ශවො තිහක් ඇති යන ළඩ පිළිශශක් ඒ 

අඹශේ දකි්තනට  නළවළ කිඹන එ භභ විශලේශඹ්ත භතක් 

යනහ. ඇයි එශවභ ශ්තශ්ත? එශවභ ශ්තන ශවේුව 

ශභොක්ද? වළභවිටභ ඊර්යහ, ශරෝධඹ ජයඹ  ඳළතිය වීශභ්ත  

තභයි  ශන සුඹ ද ශධතේ ඇති ශ්තශ්ත. උශධත සුට ස නුවරු 

අඳ ශොශවේදී දළක්ත් ශන අඹ ශවො ළඩක් ළන නන තහ  

ය්තශ්ත නළවළ. අතශශොසක් තභයි එශවභ ශවො ශදඹක්  ළන  

තහ ය්තශ්ත. ශන ථහ යන වළභ ශශනක්භ විනහලහරී 

ශධතේ ළන තභයි ථහ ය්තශ්ත. ඹවඳත් ශදඹක් ළන ථහ 

ය්තශ්ත නළවළ. ඉතහ සුළු පිරික් තභයි ඹවඳත් ශදඹක් ළන 

ථහ ය්තශ්ත.  

දළ්ත ඵර්තන, 2002 ර්ශේදී එුවශ අඹ භත ඳළනව 

ඵධතද ිමඹහ ඳදිරචි වීශන හර්ුවක් ශර රුපිඹේ රක් 5 දක්හත් 

හර්ක රක් 18ක් ශරත් ක්රිඹහත්භ වුණහ. ඒ 2009 

්නහරි 1න දහ සුට  ආඳසු රක් 3 දක්හ අඩු ශහ. එශේ අඩු 

කිරීශභ්ත විලහර මුදරක් ය්ඹට අහිමි වුණහ.  

ඊට ඳසු ත ටි රක් ගිහිේරහ 2013දී නළත යත්තය්ත, 

භළණිගතක් ආදිශඹ්ත අශප් යටට රළශඵ්තන තිබුණු ආදහඹභ අඩු 

යරහ විලහර ලශඹ්ත ය්ඹට රළශඵ්තන තිබුණු ආදහඹභ නළති 

යරහ නළත සුඹඹට ඳවශශො දක්හ ශන ඵදු ළඩි යරහ ශන 

යශමට භත්ඳළ්ත, සුයමට ආදිශඹ්ත සුඹඹට ඳව පිරිළටුන ඵධතදක් 

අඹ යරහ තභයි ඒ ශ රහශ  වළටිඹට ශන යට ශබ්යහ ත්ශත්. ඒ 

හශේ ිම්ත රට එශේ ඵදු ළඩි කිරීභ, අඩු කිරීභ ුවළි්ත තභයි 

අපි ඒ ඒ අසථහරදී ටයුුව ය තිශඵ්තශ්ත. ඒ ියහ ශන ඵදු 

ළඩි කිරීභ අ දත් ශදඹක් ශනොශයි. ඒ ළන ඒ ප්රතිඳත්ති ඒ විධිඹට 

ශන ඹ්තන ඕනෆභ ය්ඹට සුධතධ ශනහ. ඒ ටයුුව ඒ විධිඹට 

ශන ඹෆශනදී අපි  ශවො ශධත ළන ශවොයි කිඹමු. එශේ කිඹන 

භ්ත අපි වළභ ශශනකුශේභ වශඹෝඹ රඵහ දීරහ ටයුුව ය 

ශන යට ළටුණු තළිය්ත ශොඩ ්තන, ශන යට ඉදිරිඹට ශන 

ඹ්තන අපි උඳහය යමුඹ කිඹන රුණ භභ භතක් ය්තන 

ළභළතියි.  

විශලේශඹ්තභ ව්ත ශ යුුව තත් හයණඹක් තිශඵනහ. 

අද රු භ්තත්රීුවශභක් කි හ,  දණු  ශේහඹ ළඩ යන 

ශශනක් - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහට රඵහ දී තිශඵන හරඹ අහනයි. 
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ගරු ගක්.ගක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, භට ත විනහඩිඹ හරඹක් 

රඵහ ශද්තන.  දණු ශේහඹ ළඩ යන පුධතරඹහ 

ඇභතියඹකුශේ ශදයත් ළඩ යනහඹ,  දණු ශේහශඹ්ත ඳඩි 

්තනහඹ කිඹහ රු භ්තත්රීයශඹක් ිම්ත ව්ත ශහ.  දණු 

ශේහශේ ළඩ යන පුධතරඹහ  දණු ශේහශේ අත්න දභහ 

ඇභතිුවභහශේ ශදය ළඩ යනහඹ කිඹහ කි හ. ඒ හශේ ළඩ 

යනහ නන ඒ අඹට රඵහ දිඹ යුුව දඬුන ශද්තන ඕනෆ. භභ 

විඳක්ශේ ප්රධහන රවිධහඹුවභහශ්ත ඉේරහ සුටිනහ, ඒ හශේ 

ශධතේ තිශඵනහ නන ඒහ ළන ශොඹහ ඵරහ ඔඵුවභ්තරහ ඒහට 

දඬුන ශද්තනඹ කිඹහ. එශවභ දඬුන රඵහ දීරහ ශන යට  ශොඩ 

්තන ඕනෆ. ශේර ළඩ ය්තන ශනොශයිශ්ත, අපි 

ආණ්ඩුශ්ත ඳඩි ශ්තශ්ත. ඳඩි ශ්තශ්ත දුප්ඳත්, අහිර 

මිියසු්තශ්ත අඹ යන ඵදුිම්ත. ඒ ඵදු ේිමිම්ත තභයි ඳඩි 

ශ්තශ්ත. ඒ ියහ එළිය ශධතේරට දිඹ යුුව දඬුන ශද්තනඹ 

කිඹහ භභ විශලේශඹ්ත ඉේරහ සුටින භ්ත භට ශන අසථහ රඵහ 

දීභ නඵ්තධ මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභහට භශේ සුවතිඹ පුද 

යමි්ත අද දින ශභභ ේ තළබීශන ශඹෝ්නහ ශන ආ 

විඳක්ශේ ප්රධහන රවිධහඹ, රු අනුය දිහනහඹ භළතිුවභහටත් 

සුවති යමි්ත භශේ චන සේඳඹ අ්ත යනහ. 

 
[අ.බහ. 6.45] 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, භහර්ුව 08ළිය දහ ශන 

ඳහර්ිමශන්තුවශ  විශලේ ප්රහලඹක් යමි්ත අභළතිුවභ්ත 

ඳළසුශ  ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු විසු්ත රඵහ ශන ෙහ  තඵන රද 

ණඹ ඹක් ශොඹහ ත් ියහ විශලේ ඵදු අඹ යමි්ත අ දත් ඵදු 

වඳු්තහ ශද්තනට ආණ්ඩුට සුදු ශරහ තිශඵනහ කිඹහයි. 

ආණ්ඩුශ  ඇභතිරු ප්ර්ත්ති හච්කහ ඳත්මි්ත ශන ඵදු 

"යහ්ඳක් ඵදු" ශර නන ය්තන ශඳරඹුණහ. ශ්රී රරහ 

දළළ්තත ණඹ අර්බුදඹට මුහුණ ඳහ සුටින ඵත්, ඒ හශේභ 

විශධතල ණඹ ආඳසු ශවීභට ප්රභහණත් විශධතල විියභඹ ප්රභහණඹක් 

ශනොතිබීශභ්ත විශධතල මරය අර්බුදඹට මුහුණ ඳහ තිශඵන ඵත් 

අභළතිුවභහ එුවභහශේ ප්රහලශේදී පිළිත්තහ. ශ්රී රරහ දළළ්තත 

මරය අර්බුදඹ සුටින ඵ තයඹක් නමුත් එඹට  කි යුත්ශත් 

යහ්ඳක් ආණ්ඩුද කිඹන ප්රලසනඹ තිශඵනහ. ශභ්තන ශන 

ප්රලසනඹට උත්තයඹ ශොඹ්තන ිම්ත රරහ මුහුණ ඳහ තිශඵන 

අර්බුදඹ ශභොක්ද කිඹහ අපි දළ්ත ශඳොඩ්ඩක් ශොඹහ ඵරමු.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ශරෝශේ පිළිත් මිනුන දඬු 

අනු ණඹ ඵය භිය්තශ්ත, ආණ්ඩු රඵහ ත් ණඹ ප්රභහණඹ 

්හති ආදහඹශන -දශ ශධතය ඹ ියසඳහදිතශේ- ප්රතිලතඹක් ශර 

ණනඹ කිරීශභ්ත. ණඹ රඵහ ළී භ ශනොශයි, ප්රලසනඹ. ණඹ 

ඵයක්වීභයි ප්රලසනඹ. අපි ශොශවොභද ශන කිඹ්තශ්ත? ශශනක් 

තභ්තශේ ආදහඹභට රිර්තශ්ත නළති ආහයඹට ණඹ ළී භයි, 

ප්රලසනඹ. ඒ ියහයි ආදහඹශන ප්රතිලතඹක් විධිඹට ණඹ ඵය 

ඵර්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අපි උදහවයණඹක් ියමු. 

භශේ භහසු ආදහඹභ රක්ඹක් ශන ියහ භශේ හර්ක ආදහඹභ 

රක් ශදො ශවයි. භභ රක් ශදොශව ණඹක් ත්ශතොත් භශේ ණඹ 

ඵය සුඹඹට සුඹඹයි. මිඹ ගිඹ ශශනකු ියහ අපි නශරෝ 

මුදරහිම උදහවයණඹට ියමු. අපි හිතමු, නශරෝ මුදරහිම 

රක් දවඹ ශනොශයි, රක් සුඹඹ ණඹ මුදරක් ත්තහඹ 

කිඹහ. එඹ භශේ හශේ අට ගුණඹක්. වළඵළයි, නශරෝ 

මුදරහිමශේ හර්ක ආදහඹභ රක් දහවක් නන එුවභහශේ ණඹ ඵය 

සුඹඹට දවඹයි. භට ඩහ ණඹ ප්රභහණඹ ළඩියි. වළඵළයි, භට ඩහ 

ණඹ ඵය අඩුයි. ඒ ියහයි ආදහඹශන ප්රතිලතඹක් ශර ණඹ ඵය 

භිය්තශ්ත. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, 2003 ර්ශේ ශ්රී රරහ 

ඉතිවහශේ ළඩිභ ණඹ ඵය හර්තහ වුණහ. එඹ දශ ශධතය ඹ 

ියසඳහදිතශඹ්ත සුඹඹට එසුඹ ඳවක්. එදහ ශන යට ඳහරනඹ 

ශශේත් අද ශන යශමට අභළති ධුයඹ දයන යියේ විරභසුරව 

භළතිුවභහඹ කිඹන හයණඹ අපි සුහිඳත් ය්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඒ හශේභ 2004දී 

ඔඵුවභ්තරහට ආණ්ඩු ඵරඹ අහිමි ශධතදි, යහ්ය ඵරශඹ්ත මු 

ියධතදී තිබුණු ණඹ ඵය සුඹඹට 103යි. එශවභ ආණ්ඩුක් තභයි 

භහි්තද යහ්ඳක් භළතිුවභහ බහය ත්ශත්. භහි්තද යහ්ඳක් 

භළතිුවභහ ය 9ක් ශන යට ඳහරනඹ යරහ නළත ඔඵුවභ්තරහට 

බහය ශදන ශොට එදහ සුඹඹට 103 තිබුණු ණඹ ඵය සුඹඹට 76 

දක්හ අඩු ය ශද්තනට එුවභහට පුළු්ත වුණහ. ශොශවොභද ශන 

සුධතධ වුශණ්? මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ශරෝශේ ආර්ික 

දළළ්තතඹ්ත න ඇශභරිහ එක්ත් ්නඳදඹ, බ්රිතහනයඹ, ප්රරලඹ, 

්ඳහනඹ, ඕසශේිමඹහ ළිය යටර ණඹ ඵය ය ඝ්රශඹ්ත ඉවශ ගිඹ 

හනු තභයි ශ්රී රරහශ  ණඹ ඵය ය ඝ්රශඹ්ත ඳවත 

දභහ්තන අපි භත් වුශණ් කිඹන හයණඹ භහ විශලේශඹ්තභ 

සුහිඳත් ය්තන ඕනෆ.  ශොශවොභද ශන වුශණ්? ආණ්ඩු ණඹ 

ත්තහ තභයි. වළඵළයි, ණඹ ළී ශන ශ ඹට ඩහ ළඩි 

ශ ශඹ්ත ්හති ආදහඹභ ර්ධනඹ වුණු ියහ ණඹ ඵය 

ප්රතිලතඹක් ශර ඳවශ ගිඹහ. එයි්ත අදවස ්තශ්ත රඵහත්ත 

ණඹ පරදහයී අයුරි්ත ඳහවිච්චි ශ ියහ, ණඹ රඵහළී ශන 

ශ ඹට ඩහ ළඩි ශ ඹකි්ත ආර්ිකඹ පිනශන ර්ධනඹ වුණු 

ඵයි.  

2009දී ශොටි රසතහදඹ ඳයහ්ඹ යරහ ආඳසු වළරී ඵරන 

විට අඳට තිබුශණ් ය 30ක් අඩු ළඩි ලශඹ්ත එ තළන ඳේ 

වුණු යටක්; ණඹ ඵරි්ත මිරිකී සුටින යටක්. ඒ ණඹ ඵරි්ත මිශද්තන 

නන ්හති ආදහඹභ ළඩි ය ්තන ඕනෆ. ්හති ආදහඹභ ළඩි 

ය්තන නන යට රර්ධනඹ ය්තන ඕනෆ. යට රර්ධනඹ 

ය්තන නන ඹටිතර ඳවසුන දියුණු ය්තන ඕනෆ. යශමට ඹටිතර 

ඳවසුන දියුණු ය්තන යට ුවශ මුදේ නළත්නන පිට යටි්ත මුදේ 

රඵහ්තන ඕනෆ. ඒ ියහ අපි ඒ හරශේ ණඹ ත්තහ. ඒ ණඹ 

අයශන ියන හිටිශේ නළවළ. ඒ ණඹිම්ත අශප් යශමට භහර් 

ඳධතධතිඹ දියුණු ශහ; අශප් හරිභහර් ඳධතධතිඹ දියුණු ශහ. ඒ 

හශේභ ශනොශයොච්ශචෝශේ, ශයරපිටිඹ, ඉවශ ශොත්භශේ 

ළිය දළළ්තත විදුිම ඵරහහය ඉදි ශහ. ශභොක්ද ශනහශේ 

අහන ප්රතිපරඹ? ්කහර්මි, හර්මි රර්ධනඹක් ඇති 

ශරහ, ්හති ආදහඹභ ඉවශ ගිඹහ. ඒ ියහ ණඹ ඉවශ ඹධතදීත් ණඹ 

ඵය ඳවශ ඹන තත්ත්ඹක් ශ්රී රරහශ්ත හර්තහ වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය,  යහ්ඳක් ආණ්ඩුශ  අහන 

ය වුණු 2014 ර්ශේත් ණඹ අර්බුදඹක් තිබුශණ් නළවළ. ඇයි 

අපි එශවභ කිඹ්තශ්ත? එභ ශර් ණඹ ශේහ ශවීන -ණඹ 

හරි ආඳසු ශවීන ව ශඳොලී ශවීන- 2013 යට හශප්ක් 

ඳවත ළටුණහ. එභ ය ුවශ ශඩොරයශේ විියභඹ අනුඳහතිඹ 

ඉවශ ශොස තිබිඹදීත් ණඹ ශේහ ශවීන රුපිඹේ බිිමඹන 

1,162.9 සුට 1,076.3 දක්හ ඳවත ළටුණහ. ඒ අනු 2014 ර්ශේ 

ණඹ ශේහ ශවීන 2013 ර්ඹට ඩහ රුපිඹේ බිිමඹන 87ක් 

අඩුයි. භභ ශනොශයි ශභශවභ කිඹ්තශ්ත. තමු්තනහ්තශේරහ 

භළණිගතක් හශේ යකින, අර්ජුන භශවේ්තද්ර්ත භළතිුවභහ නහඹත්ඹ 

ශදන ශ්රී රරහ භව ඵළරකු ියකුත් ය ඇති “Public Debt 

Management in Sri Lanka  2014” නභළති හර්තහයි එශවභ 

කිඹ්තශ්ත. හර්තහ 2014 ර්ශේ වුණහට , එඹ ියකුත් ය්තශ්ත 

අර්ජුන භශවේ්තද්ර්ත භළතිුවභහයි.  
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මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, 2014දී ඳවත ළටුණු ණඹ 

ශේහ ශවීන 2016දී බිිමඹන 1,200ක් දක්හ ඉවශ ඹෆභට 

ියඹමිතයි. ඊට ශවේුව වුශණ් ත්භ්ත ආණ්ඩු 2015 ර්ශේදී 

අධි ශර ණඹ රඵහළී භයි. 2014 ය අහනශේ රුපිඹේ 

බිිමඹන 7,391ක් ව ආණ්ඩුශ  ණඹ 2015 අදී රුපිඹේ බිිමඹන 

8,475ක් දක්හ ඉවශ ගිඹහ. ආණ්ඩුශ  ණඹ යක් ුවශ රුපිඹේ 

බිිමඹන 1,084කි්ත -ට්රිිමඹනඹටත් ඩහ ළඩි ප්රභහණඹකි්ත- ඉවශ 

ගිහි්ත තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ට්රිිමඹනඹක් 

කිඹ්තශ්ත ශේරන ණනක් ශනොශයි. බිිමඹන දවට ඩහ 

ළඩි ප්රභහණඹක්. ආණ්ඩු ශභශවභ ණඹ ත්ත නමුත් යශමට 

රර්ධනඹක් අපි දළක්ශක් නළවළ.  

"රරහ ඉතිවහශේ ළඩිභ ණඹ ත්ශත් 2015 ර්ශේ, ශන 

ත්ත ණඹිම්ත යශමට ආයනබ යපු ප්රධහන රර්ධන 

යහඳ්තිඹ නභක් කිඹ්තන" කිඹරහ අද හචි ප්රලසනරට 

පිළිුවරු ශදන අසථහශ  භභ මුදේ ඇභතිුවභහට කි හ. එුවභහ 

සුපුරුදු ඳරිදි, "ශොශවේද ඹ්තශ්ත?" කිඹරහ ඇහුහභ, "භේශේ 

ශඳොේ" කි හ හශේ උත්තයඹක් දීරහ ඇෙ ශබ්යහ ත්තහ.  

ශභතළන තිශඵන තිත්ත ඇත්ත නන, ශන තයන දළළ්තත ණඹ 

්තදයහක් අයශනත් කිසුභ ප්රධහන ර ර්ධන යහඳ්තිඹක් ශන 

යශමට සුධතධ වුශණ් නළවළ කිඹන එයි.  

එශේ නන ඒ රඵහත් දළළ්තත ණඹ ්තදයහශ්ත ශන 

ආණ්ඩු ශභොද ශශේ? ආණ්ඩුට නඩත්ුව ශ ශනොවළකි වන 

්තදක්  රඵහදීභට ශොස දළළ්තත ශර ණඹ වුණහ ඳභණක් 

ශනොශයි, ආර්ිකඹ බි දභහ, තිබ වනත් නළති ය්තන ශන 

ආණ්ඩු අද ටයුුව යරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, යහ්ඳක් ආණ්ඩු රුපිඹේ 

3,500 ළටුප් ළඩිවීභක් ශඳොශයෝතදු ශධතදී, ශන ආණ්ඩු ියන 

හිටිශේ නළවළ. ශළි්තභ  රුපිඹේ 10,000 ළටුප් ළඩි වීභක් 

ශඳොශයෝතදු වුණහ. වළඵළයි, අ්තතිභට ඒ ළටුප් ළඩිවීභ රළබුශණ් 

නළවළ. රළබුශණ් හුදු දීභනහක් විතයයි. ශයොමටටු ශ ශඹ්ත 

ජීන විඹදභ ඉවශ ඹධතදී, ඒ ළඩිවීභත් අද ියනභ ියනභ පුසක් 

ඵට ඳත්ශරහ ඉයයි.  

ශොවී්ත රුපිඹේ 35ට වී කිශරෝ එ විකුණහ ියධතදී, 

ඔඵුවභ්තරහ  වී කිශරෝට රුපිඹේ 50ක් රඵහ ශද්තන ශඳොශයෝතදු 

වුණහ. වළඵළයි, රුපිඹේ 50  ශශේ ශතත් අද රුපිඹේ 20ටත් වී 

කිශරෝක්  විකුණහ්තන ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහශරහ තිශඵනහ. 

ඒ හශේභ ආණ්ඩු ඵරඹට එන විට ශත් කිශරෝක් රුපිඹේ 

70ටත්, යඵර් කිශරෝක් රුපිඹේ 300ටත් විකිශණමි්ත තිබුණහ. 

එක්ත් ්නතහ ියදවස ්තධහනඹට ආර්ලනඹ වී සුටි ්නතහ 

එ්හඳඹට ආර්ලනඹ ය ්තන ඔඵුවභ්තරහ ශභොද ශශේ? 

ශත්රට රුපිඹේ 90කුත්, යඵර්රට රුපිඹේ 350 වති 

මිරකුත්  ශද්තන ශඳොශයෝතදු වුණහ. අද සුදුශරහ තිශඵ්තශ්ත 

ශභොක්ද?  

අද ශත් කිශරෝ එට රුපිඹේ 50ක් රඵහ ්තන ඵළවළ; යඵර් 

වහ රුපිඹේ 150ක් රඵහ ්තන ඵළවළ. වි හභ ළටුප්, භ්ධතධි 

වනහධහය, භවශඳොශ වනහධහය, ළඩිහිටි වනහධහය ඹන 

සුඹේරට අත් වුශණ් එළියභ ඉයණභක් තභයි. මරහනහරඪ රු 

භ්තත්රීුවභිය, ශභයි්ත ශවළින තිත්ත ඇත්ත කුභක්ද? භහි්තද 

යහ්ඳක් භළතිුවභහශේ ආණ්ඩු ඳළළති හතහයණඹ ුවශ රඵහ දිඹ 

වළකි ඉවශභ වන රඵහ දී තිබ ඵයි. ඊට ඩහ ඉසයවට ඹ්තනට 

ඵළරි භමටටශන උඳරිභඹට ඒ වන රඵහ දී තිබ ඵයි. වළඵළයි, එයි්ත 

ෆහීභට ඳත් ශනොවුණු ්නතහ ළඩි ප්රතිරහබ අශප්ක්හශ්ත 

එ්හඳඹ ඵරඹට ශන ඒශභ්ත සුදුවුශණ් "තණ්වහඹ ්හඹය  

ශොශො" කිඹන බුදු දන සුහිඳත් යවීභයි. එදහ බුදුය්හණ්ත 

ව්තශේ නන "තණ්වහඹ ්හඹය  ශොශො" කිඹරහ ියවඬ සුටිඹහ.  

බුදු ය්හණ්ත ව්තශේ ශක්්තති ත් ශශනක් ශනොශයි.   

ඳසු ගිඹ ්නහධිඳතියණශේදී  ්නතහ ඒ සුයරනහ ශඳො ශයෝතදු 

පිටුඳ ගිහි්ත වරඹහට තියඹ ව්තන ඹන ඵ  දළක්හභ අශප් 

භවය අඹ ඉතහ ශක්්තතිඹට ඳත් වුණහ. ශක්්තතිඹට ඳත්ශරහ 

"තණ්වහඹ ්හඹය  ශොශො ඹශෝ" කිඹරහ කි හ. ඒත් ශත්රුශණ් 

නළවළ. ගිහිේරහ වරඹහට තියඹ ළහුහ. ඒශ්ත අද තිබ ශධතත් 

අහිමි යශන තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඇත්ශත්තභ ්නතහට සුධතධ 

වුශණ් ය්ත බිජු දළම තහයහ හශේ ත්තදයඹභයි. දිනඳතහ ය්ත බිජු 

දභන තහයහහශේ ඒ ය්ත බිජුරට තිබ තණ්වහ ියහ, සුඹ ද ය්ත 

බිජු එය රඵහ ්තනට තයහහ භයහ දභහ, සුරුය ඳශහ එ ඵළගි්ත 

රළබුණ ය්ත බිජුත් අහිමි ය ත් ශභෝඩ මිියහශේ ථහ තභයි 

ශන ශධතලඳහරන ය ්තදුශනුත් සුහිඳත් ය්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ආණ්ඩු ශභභ ආර්ික 

අර්බුදඹට ශවේුව ශර චීන ආර්ික ර්ධනඹ ඳවත ළටීභ  ඵ 

ශඳ්තහ දු්තනහ. එඹ චීන ආර්ිකශේ බි ළටිභක් ශර වඳු්තහ 

දු්තනහ.   චීන ආර්ිකශේ බි ළටීභත්, ශරෝ ආර්ික අර්බුදඹත් 

ශන ආර්ික අර්බුදඹට ශවේුව ශර හුහ දක්මි්ත සුටිනහ. ඒ 

වරිඹට  "නට්තන ඵළරි මිියවහ ශඳොශශො ඇදයි කිඹ්තනහ හශේ" 

ළඩක්.  ඇත්තටභ චීන ආර්ිකශේ දළළ්තත ඩහ ළටීභක් නළවළ. 

අධි ශ ශඹ්ත ර්ධනඹ ව චීන ආර්ිකඹ දීර්ක හරඹක් අධි 

ශ ශඹ්ත ර්ධනඹ ව ියහ සබහශඹ්ත හිමිවිඹ යුුව ර්ධන 

ශ ශේ භ්තදහමිත්ඹ ශන න විට උරුභ ය ියමි්ත සුටිනහ. 

2014 ශර් සුඹඹට 7.3කි්ත ර්ධනඹ වුණ චීන ආර්ිකඹ 2015 

ශර්දී ර්ධනඹ වුශණ් සුඹඹට 6.9කි්ත. චීන ආර්ික ර්ධන 

ශ ඹ අඩුශරහ තිශඵ්තශ්ත සුඹඹට 0.4කි්ත ඳභණයි.  ර්ධන 

ශ ශේ ශභළිය සුළු අඩුවීභක් ඒ ආර්ිකශේ ඩහ ළටීභක් ශර 

හටත් විග්රව ය්තන ඵළවළ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඇත්තභ ශරෝ ආර්ික 

අර්බුදඹට මුහුණ දු්තශ්ත යහ්ඳක් ආණ්ඩුයි. 2008 ර්ශේ 

ඇශභරිහශ  මරය අර්බුදඹ ශර ඇතිශරහ ශරෝඹ පුයහ සුහයහ 

ගිඹ ශරෝ ආර්ික අර්බුදඹට අපි මුහුණ ඳෆහ. ඒ 

උච්කසථහනඹට ආශ  2009 ර්ශේදීයි. 2009 ර්ශේදී එ 

ඳළත්තකි්ත ශ්රී රරහ ශරෝශේ ඵරත්භ ශභ්තභ ධනත්භ 

රසතහදී රවිධහනඹ භෙ ය යණහත්භ යුධතධඹට එශඹිරහ 

තිබුණහ. අියක් ඳළත්ශත්ත දළළ්තත ශරෝ ආර්ික අර්බුදඹක් 

ඇති ශරහ, ශ්රී රරහශ  බහණ්ඩ මිරදී ්තනහ ප්රධහන 

ළනුනරු්ත ශදශදනහ න ඇශභරිහ එක්ත් ්නඳදශේ වහ 

යුශයෝඳශේ ආර්ික ර්ධනඹ ඍණ අඹක් ත්තහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි, එක්ත් ්හති ඳක්ඹ වළභදහභත් 

ආර්ික රර්ධනශේ ආදර්ලඹ ශර, ආ්තිඹ ශර ත්ත 

සුරප්පරු ඳහ ඍණ ආර්ික ර්ධන ශ ඹක් ශඳ්තවහ.         

ශ්රී රරහ එදහ තිබුශණ්, ශදශොණ ඳත්ුව වුණු විරක්කුක් 

හශේයි. එ ඳළත්තකි්ත රසතහදී යුධතධඹ ය යණහත්භ 

අසථහ තිබුණහ. අශනක් ඳළත්ශත්ත අශප් ළනුනරු්ත 

ආර්ික අර්බුදඹට වසු ශරහ තිබුණහ. වළඵළයි ආර්ිකඹ ියසු 

ශර ශභනහයණඹ යපු ියහ රසතහදඹ එ ඳළත්තකි්ත 

ඳයහ්ඹ යධතදී අශනක් ඳළත්ශත්ත 2009 ර්ශේ සුඹඹට 3.5 

ආර්ික ර්ධන ශ ඹක් හර්තහ යරහ, ශරෝශේ 29න තළනට 

ඉවශභ ආර්ික ර්ධන ශ ඹ හර්තහ ශ යට ඵට ශ්රී රරහ 

ඳත් ය ්තන පුළු්ත වුණහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, 

ඒශ්ත ශඳශන්තශ්ත ළඩ වළකි මිියවහට ඇද ශඳොශශොශ ත් 

නට්තන පුළු්ත කිඹන එයි. භහි්තද යහ්ඳක් භළතිුවභහ 2009 

ශර්දී භසත ශරෝඹටභ ඒ ඵ ශඳ්තනුන ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ආර්ිකඹට දයහ ත ශනොවළකි 

වන ්තදක් ඳළටවීභට අභතය ශන ආර්ික ඩහ ළටීභට තත් 

807 808 



ඳහර්ිමශන්තුව 

ශවේුව ශදක් තිශඵනහ. ඳශමුන ශවේුව ්තශ්ත ආණ්ඩුට 

සිකය ප්රතිඳත්තිඹක් ශනොභළති වීභ ියහ ආශඹෝ්ඹ්තශේ 

විලසහඹ බි ළටීභයි. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, එක්ත් 

්හති ඳක්ඹ විඳක්ශේ ඉ්තන ශොට කි ශ , ඵටහිය 

ආශඹෝ්ඹ්ත එ්හඳ ආණ්ඩුක් එනේ ේිම කුමටටි හක්කුශ  

රුහ ශන රරහශ  ආශඹෝ්නඹ ය්තන ඵරහශන ඉ්තනහ 

කිඹරහයි. ඒ හශේභ කි හ, යහ්ඳක් ආණ්ඩු ශොමිස කුමටටි 

ඉේරන ියහ එ්තශ්ත නළති ආශඹෝ්ඹ්ත අශප් ආණ්ඩු 

හරශේදී එනහ කිඹරහ. වළඵළයි 2015 ර්ශේ රයහශේන 

කිඹන තිත්ත ඇත්ත ශභොක්ද? අශප් ශොටස ශශශ ශඳොශශේ 

රුපිඹේ බිිමඹන 4.4 විශධතල ආශඹෝ්න ආඳසු ළී භක් හර්තහ 

ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, 2015 ර්ශේදී 

අශප් ශොටස ශශශ ශඳොශශේ විශධතය ඹ මිරදී ළී නරට ඩහ 

විශධතය ඹ විකිණීන රුපිඹේ බිිමඹන 4.4කි්ත ළඩියි.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ඔඵුවභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශඵොශවොභ පිර, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය. තත් 

රළශඵනහ නන, තත් පිර. භභ ශන ථහ නපර්ණ ය්තන 

ඵරහශඳොශයොත්ුව ශනහ.  එනහ කිඹපු ආශඹෝ්ඹ්ත  අද එනහ 

ශනුට, යහ්ඳක් යුශේ ආපු ආශඹෝ්ඹ්තටත් අද ශන 

ආණ්ඩු පිළිඵ විලසහඹක් නළති ශරහ ශතො ණිය්ත 

ශොටස ශශශ ශඳොශශේ තභ්තශේ ආශඹෝ්න විකුණහ දභමි්ත 

ආඳසු ශ්රී රරහශ්ත මු ියමි්ත සුටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ුව්තන ශවේුව ්තශ්ත 

ඇශභරිහ ව යුශයෝඳඹද ණඹ රඵහ ්තනහ ශරො අර එශක් 

ණඹ හිමිඹහ න චීනඹ, අපි අභනහඳ ය ළී භයි. රරහ මුහුණ දී 

ඇති ආර්ික අර්බුදශඹ්ත මිදීභට අලය යන රුපිඹේ බිිමඹන 

5 ඳභණ ආශඹෝ්න, ණඹක් ශර, ආශඹෝ්නඹක් ශර, 

ආධහයඹක් ශර රඵහ දිඹ වළකි ශරො එභ යට චීනඹ ඳභණභයි. 

වළඵළයි ශන ආණ්ඩු විඳක්ශේ ඉ්තන හරශේ කි ශ ,  "රරහ 

චීන ශොරියඹක් ශනහ, ඳහ ්තන ශරශවසු ියහ චීනශඹ්ත 

ණඹ ්තනහ, අපි ඵරඹට ඳත් වුණු වහභ Colombo Port City  

යහඳ්තිඹ නතය යනහ" කිඹරහයි. මරහනහරඪ රු 

භ්තත්රීුවභිය, චීන ්නහධිඳතියඹහ මුේර තළබ යහඳ්තිඹක් 

රරහ ශනොශයි, ඇශභරිහ, එරර්තතඹ ළිය යටක්ත් නතය 

ය්තශ්ත නළවළ. එඹ චීන ්හතිඹටභ යන අභහනඹක් ශරයි 

ළරශ්තශ්ත. නමුත් ශන ආණ්ඩු ඒ ශදඹ සුදු ශහ. චීනඹ තයවහ 

ය ත්තහ. ශන අඹ යුශයෝඳඹ භත රැඳිරහ හිටිඹහ. ශ්ෝ්ත ශරී 

රරහට ආහ. ඹව ඳහරනඹ ශෝක් කි හ. ලත ඳවක් දු්තශ්ත 

නළවළ. නශර්්තද්ර ශභෝදි, ඉ්තදීඹ අභළතිුවභහ රරහට ආහ. ඹව 

ඳහරනඹ ර්ණනහ ශහ. නමුත් ඵරහශඳො ශයොත්ුව වුණු ආධහය 

රළබුශණ් නළවළ. ඊශෙට, ්ර්භියඹ ළන ඵරහශඳොශයොත්ුවශ්ත 

අශප් යහ්ය නහඹඹහ ්ර්භියඹට ගිඹහ. අශ්ත! රළබුශණ්, යශයෝ 

මිිමඹන 18යි. ඒ කිඹ්තශ්ත ශඩොරර් මිිමඹන 20ක් විතයයි.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, හරඹ අහනයි. 

ගරු උදය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භභ ථහ අ්ත යනහ, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය. 

අහන ශභොශවොශත් වරි ශන ආණ්ඩු "චීනඹ වළය අ්ත 

යණක් නළත" කිඹන තිත්ත ඇත්ත ශන නවිට ශත්රුන ශන 

තිඵනහ. අශප් අභළතිුවභහ ත ති ශදකි්ත චීනඹට ඹහභට 

ියඹමිතයි. අපි ශන යශමට ආර්ිකඹ ඩහ ළශටනහ ඵරරහ 

හරණ්ණිගත ුවටක් රඵ්තශ්ත නළවළ. අභළතිුවභහශේ චීන 

රචහයඹ හර්ථ ශනහට අපි ළභළතියි. ශන ආණ්ඩු ඇද ශන 

ළශටධතදී ියන ශනොශයි ඇද ශන ළශට්තශ්ත. අශප් ආදයණීඹ 

භ  බිභත් එක්යි ඇද ශන ළශට්තශ්ත. ඒ ියහ 

අභළතිුවභහශේ චීන රචහයඹ හර්ථ ශ හ! කිඹමි්ත  සුඵ ඳතන 

භ්තභ,  ළඩ ඵළරි ආණ්ඩු  ශන යට න්තශ්ත නළති ළඩ ඵළරි 

නන අඳට බහය දීරහ ශදය ඹ්තන කිඹහ  ඉේරහ සුටිමි්ත භහ ියවඬ 

ශනහ. ඔඵ ළභට ශතරු්ත යණයි! 

 

[අ.බහ. 7.02] 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අද දින ඳළළත්ශන ශභභ  

විහදඹට භටත් නඵ්තධ ්තනට අසථහ රඵහ දීභ ළන 

ඔඵුවභහට  සුවති්තත ශනහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, 

2015 ්නහරි 08ශිය දහට ිම්ත ශන යශමට තිබුණු තත්ත්ඹ 

ළන අපි ද්තනහ. අශප් රු උදඹ නභ්තපිර භ්තත්රීුවභහ මීට 

ශඳය ථහ ශහ.  එුවභහශේ ථහ අවශන සුටින ශොට භශේ 

සුතට නළඟුණු  ප්රලසනඹක් ළන භභ කිඹ්තන ළභළතියි.  එුවභහ 

කි  විධිඹට භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහශේ ආණ්ඩු හරශේ 

එතයන  ශවො ශධතේ සුධතධ වුණහ නන,  ශන යශමට ්නතහ 2015දී   

භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහට ක්තදඹ දීරහ, එුවභහ  නළත 

තහක් ශන යශමට ්නහධිඳතියඹහ වළටිඹට ඳත් ය ත්ශත් 

නළත්ශත් ඇයි කිඹන ප්රලසනඹ භට ඳළන නළඟුණහ.  

2015 ්නහරි 08ශිය දහ අපි ්ඹග්රවණඹ ශශේ භහි්තද 

ය්ඳක් භවත්භඹහශේ ප්රතිඳත්තිරට  ශන යශමට ්නතහ විරුධතධ 

ව ියහයි. එුවභහ ශන යශමට ශන ගිඹ ආර්ික ප්රතිඳත්තිරට 

විරුධතධ, එුවභහ ශන යශමට ක්රිඹහත්භ ශ ප්ර්හත්තර විශයෝ්  

ප්රතිඳත්තිරට විරුධතධ, එුවභහ ශන යශමට ශන ගිඹ ඒ භහ් 

විශයෝ්  ප්රතිඳත්තිරට වි රුධතධ තභයි 2015 ්නහරි 08ශිය දහ 

ශන යශමට ්නතහ   ඹව ඳහරනඹ ශනුශ්ත ඓතිවහසු 

්ඹග්රවණඹක් අඳට රඵහ දු්තශ්ත. එදහ ඒ ්නහධිඳතියණ 

්ඹග්රවණඹත් භෙ ඳහර්ිමශන්තුව භව භළතියණශේදීත් ඵහුතය 

්ඹග්රවණඹ අපි රඵහ ත්තහ. ඒ ්ඹග්රවණඹ්ත භෙ අද න විට 

අපි ශන ආණ්ඩු පිහිටුරහ භහ 7ක් ළිය ශටි හරඹක් තභයි 

ත ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

අපි ඳසුගිඹ ශනොළනඵර් භහශේ අශප් ඳශමුශිය අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් යරහ, ඒ ුවළි්ත  ශන යට ඉදිරිඹට ශන ඹ්තන පුළු්ත 

ළරසුන වළදුහ. ශන යශමට ආර්ිකඹ ශොඩ නෙමි්ත යට 

ඉසයවහට ශන ඹ්තන පුළු්ත  ආර්ික රර්ධන ළරසුන 

වදහශන,  ශන ්ඹග්රවණඹත් භෙ පිඹශය්ත පිඹය ඉසයවට 

ඹමි්ත අශප් ඳහරන හරශේ ඳශමුශිය අඹළඹ අපි ඳසුගිඹ 

අවුරුධතශධත ඉදිරිඳත් ශහ.  

ය්ඹක් වළටිඹට ඳසුගිඹ අවුරුධතශධත ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළශඹ්ත 

හශේභ,  දින 100 ළඩටවන ුවළිනුත් අපි විලහර වන යහශිඹක් 

ශන යටට රඵහ දු්තනහ. එදහ භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහට රඵහ 

809 810 

[රු උදඹ ප්රබහත් නභ්තපිර භවතහ] 
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ශද්තනට ඵළරි වුණු අතයලය බහණ්ඩ වහ න වන ඇුවළු ඒ 

සුඹ ද ශධතේ අපි ්නතහට රඵහ දු්තනහ. අපි   භමි ශතේ, ශඳට්රේ, 

ඩීේර මිර අඩු ශහ. භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහශේ  ආණ්ඩු 

ඉතහභ විලහර ලශඹ්ත ඵදු වපු බහණ්ඩර ඵදු ඉත් යරහ ඒ 

වනඹ ඳහ අපි ්නතහට රඵහ දු්තනහ.  

අවුරුදු ණනහක් තිසශේ ශන යශමට යහ්ය ශේඹ්තට 

තිබුණු ජීන ඵය අඩු ය්තනට අපි ඔවු්තට රුපිඹේ 10,000 

ළටුප් ළඩිවීභක් ශහ. අපි ශන සුඹේර ශශේ 2015 ්නහරි 

08ශිය දහ රඵහ ත්  ඒ ්ඹග්රවණත් භෙ අපි ්නතහට රඵහ දු්ත 

ඒ ශඳොශයෝතදු ඉසට කිරීභ ශනුශනුයි. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය,  ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුශ  තිබුණු 

ළයදි ආර්ික ළරසුන ව ඒ ළයදි ක්රිඹහභහර් අපි දළක්හ . 2015 

න විට ඳසුගිඹ ආණ්ඩු ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිිමඹන 10,000ට 

කිමටටු ප්රභහණඹක් ණඹ රඵහශන තිබුණහ. ඇශභරිහනු ශඩොරර්  

බිිමඹන 10,000ට කිමටටු ප්රභහණඹක් කිඹ්තශ්ත ඉතහභ විලහර 

ප්රභහණඹක්. ශ්රී රරහ ඉතිවහඹ පුයහ අයශන තිශඵන ණඹ දිවහ 

ඵළ දහභ භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහශේ ආණ්ඩු රඵහ ත්ත 

ණඹ ප්රභහණඹ ඉතහභ අධියි. විශලේශඹ්තභ ඳසුගිඹ ආණ්ඩු 

ශටි හලීන ණඹ ව දීර්ක හලීන ණඹ ලශඹ්ත කිසුභ 

ළරළසභක් නළති ණඹ ත් වළටි අපි දළක්හ. ඒ විධිඹට ණඹ 

අයශන ඔවු්ත ඒහ ශඹොදපු ප්රහේධන ආශඹෝ්න ශභොනහද 

කිඹරහත් අපි දළක්හ. ඒ රඵහ ත් විලහර ණඹ මුදේ ආශඹෝ්නඹ 

ශ විලහර යහඳ්ති අද ළදළනභට නළති යහඳ්ති ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵන ඵ අපි සුඹ ද ශදනහභ පිළි්තනහ.  

චීනශඹ්ත ණඹ අයශන වදපු වනඵ්තශතොට යහඹ අද ආදහඹන 

රඵ්තශ්ත නළවළ. ඒ හශේභ භත්තර ගු්ත ශොටුශඳොශ වද්තන 

විලහර ණඹ ප්රභහණඹක් ත්තහ. ඒත් ආදහඹන රඵ්තශ්ත නළවළ. 

ඊශෙට, වනඵ්තශතොට ක්රිමට ක්රීඩහරණඹක් වළදුහ. අපි ද්තනහ 

විධිඹට  එහි අවුරුධතදට එ cricket match  එක්ත් නළවළ.  

එදහ ශනොශයොච්ශචෝශේ විදුිම ඵරහහයඹ වදරහ, භහි්තද යහ්ඳක් 

භවත්භඹහ ඒ වි්ත යන ශොට කි ශ  ශභොක්ද?  "අපිට 

දළ්ත ඉ්තදිඹහටත් විදුිමඹ ශද්තන පුළු්ත" කිඹරහ එුවභහ කි හ 

භට භතයි. ඉ්තදිඹහට තිඹහ අද පුත්තරභටත් ඒශ්ත විදුිමඹ 

ශද්තන ඵළවළ. වළභ දහභ ශනො ශයොච්ශචෝශේ ඵරහහයශේ බි ළටීන 

සුදු ශනහ. විශධතල යටිම්ත රඵහ ත් ණඹිම්ත තභයි ශන 

හශේ විලහර යහඳ්ති ශශේ. ඒ යහඳ්ති ශශේ ශන යශමට 

රර්ධනඹ ශනුශ්ත ශනොශයි. ඳසුගිඹ හරශේ භහි්තද 

යහ්ඳක් භවත්භඹහශේ ආණ්ඩුශ  සුටි විලහර පිරිට, එුවභහශේ 

හිතුව්තට, එුවභහශේ නෆදෆයි්තට ශොමිස ව්තන, මුදේ වනඵ 

ය්තන, ආදහඹන භහර් වළටිඹට තභයි ශන විලහර යහඳ්ති - 

mega projects - වළදුශ .  

ඒහ රර්ධනඹ ශහ. ඒහට කි හ, "Mega Development 

Projects" කිඹරහ. රර්ධනඹ ශශේ ශතත් ඒ මුදේ වයවහ 

භහි්තද යහ්ඳක් භවත්තඹහශේ ආණ්ඩු හරශේ විලහර මුදේ 

වනඵ ය ත්ත -ළු ේිම වනඵ ය ත්ත- පිරික් බිහි ශච්ච 

ආහයඹ ළන අඳට භතයි. ඒ ත්ුව ණඹ නඵ්තධශඹ්ත කිසුභ 

ළරළසභක්ත් තිබුශණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අභළතිුවභහ ඳසු ගිඹ දහ 

ඳහර්ිමශන්තුවශ දී කි හ හශේ, ඒ ත්ත භවය ණඹ පිළිඵ 

ශඳොත්ඳත්ර ිමඹවිරහ නළවළ. ඒහට ගිවිසුන නළවළ. ඒ ණඹ 

ශොශව්ත ත්තහද කිඹරහ ද්තශ්ත නළවළ. ඳහර්ිමශන්තුව ද්තශ්ත 

නළවළ; ළබිනමට එ ද්තශ්ත නළවළ; මුදේ අභහතයහරලඹ ද්තශ්ත 

නළවළ. ශභ්තන ශන විධිඹට ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ණඹ අයශන 

තිශඵනහ. ඒ ණඹ දු්තනු අඹ දළ්ත ඇවිේරහ අඳට කිඹනහ, "අපිත් 

එක් ආණ්ඩු ගිවිසුන අත්්ත යරහ තිශඵනහ. අශප් ශෙ 

ගිවිසුන තිශඵනහ. අපි ඒ ආණ්ඩුට ණඹ දීරහ තිශඵනහ." කිඹරහ. 

ඒ ණඹ දීපු ආඹතන එශවභ කිඹනහ. නමුත් ඒ නඵ්තධශඹ්ත 

ආණ්ඩුශ  ගිවිසුන නළවළ. ආණ්ඩු ශෙ ඒහ පිළිඵ ිමඹකිඹවිිම 

නළවළ. නමුත් ආණ්ඩුට ණඹ දීපු උදවිඹ ශෙ ඒ ගිවිසුන තිශඵනහ. 

ඒ වරිඹට ශන හශේයි. නර භවය ශේර, තහත්තහ ණඹ 

ත්තහභ පුතහරහ ද්තශ්ත නළවළ; අනභහ ද්තශ්ත නළවළ. නමුත් 

තහත්තහ භළරුණහට ඳසශේ අවර ඳවර මිියසසු ඇවිේරහ කිඹනහ, 

"භභ තමු්තනහ්තශේරහශේ තහත්තහට අච්චය දු්තනහ, ශභච්චය 

දු්තනහ. තහත්තහ ඒ ේිම ටි අඳට දු්තශ්ත නළවළ." කිඹරහ. ඒ 

ියහ අනභරහශ්ත පුතහරශ්ත ණඹ ඉේරහ ශන එනහ. අ්තන 

ඒ හශේ තභයි ශන අප්ඳච්චිත්. ශන අප්ඳච්චිත් ණඹ ත්තහ. 

අප්ඳච්චි දළ්ත භශහ. දළ්ත මිියසසු ඒ දු්තනු ණඹ ්තන ආණ්ඩු 

ශවොඹහශන එනහ. ඒ හි්තදහ ශනත් අය නර හිටපු භවය 

උදවිඹශේ ක්රිඹහ රහඳඹ හශේ තභයි. 

භහි්තද යහ්ඳක් භවත්තඹහ එ ඳහයක් ඳහර්ිමශන්තුවට 

ඇවිේරහ ඇහුහ, ''ශොශවොභද ශන ඵයිඹහශේ ළඩ'' කිඹරහ. දළ්ත 

අඳට ශඳශනනහ ශ්තද ශන ඵයිඹහශේ ළඩ? ණඹ අයශන 

තිශඵනහ, ්තදයහක්. ශඳොත්ර නළවළ. ිමඹකිඹවිිම නළවළ. මුදේ 

අභහතයහරලඹ ද්තශ්ත නළවළ. ළබිනමට එ ද්තශ්ත නළවළ. 

ඳහර්ිමශන්තුව ද්තශ්ත නළවළ. ශභ්තන, ශන ඵයිඹහ අශප් යටට 

යපු ශධත. එශවභ යරහ ශන ඵයිඹහ දළ්ත ශවොට ඉ්තනහ. ඒ 

ඳ රට ය ව්තන ශන යශමට ්නතහට, අඳට සුදු ශරහ 

තිශඵනහ, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය. ඒ හශේභ අපි ශන 

ශදඹත් කිඹ්තන ඕනෆ. අපි ශන අභිශඹෝරට බඹ නළවළ. උදඹ 

නභ්තපිර භ්තත්රීුවභහ - ඳශහත් බහශ  හිටපු ඇභතිුවභහ - කි හ, 

අපි චීනඹ එක් දළ්ත ඹහළු ශ්තන වදනහ කිඹරහ. Colombo 

Port City එ නළත ඳට්ත ්තන චීනඹට ශද්තන වදනහ 

කිඹරහ කි හ. ඔ , Colombo Port City එ ඳට්ත ්තන අපි 

නළත චීනඹට ශද්තන වදනහ. ඒ ඔඹ ශොේර්ත දු්තනු විධිඹට 

ශනොශයි.   

ඔඹ ශොේර්ත චීනඹට Colombo Port City එ ිමඹරහයි 

දු්තශ්ත. අපි ඒ ගිවිසුභ ශනස යරහ, අශප් තිශඵන 

ශෝතශධතසුත් එක් Colombo Port City එ ඳට්ත ්තන 

අසථහ ශදනහ. චීන ආණ්ඩු ඒට එෙ ශරහ තිශඵන ියහ 

නළත අපි අනුභළතිඹ දීරහ තිශඵනහ, Colombo Port City 

යහඳ්තිඹ ය්තන.  ශන ශොේර්ත සු්තනක්ය අයිතිඹට 

Colombo Port City එ දු්තශ්ත. ශොශම අ නයශේ ඉඩභ, 

අක්ය 500 ණන ඉඩභ, චීනඹට ිමඹරහ දීපු ඉඩභ 

නඵ්තධශඹ්ත අපි නළත ඒ ගිවිසුභ ශනස ශහ. දළ්ත අපි එෙ 

ශරහ තිශඵනහ, ඒ ර ර්ධනඹ යශන ඹ්තන. අඳට චීනඹත් 

එයි. අඳට ඉ්තදිඹහත් එයි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුවභිය, ත විනහඩි ශදක් තිශඵනහ. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අඳට චීනඹත් එයි; අඳට ඉ්තදිඹහත් එයි; අඳට 

එරර්තතඹත් එයි; අඳට ඇශභරිහත් එයි. ශන ශරෝශේ 

සුඹ ද යටේ එක් එට ඹ්තන පුළු්ත විශධතල ප්රතිඳත්තිඹක් අපි 

වදරහ තිශඵනහ. අඳට එ එ යටේ ඳසශේ දුරහ, අඳට එ 

එ යටේ ඳසශේ ගිහිේරහ අශප් යශමට ආර්ිකඹ මටටහ ්තන 

වුභනහක් නළවළ. එශවභ භන අලයතහක් අඳට නළවළ.  

ිම්ත ය්ඹ අභත් ශච්ච ශධතේ අපි යරහ තිශඵනහ. ඒ 

ශොේර්තශේ විශධතල ප්රතිඳත්තිඹ අපි දළක්හ. ශරෝශේ ශෝත  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

ශරහයි හිටිශේ. කිසුභ යහ්යඹක් උද ට ආශ  නළවළ. කිසුභ 

ආණ්ඩුක් උද ට ආශ  නළවළ. ශරෝඹ ශෝත යරහයි 

තිබුශණ්. නමුත් අශප් ඹව ඳහරන ය්ඹ ඹටශත් නළත  ශ්රී රරහ 

ශරෝඹ ඉදිරිශේ අභිභහනත් මුහුණ ශද්තන පුළු්ත යටක් 

විධිඹට වද්තන රු ජභත්රීඳහර සුරිශේන භළතිුවභහටත්, අශප් රු 

යියේ විරභසුරව අභළතිුවභහටත් පුළු්ත වුණහඹ කිඹරහ අපි 

ආඩනඵයශඹ්ත කිඹ්තන ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ඒ භ්තත්රීුවභහ කි හ, "ය්තන 

ඵළරි නන දීරහ ඹ්තන" කිඹරහ. අපි එුවභහට ශන හයණඹ කිඹ්තන 

ළභළතියි. ශන දීරහ ඹ්තන ශනොශයි, අපි ත්ශත්. ඒ 

ශොේර්තශේ අතට අපි දු්තනහ නන, ්නහරි 8ළිය දහ භහි්තද 

යහ්ඳක් නළත ්නහධිඳති වුණහ නන ශන යට ඹ්තශ්ත මීට ඩහ 

අහධඹට. ශන යශමට ්නතහශේ හනහට අඳට පුළු්ත 

වුණහ, ඒ අහධඹට ශන ඹන එ නත්හ ්තන. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ශන ශොේර්ත අඳට කිඹනහ, 

අභත් ආණ්ඩුක් කිඹරහ. ඔ , අපි භවය ශධතේිම්ත භත් 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශොේර්ත කිඹනහ හශේ භවය 

ශධතේිම්ත අපි අභත් ශරහත් තිශඵනහ. අපි ශන ශධතේිම්ත 

භත් ශරහ තිශඵනහ. අපි ශන යශමට සුදු ෆ්ත රස්තිඹ නළති 

ශහ. ශන යශමට ප්ර්හත්තරහදඹ ඇති ශහ. ශන යශමට භහධය ියදව 

ඇති ශහ. අපි ශන යශමට ශොමි්ත බහ ටි පිහිටුවහ. ශන යශමට 

අධියණශේ සහ් නත්ඹ අපි ඇති ශහ. ශන යශමට ී තිඹ අපි 

සථහපිත ශහ. ඒහ යරහ අපි ඒ ශොේර්තට ළඩිඹ භත් ශරහ 

තිශඵනහ.  

නමුත් අපි අභුවත් වුණහ. ශභොශ්තද අපි අභත් වුශණ්? 

අඳට තභ ඵළරි වුණහ, ප්රගීත් එක්නළිමශොඩ භයපු අඹ අේරහ 

්තන; ර්තත විරභුවර භයපු අඹ අේරහ ්තන; තහජුඩී්ත 

කහතනඹට නඵ්තධ වුණු  අඹ අේරහ ්තන; ඒ හශේභ 

යවියහේශේ කහතනඹට නඵ්තධ වුණු අඹ අේරහ ්තන; "සුය" 

ආඹතනඹට ඳවය දු්ත උදවිඹ අේරහ ්තන.  ඒ හශේභ යහ්ය 

මුදේ ශවොයහ හපු, ශෝටි ණ්ත මුදේ භර ශොේර හපු ඒ දකත 

ශධතලඳහරනඥඹ්ත අේරහ ්තන අඳට ඵළරි වුණහ. National 

Identity Cards ශදක් තිශඵන උදවිඹ අේරහ ්තන ඵළරි වුණහ. 

Passports ශදක් තිශඵන උදවිඹ අේරහ ්තන ඵළරි වුණහ. 

වරිඹටභ ඒ භ්තත්රීුවභහ කි හ හශේ අපි ඒ ශධතේිම්ත අභත් 

ශරහ තභයි ඉ්තශ්ත. නමුත් අපි එක් කිඹනහ. ඒහ අේරහ 

ත්ත දට ශනශොේර්ත වයිඩ් ඳහර්ක් එශක් ශනොශයි, 

න්තදිඩහේර ගිහිේරහ හිටිඹත් අපි ඔවු්ත ී තිඹ ඉදිරිඹට ශන 

ඹනහඹ කිඹමි්ත ශේ චන සේඳඹ අ්ත යනහ. 

ශඵොශවොභ සුවතියි.  

 
[தற.த. 7.14] 
 

ගරු ගේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு ரலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

இன்கந றணம் இந் எத்றகப்தைரகப றரத்றரன 

உகரற்தற்கு ணக்கு ரய்ப்தபறத்கக்கு தொற்கண் 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். 2016ஆம் 

ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றரன இனங்ககறன் 

ததரதபரரம் தரடர்தரக சறன சலர்றதத்ங்ககபச் தசய்து 

அகண லபகக்க ரண்டி றகனக்கு ரடு 

ள்பப்தட்டிதக்கறன்நது. அன் தறன்ணறறரன ன்ண 

கரப்தட்டது? அவ்ரநரண எத றகனக்கு ரங்கள் ன் 

ள்பப்தட்ரடரம்? ன்தண தரடர்தரண எத றரர 

இங்ரக கடதததகறன்நது. உனகப் ததரதபரரத்றன் எத 

ந்ரண ரதரக்ரகரடு ரசர்த்து இனங்ககறரன கடந் 

கரனத்றல் றர்ரகத்றல் ற்தட்ட தறன்ணகடவுகள் கரரக 

உதரண றக ரரசரண றகனகரல்ரன் இந்றகன 

ற்தட்டிதக்கறன்நது.  

இந் ரட்டிரன ல்னரட்சறரணது ஜணரற 8ஆம் றகற 

ஸ்ரதறக்கப்தட்டரதரது அணறடம் எப்தகடக்கப்தட்ட 

ததரதபரரரணது தடுதரரபத்றற்குத் ள்பப்தட்ட, 

சலர்குகனக்கப்தட்ட, சறன்ணரதறன்ணரக்கப்தட்ட 

றகனறரனர இதந்து. ணக்கு தொன் உகரற்நற  

தகப தொஜறதைர் யளரன்  அர்கள் குநறப்தறட்டதுரதரன, 

ல்னரட்சற அசரங்கத்றடம் எப்தகடக்கப்தட்ட 

ததரதபரரத்றரன க்கபறன் ரபரந்ப் தன்தரட்டுக்குரற 

ததரதட்கபறன் றகனரணது ரணபறல் உர்ந்து 

கரப்தட்டது. அகண க்கள் ரங்கறக்தகரள்ப தொடிர 

றகனக்குத் ள்பப்தட்டிதந்ரர்கள். இன் கரரக இந் 

ல்னரட்சற அசரங்கத்றணரல் அத்றரசறப் 

ததரதட்கபறணது றகன குகநப்தைகள் உடணடிரகச் 

தசய்ப்தட்டண; க்கலக்கு அபறக்கதட்ட ரக்குதறகலம் 

றகநரற்நப்தட்டண. அரது, ததரதபரரத்றல் இதந் 

தறன்ணகடவுககபத்ம் ரண்டி க்கலகட னதக்கரக, 

தகரடுத் ரக்குதறகலக்கரக இற்கந இந் ல்னரட்சற 

அசு ரற்தகரண்டது. அன் ன்கககபக் கடந் எத தட 

கரனரக  க்கள் அததறத்துக்தகரண்டு தகறன்நணர்.  

இவ்ரநரண எத சூழ்றகனறரன கண்டுதறடிக்கப்தட்ட 

அல்னது தோடிகநக்கப்தட்ட கக்குகபறலிதந்து டுக்கப் 

தட்ட தைள்பறறதங்கலக்கக து ரட்டின் 

ததரதபரரம் ந்றகனகறல் இதக்கறன்நது ன்தகண 

றகத் தபறரக தற அகச்சர் அர்கள் இணங்கண்டன் 

கரரக, இந் ரற்நங்ககப தொன்கக்கரண்டி 

ரக அதக்கு ற்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், இங்கு 

என்நறகந் றர்க்கட்சறரக இதக்கறன்நர்கள் இங்குள்ப 

ததரதபரர றகனகககப ன்கு தரறந்துதகரண்டும் சறன 

தைள்பறறதங்ககப இங்ரக நரணதொகநறல் டுத்துக்கரட்டி, 

அகண க்கள் த்றறரன தறகரகக் தகரண்டுதசல்ற்கு 

தொற்சற தசய்து இந் ரட்டிற்ரக அர்கள் தசய்கறன்ந எத 

துரரகம் ன்தகண இந் இடத்றரன ரன் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

ணர, ரங்கள் அகணதம் என்நரகச் ரசர்ந்து 

இன்நறதக்கறன்ந இந்ப் ததரதபரர றகனகக்ரகற்த 

ங்ககபத் ரர்ப்தடுத்றக்தகரண்டு  ரட்டிகணத்ம் 

கரப்தரற்நற தொன்தணடுக்க ரண்டி றகன கரப்தடுகறன்நது. 

இல்கனரல் இன்தம் சறனகரனம் இரரதரன இதந்ரல் 

து ரடு ங்குரரத்து றகனகச் சந்றக்கரண்டி 

ரற்தடும். அகணத் டுத்து றதத்துகறன்ந தரரற 

தொற்சறறரன ங்கலகட அசு - ரகு ஜணரறதற 

அர்கலம் தற அகச்சர் அர்கலம் - ஈடுதட்டிதக் 

கறன்நது ன்தக இந் சகதறன் கணத்றற்கு  தகரண்டு 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

டக்கு, கறக்கறல் இதக்கறன்ந தரரற இணப்தறச்சறகண, 

கனகப் தகுறறரன இதக்கறன்ந க்கபறன் ணறத்துரண 

தறச்சறகண, டக்கு, கறக்கு உட்தட ரடு தொலதும் தந்து 

ரழ்கறன்ந தொஸ்லிம் க்கலக்கு இதக்கறன்ந தறச்சறகண  

கதபண தல்ரத ட்டத்றனரண தறச்சறகணகரபரடுரன் 

இந் அசு ஜணரற 8ஆம் றகற இந் ஆட்சறகப் 

ததரதப்ரதற்நது. அப்ரதரது ரட்டிரன சுந்றம் கரப்தட 

றல்கன - க்கள் சுரக இங்கக்கூடி றகனக 

கரப்தடறல்கன.  டடிக்கககபறல் ஈடுதட தொடிர 

813 814 

[රු මුජිබුර් යහුභහ්ත භවතහ] 
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றகனகறதந்து; றகபரட்டு வீர்கள் றகபரட்டுகபறல் 

கூட சுந்றரக ஈடுதடதொடிர றகனறதந்து. அவ்ரத 

ஈடுதடுதர்ககப தூக்கற, ரறத்து, அடித்துக் தகரல்லுகறன்ந எத 

றகனகர இந் ரட்டில் அப்ரதரது கரப்தட்டது. அந் 

றகனறலிதந்து இந் ரட்டிகண லட்தடடுத்து, 

கடணறலுறதந்தும் லட்டு தொன்தகரண்டு தசல்ற்கரகர 

இந்த் றட்டங்கள் ரற்நறகக்கப்தடுகறன்நண.  

இந் றகனறரன இவ்ரநரகக் தகரண்டுப்தட்டிதக் 

கறன்ந ரற ரலறரண, ததரதட்கபறன் றகன ரலறரண 

ரற்நங்கபறரன தததந்ரரட்டத்துகநகப் தறறறறத்தும் 

தசய்கறன்ந ஏர் உதப்தறணர் ன்ந ககறல் என்கந ரன் 

தபறரகக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். யறந் அசு 

றட்டுச்தசன்ந ரகரதுக ரறன் றகனரணது எத 

கறரனரகறரம் தௐதர 12.50 ஆல் கடந் எத தட கரனரக 

குகநக்கப்தட்டது. ஆணரலும் துறதஷ்டசரக இப்ரதரது 

இதக்கறன்ந றகனகரல் அது லண்டும் 7 தௐதரய் 50 சம் 

க உர்த்ப்தட்டிதக்கறன்நது. அவ்ரத தரர்த்ரலும் இந் 

றகன எத தடத்துக்கு தொன்ணர் யறந் ஆட்சறறல் 

இதந்கறட 5 தௐதரய் குகநரகத்ரன் இதக்கறன்நது. 

ஆணரலும் இக றரப்தடுத் தொடிரது.  

இன்த உனகப் ததரதபரர றகனறரன ற்தட்ட சறன 

கரங்கபரல் ரறகன, இநப்தர் ன்தற்நறன் றகன 

வீழ்ச்சற, தததந்ரரட்டத் துகநறலுள்ப தரறனரபர்கபறணது 

சம்தபம் சம்தந்ரண கூட்டு எப்தந்ரணது லபக் 

ககச்சரத்றடப்தடரக, அர்கலகட சம்தப உர்வுக்குரற 

டடிக்கக டுக்கப்தடரக, இந் ரட்டிரன கரப்தடு 

கறன்ந இன்கந ட்சறச் சூல் ரதரன்நற்நறணரல் 

தததந்ரரட்டத் தரறனரபர்கலகட தரண றகனக 

றகவும் ந் றகனக்குத் ள்பப்தட்டிதக்கறநது. இவ்ரநரண 

எத சூலிரன அர்கலகட அத்றரசறரண உவுப் 

ததரதபரக இதக்கறன்ந ரகரதுக ரறன் றகன அறகரறப்தை 

சம்தந்ரக ரங்கள் லள்தரறசலனகண தசய் ரண்டும் 

ன்தகண ரன் இந்ச் சகதக்கு டுத்துக் கூதரரடு, 

இத்கக ததக்கடி றகனகச் சந்றக்கறன்ந தததந்ரரட்டத் 

தரறனரபர்கலக்கு சலுகக அடிப்தகடறனரண எத றரசட 

தகரடுப்தணக ரற்தகரள்ற்கு அசு தொன் ரண்டும் 

ன்தகணத்ம் ரன் இந் இடத்றரன தரறறக்க 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

ணக்கு தொன் உகரற்நற தொஜறதைர் யளரன் அர்கள் 

குநறப்தறட்டதுரதரன, இந் அசறணரல் ரற்தகரள்பப்தட்டிதக் 

கறன்ந றட்டங்கபறதெடரக உனக ரடுகள் அகணத்துடதம் 

ரங்கள் ககரகரர்த்து இந் அசரங்கத்றகண இன்தம் 10 - 15 

தடங்கலக்கு தற்நறகரகக் தகரண்டுதசன்த, உனகறரன 

றறர்ந்து றற்கக்கூடி எத ததரதபரரரக இனங்ககறன் 

ததரதபரரத்க ற்தடுத்துரரம் ணக் கூநற, றகட 

தததகறன்ரநன். ன்நற.   

 
[අ.බහ. 7.21] 

 

ගරු වන්දිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, භට ශන අසථහ රඵහ දීභ 

ළන මුිම්තභ භභ ඔඵුවභහට සුවති්තත ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, අග්රහභහතය රු යියේ 

විරභසුරව භළතිුවභහ භහර්ුව 08ළියදහ ශන උත්තරීතය  බහශ දී 

ආර්ිකඹ පිළිඵ ශ ප්රහලඹ  යටට ඉතහ ළදත් කිඹහ භහ 

හිතනහ. ඒ භ්තද, යශමට ආර්ිකඹ ළනත්, අපි මුහුණ ඳහ සුටින 

ආර්ික ප්රලසන ළනත් ප්ර්හත්තරහදී යට ට ශවළි කිරීභ අපි අඹ 

ය්තන ඕනෆ. ඒ හශේ ඳහරන රභඹකි්ත තභයි ශන යට ඉදිරිඹට 

ශන ඹ්තන පුළු්ත ්තශ්ත කිඹන එ අපි ෆභ ශදනහභ 

ද්තනහ. ශභොද, අපි ද්තනහ ආණ්ඩුක් ඵරඹට ඳත් වුණහභ, 

එශවභ නළත්නන යශමට ්නහධිඳතියශඹක් ඳත් වුණහභ ෆභ විටභ 

්නතහට කි යුුවයි කිඹරහ. ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ශේදශේ අපි 

දළක්ශක් එදහ හිටපු ඵරධහරි්ත, ඒ ආණ්ඩු ශ ඵරධහරි්ත ෆභ 

විටභ ඒ අඹට අලය ශධත  යන ආහයඹයි. ඒ හශේභ එදහ හිටපු 

්නහධිඳතියඹහ ව එුවභහශේ ඳවුශේ අඹ දහත් ශන 

ඳහර්ිමශන්තුවට කි ශ  නළවළ. ෆභ විටභ ඒ අඹට ඕනෆ 

විධිඹට මුදේ ඳරිවයණඹ ශහ. අපි දළක්හ, වනඵ්තශතොට යහඹක් 

වළදු ඵ. ඒට නළ  ආශ  නළවළ. ඒ හශේභ භත්තර ගු්ත 

ශතොටුශඳොශක් වළදුහ. ඒ ුවළි්ත තියයභ ඳරියඹ විනහල ශහ. ඒ 

හනුශ  භත්තර ගු්ත ශතොටුශඳොශශේ ද ආදහඹභ රුපිඹේ 

16,000යි. ඒ හශේභ ක්රිමට ව්තන විලහර  stadium එක් 

වළදුහ. වුරුත් ඒශක් ශේරන ශශේ නළවළ.  

ඒ තිබුණ තත්ත්ඹ ශනස ය්තන තභයි  අග්රහභහතය රු 

යියේ විරභසුරව භළතිුවභහත්, අතිරු ්නහධිඳතිුවභහත් ටයුුව 

ය්තශ්ත. විශලේශඹ්තභ ආර්ික ප්රතිඳත්තිඹක් වදහ ශන ග්රහමීඹ 

ආර්ිකඹ රර්ධනඹ කිරීභ වහ ටයුුව ය ශන ඹනහ.  

ශධතය ඹ ියසඳහදනඹ ළඩි යරහ, ඒහ අඳනඹනඹ කිරීභ ුවළි්ත 

අශප් යට  ළටී තිශඵන ආර්ික තත්ත්ශඹ්ත ශොඩ ්තන තභයි 

අග්රහභහතය රු යියේ විරභසුරව භළතිුවභහ ශන අඩිතහරභ දභහ 

ශන ඹ්තශ්ත.  

අපි ශන ඹන ඹවඳහරන ආණ්ඩු පිහිටු්තන භව්නතහ 

විලහර ලශඹ්ත ක්තදඹ දු්තශ්ත ප්ර්හත්තරහදී ටයුුව යන 

ියහයි. ඒ හශේභ විියවිදබහඹ ියහයි. ඕනෆභ ශනකුට ශන 

ආණ්ඩුශ  භළති ඇභතියඹකුශ්ත ප්රලසන ය්තන පුළු්ත. අද අපි 

ද්තනහ Sectoral Oversight Committees ශශනන ඵ. ඒ 

ුවළි්ත ඵරහශඳොශයොත්ුව ්තශ්ත ආර්ික ප්රලසන විියවිදබහශඹ්ත 

යුුව විහ ශන ඒහට  ියසු පිළිුවරු ශන ඳහර්ිමශන්තුවට 

කිඹ්තන පුළු්ත විධිඹට රඵහ දීරහ ියළයදි ආර්ික 

රභශ දඹකි්ත යට ඉදිරිඹට ශන ඹ්තනයි.  

ෆභ විටභ මටටිඹ කිඹනහ, "IMF  එශ්ත මුදේ ්තන 

ඒශක් ියශඹෝජිතඹ්ත ශභවහට ශනහහ." කිඹහ. එශවභ ශනොශයි,  

IMF එශක් ියශඹෝජිතඹ්ත රරහට ආශ  ශනත් ශදඹටයි. ඳසු 

ගිඹ ය්ඹ හරශේ රඵහ ත් ළෙවුණු ණඹ තිශඵනහ. ඒ ණඹ 

පිළිඵ forensic audit   එක් ය්තන අලය ශරහ තිශඵනහ. 

ශන ළෙවුණු ණඹ තිශඵ්තශ්ත ශොශවේද; වුද ඒ ණඹ ත්ශත්; 

කුභන ශඳොිම ප්රතිලතඹටද ඒ ණඹ ත්ශත්; ඒහ ශ්තශ්ත 

ශොශවොභද කිඹන එ ළන ඹන ළඩ පිළිශශට ඹ්තන 

අලයයි.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය, ෆභ විටභ  ශඳොදු විඳක්ශේ 

භ්තත්රීරු්ත කිඹනහ, "අපි චීනඹ තයව ය ත්තහ" කිඹරහ. ඒ 

චීනඹ තයව ය ළී භක් ශනොශයි.  අශප් යශමට ඹන කිසු 

ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵනහ, ී තිඹක් තිශඵනහ. ණඹ ත්තත්, ශන 

යටට ආශඹෝ්ඹ්ත ආත්  ී තයනුකර ළඩ ටයුුව සුදු විඹ 

යුුවයි.  එදහ ඒ ශධත සුදු වුශණ් නළවළ.   ඵළසුේ යහ්ඳක්ට, භහි්තද 

යහ්ඳක්ට, නහභේ යහ්ඳක්ට එශවභ නළත්නන  අශනක් අඹට 

ඕනෆ විධිඹට තභයි එදහ ඒ ණඹ ළී න සුදු වුශණ්. ඒ හශේභ 

ශොමිස ළසීන සුදු වුශණ්. එදහ කි හ, "ය ඝ්ර රර්ධනඹක් ඇති 

යනහ. නර ඳහයේ වදනහ. නශ ළිර වදනහ. ්රඹ 

ශදනහ" කිඹරහ. වළඵළයි, එදහ ග්රහමීඹ භහර් වදන ශොට 

ශභොනහද ශශේ කිඹරහ අපි ද්තනහ. එදහ හිටපු ප්රහශධතය ඹ බහ 

භ්තත්රීරු්තශේ හක්කුරට තභයි ඒ මුදේ ගිශේ.  එදහ  අහිර 

භ්ධතධිරහභි්ත ව ද්ත වළටිඹට ඳහවිච්චි ශහ.  
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ඳහර්ිමශන්තුව 

භහි්තද යහ්ඳක් භවත්භඹහ ශඳොශරෝතනරුශ  රැසවීභක් 

තිබ්ඵහ නන, රැිමඹක් තිබ්ඵහ නන ශභොනහද ශශේ? අහිර 

භ්ධතධිරහභී්ත බඹ යරහ, භ්ධතධිඹ ඳනහයි කිඹරහ, උශධත 

4.30ට ඵසර දහශන රැසවීනරට අයශන ගිඹහ අඳට භතයි.   

එශවභයි ටයුුව ශශේ.  ඳසු ගිඹ ය්ඹ හරශේ ඒ අයශන ගිඹ 

රරභ ඵසරටත් තභ ශ්තන තිශඵනහ.  ප්රචහය ටයුුව 

ශහ. ඒ ප්රචහය ටයුුව ය්තන ත්ත ඵසරට වපු 

ඩීේරට, රඳහහිියඹට තභත් මුදේ ශ්තන තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ හිටපු ියහ ඇභතිුවභහ ශභොනහද ශශේ කිඹරහ අපි 

ද්තනහ.  ඒ අඹශේ ඥහය ්තට ියරුශණ් ශේ දු්තනහ.  ශභ්තන 

ශනහ තභයි ළෙවුණු ණඹ විධිඹට තිශඵ්තශ්ත කිඹන එ අපි ශන 

ශරහශ  ප්රහල ය්තන ඕනෆ, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභිය.  

අග්රහභහතය රු යියේ විරභසුරව භළතිුවභහ එදහ ඒ යපු 

ප්රහලඹ අපි අද අඹ ය්තන ඕනෆ. ශභොද, ශන යශමට ෆභ 

ශදනහභ විඹ යුුව ශධත දළන ්තන ඕනෆයි කිඹන අදවසුනුයි එුවභහ ඒ 

ප්රහලඹ ශශේ. අඳ එඹ අඹ ය්තන ඕනෆයි කිඹන එ ශන 

ශරහශ  භතක් යමි්ත, භට හර ශ රහ රඵහ දීභ 

නඵ්තධශඹ්ත මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුවභහට සුවති්තත 

ශමි්ත භශේ චන සේඳඹ අ්ත යනහ. ශඵොශවොභ 

සුවතියි.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සුවතියි.  ශභභ විහදඹ ශවට දිනට ේ තඵනහ.    
   

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳළර්ලිගම්න්තුල ට  භනුකල භ. භළ. 7.25 , භද දින වභළ 
වම්මතිය භනුල, 2016 මළර්තු 24 ලන බ්රශවහඳතින්දළ පු.භළ. 9.30 ලන 
ගතක් කල් ගිගේ ය. 

அன்தடி தற.த. 7.25 றக்கு தரரலன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 ரர்ச் 24, றரக்கறக தொ.த. 9.30 

றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 

24th March, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day. 
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වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශ  අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ ියළයදි ශ යුුව තළ්ත දක්නු රිසු භ්තත්රී්ත මි්ත පිටඳතක් ශන ියළයදි ශ යුුව 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිිම රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් රසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුුවඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் ரண்டும். 
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ශෆන්වළඩ් ලළර්තළ  

ගක ෂඹ 5, ගඳ ල්ගශේන්ගග ඩ, කිරුෂඳන ඳළර, භංක 163 දරන වහථළනගයහි ිළහිටි 

රජගේ  ප්රලතත්ති ගදඳළර්තගම්න්තුගේ ිළහිටි රජගේ  ප්රකළන කළර්යළංගයන්  

මි දී ගත ශෆක. 
 

ගමම ශෆන්වළඩ් ලළර්තළල  www.parliament.lk ගලබ් භඩවිගයන්  

බළගත ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறதனப்தகண வீற, ததரல்ரயன்தகரட,  தகரலம்தை 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறதௌடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்தக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிதந்து  

தறறநக்கம் தசய் தொடித்ம். 
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ශ්රී රරහ ය්ශේ මුද්රණ ශදඳහර්තශන්තුවශ  මුද්රණඹ යන රදී. 


