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අ. භා. 1.00  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.   
කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் பி.ப.  1.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 
නිවේදන 

அறிவிப்புகள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුුරව සම්බන්ධා “වකෝප්” 

වාර්තාව 
திகறசசாி முறிகள் விநிசயாகம் பற்றிய “சகாப்” 

அறிக்கக 
COPE REPORT ON ISSUANCE OF TREASURY BONDS 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීවරුනිඊ ේශද නය ශද විවාද්ිට භාජ  කර  ලවලද් රී 
ලවලංකා  හ බැංකුශේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව 
සම්බන්ධශින් ශපැදු වයාපාර පිබඳබා කාරක සභාශේ වාර්තාව  

ගැ  ගත යුතු පිිවර කු ක්ද් ින්  පිබඳබාව ගරු  න්ත්රීවරුන් 
 ාශගන් වි සී ක් කර තිශබ  බව ශ   සභාවට ද්ැන්වී ට 
කැ ැත්ශතත .  

 ාශ  අද්හස අනුව ශම් පිබඳබාව තීරණි ගත යුත්ශත් ශම් ගරු 

සභාව විසින්  බව ගරු  න්ත්රීවරුන් සිිදෙශද් ාට  ද්න්වා සින  
අතරඊ ඔබතු න්ලවලා සිිදෙශද් ාශ   එකඟත්වි තිශේ  ම් ශම් 
වාර්තාව මතිපතිවරිා ශවත ශිැමු කිරී ට හැකි බව ශ යින් 

ද්න්වා සිනත . මීට ඉහතදී ශ   සභා ගර්භශදදී විවාද් කර  ලවලද් 
ශපැදු වයාපාර පිබඳබා කාරක සභාව විසින් පාර්මේශම්න්තුවට කමේන් 
කලවල ඉනයරිපත් කර  ලවලද් වාර්තා ඉනයරි පිිවර සාහා මතිපතිවරිා 

ශවත ශිැමු කළ අවසථ්ා ද්ැ  ගැම ට ශ ැ ැති  මුත් එශලවලස 
කිරී  ි හපත් පූර්වාද්ර් ික් වනු ශ ැඅනු ා යි.  

ඉනයරිශදදීද් පාර්මේශම්න්තුශේ විවිධ කාරක සභා විසින් කරුණු 

වි ර්  ි කිරීශ න් අ තුරුව ශ   ගරු සභාවට ඉනයරිපත් කරනු 
ලවලබ  එවැනි  වාර්තා වැඩිදුර කටයුතු සාහා මතිපතිවරිා ශවත 
ශිැමු කිරී  ඉතා ත් ිහපත් ශ න්  කාශලවලෝචිත ක්රිිා ාර්ගික් 

ව  බව  ාශ  හැඟී යි.  

ගරු සභා ාිකතු ා. 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසසන අධායාපන හා 
ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ 

සභානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ඇත්ත ව ශින්  මුළු පාර්මේශම්න්තුව 
ශවනුශවන්     ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ව වාඊ අදෙත් සම්්රද්ාික් 
පටන් ගැම  සම්බන්ධව. පසු ගිි අවුරුදු 10ක්ඊ අවුරුදු 15ක්ඊ 

අවුරුදු 20ක් තුළ COPE වාර්තා පාර්මේශම්න්තුවට ඉනයරිපත් කළා. 
 මුත් එක වාර්තාවක්වත් අපි මතිපතිවරිා ශවත ිැේශේ  ැහැ. 
 ට  තකයිඊ පසු ගිි පාර්මේශම්න්තුව කාලවලශද මූලවලාස ශද සින 
 න්ත්රීවරුන්ශගන් අපි නිරන්තරශින්  ඉල්ලවලා සිනිාඊ COPE 

වාර්තා මතිපතිවරිා ශවත ිවන් ි කිිලවලා.  මුත් ිැේශේ 
 ැහැ. එ  නිසා  ා ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ව වාඊ අදෙත් 
සම්්රද්ාික් පටන් ගැම  සම්බන්ධව. ශම්ක ඉතා ත් ශහැා 

සම්්රද්ාික්.  

අනික් කාරණිඊ  ා ද්ැක්කාඊ ශපශර්ද්ා රූපවාහිනිශින් ස හරු 
කිි වාඊ ශම්  විවාද්ි  වත්වන්  අපි  ඩුවක් පැවරුවාි කිිලවලා. 

ශ ැකද්ඊ  ේට කමේන් ද්වසක ශම් සිද්ධිි සම්බන්ධශින් 
ශරේ්ධාධිකරශද  ඩුවක් පවරා තිශබ වා. අපට එශහ  
වුව  ාවක් තිබුශණ්  ැහැ.  ඒ තර්කි   ේශද  පාර්ල්ශම්න්තුශේ 

ශම්  විවාද්ි පටන් ගන් ශකැට අපි ඉනයරිපත් කශළේත්  ැහැ. 
ඔබතු ා  ට කථා කළ ශවලවලාශේ     ඔබතු ාට පැහැනයමේව කිේවාඊ  
එවැනි  ඩුවමේන් ශම් විවාද්ි  වත්වන් ට බැහැ කිිා. ශ ැකද් 
පාර්මේශම්න්තු සම්්රද්ාිඊ පාර්මේශම්න්තුවට තිශබ  මුද්ල් බලවලි 

ගැ  අප වි ව්ාස කර වා. ශම් අදෙත් සම්්රද්ාි  පටන් ගැම  
ගැ  ඔබතු ාට  ා ස්තුතිවන්ත ශව වා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබැශහැ  සත්ුතියි.  

ේළඟටඊ ගරු බි ල් රත් ාික  න්ත්රීතු ා. 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශකෝප් වාර්තාව මතිපතිවරිාට ශිැමු 

කළ යුතුි කිිා ඔබතු ා ඉනයරිපත් කර  ලවලද් ශිෝජ ාව 
ඔබතු ාශ  අද්හසක්  ව ශින් ඉනයරිපත් කිරී  අපි ඉතා  අගි 

කර වා. ගරු සභා ාිකතු ා  ේට එතු ාශ  එකඟතාව  පළ  
කළා.  එ  නිසා ශම් ශකෝප් වාර්තාව මතිපතිවරිාට ශිැමු 
කරන් ි කිිා ඉතා ත් ඕ ෑකත න් ඉල්ලවලා සින වා.  ඒ වාශ   

ශම් ශකෝප් වාර්තාව  මතිපතිතු ාට ශිැමු කළාට පසුව ඒ පිබඳබාව 
ිම් ආකාරික පසු විපරම් ක්රිිාවමේික් පාර්මේශම්න්තුව  ගින් සිදු 
කරන්ශන් ශකශසේද් කිි  කාරණි පිබඳබාවත් අව ය කර  

පිිවර ඉනයරිශදදී ගන් ි කිිා අප ඉල්ලවලා සින වා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වාසුශද්ව  ා ාික්කාර  න්ත්රීතු ා. 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශපැදු වයාපාර  පිබඳබා කාරක සභා 
වාර්තාව -COPE වාර්තාව-   ගින්  නිග  ි කර තිශබ  කරුණු 

ගැ  මුළු පාර්මේශම්න්තුව  පිබඳගැම ක් ද්ක්වා තිශබ  නිසා 
ඔබතු ා නිවැරනයව එි ශ ශසේ ශිැමු කිරී ට තීන්දු කිරී  ශම් 
අවස්ථාශේ කළ හැකි  එක  ශද්ි බව  ට ශප් වා. ශ යින්ඊ ිම් 
අපරාධික් සිදු කර තිශේ  ම් ඒ අපරාධි පිබඳබාව කටයුතු කිරී  

භාර මතිපතිතු ාට බව ඇත්ත.  මුත් ශ ි ශපැලීසිිටත් අද්ාළ 
කාරණික්. ඔබතු ා ශ   වාර්තාව මතිපතිතු ාට ශිැමු කර වා 
වාශ   ශ ි ශපැමේස්පතිතු ාටත් ශිැමු කිරී   සුදුසුි කිිා    

හිත වා. ශකශසේ  මුත් ඒක ඔබතු ාශ  අභි ති. ගරු 
සභා ාි කතු ා කිේව පරිනය අවසර ශ ැලවලබා ශරේධ්ාධිකරණශද 
 ඩුවක් විභාගිට ගන් ට බැහැ. අවසරි ශ ැදුන් ා වූ  ඩුවක් 

ශගැනු කිරී   ඩුවක්  ැති තත්ත්විට ස ා යි. ඒක ශලවලැකු 
කාරණික් හැනිට    ද්කින්ශන්  ැහැ. ශකැශහැ ත් ඔබතු ා 
්රකා  කරලවලා  තිබුණාඊ කිසි ශලවලසකින් ශම් විවාද්ි  වත්වන්ශන් 

 ැහැයි කිිලවලා. ඔබතු ා ඒක කිේශේ ඔි  ඩුව ශගැනු කිරී  ගැ  
ශතැරතුරු ද්ැ ශග . ඔබතු ා ඒ පිබඳබාව තීරණික් අරශග   
තිබුණා. එ  නිසා ඒ පිබඳබාව කළ හැකි ශද්ික් තිබුශණ්  ැහැ. 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ    ඔබතු ාශගන් එක ශද්ික් ඉල්ලවලා 
සින වා. ඒඊ ශම් පිබඳබාව  ැවත ඔබතු ාට වාර්තා කිරී  සාහා 
මතිපතිතු ාට ි ම්කිසි කාලවල රාමුවක් ශද්න්  කිිලවලායි.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබැශහැ  ස්තුතියිඊ ගරු  න්ත්රීතු ා. ශ ි ශපැලීසිි ශවත 

ශිැමු කිරී  මතිපතිතු ා විසින් කර වා ඇති. එතු ා හරහා ත යි 
ඒ කටයුත්ත ශකශරන්ශන්.  

ේළඟටඊ ගරු සුනිල් හඳුන්ශ ත්ති  න්ත්රීතු ා කථා කරන් . 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ    විශ ේශින්  ඔබතු ාට 

ස්තුතිවන්ත  ශව වාඊ ේශද ද්වශසේ අපි කළ විවාද්ශද ්රතිලලවලික් 
හැනිට ඔබතු ා අද් නය ශද ඊ ක්ණිකව ශම් වාර්තාව 
මතිපතිතු ාට ශිැමු කරන් ට බලවලාශපැශරැත්තු වී  ගැ . ඒ 
වාශ   ඉන් අ තුරුව සිදු ව  ක්රිිාවමේි පාර්මේශම්න්තුවටත්ඊ 

COPE  කත ටුශේ අධීක්ණිටත් ලවලක් කිරී ට ඔබතු ා නිර්ශද් ක් 
කර වා  ම් වඩා ශහැායි. එි විි යුත්ශත් ඔබතු ාශ   ඟ 
ශපන්වී  ිටශත්යි.  

   ශම් අවස්ථාශේදී ිම් පැහැනයමේ කිරී ක් කරන් ට ඕ ෑ. 
ේශද නය ශද අවසා  ශ ැශහැශත්ඊ -   සභා ගැශේ සිනශදත් 
 ැහැ.- ගරු රවි කරුණා ාික මුද්ල් අ ාතයතු ා ්රකා ික් 

කරලවලා තිබුණාඊ විගණකාධිපතිතු ාට එතු ාශගන් ලවලැශබන් ට 
ඕ ෑ වාර්තාවක් අශප් ගරු බි ල් රත් ාික  න්ත්රීතු ා සභාගත 
කිරී  පිබඳබාව. ඇත්තට  එ  වාර්තාව මුද්ල් අ ාතයතු ාශ  

ඉල්ලී කට අනුව විගණකාධිපතිතු ා විසින් සකස් කරලවලාඊ පසු ගිි 
16වැනි ද්ා මුද්ල් අ ාතයතු ාට ශිැමු කරලවලා තිශබ වා. 1වවැනි ද්ා 
උශද්  මුද්ල් අ ාතයතු ාශ  ශප ද්ගමේක ශල්කම් ශහෝ කවුරු 

ශහෝඊ අත්සන් කරලවලා එි භාර ශග  තිශබ වා. එහි පිටපතක්  
ත යි ශපැදු වයාපාර පිබඳබා කාරක සභාශේ සභාපති හැනිට  ට 
ශිැමු කශළේ. 1වවැනි ද්ා අශප් කාරක සභාශේ ශල්කම්තුත ි එි 
මේඛිතව භාර ශග  තිශබ වා. එි  හ බැංකුශේ කටයුත්තක් නිසා 

විගණකාධිපතිතු ා විසින්  හ බැංකු අධිපතිතු ාටත් ශිැමු කරලවලා 

තිශබ වා. ඒ සිිදෙ  ශල්ඛ්     විගණකාධිපතිතු ාශගන් ලවලබා 

ගත්තා. ශ   කාරණාව  ාධයවලවලත් වාර්තා වුණු නිසා    ඒ  

වාර්තාව සහ මේපි තු   සභාගත* කර වා.  

   ගරු බි ල් රත් ාික  න්ත්රීතු ාට ඒ වාර්තාව ශිැමු 
කශළේ    විශද් ගත ශවලවලා සින නිසායි. ශබැශහැ  ස්තුතියිඊ ගරු 
කථා ාිකතු නි.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද් උශද් ශකෝප් කත ටුශේ සභාපතිතු ා  ාව ද්ැනුවත් කළාඊ 
ශ   බැඳුම්කර සිද්ධිි වාශ   මීට කමේන් සිදු වූ සිද්ධි 
සම්බන්ධශිනුත් එතු ා පරීක්ණ ආරම්භ කර තිශබ  බවට. 

එිත් ශම් ගරු සභාශේ ද්ැ  ගැම  සාහා    ශම් අවසථ්ාශේදී 
සාහන් කරන්  කැ ැතියි. 

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ති නිවයෝජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශකෝප් එශක් ස ාජිකශිකු හැනිටත්ඊ 

පාර්මේශම්න්තු  න්ත්රීවරශිකු හැනිටත්    ඔබතු ාට ස්තුතිි පළ 

කර වාඊ ශකෝප් එක ශවන්  පුළුවන්ඊ රජශද ගිණුම් පිබඳබා 
කාරක සභාව ශවන්  පුළුවන්ඊ ිම් බරපතළ කරුණක් පිබඳබාව 
නිග  වලවලට එළඹුණාට පසශ්සේ ඒ පිබඳබාව තර්කානුකූලවල 
අවසා ික් කරා ළඟා විි හැකි ක්රිිාද්ා ික් සාහා ශිැමු කිරී  

ගැ .  

ගරු කථා ාි කතු නිඊ ඉතා ත් වැද්ගත් සම්්රද්ාිික් ඔබතු ා 
ආරම්භ කරන්ශන්. ශ   ක්රිිාද්ා ි තුළ අපරාධ වග මක ක් 
ප ණක් ශ ශවයි. අපරාධ වග මක ක් ස ඟ  සිවිල් වග මක කුත් 

හට ගන්  පුළුවන්. අපරාධ වග මක ක් තිශබ වා  ම්ඊ අපරාධ 
 ඩු පැවරී ටත්ඊ සිවිල් වග මක ක් තිශබ වා  ම්ඊ සිවිල් වගමකම් 
පිබඳබා  ඩු පැවරී ටත් රජිට හැකිිාව තිශබ වා. ඒ වාශ   
ශව ත් උපශද්ස් ලවලබා දී ටත් හැකිිාව තිශබ වා. ශම් 

ශව ශකැටත්  විි භාර අ ාතයවරිා හැනිට ගරු 
අග්රා ාතයතු ා විසින් ශම් වාර්තාව මතිපතිවරිාට ශිැමු කරලවලා 
තිශබ වා.  මතිපතිවරිා විසින් දුන් උපශද්ස් පරිනය  හ බැංකු 

අධිපතිවරිා විසින් ශම් පිබඳබාව අපරාධ පරීක්ණ 
ශද්පාර්තශම්න්තුවට පැත ණිමේ කරලවලා තිශබ වා. ඒ අනුව අපරාධ 
පරීක්ණ ශද්පාර්තශම්න්තුව පරීක්ණ ආරම්භ කරලවලා තිශබ වා. 

ශම්ක ශහැා තත්ත්වික්. ශම් සම්්රද්ාි නයගට  රැ   ශග  ිා යුතුයි. 
 මුත් ශ වැනි ක්රිිාවමේික් කරන්   ම් මතිපති 
ශද්පාර්තශම්න්තුවත්  ක්ති ත් ශවන්  ඕ ෑ; ඔවුන්ට පහසුකම් 

ලවලබා ශද්න්  ඕ ෑ. ඒ නිසා ඔබතු ා මතිපතිතු ා කැාවා 
පාර්මේශම්න්තුශේ රජශද  ගිණුම් පිබඳබා කාරක සභාවඊ ශකෝප් 
කත ටුව සහ මූලවලය කාරණා පිබඳබා ශසැිා බලවල  අශ කුත් කත ටු 

විසින් කර  නිග  ින් පිබඳබාව මති ි වගවී  ශසැිා බැලී  
සාහා වැඩි  ත් කටයුතු කර  ශව    අං ික් මතිපති 
ශද්පාර්තශම්න්තුව තුළ ආරම්භ කිරී  ගැ  ද්ැනුවත් කරන් . 
එශහ  වුශණැත් කල් ින්ශන්  ැතිව ඉක් නින්  ්රතිලලවල 

ලවලබාගන්  පුළුවන් ව  බවත්    ඔබතු ාට සාහන් කරන්  
කැ ැතියි.  

293 294 

————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු අවශ්ෝක් අවේසිිංහ ෙහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ුවවන් 
වසේවා නිවයෝජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க - சபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் சசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ඔබතු ා ගත් තීන්දුව ගැ  ශකෝප් 
එශක් සා ාජිකශිකු ව ශින්   ත් ඉතා  සන්ශතෝ ව වා. ඒ 

වාශ      ඔබතු ාශගන් ඉල්ලී ක් කර වා. ඉනයරිශදදී 
ක්රිිාත් ක කරන්  කිිලවලා ශකෝප් කත ටුව විසින් නිර්ශද්  
රාෂ්ික් ඉනයරිපත් කරලවලා තිශබ වා. ශකෝප් එක විසින් ලවලබාදුන් ඒ 

නිර්ශද්  පිබඳබාව ඔබතු ාශ  අවධා ි ශිැමු කරලවලාඊ ඉනයරිශදදී 
ඒවා ක්රිිාත් ක කිරී  සාහා මූමේකත්වි ගන් ා ශලවලස  
විශ ේශින් ඔබතු ාශගන් ඉල්ලවලා සින වා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි. ශකෝප් කත ටුව ඉතා ත්  ක්රිිාකාරී ශලවලස කටයුතු 
කර  බව අපි ද්න් වා. ඒ නිසා ඉනයරි වැඩ කටයුතු සාහාත් ශකෝප් 
කත ටුවට පාර්මේශම්න්තුශවන් ලවලබානයි යුතු පූර්ණ සහශිෝගි ලවලබා 

ශද්  බව    ශම් අවස්ථාශේදී සාහන් කරන්  කැ ැතියි. 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු ා. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ඔබතු ාට ශබැශහැ  ස්තුතියි.  

ේශද පැවති විවාද්ශදදී  ා විසින් කර  ලවලද් කථාශේ ශපැඩි 
නිවැරනය කිරී ක් කිරී  සාහා  ා  ඔබතු ාශගන් අවසර ඉල්ලවලා 
සින වා.  ශ  කථාව ආරම්භ කළ අවස්ථාශේ සිට  ට වි ාලවල 

බාධා කිරීම් සිදු කළා. පසුගිි කාලවලශද වි ල් වීරවං   ැතිතු ාශ  
අ ාතයාං ි ිටශත් පැවති වාහ   ක් ඉත්තෑකන්ශද් 
ස්වාමීන්වහන්ශසේට පරිහරණි කරන්  භාරදීලවලා තිබුණා.  මුත් 
ේශද  ාශ  කථාශේදීඊ ඒ අවසථ්ාශේ පැවති කලවලබලවලකාරී 

වාතාවරණි නිසා  උන්වහන්ශසේශ     කිිැවිලවලා තිශබන්ශන් 
"ඉත්තෑපාශන් සව්ාමීන්වහන්ශසේ" කිිලවලායි.  ා ඒ සම්බන්ධශින් 
ස ාව අිැද් සින වා. ඉත්තෑපාශන්  ාික සව්ාමීන් වහන්ශසේ 

ශග රවමි  ාික සව්ාමීන් වහන්ශසේ ශක කු විධිිට මුළු රට  
පිබඳගන් ා ස්වාමීන් වහන්ශසේ ශකශ කු බව අපි ද්න් වා.  ා ඒක 
නිවැරනය කර වා. ඉත්තෑකන්ශද් සව්ාමීන් වහන්ශසේට ත යි වාහ  

දීලවලා තිබුශණ්. ඒ සම්බන්ධව ිම් කිසි අපහසුතාවක් වුණා  ම්ඊ 
ශග රවමි ඉත්තෑපා   ාික ස්වාමීන් වහන්ශසේශගන්  ා ස ාව 
අිැද් සින වා. එි නිවැරනය කරන්   ට අවසථ්ාව ලවලබා දී  

සම්බන්ධව ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වාඊ ගරු 
කථා ාිකතු නි.  

 
 

ගු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ සව්ාමීන් වහන්ශසේ කවුද්? 

 
 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඉත්තෑකන්ශද් සද්ධාතිසස් හාමුදුරුවන්ට ත යි වාහ  හතරක්  
දීලවලා තිශබන්ශන්. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබැශහැ  ස්තුතියිඊ ගරු  න්ත්රීතු නි. ේශද රාත්රීශද  අති 
ශග රවමි ශකෝට්ශට් පාර් ව්ශද  හා ාි ක ඉත්තෑපා   ාි ක 
ස්වාමීන් වහන්ශසේ  ට කථා කර ශම් ගැ  සිත් ශේද් ාශවන් කථා 

කළා. අද් ඔබතු ා විසින් ශම් කාරණාව නිවැරනය කිරී  ගැ   ා 
අගි කර වා. ශම් ගැ  පාර්මේශම්න්තුව හරහා  උන්වහන්ශසේ 
ද්ැනුවත් කරන් ම්.  

 
ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා (පාර්ලිවම්න්ුර 

ප්රතිසිංසනකරණ හා ජනොධාය අොතය සහ ආණ්ු  පක්ෂවේ  
ප්රධාාන සිංවිධාායකුරො)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் 

அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ අග්රා ාතයතු ා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    200,ඊ 200,ඊ 

2010ඊ 2011ඊ 2012ඊ 2013ඊ 201  සහ 2015 වර් සාහා අල්ලවලස ්
ශහෝ දූණ ශ ෝද් ා වි ර්   ශකැත න් සභාශේ වාර්ෂික වාර්තා  
ඉනයරිපත් කරත .  

ශ   වාර්තා න තික කටයුතු (දූණ විශරෝධී) සහ  ාධය 
පිබඳබා ආංෂ්ක අධීක්ණ කාරක සභාවට ශිැමු කළ යුතු ිැයි    
ශිෝජ ා කරත .   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  

ගරු කථා ාි කතු නිඊ සව්ශද්  කටයුතු අ ාතයතු ා 
ශවනුශවන්    2015 වර්ි සාහා අනුරාධපුර නයස්ත්රික් ශල්කම් 

කාර්ිාලවලශද කාර්ි සාධ  වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම් ඉනයරිපත් 
කරත .  

ශ   වාර්තාව අභයන්තර පරිපාලවල ි හා රාජය 
කළ  ාකරණි පිබඳබා ආංෂ්ක අධීක්ණ කාරක සභාවට ශිැමු 
කළ යුතු ිැයි    ශිෝජ ා කරත . 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශස ඛ්යඊ ශපෝණ හා ශද්ීයි නවද්ය 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    2011 සහ 2012 වර් සාහා 

ශහෝත ශිෝපති නවද්ය සභාශේ වාර්ෂික වාර්තා  ඉනයරිපත් කරත .  
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පාර්මේශම්න්තුව 

ශ   වාර්තා ශස ඛ්ය සහ  ා ව සුභසාධ ිඊ ස ාජ 
සවිබලවලගැන්වී  පිබඳබා ආංෂ්ක අධීක්ණ කාරක සභාවට ශිැමු 
කළ යුතු ිැයි    ශිෝජ ා කරත . 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ මුද්ල් අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    

2015 වර්ි සාහා ශද්ීයි ආද්ාිම් ශද්පාර්තශම්න්තුශේ කාර්ි 
සාධ  වාර්තාව ඉනයරිපත් කරත .  

ශ   වාර්තාව රජශද මුද්ල් පිබඳබා කාරක සභාවට ශිැමු කළ 
යුතු ිැයි    ශිෝජ ා කරත .   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ කෘෂිකර්  අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    

201 /15 වර්ි සාහා සී/ස ලවලංකා ශපැසශ්ප්ට් ස ාගශම් වාර්ෂික 
වාර්තාව  ඉනයරිපත් කරත .  

ශ   වාර්තාව කෘෂිකර් ි හා ඉඩම් පිබඳබා ආංෂ්ක අධීක්ණ 
කාරක සභාවට ශිැමු කළ යුතු ිැයි    ශිෝජ ා කරත . 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ රාජය වයවසාි  සංවර්ධ  අ ාතයතු ා 

ශවනුශවන්    2015 වර්ි සාහා ලවලංකා බැංකුශේ වාර්ෂික 

වාර්තාව ඉනයරිපත් කරත .  

ශ   වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධ  පිබඳබා ආංෂ්ක අධීක්ණ 
කාරක සභාවට ශිැමු කළ යුතු ිැයි ශිෝජ ා කරත . 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

රජවේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව  
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Sir, on behalf of the Hon. M.A. Sumanthiran,  

Chairman of the Committee on Public Finance, I present 
the Report of the Committee on Public Finance on "Land 
(Restrictions on Alienation) (Amendment) Bill", 
"Regulations under the Imports and Exports (Control) 

Act, No. 1 of 1969", "Regulation  under  the  Value  
Added  Tax Act, No. 14 of 2002", "Orders under Sections 
3 and 3C of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 
of 1989" and "Order under Section 3(2) of Land 
(Restrictions On Alienation) Act, No. 38 of 2014" 
referred to the said Committee. 

 
සභාවම්සය ෙත තිබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
වපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු අේදුල් හලීම් ෙහතා (තැපැල්  තැපැල් වසේවා හා 

මුසනලිම් ආගමික ක යුුර  අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம் - தபால், தபால் சசகவகள் 

மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அகமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
Sir, I present - 

(1)   a  petition received from Mr. B.R. Suranimala 
Jayasekara of No. 40, Gorakawatta, Batagalla, 
Pujapitiya; and  

(2)   two petitions received from Mr. K.G.N.P.H.M.I. 
Mohomad of No. 07, Telecom Road, 

Kurundugaha Ela, Akurana.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හරින් ්ර ාන්දු  හතා - පැත ණ  ැත. 
 

ගු පාලිත වතවරප්වපුෙ ෙහතා (අභයන්තර ක යුුර  
වයඹ සිංවර්ධාන හා සිංසනකෘතික ක යුුර නිවයෝජය 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடசமல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பிரதி   

அகமச்சர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශ ැරපිනිඊ ත ද්ලවල ඊ "සිසිලවල" ි  
මේපි ශිහි පනයංචි යූ. විල්බට් සිල්වා  හතාශගන් ලවලැබුණු 

ශපත්ස ක්    පිබඳගන්වත . 
 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ පා දුරඊ උඩුමුල්ලවලඊ ශසෝ ා  න්ද් 
 ාවතඊ අංක 201/2 ද්ර  ස්ථා ශිහි පනයංචි පී.අයි. පතිරත්  

 හතාශගන් ලවලැබුණු ශපත්ස ක්    පිබඳගන්වත . 

 

ගු පියිංකර ජයරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ාද්ම්ශප්ඊ සිල්වා  ගරිඊ සිල්වා 
 ාවත 1ඊ අංක 305/1ව-15 ද්ර  මේපි ශිහි පනයංචි නවද්ය 
ඩේමේේ.ඩේමේේ.එස්.ඩේමේේ.සී. ්ර ාන්දු  හත්ත ිශගන් ලවලැබුණු 
ශපත්ස ක් පිබඳගන්වත . 
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[ගරු ගින්ත කරුණාතිලවලක  හතා] 
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ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ    පහත සාහන් ශපත්සම් තු  
පිබඳගන්වත . 

1. පා දුරඊ ශ්රිිා  ාවතඊ අංක 31/ඒ ද්ර  සථ්ා ශිහි පනයංචි 
අ රසිරි ද්ළුවත්ත  හතාශගන් ලවලැබුණු ශපත්ස ; 

2. බත්තරමුල්ලවලඊ ශකැසව්ත්තඊ තලවලංග  උතුරඊ අංක 216 ඒ 
ද්ර  සථ්ා ශිහි පනයංචි එල්.එල්.ආර්.  ශල්කම්වසම් 
 හත්ත ිශගන් ලවලැබුණු ශපත්ස ; සහ 

3. රත් ලවලා ඊ කටුබැද්ද්ඊ ආද්ර්   ගර පාරඊ අංක 1  ද්ර  
සථ්ා ශිහි පනයංචි එම්.එච්.ේ. ්ර ාන්දු  හතාශගන් ලවලැබුණු 
ශපත්ස . 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශරෝහිණී කු ාරි විශේරත්   හත්ත ි - පැත ණ  ැත. 

 
ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන ෙහතා (ක්රීඩා නිවයෝජය 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விகளயாட்டுத்துகற பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mrs. 

Z. Mufeeda Usman of No. 218, Orabi Pasha Road, 
Sainthamaruthu - 01. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සම්  ෙහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර  ් අංක 1 -6,ව/'16- (2)ඊ ගරු බුද්ධික පතිරණ  හතා. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ා එ  ්ර  ්ි අහ වා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ කර් ාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුර දී  සාහා සති 
ශද්කක කාලවලික් ඉල්ලවලා සින වා. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර  ් අංක 2-,02/'16-(1)ඊ ගරු සුනිල් හඳුන්ශ ත්ති  හතා.  
 

ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ා එ  ්ර  ්ි අහ වා. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ නිවාස හා ඉනයකිරීම් අ ාතයතු ා 

ශවනුශවන්  ා එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුර දී  සාහා සති ශද්කක 
කාලවලික් ඉල්ලවලා සින වා.  

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

ගාල්ල වරාය භූමිය බදු දීවම් ගිවිසුෙ: විසනතර 
காலித் துகறமுக நிலப்பரப்புக் குத்தகக 

உடன்படிக்கக: விபரம் 
LEASE AGREEMENT OF GALLE PORT PREMISES: DETAILS 

 
924/’16 

3. ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

වරාි හා  ාවික කටයුතු අ ාතයතු ාශගන් ඇූ                   
්ර  ්ි - (1): 

(අ) (i) ගාල්ලවල වරාි  භූත ි බදු දී  සාහා රී ලවලංකා වරාි  
අධිකාරිි හා සී ගල්ෆ් ෂිප්ිාඩ් පුද්ගමේක ස ාග  
අතර ගිවිසු ක් අත්සන් කර තිශේද්; 

 (ii) එශසේ  ම්ඊ එ  නය ි කවශර්ද්;  

 (iii) එ  ගිවිසු  ශම් ද්ක්වා ක්රිිාත් ක වන්ශන්ද්; 

 (iv) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ේට ශහේතු කවශර්ද්; 

 (v) එ  ගිවිසු  සභාගත කරන්ශන්ද්; 

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශ හිද්? 

(ආ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அலுவல்கள் 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) காலித் துகறமுக நிலப்பரப்பிகனக் குத்தககக்கு 

வைங்குவதற்காக இலங்கக துகறமுக 

அதிகாரசகபக்கும் சீ கல்ப் சிப் யாட் தனியார் 

கம்தபனிக்கும் இகடசய உடன்படிக்கக ஒன்று 

ககச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அந்தத் திகதி யாததன்பகதயும்; 

 (iii) அந்த உடன்படிக்கக இற்கறவகர 

நகடமுகறயிலுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iv) இன்சறல், அதற்கான காரணம் 

யாததன்பகதயும்; 

 (v) அந்த உடன்படிக்கககயச் சகபயில் 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 
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පාර්මේශම්න්තුව 

asked  the  Minister of   Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether an agreement  has been signed   
between Sri  Lanka Ports Authority and Sea 
Gulf Shipyard (Pvt) Company  to lease out 
the premises of Galle Port ; 

 (ii) if so, the  date  on which the aforesaid 
agreement was signed; 

 (iii)  whether the aforesaid agreement is 
operative to date; 

 (iv) if not, the reasons for it; and 

 (v) whether  the aforesaid  agreement  will be 
tabled in this House? 

(b) If not, why ? 

 

ගු අර්ජුන රණුරිංග ෙහතා (වරාය හා නාවික ක යුුර 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ඒ ගරු  න්ත්රීතු ාශ  ්ර ් ිට පිබඳතුර 

ශ ශසේයි.  

(අ)  (i)  ගාල්ලවල වරාි  භූත ි බදු දී  සාහා රී ලවලංකා වරාි  
අධිකාරිි හා සී ගල්ෆ් ෂිප්ිාර්ඩ් පුද්ගමේක ස ාග  
අතර ගිවිසු ක් අත්සන් කර ඇත.  

      (ii)  ගිවිසු  අත්සන් කර  ලවලද් නය ි 2013.05.13 ශේ. 

     (iii)  ගිවිසු  ශම් ව  විට ක්රිිාත් ක ශ ැශේ. 

 (iv)  රී ලවලංකා වරාි  අධිකාරිි ස ඟ එළැ ග ගිවිසු  පරිනය 
ඉටු ශ ැකළ පහත සාහන් ශහේතු  ත ගිවිසු  
අවලවලංගු කර  ලවලදී. 
1.  වයාපෘතිිට අද්ාළ සංවර්ධ  සහතිකි ලවලබා 

ශ ැදී . 
2.  ගිවිසුම්ගත පරිනය රී ලවලංකා වරාි  අධිකාරිිට 

ශගවිි යුතු බදු මුද්ල් ශ ැශගවී . 

* 2016.0,.31 නය ට ශ ශගවූ බදු මුද්ලවල 
ඇශ රිකානු ශඩැලවලර් 3ව,ඊ5 6.0  

*  බදු පරිරි ිථාවත් කිරී ට වැි  ව  
මුද්ලවල රුපිිල් 60,ඊ300.00  

3.  වසර 03ක් ඉක්  ගිි ද් වයාපාරි ආරම්භ 
කිරී ට අශපැශහැසත් වී . 

4.  අද්ාළ ්රශද්  ිනිද්හස ්කිරී  ශවනුශවන් නි  
කළ යුතු අතිශර්ක සංවර්ධ  කටයුතු පැහැර 
හැරී . 

 (v)  ගිවිසු  සභාගත කළ හැකිි.  ා ඒ ගිවිසු  

සභාගත* කර වා. 

(ආ)  අද්ාළ ශ ැශේ.  

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ාශ  පළමුව  අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි. 
ශම් ගිවිසු  අත්සන් කරලවලා තිශබන්ශන් 2013  ැයි  ාසශදදී. 

ගිවිසු  ක්රිිාත් ක ශ ැවන්ශන් වරාි අධිකාරිශද ්ර  ්ික් නිසා 
ශ ැශවයිඊ වයාපෘති ශිෝජකිාශ  ්ර  ් ගණ ාවක් නිසායි. ගරු 
ඇ තිතු නිඊ ශම් ගිවිසු  අනුව ගාල්ලවල වරාි භූත ශද ශකැච් ර 
ඉඩම් ්ර ාණික් ශකැප ණ කාලවලිකට බදු ශද් වාද් කිිලවලා    

ද්ැ  ගන්  කැ ැතියි.  

 
ගු අර්ජුන රණුරිංග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ බදු කාලවල සී ාව අවුරුදු 30යි. එහි අරමුණ 
ශවලවලා තිශබන්ශන් ගාදෙ වරාශද රුවල්  ැේඊ විශ ෝද් ිාත්රා 
අදෙත්වැඩිිාවඊ  ැේ නි්පාද් ි හා අද්ාළ පහසුකම් සථ්ාපිත 

කිරී යි. ඇශ රිකානු ශඩැලවලර් ත මේි    ක් කිිලවලා ත යි 
තිශබන්ශන්. ශකැච් ර ්ර ාණික්ද් කිිලවලා  ැහැඊ  න්ත්රීතු නි. 
   ඒ සාහා පිබඳතුරක් ලවලබා ශද්න් ම්.  

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ාශ  ශද්ව  අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි. 
ශ හිදී  සී ගල්ෆ් ෂිප්ිාඩ් ශප ද්ගමේක ස ාග  ත යි රී ලවලංකා ව 
නිශිෝජ ි කශළේ. අද්ාළ ආශිෝජකිා ශවලවලා තිශබන්ශන් Hadi 

Hamad Al Hammam Group of Saudi Arabia කිි  
ශකැම්පැණිි. ශම් රශට් ආර්ථිකශද  ර් සථ්ා  ශම් විධිිට දීර්ඝ 
කාලී ව බදු දී ට ශහෝ විකිණී ට අපි විරුද්ධයි. ගාදෙ වරාිද්ඊ 

හම්බන්ශතැට වරාිද්ඊ ශකැළඹ වරාිද්ඊ ත්රිකුණා ලවල වරාිද් කිිලවලා 
ශව සක්  ැහැ. ඒවා රශට් සංවර්ධ ිට වැද්ගත් ස්ථා .  මුත් 
2013  ැයි  ාසශද දී අවුරුදු 30කට ගාදෙ වරාි භූත ි බදු ශද්න්  

ශ ශහ  ගිවිසු ක් අත්සන් කර ශකැට වරාි අධිකාරිශද 
සභාපතිවරිා ව ශින් සිනශද කවුද්?  

 
ගු අර්ජුන රණුරිංග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ට  තක හැනිට 2013 වසශර්දී රිිත් 
බන්දු වික්ර   හතා ත යි සභාපති ව ශින් සිනශද.  

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  තුන්වැනි අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි.  

ශම් විධිිට එක එක වරාි ඇ තිවරුන් කටයුතු කර  
කාලවලශදදී අශප් වරාි ඉඩම් බදු ශද්ත න් ි වා. ස හර විට එ  

කාලවලි අවුරුදු 30ක් ශවන්  පුළුවන්; ප ස් ගණ ක් ශවන්  
පුළුවන්; අවුරුදු ,,ක් ශවන්  පුළුවන්. ගරු ඇ තිතු නිඊ ශම් 
සම්පත් රැක ගැම  සාහා වරාි ඇ තිවරිා විධිිට ඔබතු ාශ  

කාලවලි තුළදී ඔබතු ා ගන්  බලවලාශපැශරැත්තු ශව  පිිවර 
ශ ැ වාද්? 

 
ගු අර්ජුන රණුරිංග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ශම් වරාින්වලවල කළ යුතු කටයුතු නයහා 
බලවල  ශකැට ස හර ශේලවලාවට අපට ශපම ි වාඊ ඒ සාහා 
ආශිෝජකින් ශගන්විි යුතුයි කිිා. ශම් වාශ  ශද්වල් වි ාලවල 

301 302 

[ගරු (නවද්ය)  මේන්ද් ජිතිස්ස  හතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ව ශින් සංවර්ධ ි කර වා  ම් ශහැා ආශිෝජකින් 

ශග ැල්ලවලා ඉතා  වැද්ගත් විධිිට ගිවිසුම් අත්සන් කශළැත්ඊ රටට 
පාඩුවක් ශවන්ශන්  ැහැ කිිා    හිත වා. හැබැයිඊ ඔබතු ා 
කිි වා වාශ  ස හර ගිවිසුම් අත්සන් කරලවලා තිශබන්ශන් 
 කයතා වාර්තාවත්  ැතුවයි. එවැනි තත්ත්වික් අද්  ැහැ. අපි 

ද්ැන් එ  ආශිෝජකින් සම්බන්ධව  ශකබඳන්  තීරණ ගන්ශන් 
 ැහැ. අපි ආර්ථික කත ටුවට ශිැමු කර වා. ඒ වාශ   කැබි ට් 
 ණ්ඩලවලිට ශිැමු කර වා.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයිඊ ඒ එ   කයතා වාර්තාවලවල ඇත්ත  ැත්ත  
අපි ශහැඳින් ශසැිා බලවල වා. ඒ හරහා ත යි අපි ශම් අවස්ථාව 
ලවලබා ශද්න්ශන්.  ආණ්ඩුවක් හැනිට ශ ැ   කාලවලික වුණත් 

අපට ශලවලැකු මුද්ලවලක් ශගවන්  අ ාරු නිසා ත යි ශ වැනි ශද්වල් 
කරන්ශන්.    ශප ද්ගමේකව හිත  ශද්ික් ත යිඊ ශ වැනි 
ශිෝජ ා ශගශ  ශකැටඊ පුළුවන්  ම් වරාි අධිකාරිිට වැඩි 

ලවලාභ ්ර ාණික්  ලවලැශබ  විධිිට; වැඩි  ක්ති ්ර ාණික් ලවලබා 
ගන්  පුළුවන් ව   විධිිට ගිවිසුම් අත්සන් කශළැත් ශහැායි 
කිි  එක. ස හර ආශිෝජකින් ඒකට කැ ැති  ැහැ. ඒ අනුව 
අපි ි ම් තීරණික් ගන් වා. 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  අවසා  අතුරු ්ර ් ි ශ ියි. 
ගරු ඇ තිතු නිඊ අද් ශව කම් ශම් අත්සන් කරපු ගිවිසුම් කිසිවක් 

පාර්මේශම්න්තුශේ සභාගත කරලවලා  ැහැ. ඒක වැරැනයයි. [බාධා 
කිරී ක්] ඔබතු ාශ  කාලවලශද දී ශ ැකක් ශහෝ ගිවිසු ක් අත්සන් 
කර වා  ම්ඊ ඒ සිිදෙ ගිවිසුම් පාර්මේශම්න්තුශේ සභාගත 

කර වාි කිිලවලා පාර්මේශම්න්තුවට  කිින්  ඔබතු ාට පුළුවන්ද්? 

 

ගු අර්ජුන රණුරිංග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ ශ   අ ාතයාං ි  ා  භාර ගත්තාට 

පසුව තව  එවැනි ගිවිසුම් ගැ  සාකච්ඡා කළා විතරයි. 
විශ ේශින්  හම්බන්ශතැට වරාි ගැ  අපි ද්ැන් සාකච්ඡා කර 
ශග  ි වා. ඒ සම්බන්ධශින් ජ ාධිපතිතු ාත්ඊ අග ැතිතු ාත්  

ද්ැනුවත් කරලවලා තිශබ වා. ශල්කම්වරුන්ශ  කත ටුශවන් ලවලබා ගත් 
පළමුවැනි වාර්තාව ඇ තිවරුන්ශ  කත ටුවකට ඉනයරිපත් කර 
තිශබ වා. අප ද්ැන් ඒ පිබඳබාව අධයි ික් කර ශග  ි වා. ඒ 

සාහා අප එක් එක්ශක ාශ  ශිෝජ ා ඉනයරිපත් කර තිශබ වා. ඒ 
හරහා එ  වාර්තාව මතිපතිතු ාට ින් ට ඕ ෑ. 
මතිපතිතු ාශගන් කැබි ට්  ණ්ඩලවලිට ින් ට ඕ ෑ. කැබි ට් 

 ණ්ඩලවලශින් පාර්මේශම්න්තුවට එන්  ඕ ෑ. ගිවිසු ක් අවසන් 
කරන්  ඉස්සර ඒ ක්රිිාද්ා ි අනිවාර්ිශින්   කර වා. 

 
වකොළඹ විශ්නවවිදයාලවේ ආරාර්ය ෙණ්ඩලය :  

පුරප්පාු  
தகாழும்புப் பல்ககலக்கைக விாிவுகரயாளர்  குைாம் : 

தவற்றிடங்கள் 
ACADEMIC STAFF OF COLOMBO UNIVERSITY: VACANCIES 
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4. ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධයාප  හා  හා ාර්ග අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර  ්ි 

- (1): 

(අ) (i) ශකැළඹ වි ව්විද්යාලවලශද ද්ැ ට ක්රිිාත් ක පීධ 
සංඛ්යාව ශකැප ණද්; 

 (ii) එහි ක්රිිාත් ක ශද්පාර්තශම්න්තු සංඛ්යාව 
ශකැප ණද්; 

 (iii) එක් එක් පීධවලවල හා ශද්පාර්තශම්න්තුවලවල සිනි යුතු 
සථ්ිර ආ ාර්ි  ණ්ඩලවලි ශවන් ශවන් ව ශින් 
ශකැප ණද්; 

 (iv) සථ්ිර ආ ාර්ි  ණ්ඩලවලශද පුරප්පාඩු තිශේද්; 

 (v ) එශසේ  ම්ඊ පුරප්පාඩු සංඛ්යාවඊ එක් එක් පීධි සහ 
ශද්පාර්තශම්න්තුව අනුව ශවන් ශවන් ව ශින් 
ශකැප ණද්; 

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශ හිද්? 

(ආ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

உயர் கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) தகாழும்புப் பல்ககலக்கைகத்தில் தற்சபாது 

இயங்கிவருகின்ற பீடங்களின் எண்ணிக்கக 

யாது; 

 (ii) அதில் இயங்கிவருகின்ற திகணக்களங்களின் 

எண்ணிக்கக யாது; 

 (iii) ஒவ்தவாரு பீடத்திலும் மற்றும் 

திகணக்களத்திலும் இருக்கசவண்டிய நிரந்தர 

விாிவுகரயாளர்  குைாம் தவவ்சவறாக 

எவ்வளவு; 

 (iv) நிரந்தர விாிவுகரயாளர் குைாமில் தவற்றிடம் 

நிலவுகின்றதா; 

 (v) ஆதமனில், தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்கக 

ஒவ்தவாரு பீடம் மற்றும் 

திகணக்களத்திற்கிணங்க தவவ்சவறாக 

எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked  the  Minister  of Higher  Education and 
Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 
University of  Colombo at present; 

 (ii) the number of departments functioning  in 
it; 

 (iii) the  permanent  academic staff that should 
be there in each department and faculty, 
separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent  in 
each faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ා එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුරු ශද් වා. 

(අ) (i) පීධ 0වකි. 

 (ii) ශද්පාර්තශම්න්තු  ,කි. 
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පාර්මේශම්න්තුව 

 (iii) ඇමුණු  01හි තීරු අංක 0  ි ටශත් ද්ක්වා ඇත. 

 (iv) ඔේ. 

 (v) ඇමුණු  01හි තීරු අංක 05 ිටශත් ද්ක්වා ඇත.  

ඇමුණු  සභාගත කරත .  

(ආ) පැ  ශ ැ ඟී. 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ාශ  පළමුශවනි අතුරු ්ර  ්ි 

ශ ියි. 

ගරු ඇ තිතු නිඊ පාසල්වලවල ෂ්යින්ට අනුව සා ා යශින්  
සිනි යුතු ගුරු අනුපාති 1:22ක් විි යුතුයි කිිලවලා රශට්  
අධයාප නින් අතර පිබඳගැම ක් තිශබ වා. එි ශලවලෝක 
පරි ාණශින්  වි ්වවිද්යාලවලවලවල පිබඳගැම  තිශබන්ශන් 1:10ක 
අනුපාතිකිනි.    ඔබතු ාශගන් ද්ැ  ගන්  කැ ැතියිඊ ශකැළඹ 
වි ව්විද්යාලවලශද ආ ාර්ි - ෂ්ය අනුපාති ශකැප ණද් කිිලවලා.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අඩුවක් තිශබ වා.    ඔබතු ාට ේශිත් පැහැනයමේව කිේවාඊ 

ආ ාර්ිවරුන්ශ  අඩුවක් තිශබ වා කිිලවලා. ඒකට ශහේතුව ත යි 
අශප් නිද්හස් අධයාප ි ලවලබා ගත් ශබැශහෝ ශද්ශ ක් රට අත්හැර 
ගිහිල්ලවලා තිබී . ගරු කථා ාි කතු නිඊ අපි ශම් අඩුව පිිවා ගන්  
visiting lecturersලවලා ගන් වා. අඩු පාඩු තිශබ වාඊ අපි 
පිබඳගන් වා.  

      

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  ශද්ව  අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි.  

ගරු අ ාතයතු නිඊ    ේශද ඔබතු ාශගන් වි ව්විද්යාලවල 
ශද්කක් ගැ  ්ර  ් ඇුවවා. ඔබතු ා පිබඳතුරු දුන් ා. ඒ 
වි ව්විද්යාලවල ශද්ශක්  -ශ ැරටුව සහ  ජිවර්ධ පුර වි ්වවිද්යාලවල - 
ආ ාර්ි හිඟ පුරප්පාඩු  20,යි. ද්ැන්ඊ ශකැළඹ වි ්වවිද්යාලවලශද 
පවති  ආ ාර්ි හිඟිත් එකතු වුණාට පසුව පුරප්පාඩු 301යි. ගරු 
අ ාතයතු නිඊ ශම් අතරින් වැඩි  පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිශබන්ශන් 
ශකැළඹ නවද්ය පීධශද බව ඔබතු ාට ශප් වා. ශකැළඹ නවද්ය 
පීධිඊ ලවලංකාශේ තිශබ  විෂ්ධ්ත  නවද්ය පීධි. අපි ශලවලෝකශද 
වි ව්විද්යාලවල ගැ  කථා කර වා ශන්. අශප් වි ව්විද්යාලවල 
පළමුශවනි ද්ාහ අතරත්  ැහැඊ ශද්ද්ාහ අතරත්  ැහැඊ ආසිිාශේ 
ඉන්ශ ත් පළමුශවනි පන්සීි අතර කිිලවලා කිි වා ශන්. ආණ්ඩුව 
ද්ැන් ඔක්ශකෝ  ශලවලෝකිට ශගනිින්  ශන් හද්න්ශන්. හැ  
ශද්ික්  අන්තර්ජාතික level එකට ශගනිින්  හද්න්ශන්. ශම් 
්ර  ්ි විසාන්  ඔබතු ා ශ  වැඩ පිබඳශවළ ශ ැකක්ද්?  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ අශප් රශට් තිස් අවුරුදු සිවිල් යුද්ධික් 

තිබුණු බව ඔබතු ා ද්න් වා. ඒ කාලවලශදදී ශම් රශට් හිටපු 

305 306 

[ගරු ලවලක්් න් කිරිඇල්ලවල   හතා] 

——————————— 
* වෙෙ ඇමුුෙ පුසනතකාලවේ ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இகணப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 
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බුද්ධි තුන් රට අතහැරලවලා ගිිා. වි ව්විද්යාලවල නයයුණු කරන්   ම්ඊ 
රටක සැබෑ සා ික් තිශබන්  ඕ ෑ. උද්ාහරණික් ව ශින් 
සිංගප්පූරුවට නිද්හස ලවලැශබ   ශකැට සිංගප්පූරුශේ එක 
වි ව්විද්යාලවලික්වත් තිබුශණ්  ැහැ.  මුත්ඊ අද් සිංගප්පූරුශේ 
වි ව්විද්යාලවල ශලවලෝකශද ශහැා  වි ව්විද්යාලවල 10 අතර ඉන් වා. ඒ 
නිසා මුමේන්  රටක සා ි තිශබන්  ඕ ෑ. උගත්ඊ බුද්ධි ත් අිට 
ශම් රශට් ඉන්  පුළුවන් වාතාවරණික් තිශබන්  ඕ ෑ. 
විශ ේශින්  ිහ පාලවල ික් තිශබන්  ඕ ෑ. 
යුක්තිගරුකභාවික් තිශබන්  ඕ ෑ; මතිගරුකභාවික් 
තිශබන්  ඕ ෑ. ඒ පරිසරි ද්ැන් අපි හද්ාශග  ි  වා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ තිතු නිඊ ද්ැන් ඔබතු ා ඒ සම්බන්ධශින් පිිවර 
ගන් වා කිිලවලා ද් කිින්ශන්? 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඒ සම්බන්ධශින් පිිවර ගන් වා. අද් ශලවලෝකශද තිශබ  

රටවල් අතරින්ඊ ශම් ිහ පාලවල  ආණ්ඩුව ආවාට පස්ශසේ 
සං ාරකයින්ට ශහැා  රට  ලවලංකාව හැනිට ේලූම්බර්  ආිත ි 
විසින්  ම් කරලවලා තිශබ  බව    ගරු  න්ත්රීතු ාට  තක් 

කරන්  කැ ැතියි.   I want to tell the Hon. John Amaratunga 
also about that.  I have that information with me.   ා ළඟ ඒ 
ශතැරතුරු තිශබ වා.    ගරු ශජෝන් අ රතුංග ඇ තිතු ාට ඒක 

ශපන්වන්     ශග ාවා. 

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක එතු ා බලවලාවි.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ගරු ශජෝන් අ රතුංග ඇ තිතු ාශ  හැකිිාව.    
එතු ාට සුභ පත වා.    ඒක mobile phone එකටත් ද්ාශග  

ආවා එතු ාට ශපන්වන් . එතු ා ඒක ද්ැකලවලා තිශබ වා කිිලවලා 
 ට කිේවා. ඒ නිසා අපට අවසථ්ාවක් ශද්න් . අපි ශම්වා නක නක 
හද් වා.  

   

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ යුද්ධි අවසන් ශවලවලා ද්ැන් අවුරුදු ,ක් 

ශව වා. ගරු ඇ තිතු නිඊ රශට් ිහ පාලවල ි  ැහැ කිිලවලා 
ඔබතු ා පිබඳගත්ත එක හරි. අපි ඔබතු ාශගන් ඉල්ලවලා සිනන්ශන් 

ශම් ්ර  ්ි විසාන්  කිිලවලයි. ශ ැකද්ඊ ඒක ත යි ඔබතු ාශ  
job එක.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

   ඒක ද්න් වා. 

      
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එශහ   ම්ඊ ඔබතු ා ශ ැ වාද් කරලවලා තිශබන්ශන්? 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ තිතු ා ඒ සම්බන්ධශින් අව ය පිිවර ගන් . 

      

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ශජෝන් අ රතුංග ඇ තිතු ා ිම් ශද්ික් කරලවලා 

තිශබ වා. ඒක පත්තරවලවලත් ගිිා.  
  
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අව ය අි ඉනයරිපත් ශවන්ශන්  ැත් ම්  ට කරන්  ශද්ික් 

 ැහැ. අනික් කාරණි ත යිඊ වි ව්විද්යාලවලවලවල සා ි තිශබන්  
ඕ ෑ. ස හර අි කැත්තට ශපැල්ලවල වාශ යි වි ්වවිද්යාලවල තුළ 
හැසිශරන්ශන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ තිතු නිඊ ඔබතු ා කිින්ශන් ඉල්දෙම්කරුවන්  ැහැ 
කිිලවලාද්? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉල්දෙම්කරුවන්  ැහැ; no applicants. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉල්දෙම්කරුවන්  ැහැ කිිලවලා ත යි ඔබතු ා කිින්ශන්.  

  
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

There are no applicants. අද් වි ්වවිද්යාලවලවලවල තිශබ  

තත්ත්වි නයහා බැදෙවා  ශපශ  වාඊ සා කාමී වාතාවරණික් 
තිශබ  බව. වි ව්විද්යාලවල ෂ්යින්ට අව ය හැ  ශද්ික්  අප 
දීලවලා තිශබ වා. අප bursaries වැඩි කරලවලා තිශබ වා;  හශපැළ 

ෂ්යත්ව ්ර ාණි වැඩි කරලවලා තිශබ වා. අප laptop computers 
දීලවලා තිශබ වා. [බාධා කිරී ක්] Laptop computers ශද්න්ශන් ඒක 
පිිවන් . 

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ - 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අප ේශදත් ඒ ගැ  කථා කළාඊ ගරු  න්ත්රීතු ා.  

 
     ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
හැ  ද්ා  visiting lecturersලවලා ගැ  කිි වා. Visiting 

Parliamentariansලවලා ද්ාලවලා පාර්මේශම්න්තුව පවත්වාශග  ින්   
බැහැශන්.  
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ තිතු නිඊ ඔබතු ා ඒ කාරණි ශකශරහි අවධා ි 
ශිැමු කරන් .  

 
විදුලිබල නාසනතිය පිම් දැකීෙ : පියවර 

மின் விரயத்கதத் தடுத்தல் : நடவடிக்கக 
ELIMINATION OF ELECTRICITY WASTAGE:  MEASURES  
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5. ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
විදුමේබලවල හා පු ර්ජ මි බලවල ක්ති අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  

්ර  ්ි - (2): 

(අ) (i) රී ලවලංකාශේ විදුමේ සම්ශ්රේණ හා ශබද්ා හැරීශම් 
ජාලවලි තුළ තාක්ණික හා වාණිජ ි ව ශින් සිදු 
ව  විදුමේබලවල  ාසත්ිශද ්රති ති ශකැප ණද්; 

 (ii) එ   ාසත්ිි පිටු ද්ැමක  සාහා ලවලංකා විදුමේබලවල 
 ණ්ඩලවලි විසින් ගනු ලවලබ  පිිවර කවශර්ද්; 

 (iii) එ   ාසත්ිි අව  කිරී  සාහා ලවලංකා විදුමේ 
ශප ද්ගමේක ස ාග  විසින් ගනු ලවලබ  පිිවර 
කවශර්ද්; 

 (iv) ශලවලෝකශද ශව ත් රටවලවලට සාශප්ක්වඊ රී 
ලවලංකාශේ විදුමේබලවල  ාසත්ිි ඉහළ අගික් ගන් ා 
බව පිබඳගන්ශන්ද්; 

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශ හිද්? 

(ආ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அகமச்சகரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயில் மின் பாிமாற்றல் மற்றும் 

விநிசயாக வகலயகமப்பில் ததாைில்நுட்ப 

ாீதியாகவும் வர்த்தக ாீதியாகவும் ஏற்படுகின்ற 

மின்சார விரயம் எத்தகன சதவீதம் என்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி விரயத்கதத் தடுப்பதற்காக இலங்கக 

மின்சார சகப எடுக்கும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி விரயத்கதக் குகறப்பதற்காக இலங்கக 

மின்சார தனியார் கம்பனி எடுக்கும் 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) உலகத்திலுள்ள ஏகனய நாடுகளுடன் 

ஒப்பிடும்சபாது இலங்ககயில் மின்சார விரயம் 

மிக உயர் தபறுமானமாக உள்ளததன்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the percentage of the wastage of power 
occurring technologically and commercially 
within the electricity transmission and 
distribution network of Sri Lanka;  

 (ii) the measures being taken by the Ceylon 
Electricity Board to eliminate this wastage; 

 (iii) the measures being taken by the Lanka 
Electricity Company (Pvt) Ltd., to 
minimize this wastage; and 

 (iv) whether he acknowledges that the power 
wastage in Sri Lanka is at a higher value in 
comparison to other countries of the world? 

(b) If not, why? 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ විදුමේබලවල හා පු ර්ජ මි බලවල ක්ති 
අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර ් ිට පිබඳතුරු ශද් වා. 

(අ) (i) සම්ශ්රේණ හා ශබද්ා හැරීම් ජාලවලි තුළ සිදු ව  
 විදුමේබලවල හානිශද ්රති ති සිිිට ,.,6කි. ශම් 
්ර ාණි සැලවලකිි යුතු ්ර ාණිකින් අඩු කර 
ගන්  ලවලංකා විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලිත්ඊ LECO 
ආිත ිත් පසු ගිි කාලවලි තුළ ස ත්ශවලවලා 
තිශබ වා.  

 (ii) ලවලංකා විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලි විසින් එ  හානිි පිටු 
ද්ැමක  සාහා පහත පිිවරින් ගනු ලවලබයි. 

(අ) ලවලංකා විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලශද සම්ශ්රේණ හා 
්රාශද්ීයි ශබද්ා හැරීම් සැලවලැසශ්ම් ද්ක්වා 
ඇති පරිනය නයවයි  පුරා විහිදී ඇති සම්ශ්රේණ 
හා ශබද්ා හැරීම් ජාලවලි අඛ්ණ්ඩව වැඩිනයයුණු 
කිරී . 

(ආ) පළාත්බද්ව පවති  ලවලංකා විදුමේබලවල 
 ණ්ඩලවලශද බලවල ක්ති කළ  ාකරණ 
ඒකක ඇතුළු අශ කුත් අං   ඟින් සිිදෙ  
පළාත්හි බලවල ක්ති හානිි අව  කිරීශම් 
වැඩසටහන් ක්රිිාත් ක කිරී . 

විදුමේබලවල  ාසත්ිි පිටුද්ැමක  සාහා විදුමේබලවල 
 ණ්ඩලවලි විවිධ පිිවර ශග  තිශබ වාඊ 
ගරු කථා ාි කතු නි. විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලිට 
අ තරව අශප් තවත් ශබද්ාහැරීශම් 
ආිත ික් තිශබ වා. ඒක ත යිඊ ලවලංකා 
විදුමේ ශප ද්ගමේක ස ාග . ලවලංකා විදුමේ 
ශප ද්ගමේක ස ාග  කරන්ශන් ශබද්ා හැරී  
-distribution- ප ණයි. ඔවුන් transmission 
කරන්ශන්  ැහැ.  

 (iii)   2015 වර්ශද වාර්තා වූ විදුමේ  ක්ති හානිි සිිිට 
 ක් ශේ. ශ   ද්ර් කි ඉතා ්ර සත් අගික් ව  
අතරඊ හානිි පාලවල ි කිරී  සාහා ලවලංකා විදුමේ 
ශප ද්ගමේක ස ාග   ාර්ග තු ක් අනුග  ි කර 
තිශබ වා. ඒවා ශ ශසේයි. 

(අ)  ක්ති හානිි  ාසිකව ගණ ි කරත න් 
සිටී  හා ඒවා ගැ  පසුවිපරම් කිරී . 

(ආ) හානිි වැඩි උපශපැළවලවල  ක්ති විගණ ි - 
energy audit - කිරී .  

 (ඇ) අ වසර විදුමේි ලවලබාගැමම් පිබඳබාව 
පරීක්ණ ශකැට මති  ඟින් කටයුතු කිරී .  

ගරු කථා ාි කතු නිඊ ශම් අ වසර විදුමේ  ි
ලවලබාගැමම් හරහා සිදු ව   ාසත්ිි කමේන් 
්රධා   ්ර  ්ික් ශවලවලා තිබුණා. ුවඟක් 
 ්රශද් වලවල ජ තාව අවිධි ත් ශලවලස විර් 
සම්බන්ධ කරලවලා -එිට අපි කිින්ශන් 

309 310 
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ශකැකු ගහ වා කිිායි.- විදුමේි අරශග  
තිබුණා. ශම් තත්ත්වි ද්ැන් සම්පූර්ණශින් 
 ැති ශවලවලා තිශබ වා. ශ ැකද්ඊ ශම් ිහ 
පාලවල  රජි බලවලිට පත් වුණාට පසුව 
රුපිිල් බිමේි  5කට වැඩි මුද්ලවලක් විිද්ම් 
කරලවලා නිවාස ඒකක 255ඊ000ක සින  
දුප්පත්  අහිංසක ත නිසුන්ට මූමේක 
ශගවී ක්වත්  ැතිව විදුමේි ලවලබාශද්න්  
අපට පුළුවන්ක  ලවලැබුණා. එ  නිසා ද්ැන් 
ශකැකු ගැසීම් සිදු වන්ශන්  ැහැ. ඉතා  
අල්ප ව ශින් ත යි එවැනි ශද්වල් සිදු 
වන්ශන්. එ  නිසා විදුමේි  ාසත්ි  ි
සෑශහන්  අව  ශවලවලා තිශබ වා.  

 (iv)    ශලවලෝකශද ශබැශහෝ රටවල් ස ඟ සංසන්ද්  ි
කිරීශම්දී ශ ි අඩු අගික් ගන් වාඊ ගරු 
 න්ත්රීතු නි.  

(ආ)  පැ  ශ ැ ඟී. 

 විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලශද බලවල ්රශද් වලවල සිිිට ,.,යි;  LECO 
බලවල ්රශද් වලවල සිිිට  යි කිිලවලා කිින්ශන් සාශප්ක්ව අඩු 

්ර ාණික්.  මුත් ගරු  න්ත්රීතු නිඊ නිිඟික් ඇවිල්ලවලා තිශබ  
ශම් කාලවල සී ාව තුළ විදුමේ බලවලි පරිශභෝජ ි කිරී  පැත්ශතන් 
වි ාලවල වග මක ක් පාරිශභෝගිකින්ටත් තිශබ වා. අපි විදුමේ බිලවල 

ශගේවත්ඊ විදුමේි ඒකක 1,0 ද්ක්වා පරිශභෝජ ි කරන් ා වූ 
පාරිශභෝගිකින්ට රජි විදුමේි සපින්ශන් නිප්ාද්  විිද් ට 
වඩා අඩු මුද්ලවලකට. එවැනි තත්ත්වික් තුළ ඉතා ත් දුක්ර 

කාලවලශද විදුමේි අව  ශලවලස පරිශභෝජ ි කිරී  කාශ ත් 
යුතුක ක් ව වා.  

ගරු කථා ාි කතු නිඊ ද්ැන් අපට වැසි ලවලැබුණත් තව ත් 
විදුමේබලවලි නිපද්ව  ජලවලා වලවලට ්ර ාණවත් ජලවල ්ර ාණික් ලවලැබී 

 ැහැ. එ  නිසා අපි විදුමේි පරිශභෝජ ි කිරී  ගැ  විශ ේශින් 
කටයුතු කරන්  ඕ ෑ. ගරු ජ ාධිපතිතු ාශ  උපශද්ස් පරිනය 
කාරණා ශද්කක් පිබඳබාව අපි ද්ැන් පිිවර අරශග  තිශබ වා. 

රජශද ආිත වලවල වායු සමීකරණ ින්ත්ර ශසන්නශග්රේඩ් අං ක 26 
තබා ගැම ට අපි උපශද්ස් දීලවලා තිශබ වා. ශසන්නශග්රේඩ් අං ක 26 
තුළ අපහසුවක්  ැතිව කටයුතු කරන්  පුළුවන්;  වායු 

සමීකරණශින් බලවලාශපැශරැත්තු ව  පර ාර්ථ ඉ්ට ව වා. එ  
නිසා    රජශද ආිත වලවලට රජශද නිි ි  තක් කර  ග න් 
ශප ද්ගමේක අං ශින් ඉල්ලවලා සින වාඊ ආද්ර් වත් වී  සාහා 

ශසන්නශග්රේඩ් අං ක 26 ත න්ශ  වායු සමීකරණ ින්ත්ර ද් තබා 
ගන්  කිිලවලා. එ ඟින් වි ාලවල විදුමේ ්ර ාණික් ඉතිරි කර ගන්  
පුළුවන්. ඒ වාශ   විදුමේි  ාස්ති ව  ූ ත්රිකා බල්බ ශවනුවට ඉතා 

කාර්ික් ව විදුමේි ලවලබා දී ට හැකි ව  LED  bulbs හඳුන්වා 
දී ටත් අප පිිවර ශග  තිශබ වා.  

ඒකක 1-30 ද්ක්වා භාවිත කර  පාරිශභෝගිකින්ට ශවැට්ස්  ,  
LED බල්බ ශද්කක්ඊ ඒකක 30-60 ද්ක්වා බල්බ 3ක් ඊ ඒකක 60-,0 

ද්ක්වා බල්බ  ක් ව ශින් මූමේක ශගවී ක්  ැතිව විදුමේබලවල 
 ණ්ඩලවලශින් සහ LECO ආිත ි  ඟින් ඉක් නින් ලවලබා 
ශද්න්  අපි කටයුතු කර වා. ඒ හරහා විදුමේි අර පිරි ැසශ් න් 

භාවිත කිරී ට පාරිශභෝගිකිා පුරුදු කරන්  පුළුවන් ශව වා. ඒ 
නිසා ගරු කථා ාිකතු නිඊ    ඉල්ලවලා සින වා අශප් 
පාර්මේශම්න්තුශේත් සිිදෙ  විදුමේ බල්බ LEDවලවලට  ාරු කරන්  

කිිලවලා. ශ ැකද්ඊ CFL ඉාලවලා LEDවලවලට  ාරු කළත් සිිිට 50ක 
ඉතිරිික් තිශබ වා. ඒ නිසා ශම් රනන් ූ ත්රිකා බල්බ 
සම්පූර්ණශින් ඉවත් කිරී  තුළ විතරක් අපට ශ ගාශවැට්ස් 1,0ක් 

ඉතිරි කර ගන්  පුළුවන්. CFLවලවල ඉාලවලා LEDවලවලට ගිශිැත් 
තවත් ශ ගාශවැට්ස් 300ක විතර විදුමේි ්ර ාණික් අපට ඉතිරි 
කර ගන්  පුළුවන්ක  තිශබ වාඊ ගරු කථා ාි කතු නි. ශම් 
්ර  ්ි ඇසී  ගැ     ගරු  න්ත්රීතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වා.  

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ශ  පළමුවැනි අතුරු ්ර ් ි. ඉතා  
පැහැනයමේඊ ශහැා උත්තරික් ලවලබා දී  සම්බන්ධශින් ්රථ ශින්  
   අශප් ගරු නිශිෝජය ඇ තිතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වා. 

ඔබතු ා පිබඳගත්තා  LECO බලවල ්රශද් ශද සිිිට  ක විදුමේි 
 ාස්තිික්; අපශත් ිා ක් තිශබ  බවත්ඊ අශ කුත් ලවලංකා 
විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලි ිටශත් පවති  ්රශද් වලවල සිිිට ,.,ක 

විදුමේි  ාස්තිික් තිශබ  බවත්. ගරු නිශිෝජය ඇ තිතු නිඊ 
එතැ දී    ද්කි  ශද් ත යිඊ    ද්න් ා විධිිට LECO  බලවල 
්රශද් වලවල සිිිට 100ක්  තිශබන්ශන් aluminum conductors 
ශ ැශවයිඊ aerial bundled conductors. එතශකැට  විදුමේබලවල 

 ණ්ඩලවලි  ඟින් පාලවල ි කර  අති හත් බුවතරික් ්රශද් වලවල 
aluminum conductors ශවනුවට aerial bundled conductors  
ශිැද්න්  අපට පුළුවන්. ඒ වාශ   විදුමේි අපශත් ි  තවත් 

ක්ර ික් ත යි අධිසැර රැහැන්  ාර්ගවලවල insulators  ඩත්තු 
ශ ැවී . ඒවා නිතර  arc ශව වා. එතශකැට විදුමේි අපශත් 
ිා ක් ශව වා. ඒ නිසා ඒවාශද  ඩත්තුව වැඩි කර ගැම  

අව යයි. ේට අ තරව joints  ද් ලවලා තිශබ  ශගැඩක් තැන්වලවල  
ඇදෙත නිිම් කම්බිවමේන් ඔතලවලා temporary joints  ත යි  ද් ලවලා 
තිශබන්ශන්.  ශම්වාට crimp කරලවලා ශහැා නිවැරැනය බැඳුම් ද් න්  

පුළුවන්  ම්ඊ ඒ joints ද් න්  තිශබ වා  ම් ඒශකනුත් අඩුකර 
ගන්  පුළුවන්. එතශකැට ඔබතු ාට අර ්රශද් වලවලත් සිිිට , 
සිට සිිිට   ද්ක්වා අඩු කරන්  පුළුවන්. හැබැයි ඒ සාහා 
ඔබතු ාට වි ාලවල මුද්ල් ්ර ාණික් අව යයි. ඒ මුද්ල් ්ර ාණි 

ශසැිාශග  aerial bundled conductorsවලවලට ින් ත්ඊ  ඩත්තු 
කටයුතුවලවලට ින් ත් ක්ර ශේද්ික් තිශබ වාද්?  

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශබැශහැ  ස්තුතියිඊ ගරු  න්ත්රීතු නි. ශම් විිි පිබඳබාව 
සැලවලකිි යුතු අවශබෝධික් ඔබතු ාට තිශබ  බව ශපශ  වා. 
ඔබතු ා ද්ැනුවත්ව ශම් ්ර  ් ඇසී  පිබඳබාව ස්තුතිවන්ත ව වා. 
ඇත්ත ව ශින්  ලවලංකා විදුමේබලවල  ණ්ඩලවල ්රශද් වලවලත් ආවරණි 

කර  ලවලද් විදුමේ විර් ශිදී  ද්ැන් ආරම්භ කර තිශබ වා. වි ාලවල 
ව ශින් එි සිදු ව වා. ඒ වාශ   ආසිිානු සංවර්ධ  බැංකුවත් 
ශම් සාහා උපකාර කර වා. ශ ිඊ රට ශපැදුශේ ිම් අර්බුද්ික 

සින  ශ ැශහැතක්. ඒත් විදුමේබලවල ක්ශේත්රශද නයයුණුව උශද්සා ඒ 
වැඩ පිබඳශවළ කිසි  අඩුපාඩුවක් ශ ැ ැතිව ඉනයරිිට ශග  
ි වා. ඒ වාශ   ඔබතු ා සාහන් කළ ආකාරිට අධිබලවල 

රැහැන්වලවලඊ ඒ කිින්ශන් transmission කර  අධිබලවල රැහැන්වලවල 
 ඩත්තුව ශ ැ ැති වී  ඉතා බරපතලවල ්ර ් ික්. එ  නිසා  ක්ති 
හානිිට අ තරව තවත් ්ර  ්ත් සිද්ධ ව වා. සම්පූර්ණ බිා වැටීම් 

පවා සිදු ශවන්  පුළුවන් තත්ත්වික් තිශබ වා. ඒ නිසා අපි ඒ 
පිබඳබාව විශ ේ උ න්දුවක් ඇතිව කටයුතු කර වා. 
විශ ේශින්  මුුවදු බඩ ්රශද් වලවලට අපි වැඩි අවධා ික් ශිැමු 

කර තිශබ වා. 
      

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ශ  ශද්ව  අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි. ඔබතු න්ලවලා ශම් නය වලවල 
ශ ගා ශවැට් 60ක හනයසි විදුමේි ත ලවලදී ගැම ට ශටන්ඩරික් 
ක්රිිාත් ක කළ බව  ා ද්න් වා.  ා ද්න් ා විධිිට එක ඒකකික්  

සාහා රුපිිල් 2,කට ත යි එ  ශටන්ඩරි ගිහින් තිශබන්ශන්. 
ඉසශ්සල්ලවලා  ස්තුතිවන්ත ව වාඊ ශ වැනි අඩු ත ලවලකට හනයසි 
විදුමේි ත ලවලදී ගැම  ගැ . අපි ද්න් වාඊ පසු ගිි කාලවලශද හනයසි 

විදුමේි ත ලවලදී ගැමම් කශළේ රුපිිල් තිස ් ගණන්වලවලටිඊ රුපිිල් 
හතබඳස් ගණන්වලවලටි කිිලවලා. මීට අවුරුදු 10කටඊ අවුරුදු 12කට 

311 312 



පාර්මේශම්න්තුව 

කමේන් ේට වඩා එහා ගිි ත ලවල ගණන්වලවලට විදුමේි ත ලවලදී ගැමම් සිදු 
වුණා. රුපිිල් 60ටඊ රුපිිල් ව0ට විදුමේි ත ලවලදී ගත් කාලවලිකුත් 
තිබුණා. ඇ තිතු ාත්ඊ නිශිෝජය ඇ තිතු ාත්ඊ අ ාතයාං ශද 

ශල්කම්තු ාත් විනිවිද්භාවිකින් යුතුව ශම් කටයුත්ත කරලවලා ලවලංකා 
විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලිට ශබැශහැ  වාසිද්ාික ත ලවලකට ශ ගා ශවැට් 
60ක විදුමේි ලවලබා ගැම ට කටයුතු කිරී  ගැ  එතු න්ලවලාට 

ස්තුතිවන්ත ව වා. ඔබතු න්ලවලා ශකැප ණ කාලවලිකට ශම් හනයසි 
විදුමේි ත ලවලදී ගැමම් කරන්  කටයුතු කර වාද්? ඒ වාශ   ඒ 
හනයසි ත ලවලදී ගැමම්වලවලට අ තරව ද්ැ ට තිශබ  ජලවලා වලවල වතුර 

කළ  ාකරණි කරන් ඊ අනිකුත් විදුමේ බලවලාගාර ශම් පද්ධතිි 
තුළ සථ්ාවරව ඉනයරිිට ශග  ින්  තිශබ  වැඩ පිබඳශවළ 
ශ ැකක්ද්? 

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ පළමුව  කාරණිඊ අපි ශ ගා ශවැට් එකක් 
ත ලවලදී ගත්තත්ඊ ඒ ත ලවලදී ගන්ශන් තරගකාරී ත ලවල ගණන් අනුව 
ප ණයිඊ ශටන්ඩර් කාර්ි පනපානි අනුව ප ණයි. ඒක අපි 

පැහැනයමේව කිින්  ඕ ෑ. ඒ වාශ   ඒ ශටන්ඩර් කාර්ි පනපානිඊ 
විනිවිද්භාවශින් යුතු ශටන්ඩර් කාර්ි පනපානික් බවට පත් කර 
ගන්  අපි කටයුතු කර වා. ඔබතු ාට  ා කිින්   ඕ ෑඊ ශම් 

හනයසි ත ලවලදී ගැමම්වලවලදී අපට රුපිිල්  2,ක  ත ලවලක් ලවලැබුණු බව. 
ඇත්තට  අපි අවුරුදු 20ක් සාහා ඇති කර ශග  තිශබ  ඇතැම් 
ගිවිසුම්වලවලට අනුව රුපිිල් තිස්පහඊ හතබඳහ ශගව වා. එශසේ 

තිබිිදී   හනයසි ත ලවලදී ගැමම් සාශප්ක්ව අඩු ශව වා. ශ යින් 
කිින්ශන්  ැහැඊ හනයසි ත ලවලදී ගැමම්වමේන් නයගට  පද්ධතිික් 
පවත්වාශග  ින් ට පුළුවන්ි කිිා.  ශ වැනි ත ලවලක් අපට 

ලවලබාගන් ට පුළුවන් වුශණ් හනයසි වුණත් නිසි  විනිවිද්භාවශින් 
යුතු කාර්ි ප නපානික් අනුග  ි කිරි  නිසා; තරගකාරී ක්රිිා 
පනපානික් අනුග  ි කිරී  නිසා. එ  නිසා ශම්වාට අපි වග 
කිි වා. කිසි  විදුමේි ත ලවලදී ගැම ක් තරගකාරි ශටන්ඩර් 

පනපානශින් ශතැරව අපි කරන්ශන්  ැහැ. අපි ඉතා  
විනිවිද්භාවශින් ඒ කටයුතු කර වා.  

ද්ැ ට අපි  ාස හිකටයි ත ලවලදී ගැමම් කර තිශබන්ශන්. 

එතැනින් ඔේබට ින් ට බලවලාශපැශරැත්තු වන්ශන්  ැහැ.  ැයි 
 ාසි ව  ශකැට ්ර ාණවත්  වැසි  ලවලැශේි කිිා අපි අශප්ක්ා 
කර වා. ඒත් එක්ක  ශ   සම්පූර්ණ පද්ධතිි ආරක්ා කර 

ගැම  සාහා ජලවල විදුමේි භාවිත කිරී  පිබඳබාව අපට ිම් ිම් 
සී ාවන් තිශබ වා. ද්ැ ට ත් ඉතා ත් අඩු  ට්ට කට පත් ශවලවලා 
තිශබන්ශන්. එ  නිසා ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අපි අදෙත් තාක්ණික 

ක්ර   ගින් frequency control    සාහා අශප් තිශබ  ජලවලවිදුමේ 
ශ ැව  ශව ත් බලවලාගාර පාවිච්චි කර පද්ධතිි පවත්වා ශග  
ින් ටයි උත්සාහ කරන්ශන්. අසීරු තත්ත්විකයි අපි තව  
ඉන්ශන්. එ  නිසායි    ජ තාවශගන් ඉල්ලවලා සිනන්ශන් 

විදුමේබලවලි පරිශභෝජ ි අව  කිරීශ න් අපට සහාි ශද්න් ි 
කිිා.  

       
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ශ  තුන්ව  අතුරු ්ර ් ි ශ ියි. 

ගරු ඇ තිතු නිඊ ද්ැන් ඔබතු ා කිේවාඊ ශම් සිිදෙ  ශද්වල් 
ශටන්ඩර් ක්ර ිට ශවන්ශන් කිිා. ඒක ශහැායි.  මුත් එක 
්ර  ්ික් තිශබ වා. පසු ගිි කාලවලශද ඔබතු න්ලවලා ශ ගාශවැට් 
10 බැගින් වූ සුළං විදුමේ බලවලාගාර  ශද්කකට  ශටන්ඩර් කැාවී ක් 

කළා. ේට පසශ්සේ ඔබතු න්ලවලා ූ ර්ි විදුමේ බලවලාගාර කිහිපිකටත් 
ශටන්ඩර් කැාවී   කර ශග  ි වා.  

පසු ගිි කාලවලශද ශ ැශික් ශහේතුන් නිසා අවුරුද්ද්ක් අවුරුදු 

එකහ ාරක් ශම් සුළං ශහෝ ූ ර්ි විදුමේ බලවලාගාර අපට හද්න් ට 
බැරිව ගිිා.  මුත් ශම් ශ ගාශවැට් ද්හශද ශටන්ඩර් ශද්ක open  
කර ද්ැන් ුවඟක් කල්.  මුත් තව  ශම් භූත ශද ශම් ඉනය කිරී  සිද්ධ 
ශවන්ශන්  ැහැ.  ා අහන්ශන් ශම් සාහා ඇති ්ර ාද්ි ශ ැකක්ද් 

කිිායි. එශසේ  ැත් ම් විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලශින් ස්ථාවර ත ලවලක් 
නිි  කරඊ  -ඉස්සර තිබුණා වාශ  අධික ත ලවලකට ශ ැශවයි. ශම් 
සාහා නිපුණතාවක් තිශබ  වයාපාරිකින් පිරිසක් ඉන් වා.- ශම් 

ශද්ීයි වයාපාරිකශිෝ පිරිසට  ත න්ශ  වයාපාර තුබඳන් ඉක්  ට 
විදුමේබලවලි ලවලබා දී ට ක්ර ශේද්ික් හැදුශවැත් ේට වඩා ඉක් න්ි 
කිිා  ා ශිෝජ ා කශළැත් ඒ පිබඳබාව  ඔබතු ා  ද්ර   ති 

ශ ැකක්ද්? 

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු  න්ත්රීතු ා ඔබතු ා කිි  පළමුව  කාරණිට පිබඳතුර 
කිින් ම්. කමේන් අපි සුළං විදුමේබලවලි අපි ත ලවලදී ගත්ශත් 

ඒකකික් රුපිිල් 1,කට. අශප් රජි ආවාට පසශ්සේ පළමුව  
වතාවට තරගකාරී ත ලවල ගණන් කැාවා ශ ගාශවැට් 10 බැගින් වූ 
බලවලාගා ර ශද්ක සාහා විදුමේ ඒකකිකට රුපිිල් 12.2,ක තරම් 

අව  ත ලවලකට අපි විදුමේබලවලි ලවලබා ගත්තා. ඒක ශලවලැකු 
ජිග්රහණික්. ඒ ක්ර ශේද්ි අපි ඉස්සරහට ශග  ි වා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ශ ත්ති  න්ත්රීතු ාට  තක ඇතිඊ අපි ඒ 
ශටන්ඩරි කැාව  ශකැට  ස හර ආිත  කිේවාඊ "ශටන්ඩර් 
කැාවන්  එපා. එශහ  කශළැත් කවද්ාවත් අඩු ත ලවලක් ගන්  
බැහැ" කිිා.  මුත් අපි ඔප්පු කර ශපන්වා  තිශබ වාඊ ඒකකික් 
රුපිිල් 12.2,ට ගන්  පුළුවන්ි කිිා. එ  නිසා ශටන්ඩර් 
කැාවී  ශහැායි. ඒ වාශ   එ  බලවලාගාරිට ලවලබ  2, ව   
ශස සුරාද්ාට මුල්ගලවල තිින් ට නිි  කර තිබුණා.  මුත් ිම් 
්රාශිෝගික ්ර  ්ික් නිසා අප එි සුළු කාලවලිකට කල් ද් ා 
තිශබ වා. ලවලබ  ශස සුරාද්ාඊ 2,ශවනි ද්ායි මුල් ගල් තිින් ට 
තිබුශණ්.  මුත් ඒ වැශඩ් ශකශර වා.  

ේළඟට ඔබතු ාට ද්ැ ගන් ත්ඊ රටට ද්ැ ගන් ත්    
කිින් ට කැ ැතියි ශ ගාශවැට් 1 බැගින් වූ ූ ර්ි බලවලාගාර 60ක් 
සාහා ශටන්ඩර් ශපබරවාරි  ාසශද  ැද් අනිවාර්ිශින්  කැාව  
බව. ශම් ව  විට ශටන්ඩර් ශල්ඛ්  සකස් කිරීශම් කටයුතු අවසන් 
ශවලවලා තිශබ වා. ශපබරවාරි  ාසශද  ැද් ශ ගාශවැට් 1 බැගින් වූ 
රට පුරා  පැතිශර  බලවලාගාර 60ක් සාහා අපි ශටන්ඩර් 
කැාව වා. අපි රුපිිල් 1,.3වක benchmark එකක් තිිලවලා 
තිශබ වා. ේට අඩු ත ලවලක් අපි බලවලාශපැශරැත්තු ශව වා. අපි අඩු  
ත ලවලකටයි ගන්  බලවලාශපැශරැත්තු ශවන්ශන්.  

තව ත් සුළං සහ ූ ර්ි බලවලි පිබඳබා ත ලවල ස්ථාවර ශවලවලා  ැහැ. 
වයාපාරිකශිෝ කිින්ශන් ඔවුන්ට වාසිද්ාික ත ලවල ගණන්.  මුත් 
අ ාතයාං ි හැනිට අපි රට ශවනුශවන් කථා කරන්ශන්. ශ ැකද්ඊ 
ශම් ගිවිසුම් අවුරුදු 20කට අත්සන් කරන්ශන්. අපි  ත 25ක් ශහෝ 
වැඩිශින් එකඟ ශවලවලා තිබුශණැත් අවුරුදු 20ක් ගත ව  විට 
බිමේි  ගණ ක පාඩුවක් රටට ශව වා. ශේගි  නයක ක් තිශබ  
බව    පිබඳගන් වා.  මුත් සුළං බලවලි සහ ූ ර්ි බලවලි පිබඳබා රී 
ලවලංකාව තුළ ශවශළා ශපැළ ත ලවල සථ්ාවර ශව කම් අපට එවැනි 
ස්ථාවර ත ලවලකට ින් ට බැහැ. අපි ඉක් නින්  සුළු සහ  හා 
පරි ාණ ශටන්ඩර් කිහිපික් කරලවලා ත ලවල ගණන් ශත්රුම් අ රශග  
ේළඟට ඒ ්රතිපත්තිශද ස ාශලවලෝ  ික් බලවලන් ට 
බලවලාශපැශරැත්තු ශව වා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබැශහැ  සත්ුතියි. 
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[ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  හතා] 
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්ර  ් අංක 6 - ,,ව/'16-(2)ඊ ගරු උද්ි ්රභාත් ගම් න්පිලවල 

 හතා. 
 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ    ඒ ්ර  ්ි අහ වා. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ අග්රා ාතයතු ා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    එ  ්ර  ්ිට 

පිබඳතුරු දී  සාහා සති ශද්කක කාලවලික් ඉල්ලවලා සින වා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර  ් අංක ව - 101,/'16 - (2)ඊ ගරු වාසුශද්ව  ා ාික්කාර 

 හතා. 
 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ    එ  ්ර  ්ි අහ වා. [බාධා 

කිරී ක්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Disturb කරන් ට එපා. සිිදෙශද් ා  ශම් සභාශේ ගරුත්වි 
ආරක්ා කරන් ට ඕ ෑ. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ  හා ගර හා බස ්ාහිර සංවර්ධ  

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර ් ිට පිබඳතුරු ලවලබාදී  සාහා 
සති ශද්කක කාලවලික් ඉල්ලවලා සින වා. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

   

පින්නවල අලි අනාථාගාරය : විසනතර 

பின்னவல யாகனகள் சரணாலயம் : விபரம் 
PINNAWALA ELEPHANT ORPHANAGE: DETAILS 

 

1073/’16 
10. ගු කනක වහේරත් ෙහතා 

(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

තිරසර සංවර්ධ  හා ව ජීවි අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර  ්ි - 

(1) : 

(අ) (i) පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරශිහි ද්ැ ට සින  අමේ 
ඇතුන් සංඛ්යාව ශකැප ණද්; 

 (ii) පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරි හැරුණු විටඊ ශව ත් 
අමේ අ ාථාගාරික් අදෙතින් පිහිටුවී ට සැලවලසුම් 
කර තිශේද්; 

 (iii) එශසේ  ම්ඊ ඒ කවර ්රශද් ිකද්;  

 (iv) ඒ සාහා අමේ ඇතුන් පින් වලවල අමේ 
අ ාථාගාරශින් ලවලබා ගන්ශන්ද්; 

 (v) එශසේ  ම්ඊ ඒ ශකැප ණ සංඛ්යාවක්ද්; 

 (vi) ශම් නිසා පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරිට පවති  
ජ රිිත්විටඊ නයයුණුවට හා පැවැත් ට හානිික් 
සිදු විි හැකි බව පිබඳගන්ශන්ද්; 

 (vii) එශසේ  ම්ඊ එ  හානිි වැළැක්වී ට ගනු ලවලබ  
ක්රිිා ාර්ග කවශර්ද්; 

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්ැනුම් ශද්න්ශ හිද්? 

(ආ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i )  பின்னவல யாகனகள் சரணாலயத்தில் 

தற்சபாதுள்ள யாகனகளின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (ii )  பின்னவல யாகனகள் சரணாலயத்கதத் தவிர 

மற்றுதமாரு யாகனகள் சரணாலயத்கத 

அகமப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா; 

 (iii )  ஆதமனில், அப்பிரசதசம் யாது; 

 (iv )  இதற்கான யாகனகள், பின்னவல யாகனகள் 

சரணாலயத்திலிருந்து 

தபற்றுக்தகாள்ளப்படவுள்ளனவா; 

 (v )  ஆதமனில், அவ்தவண்ணிக்கக யாது; 

 (vi )  இதன் காரணமாக பின்னவல யாகனகள் 

சரணாலயத்தின் பிரபல்யம், வளர்ச்சி மற்றும் 

அதன் இருப்பு பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 (vii )  ஆதமனில், இப்பாதிப்கபத் தவிர்ப்பதற்காக 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of elephants and tuskers live in 
the Pinnawala Elephant Orphanage;  

 (ii) whether plans have been made to start 
another elephant orphanage anew in 
addition to the Pinnawala Elephant 
Orphanage; 

 (iii) if so, where it will be located; 

 (iv) whether elephants for the new orphanage 
will be obtained from the Pinnawala 
Orphanage; 

 (v) if so, how many are expected to be so 
obtained; 

 (vi) whether he accepts that the popularity, 
development and existence of the 
Pinnawala Orphanage can be adversely 
affected owing to this activity; and 

 (vii) if so, what measures will be taken to 
prevent this harm? 

(c) If not, why? 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු සුවම්ධාා ජී. ජයවසේන ෙහත්මිය (තිරසර සිංවර්ධාන හා 
වනජීවි නිවයෝජය අොතයුරමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி)  சுசமதா ஜீ. ஜயசசன - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ තිරසර සංවර්ධ  හා ව ජීවි 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර ් ිට පිබඳතුර ලවලබා ශද් වා. 

(අ) (i) පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරශද අමේ ,, ශද්ශ ක් 
ද්ැ ට ජීවත් ශවති.  

 (ii) ශව ත් අමේ අ ාථාගාරික් පිහිටුවී ට ශම් ද්ක්වා 
සැලවලසුම් කර  ැත.  මුත්ඊ අමේ ඇතුන් ශපරහැර 
සාහා පුුවණු කිරීශම්  ධයසථ්ා ික් පිහිටුවී ට 
සැලවලසුම් කර ඇත. 

 (iii) අමේ පුුවණු කිරීශම්  ධයසථ්ා ි කුරුණෑගලවල 
පන් ලවල ්රශද් ශද පිහිටුවී ට ශිෝජ ා වී ඇත. 

 (iv) අමේ පුුවණු කිරී  සාහා පින් වලවල අමේ 
අ ාථාගාරශද අමේ ඇතුන් ලවලබා ගැම ට 
ශිෝජිති. 

 (v) 5 සිට 35 ද්ක්වා සංඛ්යාවක් පුුවණු කිරී ට 
ශිෝජිති. 

 (vi)  ැත. 

(ආ) අද්ාළ ශ ැශේ. 

 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  පළමුවැනි අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි. 

පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරි ආශ්රිතව අක්කර ,0කට වඩා වැඩි 
ඉඩම් ්ර ාණික් අත්පත් කර ශග  තිශබ වා. ශම් ඉඩම් තිශබද්නය 

 ශපරහැර සාහා අමේ ඇතුන් පුුවණු කිරීශම්  ධයස්ථා ික් ශව ත් 
ස්ථා ික පිහිටුවී ට බලවලාශපැරාත්තු ශවන්ශන් ඇයි? සිිිට 35ක් 
ප ණ සං ාරකින් එ  ස්ථා ශද  ැතිව ශව ත් තැ ක එ  

 ධයසථ්ා ි ආරම්භ කරන්  බලවලාශපැශරැත්තු වන්ශන් ඇයි? 
ඇයිඊ එ  ස්ථා ශද  එ   ධයසථ්ා ි ආරම්භ කරන්  බැරි?  

 
ගු සුවම්ධාා ජී. ජයවසේන ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி)  சுசமதா ஜீ. ஜயசசன) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම් පිබඳබාව අශප් ගරු අ ාතයතු ාත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරලවලා ඔබතු ාට  ැවත පිබඳතුරක් ලවලබා ශද්න්  කටයුතු 
කරන් ම්. 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ගරු අ ාතයතු ා සභා ගර්භිට 

පැත ශණ වා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අ ාතයතු නිඊ ඔබතු ා එ  අතුරු ්ර  ්ිට පිබඳතුරු 
ශද් වාද්? 

 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා (තිරසර සිංවර්ධාන 

හා වනජීවි අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු නිශිෝජය අ ාතයතුත ි  පිබඳතුරු ශද්යි. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි. 

 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශ   අතුරු ්ර  ්ි  ැවත ගරු 
අ ාතයතු ා ශවත ශිැමු කරන්   ට අවස්ථාවක් ලවලබා ශද්න්  

පුළුවන්ද්? 

 
ගු සුවම්ධාා ජී. ජයවසේන ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி)  சுசமதா ஜீ. ஜயசசன) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු අ ාතයතු නිඊ ගරු  න්ත්රීතු ා අහන්ශන් පින් වලවල- 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

"පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරි කටුගම්ශපැළට ශගනි ින්  
හද් වා කිි  එක ඇත්තද්?" කිිලවලායි අහන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පන් ලවලට. 

 
ගු සුවම්ධාා ජී. ජයවසේන ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி)  சுசமதா ஜீ. ஜயசசன) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු අ ාතයතු නිඊ ඔබතු ා ඒකට උත්තරික් ශද්න් . 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ පින් වලවල අමේ ,0 ගණ ක් ඉන් වා. 

එතැ  වි ාලවල ්ර  ්ික් ශවලවලා තිශබ වා. පාලවල ි කරන්  බැරි 

තත්ත්විට ඇවිල්ලවලා තිශබ වා.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කටුගම්ශපැළට ශගනිි වාද්? 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ැහැ. කටුගම්ශපැළට ශ ැශවයි. අද් තිශබ  ්ර  ්ි 

බැදෙශවැත්ඊ අද් පැත ණිමේ ශද්කක් ආවා. අද් ගිරිඋල්ශල් ස්ථා ිකදී 
අමේශිකුට හිරිහැර කරලවලා වැනලවලා.    නවද්ය කණ්ඩාි ක් 

ිව වා. ශම්ක වි ාලවල ්ර ් ික්. දුප්පත් පන්සලවලක් ශහෝ 
ශකෝවිලවලක් ශපරහැශර් ශගනිින්  අමේශික් ඉල්දෙශවැත් අපි 
ශද්න්  ඕ ෑ. එවැනි ශද්ික් අද්  ැහැ. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කටුගම්ශපැළට ශගනිින්ශන්  ැහැ ශන්ද්? 
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ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
්රතිපත්ති ි තීරණික් ගත්තා  එතැ ට ශගනිි වා. 

කටුගම්ශපැළ කිින්ශන්ඊ රී ලවලංකාශේ  ස්ථා ික් ශන්. 
කටුගම්ශපැළ ද්ඊ  ාකඳුර ද් ශකැශහේ හරි කිි  තැ ක එ  

ස්ථා ි පිහිටුවන්  ඕ ෑ. රජික් විධිිට ්රතිපත්ති ි තීරණික් 
ගත්තා  ඒශක් ්ර ් ික්  ැහැ. ේශද කැබි ට්  ණ්ඩි රැසශ්වලවලාඊ 
අම් ලවලා  රලවලා මති විශරෝධීව අල්ලවලා ගත්ත අමේ ගැ  ශසැි ා 

බලවලන්  ගරු සරත් අමුණුග   ැතිතු ාශ  ්රධා ත්වශින් 
කත ටුවක් පත් කළා.  

රහස්  ශපැලීසිියිඊ මතිපති ශද්පාර්තශම්න්තුවයි ේළඟ සතිශද 
අවසා  ව ශින් තීරණින් අරශග  ඒ සම්බන්ධශින් අව ය 

කටයුතු කරයි. අපට ශලවලැකු ්ර  ්ික් තිශබ වා. ඒ අමේ ඒ 
ස්ථා ශද අවුරුදු පහක් රැක බලවලාශග  ඉන්  බැහැ. එවැනි අමේ 
හතබඳස් ගණ ක් ඉන් වා. ඒ ශවනුශවන් අපි වි ාලවල විිද් ක්  

ද්ර වා. ඒ අි අශප් භාරශදයි ඉන්ශන්. හරිිට හිරකරුවන් 
බලවලාගන් වා වාශගයි. අපි පැහැනයමේව මතිපති 
ශද්පාර්තශම්න්තුවටයිඊ රහස් ශපැලීසිිටයි කිේවාඊ ශම් ගැ  

ශහැිලවලා අපට තීන්දුවක් ශද්න්  කිිලවලා. එතශකැට අපට එි 
කැබි ට්  ණ්ඩලවලිට ඉනයරිපත් කරන්  පුළුවන්. ඒ තීන්දුව    
ගන්ශන්  ැහැ. ඒ ගැ  කැබි ට්  ණ්ඩලවලි තීන්දු කරයි. ඒ එක 

කාරණික්.  

ේළඟටඊ මති විශරෝධී ශලවලස පවරා ගත් අමේ අපි බලවලා ගන් වා.  

 
ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ අශප් ඇ තිතු ාට  ශ  අතුරු 

්ර  ්ිට අද් උත්තර ශද්න්  බැරි  ම්ඊ ශව ත් ද්වසක උත්තර 
ශද්න්  කිින් . 

 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
   උත්තර ශද්න් ම්. 
 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

   අහපු ්ර ් ිට ශ ැශවයිඊ ඔබතු ා පිබඳතුරු ශද්න්ශන්.  

 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කැබි ට්  ණ්ඩලවලි අනු ත කරලවලා තිශබ වා. පින් වලවල අමේ 

අ ාථාගාරි ශව ස් කිරී ට අශප් අද්හසක්  ැහැ. පින් වලවල අමේ 
අනූ ගණ ක් ඉන් වා. ඉනයරිශදදී කැබි ට්  ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි 
අරශග  ඒ අමේන්ශගන් ිම් සංඛ්යාවක්  ශප ද්ගමේක අං ිටත්ඊ 

පන්සල්වලවලටත් ශද්න්  පුළුවන්. ඒ තීරණි කැබි ට් 
 ණ්ඩලවලශින් එ වා. අපි ශව   relocate කර වා. පින් වලවල 
ඉන්  අමේ ්ර ාණි වැඩි නිසා අපි අමේ 35ශද්ශ ක් ශව   පුුවණු 

කර වා. ශපරහැරකට අමේශික් ශග  ින්  ලවලක් පහක් ඕ ෑ. 
ඒ නිසා දුප්පත් පන්සලවලකට ශපරහැරට අමේශික් ශග  ින්  
බැහැ.  

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අමේ බාස්ලවලා කර  හිරිහැර - වද්හිංසා - ගැ  
බලවලන් . අද් ඔබතු ා ින්  ගිරිඋල්ලවලට. අමේිා වැනලවලා. ඒ විධිිට 
තව අමේශිකුටත් හිරිහැර ශවලවලා තිශබ වා. ඒ සම්බන්ධශින් 

්රතිකාර කරන්     අද් නවද්ය කණ්ඩාි ක් ිව වා.    ශම් 

අමේන් ශවනුශවන් අශරෝගය ාලවලාවක් ඇති කර වා. ගරු 
කථා ාිකතු නිඊ අද් injection එකක් රුපිිල් 2,ඊ000ක් 
ශව වා. රුපිිල් 2,ඊ000ක injection එකක් ගහන්  අමේ 
අයිතිකාරින්ට බැහැ. ඒක අපට ශසේවාවක් විධිිට කරන්  සිදු 

ශවලවලා තිශබ වා. අපි අමේ අයිතිකාරින්ට විරුද්ධව  ඩු ද්ාන්  
ඕ ෑ. අපි ඒ විධිිටයි කටයුතු කරන්ශන්. 

 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ     ැවතත් අශප් ඇ තිතු ාශගන් 
අතුරු ්ර  ්ි අහන් ම්.    ඇුවශේ ශම් කාරණියි. පින් වලවල 
අමේ අ ාථාගාරි සහ ඒ අවට ඉඩම් අත්පත් කරශග  තිශබ වා. 
ඒ ඉඩම් ්ර ාණික් තිශබද්දී -සංවර්ධ ි කරලවලා  ැති ඉඩම් 
්ර ාණික් තිශබද්දී- ශම් පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරශද ඉන්  අමේ 
ශව  තැ කට ශග  ින්  හද්න්ශන් ඇයි? අමේ වැඩිපුර ඉන්  
පුළුවන්.  මුත්ඊ ඒ ඉඩම් නක සංවර්ධ ි කරලවලා ගත්ශතැත් ඒ 
සිිදෙශද් ා  එහි රාවා ගන්  පුළුවන්. ඒ වාශ   පුුවණු කර  
 ධයසථ්ා ික් බවට පත් කරන්  පුළුවන්. ඇයිඊ ඇ තිතු ා ඒ 
ස්ථා ශද  ඒක පවත්වා ශග  ින්ශන්  ැතුව ශව ත් 
ස්ථා ිකට ශග  ින්ශන්?    ශම් ්ර  ්ි අහන්ශන් ශම් 
කාරණි නිසායි. පසු ගිි කාලවලශද ශම් පින් වලවල අමේ 
අ ාථාගාරි ශව ත් ස්ථා වලවලට ශග  ින්  ශිෝජ ා වුණා. 
එශහ  වුශණ් අද් විතරක් ශ ැශවයි. එක එක අ ාතයවරු පත් 
වුණා  ඒ අ ාතයවර ි ාශ  ්රශද් ිට අමේ අ ාථාගාරි ශග  
ින්  හද් වා. ශම් පළමුවැනි වතාව ශ ැශවයිඊ ගරු අ ාතයතු ා. 
ශ වරත් ඔබතු ා කරන්  හද්න්ශන් ඒකයි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි.  ගරු අ ාතයතු ා- 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශම් අි බලවලශද ඉාලවලාත් කළුගල්ලවල  ැතිතු ාට උපහාර 

ශකරුශේ  ැහැ.     කළුගල්ලවල  ැතිතු ාට උපහාර පිණිස 
එතු ාශ   ත න් ශව   සථ්ා ික්  ම් කරලවලා තිශබ වා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ්ර  ්ි ශ ැකක්ද්ඊ ගරු ඇ තිතු ා? 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
   කිි වාඊ ශම් ස්ථා ි ඉඩ  නය. ද්ැන් ඒ සථ්ා ි වි ාලවල 

ව ශින් ජ ාමකර්ණ ශවලවලා තිශබ වා. එතැ  ඒ ඉඩම්වලවල 
ශකශරන්ශන් සං ාරකින් ශගන්වා ගන් ා ආර්ණීි වැඩ 
පිබඳශවළක්. ඔබතු ා බිශවන්  එපා. හැ ශද්ික්  සංවර්ධ ි 

කර වා. ශහැා වි ික් ඇති කරලවලා තිශබ වා.   තක තබා 
ගන් ඊ අද් වං ාඊ ගසාකෑම්  ැහැ. අද් ආද්ාිම් වැඩි කරලවලා 
තිශබ වා.    එතැ  ශහැා වි ික් ඇති කර වා. එතැ  

ශව   පාලවල ි ව  ස්ථා ික් කර වා. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි. අපි ේළඟ ්ර  ්ිට ි මු. 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ    එක අතුරු ්ර  ්ියි ඇුවශේ. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි.    අවස්ථාව ශද්න් ම්. ඔබතු ා ශද්වැනි අතුරු 
්ර  ්ි අහන් .    හිතුශේ  ඔබතු ා අතුරු ්ර  ් අහලවලා ඉවරයි 

කිිලවලා. 
  

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ශ  ශද්ව  අතුරු ්ර  ්ි. 
ඇ තිතු ාශගන් එක  ්ර ් ි    තුන්වතාවක් ඇුවවා. එතු ාට 

ශත්රුණාද් කිිා    ද්න්ශන්  ැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා (අ්ාොතයුරො සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා ආර්ිකක ක යුුර අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் சதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථා ාිකතු නිඊ එක  ්ර ් ි තුන්වතාවක් ඇුවවත් 

ගරු අ ාතයතු ා පිබඳතුරු තු ක් ලවලබා දුන් ා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ා තුන්වතාවක් ්ර  ් ඇුවවා. ගරු ඇ තිතු ා කැ ැති  ම් 
පිබඳතුරු ශද්න් .[බාධා කිරීම්] 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ශ   ාිකතු ා කිි  විධිිටයි    වැඩ කටයුතු කරන්ශන්. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ එතු ාට තව නකක්    ශකනශින් 

කිින් ම්.  

ඇ තිතු ා සාහන් කළාඊ "පින් වලවල කිසි  ශව සක් 
ශවන්ශන්  ැහැ. ඉඩ තිශබ  නිසා ශව ත් ස්ථා ික ශපරහැශර් 
ි  අමේ පුුවණු කරන්  කුරුණෑගලවල - 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැහැ. එතු ා ්ර  ් තු ක් ඇුවවා. ගරු ඇ තිතු ා පිබඳතුරු 
ශද්න්  කැ ැති  ම්  ට එතු ාට ්ර ් ි අහන්  අවසර ශද්න්  
පුළුවන්. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශපරහැශර් ි  අමේ විතරයි පුුවණු කරන්  එහාට 

ශගනිින්ශන්. [බාධා කිරීම්] 

ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ    පිබඳතුරු ශද්න් ම්. ද්ැන් ශම් 

ඒකාබද්ධ විපක්ශද අි අ ාථ ශවලවලා අමේ අ ාථාගාරිට එන්  
හද් වා. [බාධා කිරීම්] ඉසශ්සල්ලවලා  අපට කිේවාඊ ආණ්ඩුව 
ගන් වා කිිලවලා. ේට පසුව කිේවා  හරග  ශේනයකාවට රී ලවලංකා 
නිද්හස ්පක්ශද ඇ තිවරු ශ  වා කිිලවලා. ද්ැන් රී ලවලංකා නිද්හස ්
පක්ශද ආණ්ඩුවත්  ැහැ.  හරග  ශේනයකාවට ද්ැන් කවුරුවත් 
එන්ශන්   ැහැ කිිලවලාත් තිශබ වා. ද්ැන් අ ාථ ශවලවලා. ඒ නිසා 
පින් වලවලට ින්  කිිලවලා ඒ අිට    කිිා සින වා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ තිතු ා ඔබතු ා පිබඳතුරු ශද් වාද්? [බාධා කිරීම්] 

ගරු තිරසර සංවර්ධ  හා ව ජීවි අ ාතයතු ාඊ ඔබතු ා ශම් 
්ර  ්ිට පිබඳතුරු ශද් වාද්? ඒකයි    අහන්ශන්. ඔබතු ා 
පිබඳතුරු ශද් වා  ම්  ට අවස්ථාව ශද්න්  පුළුවන්. පිබඳතුරු 
ශද්න් . ඒක පහද්ලවලා ශද්න් . ක ක්  ැහැශන්. 

 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ත රිස් ගශල් ද්ාලවලා අඹර වා වාශ  

වැඩක්ශන් ශම් කරන්ශන්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා පිබඳතුරු ශද්න් . 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශ ැකක්ද් ්ර ් ි?  ගරු  න්ත්රීතු ාට  ශගන්  ශ ැ වාද් 

ඕ ෑ? 
 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඔබතු ාශගන් කිසි  ශද්ික් අව ය  ැහැ.  ට ්ර  ්ි 
අහන්  අවස්ථාව විතරක් ශද්න් . 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ද්ැන් ඇ තිතු ා කරුණු පහද්ලවලා දුන් ාශන්. ඔබතු ා ද්ැන් 
 වැනි වතාවට අහන්ශන්. ගරු ක ක ශහේරත්  න්ත්රීතු ාඊ 

ශ ැකක්ද් ්ර  ්ි?  ැවතත් අහන් . 
 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ශ  ශද්වැනි අතුරු ්ර ් ි    
අහ වා. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ අපට අද් ද්වශසේ  වැඩ පටන්ගන්  
තිශබ වා. 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ත යි. ඉක්  ට පිබඳතුරක් ලවලබාශද්න් . 
 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 ශ  එක ්ර ් ිකට උත්තර ශද්න් . ගරු කථා ාි කතු නිඊ 
[බාධා කිරී ක්] 

 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ට කථා කරන්  අවස්ථාව ශද්න්ශන් 

 ැහැ ශන්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ක ක ශහේරත්  න්ත්රීතු ා  කථා කරන් . 

 
ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
( மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  ශද්වැනි අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි.  

කාලවලික් තිසශ්සේ පින් වලවල අමේ අ ාථාගාරශද අමේන්ට කිරි 
ශපැවන්  විශද්ෂ්කින්ට අවස්ථාව ලවලබා දීලවලා තිබුණා. ඒ නිකම් 
ශ ශ යිඊ මුද්ල් ශගවලවලා. ඒ සාහා එක විශද්ෂ්කශිකුශගන් 

රුපිිල් 350ක් අි කළා. නය කට රුපිිල් 350 ගණශන් එවැනි 
අවස්ථා 30ක් ප ණ ලවලබාදුන් ා. අද් අමේන්ට කිරි ශපැවන්  
ශද්න්ශන්  ැති නිසා එ  මුද්ලවල  ැති ශවලවලාඊ රුපිිල් 11ඊ ,වඊ500ක් 

අවුරුද්ද්කට අහිත  ශවලවලා තිශබ වා. ඔබතු ා ඒකට පිබඳතුරක් 
ශද්යිඊ අමේන්ට විබීජ ි  නිසා ඒ අවස්ථාව ශද්න්ශන්  ැහැ 
කිිලවලා. ඒ වාශ   අමේන්ට පලවලතුරු ලවලබාශද්න් ත් පුළුවන්. 

පලවලතුරු ලවලබාශද්න්  බැරි  ම්ඊ කිරි ලවලබාශද්න්  අවසථ්ාව ශද්න් . 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇ තිතු ා පිබඳතුරු ශද්න් . 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශ තැ දී අපට වි ාලවල වග මක ක් 

තිශබ වා. ඇයි? ශේලවලර්ලවලා හිරකාරශිෝ බලවලාගන් වා වාශ  අමේ 
 0 ගණ ක් අශප් භාරිට දීලවලා තිශබ වා. අධිකරණශින් අපට 

භාර දුන් අමේ  පින් වලවලත් ඉන් වා. ඒ වාශ   උඩවලවලශේත් 
ඉන් වා. ශ තු න්ලවලා කිි  විධිිට කෑ  ශද්න්  පුළුවන්.  මුත්ඊ 
ඒ කෑ  අස්සට වස නකක් ද්ාලවලා දුන්ශ ැත් ශ ැකද් ශවන්ශන්? 

එශහ  ශවලවලා තිශබ වා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශහේතුව නිසාද්? 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශද්වැනි කාරණි ශම්කයි.  

වං ාවක් සිදු කර වා. අමේිට ලවලබාශද්  කිශලවලෝග්රෑම් 10ක් ව  

කෑ  බාසක්ට් එක ශකැටස් ශද්ක-තු කට ශවන් කර වා. ඇයිඊ 
එතැ  ඔක්ශකෝ  ඉන්ශන් පරණ ශසේවකශිෝ. ඔබතු ා 
ද්න් වාශන්. පරණ ශසේවකශිෝ ඉන්ශන්. එක අමේශිකුට ලවලබාදුන් 
කිශලවලෝග්රෑම් 10ක කෑ  නක තුන්ශද්ශ කුට දීලවලා  සල්මේ අි 

කර වා.    ඒවා ඔක්ශකෝ  ශව ස් කර වා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 තුන්වැනි අතුරු ්ර  ්ි අහන් . 
 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

අමේ අ ාථාගාරිට ගිහිල්ලවලා පුන් ක්කු කාලවලා ඇවිල්ලවලා බයිලවලා 

කිිවන්ශන්.  ්ර  ්ිට උත්තර ශද්න්ශන්  ැහැ.  පුන් ක්කු කාලවලා 
ඇවිල්ලවලා බයිලවලා කිිවන්ශන්  ැතිව ශම් ්ර  ්වලවලට උත්තර 
ශද්න් . අපි වග කිින්ශන් ජ තාවටයි. අපි ශ තැ  ඇවිල්ලවලා 

අහන්ශන් අපට තිශබ  ශප ද්ගමේක ්ර ්  ශ ැශවයි.  ත න්ශ  
ශසේවකින්  හද්ා ගන් . ශසේවකින් ශ ැ වා හරි ශහැරක ක් 
කළා  ම් අස් කරන් .  

 

වකොත්තෙල්ලි ආනයනය: විසනතර 
தகாத்தமல்லி இறக்குமதி : விபரம் 
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  698/’16 

12. ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
    (மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ්රාථත ක කර් ාන්ත අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර  ්ි - (2): 

(අ) (i) 2015 වර්ි තුළ රී ලවලංකාවට ආ ි  ිකර  ලවලද් 
ශකැත්ත ල්මේ ්ර ාණි ශකැප ණද්; 

 (ii)  රී ලවලංකාවට ශකැත්ත ල්මේ ආ ි ි කර  
්රධා  රටවල් කවශර්ද්;  

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්? 

(ආ) (i) රී ලවලංකාව තුළ ශකැත්ත ල්මේ වගා කරන්ශන්ද්; 

 (ii) එශසේ  ම්ඊ එි රී ලවලංකාශේ අව යතාශවන් 
ශකැප ණ ්රති තික්ද්; 

 (iii) ශකැත්ත ල්මේ වගා ශ ැකරන්ශන්  ම්ඊ ඒ  න්ද්; 

 (iv) රී ලවලංකාව තුළ ශකැත්ත ල්මේ වගාව වයාප්ත 
කිරී ට රජි ගන් ා පිිවර කවශර්ද්;  

 ින් ත් එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්? 

(ඇ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

 ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் இலங்ககக்கு இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட தகாத்தமல்லி அளவு எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 (ii) இலங்கக பிரதானமாக எந்ததந்த நாடுகளி 

லிருந்து தகாத்தமல்லிகய இறக்குமதி 

தசய்கின்றது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ககயில் தகாத்தமல்லி பயிாிடப்படு 

கின்றதா என்பகதயும்; 
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පාර්මේශම්න්තුව 

 (ii) ஆதமனில், அது இலங்ககயின் சதகவயில் 

எத்தகன சதவீதம் என்பகதயும்; 

 (iii) தகாத்தமல்லி பயிாிடப்படாவிடின் அதற்கான 

காரணம் யாததன்பகதயும்; 

 (iv) இலங்ககயில் தகாத்தமல்லி பயிர்ச் 

தசய்கககய விஸ்தாிக்க அரசு எடுக்கும் 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

  அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

 
asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House,- 

 (i) the quantity of coriander that was  imported 
to Sri Lanka in the year 2015; and 

 (ii) the main countries from which Sri Lanka  
imports coriander? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) whether coriander is cultivated in Sri Lanka; 

 (ii) if so, the percentage of it out of the 
requirement of the country; 

 (iii) if coriander is not cultivated, the reason for 
it; and 

 (iv) the steps that will be taken by the 
Government to expand coriander cultivation 
in Sri Lanka? 

(c) If not, why? 
 

ගු දයා ගෙවප ෙහතා (ප්රාථමික කර්ොන්ත අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு தயா கமசக - ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුර ශ ශසේයි. 

(අ) (i) රී ලවලංකා ශර්ගු ද්ත්ත අනුවඊ ශ රික් ශටැන් 
12ඊ2,5යි. 

 (ii)  ඔේ. 

  ඉන්නයිාවඊ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයිඊ 
බල්ශ රිිාවඊ තුර්කිිඊ යුක්ශර් ිඊ රුසිිාවඊ 
කැ ඩාවඊ ආර්ජන්න ාවඊ ශ ැශරැක්ශකෝවඊ 
ඕසශ්ේමේිාවඊ ේජිප්තුව. 

(ආ) (i)  ැත. 

 (ii) අද්ාළ ශ ැශේ. 

 (iii) රී ලවලංකාශේ ශකැත්ත ල්මේ වගා ශ ැකිරී ට ශහේතු 
වන්ශන් ශකැත්ත ල්මේ වැවී ට සුදුසු විිබඳ ීයත 
ශද් ගුණික් ඇති ්රශද් වලවල වඩාත් ලවලාභද්ාී  
එළවදෙ වගා කිරී ත්ඊ සාශප්ක්ව අඩු ත ලවලට 
ශකැත්ත ල්මේ ආ ි ි කිරී ත් ි   කරුණුි. 

 (iv) ආද්ර්  වගාවක් ශලවලස විිබඳ ීයත ශද් ගුණික් ඇති 
්රශද් වලවල ශකැත්ත ල්මේ වගා කර ඉන් ලවලැශබ  
්රතිලලවල අනුව එ  වගාව වයාප්ත කිරී ට සැලවලසුම් 
කර ඇත. 

(ඇ) පැ  ශ ැ ඟී. 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  පළමුව  අතුරු ්ර  ්ි ශ ියි.  

 ා ගරු ඇ තිතු ාශගන් ද්ැ  ගන්  කැ ැතියිඊ 201ව වර්ශද 

ලවලංකාශේ ශ ැ  ්රශද් ද් ආද්ර්  වගා සාහා හඳු ාශග  
තිශබන්ශන් කිි  කාරණි සහ ශහක්ශටිාර් ශහෝ අක්කර 
ශකැප ණ ්ර ාණික ඒ ආද්ර්  වගාව  සිදු කර වාද් කිිලවලා.  

 
ගු දයා ගෙවප ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயா கமசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

අපි R & D level  එශකන් ත යි ඒ ආද්ර්  වගාව  කරන්  

බලවලාශපැශරැත්තු වන්ශන්. අපි ද්ැ ට ගණන් හද්ා තිශබ  විධිිට 
අපට තිශබ  ඒ සී ාසහිත භූත  ්ර ාණවලවල ේට වඩා ලවලාභද්ාී 
වගාවලවලට ින්  පුළුවන්. ේට වඩා ආද්ාි  වි ාලවල ව ශින් 
ගන්  පුළුවන් වගාවලවලට ින්  පුළුවන්. ශ ැකද්ඊ අපි 

ශකැත්ත ල්මේ පිට රනන් ශග ාශවැත් කිශලවලෝ එකක ආ ිනික 
ත ලවල ශවන්ශන් රුපිිල් 165ක් විතරයි.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  ශද්ව  අතුරු ්ර  ්ි.  

ගරු ඇ තිතු නිඊ අද් බටහිර නවද්යවරුත්ඊ ආයුර්ශේද් 
නවද්යවරුත් ශකැත්ත ල්මේ ශකැළ ආහාරික් ව ශින් ගැම  
ඉතා ඉහබඳන් නිර්ශද්  කර වා. අපට ශකැත්ත ල්මේ ඇට 

නිප්ාද් ි කරන්  බැරි වුණත් ශකැත්ත ල්මේ ශකැළ  ස ාජශද 
ශස ඛ්ය ි ගැටදෙවලවලට විසඳුම් ලවලබා දීශම් කාරණශදදී වැද්ගත් 
ශව  නිසාඊ  ශකැළ සාහා ශකැත්ත ල්මේ වගා කිරී ට ශගැවීන් 

නයරිගැන්වීශම් වැඩ පිබඳශවළක් අ ාතයාං ිට තිශබ වාද්?  

 
ගු දයා ගෙවප ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயா கமசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔබතු ාශ  ශිෝජ ාව අනුවඊ  ා අශප්  අප ි  කෘෂිකර්  
ශද්පාර්තශම්න්තුවත් එක්ක එකතු ශවලවලා ඒ වැඩ කටයුත්ත ඉනයරිිට 
ශග  ින් ම්. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  තුන්ව  අතුරු ්ර  ්ි.  

 ා  ශම් ගැ  ේශද ගරු ශස ඛ්ය ඇ තිතු ාශගනුත් 

වි සන් ට ශිදුණා. අද්  ා ඔබතු ාශගන් අහන්ශන් ශම්කයි.  

ශගවතු සැකසීශම්දීඊ විශ ේශින් උද්යා  අලවලංකරණශදදී ශගැඩක් 

ශවලවලාවට  ල් පැළ ගැ  ත යි ශබැශහෝ ශද් කු කල්ප ා 

කරන්ශන්. 

 හැබැයි අද් ශලවලෝකි තුළත්ඊ ලවලංකාව තුළත් අප ි  

කෘෂිකර්  ක්ශේත්රිට අද්ාළ පැළ වර්ග ඒ සාහා පාවිච්චි කරන්  

අපට පුළුවන්  ම් ශහැායි. ඒ වාශ   ත යි ඖධ පැළ. ඒවාත් 

ශම් සාහා ්රශිෝජ ිට ගන්  පුළුවන්. ඒ නිසා ශගවතු 

අලවලංකරණි කර  ආිත  ඔබතු ාශ  අ ාතයාං ි ිටශත් 

මේිා පනයංචි කර  ක්ර ශේද්ික් සහ ඒ පැළ ලවලබා දීශම් ක්ර  

325 326 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  හතා] 
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ශේද්ික් හද්න්  පුළුවන්  ම් ශහැායි. බ්රැඩ් න් වීරශකෝන් 

 ැතිතු ා මේිපු "අග ැතිවරුන් හත්ශද්ශ කු ස ඟ" කිි  

ශපැශතන්  ා කිශිේවාඊ ආ ාර්ි විජිා න්ද් ද්හ ාික  ැතිතු ා 

අග ැති ව ශින් සින වකවානුශේ ඇස්වලවලට ශහැායි කිිලවලා 

අරමේිගහ  න්නයරශද උඳු පිිමේි උඩ හැ  ද්ා  ඇවිද්ද්ා කිි  

කතාව.  මුත් උඳු පිිමේි අරශග  වගා කරගන්  විධිික්  ැහැ. 

ඒ වාශ   වත්ශත් පැළ කර ගැම  සාහා ඒවා ගන්  තැ ක් 

 ැහැ. ඉශේ පැළ වුශණැත් විතරයි හැශද්න්ශන්. ඒ නිසා ශ වැනි 

ක්ශේත්ර ගැ ත් සිතා බලවලන්  ඕ ෑ.  

ගරු අ ාතයතු නිඊ ගාත ණී නයසා ාික  ැතිතු ාට   හවැමේ 

සංවර්ධ  අ ාතයාං ි ලවලැබුණා වාශ  ඔබතු ාටත් අදෙත් 

අ ාතයාං ික් ත යි ලවලැබිලවලා තිශබන්ශන්. ශම් අ ාතයාං ි හරහා 

ඕ ෑ  ශද්ික් නිර් ාණි කරලවලා කරන්  පුළුවන්. එ  නිසා 

එවැනි ක්ර ශේද්ික් ඔසශ්සේ ගෘහ සහ ශගවතු අලවලංකරණි කිරී ඊ 

ඖධ පැළත් ඒ වාශ   අප ි  කෘෂිකර්  පැළත් සහිත ශගවතු 

ඇති කිරී ඊ ඒ සාහා සහ  ලවලබා දී ඊ තරග පවත්වා ඒ සාහා 

උ න්දු කරවී  වැනි වැඩ පිබඳශවළකට -ශම් අවුරුද්ශද්න් ආරම්භ 

කරලවලා- ින්  පුළුවන්ක ක් අ ාතයාං ිට තිශබ වාද්?    

 
ගු දයා ගෙවප ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயா கமசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ    අශප් බුද්ධික පතිරණ 

 න්ත්රීතු ාශ  ශිෝජ ාව ශබශහවින්  අගි කර වා. ඇත්තට  

එතු ා ශම්  ගැ  ේශද නික ට වාශ   ශගන් ඇුවවා. ේට පස්ශසේ 

   ේශද හවස   අප ි  කෘෂිකර්  ශද්පාර්තශම්න්තුශේ උද්විි 

ස ඟ ඒ ගැ  කථා කරලවලා  කිේවාඊ ශම් ගැ  ශසැිා බලවලා  ට 

කිින්  කිිලවලා. ශ ැකද්ඊ landscaping කර  කවුරුත් කැ ැතියි 

 ල් වර්ගවමේන්ඊ එශහ   ැත් ම් උඳු පිිමේිඊ තණ ශකැළ ආනය 

ඔශරැත්තු ශද්  පැළෑනවමේන් ලවලසස්ණ landscaping එකකට 

ින් . අපි එවැනි පැළෑන හඳු ා ගන්  ඕ ෑ. අපට අව ය කර  

ඖධීි පැළෑන වි ාලවල ව ශින් වගා කිරීශම් වි ාලවල වැඩ 

පිබඳශවළක් අපි ද්ැ ට සැලවලසුම් කර තිශබ වා. ශම් අවුරුද්ශද් එි 

පටන් ගන් වා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර  ් අංක 13-,03/'16-(1)ඊ ගරු සුනිල් හඳුන්ශ ත්ති  හතා.  

   
ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ා එ  ්ර  ්ි අහ වා.  

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ නිවාස හා ඉනයකිරීම් අ ාතයතු ා 

ශවනුශවන්  ා එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුර දී  සාහා සති ශද්කක 
කාලවලික් ඉල්ලවලා සින වා.  

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

නීති විවරෝධී වදෙළ ඊළාම් ආණ්ු වේ ක යුුර: 
වැළැක්වීෙ 

சட்டவிசராத தமிழ் ஈை அரசின் நடவடிக்கககள்: 

தடுத்தல்   
ACTIVITIES OF ILLEGITIMATE TAMIL EELAM GOVERNMENT: 

PREVENTION 
 1006/’16 

14.  ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
        (மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

        (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 විශද්  කටයුතු අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර ් ි - (1): 
(අ) (i) රී ලවලංකාව තුළ ශද් ළ ේළ   ත න් ශව   

රාජයික් පිහිටු වී  සිි ්රධා  අරමුණ කර ගත්ඊ 
ජාතයන්තරව පැතිරුණු ශද් ළ ේළාම් ආණ්ඩුව 
 ත න් ආණ්ඩුවක්ද්;  න්ත්රීවරු 135 ශද්ශ කුශගන් 
යුත් ශද් ළ ේළාම් වයවසථ්ාද්ාි ක සභාව  ත න් 
පාර්මේශම්න්තුවක්ද්; වි ව් ාද්න් රුද්රකු ාරන් 
  ැති පුද්ගලවලශිකු පත් කර ගත් අග ැති ධුරික්ද් 
පවති  බව ද්න්ශන්ද්; 

 (ii)  ඔසශ්ේමේිානු සහ ශඩන් ාර්ක් ආණ්ඩු ශද් ළ 
ේළ  මතයනුකූලවල රාජයික් ශලවලස ත  ශවේ 
අඩවිවලවල ්රද්ර්  ි කළ බව පිබඳගන්ශන්ද්; 

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්? 

(ආ) (i)  නශබට් සහ ශද් ළ ේළ  සාහා හැරුණු විට 
ශ වැනි භූත ික් ශ ැ ැති ශව ත් ආණ්ඩු තිශේද්; 

 (ii) ශ   මති විශරෝධි ආණ්ඩුවඊ ඇශ රිකා එක්සත් 
ජ පද්ශදඊ කැ ඩාශේ සහ යුශරෝපශද සක්රිිව 
කටයුතු කිරී  වැළැක්වී ට ශග  ඇති පිිවර 
කවශර්ද්; 

 ින් ත් එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්? 

(ඇ)  ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

 தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயில் தமிழ் ஈைம் என்ற தபயாில் தனி 

நாதடான்கற உருவாக்குவகத தமது பிரதான 

சநாக்கமாகக் தகாண்ட, சர்வசதச ாீதியாக 

வியாபித்துள்ள தமிழ் ஈை அரசாங்கம் என்ற 

தபயாிலான அரசாங்கதமான்றும், 135 உறுப் 

பினர்ககள தகாண்ட தமிழ் ஈை சட்டவாக்கசகப 

என்ற தபயாிலான பாராளுமன்றமும், 

விஸ்வநாதன் உருத்ரகுமாரன் என்ற நபர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரதமர் பதவி தயான்றும் 

உள்ளததன்பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii)  அவுஸ்திசரலியா மற்றும் தடன்மார்க் அரசுகள் 

தமிழ் ஈைத்கத சட்ட ாீதியானததாரு நாடாக 

தமது இகணயத் தளங்களில் பகிரங்கப்படுத்தி 

உள்ளகத ஏற்றுக்தகாள்கின்றாரா என்பகதயும்; 

அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  திதபத் மற்றும் தமிழ் ஈைம் தவிர்ந்த இவ்வாறான 

நிலத் ததாடர்பற்ற சவறு அரசாங்கங்கள் 

உள்ளனவா என்பகதயும்; 

 (ii)  சமற்படி சட்ட விசராத அரசாங்கம், அதமாிக்கா, 

கனடா மற்றும் ஐசராப்பிய நாடுகளில் முகனப் 

புடன் இயங்குவகத தடுப்பதற்கு சமற் 

தகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
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පාර්මේශම්න්තුව 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the existence of a 
government called ‘Transnational 
Government of the Tamil Eelam’ intent on 
the establishment of a separate state called 
‘Eelam’ within Sri Lanka; a parliament 

called ‘Transnational Constituent 
Assembly’ comprising 135 members; and a 
post of Prime Minister to which a person by 
the name of Vishwanadan Rudrakumaran 
has been appointed; and 

 (ii) whether he admits that Australian and 
Denmark Governments have displayed the 
name of Tamil Eelam in their websites as a 
legitimate state? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are any other countries other 
than Tibet and Tamil Eelam, which do not 
have a geographical territory; and 

 (ii)` of the steps taken to prevent this illegitimate 
government from functioning effectively in 
the United States of America, Canada and 
Europe? 

(c) If not, why? 

 
ගු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා (විවද්ශ් ක යුුර අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - தவளிநாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a) (i) There is no government in existence called 
the "Transnational Government of Tamil 
Eelam"  ( TGTE.)  We are aware, however, 
of a self-styled group of persons calling 
themselves TGTE. 

  No country, no government, no Member 
State of the United Nations, no international 
organization or legal entity has recognized 
this self-styled group as a government, or as 
a government in exile. 

 (ii)    The Australian Bureau of Statistics (ABS) 
had listed "Tamil Eelam" as a country 
classification on its website, which could be 
selected as the "country of birth" for the 
Australian census of 2016.  

  The High Commission of Sri Lanka in 
Australia brought this to the attention of the 
Australian Department of Foreign Affairs 
and Trade on 8th August, 2016.  Following 
representations made, the reference to 
"Tamil Eelam" was removed from the 
website of the ABS the following day, 9th 
August, 2016.   

  The Chief of the ABS has written to the Sri 
Lanka High Commission informing that the 
ABS has never recognized "Tamil Eelam" 
as a country, and assuring that this term 
will not appear in any data published from 
the 2016 Census of Population and 
Housing, consistent with the broader 
Australian Government recognition of the 
sovereignty and territorial integrity of the 
Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka. 

  Moreover, the Australian Government, in 
November 2016, extended its ban on the 
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 
for a further period of three years after 
reviewing the LTTE’s listing under 
Australia’s Charter of the United Nations 
Act 1945. 

         "Tamil Eelam" had been listed as a country 
eligible for Danish visas on the Danish 
Immigration Service website in September, 
2016.    

     The Danish Ministry of Foreign Affairs 
took immediate “high priority” action to 
probe this, and rectified what they termed 
as an “inadvertent error”, and   “mistake 
made by the Danish Immigration” on its 
website. The Ministry of Foreign Affairs of 
Denmark has also apologized on behalf of 
the Danish Government.  

(b) (i) Tibet is an autonomous region of China. 
There is no country called "Tamil Eelam". 

 (ii) There is no Government called TGTE as 
explained above. 

(c)  The Government of Sri Lanka remains constantly 
vigilant; and cooperates extremely closely with all 
relevant bilateral partners on intelligence sharing. 
The LTTE remains banned in the list of persons, 
groups and entities involved in terrorist activities 
of the USA, Canada and the European Union.      

 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ දීර්ඝ පැහැනයමේ කිරී ක් කිරී  පිබඳබාව 

විශද්  කටයුතු ඇ තිතු ාට  ා ස්තුතිවන්ත ශව වා. එතු ා 
සාහන් කළ ආකාරශින්   ශ  ්ර ් ශදත්    සාහන් කරලවලා 
තිශබ වාඊ එි මති විශරෝධී ආණ්ඩුවක් බව. ශකැශහේවත් 
පිබඳගැම ක්  ම්  ැහැඊ මතිි ඉනයරිශද විශරෝධීයි. ගරු විශද්  
කටයුතු අ ාතයතු නිඊ එ  මති විශරෝධී ආණ්ඩුශේ 
අග්රා ාතයවරිා ශලවලස ත න්ව  හඳුන්වා ගන් ා වි ්ව ාද්න් 
රුද්රකු ාරන් ඇශ රිකා එක්සත් ජ පද්ශද ශටක්සාසහ්ි ක්රිිාත් ක 
ශවත න් 135 ශද්ශ කුශගන් යුත් මති විශරෝධී පාර්මේශම්න්තුව රැස ්
කරලවලා තීන්දු ගැම ට කටයුතු කර වා.  ශ  පළමුව  අතුරු 
්ර  ්ි වන්ශන් ශ ියි.  ඒ පිබඳබාව විශද්  කටයුතු අ ාතයාං ි 
විසින් ඇශ රිකානු ආණ්ඩුව ද්ැනුවත් කරඊ එි  තර කිරී ට ිම් 
පිිවරක් ශග  තිශේද්?   

 

ගු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ශ තැ දී    පැහැනයමේව  ්රකා  කළා වාශ  කිසි  රටක් 

පිබඳගත් TGTE කිිලවලා ආිත ික්ඊ කණ්ඩාි  ක්  ැහැ.  මුත් 
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ද්ැන් කණ්ඩාි  ක් එකතු ශවලවලා ඉන් වා. බලවලන් ඊ 
පාර්මේශම්න්තුශේ ශපැදු විපක් ගැ .  ශපැදු විපක්ි කිින්ශන් 
කාශ වත් පිබඳගැම ක්  ැති කණ්ඩාි ක්.  මුත් ඔබතු න්ලවලා 
ඡාිා කැබි ට්  ණ්ඩලවලිකුත් පිහිටුවාශග ඊ  ා ල් රාජපක්- ආඊ 
ශම් එන්ශන්! කිි ශකැට  ඡාිා අග ැතිතු ා එ වා. ඡාි ා 
කැබි ට්ටුශේ අග ැතිතු ා ඉන් වා; ඡාිා විශද්  කටයුතු 
ඇ තිතු ා ඉන් වා.  ඉතින් ඕ ෑ ශකශ කුට ශගද්ර ඉාශග  
සිහි   ව  වාඊ ්රාර්ථ ා කර කරඊ ආණ්ඩු හද්න්  පුළුවන්.  මුත් 
කවුරුවත් පිබඳගන්ශන්  ැහැ. ඒකයි ශද්න්  තිශබ  එක  
උත්තරි.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි. ශද්ව  අතුරු ්ර ් ි අහන් . 
 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු විශද්  කටයුතු අ ාතයතු නිඊ  ශ  ්ර ් ි විහිළුකාර 
්ර  ්ික් ශ ැශවයි. ශම් ව  විට- [බාධා කිරී ක්] ඉස්සර ශවලවලා 
 ට ්ර ් ි අහන්  ශද්න් . ේට පස්ශසේ ඔබතු ා උත්තර ශද්න් . 

ගරු අ ාතයතු නිඊ ගරු කථා ාිකතු ා  ට අවසථ්ාව දුන්ශන් 
්ර  ්ි අහන් .    ්ර ් ි අහන් ම්ඊ ේට පස්ශසේ ඔබතු ා 
උත්තර ශද්න් .  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let him ask the Question, Hon. Minister.   
 

ගු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
That is a different Question. 
 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Hon. Minister, let me ask the Question. Then you can 

answer. ගරු කථා ාි කතු නිඊ    සාහන් කරන්  ගිශදඊ එ  
ආිත ි මති විශරෝධී එකක් වුණත් ඔවුන්ශ  අරමුණ වී ඇත්ශත් 
රී ලවලංකාව තුළ ශව   රාජයික් පිහිටුවී  කිි  එකයි. ඔවුන් ඒ 

ශවනුශවන් මති විශරෝධීව  කටයුතු කරශග  ි වා.   ඇශ රිකා 
එක්සත් ජ පද්ි මතයනුකූලවලව එි පිබඳශග  තිශබ වා  ම් අපට 
බලවලපෑ ක් කරන්  බැහැ. ගරු අ ාතයතු නිඊ අශප් රට තුළ 

ශව   රාජයික් පිහිටුවීශම් අරමුශණන්  ිම් සංවිධා ික 
ඡාිාවක් ශහෝ ඇත් ම්  ඔබතු ාශ  වගමක  වන්ශන් ඒ පිබඳබාව 
ඇශ රිකානු එක්සත් ජ පද් ආණ්ඩුව ද්ැනුවත් කර ඔවුන්ශ  
ක්රිිාකාරිත්වි  තර කිරී ට කටයුතු කිරී යි. ඔබතු ා එවැනි 

කටයුත්තක් කළාද්ඊ  ැද්ද්?  

 
ගු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබතු න්ලවලා පිට පිට ඡන්ද් ශද්කක් පැරනයලවලාඊ ද්ැන් ශව   
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්  වුව  ායි කිිලවලා හැ ද්ා  පන්සල් ගාශන් 

රැස් ශව වා. ඒක ඔබතු න්ලවලාශ  අයිතිි. ඇ රිකාව කිින්ශන් 
කිසි  විධිිකට එල්ටීටීේ සංවිධා ිට සහශිෝගි ශ ැශද්  
රටක්. ඇශ රිකා එක්සත් ජ පද්ි ත යි එල්ටීටීේ සංවිධා ි 

තහ ම් කරන්  ශේලවලාසනින්  -1,,0 ගණන්වලවලදී- කටයුතු කරපු 
රට. අශප් හිටපු ජ ාධිපතිතු ාත් ඒ බව ද්න් වා. ඒ නිසා 

ඇශ රිකා එක්සත් ජ පද්ි කිසිශසේත්   එල්ටීටීේ සංවිධා ශද 

කටයුතුවලවලට  නිලවල ව ශින් ඉඩ තබන්ශන්  ැහැ.  මුත් සිහි  
 වන් න්ට ඇ ශ රිකාශේ ඉඩ තිශබ වා.    හිත  විධිිට 
ඔබතු ාත් ශ තැ  අතර ං ශවලවලා ඉන්ශන්  ැතුව ඇශ රිකාවට 
ගිිා  ම් ඔයිට වඩා වැද්ගත්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායි. තුන්ව  අතුරු ්ර  ්ි අහන් . 

 
ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ විශද්  කටයුතු අ ාතයතු ා උත්තර 
ශද්  ආකාරි නයහා බැදෙවා ඊ එතු ා රුද්රකු ාරන්ශ  විශද්  

ඇ තිද්ඊ රී ලවලංකාශේ විශද්  ඇ තිද් කිි  සැකි අපට ඇති 
ශව වා.   ගරු අ ාතයතු නිඊ ශම් රට ශද්පළු කරලවලා ශව ත් රටක් 
හද්න්  ඒකාබද්ධ විපක්ිට කිසි  අද්හසක්  ැහැ. 

තමුන් ාන්ශසේලවලා වි ා  කරත න් ි  ශම් රශට් බලවලි ලවලබා ගැම  
ශවනුශවනුයි අපි කටයුතු කරන්ශන්. ඒක ්රජාතන්ත්රවාදී අයිතිික්. 
[බාධා කිරී ක්] හැබැයිඊ තමුන් ාන්ශසේ ඔි කිි ඊ තමුන් ාන්ශසේ 
සිහි ික් විධිිට ද්කි  එ  සිහි ි සැබෑ කර ගන්  ත යි ඔවුන් 

අවුරුදු තිස් ගණ ක් ශම් රශට් ශල් හැදෙශේ. එ  සිහි ි භිා ක 
සිහි ික්; ඉටු ශ ැවිි යුතු සිහි ික්; වහා   තර කළ යුතු 
සිහි ික්. [බාධා කිරී ක්] ඔබතු ා ත න්ශ  වගමක  ඉටු ශ ැකර 

ශ තැ ට විහිළු සපින්  උත්සාහ කරන්  එපා. ද්ැන්වත් 
ඇශ රිකා එක්සත් ජ පද්ිට - 

 
ගු ෙිංගල සෙරවීර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ ශ තු ා භිා ක ශද්ික් කිේවා.    

 ම් රුද්රකු ාරන්ශ  විශද්  ඇ තිතු ා ශ ැශවයි.    

සන්ශතෝයි කිින් ඊ    කාශ වත් - [බාධා කිරී ක්] ෙෙ 
 හින්ද් රාජපක් හිටපු ජ ාධිපතිතු ාශ  විශද්  ඇ ති ශවලවලා 

හිනිා. ඒ කාලවලශද අපි රටක්-රටක් ගණශන් ගිහිල්ලවලා කථා කරලවලාඊ  
එල්ටීටීේ සංවිධා ි සම්බන්ධශින් යුශරෝපා සංග ශද තහ    
ලවලබා ගත්තා.   ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අපි ඔබතු ා වාශ  ශ ැශවයි. 

එල්ටීටීේ එක යුද්ධ කළ කාලවලශදත්ඊ ශබෝම්බ පුපුරපු කාලවලශදත් අපි 
එල්ටීටීේ එකට විරුද්ධව ්රසිද්ධිශද කථා කළා;  ්රකා  සිදු කළා; 
ශපළපාබඳ ගිිා. [බාධා කිරී ක්]  මුත් එල්ටීටීේ සංවිධා ි 

පරාජි ව ශතක් ඔබතු ාශ  ඔි කට අරි වා     ම් ද්ැකලවලා 
තිබුශණ්  ැහැ.  

 
වහේවායින්නවප ුවණදාස ෙහතාවප විනාශ් වූ 

නිවස : සහන 
திரு. சஹவாயின்னசக குணதாசவின் அைிவகடந்த 

வீடு :நிவாரணம்  
  DESTROYED HOUSE OF MR. HEWAINNAGE GUNADASA:  

RELIEF 
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15.ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
 (மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආපද්ා කළ  ාකරණ අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර ් ි - (1) : 

(අ) (i)  ශහේවායින් ශ  ගුණද්ාස  හතාට අිත් 
ඇහැබඳිශගැඩඊ ශහේවායින් ඊ අංක 1,6/1/1 ද්ර  
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පාර්මේශම්න්තුව 

නිවස 2016.0 .1, වැනි නය  අකුණු සැර වැදී 
සම්පූර්ණශින්  ගිනි ශග  වි ා  වූබවත්; 

 (ii) ශම් පිබඳබාව සබරගමුව පළාත් සභා  න්ත්රී  ත න්ද් 
අනුරරිි  හතාඊ රත් පුර නයසත්්රික් ශල්කම්වරිාට 
හා ඇහැබඳිශගැඩ ්රාශද්ීයි ශල්කම්වරිිට 
මේඛිතව ද්න්වා ඇතත්ඊ ශ ශතක් කිසිදු සහ ික් 
ලවලැබී ශ ැ ැති බවත්; 

 එතු ා ද්න්ශන්ද්? 

(ආ) ශම් ව විට ශ   ආපද්ාව සිදුවී  සෑශහ  කලවලක් ගතවී 
ඇතත්ඊ ශම් ද්ක්වා කිසිදු සහ ාධාරික් ලවලැබී ශ ැ ැති 
බැවින් එ  සහ ාධාරි ලවලබා දී ට කටයුතු කර  නය  ි
කවශර්ද් ි න්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්? 

(ඇ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 

அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i )  திரு. சஹவாயின்னசக குணதாசவுக்குச் தசாந்த 

மான எஹலியதகாட சஹவாயின்ன, 196/1/1 

ஆம் இலக்க வீடு 2016.04.19ஆம் திகதி மின்னல் 

தாக்கி முற்றாக எாிந்து அைிந்துள்ள 

ததன்பகதயும்; 

 (ii )  இது ததாடர்பாக சப்ரகமுவ மாகாண சகப 

உறுப்பினர் திரு. நமிந்த அனுரபிாிய, இரத்தின 

புாி மாவட்ட தசயலாளருக்கும் எஹலியதகாட 

பிரசதச தசயலாளருக்கும் எழுத்து மூலம் 

அறிவித்துள்ளசபாதிலும் இதுவகர எத்தககய 

நிவாரணமும் கிகடக்கவில்கல என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டு தற்சபாது 05 மாதங்கள் 

கடந்துள்ளசபாதிலும் இதுவகர எத்தககய நிவார 

ணங்களும் கிகடக்காகமயினால், அந்த நிவார 

ணத்கத வைங்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் திகதி 

யாததன்பகத அவர் இந்தச் சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked  the Minister of Disaster Management:  

(a) Is he aware that- 

 (i) the house that  belongs to Mr. Hewainnage 
Gunadasa at No. 196/1/1 in Hewainna, 
Eheliyagoda was completely destroyed due 
to a fire caused by lightning on 19.04.2016; 
and 

 (ii) no relief has been granted so far although 
Sabaragamuwa Provincial Councilor 
Naminda Anurapriya has informed the 
District Secretary of Ratnapura and 
Divisional Secretary of Eheliyagoda in 
writing in this regard; 

(b) Will he inform this House of the date on which 
measures will be taken to provide assistance to the 
affected people as no assistance has been provided 
to them so far even after the lapse of considerable 
period of time since the occurrence of that 
disaster? 

(c) If not, why? 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා (ආපදා කළෙනාකරණ 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුර ශ ශසේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) රත් පුර නයසත්්රික් ශල්කම්ශ  අංක DSRT/
DASH/SOD/190/NDIP හා 201ව.01.0, නය ැති 
මේපිි (ඇමුණු  0ව)  ඟින් අකුණු ගැසීශ න් සිදු වූ 
හානිික් බව ස ාථ කර ඇත.   

(ආ) ශම් සම්බන්ධශින් රත් පුර නයසත්්රික් ශල්කම්  ඟින් 
වි ස  ලවලදුව අංක DSRT/DASH/SOD/190/NDIP හා 
201ව.01.0, නය ැති මේපිි (ඇමුණු  0ව)  ඟින් නයසත්්රික් 
ශල්කම් විසින් ද්ැන්වීශ න් පසුව ශම් සාහා සහ ාධාරික් 
ලවලබා දී  පිණිස ජාතික ආපද්ා සහ  ශසේවා  ධයසථ්ා ශද 
අංක NDRSC/01/02/03 හා 201ව.01.11 නය ැති මේපි  ි
(ඇමුණු  0,)  ගින් භාණ්ඩාගාරශින් අනු ැතිි ඉල්ලවලා 
ඇත. එ  අනු ැතිි ලවලැබුණු පසුව සහ ාධාරි ශගවී ට 
කටයුතු කරනු ලවලැශේ. ඇමුණුම් 0ව සහ 0, සභාගත* කරත . 

(ඇ) පැ  ශ ැ ඟී. 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථා ාි කතු නිඊ  ශ  පළමු ව  අතුරු ්ර  ්ි 

ශ ියි. ගරු ඇ තිතු නිඊ ශම් සිද්ධිි ශවලවලා ද්ැන් හත් 

 ාසිකටත් වැඩියි.  ඒ ත නිසුන්ශ  මුළු ශගි  ද්ැවී වි ා  වී 

තිබිිදීඊ  stroke, dash  සහිත මේපි එහාට-ශ හාට ිත න් තිශබ  

කාලවලශද ඒ  නුයිා ජීවත් ශවන්ශන් ශකැශහේද්? 

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ ශම් මේපිි අපට එවලවලා තිශබන්ශන් 

201ව.01.11 වැනිද්ායි. ඒ ස ඟ  එිට අනු ැතිි ලවලබා ගන්  

ඉනයරිපත් කර තිශබ වා. ශ තු ාශ  ඉල්ලී  පරිනය අපි ඒ ගැ  

ශසැිා බලවලා වහා  සහ ාධාර ශගවන් ම්. මේපි ්ර ාද්ික් ත යි 

ශ හිදී සිදු ශවලවලා තිශබන්ශන්. 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක ත යි    ශම් කිින්ශන්. ඔබතු ා ආපද්ා කළ  ාකරණ 

ඇ තිවරිා. ශ වැනි ආපද්ාවකට උද්වු කිරී   ඔබතු ා කවද්ාවත් 

්ර ාද් කරන්ශන්  ැති බව    ද්න් වා.   මුත්ඊ  ශම් ක්රිිාද්ා ශද 

තිශබන් ාවූ දුර්වලවලක  නිසායි ශ ි ්ර ාද් ශවලවලා තිශබන්ශන්. 

ශම් ගින්  ඇති වුණු නය ට පසුද්ා ග්රා  නිලවලධාරි ආවා;  ්රාශද්ීයි 

ශල්කම් කාර්ිාලවලශද නිලවලධාරින් ආවා. සිිදෙ  වාර්තා ලවලබා 

ගත්තා.  මුත්ඊ  හත් ාසික් ගතශවලවලාත් ශම් ඉල්ලී  ඉටු කර 

 ැහැ. අන්  ඒක ගැ  ඔබතු ා ශසැිා බලවලා ශම් සහ ාධාරි 

වහා  ලවලබා ශද්න්  කටයුතු කරන් . ඒ අතර ඔබතු ා ශසැිා 
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[ගරු වාසුශද්ව  ා ාික්කාර  හතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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බලවලන් ඊ ආපද්ාවකදී සහ  ශද්න්   ශම් තරම් ්ර ාද් ශවන්ශන් 

ඇයි කිි  කාරණි පිබඳබාවත්. ආපද්ාවකදී සහ  ශද්න්  ්ර ාද් 

වුණා  - 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, let the Minister give the reply.   

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Justice delayed is justice denied; similarly, relief 

delayed is relief denied.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ තිතු ා. 
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

වි ාලවල ශඝෝාවකින් පසශ්සේ  ට කිින්  තිශබන්ශන් 

ශ ප ණයිඊ  ගරු කථා ාිකතු නි.  පසු ගිි කාලවලි තුළ 
අශ කුත් සෑ  ආපද්ා අවසථ්ාවකදී  ශගවීම් කඩි ම් කරලවලා 
තිශබ වා. ශම් පිබඳබා රජශද ිම් කිසි ක්ර ශේද්ික් තිශබ වා. ඒ 

ක්ර ශේද්ි  ම්ඊ ්රාශද්ීයි ශල්කම්වරිා හරහා නයස්ත්රික් 
ශල්කම්වරිාට මේපි ලවලැබිලවලාඊ ඒක අ ාතයාං ිට ලවලැබීශ න් පසුවයි 
අපට ක්රිිාත් ක ශවන් ට ඉඩ තිශබන්ශන්. එශහ   ැතිව අපට 

ඍජුව  ක්රිිාත් ක ශවන්  පුළුවන්ක ක්  ැහැ.    ද්න් වා 
ඒශක් ිම් කිසි ්ර ාද්ික් ශවලවලා තිශබ වාි කිිලවලා.  මුත් ්ර ාද්ි 
අව  කරන්   ශ  උපරි  උත්සාහි    ශිැද් වා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායිඊ ශබැශහැ  ස්තුතියි. 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථා ාිකතු නිඊ  ශ  තුන්ව  අතුරු ්ර ් ි ශ ියි. 
ශම් පුද්ගලවලිාට  මුද්ල් ලවලැශබන්ශන් කවද්ාද් ? 

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශම් පිබඳබාව අවසරි ලවලැබුණු වහා  අපි මුද්ල් ලවලබා ශද් වා. ඒ 
සාහා වැඩි කාලවලික් ගත ශවන්ශන්  ැතිශවයි. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහැායිඊ ශබැශහැ  ස්තුතියි.  

ශද්වැනි වටි. 

යුදෙය තත්ත්වය වහේුරවවන් මිය ගිය/ආබාධිත වූ 
නිලධාාරින්:  වන්දි  

யுத்த நிகலகமயில் மரணித்த/அங்கவீனமுற்ற 

உத்திசயாகத்தர்கள் : நட்டஈடு 
OFFICERS DIED / DISABLED DUE TO WAR SITUATION: 

COMPENSATION  

1031/’16 

8.  ගු එසන. වියාවල්න්දිරන් ෙහතා (ගු ශ්ාන්ති 
ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය වවනුව ) 

 (மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன் - மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி 

ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக) 

 (The Hon. S. Viyalanderan on behalf of the Hon. (Mrs) 
Shanthi Sriskandarasa) 

රාජය පරිපාලවල  හා කළ  ාකරණ අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  

්ර  ්ි - (1): 

(අ) (i) යුද් ි තත්ත්වි ශහේතුශවන්ඊ රාජකාරිශද ශ දිී 
 සිනිදී ත ිගිි/ආබාධිත වූ නිලවලධාරින්ට වන්නය 
ශගවී  සාහා අංක 21/,, සහ 5,/,, ද්ර  
 ක්රශල්ඛ් නිකුත් කළ බවත්; 

 (ii)  ඉන් අ තුරුවඊ 2005.05.0  නය ැති අංක 22/,3 (iii) 
ද්ර   ක්රශල්ඛ්ි  ඟින් අවසන් වරට ලවලැූ  වැටුප 
පද් ම් කරශග   ාස 120ක වැටුප වන්නයික් 
ශලවලස ශගවී ට කටයුතු ශිදූ බවත්; 

 (iii) එශසේ වුවද්ඊ අංක 21/,, සහ 5,/,, ද්ර   ක්රශල්ඛ් 
ිටශත් (REPPIA) සහ  ලවලැූ වන්ටඊ ඉහත (ii) හි 
සාහන්  ක්රශල්ඛ්ින්හි විධිවිධා  අද්ාළ ශ ැවී  
ශහේතුශවන් පීඩාවට පත්වූ පවුල් වි ාලවල 
්ර ාණිකට සැළකිි යුතු සහ  හිත  ශ ැවූ බවත්; 

 (iv)  ශම් ව විට සහ  ඉල්ලවලා සිටීශම්දී ආරක්ක 
අං වලවල ආරක්ක නි ක්ාණ වාර්තා ඉනයරිපත් 
කළ යුතු බවට ශකැන්ශද්සි ඉනයරිපත් කර  බවත්; 

 එතු ා ද්න්ශ හිද්? 

(ආ) (i) උක්ත කාරණි සම්බන්ධශින් අංක 21/,,ඊ 
5,/,,ඊ 22/,3 හා 22/,3 (iii) ද්ර   ක්රශල්ඛ් හා 
බැඳුනු  ව  ක්රශල්ඛ්ික් නිකුත් කිරී ටත්; 

 (ii)  නිලවලධාරිිාට විස අවුරුදු  55 සම්පූර්ණ ව තුරු 
ත ිගිි නිලවලධාරිිාශ  පවුලවලට වැටුප සහ වන්නය 
මුද්ලවලක් ශගවී ටත්; 

 (iii) ආරක්ක අං වමේන් ලවලබාගත යුතු ආරක්ක 
නි ක්ාණ වාර්තාවමේන් නිද්හස ්කිරී ටත්; 

 පිිවර ගන්ශන්ද් ින්  එතු ා ශ   සභාවට 
ද්න්වන්ශ හිද්? 

(ඇ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 

 

தபாது நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சகரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) யுத்த நிகலகமயின் காரணமாக கடகமயில் 

ஈடுபட்டுக்தகாண்டிருக்கும் சபாது மரணித்த/

அங்கவீனமுற்ற உத்திசயாகத்தர்களுக்கு நட்ட 

ஈடு தசலுத்தும்தபாருட்டு 21/88 மற்றும் 

59/89ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கககள் தவளியிடப் 

பட்டன என்பகதயும்; 

 (ii)  அதன் பின்னர் 2005.05.04ஆம் திகதிய 22/93          

(iii ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ககயின் மூலம் இறுதி 

யாகப் தபற்றுக்தகாண்ட சம்பளத்திகன அடிப் 

பகடயாகக் தகாண்டு 120 மாதங்களுக்கான 

சம்பளத்கத நட்டஈடாகச் தசலுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டததன்பகதயும்; 
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පාර්මේශම්න්තුව 

 (iii) எனினும், சமற்படி சுற்றறிக்கககளின் 

ஏற்பாடுகள், 21/88 மற்றும் 59/89ஆம் இலக்க 

சுற்றறிக்கககளின் கீழ் (REPPIA )  நிவாரணம் 

தபற்றவர்களுக்கு ஏற்புகடயதாக அகமயாத 

கமயின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட பல 

குடும்பங்களுக்கு கணிசமான அளவு சலுகககள் 

கிகடக்கப்தபறவில்கல என்பகதயும்; 

 (iv) தற்சபாது நிவாரணங்ககளக் சகாருகின்றசபாது 

பாதுகாப்புப் பிாிவின் பாதுகாப்பு இகசவு 

அறிக்கக சமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டுதமன நிபந் 

தகனகள் விதிக்கப்படுகின்றன என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி விடயம் சம்பந்தமாக 21/88, 59/89, 

22/93 மற்றும் 22/93 (i i i ) ஆம் இலக்க 

சுற்றறிக்கக களுடன் ததாடர்புபட்டதாக புதிய 

சுற்றறிக்கக தயான்கற தவளியிடுவதற்கும்; 

 (ii) உத்திசயாகத்தருக்கு 55 வயது பூர்த்தியாகும் 

வகர மரணித்தவாின் குடும்பத்திற்கு சம்பளம் 

மற்றும் நட்டஈட்டுத் ததாகககயச் தசலுத்து 

வதற்கும்; 

 (iii) பாதுகாப்புப் பிாிவுகளிலிருந்து தபறப்பட 

சவண்டிய பாதுகாப்பு இகசவு அறிக்கக 

களிலிருந்து விடுவிப்பதற்கும்; 

 நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that-  

 (i) Circular Nos. 59/89 and 21/88 have been 
issued for the payment of compensation to 
officers who died, disabled due to the war 
situation;  

 (ii) subsequently, measures were taken to pay 
the salary of 120 months based on the last 
drawn salary as compensation as per 
Circular No. 22/93 (iii) dated 04.05.2005;  

 (iii) adequate relief was not received by many 
families as a result of the provisions of this 
circular not being made applicable in 
respect of those who received relief under 
Circular Nos. 21/88 and 59/89 (REPPIA); 
and 

 (iv) conditions have been imposed as of now to 
submit clearance reports from the security 
divisions when seeking relief? 

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to- 

 (i) issue a new circular on the above matter 
connected to Circulars 21/88, 59/89, 22/93 
and 22/93(iii); 

 (ii) pay the salary of the deceased officer to his 
family till such time the officer would have 
reached 55 years, together with 
compensation; and 

 (iii)  remove the requirement to obtain security 
clearance reports from security divisions?  

(c) If not, why?   
 

ගු  සුසන්ත පුිංිකනිලවම් ෙහතා (රාජය පරිපාලන හා 
කළෙනාකරණ නිවයෝජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலசம - தபாது நிர்வாக மற்றும் 

முகாகமத்துவ பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථා ාි කතු නිඊ රාජය පරිපාලවල  හා කළ  ාකරණ 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර ් ිට පිබඳතුර සභාගත* 

කර වා. 
 
* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 2005.05.04 නය ැති රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3(iii) 
නිකුත් කර ඇත්ශත් රාජකාරිශද ශිදී සිනිදී සිදුව  හනයසි 
අ තුරුවමේන් ආබාධිට ලවලක්ව  හා හනයසි අ තුරුවමේන් 
ජීවිතක්ිට පත්ව  රාජය නිලවලධාරින්ට 1,,3.0,.21 නය ැති 
රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3හි 03 ශදද්ශින් ශගවනු 
ලවලබ  මුලවලය ි වන්නය ්ර ාණ  ි2005.01.01 නය  සිට සිිිට 
100 ්රති තිකින් වැඩිකර ශගවී  සාහා ශේ. ඒ අනුව එ  
වන්නය ්ර ාණි නිලවලධාරිිාශ  නවද්ය වාර්තාශේ ඉපීශම් 
 ක්ති  ි ක්ිවීශම් ්රති ත  ි  ත තීරණ  ි ව  අතරඊ 
රාජකාරිශද ශිදී සිනිදී ජීවිතක්ිට පත්වූ 
නිලවලධරශිකුශ  ිැශපන් න් හට ඔුව/ඇි අ තුරට 
ලවලක්ව  අවස්ථාශේ ලවලද් දී  ා රහිත වැටුප ශ න්  ාස 
එකසි  ි විස්සක (120) වැටුප වන්නයික් ශලවලස ලවලැබී ට 
හිත ක  ඇත. 

 (iii) 1988.07.13 නය ැති රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 21/,, නිකුත් 
කර ඇත්ශත් ත්රස්තවාදී ක්රිිා ශහේතුශවන් ආබාධිත හා 
ජීවිතක්ිට පත්ව  රාජය ශසේවකින්ට සහ  සැලවලසී  
සාහා ව  අතරඊ 1,,,.11.30 නය ැති රාජය පරිපාලවල  
 ක්රශල්ඛ් 5,/,, නිකුත් කර ඇත්ශත් රාජය පරිපාලවල  
 ක්රශල්ඛ් 21/,,න් ආවරණි ශ ැව  කඩාකප්පල්කාරී 
ක්රිිා ශහේතුශවන් තුවාලවල ලවලබ  හා  රණිට පත්ව  රාජය 
නිලවලධාරින් හට සහ  ලවලබාදී  සාහා ශේ. 2005.05.0  
නය ැතිව නිකුත් කර  ලවලද් රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3 
(iii) අනුව 2005.01.01 නයශ න් පසුව රාජකාරිශද ශිදී 
සිනිදී රාජය නිලවලධාරින්ට සිදුව  හනයසි අ තුරුවලවලදී 
නිලවලධාරිිාට රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3 අනුව හිත  
වන්නය මුද්ලවල සිිිට 100 ්රති තිකින් වැඩිකර ශගවී ට 
විධිවිධා  සලවලසා ඇත. එශසේ වුවද්ඊ ත්රස්තවාදී ක්රිිා 
ශහේතුශවන් විපතට පත්වූ රාජය නිලවලධාරින් හට රාජය 
පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3 ්රකාරවද් සහ  සැලවලසි  ිහැකි 
අතරඊ එවැනි අවස්ථාවකදී රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 21/,, 
්රකාරව ලවලබාගත් වන්නය මුද්ල්  ැවත රජිට ශගවිි යුතු ශේ. 
රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 5,/,, හි 03 ශදද්  ි අනුව 
අ තුරට පත් නිලවලධාරිශිකුට සහ  ලවලබා ගැම ට හිත ක  
ඇත්ශත් රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 21/,, හා 22/,3 ි  
 ක්රශල්ඛ් අතුරින් එක්  ක්රශල්ඛ්ික්  ඟින් ප ණි. 

 (iv) ඔේ. 

(ආ) (i) රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 21/,, හා 22/,3ඊ රාජය පරිපාලවල  
 ක්රශල්ඛ් 5,/,,  ඟින් බැී  පවති  අතරඊ ඒ අනුව 
ත්රස්තවාදී ක්රිිා ශහේතුශවන් සිදුව  අ තුරු සාහා ඉහත 
 ක්රශල්ඛ් ශද්ශකන් නිලවලධාරිිාට වඩා වාසිද්ාික එක් 
 ක්රශල්ඛ්ික්  ඟින් සහ  ලවලබා ගැම ට විධිවිධා  සලවලසා 
ඇත. රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3 (iii)  ඟින් වන්නය 
ලවලබා ගැම ට ්රතිපාද්  සලවලසා ඇත්ශත් 2005.01.01 
නයශ න් පසුව රාජකාරිශද ශිදී සිනිදී සිදුව  අ තුරු 
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සාහා රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3  ඟින් ශගවනු 
ලවලබ  වන්නය ්ර ාණ  ි සිිිට 100 ්රති තිකින් වැඩිකර 
ශගවී ට ශේ. එ   ක්රශල්ඛ්  ි 2005.01.01 නය  සිට 
ක්රිිාත් ක ශේ. රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 5,/,, සහ 
21/,,හි විධිවිධා  අනුව එ  නය ශද සිට සංශ ෝධිත වන්නය 
ලවලබා ගත හැකි බැවින්ඊ එමක  ක්රශල්ඛ් සංශ ෝධ ි කිරීශම් 
අව යතාවක් ශ ැ ැත.  

 (ii) ත්රස්තවාදී ක්රිිා ශහේතුශවන් ජීවිතක්ිට පත්ව  රාජය 
නිලවලධාරින්ශ  ිැශපන් න්ට රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 
21/,, ්රකාරවද්ඊ රාජකාරිශද ශිදී සිනිදී පූර්ණ ආබාධිත 
තත්ත්විට පත්ව  නිලවලධාරින් හට 200,.12.2, නය ැති රාජය 
පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 22/,3 (IV) ්රකාරව ද්ඊ එමක නිලවලධරිාට 
හිත  දී  ා හා වැටුප් වැඩිවීම් ද් ඇතුළත්ව නිලවලධරිාට විස 
අවුරුදු 55 සපිශර  ශතක් වැටුප් ශගවී  ශම් ව  විටත් සිදු 
කරනු ලවලබයි. එශසේ වුවද්ඊ එහිදී එ   ක්රශල්ඛ් ශද්ක අතුරින් 
නිලවලධාරිිාට වඩාත් වාසිද්ාික එක් ක්ර ශේද්ික් ිටශත් 
ප ණක් සහ  ලවලබා ගැම ට රාජය පරිපාලවල   ක්රශල්ඛ් 
5,/,, ්රකාරව විධිවිධා  සැලවලසී ඇත. 

 (iii)  ැත. 

(ඇ) ආරක්ක නික්ා   වාර්තාව නිලවලධරිා හට ශපර අවස්ථාවලවල වන්නය 
ලවලබා දී  පිබඳබාව හා නිලවලධාරිිා සම්බන්ධශින් තීරණික් ගැමශම්දී 
වැද්ගත් ව  ශතැරතුරු සාහා ව  මූලවලාරික් ව  අතර ඊ සහ  
සැලවලසීශම්දී අතයව ය ශල්ඛ් ික් ව  ශහයින්ද් එ  ිලවලබා ගත යුතු 
ශේ. 

 

යුද ගැම්ම් වහේුරවවන් උුරු හා නැ වෙනහිර 

අවතැන් වූ  පවුල් : යළි පදිිංික කරවීෙ 
யுத்தத்தினால் வடக்கு, கிைக்கில் இடம்தபயர்ந்த 

குடும்பங்கள் :மீள்குடியமர்த்தல் 
FAMILIES DISPLACED IN NORTH AND EAST DUE TO WAR: 

RESETTLEMENT 

1032/’16 

9.  ගු කිංරන විවේවසේකර ෙහතා (ගු ඉන්දික අනුුද්ධා 

වහේරත් ෙහතා වවනුව ) 
 (மாண்புமிகு கஞ்சன விசஜசசகர - மாண்புமிகு இந்திக 

அநுருத்த சஹரத் சார்பாக) 
 (The Hon. Kanchana Wijesekera on behalf of the Hon. 

Indika Anuruddha Herath) 

බන්ධ ාගාර ්රතිසංසක්රණඊ පු රුත්ථාප ඊ  ැවත පනයංචි 

කිරී  හා හින්දු ආගත ක කටයුතු අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර ් ි - 
(2): 

(අ) (i) උතුරු හා  ැශග හිර පැවති යුද් ගැටුම් ශහේතුශවන් 
අවතැන් වූ මුළු පවුල් සංඛ්යාව ශකැප ණද්; 

 (ii) වර් 200, න් පසුවඊ 2015 ජ වාරි ද්ක්වා කාලවල  ි
තුළ ි ක්ද්; 

 ින්  එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශ හිද්? 

(ආ) (i) 2016 ජ වාරි ව විට සුභසාධ  කාවුරු තුළ සින 
පවුල් සංඛ්යාව හා පුද්ගලවලින් සංඛ්යාව ශවන් 
ශවන් ව ශින් ශකැප ණද්; 

 (ii)  2016 ජ වාරි සිට සැප්තැම්බර් ද්ක්වා කාලවලි තුළ 
 ැවත පනයංචි කර ඇති පවුල් සංඛ්යාව ශකැප ණද්;  

 (iii)  ැවත පනයංචි කිරී ට ඉතිරිව සින  පවුල් 
සංඛ්යාව හා පුද්ගලවලින් සංඛ්යාව  ශවන් ශවන් 
ව ශින් ශකැප ණද්; 

 (iv)   ැවත පනයංචි ශ ැකර තවදුරටත් කාවුරුවලවල 
ජ තාව රාවා තැබී ට ශහේතු   කවශර්ද්; 

 (v)   ැවත පනයංචි කිරිශම් කටයුතු සම්පූර්ණශින්  
අවසන් කර  නය ි කවශර්ද්; 

 ින් ත් එතු ා ශ   සභාවට ද්න්වන්ශ හිද්? 

(ඇ)  ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிசயற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடக்கு கிைக்கில் நிலவிய சமாதல்களின் 

காரணமாக இடம்தபயர்ந்த தமாத்தக் குடும்பங் 

களின் எண்ணிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii) 2009ஆம் ஆண்டின் பின்னர், 2015 சனவாி மாதம் 

வகரயிலான காலப் பகுதியில் மீள் குடிசயற்றப் 

பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன 

தயன்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

எண்ணிக்ககயானது, இடம்தபயர்ந்த தமாத்தக் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்ககயில் எத்தகன 

சதவீதம் என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதமளவில் நலன்புாி 

முகாம்களில் தங்கியிருந்த குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்கக மற்றும் ஆட்களின் எண்ணிக்கக 

தனித்தனியாக யாததன்பகதயும்; 

 (ii) 2016 சனவாி ததாடக்கம் தசத்ததம்பர் வகரயி 

லான காலப் பகுதியில் மீள்குடியமர்த்தப் 

பட்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (iii) மீள்குடியமர்த்தப்படுவதற்கு எஞ்சியுள்ள குடும் 

பங்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் ஆட்களின் 

எண்ணிக்கக தனித்தனியாக எத்தகன 

தயன்பகதயும்; 

 (iv) மீள்குடியமர்த்தப்படாது சமற்தகாண்டும் முகாம் 

களில் மக்ககள தங்ககவத்திருப்பதற்கான 

காரணங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (v) மீள்குடியமர்த்தல் நடவடிக்கககள் முழுகமயாக 

பூர்த்தி தசய்யப்படும் திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the total number of families displaced in the 
North and East due to the war; 

 (ii) the number of families resettled during the 
period, after the year  2009 till January 

2015; and 

 (iii) as to what percentage is the number 
indicated in (ii) above, out of the total 
number of displaced families; 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) separately, the number of families and the 
number of persons living in welfare camps by 
January 2016; 

 (ii) the number of families resettled during the 
period from January to September 2016; 

 (iii) separately, the number of families and the 
number of persons remain to be resettled; 

 (iv) the reason for keeping people in camps further 
without being resettled; and 

 (v) the date on which the resettlement activities will 
be fully completed?  

(c) If not, why? 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ බන්ධ ාගාර ්රතිසංස්කරණඊ 

පු රුත්ථාප ඊ  ැවත පනයංචි කිරී  හා හින්දු ආගත ක කටයුතු 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර  ්ිට පිබඳතුර සභාගත* 

කර වා. 
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 267,500 

 (ii) 233,245 

 (iii) 87% 

(ආ) (i) 1ඊ ,0 පවුල්        5ඊ223 පුද්ගලවලින් 

 (ii)    

 (iii)   31.12.2016  ැවත පනයංචි කිරී ට ඉතිරිව සින  පවුල් 

 (iv) ිාප  ිනයස්ත්රික්කශද සුබසාධක කාවුරු 31ක පවුල් ව,,ක් 
ප ණක් ජීවත් ශේ. ශ   ජ තාව සුබසාධක කාවුරුවලවල 
රාවා ගැම ට ශහේතු වී ඇත්ශත් ශ   ජ තාව සතු වූ 
ඉඩම්වලවල ආරක්ක හමුද්ාව තවදුරටත් රැී  සිටී යි. 

 (v) ශ   ජ තාව සතු ඉඩම්වලවලට පිවිසී ට හැකිවනු පිණිස ඒවා 
නිද්හස් කළ පසු  ැවත පනයංචි කිරීශම් කටයුතු 
සම්පූර්ණශින් නි  කිරී ට හැකි ශේ. 

(ඇ) අද්ාළ ශ ැශේ. 
 

 

ොරවිල හරහා නාත්තණ්ඩිය - වකොළඹ ලිංගෙ බසන 

රථ ධාාවනය:  ක්රියාත්ෙක කර වීෙ 

மாரவில ஊடாக நாத்தாண்டிய - தகாழும்பு இசபாச 

பஸ் சசகவ: ததாைிற்படுத்தல் 

 SLTB BUS SERVICE FROM NATTANDIYA TO COLOMBO VIA 
MARAWILA:  OPERATION 

1098/’16 

 

11. ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා (ගු අවශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 

වවනුව ) 
 (மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - மாண்புமிகு அசசாக்க பிாியந்த 

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

Ashoka Priyantha) 
්රවාහ  හා සිවිල් ගුවන් ශසේවා අ ාතයතු ාශගන් ඇූ  ්ර  ්ි 

- (1): 

(අ) (i)  ාත්තණ්ඩිි සිට  ාරවිලවල හරහා ශකැළඹ ද්ක්වා 
කිසිදු ලවලංග  බසර්ථ ශසේවික් ක්රිිාත් ක ශ ැව  
බවත්; 

 (ii)  ාත්තණ්ඩිි සිට  ාරවිලවල ද්ක්වා වූ  ාර්ගශද 
ජීවත්ව  වි ාලවල පිරිසක්ඊ නය පතා ශවන් ප්පුවඊ 
මීගමුවඊ කටු ාි කඊ ජා ඇලවල හා ශකැළඹ ආදී 
 ගරවලවල රැකිිා සාහා ග න් කර  බවත්;  

 එතු ා ද්න්ශ හිද්? 

 (ආ)  ාත්තණ්ඩිිඊ  ාරවිලවල හරහා ශකැළඹ ද්ක්වා උද්ෑස  
ලවලංග  බස ් රථික්ද්ඊ සවසට ශකැළඹඊ  ාරවිලවල හරහා 
 ාත්තණ්ඩිි ද්ක්වා ලවලංග  බසර්ථික්ද් ධාව  ිකරවී ට 
කටයුතු කරන්ශන්ද් ින්  එතු ා ශ   සභාවට 
ද්න්වන්ශ හිද්?  

(ඇ) ශ ැ එශසේ  ම්ඊ ඒ  න්ද්? 
 
 
 
சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சசகவகள் 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i )  நாத்தாண்டிய முதல் மாரவில ஊடாக தகாழும்பு 

வகர எவ்வித இசபாச பஸ் சசகவயும் அமுலில் 

இல்கல என்பகதயும்; 

 (ii )  நாத்தாண்டிய முதல் மாரவில வகரயான 

வீதியில் வாழும் தபரும் எண்ணிக்ககயாசனார் 

நாளாந்தம், தவன்னப்புவ, நீர்தகாழும்பு, 

கட்டுநாயக்க, ஜாஎல மற்றும் தகாழும்பு 

சபான்ற நகரங்களுக்குத் ததாைில்வாய்ப்புக் 

களுக்காக பயணிக்கின்றார்கள் என்பகதயும்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நாத்தாண்டிய மாரவில ஊடாக தகாழும்பு வகர 

காகலயில் இசபாச பஸ் வண்டிதயான்கறயும், 

மாகலயில் தகாழும்பு,  மாரவில ஊடாக 

நாத்தாண்டிய வகர இசபாச பஸ் வண்டிதயான் 

கறயும் சசகவயில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கக 

சமற்தகாள்வாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) not a single SLTB bus service operates 
from Nattandiya to Colombo via Marawila;  
and 

 (ii) a large number of people living along the 
road from Nattandiya to Marawila travel 
daily to Wennappuwa, Negombo, 
Katunayake,  Ja-ela and Colombo for 
employment?  

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to operate an SLTB bus from Nattandiya 
to Colombo via Marawila in the morning and an 
SLTB bus from Colombo to Nattandiya via 
Marawila in the evening?  

(c) If not, why?  

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථා ාිකතු නිඊ ්රවාහ  හා සිවිල් ගුවන් ශසේවා 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ්ර ් ිට පිබඳතුර සභාගත* 
කර වා. 

341 342 

ස්ථා ි පවුල් සංඛ්යාව පුද්ගලවලින් සංඛ්යාව 

සුබසාධක  ධයස්ථා              554            1,936 

නාතීන් හිතත තුරන් ස ඟ 

සින  

            483            5,299 

මුළු සංඛ්යාව          1,037            7,235 

ස්ථා ි පවුල් සංඛ්යාව පුද්ගලවලින් සංඛ්යාව 

සුබසාධක  ධයස්ථා              798            3,102 

නාතීන් හිතත තුරන් ස ඟ සින         12,861          40,483 

මුළු සංඛ්යාව        13,659          43,585 
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* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
(අ) (i) ශවන් ප්පුව ඩිශපෝව  ඟින් කුමේිාපින  ි  ගරශද සිට 

 ාත්තණ්ඩි  ි  ගරිට ශප.ව. 06.50ට ළඟා ව  පරිනයද්ඊ 
 ාරවිලවල  ගරිට ශප.ව. 0ව.00ට ළඟා ව  පරිනයද් ශකැළඹ 
ද්ක්වා බස්  රථික් ධාව  ිශේ.  ැවත ශකැළ ගන් ප.ව. 
0 .20ට කුමේිාපින  ිද්ක්වා  ාරවිලවල  ගරිට ප.ව. 06.10ට 
ළඟා ව  පරිනයද්ඊ  ාත්තණ්ඩිිට 06.20ට ළඟා ව  පරිනයද් බස් 
රථික් ශිැද්වා ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) ද්ැ ට ත් ශිැද්වා ඇත. 

(ඇ) පැ  ශ ැ ඟී. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු නිශිෝජය කාරක 
සභාපතිතු ා මූලවලාස ි ගන් වා ඇති. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ඉවත් වුවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො [ගු වසල්වම් අවඩක්කලනාදන්  
ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු අනුර නයසා ාික  හතා. 

 
වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විශ්නවවිදයාලවල  නියමිත ෂ්ෂය සිංඛයාව බඳවා 

වනොගැනීෙ 
பல்ககலக்கைகங்களுக்குாிய எண்ணிக்ககயில் 

மாணவர்ககளச் சசர்த்துக்தகாள்ளாகம 
NON-RECRUITMENT OF STIPULATED NUMBER OF STUDENTS 

TO UNIVERSITIES  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ස්ථාවර නිශිෝග 23(2) 
ිටශත් ශ   ්ර  ්ි ඉනයරිපත් කිරී ට අවසථ්ාව ලවලබා දී  පිබඳබාව 

ඔබතු ාට ශබශහවින්  සත්ුතිවන්ත ව වා.  

වි ව්විද්යාලවලවලවලට සැබෑ ශලවලස  බාවා ගන් ා ෂ්ය සංඛ්යාවඊ 
බාවා ගැම ට නිිත ත වූ සංඛ්යාවට වඩා අඩු වී  සම්බන්ධශින් 

වි ව්විද්යාලවල ්රජාව සහ ශපැදුශේ ජ තාව අතර පැ   ැඟී ඇති 
ගැටදෙකාරී තත්ත්වි පිබඳබාව ශ   ගරු සභාශේ අවධා ි ශිැමු 
කරනු කැ ැත්ශතත .  

මීට නය  කිහිපිකට ශපර වි ්වවිද්යාලවල ආ ාර්ිවරුන්ශ  

සංග ික් විසින් ශ   ගැටදෙව  ාධය සාකච්ඡාවක් හරහා රටට 
ඉනයරිපත් කර සිනිා.  ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ    
ශම් ්ර  ්ි ඉනයරිපත් කරන්ශන් ඒ පිබඳබාව ගරු ඇ තිතු ාශ  
අවධා ි ශිැමු කරන් යි. 

පසු ගිි වසර ගණ ාව පුරා රී ලවලංකාශේ රාජය වි ව්විද්යාලවලවලවල 
ඇතැම් පාධ ාලවලා සාහා සැබැවින්  බාවා ගන් ා ලවලද් ෂ්ය 
සංඛ්යාවඊ බාවා ගැම ට නිිත තව තිූ  ෂ්ය සංඛ්යාවට 

සාශප්ක්ව වි ාලවල ශලවලස අඩුවක් ද්ක් ට ලවලැශබ  බව වි ව්විද්යාලවල 
ආ ාර්ිවරු ්රමුඛ් සරසවි ්රජාවත්ඊ උසස් ශපළ හැද්ෑරූ ෂ්යින් 
සහ ඔවුන්ශ  ශද් ේපිිනුත් විසින් ශපන්වා දී තිශබ වා. 

විශ ේශින් විද්යා පීධ සහ කෘෂි විද්යා පීධවලවලට පළමු වසර 
සිසුන් බාවා ගැමශ න් පසුව ද් පසු ගිි වසර කිහිපික් තිසශ්සේ 
සිිිට 20ත්ඊ සිිිට 30ත් අතර ්ර ාණික් පුරප්පාඩු පවති  බව 

සාහන්. ශ   ගැටදෙව විසී   සාහා අද්ාළ බලවලධාරින් ශ ශතක් 
ලලවලද්ායි ක්රිිා ාර්ගික් ගැම ට අස ත්ව ඇති බවට ඔවුන් 
ශ ෝද් ා කර වා. 

වි ව්විද්යාලවල ්රතිපාද්  ශකැත ස  විසින්  නිකුත්ශකැට ඇති 

සංඛ්යා ශල්ඛ්  වි ශ්ල්ණි කිරීශම්දී ශ   ගැටදෙශේ ඇති 
බරපතළක    ාව වටහා ගත හැකියි. එශසේ  ශ   තත්ත්වි 
ක්ර ශින් උග්ර අතට හැශරත න් පවති  බවද් නිරීක්ණි කළ 

හැකියි. නිද්සු ක් ශලවලසඊ 2015 වසරට අද්ාළව  ගතශහැත්ඊ ශකැළඹ 
වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 2වක්ද්ඊ ශප්රාශද්ණිි වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 
6,ක් ද්ඊ ජිවර්ධ පුර වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 33ක්ද්ඊ ිාප ි 

වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 1 වක් ද් රුුවණු වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 
11,ක් ද්ඊ  ැ ශඟ හිර වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් ව,ක් ද්ඊ රජරට 
වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් වවක් ද්ඊ සබරගමු වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 

3,ක් ද්ඊ කැලවලණිි වි ්වවිද්යාලවලශද සිසුන්  6ක්ද්ඊ  අ නිනයග 
වි ව්විද්යාලවලශද සිසුන් 63ක් ද් ව ශින් 6,,ක ෂ්ය පිරිසක් බාවා 
ගැම ට බලවලධාරින් අස ත් වී තිශබ වා. විශ ේශින්  විද්යා පීධ 

හා කෘෂි විද්යා පීධවලවලට  ශ   තත්ත්වි  තු ශවලවලා තිශබ වා. 
නිිත ත  ාලවලා පහසුකම් තිශබ වා. ආ ාර්ිවරු ඉන් වා. 
පරීක්ණාගාරවලවල අව ය පහසුකම් තිශබ වා.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශතෝරා ගත් සිසුන් ඇවිල්ලවලා  ැතිවද්? 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශතෝරා ගත් සිසුන් ආශේ  ැති වුණා  ඒ වාශ   ස හර විට 

Faculty of Medicine එශකන් ශතෝරා ගත්ශත්  ැති වුණා ඊ  
Faculty of Dentistry එශකන් උඩට ි වා. ේට පසු එ  පුරප්පාඩු 
වි ව්විද්යාලවලවමේන් පුරවන්  ඕ ෑ. ද්ැන් සිදු ව  ශද් ත යි අවසා  

පිරවීශම්දීත් 1ඊ2 වාශ  අවස්ථා කිහිපික් අරශග ත් සිසුන් 
ව00කට ආසන්  ්ර ාණික් ඒ වසශර් නිිත ත පහසුකම් තිබිිදී -
ඒ කිින්ශන් වි ව්විද්යාලවලශද ඉඩ තිබිිදී රවණාගාර පහසුකම්ඊ 

 ාලවලා පහසුකම්ඊ පරීක්ණාගාරවලවල පහසුකම්ඊ ආ ාර්ිවරු ි ාදී 
ව ශින් සිිදෙ  පහසුකම් තිබිිදී- 2015 වසශර්දී වි ව්විද්යාලවල 
සාහා බාවා ශග   ැහැ.  

පසු ගිි ආණ්ඩුව ශ න්  වත් න් ආණ්ඩුව විසින් ද් විවිධ 
අවස්ථාවලවල වි ව්විද්යාලවල සාහා බාවා ගන් ා ෂ්ය සංඛ්යාව ඉහළ 
 ංව  බව ්රකා  ශකැට තිබුණ ද්ඊ ආණ්ඩුව ඉනයරිපත් කර  
සංඛ්යා ශල්ඛ් වලවලට අනුකූලවලව සැබෑ ශලවලස  බාවා ගැමම් සිදු 

ශ ැව  බව ත න් පැහැනයමේ ශව වා.  
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගරු ලවලක්් න් කිරිඇල්ලවල ඇ තිතු නිඊ ශම්කට එක ශහේතුවක් 
තිශබ වා. සා ා යශින් 2015 වර්ශද උසස් ශපළ විභාගිට 
ශපම සින ද්රුවන් වි ්වවිද්යාලවලිට බාවා ගන්ශන් 201ව ශපබරවාරි 
 ාසශදදීයි. 2015 අශගෝසත්ු  ාසශද උසස් ශපළ විභාගිට ශපම 
සින ද්රුවන් 201ව ශපබරවාරි  ාසශදදී ත යි වි ්වවිද්යාලවලවලවලට 
බාවා ගන්ශන්. ආසන්  ව ශින්  ාස 20කට ආසන්  කාලවලික් 
ි වාඊ උසස් ශපළ කරපු ද්රුවන් වි ව්විද්යාලවලවලවලට බාවා ගන් .  

ගරු ලවලක්් න් කිරිඇල්ලවල ඇ තිතු ා ද්න් වාඊ 2015 අශගෝසත්ු 
 ාසශද උසස් ශපළ විභාගිට ශපම සින ද්රුවන් ත යි ශම් 
අවුරුද්ශද් ශපබරවාරි  ාසශදදී වි ්වවිද්යාලවලවලවලට බාවා ගන්ශන් 
කිිලවලා. උසස් ශපළ කරලවලා  ාස 20ක් ඒ ද්රුවන් නිකම් ඉන්ශන් 
 ැහැ. සුදුසුකම් ලවලබ  ද්රුවන් වි ව්විද්යාලවලිට ඇතුළත් ශව වා. 
අශ ක් ද්රුවන් ශව  ශව  ඒවාට ි වා. සුදුසුකම් ලවලබපු ද්රුවන් 
වි ව්විද්යාලවල බලවලාශපැශරැත්තුශවන් ඉන් වා. අශ ක් ද්රුවන් 
ශව ත් පාධ ාලවලාවලවලට ි වා. එක්ශකෝඊ විශද්ස්ගත ශව වා. 
එක්ශකෝඊ රැකිිාවලවලට ි වා. එතශකැට  ැවත ඉල්දෙම් කළාට ඒ 
ද්රුවන් එන්ශන්  ැහැ. ඒ නිසා ශ තැ  ත යි ශම්ශක් ්රධා  
ගැටදෙව  තු ශවලවලා තිශබන්ශන්. උසස් ශපළ කරලවලා 
වි ව්විද්යාලවලිට ද්රුවන් ඇතුළත් කර ගැම  සාහා අවුරුදු 
එකහ ාරකට වඩා වැඩි කාලවලික් ි වා  ම්ඊ එබඳශද තිශබ  
ශව ත් පාධ ාලවලාවක් හද්ාරලවලාඊ ඩිප්ශලවලෝ ාවක් අරශග  ඒ 
ද්රුවන්ට එබඳිට ින් ත් පුළුවන්. ඒ නිසා ශම් තත්ත්වි බරපතළ 
ශලවලස සැලවලකිල්ලවලට ලවලක් කරන්  කිිලවලා  ා ඔබතු ාශගන් ඉල්ලවලා 
සින වා.  

ශප ද්ගමේක වි ව්විද්යාලවල ඇති කිරී  සාධාරණීකරණි කිරී  
සාහා ඇතැම් පාර් ව් විසින් රාජය වි ව්විද්යාලවලවලවල බාවා ගැමම් 
පුළුල් කිරී ට අව ය පහසුකම් ශ ැ ැති බව පවස   මුත්ඊ ඉහත 
කරුණු අනුව ශපශ න්ශන් අව  ව ශින් රාජය වි ්වවිද්යාලවලවලවල 
පවති  ඉඩ පහසුකම්වලවලට අනුකූලවලව පවා බාවා ගැමම් 
ශ ැශකශර  බවයි. 

ශ   තත්ත්වි විසින් රාජය වි ්වවිද්යාලවලවලවලට ඇතුළත්වීශම් 
අශප්ක්ාශවන් සින  සිසුන් වි ාලවල පිරිසකට අවස්ථාව අහිත  
ශකැට තිශබ වා. ඔබතු ා ද්න් වාඊ විද්යා උපාධිික් ගන්  
ද්රුවන්ශ  කැ ැත්තක් තිශබ  බව. උසස් ශපළ කරපු ද්රුශවක් 
විද්යා උපාධිධාරිශික් ශවන්  කැ ැතියි.  මුත්ඊ ඒ ද්රුවාට 
වි ව්විද්යාලවලශද ඉඩ තිබිිදීඊ ඔුවට සුදුසුකම් තිබිිදීත් ශම් බාවා 
ගැමශම් ක්රිිාවමේි ශහේතුශකැටශග  ඔුවට වි ව්විද්යාලවලිට 
අවතීර්ණ ශවන්  ඉඩ කඩ  ැති ව  තත්ත්වික් ඇතිවී 
තිශබ වා. එශ න් ඊ පීධවලවලට අව ය සිසුන් ශ ැ ැතිවී  නිසා 
උසස් අධයාප ි සාහා ශිැද්ව  සීත ත ජ තා බදු මුද්ල්වමේන් 
උපරි  ්රතිලලවල ලවලබා ගැම ට ඇති ඉඩ ්රස්ථාව ද් අහිත  ශකැට 
තිශබ වා. ශ   ගැටදෙව ුවදු සරසවි බාවා ගැම ට අද්ාළ උසස ්
අධයාප  බලවලධාරින්ශ  අකාර්ික් තාව නිසා  පැ   ැගු ක් 
ශ ැශේ.  ා කමේන් කිේවා වාශ   අශපැස උසස් ශපළ විභාග 
පැවැත්වීශම් හා ඇගැීම් ක්රිිාවමේශද ගැටදෙඊ ්රතිලලවල ්ර ාද්වී ඊ 
බාවා ගැමශම් ්ර ාද්ි ආනයි ශහේතු ශව වා. ශම් අනුව උසස් ශපළ 
විභාගිට ශපම සින සිසුශවකුට සරසවිිට ඇතුළත්වී ට  ාස 
1,කට වැඩි කාලවලික් ගත ශව වා. ඒ ද්රුවා උසස් ශපළ විභාගි 
කරලවලා අවුරුදු එකහ ාරක් වි ව්විද්යාලවලිට ඇතුළත්වී  ශවනුශවන් 
ශගද්ර ඉන්  තත්ත්වික් ඇති වී තිශබ වා. ඇති ව  පුරප්පාඩු 
සාහා කඩි ත න් බාවා ගැමම් සිදු ශ ැවී  ශහේතු ව ද් ශ   
ගැටදෙව තීව්ර කිරී ට බලවලපා තිශබ වා. පුරප්පාඩු ඇති වුණා   ාස 
1,න් ත යි ඒ ද්රුවන්ට වි ව්විද්යාලවලිට අවතීර්ණ ශවන්  
අවස්ථාවක් එන්ශන්. එතශකැට ඒ ද්රුවන්  ැහැ. ඒ නිසා ත යි 
ශම් පාධ ාලවලාවලවලට ද්රුවන්ශ  හිඟතාවක්  තු ශවලවලා තිශබන්ශන්. 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  ා විශ ේශින්  රුුවණු 
වි ව්විද්යාලවලශද පීධාධිපතිතු ා එක්ක ශම් පිබඳබාව සාකච්ඡා කළා. 

එතු ා විශ ේශින් කිේවාඊ ශම් තත්ත්වි අනුව රුුවණු 
වි ව්විද්යාලවලශද විද්යාපීධි වැසීශම් අ තුරකටත් මුුවණදී 
තිශබ වා කිිලවලා. 

ශ ැකද්ඊ ද්රුවන්  එන්ශන්  ැති නිසා ආ ාර්ි  ණ්ඩලවලිට 
පහසුකම් තබාශග  නිද්ැල්ශල් ඉන්  සිදුශවලවලා තිශබ වා. ඒකට 
ආ ාර්ිවරු කැ ති  ැහැ. ඔබතු ා ඉස්ශසල්ලවලා ආ ාර්ිවරුන්ශ  
හිඟික් පිබඳබාව කිේවා. හැබැයිඊ ආ ාර්ිවරු හිනිත් වැඩක් 

 ැහැඊ උගන්වන්  ද්රුවන්  ැත් ම්.  

ශම් තත්ත්වි තුළ පැ   ඟි  පහත ගැටදෙ ශකශරහි ගරු 
ඇ තිතු ාශ  අවධා ි  ා ශිැමු කර වා.  

01. පසු ගිි වසර පහක කාලවලි තුළ වි ව්විද්යාලවලවලවලට බාවා 
ගැමම් සම්පූර්ණ ශලවලස සිදු කර ගැම ට අස ත් වී තිශේද්? 
ේට ශහේතු කවශර්ද්? 

02. උසස ්ශපළ අවසන් කළ සිසුශවකු සරසවිිට ඇතුළු වී  
සාහා  ාස 1,ක් ශහෝ ේට ආසන්  කාලවලික ්ර ාද්ික් සිදු 
ව  බව පිබඳගනු ලවලබන්ශන්ද්? ශ   ්ර ාද්ි වළක්වා 
ගැම  සාහා කටයුතු කරන්ශන් ශකැශහැ ද්? 

 ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ London A/L 
විභාගි ශලවලෝකි පුරා පවත්ව වා. හැබැයිඊ සති තු ක් 
ඇතුළත ්රතිලලවල නිකුත් කර වා. අප අශගෝසත්ු  ාසශද 
උසස ් ශපළ විභාගි පවත්ව වා.  මුත් ශම් අවුරුද්ශද් 
ජ වාරි  ාසශද ත යි ්රතිලලවල නිකුත් කශළේ.  ාස පහකට 
වඩා වැඩි කාලවලික් ්රතිලලවල නිකුත් කරන්  ගත ශව වා. 
සති තු ක් ගත ව ශකැට සෑ  පාසලවලක  ්ර  ් පත්ර 
බලවලලවලා අවසන් කර වා.  ්ර  ් පත්ර බලවල  පාසල් වැඩි 
කාලවලික් නිවාඩු ශද් වා. සතිික් ශද්කක් ි  ශකැට ්ර  ් 
පත්ර බලවලලවලා අවසා යි. හැබැයිඊ ්රතිලලවල නිකුත් කරන්   ාස 
පහකට වඩා වැඩි කාලවලික් ගත ශව වා. ඒ නිකුත් කර  
ලවලද් ්රතිලලවල අනුව  ැවත Z-Score අගි හද්ලවලාඊ බාවා 
ගැමශම් පනපානි හද්න්  තව අවුරුද්ද්කට වඩා වැඩි 
කාලවලික් ගත ශව වා. ශම්ක සාධාරණ  ැහැ. ද්රුවන් 
ත න්ශ  කාලවලශින් ඒ සාහා වන්නය ශගවිි යුතු  ැහැ. 
පරිපාලවල ශද තිශබ  අකාර්ික් තාවට ද්රුවන් 
ත න්ශ  වන ා ජීවිත කාලවලශින් වන්නයික් ශගවිි යුතුද් 
කිි  ්ර  ්ි ඔබතු ා සැලවලකිල්ලවලට ලවලක් කරන් . 

03.  පනපානිට අනුව කරනු ලවලබ  නිිත ත බාවා ගැමම්වමේන් 
පසු හඳු ා ගනු ලවලබ  ඉතිරි පුරප්පාඩු කඩි ත න් පිරවී ට 
කටයුතු කළ ශ ැහැකි වී ඇත්ශත්  න්ද්? 

04. රාජය වි ව්විද්යාලවලවලවල බාවා ගැමම්වලවල අඩු පාඩුකම් 
වළක්වා ගැම  ශවනුශවන් ආණ්ඩුව සතු වැඩ පිබඳශවළ 
කු ක්ද් කිිලවලා  ා ගරු ඇ තිතු ාශගන් ද්ැ ගන්  
කැ තියි. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ්ර ් ිට  ා සිකුරාද්ා උශද් උත්තර ලවලබා ශද්න් ම්. ඒ 

සාහා  ා සංඛ්යා ශල්ඛ්   නකක් එකතු කර ගන් වා.   ව රජි 
බලවලිට පත් වුණාට පසශ්සේ අප විද්යා පීධ හතක් ආරම්භ කරලවලාඊ 
ෂ්යින් 1ඊ,00ක් බාවාශග  තිශබ  බවත්  ා ශම් අවසථ්ාශේදී 

 තක් කරන්  කැ තියි. බාවා ගන් ා ෂ්ය සංඛ්යාව වැඩි කරලවලා 
තිශබ වා. ඔබතු ා අහපු ්ර ් ශද ිම්කිසි වැද්ගත්ක ක් 
තිශබ වා. ඒ නිසා  ා ඒ ්ර  ්ිට සිකුරාද්ා උශද් උත්තර ලවලබා 

ශද් වා.  

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විද්යා පීධ ශ ැශවයිඊ තාක්ණ විද්යා පීධ. 
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ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. තාක්ණ විද්යා පීධ. 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ වාශ   ඔබතු ාශගන්  ා ශ ශහ  ඉල්ලවලා සින වා.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

්ර ාද්ි ගැ  ඇත්ත ව ශින් ඊ - 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතු ාත්ඊ වි ව්විද්යාලවල ්රතිපාද්  ශකැත න් සභාවත්ඊ විභාග 

ශද්පාර්තශම්න්තුවත්ඊ විශ ේශින්  විද්යා පීධවලවල 
පීධාධිපතිවරුනුත් එක්ව ශ   ්ර  ්ි නිරාකරණි කර ගැම  
සාහා වූ ක්ර ශේද්ික් පිබඳබාව පාර්මේශම්න්තුශේදී අප සාකච්ඡා 
කරමු. අපත් ඒ සාහා සහභාගි ශවන්  ූ ද්ා ම්.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
්ර ාද්ික් තිශබ  බව අප පිබඳගන් වා. ඒ ්ර  ්ි අප 

සාකච්ඡා කරලවලා විසාා ගනිමු. ඔබතු ා අහපු ්ර  ්ිට  ා සිකුරාද්ා 
උශද් උත්තර ලවලබා ශද් වා. මූමේක සාකච්ඡා ආරම්භ කරලවලා 
තිශබ වාි  කිිලවලා  ට ද්ැනුම් දුන් ා. 

 

ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ අවුරුද්ද් තුළ  ඒ අි ගන්  ක්රිිා කරන් ි කිිා    
අධයාප  ඇ තිතු ාට කිේවා. ඒක කරන්  අවුරුදු ශද්ක තු ක් 
ියි. එතු ා ආවාට පසුව අප ආපසු February  ාසශද මුණ 

ගැශහ වා. ිම්කිසි කාලවල සී ාවක් ද් ලවලා අපි ශම් කාලවලි අඩු 
කරන්  බලවල වාඊ ගරු  න්ත්රීතු නි.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේඊ කාලවලි අඩු කරන්  බලවල වා.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පුරප්පාඩු පිරශවන්ශන්  ැහැ ශන්ඊ ගරු අග ැතිතු නි.  ා 
ශපන්වා දුන් ා. ළ යි ව00ක් ශන්. 

 
ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ඔක්ශකැ  බලවලන් ම්.   
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අශප් රශට් රාජය වි ව්විද්යාලවලිකින් විද්යා උපාධිි ශහෝ 

කෘෂිකර්  උපාධිික් ලවලබාගන්  කැ ැති ද්රුවන් ඉන් වා.  ළ යි 

ව00කට වි ව්විද්යාලවලශද ඉඩකඩ තිබිිදීඊ ආ ාර්ිවරු සිනිදීඊ 

වි ව්විද්යාලවල ්රතිපාද්  ශකැත සශ න්  වි ්වවිද්යාලවලිට ද්රුවන් 
ිවන්ශන්  ැහැ. ශම්කයි අද් ඇතිශවලවලා තිශබ  තත්ත්වි.  

 
ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

   ඒක පිබඳගන් වා.  ඉස්සර ශවලවලා  කරන්  තිශබන්ශන් 
අධයාප  අ ාතයාං ියිඊ විභාග ශද්පාර්තශම්න්තුවයිඊ වි ව්විද්යාලවල 

්රතිපාද්  ශකැත ස යි එකතු ශවලවලා සාකච්ඡා කරලවලාඊ ශම් කාලවලි 
අඩු කර  එකයි.    වි ්වවිද්යාලවලිට ිද්නයඊ ශද්සැම්බර්  ාසශද 
උසස් ශපළ විභාගි කරලවලාඊ අශ්රේල්  ාසශද ්රතිලලවල අරශග ඊ 

ඔක්ශතෝබර්  ාසි ව  විට වි ව්විද්යාලවලිට ගිිා. අද් යුශරෝපශද 
හැ  තැ  ඊ එංගලවලන්තිත් අනුග  ි කරන්ශ ත් ඒ ක්ර ශේද් 
ත යි. අපට ශහේතුවක්  ැහැ. ඕ ෑ  ම් වැඩිපුර පාසල්ඊ  ාලවලා 

ඔක්ශකැ  අපට ශසැිා ශද්න්  පුළුවන්. කාලවලි ඕ ෑ  ම් අපට 
ස හර විට පාසල් නිවාඩු කාලවලි නකක් නයගු කරන්  ශවයි.   ා 
හිතන්ශන්  ැහැඊ ශම් ශහේතුව උඩ  අප එි කල් ද් න්  ඕ ෑි 

කිිා.  පුළුවන් තරම් ඉක්  ට ශම් ඇතුළු වීශම් ක්ර ශේද්ි ඇති 
කරන්  අප බලවලන්  ඕ ෑ. ගරු අනුර නයසා ාි ක  න්ත්රීතු ා 
කිිපු කාරණිට    එකඟ ශව වා. ඔබතු න්ලවලාත්ඊ අපිත් 
අධයාප  ඇ තිතු ා ස ඟ ශම් ්ර  ්ි ගැ  කථා කරමු.   

 
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා විසින් 2017 

ජනවාරි ෙස 24 දින පාර්ලිවම්න්ුරවේදී 

උපු ා දක්වන ලද වතොරුරු:  මුදල් 

අොතයුරොවප ප්රකාශ්ය  
 மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்களால் 

2017 சனவாி 24ஆந் திகதி 

பாராளுமன்றத்தில் சமற்சகாள் 

காட்டப்பட்ட தகவல் : மாண்புமிகு 

நிதியகமச்சாின் கூற்று 
INFOMATION QUOTED IN PARLIAMENT BY HON. 

BIMAL RATHNAYAKE ON 24th JANUARY, 2017: 
STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE  

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා (මුදල් අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க - நிதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees.  

The Hon. Bimal Rathnayake, yesterday in Parliament 
informed that he had received a copy of the Report or the 
Executive Summary which had been delivered by the 
Auditor-General to me and also to the Chairman of 
COPE. Accordingly, he quoted some of the information 
from that Report during the Debate.  

This is a special Report on examination of books of 
the Central Bank. I, in the capacity of the Minister of 
Finance, requested on the19th of August, 2016, from the 
Auditor-General, under Section 43(2) of the Monetary 
Law Act, the examination of books of Central Bank 
relating to direct/private placements in Government 
Securities since 2008, on  per year basis, on areas 
specified in my letter, be submitted to me within three 
months.   
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පාර්මේශම්න්තුව 

Sir, I am also utilizing a letter that had been delivered 
to the Auditor-General by the Attorney-General on the 
12th of February, 2004 regarding "accountability and audit 
of the Central Bank of Sri Lanka" where he has 
emphasized the fact that confidential and privileged 
information in the hands of the Auditor-General should 
not be divulged to anybody unless and otherwise the 
Minister of Finance or the Prime Minister or the President 
gives the exemption. So, Sir, I would like to table*  this 
letter to be included in Hansard in order to ensure that 
such a letter has been issued and it has been complied 
with by the previous Auditors-General.  

After several reminders, the Auditor-General has 
delivered to me a set of volumes of information without a 
signed audit examination report. That information has 
also been delivered openly without using even a closed 
official envelope despite the market sensitivity of 
information contained in the volumes. Further, the 
examination requested has not been completed as yet. In 
addition, he has stated that adequate time could not be 
spent for the examination due to the impatient and 
unethical reminders of the Minister of Finance, which 
leads to the breach of my privileges as the Minister and 
this has been commented by the Hon. Bimal Rathnayake 
during the Debate.   

The Hon. Bimal Rathnayake said that there are 
officials who have the capacity or the courage to tell what 
is true. Today, we have given that right to all officials, not 
only to the Auditor-General. We are relishing the fact that 
democracy has been reborn in our country. But, that does 
not mean that you can have arrogant Government servants 
who usurp powers which is only in the hands of 
Parliament. The Auditor-General is a creature of 
Parliament and he is answerable to Parliament, not to the 
general public. So, these are matters that are of grave 
concern.  

Further, the same set of information has 
simultaneously been delivered to the Chairman of  COPE 
and to the Governor of the Central Bank without my 
knowledge. This examination should contain information 
and findings strictly for my use for the purpose of making 
new policies in respect of issuance of Government 
securities and public debt management. 

The volumes contain a large pool of individual 
information and details of issuance of Government 
securities which is highly market sensitive.  Meanwhile, I 
have just received a fax from the Ministry of Finance 
dated 19th August, 2016 saying that there is no letter or 
an Executive Summary that has been delivered to the 
Ministry of Finance up to this moment by the Auditor- 
General on this score.   I table* that as well. 

As I said before, the Hon. Attorney General in his 
letter E118/03/C1B5 dated 12th February, 2004 addressed 
to the Auditor-General has set out the grounds for 

confidentiality of sensitive information relating to the 
Central Bank and the requirement to be complied with by 
the Auditors-General when disclosing such sensitive 
information. Accordingly, I am of the view that the 
Auditor-General has breached the information 
confidentiality requirement and the relevant procedures. 
He has a penchant for talking to the media, more than 
providing information to the Government or to 
Parliament and I guess this is another instance. 

Sir, leakage of this type of information will adversely 
affect Government security market operations, issuance 
of government securities to raise funds for budgetary 
requirements and interest rates structure in the economy.  
This will raise the cost to the government in borrowing 
from the market. Sir, as I mentioned yesterday, there are 
some unscrupulous officials who are still in the Central 
Bank who had been employed by the former Governor. 
Their activities are detrimental to the economy. So, these 
are only hand in glove operations that seem to be 
happening.   

In view of the above, I propose that the Auditor-
General has acted unprofessionally and unofficially 
without due care for public duty.  

Sir, the Hon. Speaker had been very quick yesterday 
to send the reports wherever that was due and I would 
also appreciate, if information that was used by MPs 
yesterday to corroborate evidence also will be looked at, 
as to how they got it.   And, I must say, as the Executive 
Summary or a letter has not come in, I have not instructed 
anybody to receive any copy. So, revealing information 
that I have asked for to somebody outside without even 
my knowledge is something which is serious, 
unbecoming, unprofessional and that is not the way the 
Auditors-General in the past have acted. These are not 
matters that should be taken lightly.  

The statement quoting him in the headlines of “the 
Sunday Times” says that unethical practices are adopted 
by the Minister of Finance.  Sir, my job is to ensure, 
when the President or the Prime Minister wants 
information, as an active and a responsible Minister of 
Finance that I respond to them. To do that, I need to get 
substantial corroborative evidence. This is the reason why 
I basically wrote to him and I have been getting 
intermittent replies saying that the Central Bank is unable 
to provide information. So, if that is the case, if that is the 
sensitivity and if that information is sacrosanct, how has 
it gone into the general public? So, I would greatly 
appreciate if this will be looked into and responded by 
tomorrow at the latest because we have got to take further 
counter-action. I hold everybody responsible. Especially 
if the rates of the cost of capital goes up, they will be held 
responsible for doing such irresponsible and detrimental 
acts to the economy.  

Thank you, Sir.  

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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[ගරු රවි කරුණා ාික  හතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! What is your point of Order? 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ මුද්ල් අ ාතයවරිා 

 ශ     සාහන් කරත න් කථා කරපු නිසා Standing Order No. 

84. (viii) ිටශත් විගණකාධිපතිවරිා සම්බන්ධව එතු ා ඉනයරිපත් 
කර  ලවලද් කරුණුවලවලට අද්ාළව  ට ි  ක් කිින්  අව යයි.  
එතු ාට විගණකාධිපතිවරිාට සහ ඒ අද්ාළ අිට පිබඳතුරු ශද්න්  

පුළුවන්.  මුත්ඊ  ශ     සාහන් කරත න් එතු ා ේශද හවසත් 
ශම් කරුණ   ැවත කිිලවලා තිබුණා.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ මුමේන්     ශම් ශද් 

කිින්  කැ ැතියි. විගණකාධිපතිතු ා 200, වසශර් සිට 2015 
ද්ක්වා කාලවලි තුළ සිිදෙ  බැඳුම්කර නිකුතූන් සම්බන්ධව 
පරීක්ණික් කරලවලා ඒ වාර්තාව මුද්ල් අ ාතයවරිාටත්ඊ ගරු 

කථා ාිකතු ාටත්ඊ  හ බැංකු අධිපතිතු ාටත්ඊ ශකෝප් එශක් 
සභාපතිවරිාටත් ලවලබා දුන් බවටත්ඊ එශසේ ලවලබා දුන් බවට 
විගණකාධිපතිතු ාට ඒ හැ  තැ කින්  වාර්තා ලවලැබුණු බවට 
එතු ා දීපු මේපිත් හඳුන්ශ ත්ති  න්ත්රීතු ා ශම් ගරු සභාවට 

ඉනයරිපත් කළා. ේශද  තික්  තු කරලවලා තිබුණාඊ ශම්ක  ටයි දීලවලා 
තිශබන්ශන් කිිලවලා. පළමු කරුණ ව ශින්    කිි වාඊ ඒක 
වැරනය බව.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ශද්වැනි කරුණ ශ ියි. 
ේශද නය ශද හැන්සාඩ් එශක් unedited copy එක  ා ළඟ 
තිශබ වා.  ා ේශදත් ශම් කරුණ ඉතා පැහැනයමේව කිේවා.  ා  ද්ැන් 

 ැවතත් ශම් කරුණ කිි වා.  ා  ාශ  කථාවට ශිැද්ා ගනු 
ලවලැබුශේ සුනිල් හඳුන්ශ ත්ති  න්ත්රීතු ාට එව  ලවලද් වාර්තාවයි. 
එතු ා විශද් ගත ශවලවලා ඉාලවලා ේශද උශද් 6.30ට ලවලංකාවට ආශේ 

ශම් විවාද්ි සාහා සහභාගි වන් යි. හඳුන්ශ ත්ති  න්ත්රීතු ා 
“ශකෝප්” කත ටුශේ සභාපති ව ශින් ශම් වාර්තාව අධයි ි 
කරන්  ලවලැබුණු copy එක ත යි    පරිීයලවල ි කශළේ.    ඒක 
හැන්සාඩ් එකට කිිලවලා තිශබ වා.    ඒ වාර්තාව සභාගත 

කශළේත්; "ගරු හඳුන්ශ ත්ති  න්ත්රීතු ාශ  අවශබෝධි සහ 
අවසරි ඇතිව ශ   මේිවිමේ සභාගත කර වා." කිිලවලායි.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ    ඔබතු ාට ශම් 

කරුණත් කිින්  කැ ැතියි. Auditor-General එතු ාශ  
වාර්තාශේ ශම් කරුණු සාහන් කරලවලා තිශබ වා. පසුව එතු ා ඒක 
පැහැනයමේ කරයි. එතු ා මුද්ල් ඇ තිතු ාශ  ඉල්ලී ට අනුව කටයුතු 

කරන්ශන්. මතයනුකූලවලව Auditor-Generalට නිශිෝග නිකුත් 
කිරීශම් බලවලි නි ්චිත ව ශින්  තිශබන්ශන් පාර්මේශම්න්තුවට. 

විගණකාධිපති ත තුර පාර්මේශම්න්තුවට අද්ාළ ත තුරක්. 

ඇ තිවරුන්ට අද්ාළ ත තුරක් ශ ැශවයි. මුද්ල් අ ාතයවරිාට 
ිම් කිසි නි ්චිත කරුණු සම්බන්ධව  ත වි සීශම් ශහෝ ශතැරතුරු 
ලවලබා ගැමශම් බලවලික් මුද්ල් ප තින් දීලවලා තිශබ වා.  මුත් එතු ා 

නි ච්ිත ව ශින් ඉල්ලවලා සින ශතැරතුරු මුද්ල් ප තට අනුව 
ගැශ න්ශන්  ැහැ.  මුත් ජාතික වැද්ගත්ක ක් ශසේ සලවලකලවලා 
ත යි විගණකාධිපතිතු ා ශම් පරීක්ණි කරනු ලවලබන්ශන්.                  
ඒ වාර්තාව ත යි එතු ා මුද්ල් ඇ තිතු ා ටත්ඊ ගරු 

කථා ාිකතු ාටත් -ශකෝප් කාරක සභාශවන් ත යි ශම් 
සාකච්ඡාව ආරම්භ වුශණ්.- අද්ාළ ආිත  හතරට ඉනයරිපත් කර 
තිශබන්ශන්.    හිත  විධිිට ඒ ගැ   ැවත පැහැනයමේ කරන්  

අව ය  ැහැ. ඒ ගැ  විගණකාධිපතිතු ා පැහැනයමේ කරයි.  ට 
කිින්  ඕ ෑක  තිබුශණ් ශම්කයි.  ශකෝප් එශකන් ත යි 
බැදුම්කර සම්බන්ධව කරුණු  තු වුශණ්.  

සභාපතිතු ාට ලවලැබුණු ඒ වාර්තාශේ පිටපත ත යි    ඉනයරිපත් 

කශළේ. විගණකාධිපති ත තුර කිින්ශන් පාර්මේශම්න්තුශේ 
ත තුරක්. පාර්මේශම්න්තුශේ ත තුරකට අ ව ය ආකාරිට 
බලවලපෑම් කිරී  පසු ගිි කාලවලශද නයගට  කළා. බැඳුම්කර වං ාශේදී 
එක්සත් ජාතික පක්ශද  න්ත්රී කණ්ඩාි  නයගට  ඒක කළා. අපි 

ඉල්ලවලා සින වාඊ ද්ැන්වත් අග ැතිතු ා  ැනයහත් ශවලවලා ශම් රශට් 
විගණකාධිපතිවරු  ඇතුළුව මූලවලය වි ි හද්න්  කටයුතු කර  
පුද්ගලවලින් ද්ඩිම් කරන්  තර්ජ ි කර  කටයුත්ත  තර 

කරන්  කිිලවලා. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Finance Minister. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

   point of Order එක ගත්ශත්ඊ එතු ා කිේවා එක්සත් 
ජාතික පක්ි විගණකාධිපතිට තර්ජ ි කර තිබුණාි කිිා. 

එශහ  තර්ජ ි කරලවලා තිශබ වා  ම්ඊ ඒ කවුද් කිිලවලා    
කිින් .  ැත් ම් ඔබතු න්ලවලාශ  හිතු තිට ශම්වා ්රකා  
කරන්  එපා.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයිඊ ගරු බි ල් රත් ාික  න්ත්රීතු ා 
තර්කික් ඉනයරිපත් කළා.    ශම් මේපිි මේිා තිශබන්ශන් මුද්ල් 
ප ශත්  3(2) වගන්තිි ිටශත්යි. ශම් වගන්තිි ිටශත් liability 

management එක තිශබන්ශන් මුද්ල් අ ාතයාං ි ිට ශත්යි. ඒ 
සාහා ශතැරතුරු ලවලබා ගැම  සම්බන්ධශින් ත යි    ඒ මේපිි 
මේේශේ. ශම් මේපිි විගණකාධිපතිට මේේශේ ස සත් ශලවලෝකිට 

ශද්න්  ඉස්සරශවලවලා මුද්ල් ඇ ති ඉල්ලී  පරිනය ශද්න්  තිශබ  
එකක් නිසායි. අපි කිිලවලා  ැහැඊ ශම්ක කාටවත් ශද්න්  තිශබ  
එකක් කිිලවලා. විගණකාධිපති සිනන්ශන් පාර්මේශම්න්තුවට. 
ශ තැ ට එවලවලා තිශබ  උත්තරි මුද්ල් ඇ තිට ශ ැශවයිඊ 

ඉසස්රශවලවලා එතැ ට එවන්  ඕ ෑ කිි  එක ත යි අහලවලා 
තිශබන්ශන්. ඒ සම්්රද්ාි අනුව ත යි අපි කටයුතු කරන්ශන්.   ත් 
ගණකාධිකාරිවරශික්.   ත් විගණ  කටයුතු කර තිශබ  නිසා 

ශම් අවස්ථාශේ    ඉතා ත් ඕ ෑකත න් කිින්ශන් එතු ාශ  
ද්රද්ඬු හැසිරී  ගැ යි. අ ව ය ශලවලස ඇ තිවරිකුට විරුද්ධව 
එශහ  ්රකා  කරන්  පුළුවන්ද්?  රවි කරුණා ාි කට කිේවාට 

්ර  ්ික්  ැහැ.   මුත් රටක් තිශබ වාඊ රශට් මුද්ල් ප තක් 
තිශබ වා. ඒ ප ත ිටශත් පාර්මේශම්න්තුවට වග කිින්  අව ය 
වන්ශන් මුද්ල් ඇ තියි. අන්  ඒ සම්බන්ධශින් කළ 

අත්තශ ෝ තික ්රකා ික් ත යි ඒක.  

   අහලවලා තිශබන්ශන්ඊ ිම් නි ච්ිත කාර්ි භාරිකට උත්තර. 
ඒක ස ස්ත රටට  කිින්  අව ය  ම්ඊ එශහ   ම්    මේින්  
ඕ ෑ  ැහැ ශන්. එතු ාට ඕ ෑ එකක් පත්රිට මේින්  පුළුවන්. ඒ 

නිසා ත යි    ඉතා ත් ඕ ෑකත න් ශම් ගැ  ඇුවශේ.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයි. ේශද කථා කර  ශකැට ඉතා අෂ්ක්ෂිත 
විධිිට වාසුශද්ව  ා ාික්කාර  න්ත්රීතු ා විතරක් ශ ැශවයිඊ 

වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු ාඊ බන්දුලවල ගුණවර්ධ   න්ත්රීතු ා  ා ගැ  
කථා කළා.  ා කිින්   අව ය වන්ශන්ඊ වෘත්තීි පද්  ක් 
තිශබ   ශ  වත්කම් හා බැරකම් අවුරුදු 20ක් ශම් 

351 352 



පාර්මේශම්න්තුව 

පාර්මේශම්න්තුවට දීලවලා තිශබ වාි කිිලවලායි. හිඟන්ශ ක් වාශ  
තැනින් තැ  ගිහින් නයුන් කරන්  ඕ ෑ  ැහැඊ  ට. ඒ 
සම්බන්ධශින්  ට කිින්  අව ය වන්ශන්ඊ ඒවා අපි බදු ශගවලවලා 

ඒ තුබඳන් ලවලබා ගන් ා ශද්වල් කිිලවලායි.  ට කවුරුත් ශගවන්  
ඕ ෑ  ැහැඊ  ට ශගවල් ගන් . අපි ිම් විධිිකින් ශම් ආණ්ඩුශේ 
කටයුතු කර  ශකැටඊ ශම්ක හරි හිසරද්ික් ශවලවලා තිශබ වා. 

ශ ශහේ ශගවල් අපි හැදුශේඊ    ශද් පාලවල ිට එන්  
ඉසශ්සල්ලවලායි. තමුන් ාන්ශසේලවලා වාශ  තැනින් තැ ට ගිහින් 
ආිත  විකුණ-විකුණා කටයුතු කශළේ  ැහැ.  

ගරු බන්දුලවල ගුණවර්ධ   න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ා රුපිිල් 
2ඊ500කින් කවන්  හැදුවා විතරක් ශ ැශවයිඊ  ශ    ඊ රවි 
කරුණා ාිගම් කිිලවලා ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ කිිලවලාඊ ත නිත්තු 

5කින් පස්ශසේ ඒ සම්බන්ධශින් ශම් සභාශවන් ස ාව ඉල්දෙවා. 
පාර්මේශම්න්තු රැසව්ීම්වලවල සජීවී විකා ි තිශබ  නිසා ශම් වාශ  
අසතය ්රකා  කරලවලා නිකම් ශකෝලවලම්  ටන්  එපා. 

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bandula Gunawardane. 

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

  ශ     සාහන් කළ නිසා  ා පළමුශවන් පැහැනයමේ 
කරගැම ක් කරන්  කැ ැතියි. මුද්ල් අ ාතයතු ා ව ශින් 
එතු ාශගන් රී ලවලංකා  හ බැංකුශේ බැඳුම්කර නිකුතුව පිබඳබාව 

ශතැරතුරු ඉල්ලවලා තිශබ වා.  ශ  ද්ැමශම් හා වි ව්ාසශද හැනිට 
ශම් ආණ්ඩුව පත්ව  අවසථ්ාශේදී ගරු අග්රා ාතයතු ාශ  ජාතික 
්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අ ාතයාං ි ිටශත් ගරු 

අග ැතිතු ාට ත යි රී ලවලංකා  හ බැංකුව අිත්ව තිබුශණ්. ඒ 
වාශ   ඒ ිටශත් ක්රිිාත් ක කර  අණ ප ත් සම්බන්ධශින් 
මූලවලය මති ප ත ගරු අග්රා ාතයතු ා ිටශත් ත යි ගැසට් කරලවලා 
තිශබන්ශන්.  ා වැරැනය  ම් නිවැරැනය කරන් . ජාතික ්රතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අ ාතයාං ශද අග්රා ාතයතු ා ිටශත් තිශබ  රී 
ලවලංකා  හ බැංකුව පිබඳබාව මුද්ල් ඇ තිතු ා ව ශින් ශපර මුද්ල් 
ඇ තිවරුන්ට ේට කමේන් එශසේ කිරීශම් අයිතිික් තිශබ වා. 

ශ ැකද්ඊ මූලවලය මති ප ත ගැසට් කරලවලා තිබුශණ් මුද්ල් 
අ ාතයාං ි ිටශත්යි. වර්ත ා ශදදී මූලවලය මති ප ත ගැසට් 
කරලවලා තිශබන්ශන් අග්රා ාතයතු ා ිටශත්යි. රී ලවලංකා  හ බැංකුව 

තිශබන්ශන්ත් අග්රා ාතයතු ා ිටශත්යි. ඒ නිසා අද් රී ලවලංකා  හ 
බැංකුව පිබඳබා ්ර ් ික්  තු ශවලවලා තිශබ  අවස්ථාශේදී - 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. 

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I am raising this because he mentioned my name. 

අනික් කාරණිඊ  ා එතු ාට අපහාස කිරීශම් අද්හසින් 

ශ ැශවයි කථා කශළේ. එතු ාට විරුද්ධව ශම්  න්ත්රීවරු ගිහින් 

අල්ලවලස් ශහෝ දූණ ශ ෝද් ා වි ර්   ශකැත ස ට පැත ණිමේ භාර 
දීලවලා තිශබ වා.  ඒක  ඩ ගැසී ක් කිිලවලා ඔබතු ා හිතන්  එපා. 
ඒකට අපි මුුවණ ශද්  එකයි තිශබන්ශන්. ඔබතු න්ලවලා ශම් 
සභාශේ  ැඟිටලවලාඊ හිටපු ජ ාධිපතිතු ාට ශකැප ණ  ඩ ගහලවලා 

තිශබ වාද්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have to stop now. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 හින්ද් රාජපක්ඊ  න්ද්රිකා කු ාරතුංග කාලවලශදදී අපි අල්ලවලස ්

ශහෝ දූණ ශ ෝද් ා වි ර්   ශකැත ස ට හතර වතාවක් ගිිා. ඒ 
ශ ෝද් ාවමේන් නිශද්ැස් කරලවලා තිශබ  අපට ශම්වා සම්බන්ධශින් 

්ර  ්ික්  ැහැ.  මුත් අෂ්ක්ෂිත ශලවලස අසතය ්රකා  කර  එක 
ත යි තිශබ  ්ර  ්ි. ඒ විතරක් ශ ැශවයි. ශ තු ා සථ්ාවර 
නිශිෝග ිටශත් ඉනයරිපත් කරපු ඒ තර්කිත් එතු ා ශ ැද්න් ා 

කරුණක් කිිලවලා  ට කිින්  පුළුවන්. ශ ැකද්ඊ මූලවලය මති 
ප තට සංශ ෝධ ික් කරන්  අව ය  ම් ශම් පාර්මේශම්න්තුව 
තුබඳන් ත යි එශසේ සංශ ෝධ ි කරන්  අව ය වන්ශන්. 
අග ැතිතු ා ිටශත් ත යි එ  විිි තිශබන්ශන්.  මුත් ඒ 

ප ත ිටශත් මුද්ල් ඇ තිවරිාට ත යි එි ක්රිිාත් ක කරන්  
තිශබන්ශන්. ඉතින් ඔබතු ා ඒ ගැ  ශ ැද්න් වාද්? එශහ  
 ැත් ම් ශ ැද්න් ා ශලවලස හැසිශර වාද්? එශහ   ැත් ම් කාට 

ශහෝ පන්ද්ම් අල්ලවල වාද්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලවලය මති ප ත තව ත් ගැසට් කරලවලා තිශබන්ශන් මුද්ල් 

අ ාතයවරිා ිටශත්යි.  මුත් රී ලවලංකා  හ බැංකුව තිශබන්ශන් 
අග්රා ාතයවරිා ිටශත්යි. ශම් අතර ඇති වී තිශබ  පරසප්රි 
ත යි ස හර ගැටදෙවලවලට ශහේතු ශවලවලා තිශබන්ශන්.  ා  තු 

කරන්  හද්න්ශන් ඒක ශ ැශවයිඊ ගරු නිශිෝජය කාරක 
සභාපතිතු නි. පසු ගිි බැඳුම්කර ගනුශද්නුශවන් පසුව ශම් 
බැඳුම්කර ක්රිිාවමේි අශප් රශට් වි ාලවල ආන්ශද්ෝලවල ිකට තුඩු 

දුන් ා. ඒ නිසා 2015 ශපබරවාරි  ාසශද 2වව  ද්ා බැඳුම්කර ගනු
-ශද්නුව ප ණක් ශ ැශවයිඊ ේට ශපරද් සිදු වූ බැඳුම්කර ගනු-ශද්නු 
පිබඳබාව ඇති වී තිශබ  තත්ත්වි සම්බන්ධශින් ිම් 

පරීක්ණික් කිරීශම් අව යතාව අපි හැ ශද් ාට  තිබුණා.  

 ා හිත  හැනිට 200, සිට බැඳුම්කර ගනුශද්නු පිබඳබාව ිම් 
වාර්තාවක් මුද්ල් අ ාතයවරිා විසින් විගණකාධිපතිතු ාශගන් 
ඉල්ලවලා සිනිා. විගණකාධිපතිතු ාශ  පැත්ශතන් අපට ලවලැබී 
තිශබ  ශතැරතුරු අනුවත්ඊ පසු ගිි බැඳුම්කර පිබඳබාව COPE  
කාරක සභාශේදීත් විවිධ අවස්ථාවලවලදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු 

353 354 

[ගරු රවි කරුණා ාික  හතා] 
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කරුණු අනුවත්ඊ ශම් ගනු-ශද්නුව ගැ  ප ණක් ශ ැශවයිඊ අනිකුත් 
ගනුශද්නු ගැ ත් ශසැිා බැමේි යුතුයි කිිලවලා තීරණි කර 
තිශබ වා.  
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake, that is not a point of Order. 

You have to stop now. 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ා අවසන් කර වාඊ ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නි. ශම් 
ගනු-ශද්නුව පිබඳබාව ප ණක් ශ ැශවයිඊ අනික් ගනු-ශද්නු 
පිබඳබාවත් ශසැිා බැමේි යුතුයි කිිලවලා තීරණි කළා. 
විගණකාධිපතිතු ා පැත ණ සින COPE  සභාවන්හිදීද් ශම් පිබඳබාව 
සාකච්ඡා වී තිශබ  බැවින්ඊ ඒ පිබඳබාව  ශතැරතුරු ලවලබා ශද්න්  
කිිලවලා මුද්ල් අ ාතයවරිා මේපිි ිැේවාට පසුව 
විගණකාධිපතිතු ා විසින් ඒ පිබඳබාව කර  ලවලද් විගණ  
වාර්තාවක්ඊ ්රකා   වාර්තාවක් COPE එකට එවනු ලවලැබුවා. ඒ 
වාර්තාව ත යි සභාගත කරනු ලවලැබුශේ.  

ශ ි මුද්ල් අ ාතයවරිාශ  නි ්චිත ඉල්ලවලා සිටී ට ශද්  ලවලද් 
පිබඳතුර ප ණක් ශ ැශවයි. ශකෝප්  සභාශේද් සාකච්ඡාවට බඳුන් 
ශවච්  පරණ ගනු ශද්නු පිබඳබා වි සී ක් ත යි ශම් සිදු කර 
තිශබන්ශන්. එ  නිසා  එතැ  ගැටදෙවක්  ැහැ.  
 

ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  හ බැංකුව ගැ ත්ඊ එහි 
වග මක  ගැ ත් ශ තැ  සාහන් කළ නිසා විශ ේශින්  ා ශම් 
කාරණි කිින් ට කැ තියි. අපි ්රතිපත්ති තීරණික් අර ගත්තාඊ 
විශද්  සම්පත් ශද්පාර්තශම්න්තුවයිඊ  හ බැංකුවයි ශව   
තිින් ; අි වැි  සකස් කර  අ ාතයාං  ශව   තිින් . පසු 
ගිි ආණ්ඩුව කාලවලශද  වුශණ්ඊ අි වැි සකස් කරඊ එක අතකින් 
විශද්  සම්පත්  ාර්ගශින් ණි අර ගත්තා; අශ ක් අශතන්  හ 
බැංකුශවන් ණි ගත්තා. අන්ති ට ණි ශගවන්  බැරි 
තත්ත්වික් ඇති ශවලවලා තිබුණා. එශසේ කරද්දී අපට එක ්ර  ්ික් 
ඇති වුණා. ඒ ්ර ් ි ත යි   හ බැංකුවට උපශද්ස් ශද්න්  
පුළුවන් මුද්ල් ඇ තිතු ාටි කිිා ස හර මතිවලවල සාහන් කර 
තිබී . එ  නිසා එි සංශ ෝධ ි කරන්  අපි ශව   
ශකටුම්පතක් ශග  ඒ ට ූ ද්ා ම් වූ අවස්ථාශේදීඊ තවත් 
අ ාතයාං  ගණ ාවකත් ශ ශහ  ්ර ්  තිශබ  බව අපට ශපම 
ගිිා. එ  නිසා ඇ තිවරුන්ශ  කාර්ි භාරි හා විිින් 
පිබඳබාව අව ය සංශ ෝධ ින් කර ශග  ින්  අප එක ශපැදු 
ශකටුම්පතක් ඉනයරිපත් කර වා.  

ශද්ව  කාරණිඊ ශකෝප් කත ටුශේ සින  එක්සත් ජාතික 
පක්ිට අයිති සා ාජිකින් කිසිිම්  අවසථ්ාවක 
විගණකාධිපතිතු ාට බලවල කළාි කිිා විගණකාධිපතිතු ා  ටවත්ඊ 
කථා ාිකතු ාටවත්  ැත් ම් එ  කත ටුශේ සභාපතිතු ාටවත් 
ද්ැනුම් දීලවලා  ැහැ.  ා ද්න් ා හැනිට ේශද විවාද්ශදදී  අශප් හර් ද් 
සිල්වා නිශිෝජය ඇ තිතු ා සද්හන් කළාඊ එතු ාශ   පාද්ක 
සටහන් හරිඊ ශලවලෝක බැංකුශේ මේපිි අනුව ශම්ක වැරනයයි කිිා. ඒක 
එතු ාට තිශබ  අයිතිික්. ශ ැකද්ඊ ශම්ක අවසන් කළායින් 
පසශ්සේ  ඇත්තව ශින්  ශකෝප් සභාවට එේවත් ශකෝප් සභා ශේදී  
ඕ ෑ එකක්  ඕ ෑ ශකශ ක් ගැ  කථා කරන්  පුළුවන්. එච් රයි  
ඒ සා ාජිකින්ශගන්  ා ද්න් ා විධිිට සිදු ශවලවලා තිශබන්ශන්.  

ශම් වාර්තාව ගැ  ්ර  ් ශද්කක්  තිශබ වා. එකක්  ම්  
ඇ තිතු ා කිේව කාරණි. එ ම් එතු ා ඉල්ලවලා තිබුණු වාර්තාව 

ශ ැදුන් ා කිි  එක.  ඒ ගැ  ද්ැන් කථා ාිකතු ාට පැත ණිමේ 

කළ නිසා  ා  ද්ැන්  ඒ ගැ  කථා කරන් ට ින්ශන්  ැහැ.  අශප් 
බි ල් රත් ාික  න්ත්රීතු ා කිේවාඊ 200, වර්ශද සිට  ඇති කර 
ගත් බැඳුම්කර කටයුතු ගැ  වාර්තාවක් ශකෝප් සභාවට එේවාි 
කිිා. 200, කාලවලශද සිට ද්ැන් ශව තුරු අර ගත්  බැඳුම්කර ගැ  

විභාග කර  එශක් ්ර  ්ික්  ැහැ. අපි ඉසශ්සල්ලවලා  කිේශේ  
පළමුශවන්  2015 බැඳුම්කරි ගැ  ශසැිා බලවලන්   කිිා. 
 ැත් ම් ශ ැකක්ද් ශවන්ශන්?  200, කාලවලශද සිට පටන් ගත්තා   

පසශ්සේ අපට ශ ෝද් ා කරයිඊ  2015 බැඳුම්කරි ගැ  ශසැිා 
බැලී  කල් ද්ැම් ාි කිිා.  අපි ආණ්ඩුවක් හැනිට ිහපාලවල ිට 
ිට ශවලවලා තිශබ  නිසාඊ 2015 බැඳුම්කරි ගැ  ශසැිා බැලී  

කරලවලාඊ ශම් නක කර ශග  ින් .  එශහත් ශ තැ   ්ර  ්ික් 
තිශබ වාඊ ශකැශහැ ද් ශම්ක කරන්ශන් කිිා.  ා හිතන්ශන් 
පාර්මේශම්න්තුව ඒ සම්බන්ධශින් තීරණි කරන්  ශවයි. ශ ැකද් 

ශම් කාරණි එන්ශන් ශකෝප් කත ටුව ි ටශත්ද්ඊ Committee on 
Public Finance ිටශත්ද්  කිිා ශකැත නි ශසැි ා බලවලන්  ශවයි. 
ශකැශහැ ද් ශම්ක  විගණකාධිපතිතු ා එේශේ කිිා   ා ද්න්ශන් 
 ැහැ.  ශ ැකද් ස්ථාවර නිශිෝග අංක 126. (2) ිටශත් ශ ශසේ 

සාහන් ශව වා:  

"126.(2)  ශ   කාරක සභාශේ කාර්ිි වනුශද පාර්මේශම්න්තුව 

ඉනයරිශද තබ  ලවලද්  රාජය සංස්ථාවක ශහෝ කිසිිම් මේඛිත මතිික් 

ිටශත් ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ශවශළා ශහෝ ශව ත් වයාපාරික 

ගිණුම් ද්   

ඒ ගිණුම් පිබඳබා විගණකාධිපතිවරිාශ  වාර්තා ද් පරීක්ා 

කිරී ි. " 

එශසේ  ම් එවන් ට තිශබන්ශන් වාර්ෂික ගිණුම් ගැ යි.   

ස්ථාවර නිශිෝග අංක 126.( ) ිටශත් ශ ශසේ  සාහන් ව වා: 

 ".......ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ශව ශළා ශහෝ ශව ත් 

වයාපාරික සිිදෙ  ගිණුම්ඊ අිවැ  හා වාර්ෂික  ඇස්තශම්න්තුඊ  මුද්ල් 

තත්ත්වි හා කළ  ාකාරිත්වි පරීක්ා කර කාරක සභාවට  වාර්තා 

කිරී  පිණිස කාරක සභාවට අව ය  ිැයි හැඟී ගිි විටක කාරක 

සභාශේ   සා ාජිකයින්ශගන් ස න්විත අනුකාරක සභා පත්  කිරී  

කාරක සභාවට කළ හැකි ි."   

එ  නිසා  එතු ා සථාවර නිශිෝග අංක  126.(2) ිටශත්ද් 
 ැත් ම් සථ්ාවර නිශිෝග අංක 126.( ) ිටශත්ද් ශ ි කර 

තිශබන්ශන් කිිා  ා ද්න්ශන්  ැහැ. ඒක  ා ශම් සභාශේ 
අවධා ිට ශිැමු කරව වා. ඇත්තව ශින්   ට  ම් 
පැත ණිල්ලවලක් ආශේ  ැහැ.  

ේට අ තරව  අශප්  බන්දුලවල ගුණවර්ධ   න්ත්රිතු ා කිේව 

කාරණි පැහැනයමේ කර තිශබ වා.  

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ගරු අනුර නයසා ාි ක 

 න්ත්රීතු ා කිිපු ශද් ගැ   ා  ැවත අහන්ශන් නි ච්ිත 
කාරණිකටයි. ශකෝප් කත ටුවට වාර්තා කරන් ට පුළුවන් 

වන්ශන් ශ ැ වාද් කිි  එක සම්බන්ධශින් ස ස්තික් 
ව ශින් ද්ැන් ගරු අග ැතිතු ා ශම් ගරු සභාවට කරුණු ඉනයරිපත් 
කළා.  

   ඉල්ලවලපු ශල්ඛ් ික් COPE එකට එව  එක ත යි 
්ර  ්ි. ඒක අපට අව ය ශව වා රශට් ශපැලී අනුපාති 
සම්බන්ධශින් තීරණාත් කව කටයුතු කරන් ට. ඒ විතරක් 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ශ ැශවයිඊ ද්ැන් ්ර ් ික් ඇති ශවලවලා තිශබ වා. හංගන්  ඕ ෑ 
 ැහැඊ ශම්ක ලවලැබිලවලා තිශබ වා. මීට ශපර ශකැශහැ ද් ශවලවලා 
තිශබන්ශන්? ේශද අහලවලා තිබුණා ඇයි අපි ශම්ශගැල්ලවලන්ට බදු 

ද්ාලවලා  ැත්ශත් කිිලවලා. අපි ශම් වාශ  primary dealersලවලාට ශ වර 
සිිිට 100ක් බදු වැඩි කරලවලා තිශබ  බව ශප් වා. ඒවා ත යි 
උපශිෝගී කර ගන්ශන්. ශම්වා ගැ  කිසි  ද්ත්තික් තිින්ශන් 

 ැතිව ත යි ඒ කටයුතු කශළේ.  

ශම් විගණකාධිපති හිතු තශද ත න්ශ  කාර්ි භාරි ඉක් වා 
ගිහින් කටයුතු කරලවලා තිශබ වා කිි  එක ශප්න්  තිශබ  

සාධකික්. ශම්ක අහ  තැ ට උත්තර ශද්න්ශන්  ැතිව ශව ත් 
තැ කට ගිහින් උත්තර ශද් වා.  

   ක ගාටුශවන් වුණත්  ැවතත් අහ වාඊ ගරු 

කථා ාිකතු ාට ශහට ශව ශකැටවත් ශම් සම්බන්ධශින් 
වාර්තා කරන් ට පුළුවන්ද් කිිලවලා. ශ ැකද්ඊ    ශම්ක ේශදත් 
ඇුවවාඊ  මුත් අද් ව  විටත් උත්තරික් ලවලැබුශණ්  ැහැ. අඩු  
තරත න් ශහටවත් ශම්කට උත්තරික් ලවලබා ශද්න්  ඕ ෑ. 

 
ගු දිවන්ෂන ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 

 
ගු දිවන්ෂන ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Prime Minister, this issue has been going on for 

one-and-a-half years now. Under the Nineteenth 
Amendment to the Constitution, Independent 
Commissions were brought in. The Audit Service 
Commission is one such Commission. When we raised it 
under the President’s Vote, the President gave an 
assurance to the House that the relevant Bill would be 
gazetted on the 09th of January. Today is the 25th of 
January and it has not yet been gazetted. All the audit 
functions come under that, Hon. Prime Minister. It 
strengthens the Auditor-General, not weakens him. So, I 
think the Government must keep to its pledge and bring in 
this Audit Service Commission. 

 
ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The Audit Service Commission Bill has been drafted 

and the Ministry of Finance is going through that finally. 
So, I think, at the moment, the Hon. Minister of Finance 
and the Auditor-General can meet and discuss their views 
on the Bill. After that, it will be submitted to the Cabinet. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, Notice of Motions at the 

Commencement of Public Business. 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bimal Rathnayake, what is your point of Order? 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ස්ථාවර නිශිෝග අංක 126. (3) ිටශත්  ා ඉනයරිපත් කර  

Point of Order එක ශ ියි.  ගරු අග ැතිතු ා ශපැදු වයාපාර 
පිබඳබා කාරක සභාශේ කටයුතු පිබඳබාව අද්ාළ ව  Standing 
Orders කිහිපික් කිශිේවා.    සථ්ාවර නිශිෝග අංක 126. (3) 
කිිවන් ට කැ ැතියි ශපැදු අවශබෝධි සාහා. එහි ශ ශසේ 

සාහන් ශව වා: 

 " කවර ශහෝ රාජය සංස්ථාවක ශහෝ කිසිිම් මේඛිත මතිික් ිටශත් 

ආණ්ඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ශවශළා ශහෝ ශව ත් වයාපාරික පරීක්ාවට 

භාජ ි කර  ලවලද් ගිණුම්ඊ අිවැි හා වාර්ෂික ඇස්තශම්න්තුඊ මුද්ල් 

තත්ත්විඊ මුද්ල් කටයුතු පිබඳබාව කාර්ි පරිපාන හා සා ා ය 
කළ  ාකාරීත්වි ගැ  ද් ඒ අනුව පැ   ගි  කවර ශහෝ කරුණක්  

ගැ  ද් කාරක සභාව විසින් කමේන් කලවලට පාර්මේශම්න්තුවට වාර්තා කළ 

යුතු ි." 

ඒ අනුව පාර්මේශම්න්තුශේ කාරක සභාවට ශම් පුළුල් වගමක  
තිශබ වා. ඒක කර ගැම ට කාරක සභාවට තිශබ  ්රධා   

ක්ර ික් ත යි පාර්මේශම්න්තුශවන් පත් කරලවලා තිශබ  
විගණකාධිපතිවරිාශ  නිර්ශද්  සහ වාර්තා ි ානයි. එ  නිසා 
විගණකාධිපතිවරිාශ  වාර්තාවක්  COPE  එකට ශ ැශවයි ගරු 

කථා ාිකතු ාට සහ ශම් පාර්මේශම්න්තුවට ඉනයරිපත් කිරී  
පාර්මේශම්න්තුශේ කාර්ිි  ක්ති ත් කරන් ට අව ය ශද්ික්. ඒ 
බව Standing Ordersවලවලත් සාහන් ශව වා.  

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ශ   ්ර  ්ි  තු වුණු 
කාරණි ශබැශහැ  නි ්චිත ශද්ික්. ඒ ත යි රවි කරුණා ාි ක 
මුද්ල් අ ාතයතු ා ිම් නි ්චිත ්ර ්  සහිත ්ර  ්ාවමේික් ඉනයරිපත් 

කළා COPE එශක් ක්රිිාකාරිත්විටත් කමේන්. ඒ අවසථ්ාශේදී රවි 
කරුණා ාික ඇ තිතු ාටවත් එි ලවලබා දීලවලා තිබුශණ්  ැහැ. 
COPE  එශක් කටයුතු අවසන් ශව තුරුත් එි ලවලබා දීලවලා තිබුශණ් 

 ැහැ. රවි කරුණා ාික  ැතිතු ා අ ාතයවරිා ව ශින් ඒ 
ශද්ි ඉල්දෙවා  ම් රවි කරුණා ාි ක  ැතිතු ාට එි ලවලබා නයි 
යුතුයි. COPE  එක විසින් ශව   ඉල්දෙශවැත් COPE එකට එි 

ලවලබාදී ට හැකිිාවක් තිශබ වා.    කිින්ශන්  ැහැඊ COPE  
එකට එි ලවලබාදීශම් හැකිිාවක්  ැහැ කිිලවලා.  මුත් 
අ ාතයවරශික් ත න්ශ  අ ාතයාං ශද තීරණ ගැම ට ඉවහල් 
ව  ිම් වැද්ගත් සංශේදී කාරණා සහිත ශල්ඛ් ික් ඉල්ලවලා සින 

විට එි ස ාජගත කිරී ට විගණකාධිපතිවරිාට පුළුවන්ක ක් 
 ැහැ. ඒ නිසා- 

 
ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශ   කරුණ ගැ     එක කාරණියි  තු කශළේ. අද් ශම් 

පාර්මේශම්න්තුශේ එක කාරක සභාවක් ශද්කක් ශ ැශවයි 
තිශබන්ශන්ඊ කාරක සභා ගණ ාවක් තිශබ වා. අද් අශප් 
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තිශබ වා රජශද මුද්ල් පිබඳබා කාරක සභාව- Committee on 

Public Finance-.  ට කිින් ට අ තක වුණාඊ ඒ වාශ   අශප් 
ආර්ථික සංවර්ධ  පිබඳබා ආංෂ්ක අධීක්ණ කාරක සභාව 
තිශබ වා.  

එවැනි කාරක සභා ගණ ාවක් තිශබ වා.  ශ  ්ර ් ි 
ත යිඊ ශ වැනි වැඩ කටයුත්තක් ශ ැ  කාරක සභාශවන්ද් කළ 
යුත්ශත් කිි  එක. ශම් ගරු සභාව ඒක තීරණි කරන්  ඕ ැ. 
   සථ්ාවර නිශිෝග අංක  126 (3) ිටශත්යි කථා කශළේ.    126
( ) කිිලවලා කිේශේ වැරදී කින්. එහි තිශබන්ශන්ඊ සා ා ය 
කළ  ාකාරීත්වි ගැ යි. පරණ ඒවා සා ා ය 
කළ  ාකාරීත්වි ිටශත් එ වාද්ඊ  ැත් ම් රජශද මුද්ල් පිබඳබා 
කාරක සභාව ිටශත් ආර්ථිකිට බලවලපා  කාරණික් හැනිට 
එ වාද් කිිලවලා තීරණි කරන්  ඕ ෑ ගරු සභාව.  

විගණකාධිපතිතු ාත් ශම් ගරු සභාවට කරුණු වාර්තා කර  
පුද්ගලවලශික්. ඒ තීරණි    ශ තැ   තු කශළේඊ ශම් ගැ  
විවාද්ික් ඇති කරන්  ශ ැශවයි.  මුත්    අහන්ශන්ඊ  ශම්ක සිදු 
ශවන්ශන් ශකැශහැ ද් කිිලවලායි. ද්ැන්  ට ශපශ   විධිිට ්ර  ් 
ගණ ාවක් තිශබ වා. අපි ද්ැන් කාරක සභා ගණ ාවක් ඇති 
කරලවලා තිශබ  නිසා ශම් කාරක සභාවලවලට ශම්වා ශබද්ලවලා  කටයුතු 

කරමු. Let us decide what goes where as there are a 
number of Oversight Committees functioning now. That 
is all that I have suggested. That is why I asked on what 

basis has the Auditor-General sent this.  Really, we 
should define it and then see whether you have the right 
to call for it or not.  I just pointed out that because I 
happened to speak on it.    ඒකයි පැහැනයමේ කරලවලා දුන්ශන්. 
ේට වැඩි ශද්ික්  ැහැ.  

 අපි හිතාශග  ඉන් වාඊ පාර්මේශම්න්තුශේ අි වැි 
කාර්ිාලවලික් ඇති කරන් . ඒකත් වුව  ායි. ශ ැකද්ඊ අද් අපට 
්ර  ් ගණ ාවක් තිශබ වා. ඒ ්ර  ් ගැ  අප ද්ැනුවත් කරන්  
ශව   අි වැි කාර්ිාලවලික් වුව  ායි. ඒ  ක්තිි 
විගණකාධිපති ශද්පාර්තශම්න්තුශේවත්ඊ ශව  ශකැශහේවත්  ැහැ. 
විගණකාධිපතිතු ාත් එතු ාශ  වාර්තා ශද්ක-තු ක ඒ කාරණි 
සාහන් කරලවලා තිබුණා. ශම්වා නයහා බලවලලවලා අපි ශම් වැඩකටයුතු 
හරිිට කරන්  ඕ ෑ කිිලවලා විතරයි    කිේශේ. ේට වැඩි 
්ර  ්ික්  ට  ැහැ.    ශම් ගරු සභාශේ අවධා ි ශිැමු 
කරන්ශන්ඊ ද්ැන් අපි කාරක සභා ගණ ාවක් පත් කර තිශබ වාඊ ඒ 
කාරක සභා සිිල්ලවල  ක්රිිාත් ක කරන්  ඕ ෑ කිිලවලායි. ගරු 
සු න්තිරන්  න්ත්රීතු ා අි වැි කාර්ිාලවලි පිහිටුවී  පිබඳබා 
ශකටුම්පත ද්ැන් සකස් කර ශග  ි වා. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ශහබඳද්රවු කිරී  සම්බන්ධශින්    ගරු අග ැතිතු ාට 

ස්තුතිවන්ත ව වා. ඒ විතරක් ශ ැශවයි. 200  ශපබරවාරි  ාසශද 
12වැනි ද්ා මතිපති විසින් විගණකාධිපතිට මේපිික් එවා තිශබ වා. 
ශම්ක  හ බැංකුශේ තිශබ - 

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කවද්ාද්? 

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2004 ශපබරවාරි  ාසශද 12වැනි ද්ා. ශම්  මේපිි 

විගණකාධිපතිට එවා තිශබන්ශන්ඊ accountability and audit of 

Central Bank of Sri Lanka සම්බන්ධව. ඒ මේපිශින් උපශද්ස ්

දීලවලා තිශබ වාඊ ශම් ශතැරතුරු ශව  කාටවත් -ඒ කිින්ශන්ඊ ලවලබා 
දීලවලා තිශබ  ආිත ිට ත ස- ශද්න්  බැහැයි කිිලවලා. ඒ උපශද්ස 
ත යි ශ තැ  උල්ලවලංඝ ි කරලවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ිම් 
වැරැද්ද්ක්  කර  ශකශ ක් නිවැරනය කිරී ට ඔබතු ා ශ තැ  

ශහේතු සාධක ද්ක්වන්  ඕ ෑ  ැහැ. ශබැශහැ  ඍජුව එ  මේපිශද 
සාහන් කර තිශබ වාඊ "ශම් ශතැරතුරු ශව  කාටවත් ශද්න්  
එපා" කිිලවලා. 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next items වලවලට ි න්  ඕ ෑ. 
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ගරු මුද්ල් ඇ තිතු ාට 

 ා නිසි ශග රවි ඇතිවයි ශම් කිින්ශන්.  

ගරු ඇ තිතු නිඊ Attorney-Generalශ  ඔි මේපිි ත යි 
Central Bank එක පාවිච්චි කරන්  හැදුශේඊ පාර්මේශම්න්තුවටත් 
ශතැර තුරු ලවලබා ශ ැශද්න් . ඔි මේපිි පිටු තු ක මේපිික්  ම්ඊ 
ඔබතු ා ඔි මේපිශද අන්ති  ශදද්ි බලවලන් .    හිතන්ශන් ඒ 

මේපිි ශවන්  ඕ ෑ. ගරු සු න්තිරන්  න්ත්රීතු ා ඉතා පැහැනයමේව 
කාරක සභාශේදී ශපන්වා දුන් ාඊ "Attorney-Generalශ  ඔි 
directions අනුව පාර්මේශම්න්තුවට ශතැරතුරු ඉනයරිපත් කිරී ට 

බාධාවක්  ැහැ" කිිලවලා. ඔි letter එකට මුවා ශවලවලා ත යි 
Central Bank එක COPE එකට ශතැරතුරු ලවලබා දී   තර කරලවලා 
තිබුශණ්. 

ගරු මුද්ල් ඇ තිතු නිඊ ඔබතු ාශ  ත තුරට නිසි ශග රවි 
ඇතිවයි    ශම් කරුණු කිින්ශන්. විගණකාධිපතිවරිා ඇතුළු 
රශට් මූලවලය පාලවල ි පසු ගිි කාලවලශද mess එකක් ශවලවලා තිබුශණ්. 

ඒක හද්ා ගන්  නිලවලධාරින් ද්ර  උත්සාහිට උද්වු කර  පැත්තට 
ත සඊ අපි අශ ක් පැත්තට කටයුතු ශ ැකළ යුතුයි. 
විගණකාධිපතිවරිාටත් පුළුවන් පඩි අරශග  ශගද්රට ශවලවලා 

ඉන් . එතු ාට ශම්වා හද් හද්ා ඉන්  ඕ ෑ  ැහැ ශන්.  

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  
 

ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ    ශම් ්ර  ්ි ගරු 

කථා ාිකතු ා එක්ක සාකච්ඡා කළා. ගරු කථා ාිකතු ාත් 
විගණකාධිපතිතු ා එක්ක සාකච්ඡා කළා. විගණකාධිපතිතු ා 
මේයු ට පටහැනිව වැඩ කරන්ශන්  ැහැ කිිලවලා ත යි සාහන් 
කරලවලා තිශබන්ශන්. ඒ වාර්තාශේත් ඒක තිබුණා.  

ශම් වාර්තාව ශද්න්  ඉස්ශසල්ලවලා    ගරු කථා ාිකතු ා 
එක්ක සාකච්ඡා කරද්දීඊ විගණකාධිපතිතු ාත් හම්බ වුණා. ිම්කිසි 
රහසිගත කාරණික් තිශබ වා  ම්ඊ ඒ රහසිගත කාරණි ගැ  

සාහන් කරන්ශන්  ැහැ කිේවා. ඒ රහසිගත කාරණා එතු ාශ  
ශම් වාර්තාශේ සාහන් කරන්  වුව  ා වුශණ්  ැහැ. ශම් 
ගැටදෙශේ ශකැටස් ශද්කක් තිශබ වා. එකක්ඊ ශම් ක්ර ශේද්ශද 

තිශබ  අඩු පාඩු. ශද්වැනි එකඊ අලවලාභික් ලවලැබුණත් ඒක බලවලන්  
විශ ේන ද්ැනු  තිබුශණ්  ැහැ කිිලවලා එතු ා සාහන් කළා. ඒ 
ශද්ක  කරන්  රහසිගත කාරණා වුව  ා වුශණ්  ැහැ.  

359 360 



පාර්මේශම්න්තුව 

ඇත්ත ව ශින්  රහසිගත කාරණා ගැ  ශහැින්  ින්ශන් 
 ැතුව එතු ාට පුළුවන් වුණාඊ වාර්තාව ශගශ න් . එයින් එක 
ශකැටසක් ශම් වාර්තාවට  ඇතුළු කරලවලා තිශබ වා. ශද්වැනි 

ශකැටස ගැ  ත යි අශප් හර් ද් සිල්වා නිශිෝජය ඇ තිතු ා 
ශව    කථා කශළේ. රහසිගත කාරණා වුව  ා වුශණ්  ැහැඊ 
අව ය කාරණා නක ශහැිා ගන් . ඇත්ත ව ශින්  අපි  'පිනප  

වාර්තාව' ඉනයරිපත් කශළේත් රහසිගත කාරණා  ැතුව. එතු ාටත් 
පුළුවන් වුණා රහසිගත කාරණා  ැතුව ඒ වාර්තාව ඉනයරිපත් 
කරන් .    හිතන්ශන්  ැහැඊ ශ තැ  රහසිගත කාරණා තිබුණා 

කිිලවලා. ශ තැ  රහසිගත කාරණා  ැහැ. 

 
වපෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්වප පනත් වකම්ම්පත් 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. M.S. Thowfeek - [Pause]. Not here.  

 
යූඑන්වී පදනෙ (සිංසනථාගත කිරීවම්) පනත් 

වකම්ම්පත  
யூஎன்வீ மன்றம் ( கூட்டிகணத்தல்)  சட்டமூலம் 

UnV FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move,  
 
“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the UnV 
Foundation”. 

 
ගු සුජිත් සිංජය වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபசரரா) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

 
විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆசமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය. 

පනත් වකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 
මුද්රණය කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී.  

වාර්තා කිරීෙ සඳහා 47(5) වන සනථාවර නිවයෝගය ය වත් පනත් 
වකම්ම්පත සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධාන අොතයුරො වවත 
පවරන ලදී. 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 47(5) இன்படி சமூக 

வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சருக்கு அறிக்கக 

தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

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. 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ රීති ්ර  ්ික්  තු 
කරන්  තිශබ වා. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  ද්ැ ට ශ ැශහැතකට 
්රථ  කථා කරපු ශද් පිබඳබාව නිවැරැනය කිරී ක් කරන්  අව යයි. 
ශම් ගැසට් නිශේද් ශද ජාතික - 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ඇත්තට     ශම් 

ඉනයරිපත් කරන්ශන් රීති ්ර  ්ික් ශ ැශවයි.    ශම් කාරණි 
ශකශරහි ඔබතු ාශ  අවධා ි ශිැමු කරන්  කැ ැතියිඊ 
අග ැතිතු ාත්ඊ විශද්  කටයුතු ඇ තිතු ාත් ශම් සභාශේ සින  
නිසා.  

පසු ගිි යුද් වකවානුශේදී ත න්ශ  දුවා-ද්රුවන්ඊ ස්වාමීන්ඊ 
නාතීන් අහිත  වුණු පිරිසක් වවුනිිාශේ උපවාසික් ආරම්භ කරලවලා 
තිශබ වා. ඔවුන්ට සාධාරණ අයිතිික් තිශබ වාඊ ත න්ශ  

ස්වාත ිාටඊ ත න්ශ  ද්රුවාට ශ ැකක්ද් සිද්ධ වුශණ් කිිලවලා ද්ැ  
ගන් . ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ද්ැන් සැලවලකිි යුතු 
කාලවලික් තිස්ශසේ ශම් නි ්චිත ්ර ් ිට පිබඳතුරු ශද්න්  අපි 

අස ත් ශවලවලා තිශබ වා. එක ශවලවලාවකදී    ද්ැක්කාඊ 
අග ැතිතු ා ිාප ිට ගිි අවස්ථාවකදී ශම් අතුරුද්හන්වූවන් 
පිබඳබාව ්රකා ිකුත් කරලවලා තිබුණා. එ  ්රකා ි වි ාලවල 

ආන්ශද්ෝලවල ිකට තුඩු දීලවලා තිබුණාඊ එවැනි ්රකා ික් ඔබතු ා 
කශළේ ශකැශහැ ද් කිිලවලා. ශකශසේ ශවතත්ඊ ඒ නාතීන්ට  යුක්ති 
සහගතඊ සාධාරණ පිබඳතුරක් අපි ලවලබා නයි යුතුව තිශබ වා. ඒ 

පිබඳතුර ලවලබා දී ට තව ත් ්ර ාද් වී  නිසා ඒ නාතීන් වි ාලවල 
උද්ශඝෝණවලවලට ශිැමු ශවලවලා තිශබ වා. ඒ වාශ  ඊ ඔවුන් 
 ා සික පීඩාවකට ලවලක් ශවලවලා තිශබ වා. ඒ පිබඳබාව ආණ්ඩුව 
ගනු ලවලබ  ක්රිිා ාර්ගි පිබඳබාව ද්ැ  ගන්  කැ ැතියිඊ ගරු 

නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නි.  
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ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ විශ ේශින්  සිව ක්ති ආ න්ද්න් 

 න්ත්රීතු ා ේශද ශම් ගැ  අපි එක්ක සාකච්ඡා කළා. 

ශපැමේස්පතිතු ා කිේවාඊ ද්න්  කරුණු නක ලවලබා ශද්න් ම් කිිලවලා. 

වුව  ා  ම්ඊ ශහට ස්වාත  ාද්න් ඇ තිතු ා වවුනිිාවට ින්  

ලවලෑස්තියි කිිලවලාත් ්රකා  කළා. එතු ාශගන් අහලවලා ද්ැ  ගන්  

ශවයිඊ ි වාද්   ැද්ද් කිිලවලා. ශපැලීසිශින් ඇුවවා  කිේශේඊ ශම් 

පුද්ගලවලින් ගැ  කිසි  ශතැරතුරක් ලවලංකාශේ ශහැිා ගන්  බැහැ 

කිිලවලා. ඉන්  අි කවුද් කිි  ශතැරතුරු ද්ැනුම් ශද්න් ම් කිේවා.  

අශ ක් අි ගැ  කිසි  ශතැරතුරක් ලවලංකාශේ  ැහැ. 

මතයනුකූලවල  ාර්ගශින් පිට රට ගිිා කිිලවලාත් ශතැරතුරක්  ැහැ. 

අපට ශහැිා ගන්  තිශබ  එක  කාරණි වන්ශන්  ඒ අි ශහැර 

ශබෝට්ටුවකින් පිට රටකට ගිිාද්ඊ  ැත් ම් ජීවතුන් අතර  ැද්ද් 

කිි  එකයි. එතැ  ත යි ්ර ් ි තිශබන්ශන්. ශපැලීසිි ද්න් ා 

කාරණා ඔක්ශකෝ  ද්ැනුම් ශද්න්  පුළුවන් කිේවා. ස හර අි  පිට 

රටකට ින්  ඇති කිිලවලා හිත වා. එතැ  ශපැඩි ්ර ් ික් 

තිශබ වා. සැක කර  හැනිට ඒ ස හර අි ජීවතුන් අතර  ැහැ. 

ඒ නිසා අපට ද්ැන් බලවලන්  ශවයිඊ එශහ  සාක්ෂි  ැති අි පිබඳබාව 

ආණ්ඩුව ශගවිි යුතු වන්නය ශ ැ වාද්ඊ ගත යුතු ක්රිිා ාර්ග කු ක්ද් 

කිිලවලා. ඒ සාහා ්රතිපත්ති තීරණික් ගන්  අපට සිදු  ශව වා. As 

you know, we will have to take a policy decision. අපට 

කිින්  පුළුවන්ඊ "ශම් අි ලවලංකාශේ  ැහැ. මතයනුකූලවලව 

ලවලංකාශවන් පිට ශවලවලාත්  ැහැ" කිිලවලා. ශපැලීසිි කිින්ශන් ඒ 

කාරණි.   අතුරුද්හන්වූවන් ශලවලස සැලවලකුශවැත් අපට තිශබන්ශන් 

ේළඟ පිිවර ගන් යි. අපි සිිදෙශද් ා  කථා කරලවලා තීරණික් 

කරන්  ශවයිඊ එවැනි තත්ත්විකදී අපි කු ක්ද් කරන්ශන් කිිලවලා.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ප ත ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ සම් ත කරලවලා තිශබ වා.  

අතුරුද්හන් වූ තැ ැත්තන් පිබඳබා කාර්ිාලවලි (පිහිටුවී ඊ 
පරිපාලවල ි කිරී  සහ කර්තවය ඉටු කිරී ) ප ත් ශකටුම්පත 
සම් ත කර  ශවලවලාශේ ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ ඇතිවුණු වයාකූලවල 

තත්ත්වි නිසා වැද්ගත් සංශ ෝධ  කිහිපික් ඇතුළත් කරන්  
බැරි වුණා.  

ඔබතු න්ලවලා ශම් පාර්මේශම්න්තුශවත් නයගින් නයගට  ්රකා  

කළාඊ ඒ සංශ ෝධ  ඉක් නින් ශම් පාර්මේශම්න්තුවට ශග  එ  
බව. අපි ඔබතු ාශ  ශල්කම්තු ා ව   වුෆර්  හතාට ඒ 
සංශ ෝධ  භාරදීලවලා තිශබ වා. තව ත් ඒ සංශ ෝධ ඊ- 

 
ගු රනිල් වික්රෙසිිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

   කිේවාඊ ඉල්ලවලා ගන්  කිිලවලා.  මුත් තව   ට ලවලැබුශණ් 

 ැහැ.    විශද් ගතව සිට ආශේ. ශම් ඉරිද්ා විතරයි තිබුශණ්.    
ඒවා එතු ාශගන් ශහට නය ශද ඉල්ලවලා ශග  ඔබතු න්ලවලා Steering 
Committee එශක් මුණගැසුණා  ඒ සංශ ෝධ  ගැ  සාකච්ඡා 

කරන් ම්.  

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Item Nos. 1 to 5 to be moved by the Hon. Lakshman 

Yapa Abeywardena.  

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 
නිවයෝග 

ஏற்றுமதிகள் இறக்குமதிகள் 

(கட்டுப்பாட்டுச்) சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

[අ.භා. 3.0 ] 

 
ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා (මුදල් රාජය  

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா அசபவர்தன - நிதி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ සංවර්ධ  උපාි  ාර්ග 
හා ජාතයන්තර ශවශළා අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා අද් නය   යාි  
පත්රශද සාහන් පළමු ශිෝජ ාව ඉනයරිපත් කර වා: 

 "1,,5 අංක  , හා 1,,ව අංක 2, ද්ර  ප ත්  ඟින් සංශ ෝධිත 

1,6, අංක 1 ද්ර  ආ ි  හා අප ි  (පාලවල ) ප ශත්   වගන්තිශද 3  

උප වගන්තිි සහ 1  වගන්තිි ස ඟ කිිවිි යුතු එමක ප ශත් 20 

වගන්තිි ිටශත් සංවර්ධ  උපාි  ාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළා 
අ ාතයවරිා විසින් සාද්  ලවලදුවඊ 2016 ශ ැවැම්බර් 11 නය ැති අංක 

1,,2/ව  ද්ර  අති විශ ේ ගැසට් පත්රශද පළ කරනු ලවලැබඊ  2016.12.0, 

නය  ඉනයරිපත් කර  ලවලද් නිශිෝග අනු ත කළ යුතු ි." 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  යාි පත්රශද සාහන් 
ශිෝජ ා අංක 2 ත යි ශස ඛ්ය ශසේවාව සාහා ව  වැට් එක 
නිද්හස ්කිරී . 2002 අංක 1  ද්ර  එකතු කළ අගි  ත බදු ප ත 
 ඟින් පළමුවරට රී ලවලංකාවට හඳුන්වා දුන් එකතු කළ අගි  ත 
බදු 2002.0,.01 නය  අි කිරී  සිදු කළා. එතැන් සිට විවිධ 
වර්ින්හිඊ විවිධ අනුපාත ිටශත් භාණ්ඩ හා ශසේවා සැපී  සාහා 
වැට් අි කළා. එශහ  වුණත් ඇතැම් භාණ්ඩ සාහා වැට් එක 
නිද්හස් කරලවලා තිශබ වා. ඒ අනුව ශස ඛ්ය ශසේවාව සාහා 
2016.10.31 ද්ක්වා වැට් එශක් නිද්හස පැවතුණා. එතශකැට බදු 
නිද්හස ්කිරීශම් අව  බදු පද්   පුළුල් කිරීශම් රාජය ්රතිපත්තිි 
 ත 2016 අංක 20 ද්ර  වැට් සංශ ෝධ  ප ත  ඟින් ශස ඛ්ය 
ශසේවා සාහා වැට් නිද්හස් කිරී  ඉවත් කළා. ඒ වුණත් ශස ඛ්ය 
ශසේවාව  ත අි ව  වැට් ගණ ි කිරීශම්දී ශස ඛ්ය ශසේවාශේ 
වන ාක  තීරණි කිරී  සාහා ගැසට්  ඟින් අව ය ්රතිපාද්  
සැපී ට මුද්ල් ඇ තිතු ාට බලවලි තිශබ වා. ඒ අනුව ශම් 
පාර්මේශම්න්තුශේ සහ ස ාජශද ්ර  ් කිහිපික්  තු වුණා. 
ජ තාවට ිම් ිම් ්ර  ් පැ   ඟි  නිසා ශස ඛ්ය ශසේවාවන් 
සාහා බදු නිද්හස ලවලබානයි යුතුයි කිි  තත්ත්වික්   තු වුණා. ඒ 
අනුව කල්ප ා කරලවලා ශරෝගීන්  ත ඇති ව  බදු බර අව  කිරී ට 
 විශ ේශින් නවද්ය වෘත්තිකින්ට ශගව  ගාස්තුඊ ශරෝහල් 
ගාස්තුඊ ශරෝහල් කා ර ගාසත්ුඊ නවද්ය උපශද්   ගාස්තු සහ 
 ැ ල් ගාස්තු හැර අශ කුත්  ශස ඛ්ය ශසේවා සාහා ද්ර  සිිදෙ  
විිද්ම් වැට් එශකන් නිද්හස් කිරී ට  2016.11.01 නය  ගැසට් පත්රි 
 ඟින් නිශේද් ි කළා.  

ශම් සම්බන්ධශින් ගරු  න්ත්රීවරු පාර්මේශම්න්තුශේදී අද්හස ්
්රකා  කළා. ඒ වාශ   ශම් පාර්මේශම්න්තුශේත්ඊ ස ාජශදත් 
ශස ඛ්ය ශසේවාව වැට් එශකන් නිද්හස්  කරන්  ඕ ෑ කිිලවලා 
අද්හසක් තිබුණා. ඒ අනුව    මුමේන් සාහන් කරපු ිම් ිම් 
කාරණා හැරඊ ශස ඛ්ය ශසේවාව සාහා සහ අශ කුත් අව යතාවන් 
වැට් එශකන් නිද්හස් කිරී ට ගත් තීරණි අනුව ශ   ගැසට් 
පත්රශද මති ි අව යතා සම්පූර්ණ කිරී ට අද් නය  ශ    
පාර්මේශම්න්තුවට අනු ැතිි සාහා ඉනයරිපත් කරන්  කල්ප ා 
කළා. 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  යාි පත්රශද සාහන් 
ේළඟ ශිෝජ ාව ගැ     පැහැනයමේ කරන් ම්. පළාත් 
ආණ්ඩුකාරවරුන්ට තීරු බදු සහිත වාහ  බලවලපත්ර ලවලබා දී ට 
අතිගරු ජ ාධිපතිතු ා විසින් 2016.0,.2වවැනි නය  අ ාතය 
 ණ්ඩලවල සංශද් ික් ඉනයරිපත් කරලවලාඊ 2016.10.11වැනි නය  ඒ 
සාහා අ ාතය  ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි ලවලැබුණා. ඒ අනුව පසු ගිි 
වසර 5ක කාලවලි තුළ ශව ත් කිසිදු සහ ද්ාී පද්  ක්  ත 
ශ ෝටර් රථික් ගත්ශත්  ැති ශහෝ ත ලවලදී ශග  ශ ැ ැති පළාත් 
ආණ්ඩුකාරවරශිකුට විි භාර ශර්ඛීි අ ාතයාං ශද ශල්කම් 
විසින් නිකුත් කර  ලවලද් සහ ාද්ාී බලවලපත්රික් ිටශත් ආ ි ි 
කර  ලවලද් වාහ ික් සාහා නිප්ාද්  බද්ද් නිද්හස් කිරී ට 
තීරණි කළා. ශ හි සාහන් කරලවලා තිශබන්ශන්ඊ වාහ ික් 
ශගන්වපු  ැති ආණ්ඩුකාරවරුන්ටඊ ඒ වාශ   වාහ ික් ත ලවලදී 
ශ ැගත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට ශ   පහසුක  ලවලබාදී ටයි. ඔවුන්ට 
වාහ ික් ආ ි ි කිරී ට බලවලපත්රික් ලවලබා දීලවලාඊ ඒ සාහා බදු 
නිද්හස ලවලබාදී  සාහා ශ   ගැසට් පත්රි මතයනුකූලවල කිරී ට 
ත යි අපි අද් ශ ි ඉනයරිපත් කරන්ශන්.  

2016 අි වැිට ස ගාමීව ශ   නිද්හස් කිරී  සම්බන්ධ 
නිශේද් ි නිප්ාද්  බදු (විශ ේ විධිවිධා ) ප ශත් 3ඇ 
වගන්තිි ිටශත් නිකුත් කර  ලවලද් 2016.11.10 නය ැති අංක 
1,,2/30 ද්ර  අති විශ ේ ගැසට් පත්රි  ඟින් ්රකා ිට පත්කර 
තිශබ වා. තවද්ඊ ශ   ගැසට් නිශේද් ශද ඉහත ප ශත් 3ඇ 
වගන්තිි ිටශත් නිප්ාද්  බදු නිද්හස් කිරීශම් සිිදෙ ශලත ින් 
එ  ගැසට් නිශේද් ිට ඇතුළත් කර තිශබ වා. මති ි 
අව යතාව සම්පූර්ණ කිරී  සාහා ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ 
අනු ැතිිට 2016.11.10 නය ැතිව අ ාතය  ණ්ඩලවලි අනු ත කළ 
ශල්ඛ් ිට අනුව ශ ි ඉනයරිපත් කිරී  සිද්ධ ශව වා. 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ේළඟ කාරණි ශම්කයි.  
දුම්ශකැළ සහ දුම්වැන සී ා කිරීශම් අරමුණින් අතිගරු 
ජ ාධිපතිතු ා සහ ශස ඛ්ය අ ාතය ගරු රාජිත ශසේ ාරත්  
 ැතිතු ා විසින් "දුම්වැන බදු මුද්ල් ඉහළ  ැංවී  සාහා සිගරැට් හා 
දුම්ශකැළ නිප්ාද් ි  ත ප වා ඇති බදු සංශ ෝධ ි"  ැශින් 
2016.0,.0, නය ැතිව සහ අංක පීඑස/්සීපී/2ව/2016 ද්ර  අ ාතය 
 ණ්ඩලවල සංශද් ික් ඉනයරිපත් කළා. එ  අ ාතය  ණ්ඩලවල 
සංශද් ිට අනුව සිගරැට්  ත බදු වැඩි කිරී  නිසා ඇති විි හැකි 
ගැටදෙකාරී තත්ත්වින්  ත මුද්ල් ඇ තිතු ා විසින් 
2016.0,.31වැනි නය  පැවැති ආර්ථික කළ  ාකාර කත ටුව ශවත 
ධවලවල පත්රිකාවක් ඉනයරිපත් කරඊ එ  රැසව්ීශම්දී ඉනයරිපත් කළ ගැටදෙ 
අධයි ි කර වාර්තාවක් ලවලබා දී ට කැබි ට් ඇ තිවරු 
තිශද්ශ කුශගන් ස න්විත අ ාතය  ණ්ඩලවල කත ටුවක් පත් කළා. 
ඒ අනුව එ  කත ටු වාර්තාව  ඟින් දුම්වැන සාහා ද්ැ ට ක්රිිාත් ක 
කර  නි්පාද්  බද්ද් ඕ ෑ  ්ර ාණික දුම්වැනික් රුපිිල් 
5කින් වැඩි කිරී ට නිර්ශද්  කරලවලා තිබුණා. එ  නිර්ශද් ි සලවලකා 
බලවලා දුම්වැන  ත ප ව  ලවලද් නිප්ාද්  බදු ඉහළ ද්ැමී ට 
2016.0,.0වවැනි නය  පැවැති අ ාතය  ණ්ඩලවල රැස්වීශම්දී අ ාතය 
 ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි ලවලැබුණා. එ  තීරණිට අනුව සිගරැට්  ත 
නිප්ාද්  බදු සංශ ෝධ ිට අද්ාළ නිශේද් ි 2016.10.03වැනි 
නය  අංක 1,,ව/0, ද්ර  අති විශ ේ ගැසට් පත්රි  ඟින් ්රකා ිට 
පත් කළා. ශ   බදු සංශ ෝධ ි නිසා සිගරැට්ටුවක අව  ත ලවල 
රුපිිල් 5ක් වූ අතරඊ වැඩිපුර  අශලවලවි ව  සිගරැට්ටුවක ත ලවල 
රුපිිල් වකින් ඉහළ  ංවන්  අව ය කටයුතු කළා. ගැසට් පත්රි 
්රකා ිට පත් කළ නය ශද සිට  ාස  ක් ඇතුළත ශ   ගැසට් 
නිශේද් ි පාර්මේශම්න්තුශේ අනු ැතිි සාහා ඉනයරිපත් කළ යුතු 
ශහයින්ඊ ඒ සාහා අනු ැතිි ලවලබා ගැම ට ඉනයරිපත් කළා. 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  යාි පත්රශද සාහන් 5 

ව  ශිෝජ ාව 201  අංක 3, ද්ර  ඉඩම් (සන්තකි පැවරී  
පිබඳබා සී ා කිරීශම්) ප ත සංශ ෝධ ි කිරී  සාහායි. ශ   

ප ත  ඟින් 2013.01.01 නය  සිට ඉඩම්වලවල අයිතිි විශද්ෂ්කින් 

ශවත සින් ක්කරව පැවරී  සම්පූර්ණශින්  අශහෝසි කරලවලා 
තිශබ වා. ඒ වුණත් උපරි  ව ශින් අවුරුදු ,,ක කාලවලික් 
සාහා බදු කුලී පද්    ත විශද්ෂ්කින්ට ඉඩම් ලවලබාදීශම් 
හැකිිාවක් ශ   ප ත තුළ තිබුණා. එ  හැකිිාව  ත සහ 

ඔවුන්ශ  ත ලවල ගණන් අනුව ශම් සාහා සිිිට 15ක බද්ද්ක් අි 
කළා. ශ   ප ත බලවලාත් ක වී ට ශපර ඉඩම් සින් ක්කරව ලවලබා 
ගැම ට විශද්ෂ්කින්ට බාධාවක් තිබුශණ්  ැහැ. 

ඔවුන් සිිිට සිිිකින්  බද්ද්කින් නිද්හස ් වුණා. බදු දීශම් 
නි ච්ිත කාලවලසී ාවක් ශහෝ අ තර බද්ද්ක් ඒ සාහා ශගේශේ  ැහැ. 
2016 අි වැි   ඟින් විශද්ෂ්ක ආශිෝජකින් නයරි ත් කිරීශම් 

අරමුණින් 2016.01.01 නය  සිට සිිිට 15ක ඉඩම් බද්ද්  
සම්පූර්ණශින් ඉවත් කළා.  

විශ ේශින් විශද්ීයි ආශිෝජකින් කිේවාඊ ඔවුන්ට අනූ ව 

අවුරුදු බද්ද්ක් ද්ැම් ත් ශම් සිිිට 15 බද්ද් තුබඳන් ඔවුන්ශ  
විශද්ීයි ආශිෝජ වලවලට  බලවලපෑ ක් සිද්ධ ශව වා කිිලවලා. ඒ 
නිසා ආශිෝජ  වැඩිපුර ශගන්වා ගැමශම් බලවලාශපැශරැත්තුශවන් 
ශම් බද්ද් ඉවත් කිරී ට අව ය කටයුතු කළා. එ  ශිෝජ ාව 

ක්රිිාත් ක කිරී  සාහා අව ය ්රතිපාද්  ඇතුළත් කර ඉහත මක  
ඉඩම් (සන්තකි පැවරී  සී ා කිරීශම්) (සංශ ෝධ ) ප ත 
ිටශත් නිි ි පාර්මේශම්න්තුවට ඉනයරිපත් කර වා. ඒ නිසා ශ   

නිශිෝග සහ නිි ින් සාහා අපි අි වැශදදී ගත්ත තීන්දුව 
අනුවඊ අ ාතය  ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි ලවලබා ශග ඊ අශ කුත් 
කාරණා පිබඳබාවත් සාකච්ඡා කරලවලා පාර්මේශම්න්තුවට ඉනයරිපත් 

කිරී ට තීන්දු කළා. ඒ අනුවඊ ශම්වා සාහා  පාර්මේශම්න්තුශේ 
අනු ැතිි බලවලාශපැශරැත්තු ව වා. ස්තුතියි. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Tharaka Balasuriya. You 

have eight minutes. 

 
[අ.භා. 3.15] 

 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  අද් නය  ඉනයරිපත් කර 
තිශබ   ශ   නිශිෝග සහ නිි ින් ගැ  කථා කරන්   ටත් 
ිම් කිසි ශේලවලාවක් දී  ගැ  ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වා.  ට 
වි ාඩි අටක කාලවලික් ලවලැබී තිශබ වා. වි ාඩි 10ක් ශද් වා 

කිිලවලායි ඉස්ශසල්ලවලා කිේශේ. ක ක්  ැහැඊ වි ාඩි අටක් ශහෝ 
හම්බ වුණු එක ශලවලැකු ශද්ික් කිිලවලා  ා වි ව්ාස කර වා.  

ගරු  මුද්ල් රාජය ඇ තිතු ා පැහැනයමේ කළ අන්ද් ට ශ   

නිශිෝග සහ නිි ින් තුබඳන් පළමුවැනි එක ඉනයරිපත් ශවලවලා 
තිශබන්ශන් VAT පිබඳබාවයි. එ  නිශිෝගි තුබඳන් ශස ඛ්ය 
ශසේවා සැපයුම් VATවමේන් අයින් කර  තිශබ වා කිිලවලා  එතු ා 

කිි වා.  ේළඟටඊ ඉඩම් (සන්තකි පැවරී  සී ා කිරීශම්) ප ත 
ිටශත් නිි ිකුත්ඊ  Excise (Special Provisions) ප ත ිටශත් 
නිි ින් ශද්කකුත් සහ Imports and Exports (Control) ප ත 

ිටශත් නිශිෝගිකුත්  ඉනයරිපත් කර තිශබ වා.  

365 366 

[ගරු ලවලක්් න් ිාපා අශේවර්ධ   හතා] 
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ඇත්ත ව ශින්   විපක්ශද  න්ත්රීවරුන් හැනිට අපි සතුටු 

ශව වාඊ ශස ඛ්ය ශසේවා සැපයුම් VATවමේන් අයින් කරපු එක 

ගැ . ශම් VAT ගැ  කථා කරද්දී අපි ද්න් වාඊ ඉස්ශසල්ලවලා  

ශ   ආණ්ඩුව සිිිට 11ට තිබුණු VAT එක 2016 අි වැශදදී 

කිේවා සිිිට ,ඊ සිිිට 12.5 කරන්  ඕ ෑයි කිිලවලා. ඉන් පස්ශසේ 
 ඩු තීන්දුවකින් ඒක සිිිට 11ක් වුණා. ේට පසශ්සේ ඒක සිිිට 

15ක් කරන්  ඕ ෑයි කිේවා. ශ තැ දී අපට ශප් වා ශම් රජිට 

VAT පිබඳබාවත් හරි ්රතිපත්තිික් තිබුශණ්  ැහැ කිි  එක. 

කාලවලශින් කාලවලිට ඒ ්රති ති - percentage එක - ශව ස ්

කරත න් හිනිා.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයිඊ ශම් රජි එද්ා ශම් VAT එක පුළුල් කළා.  

තිබුශණ්  ැති අං වලවලට ශම්ක ඇතුළත් කළා. Supply of 

telecommunication services; import or supply of telecom 
equipment or machinery, high-tech equipment including 
copper cables for telecom industry; the issue of licenses to 
local telecom operators by TRC; supply of healthcare 
services provided by medical institution or professionally 
qualified person and the supply of goods or services to any 
specified project approved on or after 02.05.2016 other than 

housing projects, කිි  ශම් අං  5ත් එිට ඇතුළත් කළා. 

ශම්වාට ඉස්ශසල්ලවලා VAT පැශ ේශේ  ැහැ.  මුත්ඊ ශම් අං  5ත් 

ශම් VATවලවලට ඇතුළත් කළා. ශ හිදී ්රති ති හැනිට බැදෙවත් 
හරි ්රති තික් ගැ  ශම් අි ඉස්ශසල්ලවලා කිේශේ  ැහැ. එක 

ශවලවලාවකට එක ්රති තික් කිි වා. තවත් ශවලවලාවක ඒක 

ශව ස් ශව වා.  

ශ හි scope එකඊ  ැත් ම් ශ යින් ශ ැ වාද් cover ශවලවලා 

තිශබන්ශන් කිි  එකත් පැහැනයමේව කිේශේ  ැහැ.  ඉසශ්සල්ලවලා 

කිේවාඊ ශස ඛ්ය  ශසේවා සැපයුම් cover  ශව වා කිිලවලා.  ඉන් 

පසශ්සේ කිි වා ශම්ශකන් cover  ශවන්ශන්  ැහැ කිිලවලාඊ ශම්කට 
උද්ශඝෝණ එශහ  තිබුණු නිසා.  ඇත්ත ව ශින්  අපි ශ තැ දී 

ද්කින්ශන් ශම් ආණ්ඩුශේ තිශබ  දුර්වලවලතාවයි. ශ   ආණ්ඩුව 

සැලවලැස් ක්  ැතිව කටයුතු කර   නිසා ත යි ශම්වා ශව ස ්

කරන්  වුව  ා ශවලවලා තිශබන්ශන්. ශම්කත්  ත්තලවලට හද්ාපු 

 ත්තල් ගස වාශගයි. ඉස්ශසල්ලවලා  කිේවාඊ ශලවලෝකශද උස  

 ත්තල් ගස හද් වායි කිිලවලා. ඉන් පස්ශසේ කිේවාඊ ඒක හද්න්ශන් 
 ැහැයි කිිලවලා. ඉන් පස්ශසේ ආපසු හද් වා කිිලවලා කිේවා. ඉන් 

පසශ්සේ  හද්  ශකැට ඒක  ත්තල් ගසක් වාශ  ශ ැශවයි. හද්ලවලා 

ඉවර වුණා  ඒක ශලවලෝකශද උස   ත්තල් ගසත් ශ ැශවයි.  ඒ 

විතරක් ශ ැශවයි. ඒක  ත්තල් ගසක් වාශ  ශපශ න් වත් 

තිබුශණ්  ැහැ කිිලවලායි ශබැශහෝ අි කිේශේ. අවසා ශද ශ ැකද් 

වුශණ්? සා ා යශින්  ත්තල් ගස් ්රද්ර්  ි කරන්ශන් 

ශද්සැම්බර් 1 වැනිද්ා ඉාලවලයි.  මුත්ඊ ශම් කිි   ත්තල් ගස 
්රද්ර්  ි කශළේ  ත්තලවලත් පසු ශවලවලායි.  

අපි ශම් ආණ්ඩුවට කිින්ශන්ඊ "Do it right the first time."  ඒ 

කිින්ශන්ඊ  පළමුවැනි වතාශේ  ්රතිපත්ති හරිිට ක්රිිාත් ක 

කරන් ි කිි  එකයි. ශම් ්රතිපත්ති හරිිට ක්රිිාත් ක කශළැත් 

ත යි ඒ ආශිෝජකයින්ට ිම් කිසි විධිික අද්හසක් ඇති වන්ශන් 

ශ   ආණ්ඩුශේ ක්රිිාකලවලාපි ගැ .  ද්ැන් බලවලන් ඊ Port City 

එකටත් ශම්ක යි වුශණ්. හම්බන්ශතැට වරාිටත් ශම්ක යි 
වුශණ්. Port City  එක ගැ  ශ ැකද් කිේශේ?   ශම්ක කරන්ශන් 

 ැහැ කිිලවලයි කිේශේ. Environmental ්ර  ් තිශබ වායි කිේවා. 

ශම් ආණ්ඩුව  ැතිවරණ ්රතිපත්ති ්රකා  ශද ඉනයරිපත් කළාඊ Port 

City  එක  වත්ව වා කිිලවලා.  මුත් ඉන් පසුව නක කාලවලික් 

ි  ශකැටඊ " ැහැඊ අපි ශම්ක පටන්ගන්  ඕ ෑ. ශම්ක 

සින් ක්කරිට ශද්න්  බැහැ. ශම්ක ශව ත් විධිිකට ශද්න්  
ඕ ෑ" කිිලවලා තවත් ශහක්ශටිාර වැඩි ගණ ක් දීලවලා ත යි එි 

ඉනයරිිට කරශග  ින්  පටන් ගත්ශත්. හම්බන්ශතැට වරාි ගැ  

ශ ැකක්ද් කිේශේ? "ශම්ක ශලවලෝකශද තිශබ  ශලවලැකු  swimming 

pool එකයි" කිිා අග ැතිතු ා කිේවා.  මුත් ඉන් පසුව ශ ැකද් 

වුශණ්? Factories නකක් - [බාධා කිරී ක්] අක්කර ව50ක් 

ශද්න් ම් කිිා අශප් ආණ්ඩුව එකඟ වුණත් ශම් ආණ්ඩුව කාලවලශද 
අක්කර 15ඊ000ක් ශද්න් ම් කිිා ත යි -   

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු  න්ත්රීතු ාඊ- 

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

කිින් ඊ ගරු අ ාතයතු ා. 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අග ැති රනිල් වික්ර සිංහ  ැතිතු ා 

හම්බන්ශතැට එ  වයාපෘතිි පටන් ගනිද්දී උද්ශඝෝණි කළා. 
ශබැරුවට සිවුරු අන්ද්ලවලා තරුණින් ශගන්වා උද්ශඝෝණ 
කරවූවා. ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ශම් ද්ැන්  ා අශත් 
තිශබ  පින්තූරශද ඉන්ශන් ශද්බරවැව ්රශද් ශද ළ ශික්. ශම් 

පාසල් ද්ැරිි ත යි ඒ  හා උත්සවශද ස්තුති කථාව කශළේ. ශම් 
ළ ිාශ  ක  කර ආභරණ  ැහැ. බලවලන්  ශම් පින්තූරි නයහා. 
ඉතින් තවත් ශ ැ වාද් කථා කරන්ශන්?  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඔබතු ා  ශ  කාලවලි ගන් වා. ඔබතු ා  ශගන් කු ක් ශහෝ 

්ර  ්ික් අහ වා  ම් අහන් . ඔි ''ශෆැශටෝ'' ශපන්වා 
ශත්රු ක්  ැහැ. ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  ා 
ඔබතු ාට පැහැනයමේ කරත න් ආශේඊ ශම් රජිට හරිිාකාර 

්රතිපත්තිික්  ැහැ කිි  එකයි. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only three more minutes.  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 ා හිතන්ශන්ඊ වි ාඩි ,න් ශද්කක් විතර ඒ ගරු අ ාතයතු ා 
ගත්තා කිිායි.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු  න්ත්රීතු ාඊ අපි ඇත්ත කතා කරමු.  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඇත්ත ත යි  ාත් කිින්ශන්.  

367 368 



පාර්මේශම්න්තුව 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ළ ිා ගෑනු ළ ශික්. ඒ ළ ිා ත යි ඒ උත්සවශද ස්තුති 

කතාව කශළේ. ක ට කරාබු ශද්කක්  ැහැ.  
 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඉසස්ර ශවලවලා ඔබතු න්ලවලා කිේවාඊ හම්බන්ශතැට කර් ාන්ත 
වයාපෘතිි කරන්ශන්  ැහැ කිිා. ඉන් පසුව ද්ැන් කිි වාඊ එි 

කර වා කිිා. හරිිාකාර ්රතිපත්තිික් ඔබතු න්ලවලා රටට ශග  
ින්ශන්  ැහැ. අන්  ඒකයි  ා ශ තැ දී ඔබතු න්ලවලාට පැහැනයමේ 
කරන්  හද්න්ශන්.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ අපි VAT ගැ  කතා 
කරමු. සා ා යශින් රටවල් 16 ක් ප ණ VAT අි කර වා. 
අ ාතයතු නිඊ ඒ රටවල් 16  VAT අි කර  අන්ද්  බැදෙශවැත් 

ශපශ  වාඊ ශස ඛ්ය ශසේවිට VAT ප වා තිශබන්ශන් රටවල් 
මකපික් විතරයි කිිා.  ා හිතන්ශන් VAT අි කර  රටවල් 
16 න් ශස ඛ්ය ශසේවිට VAT ප වන්ශන් රටවල්  ක් ශහෝ 5ක් 
ප ණයි. අශ ක් ඒවාශද ශකැශහැ ද් තිශබන්ශන්? එක්ශකෝ zero

-rate එකක් තිශබ වා. එශහ   ැත් ම්ඊ VAT අයින් කර 
තිශබ වා. එශහ ත්  ැත් ම්ඊ අඩු ්රති තිකුයි තිශබන්ශන්. ශම් 
රශට් අභිලවලා ද්න්ශන්  ැති ශම් ආණ්ඩුව ඉන් පසුව ශ ැකක්ද් 

කශළේ? ශම් ආණ්ඩුව අි වැි ඉනයරිපත් කර  ශකැට ජ තාවශගන් 
අහන්ශන් වත්  ැතිව VAT එක ශලවලස ශකබඳන්  සිිිට 15ක් අි 
කරන්  ගිිා. ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ගරු 

අ ාතයතු ා ශ ැ වා කිේවත්ඊ අන්  ඒ හින්ද්ා ත යි ජ තාව අද් 
පාරට බැහැලවලා තිශබන්ශන්. කු ක් ශහෝ බද්ද්ක් ගහ වා  ම් එි 
සාධාරණීකරණික් ශකශරන්  ඕ ෑ. අද් සා ා යශින් 

ගත්ශතැත්ඊ ්රතිපත්තිික් හැනිට ආහාරවලවලටඊ ශස ඛ්ය අං වලවලටඊ 
විදුමේිඊ ජලවලි ආනය ශද්වලවලට VAT ගහන්ශන්  ැහැ. ශ තු න්ලවලා 
ඉසස්ර ශවලවලා  ්ර  ්ි ඇති කරශග  ද්ැන් ත යි ඒ ගැටි 

මේහන්  හද්න්ශන්.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ශම් කිි  කාරණි 
ගැ ත් කල්ප ා කර බලවලන් . PET scan report එකක් ගන්  අප 
බැරි ශවලවලාවත් රජශද කු ක් ශහෝ ඉස්පිරිතාලවලිකට ගිශිැත්ඊ ඒ 

රජශද ඉසප්ිරිතාලවලශද PET scan machine එකක්  ැත් ම් ඒ 
පරීක්ණි පිනන් කරගන්  රුපිිල් 150ඊ000ක් වාශ  මුද්ලවලක් 
අපට විිද්ම් ශව වා. ඒකට තවත් රුපිිල් 22ඊ500ක් විතර VAT 

ව ශින් අි කර වා කිි  එක සාධාරණයිද් කිිා ඔබතු න්ලවලා 
ශපැඩ්ඩක් කල්ප ා කර බලවලන් .  

අද් රශට් ජ  ගහ ි නයහා බැදෙශවැත්ඊ විස අවුරුදු 65ට වැඩි 

ජ  ගහ ි එන්  එන්   වැඩි ශව වා. ඒ වාශ  තත්ත්වික් 
තිශබ  ශකැට ඒ විධිිට VAT ගහ  එක සාධාරණයිද් කිිා 
ඔබතු න්ලවලා සිතා බලවලන් . අන්  ඒ හින්ද්ායි  ා 

තමුන් ාන්ශසේලවලාට කිින්ශන්ඊ ශම් ආණ්ඩුව ජ තා අභිලවලා 
ද්න්ශන්  ැති ආණ්ඩුවක් කිිා. ගරු නිශිෝජය කාරක 
සභාපතිතු නිඊ ශපැල් ශගඩිික ත ලවල රුපිිල් ව0 ද්ක්වා ඉහළ ි  
ශකැටඊ හාල් කිශලවලෝවක ත ලවල රුපිිල් 100ට වඩා ඉහළ ි  ශකැට 

අදෙත් වයවස්ථාවක් ගැ  කථා කරන්ශන්  ැතිව ශම් රශට් 
ජ තාවට ඇත්ත ව ශින්  ශ ැ වාද් ඕ ෑ කිි  එක ශත්රුම් 
ගැමශම් අව යතාවක් තිශබ වා.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ අද් අපට ශපශ   
ශද්ික් ත යිඊ ශම් රශට් ශ ැකක් ශහෝ අයිතිවාසික ක් නය ාගන්  
වුව  ාවක් තිශබ වා  ම් ජ තාවට පාරට බහින්  සිදු ශවලවලා 

තිබී .  

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 ශද්ැස්තරවරු පාරට බැසස්ාඊ ETCA එකට විරුද්ධව. 
ශගැවිශිෝ පාරට බැස්සාඊ ශපැශහැර සහ ාධාරි කප්පාදුවට 
විරුද්ධව. ඒ විධිිට එක් එක් අං වලවල අි පාරට බහි වා. ස හර 

පිරිසක් ද්කින්  පුළුවන්ඊ ශ ි 'ිහ පාලවල ික්' කිිලවලා. හැබැයි 
ඇත්තට  ශ ැකක්ද් ශවලවලා තිශබන්ශන්? ේශද ''ේලූම්බර් '' 
 ාමේකාශේ කිේවාඊ වැඩිශින්  අවධා   තිශබ  රටවමේන් 

ලවලංකාව 1වව  තැ ට ඇවිනයන් තිශබ වා කිිා. ශ ශහ  හැ  ද්ා  
strikes තිශබ වා  ම් ආශිෝජකින් ලවලංකාවට ඒවිද්? ඒ හින්ද්ා 
ද්ැන් ශම් ආණ්ඩුවට කරන්  සිද්ධ ශවලවලා තිශබන්ශන් ශ ැකක්ද්?  

Volkswagen ශ ැව  factory එකක් "Volkswagen" කිි  
label එකක් ගැුවවා. ආණ්ඩු පක්ශද ශහැා වැද්ගත් 
 න්ත්රීවරුනුත් ශ ැකක්ද් ශ තැ දී කිේශේ? Volkswagen එ වා! 

Volkswagen එ වා!! කිිලවලා කිේවා. අන්ති ට ඒ factory එක 
ශග ාවට පසුව අග ැතිතු ා කිි වාඊ "ඇයි ඕක Volkswagen 
ශ ැශවයි  ම්  ට කිින්  තිබුණා ශන්" කිිා. ශම් ආණ්ඩුව 
්රතිපත්ති  ාලවලාවක් ඉනයරිිට ශග  ි වා  ම්ඊ ඉසස්ර ශවලවලා  

ජ තා අභිලවලා ද්ැ ගන්  ඕ ෑ කිිලවලායි  ා හිතන්ශන්. ජ තා 
අභිලවලා ද්ැ ගන්ශන්  ැතිව ශ ැ  ්රතිපත්තිික් ශග ාවත්ඊ 
ශකැච් ර ශකැළ කෑමේ ශපන්නුවත් වැඩක්  ැහැඊ ඇ තිතු ා.  ා 

 ම් ද්කින්ශන්  ැහැ ශම් ආණ්ඩුව ආර්ථික ්රතිපත්තිි නිවැරැනයව 
ඉනයරිිට ශග  ි වා කිිා. ඒ වාශ  ඊ ශම් වාශ  රටකට 
ආශිෝජකින් ඒවි කිිලවලාත්    වි ්වාස කරන්ශන්  ැහැ.   

ශ ැකද්ඊ අද් ර ට ්රවෘත්ති බැදෙශවැත් එශහ  අපට ද්කින්  
පුළුවන් ශම් රශට් ශකැච් ර strikes ්ර ාණික් තිශබ වාද් 
කිිලවලා. ඉතින් ඒවා ශව ස් කිරී ට  ම් ජ තා අභිලවලා ද්ැ  

ගන්  කිිා කිිත න්  ාශ  ව   සව්ල්පි අවසන් කර වා.  
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. Gamini 

Jayawickrama Perera.  You have nine minutes.  
 

[අ.භා. 3.2 ] 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා (තිරසර සිංවර්ධාන 

හා වනජීවි අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

   ශබැශහැ  සන්ශතෝ ශව වාඊ “න ත්රී-රනිල්” ්රබලවල 
රජික් එක්ක    ඉන්  එක ගැ . ශම්ක එවැනි රජික්ඊ ගරු 
නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නි. ගරු තාරක බාලවලූ රිි 

 න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ා වැද්ගත් විධිිට කථා කළා. වැට් එක අපි 
පැශ ේවා ශ ැශවයි. ඔබතු න්ලවලාශ  ආණ්ඩුව කාලවලශද කරපු 
ශද්වල්ඊ ගැහිමේ ඔක්ශකෝ  අද් ශම් රශට් අහිංසකඊ දුප්පත් ජ තාව 
පිනනුයි ගිහිල්ලවලා තිශබන්ශන්. ඒක ශන්    ශම් පින්තූරි 

ශපන්වූශේ. බලවලන්  ශම් ළ ිා නයහා. රාජය උත්සවික- [බාධා 
කිරී ක්]  ැහැඊ  න්ත්රීතු නි. ගරු නිශිෝජය කාරක 
සභාපතිතු නිඊ ගැහැනු ළ ශික් හරි පිරිත  ළ ශික් හරි රාජය 

369 370 



2017 ජ වාරි 25  

උත්සවික ස්තුති කථාව කරන්  ින්ශන් හරි ආඩම්බරශින්. 

ශම් ළ ිාශ  ඇඳු  නයහා බලවලන් . ක කර ආභරණ  ැහැ. ශම් 
ත යි හම්බන්ශතැට ඇති- ැත්තන්ශ  පරතරි; ගසා කන් ා -
ූ රා කන් ා- හා  ැත්තාශ  පරතරි. ශ න්  ශම්ක  ැති 
කරන් යි අපි ින්ශන්. අපි අක්කර 15ඊ000ක් ගන්ශන්  ැහැ. ශම් 

වැට් ඔක්ශකෝ  ඇති ශවලවලා තිශබන්ශන්- ඉස්සරත් වැට් ගැුවවා; 
ගහලවලා ගැුවවා. ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ අද්    
කිි වාඊ ශම් රජි අවුරුදු පහක් පවති වා. අවුරුදු එකහ ාරක් 

ින්  ඉසස්ර ශවලවලාඊ  ද්ැන් ශම් අවුරුද්ශද් අපට GSP Plus බදු 
සහ ි ලවලැශබ වා. අපි ශම් රශට් ආර්ථිකි නයයුණු කර වා. අපි 
අද් ඉසශ්කෝශල් ි   ළ යින්ට-  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශ ැකක්ද් point of Order එක? කාලවලි ශද්න්  බැහැ. ශද් වාඊ 

ශද් වා. අශන්ඊ ශද් වා. කිින් ඊ ඔබතු ා ශහැා වැද්ගත් 
 හත් ශික්. 

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ස්ථාවර නිශිෝග අංක , .(ii) ිටශත් ශ තැ දී ශපැඩි නිවැරනය 

කිරී ක් කරන්  ඕ ෑ. අශප් ආණ්ඩුව කාලවලශදදී  ශස ඛ්ය ශසේවිට- 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order in that. You can continue 

with your speech, Hon. Minister.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  ට අද් භාරව 

තිශබන්ශන් තිරසර සංවර්ධ  හා ව ජීවි අ ාතයාං ි. එක 
පැත්තකින් තිරසර සංවර්ධ ිත්ඊ අශ ක් පැත්ශතන් ව  ජීවී 

සංරක්ණ ශද්පාර්තශම්න්තුවත්ඊ ජාතික සත්ශවෝද්යා  
ශද්පාර්තශම්න්තුවත්ඊ ජාතික උද්භිද් උද්යා  ශද්පාර්තශම්න්තුවත් 
භාරව තිශබ වා. අවුරුදු ද්හිකට ඉස්සර ශවලවලා ශලවලෝකශද  ල් 
පිටරට -යුශරෝපිට- පැටවූ රටවල් අතුරින් අශප් රට තිබුශණ් 

හිව  තැ .  තක තබා ගන් . කිින්  ක ගාටුයිඊ අවුරුදු 
පහකට පසුව ශ ැකක්ද් වුශණ් කිිලවලා. 61 ව  තැ ට අශප් රට 
පහතට බැසස්ා. ඔන් ඊ ආර්ථික කළ  ාකාරිත්වශින් කරපු 

ශද්වල්. 201  වසශර් හිනශද 61 ව  සථ්ා ශද. අපි අද්  , ව  
ස්ථා ිට ඇවිල්ලවලා තිශබ වා. අපි ඒක තවත් ඉහළ  ංව වා. 
 ශ  අ ාතයාං ි ිටශත් උද්භිද් උද්යා වලවල පුුවණු කිරීම් 

කර වා; සව්ිං වයාපාර ඇති කර වා; අපි අප ි කරුවන්ට 
අත ශද් වා. ඒකයි අශප් ්රතිපත්තිි. ග  හද් වා; පවුලවල හද් වා. 
ඒ තැ ට ත යි අපි අප ි ි ශග  ින්ශන්.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ශලවලෝකශද රටවලවලට 

තනිව  ජීවත් ශවන්  බැහැ. ශේ.ආර්. ජිවර්ධ   ැතිතු ා නිද්හස ්
ආර්ථික ්රතිපත්තිි ශග ාපු ශවලවලාශේ ඒ නිද්හස් ආර්ථිකි 
ශ ැකක්ද් කිිලවලා බලවලන්  ඒ ශවලවලාශේ චී ශද සින Deng 
Xiaoping ජ ාධිපතිවරිා ලවලංකාවට ආවා. ඉන්නයිාශේ තිබුශණ් 

වහපු ආර්ථිකික්. ටාටාඊ අශ ෝක් ශල්ලවලන්ඩ් විතරයි තිබුශණ්. 
ඉන්නයිාව ශේ.ආර්. ජිවර්ධ   ැතිතු ාශගන් නිද්හස් ආර්ථිකි 
ගැ  ඉශග  ගත්තා. ඒ එක්ක  ශ ැකක්ද් වුශණ්? අවුරුදු 32ක 

 හවැමේ සැලවලසු  අපි අවුරුදු ,න් කළා. ශේ.ආර්. ජිවර්ධ  
 ැතිතු ා කිේවාඊ  ාිකත්වි කිින්ශන් ඒකයි කිිලවලා. 
 ාිකිාට සැලවලසු ක් තිශබන්  ඕ ෑ;  ාිකිාට ඉලවලක්කික් 

තිශබන්  ඕ ෑ. ඉලවලක්කි කරා ිා ට තරුණ ගාත ණී නයසා ාි ක 
පත් කරලවලාඊ  හවැමේ  හා සංකල්පි ිටශත් ජලවලා  ඇති කරලවලා 
පවුල් ලවලක් ගණ ක් පනයංචි කශළේ  ැත් ම්ඊ ්රභාකරන් අද් 

ශපැශළැන් රුවටයිඊ හලවලාවතටයි ඇවිල්ලවලා;  ැද්ද්? Am I right, 
Hon. Douglas Devananda? You were the first person to go 
against the LTTE. You revolted and came for a democratic 
set-up. You will agree with me. එශහ  තිබුණු රට ශද් පාලවල  

බලවල පුළුවන්කාරකම් ශපන්වලවලාඊ  ති තාන්තරවලවලට ගිහිල්ලවලා 
වි ා  කරලවලා ද්ැම් ා. ආර්ථිකි වි ා  ශවලවලාඊ අද් ජ තාව  ත 
බරක් පැටවිලවලා තිශබ වා. ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ 

 ට වි ාඩි මකික් තිශබ වාද්? කිින් ඊ කිින් . විගහට 
කිින් . Sir, how many minutes do I have? 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Five minutes.  
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විශද්  විනි ි ලවලබන්   ම් පැහැනයමේ සැලවලසු ක් තිශබන්  

ඕ ෑ. ඒ ශ ැකක්ද්? අප ි  සැලවලසු . අද් අපට න ත්රී-රනිල් 
රජි තුළ GSP Plus බදු සහ ි ලවලැබී තිශබ වා. රාජපක් රජි 

තුළ අපට තහංචි ද්ැම් ා. 

තහංචි ද් ලවලා එද්ා අශප් ආර්ථිකි වසා ශලවලෝකිා එද්දී  හින්ද් 
රාජපක්  ැතිතු ා ත යි ආණ්ඩුව බශලවලන් විසුරුවා හැරිශද. 

එතු ා  ශ  ත ත්රිා.  ාලවලන්ද් විද්යාලවලශද එකට ශබෝඩිශම් සිනශද. 
ආර්ථිකි කඩා වැශට වා කිිා එතු ා ද්ැ  සිනිා. එ  තහංචි තුළ 
ශලවලෝකිා අපව වසා ද් ද්දී න ත්රීපාලවල සිරිශසේ   ැතිතු ා 

එඩිතරව තීරණික් ගැම  නිසා අශප් එක්සත් ජාතික පක්ිත් 
ස ඟ එකට එ  ජිග්රහණි ලවලබා ගත්තා. එශසේ ජිග්රහණි කළාට 
පසුව    එක්සත් ජාතීන්ශ  සමුළුවට ගිිා. තිරසර සංවර්ධ ි 
පිබඳබා එක්සත් ජාතීන්ශ  සමුළුවට    ගිිා. එහිදී  ට රාජය 

 ාිකින් හමු වුණා. ඔවුන් කිේශේ ශ ැකක්ද්? ඔවුන් කිේශේඊ 
"We are amazed to see how President Maithripala and Prime 
Minister Ranil are working together" කිිා.  ශම් ශද්ශද් ා එකට 

වැඩ කරන්ශන් ශකැශහැ ද් කිිා ඇසුවා. එි ශලවලෝකිට 
ආද්ර් ික්ි කිේවා. අපි ඒ නයහා බලවලාශග  සින වාි කිේවා.  

න ත්රීපාලවල සිරිශසේ   ැතිතු ා සමුළුවට ගිි ශේලවලාශේ එ  

රාජය  ාිකශිෝ ඔක්ශකෝ  එතු ා වට කරශග  කථා කළා. අද් 
අපිට GSP Plus එන්ශන්ඊ අපිට ඇශ රිකාව ඇතුළු ශලවලෝකශද 
අශ ක් රටවල් සහාි ශද්න්ශන් ඒ නිසායි. චී ි ත ත්රිාි කිේවා. 

චී ි අද් ශම් අිට ද් පු සිිිට අශට්ඊ  වශද ශපැලී ඔක්ශකෝ  
ඉවත් කරලවලා. අද් චී ි සංවර්ධ ි සාහා අපි එක්ක එ වා. 
ඉන්නයිාව එ වා. අශප් අග ැතිතු ා සැලවලසුම් හද්ා තිශබ වා. 
ශ ැ  රටවල් ස ඟද්? සිංගප්පූරුව ස ඟ ඒකාබද්ධව ජාතික 

නයයුණුවක් සාහා සැලවලසු ක් හද්ා තිශබ වා. ඉන්නයිාව එක්ක 
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පාර්මේශම්න්තුව 

අප ි ි සාහා සැලවලසුම් සකස් කර තිශබ වා. ේළඟට ජපා ි 

එක්කඊ යුශරෝපා රටවල් එක්ක සැලවලසුම් සකස් කර තිශබ වා. අපි 
ශම් ඇති- ැති පරතරි  ැති කරලවලා ශම් රට නයයුණු කරන්   ම් 
අප ි ි නයයුණු කරන්  ඕ ෑ.  

ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ ඒ තුබඳන් අපි ශද්ීයි 

කෘෂි හා විවිධ කර් ාන්ත සාහා ආශිෝජකයින් ස ඟ එකතු වී 
ශද්ීයි නිප්ාද්කිාටත් අත දීලවලා  ැඟිට්ට ව  වැඩ පිබඳශවළක් 
පැහැනයමේව ඇති කර වා. එ  වැඩ පිබඳශවළ තුබඳන් ආර්ථිකි නයයුණු 

කිරීශම් වැඩ පිබඳශවළක් අපි හැ  අං ිකින්  ශගශ  වා.  

"වර්ජ ි" කිිා හිතා  තා කඩාකප්පල් කර  ශද්වල් සිදු 
කරන්  ඉඩ ශද්න්  අපි ලවලැහැස්ති  ැහැ. වර්ජ වලවලදී 

සාධාරණත්විට ඉඩ ශද්න්  ඕ ෑ. සාධාරණත්වික්  ැතුව රශට් 
ආර්ථිකි කඩාඊ ආණ්ඩුව ශපරළ වාි කිිා හිත වා  ම් අපට 
ශකැන්ද්ක් තිශබ වා කිිාත්  ා කිි වා. ශම් ආණ්ඩුව 

කැශඩන්ශන්  ැහැ. අපි අවුරුදු පහක් ඉන් වා. ශම් අවුරුදු පහ 
තුළ ජ තාවශ  පර  අභිලවලාින් ඉ්ට කර වා. රැකිිා ශද්න්  
 හා කම්හල් ශගශ  වා. අපි  හා අප ි ික් පටන් ගන් වා. 
අශප් අම් ලවලා  ැද් ශපරනයග ගිහිල්ලවලා දුක් විාලවලා අපට විශද්  

විනි ි ලවලබා ශද් වා. එ  ක්ර ි  ැති කරන්  ඕ ෑ. අ පි එ  
ක්ර ි  ැති කරලවලා ඒ අිට ේට වඩා ආද්ාි ක් ලවලබා ගන්  පුළුවන් 
කම්හල් ශම් පළාත් තුළඊ රට තුළ ඇති කරලවලා අන්  එතැනින් ශම් 

ආර්ථිකි නයයුණු කර  වැඩ පිබඳශවළට බහි වා. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, I have five more minutes.  

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, no. You have only two more minutes.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ හිතුවක්කාර  ැති ශකනඊ 

ස්ථිරසාර සැලවලසු ක් අපි ශගශ  වා. එද්ාඊ ඉන්නයිාවත්ඊ චී ිත් 

ඉශග  ගත්තා. ලවලංකාව -අපි- පසු බෑවා.    විිට් ා ිට ගිිා. 
ගිි අවුරුද්ශද් ශ ැවැම්බර්වලවල International Conference on 
Sustainable Agriculture, Food and Energy එකට ගිිා. 
විිට් ා ශද කෘෂිකර් ාන්ත හා ග්රාමීි සංවර්ධ  ඇ තිතු ා -

Minister of Agriculture and Rural Development - ශබැශහැ  
ආඩම්බරශින් කිේවාඊ “We are exporting 62 billion dollars 
worth of agricultural products to countries all over the 

world.” කිිා.  මුත්    ද්ැන් ඔබතු ාට ශපන්ව  ශද්ි බලවලන් . 
1,,5 වසශර්දී ලවලංකාව වර්ග 235ක් අප ි ි කළා. විිට් ා ි 
1,,5 වසශර්දී වර්ග 235ක් අප ි ි කළා. 2011 වසශර්දී 

ලවලංකාව අප ි ි කශළේ වර්ග 1ව5යි. විිට් ා ි අප ි ි 
කළ වර්ග ්ර ාණි 2 ,ට  ැ ගා. අද් ඔවුන් ඉනයරිශින් ශලවලෝකිට 
ි වා. ශ වැනි තත්ත්වික් ඇති වී  සාහා වැරනය කරන්ශන් 

කවුද්? ශද් පාලවලකශිෝ. ශම් ශද් පාලවලකයින් පටු විධිිට ත න්ශ  

අභිලවලාින්ට අනුව අ ාතයාං වලවල ්රතිපත්ති ශව ස් ශකරුවා. 
අපි ශද් පාලවලකශිෝ කිිා අපි ද්ැ  ගන්  ඕ ෑ. අපි සථ්ිරයි. ඒකයි 
ඉන්ශන්. වං ාවක්ඊ දූණික් කළා  ම් -ශම් පැත්ශත් අි ශවන්  
පුළුවන්ඊ ඒ පැත්ශත් අි ශවන්  පුළුවන්- අපි මතිි ක්රිිාත් ක 

කර වා.    ඒක පැහැනයමේව කිි වා. අපි ඔක්ශකෝ  එක්කාසු 
ශවලවලා ශම් රට හද්  ශම් වැඩ පිබඳශවළ තුබඳන් - 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබැශහැ  සත්ුතියි. 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිශිෝජය කාරක සභාපතිතු නිඊ  ට ලවලබා දී තිශබ  

කාලවලි ඉවරද්? 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔේ. ඉවරයි. 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉතින්ඊ ශ ැ වා කිින් ද්? "අසස්ලවලාමු අනලවලකුම්" 

කිින් ම්. එශහ   ම් ශබැශහැ  ස්තුතියි. 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Next, the Hon. S. Shritharan.  

 
[பி.ப. 3.33] 

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கசள, 

இன்கறய தினம் - 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Velu Kumar to the Chair? 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I propose that the Hon. Velu Kumar do now take the 

Chair. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො මූලාසනවයන් 
ඉවත් වූවයන්  ගු වේලු කුොර් ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு சவலு குமார் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE  HON. VELU KUMAR   took the Chair. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Shritharan. 

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

இன்கறய தினம் காணி பாராதீனப்படுத்தல் மீதான 

கட்டுப்பாடுகள் சட்டம் மற்றும் ஏற்றுமதிகள், இறக்குமதிகள் 

கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் ததாடர்பில் நான் சில கருத்துக்ககளப் 

பதிவுதசய்ய விரும்புகின்சறன். மிக முக்கியமாக காணிகள் 

பாராதீனப்படுத்தல் என்ற விடயத்தில் வடக்கு, கிைக்கிலும் 

மகலயகத்திலும் தமிைர்களுகடய தசாந்தக் காணிகள் 

இன்னமும் அவர்களுக்கு வைங்கப்படாமல் இழுத்தடிக்கப் 

பட்டுக் தகாண்டிருப்பகதக் குறிப்பிடலாம். குறிப்பாக வடக்கு, 

கிைக்கு மாகாணங்களில் பல்சவறு பிரசதசங்களிலும் 

தமிைர்களுகடய நிலங்களில் இராணுவத்கத முழுகமயாக 

நிரந்தரமாக கவத்துக்தகாண்டு அவற்கற அபகாிக்கின்ற 

நிகலப்பாடு ததாடர்ந்தும் அதிகாித்துக்தகாண்சட 

தசல்கின்றது. வலிகாமம் வடக்கிசல மக்களுகடய காணிககள 

விடுவிப்பதாகக் குறிப்பிட்டுக்தகாண்டாலும், இதுவகர அந்தக் 

காணிகள் முழுகமயாக விடுவிக்கப்படாமல், சில பகுதிகளில்  

ஒருசிலருகடயகவ மட்டும்தான் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த அரசாங்கம் நிகனத்திருந்தால், பல முன்சனற்றகரமான 

காாியங்ககள ஆற்றியிருக்க முடியும் என்ற எதிர்பார்ப்பு 

தமிைர்களிடமும் இருக்கிறது; சர்வசதச சமூகத்திடமும் 

இருக்கிறது. இன்று GSP Plus வாிச்சலுகக மீண்டும் 

அரசாங்கத்துக்கு வைங்கப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டாலும், 

அரசாங்கத்தின் நல்தலண்ணத்கத இன்னமும் சாியாக 

தவளிப்படுத்தவில்கல; சமாதான ாீதியிலான தீர்வுகளிசலா , 

அரசியல் தீர்விசலா அதனுகடய முன்சனற்றகரமான 

பாகதககள அரசாங்கம் இன்னமும் வகுக்கவில்கல என்ற 

கருத்துகள் இன்று பல உலக நாடுகளிடமும் இருக்கின்றன. 

கடந்த 70 ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டில் மாறிமாறி ஆட்சி 

தசய்த அரசுகள் தமிைர்ககள எவ்வாறு ஏமாற்றி வந்தனசவா, 

அதுசபால இப்தபாழுது இருக்கின்ற அரசும் சமாதானம் 

சபசிக்தகாண்டு தங்ககள ஏமாற்றுவதாகசவ தமிைர்கள் 

கருதுகின்றார்கள்.  

வலிகாமம் வடக்குப் பிரசதசத்திசல நல்லிணக்கபுரம் என்ற 

இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அரச காணிகய மட்டும் எடுத்து 

அதிசல 100 சபருக்கு வீடுககளக் கட்டிக்தகாடுத்திருக் 

கிறார்கள். ஆனால், அவர்களுகடய தசாந்த நிலங்களுக்குச் 

தசன்று மீள்குடிசயறி வாழ்வதற்கு இன்னமும் அனுமதி 

வைங்கப்படவில்கல. ஆசியாவிசல ஒரு சிறந்த மீன்பிடித் 

துகறமுகமாக இருக்கின்ற மயிலிட்டித் துகறமுகத்தில் 

தமிைர்கள் தங்களுகடய மீன்பிடி நடவடிக்ககயில் ஈடுபடுவ 

தற்கும் அனுமதி வைங்கப்படவில்கல. யாழ்ப்பாணத்தில் 

மண்கடதீவு, தநடுந்தீவு, சரவகண சபான்ற மிக முக்கியமான 

பகுதிகளிசல குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இராணுவத்தினர், 

கடற்பகடயினர் அங்கிருக்கின்ற மக்களுகடய நல்ல தண்ணீர் 

வளமுள்ள தசாந்தக் காணிககள இப்தபாழுதும் அபகாித்து 

கவத்திருக்கின்றார்கள். இதுவகரயும் அந்தக் காணிகள் 

விடுவிக்கப்படவில்கல. வடக்கு, கிைக்கிசல முப்பகட 

யினகரயும் உள்ளடக்கியதாக கிட்டத்தட்ட 1,50,000 

பகடயினர் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிகலயில், இவ்வாறு 

இந்தக் காணிககளத் தமிைர்களிடம் ககயளிக்காமல் இழுத் 

தடித்துக்தகாண்சட வருகிறார்கள். சமாதானம், நல்லிணக்கம், 

நல்ல உறவுகள் இருப்பதாகப் சபசப்பட்டாலும், தமிைர்கள் 

இன்னமும் தங்களுகடய தசாந்த நிலங்களுக்குச் தசல்ல 

முடியாமல் திணறுகிறார்கள் என்பகத நான் இந்தச் சகபயிசல 

மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்சறன்.  

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள இரகணதீவுக் கிராமத்தில் 

தமிைர்கள் பாரம்பாியமாக வாழ்ந்துவந்திருக்கிறார்கள். இந்தக் 

கிராமத்திலிருந்து 1990ஆம் ஆண்டு 340 குடும்பங்கள் 

இடம்தபயர்ந்து வந்து இரகணமாதா நகர் என்ற பகுதியிசல 

குடிசயறின. அன்று குடிசயறிய அந்தக் குடும்பங்கள் இன்று 

கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் குடும்பங்களாக மாறியிருக்கின்றன. 

ஆயினும், இன்று 26 ஆண்டுகள் நிகறவகடந்தும் அவர்கள் 

தங்களுகடய தசாந்த இடங்களுக்குச் தசல்வதற்கு முடியாத 

ஒரு நிகல காணப்படுகின்றது. பல்சவறுபட்ட முயற்சிகள் 

சமற்தகாள்ளப்பட்டன. எனினும், அவர்கள் தங்களுகடய 

தசாந்த நிலங்களுக்குச் தசல்வதற்குப் புறப்படுகின்றதபாழுது 

கடற்பகட அவர்ககளத் தடுக்கின்றது. ஆனால், ததன்பகுதி 

யிலிருந்து குறிப்பாக நீர்தகாழும்பு பிரசதசத்திலிருந்து 

வருகின்ற மீனவர்கள் இரகணதீவிசல குடிசயறி 

கடற்தறாைிலில் ஈடுபடவும் கடல் வளங்ககள அள்ளிச் 

தசல்லவும் கடற்பகடயினரால் அவர்களுக்கு அனுமதியும் 

பாதுகாப்பும் வைங்கப்படுகிறது.  கிளிதநாச்சி மாவட்ட 

ஒருங்கிகணப்புக் குழுக் கூட்டத்தில் இது ததாடர்பான 

தீர்மானம் நிகறசவற்றப்பட்டு, அவர்கள் அந்த இடங்களுக்குச் 

தசல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட சவண்டும் என்ற சகாாிக்கக 

முன்கவக்கப்பட்டும்கூட, எந்த விதமான நடவடிக்கககளும் 

இதுவகர எடுக்கப்படவில்கல என்பது மிகவும் கவகலக்குாிய 

ஒரு விடயம்.  

அசதசபால, பரவிப்பாஞ்சான் என்பது கிளிதநாச்சியின் 

நகரப் பகுதியிசல இருக்கின்ற ஒரு பிரசதசம். கிளிதநாச்சியின் 

இதயப் பகுதியாக இருக்கின்ற இந்தப் பரவிப்பாஞ்சானில் 

முன்தனாரு காலத்தில் ஒருசில காணிகளில் தமிைீை விடுதகலப் 

புலிகளின் அரசியல்துகற தகலகமச் தசயலகம் - சமாதானச் 

தசயலகம் இருந்திருக்கின்றது. அதற்காக, அதற்கு அயலிலுள்ள 

தமிழ் மக்களின் அகனத்துக் காணிககளயும் இராணுவத்தினர் 

இப்தபாழுதும் தங்கள்வசம் கவத்திருக்கிறார்கள். அங்கு தபாிய 

இராணுவ முகாம் இருப்பதாகத் ததாியவில்கல. ஒருசில 

இராணுவத்தினர் இருப்பதற்காக அந்த நிலங்ககள 

விடுவிக்காமல் ததாடர்ந்தும் கவத்திருக்கின்றார்கள். அந்த 

மக்கள் அகதிகளாக கண்ணீசராடு அயலவர் வீடுகளிலும் 

உறவினர் வீடுகளிலும் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

எங்களுகடய எதிர்க்கட்சித் தகலவர்கூட சநரடியாகச் தசன்று  

பரவிப்பாஞ்சானிலுள்ள அந்தக் காணிககளப் பார்கவ 

யிட்டிருக்கிறார். அதன்பின் பாதுகாப்பு அகமச்சின் தசயலா 

ளசராடு ததாடர்புதகாண்டு அந்த காணிககள விடுவிக்குமாறு 

சகட்டிருந்தார். எனினும், இதுவகர அந்தக் காணிகள் 

மக்களிடம் ககயளிக்கப்படவில்கல.  

சமலும், கிளிதநாச்சி மகா வித்தியாலயத்துக்குச் தசாந்த 

மாக கிட்டத்தட்ட 4 ஏக்கர் காணி இருக்கின்றது. அதில் 

கிளிதநாச்சி மகா வித்தியாலயத்துக்கான  கட்டிடங்கள் 

அகமக்கப்பட்டன. நான் அந்த மகா வித்தியாலயத்தின் 

அதிபராக இருந்ததபாழுது  UN-Habitat நிறுவனம் 'யுனிதசப்' 

நிதியுதவிசயாடு 3 கட்டிடங்ககள அகமத்துக் தகாடுத்தது. 

இன்னும் சில கட்டிடங்களுக்கு அத்திவாரங்கள் இடப்பட்டிருந் 

திருந்தன. இப்படியாக அத்திவாரங்கள் இடப்பட்டிருந்த 

நிகலயில்தான் அங்கிருந்து மக்களின் இடப்தபயர்வு 

ஏற்பட்டது. மக்கள் முள்ளிவாய்க்கால்வகரயும் தசன்று 

மீள்குடிசயறியதபாழுது, அந்த அத்திவாரங்களுக்கு சமசல 

மண்கணப் சபாட்டு மூடி, இப்தபாழுது இராணுவத்தினர் 

அதகன முகாமாக கவத்திருக்கிறார்கள். தரம் 1 முதல் 

க.தபா.த. உயர்தர கணித, விஞ்ஞானப்பிாிவு வகரயும் உள்ள 

கிளிதநாச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் சுமார் 2,500 மாணவர்கள் 

படிக்கின்றார்கள். அந்த மாணவர்கள் கற்பதற்குப் சபாதிய 

இடவசதி இல்லாமல் திணறுகின்றார்கள். இத்தககய 
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நிகலயில்தான் அந்தப் தபாிய பாடசாகல இப்தபாழுது 

காணப்படுகின்றது. அந்தக் காணி விடுவிக்கப்படுவதாகக் 

கூறப்பட்டது. இந்த நல்லாட்சி அரசு பதவிசயற்று கடந்த 8ஆம் 

திகதி அதனது இரண்டு ஆண்டுககளப் பூர்த்திதசய்தது. அந்த 

சவகளயிசல ஜனாதிபதி அவர்கள் அகத விடுவிப்பாதரன்ற 

தசய்திகள்கூட பத்திாிகககளில் வந்திருந்தன. ஆனால், 

ஜனாதிபதியும் அங்கு வரவில்கல; நல்லாட்சியாலும் அந்த 

காணி விடுவிக்கப்படவில்கல. அந்தக் காணிகள் 

கிகடக்காததால் மக்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள்; பாடசாகல 

மாணவர்கள் கற்பதற்கு ஏற்ற வசதி இல்லாமல் 

திணறுகிறார்கள். எங்களுகடய எதிர்க்கட்சித் தகலவர்கூட 

சநரடியாகச் தசன்று அந்த இடத்கதப் பார்கவயிட்டு, 

காணிககள விடுவித்துத் தருவதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

அதகனயிட்டு அவர் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தும்   

இதுவகர அந்தக் காணிகள் விடுவிக்கப்படவில்கல.  

மக்கள் தங்களுகடய தசாந்த நிலத்தில் வாழ்வதற்கும் 

உகைப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் முடியாத ஒரு சூைல் 

இலங்ககயில் வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள மாவட்டங்ககளத் தவிர, 

சவறு எங்குமில்கல. இதுவகர அங்கிருந்த எத்தகன 

இராணுவத்தினர் குகறக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்? சுமார் 

1,50,000 இராணுவத்தினர் முகாமிட்டிருக்கின்ற நிகலயில் 

கட்டகமக்கப்பட்ட ஒரு வககயான அச்சுறுத்தல்களுக்குள் 

தமிைர்கள் வாழ்கின்றார்கள். கடந்த வாரம்கூட கிளிதநாச்சி 

மாவட்டத்தில் திருகவயாறு பகுதியில் இரண்டு இகளஞர்கள் - 

முன்னாள் சபாராளிகள்  - பயங்கரவாதக் குற்றப் புலனாய்வுப் 

பிாிவினரால் இரவு 12 மணியளவில் கதறக்கதற இழுத்துச் 

தசல்லப்பட்டார்கள். அவர்கள் என்ன ஆனார்கதளன்பது 

இதுவகர ததாியாது. அவர்கள் விடுதகல தசய்யப்படு 

வார்களா, அல்லது அவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதுகூடத் 

ததாியாது.  

அதகனவிட, இன்று வவுனியாவிசல காணாமற்சபான 

கணவன்மாருகடய, பிள்களகளுகடய உறவுகள் சாகும்வகர 

உண்ணாவிரம் இருக்கின்றார்கள்; அரசாங்கம் பராமுகமாக 

இருக்கின்றது. இவர்களுகடய கண்ணீர் இந்த அரசாங்கத்கதச் 

சும்மா இருக்கவிடாது! அந்தக் கண்ணீருக்குப் பதில் 

தசால்லசவண்டிய சதகவ அதற்கு இருக்கின்றது. 

தங்களுகடய கணவன்மாகர, தங்களுகடய பிள்களககள 

இைந்த குடும்பங்கள் இன்று ததருவுக்கு வந்திருக்கின்றன. இந்த 

அரசாங்கத்தின் உண்கம முகம் இப்தபாழுது தமல்லதமல்ல 

தவளிசய ததாியத் ததாடங்கியிருக்கிறது. இந்த நாட்டிசல 

சமாதானமும் கிகடப்பதாகத் ததன்படவில்கல. தமிைர்களுக்கு 

அரசியல் தீர்வு வைங்குவதாக குறிப்பிட்டாலும்கூட அரசியல் 

தீர்வுக்கான எந்தப்  பச்கசக்தகாடிகயயும் எங்களால் காண 

முடியவில்கல. இந்த நாட்டில் தமிைர்களுக்கு ஏன் இவ்வாறு 

தசய்யப்படுகின்றது? இந்த நாட்டிசல மாறிமாறி வருகின்ற 

அரசுகளால் - அரசுத் தகலவர்களால் நல்தலண்ணத்கதயும் 

நல்ல சிந்தகனகயயும் ஏன், முன்கவக்க முடியவில்கல? 

என்பகதத்தான் நான் இந்தச் சகபயிசல சகட்க 

விரும்புகின்சறன்.  

அடுத்ததாக, முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள சகப்பாப் 

பிலவுக் கிராமத்கதப் பற்றியும் குறிப்பிட சவண்டும். இன்கறய 

தினம் சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் முல்கலத்தீவுக்குச் 

தசல்வதாக இருந்தது. அங்சக தபய்த கடும் மகை காரணமாக 

அல்லது மப்பும் மந்தாரமுமான காலநிகல காரணமாக அவர் 

தசன்ற 'தஹலிதகாப்டர்' இறங்க முடியாமல் திரும்பியதாகக் 

சகள்விப்பட்சடாம். ஆனால், "சகப்பாப்பிலவு கிராமத்துக்கு 

இராணுவம் வந்து சபாவது பற்றிய தசய்திகய ஜனாதிபதி 

அவர்களிடம் தசால்லக்கூடாது, நீங்கள் இங்சக சுதந்திரமாக 

இருப்பதாகச் தசால்ல சவண்டும். சகப்பாப்பிலவு காணி 

சம்பந்தமாகவும் எதுவுசம சபசக்கூடாது” என்று இராணுவத் 

தினர் அங்குள்ள மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் 

விடுத்திருக்கிறார்கள். இயற்கககூட அந்த அச்சுறுத்தகல 

உள்வாங்கிக் தகாண்டதாசலா என்னசவா ஜனாதிபதி 

அவர்ககள அந்த இடத்தில் இறங்கவிடாமல் 

தசய்திருக்கிறததன்றுதான் நான் நிகனக்கின்சறன். ஆகசவ, 

இந்த நாட்டிசல ஒரு வககயான அச்சுறுத்தல் 

நகடதபற்றுக்தகாண்சட இருக்கின்றது. இங்சக சமாதானம் 

நிகலநாட்டப்பட்டிருப்பதாகச்  தசால்லப்படு கின்றது. 

சகபயிசல அகமச்சர்கள் சபசுகின்றதபாழுது, உலகம் 

தங்ககள அங்கீகாித்திருக்கின்றததன்றும் தங்களுக்குப் 

பச்கசக் தகாடி காட்டுகின்றததன்றும் குறிப்பிட்டார்கள். 

உலகம் அங்கீகாிப்பதற்கும் பச்கசக்தகாடி காட்டுவதற்குமான 

ஒரு மாற்றத்துக்காகசவ தமிைர்கள் உங்களுக்கு 

வாக்களித்தார்கள். ஆனால், அசத தமிைர்களுகடய 

பிரச்சிகனகள் இன்று கிடப்பிசல சபாடப்பட்டிருக்கின்றன. 

அவர்களுகடய சவண்டு தல்கள் இன்று சகட்பாரற்ற 

நிகலயில் உள்ளன.  

சமலும், பல அரச பண்கணககள அங்கு இராணுவத்தினர் 

நடத்திவருகின்றார்கள். மிக முக்கியமாக வட்டக்கச்சியிசல 

இருக்கின்ற அரசினர் விவசாயப் பண்கணகய இராணுவத் 

தினர் நடத்துகின்றனர். அசதசபான்று சதராவில் என்ற 

இடத்திலுள்ள அரசுக்குச் தசாந்தமான காணிகய 

இராணுவத்தினர் பண்கணயாக கவத்திருக்கின்றனர். 

சாந்தபுரத்திலுள்ள அரசுக்குச் தசாந்தமான ஒரு தபாிய 

நிலப்பரப்பிசல இராணுவத்தினர் பண்கணகய கவத்திருக் 

கின்றனர். முைங்காவில் 'கஜு' சதாட்டம், முட்தகாம்பனிலுள்ள 

ததன்னந்சதாட்டம் சபான்றகவதயல்லாம் இப்தபாழுதும் 

இராணுவத்தினாின் வசமிருக்கின்றன. பல்லாயிரம் ஏக்கர் 

விஸ்தீரணம் தகாண்ட இந்தத் ததன்னந்சதாட்டங்ககளயும் 

பண்கணககளயும் ஒரு காலத்தில் தமிைீை விடுதகலப் புலிகள் 

பராமாித்திருந்தார்கள். அவர்கள் அங்கிருந்த இகளஞர் 

யுவதிகளுக்கு சவகலவாய்ப்கப வைங்கியிருந்தார்கள். 

ஆனால், இப்தபாழுது இராணுவத்தினர் csd - Civil Security 

Department என்ற இராணுவப் பிாிவினூடாக அங்சக 

சிலருக்கு சவகலககள வைங்கியிருக்கின்றார்கள். ஆனால், 

பல இகளஞர்களும் முன்னாள் சபாராளிகளும் இன்று 

சவகலயில்லாமல் ததருவுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் 

தங்களுக்கு சவகல சவண்டுதமன்று சபாராட்டம் நடத்துகின்ற 

அளவுக்கு நிகலகம மாறியிருக்கின்றது. ஆகசவ, வடக்கு 

மாகாண சகபக்குச் தசாந்தமான 220 ஏக்கர் விஸ்தீரணம் 

தகாண்ட வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப் பண்கணகய வட 

மாகாண விவசாய அகமச்சிடம் ககயளிப்பதன்மூலம் 

கிட்டத்தட்ட 1,000 சபருக்கு அந்தப் பண்கணயிசல சவகல 

வாய்ப்கப வைங்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த மன்றிசல இது 

ததாடர்பில் நாம் பல தடகவகள் சபசியிருக்கின்சறாம். 

ஆனால், ஒரு நல்தலண்ணமாக அந்தப் பண்கணகள் 

இதுவகர அரசாங்கத்தால்  விடுவிக்கப்படவில்கல.  அகவ 

இராணுவத் தளங்களாக, இராணுவ முகாம்களாகப் 

பயன்படுத்தப்படு கின்றன. இதனால் அங்சகயிருக்கின்ற பல 

இகளஞர் யுவதிகள் இதுவகர சவகல வாய்ப்பில்லாத ஒரு 

நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.   

சமலும், ஏற்றுமதி இறக்குமதி பற்றியும் சபசசவண்டும். 

நான் வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதம் நகடதபற்றசபாது 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலிருக்கின்ற பலசநாக்குக் கூட்டுறவுச் 

சங்கங்களின் சமாசத்தினூடாக ஆகனயிறவு உப்பளத்கத 
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இயக்குவதற்கான நடவடிக்கககய சமற்தகாள்ளுமாறு 

சகட்டிருந்சதன். அகதத் தனியாருக்கு விற்காமல் பலசநாக்குக் 

கூட்டுறவுச் சங்கத்தினூடாக இயக்குவதன் மூலம் 

அங்கிருக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான இகளஞர் யுவதிகளுக்கு 

சவகலவாய்ப்கப வைங்கக்கூடிய ஒரு சூைல் அங்கு 

உருவாக்கப்படும். ஆகசவதான், அந்த உப்பளம் பலசநாக்குக் 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் சமாசத்திடம் ககயளிக்கப்பட 

சவண்டும்.  தவறுமசன ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வாிகளுக்கூடாக 

நாட்டினுகடய ஸ்திரத்தன்கம பற்றிப் சபசிக்தகாண்டிருக் 

கிறீர்கள். அதகனவிட, இந்த நாட்டிசல இருக்கின்ற 

உப்பளங்கள், அதாவது மன்னாாிலும் ஆகனயிறவிலும் 

இருக்கின்ற உப்பளங்கள் அந்தந்தப் பகுதிப் பலசநாக்குக் 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கூடாக இயக்கப்படுகின்றசபாது 

அங்குள்ள மக்கள் அந்தச் சங்கங்களுக்கூடாகத் தங்களுகடய 

வருமானங்ககளப் தபறுவார்கள்; அத்துடன், அங்கிருக்கின்ற 

வர்களுக்கான சவகலவாய்ப்கப வைங்குவதற்கும் அது ஒரு 

சந்தர்ப்பமாக அகமயும் என்பகதயும் நான் இந்த இடத்திசல 

நிதியகமச்சர் அவர்களிடம் விநயமாகக் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்சறன்.   

இன்று வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளிசல பல கட்டுமான 

சவகலகள் இராணுவத்தினரால் சமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

அதாவது, மீள்குடிசயற்ற அகமச்சிற்கூடாகவும் சவறு 

வைிகளிலும் வீடுககள அகமத்தல், வீதிககள அகமத்தல் 

சபான்ற சவகலகளில் கடற்பகடயினர், இராணுவத்தினர் 

ஈடுபடுத்தப்படுகின்றார்கள். அங்சக தமிைர்களான பல 

ஒப்பந்தக்காரர்கள் இருந்தும்கூட, இராணுவத்தினரும் 

கடற்பகடயினரும் இதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். 

நாட்டுக்குப் பாதுகாப்பு வைங்கசவண்டிய பகடயணிககள 

அங்கு கவத்துக்தகாண்டு வீதிகள் திருத்துதல், வீடுககளக் 

கட்டுதல் சபான்ற பணிகளில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு நிமிடங்கள் உள்ளன. 

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
பகடயினருகடய இருப்கபப் பாதுகாப்பதற்காக 

அரசாங்கம் இந்த சவகலகயச் தசய்கின்றதா? அல்லது 

பகடயினகர கவத்துக்தகாண்சட ஒரு வககயான இறுக்க 

மான பாதுகாப்கப அந்த நிலத்தில் சமற்தகாள்வதற்கு, 

தமிைர்ககளத் ததாடர்ந்தும் ஒரு இராணுவக் கட்டகமப்புக்குள் 

கவத்துக்தகாள்வதற்கு, இராணுவப் பிரசன்னத்திற்கு நடுவில் 

அவர்ககள கவத்திருப்பதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறதா? 

என்ற சந்சதகம் இன்று அந்த மக்களுக்கிருக்கின்றது. இந்த 

நாட்டிசல சமாதானமில்லாமல் தீர்வுகளும் எங்சகா 

தள்ளிச்தசல்லப்பட்டிருக்கின்ற சூைலில் இராணுவத் 

தினருகடய பிரசன்னங்களும் இராணுவ நடவடிக்கககளும் 

நாளாந்தம் அதிகாித்துக்தகாண்சடயிருக்கின்றன. மக்களு 

கடய அன்றாட வாழ்க்ககக்காக, சிகறயிலிருக்கின்ற 

ககதிகளினுகடய வாழ்க்ககக்காக, காணாமற் 

சபானவர்களுக்காக இன்று உண்ணாவிரதமிருந்து கண்ணீர் 

விடுகின்ற உறவுகளின் நீதிக்காக, இந்த நாட்டிசல தசாந்த 

நிலங்ககள விட்டுத் தங்களுகடய உறவினர், நண்பர் 

களுகடய வீடுகளில் இருந்துதகாண்டு மீளக்குடிசயறு 

வதற்காகக் காத்திருப்சபாாின் காணிககள விடுவிப்பதற்காக 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக எடுப்பதாகத் ததாியவில்கல. ஆகசவ, 

இந்த நாட்டிசல சமாதானம் என்பதும் அரசியல் தீர்வு என்பதும் 

எட்டாக்கனியாகசவ இருப்பதாக நாங்கள் உணர்கின்சறாம்.  

இந்த அரசாங்கம் தமிைர்ககள ஏமாற்றுகின்றது . இங்கிருக் 

கின்ற சிங்கள அகமச்சர்கசளா அல்லது சிங்களத் 

தகலவர்கசளா யாசரனும் இதய சுத்தியுடன்கூடிய 

சநர்கமயான ஒரு சமாதானத் தீர்வுபற்றிப் சபசவில்கல; 

அவர்கள் யாரும் வாய் திறப்பதில்கல. அவர்கள் தவறுமசன 

தங்களுகடய அரகசக் காப்பாற்றுவதற்காக அதாவது UNP, 

SLFP ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இகணந்த அரகசக் 

காப்பாற்றுவதற்காக ஒருவர் மற்றவருவருக்குப் 'பூச்சாண்டி ' 

காட்டிக்தகாண்டிருக்கிறார்கசள தவிர, இந்த நாட்டிசல ஒரு 

நிகலயான சமாதானத்கத  ஏற்படுத்தி, புகரசயாடிப் 

சபாயிருக்கின்ற இனப்பிரச்சிகனக்கு ஒரு தீர்கவ எட்டுவதில் 

யாருக்கும் இதயசுத்தியான எண்ணம் இருப்பதாக எங்களுக்குத் 

ததன்படவில்கல. ஆகசவ, காலம் ககரந்துதசல்கின்ற 

நிகலயில், காலம் கடத்துகின்ற ஒரு நடவடிக்ககயாகசவ 

நாங்கள் இவற்கறப் பார்க்கின்சறாம். இந்தக் காலத்கத 

அரசாங்கம் சாியாகப் பயன்படுத்தத் தவறுகின்றது. 

இதன்மூலம் அரசாங்கம் தமிழ் மக்ககள இன்னும் 

சவதகனயான சூழ்நிகலக்குள் அல்லது மீண்டுதமாரு 

அைிவுப்பாகதக்குள் இட்டுச்தசல்வதாகசவ நாங்கள் 

கருதுகின்சறாம் எனக்கூறிக்தகாண்டு எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்சறன்.  நன்றி.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் அவர்கள்! 
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ගු එච්.එම්.එම්. හරීසන ෙහතා (ක්රීඩා නිවයෝජය 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விகளயாட்டுத்துகற பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

நகடதபறும் காணி மற்றும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி சம்பந்தமான 

விடயங்கள் பற்றிய விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு சபசுவகத 

யிட்டு மகிழ்ச்சியகடகின்சறன். இன்று நான் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்ற அம்பாகற மாவட்டத்தில் குறிப்பாக காணி 

பாராதீனப்படுத்தல் சம்பந்தமாகப் பல்சவறு பிரச்சிகனகள் 

இருக்கின்றன. அங்கு தபாத்துவில் பிரசதசத்தில் கரங்சகா 

என்னும் வயலில் கிட்டத்தட்ட 400 க்கும் சமற்பட்ட 

விவசாயிகள் 40 வருட காலமாக - யுத்த காலத்திலும்கூட - 

சவளாண்கம தசய்து வந்தார்கள். ஆனால், யுத்தம் 

முடிவகடந்த பின்பு வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களம், வன 

ஜீவராசிகள் திகணக்களம் சபான்றவற்றின் அதிகாாிகள் 

அங்கு தசன்று அந்த விவசாயிகள் காடு தவட்டிக் 

களனியாக்கிய அந்தப் பூமியில் அவர்ககள விவசாயம் 

தசய்யக்கூடாது என்று தடுத்து வருகின்றார்கள்.   

அசதசபான்று அம்பாகற மாவட்டத்தில் 14க்கும் 

சமற்பட்ட பிரசதசங்களில் குறிப்பாக ஒலுவில், சகாமாாி, 

சம்மாந்துகற, கரங்சகா சபான்ற பிரசதசங்களில் 

விவசாயிகளுகடய காணிகளில் அவர்கள் சவளாண்கம 

தசய்வது தடுக்கப்பட்டு இன்று அவர்கள் வீதிக்கு 

வந்துள்ளார்கள். பாதிக்கப்பட்ட அந்த விவசாயிகள் 

"அம்பாகற மாவட்டத்தில் காணி இைந்தவர்களின் தசயலணி" 

என்ற அகமப்கப உருவாக்கி அண்கமயில் அம்பாகறயின் 

பல பிரசதசங்களிலும் கவன ஈர்ப்புப் சபாராட்டங்ககள 
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நடத்தியிருந்தார்கள். அவர்களுகடய சவண்டுசகாளின்சபாில் 

அம்பாகற அரச அதிபாிடம் நாங்கள் இது சம்பந்தமாகப் 

சபசியிருந்சதாம்.  பாதிக்கப்பட்ட இந்த விவசாயிகளுக்கு ஒரு 

விசமாசனத்கதக் தகாடுக்கும்படியும் அவர்கள் பயிர்தசய்து 

வந்த அந்தக் காணிகளிலுள்ள தகடகய நீக்கி ததாடர்ந்து 

அங்கு விவசாயம் தசய்வதற்கான அனுமதிகய வைங்குமாறும்  

சகட்டிருந்சதாம். எனினும், இதுவகர உருப்படியான 

நடவடிக்கக எதுவும் எடுக்கப்படவில்கல.  

சமலும், அம்பாகற மாவட்டத்தின் பாரம்பாியப் பிரசதசங் 

களில் ததால்தபாருள் ஆராய்ச்சி நிகலயமும் ததால்தபாருள் 

ஆராய்ச்சி என்ற சபார்கவயில் இன்று  இவ்வாறான 

தசயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. குறிப்பாக அக்ககரப் 

பற்றிலுள்ள தபாத்தாகனப் பிரசதசத்தில் ஆண்டாண்டு 

காலமாக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்துவந்தது. அது அங்கு 

இருப்பகத மறுக்கும் வககயில் ததால்தபாருள் ஆராய்ச்சி 

நிகலயம் அந்தப் பிரசதசத்கதத் ததால்தபாருள் வலயமாகப் 

பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. அதனூடாக அம்பாகற மாவட்ட 

மக்கள் மத்தியில் பதற்றமும் மனக்கிசலசமும் ஏற்பட்டுள்ளது. 

அந்த மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் 

யுத்தத்தின்தபாழுது காணிககள விட்டு இடம்தபயர்ந்தவர்கள் 

இன்று மீண்டும் தங்களுகடய காணிகளுக்குச் தசல்வதற்கும் 

மீண்டும் தங்களுகடய காணிககள உகடகமயாக்குவதற்கும் 

பல்சவறு தகடகள் இருந்துதகாண்டிருக்கின்றன.  

அண்கமயில் சதசியப் பிரச்சிகனயாக விஸ்வரூப 

தமடுத்துள்ள வில்பத்து பிரச்சிகனயானது, உண்கமயில் ஒரு 

மனிதாபிமானப் பிரச்சிகனயாகப் பார்க்கப்பட சவண்டும். 

1990களில் வடக்கிலிருந்து தவளிசயற்றப்பட்ட - புத்தளத்தில் 

அகதிகளாக இருந்த முஸ்லிம்களுகடய பாரம்பாியக் 

கிராமங்கள் இன்று வனப் பகுதி என்றும் வில்பத்து 

சரணாலயத்திற்குச் தசாந்தமான பூமி என்றும் 

சபசப்படுகின்றது. உண்கமயில் அந்தப் பகுதி அவர்களுகடய 

பாரம்பாியப் பிரசதசம் என்பது அங்கு தசன்று பார்த்தால் 

ததாியவரும். அங்கு பள்ளிவாசல்களும் பல கட்டிடங்களும் 

இருந்ததற்கான மற்றும் மக்கள் அங்கு பாரம்பாியமாக 

வாழ்ந்ததற்கான அகடயாளங்கள் இருக்கின்றன. அவ்வா 

றிருந்தும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இன்று அவற்கற எல்லாம் 

மகறத்து, குறித்த பிரசதசம் ஒரு வன சரணாலயம் என்று கூறி 

வருகின்றார்கள். அதாவது, இன்று இந்த நாட்டின் முக்கிய 

தகலவர்கள் பலர், "சதசிய ாீதியான ஒரு வனப் பிரசதசம் 

அைிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அதகன சவறு விதமாகப் 

பிரசாரம் தசய்வது உண்கமயில் சவதகன தருகின்ற ஒரு 

விடயமாகும்.  

இந்த நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக அம்பாந்சதாட்கடயில் 

15,000 ஏக்கர் காணி ககயகப்படுத்தப்படவுள்ளது என்ற தசய்தி 

வந்துள்ளது. அசதசவகள,  அங்கு வனப் பிரசதசங்கள் - பல 

காடுகள் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிகல காணப்படுகின்றது. 

அசதசபான்று கடந்த காலத்திலும் பல்சவறு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்களுக்காகக் காடுகள் அைிக்கப்பட்ட சூழ்நிகல 

காணப்பட்டது. ஆனால், வில்பத்துவில் மட்டும் காடுகளற்ற 

ததான்கமயான கிராமங்கள் இருந்த பிரசதசங்ககள அந்த 

மக்களின் உாிகமக்கும் அவர்களின் இருப்புக்கும் மாறாக 

இன்று வனப்பிரசதசம் என்று கூறுவது வருத்தத்திற்குாிய 

விடயமாகும். எனசவ, அரசு முழுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

அந்த மக்களுகடய எதிர்காலத்திற்காக அங்கு 

இடம்தபறுகின்ற மீள்குடிசயற்ற நடவடிக்ககககளத் 

ததாடர்ந்து தசய்வதற்கு ஆவன தசய்ய சவண்டுதமன்று இந்த 

இடத்தில் சகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன்.  

இன்று ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ததாடர்பாகவும் விவாதிக்கப் 

படுகின்றது. அம்பாகற மாவட்டத்தில் அண்கமயில் 

கடலுக்குச் தசன்று காணாமற்சபான 6 மீனவர்கள் பின்னர் 

மாகலதீவில் ககரசசர்ந்திருந்தனர். எங்களுகடய கட்சியின் 

தகலவர் மாண்புமிகு ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களின் 

ஆசலாசகனயின்படி நான் அங்கு தசன்று அந்த நாட்டின் உப 

ஜனாதிபதி, பிரதமர் ஆகிசயாருடன் கலந்துகரயாடியதன் 

சபாில் அவர்களின் உதவியுடனும் அந்த நாட்டுப்  பகடயி 

னாின் உதவியுடனும் அவர்ககள மீட்கக்கூடியதாக இருந்தது. 

அம்பாகற, மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களிலுள்ள மீனவர் 

களுக்குக் கடலுக்குச் தசன்று ததாைில் தசய்வதற்கான 

தபாருத்தமான படகுகசளா, படகிலிருந்து ததாடர்பு தகாள்ளக் 

கூடிய ததாடர்புச்சாதனங்கசளா இல்லாதது அவர்களுக்குப் 

தபரும் பிரச்சகனயாகவும் குகறபாடாகவும் இருக்கின்றது. 

எனசவ, யுத்தத்தினால் கடந்த 40 வருடங்களாகப் 

பாதிக்கப்பட்ட மட்டக்களப்பு, அம்பாகற மாவட்ட 

மீனவர்களின் நலன் கருதி அவர்களுக்குத் தீர்கவயற்ற 

வககயில் படகு வசதிககளயும் ததாடர்புச்சாதன 

வசதிககளயும் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு நிதியகமச்சும் 

கடற்தறாைில் அகமச்சும் இகணந்து ஆவன தசய்ய 

சவண்டுதமன்று சகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன். 

சமலும், அம்பாகற மாவட்டத்தின் ககரசயாரப் பிரசதச 

மக்களின் நீண்டநாள் சகாாிக்ககயாக இருக்கின்றதான, நான் 

பலமுகற இந்த சகபயில் தசால்கின்ற விடயம் ததாடர்பாகவும் 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் கூறவிரும்புகின்சறன். அதாவது, 

அந்த மாவட்டத்தின் ககரசயாரப் பிரசதசத்தில்  70 வீதமான 

மக்கள் தமாைி ாீதியாக  தமிழ் தமாைி சபசுகின்றவர்களாக 

இருக்கிறார்கள். இந்நிகலயில் அவர்கள்  அம்பாகற 

கச்சசாியில் சிங்கள தமாைியில் கருமமாற்றுவதற்கு மிகுந்த 

கஷ்டத்திலுள்ளனர். இதனால் 1978ஆம் ஆண்டு எல்கல 

நிர்ணய தமாறதகாட கமிஷன் தசய்த சிபார்சான கல்முகன 

ககரசயார மாவட்டத்திகன உருவாக்க சவண்டுதமன்பகத 

அவர்கள் சவண்டிநிற்கின்றனர். எனசவ, சமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களும் இந்த மக்களின் 

நீண்டநாள் சகாாிக்கககயப் புதிய அரசியலகமப்பினூடாக 

நிகறசவற்றுவதற்கு ஆவன தசய்ய சவண்டுதமன்று  இந்த 

இடத்தில் வலியுறுத்திக்கூற விரும்புகின்சறன்.  

இன்று அந்தப் பிரசதசத்தில் சாதாரணமாக மக்களின் 

அன்றாட நடவடிக்ககககளக்கூடச் தசய்யமுடியாமல் 

இருக்கின்றது. அவர்களின் காணிப் பிரச்சிகனகள் ஒருபுறம், 

வறுகமக்சகாட்டின்கீழ் வாழ்பவர்களுக்கான பிரச்சிகன 

ககளத் தீர்ப்பதற்குப் சபாதிய நிர்வாகக் கட்டகமப்பு 

இல்லாமலிருப்பது ஒருபுறம் என்ற வககயில் இன்று அந்தப் 

பிரசதச மக்கள் தபரும் இன்னல்ககள எதிர்சநாக்கியுள்ளனர். 

எனசவ, அந்த மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வககயில் இந்த 

நாட்டின் இனப்பிரச்சிகனத் தீர்வுபற்றி பல்சவறு விதமாகப் 

சபசப்படுகின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில், அந்த மக்களின் 

வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகனகய மட்டுமல்ல, அவர்களுகடய 

தமாைிப் பிரச்சிகனகயயும் தீர்ப்பதற்கு இந்தக் ககரசயார 

மாவட்டத்கத உருவாக்க சவண்டுதமன்று மீண்டும் மீண்டும் 

வலியுறுத்திக் கூறி, விகடதபறுகின்சறன். நன்றி.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகளரவ டக்ளஸ் சதவானந்தா அவர்கள்! 

 

[பி.ப. 3.58] 
 

ගු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, எமது 

நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில், அரசு பல்சவறு முகறகமகளில் 
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சுமார் 26 வாிககள விதித்து வருகின்றது. இந்நிகலயில், 

இவ்வாிககளச் தசலுத்தசவண்டிய தரப்பினர் எவராயினும், 

இதன் அடிப்பகடச் சுகமயானது தபாதுமக்களின் மீசத 

சுமத்தப்படுகின்றது. ஒழுக்கப் பண்பாடுகளுடன்கூடிய ஒரு 

சமூகத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றவர்கள், அவர்கள் வாழுகின்ற 

நாட்டில் வாிககளச் தசலுத்துவதிலிருந்து விலகியிருக்க 

முடியாது. வாி என்பது அகனவரும் தசலுத்துவதற்குக் 

கடகமப்பட்ட ஒரு விடயமாகசவ ஆக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 

வககயில், ஏகனய எவரும் தசய்யாத, எனினும் அரசு 

தசய்கின்ற சசகவகள் பலவற்றுக்காகசவ இந்த வாிகயப் 

தபாது மக்கள் தசலுத்துகின்றனர். இவ்வாறான சசகவகளுக் 

தகன ஒவ்தவாரு நபாிடமிருந்தும் சநரடி விகலககள 

அறவிடவும் இயலாது. எனசவ, இந்த வாிககள அறவிட்டுக் 

தகாள்வதன்மூலம், ஒழுக்கப் பண்பாடுகளுடன்கூடிய 

சமூகத்தில் அகனத்து நபர்களும் வாைக்கூடிய வககயில், 

அதற்குத் சதகவயான சூைகல ஏற்படுத்துவதற்கான தபாதுப் 

பணிககள அரசு சமற்தகாள்ள சவண்டும். அந்த வககயில் 

அபிவிருத்திகளுக்கான உட்கட்டகமப்பு வசதிகள், 

சட்டத்கதயும், ஒழுங்ககயும் உருவாக்குதல், அத்தியாவசிய 

சசகவககள உருவாக்குதல் சபான்ற பல்சவறு பணிகள் 

இதற்கு உட்படுகின்றன. இகவ, தபாதுவாக ஒரு சமூகத்தில் 

அகனத்து மக்களுக்கும் வைங்கப்படுகின்ற சசகவகளாகும். 

அந்த வககயில், அகனத்து மக்களிடமும் ஒரு தபாதுவான 

ததாகககய அறவிடலானது வாி எனக் தகாள்ளப்படுகின்றது. 

எனினும், இதனூடாக மக்களுக்கு வைங்கப்பட சவண்டிய 

சசகவகள் ஒழுங்குற நகடதபறுகின்றனவா? என்பது 

ததாடர்பில் நாம் தனியாக ஆராய்ந்து பார்க்கசவண்டிய 

நிகலயில் இருக்கின்சறாம் என்பகத இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்சறன். 

உலகின் அபிவிருத்தியகடந்துள்ள நாடுககளப் தபாறுத்த 

வகரயில் அகனத்து நபர்களும் வாி தசலுத்துகின்றனர். 

என்றாலும், எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில் வாி 

தசலுத்துவதிலிருந்து தப்பித்துக்தகாள்வதில் பலரும் குறியாக 

இருந்துவரும் நிகலசய உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் 

அவதானத்துக்குாிய ஒரு விடயமாகும். அபிவிருத்தி 

யகடந்துள்ள நாடுகளில் இவ்வாறு வாி தசலுத்துவதிலிருந்து 

தப்பித்துக்தகாள்வததன்பது இலகுவான விடயமல்ல. அந்தந்த 

நாடுகளில் வாழுகின்ற ஒவ்தவாரு நபரும் தபறுகின்ற 

அகனத்து வருமானங்கள், அவர்களது தசாத்துக்கள் என்பன 

அவர்களது தபயர், விலாசங்களுடன் கணனிமயப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளதால், அந்த நபர்களால் அரசுக்கு தசலுத்தப்பட 

சவண்டிய வாித் ததாககயும் அதிசலசய குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. எனினும், அந்த முகறகம எமது நாட்டில் இல்கல. 

இவ்வாறான முகறகம இங்கு ஒழுங்குறச் தசயற்படுத்தப் 

படுமானால், இந்த நாட்டில் வாிகளின் சுகமகய சாதாரண 

மக்கள் மாத்திரம் சுமக்கின்ற நிகல ஏற்படாது என்பகத நான் 

இங்கு அவதானத்துக்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்சறன். 

எனினும், துரதிருஷ்டவசமாக அந்த நிகலகய நாம் 

எட்டவில்கல. இன்றும்கூட, நபர்ககளப் பார்த்து வாி 

அறவிடப்படுகின்ற ஒரு நிகலயிகனக் தகாண்ட சூைலில்தான் 

நாம் வாைந்து வருகின்சறாம். அந்த வககயில், நாட்டில் 

அகனவரும் வாி தசலுத்தசவண்டும் என்ற சபாதிலும், ஒரு சிறு 

ததாககயினர் மாத்திரசம அதகனச் தசலுத்துகின்ற 

நிகலகயக் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இவ்வாறு 

தசலுத்துகின்ற சிறு ததாககயினர்கூட, அதிகளவில் வாி 

தசலுத்துவது கிகடயாது. அசதசநரம் அரசு தபாருட்களின் 

மூலமான மகறமுக வாிகயசய அதிகமாக அறவிடுகின்றது. 

இந்த முகறகம இலகுவானது. ஆனால், அந்தளவுக்கு இது 

நியாயமானததாரு முகறயாக இல்கல என்பகதயும் இங்கு 

நான் குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். இந்த நிகலயில், அண்கமக் 

காலத்தில் தபறுமதி சசர் வாியிகன அதிகாித்தகம மற்றும் பல 

தபாருட்கள் மற்றும் சசகவகளுக்கான நாட்கடக் 

கட்டிதயழுப்பும் வாி விதித்தகம சபான்ற பிரச்சிகனககள 

முன்னிகலப்படுத்தி நாட்டில் பல்சவறு எதிர்ப்பு நிகலகள் 

சதாற்றம் தபற்றன.  

அரகசப் தபாறுத்தமட்டில், தவளிநாடுகளிலிருந்து தபறப் 

பட்டுள்ள கடன் அதற்கு ஒரு பாாிய பிரச்சிகனயாக உள்ளது. 

இது காலாகாலமாக நீடித்துள்ள பிரச்சிகனயாகும். இந்தக் 

கடன்ககள இந்த வாிகளின் மூலசம தசலுத்தசவண்டியுள்ளது. 

எனினும், மக்களிடமிருந்து அறவிடப்படுகின்ற முழுகமயான 

வாிகளின் மூலமாகப் தபறப்படுகின்ற ததாககயானது, அரசு 

தபற்றுள்ள தவளிநாட்டுக் கடன்களின் தவகணப் பணத் 

கதயும், வட்டிகயயும் தசலுத்தப் சபாதுமானதாக இல்லாத 

நிகல காணப்படுகின்றது. ஆனால், இந்தக் கடன்ககளச் 

தசலுத்துவதற்காக மாத்திரம் தபாது மக்கள் வாி 

தசலுத்தவில்கல என்பகதயும் நாம் அவதானத்தில் தகாள்ள 

mசவண்டும். அவர்களுக்கான சசகவகள் அரசால் வைங்கப்பட 

சவண்டும். ஆனால், இங்கு நிகலகம மிக சமாசமாக 

அகமந்திருப்பகதசய காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

அதாவது, மக்கள் தசலுத்துகின்ற முழு வாித்ததாககயானது 

அரசின் கடன்ககளசய தசலுத்தப் சபாதாத நிகலயில் 

உள்ளசபாது, அது மக்களின் சதகவககளப் பூர்த்தி தசய்வது 

எப்படி? என்ற சகள்வி எழுவது தவிர்க்க முடியாததாகும். இதில் 

தவறு எங்சக நிகழுகின்றததன்பகத ஆராய்ந்து, அதற்குாிய 

பாிகாரம் காணப்படாவிட்டால் நிகலகம சமலும் 

சமாசமானதாகசவ இருக்கும். அரச கடன்ககளச் தசலுத்தசவ 

இயலாதுள்ள நிகலயில், மக்கள் தசலுத்துகின்ற வாிகளுக்காக 

அந்த மக்களுக்குாிய சசகவககளயும் வைங்கசவண்டிய 

நிகலயில், அரசு சமலும் கடன்ககள நாடுசமயானால் அது 

தமன்சமலும் வாிச் சுகமககளசய எமது மக்கள் மீது சுமத்தும் 

என்பதில் ஐயமில்கல. எனசவ, ஒழுங்கான, நிகலயான நிதி 

முகாகமத்துவத்தினதும் எமது நாட்டுக்குத் தற்சபாகதய 

உலகளாவிய சூழ்நிகலக்குப் தபாருந்தக்கூடிய சதசிய 

தபாருளாதாரக் தகாள்ககயினதும் அவசியத்கதசய இகவ 

வலியுறுத்துகின்றன என்று நான் எண்ணுகின்சறன்.  

வாி அதிகாிப்பு என்பது எமது நாட்டில் புகரசயாடி 

யிருக்கின்ற பிரச்சிகனக்கு ஒரு தற்காலிக நிவாரணசமயன்றி 

நீடித்த, நிகலத்த தீர்வாக அகமயாது. இதற்கு தகாள்கக 

ாீதியிலான மறுசீரகமப்சப அவசியமாகின்றது. இவ்வாறான 

தகாள்கக மறுசீரகமப்பானது எமது நாட்டுக்கு 1984 - 1990 

காலகட்டத்திசல அவசியமாகத் சதகவப்பட்டது.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம் உள்ளது. 

 

ගු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஓாிரு நிமிடங்கள் கூடுதலாக எடுக்க முடியுமா?  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ஆம்.  

 

ගු ඩපලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஆனால், அது அவ்வாறு சமற்தகாள்ளப்படவில்கல. இதன் 

விகளவாக எமது நாட்டில் ஏற்பட்ட மிகப் பாாிய பிரச்சிகன 
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என்னதவனில், முதலீடுகளில் முன்சனற்றம் காணப்படாகம 

யாகும். கடந்த 5 வருட காலங்களில் சுமார் 1,500 பில்லியன் 

தடாலர் முதலீடுகள் ஆசிய நாடுககள சநாக்கி வந்ததாகத் 

ததாியவருகின்றது. இதில் ஒரு சதவீதமாவது எமது நாட்டுக்குக் 

கிகடக்காகம இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 5 வருடங்ககளயும் 

தாண்டி, சுமார் 10 வருடங்ககள எடுத்துக்தகாண்டாலும், 

சமற்கூறிய வககயில் ஒரு சதவீதமான முதலீடுகள்கூட எமது 

நாட்டுக்குக் கிகடக்காத சூழ்நிகலகயசய காணக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. எமது நாட்டின் முதலீட்டுச் சூைலின் 

குகறபாடுகசள இதற்குக் காரணதமன்பகதயும் இங்கு நான் 

குறிப்பிட்டாக சவண்டும். இலங்கக முதலீட்டாளர்கள்கூட 

இலங்ககயில் முதலீடுககள சமற்தகாள்ளப் பின்வாங்கும் ஒரு 

நிகலயில். தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் பற்றி சமலும் 

கூறசவண்டிய சதகவயில்கல என்சற நிகனக்கின்சறன்.  

இங்கு உற்பத்தி வாிககளப் பற்றிப் சபசுகின்சறாம். 

உண்கமயில் உற்பத்திகள் அதிகாிக்கப்பட்டு, அதன்மூலம் 

அதிகாிக்கின்ற வருமானங்களின் அடிப்பகடயில் 

மக்களிடமிருந்து தபறப்படுகின்ற வாிகய அதிகாித்துக்தகாள்ள 

நடவடிக்கக எடுக்கலாம். எனினும், அவ்வாறான ஒரு 

நிகலகய இங்கு காண முடிகின்றதா?அதுவும் இல்கல. 

அடிப்பகடப் தபாருளாதாரக் கட்டகமப்புகள் இல்லாத 

நிகலயில் விதிக்கப்படுகின்ற அல்லது அதிகாிக்கப்படுகின்ற 

வாிகளால் அரசு எதிர்பார்க்கின்ற இலக்கக எட்டுவது 

சிரமமான காாியமாகும். உதாரணமாக, எமது நாட்டில் 

உருகளக்கிைங்கு அறுவகட தசய்யப்படும் காலங்களில் அதன் 

இறக்குமதி வாிகய அதிகாித்து, எமது உற்பத்திகளின் அளவு 

மற்றும் நுகர்வுத் சதகவககளக் கருத்தில் தகாண்டு அதன் 

இறக்குமதிகய மட்டுப்படுத்துமாறும் நான் பல தடகவகள் 

இங்கு வலியுறுத்தி வந்துள்சளன். அந்தக் சகாாிக்கககய ஏற்று 

அகத ஒழுங்காக நகடமுகறப்படுத்தவில்கல. இந்த 

நிகலயில், இன்று சந்கதயில் உள்ளூர் உற்பத்தி உருகளக் 

கிைங்கின் விகல அதிகாித்தும் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

உருகளக்கிைங்கின் விகல மிகக் குகறந்தும் 

காணப்படுகின்றது. இந்த நிகலயில், உள்ளூர் உற்பத்திககள 

எப்படி அதிகாிக்க முடியும்? எனசவ, உற்பத்திகளுக்கு வாி 

விதிப்பதற்கு முன், உற்பத்தி முயற்சிககளப் பாதிக்கின்ற 

காரணிகள் அகற்றப்பட சவண்டும்.  

இன்று நிறுவனங்ககளப் பதிவுதசய்வதற்கான கட்டணம் 

அதிகாித்திருப்பதனால் சிறிய மற்றும் நடுத்தர ததாைில் 

முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக முடக்கப் 

பட்டுள்ள ஒரு நிகலசய காணப்படுகின்றது. அசதசநரம், சநரடி 

வாிகள் குகறக்கப்பட்டு, மகறமுக வாிகள் 

அதிகாிக்கப்படுவதால் சாதாரண தபாதுமக்கசள அதிகமான 

பாதிப்புகளுக்கு உட்படுகின்றனர். இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற 

சுமார் 8.5 மில்லியன் உகைப்பாளர்களில் சுமார் 1.5 மில்லியன் 

உகைப்பாளர்கள் அரச பணியாளர்களாக இருக்கின்றனர். 

இவர்களுக்கான ஊதியம் உட்பட ஏகனய அகனத்துக் 

தகாடுப்பனவுககளயும் மக்களிடமிருந்து தபறப்படுகின்ற வாிப் 

பணத்திலிருந்சத தசலுத்தசவண்டியுள்ளது. எனினும், 

இவர்களால் நாட்டுக்குக் கிகடக்கின்ற தபாருளாதாரப் 

பங்களிப்புகள் குறித்து ஆராய்ந்துள்சளாமா? இவ்வாறு 

பார்க்கும்சபாது, எமது நாட்டினது தபாருளாதார நிகல 

ததாடர்பில் பல்சவறு சகள்விகசள எஞ்சியிருக்கின்றன. இந்த 

நிகலயில் மாற்றங்ககள ஏற்படுத்த முன்வர சவண்டும். 

அதற்தகன ஒழுங்கானதும் நிகலயானதும் நிரந்தரமானதுமான 

நிதி முகாகமத்துவக் தகாள்ககயும் அசதவககயிலான சதசிய 

தபாருளாதாரக் தகாள்ககயும் வகுக்கப்பட்டு, உாியமுகறயில் 

அது தசயற்படுத்தப்பட சவண்டுதமன்றும் நாட்கட 

முன்சனற்றுவதற்கு நாட்டின் பிரகசகளுக்கு வைிசயற்படுத்திக் 

தகாடுக்கும் வககயில் அவர்களது உற்பத்திககளப் 

தபருக்குவதற்கு ஊக்கமளிக்கப்பட சவண்டுதமன்றும் 

அவர்களது உற்பத்திககளப் பாதிக்கின்ற காரணிகள் மற்றும் 

வாிகள் அகற்றப்பட சவண்டுதமன்றும் சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன்.   

அத்சதாடு, சதசிய மற்றும் சர்வசதச முதலீட்டாளர்கள் 

தங்களது முதலீடுககள சமற்தகாள்ளத்தக்க வககயில் எமது 

நாட்டின் முதலீட்டுத் தளங்களின் சூைல் மாற்றியகமக்கப்பட 

சவண்டுதமன்றும் நாட்டின் அகனத்து நபர்களுக்குதமனப் 

தபாதுவானதும் சமமானதுமான ஒரு வாிக் தகாள்கக 

அமுல்படுத்தப்பட சவண்டுதமன்றும் சகட்டுக்தகாள்கின்சறன்.  

உதாரணமாக, எஸ்சரானியா நாட்டில் தனியார் வருமான வாி 

22 வீதமாகவும் வர்த்தக வருமான வாி 22 வீதமாகவும் 

அறவிடப்படுகின்றது. இதன்படி, ஊதியம் தபறுகின்ற 

அகனவரும் தனியார் வருமான வாிகயயும் வர்த்தகங்களில் 

ஈடுபடுகின்ற அகனவரும் வர்த்தக வருமான வாிகயயும் 

தசலுத்துகின்றனர் என்பகத இங்கு சுட்டிக்காட்டி, எனக்கு 

இந்த சநரத்கதக் தகாடுத்தகமக்கு நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்சறன். 

 
[අ.භා.  .10] 

 
ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශග රවමි සව්ාමීන් වහන්සඊ හිටපු ජ ාධිපතිතු නි; ශම් රට 
ශේරා ගත්  ාිකිාශණනිඊ ශම් අවසථ්ාවට සහභාගී වී සින  

ත ත්රවරුනිඊ සශහෝද්ර සශහෝද්රිිනිඊ තමුන් ාන්ශසේලවලා සිිදෙ 
ශද් ාශගන්   ට අවසරයි. අශප්  ාතෘ භූත ි ඉතා  තීරණාත් ක 
තැ කට පත් ශවලවලා තිශබ  ශවලවලාවක; අඳුරු හිර කුනික ගත 

කරන්  අපට බලවල කරලවලා තිශබ  ශවලවලාවක; ශම් රශට් ඉතිහාසි 
ආපසස්ට අනයත න් සින  ශවලවලාවක; පරගැති  යාි පත්රික් එබඳපිට 
රඟ ද්ැක්ශවත න් තිශබ  ශවලවලාවක; ඒ පරගැති  යාි  පත්රිට 

අනුව රූකඩ ශද් පාලවල   ාිකින්  ැටශව  විග ඩ ඊ ඒ 
ජුගුප්සාජ ක ද්ර්  ි බලවලාශග  ඉන් ට අපට සිදු ශවලවලා තිශබ  
ශවලවලාවක තමුන් ාන්ශසේලවලා අ තන්  ලවලැබී   ා ඉතා වැද්ගත් 

ශකැට සලවලක වා.  

ශම් ආණ්ඩුව  බලවලිට ආශේ ශම් රශට්  හ ජ ිාශ  බඩ අත 
ගාලවලා බව තමුන් ාන්ශසේලවලා ද්න් වා. ආර්ථිකශද පිශප   ලවලක් 

පිබඳබාව ශබැරු හී   වලවලා ත යි ශම් ආණ්ඩුව බලවලිට පත් වුශණ්. 
තමුන් ාන්ශසේලවලා ඒ  වපු හී  අවුරුදු ශද්කක් ඇතුළත - අද් 
ව ශකැට - කුඩු පට්ටම් ශවලවලා අවසා යි. ශම් ශහැර තක්කඩි 
ආණ්ඩුව ශහැරකත න් අගතැන්පත් ශවච්  ආණ්ඩුවක් ප ණක් 

ශ ැශවයිඊ  හ ජ ිා  ත නිර් ාණි කර  ලවලද් බලවලාශපැ ශරැත්තු 
අමු - අමුශේ මකතු මකතු කරලවලා ඉරා ද්ාපු ආණ්ඩුවක් බවට ශම් 
අවුරුදු ශද්ක ඇතුළත පත්ශවලවලා අවසා යි. තමුන් ාන්ශසේලවලාට 

අප අමුතුශවන් කිින්  ඕ ෑ  ැහැඊ ශම් රශට් ආර්ථිකි අද් හතර 
ගාශතන් වැනලවලා තිශබ  බව. ශද්වි හාමුදුරුවශන්! උශද්ට කථා 
කළත් ණි බර; ද්වල්ට කථා කළත් ණි බර; රට කථා කළත් 

ණි බර. වැසිකිබඳිට ගිහිල්ලවලා ශම්  හත්වරු හිතන්ශන්ත් ශම් 
ණි බර ගැ යි.  

 හින්ද් රාජපක් ජ ාධිපතිතු ා ශම් රශට් බලවලිට පත් 

ව  ශකැට ද්ළ ශද්ීයි නිප්ානයතශද ්රති තික් හැනිට ණි බර 
තිබුශණ් සිිිට ,6ක් බව  තමුන් ාන්ශසේලවලා ද්න් වා. එතු ා 
යුද්ධික් කළා. ඒක නිකම් යුද්ධික් ශ ැශවයි. ේට කමේන් 
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තිබුශණ් ශකකර ගා  යුද්ධ; අත ගා  යුද්ධ. අත ගා වා; 

රිශද් වාද් කිිලවලා අහ වා; ආපසු අත ගා වා; ගහ වා; රිදුණාද් 
කිිලවලා අහ වා. එශහ  යුද්ධ ත යි කමේන් තිබුශණ්. ඒ යුද්ධවලවලට 
පුච් පු ගිනි අවි; ඒ යුද්ධවලවලට පුච් පු උණ්ඩ; ඒ යුද්ධවලවලට ශග ාපු 
අවි ආයුධ; ඒ යුද්ධවලවලට ශග ාපු ්රහාරක ගුවන් ිා ා 

ඔක්ශකැට  පිච්චුශේ ණිට ගත් සල්මේ.  හින්ද් රාජපක් 
ජ ාධිපතිතු ා 2005 බලවලිට ඇවිල්ලවලා යුද්ධි පටන් අරශග  
අවුරුදු ශද්ක හ ා ශරන් ඒ යුද්ධි අවසන් කළා. ණි අරශග  

ත යි ඒ ආයුධ ගත්ශත්. හැබැයිඊ ලලවලද්ාීව ඒවා ශිැද්වලවලා අවුරුදු 
ශද්කහ ාශරන් ශම් රටට සා ි නය වලවලා දුන් ා. අද්  උතුශර් 
ශද් පාලවල   ාිකින් ශ ැ වා කිේවත්ඊ එතු න්ලවලා ශම් 

පාර්මේශම්න්තුශේ වාඩිශවලවලා නිද්හශසේ කථා කර වා.  
කිමේශ ැච්චිශද ශ ැ වා ශවයිද් කිිලවලා හිත හිතාඊ ළ තැවි  ළ තැවි 
කථා කරන්ශන්  ැතිව  පපුශේ තිශබ  නක නිද්හශසේ පිට කරන්  

පුළුවන් ශවලවලා තිශබන්ශන් ඒ ත ම  රු ත්රස්ත වයාපාරි තුරන් 
කරලවලා ශම් රශට් සකලවල ජ ිාට සා ි ලවලබා දීපු නිසයි. ඒ අවි 
ආයුධවලවලට පිච්චුශේ ණිට ගත් සල්මේ බව තමුන් ාන්ශසේලවලා 
ද්න් වා. යුද්ධි වවාශග  කාපු අි; යුද්ධි අත ගාපු අි; යුද්ධි 

ත න්ශ  ජීවශ ෝපාි  ාර්ගි බවට පත් කර ගත් අි; ණිට ගත් 
සල්මේ ශම් රශට් පුච්  පුච් ා  විශ ෝද්ාස්වාද්ි ලවලබපු අි අද්  හින්ද් 
රාජපක් යුග ශද ගත් ණි බරක් ගැ  කථා කර වා. 

තමුන් ාන්ශසේලවලා ද්න් වාඊ ණි අරශග  යුද්ධ කරලවලා ඒ යුද්ධශද 
්රතිලලවල ශග ාපු බව. ණි අරශග  රශට් ආර්ථිකි හද්ලවලා ඒ 
ආර්ථිකශද ්රතිලලවල ශග ාවා. සිිිට හික හතක වර්ධ  

 ට්ට කට ශම් රශට් ආර්ථිකි අඛ්ණ්ඩව පවත්වාශග  ආවා.  

ශම් රශට්  හ ජ තාවට වැඩි වැඩිශින් උත්පාද් ි කර  
ජීවශ ෝපාි  ාර්ග නිර් ාණි කළා. එශහ  තිබුණු රට බාර 

අ රශග  අවුරුදු ශද්කක් ගත ව ශකැට රුපිිලවල හතර ගාශතන් 
වැනලවලා. රුපිිලවල කඩා වැටීශම් ්රතිලලවලික් හැනිට රශට් ණි බර 
වැඩි වුණා. හම්බන්ශතැට වරාි වාශ  වරාින් ශද්කක් හද්න්  

පුළුවන් ඒ වැඩි ශවච්  ණි බශරන්. ශම්වා ගැ  කල්ප ා කරලවලා 
බලවලන් .  

අද් හාල් කිශලවලෝවක් රුපිිල් 100යි. ශපැල් ශගඩිික් රුපිිල් 
,0යි. ශද්විින්ට ගහන්  ශපැල් ශගඩිික්වත් ගන්  බැහැ. ශද්වි 

හාමුදුරුවශන්! ශපැල් ශගඩිි රුපිිල් ,0යි.  හින්ද් රාජපක් 
යුගශද අශප් රට සහමේන් සව්ිං ශපෝණි ශවච්  රටක් බව 
තමුන් ාන්ශසේලවලා ද්න් වා. ශපැශහැර සහ ාධාරි ශගැවිිාට 

දීලවලාඊ ශම් රශට් ශගැවි ජ තාවට  ැඟිනන්  අත හිත දීලවලාඊ සහමේන් 
ස්විං ශපෝණි කරපු රශට් අද් පිට රනන් හාල් ශග ැල්ලවලා 
කවන්  හද් වා. ශගැවිිා හතර ගාශතන් වට්ටලවලා. වගා කර  

කුඹුරු ඉඩම් ්ර ාණි ද්වසින් ද්වස අඩු ශව වා. 

ගම්බද් අහිංසකඊ නයමේඳු ජ ිාශ  ආද්ාිම්  ාර්ග සිිල්ලවල තූ තූ 
ශකැට ව සා ද් නු ලවලැබ තිශබ වා. තමුන් ාන්ශසේලවලා කල්ප ා 

කරලවලා බලවලන් ඊ ඒ කාලවලශද  ම් ශගැවීන්ට ්ර ් ික් එ  ශකැට 
රතු අමුඩ බලවල කාි ආවා. ද්ැන් ශද්යිිශන්! ශබශහතකටවත් ඒ රතු 
අමුඩ බලවල කාි ද්ැක ගන්  විධිික්  ැහැ. 

තමුන් ාන්ශසේලවලා කල්ප ා කරලවලා බලවලන් . පාශර් ි  

ශවශළන්නයිකට ගීික් කිින්  කිේශවැත්ඊ ඒ ශවශළන්නයි 
ශ ැකක්ද් කිින්ශන්? ''ලූනුඊ මකර - ලූනුඊ මකර''. ඒක ත යි ඒ 
ශවශළන්නයි කිින්  ද්න්ශන්. රනිල් වික්ර සිංහ  හත්තිාත්ඊ 

ආණ්ඩුවත් ගත්ශතැත් හරිිට අර ශවශළන්නයි වාශ . ශ ැකක්ද් 
කිින්  ද්න්ශන්? ''විකිණී ඊ විකිණී  - විකුණා ශග  කෑ '' ශව  
ගාි ාවක් ද්න්ශන්  ැහැ. 2001- 200 ත් ශම් රශට් පාලවල ි 

ශහබවූවා. ශ ැකක්ද් ගීති? පාශර් ි  ශවශළන්නයිශ  ගීති 
''ලූනුඊ මකර'' වාශ ඊ ''විකිණී ඊ විකිණී  - විකුණා ශග  කෑ '' 
ත යි ඒ අිශ  ගීති ශවලවලා තිශබන්ශන්. 

අශ ක් පැත්ශතන්ඊ සරත් ශෆැන්ශසේකාත් ඉන්නයිාවට ගිහින් 

කිි වාඊ ''අපි ඉන්නයිාවට ත්රිකුණා ලවල වරාි  ශද් වා'' කිිලවලා. 
අග ැතිතු ා  ශලවලෝක ආර්ථික සමුළුශේදී කිි වාඊ ''ඉන්නයිාව 
ස ඟ ත්රිකුණා ලවල වරාි සංවර්ධ ි කරන්  අපි කටයුතු 
කර වා''යි කිිලවලා. ඉන්නයිාව කිි වාඊ ''අශප් එශහ  අද්හසක් 

 ැහැ'' කිිලවලා. ඒක ශලවලෝකශද තිශබ  සව්භාවික වන ා ශද්වැනි 
වරාි. ඒ වරාි පවා ශ ැරටුන්ට දීලවලා ශම් රට බලවලවත් ජාතීන්ශ  
තිප්ශපැළක්ඊ බලවල අරගලවලශද ද්ඩබි ක් බවට ශපරළන්  ත යි ශම් 

ආණ්ඩුව අද් ක්රිිා  ාර්ග ගනිත න් ඉන්ශන්. ඒවාට ශම් රශට් 
ජාතිකවාදී බලවලශේගවමේන් බාධා ශව  ශකැටඊ ඒ බලවලශේග 
 ර්ද් ි කරලවලාඊ ශම් ග   ශඩෝසර් කර ශග  ි   ාර්ගික් 

ත යි ශම් ශපරළා ශග  එන්  හද්න්ශන්. තමුන් ාන්ශසේලවලා 
කල්ප ා කරලවලා බලවලන් . පාලවලකශිෝ නිරුවතින් ඉන්  ශකැටඊ 
පාලවලකයින්ට හිශත වා අමුඩි ගහ ශග  ඉන්  ත නිහාට පිසස්ුයි 

කිිලවලා. ඒ වාශ  ඊ ශම්  යාි පත්රිට විරුද්ධ ත නිස්සුන්ට පිසස්ුයි 
කිිලවලා හිත වාඊ ශහදෙශවන් ඉන්  පාලවලකින්.  

ඒක අශප් වරද්ක් ශ ැශවයිඊ ශහදෙශවන් ඉන්  පාලවලකින්ශ  
වරද්ක්.  රනිල් වික්ර සිංහ අග්රා ාතයවරිා  හ බැංකු බැඳුම්කර 
වං ාශවන් ඔප්පු කළාඊ ඔුවශ  පැනකිරිි ශ ැකක්ද් කිිලවලා. ශම් 
රට ද්වසින් ද්වස ආර්ථික අවපාතිකට ඇද්ලවලා ද්ා  ග න්  හ 
බැංකුව  හ ද්වල් ශහැරා කාලවලා ශපන්නුවාඊ ත න්ශ  ආර්ථික 
ද්ර්  ි ශ ැකක්ද් කිිලවලා. ඒ නිසා අද් තවත් තක්ශසේරු කරලවලා 
බලවලන්  කිසි  ශද්ික්  ැහැ. තමුන් ාන්ශසේලවලා ද්න් වාඊ 
"ශතැනල්ශල් පුරුදු ශසැශහැ  ශතක්  පවති වා" කිිලවලා 
කිි  ක් තිශබ  බව.  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒක ඇත්තඊ ඒක ඇත්ත. 
 

ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රනිල් වික්ර සිංහ අග්රා ාතයවරිාශ  ශතැනල්ශල් පුරුදු ගැ  

 හා ාර්ි සු රිත ගම්ලවලත්  හත් ිා එක ශවලවලාවක කිේවා. 
ශ ැකක්ද්ඊ කිේශේ? අග්රා ාතය රනිල් වික්ර සිංහ ගැ  එතු ා 
ශ න්  ශ ශහ  කිේවාඊ "විිළුණු ද්ැනුශ න්ද්ඊ පිබඳස්සුණු 

හද්වතින්ද් යුක්ත පුද්ගලවලශිකි" කිිලවලා. විිළුණු ද්ැනුශ න්; ශම්ක 
පරණ ද්ැනු ක්. 
   

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු ා. 
       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ශතැනල්ශල් පුරුදු නයගට  
ි වා කිිලවලා ශ තු ා කිේවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ා ්ර  ්ි ඉනයරිපත් කරන් . 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශම් බදුරමේශද බැංකු කඩපු පුරුදු ත යි ින්ශන්.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ා කථා කරන් . 

 
ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තමුන් ාන්ශසේලවලා කල්ප ා කරලවලා බලවලන්  -[බාධා කිරීම්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතු ා කථා කරන් .  

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අර cheques නක ශගවන් . 

 
ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තමුන් ාන්ශසේලවලා කල්ප ා කරලවලා බලවලන් ඊ "ශතැනල්ශල් 
පුරුදු ශසැශහැ  ශතක් පවති වා" කිි  කිි   ගැ . ඒවා 

 ැති ශවන්ශන්  ැහැ. 2001 ආවා "Regaining Sri Lanka"   
සැලවලැස් ; ශම් රට විකුණා ශග  කෑ . ශද් ළ ශබදුම්වාද්ිට උතුරු
- ැ ශඟ හිර පාවා දී . ශද් ළ ජ තාවට අයිතිවාසිකම් දී  
ශ ැශවයි.    ඉන්ශන්ඊ රි ාන්ඩ් බන්ධ ාගාරශද.  

     

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 ශ ැ වා කරලවලා ද් ගිශද? 

 
ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අද් එ  රි ාන්ඩ් බන්ධ ාගාරශද ශකැන සිරකරුවන් ඉන් වා. 

ඔවුන් කිි වාඊ "ශම් ආණ්ඩුවට කතිශර් ගහන්  කිිලවලා අපි  
ශගවල්වලවල ත නිසුන්ට කථා කරලවලා කිේවා. ඒත් අපි අද්  කම්පා 
ශව වාඊ ශම් ආණ්ඩුව බලවලිට ශගශ න්  උද්ේ වුණු එක ගැ '' 

කිිලවලා. ශද් ළ ජ තාවශ  සැබෑ අයිතිවාසිකම් ලවලබා දී   
ශ ැශවයිඊ ශද් ළ ශබදුම්වාදීඊ ජාතිවාදී ශද් පාලවල නින්ට ශද්ැළ 
පිශද්නි දී යි කරශග  ආශේ. 

 ඒ විතරක් ශ ැශවයිඊ  ශම් රට අද් අරශග  ින්ශන් ශ ැ  

 ාවශත්ද් කිිලවලා තමුන් ාන්ශසේලවලා ශත්රුම් ගන්  ඕ ෑ. ශම් 
ශගැල්ලවලන් ද්හසක් ශබැරු කිිලවලා ශද්ශවැලවලක්  වන්  හද් වා. 
 වන්  පුළුවන්ද්? ශබැරු කිිලවලා ශද්ශවැලවලක් හද්න්ශන් 

ශකැශහැ ද්? කල්ප ා කරලවලා බලවලන් . Volkswagen කාර් 
නිප්ාද් ි කර වා කිිලවලා ශබැරු කිි වා. Wi-Fi  ශද් වා 
කිිලවලා ශබැරු කිි වා. රුපිිල් 10ඊ000ක් මූමේක වැටුපට එකතු 

කර වා කිිලවලා ශබැරු කිි වා. ශම් රශට් ආර්ථිකි පුම්බ වා 
කිිලවලා ශබැරු කිි වා. පට්ටපල් ශකබර. ශකබර ශද්සා බා  
ග න් ශම් ශගැල්ලවලන් කිි වා-  

ගු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා (රාජය 
පරිපාලන හා කළෙනාකරණ අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார - தபாது 

நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇ තිතු නිඊ ඔබතු ාශ  point of Order එක ඉනයරිපත් 
කරන් . 

 
ගු ආර්.එම්. රිංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු නිඊ අපි රුපිිල් 10ඊ000ක මුද්ලවල 

වැටුපට එකතු කරලවලා අවසා යි. මූමේක පඩිිටත් එකතු කර වා. 
ශබැරු කිින්  එපා.  

 
ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

කල්ප ා කරලවලා බලවලන් . ශම් ශබැරුවමේන් -ප වමේන්- 
ශද්ශවැලවලක්  වන්  හද් වා. එශහ  ශද්ශවැල්  වන්  බැහැ. 
එශහ  ශද්ශවැල්  වන්  පුළුවන්  ම් ශම් ශකළලවලා තිශබ  ප  

කන්ද්රාශවන් ද්ැන් ශද්ැශවැල් එකක් ශ ැශවයි ද්ාහක්  ැශවන්  
ඕ ෑ. 2015 ජ වාරි  ාසශද 0, ශවනිද්ා ශම් රශට් ත නිසුන්ට 
වැරදුණා. ශ ැකක්ද් කශළේ?  කශඩන් ශපැල් ශගඩිික් අරන්  

ශද්විින්ට පාශරදී ශපැල් ගැුවවා වාශ  වැඩක් වුශණ්. පාශර් 
ශද්විශිෝ ඉන් වාද්? පාශර් ශකැශහේද් ශද්විශිෝ? කශඩන් ශපැල් 
ශගඩිික් අරශග  පාශර් ගහලවලා බැදෙවා. ශද්විශිෝ පාශර් 

ශකැශහේද්? ශද්විශිැත්  ැහැ; ශපැල් ශගඩිිත්  ැහැ. 2015 
ජ වාරි 0, ශවනිද්ා වුශණ් ඒකයි. ඒ නිසා ශත්රුම් ගන්  ඕ ෑ. 
ශම් ග   අපි ආශිත් අශ ක් පැත්තට හරවන්  ඕ ෑ. 
කුරුණෑගලවල නයස්ත්රික්කශද එක්සත් ජාතික පක්ශද එක්  න්ත්රී 

ශකශ ක් පාර්මේශම්න්තුශේදී කිි වාඊ "අපි ශ  වා විශ ේ 
අධිකරණික්. ඒ අධිකර ණශින් ඒකාබද්ධ විපක්ශද 15ක්ඊ 
20ක් අතර පිරිසක්  ඩු අහලවලා හිශර් ද්ා වාඊ ද්ඬුවම් ලවලබා ශද් වාඊ 

්රජා අයිතිි අශහෝසි කර වාඊ අවුරුදු 5කට වකට ්රජා අයිතිි 
 ැති කර වාඊ ඒ අි ්රජා අයිතිි ඇතිව එ ශකැට  හින්ද් 
රාජපක්ට අවුරුදු ,2ක් විතර ශව වා. එතශකැට ශකැරන්  

පුළුවන් ශකන් ශගඩිික්  ැති ශව වා" කිිලවලා. ශ න්  
බලවලන් ශකෝ මතිශද විධා ි; මතිශද  ගරුත්වි; මතිශද 
ස්වාධී ත්වි ගැ  කට  ැද් ශද්ැඩවපු පිරිස ේශද පාර්මේශම්න්තුව 

ඇතුශළේ ලවලේජා  ැතිව කථා කරලවලා කිි  ශද්ි.  ශ ැකක්ද්ඊ 
කිින්ශන්? ශ න්  තිර පිටපත. ''විශ ේ අධිකරණි හද්ලවලාඊ 
පාර්මේශම්න්තුශේ ඒකාබද්ධ විපක්ශද 20ක් ප ණ ශද්ශ ක් හිශර් 

ද්ාලවලාඊ ්රජා අයිතිි අශහෝසි කරලවලා ශද් පාලවල  පිට්ටනිි තනිශින් 
අපට මේිා ගන් වා'' කිිලවලයි. ශම්ක පුදු  කතන්ද්රික් ශන්.  

තරගික්  ැහැඊ පිට්ටනිි මේිා ගන් වා. ්රතිවාදී තරගකරුවා 
පිට්ටනිශින් එබඳිට ඇද්ලවලා ද්ා වා. ඒකට විශ ේ අධිකරණ 
ශ  වා. ශද්යිහාමුදුරුවශන්! ්රජාතන්ත්රවාද්ි කිින්ශන් ශම්කද්? 
අශන් අම්ශම්! ශද්දුනු හවුලවල රතු පා ටඊ ගුරු පාටඊ කහ පාටඊ අර පාටඊ 
ශම් පාටඊ අමේද්ඊ ශකැනද්ඊ  රිද්ඊ හිවල්දෙද්ඊ  ශම් ඔක්ශකෝ  ජාතිශද 
කට්නි එකතු ශවලවලා 2015 ජ වාරි ,වැනිද්ා හද්ාපු ඒ හවුශලවලන් 
ශ ැකක්ද් කශළේ? අන් ඊ ඒ හවුශලවලන් ්රජාතන්ත්රවාද්ි ශද්ෝශර් 
ගලවල වා. ශම්ක ත යි මුන් ැශහේලවලාශ  සැලවලැස ්. ශම්ක ත යි 
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මුන් ැශහේලවලාශ   යාි පත්රි. ශද්යිහාමුදුරුවශන්! ඔශහැ  
කථාවක්  හින්ද් රාජපක්  ැතිතු ාශ  ආණ්ඩුව කාලවලශද කාශ  
හරි කනන් පිට වුණා  ම්ඊ ඇශ රිකානු තා ාපති කාර්ිාලවලශද රන් 
ශද්ශවැලවල ද්ැන් එශහ ම් ගිනිිම් ශවලවලා. ඇශ රිකානු තා ාපති 
කාර්ිාලවලශද රන් ශද්ශවැශලවලන් වහා  නිශේද්  නිකුත් ශව වා. 
 හා බ්රිතා ය යු ශරෝපා සංග ශින් වහා  නිශේද්  නිකුත් 
ශව වා. ඒ රන් ශද්ශවැලවල උණු ශව වා. අද් ඒ බටහිර තා ාපති 
කාර්ිාලවල නිනය. ශම් රශට් ්රජාතන්ත්රවාද්ි ගැ ඊ සිවිල් ස ාජි ගැ  
කට  ැත ශද්ැඩවපු NGO කාක්ශකෝ ඔක්ශකෝ  නක අද් නිනය. ඒ 
නිසා අපට ශප් වාඊ ශම්ක ත යි මුන් ැශහේලවලාශ   යාි  පත්රි 
කිිලවලා. රාජපක් යුගිට කිේවා ''ඒකාධිපති ශරජී ි'' කිිලවලා. බුදු 
හාමුදුරුවශන්! හැ  ඡන්ද්ික්  නිිත ත ශවලවලාවටත් කමේන් තිේබා. 
හැ  අවුරුද්ද්ක  ඡන්ද් තිේබා. ද්ැන් පළාත් පාලවල  ඡන්ද්ත්  ැහැ. 
ද්ැන් මුන් ැශහේලවලා ලවලැහැස්ති ශවන්ශන්ඊ ශම් පරගැති ආණ්ඩුව 
ලවලැහැස්ති ශවන්ශන් පළාත් පාලවල  ඡන්ද්ි විතරක් ශ ැශවයිඊ 
පළාත් සභා  ැතිවරණත් ප ත් සංශ ෝධ ික් කරලවලා කල් 
ද් න් යි. කවද්ා ශව කම් කල් ද් න්  ද්  හත්වරු ශන්! හිටපු 
ජ ාධිපති  හින්ද් රාජපක්  ැතිතු ාශ  විස අවුරුදු ,2ක්ඊ , ක් 
ශව කම් කල් ද් න් ද්? එතකම් ශම් රශට්  හ ජ තාව 
තමුන් ාන්ශසේලවලාට ඕ ෑ විධිිට කරශග  ින්  දීලවලා නිකම් 
බලවලාශග  ඉඳියි කිිලවලා ද් හිතන්ශන්? ශම් පරඬැල් ආණ්ඩුවඊ 
පරගැති ආණ්ඩුව හිත වා  ම් ශම් රශට් ත නිසස්ු ත න්ට ඕ ෑ 
විධිිට  ැටශවයි කිිලවලාඊ වැඩි කල් ින්  කමේන් ශම් රශට්  හ 
ජ ිා ඔප්පු කරලවලා ශපන්ව වාඊ ශම් පරගැති හවුලවල  හ ජ ිාට 
ඕ ෑ විධිිට  ටව  බව. ඒක ගැ  විවාද්ික් තිිාගන්  එපා. 
ද්ැන් ශම් ශගැල්ලවලන් කිි වාඊ ''අපි හම්බන්ශතැට වරාි චී ිට 
ශද් වා; ඒශක් පාඩුව ඒශකන්   කා ගන් වා'' කිිලවලා. ''අරක 
ඉන්නයිාවට ශද් ව; ශම්ක ඇශ රිකාවට'' ශද් වා කිි වා.  
අරශගැල්ලවලන්ට ශද් වාඊ ශම්ශගැල්ලවලන්ට ශද් වා කිිලවලා විතරයි 
මුන් ැශහේලවලාශ  කථාව.   

       
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර  න්ත්රීතු ාඊ ඔබතු ාශ  point of Order 
එක ඉනයරිපත් කරන් . 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ද්ැන් ශම් පරගැති ආණ්ඩුව 

ඉන්නයිාවට ශද් වා කිි වා. චීන්නුන්ට ශකැළ ගන් සින් ක්කරව 
අක්කර 20ක් ශද් ශකැට තමුන් ාන්ශසේලවලා ශකැශහේද් හිනශද?  
 

ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තමුන් ාන්ශසේලවලා කල්ප ා කරලවලා බලවලන් ඊ ශම්ක හරිිට 

එළශද් ක්  රලවලා ඇිශ  හත න් ශසශරප්පු ද්ා ික් ශද්න්  
හද් වා වාශ  වැඩක්. ශද් ළ ්රස්තාව පිරුළක් තිශබ වාඊ අශප් 
ශද් ළ ජාතික සන්ධා ශද ගරු  න්ත්රීතු න්ලවලා ද්න් වා ඇති. 

ශද් ළ ජාතික සන්ධා ශද  න්ත්රීවරු ශපශ   ශතක්  ා ශද 
ශකැතැ ක ශහෝ ඉන් වා  ම් එතු න්ලවලා ශම් ්රස්තාව පිරුළ 
ද්න් වා ඇති. එළශද් ක්  රලවලාඊ ඒ  රපු එළශද් ශ  හත න් 
ශසශරප්පු ද්ා ික් ශද් වා කිිලවලා කවුරු හරි කිේශවැත්ඊ කවුද් ඒක 

පිබඳගන්ශන්? එළශද් ක් ඉන්ශන්  රලවලා ශසශරප්පු ද්ා ික් 
ශද්න් ද්?  

හම්බන්ශතැට ජාතයන්තර වරාි කිින්ශන් අ ාගතශදදී ශම් 

රශට් රත්රන් බිත්තර ද්   කිකිබඳික්. ශලවලෝකශද  ැේ ග න් 
 ාර්ගි ශව ස් ශව වා. තායිලවලන්ති හරහා අදෙත් ඇළ  ාර්ගික් 
කැශප වා. ඒ ඇළ  ාර්ගි හරහා හම්බන්ශතැට වරාි ශම් රශට් 
නයදුලවල  වරාි බවට ඒ  ව ශසේද්  ාවශත් පත් ශව වා. ඒවා 

ද්ැ ශග  ත යි චී ි ශම්ක ගන්ශන්. ඒ නිසා ශත්රුම් ගන්  
ඕ ෑඊ ශම් රශට් ආර්ථිකශද අ ාගත අභිවෘද්ධිි සලවලස  ශම් 
ආර්ථික  ර් ස්ථා  ශ ැරටුන්ට පාවා දීලවලාඊ- ශද්යිහාමුදුරුවශන්! 

ආණ්ඩුශේ  න්ත්රීවරු ශත්රුම් ගන්  ඕ ෑඊ ශකැතරම් ඔප ට්ටම් 
කළත් ිකඩ රත්රන් ශවන්ශන්  ැහැ කිිලවලා. රනිල් වික්ර සිංහ 
 හත් ිාශ   යාි පත්රි ශකැතරම් ඔප ට්ටම් කළත්ඊ රත්රන් 

කරන්  බැහැ. න ත්රීපාලවල සිරිශසේ  ජ ාධිපතිතු ා හිතාශග  
ඉන් වා ද් ද්න්ශන්  ැහැඊ රනිල්ශ   යාි පත්රි ඔප ට්ටම් 
කරලවලාඊ ඔප ට්ටම් කරලවලාඊ  ට්ටම් කරලවලාඊ ඔප කරලවලාඊ ඔප කරලවලාඊ 

 ට්ටම් කරලවලා ගත්තා  ශම්ක නිකම් රත්රන් ශවයි කිිලවලා. රත්රන් 
ශවන්ශන්  ැහැ. ිකඩ ශකැච් ර ඔප ට්ටම් කළත් රත්රන් 
ශවන්ශන්  ැහැ. වික්ර සිංහශ   යාි පත්රි ඔප ට්ටම් කළාට 
රත්රන් ශවන්ශන්  ැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක ශත්රුම් ගන්  ඕ ෑ.  

ශම් සැලවලැස ් 2001දී ආවා. ශබදුම්වාදීන්ට ශද්ැළ පිශද්නිි 
ශද්න්  ගිිා. රට  විකුණන්  ගිිා. අවුරුදු ශද්ශකන් ශම් රශට් 
 හජ ිා ඒ පාලවල ි එළවා ද්ැම් ා. ඒ ශවලවලාශේ  න්ද්රිකා 

බණ්ඩාර ාික කු ාරතුංග ජ ාධිපතිනිිඊ- අද් එතුත ිශ  
භූත කාව ගැ  අපට ශ ැ  විශේ   තිබුණත්ඊ- ශලතිහාසිකව  ඒ 
තීරණි ගත්තා. ඒ තීරණි ගත්ත නිසා ඒ බටහිර ගැති රූකඩ 

පාලවලකිාශ  නිි   රු  ස්වභාවශින් ශම් රශට් ජ තාව අත් 
විාන්  ගිි ඉරණශ න් ශේරාගන්  පුළුවන් වුණා. 

න ත්රීපාලවල සිරිශසේ  ජ ාධිපතිතු ාටත් අප ශ න්  ශම් ශද්ි 

කිි වා. ශම් ශපැශළැව ශවනුශවන් ින්තත න් ශහෝ  ාඩි 
වැශට වා  ම්ඊ ශම් ශපැශළැව ශවනුශවන් ින්තත න් ශහෝ ුවස්  
වැශට වා  ම් ,වැනි ද්ා ගත්ත තීන්දුව ගැ  පසුතැවී ක්ඊ 

කලවලකිරී ක් රට නින්ද්ට ි  ශකැටවත් තිශබ වා  ම්ඊ ශද්යි 
හාමුදුරුවශන්ඊ ශම් පරගැති හවුලවලට තවදුරටත් ඉනයරිිට ින්  
ශද්න්  එපා.  

ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ඉන්  රී ලවලංකා නිද්හස් පක්ශද  ැති 

ඇ තිතු න්ලවලාටත්  ා ි ක් කිින්  ඕ ෑ. ඒ  ැති 
ඇ තිතු න්ලවලා ගණ ාවක්  අපට අද් එ වාිඊ ශහට එ වාි කිි 
කිිා ඉන් වා. අද් ආවත් ක ක්  ැහැ. ශහට ආවත් ක ක්  ැහැ. 

ශකැශහැ ත් ශවසක් එක ළඟයි. ශවසක් එකට ත යි අප 
ශකැශහැ ත් බකට් පත්තු කරන්  බලවලාශපැශරැත්තු ශවලවලා 
ඉන්ශන්. ශවසක් එකට කමේන් බකට් පත්තු කරන්  

බලවලාශපැශරැත්තු වන්ශන්  ැහැ. අප එක ශද්ික් ඉතා  
ඕ ෑකත න් කිින්  ඕ ෑ. රී ලවලංකා නිද්හස් පක්ශද ගරු 
 න්ත්රීවරුනිඊ එක්සත් ජ තා නිද්හස් සන්ධා ශින්ඊ බුලවලත් 

ශකැළි ලවලකුණින් අප ඔක්ශකැ  ඡන්ද්ි ඉල්දෙවා.  හින්ද් 
රාජපක්ශ  ්රතිරූපි ඉනයරිිට ද් ාශග යි අප ඡන්ද්ි ඉල්දෙශේ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ තව වි ාඩිිකින් කථාව අවසන් කරන් . 
 

ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ශවලවලාශේ න ත්රීපාලවල සිරිශසේ  ජ ාධිපතිතු ාශ  පින්තූරි 
ශ ැශවයි අප ගැුවශේ. ඌශරෝ පස්ශසේ නයේවා  වුව පැනිාටත් 
අූ චි කන්  සිද්ධ ශව වා. රනිල් වික්ර සිංහලවලාශ  පසශ්සේ ගිිා  
වුව පැනශිෝ කිිලවලා හිශත  තමුන් ාන්ශසේලවලාටඊ රී ලවලංකා නිද්හස ්
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පාර්මේශම්න්තුව 

පක්ශද  ැති ඇ තිවරුන්ටත් අක ැත්ශතන් ශහෝ අූ චි කන්  
සිදුශව වා. ඒ නිසා ත යිඊ මීට නක කාලවලිකට කමේන් ලවලක්් න් 
ිාපා අශේවර්ධ  මුද්ල් රාජය ඇ තිතු ා කිේශේඊ "අප ඉන්ශන් 

අූ චි වළකයි." කිිා. ශද්යි හාමුදුරුවශන්! ඉන්ශන් අූ චි වළක 
කිිාත් ශත්ශර වා  ම්ඊ ඌ  ශරෝ පිනපස්ශසේ ගිහිල්ලවලායි ශම් අූ චි 
වළට වැටුශණත් කිිා හැ ශඟ වා  ම් තව ශ ැ  හත් වලවලා කටද් 

ශම්ක ද්රාශග  ඉන්ශන්? එ  නිසා ශම් රට ශවනුශවන් තීරණි 
ගන් . ශම්  ාතෘ භූත ි ශවනුශවන් තීරණි ගන් . සැබෑ ශලවලස  
ශම් රටට ආද්රි කර  ශද්  ා ක ජ  බලවල ශේග හිර ශගවල්වලවලට 

ගාල් කරලවලාඊ කූඩු කරලවලාඊ ද්ඩිම් කරලවලා ශම් පරගැති ග   ින්  
ඉඩ ශද් වාද්ඊ  ැද්ද් කිිා තීරණි කරන් . ශම් ශපැශළැවට 
ආද්රි කර  ත නිසුනිඊ  ේ ශපැශළැවටඊ පූජමි  ාතෘ භූත ිටඊ 

වන්ද්මි  ාතෘ භූත ිට ආද්රි කර  ත නිසුශන්ඊ ත න්ශ  ද්රුවා 
ශවනුශවන්  ැ ශඟ  ද්ාරක ශ්රේ ි හද්වශත් ශකැ ක ශහෝ 
තිශබ වා  ම්ඊ ඒ ද්රුවාශ  අ ාගති ගැ  ශම් ශපැශළැශේ පැළ 
කරන්  හී ික් තිශබ වා  ම්ඊ රටත් ජාතිිත් ශවනුශවන් ශම් 

පරගැතිඊ තක්කඩි හවුලවල තීරණාත් කව පරාජිට පත් කරන්   හ 
පාරට බැහැලවලා සටන් වනයන්  ූ ද්ා ම් ශවන් ඊ එක් ශරැක් 
ශවන් ඊ ශපළ ගැශහන්  කිිා ලවලක් සංඛ්යාත ජමජ ිාට 

ආරාධ ා කරත න්ඊ  ාතෘ භූත ිට ජිශේවා! ඒකාබද්ධ විපක්ිට 
ජිශේවා! ඔබ සිිදෙශද් ාට  ජි  ශේවා! යි කිිාත් ්රාර්ථ ා 
කරත න්ඊ නුශ ශගැඩ ඓතිහාසික රැබඳිට එක් ශරැක් වුණු 

ජ ිාටත්  ශ  ආ ාරිඊ ශග රවිඊ ්රණා ි පුද් කර වා. 
සිිදෙශද් ාට  ජශින් ජි  ශේවා! චී ශදදී අශත් තිබුණු 
ශපට්නි ගැ   ශගන් අසා ගැම ට  අවස්ථාව  ශ ැලවලැශේවා! යි 

කිිාත්  ා ්රාර්ථ ා කර වා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි.  

මීළඟටඊ ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු ා.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුාර ඉඳුනිල් අ රශසේ   න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාශ  point 
of Order එක ශ ැකක්ද්?   

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ වි ල් වීරවං  අශප් ජාතික 

වීරතු ා කථා කරද්නය වාසුශද්ව  ා ාික්කාර  න්ත්රීතු ාත්  හි 
වහශග  හිනිා. එතු ාට ශ හා පැත්ශතන් හින බන්දුලවල 
ගුණවර්ධ   න්ත්රීතු ාත්  හි වහශග  හිනිා.    ඉල්ලවලා 

සින වාඊ ශම් උත්තරීතර පාර්මේශම්න්තුවඊ -  [බාධා කිරී ක්]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාශ  කථාව 
පටන් ගන් .   

[අ.භා.  .30] 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ට කථා කරන්  අවසථ්ාව 

ලවලබාදී  සම්බන්ධව මුමේන්  ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වා.  

"ඔවා ශද්නු පරහටඊ ත ා සම් ශතහි පිහිටා සිට" කිිා 
කිි  ක් තිශබ වා ශන්. ශම් ජාතිි ශේරා ගත්ත  ද්දු  බණ්ඩාර 

කු ාරිාටඊ එශහ   ැත් ම් වීර කැප්ශපනශපැලවලටඊ 
 ශගැන්ගාශල්ශගැඩ බණ්ඩා වීරිාටඊ ශම් රට ශේරා ගත්ත 
කුඩාශපැලවල හාමුදුරුවන් වැනි ශග රවමි ස්වාමීන් වහන්ශසේලවලාට 

එහා ගිි ජාතික වීරිාශ  කථාව ත යි ඉස්සර ශවලවලා තිබුශණ්.  

 

ගු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
පං ායුධි! 

     
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හැබැයිඊ එතු ා අද් ආශේ රි ාන්ඩ් එශක් ඉාලවලායි. තුාර 

ඉඳුනිල් අ රශසේ   න්ත්රීතු ා කිිපු විධිිට බන්දුලවල ගුණවර්ධ  
 න්ත්රීතු ාටයිඊ වාසුශද්ව  ා ාික්කාර  න්ත්රීතු ාටයි ගා එන්  
ශම් පාර්මේශම්න්තුව ගා ගස්සලවලාඊ හවසට ශහැාට  ාලවලාඊ 
පාර්මේශම්න්තුශවන් ශහැාට කාලවලාඊ හවස හතහ ාරට විතර ශම් 

ිාළුවා බන්ධ ාගාර බස ්එකට  ඟි වා. බන්ධ ාගාරශද ඉන්  
බැරි නිසා පාර්මේශම්න්තුවට ඇවිත්ඊ ශම්ක ගා ගසස්ලවලා ි  එක 
ත යි ශම් කරන්ශන්.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම්ශක් වැද්ගත් ඊ හි ා ි  
කාරණි ශ ැකක්ද් ද්න් වාද්? ශ තු ා ේශද කථාශේදී  හා ාර්ි 
ආශු  ාරසිංහ  න්ත්රීතු ා ගැ  කථා කළා. අවුරුදු එකහ ාරකට 

විතර පසුව ත යි  එතු ා ශම් ආශු  ාරසිංහ  න්ත්රීතු ා ගැ   තක් 
කශළේ. වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ා සභා ගර්භශින් 
පිටශවලවලා ින්ශන් ශ ැකද්?  නකක් ඉන් . ආශු  ාරසිංහ 

 න්ත්රීතු ා ජාතික නිද්හස් ශපරමුශණ්  යාිා ාර්ි කිිා ශ ච් ර 
කාලවලික් කථා කශළේ  ැහැ. ඔබතු ා ලවලේජාවක්  ැතිව ද්ැන් ශම් 
ගරු සභාශවන් පිටශවලවලා ි වා. ඔබතු ා වීරශික්  ම් අසුශන් 

ඉාශග  ශම් කථාව අහශග  ඉන් . ඔි වාශ  ශහැා ශද්වල් 
නකක්    කිින් ම්. ආශු  ාරසිංහ විතරයි ජාතික නිද්හස ්
ශපරමුශණ් ශ ැළික් තිශබ  ත නිශහකුට හිනශද. අද් ආශු 
 ාරසිංහ  න්ත්රීතු ා ඉන්ශන් එක්සත් ජාතික පක්ශදයි. ඇයිඊ 

ඔබතු ා සභාශවන් පිටශවලවලා ින්ශන්?  හා ශලවලැකු ජාතික 
වීරශික් වාශ  කථා කර වා. හැබැයිඊ අපි ඉසස්රහා මුුවණට 
මුුවණ බලවලාශග  කථා කරන්   ක්තිික්ඊ ශකැන්ද්ක් ඔි  හා 

ශලවලැකු ජාතික වීරිාට  ැහැ. ද්ැන් සභාශවන් පිටශවලවලා ි වාඊ 

වහොරා. 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශහැරකම් කරලවලාඊ ශහැරකම් කරලවලා ආණ්ඩුශේ වාහ  ,0ක්ඊ -  
[බාධා කිරී ක්] 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්  උද්ි ාන්ත ගුණශසේකර  න්ත්රීතු ාශ  point of 
Order එක ශ ැකක්ද්? 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ආශු  ාරසිංහ කවද්ාවත් ජාතික නිද්හස් ශපරමුශණ් හිනශද 

 ැහැ. අහන් . 

 
ගු අජිත් ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඕක point of Order එකක්ද්? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු ා කථා කරන් . 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අසේ! අසේ! ශම් අර ජාතික නිද්හස් ශපරමුශණ් නිවාස 

සංවර්ධ  අධිකාරිශින් ශහැරකම් කරපු ශහැරා 
 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිි වාඊ ආශු  ාරසිංහ ශම් අි ශ  පක්ශද සිනශද  ැහැයි දෙ. 
ශම් අිශ   යාිා ාර්ිවරිා උපශද්ස් දුන් ාඊ ආශු  ාරසිංහ 
පක්ශද සිනශද  ැහැයි කිිලවලා. ජාතික නිද්හස් ශපරමුශණ් 

ශ ැළික් තිබුණු එක   නුස්සිායි සිනශද. ඒ  නුසස්ිාත් අද් 
එක්සත් ජාතික පක්ශද ඉන්ශන්. හැබැයිඊ ලවලේජාවට කාරණි 
ශ ියි.  හා ශලවලැකුවට ජාතිිට කෑ ගහලවලාඊ ජාතිිට  ැඟිනන්  

කිිලවලා කිිපු ශක ා  මේන් බණ්ඩාර ශම් පැත්ශතන්  ැඟිට්ටා  
 ැට්ට පස්ශසේ ගහශග  හැරිලවලා ගිිා. එ  නිසා  හා ශලවලැකු 
වීරයින්ට මුුවණට මුුවණ ඇවිල්ලවලා අපිත් එක්ක කථා කරන්  

හයිික්ඊ  ක්තිික්ඊ ශකැන්ද්ක්  ැහැඊ සශහෝද්රවරුනි. ශම්කයි 
ඇත්ත කථාවඊ මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නි. ඔි වා ශ   FCID 
එක ඉස්සරහා සු  ාවතී අක්කා ත න්ශ  දුවත් එක්කඊ ත න්ශ  
රැශහේ උන් එක්ක ඇවිල්ලවලා කෑ ගහ වා අපි ද්ැක්කා. ත න්ශ  

රැශහේ උන්ට වාහ  1 ක් දුන් ත න්ශ  අයිිා ශවනුශවන්;  ා ා 
ශවනුශවන්;  සස්ි ා ශවනුශවන් ද්ැන් සතිිකට ශද්කකට ප ණ 
කමේන් කණ්ඩාි ක් ඇවිල්ලවලා කෑ ගැුවවා. ඒ රැශහේ රැළ ශවනුශවන් 

ත යි ශම් කෑ ගහන්ශන්ත්. ඒ රැශහේ රැළට වැඩ කරපු ත න්ශ  
නාතිිාඊ රැශහේ එකා ද්ැන් කිි වාඊ "ජාතිිට  ැඟිනන් ." කිිලවලා. 
ශ ැකටද්? ත න්ශ  පවුශල් උන්ට කරන් . ත න්ශ  

සශහෝද්රිා සරත් වීරවං  හිශර්. සු  ාවතී අක්කාට වාහ  1 යි. 
 ෂී වීරවං ශ  අක්කාට වාහ   යි. අයිිාශ  පුතාට වාහ  2යි. 
ඉත්තෑකන්ශද් සද්ධාතිසස් හාමුදුරුවන්ට ඉතා  ශේගශින් 

අධිශේගී  ාර්ගශද ගිහිල්ලවලා රහත් ශවන්  වාහ   යි. අශන්! 
එශහ  කරපු ශක ා ජාතිිට කිි වාඊ " ැඟිනන් ." කිිලවලා. 
ජාතිිට කිි වාඊ "ඉසස්රහට ි න් ." කිිලවලා. 

 ශම් අද් වීරශික් වාශ  කථා කරන්ශන් ද්වස ්1 කට රි ාන්ඩ් 
එකට ගිහිල්ලවලා සින  අශප් රශට් අහිංසක ත නිසස්ුන්ශ  සල්මේ 

රුපිිල් ශකෝන ,ක්  ැති කරපු ශක ායි. අශත් ද්   wrist watch 

එක රුපිිල් ව5ඊ000යි. සපත්තු ශද්ක  0ඊ000යි. ඇඳු  ගලවලවා 
ද්ැම්ශ ැත් එශහ  රුපිිල් ලවලක් ශද්ක හ ාරක් ප ණ වන වා. 
ිට කමේසශම් ගණ     ද්න්ශන්  ැහැ. එ  නිසා ශම් අහිංසක 
ත නිස්සුන්ශ  සල්මේ රුපිිල් ශකෝ න ,ක් ශහැරකම් කරපු  

 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටපු ඉනයකිරීම්ඊ ඉංජිශන්රු ශසේවාඊ නිවාස හා ශපැදු පහසුකම් 
ඇ තිතු ා ත යි කිින්ශන් රශට් ජ තාවට ඉසස්රහට එන්  

කිිලවලාඊ  ැඟිනන්  කිිලවලා. [බාධා කිරී ක්] ශ ැ වා අහන් ද්? 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්  උද්ි ාන්ත ගුණශසේකර  න්ත්රීතු ා. 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශම්  න්ත්රීතු ා ශම් කථාශේදී කිි වාඊ "ගරු වි ල් වීරවං  

 ැතිතු ා අහවල් එක අහවල් එක පාවිච්චි කළා." කිිලවලා. ශම් 
අසභය ව  ඊ අසතය ව   ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ වපුරන්  ඉඩ 
ශද්න්   එපා. ශම්  න්ත්රීතු ාට කථා කරන්  අයිතිි තිශබ වාඊ 

 මුත්- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු ා කථා කරන් . 

       
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

   හිතන්ශන් ඔරශලවලෝසුව අහවල් එකද්ඊ අසභයද් කිි  එක 

ජ තාව ද්න් වා. ශම්  න්ත්රීතු ාශ   ාිකිා කිේවාඊ ඔප  ට්ටම් 
කර  එක ගැ . ඒ  ාික ි ාශ  ඔප  ට්ටම් කරපු කට්නි ත යි 
ශම් කථා කරන්ශන්.  ාිකිාශ  ඔප  ට්ටම් කරපු ශකැල්ශලවලෝ 

නක ත යි ශම් කථා කරන්ශන්. ශ ැ රාගලවල නයස්ත්රික්කශද රී 
ලවලංකා නිද්හස් පක්ශද අහිංසක ත නිස්සුන්ශ  ඡන්ද්ි ත යි 
ශකැල්ලවල කාලවලා තිශබන්ශන්. ශම් ඡන්ද්ික් තිශබ  ත නිස්සුද්? 

ශකැළඹ නයස්ත්රික්කශද අහිංසක රී ලවලංකා නිද්හස් පාක්ෂිකින්ශ  
ඡන්ද් ශකැල්ලවල කාලවලා පාර්මේශම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලවලා අද්  හා 
වීරශිෝ ශවන්  හද් වා. අද් රී ලවලංකා නිද්හස ් පක්ි 
 ැඟිට්ටවන්  හද් වා. පුළුවන්  ම්ඊ තනිි  ඡන්ද්ි ඉල්ලවලා 

පළාත් සභාවට ින් . පුළුවන්  ම්ඊ තනිි  ඡන්ද්ි ඉල්ලවලා 
්රාශද්ීයි සභාවට ින් . පුළුවන්  ම්ඊ තනිි  ඡන්ද්ි ඉල්ලවලා 
 ගර සභාවකට ි න් . ශකෝ අද්  ට උත්තර ශද්න් ඊ-  

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්  උද්ි ාන්ත ගුණශසේකර  න්ත්රීතු ා. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ුවණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම්  න්ත්රීතු ා කිින්ශන් 

අ ාතයාං වලවල වාහ  අවභාවිත කරපු එක පිබඳබාව ශන්. ශ තැ  
ඉන්  අ ාතයවරුන්ශ  වාහ  අවභාවිත කරපු ඒවාශද ශතැරතුරු 
අපි පාර්මේශම්න්තුවට ශ න් ම්. 

 

ගු අජිත් ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඕවා point of Order ශ ැශවයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  මේන් බණ්ඩාර ජි හ  න්ත්රීතු ා කථා කරන් .  
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ජාතික නිද්හස් ශපරමුශණන් තනිි  ඡන්ද්ි ඉල්ලවලා ්රාශද්ීයි 
සභාවට එන්  කිින් . ශම් ශහැරු රැළ 

 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

රී ලවලංකා නිද්හස් පෂශද ශල් උරා ශබැ  කූඩැල්ශලවලෝ නකක්. 
[බාධා කිරීම්] අර බලවලන්  ශකෝඊ ද්ඟලවල  ද්ැඟමේල්ලවල. [බාධා කිරීම්] 
 ට ශපශ න්ශන් වයාඝ්රා ගහලවලා වාශ යි. ශහෝකන්ද්රඊ  ංගලවල 

 ාවශත් ශලවලැක්කාශ  ශගද්ර අර අවුරුදු 2 ක ශකැල්ලවලාට වයාඝ්රා 
දීලවලා ඒ ශකැල්ලවලා  රා ද්ැම් ා. ඒවා අපි ද්න් වා ශන්. ශම් වයාඝ්රා 
රැළ ත යි ද්ඟලවලන්ශන්. අහිංසක ශකැල්ශලවලෝ  ැති කරපු- [බාධා 
කිරී ක්] අන්  අර ඉන්ශන්. ත න්ශ   ාිකිාට කුරුණෑගලවල 
නයස්ත්රික්කශද පාර්මේශම්න්තු  න්ත්රී  මේන් බණ්ඩාරට උත්තර 
ශද්න්  බැරිව  ාිකිාත් ගිිා. ේ ළඟට ශද්ශවනිිාත් ගිිා. 

ඒක ත යි ඇත්ත. ශබැරුවට වීරශිෝ ශවන්  හද්  ත නිසස්ුඊ 
ශබැරුවට ජාතික  ාිකශිෝ ශවන්  හද්  ත නිස්සුඊ ශම් 
පිනපස්ශසේ ඉන්  අහිංසක පාර්මේශම්න්තු  න්ත්රීවරශික් විධිිට 
ශද්කට  ැවිලවලා  ැට්ට පසශ්සේ ගහ ශග  ි වා අපි ද්ැක්කා.  ේට 
අ තරව අර ඉන්ශන් අධයක්තු ා. අර ඉන්   හින්ද්ා න්ද් 
අදෙත්ග ශ  අධයක්තු ා අපට කිි වාඊ කථා කරන්  එපාදෙඊ 

කට වහ ගන් දෙ. අශන් පේ ඉතින්! රී ලවලංකා නිද්හස් පක්ි 
වි ා  ව  ශතක් බලවලා ශග  ඉන්  කට්නි ත යි ශම් ඉන්ශන්.  

ඒ නිසා අපි පැහැනයමේව  කිි වාඊ අද් ශ තැ  වීරශික් 
ශවන්  හද්  අි ද්වස් 1 කට රි ාන්ඩ් එශක් ඉන්  
සැකකරුශවක් බව; රුපිිල් ශකෝන ,0ක් ශහැරකම් කරපු 
ශකශ ක් බව. හැබැයිඊ  තක තිිා ගන් ඊ ශම්ක විතරක් 
ශ ැශවයිඊ රුපිිල් ලවලක් සිිශද ශගවල් රුපිිල් ලවලක් 5ට 
පවුශල් අිට විකුණලවලා තිශබ වා. සු  ාවතීලවලාශ  රැශහේ අිට 
විකුණලවලා තිශබ වා. ේළඟට ඒවාට විරුද්ධවත් කටයුතු සිද්ධ 
ශව වා. ඒ නිසා පැහැනයමේව  ශම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඇඟිල්ලවල නයක් 
කරන්  හද් ඊ ශම් පරගැති හවුලවල කිි ඊ ශහැර හවුලවල ගැ  කිි  
ශම් ශහැර  ඩි ත යි අවුරුදු 10ක් එක්සත් ජාතික පක්ිට 
කරන්  අ ාරු ආණ්ඩුවක් ලවලබා ශද්න් ඊ හිස් භාණ්ඩාගාරික් 

ලවලබා ශද්න් ඊ රට ූ රා කන්  කටයුතු කශළේ.  

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ කථාව අවසන් කරන් . 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ට තව තත්පර කිහිපික් 

ශද්න් . 

ජාතයාලවලි විකුණා ශග  කන්  හද්  ඔි ශහැරු රැලවලට ශම් 
රශට් ජ තාව රැවශටන්ශන්  ැහැ. ශම් රශට් ජ තාව පැහැනයමේව  
ද්න් වාඊ අවුරුදු 10කින් පස්ශසේ හිස් භාණ්ඩාගාරික් ලවලබා දී  
තිශබ  බව. ගරු මුද්ල් ඇ තිතු ාට භාර දීලවලා තිශබන්ශන් හිස ්

භාණ්ඩාගාරික්. "ඔක්ශකැ  කුණු ශේරුවලවල ශබැක්කට" කිි වා 
වාශ  එතු ාට ත යි අද් ශම් කරු ිට කර ගහන්  ශවලවලා 
තිශබන්ශන්. අද් රුපිිල් ශකෝන ගණ ක ණි ශගවී  

කළ  ාකරණි කරන්  ශවලවලා තිශබන්ශන් මුද්ල් ඇ තිතු ාටයි. 
 ට තව වි ාඩි ශද්කක් ශද්න් . ගරු අජිත්  ාන් ප්ශපරු  
 න්ත්රීතු ාශ  ශවලවලාශවන්  ට වි ාඩි ශද්කක් ශද් වා.  

අද් ශම් කරු ි ශගවන්  ශවලවලා තිශබන්ශන් එක්සත් ජාතික 
පක්ිටයි.  හින්ද් රාජපක්  හත් ිාට ශකැන්ද්ක්ඊ හයිික් 
තිබුණා  ම් ේශද කථා කරන්  එන්  තිබුණා. එතු ා ආවාද්? අද් 

පාර්මේශම්න්තුවට ආවා. හිටපු මුද්ල් ඇ තිතු ාට ේශද ඇවිල්ලවලා 
බැඳුම්කර සිද්ධිි සම්බන්ධව කථා කරන්  තිබුණා. එතු ාශ  
කාලවල ශද මුද්ල් අ ාතයාං ශද කටයුතු කශළේ ශකැශහැ ද් කිිලවලා 

හිටපු මුද්ල් ඇ තිතු ාට විධිිට හිටපු ජ ාධිපතිතු ාට  ේශද කථා 
කරන්  තිබුණා. ේශද පැත්ත පළාතක ආශේ  ැති  හින්ද් 
රාජපක් කුරුණෑගලවල නයස්ත්රික් පාර්මේශම්න්තු  න්ත්රීතු ා අද් 
ශ තැ ට ඇවිල්ලවලා හි ා ශවලවලා වි ාඩි 10ක් 15ක් ඉාලවලා 

පාර්මේශම්න්තුශවන් හම්බ ශව  රුපිිල් 500  ' ාර්ක්' කරලවලා ගිිා.  

ඒ නිසා    පැහැනයමේව කිි වාඊ ශම් ශබැරුව තවදුරටත් 
ඉසස්රහට ශග  ින්  ශද්න්  එපා කිිලවලා. ශම් රශට් ජ තාවට 

ශලවලැකු වගමක ක් තිශබ වා. අපි වැඩ කරන්ශන් ශහට ගැ  
විතරක් හිතලවලා ශ ැශවයි. එක්සත් ජාතික පක්ශද  ාිකිා 
ශහට ගැ  විතරක් හිත  ශකශ ක් ශ ැශවයි; තව අවුරුදු 10ක්ඊ 

15ක්ඊ 20ක් ගැ  හිත වා. 2030 ව  විට බලවලගතු රටක් හද්න්  
ත යි එතු ා කටයුතු කරන්ශන්. 2030දී එතු ා  ැති ශවයි. එතු ා 
කිි වාඊ "2030දී අපි  ැති ශවයි" කිිලවලා. හැබැයි එතු ා 

හද්න්ශන් අවුරුදු 10කට 15කට එහා බලවලගතු රටක් හද්න් යි. අපි 
2015 භාර ගන්  ශකැට භාණ්ඩාගාරශද තිබුණු තත්ත්වි 
ශ තැ  ඉන්  නිලවලධාරින් ද්න් වා. 201,ඊ 201,ඊ 2020 
කිින්ශන් භාණ්ඩාගාරිට තනිකර  අපලවල කාලවලික්; කරු  

කාලවලික්. අපට ඒ කරු ි භාර දුන්ශන් එහා පැත්ශත් ඉන්  ශම් 
ශහැරු රැලවල.  

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අද් මුද්ල් ඇ තිතු ාට එක එක්ශක ා ශ ෝද් ා කර වා. ආසිිානු 
පැසිෆික් කලවලාපශද ශහැා  මුද්ල් ඇ තිවරිාට හිත  සම් ා ි 
අශප් මුද්ල් ඇ තිතු ාට ලවලැබුශණ් ඇයි? එතු ා IMF එකට 

ගිහිල්ලවලා දුන්  ශිෝජ ා තුබඳන්ඊ ඉනයරි අවුරුදු පහඊ හි සැලවලසුම් 
කරන්ශන් ශකැශහැ ද් කිිලවලා ශපන්වපු සැලවලසුම් නයහා බලවලලවලා ත යි 
එතු ාට ඒ සම් ා ි දුන්ශන්. ඒක මුද්ල් අ ාතයාං ශද 

නිලවලධාරින් ද්න් වා. ඒ වාශ      රශට් ඉන්  බුද්ධි තුන්ට 
කිි වාඊ ඔබතු න්ලවලා කට අරින්  කිිලවලා. කිි  ක් තිශබ වා 
"බුද්ධි තුන් නිහඬව ඉන්  තාක් කල් ශ ෝඩශිෝ රජ කර වා" 
කිිලවලා. අර වාශ  ශ ෝඩයින්ශ  කථා ජ තාවට රජ කථා බවට 
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පත් වන්ශන් ශම් රශට් ඉන්  බුද්ධි තුන් නිහඬව ඉන්  ශතක් 

විතරයි. ඒ නිසා රශට් ඉන්  බුද්ධි තුන්ටඊ සිවිල් සංවිධා වලවල 
නිලවලධාරින්ටඊ ක්රිිාකාරින්ට කිි වාඊ  හ බැංකුශේ ඉන්  වැද්ගත්ඊ 
උගත්ඊ රටට ආද්රි කර  නිලවලධාරින්ට කිි වාඊ ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලවලා කථා කරලවලා ශම් ඇත්ත තත්ත්වි කිින්  කිිලවලා.  

අවුරුදු 10ක් රාජපක් පාලවල ි තුළ කරපු ශද්වල්ඊ කිිපු 
ශද්වල් කිින් ඊ අපට භාර දුන්  භාණ්ඩාගාරි ගැ  කිින් . 
රුපිිල් ශකෝන ,ඊ00ඊ000ක ණි කන්ද්රාවක්ඊ කිසිදු ආද්ාි ක් 
 ැති වයාපෘති කන්ද්රාවක් ත යි අපි භාර ගත්ශත්.  200වඊ 200,ඊ 
200, සිට කළ වයාපෘතිවලවල ණි වාරිකි පටන් ගත්ශත් 2015 

ශ ැශවයිද් කිිලවලා  හින්ද් රාජපක් හිටපු මුද්ල් ඇ තිතු ාට- 
හිටපු ජ ාධිපතිතු ාට- පුළුවන්  ම්  ැඟිටලවලා  කිින්  කිිලවලා 
   කිි වා. ඒ අි ලවලකුණු ද් ා ගත්තා. ඒ අිශ   රිත පුම්බන්  

හම්බන්ශතැට ගිහිල්ලවලා අධිශේගී  ාර්ගයිඊ ූ රිිවැව ක්රීඩාංගණියිඊ 
වැඩක්  ැති සම් න්ත්රණ  ාලවලා සහ ගුවන් ශතැටුශපැළවල් හැදුවා. 
ඒ හැ  එකක  ණි වාරිකි රුපිිලවලක්වත් ශම් අි ශගවලවලා 

 ැහැ. ඒ එකකින්වත්  තිකවත් ආද්ාි ක්  ැහැ. ඒ හැ  
රුපිිලවලක්  ශගවන්  වුශණ් අශප් ිහ පාලවල  ආණ්ඩුව පත් 
වුණාට පසශ්සේයි. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වි. ඒ නිසා බන්ධ ාගාරි 

ඇතුශළේ ඉාන් ඇවිල්ලවලා  ාංචු කුට්ට  ද් ා ශග   ාධය ඉස්සරහ 
වීරශිෝ ශව  අිශ  නිරුවත ශහබඳ කරන්  කිිලවලා අපි 
 ාධයශේදීන්ට කිි වා. කාශගද් ඇඳුම්  ැද්ද්ඊ ශ ැකක්ද් කිිලවලා 

ද්ැන් ශ තැ  කිේවා. ඇඳුම්  ැතිව ඉන්ශන් ඔි කථා කර   හ 
ශලවලැකු ප  වං ලවලායි.    

අපට ලවලේජයි. අපි ආද්රි කරපු වා ාංෂ්ක  ාිකශික්. හරි 
 ම් ඔබතු න්ලවලා  ැඟිටලවලා ශම්වා කිින් ; කථා කරන් . ශම් 
වාශ  ප  වං ලවලාශ  කථා අහගන්  - [බාධා කිරී ක්]  හි 

වහශග  ඉන්  එපා. බන්දුලවල ගුණවර්ධ   හත්තශිෝඊ 
ඔබතු න්ලවලාට අපි ආද්රි කළා.  ැඟිටලවලා ඇත්ත කථාව කිින් . 
ශම් වාශ  ප කාරයින්ට අසතය ්රකා  කරන්  ඉඩ තිින්  එපා. 

රටට ආද්රි කර  ජ තාව විධිිට ඉනයරිිට එන් . අපි ශම් රශට් 
ජ තාවට අවංකව කිි වාඊ ශම් ශහැරුන් වහසි බස් කිින්ශන් 
තව නක කාලවලියි කිිලවලා. අර නයි සැබඳශද ද්ඟලවල  කකුළුවන්ට 
වුණු තත්ත්වි ත යි ශ තු න්ලවලාට ශවන්ශන්.  

ශ තු න්ලවලා ද්න් වාඊ තව  ාස 1,ක්ඊ 20ක් ගිශිැත් ත න්ට 
ද්ඬුවම් ලවලැශබ වාි කිිලවලා. තව ත් ඉන්ශන් රි ාන්ඩ් එශක්. ද්ැන් 
රි ාන්ඩ් එක ඇතුශළේ රස ද්ැනිලවලායි තිශබන්ශන්. බන්ධ ාගාරශද 
එශහ   ම් ශ තු න්ලවලාට අච්චු කශළැත් ශකැශහැ ද් කිිලවලා 

ද්ැනිලවලා තිශබ වා. ඒ නිසා ත න්ශ  ශහැර  ඩිට ඉතා  
ඉක් නින් රජ කරන්  අව යයි. ත න්ශ  ශහැර  ඩිට ශම් 
රශට් පාලවල ි අව යයි. ත න් බන්ධ ාගාරගත වී ඊ ත න්ශ  
 ඩුව  තර කර ගැම ට  ම් ඉක් නින් රජික් අව යයි. 2005 දී 

අශප් රනිල් වික්ර සිංහ  ැතිතු ා කිේශේ  ැහැඊ 2006දීඊ 200වදීඊ 
200,දීඊ 200,දී ආණ්ඩු ශපරළ වාි කිිලවලා. 2013දී පැහැනයමේව  
කිේවාඊ 2015දී ආණ්ඩුව ශපරළ වාි කිිලවලා. ඒඊ නිවැරැනය 

ශවලවලාවට කිේශේ. ශ ැකද්ඊ නිවැරැනය ශවලවලාව ද්න් වා. 
ශ තු න්ලවලාට තිශබ  හනයසිි ශ ැකක්ද්? හනයසිි ශව  ශ ැ වත් 
ශ ැශවයි. ත න්ට විරුද්ධව තිශබ  ශ ෝද් ාවමේන් 

ගැලවලශවන් යි. පරණ විධිිට අරමේිගහ  න්නයරශින් 
අධිකරණිට දුරකථ  ඇ තුම් දීලවලාඊ අශප් ශෆැන්ශසේකා 
 ැතිතු ාට තීන්දු දුන් ා වාශ  ත න්ට විරුද්ධව තිශබ  තීන්දු 

 තර කරවා ගන්  - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාශ  කථාව ද්ැන් අවසන් කරන් . 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

තව වි ාඩිික් ශද්න් ඊ මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නි.  

අධිකරණශද මති නිලවලධාරින් එහාට ශ හාට විසි කර  පාලවල  
ස ික් ඉක් න් කර ගැමශම් අරමුණින් ත යි ශම් ශගැල්ශලවලෝ 

කශඩ් ින්ශන්. 2වව  ද්ාද්ඊ 2,ව  ද්ාද් නුශ ශගැඩින් ශ ැකක්ද් 
එකක් කර වාි කිේවා. ඉස්ශසල්ලවලා කිේවාඊ ඇ තිවරුන් 
ගණ ාවක් එ වාි කිිලවලා. ද්ැන් කිි වාඊ "එන්  එපාඊ පසශ්සේ 

එන් "යි කිිලවලා. ද්ැන් කිි වාඊ ශවසක් එකට ආණ්ඩුව 
ශපරළ වාි කිිලවලා. ශපරළ-ශපරළා ඉන් . ශපැත ශපරළ-
ශපරළා ඉන් . හැබැයි ශම් රශට් ජ තාව ශත්රුම් ගන් වාඊ ශම් 
කරන්ශන් ශ ැ  වාශ  ශබැරුවක්ද් කිිලවලා. ඒ නිසා අශප් රශට් 

ජ තාවට පැහැනයමේව කිි වා - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාශ  කථාව ද්ැන් අවසන් කරන් . 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හැ  ද්ා  'අධිරාජයවාදී'ඊ 'පරගැති'ඊ 'බටහිර ලවලැනය' වැනි ව   

ශද්කඊ තු ක් අල්ලවලා ශග  කථා කර වා. ඔි ව    එක ශන් 
තිශබන්ශන්. අපි බටහිර ලවලැනය ත යි. අශප් අප ි වමේන් සිිිට 
,0ක් ින්ශන් බටහිර රටවලවලටයි. එශහ   ැතිව ශව  ශකැශහේටද් 

ින්ශන්? ඉතින් බටහිරට ලවලැනය ශවන්  ඕ ෑ. අපට සහශිෝගි 
ශද්  රටවලවලට ලවලැනය ශවන්  ඕ ෑ. අපි ඉන්නයිාවට ලවලැනයයි; චී ිට 
ලවලැනයයි; බටහිරට ලවලැනයයි. ශ තු න්ලවලා කාටද් ලවලැනය? ශ තු න්ලවලා 

වැඩි  ඒඩ්ස් තිශබ  සව්ාසිලවලන්තිට ලවලැනයයි; ඒකාධිපති 
 ාිකශික් හිටපු මේබිිාවට ලවලැනයයි. එවැනි රටවලවලට ත යි ලවලැනය.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාශ  කථාව ද්ැන් අවසන් කරන් . 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ තත්පරිකින් අවසන් 
කර වා.  

ස හර කාරණා ගැ  අපට ක ගාටුයි. ශම් රශට් භූත  ්ර ාණි 

අශප් ශගැඩබි  විතරද්? අශප් මුුවදු තීරි අශප් ශ ැශවයිද්? අශප් 
බන්දුලවල ගුණවර්ධ  ූ රීන් ේශද ශපශර්ද්ා කිේවාඊ "අශප් මුුවදු තීරි 
අපට  ැහැඊ ශගැඩ කර  ඉඩම් අපට  ැහැ. ඒවා සින් ක්කරව 

චී ිට දුන් ාට ක ක්  ැහැ. ඒවා අපට අද්ාළ  ැහැ"යි කිිලවලා. 
ශම් ශ ැ  කථාද්? ශම්වා බුද්ධි ත් ත නිසුන් කිි  කථාද්? ඒ නිසා 
අපි ජ තාවට පැහැනයමේව  කිි වාඊ ශම් අසතය කථාවලවලටඊ ශම් 
ශ ෝභ  කථාවලවලටඊ නයව ශද්ශක් කථාවලවලටඊ අර වාශ  

පාර්මේශම්න්තුව ගා ගසස්  කථාකාරයින්ට රැවශටන්  එපාි 
කිිලවලා. ඇත්ත ශත්රුම් ගන් ඊ බුද්ධිිට ඉඩ ශද්න් ඊ අශප් රශට් 
බුද්ධි ත් ජ තාව ඉනයරිිට එන් ඊ ශම් ශහැරුන්ට විරුද්ධව අශප් 

විද්වතුන් ඉනයරිිට එන් ඊ  හා සංඝ රත් ි ඉනයරිිට එන් ඊ 
ආගත ක  ාිකයින් ඉනයරිිට එන් ි කිිා ඉල්ලවලා සිනත න්ඊ රශට් 
බුද්ධි ත් ජ තාවටඊ ඒ හඬට ජිශේවා! කිිත න්  ා  වති වා. 

ඔබතු ාට ස්තුතියි. 

399 400 



පාර්මේශම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mujibur Rahuman to take the Chair? 

 

ගු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා (බන්ධානාගාර 
ප්රතිසිංසනකරණ  පුනුත්ථාපන  නැවත පදිිංික කිරීෙ හා 

හින්දු ආගමික ක යුුර අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன் - சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிசயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now 

take the Chair. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

අනුරුව ගු වේලු කුොර් ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් වුවයන්  
ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு சவலு குமார் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் 

அவர்கள்   தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 
HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
 

[பி.ப. 4.47] 

 

ගු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, ஒரு 

நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத வளர்ப்பதற்கு ஏற்றுமதி, 

இறக்குமதி ததாடர்பான வாிககள விதிப்பது வைகம.  

ஆனால், இலங்கககயப் தபாறுத்தவகரயில், இந்த ஏற்றுமதி, 

இறக்குமதி வாி அதிகாிப்பின்மூலமான பயன்பாடுககள ஒரு 

பிரசதசத்து மக்கள் மாத்திரம் அனுபவிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிகல 

தான் காணப்படுகின்றது.  கடந்த காலத்தில் வடக்கு, கிைக்குப் 

பிரசதசங்களில் இயங்கிவந்த, எங்களுகடய மக்களின் 

வாழ்வாதாரங்ககள முன்னிறுத்திச் தசன்ற ததாைிற்சாகலகள் 

இன்று எந்தவித தசயற்பாடுமில்லாமல் மூடப்பட்ட 

நிகலயிசலசய காணப்படுகின்றன. அவற்கற மீள 

ஆரம்பிப்பதற்கு அகமச்சர்கசளா, அரசாங்கசமா எந்தவிதமான 

முயற்சிகயயும் எடுக்கவில்கல. எனசவ, தபாருளாதாரத்கத 

சமம்படுத்துகின்ற இந்த வாி இலங்ககயிலுள்ள அகனத்து 

மாகாணங்களுக்கும் அமுல்படுத்தப்படுமா? அல்லது வடக்கு, 

கிைக்கு, மத்தி தவிர்ந்த மாகாணங்களுக்கா? என்ற சகள்வி 

மக்கள் மத்தியிலும் அந்தப் பிரசதசங்ககளப் பிரதிநிதித் 

துவப்படுத்துகின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் மத்தியிலும் 

எழுகின்றது. ஏதனன்றால், எங்களுகடய பிரசதசங்களிலுள்ள 

மக்கள் வாழ்வாதாரத்தில் எந்தவிதமான முன்சனற்றத்கதயும் 

காணமுடியாத ஒரு சூழ்நிகலயில், இன்றும் அவர்ககள இந்த 

அரசாங்கத்திலுள்ளவர்களும் பகடயினரும் இறுக்கமான ஒரு 

கட்டகமப்புக்குள்  வைிநடத்தி வருகின்றார்கள்.   

குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்கதப் தபாறுத்தளவில், 

அங்குள்ள 5 மாவட்ட அரச அதிகாாிகளின் அறிக்ககயின்படி 

65,000 ஏக்கர் காணிகள் பகடயினர் வசமிருந்தன.  கடந்த 

இரண்டு வருடங்களில் 2,000 ஏக்கர் நிலங்கள் விடுவிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன.  மிகுதி 63,000 ஏக்கர் நிலங்கள் தற்சபாதும் 

இராணுவத்தினர் வசமிருக்கின்றன. 63,000 ஏக்கர் காணிகள் 

இராணுவத்தினர் வசமிருக்கும்சபாது எப்படி அந்தப் 

பிரசதசத்திலிருக்கின்ற இகளஞர் யுவதிகள் தங்களுகடய 

வாழ்க்கககயக் தகாண்டுதசல்ல முடியும்?  அல்லது 

சிறுவர்கள், தபண்கள் எவ்வாறு சுதந்திரமாகத் தங்களுகடய 

பிரசதசங்களில் நடமாட முடியும்? என்பகத இந்த அரசாங்கம் 

நன்கு புாிந்துதகாள்ளசவண்டும். ஆனால், நீங்கள் 

புாிந்துதகாள்ளவில்கல என்பகத நான் ஏற்றுக்தகாள்ள 

மாட்சடன். எங்களுகடய மக்ககள ஓர் அடிமட்ட மக்களாக, 

தகலநிமிர முடியாத மக்களாகத்  ததாடர்ந்தும் கவத்திருக் 

கின்ற சநாக்கத்தில்தான் இந்த 63 ஆயிரம் ஏக்கர் 

காணிககளயும் பகடயினர் இன்னமும் விடுவிக்காதுள்ளனர். 

இந்தக் காணிகளுக்கு மத்தியில் விவசாயக் குளங்கள் 

இருக்கின்றன; விவசாய நிலங்கள் இருக்கின்றன; மக்கள் 

குடியிருந்த வீடுகள் இருக்கின்றன. உண்கமயில் இந்தப் புதிய 

அரசு உருவாகி இரண்டு வருடங்கள் முடிவுற்றும் ஏன், 

எங்களுகடய மக்கள் பூர்வீகமாக வாழ்ந்த இடங்களிலுள்ள 

தமது வீட்டிற்சகா, விவசாயம் தசய்த நிலத்திற்சகா, வணக்கம் 

தசலுத்திய ஆலயங்களுக்சகா சுதந்திரமாகச் தசல்ல 

முடியவில்கல? என்பகதக் தகளரவ அகமச்சர்களும் 

அரசாங்கமும் விளங்கிக்தகாள்ள சவண்டும். இப்படியான ஒரு 

சூழ்நிகலயில் இன்று இந்த அரசாங்கம் எமது மக்களுக்கு 

என்ன பதிகலச் தசால்லப்சபாகின்றது?  

வாி அதிகாிப்பின்மூலம் எங்களுகடய பிரசதசங்களில் 

ததாைிற்சாகலகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என்றசவார் 

உறுதிதமாைிகய நீங்கள் வைங்கினீர்களா? இல்கல! ஆனால், 

ததன் பகுதியில் சவண்டியளவு ததாைிற்சாகலகள் இருக் 

கின்றன; விவசாய நிலங்கள் இருக்கின்றன. அவற்கற 

சமம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் விசசட திட்டங்ககள 

சமற்தகாண்டுள்ளது. அந்த வககயில் அங்குள்ள எல்லாக் 

குளங்களும் புனரகமத்துக் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

மீன்பிடிகயப் தபாறுத்தளவில், சர்வசதசக் கடல் எல்கலயில் 

மீன்பிடிக்கின்ற அவர்களின் படகுகளுக்கு மானியம் 

வைங்கப்படுகின்றது. ஆனால், எங்களுகடய பிரசதசங்களில் 

பார்த்தால், எமது மக்கள் தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்துக்காக 

அவர்களாகசவ தசய்கின்ற ததாைில்ககள நசுக்குகின்ற ஒரு 

முயற்சிதான் தற்சபாதும் இடம்தபற்றுக் தகாண்டிருப்பது 

ததாிகின்றது. தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கசள, இந்த நிகல ததாடருசமயானால் இந்த நாட்டில் 

அரசியல் தீர்வு ஒன்று எட்டப்படுமா? அல்லது எங்களுகடய 

மக்ககள இந்த அரசாங்கம் இசத சகாணத்தில் 

வைிநடத்துகின்ற ஒரு தசயற்றிட்டமாக இது அகமந்துவிடுமா? 

என்தறல்லாம் எமது மக்கள் சந்சதகிக்கிறார்கள்.  

இங்கு நான் உகரயாற்ற ஆரம்பிக்கும்சபாது தகளரவ 

சுவாமிநாதன் அகமச்சர் அவர்கள் சகபயில் இருந்தார். 

ஆனால், இப்தபாழுது அவர் எழுந்து தசன்றுவிட்டார். அவர் 

குறித்த 23 ககதிகள் ததாடர்பாக வாக்குறுதி வைங்கி ஆறு 

மாதங்களாகிவிட்டன. அவர்களுக்கு ஆறு மாதப் புனர்வாழ்வு 

அளிக்கப்படும் என்ற அந்த வாக்குறுதி நிகறசவற்றப்பட்டதா? 

இப்படி ஒவ்சவார் அகமச்சருகடய வாக்குறுதிகளும் அந்தந்தச் 

சந்தர்ப்பங்களில் வாயால் தசால்லப்படுகின்றனசவ ஒைிய, 

தசயற்பாட்டில் எதுவுமில்கல. அசதசநரம் மக்களுகடய 

இயல்பு வாழ்க்கக குறிப்பாக அரசியல் ககதிகளுகடய 

வாழ்க்கக சகள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. அத்துடன் 

காணாமல்சபான உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதில் ஒரு 

ததளிவற்ற தன்கம காணப்படுகின்றது. அதாவது 

உண்கமயில் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பகத இந்த 
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அரசாங்கம் இந்த மக்களுக்கும் சர்வசதசத்திற்கும் 

ததளிவுபடுத்தவில்கல.  

எங்களுகடய பிரசதசங்களில் இருக்கின்ற இகளஞர் , 

யுவதிகளுகடய சவகலவாய்ப்கபப் தபாறுத்தளவில், 

அவர்களுக்குத் தகுதிகள் இருந்தும் சவகல சதடி 

அகலபவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஏதனனில், எங்கள் 

பிரசதசங்களிலிருக்கின்ற தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு 

ததன்பகுதியிசல இருக்கின்ற அகமச்சர்கள் தங்களுகடய 

ததாகுதிகயச் சசர்ந்த ஆட்ககள அனுப்புகின்றார்கள். இப்படிச் 

தசய்கின்றசபாது எமது பிரசதசங்களில் இருக்கின்ற இகளஞர் 

யுவதிகளுகடயதும் மக்களுகடயதும் மசனாநிகல எப்படி 

இருக்கும்? இந்த நாட்டில் எங்ககள அடிகமகள் சபான்று இன, 

மத சமத்துவத்சதாடு வாைமுடியாத இனமாகப் பார்க்க 

சவண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசாங்கத்தின் தசயற்பாடுகள் 

இப்படி இருக்கின்றசதா ததாியவில்கல! உண்கமயில் 

அப்படித்தான் இருக்க சவண்டும். ஆகசவ, எங்களுகடய 

பிரசதசங்களில் இருக்கின்ற சவகலவாய்ப்புக்ககள அங்குள்ள 

வர்கள் எந்த இனத்கதச் சசர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், 

அவர்களுக்சக வைங்க சவண்டும். அதாவது, வடக்குப் 

பிரசதசத்தில் சவகலவாய்ப்பு வைங்கும்சபாது அங்குள்ளவர் 

களுக்சக - அது தமிைர்களாக இருக்கலாம், முஸ்லிம்களாக 

இருக்கலாம், சிங்களவர்களாக இருக்கலாம் -  வைங்குவதுதான் 

தபாருத்தமானது.  நான் அண்கமயில் மன்னாாில் உள்ள ஒரு 

பாடசாகலக்குச் தசன்றிருந்சதன். அந்தப் பாடசாகலக்கு கல்வி 

அகமச்சருகடய ததாகுதியான குளியாப்பிட்டியிலிருந்து  ஓர் 

இகளஞன் சவகலக்கு வந்திருக்கின்றார். நான் அவாிடம், 

"நீங்கள் எந்த இடம்?" என்று  சகட்சடன். அவர், 

"குளியாப்பிட்டிய" என்று தசான்னார். அங்கிருக்கின்ற ஒரு 

minor staff பதவிக்குக்கூட மன்னாாில் ஆட்கள் இல்லாமல் 

குளியாப்பிட்டியிலிருப்பவர் நியமிக்கப்படுகிறாதரன்றால், 

எங்களுகடய பிரசதசம் எந்த வககயில் முன்சனற்றமகடயும்?   

தமிைர்கள் வாழும் பிரசதசங்களில் ஆதிகாலத்திலிருந்து 

இயற்ககயாக அகமந்த குளங்கள் காணப்படுகின்றன. அந்தக் 

குளங்களும் புனரகமக்கப்படவில்கல, அங்கிருக்கின்ற 

வீதிகளும் புனரகமக்கப்படவில்கல. இப்படியான சூழ்நிகல 

யில் வாிகள் அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளன. வாிகள் அதிகாித்துச் 

தசல்கின்றசபாது அதன் பயகன நாட்டிலுள்ள அகனத்து 

மக்களும் அனுபவிக்க சவண்டும். அகதவிடுத்து, குறிப்பிட்ட  

பிரசதசங்களிலிருக்கின்ற - வடக்கு, கிைக்கு, மகலயக - 

மக்ககளப் புறந்தள்ளி, நீங்கள் திட்டமிட்டு நீண்டகால 

சநாக்சகாடு ஏகனய பிரசதசங்களில்  அபிவிருத்திககளச் 

தசய்கின்றீர்கள். இந்த 2 வருட காலத்தில்  வடக்கிசல ஒரு 

ததாைிற்சாகலகய ஆரம்பித்ததாக உங்களால் உறுதிபடச் 

தசால்ல முடியுமா? அல்லது அதற்காக என்ன நடவடிக்கக 

எடுக்கப்பட்டது? என்று ததளிவுபடுத்த முடியுமா? எந்த 

விதமான முயற்சிகளும் இல்கல. உங்களுகடய அறிக்கககள், 

வாக்குறுதிகள் எல்லாம் தவறும் வார்த்கதகளாகசவ 

அகமந்திருக்கின்றன.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

எங்களுகடய பிரசதசத்தில் இகளஞர், யுவதிகளுகடய 

சவகலவாய்ப்பு மிகமுக்கியமானது. எங்களுகடய பிரசதசங் 

களில் இராணுவத்தினர்வசம் இருக்கின்ற நிலங்ககள 

விடுவிக்கும் நிகழ்வானது மிகப்தபாிய விைாவாக 

நகடதபறுகின்றது. குறிப்பாக, முல்கலத்தீவில் மக்களுகடய 

தசாந்தக் காணிகளான 243 ஏக்ககர அவர்களுக்கு 

விடுவித்துக்தகாடுப்பதற்கு இன்று மிகப்தபாிய விைா 

இடம்தபறுகிறது. ஆனால், 63,000 ஏக்கர் மக்களுகடய 

காணிகள் இன்னமும் அரச பகடகள்வசம் இருக்கின்றன. 
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குடும்பங்ககளச் சசர்ந்தவர்களின் தசாந்தக் காணிககள 

அவர்களிடம் ஒப்பகடப்பதற்கு இன்று முல்கலத்தீவு 

மாவட்டத்தில் மிகப்தபாிய விைா நடத்தப்படுகின்றது. "வட 

மாகாணத்திலுள்ள வன்னியில் காணிககள 

விடுவிக்கின்சறாம்" என்று சர்வசதசத்திற்கு  தசய்தி 

பரப்பக்கூடிய வககயில்  அரசாங்கத்தின்  திட்டமிட்ட ஒரு 

நிகழ்வாக இது இருக்கின்றது. ஆனால், மிகுதிக் காணிகளுக்கு 

என்ன நடந்தது? அவற்கற விடுவிப்பதற்கு ஏன் 

தயங்குகின்றீர்கள்? எங்களுகடய மக்களின் விவசாயக் 

காணிகள் - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுகடய சநரம் 

முடிவகடந்துவிட்டது.  

 

ගු ඉ. රාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, please give me one more minute.  
வடக்கு, கிைக்குப் பிரசதசங்களில் இருக்கின்ற நிலங்ககள 

இராணுவத்தினர் இன்னுமின்னும் சமலதிகமாகப் பிடித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் 243 ஏக்ககர 

சகப்பாப்பிலவில் விடுவித்தால், ஒட்டுசுட்டானில் மக்கள் 

குடியிருப்புகளில்லாத இடங்களில் அசதயளவு நிலத்கதப் 

பிடித்துவிடுவார்கள். அவ்வாறு இங்சக ஒரு பக்கம் நிலங்ககள 

விடுவிப்பதாக சர்வசதசத்திற்குக் காட்டிக்தகாண்டு, மறுபக்கம் 

எமது மக்களின் காணிககள இராணுவத்தினர் தம்வசப்படுத்தி 

வருகிறார்கள்; உண்கமயில் இது ஏற்புகடயதல்ல. ஓர் 

இனத்கதத் ததாடர்ச்சியாக அமர்த்திவந்தால், எந்சநரமும் 

அவர்களால் ஒரு சாதாரண சபாராட்டத்திசலா அல்லது 

ஜனநாயகப் சபாராட்டத்திசலா ஈடுபட முடியாது. ஏற்தகனசவ 

எமது இகளஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்திப் சபாராடியவர்கள். 

மீண்டும் அவர்கள் ஆயுதம் ஏந்தக்கூடாததன்பகதசய நாங்கள் 

விரும்புகின்சறாம். எனசவ, இந்த நிகலகமயில் அரசாங்கம் 

எங்களுகடய மக்களின் காணிககள விடுவித்துக் 

தகாடுப்பசதாடு, அவர்களுக்கான அரசியல் தீர்தவான்கற 

முன்கவக்க சவண்டுதமன்றும் இந்த நாட்டில் இனிதயாரு 

யுத்தம் ஏற்படாதவாறு  நடந்துதகாள்ள சவண்டுதமன்றும் 

சகட்டு, விகடதபறுகின்சறன். நன்றி. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අජිත්  ාන් ප්ශපරු   න්ත්රීතු ා 

 
[අ.භා. 5.00] 
 

ගු අජිත් ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලවලාස ාරුඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ද්ැ ට නක ශේලවලාවකට ශපර 

ගරු වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු ා ජාති හිනතෂීක  ගැ  ශබැශහැ  
උජාරුවට කථා කළා.  අද් අපට ශම්  නිි ඊ නිශිෝග ශගශ න්  

සිද්ධ ශවලවලා තිශබන්ශන් ඇත්ත ව ශින්   එද්ා ශම් අි කරපු 
ශද්වල් නිසායි.  අද් ඔි උජාරුවට කථා කර   න්ත්රීවරිා එද්ා  
"ජාතිශද පං ායුධි" කිිලවලා කිිාශග  එක්සත් ජාතීන්ශ  

සංවිධා ශද කාර්ිාලවලි ඉනයරිපිට බි  බුනයිා ගත්තා; එතැ  අවහිර 
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පාර්මේශම්න්තුව 

කළා. ඒ වා ශ  කටයුතු කිරී  නිසා  යුශරෝපීි  ත්සය ශවළාා  
පවා අපට අහිත   වුණා. ඒවා අහිත  වී  නිසා ශම් රට වක්ර බදුවමේන් 
ශග  ි  රටක් බවට පත් වුණා. විශ ේශින් එතු න්ලවලාශ  

කටයුතු ඒ සාහා බලවලපෑවා.  

මූලවලාසා ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  අද් අපි ශම්  නිශිෝගඊ නිි  
වි ාලවල ්ර ාණික් අනු ත කර ශග ඊ මුද්ල් ප ත් ශකටුම්පත් 

හද්ාශග   කටයුතු කරන්ශන් ඇයි? අපි රශට් ජ තාවට 
ශපැශරැන්දුවක් වුණාඊ ශම් රට වැටී ති ශබ  අගාධශින් ශේරා 
ගන් වා කිිලවලා. කාලවලික් තිසශ්සේ  ශම් රශට් රාජය ආද්ාි  

ව ශින් සිිිට 10ක් ත යි තිබුශණ්. ද්ැනුත් තිශින්ශන් 
එශහ යි. අපිටත් ඒ තත්ත්වි ශව ස් කර ගන්  තව  එච් ර 
ශල්සි ශවලවලා  ැහැ. ඒ වාශ   අපට  සිිිට ,0ක්  තිශබන්ශන් 

බදු ආද්ාිම්. රාජය  ආද්ාිශ න් ශ ැශවයිඊ බදු ආද්ාිත න් ත යි 
ශම් රට කර ශග  ින්ශන්.   රාජය ආද්ාි  ගැ  කථා කරද්දී  
රීලවලන්කන් එිාර් ලවලයින් එක  ගත්ශතැත්  පසු ගිි කාලවලශද ආද්ාිම් 
ලවලැබුවාද්?  ැහැ. එහි ද්වසක පාඩුව ශකෝන හතහ ාරයි. එශහ  

 ැත් ම් ත මේි  ,5ට වැඩි පාඩුවක් ද්වසකට ඇති වුණා. 
අවුරුද්ද්ක පාඩුව ශකෝන 3136ක්. ඒ විධිිට රාජය ආද්ාි  
කඩාශග  වැටුණා. එද්ා අශප් රාජය  ආද්ාි  සිිිට  20ක්  

හැනිට තිබුණත්  පසු ගිි ආණ්ඩුව කාලවලශද ඒක සිිිට 10ට 
කඩා වැටුණා. ඒ නිසා රට  කරශග  ින්  සිදු වුශණ් බදු 
මුද්ල්වමේන්.  ශම් බදු මුද්ල්වමේන් සිිිට 20ක්  අි කරන්ශන්  

සල්මේ  උපි  අිශගන්. සිිිට ,0ක්  අි කරන්ශන් සල්මේ 
උපින්ශන්  ැති පුද්ගලවලින්ශගන් වක්ර බද්ද්ක් ශලවලස.  

රාජය ආද්ාි  අඩුවී ට ශහේතු තවදුරටත් කථා කර වා  ම්ඊ 

ලවලංකා විදුමේබලවල   ණ්ඩලවලි ද්වසකට ශගව  ණි ශපැමේි ලවලක් 
5,6ක්.  ශ ැශරැච්ශ ෝශල් විදුමේ බලවලාගාරශද ණි ශගවන්  
ශවලවලා තිශබන්ශන්  ලවලංකා විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලිට ශ ැශවයිඊ 

භාණ්ඩාගාරිට.  ශ ැශරැච්ශ ෝශල් විදුමේ බලවලාගාරි නිසා   හා 
භාණ්ඩාගාරශින් ද්වසකට ශගව  ණි ශපැමේි ලවලක් පන්සිිි 
ඉක් ව වා. ශම් බර සිිල්ලවල  ශම් රශට් අසරණ අහිංසක 
ජ තාවශ  ඇඟට ත යි  කඩා වැටී තිබුශණ්. අපි ශම්වා විසා වා 

කිිලවලා ශපැශරැන්දු  ශවලවලා ත යි  බලවලිට ආශේ.   මුත් අපට ශම් 
්ර  ්ි එක අවුරුද්ශද්න් ශද්ශකන් විසාා ගන්  විධිික්  ැහැ.  
 මුත් ද්ැන් ශව  ශකැට අපි ඒ සාහා අව ය සැලවලසුම් සකස් කර 

තිශබ වා. ශම් ්ර  ් විසා වා  කිිලවලා අපි අශ ක් වැඩ ශ ැකර 
සිනශදත්  ැහැ. ශම් රජි බලවලිට පත් වුණා විතරයිඊ අන්ත අසරණ 
විධිිට වැටී තිබුණු රටඊ අහිංසක ජ තාව  ක්ති ත් කරන්  අපි 

පිිවර කිහිපික් ගත්තා. අපි ශද්වරක් සිතුශේ  ැහැ; අව ය තීන්දු 
ගත්තා.  

සැ න් නන් එකයිඊ විශ ේ  බලවලපත්රි ගැ යි අද් කථා කර වා. 

 මුත් අපි  බලවලිට  ආපු ග න්  සැ න් නකක ත ලවල  වි ාලවල ශලවලස 
පහළ බැසස්ුවා. එයින් ශම් රශට් සැ න් පරිශභෝජ ි  පුදු  විධිිට 
ඉහළ ගිිා. සැ න් ශ රික්ශටැන්  2,ඊ000ක් හැනිට තිබුණ 
සැ න් පරිශභෝජ ි ශ රික්ශටැන්  ,ඊ000 ද්ක්වා ඉහළ ගිිා. ඒ 

කිින්ශන් ඒශකන් ්රශිෝජ ික් රශට් ජ තාව ලවලබා ගත්තා 
කිි  එකයි.   

 අපි බලවලිට ආපු ග න් රජශද ශසේවකිාශ  වැටුප රුපිිල්  

10ඊ000කින් වැඩි කරලවලා දුන් ා.  පසු ගිි පාලවල  කාලවලශද ත නිසුන් 
විාපු දුක අපි ද්න් වා. ඒ අිට ජීවත් ශවන්  අ ාරුයි. 
අතශළැස්සක් ශකෝනපතිශිෝ බිහි ශවලවලා හිනිා.  ිාළුශවෝඊ 

ත ත්රශිෝ නයයුණු ශවලවලා හිනිා.   

ගරු  වි ල් වරවං    න්ත්රීතු ා ද්ැන් ශ තැ  කථා කළා. 
එතු ාශ  ශ ෝ ාට ඉඩම්  හම්බ වුණු ඒවාශ  විස්තර තිශබ වා. 

ඒකට හිශර් ගිශද  ැහැ; හිශර් ින් ත් බැහැ.  ැණික්  දෙ 

හම්බශවලවලා ත යි ඉඩම් ගත්ශත්. ශඩ්සි ආච්චිශ    ශගද්ර  ැණික් 
 දෙ තිිලවලා ගිිා.  ශම්වා අදෙත් කථා. ශව  ශහැරු ඇවිත් ශගද්ර  
තිශබ  බඩු නක උස්සාශග  ි වා. ශම් ශහැරා ඇවිල්ලවලා  ැණික් 
 ල්ලවලක් තිිලවලා ගිහින්! ඒශකන් ත යි ඉඩම් අරශග  තිශබන්ශන්. 

වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු ාශ  ශ ෝ ාට ඉඩම්  තෑගි හම්බ වුණ  
ඒවා.  වි ල් වීරවං   හත් ිා ජාතිශද පං ායුධි කිිාශග  
ශසැරකම් 

 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කරලවලාඊ   ජ තාවශ  සල්මේවමේන් සව්ාමීන්වහන්ශසේලවලාට වාහ  

නිකම් දීලවලා අද්  රි ාන්ඩ් එශක් ඉඳිද්දී කථා කර වා. ජ තාවට 
්ර  ්ි ශවලවලා  තිශබන්ශන් වි ල් වීරවං   හත් ිා රි ාන්ඩ් කළ  
එක  ශ ැශවයි.  වි ල් වීරවං   හත් ිා  ශහට අනිද්ද්ා ඇප 
අරශග  එබඳිට  එයිද් කිි  එක ත යි ජ තාවට තිශබ  

්ර  ්ි.   ආණ්ඩුව ිහ පාලවල ි  ම්ඊ  ''ීලල්'' ගහලවලාද්  ශ ච් ර 
වැරනය කරපු වි ල් වීරවං  එබඳිට ද්ාන්  ආණ්ඩුව ලවලෑස්ති 
ශවන්ශන් කිි  එකයි ජ තාවට තිශබ  ්ර ් ි.  එ  නිසා අපි 

විශ ේශින් කිි වාඊ - [බාධා කිරී ක්] ඔේ. ජ තාවට තිශබ  
්ර  ්ි  ඒක ත යි. ජ තාවට ්ර ් ි තිශබන්ශන් ශම් ශහැරු 
අල්ලවලා ගත්තා   ඇප අරශග  එබඳිට ද්ා වා ත ස ශහැරාට ද්ඬුවම් 

ශද්න්ශන්  ැත්ශත් ඇයි කිි  එකයි. ජ තාව බලවලාශග  
ඉන් වාඊ ශම්  රට කාපු ශහැරාඊ 

 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නිවාස ඇ තිවරිා හැනිට ඉාලවලා එක ශගික්වත් හද්පු  ැති 

ශහැරා 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇප අරශග  එබඳිට එයිද් කිිලවලා. 
 

ඒකයි ්ර ් ි. අශප් ආණ්ඩුව බලවලිට ආපු ග න් ස ෘද්ධි 
සහ ාධාරි ශද්ගුණික් කරලවලාඊ ශද් පාලවල  පක් ශ ැසලවලකා 
අහිංසක ස ෘද්ධිලවලාභීන්ට ජීවත් ශවන්  අවසථ්ාව සලවලසා දුන් ා. 

පාසල් ද්රුවාශ  අතට සල්මේ  දුන් ාඊ ඕ ෑ තැ කින් ඇඳුම් ගන්  
කිිලවලා. අපි ජ තාවට සහ  ශද්න්  කඩි ම් පිිවර ගත්තා. 
ශගැවිිාට ශපැශහැර නක ගන්  සල්මේ දුන් ා. තමුන්ට අව ය 

ශපැශහැර නක ශගද්ර හද්ා ශග  ශහෝ ක ක්  ැහැඊ කෘෂිකර් ිට 
පාවිච්චි කරන්  කිිලවලාඊ අපි ශගැවිිා අතට සල්මේ නක දුන් ා. 
බටහිර ගැතියිඊ බටහිර ගැතියි කිේවාට අන්ති ට ශපැශහැර 

එන්ශන් ශකැශහන්ද්? ශව  රටකින් ශගශ   ශපැශහැර නක 
ත යි අන්ති ට ශගැවිිාට ගන්  සිද්ධ වුශණ්.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයි.  හශපැළ ෂ්යත්ව අරමුද්ලවල වැඩි කරලවලා 

වි ව්විද්යාලවල ද්රුවාශ  අධයාප ි  ක්ති ත් කළා. වැඩිහින 
අිශ   ගිණුම්වලවල  ශපැමේි වැඩි කරලවලා වැඩිහිනිාට බැංකුවමේන් 
ලවලැශබ  ශපැලී ආද්ාි   ක්ති ත් කළා. 

ගැබිනි  ාතාවට ශපෝණ  ල්ලවලක් ලවලබා දුන් ා. ශම්වා කශළේ 

ක්ණික විසඳුම් ව ශින්. ද්ැන් අපට තිශබ වාඊ ශම් රශට් 
ජ තාවට ජීවත් ශවන්  පුළුවන් විධිිට දීර්ඝ කාලී  විසඳුම් 

405 406 

[ගරු අජිත්  ාන් ප්ශපරු   හතා] 
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හද්න් . එ  නිසා අපට ඕ ෑක  තිශබ වා උපි  අිශගන් බදු 

අි කරලවලා සිිිට ,0ක් ශවලවලා තිශබ  දුප්පත් ත නිසුන්ශගන් අි 
කර  බද්ද් අඩු  තරත න් සිිිට 50ටවත් අඩු කරන් . ඒ සාහා 
ආද්ාිම් උපි  අිශ  බද්ද් වැඩි කිරීශම් ක්ර ික් හද්ා ගන් ට 
ඕ ෑ. ආද්ාි  උපි  අි ඒ අද්ාළ බද්ද් ශගව  ක්ර ශේද්ි 

හද්න්  අපි විවිධ කටයුතු කර වා. අද් ශම් නිශිෝග සහ 
නිි ින්වමේන් සාකච්ඡා කරන්ශන් ශම්වාශද තිශබ  හිල් 
වහන්ශන් ශකැශහැ ද් කිි  එක ගැ යි.  

අපි ශම් රශට්  පැවැති VAT ක්ර ශේද්ි අනුග  ි කළා. එ  
ක්ර ශේද්ි හඳුන්වා දුන්ශන් අපි ශ ැශවයි. පසුගිි ආණ්ඩුව 
කාලවලශදයි VAT ක්ර ශේද්ි හඳුන්වා දුන්ශන්. ශතැග සහ සිල්ලවලර 

ශවශළාාශම් ලවලාභශින් VAT අි කර  ක්ර ි හඳුන්වා දුන්ශන් 
අපි ශ ැශවයිඊ පසුගිි ආණ්ඩුව කාලවලශදයි. අපි ඒ ආණ්ඩුශේ 
තිබුණු ශහැා ශද්වල් අර ශග  ඒ තුබඳන් ්ර  ් නක විසාන්  

උත්සාහ කර වා. අපිට අව ය ශද් අපි කර වා.  මුත් එද්ා VAT 
එක හඳුන්වා ශද්  විටඊ එද්ා වයාපාරිකිාශ  ලවලාභශින් VAT අි 
කර ගන් ා විට කවුරුත් එබඳිට බැසශ්සේ  ැහැ; පාරට බැස්ශසේ 
 ැහැ.  අපි ජ තාවට දීපු නිද්හස   ැති කළ ත නිස්සු ඊ ඒ VAT 

ගහපු ත නිසස්ු  අද් එි ශ ශහිවත න් අයුතු විධිිට කටයුතු කර  
බව අපි ද්කි වා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ාඊ තව වි ාඩි ශද්කක් තිශබ වා. 

 
ගු අජිත් ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
වයාපාරිකින්ශගන් අි කර   VAT ශකැශහැ ද් ආද්ාි ට 

එකතු කරන්ශන්ඊ එශහ   ැත් ම් විවිධ  ආද්ාිම් උපි  

අි ශගන් බදු එකතු කරගන්ශන් ශකැශහැ ද් කිි  එක ගැ  
ත යි අපි බලවලන්ශන්. මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අපි ඒශක් 
්රගතිික් ලවලබලවලා තිශබ වා. 2015 ජ වාරිවලවල අපි ආණ්ඩුව ගන්  

විට ඍජු ආද්ාිම් බදු ශගව  වයාපාරිකින්ශ  files  තිබුශණ් 
මකිද්? 6, ඊ000යි.  මුත් අද් ව  විටඊ පසුගිි අි වැි  ඉනයරිපත් 
කර  විට 1ඊ 50ඊ000ක් ඍජු බදු ශගවන් ට පටන් අරශග  
තිබුණා. ඍජු බදු ශගවන් ට පටන් ගන් වා කිින්ශන් අහිංසක 

 නුයිාශගන් එකතු කර  වක්ර බද්ද්  ැති කරන් ට පිිවර 
ගන් වා කිි  එකයි.  පසුගිි කාලවලශද VAT ප වන්  
ි ශකැට කථා කළාඊ නවද්ය පරීක්ණ ගාස්තුවලවලට VAT අි 

කර වා; ශබශහත්වලවල ට VAT අිකර වා කිිලවලා. ඒ වාශ  විවිධ 
කථා කිේවා. අපි ජ තා හඬට කන් දීලවලා නවද්ය ගාස්තුවටයිඊ 
සැත්කශ න් පසුව ශරෝහශල් කා ර ගාස්තුවටයි හැශරන් ට 

ශස ඛ්ය ශසේවශද  -ශප ද්ගමේක ශහෝ ශේවා- අශ ක් සිිදෙ  
ගාස්තුවමේන්  VAT ඉවත් කර  නිි ික් ගැ  ත යි  අද් අපි 
කථා කරන්ශන්.   

ස හර  න්ත්රීවරුන් කිි වා ශම් ආණ්ඩුව විවිධ  ශවලවලාවට 
තීන්දු ශව ස් කර වා කිිලවලා.  2015 ජ වාරි 0,ශවනි ද්ා ශම් 
රටට ලවලැබුණු ්රජාතාන්ත්රවාද්ි තුබඳන් ශම්ක ත යි අපි 
බලවලාශපැශරැත්තු වුශණ්. ජ තාවශ  හඬ තුබඳන් අපට ශම්වා 

ශව ස ්කරන් ට පුළුවන්  ම්ඊ ජ තාවශ  හඬට කන් ශද්න් ට 
පුළුවන්  ම් ඒක ත යි අපි ලවලබපු ්රජාතන්ත්රවාද්ි.  

ජ තා හඬට කන් ශද්න්  තිිා අද් වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු ා 

ඇතුළු කණ්ඩාි ට  න්ත්රීවරිකුශ  හඬටවත් කන් ශද්න් ට 
බැරිව පැ ලවලා නයේවාඊ කිි  ශද් අහශග  ඉන්ශන්  ැතිව.  මුත් 

අශප්  යාි ඒක ශ ැශවයි. අපි ජ තා හඬට කන් ශද් වාඊ 

ජ තාවට ශවඩි තිින්ශන්  ැහැ;  රන්ශන්  ැහැ.  ාධයශේනයන් 
අපි ගැ  මේේවා කිිලවලා අපි ඒ අිව  හ  ඟ  රා ද් න්ශන්  ැහැ. 
අපි ඒ අි කිි  ශද්ට ඇුවම් කන් ශද් වා.  මුත් අපි විපක්ිට 
කිි වාඊ ශබැර නයශද  ාළු අල්ලවලන්  ලවලැහැස්ති ශවන්  එපාඊ 

ඒවාටත් අපි පිිවර ගන් වා කිිලවලා. ඒ කිින්ශන් අහිංසක 
ජ තාව රවටන්  එපා. 

හම්බන්ශතැට ශ ැකක්ද් වුශණ්? ස්වාමීන් වහන්ශසේලවලාට ගිහින් 

කිේවාඊ "ඔන්  පන්සල් නක ඉවරයි. පන්සල් නක ශඩෝසර් 
කරන්  හද්න්ශන්" කිිලවලා. එශහ  කිිලවලා ඒ අි භි ගැන්වූවා. 
අහිංසක ත නිසුන්ව ගිහින් භි ගැන්වූවාඊ "ඕශගැල්ලවලන්ශ  ඉඩම් 

ඉවරයිඊ ශහට අනිද්ද්ා ව  විට ශඩෝසර් එකක් ශග ැල්ලවලා ශම් 
්රශද් ශද අක්කර 15ඊ000ක් කාන්තාරික් බවට පත් කරන් යි 
ලවලැහැස්ති ශවන්ශන්" කිිලවලා භි ගන්වලවලා ඒ අිව පාරට බැසස්ුවා. 

ස්වාමීන්වහන්ශසේලවලා ද්ැඩි අපහසුතාවලවලට පත් වුණා; 
අඩන්ශත්ට්ටම්වලවලට ලවලක් වුණා. ශම්වාට වග කිින් ට ඕ ෑ.   
ඒකාබද්ධ විපක්ශද කණ්ඩාි ට ශම් පාපකර් ි ශගවන්  සිදු 
ශව වා.   ස්වාමීන් වහන්ශසේලවලාට ශබැරු කිිලවලා රවටලවලා පාරට 

බස්සවලවලා ආග ට සිදු කළ හානිශද පේ ශගවා අවසන් කරන් ට 
හිර ශගවල් එකක  ශ ැශවයිඊ  හිර ශගවල් හතක හිනිත් 
ඒකාබද්ධ විපක්ශද අිට  බැරි ශව වා කිි  කාරණිත් 

විශ ේශින් සාහන් කරත න්  ශ  කථාව අවසන් කර වා. 
ශබැශහැ  සත්ුතියි.  

 

[අ.භා. 5.10] 

 
ගු ටී. බී. ඒකනායක ෙහතා (ඉඩම් රාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

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

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අද් නය  සාකච්ඡාවට භාජ ි 

කර  නිි ින් සහ නිශිෝග අතර  201  අංක 3, ද්ර  ඉඩම් 
(සන්තකි පැවරී  සී ා කිරීශම්) ප තට අද්ාළ නිි ි ිටශත් 
2013.01.01සිට ඉඩම්වලවල අයිතිි විශද්ෂ්කින් ශවත 

සින් ක්කරව පැවරී  සම්පූර්ණශින් අශහෝසි ශකශරනු ඇත. 
එශසේ වුවද් උපරි  අවුරුදු ,,ක කාලවලික් සාහා බදු කුලී පද්   
 ත විශද්ෂ්කින්ට ඉඩම් ලවලබා ගැමශම් හැකිිාව ශ   ප ත 
ිටශත් ඇතුළත් වුවද්ඊ එහිදී සිිිට 15ක ඉඩම් බදුකරණ බද්ද්ක් 

අි කිරීශම් කටයුත්ත ශම් ප තට ඇතුළත් කර ඇත. ශ   ප ත 
බලවලාත් ක වී ට ශපර විශද්ෂ්කින්ට ඉඩම් සින් ක්කරව ලවලබා 
ගැමශම්දී බාධාවක් ශ ැවූ අතර ඔවුන් සිිිට සිිික බද්ද්කට 

ප ණක් ිටත් වීි. බදු දීශම්දී නි ච්ිත කාලවලසී ාවක් ශහෝ අ තර 
බද්ද්ක් අි ශ ැවීි.  

2016 අි වැි   ඟින් විශද්ීයි ආශිෝජකින් නයරි ත් කිරීශම් 

අරමුණින් 2010.01.01 නය  සිට ක්රිිාත් ක වන සිිිට 15ක බද්ද් 

ඉවත් කිරී   ශිෝජ ා කර  අතරඊ ශ   ශිෝජ ාව ක්රිිාත් ක 
කිරී  සාහා අව ය ්රතිපාද්  ඇතුළත් කර ඉඩම් (සන්තකි 

පැවරී  සී ා කිරීශම්) ප ත ිටශත් නිි ි මති සම්පාද්  
සම්පූර්ණ කිරි  සාහා ඉහත අතිවිශ ේ ගැසට් පත්රි 
පාර්මේශම්න්තුශේ අනු ැතිි සාහා අද් නය  ඉනයරිපත් කර  ශම් 

ශ ැශහැශත්දීඊ ශම් සාහා කැබි ට්  ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි ලවලැබී 
ඇති බවත් ද්න්වනු කැ ැත්ශතත . 

ලවලංකාශේ ඉඩම් පරිහරණි විවිධ ක්ශේත්ර ිටශත් තිශබ වා. 
රජශද ඉඩම්ඊ පරිසර අ ාතයාං ිට අයිති ඉඩම්ඊ  හවැමේ 
අධිකාරිිට අයිති ඉඩම්ඊ ඉඩම් ්රතිසංසක්රණ ශකැත න් සභාවට 
අයිති ඉඩම්ඊ ශවරළ සංරක්ණ ශද්පාර්තශම්න්තුවට අයිති ඉඩම්ඊ 

407 408 



පාර්මේශම්න්තුව 

ව  සංරක්ණ ශද්පාර්තශම්න්තුව ිටශත් ව  සංරක්කතු ාට 
අයිති ඉඩම් ආදී ව ශින් විවිධ  ට්ටශම් ඉඩම් තිශබ වා. ඉඩම් 
කළ  ාකරණි කිරී  හා ආශිෝජකින් ශවත ඉඩම් පැවරී  
පිබඳබා කාරණි සම්බන්ධශින්  විශ ේශින්  විපක්ිඊ ඒ 
වාශ   බුවජ  සංවිධා  හා ශව ත් සංවිධා  විසින් විවිධ 
 ට්ටශම් ශිෝජ ා ඉනයරිපත් කර තිශබ වා.  විශද්ෂ්කින්ට 
සින් ක්කර ඉඩම් ලවලබා දීශම්දී  විශ ේශින්  ගාල්ලවල 
නයස්ත්රික්කශදඊ  ාතර නයසත්්රික්කශදඊ ශව ත් නයස්ත්රික්කවලවල මුුවද් 
ආසන් ශද ඇති අතිවි ාලවල  ඉඩම් ශම් අි ලවලබා ගැම ත් එක්ක 
ලවලාංකිකශිකුට ඒ ඉඩ  ලවලබා ගැම  සාහා අනුගත වී තිබුණු 
අවසරි ඉවත් ශවලවලා තිබුණා.  ඒ නිසා ත යි  ඉඩම් (සන්තකි 
පැවරී  සී ා කිරීශම්) ප ශත් 3 (2) වගන්තිි ිටශත් අංක 
1,,2/10 හා 2016.11.0, නය ැති අතිවිශ ේ  ගැසට් නිශේද් ිට  
කැබි ට්  ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි ලවලබා ශග  අද් නය  ශ   නිි ි 
පාර්මේශම්න්තුවට ඉනයරිපත් කර අනු ත කර ගැම ට කටයුතු කර 
තිශබන්ශන්.   

ඉඩම් අ ාතයාං ි පසු ගිි කාලවලශද ජිභූත ඊ සව්ර්ණභූත  
වාශ   විවිධ  ට්ටශම් සින් ක්කර ඔප්පු ලවලබා දුන් ා. අපි එි 
තවත්  ක්ති ත් කිරී ක් විධිිට -බදු ක්ර ි තුළ ශ ැව- හැ ට  
සින් ක්කර ඔප්පුවක් ලවලබා දීශම් ිම් වැඩ පිබඳශවළක් ක්රිිාත් ක 
කරන්  බලවලාශපැශරැත්තු ව වා. ශම්  කාරණාව සම්බන්ධශින් 
එ  ප තට  අපි ිම් ිම් වගන්ති ඇතුළත් කරන්  
බලවලාශපැශරැත්තු ව වාඊ මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නි. ශ ැකද්ඊ 
ස හරු ශම් අ වසර ඉඩම්ඊ  එශහ   ැත් ම් තාවකාමේක බලවලපත්ර  
ිටශත් තිශබ  ඉඩම් පවත්වාශග  ගිහිල්ලවලා  සින් ක්කර 
ඔප්පුවක් හම්බ වුණා  ඒක අශළවි කිරී  සාහා කටයුතු කර වා. 
ශ ැකද්ඊ ඒ ඔප්පුවත් එක්ක ඉඩ ට වන ාක ක් ලවලැශබ වා; ඒකට 
ගුණාත් ක තත්ත්වික් ලවලැශබ වා. එ  නිසා ශ ිට ිම් 
සංශ ෝධ  ඇතුළත් කිරී  සාහා අප ශිෝජ ා කර තිශබ වා.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ "ත නින්ශද්ෝරු 
ශද්පාර්තශම්න්තුව ඇශ රිකානු ස ාග කට ඉඩම්  ැම  සාහා 
බලවලි ලවලබා ශද් වා"යි කිි  කාරණික් පිබඳබාව පසු ගිි ද්වස්වලවල 
සාකච්ඡාවට භාජ ි වුණා.  ා ඒ ගැ  පැහැනයමේ කළ යුතුයි. ඒ 
පිබඳබාව ද්ැනුවත් කිරී  සාහා රී ලවලංකා ත නින්ශද්ෝරු 
ශද්පර්තශම්න්තුශේ සර්ශේිර්  ජ රාල්තු ා විසින්  රජශද 
ත නින්ශද්ෝරු සංග ශද සභාපති ශවත ඉනයරිපත් කරපු මේපිික් අද් 
   ඔබතු ා ශ  අනු ැතිි ිටශත් ශම් ගරු සභාශේ  සභාගත* 
කර වා.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ එහි අන්තර්ගති පිබඳබාව 
සිිදෙශද් ාශ  ද්ැ  ගැම  සාහා ශකනශින් සාහන් කිරී ට  ා 
බලවලාශපැශරැත්තු ව වා. සර්ශේිර් ජ රාල්තු ා ිවපු මේපිශද 
කිි වාඊ  "එ  මේපිශිහි සාහන් කර ඇති පරිනය ත නින්ශද්ෝරු 
ශද්පර්තශම්න්තුව කිසිදු ශලවලසකින් ඇශ රිකානු ස ාග කට ශහෝ 
ශව ත් කිසිදු ස ාග කට පැවරීශම් වැඩ පිබඳශවළක් ශ ැ ැති බව 
්රථ ශින් සාහන් කිරී ට කැ ැත්ශතත . ශකශසේ ශවතත් ඔබ 
මේපිශද සාහන් ස හර කරුණු  ශ   විි පථිට පරිබාහිර ඒවා 
බැවින්  අද්ාළ කරුණු  සාහා ප ණක් පිබඳතුරු ලවලබා දී ට කටයුතු 
කරත .  ශ   අවස්ථාව ව  විට ත නින්ශද්ෝරු ශද්පාර්තශම්න්තුව 
මුුවණ පා තිශබ  අභිශිෝග හා ඒවාට අප විසින් ශග  ඇති ක්රිිා 
 ාර්ගත්ඊ අපශ  පාරිශභෝගික ආිත  විසින් ශග  ඇති විකල්ප 
ක්රිිා  ාර්ගත්ඊ ත නින්ශද්ෝරු ශද්පාර්තශම්න්තුශේ ඉනයරි පැවැත්  
තහවුරු කිරී  සාහා අපශ  වගමක  පිබඳබාවත් පැහැනයමේ කිරීම්ද්ඊ 
ඔබශ  මේපිිට පිබඳතුරු ව ශින් ශ හි සාහන් කරත ." කිිලවලා.  

විශ ේශින් ඉඩම්  ැම  ශප ද්ගමේක අං ිට පැවරී  

 ෑතකදී සිදු ශ ැවූ අතර අතීතශද ආරම්භව කාලවලානුරූපීව වැඩි 
ශවත න් පැවත ආ කටයුත්තක් බව සාහන් කරනු කැ ැත්ශතත . 
ඉඩම් ්රතිසංසක්රණ ශකැත න් සභාවට පැවරුණු ඉඩම්  ැමශම් 
අව යතාවක් තිබුණද් ඒ කටයුතු  න්ද්ගාමීව සිදුවී  නිසා ඉඩම් 

්රතිසංසක්රණ ශකැත න් සභාව ුකක්ති විඳි  ඉඩම්වලවලට ඔප්පුවක් 
ලවලබා දීශම්දී එහි  ත නුම් කටයුතු ප ා වී  නිසා  ඔප්පු ලවලබා දීශම්දී 
ිම් කිසි ප ා වී ක් සිදු ශවලවලා තිශබ වා. විශ ේශින් රී ලවලංකා 

 හවැමේ අධිකාරිිට අිත් ඉඩම්  ැම  ශම් ව  විටත් 
ශද්පාර්තශම්න්තුශවන් බැහැරව මුළු නින්  ශප ද්ගමේක අං ි 
විසින් සිදු කිරී  එක උද්ාහරණික් විධිිට අපට ශපන්වා ශද්න් ට 

පුළුවන්.  

විශ ේශින්  ඉඩම් ශකැ සාරිස් ජ රාල් ශද්පාර්තශම්න්තුව 
 ඟින් ශම් ව  විටත් ේ-ස්මේම්ස ් ම් වැඩසටහ   ඟින් රජශද 

ඉඩම්වලවල  ායිම්  න්ද්රිකා තාක්ණි හා ශතැරතුරු තාක්ණි 
භාවිතශින් එක් රැස් කර ඉඩ ක සරලවල සටහන් සකස් කරශග  ඒ 
 ඟින් දීර්ඝ කාලී  බලවලපත්රික් ලවලබා දීශම් මූමේක කටයුතු 
ක්රිිාත් ක කිරී ත් ආරම්භ වී තිශබ වා. අධිශේගී  ාර්ගවලවල 

සැලවලසුම් හා අත්පත් කරගැමශම්  ැනුම් හැර  ාර්ග සංවර්ධ  
අධිකාරිිට ඉඩම් අත්පත් කරගැමම් කාර්ික්  කිරී  සාහා -
වඩා ඉක් න් කිරී  සාහා- ශටන්ඩර් පනපානි අනුග  ි 

කරත න් ශප ද්ගමේක අං ි  ඟින් එි කරවා ගැම  සාහා 
ක්රිිාත් ක කරන්  අව ය කටයුතු සකස ්කරලවලා තිශබ වා.  

ලවලංකාශේ පැරණි  ශද්පාර්තශම්න්තුවක් විධිිට ත නින්ශද්ෝරු 

ශද්පාර්තශම්න්තුශේ ඒ ශිෝජ ාවමේිත් එක්කඊ පසු ගිි කාලවලශද 
ඉනයරිපත් කරලවලා තිශබ  කාරණා පිබඳබාව සැලවලකිල්ලවලට ශග  
ත නුම්පතිතු ා ශම් පිබඳබාව පැහැනයමේ සවිස්තර විසත්රික් ඉනයරිපත් 

කරලවලා තිශබ වා. ඒ වාශ   ඉඩම් ශතැරතුරු ද්ත්ත පද්ධතිික් 
සකස් කිරී  හා ඉඩම්  ැම  වඩාත් කාර්ික්  කිරී  සාහා 
ශකැරිිානු ජ රජශද ඉඩම් කළ  ාකරණ ආිත ි ව  LX 

ආිත ි ස ඟද් සංවාද්ිකට එළඹ ඒ සාහා වයාපෘති 
ශිෝජ ාවමේික් සකස් කිරී  සාහා එ  ආිත ශද කණ්ඩාිම් 
පැත ණ අධයි  සිදු කර ඒ පිබඳබා වාර්තාවක් ශම් ව  විටත් 
සකස් කරත න් පවති  බව සාහන් කරනු කැ ැත්ශතත . එ  

වාර්තාශේ නිර්ශද් ින් අනුව ශකැරිිානු රජශද තාක්ණික 
සහාිද් ඇතිව අව ය ඉනයරි වැඩපිබඳශවළක් සකස් කර ගැම ටද් 
හැකිිාව ඇති බව සාහන් කිරී ට කැ ැතියි. 

ජාතික අව යතාවන් ශලවලස ශ    ැනුම් වෘත්තිි පිබඳබාව 
අපට  ැවතත් සිතා බැලී  අව යයි. එහි කාලවලි පිබඳබාවත්ඊ එහි 
ගුණාත් ක සහ විද්යාත් ක හර පද්ධතිි නිි ානුකූලවලව 

ක්රිිාත් ක කිරී  අතයව යයි. ජාතික අව යතාවන් ඉටු 
ශ ැකර  හා නිසි ලලවලද්ාීතාවක් ශ ැ ැති ශද්පාර්තශම්න්තුවකින් 
රටට වැඩක් ශේද්ැයි ින්  ඉහළ පරිපාලවල ශද  ති වී ඇති බව 

ත නින්ශද්ෝරු ශද්පාර්තශම්න්තුව ශලවලස ඉනයරිපත් කර ඇති 
ශිෝජ ාවලවලට ලවලැශබ  ්රති ාර හා එ  ්රති ාර හා එ  ශිෝජ ා 
ශවනුවට විකල්ප විසඳුම් ඉනයරිපත් කිරී  තුබඳන් පැහැනයමේ ශේ. 

ඈත අතීතශද පටන් පැවත එ  වැඩසටහන් තුළ  රැී  සිටී ට 

උත්සාහ කිරී  තුළ ශ ැව අදෙත් ක්රිිා ාර්ග සහ  ව විද්යාත් ක 
හා තාක්ණික වැඩි නයයුණු කිරීම් සහ එ  ක්ශේත්රි තුළ නිලවලධාරින් 
පුුවණු කිරීම් තුබඳන් ක්රිිාත් ක කිරී  තුළ ශම් වැඩපිබඳශවළ වඩාත් 

කාර්ික්  කිරී ට හැකි වන්ශන්ි කිි  එක ත යි පී.එම්.පී 
උද්ිකාන්ත සර්ශේිර් ජ රාල්තු ා පැහැනයමේ කරලවලා තිශබන්ශන්. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇ තිතු නිඊ ඔබතු ාට වි ාඩිික කාලවලික් තිශබ වා. 
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[ගරු ටී. බී. ඒක ාික  හතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ටී. බී. ඒකනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

2008 අංක 1  ද්ර  ක්රශ ෝපාි  සංවර්ධ  වයාපෘති ප ත 
ිටශත් ක්රිිාත් ක කර  වැඩ පිබඳශවළ සාහා -විශ ේශින් ඉඩම් 
(සන්තකි පැවරී  සී ා කිරීශම්) ප ශත් 3(2) වගන්තිි ිටශත් 

ශම් මති ්රතිපාද්  සම්පූර්ණ කිරී  සද්හා- අතිවිශ ේ ගැසට් 
පත්රශද පළ කරනු ලවලැූ  නිි ි ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ අනු ැතිි 
සාහා ඉනයරිපත් කර වා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබැශහැ  සත්ුතියි. ගරු වාසුශද්ව  ා ාි ක්කාර  න්ත්රීතු ා. 

 
[අ. භා. 5.20] 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අද් අප ඉනයරිශද තිශබ  විවිධ 
නිශිෝග අතර තිශබ  බදු නිශිෝග කිහිපි සම්බන්ධ කරශග  
   ශම් කාරණි කිින්  කැ ැතියි. අද් ශකැයි තරම් අයුතු ශලවලස 

බදු බර පැටශව වාද් කිේශවැත්ඊ සිිිට ,5ක් වක්ර බදු ශලවලසත්ඊ 
සිිිට 15ක් සෘජු බදු ශලවලසත් අි කර  තැ ට පත් වී තිශබ වා. 
අි වැි ශල්ඛ් ි හරහා එි සිදු කරන්  කටයුතු කරලවලා 

තිශබ වා. 

ශ හි ්රතිලලවලික් ව ශින් ත යි උද්ධ  ි ශද්සැම්බර් 
 ාසශද සිිිට  .2කට වැඩිශවලවලා තිශබන්ශන්. උද්ධ  ි වැඩි 
ශව වා කිින්ශන් ජීව  විිද්ම් බර වැඩි ශව වා; ශපැමේි වැඩි 
කරන්  ශව වා. ේළඟට නිප්ාද්  විිද්ම් වැඩි කරන්  ශව වා. 
ආර්ථිකි   න්ද්ගාමී වී ට ඒක එක ශහේතුවක් ශව වා. ඉතින්  අද් 
බදු බර ඇත්තට   ද්රා ගන්  බැරි ත නිසුන්  ත වැනලවලා තිශබ වා. 
ඔබතු ා ද්න් වා ඇතිඊ ආබාධිත සංග ශද ්රධානිිා හැනිට 
ඉන්  ආ ාර්ි අජිත් සී.එස්. ශපශර්රා  හතා ගැ . එතු ා 
ආබාධිතශික් හැනිට අද් ශරෝද් පුටුශේ ඉාශග  ශ ශහිවී ක් 
කර වා. එතු ා  ට දුන් ා සටහ ක්. ඒ සටහ  අනුව    ශම් 
සභාවට ඉනයරිපත් කළ යුතු ශද්ික් තිශබ වා. බදු බර ඇත්තට  
වැශට  ශම් ආබාධිතඊ අන්ධ  ැත් ම් විවිධාකාර ශලවලස ත න්ශ  
සා ා ය කටයුතු කරගත ශ ැහැකි ත නිසුන්ශ  ්ර ාණි 
ජ ගහ ශින් සිිිට 20ක් බව එතු ා ශපන්නුම් කර වා.  
ආබාධ සහිත ශම් පුද්ගලවලින්  ශම් බදු ඔක්ශකෝට  අද් ිට ශවලවලා 
තිශබ වා. ඒ අතර ඉතා විසග්ත පුද්ගලවලින්ද් ශම් බදුවලවලට ිට 
ශව වා; අඩු ආද්ාිම් ලවලබ  පුද්ගලවලින්ද් ශම් බදුවලවලට ිට 
ශව වා.  වැට්ඊ නිප්ාද්  බදුඊ සුරාබදු කිි  හැ  බද්ද්කට  ිට 
ශව වා. ඒ නිසා ඔුව  ට ශිෝජ ා කර වා ශ න්  ශ වැනි 
ශිෝජ ාවක් පාර්මේශම්න්තුව ඉනයරිශද තබන්  කිිලවලා. ඒ ත යි 
"විස අවුරුදු ,5 ඉක් වූ සහ  රණාසන් ව බරපතළ ශලවලස 
ශරෝගීව සින  සහ සුෂුම් ා අ තුරුඊ පූර්ණ අන්ධභාවි වැනි 
ශව ස් ශ ැව  ්රබලවල කායික ආබාධ ශහේතුශවන් රැකිිා අහිත ව 
ගිි ත  පැවැත්  සාහා බැංකු අනු ැතිිකින් ස්ථාවර තැන්පතු 
 ඟින් ශහෝ ආද්ාිම් ලවලබ  උද්විිශ  එ  ආද්ාිම්වමේන් බදු ගැම  
අත්හිටුවන් ." කිි  ශිෝජ ාවයි එතු ා ඉනයරිපත් කරන්ශන්. ශම් 
ශිෝජ ාව    අශප් මුද්ල් ඇ තිතු ා ශවත ශිැමු කරන්  
කැ ැතියි. ඇත්තට  අද් ිා කශිැත් බදු ශගව වා.   

ශම් ශිෝජ ාශේ ්රධා  ව ශින්  තිශබන්ශන් ිම් සී්රර 
තැන්පතුවක්  ැත් ම් ශපැඩි ආද්ාි ක් තිශබ වා ඒ අිශ  
ශරෝගී තත්ත්වින් ිටශත් ජීවත් ශවන් ;  හදෙ විශසේ ජීවත් 
ශවන් . ඒ එ  සුළු ආද්ාි ඊ අඩු ආද්ාි   ැත් ම් ආද්ාිම් හිඟ 
තත්ත්වි කිි  ශම් හැ  තත්ත්විකින්  ඉන්  අිශගන්  බදු 

ගැමශම් ශම් වි ාලවල අයුක්තිි විසාා ශද්  ශලවලස  ශම් 
ආබාධිතින්ශ  සංග ි ඉල්ලවලා සින වා.  

මීළඟට    ශපන්වන්  කැ ැතියිඊ ආ ි  හා අප ි  
(පාලවල ) ප ත ිටශත්  නිශිෝගිකුත් අද් තිශබ වා. අද් 

ශව ශකැට  ශම් ආණ්ඩුව ිටශත් අශප් අප ි ි සැලවලකිි යුතු 

විධිිට අඩුශේ ග  ිත න් තිශබ වා. ගිි අවුරුද්ශද් අප ි ි 

සිිිට 5.6කින් අඩුශවලවලා තිශබ වා. ශම් අවුරුද්ශද් අප ි ි 

සිිිට 3කින් ප ණ අඩුශවලවලා තිශබ වා කිි  එකයි    

කරුණු අනුව ශහැිා ගත්ශත්. ඒ අනුව  ශම් අප ි ි අඩුවීශම් 

ශල්ඛ් ි ශද්ස බැදෙවා  2015 ජ වාරි සිට සැප්තැම්බර් ද්ක්වා  

ගැළපුම්  ාස කිහිපි හැනිට අප ගත්ශතැත් අප ි ි ශඩැලවලර් 

ත මේි  ,ඊ005යි. 2016 ජ වාරි හා සැප්තැම්බර් අතර ඉපී  

ශඩැලවලර් ත මේි  වඊව62.,යි. එතශකැට ශම් 2015 මුල්  ාස , සිට 

2016 මුල්  ාස , ශව ශකැට සිිිට 3කින් අඩු ශවලවලා තිශබ වා.  

අනිත්  ශව ස් ශව ස් අං  ශව  ශව   බැදෙශවැත්ඊ ඒ හැ  

එකක  ශම් හිඟි තිශබ වා. ශවශළා ශ ේි පිිවා ගැම ට 

ඇත්තට  උද්ේ ශවලවලා තිශබන්ශන් ශම් ශ්රේණින්. ඒ කිින්ශන් 

විශද් ගතව රැකිිා කර  ත නිසුන්ශ  ශ්රේණින්වමේන් ත යි 

ශම් තත්ත්වි ින්තම් ශේරාශග  තිශබන්ශන්. ඒ වාශ   

සං ාරක වයාපාරශින් එන් ා වූ ආද්ාි  තුබඳනුයි. 

අශප් රුපිිශල් වන ාක  අවුරුදු 10ක් තුළඊ ඒ කිින්ශන් 

2005 ඉාලවලා 2015 ද්ක්වා රුපිිල් 30කින් අඩුශවලවලා තිශබ වා. 

 මුත් ශම් අවුරුදු ශද්ක තුළ රුපිිශල් වන ාක  රුපිිල් 21කින් 

අඩුශවලවලා තිශබ වා. ශ ැකක්ද් එහි අවසා  ්රතිලලවලි? අශප් ණි 

බර ගිි අවුරුද්ශද් රුපිිල් ත මේි  2,5කින් වැඩිශවලවලා 

තිශබ වා. ඒක ශම් අවුරුද්ශද්  ශද්ගුණික් ශවලවලා ශවලවලා 

තිශබ වා. රුපිිශල් වන ාක  අඩුවීශම් විපාකි නිසා රුපිිල් 

බිමේි   00ක් ප ණ අශප් ණි බරට එකතු ශවලවලා තිශබ වා. 

ඇත්ත අර්ථි ගත්ශතැත්ඊ රුපිිල් බිමේි   00ක් කිින්ශන්ඊ 

ත මේි වමේන්  ම් රුපිිල් ත මේි  හාරලවලක්ික ප ණ මුද්ලවලක්. 

ඇත්තට  ශ වැනි ආර්ථික අස ත්භාවික් මීට ශපර ශම් රශට් 

ඉතිහාසශද ශ ැතිබුණු බව අපි සලවලකන්  ඕ ෑ.  න්ද්රිකා 

 ැතිනිිශ  කාලවලශද; එද්ා ඍණ ආර්ථිකික් පැවැති කාලවලශදවත් 

රුපිිශල් වන ාක  ශම් විධිිට වැනලවලාඊ අශප් ණි බර ශම් 

විධිිට වැඩි වී ට ශහේතු වුශණ්  ැහැ. 

ශම් අතරඊ ි  ග න් කිිාශග  ින්  ඕ ෑ කාරණික් 
තිශබ වා. උද්ධ  ි වැඩි ශව වාඊ ජීව  විිද්  වැඩි ශව වා. 

ඒ නිසා කම්කරුවන්ශ  සහ විවිධ  ශසේවකයින්ශ  ඉල්ලීම් වැඩි 

ශව වා. එ  ඉල්ලීම් වැඩි වී ත් එක්ක ඔවුන් ශසේවශද ස්ථිර 

කිරීශම් ඉල්ලීම් එ වා. වැඩ තිබුශණැත් ප ණක් එද්ාට 

manpower ශසේවකයින්ට වැඩ ශද් වා. ඒ ත නිස්සුන්ට කිසිිම් වූ 

ස්ථාවරත්වික්  ැහැ. ඒ ත නිස්සුන්ට ලවලැබිි යුතු දී  ා සිිල්ලවල 

ලවලැශබන්ශන්ත්  ැහැ. ඒ නිසා අපට සථ්ිර පත්වී ක් ශද්න්  කිිලවලා 

ඒ ශගැල්ශලවලෝ ඉල්ලවල වා. ද්ැන් ඒ ශවනුශවන් Sri Lanka Telecom 

ආිත ි තුළ අරගළික් ක්රිිාත් ක ශව වා. ඒ වාශ   ලවලංකා 

විදුමේබලවල  ණ්ඩලවලශද සින  manpower ශසේවකින්ශ ත් එවැනි 

අරගළික් තිශබ වා. ේශද Sri Lanka Telecom ස ාගශම් 

manpower ශසේවකයින් 3වශද්ශ ක් අත් අඩංගුවට අරශග  

රි ාන්ඩ් කරලවලා තිශබ වා. ඒ ශගැල්ලවලන් රි ාන්ඩ් කරන්  ශහේතු 

වුශණ් ශ ැකක්ද්? Sri Lanka Telecom ස ාග ශම් ශසේවකයින්ශ  

වෘත්තීි සත ති කටයුතු වාරණි කිරී  සාහා ශපැලීසිි උසාවි 

නිශිෝගික් ලවලබාශග  තිබී යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ාඊ ඔබතු ාට තව වි ාඩි ශද්කක කාලවලික් 
තිශබ වා. 

411 412 



පාර්මේශම්න්තුව 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශපළපාබඳ  ැවැත්වී  සාහා ශපැලීසිි උසාවි නිශිෝගික් 
ලවලබාගන් වා. ඒ වාශ   විශරෝධතාවන්  වත්වන් ඊ උද්ශඝෝණ 

 වත්වන් ඊ ඒ වශ  වෘත්තීි සත ති කටයුතු  වත්වන් . 
අධිකරණිකට වෘත්තීි සත ති කටයුතු වාරණි කරන්  පුළුවන් 
 ම්ඊ ඇස් ශද්ක වහශග  ශම් රශට් මූමේක අයිතිවාසිකම් 
සිිල්ලවලක්  අවලවලංගු කරන්  පුළුවන්. ශම් හැ  ශද්ික්  එකින් 

එක බැඳිලවලා තිශබ වා කිිලවලා ත යි    ශම් ශවලවලාශේ හිතන්ශන්. 
ශසේවකයින්ශ  උද්ශඝෝණ ඇති ශවලවලා තිශබන්ශන්ඊ ශ වැනි 
විශරෝධතාවන් ඇති ශවලවලා තිශබන්ශන්ඊ උද්ශඝෝණ ඇති ශවලවලා 

තිශබන්ශන් මූමේක ව ශින්  ශම් රශට් ජීව  විිද්ම් බර 
වැඩිවී ත් එක්කයි. ඒ වාශ   උද්ධ  ි ඉහළ ිෑ ත් එක්කයි. 
මුද්ල් ඇ තිතු ාශ  ද්ක්තාවඊ අග ැතිතු ාශ  ද්ක්තාව ත යි 

ශම් පරිහානිශින් ශපන්නුම් කරන්ශන්. 

අද් මුද්ල් ඇ තිතු ා ගැ  කිිැවුණා. ශලවලෝකශද ඉන්  ශහැා  
මුද්ල් ඇ තිතු ා හැනිට එතු ාව පිබඳශග  තිශබ වා කිිලවලා 

කිේවා. ශම් ්රවෘත්තිි එක් නව යාවක් අහශග  සිනිා. ඒ 
නව යාව කිේවාඊ "හහ!් එිා ශහැා  මුද්ල් ඇ ති  ම්ඊ එශහ  
 ම්    ක යාවක්" කිිලවලා.    ශම් කථාව විහිළුවට කිේව 

ශද්ික්ඊ කාටූ ික තිබුණු ශද්ික්.  මුත්ඊ    ශම් ශවලවලාශේ ඒ 
කථාව කිේශේඊ ශහැා  මුද්ල් ඇ තිවරිා ිටශත් රුපිිශල් 
වන ාක  ශ ච් ර වැශටන්  පුළුවන්ද් කිි  ්ර ් ි පැ  ඟි  
නිසයි. ණි බර ශ ච් ර වැඩි වුණු රටක ශම් මුද්ල් ඇ තිවරිා 

ශලවලෝකශද ශහැා  මුද්ල් ඇ තිවරිා වී  එක්තරා වි තිිකට 
කාරණික්. Fiscal Consolidation කිින්ශන් නිවැරනය ශලවලස අි 
වැි balance කිරී යි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ාඊ ඔබතු ාට ලවලබාදුන් කාලවලි අවසා යි. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක ශහැඳින්  කර  ශකැටඊ ශලවලෝකශද තිශබ  grading ශද්  

සිිදෙ  ආිත ඊ ඒ වාශ   විවිධ පිබඳගැමම් කර  ආිත  
ශබැශහැ  කැ ැතියි. ඒ නිසා ශම් රශට් වර්ධ ි බාලවලවී ඊ ඒ නිසා 
ශම් රශට් ජ තාවශ  විිද්ම් කැපී ඊ ඒ නිසා ශම් රශට් බදු බර 
වැඩිවී ඊ ඒවා ඒ අි අනු ත කර  නිසා ත යි ශම් වශ  

තත්ත්වින් ලවලබාදී තිශබන්ශන්. මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ 
   හිතන්ශන්ඊ  ට ලවලබා දී තිශබ  කාලවලි අවසන්. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේඊ ද්ැන් කාලවලි අවසන්. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහැායි.  ට කාලවලි ලවලබාදී  පිබඳබාව ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත 
ශව වා.  

අවසා  ව ශින් ශම් ගරු  න්ත්රීතු න්ලවලාට  ා ශ ශසේ 
කිි වා.  ඔබතු න්ලවලා 2වවැනිද්ා නුශ ශගැඩට එන් . 2ව වැනිද්ා 
නුශ ශගැඩට ඇවිල්ලවලා එතැ ට එකතුව  ජ තාවශ  ්රකා ිඊ 
හැඟී ඊ ඔවුන්ශ   උද්ශඝෝණි ගැ  ශපැඩ්ඩක් සංශේදී ශවන් ි 

කිිලවලා ඔබතු න්ලවලා සිිදෙ ශද් ාශගන්  ඉල්ලවල වා. ශම් 2වවැනිද්ා 

විි හැකි ඒ  හා ජ තා සන්නිපාති පිබඳබා  පුරු හී ික් ද්ැකපු 
කලවලක ශ න් ඇවිසශ්සන් ට එපායි කිිලවලා ආණ්ඩු පක්ශද ගරු 
 න්ත්රීවරුන්ට ආිා  ා කරත න්  ා නිහඬ ශව වා. ශබැශහැ  
ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබැශහැ  ස්තුතියි.  

මීළඟටඊ ගරු  යිල්වාග ම් තිලවලකරාජා   න්ත්රීතු ා. 

 

[பி.ப. 5.31] 
 

ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, காணி 

(பராதீனப்படுத்தல் மீதான கட்டுப்பாடுகள்)  சட்டத்தின் 

கீைான கட்டகள சம்பந்தமாக உகரயாற்றுவதற்கு 

வாய்ப்பளித்தகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு நன்றி ததாிவிக்கக் 

கடகமப்பட்டிருக்கின்சறன். குறிப்பாக, ஏற்தகனசவ 

தவளிநாட்டவர்களுக்கு நமது காணிககள விற்பது ததாடர்பில் 

விதிக்கப்பட்டிருந்த வாிமூலங்ககளத் திருத்துதல் அல்லது 

அதனூடாக தவளிநாட்டவர்களுக்கு காணிககள 

விற்கமுடியாத ஒரு சூழ்நிகலகய உருவாக்குதல் ததாடர்பாக 

இன்கறய விவாதம் இடம்தபறுகின்றது என்ற வககயில் 

இதகன நாங்கள் ஆதாிக்க சவண்டியவர்களாக 

இருக்கின்சறாம். அசதசநரம் இந்தச் சட்டத்தின் கீைான 

கட்டகள அமுலுக்கு வருவதற்கு முன்பதாக 2004ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 2012ஆம் ஆண்டு வகரயான காலப்பகுதியில் 

100 வீத வாியிகனச் தசலுத்துவதனூடாக 

தவளிநாட்டவர்களுக்குக் காணிககள விற்கமுடியும் என்ற 

நிகலப்பாட்டின்கீழ் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் பல நிலங்கள் 

விற்கப்பட்டிருப்பது இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசல 

நிகனவுகூரத்தக்கது. ஆனால், இந்த ஆட்சியில் அதில் ஒரு 

மாற்றத்கதக் தகாண்டுவந்திருப்பது வரசவற்கத்தக்கது. 

இருந்தசபாதிலும் சில நிபந்தகனகளின் அடிப்பகடகளில் 

தவளிநாட்டவர்களுக்குக் காணிககள விற்கக்கூடிய 

சந்தர்ப்பங்கள் புதிய நகடமுகறயிலும் இருக்கின்றன. 49 

சதவீத பங்குககள தவளிநாட்டுக் கம்பனிகள் 

கவத்திருக்குமிடத்து அந்த தவளிநாட்டுக் கம்பனிகள் 

காணிககளக் தகாள்வனவு தசய்யக்கூடிய அல்லது lease - 

குத்தகக அடிப்பகடயிசல காணிககளப் 

தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய நகடமுகறகள் காணப்படுகின்றன. 

எனசவ, இச்சந்தர்ப்பத்தில் காணி அகமச்சர் மாண்புமிகு 

சஜான் அமரதுங்க அவர்கள் இந்த சகபயில் இருப்பதன் 

காரணமாக அவரது கவனத்கதயும் தபறும்தபாருட்டு நான் 

இந்தக் காணி சம்பந்தமாக  முக்கியமான   சில  விடயங்ககள 

இந்த சகபக்கு முன்கவக்கலாதமன்று நிகனக்கின்சறன்.  

அரசியலகமப்பு மாற்றம் என்ற ஒரு சதாரகணயில் 

இப்தபாழுது சில நகடமுகறகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. இந்த அரசியலகமப்பு மாற்றம் 

இடம்தபறுகின்றசபாசத நாங்கள் அதிகாரப் பகிர்வு பற்றியும் 

சபசசவண்டி வருகின்றது. அதிகாரப் பகிர்வு என்று 

வந்தவுடசனசய உடனடியாக இரண்டு முக்கியமான 

பிரச்சிகனகள் சமசலாங்கி நிற்கின்றன. ஒன்று, தபாலிஸ் 

அதிகாரம், மற்றது, காணி அதிகாரம். வடக்கு, கிைக்கு சார்ந்து 

எழுகின்ற பிரச்சிகனகள் தபரும்பாலும் மாகாண 
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சகபகளுக்குக் காணி அதிகாரம் சவண்டும் என்பதாகத்தான் 

இருக்கின்றது.  இந்த அதிகாரப் பகிர்வின் பிரதான அம்சங்கள் 

ஏற்தகனசவ மாகாண சகபகயத் ததாடர்புபடுத்தியதாக 

இடம்தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன. இந்நிகலயில் 

நகடமுகறயில் தவளிநாட்டவர்களுக்கு காணிககள விற்பது 

ததாடர்பாகப் பல்சவறு திருத்தங்ககளக் தகாண்டுவருகின் 

றசபாது உள்நாட்டிசல காணிகள் ததாடர்பாக எத்தககய 

நகடமுகறகள் இருக்கின்றன? என்று பார்க்கசவண்டும். 

அதன்படி பார்த்தால், நாட்டில் ஆங்காங்சக பல்சவறு 

குைப்பகரமான சூழ்நிகலககள அவதானிக்கக்கூடியதாக 

இருக்கிறது.  

தவளிநாட்டவர்களுக்குக் காணிககள விற்பது ததாடர்பில் 

நாங்கள் சில நிபந்தகனககள விதிக்கின்ற அசதசநரம், 

உள்நாட்டில் இந்தக் காணிப் பகிர்வுகள் ததாடர்பாக என்ன 

நடக்கின்றது என்பது ததாடர்பாக நாங்கள் 

பார்க்கசவண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக, இந்தக் காலகட்டத்தில் 

நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நுவதரலியா மாவட்டத்கத 

எடுத்துக்தகாள்சவாமாக இருந்தால், புனிதப் பிரசதசமாக 

அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்ற, உல்லாசப் பிரயாணிகள் அதிகம் 

வந்து சசருகின்ற சிவதனாளிபாதமகல என்ற பிரசதசத்தில் 

காணி அபகாிப்புகள் அரச அதிகாாிகளின் துகணயுடசன 

நகடதபறுகின்றன என்று அங்கு மக்கள் சபாராட்டம் 

தசய்துதகாண்டிருக்கிறார்கள். அம்பகமுவ பிரசதச சகபயின் 

முன்னாள் தகலவர் திரு. ஜீ. நகுசலஸ்வரன் என்பவருகடய 

தகலகமயிசல சநற்று முன்தினம் பாாிய மக்கள் 

ஆர்ப்பாட்டதமான்று நடந்திருக்கிறது. தவளியாருக்கு, 

குறிப்பாக அந்த மாவட்டத்கதச் சார்ந்தவர்கள் அல்லாத 

தவளிமாவட்ட வியாபாாிகளுக்கு குறிப்பிட்ட பிரசதசத்தில் 

கட்டிடங்ககள அகமப்பதற்கும் சஹாட்டல்ககள 

அகமப்பதற்கும் காணிகள் பகிரப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கு 

மக்கள் பிரதிநிதிகளின் எந்த விதமான அனுசரகணசயா, 

அல்லது மாவட்ட இகணப்புக் காாியாலயக் கூட்டத்தில் 

அல்லது பிரசதச காாியாலயக் கூட்டங்களில் அனுமதிசயா 

தபறப்படவில்கல. இவ்வாறு காணிகள் பகிரப்பட்டிருப்பது 

ததாடர்பாகப் பல்சவறு விமர்சனங்கள் 

முன்கவக்கப்பட்டிருப்பசதாடு, குறிப்பிட்ட பிரசதச மக்கள் 

அங்கு முகறயீடுககளச் தசய்வகதயும் நாங்கள் 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

அசதசபால, திறந்த பல்ககலக்கைகத்தின் சிசரஷ்ட 

சட்டத்தரணியும் ஆய்வாளருமான ஏ.எஸ். சந்திரசபாஸ் 

அவர்கள், "விற்பகனப் பண்டமாகிவரும் தபருந்சதாட்டக் 

காணிகள்" எனும் தகலப்பிசல ஒரு நீண்ட கட்டுகரகய 

எழுதியிருக்கின்றார். இந்தக் கட்டுகரயானது, 08.01.2017ஆம் 

திகதிய "சதசம்" பத்திாிககயிசல தவளியாகியிருக்கிறது. 

இந்தக் கட்டுகரயின்படி, தனியார் கம்பனிகளுக்கு குத்தகக 

அடிப்பகடயில் வைங்கப்பட்ட அரசுக்குச் தசாந்தமாக 

காணிகள் எந்தவிதமான தபாருத்தப்பாடுகளும் இல்லாமல், 

தவளிநபர்களுக்கு விற்பகன தசய்யப்படுகின்ற நிகலகம 

காணப்படுகின்றது.  

சதாட்டத் ததாைிலாளர்ககளப் தபாறுத்தவகரயில், 

அவர்கள் பற்றி நான் இந்தச் சகபயிசல மிக முக்கியமாக ஒரு 

விடயத்கத முன்கவக்கசவண்டும். அரசாங்கமானது கடந்த 25 

வருட காலமாக RPC என்று தசால்லப்படுகின்ற பிராந்தியக் 

கம்பனிகளுக்கு golden share அடிப்பகடயில், காணிககளக் 

குத்தககக்கு வைங்கி, அவற்றில் பயிர்ச்தசய்ககயில் 

ஈடுபடுவதற்கு இடமளித்திருக்கின்ற நிகலயில், இந்தக் 

காணிகள் தவவ்சவறு சந்தர்ப்பங்களில் தனியாருக்கு 

மகறமுகமாக விற்பகன தசய்யப்படுவதும் குத்தககக்கு 

வைங்கப்படுவதும் சவறு ததாைில்களுக்குப் 

பயன்படுத்துவதுமான தசயற்பாடுகள் இடம்தபறுகின்றன. 

இந்த நிகலகம காரணமாக, அதன் பிரதான உற்பத்திப் 

தபாருளாக இருந்த சதயிகல சார்ந்த ககத்ததாைிலுக்கு 

பல்சவறு குகறபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அந்தவககயில் 

இப்தபாழுது சதயிகலக் காணிகள் காடுகளாக மாறிவருகின்ற 

நிகலகம காணப்படுகின்றது. இந்த நிகலகமயில் அவர்களது 

வருமானநிகல மிகவும் சமாசமகடந்து, தபருந்சதாட்டக் 

ககத்ததாைில் வீழ்ச்சியகடந்ததனால், இந்த உற்பத்தி 

முகறயில் இப்தபாழுது மாற்றத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். 

அதாவது, மரபு ாீதியாகத் ததாைிலாளர்ககள 

கவத்துக்தகாண்டு அவர்களுக்குச் சம்பளம் தகாடுக்கின்ற ஒரு 

முகறகமயின்கீழ் சதாட்ட நிர்வாகம் இருந்துவந்த நிகலயில், 

அதகன மாற்றியகமத்து அந்தத் சதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்கு காணிககளக் குத்தகக அடிப்பகடயில் 

பகிர்ந்தளித்து அதனூடாக அவர்களுக்கு வருமானம் 

ஈட்டுகின்ற outgrower எனப்படுகின்ற முகறகய 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன.  

இதகனப் பிராந்தியக் கம்பனிகள் முன்கவக்கின்ற 

அதுசநரம், தபருந்சதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் அந்த 

முன்தமாைிவுக்கு அனுசரகண வைங்கியவராக அதிசல 

நடுநிகல வகித்து, ததாைிற்சங்கங்களுக்கும் முதலாளிமார் 

சம்சமளனத்துக்கும் இகடயில் பல்சவறுகட்டப் 

சபச்சுவார்த்கதககள நடத்திவருகின்றார். நான் ததாைிலாளர் 

சதசிய சங்கத்தின் பிரதிப் தபாதுச் தசயலாளர் என்ற 

வககயிலும்  ததாைிற்சங்கத்கதச் சார்ந்தவன் என்ற 

வககயிலும் தமிழ் முற்சபாக்குக் கூட்டணி என்பது மூன்று 

ததாைிற்சங்கங்களின் கூட்டிகணவினால் உருவான ஓர் 

அரசியல் கூட்டணி என்ற வககயிலும் நாங்கள் இந்தப் 

சபச்சுவார்த்கதகளில் ததாடர்ச்சியாகக் கலந்துதகாண்சடாம். 

அந்தக் கம்பனிகள் முன்கவத்த சயாசகனகளில் இந்தத் 

ததாைிலாளர்களுக்கு காணிககளப் பகிர்ந்தளித்து அல்லது 

குத்தகக அடிப்பகடயில் வைங்கி, அதனூடாக இந்த outgrower 

முகறகயக் தகாண்டுநடத்துவதற்கான முன்தமாைிவுகள் 

எதுவும் இடம்தபறவில்கல. எனினும், நாங்கள் 

ததாைிலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வககயில் இதகன 

வலியுறுத்திசனாம். எதிர்வரும் காலங்களில் இவர்கள் 

முதலாளித்துவ கம்பனிகளில் ததாைிலாளர்களாக இருந்து 

சவகல தசய்வதற்குப் பதிலாக, அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்தக் 

காணிககளப் பகிர்ந்தளித்து, குத்தககக்கு வைங்கி அவர்ககளச் 

சுயாதீனத் ததாைிலாளர்களாக உள்வாங்கினால் சதயிகலத் 

ததாைிகலத் ததாடர்ச்சியாகச் தசய்யமுடியும். அபபடிச் 

தசய்வதாக இருந்தால், அவர்களுக்கு அந்தக் காணிககளக் 

குத்தகக அடிப்பகடயில் வைங்குவதற்குாிய ஏற்பாடுகள் 

இருக்கசவண்டும். இப்தபாழுது அதற்கான உடன்பாட்டிகன 

தபருந்சதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சர் ததாிவித்திருப்பதாக 

கூட்டறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிகலயில், 

அங்சக அவ்வாறான ஒரு திட்டம் நகடமுகறக்கு வரும்சபாது, 

அந்தத் ததாைிலாளர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு காணி 

இருக்குமா என்று சந்சதகிக்கின்ற அளவுக்கு இன்று காணிகள் 

பல பிரசதசங்களில் தனியாருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. அந்தத் தனியார் யார் என்சற ததாியவில்கல. 

இவர்கள் தவளிமாவட்டங்களிலிருந்து வருகின்றவர்களாகவும் 

தவளிமாவட்ட முதலாளிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

தவவ்சவறு சதகவகளுக்கு அந்தக் காணிககளப் 

பயன்படுத்துகின்றார்கள். இதனால், இகவ சஹாட்டல்கள் 

அகமப்பதற்கும் சவறு சதகவகளுக்கும் பயன்படுத் 

தப்படுகின்றன. எனசவ, இந்நிகலகமயானது காலாகாலமாக 

அந்தத் ததாைிகலசய நம்பி வாழ்ந்த மக்ககள எதிர்வரும் 
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காலத்தில் அவர்களது ஜீவசனாபாயத்கத இைக்கின்ற ஒரு 

நிகலகமக்கு இட்டுச்தசல்லும்.  

குறிப்பாக "ஜனவசம" என்று தசால்லப்படுகின்ற மக்கள் 

தபருந்சதாட்ட அபிவிருத்திச் சகப, SPC என்று 

தசால்லப்படுகின்ற State Plantations Corporation சபான்ற 

நிறுவனங்களில்தான் இந்தக் காணிப் பகிர்வு 

நகடதபற்றுக்தகாண்டு வருகின்றது. இது பாாிய 

பிரச்சிகனயாக மாறியிருக்கின்றது. குறிப்பாக, நான் 

சதாட்டங்ககளப் பற்றிச் தசால்ல விரும்புகின்சறன்.  

நாவலப்பிட்டி, கண்டி, மாத்தகள சபான்ற பிரசதசங்களிசல 

இவ்வாறான காணிகள் தவளியாருக்கு விற்பகன 

தசய்யப்பட்டும் குத்தககக்கு விடப்பட்டும் வருகின்றது. 

எனசவ, இது ததாடர்பாக ஓர் ஒழுங்குவிதிகயக் ககயாளாகாத 

பட்சத்தில் எதிர்வரும் காலங்களில் சதயிகலத் ததாைில் 

வீழ்ச்சியகடவது மாத்திரமல்லாமல், அந்தத் ததாைிலில் 

தங்கிவாழ்கின்ற இலட்சக்கணக்கான ததாைிலாளர்களின் 

வாழ்விடங்களும் சகள்விக்குறியாகிவிடும். இது அவர்களது  

வாழ்வாதாரத்தில் பாாிய பிரச்சிகனயாக உருதவடுப்பதற்கான 

சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. இது ததாடர்பாக நான் 

சமலதிகமாகவும் ஒன்கறச் தசால்ல சவண்டும்.  

அண்கமயில் தமானராககல மாவட்டத்கத கமயப்படுத்தி 

தமானராககல மக்கள் அபிவிருத்தி மன்றம் எனப்படும் 

சுயாதீன மக்கள் சார்ந்த அகமப்தபான்றினால் ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டு ஓர் அறிக்கக தவளியிடப்பட்டது. 

தமானராககல மாவட்டத்கத கமயமாக கவத்து அந்த ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டசபாதும்கூட அது ஒட்டுதமாத்த தபருந்சதாட்டக் 

காணிகளுக்கும் தபாருத்தமான ஒன்றாக அகமந்திருக்கின்றது. 

தவளியாருக்குக் காணிகள் பங்கிடப்படுவதால் அந்தக் 

குறிப்பிட்ட ததாைிலாளர் சமூகத்தின் வாழ்வாதாரம் எவ்வாறு 

பாதிக்கப்படுகின்றது என்பது ததாடர்பாகவும், அதகன 

அவர்களுக்கு எவ்வாறு தபற்றுக்தகாடுப்பது என்பது 

ததாடர்பாகவும் அந்த ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. 

தமானராககல பிரசதசத்தின் அலியாவத்கத, தமானராதகசல, 

புளியாவத்த சபான்ற சதாட்டப் பிரசதசங்ககள 

எடுத்துக்தகாண்டு அந்த ஆய்விகனச் தசய்திருக்கிறார்கள். 

அந்த ஆய்வின் அடிப்பகடயில் பார்க்கின்றதபாழுது, 200 

வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவிலிருந்து வந்த மக்கள் 

அன்று எவ்வாறு வாழ்ந்தார்கசளா அத்தககய ஒரு வாழ்க்கக 

முகறகமகய இன்றும் வாழ்ந்துதகாண்டிருப்பகதக் 

காணலாம். அத்தககய ஓர் அவல நிகலகய என்னால் சநாில் 

தசன்று அவதானிக்கக்கூடியதாகவும் இருந்தது. அங்சக 

அவர்களுக்தகன எந்தவிதமான தபருந்சதாட்டச் தசய்ககயும் 

இல்கல. ஒரு காலத்தில் அங்சக இறப்பர் 

பயிாிட்டிருக்கிறார்கள்; இன்தனாரு காலத்தில் கரும்பு 

பயிாிட்டிருக்கிறார்கள்; சவதறாரு காலத்தில் சதயிகல 

பயிாிட்டிருக்கிறார்கள். இப்தபாழுது எந்தவிதமான 

பயிர்ச்தசய்ககயும் இல்கல.  

இந்த உயாிய சகபயிசல மிக முக்கியமான ஒரு 

விடயத்கதச் தசால்லிகவக்க சவண்டும். அதாவது, 100-200 

வருடங்களுக்கு முன்பு சமற்தகாள்ளப்பட்ட மிகவும் பகைகம 

வாய்ந்த சசகனப் பயிர்ச்தசய்கக முகறகய இன்றும்கூட 

அவர்கள் சமற்தகாள்கின்றார்கள். காட்டுக்குள் தசன்று மூன்று 

மாத காலத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பயிகர நட்டு விவசாய 

நடவடிக்ககயில் ஈடுபடுவது மட்டுமல்ல, அதன் பின்னர் கூலி 

சவகலககளயும் தசய்கின்ற ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் மிகவும் 

சமாசமான நிகலயில் அங்சக வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றது. 

சதயிகலத் சதாட்டம் அல்லது இறப்பர் சதாட்டம் 

அகமந்திருக்கின்ற தமானரதகசல என்ற மகலப்பாங்கான 

பிரசதசமானது தமானராககல நகரத்திலிருந்து தவறும் 7 

கிசலா மீற்றர் ததாகலவில்தான் இருக்கின்றது. அந்த 

மகலப்பாங்கான பிரசதசத்திலுள்ள சதாட்டக் காணிகளில் 

தவவ்சவறு சதகவகளுக்காக பயிர்ச்தசய்கக 

இடம்தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. அங்கு இரண்டு ஏக்கர் 

காணி வீதம் ததாைிலாளர்களுக்கு வைங்குவதாக உத்தரவாதம் 

அளிக்கப்பட்டசபாதும் அதன் சபார்கவயில் இரண்டு ஏக்கர் 

காணி தவளி நபர்களுக்கு - தனியாருக்கு 

பகிரப்பட்டிருக்கின்றசத தவிர, உாிய முகறயில் சதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்கு அகவ பங்கிடப்பட்டதாக இல்கல. 

இதன்சபாது அவர்களிடம் பல்சவறு ஆவணங்ககளயும் 

சகட்கிறார்கள். அவர்களுகடய தாத்தா எங்சக பிறந்தார்? 

அப்பா எங்சக பிறந்தார்? சபான்ற பரம்பகர விடயங்ககள 

விசாாித்துக்தகாண்டு அதகனக் தகாடுக்கிறார்கசள தவிர, 

உண்கமயான சநாக்கத்சதாடு அந்தக் காணிப் பகிர்வு 

இடம்தபறாகம பற்றி மிக விபரமாக அந்த அறிக்ககயிசல 

தசால்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அறிக்கககய நான் 

ஹன்சாட்டில் பதிவதற்காகச் *சமர்ப்பிக்கின்சறன். இது 

முழுகமயான ஓர் அறிக்கக. இது தமானராககல 

மாவட்டத்கத கமயமாக கவத்துத் தயாாிக்கப்பட்டசபாதும் 

ஒட்டுதமாத்தப் தபருந்சதாட்டக் காணிகளும் இவ்வாறுதான் 

சூகறயாடப்படுகின்றன. அந்த அறிக்கக காணி 

அகமச்சருக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் மிக முக்கியமான 

அறிக்ககயாக இருக்குதமன நான் நிகனக்கின்சறன். 

தபருந்சதாட்டக் காணிகள் எவ்வாறு சூகறயாடப்படுகின்றன? 

நமது சதசத்தின் வளங்கள் எவ்வாறு தனியார்வசம் 

தசல்கின்றன? என்பன  சபான்ற விபரங்ககள இந்த 

அறிக்ககயினூடாகத் ததாிந்துதகாள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். 

இது இன்று, சநற்று அல்ல, காலாகாலமாக நகடதபற்று 

வருகின்ற விடயமாக இருக்கின்றது.  

இந்த நாட்டிசல 1972ஆம் ஆண்டு காணிச் சீர்திருத்தச் 

சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டசபாது இந்தப் தபருந்சதாட்டக் 

காணிககள கமயப்படுத்தித்தான் பல்சவறு பிரச்சிகனகள் 

எழுந்தன; பல்சவறு உயிாிைப்புகள் ஏற்பட்டன. சிவனு 

இலட்சுமணன் என்ற சதாட்டத் ததாைிலாளி மகலயக 

மக்களின் காணி உாிகம விடயத்தில் தன்னுகடய உயிகர 

நீத்திருக்கிறார். இத்தகன வருடங்கள் கடந்தும் இது 

ததாடர்பான ஒரு நிகலயான தீர்மானங்கள் 

எடுக்கப்படவில்கல. தபருந்சதாட்டக் காணிககள தவறுமசன 

"எடுப்பார் ககப்பிள்களசபால" யாருக்கு, எவ்வாதறன்றாலும் 

பகிரலாதமன்ற நிகலதான் இருக்கின்றது. அதனால் இந்தக் 

காணிப் பிரசதசத்கதயும் அதில் பயிாிடக்கூடிய சதயிகல, 

இறப்பர் முதலான பயிர்ககளயும் நம்பி வாழ்கின்ற சதாட்டத் 

ததாைிலாளர் சமூகத்தின் எதிர்கால ஜீவசனாபாயம் 

அதிகளவில் பாதிப்பகடவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.  
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[ගරු  යිල්වාග ම් තිලවලකරාජා  හතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
எது எவ்வாதறனினும், ஒரு வககயில் நாங்கள் இந்த 

நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு நன்றி ததாிவிக்கக் கடகமப் 

பட்டுள்சளாம். தபரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் மற்றும் 

அரசியல் தகலவர்கள் மகலயக மக்களுக்கு வீடுககளச் 

தசாந்தமாக்குகிசறாம்;காணி உாிகம வைங்குகிசறாதமன 

இதற்கு முன்பு பல சந்தர்ப்பங்களில் தசால்லி வந்தசபாதிலும் 

கூட இதுவகர காலமும் நகடதபறாத ஒரு நிகழ்வு எதிர்வரும் 

தபப்ரவாி மாதம் 9ஆம் திகதி மகலயகத்திசல 

நகடதபறவிருக்கின்றது. மகலயக மக்களுக்கு 7 சபாோ்ச் 

காணிககள வைங்குசவாதமன்று உறுதியளித்த இந்த 

நல்லாட்சி அரசாங்கம், வரலாற்றில் முதன்முகறயாக காணி 

உறுதியுடனான முழுகமயான வீட்டுாிகமகய அந்த 

மக்களுக்கு வைங்கவிருக்கிறது. அந்த நிகழ்கவ நாங்கள் 

தலவாக்ககல, அக்கரப்பத்தகன ‘ஹுட்வில்’ சதாட்டத்திசல 

ஆரம்பித்துகவக்க இருக்கிசறாம். சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

அந்த மக்களுக்கு உறுதியுடன்கூடிய முழுகமயான வீட்டுத் 

திட்டத்கத வைங்கி கவப்பதற்கு வருககதர இருக்கின்றார். 

எனசவ, இது ஒரு முன்சனற்றகரமான தசயற்பாடாக 

இருந்தாலும், இப்தபாழுது இந்த வீட்டுோ்க்காணி உறுதிப் 

படுத்தப்பட்டதுசபால் எதிர்வருங்காலத்தில் இந்த மக்களின் 

ஜீவசனாபாயத்கத உறுதிப்படுத்தத்தக்கதாகப் பயிாிடக்கூடிய 

நிலமாக அந்த நிலம் அங்சக சபணப்படசவண்டும் என்பதிசல 

நாங்கள் அதிக அக்ககற தகாண்டிருக்கின்சறாம்.   

அசதசபால், Sustainable Development Goals 

எனப்படுகின்ற நிகலயான அபிவிருத்தி சார்ந்த உபாயங்ககள 

அகடவதற்காக வன வளங்ககளப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு 

முயற்சியாகக் காடாக்கற் தசயல்முகறயும் அங்சக 

தகாண்டுவரத் திட்டமிடப்படுகின்றது. காடாக்கற் திட்டம் 

தகாண்டுவரப்படுகின்றசபாது முக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட 

சவண்டிய விடயதமான்றுள்ளது. காடாக்கல் தசய்வதிசல 

எமக்கு எந்தவிதமான ஆட்சசபகனயுமில்கல. அது இயற்கக 

வளத்கதப் பாதுகாப்பதற்கும் மகை வீழ்ச்சிகய 

அதிகாிப்பதற்கும் சதகவயான அம்சம்தான்.  அதற்காகப் 

பயிாிடப்படாத நிலங்களிசல மரங்ககள வளர்த்துக் காடாக்கல் 

தசய்யலாசம தவிர, பயிாிடக்கூடிய நிலங்ககள இதற்குப் 

பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏற்தகனசவ அந்த நிலங்களில் பயிர்கள் 

தசைித்துவளர்ந்து அவற்றிலிருந்து நாங்கள் தபாருளாதார 

ஜீவசனாபாயத்கதப் தபற்றுவந்திருக்கின்சறாம்.  எனசவ, 

அந்தக் காணிகளிசல காடாக்கல் தசய்வதனால் எதிர்வரும் 

காலங்களில் தபாருளாதார வீழ்ச்சிதயான்று ஏற்படக்கூடிய 

வாய்ப்பிருக்கின்றது. எனசவ, இந்த விடயங்ககளக் 

கவனத்திற்தகாண்டு காணி ததாடர்பாக மிகுந்த 

பிரசயாசனமானதும் ஆக்கபூர்வமானதுமான விவாததமான்கற 

இந்தச் சகபயில் முன்கவக்குமாறு தகளரவ காணி அகமச்சர் 

அவர்ககளக் சகட்டுக்தகாண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றிகூறி, 

விகடதபறுகின்சறன்.   

 
[අ.භා. 5. 5] 

  
ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ මුද්ල් අ ාතයතු ා විසින් 

ගැසට් පත්රශද පළ කර  ලවලද් ශම් රශට් ආර්ථිකි හා සම්බන්ධ 
නිශිෝග සහ නිි ින් කිහිපික් අද් නය  විවාද්ිට ශග  
තිශබ වා. මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ා මුමේන්  කිින්  

කැ ැතියිඊ අද් නය  පාර්මේශම්න්තුශේ ශපැදු වයාපාර පිබඳබා කාරක 

සභාශේදී අපි ගත් තීරණික් සම්බන්ධව. අපි බැඳුම්කර ගනුශද්නුව 

ගැ  සාකච්ඡා කළා වාශ   එහි ිම් ්රගතිික්  තුළ ඉනයරි වැඩ 
ශකැටසක් කරන්  ේශද නය  පාර්මේශම්න්තුශේ සම් ත කළා. ඒ 
ආකාරිට  ලවලංකා ඛ්නිජ ශතල් මතිගත සංස්ථාව හරහාත් අශප් 
රටට සිදු ශවලවලා තිශබ  වි ාලවල පාඩුවක් ත යි ේශදත් 

පාර්මේශම්න්තුශේ සාකච්ඡා කරපු ශහජින් ගනු - ශද්නුව. ඒ නිසා 
ශහජින් ගනු ශද්නුව පිබඳබාවත් ශම් ආකාරිට  විශ ේ විගණ  
පරීක්ණික් පවත්වාඊ ශව   පරීක්ා කරලවලා පාර්මේශම්න්තුවට 

වාර්තාවක් ඉනයරිපත් කරන් ත්ඊ  ාසික් ඇතුළත  ඒ ශවනුශවන් 
ද්ැ ට තිශබ  සිිදෙ  පරීක්ණවලවල ්රගතිි පිබඳබා වාර්තාවක් 
සකස් කරන් ත් අපි තීරණි කළා. විිි භාර ගරු ඇ තිතු ාත් 

අපට ඒ සාහා  සහශිෝගි ශද්වි කිිලවලා අපි බලවලාශපැශරැත්තු 
ව වා.  

පසුගිි අවුරුද්ශද් -2016- අශ්රේල්  ාසශද ඉාලවලා ශම් අවුරුද්ද් 

ශව  ශකැට අවුරුද්ද්ක් ඇතුළත ශ හි පාඩුව රුපිිල් ත මේි  
2ඊ000ක්. ශහජින් ගනු - ශද්නුශේදී ශම් ශව  ශකැට රටට ශවලවලා 
තිශබ  ස ස්ත පාඩුව රුපිිල් ත මේි  1 ඊ0ව1ක් -රුපිිල් ශකෝන 
1ඊ 00ක්-. ඒ රුපිිල් ශකෝන 1ඊ 00ක පාඩුව තුළ අවුරුද්ද්කට 

අපට රුපිිල් බිමේි  ශද්කක් ගණශන් වැඩි ශවත න් ගිශිැත් 
ශම්කත් අර නයග ඇශද් ඊ රට ණි ශව ඊ රටට තවත් බරක් එකතු 
ශව  ක්රිිාවමේික් ශව වා. ඒ නිසා අපි ශම්ශක් අවසා ික්  

ද්කින්  ඕ ෑ. අපි හිත වා පැටේ ගහ  පාඩුවකුයි ශම් සිද්ධ 
ශවන්ශන් කිිලවලා. අවුරුද්ද්කට රුපිිල් බිමේි  ශද්ක බැගින් 
වර්ික් ගාශන් අපි පාඩු ලවලබා තිශබ වා. ශම් අවුරුද්ශද් ශඩැයි ්

බැංකුවට රුපිිල් බිමේි  ශද්කක් ශගවන්  ඔබතු න්ලවලාට සිද්ධ 
වුණා. එශහ   ම් ශම්ක අඛ්ණ්ඩව සිද්ධ ශව  ක්රිිාවමේික් බවට 
පත්ශවලවලා තිශබ වා. ඒ නිසා අපි බලවලාශපැශරැත්තු ශව වාඊ 

පාර්මේශම්න්තුව අනු ැතිි ශද්වි කිිලවලා-  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! කවුරු ශහෝ ගරු  න්ත්රීවරශික් ගරු 
 යිල්වාග ම් තිලවලකරාජා  න්ත්රීතු ාශ     මූලවලාස ි සාහා 
ශිෝජ ා කරන් . 

 

ගු වජෝන් අෙරුරිංග ෙහතා (සිංරාරක සිංවර්ධාන හා 
ක්රිසනතියානි ආගමික ක යුුර අොතයුරො සහ ඉඩම් 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சரும் காணி 

அகமச்சரும்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ "ගරු  යිල්වාග ම් 

තිලවලකරාජා  න්ත්රීතු ා ද්ැන් මූලවලාස ි ගත යුතුි" යි  ා ශිෝජ ා 
කර වා.  

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 
වුවයන්  ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு  முஜிபுர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு மயில்வாகனம் 

திலகராஜா அவர்கள்   தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the 
Chair and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH took 
the Chair. 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ 2016 ශද්සැම්බර් 31 ව  
ශකැට ශහජින් ගනු ශද්නුව නිසා රටට සිද්ධශවලවලා තිශබ  පාඩුව 
රුපිිල් ත මේි  1 ඊ062ක්. ශම් පාඩුව වාර්ෂිකව වර්ධ ි ශව ඊ 

ඉවර ශවන්ශන්  ැති පාඩුවක්. ශ වැනි ගනු ශද්නු ශගැඩක් සිද්ධ 
ශවත න් තිශබ වා; සිද්ධ ශවලවලා තිශබ වා. ඒ අතශර් ත යි අපට -
[බාධා කිරී ක්] 

 

ගු රන්දිෙ වීරක්වකොඩි ෙහතා (ඛනිජ වතල් සම්පත් 
සිංවර්ධාන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி - தபற்சறாலிய வளங்கள் 

அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

සිද්ධ ශවත න් පවතින්ශන්  ැහැ. ඒක  ා වගමකශ න් කිි වා. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඉතිහාසශද වුණු ශම් සිදු වී  

ගැ  අපි හැ ද්ා  සාකච්ඡා කර කර ින්  ඕ ෑ  ැහැ. ශම්ක 
 තර වී ක් අව යයි. ේළඟටඊ  ඒ ශවලවලාශේ ත යි අපි ශම් බදු ගැ ඊ 
ද්ඩ ගැ  කථා කරන්ශන්.  ටත් අහන්  ලවලැබුණාඊ අශප් මුද්ල් 
ඇ තිතු ාට ආසිිානු පැසිෆික් කලවලාපශද ශහැා  මුද්ල් 

අ ාතයවරිාශ  සම් ා ි ලවලැබිලවලා තිශබ වා කිිලවලා. රටක් 
හැනිට ඒ ගැ  අපට සතුටුයි. හැබැයිඊ ඇත්තට  ගත්ශතැත්ඊ 
ආසිිානු පැසිෆික් කලවලාපශද විතරක් ශ ැශවයිඊ මුළු ශලවලෝකශද  

ද්ඩයිඊ බදුයිඊ ණියි එකට ජ තාව  ත පටව  මුද්ල් 
ඇ තිවරශික් ශව   ැතිව ඇති. මුළු ශලවලෝකශින්  ද්ඩයිඊ බදුයිඊ 
ණියි පත එකට සිඳුවා ජ තාවට ලවලබා ශද්  සම් ා ි මුද්ල් 

ඇ තිවරිකුට ලවලබා ශද් වා  ම් ඒත් අශප් මුද්ල් ඇ තිතු ාට 
ත යි ලවලැශබන්ශන්. 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අද් සාකච්ඡා ශකශර  
කාරණාව ේළඟට ගනිමු. අශප් රවි කරුණා ාික මුද්ල් 
අ ාතයතු ාශ  නිි ින් මකපික් ගැසට් පත්රවලවල පළ වී 
තිශබ වා. ඉන් එක් නිි ික උපශල්ඛ් ශද සාහන් එකක් 
ත යිඊ රී ලවලංකා ්රජාතන්ත්රවාදී ස ාජවාදී ජ රජශද 
ජ ාධිපතිවරිාශ  ශහෝ අග ැතිවරිාශ  නිලවල පරිහරණි සාහා 
ආ ි ි කර  ලවලද් ශහෝ බැඳුණු ගුද්ශ න් නික්ා  ි කර  ලවලද් 
සෑ  විස්තරික  භාණ්ඩ. ඒ භාණ්ඩ නිප්ාද්  බදු ශගවීශ න් 
නිද්හස ් කර වා. ඒක ශහැායි. ඒ වාශ   එහි තිශබ වාඊ 
කර් ාන්ත විිි භාර ඇ තිවරිා විසින් නිර්ශද්ෂ්ත සිිිට 30 
කට ශ ැඅඩු ශද්ීයිව එකලවලස් කළ ශහෝ එකතු කළ අගික් 
සහිතව ශ රට එකතුකළ නිප්ාද් ි කරනු ලවලබ  සංශිෝජිත 
වර්ගීකරණ සංශක්ත අංක ,  හා ,5 කාණ්ඩින්ට අිත් ව  
භාණ්ඩ. එිත් ශ හි සාහන්ව තිශබ වා.  

ශ හි තිශබ වාඊ රී ලවලංකාශේ නිප්ාද් ි කර ිම් 
අප ි කරුශවකු ශවත සපිනු ලවලබ  සෑ  භාණ්ඩික්  එ  
නිප්ාද් ි කර  ලවලද් භාණ්ඩි අප ි ි කර  ලවලද් බවට 
නිප්ාද්  බදු අධයක් ජ රාල්වරිා සෑහී ට පත්ව  ආකාරශද 
මේිකිිවිමේ ඉනයරිපත් කරන්ශන්  ම් රී ලවලංකාශේ නි්පානයත එවැනි 
භාණ්ඩ. ේළඟට තවත් එකක් තිශබ වා. ඒ ත යිඊ පාර්මේශම්න්තු 
කටයුතු විිි භාර ශර්ඛීි අ ාතයාං ශද ශල්කම් විසින් නිකුත් 
කර  ලවලද් බලවලපත්රික් ිටශත් ,වැනි පාර්මේශම්න්තුශේ 
පාර්මේශම්න්තු  න්ත්රීවරිකු විසින් ආ ි ි කර  ලවලද් ත ලවලඊ 
රක්ණි සහ ගැල් කුමේි ඇතුළත් වන ාක  - CIF value - 
ඇශ රිකන් ශඩැලවලර් 62ඊ500/- ශහෝ යූශරෝ 55ඊ000/- ශහෝ ජපන් 
ශින් ත මේි  ව.0 ශ ැඉක් ව  වාහ ික්.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම් විධිිට විවිධ කාරණා 

එකට එකතු කරපු ගැසට් පත්රික් නිකුත් කළා  අපට තිශබ  
ගැටදෙවඊ 'අප කු කටද් පක් වන්ශන්; කු කටද් විරුද්ධ වන්ශන්?' 
කිි  එකයි. ශම් විවාද්ශදදී අප ශම් ගැසට් පත්රිට පක් ව වා 
කිේශවැත්ඊ අප පක් ව  ශහේතුත් ශ හි තිශබ වා. විරුද්ධ ව වා 

කිේශවැත්ඊ ්රතිපත්ති ි ව ශින් ගත් විට අප විරුද්ධ ව  
ශහේතුත් ශ හි තිශබ වා. ශ ැකද්ඊ ශ හි එක පැත්තකින් 
තිශබ වාඊ කර් ාන්ත විිි භාර ඇ තිවරිා විසින් නිර්ශද්ෂ්ත 

සිිිට 30කට ශ ැඅඩු ශද්ීයි ව ශින් එකලවලස් කළ ශහෝ එකතු 
කළ අගික් සහිතව ශ රට එකතුකළ නිප්ාද් ි කරනු ලවලබ  
භාණ්ඩ නි්පාද්  බදු ශගවීශ න් නිද්හස් ව වා කිිා. එ  

භාණ්ඩවලවලට නි්පාද්  බදු අි කර  එක වැරැනයයි. එශහ  අි 
කරන්  ඕ ෑ  ැහැ. ශද්ීයි නිප්ාද්  නයයුණු කිරී  පැත්ශතන්ඊ 
ශද්ීයි නිප්ාද්   ඟා සිටුවී  පැත්ශතන් ශ ි ශහැායි.  

ේළඟට තිශබ  අශ ක් එක ත යිඊ 'ලවලංකාශේ නිප්ාද් ි 
කර  භාණ්ඩ අප ි ි කර  ශකැට ඒ නිප්ාද් ි කර  ලවලද් 
භාණ්ඩ අප ි ි කර  ලවලද් බවට නි්පාද්  බදු අධයක් 
ජ රාල්වරිා සෑහී ට පත් වන්ශන්  ම්ඊ ඒවාට නි්පාද්  බදු අි 

කරන්  එපාඊ ඒවා රී ලවලංකාශේ නිප්ානයත භාණ්ඩ' කිි  
කාරණි. ඒවාඊ "Made in Sri Lanka". ඒ කාරණි ශහැායි. 
ඒකට අපි පක්යි; එකඟයි.  මුත් ඒක අසශ්සේ ගැුවශවැත්ඊ ,වැනි 

පාර්මේශම්න්තුශේ  න්ත්රීවරුන්ට ශගන්ව  duty-free වාහ  
නිප්ාද්  බද්ශද්න් නිද්හස් කරන්  කිිා? මුද්ල් අ ාතයාං ශද 
ශල්කම්තු ා  ට කිින් ඊ අප ශම් ශිෝජ ා ශද්කින් එකකට 

පක් වන්ශන් සහ අනික් එකට විරුද්ධ වන්ශන් ශකැ ශහැ ද් 
කිිා. ශ ැකද්ඊ රශට් ජ තාව  හා බදු බරක ගිමේලවලායි ඉන්ශන්. අපි 
ද්න් වා ශම්වාඊ permit එක විකුණ  වාහ  බව. ජ තා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් අපට එවැනි ්රතිපත්තිික්  ැහැ.  මුත් ශම් 
තිශබන්ශන්  න්ත්රීවරුන්ශ  permit එක විකුණ  වාහ යි. ඒකත් 
නිප්ාද්  බදුවමේන් නිද්හස් කරන්  කිිා ශම් ගැසට් 

නිශේද් ශද  තිශබ වා. අප කිින්ශන්ඊ අපට විරුද්ධ වන්  
ඕ ෑ ඒවාට විරුද්ධ වන්  පුළුවන් විධිශද ගැසට් නිශේද් ික් 
කරුණාකර හද්ා එවන්  කිිලවලායි. එශහ  කර වා  ම්ඊ පක් 
ශවන්  පුළුවන් ශද්ට අපි පක් ශව වා. ශ ැකද්ඊ අපි 

ශද් පාලවල ි කරන්ශන් ආඬි හත්ශද් ාශ  කැා හැබඳි වාශ  
ශ ැශවයි. අපට ්රතිපත්තිික් තිශබ වා. 

ද්ැන් අපට තිශබ  ්ර  ්ි ශම්කයි. ශම් ගැසට් නිශේද් ශද 

තිශබ වාඊ විරුද්ධ වන්  ඕ ෑ ශිෝජ ාත්. රී ලවලංකා 
්රජාතාන්ත්රික ස ාජවාදී ජ රජශද ජ ාධිපතිවරිාශ ඊ 
අග්රා ාතයවරිාශ  නිලවල පරිහරණි සාහා ආ ි ි කර  

භාණ්ඩ නිප්ාද්  බද්ශද්න් නිද්හස් කර  එක ගැ  අපට 
ගැටදෙවක්  ැහැ. න ත්රීපාලවල සිරිශසේ   හත් ිා ද්ඊ රනිල් 
වික්ර සිංහ  හත් ිා ද් කිි  එක අපට අද්ාළ  ැහැ.  මුත් ශ හි 

්ර  ්ික් තිශබ වා. එි අශප් ්රතිපත්ති ි කාරණා  ත ඇති 
ව  ්ර  ්ික්. වාහ  permit එක සම්බන්ධශින් අපට 
්රතිපත්ති ි කාරණා තිශබ වා. ශම් ඔක්ශකෝ  ශිෝජ ා එකට 
කැා හැබඳශද ද්ැම් ාට පසුව ශ ැකද් ශවන්ශන්? අප ශම්කට 

විරුද්ධ වුශණැත් එිඊ ශද්ීයි ව ශින් නිප්ාද් ි කර  එකතු 
කළ අගි වැඩි කර  භාණ්ඩ නිප්ාද්  බද්ශද්න් නිද්හස ්
කර වාටත් අප විරුද්ධ වුණා ශව වා. අප ශම් ගැසට් 

නිශේද් ිට පක් වුශණැත්ඊ permit විකුණ  වාහ  ශගන්වා 
නිප්ාද්  බදු නිද්හස් කර ශද් වාටත් අප පක් වුණා ශව වා.    
අපි ශම් වාශ  අ ාරුශේ ද් න්  එපා කිිලවලා ත යි මුද්ල් 

අ ාතයාං ශද ශල්කම්තු ාශගන් අපට ඉල්ලවලන්  තිශබන්ශන්. 
ඇත්තට  ශම් සම්බන්ධශින්  ට කිින්  තිශබන්ශන් ඒකයි. 
අපි ශම් ගැසට් නිශේද් ශද ස හර කාරණාවලවලට එකඟයිඊ ස හර 

කාරණාවලවලට විරුද්ධයි. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ශහෝ අශප් අද්හස 
ඇතුළත් ශවන්  ඕ ෑ නිසා ත යි    ඒ කාරණාව කිේශේ.  

421 422 



2017 ජ වාරි 25  

   තව ශද්ික් කිින්  ඕ ෑ. ද්ැන්  න්ත්රීවරුන්ශ  වාහ  
permit එකට නි්පාද්  බදු සහ ික් ශද් වා.  න්ත්රීවරුන්ට  
Permit එකක් ශද් වා.  විශද්  ශසේවා නියුක්ති කාර්ිාං ි භාර 
ගරු ඇ තිතුත ි ශම් සභාශේ ඉන් වා. එතුත ිටත්    අවසථ්ා 
කිහිපිකදී ශම් ශිෝජ ාව ඉනයරිපත් කළා. ගරු ඇ තිතුත ිනිඊ 
අශප් රටට විශද්  විනි ි එව ඊ පිට රටවලවල රැකිිා කර  අි 
ඉන් වා. ඒ ශගැල්ලවලන් එව  විශද්  විනි ශින් ත යි අපි ර ටක් 
හැනිට නයයුණු ශවන්ශන්; රැඳිලවලා ඉන්ශන්. අපි ණි බශරන් 
ගැලවලශවන්  උත්සාහ කරන්ශන් ඒවායින්. අන්  ඒ ශගැල්ලවලන්ට 
බදු සහ ික් ශද්න් . ඒ  ශගැල්ලවලන්ට duty free සහ ික් 
ශද්න් . අශප් අග ැතිතු ාට වඩාඊ ජ ාධිපතිතු ාට වඩාඊ ශම් 
පාර්මේශම්න්තුශේ ඉන්  ගරු  න්ත්රීතු න්ලවලාට වඩා ඒ ශගැල්ලවලන් 
ආර්ථික ව ශින් අ ාරුකම් තිශබ  අි. ඒ වාශ  ඊ ශම් රශට් 
ආර්ථිකි නයයුණු කරන්  පිට රටවලවලට ගිහිල්ලවලා ර ි වගුර  අි. 
   ශම් කිින්ශන්  ැද් ශපරනයග ි  අශප් රශට් ගෘහ ශසේවිකාවන් 
ගැ  විතරක් ශ ැශවයි.  ට ඒ ගැ  ශප ද්ගමේක අත්ද්ැමක ක් 
තිශබ වා. පසු ගිි ද්වස්වලවල    සවුනය අරාබිශද රිිාද්  ගරිට 
ගිිා.  

ගරු ඇ තිතුත ිනිඊ     ඔබතුත ිට ඒ ගැ  කිේවා. ඒ රටවලවල 
කළ  ාකරණ ශසේවශද නියුතු අි ඉන් වා. Accountantsලවලා 
ඉන් වාඊ Managersලවලා ඉන් වා. 'අල්  රායි' කිි  ශලවලෝක 
වයාප්ත කිරි නි්පාද්  ස ාග ශම් ලවලංකාශේ අි 3ඊ500ක් විතර වැඩ 
කර වා. කළ  ාකරුවන් ඉන් වා; ඉංජිශන්රුවන් ඉන් වා; 
විවිධ වෘත්තීන්වලවල නියුතු අි ඉන් වා. ඒ ශගැල්ලවලන් ලවලංකාවට 
විශද්  විනි ි එව වා. ඒ ්ර ාණි සං ාරක කර් ාන්තශින් රී 
ලවලංකාවට ලවලැශබ  ආද්ාි  වාශ  ශද්ගුණික්. අපි කිින්ශන් 
අන්  ඒ අිට තීරු බදු සහ ික් ශද්න්  කිිලවලායි. ඔවුන් 
ඉල්ලවලන්ශන් සැප වාහ ික් ශ ැශවයි; Duty free වාහ ික්  
ශ ැශවයි. ඔවුන් ඒ රටවලවල ආත්  ශග රවික් ඇතුව ඉතා අඩු 
මුද්ලවලකට වාහ  අරශග  පරිහරණි කර වා. ඔවුන් ලවලංකාවට 
ආවාට පස්ශසේ ලවලංකාශේදීත් වාහ ික්  පාවිච්චි කිරීශම් අයිතිි 
තිශබ වා.  ශ ැකද්ඊ ඔවුන් ශම් රට ශවනුශවන් විශද්  විනි ි 
උපි  අි නිසා.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයි. ලවලංකාවට ඇවිල්ලවලා අදෙතින් රැකිිාවක් 
කරන්  ඔවුන්ට අවස්ථාවක්  ැහැ. අවුරුදු ශද්ක-තු කට රට ගිි  
 ා ද්න් ා ස හර අි ද්ැන් අවුරුදු 25ක් විතර  ඉන් වා. ඒත් තව  
ශ  හද්ා ගන්  විධිික්  ැහැ. ගත්ත ණි ශගවා ගන්  විධිික් 
 ැහැ. අවුරුදු 15ඊ 20 ඉන්  අි ඉන් වා. බදු සහ ික් ිටශත් 
ඔවුන්ට කර් ාන්තික් ආරම්භ කරන් ඊ වයාපාරික් ආරම්භ 
කරන්  අවස්ථාවක් ශද්න් .    හිත  විධිිට ඒක  ගැටදෙවක් 
ශවන්ශන්  ැහැ. ශම් බලවලන් ශකෝ. ජ ාධිපතිතු ාශ  නිලවල 
පරිහරණිට ශගශ   භාණ්ඩවලවලට නිප්ාද්  බදු සහ ික් 
ශද් වා  ම් ඒ අිටත් සහ ික් ශද්න් . පාර්මේශම්න්තු 
 න්ත්රීවරශිකුශ  වාහ ික වන ාක  බලවලන් . ඇශ රිකානු 
ශඩැලවලර් 62ඊ500යි. ඒක 150න් වැඩි කළා  රුපිිල් අගි එ වා.  
යූශරෝවමේන්  ම්  55ඊ000යි. ඒක 163න් වැඩි කළා  රුපිිල් අගි 
එ වා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාට තව වි ාඩි ශද්කක කාලවලික් 
තිශබ වා.  

 

ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ තරම් වි ාලවල ්ර ාණික තීරුබදු සහ  ශද් වා  ම්ඊ ඇයි ශම් 

කිි  අිටත් සහ ික් ශද්න්  බැරි? ශම් පිබඳබාව    අශප් 
විශද්  ශසේවා නියුක්ති කාර්ිාං ි භාර ගරු ඇ තිතුත  ි ශ  

අවධා ිට ශිැමු කරව වා.    ශම් ගැ  අද් ගරු විශද්  

කටයුතු අ ාතයතු ාටත් කිේවා. ඒ ගරු නිශිෝජය ඇ තිතු ාත් 
ශ තැ  ඉන් වා. ගරු ඇ තිතු නිඊ ලවලංකාශේ රාජය  ාිකශික් 
අවරුදු 35කින් සවුනය අරාබිිට ගිහිල්ලවලා  ැහැ. අග ැතිතු ා හරි 
ජ ාධිපතිතු ා හරි ඉහළ  ට්ටශම්  ාිකශික් ගිහින්  ැහැ. 

හැබැයි ඒ රට ත යි අපට වැඩිශින්  විශද්  විනි ි ලවලබා ශද්  
රට. ලවලක් ශද්කකට ආසන්  අශප් රත කින් ්ර ාණික් ඒ රශට් 
ජීවත් ශව වා. සවුනය අරාබිශද ඉන්  රී ලවලාංකිකින්ශ  ඉල්ලී  

ත යිඊ ඔවුන් බලවලන්  අශප් ර ශට්  ාිකශිකුට එන්  කිින්  
කිි  එක. අපි ඔබතු න්ලවලාශගන් ඉල්ලවලා සින වාඊ ඒ 
සම්බන්ධශින් කටයුතු කරන්  කිිලවලා. අපට හරි  ශල්සියි-

පහසුයි චී ිට ි  එකඊ ඉන්නයිාවට ි  එක. අපට ඇශ රිකාව 
ශපශ  වාඊ යුශරෝපි ශපශ  වාඊ විශද්  ආශිෝජ  
ශපශ  වා.  මුත් ශම්  ැද් ශපරනයග රටවලවලත් ඉන් වා 

ආශිෝජකශිෝ. ඒ රටවමේනුත් ශ හාට විශද්  ආශිෝජ  
ශගශ න්  පුළුවන්.   

විශ ේශින්  සවුනය අරාබිි වාශ  රටක් සම්බන්ධ කර 

ගන්ශන්  ැත්ශත් ස හර විට ඉස්ලවලාම් ආග  අද්හ  රටක් නිසා 

ශකැත න්  ැති නිසාද් ද්න්ශන්ත්  ැහැ. එක්ශකෝ  අශ ක් 

රටවලවලට වඩා ශකැත ස් අඩුශවන් හම්බ ශව  නිසා ශහෝ ශකැත ස ්

 ැති නිසාද් ද්න්ශන්  ැහැඊ ඒ රටවලවලට ශ ැි න්ශන්. ඇයි ඒ? ඒ 

රටටත් අශප් රාජය  ාි කශික් ින් . අශප් රාජය  ාිකශික් 

ගිහිල්ලවලා බලවලන් ඊ  ඒ රටවමේන් ගන්   තිශබ  ආශිෝජ  

අවස්ථා ශ ැ වාද් කිිලවලා. අශප් රනන් ගෘහ ශසේවි ට විතරද් 

ිවන්  පුළුවන්ක  තිශබන්ශන් කිිලවලා බලවලන් . විශද්  කටයුතු 

නිශිෝජය ඇ තිතු නිඊ ඒ රටවලවල අි කිි වාඊ ''ඔශේ රශට් 

කාන්තාවන්ට පුංචි පුුවණුවක් දීලවලා ඩිප්ශලවලෝ ා සහතිකික් දීලවලා 

එවන් ඊ අපි විශද්  විනි ි ශද්න් ම්'' කිිලවලා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ඔබතු ාට ලවලබා දී තිශබ  කාලවලි අවසා යි. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශම්වා ශ ැකිරී  ත යි ආර්ථිකි  ක්ති ත් කිරී ට 

ශ ැහැකිව තිශබ  ්ර  ්. ඒ රැකිිාඊ ආද්ාි  ශගශ න්  තිශබ  

ඒවා. ඒවා ගැ  අවධා ි ශිැමු කරන් . ඒවාට අවධා ි ශිැමු 

කශළැත් ශම් ද්ඩයිඊ බදුයිඊ ණියි එක්ක රට ණි කර  

ආර්ථිකික් හද්න්  ඕ ෑ  ැහැ.  

අපි මුද්ල් ඇ තිතු ාට කිි වා ඒ සම් ා   ගන් ඊ ක ක් 

 ැහැ කිිලවලා. ශලවලෝකශද ශහැා  ආශිෝජ  ලවලංකාවට ශග ැල්ලවලා  

ඒ සම් ා  ගන් . ශම් රටට පිරිසිදු ආශිෝජ  ශග ැල්ලවලාඊ ඒවාට 

ඉඩ හද්ලවලාඊ ශද්ීයි කර් ාන්ත  ගා සිටුවාඊ ශද්ීයි වයාපාර නයයුණු 

කරලවලා සම් ා  ලවලබා ගත්තාට ක ක්  ැහැ.  

   අවසා  ව ශිනුත් ශම් කාරණි කිි වා. අපට පුළුවන් 

ශේලවලාවට පක් ශවන් යිඊ පුළුවන් ශේලවලාවට විරුද්ධ ශවන් යි 

පුළුවන් විධිිට ත යි ශම් ගැසට් නිශේද්  හද්ලවලා තිශබන්ශන්. ඒ 

විධිිට ශම් ගැසට් නිශේද්  විකෘති කරලවලා ශගශ න්  එපා. 

එශහ  කශළැත් ්රතිපත්ති ි ශද් පාලවල ි කර  අි හැනිට 

අපට ශම් පාර්මේශම්න්තුශේදී ගැටදෙවක් ඇති ශව  බව    

අවධාරණි කර වා. ශබැශහැ  සත්ුතියි. 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු (ආරාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා (විවද්ශ් ක යුුර 
නිවයෝජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 

தவளிநாட்டலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

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

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ගරු සුනිල් හඳුන්ශ ත්ති 
 ැතිතු ා සවුනය අරාබිිාව ගැ ත්ඊ විශද්  කටයුතු අ ාතයාං ි 

ගැ ත් නයගින් නයගට  කථා කරපු නිසා  ට ව  ික් කිින්  
පුළුවන්ද්?  

ඇත්තට  අපට එශහ  ශ ැකක්වත් ගැටදෙවක්  ැහැඊ ගරු 

 න්ත්රීතු නි.    විශද්  කටයුතු නිශිෝජය අ ාතයවරිා හැනිට 
ගිි අවුරුද්ශද් සවුනය අරාබිිාවට ගිහිල්ලවලා ඒ මූමේක සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. අපි ේට වඩා ඉහළ  ට්ටශම් සං ාරික් කරන්  

බලවලාශපැශරැත්තු ශව වා.  

ඒ වාශ   Prince Bin Talal ශද්වරක්  ශම්වා සාකච්ඡා 
කරන්  එන්  ලවලැහැසත්ි වුණා. ඒ අවස්ථා ශද්ශක්දී  අවසා  

ශ ැශහැශත් ඇති වූ ගැටදෙ නිසා ත යි එතු ාට එන්  බැරි වුශණ්. 
ගං වතුර උවදුර පැවැති අවසථ්ාශේදීත් එතු ා අපට ශඩැලවලර් 
ත මේි ික් එවා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධවත් අපි එතු ාට ස්තුතිවන්ත 
ශව වා. අපි සවුනය අරාබිිානු රජිත් ස ඟ සාකච්ඡා කර වා. 

ඉනයරිශදදී ශකශර  ඉහළ ශපශළේ සං ාරික් සම්බන්ධ සාකච්ඡා 
අපි ද්ැ ට ත් පටන් ශග  තිශබ වා. ශබැශහැ  ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.01] 
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අද් නය ශද ආ ි  හා 
අප ි  (පාලවල ) ප ත ිටශත් ශගශ   නිශිෝග සම්බන්ධව 
කථා කරන්  ලවලැබී  ගැ     සතුටු ශව වා.  

1948දී අශප් රටට නිද්හස ලවලැබුණු නය ශද ඉාලවලා අපි  ශත්ඊ 
රබර්ඊ ශකැශකෝවා සහ ශපැල් වැනි ශද්වල් අප ි ි කරලවලා 
ලවලාභික් උපිා ගත්තා.  ඒ උපිා ගත් සිිිට ,0න් සිිිට 50ක් 

වැි කරලවලා ඒ රටවමේන් ලවලංකාශේ ජ තාවට අව ය ශද්වල් 
ශග ැල්ලවලා පරිශභෝජ ිට ගත්තා.  අපි 1, ,න් පසුව සිිිට 
 0ක ලවලාභික් අප ි  ශවශළාාශ න් ලවලබා ගත්තා.  මුත් ද්ැන් 

තිශබ  තත්ත්වි අපට බලවලන්  පුළුවන්.  ශ  අශත් ශම් 
තිශබන්ශන් 2011  සිට 2016  ද්ක්වා schedule එක. අපි භාණ්ඩ 
අප ි ි කරලවලා ආද්ාි ක් ගන් වාට වඩා ආ ි ශිහි 
වැඩිවී ක් ශවලවලා තිශබ වා. 1, , වසරත් එක්ක බලවල ශකැටඊ 

 හා වි ාලවල ව ශින් අද් අශප් රට ආපස්සට ගිහින් තිශබ වා. ද්ැන් 
අපි සිිිට 55කට වඩා  භාණ්ඩ ආ ි ි කර වා. ස ස්ත රට  
අරශග  බලවල ශකැට අද් අපි සිිිට 55ක පාඩුවක් ලවලබ වා. එද්ා 

තිබුණාට ව ඩා අද් ව විට අශප් රට ගිහිල්ලවලා තිශබන්ශන් 
ශකැශහේටද් කිිලවලා අපට හිතන්  බැරි තත්ත්වික් ඇති ශවලවලා 
තිශබ වා.  

අපි ද්න් ා විධිිට හිටපු ජ ාධිපති ගරු ශේ.ආර්. ජිවර්ධ  
 ැතිතු ාශ  කාලවලශද කටු ාි ක නිද්හස් ශවශළා කලවලාපි පටන් 
ගත්තා; බිිග  ශවශළා කලවලාපි පටන් ගත්තාළා; ශකැ ගලවල  

ශවශළා කලවලාපි පටන් ගත්තා. ඒවාශින් එතු ා ලවලංකාවට ශලවලැකු 
ආද්ාි ක් ශග ැල්ලවලා දුන් ා. ේට පස්ශසේ අශප් හිටපු ජ ාධිපති 
ගරු ආර්. ශ්රේ ද්ාස  ැතිතු ා ස ස්ත ලවලංකාශේ  ඇඟදෙම් 
කර් ාන්ති පටන් ගත්තා.  ශ  අශත් ශම් තිශබ  schedule එක 

අනුව ශපම ින්ශන්ඊ අපි වැඩි  ආද්ාි  ලවලබා ගන්ශන් ඇඟදෙම් 
කර් ාන්තශින් බවයි.  

එද්ා අපි ශත්වමේන්ඊ ශකැශකෝවාවමේන්ඊ රබර්වමේන්ඊ 

ශපැල්වමේන් ගත්ත ආද්ාි  අද්  ැත්තට   ැති ශවලවලා 
තිශබන්ශන්. අපි ශලවලෝකශද රටවලවලට ගිහිල්ලවලා ''රී ලවලංකාව'' කිි  
ශකැට  හා වි ාලවල සතුටක් ද්ැශ  වා. ''Sri Lanka Tea" කිිලවලා 
කිි වා. ද්ැන් ඒ tea  ැත්තට   ැති ශව  යුගික් අශප් රශට් 

ඇති ශවලවලා තිශබ  එක වි ාලවල දුකක්. 

 ා නිශිෝජ ි කර  අනුරාධපුර නයස්ත්රික්කි 
කෘෂිකර් ාන්තශින් නයයුණු පළාතක් බව කිි වා.  මුත්ඊ අපි 

ලවලේජා ශවන්  ඕ ෑඊ කෘෂිකර් ාන්ති තිශබ  අශප් රශට් 
නිප්ාද් ි කරලවලා අශප්  ජ තාවට හාල් නකක් දීගන්  බැරි 
යුගික් ඇති ශවලවලා තිශබ  එක ගැ . පසු ගිි නය වලවල සිට  හා 

වි ාලවල හාල් හිඟික් ඇති ශවලවලා තිශබ වා. පිට රටවමේන් 
ශග ැල්ලවලා අශප් ජ තාවට ශද්  හාල්වලවල අශප්  හාල්වලවල වාශ  
රසික්  ැහැ; ගුණික්  ැහැ.  හරි පිබඳශවලවලට වගා කර  වී නක 

නිිත ත පරිනය store කර ශග ඊ අඩු පාඩු කාලවලවලවලට ශබද්ා හරින් ට 
බැරි තත්ත්වික් අශප් රශට් ඇති ශවලවලා තිශබ වා. ඒ ගැ  හිත  
ශකැට අශප් රට ගැ  වි ාලවල දුකක් අපට ඇති ශව වා. අ ව ය 
විධිිට පිටරටවමේන් ආ ි ි කිරී ට ශඩැලවලර්වමේන් සල්මේ 

ශගවලවලා අශප් ආර්ථිකි පහතට අරශග  ි  යුගික් තව ත් 
තිශබන්ශන්.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ  ා ද්න් ා විධිිට 1,,වට 

කමේන්ඊ ත රිස් වගා කරලවලා ශලවලෝකශද ශව ත් රටවලවලට පටවන්  
පුළුවන් රටක් විධිිට අශප් ලවලංකාව තිබුණා. අද් බලවලන් ඊ 
පිටරටවමේන් ලූනු ශගශ  වා; ත රිස් ශගශ  වා. අපි 

කෘෂිකාර්ත ක රටක් බව   ට කිිලවලාඊ ඒ සිිදෙ ශද්වල් ලවලංකාවට 
ශගශ  වා. ඒවා ශවනුශවන් ශඩැලවලර් පිටරටවලවලට  ගිහිල්ලවලාඊ අද් 
අපි ණිකාරශිෝ ශවලවලා තිශබ වා.  

අද් ගරු අග ැතිතු ා -රනිල් වික්ර සිංහ අග ැතිතු ා- 
හම්බන්ශතැට ්රශද් ශින්ඊ සින් ක්කර ව ශින් විකුණන්ශන් 
 ැතිව අනූ ව බද්ද්ට අක්කර 15ඊ000ක් චී ිට නිද්හස් කරලවලා 

තිශබ වා. ලවලංකා ඉතිහාසශද පළමු වතාවට ඇශ රිකන් ශඩැලවලර් 
බිමේි  5ක් ශම් රටට ශග ැල්ලවලාඊ ලවලක්ිකට රැමක රක්ා  
ශද්න්  ි  වැඩ පිබඳශවළට අකුල් ශහළන්ශන්  ැතිව උද්වු 
කරන්  ඕ ෑ.   ස ස්ත පාර්මේශම්න්තුශේ ඉන්   න්ත්රීවරුන් 225 

ශද් ාශගන් අපි ඉල්ලවලන්ශන්ඊ  එතු ාශ  වැඩ පිබඳශවළට අපත් 
එක්ක එකතු ශවන් ඊ අග ැතිතු ා ි  ග  ට ආීයර්වාද් 
කරන්  කිිලවලායි.  අපි එක්ශකෝ  එකතු ශවලවලා ශම් ි  ග   

නිවැරැනය වුශණැත් ප ණයි අශප් අ ාගත ද්රුවන් ශේරා ගන්  
පුළුවන් වන්ශන්. එශසේ කිිත න්ඊ ශද් ශළන් ව   කිහිපික් කථා 
කරන්  ඔබතු ාශ  අවසරි ඉල්ලවල වා. 

இந்த நாட்டில் 30 வருட காலமாக அநியாயமான 

முகறயிசல பாாியததாரு யுத்தம் நகடதபற்றது என்பது 

நாங்கள் அகனவரும் அறிந்த விடயம். இதனால், வடக்கு, 

கிைக்கு மாகாணங்களிசல பலர் இடம்தபயர்ந்து இன்றும் 

தற்காலிகக் குடிகசகளில் வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

இன்னமும் அவர்களுக்குாிய நிரந்தர இருப்பிடத்கத 

வைங்காதது கவகலக்குாிய விடயமாக இருக்கின்றது. இன்று 

முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்த இடத்கத வில்பத்து வனப்பிரசதசம் 

என்றுதசால்லி அநியாயமாக அபகாிக்கின்றார்கள். 

இதுததாடர்பில் இன்று TV இல் கலந்துகரயாடல் நிகழ்வுகள் 

இடம்தபறுவகத நாங்கள் பார்க்கின்சறாம். அங்கு அவர்கள் 

வாழ்ந்ததற்கான அகடயாளமாகப் பள்ளிகள் இருக்கின்றன; 

பாடசாகலகள் இருக்கின்றன; பகைய கிணறுகள் 

இருக்கின்றன. இசதா என் ககயில் ஒரு file நிகறய அதற்கான 

ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. அவற்கற ஒவ்தவான்றாக இங்சக 

காட்ட முடியாது. ஆகசவ, நல்லாட்சி என்று 

தசால்லிக்தகாண்டு வந்த அரசாங்கம், அவர்களுக்தகன 
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நிரந்தரத் தீர்தவான்கற வைங்காவிட்டால், இதற்குப் பிறகு 

யார் வைங்குவது என்பகத நீங்கள் முடிதவடுங்கள்! நல்லாட்சி 

ஏற்படுத்தப்பட்டதன் சநாக்கம், அகனத்து இன மக்களும் 

ஒற்றுகமயாக, ஒன்றுபட்டு வாைசவண்டும் என்பதற்காகசவ 

தயாைிய, மீண்டும் இனவாதத்கதசயா, மதவாதத்கதசயா, 

குலசபதத்கதசயா ஏற்படுத்துவதற்காக அல்ல.  

இன்று வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள தபரும்பாலான மக்கள் 

ததாைில் அற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணத்திசல 

இருக்கின்ற காங்சகசன்துகற சீசமந்துத் ததாைிற்சாகலகயப் 

பாருங்கள்!  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 

நிமிடம் இருக்கின்றது.  
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
அவ்வாசற, எங்களுகடய அகமச்சர் அமீர் அலி 

அவர்களுகடய ஊரான வாகைச்சசகனயிசல இருக்கின்ற 

paper ததாைிற்சாகலகய எடுத்துப் பாருங்கள்! இன்று அது 

மூடப்பட்ட நிகலயிசல இருக்கின்றது. தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கசள, ஏன் இதகனப் பார்த்துக்தகாண்டிருக்கின்றீர்கள்? 

அந்தத் ததாைிற்சாகலககள மறுசீரகமப்பதற்கு 

முன்வாருங்கள்! அங்குள்ள வாலிபர்கள் யுத்தத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்டு 30 வருட காலமாகத் ததாைில் அற்றவர்களாக 

வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குாிய ததாைில் 

வாய்ப்கப ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கசவண்டுதமன நான் இந்த 

நாட்டின் சமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் மாண்புமிகு 

பிரதமர் அவர்களிடமும் அதற்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் 

அவர்களிடமும் சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். இந்த நல்லாட்சியில் 

இதகனச் சாிவரச் தசய்தால் மாத்திரசம, இந்த நாட்டில் 

மீண்டும் இனவாதம், மதவாதம், குலசபதம் ஏற்படாதவாறு 

அகனத்து இன மக்களும் ஒன்றுபட்டு வாை முடியும்; 

அதன்மூலம் ஒரு சுதந்திரமான நாட்கடயும் கட்டிதயழுப்ப 

முடியும் என்று தசால்லி, எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த உங்களுக்கு 

நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்சறன். வஸ்ஸலாம்! 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகளரவ அரவிந்த் குமார்.  

 

[பி.ப. 6.09] 
 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, எனக்கு 

வாய்ப்பளித்ததற்கு  நன்றி! இன்று நகடதபறுகின்ற காணி 

பராதீனப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீைான கட்டகள ததாடர்பான 

விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு ஒரு சில விடயங்ககளப் 

பகிர்ந்துதகாள்ளலாம் என்று நிகனக்கின்சறன். காணி என்று 

தசான்னால், அதகன நாங்கள் தவறுமசன மண்சணாடு 

சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயமாகக் தகாள்ளமுடியாது. ஒரு வீடு, 

ஒரு கிராமம், ஒரு நகரம், ஒரு மாவட்டம், ஒரு மாகாணம், ஒரு 

நாடு என்ற வககயிசல எல்லாவற்றுக்குசம அடிப்பகடயாகக்  

காணிகள் அகமந்திருக்கின்றன. அந்த அளவுக்கு இன்று காணி 

என்பது ஒவ்தவாரு பிரகசயினதும் உாிகமயாக 

மாறிப்சபாயுள்ளது. "எலி வகளயானாலும் தனி வகள 

சவண்டும்" என்று பைதமாைி ஒன்றுள்ளது. அந்தளவுக்கு 

உாிகமசயாடு தமது மண்ணில் சுதந்திரமாகச் தசாந்த 

வீட்டிசல இருக்கசவண்டுதமன்ற எண்ணம் - அவா ஒவ்தவாரு 

பிரகசக்கும் இருக்கின்றது.  சசகாதரர்கள் மத்தியிசல, 

தபற்சறாருக்கும் பிள்களகளுக்கும் மத்தியிசல, இனங்களுக்கு 

மத்தியிசல, நாடுகளுக்கு மத்தியிசல முரண்பாடு சதான்றுவது 

இந்தக் காணிக்காக - இந்த மண்ணுக்காக. ஓர் அங்குல 

நிலத்கதப் தபற்றுக்தகாள்வதற்காகக் தகாகலகள் 

இடம்தபறும் சம்பவங்ககள நாங்கள் பார்த்திருக்கின்சறாம்; 

பார்த்து வருகின்சறாம். அந்தளவுக்கு இந்த மண்ணுக்காக - 

நிலத்திற்காக எமது மத்தியிசல இவ்வாறு சச்சரகவ 

ஏற்படுத்திக்தகாள்கின்சறாம். எனசவ, எமது வாழ்க்ககயிசல 

மண்ணுாிகம, காணியுாிகம ஆகிய இரண்டும் 

பின்னிப்பிகணந்திருக்கின்றன.  

காணியுாிகம சம்பந்தமாகக் குறிப்பிடுவதாயின், இந்த 

நாட்டிசல நாம் 200 வருடங்களாக வாழ்ந்துவந்தாலும், இந்த 

நாட்கட வளப்படுத்தும் மக்கள் கூட்டமாக இருந்தாலும் இங்கு 

எமக்கு ஒரு அங்குல நிலத்கதசயனும் தசாந்தம் தகாண்டாட 

முடியாத ஓர் அவல நிகலயிசலதான் வாழ்ந்து வருகின்சறாம். 

காணியுாிகம இல்லாத, வீட்டுாிகமயில்லாத அநாகதகளாக 

வாழ்ந்துவருகின்சறாம்; காணியுாிகமக்காக ஏங்கி 

நிற்கின்சறாம்; வீட்டுாிகமக்காகத் தவித்து நிற்கின்சறாம். 

எமக்குக் காணியுாிகம மற்றும் வீட்டுாிகமகயப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்கான அகனத்துத் தகுதிகளும் 

இருந்தாலும், அவற்கற வைங்குவதில் எவ்வித அக்ககறயும் 

காட்டப்படாதிருப்பதுதான் இன்று எம்மக்கள் 

மத்தியிலிருக்கின்ற ஆதங்கமும் விசனமும் ஆகும். எனசவ, 

இந்தக் காணியுாிகம, வீட்டுாிகம விடயத்திசல சம்பந்தப்பட்ட 

அகனவரும் ஒட்டுதமாத்தமாக ஒருமித்த கருத்சதாடு தசயற்பட 

சவண்டியது காலத்தின் சதகவயாக இருக்கின்றது என்பகத 

நான் இந்த உயாிய சகபயிசல குறிப்பிட விரும்புகின்சறன்.   

நாங்கள் புதிதாக எங்களுக்குக் காணிககளத் 

தாருங்கதளன்று சகட்கவில்கல; புதிதாக வீடுககளத் 

தாருங்கதளன்று சகட்கவில்கல; காணியுாிகமகயயும் 

வீட்டுாிகமகயயும் ஏகனயவர்களிடமிருந்து பறித்து எமக்குத் 

தாருங்கள் என்று சகட்கவில்கல. நாங்கள் தற்சபாது 

வசித்துவரும் அந்த மண்கண எங்களுக்குச் தசாந்தமாக்கித் 

தாருங்கள் என்றுதான் சகாாிக்கக முன்கவத்து வருகின்சறாம். 

எனசவ, அந்த உாிகமகய இந்த நல்லாட்சி அரசு 

வைங்கசவண்டுதமன்று நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன். அசதசநரத்தில், நாங்கள் 

எமது வீட்டுக்குள்ளிருந்தாலும், வீட்டின் சுவகரப்பார்த்து அது 

எமக்கு உாிகமயில்கல என்று தசால்லும் ஒரு 

நிகலகமயிருக்கின்றது. அதாவது, எமது மக்கள் வசிப்பகத 

அவர்கள் தமது வீதடன்று தபயரளவில் 

தசால்லிக்தகாண்டாலும், உண்கமயில் அவர்களுக்குச் 

தசாந்தமில்லாத வீட்டுக்குள்ளிருந்து அதன் உாிகமக்காக ஏங்க 

சவண்டியிருக்கிறது. 

அசதசவகள, வடக்கு, கிைக்கக எடுத்துக்தகாண்டால், 

அங்சகயுள்ள இலட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்குக் 

காணியுாிகம, வீட்டுாிகம இருந்தாலும் அங்சக 

ஏற்பட்டிருக்கும் அசாதாரண சூழ்நிகல காரணமாக அவர்கள் 

அகதி முகாம்களில் முடங்கிப்சபாயிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் 

அகதி முகாம்களுக்குள் இருந்துதகாண்டு தங்களது 

காணிககளயும் வீடுககளயும் பார்த்து உாிகமக்காக ஏங்கி 

நிற்கின்றார்கள். அங்சக அவர்களுக்கான உாிகம 

மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  அங்சக அவர்களுக்குச் தசாந்தக் 
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காணி, தசாந்த வீடு இருந்தும் அங்கு தசன்று வாழ்வதற்கு 

உாிகமயில்கல. ஆனால், நாங்கள் இங்கு மகலயகத்திசல 

வீட்டுக்குள்சள இருந்தாலும் அதற்கான உாிகம 

எங்களுக்கில்கல. அந்த வககயில் மகலயகத்திலும் வடக்கு, 

கிைக்கிலும் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒசரவிதமான குகறபாசட,  

ஒசரவிதமான பிரச்சிகனசய இருக்கின்றது.  

விசசடமாக, சிறுபான்கம மக்கள் ஒன்றிகணந்து அகமத்த 

இந்த நல்லாட்சி எங்களுகடய இந்தப் பிரச்சிகனகயத் 

தீர்த்துகவக்க சவண்டும். நாங்கள் இந்த நாட்டிசல 2015ஆம் 

ஆண்டு ஒரு ஜனாதிபதிகயத் ததாிவுதசய்சதாம். அசதசபால் 

2015ஆம் ஆண்டு ககடசியிசல ஒரு நல்ல ஆட்சிகய 

ஏற்படுத்துவதற்குத் துகணசபாசனாம். எமது உாிகமககளயும் 

எமக்குக் கிகடக்க சவண்டியவற்கறயும் தபற்றுக்தகாள்ள 

சவண்டும் என்ற சநாக்கத்சதாடுதான் நாங்கள் இவற்கற 

எல்லாம் தசய்சதாம். எவசரனும் அரச கட்டிலில் அமர்ந்து 

ஆட்சி புாிவதற்கு இவ்வாறு வாக்களிக்கவில்கல. இந்த 

ஆட்சியிலாவது எமது உாிகமகள் வைங்கப்படும்; எமது 

சதகவகள் பூர்த்தி தசய்யப்படும் என்ற எண்ணத்சதாடு-

சிந்தகனசயாடுதான் வாக்களித்சதாம்; எமது மக்கள் 

வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். ஆகசவ, எமது மக்களின் அந்த 

எதிர்பார்ப்பு, அந்த ஆதங்கம் இந்த நல்லாட்சியிசல 

நிகறவுதசய்யப்படும்; அவர்களின் சதகவகள் பூர்த்தி 

தசய்யப்படும் என்ற நம்பிக்கக எமக்கு இருக்கின்றது. அந்த 

நல்ல காலம் எமது மக்ககளச் மிகச் சீக்கிரம் வந்தகடய 

சவண்டும்; நல்ல அம்சம் எமது மக்ககளச் சீக்கிரம் சசர்ந்திட 

சவண்டும் என்று சகட்டுக்தகாண்டு, சந்தர்ப்பம் அளித்த 

அகவத் தகலவர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்சறன். நன்றி, வணக்கம். 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Leader of the House to move the Item 2 to 5.   

 
එකුර කළ අගය ෙත බදු පනත : නිවයෝගය 

சசர் தபறுமதி வாிச் சட்டம் : கட்டகள 

VALUE ADDED TAX ACT: REGULATION 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  
 

"That the Regulation made by the Minister of Finance under 
Section 5(15) of the Value Added Tax Act, No.14 of 2002, as last 
amended by the Act, No. 20 of 2016, relating to excluding the cost 
of any healthcare service from VAT, other than the fees paid to 
medical practitioners, medical consultation fees, channelling fees 
and hospital room charges, and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1991/17 of 01st November 2016, which was 
presented on 08.12.2016 be approved. 
   

 (Cabinet approval signified.)" 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

නිෂනපාදන බදු (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) පනත: 

නියෙය 
உற்பத்தி வாி (விசசட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் : 

கட்டகள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 

I 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  

  

“That the Order made by the Minister of Finance under Section 
3 of the Excise (Special Provisions) Act, No.13 of 1989 relating to 
excise duty and published in the Gazette Extraordinary No. 1987/8 
of 03rd October 2016, which was presented on 09.01.2017, be 
approved. 

 
(Cabinet approval signified.)" 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella)I 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  

  

“That the Order made by the Minister of Finance under Section 
3C of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 relating 
to excise duty and published in the Gazette Extraordinary No. 
1992/30 of 10th November 2016, which was presented on 
09.01.2017, be approved. 

 
(Cabinet approval signified.)" 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීෙ සීො කිරීවම්) 
පනත : නියෙය 

காணி (பாராதீனப்படுத்தல் மீதான 

கட்டுப்பாடுகள்) சட்டம் : கட்டகள 
LAND (RESTRICTION ON ALIENATION) ACT: 

ORDER 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  

 
“That the Order made by the Minister of Finance under 

Section 3(2) of Land (Restriction on Alienation) Act, No. 38 of 
2014 regarding transfer of a land in Colpetty on free hold basis to 
M/s Avic International Hotels Lanka Ltd., which is a Strategic 
Development Project and published in the Gazette Extraordinary 
No. 1992/10 of 08th November 2016, which was presented on 
09.01.2017, be  approved. 

 
(Cabinet approval signified.)" 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Presiding Member, I move,  
 
 "That the Parliament do now adjourn." 

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබ  අවස්ථාශේ ශිෝජ ාවඊ ගරු බන්දුලවල 
ගුණවර්ධ   ැතිතු ා. 

       
වලොතරැයිපත් මිල වැඩි කිරීෙ  

தலாத்தர் சீட்டின் விகல அதிகாிப்பு 
PRICE INCREASE OF LOTTERY TICKETS 

[අ.භා. 6.1ව]     
     

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ සභාව කල් තබ  අවසථ්ාශේ 

 ා පහත සාහන් ශිෝජ ාව ඉනයරිපත් කර ව:  
 

 ''2017 අි-වැි ශිෝජ ා  ඟින්ඊ ලවලංකා ඉතිහාසශිහි ්රථ  

වතාවට සෑ  ශලවලැතරැයිපතකට රුපිිල් 5ක් බද්ද්ක් ප වාඊ ඉනික්බිතිව 

201ව ජ වාරි 01 නය  රුපිිල් 20ක්ව පැවැති ශලවලැතරැයිපතක ත ලවල රුපිිල් 

30 ද්ක්වා ඉහළ  ැංවීශ න් ශලවලැතරැයි අශළවි නිශිෝජිතින් ලවලක් 

සංඛ්යාත පිරිසක් ශලවලැතරැයි අශළවි වර්ජ ි ශකැටඊ උද්ශඝෝණඊ 

ශපළපාමේ පවත්වත න්ඊ අතිගරු ජ ාධිපති න ත්රීපාලවල සිරිශසේ   ැතිතු ා 
හමුවී සාකච්ඡා ශකැටඊ ඉනික්බිති ජ ාධිපතිතු ා විසින් රුපිිල් 20 ද්ක්වා 

ශලවලැතරැයිපතක ත ලවල අඩු කර  ශලවලස නිශිෝග කර  ලවලද්ශද් වී  මුත්ඊ ශම් 

ද්ක්වා ශලවලැතරැයි ත ලවල අඩු ශකැටඊ නිර් ාණි කළ අර්බුද්ි විසාාලී ට රජි 

අශපැශහැසත් වී ඇති බැවින්ඊ ශලවලැතරැයි අශලවලවිි ජීවශ ෝපාි කරගත් 

ලවලක් සංඛ්යාත ජ තාවශ  අසරණ තත්ත්විද් සැලවලකිල්ලවලට ශග ඊ 

ජ ාධිපති නිශිෝගි ගරු මුද්ල් අ ාතයවරිා විසින් වහා ක්රිිාත් ක 
ශකැටඊ ශලවලැතරැයි අ ශළවිි පිබඳබා  හා අර්බුද්ි විසී  ට වහා ලලවලද්ාී 

පිිවර ගන් ා ශලවලස ශ   ගරු සභාවට ශිෝජ ා කරත .'' 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අප ශ   ශිෝජ ාශේ සාහන් 
කළ ආකාරිටඊ ශලවලැතරැයි අශළවිි සම්බන්ධශින් ලවලංකා 

ඉතිහාසශද ශ ැවූ විරූ අර්බුද්ික් මුද්ල් අ ාතයාං ි විසින් 
නිර් ාණි කර තිශබ වා. ඒ අර්බුද්ි ඇති ශවන්  ශහේතුව ත යිඊ 
පසු ගිි අි වැි ශල්ඛ් ශින් මුද්ල් අ ාතයතු ා පහත ද්ැක්ශව  

ශිෝජ ාවක් තාක්ණික සටහන් ිටශත් ඉනයරිපත් කර තිබී යි. 
එි ශ ශසේයි: 

 

''10.  නි්පාද්  (විශ ේ විධිවිධා ) බද්ද්   

10.1 පහත  ද්ෑ  ත නි්පාද්  (විශ ේ විධිවිධා ) බද්ද් ප වනු ලවලැශේ.  

 - බිිර් කෑන්  තඊ 

 - ත මේලීටර් 350ට ශ ැවැඩි කෑන් එකක් සාහා රුපිිල් 10/-ඊ  

 - ත මේලීටර් 350ට වැඩි කෑන් එකක් සාහා රුපිිල් 15/ සහ 

 -  ශලවලැතරැයි නකට්පත් සාහා නකට්පතකට රුපිිල් 5/- '' 

ශ වැනි බදු ශිෝජ ාවක් මීට ශපර කිසි  මුද්ල් 

අ ාතයවරශික් ඉනයරිපත් කරලවලා  ැහැ. ශලවලැතරැයිවමේන් බදු 
ගන් ා සිරිතක් අශප් රශට් තිබුශණ්  ැහැ. එිට ශහේතුව ත යිඊ 
ශලවලැතරැයි විකිණීශ න් ලවලැශබ  ආද්ාිශ න් වි ාලවල ශකැටසක් 
ආද්ාි ක් ව ශින් රජිට ලවලැශබ  නිසාඊ එවැනි ආකාරිට 

ආද්ාිම් ලවලැශබ  ශද්  තත් බදු ප ව  බදු මූලවල ධර් ික් ලවලංකා 
ඉතිහාසශද කවද්ාවත් ක්රිිාත් ක වුශණ්  ැහැ.  

අශප් මුද්ල් ඇ තිතු ා ආසිිා පැසිෆික් කලවලාපශද ශව ත් 

කිසි  මුද්ල් අ ාතයවරශිකුට වඩා වැඩි වාර්තා ්ර ාණික් ශම් 
ශකන කාලවලි තුළදී ඇති කර ශග  තිශබ වා. ලවලංකාශේ බදු 
ආද්ාි    බිමේි  1ඊ050ක් ව ශිනුයි තිබුශණ්.  මුත්ඊ බිමේි  

1ඊ,21 ද්ක්වාඊ සිිිට ව3කින් බදු බර වැඩි කරලවලා තිශබ වා. 
ඒකපුද්ගලවල බදු බර තිබුශණ් රුපිිල් 50ඊ000ක් ව ශිනුයි. 
රුපිිල් ,6ඊව1  ද්ක්වාඊ රුපිිල් 36ඊව1 කින් ඒකපුද්ගලවල බදු බර 

වැඩි කරලවලා තිශබ වා. ඒකපුද්ගලවල ණි බර රුපිිල් 115ඊ02 කින් 
වැඩි කරලවලා තිශබ වා. ශම් ක්රිිාවමේි කරන් ට ි ා  කර ශකැට 
ශග  ශලවලැතරැයි සාහා රුපිිල් 5ක බද්ද්ක් පැශ ේවා.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ වක්ර බද්ද්ක් පැශ ේවා  

පූර්ණ අ  ය සැපයු ක් තිශබ වා  ම්ඊ බද්ශද් ්ර ාණශින් 
සැපයුම් වක්රි ව ට ි වා; එවිටඊ බද්ශද් ්ර ාණශින්  
භාණ්ඩශද ත ලවල ඉහළ ි වා කිිලවලා ආර්ථික  යාික් තිශබ වා. 

 මුත්ඊ ශලවලැතරැයිික  පූර්ණ අ  ය ඉල්දෙ ක් ශ ැශවයි 
තිශබන්ශන් කිිලවලා අපි ද්න් වා. එවිට ශලවලැතරැයි පතක ත ලවල 
පැවතුශණ්ඊ රුපිිල් 20කටයි. ශලවලැතරැයි බද්ද් ප වපු අවසථ්ාශේදී 

එහි ත ලවල උපරි ශින් ඉහළ ින්  පුළුවන් වන්ශන්ඊ රුපිිල් 
25කටයි.  මුත්ඊ  කැබි ට්  ණ්ඩලවලශද අනු ැතිි  ැතිවඊ ගැසට් 
පත්රික් නිකුත් කරන්ශන්  ැතිව මුද්ල් අ ාතයවරිා මතිි 

ත න්ශ  අතට අ රශග  නිශිෝගික් නිකුත් කළාඊ"ජ වාරි 
පළමුශවනිද්ා ඉාන් ශලවලැතරැයි අශළවි කළ යුත්ශත්ඊ රුපිිල් 30ක 
මුද්ලවලකටයි" කිිලවලා. ශම් අවස්ථාශේදී අපි ශත්රුම් ගත යුතු 

ශව වාඊ ශම්ක ශව   ශවශළා ශපැළක් බව. අහිංසක 
ත නිසුන්ශ  සිහි  ශලවලෝකික විවිධ ්රාර්ථ ා ිටශත් ඔවුන් ශම් 
වැනලවලා ඉන්   රා වශළන් ශගැඩ ඒ  සාහා "ශලවලැතරැයි 
එකක්වත් ඇදුශණැත්" කිි  චින්ත ි ිටශත් ශලවලැතරැයි 

පුරුද්ද්ක් ශලවලස ත ලවලදී ගන් ා වි ාලවල පිරිසක් අශප් රශට් සින වා. ඒ 
වාශ   ජීවශ ෝපාි  ව ශින් ශලවලැතරැයි අශළවි නිශිෝජිතින් 
සහ ශලවලැතරැයි අශළවි නිශිෝජිතින්ශ  ්රාථත ක අශළවිකරුවන් 

ශලවලස ලවලක් සංඛ්යාත පිරිසක් ක්රිිා කර වා.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අත පි අහිත  ශවලවලා ශරෝද් 
පුටුවකින් ගිහින් ශලවලැතරැයි අශළවි කර  පිරිස් ඔබතු ා ද්ැකලවලා 
ඇති. ආබාධිත රණවිරුවන් ද්හස් ගණ ක් ත න්ශ  විරා  
වැටුපට අ තරව ශලවලැතරැයි කූඩුශේ ඉාන් ශලවලැතරැයි අශළවි 
කර වා ඔබතු ා ද්ැකලවලා ඇති. ඉන්ධ  පිරවුම්හලවලක ඉන්ධ  ලවලබා 
ගන්  එ  අවස්ථාශේදී සිඟ න් ිනයත න් සින ස හර සිඟ  
පුද්ගලවලශිැත් ශලවලැතරැයි අශළවි කරලවලා ජීවශ ෝපාි සලවලසා 
ගත්තා; ද්රු පවුල් රැක ගත්තා. ස ස්ත රී ලවලංකාශේ සිංහලවලඊ ශද් ළඊ 
මුස්මේම් ශේද්ිකින් ශතැරව ලවලක් ශද්කකට වඩා වැඩි පිරිසක් 
ශලවලැතරැයි අශළවිි ත න්ශ  ජීවශ ෝපාික් කර ගත්තා; සව්ිං 
රැකිිාවක් කර ගත්තා. ඔවුන් ද්රුවන්ට ශපැත-පත අරන් දීලවලා 
ද්රුශවෝ පාසලවලට ිැේවා. ශගවල් කුමේි ශගේවා; කෑවාඊ බිේවා.  

පසුගිි කාලවල පරිච්ශදද්ි තුළදී පැවැති සෑ  රජික් විසින් ඊ 

ශ ි ජීවශ ෝපාි කරශග  හිටපු ශලවලැතරැයි අශළවිකරුවන්ව 
රැක බලවලා ගැමශම් කාර්ිභාරි ඉට් කළා.  මුත්ඊ  මුද්ල් 

අ ාතයවරිා ක්ණිකව තීන්දුවක් අරශග  රුපිිල් 30කට 
ශලවලැතරැයි ත ලවල වැඩි කළාඊ තෑගි ්ර ාණි වැඩි කශළේ  ැහැ. 

ලවලංකාශේ රුපිිල් 10ක ත ලවලට තිබුණු ශලවලැතරැයිශද ත ලවල රුපිිල් 

20 ද්ක්වා වැඩි කරන්ශන් අවුරුදු 10කට පසුවයි. එශසේ කර  විටඊ 

431 432 



පාර්මේශම්න්තුව 

වි ාලවල ්ර ාරක වයාපාරික් ශගනිහිල්ලවලාඊ තෑගි මුද්ල් වැඩි කරලවලාඊ 

ශලවලැතරැයි ත ලවලදී ගැම  සාහා විශ ේ අශළවි කර  උපා -ිඋපක්ර  

පාවිච්චි කරලවලා ත යි රුපිිල් 20ට වැඩි කශළේ. ශ ි ගශහන් ශගඩි 
එන්  වාශ යි වැඩි කශළේ. ශම් ශිෝජ ාවත් හංගලවලා තිබුශණ්. ශම් 

ශිෝජ ාවටයිඊ සමුපකාරවලවලට හා  සශතැසට බදු පැ වී ට 
විරුද්ධවයි ශම් පාර්මේශම්න්තුශේදී    ප ණයි  කථා කරලවලා 

තිශබන්ශන්. ශ හිදී ඇති ශව  අර්බුද්ි අපි ද්ැක්කා. එතු ාට 
සා ා ය ශපැදු ජ තාව ගැ  සත 5කවත් හැඟී ක්  ැතිවඊ  

රුපිිල් 30 ද්ක්වා ශලවලැතරැයි ත ලවල වැඩි කළා  එහි ඇතිව  

්රතිලලවලි වන්ශන්ඊ පුරුද්ද්ක් ව ශින් ශලවලැතරැයි ත ලවලදී ගන් ා අි 
රුපිිල් 30 ත ලවලට ශලවලැතරැයි ත ලවලදී ගන්ශන්  ැහැ. සතිිකට 

ශලවලැතරැයි වර්ග වක් තිශබ වා. එක එක ද්වසට රුපිිල් 100ක් 
දීලවලා 20 නකට් 5ක් ගන් වා. 30 නකන තු ක් ගත්තා  රුපිිල් 

,0ක් අරශග ඊ ඉතිරිි රුපිිල් 10ක් කිිලවලා එශහ  ගන්ශන් 
 ැහැ. රුපිිල් 20 තිශබ  ශක ා රුපිිල් 20 දීලවලා ත යි 

ශලවලැතරැයි පතක් ගත්ශත්. ශම් සාහා ්රධා  අශළවිකරුවන්ට 

සිිිට 1වක ශකැත ස් මුද්ලවලක් ලවලැබුණා. ඒ ශකැත ස ් මුද්ලවල ඉතා  
ශසැච් ම් ්ර ාණිකින් වැඩි කරලවලාඊ ශලවලැතරැයි පතක ත ලවල රුපිිල් 

30කට වැඩි කර ශකැට ස ස්ත ලවලංකාශේ ශලවලැතරැයිකරුවන් 
තීරණිකට ආවා "අපට ශම්වා අශළවි කරන්  බැහැ" කිිලවලා. 

ඔවුන් ශගයින්-ශගට ගිහිල්ලවලාඊ ශපැශළන්-ශපැළ ගිහිල්ලවලාඊ එශහ  

 ැත් ම් වීනයශින්-වීනයිට සැරිසරලවලා පුද්ගලවලින් ළඟට ගිහිල්ලවලා 
ශ   ශලවලැතරැයි පත් අශළවි කරන්  ශ ැහැකි තත්ත්වින් ගැ  

කිිත න් දුක් ගැ විල්ලවල කිේවත්ඊ කන් ශද්න්  ශකශ ක් හිනශද 
 ැහැ. ඒ අවසථ්ාශේදී ඒකාබද්ධ විපක්ශද  න්ත්රීවරු ශලවලස ඔවුන් 

අපව මුණගැශසන්  ආවා. අපි ඒ අවසථ්ාශේදී කිේවාඊ  "ශම් 
ආණ්ඩුවට -විශ ේශින්  ශ   මුද්ල් ඇ තිතු ාට- ්රබුද්ධ 

සංවාද්ික් කරලවලා කවද්ාකවත් කිසි  ශද්ික් ශව ස ්කර ගන්  

බැහැ. එ  නිසාඊ ඔබතු න්ලවලා ජ ාධිපතිතු ා හමු ශවන් '' කිිලවලා. 

ජ ාධිපතිතු ා හමු ශවලවලා එතු ාට කිින් . එතු ා ග ක 

ඉාන් ආපු ශකශ ක් නිසාත්ඊ අශප් පක්ශද දීර්ඝ කාලවලික් ඉාපුඊ 
රී ලවලංකා නිද්හස් පක්ශද හිටපු ශල්කම්වරිා ව ශින් ශපැදු 

ජ තාවශ  හද් ගැස ් හඳු   ශකශ ක් නිසාත්ඊ පුළුවන්  ම් 

ජ ාධිපතිතු ාව මුණ ගැශහන් . ජ ාධිපතිතු ාව හමු ශවන්  
ක්ර ික්  ැති ශවච්  අවසථ්ාශේදී ඔවුන් වර්ජ ි කළා. ඔවුන් 

ශලවලැතරැයි පත් අශළවි ශ ැකර සිනිා. ේට පසශ්සේ ඔවුන් වි ාලවල 
උද්ශඝෝණ ශපළපාබඳිකින් ජ ාධිපතිතු ා මුණ ගැසී  සාහා 

ද්හස් ගණ ක් ශද් ා ශලවලැතරැයි ඉතිහාසශද ්රථ  වතාවට 
ජ ාධිපති  න්නයරි වටලවලන්  ගිිා. ඒ වටලවලන්  ගිශද ඔවුන්ශ  

දුක්ගැ විල්ලවල කිින් යි. ඒ අවස්ථාශේදී ජ ාධිපති ශල්කම් 

කාර්ිාලවලි ශපැශරැන්දු වුණාඊ ශම් ්ර ් ි සලවලකා බලවලා සාධාරණ 
යුක්තිසහගත විසඳු ක් ශද් වා කිිලවලා.  

ජ ාධිපතිතු ාට ශත්ශර වාඊ ශම් රශට් ත නිසස්ුන්ඊ හිඟන් න් 
පවා ආණ්ඩුවකින් තරහා කරගන්  ්රතිපත්ති ි තීන්දු තීරණ 

රජික් අරගන්ශන්  ැහැ කිිලවලා. ඒ නිසා ජ ාධිපතිතු ා 
ශපැශරැන්දු වුණාඊ "ශම් කිි  කථාව සම්පූර්ණ සාධාරණයි; 

රුපිිල් 30ට ශලවලැතරැයිික් විකුණන්  බැහැ; රුපිිල් 20ට ත යි 

ශලවලැතරැයිික් විකුණන්  පුළුවන්; ශම් ශලවලැතරැයි 
අශළවිකරුවන්ශ  ජීවශ ෝපාි  සුරක්ෂිත කරන්  ඕ ෑ; ශම් රශට් 

ජ තාවඊ සා  ය  නුයින් සව්ිං රැකිිා කර  දුක් විඳි  
ත නිස්සු ජීවත්වී  සාහා ජීවිතිත් ස ඟ අරගළික ශිශද්  

ත නිස්සු." කිිලවලා ජ ාධිපතිතු ා ඒ තීන්දුව ගන් වා කිිලවලා. ඒ 

අවස්ථාශේදී මුද්ල් අ ාතයවරිා කශළේ ශ ැකක්ද්? ඔුවශ  ද්රද්ඬු 
්රතිපත්ති තීන්දු අනුව කිේවාඊ "කවුරු ශකැශහැ  කිේවත්    

ශම්ක ශව ස් කරන්ශන්  ැහැ; ඒ විධිිට  අි කර වා." කිිලවලා.  

ඒ විතරක් ශ ැශවයිඊ ශම් උද්ශඝෝණි කරපු අසරණ 

පුද්ගලවලින්ශ  ශගවල්වලවලට ශපැමේස් රාජය සංකල්පි ිටශත් 
ශපැලීසිි ිැේවා. අපි  තක තිිාගන්  ඕ ෑඊ ආණ්ඩුක්ර  
වයවස්ථාශවන් ශම් රශට් ත නිස්සුන්ට උද්ශඝෝණි කරන් ඊ 
picketing කරන් ඊ රැස්වීම් පවත්වන් ඊ ්රකා  ිට අයිතිි දීලවලා 

තිශබ  බව. තග පාවිච්චි කරලවලා ඒවා  තර කරන්  
පුළුවන්ක ක්  ැහැ. ශපැමේසප්තිවරිා මතිි  ව වා කිිලවලා ශම් 
ශලවලැතරැයිවලවලට උද්ශඝෝණි කරපු ත නිස්සුන්ශ  ශගවල්වලවලට 

ගිහිල්ලවලා ්ර  ් කරන්  ශම් ශපැමේසප්තිවරිාට ශහෝ ශපැලීසිිට 
අයිතිික්  ැහැ කිි  එක අපි ශම් අවස්ථාශේදී  තක් කරන්  
ඕ ෑ.  

ඒ සිිදෙ අරගළවලවල අවසා  ්රතිලලවලික් ව ශින් සිද්ධ වුශණ් 
කු ක්ද්? ජ ාධිපතිතු ා නිශිෝගික් කළාඊ වහා  ශලවලැතරැයිික 
ත ලවල රුපිිල් 20 ද්ක්වා අඩු කරන්  ඕ ෑ කිිලවලා. ඒක සිිලූ  

්රසිද්ධ ජ සන්නිශේද්   ාධයවලවල ගිිා. වැඩ බලවල  මුද්ල් 
අ ාතයවරිා විධිිට කටයුතු කරපු ලවලක්් න් ිාපා අශේවර්ධ  
 ැතිතු ා ඇවිල්ලවලා කිේවාඊ "අපි අදෙතින් ගැසට් නිශේද් ික් 
නිකුත් කර වා; ශලවලැතරැයිික ත ලවල රුපිිල් 20යි." කිිලවලා. ඒක 

ජ ාධිපතිතු ාශ  නිශිෝගි. ජ ාධිපතිතු ා ශලවලැතරැයි 
 ණ්ඩලවලවලවල සභාපතිවරු ශද්ශද් ා  කැාවලවලාඊ නිලවලධාරින් 
කැාවලවලා ත යි ශම් නිශිෝගි දුන්ශන්. අද් ශව කම් තව  

රුපිිල් 20ට ශලවලැතරැයි විකිශණන්ශන්  ැහැ.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම් රශට් විධාි ක බලවලි 
තිශබ  ජ ාධිපතිවරශිකුශ  නිශිෝගිට අභිශිෝග කරන්  

මුද්ල් ඇ තිතු ාට තිශබ  බලවලි ශ ැකක්ද් කිිලවලා ඔබතු ාට 
ශත්ශර වා. ශම් මුද්ල් ඇ තිතු ා සිිදෙ ශද් ාට ත න්ශ  
ආධිපතය බලවලි ශපන්වන්  ගිිාට -ශම් පාර්මේශම්න්තුශේ 

,0ගණන්වලවල ඉාලවලා මීට වඩා ශලවලැකු අි අපි ද්ැකලවලා තිශබ වා.- 
එශහ  කරන්  බැහැ. රටක රාජය  ාිකශික් ඉන් වා. 
අග්රා ාතයවරශික් ඉන් වා. කැබි ට් ඇ තිවරු ඉන් වා. අපිත් 

වග කිව යුතු කැබි ට් අ ාතය ධුර ද්රලවලා තිශබ වා.    ග්රාමීි 
ආර්ථිකි පිබඳබා කැබි ට් ඇ තිවරිා විධිිටත්ඊ මුද්ල් නිශිෝජය 
ඇ තිවරිා විධිිටත්ඊ ශවශළාඊ අශළවි සංවර්ධ ඊ සමුපකාර හා 
පාරිශභෝගික ශසේවා ඇ තිවරිා විධිිට ඉාලවලා තිශබ වා. 

අධයාප  ඇ තිවරිා ශලවලස ඉාලවලා තිශබ වා. අපි 
ජ ාධිපතිවරශික් කිි  එකඊ කැබි ට්  ණ්ඩලවලශද අශ ක් 
සා ාජිකින් කිි  එක නිහත ාමව කන් ශද්න්  ඕ ෑ. එශහ  

කන් ශද්න්ශන්  ැත් ම්ඊ හිතුවක්කාර ශලවලස ්රතිපත්ති තීන්දු 
ගන්  පුළුවන් ද්? අපි ශම් ශිෝජ ාශවන් ඉල්ලවලා සිනන්ශන්ඊ 
විධාික ජ ාධිපති න ත්රීපාලවල සිරිශසේ   ැතිතු ාශ  නිශිෝගි 

වහා ; ශපැදු ජ ිා ශවනුශවන් ක්රිිාත් ක කිරීශම් කාර්ිි අද්  
කරන්  කිිලවලයි.  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම් අවුශලවලන් ද්ැ ට පාඩුව 

ද්වසකට රුපිිල් ශකෝන 5යි. ද්ැ ට ශකෝන 125ක් පාඩුයි. ඒ 
ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලවලවලට ශව  පාඩුව වාශ  ශ ැශවයිඊ 
ජීවශ ෝපාි සලවලසා ගන්  අිට ශව  පාඩුව. ශම් ්රතිපත්තිි 
ිටශත් කිේවාඊ "ඔක්ශකැශ   නිශිෝජිත ධූර cancel කරලවලාඊ අපි 

අදෙත් නිශිෝජිතවරු ද්ාලවලා ශලවලැතරැයි විකුණ වා." කිිලවලා. එශහ  
කරන්  පුළුවන් ද්    අහන්ශන්? රටක  හජ  ඡන්ද්ශින් එ  
නිශිෝජිතශික් ශම් විධිිට බලවලි උද්ද්ච්  ා ශින් යුතුව 

පාවිච්චි කරන්  ශ ැකක්ද් තිශබ  අයිතිි? ජ ාධිපතිතු ාට 
challenge කරන්  ශ ැකක්ද් තිශබ  අයිතිි?    අහන්ශන් 
සම්්රද්ාි අනුව එශහ  කර වා ද්? ඒ නිසා ත යි අපි කිින්ශන් 

ජ ාධිපතිතු ාශ  නිශිෝගි ක්රිිාත් ක කරන්  කිිලවලා. ත න් 
විසින් නිර් ාණි කරනු ලවලැූ  ශම් අර්බුද්ශින් රුපිිල් ශකෝන 
ගණන් පාඩු ශව  ශකැට හැ ශද්  අවුලවලක් ශන් ඇති කර 

ගන්ශන්. එතු ා හිත වාඊ එතු ා එක්ක තරහට ත යි විපක්ශද 
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අපි ශම්වා කිින්ශන් කිිලවලා. රටක් ශේරා ගත්ත ජාතික 

 ාිකිාට ශහැශරක්ඊ ශහැශරක් කිිලවලා ්රසිද්ධිශද ඉතා  නින්නයත 
විධිිට කිි  ශකැටඊ රට කාපු ත නිහා කිිලවලා බනි  ශකැටත් අපි 
උුවලවලාශග  ඉන් වා  ම්ඊ ඇයි එතු ාට බැරි ශම් විශේ  වලවලට 
කන් ශද්න් . 

රටක් ශේරා ගත් ජාතික වීරවරින්ට ශම් පාර්මේශම්න්තුශේදී 
සලවලක  විධිි අපට ශපශ  වා.  මුත් අප එශහ  කරලවලා  ැහැ. 
අප කිින්ශන් අසරණ ත නිසුන්ට ඒ බලවලි පාවිච්චි කරන්  එපාි  

කිිලවලායි. වැට් එකට විරුද්ධව උද්ශඝෝණි කළා. Sri Lanka 
Customs එශකන් ගිහිල්ලවලා ඒ කඩ නක seal කළා. ශ ැකක්ද්ඊ ශම්? 
ශ ශහ  ඇ තිවරු - හජ  නිශිෝජිතශිෝ- හැසිශර  සිරිතක් 

තිශබ වාද්? ශද්ීයි ආද්ාිම් ශද්පාර්තශම්න්තුවට 
බලවලහත්කාරශින්  ැකන්සි ස ාග  ිවලවලා කිි වාඊ "බදු එකතු 
කරන් ." කිිලවලා. විශද්  ස ාගම්වලවලට බදු එකතු කරන්  බලවලි 

ශද්න්  ි වා. රී ලවලංකා  හ  බැංකුශේ කාර්ිි එබඳිට අරශග  
ශප ද්ගලීකරණි කරන්  ි වා. ශර්ගු ශද්පාර්තශම්න්තුව 
සම්පූර්ණශින් විරුද්ධ විධිිට ශර්ගු ආනාප ත ශව ස ්කරන්  
ි වා. සුරාබදු ආනාප ත ශව ස් කරන්  ි වා. ශම් අවුල් 

ජාලවලාව නිර් ාණි කරලවලා අද් එක්සත් ජාතික පක්ශද අි පවා 
කිි වාඊ "ශම් අවුල් සිිල්ලවල  නිර් ාණි කරන්ශන් ශම් 
 ා සිකත්වි නිසා." කිිා. ශම්  ා සිකත්වශින් බැහැර ශවලවලා 

කටයුතු කළ යුතුයි. 

 උශද් අනුර කු ාර නයසා ාි ක  ැතිතු ාත් ශම් කාරණි ගැ  
කිිද්නය වැරැද්දුවා. හැන්සාඩ් වාර්තාවට ශම් කරුණු ඇතුළත් 

ශවන්  ඕ ෑ නිසා  ා ශම් කාරණි සාහන් කරන්  ඕ ෑ.  

2015 සැප්තැම්බර්  ස 21 වැනි සඳුද්ා ගැසට් නිශේද් ි තුබඳන් 
ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අ ාතයවරිාට පැවශර  

කාර්ිින් හා කර්තවයින් පිබඳබාව සාහන් කරලවලා තිශබ වා. 
එහි අංක 1 ිටශත් සාහන් කරලවලා තිශබ වාඊ "්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු විිින්ට සහ II වැනි තීරුශවහි ද්ැක්ශව  

ශද්පාර්තශම්න්තු හා වයවසථ්ාපිත ආිත ින්හි විිින්ට අද්ාළ 
්රතිපත්තිඊ වැඩසටහන් සම්පාද් ි කිරී ඊ පසු විපරම් කිරී  හා 
ඇගී " කිිලවලා. අංක 3 ිටශත් සාහන් කරලවලා තිශබ වාඊ "රී 
ලවලංකා  හ බැංකුව ස ඟ සම්බන්ධීකරණශින් මූලවලය ්රතිපත්ති 

සම්පාද් ි හා සාර්ව ආර්ථික කළ  ාකරණි." කිිලවලා. 

එහි II වැනි තීරුව ිටශත් ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අ ාතයතු ාට අයිති ව  ශද්පාර්තශම්න්තුඊ වයවසථ්ාපිත 

ආිත  හා රාජය සංස්ථා ඇතුළත් කරලවලා තිශබ වා. ඒ අනුව රී 
ලවලංකා  හ බැංකුවඊ විශද්  සම්පත් ශද්පාර්තශම්න්තුවඊ ජ  හා 
සංඛ්යා ශල්ඛ්  ශද්පාර්තශම්න්තුවඊ රී ලවලංකා සුරැකුම්පත් හා 

විනි ි ශකැත ස  ි ානයි ඇතුළත් ව වා.  

එහි III වැනි තීරුව ිටශත් ක්රිිාත් ක කළ යුතු මති පිබඳබාව 
සාහන් ව වා.  1, , අංක 5, ද්ර  මූලවලය මති ප තඊ 1,5ව අංක 

2, ද්ර  විශද්ීයි ණි ප තඊ 1,53 අංක 2  ද්ර  වි නි ි පාලවල  
ප තඊ 1,,ව අංක 36 ද්ර  රී ලවලංකාශේ සුරැකුම් හා විනි ි 
ශකැත න් සභා ප ත  ආදී ප ත් පිබඳබාව සාහන් ව වා. 

ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අ ාතය ගරු 

අග්රා ාතයතු ාට අද්ාළ  විිි ක්ශේත්රි හා එතු ා විසින් 
ක්රිිාත් ක කරන්  බලවලි තිශබ  ප ත් නක ඇතුළත් ගැසට් 
පත්රශද 5A සහ 6A පිටු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරී  සාහා 

 ා සභාගත* කර වා. 

එනයශ ද්ා ජීවශ ෝපාි සලවලසා ගන්  නිරායුධඊ අවිහිසංක ලවලක් 

සංඛ්යාත අසරණ ත නිසුන් පිබඳබාව විශ ේ අවධා ි ශිැමු 
කරලවලාඊ වහා  ක්රිිාත් ක ව  පරිනය ජ ාධිපතිතු ාශ  නිි ි 
ක්රිිාත් ක කරලවලාඊ ශලවලැතරැයි පතක ත ලවල රුපිිල් 20 ද්ක්වා අඩු 
කිරීශම් ජ ාධිපතිතු ාශ  නිශිෝගිට ඉතා  ඉක් නින් අව ත 

ශවන්  මුද්ල් අ ාතයතු ාට හැකිිාව ලවලැශේවා! කිිා පතත න් 
 ශ  කථාව ස ාප්ත කර වා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශිෝජ ාව සථ්ිර කිරී ඊ ගරු  හින්ද් ිාපා අශේවර්ධ  

 න්ත්රීතු ා. 

 
[අ.භා. 6.32] 

 
ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ගරු බන්දුලවල ගුණවර්ධ  

 න්ත්රීතු ා ඉතා වැද්ගත් ශිෝජ ාවක් ත යි ශම් අවසථ්ාශේදී 
ඉනයරිපත් කශළේ. ශ ැකද්ඊ ජාතික ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි කිිලවලා 
කිින්ශන් ශම් රශට් ජීවත් වුණුඊ ශම් රටට වි ාලවල ශසේවික් කරපු 
මකර්ති ත් මුද්ල් අ ාතයවරශික් විසින් ඇති කරපු ආිත ික්. 

එද්ා ආශරෝගය ාලවලා  ශලවලැතරැයි පත සාර්ථකව කරශග  ගිි 
අවස්ථාශේදී ඒ ශලවලැතරැයි පතත් ඇතුළු කරලවලා ජාතික ශලවලැතරැයි 
 ණ්ඩලවලි පිහිශටේවා. ජාතික ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි පිහිටුවලවලා ශම් 

ව ශකැට වසර  0කට වැඩි කාලවලික් ගතශවලවලා තිශබ වා. 
ජාතික ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි නිසා ශම් කාලවල සී ාව තුළ ද්සද්හස ්
ගණ ක්ඊ ලවලක් සංඛ්යාත ගණ ක් ජීවත්ශවලවලා තිශබ වා. ඒ 

තුබඳන් අද් ඒ පවුල්වලවලට ශලවලැකු ශසේවාවක් සිදුශවලවලා තිශබ වා. ඒ 
වාශ   ශහැා ශලවලැතරැයි නයනුම් ලවලැබිලවලා එයින් සාර්ථක ජීවිතවලවලට 
අවතීර්ණ වුණු වි ාලවල පිරිසක් ශම් රශට් ඉන් වා. ඒ නිසා ශම් 

ආිත ි අද් ව ශකැට ඉතා  වැද්ගත් ආිත ික් ව වා. 
ජාතික ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි කිින්ශන් රජිට වි ාලවල මුද්ල් 
සම්භාරික් එකතු කරලවලා ශද්  ආිත ික්. ශම් ආිත ි 

සංවර්ධ  ශලවලැතරැයිිඊ ශගැවි ශසත ශලවලැතරැයිි හරහා වි ාලවල 
ශසේවාවක් ශම් රටට සිදු කර වා.      අද් ශම් සිිල්ලවල  ඇ  හිටලවලා; 
අද්  ශම් සිිල්ලවල   ැවතිලවලා. ශලවලැතරැයි පත් විකුණලවලා හාරලවලක් 
ප ස්ද්ාහකට අධික ඉතා  දුගී දුප්පත්ඊ අසරණ ත නිසුන් 

්ර ාණික් ජීවත් වුණා. අද් ඒ ත නිසුන්ට ජීවත් ශවන්  විධිික් 
 ැහැ. ඒ වැඩ පිබඳශවළ  එශහ පිනන් ඇ  හිටලවලා.  ශම් හිතුවක්කාර 
වැඩ පිබඳශවළ නිසා අද්  ඒ වාශ  අවාස ාවන්ත තත්ත්විකට 

පත්ශවලවලා තිබී  ගැ  අප ක ගාටු ශවන් ට ඕ ෑ. ඒ නිසා ත යි 
අතිගරු ජ ාධිපති  න ත්රීපාලවල සිරිශසේ   ැතිතු ා තීරණික් ලවලබා 
දුන්ශන්. ද්ැන් තිශබන්ශන් ශම් තීරණි ක්රිිාත් ක කරන් යි. 

රුපිිල් 20ට ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලශින් ශලවලැතරැයි පත් අශළවි 
කරන් . ශලවලැතරැයි පතක ත ලවල වැඩි කරන්  එපා.  

ශ යින් ජ තාවට ශද්  ශසේවාව ඒ ආකාරශින් ලවලබා ශද්න් . 

ජ ාධිපතිවරිකුශ  නිශිෝගි ක්රිිාත් ක ශ ැකරන්  තරම් 
අ ාතයවරශික් නිහත ාම ශ ැශව වා  ම් ඒක ශම් රශට් 
අවාස ාවන්ත තත්ත්වික්. ශ ශහ  වුණා  අපට ශම් රශට් 
අ ාගති පිබඳබාව ශලවලැකු අවිනි ච්ිතභාවික්  තු ශව වා. කවුද් 

එත ශකැට ශම් රට පාලවල ි කරන්ශන්? ශම් ්ර  ්වලවලට විසඳුම් 
ශහැින්ශන් කවුද්? ශම් විසඳු  තිශබන්ශන් ශකැශහේද්? ශම් රශට් 
්ර  ්වලවලට වග කිින්ශන් කවුද්? ආබාධිතශිෝඊ රණ විරුශවෝ 

විතරක් ශ ැශවයිඊ විවිධාකාර  අි - ඉතා  දුගී දුප්පත් ත නිසුන් පවා 
- පාරට බැහැලවලා රජිට විරුද්ධව උද්ශඝෝණ කර  ශවලවලාශේඊ 
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————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්මේශම්න්තුව 

අශප් ජ ාධිපතිතු ා  ැනයහත් ශවලවලා ශම් ්ර  ්ි විසඳුවා. එතු ා 
එි විසඳුවා  ම් ඔබතු න්ලවලා ද්ැන් ඒ කාර්ිි ක්රිිාත් ක කරන් .  

මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ අශප් රශට් ජ තාව ජාතික 
ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි ශකශරහි ශලවලැකු වි ව්ාසික් තබා තිශබ වා. 

ඔවුන් ශම් තරම් සහශිෝගික් ලවලබාශද්  නිසා ත යි ශලවලැතරැයි 
 ණ්ඩලවලි හරහා ශම් තරම් ආද්ාි ක් ලවලැශබන්ශන්. අද් ඒ 
වි ව්ාසි කඩශවලවලා ගිහින් තිශබ වා. ශ යින් සිදුවන්ශන් ත නිසුන් 
ශලවලැතරැයි ගැම ට ශපළශඹන්ශන්  ැති එකයි. රුපිිල් 30ක් 
කිින්ශන් අද් ශලවලැකු මුද්ලවලක්. රුපිිල් 20ට තිශිද්නය ශලවලැතරැයි 
පත් ශහැාට විකිණුණා. අද් ඒවා විකිශණන්ශන්  ැහැ. ශම් නිසා අද් 
ඒ ශලවලැතරැයි පත් අශළවිකරුවන්ශ  දුප්පත් පවුල්  50ඊ000ක් 
ප ණ අසරණ තත්ත්විට පත්ශවලවලා ඉන් වාඊ ගරු ඇ තිතු නි. 
හිතුවක්කාරකත න් ශම් ්ර  ්ි විසාන්  බැහැ. ශම් ගැ  මීට වඩා 
  යීයලී ශවන් . ජ ාධිපතිතු ා දුන්  නිශිෝගි ක්රිිාත් ක 
කරන් . ඒ වාශ  ඊ ශම් වැඩ පිබඳශවශළේදී ශලවලැතරැයි 
 ණ්ඩලවලශින් එ  අශළවිකරුවන්ට ශද්  ශකැත ස ් මුද්ලවල පුළුවන් 
 ම් තවත් වැඩි කර ශද්න් . එතශකැට ඒ ත නිසුන් ශම් කාර්ිි 
ශහැාට කරාවි. ශම් වැඩ පිබඳශවබඳන් ඒ ත නිසුන් ජීවත් ශේවි. 
ඉසස්රහට ශම් වැඩ පිබඳශවළ තවත් වයාප්ත ශේවි.  ජ තාව 
ශලවලැතරැයිික් ගන්ශන් ත න්ට මකික් ශහෝ ඇශද්යි කිිලවලා 
බලවලාශග යි. ද්ැන් බැදෙවා  මකික්වත්  ැහැ. රුපිිල් 30ක් දීලවලා 
ශලවලැතරැයි පතක් ගත්තා  එහි නයනු  ශලවලස ලවලැශබන්ශන් රුපිිල් 
20යි. පසු ගිි කාලවල සී ාව තුළ ලවලක් ගණන්ඊ ශකෝන ගණන්  ම් 
ඇදුශණ්  ැහැ. අපට එශහ  ඇදුණ බවක් ශපනුශණ්  ැහැ. ඒ 
වාශ   ත යිඊ airport එශක් ශඩැලවලර් ශලවලැතරැයිික් තිශබ වා. 
ඒකත් ශ ැ වා ශව වාද් කිිා කවුරුත් ද්න්ශන්  ැහැ. ශ ශහ  
වුශණැත් ශම් ආිත ි ශකශරහි තිශබ  වි ව්ාසි බිා වැනලවලා 
ආිත ි කඩාශග  වැශට වා. එ  නිසා අප මුද්ල් 

ඇ තිතු ාශගන් ඉල්ලවලන්ශන්ඊ ජ ාධිපතිතු ා දුන්  නිශිෝගි 
ක්රිිාත් ක කරන්  කිිායි. එි ක්රිිාත් ක කරලවලා ශම් ආිත ි 
ශේරා ගන් ; රැකගන් . ශම් ආිත ශින් ජීවත් ව  
ත නිසුන්ශ  ජීවශ ෝපාි උසස් කරන් ඊ ශම් වැඩ පිබඳශවළ 
ඉනයරිිට ක්රිිාත් ක කරන්  ඔබ සිිදෙශද් ාට  නා ි පහළ 
ශේවා! යි කිිා ්රාර්ථ ා කරත න්ඊ ශම් ශිෝජ ාව ස්ථිර කරත න්ඊ 
 ශ  කථාව හ ාර කර වා. ස්තුතියි.  

 
[අ. භා. 6.36] 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලවලාස ාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ගරු බන්දුලවල ගුණවර්ධ  

 න්ත්රීතු ා විසින් අද් නය  සභාව කල් තබ  අවසථ්ාශේ ඉනයරිපත් 
කර  ලවලද් ශිෝජ ාවට පිබඳතුරු ශද්න්   ට අවස්ථාව ලවලබාදී  
සම්බන්ධව ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වා.  

 ා මුමේන්  කිින්  ඕ ෑඊ අශප් රශට් ජ තාවට නා ි පහළ 
වුශණ් 2015 ජ වාරි  ාසශද ,වැනි ද්ා බව. ශම් ආිත  ශද්ක 
බංශකැශලවලැත් කරලවලාඊ වට්ටලවලා ත යි අපට භාර දුන්ශන්. සරණ 

ගුණවර්ධ ලවලා වැනි හිටපු සභාපතිවරු ත යි ඒ ත නිසුන් හිඟන් න් 
බවට පත් කශළේ. අද් අප ජාතික ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලශද සිිිට 
250ක ලවලාභික් ඇති කර තිශබ වා. ඒ වාශ   සංවර්ධ  

ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලශද සිිිට 12,ක ලවලාභික් ඇති කර 
තිශබ වා. ශ   ආිත ශද තිබුණු දූණ අද් අප 
සම්පූර්ණශින්   ැති කර තිශබ වා. එද්ා  ාධය ආිත  පාවිච්චි 

කශළේ ඔන්  ඕවාට ඇුවම්කන් දීලවලා ශද් පාලවල නින් පුම්බන් යි. 
ඒ පුම්බ  එක ඔක්ශකැ  කශළේ හම්බන්ශතැනන්. ශ න්  ශම් 
ශද්වල් ත යි අද් අප සුද්ද් කරලවලා තිශබන්ශන්. ශ තැ  කිසි 

්ර  ්ික්  ැහැ. ජ ාධිපතිතු ා කැබි ට්  ණ්ඩලවලශදදී අපට කථා 

කරලවලා කිිපු ශද් අප කර වා. අනිවාර්ිශින්  ඒ අව යතාව අප 
ඉ්ට කර වා. ඒ වාශ   අදෙත් ආකාරිකුත් ඉනයරිපත් කරන්  
කිිා එතු ා කිිා තිශබ වා.  

එද්ා ලවලමේත් ඇතුලවලත්මුද්මේ  ැතිතු ා සංවර්ධ  ශලවලැතරැයිි සත 

පණශහන් ත යි පටන් ගත්ශත්. ඔබතු න්ලවලාශ  තර්කි අනුව 
එශහ   ම් ශලවලැතරැයි පතක ත ලවල වැඩි කරන්  බැහැඊ සද්ාකල් . 
ශ වැනි ශ ෝඩ තර්ක ඉනයරිපත් කරන්ශන්  ැතිව සැබෑ තත්ත්වි 

ශද්ස බලවලන්  ඕ ෑ. අපට ශම් මුද්ල්වමේන් සිිිට 52ක් ජිග්රහණ 
ශවනුශවන් ශද්න්  තිශබ වා. ශම් වැඩ පිබඳශවළ හරිිාකාරව 
ක්රිිාත් ක කරන්  එශහ  ශද්  එක අව යයි. ේළඟටඊ එ  

මුද්ල්වමේන් ත මේි  20ක් විතර ජ ාධිපති අරමුද්ලවලට ි වා. එ  
කටයුතු නිසා ත යිඊ අපට ශම් විධිිට කටයුතු කරන්  වන්ශන්.  

 

ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔබතු න්ලවලා ශලවලැතරැයි අශළවිකරුවන්ට ශද්  ශකැත ස් මුද්ලවල 

වැඩි කශළේ  ැහැ ශන්ද්?  
 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වැඩි කළා.  

 
ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ අි කිින්ශන් වැඩි කශළේ  ැහැ කිිලවලායි.  

 
ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ලවලක් පණශහේ ඉාලවලාඊ - [බාධා කිරී ක්] 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු බන්දුලවල ගුණවර්ධ   න්ත්රීතු නිඊ එතු ා ඇුවශේ 

ශලවලැතරැයි පත් අශළවිකරුවන්ට ශද්  ශකැත ස් මුද්ලවල වැඩි කළාද් 
කිිායි. අප ඒ ගණ  වැඩි කළා. ඒ නිසා ඒ ගැ  ශ ැකුත් කථා 
කරන්  ඕ ෑ  ැහැ.  

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එත ශකැට සිිිට 1වක් ශද් වා කිේවා ශන්.  

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ශව  කථාවක් ශන්. එතු ා ඇුවශේ අශළවිකරුවන්ට 

ශද්  මුද්ලවල වැඩි කළාද් කිිායි. අප වැඩි කළා. අද් ඒ අිට රුපිිල් 

 .30ක් ශගව වා. එතැ  ්ර  ්ික් තිශබ වා. ඒශගැල්ලවලන්ශ  
අද්හස අනුව ඒ අි හිත  ශද්ිකුත් තිශබ වා. ශ ශතක් සිිිට 
1වක වට්ට ක් දීලවලා තිශබන්ශන් ජාතික ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි සහ 
සංවර්ධ  ශලවලැතරැයි  ණ්ඩලවලි ප ණයි. ශම් සිිිට 1ව ශද්  

ශකැට කිසි  බදු ශගවී ක් කරන්ශන්  ැහැ. ශ ැකද්ඊ ිම් 
විධිිකින් එි VAT එක ශගව  තැ ට ආශවැත් අයිිා 
ශකශ කුට භාර ශද් වා;  ැත් ම් ශව ත් ශකශ කුට භාර 

437 438 

[ගරු  හින්ද් ිාපා අශේවර්ධ   හතා] 
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ශද් වා. තඹ සතික්වත් ශගවන්ශන්  ැහැ. ශ ස්ශල් එක සහ 

යුනිලීවර් එක ශකැත ස් මුද්ලවල සිිිට 10ක්ඊ  12ක් ශද්  ශකැටඊ 
සිිිට 1වක් ශද්න්ශන් ශ   ආිත  ශද්ශක් විතරයි.   

 
ශ තැ  අද්හසක් ආවාඊ  ජිග්රහණ මුද්ලවල ශවනුශවන් අපි වැඩි 

සල්මේ ්ර ාණික් ලවලබා දුන් ා  ම් ඒක අපට ශව ස ් කරන්  
පුළුවන් කිිලවලා.  හින්ද් රාජපක් පාලවල  කාලවලශද ශම්වා  වත්වා 

තිබුශණ් ශකැශහැ ද් කිිලවලා ඔබතු ාට අව ය  ම්ඊ  ට 
ශපන්වන්  පුළුවන්. ඒ කාලවලශද ශලවලැතරැයි ජිග්රහණි කරපු 
ශක ාට සල්මේ ගන්  දුන්ශන්  ැහැ. ද්ැන් ඒ විධිිට ශලවලැතරැයි 
ජිග්රහණි කරලවලා  එ  මුද්ලවල ලවලැබී  ැති එක් ශකශ ක්  ගැ  

කිින්  පුළුවන්ද්? එශහ  ඉන් වා  ම්ඊ අපට ඒ සම්බන්ධශින් 
ශව   පරීක්ණික් කරන්  පුළුවන්. ශ ැකද්ඊ ඒ වාශ  ශද්වල් 
අද් සිදු වන්ශන්  ැහැ. අද් රුපිිල් ශකෝන ගණන් ජිග්රහණි කර 

සල්මේ ලවලබා ගැම ට පුද්ගලවලශිෝ එ වා. හැබැයිඊ ජිග්රහණි කර  
පුද්ගලවලශිෝ අක ැතියිඊ ඒ ශගැල්ලවලන්ට ශම් ජිග්රහණි ලවලැබුණා 
කිිලවලා කිින් . 

 

ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔබතු ා කිින්ශන් ඒ කාලවලශද ශලවලැතරැයි ජිග්රහණික් 
ලවලැබුණත්ඊ ඒ පුද්ගලවලිාට  තික්වත් ලවලැබිලවලා  ැහැ කිිලවලාද්? 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේඊ ඒ වාශ  සිදුවීම් හික් තිශබ වා. ඒ ශගැල්ලවලන් ඇවිල්ලවලා 

කිිා තිශබ වාඊ අපි ජිග්රහණි කර තිශබ වාඊ ශලවලැතරැයිශද 
සල්මේ ගන්  ගිිත් ඒ අිට සල්මේ ලවලැබුශණ්  ැහැයි කිිලවලා.  

 
ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒවා ශවන්  බැහැ ශන්. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවා ඒ කාලවලශද වුණා.  

 

ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 ැහැ. 

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශලවලැතරැයි ජිග්රහණි කරලවලා තයාග මුද්ල් ලවලබා ශද්  අවසථ්ා 

 කට  ා සහභාගි වුණා. ඒ අවසථ්ාවලවලට ශබැශහෝ ශද්ශ ක් මුුවණ 

වහශග  එන්ශන්. ශ ැකද්ඊ රුපිිල් ත මේි  125 වාශ  ජිග්රහණ 
ත යි ඒ අි ලවලබා ශග  තිශබන්ශන්. ඒ ශගැල්ලවලන් එතැ දී 
ඉනයරිපත් වන්  අකැ ැතියි. ඒක සාධාරණයි ශන්. ඒ විතරක් 

ශ ැශවයිඊ- [බාධා කිරී ක්] ශ ැකද්ඊ tax එක අඩු කර වා. 
හනයසිශද ගම්බද් ්රශද් ිකින් ශම් වාශ  ජිග්රහණික් වාර්තා 
වුණා ඊ ඉනයරිපත් වන්  අක ැති නිසා ජිග්රහණි කළා කිිා 
ශපන්වන්ශන්  ැහැ. අව ය  ම් ඒ හැ  ද්වසක  ශතැරතුරු  ට 

පාර්මේශම්න්තුවට ඉනයරිපත් කරන්  පුළුවන්. ජිග්රහණි කරලවලා 
තිශබන්ශන් කවුද්ඊ කාටද් ඒ ජිග්රහණි ලවලැබිලවලා තිශබන්ශන් කිි  
ශතැරතුරු අව ය  ම් ශද්න්  පුළුවන්.  

අි වැි  හද්  අවස්ථාශේදී අපට ශපනුණාඊ  ාධයිට අ ව ය 

විිද් ක් ි  බව.  ාධයිට සිිිට 35ක් ප ණ ි වා. රට 
සංවර්ධ ි කරන්   ාධයික් අව ය  ැහැ.  ාධයිට සල්මේ 
පාවිච්චි කරන්  ඕ ෑ  ැහැ. 

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුද්ල් ඇ තිතු ා ව ශින් ඔබතු ා ශම් විධිිට රටට 

්ර ාරණි කර වාට වඩා ශලවලැකු ශද්ික් publicityවමේන් 
ලවලැශබ වා ශන්. රජි publicity හරිිට කශළැත් මීට වඩා ශලවලැකු 
ශද්ික් ලවලැශබ වා. ඔබතු ා ඇවිල්ලවලා "අපි නයනුම් වැඩි කරලවලා 

තිශබ වාඊ ශබෝලවල අඩු කරලවලා තිශබ වාඊ ශකැශහේවත් 
අක්රත කතාවක් වන්ශන්  ැහැ" යි කිිලවලා කිි වා  ම් ද්ැන්වීම් 
ලවලක් ගණ කට වඩා වන වාඊ ්රසිද්ධිි තුබඳන් ඇති ව  අශළවි 

්රවර්ධ ි. 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම් සජීව විකා  ි තුළ ඒ ශගැල්ලවලන්ට ඒ ්රසිද්ධිි ලවලැශේවි. 

ඒ ශගැල්ලවලන් පිබඳබාව අපි හිත වාඊ අපි ජිග්රහණ ලවලබා ශද් වා. 

ශම් සම්බන්ධශින්  ට අවංකව කිින්  අව ය වන්ශන් ශම් 
ලවලැශබ  මුද්මේන්  සිිිට 52ක් ින්ශන්  ජිග්රහණ ලවලබ  අිටයි.  
ේට පසශ්සේ වැඩි ්ර ාණික් ින්ශන්  ාධයිට.  ාධයිට අව ය 

්ර ාණිට වඩා පාවිච්චි කරලවලා තිබුණා. ශම් ්ර ාණි ශද් පාලවල  
අරමුණකින් පාවිච්චි කරලවලා තිබුණා. ද්ැන් ශම් ්ර ාණි අඩු කරලවලා 
තිශබ වා. ශම් ්ර ාණි තවත් අඩු කරන්     කැ ැතියි. එ  
නිසා ත යි එද්ා රුපිිල් ත මේි  25ක් වුණු ලවලාභි අද් රුපිිල් 

ත මේි  225කට ඉහළ ගිහිල්ලවලා තිශබන්ශන්. ඒ වාශ  ීයඝ්ර වැඩි 
වී ක් වුශණ් කිසිශසේත්  ශලවලැතරැයි ත ලවල වැඩි ශවලවලා ශ ැශවයි; ඒ 
සම්බන්ධශින් වූ දූණි අඩු කරලවලායි. අනික් එක ත යිඊ විිද්  

අඩු කිරී . ශම් ශද්ක  තුබඳන් ත යි ආද්ාි  වැඩි ශවලවලා 
තිශබන්ශන්.   

   වග මක කින් ශම් කරුණ කිි වා. පාර්මේශම්න්තුශේ 

පැවැති අි වැි  විවාද්ශදදී ඔබතු න්ලවලා සිිදෙ ශද් ා  වාශ  කථා 
කළා. ශලවලැතරැයිශද ත ලවල ගැ  ඔබතු න්ලවලා ව  ික් කථා කළාද්? 
[බාධා කිරී ක්]  අි වැි තුශ න් ශද්කකින් සම් ත වුණා. ේට 

පසශ්සේ ශලවලැතරැයිශද ත ලවල රුපිිල් 20 රුපිිල් 30 වුණා  
ජ ාධිපතිතු ාට ශ ැශික් ශ ැශික් ශද්වල් කිේවා. ශලවලැතරැයි 
සම්බන්ධ ශින් ඒජන්තවරු 2ඊ000ක් ඉන් වා. ශම් අි ත යි ශම් 
මුද්ලවල ූ රා කන්ශන්. ඔබතු ාශ  ව  ශින් කිේවා ශන්ඊ ශම් අි 

හිඟන්ශ ෝ කිිලවලා. ඒ ශගැල්ලවලන් කිසිශසේත්  හිඟන්ශ ෝ 
ශ ැශවයි. ශම් අි අසරණභාවිට පත් ශවලවලා තිශබන්ශන් ගිි 
ආණ්ඩුව කාලවලශද කරපු අපරාධ නිසායි. ඒජන්තවරු සිනශද 

ශද් පාලවල  අරමුණකින්. ශම් අිට ත යි ්ර ් ි ඇති වුශණ්. 
අශප් එක ආිත ිකට distributorsලවලා 35ක් ඉන් වා. 
ඒජන්තවරු 2ඊ000ක් ඉන් වා. ඒ 2ඊ000 ත යි අනික් 20ඊ000 

ශහැින්ශන්. ශම් රුපිිල්  .30න්  ත 30 distributorට ි වා. 
ඉතිරි ්ර ාණි ශවශළා නිශිෝජිතින්ට ශවන් කිරී  කරන්ශන් ඒ 
ශගැල්ලවලන්ශ  හිතු තිට. [බාධා කිරී ක්]  

 

ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රුපිිල් 20 ශලවලැතරැයිශින්  ඔබතු ා ශකැප ණ දුන් ාද්? 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ලවලැශබ  ්රති ති 1වයි.   
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පාර්මේශම්න්තුව 

ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රුපිිල් 30 වුණා ත් ඒ ්ර ාණි ද්? 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔේඊ ඒක යි. ආ!  ැහැ.  ශලවලැතරැයිශද ත ලවල රුපිිල් 30 කර  

ශකැට ඒ ශගැල්ලවලන්ට අව ය වුශණ් 1.25ක් එකතු කරන් . අපි ඒ 
ශගැල්ලවලන්ට  ත 25ක් දුන් ා. ඒක  නය කිේවා. ේට පස්ශසේ  ත 50 

කළා. හැබැයිඊ ඒ ශගැල්ලවලන් සැබෑ ව ශින් බලවලාශපැශරැත්තු වූ 
්ර ාණි  ත ව5ක් ප ණ. ඒ ශද්ක අතර ශව ස නිසා ත යි ශම් 
වාශ  ශද්ික් වුශණ්. තාවකාමේකව ශව සක් ඇති කරන්  

ජ ාධිපතිතු ා ශම් ශද් කළා. ජ ාධිපතිතු ා කිේවාට පසුව ඒක 
ශව ස් කරන්   ට කිසි අයිතිික්  ැහැ.  මුත්ඊ ඒශකන් ශපන්වා 
ශද් වාඊ ශම්ශක් තිශබ  ශව ස ශ ැකක්ද් කිිලවලා. වැඩිශින් 
ජිග්රහණ වුණා  ඒ මුද්මේන් වැඩි ්ර ාණික් ජිග්රාහකින්ටත් 

ි වාඊ ිම් ්ර ාණික් ජ ාධිපති අරමුද්ලවලටත් ි වා. ඔතැ  
ස හර ශවලවලාවට කූට විධිිට උපක්ර ීයලීව වැඩ කර  අි 
ඉන් වා. අ ාතයාං වලවලත් ඔි විධිිට ශහැරු නකක් ඉන් වාඊ 

තව  රැකශග . ඒ වාශ   ජ ාධිපති ශල්කම් කාර්ිාලවලශදත් 
වැරනය  ත ඉනයරිපත් කර  අි ඉන් වා. ජ ාධිපතිතු ා ඒක ද්ැකලවලා 
ත යි කිේශේඊ "ශම්ක නිවැරනය කරලවලා කටයුතු කර  ශතක් 

කරුණාකරලවලා  ශ  ඉල්ලී  පරිනය ශම් කටයුත්ත කරමු" කිිලවලා.  

ඒක සාධාරණ ඉල්ලී ක්.  ට කිසිශසේත්  අයිතිික්  ැහැඊ ඒක 
අභිබවා ින් . ඒ ග න්  අපි තවත් ශිෝජ ාවක් කර වා.    

ඒකත් ශ තැ  කිින් ම්.  ඒක ත යි  රුපිිල් 20ත්  0ත් ශලවලස 
ත ලවල ගණන් ශද්කක් ද් ලවලාඊ රුපිිල්  0 නකට්වලවලට ජිග්රහණ කර  
අවස්ථා වැඩිශින් ලවලබා ශද්න්  කිි  එක.  

 
ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබතු ා online ක්ර ික් ශ න්ශන්  ැහැ ශන්. 

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

  ැහැ. Online ක්ර ික් ශ න්ශන්  ැහැ. ශ ැකද්ඊ එශහ  
කශළැත් ඒක ඒ නිශිෝජිතින්ට බලවලපා වා. Online ක්ර ි 
ශග ාශේ ඔබතු න්ලවලාශන්. ඔබතු න්ලවලාශ  කාලවලශද ශජැන්ස්ටන් 

්ර ාන්දු හිටපු ඇ තිතු ා  හශපැළ ිටශත් ඒක ද්ැම් ා.  

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ැහැ. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 ැත්ශත් ශ ැකද්? Online lottery එක ද් ලවලා ත යි  හශපැළ 

කරලවලා තිශබන්ශන්. ඒවා ත යි ඔක්ශකැ  ශ තැ  ශවන්ශන්. 
 ඔබතු න්ලවලා ශම්වා ශ ැද්න් වා වුණාට රාජපක් පාලවල  කාලවලශද 
ඒවා ින්  අව ය කට්නිට ගිිා. ඒවා ත යි අපි නිවැරනය 
කරන්ශන්. Online lottery එකක් තිබුණාි කිි  එක    

වගමක කින් කිි වා. ශජැන්ස්ටන් ්ර ාන්දු  න්ත්රීතු ාශගන් 
අහන් . ස හරවිට එිාට බලවලහත්කාරශින් ශද්න්  වුණා 
ශවන්  ඇති.  

ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

   ද්න් ා හැනිට online ශලවලැතරැයි ක්ර ි ශග ාශේ පසු 
ගිි එක්සත් ජාතික පක්ශද ආණ්ඩුව කාලවලශද. ඒක උපශිෝගී 
කර ශග  රුපිිල් ත මේි  ගණ ක් ශගවල් කුලී ශගේවා.  

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක හරි. ඒ වාශ  වසර 2000 කාලවලශද බන්දුලවල ගුණවර්ධ  

 න්ත්රීතු ාත් අපිත් එක්ක ඉන්  අවසථ්ාශේදී අපි ශටන්ඩර් කරලවලා 
එකක් Norwegian කට්නිකට දුන් ා. ඒශකන් ත මේි  600ක් 
අපි ඒශගැල්ලවලන්ට දුන් ා. ඒක ත මේන්ද් ශ ැරශගැඩ ිටශත් 
තිබුශණ්.   හශපැළට පාවිච්චි කරන්  ත මේි  1000ක් දුන් ා.  
ඔන්  ඒ ශද්ක අතර ශව ස. ඒ ක සම්පූර්ණශින්  
ස්ථාවරභාවික් ඇති වුණා. Norwegian කට්නි සල්මේත් ශගවලවලාඊ 
ශ ැකුත් ලවලැබුශණ්  ැහැ. අපට සල්මේ ලවලැබුණා. ඒශගැල්ලවලන් 
ක්රිිාත් ක කශළේ  ැහැ. ශම්ක ද්ැකලවලා ත යි ශවශළා ඇ ති 
ව ශින් හිටපු ශජැන්සට්න් ්ර ාන්දු  ැතිතු ා ඒක ඉනයරිපත් 
කශළේ. ස හරවිට ඒක නයි යුතු යි කිිලවලා ඇති. ඒක නිසා ශද්න්  
ඇති. ඒ නිසා ත යි online  lottery එක තිබුශණ්. අපිට online  
lottery එකක් ශ න්  අද්හසක්  ැහැ.  වීකරණික් අව යයි. 
 මුත් ඒ  වීකරණි ශම් අිට හානි ශ ැව  විධිිට කර වා. 
ශ ැකද්ඊ   වීකරණි තුළ පිටරට  lottery  එක ශ හාට ගන්  
පුළුවන්  ම් ඒක ශහැායි. ශ ැකද් එතශකැට පිටරනන් ඒ සල්මේත් 
ශම් රටට එ වා. ස්පාඤ්ඤශදඊ Portugalවලවලඊ Bahamasවලවල ශම්ක 
ීයඝ්රශින් ශව වා. ඒශගැල්ලවලන් පිට රනන් ඇවිල්ලවලා ශම් deal එක 
කර වා. ඒ බිමේි  ගණනින්. ශව   කට්නිට කරන්ශන්. 
ඒශකන් අපට බලවලපෑ ක් ඇති වන්ශන්  ැහැ.  ට අව ය වන්ශන් 
ඒ ශලවලැතරැයි ශවශළාා  කර  20ඊ000 ආරක්ා කරන් ටයි. ඒ 
වාශ   ඒශගැල්ලවලන්ට වැඩි ආද්ාි ක් ලවලබා ශද්න් යි.    හිත  
විධිිට අතර ැනයිා ශම් ූ රාකෑ   වත්වන් ත් අව යයි. 
ඒශගැල්ලවලන් ත යි ශබෝඩ් ලවලෑමේ අල්ලවලා ශග  උද්ශඝෝණ කශළේ. 
හැබැයිඊ ඒශගැල්ශලවලෝ ශුද්ධ කර වා.  

   කිි වා අනිවාර්ිශින්  අපි targets ශද් වා. කරන්  
බැරි හැ  ශක කු  අයින් කරලවලා අදෙත් කට්නි ද්  වා. ඕ ෑ  
තරුණිකුට ඇවිල්ලවලා ඉනයරිපත් ශවන්  පුළුවන්. ශ ශතක් 
කාලවලික් අයිිාටඊ  ංගිටඊ  ල්මේට දීලවලා තිබුණා. VAT එක 
ශගවන්ශන්  ැතිව හිනිා. ඒ ක්ර ි  වත්වන්  ඕ ෑ. අද් හැ  
ශද් ා  VAT එක ශගව වා. අපි අකැ ැත්ශතන් වුවත් ද්ාපු VAT 
එක වැඩි කල් ින්  ඉසස්රශවලවලා අඩු කර වා. එශහ  කරලවලා ඒ 
වාසිි ජ තාවට ලවලබා ශද්  එක ත යි අපි ශම් අවසථ්ාශේදී 
කරන්ශන්. 

ගරු  න්ත්රීතු නිඊ ශම් ශිෝජ ාව ඉනයරිපත් කිරී  
සම්බන්ධශින්    ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශව වා.    ද්ැන් 
රුපිිල් 20 සහ  0 ත ලවල ගැ  කිේවා. ඒක ශහැා අද්හසක් ශන්. 
අපට ේට වැඩිශින් ශද්න්  පුළුවන්. අශ ක් පැත්ශතන් තව ඒවා 
අ ඩු කරන් ත් පුළුවන්.  අපි ඒ වාශ  සංකල්පිකුත් ශ  වා. 

 

ගු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශලවලැතරැයි විකුණ  අිට ලවලැශබ  ශකැත ස ් මුද්ලවල වැඩි කර 

ශද්න්  ඇ තිතු නි.  

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 ඒක වැඩි කරන්  පුළුවන්.  මුත් වැඩි කරන්  අ ව යයි. 
ඒශගැල්ලවලන් බදු ශගව වා  ම් අපි ශගවන් ම්. අපි ශිෝජ ාවක් 
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ඉනයරිපත් කරන් ම්ඊ බදු ශගව  කට්නිට සිිිට25ක් ශද් වා 
කිිලවලා.  ැත් ම් සිිිට 1වයි. බදුත් අපි ශගේවා  නිකම්  සිිිට 
30ක් ි වා. අද් හැ  පුද්ගලවලශික්  ශලවලැතරැයි විකුණන්ශන් 
ශ ැකද්ඊ tax එකක්  ැතිව වැශඩ් කර වා. එක පවුශල් තුන්ඊ 
හතරඊ පස් ශද්ශ ක් ශලවලැතරැයි විකුණ වා. ඒ නිසා ශ න්  ශම් 
වාශ  කට්නි ත යි ශම්වා තිිා ශග  හිනශද කිිලවලා අපි 
ශහබඳද්රේ කරන්  ඕ ෑ. ශම්වා ශ ැද්න් ා අි ත යි ශ වැනි 
්ර  ් ඇති කරන්ශන්.  ඒ ශලවලැතරැයි ඒජන්තවරුන්ට    කිි වා 
අපි හැ  ශද් ාට  target එකක් ශද් වාඊ target එක ශද්න්  බැරි 
 ම් ගලවලව වාඊ පුළුවන් අිට ශද් වා කිි  එක. ඔබතු ා කිි  
විධිිට ශවශළන්ද්ාට    පුළුවන් තරම් වැඩි කරන් ම්. 
නිශිෝජිතිාට අව යතාවක්  ැහැ. ශ ැකද්ඊ distributor ත යි 
වැඩි බරක් අනයන්ශන්. හැබැයිඊ එිාට ලවලැශබන්ශන්  ත 30යි. අර 
2000 ශද් පාලවල  ශහං යි ශිෝ නකක්. ඒ අි ත යි ශම් ්ර ්  ඇති 
කරන්ශන්.  

   කිි වාඊ ඒශගැල්ශලවලෝ කිසි  අවසථ්ාවක අපිත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන්  ශවලවලාවක් ඉල්දෙශේ  ැහැ කිිලවලා. ශබෝඩ් ලවලෑමේ 
අල්ලවලා ශග  ශම්ක කරන්  පුළුවන් ශවයි කිිලවලා ඒශගැල්ශලවලෝ 
හිතුවා. ේට පස්ශසේ ිම් සාධාරණ ක්ර ිකට සිිිට ව0ක්ඊ ,0ක්ඊ 
,0ක් විතර ඉතා ත් සා කාමීව කටයුතු කළා. ස හර අි 
තර්ජ ි කළා. ඒ තර්ජ ි කිරීම් වැඩිශින්  තිබු ශණ් 
කුරුණෑගලවලයි. ඒක ඕ ෑකත න් කරලවලා තිබුණා.  

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබතු ා සාකච්ඡාවට ආශේ  ැහැයි කිි  එක ත යි ඒ 
අිශ  හැඟී . 

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

කවුද් කිින්ශන්? 
 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ශලවලැතරැයි නිශිෝජිතශිෝ.  

 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒශගැල්ලවලන්ට call කරලවලා අශපන් ශවලවලාවක් ගන්  තිබුණා. 

ශ ැ කද්ඊ appointment එකක් ගන්  ශලවලශහසි  තැ   මුද්ල් 
අ ාතයාං ියි. ශකැච් ර වැඩ තිබුණත් අපි අවසථ්ාව ලවලබා 
ශද් වා. 

 

ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එශහ  සාකච්ඡා කර වා  ම් ශම් ්ර  ් විස ශා වා.  
 

ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒශගැල්ලවලන් හිතුවා   ම් ශ ැද්න් ා වැරනය  ාර්ගික 

ගිහිල්ලවලාඊ ශබෝඩ් ලවලෑමේ අල්ලවලා ශග  හිටපු ශද් පාලවල නින්ශ  
පසශ්සන් ගිහිල්ලවලා වැශඩ් කරන්  පුළුවන් කිිලවලාඊ  ඒක වැරදුණා. 
අපි නිවැරනය කර වා. එතැ  ඉන්  හැ  ශද් ාශ   නාති සංග්රහි 
 ැති කර වා.  ඒ ශලවලැතරැයි විකිණී  සාහා නිශිෝජිතින් ශලවලස 
තරුණින් පත් කරන්  ඔබතු න්ලවලාටත් ඕ ෑ  ම් අපට කිින් ඊ 
අපි සතුනන් පත් කර වා.  

අපට අව ය වන්ශන් තරුණ තරුණිින්ට ඒක ලවලබා ශද්න් යි. 

ශලවලැතරැයි ශවශළාා  කර  පුද්ගලවලිකුට ද්වසකට අඩු ගණශන් 
රුපිිල් 1ඊ500ක්ඊ රුපිිල් 2ඊ000ක්ඊ රුපිිල් 3ඊ000ක් විතර ශසැිා 
ගන්  පුළුවන්. ඒජන්තවරිකු ේට වැඩි මුද්ලවලක් ශසැි වාඊ 
ශ ැකුත් කරන්ශන්  ැතුව.  

ශ න්  ශම්ක ත යි ශහණ ගහ  අපරාධි. ශම්ක ශුද්ධ 
කරන්  ගිිා  ශලවලැතරැයි නිශිෝජිතයින් 2ඊ000 විසින් ශලවලැතරැයි 
ශවශළාාම් කර  20ඊ000 ඇවිස්සුවා. ශ න්  සැබෑ තත්ත්වි.  ා 

සතුනන්ඊ ඉතා ත් ආඩම්බරශින් ඒ ආිත  ශද්ශක් 
සභාපතිවරුන්ට   ශ  ස්තුතිි පුද් කර වා. ශ ැකද්ඊ ඒ අි 
ඉතා ත්  හන්සිශින් කටයුතු කර වා.   ත් ඒ අි තල්දෙ 

කර වාඊ ස හර විට ඉතා අසාධාරණ විධිිට. බදු ශගවන්  
තිශබ  ්ර ් ි නිසා බදු බර පටවන්ශන්  ැතිවඊ ලවලාභි වැඩි 
කරලවලා ජ තාවට සංවර්ධ  කටයුතු කිරී යි අපි කරලවලා 

තිශබන්ශන්. 

 
ගු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒජන්තලවලා  ැතුව ශම් වැශඩ් කරන්  බැහැ ශන්. 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නිශිෝජිතින්  ැතුව කරන්  බැරික ක්  ැහැ.  න්ත්රීතු නිඊ 

නයස්ත්රික්  ට්ටත න් distributorsලවලා ගත්තාට පසුව ඒ ක ශකබඳන්  

ශවශළාා ට ින්  පුළුවන්.  මුත් අර 20ඊ000ඊ 35ශද් කු ට 
control කරන්  බැරි නිසා ත යි අතර  ැනයිකු ද් ා තිශබන්ශන්. 
ඒඊ agent ශකශ ක්ඊ broker ශකශ ක්.  මුත් අද් නූත  

තාක්ණි අනුව ඒ ශවශළාා  කර  එක් ශක ාට ශකබඳන්  
ශද්න්  අපට පුළුවන්.  මුත් ඒශක්  වීකරණික් කරන්  
අව යයි. 

 
ගු බන්දුල ුවණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අත්පිට ශගවලවලා ශන් ගන්ශන්. අත්පිට ශගවලවලා ගන්  ශකැට 

සා ා යශින් එනයශ ද්ා අශළවි කර  අිට ඒ ශගවීශම්  ක්තිි 
 ැහැ. එතශකැට අර ඉතිරි ව  tickets නකට මුද්ල් ශගවන්  
ඕ ෑ. ශගවලවලා ත යි අරශග  තිශබන්ශන්.  

 
ගු රවි කුණානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ශගැල්ශලවලෝ ශගවන්ශන්  ැතුව ඉන්ශන්  ැහැ. ශගවන්ශන් 

 ැතිව ඉන්ශන් නිශිෝජිතින් විතරයි. ස හර විට ඒ අි 
creditවලවලට දුන් ා  ම්  ාසික් ශගවන්ශන්  ැතුව හැංගිලවලා 
ඉන් වා. අපට පුළුවන්  ම් ශකබඳන්  ශවශළන්ද්න්ව access 
කරන් ඊ ස හර විට භි  ැති කරන්  අපි  ඒශක් risk එක 

ගත්තා  ම් කිසි  ්ර ් ික්  ැහැ. [බාධා කිරී ක්] Yes, 
sometimes, it is not practical on a long-reach basis. ශකැළඹඊ 
බස ්ාහිර අවට ්රශද් වලවල ඒක කරන්  පුළුවන්. පිටස්තර 

්රශද් වලවල ස හර විට අ ාරු ශවන්  පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධශින් 
අපි සාකච්ඡා කරලවලා ඒ අි ශ  වැඩි ඉල්ලී  පරිනය කටයුතු 
කරශග  ි  වා.  

   තව එක කාරණික් කිින්  ඕ ෑ. අද් වැඩ කටයුතු කර 
ගන්  තඹ  තික් ශගවන්  ඕ ෑ  ැහැ. ඒ පිරිසිදු පාලවල ි අපි 
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පාර්මේශම්න්තුව 

ඇති කරලවලා තිශබ වා. එක තැ ක ශහෝ එක් ශක කුට තඹ 
 තික් ශගව වා  ම් නිශිෝජිතිකු පත් කරන් ඊ ඒ 
සම්බන්ධශින්  ට ඉනයරිපත් කරන් .  ා ඒ සම්බන්ධශින් 

පරීක්ණික් කරලවලාඊ එශසේ කරපු පුද්ගලවලශික් ගැ  කිි වා  ම් 
ඔුව ශහට අස් කර වා. [බාධා කිරී ක්] එශහ   ැහැ. මුද්ල් 
අ ාතයාං ි ිටශත් තිශබ  එක තැ කවත් එශහ  ශවන්  ඉඩ 

ශද්න්ශන්  ැහැ. පසු ගිි ආණ්ඩු ශේ තිබුණු දූණින් 
සම්බන්ධශින් අපි සද්ද් කළා. අපි එද්ා සද්ද් කරලවලා අද් ශ ශහ  
කර වා  ම් ශ තැ  සද්ද් කරන්ශන්  ැතුව ඉන්  බැහැ. අන්  

ඒ පිරිසිදු පාලවල ි ඉනයරිිට ශග  ින්  අපට දීලවලා තිශබ  වර  
අකුරට  ක්රිිාත් ක කරන්  අපි බැී  සින වා. ශම් 
සම්බන්ධශින් පැහැනයමේ කිරී ක් කළා. පුළුවන් තරම් ජිග්රහණ 

වැඩි කරන්  ත ලවල සංශ ෝධ ි කර වා. ජ ාධිපතිතු ා 
ශබැශහැ   ානුෂික ඉල්ලී ක් කළා.  ා ශම්ක කිි  එකක් 

විතරයි. ශම්ක කිේව හැනශද  ඒක අභිභවා ින්ශන්  ැහැ. ඒ 

වාශ   අදෙත් සංවර්ධ ික් කර  එකත් අපි කර වා. ශබැශහැ  
ස්තුතියි.  

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා.  6.52   2017 ජනවාරි ෙස 

09 වන දින සභාසම්ෙතිය අනුව  2017 ජනවාරි ෙස 26වන 
බ්රහසනපතින්දා පු. භා. 10.30වන වතක් කල් ගිවේය. 

அதன்படி பி. ப. 6.52 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2017 

சனவாி 09ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2017 சனவாி 26, 

வியாைக்கிைகம மு.ப. 10.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 26th January, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 09th January, 2017. 

 

 

445 446 

[ගරු රවි කරුණා ාික  හතා] 



සැ.යු. 
 
ශ   වාර්තාශේ අවසා  මුද්රණි සාහා ස්වමකි නිවැරනය කළ යුතු තැන් ද්ක්වනු රිසි  න්ත්රීන් ත න් පිටපතක් ශග  නිවැරනය කළ යුතු 

ආකාරි එහි පැහැනයමේව ලවලකුණු ශකැටඊ පිටපත ලවලැබී ශද්සතිික් ශ ැඉක් වා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලවලැශබ  ශසේ එවිි යුතුි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිුළපන පාර  අිංක 163 දරන සනථානවයහි පිහිටි 
රජවේ ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්ුරවේ පිහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාිංශ්වයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

වෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்சஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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