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අ. වළ. 1.00  ඳළතාලිගම්න්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුෙළ [ගරු කරු ජයසූරිය ෙශවළ] මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கரு ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 

නිගේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 

 

කථළනළයකතුෙළගප වශතිකය 
சதரரகது சரன்ரக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජශත ආඩුඩුරභ 

යසථහශ  79 යසථහශ  විධිවිධහන ්රහය   

2016 ජලි භ 27 ළනි දින - 

ශවෝි]ශඹෝඳති 

ශ්රී රංහ ජහති ඳර්ශතණ බහ 

නභළති ඳනත් ශටුම්ඳත්ර ද  
 

2016 අශෝසතු භ 04 ළනි දින - 

ශතොයතුරු දළනළනීශම් අයිතිහසිභ පිළිඵ නභළති ඳනත් 

ශටුම්ඳශතිම ද  භ’විසින් වතිඹ ටවන් යන රද ඵ 

දන්නු ළභළත්ශති]. 
 

II 
 

එකතු කෂ අගය ෙව  දු (වංගෝධන) ඳනත් 

ගකටුම්ඳව: ගරේහධළකරකරණගත රණරණය 
சசர்ததரற ரற (றருத்ம்) சட்டதோனம்: உர் 

லறன்நத் லர்ப்தை 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL:  DETERMINATION 

OF THE SUPREME COURT 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I wish to announce to the House that I have received 

the Determination of the Supreme Court in respect of the 

Bill  titled ―Value  Added Tax (Amendment) ‖ which has 

been challenged in the Supreme Court in terms of Article 

121 of the Constitution.    

The court has determined that the provisions 

contained in Article 152 of the Constitution and Standing 

Order 133 are imperative in character and the failure to 

follow them render the subsequent proceedings nullity.   

Since the due process had not been complied with in 

terms of Article 78 (2) and Article 152 in the Constitution 

before the Bill was introduced in Parliament, the 

Supreme Court has made in terms of Articles 120 and 

121 read with Articles 123 and 152 of the Constitution 

that no determination would be made at this stage on the 

ground of challenge raised by the petitioners.   

I order that the Determination of the Supreme Court 

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

 
ගරේහධළකරකරණගත රණරණය : 
உர் லறன்நத் லர்ப்தை: 
Determination of the Supreme Court: 

 

945 946  



ඳහර්ලිශම්න්තු 947 948 

[රු ථහනහඹතුභහ] 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

ෙශළෙළතාග අෙළවයතුෙළ වශ ඳළතාලිගම්න්තුගේ 

වවළනළයකතුෙළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்ரம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்ரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

රු ථහනහඹතුභනි  අද දින ඳේ නහඹඹන්ශේ රැසවීභේ 

ඳත්නහද? 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . ්රධහන ටයුතුලින් ඳසු ඳේ නහඹඹන්ශේ රැසවීභේ 

ඳත්නහ. 

 

ගරු රනිල් වික්රෙිංංශ ෙශවළ (අ්ළෙළවයතුෙළ වශ ජළතික 

ප්රතිඳත්ති ශළ ආතාිකක ක ුතතු අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சரும் சசற 

தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs) 

Hon. Speaker, in deference to the judgment of the 

Supreme Court, we will re-present this Bill in the House 

later. But, there are a large number of Bills which have 

become laws in this Parliament, the last Parliament and 

the Parliament before, following the procedure in respect 

of the Value Added Tax (Amendment) Bill. Now, this 

raises an issue, which I think I should point out to you. 

While we have got this question out of the way, I think 

the House will have to give a Ruling on this matter 

because, නීතිඹ අනු ්රහල ය තිශඵනහ  
ඳහර්ලිශම්න්තුශන් නීතිඹේ ම්භත වුණහට ඳසශේ උහවිශත 
්රලසන යන්න ඵළවළ කිඹරහ. නමුත් ඇත්ත ලශඹන්   අඹට 
පුළුන් උහවිඹට ගිිමන් මූලි අයිතිහසිම් නඩු දහරහ ශම් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශ   ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශ   ඊට ඉසය ඳළළති 
ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ම්භත ව ඳනත් ඹටශත් ඵදු  එශවභ නළත්නම් 
මුදල් ශනොශවීභ  එශවභත් නළත්නම්   මුදල් විඹදම් කිරීභ 
ළන ්රලසන කිරීභට.   නිහ ඳේ නහඹඹන් එේ හ්ඡා හ 
යරහ ශම් ළන ඳහර්ලිශම්න්තුශ  රණයණඹේ න්න සිදු ශයි. 
භහ රු ථහනහඹතුභහශේ අධහනඹ ශම් ශශර් ශඹොමු 
යන්ශන්   නිහයි.  

951 952 

[රු ථහනහඹතුභහ] 

——————————— 
* ගෙෙ ඇමුුෙ පුවහවකළගත ද ව ළ ඇව. 
   [இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 
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ඳශමු  ආඩුඩුරභ යසථහශ  152න යසථහට අනු  
භවජනතහශේ ආදහඹභට ඵරඳහන්නහ ව ඳනත් ශටුම්ඳත් අභහතය 
භඩුඩරඹ විසින් ඵරඹ ඳයනු රඵන ආහයඹකින් අභහතය 
භඩුඩරඹ විසින් අනුභත ශ යුතුඹ. ශදනු  සථහය නිශඹෝ 
133 අනු අභහතය භඩුඩරශත අනුභළතිඹ අදහශ අභහතයයඹහ 
විසින් ඳහර්ලිශම්න්තුට දළනුම් දිඹ යුතු ශ .    

අධියණශත භතඹ නුශත ශභභ විධිවිධහන ශදභ අනිහර්ඹ 

න අතය    කිසිට අනුත ටයුතු ය ශනොභළති ඵයි.  

ශම් දේහ අභහතය භඩුඩරඹ විසින් ඹම් රුණේ 

්රතිඳත්තිභඹ ලශඹන් අනුභත ශොට නීති ශටුම්ඳත් කිරීභ 

වහ ඵරඹ ඳළරීභ ශවෝ දළනටභත් ශටුම්ඳත් ය ඇති ඳනත් 

ශටුම්ඳත් අනුභත කිරීභ ලශඹන් ආඩුඩුරභ යසථහශ  152 

යසථහ යහ ව ්රශ ල ශදේ අනුභනඹ ය ඇත. 

ශම් අභහතය භඩුඩරඹත්  ීටට ශඳය ඳළළති අභහතය 

භඩුඩරඹත් ශම් රභශ ද ශදභ අනුභත ය තිශඵනහ. 

ශටුම්ඳතේ අනුභත ය තිශඵනහ  නළත්නම් මූරධර්භ අනුභත 

ය   වහ ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. නීතිඳතිතුභහශේ අනුභළතිඹ 

රළබුණහභ එඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන්න. 

ආඩුඩුරභ යසථහශ  152 යසථහශ  වන් න 

ආහයඹ දළේවුශවොත් එඹ ශභශේඹ: 

"... අභහතය භඩුඩරඹ විසින් අනුභත ශොට ඇශතොත් ි] ශවෝ අභහතය 

භඩුඩරඹ විසින් නිඹභ යනු රඵන ඹම්කිසි ආහයඹට අනුභත ශොට 

ඇශතොත් ි]   ...." 

ශම් රභ ශදභ පිළිත වළකි  හ ශේ රහ ඇති අතය  කිසි 

විශට කිසිදු විශයෝධඹේ ඉසභතු ශොට ශනොභළත.  

අභහතය භඩුඩරඹ විශලේශඹන්භ ඳහර්ලිශම්න්තුටද  

ඳහර්ලිශම්න්තු ජනතහටද  කි යුතු ශ . එඵළවින්   ඳනත් 

ශටුම්ඳත් බහත යනු රළඵ බහ දළනුත් ශොට ඇති ඵළවින්  

අභහතය භඩුඩරඹ විසින් නිසි හර්ඹ ඳරිඳහියඹ අනුභනඹ ශොට 

ඇත්ශත්ද ඹන්න රණයණඹ කිරීභ ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් සිදු ශ 

යුත්තකි. එනම්  ඳනත් ශටුම්ඳතේ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ව 

අභහතය භඩුඩර රණයණඹ ශම් හර්ඹහලිශත ආයම්බඹයි. අභහතය 

භඩුඩරශත ශල්ම්යඹහශේ වතිඹේ අධියණභඹ ටයුතු 

වහ ්රභහණත් ශ . ශනඹම් විබහඹේ සිදු යන්ශන් නම්  එඹ 

අලයශඹන්භ ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් සිදු ශ යුතු ශ .  

ශම් ආඩුඩුත්  ඳසු ගිඹ ආඩුඩුත්   රභශ ද ශදභ 

ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. 152 යසථහශ  වන් එ 

රභශ දඹේ ඳභණේ අනුභනඹ ය තිශඵනහ නම්  අනිේ 

රභශ දඹ අනුභත යරහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් 

ශහ නම්    ළන තත් ්රලසන යන්න පුළුන්. 

සථහය නිශඹෝ 133 ම්ඵන්ධශඹන් රුණු විභන ර  

ඳනත් ශටුම්ඳතේ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන 

අභහතයයඹු  විසින්   වහ අභහතය භඩුඩරශත අනුභළතිඹ රළී 

ඇති ඵට ්රහල කිරීශම් ම්්රදහඹේ තිශඵනහ.  ඇත්ත 

ලශඹන්භ එඹ සථහය නිශඹෝර තිබුණහට  අපි ක්රිඹහත්භ 

යරහ නළවළ.  භහ ඵළලුහ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  හශේභ ගිඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ ත් ඇභතිරු    විධිඹට ක්රිඹහ යරහ නළවළ.    

විශලේශඹන්භ 1993 සිට ජනහධිඳති  මුදල් ඇභතියඹහ 

ලශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් ශටුම්ඳතේ ඉදිරිඳත් 

යනශොට   අනු ක්රිඹහ යරහ නළවළ. අශස බහත්   

පිළිශන ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. ඳනත් ශටුම්ඳතේ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන විට භවය ශරහට අවනහ  

ආඩුඩුශ  අනුභළතිඹ තිශඵනහ ද කිඹරහ. නළත්නම්  හ අනුභත 

යරහත් තිශඵනහ.  

සථහය නිශඹෝ අනුභනඹ ශොට ඇත්ශත්ද ශනොභළත්ශත්ද 

ඹන්න ඳහර්ලිශම්න්තුශ  අබයන්තය හර්ඹේ න අතය    

ම්ඵන්ධශඹන් රණයණ ත වළේශේ ථහනහඹයඹහටයි. ඔහුශේ 

රණයණඹ අහන රණයණඹ ශනහ. ථහනහඹයඹහශේ රණයණඹ 

රඵහ දීශභන් ඉේබිති ටයුතු යන ආහයඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් රණයණඹ යනු රඵනහ.  

සථහය නිශඹෝ 135 භඟින් සථහය නිශඹෝ අත්ිමටුවීශම් 

ඵරඹ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත රඵහ ශදන ඵළවින් ශරේසධහධියණඹ 

විසින් සිඹ රණයණඹ රඵහ දීශම්දී ඳහද ශොට ත් එේ හයණඹේ 

න සථහය නිශඹෝ 133 අත්ිමටුවීභට ඳහර්ලිශම්න්තුට භනහ 

වළකිඹහේ තිශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඳහර්ලිශම්න්තුශ    

්රලසනඹ ඳළන නළුණණහ නම්   ශභතළනදි වරි අඳට තිබුණහ සථහය 

නිශඹෝ 133 අතිිමටුන්න. ඳහර්ලිශම්න්තුශ   අයිතිඹ ශම්ශන් 

නළති ශරහ තිශඵනහ.   ළන අපි ශභතළන හද යන්ශන් නළවළ.  

එභ රණන්දු රඵහ දීභ භඟින් ශරේසධහධියණඹ ශම් දේහ 

අනුභනඹ යන රද ම්්රදහශඹන් ඵළවළය  අනුය 

ඵඩුඩහයනහඹ ිමටපු ථහනහඹතුභහශේ රණන්දුටත් විරුද්ධයි 

ක්රිඹහ යරහ තිශඵන්ශන්. ශම් ඇත්ත ලශඹන්භ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට අඹත් ළඩ ටයුත්තේ. රු ථහනහඹතුභනි  

අපි දළන් ත්ත රණයණඹ ළන ්රලසනඹේ භතු ශනොශහට  අරණතශත 

ම්භත වුණු නීති පිළිඵ ඔඵතුභහ ඳේ නහඹඹන් භඟ 

හ්ඡා හ යරහ  ශම් බහට ඹම් කිසි රණන්දුේ ්රහල යන්න. 

නීති ණනහේ  තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු ශදේ කිඹන්ශන් 

අවුරුදු දවඹ ශදොශව හරඹේ ඳළළති ඳහර්ලිශම්න්තුර නීති 

තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහ ඳේ නහඹඹන් 

භඟත් ථහ යරහ ඹම්කිසි රණන්දුේ ්රහල යන්න කිඹරහ භභ 

ශඹෝජනහ යනහ. එතශොට අනහතශතදීත් ඳහර්ලිශම්න්තු   

අනුභ ක්රිඹහ යයි. ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ළන ්රලසන ීපඳඹේ 

තිබුණත්  ශභතළන කට්ටනඹේ ඇති යන්න අපිට වුභනහේ 

නළවළ.   හශේභ ශරේසධහධියණඹට අලුත් ඵරතර ශදන්න 

වුභනහු ත් නළවළ. මූලි අධියණ ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශම් 

බහටයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. රු අග්රහභහතයතුභහ කිඹපු රුණු ළන අශස 

අධහනඹ ශඹොමු යනහ.   හශේභ භභ ඉතහ ඉේභනින්   

ම්ඵන්ධශඹන් ඳේ නහඹඹන් භඟ හ්ඡා හ යරහ  

රණයණඹේ රඵහ ශදන්නම්.  

 
ගරු දිගන්හ ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නෆඟී ිංටිගතය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු දිගන්හ ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු අග්රහභහතයතුභහ වන් ශ 

හයණඹ ළන භභ ඹභේ වන් යන්න ළභළතියි. ආඩුඩුරභ 

යසථහශ  78ළනි යසථහ ඹටශත් සථහය නිශඹෝ 

අනුභනඹ යි]න් ඳනත් ශටුම්ඳතේ අභහතයයඹහ විසින් 

ඉදිරිඳත් යන අසථහශ  තිශඵන ඵළඳිඹහ  ආඩුඩුරභ 

යසථහට තිශඵන ඵළඳිඹහේ.   ඵළඳිඹහ උල්රංකනඹ 

කිරීශභන් කිසිභ ඇභතියශඹු ට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් 

ශටුම්ඳතේ ඉදිරිඳත් යන්න ඵළරි ඵ ආඩුඩුරභ යසථහශ  

වන් ශනහ. අශස සථහය නිශඹෝ අනුත් එශවභ තිශඵනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යනරද එතු 

ශ අඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත  ආඩුඩුරභ 

යසථහශ  න්ති ්රහය නළති නිහ ඳහර්ලිශම්න්තු ඉදිරිශත 

එභ ඳනත් ශටුම්ඳත අරංගුයි කිඹරහ ශරේසධහධියණඹ විසින් 

වන් යරහ තිශඵනහ. දළන් තිශඵන ්රලසනඹ තභයි  

ඳහර්ලිශම්න්තු ඉදිරිශත ඳනත් ශටුම්ඳතේ ශනොභළති ඵළවින් 

ආඩුඩු ඹළිත් ඳනත් ශටුම්ඳතේ ඉදිරිඳත් යනහද  නළද්ද 

කිඹන හයණඹ.   පිළිඵ රු අග්රහභහතයතුභහ ්රහලඹේ කිරීභ 

ආඩුඩු ශනුශන් යන ටයුත්තේ. ත ඵයඳතශ ්රලසනඹේ 

භතුශනහ  රු ථහනහඹතුභනි. ශම් අසථහශ දී අපි එඹ 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යනහ. ශභොේද? ශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යපු අසථහශ ත් ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ නළඟිටරහ කි හ  ශම් අපි අධියණශත විනිලසටඹට 

බහජන යනහඹ කිඹරහ. ආඩුඩුරභ යසථහශ  78න 

යසථහශ  (2) අනුයසථහ අනු ඉතහ ඳළවළදිලි වන් ය 

තිශඵනහ  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් ශටුම්ඳතේ ඉදිරිඳත් යන 

විට අභහතයයඹහ විසින් අභහතය භඩුඩරශත වතිඹ ඉදිරිඳත් 

ශ යුතුයි කිඹරහ. අභහතයයඹහ එශේ වතිඹ ඉදිරිඳත් ශනොය 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් ශටුම්ඳතේ ශනළවිත් තිශඵනහ නම් 

එඹ ඵයඳතශ ්රලසනඹේ. ශභිමදී අභහතයයඹහ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඳනත් ශටුම්ඳතේ ශශනන්ශන් අදහශ වතිඹ නළතියි.  

ශදන හයණඹ  එළනි වතිඹේ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  භව 

ශල්ම්යඹහට රළබුශඩු නළත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  භව 

ශල්ම්යඹහ   ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු ශශේ නළත්ශත් ඇයි?  

ශභඹ ළදත් ඳනත් ශටුම්ඳතේ. අපි ඳනත් ශටුම්ඳතට ඳේ 

වුණත්  විඳේ වුණත් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  භව ශල්ම්තුභහ අදහශ 

අභහතයතුභහට  ශවෝ අභහතයතුභහශේ ශල්ම්යඹහට   

ම්ඵන්ධශඹන් දළනුම් දීභට අනිහර්ඹශඹන් ඵළඳිඹහේ තිශඵනහ. 

එශේ නළතු ඊශඟ පිඹයට ඹන්න ඵළවළ; නයහඹ ඳරඹට ශවෝ 

ඔඵතුභහ ශත ශවෝ ඉදිරිඳත් යන්න ඵළවළ. රු සිසිය ජඹශොඩි 

භන්ත්රීතුභහ වදිසිශඹන්ත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත 

ශරේසධහධියණශත අයෝශඹෝඹට රේ ශනොශහ නම්  ළබිනට් 

අනුභළතිශත වතිඹ ශනොභළති ආඩුඩුරභ යසථහට 

ඳටවළනි ඳහර්ලිශම්න්තු ශභඹ ම්භත කිරීභට ඉඩ තිබුණහ.  

අභළතිතුභහ වන් ශ හයණඹට අදහශ ඹම් සිද්ධිඹේ  

පිළිඵ භහ කිඹන්නම්. රු අභළතිතුභනි  භශේ භතශත 

වළියඹට   අභහතය භඩුඩරශත ඔඵතුභහත් සිියඹහ. භහ නම් සිියශත 

නළවළ. අබහ්රහසත  .එම්. එස. අදිහරි ඇභතිතුභහ එදහ ශ්රී රංහ 

විදුලි ංශද්ල ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශහ.  

ජනහධිඳති ශ්රේභදහ භළතිතුභහශේ හරශත    ඳනත් ශටුම්ඳත 

ළබිනට් අනුභළතිඹ  ඳරිදි ශනොශයි  ඉදිරිඳත් ශශේ. එඹ වදිසි 

ඳනතේ ශරයි ඉදිරිඳත් ශශේ. එදහ   ඳනත් ශටුම්ඳත 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන දශේ ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහත් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  සිියඹහ.   ඇභතිතුභහ ්රලසන 

යරහ  එතුභහශේ අභහතය ධුයඹත් නළති ශහ. එතුභහ කි හ  

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  අනුභනඹ ශ යුතු පිළිශත් නිළයදි 

අනුභනඹ යන්න කිඹහ.   නිහ ශභිමදී රු අග්රහභහතයතුභහට 

භභ විශලේශඹන්භ ශම් හයණඹ වන් යන්න ළභළතියි. 

ඳයහජඹේ රළශඵන්න ඇති. ඳයහජඹ ශනොශයි ශභතළන තිශඵන 

්රලසනඹ. ඳහර්ලිශම්න්තු උත්තරීතයයි. ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ආඩුඩුරභ යසථහට ඳටවළනි භන් යන්න ඵළවළ.   නිහ 

භභ කිඹන්න ළභළතියි  ශම් ඳනත දළන් රංගු නළති ඵ. රංගු 

නළති ඳනතේ ළන ථහ ය ළඩේ නළවළ. ඇභතිතුභහ 

ඳහර්ලිශම්න්තු වමුට  ශනළත් තිශඵන්ශන් රංගු නළති ඳනතේ. 

 

ගරු ෙන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
ශුනයයි. 

 

ගරු දිගන්හ ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ ශුනයයි. ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනතේ ශේන ශොට 

ඇභතිතුභහත් ීපභේ දයන්න ඕනෆ. ඇභතිතුභහ ශල්ම්යඹහ 

ශනොභඟ ඹහ තිශඵනහ නම්  ශල්ම්යඹහ  කිඹන්න ඕනෆ. 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ශල්ම්යඹහ ශනොභඟ ඹහ තිශඵනහ නම්  -මුළු 

ඳහර්ලිශම්න්තුභ- රු ථහනහඹතුභනි   ත් ඵයඳතශ ශදඹේ. 

ශම් හශේ ශද්ල් ශොයි තයම් ශරහ තිශඵනහද? ඳහර්ලිශම්න්තු 

ලශඹන් ඵරන ශොට ශම් හයණඹ වරිභ ඵයඳතශයි.  

අනිේ හයණඹ ශම්යි. ශම් මුදල් ඳනතේ  රු 
අභළතිතුභනි. මුදල් ඳනත තිශඵන ඵයඳතශභ අභළතිතුභහ 
දන්නහ.   නිහ භහ රු ථහනහඹතුභහශන් ඉතහභ 
ශෞයශඹන් ශම් ශදඹ ඉල්රහ සිියනහ. ශරේසධහධියණඹ දීරහ 
තිශඵන රණයණඹ අඳ අනුභනඹ යනහ විනහ ශන කිසිභ 
විල්ඳඹේ ඳහර්ලිශම්න්තුට නළවළ. ළට් ඵදු ඳනත ශුනයයි. එඹ 
රංගු නළති ඳනතේ.  එඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු වමුශ  ශශනන 
එ ශත්රුභේ නළවළඹ කිඹන හයණඹ භභ අහන ලශඹන්  
්රහල යන්න ළභළතියි.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයතුභහ.  

 
ගරු රනිල් වික්රෙිංංශ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ථහ ශශේ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත 

ළන ශනොශයි. ශම් රභශ දඹ සුදුසු නළවළ කිඹහ ශරේසධහධියණඹ 

කිඹනහ නම්  අඳ ළබිනට් භඩුඩරශත හ්ඡා හ යරහ එඹ 

ආඳසු ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් යන්නම් කිඹහ භභ කි හ. භභ 

කි ශ  ීටට ඉසය ශරහ ම්භත යත් හයණහ ළනයි. 

ශභොද  අඳ සිඹලු ශදනහභ පිළින්නහ අශස ආඩුඩුරභ 

යසථහශ  4. (ඇ) අනුයසථහ අනු අධියණ ඵරතර 

තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ඵ. ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් තභන්ශේ 

ඵරතර අනු ඍජු ක්රිඹහත්භ යරහ  අධියණ  විනිලසටඹ 

අධිහය ව ආඹතන ඊට ඹටත් ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. සථහය 

නිශඹෝ 133 ඹටශත් ඳහර්ලිශම්න්තුශ   ීපභේ වළියඹට භභ 

්රහල යන්න ළභළතියි ශම් හයණඹ.  

සථහය නිශඹෝ 133 තිශඵන්ශන්  "ශඹෝජනහට  ඳනත් 
ශටුම්ඳතට ශවෝ ංශලෝධනඹට අභහතය භඩුඩරශත අනුභළතිඹ 
රළබුණහ කිඹරහ ඇභතියඹහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ්රහලඹේ යන්න 
ඕනෆ" කිඹරහ. දළන් භශේ ්රලසනඹ වුශඩු ශම් ශනොශයි. ශම් 
ඳනත් ශටුම්ඳත ළන අඳට ්රලසනඹේ නළවළ. භශේ ්රලසනඹ 
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වුශඩු  ීටට ඉසශල්රහ ඉදිරිඳත් ශ ඳනත් ශටුම්ඳත් ළනයි. 
ීටට ඉසශල්රහ භශේ ි]ර භන්ත්රීතුභහත් ආඩුඩු ඳේශත ්රධහන 
ංවිධහඹ වළියඹට සිියඹදී ම්භත වුණු ඳනත් ීපඹේ තිශඵනහද? 
එදහ ඇභතිතුභහ ්රහල ශශේ නළවළ  "ළබිනට් භඩුඩරශත 
අනුභළතිඹ රළබුණහ" කිඹරහ. වළභ ඳහර්ලිශම්න්තුශ භ ම්භත වුණු 
  රළයිසතු භභ දළන් වදහශනයි ඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභේ] රු 
භන්ත්රීතුභනි  එදහ ඔඵතුභහටත්   අභත වුණහ. ඇයි  අභත 
වුශඩු? ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් සථහය නිශඹෝරට ඵරඳහන 
හයණඹේ. එශර ම්භත වුණු ඳනත් ණනහේ තිශඵනහ. 
භභ   ්රලසනඹ ඳළන නළුණශ   එදහ ඔඵතුභහ ිමියඹහ 
ඳහර්ලිශම්න්තුශ . ඔඵතුභහ දළන න්න ඕනෆ ඇභතියඹහට 
කිඹන්න  "නළගිටරහ   කිඹන්න" කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් 
හයණශතදී සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්  මුදල් ඇභතිතුභහයි  
ජනහධිඳතිතුභහයි එ සථහයඹේ ත්ශත්. එදහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  
මුදල් ඳහරනඹ නළති වුණහ. ශම් ඹව ඳහරනඹ නිහ තභයි ආඳහු   
ශන් යරහ  අඩු ණශන් නඩුේ කිඹරහ ශවෝ ශම් නත්හ 
න්න පුළුන් වුශඩු. අනි- [ඵහධහ කිරීම්]ශරේසධහධියණශත 
රණන්දු එේ භට ්රලසනඹේ තිබුණහට  භභ ගිිමන් 
ශරේසධහධියණඹ එේ වළසශඳන්ශන් නළවළ. භභ 
අග්රවිනිලසටඹහයතුභහට විරුද්ධ ශදෝහයෝශඹෝඹේ ශශනන්ශන් 
නළවළ.  හත් එේ භශේ ්රලසන නළවළ. භභ  හට ිම නභරහ 
ටයුතු යනහ.  අරණතශත  විශලේශඹන්භ භිමන්ද යහජඳේ 
ිමටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශත ළරැදි විධිඹට ම්භත වුණු 
නීතිර නීතයනුූලරබහඹ ආයේහ යන්නයි භභ ඉන්ශන්. [ඵහධහ 
කිරීම්] ශන එේ ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීම්] භට සිදු ශරහ 
තිශඵන්ශන් භිමන්ද යහජඳේ ිමටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශත 
ම්භත වුණු නීතිර නීතයනුූලරබහඹ ආයේහ යන්නයි. අශස 
ළරැදි තිශඵනහ නම් අපි  හ වදහ න්නම්. අඳට ්රලසනඹේ නළවළ. 
ඔඵතුභහ දළන් කිඹන්ශන්  ඔඵතුභහශේ ිමටපු ජනහධිඳතිතුභහ 
යසථහට ඳටවළනි ටයුතු ශහ කිඹරහ. එශවභ නම් දළන් වරි 
එතුභහට විරුද්ධ ශදෝහයෝශඹෝඹේ ශශනන්න.   

 

ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී ිංටිගතය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ.  

 
ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  ආඩුඩුරභ යසථහශ  148ළනි 

යසථහට අනු මුදල් පිළිඵ ඵරඹ ඳළරිරහ තිශඵන්ශන් ශම් 

රු බහටයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහට අසථහ ශදන්න  රුණු ඳළවළදිලි යන්න. 
 

ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී ථහ යන්න ශදන්ශන් නළත්නම් - 

[ඵහධහ කිරීම්]    නිහ තභයි ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට සිදු 

ශරහ තිශඵන්ශන් ශරේසධහධියණඹට ඹන්න. [ඵහධහ කිරීම්] මුදල් 

ඇභතිතුභහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යන අසථහශ දීභ 

භභ නළඟිටරහ කි හ  "ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශනහශොත් අපි 

උහවිඹට ඹනහ" කිඹරහ. ළට් ංශලෝධනඹ යන්න ඉදිරිඳත් 

යපු ඳනත් ශටුම්ඳශත් තමුන්නහන්ශේරහ "ශෞය අංලඹට  

ශයෝගීන්ට ඵදු ඳනන්ශන් නළවළ" කිඹන හයණඹ ඇතුළු යරහ 

නළවළ කිඹරහයි ජනධිඳතිතුභහශේත් විලසහඹ. [ඵහධහ කිරීම්] අපිත් 

කි හ   ඇතුළු යරහ නළවළ කිඹරහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහට අසථහේ ශදන්න. රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභනි  ථහ කිරීශම් අයිතිඹ තිශඵනහ. එතුභහශේ 

ථහශන් ඳසශේ භභ ඔඵතුභහට අසථහ ශදන්නම්.  

 

ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නමුත් ඔඵතුභන්රහ ශෞය ේශේරඹට අදහශ   සිඹලු 

ශොටස ඇතුශත් තභයි ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵන්ශන්. ශම් රු බහ ශනොභඟ ඹරහ  ශම් රු බහශ  

අශස වඬට න් ශදන්ශන් නළතු ඳහර්ලිශම්න්තු 

බුල්ශඩෝසයණඹ යශන ඹෆභට දයන උත්හවඹ තුළින් තභයි 

ශරේසධහධියණඹ ශම් -[ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  ශභිම තිශඵන ළටලු 

තත්ත්ඹ ඳළවළදිලි ය ශන    ම්ඵන්ධශඹන් අපි රණයණඹේ 

නිමු. ශම් ළන හද විහද යන්න අලය න්ශන් නළවළ.  භභ 

ශම් ළන අධයඹනඹ යන්න ඳටන් අය ශන තිශඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] 

 
ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශශේ එශවභ ඉඩ 

ශදන්ශන් නළති නිහ තභයි ශරේසධහධියණඹට ඹන්න න්ශන්. 

ඔඵතුභහ රු ථහනහඹතුභහ ශර මුදල් පිළිඵ ්රලසනඹ අඳට 

ථහ ශ වළකියි.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
( ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  අධයඹනඹ ය අපි රණන්දුේ නිමු. 

 
ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ථහ යන්න ශදන්ශන් නළති වුණහභ ශොශවොභද න්ශන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඳ අරණතඹ වහයහ අවුසන්න අලය නළවළ ශන්.  [ඵහධහ කිරීම්] 

ශවොයි. [ඵහධහ කිරීම්] 

රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ (ඳළතාලිගම්න්තු 

ප්රතිවංවහකරණ ශළ ජනෙළධය අෙළවය වශ ආණ්ු  ඳක්ගත  

ප්රධළන වංවිධළයකතුෙළ)  
(ரண்தைறகு கந் கருரறனக்க - தரரளுன்ந 

ரசலகப்தை ற்ரம் தகுசண ஊடக அகச்சரும் அசரங்கக் 

கட்சறறன்   தொற்சகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

වන් ශ හයණඹ ළන අඳ තුටු නහ. ශියහනි 

ඵඩුඩහයනහඹ භළතිනිඹ ඉත් කිරීභ අඳ පිළිත්ශත් නළවළයි කිඹහ 

්රහල ශ නිහ තභයි  අද ශම් අසථහ රළබිරහ තිශඵන්ශන්. අද 

අපි ශරේසධහධියණඹට ඇඟිලි වන්ශන් නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ළන ම්පර්ණ අධයඹනඹේ යරහ අපි රණයණඹේ නිමු. 

භභ ඳේ නහඹඹන්ශේ අදවසුත් විභනහ.  

ඊශඟට  ලිපි ශල්නහදිඹ පිළිළන්වීභ. 

 
ලිළි ගල්ඛනළදිය ළිබඳගෆන්වීෙ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ික ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් 2013 ර්ඹ වහ යණවිරු ශේහ 

අධිහරිශත හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි].  

එීප හර්තහ ජහති ආයේහ පිළිඵ ආංශි අධීේණ 

හය බහ ශත ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි].  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ික ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් 2015 ර්ඹ වහ ජහති ්රතිඳත්ති වහ 
ආර්ික ටයුතු අභහතයහංලශත හර්ඹ හධන හර්තහ භභ 

ඉදිරිඳත් යි]. 

එීප හර්තහ ආර්ික ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අධීේණ 

හය බහ ශත ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි].    
 
ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්රණඹ පුහුණු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් 2012 ර්ඹ වහ හය විලසවිදයහරශත 

ජහති ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනශත හර්ෂි හර්තහ 

භභ ඉදිරිඳත් යි].  

එීප හර්තහ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

පිළිඵ ආංශි අධීේණ හය බහ ශත ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි 

භභ ශඹෝජනහ යි].    
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ (මුදල් අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

රු ථහනහඹතුභනි  ඳවත දළේශන හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් 

යි]. 
 

(i) 1989 අං 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විශලේ විධිවිධහන) 
ඳනශත් 3 ළනි න්තිඹ ඹටශත් නිසඳහදන ඵදු 
ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විසින් ඳනන රදු 
2016 අශ්රේල් 29 දිනළති අං 1964/70 දයන අති විශලේ 
ළට් ඳරශත ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(ii) 1989 අං 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විශලේ විධිවිධහන) 
ඳනශත් 3 ඇ ළනි න්තිඹ ඹටශත් නිසඳහදන ඵදු 
ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විසින් ඳනන රදු 
2016 භළයි 2 දිනළති අං 1965/2 දයන අති විශලේ ළට් 
ඳරශත ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(iii)  1989 අං 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විශලේ විධිවිධහන) 
ඳනශත් 3 ඇ ළනි න්තිඹ ඹටශත් නිසඳහදන ඵදු 
ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විසින් ඳනන රදු 
2016 භළයි 16 දිනළති අං 1967/5 දයන අති විශලේ ළට් 
ඳරශත ඳශ යන රද නිඹභඹ;  

(iv)  1989 අං 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විශලේ විධිවිධහන) 
ඳනශත් 3 ළනි න්තිඹ ඹටශත් නිසඳහදන ඵදු 
ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විසින් ඳනන රදු 
2016 භළයි 19 දිනළති අං 1967/52 දයන අති විශලේ 
ළට් ඳරශත ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(v) 2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු  ම්ඵන්ධශඹන් මුදල්අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 ජනහරි 20 දිනළති අං 1950/30 
දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(vi)  2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 ජනහරි 28 දිනළති අං 1951/28 
දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(vii) 2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 ශඳඵයහරි 29 දිනළති අං 
1956/10 දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  
නිඹභඹ; 

(viii)  2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 

959 960 
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ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 භහර්තු 08 දිනළති අං 1957/5 
දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(ix)   2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 අශ්රේල් 01 දිනළති අං 1960/59 
දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(x) 2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 භළයි 12 දිනළති අං 1966/26 
දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(xi) 2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 භළයි 20 දිනළති අං 1967/57 
දයන අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(xii) 2007 අං 48 දයන විශලේ ශශ බහඩුඩ ඵදු ඳනශත් 2 
ළනි න්තිශත 3 ළනි උඳ න්තිඹ ඹටශත් විශලේ 
ශශ බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් අභහතයයඹහ 
විසින් හදන රදු  2016 ජනි 16 දිනළති අං 1971/22 දයන 
අති විශලේ ළට් ඳරශත ඳශ යනු රළූ  නිඹභඹ; 

(xiii) (235 ළනි අධිහයඹ න) ශර්ගු ආඥහ ඳනශත් 10 ළනි 
න්තිඹ ඹටශත් රණරු හසතු ම්ඵන්ධශඹන් 2016 ජනි 16 
දිනළති අං 1971/23 දයන අතිවිශලේ ළට් ඳරශත ඳශව 
ශඹෝජනහ ව;  

(xiv) 2015 ර්ඹ වහ යහජය යහඳහය ශදඳහර්තශම්න්තුශ  
හර්ඹහධන හර්තහ. 

එීප හර්තහ යජශත මුදල් පිළිඵ හය බහ ශත ශඹොමු 

ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි].  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ග්රහීටඹ ආර්ික ටයුතු පිළිඵ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් 2015 ර්ඹ වහ ග්රහීටඹ ආර්ිකඹ 

පිළිඵ අභහතයහංලශත හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි]. 

එභ හර්තහ තියය ංර්ධනඹ වහ ඳරියඹ ව සබහවි 

ම්ඳත් පිළිඵ ආංශි අධීේණ හය බහ ශත ශඹොමු ශ 

යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි]. 

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් 2014/15 ර්ඹ වහ ශ්රී රංන් ගුන් භහශම් 

හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි]. 

එභ හර්තහ ආර්ික ංර්ධනඹ පිළිඵ ආංශි අධීේණ 

හය බහ ශත ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි]. 
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ආතා. එම්. රංජිත් ෙද්දුෙ  ණ්ඩළර ෙශවළ (රළජය 

ඳරිඳළන ශළ කෂෙනළකරණ අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்ரம் தொகரகத்து அகச்சர்) 

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

Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ 2015 ර්ඹ වහ විරහභ ළටුස 

ශදඳහර්තශම්න්තුශ  හර්ෂි හර්ඹහධන හර්තහ ව ගිණුම් 

ඉදිරිඳත් යි]. 

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 
ශභනහයණඹ පිළිඵ ආංශි අධීේණ හය බහ ශත 
ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි]. 

 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ්රහශද්ය ඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භභ  2016 අං 02 දයන ඳරිපය ඇසතශම්න්තු  

ඉදිරිඳත් යි]. 

එභ ඇසතශම්න්තු යජශත මුදල් පිළිඵ හය බහ ව 
ආර්ික ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අධීේණ හය  බහ ශත 
ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ යි]. 

 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හය බහ හර්තහ පිළිළන්වීභ. 

ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහශ  ඳශමුන හර්තහ එභ 
හය බහශ  බහඳති රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භළතිතුභහ විසින් 
පිළිළන්වීභ. 

 

ගඳොදු ලයළඳළර ළිබඳ  කළරක වවළගේ 

ලළතාවළල  
அசரங்க ததரரப்தைதொற்சறகள் தற்நற 
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ENTERPRISES 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්ගනත්ති ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  අටළනි ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ඳශමුළනි 

ළසිහයඹ වහ 2016 ජනහරි 26 ළනි දින සිට 2016 අශ්රේල් 08 

ළනි දින දේහ ව හර ඳරි්ඡශේදඹ වහ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහශ  ඳශමුළනි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි]. 

961 962 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු ථහනහඹතුභනි, ශභඹ විශලේ අසථහේ නිහ භභ 

අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු හයණහ කිිමඳඹේ තිශඵනහ. ශිය 

හරඹේ තුශ අතුරු හර්තහේ වළියඹට ශභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යන්න අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහටත්, නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහටත්, ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහශ  සිඹලුභ 

භන්ත්රීතුභන්රහටත් ඳේ විඳේ ශයදඹකින් ශතොය භභ මුලින්භ 

සතුති යන්න ළභළතියි. රු ථහනහඹතුභනි, ශභොද අඳට 

අත් දළීපම් තිශඵන්ශන්, අවුරුද්ද විතය හරඹේ ත වුණහට 

ඳසු ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහශ  හර්තහේ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යරහ විහද කිරීභ ළනයි. නමුත්, අශස 

හය බහට ළන ආඹතනර ටයුතු ර්තභහන 

තත්ත්ඹට අදහශ යරහ පුළුන් තයම් ඹථහරපී ආහයඹට 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  විහද යන්න අසථහේ රඵහ ශදන්න අපි 

උත්හව ශහ.   නිහ ආඹතන භට්ටශභන් ශන ශනභ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන් නම් ඩහත් ශවොයි කිඹරහ අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. නමුත් ්රහශඹෝගි භතු ශන ළටලු 

ණනහේ නිහ තභයි භහ තුන -ජනහරිශත ඉරහ අශ්රේල් 

දේහ- හරඹේ තුශ ආඹතන 19 ටයුතු පිළිඵ ංේෂිසත 

අතුරු හර්තහේ ශම් අයුරින් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, ශම් ආඹතන ර්තභහන තත්ත්ඹට අදහශ 

යරහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  විහද යරහ අපි ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන 

නිර්ශද්ල ේ රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඹම් ඵරඹේ, ඹම් ලේතිඹේ  

රඵහ ශදන එ ම්ඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තුට අසථහේ රළී 

තිශඵනහ. එශවභ නළත්නම් අවුරුද්දට, ශදට හර්තහේ 

ඉදිරිඳත් ශහභ සිදු න ශද් තභයි භවයවිට   නිරධහරින්  භහරු 

ශන එ. එශවභ නළත්නම්   ආඹතන ම්ඵන්ධශඹන් විණන 

හර්තහලින් ඉදිරිඳත් යන නිර්ශද්ල ඹල් ඳනිනහ.   නිහ   

හයණහ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු යරහයි ශම් අතුරු හර්තහ   

ආඹතන ම්ඵන්ධශඹන් ංේෂිසත හර්තහේ වළියඹට අපි 

ඉදිරිඳත් යන්ශන්. ීටට අභතය අපි තත් ආඹතන 15ේ විතය 

ශම් න විට ළරහ තිශඵනහ.   ආඹතන ම්ඵන්ධ ත් 

ඩිනි]න් හර්තහේ ඉදිරිඳත් යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  අශස හය බහ මුහුණ ශදන ශඳොදු 

ළටලු පිළිඵ අපි ශම් හර්තහශ  වන් යරහ තිශඵනහ. 

එයින් ්රධහන හයණහේ තභයි හය බහශ  ටයුතු විධිභත් 

ය ශන ඹහභට සථහය නිශඹෝලින් තිශඵන ඵහධහ.  හ ඉත් 

ය න්න අඳට ඕනෆභ තිශඵනහ.   පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට 

ශඳෞද්ලිත්  යජ ශත ගිණුම් පිළිඵ වහ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහ හර්ඹහංලශත ශල්ම්තුි]ඹ වයවහත් ලිඛිත දළනුම් 

දුන්නහ. සථහය නිශඹෝ පිළිඵ හය බහට ඉදිරිඳත් යන්න 

ඕනෆ ශඹෝජනහ ණනහේභ තිශඵනහ.   හශේභ අශස ශම් 

හය බහට නීතිඳතිතුභහශේ නිරධහරිඹු ශේ වශඹෝඹත් 

අලය ශරහ තිශඵනහ; විශලේඥ වශඹෝඹ අලය ශරහ 

තිශඵනහ  තහේණි ලශඹන් තිශඵන ඹම් ඹම් හයණහ ඉසට 

ය ළනීභ වහ.  

අශස හය බහශ  විභර්ලන ටයුතු ව ඹම් ඹම් නිර්ශද්ල 

පිළිඵ ීටට ඩහ භවජනතහ දළනුත් ශන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි 

විලසහ යනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු (ඵරතර වහ ය්රහද) ඳනශත් 

උඳශල්නශත 'ආ' ශොටශේ 9 න න්තිශඹිම ශභශේ වන් 

වී තිශඵනහ:  

"ඳහර්ලිශම්න්තුශ  හය බහ ටයුතු කිසිේ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත 

හර්තහ කිරීභට ශඳය   හ ්රහලනඹ කිරීභ." 

විශලේශඹන්භ මූරය ඳහරනඹ පිළිඵ ීපභ ශඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ හය බහට තිශඵන  නිහභ  සථහය නිශඹෝලින් 

තිශඵන ඵහධහ ඉත් යරහ  හය බහශ  ටයුතු භවජනතහට 

හර්තහ යන්න පුළුන් න විධිශත ඹම් රභශ දඹේ ඩිනි]න් 

ස ය ළනීශම් අලයතහ තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි  

  ම්ඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යන ශර භභ ඔඵතුභහශන් 

ඉල්රහ සිියනහ. හය බහශ  උන්නතිඹ වහ ත වළකි 

ක්රිඹහභහර් ම්ඵන්ධශඹන් න ශඹෝජනහ ණනහේ අපි ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵනහ. 

 රු ථහනහඹතුභනි    හශේභ අපි ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහශ  ටයුතු නඟහ සිටුවීභ වහ ත් ක්රිඹහ භහර් 

ණනහේභ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අපි ශම් හය බහශ  

හර්තහ අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ංේෂිසත හර්තහේ වළියඹට 

ඉදිරිඳත් ශත්  හය බහට ආඹතන ළන අසථහශ භ 

ේණිභ අදහශ ආඹතන වහ අදහශ අභහතයහංලර ශල්ම්රුන් 

දළනුම්ත් ය තිශඵනහ. අශස නිර්ශද්ලඹන් ම්ඵන්ධශඹන් අඳ 

ඉතහ ඩිනි]න් දළනුම්ත් ය තිශඵනහ.   හශේභ එ 

අසථහදී අපිට සිද්ධ වුණහ  ළබිනට් භඩුඩරශත අධහනඹට 

ශඹොමු විඹ යුතු හයණහ පිළිඵ හය බහ වළියඹට 

අභළතිතුභහත් එේ හ්ඡා හේ ඳහ යන්න. ජනහධිඳති 

ශල්ම්තුභහටත්  අග්රහභහතය ශල්ම්තුභහටත් අඳ ෛදනි 

හය බහශ  ටයුතුර හර්තහ ශඹොමු ය තිශඵනහ.   නිහ 

ශම් ශනශොටත් භවය ආඹතනර ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් 

්රතිඹේ ඇති ශරහ තිශඵනහ කිඹහ භභ විලසහ යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  නමුත් තභත් ශම් හය බහශ  අඳ 

වන් ය තිශඵන ආඹතන 19ට අදහශ ශඵොශවෝ නිර්ශද්ලඹන් 

අභහතයහංල භට්ටි]න් ක්රිඹහට නළ න නළවළ; ළබිනට් භඩුඩරඹ 

භට්ටි]න් ක්රිඹහට නළ න නළවළ.   නිහ හය බහ වළියඹට අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු න ්රතිඹ භවය ආඹතනලින් ශඟහ ය 

න්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ශභන්න ශම් හයණහ භභ ශම් රු 

බහශ  අධහනඹට ශඹොමු යනහ.   හශේභ භෆත හරශත 

අධහන ඹට රේ වුණු ශ්රී රංහ භව ඵළංු  ම්ඵන්ධශඹන් අපි ශම් 

හර්තහශ  අඩංගු ය තිශඵන්ශන් ශඳොදුශ  භව ඵළංු ශ  

ටයුතුයි. නමුත් භව ඵළංු ශ  ඵළඳුම්ය නු ශදනු පිළිඵත් 

අශස හය බහශ  හර්තහ හය බහශ  සිඹලුභ යෝ 

භන්ත්රීතුභන්රහශේ වශඹෝඹ ඇති ඉදිරි ශදතිඹ ඇතුශතදී 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන්න වළකි ශයි කිඹහ අඳ විලසහ 

යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  ශම් හයණහ අධහයණඹ යි]න් 

විශලේශඹන් භභ යජශත ගිණුම් පිළිඵ වහ ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ 

හය බහ හර්ඹහංලශත නිලහන්ති විරභයත්න ශල්ම්තුි]ඹ 

ඇතුළු හර්ඹ භඩුඩරඹටත්  අධයේ (යසථහදහඹ ශේහ) 

ජත් ජවීය ආය්ඡචිශේ භවත්භඹහටත් භශේ සතුතිඹ ඳශ යනහ. 

ශම් හර්තහ ශම් තයම් ඩිනි]න් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  බහත 

කිරීභට අසථහ රළබුශඩු  ඔවුන්ශේ භළදිවත්වීභ නිහයි.  

ඳහර්ලිශම්න්තු ථහ ඳරිර්ත අංලඹ ළනත් භභ 

විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ. ඉංග්රීසි ව ශදභශ ඳරිර්තන 

ටයුතු අඳට රඵහ ශදන්න එභ නිරධහරින් විශලේ උනන්දුශන් 

යුතු ටයුතු ශහ.  

ඊට අභතය අශස හය බහටත්  ශදභශ ව ඉංග්රීසි 

ඳරිර්තන ටයුතු ය න්න ඹම් හර්ඹ භඩුඩරඹේ රඵහ න්න 

පුළුන් නම් ීටටත් ඩහ ඉේභනින් අශස ශම් හර්තහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  බහත යන්න පුළුන්භ රළශඵනහ  රු 

ථහනහඹතුභනි. ශභොද  ඳහර්ලිශම්න්තු ථහ ඳරිර්ත අංලශත 

නිරධහරීන් හභහනය ටයුතු යන අතයතුයදී තභයි ශම් හර්තහශ  

ටයුතු සිදු ශශේ.   නිහ තභයි අපිට ශම් හර්තහ බහත 

යන්න ශම් තයම් හරඹේ ත වුශඩු. අශ්රේල් භහශත 
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හර්තහේ අශෝසතු භහ ශත බහත යන්න රළීභ පිළිඵ 

ඇත්තටභ එ ඳළත්තකින් අපි නහටු ශන්න ඕනෆ. නමුත් 

ීටටත් ඩහ ශම් හර්තහ ඹහත් හලීන යරහ ඉදිරිඳත් යන්න 

පුළුන්භ රළබුශණොත්  යහජය යහඳහයර ටයුතු ීටට ඩහ 

විධිභත් ය ළනීභට අශස හය බහට ලේතිඹේ රළශේවි 

කිඹරහ භභ ිමතනහ.   

වළන්හඩ් ශදඳහර්තශම්න්තු හර්ඹ භඩුඩරඹද ශභභ හය 

බහ ශ  ටයුතු හර්තහ කිරීශභන් ශභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභට 

විලහර දහඹත්ඹේ රඵහ දුන් ඵ වන් යන්න ළභළතියි. 

අහන ලශඹන් භභ විණහධිඳතිතුභහටත්  විණන 

නිරධහරින්ටත්  විණන ඳරීේරුන්ටත් සතුතින්ත නහ. 

ශම් හර්ඹඹට ඔවුන්ශේ භළදිවත් වීභ ශනොශන්නට අශස හය 

බහට ශම් හර්තහ ශභතයම් ඳවසු ආහයශඹන් ඉදිරිඳත් යන්න 

ඵළරි ශනහ. භභ ශම් හයණහ ිය අධහයණඹ යි]න්  අතුරු 

හර්තහේ වළියඹට හය බහශ  භහ වතය හර්තහ 

ඳහර්ලිශම්න්තු වමුශ  ඉදිරිඳත් යනහ  රු ථහනහඹතුභනි. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  අපි විඳේශත ඉන්න හරශතත් 

නිතයභ කි  ශදඹේ තභයි    භහධයශ දීන්ට හශේභ ශතෝයහ ත් 

භවජන නිශඹෝජිතයින්ට ශෝස ි]ටු ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ   

රැසවීම් නයමන්න අසථහේ රඵහ ශදන්න කිඹන එ. අපි  ට 

විරුද්ධ නළවළ. ශභොද  ශරෝශත වළභ යටභ ඳහර්ලිශම්න්තුර 

ශම් හ ශේ ි]ටුර රැසවීම් භහධය භඟින් ආයණඹ යනහ. 

බ්රිතහනය ඳහර්ලිශම්න්තුශ  තිබුණු ි]ටු රැසවීභේ මුළු ශරෝඹටභ 

live දුන්නු ඵ භට භතයි. අපි විඳේශත ිමටපු හරශතත් 

කි හ  භහධයශ දීන්ට ශම් ි]ටු රැසවීම් විෘත යන්න  භව 

ජනතහට   රැසවීම්රට එන්න ඉඩ වරින්න කිඹරහ.  අපි   වහ 

රභශ දඹේ වදමු. අපි  ට විරුද්ධ නළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. භභ අශස ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහශ  
බහඳතිතුභහට සතුතින්ත නහ  ළදත් රුණු ීපඳඹේභ ශම් 
රු බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්. සථහය නිශඹෝ 
ම්ඵන්ධශඹන් දළන් අපි අධීේණඹේ යශන ඹනහ. ඉතහ 
ඉේභනින් අලුත් සථහය නිශඹෝ ශශනන්න ටයුතු යන 
අසථහශ දී ඔඵතුභහ ව රේසභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ කිඹපු 
රුණු ම්ඵන්ධශඹනුත් අපි අධයඹනඹේ යරහ  අහනශතදී 
ඳේ නහඹතුභන්රහත් භඟ හ්ඡා හ යරහ  ඉතහ ඉේභනින්භ 
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් රණයණඹේ න්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.   
හශේභ ඔඵතුභහ වන් ශහ  ශම් හය බහට 
නීතිඳතිතුභහශේ පර්ණ හලීන නිරධහරිශඹු ශේ වශඹෝඹත් 
අලයශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. නීතිඳතිතුභහ භට ථහ ශහ. 
පර්ණ හලීන නිරධහරිශඹේ එභ රැසවීභට සිටීභ ශඹෝය ශනොශ  
කිඹරහ එතුභහ කි හ. නමුත්   ශනුශන් ඔඵතුභහට අලය 
ශරහට උඳශදස දිඹ වළකි ඳරිදි නිරධහරිශඹු  නම් යන්න 
පුළුන් කිඹහ එතුභහ කි හ.   නිහ   ළන ඔඵතුභහ හ්ඡා හ 
යන්න.   හශේභ  භහ පිළිත යුතු තත් ශදඹේ තිශඵනහ. 
ඳරිර්තන ටයුතු ම්ඵන්ධ නිරධහරින්ශේ විලහර ිමඟඹේ 
තිශඵනහ.   අලය නිරධහරින් ඳඹහ ළනීභ වහ අපි ඹම් ඹම් 
පිඹය න්න ඕනෆ.  

භහ විශලේශඹන් ඳේ නහඹඹන්ශේ අධහනඹට ශඹොමු 

යන්න ළභළතියි  ඳසු ගිඹ භහ වඹ තුශ  ි]ටු රැසවීම්රට 

භන්ත්රීරුන්ශේ වබහගි වීම් ම්ඵන්ධශඹන්. ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු 

ඳළි]ණ නළවළ. ඉතහභ අඩු ංයහේ තභයි ඳළි]ණ තිශඵන්ශන්.   

නිහත් ශම් ටයුතුරට ඵහධහ ඇති ශනහ.   නිහ විශලේශඹන් 

ඳේ නහඹඹන්ශන් ඉල්රහ සිියනහ    හභහජිඹන්ට 

ි]ටුශ  පර්ණ හලීන ටයුතු යන්න ඵළරි නම් ශනත් අඹ 

නම් යරහ   අඹශේ වබහගිත්ඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ. භහ 

ිමතන වළියඹට ි]ටුශ  බහඳතිතුභහ න ඔඵතුභහටත් එඹ 

ලේතිඹේ ශනහ.   

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  "එභ හර්තහ මුද්රණඹ ශ යුතුඹ" යි 

භභ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළතාවළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිගයෝග කරන දී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වවළ ලළතාවළ 
 துகநசரர் சற்தரர்கக் குழு அநறக்கககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු ගවති ඩ් අලී වළහීතා ෙවුළනළ  ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Business and Commerce on the 

matter related to, ―Regulations under the Measurement 

Units, Standards and Services Act‖ referred to the said 

Committee. 
 
වවළගම්වය ෙව තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිශළගතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரச) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රු ථහනහඹතුභනි  ජහතයන්තය ඵතහ පිළිඵ ආංශි 

අධීේණ හය බහ ශත ශඹොමු යන රද ඵයමු ඳශහත් 

ංටහය හර්ඹහංලඹ ්රඥසති ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන්  එභ 

හය බහශ  හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යි].  

රු ථහනහඹතුභනි  ජහතයන්තය ඵතහ පිළිඵ ආංශි 

අධීේණ හය බහ විසින් ඵයමු ඳශහත් බහ ංටහය 

හර්ඹහංලඹ ්රඥසති ශටුම්ඳත් යන රද ංශලෝධනරට 

ඹටත් එීප ්රඥසති ශටුම්ඳතට එඟ ව අතය  එීප ංශලෝධන 

ඇතුශත් හර්තහ ඵයමු ඳශහත් බහට ශඹොමු කිරීභට 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  අනුභළතිඹ අශසේහ යන ඵ ශභභ රු 

බහට දළනුම් දීභට ළභළත්ශති].   
 
වවළගම්වය ෙව තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු අබ්දුල් ශලීම් ෙශවළ (වෆඳෆල්  වෆඳෆල් ගවේලළ ශළ 

මුවහලිම් ආගමික ක ුතතු  අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம் - தரல், தரல் சசககள் ற்ரம் 

தொஸ்லிம் ச அலுல்கள் அகச்சர்) 

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

and Muslim Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන භභ 

පිළින්ි].  

(1)  ටුසශතොට  ශනයත්භ  අං 716 දයන සථහනශඹිම 
ඳදිංචි එ්ඡ. ගුණශේය භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ;  

(2)  අු යණ  ු රුඳුව ඇශ  ශටලිශොම් ඳහය  අං 07 දයන 
සථහනශඹිම ඳදිංචි ශේ.ජී.එන්.පී.එ්ඡ.එම්.අයි. ශභොශවොභඩ් 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(3)  භවනුය  පජහපිියඹ  දිද්ශදනිඹ අං 13/  දයන සථහනශඹිම 
ඳදිංචි එස.ී.එම්.එ්ඡ.ඩී. භයශෝන් භවතහශන්  රළබුණු  
ශඳත්භ. 

 

ගරු විජයකළ ෙගශේවහලරන් ෙශත්මිය (ෂෙළ ක ුතතු රළජය 

අෙළවයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றருற) றஜகனர சகஸ்ன் - சறரர் 

அலுல்கள் இரஜரங்க  அகச்சர்) 

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

Child Affairs) 

Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. M. 

Ratnasingam of No. 44C, Hena Road, Mount Lavinia.  
 

ගරු සුජීල ගවේනිංංශ ෙශවළ (ජළවයන්වර ගලගෂ රළජය 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க - சர்சச ர்த்க இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන 

පිළින්ි]. 

(1) අනුයහධපුයඹ  වරිසටන්ද්ර භහත  අං 388/52 දයන 
සථහනශඹිම ඳදිංචි අශලෝ භවදිවුල්ළ භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; 

(2) සිංවපුය  දු ණු ශවෝන්දය  අං 266 දයන සථහනශඹිම 
ඳදිංචි ශ්රිඹහණි මුණවීය භවත්ි]ඹශන් රළබුණු ශඳත්භ; 
ව 

(3) ශසයහශදනිඹ  ිමර  අං 148 දයන සථහනශඹිම ඳදිංචි 
ඩේලි . .පී.එම්.එ්ඡ. අශේශෝන් භවත්ි]ඹශන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 

ගරු ලවන්ව අලුවිශළගතා ෙශවළ (කෘෂිකතාෙ රළජය 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரச - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 

Agriculture)  

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිළින්ි]. 

(1) උු ශර  ගුරුරශර - උතුය  අං 140 දයන සථහනශඹිම 
ඳදිංචි පී.ජී.එම්. භල්ලිහ විරභසිංව ශභශනවිඹශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) හරශෝට්ශට්  භළදඵළද්ද  ශඵෝභලු ඹන ලිපිනශඹිම 
ඳදිංචි එස. .ආර්. ශ්රේභසිරි භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු ගරෝහිව අගබ්ගුණලතාධන ෙශවළ  
(ரண்தைறகு சரயற அசதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිළින්ි]. 

(1) ඳඹහර  ු ඩහ ඳඹහර  ලහන්ත අන්ශතෝනි භහත ඹන 
ලිපිනශඹිම ඳදිංචි පී.ඩී. ේශල්යහ ශම්රිඹන්ස භවත්ි]ඹශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) ශවොයණ  ශදොමශොඩ  යණවිරුභ ඹන ලිපිනශඹිම ඳදිංචි 
එස. . විශේශේය භවත්ි]ඹශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 

ගරු එම්.එවහ. වේෆික් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

S. Subramaniyam of No. 748, Potkerny, 

Thampalagamam.  
 
ඉදිරිඳත් කරන ද ගඳත්වම් ෙශජන ගඳත්වම් ළිබඳ  කළරක 

වවළල  ඳෆලරිය ුතතු යි  නිගයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ළිබඳතුරු 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
වළක්ෂණ ගවේලගත විගේ ගරේණියේගත නිධළරින්: 

හිඟය  
தரறல்தட்தச் சசகறன் றசசட  

உத்றசரகத்ர்கள்: தற்நரக்குகந 
OFFICERS OF SPECIAL GRADE OF SRI LANKA 

TECHNOLOGICAL SERVICE: SHORTAGE  

385/’15 

1. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

සශද්ල ටයුතු අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹට 
අඹත් හර්ි] නිරධහරින්ට යහඳෘති 
ඇසතශම්න්තු අනුභත කිරීශම් උඳරිභ සීභහ 
රුපිඹල් රක්ෂ දවඹේ න ඵත්;    

 (ii) රුපිඹල් රක්ෂ 10ට ඩහ ළඩි ඇසතශම්න්තු අනුභත 
කිරීභ ශ්රී රංහ තහක්ෂණ ශේශත  විශලේ 
ශරේණිශත නිරධහරිශඹු  විසින් සිදු ශ යුතු ඵත්; 

 (iii) තහක්ෂණ ශේශත විශලේ ශරේණිශත නිරධහරින් 
ඳ රභහණත් ංයහේ යහජය ශේශත ශනොභළති 
ඵත්; 

 (iv) එශවයින් යහඳෘති ඇසතශම්න්තු අනුභත කිරීශම්දී 
ඳ රභහද  සිදුන ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනිමද? 

967 968 
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(ආ) දු ණු ඳශහශත් දළනට ශේශත ශඹදී සිියන    

 (i) හර්ි] නිරධහරින් ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii) තහක්ෂණ ශේශත විශලේ ශරේණිශත නිරධහරින් 
ං යහ ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ඇ) (i) හර්ි] නිරධහරින්ට යහඳෘති අනුභත කිරීභට 
වළකි සීභහ ඉවශ දළීටභට ටයුතු යන්ශන්ද; 

 (ii) තහක්ෂණ ශේශත විශලේ ශරේණිශත නිරධහරින් 
අලුතින් ඵහ ළනීභට ටයුතු යන්ශන්ද; 

 (iii) යහඳෘති අනුභතවීභ ඳ රභහදවීභ ළශළේවීභට න්නහ 
ශනත් ක්රිඹහභහර් ශර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ඈ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

 
உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) ததரது றருரக தொகரகத்து அகச்சுக்குரற 

தரறல்தட்த உத்றசரகத்ர்கபரல் கருத்றட்ட 

றப்தேடுககப அங்கலகரறக்கக்கூடி உச்ச ல்கன 

ரூதரய் தத்து இனட்சம் ஆகும் ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரூதரய் தத்து இனட்சத்துக்கு சற்தட்ட 

றப்தேடுககப அங்கலகரறத்ல் இனங்ககத் 

தரறல் தட்த சசகறன் றசசட த்றன் 

உத்றசரகத்ர் எருரறணரல் சற்தகரள்பப்தட 

சண்டும் ன்தகத்ம்; 

 (iii) தரறல்தட்தச் சசகறன் றசசட  

உத்றசரகத்ர்கள் சதரறபறல் அச 

சசகறல் இல்கன ன்தகத்ம்; 

 (iv) இணரல் கருத்றட்ட றப்தேடுககப 

அங்கலகரறப்தறல் ரங்கள் ற்தடும் 

ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) தன் ரகரத்றல் ற்சதரது கடகறல் 

ஈடுதட்டுள்ப, 

 (i) தரறல் தட்த உத்றசரகத்ர்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (ii) தரறல் தட்த  சசகறன் றசசட  

உத்றசரகத்ர்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு 

ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) தரறல் தட்த உத்றசரகத்ர்கபறணரல் 

கருத்றட்டங்ககப அங்கலகரறக்கக் கூடி 

ல்கனக அறகரறக்க டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) தரறல் தட்த சசகறன் றசசட  

உத்றசரகத்ர்ககப தைறரக ஆட்சசர்க்க 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம்; 

 (iii) கருத்றட்டங்கள் அங்கலகரறக்கப்தடுறல் ரம் 

ற்தடுக றர்ப்தற்கரக டுக்கப்தடும் 

சர டடிக்கககள் ரக ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 

asked the Minister of Home Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the maximum limit applicable in approving 

the project estimates by Technical Officers 

under the Ministry of Public 

Administration and Management is Rs.10 

lakhs; 

 (ii) approving project estimates exceeding 

Rs.10 lakhs has to be done by an officer of 

the Special Grade of the Sri Lanka 

Technological  Service; 

 (iii) a sufficient number of officers of the 

Special Grade of the Technological Service 

is lacking in Public Service; and 

 (iv) delays occur in approving project estimates 

as a result ? 

(b) Will he inform this House  - 

 (i) the number of Technical Officers; and 

 (ii) the number of officers of the Special Grade 

of the Technological  Service; 

 serving in the Southern Province at present? 

(c) Will he also  inform this House - 

 (i) whether action will be taken to increase the 

maximum limit applicable in approving the 

project estimates by Technical Officers; 

 (ii) whether action will be taken for fresh 

recruitment of officers of the Special Grade 

of the Technological Service; and 

 (iii) of the other measures that will be taken to 

avoid the delays in approving projects? 

(d) If not, why?   

 

ගරු ලජිර අගබ්ලතාධන ෙශවළ (වහලගද් ක ුතතු 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේඹ. 

(අ) (i) අදහශ ශනොශ . 

 (ii) අදහශ ශනොශ . 

 (iii) ඔ . 

 (iv) අදහශ ශනොශ . 

(ආ) (i) 45කි. 

 (ii) සශද්ල ටයුතු අභහතයහංලඹ ඹටශත් ශ්රී රංහ 
තහක්ෂණ ශේශත විශලේ ශරේණිශත හර්ි] 
නිරධහරින්  ශනොභළත. 

(ඇ) (i) අදහශ ශනොශ .  

        (ii) අදහශ ශනොශ . 

       (iii) අදහශ ශනොශ . 

(ඈ) අදහශ ශනොශ . 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

ඇභතිතුභහ වන් යන්නට ශඹදුණහ  තහක්ෂණ ශේශත 

විශලේ ශරේණිශත නිරධහරින්ශේ ්රභහණත් ංයහේ යහජය 

ශේශත නළවළ කිඹරහ.   ඌනතහ අභ ය න්න යජඹට 

තිශඵන ළඩ පිළිශශ ශභොේද? 

 
ගරු ලජිර අගබ්ලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  ආර්ික ංර්ධන අභහතයහංලඹත්  

අශස අභහතයහංලඹත්  ශම් ළන හ්ඡා හ යරහ දළනට භහ 

ශදට උඩදි  රණයණඹ ීපඳඹේ ත්තහ. එේ  විරහි] 

නිරධහරින් ශම් වහ ශඹොදහ ළනීභ.   හශේභ ්රිවිධ වමුදහශ  

සිවිල් ඉංජිශන්රු අංලර සිියන නිරධහරින් ශඹොදහ ළනීභ. දළනට 

ශේඹ වහ නිඹි]ත විධිඹට ඳහවි්ඡචි ශනොන සථහනර 

නිරධහරින්ද ශම් හර්ඹඹ වහ අනුයුේත යශන ශම් ටයුතු 

යන්න අපි රණයණඹ යරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිතුභනි  භශේ ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

විවිධ ඇසතශම්න්තු අනුභත කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අවරහ 

තිශඵන ්රලසනඹට පිළිතුය ලශඹන් ඔඵතුභහ "අදහශ ශනොශ " 

ඹනුශන් වන් ශශේ ඇයිද කිඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ. වළඵළයි  

රුපිඹල් රේ 10ට ළඩි ඇසතශම්න්තු වදන්න විශලේ ශරේණිශත 

නිරධහරිඹු  වුභනහයි. ඔඵතුභහ ශද්ලඳහරනඹ යන හල්ර 

දිස්රිේඹ ත්තත්   භහතය දිස්රිේඹ ත්තත්   වම්ඵන්ශතොට 

දිස්රිේඹ ත්තත් විශලේ ශරේණිශත නිරධහරින්ශේ ඌනතහ 

නිහ ඇතළම් යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ළටලු තිශඵනහ.   

හශේභ  හ ්රභහද ශනහ.  

විශලේශඹන්භ ශුනය අඹ ළඹ රභඹ  - zero-based budgeting 

system - ඹටශත් ශම් යහඳෘතිරට ළටලුේ ශන්න පුළුන්.   

හශේභ හරගුණි තත්ත්ඹ තුශත් භවය ්රභහදවීම් සිද්ධ 

ශන්න පුළුන්. ශම් හයණහ ශදභ  නිහ ්රභහදවීම්  සිද්ධ 

ශන්න පුළුන්. ශශේ ශවෝ ශම් යහඳෘති වහ රළී තිශඵන 

මුදල් zero-based budgeting system එ තුශ  ශදළම්ඵර් 31 න 

විට ආඳසු බහඩුඩහහයඹට ඹෆශම් අදහනභේ තිශඵනහ.   නිහ 

ශම් ංර්ධන යහඳෘති ඩිනි]න් ක්රිඹහත්භ යන්න 

අභහතයහංලඹට ශදන්න පුළුන් වශඹෝඹ ශභොේද?  

 

ගරු ලජිර අගබ්ලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ ිමතන වළියඹට ශම් ටයුතු 

ම්ඵන්ධශඹන් ්රලසනඹේ ඳළන නඟින්ශන් නළවළ. උදහවයණඹේ 

වළියඹට කි ශොත්  2015 ර්ශත අපි රේ ඳවශශොසදව 

මුදරේ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් හර්ඹහර 332 තුශ ඳහවි්ඡචි යරහ 

තිශඵනහ. දළනට තිශඵන නීති - රීති අනු  හර්ි] නිරධහරින් 

විසින් ඇසතශම්න්තු අනුභත කිරීභේ සිදු යන්ශන් නළවළ.  

ඇසතශම්න්තු ස ශහට ඳසශේ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් ව 

දිහඳතිතුභහ භහර්ශඹන් තභයි අනුභත කිරීභ සිදු යන්ශන්.   

අනු ්රලසනඹේ ඳළන නඟින්ශන් නළවළ. ශඳෞද්ලි අංලශත 

විලහර ලශඹන් ඳඩි නඩි ශන නිහ ව යහජය අංලශත 

ආර්ණීඹ සබහශත තිශඵන අඩු ඳහඩුම් නිහ යජශත 

හර්ි] නිරධහරින්ශේ ඵයඳතශ ිමඟඹේ තිශඵනහ.   පිළිඵ 

ළටලුේ තිශඵනහ.   ම්ඵන්ධශඹන් තභයි භහ දීපු පිළිතුය අනු 

ටයුතු යශන ඹන්ශන්.  ශොශවොභත් ශම් නිරධහරින්ට අනුභත 

කිරීශම් ඵරඹේ නළවළ. 

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

අනුභත යන්නත් අදහශ තේශේරු එශවභ නළත්නම්   

ඇසතශම්න්තු වදන්න ඕනෆ. දළන්   නිරධහරින් තමුන්ශේ ඳරිඹ 

තුශ රේ 10ට එවහ ඇසතශම්න්තු වදන්න ඵළරි ඵ කිඹනහ.    

වදන්න ඵළරිවීභ තුශ අනුභත කිරීභත් ්රභහද ශනහ. රු 

ඇභතිතුභනි  දළන් ඔඵතුභහභ පිළින්නහ   නිරධහරින්ශේ 

ඵයඳතශ ිමඟඹේ තිශඵන ඵ.   නිහ ශම් වහ  විල්ඳ 

රභශ දඹේ වදන්න පුළුන්ද?  

 

ගරු ලජිර අගබ්ලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அசதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  දළනට ශභිම තිශඵන නීතිභඹ සබහඹ 

අනු  ඳශමුන ශරේණිශත නිරධහරිඹු ට  රුපිඹල් රේ 30 

දේහත්  ශදන ශරේණිශත  තුන්න ශරේණිශත නිරධහරින්ට රේ 

2 දේහත් ියනහභේ ඇති ර්භහන්ත ඇසතශම්න්තු ස 

කිරීභ  ළරසුම් කිරීභ  පිළිශඹශ කිරීභ යන්න පුළුන්.  හ 

අනුභත කිරීභ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් ව දිහඳතිතුභහ විසින් සිදු 

යනහ.   හශේභ අධීේණඹ ව අශනේ ටයුතුත් ඔවුන් 

විසින් යශන ඹනහ. රංහශ  ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් හර්ඹහර 

332 ව දිහඳති හර්ඹහර 25 තිශඵන 2015 ර්ඹට අදහශ 

්රති හර්තහ අනු  වළභ තළනභ යහඳෘති සිඹඹට 85ට  90ට 

ඩහ හර්ථ අන් ය තිශඵනහ.    රභශ දඹ දිවහ 

ඵළලුහභ   ්රලසනඹේ තිබුණත්  නළත බහඩුඩහහයඹට මුදල්  වයහ 

ඹළවීශම් තත්ත්ඹේ ඳළන නඟින්ශන් නළවළ.  ශභොද  තිශඵන 

්රලසනරට අදහශ විඳුම් දීභට  දිහඳති හර්ඹහර වහ ්රහශද්ය ඹ 

ශල්ම් හර්ඹහර ක්රිඹහ යශන ඹන නිහ. 

 

රජගත ඳළවල් :  වහිකර විදුශල්ඳතිලරුන් 
அசரங்கப் தரடசரகனகள் : றந் அறதர்கள் 

GOVERNMENT SCHOOLS: PERMANENT PRINCIPALS 
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3. ගරු ීම ජයලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රී රංහශ  ක්රිඹහත්භ යජශත ඳහල් ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ ංයහශන්  ඳශහත් බහ වහ භධයභ යජඹ 
ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ඳහල් ංයහ ශන් ශන් 
ලශඹන් ශොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) (i) ඉවත අ (i) ිම ඳහල් අතරින් සිකය ඳත්වීභේ 
ශනොභළති ළඩ ඵරන වහ තහහලි ඳදනභ භත 
ශේඹ යන විදුවල්ඳතිරුන් සිියන ඳහල් 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii)  සිකය ඳත්වීම් ශනොරළූ  විදුවල්ඳතිරුන් සිියන එභ 
ඳහල්ර ඳරිඳහරනඹ නිසි ශර සිදු ශනොන ඵ 
පිළින්ශන්ද; 
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 (iii) සිකය විදුවල්ඳතිරුන් ශනොභළති ඳහල්රට    
සථීය විදුවල්ඳතිරු ඳත්කිරීභට ඩිනම් පිඹය 
න්ශන්ද; 

 (iv) එශේ නම්  එභ දිනඹ ශර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

 

கல்ற அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்ககறல் இங்கறருகறன்ந அசரங்க 

தரடசரகனகபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) சற்தடி ண்றக்ககறல், ரகர சகதகபறன் 

கலழ் இங்குகறன்ந தரடசரகனகபறன் ற்ரம் 

த்ற அசரங்கத்றன் கலரண தரடசரகனகபறன் 

ண்றக்கக தவ்சநரக ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) சசன அ (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட 

தரடசரகனகபறல் றந் றணம் இன்நற,  

தறல் கடகரற்ரம் அடிப்தகடறல், ற்கரலிக 

அடிப்தகடறல் கடகரற்ரம் அறதர்ககபக் 

தகரண்ட தரடசரகனகபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) றந் றணம் ததநர அறதர்ககபக் 

தகரண்ட சற்தடி தரடசரகனகபறல் றருரகம் 

உரறரர இடம்ததரறல்கன ன்தக 

ற்ரக்தகரள்கறநரர; 

 (iii) றந் அறதர்கள் இல்னர தரடசரகனகளுக்கு 

றந் அறதர்ககப றறப்தற்கரண துரற 

டடிக்ககககப சற்தகரள்ரர; 

 (iv) ஆதணறல், அத் றகற ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?      

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of government schools 

operating in Sri Lanka; and 

 (ii) separately of the number of schools 

operating under Provincial Councils and the 

number of schools operating under the 

Central Government out of the aforesaid 

schools? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) out of the  schools mentioned in (a)(i) 

above, the number of schools in which 

principals are assigned on acting and 

temporary basis without a permanent 

appointment; 

 (ii) whether he admits that administration of 

these schools which do not have principals 

with permanent appointments is not carried 

out properly; 

 (iii) whether immediate steps will be taken to 

appoint principals on permanent basis to 

these schools which do not have principals 

appointed on permanent basis; and 

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

(c) If not, why? 

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවම් ෙශවළ (අධයළඳන 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි. 

 (අ) (i) ඳහල් 10 161යි. (ද දවස එසිඹ වළට එයි.) 

 (ii) ඳශහත් බහ ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ඳහල් ංයහ 
9 809යි. (නදවස අටසිඹ නඹකි.) 

  භධයභ යජශත ඳහල් ංයහ 352යි. (තුන්සිඹ 
ඳනස ශදකි.) 

(ආ) (i) ඳහල් 3 270යි. (තුන්දවස ශදසීඹ වළත්තෆයි.) 

 (ii) නළත.  

  ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ්රලසනඹට "නළත" කිඹන 
උත්තයඹ දුන්නහට  එ ඳහයටභ "ඇත" ශවෝ 
"නළත" කිඹරහ  කිඹන්න ඵළවළ. ශවේතු තභයි 
ශම්ශේ ශදඳළත්තභ තිශඵනහ. රු 
ථහනහඹතුභනි  ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරු 
ඉන්න භවය ඳහල්ර ළඩ ටයුතු ශවොඳින් 
යශන ඹන තළන් තිශඵනහ.   හශේභ 
ඳරිඳහරනඹ අඩහර තළනුත් තිශඵනහ. රු 
ථහනහඹතුභනි  ය ණනහට ඳසු  
විදුවල්ඳති විබහඹේ අපි ඳළළත්වහ.   විබහඹට 
අඹදුම් ඳර 21 000ේ රළබිරහ තිබුණහ. එයින් 
19 000ේ විබහඹට ශඳනී සිියඹහ. එයින් 3 859 
ශදශනේ ශම් න විට ඵහ ශන විධිභත් 
පුහුණුේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. රු 
අග්රහභහතයතුභහශේ ්රධහනත්ශඹන් ි]ටුේ ඳත් 
යරහ    විදුවල්ඳතිරුන් සථහනත කිරීශම් ළඩ 
පිළිශශ ශම් දිනර ස යි]න් ඹනහ. භභ 
ිමතන විධිඹට   ළඩ පිළිශශ ශම් තිශතදී 
අන් යන්න පුළුන්. ශභොද  අශස යශට් 
තිශඵන යජශත ඳහල් 10 161න්  ඳහල් 4 400ට 
ළඩි ්රභහණඹ විදුවල්ඳතිරු ිමඟයි. එශවභ 
නළත්නම් සථීය විදුවල්ඳතිරු නළවළ. අපි කිසිභ 
ශද්ලඳහරන ශයදඹකින් ශතොය විධිභත් 
ආහයශඹන් ඵහ ත් විදුවල්ඳතිරුන් 3 859ේ 
සිියනහ. එභ විදුවල්ඳතිරුන් සථහනත ශත්   
තත් ඹම් ්රභහණඹේ ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන් 
ඳත් ය න්න පුළුන්භ තිශඵනහ. අපි 
ඵරන්ශන්  ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන්ශන් 
හර්ඹ හධනඹ ශඳන්හ තිශඵන අඹත් අයශන  
විධිභත් ඵහ ත් අඹත් අයශන ශම් ටයුත්ත 
යන්නයි කිඹන එ භහ කිඹන්න ඕනෆ.  

 (iii) පිඹය නිි]න් සිටී. 

 (iv)  ඉතහභ ශිය හරඹේ තුශ -තිඹේ  ති 1 1/2ේ 
ඇතුශත- විධිභත් රභශ දඹ ළබිනට් භඩුඩරඹට 
ඉදිරිඳත් යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ීම ජයලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඹව ඳහරන ආඩුඩු ඳත් වුණහට 

ඳසශේ රු ඇභතිතුභහ ශම් පිළිඵ ේණි පිඹය ළනීභ 

පිළිඵ එතුභහට සතුතින්ත ශනහ. ඉතහ ඩිනි]න් ශම් 

ටයුතු අන් යන්න එතුභහට වළකිඹහ රළශේහයි කිඹහ 

්රහර්ථනහ යනහ. සතුතියි.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 4 -609/'16- (1)  රු (ෛදය) නලින්ද ජඹතිස 

භවතහ. 

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

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු අගෝක් අගබ්ිංංශ ෙශවළ (ප්රලළශන ශළ ිංවිල් ගුලන් 

ගවේලළ නිගයෝජය අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அசசரக் அசதசறங்க - சதரக்குத்து ற்ரம் 

சறறல் றரணச் சசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport and Civil Aviation) 

රු ථහනහඹතුභනි  ්රහවන වහ සිවිල් ගුන් ශේහ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහ 

ශද හරඹේ ඉල්රහ සිියනහ. 
 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමෙ  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
අඹවගල් ජ ඳවිත්රළගළරය : විවහවර 

அம்தசன லர் சுத்றகரறப்தை றகனம் : றதம் 
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5. ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස 
්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) අමතශල් ජර ඳවිරහහයඹ තු විදුලිජන 
ඹන්රශත ධහරිතහ ශර්ද; 

 (ii) අමතශල් ජර ඳවිරහහයශඹිම ෛදනි ජර විදුලි 
ඳරිශබෝජනඹ   ශොඳභණද; 

 (iii) දීර්ක හරඹේ වහ විදුලිඹ වින්ධි ය ඇති 
අසථහ අඩුඩ ඳහනීඹ ජර ළඳයුභේ ඳත්හ 
ළනීභ වහ ශභභ විදුලිජන ඹන්රඹ 
්රභහණත්ද; 

 (iv) එශේ නම්  2016 භහර්තු 13 ළනි ඉරිදහ දින මුළු 
දියිනටභ විදුලිඹ ශනොභළති ව විට අමතශල් ජර 
පිරිඳවදුශ  ටයුතු සිදු කිරීභට ශනොවළකි වශත 
භන්ද;  

 (v) එභ විදුලිජන ඹන්රඹ ්රභහණත් ශනොශ  නම්  
ශම් පිළිඵ අමතශල් ජර ඳවිරහහයශත ්රධහනිඹහ 
අදහශ ඵරධහරින්ට දළනුම් දුන්ශන්ද; 

 (vi) දළනුම් දී තිබුශඩු නම්    වහ ත් පිඹය 
ු භේද; 

 (vii) එශේ දළනුම් දී තිබු ශඩු නම්  ඵරධහරින් විසින් එභ 
දළනුම් දීභ ඳළවළය වළරීභ පිළිඵ ඔඵතුභහ න්නහ 
පිඹය ු භේද; 

 (viii) එශේ ශනොශ  නම්  දළනුම් ශනොදීභ ම්ඵන්ධ 
කි යුත්තන්ට එශයිම න්නහ පිඹය ු භේද; 

 (ix) අනහතශත ජනතහට අතයලය ඳහනීඹ ජරඹ 
අඩුඩ රඵහදීභට ටයුතු යන්ශන්ද; 

 (x) එශේ රඵහදීභට ටයුතු යන්ශන් නම්    
පිළිඵ විසතය ශ වළකිද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 
 
கத் றட்டறடல் ற்ரம் லர் ங்கல் அகச்சகக் 

சகட்ட றணர:  

(அ) (i) அம்தசன லர் சுத்றகரறப்தை றகனத்றற்குச் 

தசரந்ரண றன் தறநப்தரக்கறறன் தகரள்றநன் 

ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) அம்தசன லர் சுத்றகரறப்தை றகனத்றன் 

ரபரந் லர் றன் தரகண த்கண அனகுகள் 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) லண்ட கரனம்  றன்சரம் துண்டிக்கப்தட்டுள்ப 

சதரது ங்குகடறன்நற குடிலர் ங்ககன 

சதறருற்கு சற்தடி றன்தறநப்தரக்கற 

சதரதுரணரக உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) ஆதணறல், 2016 ரர்ச் 13ஆம் றகற 

ஞரறற்ரக்கறக தொழு ரட்டுக்கும் றன்சரம் 

இல்னரற்சதரணசதரது அம்தசன  லர் 

சுத்றகரறப்தை றகனத்றன் தறககப ன் 

சற்தகரள்ப தொடிறல்கன ன்தகத்ம்; 

 (v) சற்தடி றன்தறநப்தரக்கற சதரதுரணரக 

இல்கனதணறல், இது சம்தந்ரக அம்தசன 

லர் சுத்றகரறப்தை றகனத்றன் தறரணற 

தரடர்தைகட அறகரரறகளுக்கு அநறறத்ரர 

ன்தகத்ம்; 

 (vi) அநறறத்றருப்தறன், அற்கரக சற்தகரள்பப் 

தட்ட டடிக்கக ரதன்தகத்ம்; 

 (vii) அவ்ரர அநறறத்றருப்தறன், அறகரரறகள் 

சற்தடி அநறறத்கன தைநக்கறத்க 

சம்தந்ரக அர் டுக்கறன்ந டடிக்கக 

ரதன்தகத்ம்; 

 (viii) அவ்ரநறன்சநல், அநறறக்கரக தரடர்தறல் 

ததரரப்தைக்கூந சண்டிர்களுக்கு றரக 

சற்தகரள்பப்தடும் டடிக்கக ரதன்தக 

த்ம்; 

 (ix) றர்கரனத்றல் க்களுக்குத் சகரண 

குடிலக ங்குகடறன்நற ததற்ரக் 

தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகத்ம்; 

 (x) அவ்ரர ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக 

டுப்தரரறன், அது சம்தந்ரக றதரறக்க 

தொடித்ர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 
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asked the Minister of City Planning and Water 

Supply:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the capacity of the electricity generator of 

the Ambatale Water Treatment Plant; 

 (ii) the daily consumption of hydro electricity  

units in the Ambatale Water Treatment 

Plant; 

 (iii) whether this generator is sufficient to 

maintain an uninterrupted supply of 

drinking water when there is a long-term 

power outage; 

 (iv) if so, the reason for the Ambatale Water 

Treatment Plant to stop functioning on 

Sunday the 13th March 2016 due to the 

island-wide blackout; 

 (v) if the aforesaid generator is not sufficient 

whether the chief of the Ambatale Water 

Treatment Plant informed the relevant 

authorities; 

 (vi) if it had been informed, the action that has 

been taken in this regard; 

 (vii) if it had been informed the steps that will be  

taken against the authorities on their 

negligence; 

 (viii) if not, the steps that will be taken against the 

responsible persons on their failure to 

inform it; 

 (ix) whether steps will be taken to ensure an 

uninterrupted supply of drinking water to 

the people in Sri Lanka in the future; and 

 (x) if so, can you explain  it? 

(b) If not, why? 

 

ගරු රවුසහ ශීමම් ෙශවළ (නගර වෆසුම්  ශළ ජ වම්ඳළදන 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்ரம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුරු ශභශේයි. 

(අ) (i) ්රධහන ජර ඳවිරහහයඹ -   37  KVA 

  න ජර ඳවිරහහයඹ - 100 KVA 

  තුළුභං ශඳොම්ඳහහයඹ (Intake) -   37 KVA 

 (ii) 190 000 K Wh/ day  

 (iii) නළත. ශභභ විදුලිජන ඹන්ර විදුලි ආශරෝඹ 
ළඳයීභට ඳභණේ ශඹොදහ ළශන්. ශඳොම්ඳ ක්රිඹහ 
කිරීභට ඉතහ විලහර විදුලි ධහරිතහකින් යුත් 
විදුලිජන ඹන්ර තඵහ ළනීභ තහේණි 
ලශඹන් ්රහශඹෝගි ශනොශ . 

 (iv) රංහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ භඟින් විදුලිඹ අඩුඩ 
රඵහ දීභට අමතශල් ජර ඳවිරහහයඹ වහභ 

ශන් ව ශඳෝ ශදේ රඵහ දී ඇතත් දියිනටභ 
විදුලිඹ වින්ධි ව විට ඳභණේ අමතශල් ජර 
පිරිඳවදුශ  නිසඳහදනඹ නළළත්වීභට සිදු ශ . 

 (v) ඔ . අමතශල් ජර ඳවිරහහයඹට අලය විදුලිජන 

ඹන්ර ඳද්ධතිශත ධහරිතහ 20 000 KVA ශ . එභ 
නිහ අධි විදුලි ඳරිශබෝජනඹේ ඇති අමතශල් 
ජර ඳවිරහහයඹ විදුලිජන ඹන්ර භඟින් 
ශභශවයුම් ටයුතු කිරීභ ංීපර්ණ ක්රිඹහලිඹකි. 

 (vi) ශම් පිළිඵ රංහ විදුලිඵර භඩුඩරශත ශජයසධ 
ශභනහහරිත්ඹ ශත හර්තහ ශ අතය ඔවුන් 
වහ භනහ ම්ඵන්ධීයණශඹන් වහ ඉවශභ 
්රමුත්ශඹන් යුේත ක්රිඹහ ය විදුලි ඵරඹ රඵහ 
ශන ජර ළඳයුභ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් යන රදී. 

 (vii) අදහශ ශනොශ . 

 
 (viii) අදහශ ශනොශ . 

 (ix) ඔ .  

 (x) දියිනටභ විදුලිඹ බිළටීභේ සිදු ව විට අමතශල් 
ජර ඳවිරහහයඹ ශත ඉවශභ ්රමුත්ඹ රඵහ දී 
ඉතහ ශිය හරඹකින් විදුලිඹ රඵහදීශම් 
රභශ දඹේ රංහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ භඟින් 
අනුභනඹ කිරීභට එඟ වී ඇත. 

(ආ) අදහශ ශනොශ .   

 

ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

අමතශල් ජර ඳවිරහහයශඹන් තභයි ශොශම දිස්රිේශත 

සිඹඹට 90 ඳභණ -විශලේශඹන්භ ශොශම නය සීභහ  

ශොශශොන්නහ  ශදිමර  ශවෝභහභ ව භවයභ ්රශද්ලර- 

ජර ඳරිශබෝජනඹ ආයණඹ යන්ශන්. ශභළනි වදිසි විදුලි 

බිළටීභේ තිශඵන ශරහ අමතශල් ජර ඳවිරහහයඹ 

අර්භණය වුශණොත්  ළිේ ශවෝ නශ ළිේ ශවෝ වදහන්න එ 

ශොශම ජනතහට සිිමනඹේ. එභ නිහ ශම් ශභොශවොශත්ත්  

රංහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ එේ එතු ශරහ   වහ ව විල්ඳ 

ළඩ පිළිශශේ වදන්න පුළුන්භ තිශඵනහද? ශභොද  අඳ 

දන්නහ තයභට රංහ විදුලිඵර භඩුඩරශත ශරොු භ 

ඳහරිශබෝගිඹහ තභයි අමතශල් ජර ඳවිරහහයඹ. ඔවුන් රුපිඹල් 

ි]ලිඹන 65 විදුලි බිරේ ශනහ. එශවභ ්රමුතහ රළශඵන 

ළඩ පිළිශශේ වදන්න පුළුන්ද  රු ඇභතිතුභනි?  

 
ගරු රවුසහ ශීමම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

රු භන්ත්රීතුභනි   අශස ශම් ඳවිරහහයඹ තුශ විදුලිඵර 

භඩුඩරශඹන්  ්රහථි] උඳශඳොශේ - sub-grid station එේ- 

ඳත්හ ශන ඹනහ.   විතයේ ශනොශයි  ශභිම "අය 

ඳරිණහභ" කිඹහ step-down transformers 20ේ තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ අශස ඳවිරහහයඹ තුශ ඇති ශඳොම්ඳ  අශනු ත් විදුලි 

උඳයණ ක්රිඹහත්භ කිරීභට විවිධ ධහරිතහකින් යුත් ශම් 

ඹන්රණ ඳහවි්ඡචි යන්න සිදු ශනහ. ශම් ංීපර්ණ ළඩ 

පිළිශශේ. ශම් හර්ඹ generators වයවහ යන්න ගිශඹොත්   ට 

ඹන විඹදභ අනලය එේ ශර අඳ රනහ.  ඊට ඩහ    

එය මුළු දියිශන්භ  විදුලිඹ බිළටීභ ඉතහභ වියර සිදුවීභේ.  

එඵළවින් ශම් රභශ දඹ පිළිඵ අඳ ෆීමභට ඳත් ශනහ.  

977 978 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි.  

හභහනයශඹන් අමතශල් ජර ඳවිරහහයශඹන් දට ජරඹ 

කනීටටර් 530 000ේ නිඳදනහ. ශභළනි තත්ත්ඹේ ආශොත් 

 ට මුහුණ දීභ වහ අතිශර් ජරඹ යහ ළනීශම් ළඩ 

පිළිශශට ශඹොමු වීශම් අදවේ තිශඵනහද?  

 
ගරු රවුසහ ශීමම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

එඹ ඉතහ ශවො ශඹෝජනහේ.    පිළිඵ අඳ රහ ඵරනහ.  

 
ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ඇභතිතුභනි  භශේ ශම් ්රලසනඹ ඳහවි්ඡචි යරහ අහන 

ලශඹන් භහ ඉල්රහ සිියනහ  ශභන්න ශම් හයණඹ ශශයිමත් 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹරහ. අමතශල් ජර 

ඳවිරහහයඹ වයවහ ශොශම නයඹට තුය ඹන නශ භහර්ඹ -

අමතශල් ඉරහ ඔරුශොඩත්ත දේහ- තිශඵන්ශන් අශස 

්රහශද්ය ඹ ශල්ම් ශොට්ධහඹ භළදිනුයි. අශස ඳහය වදහ ළනීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් දළන් ළටලුේ ශරහ තිශඵන්ශන්  එභ ජර 

භහර්ඹයි. රු ඇභතිතුභනි    පිළිඵත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු යරහ  එභ ජර භහර්ඹත් ඉේභනින් හදහ ශදන්න කිඹරහ 

භහ ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිියනහ. 

 
ගරු රවුසහ ශීමම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

රු ථහනහඹතුභනි  ශභතුභහ   පිළිඵ නිතයභ භට භතේ 

යනහ. අපි අග්රහභහතයතුභහශේ ්රධහනත්ශඹන් යුත් ළබිනට් 

භඩුඩර උඳ ි]ටුට   පිළිඵ හර්තහ යරහ දළන් රභශ දඹේ 

වදහශන ඹනහ.  ට අලය ණඹ ඳවසුම් ය ්රශඹන් 

රඵහශන    ළඩ ටයුතු ආයම්බ යන්න අපි සදහනම් නහ.  

 
ගුලන් විදුලි වංවහථළ ගවේලකයන්: ෙළනල හිමිකම් 

කඩවීෙ 
எலிதப்தைக் கூட்டுத்ரதண ஊறர்கள்: ணற 

உரறககள் லநப்தட்டக 
EMPLOYEES OF SRI LANKA BROADCASTING 

CORPORATION:VIOLATION OF HUMAN RIGHTS 
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6. ගරු ලළසුගද්ල නළනළයක්කළර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳහර්ලිශම්න්තු ්රතිංසයණ වහ ජනභහධය  අභහතයතුභහශන් 

ඇසීභට - (1) 

(අ) (i) 2003 ර්ශතදී ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහශ  
ශේඹන් 18ශදශනේ තභන්ශේ භහන ිමි]ම් 
ඩවී ඇති ඵට භහන ිමි]ම් ශොි]භට 
ඳළි]ණිල්රේ ඉදිරිඳත් ය ඇති ඵත්; 

 (ii) 2007 ර්ශතදී එභ ශේඹන්ශේ භහන ිමි]ම් 
ඩවී ඇති ඵට එට ඳළති ජනභහධය වහ 
්රෘත්ති අභහතයහංලඹ ශත දන්හ ඇති ඵත්; 

 (iii)   අනු  2014 ර්ශතදී එට ජනහධිඳති 
ශල්ම් රලිත් වීයතුං භවතහ විසින් භහන 
ිමි]ම් ශොි]ශම් රණයණඹ ක්රිඹහත්භ යන 
ශභන් සිඹලු ශල්ම්රුන් ශත දන්හ ඹහ තිූ  
ඵත්;  

 එතුභහ දන්ශනිමද? 

(ආ) (i) යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහංලඹ විසින් නිු ත් ය 
ඇති අං 17/2005 දයන ටරශල්ඹ ජනභහධය 
අභහතයහංලඹ පිළින්ශන්ද; 

 (ii)  එශේ නම්  ඉවත අ (i) ිම වන් ශ්රී රංහ ගුන් 
විදුලි ංසථහශ  ශේයින් 18ශදනහ වහ එභ 
ටරශල්ඹ අනු ිමි]ම් රඵහ ශදන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

 
தரரளுன்ந ரசலகப்தை ற்ரம் தகுசண ஊடக 

அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2003ஆம் ஆண்டு இனங்கக எலிதப்தைக் 

கூட்டுத்ரதணத்றன் 18 ஊறர்கள் து  ணற 

உரறககள் லநப்தட்டுள்பரக ணற 

உரறககள் ஆகக்குழுறல் தொகநப்தரடு 

தசய்துள்பரர்கள் ன்தகத்ம்; 

 (ii) 2007ஆம் ஆண்டு சற்தடி ஊறர்கபறன் ணற 

உரறககள் லநப்தட்டுள்பரக அப்சதரக 

தகுசண ஊடக ற்ரம் கல் அகச்சுக்கு 

அநறறக்கப் தட்டுள்பது ன்தகத்ம்; 

 (iii) அற்கக, 2014ஆம் ஆண்டு அப்சதரக 

சணரறதறறன் தசனரபரக இருந் றரு. னலித் 

வீதுங்க ணற உரறககள் ஆகக்குழுறன் 

லர்ரணத்க அதொல்தடுத்துரர சகன 

தசனரபர்களுக்கும் அநறறத்றருந்ரர் ன்த 

கத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) அசரங்க றருரக அகச்சறணரல் தபறறடப் 

தட்டுள்ப 17/2005ஆம் இனக்க சுற்நநறக்ககக 

தகுசண ஊடக அகச்சு ற்ரக் தகரள்கறன் 

நர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், சசன அ(i) இல்  குநறப்தறடப் 

தட்டுள்ப இனங்கக எலிதப்தைக் கூட்டுத்ரதணத் 

றன் 18 ஊறர்களுக்கும் சற்தடி 

சுற்நநறக்ககக்கு அக உரறககள் ததற்ரக் 

தகரடுக்கப்தடுர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a complaint has been made at the Human 

Rights Commission by 18 employees of the 

Sri Lanka Broadcasting Corporation in the 

year 2003 to the effect that their Human 

Rights have been violated; 
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 (ii) in 2007, it has been informed to the then 

Ministry of Mass Media and Information 

that human rights of the aforesaid 

employees were violated; and 

 (iii) accordingly in 2014, the then Secretary to 

the President Mr. Lalith Weerathunga 

notified all Secretaries that the decision of 

the Human Rights Commission should be 

implemented? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Ministry of Mass Media 

recognizes Circular  No. 17/2005 issued by 

the Ministry of Public Administration; and 

 (ii) if so, whether rights of the 18 employees of 

the Sri Lanka Broadcasting Corporation 

mentioned in (a)(i) above will be granted as 

per the aforementioned circular? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුරු ශභශේයි. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඔ . 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) වළකිඹහේ ශනොභළත.  

(ඇ) 1967 ජනහරි 05 දිනට ශඳයහතු ව දිනදී ගුන් විදුලි 
ශදඳහර්තශම්න්තුශිම ශේශත නියුේත සිට ඳසු 1996 
අං 37 දයන ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ ඳනත භඟින් 
සථහපිත ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහට අනුයුේත යන 
රද ශේයින්ට උේත ඳනත ඹටශත් විරහභ ළටුස වහ 
ිමි]ම් රළබිඹ වළකි ශ .  

 එට සිිය ංසථහ ඵරධහරින් විසින් යහජය ශේහ 
ශොි]න් බහශ  වහ නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තුශ ද 
උඳශදස ඳරිදි 1967.01.05 දිනට ඳසු දිනදී ංසථහ 
ශේඹට ඵහ නු රළූ  ශේයින් 35ශදශනු  වහ 
ඳභණේ එභ ශේයින්ශේ ඳත්වීම් දිනඹ ශඳයදහතභ 
කිරීශභන් විරහභ ළටුස ිමි]ම් රඵහ ළනීශම් අසථහ 
ිමි]ය දීභත් භඟ ශභභ ළටලුහරී තත්ත්ඹ උද්ත වී 
ඇත.  

   භඟභ ඊට ආන්න තත්ත්ඹන්ශන් සිිය ශේඹන්ද 
විරහභ ළටුස වහ ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් කිරීභට ශඹදුණු ඵළවින්  
ශභභ ළටලුහරී තත්ත්ඹ විඳීභ වහ 2006.08.07 දින 
එට සිිය අභහතයහංල ශල්ම් විසින් විරහභ ළටුස 
අධයේ ජනයහල් ව ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහශ   
බහඳතිද ඇතුශත් සිදු යන රද හ්ඡා හශ දී රණයණඹ වී 
ඇත්ශත්  ඳවත වන් සුදුසුම් පුයහ ඇති  අඹට ඳභණේ 
විරහභ ළටුස වහ ිමි]ම් රඵහ දිඹ වළකි ඵයි.  

* 1967 ජනහරි 05 දිනට ශඳය ගුන් විදුලි 
ශදඳහර්තශම්න්තුශ  ඳත්වීභේ තිීඹ යුතුඹ. 

* අදහශ තනතුශයිම ශේඹ සිකය ය තිබිඹ යුතුඹ. 

* ය 10 අඩුඩ ශේහ හරඹේ ම්පර්ණ ය තිබිඹ 
යුතුඹ. 

* විධිභත් ඳරිදි ශේඹ අන් ය තිබිඹ යුතුඹ. 

ශම් රණයණශඹන් ෆීමභට ඳත් ශනොව 10ශදශනු ශන් වහ 

8ශදශනු ශන් යුත් ඩුඩහඹම් ශදේ විසින් අසථහ ශදදී 

තභන්ට විරහභ ළටුස වහ ිමි]ම් රඵහ ශදන ශර ඉල්රහ ශ්රී  

රංහ භහන ිමි]ම් ශොි]න් බහ ශත ඳළි]ණිලි ය 

තිබුණහ. ඊට ඳසශේ  භහන ිමි]ම් ශොි]න් බහ රණයණඹේ 

දීරහ තිශඵනහ  "ශඳයදහතභ කිරීභ නිළරැදි  නීතයනුූලර රණයණඹේ 

ශර අර්ථ ළන්වීභට ශනොවළකි නමුත් එභ යද 

උත්තයරුන් විසින් සිදු කිරීභ භතභ ඳළි]ණිලිරුන් ශතද 

එීප යද භත ඳදනම් ශි]න් ඔවුන් ඵරහශඳොශයොත්තුන වනඹ 

එනම්  විරහභ ළටුස ිමි] ශර ළරකිඹ වළකිද ඹන්න ළටලු 

වත ඵයි" කිඹරහ. ශොශවොභ නමුත් ඉදිරිඳත් වී ඇති 

තත්ත්ඹ අනු භහනයින් අතය අභහන ළරීපභේ ඇති වී ඇති 

ඵ ඳළවළදිලි වී ඇති ඵළවින් ආඩුඩුරභ යසථහශ  12ළනි 

යසථහ උල්රංකනඹ වී ඇති ඵට රණයණඹ යරහ එශේ 

ශනසභට බහජනඹ වී ඇති ඵළවින් ශභභ ශඳත්භ ඉදිරිඳත් 

ය ඇති 10ශදනහට ඳභණේ ඳත්වීම් දිනඹ ශඳයදහතභ ය විරහභ 

ළටුස ිමි] තත්ත්ඹට ඳත් යන්න කිඹරහ ඉල්ලීභේ යරහ 

තිශඵනහ.  

දීර්ක හරඹේ ංසථහ ශේඹේ ය ඹ ම්පර්ණ වීභ නිහ 

විරහභ ශොස සිියන ඳළි]ණිලිරුන්ට වනඹේ රඵහ දීභ 

හධහයණ ක්රිඹහේ ලශඹන් නිභනඹ ශ වළකිඹ කිඹරහත් 

තිශඵනහ. එඵළවින් අභහතයහංලශත ශල්ම් ව ංසථහශ  

අධයේ ජනයහල්යඹහ ශභභ රුණ ම්ඵන්ධශඹන් 

හනුම්පි ඵරරහ වනඹේ රඵහ දීභට ඳරිඳහරනභඹ ලශඹන් 

්රහශඹෝගි පිඹයේ ළනීභ සුදුසුයි කිඹරහ නිර්ශද්ල වළියඹට දීරහ 

තිශඵනහ.  

ශම් නිර්ශද්ලඹන් ශ්රී රංහ භහන ිමි]ම් ශොි]න් බහ 

විසින් ජනභහධය අභහතයහංලඹ ශත දළනුම් දීරහ තිශඵනහ.   

වහ පිළිතුරු ලශඹන් ජනභහධය අභහතයහංලඹ විසින් 

2009.10.12න දින - ඔඵතුභන්රහශේ ආඩුඩු හරශත- 

ශොි]න් බහ ශත ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපිශඹන් දළනුම් දී 

ඇත්ශත්  "ඉවත දී ඇති නිර්ණහඹ භත ි] විරහභ ළටුස ිමි]ම් 

රඵහ දීභට වළකිඹහේ ශනොභළති ඵයි." ඉතින් ීටට ශඳය ඵරධහරින් 

විසින් 35ශදශනු ට ඳභණේ විරහභ ළටුස රඵහ දීභට ශන ඇති 

ළරැදි රණයණඹ නිහ නළත නළතත් විරහභ ළටුස වහ ඉල්ලීම් 

ඉදිරිඳත් ශි]න් ඳතින අතය    අනු ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි 

ංසථහ විසින් ශම් න විට විරහභ ළටුස ිමි]ම් ඉල්ලුම් යනු 

රඵන 63ශදශනු ශේ නම් රළයිසතුේ අභහතයහංලඹට දළන් එරහ 

තිශඵනහ  ශම් ළන රණයණඹේ න්න කිඹරහ.  

35ශදශනු ට ශඳයදහතභ ය  එඹ රඵහ දීරහ ළරැදි ළඩේ 

යරහ තිශඵනහ.   භත ශම් අඹත් දළන් ඉල්රනහ  ෆශවන 

රේ ළඩ යපු නිහ අඳටත් ශම්ට හධහයණඹේ යන්න 

කිඹරහ. අභහතයහංලශඹන්   63ශදනහ ළන රණයණඹේ න්න 

අලය නිහ ්රිපුද්ර ි]ටුේ ඳත් ශහ.   ්රිපුද්ර ි]ටු 

නළතත් ළරැදි ඳරිඳහරනභඹ රණයණඹේ ශනොශන අහධහයණඹට 

රේ වන්ට හධහයණඹේ ඉටු කිරීභට ර්තභහනශතදී පුළුන් 

වළකිඹහ ළන ශොඹහ ඵරි]න් ඳතිනහ.   ි]ටුශ  නිර්ශද්ලඹ 

ආහට ඳසශේ තභයි අඳට   ළරැද්ද  නිළරැදි යන්න පුළුන්ද 

කිඹරහ ඵරන්න පුළුන් න්ශන්. රු භන්ත්රීතුභනි  ඇභතිරු 

ණනහේ ඹටශත් ශම් ්රලසනඹ විඳිරහ තිබුශඩු නළවළ. අපිත් 

ඵරන්ශන් හධහයණඹේ යන්න පුළුන් නම් යන්න.  

 

ගරු ලළසුගද්ල නළනළයක්කළර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශභළනි අසථහ යහජය ඳරිඳහරනශත අනන්තත් භතු ශරහ ඇවිත් 

981 982 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

තිශඵනහ. එ අතකින් අශස යසථහශ  කිඹනහ  ''ශභශවභ 

අභහන ශර රන්න ඵළවළ'' කිඹහ. අශස මූලි නීතිඹ 

යසථහ වළියඹට   පිළිඳදින්න ඕනෆ.  

ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දන්නහ  ශම් දවඅටශදනහ ළන යහජය 

ඳරිඳහරන අභහතයහංලශත ශල්ම් විසින් ටරශල්ඹේ නිු ත් 

යපු ඵ.   ඔඵතුභහ අශත් තිශඵනහද භහ දන්ශන් නළවළ.   

අතයභ  ශභඵඳු තත්ත්ඹදී ත යුතු ක්රිඹහ භහර් ළන  සිඹලුභ 

අභහතයහංල ශල්ම්රු ශත එට ජනහධිඳති ශල්ම් රලිත් 

වීයතුං භවතහ විසිනුත් එඵඳුභ ටරශල්ඹේ නිු ත් ශහ.   අනු 

දළන් 63ශදශනේ ඉතිරි ශරහ ඉන්නහ නම්  ශම් 63ශදනහ 

පිළිඵ  යසථහශ  මූලි නීතිඹ අනු ඔඵතුභහට ක්රිඹහ ශ 

වළේශේ ශම් විධිඹට විතයයි ශන්ද?   හශේභ  භහන ිමි]ම් 

ශොි]ශම් නිර්ශද්ල අනු ශම් අඹ ළනත් එශේ ක්රිඹහ කිරීශභන් 

වළය  ඔඵතුභහට ශම් යද නිළරැදි යන්න ඵළවළ ශන්ද කිඹරහයි 

භභ අවන්ශන්? 
 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඹ කිඹන හයණහ සිඹල්රභ ඳසු ගිඹ 

හරශත -ඔඵතුභන්රහශේ යජඹ හරශත- ිමටපු අඹත් ළරකිල්රට 

න්න ඇති. නමුත් ්රලසනඹ විඳිරහ නළති නිහ තභයි අපි ්රිපුද්ර 

ි]ටුේ ඳත් ය  ශම් හයණඹ වින්න පුළුන් රභඹට 

ඹන්න වදන්ශන්. 
 

ගරු ලළසුගද්ල නළනළයක්කළර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

''විඳීශම් රභඹේ'' ඹනුශන් ඔඵතුභහ අදවස යන්ශන්  ශම් 

අඹ විරහභ ළටුස රභඹට ඇතුශත් ය න්නහ ශවෝ විල්ඳ ඹම් 

ආහයඹ භසත ලශඹන් අහන ශවීභේ සිදු කිරීභ පිළිඵ 

අදවේද? 
 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නළවළ. ඇත්ත ලශඹන්භ  විරහභ ළටුඳ ශදන්න පුළුන්ද 

කිඹන රුණ ඵළලීභයි අපි ්රිපුද්ර ි]ටු ඳත් කිරීශභන් අදවස 

ශශේ.   යද   අඹ පිට දභන්ශන් නළති  හනුම්පි ඵරන්න 

කිඹහ භහන ිමි]ම් ශොි]ශම් නිර්ශද්ලඹේ තිශඵනහ. එශවභ 

රහ ඵරහ තභයි ්රිපුද්ර ි]ටු ඳත් ශශේ. වළඵළයි  අපි 

ි]ටුශ  නිර්ශද්ලඹ ඵරරහ තභයි රණයණඹ න්ශන්.  

 
ගරු ලළසුගද්ල නළනළයක්කළර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් ්රලසනඹ විඳීභට වුභනහ ක්රිඹහ භහර්ඹට එතුභන්රහශේ 

අදවස දේන්නඹ කිඹරහ  ඔඵතුභහ ඳත් ය තිශඵන ්රිපුද්ර 

ි]ටුශ  උදවිඹට  ශම් අංලඹ බහය ඉන්න ඇභතියඹහ වළියඹට 

ඔඵතුභහශන් ඹම් උඳශද්ලඹේ අලයයි ශන්ද? භේ නිහද  එශවභ 

ශනොවුශණොත් - 

 
ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු භන්ත්රීතුභනි  ශභඹ වින්න කිඹහ අදහශ උඳශදස දීරහ 

තභයි ්රිපුද්ර ි]ටු ඳත් ශශේ.  

ගරු ලළසුගද්ල නළනළයක්කළර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

  අඹට ඇභතිතුභහශේ උඳශද්ලඹේ රළබුශණොත් එළනි 

විඳුභට ඳළි]ණ ශභඹ අන් යන්න පුළුන්. එශවභ 

නළත්නම් ශභළනි ්රලසන නිහ ඔඵතුභහශේ හරඹ නිම් නහසති 

ශනහ; ඳහර්ලිශම්න්තුශ  හරඹ නහසති ශනහ.   නිහ අපි 

ශභඹ අන් යමු. 

 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් හයණඹ අන් යන්නයි අපි 

උත්හව යන්ශන්. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි  ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ඳළතාලිගම්න්තු ෙන්ත්රීලරුන්  ෙත්ඳෆන්  ඳත්ර : 

විවහවර 
தரரளுன்ந உரப்தறணர்களுக்கு துதரண 

உரறப்தத்றம் : றதம்  
LIQUOR LICENCES TO MEMBERS OF PARLIAMENT: DETAILS 

640/’16 

7. ගරු උදය ප්රවළත් ගම්ෙන්ළි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදල් අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ -(1): 

(අ) (i) ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹන්ට භත්ඳළන් ඵරඳර 
රඵහදීභ ආයම්බ ශ ර්ඹ ශර්ද; 

 (ii) එට ශ්රී රංහඩුඩුශ  ්රධහනිඹහ වුරුන්ද;  

 (iii) ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹන්ට භත්ඳළන් ඵරඳර 
අන් යට රඵහ දුන් ර්ඹ ශර්ද; 

 (iv) එට ශ්රී රංහඩුඩුශ  ්රධහනිඹහ වුරුන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) අන් යට ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹන්ට භත්ඳළන් 
ඵරඳර රඵහ දුන් අසථහශ දී ඵරඳර රඵහ ශනොත් 
භන්ත්රීයඹන් වුරුන්ද ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනිමද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 
 

றற அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) தரரளுன்ந உரப்தறணர்களுக்கு துதரண 

உரறப் தத்றங்கள் ங்குது 

ஆம்தறக்கப்தட்ட ஆண்டு ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) அப்சதரது இனங்கக அசறன் கனர் ரர் 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) தரரளுன்ந உரப்தறணர்களுக்கு துதரண  

உரறப் தத்றங்கள் இரறரக ங்கப்தட்ட  

ஆண்டு ரது ன்தகத்ம்; 

 (iv) அப்சதரது இனங்கக அசறன் கனர் ரர் 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

983 984 

[රු හසුශද් නහනහඹේහය භවතහ] 
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(ஆ) இரறரக தரரளுன்ந உரப்தறணர்களுக்கு துதரண 

உரறப் தத்றங்கள் ங்கப்தட்டசதரது உரறப் 

தத்றங்ககப ததற்ரக்தகரள்பர தரரளுன்ந 

உரப்தறணர்கள் ரர் ன்தகத்ம் அர் இச்சகதறல் 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the year in which the granting of liquor 

licences to Members of Parliament 

commenced; 

 (ii) as to who was the Head of the Government of 

Sri Lanka at that time; 

 (iii) the year in which liquor licences were granted 

to Members of Parliament last; and 

 (iv) as to who was the Head of the Government of 

Sri Lanka at that time? 

(b) Will he also inform this House of the Members of 

Parliament who did not obtain liquor licences 

when they were granted to Members of Parliament 

last? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුරු ශභශේඹ.  

(අ)  (i) භන්ත්රීරුන්ට ශවෝ ඔවුන්ශේ ඥහරණන් ශවෝ 
ිමතතුන් නි]න් ඵරඳර නිු ත් ය ඇති ඵ 
ශඳොදුශ  වන් ශද  නම් ලශඹන් වන් ය 
ශනොභළති ඵළවින්   පිළිඵ ශතොයතුරු ශොඹහ ත 
ශනොවළ.  

 (ii) අදහශ ශනොශ . 

 (iii) ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ඵරඳර රඵහ දුන් 
අන් ර්ඹ 1995 ශර ශඳොදුශ  පිළිළනුණහද 
  පිළිඵ ශතොයතුරු ද ශොඹහ ළනීභට ශනොභළති 
ඵළවින් නහථ ශ ශනොවළ. 

 (iv) අදහශ ශනොශ . 

(ආ) ශභභ ඵරඳර භන්ත්රීරුන්ශේ ශවෝ ඔවුන්ශේ ඥහරණන්ශේ 
ශවෝ ිමතතුන්ශේ ශවෝ ශනත් අඹශේ නි]න් රඵහ ශන 
තිශඵන ඵ අපි සිඹලු ශදනහ දන්නහ හයණඹේ. ශම් 
පිළිඵ ශොඹහ ඵළලීභට හරඹේ තනු ඇත.  

 අපි  ශම් පිළිඵ ශොඹන්න පුළුන්තයම් උත්හව ශහ. 
ඇත්ත ලශඹන්භ  ඔඵතුභහ හශේභ භභත් ශභඹ හශේ 
නි]න් ද තිශඵන්ශන් කිඹරහ ශොඹනහ. අපි හටත් 
අහධහයණඹේ ශනොන ශර  ශතොයතුරු ශොඹහ ඵරහ 
හර්තහ යන්නම්.  

(ඇ) ය ණනහේ තවී ඇති ඵළවින්  අදහශ ලිපිශොනු 
ශනොභළති වීශභන් ශතොයතුරු ශොඹහ ළනීභ දුසය වී ඇත. 
ශශේ ශතත් ඵරඳරධහරින් තභ ඵරඳර විු ණහ තිශේද 
ඹන්නත්  ශද්ලඳහරනඥයින් තභ ඥහරණන් ශවෝ ිමතතුන් 
නි]න් ඵරඳර රඵහ ශන තිශේද ඹන්නත් පිළිඵ 
විභර්ලනඹේ ශ යුතුඹ. 

 රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භට කිඹන්න අලය 
න්ශන් නළත  ශම් licence රභඹ පිළිඵ රහ ඵරහ 
විනිවිදබහඹේ ඇති න ඳරිදි එඹ ශටන්ඩර් ඳරිඳහියඹේ 
තුළින් විඹ යුතුයි කිඹන එයි. අපි   විධිඹට ටයුතු 
කිරීභට අදවස යශන සිියනහ. වළඵළයි    ළන භට ශම් 
අසථහශ  නිර ලශඹන් කිඹන්න අඳවසුයි. 

 

ගරු උදය ප්රවළත් ගම්ෙන්ළි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභහ ඳයණ ලිපිශොනු ඇදරහ ශම් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 

ශහට ශඵොශවොභ පින්. 

රු ථහනහඹතුභනි  භහශේ ඳශමු න අතුරු ්රලසනඹ 

ශභශේයි. 

රු භන්ත්රීරුන්ට ඵරඳරඹ ඵළගින් ශවෝ ඵරඳර ශද ඵළගින් 

ශවෝ රඵහ දීශම්දී   එට සිිය යහජය නහඹඹහශන් ශවෝ මුදල් 

ඇභතියඹහශන් නම් රළයිසතුේ රළීභේ  අඩුභ ණශන් සිද්ධ 

ශරහ නළද්ද? 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. 

 
ශ්රී ංකළ ගවොරතුරු ශළ වන්නිගේදන වළක්ණ 

ගවේලය :  විලෘව වරග විවළගය  
இனங்கக கல் ற்ரம் தரடர்தரடல் தரறதட்த 

சசக: றநந் சதரட்டிப் தரலட்கச   
SRI LANKA INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY SERVICE:  OPEN COMPETITIVE EXAMINATION 

 
645/’16 

8.  ගරු සුනිල් ශඳුන්ගනත්ති ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) අං 1904 වහ 2015.02.27 දිනළති ළට් ඳරඹ 
භඟින් අඹදුම්ඳත් ළහ  විබහ ශදඳහර්තශම්න්තු 
භඟින් 2015.06.26 දින ඳත්න රද "ශ්රී රංහ 
ශතොයතුරු වහ න්නිශ දන තහේණ ශේශත  2 
ළනි ඳංතිශත  II ශරේණිඹ වහ ඵහ ළනීශම් 
විෘත තය විබහඹ - 2015” වහ අඹදුම් ශ 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii)   අනු රුපිඹල් 500/- ඵළගින් විබහ හසතු ශර 
එතු ව මුළු මුදර ශොඳභණද; 

 (iii) විබහඹට වහ සුදුසුම් ඳරීේහ කිරීශම් ම්මු 
ඳරීේණඹට අනු පුයසඳහඩු පියවීභ වහ 
සුදුසුම් ම්පර්ණ ශ ංයහ ශොඳභණද; 

 (iv) සුදුසුම් රළූ න්ශේ නහභ ශල්නඹ වහ රු ණු 
අනුපිළිශශ බහත යන්ශන්ද; 

 (v) සුදුසුම් පුයන රද පිරි ශම් දේහ ඵහ 
ශනොළනීභට ශවේතු ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ)  ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

985 986 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ததரது றர்ரக ற்ரம் தொகரகத்து அகச்சகக் 

சகட்ட றணர:   

(அ) (i) 1904ஆம் இனக்க 2015.02.27ஆந் றகற, 

ர்த்ரணப் தத்றரறககறன் தோனம் 

றண்ப்தங்கள் சகரப்தட்டு, தரலட்கசத் 

றகக்கபத்றணரல் 2015.06.26ஆந் றகற 

டத்ப்தட்ட "இனங்கக கல் ற்ரம் 

தரடர்தரடல் தரறதட்த சசகறன், 2ஆம் 

குப்தறன், 11ஆம் த்றற்கு ஆட்சசர்ப்தற்கரண 

றநந் சதரட்டிப் தரலட்கச - 2015" இற்கு 

றண்ப்தறத்ர்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) இற்கக ரூதரய் 500/- வீம் தரலட்கசக் 

கட்டரக சசர்ந் தரத்ப் தத்தரகக 

வ்பவு; 

 (iii) தரலட்கசக்கு ற்ரம் கககககபப் 

தரறசசரறக்கும் சர்தொகப்தரலட்கசக்கு அக, 

தற்நறடங்ககப றப்தைற்கரண ககக 

ககபப் தர்த்ற தசய்ர்கபறன் ண்றக்கக 

ரது;  

 (iv) ககக ததற்நர்கபறன் ததர்ப் தட்டில் 

ற்ரம் தைள்பறகபறன் எழுங்குரறகசக 

சகதறல் சர்ப்தறப்தரர; 

 (v) ககக ததற்நர்கள் இதுகறல் 

ஆட்சசர்க்கப்தடரகக்கரண கரம் ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

  

asked the Minister of Public Administration and 

Management : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of candidates applied for the 

―Open Competitive Examination for 

Appointment to Grade II, Class 2 of Sri 

Lanka Information and Communication 

Technology Service - 2015‖ conducted by 

the Department of Examinations on 

26.06.2015 by calling applications through 

Gazette Notification No. 1904 dated 

27.02.2015;  

 (ii) with Rs. 500/- per person, the total amount 

of money collected as examination fees;   

 (iii) the number who gained qualifications to fill 

vacancies subsequent to the examination 

and interviews conducted to examine 

qualifications;  

 (iv) whether he will table the list of names of 

those who gained qualifications and the 

order of marks;  and 

 (v) the reason for not recruiting those who 

fulfilled the qualifications yet ?  

(b)  If not, why?  

ගරු ආතා.එම්. රංජිත් ෙද්දුෙ  ණ්ඩළර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේ ඹ. 

(අ) (i) 953. 

 (ii) රුපිඹල් 476 500.00 

 (iii) පුයසඳහඩු 145ේ පියවීභට නිඹි]ත ඳළතුණි. එභ 
ංයහ පියවීභ ට 3දී ඳවත ඳරිදි ක්රිඹහය 
ඇත. 

 (iv) ඔ . ඇමුණුශභිම වන් ඇත. ඇමුණුභ 

වවළගව* යි]. 

 (v)  ලිඛිත විබහශඹන් වහ ම්මු ඳරීේණශඹන් 
සුදුසුම් රළූ  100 ශදශනු  2016.05.02 දින සිට 
ශ්රී රංහ ශතොයතුරු වහ න්නිශ දන තහේණ 
ශේශත 2 ඳන්තිශත II ශරේණිඹට විෘත ඳදනි]න් 
ඳත් ය ඇත. ෆභ විඹටභ රු ණු සිඹඹට 
50ට ළඩිශඹන් රඵහශන ව මුළු රු ණු 
150ේ රඵහ අභ රු ණු ම්පර්ණ යන රද 
අඹදුම්රුන් 76 ශදශනු  2016.07.11 දින 
ම්මු ඳරීේණඹ වහ ළන රද අතය  
ඔවුන් අතරින් අදහශ අධයහඳන ව ෘත්රණඹ 
සුදුසුම් පුයන රද අඹදුම්රුන් 35 ශදශනු ට 
ඉදිරිශතදී ඳත්වීම් රඵහදීභට නිඹි]තඹ. 

(ආ) ඳළන ශනොන න. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්ගනත්ති ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ශම් ්රලසනඹ ශඹොමු කිරීභට ්රධහන 

ශවේතු ශභඹයි. ශ්රී රංහ ශතොයතුරු වහ න්නිශ දන තහේණ 

ශේශත 2 ඳන්තිශත II ශරේණිඹට ඵහ ළනීභ වහ තය 

විබහඹ ඳළළත්වුශඩු 2015.06.26 න දිනයි.   වහ අඹදුම් ඳර 

ළවශ  2015.02.27 න දිනයි. 2015 ශඳඵයහරි භහශත 27 

අඹදුම් ඳර ළරහ  2015 වඹ  න භහශත විබහඹ ඳත්රහ 

භභ ශම් ්රලසනඹ ශඹොමු යන අසථහ න විටත් ඵහ ළනීම් 

යරහ තිබුශඩු නළවළ රු ථහනහඹතුභනි. රු ඇභතිතුභනි  

ඔඵතුභහ ඳශමුශනි ඩුඩහඹභ ඵහශන තිශඵන්ශන් 

2016.05.02 දිනයි.   අනු විබහඹ ඳත්රහ අවුරුද්දට 

ආන්න හරඹේ ත ශරහ තිශඵනහ.   නිහභ තභයි ශම් 

්රලසනඹ ශඹොමු ශශේ. ඔඵතුභහශේ ඳළවළදිලි කිරීභ අනු භභ 

විලසහ යනහ ඳශමුශනි ඩුඩහඹභ 2016 භළයි භහ ශත 

02ශනි දහ න විට ඵහශන තිශඵන ඵ.  

  අනු  ත පුයසඳහඩු තිශඵනහද  ඉතිරි ්රභහණඹත් ඵහ 

ළනීභට පුළුන්ද කිඹන හයණඹ ඳභණයි ඔඵතුභහශන් භට දළන 

න්නට තිශඵන්ශන්. 
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[රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ] 

  

ළව 
අඹදුම්
රුන් 
ණන 

ළව 
ඩඉම් 
රු ණ 

සුදුසුම් 
රළූ  

අඹදුම්
රුන් 
ණන 

ඳත්වීම් දිනඹ 

ශේඹට 
හර්තහ 
ශ 

ංයහ 

පියවිඹ යුතු 
පුයසඳහඩු 
ණන 

1ටඹ 139 162 94 2016.05.02 88 57 

2 ටඹ 10 161 6       

3 ටඹ 76 150 35 2016.07.11 
දින ම්මු 
ඳරීේණ 
ඳළළත්වුණි. 

    

————————— 
*  පුවහවකළගත ව ළ ඇව. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ආතා.එම්. රංජිත් ෙද්දුෙ  ණ්ඩළර ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශම් 35 ශදනහ ඵහ ත්තහට ඳසු ත පුයසඳහඩු 10ේ ඳභණ 

තිශඵනහ. ්රභහදඹට ශවේතු ශභඹයි. විබහ ඳත්රහ ්රතිපර 

නිු ත්වීභට භහ ණනහේ ඳයේු  ශනහ.   අඳට විලහර 

්රලසනඹේ ශරහ තිශඵනහ. අපි ඉදිරිශතදී ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශන්ශන් එභ ර්ශත ඇති න පුයසඳහඩු ංයහ   

විබහශඹන්භ ඵහ ළනීශම් රභඹේ වදන්නටයි. යහජය ශේශතදී 

විලහර ලශඹන් විබහ ්රතිපර ්රභහදවීශම් ්රලසනඹට අඳට මුහුණ 

ශදන්නට සිදු ශරහ තිශඵනහ.    ඩිනම් යන්න අලය 

ටයුතු පිළිඵ ශම් ශන ශොට හ්ඡා හ යි]න් ඳතිනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්ගනත්ති ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඇත්ත ලශඹන්භ විබහඹේ 

ඳත්රහ අවුරුද්දේ තශන ශොට එභ විබහශඹන් ශත්රුණු 

අඹ ශනත් තනතුරු වහ ඳත්වීම් රඵහ ශන රැකිඹහරට ගිිමන් 

ඉන්න පුළුන්.   ළටලු තිශඵනහ. ශම් ්රභහදඹ නිහ 

ඔඵතුභන්රහ ශතෝයහ ත් අඹ වුණත් නළත තහේ ළන 

අසථහශ  ශනොඳළි]ශණන්න පුළුන්. ඔඵතුභහශේ ඳළවළදිලි කිරීභ 

පිළිඵ භභ එඟයි. විබහ ඳත්රහ යහජය ශේඹට ඵහ 

ළනීභ ඩිනම් යනහ නම් ශම් ්රලසනඹ භතු ශන්ශන් නළවළ. 

එතශොට අඳට ශභළනි ්රලසන ඉදිරිඳත් යන්න ශන්ශන්ත් 

නළවළ. 
 

ගරු ආතා.එම්. රංජිත් ෙද්දුෙ  ණ්ඩළර ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
  අශස අභහතයහංලඹ ඳළත්ශතන් සිදු වුණු ්රභහදඹේ 

ශනොශයි. විබහ ශදඳහර්තශම්න්තු ඳළත්ශතන් සිදු වුණු ්රභහදඹේ 

නිහ තභයි ශම් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්. වළභ ආඹතනඹභ ශම් 

්රලසනඹ තිශඵනහ. අපි එභ ශේඹන් ඵහ ළනීභ ඩිනම් 

කිරීශම් ළඩ පිළිශශේ දළන් වදහශන ඹනහ. අපි රඵන අවුරුද්ද 

ඇතුශත න පුයසඳහඩු ංයහ ණනඹ යරහ  ඉදිරිඹට ඇති න 

පුයසඳහඩු වහත් එභ විබහශඹන්භ ඵහන්න ටයුතු යනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්ගනත්ති ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ක්ලළිං විනිසුරුලන්  ගයොමු කරන  නිගේදන: 

 ප්රදතානය   
கரற லறதறகபரல் ஆற்ரப்தடுத்ப்தடும் 

அநறறத்ல்கள்:  கரட்சறப்தடுத்ல் 
ANNOUNCEMENTS REFERRED BY QUASI JUDGES: DISPLAY 

657/’16 
9.  ගරු එම්. එච්. එම්. වල්ෙළන් ෙශවළ 

(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

තළඳළල්  තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආි] ටයුතු 

අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1) 

(අ) (i) අං 1951/13 දයන මුසලිම් විහව වහ දිේහද 
ඳනශත් 24ළනි න්තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී 
ේහසි විනිසුරුරු විසින් ජුම්ආ ඳල්ලිරට අඹත් 
බහයරුන්ශේ දහඹත්ඹ ව ඔවුන්ශේ වහඹ 
රඵහළනීශම් අලයතහ ඳළන නඟින ඵ 
දන්ශන්ද; 

 (ii) යහජහරිභඹ අලයතහ වහ ේහසි විනිසුරුන් 
විසින්  දියිශන් ජුම්ආ ඳල්ලිර බහයරුන්ට 
ශඹොමු යන නිශ දන  එභ ඳල්ලිරට අඹත් 
දළන්වීම් පුරුර ්රදර්ලනඹ කිරීශම් අලයතහ 
ව ම්්රදහඹහනුූලර ඳතින එභ ීපම් දළනුත් 
යි]න් අලය උඳශදස නිු ත් කිරීභට පිඹය 
න්ශන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 
 

தரல், தரல் சசககள் ற்ரம் தொஸ்லிம் ச 

அலுல்கள் அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) 1951/13ஆம் இனக்க தொஸ்லிம் றரு ற்ரம் 

லக்கச் சட்டத்றன் 24து தறரறறகண 

அதொனரக்குககறல் கரற லறதறகள் ஜளம்ர 

தள்பறரசல்களுக்குரற ம்தறக்ககப் ததரரப்தர 

பர்கபறன் தங்கபறப்கதத்ம் அர்கபறன் 

எத்துகப்கதத்ம் ததற்ரக்தகரள்ப சண்டி 

சகப்தரடு சரன்ரகறன்நதன்தக 

அநறரர; 

 (ii) கடகத் சககளுக்கரக கரற லறதறகபரல் 

ரட்டிலுள்ப ஜளம்ர தள்பறரசல்கபறன் 

ம்தறக்ககப் ததரரப்தரபர்களுக்கு ஆற்ரப்தடுத் 

ப்தடுகறன்ந அநறறத்ல்கள், அந் தள்பறரசல் 

கபறன் அநறறத்ல் தனகககபறல் கரட்சறப்தடுத்ப் 

தட சண்டின் சகப்தரடு ற்ரம் 

தைரலறரக றனவுகறன்ந அப்ததரரப்தை தற்நற 

றறப்தைர்வூட்டி சகரண அநறவுரத்ல் 

ககப ங்க டடிக்கக சற்தகரள்ரர;  

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 
 

asked the Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware that the need of 

obtaining the contribution and assistance of 

the trustees of the Jumma mosques by the 

Quasi Judges arises, when enforcing 

Section 24 of the Muslim Marriages and 

Divorce Act, No. 1951/13; and 

 (ii)  whether steps will be taken to issue the 

necessary instructions educating the trustees 

of the Jumma mosques on the need to 

display the announcements referred to them 

by Quasi Judges on official matters on the 

notice boards of the mosques and on that 

traditional responsibility? 

(b)  If not, why? 

 

ගරු අබ්දුල් ශලීම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

(ආ) අදහශ ශනොශ . 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ  අතුරු ්රලසන අවන්න තිශඵනහද? 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. වල්ෙළන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි  භභ රු ඇභතිතුභහශන් ශම් ්රලසනඹ 
අවන්න ශවේතු වුශඩු එතුභහශේ අභහතයහංලඹ ශම්ට ම්ඵන්ධ 
නියි. ේහසි විනිලසටඹහයරුන් විසින් නිු ත් යන notice එ 
  පුද්රඹන් ජීත් න ්රශද්ලර ජුම්ආ ශද්සථහනර 
්රදර්ලනඹ ශ යුතුයි. එඹට හයණහ ශදේ  ශවේතු ශනහ. 
එේ තභයි ඹම් පුද්රශඹේ තභ විහවඹ ම්ඵන්ධශඹන් අශනේ 
ඳහර්ලසඹ දළනුත් කිරීභ. ඊට ඩහ ළදත් හයණඹේ තිශඵනහ. 
එශවභ දළනුම් දීභේ ශනොය විහව ශනහ නම්  එභ විහවඹ 
ශභභ ඳනත ඹටශත් ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභේ සිදු ශන්ශන් නළවළ. ශම් 
පිළිඵ පිඹය න්නහ කිඹරහ රු අභහතයතුභහ ්රහල ශහ. 
එභ නිහ ටරශල්ඹේ භහර්ශඹන් අභහතයහංලඹ වයවහ ශභභ 
රුණ පිළිඵ අදහශ ජුම්ආ ශද්සථහන දළනුත් යන ශර භභ 
හරුණි ඉල්රහ සිියනහ. 

 

ගරු අබ්දුල් ශලීම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 

රු ථහනහඹතුභනි  ශම් ශන ශොටත්   සිදු ශනහ.   

හශේභ ේහසි විනිසුරුරු ම්ඵන්ධ ටයුතු යන්ශන් 

තළඳළල්  තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආි] ටයුතු අභහතයහංලඹ 

ශනොශයි.   හර්ඹ අධියණ අභහතයහංලඹට තභයි ඳළරී 

තිශඵන්ශන්. ශශේ ශතත් ශම් ශනශොට අඳට   විධිශත 

ශදඹේ පිළිඵ හර්තහ ශරහ නළවළ.   පිළිඵ ශභොනහ ශවෝ 

ඳළි]ණිලි තිශඵනහ නම් අඳට   ළන ශොඹහ ඵරහ ටයුතු 

යන්න පුළුන්. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. වල්ෙළන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

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

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ඌන සුදුසුකම් වහිව වෆඳෆල් වහථළනළකරඳතිලරු: 

විවහවර 
குகநந் ககக தகரண்ட தரல் அறதர்கள் : 

றதம் 
LESS-QUALIFIED POST MASTERS : DETAILS  
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10. ගරු හිරුනිකළ ගප්රේේන්ද්ර ෙශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) யறருறகர தறசச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
තළඳළල්  තළඳළල් ශේහ වහ මුසලිම් ආි] ටයුතු 

අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) ඌන සුදුසුම් ිමත පුද්රඹන් ශර ළරශන 
තළඳළල් සථහනහධිඳතිරු ංයහ ශොඳභණද;  

 (ii) ඔවුන්ට විරහභ ළටුඳේ ිමි] න්ශන්ද; 

 (iii) එශේ ශනොශ  නම්  ඔවුන් තළඳළල් ශේඹට සිදු 
ශ දීර්ක හලීන ශේඹ රහ කිසිඹම් වනදහයී 
දීභනහේ ශවෝ රඵහ දීභට වළකිඹහේ තිශේද; 

 (iv) එශේ ශනොභළති නම්  ඔවුන්ශේ අයෝෘද්ධිඹ උශදහ 
නු රඵන පිඹය ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

தரல், தரல் சசககள் ற்ரம் தொஸ்லிம் ச 

அலுல்கள் அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) குகநந் ககக ததற்நர்கபரகக் 

கருப்தடுகறன்ந தரல் அறதர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) இர்களுக்கு ஏய்வூற உரறத்துள்பர 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) இன்சநல், இர்கள் தரல் சசகக்கு 

ஆற்நறத்ள்ப லண்டகரன சசககக் 

கணத்றற்தகரண்டு சதம் றரக் 

தகரடுப்தணகப் ததற்ரக் தகரடுக்கும் ஆற்நல் 

உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) இன்சநல், இர்கபறன் னதக்கரக 

சற்தகரள்பப்தடும் டடிக்கககள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்?  

 

asked the Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the number of Post Masters, treated as 

having less qualifications; 

 (ii)  whether they are entitled to a pension; 

 (iii)  if not, is it possible to provide them with a 

relief allowance, in view of their long term 

service to the Postal Service; and 

 (iv)  if not, the measures taken for their 

wellbeing? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු අබ්දුල් ශලීම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිළිතුරු ශභශේයි. 

(අ)  (i)   ඌන සුදුසුම් ිමත තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන් 
තළඳළල් ශදඳහර්තශම්න්තුට ඵහ ශන 
ශනොභළත. 

 (ii)   අදහශ ශනොශ . 

 (iii)  අදහශ ශනොශ . 

 (iv)  අදහශ ශනොශ . 

(ආ) අදහශ ශනොශ . 

 
ගරු හිරුනිකළ ගප්රේේන්ද්ර ෙශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) யறருறகர தறசச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
රු අභහතයතුභනි  භභ ශම් ථහ යන්ශන් ඔඵතුභහශේ 

අභහතය ධුයඹ දයන හරශත සිදු වුණ  ශද්ල් ළන ශනොශයි. ශම් 

නවිට ඌන සුදුසුම් ිමත විරහභ ගිඹ තළඳළල් 

සථහනහධිඳතිරුන් රංහශ  ශඵොශවොභඹේ ඉන්නහ. ඔවුන් 

ඵහ ළනීශම්දී අධයහඳන සුදුසුභේ ඵරන්ශන් නළති තභයි 

ඵහ ශන තිශඵන්ශන්. භෆත හරශත ටරශල්ඹ ශනසවීභත් 

එේ ඔවුන් විරහභ ගිඹ ඳසු ඔවුන්ට විරහභ ළටුඳේ රළශඵන්ශන් 
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නළවළ.   තභයි ඔවුන්ට තිශඵන ශරොු භ ළටලු න්ශන්.   

ඉතහභ අහධහයණයි. රු ඇභතිතුභනි  ඔවුන් ශනුශන් ඹම් කිසි 

වනඹේ රඵහ ශදන්න ඔඵතුභහට පුළුන් නම්   ශොඩහේ 

ියනහ කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

 

ගරු අබ්දුල් ශලීම් ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 

භභ ිමතන්ශන් ඔඵතුි]ඹ ඉදිරිඳත් යන රද ්රලසනශත තභයි 

ළරැද්දේ තිශඵන්ශන්. ඌන සුදුසුම් ිමත සිියන්ශන් තළඳළල් 

සථහනහධිඳතිරුන් ශනොශයි  උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන්. 

ඌන සුදුසුම් ිමත පුද්රඹන් ශර රන උඳ තළඳළල් 

සථහනහධිඳතිරුන් ශොටස තුනට ශන් ය තිශඵනහ. එ 

ශොටේ තභයි  2000.09.21 න දිනට සථීය ඳත්වීම් රඵහ දී 

ඳසු ඌන සුදුසුම් ිමත අඹ ශේ රහ ඇති උඳ තළඳළල් 

සථහනහධිඳතිරුන්. ඔවුන්ශේ ංයහ 240යි.  

  හශේභ ශභනහයණ වහය - තහේණ ශනොන MN1 

වහ MN2 ශරේණිඹ වහ යහජය ඳරිඳහරන ටරශල්ශත අං 

25/2014 අනු 2014.10.27 ශනිදහට ඹ අවුරුදු 45ේ ඉේභවීභ 

නිහභ සුදුසුම් ිමත උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන් 107 

ශදශනේ ඉන්නහ. යහජය ඳරිඳහරන ටරශල් 25/2014 ඹටශත් 

සුදුසුම් ම්පර්ණ ශනොයන රද සථීය ඳත්වීම් ශනොරද ළඩ 

ඵරන උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන් 15 ශදශනේ ඉන්නහ.   

අනු ඌන සුදුසුම් ිමත උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන් 360 

ශදශනේ ඉන්නහ.   අඹට දළනට විරහභ ළටුස ිමි] න්ශන් නළවළ. 

ඔවුන් තළඳළල් ශේඹට සිදු ශ දීර්ක හලීන ශේඹ රහ අවුරුදු 

60 න තුරු යහජහරී ශ වළකි න අතය භහසි ළටුස ශවීභ 

සිදු යනු රඵනහ. ඔවුන්ශේ අයෝෘද්ධිඹ උශදහ අර්ථ හධ 

අයමුදල් ශනු රඵනහ. ශභභ පිරි ඳසු ගිඹ හරශත 

අභහතයහංලශතදී භහ වමු වුණහ. ශම් ම්ඵන්ධ භහ ළබිනට් 

භඩුඩරඹට ළබිනට් ඳ්රිහේ ඉදිරිඳත් ශහ. අද උශද් රුශ  

භට දළන න්න රළබුණහ  ළබිනට් අනු හය බහ   

ම්ඵන්ධශඹන් නිර්ශද්ලඹේ රඵහ දීරහ තිශඵන ඵ.   වහ 

ළබිනට් භඩුඩරශත අනුභළතිඹ රඵහ ත වළකි ශයි කිඹරහ භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

 

ගරු හිරුනිකළ ගප්රේේන්ද්ර ෙශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) யறருறகர தறசச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ශඵොශවොභ සතුතියි  රු ඇභතිතුභනි. ශභඹ ඔවුන්ට වරි 

තුටුදහඹ හයණඹේ ශයි. ශභොද    පිරි භහ මුණ ළශවන්න 

ඇවිල්රහ හරඹේ තිසශේ අවපු ්රලසනඹේ තභයි භභ ඔඵතුභහට 

ඉදිරිඳත් ශශේ.  

 

විගේ චීන කතාෙළන්ව කළඳය: ගිවිසුෙ 
றசசட சலண ககத்தரறல் னம் : உடன்தடிக்கக 

SPECIAL CHINESE INDUSTRIAL ZONE: AGREEMENT 
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11. ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ික ටයුතු 
අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) යජඹ භඟින් ්රහල ය ඇති ඳරිදි 
අග්රහභහතයයඹහශේ ීනන ංටහයශත දී එඟ ව 
ඵට වන් යන භත්තර ගුන් ශතොටුඳශ 
ආශ්රිත විශලේ ීනන ර්භහන්ත රහඳඹ පිළිඵ 
ීනන යජඹ භඟ එශළඹී ඇති ගිවිසුභේ ශවෝ 
එඟතහ ලිඹවිල්රේ තිශේද; 

 (ii) එශේ නම්  එභ ලිඹවිල්ර බහත යන්ශන්ද; 

 (iii) එභ විශලේ ීනන ර්භහන්ත රහඳඹ පිිමටුවීශම් 
මූලි ශොන්ශද්සි වහ ශභනහයණඹ සිදු න 
ආහයඹ ඳළවළදිලි යන්ශන්ද; 

 (iv) එභ ර්භහන්ත රහඳඹ වහ වඳුනහශන ඇති 
භූි]ශත සිතිඹභේ ඉදිරිඳත් යන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

 
சசற தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் 

அகச்சருரணகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) அசரங்கத்றணரல் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ரர தற அகச்சரறன் சலண றஜத்றன் 

சதரது இக்கம் தரறறக்கப்தட்டரகக் 

குநறப்தறடப்தடுகறன்ந த்ப றரண 

றகனத்க அண்டிரண றசசட சலணக் 

ககத்தரறல் னம் தரடர்தரக சலண 

அசரங்கத்துடன் ற்தடுத்றற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப ஏர் உடன்தடிக்கக அல்னது 

உடன்தரட்டு ஆம் உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அந் ஆத்க சகதறல் 

சர்ப்தறப்தரர ன்தகத்ம்; 

 (iii) சற்தடி றசசட சலண ககத்தரறல் 

னத்றகணத் ரதறப்தற்கரண அடிப்தகட 

றதந்கணகள் ற்ரம் தொகரகத்தும் 

கடததரம் றத்கத் தபறவுதடுத்துரர 

ன்தகத்ம்; 

 (iv) சற்தடி ககத்தரறல் னத்றன் ததரருட்டு 

இணங்கரப்தட்டுள்ப றனத்றன் கதட 

தரன்கநச் சர்ப்தறப்தரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the  Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is an agreement or accord 

entered into with the Government of China 

with regard to the Special Chinese 

Industrial Zone, associated to the Mattala 

Airport which is said to have been agreed to 

by the Prime Minister on his visit to China, 

as stated by the Government; 

 (ii) if so, whether that document will be tabled; 

 (iii) whether he will make a clarification of the 

preliminary conditions of establishing that 

Special Chinese Industrial Zone and the 

manner it is managed; and 

 (iv) whether a map of the land earmarked for 

that industrial zone will be presented? 

(b)  If not, why? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු නිගරෝන් ගඳගතාරළ ෙශවළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 
ආතාිකක ක ුතතු රළජය අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர - சசற தகரள்கககள் 

ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට 

පිළිතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

  අශඵෝධතහ ගිවිසුශම් පිටඳත ඇතුශත් ඇමුණුභ 

වවළගව* යි]. 

 (iii) ශ්රී රංහ විසින් ශවෝ ශනඹම් යටේ විසින් ඉදි 
යන රද හර්ි] උදයහනරට ශවෝ විශලේ 
ආර්ික රහඳ ශර ළරශන යහඳෘතිරට 
අදහශ පිරිනළශභන ෛනතිභඹ අයිතිහසිම් 
වහ අනුග්රහවහත්භ ශොන්ශද්සි ීනන භහම් විසින් 
ශ්රී රංහශ  ඉදි යනු රඵන ර්භහන්ත උදයහන 
වහ ද අදහශ නීති රීති ඹටශත් පිරිනළීටභටත්  
ආයේහ තවවුරු කිරීම් ව ශනත් අදහශ 
අංඹන් ඇතුශත් ්රභහණත් ම්ඵන්ධතහන් එීප 
හර්ි] උදයහන වහ ළඳයීභ තවවුරු යි]න්  
්රභහණත් ඹියතර ඳවසුම් වති ශශයන 
අලය වහඹ රහ දීභටත්  ශ්රී රංහ යජඹ වහ ීනන 
යජඹ  හඵද්ධ එභ ර්භහන්ත රහඳ 
ශභනහයණඹ කිරීභටත් එඟ වී ඇත. 

 (iv) නළත. 

  හර්ි] රහඳඹ වහ ශන් ශශයන ඉඩශම් 
ළරළසභ ශභශත ේ නිලසටඹ ය නළත. 

(ආ) අදහශ ශනොශ . 

 
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  ශම් ර්භහන්ත රහඳශත අයිතිඹ ශ්රී 

රංහ යජඹ තුද  ීනන යජඹ ශවෝ භහභේ තුද  නළත්නම් 

 හඵද්ධද කිඹරහ භහශේ ඳශමුන අතුරු ්රලසනශඹන් භහ දළන 

න්න ළභළතියි. 

 

ගරු නිගරෝන් ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ වන් ශ ඳරිදි    හඵද්ධ 

ංර්ධන යහඳෘතිඹේ වළියඹට තභයි ක්රිඹහත්භ න්ශන්.   

 

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

එිම ්රතිලතඹ ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු නිගරෝන් ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

්රතිලතඹ නිලසටඹ ය නළවළ  ශම් මූලි ගිවිසුභේ නිහ. අපි 

  ඉදිරිශතදී ඔඵතුභහට දන්න්නම්.  

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  තුන්න අතුරු ්රලසනඹ අවන්න. 

     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශන්ද? 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්න අතුරු ්රලසනඹ. භශේ ණනඹ අනු නම් තුන්න 

අතුරු ්රලසනඹ. 

     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශවොයි. භභ ශදන අතුරු ්රලසනඹයි  තුන්න අතුරු ්රලසනඹයි  

එතු යරහ අවන්නම්.  

රු යහජය ඇභතිතුභනි  ශම් ආයම්බ යන්න ඹන ර්භහන්ත 

ශභොනහද කිඹන එ ළනත්  ඔඵතුභන්රහ ශම් ර්භහන්ත 

රහඳඹ සිතිඹභකින් වඳුන්හ දී නළති නිහ එිම ටයුතු ආයම්බ 

යන්න ලින් පිළිත් ඳරිය අධයඹන හර්තහේ රඵහ න්නහ 

කිඹන එ ළන එඟ ශනහද? 

 

ගරු නිගරෝන් ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔ . රු ථහනහඹතුභනි  අපි න යජඹේ වළියඹට   ශම් 

අහර්ථ වුණු යහඳෘති නළත අශස ආර්ිකඹට ඵද්ධ යරහ   

තුළින් ඳසු ගිඹ යජශඹන් ත් ණඹ ශන්න පුළුන් ආහයඹට 

පරදහයී ශර එභ ටයුතු ඉදිරිඹට ශන ඹන්න තභයි ළරසුම් 

ය තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ ඳරියඹට වහනිඹේ ශනොන 

අයුශයනුත්    හශේභ අශස යශට් සිියන තරුණ-තරුණිඹන්ට ශම් 

තුළින් රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ න ආහයශඹනුත් ර්භහන්තලහරහ 

පිිමටුන්නට අඳ ටයුතු ය තිශඵනහ. ඳරිය අධයඹනශඹන් 

ඳසු එභ රහඳඹට සුදුසු ර්භහන්තලහරහ පිිමටුවීභට   

ආශඹෝජඹන් භඟ හ්ඡා හ ය    පිළිඵ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට දළනුම් දීරහ ඉසයවට ඹන්න තභයි අඳ 

ඵරහශඳො ශයොත්තු ශන්ශන්.  

 

ගම්ජතා ගජ්. ආතා. එවහ. රූඳිංංශ ෙශවළ  එගරහි 

ඳීමක්ණය: ගශේතු 
சஜர் றரு. சஜ.ஆர்.ஸ். ரூதசறங்யவுக்கு றரண 

றசரக :கரம் 

INVESTIGATION AGAINST MAJOR J.R.S. RUPASINGHE: 

REASONS 

386/’15 

12. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ික ටයුතු 
අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1); 

(අ) (i) ල ර රංහ යුද වමුදහශ  ශේඹ යන 
ශම්ජර්යශඹු  න ශේ. ආර්. එස. රඳසිංව 
භවතහට එශයිම ශම් නවිට ඹම් ඳරීක්ෂණඹේ 
 රඹහත්භ ශි]න් ඳරණද;    

995 996 

————————— 
*  පුවහවකළගත ව ළ ඇව. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii) එශේ නම්  එඹට ශවේතු ශර්ද; 

 (iii) ශභභ ඳරීක්ෂණඹ ශභශවඹන නිරධහරින්ශේ නම් 
වහ තනතුරු ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) (i) ශම්ජර් ශේ. ආර්. එස. රඳසිංව භවතහට 
හධහයණඹේ කිරීභට පිඹය න්ශන්ද; 

 (ii) එශේ නම්    ය ආහයශඹන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ඇ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 
 

தற அகச்சரும், சசற தகரள்கககள் ற்ரம் 

ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சருரணகக் சகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) இனங்கக இரடத்றல் தறரற்ரம் சஜர் 

எருரண றரு. சஜ.ஆர்.ஸ். ரூதசறங்யவுக்கு 

றரக இன்நபறல் றசரகதரன்ர 

கடததற்ரக்தகரண்டிருக்கறநர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்கரண கரம் ரது 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) இந் றசரகக றப்தடுத்தும் 

உத்றசரகத்ர்கபறன் ததர்கள் ற்ரம் 

தொகரறகள் ரக ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) சஜர் றரு. சஜ.ஆர்.ஸ். ரூதசறங்யவுக்கு 

றரதரன்கநப் ததற்ரக்தகரடுக்க ட 

டிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அது வ்றரக ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an investigation is being carried out 

at present against Major J.R.S. Rupasinghe 

of Sri Lanka Army; 

 (ii) if so, the reason for it; and 

 (iii) the names and the positions of the officers 

who conduct the aforesaid investigation? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to do some 

justice to Major J.R.S. Rupasinghe; and 

 (ii) if so, the manner in which it will be done? 

(c)  If not, why? 

 

ගරු රුලන් විජයලතාධන ෙශවළ (ආරක්ක රළජය 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 

Defence) 

රු ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ික ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට 

පිළිතුය ශදනහ.  

(අ) (i) නළත. 

 (ii) ශම්ජර් ශේ.ආර්.එස. රඳසිංව භවතහට එශයිම ශම් 
නවිට කිසිදු ඳරීේණඹේ ක්රිඹහත්භ ශනොන 
නමුත් ඔහු යුද වමුදහ ශේහ හරඹ තුශ සිදු යන 
රද ළයදි ඵළඳි ඳරීේණ සිදු ය යුද වමුදහ 
ඳනතට අනු දඬුම් රඵහ දී ඇත.  

 (iii) අදහශ ශනොශ . 

(ආ) (i) අදහශ නිරධහරිඹහ විසින් සිදු යන රද විනඹ 
ඩකිරීම් ශවේතුශන් ඔහුට හධහයණඹේ ඉටු 
කිරීභට වළකිඹහේ ශනොභළත. 

 (ii) ඉවත (ආ) (i)පිළිතුයට අනු ඳළන ශනොන න. 

(ඇ) යුද්ධ වමුදහ ඳනශත් අං 116(අ)  129(1)  106(අ)  109  
120 දයන න්ති ්රහය යුද වමුදහ තුශ ළයදි 
ණනහේ සිදු ය තිීභ ශවේතුශන් ඳරීේණ සිදු ය 
යුද්ධ වමුදහ ඳනත අනු දඬුම් රඵහ දී ඇත.  

 

ශම්ජර් ශේ.ආර්.එස. රඳසිංව 1996.12.27 දින ඔහුශේ 

යහජහරි ටයුතු ඵළඳි ළයදි දත්තඹන් සිඹ ශයජිශම්න්තුශ  

ශජයසධ නිරධහරිශඹු  ශත ඉදිරිඳත් යි]න් යදේ සිදු කිරීභ 

ඵළඳි යුද වමුදහ නීතිඹ අනු රඝු නඩු විඳීභේ සිදු ය දඬුභේ 

ශර තදින් තයටු ය ඇත.  

අදහශ නිරධහරි 1997.08.28 දින සිට 1997.10.06 අතය හරඹ 

තුශ තභන්ශේ ශඳෞද්ලි නි ෆදීභ වහ යුද වමුදහ ශඵළුන් 

ශඹොදහ ළනීශභන් සිදු යන රද ළරැදි ඵළඳි යුද වමුදහ නීතිඹ 

අනු රඝු නඩු විඳීභේ සිදු ය දඬුභේ ශර තදින් තයටු ය 

ඇත.  

අදහශ නිරධහරි 2002.03.31 දින නිරධහරි උස කිරීශම් 

ඳරීේණ වහ ශඳනී ශනොසිටීභ ඵළඳි ඔහුට ය 05 ශද්ය ඹ 

වහ විශද්ය ඹ ඳහධභහරහන්ට වබහගි වීභ අත්ිමටුහ ඇත.   

තත් නිරධහරි  නිරධහරි නිසන උත්ඹදී ශජයසධ 

නිරධහරිශඹු  භ ළටුභේ ඇති ය ළනීභ ශවේතුශන් 

2002.06.03 න දින යුද වමුදහ නීතිඹට අනු රඝු නඩු විඳීභේ 

සිදු ය  අහද ය ඇත. 

ශභභ නිරධහරි සිඹ ශජයසධ නිරධහරිශඹු ශේ යහජහරි 

උඳශදසරට ඳටවළනි යුද වමුදහ ශේඹට නිසි අයඹේ 

ශනොශන ශනොඳළි]ණ සිටීශම් ඵයඳතශ යදේ සිදු කිරීභ 

ශවේතුශන් රඝු නඩු විඳීභේ සිදු ය ඔහුශේ යුද වමුදහ 

ශජයසධතහ අං 06කින් ඳවත දභහ ඇත. 

රුණු එශේ ශවයින් ශභභ නිරධහරි ශතෝයහ ළනීශම් ශම්ජර් 

නිරඹ (Selected Major List) වහ ඳත්න රද  යුද වමුදහ 

මූරසථහන ඳශන වහ ශදන භඩුඩර විසින් නිර්ශද්ල ශනොයන 

රදී. 

එශවත් යුද වමුදහ ටර්ඹහ නිශඹෝ 05/2010 ්රහය ඉවත ඳරිදි 

සුදුසුම් ශනොරඵන නිරධහරි වහ අන් අසථහේ රඵහ දීභ 

ඵළඳි රහ ඵළලීභ වහ 2014.02.26 දින යුද වමුදහ ශම්ජර් 

නිරඹ වහ ශතෝයහ ළනීශම් භඩුඩරඹ ශත විශලේ නිර්ශද්ලඹේ 

භත වහ තත් නිරධහරිශේ රුණු දළේවීභ පිළිඵ ළරකිල්රට 

ශන අදහශ භඩුඩරඹ විසින් තත් නිරධහරි ශම්ජර් නිරඹ රඵහ 

දීභට සුදුසු නිරධහරිශඹු  ඵට නම් යන රදී. 

තත් නිරධහරි 2014.04.04 දින  33 න ශ්රී රංහ ජහති 

ආයේ ඵරමුළු   අණශදන නිරධහරි ලශඹන් යහජහරි 

යි]න් සිියඹදී සිඹ ඵරතර වහ ය්රහද අනිසි ශර බහවිත 

997 998 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

යි]න් යුද වමුදහ ශසු නිරඹන්ශේ ඳරිශබෝජනඹ වහ යුද 

වමුදහ ශතින් 33 න ශ්රී රංහ ජහති ආයේ ඵරමුළු 

 ඹ ශත රඵහ ශදන රද ආවහය ද්රය ශතොඹේ සිඹ නි 

ශත යුව 49039 දයන භශවේන්ද්රන් ශඵොශරශයෝ ළේ යථශඹන් 

රැශන ඹි]න් සිියඹදී ශ්රී රංහ යුද වමුදහ ශඳොලිස ශවේහ ඵරහඹ 

ශතින් අත් අඩංගුට  න්නහ රදී. 

  අනු තත් නිරධහරි විසින් සිදු යන රද ඉවත ක්රිඹහට ඔහු 

ළයදිරුද  නිළයදිරුද ඹන්න රණයණඹ කිරීභ වහ සිදු යනු 

රඵන මූලි ඳරීේණ උහවිඹ අන් නතුරු ශභභ නිරධහරි 

2015.07.01 සිට 2016.06.30 දින දේහ ළටුස යිමත ක්රීඹ 

ශේශඹන් මුදහ වළය ඇත.   වහ ඳළති යුද වමුදහ ඳරීේණඹ 

2015.08.18 දින අන් යි]න් යුද වමුදහධිඳති නිභනඹ රඵහ දී 

ඇති අතය  එිමදී එභ නිරධහරි යදරුවීභ ශවේතුශන් 2015.10.01 

දින නළත යුද වමුදහ ශේඹට ළහ 2015.10.30 දින යුද වමුදහ 

පිළිශතට අනු දඬුභේ ශර තදින් තයටු ය ඇත. ශම් න 

විට 2016.07.01 දින සිට 2016.12.31 දේහ ළටුස යිමත ක්රීඹ 

ශේශඹන් මුදහ වළය ඇත. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශම් නිරධහරිඹහ යපු ළරැදි ම්ඵන්ධ ශඹන් නඩු රණන්දුේ 

එනතුරු ඉන්නහඹ කිඹරහ රු යහජය ඇභතිතුභහශේ පිළිතුශර්දී 

වන් යන්නට ශඹදුණහ. ශ්රී රංහ යුද වමුදහශ  ෘජුභ එශවභ 

ළරැදි යපු නිරධහරින් සිියනහ.   හශේභ ඳළිළනීභ වහ 

වුභනහ නම් ශටෝදනහ වදරහ ඹම් ශශනේ ම්පර්ණශඹන්භ 

වමුදහ ජීවිතශඹන් ශනයඳන්නත් රභශ දඹන් ක්රිඹහත්භ යන්න 

පුළුන්. ෆීල්ඩ් භහර්ල් යත් ශෂොන්ශේහ භළතිතුභහට සිදු වුණු ශද් 

අපි දන්නහ. අශස ර්තභහන ඹව ඳහරන ආඩුඩු තුළින් අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් වමුදහ තුශ විනඹ ඇති කිරීභ හශේභ 

වමුදහ නිරධහරින් තුශ තෘසතිඹ ඇති කිරීභයි.  භවය විට  

නිරධහරින්ට ිමතහ භතහ ශ්ඡතනහන්විත අහධහයණම් කිරීභට 

එශයිම ක්රිඹහත්භ ශන්න අභහතයහංලඹට නළවුම් ව අලුත් 

දළේභේ තිශඵනහද කිඹරහ භභ රු ඇභතිතුභහශන් දළනන්න 

ළභළතියි.  

 

ගරු රුලන් විජයලතාධන ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු ථහනහඹතුභනි  එළනි අසථහ තිශඵනහ නම් 

අනිහර්ඹශඹන්භ   ළන අපිට ඵරන්න පුළුන්. එතුභහට 

අහධහයණඹේ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ ශභතුභහ කිඹනහ නම්  

අපිට   පිළිඵ ලිඛිත දළනුම් ශදන්න. වමුදහඳතිතුභහත් භඟ   

ම්ඵන්ධශඹන් හ්ඡා හ යරහ  නළත ඳරීේණඹේ 

ඳත්න්නට භට ටයුතු යන්න පුළුන්. නමුත් භභ ිමතන 

වළියඹට අවුරුදු ණනහේ තිසශේ ශභතුභහට විවිධහහය ශටෝදනහ 

ඳළන නළඟිරහ තිශඵනහ. ඳළිළනීභේ වළියඹට නම් භට ශම් 

ශඳශනන්ශන් නළවළ. නමුත් එතුභහ කිඹනහ නම්  එළනි 

අහධහයණඹේ ශරහ තිශඵනහ කිඹහ  ආඳසු   ළන ඳරීේහ ය 

ඵරන්න අඳට පුළුන්.  

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භශේ ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභශේයි. 

රු යහජය අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහත් දන්නහ  භහ ශම් රු 

බහශ දී ීටට ලින් ්රිවිධ වමුදහට ආවහය ළඳයීශම් 

ශොන්රහත්තු පිළිඵ ථහ ශ ඵ ව   පිළිඵ ඔඵතුභහත් 

දළනුත් ශ ඵ. විශලේශඹන් යුද වමුදහට ආවහය ළඳයීශම් 

ශොන්රහත්තුට අදහශ එේතයහ ශම්ජර්යඹු  පිළිඵ  ශතොයතුරු 

අඳ ඉතහ ඳළවළදිලි නහථ ශහ. වළඵළයි  ශම් රු බහශ    ළන 

ථහ යරහ  ශතොයතුරු බහත යරහ  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් 

යරහ තිබිඹදීත් අද න ල්   ශම්ජර්යඹහ -ශම්ජර් යසි 

ඳඩුඩිතයත්න නිරධහරිඹහ- ම්ඵන්ධශඹන් කිසිදු ක්රිඹහ භහර්ඹට 

යුද වමුදහ ගිිමන් නළවළ. ශභිමදී එේ විධිඹටත්  

ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී භන්ත්රීයඹු  ඉදිරිඳත් යපු රුණු 

ම්ඵන්ධශඹන් තත් විධිඹටත් ආදී ලශඹන් ශදඹහහයඹට 

රන්ශන් ඇයි? ශම් පිළිඵ ඔඵතුභහ ශොඹහ ඵරනහද  රු 

යහජය අභහතයතුභනි?  

 

ගරු රුලන් විජයලතාධන ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

අනිහර්ඹශඹන්   ළන ශොඹහ ඵරනහ. ඔඵතුභහ එදහ අඳට 

රඵහ දුන්   විසතය ඔේශෝභ අපි වමුදහඳතිතුභහට ශඹොමු ශහ. 

වමුදහඳතිතුභහ භඟත් අපි එදහ   ළන හ්ඡා හ ශහ. භහ දන්නහ 

තයි]න් යුද වමුදහඳතිතුභහ   ම්ඵන්ධත් ඳරීේණඹේ 

ඳළළත්වහ.   ළනත් විසතය ිය අයශන භහ ඔඵතුභහට 

රළශඵන්න රසන්නම්  රු භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
( ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ථහනහඹතුභනි  භශේ තුන්න අතුරු ්රලසනඹ 

ශභශේයි.  

යුදභඹ හතහයණඹේ නළති ශම් හනුශ  ශ්රී රංහ යුද 

වමුදහශ  නිරධහරින්ට ක්රිඹහන්විත ශේඹේ නළවළ. යුද 

භහනසිත්ඹ තුශ ව වදිසි ආඳදහරදී ඳභණේ ශනො 

විශලේශඹන් ජනතහශේ ්රජහ ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹ තුශත් ඔවුන් 

භ ඵය ක්රිඹහශ  ශඹොදහන්න අභහතයහංලඹට තිශඵන දළේභ 

ශභොේද?  

 

ගරු රුලන් විජයලතාධන ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

අපි දළනට   ළඩ ටයුතු දිටභ යශන ඹනහ  රු 

ථහනහඹතුභනි  රු භන්ත්රීතුභනි. විශලේශඹන් ඔඵතුභහ වන් 

ශහ හශේභ විවිධ ආඳදහ අසථහරදී ඳභණේ ශනො  ආඩුඩු 

විධිඹට ්රජහ ත්හය වහත් එතුභන්රහ ශඹොදහළනීශම් 

අලයතහේ තිශඵනහ නම් අපි   ටයුත්ත යනහ. දළනටභත් 

එතුභන්රහ එළනි ළඩ ටයුතු  ශොඩේ යනහ. විශලේශඹන් 

ජහති ආඩුඩුේ වළියඹට අඳ ංිමඳිඹහ ඇති යන ශම් 

අසථහශ දී අශස ්රිවිධ වමුදහ උතුය නළ ශඟනිමය ජනතහශේ 

ජීවිත ඹථහ තත්ත්ඹට ශන  භට ඉතහභ විශිසට ශභශවයේ 

යනහ. එළනි ්රජහ ත්හය ණනහේ අශස යුද වමුදහ 

යනහ. ඊටත් අභතය  ශල් ඵළංු ට ශල් දන් දීභ ආදි 

විවිධහහය ළඩටවන් ්රිවිධ වමුදහ යශන ඹනහ. අපි   

ළඩටවන් අනිහර්ඹශඹන් ඉදිරිඹට යශන ඹනහ.  

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඵහධහ ශහට භහන්න. ජලි භහශත 

ඳශමුළනි ඳහර්ලිශම්න්තු තිශත   ශඳත්භ භවජන ශඳත්ම් 

පිළිඵ හය බහශ දී විභසුභට ත්තහ.  

999 1000 

[රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ] 
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ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ්රලසනඹ අවරහ ඉය වුණහට ඳසු   හයණඹ නිමු  රු 

භන්ත්රීතුභහ.   

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

එශේ   ශඳත්භ විභසුභට ත් ශරහශ  එභ අසථහට යුද 

වමුදහ නිරධහරින් ඇවිත් සිියඹහ; ශඳත්ම්රුත් ඇවිත් සිියඹහ. 

එතළනදී ඔහු අවපු එභ ්රලසනඹට ශවෝ උත්තය ශදන්න 

එතුභන්රහ අභත් වුණහ.   නිහ ශම් පිළිඵ සහධීන 

ඳරීේණඹේ නළත ඳත්හ ඔහුට හධහයණඹේ ඉසට යනහ 

කිඹහ ඔවුන් එදහ ශඳොශයොන්දු ශරහ ගිඹහ. භහ ිමතන වළියඹට   

ම්ඵන්ධශඹන් භවජන ශඳත්ම් හය බහ භඟින් ශම් රු 

බහ දළනුත් ශරිරහ නළවළ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්  ඳඩුඩිතයත්න කිඹන නිරධහරිඹහ 

ම්ඵන්ධශඹන්ද?  

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශම්ජර් රඳසිංව ම්ඵන්ධශඹන්.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යහජය අභහතයතුභහ.  

 
ගරු රුලන් විජයලතාධන ෙශවළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

භහ   ළන වමුදහඳතිතුභහ භඟ හ්ඡා හ යන්නම්.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 14-611/'16-(1)  රු (ෛදය) නලින්ද ජඹතිස 

භවතහ.  

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

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශද හරඹේ ඉල්රහ සිියනහ.   
 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමෙ  නිගයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගනොගරොච්ග්ෝගල් වළඳ විදුලි  ළගළරය : බි ලෆටීම් 
தகச்சசரகன அணல் றன்தற்தத்ற றகனம் : 

தசலிப்தைகள் 
NOROCHCHOLAI THERMAL POWER STATION: BREAKDOWNS 
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15.ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ඳසු ගිඹ ර්ඹ තුශ ශනොශයෝඡශටෝශල් තහඳ විදුලි 
ඵරහහයශත බි ළටීම් සිදු ව අසථහ ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) ශනොශයෝඡශටෝශල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ 
ආයම්බශත සිට ශම් දේහ සිදු ව බි ළටීම් 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) ශනොශයෝඡශටෝශල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ යශට් 
භසත විදුලි අලයතහශන් ශොඳභණ 
්රතිලතඹේ රඵහ ශදන්ශන්ද; එභ   ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (iv) තහඳ විදුලි ඵරහහයඹේ භත යශට් ජහති විදුලි 
නිසඳහදනඹට ඹළපීභට සිදු වීභ අදහනම්වත 
ටයුත්තේ ශනොශ ද;  

 (v) ශනො එශේ නම්  එඹ ඳළවළදිලි යන්ශන්ද; 

 (vi) එභ අදහනශභන් ි]දීභට නු රඵන පිඹය 
ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද? 

(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 
 

றன்லு ற்ரம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சகக் 

சகட்ட றணர:  

(ஆ) (i) கடந் ஆண்டு தகச்சசரகன அணல் 

றன்தற்தத்ற றகனத்றன் டடிக்கககள் 

கடப்தட்ட சந்ர்ப்தங்கபறன் ண்றக்கக 

த்கண; 

 (ii) தகச்சசரகன அணல் றன்தற்தத்ற றகனம் 

ஆம்தறக்கப்தட்டது தொல் இதுக அன் 

டடிக்கககபறல் இடம்ததற்ரள்ப கடகபறன் 

ண்றக்கக த்கண; 

 (iii) தகச்சசரகன அணல் றன்தற்தத்ற றகனம் 

ரட்டின் எட்டுதரத் றன்சரத் சகறல் 

த்கண சவீத்கப் ததற்ரக்தகரடுக்கறன்நது 

ன்தகத்ம்; ற்ரம் சற்தடி அனகுகபறன் 

ண்றக்கக த்கண; 

 (iv) அணல் றன்தற்தத்ற றகனதரன்நறல் 

ரட்டின் சசற றன்தற்தத்ற ங்கறறருக்க 

சண்டிசற்தட்டுள்பக அதரகரண 

தசல் அல்னர; 

 (v) இன்சநல், அகண தபறவுதடுத்துரர; 

 (vi) இந் அதரத்றலிருந்து றடுதடுற்கு 

டுக்கப்தடவுள்ப டடிக்கககள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்?  

 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  how many times breakdowns occurred at 

the Norochcholai Thermal Power Station 

during the past year; 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 (ii)  how many times breakdowns occurred at 

the Norochcholai Thermal Power Station 

from its inauguration up to now; 

 (iii)  what percentage of country’s overall power 

need is met by the Norochcholai Thermal 

Power Station and how many units it 

amounts to; 

 (iv)  whether it is not a risky thing for the 

country to depend on a thermal power 

station for its national power need; 

 (v)  if it is not, why it is not risky; and 

 (vi)  if it is, what steps will be taken to avoid that 

risk? 

(b)  If not, why?            
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ (විදුලි  ශළ පුනතාජනනීය 
 ක්ති නිගයෝජය අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

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

Renewable Energy) 

රු ථහනහඹතුභනි  විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.  

(අ) (i) 2015 ර්ඹ තුශදී ශනොශයෝඡශටෝශල් තහඳ විදුලි 
ඵරහහයශත ක්රිඹහත්භ ව ජන ඹන්ර තුන ඳවත 
අයුරින් බි ළටී තිබුණි.  

  ජන ඹන්ර 1 - බි ළටීම් 1 

  ජන ඹන්ර 2 - බි ළටීම් 6 

  ජන ඹන්ර 3 - බි ළටීම් 6 

 (ii)  ශනොශයෝඡශටෝශල් තහඳ විදුලි ඵරහහයශත 
ආයම්බශත සිට ශම් දේහ සිදුව බි ළටීම් ංයහ 
ඳවතින් දේහ ඇති ඳරිදි ශ .  

  ජන ඹන්ර 1 - බි ළටීම් 33 

  ජන ඹන්ර 2 - බි ළටීම් 17 

  ජන ඹන්ර 3 - බි ළටීම් 8 

 (iii)  2015 ර්ශතදී ශනොශයෝඡශටෝශල් තහඳ විදුලි 
ඵරහහයඹ යශට් භසත විදුලි අලයතහ ශන් 
සිඹඹට 34ේ නිසඳහදනඹ ය ඇත. එඹ 
4 457GWhකි.  

 (iv)  ඇත්ත ලශඹන්භ එේ ඵරහහයඹේ (තහඳ විදුලි 
ඵරහහය ශවෝ  ජර විදුලි ඵරහහය ශවෝ ශනත් 
ශභොනඹම් ආහයඹ විදුලි ඵරහහයඹකින්) භත 
ජහති විදුලි ළඳයීභ සිදු ශනොශ . මුළු 
අලයතහශන් ළඩි ්රතිලතඹේ දළනට රේ විජඹ 
ඵරහහයශඹන් ජහති ඳද්ධතිඹට රඵහ දීභ සිදු 
යන අතය  එභ ශවේතුශන් මුළු ඵරහහයඹභ 
අක්රිඹ න තත්ත්ඹේ ඹටශත් විදුලි ඵර ළඳයුභට 
දළනට ඹම් ආහයඹ අදහනභේ ඇතළයි ළරකිඹ 
වළ. 

  ශශේ නමුත් විදුලි ඵර ඳද්ධතිශත විහලනඹ 
භඟ ඉල්ලුභ ළඳයීභ වහ ජනන ්රබඹන් 
ි]රණඹේ (තහඳ/සුශං/ිමරු එළිඹ/ෛජ සන්ධ/
ද්ර සහබහවි ෆස - LNG) සථහඳනඹ කිරීභට 
ළරසුම් ශශයන අතය එභඟින් ඉවත දළේව 
අදහනභ අභ ය ළනීභට අශසේහ ශශර්. 

 (v)  අදහශ ශනොශ . 

 (vi)  අනහතශතදී ඉදි කිරීභට ළරසුම් ය ඇති ජර 
විදුලි ශඹෝජනහ රභ න ශරෝඩ්රන්ඩ්ස  උභහඔඹ  
ශභොයවන්ද  ශභොයශොල්ර  භන්නහයභ සුශං 
ඵරහහයඹ ව ඉදිරිශතදී ඉදි කිරීභට ශඹෝජිත ද්ර 
සහබහවි ෆස (LNG), ල් අුණරු ඵරහහය ආදී 
යහඳෘති නිසි රට ඉදි ය විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ 
තුළින් යට පුයහ විසිරී ඳතින ජනන ඳද්ධතිඹ 
තදුයටත් පුළුල් ශ වළකි න අතය  එභඟින් 
ජනන ඳද්ධතිශත ජනන වළකිඹහ එනම්  විවිධ 
්රශද්ලර සිට ඳළතිරුණු විදුලි ජනනඹ තදුයටත් 
ර්ධනඹ නු ඇත. 

(ආ)  අදහශ ශනොශ . 

 

ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශභහශොට් 1 200 ධහරිතහකින් යුේත අධි තහේණි ල් 
අුණරු ඵරහහයඹේ වදන්න දීර්ක හලීන අඩු ශඳොලී ණඹේ 
ජඳහනඹ ශඹෝජනහ ශ ඵ අපි දන්නහ. ශඩොරර් ි]ලිඹන 300ට 
ජඳහනඹ ශඹෝජනහ යපු   යහඳෘතිඹ එශවභ තිශඹද්දි තභයි  ඳසු 
ගිඹ ආඩුඩු ශඩොරර් ි]ලිඹන 450ට ීනනඹත් එේ ශම් ගිවිසුභ 
අත්න් ශශේ. ශම් බි ළටීම් ංයහ ම්ඵන්ධශඹන් භශේ ශඟ 
තිශඵන ශතොයතුරුරට ඩහ ළඩි ණනේ තභයි රු නිශඹෝජය 
ඇභතිතුභහ කි ශ . භභ දන්නහ තයභට විදුලිඹ බි ළටීභදී එ 
ජනන ඹන්රඹේ ඳණ න්න්න රුපිඹල් ි]ලිඹන 26ේ ළඹ 
නහ.  ශනොශයෝඡශටෝශල් ඵරහහයඹ වදපු දශේ සිට ශම් 
ශවුණු අවුරුදු ණන ඇතුශත භභ ිමතන විධිඹට රුපිඹල් 
බිලිඹනඹට ඩහ අඳට ඳහඩු ශරහ තිශඵනහ. ශම් හරඹ තුශ 
සිදු ව විදුලිඹ බි ළටීම්රදී ශම් විදුලි ජනන ඹන්ර නළත ඳණ 
න්න්න ළඹ ව මුදර ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එේ එේ බි ළටීභ ව එේ එේ බි ළටීභ නිහ ඹථහ 
තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට විඹදම් ව මුදර අපි ණනඹ ය නළවළ. 
නමුත්  ඔඵතුභහ කිඹන එශේ ඹම් තයතහේ තිශඵනහ. ඹම් 
ශවඹකින් විදුලි ජනන ඹන්රඹ ක්රිඹහහරිත්ඹ ම්පර්ණ 
ලශඹන් නතය වුශණොත්  එඹ ඵරළන්වීභ වහ විශලේ 
ක්රිඹහදහභඹේ තිශඵනහ.   ල් අුණරු විදුලි ඵරහහයර 
සබහඹ.   හශේභ   වහ ළරකිඹ යුතු හරඹේ ද ත 
නහ.   නිහ අඳට   වහ ළරකිඹ යුතු විඹදභේ දයන්නත් 
සිදුනහ. වළඵළයි    ල් අුණරු ඵරහහයරට අනනය ව 
රභශ දඹේ තිශඵන නිහයි. ශොශවොභ වුණත්  විශලේශඹන්භ 
ශම් ඹන්ර තුශනන් ඳශමුළනි ඹන්රඹ විලහර ලශඹන් ළටලු 
වත ඵ පිළින්නහ. නමුත්  ශදශනි ව තුන්ශනි ඹන්ර 
ඩහත් ශවො භට්ටභකින් ක්රිඹහ යන ඵත් කිඹන්න අලයයි. 

 

ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  හභහනයශඹන් විදුලි ඵරඹ බි 
ළටුණහට ඳසශේ ශභහශොට් 90ේ ව 110ේ න ශතේ ශම් 
ඹන්ර ඳණ න්න්න ඩීල් ළඹ නහ. එතළනදී විලහර ඳහඩුේ 
ශරහ තිශඵනහ. ශම් වයවහ න ඳහඩු ශොඳභණද කිඹරහ ශම් 
යශට් ජනතහ දළනන්න ඕනෆ. භභ දන්නහ තයභට ශම් ශවුණු 
අවුරුදු නඹ හරඹ තුශ දින 271ේ ශම් ඵරහහයඹ ළඩ යරහ 
නළවළ.    විියන් විට ව බි ළටීම් නිහ. එිමදී   ශනුට විල්ඳ 
ඳහවි්ඡචි ශහ. ඩීල්ලින් විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ යරහ 
තිශඵනහ. රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි    පිළිඵ ණනඹ කිරීම් 
යරහ ශම් බහටත්  ශම් යටටත්   ශතොයතුරු ශඳන්න්න. 
ඔඵතුභහ ශම් ශනොශයෝඡශටෝශල් ඵරහහයශඹන් ව හසිඹ ශඳන්න 
අතය  ශම් තුළින් ශරහ තිශඵන අහසිඹත් ශඳන්න්න කිඹරහ භභ 
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[රු එස.එම්. භරිේහර් භවතහ] 
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ඔඵතුභහශන් ඉල්ලීභේ යනහ. ශභොද ශවේතු  ජඳහනඹ හශේ 
අධි තහේණි ල් අුණරු ඵරහහය තිශඵන යටලුත් දළන් ල් 
අුණරුලින් ඈත් නහ. ඉදිරි හරශතදී යන්න ඹන ළඩටවන 
ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහට භභ සතුතින්ත 
නහ. නමුත්  ශම් වුණු ඳහඩු ව එතළනින් එවහට ගිිමල්රහ 
ශම්ශන් ශවොයම් යපු ණනත් කිඹන්න පුළුන් නම් ශවොයි. 
  කිඹන්න ඵළරි නම්  ශරහ තිශඵන ඳහඩුත් ඉදිරි හරශතදී 
ශම් බහටත්  යටටත් දළනුම් ශදන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිියනහ.  
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශේ ්රලසනශඹන් එභ ඵරහහයඹට 
අදහශ නිලසචිත   එේ එේ රුණ ළන විභසුහ නම්    වහ 
ම්ඵන්ධ ණනඹ යන්න පුළුන්භ තිබුණහ. නමුත්  භහ 
ඔඵතුභහට කිඹන්න අලයයි ල් අුණරු ශම් යශට් බහවිත යනහද  
නළද්ද කිඹන හයණඹ ළන විශලේඥ ි]ටුේ විසින් ශම් 
අසථහ න විට ඳරීේණ යි]න් ඳතින ඵ. දළන් අඳට 
ශනොශයෝඡශටෝශල් ඵරහහයඹ හ දභන්න පුළුන්භේ නළවළ. 
අඳට   උරුභ ශරහයි තිශඵන්ශන්.   නිහ ශනොශයෝඡශටෝශල් 
ල් අුණරු ඵරහහයඹ ඩහත් ශවොට  ඳරියඹ ඩහත් ශවොඳින් 
ආයේහ න ආහයඹට  ඩහත් රහබදහයී විධිඹට ඳත්හ ශන 
ඹෆභට අලය යන ෆභ රභශ දඹේභ අපි අනුභනඹ යනහ. 
ඔඵතුභහ කි හ දින ශදසිඹ වළත්තෆණනේ හ දළීටභ පිළිඵ 
හයණඹ. එශේ වුශඩු ඹන්රර ශදෝ නිහ ඳභණේ ශනොශයි  
ල් අුණරු ළඳයීභ අඩුඩ යන්න ඵළරි වුණු නිහයි; ල් අුණරු 
ළඳයීභ බහය ිමටපු ශනොශඵල් භහභ   ීපභ ඉසට ශනොයපු 
නිහයි.   හශේභ ල් අුණරු වහ ම්ඵන්ධ භතු වුණු 
ගුණහත්භබහඹ පිළිඵ ්රලසන නිහයි.   නිහත් යටට විලහර 
මුදරේ අිමි] ශරහ තිශඵනහ.   නිහ ශම් ල් අුණරු පිළිඵ 
්රලසනඹ ඉතහ ංීපර්ණ එේ.   හශේභ යශට් අනහතශත 
ඵරලේති උත්ඳහදන රභශ දඹේ විධිඹට ල් අුණරු බහවිත ශ 
යුතු ද  නළද්ද කිඹන හයණඹ පිළිඵ උඳශදස ළනීභට ආර්ික 
අනුහය බහ විසින් ඳත් ය තිශඵනහ විශලේඥ ි]ටුේ. 
 හ පිළිඵ රණයණඹ කිරීභට ශද්ලඳහරනඥඹන්ට දළනුභ නළවළ.   
විශලේඥ ි]ටුශ  හර්තහ ආහට ඳසශේ  ල් අුණරු බහවිතඹ 
පිළිඵ ්රතිඳත්තිභඹ රණයණ ඉදිරිශතදී න්නහ කිඹන හයණඹ 
කිඹන්න ඕනෆ.   රණයණ න්ශන් ෘත්තිඹන්ශේ රණයණ භත.   
හශේභ ඔවුන් විදුලිඵර භඩුඩරඹ ව අභහතයහංලශඹන් ඳරිඵහිමය  
රු අග්රහභහතයතුභහ විසින් නම් යපු නිඹභ ෘත්තිඹන්. 
ඔවුන්ශේ රණයණඹ අපි ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්නහ  අනහත 
ල් අුණරු බහවිතඹ පිළිඵ. 

 

ගරු එවහ.එම්. ෙරික්කළතා ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

  නිරධහරින් නළති එ නම් ශවොයි. 

 
ෂෙළ අඳ්ළර ළිබඳ  ඳීමක්ණ: විවහවර 

சறரர் துஷ்தறசரகம் தரடர்தரண றசரககள் : 

றதம் 
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2. ගරු  න්දු ළල්  ණ්ඩළරිගගොඩ ෙශවළ (ගරු කනක 

ගශේරත් ෙශවළ ගලනුල ) 
    (ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட - ரண்தைறகு கணக 

சயத் சரர்தரக) 

      (The Hon. Bandula Lal Bandarigoda on behalf of the Hon. 

Kanaka Herath) 

හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයතුි]ඹශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 2015 ර්ශත දියිශනන් හර්තහ ව ශභහ අඳටහය 
සිද්ධි ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii)  එභ සිද්ධිරට ම්ඵන්ධ ළරුන් 
ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීේණ ඳත්හ ළයදිරුන්ට 
නීතයනුූලර දඬුම් ය තිශේද; 

 (iii) ඳරීේණ ඳත්හ නීතයනුූලර ටයුතු 
කිරීභට ශනොවළකි ව සිද්ධි ඉතිරි තිශේද; 

 (iv) එශේ නම්  එභ ඳරීේණ ඩිනම් කිරීභට ඹම් 
ක්රිඹහ භහර්ඹේ න්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුි]ඹ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?  
(ආ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 

 

கபறர் ற்ரம் சறரர் அலுல்கள் அகச்சகக் சகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டில் ரட்டில் அநறக்ககறடப் 

தட்ட சறரர் துஷ்தறசரக சம்தங்கபறன் 

ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) சற்தடி சம்தங்களுடன் தரடர்தைகட 

சந்சக தர்ககபப் தற்நற றசரககள் சற் 

தகரள்பப்தட்டு குற்நரபறகளுக்குச் சட்டரலற 

ரக ண்டகண ங்கப்தட்டுள்பர ன்த 

கத்ம்; 

 (iii) றசரககள் சற்தகரள்பப்தட்டு சட்ட 

ரலறரக டடிக்கக சற்தகரள்ப இனரல் 

சதரண சம்தங்கள் ஞ்சறத்ள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) ஆதணறல், சற்தடி றசரகககபத் துரறப் 

தடுத்துற்கு சதம் டடிக்கக சற் 

தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Women and Child Affairs: 
 

(a)  Will she inform this House - 

 (i)   the number of child abuse cases reported in 

the country in year 2015; 

 (ii)  whether investigations have been carried 

out regarding suspects of the aforesaid 

cases and offenders have been lawfully 

punished; 

 (iii)   whether there are incidents regarding which 

action could not be taken according to the 

law after conducting investigations; and 

 (iv)   if so, whether some action will be taken to 

expedite these investigations? 

   (b)  If not, why? 

 

ගරු ්න්ද්රළනි  ණ්ඩළර ෙශත්මිය (කළන්වළ  ශළ ෂෙළ ක ුතතු 

අෙළවයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றருற) சந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்ரம் 

சறரர் அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 

and Child Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වවළගව* 

යනහ. 
 

* වවළගම්වය ෙව ව න ද ළිබඳතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i)  ජහති ශභහ ආයේ අධිහරිඹ ශත හර්තහ වීම් 10732 

 (ii) නළත. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

  (ජහති ශභහ ආයේ අධිහරිඹ ශත හර්තහ ව 
ඳළි]ණිලිලින් අධිහරිශත විශලේ ශඳොලිස විභර්ලන 
අංලඹට ශඹොමු වී ඇති ඳළි]ණිලි අතුරින් ඳළි]ණිලි 74ේ 
වහ නඩු ඳයහ ඇති අතය ඊට අදහශ නඩු ටයුතු 
ක්රිඹහත්භ ශි]න් ඳරණ. ඳළි]ණිලි 06 ශොනු නීතිඳති 
උඳශදස  වහ ශඹොමු ය ඇත.) 

 (iii) ඔ . 

  (ජහති ශභහ ආයේ අධිහරිඹ ශත 1929 ශභහ 
උඳහය ශේඹ භඟින් ව ඳළි]ණිලිරුන් විසින් සිදු 
යනු රඵන ෘජු ඳළි]ණිලි  ෂළේස ව ලිපි භඟින් ඳළි]ණිලි 
ශඹොමු යනු රළශේ. ශම් අනු ජහති ශභහ ආයේ 
අධිහරිශත විශලේ ශඳොලිස විභර්ලන  ඹ ශත 
ඳළි]ණිලිරුන් විසින් ශඹොමු යන රද ෘජු ඳළි]ණිලි 
ණන 176ේ න අතය  එභ සිඹලු ඳළි]ණිලිරට අදහශ 
විභර්ලන සිදු ය ඇත. 1929 ශභහ උඳහය ශේඹ ව ලිපි 
භඟින් අධිහරිඹ ශත ඳළි]ණිලි 6889ේ ශඹොමු වී ඇති අතය 
ඉන් ඳළි]ණිලි 14ේ අධිහරිශත විශලේ ශඳොලිස  විභර්ලන 
 ඹ භඟින් ෘජු විභර්ලනඹ ය ඇත.  උේත ඳළි]ණිලි 
6889 අතුරින් ඳළි]ණිලි 6875ේ විභර්ලනඹ කිරීභ වහ 
්රහශද්ය ඹ ශඳොලිස සථහන ශත ඵළවළය ය ඇති අතය ඉන් 
ඳළි]ණිලි 4875ේ වහ විභර්ලන සිදු ය හර්තහ  අධිහරිඹ 
ශත ශඹොමු ය ඇත. ඉන් ඳළි]ණිලි 2000ට අදහශ 
විභර්ලන හර්තහ අධිහරිඹ ශත ශඹොමු වී ශනොභළත.) 

 (iv)  ශඳොලිසඳතියඹහ ව අධයේ ශභහ වහ හන්තහ 
හර්ඹහංලඹ වයවහ අදහශ ශඳොලිස අධිහරිරුන් දළනුත් 
ය විභර්ලන ටයුතු ඩිනම් කිරීභට ව විභර්ලන 

         

  හර්තහ ඩිනි]න් අධිහරිඹ ශත ශන්හ ළනීභට ටයුතු 
කිරීභ. 

(ආ) ඳළන ශනොන න. 

 

දඹදිල ලන්දනළ ්ළරිකළ වංවිධළන කරන ආයවන: 

නියළෙනය 

ம்தற ரத்றகக எழுங்குதசய்த்ம் 

றரணங்கள் : எழுங்குதொகநப்தடுத்ல் 

AGENCIES ORGANIZING DAMBADIVA PILGRIMAGE TOURS: 

MONITORING 
600/’16 

13. ගරු  න්දු ළල්  ණ්ඩළරිගගොඩ ෙශවළ (ගරු ීම 

ජයලතාධන ෙශවළ ගලනුල ) 
      (ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட - ரண்தைறகு 

னக்கற ஜர்ண சரர்தரக) 

        (The Hon. Bandula Lal Bandarigoda on behalf of the Hon. 

Lucky Jayawardana) 

     බුද්ධලහන අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) දමදි න්දනහ ටහරිහ ංවිධහනඹ යන 
ආඹතන විලහර ්රභහණඹේ ශ්රී රංහ තුශ 
ක්රිඹහත්භ න ඵත්; 

 (ii) එීප භවය ආඹතන භඟින් විශදස ත න 
න්දනහරුන්ශේ සුයේෂිතබහඹ පිළිඵ 
නිසි ක්රිඹහභහර්ඹේ අනුභනඹ ශනොයන 
ඵත්; 

 (iii) එභ නිහ ඵළතිභතුන් භවත් අසීරුතහට ඳත්න 
ඵත්;  

  එතුභහ පිළින්ශනිමද?  

(ආ) (i) දමදි පජහ භූි] ටන්දනහ කිරීභ වහ යට 
වබහගි න න්දනහරුන් ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) විශදස තන ශ්රී රහංකි න්දනහරුන්ශේ 
සුයේෂිතබහඹ වති කිරීභ වහ න්දනහ 
ටහරිහ ංවිධහනඹ යන ආඹතන නිඹහභනඹ 
කිරීභට විධිභත් රභශ දඹේ  න්ශන්ද; 

 (iii) එශේ නම්  එභ දිනඹ ශර්ද; 

  ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?  

(ඇ) ශනො එශේ නම්    භන්ද? 
 

தைத்சரசண அகச்சகக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) ம்தற ரத்றகககப எழுங்கு தசய்த்ம் 

ரபரண றரணங்கள் இனங்ககறதள் 

இங்கற ருகறன்நண ன்தகத்ம்; 

 (ii) சற்குநறப்தறட்ட சறன றரணங்கள் தோனம் 

தபறரடு தசல்லும் ரத்றரறகர்கபறன் தரது 

கரப்தை தரடர்தறல் உரற றதொகநகள் 

தறன்தற்நப்தடுறல்கன ன்தகத்ம்; 

 (iii) இணரல் தக்ர்கள்  ததரும் சறங்களுக்கு 

உள்பரகறன்நரர்கள் ன்தகத்ம்; 

அர் ற்ரக்தகரள்கறநரர? 

(ஆ) (i) ம்தற தைணற னங்ககப ரறசறப்தற்கரக ஏர் 

ஆண்டிதள் தங்குதற்ரம் ரத்றரறகர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) தபறரடு தசல்லும் இனங்கக ரத்றரறகர் 

கபறன் தரதுகரப்கத உரறப்தடுத்துற்கரக, 

ரத்றகககப எழுங்கு தசய்த்ம் றரணங் 

கபறன் எழுங்குதொகநப்தடுத்லுக்கு தொகநசரர்ந் 

தசன்தொகநதரன்கந ரரறப்தரர ன்த 

கத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அத் றகற ரது ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 

asked the Minister of Buddhasasana: 

(a)  Will he admit that - 

 (i)   a large number of agencies which organize 

pilgrimage tours to Dambadiva are 

operating in Sri Lanka; 

 (ii)   some of such agencies do not make 

appropriate arrangements to ensure the 

safety of the pilgrims who go on 

pilgrimages overseas; and 

 (iii)   devotees experience serious difficulties due 

to this reason? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of pilgrims who go on 

pilgrimages to visit the sacred places in 

Dambadiva annually;  

 (ii)   whether a proper methodology will be 

developed to monitor the agencies that 

organize pilgrimages in order to ensure the 

safety of the pilgrims who go on 

pilgrimages overseas; and 
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 (iii)   if so, the date on which such methodology 

will be developed? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු (ආ්ළතාය) විජයදළව රළජඳක් ෙශවළ (අකරකරණ 

අෙළවය වශ බුද්ධළවන අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அகச்சரும் தைத்சரசண அகச்சரும்) 

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

and Minister of Buddhasasana) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වවළගව* 

යනහ. 
 

* වවළගම්වය ෙව ව න ද ළිබඳතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඔ . 

(ආ) (i)  දමදි පජහ භූි] න්දනහ කිරීභ වහ යට වබහගි න 
න්දනහරුන් අවුරුද්ශදන් අවුරුද්ද ශනස ශ . 

 (ii) ශ්රී රහංකි න්දනහරුන්ශේ සුයේෂිතබහඹ වති 
කිරීභට දළනටභත් විධිභත් රභශ දඹේ ස ය ඇත. 
දමදි න්දනහ ටහරිහ ංවිධහනඹ යනු රඵන ආඹතන 
ලිඹහඳදිංචි යනු රඵන අසථහශ  ම්පර්ණ ශ යුතු 
සුදුසුම් පිළිඵ උඳශදස ිමත අඹදුම්ඳත වහ දිවුරුම් 
්රහලශත පිටඳතේ අමුණහ ඇත.  - (ඇමුණුම්* 1 සිට 6 
දේහ) 

 (iii) අදහශ ශනොශ . 

   

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 

   
ගඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ඳරංගි ආරු ජය ඳළලි ආරුල  ශෆරවීෙ 
தநங்கறரற்ர லகப் தரலிரற்ரக்குத் றருப்தைல்  
DIVERSION OF WATER FROM PARANGI ARU TO PALI ARU 

 
ගරු ඩපවහ ගද්ලළනන්දළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப சதரரகர் அர்கசப, றகனறற் கட்டகப 23

(2)இன் கலழ் லர்ப்தரசண ற்ரம் லர்பதோன தொகரகத்து 

அகச்சர் அர்கபறடம் ணது சகள்றகக் சகட்க 

அதறத்ற்கு ன்நற.  

டக்கு ரகரத்றல் ன்ணரர் ரட்டத்க அண்டி 

த்ள்ப தநங்கறரற்நறலிருந்து லரறகண கரல்ரறதெடரக 

தரலிரற்ரடன் இகப்தன்தோனம் ரங்குபம், வுணறக் 

குபம், தகரள்பரறனன்குபம், கல்றனன்குபம், ல்னரறக் 

குபம் சதரன்ந தரரற குபங்கள் தணகடத்ம். இத்றட்டத்க 

கடதொகநப்தடுத்துன்தோனம் ரங்குபம், ன்ணரரறன் எரு 

தகுற, ற்ரம் கறபறதரச்சற ட்டுன்நற, ரழ்ப்தரத்றன் எரு 

தகுற க்கபறணதும் குடிலர்ப் தறச்சறகணரணது லர்க்கப் 

தடுதுடன் றசரம், கரல்கட அதறறருத்ற ற்ரம் 

அற்சகற்ந சய்ச்சல் க உருரக்கம் ன்தணவும் 

ஊக்குறக்கப்தடும். றனத்டி லர் பம் சம்தடுத்ப்தடும். 

இணரல் க்கபறன் ரழ்ரரத்க உர்த்க்கூடிரக 

இருப்ததுடன், ட ரகரப் தறசசங்கள் ததரருபரர 

ரலறறல் தொக்கற தங்கறகண கறப்தற்கும் அதெடரகத் சசற 

ததரருபரரத்றற்குப் தங்கபறப்தறகண ங்குற்கும் 

றகுக்கும். 

ஆம்தத்றல் தரலிரற்ரத் றட்டரணது து ரட்டின் 

கரலி றட்டத்றற்குள் உள்ரங்கப்தட்டிருந்து. இத் 

றட்டத்றகண கடதொகநப்தடுத்தும்சதரது 30,000 க்க 

பறல் கரடறப்தை இடம்ததரற்கரண சரத்றப்தரடுகள் 

கரப்தடுகறன்நகறணரல் அது சுற்ரச்சூல் ரக்கத்றகண 

ற்தடுத்துதன்ந ககறல் இத்றட்டரணது கடதொகநப் 

தடுத்ப்தடறல்கன. ஆணரல், இத்றட்டத்றற்கு ரற்நலடரகப் 

தநங்கறரற்நறலிருந்து கரல்ரய் அகத்துப் தரலிரற்ரக்கு 

லகக் தகரண்டுருன்தோனம் ட ரகரத்றன் எரு 

கறசரண தகுற சறநந் தொகநறல் அதறறருத்றகட 

தொடித்ம். குநறப்தரக சுற்ரச்சூல் ரக்கத்றகணத் றர்க்கும் 

ககறசனச இப் தரலிரற்ரத் றட்டத்றகண ரன் 

தொன்தரறகறன்சநன்.  

 

கடந் கரனப்தகுறறல் இத்றட்டரணது தொன்தரற 

ப்தட்டிருப்தறதம் இதுக கடதொகநப்தடுத்ப்தடரது 

றகவும் சகணபறக்கறன்நது. "எரு துபற லசதம் 

தன்தடுத்ப்தடரல் கடகனச் தசன்நகடக்கூடரது" ன்ந 

தரக்கறதரகு ன்ணணறன் கூற்ரக்கு ரநரக, இங்கு லர் 

பரணது றசரத்றற்சகதம் தன்தடரல் ன்ணரர்க் 

கடலுக்குள்சபச தசன்ரதகரண்டிருக்கறன்நது. இணரல் 

ததருபவு றனங்கள் இன்ரக ரறசு றனங்கபரகச 

கரப்தடுகறன்நண. இத்றட்டம் தரடர் தறல் ற்தகணச 

சற்தகரள்பப்தட்ட றட்ட றப்தேட்டு அநறக்ககக இங்கு 

ருகறன்சநன். 

 

தரலிரற்ரத் றட்டத்றன் றட்ட றப்தேடு 
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————————— 
*  පුවහවකළගත ව ළ ඇව. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

தரலிரற்ரத் றட்டத்றன் தைணகப்தைக்தகண தொன்தரறப்தட்ட 

தசனறணங்கள் (ரூதரய்) 

தநங்கறரற்ரக்கு குரக்கரக அகக்கட்கட 

அகத்து தரனசரட்கடக்கு லகத் றருப்தற 

ரய்க்கரல்தோனம் தகரண்டுதசல்னல் 

  100 றல்லின் 

வுணறக்குபத்கப் தைணகப்ததுடன் தரரற 

கவுடன்கூடி கலிங்கு ற்ரம் 

ரய்க்கரல்ககபத்ம் தைணகத்ல் 

  400 றல்லின் 

வுணறக்குபத்துக்குக் கலழ் தரலிரற் ரக்குக் 

குரக்சக அகக்கட்கடக் கட்டுதெடரக 

லகச் சசறத்ல் 

 100 றல்லின் 

தரலிரற்நறன் அகணத்து டுத் ற்ரம் 

சறநற குபங்ககபப் தைணகத்ல் 

   98  றல்லின் 

தரத்ம்   698 றல்லின் 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ஆகச, - 

தரலிரற்ரத் றட்டத்க தொன்தணடுக்கக்கூடி 

ரய்ப்தைக்கள் உள்பணர?  

இல்கனதணறல், அற்கரண கரத்கத்ம் உண் 

தடணறல், இத்றட்டம் தொன்தணடுக்கப்தடக்கூடி 

கரனகட்டம் குநறத்தும் கூந தொடித்ர?  

இக்சகள்றகளுக்கரண தறல்ககபத்ம் டுக்கப்தடக் கூடி 

டடிக்ககள் தரடர்தரண றபக்கங்ககபத்ம் தகப 

அகச்சர் றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர அர்கள் ங் 

குரதண றர்தரர்க்கறன்சநன்.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ ශභභ ්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යන්න 

ශඳය කි යුතු රුණේ තිශඵනහ. රු බහනහඹතුභනි  

ඔඵතුභහටත් භත ඇති   භහ ශම් රු බහශ දී අසථහ ණනහේ 

්රලසන ශහ  භහ ඉදිරිඳත් යන රද සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් 

්රලසනඹට නිජ ශතල් අභහතය ටන්දිභ වීයේශොඩි 

අභහතයයඹහශන් පිළිතුයේ රඵහ ළනීභ පිළිඵ. භභ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට  සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත්   ්රලසනඹ  

ඉදිරිඳත් යරහ  ති ශදට ඳසු  - ඊශඟ ඳහර්ලිශම්න්තු තිශත

- නැවත ඒ ගැන විමසුවා. ඒ අවසථ්ාවේදීත් පිළිතුරක් ලබා දුන ්ව  

නළවළ. ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්තු ති ශතත්   ළන විභසුහ; දළන් අදත් 

විභනහ. රු බහනහඹතුභනි  ශභොේද ශම් තත්ත්ඹ? 

එේශෝ එතුභහ  ශම් ළන රන්ශන් නළවළ. එශවභ නළත්නම් 

එතුභහ ළන ශභොේ වරි - 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ පිළිතුරු ශදනහද? නළත්නම් ඉදිරිශතදී- 

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට  ට උත්තය ශදන්න විධිඹේ නළවළ. 12ළනි දහ 

උත්තයඹේ ශදනහ කිඹරහ එතුභහ භට දළනුම් දීරහ තිශඵනහ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳයණ ්රලසනඹට ශන්ද? 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ශම් තත්ත්ඹ අනුභත යන්ශන් නළවළ. ඇත්ත ලශඹන්භ 

ශම් උත්තයඹ රඵහ දීභ ්රභහදයි.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් ෆශවන හරඹේ. ඔඵතුභහත් දන්නහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී 

අසථහ කිිමඳඹදී ශම් ්රලසනඹ ළන ඇහුහ.  

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ   ෆශවන හරඹේ. ශම්හ ජහති ළදත්භේ තිශඵන 

්රලසන. ශම්හට පිළිතුරු දීභ ්රභහද යන්න ඵළවළ. ේණි 

උත්තයඹේ අලයයි කිඹරහ භහත් පිළින්නහ. වළඵළයි  එතුභහ භට 

දන්හ තිශඵනහ  12ළනි දහ උත්තයඹේ ශදනහ කිඹරහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  එශවභ නම් අපි දළනට   පිළිනිමු.   

හභහනයශඹන් වරි රභඹ ශනොශයි කිඹරහ භහත් පිළින්නහ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශොඩේ හරඹේ ත වී තිශඵනහ. ශම් හභහනය 

තත්ත්ඹේ ශනොශයි. හභහනයශඹන් අභහතයරු ල් අයශන 

පිළිතුරු රඵහ දුන් අසථහ තිශඵනහ. නමුත් ශම් ්රලසනඹ ළන 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී අසථහ ණනහේ ්රලසන ශත්  එතුභහ 

ඇවිල්රහ උත්තයඹේ ශදන්ශන් නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි  සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹට ශත් 

්රලසනඹ භහ දළන් ඉදිරිඳත් යනහ.  
 

II 
 

 ෙළතාග පුළුල් කිීමගම්දී ලන්දි ගනොගගවීෙ 

வீறகள் றஸ்ரறப்தறன்சதரது ஷ்டஈடு ங்கரக 

NON-PAYMENT OF COMPENSATION IN WIDENING OF ROADS  

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහත ශල්  නයඹ ආශ්රිත භහර් පුළුල් 

කිරීභ ඹටශත් සිදු යන රද යහඳහරි සථහන වහ නිහ ඉත් 

කිරීභ වහ න්දි ශනොශවීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඳළන නළ න ඇති 

ළටලුහරී තත්ත්ඹ පිළිඵ ශභභ බහශ  අධහනඹ ශඹොමු 

යනු ළභළත්ශති].  

භවනුය - ඹහඳනඹ (A9) භහර්ශත  භහතශල් නයශත ්රධහන 

වීදිඹ -  ට අපි කිඹනහ ්රිු ණහභර වීදිඹ කිඹරහ- පුළුල් කිරීභ 

ඹටශත් 2013 ශර්දී භහර්ඹ ශදඳ භුි]ඹ යජඹට අත්ඳත් ය 

නු රළඵ  එිම යහඳහරි සථහන වහ නිහ 600ට ළඩි 

්රභහණඹ ශොඩනළඟිලි ඩහ ඉත් ය  තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  ශම් ඳහය පුළුල් යන්න භවය 

නිශසලින්   ි]නිසසු ඉත් ශහ. භවය බිල්ඩින් ඩන්න 

සිද්ධ වුණහ. ඩහ ඉත් ය  ශම් ඳහය  පුළුල් යන්න  හ ඳයහ 

ත්තහ. එභ සථහන  හශත ිමි]රුන් විසින් ඉතහ දුේ 

භවන්සිශඹන් උඳඹහ න්නහ රද ශද්ශඳොශයි. එශවත්   ශනුශන් 

ඔවුන්ට අදහශ න්දි මුදල් ශවීභට ශම් දේහ පිඹය ශන නළවළ. 

ශම් ම්ඵන්ධ ්රශද්ලහසීන් විසින් භහතශල් දිස්රිේ ශල්ම් 

ශත ශඹොමු යන රද ලිපිඹට පිළිතුරු ලශඹන් 2013.03.19 

දහති]න් භහතශල් ්රහශද්ය ඹ ශල්ම්රිඹ විසින් ඉඩශම් අයිතිඹ 

ම්ඵන්ධ රණයණඹ ශ ඳසු ඉඩම් ිමි]ඹන්ට න්දි ්රදහනඹ ශ 

වළකි ඵ දන්හ තිබුණහ. එශවත් අදහශ යහඳෘතිඹ අන් වී ය 

ශදට ඩහ ළඩි හරඹේ ත වී තිබුණද ශම් දේහ එභ 

ඉඩම්ර සින්නේය ිමි]රුන්ට වහ ශද්ශඳොශ අිමි]වන්ට 

න්දි ශරහ නළවළ.   

1011 1012 

[රු ඩේරස ශද්හනන්දහ භවතහ] 
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රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත් දන්නහ විධිඹට  ඳහය 

වදනශොට ඇත්තටභ යන්න ඕනෆභ තිශඵන්ශන් න්දි දීරහ   

ශද්ශඳොශ ඳයහ ළනීභයි. වළඵළයි ශභතළනදී සිද්ධ ශරහ තිශඵන 

ශද් තභයි ඊට ශඳය  හ ඔේශොභ ඩරහ බිරහ දළීටභ. ශශේ 

ශතත්  දළන්   ජනතහ ඹම් ්රභහණඹට   ශොඩනළඟිලි වදරහ  

්රතිංසයණඹ යශන තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඳහයත් 

වදරහ ති ශඵනහ. නමුත් තභත්   ජනතහට   න්දි මුදල් රඵහ 

දීරහ නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි    ශද්ශඳොශර තේශේරු 

යරහ තිශඵන්ශන්ත් ඵහශට. භවය අඹශේ ශොඩනළඟිලි 

තේශේරු යරහ තිශඵනහ. භවය අඹශේ ශද්ශඳොශ තේශේරු 

යරහත් නළවළ. එශේභ  ශභභ ශොඩනළඟිලි ඩහ ඉත් කිරීශම්දී 

 හශත ිමි]රුන්ට හචි ශදන රද උඳශදස අනු ඔවුන් 

විසින් එභ යහඳහය වහ නිහ ශොඩනළඟිලි අදහශ සීභහ තුශ 

නළත ඉදි යනු රළබුහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  ශභතළන සිද්ධ වුශඩු ශඹේ  

මුළුභනින්භ  ඩහ ඉත් කිරීභේ ශනොශයි. ඔඵතුභහත් දළරහ 

ඇති  ඳහය පුළුල් යන ශොට ශයින් බහඹේ ළශඩනහ; 

ශොඩනළඟිල්ශල් බහඹේ ළශඩනහ. එතශොට හභහනයශඹන් 

යන ශද් තභයි   ශොඩනළඟිල්ර ම්පර්ණ  ශඩනළඟිල්රේ 

ඵට ඳත් යන්න     යහඳහරිඹන් විසින්  විවිධ ්රතිංසයණ 

ළඩ යන එ. ඩඹේ ඵහශට ළඩුශණොත් නළත   ඩඹ 

ම්පර්ණ ඩඹේ ඵට  ඳත් ය න්න අලය ්රතිංසයණ 

ටයුතු   අඹ යනහ.   

එශවත් ශම් න විට ඔවුන් විසින් නළත ඉදි යන රද 

ශොඩනළඟිලි අනය ඉදි කිරීම් ඵ ඳි]න් භහතශල් නය 

බහ විසින් ඔවුන් ශත අහධහයණ ශර දළඩි දඩ ඳළනවීභට 

ටයුතු යි]න් සිියනහ. ඉත් යන රද ශොඩනළඟිලි 

ශනුශන් ශභශතේ න්දි ඳහ ශනොරද ඔවුන්ට ශභඵඳු 

ශොන්ශද්සි ඳළනවීභ ශතයම් හධහයණදළයි ළටලුේ ඳළන 

නඟිනහ.  

ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇති  -  [ඵහධහ කිරීභේ] ඔ . සිද්ධ ශරහ 

තිශඵන්ශන්  . න්දි ශරහත් නළවළ. ඔවුන්ශේ ශල්ර 

ළඩුශඩු ඉසයව ශදොය නම්  නළත පිියඳසශන් ශදොයේ  වි 

ය න්න ඕනෆ. තට්ටු ශදශේ බිල්ඩින් එේ ළඩුණහ නම්  උඩ 

තට්ටු ්රතිංසයණඹ ය න්නට  ඕනෆ.   හ ්රතිංසයණඹ 

ය ත්තහභ දළන් ඇවිත් කිඹනහ   හ නීති විශයෝධී ඉදිකිරීම් 

කිඹරහ.  හට දළන් නය බහශන් දඩ වන්න ඹනහ. ශම් 

තත්ත්ඹ ඹටශත් ඳළන නඟින ඳවත වන් ළටලුරට 

අභහතයතුභහ  පිළිතුරු රඵහ ශදනහ ඇතළයි භහ අශසේහ යනහ.  
 

1.   ශභභ යහඳෘතිඹ ශනුශන් (A9) භහර්ශත භහතශල් නය 
්රධහන වීදිශත ශොඳභණ ඉඩම් ්රභහණඹේ  ඳයහ නු 
රළශේශ ද? 

2.  එශේ ඉඩම් ඳයහ ළනීශම්දී අනුභනඹ ශ  රභශ දඹ 
ු භේද? 

3.  එීප යහඳෘතිඹ වහ ස ශ යහඳෘති හර්තහ තුශ 
න්දි නි ර්ශද්ල ය තිබුශඩුද? 

4.   එශේ ඳයහ ත් ඉඩම් ශනුශන් ශම් දේහ න්දි ්රදහනඹ 
ශනොශශේ භන්ද? 

5.   ඉඩම් වහ ශද්ඳශ අිමි] වන්ට අදහශ න්දි ශවීභට ටයුතු 
යන්ශන්ද? 

6.     ු භන හර යහ මුේ  තුශද? 

7.   ඔවුන් විසින් නළත  ඉදි යන රද ශොඩනළඟිලි ශත 
ඳනහ ඇති  අහධහයණ ශොන්ශද්සි ඉත් කිරිභට ටයුතු 

යන්ශන්ද කිඹහ දළනන්නට ළභතියි. රු 
ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුතියි.    

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි   එභ ළටලුරට පිළිතුරු ශභශේයි.  

1.   ඉඩම් ්රභහණඹ ශවේටඹහය 1.2484  - අේය 3 රඩ් 0 
ඳර්ටස  12යි. ඉඩම් ට්ිය ්රභහණඹ 719යි. 

2.   1950 අං 09 දයන ඉඩම් අත්ඳත් ය ළනීශම්  ඳනශත් 
විධිවිධහන ඹටශත් ශභභ අත්ඳත් ය ළනීම් ටයුතු සිදු 
යන රදි .  

3.  යහඳෘතිඹ ය ශනඹහශම්දී ්රශද්ලශත භවජන 
නිශඹෝජිතඹන්ශේ වහ භවජනතහ විසින් යන රද ඉල්ලීම් 
රහ ඵරහ  ශභභ නහරි ්රශද්ලශත ඉඩම් අත්ඳත් ය 
ළනීභට  ව න්දි ශවීභට ටයුතු යන රදි 

4.  ශභභ භහර් ංහර්ධන ටයුතු වහ ඉඩම් අත්ඳත් ය 
ළනීභ  2013-2014 ර්ර  සිදු වී ඇත. එශේ වුද  
රභහනුූලර ශර එභ හනුශ දී න්දි ශවීශම් 
ක්රිඹහලිඹ සිදු වී ශනොභළත.   පිළින්නට  ඕනෆ.  

5.  ඔ . ඉඩම් අත්ඳත්ය ළනීශම් ඳනශත් විධි විධහන ්රහය 
ඉඩම් අත්ඳත් ය ළනීශම් ටයුතු සිදු ශි]න් ඳතින 
අතය  එභ ඳනශත් 17 න න්තිඹ ඹට ශත් න්දි ශවීභට 
අලය ්රතිඳහදන ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් විසින් භවහභහර් 
අභහතයහංලශඹන් ඉල්ලුම් ශ වහභ න්දි ශවීභට 
ටයුතු යනු  රළශේ.  

6.  ඉදිරි   භහ 6-9 හර හනු තුශ අන් කිරිභට 
වළකිශ ඹයි  අශසේෂිතඹ.  

7.  ශම් අත්ඳත් ය ළනීම්රදී ඩහ ඉත් කිරීභට සිදුව 
ශොඩනළගිලි ඳභණේ නළත පිළිය ය ළනීභ වහ 
අසථහ රඵහ ශදන රදි. එභ ශොඩනළඟිලි නළත පිළිය  
කිරීශම්දී භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ  විසින් අහධහයණ 
ශොන්ශද්සි  කිසිේ ඳනහ ශනොභළත.  

රු ථහනහඹතුභනි  ශභතළන  සිදු වී තිශඵන්ශන් - [ඵහධහ 

කිරීභේ]  ඳහයේ වදනශොට  ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් විසින් අත්ඳත් ය 

න්නහ ඉඩම්ර අයිතිඹ තවවුරු යන්නට ඕනෆ. එතශොට තභයි 

අඳට න්දි ශන්නට පුළුන්. භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ  

ඕනෆභ ශරහ න්දි ශන්න සදහනම්. ්රහශද්ය ඹ  ශල්ම් 

විසින් තභයි   අයිතිඹ තවවුරු යන්නට ඕනෆ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  දළන් භතු ශරහ තිශඵන ්රලසනඹ 

ශම්යි. න්දි ශන්නට ලින් ශම්හ තේශේරු යන්නට  

ඕනෆභ තිශඵනහ ශන්.   තේශේරු හර්තහේ තභයි  ්රහශද්ය ඹ 

ශල්ම්තුභහ විසින්  ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹට ශඹොමු යන්නට 

ඕනෆභ තිශඵන්ශන්. දළන් භතු ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ තභයි  

ශම්හ තේශේරු ය ශන ඹන අසථහශ දී   තේශේරුරුන් 

සිඹලු ශදනහභ ශභොයවන්ද ජරහලඹට ඹට ශන තළන් 

තේශේරු කිරීභ වහ ශන ගිිමන් තිශඵනහ. ශභොයවන්ද 

ජරහලඹ ඉදි කිරීභ නිහ අතළන් න ්රභහණඹේ තිශඵනහ ශන්.  

වදිසිශතභ එභ තේශේරුරුන්  එතළනට ශන  ගිිමන් 

තිශඵනහ.   නිහ ශම් ඉඩම්  නිහ  තේශේරු  කිරීශම් ටයුතු 

දළන් නතය ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹ ශම් 

පිළිඵත් භළදිවත් ශරහ ටයුතු කිරීභ අලය ශනහ. ශභොද  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අහනශතදී ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹ ශන් ශම් ටයුත්ත 

බහයශන තිශඵන්ශන්. ්රහශද්ය ඹ ශල්භතුභහට තභයි ඵරඹ 

තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ඳහය වදනශොට ඩිමි]ඹන් ව 

ශල් ිමි]ඹන් සිඹ ළභළත්ශතන්භ ඉඩම් ිය දුන්නහ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ළභළත්ශතන්භද කිඹන්න  භභ දන්ශන් නළවළ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  හරශත ළභළත්ත කිඹන්ශන්  ශභොේද කිඹරහ ඔඵතුභහ 

දන්නහ ශන්? 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහත් දන්නහ ශන්    හරශත රභඹ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  රභඹට බශඹන් තභයි ඇත්ත ලශඹන්භ ඉඩම් දුන්ශන්. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

බඹට තභයි - 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

බිඹට ඳත් යරහ තභයි    අඹශේ ඉඩම් ඳයහ ත්ශත්.  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තේශේරු යරහ නළවළ  වරිඹට ඳයහ ළනීම්ේ යරහ නළවළ. 

ශම් ඇවළලිඹශොඩත් සිද්ධ වුණහ භට භතයි. ශශේ ශතත්  

අපි  න්දි ශන්නට සදහනම්. අපිට ශන්න ල්ලි  තිශඵනහ. 

වළඵළයි  ඔඵතුභහ කිඹපු  තේශේරුරුන් ම්ඵන්ධ හයණඹ 

ළනත් භභ ශොඹහ ඵරන්නම්  රු  භන්ත්රීතුභනි.   

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට   අභහතයහංල නිශ දන - රු  අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ 

ඇභතිතුභහ.   

ගංලතුගරන් පීඩළල   ඳත් උතුරු ඳෂළගත්  
ජනවළල  වශන:  

ආඳදළ කෂෙනළකරණ අෙළවයතුෙළගප 

ප්රකළය 
தள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்ட ட ரகர 

க்களுக்கு றரம் :  

அணர்த் தொகரகத்து அகச்சரறணது 

கூற்ர 
RELIEF TO PEOPLE DISTRESSED DUE TO FLOODS 

IN NORTHERN PROVINCE :  

STATEMENT BY MINISTER OF DISASTER 

MANAGEMENT  
 

ගරු අනුර ප්රියදතාන යළඳළ ෙශවළ (ආඳදළ කෂෙනළකරණ 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Disaster Management) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු ඩේරස ශද්හනන්ද  භන්්රිතුභහ 

විසින්  2016 ජනි 24 ළනි දින  23(2) සථහය නිශඹෝඹ ඹටශත් 

අන රද ්රලසනඹ ශනුශන්  භහ පිළිතුරු රඵහ ශදනහ. එතුභහ 

අශඳන් අවරහ තිශඵනහ  උතුශර් විඳතට ඳත් ජනතහට රුපිඹල් 

10 000 වනහධහයඹේ රඵහ දුන්ශන්ද? ශනොදුන්ශන් නම් ඊට 

ශවේතු දේන්න කිඹරහ.  

උත්තයඹ  ශභභ දිස්රිේර ංතුශයන් වහනි ව නිහ 

වහ ජහති සහබහවි ආඳදහ යේණහයණ ළඩටවන 

ඹටශත් ජහති යේණ බහය අයමුදලින් වහනි ව නිට රුපිඹල් 

10 000 ඵළඟින් අත්තිහයම් මුදල් රඵහදීභට අදහශ උඳශදස ආෘති 

ඳර වහ ඳලසටහත් ආඳදහ නිහ වහනි ්රතිපර්ණඹ කිරීශම් අඹ ළඹ 

ඇසතශම්න්තු භහර්ශෝඳශද්ලන වහ ආෘති ඳර ශම් න විටත් 

උතුරු ඳශහශත් ෆභ දිස්රිේඹටභ රඵහදී ඇත.   උඳශදස 

අනු ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් හර්ඹහර භඟින් නිහ වහනි තේශේරු 

සිදු යි]න් ඳරණ. 2016.06.29 න දින මුරති  නිහ වහනි 

වහ රුපිඹල් 10 000ේ ඵළගින් අත්තිහයම් මුදරේ රඵහදීභට 

රුපිඹල් 216 000 මුදල් ජහති යේණ බහය අයමුදලින් ඉල්රහ 

ඇත. ඹහඳනඹ දිස්රිේශත 2016.07.01න දින නිහ වහනි 

192ේ වහ රුපිඹල් 1 920 000 මුදරේ ඹහ ඇති අතය  එඹ 

ජහති යේණ බහය අයමුදර ශතින් ඉල්රහ ඇත. රළබුණු වහභ 

එඹ අදහශ දිස්රිේඹට රඵහදීභට ටයුතු යනු ඇත.  

ඊශඟට එතුභහ අවරහ තිශඵනහ  උතුරු ඳශහශත් ම්පර්ණ 

ලශඹන් වහ අර්ධ ලශඹන් වහනිඹට ඳත් නිහ නළත 

ඉදියදීභට  අලුත් ළඩිඹහ යදීභට න්නහ ක්රිඹහ භහර් ඳළවළදිලි 

ශ වළකිද?  හ ු භන ආඹතන ඹටශත් ක්රිඹහත්භ යන්ශන්ද? 

  වහ ශන් ය ඇති මුදර ශොඳභණද කිඹරහ.   

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹ ජහති යේණ බහය 

අයමුදර භඟ සහබහවි ආඳදහ වහ යේණ රභඹේ 

සථහඳනඹ ය ඇත. රු ථහනහඹතුභනි  ශභභ යේණ රභඹ 

ආයම්බ ශශේ බහඩුඩහහයඹයි. අශස අභහතයහංලඹ වයවහ තභයි 

ශභඹ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන්.   ඹටශත් වහනිඹට ඳත් නිහ වහ 

උඳරිභඹ රුපිඹල් ි]ලිඹන 2.5 යේණහයණඹේ ිමි] ශ . 

්රහශද්ය ඹ ශල්ම්රුන් ශතින් තේශේරු හර්තහ රළබුණු විට 

වහනිඹට ඳත් නිහ වහ අයමුදල් ශන් ශ වළකිඹ. ආඳදහ 

ශභනහයණ අභහතයහංලඹ සහබහවි ආඳදහලින් වහනිඹට ඳත් 

1015 1016 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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සිඹලු නිහ වහ අයමුදල් ශන් කිරීශම් ීපභ දයයි.  රු 

ඩේරස ශද්හනන්ද භන්ත්රීතුභනි    අනු එභ ඳශහශත් 

දිහඳතියඹහ අභතහ ඔහුශේ ටයුතු ඉේභන් ශරුශොත් අඳට 

ශම් මුදල් ඉේභනින්භ නිදවස ශ වළකියි.   

ඊශඟට  උතුරු ඳශහත තුශ වහනිඹට ඳත් ෘෂි හර්ි] ළ   

ෘෂි හර්ි] ඉඩම්  ඳහරම්  භහර් ඇතුළු ඹියතර ඳවසුම් නළත 

්රතිංසයණඹ කිරීභ ශනුශන් න්නහ ක්රිඹහභහර් ඳළවළදිලි 

යන්න කිඹරහ කිඹනහ.    වහ ශර්ඛීඹ අභහතයහංලශඹන් තභයි 

අයමුදල් රඵහන්න ඕනෆ.  

ඊශඟට එතුභහ අවරහ තිශඵනහ   ඉවත වහනිඹට ඳත් උතුරු 

ඳශහශත් ඹර න්නශත හන් වහ සුළු ශබෝ හන් වහ 

ු භන ආහයඹට න්දි රඵහ ශදන්ශන්ද කිඹරහ.    වහ න්දි 

රඵහදීභ යන්ශන් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ භඟිනුයි.  

වහනිඹට ඳත් වහ විඳතට ඳත් උතුරු ඳශහත් ධීය ජනතහශේ 

ධීය ආම්ඳන්න වහ රඵහ දීභට ඵරහශඳොශයොත්තු න වන 

ශභොනහද කිඹරහ ඊශඟට අවරහ තිශඵනහ.   ශම් ටයුතු යන්න 

ඕනෆ ධීය  අභහතයහංලඹ භඟිනුයි.  

ඊශඟට එතුභහ අවරහ තිශඵනහ   "ශම් ආහයඹට අනහතශතදී 

සහබහවි විඳත් සිදු න අසථහරදී ඉන් ජනතහ මුදහ ළනීභ 

වහත්  සහබහවි විඳත්ලින් සිදු න වහනි අභ ය ළනීභ 

වහත්  උතුරු ඳශහත්ර ඔඵශේ අභහතයහංලඹ භඟින් සිදු යන 

ක්රිඹහභහර් ඳළවළදිලි ශ වළකිද?" කිඹරහ.  ඔ    උතුරු ඳශහශත් 

ආඳදහ තත්ත්ඹ ළරකිල්රට ශන ංර්ධනඹේ ඇති කිරීභ 

වහ ංල්පීඹ ඳහරිරි උඳහඹ භහර් ළරළසභේ ස ය 

සිඹලු ඳහර්ලසහය ආඹතන ශත රඵහදීභට ටයුතු ය ඇත. 

උතුරු ඳශහ ශත් ඇති න ආඳදහ තත්ත්ඹන්රදී ජනතහ මුදහ 

ළනීභ වහ ්රිවිධ වමුදහශ  වහ ශඳොලීසිශත වහඹ භත යුද 

වමුදහශ  ශවීම් වහ මුදහ ළනීශම් ඩුඩහඹම් අටේ  නහවි 

වමුදහශ  4RS ඩුඩහඹභ පුනරින්ර සථහපිත ය ඇත. ආඳදහ 

අභ කිරීභ ඹටශත් ඹහඳනඹ  කිලිශනෝඡචිඹ  මුරති   භන්නහයභ  

 නිඹහ ඹන දිස්රිේර ංතුය වහ නිඹඟඹන් ළනි 

ආඳදහන්ශන් සිදු න වහනි අභ යළනීභ වහ ුවහත්භ 

නිර්භහණ ඉදිකිරීභ වහ ්රතිඳහදන ශන් ශොට  දිස්රිේ ශල්ම් 

හර්ඹහර වයවහ ශභභ ඉදිකිරීම් යනු රළශේ. අශනු ත් ඳශහත්ර 

ශභන්භ ආඳදහ ශභනහයණ ටයුතු ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී 

දිස්රිේ ශල්ම් හර්ඹහර ශත වහය අධයේ වහ හර්ඹ 

භඩුඩරඹ භඟ දිස්රිේ ආඳදහයණ ම්ඵන්ධීයණ  ඹන්ද  

ෆභ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් හර්ඹහරඹභ ආඳදහ වන ශේහ 

නිරධහරින්ද අනුයුේත ය ඇත. ආඳදහ ශභනහයණ 

භධයසථහනඹ භඟින් ෆභ දිස්රිේඹභ හර්ෂි ආඳදහ අභ 

කිරීශම් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ශශර්. ීටට අභතය හර්ෂි 

ආඳදහ ම්ඵන්ධශඹන් ශභන්භ එභ ආඳදහ වහනි අභ කිරීභ වහ 

පර් සදහනම්  පර් අනතුරු ඇඟවීම් ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ ශ යුතු 

ආහයඹ පිළිඵ ආඳදහ ශභනහයණ ළරසුම් ස කිරීභ  

්රජහ  යහජය නිරධහරින් දළනුත් කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ වහ 

දිස්රිේ ශල්ම් හර්ඹහර අනුඵද්ධිත සථහපිත ය ඇති ආඳදහ 

ශභනහයණ ම්ඵන්ධීයණ   භඟින් ටයුතු යනු 

රළශේ.   

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධහන ටයුතු ආයම්බශතදී ඳනත් ශටුම්ඳත් පිළිළන්වීභ 

පිළිඵ දළනුම් දීභ   රු මුදල් අභහතයතුභහ.  2015 අං 16 දයන 

විර්ජන (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත. 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ ළබිනට් අනුභළතිඹ ිමත 

විර්ජන (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් යනහ.  
 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් ළිබඳගෆන්වීෙ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

විවතාජන (වංගෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳව 
எதுக்கலடு (றருத்ம்) சட்டதோனம் 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL  
 

"2015 අං 16 දයන විර්ජන ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් 
ශටුම්ඳතකි" 

 
ළිබඳගන්ලන ද්ගද් මුදල් අෙළවය ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 

විිංනි. 
2016 අගගෝවහතු 23 ලන අඟශරුලළදළ ගද ලන ලර කියවිය ුතතුයි  

ද  එය මුද්රණය කෂ ුතතුයි  ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක 
වවළල  ගයොමු කෂ ුතතුයි  ද නිගයෝග කරන දී.  

 
றற அகச்சர் ரண்தைறகு ற கருரரக்க அர்கபரல் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2016 ஏகஸ்ட் 23, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் தொகந 

றப்தறடப்தட சண்டுதணவும் அச்சறடப்தட சண்டுதணவும் உரற 

துகநசரர் சற்தரர்கக் குழுவுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப்தட சண்டு 

தணவும் கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

be read a Second time upon Tuesday, 23rd August, 2016 and to be 
printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 

Committee.  

 
නීති ගකොමින් වවළ (වංගෝධන) ඳනත් ගකටුම්ඳව 

சட்ட ஆகக்குழு (றருத்ம்) சட்டதோனம் 
LAW COMMISSION (AMENDMENT) BILL  

 
"1969 අං 3 දයන නීති ශොි]න් බහ ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ පිණි 

ව ඳනත්  ශටුම්ඳතකි." 
 

 

ළිබඳගන්ලන ද්ගද් අකරකරණ අෙළවය ශළ බුද්ධළවන අෙළවයතුෙළ 
ගලනුල  ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ විිංනි. 

2016 අගගෝවහතු 23 ලන අඟශරුලළදළ ගද ලන ලර කියවිය ුතතුයි  
ද  එය මුද්රණය කෂ ුතතුයි  ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක 
වවළල  ගයොමු කෂ ුතතුයි  ද නිගයෝග කරන දී.  

 
லற அகச்சர் சரர்தரக ரண்தைறகு கந் கருரறனக்க 

அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2016 ஏகஸ்ட் 23, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம் தொகந 

றப்தறடப்தட சண்டுதணவும் அச்சறடப்தட சண்டுதணவும் உரற 

துகநசரர் சற்தரர்கக் குழுவுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப்தட சண்டு 

தணவும் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Minister of Justice and Buddhasasana; to be read a Second time upon 

Tuesday,23rd August, 2016 and to be printed; and to be referred  to the 

relevant Sectoral Oversight Committee.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්ගප ඳනත් ගකටුම්ඳත් 
ணற உரப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

වළලියන්  වෙළජයීය අධයළඳන ගවේලළල (වංවහථළගව 

කිීමගම්) ඳනත් ගකටුම්ඳව 
னசரலின் சதோக கல்றச் சசககள் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
LASALLIAN COMMUNITY EDUCATION SERVICES 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු ගක්.ගක්. ළියදළව ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சக.சக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"රහලිඹන්  භහජයීඹ අධයහඳන ශේහ ංසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ" 

 

ගරු ඒ. ඒ. විගජ්තුංග ෙශවළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 

විිංන් වහිකර කරන දී. 

ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විෙවන දින් වවළ වම්ෙව විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳව ඊ  අනුකූල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  එය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිගයෝග කරන දී.  
 

ලළතාවළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිගයෝගය ය ගත් ඳනත් 
ගකටුම්ඳව වෙළජ වවි  ගෆන්වීම් ශළ සුවවළධන අෙළවයතුෙළ ගලව 
ඳලරන දී. 

 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5)இன்தடி சதோக லுவூட்டல் 

ற்ரம் னன்தைரற அகச்சருக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 

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

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

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

 
 

රළජිව ගවේනළරත්න ඳදනෙ (වංවහථළගව කිීමගම්) 

ඳනත් ගකටුම්ඳව 
ரஜற சசணரத்ண ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
RAJITHA SENARATHNE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  

   
 ගරු (පජය) අතුරලිගත රවන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

" යහජිත ශේනහයත්න ඳදනභ ංසථහත කිරීභ ව ව ඳනත් ශටුම්ඳත 

ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 

ගරු ගයන්ව කරුණළතික ෙශවළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 

විිංන් වහිකර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන දින් වවළ වම්ෙව විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳව ඊ  අනුකූල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  එය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිගයෝග කරන දී.  
ලළතාවළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිගයෝගය ය ගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳව වෙළජ වවි  ගෆන්වීම් ශළ සුවවළධන අෙළවයතුෙළ ගලව 
ඳලරන දී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சதோக லுவூட்டல் 

ற்ரம் னன்தைரற அகச்சருக்கு 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 Social Empowerment and Welfare for report. 
 

ක් ජනගවව ඳදනෙ (වංවහථළගව කිීමගම්) ඳනත් 

ගකටුම්ඳව 
னக் ஜணதசத் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 

LAK JANASETHA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු ගත්නුක විදළනගෙගප ෙශවළ  
(ரண்தைறகு சதக றரணகசக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 
 

"රේ ජනශත ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුම්ඳත 

ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ." 

 

ගරු කං්න විගජ්ගවේකර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றசஜசசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 

විිංන් වහිකර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන දින් වවළ වම්ෙව විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳව ඊ  අනුකූල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  එය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිගයෝග කරන දී.  
ලළතාවළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිගයෝගය ය ගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳව වෙළජ වවි  ගෆන්වීම් ශළ සුවවළධන අෙළවයතුෙළ ගලව 
ඳලරන දී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சதோக லுவூட்டல் 

ற்ரம் னன்தைரற அகச்சருக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது.  

Question put, and agreed to. 

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

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
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ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධහන ටයුතු  නයහඹ ඳරශත විඹ අං 1ට ඹහභට 

්රථභශඹන්  දළන්වීභේ ශ යුතුයි. අද ශම් බහශ  ටයුතු 

ආයම්බශතදී අපි රණයණඹ ශහ   ඳහර්ලිශම්න්තු ටයුතු පිළිඵ 

හය බහශ  රැසවීභේ ශම් රැසවීභ අහනශතදී ඳත්න්න 

කිඹරහ. නමුත් රු අග්රහභහතයතුභහශේ ්රධහනත්ශඹන් රැසවීභේ 

ඳළළත්වීභට තිශඵන නිහ අඳය බහ 4.30ට අපි ශම් රැසවීභ 

ඳත්න්න රණයණඹ ශහ. එඹට සිඹලුභ ශදනහ ඳළි]ණ වබහගි 

න ශර දන්හ සිියනහ.   

ශම් අසථහශ  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මූරහනඹ 

න්නහ ඇති. 
 

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුෙළ මූළවනගයන් ඉලත් වුගයන්, 
නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ [ගරු ගවල්ලම් අවඩක්කනළදන්  

ෙශවළ] මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister of Finance to move Item No. 1 
 

මූය කෂෙනළකරණ (ලගීමෙ) (වංගෝධන) 
ඳනත් ගකටුම්ඳව 

றற தொகரகத்தும் (ததரரப்தை) (றருத்ம்) 

சட்டதோனம் 
FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) 

(AMENDMENT) BILL 
 

ගද ලන ලර කියවීගම් නිගයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[2.58pm] 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ (මුදල් අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
I move,  
 

 ―That the Bill  be now read a Second time.‖  

Sir, we are debating today the Fiscal Management 

(Responsibility) (Amendment) Bill.  As you know, this 

was enacted in 2003 and at that time the limit set on GDP 

was 4.5 per cent. After that, on the 01st of January, 2013, 

this was increased by the then Government to 7 per cent. 

Since then, up to 2015, you had certain snowballing 

payments made. There was Rs. 796 billion paid in the 

year 2015.  Another proposed that this would be going up 

to Rs. 1,137 billion. So, that is, it would increase by Rs. 

341 billion. On the 31st of December, 2015, the total stood 

at Rs. 603 billion. That is the total commitment given by 

the Government. The 2016 figure remains to be Rs. 186 

billion and this is related to State-owned enterprises.   

 

ජරඹ  විදුලිඹ  භවහභහර් ව  ගුන් ශතොටුශඳොශල් ආදී 

ලශඹන් යජශත ආඹතන  ම්ඵන්ශඹන් දයන්නට තිශඵන  විඹදම් 

ළඩිශරහ තිශඵනහ.   නිහ 2013 සිඹඹට 4.5 තිබුණු එ 

සිඹඹට 7 වුණහ. අඳ ශඹෝජනහ යනහ    සිඹඹට 10 දේහ ළඩි 

යන්න කිඹරහ. අපි ටයුතු ය තිශඵන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ 

මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳන ශත් ංශලෝධන තුශ අපි 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.    හශේභ ත් සිඹලුභ ණඹ පිළිඵ 

වළභ භහඹභ අපි ළබිනට් එට හර්තහ යනහ. ි]න් ඳසු අපි 

එඹටත් අයෝඵහ ඹනහ.   ණඹ න්ශන් ශෝඡටය හරඹටද   

 ශඳොලී ්රභහණඹ ශෝඡටයද  ඊට හශසේ න්න පුළුන් ණඹත් 

අපි ශඳන්නහ. සිඹඹට 6ට න්න ශොට සිඹඹට දලභ එට අය 

ශන තිශඵනහ නම් එශේ ළඩිශඹන් ශන්න තිශඵන්ශන් ඇයි 

කිඹන එ අපි ඉදිරිඳත් යනහ. භභ ිමතන විධිඹට නළත ඳත් 

න  භහ ළනි මුදල් ඇභතියඹු ට දහත් ශභළනි ණඹ 

න්දයහේ රළශඵන්ශන් නළති විධිඹට ටයුතු කිරීභට තභයි අඳ 

ශභයින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. [ඵහධහ කිරීභේ] ඔ    ළබිනට් 

එට  ව ඳහර්ලිශම්න්තුටඉදිරිඳත් යනහ. ශභොද  අශස 

ෆීල්ඩ් භහර්ල් යත් ශෂොන්ශේහ භළතිතුභහ එට බහය ත් 

යුද්ධඹ අන් යරහ තභයි බහය ශදන්ශන් කිඹරහ කි හ හශේ  

අපිත් ශම් තිශඵන ආර්ික යුද්ධඹ ජඹග්රවණඹ යරහ ඉදිරිඹට 

ටයුතු ය ශන ඹන්න තභයි අදවස යන්ශන්. ඔඵතුභන්රහත් 

 ට ළභළති ශයි. ශභොද  විඳේශත ඉන්න ශොට අපි 

විනිවිදබහඹ ළන ථහ ශහ.   නිහ භභ ිමතන විධිඹට 

ඔඵතුභන්රහටත් අයිතිඹේ තිශඵනහ  අපි එදහ කි  ශද් 

ක්රිඹහත්භ යන්ශන් ශොයි ආහයශඹන්ද කිඹරහ ඵරන්න.  

අපි  සිඹඹට 10ේ දේහ ළඩි යන්නට ශඹෝජනහ ය 

තිශඵන්ශන් ශභොද කිඹන එට භභ උදහවයණඹේ කිඹන්නම්. 

ඊශත ජහති ඉතිරි කිරීශම් ඵළංු ශ  බහඳති භහ වමුන්න ආහ.   

අසථහශ  එට ඳළළති ආඩුඩු නිර්ශද්ල ය තිබුණහ  ජහති 

ඉතිරි කිරී ශම් ඵළංු ට යඑස ශඩොරර් ි]ලිඹන 1000ේ න්න 

කිඹරහ.   ි]ලිඹන 1000 න්න තිබුශඩු  සිඹඹට 8.65 fixed 

ණඹ ශඳොලිඹටයි. ඉතින් ජහති ඉතිරි කිරීශම් ඵළංු   triple A 

rated company එේ නිහ  එඹට සිඹඹට 2.25ට අනුඳහතඹට 

ණඹ න්න පුළුන්. ඉතින් එළනි ණඹඵයේ ත්ශත් නළත්ශත් 

ංචිත ළඩි යන්න ඕනෆ ඳදනි]න්. නමුත්  අඳට තභත් ශම් 

ඇදශන ඹන්න තිශඵනහ. ආඩුඩුේ ලශඹන් අඳට කිඹන්න 

ඵළවළ  "එදහ යපු ශද් ම්ඵන්ධශඹන් ්රලසනඹේ තිශඵනහ    නිහ 

ශන්න ඵළවළ" කිඹරහ.  ඔඵතුභන්රහ දළන් දන්නහ ඇති   අපි 

ශම් ළඩි යන්න ඉල්රන්ශන් ඇයි කිඹරහ. භහ යර නිදසුනේ  

ත්ශත්. එළනි  ණඹ තුළිනුත් තභ ි]ලිඹන 250ේ ඳහවි්ඡචි යරහ 

නළවළ. ශභොද    ණඹ සිඹඹට 8.65 ශඳොලිඹට අයශන  

ඳහවි්ඡචි ශශොත් ඔඵතුභන්රහට අයිතිඹේ තිශඵනහ  අවන්න 

සිඹඹට 3 4ට න්න පුළුන්භ තිබිඹදී  සිඹඹට 8.65ට ජහති 

ඉතිරි කිරීශම් ඵළංු ශන් න්ශන් ඇයි කිඹරහ. ශම් නිහ තභයි 

ජහතයන්තය මූරය අයමුදර තුළින් ත් අඳට දළනුත් ශනොව ණඹ 

්රභහණඹ ීපඹද කිඹරහ ඉදිරිඳත් ශශේ.    ශරහශ    වහයඹට 

රේ ශහට අද    සිඹල්රභ ණනඹ ය තිශඵනහ.    බිලිඹන 

1300 අඳට ශන්න තිශඵන වළකිඹහ දළන් ඔසපු ශරහ 

තිශඵනහ.    

ශම් අසථහශ දී  අපි ඵරන්න ඕනෆ   ශම් තිශඵන ණඹ ඵයතහ 

අඩු යන්න  ආදහඹභ ළඩි යන්න ශොශවොභද ටයුතු 

යන්ශන් කිඹන එ.  අපි ඇසතශම්න්තු යරහ තිශඵනහ  2020 

න ශොට අශස අඹ ළඹ ිමඟඹ සිඹඹට 3.5යි කිඹරහ.   කිඹන්ශන් 

fiscal consolidation එ.   fiscal consolidation එ ඇති 

යශන ඹන අසථහශ දී - වේක කවුරුත් කිේවේ නැහැ.-  

සිඹඹට 6.4 තිශඵන එ 5.4ට අඩු යන්න තිබුණහ  ජහතයන්තය 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මූරය අයමුදරත් එේ තිබුණු හ්ඡා හශ දී.   ශවො නිහ අපි 

එළනි ්රතිඳත්තිඹේ අනුභනඹ ශහ.  ට එන අවුරුද්ශද් 

සිඹඹට 4.5යි   හශේ යශන ඹන ශොට  අශස එභ අයෝරහඹ 

න්ශන් ආදහඹභ ළඩි යන්නයි. ආදහඹභ ළඩි ශහභ අඳට විඹදම් 

යන්න වළකිඹහ -fiscal space එ- ඇති නහ.   හශේභ අපි 

විඹදභ අඩු යශන ඹනහ. විඹදභ අඩු යන්ශන් ්රහේධන 

විඹදම්ලින් ශනොශයි. පුළුන් තයම් පුනයහර්තන විඹදම්ලින් 

අඩු ය ශන ඹනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් අපි -ඔඵතුභන්රහත් 

භඟ- ම්භත ශහ  යජඹට හවන අලය නම් operating lease 

එේ අනු යන්න කිඹරහ. Operating lease එ අනු අඳට 

පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  රුපිඹල් බිලිඹන 10ේ -රුපිඹල් ශෝිය 

1 000ේ- ඉතිරි යන්න. දළන්   මුදර ංර්ධන ටයුතුරට 

ශඹොදහ තිශඵනහ.   නිහ තභයි ශභොන ද්ද ශත් අද වළභ 

ශොනභ ංර්ධනඹේ ය තිශඵනහඹ කිඹරහ ශඳශනන්ශන්. 

එ ඳළත්තකින් ශභොයවන්ද යහඳෘතිඹ ඳටන්ශන තිශඵනහ. 

අනිේ ඳළතිලින් අධිශ ගී භහර් 3ේ  4ේ ඳටන්ශන තිශඵනහ.  

ශඳොශරොන්නරුශ  ළඩ ටයුතු ආයම්බ යරහ තිශඵනහ  

භවනුරින් ළඩ ඳටන්ශන තිශඵනහ. ශොශම දිස්රිේශත 

වළභ ශොනභ ංර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශල් 65 000ේ 

ඉදි කිරීශම් ළඩටවන ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. දණ ළසව 

ආර්ිකඹේ අඳට බහය දුන්නහට  අභහරු හරඹේ තුළින් අපි 

ඉදිරිඹට ගිිමන් තිශඵනහඹ කිඹන එ ඔඵතුභන්රහ සිඹලුශදනහභ 

පිළින්න අලයයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  විනිවිදබහඹකින් 

ටයුතු යන අභහතයහංලඹේ ලශඹන් අපි ක්රිඹහත්භ යනහ. 

ශතොයතුරු දළනළනීශම් අයිතිහසිභ පිළිඵ ඳනත් ශටුම්ඳත 

දළන් ම්භත ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහට ඕනෆ අසථහ 

මුදල් අභහතයහංලඹට ඇවිල්රහ විෘත ශතොයතුරු රඵහ න්න 

පුළුන්. භහ නිරධහරින්ට කිඹහ තිශඵනහ  ශදන්න පුළුන් සිඹලුභ 

ශතොයතුරු රඵහ ශදන්නඹ කිඹරහ.  ශභොද  අඳට ශම්හ ඳරශඹන් 

දළනන්න ඕනෆ නළවළ. අශස ිමතත් භන්ත්රීරුන්ට ශන්න 

පුළුන්  විඳේ භන්ත්රීරුන්ට ශන්න පුළුන් ශතොයතුරු 

දළනළනීභ වහ අයිතිඹේ තිශඵනහ. ආඩුඩුරභ යසථහශ  

148න යසථහශ  තිශඵන්ශන් යහජය මූරයඹ පිළිඵ ඳහරනඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තු තු ඵයි.   නිහ අපි ශම් විෘත ශහ. වළඵළයි  

ශම් ල්ූ රු නිදවේ ලශඹන් ඳහවි්ඡචි යන්න එඳහඹ කිඹරහ 

භහ හරුණි ඉල්රනහ.  

භහ ිමතන විධිඹට ශනොශඹේ-ශනොශඹේ ළරැදි ්රහල යරහ 

තිශඵනහ. අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  ශම් අවුරුද්ශද් ආදහඹභ 

ඳසු ගිඹ අවුරුද්දට ඩහ සිඹඹට 34කින් ළඩි යන්න.   ශද්ය ඹ 

ආදහඹම් ශදඳහර්තශම්න්තුශන් රළබුණු ආදහඹභයි. සුයහඵදුලින් 

රළශඵන ආදහඹභ සිඹඹට 6කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශභොද  

ඳසු ගිඹ තහශ  සිඹඹට 52කින් ළඩිවුණු නිහයි.   ආහයශඹන්භ 

ශ්රී රංහ ශර්ගුශ  ආදහඹභ ජුනි භහඹ න ල් සිඹඹට 29කින් 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ.   තුළින් අඳට තුටුදහඹ තත්ත්ඹේ ඇති 

වුණහට   ්රභහණත් නළවළ. අඳට රුපිඹල් බිලිඹන 1 200ේ 

ඳභණ ශ්රී රංහ ශර්ගුශන් රඵහ න්න අලයයි. නමුත් අඳට 

රළශඵන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 853යි. තභත් සිඹඹට 35  සිඹඹට 

40 gap එේ තිශඵනහ.   නිහ තභයි අපි පුළුන් තයම් අලුත් 

ළඩ පිළිශශල් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්.  

අපි ශඵොශවොභ ්රසිද්ධිශත කි හ  "scanningරට 

ශටන්ඩයඹේ ඉදිරිඳත් යනහ." කිඹරහ. ශරෝශඹන්භ ශවොභ 

company එේ ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ඳශමුන තහට කිසිභ 

ඇඟිලි ළසීභේ නළතු   ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ.   පිරිසිදු 

භහර්ශත ගිඹහට ඳසශේත්  ඳළයදුණු එේ ශනහ fundamental 

right case  එට උහවිඹට ගිිමන් තිශඵනහ. ිමතුභතඹට ශම් 

හශේ ටයුතු යශන ඹනශොට අඳට විඹදභේ දයන්න 

තිශඵනහ. ඳඩි ළඩි යනශොට අපි කි හ  "ශම් ආහයශඹන් 

තභයි ආදහඹභ ශොඹන්න තිශඵන්ශන්" කිඹරහ. අපි දළනට 

විඹදභේ දයහශන ඹනහ. නමුත් ආදහඹභ ිමය යරහ තිශඵනහ. 

ශොශවන්ද ිමය යරහ තිශඵන්ශන්? උහවිශඹන්. 2015 ර්ශත 

Supreme Court එට ශම් හශේ fundamental right cases 10ේ 

ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ  ශම් අවුරුද්ශද් 23ේ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මුදල් අභහතයහංලඹට ම්ඵන්ධද?  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ . දළන් අපි excise duty එ ළඩි යනහ.   ළඩි 

යනශොට වුරු ශවෝ උහවි ගිිමන් stay order එේ න්නහ. 

නමුත් අපි කිඹහ තිශඵනහ අශස ආදහඹභ ශභඳභණයි   ශන් 

තභයි විඹදභ දයන්ශන් කිඹරහ. එතශොට ශම් ඳයතයඹ ශන්ශන් 

වුද? ශභළනි විනඹේ නළති මූරය ඳහරනඹට භන් යන එ 

අපි නත්න්න ඕනෆ. සිඹලුශදනහශන්භ භහ හරුණි 

ඉල්රන්ශන් උහවි ඹන්න    නත්න්න ඕනෆ නළවළ  නමුත් 

අඳට දස 2කින් ශවෝ දස 3කින් උත්තය ශදන්න කිඹරහයි. 

ශනොළම්ඵර් භහශත අපි ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 18කින් 

16ේ උහවිශත තිශඵනහ. භහ 8ට රුපිඹල් ි]ලිඹන 

ණනහේ නළතිශරහ තිශඵනහ. නමුත්  ශේ විඹදභ අපි දයරහ 

ඉයයි. භහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් හරුණි ඉල්රනහ  ශම් 

අරි]තහ ම්ඵන්ධශඹන් ව Supreme Court එශේ තිශඵන 

නඩු ම්ඵන්ධශඹන් ීටට ඩහ නභයය ලි  -නභයය ලි ශනොශයි- 

ඉේභනින් අඳට ම්පර්ණ වශඹෝඹ රඵහ ශදන්නඹ කිඹරහ.  

භහ ීටට ඩහ හරඹ න්ශන් නළවළ. යටේ ඉදිරිඹට ඹන්න 

ආදහඹභ අලයයි. සීි]ත ම්ඳත්ලින් අසීි]ත ඉල්ලීම් ඉටු යන 

ශොට ්රමුත්ඹ අනු ශනස යන්න ඕනෆ. ශම් ශොශමට 

විතයේ යරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. ශම් ශඳොශරොන්නරුට 

විතයේ යරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. යශට් වළභ ශොනේභ -ශොශම 

සිට භඩරපුටත්  ඹහඳනශත සිට ශදවුන්දය තුඩුටත්- 

භඵයතහශන් ංර්ධනඹ කිරීභ තභයි අලය න්ශන්.    වහ 

ඔඵ  සිඹලු ශදනහභ දේන අදවස  අපි අඹ ශොට රනහ. 

ශොතයම්  විශ ටනඹන් ඇති  වුණත්;  හධහයණ විශ ටනඹ 

තුළින් දේන අදවස අපි පිළින්නහ ඵ අඳ ශම් අසථහශ දී 

භතේ යනහ.  භහ  ඳසු ගිඹ ශනසුයහදහ අනුයහධපුයශත සිියඹහ.   

අසථහශ දී විර්ඡචිශත ළි]  ්රශද්ලඹට ගිිමන්   එනශොට  අපි  

තුටට ඳත් වුණහ.  එිමදී  ඉදිරිඳත් ශ හයණහ   28කින්  හයණහ 

26ට අපි මුදල් ශන් ය තිබුණහ. මුදල් ශන් ය තිබුණත්  

 හ  ක්රිඹහත්භ කිරීශම්  ක්රිඹහදහභශත ්රලසනඹේ  තභයි ඇති වී 

තිබුශඩු.  ළරසුම් වත ළඩ පිළිශශේ ක්රිඹහත්භ ය යජශත 

නිරධහරින් තුළින් ම් ්රශද්ලරට   හසිඹ රඵහ  ශදන්න ඹහශම්දී 

ඹම් තළන ඩහ ළටීභේ තිශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ.  එශවභ 

ශන්ද රු ටන්දිභ ඇභතිතුභනි? ඔඵතුභහත්   අසථහශ   සිියඹහ.  

භහ ශම් හයණඹ ආදර්ලඹේ ලශඹන් ත්ශත් අපි  මුදල් ශන් 

ය තිශඵන ඵ ශඳශනන නියි. දළනට අශස ්රහේධනලින්  

විඹදම් ය තිශඵන්ශන් සිඹඹට 11.8යි.  ීටට ඩහ හුඟේ ඳහවි්ඡචි 

ශ යුතුයි. ශභිමදී ශූනය අඹ ළඹ රභශ දඹ උඳශඹෝගී ය  

ළනීභ නිහ නහ සතිඹ අභ ය තිශඵනහ. නමුත්   භඟ තිශඵන 

අනලය ්රලසනත් අපි ලිිමල් යන්න අලයයි  කිඹන එ භභ 

1023 1024 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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පිළින්නහ. අපි   ය ශන ඹනහ. පුනයහර්තන විඹදභ ජනි 

භහශත 30 නදහ නතුරු සිඹඹට 46ේ විඹදම් ය තිශඵනහ. 

ඇසතශම්න්තු අනු පුනයහර්තන විඹදශභන් සිඹඹට ඳවේ  

ඳභණ අඩුශන් විඹදම්  කිරීභට  ටයුතු යනහ. ්රහේධන විඹදභ  

ම්ඵන්ධශඹන් ීටට ඩහ ේණි   ඕනෆි]න්    අභහතයහංල 

ටයුතු යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ අපි ළබිනට් භඩුඩරශතත් 

හ්ඡා හ ය තිශඵනහ.  

අද ශභළනි උහවි රණන්දුේ තුළින් අඳට ශන එ ශදඹ 

ශභඹයි.  අපි රභශ දඹ  උඳශඹෝගී ය නළවළ කිඹහ  තිබුණහ.  2002 

ර්ශත ඳටන් ත් ළට් එ විසිතුන් යේ       මුදල් ඇභතිරු 

  ආහයශඹන්  ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ශභය විතයේ සුවිශලේෂී 

ශනේ ඇති වී තිශඵනහ. එභ නිහ අඳට කිඹන්නට පුළුන් 

එභ ශදඹ න්ශන් ශභඹයි. ඳහර්ලිශම්න්තුත් ශභළනි ශදඹේ  

ඹම්කිසි විධිඹකින්  නීතයනුූලර  ශවෝ ම්්රදහඹහනුූලර ශනොන 

විධිඹට  ටයුතු කිරීශම් -   [ඵහධහ කිරීභේ] 
 

ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

  හයණඹ උහවිඹට හර්තහ ශශේ නළවළ ශන්. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හර්තහ ශහ. එතළන කිඹහ තිශඵන්ශන්   භභ ශම්  හචි 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  කි ශ  නළත්ශත් ඇයි කිඹහයි. භහ ිමතන වළියඹට 

Attorney-General’s Department   එශේ  Mrs. Farzana  තභයි 

ශම්ට ඉදිරිඳත් වුශඩු.   අසථහශ දී "ශභන්න document  එ" 

කිඹරහ අපි දුන්නහ.  රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කි හ හශේ 

භභ ශම් ්රහලඹ ශනොකි  නිහ  ශම් යර ලශඹන් ශම්  

තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. භභ ිමතන විධිඹට උහවි ීටට 

ඩහ හුඟේ නභයය ලි විඹ යුතුයි. ශම් වළභ ශදඹේ ළනභ ලිපිරු 

level එශන්  ළඩ යන්න ඹනහ නම්  යශට් ආදහඹභ ළන වුද 

රන්ශන්?  
 

ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අශස ළඩඹ  අපි වරිඹට යනහ නම් - 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරිඹට ළඩඹ කිඹන්ශන් ශම් ශන්.  ශම්  උහවිඹට 

ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන්  ශම් ය තිශඵනහඹ කිඹහ.   

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳනත් ශටුම්ඳත ශනළල්රහ  තිශඵනහ.  ඊට 

ඳසශේ ත ශභොනහද? ඳහර්ලිශම්න්තුට ශනහහභ   ශොල්ශරෝ 

දළන න්නට  ඕනෆ  ශම්ට ඹම් විධිඹ  රභශ දඹේ ඳහවි්ඡචි ය 

තිශඵනහඹ කිඹහ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභන්රහ ළට් (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ස  

යරහ  ළබිනට් භඩුඩරඹට ශොස  ළබිනට් භඩුඩරශත 

අනුභතිඹ අයශන ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශහඹ කිඹහද  

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔ .    යරහ    කිඹරහත් තිශඵනහ.  

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නමුත් ථහනහඹතුභහ   ශරේසධහධියණහශත රණයණඹ දළනුම් 

ශදනශොට- එතුභහ ම්පර්ණ නඩු හර්තහ කිශඹ ශ  නළවළ.- 

යර ලශඹන් කිඹනශොට  අදවස වුශඩු  ළබිනට් භඩුඩරඹට 

නිඹි]ත  ඳරිදි රඵහ ශනොදීභ භත තභයි  ශම් සිද්ධ වුශඩු කිඹහ.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

  තභයි සුප්රිම් උහවිඹ කිඹන්ශන්. සුප්රිම් උහවිඹ procedure   

එ කිඹහ කිඹන්ශන්   භභ ශභතළන ළබිනට් භඩුඩරශත අනුභතිඹ 

ිමත  කි ශ  නළත කිඹන ්රලසනඹ. ළබිනට් එශේ ම්පුර්ණ  

අනුභතිඹ තිශඵනහඹ කිඹන එ දළනන්නට  ඕනෆ. 

 

ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔඵතුභහ කිඹන්ශන්   අධියණශත යදේ කිඹන එද? 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ.  උහවිශඹන් ළට් එ නත්නශොට ඵරන්න ඕනෆ 

 ශේ ඉදිරි ටයුතු ය ශන ඹන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ.                       

"Retroactive"  කිඹන එ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ම්්රදහඹේ. මුදල් 

ඇභතියශඹේ   ්රහල  ශ ශභොශවොශත්  සිට  ආදහඹභ එතු 

යන්න පුළුන් භහර්ඹ තභයි තිශඵන්ශන්.   උහවිශඹන් 

එඳහයට නළළත්වහභ ඊට ඳසශේ කිඹන්න ඕනෆ  ශභන්න  ශම් 

ශභදහ සිට retroactive විධිඹට ය ශන ඹන්න පුළුන්   

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ශම් ම්භත වුණහට ඳසශේ කිඹන  එ.  

 

ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳනතට අනු  අපි අතින් ඹම් 

ඳළවළය වළරීභේ සිදුශරහ තිශඵන නිහ ශන්  අධියණඹ එශවභ 

කිඹහ තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නිම් ශඵොරු ශදඹට එල්ශරන්න  ඕනෆ නළවළ.  ළබිනට් 

එශේ අනුභතිඹ තිශඵනහ නම්   භභ ශභතළනට ඇවිත්   කි ශ  

නළවළ කිඹන එ නම් ්රලසනඹ  භහඹට රුපිඹල් ි]ලිඹන 6000  

ආදහඹභේ නළති වී ඹනහ. වුද  ට  කිඹන්ශන්?   අඹට 

හර් ඕනෆ කිඹනහ  ඳඩි ළඩි යන්න කිඹනහ  භව ඳහශර් ශඵෝඩ් 

රෆලි අල්රහශන ඉන්නහ  ශඵෝේු  උඩට නළඟරහ ඉන්නහ  

්රලසන ය ය ඹනහ. ශම්ට භට කිඹන්න පුළුන් න්ශන්  

ඉදිරිඹට ඹන ශොට රුණහය ශභිම තිශඵන ්රලසන ශද ඵරරහ 

්රහශඹෝගි ශර උත්තය ශදන්න කිඹන එයි. භභ ශම් 

ශදෝහශයෝඳණඹේ යනහ ශනොශයි. ආදහඹභ ව විඹදභ අතය 

ඳයතයඹ අඹ ළඹ ිමඟඹ ශරයි කිඹන්ශන්. ්රලසනඹේ නිහ   

රඵහ න්න ඵළරි වුණහභ  ට  කිඹන්ශන් වුද? වළභ එටභ 

කිඹන්ශන් අඳ ක්රිඹහත්භ ශශේ නළවළ කිඹහයි. නමුත්  උහවිශඹන් 

තභයි නත්රහ තිශඵන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් භශේ අශත් 

තිශඵන්ශන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් සුප්රිම් උහවිශත ඇති නඩු පිළිඵ 

වන් න ශල්නඹේ. භ ට රළී තිශඵන ශරහ සීි]ත නිහ 

1025 1026 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඔඵතුභහශේ අයඹ ඳරිදි ශභභ ශල්නඹ වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුළු කිරීභ වහ භහ වවළගව* යනහ. 

2015 ව 2016 ර්රට අදහශ ශම් නඩු ඳයහ තිශඵන්ශන් 
ු භන හයණහ ම්ඵන්ධශඹන්ද කිඹහ ශභභ ශල්නශත වන් වී 
තිශඵනහ. එතශොට සිඹලු ශදනහභ දන්නහ  ශම් නඩු දභහ 
තිශඵන්ශන් ශභොන ඳදනි]න්ද කිඹහ. ළඩිශඹන්භ නඩු තිශඵන්ශන් 
සුයහඵදුරටයි.  නිසඳහදනඹ යන අඹ ඵදු ශන්ශන් නළති 
ශශශහම් ය තිශඵන නිහ අඳ   ්රභහණඹ ඹම් විධිඹකින් 
ය ්රශඹන් ළඩි ශහ. ඉතින් ළඩි වුණහභ උහවිඹට ඹනහ.   
හධහයණ නළවළ ශන්.   

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ  භන්ත්රීයශඹු ට දහත් රළබුශඩු 
නළති විධිඹට අද ර්ඹට රුපිඹල් ි]ලිඹන 15 ්රතිඳහදන 
මුදරේ  රඵහ න්න අසථහ උදහ ශරහ තිශඵන ඵ.   හශේ 
ශදන්න පුළුන් වළභ ශදඹේභ ඔඵතුභන්රහට දීරහ භන්ත්රීයශඹේ 
ලශඹන් රුත්ඹේ තිඹහශන ටයුතු යන්න පුළුන් 
හතහයණඹ අඳ වදරහ තිශඵනහ.   නිහ ශභළනි ජහති 
ආර්ික ්රතිඳත්ති ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු කිරීශම්දී ඳේ 
ශයදශඹන් ශතොය එට එතු ශරහ ළඩ යන්න කිඹහ ඔඵ 
සිඹලුශදනහශන්භ භභ හරුණි ඉල්රහ සිියනහ.  

අශස රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ අදවස ශදේ ඉදිරිඳත් ය 
තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] භභ   ්රතිේශේඳ යනහ.  සිඹඹට 
වශත් තිශඵන එ සිඹඹට අ ට ශහ කිඹන්ශන් ආශඹත් භහශඹන් 
භහඹට ශවෝ අවුරුද්ශදන් අවුරුද්දට එන්න අලයයි කිඹන එයි. 
අඳ බහයන්න ශොටභ එඹ සිඹඹට අට ඳන්නරහ ඉයයි. අඳ බහය 
න්න ශොට කිඹරහ කිඹන්න නහටුයි. අඳ රඵහ ත්ත ශදඹට 
ණඹ ශන්න තිබුශඩු 2015  2016 ර්රයි.  හ ශන 
ශොට ඉශේභ සිඹඹට 8.8ත් ඳන්නරහ ඉයයි. භභ සුභන්තියන් 
භන්ත්රීතුභහට ථහ ශ අසථහශ දී එතුභහ කි හ ඉදිරිඳත් 
යනහ කිඹහ. භභ  ට භශේ තර්ඹ ඉදිරිඳත් ශහ. එඹ සිඹඹට 
10ේ යන එ එතුභහ අනුභත යනහ. වළඵළයි  භසතඹේ 
ලශඹන් ත්තහභ ආඩුඩු ඳේශතත්  විඳේශතත් 
භන්ත්රීතුභන්රහ එ ශවො අදවේ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. අඳ 
යජශත ආඹතනඹට ඹම් මූරය වශඹෝඹේ ශදනහ නම්   ශේ 
අඩු ණශන් සිඹඹට 20 ශොටස ්රභහණඹේ තිබිඹ යුතුඹ කිඹන 
එට එතුභහ ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. එතුභහ ඉදිරිඳත් 
ය තිශඵන්ශන් “සිඹඹට 50ේ" කිඹරහ. නමුත්  අඳ එතළනදී 
එතුභහට ශඳන්හ දුන්නහ  ඵළංු  ළඩිශඹන්භ තිඹහන්න 
පුළුන් සිඹඹට 20ේ ඵ.   නිහ සිඹඹට 50ේ යරහ කිඹන්න 
ඵළවළ  එතළනදී ඹම් විධිශඹන් වශඹෝඹේ ශදන්න අලය නම්.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි  "මූරය ආඹතන වළය" කිඹහ වන් ය 

තිශඵනහ.   
 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භන්ත්රීතුභනි  "මූරය ආඹතන වළය" කිඹහ තිබුණහ ට  අඳ 

යේණඹ අයශන ඵරමු. භවය ශරහට යේණශත ඹම් 

තළන්ර- [ඵහධහ කිරීභේ] අඳ ශම් සිඹඹට 20ේ ශශොත් ඔඹ 

ඔේශොභ එට ණනඹ ශනහ.  

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතශොට භතුන ්රලසනඹ ශම්යි. අනිේ ආඹතනරටත් 

සිඹඹට 20ේ ශදනහද? භහ දන්ශන් නළවළ ශොශවොභද තිශඵන්ශන් 

කිඹහ.   මූරය ආඹතනර සිඹඹට විසශේ සීභහ භව ඵළංු  විසින් 

ඳනහ තිශඵන නිහ එභ ආඹතනරට අඳ   ණඹ රඵහ දීශම්දී 

භතුන ළටලු නියහයණඹ කිරීභට නම් අඩුභ තයශම් යහජය 

ඳංගු සිඹඹට ඳණවේත් ඳළරණභ තභයි ඩහත් හධහයණ 

න්ශන්. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 හධහයණ ශනහ  විනිවිදබහඹේ තිශඵනහ කිඹන එත් 

භභ පිළින්නහ. නමුත්  වළභ තළනභ ශම් හශේ ශදඹේ වුශණොත් 

ශභොද න්ශන්? සිඹඹට 20 වුණත්  අඳ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ශේන්න අලය නළවළ. ශභොනහද දුන්ශන් කිඹහ භහඹට ළයඹේ 

අඳ හර්තහ යන්න ඕනෆ. එත ශොට ඇයි දුන්ශන් කිඹහ ඔඵතුභහට 

අවන්න අයිතිඹේ තිශඵනහ. අඳට ශම් තිශඵන විශ ටනඹභ තභයි 

ඳසුට එන ආඩුඩුරටත් එන්ශන්. ි]න් ඳසු එන ඕනෆභ 

ආඩුඩුට එඹට  උත්තය දිඹ වළකි ළරළසභේ තභයි අඳ 

වඳුන්හ ශදන්න ඹන්ශන්. භභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  සිියන 

සිඹලුශදනහශන්භ නළත ඉල්රහ සිියන්ශන් ශම්යි.   සිඹඹට  20 

කිඹන ණන ඔබිනහ.   යන්න පුළුන් වු ශණොත් 

ඔඵතුභන්රහට ශඳශන්වි එඹ ශවොයි කිඹහ.  

ඵරන්න  අද COPE එශේ බහඳතියඹහ විඳේශත 

භන්ත්රීයශඹේ. Public Accounts Committee එශේත් එශවභයි. 

ඊශඟට review panels,   කිඹන්ශන් - 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි  PAC එශේ බහඳතියඹහ රන්ත 

අරගිඹන්න නිශඹෝජය ඇභතිතුභහයි. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි. අශස සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ Committee on Public 

Finance  එශේ බහඳතිතුභහයි. ශම් ශද්ල්ලින් ශඳශනනහ  අපි 

යජඹේ ලශඹන් තනිඹභ ශම්හ ඵදහශන ඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ. 

අපි ශම් ි]ටු විනිවිදබහශඹන් යුතු ඳත්හශන ඹනහ. 

එශවභයි අපි ටයුතු ය තිශඵන්ශන්. නමුත්  අහධහයණ 

්රශඹෝජනඹේ න්න එඹ ඳහවි්ඡචි යන්න එඳහඹ කිඹහ භභ 

ඔඵතුභන්රහශන් හරුණි ඉල්රහ සිියනහ.  

භශේ අදවස ඉදිරිඳත් යරහ අන්තිභට ඔඵතුභන්රහශේ අදවස 

දළේවීම්රට පිළිතුරු ශදන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. රු 

නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් සිඹලු රුණු ම්පිඩුඩනඹ 

ය ඉදිරිඳත් යන්න භට නළත අසථහේ රළශඵනහද?   

 
ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. At the end of the Debate, you can summarize 

that. 
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[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහවකළගත ව ළ ඇව. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you very much. Then, I will take it up at the 

end.  
 
ප්රහනය වවළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

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

 
ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order?  

 
ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඹන්න ශඳය ශඳොඩි හයණඹේ 

ඳළවළදිලි ය න්න තිශඵනහ. දළන් ඔඵතුභහ කි හ  "විවිධ ක්රිඹහ 

භහර් නිහ අඳට රළබිඹ යුතු ඵදු ආදහඹභ නිසි ශර රහ  භේ සිදු 

වුශඩු නළවළ" කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ මූරය ශභනහයණ 

(ීපභ) ඳනශත් 12න න්තිඹ අනු  අපි තය ආදහඹභ ශවළි 

යන්න ඕනෆ ශන්.   අනු දළන් ්රලසනඹේ භතු ශන්ශන් නළද්ද? 

අපි ය භළද යහජය මූරය තත්ත්ඹ පිළිඵ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යන ශොට  තය ආදහඹභ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ ශන්. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන්. 

 
ගරු ්න්ද්රිංරි ගජදීර ෙශවළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳනශත් 12න න්තිඹ 

අනු තය ආදහඹභ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. භභ අවන්ශන්    

අනු ්රලසනඹේ නහ ශන්ද කිඹරහයි. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  තභයි භභ කිඹන්ශන්.  

 

ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Chandrasiri Gajadeera, that is not a point of 

Order.  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්රලසනඹේ න ශොට අඳට කිඹන්න පුළුන්ද  සුප්රිම් උහවිඹ 

ත්ත රණන්දු නිහ  ්රහශඹෝගි ශනොන ශදඹේ නිහ ශභන්න 

ශම් වුණහ කිඹරහ? 

ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake. 

 
[අ.බහ. 3.19] 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මූරය ශභනහයණ 

(ීපභ) ඳනශත් ළදත්භ තභයි  අඳ යශට් යහජය මූරය 

ශභනහයණශතදී  යජඹට වුත් ළරකිඹ යුතු සීභහ ඳනරහ 

නීතිඹේ ම්ඳහදනඹ ශරහ තිීභ. භභ රු මුදල් 

අභහතයතුභහශන් ීටට ශඳය ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී විභසුහ  මුදල් 

අභහතයහංලශත හර්ෂි හර්තහ ළන. රු මුදල් ඇභතිතුභනි  

ඔඵතුභහ අවශන ඇතිඹ කිඹහ භහ ිමතනහ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ   රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ ලින් ශඳන්හ දුන්නහ  ඔඵතුභහශේ හර්තහ අනු 

ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් අනුභත යන රද ණඹ සීභහ ඉේභහ ණඹ 

්රභහණඹේ රඵහත් ඵට විණහධිඳතිතුභහ විසින් හර්තහේ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඵ.   රුණු ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු    

පිළිඵ ඹම් විභර්ලනඹේ  හ්ඡා හේ සිදු නහ කිඹහ ඔඵතුභහ 

කි හට  ට අන් ලශඹන් සිදු වශත ු භේද කිඹරහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු තභ දළනුත් ය නළවළ.[ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ථහ අහනශත භට   ළන කිඹන්න ඵළවළ. ශභොද  භට 

ජනහධිඳති හර්ඹහරඹට එන්න කිඹරහ තිශඵනහ  වදිසි රැසවීභට. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ළට් එ ළන ථහ යන්න.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ  ළට් එ ළන ශනොශයි.   යන ආහයඹ උශද් 

අනුභත ය තිශඵනහ. විණහධිඳතිශේ හර්තහ අනු ඔඵතුභහ 

අඳට ශඳන්හ දුන් හයණඹ ළන කිඹනහ නම්    ළයදි උපුටහ 

න්ශන්. 2005 ඉන් Auditor-Generalරහ ඳසශදශනේ ඉදිරිඳත් 

යපු හර්තහ- 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  කිඹන්ශන්  ීටට ලින් විණහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු 

අනුභනඹ යරහ තිශඵන ම්්රදහඹ අනු ත්ශතොත්    වරි. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නමුත් සිද්ධ ශරහ තිශඵන ශද් තභයි  ශභශතේ ල් 

අනුභනඹ යරහ තිශඵන්ශන් ඇත්ත එ ශනොශයි.   

කිඹන්ශන්  අපි ත්තු ණඹ ්රභහණඹ- [ඵහධහ කිරීභේ] 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
  භභ- [ඵහධහ කිරීභේ] 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි  ට ශනභ ංහදඹේ නිමු. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද අපි විණහධිඳති එේ ථහ ශශත්   

ම්ඵන්ධශඹනුයි. අද භශේ ශල්ම්තුභහ ව නිශඹෝජය 

ශල්ම්රු ශදශදනහත්  Department of National Budget එශේ 

සිඹල්ශරෝභත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශහ. භභ ිමතන්ශන්   

ම්ඵන්ධශඹන් ඹම්  එඟතහට- [ඵහධහ කිරීභේ] 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභන්රහ හ්ඡා හ යරහ අන් පිළිතුයේ අඳට රඵහ 

ශදන්න. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අද Cabinet එට   ඉදිරිඳත් ශහ. විණහධිඳති 

ශභශවභ කිඹරහ තිශඵනහ. නමුත්  2005 ඉන් අවුරුදු ණනහේ 

යරහ තිශඵන්ශන් ශභශවභයි. අපි දළනුත් කිරීභේ ශහ.  

ඔඵතුභන්රහට   හර්තහ යන්නම්.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඊශඟට භහ අධහනඹ 

ශඹොමු යන්ශන් අශස යශට් ආර්ිකඹ දළන් මුහුණ දීරහ තිශඵන 

්රධහන ්රලසන අතය තිශඵන ණඹ ඵය ළන. එිමදී භභ ිමතනහ  ශම් 

නහසතිඹ වහ ශවොයභ නිහ න්නහ රද ණඹලින් අඳට 

්රතිරහබඹේ අත්ඳත් වුණහද කිඹරහ.   ්රලසනඹ තභයි ශභිම ්රධහන 

ශරභ තිශඵන්ශන්.   අනු රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  

විණහධිඳති ශදඳහ ර්තශම්න්තු ලේතිභත් කිරීභ ව එඹට තත් 

ඵරතර ඳළරීභේ පිළිඵ අශස අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු 

තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ආඩුඩුරභ යසථහශ  148 යසථහ 

අනු  "යහජය මූරය ඳහරනඹ ම්ඵන්ධ ම්පර්ණ  අතයන්ත ඵරඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තු තු නහ." හර්ෂි ම්භත යන විර්ජන 

ඳනශත් දළේශන යහජය ආදහඹභ  යහජය විඹදභ ම්ඵන්ධ ගිණුම් 

ඳරීේහ ය ඵරහ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත හර්තහ කිරීශම් ීපභ 

ආඩුඩුරභ යසථහශ  154 යසථහ භඟින් විණහධිඳති 

ශත ඳයහ තිශඵනහ. එතශොට රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි  විණහධිඳතියඹහ යහජය මූරය පිළිඵ තභ 

හර්තහ භඟින්  එනම් මූරය හර්ඹේභතහ ව ආර්ික වහ 

පරදහයිතහ ඳරීේහ ය ඳහර්ලිශම්න්තු ශත හර්තහ කිරීශම් 

බහයභඹ  ීපභේ දයනහ.   යසථහනුූලර  ීපභේ.   

හශේභ විණහධිඳතියඹහ විණනඹ යනුශත ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශනුශන්. එනම්  භව ජනතහ ශනුශන්. විණහධිඳතියඹහ 

වට ඵරඹ රඵහ දීභ යහජය මූරය ඳහරනඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳහරනඹ ලේතිභත් කිරීභකි. එඹ විණහධිඳති තනතුය ලේතිභත් 

කිරීභේ ශනොන ඵ ටවහ ත යුතුඹ.  

  නිහ අද ශම් විණන ඳනත් ශටුම්ඳතත් එේ ඇති වී 

තිශඵන ළටලු භභ කිඹන්නම් රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි. කිසිශේත්භ විණහධිඳතියඹහශේ ඵරඹ අඩු 

යනහද  ළඩි යනහද කිඹන හ්ඡා හේ ශනොශයි ශභතළන 

තිශඵන්ශන්. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළරී තිශඵන මූරය ඵරඹ 

ලේතිභත් යනහද නළද්ද කිඹන හ්ඡා හේ තභයි ශභතළන 

තිශඵන්ශන්. වළඵළයි  ශම් විණන ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ 

2003 සිට හ්ඡා හේ දිඹත් ශි]න් තිශඵනහ. 2003 ශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳත පිළිඵ හ්ඡා හ ශහ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි  නළත 2003 සිට 2015 දේහ ත වුණු අවුරුදු 

12භ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ක්රිඹහත්භ යනහ ශනුට  ශම් 

ඳනත් ශටුම්ඳත අඩ ඳණ යන්න  ශභඹ ම්භත කිරීභ 

ළශළේවීභ වහ තභයි ක්රිඹහ භහර් ත්ශත්.   නිහභ තභයි 

2015 ජනහරි භහශත 8ළනි දහ ඵරඹට ඳළි]ණි 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ආඩුඩු විසින් ඉදිරිඳත් යන රද දින 

සිඹශත ළඩ පිළිශශ තුශ ඇතුශත් ය තිබුණහ  දින සිඹඹේ 

ඇතුශත ශම් විණන ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත ශොට ක්රිඹහත්භ 

යන්න ඉඩ ඩ රඵහ ශදනහඹ කිඹහ. වළඵළයි  දළන් ශභොේද සිදු 

වී තිශඵන්ශන්? දළන් භහ 15ට අධි හරඹේ තශරහ 

තිශඵනහ  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.  

ශභභ විණන ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත කිරීභට 

තමුන්නහන්ශේරහ තභත් ටයුතු යරහ නළවළ.   ඇයි? භභ දළන 

න්න ළභළතියි  ඇයි ශම් අදින්ශන් කිඹරහ. 2003 ශර් සිට 

හ්ඡා හට ඵඳුන් වී තිබුණු  2015 තමුන්නහන්ශේරහශේ 

භළතියණ ්රහලනඹටත් ඇතුශත් යන රද ව අග්රහභහතයයඹහ 

විසින් ළබිනට් භඩුඩරඹටත් ඉදිරිඳත් යන රද ශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ම්භත කිරීභ වහ 

තමුන්නහන්ශේරහ භළළිභේ දේන්ශන් ඇයි? රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි  අශස යශට් මූරය විණනඹ ම්ඵන්ධශඹන් 

විශලේශඹන්භ ශම් ඇති වී තිශඵන විණන ඳනත් ශටුම්ඳත 

ම්භත කිරීභ ළශළේවීභ වහ ආඩුඩුශ  ඉවශ භට්ටි]න්භ 

ඵරඳෆභේ දිඹත් ශි]න් තිශඵනහ. භහ කිඹන්ශන්  ළබිනට් 

භඩුඩරඹ ශභොන තයම් දහටහය විඹ යුතුද? ශභොද  අශස යශට් 

මුදල් ඳහරනශතදී ළබිනට් භඩුඩරඹ තභයි   විධහඹශත හර්ඹ 

බහයශත විලහර ඳංගුේ ඉටු යන්ශන්. වළඵළයි    ළබිනට් 

භඩුඩරඹභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත යන්න අද ඵහධහ 

යි]න් තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳසු ගිඹ අවුරුදු 

ණනහ ඳහරනඹ ශද ඵළලුශොත්    විණන ක්රිඹහලිශතදී 

යහජය මූරය අබහවිතහ පිළිඵ ශතොයතුරු එනහ නම්    

ශතොයතුරු ශශයට  ශවොඹහ ශන ගිඹහභ  ළබිනට් භඩුඩරශත 

හභහජිඹහ තභයි අහු ශන්ශන්. ආයම්බශතදීභ අහු ශන්න 

පුළුන් අධයේයඹහ. ඊට ඳසශේ අහු ශන්න පුළුන් 

ණහධිහරියඹහ. ඊට ඳසශේ අහු ශන්න පුළුන් අභහතයහංල 

ශල්ම්යඹහ. වළඵළයි  ශශයට ගිඹහභ ඉන්ශන් අභහතයයඹහ. 

ශද්ලඳහරන වසතශඹන් ි]දිරහ    මූරය අබහවිතහ සිදු වුශඩු 
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නළවළ.   නිහ අද ශභොේද සිදු ශි]න් තිශඵන්ශන්? විණන 

ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත කිරීභ ශම් ළබිනට් භඩුඩරඹ තභයි අද 

ශේහ තිශඵන්ශන්. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශභිම 

රුණු ශර ත්ශතොත් භහ ඔඵතුභහට ශම් ිය කිඹන්නම්.  

2016.03.29ළනි දහ  -  කිඹන්ශන් භහර්තු භහශත 29ළනි දහ- 

අභළතිතුභහ විසින් විණන ඳනත් ශටුම්ඳත අභහතය භඩුඩරඹට 

ඉදිරිඳත් ශහ. සුපුරුදු ඳරිදි 2016.04.26ළනි දින ළබිනට් අනු 

ි]ටුට ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ශහ. -ආශඹත් ළබිනට් 

අනු ි]ටුේ දළම්භහ- වුද  එිම හභහජිඹන්? බහඳති  යත් 

අමුණුභ අභහතයයඹහ. යවුෂස වීපම්  යවි රුණහනහඹ  අභහතය 

අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඹන හභහජිඹන්ශන් ශම් ළබිනට් අනු 

ි]ටු වළදුහ.  ළබිනට් අනු ි]ටු වදරහ ශම් අභහතයරු අතය 

ශනොශයි ශම් හ්ඡා හ සිද්ධ වුශඩු. භහ ඉතහ ීපශභන් 

කිඹන්ශන්. අභහතයහංල ශල්ම්රු තිශදශනු  විසින් 2016 භළයි 

භහශත 02ළනි දහ අභහතය භඩුඩරඹ ශත ංශලෝධන ඉදිරිඳත් 

ශ ඳසු  එඹ ළබිනට් භඩුඩරඹ ශත ඉදිරිඳත් ය ඇත. ශභභ 

ංශලෝධන අනු ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඇති භසත න්ති 57 

තුළින් න්ති 27ේ ම්ඵන්ධශඹන්භ ංශලෝධන  නිරීේණ 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණහ. ශභභඟින් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඇති 

වයඹහත්භ අයමුණු ම්පර්ණශඹන්භ භයහ දළම්භහ; ශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳශත් තිශඵන වයඹහත්භ අයමුණු මුළුභනින්භ විනහල 

ශහ. ශභිම බහඳතියඹහ වළියඹට ටයුතු ශශේ වුද? යත් 

අමුණුභ අභහතයයඹහ. වළඵළයි  ඔහු 2013- 2015 හරඹ තුශ 

විණන ඳනත් ශටුම්ඳත ළබිනට් භඩුඩරඹ ශත ඉදිරිඳත් වී 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභට සදහනම් ව අසථහ කිිමඳඹදීභ  

එඹ නළත ළබිනට් අනු ි]ටුට ශවෝ ශනත් ි]ටුර 

හ්ඡා හ කිරීභට ශඹොමු කිරීභ පුරුද්දේ වී තිබුණහ. ඊට ශවේතු වී 

ඇත්ශත්  යහජය මූරය ඳහරනඹ ලේතිභත් කිරීභට අං 

වුභනහේ ශභභ ඳහරඹන්ට ශනොභළතිවීභයි. එදහත් ශභොද 

වුශඩු? එදහත්   වදපු ෆභ ළබිනට් අනු ි]ටුභ බහඳති ධුයඹ 

ශවඵවශත  යත් අමුණුභ අභහතයයඹහයි. අදත් ශභභ ළබිනට් 

අනු ි]ටුශ  බහඳතියඹහ වළියඹට යත් අමුණුභ අභහතයයඹහ 

ඳත් ශහ. ඔවුන් විසින් ශභොේද ශශේ?  

2013 සිට විශලේඥඹන් ඩුඩහඹභේ එතු ශරහ  විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තු එතු ශරහ  නීතිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු දහඹ 

ය ශන ස යන රද ඳනත් ශටුම්ශතිම   න්ති 57න් 

න්ති 27ේභ නළත ළබිනට් අනු ි]ටු විසින් එේශෝ 

ංශලෝධනඹ යන්න කිඹනහ; එේශෝ ශනස යන්න 

කිඹනහ. ශභොේද ශම් යන්ශන්? ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 

තිබුණු වයඹ මුළුභනින්භ භහ දළම්භහ.  ශන් කිඹන්ශන් 

ශභොේද?  මුදල් අභහතයයඹහ ථහ යනශොට කිඹනහ  අශස 

යටට මුදල් පිළිඵ ීපභේ තිශඵනහ; එඹ ඳහරනඹ යන්න 

ඕනෆ; විලහර ණඹ න්ද ිමයශරහ තිශඵනහ;  ළබිනට් 

භඩුඩරඹට හර්තහ ඉදිරිඳත් යනහ කිඹහ.   පිළිඵ හර්තහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුටත් ඉදිරිඳත් යනහ කිඹහ මුදල් අභහතයයඹහ 

කිඹනහ. මුදල් අභහතයයඹහ එශේ කි ත්  මුදල් 

අභහතයයඹහශේ ළකි ළඩේ නළවළ. ්රධහන ශන්ශන් ශභොේද? 

 ට අදහශ ශන ඳරිදි ඹන්රණඹ ස යන එයි. 

ඹන්රණශතදී ඉතහ ළදත් හර්ඹඹේ විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තුට ඳළරී තිශඵනහ. නමුත් ශභොේද ශරහ 

තිශඵන්ශන්?   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  දවන න ආඩුඩුරභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ අනු දළන් විණන ශේහ ශොි]න් 

බහේ පිිමටුහ තිශඵනහ.  විණන ශේහ ශොි]න් බහ 

පිිමටුහ දළන් භහ 7ේ තශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි  ශොි]න් 

බහ පිිමශට හට   ශොි]න් බහ ක්රිඹහත්භවීභට අදහශ 

න ඳනත වදරහ නළවළ. දළන් ශොභහරිසරු ඳත් යරහ 

තිශඵනහ. ඔවුන්ට දීභනහන් ශදනහ. භවජන මුදල් ඹම් 

්රභහණඹේ   ශොි]න් බහ ශනුශන් ළඹ යනහ. වළඵළයි  

ශොි]න් බහ ක්රිඹහත්භ වීභට අදහශ ශන ඳරිදි විණන 

ඳනත ස ය දීරහ නළවළ.   නිහ රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි  ශොි]න් බහේ තිශඵන වළඵළයි  ශොි]න් 

බහට ඵරඹ ඳළශයන ඳනතේ නළති ශරෝශත එභ යට 

රංහයි. ශොි]න් බහේ සථහපිත ශහ නම්    ශොි]න් 

බහට අදහශ න ඳරිදි නීති ම්ඳහදනඹ කිරීභ වහ  ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ ඳනත තිශඵන්න ඕනෆ. දළන් ශොි]න් බහ වදරහ 

තිශඵනහ. ඳනත වදන්ශන් නළවළ. ඇයි  ?   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳළළති වළභ 

ඳහරඹන්භ යහජය මුදල් විණනඹට ඵඹයි.   නිහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ශභොේද යි]න් තිශඵන්ශන්?   විණන 

ක්රිඹහලිඹ අඩඳණ කිරීභ වහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භතවීභ 

අද මුළුභනින්භ ශේි]න් සිියනහ. ඊට ඳසශේ ශභොේද 

වුශඩු?   කිසිදු විශයෝධඹේ ශනොතහ අභහතය භඩුඩරඹ විසින් 

එනම් නීතිඳතියඹහ වයවහ නීති ශටුම්ඳත් ශදඳහර්තශම්න්තු 

ශත අදහශ ංශලෝධන  ඉදිරිඳත් යන ශර අග්රහභහතය 

ශල්ම්යඹහ උඳශදස දී ති බුණහ. ශම් ංශලෝධනරට විණන 

ේශේරශත සිඹලුභ ෘත්රණඹ ි]ති විරුද්ධ වුණහ. වළඵළයි  

අග්රහභහතයයඹහ ශභොේද ශශේ?   ංශලෝධන ඹටශත් නළත 

ශටුම්ඳත වදන්න කිඹහ අග්රහභහතය ශල්ම්යඹහට උඳශදස 

දුන්නහ. අනතුරු නළතත් ශටුම්ඳත අභහතය භඩුඩරඹ ශත 

ඉදිරිඳත් වී ඇති අතය  එිමදී ටරිත යත්ත්ශත් භවතහ ්රමු 

ි]ටුට නළත නිරීේණ වහ ඉදිරිඳත් ශහ. භහ ශද 

හරඹ තුශ ශභශේ අභහතයරු ව ශනත් පුද්ර ි]ටුරට 

ඳනත් ශටුම්ඳත ශඹොමුවීභ තුශ යහජය මුදල් ඳහරනඹ ලේතිභත් 

කිරීභ වහ න අං ශ්ඡතනහශන් ටයුතු යන ඵේ 

ශඳශනන්න නළවළ.   නිහ තමුන්නහන්ශේරහ ළකිලින් යහජය 

මුදල් ශභනහයණඹ පිළිඵ  යහජය මුදශල් ආයේහ පිළිඵ 

හ්ඡා හ ශත් තමුන්නහන්ශේරහ ක්රිඹහහරිත්ශඹන් ශඳන්නුම් 

යන්ශන්  තමුන්නහන්ශේරහශේ ඇත්ත ශ්ඡතනහ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශභභ යහජය මුදල් ඳහරනඹ ලේතිභත් කිරීභ ශනුට 

එඹ මුළුභනින්භ තභන්ට අලය න ඳරිදි වළසියවීභ වහ ටයුතු 

කිරීභයි. අභහතය අනුි]ටු භඟින් මූලිභ ඳනත් ශටුම්ඳත 

අධිබහය ඵරඹ  විණන අයමුදර  අබයන්තය විණනඹ  විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තුශ  හර්ෂි ඇසතශම්න්තු ඉදිරිඳත් කිරීශම් 

රභශ දඹ ම්ඵන්ධ නිරීේණ ඉදිරිඳත් ය තිබුණහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අපි දන්නහ  ඕනෆභ 

අභහතයහංලඹේ   අභහතයහංලඹට අලය ශන මුදල් රඵහ ළනීභ 

ශනුශන් හර්ෂි ඇසතශම්න්තු ස යරහ බහඩුඩහහයඹට 

ගිිමල්රහ  බහඩුඩහහයඹත් එේ හ්ඡා හ යරහ තභයි   මුදල් 

රඵහ න්න ඕනෆ.   වරි. ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ තභන්ට 

අලය මුදල් ්රතිඳහදන පිළිඵ හර්ෂි ඇසතශම්න්තු ස 

යරහ  මුදල් අභහතයහංලඹත් එේ හ්ඡා හ යරහ   මුදල් රඵහ 

න්නහ. වළඵළයි  අපි කිඹනහ කිසිශේත්භ විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තු තදුයටත් බහඩුඩහහයශත අතශොළුේ ඵට 

ඳත්විඹ යුතු නළවළ කිඹහ. විණන ශේහ ශොි]න් බහ වයවහ 

අපි විණන ශදඳහර්තශම්න්තු සහධීන ආඹතනඹේ ඵට ඳත් 

යන්න වදනහ නම්  එිම ්රතිඳහදන ශන් කිරීභ බහඩුඩහහයඹ 

අශත් තඵහ ත යුතු නළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  

Sectoral Oversight Committees ශොඩ නඟහ තිශඵනහ.    

Sectoral Oversight Committees  වයවහ  මුදල් ශන් කිරීභ 

යන්න අඳට පුළුන්භ තිශඵනහ.   නිහ විණන ශේහ 

ශොි]භටත්  විණන ශදඳහර්තශම්න්තුටත් මුදල් ශන් කිරීභ 

එභ නිරධහරින්  බහඩුඩහහයඹ එේ යන හ්ඡා හකින් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශනොශයි සිදුවිඹ යුත්ශත්. Sectoral Oversight Committeesරට  

මූරය ඵරතර පිළිඵ දළන් තිශඵන හය බහ භඟින් තභයි 

විණන ශදඳහර්තශම්න්තුට අලය න මුදල්  ්රතිඳහදන ශන් 

ය න්න ඕනෆ. එතශොට තභයි  විණන ශදඳහර්තශම්න්තුශත්  

විණන ශේහ ශොි]න් බහශත් සහධීන ඵ ආයේහ 

ශන්ශන්. එශේ නළතු  බහඩුඩහහයඹට ගිිමන් ල්ලි ඉල්රනහ 

නම්  එභ සහධීනබහඹ විනහල ශනහ. ශභොද  විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තු තභයි බහඩුඩහහයඹත් ඳරීේහට බහජනඹ 

යන්ශන්.   නිහ   ශොල්රන් ශභොද යන්ශන්? තභන්ට රඵහ 

ශදන මුදල් භත ඳහරනඹ කිරීශම් ඵරඹේ එනහ.   නිහ විණන 

ශේහ ශොි]භටත්  විණන ශදඳහර්තශම්න්තුටත් මුදල් ශන් 

කිරීභ දළන් ශොඩ නඟහ තිශඵන Committee on Public Finance 

එ වයවහ ශවෝ Budget Committee  එ වයවහ ඳහර්ලිශම්න්තු 

විසින්  යන්න ඕනෆ. එඹ ඳනත් ශටුම්ඳතට ඇතුශත් යන රද 

න්තිඹේ.  ශොශවොභද එඹ ළරැදියි කිඹන්ශන්? වළඵළයි  දළන් 

යත් අමුණුභ අභහතයතුභහ ්රධහනත්ඹ දයන ි]ටු   

න්තිඹ ඉත් යන්න කිඹහ කිඹනහ. එශේ ඉත් යන්න 

කිඹන්ශන් ඇයි? මුදල් අභහතයහංලඹත් විණනඹට බහජනඹ න 

ආඹතනඹේ නිහ  එභ ආඹතනශඹන් මුදල් ඉල්රහ ළනීභ 

ශනුට ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ඔවුන්ට   මුදල් රඵහදීශම් 

රභශ දඹ ස  ශ යුතුයි කිඹහ   න්තිශත තිශඵනහ. නමුත් 

දළන්   න්තිඹ ශනස යන්න කිඹනහ. 

ඊශඟට  ශම් අධිබහයඹ පිළිඵ ්රලසනඹ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි  ශම් අධිබහයඹ දඩඹේ ශනොශයි. ශභඹ කිසිශේත්භ 

උහවිඹේ වළියඹට ටයුතු කිරීභේ ශනොශයි. ඹම් අභහතයහංලඹ 

යහජය මුදල් අබහවිත ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ හේෂි තිශඵනහ 

නම්  ශතොයතුරු තිශඵනහ නම්  විණන ශදඳහර්තශම්න්තුට 

ඵරඹේ තිබිඹ යුතු ශනහ  එභ මුදල් නළත අඹ ය ළනීභ 

වහ නිශඹෝඹේ නිු ත් යන්න. අභහතයහංල ශල්ම්යඹහට   

නිශඹෝඹ නිු ත් කිරීශම් ඵරඹ විණන ශදඳහර්තශම්න්තුට 

තිශඵන්න ඕනෆ. 1993දී නිු ත් ශ ටරශල්නඹේ තිශඵනහ.  

[ඵහධහ කිරීභේ] ඔ . අභහතයහංලශත ශල්ම්යඹහ මුළු මූරය 

ක්රිඹහලිඹටභ  කිඹනහ නම්   එිමදී අබහවිතඹේ සිදු ශරහ 

තිශඵනහ නම්  ශල්ම්යඹහශන් එභ මුදල් අඹ ය ළනීභ 

වහ නිශඹෝඹේ නිු ත් කිරීශම් ඵරඹ විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තුට තිශඵන්න  ඕනෆ. නමුත් ශභොේද ශරහ 

තිශඵන්ශන්? 1993දී නිු ත් ශ ටරශල්නඹේ වයවහ එභ ඵරඹ 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ අභහතයහංල ශල්ම්යඹහට.   නිහ  

අභහතයහංලඹ ඹම් මුදල් අබහවිතඹේ සිද්ධ වුශණොත්   හ 

නළත අඹ ය ළනීශම් ඵරඹ රඵහ ශදන්ශන් අභහතයහංල 

ශල්ම්යඹහට  1993 සිට. එදහ සිට දළන් තශරහ තිශඵනහ 

අවුරුදු 23ේ. ශම් අවුරුදු 23 හරඹටභ එ අභහතයහංල 

ශල්ම්යශඹේත්   ඵරඹ ඳහවි්ඡචි යරහ මුදරේ අඹ යශන 

නළවළ.   කිඹන්ශන් ශභොේද?    මුදල් අබහවිතඹට මූලි ශර 

 කි යුතු න්ශන් අභහතයහංලශත ශල්ම්යඹහයි.   නිහ  

අබහවිතශත ශඹොදන මුදල් අඹ ය ළනීශම් ඵරඹ අභහතයහංල 

ශල්ම්යඹහට ඳයහ ළනීභ සහබහවි යුේතිඹට ඳටවළනියි.    

නිහ එශවභ ශනොශයි විඹ යුත්ශත්. විණන ශදඳහර්තශම්න්තු 

ඳහර්ලිශම්න්තු වයවහ ක්රිඹහත්භ න සහධීන ආඹතනඹේ නම්  

එභ මුදල් නළත රඵහ ළනීභ වහ අධිබහයඹ ඳළනවීශම් ඵරඹ 

විණන ශදඳහර්තශම්න්තුට තිශඵන්න ඕනෆ. නමුත් අභහතයහංල 

අනු ි]ටු විසින් ශභොේද යන්ශන්? විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තුට තිශඵන   අධිබහයඹ ඳළනවීශම් ඵරඹ ඉත් 

යරහ තිශඵනහ.  

ඊශඟ ්රධහන ්රලසනඹ තභයි  විණන අයමුදරේ ළන ශඹෝජනහ 

කිරීභ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශම් විණන අයමුදර 

ළන ශඹෝජනහ යන විට භවය අඹට ිමශතනහ  ශම් අයමුදර 

වදන්ශන් නිරධහරින් අතය ශඵදහ න්නයි කිඹරහ. අපි දන්නහ 

ශර්ගුශ  එළනි අයමුදරේ වදන විට   නිරධහරින් අතය ශඵදහ 

න්න තභයි   අයමුදර වළදුශ  කිඹරහ. නමුත් නිරධහරින් අතය 

ශඵදහ ළනීශම් ථහේ ශනොශයි ශභතළන තිශඵන්ශන්. විණන 

ශදඳහර්තශම්න්තුට ආඩුඩුරභ යසථහශන්භ ඵරඹ ඳයරහ 

තිශඵනහ   තහේණි වහඹ රඵහ න්න  ඕනෆ නම් විවිධ 

විශලේඥඹන්ශන් දළනුභ රඵහ න්නට පුළුන් කිඹරහ. අඳට 

භතයි  ඳසු ගිඹ හරශත ව ඵළඳුම්ය නුශදනුශ දී 

විණහධිඳතිතුභහ කි හ    නුශදනුශ  භවය ේශේර 

පිළිඵ විශලේඥ වහඹ රඵහ න්න  ඕනෆඹ කිඹරහ.   විශලේඥ 

වහඹ රඵහ න්නහ විට ඔවුන්ට අතිශර් ශවීභේ යන්න 

ශනහ. නමුත් බහඩුඩහහයශඹන්    මුදර ශදන්ශන් නළත්නම්   

විශලේඥ වහඹ රඵහ න්න  ඵළවළ.   නිහ  "විණන අයමුදර" 

කිඹරහ ඔවුන් ශඹෝජනහ යන්ශන් කිසිශේත්භ එභ නිරධහරින්ට 

ශඵදහ ළනීභ වහ න අයමුදරේ ශනොශයි. විණන ටයුතු 

වහ ඹම් විශලේඥ වහඹේ  ඹම් ේශේරඹ ්රවීණත්ඹේ 

තිශඵන ඩුඩහඹභශේ වහඹේ රඵහ න්න  ඕනෆ නම්  ඔවුන්ට 

ශවීභ ශනුශන් තභයි ශම් අයමුදර ශඹෝජනහ යන්ශන්.  

"විණන අයමුදර" කිඹන විට හ්ඡා හේ ශොඩ නළ ශඟනහ  

විණනඹ යරහ ඹභේ අහු වුණහට ඳසශේ  නිරධහරින් අතය 

ශඵදහ න්න තභයි ශම් අයමුදර වදන්ශන් කිඹරහ. නමුත් එශවභ 

එේ ශනොශයි ශම්. ශම් අයමුදර වළදීභට ශඹෝජනහ යරහ 

තිශඵන්ශන් ශන ශභොටත් ශනොශයි  විණනඹ වහ 

තහේණි විශලේඥ වහඹ රඵහ ළනීභට අලය නම්    වහඹ 

රඵහ ළනීභ ශනුශන් ඹම් මුදරේ දයන්නට ශනහ නම්  අන්න 

  මුදර ඳඹහ ළනීශම් අයමුදරේ ශොඩ නළ නභ වහයි. 

අභහතයහංල අනු ි]ටු ඇයි   ්රතිේශේඳ යන්ශන්? භභ 

ළභළතියි රු යත් අමුණුභ අභහතයයඹහ දළන් ශම් බහශ  

ිමියඹහ නම්.  

ඊශඟට  අපි අබයන්තය විණනඹ ළන ඵරමු. රු නිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි  ශභිමදී විශලේශඹන්භ අබයන්තය විණන 

ඵරඹ ලේතිභත් යන්න ඕනෆඹ කිඹන අතයභ  මූරය 

විණනශඹන් ඔේඵට ඹන තහේණි විණනඹ පිළිඵ ළඩි 

ඵරඹේ විණන ශදඳහර්තශම්න්තුට ඳයහ ළනීභ තභයි අයමුණ 

ඵට ඳත් වී තිශඵන්ශන්.  අද අපි මුදල් ශඳොත අයශන ල්ලි 

ීපඹේ විඹදම් වුණහද  විඹදම් වුශඩු ශොශවොභද කිඹන එ ශොඹහ 

ඵරනහට ඩහ  එභ විඹදම් යන රද මුදර අදහශ ්රතිරහබ 

ශනළත් දුන්නහද  නළද්ද කිඹන එ ශවීභ තභයි ළදත් ශරහ 

තිශඵන්ශන්.   නිහ විණන ශදඳහර්තශම්න්තුට තදුයටත් මූරය 

විණනශඹන් ඔේඵට ඹන තහේණි විණනඹේ කිරීශම් 

ඵරඹේ තිබිඹ යුතුයි. 

 
ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට රඵහ දී තිූ  හරඹ අහනයි. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අන් යනහ  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.  

2003දී හ්ඡා හට ඵඳුන් වුණු ශම් විණන ඳනත් ශටුම්ඳත   

දින 100 ළඩටවන තුශට ඇතුශත් ය තිබුණු ශඹෝජනහ  භහර්තු 

භහශත ළබිනට් භඩුඩරඹට ඉදිරිඳත් ය තිබුණු ශඹෝජනහ  

නළත අනු ි]ටුරට දභන රද  ව නළත ටරිත යත්ත්ශත් 

ි]ටුට දභන රද ශඹෝජනහ වයවහ  ම්භතවීභ ළශළේවීභ 

වහ ආඩුඩු ටයුතු යන්ශන් ඇයි කිඹරහ භභ 

තමුන්නහන්ශේරහශන් දළනන්න ළභළතියි.  
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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විණන ශොි]භේ වදරහ තිශඵනහ.  ශොි]භට මුදල් 

්රතිඳහදන ශන් යනහ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  

ත ිය දකින් ශභොේද දන්නහද ශන්ශන්? ශම් විණන  

ශොි]න් බහත් විණනඹට රේ ශනහ. ඇයි  ? විණන 

ශොි]න් බහට මුදල් රඵහ දීරහ තිශඵනහ  නමුත් ළඩේ 

ශරිරහ නළවළ.   නිහ විණන ශොි]න් බහට එශයිම audit 

query  එේ එනහ.   භත තිඹහ න්න. අනිහර්ඹශඹන්භ  

විණන ශොි]න් බහට එශයිම විණන විභසුභේ එනහ. ඇයි 

 ? ශොි]න් බහ වදරහ තිශඵනහ. නමුත්   ශොි]න් 

බහට ඵරඹ ඳයන ඳනත ම්භත යරහ නළවළ.   නිහ 

ආඩුඩු  ඉේභනින්භ  විණන ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භතවීභ 

ළශළේවීභ වහ දයන ූලට ්රඹත්නඹ  ඹටඳත් යරහ  යහජය මුදල් 

පිළිඵ බහයහයත්ඹ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵන 

බහයහයත්ඹ ළන ිමතරහ  සහධීන විණනඹ කිරීභ වහ න  

ඵරඹ ිමත   ඳනත් ශටුම්ඳත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ දී ම්භත 

ය ළනීභ වහ ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන ශඹෝජනහ යි]න් 

භශේ ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  
 

ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Bandula Gunawardane. Before he speaks, will an Hon. 

Member propose  the Hon. J.M. Anada Kumarasiri  to the  

Chair?  
 

ගරු විජයකළ ෙගශේවහලරන් ෙශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றருற) றஜகனர சகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

Sir, I propose that  the Hon J.M. Anada Kumarasiri do 

now take  the Chair.  
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිගයෝජය කළරක වවළඳතිතුෙළ මූළවනගයන් 
ඉලත් වුගයන්  ගරු  ගජ්.එම්. ආනන්ද කුෙළරිංරි ෙශවළ මුළවනළරූඪ 
විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனச, ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA 

KUMARASIRI    took the Chair. 

 
[අ.බහ. 3.38] 
              

ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   හඵද්ධ විඳේඹ 

ශනුශන් මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශටුම්ඳතට අදවස කිිමඳඹේ ඉදිරිඳත් යන්න භභ ළභළතියි. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  2003 ර්ශතදී ඉදිරිඳත් ශ 

මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳනත ශම් යශට් මූරය ඳහරනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ව ඉතහභ ළදත් ඳනතේ. ආඩුඩුරභ යසථහශ  

148න යසථහට අනු  මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුටභ තභයි මූරය 

ශභනහයණඹ පිළිඵ ීපම් ඳළළශයන්ශන්. අත්තශනෝභති 

ශරත්  ිමතුේහය ශරත්  ශද්ලඳහරනි ඕනෆ එඳහම් අනුත් 

යහජය මූරය ශභනහයණඹ සි්ධ වුශණොත් එිම ඵය භසත 

රහංීපඹ ජනතහ භත ඳළටශනහ. ඔවුන්ශේ ජීවිතරට අතිශර් 

ඵයේ අපි එතු යනහ.   නිහ තභයි යහජය මූරය 

ශභනහයණඹ ඩහ හර්ඹේභ පරදහයී ශර යන්නත්  

ිමතුේහරී ශර යජඹට වහ ශද්ලඳහරනඥඹන්ට වළසිශයන්නට 

ඉඩ ශනොශදන්නටත් අලය විධිවිධහන ඇතුශත් යරහ මූරය 

ශභනහයණ (ීපභ) ඳනත් ශටුම්ඳත ශම් රු බහශ  

ම්භත ශශේ.   ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත කිරීභ  වහ ඳනත් 

ශටුම්ඳත ශන  භ වහ ක්රිඹ ශර දහඹ ව ශශනු  ශර 

තභයි භහ ශම් රුණු ඉදිරිඳත් යන්ශන්.  

යජඹ ඹම් ඹම් ආඹතනලින් ණඹ රඵහ ළනීශම්දී ඇඳ 

ශනහ.  යජඹ ඇඳ වුණත්    ආඹතනඹට   ණඹ මුදර ශන්න 

ඵළරි වුශණොත්    ණඹ මුදර ශන්න යජඹට සිද්ධ නහ. 

හභහනය යවහයශතදී වුණත් අපි  ශන ශශනේ ශනුශන් 

ඇඳ ශන්න ඵඹයි. ශභොද  අපි ඇඳ ශන පුද්රඹහ   ණඹ 

ශනොශහ සිියශඹොත් අඳට   ණඹ මුදර ශන්න සිද්ධ න 

නිහ. මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳනත අනු 2016.04.30 

න දිනට බහඩුඩහහයඹ විසින් නිු ත් යන රද ඵළංු  ඇඳය 

රළයිසතුේ දේහ තිශඵනහ. එඹ භශේ ථහශ  ශොටේ ශර  

ඳශ යන්නළයි ඉල්රහ සිියන අතය  එිම වන් ආඹතන කිිමඳඹේ 

ළන  වන් යන්න ළභළතියි.  

රංහ නිජ ශතල් නීතිත ංසථහ රංහ ඵළංු ශන් 

රුපිඹල් ි]ලිඹන 132 678.00ේ රඵහ ශන තිශඵනහ. එඹට යජඹ 

ඇඳ ශරහ තිශඵනහ. ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භඩුඩරඹ රංහ ඵළංු ශන් රුපිඹල් ි]ලිඹන 16 348.96ේ  රඵහ 

ශන තිශඵනහ. එඹට යජඹ ඇඳ ශරහ තිශඵනහ. භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ රංහ ඵළංු ශන් රඵහත් රුපිඹල් ි]ලිඹන 

42 356.51 ණඹ ශනුශන් යජඹ ඇඳ ශරහ තිශඵනහ. භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹ වළටන් නළනල් ඵළංු ශන් රඵහ ත්  

රුපිඹල් ි]ලිඹන 28 262.54ේ වහ යජඹ ඇඳ ශරහ තිශඵනහ. 

සීභහ ිමත ගුන් ශතොටුශඳොශ වහ ගුන් ශේහ භහභ ජඳන් 

ජහතයන්තය වශඹෝගිතහ ආඹතනශඹන් - JICA - රඵහ ශන 

තිශඵන රුපිඹල් ි]ලිඹන 40 145.24ේ ශනුශන්  යජඹ ඇඳ 

ශරහ තිශඵනහ. ශම් විධිඹට ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ අඹට යජඹ ඇඳ 

ශනහ.   ආහයශඹන් ඇඳ වුණු මුදල් පිළිඵ මුදල් 

අභහතයහංලඹ විසින් ඳශ යන රද  "ය භළද යහජය මූරය 

තත්ත්ඹ පිළිඵ හර්තහ-2016" ශඳොශත්  45  46 ශනි පිටුර 

ඇතුශත් රුණු රු භන්ත්රීතුභන්රහශේ අශඵෝධඹ වහ භශේ 

ථහශ  ශොටේ ශර වළන්හඩ් හර්තහශ  ඳශ යන ශර 

ඉල්රහ සිියි]න් එඹ වවළගව* යනහ. 

රු මුදල් අභහතයයඹහ අලුත් ශඹෝජනහේ ශනහහ  යහජය 

වහ ශඳෞද්ලි අංලඹ විසින් යහඳහය ඳටන් න්න.   විධිඹට 

ඳටන් න්න යහඳහයර යජශත ්රහේධනඹ සිඹඹට 50ට අඩුශන් 

ශඹොදහ  තිශඵනහ නම්    යහජය යහඹඹේ ශර 

ළරශන්ශන් නළවළ. සිඹඹට 47ේ  සිඹඹට 48ේ ශඹොදරහ ශද්ය ඹ 

ශවෝ විශද්ය ඹ ආශඹෝජශඹේ එේ යඳහයඹේ ඳටන් 

ත්ශතොත්    ම්පර්ණශඹන් යහජය යහඹඹේ ශන්ශන් 

නළවළ. ශඳෞද්ලි වහ යජශත  වවුල් යහඳහය  ශර යශන ඹන 

යහඳහයරටත් ඇඳ ශන්න අය ඉල්රි]න් තභයි අද ශම් 

ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් යන්ශන්.   අඹ ළඹ ශඹෝජනහේ. යවි 

රුණහනහඹ මුදල් අභහතයයඹහ අඹ ළශඹන් ශම් රු බහට 

එඹ ශඹෝජනහ ශහ. එඹ ඉතහ අිමතය තත්ත්ඹේ. 

භේනිහදඹත්  සිඹඹට 50ටත් ඩහ අඩුශන් යජශත  ශොටස 

තිශඵන ශඳෞද්ලි අංලශත භහම්රට යජඹ ඇඳ ශරහ    

භහම් ඵංශොශරොත් වුශණොත්  නළත්නම්    භහශම් 

යහඳෘතිඹ අහර්ථ වුශණොත් එිම ම්පර්ණ ඵය ශම් යශට් 

ජනතහ භත ඳළටශන නිහ.  

1037 1038 

————————— 
*  පුවහවකළගත ව ළ ඇව. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශ ශනන අසථහශ දී  දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදනශඹන් යජඹට ඇඳ ශන්න පුළුන් ්රභහණඹ සිඹඹට 

4.5යි. භිමන්ද යහජඳේ යජඹ විසින් යුද්ධඹ නිභ කිරීශභන් ඳසශේ 

සිඹඹට 7 දේහ ඇඳ වීශම් සීභහ ළඩි ශහ. දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදනඹ සිඹඹේ නම් 7 දේහ ඇඳ ශන්න පුළුන්. ශම් 

ංශලෝධන ඳනත් ශටුම්ඳශතන් ඇභතිතුභහ අය ඉල්රහ 

සිියනහ  සිඹඹට 10 දේහ ඇඳන සීභහ ළඩි යන්න කිඹරහ. 

ශම් ශදභ යශට් යහජය ණඹ පිළිඵ අදහනභ ළඩි යන ශද්ල්. 

දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදනඹ සිඹඹේ නම් ආඩුඩු ඵහිමය ඳහර්ලසඹ 

ශනුශන් සිඹඹට 10ේ ඇඳ ශරහ තිශඵනහ.  

ශඳෞද්ලි අංලඹත් එේ ඳටන් න්න යහඳෘති අහර්ථ 

වුණහභ  හට යජඹට ශන්න සිදු ශනහ.   ශදභ යටට  යශට් 

අනහතඹට අිමතය ශන නිහ ශම් යහජය මූරය ශභනහයණ 

ක්රිඹහලිඹට ්රභහණි අශඵෝධඹකින් යුතු දහඹන ශශනු  

ශර භභ ශරේසධහධියණඹට ශම් පිළිඵ ශඳත්භේ ඉදිරිඳත් 

ශහ. භභ ශරේසධහධියණශඹන් ඉල්රහ සිියඹහ  ශම් ශදභ 

අිමතය න නිහ ශම් වහ භළදිවත් ශන්න කිඹරහ. 

ශරේසධහධියණශත උත් විනිසුරුතුභන්රහ කි හ    

ඳහර්ලිශම්න්තුට ගිිමල්රහ ශේයහ න්න කිඹරහ.  ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුශ ඉන්න ආඩුඩු ඳේශත  විඳේශත භන්ත්රීතුභන්රහට ශම් 

රුණු ඳළවළදිලි ය දීරහ ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ි]ේ එඹට 

ශරේසධහධියණශඹන් නිශඹෝඹේ ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ කි හ.  

ළබිනට් භඩුඩරඹට ඉදිරිඳත් ශනොය  සථහය නි ශඹෝරට 

ඳටවළනි එතු ශ අඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත 

ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන නිහ එඹ ශූනය යි]න්  ශරේසධහධියණඹ 

නිශඹෝඹේ දුන්නහ. මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) 

ඳනත් ශටුම්ඳතට විරුද්ධ භභ ශඳත්භ ඉදිරිඳත් ශහභ එශවභ 

නිශඹෝඹේ දුන්ශන් නළවළ. උහවිඹ ීටට ඉසශල්රහත් එශවභ 

ක්රිඹහ යරහ තිශඵනහ. භට භතයි  යවි රුණහනහඹ 

අභහතයතුභහ විඳේශත සිිය හරශත කින්නිඹහර ඳහලිත සහීටන් 

වන්ශේ භඟ උහවිශඹන් රණන්දුේ ත්තහ  නිජ ශතල් වහ 

අඹ යන ඵදු අඩු යන්න කිඹරහ යජඹට නිඹභ යන්න කිඹරහ. 

  ශරේසධහධියණඹට කිඹන්න පුළුන් එේ ශනොශයි. 

භේනිහදඹත්  ඵදු අඩු යනහද  ඵදු ළඩි යනහද  ඵදු 

ංශලෝධනඹ යනහද  ඵදු ඳනනහද  ඵදු ඳනන්ශන් නළද්ද 

ඹන්න රණයණඹ කිරීභ පිළිඵ පර්ණ අයිතිඹ තිශඵන්ශන් ශම් රු 

බහට; ඳහර්ලිශම්න්තුට.  

ආඩුඩුරභ යසථහශ  148ළනි යසථහට අනු මුදල් 

පිළිඵ ම්පර්ණ ඵරඹ තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුට. එතශොට  

ශම් විධිඹට ඵදු ඳනන්නඹ කිඹරහ ශම් රු බහට විධහන 

ශදන්න ශරේසධහධියණඹට ඵළවළ. ශරේසධහධියණශත උත් 

විනිසුරුතුභන්ට ඳරීේහ යන්න පුළුන් න්ශන්  ශම් ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵන ඳනත් ශටුම්ඳත් ශවෝ ංශලෝධන ආඩුඩුරභ 

යසථහට ඳටවළනිද  සථහය නිශඹෝරට ඳටවළනිද කිඹන 

එයි. අත්තශනෝභති ශර  හ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ නම් 

  අසථහශ දී අධියණඹට පුළුන් හධහයණ වහ යුේති වත 

රණන්දුේ රඵහ ශදන්න. එභ රණන්දු තභයි එතු ශ අඹ භත ඵදු 

(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් රඵහ දුන්ශන්.  

නමුත්  මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශටුම්ඳතට විරුද්ධ එශේ ක්රිඹහ යන්න ශරේසධහධියණඹ 

නිශඹෝඹේ රඵහ දුන්ශන් නළති ඵ රු ථහනහඹතුභහ  ඳසු ගිඹ 

දහ ශම් රු බහට දළනුම් දුන්නහ.  

ඊට ඳසු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ආංශි අධීේණ ි]ටු - 

Sectoral Oversight Committees - අලුශතන් ඇති ශහ. යජශත 

මුදල් පිළිඵ හය බහශ   බහඳති ශර ටයුතු යන්ශන් 

 විඳේශත -TNA එශේ- අශස රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ. ශම් 

ි]ටු රැස වුණහ. අග්රහභහතයතුභහ ශම් ආංශි අධීේණ හය 

බහ  ඳත් යන අසථහශ  කි හ   ලින් ඳළතුණු උඳශද්ල 

හය බහ ශනුට ඉතහභ ්රබුද්ධ පිරිශන් භන්විත  

ඇභතියඹහශේ ටයුතු ඳහරනඹ යන්න පුළුන්  යටට අිමතය 

ශද්ල්රට භළදිවත් ශන්න පුළුන්  ්රජහතන්රහදී  ලි්ඡා වී 

රභඹ අනුභනඹ යන Sectoral Oversight Committee තභයි 

ශම් ඇති යන්ශන් කිඹරහ. යජශත මුදල් පිළිඵ හය බහශ  

භභත් හභහජිශඹේ. මුදල් අභහතයහංලශත නිරධහරින් ඇතුළු 

ි]ටු රැස ශ්ඡට අසථහශ දී අ පි ශම් රුණ ම්ඵන්ධශඹන් 

කි හභ  රංහශ  ඳහර්ලිශම්න්තුශ   යජශත මුදල් පිළිඵ හය 

බහ  භති ශඹෝජනහ ශදේ ම්භත ය ත්තහ. 

ආඩුඩුශ  ව විඳේශත භන්ත්රීරු එිම ිමියඹහ.   ශඹෝජනහ ශද 

ශභොේද?  එ ශඹෝජනහේ තභයි ශඳෞද්ලි අංලඹත්  යජඹත් 

වවුල් ශරහ  යන යහඳෘතිරට යජඹ ඇඳ ශනොදිඹ යුතුයි කිඹන 

ශඹෝජනහ. යජඹ රඵහ න්නහ ණඹරට ඳභණයි ඇඳ දිඹ 

යුත්ශත්. යජඹ න්නහ ණඹරට වළය - යහජය අංලශත  යජශත 

ඵහුතය අයිතිඹ ඹටශත් තිශඵන ආඹතන න්නහ ණඹරට වළය - 

ශඳෞද්ලි අංලඹ භඟ අඩු අයිතිඹේ තිශඵන යජශත 

ආඹතනරට ඇඳවීභ ම්පර්ණශඹන් ශනොශ යුතුයි කිඹරහ  එදහ 

එභ හය බහ විසින් රණන්දුේ ත්තහ. 

ශදනු  ශභඹ සිඹඹට 10 දේහ ළඩි කිරීභ දළඩි ශර 

අදහනම් ිමත නිහ එඹ සිඹඹට 8ේ විඹ යුතුඹ; සිඹඹට 10ට ඩහ 

අඩු විඹ යුතුඹ කිඹන ශඹෝජනහ ම්භත ය ත්තහ. එභ ශඹෝජනහ 

ශදභ ංශලෝධන ශර ශම් න විට ශභභ රු බහට ඉදිරිඳත් 

යරහ තිශඵනහ. වුද ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන්? යජශත මුදල් 

පිළිඵ  හය බහ - Committee on Public Finance - තභයි 

ශම් ශඹෝජනහ ශද ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන්. මුදල් 

අභහතයයඹහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ආංශි අධීේණ හය 

බහරට රු යනහද  ආංශි අධීේණ හය බහ ණන් 

න්නහද  නළත්නම් ශම්හ විිමළු ඳඹන ආඹතනද කිඹන ිය අද 

ට ශම් ංශලෝධන ශද පිළින්නහද  නළද්ද කිඹන එ භත 

රණන්දු ශනහ.   අද වස ශනශොට ඵරන්න පුළුන්.   

නිහ අපි ඉතහභ රුණහශන් වහ ඕනෆි]න් ඉල්ලීභේ යනහ. 

මුදල් පිළිඵ ඵරඹ තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුට. 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳත්න භන්ත්රීරුන්ශේ ීපභ අනු 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ස ය තිශඵන ආංශි අධීේණ ි]ටු 

විසින් රණයණඹේ අයශන    රණයණඹ ංශලෝධන ශර ඉදිරිඳත් 

ශහභ එඹ මුදල් ඇභතියඹහ පිළින්න රළවළසතිද  නළද්ද? 

්රජහතන්රහදී  විනිවිද ශඳශනන  හර්ඹේභ මූරය ඳහරනඹට 

 කිඹන්න රළවළසති මුදල් අභහතයහංලඹේද තිශඵන්ශන් කිඹන 

එ රණයණඹ න ශපතිවහසි දේ ශර අද ද ඉතිවහශත 

ටවන් ශයි. ශරේසධහධියණඹ කිඹනහ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

අයශන ගිිමල්රහ විහන්න කිඹරහ. ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ  

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ආංශි අධීේණ හය බහ කිඹනහ  

"ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵන ංශලෝධනඹ ශනස යන්න ඕනෆ" 

කිඹරහ.   වහ ංශලෝධනඹේ ශදනහ.   ංශලෝධන දළන් ශම් 

රු බහට ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. අපි අද ට ඵරමු  

මුදල් ඇභතිතුභහ ශම් ංශලෝධන පිළින්නහද  නළද්ද කිඹරහ. 

පිළින්ශන් නළත්නම් එතුභහ ත දුයටත් සදහනම් ශන්ශන් 

ඳහර්ලිශම්න්තු බුල්ශඩෝර්යණඹ යශන ිමතුේහය ශර 

ඹන භන  අදහනම් ිමත භන   ආහයශඹන්භ භන් 

යන්නයි.   නිශයෝගී ්රජහතන්රහදඹට ඵහධහේ න අතය  

ශම් යජඹ අහධඹට ඇදශන ළටීභ වහ න ශවේතු හධරට 

අලුත් එතුේ ශනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  1989 ඉරහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයශඹේ ශර භභ 

1039 1040 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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ඉතහභ  ීපශභන් කිඹනහ  හභහනයශඹන් යජඹ ශවෝ ළබිනට් 

අභහතයරු විසින් දහත් අතයඹේ; ශඵොරුේ  

ඳහර්ලිශම්න්තු ශනොභඟ ඹන සුළු ්රහලඹේ ශම් රු බහට 

යන්ශන් නළවළ කිඹන එ.   තභයි ශම් යශට් තිබුණු 

ඳහර්ලිශම්න්තු ම්්රදහඹ. දලභඹේ  ඉරේභේ ශනස වුශණොත්  

  ශන නිළයදි යරහ කිඹන එ තභයි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

ම්්රදහඹ. නමුත් ඉතහභ අහනහන්ත ශර ශම් යජඹ ඵරඹට ඳත් 

ව දශේ සිට යහජය මූරය වහ ම්ඵන්ධශඹන් කිඹන ්රධහන තර් 

ශදේ තිශඵනහ. එේ තභයි "විනහල යරහ  ඉය යරහ  දණ 

සපු ශම් යශට් ආර්ිකඹ ශොඩ න්න ඕනෆ" කිඹන එ. 

වළඵළයි    ඳට්ටඳල් අතයඹේ. ශභොද  2003 අං 3 දයන 

මූරය ශභනහයණ (ීපම්) ඳනත ඹටශත් ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵන   සිඹලු ංයහ දත්ත ිමත හර්ෂි හර්තහ අනු   යශට් 

නිභළවුභ ළඩි ශරහ  ආදහඹභ ළඩි ශරහ  ශේහ නියුේතිඹ ළඩි 

ශරහ  විරැකිඹහ අඩු ශරහ  ශඳොලී අනුඳහතඹ අඩු ශරහ  ඉතුරුම් 

ළඩි ශරහ  ආශඹෝජනඹ ළඩි ශරහ  ශවුම් ශලේශත 

අතිරිේතඹේ ඇති ශරහ  මුදර සථහය ශරහ  ණඹ ඵයතහ අඩු 

ශරහ  ආර්ිකශත සර්ණභඹ යුඹ භිමන්ද යහජඳේශේ 2014 

ර්ඹ කිඹරහ ඔසපු යරහ තිශඵනහ. 2015 හර්ෂි හර්තහ 

භඟින් මුදල් අභහතයයඹහ ශම් රු බහට දත්ත  ංයහ ිමත 

  ඔසපු යරහ කිඹරහ තිශඵනහ. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹේ 

ඳභණයි තිශඵන්ශන්. 
 

ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එශවභ කිඹන අතයභ  ණඹ ඵයතහ පිළිඵ විලහර අතයඹේ 

්රහල ය තිශඵනහ. ණඹ ඵය පිළිඵ භභ ශම් රුණ විතයේ 

ඳළවළදිලි යන්නම්. 1977 සිට 1994 දේහ ව මුළු හරඹටභ ණඹ 

ඵය ළඩි ශරහ තිශඵනහ   සිඹඹට 2098කින්. ර්ඹට සිඹඹට 

116කින් ණඹ ඵය ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 1995 ශර් සිට 2014 

ය දේහ ණඹඵය ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 1070කින්.   

කිඹන්ශන් ර්ඹට සිඹඹට 53.5කින්. 2005-2014 හරඹ 

ත්ශතොත් ණඹඵය ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 228කින්. 

එතශොට හර්ෂි හභහනයඹ සිඹඹට 23යි. ණඹඵය පිළිඵ 

ම්පර්ණ අතයඹේ තභයි ශම් ඳතුයන්ශන්. භේනිහදඹත්  2005 

ශර්දී භිමන්ද යහජඳේ භළතිතුභහ ශම් යට බහය න්නහ විට දශ 

ශද්ය ඹ නිසඳහදනශත ්රතිලතඹේ ශර යහජය ණඹ ්රභහණඹ 

102.3යි. 2014 ශර්දී යට බහය ශදන විට දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදනශත 

්රතිලතඹේ ශර යහජය ණඹ ්රභහණඹ 70යි; බහය දීරහ අවුරුද්දේ 

තුශදී 76ට ළඩි ශරහ තිශඵනහ.   විතයේ ශනොශයි  රුපිඹර 

අ්රභහණඹ වීභ නිහ ඳභණේ යශට් ණඹඵය රුපිඹල් බිලිඹන 

285කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  

2014 ශර්දී භිමන්ද යහජඳේ ආඩුඩු විශද්ල යවහය 

මුදලින් අය ශන තිබුණු ශද්ය ඹ ණඹ ්රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 

20.4යි. 2015 ර්ශතදී විතයේ ශම් යජඹ රඵහ ත්තහ  රුපිඹල් 

බිලිඹන 222.4ේ. ඉතිවහඹ ශද ඵරන විට විශද්ලලින් ත්ත 

ණඹ ්රභහණඹ සිඹඹට 1010කින් ළඩි යපු එභ ආඩුඩු තභයි 

ශම් ආඩුඩු. එඹ එශේ ශනොශයි කිඹරහ පුළුන් නම් කිඹන්න.  

ශ්රී රංහ භව ඵළංු ශ  2015 හර්ෂි හර්තහශ  199 ළනි පිටුශ  

වන් න ආහයඹට විශද්ල ණඹ ්රභහණඹ සිඹඹට 1010කින් 

ළඩි ය ශන තිශඵනහ. 

සෛරී ඵළඳුම්ය නිු ත් කිරීභ ත්ශතොත්  සෛරී ඵළඳුම්ය 

නිු ත් කිරීශභන් පිට යටලින් ගිනිශඳොලිඹට ණඹ ළනීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ත්භන් අග්රහභහතය රු යනිල් විරභසිංව භළතිතුභහ 

විසින් යන රද ථහේ 2013 ශනොළම්ඵර් භහශත 22න දහ 

වළන්හඩ් හර්තහශ  රණරු අං 277ිම ශභශේ වන් වී තිශඵනහ: 

"එශවත් අද තත්ත්ඹ ු භේද? භව ඵළංු  හර්තහට අනු රුපිඹල් 

බිලිඹන 80 බහඩුඩහහය බිල්ඳත් ව රුපිඹල් බිලිඹන 317 

බහඩුඩහහය ඵළඳුම්යත් විශද්ය ඹ  ශඳෞද්ලි ආශඹෝජයින් අයිති 

යශන තිශඵනහ. ණඹලින් සිඹඹට 12ේ ශම් විශද්ය ඹ ශඳෞද්ලි 

ආශඹෝජයින් ඳහරනඹ යනහ. ශභඹ එේ අතකින් විශද්ය ඹ 

යිශරොේරහට යට උස කිරීභේ. අශනේ අතින් අශස යශට් සෛරී 

බහඹ විශද්ය ඹ යිශරොේරහට ඳහහ දීභේ. අන්න  යි භභ  කිඹන්ශන්. 

ශභඹ සිදු යන්ශන් යශට් ඳයභහධිඳතය ළන ඳම්ශඳෝරි වන උදවිඹභයි. 

ශම්ද ඔශේ ජහතිත්ඹ  ශද්ලහනුයහඹ? ඇයි අපි විශද්ය ඹ ශඳෞද්ලි 

ආශඹෝජඹන්ට අශස ජහති ණශඹන් ශොටේ ශදන්ශන්? 

යට ඳහහ දී තිශඵන්ශන් වුද කිඹහ ශභයින් ඳළවළදිලියි. එදහ ශදොන් ජුන් 

ධර්භඳහර යජු යශට් ශොටසින් ශොට ඳෘතුහරඹට ඳහහ දුන්නහ හශේ 

අශස ජහති ණශඹන් ශොටසින් ශොට විශද්ය ඹ ශඳෞද්ලි 

ආශඹෝජයින්ට ඳහහ දී තිශඵනහ." 

  භඟින් සිදු න්ශන් යිශරොේරහ හශේ ශඳෞද්ලි 

ආශඹෝජඹන්ට අශස යශට් සෛරී බහඹ ඳහහ දීභේඹ කිඹරහ 

එදහ කිඹරහ  2015 ශර්දී සිඹඹට 6.12 ශඳොලිඹට රුපිඹල් 

ි]ලිඹන 650 සෛරී ඵළඳුම්ය නිු ත් ශහ. ඊට ඳසශේ සිඹඹට 

6.85 ශඳොලිඹට රුපිඹල් ි]ලිඹන 1 500 ඵළඳුම්ය නිු ත් ශහ. 

2016 ශර්දී සිඹඹට 7 ශඳොලිඹට රුපිඹල් ි]ලිඹන 1 500 

ඵළඳුම්ය අලුශතන් නිු ත් ශහ. දළනට රුපිඹල් බිලිඹන 3.6ේ 

සෛරී ඵළඳුම්යලින් - sovereign bondsලින් - විතයේ ණඹ 

අය ශන තිශඵනහ. ශම් ඔේශෝභ අය ශන  ශභොනහ යනහද 

කිඹරහ ිමතහ න්න ඵළරි  පිට යියන් නිජ ශතල් ශන්වීභට ළඹ 

න මුදලින් ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2.5ේ ඉතුරු ශරහ 

තිශඵන නියි. ශභොන ණඹද ශන්න ඵළරි  ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 2.5 මුදරේ යට ඇතුශශේ ඉතුරු වුණහභ? මූරය 

ශභනහයණඹ ම්පර්ණශඹන් විනහල ශරහ තභයි 

නතින්ශන්. අද VAT එට විරුද්ධ රණන්දුේ දීරහ 

තිශඵන්ශන්ත්  අනුභනඹ ශ යුතු රභශ ද අනුභනඹ 

යන්ශන් නළතු ිමතුේහරී ශර ශම් යශට් ඳනත්  අණ ඳනත් 

සිඹල්ර උල්රංකනඹ යි]න්  මුදල් ඇභතියඹහ ව මුදල් 

අභහතයහංලඹ අත්තශනෝභති භනේ ඹන්න වදපු නියි.   

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහශේ හරඹ අහනයි. 
 

ගරු  න්දු ගුණලතාධන ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රංහ ඉතිවහශත ිමටපු කිසිභ මුදල් ඇභතියශඹු ට ශම් 

හශේ තත්ත්ඹේ උදහ වුශඩු නළවළ. ශභඹ මුදල් අභහතයතුභහ 

ශඳෞද්ලි විශ ටනඹ කිරීභේ ශනොශයි. එතුභහශේ 

ශඳෞද්ලි යහඳහය ළන  එතුභහශේ ශඳෞද්ලි හර්ඹ භඩුඩර 

ළන අපි ථහ යන්ශන් නළවළ. භභ ථහ යන්ශන් 

විඹහනුඵද්ධ  යහජය මූරය ශභනහයණඹට යන විනහලඹ 

ළනයි. ශම් එතුභහට ඩහ ශවොට ශභශඹු ටත් යන්න 

පුළුන්. ඳහර්ලිශම්න්තු වහ ඳහර්ලිශම්න්තුශ  තිශඵන ි]ටුර 

නිඹභරට රු යි]න්  ඳහර්ලිශම්න්තු ්රජහතන්රහදඹ ආයේහ 

යි]න්  අපි අශස ීපභට අනු මූරය ශභනහයණඹ වහ 

ක්රිඹ ශර භළදිවත් ශන්න ඕනෆ. ජනතහට අිමතය ශර 

අණඳනත් ශශනන්න වදන උත්හවඹ ඳයහජඹ යරහ  

Oversight Committee එශේ ංශලෝධන ශද පිළිශන අලුත් 

ආදර්ලඹේ ශදන්න ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ ඉල්රහ සිියි]න්  

භහශේ ටන කිිමඳඹ අන් යනහ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

රු අජිත් භහන්නසශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට විනහඩි 

වත හරඹේ තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.58] 

 
ගරු අජිත් ෙළන්නප්ගඳරුෙ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් යටට විිමළු ඳඹන්ශන් 

Oversight Committees ශනොශයි. භභත් Oversight Committee  

එ බහඳතියශඹේ. එදහ ිමටපු ඇභතිරු තභයි ශම් යටට විිමළු 

ළඳයුශ . එදහ ආඩුඩුශ  ිමටපු රු ඵන්දුර ගුණර්ධන හශේ 

ඇභතිරු කිඹපු ථහ අපිට අභතශරහ නළවළ. වතය ශදශනු  

ඉන්න ඳවුරට රුපිඹල් 2 500කින් භහඹේ න්න පුළුන් 

කිඹරහ කි හ. ඔන්න ඕහ තභයි විිමළු. ශම් යටට විිමළු 

ඳඹන්ශන් Oversight Committees ශනොශයි. ඔඵතුභහ මුදල් 

ඇභතිතුභහ වළියඹට සිියඹදී කි හ  ේයඹහශේ පුතහ යිභහ 

ආහත් ෆස සිලින්ඩයශත ි]ර අඩු යන්න ඵළවළ කිඹරහ. අපි අද 

සිඹඹට 50කින් ෆස සිලින්ඩයශත ි]ර අඩු යරහ තිශඵනහ  

ඔඵතුභහ ිමතුහට ඩහ. රු භන්ත්රීතුභහ කි  අන්න  හ තභයි 

විිමළු. ඕහ අභතශරහ තභයි දළන් ථහ යන්ශන්.  

  විතයේ ශනොශයි  අද අපි මූරය ශභනහයණ (ීපභ) 

(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ළන ථහ යනහ; ණඹ න්නහ 

සීභහ ළන ථහ යනහ; ඳනත් ළන හද විහද යනහ. එදහ 

ඳහර්ලිශම්න්තු තිඹහ භව ඵළංු  දන්ශන්ත් නළවළ  ශම් යට ත්ත 

ණඹ ්රභහණඹ ශෝඡටයද කිඹරහ. භළරිරහ උඳන්නහ හශේ අද 

 හට සීභහ දභන වළිය ළන ථහ යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  විශලේශඹන්භ අපි ථහේ 

අවරහ තිශඵනහ  "ළි ශේ ළටුණු ි]නිවහ ළිං ියන්භ ශොඩ එන්න 

ඕනෆ"ඹ කිඹරහ. ශම් අඹ ශම් යශට් ි]නිසුන් ණඹහයයින් ඵට ඳත් 

යරහ තිශඵනහ. ශම්  යශට් ි]නිසුන් ණඹහයයින් ඵට ඳත් 

ශත් භේ නළවළ  එදහ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන හශේ ණඹ අයශන  

  මුදල් යශට් ංර්ධනඹට ශඹශද හ නම්. නළ  එන්ශන් නළති 

යහඹල් වදරහ  ගුන් ඹහනහ එන්ශන් නළති ගුන් ශතොටු 

ශඳොශල් වදරහ  යශට් ි]නිසුන් ණඹහයයින් ඵට ඳත් යරහ  

අන්තිභට ණඹ අයශන  ණඹ අයශන ඵළරිභ තළන Colombo 

Port City  හශේ යහඳහය යරහ  ීනනුන්ට ශම් යශට් ඉඩම් ඳහ 

සින්නේය දීපු යටේ තභයි අපි නිළරැදි යන්න දළන් උත්හව 

යන්ශන්. අපි විශලේශඹන් කිඹනහ  -[ඵහධහ කිරීභේ]   ළටුණු 

ශශන් දළන් ශොඩ එන්න තභයි උත්හව යන්ශන්.  ඔඵතුභහ ඔඹ 

කිඹන  හ අපිට පිළින්න ඵළවළශන්  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ. වතය ශදශනු  ඉන්න ඳවුරට රුපිඹල් 2 500කින් 

භහඹේ න්න ශදන්න පුළුන් කිඹරහ කි හ. ඕහ තභයි විිමළු; 

ඕහ තභයි විිමළු. මුදල් ඇභතියඹහ  අග්රහභහතයතුභහ ව අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ එදහ දළේහ   ශම් යට ිමයයරහ තිශඵන ණඹ උගුර  

ශභොේද කිඹරහ. එදහ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනශොට - 

අද කිඹන ථහේ ශනොශයි - අපි කි හ  දශ ශද්ය ඹ 

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 7ේ ව යජශත ඇඳ සීභහ  සිඹඹට 10 දේහ 

පුපල් ශ යුතුයි කිඹරහ. අපි තභයි එදහ  එශවභ කි ශ . අද ද 

තභයි  යජශත ඇඳ සීභහ සිඹඹට 10 දේහ පුළුල් යරහ  

ක්රිඹහත්භ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් විහද යරහ  ම්භත ය න්න 

ටයුතු යන ද. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් යශට් එේ රැස යපු මුළු 

ආදහඹම් ්රභහණශඹන් යට යන්න තිඹහ  ණඹ ශහ න්නත් 

ඵළරි හරඹේ තභයි ඳසු ගිඹ හරශත තිබුශඩු. විශලේශඹන්භ 

2011 අවුරුද්ද ත්ශතොත් එශවභ  - 

 
ගරු වළලින්ද දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු හලින්ද දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු වළලින්ද දිවළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 ශේ තිශඵනහ  භිමන්ද යහජඳේශේ යුශත කිඹරහ. 

 
ගරු අජිත් ෙළන්නප්ගඳරුෙ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඕ point of Order එේද? 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අජිත් භහන්නසශඳරුභ භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ 

යන්න. 

 
ගරු අජිත් ෙළන්නප්ගඳරුෙ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉදිරිඳත් යපුහ තභයි කිඹන්ශන්. ඵන්දුර ගුණර්ධන ිමටපු 

ඇභතිතුභහ යපු විිමළු තභයි ඉසශල්රහ කි ශ . දළන් කිඹන්ශන් 

ඉදිරිඳත් යපු ශද්ල්.  

2011 අවුරුද්ශද් ශම් යශට් මුළු ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 

967.8යි. එයින් ණඹ ශ හ  රුපිඹල් බිලිඹන 896ේ.   

කිඹන්ශන්  සිඹඹට 92.6ේභ ණඹ ශන එ තභයි ශශේ. 2012 

අවුරුද්ද ත්ශතොත් මුළු ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 1 052යි. ණඹ 

ශ හ  සිඹඹට 96.7ේ.   කිඹන්ශන්  රුපිඹල් බිලිඹන 1 017ේ 

ණඹ ශ හ. 2013 අවුරුද්ශද් ශම් යශට් ම්පර්ණ ආදහඹභ 

රුපිඹල් බිලිඹන 1 137යි. ණඹ විධිඹට රුපිඹල් බිලිඹන 1 162ේ 

ශ හ. ණඹ ශන්නත් මුදල් නළවළ. ඳඩි ශවීභ ශශේ ශතත් 

ශඳොශවොය වහනහධහයඹ ශදන්නත් මුදල් නළති  ණඹ ශන්නත් 

ආඳසු ණඹ ත් යටේ ශම්.   යට නිළරැදි යන්න තභයි අද අපි 

 හඵද්ධශරහ - එේහුශරහ - ටයුතු යන්ශන්. 2014 

අවුරුද්ශද් යශට් මුළු ආදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 1 254යි.  ශන් 

රුපිඹල් බිලිඹන 1 052ේභ - සිඹඹට 83.8ේභ- ණඹ ශ හ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ශම් ශිය ශරහශ දී ශම් 

හයණඹත් කිඹනහ. 2016 අවුරුද්ශද්දී අඩු ණශන් මුළු 

ආදහඹි]න් සිඹඹට 60ේත් ණඹ ශරහ  ඉතුරු සිඹඹට 40න් 

යශට් ංර්ධනඹට ණඹ ශනොවී ටයුතු යන්න පුළුන් 

යහජයඹේ නිර්භහණඹ යන්න අපි උත්හව යනහ.   හරශත 

රුපිඹල් ශෝිය අට විඹදි]න් ඳළශ ශන්ශන් නළති ඇට ශඵදුහ. 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ  භෘද්ධි වනහධහයඹ රඵහ දීභ  

භළෂින් ශඵදහ දීභ  විරහභ ළටුස ශවීභ  යජශත ශේයින්ශේ ඳඩි 
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ශවීභ - ශම් ඔේශොභ - ශශේ ණඹ අයශනයි. වරිඹට තමුන්ශේ 

හේු ශන් ශදනහ හශේ තභයි භළෂින් ශඵදුශ . ඇට ශඵදුශ  

තභන්ශේ හේු ශන් ශදනහ හශේයි. ශම් ඔේශොභ ශශේ 

ණඹ අයශන.  හට සීභහ ඳනරහ  වළභ ශනහභ දළනුත් යරහ  

්රහ ශඹෝගි ශම් ටයුතු යන්න ඕනෆ නියි ශම් ංශලෝධන අද 

ඉදිරිඳත් යන්ශන්. 

එදහ ශම් ඳහය හඳට් ශත්  යහඹ වළදුත්  ගුන් 

ශතොටුශඳොශ වළදුත්  ශනොශයෝඡශටෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ වළදුත්  

 හ ශශේ  ආදහඹම් ශනොරඵන ංර්ධන යහඳෘති යට තුශ ශශේ  

ශොි]ස මුදල් ළහුශ  -ශම් සිඹලු ශද් ශශේ- ශරෝශඹන් ණඹ 

අයශනයි.   ත් ණඹලින් භවය විට බහඹේත් රංහට 

ආශ  නළවළ.  හ  විශද්ල යටර ගිණුම්ර තභයි තළන්ඳත් වුශඩු. 

  නිහ විශලේශඹන් ශම් යශට් යහජය ආදහඹභ ඩහ ළටුණහ. එදහ 

ශම් යශට් සිඹලු යහජය ආඹතන ශද්ලඳහරනීයණඹ ශහ. ආඹතන 

්රධහනින් වළියඹට ඳත් ශශේ තභන්ශේ නෆදෆශඹෝයි. එදහ 

SriLankan Airlines එශේ බහඳති ශශේ වුද? භසසිනහයි. 

අන්න එළනි යටේ තභයි අඳට නිළරැදි යන්න දුන්ශන්. දළන් 

භවහ ශරොු ට ථහ යනහ.  

2014 ර්ඹ අයශන ඵරන්න. රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඹ ශඳොත -

2015 යහජය මූරය ශභනහයණ හර්තහ- අයශන ඵරන්න  

2014 ර්ශතදී රංහ විදුලිඵර භඩුඩරශත ඳහඩු ීපඹද කිඹහ. 

රුපිඹල් ි]ලිඹන 14 600යි  2014 ර්ශතදී රංහ විදුලිඵර 

භඩුඩරශත ඳහඩු. රුපිඹල් ි]ලිඹන 214 267ේ ණඹ අයශන 

තිබුණහ. 2015 ර්ශතදී ණඹ ශඳොලිඹ ශර රුපිඹල් ි]ලිඹන 

18 000ේ ශ හ. එළනි යටේ තභයි තිබුශඩු. 2014 ර්ශතදී 

ශ්රීරන්න් ගුන් භහශම් ඳහඩු ීපඹද? එේ අවුරුද්ද ඳහඩු 

රුපිඹල් ි]ලිඹන 31 360යි. රුපිඹල් ි]ලිඹන 211 000ේ 

SriLankan Airlines එ ණඹයි. එතයම් ණඹ වුණත් එ ගුන් 

ඹහනහේ ශවෝ අඳට අයිති තිබුශඩු නළවළ. විදුත් භහධයර -TV 

එශේ- advertisements ඹනහ අපි දළේහ  "ශඳොශශො අශස! 

අව අශස! යුය අශස!" කිඹරහ. නමුත් ගුන් ඹහනහ අශස 

ශනොශයි. ු ලිඹට ත්  හයි. දට රුපිඹල් රේ 70ට 

ු ලිඹට ත් ගුන් ඹහනහ තභයි රංහශ  තිබුශඩු. අඳ තු ගුන් 

ඹහනහ එේත් තිබුශඩු නළවළ. ශඳොශශොත් අශස තභයි  මුහුදත් 

අශස තභයි  අවත් අශස තභයි. නමුත් ගුන් ඹහනහර ද 

ු ලිඹ රුපිඹල් රේ 70යි. ගුන් ඹහනහ අශස ශනොශයි. අන්න 

එළනි යටේ නිළරැදි යන්න තභයි අද අඳ ශභශේ ටයුතු 

යන්ශන්. එදහ එශවභයි වුශඩු. SriLankan Airlines එ 

අවුරුද්දට රුපිඹල් ශෝිය 3 136ේ ඳහඩු විඳිද්දී ිමටපු 

ජනහධිඳතියඹහ විශද්ල යටරට ගිශත මුළු ගුන් ඹහනහභ තභ 

ඹන්ශන් පුයහශනයි.   අඹට අශස ල්ලිලින් ශවෝටල් 

හභය අයශන දුන්නහ.   විතයේද? මුළු අන් න ල්   

යශට් ගුන් ශතොටු ශඳොශශේ අශස ගුන් ඹහනහ නතහ තඵහශන 

සිියඹහ. ගුන් ඹහනහ නතහ තඵනහටත් රුපිඹල් රේ 70ේ 

ඳභණ දට ශන්න සිද්ධ වුණහ. අන්න එළනි යටේ තභයි 

නිර්භහණඹ ශරහ තිබුශඩු.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශ්රී රංභශත ඳහඩු ීපඹද? 

2015 යහජය මූරය ශභනහයණ හර්තහ ඵරන්න රු 

භන්ත්රීතුභහ. 2014 ශ්රී රංහ භනහභන භඩුඩරශත ඳහඩු 

රුපිඹල් ි]ලිඹන 1 860යි. වළඵළයි  රුපිඹල් ි]ලිඹන 1 860ේ ඳහඩු 

විඳිද්දී භළයි දිනඹට  ජනහධිඳතියණඹට ශඹොදහත් ඵස ශනුශන් 

CTB එට ල්ලි ශ හද? ල්ලි ශන්ශන් නළතියි ඵස ිය 

අයශන ගිශත.  

 

ගරු ෙන්ත්රීලරගයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
ිමඟන්ශනෝ ිය.  

ගරු අජිත් ෙළන්නප්ගඳරුෙ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එශවභ යටේ නිළරැදි යන්න තභයි අද අඳ ටයුතු 

යන්ශන්. ශේඹහට ඳහරිශතෝෂිඹ ලශඹන් අඩුභ ණශන් 

රුපිඹල් ි]ලිඹන 4 000ේ ශන්න තිබුණහ. ශ හද   ල්ලි? 

ශේශඹෝ 2 000ේ විතය ඳහරිශතෝෂි මුදරත් න්ශන් නළති 

ි]ඹ ගිඹහ. ශේඹහශේ ඳඩිශඹන් ඳහත් රුපිඹල් ි]ලිඹන 2 200 

ඔවුන්ශේ ගිණුම්රටත් ඵළය ශශේ නළවළ.  හත් ශවොයහ ෆහ. 

අන්න එළනි යටේ තභයි අඳට නිර්භහණඹ ය දී තිශඵන්ශන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  දුම්රිඹ ශේඹ ළනත් භහ 

විශලේශඹන් කිඹනහ. 2014 ර්ශතදී දුම්රිඹ ශේශත ඳහඩු 

ීපඹද? ඳහඩු රුපිඹල් ි]ලිඹන 11 034යි. රංහ නිජ ශතල් 

නීතිත ංසථහ රුපිඹල් ි]ලිඹන 276 409ේ ණඹයි. ශ්රී රංහ 

යහඹ අධිහරිඹ රුපිඹල් ි]ලිඹන 225 640ේ ණඹයි. මුළු යටභ 

රුපිඹල් ි]ලිඹන 95 00 000ේ ණඹ යරහ ණඹ උගුර ඳටරහයි 

තිශඵන්ශන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ණඹ වීභයි  ණඹ උගුරයි 

කිඹන්ශන් ශදේ. ණඹ වීභ කිඹන්ශන් ශභොේද? ආදහඹම් 

උඳඹන්න පුළුන් යහඳෘතිරට ශඹොදහ  යශට් ආදහඹභ ළඩි 

යන්න  යශට් ජනතහශේ ආදහඹභ ළඩි යන්න ඳහවි්ඡචි යන්න 

ණඹ ළනීභ තභයි  "ණඹ වීභ" කිඹන්ශන්. ණඹ උගුර කිඹන්ශන් 

ශභොේද? ණඹ අයශන යශට් ජනතහශේ ආර්ිකඹ දියුණු 

යන්ශන් නළති ඳහඩු රඵන යහඳහය යරහ  හට ශඹොදපු 

මුදල්ලින් බහඹේ හේු ශ  දහශන ශම් යශට් අිමං 

ජනතහ ණඹ ශොඩට ඩහ ට්ටපු එ තභයි  "ණඹ උගුර" 

කිඹන්ශන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භශේ ථහට නිඹි]ත හරඹ 

අන් ශ ශනද එන්ශන්?  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහශේ ථහට නිඹි]ත හරඹ අන්  රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු අජිත් ෙළන්නප්ගඳරුෙ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ අන් ලශඹන් 

කිඹනහ  "භශේ යට  භශේ භ  බිභ කිඹහ ඳපුට වන්ශන් 

නළති  ශම් යශට් ජනතහට ඹවඳත් ඉන්න පුළුන් භහජඹේ 

නිර්භහණඹ යන්න අපි ටයුතු යනහ" කිඹහ. අශස යශට් 

ආර්ිකඹ ශොඩ නළ නභට  අශස දරුහ ශනුශන් දහටහයහත්භ 

භහජඹේ ශොඩ නළ නභට අපි ශම් සිඹලු පිඹය න්නහ; ත යුතු 

සිඹලු පිඹය න්නහ. රු ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 1977 

ර්ශතදී ශම් යශට් ආර්ික විසරඹ ශහ හශේ රු යනිල් 

විරභසිංව භළතිතුභහත්  රු ෛභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහත් 

එේහසු ශරහ ඊශඟ ආර්ික විසරඹ ශම් යශට් අනිහර්ශඹන්භ 

සිදු යනහ. ආර්ිකඹ ඩහ ළටුණු ශම් ය ට ශොඩ නඟනහ 

විතයේ ශනො  ශම් යශට් ඹව ඳහරනඹ සථහපිත යනහ. 

හදහටහයඹ අතින් ඩහ ළටුණු ශම් යට ඹව ඳහරන යටේ ඵට ඳත් 

යන්න අපි ටයුතු යනහ කිඹන එ විශලේශඹන් වන් 

යනහ.        
 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Sivasakthi Ananthan. You have 12 minutes.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

[தற.த. 4.09] 
 

ගරු ිංලක්ති ආනන්දන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கசப, றற 

தொகரகத்தும் (ததரரப்தை) (றருத்ம்) சட்டதோனம் 

தரடர்தரண றரத்றசன எரு சறன றடங்ககபக் குநறப்தறட 

னரதன்ர றகணக்கறன்சநன். இந் ரட்டிணது வுக்கு 

ற்நரற்சதரல் தசனவுககபக் கட்டுப்தடுத்துற்கரண 

றகககள் கரப்தடசண்டும். கடந் ஆட்சறறன்சதரது 

ததநப்தட்ட கடன்ககபத் றருப்தறச் தசலுத்துற்கு சர்சச 

ரடுகபறடம் கடன்ரங்கும் றகனச இன்ர ற்தட்டுள்பது. 

அசசத்றசன ரட்டில் அதறறருத்றகத்ம் சற்தகரள்ப 

சண்டி எரு றகனகத்ள்பது. சதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் இல்தை றகனக றரும்தை 

ற்கரக தரரற அதறறருத்றத் றட்டங்கள் தொன்தணடுக்கப்தட 

சண்டித்ள்பது. ஆணரல், இந் அசரங்கம் கடந் 

அசரங்கத்கப் சதரனச, இந் இண்டு ரகரங்களுக்கும் 

குகநந்பரண றறகச எதுக்கறத்ள்பது. எதுக்கற றறறல் 

ததரும்தகுற லண்தடழும் தசனறணங்ககபச் சரபறப்தற்சக 

தசனறக்கப்தடுகறன்நது. கசதரன்ர, தரதுகரப்தைக்கரண 

றற எதுக்கலடு னரர கரர ககறல் அறகரறத்துச் 

தசல்கறன்நது. சர்ப்தறக்கப்தடறருக்கறன்ந றர்ரும் வு 

தசனவுத்றட்டத்கத் ரரறக்கும்சதரரது, இந் ரட்டின் 

லது அக்ககநத்ள்ப உண்கரண சச தக்ர்ககபக் 

கண்டுதறடித்து, சச தக்றத்ள்ப ததரருபரர ல்லுணர்ககப 

அகடரபம்கண்டு, அர்கபது உறத்டன் தொழு ரட்டுக்கு 

ரண தரதட்சற்ந எரு வு தசனவுத் றட்டத்க இந் 

அசரங்கம் தொன்கக்கசண்டுதன்ர ரன் இந் 

சத்றசன சகட்டுக்தகரள்கறசநன்.  

சலும், இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல், தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு 

ற ஊசற ற்நப்தடுது தரடர்தரகவும் சற்கந றணம் 

ங்ககப றடுகன தசய்க்சகரரற சறகநகபறல் இருக்கறன்ந 

அசறல் ககறகபறன் உண்ரறம் இருப்தது தரடர் 

தரகவும் இந்ச் சகதறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு 

றரும்தைகறன்சநன். ற்சம் டக்கறலும் கறக்கறலுதொள்ப றழ் 

க்கள் த்றறசன இக சம்தந்ரக எரு ததப்தரண 

றகனக ற்தட்டிருக்கறன்நது. சற்கந றணம் ரன் 

அதரதைம் சறகநச்சரகனக்குச் தசன்ர அங்கு உண்ர 

றம் இருந் அசறல் ககறககபச் சந்றத்சன். அங்குள்ப, 

ரழ்ப்தரம் றகச் சசர்ந் 37 துகட இரகசர 

ஆணந்ரசர ன்தர் 2006ஆம் ஆண்டு ககதுதசய்ப்தட்டு, 

2012ஆம் ஆண்டு றடுகன தசய்ப்தட்டரர். லண்டும் இர் 

ககது தசய்ப்தட்டிருக்கறநரர். இர் ககதுதசய்ப்தட்டற்குப் 

தறற்தரடு, ன்தகட றடுகனக லித்ரத்ற உண்ர 

றம் இருந்ரல் அது உடல்றகன றக சரசரகப் 

தரறக்கப்தட்டது. அப்ததரழுது அருக்கு இண்டு ஊசறகள் 

ற்நப்தட்டிருக்கறன்நண. இந் ஊசறகள் ற்நப்தட்டற்குப் 

தறற்தரடு, இருகட உடல்றகன றகசரசரகப் தரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது. ற்சம் இர் எரு ணசரரபறரக 

ரற்நப்தட்டிருக்கறன்நரர்.  

இகப் சதரன்ந 12,000 தொன்ணரள் சதரரபறகள் டுப்தை 

தொகரம்கபறலிருந்து றடுகன தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். 

இந் 12,000 சதர்கபறசன, 107 தொன்ணரள் இபம் சதரரபறகள் 

இநந்றருக்கறநரர்கள். இர்கபறல் ததரும்தரனரணர்கள் 

தைற்ரசரய் கரரகத்ரன் இநந்றருக்கறநரர்கள். இர்கள் 

ககதுதசய்ப்தட்டிருந் கரனகட்டத்றல் இர்களுக்கும் ஊசற 

ருந்து ற்நப்தட்டிருக்கறன்நது. அற்குப் தறற்தரடுரன் 

இர்களுகட இநப்தை ற்தட்டிருக்கறன்நது. இந் தொன்ணரள் 

சதரரபறகளுக்குத் தரற்நர சரரண தைற்ரசரய் 

ற்தடுற்கு ந்ச் சந்ர்ப்ததொம் இல்கன. இர்கள் 

சதரரபறகபரக இருந் கரனத்றல்கூட, தைககதறடிக்கறன்ந 

அல்னது து அருந்துகறன்ந தக்கங்கள் துவும் அற்நர் 

கபரக இருந்றருக்கறநரர்கள். ஆகச, இர்களுகட ம் 

தரடர்தரகவும் டுப்தறசன இருந்ர்களுக்கு ஊசற 

ற்நப்தட்டரகக் கூநப்தடுது   தரடர்தரகவும் சர்சச 

றதைர்களுடன்கூடி ருத்து றதைர் குழு றறக்கப்தட்டு  

உண்க றகன கண்டநறப்தட சண்டும். இணரல் கண 

தொன்ணரள் சதரரபறகளும் றகுந் அச்சத்சரடு 

இருக்கறன்நரர்கள்.  

சறகநச்சரகனகபறசன இருக்கறன்ந இந்க் ககறகளுக்கு 

கத்றசரகனகபறசன ங்கப்தட்ட சறகறச்கசகள் அல்னது 

ஊசற ருந்துகள் அர்ககப ணசரரபறகபரக 

ஆக்கறறருக்கறன்நண அல்னது அர்களுகட உடல்றகனக 

றகப் தனவீணகடச் தசய்றருக்கறன்நண. இந் ங்கள் 

ற்ரம் இப்தைக்கபரணக றழ் க்கள் த்றறல் றகுந் 

அச்சத்கத்ம் தொன்ணரள் சதரரபறகள் த்றறல் றகுந் 

தப்தேறகத்ம் ற்தடுத்றறருக்கறன்நது. ஆகச, இந் 

அசரங்கம் இற்ரக்கரண உண்கககபக் கண்டநறற் 

குரற டடிக்ககக அசரக டுக்க சண்டும்.  

ரன் சற்கந றணம் சறகநச்சரகனக்குச் தசன்நறருந் 

சம் அந் அசறல் ககறகள் ன்ணறடம் உருக்கரண 

கடிதரன்கநத் ந்றருந்ரர்கள். இந்க் கடித்க இந் 

ரட்டிசன இருக்கறன்ந ததரதுக்கள், அசறல் கனர்கள் 

அகணருக்கும் ற்ரம் அகணத்து ஊடகங்களுக்கும் தரறப் 

தடுத்தும்தடி கூநறறருந்ரர்கள். இங்கு அந்க் கடித்க 

தொழுகரக ரசறப்தற்கு ணக்குத் ப்தட்ட சம் 

சதரரல் இருப்தணரல், அறல் இருக்கறன்ந சறன 

தொக்கறரண தகுறககப இந்ச் சகதறன் கணத்துக்குக் 

தகரண்டு றரும்தைகறன்சநன்: 

 

"து க்குககப ககப்தடுத்ற றடுகனகத் ரப் 

தடுத்துது, றசசட லறன்நம் அகத்து றசரக 

தசய்து ன்தரணது கரனத்க இழுத்டிப்தரகச 

தன்தடுகறன்நது. ம்க றடுகன தசய்றல் சட்டச்சறக்கல் 

இருப்தரக அசரங்கத் ப்தைம் கணர்களும் 

கூநறருகறன்நரர்கள். தகப சத் ததரன்சசகர, தொன்ணரள் 

தற லறசர் றரற தண்டரரக்க, தஜணலதன் 

சதரன்சநரரறன் க்குகளும் உர் லறன்நத்றல் றலுக 

றல் இருந்ண. அசறல் கரங்களுக்கரகச் சட்ட 

ரஅறதர் அர்கபரல் அற்நறகண ரதஸ் ததற்ர 

அர்ககப றடுகன தசய் தொடிந்றருக்கறநது ன்நரல், 

து க்குககப ரத்றம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுந்து 

ங்ககப றடுறப்தறல் ன்ண சட்டச்சறக்கல்? 

 

சலும், அண்கறல் குரதைம் தடுதகரகன க்கு 21 

ரட்கபறல் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டது. அத்துடன், அது 

றருசகரகன - தோதூர் லறன்ந றரரறக்க 

ல்கனக்குள் இடம்ததற்ந எரு சம்தம் தற்நற க்கரக 

இருந்சதரதும், அர்கபறன் னன் கருற அதரதை 

லறன்நத்றற்கு ரற்நப்தட்டு தொடிவுக்குக் தகரண்டு 

ப்தட்டது. ஆணரல், து க்குககபத் றழ் 

தறசசங்கபறலிருந்து சறங்கபப் தறசசங்களுக்கு ரற்ரல், 
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அற்ரக்கு லண்டகரனத் கறடுல், சட்ட ரஅறதர் 

ற்ரம் தங்கர றசரகப் தறரறறன் அறகரரறகள் 

றசரகக்கு எத்துகக்கரக, தரறரலறரக ற்தடும் 

தரரற தறச்சறகண ன்தற்நறணரல் லறன்ந டடிக்கக 

தோனரக ங்ககப றடுகன தசய்தன்தது 

சரத்றற்நரகச கரப்தடுகறன்நது.  

 

இண ல்லிக்கம், ல்னரட்சற ணக் கூரதர்கள் 

எருசரரகப் தறரங்கும் தசனரணது வ்ரர 

ல்னரட்சறரகும்? ணச, அசுக்கு அழுத்த்கக் தகரடுத்து 

தகரள்கக ரலறரண எரு தொடிக டுத்து றதந்கணறன்நற 

அகணகத்ம் றடுகன தசய்ச, அசறல் ககறகபறன் 

றடுகன தரடர்தறல் உண்கரண கரறசகண உள்பர் 

கபறன் தொன்தள்ப தரரற ததரரப்தரகும். சற்தடி றடம் 

தரடர்தரக ணற உரறக அகப்தைக்கள், தகுஜண 

அகப்தைக்கள், த் கனர்கள், தல்ககனக்ககச் சதோகம், 

அசறல் கனர்கள் அகணரும் என்நறகந்து 

ம்கணரறன் றடுகனக்கரகவும் குல் தகரடுக்குரர 

அன்தைடன் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநரம்."  

ஆகச, இந் அசறல் ககறகள் றடுகன தசய்ப்தட 

சண்டும். இனங்ககறல் இருக்கறன்ந சகன சறகநச்சரகன 

கபறலும் இடதருக்கடி! சுகரரப் தறச்சறகண! உடல் ரலறரக, 

உப ரலறரக இந் அசறல் ககறகள் தரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நரர்கள். இந் அசரங்கம் தகரடுத் 

ரக்குரறகள் தன டககள் லநப்தட்டிருக்கறன்நண.  

ங்ககபப் ததரரத்க இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்க 

உருரக்குற்கரக அசறல் ககறகளுகட குடும்தங்கள், 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுகட குடும்தங்கள், ரவீர்கபறன் 

குடும்தங்கள் உட்தட அகணத்துப் ததரதுக்களும் ரங்களும் 

ஆவு தரறறத்றருந்சரம். "ல்னரட்சறக உருரக்குற் 

கரக இந் அசரங்கத்துக்கு லங்கள் ரக்கபறத்ங்கள்! 

உங்களுக்கு றசரசணம் கறகடக்கும்; உங்களுக்கு றடுகன 

கறகடக்கும்!" ன்ர ரங்கள் இர்கபறடம் தசன்ர 

சகட்டுக்தகரண்சடரம். ஆணரல், இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் 

உருரக்கப்தட்டு இன்கநக்கு 18-19 ரங்கள் கடந்தும், 

இந்ச் சறகநகபறசன இருக்கறன்நர்கள் தரடர்ந்தும் தல்சர 

கககபறசன தரறக்கப்தட்டு ருகறன்நரர்கள். இர்களுக்கு 

றடுகன இல்னர கரத்றணரல் இர்களுகட 

குடும்தங்கள் தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. இர்களுகட 

தறள்கபகபறன் கல்ற றக சரசரகப் தரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது. ஆகச, இந் அசறல் ககறககப 

றடுகன தசய்ற்குரற டடிக்ககககப இந் அசரங்கம் 

றகரக டுக்க சண்டும்.  

அதுசதரல், தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்ட தொன்ணரள் சதரரபற 

களுக்கு ற ஊசற ற்நப்தட்டரல் அர்கபறல் 107 சதர் 

கடந்றருக்கறன்நரர்கள். இதுவும் எரு ததரற 

சர்ச்கசக்குரற றடரக இருக்கறன்நது. ஆகச, அசரங்கம் 

இந் இண்டு றடங்களுக்குரண  உரற டடிக்ககககப 

றகரக  டுக்க சண்டுதன்ர சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

அடுத்து, டக்கறற்கரண ததரருபரர த்ற றகனம் 

தரடர்தரண சர்ச்கச இன்ணதொம் லடுதகரண்சட தசல் 

கறன்நது. இந் ததரருபரர த்ற றகனரணது வுணறர 

ரட்டத்றற்கரணர அல்னது டக்கு ரகரத்றற்கரணர 

ன்தது தரடர்தறல் அசரங்கம் தகரள்கக ரலறறல் எரு 

தொடிக டுக்க சண்டும். ஆம்தத்றசன அது வுணறர 

ரட்டத்றற்தகன்ர தசரல்னப்தட்டது. 2010ஆம் ஆண்டு 

ரட்ட எருங்கறகப்தைக் குழுக்கூட்டத்றசன அற்கரண எரு 

லர்ரணதொம் டுக்கப்தட்டு உரற இடதொம் தரறவு 

தசய்ப்தட்டது. அற்குப் தறற்தரடு அகச்சகக் 

கூட்டத்றல் அது ட ரகரத்றற்தகன்ர லர்ரணறக்கப் 

தட்டது. தறன்ணர் லண்டும் அது வுணறர ரட்டத்றற் 

தகன்ர லர்ரணறக்கப்தட்டது. இப்தடிக் தகரள்கக ரலறரகச் 

சரறரண தொடிறல்னரல் அசரங்கம் ட ரகரத்றன் 

ததரருபரர த்ற றகனம் தரடர்தரக றழ் க்கள் 

த்றறலும் றழ்த் சசறக் கூட்டகப்தைக்கு த்றறலும் 

றட்டறட்டு குப்தத்க ற்தடுத்றக்தகரண்டிருக்கறன்நது. 

ஆகச, இந் த்ற றகனம் தரடர்தரக றகரக 

தொடிதடுக்க சண்டும். ரசரம்தறள்கப சகஸ்ன் 

ன்ந ழுதத்கந்து து தொறர் இந் றகனம் 

ஏந்கறல் அகசண்டுதன்ர ரகப 

றணத்றலிருந்து சரகும்க உண்ரறத்றல்  ஈடுதட 

இருக்கறநரர். அக அந் றகனகக்குத் ள்பரல்,  

ததரருபரர த்ற றகனம் ஏந்கறல் அகக்கப்தட 

சண்டுதன்ந றதைர்களுகட அநறக்ககறன்தடி 

ஜணரறதற அர்களும் தறர் அர்களும் அகணச் 

தசற்தடுத் சண்டுதன்ர கூநற, ன்தகட உகக 

றகநவுதசய்கறன்சநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටශඟට  රු ඉහේ යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

වඹ හරඹේ තිශඵනහ. 

 
[தற.த. 4.19] 

 

ගරු ඉළක් රහුෙළන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கசப, எரு 

ரட்டின் ததரருபரரத்றகண ற தொகநறல் அபறடு 

ற்கு GDP தன்தடுத்ப்தடுகறன்நது. இனங்ககறன் GDP 
0.13 சவீரக உனகபறல் தங்கு கறக்கறன்நது. எரு 

ரட்டின் GDP ஆணது, உள்ரட்டுப் ததரருட்கபறல் 

ட்டுன்நற தபறரட்டு இநக்குறறலும் தரரற அபறல் 

தரறப்கத ற்தடுத்துகறன்நது.   

2015ஆம் ஆண்டின் தொல் ரன்கு ர கரனத்றன் 

அநறக்ககத்டன் எப்தறடுககறல் 2016ஆம் ஆண்டு கரனப் 

தகுறறல் 4.5 வீத்றணரல் ற்ரற ருரணம் வீழ்ச்சறகடந் 

துள்பது. சறகன ற்ரற ருரணம் 7.1 வீத்றணரலும் 

ரசகணத் றறங்கள் ற்ரம் க்கநறகள் உட்தட கண 

றசர உற்தத்றகபறன் ற்ரற ருரணம் 23.1 

வீத்றணரலும் ததற்சநரலி ற்ரறப் ததரருட்கபறன் 

ருரணம் 38.7 வீத்றணரலும் வீழ்ச்சறகடந்கச இந்ப் 

தறன்ணகடவுக்குக் கரரகும்.  

2016ஆம் ஆண்டின் தொல் ரன்கு ரங்கபறல் தைடககள், 

இநப்தர் ற்ரம் தங்குப் ததரருட்கபறன் ற்ரற ருரணம் 

அறகரறத்துள்பது. இது 7.7 வீ அறகரறப்தரகும்.  தரத் 

இநக்குற தரடர்தறல் 2015ஆம் ஆண்டின் தொல் ரன்கு 

ரங்களுடன் 2016ஆம் ஆண்டின் அச கரனப்தகுறக 

எப்தறடுககறல், அது 3.6 வீ வீழ்ச்சறரகக் 
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கரப்தடுகறன்நது. இற்குப் ததற்சநரலி உற்தத்றப் 

ததரருட்கபறன் இநக்குற 25.5 வீத்ரலும் உவு ற்ரம் 

குடிதரண கககபறன் இநக்குற 15.5 வீத்ரலும் 

சதரக்குத்து உதகங்கபறன் இநக்குற 47 வீத்ரலும் 

வீழ்ச்சறகடந்கச கரரக அகந்துள்பது. ணறதம், 

லபரய்வுக் கரனப்தகுறறல் தைடககள் ற்ரம் ஆகடகள் 

இநக்குறச் தசனவு 16.6 வீம் க அறகரறத்துள்பது.   

சலும், ததரருட்கபறன் VAT அபறகண அறகரறப்தன் 

தோனம் அணரல் கறகடக்கப்ததரம் தப்ததரறரணது எரு 

ரட்டின் GDP ததரரணத்றல் அறகரறப்தறகண ற்தடுத்து 

கறன்நது. உற்தத்றப் ததரருட்கபறன் தசனறணங்ககப 

ரட்டிதள் தகறர்ன்தோனம் GDP இல் அறகரறப்தறகண 

ற்தடுத் தொடித்ம். அற்கரக அசு ற்சதரது தன 

தொற்சறககபச் தசய்துள்பக சற்கத்க்கது.  ணறதம், 

உள்ரட்டுப் ததரருட்கபறன் உற்தத்றககப அறகரறப்தற்குப் 

தைற தரறல்தட்த தொகநககபப் தன்தடுத்றப் தைற 

உற்தத்றகள்தோனம் சந்கக்குத் சகரணற்கந உற்தத்ற 

தசய்சண்டிறருக்கறன்நது. அந் ககறல்ரன் 

ங்களுகட ரட்டின் சகு ஜணரறதற அர்களும் தகப 

தறர் அர்களும் து ரட்டில் ததரும் தரறற்சரகன 

ககப உருரக்கசண்டுதன்ந அடிப்தகடறல் தரரற 

றட்டங்ககபத் லட்டி, இன்ர உனகம் தரவும் தசன்ர 

அற்குரற தொற்சறககப சற்தகரண்டு ருகறன்நரர்கள்.  

கரங்சகசன்துகநறலுள்ப சலதந்துத் தரறற்சரகன, 

ரகச்சசகணறலுள்ப கடரசறத் தரறற்சரகன, கந்பரற 

லுள்ப சலணறத் தரறற்சரகன சதரன்நக தன ருட கரனரக 

து ரட்டின் உற்தத்றக்கு உரதுகரக இருந்து இந் 

ரட்டிசன தரரறதரரு ரற்நத்க ற்தடுத்ற தரறற் 

சதட்கடகபரகும். ற்சதரது த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட 

டக்கு, கறக்கறலுள்ப த்றகளும் ரலிதர்களும் சகனற்ந 

றகனறசன ங்களுகட கரனத்றகணக் கறத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்ந றகனறல், லண்டும் இந்த் தரறற் 

சரகனககபப் தைதுப்தறத்தும் சலும் தரறற் சதட்கடககப 

அகத்தும் உற்தத்றக அறகரறப்தன்தோனம் து ரட்டின் 

GDP இகண அறகரறக்க தொடித்ம். அத்துடன், இந் ரட்டி 

லுள்ப சகனற்நர்களுக்கு சகன ரய்ப்தைக் ககபத்ம் 

தகரடுக்க தொடித்ம் ன்தகணத்ம் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்சநன்.   

"ங்களுகட ரடு றசர ரடு" ன்ர தசரல்கறன் 

நரர்கள். ஆணரல், க்குத் சகரண அகணத்துப் 

ததரருட்களும் அல் ரடுகபறலிருந்து இநக்குற தசய்ப் 

தடுக ரங்கள் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. ரன் 

ரழும் அதரதை ரட்டம் உட்தட டக்கு, கறக்கறலுள்ப 

அகணத்து ரட்டங்களும் றசர ரட்டங்கபரகக் 

கறப்தறடப்தடுகறன்நண. ஆணரல், இன்ர ததபறல்ரன் 

இக றசர ரட்டங்கபரக இருக்கறன்நண. ஆணரல், 

அங்குள்ப றசரறகள் ற்சதரது தரரறதரரு தறச்சறகணக்கு 

தொகங்தகரடுக்கறன்நர்கபரக இருக்கறன்நரர்கள். இங்கு 

ற்சதரது தங்கரம், ள்ளு சதரன்நக அரகட 

தசய்ப்தடுகறன்நண. ணச, இற்ரக்கரண இநக்குற Tax 

இகண அறகரறப்தன்தோனம் உள்ரட்டு றசரறகள் ன்க 

ககபப் ததற்ரக்தகரள்ப தொடித்ம். இணரல் GDP இகணத்ம் 

அறகரறத்துக்தகரள்ப தொடித்ம். ஆணரல், அற்குப் தறனரக 

தங்கரம், ள்ளு சதரன்நக அரகட தசய்ப்தடுகறன்ந 

கரனத்றசன அக இநக்குற தசய்ப்தடுகறன்நண. இன் 

கரரக து ருரணம் கடப்தடுகறன்நது; தபறரட்டு 

ருரணம் இல்னரல் எறக்கப்தடுகறன்நது. இந் GDP இன் 

அறகரறப்தைம் இல்னரல்சதரகறன்நது.   

அரது இந்றர, தங்கபரசஷ், சலணர, தர்ர, 

தரகறஸ்ரன் சதரன்ந ரடுகபறலிருந்து இனங்ககக்கு ற 

சரப் ததரருட்ககப ற்ரற தசய்கறநரர்கள். இப்தடிச் 

தசய்ன்தோனம் ப்தடி து ரட்டின் GDP அறகரறக்க 

தொடித்ம்? GDP  அறகரறக்க  சண்டுதன்நரல், ங்கள் 

ரட்கட றசர ரடு ன்ர தசரல்து ரத்றல்னரல், 

றசர உற்தத்றக்கு தொக்கறத்தும் தகரடுக்க சண்டும்;  

றசர உற்தத்றப் ததரருட்கபறன் இநக்குறகத் 

கடதசய் சண்டும்; இல்கனசல், தபறரட்டிலிருந்து 

இநக்குற தசய்கறன்ந ததரருட்களுக்கு tax  அறகரறக்க 

சண்டும். அவ்ரர தசய்ரல்ரன் றசரறகளுக்கும்  

ரட்டின் ததரருபரரத்றற்கும் ன்க கறகடக்கும் ன்ர 

தசரல்லிக்தகரள்ப றரும்தைகறன்சநன். சலும், து ரட்டில் 

இவ்ரநரண றகழ்வுகள் தன ருட கரனரக 

கடததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நண. கூட்டு றறறணர் 

இன்ர இன்ர இக தற்நறக் கூடிக் ககத்துக் 

தகரண்டிருக்கறநரர்கள். ஆணரல், அர்களுகட கரனத்றலும் 

றசரத்றல் இசறகனகரன் கரப்தட்டது.  

ற்ததரழுது ங்களுகட ரட்டின் சகு ஜணரறதற 

அர்களும் ரண்தைறகு தறர் அர்களும் இந் ரட்டிசன 

றசரத்றல் தரரறதரரு ரற்நத்க ற்தடுத் சண்டு 

தன்ந சரக்சகரடு தன தசற்நறட்டங்ககப சற்தகரண்டு 

ருகறன்நரர்கள். ரன் கூட்டு றறறணரறடத்றல் சறன 

சகள்றககபக் சகட்க றரும்தைகறசநன். உங்களுகட 

கரனத்றலும் டக்கு, கறக்கறல் குநறப்தரக, கரங்சகசன்துகந 

சலதந்துத் தரறற்சரகன, ரகச்சசகண கடரசறத் 

தரறற்சரகன, கந்பரய் சலணறத் தரறற்சரகன சதரன்நக 

தன ருட கரனரக, 30 - 40 ருடங்கபரக தோடப்தட்டிருந்ண. 

ன், அற்நறகண ஆம்தறக்க சண்டுதன்ர லங்கள் 

கணறலும்கூட றகணக்கறல்கன? த்த்ம் தொடிந் தறநகு 

த்கண ருடங்கள் லங்கள் ஆட்சற தசய்லர்கள்? ன், 

அற்கநத் றநப்தற்கு லங்கள் ந் தொற்சறத்ம்  

டுக்கறல்கன? ஆணரல், ங்களுகட ரட்டின் சகு 

ஜணரறதற அர்களும் ரண்தைறகு தறர் அர்களும்  

ற்ததரழுது அற்கந லப ஆம்தறப்தற்கு தரரற 

றட்டங்ககப சற்தகரண்டுள்பரர்கள் ன்தக இந்ச் 

சகதறல் தரறறத்துக்தகரள்ப றரும்தைகறன்சநன்.  

இந் ரட்டின் ததரருபரரத்க அதறறருத்ற தசய் 

சண்டுரணரல், இந் ரட்டின் உற்தத்றக அறகரறக்க 

சண்டும். இல்னரறட்டரல் இந் ரட்டின் GDP  அறகரறக்க 

தொடிரது. அற்கு ரநரக ந்ப் ததரருபரணரலும் அகண 

தபறரட்டிலிருந்து இநக்குற தசய்து இங்கு 

தக்கரகறறட்டது. சர ரடுகபறசன GDP  அறகரறப் 

தற்கரக து ரட்டின் உற்தத்றககப அறகரறக்கறநரர்கள். 

ஆணரல், ங்களுகட ரட்டில் அற்கு ரநரக  

இநக்குறக அறகரறத்ரர்கள். அறல் ரற்நத்றகணக் 

தகரண்டுருற்கரகத்ரன் ற்சதரது சகு ஜணரறதற 

அர்களும் ரண்தைறகு தறர் அர்களும் தரரற 

தரறற்சதட்கடககப அகத்து அன்தோனரக இந் 

ரட்டின் தபறரட்டு ருரணத்க அறகரறக்க ண்றத்ள் 

பரர்கள். அதெடரக GDP  அறகரறப்தற்கு தரரற 

தசற்நறட்டத்க சற்தகரண்டு ருகறநரர்கள் ன்தக 

ரங்கள் அகணரும் அநறக்கூடிரக இருக்கறன்நது.  

இனங்ககறல் ட்டுல்ன, தபறரடுகபறலிருந்து 

தபறரட்டு றரணங்ககப இந் ரட்டுக்குக் 

தகரண்டுந்து தரறற்சதட்கடககப அறகரறத்து, அன் 

தோனரக தபற ரட்டு ருரணத்க அறகரறப்தற்குப் தன 

தொற்சறகள் ற்ததரழுது கடததற்ரக் தகரண்டிருக்கறன்நண. 

அற்கு ஏர் உரரக  இனங்ககறசன கரர் உற்தத்றக 
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சற்தகரள் ற்கரக Ford Motor Company இங்சக 

கக்கப்தட்டு ற்சதரது அவ்வுற்தத்ற அறகரறக்கப்தட்டு 

ருகத்ம் ரங்கள் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. 

சலும், சலணர, சறங்கப்தர் சதரன்ந உனகறலுள்ப ரடுகளுடதம் 

ற்ததரழுது சதச்சுரர்த்ககபறல் ஈடுதட்டுக்தகரண்டிருக் 

கறன்நரர்கள். அன்ர து ரட்கடப் தரர்த்து உற்தத்றக 

அறகரறக்க சண்டுதன்ர சறங்கப்தர் ரட்கடச் சசர்ந்ர்கள்  

ககத்துக்தகரண்டிருந்ரர்கள். ஆணரல், இன்ர ங்களுகட 

க்கள் சறங்கப்தரறன் அதறறருத்றகப் தரர்த்து றந்துறற்கும் 

அபவுக்கு றகனக ரநறறட்டது. உனக ரடுகள் அகணத்தும்  

தபறரட்டு ருரக அறகரறக்கக்கூடி ககறல் உனக  

றரதர த்ற றகனரக சறங்கப்தக அகத்ன் 

கரரக அந் ரடு GDP அறகரறத்து உனகறசனச 

ததரும் தைகழுதொகட எரு ததரருபரரறக்க ரடரக 

ரநறத்ள்பதன்தக இச்சந்ர்ப்தத்றல் தரறறத்துக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்சநன். ஆணரல்,  து ரடு ந்ப் ததரருகபத்ம் 

உற்தத்ற தசய்ற்கு தொன்ருறல்கன; ப்ததரருகபத்ம்  

இநக்குற தசய்றசனச தொகணப்தைக் கரட்டுது, ரட்டின் 

தரரற வீழ்ச்சறக்குக் கரம் ன்தக ரங்கள் அநறக் 

கூடிரக இருக்கறன்நது. ணச, தபறரட்டு இநக்குற 

ககப றரத்றறட்டு உள்ரட்டு உற்தத்றககப அறகரறக்கறன்ந 

ரய்ப்தறகண ரட்டிலுள்ப அகணருக்கும் ங்க சண்டும்.  

டக்கு, கறக்கறலுள்ப இகபஞர் த்றகள் சகனற்ந 

ர்கபரகவும்  த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டர்கபரகவும் 

இருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ற்ததரழுது ங்களுகட 

ககககப - கங்ககப இந்ர்கபரக ரழ்ந்துதகரண்டிருக் 

கறன்நரர்கள். ணச, அங்கு ல்ன தொகநறல் தரறல் 

சதட்கடககப அகத்து அர்களுக்கு ற்ந ககறல் 

தரறல்ககப ங்குன்தோனம் ரட்டிசன உற்தத்றக 

அறகரறக்க தொடித்ம். இன்ர அர்கள் ங்களுகட வீட்டில் 

வீரகக் கரனத்கக் கறத்துக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். 

அர்களுக்கு ல்ன றகரட்டகன ங்குங்கள்! அர்கள் 

இந் ல்னரட்சறக்கு ரக்கபறத்ன் கரம் ன்ண? 

ங்களுகட க்கள் தரறக்கப்தட்டர்கள்; எரு ருடல்ன 

தன ருட கரனரக த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டர்கள். 

அர்கள் ங்களுகட கககள் சதரன்ந உடலுரப்தைககப - 

அங்ககப இந்றருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்களுக்கு 

ல்னதரரு தொடிவு ரும் ன்தன் கரரகத்ரன் 

ல்னரட்சற அசரங்கத்துக்கு ரக்கபறத்ரர்கள்.   

ங்களுகட க்கள் உங்ககப றரும்தற ஆட்சறறல் 

அர்த்றற்கு கரம் ன்ணதன்தக அநறந்து லங்கள் 

அர்களுக்கு சண்டி சறரய்ப்தைககபச் தசய்துதகரடுக்க 

சண்டுதன்ர சகு ஜணரறதற அர்கபறடதொம் ரண்தை 

றகு தற அகச்சர் அர்கபறடதொம் அகச்சர்கபறடதொம் 

ரன் சகட்டுக்தகரள்கறசநன். இது ங்கள் அகணதும் 

அரது ஆட்சறறல் இருக்கறன்நர்கள் ற்ரம் றறறல் 

இருக்கறன்நர்கள் அகணதும் ததரரப்தரக இருக்கறன்நது. 

இன்ர லண்டும் த்த் றகனக ற்தடரல் இருப்தற்கு 

ங்களுக்கு ல்னரட்சற கறகடத்றருக்கறன்நது. இந் க்களுக்கு 

ல்றகக் கரட்டுன்தோனம்ரன் இந் ரட்டின் 

ததரருபரரத்க அறகரறக்க தொடித்ம். அரது டக்கு, 

கறக்கறதெடரக இந் ரட்டின் GDP அறகரறக்க தொடித்ம் 

ன்ர தசரல்லி, றகடததரகறன்சநன்.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Gnanamuthu Srineshan. You have 12 

minutes. 

[தற.த. 4.32] 
 

ගරු ඥළනමුත්තු ශ්රීගන්වන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீசசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்களுக்கு 

க்கத்கத் தரறறத்துக்தகரண்டு ணது உகறகண 

ஆம்தறக்கறன்சநன். அந் ககறல் றற தொகரகத்தும் 

(ததரரப்தை) (றருத்ம்) சட்டதோனம் தற்நற ணது 

கருத்துக்ககப இந்ச் சகதறல் தொன்கக்க றரும்தைகறன்சநன்.  

தொகரகத்தும் ன்தது, சறநந் உதரங்கள் உத்றகள் 

தோனரக இருக்கறன்ந பத்றகண உச்சரகப் தன்தடுத்ற 

உரற றகபறகணப் ததநக்கூடி எரு தொகநகரகும். 

அந் ககறல் இனங்ககறசன குநறப்தரக றற தொகரகத் 

துரணது இருக்கறன்ந பத்றகண உச்சரகப் தன்தடுத்து 

கறன்ந ன்ககக் தகரண்டிருக்கறன்நர? அந் உச்சரகப் 

தன்தடுத்துன் தோனரக உரற றகபகப் ததநக்கூடி 

றத்றல் இந் தொகரகத்தும் தசய்ப்தடுகறன்நர? ன்ந 

றடம் தற்நற ரங்கள் சகள்றககபக் சகட்க சண்டி 

றகனறல் இருக்கறன்சநரம்.  

குநறப்தரக அண்கறல் தற அகச்சர் அர்கள் 

தபறறட்ட எரு கருத்றல் அச சசகறன் றகணத்றநன் 

ன்தது 30 வீரகக் கரப்தடுகறன்நது ன்தகக் குநறப் 

தறட்டசரடு, அந் றகணத்றநகண 50 வீரக அறகரறக்க 

சண்டும் ன்ந தசய்றறகணத்ம் தரறறத்றருந்ரர். ஆகச, 

அச சசகறன் றகணத்றநன் 30 வீரக இருக்குரக 

இருந்ரல், அது 70 வீம் தசற்நறநன் அற்நரக இருக் 

கறன்நது ன்கறன்ந றடம் ங்களுக்கு கநதொகரகச் 

சுட்டிக்கரட்டப்தடுகறன்நது. அச சசக 30 வீரண 

றகணத்றநணறல் இருக்கறன்நது ன்நரல் ம்தொகட றற 

தொகரகத்துத்றலும் குகநதரடுகள் இருக்கறன்நண ன்தக 

ரங்கள் அநறந்துதகரள்பக்கூடிரக இருக்கறன்நது. குநறப்தரக 

றற தொகரகத்துத்றல் றகணத்றநகண அறகரறக்க 

சண்டும்; றகபறநகண அறகரறக்க சண்டும். அசசகப 

வீண் றங்கள் றர்க்கப்தட சண்டும் ன்கறன்ந 

உண்கக ரங்கள் றபங்கறக்தகரள்பக்கூடிர்கபரக 

இருக்க சண்டும்.  

றற தோனங்ககபக் ககரளுகறன்ந றகநசசரறரக 

இருக்கட்டும், த்ற ங்கறரக இருக்கட்டும், அச சரர்தரண 

ங்கறரக இருக்கட்டும், அச றகக்கபங்கள் ற்ரம் 

அகச்சுக்கபறன் றறப் தறரறவுகபரக இருக்கட்டும், றறறகண 

வீண் றம் தசய்ரல், தொழுகரகப் தன்தடுத்க்கூடி 

றத்றல் க்களுக்கு தொழுகரண சசகக ங்கக்கூடி 

றத்றல் அற்நறன் றற தொகரகத்தும் அககறன்ந 

சதரதுரன் து ரட்டில் உண்கரண அதறறருத்றகக் 

கரதொடித்ம்; க்கள் த்றறல்  தொக்கறரண ரற்நங்ககபக் 

கரக்கூடிரக இருக்கும். அண்கறல் சகு ஜணரறதற 

அர்கள் றறகச்சறன் தைற கட்டிடத்கத் றநந்துகத்து 

உகரற்நறசதரது, "ஜணரறதற தசனகத்றன் தசனறகண 

60 வீத்றணரல் குகநத்றருக்கறன்சநன்" ன்ர கூநற எரு 

தசய்றகச் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்சநன். அரது, 

இற்கு தொன்தரக 100 வீரக இருந் அந்ச் தசனறணம் 60 

வீத்ரல் குகநக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. இன்ர 40 வீம்ரன் 

ஜணரறதற தசனகத்றன் தசனரக இருக்கறன்நது ன்ந 

தசய்றறகண அர் ந்றருக்கறன்நரர்.  

அதுட்டுல்னரல், றற தொகரகத்தும், றற எழுக்கம் 

ன்தற்நறல் அசு கூடுனரண கணம் தசலுத்ற ருரகக் 

குநறப்தறட்டிருந்ரர். ரன் றரணப் தங்ககப சற்தகரள் 
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கறன்நசதரது, ணறப்தட்ட றரணங்ககபக் தகரண்டு 

தசல்னரல், சரர தறகள் தசல்லுகறன்ந றரணத்றல் 

தசல்ரகவும் அப்தத்றல் ன்தடன் தசல்லுகறன்நர் 

கபறன் ண்றக்ககக ட்டுப்தடுத்றறருப்தரகவும் 

அன்தோனரக அச தசனறகணக் குகநத்து க்களுக்குப் 

தறரற்நக்கூடி றத்றல் தசற்தடுரகவும் 

குநறப்தறட்டிருந்ரர். கடந் கரனத்றல் ஸ்ரீனங்கன் றரண 

சசகரணது, தரரற ட்டத்றகண றர்சரக்கசண்டி எரு 

றகனக ற்தட்டது ன்தக ரங்கள் அநறந்றருக்கறன்சநரம். 

ணச, அசுக்குரற றறறகண - க்களுக்குரற றறறகண 

வீண் றம் தசய்ரல், அகணச் சரறரண றறல் 

தகரண்டுதசல்லும் உத்றத்டன் தசற்தட்டரல்ரன் ங்கபரல் 

து ரட்டிகண பர்த்தடுக்க தொடித்ம்.  

ரங்கள் சுந்றகடந்து தன சரப்ங்ககபக் கடந்றருக் 

கறன்சநரம். ஆணரல், அதறறருத்ற ன்கறன்ந றடத்றல் 

க்குச் சரற றகரக இருந் தன ரடுகள், இன்ர 

அதறறருத்றறல் கனறறர்ந்து றற்கறன்ந எரு றகனககக் 

கரண்கறன்சநரம். அப்தடிதன்நரல், அங்கு றற தொகரகத் 

தும் ன்தது, எரு சர்கறரண தரகறல் 

தசன்நறருக்கறன்நது ன்தக ங்கபரல் உர்ந்துதகரள்பக் 

கூடிரக இருக்கறன்நது. றற தொகரகத்தும் சரறரக 

இருக்கறன்நசதரது, தொலீடுகள் அறகரறக்கறன்ந ன்கத்ம் 

சசறப்தைகள் அறகரறக்கறன்ந ன்கத்ம் னர ருரணம் 

அறகரறக்கறன்ந ன்கத்ம் தரலட்டில் சர்க்கறரண 

றகபவு கறகடக்கக்கூடி ன்கத்ம் ற்தட்டிருக்கறன்நண. 

ஆணரல், து ரட்டில் துண்டுறழும் தரககரணது, 

எவ்சரர் ஆண்டிலும் அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்கறன்நது 

ன்நரல், து றற தொகரகத்துத்றல் சர குகநதரடு 

இருக்கறன்நது ன்தக ரங்கள் ற்ரக்தகரண்சடரக 

சண்டும். அசசகப, இந் றற தொகரகத்துத்றதெடரக 

ரங்கள் தல்சரதட்ட தரறற்சரகனககபத்ம் தல்சரதட்ட 

றரணங்ககபத்ம்  இக்கறக்தகரண்டு ருகறன்சநரம். இந்த் 

தரறற்சரகனகள் தற்நறகரக இங்குரக இருந்ரல், 

அங்கு றற தொகரகத்துதொம் சரறரண தொகநறல் 

அகந்றருக்கும். ஆணரல், றற தொகரகத்துத்றல் ஊல், 

சரசடிகள், சுருட்டல்கள் இடம்ததரரக இருந்ரல், அந்த் 

தரறற்சரகனகள் தொடங்கறப்சதரகக்கூடி எரு றகனக 

அல்னது  சரல்றறல்  தொடிகடக்கூடி எரு றகனக 

ற்தடும்.  

ரன் இந் இடத்றல் குநறப்தறடசண்டி எரு றடம் 

ன்ணதன்நரல், ட்டக்கபப்தை - ரகச்சசகணறல் 

1956ஆம் ஆண்டு சசற கடரசறத் தரறற்சரகன உருரக் 

கப்தட்டது. 1956ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் - க்கற 

சசறக் கட்சறறன் ஆட்சறக் கரனத்றல் - ட்டக்கபப்தறல் 

அதறறருத்றககபப் தற்நற அறகரகச் சறந்றத்ரும் 

அகச்சரக இருந்ருரண அர் ல்கனர அர்கபது 

தொற்சறரலும் ககத்தரறல் அகச்சரக இருந் ஜல.ஜல. 

ததரன்ணம்தனம் அர்கபது தொற்சறரலும் அந்த் தரறற் 

சரகன ஆம்தறக்கப்தட்டது. அந்த் தரறற்சரகன றகவும் 

தற்நறகரண தொகநறல் தசற்தட்டது ட்டுல்னரல், 

4,000 - 5,000 தரறனரபர்களுக்கு தரறல் ரய்ப்தைக் 

ககபத்ம் ததற்ரக்தகரடுத்து. அத்துடன், அந்த் 

தரறற்சரகனறலிருந்து கறகடக்கக்கூடி ருரறன் 

தோனரக  சுரர் 12,000 - 15,000 கரண க்கள் து 

ரழ்ரரத்கப் ததநக்கூடி எரு றகனகத்ம் கரப் 

தட்டது. த்த் கரனத்றலும், 1996-1997கபறல் உற்தத்றறன் 

தோனரகத் சசற றருறகணப் ததற்ரக்தகரடுத் எரு 

தரறற்சரகனரகவும் இருந்து. ஆணரல், அந்த் தரறற் 

சரகனறன் ற்கரன றகனககப் தரர்க்கறன்நசதரது றகவும் 

சகணரக இருக்கறன்நது. 4,000 தரறனரபர் ககபக் 

தகரண்டிருந் இத்தரறற்சரகன, இன்ர 139 தரறனரபர் 

களுடன் ஊசனரடிக்தகரண்டிருக்கறன்நது.  

அசசகப, இந்த் தரறற்சரகனறல் தறரற்ர 

கறன்ந ஊறர்ககபக் கட்டரப்தடுத்ற VRS ன்கறன்ந -

Voluntary Retirement Scheme -தொகநகறதெடரக அர்க 

கபத் தரறலிருந்து றரத்துகறன்ந றகனகத்ம் 

ற்தட்டிருக்கறன்நது. எரு கரனத்றல் தகரடிகட்டிப் தநந்து 

தகரண்டிருந் ரகச்சசகண கரகறத் தரறற்சரகன, இன்ர 

தச்சற இக்கறகனறல் - ப்தடுக்ககறல் றக்கூடி 

எரு சூழ்றகனறல் - கரப்தடுகறன்நது. இணரல், அந்த் 

தரறற்சரகனறலிருந்து தன்ததற்ந தரறனரபர்களும் 

அகண ம்தறறருந் தன குடும்தங்களும் ரடுகறன்ந 

றகனக அல்னது தரறகன இக்கறன்ந றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. கடந் கரனங்கபறல் இந்த் தரறற்சரகன 

இங்கறசதரது, தன சரகணககபப் தகடத்றருக்கறன்நது. 

அந்த் தரறற்சரகனறன் உற்தத்ற தோனரக இனங்ககறன் 

கரகறத் சகறன் 25 சவீத்கப் தர்த்றதசய்க்கூடி 

எரு றகனகத்ம் இருந்சரடு, அவ்வுற்தத்றப் ததரருபறன் 

ன்கத்ம் -   qualityத்ம் உர்ரகத்ரன் இருந்து. அப்தடிப் 

தட்ட அந்த் தரறற்சரகன இன்ர றகணத்றநதம் 

றகபறநதம் குன்நறக் கரப்தடுகறநது. அத்துடன், தக 

இந்ற உறரறப்தரகங்ககபக்தகரண்டு இங்க கக்கப்தடு 

கறநது. இந் றகனகறல் அது  தொற்ரதொழுரக தோடப்தடக் 

கூடி எரு சூழ்றகன கரப்தடுகறன்நது. அண்கறல் 

ங்களுகட ககத்தரறல் ற்ரம் ரறத அலுல்கள் 

அகச்சரறண சறசஷ்ட சனறகச் தசனரபர் எருர் அந் 

ஊறர்ககப VRS தோனரக ஏய்வு ததரம்தடி 

குநறப்தறட்டிருக்கறநரர். இந் ல்னரட்சறக ற்தடுத்துகறன்ந 

றடத்றல் தல்சர அச்சுரத்ல்கபறன் த்றறல் 

சறரதரன்க இணத்ர்கள் - றர்கபரக இருந்ரதனன்ண, 

தொஸ்லிம்கபரக இருந்ரதனன்ண, ங்கபது கனகத்து றழ் 

உநவுகபரக இருந்ரதனன்ண - றகவும் தகலப் 

தறத்ணத்சரடு தொக்கற தறறகண ஆற்நறறருந்ரர்கள். 

அதுதற்நற ணக்கு தொன்ணர் சதசற சசகர உரப்தறணரும் 

குநறப்தறட்டிருந்ரர். ங்களுகட ரழ்க்ககறல் எரு 

ரனர்ச்சற ற்தட சண்டும்; ழுச்சற ற்தட சண்டுதன்ந 

சரக்கத்றல்ரன் அர்கள் அந்ப் தறறகணச் 

தசய்றருந்ரர்கள்.  

தகப றற அகச்சர் ற கருரரக்க அர்கள் 

ன்தகட வு தசனவுத்றட்ட உகறன்சதரது, அந் 

கரகறத் தரறற்சரகனறகண லண்டும் கட்டிதழுப்தறத் ரு 

ரகவும் ண்டூரறல் கரப்தட்ட ஏட்டுத் தரறற்சரகனக 

லண்டும் தைணருத்ரம் தசய்து ருரகவும் உத்ரம் 

ந்றருந்ரர். அருகட அந் ரக்குரறகள் ங்கள் 

கரதுகபறல் எலித்துக்தகரண்டிருக்கறன்ந அசசகப 

யன்சரட்டிலும் தறவு தசய்ப்தட்டிருக்கறநது. இந் றகனறல் 

அந்த் தரறற்சரகன தோடப்தடக்கூடி ஏர் அதர றகனக்குத் 

ள்பப்தட்டிருக்கறநது. சுரர் 320 க்கர் தப்தபகக் 

தகரண்ட அந் தரறற்சரகனரணது ட்டக்கபப்தை 

க்களுக்சகர, கறக்குப் தறரந்றத்றலுள்ப க்களுக்சகர 

ட்டுல்னரது இனங்கக தொழுறலுதொள்ப க்களுக்கும் 

தரறல்ரய்ப்கதப் ததற்ரக்தகரடுக்கக்கூடி சகந்ற 

தொக்கறத்தும் ரய்ந் எரு றகனரகக் கரப்தட்டது. 

சறங்கப க்கபரக இருந்ரதனன்ண, றழ் க்கபரக 

இருந்ரதனன்ண, தொஸ்லிம் க்கபரக இருந்ரதனன்ண 
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அகணரும் என்நரக இகந்து தரறல் தைரறகறன்ந ஏர் 

உர்ந் தரறற்சரகனரக அது இருந்து ந்து. இன்ர 

அந்த் தரறற்சரகனறல் இருக்கறன்ந தரறனரபர்கள் 

ங்கறப் தரறறக்கறன்நரர்கள். அர்களுகட தரறல்ககப 

இக்கக்கூடி எரு றகனக அங்கு கரப்தடுகறன்நது.  

குநறப்தரக, 50 துக்குட்தட்ட 28 ஊறர்களும், 50 - 55 

துக்குட்தட்ட 40 ஊறர்களும், 55 துக்கு சற்தட்ட 61 

ஊறர்களுரக தரத்ம் 129 ஊறர்கள் அங்கு 

தறரற்நறக்தகரண்டிருக்கறநரர்கள். இந் றகனறல் 

ங்களுகட தரறல்ககப இக்கறன்நசதரது இந் 

ல்னரட்சறறன்லது அர்களுக்கு அறருப்ற ற்தடும். அர்கள் 

றக்றகடரர்கள். இந் றகனகறகணச் சரறரக 

றபங்கறக்தகரண்டு அந்த் தரறற்சரகன தோடப்தடரல் 

லண்டும் இங்குற்கு ற்நறத்றல் ல்னரட்சற அசரணது 

உரற தசற்தரடுககப தொன்தணடுக்க சண்டும். அவ்ரர 

அது தோடப்தடுரக இருந்ரல், சசற அசரங்கம் ன்ர 

தசரல்னப்தடுகறன்ந இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் அந் 

க்கபறன் சரதக்சகட்டுக்கு உள்பரக சண்டி ருதன்தக 

இந் இடத்றல் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்சநன். அத்சரடு, 

அங்கு தறரற்நறர்கள் றரும்தற ஏய்வு ததற்ரச் 

தசல்லும்சதரது VRS தகரடுக்கப்தட்டரலும் அந் 

தரறற்சரகனக லண்டும் கட்டிதழுப்த சண்டும். அது 

லண்டும் உர்றகனக்கு ந்து க்களுக்கு தரறல்ரய்ப்தைக் 

ககப ங்க சண்டுதன்ந சரக்கறல் தன உத்றசரகத் 

ரா்கள் உன்ரதகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் றகக் 

கபத்றன் கனர்கபரகவும் அத்றரசற லர் ங்கல் 

சசககச் தசய்கறன்நர்கபரகவும் றன்சர சசகககபச் 

தசய்கறன்நர்கபரகவும் கரப்தடுகறன்நரர்கள். அப்தடிப்தட்ட 

ர்கள் அந்த் தரறற்சரகனக ப்தடுக்ககறல் 

றட்டுறட்டு அல்னது அகணச் சரகடித்துறட்டு தபறசர 

ற்கு ரரக இல்கன. ணச, அந் தரறற்சரகனக 

லண்டும்  இக்குற்கு ற்ந றத்றல் ககத்தரறல் ற்ரம் 

ரறத அலுல்கள் அகச்சர் தகப நறமரட் தறத்லன் 

அர்கள் உரற தசற்தரடுககப தொன்தணடுக்க சண்டு 

தன்ர இந் உரற சகதறல் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அந் ககறல், அந்த் தரறனரபர்கபது றர்தரர்ப்தை 

றகநசற்நப்தட சண்டும். அவ்ரர றகநசற்நப்தடு 

கறன்நசதரதுரன் உண்கரகச ல்னரட்சற றனவுகறன்ந 

தன்தக அர்கள் றபங்கறக் தகரள்ரர்கள். ணச, அந் 

தரறற்சரகனகளுக்கு லண்டும் உறர் தகரடுங்கள்! அந்த் 

தரறனரபர்கபறன் க்கங்ககப, ஆங்கங்ககப, ஆக்சரங் 

ககபத் லர்த்து கத்ங்கள்! ன்ர இந் உரற சகதறல் 

சகட்டுக்தகரள்சரடு, ணது உகறல் குநறப்தறட்ட இந் 

றடங்ககப யன்சரட்டில் உநங்க கக்கரல், அற்கநச் 

தசற்தரட்டில் கரண்தறக்கசண்டுதன்ரம் கூநற, றகடததர 

கறன்சநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 
Thank you.  

ඊශඟට රු යංජිත් ශොයිහ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 26 හරඹේ තිශඵනහ.  

ඊට ශඳය මූරහනඹ වහ රු රීප ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ 

නභ ශඹෝජනහ යන ශර භහ ඉල්රහ සිියනහ.  

ගරු ෙංග වෙරවීර ෙශවළ (විගද් ක ුතතු අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ - வவளிநாட்டலுவல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 

Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  "ශම් අසථහශ දී රු රීප 

ජඹර්ධන භවතහ දළන් මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ 

යනහ. 
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු ගජ්. එම්. ආනන්ද කුෙළරිංරි ෙශවළ මූළවනගයන් 
ඉලත් වුගයන්   ගරු ීම ජයලතාධන ෙශවළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனச, 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 මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ථහ යන්න. 

 

[අ.බහ. 4.45] 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ගවොි වළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දශේ ඉදිරිඳත් යන්නට 

ශඹදුණු මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශටුම්ඳත පිළිඵ ථහ යන ශම් ශ රහශ දී භටත් අදවස 

දළේවීභට අසථහ රළීභ ළන තුටු නහ.  2003 අවුරුද්ශද්  

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳනත භඟින් 

යහජය මුරය ශභනහයණඹ පිළිඵ යජශත ීපභ ශොයි 

ආහයශඹන් විඹ යුතුද ඹන්න ඳළවළදිලි ය තිශඵනහ.   හශේභ 

අද ශභභ ඳනතට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ංශලෝධන ව   

ම්ඵන්ධශඹන් අදවස දේපු ආඩුඩු ඳේශත භන්ත්රීරුන්ශේ 

අදවස දළේවීභ දිවහ අශස අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඵරන ශොට 

ශම් ඳනශත් අයමුණු ව ඉදිරිඳත් යපු අදවස ම්ඵන්ධ 

ඵයඳතශ ශනොළශපීම් කිිමඳඹේ තිශඵන ඵ අඳට ශඳනී ඹනහ  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ර්තභහන යජඹ ඵරඹට ඳත්වීශම්දී 

ඉතහභ දළඩි ශර කිඹන්නට ශඹදුණහ   ඳළළති ආඩුඩු යහජය 

මූරය අබහවිත කිරීභ සිදු ශ ඵ ව යහජය මූරය 

ශභනහයණඹ පිළිඵ ඳළළති යජඹට  කිසිභ ළඩ පිළිශශේ 

තිබුශඩු නළවළ කිඹරහ.  

ඳසු ගිඹ යජඹට එළනි ශටෝදනහේ තිබුණහ. එඹ නිළයදි කිරීභ 

වහ විවිධහහය ව ළඩ පිළිශශල් දින සිඹශත ළඩ පිළිශශ 

තුශත්  ඉන් අනතුරු භහ 60න් අලුත් යටේ නභළති   විසරවීඹ 

්රතිඳත්ති ්රහලන ළඩ පිළිශශ තුළිනුත් යශට් ජනතහ ඉදිරිඹට 

අයශන ආහ.  එශවභ අයශන ඇවිල්රහ දළඩි ශර තිශඵන 

මූරය අබහවිතඹ ළශළේවීභ වහ විවිධහහය රශභෝඳහඹන් යට 

වමුශ  ඉදිරිඳත් ශහ. විශලේශඹන්භ ඹව ඳහරනඹේ ඇති කිරීභ 

වහ විවිධහහය යහජය ශොි]න් බහ ඳත් යරහ   වයවහ 

නළතිවී ගිඹ ඹව ඳහරනඹ නළත ඇති කිරීභ වහ ටයුතු 

යනහඹ කිඹන ශඳොශයොන්දු දිගින් දිටභ  දිගින් දිටභ යට 

වමුශ  තළබුහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  වළඵළයි අද න විට   දීපු 

ශඳොශයොන්දු පිළිඵ ු භන ආහයශඹන් අශයෝවණ ඳළත්තට යට 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන් යි]න් තිශඵනහද කිඹන එ ේසුදේ ශේ අඳට 

ශඳශනනහ. දින සිඹශත ළඩ පිළිශශ තුළින් ඉතහ ඳළවළදිලි 

කි හ  ීටට ඉසශල්රහ ්රහල ශ්ඡට ආහයඹට විණන 

ශොි]භ පිිමටුරහ  විණන ඳනත ඉදිරිඳත් යරහ   වහ 

අලය ඩිනම් පිඹය න්නහ කිඹරහ. දින හනුත් දීරහ 

තිබුණහ. වළඵළයි  දින සිඹශත ළඩ පිළිශශ තුශ එඹ ඉසට යන්න 

ඵළරි වුණහ. දින සිඹඹත් ඳසු වුණහ; ශදසීඹත් ඳසු වුණහ; තුන්සිඹඹත් 

ඳසු වුණහ. දළන් දින ඳන්සිඹඹටත් කිට්ටු ශරහ තිශඵනහ. භහ 

18ේ ශම් ආඩුඩු ඳසු යරහ තිශඵනහ. තභ ඵළරි වුණහ   

ටයුත්ත වරිඹහහය යන්න.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් තුළින් අපිට  ශඳනී ඹන 

ශදඹේ තභයි   කිඹපු රසන ර් පිත්තර ටන  ර් පිත්තර 

ශරෝඹ අද ඉතහභ ඳළවළදිලි බි ළශටි]න් ඳතින ඵ. ශම් 

කිඹපු ශද්ල් අද ඉසට යන්න ඵළරි  යජශත නහඹයින්ශේ 

සිට ඳවශ අඹ දේහ සිඹලු ශදනහශේභ එභ ්රතිඳත්තිඹ  එභ 

ළඩ පිළිශශ ශරහ තිශඵන්ශන් දිගින් දිට  දිගින් දිටභ ඳසු ගිඹ 

භිමන්ද යහජඳේ භවත්භඹහශේ ඳහරනඹට අත දිගු යි]න්; 

ඇඟිල්ර දිගු යි]න් "  හරශත එශවභ ශ්ඡට ිමන්දහ ශම් 

හරශත ශභශවභ ශනහ" කිඹන එ ආශයෝඳණඹ කිරීභට 

උත්හව කිරීභයි. සුපුරුදු කිඹභනේ තිශඵනහ ශන්  "අ්ඡටයට 

ශභ්ඡටය නම්  ශභ්ඡටයට ශෝඡටයද?" කිඹරහ.   හශේ "එදහ 

එශවභ වුණහ  ශභදහ ශභශවභ ශනහ" කිඹන එ  තභයි දළන් ශම්  

කිඹන්ශන්.   නිහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශ්ඡට ඹව ඳහරනඹ   

ශම් යශට් ි]නිසසු ඵරහශඳොශයොත්තු ශ්ඡට ඹව ඳහරනඹ  

ි]නිසසුන්ට දුන්න ශඳොශයොන්දු අද අයිස න්දේ හශේ දිඹශි]න් 

ඳතිනහ. අන්න එළනි තත්ත්ඹේ තුශ තභයි ශම් මූරය 

ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵන්ශන්.   

අද ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ 

විහදශත දී ආඩුඩු ඳේශත භන්ත්රීයශඹේ දීර්ක ශ රහේ 

තිසශේ   ම්ඵන්ධශඹන් රුණු දළේවහ අපි දළේහ. වළඵළයි  

ශභොේත් ශත්රුශඩු නම් නළවළ  මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. ඵය  ඵය හන ද්දඹේ තභයි ශම් ඳළත්තට නම් 

ඇහුශඩු.  ශම් කිඹන රුණේ  පිළිත වළකි ආහයඹට  ළදත් 

ආහයඹට ඉදිරිඳත් යනහ නම්    ම්ඵන්ධශඹන්  විඳේශත 

අඳට ඹම් තයභටත්  ිමතරහ ඵරන්න පුළුන් කිඹරහයි භභ 

කිඹන්ශන්.  නමුත්    භන්ත්රීතුභහ  දිගින් දිටභ ්රහල ශශේ  ඳසු 

ගිඹ හර ඳරි්ඡශේදඹ තුශ සිදු ශ්ඡට ක්රිඹහදහභඹන් දිවහ ඵරන 

ශොට ඳසු ගිඹ භිමන්ද යහජඳේ භළතිතුභහශේ යජඹ තුළින් කිසිභ 

ළඩ ටයුත්තේ සිද්ධ වුශඩු නළවළ; යට විනහලශඹන් විනහලඹට 

ඳත් වුණහඹ කිඹන තහන්දයඹ විතයයි  මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. 

භභ ශම් ඉදිරිඳත් යන්ශන්  මුදල් අභහතයහංලඹ විසින් 2015 

ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් ශ හර්ෂි හර්තහයි. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  2003 අං 3 දයන යහජය මූරය ශභනහයණ 

(ීපභ) ඳනතට අනු තභයි ශභභ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵන්ශන්. ශභභ හර්තහශ  ඉතහභ ඳළවළදිලි ්රහල ය තිශඵන 

රුණු පිළිඵ භභ දළන් ඔඵතුභහශේ ව ශම් රු බහශ  

අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ශම් තිශඵන රුණු අතයද  කිඹරහ 

කිඹන්න. ශම් රුණු අතයයි කිඹරහ  ඔසපු යනහ නම්  ඳසු 

ගිඹ ද යට ආන්න හරඹේ ශම් යට ඳහරනඹ ශ භිමන්ද 

යහජඳේ ආඩුඩු ශභොනත්භ ශශේ නළවළයි කිඹන එ අපි 

පිළින්නම්. වළඵළයි  භිමන්ද යහජඳේ යජඹ 2014 ර්ඹ 

ශනශොට යට තුශ ය තිබුණු ළඩ ටයුතු පිළිඵ ශභභ 

හර්ෂි හර්තහ තුශ ඳළවළදිලි වන් ය තිශඵනහ. ශභඹ 

ඉදිරිඳත් යන්ශන්  ශම් යජශත මුදල් ඇභතියඹහ. ශම් යජශත 

මුදල් අභහතය  රු යවි රුණහනහඹ භළතිතුභහ  මුදල් යහජය 

අභහතය  රු රේසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භළතිතුභහ ඇතුළු එභ 

ඩුඩහඹභ ඉදිරිඳත් ශ ශභභ හර්තහ තුශ   සිඹල්ර 

අන්තර්ත ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි  ත් ටටභ කිඹහශන- 

කිඹහශන ඹනහ  අය ශභශවභයි; ශම් ශභශවභයි කිඹරහ.  

2014 ර්ඹ තුශ යශට් ආශඹෝජන සිඹඹට 32ේ ළනි ඉවශ 
භට්ටභ තිබුණහඹ කිඹහ ශභභ හර්තහශ  කිඹහ තිශඵනහ. භභ 
ආඩුඩු ඳේශත භන්ත්රීරුන්ශන් අවනහ  ශම් ළයදිද කිඹරහ. 

සිඹඹට 32 දේහ යශට් ආශඹෝජන භට්ටභ ඉවශ ශොස තිබුණහඹ 

කිඹහ ශභභ හර්තහශ  වන් ය තිශඵන එ ළයදිද? ජහති 
ඉතිරිකිරීම් ්රතිලතඹ සිඹඹට 29.5ේ ළනි ඉවශ භට්ටභ 

ඳළතුණහඹ කිඹහ ශභිම වන් ශනහ.   ළයදිද? භිමන්ද 
යහජඳේ යජඹ තුශ  2014 ර්ශත අඹ ළඹ ිමඟඹ සිඹඹට 5.7යි 

කිඹරහ ශභිම වන් ශනහ.   ළරැදිද?  ඊශඟට  2004 ර්ඹ 
නශොට සිඹඹට 103ේ  තිබුණු යහජය ණඹ  2014 ර්ශත  

සිඹඹට 70.7ේ දේහ අඩු ය තිශඵනහ කිඹරහ ශභභ හර්තහශ  

වන් ය තිශඵනහ.   ළරැදිද? යට තුශ ජහතයන්තය ංචිතඹ 
ඇශභරිහනු  ශඩොරර් ි]ලිඹන 8.2ේ තිබුණු ඵ  ශභිම වන් 

ශනහ.    ළයදිද? අපි අවනහ  ශම් භවහ ්රහඥශඹෝ ිය  ශම් 
ශරොු  ඔළු ශඩි ිය  ශම් ශභොශ ශඩි ිය එතු ශරහ අද 

ශනශොට -2016 ඳශමුළනි හර්තු අහන ශන ශොට- 
සිඹඹට 8.2ට තිබුණු ජහතයන්තය ංචිතඹ ළඩි ය තිශඵනහද  

අඩු ය තිශඵනහද කිඹහ. භභ අවන්ශන් ශම් ශල්න ඹ 

ඵරහශනයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  2014 ර්ඹ නවිට යශට් 
ජංභ දුයථන කනත්ඹ පුද්රඹන් සිඹඹට 107 භට්ටශම් 

තිබුණහඹ කිඹහ ශභිම වන් ය තිශඵනහ.   ළරැදිද? සථහය 
දුයථන කනත්ඹ පුද්රඹන් සිඹඹට 120 භට්ටශම් 

තිබුණහඹ කිඹහ ශභිම වන් ය තිශඵනහ. ඊශඟට  විදුලි ඵරඹ 

වහ ්රශ ලඹ ජන වනශඹන් සිඹඹට 98 දේහ ළඩි ය 
තිබුණහඹ කිඹහ ශභිම වන් ය තිශඵනහ.  ත් ළරැද්දේද? 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   2009-2014 හරශත දී යශට්  
ජහති නිසඳහදනඹන් අඩුඩ ඉවශ ශ ඹකින් ර්ධනඹ වුණු 

ඵ ශභභ හර්තහශ  ටවන් ය තිශඵනහ. ශම් ළරැදිද?   
හශේභ 2014 ර්ශත දී උද්ධභනඹ සිඹඹට 3.3 දේහ  අඩු ශරහ 

තිශඵනහ. ජීන විඹදම් අර්බුදඹ ඳවශ භට්ටභ තිබුණු ඵ 

්රහල ය තිශඵනහ.   හශේභ ශභභ හර්තහශ  පිටු අං 03ිම 
වන් ශනහ  විරැකිඹහ අනුඳහතඹ සිඹඹට 4.3 දේහ අඩු 

ශරහ තිබුණු ඵ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ආඩුඩුශ  භළති ඇභතිරුන් 

දිගින් දිටභ  දිගින් දිටභ ණඹ ඵයතහ පිළිඵ   ඳසු ගිඹ යජශත 
තිබුණු අඩු ඳහඩුම් පිළිඵ ්රහල යද්දී   රු මුදල් අභහතය  

යවි රුණහනහඹ භළතිතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශභභ 
හර්ෂි හර්තහශ  වන්  රුණු   වරිඹ කිඹරහ කිඹනහද  

ළරැදියි කිඹරහ කිඹනහද   කිඹන එයි  අපි  යජශත ඳහර්ලසශඹන් 
අවන්ශන්. නමුත් එශවභ ශභොු ත් කිඹන්න ඵළවළ. ශභොද  ශභභ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ශශේ අපි ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහශේභ 

ආඩුඩුයි ශභඹ ඉදිරිඳත් ශශේ.   නිහ අපි ඉතහභ රුණහශන් 
ආඩුඩුශ  ඳහර්ලසශඹන් ඉල්ලීභේ යනහ  තභන්ශේ 

ශනොවළකිඹහ  තභන්ශේ ඵළරිභ  තභන්ශේ ශභෝඩභ  භජයභ  
අභනභ හ න්න වළභ ශදඹේභ ශම් ඳළත්තට දභරහ   

යහජඳේ ආඩුඩුට   එශවභ නළත්නම් ඳසු ගිඹ හරශත ඳළළති 
න්ධහන ආඩුඩුට ඇඟිලි දිගු යනහ ශනුට තභන් විසින් යට 

වමුශ   ජනතහ වමුශ  තළූ  ශඳොශයොන්දු ඉසට යන්න ටයුතු 

යන්නඹ කිඹරහ. එශවභ ශශොත් ඹව ඳහරනඹ ත ිය 
හරඹේ ශවෝ ඳරණවි.   හශේභ අද කිඹනහ  දළළන්ත 

ආහයශත ංර්ධනඹේ යට පුයහභ සිදු ශි]න් ඳතිනහ කිඹරහ.  
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[රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ] 



2016  අශෝසතු 09   

රු මුදල් ඇභතිතුභහත් අද ශම් ඳනතට ංශලෝධන ඉදිරිඳත් 

යි]න් කි හ  විලහර ංර්ධනඹේ ඵළල ඵළල වළභ අශත්භ 

තිශඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි  රඳහිමනිඹ දළේහභ අඳටත් 

ිමශතනහ  ංර්ධනඹේ තිශඵනහ තභයි කිඹරහ. මූරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි  භළති ඇභතිරුන් -ආඩුඩුශ  ඉවශභ උදවිඹ- 

වළභ දහභ හශේ ගිිමල්රහ යන විෘත කිරීම් රඳහිමනිශත 

ශඳන්නහ. ඊශත ශවෝ ශඳ ශර්දහත් එළනි ශද්ල් ශඳන්වහ. 

අ්ඡටය ගිඹහ  ශභ්ඡටය ගිඹහ කිඹරහ විෘත කිරීම් ශඳන්නහ. අපි   

විෘත කිරීම් පිළිඵ ශවොඹහ ඵරන ශොට   වළභ එේභ භිමන්ද 

යහජඳේ ිමටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ ආඩුඩු හරශත ළඩ අහන 

යපු ර්භහන්තයි ශම් ආඩුඩුශ  නහඹශඹෝ ගිිමල්රහ විෘත 

යන්ශන්.  

දළන් නිහ ංල්ඳඹ පිළිඵ භවහ ශරොු ට පුයහයම් 

ශදොඩන නිශඹෝජය නහඹතුභහත් භහළිහත්ශත් නිහ 

ංීපර්ණඹේ විෘත ශහ. ඔඹ විවිධ ශටෝදනහ  අඳවහ  උඳවහ 

එල්ර යන විභල් වීයංල භළතිතුභහ නිහ ඇභතියඹහ වළියඹට 

සිිය හරශත භහළිහත්ශත් වදපු නිහ ංීපර්ණඹේ තභයි 

එතුභහ එශේ ගිිමල්රහ විෘත යරහ එන්ශන්.  

  විතයේ ශනොශයි. පිිමනුම් තටහ  ඳහල් ශොඩනළගිලි  

ශයෝවල්  ඳහයල්  ශන එේ තිඹහ මුදල් අභහතයහංලශත ්රධහන 

හර්ඹහරඹත් ආඩුඩුශ  ඉවශ තළන්ර උදවිඹ ගිිමල්රහ විෘත 

ශහ. වළඵළයි  ශම් ඔේශෝභ ඳසු ගිඹ ආඩුඩු හරශත වළදු 

 හ.  

ශම් භහ 18ට රංහ යහජයශත මුදල් ශන් යරහ  විඹදම් 

යරහ වදපු යහඳෘතිඹේ; විෘත යපු සථහනඹේ පිළිඵ 

කිඹන්න. ඳහරම් දවශේ යහඳෘතිඹ ශනහහ. ඳහරම් දවශේ 

යහඳෘතිඹ ශනළල්රහ ඳහරම් ියශේ ළඩ ඳටන් ශන තිශඵන 

ශොට ආඩුඩු ශඳයළුණහ. වළඵළයි  දළන් ශම් ආඩුඩුශ  ශරොු  

ශරොේශෝ ගිිමල්රහ ශඵෝඩ් වශන ඳහයල් ිය විෘත 

යනහ; ඳහරම් ිය විෘත යනහ. නමුත්   හට ්රතිඳහදන දීරහ 

ටයුතු ශරුශ  ශම් ආඩුඩු ශනොශයි. ශම් ශද්ල් කිඹන්න 

රේජයි.  

ඳසු ගිඹ දසර ඳත්තයර තිශඵනහ අපි දළේශේ ඳහයල් 

වදරහ විෘත යන  හ ශනොශයි. වදපු ඳහයල් ඩරහ තිශඵන 

ඵ ඳත්තය ර දභහ තිශඵනහ අපි දළේහ.   ශතොයතුරු අනිු ත් 

භහධයරත් තිබුණහ. ඇවිදින භං රණරු ඩරහ රපු  හ අපි 

දළේහ. යහජය අයමුදල් අබහවිත කිරීභ පිළිඵ විධ වඬ 

නළ ශඟන ශම් හර හනු තුශ ඳසු ගිඹ යජශත සිිය අශස 

ඇභතියශඹේ වුණු ඵළසිල් යහජඳේ භළතිතුභහ මුදල් අබහවිත 

කිරීභ ම්ඵන්ධ රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයත ශහ. එතුභහ යපු 

ළරැද්ද ශභොේද? ්රහශද්ය ඹ බහරට  ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනරට ඹඩ ඵ ට රඵහ දීභ. වළඵළයි    දීපු ඵට අදත් ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනර තිශඵන ඵ අපි දළේහ. නමුත්  ශනේ 

තිශඵනහ. අද නය වළභ තළනභ   දීපු ඵටර ශොශ ඳහට ශොඩි 

දභහ තිශඵනහ. ශභන්න  මූරය අබහවිතඹ. දීපු ඵට එශවභභ 

තිබුණත්  ඳහයල් ඩපු අඹ ම්ඵන්ධ  මූරය අබහවිත කිරීභේ 

ම්ඵන්ධ ඔඹ කිඹන මූරය ංටහ විභර්ලන ශොට්ධහ  අලුත් 

ශඳොලිසඳති  කිසි ශශනේ පිඹයේ න්නහ අපි දළරහ නළවළ. 

  නිහ ශම් යශට් ජනතහට ශදනහ කි  ඹව ඳහරනඹ ශම්ද 

කිඹරහ අපි නළතත් අවන්න ඕනෆ. උදහ යනහ කි  ඹව 

ඳහරනඹ ශම්ද?   නිහ අඳට ශම් ම්ඵන්ධ නළත නළත ිමතහ 

ඵරන්න ශරහ තිශඵනහ  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

එශභන්භ ශභභ මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) 

ඳනත් ශටුම්ඳත තුශ ඉතහභ ඵයඳතශ ආහයශත ශදඹේ ළේ 

ශරහ තිශඵනහ. දළන් යහජය අයමුදල් ව ශඳෞද්ලි මුදල් එතු 

යරහ ආයම්බ යන යහඳෘතිර අදහනභ ශම් ආඩුඩු බහය 

න්න සදහනම් ඹනුශන් කිඹරහ තිශඵන ශම් ්රහලඹ තුශ -ශම් 

න්තිඹ තුශ- ශභොන තයම් දුයට යහජය අයමුදල් සුයේෂිත  

නහද කිඹන ්රලසනඹ තදුයටත් යටට ්රලසනඹේ ශනොශයිද? 

යශට් ආර්ිකඹට ්රලසනඹේ  ශනොශයිද? ශම් ආර්ිකඹ 

ශභනහයණඹ කිරීභේද? ඉතහභ අඩු ශොටස ්රභහණඹේ 

තිශඵන වවුල් භහම්ර ීපභ යජඹ දයනහ ඹළයි ්රහල කිරීභ 

තුශ යහජය අයමුදල් නිසි ඳරිදි ශභනහයණඹ වීභේ සිදුශ ද 

ඹන්න පිළිඵ ශම් බහශ  ඳේ විඳේ රු භන්ත්රීරු නළත 

නළතත් සිතහ ඵළලිඹ යුතු නහඹ කිඹන ්රහලඹ අපි ශම් 

බහශ දී යන්න ඕනෆ  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

එශභන්භ ශම් ආහයඹට දිගින් දිට ටයුතු කිරීභත්  ශම් 

ආහයශත ්රහල කිරීභත් තුශ   යහජය අයමුදල් නිසි ඳරිදි 

ශභනහයණඹ කිරීභ පිළිඵ බහශ  ථහ යන ශම් 

ශරහශ  අඳට අවන්න ශනහ  යජඹට ආදහඹම් එතු ය 

ළනීශම් විලහර ඵරහශඳොශයොත්තුේ ඇති ඉදිරිඳත් යපු  ළට් -

ඵදු- ංශලෝධන ඳනත් ශටුම්ඳතට ශභොද වුශඩු කිඹන ්රලසනඹ.  

"ශම් ශඵොශවොභ ශවොයි"  කිඹරහ   එශවභ නළත්නම් 

"යහජඳේශේ ඵදු" කිඹරහ  "යහජඳේ ඵද්ද" කිඹරහ අලුත්  

නභු ත් දහරහ ෛරී වත ශනහපු ඳනත් ශටුම්ඳත 

අධියණශත ්රතිේශේඳ වීභ තුශභ යජශත භන් භහර්ඹට ණ 

ශොහ වඬහ තිශඵන ඵ ශඳනී ඹනහ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත 

ඉදිරිඳත් ශරුශ  ශරොු  ආදහඹම් ්රභහණඹේ එතු ය න්න 

ඵරහශනයි. "යහජඳේ ඵද්ද" කිඹරහයි වළඳින්වශත. යහජඳේ 

ණඹ ශන්නඹ කිඹරහ ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ශරුහ. 

වළඵළයි  භවහ විලහර ඩුඩහඹභේ  93ශදශනු ශන් යුත් ඇභති 

භඩුඩරඹේ ඉන්න ශම් ආඩුඩුශ  හටත් ශඳන්හ ශදන්න ඵළරි 

වුණහද  ළබිනට් භඩුඩරශත අනුභළතිඹකින් ශතොය ශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳත ගිඹහභ   ආඩුඩුරභ යසථහට ඳටවළනියි කිඹන 

එ. ඹම් කිසි විධිඹකින්  හඵද්ධ විඳේශත අශස භන්ත්රීරුන් 

ශරේසධහධියණඹ ඉදිරිඹට ශනොඹන්න ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ම්භත නහ ශන්ද  මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි? එශේ වහ නම්  ඳහර්ලිශම්න්තු ්රජහතන්රහදඹ ළන 

භව ශරොු ට ථහ යන  යහජඳේ  හධිඳතිහදඹ ළන නන් 

ශදොඩන  ශම් උදවිඹ යන්න වළදුශ  ඳහර්ලිශම්න්තු bulldoze 

යශන ඹන්නයි. වළඵළයි    තත්ත්ඹ    යහඹහභඹ ශේන්න 

ටයුතු කිරීභ පිළිඵ අපි සතුතින්ත ශනහ  

ශරේසධහධියණඹට  ශරේසධහධියණඹ විසින් දීපු රණන්දුට. අද ශම් 

ආහයඹට  ු භන ශද්ල් ඉදිරිඳත් යි]න් ටයුතු ශත්  අඳට 

ශඳනී ඹන්ශන් යජශත භන් භහර්ඹ ඉතහ අඳළවළදිලියි  ඉතහභ 

අඩභහනයි කිඹන එයි. ඔවුන් ආදහඹම් එතු ය ළනීශම් 

අදවසින්  යහජය ආදහඹම් ළඩි ය ළනීශම් අදවසින් -ශම් ු භන 

අදවසින්- ළඩ ශත්   වළභ ශදඹභ අහනශත අඩංගු ශරහ 

තිශඵන්ශන් ෛරී සබහඹයි; ෛයඹයි. ආඩුඩුශ  

භළතිඇභතිරු ථහ යන ටනඹේ ටනඹේ ඳහහ ෛයඹ 

ළේශශයනහ.   නිහ ශභළනි නය අදවකින්  නය 

ිමතකින් ඉදිරිඳත් යන ළඩ පිළිශශේ ශොයි තයම් දුයට 

හර්ථ ශ විද කිඹන එ පිළිඵ මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  අඳට ළටලු -්රලසන- තිශඵනහ.  

අපි අහන ලශඹන් ්රහල යනහ  "යහජඳේ"  

"යහජඳේ"  "යහජඳේ" ඹනුශන් අත දිගු ය ය  ඇඟිල්ර දිගු 

ය ය භහ 18ේ තිසශේ පුනරු්ඡටහයණඹ යපු ශභන්න ශම් 

ක්රිඹහ භහර්ශඹන් ඵළවළය යට ඉදිරිඹට ශන ඹහභ වහ ළඩ 

පිළි ශශේ ආඩුඩු විසින් ඉදිරිඳත් ශ යුතු ඵ. එශේ ශනොය   

සිඹලු ළයදි  හඵද්ධ විඳේඹ භතත්   භිමන්ද යහජඳේ 

භළතිතුභහ භතත් ඳයි]න් යශන ඹන ශම් ළඩ පිළිශශට ත 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

දුයටත් ඉදිරි භනේ නළවළයි කිඹන එ ශම් යශට් ඉන්න පුංචි 

දරුු ට ඳහ ළටශවන ශදඹේ  ශත්ශයන ශදඹේ.  අද යජඹ ජඳ 

යන එභ භන්තයඹ ශරහ තිශඵන්ශන් "යහජඳේ" කිඹන 

ටනඹයි. ශභයින් ශතොය ළඩ පිළිශශේ ශම් ආඩුඩුට නළවළ. 

  නිහ තභයි ශම් ඉදිරිඳත් ශ ශඵොශවෝ අණ ඳනත් පිළිඵ  

ළටලු වත තළන් ඇති ශරහ යට අහධඹට ඹන තත්ත්ඹට ඳත් 

ශරහ තිශඵන්ශන්.   

අද කිඹනහ  උද්ධභනඹ අඩුයි කිඹරහ. යට ංර්ධනඹ 

ශරහයි කිඹනහ  ඹව ඳහරනඹ ඇති ශරහයි කිඹනහ  සුදු ෆන් 

නළවළයි කිඹනහ  අධියණඹ සහධීනයි කිඹනහ  ශඳොලිස 

ශොි]භ සහධීනයි කිඹනහ  යහජය ශේඹ සහධීනයි කිඹනහ. 

ශම් ඔේශෝභ හුදු ටන භහරහේ ඳභණේ ශරහ. මූරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් ශභොන සුයංනහ ටන  තහ කි ත් 

ජනතහශේ ඵඩට දළශනන ශදඹේ යන්ශන් නළත්නම් කිසිභ 

ආඩුඩුට ඳතින්න ඵළවළයි කිඹන එ අපි ඉතහ ඳළවළදිලි 

කිඹන්න ඕනෆ.  

එදහ ඇහුහ  ඳහයල් හඳට් යරහ න්න ද කිඹරහ. අපි අද 

අවනහ   ශම් යශට් ි]නිසසු ඵඩ ගින්ශන් ඉන්දළද්දී ඹව ඳහරනඹ 

න්න ද කිඹරහ. අද ශම් යශට් ි]නිසසු ඵඩගින්ශන්  වහභශත් 

ඉන්දළද්දී යශට් නහඹශඹෝ  ආඩුඩුශ  නහඹශඹෝ ගිිමල්රහ ඹව 

ඳහරනඹ ළන පුයහයම් ශදොඩනහ. අපි අවනහ ඹව ඳහරනඹ 

න්න ද කිඹරහ.  ශම් ි]නිසසුන්ශේ ්රලසනරට පිළිතුරු ශදන්නඹ 

කිඹරහ අපි ආඩුඩුට කිඹනහ. ආඩුඩු අද ු භන ආහයශත 

්රහල ශරුත් අපි කිඹන්න ඕනෆ  ඳසු ගිඹ දලඹ හරඹ තුශ 

ශම් යට ඹම් කිසි සථහය තළනට ශන ගිඹ ඵ.  නමුත්  අද   

තත්ත්ඹ දිශනන් දින විනහලශඹන් විනහලඹට ඳත් ශි]න් තිශඵන 

ශම් ශරහශ  ශම් මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) 

ඳනත් ශටුම්ඳශතිම ඉදිරිඳත් ය තිශඵන න්ති  ටන ඉතහ 

ශවො වුණත් ශභිම අඩංගු ශරහ තිශඵන අදව   තයම් ශවො 

ශදඹේ ශන්ශන් නළවළ.   නිහ මූරය ශභනහයණඹ කිරීශම් 

මුහශන් ශම් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ටන ශනොශයි ක්රිඹහත්භ 

න්ශන්. භව ඵළංු  ඵළඳුම්ය ංටහ පිළිඵ අද මුළු ආඩුඩුභ 

නිලසලේදයි. 

රු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ  "ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඹම්කිසි 

ළටලුේ තිශඵනහ" කිඹරහ. වළඵළයි    ම්ඵන්ධශඹන් යජශත  

රු අභළතිතුභහ ක්රිඹහ ශ ආහයඹ ළන ඵයඳතශ ළටලුේ 

අඳට තිශඵන්ශන්. භව ඵළංු  අධිඳති තනතුශර් ිමටපු   පුද්රඹහ 

ඉත් ශහට ඔහු ශවණළල්ර හශේ තත් අභළතිතුභහ 

පිියඳසශේ හඩිශරහ ළයළවි  යළවි ඉවශ තනතුරු 

තහනහන්තය දයි]න් දඟරන්ශන් ඇයි? ශම් යටට - රංහට- ළඩේ 

යන්නද? නළවළ. තභන්ශේ සු විවයණඹ වහ ඹම් ඹම් ක්රිඹහ 

භහර් න්නහ.   හශේභ ශම් යශට් ආර්ිකඹට ඵයඳතශ වහනි 

යපු ි]නිසසු; එදහ ඉරහ ඳළනරහ ගිඹ ි]නිසසු  අද නළත යේ 

ඇවිල්රහ අභළතිතුභහත්  ජනහධිඳතිතුභහත් ශට් ඉශන ආර්ික 

උඳශද්ලශඹෝ ශරහ උඳශදස ශදන්ශන් ඹිය භඩි ව ශන  

හේු  පුයහ ශන ශම් යශට් ආර්ිකඹ ඵංශොශරොත් යරහ 

ආඳසු ඹහශම් යහඳහයඹට ි]ේ ශනත් ශදඹට ශනොශයි.  

මූරය ශභනහයණ (ීපභ) ඳනත තුළින් ්රහල යන ශද්  

ඵරහශඳොශයොත්තු න ශද් ශනොරළී ඹනහ හශේභ ශම් ඹවඳහරන 

යජඹ තුළින් යශට් ආර්ිකඹ දිශනන් දින භරු ටට භන් යි]න් 

තිශඵනහඹ කිඹන එ අහන ලශඹන් ්රහල යි]න් භභ 

නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 5.06] 
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රෙ ගඳගතාරළ ෙශවළ (තිරවර වංලතාධන 

ශළ ලනජීවි අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர - லுரர 

அதறறருத்ற ற்ரம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මුදල් ඇභතිතුභහශන් ඳසශේ 

ථහ යන්න තිබුශඩු භටයි. නමුත් වදිසි ්රලසන යහශිඹේ ළන 

හ්ඡා හට ගිඹ නිහ එන්න ඵළරි වුණහ. ශම් අසථහශ  ථහ 

යන්නට ඉඩ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතිඹ පුද යනහ  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

එවහ ඳළත්ශත් ඉශන ථහ යන ආර්ික විශලේඥඹන් දිවහ 

ඵළලුහභ   ආර්ික වි ශලේඥඹන් අතරින් ශවොභ ශශනේ 

තභයි භශේ ි]ර ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ. භභ මුලින් ථහ 

යන්නයි ිමියශත. භශේ ි]ර ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහශේ 

්රහලඹේ ඇතුශත් ඳත්තය පිටුේ භභ වවළගව* යනහ. 

ශභිම තිශඵන්ශන් ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ අධයහඳන 

ඇභති විධිඹට එදහ ශ ්රහලඹේ. ශම් අඹ තභයි අද ශම් ළදි ඵණ 

ශද්ලනහ යන්ශන්. 2012 අශ්රේල් භ 9ළනි ඳුදහ "රංහදීඳ"  

පුත්ඳතට එතුභහ ශභශේ කිඹහ තිශඵනහ: 

"වහල්පිිය කිශරෝකින් ඉඳිආසඳ 350ේ වදන වළිය භළයි භහශතදී 

කිඹනහ: එවිට උශද් ශ රට ඹන්ශන් රු.10යි. 

ඇභති ඵන්දුර ගුණර්ධන කිඹයි." 

වහල් පිිය කිශරෝකින් ඉඳිආසඳ 350ේ වදන වළිය භභ ඵළලුහ. 

දේ TNL එශේද ශොශවද ංහදඹදී එතුභහශන් භභ   

ළන ඇහුහ. එතශොට එතුභහ කි හ  "භළෂින් එේ වදරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ ශශනේ භට කි හ" කිඹරහ. භභ අද උශද් 

ඉඳිආසඳඹේ ත්තහ. හභහනයශඹන්  කිශරෝකින් ශම් හශේ 

ඉඳිආසඳ 80ේ විතය වදන්න පුළුන්. ශම් ඉඳිආසඳඹු ත් 

ශනොශයි. කිශරෝකින් 80යි වදන්න පුළුන්.  
 

ගරු ගජෝන් අෙරතුංග ෙශවළ (වං්ළරක වංලතාධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ආගමික ක ුතතු අෙළවයතුෙළ වශ ඉඩම් 

අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - சுற்ரனரத்துகந அதறறருத்ற 

ற்ரம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அகச்சரும் கரற 

அகச்சரும்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and Minister 

of Lands) 
ම්ශඵෝර නළවළ ශන්.  

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රෙ ගඳගතාරළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ම්ශඵෝර ටට දභහ න්න එ ශන් තිශඹන්ශන්. ඉඳිආසඳ 

350ේ වදනහ නම් ශඳොඩි ශඳොඩි ෆලි ෆලි 350ේ වදන්න 

පුළුන්. ආඩුඩුටත් විඳේඹටත් උඳශදස ශදන යහජඳේ 

ඳේශත ආර්ික විශලේඥ ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

තදුයටත් ශභශවභ කිඹහ තිශඵනහ:  

1063 1064 

[රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහවකළගත ව ළ ඇව. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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"... තරුණ යහඹශඹේ භළයි භහශතදී වඳුන්හ ශදනහ. එවිට 

ඉඳිආසඳ විසට ළඹ න්ශන් රුපිඹල් වඹේ ඳභණයි."  

යහජඳේ නයහඹ අනු ශම් හශේ ශඳොඩි ෆලි විසේ තභයි 

න්න ශන්ශන්.  යි එශවභ කිඹන්ශන්. එතුභහ තදුයටත් 

ශභශවභ කිඹනහ:  

"ඉඳිආසඳ විසේ ම්ඵල් ියේ එේ ෆශොත් උශද් ආවහය ශ ර 

රුපිඹල් දවඹකින් ස ය ත වළකිඹළයි" 

රුපිඹල් දවශඹන් ඔේශොභ යන්න පුළුන්ලු. ශත් එු ත් 

ීරහ ඔේශොභ යන්න පුළුන්ලු.   හශේභ එතුභහ කි හ  

"තිශදනු ශන් යුත් ඳවුරට රුපිඹල් 7 500 මුදරකින් ශවොට 

හ ී ශනොභළරී ජීත් විඹ වළකියි" කිඹරහ.  

එතුභහ 2012.03.27 ළනි දින "රේබිභ" පුත්ඳතට ශභශවභ 

කිඹහ තිශඵනහ. 

"ශභයට එ පුද්රශඹු ට රුපිඹල් 2500ට අඩුශන් හර ීර 

ශනොභළරී ඉන්න පුළුන්" 

ඉතින් ශම් තභයි නයහඹ.  

යහජඳේ ශයජීභඹ ඳහරනඹ යන හරශත නීතිඹේ කිඹරහ 

එේ තිබුශඩු නළවළ.ශඳොන්නි ම්ඵහ ව යතු ළු ළු වහල්  

ශභට්රිේ ශටොන් 2 25 000ේ ඉන්දිඹහශන් ශන්න්න 

බහඩුඩහහයශත ිමටපු ශල්ම් ළබිනට් භඩුඩරඹ අනුභත ශ 

නිශඹෝඹේ එහ තිශඵනහ.   හරශත රංහශ  වහල් ිමඟඹේ 

තිබුශඩු නළවළ. මුදල් අභහතයහංලශත ිමටපු ශල්ම් පී.ී. ජඹසුන්දය 

ශතො බහඳතිට ලියුභේ ඹනහ     company එශන් වහල් 

න්න කිඹරහ. The Treasury Secretary sent a letter to the 

CWE Chairman ordering to buy from that company.  

ශටන්ඩර් ඳියඳහියඹ ඹටශත් US Dollars 18 millionරට 

ශනහහ. භභ ආවහය සුයේෂිතතහ ඇභති විධිඹට ිමියඹහ.  ඇභති 

විධිඹට   ශරහශ  භභ ශම්හ ඔේශොභ ඉදිරිඳත් ශහ. දළනටත් 

  නඩු ඹනහ.  දළන්   ඔේශොභ එනහ.  

නීතිඹේ නළති  දහටහයඹේ නළති  බඹේ නළති ශම් අඹ අද 

ශභතළන ථහ යනහ. බහඩුඩහහයශත එළනි ශද්ල් සිද්ධ 

ශරහ  ශම් යට ඵංශොශරොත් යරහ  ළබිනට් භඩුඩරඹට 

ශනොදන්හ  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශනොය ටයුතු යපු 

භහජඹ අද අපි විෘතබහඹකින් ආර්ිකඹ දියුණු යන ළඩ 

පිළිශශේ ක්රිඹහත්භ යි]න් ඉන්නහ. එදහ මූරය 

ශභනහහරිත්ඹේ තිබුණහද කිඹරහ භහ අවනහ. එදහ කිසිභ 

ශභනහහරිත්ඹේ තිබුශඩු නළවළ. එදහ ළබිනට් භඩුඩරශත 

ශභතුභහ -භංර භයවීය ඇභතිතුභහ- සිියඹහ. ශභතුභන්රහ අයින් 

වුශඩු ඇයි? එදහ ඳවුල් 3ේ තභයි ශම් යට ඳහරනඹ ශශේ.   වුද? 

ශ්රී රංහ භව ඵළංු ශ  ිමටපු අධිඳති අජිත් නිහඩ් ේයහල්  

බහඩුඩහහයශත ිමටපු ශල්ම් පී.ී. ජඹසුන්දය ව යහජඳේ 

භහභයි එදහ යට ඳහරනඹ ශශේ. ශම් අඹ තභයි යට ඳහරනඹ 

කිරීශම් ඔේශොභ රණයණ න්ශන්. ළබිනට් භඩුඩරඹ දන්ශන්ත් 

නළවළ  එඹ අනුභත ශරහ ල්ලි  ි]නිසුන් අයශන යහඳෘති ඳටන් 

න්න ගිිමල්රහ. එළනි තත්ත්ඹ තිබුණු යටේ තුශ අද අපි 

විෘතබහඹේ ඇති යරහ තිශඵනහ. අපි ළබිනට් භඩුඩරශත 

හ්ඡා හ යරහ රණයණඹ ශහ. අභළතිතුභහශේ ආර්ික ි]ටු 

සිඹල්ශල්භ හ්ඡා හ යන ශද්ල් ළබිනට් භඩුඩරඹට එන්න 

ඕනෆ. ළබිනට් භඩුඩරඹට එන්න ඉසශල්රහ අභළතිතුභහට ව 

ජනහධිඳතිතුභහට ඹන්න ඕනෆ.  ජනහධිඳතිතුභහත් ි]ටු ඳත් 

යරහ   හ විෘත හ්ඡා හ යරහ ඵරරහ තභයි  ළබිනට් 

භඩුඩරඹ අනුභත යන්ශන්.  

ජඳන් ආධහය තුශ අද මුළු ශොශම නයශතභ monorail 

system එේ ඇති යන්න ටයුතු යනහ. නමුත් එදහ එශවභ 

ශනොශයි ශන්. අවල් අවල් යටල් ීනනඹ එේ ගිවිසුභේ 

ළහුහඹ කිඹනහ. සිඹඹට 8  සිඹඹට 9 ශඳොලිඹට ණඹ 

න්නහ.   ළන වුරුත් දන්ශන් නළවළ; ළබිනට් 

භඩුඩරඹත් දන්ශන් නළවළ.   ත්ත ණඹරට තභයි අපි ඳ  

ශන්ශන්. ශභතුභන්රහට අද ථහ යන්න අයිතිඹේ නළවළ.   

යපු ංටහන් තභ ශවළිශනහ. අපි අද විෘත ළබිනට් 

භඩුඩරඹ රණයණ ත්තහ. එස.ී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ ළනි 

ශජයසධ ඇභතිතුභන්රහ ඉන්නහ. ශම්හ සිඹල්රභ ළන අපි 

විෘත ථහ යනහ.  

භහ Minister of  Sustainable Development and Wildlife 

වළියඹට එේත් ජහරණන්ශේ මුළුට ගිඹහ. 12න දහ සිට 22න දහ 

දේහ   මුළු ඳළළත්වහ. එේත් ජහතින්ශේ මුළුශ දී විශද්ල 

නිශඹෝජිතශඹෝ භට කි හ  “Your President is a marvelous 

man‖  කිඹරහ. Then,  I asked, "why do you say so?‖.  They 

said, " See, your President was able to get the support of the 

most powerful other political party and  see  how he is 

working together with the two main political parties, the 

United National Party and the Sri Lanka Freedom Party." 

Sir, they also admired his foreign policy of getting the 

support of all the countries.  

ජනහධිඳතිතුභහ ගිඹ ශරහශ    නහඹශඹෝ ඔේශොභ එතු 

ශරහ එතුභහ ට ය ත්තහඹ කිඹරහ   තහනහඳති හර්ඹහරශත 

අඹ භට කි හ. අන්න   හශේ තත්ත්ඹට  යශට් ආර්ිකඹ 

දියුණු යන ළඩ පිළිශශට අපි ඵළවළරහ ඉන්නහ. භශේ 

අභහතයහංලඹ න්න ශෝ. Safari park කිඹනහ  බිලිඹන ණන් 

වන  හට Commissions ඳත් යරහ  හ ඳරීේණඹ යනහ 

කිඹරහ. ශම් ෆභ ශදඹේ ම්ඵන්ධශඹන්භ inquiries යරහ  අද 

අිමං නිරධහරින් interdict යන්න ශරහ තිශඵනහ. නීති 

විශයෝධි අලි අම්භරහ භයරහ  අලි ඳළටවු ශනහහ.  අයලිඹව 

භළදුශර් තඵහ ශනයි එදහ ශඳොත ලි ශ . අපි දශ දහ භහලිහශ  

ශඳයවළයට අලි දුන්නහ. ශභොද ශන්ශන්? උඳහ යරහ DIGට 

කිඹනහ ලු   "ශම් අලි ිය අඳට ශදනහඹ කිඹහ ලිඹවිල්රේ  

වතිඹේ දුන්ශනොත් අපි තයග්රවඹ ඉය යනහ"යි කිඹරහ. 

ශම් හශේ ශවොයම් යපු ශවොරුන්ට යහජඳේ යුශත නීතිඹේ 

නළති වුණහට ශම් යුශත නීතිඹේ තිශඵනහඹ කිඹන්න කිඹරහ භහ 

කි හ. ජනහධිඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත්  යි කි ශ . අපි 

ශඳයවළයට අලය අලි දීරහ තිශඵනහ. ඩහසඳල් යන්න අපි 

රෆසති නළවළයි කිඹරහ භහ කිඹන්න ළභළතියි. ශභළනි තත්ත්ඹේ 

තුශ අශස ඳේ ශද රණයණඹ ශහ  අවුරුදු 5 හරඹ තුශ ශම් 

යශට් ආර්ික ංර්ධනඹේ යනහඹ කිඹරහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට නිඹි]ත හරඹ අහනයි.  

 
ගරු ගළමිණී ජයවික්රෙ ගඳගතාරළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

  ංර්ධනඹ තුළින් අපි ශම් යට ඉදිරිඹට ශනඹනහ. රු 

ජනහධිඳතිතුභහ භශේ ි]රඹහ. ෆ වන ශම් අඹ ශොරිඹහ  

ජඳහනඹ හශේ යටරට ගිිමන් ර්ස  ළහුහට  අපි ශම් ආඩුඩු 

ඉදිරිඹට ශන ගිිමන් ශම් යට වදනහඹ කිඹන එ භභ කිඹන්නට 

ළභළතියි.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)) 

ඊශඟට  රු වර්ණ යහජරුණහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.16] 

 

ගරු ශතාණ රළජකරුණළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகருர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් අසථහශ දී  ටන 

සල්ඳඹේ ථහ කිරීභට වළකි වීභ ළන භභ විශලේශඹන් තුටු 

ශනහ.  

ශම් හයණඹ ළන ථහ යනශොට ඳසු ගිඹ හරශත ශම් 

යශට් මූරයභඹ ටයුතු ඳහරනඹ ශ ටට ආහයඹ ළන ශවොභ 

නිදසුන තභයි  ශම් යශට් අඹ ළශඹන් ම්ම්ත න මුදල්ලින් 

සිඹඹට 70ේ ඳහරනඹ ශශේ එ ඳවුරේ වීභ.    හරශත ශම් යට 

ඳහරනඹ ශ ආහයඹ ළන එතළනින් එවහට විසතය යන්නට 

අලයයි කිඹහ භහ ිමතන්ශන් නළවළ. ශම් යශට් ිමටපු ජනහධිඳති 

භිමන්ද යහජඳේ භවතහ භවහභහර් අභහතයයඹහ වළියඹටත්     

හශේභ තිබුණු ්රධහනතභ අභහතයහංල ණනහේ එතු ය 

ආර්ික ංර්ධන ඇභතියඹහ වළියඹට ඵළසිල් යහජඳේ 

භළතිතුභහත්   යශට් ආයේ ශල්ම්යඹහ වළියඹට ටයුතු ශ 

අඹත් ඇතුළු ශම් හශේ වතය ඳස ශදශනේ තුළින් තභයි ශම් යශට් 

අඹ ළශඹන්  සිඹඹට 70ේ  ඳහරනඹ වුශඩු; මුදල් විඹදම් ශශේ. 

භට භතයි   විශලේශඹන් භළතියණ හරසීභහ තුශදී ශම් යශට් 

මූරය ශභනහයණඹ ශ ආහයඹ; විඹදම් ශ ආහයඹ. කිසිභ 

රභශ දඹකින් ශතොයයි ටයුතු ශශේ. ශටන්ඩර් ම්ඵන්ධ 

රභශ දඹේ කිසිශේත්භ අනුභනඹ ශශේ නළවළ. තභන්ට 

ිමතත්  තභන්ට අලය ශොන්රහත්රුහට ශොන්රහත්තු රඵහ 

ශදන යුඹු යි තිබුශඩු.  විශලේශඹන්භ ජනහධිඳතියණඹට 

ලින් ශදළම්ඵර් භහශත අසථහ ණනහදී  යහඳෘති 

ණනහේ ආයම්බ ශහ; මුල් ල් තළබුහ. නමුත් ජනහරි 08න 

දහයින් ඳසශේ අඳට දකින්නට රළබුණහ  ශම් යහඳෘතිරට රඵහ දුන් 

එ ශොන්රහත්තුේත් නිසි රභශ දඹට රඵහ දුන්  හ 

ශනොන ඵ.  

විශලේශඹන් භවහභහර් ම්ඵන්ධශඹන් විලහර මුදල් 

්රභහණඹේ අබහවිතඹට රේ වී තිශඵනහ. දළන් ශම්  හඵද්ධ 

විඳේශත ඉන්න භන්ත්රීරු ශම් ආ ඩුඩු ශඳයශන්න 

ළභළත්ශතන්  ආලහශන් ඵඩ හන්ශන්   ශොයම් ිය හ 

න්නයි. නළතු ශන කිසිභ ශවේතුේ නිහ ශනොශයි. අද නඩු 

තිශඵන අඹ  ඇඳ භත ඉන්න අඹට තභයි අලයතහ තිශඵන්ශන්  

යපු ශවොයම් ියශන් ශේශයන්න ආඩුඩු ශඳයශන්න.  

අද අඳට න යජඹේ වළියඹට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  මූරය 

ශභනහයණඹ වරි භඟට ශන ඹන්න. අපි   නිම් 

ටනඹට සීභහ ය නළවළ.   ටනඹට සීභහ ශනොය 

්රහශඹෝගි ශඳන්නුම් ය තිශඵනහ. අද ෆභ යහඳෘතිඹේභ 

ශටන්ඩර් කිරීභ අතයලයයි. එඹ අනිහර්ඹ ය තිශඵනහ. තිබුණු 

තත්ත්ඹ යජශත ්රතිඳත්තිඹේ වළියඹට ශනස ය තිශඵනහ. 

ෆභ යහඳෘතිඹේභ ශටන්ඩර් කිරීභ අනිහර්ඹ ය තිශඵනහ.   

විතයේ ශනොශයි  යජශත ආඹතනර මූරය ශභනහයණඹ 

පිළිඵ ඳසු ගිඹ හරශත 'ශෝස' එශේදී ශෝඡටය ථහඵව 

වුණත්  හ ක්රිඹහත්භ වුශඩු නළවළ. ශභොද  එට 'ශෝස' 

එශේ බහඳතියඹහ වළියඹට ඳත් වුශඩු  ළබිනට් භඩුඩරශතභ 

ඇභතියශඹේ. ළබිනට් භඩුඩරශත ඇභතියශඹේ තභයි එට 

'ශෝස' එශේ බහඳතියඹහ. එශවභ වුණහභ අඳට නඩුේ අවරහ 

හධහයණඹේ ඉටු ය න්නට පුළුන් ශනහද? නළවළ. අද 

ර්තභහන ආඩුඩුට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  'ශෝස' එශේ 

බහඳතියඹහ වළියඹට විඳේඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භන්ත්රීයශඹේ ඳත් ය න්න. විඳේඹ නිශඹෝජනඹ යන 

පුද්රශඹේ එභ ි]ටුශ  බහඳතියඹහ වළියඹට ඳත්වීභ තුළින් 

යජශත ආඹතනර මූරය ශභනහයණඹ පිළිඵ ්රලසන 

යන්න දළන් අඳට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ.   ්රලසන කිරීම් 

තුළින්   අලය පිඹය සහධීන ළනීශම් වළකිඹහ ශම් න විට 

ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද මුළු යශට්භ මූරය 

ශභනහයණශත විලහර ශනේ ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශභිමදී 

ඹම් ඹම් ්රභහදඹන් සිදුශරහ තිශඵනහඹ කිඹහ භවය විට භවය 

අඹ ශටෝදනහ යන්න පුළුන්. ඔ     ඇත්තයි. ඹම් ඹම් 

්රභහදඹන් සිදු ශනහ. භශේ ශදය අලුත්ළඩිඹහ යනහ නම්  

 හ භභ උඳඹහ ත්ත මුදල් නම් භට ඕනෆ විධිඹට විඹදම් යන්න 

පුළුන්. නමුත්  භව ජනතහශේ මුදල් විඹදම් යන ශොට   වරි 

රභශ දඹට අනු  හ විඹදම් යන්න ඕනෆ. තභන්ශේ ශදය 

අලුත්ළඩිඹහ යන්න මුදල් විඹදම් යන ආහයඹට භවජන මුදල් 

විඹදම් යන්න ඵළවළ. ඹම් ඹම් ්රභහදඹන් සිදු වුත්    නිසි 

රභශ දඹට භව ජනතහශේ මුදල් විඹදම් ශ යුතුයි. 

විනිවිදබහඹ අනිහර්ඹශඹන්භ තිබිඹ යුතුයි.   නිසි රභශ දඹ 

ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ.   ටයුත්ත යන්න පුළුන් ශවො 

නහඹඹන් තභයි ශම් යටට අලය න්ශන්.   

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹි]ත හරඹ අහනයි.  

 

ගරු ශතාණ රළජකරුණළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகருர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

  වහ නිදසුනේ වළියඹට අශස අතිරු ජනහධිඳති 

ෛභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ ව අග්රහභහතය රු යනිල් 

විරභසිංව භළතිතුභහශේ නම් වන් යන්න පුළුන්. එතුභන්රහ 

දළන් ශම් යශට් පිරිසිදු ඳහරනඹේ ශන ඹනහ. ශම් යට ඉදිරිඹට 

ශන ඹන්න  දණශඹන් ශතොය යටේ ඵට ඳත් යන්න 

එතුභන්රහට තිශඵන වුභනහ නිහභ ඉදිරිශතදී ශම් යටභ   

ආහයඹට භන් යරහ  දණශඹන්  ංටහශන් ශතොය  අශස 

භවජන මුදල්ලින් ජනතහට උඳරිභ ්රශඹෝජනඹේ රළශඵන 

පිරිසිදු යටේ  ශොඩනඟන්න අඳට වළකිනහ ශනොඅනුභහනයි. 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  
 

[අ.බහ. 5.22] 
 

ගරු ගශක් තා අප්පුශළමි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූරහනඹ ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි  භට ථහ යන්න 

අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ 

සතුතින්ත ශනහ.   

අද දිනශත මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) 

ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න 

ශජයසධ අභහතයරු  භන්ත්රීරු ව විඳේශත භන්ත්රීරුත් 

අදවස ්රහල ශහ. ශම් විඳේශත එේතයහ ඩුඩහඹභේ 

ඉන්නහ ශන්. භභ නම්   අඹ "ශභෝඩ ල්ලිඹ" කිඹහ තභයි  

වඳුන්න්ශන්. වළඵළයි  ශභෝඩ නළති ීපඳ ශදශනු ත්   ල්ලිශත 

ඉන්නහ.   ල්ලිශත අඹත් ශම් ඳනත්  ශටුම්ඳත ළන අදවස 

්රහල ශහ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ළන අදවස ්රහල යන්න 

දළන් භටත් අසථහේ රළී තිශඵනහ.  
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අරණතශත ශම් යශට් සිිය නහඹඹන් ශම් ය ශට් සිියන ජනතහ 

ශනුශන් මුදල් ශභනහයණඹ ය තිශඵන ආහයඹ ශද 

ආඳසු වළරී ඵළලුශොත්  එයින් අඳට ඉශන න්න ශඵොශවෝ ශද්ල් 

තිශඵනහ.   මුදල් ශභනහයණඹ යද්දි   නහඹශඹෝ ඹම්කිසි 

ළඩ පිළිශශල් ළඵෆ ශරභ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ.   මුදල් 

ශභනහහරිත්ඹ තුළින් ඔවුන් යශට් ංර්ධනඹ ඇති ය 

තිශඵන ආහයඹ ඵරන්න.   තභයි අඳ විශලේශඹන්භ වඳුනහත 

යුතු න්ශන්. යටේ ඉසයවට ශන ඹන්න නම්  අශස යශට් 

අනහත ළරසුම් ස යන්න අලය යන රුණු  හයණහ 

  යහශි ය න්න නම්  ර්තභහනශත අශස යශට් යන 

ංර්ධන ටයුතු ළරසුම් යන්න අලය න රුණු හයණහ 

එතු ය න්න නම්  අරණතශත අශස යශට් මුදල් ශභනහයණඹ 

ය තිශඵන ආහයඹ ඳභණේ ශනොශයි  යශට් ළරසුම් 

ශභනහයණඹ ශශේ ශොශවොභද කිඹන එත් ඉතහ ශවොඳින් 

විභහ ඵරහ තභයි අඳ ළඩ ටයුතු යන්න ඕනෆ.  

අශස අලුත් යජඹ ආයම්බ ශ දශේ සිට අඳ  ශභොේද ශශේ? 

අඳ යපු ඳශමුළනි ශදඹ තභයි  ීටට ශඳය ඳළළති යජඹ යපු ළයදි 

ිය වරිඹට වඳුනහත්ත එ.   ළරැදි ිය වරිඹට වඳුනහත්තහට 

ඳසු  අඳ ශම් යට අලුතින් නිර්භහණඹ යන්ශන් ශොශවොභද 

කිඹන එ ළන අශස න යජඹ රණන්දුේ ත්තහ. එශවභ නම්   

යට නිර්භහණඹ යන්න අලය යන   ළරළසභ තභයි දළන් 

ක්රිඹහත්භ න්ශන්. වළඵළයි   ළරළසභ ක්රිඹහත්භ ශද්දි  අවුරුදු 

10ේ  15ේ තිසශේ දණඹට  ංටහට  ශවොයභට රේ වුණු  

භවය ශරහට ජනතහ ශනොභඟ ඹපු ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

යපු තත්ත්ඹ තුශ අශස අලුත් ංර්ධනඹ ක්රිඹහලිඹ  

ශභනහයණඹ වරිඹට  යශන ඹහභ ඇත්තටභ ඳවසු නළවළ. 

එතළනදී අඳට ඹම් ්රලසන භතු නහ.   ්රලසන භතු න්න 

ශවේතු තභයි  මුදල් ශභනහයණඹ යන්ශන් ශොශවොභද 

කිඹරහ අපි වඳුනහ ශනොළනීභ. අපි ශඵොශවෝ ශරහට යශට් 

ංර්ධන ළරසුම් ස යද්දි ආදහඹම් ව විඹදම් කිඹන ශම් 

ශද වරිඹට ශඳහ න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ වඳුනහ න්ශන් 

නළවළ. ශම් ශද වරිඹට ශඳහ න්නහ වහ භහනභ අපි ඊශඟට 

වඳුනහ න්න ඕනෆ  විශද්ල යටල් එේ ම්ඵන්ධතහ ඇති ය 

ශන  ශම් යටට ම්ඳත් ිය ශනළල්රහ    ම්ඳත් ිය ශම් යශට් 

ශභනහයණඹ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ.  

  වඳුනහ න්න අඳට තිශඵන ඳශමුළනි යහජහරිඹ තභයි  
යට තුශ ඳභණේ ශනො  විශද්ල යටලුත් එේ අපි ළඩ ටයුතු 

යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ ඹම්කිසි විධිභත් ළරළසභේ අපිට 

ීටට ශඳය තිබුණහද කිඹහ වඳුනහ ළනීභ.   වඳුනහ ළනීශභන් ඳසශේ 
විශද්ල යටල් එේ අපි ඹම්කිසි ම්ඵන්ධතහේ ඇති ය න්න 

ඕනෆ. ශභොද  විශද්ල යටර දළනුභ ව විශලේශඹන්භ 
වශඹෝඹ අඳට රඵහ න්න වුභනහ නිහ. හරඹේ තිසශේ 

අඳට  හ රළබුශඩු නළවළ. දළන් අපි  හත් අයශන තභයි ශම් 
ශභනහයණඹට ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්. වළඵළයි  ශම් 

ශභනහයණඹට එන ශොට  අය කි හ හශේ එඳහය රුණු 

හයණහ ිය ශනස යන ශොට  අපි ශම් ශභනහයණඹ  ශම් 
පුංචි ඳළල්ඳශත් ඉරහ භව ආඩුඩුශ  තිශඵන සිඹලු ආඹතන දේහ 

රහ ඹන ශේ අයශන එන්න ඕනෆ. ශම් සිඹල්ර එට -එ 
විධිභත් ළඩ පිළිශශේ- ස යද්දි අපි දළේහ අය එවහ 

ඳළත්ශත් උදවිඹ ථහ ශ වළිය. ඳයණ ඳ  ශන්න ු ශල් ඹිය 
ඳතුල් ශශනම් ඳහශර් ඳයින් ඵඩ ෆහ. යපු ළයදිරට  ජයහ 

ළඩරට  ි]නී භයපුහට  ශවොයම් යපුහට    සිඹලු ශදඹට 

න්දි ශන්න සබහ ධර්භඹත් ි]නිශවු ට  ජීත් ශරහ ඉන්න 
හරඹ තුශ අසථහ ශදන ඵ අපි දන්නහ.   න්දි ශන්න 

දීශම් ්රතිපරඹේ වළියඹට තභයි ශම් අඹ ශම් න්දිඹ ශන්ශන්.   
න්දි ශන අඹ අද ථහ යපු වළිය අපි දළේහ. ශම් අඹ අශස 

අලුත් යජශඹන් ශඹෝජනහ යන වළභ ශදඹේ දිවහභ ඵළලුශ  නය 
විධිඹටයි. 

ීටට ශඳය ථහ ශ අශස යංජිත් ද ශොයිහ භන්ත්රීතුභහ 

විශලේශඹන්භ කි හ  ළට් ඵදු ම්ඵන්ධ අධියණඹ ත්ත 

රණන්දු ළන. භට ශත්රුශඩු නළවළ එතුභහ   කිඹපු හයණඹ.   

කි ශ   භිමන්ද යහජඳේශේ ණඹ ිය ශන්න  එශවභ 

නළත්නම් භිමන්ද යහජඳේශේ ඵද්ද ශන්න වන නිහ 

අධියණශඹන්   නළළත්තුහ කිඹරහද? එශවභ ථහේද 

කි ශ  කිඹරහ භට වරිඹට ළටහුශඩු නළවළ. එතුභහ දළන් රු 

බහශ  ිමියඹහ නම් ශවොයි. භට   අවන්න ඕනෆභ තිබුණහ. 

ශභොද    නිහ නළළත්තුහ කිඹන වළ නභ තභයි භට ශත්රුශඩු.  

අපි විශලේශඹන්භ ඵරන්න ඕනෆ  "ඇයි  අපි ශම් ආදහඹම් 

එතු යන්ශන්?" කිඹරහ. ආදහඹම් එතු යන්ශන්  අශස ඳවුල් 

ිය නඩත්තු යන්න ශනොශයි. ආදහඹම් එතු යන්ශන්  ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශ  ඉන්න භළති ඇභතිරුන්ශේ සු විවයණඹ වහ 

ශනොශයි. ළඵෆ ශරභ අපි ආදහඹභ එතු යන්ශන්  අපිට          

යශට් ක්රිඹහත්භ යන්න දළන් ළරළසභේ තිශඵන නිහයි.                 

අපි ශඟ ශභනහයණඹේ තිශඵනහ. මුදල් එතු යන්න 

ශභනහයණඹේ තිශඵනහ. මුදල් විඹදම් යන්න 

ශභනහයණඹේ තිශඵනහ.  

  විතයේ ශනොශයි. ඉදිරිශතදී ශම් යශට් අනහත ඳයපුය ශම් 

යට බහය නිද්දි අඳ විපු ්රලසන ිය   දරුන්ට විඳින්න 

ශනොන්න අලය යන ළඩ පිළිශශ අඳට ස යන්න 

තිශඵනහ. අන්න   ළඩ පිළිශශ ස යන්න තභයි අපි 

විශලේශඹන්භ ශම් ශභනහයණඹ  ශම් ළරළසභ ස ය 

තිශඵන්ශන්.  

මූරය ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) ඳනත් 

ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යද්දි අඳට තහේණඹ ළන 

ථහ යන්න පුළුන්. එශවභ නළත්නම් එිම ළරසුම් ළන ථහ 

යන්න පුළුන්. වළඵළයි  ඊට ඩහ ්රහශඹෝගි යශට් සිද්ධ න 

ශද්ල් ළන අපි විශලේශඹන් ථහ යන්න ඕනෆ. යශට් එදහ වුණු 

ශද්  ව අද න ශද් ළන අඳ ථහ යන්න ඕනෆ.   හශේභ අපි 

දන්නහ එදහ- 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  එදහ වුණු ශද් ව අද න ශද් 

ළන ථහ ශ යුතු ඵ රු භන්ත්රීතුභහ වන් ශහ. අද ශම් 

විහදශතදී ශරොු  ්රලසනඹේ භතු ශහ  ශරේසධහධියණ රණන්දු 

ළන. රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ිමතන විධිඹට ඔඵතුභහ   ළනයි 

වන් යන්ශන්. 

 
ගරු ගශක් තා අප්පුශළමි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඔ . 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

දළන් ශභතළන ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ශත්රුම් න්න ඕනෆ 

ශදඹේ තිශඵනහ  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. අද යශට් 

නීතිශත ඳහරනඹේ තිශඵනහ. ආඩුඩුරභ යසථහ  සථහය 

නිශඹෝ පිළිඵ නිසි ශර රහ ඵරනහ. වළඵළයි  යජශත 

භවය නිරධහරින් තභන්ශේ ඳයණ පුරුද්දට යහජහරි යනහ.   

ඳයණ පුරුද්දට යන ටයුතුර වරි ළරැද්ද ඳරීේහ කිරීභ රු 

භන්ත්රීතුභහ  දළන් තභයි සිද්ධ ශන්ශන්. අධියණඹට නිඹභ 

ඵරතර ඇවිල්රහ  අධියණඹට ලේතිඹ ඇවිල්රහ  අධියණශත 

සහධීනත්ඹ ඇති ශරහ වරිඹට ශඳොශත් වළියඹටභ නීතිඹ ළන 

ශවොඹන තත්ත්ඹේ ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

  නිහ ඔඵතුභන්රහ   පිළිඵ ංන්දනඹ කිරීශම්දී අද යශට් 

ඇති ශරහ තිශඵන ශන -නීතිශත ආධිඳතයශත ශන- 

ශත්රුම් න්න ඕනෆ.   නිහ ශරේසධහධියණ රණන්දු 

ඔඵතුභන්රහශේ   ංන්දනශතදී රුණහයරහ බහවිත යන්න. 

ශභොද    තභයි අද ශම් යශට් ඇති ශරහ තිශඵන ශන. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ආඩුඩුරභ යසථහ  සථහය 

නිශඹෝ තිතටභ  නරටභ පිළිඳදින්න ඕනෆඹ කිඹරහයි 

ශරේසධහධියණඹ කිඹන්ශන්.   නිහ අපි  ට රු යන්න 

අලයයි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ  යන්න. 

 
ගරු ගශක් තා අප්පුශළමි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහට භභ සතුතින්ත ශනහ. 

ශභොද ශවේතු  භට ඇත්තටභ අලය ශරහ තිබුශඩු ශම් පිළිතුය 

තභයි. වළඵළයි ශඳොදු කිඹන ශභෝඩ ඩුඩහඹශභන් තභයි ශම් 

පිළිතුය ශදන්න තිබුශඩු. ශම් පිළිතුය ශදන්න තිබුශඩු අශඳන් 

ශනොශයි. භභ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩු   පිළිතුය    අඹ ශදයි 

කිඹරහයි. අං ශරභ  ළඵෆ ශරභ ශම් යටට ආදයඹ යනහ 

නම්  ශම් යශට් ජනතහ ශනුශන්   අඹ ළඩ ටයුතු යනහ 

නම්  ජනතහශේ ා න්දශඹන් ශභතළනට ආහ නම්  අන්න   ථහ 

තභයි   අඹශන් එළිඹට එන්න ඕනෆ. භභ විශලේශඹන්භ අශස 

රු නි ශඹෝජය අභහතයතුභහට සතුතින්ත ශනහ. ශභොද   

තභයි අද යශට් තිශඵන ශන. අලුත් ආඩුඩු අපි ඇති යරහ  

ශම් යට තුශ අපි නිර්භහණඹ ශශේ ඔඹ ශනයි කිඹහ ළඵෆ ශරභ 

ජනතහට කිඹන්න ඕනෆ. භවය ශරහට ජනතහ ශනොභඟ 

ඹන අසථහ තිශඵනහ. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  හරඹ අහනයි. ථහ අන් යන්න. 
 

ගරු ගශක් තා අප්පුශළමි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

භට ශඳොඩි හයණඹේ කිඹන්න ශරහ ශදනහද? 
 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහශේ හරඹ අහනයි. 

ගරු අජිත් පී. ගඳගතාරළ ෙශවළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භශේ හරඹ එතුභහට රඵහ ශදනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි. අශස රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේ ශරහත් 

ඔඵතුභහට ශදනහ ලු. එතශොට ත විනහඩි අට හරඹේ 

තිශඵනහ. 

 
ගරු ගශක් තා අප්පුශළමි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශම් ළන ථහ යද්දී භහ ශම් හයණඹ විශලේශඹන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ. භභ "ශෝස"  එශේ හභහජිශඹේ. "ශෝස" 

එශේ හභහජිශඹේ වුශඩු භභ න භන්ත්රීයශඹේ වළියඹටයි. 

වළඵළයි  භභ න භන්ත්රීයශඹේ විධිඹට එතළන ටයුතු යද්දී 

භභ රඵහ ත්තු ශතොයතුරු ියේ තිශඵනහ. භභ එතළනින් ඹභේ 

ඉශන න්නහ. විශලේශඹන්භ යශට් ශභනහයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් තභයි භභ ශඵොශවෝ ශද්ල් ඉශන න්ශන්. ශඳොදු 

යහඳහය ම්ඵන්ධ තිශඵන ශභනහයණඹ ළන භභ ඉශන 

න්නහ. වළඵළයි  එතළනදී භට ළඩිශඹන්භ ඉශන න්න රළබිරහ 

තිශඵන ශද් ළන භහ ඔඵතුභහට දළන් ්රහල යන්න ඕනෆ. භට 

එතළන ළඩිශඹන්භ ඉශන න්න සිද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්  

අරණතශත   ි]ටු ක්රිඹහත්භ වුශඩු ශොශවොභද කිඹන එ 

ළනයි.   ශභනහයණඹ පිළිඵ    ආඹතන වළසිරුණු 

ආහයඹ ම්ඵන්ධ    ආඹතනර මුදල් ඳරිවයණඹ යපු 

ආහයඹ ම්ඵන්ධ    ආඹතනර සිදු වුණු දණ ම්ඵන්ධ 

ථහ යන්න   නිරධහරි භවත්රුන්ට අසථහ රළබිරහ නළවළ. 

  නිරධහරි භවත්රු ශන්රහ ථහ යන්න උත්හව ශහට    

වළභ උත්හවඹේභ එතළනදී ඩහසඳල් යරහ තිශඵනහ.   

ඩහසඳල් යරහ ආපු භන අද අන් ශරහ තිශඵන නිහ 

යහජය නිරධහරි භවත්රු අද ඉතහභ නිදවශේ අදවස විතයේ 

ශනොශයි    අඹශේ නිර්භහණ ඳහ අඳ ඉදිරිඹට ශශනනහ.   

ශොල්රන් අලුත් ශඹෝජනහ ඉසයවට ශශනනහ. අද 

විශලේශඹන්භ අපි එතළනදී දකිනහ    ටයුතු එදහ ශොශවොභද 

සිද්ධ වුශඩු  අද ශොශවොභද සිද්ධ ශන්ශන් කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  න භන්ත්රීරු වළියඹට 

අඳට ශම් මුදල් ශභනහයණඹ  ආර්ික ශභනහයණඹ  

විශලේශඹන්භ යට තුශ ළරසුම් ස යන ආහයඹ  යශට් 

ඳරිඳහරනඹ ස යන ආහයඹ ම්ඵන්ධ ඉශන න්නහට 

ඩහ ශද්ලඳහරනඥඹන් වළියඹට ඉශන ත යුතු ්රධහන ශදඹේ 

තිශඵනහ. අඳට ා න්දඹ දීරහ විලහර ඵරහශඳොශයොත්තු තිඹහශන 

අඳ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට එපු ජනතහ ශනුශන් අපි ශ යුතු 

ඳශමුළනි ශද් විධිඹට අපි වඳුනහ ත යුතු ශනහ  අපි 

ශොශවොභද ජනතහ ශනුශන් ළඩ යන්න ඕනෆ කිඹරහ; ශම් 

අණඳනත් එේ අපි ශොශවොභද ළඩ ටයුතු යන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. 

එදහ භවය අභහතයරු ක්රිඹහ යපු ආහයඹ අපි දළේහ. එදහ  

කිඹපු ්රහල ළන ිමටපු ඇභතිතුශභු ත් අඳට කි හ.   කිඹද්දී   

්රහලර තිබුණු ශද්ල් ව අද ්රහශඹෝගි අපි අත් දකින ශද් 

අතය ශරොු  ශනේ තිශඵනහ. අද අපි දන්නහ  අපි 

අනුභනඹ යන රභශ දඹ ශභොේද කිඹරහ. අපි ආදහඹම් 

උඳදන්න ඹන රභශ ද ඉතහභත්භ විනිවිදබහශඹන් යනහ. 

එදහ ශඵොශවෝ ශරහට ළබිනට් භඩුඩරඹටත් දහන්ශන් නළතු 

ක්රිඹහත්භ යපු  හ තිශඵනහ. භවය ශරහට කිසිභ 
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අභහතයයශඹු ට  කිසිභ නිරධහරිශඹු ට දළනුම් ශදන්ශන් නළතු 

ශනස යපු තළන් තිශඵනහ. භව ඵළංු ශ  ශඵොශවෝ ශද්ල් එදහ 

ිමටපු භව ඵළංු  අධිඳතියඹහ ශනස යරහ තිශඵනහ.   ශනස 

යරහ තිශඵන්ශන් හශන්ත් අවරහ ශනොශයි. වළඵළයි   

ශනස යපු ආහයඹට ළඩ යන්ශන් නළතු  අද නිඹි]ත 

ආහයශඹන් -ශ යුතු නිඹභ නීතිඹ අනු- ළඩ ටයුතු ශශොත් 

භවය ශරහට ළරැදිහයශඹෝ වළියඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

භව ඵළංු ශ  අධිඳතිතුභහ එතළනින් ශනස යරහ අලුත් 

ශශනේ ඳත් ශහට  හටද කිඹන්න පුළුන් ිමටපු අධිඳතිතුභහ 

ළරැද්දේ ශහ කිඹරහ. තභ හටත් ළරැද්දේ ශහ කිඹරහ 

කිඹන්න ඵළවළ. වළඵළයි   ම්ඵන්ධශඹන් යශට් ජනතහශේ ඹම් 

කිසි භතඹේ ශොඩ නළුණණහ. එළනි  භතඹේ ජනතහ අතය 

ශොඩනළ ශඟන ශොට  තිශඵන ළදත්භ තභයි    ආඹතනශත 

්රධහනිඹහ එතළනින් ඉත්ශන එ.   ශරහශ  එතුභහශේ ශේහ 

හරඹ අන් ශරහ තිබු ණහ. එතුභහශේ ශේහ හරඹ අහන 

වුණහට ඳසශේ නළත ශේඹ දීර්ක කිරීභයි ශනොය ිමියශත. 

එශවභ නළති  වුරුත් එතුභහ අයින් යන්න ගිශත නළවළ.  

ජනතහ තුශ ඹම් භතඹේ ශොඩනළ න තිබුණු නිහ  එතුභහශේ 

ශේහ හරඹ දීර්ක යන්ශන් නළති ශනත් ශශනු ට   

තනතුය බහය දුන්නහ. වළඵළයි  ඉදිරිශතදී අදහශ ඳරීේණරදී එතුභහ 

නිර්ශදෝ ශයි. එශවභ නළත්නම් එතුභහශේ ළරැද්දේ තිශඵනහ 

නම්  ත් එළිඹට එයි. අන්න! ශම් යශට් ්රජහතන්රහදඹ  ඉදිරිඹට 

ශනළල්රහ තිශඵනහ.   හරශත   ඹම් ශශනේ  ශම් විධිඹට 

ථහ ශහ නම් ශොශවොභද?  

ඳසු ගිඹ දහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට ඩුඩහඹම් රැසවීශම්දී 

කි හ  ිමටපු ජනහධිඳතියඹහ  ිමටපු භවය ඇභතිරුන් හභයඹ 

ඇතුශට ශනළල්රහ  න ඳළශරන්න ශදේ වරහ  ''එළිඹට ඹද්දී 

ිමනහ ශරහ ඳරඹන්'' කි හභ  අපරුට ිමනහශරහ එළිඹට ආහ 

කිඹරහ. භවය ශරහට   අඹ  අදත් ශම් තළන්ර ඇති; අදත් 

භවහ වයිශඹන් ථහ යනහ ඇති; ෆ වනහ ඇති; ශඵරිවන් 

ශදනහ ඇති. වළඵළයි  එදහ ශන් ඳහය හශන ශභොශේද හශේ 

එළිඹට ඇවිල්රහ  ජනතහ ඉදිරිශත භවහ වයිශඹන් ශ දිහශ  ෆ 

වන්නත් ඇති. නමුත්  අද එශවභ යටේ ශනොශයි තිශඵන්ශන්.  

අද ජනහධිඳතිතුභහ ළන අඳට ථහ යන්න පුළුන්; 

අභළතිතුභහ ළන අඳට ථහ යන්න පුළුන්; ශභතළන ඕනෆභ 

්රලසනඹේ අවන්න පුළුන්; "ශෝස" එට ගිිමල්රහ ඕනෆභ 

්රලසනඹේ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්.  ශොන්ද ශළින් තිඹහශන 

  නිරධහරිඹහශේ යහජහරිඹ වරිඹට යන්න පුළුන්.   අසථහ 

රළබිරහ තිශඵන්ශන් ඹව ඳහරන ආඩුඩුශ  ්රතිපරඹේ වළියඹටයි. 

ඹව ඳහරනශත ්රතිඳත්තිත් එේ තභයි මූරය ශභනහයණඹ 

වරිඹට යන්න පුළුන් ශන්ශන්. විශලේශඹන්භ  

ශද්ලඳහරඥනඹන් වළියඹට අඳට දීරහ තිශඵන ීපභ  යි. ශම් 

තභයි  උත්තරීතයභ ආඹතනඹ.   ආඹතනශත හභහජිඹන් තභයි 

අපි. අපි තභයි ශම් යශට් රණන්දු-රණයණ න්නහ ඩුඩහඹභ. ශභතළන 

රණන්දු-රණයණ වරිඹට න්න නම්  අඳට   අසථහ තිශඵන්න 

ඕනෆ.   අසථහ වරිඹට තිබුශණොත් තභයි- 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභන්ට රළී ඇති හරඹ අහනයි. 

 

ගරු ගශක් තා අප්පුශළමි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

-අඳට මූරය ශවෝ ශනත්  ශභනහයණඹේ වරිඹට යන්න 

පුළුන් ශන්ශන්. එළනි තත්ත්ඹේ අපි ෆභ ශශනු ටභ අද 

ශම් යශට් නිර්භහණඹ යරහ තිශඵනහ. අඳට ා න්දඹ දුන් යශට් 

ජනතහශේ ීපභ බහය අය ශන  අශස ශේඹ වරිඹට  

හධහයණ ඉසට යන්න අලය යන ඹවඳහරනඹ අඳට රළබිරහ 

තිශඵන නිහ    ්රතිපරඹ  ජනතහට රඵහ ශදන්නත් පුළුන් කිඹහ 

භහ විලසහ යනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භශේ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න 

ළඩිශඹනුත් හරඹ රඵහ දුන්නහට තමුන්නහන්ශේට විශලේශඹන්භ 

භභ සතුතින්ත ශනහ.   

[අ.බහ. 5.39] 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙගප ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දවල් සිට ශම් දේහ 

ඳළළත්ශන ශම් විහදශතදී අදවස කිිමඳඹේ දළේවීභට ශිය 

හරඹේ ශවෝ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට භශේ ශෞයඹ 

්රථභශොට පිරිනභනහ. විශලේශඹන්භ ඉතහ ළදත් භහතෘහේ 

න  ශම් යශට් මූරය ඳහරනඹ පිළිඵ ශම් දේහ රු 

අභහතයරුන්  රු භන්ත්රීරුන් දළේව අදවසරට අනු ඹම් 

අදවේ දළේවීභට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

විශලේශඹන්භ  ර්තභහනශත ඳතින ශද්ලඳහරන රභඹ දිවහ 

ඵළලුහභ  දහත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොවුණු ආහයශත 

ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹේ  ංඹභඹේ  වළදිඹහේ අද ශම් 

උත්තරීතය බහ තුශ ව ශම් යශට් ඇති ශි]න් ඳතිනහ. ශම් 

යශට් ශ්රී රංහ නිදවස ඳේශත ආඩුඩුේ පිිමටවශොත් එදහ 

ඉරහ ඔවුන්ට වතුරුභට ිමියශත  එ ශයිම ිමියශත  එේත් 

ජහති ඳේඹ  ්රමු විඳේඹ තභයි. එශේ වුණත්  අද ශම් 

ශරෝඹභ තුටු ශන හයණඹේ ශම් යශට් සිද්ධ ශි]න් 

ඳතිනහ. එළනි ආහයඹට වතුරුම් ය ත්ත  ව ත්ත  

භයහ ත්ත  ශම් යශට් ආඩුඩු යපු ඳේ ශද අද එට එතු 

සිියනහ. ජනහධිඳතියඹහ ව අභළතියඹහ ශඵොශවොභ 

විනිවිදබහශඹන් යුේත ශම් යශට් ජනතහ දිවහ ඵරහ ශන 

ඉන්නහ; ජනතහ ආඩුඩු දිවහ ඵරහ ශන ඉන්නහ.  ත භහ 

වඹේ  වතේ  අවුරුද්දේ  ශදේ ඉසුශොත්  ශම් ''විඳේඹ'' 

කිඹහ න්නහ ඩුඩහඹභට නළත අනහතඹේ නළති ශනහ  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ශම්ට ්රධහන ශවේතු  

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ළඩි ලශඹන් විභධයත අයමුදල් 

රළබිරහ තිශඵන්ශන් අපි ඳත් වුණු ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් වීභයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද රුපිඹල් රේ 150 

විභධයත මුදල් රළබිරහ තිශඵනහ.   හශේභ අද රුපිඹල් රේ 

10 මුදරේ වළභ භටභ ඹනහ. අශස නහරපිියඹ ආනඹ 

ත්ශතොත්  එිම විලහර යහඳෘතිඹේ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ  

ංටහය  ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආි] ටයුතු අභහතය ව 

ඉඩම් අභහතයතුභහ අඳට මුදල් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අපි   ටයුතු 

ඇසතශම්න්තු යරහ තිශඵනහ.   හශේභ ෘෂිර්භ 

ම්භහනඹේ වදන්නත් අඳට මුදල් රළබිරහ තිශඵනහ.    හශේභ 

ජිත් ශ්රේභදහ භළතිතුභහශේ නිහ යහඳෘතිඹත් ක්රිඹහත්භ 

ශනහ.    හශේභ   උස අධයහඳන අභහතයතුභහ රුපිඹල් 

ශෝිය 50 මුදරේ නහරපිියඹ ආනශත ංටහය යහඳහයඹ 

දියුණු කිරීභ වහ න පුහුණු ළඩටවනේ ආයම්බ කිරීභ 

ශනුශන් අඳට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශම් හශේ භවහ දළළන්ත 

ංර්ධන ශඹෝජනහ රභ අද ක්රිඹහත්භ ශනහ.  

ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹත් එේත් ජහති ඳේඹත් 

නිශඹෝජනඹ ශ භන්ත්රීයඹු  ලශඹන්  භභ දළපු හයණඹේ 

තභයි  ඳසු ගිඹ භළතියණශතදී යහජඳේ භළතිතුභහ ශම් විඳේශත 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඉන්න ඩුඩහඹභට නහඹත්ඹ ශදනහ තිඹහ  භවනුය 

දිස්රිේශත තභන්ශේ ඳේශත අඹටත් නහඹත්ඹ දුන්ශන් 

නළවළ කිඹන හයණඹ. එතුභහ ඔඹ තළනට තල්ලු ශරහ ඹන්න 

ශවේතු වුශඩු ශඵදහශන ළඩ ශ නිහයි. එභ ඳේශඹන්  

බුරත් ශොශශන් ා න්දඹ ඉල්රපු අශසේඹන්ට එතුභහ ඳවය 

ළහුශ  ශඵොශවොභ ්රසිද්ධිශත. භවනුය රැසවීම්රදී එතුභහ තභයි 

භනහඳ අං  කි ශ .  

අශස  දිස්රිේ ඹ නිශඹෝජනඹ යන ශජයසධ ඇභතියඹු  

න එස.ී. දිහනහඹ භළතිතුභහ ශම් ඉසයවහ හඩිශරහ 

ඉන්නහ. එතුභහ අඳට ශඵොශවොභ උදවු යපු ශශනේ. රු 

එස.ී. දිහනහඹ භළතිතුභනි    භළතියණශතදී 

තමුන්නහන්ශේශේ නභ ශොශවේදීත් කි ශ  නළවළ. 

තමුන්නහන්ශේට ශ දිහේ තිබුශඩු නළවළ. තමුන්නහන්ශේ 

ඳයද්දරහ ඉයශරහ දළන් කිඹනහ  ඳළයදි්ඡට භන්ත්රීයශඹේ 

කිඹරහ. අපි දළේහ  තමුන්නහන්ශේ ශදය ගිශත ශොශවොභද 

කිඹරහ. යහජඳේ භළතිතුභහ තමුන්නහන්ශේට ශෞයඹේ ඇති 

ශද්ලඳහරනඹ යන්න දුන්ශන් නළවළ. බුරත් ශොශඹ ශඵදන්න 

එතුභහ ටයුතු ශහ.   හශේභ ෆල්ර දිස්රිේශත රලිත් 

දිහනහඹ භළතිතුභහ ළන භභ ශවොටභ දන්නහ. එතුභහ භශේ 

ඥහතියශඹේ. එතුභහටත් ශද්ලඳහරනඹ යන්න දුන්ශන් නළවළ.    

නිහ තභයි දිට්ධ ධම්භ ශ දනීඹ ර්භඹ ඳර දීරහ නළත 

ආඩුඩුේ න්න යහජඳේ භළතිතුභහට ඳයින් ඹන්න  ඳයින් 

හටන්න සිද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්.  

භශේ ශවෝදයඹහ භිමන්දහනන්ද අලුත්භශේ. එතුභහ ශම් ඳහද 

ඹහරහ ි]ටුශ  බහඳතියඹහ. ශම් ආඩුඩු ඳත්ශරහ අවුරුද්දේ 

ගිශත නළවළ. ඉහශන ඉන්න ඵළරි ඳහද ඹහරහේ රළවළසති 

යශන එතුභහ කිඹනහ  "ශම්හ යන්ශන් ආඩුඩු න්න 

ශනොශයිලු! යතු එළිඹේ ඳත්තු යන්න ලු!" එතුභන්රහ ශොශමට 

ඳයින් ඇවිල්රහ ශොශ ඳහට එළිඹ දිටභ ඳත්තු ශන්න ඳහය වදරහ 

තභයි ආඳසු ගිශත. යතු ඳහට එළිඹ තළන් තළන්ලින් ඳත්තු වුණහ. 

වළඵළයි    යතු එළිඹ ම්පර්ණශඹන් නිරහ  දිටභ ශොශ එළිඹේ 

ඳත්තු යරහ තභයි එතුභන්රහ ආඳසු වළරිරහ ගිශත. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  නීතිශත ආධිඳතය එදහ 

ඳළතිරුශ  යහජඳේ භළතිතුභහයි. නමුත් අද එතුභහට   ඳේශත 

නහඹත්ඹ නළතිශරහ තිශඵනහ. විධහඹ ඵරතර එතුභහට 

නළති වුණහ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   යසථහදහඹඹ  

විධහඹඹ ව අධියණඹට අණ දීශම් ය්රහදඹ එතුභහට 

නළතිශරහ තිශඵනහ. එතුභහ දන්නහ  ඳහද ඹහරහ ශවෝ ශභොනහ 

වරි යරහ ත අවුරුද්දේ ඹනශොට ශම් ආඩුඩු ශඳයශහ ත්ශත් 

නළත්නම් දහහලි එතුභහශේ ශද්ලඳහරන අනහතඹට  ඇණඹ 

වශන  වභහයයි කිඹරහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශම් අඹ දිඹත් ශ ඳහද ඹහරහ 

තුළින් ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ ශදට තුනට  ඩරහ දළම්භහ. 

හභහංශි ඳේ තුනට වතයට ඩරහ තභයි   ශඳශඳහළිඹ ගිශත. 

එතුභහ දන්නහ  ශනොශඵෝ දිනකින් ඳළළත්වීභට නිඹි]ත ඳශහත් 

ඳහරන භළතියණශත  ඳශහත් බහ භළතියණශත ජඹග්රවණඹේ 

ශඳශනන ශතේ භහනඹත් එතුභන්රහට නළති ඵ.   

ශොල්රන්ට දිනන්න අඩිඹේ ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ.   නිහ තභයි 

ශභතුභන්රහ ශම් ලි න්ශන් ශොශවොභ වරි ආඩුඩුේ වදන්න 

පුළුන් ශයිද කිඹරහ. නමුත් ශම් ඳහද ඹහරහශ  එශවභ 

රු ණේත් තිබුශඩු නළවළ. එදහ ශොශම ඉරහ තයභට 

භිමන්ද යහජඳේ භළතිතුභහ භඟ ඳයින් ගිඹ ට්ියඹ තභයි අපි. 

එදහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ ්රමු සිඹලු හභහංශි ඳේ එට 

ිමියඹහ. එේත් ජහති ඳේශත රකිරුණු පිරිස  යවසිත එදහ 

ඳහද ඹහරහට උදවු ශහ. වළඵළයි  ශම් ඳහද ඹහරහශ දී ශ්රී රංහ 

නිදවස ඳේශත සිඹලු ශදනහත් එතු ය න්න ඵළරි වුණහ. අද 

ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ ඹටශත් බුරත් ශොශශඹන් ා න්දඹ දිනපු 

ශෞයනීඹ භන්ත්රීරු අශස ඳළත්ශත් හඩිශරහ ඉන්නහ.  

ශවොයම්රට අහු වුණු  ඳහ වපු  ංටහ ශ  දණරට 

අහු වුණු ි]නිසසුත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ව රු අභළතිතුභහ 

යන ආඩුඩුට එේ ශන්න දළන් රළවළසතියි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ රණන්දු යරහ තිශඵනහ  ශම් එ ශවොශයේත් 

න්ශන් නළවළ කිඹරහ. අපි ශඵොශවොභ ශෞයනීඹ  ශද්ලඳහරනඹේ 

යන්ශන්.  ශොල්රන් එතළනභ ිමියශඹොත් තභයි අඳට ශම් 

ආඩුඩු  ඉසයවහට ශනඹන්න පුළුන් න්ශන්  මූරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි.   යි ඇත්ත ථහ.  එභ නිහ ශඳශඳහළි 

ශනොශයි  ඳහද ඹහරහ ශනොශයි   ඔළුශන් ිමටශන ගිඹත් කිසිභ 

ද ශම් ආඩුඩු ශඳයශන්නට වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. ශභළනි 

ආඩුඩුේ ඉතිවහශත බිිම ශරහත් නළවළ; අනහතශතදී බිිම 

ශන්ශනත් නළවළ. ශම් ආඩුඩු ඳරිසම් ය ත්ශතොත් ශම් යශට් 

ජනතහට විලහර සුතිඹේ  සුඵ සිද්ධිඹේ ඇති ශන ඵ 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ශම් අසථහශ දී භභ ්රහල ය සිියනහ.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  දළන් අන් යන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගෙගප ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට ත විනහඩිඹේ රඵහ 

ශදන්න.  

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ශඵොශවොභ තුටට ඳත් 

ශනහ ශම් ඹව ඳහරන ආඩුඩු තුශ  ශම් බහ නිශඹෝජනඹ 

කිරීභට අසථහ රළීභ පිළිඵ. විශලේශඹන්භ අද ශම් බහ 

දිවහ ඵරපුහභ භට  ිමශතනහ කිසිභ ද ශභළනි ශෞයනීඹ 

ඳහර්ලිශම්න්තුේ ක්රිඹහත්භ ශනොශන්නට ඇති කිඹරහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  තමුන්නහන්ශේ කිිමඳ විටේභ 

භවනුය දිස්රිේශඹන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ ශ 

භන්ත්රීයශඹේ විධිඹට තමුන්නහන්ශේත්  එඹ දන්නහ ඇති.  

අද අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්  රු අභළතිතුභහත් එභ 

තළන  එභ ශ දිහ ඉශන ශඵොශවොභ සුවදය ලී රණන්දු 

න්නහ.  එදහ ජනහධිඳති ශන ඳළත්ත  අභළතියඹහ ශන 

ඳළත්ත  ඇභතිරු ත ඳළත්ත ිමියශත. අද එශවභ ශනොශයි. 

යශට් ජනහධිඳතියඹහත්  අභළතියඹහත්  ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳේඹත්  එේත් ජහති ඳේඹත් එ තළනට එතු ශරහ  

ශම් යශට් ජනතහ ශනුශන් එභ රණන්දු න්නහ විට 

ශඵොශවොභ තුියන් එතු ශරහ  ට අත උසරහ ා න්දඹ 

ශදන්න රළීභ අශස බහයඹේ වහ හනහේ වළියඹට භහ 

දකිනහ. මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භට හරඹ රඵහදීභ 

ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශි]න් භශේ ථහ අන් 

යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have eight minutes. 
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ගරු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Mr. Presiding Member, for the 

opportunity given to participate in the Debate on the 

Amendment to Fiscal Management (Responsibility) 

(Amendment) Act. Although the proposed Amendment is 

a very short one, the only thing that is sought to be done 

in that, is to change the percentages in the original Act 

with regard to the extension of government guarantees 

from seven per cent of GDP  to 10 per cent of GDP. Now, 

if one considers the quantum of GDP, this is a huge sum 

and this is a matter that was considered by the Committee 

on Public Finance. There is a Report that was submitted at 

the last Session where two recommendations have been 

unanimously made and I would like to state that here in 

my speech and I am also moving some Committee Stage 

Amendments in accordance with the recommendations of 

the Committee on Public Finance. The Committee, 

unanimously, with Hon. Members from both sides of the 

House, said that it is not advisable to extend the 

government guarantees on behalf of the Public-Private 

Partnership in which the Government  holds less than 50 

per cent of shares. I am saying this because the proposal 

to increase it from seven per cent to 10 per cent of the 

GDP was made in the Budget Speech by the Hon. 

Minister of Finance when he presented the Budget 

Proposals on 20th November, 2015. Under paragraph 422 

he stated, I quote:  

―Honourable Speaker, I propose to increase the guarantee limit 

under the Fiscal Management (Responsibility) Act (FMRA) from 

current 7 percent of GDP to 10 percent of GDP, and to enable the 

issuance of guarantees to Public Private Partnerships in which the 

government holding is less than 50 percent, at a fee. Regulations 

will be issued enabling the issuance of Treasury Guarantees on a fee 
basis.‖ 

So, this is the rational according to the Hon. Minister 

of Finance for the increase of the Treasury Guarantee 

limit from seven per cent of the GDP to 10 per cent of the 

GDP. There are two aspects to this; one is, perhaps, the 

limit has been reached and the Government is unable to 

issue Treasury Guarantees even for State entities because 

you have already reached the saturation point of seven per 

cent. But, there is another proposal here - a very curious 

one - which says to extend this Treasury Guarantees on 

behalf of the Public-Private Partnership in which the 

Government holding is less than 50 per cent. It does not 

give the limit; presently perhaps, the rules under which 

these guarantees are given, require that the Government 

has control over these enterprises. So, you have a 

shareholding of more than 50 per cent. But, the proposal 

is,  by amending and increasing that limit, you propose to 

give guarantees to even entities and enterprises in which 

the Government holds  less than 50 per cent.  

It does not have a lower limit, which means, even in 

enterprises where the Government holding is .0001 per 

cent, a Treasury guarantee, a sovereign guarantee is given 

and even if it is given for a fee that is a very serious issue, 

because any time there is a default the Government must 

honour its guarantee. We have had a very good track 

record as a country in honouring guarantees. Therefore, 

we propose that that not be done and that you cannot 

open it up for the Government to give Treasury 

guarantees  in enterprises in which Government holds 

measly shareholding and therefore appropriately the limit 

also must be adjusted. You do not need to raise it to 10 

per cent. You can perhaps raise it to eight per cent. 

Therefore, in respect of both these matters I have already 

tendered a Committee Stage amendment that I will be 

moving and I want to bring to the notice of the House that 

these amendments are in line with the unanimous 

recommendation of the Committee on Public Finance. 

Thank you.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටශඟට  රු ටන්දිභ භශේ භන්ත්රීතුභහ. 

[අ.බහ. 5.55] 

 

ගරු ්න්දිෙ ගෙගප ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සතුතියි  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 2016 භළයි භ 

27ළනි දින ළට් ඳරශත ඳශ යන රද 2003 අං 3 දයන මූරය 

ශභනහයණ (ීපභ) ඳනත භඟින් යහජය ආඹතනර ඇඳය 

සීභහ දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 7 සිට සිඹඹට 10 දේහ 

ඉවශ නළංවීභ වහ ශන එන රද ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් 

අදවස දළේවීභට අසථහ රළීභ ළන භහ තුටු ශනහ. 

විශලේශඹන්භ රහබදහයී ශනොන ආඹතන වහ ණඹ රඵහදීභ 

ශනුශන් ඇඳවීභ සිදු යනු රඵන අතය  ඳසු ගිඹ හරශත යශට් 

විවිධ යහජය ආඹතන ඵයඳතශ ශර ණඹ ඵයතහට රේ වුණහ. 

විශලේශඹන්භ රංහ නිජ ශතල් නීතිත ංසථහ  ජහති ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භඩුඩරඹ  භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ  

සීභහිමත ශසට් ශෝසට් ඳර් පුද්ලි භහභ    හශේභ 

රංහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ ඇතුළු ආඹතන 26ේ ඳභණ අද ශම් 

තත්ත්ඹට මුහුණ දීරහ තිශඵනහ. එභ ආඹතනර ඇඳය සීභහ 

සිඹඹට 7ට ආන්න භට්ටභ තිබුණත්  ඳසු ගිඹ හරශත තිබුණු 

තත්ත්ඹත් එේ අද එඹ සිඹඹට 7 සීභහ ඉේභහ ශොස සිඹඹට 

8 සීභහත් ඉේභහ තිශඵනහ.   නිහ එභ ආඹතන ඳත්හශන 

ඹෆභ වහ ව අදහශ ආඹතනර ඉදිරි ආශඹෝජන ටයුතු ළඩි 

කිරීභ වහ තභයි එඹ සිඹඹට 10 දේහ ඉවශ නංන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. 

2015.12.31 න විට යජඹ භඟින් නිු ත් ය ඇති මුළු ඇඳවීම් 

්රභහණඹ රුපිඹල් ි]ලිඹන 642 744යි. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ හර හනු තුශ මූරය ඳහරනඹ 

ක්රිඹහත්භ ශනොවීභ නිහ  මූරය ඳහරනඹ අරභත් ශර සිදුවීභ 

නිහ තභයි ශම් තත්ත්ඹ ඇති වුශඩු. අද මූරය ශභනහයණඹ 

ආයම්බ යන්න සිදුශරහ තිශඵනහ. එඹ ආයම්බ යන ශොට 

එදහ ගිණුම්ත ශනොශ ණඹ ්රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 1.4ේ 

දේහ ඉවශ ශොස තිශඵන ඵ අද හර්තහ ශරහ තිශඵනහ. අද   

තත්ත්ඹ ශනස යන්න ඹවඳහරන ආඩුඩුශන් ක්රිඹහභහර් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අයන් තිශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්තු අඹ ළඹ හර්ඹහරඹේ සථහපිත 

කිරීභට ටයුතු ය තිශඵනහ. යහජය මූරය ි]ටු ක්රිඹහත්භ 

ශි]න් ඳතිනහ. එදහ ණඹ ළනීභට ශරෝඹ ශට් ගිඹත්  අද 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් ි]ලිඹන 6ේ රඵහ ශදන්න ආඹතන එඟ 

ශනශොට  අශස යජඹ රඵහන්ශන් ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

ි]ලිඹන 1.5ේ ඳභණයි. එදහ එශවභ තත්ත්ඹේ තිබුශඩු නළවළ. 

  නිහ අද ඹව ඳහරන ආඩුඩු මූරයභඹ ලශඹන් සථහය 

ශි]න් සිියනහ. ශම් තත්ත්ඹ අද ඳහඩු  රඵන ආඹතනර ඳහඩු 

අභ කිරීභට පිියවරේ ශරහ තිශඵනහ.   හශේභ ඳහඩු රඵන 

යහජය ආඹතන  යහජය ව ශඳෞද්ලි ආඹතන ලශඹන් 

්රතිුවත කිරීභට උත්හව යන අසථහදී ඊට විරුද්ධ පිරිස 

විවිධ ඵහධහ එල්ර යි]න් ඳතිනහ. එළනි ආඹතන වහ 

ඇඳය නිු ත් යන ඵට අද විවිධ පිරිස ශටෝදනහ ශත්  භභ 

අවනහ එළනි ආඹතනරට ඇඳය නිු ත් යන ඵට තිශඵන 

ලිඛිත හේෂිඹ ශභොේද කිඹහ. එදහ භව ඵළංු  ඳහ අතය 

ශතොයතුරු තභයි ඉදිරිඳත් ශශේ. නිළයදි මූරය ශභනහයණඹේ 

ඇති යන්න මූලිභ අලය න්ශන් නිළයදි දත්තඹන්.   

තුළින් උද්ධභනඹ  විරැකිඹහ  ශවුම් ශලේශත ිමඟඹ වහ ණඹඵය 

සථහය ඳත්හ න්නට වළකි ශනහ. ශම් මූරය 

ශභනහයණ (ීපභ) (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුම්ඳත 

ක්රිඹහත්භ කිරීශභන් 2020 න විට ඵහිමය ණඹ ඇතුළු ආඩුඩුශ  

මුළු ඵළයම් දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 80ට ඩහ අඩු 

යන්නට ව 2020 ජනහරි 01ශනි දින සිට ආයම්බ න මුදල් 

ර්ඹ දවහ ඵහිමය ණඹ ඇතුළු යජශත මුළු ඵළයම් ්රභහණඹ 

සිඹඹට 60 දේහ අඩු යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

යහජය විශයෝධීන් ශොඳභණ විශ ටනඹ ශත්  2016 මුල් 
හර්තු න විට ශශශ ශලේශත ිමඟඹ අඩු ශරහ තිශඵන ඵ 

්රහල යන්න ඕනෆ.   හශේභ ආඩුඩුශ  විඹදම් අඩුශි]න් 
ඳතිනහ. ංටහයඹන්ශේ ඳළි]ණීභ සිඹඹට 20කින් ඉවශ ගිිමන් 

තිශඵනහ. යශට් දශ ංචිත ්රභහණඹ ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 
6.2ේ දේහ ව භසත ංචිත ්රභහණඹ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

බිලිඹන 8.2 දේහ ඉවශ ගිිමන් තිශඵනහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  ශම් ඹව ඳහරන ආඩුඩු තුශ ශනත් යටලින් 
ණඹට ත්ත විශද්ල ංචිත නළති ඵ විශලේශඹන් කිඹන්නට 

ඕනෆ. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  හරඹ අහනයි. දළන් ථහ අන් 

යන්න. 
 

ගරු ්න්දිෙ ගෙගප ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
යශට් මූරය ඳහරනඹ ඇති කිරීභ වහ ශම් න විට දණ 

භර්දන ි]ටු  දණ භර්දන ි]ටු ශල්ම් හර්ඹහරඹ  මූරය 

අඳයහධ විභර්ලන ශොට්ධහඹ හශේභ අර්භණය ශරහ තිබුණු 

අල්රස ශවෝ දණ ශටෝදනහ විභර්ලන ශොි]න් බහ සථහඳනඹ 

යරහ හර්ථ ක්රිඹහත්භ ශි]න් ඳතින ඵ ්රහල යි]න්  

භශේ ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

[தற.த. 6.00] 
 

ගරු ෙි ල්ලළගනම් තිකරළජළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கசப, இந் 

ரட்டின் றற தொகரகத்துத்கச் தசம்கப்தடுத்தும் 

றத்றசன இன்ர சகதக்குச் சர்ப்தறக்கப்தட்டிருக்கும் றற 

தொகரகத்தும் (ததரரப்தை) (றருத்ம்) சட்டதோனத்றற்கு 

ஆரக ணது கருத்துக்ககபத்ம் தறவுதசய்ற்கு ரய்ப் 

தபறத்கக்கு தொலில் உங்களுக்கு ன்நறகத் தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டிருக்கறன்சநன்.  

றற அகச்சர் ன்ந ககறல் றர்ரும் கரனங்கபறல் 

இந் ரட்டின் ததரருபரர பர்ச்சறக சல்சரக்கறக் 

தகரண்டுதசல்ற்கு தசய் சண்டி சட்டத் றருத்ங்ககப 

இந்ச் சகதக்குச் சர்ப்தறத்து தொகநரண றற றர்ரகத்க 

சற்தகரள்ற்கு தகப ற கருரரக்க அர்கள் 

தொன்தணடுத்றருக்கும் டடிக்ககக ரங்கள் தரரட்ட 

சண்டும். குநறப்தரக, கடந் ஆட்சறறன்சதரது தரரளுன்ந 

உரப்தறணர்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந தன்தொகப்தடுத்ப்தட்ட 

வு தசனவுத்றட்ட றறறன்தோனம் கரக தை ரலறரக 

தறசச தசனகங்கபறதெடரக தொன்தணடுக்கப்தட்டு ந் 

அதறறருத்ற டடிக்ககககபக்கூட கடந் அசரங்கக் 

கரனத்றல் ததரருபரர அதறறருத்றக்குப் ததரரப்தரக 

இருந் தொன்ணரள் அகச்சர் ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் 

அகச்சறன்கலழ் தசய் சண்டி கடப்தரட்டுக்குத் ள்பப் 

தட்டிருந் றகனக கரப்தட்டது. அகண ரற்நறகத்து, 

இன்ர க்களுக்கு சசகரற்ரம்ககறல், எவ்தரரு 

தரரளுன்ந உரப்தறணருக்கும் ங்கப்தடுகறன்ந 15 

றல்லின் ரூதரறலிருந்து சற்தகரள்பப்தடுகறன்ந கருத் 

றட்டங்கள் இண்டு இனட்சம் ரூதரய்க்கு சற்தட்ட தரகக 

ரக அககறன்ந தட்சத்றல் அற்கநக் சகள்றப்தத்ற 

அதற அடிப்தகடறல் தசற்தடுத் சண்டுதண எரு 

தொகநரண றற றர்ரக தொகநக்குக்கலழ் இந் அசரங்கம் 

தகரண்டுந்றருக்கறன்நது. அந்பவுக்கு றற றர்ரகத்க 

தொகநரண ககறல் அகப்தற்குப் தல்சர தொற்சறகள் 

சற்தகரள்பப்தட்டிருக்கறன்நண.  

'ற்' ரற உட்தட தல்சர ரற சம்தந்ரண 

றடங்ககப தொன்கத்து கூட்டு றர்க்கட்சறறணர் தல்சர 

தறசரங்ககப தொன்தணடுத்து ருகறன்ந இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

க்களுக்குப் தல்சர றரங்கள் ங்கப்தடுகறன்நண 

ன்தகத்ம் ரங்கள் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றசன றகணவுதடுத் 

சண்டி த்ள்பது. குநறப்தரக, ணறரர் துகநறணருக்கு 

ங்கற 2,500 ரூதரய் தகரடுப்தணகத் சரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கும் ததற்ரக்தகரடுக்க சண்டுதன்ந 

அடிப்தகடறல், க்கற சசற தொன்ணறறன் சரர்தறல் 

சதரட்டிறட்டுத்  தரறவுதசய்ப் தட்டிருக்கறன்ந றழ் 

தொற்சதரக்குக் கூட்டறறன் தரரளு ன்ந உரப்தறணர்கபரண 

ரங்கள் தரடர்ச்சறரகப் தரரளு ன்நத்றல் தொன்கத் 

சகரரறக்ககககப ல்னரட்சறக்கரண இந் அசரங்கம் 

ற்ரக்தகரண்டது. அன்தடி அந் 2,500 ரூதரகப் 

ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுத்ணரல், இன்ர 

அது சரட்டத் தரறனரபர்களுக்கும் கறகடத்றருக் கறன்நது. 

அந் றரத்கப் ததற்ரக்தகரடுத்ர் ன்ந ககறசன 

இங்கு அர்ந்றருக்கறன்ந தரறல் ற்ரம் தரறற்சங்க 

உநவுகள் அகச்சர் ரண்தைறகு டதறள்த்.டீ.சஜ. 

தசதணறத்ண அர்களுக்கு து கூட்டற சரர்தரக 

தொற்கண் ணது ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்பக் கடகப் 

தட்டிருக்கறன்சநன்.  

சலும், றற அகச்சர் ரண்தைறகு ற கருரரக்க 

அர்கள் இந்த் சரட்டக் கம்தணறகளுக்குக் கடன்ககபப் 

ததற்ரக்தகரடுத்து அகணத் சரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு 

ங்கக்கூடி ககறல் ங்களுக்கு ஆக ங்கற 

றருக்கறநரர். அருக்கும் இந்த் தரகககப் ததற்ரக் 

தகரடுத்கக்கரக இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்துக்கும் 

ரங்கள் ன்நறகத் தரறறக்கக் கடகப்தட்டிருக்கறன்சநரம்.  

1079 1080 

[රු ටන්දිභ භශේ භවතහ] 
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ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  ශම් අසථහශ දී රු ථහනහඹතුභහ  
මූරහනඹ න්නහ ඇති. 

 

අනතුරුල ගරු ීම ජයලතාධන ෙශවළ මූළවනගයන් ඉලත් 
වුගයන්, ගරු කථළනළයකතුෙළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனச, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු ෙි ල්ලළගනම් තිකරළජළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ஆணரல், இந்த் தரககறகண அசரங்கத்றடம் 

கடணரகப் ததற்ரக்தகரண்ட கம்தணறகள் தொழுகரக 

அகணத் சரட்டத் தரறனரபர்களுக்குப் ததற்ரக் தகரடுப் 

தறல் தல்சர கடககப ற்தடுத்ற ருகறன்நண. சறனர் இந் 

2,500 ரூதரய் தகரடுப்தணக சரட்டத் தரறனரபர் 

களுக்குக் தகரடுக்கக்கூடரது ன்ந றகனறசன கம்தணற 

களுடன் இகந்து ங்கபது அசறல் தசற்தரடுககப 

தொன்தணடுத்து ருகறன்ந றகனகக ரங்கள் அரணறத் 

துக்தகரண்டு ருகறசநரம். இந் றகனக ரற்நப்தட 

சண்டும். கூட்டு எப்தந்த்றன்கலழ் கடந் 24 ருடங்கபரகத் 

சரட்டத் தரறனரபர்களுக்குச் சம்தபம் ங்கப்தட்டு 

ந்து. இந்க் கரனப்தகுறகபறல் அசரங்கம் ணறரர் 

துகநறணருக்குப் தல்சர றரக் தகரடுப்தணவுககப 

வு தசனவுத் றட்ட கரனங்கபறல் அநறறத்றருந்சதரதும், 

அக ததற்ரக்தகரடுக்கப்தடர றகனறல்ரன் ற்ததரழுது 

றழ் தொற்சதரக்குக் கூட்டற இந்ப் தரரளுன்நத்றல் 

குதனழுப்தற அந்த் தரகககத் சரட்டத் தரறனரபர் 

களுக்குப் ததற்ரக்தகரடுத்றருக்கறன்நது. அகணப் ததற்ரக் 

தகரடுப்தற்கு ரரது கடரக இருப்தரர்கபரக 

இருந்ரல் அற்தகறரக ரங்கள் தல்சர ரற்ர டடிக் 

ககககப டுப்தற்கும் ரரக இருக்கறன்சநரம் ன்தக 

இந்ச் சகதறசன தரறறத்துக்தகரள்பக் கடகப் 

தட்டிருக்கறன்சநரம். 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු ෙි ල්ලළගනම් තිකරළජළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ணச, அந்ககறல் இன்ர அடுத் கட்டரகக் கூட்டு 

எப்தந்ம் தசய்சண்டி றகனக ற்தட்டிருக்கறன்நது.  

அகணச் தசய்றசன இனங்ககத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் 

ன்ந தரறற்சங்கம் ககச்சரத்றடசண்டி சகறருக் 

கறன்நது. சரட்டக் கம்தணறகள், "சறகனக்கு றகனசற்நம் 

இல்கன; சர்சசச் சந்கறசன சறகனறன் றகன 

வீழ்ச்சறகடந்றருக்கறன்நது" ணக் கரம் கூரதுசதரல், 

தரறனரபர்கள் சரர்தரகச் தசற்தடசண்டி இந்த் 

தரறற் சங்கதொம் அச சரகறல் தரடர்ச்சறரகச் 

தசற்தட்டுக்தகரண்டிருப்தக ரங்கள் அரணறத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்சநரம். இன்ர சர்சசத்றல் சறகனறன் 

றகன அறகரறத்ரலும், சர்சசச் சந்கறசன 

சறகனக்கரண ற்ரற ருரணம் கறகடத்ரலும் அகண 

ரலித்துப் சதசுகறன்ந றகனக இந்த் தரறற்சங்கங்கள் 

டுக்கக்கூடரது. அற்குப் தறனரக இந்த் தரறனரபர் 

களுக்குரற சம்தபத்கப் ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக 

டுக்கசண்டுதணக் சகட்டுக்தகரண்டு றகடததர 

கறன்சநன்.  ன்நற.  க்கம். 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ීටශඟට  රු විජඹඳහර ශවට්ියආය්ඡචි භවතහ. 

 
 

[අ.බහ. 6.05] 
 

ගරු විගජ්ඳළ ගශට්ටිආරච්ික ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහට නිදුේ නිශයෝගි සුඹත්  චිය 

ජීනඹත් ්රහර්ථනහ යනහ. ජහති යජඹට යේ ත ශන්නට 

හරඹ එශළශමනහ. ශභශතේ හරඹේ -ශම් අවුරුද්ද හරඹ 

ඇතුශතදීත් ඳසු ගිඹ හර ඳරි්ඡශේදශතදීත්- ශම් ආඩුඩු  

ට්ටන්නට ශනොශඹේ විධිශත ඵහුූ ත ශද්ල් ශහ. අඩුභ 

ණශන් අද මුදල් ඳනත් ශටුම්ඳතේ ශශනන විටත්  අපි ථහ 

යන  හට විරුද්ධ එ ටනඹේ ථහ යන්න  හඵද්ධ 

විඳේශත ල්ලිඹට පුළුන්භේ රළබිරහ නළවළ. රු 

ථහනහඹතුභනි  ඔවුන් ශෝඡටය ඳයහජඹට ඳත් ශරහද කිඹරහ 

කි ශොත්  අද ශම් එ භන්ත්රීයශඹු ටත් ශභභ සථහනශත 

අසුන් ශන ශම්හට මුහුණ ශදන්න පුළුන්භේ රළබිරහ නළවළ.  

  නිහ රු ථහනහඹතුභනි  ශම් ඳහළු අම්ඵරශම් ශන් බිඳින්න 

තභයි අද අඳට සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්.  

භභ කිඹන්නට ඕනෆ  එදහ අශස මුදල් අභහතය රු යවි 

රුණහනහඹ භළතිතුභහ ශදය ඹන්න ශනොශඹේ විධිශත ළ 

ළ  ඵ. ඳහද ඹහරහ ඹන්න මුලින්භ ආයම්බ යන ශරහශ  

රඳහිමනි භහධයරට ශඳශනන්න ශඩඟහ න ටරහ ශනොශඹේ 

විධිශත ශද්ල් යපු ඩුඩහඹභ අද ඳහද ඹහරහත් එේ 

නන්නත්තහය ශරහ ඳහයට ඵළවළරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

එන්න  පුළුන්නම් උත්තය ශදන්න. අශන්  ඳ ! අද ශම් ඳේඹට 

ගිිමල්රහ තිශඵන ර. ඳේඹේ තිශඵනහද කිඹරහත් දන්ශන් 

නළවළ. දළන් ශම් රු බහට  ශ්රිඹහනි විශේවිරභ භළතිනිඹ එනහ. 

අශන්! අපි ඔඵතුි]ඹ අඳවසුතහට ඳත් යන්ශන් නළවළ  ඳසු ගිඹ 

දසර ඳහද ඹහරහශ  ගිිමල්රහ වතය වන්දි රිශදි]න් ශඵොශවොභ 

අභහරුශන් ඉන්න ශරහ අපි ිමතට වනඹේ ශදනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  මුදල් අභහතයතුභහ ශම් ඳනත් 

ශටුම්ඳත ංශලෝධනඹ යන්නට ශනහශ  ඳසු ගිඹ හර 

ඳරි්ඡශේදඹ තුශ -අශස යජඹ ඳත් ශන්නට ලින්.- ශම් යශට් 

මූරය විනිවිදබහඹේ තිබුශඩු නළති නිහ ඵ අපි දන්නහ. රු 

ථහනහඹතුභනි  දු ණු ඳශහත් බහශ  යජශත ගිණුම් පිළිඵ 

හය බහශ  බහඳතියඹහ වළියඹට භභ අවුරුදු 5ේ ටයුතු 

ශහ. අවුරුදු 11ේ එභ හය බහශ  හභහජිශඹේ වළියඹට 

ිමියඹහ. භව ආඩුඩු හශේ තභයි එතළනත්. මූරය ඳරිඳහරනඹ 

පිළිඵ   ශේ විනිවිදබහඹ පිළිඵ අඵභල් ශර්ණු තයම්ත්  

තන්ශන් නළති quotations 3ට රුපිඹල් ශෝිය ණන් ඹම් 

ඹම් ශොන්රහත් දීරහ ශම් ළශර් ශටන්ඩර් ඳියඳහියඹ උල්රංකනඹ 

යරහ ශම් යට ඉතහභත් අහනහන්ත තත්ත්ඹට ඳත් ශහ.  

විශලේශඹන්භ  ශම් ඹව ඳහරන ආඩුඩු ඉතහභත් ළදත් 

රුණු හයණහරට -මූරය පිළිඵ- ඉදිරිශතදී මුල් තළන ශදයි 

කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශොියන්භ කිඹනහ නම්  

විලසහ බංඹේ ශනළල්රහ මුදල් ඇභතියඹහ ශදය 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඹන්නත්  මුදල් අභහතය ධුයශඹන් අයින් යන්නත් ශඵොශ තර් 

ඉදිරිඳත් යි]න් ටයුතු ශහ.   සිඹල්ර අද ඹටඳත් යරහ 

තිශඵනහ. අය භඩ ශොශවොරුශ  තිබුණු ශනළුම් ශඳොශවොට්ටු 

හශේ  පිපිරහ ශම් යටටභ ඉතහභත්භ හනහන්ත ශෞබහයත් 

යුඹේ ශශනන්නයි අපි සදහනි]න් සිියන්ශන්.   නිහ 

විශලේශඹන්භ ශම් ටයුතුරදී අපි කිඹන්නට ඕනෆ  ශම් යශට් 

අඳට දකින්නට තිබුණු ශදඹේ ළන. ඳසු ගිඹ හරසීභහ තුශ ශම් 

යශට් මුදල් පිළිඵ ථහ යන විට අපි දළේහ  අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ; උද්ධභනඹ; විරැකිඹහ; ශවුම් ශලේ ිමඟඹ; ණඹ ඵයතහ 

ඹනහදිඹ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත ි]නිත්තු හරඹේ ඳභණයි 

තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු විගජ්ඳළ ගශට්ටිආරච්ික ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු ථහනහඹතුභනි  භට ත විනහඩිඹ හරඹේ රඵහ 

ශදන්න.  

ශම් හර් ආර්ික ශභනහයණඹ ඳදනම් යත් යහජය 

මූරය ශභනහයණඹ ම්පර්ණශඹන්භ විනහල ය තිබුණහ. ශම් 

යශට් අඹ ළඹ ශල්නඹ වදන්න ඳටන් න්න ශොට ශම් සිඹලු 

ශද්ල් පිළිඵ ළරකිලිභත් ශන්නට ඕනෆ. යශට් අඹ ළඹ 

ශල්නඹ වදරහ භහ 6ේ තන විටත් එිම ්රතිඹ පිළිඵ 

අධීේණඹ යන්න ළඩ පිළිශශේ තිබුශඩු නළවළ. ඉදිරි භහ 

කිිමඳඹ තුශ ක්රිඹහත්භ කිරීභට නිඹි]ත අඹ ළශඹන් ඉදිරිඳත් ශ 

ඹම් ඹම් හයණහ පිළිඵ ථහ යන්න අසථහේ තිබුශඩු 

නළවළ.  

ඳසු ගිඹ යජඹ අහන හරශත දී ශභොේද ශශේ කිඹහ අඳ 

දන්නහ. රුපිඹල් ශෝිය ණන් මුදල් තභන්ශේ ිමතු භනහඳඹට 

ශඹශද හ කිඹරහ අපි දන්නහ. අිමං ි]නිසුන්ට තුය ියත් 

වරිඹට දුන්ශන් නළවළ. රු යවුෂස වීපම් ඇභතිතුභනි  තුය ශදන්න 

පුළුන්භේ තිබුශඩු නළවළ. වළඵළයි  ඵට ිය ශශනන්න 

භිමන්ද යහජඳේ භළතිතුභහශේ ආඩුඩු  ඵළසිල් යහජඳේ 

භවත්තඹරහට රුපිඹල් ශෝිය ණන් මුදල් දුන්නහ. ඳහයල් වළදුහ 

කි හ.  හ ශොයි ආහයඹට ශහද ඹන්න පිළිඵ අඳට 

හර්තහ තිශඵනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  අඳට හර ශ රහ පිළිඵ ්රලසනඹේ 

තිශඵනහ.   නිහ දළන් ථහ අන් යන්න.  
 

ගරු විගජ්ඳළ ගශට්ටිආරච්ික ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු ථහනහඹතුභනි  ත විනහඩිඹයි භභ ථහ යන්ශන්.  

  වහ මුදල් ශන් ශශේ ශොශවොභද කිඹරහ අපි දන්නහ. 

මුදල් ශන් ශහ. මුල් ර තිේඵහ. මූලි ශද් ශහ. ශම් ආඩුඩු 

එනශොට කිසිභ විනිවිදබහඹේ තිබුශඩු නළවළ. ශම්හ ගිවිසුම්ත 

ශ්ඡට නිහ අභළත්ශතන් වුණත් අඳට රුපිඹල් ශෝිය ණන් 

මුදල් ශන්නට සිදු වුණහ.  

අහන ලශඹන් භභ ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි කිඹනහ  "ශම් 

ශභොන ශද්ල් ශත්  ශම් යශට් හධහයණ යුේති වත 

භහජඹේ ඇති ය  විනිවිදබහශඹන් යුේත මූරය  තත්ත්ඹේ 

උරුභ යන්නට ශම් ය ජඹ ඉදිරිශතදී ටයුතු යනහ" කිඹරහ. 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශි]න් භශේ 

ථහ අන් යනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have five 

minutes. 
 

[தற.த. 6.10] 
 

ගරු ගේලු කුෙළතා ෙශවළ  
(ரண்தைறகு சலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகப சதரரகர் அர்கசப, ரட்டின் றற தொகரக 

தரடர்தரண றருத்ச் சட்டதோனத்றசன ணது கருத்துக்ககபப் 

தறவு தசய்ற்கரண சந்ர்ப்தத்கத் ந்கக்கு ன்நற 

கூநறக்தகரள்கறன்சநன். றறப் தரறகம் தரடர்தரகப் தரரற 

றரத்றற்குட்தட்ட எரு கரனகட்டத்க ரங்கள் கடந் 

கரனங்கபறசன சந்றத்றருந்சரம். அகணத் ரண்டி இன்ர 

இருக்கறன்ந இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்றசன ரட்டிணது 

றறறகணச் சலரகப் தன்தடுத்துது தரடர்தரக தொழுக் 

கணதொம் தசலுத்ப்தடுகறன்நது. அந் ககறசன ற் 

தகணச கரப்தட்ட அத்கக குகநதரடுககப றர்த்ற 

தசய்துதகரண்டு தைற அடகுதொகநககபக் ககரண்டு 

ங்களுகட ரட்டின் றறப் தரறகத்கச் சலர்தடுத்துற் 

குரற டடிக்கககள் றறகச்சறணரல் டுக்கப்தடுகறன்நது. 

அதகட எரு தடிதொகநரக இந் ரட்டின் றற தொகரக 

தரடர்தரண சலர்றருத்ம் தற்நற இன்ர சதசப்தட்டு றருத்ம் 

தசய்ப்தடுகறன்நது.  

இனங்ககறன் னரற்நறசன அன் ருரணத்றல்  

ததருந்சரட்டத்துகந க்கபறணது தங்கபறப்தை ன்தது 

அபப்தரறது. கடந் இண்டு சரப்ங்களுக்கு தொன்கண 

கரனப்தகுறகபறசன இனங்ககறன் தரத் ருரணத்றசன 

ததரும்தகுறறகணக் தகரண்டிருந் எரு தறரண துகநரகப் 

ததருந்சரட்டத் துகந இருந்றருக்கறன்நது. இன்ர கரப்தடு 

கறன்ந தல்சர சூழ்றகனகபரல் அது சற்ரக் குகநகடந் 

றருந்ரலும் இன்ரம் ங்களுகட ருரணத்றசன எரு 

தரரற தங்ககத் ருரக இந்ப் ததருந்சரட்டத்துகந 

கரப்தடுகறன்நது. அண்கக்கரனரக ததருந்சரட்டத் 

தரறனரபர்கபறன் சம்தபம் சம்தந்ரண தரரற தறச்சறகண 

களுக்கு  ரங்கள்  தொகம் தகரடுத்துக்தகரண்டிருக்கறன்சநரம். 

1992 ශර් සිට Collective Agreement එ වයවහ තු 

ම්රුන්ශේ ු ලිඹ රණයණඹ ශහ. 1992 ශර්දී   රණයණඹ 

න්න ශොට තු ේශේරඹ තුශ ම්රුන් තුන්රේ 

විසිවත්දවේ ඳභණ රැඳී සිියඹහ. නමුත්   රභශත ළරැද්දේ නිහ 

අද න විට තු ම්රුන්ශේ ංයහ එේරේ 

ඳනසවඹදවේ ඳභණ  ශනල් අඩු ශරහ ති ශඵනහ. වළභ 

අවුරුදු ශදට යේභ Collective Agreement එ වයවහ 

රණයණඹ වුණ තු ම්රුන්ශේ ු ලිඹ 2015 භහර්තු 31ළනි දහ 

ඉරහ අද ශනල් අඳට රණයණඹ ය න්න ඵළරි තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have only two more minutes.  

1083 1084 

[රු විශේඳහර ශවට්ියආය්ඡචි භවතහ] 
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ගරු ගේලු කුෙළතා ෙශවළ  
(ரண்தைறகு சலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

නමුත් ඹව ඳහරන යජඹ ශඳෞද්ලි අංලශත ශේඹන්ට 

රඵහ දුන් රුපිඹල් 2 500 දීභනහ ම්රු වහ ෘත්රණඹ ි]ති 

ඵතහ අභහතයහංලඹ වයවහ තු ම්රුන්ට රඵහ දීභට 

වළකිඹහ රළී තිශඵනහ.   පිළිඵ භහ ශම් යජඹට සතුතින්ත 

ශනහ. නමුත් ශඳෞද්ලි අංලශත ශේඹන්ට රඵහ දුන් 

රුපිඹල් 2 500 ළටුස ළඩි වීභ යහජය තු භහම්ර 

ම්රුන්ට ත ශනතුරු රඵහ ශනොදීභ පිළිඵ භවනුය 

දිස්රිේ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹේ වළියඹට භභ නහටු 

ශනහ. ශම් අසථහශ දී ම්රු වහ ෘත්රණඹ ි]ති ඵතහ 

අභහතයතුභහ ශම් රු බහශ  රැඳී සිියනහ. JEDB, SPC, 

Elkaduwa Plantations ළනි යහජය තු භහම්ර තු 

ම්රුන් 10 000ේ ඳභණ ඉන්නහ.   තු ම්රුන්ට 

තභ රුපිඹල් 2 500 දීභනහ රඵහ දීභට ටයුතු යරහ නළවළ.   

රඵහ දීභට ටයුතු යන්න ඕනෆ. යජඹේ වළියඹට   ීපභ ඉටු 

යන්නළයි ඉල්රහ සිියි]න්  භහශේ ථහ අන් යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 

[අ.බහ. 7.08] 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ (මුදල් අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ථහනහඹතුභනි  ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් 

අන්තිභ ශභොශවොශත් ටන සල්ඳඹේ එතු කිරීභට රළීභ භහ 

ශඵොශවොභ අඹ ශොට රනහ. රු භන්ත්රීරුන් ඔවුන්ශේ 

අදවස ඉදිරිඳත් ශහ. භහ  හ ශඵොශවොභ අඹ යනහ. භවය 

අඹ විශ ටනහත්භ අදවස ඉදිරිඳත් ශහ.  හ නභයය ලී බහය 

න්න අපි සදහනම්. නමුත් භභ මූලි කිඹන්න ඕනෆ  ශභළනි 

අසථහේ උද්ත වශත ණඹත් භඟ ශම් යශට් ආර්ිකඹ බහය 

ළනීභට අඳට සිදු ව නිහ ඵ.   නිහ අඳට අලය වුණහ  ශම් යට 

බහය ත් අසථහශ  සිට ය ්ර ංර්ධනඹේ යහ ශන ඹන්න. 

සිඹඹට 6 ණඹ අයශන සිඹඹට 0.05 ආදහඹභේ උඳඹන 

යහඳෘති ණනහේ තිශඵනහ. ඊට උදහවයණඹේ තභයි 

වම්ඵන්ශතොට යහඹ.   වහ රුපිඹල් ශෝිය 28 200ේ විඹදම් 

යරහ රුපිඹල් ි]ලිඹන 300 ආදහඹභේ රඵහ ති ශඵනහ. 

අන්තිභට   ණඹ ශන්න ශන්ශන් ශොශම යහශත 

ආදහඹශභන්.   හශේභ තභයි ජහති ඉතිරි කිරීශම් ඵළංු . භභ 

ශම් ළන උශදත් භතේ ශහ. US Dollars  ි]ලිඹන 1 000ේ 

න්නහ.   කිඹන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 145ේ.  ශන් ි]ලිඹන 

750ේ ඳහවි්ඡචි යනහ  ශඹෝජිත ළඩ පිළිශශට අදහශ ශනොන 

ටයුතු වහ. අන්තිභට සිඹඹට එන්ශන් 8.64යි. ජහති 

ඉතිරිකිරීශම් ඵළංු ශ  තළන්ඳත්රුන් අදහනම් තත්ත්ශඹන් 

මුදහ න්න අලයයි. ශභළනි ශද්ල් එේ තභයි අඳට ශම් යට 

බහය දුන්ශන්. එදහ ණඹ ත්ශත්   අඹ කිඹරහ.  හ ඳහ වරින්න 

්රජහතන්රහදී යටේ ශර අඳට ඵළවළ.   නිහ අපි සිඹලු 

ශදනහශන්භ ඉල්රහ සිියනහ  ජහති ආර්ිකඹේ වදන්න අපිත් 

එේ එතු ශන්න කිඹරහ.  

රු භන්ත්රීරු අදවස ණනහේ ඉදිරිඳත් ශහ. රු එම්. . 

සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ  2013 ළඩි 

වුණු සිඹඹට 7 සීභහ සිඹඹට අටේ දේහ ළඩි යන්න කිඹරහ. 

රු භන්ත්රීතුභනි  දළන් අපි   ්රභහණඹත් අයෝබහයි ඹන්ශන්.  යි 

අඳට තිශඵන ්රලසනඹ. අපි   හශේ ශශොත් අවුරුද්ශදන් 

අවුරුද්දට එන්න අලයයි. සිඹඹට දවඹේ වුණහභ මූරය 

ශභනහයණඹ අලයයි. භභ හරුණි ඔඵතුභහ ඇතුළු 

ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ශන් ඉල්රනහ  ශම් සිඹඹට දවඹේ 

යන්න කිඹරහ.  

ශදන ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් කිඹනහ නම්  භභ ිමතන 

විධිඹට   ඉදිරි දළේභේ ිමත තිශඵන අදවේ. නමුත් සිඹඹට 

ඳනවේ ශනොශයි  අපි ආඩුඩුේ ලශඹන්   සිඹඹට විසේ - 

ඇයි  එශවභ යන්ශන්? සිඹඹට විස තභයි ඵළංු ර ශොටස 

න්න පුළුන් උඳරිභ භට්ටභ න්ශන්.- තිශඵනහ කිඹන 

ඳදනි]න් ඉදිරිඹට ශන ගිශඹොත්  භභ ිමතන විධිඹට ඔඵ අදවස 

යපු ශඹෝජනහ - [ඵහධහ කිරීභේ] 

I think we will meet  the expectations that you 

wanted. I think that the Hon. Sumanthiran spoke on 

behalf of the plural Opposition Members of Parliament 

who are there and we will certainly accept that you have 

brought that forward in that spirit and I hope that you will 

reciprocate in the same manner. At the end of the day, we 

want to bring in financial discipline. The Hon. Prime 

Minister has mentioned that financial consolidation will 

take place by the year 2020 which will be 3.5 per cent of 

the budget deficit.  Our journey is increasing fiscal space 

by increasing revenue, reducing the cost and ensuring 

that we put that to productive use. Productive use is 

capital expenditure and that is to what we are basically 

coming forward. So, I do not want to deliberate this any 

further. I only want to mention that these were the salient 

facts that were discussed and we are ready to 

accommodate that and go forward.  

Thank you, Sir.  

 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳව ඊ  අනුකූල ගද ලන ලර කියලන දී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் இண்டரம் தொகநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
 

ෙතු ඳෂලන ගයෝජනළල වවළ වම්ෙව විය.: 
''ඳනත් ගකටුම්ඳව පතාණ ඳළතාලිගම්න්තු කළරක වවළලක  

ඳෆලරිය 
ුතතු ය.'' -[ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"சட்டதோனம் தொழுப் தரரளுன்நக் குழுவுக்குச் சரட்டப் 

தடுரக" [ரண்தைறகு  ற கருரரக்க] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 
[The Hon. Ravi Karunanayake] 

 
කළරක වවළගලහිදී වකළ  න දී. 
[ගරු කථළනළයකතුෙළ මූළවනළරූඪ විය.] 
 

குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு  சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

 

1 ලන  ලගන්තිය  ඳනත් ගකටුම්ඳගවහි ගකො වක් ශෆටිය  තිබිය 
ුතතු යි  නිගයෝග කරන දී. 

 

1ஆம் ரசகம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்கசண்டுதணக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු වවළඳතිතුෙළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

2 න න්තිඹ ංශලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ  යජශත මුදල් 

පිළිඵ හය බහශ  බහඳති රු එම්. . සුභන්තියන් භවතහ.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, in view of the assurance given by the Hon. 

Minister of Finance,  I am not moving that amendment.  
 

ගරු වවළඳතිතුෙළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Thank you.  

  
2 වශ 3  ලගන්ති ඳනත් ගකටුම්ඳගවහි ගකො වක් ශෆටිය  තිබිය 

ුතතු යි  නිගයෝග කරන දී. 
2 ஆம், 3 ஆம் ரசகங்கள் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

சண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 2 and 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගරු වවළඳතිතුෙළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

න න්තිඹ ංශලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ  යජශත මුදල් පිළිඵ 

හය බහශ  බහඳති රු එම්. . සුභන්තියන් භවතහ.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, with regard to this amendment,  just a moment 

ago the Hon. Minister gave an undertaking that where the 

Government  holding is less than 50 per cent, still it will  

be over 20 per cent. Now, how will that be incorporated 

into this? It is an assurance that you have given on the 

Floor of this House, I am willing to accept it. This is a 

concern that was raised in the Committee on Public 

Finance. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So, if it is legally in order, we can bring that in saying 

anything that is over 20 per cent only can get a 

Government guarantee. If that can be incorporated, that is 

not a problem. 

  
ගරු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Even if by way of a  Regulation if that could be 

brought about and that guarantee is given by the Minister, 

I am not moving that amendment.  

 
ගරු වවළඳතිතුෙළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Thank you, Hon. Member.  

ප්රඥප්ති ලගන්තිය වශ නළෙය ඳනත් ගකටුම්ඳගවහි ගකො වක් 
ශෆටිය  තිබිය ුතතුයි  නිගයෝග කරන දී.  

ඳනත් ගකටුම්ඳව  වංගෝධන රහිවල ලළතාවළ කරන දී.  
 

சட்டரகு ரசகதொம் கனப்தைம் சட்டதோனத்றன் தகுறரக இருக்க 

சண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றருத்றன்நற அநறக்கக தசய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move,  

 
"That  the Bill, be now read the Third Time."  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
ඳනත් ගකටුම්ඳව ඊ  අනුකූල තුන් ලන ලර කියලළ වම්ෙව 

කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் தோன்நரம்தொகந றப்தறடப்தட்டு றகந 

சற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
      

     

කල්වෆබීෙ 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇල්  ෙශවළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ල් තළබිඹ 

යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය වවළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහශ  ශඹෝජනහ  රු බුද්ධි 

ඳතියණ භවතහ. 
 

වංලතාධනය ළිබඳ  ජළතික ඇගයීම් ප්රතිඳත්තියක් 

වකවහ කිීමෙ 
அதறறருத்ற தற்நற சசற றப்தேட்டுக் 

தகரள்கககத் ரரறத்ல் 
FORMULATION OF NATIONAL EVALUATION POLICY ON 

DEVELOPMENT 

 

 

[අ.බහ. 6.22] 
 
 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  බහ ල් තඵන අස ථහශ  භභ 

ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 
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"ශ්රී රංහ තුශ සිදු ව වහ සිදුන ංර්ධන ළඩටවන්ිම පරදහයීතහ 

ශශේද ඹන්න පිළිඵ රහ ඵළලීභට නිසි ඇයීම් රභශ දඹේ අලය වී 

ඇත. භන්ද  එභ ංර්ධන ළඩටවන් වහ ළඹ යන පිරිළඹට 

හශසක්ෂ එිම අන් ්රතිපරශත පරදහයීතහ ශශේද ඹන්න පිළිඵ 

නිළයදි නිභනඹන්ට එශඹීභට වහ එභ හර්තහ වයවහ යශට් ඉදිරි සිඹලුභ 

ංර්ධන ළරසුම් ස කිරීභට වළකි වීභ තුළින් ආර්ික වහ හභහජීඹ 

රහඹහශම් ඹවඳත් ්රණතහන්ට භවුණ රුු රේ නු ඇත. එශවයින් 

ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්තිඹේ ස ය ංර්ධන ළඩටවන් පිඹය 

ලශඹන් ඇයීභට වළකි සුදුසු රභශ දඹේ ස ශ යුතු ඹළයි ශභභ 

ඳහර්ලිශම්න්තු ශඹෝජනහ යයි." 

රු ථහනහඹතුභනි  ඹව ඳහරන යජශත ජහති ්රතිඳත්ති 
පිළිඵ දළඩි අධහනඹේ ශඹොමු යන ඵ ඔඵතුභහත්  අඳත් 
දන්නහ.   නිහ තභයි  ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශශේ. ශම් 
ශ රහශ  රු ශේ.එම්. ආනන්ද ු භහයසිරි භන්ත්රීතුභහ ශභභ 
ශඹෝජනහ සිකය ශහට ඳසු භභ ශම් ශඹෝජනහ පිළිඵ ථහ 
යනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ශේ.එම්. ආනන්ද ු භහයසිරි භළතිතුභහ. 
 

ගරු ගජ්. එම්. ආනන්ද කුෙළරිංරි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ විසින් 

ශන එන රද බහ ල් තළීශම්   ශඹෝජනහ භභ සිකය යනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අසථහශ දී වුරුන් ශවෝ රු 

භන්ත්රීයඹු  රු රීප ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහශේ නභ  මූරහනඹ 

වහ ශඹෝජනහ යන්න.  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශවළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  "ශම් අසථහශ දී රු රීප ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

  
ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුල කථළනළයකතුෙළ මූළවනගයන් ඉලත් වගයන්  ගරු ීම 
ජයලතාධන ෙශවළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனச, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

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

LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
 

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්තිඹේ 

ළසීභ වහ වළකිඹහේ  සුජහතබහඹේ ඉතිවහශත ඳත් වුණු 

ෆභ යජඹටභ ඩහ ඹව ඳහරන යජඹට තිශේඹ කිඹරහ අඳ 

විලසහ යනහ. රංහ ඉතිවහශත ඳශමුළනි තහට ්රධහන 

ඳේ ශද එතුශරහ  ජහති ආඩුඩුේ වදරහ තිශඵනහ. 

එශේ ජහති ආඩුඩුේ වදන්න ්රධහන ලශඹන්භ ඵරඳෆ 

හයණඹ තභයි ජහති ්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ කිරීශම් අලයතහ. 

ශ්රී රංහ තුශ සිදු යන වහ සිදු ව ංර්ධන යහඳෘරණන්ිම 

පරදහයීතහ විභසීශම් ඇයීම් රභශ දඹේ ස කිරීභට  ළඹ 

ශ මුදරට හශසේ අන් ්රතිපරඹ පරදහයීද කිඹරහ 

විභසීභට  ශභඹ ආර්ික ව භහජයීඹ ලශඹන් ්රභනඹන්ට 

ශවේතු න හයණහ කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ. ආර්ික ව 

භහජයීඹ ්රභනඹට ශවේතු න රභශ දඹේ ශම් යහඳෘතිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වයවහ රඵහ ත වළකියි කිඹරහ අඳ ල්ඳනහ 

යනහ. ශභොේද  ශම් යහඳෘතිඹ?   තභයි  ජහති ඇළයීම් 

්රතිඳත්තිඹේ ඇති කිරීභ වහ ළඩ පිළිශශේ ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුළින් අපි ශඹෝජනහ යරහ ඉදිරිඹට ශන ඹෆභ.  දු ණු ආසිඹහනු 

රහඳඹ තුශ අධයහඳනඹ  ශෞයඹ හශේභ ආර්ික  භහජයීඹ 

දර්ල පිළිඵ අඳ කියරහ භළනරහ ඵරනශොට රංහ 

ඉදිරිශඹන් ඉන්නහ. වළඵළයි  ශරෝශත දියුණු යටල් එේ 

ඵරනශොට අඳට තුටු ශන්න පුළුන් තත්ත්ඹේ නළවළ. 

ශභොද  අපි ඉන්ශන් ඳසුහීට තත්ත්ඹයි.  

2015දී වස්ර ංර්ධන ඉරේඹන් - Millennium 

Development Goals - පිළිඵ තිහ නිභහ යරහ  ත අවුරුදු 

15කින් - 2030දී - තියය ංර්ධන ඉරේ -  Sustainable 

Development Goals -  පුයහ ළනීශම් භන් භඟටයි ශම් යට අද 

්රශ ලශරහ ඉන්ශන්. අඳශේ ංර්ධන ක්රිඹහදහභඹ -   

ක්රිඹහහයම් - අඹන්නට නම් එිම ්රතිඹ ීමන වීභට ශවේතු වී 

ඇති ළඩටවන් තිශඵනහද  එශේ ්රතිඹ ීමන න්නට ඵරඳෆ 

ශවේතු තිශඵනහද  එශේ න්නට ඵරඳෆ අඩු ඳහඩු ශභොනහද  එීප 

අඩු ඳහඩු ස ය න්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණහ පිළිඵ 

අඳ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ. ශම් තුළින්  ඩහත් 

හර්ඹේභ වහ පරදහයී යට ංර්ධනශත ්රතිපර ජනතහට 

අත් ය ශදන්න  ජනතහහදී ංර්ධනඹේ ඵට ඳත් යන්න 

පුළුන් කිඹන එයි අශස විලසහඹ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ශරෝශත යටල් ණනහ 

ශභළනි රභශ ද සථහඳනඹ යරහ තිශඵනහ. ශරෝශත යටල් 

20ට ළඩි ්රභහණඹ ජහති ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹේ - National 

Evaluation Policy එේ - ක්රිඹහත්භ ශනහ -සථහඳනඹ 

යරහ තිශඵනහ-. දු ණු අප්රිහ ත්ශතොත් එිම ජනහධිඳතියඹහ 

ඹටශත් ශභළනි ළඩ පිළිශශේ ක්රිඹහත්භ ශනහ. එඹ ඩහත් 

ංර්ධිත  විධිභත් ආඹතන ුවඹේ විධිඹට අපිට වඳුනහ න්න 

පුළුන්. සිඹලුභ ජහති ංර්ධන ළඩටවන් ඇයීභට රේ 

යරහ  එිම ්රතිපර  දුර්රතහ  තත් ශ වළකි ර්ධනඹන් 

තිශඵනහ නම්   ර්ධනඹන් පිළිඵත් අභහතය භඩුඩරඹට 

ශඹෝජනහ කිරීභයි ශම් ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්තිඹ -National 

Evaluation Policy එ - තුළින් සිදු යන්ශන්.  

දු ණු අප්රිහ වහ ව ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්තිඹ - National 

Evaluation Policy Framework of South Africa - වහ අලය 

යහමු ස යරහ තිශඵනහ. භළශල්සිඹහ රහ ඵළලුශොත් 

භළශල්සිඹහශ  ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් RBM රභඹේ - Results-

based Management System එේ-. ශභොේද  ශම් කිඹන්ශන්? 

්රතිපර ඳහද ශභනහයණ රභඹ.   ළදත් ුවඹේ; 

ළදත් රභඹේ. එයට මුදල් අභහතයහංලඹ වයවහ දියුණු දත්ත වහ 

ශතොයතුරු රභශ දඹේ ිමත සථහඳනඹ යරහ ශම් RBM රභඹ 

ක්රිඹහත්භ යනහ.   අනු සිඹලු අභහතයහංලඹන්ිම 

ළඩටවන්ර ්රතිපර ඳහද ය නිි]නුයි ශභඹ ස ශ 

යුතු තිශඵන්ශන්. හර්ෂි අඹ ළඹ ශම් භතයි ඳදනම් ශරහ 

ළශන්ශන්. හර්ෂි අඹ ළශඹන් ශන් න මුදල් එභ RBM 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

රභඹ අනු ්රතිපර ශඟහ ය ළනීශම් නිලසචිත ඉරේ යහ 

ඳළවළදිලිභ ඉරේත ය තිීභ භළශල්සිඹහශ  තිශඵන විශලේ 

තත්ත්ඹේ. ශ්රී රංහශ ත් ශඵොශවෝ යහජය නිරධහරින්   

භළශල්සිඹහනු රභඹ පිළිඵ අධයඹනඹ ය තිශඵනහ. වළඵළයි 

තභ රංහ විධිඹට අඳට   රභ සථහඳනඹ ය න්න ශනොවළකි 

වීභ නහටුට රුණේ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අපි ශන්ඳහරඹ ශන ඵරමු. 

යට ංර්ධනඹ කිරීශම්දී ඇයීම් රභශ දඹේ ඇති ශ යුතු ඹළයි 

එයට මූලි නීතිඹ න ශන්ඳහර ආඩුඩුරභ යසථහ භඟින් 

පිළිශන තිශඵනහ විතයේ ශනො   ශන්ඳහරශත ආඩුඩුරභ 

යසථහශ  54න යසථහශ    හයණඹ නිලසචිතභ ඇතුශත් 

ය තිශඵනහ.   හශේභ  ජහති ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹ ස ය 

එඹ ළබිනට් භඩුඩරඹ දේහ ශන ඹන්න ශන්ඳහර යජඹ භත් වී 

තිීභ නිහභ ශම් රහඳඹ තුශ ශම් හයණශතදී -ශම් සිද්ධිශතදී- 

ශන්ඳහරඹ ඉන්ශන් අඳට ඩහ ඉදිරිශඹන්ඹ කිඹන එ අපි 

නහටුශන් වුණත් වන් යන්න ඕනෆ.  

ශන්ඳහර ශත ජහති ළරසුම් ශොි]භ - National Planning 

Commission -කිඹන්ශන්  ඇයීම් පිළිඵ ීපම් දයන  යජඹට 

වහඹ ශදන  අග්රහභහතයයඹහ ඹටශත් සථහඳනඹ ව ආඹතනඹේ. 

භහ ිමතන්ශන්  ශභළනි රභශ දඹේ ළන යටේ විධිඹට අඳත් දළන් 

සිතිඹ යුතු තිශඵනහ කිඹරහයි. ශන්ඳහරඹ ජහතයන්තය ඇයීශම් 

ර්ඹ ශර 2015 ර්ඹ නම් යරහ ශරෝශත විවිධ යටර 

ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජිතඹන්  ඇයීශම් විශලේඥඹන්  යහජය 

නිරධහරින් ම්ඵන්ධ යශන ්රධහන ළභරීශම් උත්ඹ 

ඳළළත්වීභ  ශන්ඳහර ඳහර්ලිශම්න්තු ශරෝ ඉතිවහශත සුවිශලේෂි 

වළයවුම් රේයඹේ ශර ශරෝ ඉතිවහඹට එතු වීභේ වළියඹට 

අඳට ශඳන්නුම් යන්න පුළුන්. ජහති ඇයීශම් ක්රිඹහලිඹට 

ජනතහ නිශඹෝජිතඹන් ඵද්ධ යන්ශන් ශොශවොභද    වහ 

නිරධහරින් පුහුණු යන්ශන් ව නිරධහරින්ට භඟ ශඳන්න්ශන් 

ශොශවොභද  ජහතයන්තය ආඹතනඹන්ිම වහඹ රඵහන්ශන් 

ශොශවොභද  භසත යහජය ඹන්රණඹභ එඹට සදහනම් යන්ශන් 

ශශේද කිඹන රුණු අතින් ආදර්ලඹේ න්න අඳට අලය නම්  

ශන්ඳහරඹ   වහ ශවො රහපීඹ ආදර්ලඹේඹ කිඹන එයි 

භශේ අදව  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.   හශේභ  තියය 

ංර්ධනශත ්රධහන සිද්ධහන්තඹේ න්ශන්  "no one left 

behind" කිඹන එයි. දරිද්රතහශන් ශඳශශන ෆභ පුයළසිඹු ටභ 

ශභන්න ශම් ්රධහන සිද්ධහන්තඹ තුශ ංර්ධනශත ්රතිරහබ රහ 

ඹෆභ තවවුරු යන්න පුළුන්. රංහ රහ ඵළලුශොත්  

ංර්ධනශත ්රතිරහබ රංහශ  ඈත එපිට වතය දිේ බහශතභ 

ග්රහීටඹ ජනතහ දේහ  ජනතහශේ ශදඳතුර දේහ ශන ඹන්න 

ශම් රභශ දඹ අතයලයයි කිඹන එයි භහ විලසහ යන්ශන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි    නිහ අධයහඳනඹ  ශෞයඹ 

ආදිඹ නළංවීභ  දිලිඳු ජනතහශේ ආර්ික භෘද්ධිඹ වහ 

ඇයීශම් රභශ දඹ සථහඳනඹ කිරීභ ්රශඹෝජනත් ශනහ. 

දු ණු ආසිඹහනු රහඳඹ තුශ රහ ඵළලුත් ශන්ඳහර 

උදහවයණඹභ අඳට ඇති  ඳයභහදර්ලඹේ විධිඹට න්න. එඳභණේ 

ශනොශයි. ශරෝශත තත් යටල් ණනහ ශම් රභශ දඹ 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. උඩුඩහ ත්තත්  ශන්ඹහ ත්තත්  චිලී 

යහජයඹ ත්තත්  ශභේසිශෝ ත්තත්  ශොශරොම්බිඹහ ත්තත් 

දියුණු ඇයීශම් රභශ ද සථහඳනඹ ය තිශඵන යටල් විධිඹට 

 හ වඳුන්හ ශදන්න අඳට පුළුන්. අඳට ආදර්ලඹට න්න 

පුළුන් තත් යහජයඹ ශදේ විධිඹට විශලේශඹන් ශභේසිශෝ 

ව පිලිපීනඹ වඳුන්හ ශදන්න භහ ළභළතියි. විශලේශඹන් 

පිලිපීනඹ ළන කිඹද්දී ශම් ඇයීශම් රභශ දඹ හශේභ එයට ඇති 

තත් ළදත් රභඹේ ළන -ශම් හයණශඹන් තයභේ ඵළවළය 

වුණත්- භහ වන් යන්න ඕනෆ.   තභයි  පිලිපීනශත ක්රිඹහත්භ 

න ඳශහත් ඳහරන රභශ දඹ න "Barangay System" එ. එඹ 

අශස යශට් ඳශහත් ඳහරන ේශේරශතදී ආදර්ලඹට ත වළකි ශවො 

නිඹහභ ආදර්ලනඹේ අඳට ශඳන්නහ කිඹහ භහ ශම් අසථහශ  

වන් යන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අපි ආඳසු අශස ්රසතුත 

හයණඹට එමු. ශ්රී රංහටද එළනි ජහති ඇයීශම් 

්රතිඳත්තිඹේ ව ඇයීශම් රභශ දඹේ - National Evaluation 

Policy and System එේ - ස ය ළනීභට හරඹ ඇවිත් 

තිශඵනහ. එළන්නේ අද ශ්රී රංහට ඉතහභ ළදත්. එඹ                     

ශ්රී රංහශ  ආඩුඩුයණශතදී -යහජය ඳහරනශතදී- ්රමුතහශිම 

රහ ළරකිඹ යුතු ළදත් අංලඹේ විධිඹට රහයි අපි ශම් 

ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්ශන්. ශම් ශඹෝජනහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ශන  භ භඟින් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න 

ශදඹේ තිශඵනහ  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. එේ 

ඳළත්තකින්  යටට ජහති ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹේ ඕනෆ    ජහති 

ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹ ස ශන්න ඕනෆ කිඹහ භතහදභඹ 

ලශඹන් යට තුශ ංහදඹේ ඇති යන්නයි  එන් ළඩ 

පිළිශශට මුර පුයන්නයි ඹව ඳහරන ආඩුඩුශ  අපි යේ ත 

න්නට ්රථභ ශම් රභශ දඹ පිළිඵ ශඹෝජනහ ශන එන්ශන්.    

දුම් ළිය වහ රඳභඹ අහද ඇතුශත් යරහ අපි විසරවීඹ 

පිඹයට ගිඹහ. ශතොයතුරු දළනළනීශම් අයිතිහසිභ පිළිඵ 

ඳනත වයවහ අපි විසරවීඹ පිඹයට ගිඹහ. ජහති විණන ශේහ 

ශොි]භ සථහඳනඹ කිරීභට අලය මූලි ටයුතු ම්ඳහදනඹ 

යි]න් අපි විසරවීඹ පිඹයට ගිිමල්රහ තිශඵනහ. ජහති 

ඖධ ්රතිඳත්තිඹේ ඇති කිරීභ වහ අපි විසරවීඹ පිඹයට 

ගිිමල්රහ තිශඵනහ.   නය රභශ ද ඉදිරිඹට ක්රිඹහත්භ යි]න් 

ජහති ඇළයීශම් ්රතිඳත්තිඹේ ඇති කිරීශම්දීත් අපි   අනු 

ටයුතු ශ යුතුයි කිඹරහ භභ කිඹනහ.  

ංර්ධනශත අරුණලු ශවත් ්රතිරහබ ශනොරළබුණු ජනතහට 

  ්රතිරහබ රඵහ ශදි]න්  ශ්රී රහංීපඹ භහජඹ ශෝ්රි යුශඹන් 

නතනත්ඹට ශඳොරහ ඳනින්නට ශම් හයණඹ ඉතහ ළදත් කිඹන 

එයි භශේ විලසහඹ. ශම් රු බහශ  අද අපි අයමන ශම් 

ංහදඹ සිවිල් භහජඹ භඟ  හඵද්ධ යරහ භහජඹ තුශ භවහ 

තිහේ ඉදිරිශතදී ඇති යන්න අලයයි.  ජහති ඇළයීශම් 

්රතිඳත්තිඹේ වයවහ ඇළයීශම් රභශ දඹේ  ශන  භ භධයභ 

ඳහන්තිඹහට ළදත් න්ශන් ශොශවොභද  යශට් ජහති 

්රතිඳත්තිරට ළදත් න්ශන් ශොශවොභද  යශට් භවහ 

බහඩුඩහහයඹට ළදත් න්ශන් ශොශවොභද  හභහනය භධයභ 

ඳන්තිශත පුද්රශඹු ට ළදත් න්ශන් ශොශවොභද  නිර්ධන 

ඳන්තිශත පුද්රශඹු ට ළදත් න්ශන් ශොශවොභද කිඹන 

හයණඹ ශම් එ ංහදඹකින් එශවභ නළත්නම්  

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන ල් තළීශම් ශඹෝජනහකින් 

ඳභණේ සිද්ධ න්ශන් නළවළයි කිඹන හයණඹ අපි දන්නහ.   

නිහ අඳට අලය ශම් ංහදඹ අද ශභතළනින් -යශට් උත්තරීතයභ 

ඳහර්ලිශම්න්තුශන්- ආයම්බ යන්නයි. එශේ ආයම්බ යරහ 

ශවට දශේ ශභඹ භහජත යන්නයි.   හශේභ භහජශත 

නිර්ධන ඳන්තිඹ  ඳවශ ඳන්තිඹ  භධයභ ඳන්තිඹ  ඉවශ භධයභ 

ඳන්තිඹ   අධයහඳන ආඹතනර  තෘරණයි අධයහඳන ආඹතනර  

විද්ත් ංම්ර ශම් ළන පුළුල් ංහදඹේ ඇති කිරීභයි අඳට 

අලය.  

විශලේශඹන්භ ශම් ළන සිවිල් භහජඹ තුශ  තරුණ 

තරුණිඹන් තුශ  විලසවිදයහර තුශ ංහදඹේ ඇති යන්න ඕනෆ. 

  ංහදඹ ු භේ වහද?   තභයි ශභිම තිශඵන ළදත්භ. 

අපි   ංහදඹ ශොඩ නළුණහභ   ංහදඹ තුළින් ශම් ළන ඳදනම් 
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පුළුන් ශයි.   වදන ඳ්රිහ තුළින් තදුයටත් ංහද යරහ 

ජහති ඇළයීශම් ්රතිඳත්තිඹ වහ අලය මූලි යහමු වදන්න 

අඳට පුළුන් ශයි.   වයවහ ජහති ්රතිඳත්තිඹ ස ය න්න 

අඳට පුළුන්. ශන්ඳහරශත ආඩුඩුරභ යසථහට ඇතුළු ශහ 

හශේ අශස ආඩුඩුරභ යසථහටත් ශභඹ ඇතුළු කිරීභ අලයයි. 

අලුත් ආඩුඩුරභ යසථහේ ළන යශට් ංහදඹේ ඇති ශරහ 

තිශඵන ශම් ශභොශවොශත්දී  උදහවයණඹ නිි]න් භභ ලින් කි හ 

හශේ ශන්ඳහරශත ආඩුඩුරභ යසථහශ  54 ශනි යසථහශ  

තිශඵනහ හශේ අශස අලුත් ආඩුඩුරභ යසථහටත් වළකි නම් 

ශභඹ ඇතුළු යන්න ඕනෆ.   තභයි අපි ය ත යුතු ්රධහනභ 

හයණඹ. එතළනට තභයි අඳ ඹහ යුතු තිශඵන්ශන්. එඹ පිඹය 

ණනහකින් ඹහ යුතු ක්රිඹහලිඹේ. අඳට එතළනට ඹෆභට ඹම් 

භට්ටභකින් වළකිඹහේ රළශඵන්ශන් නළත්නම්  අඩුභ ලශඹන් 

එිම ඳශමුළනි පිඹශර්දී අපි ශම් ජහති ්රතිඳත්තිඹ වදරහ    

ජහති ්රතිඳත්තිඹට අලය ඳනත් ශටුම්ඳත් නිර්භහණඹ ය 

ශන    වහ අලය නීති ශයගුරහසි ම්භත ය ශන  ළට් 

වයවහ ඹම් ඹම් නිශඹෝ ඇති ය ශන ශම් ජහති ්රතිඳත්තිඹ 

ඩහත් විධිභත් ආහයඹට සථහඳනඹ යන්න ටයුතු යන්න 

ඕනෆ. ජහති ්රතිඳත්තිඹ විතයේ සථහඳනඹ යරහ භදි. භභ ලින් 

වන් ශ විධිඹට ඊශඟට ළදත් න්ශන් ආඹතනි යහමුයි. 

ජහති ්රතිඳත්තිඹ තිබුණහට භදි. ජහති ්රතිඳත්තිඹ භත ඳදනම් ව 

ආඹතනි යහමුේ අලයයි. ඊ ශඟ පිඹය විධිඹට අපි ආඹතනි 

යහමු ශොඩ නඟන්න ඕනෆ.   ආඹතනි යහමු භත ආඹතන බිිම 

යන්න ඕනෆ.  

භවය යටර ජනහධිඳතියඹහට  කිඹන  භවය යටර 

අග්රහභහතයයඹහට  කිඹන  ඇතළම් යට මුදල් අභහතයයඹහ 

ඹටශත් නිඹහභනඹ න ආඹතන තිශඵනහ.   ආඹතනි යහමු 

තුළින්   ආඹතන බිිම ය න්න වුභනහයි.   ආඹතන බිිම ය 

ළනිභ තුළින් ජහති ඇළයීශම් ්රතිඳත්තිශත වන් මූලි 

හයණහ ඩහත් සේසභ වහ ඩහත් නිලසචිත හයණහ ඵට ඳත් ය 

ශන ශිය හලීන  භළදි හලීන  දිගු හලීන ක්රිඹහ භහර් වයවහ 

ජනතහ අතයට ශන ඹන්න අඳට පුළුන් ශයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අපි අද ශම් ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු න ශදඹේ තිශඵනහ. ශම් 

යශට් ජනතහ එේ    හශේභ භව ජන මුදල් තිබුණු 

බහඩුඩහහයඹත් එේ ශල්රම් යපු අරණතඹේ  එශවභ 

හනුේ අශස යශට් තිබුණහ.   හශේභ   ං ර්ධන යහඳෘති 

හුශදේ ්රටහයහත්භ යහඳෘති ශවෝ මුදල් ගිලින භරුන් ඹේඹන් 

විධිඹට අපි දළපු යුඹේ තිබුණහ.  හශත ්රහශඹෝගි තයඹ අපි 

එදහ දළේහ.   නිහ අද අලය ශරහ තිශඵන්ශන්  ශම් ජහති 

ඇළයීශම් ්රතිඳත්තිඹේ ස කිරීභ වයවහ ශම් යශට් ජනතහ 

ශනුශන් ක්රිඹහත්භ යන ෆභ ංර්ධන යහඳෘති පිළිඵභ  

භවජන මුදල් විඹදම් යන ෆභ ංර්ධන යහඳෘති පිළිඵභ  

විශද්ල ණඹ  ආධහය  ්රදහන රඵහ න්නහ සිඹලුභ යහඳෘති 

පිළිඵභ ආඳසු තහේ ඇළයීභේ ය    ඇළයීභ වයවහ   

යහඳෘතිර අඩු ලුහුඬුම් තිශඵනහ නම්  හ නිළයදි ය 

ළනීභයි.   හශේභ ි]න් ඉදිරිඹට යහඳෘතිඹේ ක්රිඹහත්භ යද්දී 

එශවභ අඩුලුහුඬුම් සිදු ශනොන්නට රභශ ද ස ය 

ළනීභයි.  

එදහ 1930දී දිංත ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිතුභහ ල් ඔඹ 

ංර්ධන ශඹෝජනහ රභඹ ක්රිඹහත්භ යද්දී කි ශ    "පුටන්ට 

ළඩිඹ ශරොු  භදුරුන්ට අිමං ජනතහ ශොදුරු යරහ 

භළශල්රිඹහ වදන්නයි ශම් ළරෆ ශජෝන් වදන්ශන්" කිඹරහ. 

එශවභයි එදහ ඩී.එස. ශේනහනහඹ අභළතිතුභහට අඳවහ ශශේ. 

තිස අවුරුදු භවළලිඹ "ඩිනම් භවළලිඹ" නි]න් ශේ.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ ශනස යි]න්  ඩිනම් භවළලිඹ වයවහ 

ආර්ික ශෞබහයඹේ   ෘෂිහර්ි] නශෝදඹේ  ඵරලේතිශත 

ඳරිර්තනීඹ පිම්භේ ඇති යන්න ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ  

දිංත හි]ණී දිහනහඹ භළතිතුභහත් එේ අත්ළල් ඵළ 

නිද්දී   ළනත් විවිධ ශද්ල් වන් ශහ. නමුත් අද අඳට 

ශඳශනනහ   යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ්රතිපර. වළඵළයි    

්රතිපර ඇළයීශම් රභශ දඹේ තිබුණහ නම් එීප යහඳෘතිර 

පරදහයිතහ තත් ළඩි ය න්න පුළුන්භ තිබුණහ.   නිහ භහ 

අහන ලශඹන් වන් යන්න ළභළතියි  ජනතහ සුඳත් 

යන ඹව ඳහරන යජඹ   ජනතහශේ අනහතඹ ළන ිමතන 

ඹවඳහරන යජඹ ජහති ්රතිඳත්ති වඳුන්හ දීශම්දී  අත්වර 

ශනොවළකි  අනිහර්ඹශඹන්භ ජනතහ ශනුශන් ක්රිඹහත්භ ශ 

යුතු ළදත්භ හයණඹේ න යශට් ජහති ඇළයීශම් 

්රතිඳත්තිඹේ වහ න ංහදඹේ ඇති ශ යුතු ඵ.   වයවහ 

එළනි ්රතිඳත්තිඹේ පිළිඵ මූලි යහමු ඇතුශත් ධර 

ඳ්රිහේ ස ය  එඹ ඹළි ංහදශොට අහනශතදී ජහති 

ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹේ වදහ ශන    තුළින් ආඹතනි යහමුේ 

ශොඩ නඟහශන    වයවහ අලය ආඹතන ශොඩ නඟහශන 

ඩහත් ංවිධිත වහ විධිභත් ආහයශඹන් ශම් ංර්ධන යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ ශ යුතු ඵ වන් යන්න ළභළතියි.   වහ ශම් 

බහශ  අදින් අයමන ංහදඹත් ඉවල් ශ වි කිඹරහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශි]න් භශේ අදවස සල්ඳඹ භහසත යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[6.41 p.m.] 
 

ගරු ගෙොගශොෙඩ් නලවි ෙශවළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity. I think it is a timely Adjournment 

Motion regarding the problems faced by Sri Lanka in the 

development projects as one of the smallest Asian 

countries.     

I am really thankful to the Hon. Speaker for giving the 

Hon. Thilakarajah and myself an opportunity to take part 

in the Asian Parliamentary Association in Pakistan a few 

weeks back where 43 countries took part.  Hon. Members 

of Parliament and Senators from all the Asian countries 

were present there. The same problems that we face here 

are faced by almost all the other countries. We all 

stressed the problems faced by the South East Asian 

countries including Sri Lanka and realized the problems 

faced by all the countries are almost the same. Sir, I 

followed the speech made by the Hon. Buddhika 

Pathiran. The same pattern was followed there. We had 

long discussions with the Hon. Members of Parliament 

and the Senators there. Actually, we must thank the 

Government of Pakistan and also the Chairman of the 

Senate of Pakistan for organizing this event. We mostly 

discussed trade and problems faced by all these countries.  

I would like to table* the speech made there by myself. 

Every country represented in that Association is 

experiencing the same problems we are facing here 

today. We spoke about trade.  In fact, both of us had a 

discussion with the Chairman of the Senate for 15 

minutes where we discussed trade relations between 
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*  Placed in the Library. 
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Pakistan and Sri Lanka. There we stressed that we had a 

good relationship earlier with the Pakistan Government. 

We told them that they helped us to win the war. 

Similarly, we reminded them about the Bangladesh war 

where our previous Government allowed their planes to 

be landed here and proceeded to Bangladesh.  Actually, 

they are very keen to improve the industries of our 

country.  Also, we brought to their notice the houses built 

by the Indian Government and requested that they follow 

suit.  Now time has come for us to get together. We must  

get the help of the other countries also. 

When we take the industries or the mega projects 

implemented in this country, they have been a real failure. 

That is why we are facing all these problems today. So, 

we must think of a future where we can make people 

happy and peaceful by developing our trade and 

industries. As you know, certain industries were started 

by the previous Government taking big loans, but what 

happened was they have been a failure. For instances, 

take the Mattala Airport, the Harbour and the Cricket 

Stadium in the Hambantota District.  I do not think they 

have played at least ten matches a year  in the Cricket 

Stadium in Hambantota. So, this is the situation.  

I must also speak about the SriLankan Airlines. I read 

in the newspapers that there are only 23 flights for 

SriLankan Airlines whereas there are 300 pilots and 8,000 

employees. This is the situation.  Every organization in 

this country is facing this problem. So, to bring in a  

peaceful existence for our people, we have to concentrate 

on these things.  It is useless speaking of the past because 

the damage is already done. Actually speaking they have 

spent billions unnecessarily. Why we are facing this 

situation is because the expected income from all those 

mega projects which were done earlier is not coming. 

That is why the Treasury has to pay. In fact, it must be 

corrected.  

The former Minister of Sports is not here. There are 

several cricket grounds available in the country. In 

Colombo, there are three or four stadiums. In Kandy, 

there is the Asgiriya Stadium. In Dambulla, there is a 

stadium. But what did they do? They did not improve the 

Asgiriya Stadium. Without doing that they opened 

another. Look at the stadium in Hambantota. I think, only 

elephants are there now. I am a big fan of cricket. I think 

they did not play even ten matches in Hambantota for the 

last two to three years. Millions of rupees have been 

wasted to maintain that stadium. This is the situation our 

country is in today. 

Take for instance the CTB. The CTB is facing the 

same plight. Although there are 2,000 odd buses there are 

only 1,600 drivers and 1,400 conductors but there are 

8,000 employees doing nothing. All these things will have 

to be put right.  

I know that His Excellency the President and the Hon. 

Prime Minister together with the Cabinet are trying to 

bring all these things under control. Of course, it will take 

some time. It cannot be done overnight. It is only twelve 

months since our Government came into power. I do not 

think it is possible to solve all these problems within 

twelve months. However, gradually we can improve the 

situation and our industries and agriculture will help us 

move forward. 

Thank you.  

 

[6.49 p.m.] 
 

ගරු ෙි ල්ලළගනම් තිකරළජළ ෙශවළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Hon. Presiding Member, thank you very much for the 

opportunity given to me to speak on this important 

subject, evaluation of development and making policies. I 

thank Hon. Buddhika Pathirana for moving this timely 

Adjournment Motion. I also thank the Hon. Speaker for 

giving me this opportunity to participate in the forum in 

Pakistan which focused on adopting legislation to support 

the implementation of Sustainable Development Goals 

adopted in September last year in New York.  

I was able to put forward some suggestions at this 

Standing Committee of Asian Parliamentary Assembly 

on Economic and Sustainable Development Affairs. Both 

as a member country and as a Parliamentarian, we 

actively participated and we were able to get some 

experience from the other countries that participated from 

the Asian Region. Forty-two countries were there. They 

were discussing the adoption of legislation with regard to 

Sustainable Development Goals.  

I heard the concept of sustainable development during 

my college days and we were taught that we must reach 

that in next 10 years - it was in early 1990's. Then I heard 

the concept of "Millennium Development Goals". It was 

determined in the year 2000 and it was said that we must 

reach the 10 goals. It was a global concept. Globally we 

had to reach the Millennium Development Goals. Then 

again I heard the same wordings, but with some 

developments to the Millennium Development Goals. It 

was called, ―Sustainable Development Goals‖, which was 

determined in September last year. Those goals should be 

reached by 2030. That UN Summit was held in New 

York. I was able to participate in that Summit as a civil 

society member. Even though I was a Member of 

Parliament- I was a new Member in September, 2015 - I 

was able to sit at that table where it was determined. 

There I understood that there are 17 goals to be achieved 

by 2030 to reach sustainable development. The main 

aspects are environment, poverty alleviation and there are 

so many other things that I will not describe here.  We all 

know those aspects. But, at this juncture, what are the 

experiences that we can get from our neighbour 

countries? There was the Speaker from Bhutan. He was 

1095 1096 

[රු ශභොශවොභඩ් නවි භවතහ] 



2016  අශෝසතු 09   

explaining that they were able to plant 50,000 trees a year 

to preserve their environment for a better future. There 

was a Senator from Pakistan. They were introducing a 

proactive Parliament. They call it, ―Green Parliament‖.  

The entire roof of their House of Parliament is covered 

with solar power panels and they produce electricity for 

the Upper House and the Lower House. They have taken 

this step to strengthen their development plan and as an 

example project on how to achieve Sustainable 

Development Goals and promote environmental 

protection. 

As a representative of a member country, I was able to 

put forward some suggestions to the Standing Committee 

on how to adopt legislations to attain these Sustainable 

Development Goals. As the Hon. Member who moved the 

Motion said, we must have a policy and we must have a 

plan.  If we look at the portfolio of His Excellency the 

President, we can see that there is special emphasis on 

environmental protection.  So, it is related to Sustainable 

Development Goals. In order to achieve the Sustainable 

Development Goals we must have concern on our 

environment when implementing development activities. 

But we are not bothered about the environment when we 

implement our development activities and later on we 

suffer from their consequences such as landslides which 

is a threat to our environment.   

The Hon. Prime Minister has now introduced a 

Sectoral Oversight Committee system to Parliament. 

Therefore, as Members of Parliament who represent these 

Sectoral Oversight Committees, we have an opportunity 

to discuss matters that come under various  ministerial 

portfolios in Parliament itself and enhance the activities 

of each and every Ministry.     

When you take the 17 goals which were determined 

by the UN Summit, you can see that these 17 goals come 

under17 ministerial portfolios of our country. For 

example, the subject of poverty alleviation goes to one 

Ministry and subject of environment goes to another 

Ministry. Likewise, every Ministry should take part in 

this process of reaping the benefits of Sustainable 

Development Goals to our country.  

Therefore, what I am asking is, why can we not have a 

Standing Committee or an Oversight Committee or a 

Task Force especially to achieve these Sustainable 

Development Goals? Then, such a Committee would have 

the responsibility to implement what we are suggesting 

and it could see as to how these goals are going to be 

achieved by each and every Ministry in the next 15 years.   

So, we have a responsibility in this regard.   

I put forwarded this suggestion to the Asian 

Parliamentary Assembly. Then we personally met the 

Chairman of the Senate of Pakistan and we discussed how 

we can carry this forward. We can introduce this to all the 

Parliaments who represent  the Asian Parliamentary 

Assembly and then we can take part in  this development 

process  as a region  and see as to how we can adopt this 

implementation process in order to achieve these 

Sustainable Development Goals  in every country.  That 

is one of our suggestions.  So, it can be worked out in 

order to uplift and evaluate the implementation process of 

the Sustainable Development Goals.   

Thank you very much. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටශඟට  රු ටන්දිභ භශේ භන්ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ. 6.56] 

 

ගරු ්න්දිෙ ගෙගප ෙශවළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සතුතියි  මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්ති ස කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් 

විහදඹට ම්ඵන්ධවීභට රළීභ තුටට රුණේ ඵ භහ වන් 

යන්න ඕනෆ. අශස යට 1948 ර්ශතදී නිදව රළබුහට ඳසශේ 

මුලින්භ අම්ඳහය ල්ඔඹ යහඳෘතිඹයි ඳටන් ත්ශත්. එදහ රංහ 

යහජයශත මුදලින්භ ක්රිඹහත්භ ශ්ඡට ශභභ යහඳෘතිඹ හර්ථ 

යහඳෘතිඹේ ඵට ඳත් වුණහ. ඊශඟට ශද්ලඳහරන ඳසු බිභත් එේ 

අපි විවිධ යහඳෘති ශම් යශට් ක්රිඹහත්භ ශහ.   අතරින් ඳංට විල් 

ඇතුළු භවළලි යහඳෘතිඹ විශලේ යහඳෘතිඹේ ඵට ඳත් වුණහ. 

ශම් ංර්ධනඹ 2005 ර්ඹ දේහ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු තිබුණත්  

හර්ථ සිදු වුණහ. නමුත්  2005 ර්ශඹන් ඳසශේ ංර්ධනඹ 

ශනත් ඳළත්තට වළරුණහ. ඳසු ගිඹ හර හනු තුශ යපු 

ංර්ධනඹ අද න විට අශස යශට් පිළිරඹේ ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ.   ංර්ධන යහඳෘති වහ ත්ත ණඹ අද ශහ 

න්න ඵළරි භට්ටභට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. එතළනදී අනිහර්ශඹන්භ 

ජහති ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹ අලයතහ ඉසභතු ශරහ 

තිශඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ආඩුඩුලින් සිද්ධ වුණු අඩු ඳහඩු නිහ අද යට 

ංර්ධනඹ ය ළනීශම් අඳවසුතහට මුහුණ ඳහ තිශඵනහ. එභ 

නිහ අනිහර්ඹශඹන් ශම් ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්ති ස කිරීභ 

ව ඊට ආනුංගි ආඹතන ඇති යරහ  ශම්ට අලය යන 

ශද්ලඳහරන නහඹත්ඹ රඵහ දීරහ  ශම් ඇයීම් ශඵොශවොභ 

හධහයණ භට්ටි]න් ශද්ලඳහරන ශයදඹකින් ශතොය ඉදිරිඹට 

ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු ශඹෝජනහේ විධිඹට භභ දකිනහ. එශවභ 

වුණහ නම්  අපිට අද මුහුණ ඳෆභට තිශඵන තත්ත්ඹ ීටට ඩහ 

ශනස ශන්න ඉඩ තිබුණහ.  

ශම් රු බහශ  ථහ ශ රු භන්ත්රීරුන්ශේ ථහරදී 

කිඹළවුණහ  වීයළියඹ යහඳෘතිඹ අද නිම්භ නිම් ඳස ශොඩේ 

ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ශම් හශේ අහර්ථ යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට විතයේ ශනොශයි    තුළින් මුදල් වම්ඵ කිරීම් 

ඳහ ඳසු ගිඹ හරශත සිද්ධ වුණහ.   වයවහ විවිධ අරි]තහ සිද්ධ 

වුණහ. ශම් අරි]තහරට අහනශතදී න්දි ශන්න වුශඩු 

ශම් යශට් ජනතහටයි. එභ නිහ ඉදිරිශතදී ශම් තත්ත්ඹ ඇති 

ශනොවීභටත්    හශේභ ඉදිරිශතදී ඇති න යහඳෘති ශඹෝජනහ 

හර්ථ ක්රිඹහත්භ කිරීභටත්  ඇයීම් ්රතිඳත්තිඹේ ස 

කිරීභ අතයලය රුණේ වළියඹට භහ දකිනහ.   වහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශෞයනීඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට අද ශම් ඉදිරිඳත් ශ්ඡට ශඹෝජනහ 

ම්භත ශරහ  අදහශ ඇභතිතුභහශේ අධහනඹත් එේ ඉදිරිශතදී 

හර්ථ ඇයීම් ්රතිඳත්තිඹේ ශම් යට ශනුශන් අශස හර 

හනු තුශ නිර්භහණඹ යන්න වළකි ශයි කිඹරහ භහ විලසහ 

යනහ.   වයවහ ඉදිරිශතදී ශම් යශට් ංර්ධනඹට විලහර 

පිියවරේ අනිහර්ශඹන්භ සිදු න ඵ ්රහල යි]න් භහ නිවඬ 

ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ීටශඟට  රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ ථහ 

යන්න. 

 
[අ.බහ. 6.59] 

 
ගරු නිගරෝන් ගඳගතාරළ ෙශවළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 
ආතාිකක ක ුතතු රළජය අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர - சசற தகரள்கககள் 

ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  බහ ල් තඵන අසථහශ දී 

රු බුද්ධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ ජහති ඇයීම් ්රතිඳත්ති ස 

කිරීභ පිළිඵ ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන භහ එතුභහට 

සතුතින්න ශනහ. විශලේශඹන්භ ඊට ඳසශේ ථහ යපු 

සිඹලුභ රු භන්ත්රීතුභන්රහ ශභභ අලයතහ ළන ථහ යද්දී  

විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ හනුශ  ශම් යශට් සිද්ධ වුණු 

ංර්ධනඹ තුළින් අශස යශට් ජනතහට ්රතිරහබ රළබුණහ ද;   

්රතිරහබ තුළින් අඳට ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ යරහ යශට් ආර්ිකඹට 

  ංර්ධන ටයුතුලින් ශභොන හශේ දහඹත්ඹේ රළබුණහ ද; 

  ංර්ධනඹ යන්න ත්ත ණඹ අද න විට ශන්න පුළුන්ද 

කිඹන එ පුළුල් තිහ සිඹලුභ රු භන්ත්රීතුභන්රහශන් 

ඉදිරිඳත් වුණහ. විශලේශඹන්භ අපි දළන් ශම් යට ංර්ධනඹ කිරීශම් 

දිලහට වයහ තිශඵනහ. ශෝලීඹ ආර්ිකඹ භඟ ඵද්ධ යරහ 

ශෝලීඹ ආර්ිකශත ්රතිරහබ ශම් යටට ශන එන භන්භ   

ම්ඳත් හධහයණ ශර අශස ජනතහට  ශඵදී ඹන ආහයශත 

ආර්ිකඹේ ෆදීභට අඳ සිඹලු ශදනහභ ඇඳ ළඳ ශරහ ඉන්නහ.  

විශලේශඹන්භ අපි භතේ යන්න ඕනෆ  ශම් යශට් භතු 

ඳයම්ඳයහ ණනහට ශ්රී රංහ ශම් ශරෝශත තිශඵන උතුම්භ 

යට වළියඹට නිර්භහණඹ කිරීශම්දී  විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශ  

අපි න්නහ රණන්දු රණයණ  ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹන්ශේ ්රතිරහබ 

ජනතහට වරිවළිය රළශඵන ඳරිදි   ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ 

ශනහද කිඹන එ ඇයීභ ඉතහභත් ළදත් ශනහ. 

විශලේශඹන්භ ඹව ඳහරන ංල්ඳඹ ඹටශත් අග්රහභහතය රු 

යනිල් විරභසිංව භළතිතුභහ නහඹත්ඹ ශදන ජහති ්රතිඳත්ති වහ 

ආර්ික ටයුතු අභහතයහංලඹ තුළින් රුණු යහශිඹේ; ශභළනි 

්රතිඳත්ති යහශිඹේ ශන එන්නට අඳට වළකිඹහ තිබුණහ. අපි   

වළකිඹහ ලේතිභත් ය තිශඵන්ශන් අද න විට ශම් යශට් ජහති 

ආඩුඩුේ සථහඳනඹ ය තිශඵන නිහයි.  

ශ්රී රංහ නිදවස ඳේශත නහඹඹහ න ශම් යශට් ජනහධිඳති 

අතිරු ෛභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහටත්  එේත් ජහති 

ඳේශත නහඹඹහ න අග්රහභහතය රු යනිල් විරභසිංව 

භළතිතුභහටත් එට ඉ ශන එභ ්රතිඳත්තිඹේ ඔසශේ ශම් යශට් 

ඹව ඳහරනඹ සථහපිත යරහ  ආර්ික ්රතිඳත්තිඹේ තුළින් 

ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ලේතිඹ   ශදශදනහට තිබුණු නිහ තභයි 

අඳට ශම් අසථහ උදහ ශරහ තිශඵන්ශන්.   තුළින් ශම් 

අසථහශ  ථහ යන ජහති ඇයීශම් ්රතිඳත්තිඹ ඉසයවට 

ශන ඹන්නට අඳ සිඹලු ශදනහභ ශම් උත්තරීතය බහ තුළින්   

ිකහ ඳටන් ළනීභ පිළිඵ සිඹලු ශදනහටභ සතුතින්ත 

ශනහ.  

විශලේශඹන්භ  ඳසු ගිඹ භඹ ත්ශතොත් වම්ඵන්ශතොට යහඹ  

භත්තර ගුන්  ශතොටුශඳොශ  ශනොශයෝඡශටෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ 

කිඹන  යහඳෘති තුන ළන අපි විඳේශත ඉශන කි හ. ශම් 

යහඳෘති තුශනන් තභයි අශස යශට් ංර්ධනඹ ඩහ ළටුශඩු. ශම් 

යහඳෘතිරට විලහර ලශඹන්  ත් ණඹ තභයි  ශහ න්න 

ඵළරි අශස භතු ඳයම්ඳයහ ණනහට ශන්නට සිදු ශරහ 

තිශඵන්ශන්. අද  ළරළසභේ අනු ශම් ආර්ිකඹට පරදහයී න 

ආහයඹට   යහඳෘති ස යන්නට අඳට සිද්ධ ශරහ 

තිශඵනහ. නමුත්  එදහ ශම් ්රතිඳත්තිඹ තිබුණහ නම්   ්රතිඳත්තිඹ 

උඩ විශලේශඹන්භ අපි ංර්ධන යහඳෘතිඹේ ඳටන් න්න ශඳය  

  ංර්ධන යහඳෘතිඹ අශස ආර්ිකඹට ඵද්ධ යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹරහ ඇයීභ    ංර්ධන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ 

න ශරහශ දී   ්රතිරහබ අශස ජනතහට ආශ  ශොශවොභද 

කිඹන ඇයීභ තිබුණහ නම් අඳට ශම් අඩු ඳහඩු හුඟහේ දුයට 

භඟවයහ න්න තිබුණහඹ කිඹහ භහ ිමතනහ.  

විශලේශඹන්භ ශරෝශත විවිධ යටල් ශම් ආහයඹට 

්රතිඳත්ති ස යරහ   තුළින්   ශොල්රන්ශේ ඳහරනඹ ව   

ම්ඳත් නිසිඹහය ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹට ශඹොදහ න්නහ වළිය 

අද ශම් බහ ල් තළීශම් විහදශතදී අපි හ්ඡා හ ශහ. 

විශලේශඹන්භ යජඹේ වළියඹට අපි පිළින්නහ  අශස ංර්ධන 

ක්රිඹහ දහභඹ මුළු යශට් භසත ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹත් භඟ 

සිඹලුභ ඳශහත්ර ජනතහට   ආර්ික ්රතිරහබ න්න පුළුන් 

ආහයඹට ස ශ යුතුයි කිඹරහ. අඳට තිශඵන සීි]ත ම්ඳත් 

්රභහණශඹන් ශම් යශට් ංර්ධන අලයතහ වඳුනහ ළනීභ   

ංර්ධන අලයතහ විවිධ ඳශහත්රට වඳුන්හ දීභ  ංර්ධන 

අලයතහ තුළින් අඳ ශෝලීඹ ආර්ිකඹට ඵද්ධ වීභ හශේභ 

රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ ළනි විලහර රුණු ්රභහණඹේ ශම් තුළින් 

ඇයීභට රේ යරහ  ඉසයවට ඹන්නට   ශඹෝජනහලිඹ 

ඉවල් නහ.  

විශලේශඹන් ශම් අසථහශ දී අඳ භතේ යන්න ඕනෆ  රැකිඹහ 

ද රේශත ළඩටවන ළන. අශස යශට් තරුණ තරුණිඹන් වට 

අපි   ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යනහ.   ළඩටවන තුළින් 

වුණත් වරිවළිය ්රතිරහබ අශස ජනතහට ගිශඹොත් තභයි අශස යශට් 

  හශේභ අශස යජශත හර්ථබහඹ යහ ඳතින්ශන්. ශම් ශන 

ශොට  විලහර යහඳෘති ණනහේ රංහශ   ඳටන් අයශන 

තිශඵනහ. අධි ශ ගී භහර් ඉදි කිරීභ  නිදවස ශශ රහඳ ඇති 

කිරීභ  ංටහය යහඳහය දියුණු කිරීභ ඇතුළු දළළන්ත 

ංර්ධනඹේ අද අඳ යශට් සිදු ශි]න් ඳතිනහ.   

අපි රුපිඹල් දරේශත ළඩටවන ග්රහීටඹ ආර්ිකඹ 

ඉරේ යශන  සිඹලුභ ම් ආයණඹ න ඳරිදි යශන 

ඹනහ. ජනතහශේ අදවස උදවස අයශන  ශද්ලඳහරන 

නහඹත්ශත අනුග්රවඹ අයශන අද   ළඩටවන ඉසයවට 

ශන ඹන්නට අශස අභහතයහංලඹ  අපි ළඩ යරහ තිශඵනහ. 

විශලේශඹන් ශරෝශත ම්භත ශභළනි ංර්ධන ්රතිඳත්ති 

තුළින් අඳට ඉසයවට ඹන්නට ලේතිභත් ඳදනභේ ඇති ශනහ 

කිඹරහ අපි යජඹේ වළියඹට පිළින්නහ.  

විශලේශඹන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්   හශේභ රු 

අග්රහභහතයතුභහත් ඉදිරිශතදී ජහති ්රතිඳත්තිඹේ තුළින් අශස යශට් 

1099 1100 
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ංර්ධනඹ ීටටත් ඩහ ලේතිභත් යරහ  ශම් යටට රහ එන 

ම්ඳත් වරිවළිය ශභනහයණඹ යරහ  ංටහ වහ දණඹ 

පිටුවල් යරහ  විනිවිදබහඹකින් යුතු අශස යට ඹවඳහරනශඹන් 

පිරුණු යටේ වළියඹට ඉසයවට ශන ඹන්නට ටයුතු යනහ. 

  නිහ ශම් ශඹෝජනහ ශනහපු රු භන්ත්රීතුභහටත් ශම් 

ම්ඵන්ධ ථහ යපු සිඹලුභ රු භන්ත්රීතුභන්රහටත් සතුතින්ත 

ශි]න් භශේ ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 7.08] 

 
ගරු ඉරළන් වික්රෙරත්න ෙශවළ (රළජය ලයලවළය වංලතාධන 

නිගයෝජය අෙළවයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறருத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දින ල් තළීශම් 

ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් අදවස දළේවීභට ්රථභශඹන්  I  would 

like to say something. Some Members spoke about 

Sustainable Development Goals and how those could be 

mainstreamed for development. I am not going to comment 

on that only for the reason that I think we probably need a 

separate Adjournment Debate on Sustainable Development 

Goals itself and how to mainstream it.  

There was a reference to Sectoral Oversight 

Committees and I think this is a very big positive 

departure from the past Parliaments to this Parliament. 

One of the functions of these Sectoral Oversight 

Committees is to ensure that policies - not just the 

policies of the Government but also Legislator views - are 

carried out because the present Committees, unlike the 

Committees in the past which were Consultative 

Committees, are chaired by backbenchers and that also is 

a big positive departure from the past. So, it has the 

oversight function but where it will eventually lead - 

maybe like in other countries' legislatures-  that you will 

probably be able to propose legislation via the 

Committees to Parliament which is different to the 

practice that we have up to today where it is largely the 

Government that proposes legislation. So, I will not 

comment more on that. 

"අද ජහති ඇළයීම් ්රතිඳත්තිඹේ යටට අලයයි" කිඹන ශම් 

ල් තළීශම් ශඹෝජනහ පිළිඵ අදවස කිිමඳඹේ එතු 

යන්නට භහ ළභළතියි. භහ ඳශමුශන්භ කිඹන්නට ඕනෆ  ශභඹ 

ඉතහභ හශරෝචිත ශඹෝජනහේ කිඹරහ. අශස ඹව ඳහරන ආඩුඩු 

ශභඹ ඹව ඳහරන මූර ධර්භඹේ වළියඹට පිළින්නහ. ශම් පිළිඵ 

මුදල් අභහතයහංලශත හශේභ යහජය යහඹ ංර්ධන 

අභහතයහංලශත ඹම්කිසි ළඩ පිළිශශේ ආයම්බ ය තිශඵනහඹ 

කිඹරහත් ශම් අසථහශ දී වන් යන්නට ඕනෆ. ශභතළන ්රධහන 

රුණු ශදේ තිශඵනහ. එේ ඇළයීභයි. අනිේ එ 

අධීේණඹයි. ශම් රුණු ශදභ ළදත් නහ; රුණු ශදභ 

අලයයි. ශභොද  භවය භන්ත්රීරු ථහ යන ශොට දළනටභත් 

තිශඵන උදහවයණ ළන කිඹරහ  ශ්රී රංහ ගුන් ශේඹ ළන ථහ 

ශහ; වම්ඵන්ශතොට සිදු වුණු ආශඹෝජන ළන ථහ ශහ.  හ 

පිළිඵ වරිඹහහය ඇළයීභේ සිදු වුණහ නම් අද ඳතින තත්ත්ඹ 

ඳරණද  නළද්ද කිඹන එත්   ශන් ඇති න ්රශඹෝජනඹ ළනත් 

අඳට ිමතන්නට පුළුන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  යහජය ආඹතන ළන ථහ 

යන ශොට  යහජය ආඹතන ශොටස ශදට ශඵදන්න පුළුන්. 

ඳශමුන එ  යජශඹන් හණිජ භට්ටශභන් යන ආඹතනයි. 

ශදන එ  හණිජභඹ ශනොන ශද්ලඳහරන වහ භහජයීඹ අයමුණු 

තිශඵන ආඹතනයි. ශම් යහජය ආඹතන ශොටස ශදභ 

ඇළයීභටයි  අධීේණඹටයි රේ යන්නට අලයයි. හණිජභඹ 

ආඹතන ළන අපි දළනටභත් ළඩ පිළිශශේ ය ශන ඹනහ. 

අපි ඇළයීභට රේ යන්ශන් ශභොේද  කිඹන එ ඳළවළදිලි 

න්න ඕනෆ. හණිජභඹ ආඹතනඹේ නම් අපි අනිහර්ශඹන්භ 

ඵරන්නට ඕනෆ  ශඹොදන ්රහේධනඹට ්රතිරහබඹේ තිශඵනහද  

නළද්ද කිඹරහ. ශභොද  ශම් ්රහ ේධනඹ භව ජනතහශේ ඵදුලින් 

රඵහ න්නහ මුදල්.  ට ්රතිරහබඹේ තිශඵනහද  නළද්ද කිඹරහ 

ඵරන්නට ඕනෆ.   හශේභ ROE, ROI ආශඹෝජනඹටත් 

්රතිරහබඹේ තිශඵනහද? ශේඹ යන පිරි දිවහ ඵළලුශොත්   

ශේඹ යන පිරිට හර්ඹේභ ්රතිරහබඹේ තිශඵනහද  නළද්ද 

කිඹරහත් දළනත යුතුයි.   හශේභ ROA එටත් ්රතිරහබඹේ 

තිශඵනහද  නළද්ද කිඹරහත් දළනත යුතුයි. දළන් ශම් හණිජභඹ 

ආඹතන වයවහ භහජයීඹ වහ ශද්ලඳහරන අයමුණු ඉසට යනහ 

නම්    භහජයීඹ ශද්ලඳහරන අයමුණු ඉසට යන්න ඹම්කිසි 

විඹදභේ දයන්න ශනහ. එතශොට   විඹදභ දයන්ශන් වුද? 

උදහවයණඹේ වළියඹට රංහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ ත්ශතොත්  

රංහ විදුලිඵර භඩුඩරශඹන් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න ඹම්කිසි 

මුදරේ ළඹ නහ නම්    මුදරට ඩහ අඩුශන් විඹදම් යනහ 

නම් භහජශත ඹම් ශොටට අරහබඹේ ශනහ.   අරහබඹ 

ශොශවොභද පිඹන්ශන්? එඹ ආඹතනශඹන් පිඹවිඹ යුතුද එශවභ 

නළත්නම් එඹ අඹ ළඹ වයවහ පිඹවිඹ යුතුද  නළද්ද කිඹන ළටලු  

්රලසනඹ භතු නහ. භහජයීඹ ශද්ලඳහරන අයමුණුරට අඹ 

ළශඹන් මුදල් ශන් යරහ තභයි යන්න ඕනෆ.   ආඹතනඹට   

අරහබඹ ඳටන්න ඵළවළ. නමුත් අධයහඳනඹ  ශෞයඹ ළනි 

ආඹතන ත්ශතොත්  හ හණිජභඹ ආඹතන ශනොශයි.  

 හත් ඇයීම්රටයි  අධීේණඹටයි රේ යන්නට 

අලයයි.   විඹදභ අනු ශන්නට පුළුන්. නළත්නම් ශන 

භහජයීඹ ි]ම්භකින්   ළන ඵරන්න ඕනෆ. ඇයීභ  අධීේණඹ  

රභශ දඹ  තහේණඹ  පුහුණු ළනි ශද්ල් ශම් වහ අලයයි.  

අහන ලශඹන් භන්ත්රීතුභන්රහශේ දළන ළනීභට භභ ශම්  

හයණඹ කිඹන්නට ළභළතියි. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 

අභහතයහංලශත ශඹෝජනහන් තිශඵනහ. එයින් එේ  ශඹෝජනහේ  

න ජහති  හඵද්ධ ංර්ධන ශතොයතුරු ඳද්ධතිඹේ - 

Integrated National Development Information System එේ 

- දළනටභත් ඇති ය  තිශඵනහ.   හශේභ  යහඳෘති ඇයි ශම් 

ශතොයතුරු ඳද්ධතිඹේ- Evaluation Information System එේ- 

තිශඵනහඹ කිඹන එ වන් යන්නට ඕනෆ. ශම්හයින් අඳට 

තුටු ශන්නට පුළුන්ද? ශම්හයින් අඳට අලය ්රතිපර 

රළශඵනහද කිඹන එ ්රලසනඹේ. වන් ය තිබුණහට භභ නම් 

ිමතන්ශන් එශේ  රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹහයි.  එශේ  නම්  ශම් 

ල්තළීශම් ශඹෝජනහ ශඵොශවොභ හශරෝචිත ශඹෝජනහේ.  

ශම්හ ඳද්ධතිලින්  ආඹතනලින් ඳභණේ වි ශන ්රලසන 

ශනොශයි.  එභ නිහ ශම්හ ළන ළඹුයට ිමතන්නට ඕනෆ.   

හශේභ ශ්රී රංහ ඳසු විඳයම් ංභඹ -Sri Lanka Evaluation 

Association - කිඹහ ංභඹේ  තිශඵනහ.   වයවහ  ජහති 

්රතිඳත්තිඹ -National Evaluation Policy එ- ඳශමුන 

ශටුම්ඳත -first draft එ- දළනටභත් හ්ඡා හ ශි]න් 

ඳතිනහ.   භවජනතහටත් රඵහ න්නට පුළුන්. වළභ 

ශශනේභ ඳර්ලසරුන් ශන්නට ඕනෆ. ඊට ඳසු   

ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශම්  ටයුත්ත ඉසයවට ශනිඹන්න ජහති ඇයීම්  

්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ  ්රතිඳත්තිභඹ රණයණ ළනීභ වහ  අභහතය 

භඩුඩර අනු ි]ටුේ සථහපිත යන්නටඹ කිඹහ රු මුදල් 

අභහතයතුභහ ශඹෝජනහ යනහ. එතුභහශේ ශදශනි ශඹෝජනහශ   

  අනු ි]ටුට අලය තහේණි වහඹ රඵහ ළනීභ වහ 

යහජය ආඹතන නිශඹෝජනඹ යි]න් නිරධහරී අනු ි]ටුු ත්  ඳත් 

යන්නඹ කිඹහ  වන් ය තිශඵනහ. ශභභ ඇයීම් ක්රිඹහලිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ  ශල්ම් හර්ඹහරඹේ සථහපිත  ය  එභ 

ඇයීම් ටයුතු - යහඳෘති ශභනහයණඹ  අධීේණඹ - 

ශදඳහර්තශම්න්තු ශත  බහය ශදන්නඹ කිඹහ තිශඵනහ.  

ශම් ල්තළීශම් ශඹෝජනහශ  තිශඵන රුණු යජඹ 
පිළින්නහ. රඵන ශර්දී එභ ශඹෝජනහ ක්රිඹහට 
ශඹොදන්නට යජඹ ඵරහඳහශයොත්තු ශනහ. සතුතියි. 

 

ප්රහනය විෙවන දින්  වවළ වම්ෙව විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳළතාලිගම්න්තුල ඊ  අනුකූල අ. වළ.7.17    2016 අගගෝවහතු 10 
ලන   දළදළ  අ.වළ.1.00  ලන ගවක් කල් ගිගතය. 

அன்தடி தற.த. 7.17 றக்கு தரரளுன்நம், 2016 ஏகஸ்ட் 10, 

தைன்கறக தற.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.17 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday,10th August, 2016. 
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වෆ.ුත. 
 
ශභභ හර්තහශ  අහන මුද්රණඹ වහ සීපඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දේනු රිසි භන්ත්රීන් ි]න් පිටඳතේ ශන නිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එිම ඳළවළදිලි රු ණු ශොට  පිටඳත රළී ශදතිඹේ ශනොඉේභහ ශෆන්වළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
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