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පූ.භා.  10.30  පාර්ලියම්්ුරව රැ ප් විය.   
කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 

பொரொளுேன்றம் மு.ப. 10.30 ேணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ேொண்புேிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமே 

வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m. 

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

 
 

 

ලිපි යල්ඛනාදිය පිළිගැ්ීම 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා (පාර්ලියම්්ුර 

ප්රින්ං ප්කරණ හසා ජනමාධාය අමාතය ්හස ආණ්ඩු  පක්ෂයේ  

ප්රධාාන ්ංවිධාායකුරමා   
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - பொரொளுேன்ற ேறுசீர 

மேப்பு ேற்றும் தவகுசன ஊடக அமேச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின்  முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගු  කථාවා කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ්  ාාිකක ්රිකප්ික 

 ා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශුුවශුගේ 0111, 0110 ්  

0113 ුර්ථෂ ්ඳ ා ශ්රී ාාකා යුධ ධ්  දාොශව ුාර්ථ ක කාර්ථ  ්ාධ්ව 

ුාර්ථතා මම ඉදිරිප් කරමි.  

එම ුාර්ථතා ාාිකක ආරක්ෂාු පිළි ඳ ආාශික අධීක්ෂණ 
කාරක ්භාු ශුත ශ ාදා කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝාවා කරමි.  

 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථාවා කතුමනි, ශ්ෞඛ්ය, ශපෝෂණ  ා ශධ ීය  ෛුෙය 

අමාතයතුමා ශුුවශුගේ මම ප ත ්ඳ ගේ ුාර්ථතා ඉදිරිප් කරමි.  

(i) 2014 ුර්ථෂ  ්ඳ ා ආයුර්ථශවෙ ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව කාර්ථ  
්ාධ්ව ුාර්ථතාු; ්   

(ii) 2014 ුර්ථෂ  ්ඳ ා ආයුර්ථශවෙ ෛුෙය ්භාශව ුාර්ථ ක 
ුාර්ථතාු. 

එම ුාර්ථතා ශ්ෞඛ්ය ්  මාවු ුබ ්ාධ්ව , ්මාා 
්වි ාගැගේ්ම පිළි ඳ ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාු ශුත 
ශ ාදා කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝාවා කරමි. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථාවා කතුමනි, දාෙල් අමාතයතුමා ශුුවශුගේ 011  

ුර්ථෂ  ්ඳ ා ශ්රී ාාකා ම   ැාවේශව ුාර්ථ ක ුාර්ථතාු මම 

ඉදිරිප් කරමි.  

එම ුාර්ථතාු රාශේ දාෙල් පිළි ඳ කාරක ්භාු ශුත ශ ාදා 

කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝාවා කරමි.   
 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථාවා කතුමනි, කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු 

අමාතයතුමා ශුුවශුගේ 011  මාර්ථතු 31 දිශවගේ අු්ගේ ුර්ථෂ  

්ඳ ා ාාකා ශල්ාගේ් ලිමිට්ි ුාර්ථ ක ුාර්ථතාු මම ඉදිරිප් 

කරමි.  

එම ුාර්ථතාු නිෂමපාෙව ්  ශ්මුා පිළි ඳ ආාශික අධීක්ෂණ 

කාරක ්භාු ශුත ශ ාදා කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝාවා කරමි.    
 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ්භායේ වාර්තාව 

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
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ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගු  කථාවා කතුමනි, රාශේ දාෙල් පිළි ඳ කාරක ්භාශව 

්භාපිකතුමා ශුුවශුගේ, රාශේ දාෙල් පිළි ඳ කාරක ්භාු ශුත 

ශ ාදා කරව ාෙ “ුාර්ථ ක ඇ්මතශ ලගේතු පිළි ඳ  ඳුගේුාමශ ල 

්ට ශවි ෙක්ුා ඇික ාාිකක අ  ුැ  ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු  ටශ් 

පරිපූරක ් ා  ශ්මුා ්   දිසි අු යතා ුගීම ල ුයාපිික  

මගිගේ ්ප ා ඇික අිකශර්ථක ්රිකපාෙව පිළි ඳ ්ට ව” ්  “0115 

ුර්ථෂ  ්ඳ ා ශධ ීය  ආො  ල ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව කාර්ථ  ්ාධ්ව 

ුාර්ථතාු” ් ල ගේධ්ශ ගේ වූ එීම කාරක ්භාශව ුාර්ථතාු මම 

ඉදිරිප් කරමි.  
 
්භායම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නියයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා වාර්තා 

 துமறசொர் மேற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු ්්දිත් ්මරසංහස මහසතා  
(ேொண்புேிகு சந்தித் சேரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගු  කථාවා කතුමනි, නිෂමපාෙව ්  ශ්මුා පිළි ඳ ආාශික 

අධීක්ෂණ කාරක ්භාශව ්භාපිකතුමා ශුුවශුගේ, නිෂමපාෙව ්  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ශ්මුා පිළි ඳ ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාු ශුත ශ ාදා කරව 

ාෙ “2015 ුර්ථෂ  ්ඳ ා ශේෂ කර්ථමාගේත ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව 

ුාර්ථ ක කාර්ථ  ්ාධ්ව ුාර්ථතාු” ්  “2015 ුර්ථෂ  ්ඳ ා  

්රාථමික කර්ථමාගේත අමාතයාා ශේ කාර්ථ  ්ාධ්ව ුාර්ථතාු” 

් ල ගේධ්ශ ගේ, එම කාරක ්භාශව ුාර්ථතාු මම ඉදිරිප් කරමි. 
 
්භායම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නියයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

යපත්්ම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  නි ාල් ගාේප්ික ම තා - පැමිණ වැත. 

 

ගු සුනිල් හසඳු්යනත්ින මහසතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මම ප ත ්ඳ ගේ ශප්් ල  තර 

පිළිගගේුමි. 

(1) කපුලි ධ ෙ, අුවරගම, අාක 03/ /  ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි 
බී.එ ල.විශේර්ව  ණ්ඩා ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(2)  ්තරදාල්ා, වික්රමසිා පුර, 1  ුව පුමම,, අාක 20/1  
ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි ශේ. ීමර්ථිකර්ව ම තාශගගේ 
ාැබුණු ශප්්ම;  

(3) ශ ාරණ, අ ල ාගා, අාක 3 3/0 ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි 
ශක්.ආර්ථ.එල්.ා ුර්ථධ්ව ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 
්  

(4) මාශකාා, ්භාු පාර, අාක  73/A/30 ෙරව ්මථාවශ ි 
පදිාචි ශක්. විශේසිා  ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  අුවර සි්නි ා ර්ව ම තා - පැමිණ වැත. 

ගු  බුධ ධික පිකරණ මැිකතුමා. ශප්් ල 32ක් ිකශ වුා. 

 

ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මීට කලිගේ මම ික පු record එක අෙ 

මම ම කඩවුා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි, ශ ාඳයි. 
 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මම ප ත ්ඳ ගේ ශප්් ල ික්මඅට 

පිළිගගේුමි.  

(1) ගාල්ා, ඉ ළ ඩික්්ගේ පාර, ෙවේණු පළා් අධ්යාපව 
ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව ් කාර අධ්යාපව අධ්යක්ෂ 
ඒ.එ ල.අයි.එ්ම.ආර්ථ.බී. අශේර්ව ම තාශගගේ ාැබුණු 
ශප්්ම; 

(2) අවේරැ්ම්, ශගාඩපිටි , කව්ශ් ු්ත  ව ලිපිවශ ි 
පදිාචි ඒ.එගේ. චගේරාතා ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(3)  ක්මණ, ශපා්ශ්ශුා, කිරිමශගු ේප  ව ලිපිවශ ි 
පදිාචි අ ාගම ගමශඋ සීතා ම ්මි ශගගේ ාැබුණු 
ශප්්ම; 

(4) මතුගම  ර ා,  ල්ුා, අාක   /A ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි 

අාගේත වාග ු්ත ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(5) මාතර, ුැු මගේූු, ශපාවේණශ මව, "් ලප්"  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි බී.එච්.ඩේලිව. සිල්ුා ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම;  

(6) ශතලිේාුා, සඩුකාු, ෛුබීනි ාු්ත  ව ලිපිවශ ි 

පදිාචි සී.ඒ. ුරණශ්මකර ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(7) ුැලිගම, ශ රාෑලි , ුැුශ මව ු්ත  ව ලිපිවශ ි 

පදිාචි සී. ඉඩිේපිලි ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(8) ුැලිගම, මිදිගම, ස්මුැලිු්ත  ව ලිපිවශ ි පදිාචි ඩී.බී. 

ශ මමර්ව ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(9) අවේරැ්ම්, මලිූු, ශෙදි ගා, ුරු ල්ාදාල්ා  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි ඊ.ජී. වික්රමර්ව ම තාශගගේ ාැබුණු 

ශප්්ම; 

(10) අවේරැ්ම්, මලිූු, ශකාහුශගාඩ, ප ළශුා, "ක්රිෂානි"  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි ජී.එල්. ක්රිෂානි ශ මමගේික ම ්මි ශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම; 

(11) මාතර, නූශේ, ධ්ර්ථමපාා මාුත, අාක 10/330 ෙරව 

්මථාවශ ි පදිාචි ජී. ු්ගේත වේමාර ම තාශගගේ ාැබුණු 

ශප්්ම; 

(12) වාවිමව, වාවිමව සතුර, මාගගේශෙනි   ව ලිපිවශ ි 

පදිාචි ගාගමශඋ එඩී ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(13) මාතර, ශගාඩගම, ශගාඩසඩු්ත  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

එච්.ඒ. වගේෙව ශ මමප්රි  ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(14) මාකඳුර, තා ගම, ශ ලිකැටි ,  ධ ශෙි ු්ත  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි එච්.ඩේලිව.ඒ. වගේෙශ්මව ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම; 

(15) ඉමූු, ගල්කඩුු, ුෑුාු්ත  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

එච්.ුයි. වගේො මාානී ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(16) මාතර, කාලිෝ පාර, අාක 11/  ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි 

ශක්.ඒ.ශක්.  ර්රා ශමවවි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(17) පාාුමු, මාලි ල ඩ, ශපාල් ශකාරුමු කශ  ්  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි ශක්.ජී. ා්ගේත ් ලප් ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම;  

153 154 

[ගු   ්ගේදි් ්මරසිා  ම තා] 



2017  මැයි 1   

(18) අවේරැ්ම්, හුාාොු ුතු ා   ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

ශක්.එච්.්. වේුබමාුතී ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(19) කඹුු ගදාු, ශකාටවිා, කැේපිටි ූු  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

ශක්.ශක්. ඇ්විගේ ම තාශගගේ ාැබුණ ශප්්ම; 

(20) රාගම, ශඋු්ත පාර, ශ්ායි්ා නිුා් ක්රම , අාක  1/0   

ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි කි්සිරි ධ්ර්ථමපාා ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම; 

(21) අවේරැ්ම්, ශ මශවගම, පරග ු්ත  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

එ ල.එච්. නි ාල් රණසිා  ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(22) මාතර, මාකඳුර, තා ගම, ුඩිකාු ු්ත  ව ලිපිවශ ි 

පදිාචි එ ල.එල්. ුබමිකපාා ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(23) කඹුු පිටි , ශගාශරාක්ග  ු්ත, "සිා ශාව"  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි එ ල.එ ල.ඒ. ුරණශ්මකර ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම; 

(24) කැවේණදුර, පරුා ැර, "්ර්ාදි"  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

එ ල.ඩේලිව.ආර්ථ. ශ්මෙර ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(25) ශකෝට්ටශගාඩ, පාශර්ථ කශ්  ව ලිපිවශ ි පදිාචි එ ල.එ ල. 

ශමා ාගේ ඇගේතනී ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(26) අපරැක්ක,  ැධ ශෙග ලමැධ ෙ, ශතළඹුග ු්ත  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි එගේ.ඒ.ශේ. විජිතා ම ්මි ශගගේ ාැබුණු 

ශප්්ම; 

(27) මාතර, නූශේ, විුිත වි මුවිෙයාා පාර, අාක 102/1 ෙරව 

්මථාවශ ි පදිාචි ආර්ථ.  ැ්මටි ගේ ම තාශගගේ ාැබුණු 

ශප්්ම; 

(28) මාතර, රාහුා පාර, අාක    ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි රාජි් 

ුනිගශ්මකර ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(29) මීඇල්ා,  ඩ ධ ෙ, අාක 0  ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි එ්ම.ඩී. 

අශේවික්රම ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(30) ශෙණි ා , පගේ්ා පාර, "අුවර"  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

එ්ම.ශේ. ුබසිාා ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(31) මාතර, කාලිෝ පාර, අාක 52 සී 1/0 ෙරව ්මථාවශ ි 

පදිාචි එ්ම. රාානී ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(32) අවේරැ්ම්, ශ ෝපාශගාඩ, "්රසී"  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

ුබාාතා පලි ුඩව ම ්මි ශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(33)  ක්මණ, ශපා්ශ්ශුා, "සිසිා" ෙරව ්මථාවශ ි පදිාචි 

ිකාක් දි්ාවා ක ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(34) කඹුු පිටි , මාාව, අරශෙ ු්ත  ව ලිපිවශ ි පදිාචි 

ඩේලිව.ඒ. ුබග් ම තාශගගේ ාැබුණු ශප්්ම; 

(35) අවේරැ්ම්, මාරෙ, ගල්ශ මව, පා්ා පාර  ව ලිපිවශ ි 

පදිාචි ඩේලිව.ජී. චමරි මධු කා ම ්මි ශගගේ ාැබුණු 

ශප්්ම; 

(36) අවේරැ්ම්, මලිූු, වාුාශගාඩ, අාක 1 3ඒ ෙරව 

්මථාවශ ි පදිාචි ඩේලිව.එච්. ාක්ෂමමගේ ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම; 

(37) අවේරැ්ම්, ශගාඩපිටි , ශගාඩු්ත පාර, මිගක ලවිට  ව 

ලිපිවශ ි පදිාචි ඩේලිව.එ ල.පී. පි ශ්මව ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම; ්  

(38) මාතර, වාවිමව, ෙවේණු මිරි්මු්ත, ශ්ෝමාරාම පාර, “විදු 

පි ්”  ව ලිපිවශ ි පදිාචි විොවශඋ ාග් ම තාශගගේ 

ාැබුණු ශප්්ම. 

 

ගු නාලක ප්ර්ාද් යකායලා්යන මහසතා 
(ேொண்புேிகு நொலக்க பிரசொத் தகொதலொன்மன) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගු  කථාවා කතුමනි, ගල්ඔ   ගේදි , මිගේශගේරි  පාර, 

අාක 52 ලිපිවශ ි පදිාචි ගාමිණී ර්වා ක ම තාශගගේ ාැබුණු 

ශප්්මක් මම පිළිගගේුමි. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  විශේපාා ශ ට්ටිආරච්චි ම තා - පැමිණ වැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද යපත්්ම්  මහසජන යපත්්ම් පිළිබඳ කාරක 

්භාව  පැවරිය යුුර යයි නියයෝග කරන  ලදී. 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථාවා කතුමනි, - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  දිශගේෂම ුරණුර්ථධ්ව මගේීතුමා. 

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථාවා කතුමනි, විශ මෂ කාරණ ක් පිළි ඳු 

ඔ තුමාශඋ අුධ්ාව ට ශගශවගේව අු්ර ඉල්ාවුා. 

පළදාශුගේම කි ගේව ඕවෑ, ිටපු ාවාධිපික ්  

පාර්ථලිශ ලගේතු මගේී ගු  මිගේෙ රාාපක්ෂ මැිකතුමාශඋ ජීවිත ට 

තර්ථාව ක් ඇික ුව ත්්ු කට ප්ශුාා ිකශ ව  ු.  එතුමා 

විසිගේම ඒ  ු ්රකා  කර ිකශ වුා. මැයි දිවශ ගේ පුබු ඊශේ 

රා  විසිගේ  දිසිශේම මිගේෙ රාාපක්ෂ මැිකතුමාශඋ ආරක්ෂක 

කණ්ඩා ම  5ශෙශවවේශගගේ අඩු කරාා,  ඊශේ රාත්රි  ුව විට ඒ 

සි ලු ශෙවාම ඉු් වි  යුතුයි කි ා නිශ ෝග කර ිකබුණා. 

ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශවම ශමම ්ර මව  

පිළි ඳු කලිගේ ්ාකච්ඡා ශුාා ිකශ ව නි්ා මම කු ණු 

කි ගේව ස්්ා  ෙරගේශගේ වැ ැ. ගු  අගමැිකතුමාම පිළිග්තා, 

 දාො ඛ්ණ්ඩ  ඉු් කළාට ප්මශ්ම ශපාලීසි  ්  STF ඛ්ණ්ඩ  

ඇතුළ් කරාා අු ය පරිදි, අු ය ්රමාණ ගේ ා ා මම ගැව කිසි 

ගැටලුුක් වැ ැ කි ාා. ඒ ක්රි ාුලි  පුබගි  කාාශේ කළාට 

ප්මශ්ම ෙැගේ ඉගේශගේ ශපාලීසිශේ ්  STF එශක් අ  පමණයි.  

එතුමාශඋ ජීවිත ට තර්ථාව ක් ුව පරිදි  දිසිශේම එතුමාශඋ ශ ල 

කණ්ඩා ම ඉු් කිරීම පිළි ඳ කාරණ  මම ගු  

කථාවා කතුමාශඋ්, පාර්ථලිශ ලගේතුශව් අුධ්ාව ට අෙ ශ ාදා 

කරවුා. පාර්ථලිශ ලගේතු මගේීුරශ වේ  ැටි ට පමණක් 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ශවාශුයි,  ිටපු ාවාධිපිකතුමා  ැටි ට එතුමාශඋ ජීවිත ට 

තර්ථාව ක් ිකශ ව  ු එතුමා අෙ  "The Island" පුු් පතට 

්රකා  කරාා ිකශ වුා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා, අෙ සශධ  ශ ල කාරණ  ් ල ගේධ්ශ ගේ 

විපක්ෂශේ මගේීුු  තුගේ ශෙශවක් මට කථා කළා. ්ාගා 

ර්වා ක මැිකතුමා අෙ ෙුල් ුු ශව මට  දා ුවුා. ශ ල 

කාරණ  පිළි ඳු මම එතුමාු ෙැුවු් කරගේව ල. [ ාධ්ා 

කිරීමක්] ඔ තුමගේාා ශ ල කාරණ  ් ල ගේධ්ශ ගේ එතුමගේාාු 

ෙැුවු් කළාෙ? 

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Speaker, I am not trying to make a speech.  I am 

only trying to make a submission.  ඊශේ රාත්රිශේ මම ශ ල 

කාරණ  ් ල ගේධ්ශ ගේ ගු  අගමැිකතුමා එක්ක කථා කළා. 

්ාගා ර්වා ක ඇමිකතුමාට් කථා කළා. වදා් ශ ල කටයු්ත 

කල්  වුා කි ගේශගේ මිගේෙ රාාපක්ෂ මැිකතුමාශඋ ජීවිත ට 

තර්ථාව ක් එල්ා ්මයි. ඒ නි්ා ඔ තුමා ශ ල කටයු්තට  ු ාම  

මැදි ් ුව ශා් මම ඉතාම ශගෞරුශ ගේ ඔ තුමාශගගේ 

ඉල්ාවුා. ශමාකෙ, ශධ  පාාව ෛුර ගේ ශුව ශුව අ ් 

පිරිම ගේව පුළුුගේ  ු අපි ෙගේවුා. ඒ නි්ා කාට ශ ෝ    

ශුගේව ශ මතුුක් ිකශ වුා ව ල    වුණාට කමක් වැ ැ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. මම අෙ ශ ල කාරණ  ් ල ගේධ්ශ ගේ එතුමාු ෙැුවු් 

කරගේව ල, ගු  මගේීතුමා. 

 

ගු ම්ීවරයයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශමාකටෙ,    ශුගේශගේ? [ ාධ්ා කිරී ල] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ්භාවා කතුමා. 
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා (උ් ප් අධායාපන හසා 

මහසාමාර්ග අමාතයුරමා ්හස පාර්ලියම්්ුරයේ 

්භානායකුරමා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி ேற்றும் 

தநடுஞ்சொமலகள் அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப 

முதல்வரும்) 

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

ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ මම ගු  

අගමැිකතුමාශඋ්, ගු  ාවාධිපිකතුමාශඋ් අුධ්ාව  ශ ාදා 

කරගේව ල. ශමතුමා කි ව විධි ට අපට  දාො ආරක්ෂාු ඉු් 

කිරීශ ල වුුමවාුක් වැ ැ. අපි එතුමාට ආරක්ෂාු මාා ිකශ වුා. 

එ්මීඑෆම එක් මාා ිකශ වුා;  ශපාලීසි ් මාා ිකශ වුා. 

ශමතුමා කි ව විධි ට එතුමාශඋ ආරක්ෂාු ් ලපූර්ථණශ ගේම 

ඉු් කරාා වැ ැ. ශපාලීසි ් ඉගේවුා. එ්මීඑෆම එක් 

ඉගේවුා. එ්මීඑෆම එක ශ ාඳම කණ්ඩා මක්. 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. අපි කථා කරදා. මම ්ාගා ඇමිකතුමා්   ල  වුණාට 

ප්මශ්ම ෙැුවු් කරගේව ල. ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ විුාෙ ක් අු ය 

ශුගේශගේ වැ ැ. ඒ කු ණු ගැව අුධ්ාව  ශ ාදා කළා.  

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඩා්ම අා ේශපු ම මගේීතුමා. 

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගු  කථාවා කතුමනි, දිශගේෂම ුරණුර්ථධ්ව මැිකතුමා ඉදිරිප් 

කරපු කාරණ ට ප ුබුක් ්ම ්ඳ ා ඊට අොළ කු ණු ශෙකක් 

ඉදිරිප් කිරීමට පමණයි මා  ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ. ගු  

්භාවා කතුමනි, පළදාුැනි කාරණ  ශම යි. ඔ තුමා ෙගේවුා, 

ශ ල ්භාශව ඉගේව විපක්ෂශේ මගේීුරශ වේ ුව ුබමගේිකරගේ 

මගේීතුමාශඋ ජීවිත ට එල්ීීඊ ්ාවිධ්ාවශ ගේ තර්ථාව ක් 

ශුාා ිකශ ව  ු. ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ වි ාා පරීක්ෂණ ක් 

ක්රි ා්මක ශුවුා. ගු  කථාවා කතුමනි, ුබමගේිකරගේ 

මගේීතුමාට එල්ීීඊ එශකගේ තර්ථාව ක් ිකශ වුා ව ල  මිගේෙ 

රාාපක්ෂ ිටපු ාවාධිපිකතුමාට ඒ ුාශඋ ාක්ෂ ුරණ ක 

තර්ථාව ක් ිකශ ගේවට ඕවෑ. ඒ පළදාුැනි කාරණ යි.  

ශෙුැනි කාරණ  ශම යි. ශ ල මැයි දිවශේම කැ ල ල් පිටිශේම 

අශේ ුග කිු යුතු ඇමිකුරශ ක් ුව ්ර් ශෆාගේශ්මකා 

මැිකතුමාශඋ කථාු ඔ තුමා අ ගේව ඇික. ශ ල රශට් විව  

 ෙගේව විශ මෂ ඒකක ක්  ොා ඒක ්ර් ශෆාගේශ්මකා 

මැිකතුමාට භාර ශෙවුා  කි ාා කැබිවට් ්රකා කතුමා -රාජිත 

ශ්මවාර්ව මැිකතුමා- කිවුා. ඒ ුග ීමම භාර ශෙගේවට  ව 

්ර් ශෆාගේශ්මකා මැිකතුමා කිවුා, "ිටපු ාවාධිපිකුර ා 

්රාණ  නිු ධ ධ් ශුව තුු  ්ාටකශ ගේ එල්ා මරගේව ඕවෑ" 

කි ාා. ්රසිධ ධ් ්රකා  ක් කළා, ගු  කථාවා කතුමනි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. මම ඒ ගැව අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේව ල. 

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශ ල ්රකා   රපතළයි. ගු  කථාවා කතුමනි, ්රාථමික 

ශධ  පාාව ට ශවාශුයි, අපි  ා යු්ශ්. ඒ නි්ා ශ ල පිළි ඳු 

ඔ තුමාශඋ අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේව කි ාා ඉල්ාා සිටිවුා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ්භාවා කතුමා. [ ාධ්ා කිරීමක්]    
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ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ඒක අොළ වැ ැ.  [ ාධ්ා කිරීමක්] 
  

ගු අනුර දි්ානායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  අුවර දි්ාවා ක මැිකතුමා. ශ ල කු ණ ් ල ගේධ්ශ ගේ 

මම අුධ්ාව  ශ ාදා කරාා, ගු  ්ාගා ර්වා ක මැිකතුමා 

්ම, ්ාකච්ඡා කරාා ෙැුවු් කරගේව ල. 
 

ගු අනුර දි්ානායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වදා් ගු  කථාවා කතුමනි, අපි අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේව 

ඕවෑ ්ර මව ක් ිකශ වුා. ඒ කි ගේශගේ, එතුමා   ල ශධ  පාාව 

ුයාපාර ක් නිශ ෝාව  කළ කණ්ඩා මක ්රධ්ානිශ ක්. ඔවුගේ 

මැයි දිව රැ්ම්මක් පැුැ්වූුාට ප්මශ්ම ඒ මත පෙව ල ශුාා 

ආරක්ෂාු ඉු් කිරීම ශ ෝ ා ාමම තීරණ  කරවුා ව ල, ඒක 

අනිුාර්ථ ශ ගේම ශධ  පාාව ක්රි ාොම ක්. ඔහුට ආරක්ෂාු 

ශෙවුාෙ, වැධ ෙ කි ව කාරණ  තීරණ  කරගේවට ඕවෑ 

තර්ථාව ක් ිකශ වුාෙ, වැධ ෙ කි ව ්ාධ්ක  මතයි.  ැ ැයි, ඒක 

  ල ශධ  පාාව ක්රි ාකාරක ල මත තීරණ  ශුවුා ව ල, ඒක 

්ාධ්ාරණ වැ ැ. ගු  කථාවා කතුමනි, ආණ්ඩුු ්තුු ිකශ ව 

ආරක්ෂක  ා  ශ ෝ ආණ්ඩුු ්තුු ිකශ ව අශවවේ් ප ුබක ල 

ා ාමශ ල  ා  මත ශධ  පාාව වා ක ගේ ශුත ශ ෝ 

ශධ  පාාව ුයාපාර ශුත  ාපෑ ල කිරීම යුක්ික ් ගත වැ ැ. ඒ 

ශුුවුට අු ය ව ල ඔ තුමගේාාට ශුව් ආ තව ිකශ වුා. ඒ 

ආ තව පශ්කාා, ප ුබශුගේම තමගේ ්තුු ිකශ ව ශධ  පාාව 

 ා  සපශ ෝගී කර ශගව එක් එක් ශධ  පාාව ුයාපාර ්  

වා ක ගේ ශුත ශමුැනි  ාපෑ ල ඇික කිරීම ්ාධ්ාරණ වැ ැ, 

ගු  කථාවා කතුමනි. [ ාධ්ා කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. ගු  මගේීතුමා, ඒ ගැව මම ශ්ා ා  ාගේව ල. 
 

ගු අනුර දි්ානායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නි්ා ඒ පිළි ඳු අනිුාර්ථ ශ ගේම අුධ්ාව  ශ ාදා කළ 

යුතුු ිකශ වුා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. ගු  (ෛුෙය)  වලිගේෙ ා ික්ම් මැිකතුමා. [ ාධ්ා 

කිරීමක්]   
 

ගු වාසුයද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I want to raise a very brief point.  

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, we discussed this in the morning. I do not 

want to have a debate on this. Hon. Nanayakkara, you spoke 

to me on this.   ගු  ුාුබශධ ු වාවා ක්කාර මැිකතුමා, අපි ශ ල 

ගැව සශධ  කථා කළා. ශ ල කථාු ශමතැනිගේ අපි අු්ාව කරදා. 

 

ගු වාසුයද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල ආරක්ෂාු ්ැපයීමට වේමව ශ ෝ 

නිර්ථණා ක ක් ිකශ වුා. ඒ නිර්ථණා ක පෙව ලු තමයි 

ආරක්ෂාු ා ා ශෙගේශගේ ශ ෝ ආරක්ෂාු අඩු කරගේශගේ. ඒ 

නිර්ථණා ක කුශර්ථෙ කි ව එක ගැවු් ශවාතකා, ඒ ගැව 

්රසිධ ධිශේ ්රකා  ක් ශවාකර, වේමව නිර්ථණා ක මත ශමශ්ම 

ශුව්ම කිරී ල කරවුාෙ ශවාකි ා, ිතුුක්කාර ශා් ශම  කිරීම, 

-  [ ාධ්ා කිරීමක්]   

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට අු්මථාු ශෙගේව. ගු  අමාතයතුමා ්ම,්, ගු  

අග්රාමාතයතුමා ්  ගු  ාවාධිපිකතුමා ්ම,් මා ශ ල ගැව කතා 

කරගේව ල. ඒ නි්ා මට කාා  ා ා ශෙගේව. 

 

ප්රශ්පනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර මව අාක 1- 01/'1 -(0) , ගු  (ෛුෙය)  වලිගේෙ ා ික්ම් 

ම තා.  

 
ගු (වවදය  නලි්ද ජයින්ප් මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මා එම ්ර මව  අ වුා. "්ර මවුාට 

ුාචික පිළිතුු " පැ  ෙැගේ පටගේ ගගේව කි ා මා ඉල්ාවුා. 

 
ගු ඉ්දික බණ්ඩාරනායක මහසතා (නිවා් හසා ඉදිකිරීම් 

නියයෝජය අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க - வீடமேப்பு ேற்றும் 

நிர்ேொணத்துமற பிரதி அமேச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

ගු  කථාවා කතුමනි, නිුා්  ා ඉදිකිරී ල අමාතයතුමා 

ශුුවශුගේ මා එම ්ර මව ට පිළිතුර මම ්ඳ ා ්ික ශෙකක 

කාා ක් ඉල්ාා සිටිවුා.  
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නියයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු   ගේදුා ුරණුර්ථධ්ව මගේීතුමා.  

 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මා මතු කරගේශගේ ඉතා ුැෙග් 

්ර මව ක්. Foreign Exchange Bill එක පිළි ඳු Supreme Court 

එශක් තීරණ  ඔ තුමා ඊශේ දිවශේම ශ ල ගු  ්භාුට ෙැුව ල 

දුගේවා, ගු  කථාවා කතුමනි. එි ශමශ්ම ්ඳ ගේ ුවුා:  

 
“A Bill titled ‘Foreign Exchange’ In the matter of Applications 
under Article 121 of the Constitution.”  

ඒ එක් petitioner ශකශවක්, මම. ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල 

පාර්ථලිශ ලගේතුුට ිකශ ව දාෙල්  ා  මත, පුරුැසි ගේ  ැටි ට 

අපට ිකශ ව අයිික  අුවු අපි Supreme Court එකට ගි ා, 

විශධ   විනිම  පාාව  පිළි ඳ ශරුරාාසි සි ල්ා ලිිල් කරාා 

එල්ීීඊ ඩ ්මශපෝරාු ඇතුළු foreign exchange 

ාාුාර ලකු ුගේට දාෙල් විශුධ ධිකරණ   ටශ් black money 

ශමශ මට ශගශවගේව ඉඩ ශෙව අු්මථාු ුළක්ුගේව. ගු  

කථාවා කතුමනි, ඔ තුමාට Supreme Court එශක් ඒ තීරණ  

එුා ිකබුණා. එි ඉතා පැ ැදිලිු ්ඳ ගේ කර ිකශ වුා, Supreme 

Court තීරණශේ ්ඳ ගේ නිුැරැදිකිරී ලුාට  ට්ු පමණයි එම 

පව් ශකුම ලපත ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථාුට අවුවකූා ශවාුගේශගේ 

කි ා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔව, එශ ම තමයි. මා ඊශේ ඒ තීරණ  ෙැුව ල දුගේශගේ ඒ 

විධි ට තමයි. ගු  ්භාවා කතුමා, ඒ පිළි ඳු පැ ැදිලි කරගේව.   

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ඊශේ ඔ තුමා පැ ැදිලිු කිවුා, 

ශරමෂමධාධිකරණශේ තීගේදුුට  ට්ුයි කි ා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔව. මම එ  පැ ැදිලි කළා.  ඒ අුවු තමයි කටයුතු ශුගේශගේ.  

 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ඒක ශවාශුයි ්ර මව .  

 
ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ ලුා මවඃකල්පිත ශ ෝාවා. [ ාධ්ා කිරීමක්]  

 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක ශවාශුයි ්ර මව . [ ාධ්ා කිරීමක්] ශපා්ඩක් ඉගේව. 

ශ ලක, ුයු්මථාො ක . [ ාධ්ා කිරීමක්] 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර මව  ශමාකක්ෙ කි ාා කි ගේව ශකෝ. 
 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ්ර මව  තමයි ඔ තුමා ්රකා   කළාට 

පුබු දාෙල් ඇමිකතුමා කිවුා, අශේ රට විවා  කරගේව ශමශ ම 

වඩු   ුාට ගිිල්ාා කටයුතු කරවුා; Supreme Court එශක් 

විනි මච කාරුු ගේට ්මතුිකුගේත ශුවුා. එතුමගේාා ශ ලුා රටට 

ිතකරයි කි ා නිර්ථශධ   කරාා ිකශ වුා කි ාා. ඒ ුාශඋ 

් ලපූර්ථණ ුැරදි අර්ථථකථව ක් එතුමා ගු  ්භාුට දුගේවා.  ඒුා 

තමයි මාධ්යුා ්රචාර  ුගේශගේ. රාාය  ා  පාවිච්චි කරාා දාෙල් 

ඇමිකතුමා කි ව,- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා, ගු  ්භාවා කතුමා කි වුා, ඒක 

ශරමෂමධාධිකරණශේ තීරණ ට  ට්ු කරගේශගේ කි ාා.  I accept 

that.  
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, වඩු තීගේදුුක් ශ ාඳයි කි ගේව් 

පුළුුගේ; ුැරදියි කි ගේව් පුළුුගේ. එතුමා කිවුා ශ ාඳයි කි ාා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will leave it at that.   ගු  මගේීතුමා, මම ඔ තුමාට 

අු්මථාු ශෙගේව ල.    
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශේ ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථාුට විු ධ ධ් ශකාට්ම අපි ඉු් 

කරවුා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා, ඒ guarantee එක ිකශ වුා ශගේ. [ ාධ්ා 

කිරීමක්] 
 

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ ල ශගාල්ාගේ ෙැගේ ්ල්ලි එවුාට විු ධ ධ්යි. ෙැගේ වි ාා 

දාෙල් ්රමාණ ක්,-[ ාධ්ා කිරීමක්] 
 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අපි ශමාකටෙ, විු ධ ධ් ශුගේශගේ? 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙුශ්ම ුැඩ කටයුතු කරශගව  ගේව මට අු්මථාු ශෙගේව. 

්භාවා කතුමා පාර්ථලිශ ලගේතුුට ් ිකක ක් ශෙවුා, 
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ශරමෂමධාධිකරණ තීරණ ට  ට්ු ශකශරවුා කි ාා. ශ ාශ ාම 

්මතුිකයි. 

       

 ගු නලි් බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු  මගේීතුමා, ඔ තුමාශඋ point of Order  එක ශමාකක්ෙ? 

 
ගු නලි් බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු  කථාවා කතුමනි,  ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුු නිශ ෝාව  

කරව ගීතා ්මගේමලී වේමාරසිා  මගේීතුමි  ඒ තවතුර ෙැරීමට 

ුවුබදුුබයි කි ා ඊශේ දිවශේ අභි ාචවාධිකරණ  තීගේදුුක් මාා 

ිකශ වුා. ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ තුම ඔ තුමා ෙැුවු් ශුාා 

වැධ ෙ? 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුම මට ලිඛිතු ෙැුව ලමාා වැ ැ. ෙැුව ල දුගේ පුබ ුබදුුබ පරිදි 

ක්රි ා කරවුා.[ ාධ්ා කිරී ල] 
 

 

     

්ම්පත් යේරයගාඩ මහසතා පිළිබඳ විමර්ශ්න ක යුුර   
නිර්යද්ශ් 

திரு. சம்பத் மவரதகொட ேீதொன புலன்விசொரமண: 

சிபொொிசுகள் 
INQUIRY ON MR. SAMPATH WERAGODA: 

RECOMMENDATIONS  
                                                                                         

992/’1  

2.  ගු උදය ප්රභාත් ගම්ම්පිල මහසතා 
   (ேொண்புேிகு உய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

     (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අධ්යාපව අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (0)  : 

(අ)   (i) ශ්රී ාාකා අධ්යාපව පරිපාාව ශ්මු ශේ නිාධ්ාරි, 
් ලප් ශවරශගාඩ ම තා, ගාල්ා රිච්මගේ් 
විදු ශල් විදු ල්පික ශා් ප් කර ිකශේෙ; 

 (ii)  ඔහු ශමාරුමු, ශවල්්ම වේමර විෙයාාශේ විදු ල්පික 
ශා් කටයුතු කළ ්මශේ ම දාෙල් ුාචාුක් සිදු 
කිරීම ් ල ගේධ්ශ ගේ පු්ුුව ාැබූ  අු්ගේ වූ 
දිව  කුශර්ථෙ; 

 (iii)  එශ්ම ව ල, එම විමර්ථ වශේ නිගමව ්  
නිර්ථශධ   ගේ කුශර්ථෙ; 

 (iv) ඔහුට එශරිු අල්ා්ම ශ ෝ ූෂණ ශචෝෙවා 
විමර්ථ ව ශකාමිෂගේ ්භාු සිදු කරව විමර්ථ ව  
අු්ගේ ් ිකශේෙ; 

 (v) එශ්ම ව ල, එි නිගමව ්  නිර්ථශධ   ගේ කුශර්ථෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ආ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 
 

கல்வி அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

( அ) (i )  இலங்மக கல்வி நிர்வொகச் மசமவயின் 

உத்திமயொகத்தர் திரு.சம்பத் மவரதகொட கொலி 

ொிச்ேன்ட் கல்லூொியின் அதிபரொக 

நியேிக்கப்பட்டுள்ளொரொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  இவர் தேொரட்டுவ மவல்ஸ் குேொர கல்லூொி 

அதிபரொகச் மசமவயொற்றிய கொலத்தில் நிதி 

மேொசடி தசய்தமே ததொடர்பொக நடத்தப்பட்ட 

புலன்விசொரமண நடவடிக்மககள் எப்மபொது 

நிமறவமடந்தன என்பமதயும்; 

 ( i ii )  அவ்வொதறனின், அந்தப் புலன்விசொரமணயின் 

முடிவுகள் ேற்றும் சிபொொிசுகள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 ( i v )  இவருக்கு எதிரொக இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் 

குற்றச்சொட்டு பற்றிய புலனொய்வு ஆமணக்குழு 

முன்தனடுக்கும் புலன்விசொரமண முடிவமடந் 

துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 ( v )  ஆதேனில், அதன் முடிவுகள் ேற்றும் சிபொொிசுகள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ)   இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether Mr. Sampath Weragoda, officer of 
Sri Lanka Educational Administrative 
Service, has been appointed as the Principal 
of Richmond College, Galle; 

 (ii) the date on which the inquiries conducted 
on him in regard to the commission of a 
financial fraud during the period in which 
he functioned as the Principal of  Prince of 
Wales College in Moratuwa,  was 
concluded; 

 (iii) if so, the decisions and the 
recommendations of the aforesaid inquiry; 

 (iv) whether the inquiry which is being 
conducted by the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption, against him is over; and 

 (v) if so the decisions and the 
recommendations of that inquiry? 

(b) If not, why? 
 

ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා (අධායාපන 

අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமேச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගු  කථාවා කතුමනි, එම ්ර මව ට පිළිතුර ශමශ්මයි. 
(අ)  (i) තාුකාලිකු අුවයුක්ත කර ඇත. 

  ගා/රිච්මගේ  ් විදු ශල් විදු ල්පික තවතුශරි 
රාාකාරි ආුරණ  කිරීම ්ඳ ා රාාය ශ්මු ා 
ශකාමිෂගේ ්භාශව ආුරණ අුවමැික ට  ට්ු 
අමාතයාා  ශල්ක ලශඋ 011 .11.17 දිවැික ලිපි  
මඟිගේ තාුකාලිකු අුවයුක්ත කර ඇත. 

 (ii) මූලික විමර්ථ ව ශෙකක් පු්ුා ඇත. 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

  පළදා මූලික විමර්ථ වශේ ුාර්ථතාු 0113.12.10 දිව 
ා ා ම ඇත.   

  එි නිර්ථශධ   අුවු පැුික විධිම් විව  
පරීක්ෂණශේ ුාර්ථතාු අුවු ශචෝෙවා පත්ර ක් 
නිවේ් කර රාාය ශ්මු ා ශකාමිෂගේ ්භාශුි 
අධ්යාපව ශ්මු ා කමිුමු විසිගේ පු්ුව ාෙ 
විධිම් විව  පරීක්ෂණශේ ුාර්ථතාු  ා විව  
නිශ ෝග  0117.10.12 දිවැිකු ා ා ම ඇත. 

  පළදා මූලික විමර්ථ වශේ නිර්ථශධ   මත පැුැ්වූ 
ශෙුව මූලික විමර්ථ වශේ ුාර්ථතාු 0115.17.11 
දිව ා ා ම ඇත. එි නිර්ථශධ   අුවු පැුැ්ශුව 
විධිම් විව  පරීක්ෂණ  තුම අු්ගේ වැත. 

 (iii) 0117.10.12 දිවැිකු මූලික විමර්ථ ව ගේි 
නිර්ථශධ    ුගේශගේ ශචෝෙවා පත්ර ක් නිවේ් කර 
විධිම් විව  පරීක්ෂණ ක් පු්ුව ශා් . ශ ල 
අුවු රාාය ශ්මු ා ශකාමිෂගේ ්භාු විසිගේ විධිම් 
විව  පරීක්ෂණ ක් පු්ුා එි නිර්ථශධ   අුවු 
ශචෝෙවා කිිප කට ුරෙකු  කිරීමෙ, තු් 
ශචෝෙවා කිිප කට නිුැරදිකු  කිරීමෙ සිදු කර 
ුැුමේ ුර්ථධ්ක 3ක් විා ලභව  කිරීම  ා තදිගේ 
තරුුම කිරීම  ව ෙඬුු ල ා ා ම ඇත. 

 (iv) වැත. 

 (v) විමර්ථ ව කටයුතු අු්ගේ ශවාුව නි්ා අොළ 
ශවාශව. 

(ආ)  අොළ ශවාශව. 

 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ම්පිල මහසතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගු  අමාතයතුමනි, මාශඋ පළදාශුනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

මූාය ුාචාුක් පිළි ඳ මූලික විමර්ථ ව  සිධ ධ් කරාා එිම 

ශචෝෙවා පත්ර ක් ඉදිරිප් කිරීමට තර ල කු ණු ිකශ වුා කි ාා 

විධිම් ශචෝෙවා පත්ර ක් ඉදිරිප් කිරීමට නිගමව  කර ිකබි ම, 

ිටි  පා්ාට ුඩා ශ ාඳ පා්ාක් ඔහුට ා ාමශමගේ අගේ 

විදු ල්පිකුු ගේට අ්ාධ්ාරණ ක්ෙ, ුාචා ූෂණුාට දිරිම් 

කිරීමක්ෙ ුර්ථතමාව ආණ්ඩුු කරව  ු ශපනී  ගේශගේ වැධ ෙ? 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ඔහුශඋ ුැුමේ ුර්ථධ්ක තුවක් 

විා ල ව  කර ෙඬුු ල මාා ිකශ ගේශගේ. අනික් විමර්ථ ව  

ශකරීශගව  වුා. ශම  අප ඇික කළ ත්්ු ක් ශවාශුයි. 

විදු ල්පිකුු  වි ාා ්ාඛ්යාුකශඋ ශ ල ත්්ු ම තමයි 

ිකශ ගේශගේ. ඒක පුබ ගි  කාාශේ ඇික වුණු ්ා්මකිික . 

තදාගේවාගේශ්මාා සපුරු ුු  ුැඩ  ාගේව ෙමාා, ෙැවට 

සපුරු ුු   , 11ක් ුැඩ  ාවුා. ශ ලකට ්රිාගේව තමයි අප 

විදු ල්පිකුු   ඳුා ගැනීශ ල විභාග ක් පු්ුාා ශධ  පාාව  

බිගේදුුක්ු් ගාුගේශගේ වැිකු 3, 11ක්  ඳුා ග්ශ්. ශ ලක 

අශේ ්ර මව ක් ශවාශුයි. එශ ම ව ල ඔ තුමා මට විදු ල්පිකුු  

ශ්ා ා ශෙගේව. මම ඒ අ  පා්ල්ුාට ෙමගේව ල, ගු  

මගේීතුමනි. ගු  කථාවා කතුමනි, පා්ල්ුාට ෙමගේව 

විදු ල්පිකුු  වැ ැ. ඒකයි ිකශ ව ්ර මව . ෙැවට ශ ල ඉගේව 

ටිකශෙවා තමයි එ ාට ශම ාට කරකුගේව ශුාා ිකශ ගේශගේ. 

ශ ල  ැශමෝටම ශවාශුයි,  හුතර කට ශපාඩි ශපාඩි ශ ෝ ශමුැනි 

සිධ ධි ිකශ වුා. ෙැවට ඉගේව අ ශගගේම තමයි පා්ල්ුාට 

ෙමගේව ශුාා ිකශ ගේශගේ.  

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ම්පිල මහසතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගු  කථාවා කතුමනි, "ශකාශ ෙ  ගේශගේ?" කි ා ඇහුුාම, 
"මල්ශා ශපාල්" කිවුා ුාශඋ ස්තර තමයි අශේ ගු  ඇමිකතුමා 
ශෙගේශගේ. එක ශචෝෙවාුකට ුැරැදිකු  ශුාා, තු් ශචෝෙවාුක් 
විමර්ථ ව  ශුමිගේ පුිකධ දි, රශට් ිකශ ව ීමර්ථිකම්ම පා්ාක් ඒ 
විදු ල්පිකුර ාට භාර මාා කි වුා, " මට විදු ල්පිකුු  වැ ැ." 
කි ා. ගු  අමාතයතුමනි, ඔ තුමගේාා රට භාරශගව ු්ර 
ශෙක මාරකට පුබු් ඒ ්ර මව  වි්ඳාගගේව  ැරි වුණා ව ල 
පරණ ආණ්ඩුුට ශෝම කි ව එක ෙැගේු් වතර කරාා, 
තමගේශඋ අඩු පාඩු  ො ග්ශතා්, අඩුම ගණශගේ තු 
ු්රකිගේු් ඔ තුමාට ඇවි් කි ගේව පුළුුගේ, "ශ ල ්ර මව  
වි්ඳුුා." කි ා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමාශඋ අතුු  ්ර මව  අ ගේව.  

 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්ම්පිල මහසතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගු  අමාතයතුමනි, ්රමාණු් ආකාර ට විදු ල්පිකුු  ප් 

කරගැනීමට ඔ තුමා ශ ාො ඇික ුැඩ පිළිශුළ වේමක්ෙ කි ව 

එකයි මම ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ු ශ ගේ අ ගේශගේ.  

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු  කථාවා කතුමනි, "ශකාශ ෙ  ගේශගේ, මල්ශා ශපාල්" 

කථා එතුමා තමයි කි ගේශගේ. මම  රි ට ස්තර ක් දුගේවා.  

ඒක තමයි, ගු  කථාවා කතුමනි ුැුමේ විා ල ව ක් කර 
ිකශ වුා, ඒ අුවු ෙඬුුමක් ම ිකශ වුා  කි ව එක. වදා් 
ඒශකගේ අෙ ්ම ුගේශගේ වැ ැ, වැුත තවතුරක් ාැබීමට ඔහු 
ුවුබදු්මශ්ක් කි ාා. නීිකරශ ක් විධි ට ඔ තුමා වැුත ශ ල 
ුාශඋ ්ර මව ක් ඇසීම පිළි ඳු මා කවගාුම ශුවුා. ශමාකෙ, 
ඔහුට ෙඬුුම මාා ිකශ වුා. වදා් ඔහුශඋ ශරමණි  අුවු ඔහු 
ශුව් තැවක ්මථාවගත කිරීශ ල ශවා ැකි ාුක් වැ ැ, ගු  
කථාවා කතුමනි.  

තදාගේවාගේශ්ම ශෙුැනි අතුු  ්ර මවශ ගේ ඇහුුා, ඒ 
් ල ගේධ්ශ ගේ අරශගව ිකශ ව ක්රි ා මාර්ථග  ශමාකක්ෙ කි ාා. 
ක්රි ා මාර්ථග  තමයි, අධ්යාපව පරිපාාව  විධිම් කරගේව ශ ල 
ුව විට කටයුතු කර ිකබීම. සො රණ ක් විධි ට අධ්යාපව 
පරිපාාව ශ්මුශේ පුරේපාඩු 220ක් ිකබුණා. තදාගේවාගේශ්මාා 
පිශරවශව වැ ැ. ඒ ්ඳ ා අපි ෙැගේ විභාග පු්ුාා ිකශ වුා. 
විුිත තරග විභාගශ ගේ ග්ත අ ට ු්රක පුහුණුුක් ශෙවුා. 
ඒශගාල්ශාෝ පුහුණුු  ා මිගේ  වුා. අශවක් පුරේපාඩු පුරුාා 
ිකශ වුා. ඒ අුවු අධ්යාපව පරිපාාව ශ්මු ට 220ක් ග්තා, 
ශධ  පාාව  බිගේදුුක්ු් ් ල ගේධ් වැ ැ. ඒ ුාශඋම 
විදු ල්පිකුු  3, 11ක්  ඳුා ශගව මා් එක මාරක 
පූර්ථණකාලීව පුහුණුුක් මාා, විශධ ීය  පුහුණුු් ා ා මාා ෙැගේ 
පධ ධ්ික ට ෙමා ිකශ වුා. මීට ුඩා කරගේව ිකශ ගේශගේ 
ශමාකක්ෙ? පුබ ගි  කාාශේ ඒුා ශවාකළ නි්ා තමයි  ෙැගේ ශ ල 
ටික කරාා ිකශ ගේශගේ.  මීට ුඩා කරගේව ශෙ ක් වැ ැ, ගු  
මගේීතුමනි.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. තු් අතුු  ්ර මව ක් ිකශ වුාෙ? 
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[ගු    අකිා විරාේ කාරි ු් ල ම තා] 
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ගු උදය ප්රභාත් ගම්ම්පිල මහසතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ තුගේුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

මම නීිකරශ ක් කි ව එක ඔ තුමා සිිප් කළ නි්ා ශ ල 

්ර මව  ඇසි  යුතුමයි. ගු  ඇමිකතුමනි, තමගේශඋ ශධ  පාාව 

ශ ාචයි ගේ ුැරැදි කර  ුබ වුණාම  ඒ අ ට ෙඬුු ල ා ා ශෙවුා 

ශුුවුට, රශට් ිකශ ව ීමර්ථිකම්ම පා්ාක භාරකාර්ු  භාර 

දි  යුතු  ැයි නීික ශපාශ් ශකාතැවෙැයි ිකශ ගේශගේ කි ව එක 

මම ශවාෙගේවා නි්ා, ශවාෙගේවාකමට ඔ තුමාශගගේ අ්මි. 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු  කථාවා කතුමනි, අපි විදු ල්පිකුු ගේ ශතෝරාා ්රධ්ාව 

පා්ල්ුාට ෙමගේව ඕවෑ, ඉගේව විදු ල්පිකුු ගේශඋ ්ාචිතශ ගේ 

ශගේ.  

විදු ල්පිකුු ගේ ්ාචිතශ ගේ ෙමධ ම ශ ල ්ාචිතශේ ඉගේව 

ශ ාශ ෝ අ ට ශ ල ුාශඋ ්ර මව ිකශ වුා. එතශකාට ඉගේව 

අ ශගගේ අුම ්ර මව ිකශ ව ශකශවක් තමයි ෙමගේව ශුගේශගේ. 

තදාගේවාගේශ්මාාශඋ පාාව කාාශේ තදාගේවාගේශ්මාාට පා්ාක 

විදු ල්පිකුරශ ක් අයිගේ කරගගේව  ැරි වුණාට, අපි ්රධ්ාව 

පා්ල්ුා පුා ුැරැදි කරපු විදු ල්පිකුු  ් ල ගේධ්ශ ගේ තීගේදු 

තීරණ ග්තා. ෙැගේ ශ ල ශගාල්ාගේ ශධ  පාාව වයා  පත්ර ට 

 ගේව  ෙවුා.  

ගු  කථාවා කතුමනි, පුබගි  ෙු්මුා ශ්ල්සි ්ම අා ක 

 1කට ුැඩි  සෂමණ්ු  ුැඩි වුණා.  ැමතැවම ශඩාුර ශරෝගීගේ 

්  සණ ශරෝගීගේ බිි වුණා. ශ ාශ ෝ අ ශඋ ඉල්ලීමක් ිකබුණා, 

පා්ල් නිුාඩු ශෙගේව කි ාා. ඒ් අපි පා්ල් නිුාඩු දුගේශගේ 

වැ ැ. ශමාකෙ, ශ ල රශට් එක ෙු්කට වුණ් අධ්යාපව  ා ා මම 

ුටිවා නි්ා. ෙැගේ ශ ල ශගාල්ාගේ,  ා තණ් ාු නි්ා විපක්ෂශේ 

ඉගේව  ැරිකමට ්ම ර ුි්තී  ්මිික ටිකක් එකතු කරශගව 

ුරු ුු  අ්නීප නිුාඩු  ුගේව  ෙවුා. එශ ම කරව අ ට තමයි 

අධ්යාපව  ගැව ශ ාශ ාම ආෙර ක් ප ළ ශුාා ිකශ ගේශගේ. 

 

 

ය්ත්සරිපාය යදවැනි අදියර නව යගාඩනැඟිල්ල හසා 

සුහුුපාය   බු මුදල හසා ය්පවා ගා්පුර 

'தசத்சிறிபொய' 2வது கட்டம் ேற்றும் 'சுகுருபொய' புதிய 

கட்டிடங்கள் : குத்தமக ேற்றும் மசமவக் கட்டணம் 
SETHSIRIPAYA STAGE II NEW BUILDING AND SUHURUPAYA: 

LEASE AND SERVICE CHARGE 
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3.  ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
    (ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ම ාවගර  ා  ්මවාිර ්ාුර්ථධ්ව අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  

්ර මව  - (1) : 

(අ)  (i) ශ්රී ා ුර්ථධ්වපුර ශකෝට්ශට් පිිටි ශ්්සිරිපා  
ශෙුැනි අදි ර වු ශගාඩවැඟිල්ශල්  ා ුබහුු පා  
වු ශගාඩවැඟිල්ශල් ුර්ථග අඩි කට අ කරුව 
ා ව  දු දාො  ා ශ්මු ා ගා්මතුු ශුගේ ශුගේ 
ු ශ ගේ කුශර්ථෙ; 

 (ii) ශමම ශගාඩවැඟිලිුා රථ ගාල් කිරීමට ඇික ඉඩ 
්ඳ ා ශග්මක් සිදු කළ යුතුෙ; 

 (iii) එශ්ම ව ල, එම ගා්මතුු, එක් එක් ශගාඩවැඟිල්ා 
අුවු ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ කුශර්ථෙ;  

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ආ)  (i) ශමම ගා්මතු ්ාශ ෝධ්ව ට අු ය පි ුර 
ගගේශගේෙ; 

 (ii) එශ්ම ව ල, එම දිව  කුශර්ථෙ; 

  ගේව් එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ඇ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 

 

ேொநகர ேற்றும் மேல்ேொகொண அபிவிருத்தி அமேச்சமரக் 

மகட்ட வினொ:  

( அ) (i )  ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர மகொட்மடயில் அமேந்துள்ள 

தசத்சிறிபொய இரண்டொவது கட்டத்தின், புதிய 

கட்டிடத்தினதும் `சுகுருபொய' புதிய கட்டிடத் 

தினதும் ஒரு சதுர அடிக்கொன குத்தமகப் பணம் 

ேற்றும் மசமவக் கட்டணம் தவவ்மவறொக 

யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  மேற்படி கட்டிடங்களில் வொகன தொிப்பிட 

வசதிகளுக்கு தகொடுப்பனதவொன்மற மேற் 

தகொள்ள மவண்டுேொ என்பமதயும்; 

 ( i ii )  ஆதேனில், குறித்த கட்டணம் ஒவ்தவொரு 

கட்டிடத்துக்கும் ஏற்ப தவவ்மவறொக யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) (i )  மேற்படி கட்டணத்மதத் திருத்துவதற்குத் மதமவ 

யொன நடவடிக்மககள் மேற்தகொள்ளப்படுேொ 

என்பமதயும்;  

 ( i i )  ஆதேனில், குறித்த திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the lease amount and service 
charge per square foot at the new building 
of Sethsiripaya Stage II and Suhurupaya at 
Sri Jayewardenepura Kotte;  

 (ii) whether a payment should be made for the 
parking spaces at these buildings;  

 (iii) if so, separately, the amount that should be 
paid for the parking space of each of the 
aforesaid buildings?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to revise the 
aforesaid fees that are charged;  

 (ii) if so, the date from which such revision will 
be made? 

(c)     If not why? 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා (මහසානගර හසා බ ප්නාහිර 

්ංවර්ධාන නියයෝජය අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன - ேொநகர ேற்றும் மேல் 

ேொகொண அபிவிருத்தி பிரதி அமேச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ම ාවගර  ා  ්මවාිර ්ාුර්ථධ්ව 

අමාතයතුමා ශුුවශුගේ මා එම ්ර මව ට පිළිතුර ා ා ශෙවුා. 

(අ)  (i)  ශ්්සිරිපා  ශෙුව අදි ර වු ශගාඩවැඟිල්ශල් 
ුර්ථග අඩි ක් ්ඳ ා වේලි , ශ්මු ා ගා්මතු ්   දු 
ඇතුළ්ු ප ත ්ඳ ගේ පරිදි ශව. 

  ුර්ථග අඩි ක් ්ඳ ා වේලි      -    ු .  133. 2 

      ුර්ථග අඩි ක් ්ඳ ා ශ්මු ා ගා්මතු -  ු .      .   

      ාාික  ශගාඩවැගීශ ල  ධ ෙ        -     ු .       .11 

      අග  මත එකතු කළ  ධ ෙ          -      ු .    31.75 

  ඒ අුවු සි ලු  දු ඇතුළ්ු ුර්ථග අඩි ක් ්ඳ ා 
වේලී දාො  - ු .  035.20 

  ුබහුු පා  ශගාඩවැඟිල්ා වාගරික ්ාුර්ථධ්ව 
අධිකාරි  ්තු ශවාුව අතර, එ  රාාය ආරක්ෂක 
අමාතයාා   ්තු ශගාඩවැඟිල්ාකි. ඒ අුවු, ඒ 
පිළි ඳු ුාර්ථතා  ඉදිරිප් කිරීමට  අපට 
පුළුුගේකමක් වැ ැ.  

 (ii) ශ්්සිරිපා  ශෙුව අදි ර වු ශගාඩවැඟිල්ශල් 
රථ ගාල් තුළ කිසිදු දාෙල් අ  කිරීමක් සිදු 
ශවාශකශර්ථ. 

 (iii) අොළ වැත. 

(ආ)  (i) අොළ වැත. 

 (ii) අොළ වැත. 

(ඇ)  අොළ වැත. 

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මම ගු  නිශ ෝාය ඇමිකතුමාශගගේ 

  ල කු ණක් ෙැව ගැනීමට කැමැිකයි. ගු  නිශ ෝාය ඇමිකතුමනි, 

ඔ තුමා ෙැගේ ්ඳ ගේ කළා, ශ්්සිරිපා  ශෙුව අදි ර වු 

ශගාඩවැඟිල්ශල් ුර්ථග අඩි ක් ්ඳ ා වේලි  ු පි ල් 133ක් ්  

ුර්ථග අඩි ක් ්ඳ ා ශ්මුා ගා්මතුු ු පි ල්   ක්  ු.  දු් ්ම, 

එකතු කරාා තමයි ඔ තුමා ඒ ගණව ්ඳ ගේ කශළම. පුිකව මිා 

ගණගේ අුවු ශපෞධ ගලික ුයාපාරික ගේ  දු ු ශ ගේ ්  ශ ල 

විධි ට ගා්මතු ු ශ ගේ අ  කරව දාෙල් පිළි ඳු් ්ාකමිගේ 

ශමම දාො ුාර්ථ කු ්ාශ ෝධ්ව  කිරීම ්ඳ ා   ල කිසි 

ක්රමශවෙ ක් රා ට ්  ඔ තුමාශඋ අමාතයාා  ට ිකශ වුාෙ?  

 
ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා ශ ෝාවා කරගේශගේ, ශමම ගා්මතු 

්ාශ ෝධ්ව  කරගේව ඕවෑ කි ාාෙ? 

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මම අ ගේශගේ එශ ම ක්රමශවෙ ක් ිකශ වුාෙ කි ාායි. 

එශ ම වැ්ව ල ු්ර ගණවාුක් -අවුු දු ප ශළාුක් වි්ම්ක්- 

එකම දාොෙ පුිකගේශගේ? 

ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

වැ ැ. විශ මෂශ ගේම කාශාෝචිත අු යතා අුවු අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩා ට පුළුුගේ, තීරණ  කරාා එම ගා්මතු ්ාශ ෝධ්ව  

කරගේව. ෙැවට එුැනි ්රිකප්ික ක් වැ ැ. වදා් කාාශේ 

අු යතාු මත එ  ්ාශ ෝධ්ව  කරවුා. 

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ ශෙුව අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

රාශේ ශගාඩවැඟිලි ශ ල විධි ට එක පැ්තකිගේ පාවිච්චි ශුධ ම, 

තු් ශ ාශ ෝ රාාය ආ තව -අමාතයාා , ශෙපාර්ථතශ ලගේතු, 

ුයු්මථාපිත මණ්ඩා  ා අධිකාරි- ශ ාශ ෝ ්රමාණ ක් 

පුිකගේශගේ ශපෞධ ගලික ශගාඩවැඟිලි තුළයි. අපි ෙගේවුා, 

ශ්්සිරිපා  පළදාුැනි අදි ර, ශෙුැනි අදි ර ඒ ුාශඋම 

ුබහුු පා  ුැනි ශගාඩවැඟිලි ිකශ ව  ු. ගු  නිශ ෝාය 

ඇමිකතුමනි, ඔ තුමාශඋ අමාතයාා   ශමුැනි ශගාඩවැඟිලි 

ීම ක් ඉදිරි ුර්ථෂ තුළ නිම කරාා රාාය ආ තව රාාය 

ශගාඩවැඟිලි තුළට ශගව එගේවට ්ැාුබ ල කරාා ිකශ වුාෙ? 

 
ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
විශ මෂශ ගේම, ශකාළෙ වගර  තුළ ිකශ ව සි ලුම රාාය 

ආ තව ශකාළඹිගේ පිටතට ශගව  ෑශ ල ුැඩ පිළිශුළක් 

ක්රි ා්මක ශුවුා. ඒ අුවු ඉදිරිශේම තු් ශමුැනි 

ශගාඩවැඟිලි කිිප ක්  ්තරදාල්ා ්රශධ  ශේ ඉදි කිරීමට 

නි මිතු ිකශ වුා.  

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශකාළෙ වගරශේ ිකශ ව ශ ාශ ෝ අමාතයාා , 

ශෙපාර්ථතශ ලගේතු, ුයු්මථාපිත මණ්ඩා  ්තරදාල්ා ්  ඒ අුට 

්රශධ  ශේ ්මථාපව  ්ම් ්ම, ශ ල ුව විට ශකාළෙ වගර ට 

ශවාශෙශුනි, ුා ව එක තැව ිර්ශ ල ෙැුැගේත අර්ථබුෙ කට  

 ්තරදාල්ා ්  ඒ අුට ්රශධ    ප්ශුාා ිකශ වුා. ඒ 

්ර මව  වි්ීමම ්ඳ ා ඔ තුමාශඋ අමාතයාා  ්, විශ මෂශ ගේ 

ම ා මාර්ථග අමාතයාා  ් ඒකා ධ ධ් ුැඩ පිළිශුළකට  ා යුතුයි. 

ශ ල අු්මථාශව ම ා මාර්ථග විෂ  භාර ගු  අමාතයතුමා් ශ ල ගු  

්භාශව සිටිවුා.  ශඩගේසිල් ශකාේ ෑකඩුු මාුත, 

පාර්ථලිශ ලගේතුු අුට ්රශධ   , රාාගිරි  පාර ්  ඒ අුට 

අශවවේ් මාර්ථග ාාාශේ ඇික ශුාා ිකශ ව ෙැුැගේත ුා ව 

තෙ ෙ  ට ශ මතුු ශ ාශ ෝ රාාය ආ තව ශ ල ්රශධ   ට ශගව 

ඒමයි. ආගමව විගමව ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු ්  පුධ ගා ගේ ලි ා 

පදිාචි කිරීශ ල ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු  ්තරදාල්ා ්රශධ   ට 

ශගවඒම් එක්ක ුා ව තෙ ෙ  තු් ස්්ගේව ශුාා 

ිකශ වුා. ම ා මාර්ථග අමාතයාා  ට පමණක් ශ ල ්ර මව  

වි්ඳගේව  ැ ැ. ඔ තුමගේාා ශ ල ශගාඩවැඟිලි  ෙවුා් එක්ක 

ම ා මාර්ථග අමාතයාා  ් ්ම, ඒකා ධ ධ් ුැඩ පිළිශුළකට  ා 

යුතුයි.  ැ ැයි, තුම එුැනි ුැඩ පිළිශුළක් ිකශ ව  ු අපට 

ශපශවගේව වැ ැ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්ර මව  අ ගේව, ගු  මගේීතුමා.       
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ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශ ල අමාතයාා  ශෙක එකතු ශුාා ුා ව තෙ ෙ  අුම 

කිරීමට ගගේව ක්රි ාමාර්ථග  ශමාකක්ෙ? එශ ම වැ්ව ල අපි 

කාට් පාර්ථලිශ ලගේතුුට එගේව් අප ුබ ශවවි.  

 

ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගු  කථාවා කතුමනි, ශකාළෙ වගර ට ඇතුළු ුව ්රධ්ාව 

මාර්ථග 7ගේ ුැඩිම ුා ව ්ාඛ්යාුක් ගමගේ කරව මාර්ථග   ුට 

ෙැවට ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතු මාර්ථග  ප් ශුාා ිකශ වුා.  

ඒ ්ඳ ා විශ මෂශ ගේම මීට මා් ීමප කට පමණ ශපර අපි 

නි ාමක ුයාපිික ක් ආර ලභ කළා. ඒ,  ්ම ්රදාඛ්තා මා තීු  ුැඩ 

පිළිශුළ. ඒක ඉතාම් ්ාර්ථථකයි. ඉදිරි මා්  ඇතුළත ඒ ුැඩ 

පිළිශුළ ්මථාුරු ක්රි ා්මක කිරීමට කටයුතු ආර ලභ කරගේව 

ෙැවට අශේ අමාතයාා  ්, ්රුා ව අමාතයාා  ්, ම ාමාර්ථග 

අමාතයාා  ් කටයුතු කරවුා. ඒ ුාශඋම ඉදිරිශේම ්ැ ැල්ලු 

දු ලරි  ශ්මුාුවේ් අපි ආර ලභ කරවුා. ්ැ ැල්ලු දු ලරි ් 

ශකාළෙ වගර   තුළ කිශාෝමීටර්ථ 5 ක දුරක් ෙක්ුා ආර ලභ 

කිරීමට නි මිතු ිකශ වුා. ඒ කිශාෝමීටර්ථ 5 ගේ, විශ මෂශ ගේම 

 ්තරදාල්ා සිට ශකාළෙ, ශකාුමු ෙක්ුා ්ැ ැල්ලු දු ලරි  ගමගේ 

ුාර ආර ලභ කිරීමට නි මිතු ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම  ්තරදාල්ා 

්  ශකාළෙ අතර විකල්ප මාර්ථග ක් ආර ලභ කිරීමට් නි මිතු 

ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම ශපාල්ූු  ගේදිශේ සිට ශකා්මු්ත ෙක්ුා වූ 

විකල්ප මාර්ථගශේ ඉදිකිරී ල කටයුතු් ෙැවට නිම ශුමිගේ 

පුිකවුා. ඒ අුවු විශ මෂශ ගේම  ්තරදාල්ා ්රශධ  ශේ මාර්ථග 

තෙ ෙ ට අු ය වි්ඳු ල  ා ක්රි ාමාර්ථග ෙැවට අප ගනිමිගේ 

ිකශ වුා. 
 

උප තැපැල් කාර්යාල ්ඳහසා යගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම   

පියවර  
உப தபொல் அலுவலகங்களுக்கொன கட்டிடங்கமள 

நிர்ேொணித்தல் : நடவடிக்மக 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS FOR SUB-POST OFFICES: 

STEPS TAKEN 
     1075/’1  

4. ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
  (ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

   (The Hon. Bimal Rathnayake) 
තැපැල්, තැපැල් ශ්මුා  ා දා්මලි ල ආගමික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (1) : 

(අ)  (i) දිුයිව පුරා තැපැල් ශෙපාර්ථතශ ලගේතුුට 
අ ් සප තැපැල් කාර්ථ ාා 3, 11ක් 
පුිකව  ු්; 

 (ii)  සප තැපැල් කාර්ථ ාා ්ඳ ා ශගාඩවැඟිලි 
ශ්ා ා ගැනීම සප තැපැල් 
්මථාවාධිපිකුු ගේ විසිගේ සිදු කළ යුතු 
 ු්; 

 (iii) සප තැපැල් කාර්ථ ාා ක් පු්ුාශගව 
 ාම ්ඳ ා මාසික වේලි  ු ශ ගේ සප 
තැපැල් ්මථාවාධිපිකට ශගුුව ා ගේශගේ 
ු පි ල් 051/-ක දාොක් පමණක්  ු්; 

 (iv)  ශමුැනි ුබළු මාසික වේලි කට ශගාඩවැඟිලි 
ශ්ා ා ගත ශවා ැකි්ම නි්ා ශ ාශ ෝ සප 
තැපැල් ්මථාවාධිපිකුු ගේට තම ුැුමශපගේ වි ාා 
දාොක් ශග්මට සිදු් ඇික  ු්; 

 (v) ඇතැ ල ශගාඩවැඟිලිුා ුැසිකිළි (්නීපාරක්ෂක)  
ප ුබක ල පුා ශවාමැිකු ශ්මු ක ගේ අික   
දුෂමකරතා මධ්යශේ ශ්මු   කරව  ු්; 

 (vi) විරාම ුැුමප ා ා ගැනීමට පැමිශණව 
ුශ ෝුිධ ධ් විරාමික ගේට අුබගේ ගැනීමට ත ා 
ිටශගව සිීමට පුා ්රමාණු් ඉඩක් ශවාමැික 
සප තැපැල් කාර්ථ ාා පුිකව  ු්, 

 එතුමා ෙගේශගේෙ? 

(ආ)  (i) ඉ ත ත්්ු ගේ ්ැාකිල්ාට ශගව 
ශ්මු ක ගේට ශමගේම ාවතාුටෙ ප ුබක ල 
්ැාශ්ව පරිදි සප තැපැල් කාර්ථ ාා ්ඳ ා 
ශගාඩවැඟිලි ඉදිකිරීමට පි ුර ගගේශගේෙ; 

 (ii)  ශගාඩවැඟිලි ප ුබක ල ා ා ශෙව ශතක් ෙැවට 
ශගුුව ා ව ු පි ල් 051/- ක මාසික වේලි  
ශුුවුට ්රමාණු් වේලි ක් ශග්මට කටයුතු 
කරගේශගේෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ඇ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 

 

தபொல், தபொல் மசமவகள் ேற்றும் முஸ்லிம் சேய 

அலுவல்கள் அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

( அ) (i )  நொடு முழுவதும் தபொல் திமணக்களத்திற்கு 

தசொந்தேொன 3410 உப தபொல் அலுவலகங்கள் 

கொணப்படுகின்றன என்பமதயும்; 

 ( i i )  அலுவலகங்களுக்கொன கட்டிடங்கமளத் 

மதடுதல் உப தபொல் நிமலய தபொறுப்பதி 

கொொிகளொமலமய மேற்தகொள்ளப்பட மவண்டி 

யுள்ளது என்பமதயும்; 

 ( i ii )  உப தபொல் அலுவலகதேொன்மற தகொண்டு 

நடத்துவதற்கு ேொதொந்த வொடமகயொக உப தபொல் 

அலுவலக தபொறுப்பதிகொொிதயொருவருக்கு ரூபொ 

250/- ேட்டுமே தசலுத்தப்படுகின்ற ததன்ப 

மதயும்; 

 ( i v )  இத்தமகய சிறு ததொமகயொன ேொதொந்த 

வொடமகக்கு கட்டிடங்கமள வொடமகக்கு தபற 

முடியொமேயொல் தபரும்பொலொன உப தபொல் 

அலுவலக தபொறுப்பதிகொொிகளுக்கு தேது 

சம்பளத்திலிருந்து தபருந்ததொமக பணத்மத 

தசலுத்த மவண்டிமயற்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 ( v )  தபறப்பட்டுள்ள சில கட்டிடங்களில் ேலசலகூட 

(துப்புரமவற்பொட்டு) வசதிகள்கூட இன்மேயொல் 

ஊழியர்கள் ேிகவும் இன்னல்களுக்கு ேத்தியில் 

மசமவயொற்றுகின்றனர் என்பமதயும்; 

 ( v i )  தேது ஓய்வூதியத்மத தபற்றுக்தகொள்வதற்கொக 

வருமகதரும் முதிமயொர்களொன ஓய்வு தபற்மறொ 

ருக்கு அேர்வதற்மகொ அல்லது நிற்பதற்மகொ 

மபொதுேொன இடவசதி இல்லொத உப தபொல் 

அலுவலகங்கள் கொணப்படுகின்றனதவன் 

பமதயும்; 

அவர் அறிவொரொ? 

( ஆ) (i )  மேற்குறிப்பிட்ட நிமலமேகமள கருத்திற் 

தகொண்டு ஊழியர்களுக்கும் ேக்களுக்கும் வசதி 

கமள ஏற்படுத்திக்தகொடுக்கும் வமகயில் உப 

தபொல் அலுவலகங்களுக்கொன கட்டிடங்கமள 
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நிர்ேொணிப்பதற்கு நடவடிக்மக மேற்தகொள்வொரொ 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  கட்டிட வசதிகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்கும் 

வமரயில் தற்சேயம் தசலுத்தப்படும் ரூபொய் 250/- 

ேொதொந்த வொடமகக்கு பதிலொக மபொதியளவு 

வொடமகத் ததொமகமயச் தசலுத்துவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

 

(a) Is he aware that - 

 (i) there are 3,410 sub-post offices islandwide 

belonging to the Department of Posts; 

 (ii) finding buildings to house sub-post offices 
has to be done by Sub-Postmasters 
themselves;  

 (iii) only a sum of Rs. 250 is paid to a Sub-

Postmaster as the monthly rental to run a 
sub-post office; 

 (iv) most Sub-Postmasters have to pay a large 
part of their salary as the monthly rental 
since buildings cannot be obtained at such a 
lower monthly rental; 

 (v) employees of sub-post offices work bearing 
many hardships since the buildings rented 
for sub-post offices do not even have 
(sanitary facilities) toilets; and   

 (v) there are sub-post offices at which the aged, 
retired officers who come there to get their 
pension do not have enough space even to 
stand rather than to sit, while waiting?   

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to construct 
buildings for sub-post offices taking the 
aforesaid situation into consideration so that 
both employees and the public will be 
provided with adequate facilities; and 

 (ii) whether action will be taken to pay a 
sufficient amount for the monthly rental 
instead of the current monthly rental of Rs. 

250 until building facilities are provided? 

(c) If not, why? 

 
ගු අබ්දුල් හසලීම් මහසතා (තැපැල්  තැපැල් ය ප්වා හසා 

මු ප්ලිම් ආගමික ක යුුර අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு அப்துல் ஹலீம் - தபொல், தபொல் மசமவகள் ேற்றும் 

முஸ்லிம் சேய அலுவல்கள் அமேச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 

ගු  කථාවා කතුමනි, එම ්ර මව ට පිළිතුර ශමශ්ම . 

(අ)   (i)   දිුයිව පුරා ෙැවට ඇික සප තැපැල් කාර්ථ ාා 
්ාඛ්යාු 3, 11ක්  ු ්තය කි. 

 (ii)   සප තැපැල් ්මථාවාධිපික ුයු්මථාු අුවු සප 
තැපැල් කාර්ථ ාා පු්ුාශගව  ාම ්ඳ ා ුබදුුබ 
ශගාඩවැඟිල්ාක් ්ප ා ගැනීම ශතෝරා ප් කර 
ගගේවා සප තැපැල් ්මථාවාධිපික විසිගේ සිදු කළ 
යුතු . 

 (iii)   තක්ශ්මු  ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව ්ා.ශල්. 13/0   ා 
011 .1 .15 ෙරව තක්ශ්මු  ුාර්ථතාු අුවු ග්රාමී  
්රශධ  ුා පිිටි සප තැපැල් කාර්ථ ාා ්ඳ ා 
ු පි ල් 051/-ක් ෙ, වාගරික ්රශධ  ුා පිිටි සප 
තැපැල් කාර්ථ ාා ්ඳ ා ාා   ා විදුලි  ප ුබක ල 
්ිත ශගාඩවැඟිල්ාක් ්ඳ ා ු පි ල් 375/-ක් ෙ, 
ාා   ා විදුලි  රිත ශගාඩවැඟිල්ාක් ්ඳ ා 
ු පි ල් 305/-ක් ෙ ෙැවට ශගුුව ාැශේ.  

  ුර්ථතමාව ට ගැළශපව පරිදි ශමම දාො ුැඩි කර 
ගැනීම ්ඳ ා අමාතය මණ්ඩා ්ාශධ   ක් 
ඉදිරිප් කිරීමට කටයුතු කරමිගේ පුතී. 

 (iv) ්තය කි. අමාතය මණ්ඩා අුවමැික  ාෙ පුබු 
  ල ් ව ක් ාැශ ුව ඇත. 

 (v) සප තැපැල් කාර්ථ ාා පු්ුා ගැනීම ්ඳ ා 
ශගාඩවැඟිලි ශතෝරා ගැනීශ ලම ්නීපාරක්ෂක 
ප ුබක ල ්ිත ශගාඩවැඟිල්ාක් ශතෝරා ගැනීම 
සප තැපැල් ්මථාවාධිපිකශඋ ුගීමම ශව. 

 (vi) සප තැපැල් කාර්ථ ාා පු්ුාශගව  ව ්ම ර 
්මථාවුා එුැනි ත්්ු ක් පුිකව  ු 
්තය කි. ශ ාශ ෝ විට ශමුැනි ත්්ු ක් 
පුිකගේශගේ වාගරික ්රශධ  ුා . වාගරික 
්රශධ  ුා පුිකව අධික ශගාඩවැඟිලි වේලි  
ශ මතුශුගේ ශගාඩවැඟිලි ශතෝරා ගැනීශ ලම වේඩා 
්මථාව ක් ශතෝරා ගැනීම නි්ා ශමුැනි 
ත්්ු ක් සො ් ිකශේ. 

(ආ)  (i) ෙැවටම් ්ැාකි  යුතු සප තැපැල් කාර්ථ ාා 
්ාඛ්යාුක් රාශේ ශගාඩවැඟිලි තුළ පු්ුාශගව 
 ුව ාැශේ. ්ම ර ්රාශධ ීය  ්භා, වගර ්භා 
මඟිගේෙ සප තැපැල් කාර්ථ ාා ්ඳ ා ශගාඩවැඟිලි 
ප ුබක ල ා ා ම ිකශේ. ුාර්ථ ක අ  ුැ  
ඇ්මතශ ලගේතු මඟිගේ සප තැපැල් කාර්ථ ාා 
ශගාඩවැඟිලි ඉදිකිරීම ්ඳ ා ්රිකපාෙව ශුගේ 
කරුව ශවාාැශේ. 

 (ii) ඉ ත (අ)  (iii)  ා (iv) අුවු අමාතය මණ්ඩා 
අුවමැික  ාෙ පුබු දාො ුැඩි කිරීමට  ැකි ුුව 
ඇත. 

(ඇ)  පිළිතුු  ්ප ා ඇත. 

       

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මාශඋ ්ර මවශේ ්ඳ ගේ ආකාරශේ 

ගැටලු ිකශ ව  ු ගු  ඇමිකතුමා පිළිග්තා.  

මම මාශඋ පළදාුව අතුු  ්ර මව  අ ගේව ල.  

ශ ල සප තැපැල් කාර්ථ ාාුලිගේ ලියු ල ශ මමට අමතරු 

ුැඩිිටි මමවා, රාශේ ශ්මුක විරාම ුැුමේ, ශගාවි විරාම ුැුමේ, 

ශරෝගාධ්ාර, ්මාා ආරක්ෂණ ගා්මතු ආදි  ශග්ම් සිදු කරවුා. 

සො රණ ක් විධි ට ග්ශතා් ශ ෝකගේෙර-සතුර සප තැපැල් 

කාර්ථ ාා  ිකශ ගේශගේ අධිශවගී මාර්ථගශේ අතුු ගිරි  පිවිුබම 

ඉදිරිපිට. ්මථාවාධිපික් එක්ක එතැව ඉගේව ශ්මුක ්ාඛ්යාු 
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[ගු   බිමල් ර්වා ක  ම තා] 
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අටයි. ගු  ඇමිකතුමනි, වාගරික ්රශධ   ක ායිට්, ුතුර ්ිත 

ශගාඩවැඟිල්ාක් ්ඳ ා ු පි ල් 375ක් ෙැවට ශගුවුා කි ාා 

ඔ තුමා කිවුා. ඇ්තටම 'ායිට්, ුතුර ්ිත' කි ව එශක් 

ශ්ු මක් වැ ැ. ශමාකෙ, ායිට්, ුතුර වැතුු තැපැල් 

කාර්ථ ාා ක කරගේව පුළුුගේ ශමාවුාෙ කි ාා මම ෙගේශගේ 

වැ ැ.  ු පි ල් 051ක මාසික වේලි කට ුර්ථග අඩි ක්ු් ගගේව 

 ැ ැ. ෙැවට අවුු දු ශෙක මාරක් ශුවුා. ඔ තුමා තුම් 

කැබිවට් පත්රිකාුක් ්ක්ම කරවුා කි ාායි කි ගේශගේ. ඉිකගේ 

ශකාශ ාමෙ, ශ ල ශ්මුාු ා ා ශෙගේශගේ? ශ ල ්ඳ ා ඔ තුමා 

ගගේවා ඉක්මගේ පි ුර ශමාකක්ෙ කි ාා මම ඉ්ම්ර ශුාාම ෙැව 

ගගේව කැමැිකයි.  
 

ගු අබ්දුල් හසලීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு அப்துல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

ගු  මගේීතුමනි, අපි ෙැවටම් කැබිවට් පත්රිකාු ඉදිරිප් 

කරාා  මාරයි. ඔ තුමා ශ ල ්ර මව  අ ාා ශ ා ශ ෝ කාා ක් 

ගතශුාා ිකශ වුා. ඊට අු ය ්රිකපාෙව ඉතා ඉක්මනිගේ ා ා 

ගගේව අපට  ැකිශුයි කි ාා මම වි මුා් කරවුා.  
     
ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මාශඋ ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

ගු  අමාතයතුමනි,  කැබිවට් පත්රිකාුක් ඉදිරිප් කළ නි්ා ඒ 

ගැව ඔ තුමාට අුශ ෝධ් ක් ිකශ වුා.  ඉදිරිශේම, ශමම සප 

තැපැල් කාර්ථ ාා ක් පු්ුාශගව  ෑම ්ඳ ා වේලි ක් ා ා 

ශෙගේශගේ රශට් ිකශ ව ්ාමාවය මිා ගණව,  ඒ කි ගේශගේ රාශේ 

තක්ශ්මු  ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව මිා ගණගේ අුවුෙ?  වැ්ව ල, 

කිසිම විෙයා්මක පෙවමක් වැිකු ු පි ල් 051, ු පි ල් 551 

ුාශඋ දාොක් ශෙගේවෙ  ගේශගේ?  

 

ගු අබ්දුල් හසලීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு அப்துல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

තක්ශ්මු ු අුවුයි ඒක සිදු ුගේශගේ.  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මාශඋ තුගේුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

ගු  අමාතයතුමනි,  ඔ තුමා කි ව කටයු්ත ඉුම කිරීමට 

අනිුාර්ථශ ගේම ඊළ, අ  ුැ  ෙක්ුා  ා යුතු ශුවුා. ශමාකෙ, 

්ැාකි  යුතු  කාර්ථ ාා ්ාඛ්යාුක් ිකශ ව නි්ා.   ඔ තුමා අෙ ශ ල 

කටයුතු පටගේ ග්ත් කරගේව ශුගේශගේ ා ව අවුු ධ ශධ . 

ශමාකෙ, එුැනි කාා ක තමයි ඒ ්රිකපාෙව ා ා ගගේව සිධ ධ් 

ශුගේශගේ. එම නි්ා තාුකාලික පි ුරක් ු ශ ගේ ශමුැනි 

විශ මෂ ගැටලුුාට දාහුණ ම ිකශ ව වාගරික මට්ටශ ල  තැපැල් 

කාර්ථ ාාුාට ශ ෝ  දිසි ්රිකපාෙව ා ා ශෙගේව ඔ තුමාට 

 ැකි ාුක් ිකශ වුාෙ, ්ම ර කාර්ථ ාා  දාහුණ ශෙව වි ාා 

ගැටලු ්රමාණ ක් ්ඳ ගේ කර ිකශ ව නි්ා. ඒ කි ගේශගේ, ුාඩි 

ශුගේව පුුමුක් වැික එක; ඒ තැගේුාට එව ුැඩිිටිශ වේට ඉඳ 

ගගේව ඉඩක් වැික එක; ඒ ශගාල්ාගේශඋ  යිසිකා ක් වතර කර 

ගගේව විධි ක් වැික එක ුැනි ්ර මව ිකශ වුා. ඒ නි්ා රණ්ඩු 

්ු ුල් ඇික ශුවුා. මම ෙැගේ ඒ ශ ාශ ෝ වි්මතර කි ගේව 

 ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ වැ ැ. මට ාැබිාා ිකශ ව ශතාරතුු  

අුවු ශ ල ්ර මව අතුු ගිරි , කුම ැධ ෙ ුැනි ්රශධ  ුා  රපතළ 

විධි ට ිකශ වුා.  අඩුම තරමිගේ ඒ  වාගරික ්රශධ  ුාටු් 

 දිසි ්රිකපාෙව ශුගේ කරගේව  ක්රි ා මාර්ථග ක් ගගේව  ඔ තුමාට 

පුළුුගේෙ? 

ගු අබ්දුල් හසලීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு அப்துல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

ගු  මගේීතුමනි, ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ ශ්ා ා  ාා අු ය 

තැගේුාට එම ්රිකපාෙව  ා ා ශෙගේව කටයුතු කරගේව ල.  
 

මුලිනේ දි්පික්කයේ මාර්ග ඉදි කිරීම   වැය ක  

මුදල 
முல்மலத்தீவு ேொவட்ட வீதி நிர்ேொணங்கள் : 

தசலவிட்ட ததொமக 
 CONSTRUCTION OF ROADS IN MULLAITIVU DISTRICT: 

MONEY SPENT 
      1242/’1  

6.  ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
      (ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

     (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ස්්ම අධ්යාපව  ා ම ාමාර්ථග අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව - 

(1): 

(අ)    (i)   දාාිකව දි්මත්රික්ක  තුළ 1 23 ුර්ථෂ  ුවවිට 
පැුැික  දාළු මාර්ථග ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

       (ii) ඒුායිගේ තාර ෙමා ිකබූ මාර්ථග ්ාඛ්යාු ්  කි.මි. 
්රමාණ  ශකාපමණෙ; 

     (iii) ුර්ථෂ 1 23 සිට යුධ ධ්  නිම ුවතුු  එම 
දි්මත්රික්ක  තුළ මාර්ථග ඉදිකිරීම ්ඳ ා පැුික 
රා ගේ විසිගේ වි ෙ ල කරව ාෙ දාො එක් එක් 
ුර්ථෂ  අුවු ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ ශකාපමණෙ; 

 (iv)  යුධ ධ්  නිම ්ශමගේ පුබ ශමම දි්මත්රික්ක  තුළ 
මාර්ථග ඉදි කිරීම ශුුවශුගේ එක් එක් ුර්ථෂ  තුළ 
ශුගේ කරව ාෙ දාො ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ 
ශකාපමණෙ; 

 (v)  ඒ පිළි ඳ ් ලපූර්ථණ ුාර්ථතාුක් ඉදිරිප් 
කරගේශගේෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ?      

 (ආ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 
 

உயர் கல்வி ேற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமேச்சமரக் 

மகட்ட வினொ:  

(அ) (i )  முல்மலத்தீவு ேொவட்டத்தினுள் 1983ஆம் ஆண்ட 

ளவில் இருந்த தேொத்த வீதிகளின் எண்ணிக்மக 

யொது; 

 (ii )  அவற்றில் தொர் இடப்பட்டிருந்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்மக ேற்றும் கி.ேீ. அளவு எவ்வளவு; 

 (iii )  1983 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் யுத்தம் முடிவ 

மடயும்வமர இம்ேொவட்டத்தில் வீதிகமள 

நிர்ேொணிப்பதற்கொக அப்மபொதிருந்த அரசொங்கங் 

களினொல் தசலவு தசய்யப்பட்ட நிதித்ததொமக 

ஒவ்மவொர் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தவவ் 

மவறொக எவ்வளவு; 

 (iv )  யுத்தம் முடிவமடந்த பின்னர் இம்ேொவட்டத்தில் 

வீதிகமள நிர்ேொணிப்பதற்கொக ஒவ்மவொர் 

ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட நிதித்ததொமக தவவ் 

மவறொக எவ்வளவு; 

 (v )   இது ததொடர்பொன முழுமேயொன அறிக்மக 

மயச் சேர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of roads in the  Mullaitivu 
District as at 1983; 

 (ii) the number of tarred roads and the extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
governments to construct the roads in that 
district during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money allocated in each year 
separately to construct the roads in this 
district in the aftermath of the war; and 

 (v) whether a full report is submitted in this 
regard? 

(b) If not, why? 
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, එම ්ර මව ට පිළිතුු  ශමශ්මයි. 

(අ)  (i) ම ාමාර්ථග ශෙපාර්ථතශ ලගේතුුට පැුැික කාා ට 
අොළ ුර්ථෂ ක් ුව 1 23 ුර්ථෂශේ ේත  
ශවාමැත.  

  1986ගේ පුබ, (එව ල, මාර්ථග ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි  
්මථාපව  කිරීශමගේ පුබ)  

  A ශරමණිශේ මාර්ථග -කි.මී.   . 0යි.  

  B ශරමණිශේ මාර්ථග -කි.මී. 111. 3යි.  

 (ii) 1993 ු්ශර්ථ ේත ශවාමැත. 

 (iii) 1983 සිට 0112 ෙක්ුා කාා ට අොළු වි ෙ ල කළ 
දාෙල් පිළි ඳ ේත  ශවාමැත. 

 (iv) වර්ෂය  වියදම (ද  වශ්යය්  

  2009   - 

  2010   - 

  2011  ු පි ල්  13 , 7 ,271.   

  2012  ු පි ල්  07 ,3 1,027.00 

  2013  ු පි ල්    32,  1,775.   

  2014  ු පි ල්     7,3 0,025.20 

  2015  ු පි ල්     1, 32,17 .17 

  2016  ු පි ල්       ,522,1 0.10 

 (v) ඔව.    

(ආ)  අොළ ශවාශව.  

  
ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල ශුාාශව විදුලි  ා  වැිකු දාළු 

පාර්ථලිශ ලගේතුුම අඳුශර්ථ ිකශ ගේශගේ. 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔව. ෙැගේ ඒ ගැව ශ්ා ා  ාගේව ල. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මා ිතව  ැටි ට අෙ රටම අඳුශර්ථ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා පළදාුව අතුු  ්ර මව  අ ගේව. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදාුව අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

එතුමා ඉදිරිප් කරපු ුාර්ථතාු අුවු, එතුමගේාාශඋ රා  

 ා ට ප් වූ පුබ දාාිකව දි්මත්රික්ක  තුළ ඉදි කරව ාෙ මාර්ථග 

්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ කි ා ් ලපූර්ථණ ුාර්ථතාුක් ඉදිරිප් කළ 

 ැකිෙ? 

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා එතුමාට මතක් කරගේව කැමැිකයි, අශේ රා  iRoad 

ුයාපිික   ටශ් දාාිකව දි්මත්රික්කශේ පමණක් ශවාශුයි, දාළු 

සතුු  වැ  ශ,විර ්රශධ  ශේම කිශාෝමීටර්ථ 1,511ක්  ෙගේව ෙැගේ 

ශටගේඩර්ථ කැඳුා ිකශ ව  ු.  

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

2015මයි ඔ තුමගේාා රා  භාර ග්ශ්. ඊළා ලුාම, 

ශ දු ලුාම මතුාෙ  ුපුරව ශ දු ලුාමගේ කි ගේශගේ සතුරට 

්ාකගේශගේ වැ ැයි කි ව මත යි. සතුශර්ථ ුබළුතර ක් ුව 

ශෙමළ ශ දු ලුාමගේ ඉික ා්  පුරා සතුශර්ථ ශෙමළ ාවතාුට 

ුපුරව මත  තමයි සතුරට ්ාකගේශගේ වැ ැයි කි ව එක. 

ඔ තුමගේාා "   පාාව " කි ව වාමශ ගේ  ා ට පැමිණි 

රා ක්; ුැඩිපුර සතුර්ථ ශෙමළ ාවතාුශඋ ඡගේෙ  රැශගව ආපු 

ආණ්ඩුුක්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමනි,  ්ර මව  අ ගේව. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මා අ ව ්ර මව  ශම යි. ගු   ඇමිකතුමනි, ඔ තුමගේාා 

0115, 011   ා 0117 කි ව අවුු දු තුව ඇතුළත ශ ල 

දි්මත්රික්කශේ  ෙපු මාර්ථග ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ?   
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

1986ගේ පුබ එව ල, මාර්ථග ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි  ්මථාපව  

කිරීශමගේ පුබ "ඒ" ශරමණිශේ මාර්ථග කිශාෝමීටර්ථ   . 0ක්  ා "බී" 

ශරමණිශේ මාර්ථග කිශාෝමීටර්ථ 111. 3ක් ඉදි කර ිකශ වුා. 
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ශමතුමා දාාිකව දි්මත්රික්ක  ගැව අ ාා වැ ැ. ශමතුමා අ ාා 

ිකශ ගේශගේ, "... 1 23 ුර්ථෂ  ුවවිට පැුැික දාළු මාර්ථග ්ාඛ්යාු 

ශකාපමණෙ?" කි ාායි. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
"දාාිකව දි්මත්රික්ක  තුළ" කි ාා අ ාා ිකශ වුා. 

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වැ ැ, වැ ැ. "දාාිකව" කි ා ්ඳ ගේ කරාා වැ ැ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

(අ)  (i)  ්ර මවශේ ්ඳ ගේ දාාිකව දි්මත්රික්ක  ගැව කි ගේව.  
 

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, අශේ රා  පුබගි  අවුු දු ශෙක තුළ 

ආසි ාුව ්ාුර්ථධ්ව  ැාවේු් එක්ක ්ාකච්ඡා කරාා iRoad 

ුයාපිික   ටශ් ්ෑම මැිකුරණ ශකාට්ධා් කම අඩුම ගණශගේ 

කිශාෝමීටර්ථ 71ක් ්ාුර්ථධ්ව  විධි ට කටයුතු කරවුා. අපි ශ ල 

අවුු ධ ෙ අු්ාවශේ ඒ ුැඩ පටගේ ගගේවුා.   

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි මම අ ගේශගේ ඒක ශවාශුයි. ගු  

ඇමිකතුමනි, මම ඔ තුමාශගගේ ඉතාම ුග ීමශමගේ අ ගේශගේ. ශ ල 

1 23 ු්ශර්ථ කථාුක් ශවාශුයි.  

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ආශව අවුු දු ප කට, අවුු දු ශෙකකට ශවාශුයි. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තදාගේවාගේශ්මාාට දිව 111 ුැඩ්ට වක් ිකබුණා ශගේ.  

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ තුමගේාාශඋ කාාශේ ශකාච්චර  ැදුුාෙ? 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම අ ගේශගේ ඒක ශවාශුයි. ඔ තුමා මශග් එක්ක තර ා 

ගගේව ඕවෑ වැ ැ. ඔ තුමා ුග ීමශමගේ ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුුට 

ස්තර ශෙගේව. ඔ තුමගේාා  ැම ශුාාශවම මිගේෙ රාාපක්ෂ 

දාු  මට තාගේව එපා.   

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඇමිකතුමා, ඔ තුමා ඒ අතුු  ්ර මව ට පිළිතුරක් 

ශෙවුාෙ? 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පිළිතුර ශ ලකයි. අශේ රා  

 ා ට ප් වුණාට ප්මශ්ම ආසි ාුව ්ාුර්ථධ්ව  ැාවේු් එක්ක 

්ාකච්ඡා කරාා සතුු  - වැ ශ,විර ්ෑම මැිකුරණ 

ශකාට්ධා් ක ටම කිශාෝ මීටර්ථ  1ක කාපට් පාරුල් ා ා ශෙගේව 

තීරණ  කර ිකශ වුා. ෙැගේ අපි ඒකට ශටගේඩර්ථ කැඳුාා 

ිකශ වුා. 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

ගු  ඇමිකතුමනි, ඒ කි ගේශගේ ඔ තුමගේාාශඋ රාශේ ශ ල  

අවුු දු ශෙක-තුවම ශ ල විධි ට තමයි ශගවිාා ිකශ ගේශගේ.   ඒ 

කි ගේශගේ ශමාවේ් කරාා වැ ැ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා ්ර මව  අ ගේව. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  ඇමිකතුමනි, ශටගේඩර්ථ කැඳුාා ඉදිරිශේම ක්රි ා්මක 

කිරීමක් ගැවයි ඔ තුමා කි ගේශගේ. මම අ ගේශගේ ශ ලකයි. 1 23 

සිට යුධ ධ්  පැුැික කාාශේ්, යුධ ධ්  නිම ්ශමගේ පුබු් සතුු  

පළාශ් ශ ල දි්මත්රික්කශේ මාර්ථග ුැඩිශ ගේම ්ාුර්ථධ්ව  වුශණ් 

මිගේෙ රාාපක්ෂ මැිකතුමාශඋ රා   ටශ් කි ාා ම ාමාර්ථග 

විෂ  භාර අමාතයතුමා විධි ට තදාගේවාගේශ්ම පිළිගගේවුාෙ? 

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ඔ තුමාශඋ මත . 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඉගේ පුබු රා  භාර ග්ශ් තදාගේවාගේශ්මාා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා, අෙ ුැඩ කටයුතු රාශි ක් ිකශ ව නි්ා අතුු  

්ර මව  ඉක්මනිගේ අ ගේව.   

 
ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, තුගේුව අතුු  ්ර මව  අ ගේව මම 

ගු  ගීතා ්මගේමලී වේමාරසිා  මගේීතුමි ට භාර ශෙවුා. 

 
ගු ගීතා ්ම්මලී කුමාරසංහස මහසත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) கீதொ சேன்ேலீ குேொரசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මම තුගේුව අතුු  ්ර මව  අ වුා. 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු  ඇමිකතුමනි, ඔ තුමගේාා ශ ල කාා  තුළ පාරුල් 

 ෙගේව වි ාා දාොක් ශුගේ කර ිකශ වුා. ඔ තුමා ෙැගේ ඒක 

පිළිග්තා.  ඔ තුමගේාාට ශ ල පිළි ඳු  කිසි  ල ්ැාැ්මමක් 

ිකශ වුාෙ, ඒ ්ැාැ්මම ශමාකක්ෙ?  අධිශවගී මාර්ථග ක්  ොා 

වැ්ශ් ඇයි? අශේ ගාල්ා දි්මත්රික්කශ ගේ  ව අධිශවගී 

මාර්ථගශේ  ඉතුු  ශකාට් ඔ තුමගේාා ආර ලභ කරගේශගේ කුොෙ? 

ඒක ශකාශ ාමෙ කරගේශගේ? 
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  මගේීතුමි නි, ඔ තුමි  ගිිගේ ශ ාඳට  ාගේව. 

ශ ලිඅ්ත ෙක්ුා අධිශවගී මාර්ථග  ඉතාම ශ ාඳිගේ ්ක්ම කරවුා. 

ගු  මගේීතුමි නි, අපි ශෙශෙවාම එකට  දා; ගිිගේ  ාදා.  

 
 අනව්රයය් භුක්ින විඳින රජයේ ඉඩම්වල  

බලපත්ර යබදා දීම   මාතර දි්පික්කය 
அனுேதியின்றிப் பயன்படுத்துகின்ற அரச கொணிகளுக்கு 

உறுதிப்பத்திரம் வழங்கல்: ேொத்தமற ேொவட்ட ம் 
PROVISION OF LICENCES TO GOVERNMENT LAND UTILIZED 

IN UNAUTHORIZED MANNER: MATARA DISTRICT 
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7.  ගු ඩල්ප අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඉඩ ල අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (0)  

(අ)  (i) තමාශඋ පදිාචි  ්ඳ ා ශ ෝ ුගාුගේ ්ඳ ා ශ ෝ 
ුයාපාරික කටයුතු ්ඳ ා ශ ෝ ්රශවණිගත ඉඩ ල 
ශවාමැික ාවතාු රා ට අ ් ඉඩ ල තම 
පරි රණ  පිණි් අවු්රශ ගේ සපශ ෝගී කර 
ගගේවා  ු්; 

 (ii) කාා ාශඋ ඇුෑශමගේ එශ්ම අවු්රශ ගේ භුක්ික 
විඳිුව ා ව ඉඩ ල රාශේ අයිිකශ ගේ  ැ ැර 
ශකාට, නි මාුවකූාු පුරාමශ ල පිළිශුතක් ්ෑම 
රා ක් විසිගේම පු්ුාශගව ආ  ු්; 

 එතුමා ෙගේශවිෙ? 
 

(ආ)  (i) ඒ අුවු, ුර්ථෂ 0113 සිට ශ ල ෙක්ුා මාතර 
දි්මත්රික්ක  තුළ ශ ො ම ඇික ඔේපු, මමවා පත්ර, 
ිමික ල පත්ර ශ ෝ  ාපත්ර ්ාඛ්යාු ශුගේ ශුගේ 
ු ශ ගේ කුශර්ථෙ; 

 (ii)  ඉ ත (i) ි ්ඳ ගේ ්ාඛ්යාු, මාතර දි්මත්රික්කශේ 
්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා් මට්ටමිගේ ශුගේ 
ශුගේ ු ශ ගේ කුශර්ථෙ;  

 (iii) මාතර දි්මත්රික්කශේ රාශේ ඉඩ ල අවු්රශ ගේ 
භුක්ික විඳිව, එශ ් කිසිදු නීතයුවකූා 
ශල්ඛ්ව ක් අිමි පුධ ගා ගේ ්ාඛ්යාු, ්රාශධ ීය  
ශල්ක ල ශකාට්ධා් අුවු ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ 
කුශර්ථෙ; 

 (iv)  ඉ ත (iii)ි ්ඳ ගේ පුධ ගා ගේ ශුත මමවා 
පත්ර ක් ශ ෝ අුම ු ශ ගේ  ාපත්ර ක් ශ ෝ 
ා ාමමට පි ුර ගගේශගේෙ;   

 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශවිෙ? 

(ඇ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 

 கொணி அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

( அ) (i) தேது குடியிருப்புக்கொக அல்லது பயிர்ச் 

தசய்மகக்கொக அல்லது வர்த்தக நடவடிக்மக 

களுக்கொக ேரபுொிமேக் கொணிகமளக் 

தகொண்டிருக்கொத ேக்கள் அரசுக்குச் தசொந்தேொன 

கொணிகமளத் தேது பயன்பொட்டுக்கொக அனுேதி 

யின்றிப் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பமதயும்; 

 (ii) கொலப்மபொக்கில் அவ்வொறு அனுேதியின்றிப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ற கொணிகமள அரச 

உொிமேயிலிருந்து அகற்றி,  முமறசொர்ந்த 

விதத்தில் மகயளிக்கும் நமடமுமறதயொன்று 

ஒவ்தவொரு அரசொங்கத்தினொலும் மபணிவரப் 

பட்டது என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) அதன் பிரகொரம், 2013ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 

இற்மறவமர ேொத்தமற ேொவட்டத்தில் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ள உறுதிகள், அளிப்புப் 

பத்திரங்கள், உொித்துப் பத்திரங்கள் அல்லது 

உொிேப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்மக 

தனித்தனியொக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) மேமல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எண்ணிக் 

மகயொனது ேொத்தமற ேொவட்டத்தின் பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவு ேட்டங்களில் தவவ்மவறொக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iii) ேொத்தமற ேொவட்டத்தில் அரச கொணிகமள 

அனுேதியின்றிப் பயன்படுத்துகின்ற, இருப் 

பினும் எதுவித சட்ட ொீதியொன ஆவணத்மதயும் 

தகொண்டிரொத ஆட்களின் எண்ணிக்மக, பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவின் பிரகொரம் தனித்தனியொக 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv) மேமல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ஆட்களுக்கு அளிப்புப் பத்திரத்மத அல்லது 

ஆகக் குமறந்தது உொிேப் பத்திரத்மதப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 

 

asked the Minister of Lands:  
 

(a) Is he aware that - 

 (i) people without inherited lands for their 
residential or cultivation or business 
purposes grab government land for their 
use without permission; 

 (ii) a policy of alienating and properly 
transferring the ownership of such grabbed 
lands with the passage of time, has been 
maintained by all successive governments? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) accordingly, the number of deeds, grants, 
title certificates or licenses distributed in 
Matara District from 2013 up to now, 
separately; 
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 (ii) the number mentioned in (i) above 
separately in terms of Divisional Secretary's 
Divisions in Matara District; 

 (iii) the number of persons who utilize 
government lands in an unauthorized 
manner but lack any legal document, in 
terms of each  Divisional Secretary's 
Division in Matara District; and 

 (iv) whether action will be taken to provide a 
grant or at least a license to the people 
mentioned in (iii) above? 

(c) If not, why? 

 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා (්ංචාරක ්ංවර්ධාන හසා 

ක්රි ප්ිනයානි ආගමික ක යුුර අමාතයුරමා ්හස ඉඩම් 

අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத்தி 

ேற்றும் கிறிஸ்தவ சேய அலுவல்கள் அமேச்சரும் கொணி 

அமேச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගු  කථාවා කතුමා, මා එම ්ර මව ට පිළිතුර ශෙවුා. 

 

(අ)  (i) ෙනිමි. 

 (ii) ෙනිමි. 
 

(ආ)  (i) 2013 ු්ශර්ථ සිට ශ ල ෙක්ුා ඉඩ ල ්ාුර්ථධ්ව ආරා 
පවත, රාශේ ඉඩ ල ආරා පවත  ා ඉඩ ල විශ මෂ 
විධිවිධ්ාව  පවත  ව පව් මඟිගේ  ැ ැර කරව 
ාෙ ඉඩ ලුා වි්මතර ප ත පරිදි ශව. 

 1.  ඉඩ ල ්ාුර්ථධ්ව ආරා පවත  ටශ් - 

    ාපත්ර 11,152 (එශකාශළා්මෙ ්ම එකසි  
පව්මඅට)  

   මමවා පත්ර  ,0 1 (වුෙ ්ම ශෙසී   ැට)  

   මධ්යම පාගේිකක මමවා පත්ර 017 (ශෙසි  ො ත)  

 2.  රාශේ ඉඩ ල ආරා පවත  ටශ් - 

   මර්ථඝ කාලීව  දු  ාපත්ර 1, 0  (එක්ෙ ්ම 
 ාරසි  විසි තර)  

   නිෙ ්ම මමවා පත්ර 13 (තුව)  

   ුබවාමි මමවා පත්ර  2  ( ාරසි  අූ වම )  

   පූාා භූමි මමවා පත්ර 1  ( තර)  

   ශෙපාර්ථතශ ලගේතු පැුරීම 17 (ො ත)  

 3.  ඉඩ ල ප්රදාන (විශ මෂ විධිවිධ්ාව)  පවත  ටශ්- 

   නි ාෙව ්ාධ්ව පත්ර 01 (විසි එක)  
 

 (ii) ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා මට්ටමිගේ ා ා ම 
ිකශ ව  ාපත්රුා වි්මතර  ප ත ුුරශව ෙැක්ශව. 

 (iii) අවු්රශ ගේ මාතර දි්මත්රික්ක  තුළ ඉඩ ල භුක්ික 
විඳිව නීතයුවකූා ශල්ඛ්ව ක් අිමි 
පුධ ගායිගේශඋ ්ාඛ්යාු 2,103කි. (අටෙ ්ම 
එකසි  විසිතුව)  

 

 

මාතර දි ප්ික්කයේ රජයේ ඉඩම් අනව්රයය් භුක්ින 

විඳින පුද්ගලයි් පිළිබඳ යතාරුරු ලබාගැනීම. 

  

 (iv)  ඔව. 

(ඇ)  අොළ ශවාශව. 
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[යමම යල්ඛනය පු්පතකාලයේ ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது.] 

[This document also placed in the Library.] 

[යමම යල්ඛනය පු්පතකාලයේ ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது.] 

[This document also placed in the Library.] 



පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදාුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

ගු  ඇමිකතුමනි, ඔ තුමා ඉදිරිප් කළ ්ාඛ්යා ශල්ඛ්ව අුවු එම 

දි්මත්රික්කශේ ඉඩ ල අිමි, ඒ ඒ ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා ශුත 

ශ ාදා කරුව ාැබූ ඉල්ලු ල පත්ර ්ාඛ්යාු, එශ ම වැ්ව ල 

 ඳුවාශගව ිකශ ව ඉඩ ල අිමි පවුල් ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ? 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔ තුමා ශ ල ්ර මවශ ගේ ඒ පිළි ඳු අ ාා වැ ැ. මමවා පත්ර 

පිළි ඳ වි්මතර තමයි ඔ තුමා අ ාා ිකශ ගේශගේ. 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔ තුමා ළ, ඒ ශතාරතුු  ිකශ වුා ව ල මට ා ා ශෙගේව. 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
වැ ැ, ඒ ශතාු තුු  වැ ැ. 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒ ශතාරතුු  ෙැවට වැ ැ? 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව, අෙ ශගවැල්ාා වැ ැ. 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශ ාඳයි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙුැනි අතුු  ්ර මව . 
 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගු  කථාවා කතුමනි,  මශඋ ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

ගු  කථාවා කතුමනි, අශේ දි්මත්රික්කශේ  රපතළ ්ර මව ක් 

ිකශ වුා. මිගේෙ  ාපා අශේුර්ථධ්ව මගේීතුමා ඉගේවුා; බුධ ධික 

පිකරණ මගේීතුමා ඉගේවුා; කාචව විශේශ්මකර මගේීතුමා 

ඉගේවුා; අපි සි ලු ශෙවාම ෙගේවුා, අශේ කාා ් ඇතුළුු ශ ල 

ෙක්ුාම නීතයුවකූා ඔේපු ා ාම ශවාමැික ුබවාමි ග ලමාව 

රාශි ක් ිකශ ව  ු. ගු  ඇමිකතුමනි, ශමතැව ිකශ ව ශාාවේම 

ගැටලුු තමයි, Condominium Property Act එක  ටශ් - 

් ාධිපතය ශධ පළ පවත  ටශ් - විශ මෂශ ගේම ම ල් නිුා් 

විධි ට  ෙපු නිුා්ුාට ඔේපු ා ාමමට ්රාශධ ීය  ශල්ක ලුු ගේට 

ිකශ ව ශවා ැකි ාු. 

පාර්ථ මු ීමප ක් එකතු ශුාායි ඒ ්ර මව  වි්ඳි  යුතුු 

ිකශ ගේශගේ. ශ ලක ඉතා  රපතළ කාරණ ක්. නූශේශුා, 

ක ලමල්ු්ත,  ාදාශගු්ත ආම ු ශ ගේ මාතර වගරශේ 

පමණක් ඒ ුාශඋ ග ලමාව ප ක් ිකශ වුා. ඒ නි්ා ඔ තුමගේාා 

කඩිව ල විශ මෂ ුයාපිික ක් ඒ ශුුවශුගේ ්ැාුබ ල කරවුාෙ? 

ගු  කථාවා කතුමනි, ශමාකෙ, ඒ පගේවශේම නිුා් ශගාඩ වැඟූ 

අශවවේ්  දි්මත්රික්කුා්  ැම තැවම ශ ල ගැටලුු ඇතැයි කි ා 

අපි සපකල්පව  කරවුා. ඒකට විශ මෂ ්ැාැ්මමක් ඔ තුමා ළ, 

ිකශ වුාෙ, එශ ම වැ්ව ල තදාගේවාගේශ්මාාට ශ ල 

් ල ගේධ්ශ ගේ ිකශ ව වි්ඳුම ශමාකක්ෙ? 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
 ාපත්ර ා ා මාා ිකශ වුා. 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගු  ඇමිකතුමනි,  ාපත්ර ා ා මම ගැව ශවාශුයි.  ම ල් 

නිුා් විධි ට  ෙපු ුබවාමි ග ලමාව ිකශ වුා.   ාපත්ර  - ඔේපුු 

- මමට ශවා ැකියි  කි ාා ්රාශධ ීය  ශල්ක ලුු  පු්ගේශගේ, ඒුා 

ම ල් නිුා් නි්යි. එ  ් ාධිපතය ශධ ශපාළ පවත -  

Condominium Property Act එක -  ටශ් තමයි ශෙගේව 

ශුගේශගේ කි ාායි ඔවුගේ කි ගේශගේ. වදා් ඒ  ටශ් අු ය 

මූලික ්ාධ්ක ් ලපූර්ථණ කර ගැනීමට ශවා ැකි ාුක් ිකශ ව 

 ුයි රාාය නිාධ්ාරිගේ පු්ගේශගේ. ඒ නි්ා ඔ තුමාශඋ මැදි ් 

්ම ශ ල ්ඳ ා කඩිවමිගේ  අු ය ුවුා. 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මම ඒ ගැව ශ්ා ා  ාා වි්ඳු ල ා ා ශෙගේව ල. 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔ තුමාු අප ුබතාුට ප් කරගේව  ාාශපාශරා්තු 

ශුගේශගේ වැ ැ. 

 
ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
වැ ැ, වැ ැ. අප ුබතාුකට ප් ්මක් ශවාශුයි. ශ ලක 

අු යතාුක්. 

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

පැ ැදිලියි. 

 
ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
අයිිකුාසික ල ාැබිාා වැිකු මිනිුබගේ ශමාව තර ල 

අප ුබතාුාට ාක් ශුාා ඉගේවුාෙ කි ාා අපි ෙගේවුා. ඔ තුමා 

ශ ාඳ ්ර මව ක් ඇහුශව. 

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  
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මශඋ අු්ගේ අතුු  ්ර මව , ගු  කථාවා කතුමනි. නිුා් 

අිමි, ඉඩ ල අිමි අ ට ිකශ ව ආ්ගේවම විකල්ප  තමයි, ග ල 

පුළුල් කිරීම  ටශ් අු ය නිුා්, ඉඩ ල ා ා මම.  විශ මෂශ ගේම 

ඉඩ ල ා ා මම.  ඒ ්ඳ ා ුබදුුබ ඉඩ ල රාශි ක් මාතර දි්මත්රික්කශේ 

ිකශ වුා. ශ ල ශමාශ ාශ් ්ාඛ්යා ශල්ඛ්ව ඔ තුමාශඋ අශ් 

වැික නි්ා දි්මත්රික්කශේ ඉඩ ල අිමි පවුල් ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ 

කි ාා ඔ තුමාට නි මචිතු කි ගේව  ැ ැ. මම ඔ තුමාට ශෝම 

පුරගේශගේ් වැ ැ,  ඔ තුමාට ඒ ්ඳ ා  ූ ොව ල ශුාා එගේව 

පුළුුගේකමක් ිකබුශණ් වැික නි්ා. වදා් ඉඩ ල අිමි පවුල් 

්ාඛ්යාු්, ග ල පුළුල් කිරීම  ටශ් ා ා දි   ැකි ඉඩ ල 

්ාඛ්යාු් - වි ාා ඉඩ ල ්ාඛ්යාුක් ිකශ ව නි්ා - 

් ල ගේධ්ශ ගේ ඔ තුමා මාතර දි්මත්රික්ක ට අොළ විශ මෂ 

තීගේදුුක් ගගේව කි ාා මම ඉතාම ශගෞරුශ ගේ ඉල්ලීමක් 

කරවුා. 

 

 

ගු යජෝ් අමරුරංග මහසතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
පුබ ගි  ෙු්මුා අපි මාතර, ගාල්ා ආම ්රශධ  ුා ඉඩ ල 

අයිිකුාසික ල පිළි ඳු රැ්ම් ල ගණවාුක් පැුැ්වූුා.  ැම 

ගශ ලම ඉඩ ල වැික අ ට ඉල්ලු ල කරගේව කි ාා ුාශඋම ඒ 

අ ශඋ අු යතාුගේ ඉුම කරාා ශෙගේව අපි කටයුතු කළා. 

ාවාධිපිකතුමාශඋ කාර්ථ  ්ාධ්ව ුැඩ පිළිශුළ  ටශ් තමයි එ  

ක්රි ා්මක වුශණ්. ඒ කාර්ථ ට ් ල ගේධ් ශුාා, ඉඩ ල ශවාාැබුණු 

අ  ඉගේවුා ව ල අපි ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ ශ ා ාා  ාාා, වි්ඳුමක් 

ා ා ශෙගේව ල. 

 

 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

වි ාා පිරි්ක් ඉගේවුා, ගු  ඇමිකතුමනි.   
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේව, ගු  ඇමිකතුමා. ශ ාඳයි. ශ ාශ ාම 

්මතුිකයි.  

්ර මව අාක 2-1300/'1  - (1) , ගු  ුාුබශධ ු වාවා ක්කාර 

මැිකතුමා. අග්රාමාතයතුමා ්  ාාිකක ්රිකප්ික  ා ආර්ථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගගේ ඇසීමට. 

 

 

ගු වාසුයද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මා එම ්ර මව  අ වුා. 

 
 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  කථාවා කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ්  ාාිකක ්රිකප්ික 

 ා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශුුවශුගේ ඒ ්ර මව ට පිළිතුු  

මම ්ඳ ා ්ික ශෙකක් කල් ඉල්ාවුා. 
 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නියයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

මූලය ප්රිනපාදන ලබාදීයම් (වියශ්පෂ  යයෝජනා ්රමය   

අනුරාධාපුර දි්පික්කය 
நிதி ஏற்பொடுகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்கும் ( விமசட)  

திட்டம் :அநுரொதபுர ேொவட்டம் 
SPECIAL SCHEME FOR PROVISION OF FINANCIAL 

ALLOCATION: ANURADHAPURA DISTRICT  
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9. ගු එ ප්. සී.  මුුරකුමාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.சீ. முத்துகுேொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

්මුශධ   කටයුතු අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (1) : 

(අ)  (i)  2014 ුර්ථෂශේ ු පි ල් මිලි ව 05 ක මූාය 
්රිකපාෙව ා ාමශ ල (විශ මෂ)  ශ ෝාවා ක්රම  
 ටශ් අුවරාධ්පුර දි්මත්රික්ක ට ශකාපමණ 
දාොක් ාැබුශණ්ෙ; 

 (ii)  එම දාෙල් ශ ාෙුා සිදු කර ඇික කාර්ථ  ගේ 
කුශර්ථෙ; 

 (iii)  ශමම ශ ෝාවා ක්රම   ටශ් ්මු ා රැකි ාාාීනගේ 
්ඳ ා මිාම ශගව ශ ල ුවවිට ්රාශධ ීය  ශල්ක ල 
කාර්ථ ාාුා ඉිකරි ් ඇික භාණ්ඩ ්රමාණ  ්  
ඒුාශේ ුටිවාකම, එක් එක් ්රාශධ ීය  ශල්ක ල 
ශකාට්ධා්  අුවු ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ 
කුශර්ථෙ;  

 (iv) ්මු ා රැකි ාාාීනගේ නිර්ථශධ   කරව ාධ ශධ  
තුාාශගේ ්ාුර්ථධ්ව නිාධ්ාරි ා විසිගේ  ු 
පිළිගගේශගේෙ; 

 (v)  ඉිකරි භාණ්ඩ ්මු ා රැකි ාාාීනගේට  ශ ො අු්ගේ 
කරුව ා ව දිව  කුශර්ථෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශවිෙ? 

(ආ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 
 

உள்நொட்டலுவல்கள் அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

( அ) (i)  2014ஆம் ஆண்டு  25 ேில்லியன் ரூபொய் நிதி 

ஏற்பொடுகமள தபற்றுக் தகொடுக்கும் (விமசட) 

திட்டத்தின் கீழ் அநுரொதபுரம் ேொவட்டத்திற்கு 

எவ்வளவு நிதி கிமடத்தது என்பமதயும்; 

 (ii) மேற்படி நிதிமயப் பயன்படுத்தி மேற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ள பணிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் சுயததொழில் முயற்சி 

யொளர்களுக்கொகக் தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டுத் 

தற்மபொது பிரமதச தசயலகங்களில் எஞ்சியுள்ள 

தபொருட்களின் அளவுகள் ேற்றும் அவற்றின் 

தபறுேதி, ஒவ்தவொரு பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவுக்கும் அமேய தனித்தனிமய யொது 

என்பமதயும்; 

 (iv) சுயததொழில் முயற்சியொளர்கள் துலொமன 

அபிவிருத்தி அலுவலொினொமலமய சிபொொிசு 

தசய்யப்பட்டனர் என்பமத அவர் 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பமதயும்; 

 (v )  எஞ்சியுள்ள தபொருட்கமளச் சுயததொழில் முயற்சி 

யொளர்களுக்கு விநிமயொகித்து முடிக்கப்படும் 

திகதி யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

asked the Minister of Home Affairs:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the amount received by Anuradhapura 
District under the special scheme to provide 
a financial allocation of Rs.25 million in the 

year 2014; 

 (ii) tasks carried out spending that amount;  

 (iii) the quantity of items left in Divisional 
Secretariat Offices after being purchased  
for self-employed persons under this 
scheme and their value, separately 
according to each Divisional Secretariat;  

 (iv) whether he admits that self-employed 
persons were recommended by the 
Development Officer of Thulane;  

 (v) projected date of completion of distribution 
of remaining items to self-employed 
persons?  

(b) If not, why? 
 

 

ගු නිමල් ලා්්ා මහසතා ( ප්වයද්ශ් ක යුුර නියයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ - உள்நொட்டலுவல்கள் பிரதி 

அமேச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ්මුශධ   කටයුතු අමාතයතුමා 

ශුුවශුගේ මා එම ්ර මව ට පිළිතුු  ශෙවුා. 
 

(අ)  (i) ු පි ල් මිලි ව 175කි. 

 (ii)  ටිතා ප ුබක ල ්ාු ර්ථධ්ව ුයාපිික 

  ්මාා ුබ ්ාධ්ව ුයාපිික 

  ජීුශවෝපා  ආශ්රිත කර්ථමාගේත/ුයාපිික ුැඩිදියුණු 
කිරීම ්ඳ ා ප ුබක ල ්ැපයීම  ා අභිශේරණ 
්ඳ ා භාණ්ඩ  ා සපකරණ ා ාමම. 

 (iii) සි ලුම භාණ්ඩ ශ ල ුවවිට ්රිකාාභිගේ අතර ශ ො 
අු්ගේ කර ඇත. 

 (iv) ඔව. 

  ්රිකාාභිගේ නිශ ෝාව  කරව ආ්වශේ 
ශධ  පාාව අධිකාරි  විසිගේ ශ ාාවා කරව ාෙ 
ජීුශවෝපා  ආශ්රිත කර්ථමාගේත ්ඳ ා අොළ 
ුයාපිික ුාර්ථතාු ්රාශධ ීය  ශල්ක ලශඋ 
නිර්ථශධ    ්ිතු දි්මත්රික් ශල්ක ල ශුත 
ාැබීශමගේ අවතුු ු ක්රම් ලපාෙව අධ්යක්ෂ විසිගේ 
ුයාපිික ුාර්ථතාු අුවමත ශකාට ක්රි ා්මක කිරීම 
්ඳ ා ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශුත ශ ාදා කරව ාම. ඒ 
අුවු ශධ  පාාව අධිකාරි  විසිගේ ශ ෝාවා කරව 
ාෙ ්රිකාාභිගේ අතුරිගේ ුබදුුබ ්රිකාාභිගේ තුාාශගේ 
ආර්ථික ්ාුර්ථධ්ව නිාධ්ාරි විසිගේ නිර්ථශධ   කර 
්රාශධ ීය  ශල්ක ලශඋ අුවමැික  ්ඳ ා ශ ාදා 
කරව ාම.  

 (v) අොළ ශවාශව. 
 

(ආ)  අොළ ශවාශව. 

ගු එ ප්. සී.  මුුරකුමාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.சீ. முத்துகுேொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදා ුව අතුු  ්ර මව  

ශම යි.  ගු  නිශ ෝාය ඇමිකතුමනි, ්රාශධ ීය  ශල්ක ල 

කාර්ථ ාාුා භාණ්ඩ තු ඉතුු  ශුාා ිකශ වුා. ඒ ඉතුු  ටික 

ශ ෙගේශගේ කුොෙ කි ාායි  මම අ ගේශගේ.  
 

ගු නිමල් ලා්්ා මහසතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාාුා ඉතුු  ශුාා ිකශ වුා ව ල, 

 ැකි ඉක්මනිගේ ඒුා ශ ෙගේව කටයුතු කරගේව ල. 

 

ගු එ ප්. සී.  මුුරකුමාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.சீ. முத்துகுேொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ශ ෙව දිව  මට පැ ැදිලි මදි. 

 

ගු නිමල් ලා්්ා මහසතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔ තුමා කි වුා, භාණ්ඩ ඉතුු  ශුාා ිකශ වුා කි ාා. මට 

දුගේුව ලිපිුා ඒ පිළි ඳු ්වි්මතර ුාර්ථතාුක් වැ ැ. ඒ නි්ා 

භාණ්ඩ ුර්ථග ශමාවුා  රි ඉතුු  ශුාා ිකශ වුා ව ල, ඒ 

අොළ  ුබදුුබක ලාාභිගේු ශතෝරාශගව ඉතා ඉක්මනිගේ -මම 

ිතගේශගේ ්ික ශෙකක කාා ක් තුළ- ඒුා ශ ො අු්ගේ කරගේව 

අපි කටයුතු කරවුා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  අ ගේව. 

 
ගු එ ප්. සී.  මුුරකුමාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.சீ. முத்துகுேொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

්මු ා රැකි ා කිරීම ්ඳ ා ා ා මමට ිකශ ව භාණ්ඩ ෙැවට ඒ 

්මථාවුා අවුු දු ශෙක මාරක් ික්මශ්ම ිකශ වුා. අවුු දු 

ශෙක මාරක් ශුව ශකාට ්ම ර භාණ්ඩ පාවිච්චි කරගේව  ැරි 

ත්්ු ට ප් ශුවුා. මම අ ගේශගේ, ශ ල ආණ්ඩුු ශ ල තර ල 

ශපාඩි ශෙ ක් කරගේව ්රමාෙ ශුගේශගේ ඇයි කි ව එකයි. අු ය 

ාැයි්මතු මාා ිකශ වුා. නිාධ්ාරිගේ පරීක්ෂා කරාා මාා 

ිකශ වුා. එශ ම ිකශ ධ ම් අවුු දු ශෙක මාරක් ශ ල භාණ්ඩ 

ශ ො මම පරක්වේ කිරීම තුළ, ්ම ර භාණ්ඩ පාවිච්චි ශවාකිරීම 

නි්ා අක්රී  ශුාා ිකශ වුා. එුැනි ත්්ු ක් තුළ ඒ ්මු ා 

රැකි ාාාභි ාට එම භාණ්ඩ ා ා ගැනීශමගේ  ්රශ ෝාව ක් 

ශවවිෙ?  

 

ගු නිමල් ලා්්ා මහසතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගු  මගේීතුමනි, මම පළදාුැනි අතුු  ්ර මව ට ස්තර 

දුගේුව විධි ටම තමයි ශම ට් ස්තර ශෙගේව ශුගේශගේ. එි 

ිකශ ව භාණ්ඩ පිළි ඳ ුාර්ථතාුක් මශඋ අශ් ෙැවට වැ ැ. 

ඔ තුමා අ ව ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ්ඳ ා පිළිතුු  ශෙගේව,  

ශමතර ල ්රමාෙ ් එම භාණ්ඩ ශ ොමශමගේ ්රශ ෝාව ක් 

ිකශ වුාෙ, වැධ ෙ කි ව ්ර මව ට අොළ ස්තර  ශෙගේව් 

මශඋ ළ, ුාර්ථතාුක් වැ ැ. ඔ තුමා කි පු කාරණා පිළි ඳු 

අමාතයාා ශ ගේ ශ ා ාා  ාාා ඔ තුමාට පිළිතුරක් 
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[ගු   එ්ම. සී.  දාතුවේමාරණ  ම තා] 
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්ප ගේව ල.  ශ ෙගේව ශගවාපු භාණ්ඩුලිගේ ෙැවට ඉතුු  ශුාා 

ිකශ වුාෙ, ඒුා අාාභ ානි ශුාා ිකශ වුාෙ, ඒුාට ශමාවුාෙ 

කරගේව පුළුුගේ  කි ව එක ගැව ඔ තුමාට ුාර්ථතාුක් ශෙගේව ල.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුගේුැනි අතුු  ්ර මව ක් ිකශ වුාෙ, ගු  මගේීතුමනි? 

 
ගු එ ප්. සී.  මුුරකුමාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.சீ. முத்துகுேொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මම ශ ල ත්්ු  ගැව ඇහුශව, ශ ල 

ගැව දි්මත්රික් කමිුමශවම් ්ාකච්ඡා කළ නි්ායි. ඒක ශධ  පාාව 

අර්ථබුෙ කට ගිිල්ාා ිකබුණා. අපි ෙැක්කා, ශ ල අවුු දු ශෙක මාර 

තුළ ශ ල භාණ්ඩ ශමශ්ම ිකබි ම  අොළ පුධ ගායිගේට තුම ශ ලුා 

ා ාම ශවාමැික  ු. ම ව මැ ගේ ආදි  ෙමා ශ ල ශුව ශකාට 

අවුු දු ශෙක මාරක්, අවුු දු තුවක් විතර ශුවුා. ශ ලුා 

්රශ ෝාව ට ශගව වැ ැ. ඒ නි්ා ඔ තුමා ශ ල පිළි ඳු 

ශපෞධ ගලිකු ශ්ා ා  ාා ශ ල භාණ්ඩ ඒ පුධ ගායිගේට ා ා 

ශෙගේව කි ා ඉල්ලීමක් කරවුා. අොළ ායි්මතුු ්ාුර්ථධ්ව 

නිාධ්ාරි ා ්මීක්ෂණ  කරාා, ''ශ ල ශ ල පුධ ගා ාට ශ ලක ාැබි  

යුතුයි, ඔහු ශ ලක ාැබීමට ුබදුුබයි'' කි ාා ෙැගේ තීරණ  කර 

ිකශ වුා. ඒ නි්ා ඉතා ඉක්මනිගේ ඒුා ශ ො  ැරීමට කටයුතු 

කරගේව කි ා ඉල්ාවුා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. ඒ පිළි ඳු ගු  නිශ ෝාය ඇමිකතුමා අුධ්ාව  

ශ ාදා කරගේව. 
 
යාපනය  දි්පික්කය ුර  මාර්ග ඉදිකිරීම   යව් 

ක  මුදල 
யொழ்ப்பொண ேொவட்ட வீதி நிர்ேொணங்கள் : 

தசலவிட்ட ததொமக 
CONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA DISTRICT:  MONEY 

SPENT  
1243/’1  

 
11. ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 

(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ස්්ම අධ්යාපව  ා ම ාමාර්ථග අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  

- (1): 

(අ)    (i)    ාපව   දි්මත්රික්ක  තුළ 1 23 ුර්ථෂ  ුවවිට 
පැුැික  දාළු මාර්ථග ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

       (ii) ඒුායිගේ තාර ෙමා ිකබූ මාර්ථග ්ාඛ්යාු ්  කි.මි. 
්රමාණ  ශකාපමණෙ; 

     (iii) ුර්ථෂ 1 23 සිට යුධ ධ්  නිම ුවතුු  එම 
දි්මත්රික්ක  තුළ මාර්ථග ඉදිකිරීම ්ඳ ා පැුික 
රා ගේ විසිගේ වි ෙ ල කරව ාෙ දාො, එක් එක් 
ුර්ථෂ  අුවු ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ ශකාපමණෙ; 

 (iv)  යුධ ධ්  නිම ්ශමගේ පුබ ශමම දි්මත්රික්ක  තුළ 
මාර්ථග ඉදි කිරීම ශුුවශුගේ එක් එක් ුර්ථෂ  තුළ 
ශුගේ කරව ාෙ දාො ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ 
ශකාපමණෙ; 

 (v)  ඒ පිළි ඳ ් ලපූර්ථණ ුාර්ථතාුක් ඉදිරිප් 
කරගේශගේෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශවිෙ?      

(ආ)  ශවා එශ්ම ව ල ඒ මගේෙ? 
 

உயர் கல்வி ேற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமேச்சமரக் 

மகட்ட வினொ:  

(அ) (i) யொழ்ப்பொண ேொவட்டத்தினுள் 1983ஆம் ஆண்ட 

ளவில் இருந்த தேொத்த வீதிகளின் எண்ணிக்மக 

யொது; 

 (ii) அவற்றில் தொர் இடப்பட்டிருந்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்மக ேற்றும் கி.ேீ. அளவு எவ்வளவு; 

 (iii) 1 9 8 3 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் யுத்தம் 

முடிவமடயும்வமர இம்ேொவட்டத்தில் வீதிகமள 

நிர்ேொணிப்பதற்கொக அப்மபொதிருந்த அரசொங்கங் 

களினொல் தசலவு தசய்யப்பட்ட நிதித்ததொமக 

ஒவ்மவொர் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தவவ் 

மவறொக எவ்வளவு; 

 (iv) யுத்தம் முடிவமடந்த பின்னர் இம்ேொவட்டத்தில் 

வீதிகமள நிர்ேொணிப்பதற்கொக ஒவ்மவொர் 

ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட நிதித்ததொமக தவவ் 

மவறொக எவ்வளவு; 

 (v) இது ததொடர்பொன முழுமேயொன அறிக்மகமயச் 

சேர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of roads in the Jaffna 
District as at 1983; 

 (ii) the number of tarred roads and the extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
governments to construct the roads in that 
district during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money allocated in each year 
to construct the roads in this district in the 
aftermath of the war; and 

 (v) whether a full report is submitted in this 
regard? 

(b) If not, why? 

 
ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු  කථාවා කතුමනි, එම ්ර මව ට පිළිතුර ශමශ්මයි. 

(අ)  (i) ම ාමාර්ථග ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු පැුික කාා ට 
අොළ ුර්ථෂ ක් ුව 1 23 ේත ගේ ශවාමැත. 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

  1986ගේ පුබ (එව ල, මාර්ථග ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි  
්මථාපව  කිරීශමගේ පුබ)  

  A ශරමණිශේ මාර්ථග  - කි.මී.    1.13 

  B ශරමණිශේ මාර්ථග  - කි.මී. 0  .11 

  AB ශරමණිශේ මාර්ථග  - කි.මී. 011.11 

 (ii) 1983 ේත ගේ ශවාමැත. 

  1986 ේත ගේට අුවු කි.මී.  27.35ක් තාර ෙමා 
ඇත. 

 (iii) 1983 සිට 0115 ෙක්ුා කාා ට අොළ ේත ගේ 
ශවාමැත. 

 
 (iv) 

 

 (v) ඔව. අොළ ශතාරතුු  ්ිත ් ලපූර්ථණ ුාර්ථතාුක් 

ඇදාණුශමි ෙැක්ශව. ඇදාණුම ්භාගත* කරමි.  

(ආ)  අොළ ශවාශව.  

 

ගු ආර්.එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදාුව අතුු  ්ර මව  

ශමශ්මයි. කලිගේ ්ර මවශේම ඇුබුා ුාශඋම මා අ ගේශගේ, 0115 

ුර්ථෂශේ තදාගේවාගේශ්මාා රා  භාරග්තාට පුබු 0117 ුර්ථෂ  -

ශ ල ු්ර- ුවතුු   ාපව  දි්මත්රික්කශේ  ෙව ාෙ දාළු මාර්ථග 

්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ, ඒ ්ඳ ා ුව, ඒ ඒ ුර්ථෂුාට අොළ ්ම්මත 

වි ෙ ල ශකාපමණෙ කි ව එකයි.   
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා කලිගේ දුගේ ස්තර මයි ශෙගේව ිකශ ගේශගේ, ගු  

කථාවා කතුමනි. අශේ රා   ා ට ප් වුණාට පුබු ආසි ාුව 

   ුර්ථෂ             වි ෙම 

    2006     ු . මිලි ව  51.31 

    2007     ු . මිලි ව  7 . 2 

    2008     ු . මිලි ව    . 1 

ුර්ථෂ              වි ෙම 

    2009 ු . මිලි ව 110.51 

    2010 ු . මිලි ව   7 . 1 

    2011 ු . මිලි ව 117.11 

    2012 ු . මිලි ව 101.11 

    2013 ු . මිලි ව 0 5.11 

    2014 ු . මිලි ව 113.11 

    2015 ු . මිලි ව   3 .51 

    2016 ු . මිලි ව     .   

්ාුර්ථධ්ව  ැාවේු ්ම,් ්ාකච්ඡා කරාා, කලිගේ ආණ්ඩුු කළා 

ුාශඋ සිල්ාර ුැඩ ශවාු කාපට් ඇිකරූ කිශාෝමීටර 1,511කට 

ආ්ගේව ්රමාණ ක මාර්ථග සතුර වැ ශ,විර ්ෑම මැිකුරණ 

ශකාට්ධා් කටම කිශාෝමීටර  1ක්, 71ක් ාැශ ව ශ්ම  ෙගේව 

අු ය දාෙල් ශ්ා ාශගව, ශටගේඩර්ථ කැඳුා ශ ල අවුු ධ ශධ  

අු්ාවශේම අපි ුැඩ ආර ලභ කරවුා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ශ ල ගු  ්භාශව අුධ්ාව  ශ ාදා කරුගේව කැමැිකයි, 

"්ර මවුාට ුාචික පිළිතුු "  ටශ් නි මිත ශුාාු ෙැවටම් 

අු්ාවයි කි ව කාරණ  ශකශර්ථ. ඒ නි්ා ්ර මව ඇසීම්, 

පිළිතුු  මම් කු ණාකර ඉක්මගේ කරගේව. ෙැගේ, ශෙුව අතුු  

්ර මව .  
 

ගු ආර්.එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මා අ ගේශගේ, අික   ුැෙග් 

කාරණාුක්. ශමාකෙ,  ාපව  දි්මත්රික්ක  නිශ ෝාව  කරව 

රවිඩ ාාිකක ්ගේධ්ාවශේ මගේීුු ් ශ ල ගු  ්භාශව ඉගේවුා. 

 ාපව  දි්මත්රික්ක  නිශ ෝාව  කරව ්මුාධීව ශුව් 

මගේීුු ් ඉගේවුා.  ාපව  දි්මත්රික්ක  නිශ ෝාව  කරව, 

එක්්් ාාිකක පක්ෂශේ රාාය අමාතයතුමි ක්  රි ටම මට 

ශකලිගේ ශ ල විෂ   භාර අමාතයතුමා ුව ඔ තුමාට පිුමපසිගේ 

ඉගේවුා, ගු  අමාතයතුමනි. ඒ ඔක්ශකෝම ශපනී සිටි ා ශගේ ශ ල 

ආණ්ඩුු  ෙගේව. මා අ ගේශගේ ඉතා ුැෙග් ්ර මව ක්. ගු  

අමාතයතුමනි, ඔ තුමා ශෙව පිළිතුශර්ථ  ැටි ට ශපශවගේශගේ, 

0115, 011 , 0117 ුර්ථෂුා තදාගේවාගේශ්මාා විසිගේ  ෙව ාෙ 

මාර්ථග ්රමාණ  ශකාපමණෙ කි ා තදාගේවාගේශ්මට කි ගේව  ැරි 

 ුයි. ඒ ඉදිකිරී ල ්ඳ ා කළ ්රිකපාෙව ශකාපමණෙ කි ාායි මා 

අ ගේශගේ. වදා් ගු  අමාතයතුමනි, ඔ තුමා කි ගේශගේ 

අවාගත ක් ගැවයි.  
 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා ස්තර  මඟිගේ වි්මතර කි ා ිකශ වුා, 1 2  ුර්ථෂශේ 

ඉඳාාම. A ශරමණිශේ මාර්ථග කිශාෝමීටර  1යි; B ශරමණිශේ මාර්ථග 

කිශාෝමීටර 0  යි; AB ශරමණිශේ මාර්ථග කිශාෝමීටර 011යි. එම 

්රමාණ  කිශාෝමීටර 1,111ට අඩුයි. ඒුා, තාර ෙැමූ ඒුා මි් 

කාපට් අිකරූ ඒුා ශවාශුයි. වදා් ඉදිරි ුර්ථෂ ශෙක ඇතුළත 

සතුර ්  වැ ශ,විර ්රශධ  ුා ්ෑම මැිකුරණ 

ශකාට්ධා් කම කිශාෝමීටර්ථ 71ක්  ැගිගේ කාපට් කරගේව අපි 

ෙැගේ ශටගේඩර්ථ කැඳුා ිකශ වුා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැගේ තුගේුව අතුු  ්ර මව  අ ගේව, ගු  මගේීතුමා.            
 

ගු ආර්.එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, ගු  ා ගේත ්මර්ර මගේීතුමා 

තුගේුව අතුු  ්ර මව  අ වුා. 
 

ගු විජයකලා මයහසප ප්වර් මහසත්මිය ( මා ක යුුර රාජය 

අමාතයුරමිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) விஜயகலொ ேமகஸ்வரன் - சிறுவர் 

அலுவல்கள் இரொஜொங்க  அமேச்சர்) 

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

ඇයි, තුගේුව අතුු  ්ර මව  අ ගේව ඔ තුමා ෙගේශගේ වැධ ෙ?  

193 194 

————————— 
*  පු්පතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගු  ාක්ෂමමගේ කිරිඇල්ා  ම තා] 
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ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එ  අ ගේව, මශඋ අු්ර  දුගේවා ශමතුමාට.  

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතුමි  කි වුා, සතුශර්ථ ඡගේෙ   ල  වුශණ් වැ ැ කි ා.   

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපට කාා  පිළි ඳ ්ර මව ක් ිකශ වුා. ගු  මගේීතුමා, 

තුගේුව අතුු  ්ර මව  අ ගේව.  
 

ගු ජය්ත ්මරීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஜயந்த சேரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගු  අමාතයතුමනි, මා ශ ල ්ර මව  ඔ තුමාශගගේ 

ශපෞධ ගලිකු් ඇහුුා. ුාධ දුු-ශමාශරාගේතුඩුු වමිගේ පාරක් 

ිකශ වුා, ගාලු පාර් කළුතර -  ණ්ඩාරගම පාර්  ා කරව. ශ ල 

්ඳ ා ඇ්මතශ ලගේතු්  ො දාෙලු් ශුගේ කළා, පුබ ගි  ආණ්ඩුු 

කාාශේ. වදා් තුම ඒ කටයු්ත කරාා වැ ැ.  

 

ගු ලක්ෂපම් කිරිඇල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා එ  කර ශෙගේව ල. ඔ තුමා මා  දාුගේව.   

 

මාතර දි්පික්කයේ කලාප අධායාපන කාර්යාල   

පුරප්පාඩු  
ேொத்தமற ேொவட்ட வலயக் கல்விக் கொொியொலயங்கள்: 

தவற்றிடங்கள்  
ZONAL EDUCATION OFFICES OF MATARA DISTRICT:  

VACANCIES 
 

1296/’1  

12. ගු ඩල්ප අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අධ්යාපව අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (1) : 

(අ)  (i) මාතර දි්මත්රික්කශේ ශ්මු   කරුව ා ව අධ්යාපව 
පරිපාාක ගේ ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

 (ii) එම ්ාඛ්යාු, එක් එක් අධ්යාපව කාාප  අුවු 
ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ කුශර්ථෙ;  

 (iii) මාතර දි්මත්රික්කශේ කාාප අධ්යාපව 
කාර්ථ ාා ගේ  ි පුිකව පුරේපාඩු ්ාඛ්යාු ශුගේ  
ශුගේ ු ශ ගේ ශකාපමණෙ; 

 (iv) අධ්යාපව පරිපාාක ගේශඋ තවතාුක් 
පුිකගේශගේ ව ල, ඒුා ් ලපූර්ථණ කිරීමට 
අුවගමව  කරුව ා ව ක්රි ා මාර්ථග කුශර්ථෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ආ)  (i) මාතර දි්මත්රික්ක  ්ඳ ා විරාමා් අධ්යාපව 
පරිපාාක ගේ ශකාගේත්රා් පෙවම මත  ඳුා 
ගැනීමක් සිදු කර ිකශේෙ; 

 (ii) එශ්ම ව ල, ඔවුගේශඋ ව ල  ා ලිපිව ගේ කුශර්ථෙ; 

 (iii) ඔවුගේ  ඳුාග් පටිපාටි  කුශර්ථෙ; 

  ගේව් එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ?  

(ඇ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 

 

கல்வி அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ேொத்தமற ேொவட்டத்தில் பணியொற்றுகின்ற 

கல்வி நிருவொக உத்திமயொகத்தர்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) அவ்தவண்ணிக்மகயொனது ஒவ்தவொரு கல்வி 

வலயத்தின் பிரகொரம் தனித்தனியொக எத்தமன 

தயன்பமதயும்; 

 (iii) ேொத்தமற ேொவட்டத்தின் வலயக் கல்வி 

கொொியொலயங்களில் நிலவுகின்ற தவற்றிடங் 

களின் எண்ணிக்மக தனித்தனியொக எத்தமன 

தயன்பமதயும்; 

 (iv) கல்வி நிருவொக உத்திமயொகத்தர்களின் பற்றொக் 

குமற நிலவுதேனில், அவற்மறப் பூர்த்தி 

தசய்வதற்கு பின்பற்றப்படும் நடவடிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) ேொத்தமற ேொவட்டத்தின் தபொருட்டு ஓய்வுதபற்ற 

கல்வி நிருவொக உத்திமயொகத்தர்கள் ஒப்பந்த 

அடிப்பமடயில் ஆட்மசர்ப்புச் தசய்யப் 

பட்டுள்ளனரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதேனில், இவர்களின் தபயர்கள் ேற்றும் 

முகவொிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) இவர்கள் ஆட்மசர்பபுச் தசய்யப்பட்ட 

நமடமுமற  யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of education administrators 
serving in the Matara District; 

 (ii) the said number, separately, in respect of 
each education zone  

 (iii) separately, the number of vacancies that 
exists in the Zonal Education Offices of the 
Matara District; 

 (iv) the measures to be taken to fill vacancies, if 
there exists a shortage of education 
administrators; 

(b) Will he also inform this House -   

 (i) whether retired education administrators 
have been recruited on contract basis for the 
Matara District; 

 (ii) if so, their names and addresses; 

 (iii) the procedure adopted in recruiting them; 

(c)     If not, why?  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු  කථාවා කතුමනි, එම ්ර මව ට පිළිතුර ශමශ්ම . 

(අ)  (i) 45කි. 

 (ii)  

 

(iii)  

 
 (iv) අධ්යාපව අමාතයාා   මගිගේ අධ්යාපව පරිපාාව 

ශ්මු ා නිාධ්ාරිගේ අටසි  පව්ම ශෙශෙශවවේ  ඳුා 
ගැනීම ්ඳ ා ශ ල ුවවිට කටයුතු කරමිගේ පුතී. 
විුිත පෙවම මත  ඳුා ග් නිාධ්ාරීගේ ශ ල ුව 
විට ශ්මු ා්මථ පුහුණුු ා මිගේ සිටිව අතර සීමිත 
පෙවම  ා ශායෂමධතාු  ා වේ්ාතා පෙවම මත 
 ඳුා ගගේවා නිාධ්ාරිගේ ් ල ගේධ්ශ ගේ  ඳුා 
ගැනීශ ල ඉදිරි කටයුතු සිදු කරුව ා යි. 

(ආ)  (i) ඔව. 

 (ii)  
 

 
 (iii) ශ්රී ාාකා අධ්යාපව පරිපාාව ශ්මු ශේ වු ශ්මු ා 

ුයු්මථාු ගැ්ට් පත්රශේ පළකර ඒ අුවු  ඳුා 
ගැනී ල සිදු කිරීම ්ඳ ා ගතුව කාා සීමාු ්ාකා 
එම  ඳුා ගැනී ල සිදු කරව ශතක් එම ශ්මු ාුට 
අ ් තවතුු ුා කටයුතු බිඳුැීමකිගේ ශතාරු 
විධිම්ු  ා අඛ්ණ්ඩු පු්ුා ගැනීම ්ඳ ා 
ෙැවට පුිකව පුරේපාඩු ්ඳ ා ශ්රී ාාකා අධ්යාපව 
පරිපාාව ශ්මු ශේ විරාමික නිාධ්ාරිගේ 
ශකාගේත්රා් පෙවම මත වැුත ශ්මු ශේ ශ ේමට 
රාාය ශ්මු ා ශකාමිෂගේ ්භාශව අුවමැික  
0115.1 .15 දිවැික ලිපිශ ගේ ා ා ම ඇත. 

  අධ්යාපව කාාප  සිටිව 

්ාඛ්යාු 
i මාතර 12 

ii දාාටි ව 12 

iii ශෙනි ා  10 

iv අවේරැ ම්් 13 

    47 

  කාාප  අුවමත සිටිව පුරේපාඩු 

i මාතර 18 12 06 

ii දාාටි ව 19 12 07 

iii ශෙනි ා  17 08 09 

iv අවේරැ ම්් 18 13 05 

අුව 

අාක  

වම ලිපිව  

1 ආර්ථ.ශක්.ජී. 

පුාචිශ මුා මි  

ශවා.13, ්ධ ධ්ාික ම්් 

මාුත, ුල්ගම මැෙ, 

මාතර 

2 චගේෙව 

ශධ ුුබශර්ථගේර ම ා 

ශමාටාශගෙර, කැකණදුර. 

3 ඩේ. වේාතුාග ම ා ශවා. 17, මාගා පාර, 

මැධ ෙු්ත, මාතර. 

  ඒ අුවු පළාශ්/ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව පුිකව 
පුරේපාඩු ්ඳ ා පුබගි  ු්ර ශෙක තුළ විරාම ගි  
අධ්යාපව පරිපාාව ශ්මු ශේ නිාධ්ාරිගේ නිර්ථශධ   
කර රාාය ශ්මු ා ශකාමිෂගේ ්භාශව අුවමැික  
ා ා ගැනීමට ඉදිරිප් කරව ශා් සි ලු පළා් 
ශල්ක ලුු ගේ  ා ආ තව ්රධ්ානීගේ ශුත කරව 
ාෙ ෙැුවු් කිරීමට අුවු ඔවුගේ විසිගේ නිර්ථශධ   
කර ඉදිරිප් කරව ාෙ නිාධ්ාරීගේ ් ල ගේධ් 
ඉල්ලී ල ්ඳ ා රාාය ශ්මු ා ශකාමිෂගේ ්භාශව 
අුවමැික  ා ා ගැනීශමගේ අවතුු ු, ඔවුගේ මා් 
1 ක කාා ක් ්ඳ ා වැුත ශකාගේත්රා් පෙවම 
මත ශ්මු ශේ ශ ේමට කටයුතු කර ඇත. 

  ශ ල ුව විට  ඳුා ගැනී ල ්රමාණු් පරිදි සිදු කර 
ඇික  ැවිගේ තුදුරට් ශකාගේත්රා් පෙවම මත 
ශ්මු ශේ ශ ේම සිදු ශවාකිරීමට තීරණ  කර 
ඇත. 

(ඇ)  අොළ ශවාශව. 
 

ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගු  කථාවා කතුමනි, මට ගු  ඇමිකතුමාශගගේ අ ගේව 

අතුු  ්ර මව රාශි ක් වැ ැ.  

ගු  ඇමිකතුමනි, මම ඔ තුමාශගගේ අ වුා, ඔ තුමා 

ඉදිරිප් කළ ්ාඛ්යා ශල්ඛ්වුා  ැටි ට මාතර දි්මත්රික්කශේ 

පරිපාාව ශ්මුශේ පුරේපාඩු 30කට ුැඩි  ිකශ වුා. ඒුා 

මර්ථඝකාලීවු පුිකව පුරේපාඩු. ඔ තුමා පළා් අධ්යාපව 

අමාතයාා ුා කාර්ථ භාර  පිළි ඳ මීට ශපර ්රකා  ක් කළ නි්ා 

මම ඒ ්ර මවශේ ගැඹුරට කිමිශෙගේව  ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ 

වැ ැ. 

ගු  ඇමිකතුමනි, ඔ තුමා ්ඳ ගේ කශළම අධ්යාපව පරිපාාව 

ශ්මුා නිාධ්ාරිගේ අටසි  පව්ම ශෙශෙශවවේ  ඳුා ගැනීමට 

කටයුතු කරාා ිකශ වුා කි ාා ෙ  එශ ම වැ්ව ල  ඳුාශගව 

ෙැගේ ඔවුගේ පුහුණුශව ඉගේවුා කි ාා ෙ? 

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු  මගේීතුමනි, අධ්යාපව පරිපාාව ශ්මුා නිාධ්ාරිගේ 

අටසි  පව්ම ශෙශෙශවවේ  ඳුාශගව ෙැගේ පුහුණුු ා මිගේ 

සිටිවුා.  

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අධ්යාපව පරිපාාව ශ්මුශේ පුරේපාඩු 30ක් පමණ 

ිකශ වුා. ගු  කථාවා කතුමනි, ඒ පුරේපාඩු් පුිකගේශගේ 

මාතර දි්මත්රික්කශේ ඉතාම දුෂමකර ්රශධ   ුව ශෙනි ා , 

දාාටි ව, අවේරැ්ම් ුැනි කාාප ශකාට්ධා්ුායි.  මා ෙගේවා 

ශතාරතුු  අුවු ෙවේණු පළාශ් පමණක් අවුු දු ගණවාුක් 

ික්මශ්ම පුරේපාඩු 71කට අධික ්රමාණ ක් ිකශ වුා.  

එුකට, අශේ ආණ්ඩුු පැුැික කාාශේ ඉඳාා පුා ශ ල 

පුරේපාඩු පුිකගේව් පුළුුගේ. එම නි්ා නිාධ්ාරීගේ  ඳුා 

ගැනීමට, පුහුණු කිරීමට ගුව ාැබූ තීගේදුු අග  කරමිගේ 

ඔ තුමාශගගේ ඉල්ලීමක් කරවුා. අපට ාැබුණු ශතාරතුු ුා 

 ැටි ට ඒ පුහුණුු ා ව නිාධ්ාරීගේ ්ාඛ්යාුට ුඩා රශට් පුිකව 

පුරේපාඩු ්ාඛ්යාු ුැඩියි. මම ුැරදි ව ල නිුැරදි කරගේව. වදා් 
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මාතර දි්මත්රික්කශේ ාවතා නිශ ෝජිතශ වේ විධි ට මම 

ඔ තුමාශගගේ ඉල්ලීමක් කරගේශගේ, ඒ පුහුණුු ාැබූ නිාධ්ාරීගේ 

රාාකාරි ට දාො  ැරීශ ලම විශ මෂශ ගේ අශේ දි්මත්රික්කශේ 

දුෂමකරම ශකාට්ධා්ුා ිකශ ව පුරේපාඩු සි ල්ාම පිර්මට 

ඔ තුමා කටයුතු කරවුාෙ කි ාා. 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු  කථාවා කතුමනි, අපි ගැ්ට් එක  ුව අු්මථාශව පැුික 

සි ලු පුරේපාඩු ්ාඛ්යාු 250යි. ශ ල ුව විට විුිත විභාගශ ගේ 

011 ගණවක්  ඳුාශගව ිකශ වුා. ඒ අ ට ු්රක පුහුණුුක් 

ා ා ශෙවුා. ෙැගේ ඒ පුහුණුු කරමිගේ  වුා; ඒක ඉතාම 

 ක්ිකම් පුහුණුුක්. ඒ ුාශඋම  ඔවුගේට විශධ ීය  පුහුණුු ා ා 

ශෙගේව් අපි  ාාශපාශරා්තු ශුවුා. ගු  මගේීතුමනි, ඔ  

සි ලු පුරේපාඩු අපට පුරුගේවට පුළුුගේ. ඇ්ත ු ශ ගේම ශ ල 

කාා ක් ික්මශ්ම  ඳුා ශවාගැනීම නි්ා ඇික වූ පුරේපාඩු. අපි ආපු 

අු්මථාශවම ශ ල කටයු්ත භාර ග්තා. ශ ල පුරේපාඩු ටික 

ශ්ා ාා ගැ්ට් කළා. ඒ ්ඳ ා අුම ු ශ ගේ ගතුව කාා  

පමණයි ගිිගේ ිකශ ගේශගේ. ඒ ක්රි ාුලි  ගිිගේ ෙැගේ  ඳුා ගැනීම 

කරාා ිකශ වුා. ශ ල සි ලුම පුරේපාඩු පුරුවුා. ශ ල ු්ර 

අු්ාවශේම වැුත් පුරේපාඩු ගණව  කරාා වැුත් ගැ්ට් 

කරාා ඉිකරි ටික  ඳුා ගගේවුා.  

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මීට අොළ වැික එක අතුු  ්ර මව ක් අ ගේව ඔ තුමා එක,ෙ? 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අ ගේව. 

 
ගු ඩල ප් අලහසප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගු  ඇමිකතුමනි, "ළ,ම පා්ා - ශ ාඳම පා්ා" ුයාපිික  

 ටශ් මාතර දි්මත්රික්ක  තුළ ශගාඩවැඟිලි ඉදි කිරී ල රාශි ක් 

සිධ ධ් ශුවුා. වදා් මම ෙගේවා ශතාරතුු ුා  ැටි ට මූාය 

ත්්ු  ් ල ගේධ්ශ ගේ ශ ල ුව විට වි ාා අර්ථබුෙ ක් මතු ශුාා 

ිකශ වුා. ඒ කි ගේශගේ ඉදි කිරී ල ශකාගේත්රා්කු ුගේශඋ bills 

ටික settle කරගේවට පළා් ්භාුාට ාැබුණු දාෙල් ්රමාණු් 

ශවා්ම නි්ා ඒ ශ ාශ ෝ කටයුතු ඇණ ිටාා ිකශ වුා.  

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගු  මගේීතුමනි, "ළ,ම පා්ා - ශ ාඳම පා්ා" ුයාපිික  

්ඳ ා පා්ල් ශතෝරා ගුව ාැබූශේ අපි දුගේ විධිම් නිර්ථණා ක මත. 

 ැම කාාපශේම ් කාර ්ැාුබ ල අධ්යක්ෂුු ගේට පැ ැදිලිු 

සපශේම ශෙුව ාැබූුා ශතෝරා ගත යුතු නිර්ථණා ක ශමාවුාෙ 

කි ාා. ඒ නිර්ථණා ක මත ශතෝරා ග්තා ව ල, -ඊශේ ශපශර්ථො 

පා්ල් ශගාඩවැඟිල්ාක් කඩා ුැඩීමක් වුණා- පා්ල් ශගාඩවැඟිලි 

කඩා ුැශටගේවට  ැ ැ. නිර්ථණා ක මත ශතෝරා ග් පා්ල් ටික 

අපි ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශව සි ලුම මගේීුු ගේට ෙැුව ල මාා, පළා් 

අධ්යක්ෂුු  ්  කාාප අධ්යක්ෂුු  ශගවැල්ාා වැුත ත වුු  

කිරීමක් කරුව ාැබූුා ගු  කථාවා කතුමනි, නිාධ්ාරිගේශඋ ශ ල 

ශතෝරා ගැනීම  රිෙ වැධ ෙ කි ාා. 

පුබු එිම්   ල   ල ශුව්ම් ල කරාා, කැබිවට් 

මණ්ඩා ට් ශ ාදා කරාා, අුවමත කරග් නිර්ථණා ක මත එම 

පා්ල් 11,111ගේ 7,111ක් ශතෝරා ගුව ාැබුුා. පා්ල් 7,111 

තුළ් පළදාුැනි අදි ර, ශෙුැනි අදි ර, තුගේුැනි අදි ර ු ශ ගේ 

0101 ෙක්ුා ඉාක්ක කර තමයි ශ ල කටයුතු සිධ ධ් වුශණ්. එශ්ම 

ිකබි ම්, ්ම ර අ  විසිගේ ඊට පරි ාිර ඒුා් ෙමා ිකශ වුා. ඒ 

වි්මතර ු ාම ශෙගේව කි ා මම Internal Audit Division එකට් 

කි ා ිකශ වුා. ඒ අුවමත කර ග් ්රමාණ  ඉක්මුා ්ම ර අ  

ෙමමිගේ   ල   ල පළා් විසිගේ කටයුතු කර ිකශ වුා. අපට ඒුාට 

දාෙල් ශෙගේව පුළුුගේකමක් වැ ැ. පළාතට තමයි දාෙල්  ුගේශගේ 

කි ා අප ෙැගේ තීරණ  කර ිකශ වුා. පළාතට දාෙල්  ුධ දි්, 

ශකළිගේම, අප අුවමත කළ ුැඩ විෂ  ටම ඒුා  ුගේව් 

තීරණ  කළා. ශමාකෙ, ඊට පරි ාිරු ්ම ර අ  ෙමා ිකශ වුා. 

මම සො රණ ක් කි ගේව ල. තරගකාරී මිා ක්රම ට ෙමගේව කි ා 

තමයි අප කිවශව. වදා්, ්ම ර අ  එශ ම ශවාෙමපු නි්ා ඒුාට 

විු ධ ධ්ු් කටයුතු කරාා අප ඒක වැුැ්තුුා.  ැ ැයි, ශමිම 

ශපාඩි ්රමාෙ ක් වුණා. මම "වැ ැ" කි ගේශගේ වැ ැ. ඔ තුමා 

කි ව කාරණ   රි, ගු  ඩා්ම අා ේශපු ම මගේීතුමනි. අපට 

 රි ට ඒ bills ටික එගේව ඕවෑ. ු්ර දාාදි ඔක්ශකාම දාෙල් 

ශෙගේශව් වැ ැ. වදා්, ු්ර දාාදි ඒ ඉල්ාපු advance අප මාා 

ිකශ වුා. ශපාඩි delay එකක් ඇික. ්ම ර පළා් ්භා විසිගේ 

ුැඩිපුර ෙමා ිකශ වුා. එතශකාට අප  ුව ්ල්ලි ්රමාණ  මදි 

ශුවුා. එවිට එි ශවාගැළපීමක් මතු ශුවුා, ගු  මගේීතුමනි. 

ඒකයි, ඔතැව වුශණ්.  

 

මහි්ද රාජපක්ෂ ජාතය්තර ්ම්ම්ත්රණ ශ්ාලාව  

ඉදිකිරීම  වැයවූ මුදල 
ேஹிந்த ரொஜபக்ஷ சர்வமதச ேொநொட்டு ேண்டபம்: 

நிர்ேொணச் தசலவு 
MAHINDA RAJAPAKSA INTERNATIONAL CONFERENCE 

HALL: COST OF CONSTRUCTION 

      
  1444/’1  

13. ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රාමාතයතුමා ්  ාාිකක ්රිකප්ික  ා ආර්ථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (1) : 

 

(අ)  (i)   ල ගේශතාට මිගේෙ රාාපක්ෂ ාාතයගේතර 
් ලමගේත්රණ  ාාාු ඉදිකිරීමට ුැ වූ දාො 
ශකාපමණෙ; 

 (ii)  ඒ ්ඳ ා දාෙල් ්ප ා ග් මූාාර කුශර්ථෙ;  

 (iii) 2015.01.01 සිට 011 .10.31 දිව ෙක්ුා 
  ල ගේශතාට මිගේෙ රාාපක්ෂ ාාතයගේතර 
් ලමගේත්රණ  ාාාු සප ා ග් ආො ම 
ශකාපමණෙ; 

 (iv)  ශමි පාාව කටයුතු සිදු කරගේශගේ වේමව 
ආ තව ක් විසිගේෙ;  

  ගේව එතුමා ්ඳ ගේ කරගේශගේෙ? 

(ආ)  (i) ශමම ් ලමගේත්රණ  ාාාශව ්ාුර්ථධ්ව කටයුතු 
්ඳ ා තුදුරට් දාෙල්   ශ ේමට රා  කටයුතු 
කරගේශගේෙ; 

 (ii)  එශ්ම ව ල, ඒ කුර ආකාරශ ගේෙ;  
 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ඇ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

பிரதே அமேச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ேற்றும் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமேச்சருேொனவமரக் மகட்ட 
வினொ:  

( அ) (i) அம்பொந்மதொட்மட ேஹிந்த ரொஜபக்ஷ சர்வமதச 

ேொநொட்டு ேண்டபத்மத நிர்ேொணிக்கச் தசலவொன 

பணத்ததொமக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்தகன பணத்மதப் தபற்றுக்தகொண்ட 

மூலங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) 2015.01.01 ததொடக்கம் 2016.12.31ஆம் திகதி 

வமர அம்பொந்மதொட்மட ேஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

சர்வமதச ேொநொட்டு ேண்டபம் ஈட்டிய வருேொனம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv) இதன் நிர்வொக நடவடிக்மககள் எந்த நிறுவனத் 

தினொல் மேற்தகொள்ளப்படுகின்றன என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஆ) (i) இதன் அபிவிருத்தி நடவடிக்மககளுக்தகன 

அரசொங்கம் ததொடர்ந்தும் பணத்மத ஈடுபடுத்த 

நடவடிக்மக எடுக்குேொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதேனில், அது எவ்விதத்தில் என்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state- 

 (i) the cost of construction of Hambantota 
Mahinda Rajapaksa International 
Conference Hall; 

 (ii) the funding sources of the above 
construction;  

 (iii) the income earned by the Hambantota 
Mahinda Rajapaksa International 
Conference Hall from 01.01.2015 to 
31.12.2016; 

 (iv) the institution by which  its  administration 
is done? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether arrangements will be made by the 
Government to allocate further funds for the 
development activities of this Conference 
Hall; 

 (ii) if so, in which manner that is? 

(c)  If not, why? 

 
ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගු  කථාවා කතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ්  ාාිකක ්රිකප්ික 

 ා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශුුවශුගේ මා එම ්ර මව ට 

පිළිතුු  ශෙවුා.  

(අ)   (i)   "මිගේෙ රාාපක්ෂ ් ලමගේත්රණ  ාාාු" වමිගේ 
් ලමගේත්රණ  ාාාුක් වාගරික ්ාුර්ථධ්ව 
අධිකාරි  මඟිගේ   ල ගේශතාට ඉදිකර ශවාමැත. 
එශ ් "මාග ල ු හුණුපුර ාාතයගේතර 
් ලමගේත්රණ  ාාාු" වමිගේ ් ලමගේත්රණ 
 ාාාුක් වාගරික ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි  මඟිගේ 
  ල ගේශතාට ඉදිකර ඇත. එම ඉදිකිරීම ්ඳ ා 
ු පි ල් මිලි ව 3,2 2ක දාොක් ුැ  කර ඇත.  

      (ii)  ශකාරි ාුව ාාතයගේතර ් ශ ෝගිතා ආ තව  
(KOICA) ශුිකගේ ඇශමරිකාුව ශඩාාර්ථ මිලි ව 
01ක ණ  දාොක් ා ාශගව ඇත. ඉිකරි දාො 
භාණ්ඩාගාර  විසිගේ ා ාම ඇත. 

      (iii)  2015.01.01 සිට 011 .10.31 දිව ෙක්ුා "මාග ල 
ු හුණුපුර ාාතයගේතර ් ලමගේත්රණ  ාාාු" 
සප ා ග් ආො ම ු පි ල් මිලි ව 2.35කි.  

      (iv)  වාගරික ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි  

(ආ)   (i)  වැත. 

        (ii)  අොළ ශවාශව.  

(ඇ)     අොළ ශවාශව.  

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදාුැනි අතුු  ්ර මව  

ශම යි.  

ගු  ඇමිකතුමනි, ්ම ර විට ඔ තුමාට ශ ල ්ර මව ට ්ිුවු 

ස්තර ක් ශෙගේව  ැරි ශුයි. ශ ල ් ලමගේත්රණ  ාාා පරිර  තුළ 

මීට අමතරු තු් ශගාඩවැඟිලි  ැමශ ල ්ැාැ්මමක් ිකශ වුාෙ? 

 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අොළ අමාතයාා  ට ශ ාදා කරාා ඒකට පිළිතුරක් ශෙගේව 

පුළුුගේ ශුයි.  

  
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  අ ගේව.  

 

ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, අශවවේ් කාරණා් ශ ල ුාශඋ 

ඍුවුම අ ගේව ිකශ ව ඒුා. ඒ නි්ා මම ඒුා ශුවම ්ර මව ක් 

විධි ට ෙමගේව ල.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වැ ැ, ඔ තුමා ඇහුශුා් එතුමා පිළිතුරක් ශෙයි. 

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශමාකෙ, ආණ්ඩු පක්ෂශේ ්රධ්ාව ්ාවිධ්ා කතුමාශගගේ 

පැ ැදිලි පිළිතුරක් ශ ල ශුාාශව ගගේව  ැරි ුව නි්ා.  
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ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි.  
 
 

පානීය ජල ්ැපයුම් වයාපිින  මඩකලපුව දි්පික්කය 
குடிநீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்கள் : ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டம் 
PROJECTS FOR SUPPLY OF DRINKING WATER: BATTICALOA 

DISTRICT 

 

1244/’1  

 
14. ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 

(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වගර ්ැාුබ ල  ා ාා ් ලපාෙව අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  

්ර මව  - (1) : 

(අ)  (i) 1983 ුර්ථෂ  ුවවිට මඩකාපුු දි්මත්රික්ක  තුළ 
ාාිකක ාා ් ලපාෙව  ා ාාාපු ව මණ්ඩා  
මඟිගේ පිරිසිදු පානී  ාා  ්ප ා ිකබූ නිුා් 
්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

 (ii) ශ ල ුවවිට පිරිසිදු පානී  ාා  ්ප ා ඇික නිුා් 
්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

 (iii) 1983 ුර්ථෂශ ගේ පුබු යුෙ ත්්ු  නිම ුවතුු  
පානී  ාා  ා ා මම ශුුවශුගේ එක් එක්  ුර්ථෂ  
්ඳ ා රා  විසිගේ ශුගේ කරව ාෙ දාළු දාො 
ශකාපමණෙ; 

 (iv) යුෙ ත්්ු  නිම ්ශමගේ පුබ 0115 ුර්ථෂ  
ුවශතක් පානී  ාා  ා ාමශ ල ුයාපිික 
ශුුවශුගේ රා  ශුගේ කරව ාෙ දාළු දාො එක් 
එක් ුර්ථෂ  අුවු ශුගේ ශුගේ ු ශ ගේ 
ශකාපමණෙ; 

 (v) ඉ ත සි ල්ශාිම ්රගික ුාර්ථතාුක් ඉදිරිප් 
කරගේශගේෙ;  

  ගේව එතුමා ශමම ්භාු ට ෙගේුගේශවිෙ? 

(ආ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 
 

 

 

நகரத் திட்டேிடல் ேற்றும் நீர்வழங்கல் அமேச்சமரக் 

மகட்ட வினொ:  

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் ேட்டக்களப்பு ேொவட் 

டத்தில் மதசிய நீர் வழங்கல் ேற்றும் வடிகொல 

மேப்புச் சமபயினொல் சுத்திகொிக்கப்பட்ட குடிநீர் 

வழங்கப்பட்டிருந்த வீடுகளின் எண்ணிக்மக 

யொது; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகொிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங் 

கப்படுகின்ற வீடுகளின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்டின் பின்னர் யுத்த நிமலமே 

முடிவமடயும்வமர குடிநீர் வழங்குவதற்கொக 

ஒவ்மவொர் ஆண்டிற்கும் அரசொங்கம் ஒதுக்கிய 

தேொத்தப் பணத்ததொமக யொது; 

 (iv) யுத்த நிமலமே முடிவமடந்த பின்னர் 2015ஆம் 

ஆண்டுவமர குடிநீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்களுக் 

கொக அரசொங்கம் ஒதுக்கிய தேொத்த பணத்ததொமக 

ஆண்டுவொொியொக தனித்தனியொக எவ்வளவு; 

 (v) மேற்படி அமனத்தினதும் முன்மனற்ற அறிக்மக 

மயச் சேர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) how many households within the Batticaloa 
District had been connected to the supply of 
clean drinking water by the National Water 
Supply and Drainage Board by 1983; 

 (ii) how many households are provided with 
clean drinking water at present; 

 (iii) what amount was allocated by the 
government in each year for providing 
drinking water until the end of the war 
situation after 1983; 

 (iv) what amounts had been allocated by the 
government for projects implemented for 
the supply of drinking water, separately in 
respect of each of the years following the 
war situation until the year 2015; 

 (v) whether he will table a progress report on 
all above? 

(b) If not, why?  
 

ගු (වවදය  සුදර්ශිනී ප්රනා්ුපුල්යල් මහසත්මිය (නගර 

්ැලසුම් හසා ජල ්ම්පාදන රාජය අමාතයුරමිය  
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள - நகரத் திட்டேிடல் ேற்றும் நீர்வழங்கல்  

இரொஜொங்க  அமேச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

ගු  කථාවා කතුමනි, වගර ්ැාුබ ල  ා ාා ් ලපාෙව 

අමාතයතුමා ශුුවශුගේ මා එම ්ර මව ට පිළිතුු  ශෙවුා.  

(අ)    (i)   1983 ුර්ථෂ  ුව විට මඩකාපුු දි්මත්රික්ක  තුළ 
ාාිකක ාා ් ලපාෙව  ා ාාාපු ව මණ්ඩා  
මඟිගේ පිරිසිදු පානී  ාා  ්ප ා ිකබූ නිුා් 
්ාඛ්යාු 711ක් ශව. 

          (ii)    2017 ශප රුාරි ම් ුව විට පිරිසිදු පානී ාා  
්ප ා ඇික නිුා් ්ාඛ්යු 3 ,73 ක් ශව.  

         (iii)    1983 - 2010 ුර්ථෂ  ්ඳ ා රා  විසිගේ ුැ  කර 
ඇික දාළු දාො ු පි ල් මිලි ව 5 . ක් ශව.  

         (iv)    2010-2015 ුර්ථෂ ගේට අොළු ු පි ල් මිලි ව 
 33 . ක් ආසි ාුව ්ාුර්ථධ්ව  ැාවේ 1  ුව 
ුයාපිික   ටශ් ා ා ම ඇත.  

        (v)       1975 ුර්ථෂ  ෙක්ුා ාා ්ැපයුම වඩ්තු කරව 
ාධ ශධ  මඩකාපුු  ා කා්තගේවේඩි වගර ්භා 
මඟිනි. 

 ඉගේ පුබ 1 7 ම ාා ් ලපාෙව මණ්ඩා  ශමම ාා 
ශ ෝාවා ක්රම ශෙක පුරා ගගේවා ාම. 

 1983 ුර්ථෂශේම මඩකාපුු දි්මත්රික්කශේ වගර ්භා  ා 
්රශධ  ශේ ාා ්ැපයු ල 011ක්  ා දි්මත්රික් ශරෝ ල්ෙ 
ඇතුළ්ු ාා ්ැපයු ල 511ක් පමණ ා ා ම ිකබුණි. 1  1 
ුර්ථෂශේම ශමම ාා ශ ෝාවා ක්රම ශෙශකි ුැඩි දියුණු 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

කරව ාෙ අතර, එමඟිගේ වු භූගත වා ළිා 10ක් තරනි  ා 
ශකාක්වේවිල් ්රශධ  ශේ ඉදි කරව ාම. 

  2005 ුර්ථෂශේම ුබවාමි ුය්වශ ගේ පුබ රාාය ශවාුව 
්ාවිධ්ාව මඟිගේ ශමම ්රශධ  ුා පැරණි ීනවචට්ටි  ා 
ඇ්ම ැ්මට්ම ාා වළ ඉු් කර අලුිකගේ ාා වළ එළීම සිදු 
කරව ාම. 

 2008 ුර්ථෂශේම ආසි ාුව ්ාුර්ථධ්ව  ැාවේශව ආධ්ාර 
 ටශ් ආර ලභ කරව ාෙ ාා ්ැපයු ල ුයාපිික  0111 
ුර්ථෂශේම අු්ගේ කරව ාම. එම ුයාපිික  මඟිගේ 
්රාශධ ීය  ශල්ක ල  ා ්රශධ   15ක් ආුරණ  කරව ාම. 
එම ුයාපිික ට ්මගාමීු 011  ුර්ථෂශේ සිට ක්රි ා්මක 
කල්ාර්ථ, කාලුුාගේචිවේඩි ාා ්ැපයු ල ුයාපිික 0112  ා 
0111 ුර්ථෂුාම නිම කරව ාම. ඒ ්ඳ ා STAART   ා 
ශ ල්විටා්ම ්මාග ල මූාය ො ක්ු  ්ප ව ාම. 

 2017 ුර්ථෂශේ ශප රුාරි ම් ුව විට මඩකාපුු 
දි්මත්රික්කශේ ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා් 1 ගේ 12ක් 
ආුරණ  කර ාවග වශ ගේ 011,111ක් ්ඳ ා පිරිසිදු 
පානී  ාා  ා ා ම ඇත. ඒ අුවු  1,111කට ආ්ගේව 
ගි ්මථ ාා ්ැපයු ල ්රමාණ ක් ා ා ම ඇත.  

(ආ)   අොළ ශවාශව.  

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  රාාය ඇමිකතුමි  වි්මතරා්මක ුාර්ථතාුක් ඉදිරිප් 

කළා. ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ ඔ තුමි ට ්මතුිකයි. ගු  

කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදාුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

 2017 ුව විට අු්ගේ්මට නි මිත ුයාපිික ක් ගැව 

ඔ තුමි  කිවුා. ශ ල ුයාපිික ට ගිවිුබ ල අ්්ගේ කරව ාධ ශධ  

වේමව ුර්ථෂශේ ෙ? ඒ ්ම්මත ්රිකපාෙව  ා ඒ ුයාපිික  නිම්මට 

නි මිතු ිකශ ගේශගේ 0117 ුර්ථෂ  ෙ? වැ්ව ල, ඒක තු් 

ඉදිරි ට  ව ුයාපිික ක් ෙ?  

 

ගු (වවදය  සුදර්ශිනී ප්රනා්ුපුල්යල් මහසත්මිය  
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

2010 සිට 0115 ෙක්ුා තමයි ආසි ාුව ්ාුර්ථධ්ව  ැාවේු  ුව 

ුයාපිික   ටශ් මිලි ව  ,33 . ක ්රිකපාෙව ා ාම 

ිකශ ගේශගේ. 0117 ශප රුාරි ුව විට මඩකාපුු දි්මත්රික්කශේ 

්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා් 1 ගේ 2ක් ආුරණ  ුව පරිදි ාක්ෂ 

ශෙකක ාවග ව කට පානී  ාා  මාා ිකශ වුා. කල්ාර්ථ ්  

කාලුුාගේචිවේඩි ාා ්ැපයු ල ුයාපිික 0112  ා 0111 ුර්ථෂුාම 

නිම කර ිකශ වුා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි, ගු  මගේීතුමා ඊළ, ්ර මව  අ ගේව. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, අතුු  ්ර මව ක් ශවාු ඒ ්ර මව ට 

අොළුයි මම  අ ගේශගේ. ගු  රාාය ඇමිකතුමි නි, 0117 ුව විට 

ාා  ා ා දුගේශගේ 0111ම ආර ලභ කරපු ුයාපිිකශ ගේ ෙ? 

ගු (වවදය  සුදර්ශිනී ප්රනා්ුපුල්යල් මහසත්මිය  
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

2010 සිට 0115 ුර්ථෂ ගේ අතරතුර ආසි ාුව ්ාුර්ථධ්ව  ැාවේ 

ුයාපිික   ටශ් ්රිකපාෙව ශුගේ කරාා, 0117 ුර්ථෂශේම ා ා 

මපු ාා ්ැපයු ල ගණව තමයි ්ඳ ගේ වුශණ්. 011 -0117 අලු් 

ුයාපිික ක් ගැව ඔ තුමා ්ර මව ක් අ ාා ිකබුශණ් වැ ැ. 

පිළිතුශරි ්ඳ ගේ ශුගේශව් වැ ැ. ඔ තුමා අ්ා ිකශ ව 

්ර මවුාට අොළ පිළිතුු  තමයි ෙැගේ මා ළ, ිකශ ගේශගේ.  

 
ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

2015 ාවුාරි ම් 12ුැනිො ශ ල ආණ්ඩුු ප් වුණු ො සිට, 

0117 ුර්ථෂශේ ශ ල ුවතුු  ඔ තුමි  නිශ ෝාව  කරව රා  

විසිගේ මඩකාපුු දි්මත්රික්කශේ ාා ුයාපිික ඇික කිරීම ්ඳ ා ඒ 

ඒ ුර්ථෂ ගේ ්ඳ ා ශුගේ කරව ාෙ ්රිකපාෙව  ා කරව ාෙ 

ුයාපිික ්ාඛ්යාු ශකාපමණ ෙ? 

 
ගු (වවදය  සුදර්ශිනී ප්රනා්ුපුල්යල් මහසත්මිය  
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ඒ ්ඳ ා අු ය කරව වි්මතර මම ඔ තුමාට පුබු ා ා 

ශෙගේව ල. ශමාකෙ, ඔ තුමා අ්ා ිකශ ව ්ර මවුා අලු් ුයාපිික 

් ල ගේධ්ශ ගේ ්ඳ ගේ ශුාා වැ ැ.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා තුගේුැනි අතුු  ්ර මව  අ ගේව. 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා්ත ගුණය ප්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ஆர். எம். பத்ே உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගු  රාාය ඇමිකතුමි නි, ්ාඛ්යා්මකු කි ගේව  ැරි ව ල, 

එුැනි ුයාපිික 0115, 011 , 0117ම ක්රි ා්මක ශකාට ිකශ වුා 

ෙ කි ාාු් කි ගේව. ෙළ ු ශ ගේ එශ ම කි ගේව පුළුුගේ ෙ? 

අලුිකගේ ුයාපිික පටගේ ග්තා ෙ, වැධ ෙ කි ාා කි ගේව පුළුුගේ 

ශගේ. 

 
ගු (වවදය  සුදර්ශිනී ප්රනා්ුපුල්යල් මහසත්මිය  
(ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

මඩකාපුු දි්මත්රික්ක  ගැව විශ මෂශ ගේ කි ගේව  ැ ැ. 

වදා්, ාාකාු පුරා ුයාපිික ආර ලභ කරාා ිකශ වුා. අලු්ම 

ම   ැාවේ ුාර්ථතාශව ිකශ වුා, ාා් ලපාෙව මණ්ඩා  මඟිගේ 

සි  ට  7.7ක ාවග ව කට පානී  ාා  ා ා ශෙවුා කි ාා. 

එ  0101 ුව විට සි  ට  1ක් ෙක්ුා ුැඩි දියුණු කිරීම තමයි ශ ල 

රාශේ අරදාණ ුගේශගේ. 

ඒ නි්ා රට පුරා ුයාපිික ක්රි ා්මක ශුවුා. විශ මෂශ ගේ 

මඩකාපුු දි්මත්රික්ක  ් ල ගේධ්ශ ගේ වි්මතර අු ය ව ල 

ඔ තුමා ශුවම ්ර මව ක් අ ගේව. එතශකාට ්වි්මතරා්මකු 

පිළිතුු  ා ා ශෙගේව පුළුුගේ. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාඳයි. ශ ාශ ාම ්මතුිකයි, ගු  මගේීතුමා. 
 

රාගම නගරය ්ංවර්ධානය  වි්පතර 
றொகே நகர அபிவிருத்தி : விபரம் 

DEVELOPMENT OF RAGAMA TOWN: DETAILS 

1448/’1  

15. ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
( ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 
ම ාවගර  ා  ්මවාිර ්ාුර්ථධ්ව අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  

්ර මව  - (1)  : 

(අ)  (i) රාගම වගර  ්ාුර්ථධ්ව  ්ඳ ා ්ැාුබ ල ්ක්ම 
කර ිකශේෙ; 

 (ii)  එශ්ම ව ල, ඒ ්ඳ ා ුැ  කිරීමට අශේක් ත දාො 
ශකාපමණෙ; 

 (iii) ්ාුර්ථධ්ව කටයුතු ආර ලභ කරුව ා ව දිව  
කුශර්ථෙ;  

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ආ)  (i) වගර ්ාුර්ථධ්වශේම රාගම වගර ට එක්ුව වු 
අාග කුශර්ථෙ; 

 (ii) එම ඉදිකිරී ල ්ඳ ා ශටගේඩර්ථ කැඳුා ිකශේෙ; 

 (iii) එශ්ම ව ල, එම දිව  කුශර්ථෙ;  

  ගේව් එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ඇ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ? 
 

ேொநகர ேற்றும் மேல் ேொகொண அபிவிருத்தி 

அமேச்சருேொனவமரக் மகட்ட வினொ:  

( அ) (i) றொகே நகரத்மத அபிவிருத்தி தசய்ய திட்ட 

ேிடப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதேனில், அதற்தகன தசலவிட உத்மதசித் 

துள்ள பணத்ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) அபிவிருத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) றொகே நகர அபிவிருத்தியின்மபொது நகரத்திற்கு 

இமணக்கப்படும் புதிய அம்சங்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (ii) மேற்படி நிர்ேொணப் பணிகளுக்தகன மகள்விப் 

பத்திரங்கள் மகொரப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) அவ்வொறொயின், அது எத்மததியில் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether plans have been formulated to 
develop  Ragama town; 

 (ii) if so, the projected expenditure ; 

 (iii) the date on which the development 
activities would be commenced? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the new features that would be added to the 
town when developed; 

 (ii) whether tenders have been called for the 
aforesaid constructions; 

 (iii) if so, the date on which it was done? 

(c) If not, why? 
 

ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ම ාවගර  ා  ්මවාිර ්ාුර්ථධ්ව 

අමාතයතුමා ශුුවශුගේ මා එම ්ර මව ට පිළිතුර ා ා ශෙවුා.  

(අ)  (i) වාගරික ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි   

  ශකුම ලප් ්ාුර්ථධ්ව ්ැාැ්මමක් ්ක්ම කර ඇත. 

   ශ්රී ාාකා ඉඩ ල ශගාඩකිරීශ ල  ා ්ාුර්ථධ්ව  
කිරීශ ල ්ා්මථාු 

   ඉ ළගම පිිටි ශපාල්ග  ුැු ්ාුර්ථධ්ව  ්  
පාරි්රික ්ාුර්ථධ්ව  ්ඳ ා ු පි ල් මිලි ව 
155ක ඇ්මතශ ලගේතුුකිගේ යුතු ුයාපිිකශේ 
ශෙුව අදි ර ආර ලභ කර ඇත. 

   මීට අමතරු කළු ඔ  ගාුතුර පාාව  ්  
පාරි්රික ්ාුර්ථධ්ව ුයාපිික  ්ඳ ා ඉඩ ල 
අ්ප් කර ගැනීශ ල කටයුතු කරශගව  ුව ා ව 
අතර ඉඩ ල අ්ප් කර ගැනීම අු්ගේ කරව ාෙ 
ඉඩ ලුා ාාාපු ව ුැඩිදියුණු කිරීශ ල කටයුතු 
කරශගව  ුව ා යි.    

 (ii) වාගරික ්ාුර්ථධ්ව අධිකාරි  

  ුයාපිික  ඳුවාශගව ්රදාඛ්තා ුයාපිික ්ඳ ා 
ඇ්මතශ ලගේතු ්ක්ම කරමිගේ පුතී. 

  ශ්රී ාාකා ඉඩ ල ශගාඩකිරීශ ල  ා ්ාුර්ථධ්ව  
කිරීශ ල ්ා්මථාු 

  ශපාල්ග  ුැු ්ාුර්ථධ්ව  ්  පාරි්රික 
්ාුර්ථධ්ව  ්ඳ ා 0117 ුර්ථෂ  ශුුවශුගේ 
ු පි ල් මිලි ව 51ක් ම ා භාණ්ඩාගාර  විසිගේ 
අුවමත කර ඇත. 

  කළු ඔ  ගාුතුර පාාව  ්  පාරි්රික ්ාුර්ථධ්ව 
ුයාපිික  ්ඳ ා 0117 ුර්ථෂ  ශුුවශුගේ ු පි ල් 
මිලි ව 51ක් ම ා භාණ්ඩාගාර  විසිගේ ශුගේකර 
ඇත. 

 (iii) ශ්රී ාාකා ඉඩ ල ශගාඩකිරීශ ල  ා ්ාුර්ථධ්ව  
කිරීශ ල ්ා්මථාු 

  ුැසි ාාාපු ව පධ ධ්ික  ්ාුර්ථධ්ව  කිරීශ ල 
කටයුතු ෙැවටම් ආර ලභ කර ඇත. 

  මධ්යම පාගේිකක නිුා් ුයාපිික  ඉඩ ල 
්ාුර්ථධ්ව  අු්ගේ කර ඇික අතර, ආශ ෝාකයිගේ 
 ඳුවා ගැනීශ ල කටයුතු සිදු කරමිගේ පුතී. 

(ආ)  (i)  හු-ම ල් ්ාේපු ්ාීමර්ථණ ක් 

  ාා තටාක,  රීර ුබුතා මධ්ය්මථාව ඇතුළු රාශේ 
ශ්මු කයිගේ ්ඳ ා මධ්යම පාගේිකක නිුා් 
ුයාපිික  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

  ුැසි ාාාපු ව පධ ධ්ික  ්ාුර්ථධ්ව ුයාපිික  

  ළමා ක්රීඩා සෙයාව  

  මාර්ථග ්ාුර්ථධ්ව   ා ුැඩිදියුණු කිරී ල 

  ාාාපු ව පධ ධ්ික  පිළි්කර කිරීම  ා ුැඩිදියුණු 
කිරීම 

  ඝව අපරුය කළමවාකරණ ුයාපිික 

  ුා ව වැුතු ල ඉඩකඩ ්ාුර්ථධ්ව  

  විුිත භූමි  ා රැ්ම් ල  ාාා ්ාුර්ථධ්ව  

  දු ලරි  ්මථාව  ්ාුර්ථධ්ව  

  දු ලරි  ්මථාව   ා ශ ෝජිත  හු-ම ල් ්ාේපු 
්ාීමර්ථණ   ා කරව මගී පාාම ්ාුර්ථධ්ව 
ුයාපිික  

 (ii) ශ්රී ාාකා ඉඩ ල ශගාඩකිරීශ ල  ා ්ාුර්ථධ්ව  
කිරීශ ල ්ා්මථාු - නිුා් ුයාපිික  ්ඳ ා 
ශටගේඩර්ථ පත්රිකා ්ක්ම කරමිගේ පුතී. 

  ාාාපු ව පධ ධ්ික  ක්රි ා්මක කරමිගේ පුතී. 

  ුැු  ෑරීශ ල කටයුතු ක්රි ා්මක ශුමිගේ පුතී. 

 (iii)  හු-ම ල් ්ාේපු ්ාීමර්ථණ , දු ලරි  ්මථාව   ා 
 හු-ම ල් ්ාේපු ්ාීමර්ථණ   ාශකශරව මගී 
පාාම ්ාුර්ථධ්ව ුයාපිික 0112 ුර්ථෂශේ ආර ලභ 
කිරීමට ශ ෝජිත . අශවවේ් ුයාපිික ඊට 
්මගාමීු ආර ලභ කර ක්රි ා්මක කිරීමට කටයුතු 
කරමිගේ පුතී. 

  ශ්රී ාාකා ඉඩ ල ශගාඩකිරීශ ල  ා ්ාුර්ථධ්ව  
කිරීශ ල ්ා්මථාු - රාශේ ශ්මු කයිගේ ්ඳ ා ුව 
මධ්යම පාගේිකක නිුා් ුයාපිිකශේ 
ශකාගේත්රා්කු  0117 මැයි ම් තුළ  ඳුවාගත 
 ැක. ජූනි ම් සිට ඉදිකිරී ල ආර ලභ කිරීමට 
කටයුතු කළ  ැක. 

(ඇ)  අොළ වැත. 
 

 

ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ පළදාුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

ගු  නිශ ෝාය ඇමිකතුමනි, ්ාමාවය ුබළු ුර්ථෂාුකට වුණ් 

රාගම වගර  ්රධ්ාව ු ශ ගේ ාාශ ගේ  ට  ශුගේවට ශ මතුුක් 

තමයි ුැසි ාා  ්  ුැඩි ාා  තැගේප් කිරීමට ්මථාව ක් 

ශවාමැිකකම. ඉ ළගම පිිටි ශපාල්ග  ුැු ඇ්තටම එම ාා  

තැගේප් කිරීම ්ඳ ා ශ ාඳ ාා මූාාර ක් විධි ට පාවිච්චි 

කරගේව පුළුුගේ. වදා් ශපාල්ග  ුැශව ්ාුර්ථධ්ව කටයුතු ශ ල 

ශුවශකාට වතර ශුාා ිකශ වුා. ඒකට ශ මතුු ුැු 

අවු් රශ ගේ අල්ාා ග් අ  කරව  ාපෑමයි. ශ ල 

් ල ගේධ්ශ ගේ ගගේවා ක්රි ාමාර්ථග  ශමාකක්ෙ?  

 
 

ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඇ්ත ු ශ ගේම  පුබගි  ුර්ථෂශේ  ්රිකපාෙව දාෙල් ශ ාෙුාා 

අපි ශ ල ුයාපිික  ආර ලභ කළා. ුබළු ්රික්ා්මකරණ ුැඩ 

පිළිශුළක් පමණයි අපි ්ැාුබ ල කරාා ආර ලභ කශළම. වදා්  

ුයා ාම මා තීු ුක් ඇික සෙයාව ක් ඇික කරාා ශෙගේව කි ාා 

්රශධ  ුාසීගේ ්  ම ාව නිශ ෝජිත ගේ ඉල්ලී ල කළා. ඒ අුවු 

්ැාුබ ල ්ක්ම කරමිගේ පුිකවුා. ඒ ුාශඋම අවු්ර ඉදිකිරී ල 

ඉු් කිරීම ්ඳ ා අු ය මූලික කටයුතු ශ ල ුව විට ආර ලභ 

කරාා ිකශ වුා.  

 

ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ ශෙුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි. 

ඒ ුැුට අයිික භූමිශේ ්මිර ශගාඩවැඟිලි පුා ඉදි ශුාා 

ිකශ වුා. ්ම ර අ  ඒ භූමි  ශගාඩ කරාා ග්ම ිටුාා 

ිකශ වුා;  ශපාල් ග්ම, තැඹිලි ග්ම පුා ිටුාා ිකශ වුා. 

්ම ර අ  කාවේා ුැනි ුගාුගේ සිදු කරවුා,  ශ ල ුැශව ශගාඩ 

වුණු ්රශධ  ශේ.   රි ට  ැලුශුා් ුැු ුාශඋම ුැෙග් ශෙ ක් 

තමයි ුැව රක් ත ්. ුැු්, ුැව රක් ත ් අල්ාා ග් 

පුධ ගා ගේශගගේ දාො ගැනීශ ල කටයුතු ශකාපමණ කාා කිගේ 

නිම කර ගගේව පුළුුගේෙ  ්  ශ ල ්ාුර්ථධ්ව කටයුතු ආර ලභ 

කරගේව තු ශකාපමණ කාා ක් ගත ශුයිෙ? ශ ල ු්ශර්ථ ෙැවට 

කිසිම කටයු්තක් සිදු ුගේශගේ වැ ැ.  අෙ ුව විට ුැශව ශගාඩ 

ෙමපු ්රශධ  ශේ තණශකාළ ්  පගේ ුර්ථග ුැවිාා කැ ා  ශුාා 

ිකශ වුා.  

 

ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශ ල ුයාපිික  ්ඳ ා අොළ මැනී ල කටයුතු සිදු කරාා 

ිකශ වුා. මැනී ල කටයුතු සිදු කළාට පුබු තමයි ඔ තුමා ඔ  

කි ව සි ලුම අවු්ර ශධ ුල් ුාර්ථතා වුශණ්. ඒ මැනී ල 

කටයුතුුා ්රිකලා ක් විධි ට  ඳුවා ග්ත සි ලුම අවු ය ෙෑ 

ඉු් කිරීම ්ඳ ා කටයුතු ආර ලභ කරාා ිකශ වුා. අපි පුබගි  

ු්ශර්ථ ඉදිකිරී ල කටයුතු ආර ලභ කළා. ශපර පරිදි ශ ල ු්ශර්ථ් 

ු පි ල් මිලි ව 51ක දාොක් ශුගේ ශුාා ිකශ වුා. අපි වැුත 

ඉදිකිරී ල කටයුතු ආර ලභ කිරීමට කටයුතු කරවුා.  

 
ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගු  කථාවා කතුමනි, මශඋ තුගේුැනි අතුු  ්ර මව  ශම යි.  

ගු  ඇමිකතුමනි, පුබගි  ු්ශර්ථ ු පි ල් මිලි ව 0ක් 

කි කර්ථම අමාතයාා ශ ගේ ා ා දුගේවාට ු පි ල් මිලි ව ශෙක 

ුාශඋ කිිප ුරණ ක ුැඩ කටයුතු පුබගි  ු්ශර්ථ ශකරිාා 

ිකශ වුා. ඔ තුමාශඋ අමාතයාා   තමයි ඉිකරි  රපැව ෙරාා 

ිකබුශණ්. ශ ල ු්ශර්ථ   ල දාොක් ශුගේ කළ්, ඒ ්ඳ ා පාවිච්චි 

කරව  ගේත්ර ූ ත්ර ඉතා ුබළු ්රමාණ ක් ිකශ ගේශගේ. එම  ගේත්ර ූ ත්ර 

දාතුරාාශුා ්රශධ   ට ශගව ගි ා; ඇඹිලිපිටි ට ශගව ගි ා 

කි ාා තමයි ්රමාෙ ශුගේශගේ. එම නි්ා ඔ තුමා විශ මෂ 

අුධ්ාව ක් ශ ාදා කරාා ශ ල ්මථාව ට ගැළශපව  ගේත්ර ූ ත්ර 

කඩිවමිගේ ශ ල ්මථාව ට ශ ාදා කර,-  ඉදිරි මා් කිිපශේ ුැ්ම් 

ආර ලභ වුශණා් ශ ලක කරගේව  ැ ැ. එශ ම වුශණා් ුැු ි්ම 

කරගේව ශුවුා. ඒක ශේෙුාචක ක්. - ශ ල පා ව ්ම  

වැ්ව ල නි ා ්ම  ්රශ ෝාව ට අරශගව එම කටයු්ත 

කඩිවමිගේ ආර ලභ කිරීමට ඔ තුමාශඋ ශ්ා ා  ැලීම ්  අු ය 

ම, ශපගේ්ම කරගේව පුළුුගේෙ?  

 
ගු ල්්ත අලගියව්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අනිුාර්ථශ ගේම ඒ ්ඳ ා අු ය ක්රි ා මාර්ථග ශගව කටයුතු 

කරවුා.   
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ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  ශෙුව ුට .  

 

උුරු වාකයර් ප්රායද්ය ය යල්කම් යකාඨාසා්ය  

වි්පතර 

வொகமர வடக்கு பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு : விபரம் 
VAKARAI NORTH DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

DETAILS 
 

1143/’1  
 

5. ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා (ගු එම්.එච්.එම්. ්ල්මා් 
මහසතා යවනුව   
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண - ேொண்புேிகு எம்.எச்.எம். சல்ேொன் 

சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   

්මුශධ   කටයුතු අමාතයතුමාශගගේ ඇුබ ්ර මව  - (0) : 

(අ)  (i) මඩකාපුු දි්මත්රික්කශේ, ශකෝරශල්ප්තු, සතුු  
ුාකශර්ථ ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්  පිිුමුව 
ාෙ දිව  කුශර්ථෙ; 

 (ii) ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ නිවේ් කරව ාෙ ගැ්ට් පත්රශේ 
පිටපතක් ්භාගත කරගේශගේෙ; 

 (iii) එම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්  මඟිගේ 
ආුරණ  ුව ් ලපූර්ථණ භූමි ්රමාණ  
ශකාපමණෙ; 

 (iv) එි ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ල ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

 (v) එම ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ලුා නිා අාක  ා වාම ගේ 
කුශර්ථෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ආ)  (i) එම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්  පිිුම්ශ ලම 
නිා ු ශ ගේ සීමා නිර්ථණ  කිරීමක් සිදු් ිකශේෙ; 

 (ii) එශ්ම ව ල, ඒ පිළි ඳ වි්මතර කුශර්ථෙ; 

  ගේව් එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ඇ)  (i) එීම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා   ටශ් ඇික 
ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ල අතරිගේ කිසි  ල ු්මක/
ු් ලුා පරිපාාව කටයුතු ශ ෝ ශමශ  ් ල 
ශුව් ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා මඟිගේ 
සිදුකරුව ා ගේශගේෙ; 

  (ii) එශ්ම ව ල, එම ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ලුා වාම , නිා 
අාක ඇතුළු වි්මතර ඉදිරිප් කරගේශගේෙ; 

   ගේව එතුමා ්ඳ ගේ කරගේශගේෙ?  

(ඈ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ?  
 

உள்நொட்டலுவல்கள் அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்தின் மகொரமளப்பற்று 

வொகமர வடக்குப் பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு 

தொபிக்கப்பட்ட திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அது ததொடர்பொக தவளியிடப்பட்ட வர்த்தேொனிப் 

பத்திொிமகயின் பிரதிதயொன்மற சமபயில் 

சேர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iii) அப்பிரமதச தசயலொளர் பிொிவின் மூலம் உள்ள 

டக்கப்படும் தேொத்த நிலப் பரப்பளவு எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 (iv) அதிலுள்ள கிரொே அலுவலர் பிொிவுகளின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (v) அக்கிரொே அலுவலர் பிொிவுகளின் உத்திமயொக 

பூர்வ இலக்கங்களும் தபயர்களும் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) அப்பிரமதச தசயலொளர் பிொிமவத் தொபிக்கும் 

மபொது உத்திமயொகபூர்வேொக எல்மலகமள 

நிர்ணயித்தல் நமடதபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதேனில், அது பற்றிய விபரங்கள் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) அப்பிரமதச தசயலகத்திற்குொிய கிரொே அலுவலர் 

பிொிவுகளில் ஏமதனும் பிொிவின்/பிொிவுகளின் 

நிருவொக நடவடிக்மககள் அல்லது ததொழிற் 

பொடுகள் மவறு பிரமதச தசயலகங்களின் மூலம் 

மேற்தகொள்ளப்படுகின்றனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதேனில், அக்கிரொே அலுவலர் பிொிவுகளின் 

தபயர்கள், உத்திமயொகபூர்வ இலக்கங்கள் 

உள்ளிட்ட விபரங்கமள சேர்ப்பிப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

( ஈ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i)  the date on which the Vakarai North 
Divisional Secretary's Division of 
Koralepattu in the Batticaloa District was 
established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v) what the official codes and names of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i) whether administration or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretary's 
Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු නිමල් ලා්්ා මහසතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ්මුශධ   කටයුතු අමාතයතුමා 

ශුුවශුගේ මා එම පිළිතුර ්භාගත* කරවුා.  

 
* ්භායම්්ය මත තබන ලද පිළිුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)    (i)  1972.01.01 

       (ii)   ඔව. 

       (iii)   ු.කි.මී. 51 .22 

       (iv)   16 

       (v)   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ)  (i)  ඔව. 

 

 (ii)   ඳුවාග  ්ග්රාම නිාධ්ාරී ු් ල 1  ට අොළ සීමා  ුශව. 

  1972.01.01 දිව ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා  පිිටවූ අතර, 
එි ගැ්ට් පත්ර  නිවේ  ්කරව ාධ ශධ  1  2 ජූනි 10 ුැනි 
සිවේරාො දිව .  අාක 1130 ෙරව ගැ්ට් පත්ර ට අුව  ු111 
ුව තීර  පරිදි ශමම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්ශ  ි
මායි ල පුබබි ල ුාර්ථතාශව* වි්මතර කර ඇත. 

 

(ඇ)  (i)  ඔව. 

 

 (ii)  ඔව. 

  

 
 

(ඈ)  අොළ ශවාශව. 
 

යකෝරයල්පත්ුර ප්රායද්ය ය යල්කම් යකාඨාසා්ය   

වි්පතර 
மகொரமளப்பற்று பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு : விபரம் 

KORALAIPATTU DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 
DETAILS 

1144/’1  
 

10. ගු බුද්ික පිනරණ මහසතා (එම්. එච්. එම්. ්ල්මා් 

මහසතා යවනුව    
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண - ேொண்புேிகு எம்.எச்.எம். 

சல்ேொன் சொர்பொக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   

්මුශධ   කටයුතු අමාතයතුමාශගගේ ඇූ  ්ර මව  - (0) : 

(අ)  (i) මඩකාපුු දි්මත්රික්කශේ, ශකෝරශල්ප්තු 
්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්  පිිුමුව ාෙ දිව  
කුශර්ථෙ; 

 (ii) ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ නිවේ් කරව ාෙ ගැ්ට් පත්රශේ 
පිටපතක් ්භාගත කරගේශගේෙ; 

 (iii) එම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්  මඟිගේ 
ආුරණ  ුව ් ලපූර්ථණ භූමි ්රමාණ  
ශකාපමණෙ; 

 (iv) එි ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ල ්ාඛ්යාු ශකාපමණෙ; 

 (v) එම ග්රාම නිාධ්ාරී ු් ලුා නිා අාක  ා වාම ගේ 
කුශර්ථෙ; 

  ගේව එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශවිෙ? 

(ආ)  (i) එම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා්  පිිුම්ශ ලම 
නිා ු ශ ගේ සීමා නිර්ථණ  කිරීමක් සිදු්ිකශේෙ; 

 (ii) එශ්ම ව ල, ඒ පිළි ඳු වි්මතර කුශර්ථෙ; 

  ගේව් එතුමා ශමම ්භාුට ෙගේුගේශගේෙ? 

(ඇ)  (i) එීම ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා   ටශ් ඇික 
ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ල අතරිගේ කිසි  ල ු්මක/
ු් ලුා පරිපාාව කටයුතු ශ ෝ ශමශ  ් ල 
ශුව් ්රාශධ ීය  ශල්ක ල කාර්ථ ාා මඟිගේ 
සිදුකරුව ා ගේශගේෙ; 

 (ii) එශ්ම ව ල, එම ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ලුා වාම , නිා 
අාක ඇතුළු වි්මතර ඉදිරිප් කරගේශගේෙ; 

  ගේව එතුමා ්ඳ ගේ කරගේශගේෙ?  

(ඈ)  ශවා එශ්ම ව ල, ඒ මගේෙ?  
 

 අාක  ග්රාම නිාධ්ාරි 

ු්ශ ල වම 
ග්රාම 

නිාධ්ාරී 

ු්ශමි 

අාක  

ුර්ථතමාවශේ ම 

පාාව  කරව 

්රාශධ ීය  ශල්ක ල 

කාර්ථ ාා  

01 රිීමතැගේව 211 බී ශකෝරශල්ප්තු - 

මධ්යම 

02 ා ගේිකාාාා 211 බී ශකෝරශල්ප්තු - 

මධ්යම 
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————————— 
*  පු්පතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

අාක   ග්රාම නිාධ්ාරී ු්ම ග්රාම නිාධ්ාරී 

ු්ශමි අාක  
01 මගේකර්ථනි මධ්යම 211 

02 පූවානි - වැශ,විර 211 බී 

03 ු්ඩාුගේ 211 ඩී 

04 කිු මිච්ශච්යි 211 එෆම 

05 මගේකර්ථනි ෙවේණ 211 ජී 

06 මතුරගේකර්ථනි වේා ල 211 ඊ 

07 පනිච්චගේකර්ථනි 211 සී 

08 ුා ශරයි මධ්යම 212 

09 ක ර්ථගේකර්ථනි 211 ඒ 

10 ුා ශරයි සතුර 212 ඒ 

11 කිකරශවලි 213 

12 කඩුදාරිව 213 බී 

13 පුච්චාකර්ථනි 213 සී 

14 පාල්ච්ශච්වයි 213 ඒ 

15 සරි ගේක්ඩු 212 බී 

16 අ ලමාගේෙවාශුලි 213 ඩී 
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உள்நொட்டலுவல்கள் அமேச்சமரக் மகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்தின் மகொரமளப்பற்றுப் 

பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு தொபிக்கப்பட்ட திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அது ததொடர்பொக தவளியிடப்பட்ட வர்த்தேொனிப் 

பத்திொிமகயின் பிரதிதயொன்மற சமபயில் 

சேர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iii) அப்பிரமதச தசயலொளர் பிொிவின் மூலம் 

உள்ளடக்கப்படும் தேொத்த நிலப் பரப்பளவு 

எவ்வளவு என்பமதயும்;  

 (iv) அதிலுள்ள கிரொே அலுவலர் பிொிவுகளின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும், 

 (v) அக்கிரொே அலுவலர் பிொிவுகளின் உத்திமயொக 

பூர்வ இலக்கங்களும் தபயர்களும் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) அப்பிரமதச தசயலொளர் பிொிமவத் தொபிக்கும் 

மபொது உத்திமயொக பூர்வேொக எல்மலகமள 

நிர்ணயித்தல் நமடதபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதேனில், அது பற்றிய விபரங்கள் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) அப்பிரமதச தசயலகத்திற்குொிய கிரொே அலுவலர் 

பிொிவுகளில் ஏமதனும் பிொிவின்/பிொிவுகளின் 

நிருவொக நடவடிக்மககள் அல்லது ததொழிற் 

பொடுகள் மவறு பிரமதச தசயலகங்களின் மூலம் 

மேற்தகொள்ளப்படுகின்றனவொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதேனில், அக்கிரொே அலுவலர் பிொிவுகளின் 

தபயர்கள், உத்திமயொகபூர்வ இலக்கங்கள் 

உள்ளிட்ட விபரங்கமள சேர்ப்பிப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

( ஈ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Koralaipattu 
Divisional Secretary's Division in the 
Batticaloa District was established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v) what the official codes and names of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i) whether administrative or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretary's 
Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
the official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
 

ගු නිමල් ලා්්ා මහසතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ්මුශධ   කටයුතු අමාතයතුමා 

ශුුවශුගේ මා එම පිළිතුර ්භාගත* කරවුා.  
 

* ්භායම්්ය මත තබන ලද පිළිුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

  (අ)  (i).   2002.05.24 

 (ii).   ගැ්ට් පත්ර  නිවේ  ් කර ශවාමැික  ැවිගේ ඉදිරිප් කළ 
ශවා ැක. 

 (iii).  ු.කි.මී. 3 .11 

 (iv).  12කි. 

 (v). 

   

(ආ)   (i).   ඔව. 

 (ii).   ඳුවාග  ්ග්රාම නිාධ්ාරි ු් ල 12ට අොළ සීමාු ශව. 

(ඇ)  (i).   ඔව. 

 (ii).  ඔව. 

 
 

(ඇ)   අොළ ශවාශව. 

අුව 

අාක  
ග්රාම නිාධ්ාරි  ු්ම නිා 

අාක  

01 තයිුට්ටුගේ 210 සී 

02 ුාාච්ශච්වයි 5 දා්මලි ල 206 බී 

03 ුාාච්ශච්වයි   දා්මලි ල 206 

04 ුාාච්ශච්වයි 5 දා්මලි ල (ෙවේණ)  206 ඩී 

05 ේශර්ථගේතුරයිච්ශච්වයි (සතුර)  206 ඒ 

06 ේශර්ථගේතුශරයිච්ශච්වයි  (ෙවේණ)  206 සී 

07 මාුඩිච්ශච්වයි 208 ඒ 

08 ශ් ලශමාශවාොයි 208 ඩී 

අුව 

අාක  
ග්රාම නිාධ්ාරි 

ු්ම 
නිා අාක  ුර්ථතමාවශේ ම 

පාාව  කරව 

්රාශධ ීය  

ශල්ක ල 

කාර්ථ ාා  

01 පුවවායි 

වැශ,විර 
211 බී (ගැ්ට් 

පත්ර  නිවේ් කර 

ඇත.)  

ශකෝරශල්ප්තු 

සතුර, ුාකරයි 

02 ශරාධිතැගේව 211 එච් 

(ශ ෝජිත 

ශකාට්ධා් කි)  

  

03 කරදාවයි 211 ජී /0 

(ශ ෝජිත 

ශකාට්ධා් කි)  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

යපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීයම් ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

යදම  මාධාය ගුු අධායාපනඥවු්යඋ උ්්පීම් 

ලබා යනාදීම  
தேிழ் தேொழிமூல ஆசிொிய கல்வியியலொளர்களுக்கொன 

பதவியுயர்வுகமள வழங்கொமே 
DEPRIVATION OF PROMOTIONS TO TAMIL MEDIUM 

TEACHER EDUCATORS 
 

ගු ඩඋල්ප යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, தகளரவ கல்வி அமேச்சர் 

அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் அவர்களிடம் மகள்வி மகட்க 

அனுேதித்ததற்கு நன்றி. 

இலங்மக கல்வியியலொளர் மசமவ தரம் 2(II) இலிருந்து 

தரம் 2(I) க்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கொக 2015ஆம் ஆண்டு 

விண்ணப்பம் மகொரப்பட்டது. முன்மனய மசமவப் பிரேொணக் 

குறிப்பிற்கு அமேய 2016ஆம் ஆண்டு தபப்ருவொி ேொதம் 44 

தவற்றிடங்களுக்தகன மநொோ்முகப்பொீட்மச நடத்தப்பட்டதொகவும் 

இதற்கு தேிழ் தேொழிமூல மதசிய கல்வியியற் கல்லூொிகளொன 

யொழ்ப்பொணம், வவுனியொ, ேட்டக்களப்பு, தர்கொ நகர், 

அட்டொமளச்மசமன, தகொட்டகல ஆகியவற்றிலிருந்து 

விொிவுமரயொளர்கள் மதொற்றியிருந்தனர் என்றும் கூறப் 

படுகிறது. எனினும், மேற்படி பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்மடொர் 

பட்டியலில் தேிழ் தேொழிமூல விொிவுமரயொளர்கள் ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளனர் என்று ததொிய வருகின்றது.  

1. மேற்குறிப்பிட்ட பதவி உயர்வு ததொடர்பில் தேிழ் 

தேொழிமூல உத்திமயொகத்தர்கள் புறக்கணிப்பு  இடம் 

தபற்றுள்ளதொ? 

2. ஆதேனில், அதற்கொன கொரணங்கள் எமவ? 

3. இல்மலதயனில், தேிழ் தேொழிமூல உத்திமயொகத் 

தர்கள் பதவி உயர்வுகமளப் தபறொததற்குக் கொரணம் 

என்ன? 

மேற்படி எனது மகள்விகளுக்கொன பதிமல தகௌரவ 

அமேச்சொிடேிருந்து எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  

 
ගු ී.එ ප්. රාධාක්රිෂපන් මහසතා (අධ් යාපන රාජය 
අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன் - கல்வி இரொஜொங்க 

அமேச்சர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள, நிமலயியற் கட்டமள 

23/2 இன் கீழ் எழுப்பப்பட்ட வினொவுக்கொன விமடமய 

தகளரவ அமேச்சொின் சொர்பில் நொன் சேர்ப்பிக்கின்மறன்.  

இலக்கம் 1070/13 ேற்றும் 1999.03.11ஆம் திகதிய 

இலங்மக ஆசிொிய கல்வியியலொளர் மசமவ பிரேொணக் 

குறிப்பிற்மேய, இலக்கம் 1919 தகொண்ட 2015.06.12ஆம் 

திகதியன்று தவளியிடப்பட்ட 2(I) பதவி உயர்வுக்கொன 

வர்த்தேொனி அறிவித்தல், ேற்றும் இலக்கம் 1942 தகொண்ட 

2015.11.20ஆம் திகதியன்று தவளியிடப்பட்ட திருத்தப்பட்ட 

வர்த்தேொனி அறிவித்தல் என்பவற்றுக்கு அமேய விண்ணப்பம் 

மகொரப்பட்டு, 2(II) தரத்தின் 153 அலுவலர்களுக்கு 2(I) தரத்தில் 

44 தவற்றிடங்கமளப் பூர்த்தி தசய்வதற்கொக 2016 தபப்ரவொி 

18, 19 ேற்றும் 23ஆம் திகதிகளில் மநொோ்முகப்பொீட்மச 

நமடதபற்றது. இவ்தவற்றிடங்களின் விபரம் பின்வருேொறு:  

2012.07.01ஆம் திகதியன்று 35 தவற்றிடங்களும், 2013.01.01 

ஆம் திகதியன்று 2 தவற்றிடங்களும், 2013.07.01ஆம் 

திகதியன்று 3 தவற்றிடங்களும், 2014.01.01ஆம் திகதியன்று 

ஒரு தவற்றிடமும், 2014.07.01ஆம் திகதியன்று 3 தவற்றிடங் 

களுேொக தேொத்தம் 44 தவற்றிடங்கள் கொணப்பட்டன.  

இவற்றில் 2 - i தரத்திற்கொன பதவி உயர்வு ததொடர்பொக 

மேன்முமறயீட்டு நீதிபதியிடம் முன்மவக்கப்பட்ட இலக்கம் 

AAT/72/2014 (PSE) தகொண்ட மேன்முமறயீட்டின் தீர்ப்புப்படி 

மசமவயிலுள்ள தேிழ் தேொழிமூல அதிகொொிகள் 03 மபருக்குப்  

பதவியுயர்மவ வழங்குவதற்கு அரச மசமவ ஆமணக்குழுவின் 

PSC/APP/07684/2014 இலக்க ேற்றும் 2016.10.10 திகதியிட்ட 

கடிதத்தின் ஊடொக அனுேதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்குறிப் 

பிட்ட 44 தவற்றிடங்களில் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது 41 

தவற்றிடங்களுக்கு ேட்டுமே. அமதமபொல் மசமவப் பிரேொணக் 

குறிப்புக்கு அமேய நடவடிக்மக மேற்தகொள்ளும்மபொது 

தேொழிமூலத்திற்கு அமேய தவவ்மவறொகப் பதவி உயர்வு 

வழங்கப்படேொட்டொது என்பமதொடு, தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட 

புள்ளிகளின் ததொடர் ஒழுங்குக்கு அமேய தகுதிதபற்ற 

அதிகொொிகளுக்மக பதவியுயர்வும் தபற்றுக்தகொடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. அந்த வமகயில்,  

1 வது வினொவுக்கொன விமட :  இல்மல.  

2 வது வினொவுக்கொன விமட: அதற்கொன  கொரணங்கள் 

இல்மல.  

3 வது வினொவுக்கொன விமட: இலங்மக ஆசிொியர் 

கல்வியியலொளர் மசமவயின் 2 ( I )  தரத்தில் 

2012.07.01ஆம் திகதி ததொடக்கம் 2014.07.01 வமரயில் 

நிலவிய 44 தவற்றிடங்கமள நிரப்புவதற்கொக 2(II) 

தரத்தின் அதிகொொிகளுக்கொக நடத்தப்பட்ட 

மநர்முகப்பொீட்மசயில் அடிப்பமடத் தகுதிகமளப் 

பூர்த்தி தசய்தவர்களின் எண்ணிக்மக 75 ஆகும். 

தவற்றிட எண்ணிக்மக குமறவொனதொல், மசமவப் 

பிரேொணக் குறிப்புக்கு அமேய சம்பந்தப்பட்ட 

வர்களுக்குக் கல்வி ேற்றும் ததொழில்வொண்மேத் 

தகுதிகளுக்கொகப் புள்ளி வழங்கப்பட்டது. புள்ளி 

வழங்கப்பட்ட ததொடர் ஒழுங்கு அடிப்பமடயில் 

அதிகேொன புள்ளிகமளப் தபற்றுக்தகொண்ட 41 

மபருக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது. அந்த 41 

மபொில் தேிழ் தேொழிமூல அதிகொொிகள் தகுதி 

தபற்றிருக்கவில்மல.  அதொவது,  அடிப்பமடத் 

தகுதிகமளப் பூர்த்திதசய்த 75 மபருக்கு ேத்தியில் 

விண்ணப்பம் மகொரப்பட்டிருந்தமபொதிலும் 4 1 

தவற்றிடங்கமள கொணப்பட்டன. அந்த 75 மபொில் 5 

தேிழ் தேொழிமூல அதிகொொிகள் இருந்தொர்கள். ஆனொல், 

புள்ளி வழங்கப்பட்ட ததொடர் ஒழுங்கு அடிப்பமடயில் 

41 மபருக்குப் பின்னொல் இருந்ததனொல் அவர்கமளப் 

பதவியுயர்வுக்குத் ததொிவுதசய்ய முடியொேல் 

மபொய்விட்டது. எனமவதொன் அந்த 41 மபொில் தேிழ் 

தேொழிமூல அதிகொொிகள் அடங்கவில்மல.  

 

ගු ඩඋල්ප යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அமத ேீளொய்வு தசய்ய முடியொதொ? ஏதனன்றொல் 

தகுதியுள்ளவர்கள் நிமறயப் மபர் இருப்பதொகச் தசொல்லப் 

படுகின்றது. ஆகமவ, நீங்கள் இமதத் தயவுதசய்து ேீளொய்வு 

தசய்வது நல்லது. ஏதனன்றொல், "குறித்த தவற்றிடங்கமள 
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நிரப்புவதற்குத் தேிழ் தேொழிமூல ஆட்கள் இல்மல" என்று 

எப்மபொதும் தசொல்லப்படுகின்றது. இந்த நிமலமேமயச் 

சீர்தசய்வதற்கொக முன்னொள் ஜனொதிபதி பிமரேதொச அவர்களின் 

ஆட்சிக்கொலத்தில் 15/90 என்ற இலக்கமுமடய ஒரு சுற்றுநிருபம் 

தவளியிடப்பட்டது. அதொவது, அப்மபொது இந்த விடயத்தில் 

இன விகிதொசொரம் மபணப்பட மவண்டும் என்ற ஒரு மகொட்பொடு 

முன்மவக்கப்பட்டுத் தகுதியொனவர்கள் ததொிவுதசய்யப்பட்டு 

வந்தொர்கள்.   
 

ගු ී.එ ප්. රාධාක්රිෂපන් මහසතා  
(ேொண்புேிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
அப்படியொனொல் அது எல்லொருக்கும் பயன்படும். அதொவது 

வடக்கு, கிழக்கிற்கும் ேமலயகத்திற்கும் பயன்படும். ஆனொல், 

இந்த விடயத்தில் தகுதியுள்ள 75 மபொில் 5 தேிழர்கள் 

இருந்தமபொதிலும் புள்ளி அடிப்பமடயில் அவர்கள் 41 

மபருக்குப் பின்னர் உள்ளதனொல் பதவியுயர்வு வழங்குவதற்குத் 

ததொிவுதசய்ய முடியவில்மல என்றுதொன் இங்கு குறிப்பிடப் 

பட்டிருக்கின்றது.  
 

ගු ඩඋල්ප යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இன விகிதொசொரம் மபணும்மபொது - 

 

ගු ී.එ ප්. රාධාක්රිෂපන් මහසතා  
(ேொண்புேிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இந்த இனவிகிதொசொரம் மபணப்படுவதற்கொன நடவடிக்மக 

மேதகு ஜனொதிபதி அவர்களின் மூலேொகத்தொன் எடுக்கப்பட  

மவண்டும். 

 

ගු ඩඋල්ප යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இந்த விடயத்மத இன்தனொரு தரம் ேீளொய்வு தசய்ய 

மவண்டும். 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  දිශගේෂම ුරණුර්ථධ්ව මගේීතුමා.  

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල කාරණ  මම ඔ තුමාශඋ 

අුධ්ාව ට  ශගව එගේවට කැමිකයි. අෙ දිව පාර්ථලිශ ලගේතුු 

කල්ත ව අු්මථාශව විුාෙ  ඒකා ධ ධ් විපක්ෂශේ මගේී 

කණ්ඩා ම ශුුවශුගේ ශුගේ කර ිකබුශණ්. ඒ අුවු මම  

කල්තැබීශ ල ශ ෝාවාුක් භාර  දුගේවා. එ , ෛුෙයුු ගේශඋ 

්ාගම  - GMOA එක -  කැඳුා ිකශ ව ුර්ථාව ්,  ඒ 

ුර්ථාව ට කරව තර්ථාව ්  පිළි ඳු ශ ෝාවාුක්. [ ාධ්ා 

කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මගේීතුමා, මම ශ ල කාරණ  ගැව පැ ැදිලි කරගේවෙ? 

ඊශේ් මම ශ ල ් ල ගේධ්ු ඔ තුමාු ෙැුවු් කළා. එම 

ශ ෝාවාු පාර්ථලිශ ලගේතුශව ම  ශල්ක ලතුමාශඋ කාර්ථ ාා ට 

ාැශ වශකාට ප්මුු  0.05 පමණ වුණා. නි මිත ශුාාුට ුඩා 

හු,ක් ්රමාෙ ශුාායි එ  ාැබුශණ්. ඒ අු්මථාශවම අපි ගු  

්භාවා කතුමා ්ම,්  ්ාකච්ඡා කළා. ශමාකෙ, අපි පක්ෂ 

වා කයිගේශඋ රැ්ම්ශ ලම එක,ශුාා  ිකශ ගේශගේ කල් 

තැබීශ ල  ශ ෝාවා ෙ ුල් 10.11 ශුව ශකාට ම ශල්ක ලතුමාට 

ඉදිරිප් කිරීමටයි. එම ශ ෝාවාු ්රමාේ ාැබුණු නි්ා  අෙ  ්භාු  

කල්ත ව අු්මථාශවම  එ  විුාෙ ට ගැනීම ට අප ුබ  ු 

ෙැගේවූුා. අෙ සශධ ් මා  ඒ ගැව ෙැුවු් කළා. ඒ ශ ෝාවාු අෙ 

දිව ඉදිරිප් කිරීමට අප ුබතාුක් ිකශ ව  ු ශ ල අු්මථාශවම 

වැුත් මම ්ඳ ගේ කරගේවට කැමැිකයි.  

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථාවා කතුමනි,  අෙ  එම කාා  ශුගේ කරුව ාැබුශව 

අපට Adjournment Motion එකක් ඉදිරිප් කිරීමටයි. ඒ 

Adjournment Motion එක රශට් ශ ට සිදුුව  රපතළම ශධ  - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  

ගු  මගේීතුමා, මම ඒක පිළිගගේවුා; මම ෙගේවුා. මාු් 

අප ුබතාුට ප් ුවුා, ශ ෝාවාු නි ම ශුාාුට ාැබුශණ් 

වැික වුණාම මට්  ා කරගේවට  ැ ැ ඒ ශ ෝාවාු ගගේවට 

කි ාා. ශමාකෙ, එම ශ ෝාවාු පැ  ශෙකක් ්රමාෙශුාා 

ාැබුශණ්. එම නි්ා ෙැවට ශ ල අු්මථාශවම මට අප ුබතාුක් 

ිකශ වුා ඒක -[ ාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථාවා කතුමනි, ඔ තුමා කි ව එක මම පිළිගගේශගේ 

වැ ැ. ශමාකෙ, ශ ල ශ ෝාවාු අෙ විුාෙ ට ගගේව  ැ ැ කි ව 

ලිපි   ම  ශල්ක ලතුමා මට භාර දුගේශගේ,  ඊශේ ප්ම ුු  5.35ටයි. 

ප්ම ුු  5.35ටයි ම ශල්ක ලතුමා  මා ශුත ඇවි් ශ ල ශ ෝාවාු 

අෙ විුාෙ ට ගැනීමට භාර ගගේව  ැ ැයි කිවශව. එතශකාට  රිෙ 

ඒක?  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වැ ැ. මම ඔ තුමාට-  

 

ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වැ ැ ගු  කථාවා කතුමනි, ශ ල කාරණා මම කි ගේශගේ අපි 

ුැඩ කරව ක්රම  ගැව. ඔ තුමාට මම ශචෝෙවා කරවුා 

ශවාශුයි. අශේ මගේීුු  50කශඋ ඉල්ලීමක් අුවු, ශ ට 

ිකශ ව ුැඩ ුර්ථාව ට කරගේවට  ෙව භ ාවක අගේතරාු 

ුළක්ුගේවට තමයි ෛුෙයුු ගේ ් ල ගේධ් ශ ල ්ර මව  අපි  

ඉදිරිප් කරගේවට ස්්ා  ග්ශ්. අපට ශ ල ගැව 

පාර්ථලිශ ලගේතුශව කථා කරගේව ශෙගේශගේ වැ්ව ල මම ඉල්ාා 

සිටිශේ මට ශ ල ්ර මව  ඉදිරිප් කරගේවට ඉඩ ශෙගේව  කි ායි. 

ආණ්ඩුු පුබු ෙු්ක ශ ෝ ස්තර මපුුාශව. ඒකට කමක් වැ ැ. 
Please allow us to - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශ ම ් ල්රො  ක් වැ ැශගේ ගු  මගේීතුමා. ශ ල 

ශ ෝාවාු ඔ තුමා නි මිත ශුාාුට ඉදිරිප් කළා ව ල ශ ලක 

අෙ දිව ුැඩ පිළිශුළට ඇතුළ් කරගේවට ිකබුණා. අනික් 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

කාරණ , ම ශල්ක ලතුමා කි ගේව ඉ්මශ්ල්ාා, මා ිතව 

 ැටි ට ඊශේ ප්ම ුු   .31 ශුවශකාට මා ඔ තුමාු ෙැුවු් 

කළා. Verbally, I conveyed to you that this is not possible. 

But, you did not make any comment. So, I am sorry I cannot 
allow this. If I do, I will be creating a bad precedent.  

 
ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No. You told me that the Hon. Ministers were not 
available. That is what you conveyed to me.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, they were not available.  
 
ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

But, I should have been given the right to propose the 
Adjournment Motion. That is what I am saying.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, they were not prepared to reply.  

 
ගු දිය්ෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

That is your Ruling, but we say that it is very 
unreasonable, depriving us of our right to have a debate 
on an Adjournment Motion.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway, I took your point. -[Interruption.] Okay, that 
is your point of view.  

ඊළ,ට ශ ෝාවා පිළි ඳ ෙැුව ලමම  ා දිවට නි මිත කටයුතු. 

්මාග ල පවත ්  ්මිික  ආරාපවත  ටශ් නිශ ෝග අුවමත 

කිරීම ට.  ගු   කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු අමාතයතුමා.  

Order, please! ශ ල අු්මථාශවම නිශ ෝාය කාරක 

්භාපිකතුමා මූාා්ව ට පැමිශණවුා ඇික. 
 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා්නයය් ඉවත් වූයය්  
නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා [ගු ය්ල්වම් අවඩක්කලනාද් 

මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தி 

னின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் [ேொண்புேிகு 

தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

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

්මාගම් පනත ්හස ්මිින ආඥාපනත   
නියයෝග 

கம்பனிகள் சட்டம் ேற்றும் சங்கங்கள் 

கட்டமளச் சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
COMPANIES ACT AND THE SOCIETIES 

ORDINANCE: REGULATIONS  

 

 
[12.03 p.m] 

 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා (කර්මා්ත හසා වාණිජ ක යුුර 

අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ேற்றும் வொணிப 

அலுவல்கள் அமேச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I move, 

“That the Regulations made by the Minister of Industry and 
Commerce under Section 527 of the Companies Act, No. 7 of 2007 
read with Section 477 of the said Act and Regulations made under 
Section 19 of the Societies Ordinance (Chapter 123) No. 16 of 1891 
read with the Societies Ordinance (Amendment) Act, No.11 of 
2005 relating to the Companies (Fees) and Societies (Fees) and 
published in the Extraordinary Gazette No. 1990/12 of 25th October, 
2016 which were presented on 24.01.2017, be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)” 

Sir, the fee changes proposed by the Department of 
the Registrar of Companies are a follow-up step to fulfil 
the Proposals made in the Budget 2016. This Department 
is one of the most important institutions in the 
development of Sri Lanka’s private sector and 
entrepreneurship and therefore, it is critical for the reform 
vision of the Unity Government.  

Sir, I am pleased to say that in 2016, the Department’s 
income increased by a huge 182 per cent - to Rs. 1.78 
billion from Rs. 632 million in 2015. Also in 2016, 8,289 
new companies were registered in Sri Lanka, a 7 per cent 
increase from 7,762 in 2015. Registration of foreign 
companies in Sri Lanka also increased by 17 per cent - to 
41 in 2016. Even new registrations of associations under 
Section 34 increased by 140 per cent - to 367 in 2016.  

Also, to upgrade company registrations in Sri Lanka 
with modern technology, KPMG was selected as the 
software developer under the eROC Project. The 
Department is now open even on weekends. Every 
Saturday and Sunday, from 9.00 a.m. to 2.00 p.m., the 
Department provides selected services. 

Sir, the Proposal made in Section 419 of the 2016 
Budget Speech was to review fees and charges made by 
different government entities every three years by all the 
Chief Accounting Officers and Accounting Officers 
including Revenue Accounting Officers in the public 
sector entities.  

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  නිශ ෝාය කාරක්භාපිකතුමනි, ගු  ඇමිකතුමාශගගේ 

පැ ැදිලි කර ගැනීමකට අු්ර ඉල්ාා සිටිවුා.  

ගු  ඇමිකතුමනි, 2016 අ  ුැ  ශල්ඛ්වශ ගේ  දාෙල් 

අමාතයතුමා ඉදිරිප් කළ  අ  ුැ   ශ ෝාවාුෙ  ඔ තුමා ඉදිරිප් 

කරගේශගේ? එශ්ම වැ්ව ල  ්ාශ ෝධ්ව  පමණෙ?  

 
ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා 
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen ) 
ගු   මගේීතුමනි, එතුමාශඋ ශ ෝාවාු අුවු, වයා  පත්රශේ 

විෂ  අාක 1, අාක 0 මම ඉදිරිප් කරවුා. 

 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ තුමාශගගේ පැ ැදිලි කර ගගේවයි අ ගේශගේ. අ  ුැශේ  

521ුව ශ ෝාවාශව ශමශ ම ිකශ වුා. 

"ශ ාශ ෝ ලි ාපදිාචි ්මාග ල ක්රි ා්මක ත්්ුශේ  

ශවාමැික  ු ශපනී ශගා්ම ඇත. එුැනි  ්මාග ල  ළි ක්රි ාකාරී  

කිරීම ්ඳ ා ්මාග ල  ශරජි්මරාර්ථ  විසිගේ  එකතු කරුව ා ව 

ුාර්ථ ක  ගා්මතුුක් සි ලුම ලි ාපදිාචි  ්මාග ල ශුත  පවුුව 

ාැශේ. තුදුරට් ්මුකැමැ්ශතගේම කරුව ා ව ඈුර කිරී ල 

අෛධ්ර්ථ ු් කිරීශ ල අරදාණිගේ ්මශවච්ඡාශුගේ ඈුර කරුව ා ව 

්මාග ලුලිගේ ු පි ල් 511.111ක් අ  කිරීමට ශ ෝාවා කරමි."  

ඒ ුාශඋම, අ  ුැශේ  520 ුව ශ ෝාවාශව ශමශ ම  

කි වුා.  

"011  ාවුාරි 1  දිව සිට  සි ලුම ුයාපාරික ආ තව අොළ  

පළා් පාාව ආ තවුා  ු්රකට ු පි ල් 111ක වාමික 

ගා්මතුුක් මත ලි ාපදිාචි  වි  යුතු . අලුිකගේ ඇික කරුව ා ව 

ුයාපාරික ආ තව ක්  එම ආ තව ්ඳ ා ාා  ා විදුලි 

් ල ගේධ්තා ා ා ගැනීමටෙ  ැාවේ මගිගේ  ණ  ා ා ගැනීමටෙ 

ශමම ලි ාපදිාචි  මූලික අු යතාුක් ුුව ඇත" 

ඒ ශෙුැනි ශ ෝාවාු.   

ඊට පුබු Technical Notes  ිකශ වුා ශගේ.  අ  ුැ  ශපාශ් 

103 ුව පිුමශව ඒ තාක්ෂණික ්ට ගේුා ශ ල විධි ට ිකශ වුා. 

"(vi)  ්මාග ල ලි ාපදිාචි ගා්මතුු 

්මාග ල ශරජි්මරාර්ථ ශුත ලි ාපදිාචි  ් ඇික  සි ලුම ්මාග ල  

ශුුවශුගේ  ුාර්ථ ක  ාපත්ර ගා්මතුුක් අ  ශකශර්ථ. පුධ ගලික 

්මාග ල  ු පි ල්  1,000ක්, නිා ාැයි්මතුගත ්මාග ල ු පි ල් 

500,000ක්, ශුව් ු පි ල් 111,000ක්  ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථ ශුත 

ශගවි   යුතු ශව. (ක්රි ාකාරී ශවාුව  ්මාග ලෙ ඇතුළුු)  

(vii)  ්මාග ල ලි ාපදිාචි ්ශ ල ගා්මතු  ුර්ථතමාවශේ  පුිකව 

අුවපාත  011   ාවුාරි 1 ුව දිව සිට  ්ාශ ෝධ්ව  ශකශර්ථ." 

ගු  අමාතයතුමනි, මට ිකශ ව ්ර මව  ශම යි. ශ ල  

ශ ෝාවාශව  ිකශ ව  ගණගේෙ ඔ තුමා ශ ල  ගු  ්භාුට ඉදිරිප් 

කරගේශගේ? එශ්ම වැ්ව ල ශුව් එකක්ෙ කි ා ශ ල ගු  ්භාුට  

පැ ැදිලි කිරීම ුැෙග්. ශමාකෙ, ශම  ්ම්මත ්මාග ලුාටම 

 ාපාව නි්ා. ඔ තුමාශඋ ප ුබුටයි මම ශ ල කු ණු කි ගේශගේ. 

ශමාකෙ,  මා් ිටපු ශුශළඳ ඇමිකතුශමවේ නි්ා, ඔ ් මශඋ මිත්ර 

ශුශළඳ ඇමිකතුමා නි්ා- [ ාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, நீங்கள் ததொடரலொம்! 

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

That is a very valuable legal argument.   

ගු  ඇමිකතුමනි,  ඔ තුමා  ාගේව ඕවෑ,  දාෙල් අමාතයතුමා  

පාර්ථලිශ ලගේතුුට කි ා ිකශ ව අ  ුැ  ශ ෝාවාශව ිකශ ව ටික 

ගැවෙ අපි අෙ විුාෙ කරගේශගේ, එශ්ම වැ්ව ල ඊට ශුව්ම එකක්ෙ 

කි ාා.  

 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා කි ව  එක  මම පිළිගගේව ල.  

මශඋ කථාශුගේ පුබු ඔ තුමාශඋ කථාු් ිකශ වුාශගේ.  ඒ 

අු්මථාශවම ඔ තුමා ඒ කු ණු කි ගේව.  ඔ තුමා කි ව විධි ට 

ඒ ශ ෝාවා  අුවු තමයි කු ණු ඉදිරිප් කරගේශගේ. [ ාධ්ා 

කිරීමක්] ඊට පුබු් මම ආපුබ කථා කරවුා.  

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  ඇමිකතුමා, මා කි ව කු ණු් කි ුාා  නිුැරදි 

කරගේව. රට පැ්ශතගේ  ඒක ුැෙග්.  

 
ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Thank you, Hon.Member. 

Sir, three types of changes are introduced by the 
Registrar of Companies which comes under my Ministry’s 
purview in keeping with the Proposal made in Section 419 of  
Budget - 2016.  The three changes are: 

(1) Fees for Societies 

(2) Fees Regulations for renewal and registration of 
Auditors and 

(3) Introducing a new qualification to be registered as 
a Company Secretary in Sri Lanka.  

The fee for registration of a Public Limited Company 
under Form 1 has been increased from Rs. 15,000 to Rs. 
20,000; the fee for registration of an unlimited company 
has been increased from Rs. 12,500 to Rs. 15,000; the fee 
for registration of a company limited by guarantee under 
Form 5 has been increased from Rs. 25,000 to Rs. 30,000; 
the fee for registration of mortgages, charges and 
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debentures has been increased from Rs. 5,000 to Rs. 
7,500; the fee for registration  of  an annual return has 
been increased from Rs. 5,000 to Rs 6,000; the fee for 
registration of any document required or authorized to be 
registered or required to be delivered, sent, given or 
forwarded to be filled with the Registrar  General of 
Companies other than the notices and reports required to 
be delivered to the Registrar-General of Companies by a 
receiver or a manager, an administrator or a liquidator has 
been increased from Rs. 1,000 to Rs. 2,000; the fee for 
approval of a name of a company (Name Request) has 
been increased from Rs. 1,000 to Rs. 2,000; the fee for 
inspection of a file kept by the Registrar-General  of 
Companies has been increased from Rs. 500 to Rs. 1,000; 
the fee for certification of any document or extract thereof 
filed with the Registrar of Companies has been increased 
from Rs. 500 to Rs. 1,000; the fee for inspecting the 
Register of Charges has been increased from Rs. 500 to 
Rs. 1,000; the fee for registration of individuals as 
Company Secretaries has been increased from Rs. 2,500 
to Rs. 5,000; the fee for registration of sole proprietorship 
or partnership as Company Secretaries has been increased 
from Rs. 5,000 to Rs. 10,000; the fee for registration of an 
offshore company has been increased from Rs. 100,000 to 
Rs. 150,000; the fee for registration of a place of business 
in Sri Lanka by an overseas company has been increased 
from Rs. 50,000 to Rs. 60,000; the fee for renewal of 
registration of an offshore company for its continuation 
has been increased from Rs. 100,000 to Rs. 150,000; the 
fee for registration of individuals as Auditors has been 
increased from Rs. 5,000 to Rs. 6,000; the fee for 
registration of partnership as Auditors has been increased 
from Rs. 10,000 to Rs. 15,000; the fee for renewal of 
registration of the registered individual Auditors has been 
increased from Rs. 3,000 to Rs. 4,000 and the fee for 
renewal of registration of the registered individual 
professional business auditing institutions has been 
increased from Rs. 5,000 to Rs. 6,000. 

A small fee increase is also made with regard to 
society registrations. Fees for Registration of Societies 
has been increased from Rs. 2,000 to Rs. 3,000. Fees for 
amendments to the constitutions of societies has been 
increased from Rs. 1,000 to Rs. 1,500.  Fees for issuing 
certified copies of a society has been increased from Rs. 
200 to Rs. 500, and fees for a file search of a society has 
been increased from Rs. 100 to Rs. 200.   

We have not increased fees for re-registration of any 
existing company other than an overseas company. We 
have not increased the fee to file an annual return of a 
society. We have also not increased the Rs. 100,000 that 
is required to be credited to a bank to defray the expenses 
of an off-shore company for the purpose of its office in 
Sri Lanka. Considering the fact that there is a need to 
promote entrepreneurship in Sri Lanka, we have reduced 
an important fee that is widely used in our business 
sector.  

Sir, I am pleased to inform the House that as part of 
changes in fees, we have reduced the fee of registration of 
a Private Limited Company under Form 1, by as much as  

Rs. 11,000.  In that we have reduced this fee from Rs. 
15,000 to Rs. 4,000 to develop entrepreneurship in Sri 
Lanka. All fee changes are effective from 1st January, 
2017. 

I am also pleased to inform the House that as a result 
of these amendments qualified Accountants can become 
Company Secretaries. Therefore, as a result of these 
amendments from 20th December, 2016 the CMA 
qualified Sri Lankans will become eligible to be 
appointed as a Company Secretaries as well.  

Now, I shall explain the proposed changes in detail:  
 

1. Fees for Societies  

Implementation and regulation authority of the 

Societies Ordinance is vested with the Registrar of 

Societies and Registrar General of Companies that 

shall be the ex-officio of the Registrar of Societies.  

Fees for Societies had been imposed by the Gazette 

Notices No. 10703 dated 13.09.1954 under the 

provisions of Section 19 of the Societies Ordinance 

No. 16 of 1891 (Chapter 123) and it was amended by 

the Societies Ordinance (Amendment) Act No. 11 of 

2005. 

These fees amendment Regulations have been made 

by the Minister of Industry and Commerce by using 

Extraordinary Gazette Notice No. 1847/02 dated 

27.01.2014 under  Section 19 of the Societies 

Ordinance No. 16 of 1891 (Chapter 123). As per 

paragraph 419 of the Budget Proposals of 2016,  

government fees should be concluded and action 

should be taken to amend it in every 03 years. 

Therefore, these Fees Amendment Regulations have 

been made by the Minister of Industry and Commerce 

by using Extraordinary Gazette Notice No. 1990/12 

dated 25.10.2016 under Section 19 of the Societies 

Ordinance No. 16 of 1891 (Chapter 123.)  

 

2. Fees Regulations for renewal and registration of 

Auditors  

Fees Regulations for the renewal and registration of 

Auditors had been imposed under Sections 157(5), 

477 and 527 of the Companies Act, No. 7 of 2007. 

Actually, the implementation and regulation authority 

of the Companies Act, No. 7 of 2007 is vested with 

the Registrar General of Companies.  
 

3.  Introducing a new qualification to be registered 

as Company Secretaries 
 

The Companies (Secretaries) Regulations had been 

imposed by the Extraordinary Gazette Notification 

No. 471/6, dated 14th September 1987, which was 

made under the provisions of Section 448 along with 
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Section 176 of the Companies Act No. 17 of 1982 and 

the present Section 527 of the Companies Act No. 7 of 

2007 is in force in this regard. The qualifications to be 

registered as Company Secretaries were not amended 

and not considered as a new qualification for past 

years. The Institute of Certified Management 

Accountants of Sri Lanka requested to consider their 

qualifications to be registered as “Company 

Secretaries” under the said Gazette Notice. Advisory 

Commission on Company Law reviewed the said 

request and agreed to accept the said qualifications to 

be registered as Company Secretaries.  
 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

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

 
ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශමාකක්ෙ, ඔ තුමාශඋ රීික ්ර මව ? 

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  ඇමිකතුමනි, ් ිකකා් ුරා් ගණකාධිකාරි- 

Chartered Certified Accountants-  ඔ තුමා ෙැගේ අුවමැික  

ශෙගේව  වුා. ඒක ශ ාඳයි. අපි ඒක අුවමත කරවුා. ශමාකෙ, 

එි ්රුර්ථධ්කශ ක් ශා් මම් කටයුතු කළා. ඒ ුාශඋම ෙ ක 

ශෙක-තුවකට ුැඩි මර්ථඝ කාා ක් ික්මශ්ම ශ්රී ාාකා 

ගණකාධිකරණ ශිල්පී  ආ තව  -AAT එක- ිකශ වුා. ඒක 

ිකශ ගේශගේ් ඔ තුමා  ටශ්. ෙැගේ සිා ා, ශෙමළ මාධ්යුලිගේ 

ඉතා වි ාා ගණකාධිකරණ ශිල්පීගේ ්රමාණ ක් ඉගේවුා. 

Qualified Chartered Accountantsාා් ශවාශුයි, Chartered 

Certified Accountantsාා් ශවාශුයි, ඊට ුඩා ප ළ මට්ටශ ල 

MAATාාීන තු ණයිගේ වි ාා පිරි්ක් ඉගේවුා.  ඔ තුමාට 

පුළුුගේ,  ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථ ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව Advisory 

Committee එකට ෙමාා, AAT ්ම් තු ණයිගේට රැකි ා 

අු්මථා ානිත කරාා, ්මාග ල ගිණු ලකරණ ක්රි ාුලි ට ඔවුගේ 

් ල ගේධ් කර ගගේව විධිවිධ්ාව ක් ශ ාෙගේව. ඒක ඉතා ප ුබ 

ශුවුා,- 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමාට කථා කරගේව ශුාාුක් 

ිකශ වුා ශගේ.  

 
ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

එතුමාශඋ ශුාාශුගේ අඩු කරගේව. 

 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශම  මම්, ඇමිකතුමා් අතර  අෙ ්ම හුුමාු ුක්.   

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශ ාඳයි. 

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  ඇමිකතුමනි, එතශකාට ඔ තුමාට පුළුුගේ ශ ලක ්මාග ල 

ශරජි්මරාර්ථ ශෙපාර්ථතශ ලගේතුුට ඉදිරිප් කරාා වි ාා පිරි්කට 

රැකි ා අු්මථා ානිත කර ශෙගේව. AAT ්ම් ශෙමළ 

තු ණශ ෝ් වි ාා පිරි්ක් ඉගේවුා. එතශකාට ඔ තුමාට් ඒක 

ශගෞරු ක් ශුවුා. ඊට අිකශර්ථකු තනි පුධ ගා  ා  වුල් 

ුයාපාරුා් ගිණු ලකරණ  අනිුාර්ථ  කරව නීික ක් 

ශගවාශුා්, වි ාා පිරි්කට රක්ෂා අු්මථා ානිත කරගේව 

පුළුුගේ. ඒ ගැව්  ාගේව.  

 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි, ගු  මගේීතුමනි. ඔ තුමාශඋ ශ ෝාවාු 

ඉතා ුැෙග් ශ ෝාවාුක්. මම ඒ ් ල ගේධ්ු සපශධ  ක කමිුමුට 

ශ ාදා කරාා, ඒ අ ශඋ අු්ර ් අරශගව එ  ඉුම කිරීම ්ඳ ා 

ුැඩ පිළිශුළක් ශ ාෙගේව ල. 

அந்த வமகயிமல மகத்ததொழில்  ேற்றும் வொணிப 

அலுவல்கள் அமேச்சு கடந்த கொலங்களிமல பொொிய பல 

மவமலத்திட்டங்கமள முன்தனடுத்து வந்திருக்கின்றது. இந்த 

அமேச்சின்  கீழிருக்கின்ற நிறுவனங்கள் ததொடர்பொக ேொண்பு 

ேிகு பந்துல குணவர்தன அவர்களும் கடந்த கொலத்தில் 

அமேச்சரொக இருந்ததபொழுது நல்ல பல திட்டங்கமள 

நமடமுமறப்படுத்தியிருந்தொர். அந்த வமகயில், அவர் 

வழங்கிய நல்ல ஆமலொசமனகளுக்கொக இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

அவருக்கு நன்றிமயக் கூறிக்தகொள்கின்மறன்.  

ேொண்புேிகு நிதியமேச்சர் அவர்கள் முன்மவத்த விடயங் 

கமள முன்தனடுத்துச் தசல்கின்ற விதத்திமல இன்று என்னொல் 

சேர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற கம்பனிகள் சட்டம் ேற்றும் 

சங்கங்கள் கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் - 

Item 1 and Item 2 - அமேந்துள்ளன.  எனது அமேச்சு பல 

திமணக்களங்கமளயும் பல நிறுவனங்கமளயும்  தகொண்டிருக் 

கின்றது. நொம் இந்த நொட்டில் மகத்ததொழில் துமறமய 

வளப்படுத்துவதற்கொன ஏற்பொடுகமளத் திட்டேிட்டு 

முன்தனடுத்து வருகின்மறொம். அந்தவமகயில் வடக்கு,  

கிழக்கில் யுத்தத்தொல் அழிக்கப்பட்ட அல்லது சிமதக்கப்பட்ட 

மகத்ததொழிற்சொமலகமள எல்லொம் ேீளப் புனரமேத்து அந்தப் 

பிரமதசங்களில் ேக்களுக்கு மவமலவொய்ப்மபப் தபற்றுக் 

தகொடுக்கின்ற பணிமய மேற்தகொள்வதற்கொன ஒரு 

மவமலத்திட்டத்மதயும் நொங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்மறொம். 

எனமவ, வடக்கு, கிழக்கிமல வொழுகின்ற ேக்களுமடய 

நலனுக்கொக, குறிப்பொக தேிழ், முஸ்லிம், சிங்கள பொரொளுேன்ற 

உறுப்பினர்கள் அமனவரும் தங்களுமடய ஒத்துமழப்மபத் 

தரமவண்டுதேன்றும் அமதமபொல இரண்டு ேொகொண 

சமபகளும் முன்வந்து அவற்றின் ஒத்துமழப்மபத் தரமவண்டு 

தேன்றும் மவண்டிக்தகொள்கின்மறன்.  

மேலும், ேக்களுக்குக் குமறந்த விமலயிமல அத்தியொ 

வசியப் தபொருட்கமள வழங்குகின்ற மவமலத்திட்டத்திற் 

கிணங்க, நொடு பூரொவும் 500 சததொச நிறுவனங்கமளயும் 8,000 

franchise நிறுவனங்கமளயும் அமேக்கின்ற பணிமய நொங்கள் 

முன்தனடுத்து வருகின்மறொம். அந்த வமகயிமல எதிர்கொலத்தில் 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

அதனூடொக அத்தியொவசியேொன தபொருட்கமள நொட்டின் 

நொலொபுறங்களிலும் தபறக்கூடிய வொய்ப்புக் கிமடக்குதேன்று  

கூறிக்தகொள்கின்மறன்.   

Thank you very much.  
 
ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

[අ.භා. 12.25] 

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, අෙ දිව ගු  කර්ථමාගේත 

 ා ුාණිා කටයුතු අමාතයතුමා ඉදිරිප් කරව නිශ ෝග පිළි ඳ 

ඒකා ධ ධ් විපක්ෂ  ු ශ ගේ අශේ විශරෝධ්තාුක් වැ ැ. 

පාර්ථලිශ ලගේතුුක් තුළ ආණ්ඩු පක්ෂ  ්  විපක්ෂ  අතර 

්ාුාෙ ක් ්  විපක්ෂශ ගේ ඉදිරිප් කරව ුැෙග් ශ ෝාවා, 

අෙ ්ම  ා විශවචවුාට ඔශරා්තු ශෙව ්  ඒුාට ඇහු ලකගේ 

ශෙව ඇමිකුු  රටක සිටි  යුතු ශුවුා. වදා්, ඊශේ දිවශේ 

දාෙල් අමාතයතුමා ඉදිරිප් කරපු ුැෙග් පව්ුා නි ම ගේ 

් ල ගේධ්ශ ගේ ්ාකච්ඡා කළා. ඒක දාළු රශට්ම ්මාග ල ඇතුළුු 

දාළු ක්ශෂමත්රුාටම අොළ ශුවුා. ඒ අොළ ශුගේශගේ ශකශ්මෙ? 

ආර්ථික ශ්මුා ගා්මතුු සි  ට 0.5 සිට සි  ට 5 ෙක්ුා 

ුැඩි  කරවුා. ාාකා ඉික ා්ශේ සි  ට සි  කිගේ ආර්ථික ශ්මුා 

ගා්මතු ුැඩි්මක්  සිදු ශුගේශගේ පළදාශුනි ුතාුටයි.  

ශෙුැනි කු ණ, ෙැගේ ශමතුමාශඋ ශ ල ශ ෝාවා ක්රි ා්මක 

ශුගේශගේ 0117 ාවුාරි 11 ශුනිො සිටයි. ශ ල ුර්ථෂ ට අොළ 

ශ ෝාවා ශ ල ුර්ථෂශේ ාවුාරිශේ සිටයි ක්රි ා්මක ශුගේශගේ. 

වදා්, ඊශේ දිවශේම ඉදිරිප් කරපු ශ ෝාවා අතීත ට  ාපාව 

ශා් තමයි ඉදිරිප් කර ිකශ ගේශගේ. 011  ුර්ථෂ ට අොළ ුව 

ශා් 0117 ුර්ථෂශේම ශ ෝාවා ඉදිරිප් කරවුා. ශ ලුා ඉතාම 

කවගාුමො කයි. රාාය මූාය පිළි ඳු පාර්ථලිශ ලගේතුුට ිකශ ව 

 ා  ුැරදි ශා්, ිතුුක්කාරී ශා්  දාෙල් අමාතයුර ා 

ක්රි ා්මක කරවුා. අපි ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ අධිකරණ 

ක්රි ාොම කට ගිශ ා් එතුමා ිතගේශගේ ඒක එතුමාට විු ධ ධ්ු 

කරව ශපෞධ ගලික අප ා් ක් කි ාායි. ශ ලක ඉතාම ශවාශ ලරූ 

ත්්ු ක්. ශ්රී ාාකා ්රාාතාගේත්රික ්මාාුාම ාවරාශේ 

ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථාශව 1 2 ුැනි ුයු්මථාුට අුවු රාාය මූාය 

පිළි ඳ පාාව  ්තු ුගේශගේ පාර්ථලිශ ලගේතුුටයි. ම ාවතාු 

අපු නිශ ෝජිතශ ෝ ශා් ප් කරාා එුාා ිකශ ගේශගේ ඒ 

කාර්ථ භාර ටයි. එතශකාට මීට කලිගේ ශුශළඳ අමාතය ධුර  ා 

අශවක් ුැෙග් අමාතය ධුර ෙැරූ ාලි් ඇතුා්දාෙලි මැිකතුමා, 

ගාමිණී දි්ාවා ක මැිකතුමා ුැනි ඇමිකුු   ශ ල ගු  ්භාශව 

සිටි ම අපි විපක්ෂශේ ඉඳාා ඉතා ෙු ණු විශවචව, විචාර ගේ  

කරධ ම කුොු් එතුමගේාා ඒුා ගැව ුැරදි ආකල්ප ඇික කර 

ග්ශ් වැ ැ. ෙැගේ ශ ල සිටිව අ  පාර්ථලිශ ලගේතු එගේව කලිගේ අපි 

පාර්ථලිශ ලගේතු ඇවිල්ාා ිකශ ගේශගේ. ශ ල ස්තරීතර ්භාු; 

ම ාව ා තුළ ශගෞරු ක් ඇික ශුව ්මථාව  ශපෞධ ගලිකුම 

මඩ ග ගේව ශ ාො ගගේවුා ව ල, ඊළ, ෙුශ්ම ඉඳගේ දාෙල් 

අමාතයුර ාශඋ ශපෞධ ගලික සි ලු කු ණු පිළි ඳු ශ ළිෙරවු 

කිරීම ්ඳ ා ඒකා ධ ධ් විපක්ෂශේ අපි දාෙල් අමාතයාා ශේ  ැම 

කු ණක්ම පාවිච්චි කරවුා කි ාා මම ශ ල ගු  ්භාුට ෙැුව ල 

ශෙගේව කැමිකයි. ශමාකෙ, අපි ශ ල රට කඩගේශගේ වැිකු; 

ශ ෙගේශගේ වැිකු රට් ශේරා ග්තා.  

අශේ සිා ා, ශෙමළ, දා්මලි ල  ව  ැම මුවෂයශ වේටම ජීු් 

ශුගේව අයිික   ෙපු, ත්ර්මතුාෙ  වැික කරපු රාය වා ක ා වුණු 

මිගේෙ රාාපක්ෂ ාවාධිපිකතුමාට ිටපු දාෙල් ඇමිකුර ා කි ාා 

ශමම ගු  ්භාු  පටගේ ග්ත අු්මථාශව සිට එළුා එළුා 

ග වුා ව ල, එතුමාට අභිශ ෝග කරාා දාෙල් ඇමිකතුමා් එක්ක 

 ැේශපගේව එගේව කි වුා ව ල අපි ශ ල ත්්ුශේම ුර්ථතමාව 

දාෙල් ඇමිකතුමා කවුෙ කි ව එක පිළි ඳු ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශව 

ශ ළෙරවු කිරීමක් අු යශ ගේම කරගේව ශුවුා. එ  

කවගාුමශුගේ වුු් කරගේව ුවුා. ශමාකෙ ශ මතුු, අපි  ශ ල ගු  

්භාුට ෙැුව ල ශෙගේව ඕවෑ අපි ශ ල රශට් ාවතාුශඋ ු්මතුු 

නූල් ශපාටක්ු් ශ ාරක ල ශවාකරපු, ශකාමි්ම ශ ෝ ශුව් 

ුයාපාර ශවාකරපු, ශ ල රශට් ාාිකශේ ශධ ශපාළ ගශඩාාකිගේු් 

අඩු කරගේව සෙවු ශවාවුණු, විශධ   විනිම  ුාචා පිළි ඳ 

වඩුුාට  වුල් ශවාවුණු,  විවිධ් අ ථා ක්රි ාමාර්ථගුාට 

ශපෞධ ගලිකු ් ල ගේධ් ශවාවුණු, රාාය  ා  අයුතු ශා් පාවිච්චි 

ශවාකළ, ආධ්ාරකු ශුෝ ශා් මැර කණ්ඩා  ල ික ා ශවාග්ත 

අිා්ක ශධ  පාාවර ගේට පාර්ථලිශ ලගේතුු තුළ කටයුතු කරගේව 

ඉඩ ්ර්මතාු ිකශ ගේව ඕවෑ කි ව එක. පාර්ථලිශ ලගේතු මගේීුු  

ශ ෝ ඇමිකුු  පි ලශ ගේව වරකයි. ශමාකෙ, ශ ල  ා  කි ව 

එක තාුකාලික ශෙ ක්.  මීට ුඩා ෙු ණු ශා් මිනී මරපු ආණ්ඩු 

අපි ෙැකාා ිකශ වුා. අපි එක්්් ාාිකක පක්ෂශේ්, 

විපක්ෂශේ් ඉඳාා ිකශ වුා. ඒ නි්ා අපි ඒ ත්්ු ට ූ ොව ල 

වැ ැ. වදා්, අපි ඒ ත්්ු ට ා ව පාර්ථලිශ ලගේතු ුාශර්ථ ඉඳගේ 

ූ ොව ල ශුවුා කි ව එක මම ෙැුව ල ශෙවුා. එ ට ශ මතුු, ශ ල 

රශට් පාර්ථලිශ ලගේතුුක් ිකශ ගේශගේ - 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Bandula Gunwardane, you can continue your 
speech after lunch.   

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Okay, Sir.   

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැ ප්ීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදි්  අ.භා. 

1.30  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி அேர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30 ேணிக்கு 

ேீண்டும் ஆரம்பேொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m.  and then resumed. 

 
ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, මම පැ ැදිලි කරමිගේ 

සිටිශේ අශේ රශට් ස්තරීතර ආ තව  ුව දාෙල් පිළි ඳ 

් ලපූර්ථණ  ා  ිකශ ව පාර්ථලිශ ලගේතුු මූාය  ා ් ල ගේධිත 

කු ණුුාම ෛුර ශධ  පාාවශ ගේ  ැ ැරු  ාගේව ඕවෑ  

කි ාායි. පුබගි  මැයි පළදාුැනි ො ශ ල රශට් නිරායුධ්, අවිිා්ක 

මිනි්මුබ ාක්ෂ ගණවක් තමගේශඋ  ක්ික ්, රා ට ිකශ ව 

විශරෝධ්තාු් පැ ැදිලිු ශපගේුව ල කළ  ු අපි ෙගේවුා . රා ට 

විු ධ ධ් ාව මත  ශකාශ මෙ ිකශ ගේශගේ? එුැනි ාව මත ක් ඇික 

වුශණ් ඇයි කි ව එක පිළි ඳු වූ ශධ  පාාව පණිවුඩ  මැවවිගේ 

ුට ා ගැනීම නිශරෝගි ්රාාතගේත්රුාෙශේ පැුැ්ම ්ඳ ා අික යිගේ 
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ුැෙග් ුවුා. මැයි දිව ම ා ාව ්ගේනිපාත  ෙැකාා ්ම ු  

වි ු  ුැුමණා. රට කඩගේශගේ, ශ ෙගේශගේ වැිකු ත්ර්මතුාෙ  

දාලිුවපුටා ෙමා රට ශේරා ශගව රට ්ාුර්ථධ්වශේ ඉ්වුකට 

ඔ්ුා තැබූ ශ ල රශට් ාවතාු ආෙර  කරව මිගේෙ රාාපක්ෂ 

ිටපු ාවාධිපිකුර ාු හු්මම  ව ශතක් ්ාටකශ ගේ එල්ාා 

ත ගේව ඕවෑ  කි ගේව තර ල ෛුර ක් පැ්ුව ඇමිකුු  

සිටිව කැබිවට් මණ්ඩා ක් ශමාව ුාශඋ මිනී මු  ශච්තවාශුගේ 

යු් කැබිවට් මණ්ඩා ක්ෙ කි ව එක පිළි ඳු ාවතාු රටට 

කි ා ිකශ වුා. ශ ල රාශේ ්ම ර අ  සිටිගේශගේ ෛුරශ ගේ 

දා්ප් ශුාා.  

ශ ල රශට් ්ාමාවය සිා ා ශ ෞධ ධ් ාවතාු, කශතෝලික 

ාවතාු, ිගේදු ාවතාු ්රභාකරගේ ශ ල රශට් අිා්ක මිනි්මුබ 

ාක්ෂ ගණවක් ඝාතව  කළ්, ්රභාකරගේට ුෙ මාා ිකරි්ගේ 

විධි ට ඝාතව  කළ යුතු  කි ාා කුොු් කි ා වැ ැ. එශ ම 

කි පු සිා ාශ වේ පිළි ඳු මා ෙගේශගේ වැ ැ. ්රභාකරගේ 

යුධ ධ්ශේම ආයුධ් ්ගේවධ ධ්ු සිට ්ටගේ කරාා ්ටශගේම තමයි මි  

ගිශේ. ආයුධ් ්ගේවධ ධ් පුධ ගාශ වේ මරණ ට ප් වුණාම රාාය 

ආරක්ෂක අා  එම මරණ  ් ල ගේධ්ශ ගේ ෙැුව ල ශෙගේශගේ නිා 

ු ශ ගේ ආයුධ් පාවිච්චි කරාා ඇික වූ මරණ ක් ශා්යි. ශ ල රට 

ශේරා ග් වා ක ා හු්මම  වශතක් ්ාටකශ ගේ එල්ාා මරගේව 

ඕවෑ  කි ාා පුපුරණ ෛුරශ ගේ යුතුු ිටපු  දාොපිකුර ා 

කි වුා ව ල, ඒ ්රකා   අනිවේ් ශධ  පාාව පක්ෂ අුවමත 

කරවුාෙ? ශධ  පාාව පක්ෂ පාට ශේෙශ ගේ ශතාරු එක්්් 

ාාිකක පක්ෂශේ කිසිශුවේ වුණ් ශ ල ්රකා   අුවමත කරගේශගේ 

වැ ැ. වදා්, ඔවුගේ ඒ ්රකා   අුවමත කරගේශගේ වැ ැයි කි ාා 

කි ගේව  ැරි ත්්ු ක් ෙැගේ ඇික ශුාා ිකශ වුා. ඒ ශමාකෙ? 

මැයි දිව  අු්ගේ වූ අු්මථාශවමම මිගේෙ රාාපක්ෂ ිටපු 

ාවාධිපිකුර ාශඋ ජීවිත ට තර්ථාව ක් ුව ශා් එතුමාශඋ 

ආරක්ෂාුට සිටි සි ලු ශෙවා එදිවම මාු  කරගේව තීගේදුුක් ග් 

නි්ායි. ඒ තීගේදුු ්ඳ ා අණ දුගේශගේ කවුෙ කි ව එක පිළි ඳු 

ශ ල රශට් ්රාාතගේත්රුාෙ  අග  කරව මිනි්මුබ ු ශ ගේ අප 

ෙැවගත යුතු ුවුා.  

ඒ ශුව  ැම අවතුරකටම ශ ල රශට් ආරක්ෂක ශල්ක ලුර ා, 

බුධ ධි අා  ්ාමාජිකයිගේ රණවිු ුගේ ෙඩ  ල කිරීශ ල ශකාට්ක් 

ශා් ශ ල මර්ථෙව  ගේත්රණ  දි ් කරවුා ව ල ශධ  පාාව පක්ෂ, 

පාට ශේෙශ ගේ ශතාරු අපි රටක් ශා් ඒ මර්ථෙව ට විු ධ ධ් 

පැ්ශ් ඉඳගත යුතුයි. රට ශේරාශගව ාාිකක යුතුකම, ුගීමම 

ඉෂමට කරපු වා ක ාශඋ -මිගේෙ රාාපක්ෂ ිටපු 

ාවාධිපිකුර ාශඋ- ජීවිත  පිළි ඳ ුගීමම, ගු  කථාවා කතුමා 

පාර්ථලිශ ලගේතු මගේීුරශ වේශඋ ජීවිත ක් ු ශ ගේ භාර ගත 

යුතු  කි ව ටික් අපි ශ ල ්භාශව ්ට ගේ කර තැබි  යුතු 

ශුවුා.  

්මාග ල පිළි ඳු අෙ ිකශ ව ්රධ්ාව ්ර මව  මම ගු  

ඇමිකතුමාට ඉදිරිප් කළා. එතුමා ශ ාශ ාම ්ාුධ්ාවු 

ඇහු ලකගේ දුගේවා. අ  ුැ  ශ ෝාවාුා 521, 520 ශ ෝාවා, 103 

ුව පිුමශව ිකශ ව තාක්ෂණික ්ට ගේ සි ල්ා මීට ුඩා ශුව්ම. 

ශමාකෙ, දාෙල් අමාතයාා   දාෙල් නීික පවත  ටශ් ශ ල දාෙල් අ  

කරගේව කි ාා ගැ්ට් නිශවෙව ක් නිවේ් කළා. ඒ අුවු ්ම ර 

ශකා ලපැනි register වුණා. ්ම ර ශකා ලපැනි register වුශණ් 

වැ ැ. ශමාකෙ, ඒක කරගේව අයිික ක් වැික නි්ා.  

ගු  ඇමිකතුමනි, තදාගේවාගේශ්මට ිකශ ව අයිික ක් තමයි 

දාෙල් අමාතයුර ා සදුරා ගගේව  ෙගේශගේ. මම් ශුශළඳ, අශළවි 

්ාුර්ථධ්ව, ්දාපකාර  ා පාරිශභෝගික ශ්මුා අමාතයුර ා ශා් 

කටයුතු කරාා ිකශ වුා. ්මාග ල පවශ් ශ ාශ ාම පැ ැදිලිු 

කි ා ිකශ වුා, ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථ විසිගේ එකතු කරුව ා ව 

දාෙල්ුලිගේ ශකාට්ක් ්මාග ල අරදාොට  ැර කරගේව ඕවෑ  

කි ාා. ාලි් ඇතුා්දාෙලි ම තා ශුශළඳ ඇමිකතුමා ු ශ ගේ 

සිටි ම ්රබුධ ධ් නීිකරශ ක් ශා් එතුමා ශ ල ්මාග ල ක්රම  

පු්ුා ශගව  ාම ්ඳ ා ඒ ාැශ ව ආො ශමගේ -ශරජි්මරාර්ථ 

කවුු  ශුුවශුගේ එකතු කළ් ඒ එකතු ශුව දාෙශාගේ- 

ශකාට්ක් -තුශවගේ ශෙකක්- ්මාග ල පවත අුවු ්මාග ල 

අරදාොට  ැර කරගේව ඕවෑ කි ා කිවුා. තුශවගේ එකයි ම ා 

භාණ්ඩාගාර ට ගගේව පුළුුගේ. තුශවගේ තුවම ම ා භාණ්ඩාගාර  

ගගේවුා ව ල, තදාගේවාගේශ්ම ඉගේව ඕවෑ තදාගේවාගේශ්මශඋ 

පවත පැ්ශ්. ඒකට විු ධ ධ් ශුගේව ඕවෑ. දාෙල් අමාතයුර ාට 

ඕවෑ විධි ට දාෙල් මාශකාල්ා කගේව ශෙගේව  ැ ැ. ශ ල පිළි ඳු 

අධිකරණශේ වඩු විභාග වුශණා්, ඒ වඩුුාම 

තදාගේවාගේශ්මාාට ශ ල එකතු කරපු දාෙල් -භාණ්ඩාගාර  ග්ත 

දාෙල්- ්මාග ල අරදාොට ආපුබ ශෙගේව ශුවුා. ඒ නි්ා තමයි 

ශ ල ශ ෝාවා කළාට දාෙල් අමාතයුර ා, ඒුා ඉදිරිප් කරාා 

වැ්ශ්. ශමතැව අ්ාධ්ාරණ ක් ශුාා ිකශ වුා. ශ ල අ  ුැ  

ශ ෝාවා අුවු ්මාග ල ්රමාණ ක් ශගුාා ිකශ වුා. අශවක් 

්මාග ල එශ්ම ශගුාා වැ ැ. ශ ල නි මචිත ගුව - ශෙුවු ශේු  ල 

කිරීම ්ඳ ා මැදි ් ශුගේව. නීිකම  කටයු්තකට මැදි ් 

ශුගේව එපා. ශමාකෙ තදාගේවාගේශ්ම රකිගේව ඕවෑ, ්මාග ල 

ශරජි්මරාර්ථ; ්මාග ල මැදුර. ්මාග ල ක්රම  ආරක්ෂා කිරීශ ල 

ුගීමම ිකශ ව ඇමිකුර ා ු ශ ගේ ඒක දාෙල් අමාතයාා  ට 

අරශගව  ගේව ශෙගේව එපා. දාෙල් අමාතයාා   කරව ක්රි ා 

පිළි ඳු අෙ  රපතළ අර්ථබුෙ ක් මතු ශුාා ිකශ වුා.  

මා ශ ල කාරණ  ශකශරි ශ ල ගු  ්භාශව අුධ්ාව  ශ ාදා 

කරුවුා. ශ ල රශට් ්ම්මත  ැාවේ ක්රම , දාෙල් ක්රම  පාාව  

පිළි ඳ ් ලපූර්ථණ ඒකාධිකාරි  ා  දාෙල් නීික පවිකගේ 

පාර්ථලිශ ලගේතුු පුරා මාා ිකශ ගේශගේ ශ්රී ාාකා ම   ැාවේුටයි. ශ්රී 

ාාකා ම   ැාවේශව අධිපිකුර ා ශ්රී ාාකා පුරුැසිශ ක් 

ශවාශුයි; සිාගේපූු  පුරුැසිශ ක්. සිාගේපූු  පුරුැසිකම ා පු 

කිසි ශකවවේට ශුව් රටක පුරුැසිකම ගගේව  ැ ැ. එශ ම 

වුශණා් සිාගේපූු ශව පුරුැසිකම අශ ෝසි ශුවුා. සිාගේපූු  

පුරුැසි වේට dual citizenship එකක් ගගේව  ැ ැ. සිාගේපූු  

පුරුැසි වේ වුණු අර්ථුවව මශ මගේරගේ ්ම්මත  ැාවේ ක්රම , දාෙල් 

ක්රම   ුබු ුව ශ්රී ාාකා ම   ැාවේශව අධිපික ධුර ට ප් කළා. 

එශ්ම ප් කළාට ප්මශ්ම රවි කු ණාවා ක දාෙල් අමාතයුර ායි, 

ඒ පුරුැසි වේ ශවාුව තැවැ්තායි ශ්රී ාාකා පුරුැසි ගේ සි ලු 

ශෙවා භාවිත කරව දාෙල් ශවෝට්ුමුට අ්්ගේ කළා. ඒ ු පි ල් 

5,111 දාෙල් ශවෝට්ුමු ශකෝ කි ාා දාෙල් අමාතයුර ා ශ ල ගු  

්භාුට ස්තර ශෙගේව ඕවෑ. ඒ ු පි ල් 5,111 දාෙල් ශවෝට්ුමු 

ශකෝ?  

ශ ල ගු  ්භාු ට ම ාව ඡගේෙශ ගේ ශ්රී ප් වුණු අශේ ගීතා 

වේමාරසිා  මගේීතුමි  -ාවතා නිශ ෝජිතතුමි - ධ වි්ු 

පුරුැසිකමිගේ ඉු්ශුාා ිකබි ම්, එතුමි ට ධ වි්ු පුරුැසිකම 

ිකශ වුා  කි ා එතුමි ශඋ මගේී ධුර  අශ ෝසි කිරීමට 

අභි ාචවාධිකරණ  තීගේදුුක් දුගේවා. එතුමි  අෙ 

කථාවා කතුමාට්, ම  ශල්ක ලතුමාට් ලිඛිතු භාර දුගේවා, 

එතුමි  ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ ශරමෂමධාධිකරණ ට  වුා  කි ාා. 

ඒක ඉතාම ්ාධ්ාරණයි. ශමාකෙ, ෙැගේ ශ ල රශට් දාෙල් ශකාළ  

පිළි ඳු්  රපතළම ්ර මව ක් ඇික ුවුා. අෙ ශ ල රශට් ාක්ෂ 

ගණගේ ම  ාව ා අශ්, අපි  ැමශෙවාම අශ්  ගුව-ශෙුව කරව 

දාෙල් ශකාළ ක් ිකශ වුා. ඒ දාෙල් ශකාළ ට ශ්රී ාාකාශව 

පුරුැසි වේ ශවාුව ශකශවවේ අ්්ගේ කරවුා. අ්්ගේ කළාම 

ඒක ුාාුර ුවුා ව ල, අශේ ගීතා වේමාරසිා  මගේීතුමි ශඋ 

මගේී ධුර  අශ ෝසි ුගේශගේ ශකාශ ාමෙ? ්,, ශුෙ, ුරු , ශගාවි, 

ක ලකු , දිළිඳු, ශපාශ ා්් සි ලු අ  අත ිකශ ව ්ර ාම 

 ගේත්රණ  දාෙල් ශවෝට්ුමු ශගේ. ශමම අු්මථාශවම ු පි ල් 5111 

දාෙල් ශවෝට්ුමුක පිටපතක් මා ්භාගත* කරවුා. ඒ දාෙල් 

ශවෝට්ුමශව අ්්ව ිකශ ගේශගේ රවි කු ණාවා ක ඇමිකතුමාශඋ 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

්  තු් කාශඋෙ කි ාා  ාගේව පුළුුගේකම ාැශ වුා. ශ ල 

වඩු තීගේදුු් ්ම, ශ ල රශට් දාෙල් ශවෝට්ුමශව නීතයුවකූාභාු  

පිළි ඳ ්ර ා අභිශ ෝග ක් රට  දාශව ිකශ වුා. 

මශඋ ෙැනීශ ල  ා වි මුා්ශේ  ැටි ට ගු  ුබනිල්  ඳුගේශව්ික 

මගේීතුමාශඋ ්භාපික්ුශ ගේ ිකශ ව COPE එශක්ම, "තමගේ 

ශ ල රශට් පුරුැසි වේ ව ල රාාකාරි  භාර ගගේවශකාට දිවුු  ල 

ශෙගේව ඕවෑ. එශ ම දිවුු  ල දුගේවාෙ?" කි ාා ශ්රී ාාකා ම  

 ැාවේශව අධිපිකතුමාශගගේ ්ර මව ක් ඇහුුාම, එ ශ ම දිවුු  ල 

මමක් කරාා වැ ැයි කි ාා එතුමා ්ාක්  ක් මාා ිකශ වුා. ශ ල 

රශට් ඕවෑම තවතුරක් ෙරව  ැමශෙවාම් දිවුු  ල ශෙවුා. ශ ල 

පාර්ථලිශ ලගේතුශව මගේීුර වේ ු ශ ගේ ප් ුවශකාට් දිවුු  ල 

ශෙවුා. එශ ම දිවුු මක් දුගේශගේ වැික, සිාගේපූු  පුරුැසි වේ ශ්රී 

ාාකා ම   ැාවේශව අධිපික  ුට ප් ශුවුා. ඊට ප්මශ්ම ම  

ෙුල් ම   ැාවේශව ම ා දාෙල් මා ශකාල්ා  සිදු ශුවුා. ම  

ෙුල් ම   ැාවේශව ම ා දාෙල් මාශකාල්ා  සිදු ශුාා් ඔහුට 

විු ධ ධ්ු කිසිම වඩුුක් පුරා වැ ැ. ඔහු අධිකරණ ට ශගව 

 ගේශගේ වැ ැ; ඇප ශෙගේශගේ වැතුු  ගේධ්වාගාරගත කරගේශගේ 

වැ ැ. ඔක්ශකාම ගා මිතුරගේට ්ාකවුා.  

ශො ලශේ පැ්ශ් ්ම ර මගේීුු  වේණු ්ර මව   ාගේව 

 ගේශගේ් අර්ථුවව මශ මගේරගේාාශඋ ශකා ලපැනිුලිගේ ශෙව 

ශ ලිශකාේටර්ථ  ාවාුලිුවයි. ආණ්ඩුශව ඇමිකුු  එ ට 

ශකළිගේම ් ල ගේධ්යි. අෙ මිගේෙ රාාපක්ෂ පැ්තට අත ඔ්ුව 

මිනිුබගේශඋ ශගුල් වේලි  ශගුා ිකශ ගේශගේ කවුෙ? ෆමාැට් එක 

කාශඋෙ? ඒකට කවුෙ ්ල්ලි දුගේශගේ? ඒ ්ල්ලි ශ ාර ්ල්ලි 

ශවාශුයිෙ? එුැනි ශ ාර කළු දාෙල් ශම ාට ශගශවගේව විනිම  

පාාව පව්, ශරුරාාසි සි ල්ා ශුව්ම කළාම, එ  අමාතය 

ධුරශේ ුගීමම තමගේශඋ ශපෞධ ගලික වයා  පත්ර ක් ්ඳ ා ශ ාො 

ගැනීමක් ශවාශුයිෙ? ඒ නි්ා අෙ රශට්  රපතළ ශේෙුාචක ක් 

ඇික ශුාා ිකශ වුා. 

අෙ තදාගේවාගේශ්මාාට පිළිගගේුා ිකශ ව ශ්රී ාාකා ම   ැාවේ 

ුාර්ථතාු ශමාකක්ෙ කි ගේශගේ? ශ්රී ාාකා ම   ැාවේ ුාර්ථතාු 

්ම්මත රශට් ආර්ථික  පිළි ඳු ශධ  පාාව පක්ෂ පාට ශේෙශ ගේ 

ශතාරු විධ ුතුගේ විසිගේ ්ක්ම කරව ාෙ ුාර්ථතාුයි. අවුු දු 15කට 

ප්මශ්ම අශේ ඒකපුධ ගා ආො ම අඩු ශුාා ිකශ වුා.  

ාාකා ඉික ා්ශේ එශ්ම  සිදු වුණු අවුු දු ශෙකයි ිකශ ගේශගේ, 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි. ඒක පුධ ගා ආො ම  0111ම 

ඇශමරිකාුව ශඩාාර්ථ 0,7  යි; 011 ම 3,201යි; 0115ම 3,2 3යි; 

011 ම 3,235යි. නිෙ සිගේ ප්මශ්ම ශෙුතාුයි ඒකපුධ ගා ආො ම 

අඩු ශුාා ිකශ ගේශගේ. එකක්, චගේිකා වේමාරතුාග යුගශේම. 

0111ම ආර්ථික  ඍණ ශුාා ඒක පුධ ගා ආො ම අඩු වුණා. ඊට 

ප්මශ්ම ඒක පුධ ගා ආො ම අඩු වුශණ්, 011 ම. අගේව රශට් 

්ම්මත ආර්ථික ට ශුාා ිකශ ව ශධ . මිගේෙ රාාපක්ෂ යුගශේම 

සි  ට 7ක්, 2ක් පැුැික ්ාමාවය ආර්ථික ුර්ථධ්ව ශවග  අෙ 

සි  ට  . ට අඩු ශුාා. කි  කාර්ථමික ක්ශෂමත්රශේ ුර්ථධ්ව  

ආප්ම්ට ගිිගේ,  ඍණ  .0ට ප් ශුාා. එො 30.3ක් ිකබුණ රශට් 

ආශ ෝාව අුවපාත  31.5ට අඩු ශුාා. මිගේෙ රාාපක්ෂ යුගශේම 

0 . ට ිකබුණ ාාිකක ඉතුු  ල 02. ට අඩු ශුාා. ශකාළෙ 

පාරිශභෝගික මිා ෙර්ථ ක ට - Colombo Consumer Price Index - 

අුවු සි  ට 0.1ට ිකබුණ රශට්  ඩු මිා ුැඩි ්ශ ල ශවග  සි  ට 

 .  ෙක්ුා ුැඩි ශුාා.  

රශට් ්ම්මත ශගවු ල ශ මෂ  කුොකු් පිට පිට ශෙුතාුක් 

ඍණ ශුගේශගේ වැ ැ.  ්ම්මත ශගවු ල ශ මෂ  එක අවුු ධ ෙක 

ඍණ වුශණා්, ඊළ, අවුු ධ ශධ  ධ්ව ුවුා. ශමාකෙ, රශට් 

ිකශ ව සි ලුම විශධ   ගුව-ශෙුව  ර  ා  ැර ු ශ ගේ ්ට ගේ 

කරගේශගේ අගේතර්ථාාිකක ශගවු ල තුාාශව; Balance of 

Paymentsුා. ්ම්මත ශගවු ල ශ මෂ  0115ම ඍණ 1, 2 යි; 

011 ම ඍණ 511යි. ුර්ථෂ ශෙකක් පිට පිට ශගවු ල ශ මෂ  ි, 

ශුාා ිකශ වුා. ාාතයගේතර ්ාචිත කඩා ුැටිාා ිකශ වුා. 

ු පි ශල් අග  කඩා ුැටිාා ිකශ වුා. රාශේ මූලික ුග ීමමක් 

තමයි, ු පි ශල් අග  ආරක්ෂා කිරීම. එ  ආරක්ෂා කරගේව 

රා ට  ැරි ශුාා ිකශ වුා.  

ණ  රතාු 0111ම සි  ට 71. යි.  011  ුව ශකාට ඒක 

සි  ට 71.3 ෙක්ුා අඩු කරාා ිකබුණා. ශ ල රා   ා ට ඇවිල්ාා 

අවුු දු ශෙකක්  ව ශකාට ාාිකශේ ණ  ර ුැඩි කරාා 

ිකශ වුා, සි  ට 7 .3ට. මම ශවාශුයි එ  කි ගේශගේ. ශ ල ශ්රී 

ාාකා ම   ැාවේශව ුාර්ථ ක ුාර්ථතාු කි ුගේව. අෙ පිළිගැගේනූ 

011  - ම   ැාවේ ුාර්ථතාු කි ුාා  ාගේව, රටට ශමාකක්ෙ 

ශුාා ිකශ ගේශගේ කි ව එක ෙැවගගේව.  

්ම්මත ශකාට්ම මිා ෙර්ථ ක  එො  7,01 යි; අෙ  ,002යි. දාළු 

රටම අශවක් පැ්තට ශගනි ාා. ශ ල ශ්රී ාාකා ම ා  ැාවේ 

ුාර්ථතාු අුවු ශපශවවුා, රශට් ඇික ශුාා ිකශ ව භ ාවක 

ෛුරී ශධ  පාාවශේ ්රිකලා ; ෛුරී ශධ  පාාව  තුළිගේ රශට් 

ආර්ථිකශේ ඇික ශුාා ිකශ ව අර්ථබුෙ . රශට් ්ම්මත නිමැවුම 

ුැටිාා; ආො ම ුැටිාා; ශ්මුා නියුක්ික  ුැටිාා; විරැකි ාු ුැඩි 

ශුාා; සධ ධ්මව  ුැඩි ශුාා; ශපාලී අුවපාත ුැඩි ශුාා. ශ ල 

සි ල්ා ශුාා ිකශ ව ශකාට, එ   එශ්ම ශුාා ිකශ ව  ු අච්ු 

ග ාා පාර්ථලිශ ලගේතුුට පිළිගගේුාා ිකශ ව ශකාට, ෛුරී 

ශධ  පාාවශ ගේ යුතුු  ැණ ුදිගේශගේ වැතුු, මර්ථෙව  කරගේව 

ූ ොව ල ශුගේශගේ වැතුු, ාවතාු වැඟිටිගේශගේ ඇයි කි ව එක 

ශ්ු  ල ගගේව. ශ ට ුව ශකාට රශට් ෛුෙයුු  ුැඩ ුර්ථාව  

කරාවි. ාවතාුශඋ  ඬට කගේ ශෙගේශගේ වැතුු සච්ච 

මාවසික්ුශ ගේ යුතුු මර්ථෙවශේ  ්මත  දිුර කරවුාට 

විු ධ ධ්ු තමයි ඔවුගේ ුර්ථාව  කරගේශගේ. නිරායුධ් මිනිුබගේ 

්රාාතගේත්රුාමු කරව ශ ල  ැම ුැඩ ුර්ථාව කමම, picketing 

එකකමම, ඕවෑම සධ ශඝෝෂණ කම ඒකා ධ ධ් විපක්ෂ  පීඩාුට 

ප්ුව මිනිුබගේශඋ පැ්ශ් ිට ශගව ඉගේවුා. අශේ ගු  

මගේීුු  පව්මශෙශෙවාම ිශර්ථ ෙැ ලම්- 
 

ගු නලි් බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඉගේවුාෙ?  

 

ගු බ්ුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගු  මගේීතුමා, ඔ තුමගේාාට ුඩා ශාාවේ ශේමෝ මිනී මු  

යුගශේ් අපි ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශව ඉඳාා විපක්ෂ  විධි ට දාහුණ 

මාා ිකශ වුා  කි ව එක මතක ත ා ගගේව. එගේට එපා, 

මර්ථෙව  කරගේව. තදාගේවාගේශ්මාා ශවාශුයි, භට  දාො ්ම, 

ආු් මිගේෙ රාාපක්ෂ යුග ක් ඇික කිරීම ්ඳ ා ුව ස්්ා   

වතර කරගේව ඔ   ණ්ඩාරාාට පුළුුගේකමක් වැික  ු ්ඳ ගේ 

කරමිගේ මශඋ ුචව ීමප  අු්ගේ කරවුා. 
 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  

මීළ,ට, ගු  අජි් මාගේවේශපු ම මගේීතුමා. 
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[ගු   ගේදුා ුරණුර්ථධ්ව  ම තා] 

————————— 
*  පු්පතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු අජිත් මා්නප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, 0117 අාක 7 ෙරව 

්මාග ල පවත  ටශ් ්  0115 අාක 11 ෙරව ්මිික ආරා පවත 

 ටශ් අෙ ඉදිරිප් කර ඇික නිශ ෝග පිළි ඳු ්ාකච්ඡා කරව 

ශ ල ශමාශ ාශ් මා විශ මෂශ ගේම කි ගේව ඕවෑ, ශමි ඇික 

ුැෙග්කම  ා විවිධ් නීික රීික ගැව අශේ ගු  ඇමිකතුමා පැ ැදිලි 

කර දුගේ  ු. ඒ පිළි ඳු අප සි ලු ශෙවාශඋ එක,තාු ිකශ වුා. 

වදා් ශ ල ්මිික ්මාග ල කිවුාම අපට මතක් ශුගේශගේ 

පුබගි  කාාශේ ිකබුණු ්මිික ්මාග ල. ්ශ ෝෙර ්මාග ල, රාික 

්මාග ල, ගාමිතුු  ්මාග ල ඕුා තමයි ඒ කාාශේ රට කාපු 

්මාග ල. ශ ල නීික - රීික ශ ෝ ඇවි් ආශ ් එශ ම ්මාග ල බිි 

ශුගේශගේ වැික යුග කට රට ශගනි ගේව පුළුුගේ ව ල  

විශ මෂශ ගේ ුැෙග්  කි ා අපි ිතවුා. ඒ ුාශඋම ඔ  ්ම ර 

්මාග ල ගැව FCID   එක තුම් පරීක්ෂණ පු්ුවුා. 

SriLankan Airlines  එශක් සිටි   මාමයි, පාර්ථලිශ ලගේතුශව ිටපු 

 ෑවායි එක්කාුබ ශුාා කළ ගුව-ශෙුව Hello Group  ුාශඋ 

්මාග ල-[ ාධ්ා කිරී ල] මට ශුාාු මදි. මට ඉඩ ශෙගේව විධි ක් 

වැ ැ. Hello Group  ුාශඋ ්මාග ල  එකතුශුාා රශට් ශකෝටි 

ගණගේ ්ල්ලි, ාවතා දාෙල්, ශ ල   ර ා ශ ාරා කාපු  ැටි, 

ශකාල්ාා කාපු  ැටි ශ ල ්මාග ල පවත ්  ්මිික ආරාපවත 

ගැව ්ාකච්ඡා කරධ ම අපට ෙැශවවුා.  

ගු   ගේදුා ුරණුර්ථධ්ව මගේීතුමා ශ ල ්භා ගැශ ගේ පිට් 

 ගේවට ඉ්මශ්ල්ාා මම විශ මෂශ ගේ කි වුා, ෛුරී  

ශධ  පාාව  කශළම කවුෙ  කි ා. එො ්ර් ශෆාගේශ්මකා මැිකතුමා 

ඡගේෙ  ඉල්ලුුා  කි ව ුරෙට  නීික ක්, වඩුුක්, වඩු තීගේදුුක් 

වැිකු  ල්ශාක් ුාශඋ ඇෙශගව ගිිගේ ිරශගෙරට ෙැදාුාම, 

යුධ ධ්  දිනූ වා ක ාට එශ ම  කරවශකාට  ඔ තුමගේාාශඋ ඔ  

කඳුළු ිකේශේ වැ ැ. "අගේව ශ ාඳයි " කි ා අත ස්ම්ාශගව 

ිටි ා. වදා් අෙ ්ර් ශෆාගේශ්මකා මැිකතුමා, මිගේෙ රාාපක්ෂ 

ම ්ම ාට ුචව ක් කිවුාම, ෛුරී ශධ  පාාව  කි ා කථා 

කරවුා. එො රශට් යුධ ධ්  දාොශව ිටපු වා ක ා, ශ්ගේපික ා 

ඇෙශගව  වශකා ට ශකෝ ඔ  කඳුළු? - [ ාධ්ා කිරීමක්] ඔ තුමා 

කි ව ශධ ුල් කවුු ් පිළිගගේශගේ වැ ැ. ශමාකෙ, ු පි ල් 

ශෙෙ ්ම පගේසි ශ ගේ පවුාකට කගේව ශෙගේව පුළුුගේ  කිවු 

ඇමිකතුමා ශගේ.  ක්ර ාශඋ පුතා ුයිමා ආු් ගෑ්ම මිා අඩු 

කරගේවට  ැ ැයි කි ා ඔ තුමා කිවු්, මගේීතුමනි, අපි 

ආණ්ඩුු භාර ග් ගමගේ ගෑ්ම මිා අඩු කළා.  

ශ ල ්ර මව මැධ ශධ  අශේ ර ට ඉතා  ක්ිකම් ිකර්ාර 

අ්ිකුාරමක් ෙමා ශගව ඉදිරි ට  වුා. ශ ාශ ෝ  ාධ්ක මැෙ 

තමයි අපි ඒ ගමව  ගේශගේ. පුබගි  ෙච්මුා අපට ශ ාශ ෝ  ාධ්ක 

ිකබුණා. ඉදිරි ට් ශ ල ගමව  ධ ම අපට  ාධ්ක එවුා. 

බුදුරාාණගේ ු ගේශ්මට් ගල් ශපරළුුා. ්්ු ගේ ්්රිගේ එතර 

කරගේවට සගේු ගේශ්ම ඒ ගමව ගි ා. ඒ ුා ශඋ අධිෂමධාව ක්, 

ආීයර්ථුාෙ ක් අපට ිකශ වුා.  

අප විශ මෂශ ගේ ාවතාුට ශපාශරාගේදු වුශණ්  මා්  ැටකිගේ 

අලු් රටක්  ො ශෙවුා  කි ායි. ෙැවට මා් වි්ම්ක් ගත ් 

ිකශ වුා. අලු් රට  ෙව අ්ිකුාරම අපි ෙැගේ ෙමා ිකශ වුා. 

එක්්් ාාිකක පක්ෂශේ මැයි ශපළපාළි  ෙැක්කාම ාවතාු අප 

වි මුා් කර ිකශ වුා  කි ව එක අපට භ  වැිකු කි ගේව 

පුළුුගේ. ාවතාු අප වි මුා් කර ිකශ වුා. කවුු  ශමාවුා 

කිවු්, ශමාව  ාධ්ක ෙැ ලම්, ශ ල මා්   ැශට් ුැඩ පිළිශුළ් 

එක්ක අලු් රට  ෙගේවට ාවතා  ාශවග අප් එක්ක ඉගේවුා  

කි ව කාරණ  ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශව ඉගේව සි ලු ශෙවාම 

පිළිගගේවුා ඇික. 

පුබගි  කාාශේ ුබරාගවා කථා කිවුා. ුබරාගවා කථා කි  
කි ා ාවතාු රැුැට්ුමුා. ාවතාු රුට්ටාා ශ ල රට  ොශගව 
කෑුා; ශ ොශගව කෑුා. ්ම ු  ්ල්ලි ශුව රටුාට ගිිල්ාා 
තැගේප් කළා. ශ ල රට රුට්ටපු වේ ක කල්ලි , අෙ ශ ල රට 
්මිර්ාර ගමවකට  වශකාට එ ට  ාධ්ා කරවුා; ෙගේව ාාික 
ඔක්ශකාම ොාා ශ ලුා වු්ුගේව  ෙවුා. වදා් අපි ශ ල 
ුයා ාමශේ ශ ශෙගේශගේ, ස්්ා  කරගේශගේ ෛමීපාා 
සිරිශ්මව මැිකතුමාශඋ ්රිකරූප   ෙගේවු්, රනිල් වික්රමසිා  
මැිකතුමාශඋ ්රිකරූප   ෙගේවු් ශවාුව  ු මතක ික ා 
ගගේව. එශ මව ල පුබගි  ආණ්ඩුු කාාශේ ුාශඋ ශපාල් ග්ම 
ුාශඋ ස් cut-outs පාරුල් ුශට්ට ග ගේව ිකබුණා. අපි එශ ම 
cut-outs ග ව ්ා්මකිික  අයිගේ කරාා, ්රිකරූප   ෙව එක 
අයිගේ කළා. එක්්් ාාිකක පක්ෂශේ ්රිකරූප   ෙගේව ශවාශුයි 
අපි ස්්ා  කරගේශගේ. ශ්රී ාාකා ාවතාුශඋ අවාගත යි අපි ශ ල 
නිර්ථමාණ  කරගේව ස්්ා  කරගේශගේ. ශ්රී ාාකාු තුළ ිකශ ව 
්රිකරූප  ශගාඩ ව,ගේවයි අශේ ශ ල ස්්ා  . අපට මඩ 
ගැහුුාට කමක් වැ ැ. එක්්් ාාිකක පක්ෂ ට මඩ ගැහුුාට 
කමක් වැ ැ. අශේ වා ක ගේට මඩ ගැහුුාට කමක් වැ ැ. වදා් 
අශේ ්ම්මත ශ්රී ාාාකික ගේ ඉ ළට ඔ්ුා ත මිගේ, ඔවුගේශඋ රැීම 
රක්ෂා ්ර මව  වි්ඳමිගේ, ඔවුගේශඋ අවාගත  නිර්ථමාණ  කරගේව 
 ව ගමවට ශ්රී ාාකා ාාික ක් ු ශ ගේ  ාධ්ා කරගේව එපා  
කි ාා මම ඔ තුමගේාාශගගේ විශ මෂශ ගේ ඉල්ාා සිටිවුා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, එො ණ  අරශගව  ෙපු 
  ල ගේශතාට ුරා යි, ම්තා ුරුගේ ශතාුමශපාළයි අෙ රටට ුබදු 
අලි  ුට ප්ශුාා ිකශ ව  ු අපි ෙගේවුා. අපි ඒ 
් ල ගේධ්ශ ගේ ඔ තුමගේාාට ඇඟිල්ා දිඋ කරගේශගේ වැ ැ. අපි 
ඒුා ාාභොයී ුයාපාර  ුට ප් කරගේව ස්්ා  කරවුා. 
කර්ථමාගේත ාාා  ෙගේශගේ වැිකු   ල ගේශතාට ුරා ක්  ැදුශව 
ඇයි කි ාා අපි ෙගේවුා. ්ාචාරක පාරාම් ක් වැිකු ුරුගේ 
ශතාුම ශපාළක්  ැදුශව ඇයි? තණ ශකාළ පටුගේවෙ? වැ ැ. වේඩු 
ශගශවගේව. ඒුා  ැදුශව  වේඩු ශගශවගේව. එශ ම වැ්ව ල 
කැසිශවෝ ුයාපාර ට ශ්ව, ශගගේුගේව තමයි ඒුා  ැදුශව. 
විශධ ීය  ් ලභු කිගේ යුතු ශ ෝටල්  ැදුුා. කැසිශවෝ ුයාපාර ට 
ශ්ව, ශගශවගේව තමයි ඒ ශ ෝටල්  ැදුශව. නීික විශරෝධී, - 

 

ගු ඉ්දික අනුුද්ධා යහසපරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු අජිත් මා්නප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මශඋ ශවාාු ශෙගේව  ැ ැ. 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු අජිත් මා්නප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මශඋ ශුාාු ගගේව එපා. මට කථා කරගේව ශුාාු මදි. 
 

ගු ඉ්දික අනුුද්ධා යහසපරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම අ ගේශගේ රීික ්ර මව ක්. ගු  මගේීතුමනි, ශේ.ආර්ථ. 

ා ුර්ථධ්ව මැිකතුමා ුරුගේ ශතාුමශපාළ කුමවා කට ශගවා, - 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඒක point of Order එකක් ශවාශුයි. ගු  අජි් 

මාගේවේශපු ම මගේීතුමා කථා කරගේව.  

 
ගු අජිත් මා්නප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එතුමා කථාුක් ශගේ කරගේශගේ. [ ාධ්ා කිරීමක්] ගු  ඉගේදික 

අුවු ධ ධ් ශ මර් මගේීතුමනි, ඔ තුමා මශගගේ ස්තර ක් ා ා 

ගගේව ්ර මව ක් අ ගේව එපා ැ. Point of Order කි ාා 

කි ගේශගේ ශමාකක්ෙ කි ාා ශ්ශරගේශගේ වැධ ෙ? Point of Order 

කි ාා කි ගේශගේ ශමාකක්ෙ කි ාා ෙගේශගේ වැධ ෙ? ්මථාුර 

නිශ ෝග  ාාා ඒ ගැව ෙැවශගව එගේව. ශ ල දිවුාපිටිශේ 

්රාශධ ීය  ්භාු ශවාශුයි. ගිිල්ාා ඒුා  ාාශගව එගේව.  

[ ාධ්ා කිරීමක්] මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි,  එතුමාශඋ point 

of Order එක ශමාකක්ෙ?   ල ගේශතාට වේඩු  ෙව මධ්ය්මථාව ක් 

ඇික කරගේව,   ල ගේශතාට ශාෝකශේ කැසිශවෝ මධ්ය්මථාව  

කරගේව අු ය නීික විශරෝධී  ඩු ශගගේුගේව තමයි 

කර්ථමාගේත ාාා  ෙගේශගේ වැිකු, ්ාචාරක ගේශඋ පාරාම්  

 ෙගේශගේ වැිකු එො ශ ල ුයාපිික කශළම. අපි ඒක ෙැක්කා. අපි 

විපක්ෂශේ ඉගේවශකාට ඒුා  ාගේව   ල ගේශතාටට ගි ා; 

ම්තා ුරුගේ ශතාුමශපාළට ගි ා. ඒුා ආරක්ෂක කාාප ශුගේව 

ඕවෑ. වදා් එො පි්මශතෝා ග් මැර ගේ තමයි  ා ්කාරශ ගේ 

  ල ගේශතාට ුරා  ඇතුළට ඇවිල්ාා අපට තර්ථාව  කශළම. ඒ 

කාශඋ ආීයර්ථුාෙ  තුළෙ? ඒ අ ට ඒක පාරාම් ක් ශුාා ිකබුණා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, අපි  ිතගේශගේ රට 

ගැවයි. අපි ශධ  පාාව පක්ෂ ගැව ිතගේශගේ වැ ැ. රශට් 

මිනිුබගේශඋ රැකි ා ්ර මව  ගැව තමයි අපි ිතගේශගේ. අපි 

කර්ථමාගේත පුර ක්  ෙගේව ගි ාම ශමාවුාෙ කශළම? අපි අක්කර 

15,111ක් අරශගව කර්ථමාගේත පුර ක් නිර්ථමාණ  කරගේව ගි ා. ඒ 

අක්කර 15,111ගේ සි  ට 25ක්ම රාශේ ඉඩ ල.  ැ ැයි, 

ශ ලශගාල්ාගේ පගේ්ල්ුාට ගිිල්ාා ්මුාමීගේ ු ගේශ්මාා වේාේපු 

කළා; පල්ලිුාට ගිිල්ාා Fathersාා වේාේපු කළා. ග ලුා 

ඉගේව මිනිුබගේට ගිිල්ාා කිවුා, "ශගුල් කැශඩවුා ඉුරයි" 

කි ාා. ශ ලශගාල්ාගේ ෙැව ෙැව තමයි ශ ල කටයු්ත කශළම, 

ශවාෙැව ශවාශුයි. ඉගේ සි  ට 25ක් රාශේ ඉඩ ල කි ාා 

ෙගේවුා. මිනිුබගේ වේාේපු කරාා, පාරට  ්ම්ාා කාු ශ ෝ 

මරගේව තමයි ස්්ා  කශළම.  එො ඔ තුමගේාාශඋ ආණ්ඩුු 

කාාශේ ුැලිශවරිශේ ශකාල්ශාෝ මැු ුා ුාශඋ, ඒකා ශරාශෂමගේ 

චාවක මැු ුා ුාශඋ තු එශකක් බිලි ශෙයි කි ාා ිතාා ශ්රී 

ාාකාශව ්රිකරූප  ාාතයගේතරු ප ළට ෙමගේවයි ඔ තුමගේාා 

ස්්ා  කශළම. අපි ඒුාට ඉඩ  ෙගේශගේ වැ ැ. ශ ලුා මැඩ 

පු්ුාශගව, ශ ලුා් ෙරාශගව අපි  ෙගේශගේ ශ්රී ාාකාශව 

්රිකරූප යි. ඔ  ඕවෑම ශධ කට දාහුණ මාා ශ ල රශට් ාවතාුශඋ 

අවාගත යි අපි  ෙගේශගේ කි ාා කි ගේව ඕවෑ.  

ඊළ,ට, මම විශ මෂශ ගේම SAITM ්ර මව  ගැව කි ගේව ල. 

ෙැගේ SAITM ්ර මව  ගැව කථා කරවුා. SAITM එක කවුෙ 

 ැදුශව? ශ්රී ාාකා නිෙ ්ම පක්ෂශේ පාවදුශර්ථ ිටපු මගේීුර ා  - 

ශවවිල් ්රවාගේදු - තමයි SAITM එශක් අයිිකකාර ා. අශේ 

ම ාචාර්ථ  කාශාෝ ශෆාගේශ්මකා් එක්ක එකට ෛුෙය විෙයාාශේ 

ඉශගව ග්, ෛුෙය සපාධි  ග් ශකශවක් තමයි SAITM එක 

 ැදුශව.  

ශ්රී ාාකා නිෙ ්ම පක්ෂශේ මගේීුරශ ක් වුණු, ෛුෙය 

විෙයාාශේ කාශාෝ ශෆාගේශ්මකා් එක්ක එකට ඉඳශගව MBBS 

සපාධි  ා ාග් ෛුෙයුරශ ක් තමයි ඒක  ැදුශව. එශ ම 

වැතුු නික ල  ව ශකශවක් ශවාශුයි. ශධ  පාාව  පැ්තකිගේ 

ික ාා අපි පිළිගගේවුා, ඔහු ශ ල රටට බිි වූ නිර්ථමාණකු ශුක්, 

ශ ල රටට බිි වූ ශ ාඳ ෙක්ෂශ ක්  ු. ආසි ාශව ිකශ ව ශාාවේම 

press එක ිකශ ගේශගේ් ඔහු ්තුුයි.  

SAITM එකට ෙැගේ විු ධ ධ් ශුගේශගේ කවුෙ? SAITM එක 

ආර ලභ කරාා අවුු දු 7කට ප්මශ්ම මිගේෙ රාාපක්ෂ ම ්ම ා 

අරලි ග  මගේදිර ට ගිිල්ාා ෛුෙය සපාධි  - MBBS සපාධි  

- ගගේව රූපුාිනි  ඉදිරිශේ 11ශෙශවවේට ශිෂය්ු දුගේවා. 

" ගේව  SAITM එකට, ශමගේව ාක්ෂ 71කට ශිෂය්ු ක්" 

කි ාා ශාෝක ටම ශපශවගේව ශිෂය්ු දුගේවා. 

එක්ශකශවක්ු් කෑ ගැහුුාෙ? GMOA එශක් ඉගේව ඔ  

පණ්ඩිතශ ෝ ටික එො  ලු වේක්ශකෝ ුාශඋ  ාාශගව සිටි ා. 

GMOA එශක් ඉගේව වේ ක ශෝමතරාා ටික ඒ ගැව කථා කළා 

ෙ? වැ ැ. එශ ම ව ල ශමාකක්ෙ ශ ල කරගේශගේ? අපි නිෙ ් 

දුගේවාම ශ ල ආණ්ඩුු ශපරළගේව එවුා. එශ ම ව ල එෝ කෑ 

ග ගේව ිකබුණා ශගේ. SAITM එක ආර ලභ කරාා ිකබි ම අවුු දු 

7ක් ශපාල් ගෑුාෙ? අපි ශධ  පාාව  පැ්ශතගේ  ැලුශව වැ ැ. 

එශ ම ව ල රනිල් වික්රමසිා  මැිකතුමාට්, අපට් ඕකට විු ධ ධ් 

ශුගේව ිකබුණා. "එ ා අශේ මිනිශ ක් ශවශමයි, ශ්රී ාාකා නිෙ ්ම 

පක්ෂශේ මගේීුරශ ක්, මිනි ා ශෝමතර ශකශවක්, ඒ නි්ා ඒක 

වු්ුගේව ඕවෑ" කි ාා අපට් විු ධ ධ් ශුගේව ිකබුණා. වැ ැ, 

අපි ශගාඩව,ගේශගේ ශධ  පාාව  ශවාශුයි. ඒක මතක 

ික ාගගේව. අපි ශගාඩව,ගේශගේ රශට් ාවතාුශඋ අවාගත ; ශ්රී 

ාාකාශව ්රිකරූප . ඒක මතක ික ාගගේව.  

ශධ ීය  ෛුෙයුරශ ක් ශුගේව ව ල රාශේ 

වි මුවිෙයාා කටම  ගේව ඕවෑෙ? ඉාජිශගේු ශුක් ශුගේව ඕවෑ 

ව ල රාශේ වි මුවිෙයා කටම  ගේව ඕවෑෙ? 

ගණකාධිකාරිුරශ ක් ශුගේව ඕවෑ ව ල රාශේ 

වි මුවිෙයාා කටම  ගේව ඕවෑෙ? නීිකරශ ක් ශුගේව ඕවෑ ව ල 

රාශේ වි මුවිෙයාා කටම  ගේව ඕවෑෙ? රාශේ 

වි මුවිෙයාා කට ශවාශගා්ම ්ෑම ුි්ික කටම අොළ සපාධිධ්ාරි 

ුි්ිකක ගේ ශ ල රටට බිිශුගේව පුළුුගේ ව ල, ෛුෙයුරශ ක් 

විතරක් බිිශුගේව  ැරි ඇයි? රාශේ වි මුවිෙයාා කට 

ශවාශගා්ම ශපෞධ ගලික වි මුවිෙයාා කිගේ  ැම ුි්ික කටම 

අොළු සපාධි ක් ගගේව පුළුුගේ. ෛුෙයුු ගේශඋ ිකශ ව ශ ල 

පි්මුබු ශමාකක්ෙ? ආණ්ඩුශව වි මු විෙයාා කිගේම ඉශගව ගගේව 

ඕවෑ  කි ව පි්මුබු ශමාකක්ෙ? ඔවුගේ ශ ල විධි ට විු ධ ධ් 

ශුගේශගේ ඇයි? ාවතා විදාක්ික ශපරදාණ විු ධ ධ් වුණාට කමක් 

වැ ැ. එතුමගේාාශඋ ්රිකප්ික  තමයි නිෙ ්ම ශ්ෞඛ්ය , නිෙ ්ම 

අධ්යාපව . 
 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමාට ා ාදුගේ කාා  ෙැගේ අු්ාවයි. 
 

ගු අජිත් මා්නප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
වදා්, ශ ල කට්ටි  විු ධ ධ් ශුගේශගේ ශමාකටෙ? මම ුග 

ීමශමගේ කි වුා, ශ ල ්ඳ ා ශෝමතරාාට ඇඟිල්ා දිුර කරගේව 

 ැ ැ කි ාා. ශ ලක වු්ුවුාට ශෝමතරාාශගගේ සි  ට  1ක් 

විු ධ ධ්යි. අපි GMOA එකට කි වුා, පුළුුගේ ව ල මීට විු ධ ධ්ු 

තමගේශඋ ්ාමාජික ගේශගගේ සි  ට 05කශඋ අ්්ගේ අරශගව 

ශපගේුගේව කි ාා. SAITM එක ු වුාට GMOA එක කැමිකෙ 

කි ාා පුළුුගේ ව ල ලිඛිතු අරශගව ශපගේුගේව. වැ ැ, මිගේෙ 

රාාපක්ෂ ම ්ම ාශඋ  ළල් අතක් තමයි එතැව ක්රි ා්මක 

ශුගේශගේ. එශ ම වැතුු ශ ලක GMOA එශක්  ඬ ශවාශුයි. 

ඒක මතක ික ාගගේව. 
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ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, මී ශතාටදාල්ාට වේණු 

කගේෙ කවුෙ ශගවාශව? ඒ කාාශේ ශකාළෙ  ැදුුා කි ාා ඒකට 

අයිිකකාරශ ෝ සිටි ා ශගේෙ? ශකාළෙ  ැදුශව කවුෙ? " අපි තමයි 

ශකාළෙ  ැදුශව" කි ාා කිවුා ශගේෙ? වේණු කගේෙ ශපරශළව 

ශකාට ශකාළෙ  ෙපු එකා  ැාගිාා. අගේිකමට රනිල් වික්රමසිා  

ම ්ම ා තමයි මිනී  1ක් ුැළළුණු තැවට ගිිල්ාා කිවශව, "ශ ල 

වේණු කගේශධ  ශේොවක සිධ ධි ට මම ුගීමම භාරගගේවුා" 

කි ාා. ඒ ශුාාශව ශකාළෙ  ෙපු අයිිකකාරශ ෝ වැ ැ. [ ාධ්ා 

කිරීමක්] 

1924 ඉඳාා ත්රිවේණාමාශේ ශතල් ටැාකි නික ල ිකශ ගේශගේ. 

අපි ඒුා අවුු දු 35කට  දු මාා මා් කට ඇශමරිකාුව ශඩාාර්ථ 

ාක්ෂ 111ක් ශ ල රටට අරශගව දුගේවා. ඒ ්ල්ලි අපි කගේව 

ශවාශුයි, රශට් ාවතාුශඋ   පතටයි ග්ශ්. මා් කට 

ඇශමරිකාුව ශඩාාර්ථ ාක්ෂ 111ක් අරශගව දුගේවා. තු ශතල් 

ටැාකි 25ක් ිකශ වුා. නික ල ුල් ුැදිාා ිකශ ව ශතල් 

ටැාකිුලිගේ ශඩාාර්ථ ාක්ෂ 111ක් ග්තා ව ල, අපට ුර්ථෂ කට 

ු පි ල් ශකෝටි 11ක් ගගේව පුළුුගේ. [ ාධ්ා කිරීමක්] අපි 

විවේණගේශගේ වැ ැ,  දු මමයි කරගේශගේ. රශට් ශධ පළ විවේණුශව 

ඔ තුමගේාායි. Port City එකට අක්කර  11 ගණවක් විවේණුශව 

කවුෙ? අපි ඒුා නිෙ ්ම කරාා දුගේවා. ශ ල ආණ්ඩුු කිසිම ෙු්ක 

රශට් ශධ පළ විවේණගේශගේ වැ ැ. 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමාට ා ාදුගේ කාා  අු්ාවයි. 

 

ගු අජිත් මා්නප්යපුම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 ශ ල වේ ක ශධ  පාාවශ ගේ අයිගේ ශුාා ශ්රී ාාකාු 

ශගාඩව,ගේව, රශට් ාවතාුශඋ අවාගත  ශගාඩව,ගේව අපි් 

එක්ක අ්ුැල්  ැඳශගව කටයුතු කරගේව කි ා 

ඔ තුමගේාාශගගේ ඉල්ාා සිටිමිගේ මශඋ කථාු අු්ගේ කරවුා. 

 
ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  

මීළ,ට ගු  විජිත ශ මර් මගේීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.52] 

 

ගු විජිත යහසපරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, අෙ ගු  රි්ා්  දියුමගේ 

ඇමිකතුමා විසිගේ අුවමැික  ්ඳ ා ශගවැවි් ිකශ ගේශගේ පුබගි  

අ  ුැ  ශ ෝාවාුාට අුවකූා ගැ්ට් නිශවෙව ශෙකක්. විවිධ් 

්මාග ලුලිගේ අ  කරව ගා්මතු ුැඩි කිරීම්, ඒ ුාශඋම එම 

්මාග ලුා විවිධ් කටයුතු ශුුවශුගේ අ  කරව ගා්මතුු ුැඩිකර 

ගැනීම් තමයි පුබගි  අ  ුැ  ශ ෝාවාුා ිකබුශණ්. 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 

ගු ්ාගල රත්නායක මහසතා (නීිනය හසා ්ාමය ්හස 

දක්ිණ ්ංවර්ධාන අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு சொகல ரத்நொயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் ேற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair. 
 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා මූලා්නයය් 
ඉවත් වුයය්  ගු ගු ලකී ජයවර්ධාන මහසතා මහසතා මුලා්නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தமலமே 

வகித்தர்கள். 

      Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගු විජිත යහසපරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு விஜித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශ ල ආණ්ඩුු පුබගි  අ  

ුැශේම ශ ල ශ ෝාවාු ඉදිරිප් කරගේශගේම ආණ්ඩුුට  ශ ල රශට් 

ආර්ථික  ශගාඩගගේව, නිෂමපාෙව  මත පෙව ල ශුච්ච 

ආර්ථික ක් ඉදිරි ට ශගව  ගේව  ැරිකම නි්ා.  ආණ්ඩුු අ  

ුැශ ගේ ශ ෝාවා කරගේශගේ  දු ුැඩි කරගේව; ෙඩ දාෙල් ුැඩි 

කරගේව; විවිධ් ශ්මුා ගා්මතු ුැඩි කරගේව.  ැඳුුව ලප් නිවේ් 

කිරීශ ල ගා්මතු, විශධ   ගමගේ  ාපත්ර නිවේ් කිරීශ ල ගා්මතු, විභාග 

ගා්මතු  ව ඒ  ැම ශෙ ක්ම ුැඩි කරගේව තමයි එො ශ ෝාවා 

කශළම. ඒ අුවු තමයි ්මාග ල පවත  ටශ් අෙ ශ ල ගැ්ට් 

නිශවෙව  එගේශගේ්. ශ ල නිශවෙවශේ ිකශ ගේශගේ් විවිධ් 

කාර්ථ  ගේ ්ඳ ා අ  කරව රාශේ ගා්මතු ුැඩි කිරී ල. ඇ්තටම 

ග්ශතා් ශ ලක ම ා ශාාවේ  පගේකමක්, පුළුුගේකමක් 

ශවාශුයි,  ැරිකම ්රෙර්ථ ව  කිරීමක්. ඒ නි්ා තමයි  

ාවතාු ශගගේ අ  කරව දාෙල් ුැඩි කරාා ිකශ ගේශගේ; ගා්මතු 

ුැඩි කරාා ිකශ ගේශගේ.  

ශමතැවම ්ර මව කිිප ක් පැව ව,වුා, මූාා්වාරූඪ ගු  

මගේීතුමනි.ඒ අ  ුැ  ශ ෝාවාුා ිකබුණා, සීමා්ිත 

්මාග ලුලිගේ  ා ශපාදු ්මාග ලුලිගේ ුාර්ථ කු  1,111ක් ්  

ාක්ෂ ප ක  ාපත්ර ගා්මතුුක් අ  කරගේව. වදා් ඒ ු පි ල් 

 1,111ක් ුාර්ථ කු අ  කිරීම ්ඳ ා  අු ය ෛවිකක ්රිකපාෙව 

ශ ල ුව ශතක් පාර්ථලිශ ලගේතුශව ් ලමත කර වැ ැ. ඒ නි්ා එුැනි 

ුාර්ථ ක  දු දාොක් අ  කර ගගේව ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ාට 

කිසිදු නීිකම   ා ක් වැ ැ. වදා්, පුබගි  කාාශේ ්මාග ල 

ශරජි්මරාර්ථුර ා විසිගේ ප්තරුා ෙැගේ් ල ෙැ ලමා, නිශවෙව 

නිවේ් කළා, ුාර්ථ කු  ැම ්මාගමක්ම ශ ල ු පි ල්  1,111ක 

්  දාලිගේ කි පු ාක්ෂ පශ ම ගා්මතුු අනිුාර්ථ ශ ගේම ශගවි  

යුතුයි කි ාා. පුබගි  කාාශේ ුයාපාරික ගේ   ල   ල කටයුතු 

්ඳ ා ලි කි විලි ඉල්ාගේව ඒ ආ තවුාට ගි ාම 

ශකාගේශධ සි ක් පැශවවුා, ුාර්ථ ක ගා්මතුු ශගුාා වැ්ව ල ඒ 

අොළ ලි කි විලි ශෙගේශගේ වැ ැ කි ාා.  ැ ැයි, ඒ ුාර්ථ ක 

ගා්මතු අ  කරගේව නීිකම  ්රිකපාෙව ක් වැතුු,  එශ ම 

වැ්ව ල අඩුම ගණශගේ ්මාග ල පවත ්ාශ ෝධ්ව  කරගේශගේ 

වැතුු ශකාශ ාමෙ ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ා  ාපෑ ල කරගේශගේ, 

අනිුාර්ථ   කරගේශගේ, ශ ල ු පි ල්  1,111 අනිුාර්ථ ශ ගේම 

ශගුගේව ඕවෑ කි ාා? 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ඒ කටයු්ත ඇ්තටම අයිික ශුගේශගේ ශධ ීය  ආො  ල 

ශෙපාර්ථතශ ලගේතුුට. ශධ ීය  ආො  ල  ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශුගේ තමයි 

ඒ කටයු්ත සිධ ධ් කළ යුතු ශුගේශගේ. වදා් එශ ම ශෙ ක් සිධ ධ් 

ශුාා වැ ැ. ඒ නි්ා  අෙ වුණ්   ල කිසි ්මාගමක් ශ ල ුාර්ථ ක 

ගා්මතුු ශගුගේව  ැ ැයි  කිවශුා් ඇමිකුර ාට ශ ෝ 

අමාතයාා  ට ඒ පිළි ඳු ගගේව ිකශ ව නීිකම  ක්රි ා මාර්ථග  

ශමාකක්ෙ? එශ ම නීිකම  ක්රි ා මාර්ථග ක් ගගේව  ැ ැ. කි ගේව 

පුළුුගේ, "අරක කරගේව ල, ශ ලක කරගේව ල" කි ාා.  ැ ැයි, 

ඕවෑම ්මාගමකට පුළුුගේ ඒක ශවාශගුා ඉගේව. ශමාකෙ, ඒ 

ගා්මතුු ුැඩි කිරීම පිළි ඳු ෛවිකක  ා ක් ්මාග ල 

ශරජි්මරාර්ථුර ාට ශමශතක් ාැබිාා වැික නි්ා. එශ ම නීිකම  

ඉඩකඩක් ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශුගේ විුර කශළම් වැ ැ. ඒ නි්ා 

අේ ඒ ්ර මව   රපතළ ්ර මව ක් විධි ට ිකශ වුා. එශ ම 

ිකශ ධ ම තමයි ෙැගේ ශ ල අශවවේ් ගා්මතු් ුැඩි කරගේශගේ. මම 

ඇමිකතුමාශගගේ ෙැව ගගේව කැමැිකයි, ශමාව නීික   ටශ්ෙ, 

ශමාව නීිකම  ්රිකපාෙව  ටශ්ෙ ඔ තුමගේාා ්මාග ලුලිගේ ශ ල 

ුාර්ථ ක ගා්මතු අ  කරගේශගේ කි ාා.  

්මාග ල කිවුාම ම ා පරිමාණ ශකා ලපැනි විතරක් ශවාශුයි 

අයිික ශුගේශගේ. ශ ල ුාර්ථ ක ගා්මතු අ  කිරී ල  ටතට ග ලුා 

ිකශ ව පුාචි පුාචි ්මිික් අයිික ශුවුා. ලි ාපදිාචි ශුාා ්මිික් 

ශ ලකට අොළ ශුවුා. සො රණ ක් ග්ශතා්, වි ාර්මථ ො ක 

කාරක ්භා් ්මිික විධි ට ුැශටවුා. ඒුායිගේ අ  කරව 

ගා්මතුුා ශුව්මක ල ිකශ ගේව පුළුුගේ.  ශ ල කථා කරගේශගේ 

ම ා පරිමාණ ශකා ලපැනි ගැව විතරක් ශවාශුයි. ම ා පරිමාණ 

ශකා ලපැනිුලිගේ ගා්මතු අ  කරව එක ්ර මව වේ් ශවාශුයි. 

 ැ ැයි, ශ ල කු ණ අශවවේ් පුාචි, අුශ මෂ ග්රාමී  මට්ටශ ල 

ිකශ ව ්මිික ්මාග ලුාට්  ාපාවුා. අගේව එතැව තමයි 

්ර මව  ිකශ ගේශගේ. එතශකාට, කිසිදු නීිකම  ඉඩක්, නීිකම  

රාදාුක් වැතුු ශකාශ ාමෙ ආගමික ්මිිකුලිගේ ශ ල ගා්මතු අ  

කරගේශගේ? ඒක පගේ්ශල් වි ාර්මථ ො ක කාරක ්භාු ශුගේව 

පුළුුගේ. පල්ලිශේ ්ාවිධ්ාව ක් ශුගේව පුළුුගේ. එශ ම වැ්ව ල 

ිගේදු ආගශ ල ශ ෝ ඉ්මාා ල ආගශ ල   ල කිසි ්ාගම ක් ශුගේව 

පුළුුගේ. වදා් ශ ල නීික  ඒ  ැශමෝටම  ාපාවුා.  

 

 ැ ැයි, ඒ  නීතයුවකූා  ඉඩ වැික වුණ්, ''අනිුාර්ථ ශ ගේ ශ ල 

ගා්මතුු ශගුගේව'' කි ාා ෙැගේ එ   ාපෑමක් විධි ට ිකශ වුා. 

්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ාට වැික  ා ක් ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ා 

පාවිච්චි කිරීම නීිකවිශරෝධී කටයු්තක්. ඒ නි්ා ස්ාවි ක් ඉදිරි ට 

  ල කිසි ්මාගමක් ගිශ ා්, ඒකට ුගස්තර  ඳිගේව ශුගේශගේ 

ඇමිකුර ාට  ශවාශුයි, ඒ නිශවෙව නිවේ් කරපු ්මාග ල 

ශරජි්මරාර්ථුර ාටයි. ඒ නි්ා ශමිම වැුත සිතා  ැලි  යුතු, 

වැුත අුධ්ාරණ  කළ යුතු  රපතළ කාරණාුක් ිකශ වුා. 

නීිකශේ කිසිදු ්රිකපාෙව ක් වැිකු, ඒ පිළි ඳු කිසිදු නීික ක් ශ ල 

පාර්ථලිශ ලගේතුශුගේ ් ලමත ශුගේශගේ වැිකු, ''ුාර්ථ ක ගා්මතුුක් 

අ  කරගේව'' කි ාා ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ා  ාපෑ ල කරව එක 

දාළුමනිගේම නීික විශරෝධීයි.   ඒ පිළි ඳු ඔහුට ුග කි ගේව සිධ ධ් 

ශුවුා. එුැනි ත්්ු ක් ිකබි ම තමයි මූාා්වාරූඪ ගු  

මගේීතුමනි, ශ ල ගා්මතු ුැඩි කරගේවට අෙ ශ ෝාවා කරගේශගේ. 

එතැවම් පුාචි, පුාචි ්මිිකුලිගේ අ  කරව ගා්මතු ුැඩි කරව එක 

කිසිශ්ම්ම ්ාධ්ාරණ ශුගේශගේ වැ ැ.   ල කිසි ්මාගමක් 

ලි කි විල්ාක් ා ා ගගේව, ඔවුගේශඋ ගිණු ල පිළි ඳ ්රකා ව ක් 

ා ා ගගේව,  ඒ ආ තවශේ නිාධ්ාරි මණ්ඩා  පිළි ඳ ුාර්ථතාුක් 

ගගේව -එුැනි ආකාරශේ ශමාව ශධ  කරගේව ගි ්- ෙැගේ ශ ල 

ගැ්ට් නිශවෙව  අුවු ගා්මතු අ  කරවුා ්  ගා්මතු ුැඩි 

කරවුා. වදා් පුාචි ්මාග ලුලිගේ, පුාචි ්මිිකුලිගේ එුැනි ගා්මතු 

අ  කිරීම ්ාධ්ාරණ ශුගේශගේ වැ ැ.   

පුබගි  කාාශේ ඇික වුණු ්රාශ ෝගික ්ර මව ක් ිකශ ව  ු 

අප ෙගේවුා. පුබගි  ආණ්ඩුු -රාාපක්ෂ පාාව - කාාශේ  

වි ාර්මථ ො ක කාරක ්භා මඟිගේ ුා ව ා ා ගැනීමක් කළා. ඒ 

කාාශේ රාාපක්ෂ පාාව , විශ මෂශ ගේම ආගමික වා ක ගේ  

තමගේශඋ ශධ  පාාව වුුමවාුාට පාවිච්චි කර ගැනීම ්ඳ ා ඒ 

ශ ාශ ෝ තැගේුාට ුෑගේ එකක් දුගේවා. ඒ ුෑගේ එක ා ා ගගේව 

පුළුුගේ වුශණ් ඒ ො ක කාරක ්භාු  ර ා තමයි. ්ාමාවයශ ගේ 

අපි ෙගේවුා, ග ලුා ිකශ ව පුාචි ්මිික, එශ ම වැ්ව ල 

ආගමික ්භා ශකා ලපැනි ක ආකාර ට ුාර්ථ ක ආො  ල වි ෙ ල 

පු්ුා ශගව  ගේශගේ වැ ැ; ගිණු ල පු්ුා ශගව  ගේශගේ 

වැ ැ කි ාා. පිළිග්, ුරා් ගණකාධිකාරිුරශ ක්  ර ා 

ඒුාශේ විගණව ක් සිධ ධ් ශුගේශගේ වැ ැ. ශමාකෙ, ඒුා 

ආගමික ්ාවිධ්ාව නි්ා. විවිධ් අ  ආගමික ්ාවිධ්ාවුාට දාෙල් 

පරිතයාග කරවුා. ඒ පරිතයාගුලිගේ තමයි ඒ ආගමික 

්ාවිධ්ාවුා කටයුතු සිධ ධ් ශුගේශගේ. වදා්, පුබගි  රා  ඒ 

ආගමික ්ාවිධ්ාවුාට ුා ව ක් ා ා මාා, ඒ  පිළි ඳ   ල 

්ාඛ්යා ශල්ඛ්ව ා ා ගැනීමක් සිධ ධ් කළා.  

අෙ ශුව ශකාට ශමාකක්ෙ ශුාා ිකශ ගේශගේ? ඒ  ැම 

වි ාර්මථ ො ක කාරක ්භාුකටම අෙ විගණකාධිපික 

ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු පැ්ශතගේ විගණව විමුබ ල  වුා. එුැනි 

ආකාර ට විගණව විමුබ ල  ුධ ම  ඔවුගේ  ාගේශගේ ශ ලක 

ආගමික ්ාවිධ්ාව ක්ෙ  වැධ ෙ කි ව එක ශවාශුයි, නීික ට 

එක,ු විගණව කටයුතු සිධ ධ් වුණාෙ, ඒ ා ා ග් ශධ ුල්  රි ට 

පු්ුා ශගව ගි ාෙ කි ව එකයි. ඒ නි්ා ෙැගේ  විශ මෂශ ගේම 

ආගමික ්ාවිධ්ාවුාට ශාාවේ ්ර මව ක් මතු ශුාා ිකශ වුා. 

ඔවුගේ ුාර්ථ කු ශ ල ගිණු ල ා ා ශෙගේව් ඕවෑ. ඒ ුාශඋම, 

්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ා අුවමත කරව ාෙ පිළිග් විගණව 

නිාධ්ාරිශ ක් ඒ ගිණු ල අුවමත කරගේව් ඕවෑ. ්ාමාවයශ ගේ 

ගශ ල පගේ්ශල්, ගශ ල දා්මලි ල පල්ලිශේ, ශකෝවිශල් ගිණු ල පිළි ඳ 

විගණව කටයුත  කරාා විගණව ් ිකක  ා ා ගගේව ්මාග ල 

ශරජි්මරාර්ථුර ා අුවමත කරව ාෙ විගණව නිාධ්ාරිශ වේ 

් ල ගේධ් කර ග්ශතා් ඔහුශඋ ''ුි්තී  මට්ටමට ගැළශපව 

ගා්මතුුක්'' ශගුගේව ඕවෑ. ුි්තී  මට්ටමට ගැළශපව 

ගා්මතුුක්  කි ගේශගේ ශාාවේ එකක්. එතශකාට ශ ල පුාචි  පුාචි 

ආගමික ්මිිකුාට වි ාා අසීු තාුකට දාහුණ ශෙගේව සිධ ධ් 

ශුවුා. ඒක අෙ ්රාශ ෝගිකු බි ල මට්ටශ ල ඇික ශුාා ිකශ ව 

්ර මව ක්.  

දාෙල් අමාතයාා    ුාර්ථ ක අ  ුැ  ශල්ඛ්ව  ඉදිරිප් 

කරධ ම    ාගේශගේ,  ලි ා පදිාචි වුණු ්මාග ල ශකාච්චර 

ිකශ වුාෙ, ්මිික ශකාච්චර ිකශ වුාෙ  කි ාායි. ෙැගේ ශ ල 

්මිිකුා ුාර්ථ ක ගා්මතුු ුැඩි කරාා, -  ු පි ල්  ැටෙ ් 

ගණශගේ- ්මිික ගණව පිළි ඳු ගණගේ  ෙවුා.  

එතශකාට එවුා, ශාාවේ ඉාක්කමක්. ශාාවේ ඉාක්කමක් ආ 

ගමගේ අපට අ  ුැ  ශල්ඛ්වශේ ශපගේුවුා, "ශමගේව ්මාග ල 

්රමාණ ,  අවුු ධ ෙකට ු පි ල්  1,111 ගණශගේ ගා්මතුුක් 

අනිුාර්ථ  කශළා් ශමච්චර ්රමාණ කිගේ දාෙල් ආො  ල ්රමාණ  

ුැඩි ුවුා" කි ාා. ඒක තමයි දාෙල් අමාතයුර ා පුබගි  0115 

ුර්ථෂශේ ම ්  011  ුර්ථෂශේ ම ශපගේුවශව. ්මාග ල ගණව අුවු 

ු පි ල්  1,111ගේ ුැඩි කරාා, ු පි ල් ාක්ෂ 5ගේ ුැඩි කරාා 

ගණගේ  ොා රා ට ශමච්චර ආො මක් එවුා, අච්චර ආො මක් 

එවුා කි ා ශාාවේ ඉාක්ක ලුලිගේ ශපගේුවුා.  ැ ැයි,  ඒ ුැඩි 

කරපු දාො, එශ ම වැ්ව ල අනිුාර්ථ  කරපු  ගා්මතු අ  කර 

ගැනීම ්ඳ ා වූ නීික ක් ශ ෝ  ෙගේශගේ වැිකුයි එශ ම කශළම. 

අ  ුැ  තුළ ශපාල් ශගඩි අවේරිගේ 'රාශේ ආො ම ුැඩි කළා' 

කි ාා අපට ශපගේුා ගැනීම ්ඳ ා ඒ කර ිකශ ගේශගේ ඇ්තටම 

විිළුුක්; ශ ාු ුක්; ුාචාුක්.  ශමාකෙ, ්රාශ ෝගික තාශේ 

එශ ම එකක් ශුගේශගේ වැ ැ. අපට අ  ුැශේදි කි ගේව පුළුුගේ, 

"ඔගේව ආණ්ඩුශව ආො ම ුැඩි කළා" කි ා.  
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ඊට පුබු කි වුා, "පුබ ගි  රාාපක්ෂ පාාව ට ුඩා ශ ල 

ආණ්ඩුශව ුාර්ථ ක අ  ුැ  තුළ අශේ ආො ම ුැඩි කරශගව 

ිකශ වුා" කි ාා. ්මාග ල ්ාඛ්යාු ශමච්චරයි, ඒ ්රමාණ  

ු පි ල්  1,111ගේ, ු පි ල් ාක්ෂ 5ගේ ුැඩි කළාම ආො ම 

ශමච්චරයි කි ාා ශපගේුවුා.  ැ ැයි ුර්ථෂ  අු්ාව ුව ශකාට 

අපට ෙකිගේව පුළුුගේ ුව ශධ  තමයි, එශ ම ආො මක් එගේශගේ 

වැ ැ කි ව එක. ඒක තමයි, ශම  ශ ාු ුක් කි ා කිවශව; ශම  

මිථයාුක් කි ා කිවශව. දාෙල් අමාතයුර ාට, ශපගේුගේව 

පුළුුගේකම ිකශ වුා, 'ශ ල ආො ම ුැඩි වුණා' කි ව එක. 

එශ ම ශපගේුගේව පුළුුගේ ශපාශතගේ විතරයි, ඉාක්ක ලුලිගේ 

විතරයි.  ැ ැයි ්රාශ ෝගිකු ඒ ආො ම ාැබී වැ ැ; ා ා ගගේව් 

 ැ ැ. ෙැගේ ඒ ්ර මව ට දාහුණ මාා ිකශ වුා. ඒ නි්ා ශමතැවම 

්ැාකිල්ාට ාක් කළ යුතු කාරණාුක් ිකශ වුා. ආණ්ඩුශව 

ආො ම ුැඩි කරගේව කි ාා දාෙල් අමාතයාා   පැ්ශතගේ 

ශපගේුව ඉාක්ක ල නික ල විිළුකාරි ඉාක්ක ල  ුට ප් ්මක් 

තමයි ඇ්තටම ශමතැවම සිධ ධ් ශුාා ිකශ ගේශගේ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, තු් ්ර මව ක් ිකශ වුා. 

ශපාදු ශකාගේත්රා් ලි ා පදිාචි කිරී ශ ල ම ෛවිකක ගැටලුුක් මතු ් 

ිකශ වුා. එි අුවනිශ ෝජිත ගේ ශ ු් sub-agentsාාට   ල 

නීතයුවකූා  ා ක් ාැබී ිකශ වුා.  ැ ැයි ඒ ්රධ්ාව 

නිශ ෝජිත ාට -principal agentට- ශටගේඩර්ථ ා ා ගැනීශ ලම ෙැවට 

ිකශ ව ්මාග ල පවතට අුවු ඒ  ා  නිුැරැදිු ාැශ ගේශගේ 

වැ ැ. එනි්ා ශගාඩක් තැගේුාම, විශ මෂශ ගේම ු පි ල් මිලි ව 

5ට ුඩා ුැඩි ශටගේඩර්ථ ා ා ගැනීශ ලම ්රධ්ාව නිශ ෝජිත ාට 

ශටගේඩර්ථ ා ා ගැනීශ ල ෛවිකක  ා ක් ශවාමැික ්ම 

ශ මතුශුගේ ්රාශ ෝගික ්ර මව ශගාඩක් මතු ශුාා ිකශ වුා. 

ඇ්තටම ඒ නීිකම  ුගගේික  ඇතුශළම අුවනිශ ෝජිත ගේට 

පමණයි ඒ  ා  ාැබී ිකශ ගේශගේ.   ඒුා ශුව්ම කරගේව 

අමාතයතුමා තුම් කටයුතු කර වැ ැ. නීිකම   ා ක් වැිකු 

්රාශ ෝගික තා ට ගි ාම, විශ මෂශ ගේම ශපාදු ශකාගේත්රා් ලි ා 

පදිාචි කිරීශ ල කටයු්තට අුතීර්ථණ වුණාම ම  ශපාශළාශව ෙැගේ 

ශම  ශාාවේ ්ර මව ක්  ුට ප් ශුාා ිකශ වුා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ්මාග ල පිළි ඳු කතා කරධ ම 

කි ගේව ඕවෑ තු කාරණ ක් ිකශ වුා. රි්ා්  දියුමගේ 

අමාතයතුමාශඋ අමාතයාා    ටශ් ිකශ ව ්රධ්ාව ආ තව 

ීමප ක් තමයි,   ල ගේශතාට Lanka Salt Limited එක, Mantai 

Salt Limited එක, ඒ ුාශඋම පුල්දාශ් ඛ්නිා ුැලි නිධි . රා  

්තු ඒ ආ තව, ඒ ්මාග ල ශ ල ුව ශකාට් අධික ශා් ාාභ 

ා ව ආ තවයි. ුාර්ථ ක ආො ම ග්ශතා්, ඇ්තටම ාාභ 

මට්ටශ ල ිකශ ව තැවකයි ඒුා ිකශ ගේශගේ. ඒුා පාඩු ා ව 

ආ තව ශවාශුයි.   ල ගේශතාට Lanka Salt Limited එක්, 

Mantai Salt Limited එක් පුබගි  කාා  පුරාුට ඉතා 

පැ ැදිලිු ඔේපු කර ිකශ වුා, ඒුා ාාභ ා ව ආ තව  ු. 

 ැ ැයි අමාතයතුමා නිවේ් කර ිකශ ව ශ ල ගැ්ට් නිශවෙව ට 

අොළ අ  ුැ  ශ ෝාවාශුිම, ඒ ාාභ ා ව ්මාග ල 

් ල ගේධ්ශ ගේ ඉතා පැ ැදිලිු ්ඳ ගේු ිකශ වුා, ඒ ආ තව 

ශපෞධ ගලික අා  ට ශෙවුා කි ා. ඒකට වමක් ොාා ිකශ වුා 

Public-Private Partnership කි ා. ඒ වම ොාා අු්ාවශේ ම 

ඇ්තටම කරගේව  ගේශගේ ඒුා ශපෞධ ගලික අා  ට ශෙව එකයි. 

රා ට ආො ම වැ ැ. ඒ කි ගේශගේ, ආණ්ඩුුට ්ල්ලි වැ ැ. 

්ල්ලි වැික නි්ා ෙැගේ ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ා  ටශ් ලි ා 

පදිාචි කර ිකශ ව ්මාග ලුලිව අ  කරව  ගා්මතු ුැඩි කරවුා. 

ඒ ්ඳ ා අලු් ගැ්ට් පත්ර ක් නිවේ්  කරවුා.  ැ ැයි, එශ ම 

කරධ ම, තමගේශඋ අමාතයාා    ටශ් ිකශ ව ාාභ ා ව 

ආ තව විවේණා ෙමවුා. ඒක  ශ ාශ ාම පර්මපරයි.  

එක පැ්තකිගේ කි වුා, ්මාග ලුලිගේ ාැශ ව ආො ම මදි 

කි ාා. එශ ම කි ාා ුාර්ථ ක ගා්මතු ුැඩි කරවුා; ශුව් 

ලි කි විලි ා ා ගැනීශ ලම අ  කරව ගා්මතු ුැඩි කරවුා. ඒ 

ඔක්ශකෝම කරගේශගේ ්ල්ලි මදි නි්ා අ  ුැශේම  ආො ම ුැඩි 

කරාා ශපගේුගේව.  ැ ැයි, එශ ම කරව ගමගේ  ශ ල 

ුවශකාට් ාාභ සප ව   ල ගේශතාට ාාකා ලුණු ්මාගම ්  

මාගේශ් ලුණු ්මාගම විවේණගේව පිඹුු ප් ්ක්ම කරවුා. 

එකම අ  ුැ  තුළ ශ ල ශ ෝාවා ශෙකම ිකශ වුා. එක 

පැ්තකිගේ කි වුා,  ශ ල ්මාග ලුාට ුාර්ථ ක  ධ ෙක් 

පැශවවශුා්, ්මාග ලුලිගේ අ  කරව ගා්මතුු ුැඩි කශළා්  

ආණ්ඩුුට ආො ම ශ ා ා ගගේව පුළුුගේ කි ාා.  ්ල්ලි මදි නි්ා 

අපි ඒුා ුැඩි කරවුා කි ාා කි වුා. එශ ම ත්්ු ක් 

ිකශ ධ ම , ෙැවටම් ාාභ සප ව ආ තව විවේණගේශගේ ඇයි?  

එතශකාට ිකශ ව ාාභ ් වැික ශුවුා ශගේ. ශමතැව 

ිකශ ගේශගේ පර්මපර ක්.  

ඇ්තටම ්ල්ලි වැ්ව ල,  ාාභ  ුැඩි කර ගගේව ඒ ආ තව 

දියුණු කරගේව පුළුුගේ; ඒ ්මාග ල දියුණු කරගේව පුළුුගේ. ඒකට 

ශ ල ුාශඋ අලු් ගැ්ට් ඕවෑ ශුගේශගේ වැ ැ; ලි කි විලි ා ා 

ගැනීශ ල ම අ  කරව ගා්මතුු ුැඩි කරගේව ඕවෑ ශුගේශගේ වැ ැ. 

ුාර්ථ ක  ාපත්ර ගා්මතුු ු පි ල්  1,111කිගේ ුැඩි කරගේව ඕවෑ 

ශුගේශගේ වැ ැ. ඇයි?    ල ගේශතාට Lanka Salt Limited  

එශකගේ,  Mantai Salt Limited එශකගේ ්  පුල්දාශ් ඛ්නිා 

නිධිශ ගේ ෙැවට් සපරිම ාාභ ගගේව පුළුුගේ.  ව්ව 

තාක්ෂණ ට අුවු ඒුා  ව්කරණ  කශළා් ශ ල ාාභ  තුගේ 

ුරණ කිගේ, සිව ුරණ කිගේ ුර්ථධ්ව  කර ගගේව් පුළුුගේ. 

එශ ම ිකශ ධ ම ගශ ල පගේ්ශල්, පල්ලිශේ පුාචි ්මිිකශේ ගා්මතුු 

ුැඩි කරවුා.   ල ගේශතාට ාාකා ලුණු ්මාගම, Mantai Salt 

Limited එක ුැනි ාාභ ා ව ආ තව විවේණාා ගශ ල 

්මිිකශ ගේ  අ  කරව ගා්මතුු ුැඩි කරවුා. ශමාකක්ෙ, ශ ල 

විිළුු. ශපාඩි මිනිුබගේශඋ ්මිිකශේ, ගශ ල ආගමික ්මිිකශේ 

ගා්මතුු ුැඩි කරවුා; ුාර්ථ ක ගා්මතුු් ුැඩි කරවුා; 

ලි කි විලිුාට අ  කරව ගා්මතුු් ුැඩි කරවුා. ාාභ ා ව 

්මාග ල ටික තමගේශඋ ශ ාචයි ගේට, ිතුතුගේට විවේණා ොවුා. 

ඒ නි්ා ඔ තුමගේාාශඋ ශ ල අ  ුැ  ශ ෝාවාු ඇතුශළම 

ිකශ ගේශගේ පර්මපර ක්.   

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශමතැවම ෛවිකක රාදාුක් 

වැතුු ෛවිකක ක්රි ාමාර්ථග ගගේව එක ුැරැදියි.  ෙැගේ ශ ාශ ෝ 

ශධ ුල් ් ල ගේධ්ශ ගේ ඉතා පැ ැදිලිු නීිකම  ් ිකක ක්, 

නීිකම  අර්ථථකථව ක් මාා ිකශ වුා. ගු   ගේදුා ුරණුර්ථධ්ව 

මගේීතුමා ්ඳ ගේ කළා, ්ම ර ගිවිුබ ල අ්්ගේ කරධ ම ශ ල රශට් 

පුරුැසි ගේ ශවාුව අ  ඒුා අ්්ගේ කරාා ිකශ ව  ු.  

විශ මෂශ ගේම අර්ථුවව මශ මගේරගේ ම තා ් ල ගේධ්ු 

ග්ශතා් එතුමා ම   ැාවේ අධිපිකුර ා විධි ට සිාගේපූු  

පුරුැසිභාු  ික ාශගව දාෙල් ශවෝට්ුමුට අ්්ගේ කළ එක 

ුැරැදියි. ඇ්තටම ඒක  රපතළ ුැරැධ ෙක්.  අශේ රශට් දාෙල් 

ශවෝට්ුමුට විශධ ශිකශ ක් අ්්ගේ කරගේශගේ ශකාශ ාමෙ? ශ ලක  

අපි  ැශමෝටම  ාපාව ශපාදු ්ර මව ක්. අපි අශේ ්මෛුරී්ු  

ගැව කථා කරවුා.  ැ ැයි, එශ ම කථා කරව ගමගේ අශේ රශට් 

ශවාුව පිට්මතරශ ක් අශේ ්ල්ලි ශකාශළමට අ්්ගේ කරවුා. 

එි කිසිදු ුාාුරභාු ක් වැ ැ. ඒ ුාශඋම 0117 ම ශ්රී ාාකාු  ා 

ඇශමරිකාු අතර ආරක්ෂක  ර්ම ශ්මුා ගිවිුබමක් අ්්ගේ කළා. 

ඒ ආරක්ෂක  ර්ම ශ්මුා ගිවිුබම අ්්ගේ කශළම්  එුකට ශ්රී 

ාාකාශව ිටපු ඇශමරිකාුව තාවාපික ශරා ට්. ඕ. ේශල්ක් ම තා 

්  එුකට ශ්රී ාාකාශව ආරක්ෂක ශල්ක ල ශගෝධාභ  රාාපක්ෂ 

ම තායි. එතශකාට ඇශමරිකාුව පුරුැසිභාු ක් ්ිත ධ වි්ු 

පුරුැසිභාු ක් ික ාශගව ිටපු ශගෝධාභ  රාාපක්ෂ ම තා 

ඇශමරිකාුව පුරුැසිශ ක් වූ ශරා ට්. ඕ. ේශල්ක් ම තා  එක්ක 

ගිවිුබමක් අ්්ගේ කළා. ඇ්තටම ඒ ගිවිුබම ග්ශතා්, 

ඇශමරිකාුවුගේ ශෙශෙශවවේ අතර අ්්ගේ කරව ාෙ ගිවිුබමක්. 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

රශට් ආරක්ෂාු පිළි ඳ ්  ශ්රී ාාකාශව භූමි  ඇශමරිකගේ ුරුගේ, 

වාවික, පා ා  දාොුට පාවිච්චි කරගේව ඉඩකඩ  ොා ශෙව ඒ 

ආරක්ෂක  ර්ම ශ්මුා ගිවිුබම අ්්ගේ කශළම ඇශමරිකාුව 

පුරුැසිභාු ක්  ිකබුණු පුධ ගාශ ක්. ඒක් ුැරැදියි. එො ඒ 

ුැරැධ ේ සිධ ධ් වුණා. අෙ, ිටපු ම   ැාවේ අධිපිකුර ා  දාෙල් 

ශවෝට්ුමශව  අ්්ගේ කිරීම් සිදු වුණා.  ශ ලුා නීික ට පිටිගේ සිධ ධ් 

ශුව ශධ ුල්. එතශකාට ඒුාශේ ුාාුරභාු ක් වැික ශුවුා. ඒ 

ගිවිුබ ල තමයි ශ ල අලු් ආණ්ඩුු් වැුත අලු් කරගේව  ගේශගේ.  

එො 0117 අ්්ගේ කළ ආරක්ෂක  ර්ම ශ්මුා ගිවිුබමට ෙැගේ 

අවුු දු 11ක් පිශරවුා. ශ ල මාර්ථතු මා්ශේ 17ශුනි ොට ඒකට 

අවුු දු 11 පිු ණා. එතශකාට ශ ල අලු් ආණ්ඩුු ෙැගේ ඒක අලු් 

කරවුා. එො ශරා ට් ඕ. ේශල්ක් ම ්ම ාා් ්ම, ශගෝධාභ  

රාාපක්ෂ ම ්ම ාා අ්්ගේ කළ, ශ ල රශට් ්මෛුරි්ු  

පිළි ඳ ්ර මව ක් මතු කළ ආරක්ෂක  ර්ම ශ්මුා ගිවිුබම අලු් 

ආණ්ඩුු අශ ෝසි කළාෙ? වැ ැ, අලු් ආණ්ඩුු ඒක මර්ථඝ 

කරශගව  වුා. එො ඇශමරිකාුව පුරුැසිභාු ක් ිකශ ව 

පුධ ගාශ ක් අ්්ගේ කළ ගිවිුබම නීතයුවකූා ශුගේශගේ වැ ැ, 

ුාාුර ශුගේශගේ වැ ැ.  ැ ැයි ඒුා එශ ම අශ ෝසි ශුාා් 

වැ ැ. ඒක ්ර මව ක් විධි ට ිකශ වුා.  

ගීතා වේමාරසිා  මගේීතුමි  අ වුා, ්මවිට්්ර්ථාගේතශේ 

පුරුැසිභාු  ිකශ ගේශගේ එතුමි ට විතරෙ කි ාා. එතුමි  

කි වුා, ්මවිට්්ර්ථාගේතශේම පුරුැසිභාු  ිකශ ව ශ ල 

ආණ්ඩුශව ඇමිකක ල ෙරව පුධ ගාශ ෝ ඉගේවුා කි ාා. මිගේෙ 

අමර්ර ඇමිකතුමා කි ාා ිකබුණා,  ඇශමරිකාුව පුරුැසිභාු  

ිකශ ව මගේීුු  ආණ්ඩුශව විතරක් ශවාශුයි ඒකා ධ ධ් 

විපක්ෂ  පැ්ශත් ඉගේවුා කි ාා. රශට් ාවතාු ෙැව ගගේවට 

කැමැිකයි කවුෙ ශ ල කි ාා. ගීතා වේමාරසිා  ම ්මි ට එක 

නීික වේයි, ආණ්ඩුු ඇතුශළම ඉගේව ඇමිකුු ගේට තු නීික වේයි, 

රාාපක්ෂ කණ්ඩා ශ ල ඉගේව මගේීුරශ වේට තු නීික වේයි 

විධි ට නීික තුවක් ක්රි ා්මක ශුගේව  ැ ැ.  

ෙ වු ුව ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථා ්ාශ ෝධ්ව  අුවු 

පැ ැදිලිු ්ඳ ගේ ශුවුා, ධ වි්ු පුරුැසිභාු ක් ්ිත 

ශකශවවේට පාර්ථලිශ ලගේතු මැිකුරණ ට ඉදිරිප් ශුගේව්  ැ ැ, 

ඉදිරිප්ශුාා ශ්රී ප් ශුගේව්  ැ ැ කි ාා. ඒක ෙ වු ුව 

ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථා ්ාශ ෝධ්වශේ ඉතා පැ ැදිලිු, නි මචිතු 

ෙැක්ශුවුා. එ  ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශව  ් ලමත වුණු 

්ාශ ෝධ්ව ක්.  ඒක ආණ්ඩුශව ඇමිකුරශ වේට්, ඒකා ධ ධ් 

විපක්ෂශේ මගේී ශකශවවේට් පමණක් අොළ ශවාශුගේව  ැ ැ. 

ඒ නි්ා රශට් ාවතාු ෙැව ගගේවට කැමැිකයි කවුෙ ශ ල කි ාා. 

ශ ලක ්රා ශෙ ක් ශවාශුයි. ශ ල ගැව ශ ළි කරගේශගේ එක 

පැ්තකිගේ ආණ්ඩුශව ඇමිකුරශ ක් ්  අශවක් පැ්ශතගේ ගීතා 

වේමාරසිා  මගේීතුමි . එතුමි  කි වුා, ''මම ෙගේවුා ශ ල 

ආණ්ඩුු ඇතුශළම ඉගේව ඇමිකුරශ වේට් ්මවිට්්ර්ථාගේතශේ 

පුරුැසිභාු  ිකශ වුා'' කි ාා. එශ ම ව ල කවුෙ ශ ල, ඇයි නීික 

ශෙකක්? ඒ ්ර මව  ාවතාුට ිකශ වුා.  

 නීික  ක්රි ා්මක ශුගේවට ඕවෑ ්මාකාරුයි. එක 

එක්ශකවාට එක එක විධි ට නීික  ක්රි ා්මක ශුගේවට  ැ ැ. 

්මාග ල පවත ්  ්මිික ආරාපවත  ටශ් ශගව එව ාෙ 

නිශ ෝග මඟිගේ ්මාග ලුලිගේ ු පි ල්  1,111 අ  කරව විට, 

්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ා ළ,ට ගිිගේ එ  අභිශ ෝග ට ාක් කළ 

්මාග ලුලිගේ එම දාො අ  කර ගගේවට  ැරි වුණා. ්ම ර 

්මාග ල ශ ලකට විශරෝධ්තාු ෙැක්වූුා. ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථුර ාට 

ශ ලක අ  කර ගගේවට  ා ක් වැ ැ, නීිකම   ා ක් වැ ැ 

කි ාා ්ම ු  ලිඛිතු ෙැගේවූුා. එශ ම කිවු ්ම ර 

ආ තවුලිගේ ශ ලක අ  කරාා වැ ැ. එශ ම ශවාකියූ ්මාග ල 

භ  කරාා ඒක අ  කර ග්තා. අශවවේ් ලි  කි විලි ශෙගේශගේ 

වැ ැ, ුාර්ථ ක කටයුතු කරශගව  ගේව ඉඩ ශෙගේශගේ වැ ැ 

කි ාා ශපා්ඩක් ්ධ ශධ   ෙැ ලමාම ඒුාට භ  වුණු ්ම ර ්මාග ල 

ු පි ල්  1,111 ශගවුා. එතැව් නීික ශෙකක්. එශ ම ශුගේව 

 ැ ැ. ධ වි්ු පුරුැසිභාු  පිළි ඳු නීික ශෙකක් ක්රි ා්මක 

ශුගේවට  ැරි ව ල ්මාග ල ලි ා පදිාචි කිරීම ්  ්මාග ල 

පු්ුාශගව  ාශ ලම් නීික ශෙකක් ක්රි ා්මක ශුගේවට  ැ ැ. 

නීික  කාට් එක  ා ්මාව ශුගේව ඕවෑ. ඒ අ්මාව ත්්ු  

අෙ අපිට ෙකිගේවට  ාැශ වුා.  

ශ ල ගැ්ට් නිශවෙව  නිවේ් කිරීම  ර ා  ාාශපාශරා්තු 

ශුගේශගේ ්මාග ලුලිගේ අ  කරව ගා්මතුු ුැඩි කර ගැනීම ව ල, 

එශ්ම ුැඩි කර ගනිධ ම ග ලුා ිකශ ව ආගමික ්ාවිධ්ාව ්  වේඩා 

සිවිල් ්මාා ශ්මුා ්මිිකුාට ශ ල ගා්මතු ුැඩි කිරීම  රපතළ 

අ්ාධ්ාරණ ක්. ඒ නි්ා එුැනි ්ාවිධ්ාවුාට ශ ලක  ා 

ශවාපැුැ්ශුව විධි ට ්  ඒුාශේ ගා්මතු අඩු කරව විධි ටයි 

ශ ල ගැ්ට් නිශවෙව  නිවේ් වි  යු්ශ්. කර්ථමාගේත  ා ුාණිා 

කටයුතු අමාතයතුමා එකක්, ශෙකක් ගැව කිවුා. ඒක  ශ ාඳයි. 

වදා් ශපාදුශව වි  යු්ශ් ම ා පරිමාණ ්මාග ලුලිගේ ඒ 

ගා්මතුු ුැඩිපුර අ  කිරීම්, ග ල මට්ටශ ල ිකශ ව වේඩා 

්මිිකුලිගේ ඒ අ  කරව ගා්මතුු අඩු කරව දි ාුට ඒක 

ශුව්ම්මයි.  

අශවක් පැ්තට ශ ල ආ තවුලිගේ ගා්මතු අ  කර ගගේවා 

ක්රමුලිගේ ආණ්ඩුශව ආො ම ුැඩි කර ගගේවුා ශුුවුට 

නිෂමපාෙව  මත ආො ම ුැඩි කර ගැනීශ ල ක්රමශවෙ කට  ා යුතු 

ශුවුා. 

ඒ නිෂමපාෙව ට  ගේව තමයි, Mantai Salt Limited, පුල්දාශ් 

ඛ්නිා නිධි  ්    ල ගේශතාට Lanka Salt Limited  ගැව මම 

කිවශව. ඒුා නිෂමපාෙව ්මාග ල. එම ්මාග ලුා නිෂමපාෙව  ුැඩි 

කරාා, තමගේශඋ ආො ම ුැඩි කරගගේව. ඒක තමයි ආණ්ඩුු 

කළ යු්ශ්. ඒ නි්ා ඒුා විවේණගේශගේ වැිකු, ඒුාශේ 

නිෂමපාෙවශ ගේ ආො ම ුැඩි කරගගේවා දි්ාුට නීික   ොා, 

එතැනිගේ රශට් නිෂමපාෙව ්, රැකි ා ස්පාෙව ් ුැඩි කරාා 

රශට් ආො ම ුැඩිකරගගේව පුළුුගේකම ිකශ වුා. එශ ම 

ශවාකර, ශමුැනි ගැ්ට් නිශවෙව මඟිගේ ශ ල පුාචි ්මිිකුලිගේ 

අ කරව ගා්මතු ුැඩි කරව එක අ්ාධ්ාරණයි; අයුක්ික් ගතයි. 

එශ්ම ශවාකරව ශා්්, නිෂමපාෙවශ ගේ ආො ම ුැඩි කරගගේවා 

දි්ාුට ශ ාදා ුව ශා්් ඉල්ාා සිටිමිගේ, මශඋ කථාු අු්ගේ 

කරවුා. ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  
 

[අ.භා. 0.0 ] 

 

ගු ආන්ද අලුත්ගමයඋ මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ්මාග ල පවත  ටශ් වු 

්මාග ල ලි ා පදිාචි කිරීම පිළි ඳු අෙ සශධ  සිට කරව ශ ල 

්ාකච්ඡාුට එකතු ශුාා මට් ශකටිශ ගේ ශ ෝ අෙ ්ම ෙක්ුගේව 

අු්මථාු ා ාමම පිළි ඳු දාලිගේම ඔ තුමාට ්මතුිකුගේත 

ශුවුා.  

අෙ සශධ  සිට අප ්ුගේ දුගේ කථාුලිගේ විවිධ් කාරණා ඉදිරිප් 

වුණා.   ල කාරණ ක් ඉෂමට කිරීමට  ාශ ලම අපට එි   ල   ල 

ශෙෝෂ ශපශවගේව පුළුුගේ. ශ ල නිශ ෝග ක්රි ා්මක කිරීශ ලදි් 

  ල   ල ්මිික ්මාග ලුාට අ්ාධ්ාරණ ක් සිධ ධ් ුව  ු ගු  

විජිත ශ මර් මගේීතුමාශඋ කථාශවම කිවුා.  ැ ැයි, ශ ලුාට 
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් ල ගේධ් පව් නිුැරදි වි  යුතුු ිකශ වුා. ඒ පව් 

පාර්ථලිශ ලගේතුු තුළිගේ ් ලමත වි  යුතුු ිකශ වුා. විශ මෂශ ගේම 

වේඩා ්මිික ්මාග ලුාට  දු පැව්ම ගැව අපට එක,තාුක් පළ 

කරගේව  ැ ැ.  ශමම නිශ ෝගුා  අපට එශ ම ශෙ ක් පැ ැදිලිු 

්ඳ ගේ කරාා් වැ ැ. විනිවිෙභාුශ ගේ යුක්තු   ල කිසි 

කාරණ ක් සිධ ධ් කරවුා ව ල, රශට් ාවතාු එ ට එක,තාු 

්රකා  කරවුා. එම නි්ා ඒ කාරණ  එශ්ම සිධ ධ් වි  යුතුු 

ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම ්මාග ල ලි ා පදිාචි කිරීශ ලම පැවශුව 

ගා්මතු එම දාෙශල් අග ් ්ම,   ල   ල ්ාශ ෝධ්වුාට ාක් 

කළ යුතුු ිකශ වුා. ශ ල වු කාරණා කටයුතු ්ම,   ල   ල 

්ාශ ෝධ්ව කළ යුතුයි කි ා මා ිතවුා. ඒ ්ාශ ෝධ්ව තුළිගේ ශ ල 

රශට් ආර්ථික ත්්ුශේ දියුණුුට   ල   ල කාරණා කටයුතු 

එකතු ුව  ුක් අප ෙකිවුා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා්, මම් නිශ ෝාව  

කරව ම ුවුර දි්මත්රික්කශේ ශකශරව පි්තා කර්ථමාගේත  

පිළි ඳු ඊළ,ට මා කි ගේව ල. අෙ එම ්රශධ  ුා ශ ල කර්ථමාගේත   

කරශගව  ගේව  ැරිු කඩා ුැටිාා ිකශ වුා. ශමාකෙ, රශට් 

ිකශ ව පි්තා ශවාශ ක් ආකාරශ ගේ  විශධ   රටුාට  

විකිණීම නි්ා්, ශ ල පි්තා එකතු කරව කර්ථමාගේතකු ුගේට  

ාැබි  යුතු   ල   ල ් ව ශවාාැබීම් නි්ා්. එම නි්ා ගු  

අමාතයතුමාට්, ඒ ුාශඋම ශ ල ක්ශෂමත්ර  පිළි ඳු ෙගේවා 

සි ලුශෙවාට් මා ඉතා කාු ණිකු මතක් කර සිටිවුා, ශ ල 

පි්තා කර්ථමාගේත  පිළි ඳු මීට ුඩා ගැඹුරිගේ කටයුතු කරවුා 

ව ල ශ ාඳයි  කි ා. මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා් ඒ 

ගැව ෙගේවුා. ඔ තුමා  නිශ ෝාව  කරව සඩුුවුර ආ්වශේ 

වි ාා පිරි්ක් පි්තා කර්ථමාගේතශේ නි ැලී සිටිවුා. ඒ සි ලු 

ශෙවා අෙ ඉතා අමාු  ත්්ු ක ඉඳශගව තමයි ශ ල කර්ථමාගේත  

ශගව  ගේශගේ. එම නි්ා පි්තා කර්ථමාගේත  පිළි ඳු අප මීට 

ුඩා ්ැාකිලිම්ු කටයුතු කළ යුතුු ිකශ වුා. ඊළ,ට, අ ලි 

රුය,  කඩ එකතු කරව කර්ථමාගේතකු ුුව්   ල   ල  ාධ්ා තුළ 

ඉඳශගව තමයි ඒ කටයු්ත කරශගව  ගේශගේ. මට ාැබී ිකශ ව 

ශකටි කාා  ශමුැනි ඉතාම ුැෙග් කාරණා ීමප ක් කි ගේවයි 

මා ශ ාො ගගේශගේ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, තු් කාරණ ක් කි ගේව මා 

ශම  අු්මථාුක් කර ගගේවුා. පුබගි  දිවක ග ලශපාළ 

්රශධ  ශේ පුධ ගා ගේ ශෙශෙශවක් පැ ැර ශගව, ඔවුගේ ශකාළෙ 

්රශධ  ශේ ශපාලීසි කට ශගවැ්, ඉතා අමාුව ක ශා් ප ර මාා 

ිකශ වුා. මම ග ලශපාළ ්රශධ   ට ගිිගේ එි ශපාලි්ම 

අධිකාරිතුමාශගගේ, HQI ම ්ම ාශගගේ ශ ල පිළි ඳු විමුබුා. 

ග ලශපාළ ්රශධ  ශේ ශෙශෙශවක් ශකාළෙ ශපාලීසි කට ශගවාුා 

කි ා ඒ කිසිම ශකශවක් කිසිම ෙු්ක ෙැවශගව ඉඳාා වැ ැ. ඒ 

අ ට ඉතා අමාුව කු ප ර මාා, ශපරල් ෙමාා ිකශ වුා. එක 

පුධ ගාශ ක් ඇවිදිගේව  ැරිු ශරෝ ල්ගත කර ිකශ වුා. 

අගේිකමට ඒ අ  ග ලශපාළ ශපාලීසි ට භාර මමට ගි  අු්මථාශව  ඒ 

තුුාා ෙැකාා, ග ලශපාළ ශපාලීසි  ඒ අ  භාර ගගේව  ැ ැයි 

කි ාා ිකශ වුා.  

ඊට ප්මශ්ම රාී 10.11ට විතර මශ ්මත්රා්තුමි  ළ,ට 

ඉදිරිප් කරාා ිකශ ගේශගේ ඒ අ  ළ, ගාාා ිකබුණා  කි ාායි. 

ගාාා ිකබුණා ව ල ඒ ශුාාශවම ග ලශපාළ ශපාලීසි ට භාර මාා 

මශ ්මත්රා්තුමි  ශුත ඉදිරිප් කරගේව ිකබුණා. මූාා්වාරූඪ 

ගු  මගේීතුමනි, ශ ල   පාාව ආණ්ඩුශව අර  ම පාාකශ ෝ 

ටික තුම් ශ ාල්මගේ කරමිගේ සිටිවුා.   පාාව ආණ්ඩුු 

ශගව  ාමට විු ධ ධ්ු කරව  ාධ්ාුගේ තමයි ශ ල සිධ ධ් ුගේශගේ.  

ිටපු ාවාධිපිකතුමාට මීට අවුු දු ශෙකකට කලිගේ ශගෙර  ගේව 

සිධ ධ් වුශණ්් ශ ල  ම පාාකශ ෝ නි්ායි. ශ ලුා නිුැරදි වි  

යුතුු ිකශ වුා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා් ම ුවුර 

දි්මත්රික්ක  නිශ ෝාව  කරව මගේීුරශ ක්. අපි එකම 

දි්මත්රික්කශේ මගේීුු . එම නි්ා ශමුැනි අ්ාධ්ාරණක ල සිධ ධ් 

්මට ඉඩ ශවාත ව ශා්්, ශ ල සිධ ධි  පිළි ඳු ු ාම 

පරීක්ෂණ ක් පු්ුාා එම නිාධ්ාරිගේට ෙඩුු ල ා ා ශෙව 

ශා්් මා ඔ තුමාශගගේ ඉල්ාා සිටිවුා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ්මාග ල පවත ්  ්මිික 

ආරාපවත  ටශ් ඉදිරිප් කර ිකශ ව නිශ ෝග පිළි ඳු ශ ල 

ගු  ්භාශව විුාෙ කරව අු්මථාශව ශ ල සිධ ධි  ් ල ගේධ්ශ ගේ 

කථා කරගේවට සිදු ්ම පිළි ඳු මම කවගාුම ශුවුා. එශ ් 

අශේ මැිකුරණ ශකාට්ධා්ශේ ඉගේව ාවතාුට, අශේ මැිකුරණ 

ශකාට්ධා්ශේ ඉගේව පුරුැසි ගේට සිදු වුණු අ්ාධ්ාරණ ක් 

නි්ායි,  මා ශමම කාරණ  ශ ල අු්මථාශව මතු කශළම.  ශ ල 

් ල ගේධ්ශ ගේ ශපාලි්මපිකතුමාට් ෙගේුා ිකශ වුා. ශපාලිසිශේ 

නිාධ්ාරිගේ 10 ශෙශවක් ගිිල්ාා තමයි ශ ල අ ු ඇෙ ශගව 

ඇවිල්ාා, එල්ාාා ප ර ම ිකශ ගේශගේ. ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ 

ස්ාවිශේම ්ාක්  ශමශ  ුාා ිකශ වුා. ී5  තුුක්වේුක් 

තමයි ඉල්ාාා ිකශ ගේශගේ. ඒ මිනි්මුබ ඒ තුුක්වේ ගැව ෙගේශගේ් 

වැ ැ. මම ිතව විධි ට ුැරමමකිගේ තමයි ශ ල අිා්ක මිනි්මුබ 

ශපාලීසි ට ශගවැල්ාා ිකශ ගේශගේ. වේවේල් ෆා ල එකක් කර 

ශගව, ළමයි තුගේ ශෙශවක් රක්ෂා කර ශගව සිටි අවුු දු  1ක 

පුධ ගාශ ක් තමයි  ශරෝ ල්ගත ශුාා ිකශ ගේශගේ. ඒ නි්ා ශ ල 

රශට් නීික  ක්රි ා්මක ුව ආකාර  පිළි ඳු ාවතාු තුළ 

වැුත වැුත් ්ැක මතු ශුවුා.    පාාව ආණ්ඩුු ඉතාම් 

විනිවිෙභාුශ ගේ යුතුු ුැඩ කටයුතු කරව ශ ල අු්මථාශවම 

ශපාලීසිශේ නිාධ්ාරිගේ විතරක් ශවාශුයි,  ැම ආ තව කම 

ඉගේව නිාධ්ාරිගේ ශමුැනි අඩු පාඩුක ල සිදු කරව අු්මථා 

ිකශ වුා. එම නි්ා නීික  ක්රි ා්මක කිරීශ ලම ශ ල පිළි ඳු 

විශ මෂ අුධ්ාව  ශ ාදා කරව ශා් ඉල්ාා සිටිමිගේ, මට කාා  

ා ා මම පිළි ඳු ඔ තුමාට ්මතුිකුගේත ශුමිගේ මා නි ඬ 

ශුවුා. ්මතුිකයි.      

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්මතුිකයි.  

මීළ,ට ගු  ශරාෂාගේ රණසිා  මගේීතුමා. ඔ තුමාට විවාඩි 

10ක කාා ක් ිකශ වුා.  

 

[අ.භා. 0.31] 

 

ගු යරාෂා් රණසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ්මාග ල පවත ්  ්මිික 

ආරා පවත  ටශ් ඉදිරිප් කරව නිශ ෝග්, ්මාග ල පවත 

  ටශ් ඉදිරිප් කරව නිශ ෝග් පිළි ඳු ්ාකච්ඡා කරව ශ ල 

විුාෙශේම කු ණු කිිප ක් ඉදිරිප් කරගේවට මා 

 ාාශපාශරා්තු ශුවුා.  

්රථමශ ගේම ආ තව ක් ්ඳ ා ුාර්ථ කු ශගවි  යුතු  ධ ෙ - 

ශමශතක් කල් කිසිම ෙු්ක ශවාිකබුණු  ධ ෙක් - ු පි ල් 

 1,111ක් ෙක්ුා ුැඩි කිරීම ආ තව ලි ා පදිාචි  අඩු කරව එක 

ශ ෝාවාුක් විධි ට තමයි අපි ෙකිගේශගේ. ඊට ශ මතුු ශ ල තුළිගේ 

ආ තව ක් ලි ා පදිාචි කිරීශ ල සවගේදුු අඩු ශුවුා.  ආ තව 

ලි ා පදිාචි කළ පමණිගේ රටක් දුුගේව  ැකි ාුක්ු්, ඒ 

ආ තවුා ආර්ථික  ශගාඩව,ගේව  ැකි ාුක්ු්  වැ ැ.   
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

 අෙ ශ ල ගු  ්භාු තුළ කථා කළ ආණ්ඩු පක්ෂශේ්, 

විපක්ෂශේ් මගේීතුමගේාා අතර  පුබ ගි  කාා  පිළි ඳු කථා 

කිරීශ ලම තෙ  ා ුාඋ ්ර ාර එල්ා වුණා. අපි කාාශ ගේ කාා ට 

වුණු අඩු පාඩු ගැව කථා කරවුාට ුඩා, අශේ ආර්ථිකශේ ්රගික  

ුාශඋම අප රට තුළ අලුිකගේ ආර ලභ  කරගේව  ව ශ ෝ, 

ෙැවටම් ිකශ ව ්මාග ල  ශ ල ර ශට් ආර්ථික ට ශකායි තර ල 

ො ක්ු ක් ා ා ශෙවුාෙ, රා ක් විසිගේ ඒ ්මාග ල දිරිම් 

කරගේව ශමාව විධිශේ ් ශ ෝග ක් ා ා ශෙවුාෙ කි ව එක 

තමයි අපි ශ්ා ා  ැලි  යු්ශ්. වදා් පුබ ගි   අ  ුැ  

ශ ෝාවා තුළිගේ ්මාග ලුාට අොළ  දු ් ලපූර්ථණශ ගේම ුැඩි 

කරගේව ශ ෝාවා ශුාා  ිකශ වුා.  

ුැට් එක සි  ට 11 සිට 15 ෙක්ුා ුැඩි කර ිකශ වුා. ඒ 

විතරක් ශවාශුයි. සි  ට 10.5ක්ු ිකබුණු ආ තනික ආො  ල 

 ධ ෙ සි  ට 1  ෙක්ුා ුැඩි කළා. ඒ කි ගේශගේ, මිලි ව 5ට අඩු 

ාාභ ක් ා ව ආ තව ඒ  ධ ෙට  ට් ශුවුා. ඒ ුාශඋම, 

මිලි ව 5ට ුැඩි ාාභ ක් ා ව ආ තවුා සි  ට 02ක් ිකබුණු 

 ධ ෙ සි  ට  1 ෙක්ුා ුැඩි කළා. කි කර්ථම නිෂමපාෙව  මත 

ිකබුණු සි  ට 10ක  ධ ෙ සි  ට 1 ක් කරගේව්, ්ාචාරක 

කර්ථමාගේත  තුළ පවුා ිකබුණ සි  ට 10ක  ධ ෙ, සි  ට 02ක් 

ෙක්ුා ුැඩි කරගේව් කටයුතු කළා. ඒ ුාශඋම, ආ තනික 

ආර්ථික ශ්මුා  ධ ෙ මිලි ව 51ට අඩු ව ල - 0.5යි ිකබුශණ්.- ශ ල 

 ධ ෙ මිලි ව 51 ශවාු මිලි ව 10 සීමාුට අරශගව ෙ ම 5 ෙක්ුා 

ුැඩි කළා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  රි්ා්  දියුමගේ ඇමිකතුමා කථා කරගේව. 

 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ු පි ල්  1,111ක් අවුු ධ ෙක් පා්ා ශගුගේව ඕවෑ එක 0117 

ාවුාරි ඉඳාා අපි අ  කරගේශගේ වැ ැ. අපි ඒක වතර කරාා 

ිකශ වුා. 

 

ගු යරාෂා් රණසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි, ගු  ඇමිකතුමා.  

ඇ්තටම ඒක ඉතාම ුැෙග් . ශමාකෙ, ආ තව ක් ලි ා 

පදිාචි කරධ ම ගු  ඇමිකතුමා ු පි ල්  1,111ක් ුර්ථෂ කට 

ශගුවුා කි ව එක ුබළු පුම දාොක් ශවාශුයි. ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ 

අුධ්ාව  ශ ාදා කිරීම පිළි ඳු අපි ්මතුිකුගේත ශුවුා. අපි 

එතැවම මතක් කරගේව  ාාශපාශරා්තු ශුව කාරණා ීමප ක් 

ිකශ වුා. ලි ා පදිාචි කරුව ා ව ආ තව මත ශමුැනි  දු 

පැට්ම නි්ා එක පැ්තකිගේ ශ ල රශට් ්ාචාරක කර්ථමාගේත  

් ලපූර්ථණශ ගේම කඩා ුැටිාා. ගු  ඇමිකතුමනි, ඒ නිර්ථණා ක 

තුළ ඔ තුමා ඒක ෙකිවුා. අශේ ගු   ර්ථෂ ෙ සිල්ුා නිශ ෝාය 

ඇමිකතුමා ශ ල ගු  ්භාශව ඉගේවුා. ආර්ථික  පිළි ඳු ශ ාඳ 

අ් ෙැීම ල ිකශ ව නිශ ෝාය ඇමිකුරශ ක් විධි ට එතුමා ශ ල 

් ල ගේධ්ශ ගේ පැ ැදිලි කරයි කි ාා මම ිතවුා. ශමාකෙ, 

එතුමා ශ ාු  කි ගේශගේ වැික, ඇ්ත කථා කරව නිශ ෝාය 

ඇමිකුරශ ක්.  

ඊළ, කාරණ  තමයි, ශුශළඳ ශ මෂ . ආව ව ුැඩි ශුාා. 

අශේ රශට් අපව ව අඩු ශුාා. අපව ව ් ලපූර්ථණශ ගේම කඩා 

ුැටිාා. ශධ ීය  කි  කර්ථමාගේත  අෛධ්ර්ථ ු් කරාා ශ ල රටට 

අු ය ් ල්, දාා ඇට, මිරි්ම, ශ ල සි ල්ාම ශගගේුව නි්ා 

ආව ව ට  ව වි ෙම ුැඩි ශුාා අෙ ශුශළඳ ශ මෂශේ පරතර  

ුැඩි ශුාා ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම, 011 ම ඇශමරිකාුව ශඩාාර්ථ 

මිලි ව 1, 35ක් ිකබුණු විශධ   ආශ ෝාව අෙ ුව විට 

ඇශමරිකාුව ශඩාාර්ථ මිලි ව  11ට  ැ ැාා ිකශ වුා. ශ ලකට 

ශ මතුු වේමක්ෙ? ේූ ල ර්ථඋ ුාර්ථතාුට අුවු ශ්රී ාාකාු 

ආශ ෝාව ට රතු කාාප ක් කරාා ිකශ වුා. ශ ලුාට 

ශගශවව වි්ඳු ල ශමාවුාෙ? ඇයි, ශ ල විධි ට ශ ල රශට් ආර්ථික  

කඩා ුැශටගේශගේ? විරැකි ාු සි  ට  .3 සිට  .7 ෙක්ුා ුැඩි 

ශුාා ිකශ වුා. අෙ ිකශ ව ශපාලී අුවපාත ් එක්ක 

ුයාපාර ක් කරශගව  ගේශගේ ශකාශ ාමෙ?  

මිගේෙ රාාපක්ෂ ම ්ම ාශඋ පාාව කාාශේ  සි  ට 7ට, 

2ට ිකබුණු ශපාලී අුවපාත  අෙ ුව විට සි  ට 15ක්, 12ක් ෙක්ුා 

ුැඩි ශුාා ිකශ වුා. ශ ල එක පැ්තකිගේ විතරයි. විශ මෂශ ගේම 

මූාය ආ තව කළමවාකාරී්ු ක් සිදු ශුගේව ඕවෑ. ශමාකෙ, 

අෙ සි  ට  1 ගගේව කළු කඩ ශපාලීකාරශ ෝ ඉගේවුා. ශ ල 

පිළි ඳු විශ මෂ අුධ්ාව ක් ශෙගේව ඕවෑ. ශ ලක එේ ිකබුණා, 

අේ ිකශ වුා. එක් එක් ව ලුලිගේ ආ තව  ැටහුට මාරක් 

ිකශ වුා. ශ ල ආ තවුා අ  කරව ශපාලි  සි  ට  1යි, 

සි  ට 32යි, සි  ට 51යි. ඒ නි්ා මූාය ක්ශෂමත්රශේ ආ තව 

කළමවාකාරී්ු ක් සිදු වි  යුතුයි. ඒක එො ඉඳාාම ශ ල රට තුළ 

ිකබුණු අඩු පාඩුුක් විධි ට අපි ෙකිවුා. ඒ නි්ා ශ ල පිළි ඳු 

අශේ අුධ්ාව  ශෙගේව ඕවෑ. එක පැ්තකිගේ විනිම  අුවපාත . 

අෙ ුයාපාර ක් ශකාශ ාමෙ, කරශගව  ගේශගේ? ශඩාාරශේ අග  

ීයඝ්රශ ගේ ඉ ළ  වුා, ු පි ා කඩා ුැශටවුා. ශ ල අුොව ල 

ත්්ු ට ශෙව වි්ඳුම ශමාකක්ෙ?  

ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාළ ග්තාම, ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාශළම 

ආශ ෝාව  කළ  ැම ශකශවවේම අෙ ආශ ෝාව  කරගේශගේ 

වැ ැයි කි ව එක ශපශවවුා.  රාශේ ශ්මු ක් කරාා   ල 

දාොක් ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාශළම ආශ ෝාව  කළා ව ල එම 

පුධ ගා ා පුා කි ගේශගේ, "අයිශ ෝ! ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාළ 

ිගේො අපි ඉුරයි." කි ාායි. එො, ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාශළම මිා 

ෙර්ථ ක  7,0   කාණ්ඩශේ ිකබුශණ්. අෙ එ   ,1 1ට -සි  ට 

15.0කිගේ- කඩා ුැී ිකශ වුා. ඒ නි්ා ආර්ථික ුර්ථධ්ව ශවග  

සි  ට  .2 සිට  .1 ෙක්ුා ප ළට ුැී ිකශ වුා.  ැ ැයි, ශ ල 

සි ල්ා සිදු ශුධ ම,  දු ආො  ල පැ්ත  ාගේව.  

මිගේෙ රාාපක්ෂ ම ්ම ාශඋ ආණ්ඩු කාාශේ ශකෝටි 

එක්ාක්ෂ පගේෙ ්ක් ිකබුණු  දු ආො ම ශ ල ශුවශකාට සි  ට 

21කිගේ ුැඩි ශුාා. ශ ල රශට් ්මාග ලුලිගේ අ  කරව  දු 

ආො ම පමණක් ශකෝටි එක්ාක්ෂ අූ ශෙෙ ්කට ුැඩි ශුාා 

ිකශ වුා. එො, විපක්ෂශේ සිටි ම ගු  (ආචාර්ථ )   ර්ථෂ ෙ සිල්ුා 

මැිකතුමගේාා ශවාශ ක් ශ ෝාවා ශගවා ආකාර  අපි ෙැක්කා. 

එතුමගේාා  තු ණ මගේීුු ගේ විධි ට ශවාශ ක් අෙ ්ම ෙැක්වූුා. 

 ැ ැයි, අෙ එක්්් ාාිකක පක්ෂ  වා ක්ු  ෙරව රා ක් තුළ 

ශ ලුා සිධ ධ් ශවාශුගේශගේ ඇයි කි ව එකයි අපට ිකශ ව 

්ර මව . මිගේෙ රාාපක්ෂ ම ්ම ාශඋ රා  ශ ාඳ වැ ැ 

කි ාා, එම රාශේ ිකබුණු අඩු පාඩු විශවචව  කරාා, ශ ල රශට් 

ාවතාු එක පැ්තකිගේ ශවාම,  ුාා ආණ්ඩු  ා  ග්තාට 

පුබු ශ ල රශට් ආර්ථික  දිශවගේ දිව ප ළට  වුා ව ල, ශ ලකට 

ශගශවව වි්ඳුම වේමක්ෙ කි ව එක අපි අ වුා.  

ඊශේ-ශප ශර්ථො ගු  කථාවා කතුමා අශේ මගේීුු ගේ කිිප 

ශෙශවක් ශපාදු රාාය මණ්ඩාශේ පාර්ථලිශ ලගේතු ්ාගමශේ ශ්මුාු 

පිළි ඳු ුැඩ දාළුුකට  ැවුා. එතැවම කථා   ට ාක් වුශණ්, 

මැෙ-ශපරදිග  ව කාගේතාුගේට අ්ුව ඉරණම ගැවයි. එක්්් 

ාාිකක පක්ෂශේ ආණ්ඩුුක්ෙ, ශ්රී ාාකා නිෙ ්ම පක්ෂශේ 
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ආණ්ඩුුක්ෙ කි ව ්ර මව  ශවාශුයි ිකශ ගේශගේ. ගි  ශ්මු  

්ඳ ා ශ ල රශට් කාගේතාුගේ පිට රට  ුව එක අපි වතර කළ 

යුතුයි. ඒ ශුුවශුගේ ුැඩ පිළිශුළක් ශගව  ා යුතුයි. ඒ 

ශුුවශුගේ ශ ල රට තුළ ිකශ ව අශේ ුයාපාර, ආ තව, ්මාග ල 

දියුණු වි  යුතුයි. ඒුා දියුණු කරවුා ශුුවුට අශේ ගු  විජිත 

ශ මර් මගේීතුමා කිවුා ුාශඋ රා  ්තු ආ තවුාට 

කරගේශගේ ශමාවුාෙ? ාාභ ා ව ආ තව ටික් විවේණවුා. 

ලුණු ්මාගම, ඇපශාෝ ශරෝ ා, ිල්ටගේ ශ ෝටා   වාම ශ ලුා 

ාාභ ා ව ආ තව. ාාභ ා ව ආ තව ටික් විවේණවුා. ශම  

ශවාශුයි, සිදු වි  යු්ශ්.  

ාාභ ා ව ආ තව තු්  ක්ිකම් කරවුා ුාශඋම ශ ල රට 

තුළ පාඩු ා ව   ල   ල ුයාපාර, ආ තව ිකශ වුා ව ල එම 

ුයාපාර තුළ  රි ාකාර කළමවාකාරී්ු ක් සිදු කළ යුතුයි. එො, 

ශ්රීාගේකගේ ුරුගේ ්මාගම පාඩු ා වුා කි ාා කි වුා.  ැ ැයි, 

ඒක ශුව්ම වි  යුතුයි. ඇයි, ශ්රීාගේකගේ ුරුගේ ්මාගම ාාභ ා ව 

ත්්ු ට  රුගේව  ැරි? ඒ ්ඳ ා අුධ්ාව  ශවාම ශ ල රාාය 

් ලප් ටික වේණුශකාල්ශාට විවේණව ුැඩ පිළිශුළ දිගිගේ දිගටම 

සිධ ධ් කරගේශගේ ඇයි? ඒ නි්ා රා  ්තු සි ලු ් ලප් ටික විවේණා 

ෙමා, ආණ්ඩුුක් විධි ට අ්  ැඳ ශගව, මිනිුබගේට  දු ග ාා 

මිනිුබගේශඋ ශගා තෙ කරව ්රිකප්ිකශ ගේ අයිගේ ශුාා ශ ල රටට 

්රාශ ෝගික ුැඩ පිළිශුළක් සිධ ධ් ශුගේව ඕවෑ. අෙ එම ුැඩ 

පිළිශුළ ් ලපූර්ථණශ ගේම සිධ ධ් ශුගේශගේ වැ ැ කි ව මම 

පැ ැදිලිුම කි වුා.  

මම ශමතැවම කථා කරගේශගේ, ශධ  පාාව පක්ෂ ක මත ක් 

අුවු ුාසි ක් ගගේව ශවාශුයි. රශට් ාවතාුශඋ මත  ශම යි. 

රශට් ාවතාු අෙ  දු  රිගේ මිරිකිාා සිටිගේශගේ. ශ ල රශට් ආ තව 

අෙ කරශගව  ගේව  ැ ැ. අෙ ආ තව ිමිකු ුගේ අ්රණ 

ශුාා. ශ ලකයි අෙ ිකශ ව ත්්ු .  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමාට ා ා ම ිකශ ව කාා  අු්ාවයි. 

 
ගු යරාෂා් රණසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, මට තු විවාඩි ක කාා ක් 

ා ා ශෙගේව. 

අපි විශ මෂශ ගේම ඉල්ාගේශගේ, විශ මෂශ ගේම අුධ්ාව  

ශෙගේව කි ගේශගේ, ශ ල රශට් ආර්ථික ෙර්ථ ක සි ල්ා දිගිගේ දිගටම 

කඩා ුැටිාා ිකශ ව නි්ායි. ආර්ථික ෙර්ථ ක සි ල්ා! ආර්ථික 

ෙර්ථ කශේ නිර්ථණා ක ක් ුව Fitch ුාර්ථතාු, Moody’s ුාර්ථතාු, 

S & P ුාර්ථතාු  ව ශ ල සි ල්ා තුළිගේ ශපගේුගේශගේ  ශ ල රට 

ආර්ථික ු ශ ගේ පරි ාණි ට ුැශටව රටක් විධි ට අෙ ප්  

ශුාා ිකශ ව  ුයි. කථාුලිගේ, ුචවුලිගේ කි වුා. "අරුා 

කරවුා, ශ ලුා කරවුා" කි ාා.  රැකි ා ේ ාක්ෂ ක් ශෙවුා 

කි ාා ෙැගේ අවුු දු  ශෙක මාරක් ඉුරයි. අවුු දු පශ ගේ රැකි ා 

ේ ාක්ෂ ක් ා ා ශෙවුා ව ල ශ ල ුව විට    පාාව රැකි ා 

ාක්ෂ ප ක් බිි කරාා ිකශ ගේව ඕවෑ. ශ ල ශධ ුල් නික ල 

ුචවුාට සීමා ශවාකර, "අෙ කරවුා, ශ ට කරවුා" කි ාා 

ශ ෝාවා ශගශවගේශගේ වැිකු, ශ ල රශට් ාවතාු ශුුවශුුව් 

ශ ල රශට් ආර්ථික  ුබරක් ත කිරීමට නිසි ුැඩ පිළිශුළක් 

ශගශවගේව කි ව ඉල්ලීම අපි කරවුා. ඒ ඉල්ලීම කරමිගේ මට 

කාා  ා ා මම පිළි ඳු  මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමාට  මශඋ 

්මතුික  පුෙ කරමිගේ මශඋ කථාු අු්ගේ කරවුා.    

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්මතුිකයි, ගු  මගේීතුමනි.  

 
ගු ච්රසරි ගජදීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මූාා්වාරූඪ මගේීතුමනි, රීික ්ර මව ක් ිකශ වුා. . 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශමාකක්ෙ point of Order එක? 

 
ගු ච්රසරි ගජදීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர)uQ 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

එක්්් ාාිකක පක්ෂ ට් ආණ්ඩුු එපා ශුාා ුාශඋ. ශ ල 

අු්මථාශවම ්භා ගැශේ කවුු ු් වැ ැ. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  (ආචාර්ථ )   ර්ථෂ ෙ සිල්ුා නිශ ෝාය අමාතයතුමා,  

ඔ තුමාට විවාඩි 15ක කාා ක් ශුගේු ිකශ වුා.  

 
 

[අ.භා. 0. 5] 

 
ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා (වියද්ශ් ක යුුර 

නියයෝජය අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - 

தவளிநொட்டலுவல்கள் பிரதி அமேச்சர்) 

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

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි, මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි.  

අෙ අපි ශ ල ්ාශ ෝධ්වුලිගේ කරගේව  ාාශපාශරා්තු 

ුගේශගේ ශමාකක්ෙ කි ව එක ගැව ශපාඩි පැ ැදිලි කිරීමක් සිදු 

කිරීම ුැෙග් ශුවුා කි ාායි මම ිතගේශගේ. ගු  රි්ා් 

 දියුමගේ ඇමැිකතුමාශඋ අමාතයාා ශ ගේ තමයි  ශ ල කටයු්ත 

කරගේශගේ.  මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ්ාමාවයශ ගේ 

ාාකාශව ුැඩිපුරම ලි ා පදිාචි ුගේශගේ ශපෞධ ගලික 

්මාග ල.  නිුැරදියි ශගේ. ඒ කි ගේශගේ තනි ුයාපාර ිකශ වුා, 

 වුල් ුයාපාර ිකශ වුා. ඒුා පළා් ්භාුටයි අයිික.  රා ට 

අයිික වැ ැ.  ඒ කි ගේශගේ ්මාග ල ලි ා පදිාචි කිරීශ ල 

ශෙපාර්ථතශ ලගේතුුට අයිික ශුගේශගේ ශපෞධ ගලික ්මාග ල, ශපාදු 

්මාග ල, සීමාරිත ්මාග ල, ඇපශ ගේ සීමා්ිත ්මාග ල  වාම 

ඒුායි.  අෙ අශේ රශට් ුැඩිපුරම ිකශ ගේශගේ සීමා්ිත 

ශපෞධ ගලික ්මාග ල. අපි ඒුාට කි වුා, "Private limited 

liability companies," කි ාා.  ාාකාශව සීමා්ිත ශපෞධ ගලික 

්මාග ල 70,2  ක් ිකශ වුා. -ෙැගේ මම අශේ නිාධ්ාරිගේශගගේ 

ඇහුු.-  "ෙු්කට ශමුැනි ්මාග ල ීම ක් විතර ලි ා පදිාචි  

ශුවුාෙ" කි ාා මම ඇහුුා. ඔවුගේ කිවුා, "ෙු්කට ්මාග ල 

 1ක් විතර ලි ා පදිාචි ශුවුා" කි ාා. ශමුැනි ්මාගමක් ලි ා 

පදිාචි කරගේව කලිගේ   ල කිසි ගා්මතුුක් අ  කළා. ඒ තමයි 

ු පි ල් 15,111. අෙ ශගශවව ්ාශ ෝධ්වශ ගේ කරගේශගේ ශ ල 

ු පි ල් 15,111ක ගා්මතුු ු පි ල්  ,111කට අඩු කිරීමයි.  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

මූාා්වාරූඪ ගු   මගේීතුමනි, මම ුගීමශමගේ කි ගේශගේ 

ශමතැව ුැඩිපුරම ලි ාපදිාචි ශුගේශගේ සීමා්ිත ශපෞධ ගලික 

්මාග ල, එව ල  Private limited liability companies. ශමපමණ 

කාා ක් ඒ ්ඳ ා ු පි ල් 15,111ක් ශගුගේව ිකබුණා. අෙ ශ ල 

්ාශ ෝධ්වශ ගේ කරගේශගේ එම දාො ු පි ල්  ,111ට අඩු 

කිරීමයි. මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, මම ිතව විධි ට ඒක 

තමයි ුැෙග් කාරණාු. ඒක තමයි ශුගේව ඕවෑ. ඒ ශුුවශුගේ 

ගු  ඇමැිකතුමාට අශේ ්ර ා්ාු ිමි කරවුා. ශමාකෙ, එතුමා ඒ 

්ර මව  ශ්ු  ල අරශගව ඒ ලි ාපදිාචි ගා්මතුු අඩු කරාා 

ිකශ වුා.  

ඊළ,ට ිකශ වුා, සීමා්ිත ශපාදු ්මාග ල,  එව ල  "Public 

companies"  කි ව ඒුා. ශ ලුා ම  වි ාා ුයාපාර. එශ ම ශගේ? 

ශ ලුාශේ ලි ා පදිාචි ගා්මතුු ු පි ල් 15,111 සිට 01,111 ෙක්ුා 

ුැඩි කරාා ිකශ වුා. ඊළ,ට, සීමාරිත ්මාග ල ලි ාපොචි 

ගා්මතුු ු පි ල් 11,111 සිට 15,111  වාම ු ශ ගේ ශපාඩි 

ගණගේුලිගේ ුැඩි කරාා ිකශ වුා. වදා් ුැෙග් ුගේශගේ අර  

70,2  ක් ුව පුධ ගලික ්මාග ල ලි ාපදිාචි කිරීම ඉදිරිශේම ඉතාම 

අඩු දාොකට කරගේව පුළුුගේ ්මයි. ඒශකගේ අපට 

 ාාශපාශරා්තු ුගේව පුළුුගේ,  ඒ ්මාග ල ෛවිකක රාදාුකට 

ඇතුළු ශුවුා කි ාා. සීමා්ිත පුධ ගලික ්මාගමක් වුණාම 

annual accounts ඉදිරිප් කරගේව ඕවෑ; ඒුාශේ directorsාාශඋ 

ශතාරතුු  ඉදිරිප් කරගේව ඕවෑ; ඒුාශේ P&L ඉදිරිප් කරගේව 

ඕවෑ. එතශකාට ශ ලකට   ල කිසි විධි ක transparency එකක්  -

විනිවිෙභාු ක්- එවුා. මම ිතව විධි ට ශ ලක ශ ාඳ ශෙ ක්. අපි 

ශම  ශ ාඳ ශෙ ක්  ැටි ට ෙකිවුා.  ඒ ්ඳ ා  අශේ ් ශ ෝග  

අපි  ා ා ශෙවුා.  

ගු  ශරාෂාගේ රණසිා  මගේීතුමා් ්රකා  කරපු, තු් 

්ම ර මගේීුු ුව් ශමතැව ්රකා  කරපු ශෙ ක් තමයි, 

්මාග ල ශරජි්ම රාර්ථ ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු මඟිගේ 0115 අ  ුැ  

ශ ෝාවාුක් අුවු ශපෞධ ගලික ්මාග ලුාට ු පි ල්  1,111ක 

ුාර්ථ ක  ාපත්ර ගා්මතුුක් අ  කළා  කි ව කු ණ. ඊළ,ට, 

ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාශළම ාැයි්මතුගත ශපාදු ්මාගමකට ු පි ල් 

ාක්ෂ ප ක් ්  විශධ   ්මාග ල  ාඛ්ා කාර්ථ ාාුාට ු පි ල් 

ාක්ෂ ක් 011  ුර්ථෂශේම අ  කළා. වදා්, ගු  මගේීතුමනි, 

011  ුර්ථෂශේ සිට ශ ල අ  කිරීම කරගේශගේ වැ ැ.   ල කිසි අ  

කිරීමක් සිධ ධ් කළා. ු පි ල්  1,111 කථාු පිළිගගේවුා. 011  

ුර්ථෂශේම එම අ  කිරීම කළා. වදා්, 0117 ුර්ථෂශේ සිට ඒක 

කරගේශගේ වැ ැ. ඒකට අු ය නීිකම  රාදාු, ඒකට අු ය ගැ්ට් 

පාර්ථලිශ ලගේතුුට ඉදිරිප් කරාා වැ ැ. එම නි්ා ෙැගේ   ල කිසි 

පුධ ගාශ වේ   ල කිසි ආ තව ක් පු්ුාශගව  වුා ව ල, ඒ 

අ ට ුාර්ථ කු ු පි ල්  1,111ක් ශග්ශ ල අු යතාුක් වැ ැ.  

 
ගු යරාෂා් රණසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මා එතැවම විශ මෂශ ගේ එක් කු ණක් මතක් කරගේව ඕවෑ. 

ශ ලක නීික ක් ුගේව කලිගේ එක ුර්ථෂ ක් ශ ල ු පි ල්  1,111 

අ  කර ශගව ිකශ වුා. එක ුර්ථෂ ක් ශ ල ු පි ල්  1,111 

ශගුපු ආ තව වි ාා ්රමාණ ක් ිකශ වුා. 

 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔව, ඒක  රි. 

ගු යරාෂා් රණසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு தரொசொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

නීික ක් විධි ට ් ලමත ශවා්  ා ක් ශවාමැිකු ශ ල විධි ට 

දාෙල් අ  කරගේශගේ ඇයි? ඔ තුමාට ශ ාදා කරව මශඋ පළදාුව 

්ර මව  ඒක.  

ගු  නිශ ෝාය ඇමිකතුමනි, ශෙශුනි කාරණ  ශම යි. 

ඇ්තටම ආ තව ක් ලි ා පදිාචි කිරීශ ල ගා්මතුු අඩු කිරීම ඉතා 

ශ ාඳයි. ශමාකෙ ශ මතුු, ශ ල රශට්  දු ශගුව මිනි ාශගගේ ඔහුු 

මිරිකා ශ ෝ  දු අ  කර ගගේවුා. තු් ශකාට්ක් ඉගේවුා, 

ශ ාඳට ුයාපාර කරවුා, කිසිම  ධ ෙක් ශගුගේශගේ වැ ැ. එම 

නි්ා ඒක ශ ාඳයි. වදා්, අර ු පි ල්  1,111 ෙැමීම ්  එක 

අවුු ධ ෙක් ඒ දාෙල් ගැනීම නීතයුවකූා වැ ැ. 
 
 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා අ ගේශගේ ුැෙග් ්ර මව ක්. රාාය 

නිාධ්ාරිගේශඋ වේටිශේ සිටිව නිාධ්ාරිගේශගගේ මම ්ර මව කරධ දි 

ඔවුගේ කිවශව, 011  ුර්ථෂ ට ඉදිරිප් කරපු අ  ුැ  0115 

ශවාුැ ල ර්ථ මා්ශේ 01ශුනි ො ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශුගේ ් ලමත 

ශුාා ිකශ වුා, ඒ ් ලමත ්ම් ්ම, තමයි ඔවුගේ ඒ දාො අ  

කරාා ිකශ ගේශගේ කි ාා.  
 

 

ගු ප්ර්්න රණීර  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Final එකට ආශව වැ ැ. 
 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Final එකට කිවශව ශමාකක්ෙ? 
 

ගු ප්ර්්න රණීර  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

්ාශ ෝධිතුාම ඉදිරිප් කළා මි්ක් final එකට ආශව වැ ැ. 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Final එකට ඇවිල්ාා ිකශ වුා. 

 

ගු ප්ර්්න රණීර  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලිකු ඉදිරිප් කරපු එකට තමයි ආශව. දාෙල් අමාතයුර ා 

පාර්ථලිශ ලගේතුුට පළදාශුනි ුරට ඉදිරිප් කරපු අ  ුැ ට 

පමණයි ආශව. 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගු  මගේීතුමනි, ශේැ ල ර්ථ 1 ුව ො ඒක අුවමත ශුාා 

ිකශ වුා. ඒක   ල කිසි අ් ුැරමමක් ශුගේව ඇික. ඔ තුමා 

Library එශකගේ ශ්ා ා  ාගේව. ශේැ ල ර්ථ මා්ශේ 1 ශුනි ො 

එ  අුවමත ශුාා ිකශ වුා. ්මාග ල ශරජි්මරාර්ථ 

ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශුගේ ඒක අ  කරාා ිකශ ගේශගේ ඒ නීිකම  

ත්්ු  මතයි. 
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ගු ච්රසරි ගජදීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක ගැ්ට් කළාෙ? 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒක ගැ්ට් කරාා වැ ැ. ඒක දාෙල් අමාතයාා ශ ගේ කළ යුතු 

ශෙ ක්. මට නිාධ්ාරිගේ කි ගේශගේ ඒක ගැ්ට් කරාා වැ ැ 

කි ාායි. ඒ ශකශ්ම ශුත් ශ ල ගැ්ට් එශක් ඒක ඉදිරිප් කරාා 

වැ ැ, ගු  මගේීුු නි. මා ිතව විධි ට ඒ මූලික පැ ැදිලි කිරීම 

කරගේව අු ය වුණා. එතශකාට ශමම නිශ ෝග  මඟිගේ අපි 

ු පි ල් 15,111ට ිකබුණු ලි ා පදිාචි ගා්මතුු ු පි ල්  ,111ට අඩු 

කරාා ිකශ වුා. ඔව, ශකාට්ම ශුළඳශපාශළම   ල කිසි කඩා 

ුැීමක් කාා ක් ික්මශ්ම ිකබුණා. වදා්, ළ,කදි ඉඳාා අපි 

ෙකිවුා, ශකාට්ම ශුශළඳශපාළ ීයඝ්රශ ගේ ඉ ළට  ගේව පටගේ 

ශගව ිකශ ව  ු. ෙැගේ අපට අු ය ුගේශගේ වේඩා ්  මධ්යම 

්රමාණශේ ආ තව  ර ා ශ ල රශට් ්ාුර්ථධ්ව  ඇික කරාා ගශ ල, 

වගරශේ ්ාමාවය පුධ ගා ගේට -ඒ ුයු්ා ක ගේට- තමගේශඋ 

ආර්ථික  දියුණු කර ගගේව අු්මථාුක් ා ා මමයි. එම නි්ා 

ආණ්ඩුු ඒ ුැඩ පිළිශුළ ඒ ආකාර ට ඉ්ම්ර ට ශගව  වුා. 

ශ ල  ව අතර ුාරශේ තමයි ශ ට ්ම ු  ුැඩ ුර්ථාව ක් 

කරගේව ාැ ැ්මික ශුාා ඉගේශගේ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඇශමරිකාශව ිටපු ාවාධිපික 

 ැරක් ඔ ාමා කරව ාෙ  ්රකා  කිගේ ශපාඩි ශදෙ ක් කි ුගේව 

මම කැමැිකයි. ශ ල ඊශේ-ශපශර්ථො ශ ාුර්ථ් වි මුවිෙයාාශේම 

තමයි එතුමා ශ ල ්රකා   කරගේශගේ. එතුමා කළ ්රකා   අපි 

කවුු ් සවගේදුශුගේ ්ුගේ දුගේශවා් ශ ාඳයි කි ාා මා 

ිතවුා.  

Sir, I quote:  

“And democracy requires compromise, even when you are 100 
per cent right. This is hard to explain sometimes. You can be 
completely right, and you still are going to have to engage folks who 
disagree with you. If you think that the only way forward is to be as 
uncompromising as possible, you will feel good about yourself, you 
will enjoy a certain moral purity, but you are not going to get what 
you want. And if you do not get what you want long enough, you 
will eventually think the whole system is rigged. And that will lead 
to more cynicism, and less participation, and a downward spiral of 
more injustice and more anger and more despair.” 

       

මම ිතව විධි ට ඒක ඉතාම් ුැෙග් කථාුක්. අපි 

ෙගේවුා, ්ම ර අු්මථාුාම අපි සි  ට 111ක් නිුැරදියි කි ා. 

වදා් ශමාව  ල ශ මතුුක් නි්ා ශ ෝ අප විශවචව  කරව 

පුධ ගායිගේ කි වුා, "ඔ  ුැරදියි" කි ාා. එශ ම ව ල අපි 

ශමාකක්ෙ කළ යු්ශ්? Even if you are 100 per cent right, 

democracy requires compromise. "Compromise" කි ව 

ුචවශේ සිා ා ශ්ු ම ශමාකක්ෙ? පාර්ථලිශ ලගේතුශව කථා 

පරිුර්ථතක අා ශේ ශගේ ුැඩිපුරම translatorsාා ඉගේශගේ. මම 

ඔවුගේශගගේ ඇහුුා, "compromise" කි ව ුචව ට සිා ා 

ුචව ක් ිකශ වුාෙ කි ාා. අෙ ම ාචාර්ථ  ශරා ාගේ ්මරජීු 

මැිකතුමා "Daily FT" කි ව ප්තර ට ලි ාා ශ ල SAITM 

විශරෝධී ුැඩ ුර්ථාව  පිළි ඳු කි වුා, "compromise" කි ව 

ුචව ට සිා ා භාෂාශව translation එකක් වැ ැයි කි ාා. In 

the Sinhala language, there is no single word for 

"compromise". When a language lacks a word, it begs the 

question why. Is it that the people who speak Sinhala see no 

need for compromise? ශ ලක අපි ිතගේව ඕවෑ ශෙ ක්. වදා් 

ුචව කිිප කිගේ අපට ශ ලක කි ගේව පුළුුගේ.  

ඔ  සි  ට 111ක් නිුැරදි වුණ් ්රාාතගේත්රුාෙ  ආරක්ෂා 

කර ගැනීම ශුුවශුගේ ්මඟිශ ගේ  ා ් ලදාිකශ ගේ කටයුතු 

කරගේව අපට සිධ ධ් ශුවුා. ඔ  ් ලපූර්ථණශ ගේම නිුැරදි වුණ් 

්රාාතගේත්රුාම ්මාා ක් තුළ ඔ  ්ම, එක, ශවාුව අ ශඋ 

අෙ ්මුාට කගේ මමට ඔ ට සිධ ධ් ශුවුා. ෙැගේ ්රාාතගේත්රුාම 

රා ක - ශ ට එව ුැඩ පිළිශුළ් එක්ක ඈඳා ශගවයි මම ශ ල 

කථා කරගේශගේ- අශේ කාර්ථ  භාර  ශමාකක්ෙ? SAITM එක ගැව 

කථා කරවශකාට ශපෞධ ගලික සපකාරක පගේික ආධ්ාර කරශගව 

ෛුෙය විෙයාා ට පැමිණිාා, ශපෞධ ගලික ෛුෙය අධ්යාපව ට 

එශරි ්ශ ල වේ ක්ු  පිළි ඳු අපට අමතක කරගේව  ැ ැ. 

වදා් අපි ටිකකට අමතක කරදා. වදා්  දු ශගුව ාවතාුශඋ 

දාෙල්ුලිගේ අධ්යාපව  ා ාා,  දු ශගුව ාවතාුශඋ 

දාෙල්ුලිගේ ාැශ ව ුැුමපට, ශමෝටර්ථ රථ ුා ව  ාපත්ර ට 

අමතරු චැවල් ශ්මුාුලිගේ දාෙල් ඉපයීම සිදු කරාා, ශපෞධ ගලික 

ෛුෙය අධ්යාපව ට ්ොචාරා්මකු විු ධ ධ් ශුගේව පුළුුගේෙ 

කි ව ්ාධ්ාරණ ්ර මව  ාවතාු අ වුා. ශකශ්ම වුු් 

ශපෞධ ගලික ෛුෙය අධ්යාපව  ා ා මම ්  ඒ ්ඳ ා අුවමැික  

ා ා මශ ල ාාිකක ්රිකප්ික ක් පිළි ඳු කථා කරවශකාට, එුැනි 

්ාකච්ඡාුකට ් භාගි ්මට ්රාාතගේත්රුාම ක්රම ක් තුළ ුි්ික  

්මිිකුාට අයිික ක් ිකශ ව  ු අපි පිළිගගේවුා. ඒ අයිික  

ිකශ වුා. අපි ඒක පිළිගගේවුා. වදා් ශමුැනි අර්ථබුෙකාරී, 

්ාීමර්ථණ ගැටලුුක පාර්ථ මුකු ුගේ ශ ාශ ෝ ශෙශවක් අතුරිගේ 

'ුි්ික  ්මිික' කි ගේශගේ එක පාර්ථ මුකු ශුක් පමණයි.  

අගේතර්ථ වි මුවිෙයාා ශිෂය  ා මණ්ඩා , SAITM 

ශපෞධ ගලික ෛුෙය විෙයාාශේ ශිෂයයිගේ, ඔවුගේශඋ ශෙමවපි ගේ, 

ෛුෙය ශවවිල් ්රවාගේදු ම තා ඇතුළු ශ ල ්ර මව ට ් ල ගේධ් 

තු් ශ ාශ ෝ පාර්ථ මුකු ුගේ ්රමාණ ක් ඉගේවුා. ඇ්ත 

ු ශ ගේම මට අමතක ශුාායි ිකබුශණ්, 'ආ ා ශ්ගේරල්' 

ඉ්මපිරිතාා   ැදුශව ශවවිල් ්රවාගේදු ශෝමතර ම ්ම ායි. 

'ආ ා ශ්ගේරල්' ඉ්මපිරිතාා  විකිණුුාට පුබු ෙැගේ ඒක ශාාවේ 

ඉ්මපිරිතාා ක්  ැටි ට Softlogic එශකගේ පු්ුාශගව  වුා. 

ඒ ඉ්මපිරිතාා  විවේණාා තමයි එතුමා SAITM එක පටගේ 

ග්ශ්. ඒ සි ලු පාර්ථ මුකු ුගේට ශ ල ගැටලුු වි්ඳා ගැනීශ ල 

්ාකච්ඡාුකට පැමිණීමට අයිික ක් ්රාාතගේත්රුාම ක්රම ක් තුළ 

ිකශ වුා. ඒ නි්ා ්රාාතගේත්රුාම රා ක ුගීමම ශුගේශගේ ඒ 

පාර්ථ මුකු ුගේශඋ ගැශටව අරදාණු වි්ඳාා, ාාිකක 

අු යතාුකට අොළ පරිදි වි්ඳුමක් ා ා මමයි. 

 මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඒ ුාශඋම අපි ෛුෙය ශ්මුා 

ා ා ගගේවා පාරිශභෝගිකයිගේ ගැව් අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේව 

ඕවෑ. අශේ ශෙමවපි ගේ ු ්යි. අශේ ෙු ුගේ අ්නීප ශුවුා. ඒ 

ෛුෙය ශ්මුා ා ා ගගේවා පාරිශභෝගිකයිුව් ශ ල ුැඩ 

කටයු්ශ් පාර්ථ මුකු ශුක් ශුවුා. ඒ නි්ා කවුු  වුණ් 

සි  ට 111ක් නිුැරදි වුණ් -අපි ිතදා, එශ ම වුණා  කි ාා- 

්ර මව කට මැදි ් ් සිටිව එක කණ්ඩා මක් පමණක් ්තුුම 

කිරීමට ්රාාතගේත්රුාම ක්රම කට, රා කට ශවා ැකි  ු අපි 

අුශ ෝධ් කර ගගේව ඕවෑ. ්රාාතගේත්රුාම රා ක් සි ලුශෙවාට 

ඇහු ලකගේ ශෙගේව ඕවෑ.  ශ ල ගැටලුුට ් ල ගේධ් ශුාා ිකශ ව 

ුි්තී  ්මිික ඇතුළු සි ලු පාර්ථ මු ගේට තම අෙ ්ම ෙැක්්මට 

අු්මථාු ාැබුණා. ාවාධිපිකතුමා ඒ අු්මථාු ා ා දුගේවා. සි ලු 

පාර්ථ මුකු ශුෝ ාවාධිපිකතුමා  දා වුණා. ාවාධිපිකතුමා ුි්තී  

්මිික ්ාමාජික ගේ  දා වුණා; ශෝමතර ම ්ුු   දා වුණා; 

ශෙමවපිශ ෝ  දා වුණා; රාශේ ඇමිකුු   දා වුණා; වි මුවිෙයාා 

ආචාර්ථ ුු   දා වුණා. ශ ල සි ලු ශෙවා  දා වුණා. එශ ම ව ල  

ශමාකක්ෙ  compromise  එක?  ් ලදාිකශ ගේ යුතු වි්ඳුම 

ශමාකක්ෙ? රා  සි ලු පාර්ථ මු  ගේට ඇහු ලකගේ මාා ිකශ වුා. 

SAITM වි මුවිෙයාාශේ සිුබගේ අමතර විභාගුාට ශපනී 

සිීමට්, එ  අයිික ෛුෙය ශවවිල් ්රවාගේදු මැිකතුමා තම 

නීිකම  අයිික  අඩු කිරීමට් ශපාශරාගේදු ශුාා ිකශ වුා. මම 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ිතව  ැටි ට එතුමා කි ාා ිකශ වුා,  'මශගගේ SAITM එක 

ගගේව, එ  ශපාදු ආ තව ක්  ැටි ට පු්ුා ශගව  ගේව' 

කි ාා.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  නිශ ෝාය අමාතයතුමනි, ඔ තුමාට තු විවාඩි ශෙකක් 

ිකශ වුා. 
 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශ ාඳයි, මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි.  

ඒ නි්ා ශමම ගැටලුුට මැදි ් ඉගේව සි ලු පාර්ථ මු 
් ලදාිකශ ගේ යුතු වි්ඳුමක් ්ඳ ා එකතු ්ම ඉතාම ුැෙග්  ු 
ශ ල අු්මථාශවම මතක් කරගේව කැමැිකයි. එශ ම  ශවා්, ශ ල 
ගැටලුුට ් ල ගේධ් එක් පාර්ථ මු ක් පමණක් තර්ථාවා්මකු 
කටයුතු කිරීම ්රාාතගේත්ර විශරෝධී ුැඩ කටයු්තක්  කි ව එක් 
මම මතක් කරගේව කැමැිකයි.  එයිගේ ශපශවගේශගේ ්ම ර පාර්ථ මු 
්රාාතගේත්රුාම ක්රම කට ුැඩ කරගේව අකැමැික  ුයි. ශ ල 
ආකාරශ ගේ සිදු කරව ුැඩ ුර්ථාව ්රාාතගේත්රුාම ුැඩ ුර්ථාව 
ශවාශුයි. මම ඒක කි ගේශගේ ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශවමයි. 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශ ල රට ුැටිාා ඉගේව 
ත්්ුශ ගේ සඩට අරශගව  ගේව ස්්ා  කරව අු්මථාශව 
අපට compromise  එකකට එගේව පුළුුගේ ශුගේව ඕවෑ.  

 

ගු ච්රසරි ගජදීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකට ස්්ා  කරවුා. වදා්, අොළ ඇමිකුර ා ශ ාශ ාම 

තර්ථාවා්මකු ්රකා  කරවශකාට ඒ ්රශකෝප  ුැඩි ශුවුා 

ශගේ. එුැනි  compromise එකකට එගේව පුළුුගේ විධි ට 

ශවාශුයි ්ම ර අ   ැසිශරගේශගේ. ඔ තුමා කි ව කාරණාුට 

අපි් එක,යි. ්ාමූිකු ්ාකච්ඡා කරාා ශ ල ්ර මව ට වි්ඳුමක් 

ශගශවගේව අපි් එක,යි. ඇ්ත ු ශ ගේම ශම  ෙැගේ 

අර්ථබුෙ ක්  ුට පරිුර්ථතව  ශුාා ශගේ ිකශ ගේශගේ. ඒක  

වි්ඳගේව  ැ ැ, චණ්ඩි කථාුලිගේ. 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒක  රි. එක පැ්තකිගේ චණ්ඩි කථා. අ ශවක් පැ්ශතගේ 
චණ්ඩි ුැඩ. ගු  මගේීතුමා, ශෙපැ්ශ්ම පුධ ගාශ ෝ තදිගේ කථා 
කළා. අපි ෙැක්කා, ශවාශ වේ් පුධ ගාශ ෝ කථා කරපු විධි . 
[ ාධ්ා කිරීමක්]  රි. ඒක ඇ්ත. වදා්, තර්ථාවා්මකු ශ ල ුැඩ 
කටයු්ත කරව එක් අ්ාධ්ාරණයි ශගේ. තර්ථාවා්මකු 
කරගේව  ැ ැ ශගේ. ඒ ශකශ්ම ශුත්  අපි ුැෙග් 
ශධ  පාාවර ගේ  ැටි ට, ුැෙග් ුි්තී  ්මිික  ැටි ට 
ඔ තුමා කි ව විධිශේ compromise එකක් ඇිකකර ගගේව අපට 
පුළුුගේ ශුගේව ඕවෑ.  

 

ගු ච්රසරි ගජදීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රා ක්  ැටි ට ඔ  කි ව විධි ට, මැදි ් විධි ට  ාවුා 

ව ල ශ ල ්ර මවුාට  වි්ඳු ල ශගශවගේව පුළුුගේ. වදා්  ්ර මව 

අවුල් කරව විධි ට  ාශේ ඉගේව අ   ැසි ු ශණා් කුොු් 

්ර මව ක් වි් ශඳගේශගේ වැ ැ.  

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි, ගු  මගේීතුමනි.  

වදා් ශ ට ශ ල ුර්ථාව  කරවුා කි ාා මම ෙගේවුා.  ඒක 

්රාාතගේත්ර  විශරෝධී ුර්ථාව ක්  ැටි ට ්ඳ ගේ කරගේව සිධ ධ් 

ශුවුා. ශමාකෙ, තර්ථාවා්මකු ශ ල ුැඩ කරගේව  ැරි නි්ා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි,  ම ාචාර්ථ  ශරා ාගේ ්මරජීු 

අෙ ප්තර කට ලි ාා ිකශ ව ලිපි   ැගේ්ා් ුාර්ථතාුට 

ඇතුළ්  කරව ශා් මම ්භාගත* කරවුා.  

ම ාචාර්ථ  ශරා ාගේ ්මරජීු මැිකතුමා  ශ ල පිළි ඳු ශ ාශ ෝ 

අෙ ්ම ෙක්ුා ිකශ වුා. ඒ අෙ ් ඉතාම ුැෙග්. ඉිකගේ, ශමාකෙ 

ශුගේශගේ කි ාා අපි  ාදා. වදා්, ්රාාතගේත්රුාෙ  කි ගේශගේ 

compromise  එකක්. ්රාාතගේත්රුාෙ   තුළ,  ්රාාතගේත්රුාෙ ට 

විු ධ ධ්ු ුැඩ කරගේව අපට  ැ ැ. ඒ ්ඳ ා තු ශුාාු 

ිකශ වුා. ඒ නි්ා අපි  ාාශපාශරා්තු ුවුා ශ ල සි ලු ශෙවාම 

compromise එකකට ඒවි කි ාා. එශ ම වැතුු ශ ල ුාශඋ ුැඩ 

ුර්ථාව කිරීම අු්ාවශේ ශ ට මිනි්ම ජීවිත තමයි වැික ුගේශගේ.  

ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.  

ඊට ශපර කවුු ගේ ශ ෝ ගු  මගේීුරශ ක් මූාා්ව  ්ඳ ා 

ගු  ශේ.එ ල. ආවගේෙ වේමාරසිරි මගේීතුමාශඋ වම ශ ෝාවා 

කරගේව. 
 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ද සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

"ගු  ශේ.එ ල. ආවගේෙ වේමාරසිරි ම තා ෙැගේ මූාා්ව  ගත 

යුතු "යි මා ශ ෝාවා කරවුා.  
 

ගු ඩඋල ප් යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

විස් ්පිර කරන ලදී 
ஆமேொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
 

අනුරුව ගු ලකී ජයවර්ධාන මහසතා මූලා්නයය් ඉවත් 
වුයය්  ගු යජ්.එම්. ආන්ද කුමාරසරි මහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு மஜ.எம். ஆனந்த 

குேொரசிறி அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

257 258 

[ගු   (ආචාර්ථ )   ර්ථෂ ෙ සිල්ුා  ම තා] 

————————— 
*  පු්පතකාලයේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ඩඋල්ප යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

உலகில் தசயற்பட்டுவருகின்ற பொொிய பொிேொணத்மதக் 

தகொண்ட நிறுவனங்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், அவற்றுள் 

பலவும் ஆரம்பத்தில் ேிகச் சிறிய அளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட, 

ஒரு துமறசொர்ந்த ததொழில்முயற்சிகளொக இருந்திருப்பமதக் 

கொணலொம். அந்த வமகயிமலமய, எேது நொட்டிலுள்ள 

முன்னணி நிறுவனங்களின் நிமலயும் கொணப்படுகின்றது. 

எேது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில் பல்துமற சொர்ந்த ஒரு தள 

உற்பத்தியின் முன்னணி நிறுவனங்கள் பல இல்லொவிடத்தும், 

ஒரு துமற சொர்ந்த உற்பத்திகளின் சிறிய ேற்றும் நடுத்தரத் 

ததொழில்முயற்சி நிறுவனங்கள் பல ததொழிலக ொீதியொகவும் 

குடிமசக் மகத்ததொழில் ொீதியொகவும் கூட்டுறவு ொீதியொகவும் 

பரவலொன நிமலயில் கொணப்படுகின்றன. எேது நொடு தற்மபொது 

முகங்தகொடுத்துள்ள தபொருளொதொர நிமலமேமயயும் எேது 

எதிர்கொலப் தபொருளொதொர நிமலமேமயயும் அவதொனிக்கின்ற 

மபொது, இவ்வொறொன சிறிய ேற்றும் நடுத்தர 

ததொழில்முயற்சிகளின் ஊக்குவிப்பு என்பது இன்றியமேயொதது 

என்பதில் எவ்வித சந்மதகமும் இல்மல. அதுேட்டுேல்லொது, 

தரேற்ற ேற்றும் அதிகளவிலொன கழிவுகமளக் தகொண்ட, எேது 

நொட்டின் இயற்மக வளங்களுக்குப் தபொிதும் சவொலொன 

உற்பத்திகளின் இறக்குேதிகமளத் தடுப்பதற்கும் இந்த 

ஊக்குவிப்பொனது முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும். இருப்பினும், 

சிறிய ேற்றும் நடுத்தரத் ததொழில்முயற்சி சொர்ந்து விதிக்கப் 

படுகின்ற வொிகள் ேற்றும் பதிவுக் கட்டணத் ததொமககள் 

என்பவற்றின் முன்பொக இன்று இந்தத் ததொழில்முயற்சி 

யொளர்கள் அத்துமறகமளக் மகவிட்டு ஒதுங்குகின்ற ஒரு 

நிமலமே கொணப்படுவதொகமவ அன்றொடம் அதுசொர்ந்து 

கிமடக்கின்ற தகவல்கள் ததொிவிக்கின்றன. அமதமநரம், 

இத்துமறயிமன மேலும் ஊக்குவித்து அதமனக் கட்டிதயழுப் 

புவதற்கு ஏற்றவமகயில் வொி விதிப்புகள், கட்டண அறவீடுகள், 

இலகு அனுேதிகள், கடன் வசதிகள், மூலப்தபொருட்களுக்கொன 

இலகு ஏற்பொடுகள் மபொன்ற வசதிகமள ஏற்படுத்திக் தகொடுப் 

பதற்குப் பதிலொக, அத்துமறகமள இந்த நொட்டிலிருந்து 

துமடத்ததறிந்துவிடக்கூடிய நிமலமே ஏற்படுமேொ என்ற 

சந்மதகம் எழுவதும் இயல்பொனது.  

யுத்தத்திற்கு முற்பட்ட கொலப்பகுதிமய எடுத்துக் 

தகொண்டொல், எேது யொழ். குடொநொட்டிமல பொொிய ததொழில் 

முயற்சியொக கொங்மகசன்துமற சீதேந்துக் கூட்டுத்தொபனம் 

கொணப்பட்டது. இது 1990ஆம் ஆண்டிமலமய மூடப்பட்டு 

விட்டது. 1980களின் முற்பகுதியில் யொழ். குடொநொட்டிமல 

பனிக்கட்டித் ததொழிற்சொமலகள், கடலுணவுகள் பதனிடும் 

ததொழிற்சொமல, படகு கட்டும் ததொழிற்சொமல, கூமரத்தகடு 

உற்பத்தித் ததொழிற்சொமல, கண்ணொடித் ததொழிற்சொமல, 

வடிசொமலகள், ேின்தறித் ததொழிற்சொமலகள், உப்பளங்கள், 

இரசொயனத் ததொழிற்சொமல, கொல்நமடத் தீவனத் ததொழிற் 

சொமலகள், பனம்தபொருள் உற்பத்தித்  ததொழிற்சொமலகள், 

சலமவக்கட்டி உற்பத்தித் ததொழிற்சொமல, கடதொசித் 

ததொழிற்சொமல, ஆமடக் மகத்ததொழிற்சொமலகள் மபொன்ற 

3,121 சிறிய ேற்றும் நடுத்தர ததொழில்முயற்சிகள் 

தசயற்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. இவற்றில் சுேொர் 18,553 மபொோ் 

மநரடி மவமலவொய்ப்புகமளப் தபற்றிருந்தனர். 

அதுேட்டுேல்லொது, 1980ஆம் ஆண்டு வமரயில் எேது 

நொட்டிமல சிறந்த ேனிதவள தவளிப்பொடுகமளக் தகொண்ட 

ேொவட்டேொகவும் யொழ்ப்பொணம் திகழ்ந்திருந்தது.   

அமதமபொன்று, அம்ேொவட்டம் தேொத்தத் மதசிய 

உற்பத்தியில் 7 வீதேொன மகொழியிமனயும் 10 வீதேொன 

ேொடுகமளயும் 20 வீதேொன ஆடுகமளயும் 60 வீதேொன 

தசம்ேறி ஆடுகமளயும் 20 வீதேொன ேீமனயும் 57 வீதேொன 

கருவொட்மடயும் உற்பத்தி தசய்து அதன் பங்களிப்மபச் 

தசய்திருந்தது. அத்துடன், இவற்றின்மூலேொகச் சுேொர் 24,839 

மபொோ் மநரடி மவமலவொய்ப்புகமளயும் தபற்றிருந்தனர். 

இமதத்தவிர, 70,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் விவசொயத் 

துமற சொர்ந்த ததொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இவ்வொறிருந்த 

யொழ். குடொநொட்டின் இன்மறய நிமல ேிகவும் மவதமன 

தருவதொக இருக்கின்றது. தவறொன அரசியல் வழிநடத்தல்கள் 

கொரணேொக இன்று இருக்கின்ற ேனித வளமும் 

மவமலவொய்ப்புகளுக்கொக, தசொந்தக் கொணி நிலங்களுக்கொக, 

கொணொேல்மபொனவர்கமளக் கண்டறிவதற்கொக என 

நடுத்ததருக்களில் முடக்கப்பட்டிருப்பமதமய கொண்கின்மறொம்.  

இந்த நிமலயில், தற்மபொது எேது பகுதிகளில் சிறிய ேற்றும் 

நடுத்தர ததொழில்முயற்சிகளுக்கொன வளங்கமளயும் வொய்ப்பு 

கமளயும் பயன்படுத்தி ததொழில்முயற்சிகளில் ஈடுபட 

முயல்கின்றவர்கமள ஊக்குவிக்கும் வமகயிமலமய வொிகள், 

கட்டண அறவீடுகள் ேற்றும் ஏமனய ஏற்பொடுகள் 

இருக்கமவண்டுமே அன்றி, அந்த முயற்சிகமள அடிமயொடு 

இல்லொேல் தசய்கின்ற வமகயில் அமேயக்கூடொது என்பமத 

எனது எதிர்பொர்ப்பொகும். இந்த ஏற்பொடுகள் நொடளொவிய 

ொீதியில் முன்தனடுக்கப்படும்மபொது, இத்துமறகள் சொர்ந்த 

வளர்ச்சியின் மூலேொக எேது தபொருளொதொரத்திற்கு இயன்றளவு 

ஊக்குவிப்மபப் தபறமுடியும் என்பது எனது நம்பிக்மகயொகும். 

எேது நொட்டில் உற்பத்தித்துமறகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, 

அமவ பரவலொகக் கட்டிதயழுப்பப்படுவதன் ஊடொகமவ 

நொட்மடப் தபொருளொதொர ொீதியிலும் பலேிக்கதொகக் கட்டி 

தயழுப்ப முடியும். ஆனொல், எேக்கொன உற்பத்தித் துமறயின் 

வளர்ச்சிக்கு இன்னுதேொரு முக்கிய தமடயொக இருப்பது 

இறக்குேதி தசய்யப்படும் தரம் குமறந்த தபொருட்களின் 

குப்மபகளொகும் என்பமதயும் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்பு 

கின்மறன். இத்தமகய தபொருட்களின் இறக்குேதியிலிருந்து 

தம்மேப் பொதுகொத்துக் தகொள்வதற்குப் பல்மவறு நொடுகள் 

பல்மவறு வமகயொன சட்ட விதிகமள அமுல்படுத்தி 

வருகின்றன. எனினும், இந்தப் பொதிப்புக்களிலிருந்து முழுமே 

யொக ேீள்வது ேிகவும் இலகுவொன கொொியேல்ல என்பது கிழக்கு 

ஆபிொிக்க நொடுகளின் மூலேொகத் ததளிவொகின்றது. 

தற்மபொமதய நிமலயில் புரூண்டி, தகன்யொ, ருவண்டொ, 

தன்சொனியொ, உகண்டொ மபொன்ற நொடுகள் இத்தமகய தரங் 

குமறந்த இறக்குேதிப் தபொருட்களுக்கு எதிரொக ஒருங் 

கிமணந்த மவமலத்திட்டதேொன்றிமன ஆரம்பித்துள்ளன. இது 

ததொடர்பில் இந்தியொவும் தற்மபொது அதனது கவனத்மதச் 

தசலுத்த முன்வந்துள்ளது. உலக வர்த்தக அமேப்பின் 

சட்டதிட்டங்களுக்கு அமேவொக ஒரு நொட்டின் 

தபொருட்களுக்கொன தமடமய நமடமுமறப்படுத்துவது கடின 

தேனக் கூறப்பட்டொலும் நொட்டு ேக்கமள, மகத்ததொழிற் 

றுமறமய, சுற்றுச் சூழமல, வனவிலங்குகமளப் பொதுகொக்க 

மவண்டிய உொிமே அந்த நொட்டுக்கு இருக்கின்றது என்பமத 

நொம் கவனத்திற்தகொள்ள மவண்டும். தற்மபொது அவுஸ்திமரலிய 

அரசொங்கம் இவ்வொறொன தபொருட்களிலிருந்து பொதுகொப்பு 

தபறும் வமகயில் ‘உற்பத்திப்  பொதுகொப்பு’ எனும் தகொள்மக 

யிமனக் கமடப்பிடித்து வருகின்றது.  

எேது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில், இது உொிய 

தரேின்றிய தபொருட்கள் பொொியளவில் இறக்குேதியொகின்ற ஒரு 

சந்மதயொக ேொறிவிட்டுள்ள ஒரு நிமலமயமய கொணக்கூடிய 

தொக உள்ளது. குமறந்த விமலயில் மகக்கடிகொரங்கள், 
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பொதணிகள், மகயடக்கத் ததொமலமபசிகள் என்பன 

தொரொளேொகக் கிமடக்கின்றன. மேலும் வொகன உதிொிப் 

பொகங்கள், மபொலியொன paint வமககள், மபொலியொன 

ேின்னியல் தேன்தபொருட்கள், மபொலியொன ேின்குேிழ்கள் 

மபொன்ற பல்மவறு தபொருட்கள் இங்கு ேலிந்துள்ளன. 

அமதமபொன்று உொிய தரத்மதக் தகொண்டிரொத கணினி 

இயந்திரங்கள், கணினி உதிொிப்பொகங்கள் என்பன நொடளொவிய 

ொீதியில் பயன்பொட்டில் இருக்கின்றன. இவற்மறக் தகொள்வனவு 

தசய்கின்றவர்களுக்கு அது ததொடர்பிலொன அறிவு மபொதியளவு 

இல்லொததன் கொரணேொக இவ்வொறொன தபொருட்களின் 

விற்பமனயொனது ேிகவும் எளிதொக இருப்பதொகவும் ஒரு 

குறுகிய வட்டத்தினொின் அதிக இலொபம் கருதப்பட்மட 

இச்தசயற்பொடுகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டு வருவதொகவும் 

ததொியவருகின்றது. 

எேது நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில், ேிகச் சிறந்த பொதணிக் 

மகத்ததொழிற்றுமறதயொன்று உள்ளது. இத்துமறயில் 

ஏற்றுேதியுடன் ததொடர்புள்ள பொொியளவிலொன 10 உற்பத்தித் 

ததொழிற்சொமலகளும் 30 சிறிய ேற்றும் நடுத்தரத் 

ததொழிற்சொமலகளும் குடிமசக் மகத்ததொழில் என்ற ொீதியில் பல 

ததொழில்முயற்சிகளும் இருக்கின்றன. என்றொலும் தகொொியொ, 

தொய்லொந்து, பொகிஸ்தொன் மபொன்ற நொடுகளிலிருந்து 

தனித்தனியொக பொதணியினது பொகங்கள் இறக்குேதி தசய்யப் 

பட்டு, எேது நொட்டில் மவத்து தபொருத்தப்பட்டு ேலிவொன 

விமலகளில் விற்கப்பட்டு வருகின்ற நிமல உருவொகி 

யிருக்கின்றது. இத்தொலி, அதேொிக்கொ, பிரொன்ஸ் மபொன்ற 

நொடுகமள முக்கிய ஏற்றுேதிச் சந்மத இலக்கொகக் தகொண்டதொக 

இலங்மகயின் மதொற்தபொருட்கள், பொதணி உற்பத்தி என்பன 

விளங்குகின்றன. இவற்றின் தகொள்வனவு வருடத்திற்கு 15 

ேில்லியன் மஜொடிகளொகும். இத்தமகய பொொிய 

ததொழிற்றுமறயொக அது எம்ேிமடமய இருக்கின்றமபொதிலும் 

தரம்குன்றிய இறக்குேதிப் பொதணிகளுடன் இன்று அது 

மபொட்டியிட மவண்டிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. 

இந்த நிமலயொனது, அதற்கொன ஒரு பொதுகொப்பு ஏற்பொட்டின் 

மதமவமயமய உணர்த்துகின்றது என்பமத இங்கு நொன் 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.  

மதொற்தபொருட்கள் ேற்றும் பொதணி உற்பத்தித் துமறயொனது 

எேது நொட்டின் மவமலயில்லொப் பிரச்சிமனக்கு ஒரு முக்கிய 

தீர்வொகும். பொொிய ததொழிற்சொமலகள் மூலேொக குத்தமக 

அடிப்பமடயில் மகள்விகள் தபறப்பட்டொலும் பொதணிகமள 

உற்பத்தி தசய்வதில் உப குத்தமக முமறமேதயொன்று எேது 

நொட்டிமல கமடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது. எேது நொட்டிமல 

இத்துமற சொர்ந்து சுேொர் 500க்கும் மேற்பட்ட உப 

குத்தமகக்கொரர்கள் இருக்கின்றனர். ஓர் உப குத்தமகக் 

கொரொிடம் குமறந்தபட்சம் 5 மபரொவது ததொழில்புொிகின்றனர். 

மேலும் இத்துமறயொனது எேது நொட்டின் பொதணித் மதமவயில் 

நூற்றுக்கு 70 சதவீதத்மதப் பூர்த்தி தசய்வதுடன், ஏற்றுேதி 

மூலேொகப் பொொியளவிலொன வருேொனத்மதயும் ஈட்டுகின்றது. 

எனினும், தரம் குன்றிய இறக்குேதிகளின் கொரணேொக இன்று 

இத்துமற சொர்ந்தவர்களது நிமல ேிகவும் பொிதொபகர 

ேொனதொகமவ இருக்கின்றது.  
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have three more minutes. 

ගු ඩඋල්ප යද්වාන්දා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Thank you. 

இவ்வொறொன தரம் குன்றிய தபொருட்களின் பொவமன 

கொரணேொக அதமனப் பயன்படுத்துகின்றவர்களுக்கு பல்மவறு 

பொதிப்புகள் ஏற்படுவதொகவும் அறியப்பட்டுள்ளது. எனமவ, 

இமவ ததொடர்பில் இறுக்கேொன நமடமுமறகள் பின்பற்றப்பட 

மவண்டியது அவசியேொகும் என்பமதயும் இங்கு நொன் 

வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன்.  

மேலும், எேது அயலக நொடொன இந்தியொ அந்த நொட்டின் 

சிறிய ேற்றும் நடுத்தர ததொழில்முயற்சிகளுக்குப் பொதிப்புகமள 

ஏற்படுத்தக்கூடிய உற்பத்திகள் எனக் கருதிய பல இறக்குேதிப் 

தபொருட்கமள கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் ேொதம் முதல் 

தமடதசய்துள்ளமதயும் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்பு 

கின்மறன். அந்த வமகயில், எேது நொட்டினது சிறிய ேற்றும் 

நடுத்தரத் ததொழில்முயற்சிகமள தேன்மேலும் ஊக்குவித்து 

அதமன வளர்த்ததடுக்கும் வமகயில் இந்த அரசொங்கத்தின் 

மநொக்கமும் தசயற்பொடுகளும் அத்துமற சொர்ந்து அமேய 

மவண்டும். அதுதவிர, அத்துமறகள் சொர்ந்த ஈடுபொட்டிமனக் 

தகொண்டுள்ளவர்கள் அதமன தவறுத்து ஒதுங்குகின்ற 

நிமலயிமன ஒருமபொதும் ஏற்படுத்திவிடக்கூடொது என்பமத 

யும் வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன்.  

அமதமநரம், மேொசடி நிதி நிறுவனங்கமளயும் கடந்த 

கொலத்தில் அவற்றொல் எேது ேக்களுக்கு ஏற்பட்ட பொதிப் 

பிமனயும் கருத்திற்தகொண்டு நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட 

மவண்டும். யொழ். குடொநொட்டில் 1970களில் ‘ஷப்ரொ’ என்னும் 

தபயொில் நிதி நிறுவனம் ஒன்மற ஆரம்பித்து, அதன் மூலேொக 

அதிகூடிய வட்டி தருவதொகப் தபொய்யொன விளம்பரம் தசய்து, 

எேது ேக்களிடேிருந்து மகொடிக்கணக்கொன நிதிமயத் திரட்டி, 

பின்னர் அந்த நிதி எேது ேக்களுக்குக் தகொடுக்கப்படொேல் 

பொொிய மேொசடி நிகழ்ந்தது. அதனொல் பொதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்கள் இன்றும் மகவிடப்பட்ட நிமலயில் இருக்கின் 

றனர்; இன்றும் அந்த ேக்கள் ஏக்கத்மதொடிருக்கின்றொர்கள். 

அரசொங்கம்  அந்த ேக்களுமடய பொதிப்புக்கமளயும் கருத்தி 

தலடுத்து அதற்குொிய நடவடிக்மககமள எடுக்கமவண்டு 

தேன்று மகட்டுக்தகொண்டு, சந்தர்ப்பம் தந்தமேக்கு நன்றி 

கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank You.   

ඊළ,ට, ගු  ුබජි් ්ාා  ශපශර්ථරා මගේීතුමා. ඔ තුමාට 

විවාඩි 10ක කාා ක් ිකශ වුා. 

 
 
[අ.භා. 3.01] 
 

ගු සුජිත් ්ංජය යපයර්රා මහසතා  
(ேொண்புேிகு சுஜித் சங்ஜய தபமரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ්මාග ල පවතට නිශ ෝග 

ඉදිරිප් කරව ශ ල අු්මථාශවම ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ අෙ ්ම 

ෙැක්්මට අු්මථාු ා ාමම පිළි ඳු පළදාශකාටම ඔ තුමාට 

මශඋ ්මතුික  පිරිවමගේව ඕවෑ. ශමම විුාෙ ට ් ල ගේධ් වුණු 

මගේීුු  සි ලු ශෙවාම අෙ ෙු් පුරාම ශ ල ් ල ගේධ්ු විවිධ් 
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[ගු   ඩඋා්ම ශධ ුාවගේො  ම තා] 
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අෙ ්ම සෙ ්ම පළ කළා. අපි ෙගේවුා, ශ ල ්මාග ල පවතට 

නිශ ෝග ශගව එගේශගේ අවුු දු 5කට පුබුයි කි ාා.  

මා ිතව  ැටි ට මීට ශපර අු්ාව ුරට ්මාග ල පවත 

්ාශ ෝධ්ව  ශුාා ිකශ ගේශගේ 0113 ු් ශර්ථමයි. ඒ අු්මථාශව 

ග් තීරණ ක් අුවු තමයි ශ ල ු්ශර්ථ ශ ල පවතට ්ාශ ෝධ්ව ක් 

කරගේව ඕවෑ  කි ා තීගේදුුක් ශගව ිකශ ගේශගේ. අපි ෙගේවුා, 

2007 ්මාග ල පවත අෙට ගැාශපව පරිදි කාශාෝචිත ආකාර ට 

ශුව්ම ශුගේව ඕවෑ  කි ව නිශ ෝග වේ් ඉදිරිප් කරාා 

ිකශ වුා  කි ාා. ඒ විතරක් ශවාශුයි, මූාා්වාරූඪ ගු  

මගේීතුමනි. ්මාග ලුා ශල්ක ලුර ාශඋ  ාතා ් ල ගේධ්ු්, 

ඔහුශඋ තවතුර ් ල ගේධ්ු් ශමතැවම නිශ ෝග ඉදිරිප් කරාා 

අු්මථාුවකූාු ්ාශ ෝධ්ව ක් කරගේව ගු  අමාතයතුමා කටයුතු 

කර ිකශ වුා  කි ව එක් ශ ල අු්මථාශවම ්ගේශතෝෂශ ගේ 

මතක් කරගේව ඕවෑ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශමිම අමාතයතුමා්, 

අමාතයාා  ්  ාාශපාශරා්තු ුව කාරණ ක් ිකශ වුා. 

පුබගි  කාාශේ ්මාග ලුා ශවාශ වේ් ආකාරශේ ගැටලු 

ිකබුණා. විශ මෂශ ගේම අධ්යක්ෂ මණ්ඩා ප් කිරී ශ ලම්, ඒ 

ුාශඋම පරිපාාව  ් ල ගේධ්ු්, විශ මෂශ ගේ ුාචා, ූෂණ 

් ල ගේධ්ු් ශවාශ වේ් ආකාරශේ ගැටලු් ගත ත්්ු ගේ 

ිකබුණා. ඒ ශ මතූගේ නි්ා තමයි, ශ ල නිශ ෝග ශගව එගේශගේ කි ා 

මා වි මුා් කරවුා. ඒ ුාශඋම ශ ල නිශ ෝග තුළිගේ පරිපාාවශේ 

ිකශ ව ගැටලු්, ුාචා, ූෂණ සි ල්ාම් අුම කරාා, 

්මාග ලුලිගේ ුඩා වි ාා කාර්ථ ක්ෂම ශ්මුාුක් ශ ල රටට ා ා 

ශෙගේව පුළුුගේ  කි ව එක් ශ ල අු්මථාශවම අෙ ්ක්  ැටි ට 

මා ්රකා  කරවුා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඊට අමතරු අපි ඉදිරිප් 

කරව අනික් කාරණාු ශම යි. ශ ාශ ෝ ශෙශවක් කථා කළා, 

්මාගමක් ලි ා පදිාචි කිරීශ ලම ු පි ල්  1,000ක දාොක් අ  

කරගේව කලිගේ තීරණ  කරාා ිකබුණා  කි ාා. ඒ ් ල ගේධ්ු 

 ැමශෙවාම අෙ ්ම ෙැක්වූුා. මශඋ ශපෞධ ගලික මත  ුගේශගේ, 

ශමුැනි දාොක් ුැ  කිරීම තුළිගේ ්මාග ලුාට එගේව ඉගේව ුබළු 

ුයාපාරිකයිගේට, මධ්ය පරිමාණශේ ුයාපාරික ගේට ශවාශ වේ් 

ආකාරශේ අප ුබතාුගේ ඇිකුව  ුයි. ශ ල අු්මථාශවම ගු  

අමාතයතුමාට ්මතුිකුගේත ුගේව ඕවෑ. ශමාකෙ, ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ 

අෙ ්ම සෙ ්ම ෙක්ුවශකාට ගු  අමාතයතුමා ්රකා  ක් කළා, 

ු පි ල්  1,000ක් අ  කරව එක එතුමා ්ාශ ෝධ්ව  කළා  

කි ාා. ඒ දාො අඩු කිරීම ් ල ගේධ්ශ ගේ ශ ල අු්මථාශවම ගු  

අමාතයතුමාට අශේ ්මතුික  පිරිවමවුා. එ , ්මාග ලුාට කළ 

වි ාා ශ්මු ක්  ැටි ට අපි ්ාකවුා. ඒ විතරක් ශවාශුයි. අෙ 

වි ාා ්මාග ල රාශි ක් ශ ල රටට එගේව ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම ඊට 

අුව ධ ධිතු තු් ්මාග ල රාශි ක් ලි ා පදිාචි කිරීමට 

 ාාශපාශරා්තු ්ම තුළිුව් වි ාා ුාසි ක් සිදුුවුා  කි ව 

එක් මා ශ ල අු්මථාශවම ්රකා  කරවුා. විශ මෂශ ගේම ඒ 

්මාග ල ලි ා පදිාචි කිරීම තුළිගේ රශට් ආර්ථික ට වි ාා 

් ව ක් ාැශ වුා. ඒ විතරක් ශවාශුයි. රැකි ා 

විරිතභාු ට් ඒ තුළිගේ වි ාා පිටිු ාක් ාැශ වුා  කි ව 

එක් ශ ල අු්මථාශවම ්රකා  කරගේව ඕවෑ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඊට අමතරු කර්ථමාගේත  ා 

ුාණිා කටයුතු අමාතයාා   මඟිගේ ආශ ෝාව කාාප, 

විශ මෂශ ගේම කර්ථමාගේත කාාප 0 ක් ශ ල රශට් ෙැවට ලි ා පදිාචි 

කරාා පු්ුාශගව  වුා. ඒ ුශඋම ශ ල අු්මථාශවම, තු් 

කර්ථමාගේත කාාප 11ක් ශ ල රා   ටශ් ශ ල ුැඩ පිළිශුළ 

 ටශ් ආර ලභ කරගේව ූ ොව ල කර ිකශ වුා. ඒ තුළිගේ 

කර්ථමාගේත ක්ශෂමත්රශේ ුර්ථධ්ව ට වි ාා ො ක්ු ක් 

ාැශ වුා. ගු  ාවාධිපිකතුමාශඋ්, ගු  අග්රාමාතයතුමාශඋ් 

මැදි ්්ම තුළ ශ ල අවුු දු ශෙක ඇතුළතම එම ො ක්ු  ා ා 

ශෙගේව කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු අමාතයතුමා කටයුතු කර 

ිකශ වුා  කි ව එක අපි ශ ල අු්මථාශවම මතක් කරවුා. 

ඇ්ත ු ශ ගේම ඒක ඉතාම කාශාෝචිත ශෙ ක්. අෙ ඉදිරිප් කර 

ඇික ශ ල නිශ ෝග ශ ල ්ඳ ා පිටිු ාක් ුවුා කි ව එක අපි ශ ල 

අු්මථාශවම කි ගේව ඕවැ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඊට අමතරු අශේ 

අමාතයතුමා ආර ලභ කළ තු් ුැඩ පිළිශුළක් ගැව මා 

විශ මෂශ ගේම මතක් කරගේව ඕවෑ. ශ ල ුව විට් එතුමා ්ෑම 

මැිකුරණ ශකාට්ධා් කටම ුවීම මැ ගේ 01  ැගිගේ ා ා මශ ල 

ුැඩ පිළිශුළක් ආර ලභ කර ිකශ වුා. මූාා්වාරූඪ ගු  

මගේීතුමනි, ඔ තුමාශඋ මැිකුරණ ශකාට්ධා් ට් එ  ාැබී 

ිකශ වුා. විශ මෂශ ගේම ග ලුා ඉගේව අශේ කාගේතාුගේට ඒ 

් ල ගේධ්ු පුහුණුුක් ා ා ගගේව, ෙැුවමක් ා ා ගගේව අු්මථාු 

එමගිගේ සො කර ිකශ වුා. එම කාර්ථ   අපි ශ ල අු්මථාශවම 

්මතුික පූර්ථුකු මතක් කරගේව ඕවෑ. ශම  තුදුරට් රට පුරා 

ුයාේත කරගේව කි ාා මම විශ මෂශ ගේම අශේ ගු  

අමාතයතුමාශගගේ ඉල්ලීමක් කරගේවයි ිටිශේ. ශමාකෙ,  අපි 

ෙගේවුා එක මැිකුරණ ශකාට්ධා් කට තමයි පුහුණු 

මධ්ය්මථාව ක් ාැබුශණ්. පුහුණු මධ්ය්මථාව ුයාේත වුශණා් 

කර්ථමාගේත ක්ශෂමත්ර ට අුතීර්ථණ ශුගේව ඉගේව, ඒ ුාශඋම 

ුි්තී  පුහුණුු ා ා ගගේව ඉගේව අ ට එ  ශාාවේ පිටිු ාක් 

ුවුා කි ාා මා ්රකා  කරගේව කැමැිකයි. එම නි්ා අපි ගු  

ඇමිකතුමාශගගේ ඉල්ාා සිටිගේව කැමැිකයි, ඉදිරි කාාශේම -ශ ල 

ුර්ථෂශේම ශ ෝ ා ව ුර්ථෂශේම-  පුහුණු මධ්ය්මථාව තුදුරට් 

පිිුමුගේව කටයුතු කරගේව කි ාා. 

ඇ්ත ු ශ ගේම ශම  ුවීම මැ ගේ කර්ථමාගේත ට විතරක් 

ශවාශුයි  ාපාගේශගේ. ශුව් ුයාපිික ්ඳ ා් අු ය ශුවුා. 

විශ මෂශ ගේම අෙ තු ණ පිරි් ්මු ා රැකි ාුාට ශපාශ ව 

අු්මථා ුැඩියි. ශමාකෙ, ගු  අග්රාමාතයතුමාශඋ රැකි ා ේ 

ාක්ෂශේ ුැඩ්ට ව  ටශ් ්මු  ක්ික ණ  ශ ෝාවා ක්රම  

මඟිගේ අෙ තු ණ පිරි් වි ාා ු ශ ගේ ්මු ා රැකි ාුාට ශ ාදා 

කර ්ශ ල අරදාණිගේ ණ  ා ා මශ ල ුැඩ්ට වක් ක්රි ා්මක 

ුවුා. ්මු ා රැකි ාුා ශ ශෙගේව  ාාශපාශරා්තු ුව අ ට 

ුි්තී  පුහුණුු ා ා ගගේව, විශ මෂශ ගේම කර්ථමාගේත ආර ලභ 

කරගේව  ාාශපාශරා්තු ුව අ ට ඒ ්ඳ ා පුහුණු ්මට 

අු්මථාුක් ා ා ශෙගේව ශමුැනි පුහුණු මධ්ය්මථාව ආර ලභ 

කරවුා ව ල ඒක ඉතාම් කාශාෝචිතයි  කි ාා ශ ල අු්මථාශවම 

මම ්රකා  කරගේව ඕවෑ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, අෙ දිව ඉදිරිප් කළ  දු දාෙල් 

්ාශ ෝධ්ව ගැව ගු  මගේීුු ගේ විවිධ් අෙ ්ම  ා ශ ෝාවා 

ඉදිරිප් කළා. ඒ ් ල ගේධ්ු මම මර්ථඝ ු ශ ගේ කථා කරගේව 

 ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ වැ ැ. වදා්, මා ශ ල කාරණ  කිු 

යුතුයි. ්ම ර ගු  මගේීුු  කිවුා, ්මාග ල ලි ා පදිාචි කරව 

අු්මථාශවම දාෙල් අ  කිරීශ ලම   ල   ල අ්ාධ්ාරණ ුවුා කි ාා. 

්ාමාවයශ ගේ ්මාගමක් ආර ලභ කරගේශගේ  මක් කමක් 

ිකශ ව,   ලකිසි දාොක් ආශ ෝාව කරගේව පුළුුගේ සෙවි යි. 

එුැනි අ  තමයි ්මාගමක් ලි ා පදිාචි ට පැමිශණගේශගේ. එම 

නි්ා ශමම ්ාශ ෝධ්ව තුළිගේ අ  කරව ගා්මතු ් ල ගේධ්ු 

්මාග ලුාට ශාාවේ  ාපෑමක් ඇික ශුයි කි ාා මම ිතගේශගේ 

වැ ැ. රා ට් ආො මක් අු යයි. කවුු  ශකාශ ාම විශවචව  

කළ් රා ක් පු්ුා ශගව  ගේව  දු පැව්ම අනිුාර්ථ ශ ගේම 

කළ යුතුයි.  දු පවුාා ආො  ල ා ා ගගේවුා ුාශඋම, මම 

කලිගේ කිවුා ුාශඋ ්මාග ල කළමවාකරණ  කරගේව, අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩා  නිසි අයුරිගේ ප් කරගේව, ූෂණ ුාචා වැතුු එම 

්මාග ල පු්ුා ශගව  ගේව ශ ල නිශ ෝග ඉු ල් ුවුා කි ව 

එක ශ ල අු්මථාශවම මා ්රකා  කරවුා. 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමා මට ශ ල අු්මථාු 

ා ා මම ගැව මශඋ ්මතුික  පිරිවමමිගේ මශඋ අෙ ්ම ෙැක්්ම නිම 

කරවුා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ,ට, ගු  තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශ්මව මගේීතුමා. ඔ තුමාට 

විවාඩි 11ක් ිකශ වුා. 

 
[අ.භා. 3.07] 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරය ප්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශ ාශ ාම ්මතුිකයි. 

ඉතාම්ම කාශාෝචිත පව් ශෙකක්  ටශ් ඉදිරිප් කර ඇික 

නිශ ෝග ් ල ගේධ්ශ ගේ තමයි අෙ අපි ්ාකච්ඡාශව ශ දිාා 

ඉගේශගේ. ්මාග ලුා  දු දාෙල් ්ාශ ෝධ්ව ක් පිළි ඳු තමයි අපි 

කථා කරගේශගේ. අශේ ්ම ර ගු  මගේීුු  ශමි ිකශ ව ශ ාඳ 

සි ල්ාම අමතක කරාා වරක පැ්තම ෙකිමිගේ කථා කළා. තු් 

්ම ර ගු  මගේීුු  ශ ාශ ාම මධ්ය්මථු, ්ම රු  ා 

ුරණා්මකු අෙ ්ම ඉදි රිප් කළා. ්ම ර ගු  මගේීුු  

අගේතගාමී විධි ට පක්ෂු අෙ ්ම ඉදිරිප් කළා. රා  නිශ ෝා  

කරව මගේීුරශ ක්  ැටි ට මම්  ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ 

ශ ල නිශ ෝග ගැව ්ම රු අෙ ්ම ්රකා  කරගේවයි. 

2016 අ  ුැ  ශ ෝාවාුක් අුවු, "්මාග ලුලිගේ අ  කරව 

 දු ු්ර තුවකට ුරක් ්ාශ ෝධ්ව  වි  යුතුයි" කි ාා අපි 

් ලමත කරගුව ාැබුුා. ඒ ශ ෝාවාු අපි ශ ල ගු  ්භාු තුළ 

අුවමත කරගුව ාැබුුා. ඒ අුවමික ට අුවකූාු තමයි 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, 2017 ු්රට ්ාශේක්ෂු  ශ ල 

්ාශ ෝධ්ව ගේ ක්රි ා්මක ශුගේශගේ. ශම ් රා  කරව ම ා 

අුැඩක්; කර්ථමාගේතකු ුගේශඋ, ්මාග ලකු ුගේශඋ ුයාපාර 

අඩපණ කරගේව ෙරව කූ ට සපා  මාර්ථගුා තු්  එක් 

්රිකලා ක්  ැටි ට්  ්ම ර මගේීුු  අර්ථථ ෙක්ුුව ාැබුුා.  

වදා් ශ ල  ්ඳ ා 011  අ  ුැ  ශල්ඛ්ව  තුළිගේ ශ ල ශ ෝාවා  

අශේ අුවමික ට  ට්  කර ගැනීම තුළයි ශ ලුා ඉදිරි ට ශගව 

 ගේශගේ.   

අවුු දු තුශවගේ තුවට ශ ල ආකාරශ ගේ ්ාශ ෝධ්ව ගේ වි  

යුතු  කි ව නිගමව ට අපි පැමිණුශගේ ඒ අුවුයි.  

්ාමාවයශ ගේ අවුු දු තුවකිගේ තුවකට කාා ් එක්ක දාෙශල් 

ුටිවාකම අඩු ුැඩි ශුවුා. රමශේ ුටිවාකම අඩු ුැඩි ශුවුා.  

 ඩු භාණ්ඩුා මිා ගණගේ අඩු ුැඩි ශුවුා. ශ ලුාට  ්ාශේක්ෂු  

  ල ්මාගමක් ඒ  ා ව ාාභ ගේ අඩු ුැඩි ශුවුා. ශ ලුාට 

්ාශේක්ෂු ශ ලුාශඋ ශුව්මක ල සිදු වි  යුතුයි.  

ඒ එක්කම මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශ ල ්මාග ල පිළි ඳ 

නිසි නි ාමව ක්, නිසි අධීක්ෂණ ක් ශ ල ්මාග ල නිසි ාකාර 

පු්ුාශගව  ාම ්ඳ ා  නිසි කළමවාකරණ ක්;   ඒ  ්ඳ ා  

ශ ාඳ   ශ්මු ක් ශෙගේවට අු යයි.  ඒ  ්ඳ ා් මිාක්  තීරණ  

ශුවුා; මිාක් නි ම ශුවුා. මීට අවුු දු   තරකට ප කට 

ඉ්මශ්ල්ාා ශ ල කටයුතු භාරු  අධීක්ෂණ  කරගේවට සිටි 

ශ්මුකයිගේ ාැබූ ුැුමේ ශවාශුයි අෙ ඒ  ශ්මුකයිගේ ා ගේශගේ. ඒ 

ශ්මුකයිගේශඋ ුැුමේ ුැඩි ශුවුා. ඒ  කාාශේ  ටිතා ප ුබක ල 

්ඳ ා ගි  වි ෙ ල ශවාශුයි ෙැගේ.  ඒ ්ඳ ා අු ය ුව වි ෙ ල ුැඩි 

ශුවුා.  ඒ ුාශඋ  ත්්ු ක් තුළ ු්ර තුවක  තරක  කාා 

පරා් කිගේ පුබු ්මුාභාවිකු ශ ලුා ුැඩි ්ශ ල ක්රි ාුලි ක්  

ුරෙක්  ැටි ට ව ල මම ෙකිගේශගේ වැ ැ.  කාලීවු ශ ලුා 

්ාශ ෝධ්ව  වි  යුතු  කි ව මතශේයි මම ඉගේශගේ. 

ශ ල ්මාග ල විවිධ්යි. ගු   ර්ථෂ ෙ සිල්ුා  නිශ ෝාය 

අමාතයතුමා නීතයුවකූාු සීමා්ිත ්මාග ල, ශපෞධ ගලික 

්මාග ල, ශපාදු ්මාග ල ආකාරශ ගේ ්මාග ල ාැයි්මතුුක් 

කි ුුව ාැබුුා.  ැ ැයි ්ාමාවයශ ගේ ්රාශ ෝගික ජීවිතශේ අපි 

ෙකිවුා, ්ම රවිට එකම පවුශල් අ ; තා්තා ්භාපික  ැටි ට,  

කළමවාකාර අධ්යක්ෂ මණ්ඩා   ැටි ට ෙු ුගේ,  ශවෝවාුු ගේ,  

රාිකශ ෝ ශ ාෙුා ශගව  පු්ුාශගව   ව ්මාග ල ිකශ ව  ු. 

එකම ුයාපාර ක්  එකම පවුාක් තුළ, විවිධ් ව ලුලිගේ  ලි ා 

පදිාචි කරුව ා ව  ු  අපි ෙකිවුා.  ශමශ ම ුැඩකට වැික  

්මාග ල; ුයාපාරික පරමාර්ථථ ්ඳ ා පමණක්  තු පිශපවුා ුාශඋ 

ඇික ශුව ්මාග ල ලි ා පදිාචි කරවුා ව ල  ්මාග ල ලි ා පදිාචි 

්ශ ල  ාැයි්මතුු ුැඩි වුණාට  එයිගේ  රටක ුබගික ට ශ මතුුක්  

ශුගේශගේ වැ ැ.  ්ැ ෑ විධි ටම ක්රි ාකාරී  ්මාග ල  ිකශ වුා 

ව ල තමයි   ුැෙග් ශුගේශගේ. එම නි්ා ශ ලුා පාාව  

කරගේවට්  විශ මෂශ ගේ   ශ ල ුාශඋ   ල නි ාමව ක් 

ිකශ වුා ව ල ශ ාඳයි.  

ඒකා ධ ධ් විපක්ෂශේ ්ම ර මගේීුු   ශ ාශ ාම 

අමාු ශුගේ කිඹුල් කඳුළු ශ ාවුා. ඒ ශගාල්ශාෝ 

ශකාගේත්රා්කාරයිගේට ශ ාශ ාම ආෙශරයි. ශකාගේත්රා් 

්මාග ලුාට  ඒ ශගාල්ශාෝ ඉතාම්ම ආෙශරයි.  අවුු දු  ෙ  ක 

ප ශළාුක කාා ක් ික්මශ්ම  ඒ මගේීුු ් , ඒ ඇමිකුු ්,  ඒ 

රාාය පාාක ුව්  අතර ඒ ශකාගේත්රා් ්මාග ල එක්ක ්  

් ල ගේධ්තාු  ිකබුණා. අපි ඒුා ෙගේවුා.  ඒුා ්රසිධ ධ්  ර ්ම. 

  ල   ල  ඇමිකුු ගේට  ඒ කාාශේ  " ten per cent", " five per 

cent "    ව  කට කතගේෙර පුා  ැම ිකබුණා.  අශේ රශට් ිකබුණු 

ෙැුැගේත ්ාුර්ථධ්ව ුයාපිික, පාරුල්  ැමශ ල ුයාපිික, ාාා  

ඉදිකිරී ල, ඇළ ශවලි  ශ ල සි ලුම ුයාපිිකුාදි ශකාගේත්රා් ුැඩ 

කටයුතු ්ඳ ා  තමගේශඋ ුබ ෙ ීමකු  ශ ාචයි ාා  දිසිශේ 

ශගාඩ ව,ාග් ශකාගේත්රා් ්මාග ලුාට නිසි ආකාරශේ 

ශටගේඩර්ථ පටිපා ටි කිගේ ශතාරු, ඒ කාාශේ ිටපු ්ම ර 

ශධ  පාාව  ාුතුගේශඋ  ඕවෑ එපාක ල මත  ශකාගේත්රා් එක   

ගි ා.  ශකාගේත්රා්  එක ගිිගේ  ඒ ්මාග ල  ා ව ෙැුැගේත 

ාාභශ ගේ   රපතළ ශකාට්ක්  ඒ ශකාගේත්රා් තුු පූාා කරව  

ශධ  පාාවර ාට, ශධ  පාාව වා ක ාට  ඒ ශකාගේත්ර්  

්මාග ල විසිගේ අත  ට දුගේවා. ඒ නි්ා තමයි   ශමෝටර්ථ  

්යිකල්ුලිගේ  ගි   ශධ  පාාකශ ෝ, push bicycle ුා ගි  

ශධ  පාාකශ ෝ, පිට රටුා; එාගාගේතශේ  ුාශඋම ශ ල ශකාළෙ 

වගරශේ    ආර්ථික ් ලප්,  ආර්ථික ුටිවාක ල ඇික  ම ා 

පරිමාණ ධ්වුතුගේ, විවිධ් ්මාග ලුා ිමිකු ුගේ, වි ාා 

ුතු ා ුා ිමිකු ුගේ, මගේදිරුා ිමිකු ුගේ ශ ල ්මාග ලුා 

පිිශටගේ තමයි ිතා ගගේවට  ැරි ශුව විධි ට ෙැුැගේත 

ශකෝටිපික ගේ  ුට   දිසිශේ  ප් වුශණ්.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මගේීතුමා, ඔ තුමාට තු විවාඩි ශෙකක කාා ක් 

ිකශ වුා. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරය ප්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගු  මගේීතුමනි, මම ඔ තුමාට ශ ෝාවාුක් කරවුා. 

රා ක්  ැටි ට ශකාගේත්රා් ්මාගමකිගේ ුාර්ථ කු අ  කරව 

ු පි ල් 01,000ක් ුව දාො ු පි ල් 5,000කිගේ ුැඩි කරාා 

265 266 

[ගු   ුබජි් ්ාා  ශපශර්ථරා  ම තා] 



2017  මැයි 1   

ු පි ල් 05,000ක් කරවශකාට ඒක ඒ ශගාල්ාගේට පුදුමාකාර 

විධි ට දුක ිශතව, කඳුළු ්ාගේව ශ මතුුව කාරණ ක්. 

ශකාගේත්රා් ්මාගමක ුාර්ථ ක ගා්මතුු ු පි ල් 5,000ක් ුැඩි 

කළාම, එශ්ම ුැඩි කරව ු පි ල් 5,000 එකතු ශුගේශගේ අශේ 

රශට් රාාය ආො මටයි. ඒුායිගේ ්ත ක් පා්ා ්රිකාාභ  

ාැශ ගේශගේ අශේ රශට් ාවතාුටයි. පුබගි  ආණ්ඩුශව 

ශධ  පාාව වා කශ ක්, තනි පුධ ගාශ ක් අත  ටිගේ ශකෝටි 

ගණගේ ගගේව ශකාට ශ ාඳයි. රාශේ ආො මක්  ැටි ට, සි ලු 

ශෙවාටම ්රිකාාභ ගාාශගව  ව පරිදි ු පි ල් 5,000ක්, 

10,000ක් ගගේවුා ව ල ඒක වරකයි. ශ ලුා අගේතුාම කථා. 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඒ එක්කම මම තු කාරණ ක් 

ඔ තුමාශඋ අුධ්ාව ට ශ ාදා කරවුා. පුබගි  කාාශේ විවිධ් 

්මාග ල ිකබුණා ශගේ. ශ ාශ ාම ආගේශෙෝාව ට ාක්වුණු ්මාග ල 

ිකබුණා. රාාපක්ෂ ්  ්මාගම, රාාපක්ෂ ්  පුත්ර ්මාගම, 

රාාපක්ෂ ්  ්ශ ෝෙර ්මාගම ුාශඋ විවිධ් ්මාග ල අශේ රශට් 

ිකබුණා. එක පවුාක්, ්ශ ෝෙරශ ෝ කිිප ශෙශවක්, ෙු ශුෝ ටික 

ඒ විධි ට එකතුවුණු ්මාග ල ිකබුණා. ඒ නි්ා මම ්ර මව ක් 

අ වුා. රාාපක්ෂ ්  ්ශ ෝෙර ්මාගම, රාාපක්ෂ ්  පුත්ර 

්මාගම අශේ රශට් ලි ා පදිාචි කශළම වැ ැ.  රපතළ විධි ට අශේ 

රශට් ් ලප් ූ රා කාපු, ු්ක ල අ් ප් කරග් රාාපක්ෂ ්  

්ශ ෝෙර ්මාගම, රාාපක්ෂ ්  පුත්ර ්මාගම අශේ රශට්  දුුලිගේ 

ශ ාරක ල කරග්තා මි්, අශේ රශට් අිා්ක ාවතාුට  දු දාෙල් 

ආපුබ ශගවශව වැ ැ. ඒ නි්ා මම ඔ තුමාශඋ අුධ්ාව  ශ ාදා 

කරවුා තනි පුධ ගාශ ක්  ැටි ට, පර ලපරාුක්  ැටි ට, 

තමගේශඋ අතුැසිශ ෝ  ැටි ට,- [ ාධ්ා කිරීමක්] ඔ  කෑ ග ව 

මගේීතුමගේාා් ඕුා කළා. ඒ ්ශ ෝෙර ්මාග ලුා  ැටි ට අශේ 

රශට්  දු ශගුගේශගේ වැතුු, ලි ා පදිාචි කරගේශගේ වැතුු අත  ට 

ශටගේඩර්ථ ්රොව  කරමිගේ, අත  ට ශකාගේත්රා් ්රොව  කරමිගේ, 

අශේ රශට් අිා්ක ාවතාුශඋ  දු දාෙල් මා ශකාල්ා කාපු, අශේ 

රශට් ාවතාුශඋ ආො  ල මා ශකාල්ා කාපු ඒ කෲර ආර්ථික  

පරධ ොා තමයි ශ ල   පාාව රාශේ ආර්ථික ්රිකප්ික 

ක්රි ා්මක ශුගේශගේ. එශ්ම ක්රි ා්මක ුව ආණ්ඩුශව තු් එක් 

්රිකලා ක් තමයි ශ ලක. ඒ එක්කම මට තු ුචව ක් කි ගේව 

ඕවෑ.  [ ාධ්ා කිරීමක්] 

ගශ ල ිකශ ව ුබළු ්ාවිධ්ාව, ්මශවච්ඡා ්ාවිධ්ාව, මරණාධ්ාර 
්මිික ුාශඋ ්ාවිධ්ාවුලිගේ අ  කරව  ධ ෙ ම  ශාාවේ දාොක් 
ශවාවුණ්, ු පි ල් 511ක පමණ ුැඩි්මක් ිකශ වුා.  ්මාා 
ුබභ්ාධ්ව  පමණක් පරමාර්ථථ  කරග් එුැනි ්මිික 
්ාවිධ්ාවුලිගේ ු පි ල් 511ක්, 1,000ක් ුාශඋ දාොක් ුැඩිපුර අ  
කිරීම ඇ්ත ු ශ ගේම රා  නිශ ෝාව  කරව මගේීුරශ ක් 
 ැටි ට  මම අුවමත කරගේශගේ වැ ැ. අපට පුළුුගේ ව ල, ඒුායිගේ 
අ  කරව  දු දාො තු් අඩු කරාා ් ව ක් ශෙවුා ව ල 
ශ ාඳයි. මම එ  ගු  ඇමිකතුමාශඋ අුධ්ාව ට් ශ ාදා කරවුා. 
[ ාධ්ා කිරීමක්] ඔව, මම ඒක ්ාශ ෝධ්ව ක්  ැටි ට ඉදිරිප් 
කරවුා. මරණාධ්ාර ්මිික විශ මෂයි, ්මාා ුබභ්ාධ්ව ්ාග ල 
විශ මෂයි, එුැනි ්මශවච්ඡා ්ාවිධ්ාව ්ඳ ා,- [ ාධ්ා කිරීමක්] ඔව. 
ු පි ල් 1,000 සිට ු පි ල් 1,500 ෙක්ුා ු පි ල් 511කිගේ  දු 
දාො ුැඩි කර ිකශ වුා. එ  ු පි ල් 1,000 සිට ු පි ල් 511 
ෙක්ුා අඩු කරගේව පුළුුගේ ව ල ශ ාඳයි. ු පි ල් 1,000ක්  ැටි ට 
ිකබුණු එම  දු දාො ු පි ල් 1,500ක් ශවාු, ු පි ල් 511 ෙක්ුා 
ප ළට  ැ්මශ්ා් ශ ාඳයි කි ා මම විශ මෂශ ගේ ශ ෝාවා 
කරවුා.  [ ාධ්ා කිරීමක්] මම ඒක ්ාශ ෝධ්ව ක්  ැටි ට 
ඉදිරිප් කරවුා ගු  මගේීතුමනි. 

 

ගු ඉ්දික අනුුද්ධා යහසපරත් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගශ ල ශකාගේත්රා් ාැශ ගේශගේ වැික ්මිිකුලිගේ එශ ම 

කළාට කමක් වැ ැ. 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරය ප්න මහසතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

වැ ැ. මරණාධ්ාර ්මිිකුලිගේ ශකාගේත්රා් ුැඩ කරගේශගේ 

වැ ැ. [ ාධ්ා කිරීමක්] මම ශ ල කාරණ  ගු  ඇමිකතුමාශඋ් 

අුධ්ාව ට ශ ාදා කරවුා. ගු  ුබජි් ්ාා  ශපශර්ථරා මගේීතුමා 

කිවුා, " ැම මැිකුරණ ශකාට්ධා් කම ුවීම මැ ගේ පුහුණු 

මධ්ය්මථාව ආර ලභ කර ිකශ වුා." කි ාා. කි ගේව කවගාුමයි, 

ශ ල කාරණ  මම් අෙ තමයි ෙැවග්ශ්. මශඋ ආ්වශේ එශ ම 

ශෙ ක් ඇික කරාා වැ ැ. ගු  ඇමිකතුමනි, මශඋ ආ්වශේ් 

්රාශධ ීය  ශල්ක ල ශකාට්ධා් ශෙකක් ිකශ වුා. පඬුු්මුවුර 

ආ්ව ට පුහුණු මධ්ය්මථාව ශෙකක් ා ා ශෙගේව කි ාා මා 

ඉල්ාා සිටිවුා. කෑගල්ාට එශ ම දුගේවාට මශඋ ආ්ව ට 

එශ ම මාා වැ ැ. ශ ලක මශඋ ශපෞධ ගලික ඉල්ලීමක්.  ඒ 

පිළි ඳු් අුධ්ාව  ශ ාදා කරමිගේ මශඋ ුචව ්මු ල්ප  අු්ගේ 

කරවුා. ශ ාශ ාම ්මතුිකයි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. S. Viyalanderan, you have 

twenty minutes.  
 

 

[பி.ப. 3.39] 

 

ගු එ ප්. වියායල්්දිර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ச. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

மகத்ததொழில் ேற்றும் வொணிப அலுவல்கள் அமேச்சுக்குொிய 

கம்பனிகள் சட்டம் ேற்றும் சங்கங்கள் கட்டமளச் சட்டத்தின் 

கீழ் ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பொன இன்மறய விவொதத்திமல 

மபசுவதற்குச்  சந்தர்ப்பம் தகொடுத்தமேக்கு நன்றி. இன்று 

கிழக்கு ேொகொணத்திமல இவ்வமேச்சுக்குக் கீழ் வருகின்ற 

20க்கு மேற்பட்ட ததொழிற்சொமலகள், கடந்த 30 வருடங்களுக்கு 

மேற்பட்ட யுத்த நடவடிக்மககள் மபொன்ற இன்மனொரன்ன 

கொரணங்களினொல் தசயலிழந்திருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட இந்த 

அமேச்மசொடு சம்பந்தப்பட்ட ததொழிற்சொமலகமள இந்த 

நல்லொட்சியிமல எவ்வொறொவது திறக்க மவண்டும் என்பதற்கொக 

நொங்கள் பல தடமவகள் மபசியிருக்கின்மறொம்.  

ஆனொல்,  எங்களுமடய ேண் வளத்மத, ேனித வளத்மதப் 

பொதிக்கொத இத்தமகய ததொழிற்சொமலகமளத் திறக்கின்ற 

விடயத்திமல கவனம் தசலுத்துவமத விடுத்து, குறிப்பொக 

ததன்னிலங்மகயிலுள்ள பணம் பமடத்தவர்கமள அப் 

பகுதிக்குக் தகொண்டுவந்து அவர்கமள மேலும் பணம் 

பமடத்தவர்களொக்குவதற்கொன சில தசயற்றிட்டங்கமளமய 

கடந்த அரசு ேிகச் சிறப்பொக முன்தனடுத்தது. குறிப்பொக 

ேட்டக்களப்பிலுள்ள பொசிக்குடொப் பகுதியிமல சுற்றுலொ விடுதி 

அமேப்பதற்கொக, அங்மக ேீன்பிடித் ததொழிமலச் தசய்து 

தங்களது வொழ்வொதொரத்மத ஓட்டிக்தகொண்டிருந்த 550க்கு 

மேற்பட்ட குடும்பங்கமள அப்பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத் 

தினொர்கள். குறிப்பொக, கடந்த அரசுக்கு விசுவொசேொனவர்கள், 

கடந்த அரமசொடு இமணந்திருந்தவர்கள் பலர் இத்தமகய 

சுற்றுலொ விடுதிகளிமல முக்கியேொன பங்குதொரர்களொக - 

உொிமேயொளர்களொக இருக்கிறொர்கள். பொசிக்குடொப் பகுதி 

யிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட 550க்கு மேற்பட்ட அந்த 

ேீனவக் குடும்பங்களுக்கு  இன்றுவமர அவர்கள் வொழ்வதற் 

கொன சிறுதுண்டு நிலம்கூட ஒதுக்கப்படவில்மல. கிட்டத்தட்ட 

80 வீதேொன குடும்பங்கள் அங்மக கொணிகமள இழந்து வீடுகள் 
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இல்லொேல் உறவினர்களின் வீடுகளிலும்  வொடமக 

வீடுகளிலும் வொழுகின்றனர். கிட்டத்தட்ட 60 முதல் 100 

வருடங்களொக வொழ்ந்த அந்த ேக்களில் ஒருவருக்குக்கூட கொணி 

தகொடுக்கப்படவில்மல. ஆரம்பத்தில் அந்தப் பகுதியிலிருந்து 

அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டமபொது, அவர்களுமடய 

ேீன்பிடித் ததொழிமல மேம்படுத்துகின்ற வமகயில் கட்டிடங்கள் 

அமேத்துத் தருவதொகவும் அவர்களுக்கொன கொணிகமளக் 

தகொடுத்து அந்தக் கொணிகளில் அவர்களுக்கொன வீடுகமள 

அமேத்துத் தருவதொகவும் தசொல்லப்பட்டது. ஆனொல், 

இன்றுவமர எந்தவிதேொன நடவடிக்மககளும் எடுக்கப் 

படவில்மல.  

இன்று அந்தச் சுற்றுலொ விடுதிகள்மூலம் பல இலட்சம் 

ரூபொய் வருேொனம் தபறப்படுகிறது. ஆனொல், பொசிக்குடொப் 

பிரமதசத்மதச் சுற்றியிருக்கின்ற பகுதிகளிமல இருக்கின்ற 

இமளஞர், யுவதிகளில் ேிகவும் குமறந்தளவினருக்மக மவமல 

வொய்ப்பும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், பொசிக் 

குடொவிமல சுற்றுலொ விடுதி அமேத்தொல், “நொங்கள் அந்தப் 

பிரமதசத்திலுள்ள இமளஞர், யுவதிகளில் 60 வீதேொமனொருக்கு 

மவமலவொய்ப்புக்கமளத் தருமவொம்” என்று தசொன்னொர்கள்.  

ஆனொல், இன்று அந்தப் பகுதிமயச் மசொோ்ந்தவர்களில் 10 

வீதேொமனொருக்குக்கூட மவமலவொய்ப்பு வழங்கப்படவில்மல. 

ஆகமவ, இவ்வொறொன நிமலமேகள் இந்த நல்லொட்சியிலும் 

ததொடர்வததன்பமத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. இந்த 

நல்லொட்சிமயக் தகொண்டுவந்த எங்கள் ேக்களுக்கு அது ேிகவும் 

மவதமனமயக் தகொடுக்கின்ற தசயற்பொடொக இருக்கின்றது.   

அதுேொத்திரேல்ல, இன்று மகத்ததொழில் ேற்றும் வொணிப 

அமேச்சுக்கு உட்பட்டதொக இருக்கின்ற வொமழச்மசமன கொகித 

ஆமல 354 ஏக்கர் நிலப்பரப்மபக் தகொண்ட ேிகப் தபொிய 

ஆமலயொகும்.  இந்தக் கொகித ஆமல ததொடர்பொக நொனும் சக 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்களும் பல தடமவகள் இங்கு 

உமரயொற்றியிருக்கின்மறொம். குறிப்பொக, 2015ஆம் ஆண்டு 

09ஆம் ேொதம் 01ஆம் திகதி இலங்மக ஜனநொயக மசொசலிசக் 

குடியரசின் எட்டொவது பொரொளுேன்றம் ஆரம்பித்ததிலிருந்மத 

இந்தக் கொகித ஆமலமய ேீளப் புனருத்தொரணம் தசய்து 

அமதத் திரும்ப இயங்க மவப்பதற்கொன நடவடிக்மககமள 

மேற்தகொள்ளுேொறு மகட்டுக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். ஒரு 

கொலகட்டத்திமல அந்தக் கொகிதத் ததொழிற்சொமலயிமல 3,500 - 

4,000 மபொோ் வமரயில் மவமல தசய்தொர்கள்.  அது ஒரு ேிகப் 

தபொிய கொகித ஆமல. ஆனொல், இன்று அது தகொஞ்சம் 

தகொஞ்சேொகச் தசயலிழந்து தசல்கின்றது. ஆகமவ, இவ் 

வொறொன ஒரு ேிகப் தபொிய கொகித ஆமல தசயலிழந்து 

தசல்வதனொல், கிழக்கு ேொகொணத்திமல குறிப்பொக, 

ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திலிருக்கின்ற தபருேளவொமனொருக்கு 

மவமல வொய்ப்பு வழங்கக்கூடிய வொய்ப்பும் இல்லொேற் 

மபொயிருக்கிறது. இதனொல்தொன் நொங்கள் இந்தக் கொகித 

ஆமலயில் அதிகளவு கவனத்மதச் தசலுத்தி, அதமன இயங்க 

மவக்கும்படி மகட்கிமறொம்.  

ஆனொல், தசயலிழந்து மபொகின்ற இந்த ஆமலமயப் 

புனரமேப்புச்தசய்து, அதற்குொிய முதலீட்டொளர்கமளக் 

தகொண்டுவந்து திறப்பதற்குப் பதிலொக அந்தப் பகுதியிமல 

ேதுபொன உற்பத்திச்சொமல ஒன்மற அமேக்கின்றொர்கள். இந்த 

நல்லொட்சி அரசு "ேதுமபொமதயற்ற நொடொக இந்த நொட்மட 

ேொற்றுமவொம்" என்று கூறிக்தகொண்டு ஆட்சிக்கு வந்தது. 

இருந்தொலும், இன்று எேது பிரமதசத்தில் ஒரு ேதுபொன 

உற்பத்திச்சொமல கட்டப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. சனத் 

ததொமக வீதத்திற்மகற்ப பொர்க்கும்மபொது ஏற்தகனமவ 

இலங்மகயிமல ேதுபொன சொமலகள் அதிகேொகக் கொணப்படக் 

கூடிய இடேொக ேட்டக்களப்பு ேொவட்டம் இருக்கின்றது. கடந்த 

அரசின் ஆட்சிக்கொலத்தில் 20இற்கு மேற்பட்ட ேதுபொன 

சொமலகள் அங்மக திறக்கப்பட்டன. ேட்டக்களப்பில் 

தவருகலிலிருந்து துமறநீலொவமண வமர ேதுபொன சொமலகள் 

கொணப்படுகின்றன. குறிப்பொக, நகர்ப்புறத்திற்கப்பொல் 

வறுமேக்மகொட்டுக்குக் கீழ் வொழ்கின்ற, ஏமழ ேக்கள் 

வொழ்கின்ற கிரொேப்புறங்களிமல, யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்டு 

வொழ்வொதொரத்மத இழந்து அன்றொடம் கூலித்ததொழில் தசய்து 

ேிகவும் கஷ்டப்படுகின்ற ேக்கள் வொழ்கின்ற பகுதிகளிமல 

ேதுபொன சொமலகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த அரசின் 

ஆட்சிக் கொலத்திமல, கூலித்ததொழில் தசய்து வொழ்கின்ற, 

பொதிக்கப்பட்ட ேக்கள் வொழ்கின்ற கரடியனொறு, ேொங்மகணி, 

தகொக்கட்டிச்மசொமல மபொன்ற பிரமதசங்களிமல ேதுபொன 

சொமலகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றுக்குொிய உொிமே 

யொளர்கள்  புத்தளம், தகொழும்பு ஆகிய மவறு ேொவட்டங்கமளச் 

மசொோ்ந்தவர்கள். ேக்களின் ஆர்ப்பொட்டங்கள் கொரணேொக 

மூடப்பட்டிருந்த சில ேதுபொனச்சொமலகள்கூட இன்று ேீண்டும் 

திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

இவ்வொறு ேக்கள் ேதுபொனத்தினொல் சீரழிந்து மபொகின்ற 

சூழலிமல, இந்த நல்லொட்சியிலொவது எங்கள் ேொவட்டத்திற்குள் 

எந்த விதத்திலும் ேதுபொனம் உள்நுமழவதற்கு அனுேதிக்கக் 

கூடொது, அங்கு எந்த ேதுபொனச்சொமலமயயும் திறப்பதற்கு 

அனுேதிக்கக்கூடொது என்ற வமகயிமல நொங்கள் ேிகவும் 

கவனேொகச் தசயற்பட்டு வந்மதொம். இருந்தமபொதிலும் அங்கு 

தற்தபொழுது கல்குடொ பகுதியிமல தேண்டிஸ் கம்பனி 450 

மகொடி ரூபொய் தசலவிமல ஓர் எொிசொரொய 'பக்ரறி'மயக் 

கட்டிக்தகொண்டிருக்கின்றது. இது இலங்மகயிமல சொரொய 

உற்பத்திக்கு ேிகவும் பிரபல்யேொன கம்பனியொகும். 'தேண்டிஸ்' 

சொரொயத்மத உற்பத்தி தசய்கின்ற அந்தக் கம்பனிதொன் இன்று 

அங்கு குறித்த 'எதமனொல் பக்ரறி'மய நிறுவிக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், இதமன அமேப்பதிமல ஒரு 

தவளிப்பமடயொன தன்மே இல்மல. அங்கு அவர்கள் 

மவமலவொய்ப்மப வழங்குவதொக இருந்தொல் எத்தமன மபருக்கு 

மவமலவொய்ப்மப வழங்க முடியும்? என்பது ததொடர்பில் 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் ஏற்தகனமவ மபசியிருக்க 

மவண்டும். அங்கு இருக்கின்ற பிரமதச சமபயினர் ேற்றும் 

ேக்கள் பிரதிநிதிகள் என்று பலரும் அதற்கு எத்தமனமயொ 

தடமவகள் எதிர்ப்புக்கமளத் ததொிவித்தமபொதிலும் 

அவற்மறயும் தொண்டி இந்தச் தசயற்பொடு நடந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது.  

அதுேொத்திரேல்ல, இன்று ேட்டக்களப்பிமல ஓட்டுத் 

ததொழிற்சொமல உட்பட எத்தமனமயொ குடிமசக் மகத்ததொழில் 

சொர்ந்த ததொழிற்சொமலகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன; அழிந்து 

மபொயிருக்கின்றன. அவற்மற ேீண்டும் திறக்க மவண்டும். 

கொரணம், இன்று வடக்கு, கிழக்கிமல 1,35,000 க்கும் மேற்பட்ட 

தபண்கள் தமலமேதொங்குகின்ற குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. 

குறிப்பொக, ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திமல அவ்வொறொன 36,500 

க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வொழ்கின்றன. அவர்களுக்கு 

அங்கு ததொழில்வொய்ப்புக்கமள வழங்க முடியும். உண்மேயிமல 

வடக்கு, கிழக்கு யுத்தத்தினொல் ேிகவும் மேொசேொகப் 

பொதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஆகும். கண்மண இழந்தவர்கள், 

மககமள இழந்தவர்கள், கொல்கமள இழந்தவர்கள் என்று 

அங்கு 7,000 க்கும் மேற்பட்ட ேொற்றுத் திறனொளிகள் 

இருக்கின்றொர்கள். இந்தத் ததொழிற்சொமலகமளத் 

திறப்பதன்மூலம் அவர்களுக்கும் அவற்றில் மவமலவொய்ப்மப 

வழங்க முடியும். இயற்மக வளத்திற்கு, ேனித வளத்திற்குப் 

பொதிப்பில்லொத இந்தத் ததொழிற்சொமலகமள இந்த நல்லொட்சி 

அரசு கவனத்தில் எடுத்து அவற்மறப் புனருத்தொரணம் தசய்து 
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விமரவில் திறந்துமவப்பமதொடு, கொல இழுத்தடிப்பின்றி 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு மவமலவொய்ப்மப வழங்குவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டும் என்றும் நொன் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன்.  

உண்மேயிமல இன்று ேட்டக்களப்மப எடுத்துக் 

தகொண்டொல், அது ததன்மன வளமுள்ள ஒரு ேொவட்டேொகும். 

திருமகொணேமல, அம்பொமற என்பனவும் ததன்மன வளமுள்ள 

ேொவட்டங்களொகும். ஆகமவ, அங்கு ததன்மன சொர்ந்ததொன 

ததொழிற்சொமலகமள - ததன்மனமயொடு சம்பந்தப்பட்ட 

தபொருட்கமள உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய ததொழிற்சொமலகமளத் 

திறந்துமவப்பதில் மகத்ததொழில் ேற்றும் வொணிப அலுவல்கள் 

அமேச்சு கவனம் தசலுத்த மவண்டும் என்று 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அது ேொத்திரேல்ல, கிழக்கு பமன 

வளத்மதக் தகொண்டதொகவும் இருக்கின்றது. வடக்குடன் 

ஒப்பிடும்தபொழுது அங்கு பமன வளம் குமறவொக இருந்தொலும், 

அங்கு பமன வளம் உள்ள பிரமதசங்களில் அந்த பமன 

வளத்மதக் தகொண்டு பனம்தபொருள் உற்பத்தித் 

ததொழிற்சொமலகமளத் திறந்துமவக்க மவண்டும். இவ்வொறு 

ததன்மனமயொடு சம்பந்தப்பட்ட மூலப்தபொருட்கமளக் 

தகொண்ட, பமனமயொடு சம்பந்தப்பட்ட மூலப்தபொருட்கமளக் 

தகொண்ட ததொழிற்சொமலகமள நிறுவுவதன்மூலம் அங்கு 

தபண்கள் தமலமேதொங்குகின்ற - கணவமன இழந்து 

வொழ்கின்ற குடும்பங்களுக்கு நிச்சயம் ததொழில்வொய்ப்மப 

வழங்கி அவர்களுமடய வொழ்க்மகயில் ஒரு ேொற்றத்மதக் 

தகொண்டுவர முடியும். அதுேொத்திரேல்ல, ேொற்றுத் 

திறனொளிகமளயும் இவ்வொறொன ததொழிற்சொமலகளிமல 

ஓரளவுக்கொவது இமணத்துக்தகொண்டு அவர்களொல் தசய்ய 

முடிந்த மவமலகமள வழங்கி அவர்களுமடய வொழ்க்மகயிலும் 

ஒரு ேொற்றத்மத உண்டுபண்ண முடியும்.  

இது ேொத்திரேல்ல, கிழக்கு ேொகொணம் கொல்நமட 

வளர்ப்புக்கும் பிரபல்யேொனது. குறிப்பொக ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டம் அதிகளவொன கொல்நமடகமளக் தகொண்டதொகும். 

ஆகமவ, அங்கு மகத்ததொழில் ேற்றும் வொணிப அலுவல்கள் 

அமேச்சு கொல்நமடகமளொடு சம்பந்தப்பட்டதொன அதொவது 

கொல்நமடகளுக்குத் மதமவயொன உணவுப் தபொருட்கமள - 

தீனிகமள உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய ததொழிற்சொமலகமளக்கூட 

உருவொக்க முடியும். அதன்மூலம் அங்கு மவமலவொய்ப்புக் 

கமளப் தபற்றுக்தகொடுக்க முடியும்.  

இன்று தசங்கல் உற்பத்திமய எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அம்பொமற, ேட்டக்களப்பு ேொவட்டங்களிமல 20,000 க்கும் 

மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் தசங்கல் உற்பத்திக்கு ஊடொகத் 

தங்களுமடய வொழ்வொதொரத்மத நடத்திக்தகொண்டிருக்கின் 

றொர்கள். ஆகமவ, அங்கு தசங்கல் உற்பத்திமயொடு 

சம்பந்தப்பட்டதொன ததொழிற்சொமலகமள உருவொக்க முடியும். 

ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திமல, படுவொன்கமரப் பகுதியிமல 

ேிகச் சிறந்த களிேண் கொணப்படுகின்றது. அங்கு யுத்த 

கொலத்திற்கு முன்பு களிேண் ஆய்வுகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டு 

ஓடு உற்பத்தி உட்படக் களிேண்ணுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

தபொருட்கமள உற்பத்தி தசய்வதற்கு அந்தக் களிேண் ேிகவும் 

சிறந்தது என்று ததொிவுதசய்யப்பட்டது. அந்தத் ததொழிமல 

நம்பி கிட்டத்தட்ட 20,000 குடும்பங்கள் வொழ்கின்றன. அங்கு 

அத்தமகய மூலப்தபொருள் இருப்பதனொல், குறித்த ததொழிமல 

மேம்படுத்தும் வமகயில் அங்கு தசங்கல் அறுக்கின்ற 

இயந்திரங்கள் மபொன்ற வசதிவொய்ப்புக்கமள வழங்கி, அந்த 

உள்ளூர் உற்பத்திமய அதிகொிக்க மவண்டும். “ பலமர 

அழித்துச் சிலமர வொழமவப்மபொம்” என்ற நிமலப்பொட்டில் நொம் 

பயணிக்க முடியொது. உதொரணேொக, சீதேந்துக் கற்கமள 

உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய இயந்திரங்கமளக் தகொண்ட ஒரு 

ததொழிற்சொமலமய அமேக்கும்தபொழுது, நிச்சயேொக அதில் 10 

மபொோ் மவமலதசய்ய முடியும். ஆனொல், அவ்வொறு சீதேந்துக் 

கற்கமள அறுக்கின்ற ததொழிற்சொமலமய அமேப்பதனொல், 

தசங்கல் உற்பத்தி தசய்கின்ற 4,500 குடும்பங்கள் 

பொதிக்கப்படுகின்றன. அத்தமகய நிமலமய இப்தபொழுது 

அங்கு உருவொகியிருக்கின்றது. 

எனமவ, இந்த நொட்மட ஒரு சிறந்த அபிவிருத்திப் 

பொமதயில் தகொண்டுமபொகமவண்டுேொனொல், ஒவ்தவொரு 

பிரமதசத்திலும் இருக்கின்ற வளங்கமளச் சொியொன முமறயில் 

இனம்கண்டு, அங்கிருக்கின்ற ேனித வளத்மதக்தகொண்டு 

அவற்றினூடொக உச்ச பயமன அமடயமவண்டும்.  

அதுேொத்திரேல்ல, அத்தமகய உள்ளூர் வளங்கமளப் 

பயன்படுத்தி உற்பத்திகமள அதிகொிப்பதன்மூலம் அவற்மற 

ஏற்றுேதி தசய்கின்ற நொடொக ேொற்றமுடியும். அவ்வொறு 

எங்களுமடய நொடு ேொறும்தபொழுதுதொன், நிச்சயேொக 

அபிவிருத்திமய மநொக்கிய பொமதக்குள் தசல்லமுடியும். 

இல்லொவிட்டொல், எேது நொடு தவளிநொடுகமள நம்பி 

அங்கிருந்து தபொருட்கமள இறக்குேதி தசய்துதகொண்டிருக் 

கின்ற ஒரு நொடொகமவ இருக்கும். எேது நொட்மட 

அண்ேித்திருக்கின்ற எத்தமனமயொ நொடுகள் இன்று ேிகவும் 

மவகேொக அவற்றின் ஏற்றுேதிகமள அதிகொித்துக்தகொண்டிருக் 

கின்றன; அவற்றினது உள்ளூர் வளங்கமளச் சொியொக 

இனம்கண்டு, அவற்மற அமடயொளப்படுத்தி, ேனித வளம் 

மூலம் அவ்வளங்கமளப் பயன்படுத்தி முன்மனற்றப் பொமதயில் 

சிறப்பொகச்  தசன்றுதகொண்டிருக்கின்றன. ஆகமவ, நொங்கள் 

இத்தமகய விடயங்களிமல கவனம் தசலுத்தமவண்டும். 

அதுமபொல், ேரமுந்திொிமகச் தசய்மக என்பது ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டத்திமல ேிகவும் பிரபல்யேொன ஒரு ததொழிலொக 

இருக்கின்றது. அந்தவமகயில் ேரமுந்திொிமகப் பழத்திலுள்ள 

பருப்புக்கமள எடுத்து அவற்மறச் சொியொன முமறயில் pack 

பண்ணி ஏற்றுேதி தசய்யமுடியும். அந்தத் ததொழிலிமல 

ஈடுபடுமவொருக்குத் மதமவயொன ேொனியங்கமள வழங்கு 

வமதொடு, ேரமுந்திொிமகப் பருப்புக்கமள உமடத்து 

மவறுபடுத்தி சொியொன முமறயிமல pack பண்ணக்கூடிய 

இயந்திரங்கமளயும் வழங்கி, அது ததொடர்பொன 

சிறுமகத்ததொழில் மபட்மடகமள உருவொக்கமவண்டும். 

இவற்றின்மூலம் அங்கிருக்கின்ற ேனித வளத்மத இன்னும் 

அதிகேொகப் பயன்படுத்தி, அந்த ேக்களுமடய வொழ்க்மகயில் 

ஒரு ேொற்றத்மதக் தகொண்டுவரமுடியும்.  

யுத்தத்தினொல் நலிவமடந்திருக்கின்ற பகுதிகமளக் 

கட்டிதயழுப்ப மவண்டுேொனொல் நொங்கள் அங்கிருக்கின்ற 

வளங்கமளச் சொியொன முமறயில்  பயன்படுத்தமவண்டும். 

ேொறொக, பிமழயொன அரசியல் நடவடிக்மககள்மூலம் அந்தப் 

பகுதிகமளக் கட்டிதயழுப்ப முடியொது.  அபிவிருத்தி என்ற 

தபயொில் அங்குள்ள நிலங்கமள மவறு இடங்களிலிருந்து 

வருகின்றவர்களுக்கு வழங்குவதன்மூலம் நொங்கள் எங்களு 

மடய பகுதிகமளக் கட்டிதயழுப்ப முடியொது. ஆகமவ, 

இருக்கின்ற வளங்கமள மவத்துக்தகொண்டு எவ்வொறு 

முன்மனொக்கிச் தசல்லலொம் என்பமதப் பற்றிச் 

சிந்திக்கமவண்டும்.  

இன்று கிழக்கு ேொகொணத்திமல 20க்கும் மேற்பட்ட 

ததொழிற்சொமலகள் மூடப்பட்டு இருப்பதனொல் - ேட்டக்களப்பு, 

அம்பொமற, திருமகொணேமலயில் குடிமசக் மகத்ததொழில் 

சொர்ந்த சிறுததொழிற்சொமலகள் மூடப்பட்டிருப்பதனொல் 

25,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்களுமடய ததொழில்கமள 

இழந்துநிற்கின்றொர்கள். ேட்டக்களப்பிமல 2,800க்கும் 

மேற்பட்டவர்கள் களிேண்மணப் பயன்படுத்தி சட்டி, பொமன 
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தசய்கின்ற ததொழிமலச் தசய்கின்றொர்கள், குறிப்பொக, 

இத்தமகய ததொழில்கமளப் தபருேளவில் தசய்கின்ற 

தபண்கள், தங்களுமடய ததொழில்கமள இழந்து நிற்கின் 

றொர்கள். ஆகமவ, அத்தமகய ததொழில்கமளச் தசய்பவர்களுக்கு 

உதவித் ததொமககமள வழங்கி, அந்தத் ததொழில் தசய்யப்பட்ட 

இடங்கமளப் புனருத்தொரணம் தசய்து அவர்களுக்குத் 

மதமவயொன வசதிகமளச் தசய்துதகொடுக்க மவண்டும். 

அவ்வொறு தசய்தொல், நிச்சயேொக அத்தமகய தபொருட்கமள 

எேது நொட்டு ேக்களின் மதமவகளுக்குப் பயன்படுத்துவமதொடு, 

தவளிநொடுகளுக்கும் ஏற்றுேதி தசய்யக்கூடிய வொய்ப்பு ஏற்படும் 

என்பமத நொன் இந்த இடத்தில் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன். 

அடுத்து, அமனத்து முகொமேத்துவ உதவியொளர்களுமடய 

சில மகொொிக்மககமளயும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நொன் இந்த 

அமவயிமல பதிவுதசய்ய விரும்புகின்மறன். இந்தக் மகொொிக்மக 

கமள அரசொங்கம் கவனத்திற்தகொண்டு அவற்மற 

நிமறமவற்றிக்தகொடுக்குேொறு மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

அமவயொவன:  

* தபொதுமுகொமேத்துவ உதவியொளர் மசமவ” என்பமத 

“முகொமேத்துவ உத்திமயொகத்தர் மசமவ” என 

ேொற்றுதல் மவண்டும்;  

* 2 0 1 3ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் தசய்யப்பட்ட 

முகொமேத்துவ உதவியொளர் மசமவ தரம் I க்குொிய 

விமனத்திறன் தமடதொண்டல் பொீட்மசயிமன 

நீக்குதல் மவண்டும்;  

* 2013ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் தசய்யப்பட்ட மசமவப் 

பிரேொணக் குறிப்பினொல் தரம் I, தரம் II ஐச் மசொோ்ந்த 

உத்திமயொகத்தர்களுக்கு ஏற்பட்ட மசமவ மூப்பு 

முரண்பொட்டிமனத் தீர்த்தல் மவண்டும்;  

* 2013ஆம் ஆண்டில் நீக்கப்பட்ட பொீட்மச மூலேொன 

பதவியுயர்வுகமள ேீண்டும் நமடமுமறப்படுத்துதல் 

மவண்டும்;  

* முகொமேத்துவ உதவியொளர் மசமவ விமசட தரம் என 

ஒன்றிமன உருவொக்கி, தரம் Iஇல் விதந்துமரக் 

கப்பட்ட கொலத்திமன நிமறவுதசய்யும் அமன 

வருக்கும் இவ்விமசட தரத்திற்கு பதவி உயர்வு 

வழங்குதல் மவண்டும்; 

* ஆட்மசொோ்ப்பின்மபொது, அங்கீகொிக்கப்பட்ட பல்கமலக் 

கழகம் ஒன்றின் பட்டம் அல்லது அதற்கு சேேொன 

மவகமள அடிப்பமடக் கல்வித் தமகமேயொக்குதல் 

மவண்டும்;  

* முகொமேத்துவ உதவியொளர் மசமவக்குொிய சம்பள 

அளவுத்திட்டத்திமன MN 4 அல்லது அதற்குச் சேேொன 

சம்பள அளவுத்திட்டத்திற்கு தகொண்டுவரல் மவண்டும்;  

* முகொமேத்துவ உதவியொளர் மசமவயில் அதிசிறப்பு 

தரத்தில் நீண்டகொலேொக இருப்பவர்கமள ஊக்கப் 

படுத்தும் வமகயில், விதந்துமரக்கப்பட்ட கொலம் 

ஒன்றிமன நிமறவுதசய்பவர்கள் தபற்றுக் தகொள்ளக் 

கூடியவொறொன தர நிர்ணயம் ஒன்றிமனச் தசய்து, 

அவர்களுக்தகன சம்பள அளவுத்திட்டம் ஒன்றிமன 

உருவொக்குவதுடன், வொிவிலக்களிப்பு தசய்யப்பட்ட 

வொகனம் ஒன்றிமனப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கும் வசதி 

தசய்தல் மவண்டும்;  

* மசமவ மூப்பு அடிப்பமடயில் தபற்றுக் 

தகொள்ளக்கூடிய பதவிப் தபொறுப்புகமள அரசியல் 

ேற்றும் அதிகொர தமலயீடுகள் இல்லொது நியொயேொன 

முமறயில் வழங்க மவண்டும்;  

* இலங்மக நிருவொக மசமவக்கு ஆட்மசொோ்ப்புச் தசய்யும் 

மபொட்டிப் பொீட்மசயில் ேட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

சதவீதேொக தற்மபொது கொணப்படும் 20% இமன 40%

ஆக அதிகொிக்க மவண்டும்;  

* இலங்மக நிருவொக மசமவக்கு ஆட்மசொோ்ப்புச் தசய்யும் 

மபொட்டிப் பொீட்மசயில் மசமவ முதிர்ச்சி அடிப் 

பமடயில் நிரப்பப்படவுள்ள தவற்றிடங்கமள 

முகொமேத்துவ உதவியொளர் மசமவயில் அதிசிறப்பு 

தரத்தில் உள்ளவர்களில் விதந்துமரக்கப்பட்ட கொல 

அளவிமனப் பூர்த்தி தசய்தவர்கமளக்தகொண்டு நிரப்ப 

ஏற்பொடு தசய்தல் மவண்டும்;  

* தொபன நமடமுமற, சுற்றுநிருபங்கள், பிரேொணக் 

குறிப்புகமள உொியவொறு நமடமுமறப்படுத்தொேல் 

விட்டதனொல் அரச ஊழியர்களுக்கும் தபொது 

ேக்களுக்குேிமடயில் ஏற்பட்ட பொதிப்புகமளயும் 

அதசௌகொியங்கமளயும் நீக்கும்தபொருட்டு அமனத்து 

அரச அலுவலகங்களும் உயர் அதிகொொிகளும் 

அவற்மற உொியவொறு நமடமுமறப்படுத்தல் 

மவண்டும்;  

* ேொகொண சமபயினொல் ஆட்மசொோ்ப்புச் தசய்யப்படும் 

கணக்கொய்வு உத்திமயொகத்தர், சிறுவர் நன்னடத்மத 

உத்திமயொகத்தர், சமூக மசமவ உத்திமயொகத்தர் 

மபொன்ற பதவிகளின் ேட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொீட்மச 

களில் பட்டதொொி அல்லொத முகொமேத்துவ உதவியொ 

ளர்களும் மதொற்றுவதற்கொன சந்தர்ப்பத்திமன 

வழங்குதல் மவண்டும்.  

இவ்வொறொக முகொமேத்துவ உதவியொளர்கள் தங்களுமடய 

மகொொிக்மககமள முன்மவத்திருக்கின்றொர்கள். இவர்கள் 

நீண்டகொலேொகத் தங்களுமடய பிரச்சிமனகமள முன்மவத்த 

மதொடு, பல மபொரொட்டங்கமளக்கூட முன்தனடுத் 

திருக்கிறொர்கள். அந்த வமகயில் இந்த அரசு இவர்களுமடய 

பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதிமல கூடிய கவனம் எடுக்க 

மவண்டும்.  

அதுேொத்திரேல்ல, அபிவிருத்தி உத்திமயொகத்தர்களுக்கு 

இருக்கின்ற பிரச்சிமனகமளயும் கவனத்திற்தகொள்ள 

மவண்டும். "முமறயொன பயிற்சிகமள, அடிப்பமட வசதிகமள 

வழங்க மவண்டும்;  ேடிக்கணினி மபொன்ற வசதிகமள 

ஏற்படுத்தித்தர மவண்டும்; அத்மதொடு, சலுமக விமலயில் 

மேொட்டொர் மசக்கிள்கமள வழங்க மவண்டும்" மபொன்ற 

மகொொிக்மககமள அவர்களும் முன்மவத்திருக்கிறொர்கள். 

ஆகமவ, இந்த விடயத்திமல இந்த நல்லொட்சி அரசு 

கவனதேடுத்து அவர்களுமடய மகொொிக்மககமள நிமற 

மவற்றும் வமகயிமல தசயற்பட மவண்டும். கடந்த அரச 

கொலத்திலிருந்து ததொடர்ச்சியொக அவர்கள் இத்தமகய 

மகொொிக்மககமள முன்மவத்து வந்தொலும் அமவ உொிய 

முமறயிமல நிமறமவற்றப்படவில்மல. இந்த அரசின் 

கொலத்திலும் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலொக அது 

ததொடர்பொன மகொொிக்மககமள முன்மவத்து வருகின்றொர்கள். 

அந்த வமகயில், இந்தக் மகொொிக்மககமளக் கவனத்திதலடுத்து  

அவர்களுமடய அதசௌகொியங்கமளக் கொல இழுத்தடிப்பு 

இல்லொேல் நீக்கமவண்டுதேன்று மகட்டு, வொய்ப்புக்கு நன்றி 

கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.  
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ශ ක්ටර්ථ අේපු ාමි මගේීතුමා, ඔ තුමාට විවාඩි ෙ  ක 

කාා ක් ිකශ වුා. 

 
[අ.භා. 3.5 ] 
 

ගු යහසක් ර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූාා්ව  ශ ා ුව ගු  මගේීතුමනි, විශ මෂශ ගේම 

කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු අමාතයාා   විසිගේ ඉදිරිප් කර 

ිකශ ව ්මාග ල පවත ්  ්මිික ආරාපවත  ටශ් නිශ ෝග 

පිළි ඳු කථා කරගේව අු්මථාු ා ා මම ් ල ගේධ්ශ ගේ මා 

පළදාශුගේම ඔ තුමාට ්මතුිකුගේත ුවුා. ්මාග ල ලි ා පදිාචි , 

කර්ථමාගේතකු ුගේ, ්මාග ලුා  දු ුැඩි කිරීම, ලි ා පදිාචි ගා්මතු 

ුැඩි කිරීශ ලම ්  ු්රක් ගණශගේ  දු ුැඩි ්ශ ලම සිදු ුව පාඩු 

්  ාාභ ් ල ගේධ්ශ ගේ අෙ ශ ාශ ෝ අ  කථා කළා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ශ ල අු්මථාශවම කවුු  ශ ෝ ගු  මගේීුරශ ක් ගු  ාීම 

ා ුර්ථධ්ව මගේීතුමාශඋ වම මූාා්ව  ්ඳ ා  

ශ ෝාවා කරගේව. 

 

ගු මහි්ද අමරීර මහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ම්පත් 

්ංවර්ධාන අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர - கடற்தறொழில் ேற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

"ගු  ාීම ා ුර්ථධ්ව මගේීතුමා ෙැගේ මූාා්ව  ගත යුතු " යි 

මා ශ ෝාවා කරවුා. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු යජ්.එම්.  ආන්ද කුමාරසරි මහසතා මූලා්නයය් 

ඉවත් වුයය්, ගු ලකී ජයවර්ධාන මහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு மஜ.எம். ஆனந்த குேொரசிறி அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු   මගේීතුමා කථා කරගේව. 
 

ගු යහසක් ර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශ ල අු්මථාශවම 

විශ මෂශ ගේම මම කථා කරගේව  ාාශපාශරා්තු ුගේශගේ මීට 

අොළ ශුව් කාරණ ක් ් ල ගේධ්ුයි. ශ්රී ාාකාශව සිටිව 

කර්ථමාගේතකු ුගේශගගේ අ  කර ගගේව  දු  ්  ඒ  ා  ් ල ගේධ් 

ුව අනිවේ් ගා්මතු ් ල ගේධ්ශ ගේ ශ ාශ ෝ ශුාාුට අපි කථා 

කරවුා. අපි එම  දු පැව්ශ ල කටයුතු කරවුා.  ැ ැයි, අපි 

කාරණා ීමප ක් අමතක කරාා ිකශ වුා. ශධ ීය  

කර්ථමාගේතකු ුා ආරක්ෂා කර ගගේව අුවගමව  කරව ුැඩ 

පිළිශුළ ශමාකක්ෙ කි ව කාරණ  අපි අමතක කරාා ිකශ වුා. 

ශධ ීය  කර්ථමාගේතකු ුගේ  දාශුාා ්ාකච්ඡා කරවශකාට, 

කර්ථමාගේතපුරුා ිකශ ව කර්ථමාගේත ් ල ගේධ්ු ්ාකච්ඡා කරව 

ශකාට අපට  ඒ අ ශගගේ ශ ාශ ෝ  කු ණු කාරණා ෙැවගගේව 

ාැබිාා ිකශ වුා,  ටිතා ප ුබක ල ් ල ගේධ්ු. ඒ කර්ථමාගේත  

දියුණු කරගේව අු ය කරව  ටිතා ප ුබක ල ්  විශ මෂශ ගේම 

රාාය මැදි ් ්ම  ටශ් රාාය ආ තවුලිගේ ඉුම වි  යුතු 

ුගීම ල ශකාට්  රි ට ඉෂමට කරාා වැ ැ. ඒ නි්ා 

කර්ථමාගේතකු ුගේ ෙැඩි අසීු  ත්්ු ට ප් ුව අු්මථා අපි 

ෙැකාා ිකශ වුා.  

ශ ල රශට් කර්ථමාගේතකු ුගේට -ශධ ීය   ා විශධ ීය - ිකබුණු 

වි ාා ්ර මව ක් තමයි  GSP Plus ් ව  ශවාාැබීම. එ  ා ා 

මමට  අපට  ැකි වුණා. GSP Plus ් ව  ා ා ශෙගේව ශ ල අලු් 

   පාාව ආණ්ඩු ශව අපට වි ාා ශමශ ුරක් කරගේව සිදු වුණා. 

GSP Plus ් ව  ා ා ශෙවුා  ා ්මාවුම කර්ථමාගේතකු ුගේ 

ශේරා ගගේව, කර්ථමාගේතකු ුගේ  දියුණු කරගේව, ශ ල රශට් 

ආර්ථික  තු තු්  ක්ිකම් කරගේව අු ය කරව ුැඩ 

පිළිශුළ නිර්ථමාණ  - ්ැාුබ ල - කරධ ම විශ මෂශ ගේම 

කර්ථමාගේතකු ුාශඋ  ටිතා ප ුබක ල ් ල ගේධ්ු විශ මෂ 

විමර්ථ ව ක්  කළ යුතුු ිකශ වුා. එශ ම වැික වු  ශණා් ඒ 

කර්ථමාගේතකු ුගේ ශ ාශ ෝ ශුාාුට රාාය ආ තවුලිගේ 

අප ුබතාුාට ාක් ුවුා. එුැනි අු්මථා ් ල ගේධ්ශ ගේ 

කර්ථමාගේතකු ුගේ අප ෙැුවු් කරාා ිකශ වුා.  මම කර්ථමාගේත 

පුරුාට ගිිල්ාා කර්ථමාගේත ාාා ිකශ ව අ  එක්ක ්ාකච්ඡා 

කළා.  ඒ කර්ථමාගේත ආර ලභ කරාා ිකශ ගේශගේ ශපෞධ ගලිකුම ඒ 

අ  විසිගේ. ඒ අ ට රාශ ගේ කිසිම  ක්ික ක් ා ා මාා වැ ැ.  

එ  රශට් ආර්ථික ට  ාපාව වි ාා ්ර මව ක් විධි ටයි අපි 

ෙකිගේශගේ. රටක්  ැටි ට ුාශඋම ආණ්ඩුුක්  ැටි ට ශධ ීය  

කර්ථමාගේතකු ුගේ ආරක්ෂා කරව ුැඩ පිළිශුශළමම   ඒ 

කර්ථමාගේතකු ුාට අු ය   ටිතා ප ුබක ල ටික ුාශඋම, 

රාශ ගේ ඔවුගේට ඉුමකළ යුතු ුගීම ල ටික නිසි  ශා් ඉෂමට ුවුා 

ව ල, ඔවුගේ ශ ාඳ දියුණු ත්්ු ක සිටිවුා ව ල ඔවුගේශගගේ  දු 

ග්තාට ්ර මව ක් ශුගේශගේ වැ ැ.  එතශකාට  දු ුැඩි කළා  

කි ා ්ර මව ක් ඇික ශුගේශගේ වැ ැ. ශමාකෙ, ඒ  ටිතා 

ප ුබක ල ්ා්වුා ව ල කර්ථමාගේතකු ුාට ශකළිගේ ිටශගව ඒ 

කර්ථමාගේත   රි ට කරශගව  ගේව පුළුුගේ. ඒ් එක්කම, ඒ 

කර්ථමාගේත ් එක්ක  ැ ශඳව රැකි ා අු්මථා ටික ුාශඋම ඒ 

කර්ථමාගේතශ ගේ නිප ෙශුව ශ ාඳ භාණ්ඩ ශ ල රශට් 

පරිශභෝාව ට එශ ම වැ්ව ල විශධ   රටුාට අශාවි 

කරගේවට අු්මථාු ාැබීම එක අතකිගේ අශේ රටට ශගෞරු ක්. 

අශවක් අිකගේ ශ ල රශට් ජීු් ශුව ාවතාුට අු ය ශ ාඳ 

භාණ්ඩ ක් නිර්ථමාණ  ්මක්. එ , අපි සි ලුශෙවාටම ්ගේශතෝෂ 

ශුගේව  පුළුුගේ කාරණ ක් ශුගේව ඕවෑ.  

අපි  දු ගැව කථා කරවුා ුාශඋම කර්ථමාගේතකු ුාට තම  

කර්ථමාගේත  කරශගව  ගේව අු ය  ටිතා ප ුබක ල ටික 

 රි ට, නිුැරැදිු නිර්ථමාණ  කරාා ශෙගේව ඕවෑ. විශ මෂශ ගේම 

අමාතයුර ාට ඒ කු ණ සිිප් කරගේව ඕවෑ. ශමාකෙ, 

කාා ක් ික්මශ්ම ඒ ුගීමම නිුැරැදි ආකාරශ ගේ රා ක්  ැටි ට 

අපි ඉෂමට කරාා වැ ැ. පුබගි  රා ්  රි ට ඉෂමට කරාා වැ ැ. 

ශ ල රා  ඒ ්ඳ ා   ල කිසි ්ැාුබමක් ්ක්ම කරාා ිකශ වුා 

ව ල, ගු  අමාතයතුමාශගගේ අපට ඒක ෙැව ගගේව අු ය 

ශුවුා. ශමාකෙ, අපට ශ ල ුැඩ ශකාට්  අශේ රශට් ාවතාු 

ශුුවශුගේ නිුැරදිු කරගේව ඕවෑ නි්ා.  
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ඒ ුාශඋම ඉතාම ුැෙග් තු් කාරණ ක් කි ගේව ඕවෑ. 

ගු  අග්රාමාතයතුමා විසිගේ ා ා දුගේුව විශ මෂ අු්මථාුක් මත 

පුබගි  ්ික කිිප  තුළ අපට දිව ගණවාුක් යුශරෝපා 

පාර්ථලිශ ලගේතුශව රැ ශඳගේව අු්මථාු ාැබුණා. ්රථම ුතාුට තමයි 

ශ්රී ාාකාශව පාර්ථලිශ ලගේතු මගේීුු ගේ කණ්ඩා මකට පුහුණුුක් 

්ඳ ා  යුශරෝපා පාර්ථලිශ ලගේතුුට  ගේව ආරාධ්ව ක් ාැබුශණ්.  

ශ ල ආරාධ්ව  ාැබුශණ්  ශකෝේ කමිුමු ශ ු් ශපාදු ුයාපාර 

පිළි ඳ කාරක ්භාු  ා රාශේ ගිණු ල පිළි ඳ කාරක ්භාු -

ශකාේ ්  ශකෝපා- කි ව ශ ල කමිුම ශෙශක් ්ාමාජික ගේටයි. 

ශකෝේ කමිුමුට ුැඩි ු ශ ගේ ් භාගි  වූ මගේීුර වේ  ැටි ට 

මට් අු්මථාු ාැබුණා, ශ ල ුැඩදාළුු ්ඳ ා එශ ම වැ්ව ල 

ශ ල ඉශගව ගැනීශ ල කටයු්තට  ් භාගි ශුගේව. එතැවම අපි 

ෙැක්කා ඒ පාර්ථලිශ ලගේතුශව සිදුුව කටයුතු ්  ඒ 

පාර්ථලිශ ලගේතුශව ිකශ ව කාරක ්භා ක්රි ා්මක ශුගේශගේ 

ශකාශ ාමෙ කි ව කු ණ. ්ම්මත යුශරෝප ම ආරක්ෂා ශුව 

විධි ට, යුශරෝප ම දියුණු ශුව විධි ට ශකාශ ාමෙ ඒ අ  ඒ 

අ ශඋ ශ ෝාවා ඉදිරිප් කරගේශගේ,  ශකාශ ාමෙ  ඒ අ ශඋ 

අෙ ්ම ඉදිරිප් කරගේශගේ,  ශකාශ ාමෙ ඒ අ ශඋ ්ැාුබ ල 

ඉදිරිප් කරගේශගේ, ඒ සි ල්ාම එකට ්ාකච්ඡා කරාා එක 

කණ්ඩා මක්  ැටි ට එක මිටකට ිටශගව යුශරෝප  දියුණු 

කරව ුැඩ පිළිශුළ ශකාශ ාමෙ ඒ ශගාල්ාගේ කරශගව  ගේශගේ 

කි ව එක අපට ඉශගව ගගේව ාැබුණා. එතැවම වි ාා පාඩමක් 

අපට ඉශගව ගගේව පුළුුගේ වුණා. අපි ශකාශ ාමෙ රටක්  ැටි ට 

ඉ්ම්ර ට  ගේශගේ, අපි ශකාශ ාමෙ  ශ ල රටම නිශ ෝාව  කරව 

පාර්ථලිශ ලගේතුශව කණ්ඩා  ල  ැටි ට -විපක්ෂශේ ශුගේව පුළුුගේ, 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශුගේව පුළුුගේ-  ශ ල රට පාාව  කරගේව, 

පරිපාාව  කරගේව අු ය සි ලු කටයුතු නිුැරැදිු කරගේශගේ  

කි ව එක ගැව ඉශගව ගගේව එිම  අු්මථාුක් ාැබුණා. 

විශ මෂශ ගේම එතැව ිකශ ව ්රාාතගේත්රුාෙ  ගැව ඉශගව ගගේව 

ාැබුණා. ශකායි ආකාරශ ගේෙ ඒ අ ට අෙ ්ම ඉදිරිප් කරගේව 

අු්මථාු ා ා මාා ිකශ ගේශගේ කි ව එක විතරක් ශවාශුයි, ඒ 

අෙ ්මුාට ගු  කිරීම,  ඒ අෙ ්ම පිළි ඳු විශවචවා්මකු 

අෙ ්ම ෙැක්්මට අු්මථාු ිකබීම ්  ඒ අුවු තීගේදු තීරණ ගැනීම, 

ඡගේෙ  පාවිච්චි කිරීම ුැනි කාරණා සි ල්ා ශේ  ැලුුාම රටක් 

දියුණු කරගේව ඒුා වි ාා ු ශ ගේ ුැෙග් ශුවුා  කි ව එක 

ශ්ු  ල ගගේව පුළුුගේ වුණා.  

අපට ඒ අු්මථාශවම ඒ මගේීතුමගේාා එක්ක GSP Plus 

් ල ගේධ්ශ ගේ කථා කරගේව අු්මථාු ාැබුණා. ුාුබශධ ු 

වාවා ක්කාර මගේීතුමා ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුශවම ශමාව තර ල කෑ 

ගැහුු් මම එතුමා ගැව ආඩ ල ර ශුවුා. ශමාකෙ, එතුමා 

පළපුු ධ ෙක් ිකශ ව වා ක වේ  ැටි ට එිම ශ්රී ාාකාු 

නිශ ෝාව  කරමිගේ අපි් එක්ක එකට ිට ග්තා. එතුමා ්රකා  

කළා, "ශ්රී ාාකාශව ආණ්ඩුු ශ ාඳ ත්්ුශේ ිකශ වුා. ශ ාඳට 

ුැඩ කටයුතු කරශගව  වුා. රශට් ාවතාු ශුුවශුගේ ුැඩ 

කටයුතු කරවුා. ඒ නි්ා විශ මෂශ ගේම GSP Plus ් ව  අපට 

ාැශ ගේව ඕවෑ" කි ාා. ඒ නි්ා මා එතුමා අග  කිරීමට ාක් 

කරගේව ඕවෑ. එතුමා එතැවට ගිිල්ාා පක්ෂ ගැව ශවාශුයි 

ිතුශව. එතුමා ිතුශව රට ගැව. එතුමා ුැනි මගේීතුමගේාාශගගේ, 

ිටපු අමාතයුු ගේශගගේ අපට   ල කිසි පාඩමක් ඉශගව ගගේව 

පුළුුගේකම ාැශ වුා. ශමාකෙ, ඒ පාඩම අශේ රශට් ඉදිරි 

අවාගත  ්ඳ ා ඉතාම  ුැෙග් ුව නි්ා.  

මම  ැම ික්මශ්මම ශ ෝාවා කි ගේශගේ ශ ලකයි. වි ාා දාොක් 

වි ෙ ල කරමිගේ ශ ල ස්තරීතර පාර්ථලිශ ලගේතුු රැ්ම වුණ් අපි 

ශමතැවම පල් ෑලි ශොඩුවුා. එශ ම වැ්ව ල කාට රි මඩ 

ග වුා. ඒ ශධ  කරවුාට ුඩා අප සි ලු ශෙවාට පුළුුගේ ව ල 

අලු් ශ ෝාවා ශගවැල්ාා ශ ල රශට් ජීු් ශුව අිා්ක අඩු 

ආො  ල ා ව ාවතාු ශුුවශුගේ ්  අශවවේ් සි ලු ාවතාු 

ශුුවශුගේ රට නිුැරැදි ගමගේ මාර්ථගශේ ශගව  ව ුැඩ්ට වක් 

 ෙගේව, ඒක තමයි අපි කළ යු්ශ්. අපි ශෙශගාල්ශාෝ අතර 

ිකශ ව ශ ෝාවා, අපි අතර ිකශ ව ්ාුාෝමක ශෙ ්ම  ව ශ ල 

සි ල්ාම ශ ල රශට් ාවතාුශඋ   පත ශුුවශුගේ ශකශරව 

ුැඩ්ට ගේ ්  ුැෙග් ුව ුැඩ්ට ගේුාට පමණක් සීමා 

ශුගේව ඕවෑ. ශ ල රශට් ාවතාු ශුුවශුගේ ුැඩ කටයුතු කරධ ම 

විශ මෂශ ගේම අපි විව  ගු ක මගේීුු   ැටි ට ඉගේව ඕවෑ. ඒ 

විව  ගු කභාු  අපි ළ, ිකශ ගේව ඕවෑ. ඒ ුාශඋම, අපි ළ, 

්ැාුබ ල ිකශ ගේව ඕවෑ. අපි ළ, නිර්ථමාණ ිකශ ගේව ඕවෑ. 

නිර්ථමාණ ්  ්ැාුබ ල ගැව අපි කථා කරාා, අපි එකිශවකා අතර 

අෙ ්ම හුුමාු  කර ගනිමිගේ, නිුැරැදි ක්රමශවෙ  අුවු ඒක ්ක්ම 

කරමිගේ රටට ශගව  ගේව අු යයි. කර්ථමාගේත ශුගේව පුළුුගේ; 

්මාග ල ශුගේව පුළුුගේ; එශ ම වැ්ව ල ශපාදු ්මිික ටික 

ශුගේව පුළුුගේ. ශ ල සි ල්ාම තුළිගේ රශට් නිුැරැදි ගමගේ 

මාර්ථග ක් නිර්ථමාණ  කරවුා ව ල, කර්ථමාගේතකු ුාශගගේ  දු 

ගගේවුා  ා ්මාවුම කර්ථමාගේත දියුණු කිරීශ ල ුැඩ්ට ගේ අපි 

්ක්ම කරගේවට ඕවෑ. විශ මෂශ ගේම අශවවේ් ්මිික-්මාග ල 

ටික දියුණු කරාා ඒුායිගේ ාවතාුට නිසි ්රශ ෝාව ා ා ගගේව 

 ැකි ුව ආකාරශ ගේ ඒ ්මිික දියුණු කරව,  ක්ිකම් කරව 

ුැඩ පිළිශුළක් අපි ළ, ිකශ ගේවට ඕවෑ. ඒ සි ල්ාම  ්ඳ ා 

ශ ල ස්තරීතර පාර්ථලිශ ලගේතුු තුළිගේ නිුැරැදි ්ැාුබ ල ්  

නිර්ථමාණ  එළි ට  ගේව ඕවෑ. ශ ල සි ල්ාම අපි එක මිටකට 

අරශගව ුැඩ කටයුතු කශළා්, ''අශේ කාාශේ ම අශේ ුගීමම 

ඉෂමට කළා'' කි ා අපට ්ෑහීමකට ප් ශුගේව පුළුුගේ. 

අු්ාවශේ අපි ශගෙර ගි ාට ප්මශ්ම ආපහු  ැරිාා  ාව ශකාට, 

''අශේ කාාශේ අපි  මක් කළා'' කි ාා අපට ්ගේශතෝෂ ශුගේව 

පුළුුගේ.  

අපි ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතුු තුළ ශවාශ වේ් ශධ ුල් ඉශගව 

ගගේවුා.  ැම ොම ඉදිරිප් කරව ශ ෝාවා ශුගේව පුළුුගේ; 

පව් ශුගේව පුළුුගේ. ඊට එ ා ගි  ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථාු 

ශුගේව පුළුුගේ. ශ ල සි ල්ා තුළිගේ, රශට් එ ා ශකාශගේ ඉඳාා 

ශම ා ශකාව ෙක්ුා ජීු් ුව ්ෑම ාවතාුටම එක  ා ්මාවු 

්ාකව ශ ාඳ රටක් නිර්ථමාණ  කිරීශ ල  ැකි ාු අප සි ලු ශෙවා 

තුළම ිකශ ගේවට ඕවෑ. මම ශ ලක ුැඩි ු ශ ගේම යුශරෝපා 

පාර්ථලිශ ලගේතුශව ම ෙැක්කා. අපට ඒ අු්මථාු ා ාමම ් ල ගේධ්ු 

මම වැුත වැුත් ගු  අග්රාමාතයතුමාට විශ මෂ ්මතුික  පළ 

කරවුා. එතැවම අපි ශ ාශ ෝ ශධ ුල් ඉශගව ග්තා. ඒ ඉශගව 

ග් ශධ ුල් සි ල්ාම අපට පාවිච්චි කරගේව පුළුුගේ කි ාා මම 

වි මුා් කරවුා. ඒ නි්ා මම ශධ  පාාවශේ ම හු,ාක් ශවාාුට 

 ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ, රශට්  ඉදිරි ්ැාුබ ල පිළි ඳු කථා 

කිරීම ්  රශට් ජීු් ුව ාවතාුශඋ අු යතා ් ලපූර්ථණ කිරීම 

්ඳ ා ුැඩ කටයුතු කරගේවයි. ඒ ්ඳ ා ශධ  පාාවර ගේ ්  

පරිපාාව නිාධ්ාරිගේ -අපි සි ලු ශෙවාම- එකට එකතු ශුාා,  ශ ල 

නිර්ථමාණ ගේ ් ල ගේධ් ුැඩ පිළිශුළුල්  පිළි ඳු කථා කළ 

යුතුයි කි ා මා වි මුා් කරවුා.  ඉදිරිශේ ම ඒ සි ලු කටයුතු 

්ඳ ා  ් භාගි ශුගේව මම ස්්ා  කරවුා. 

විශ මෂශ ගේම ශපාදු ුයාපාර පිළි ඳ කාරක ්භාු ්  රාශේ 

ගිණු ල පිළි ඳ කාරක ්භාු  රශට්   පත ශුුවශුගේ වි ාා ුැඩ 

ශකාට්ක් කරවුා. ඒ විතරක් ශවාශුයි,  පාර්ථලිශ ලගේතුශුගේ 

අලුිකගේ ආර ලභ කළ ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාුලිගේ අපට 

ශ ාශ ෝ ශධ ුල් කරගේව පුළුුගේ. මම එතැව ම ා ා ග් 

ශතාරතුු  අුවු, ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාුලිගේ කරව 

ශධ ුල් තු් දියුණු කරගේව පුළුුගේ කි ාා මා වි මුා් කරවුා. 

ශ ල සි ලු කාරක ්භාුලිගේ ්  ස්තරීතර පාර්ථලිශ ලගේතුු 

තුළිගේ ඉදිරිශේම ශ ල රශට් ාවතාු ශුුවශුගේ වි ාා ුැඩ 

ශකාට්ක් කරගේවට  ැකි ශුයි කි ා වි මුා් කරවුා. මට කථා 

කිරීමට අු්මථාු ා ාමම ් ල ගේධ්ු ඔ තුමාට මශඋ ශගෞරු , 

්මතුික  පුෙ කරමිගේ මශඋ ුචව ්මු ල්ප  අු්ගේ කරවුා. 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්මතුිකයි.    

මීළ,ට, ගු  ්ර්ගේව රණ්ර මගේීතුමා. 

 

 

[අ.භා.  .11] 

 

ගු ප්ර්්න රණීර  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, අෙ දිව කර්ථමාගේත  ා ුාණිා 

කටයුතු අමාතයතුමා විසිගේ ඉදිරිප් කර ිකශ ව   ්මාග ල පවත 

්  ්මිික ආරාපවත  ටශ් නිශ ෝග  පිළි ඳු කථා කරව ශ ල 

අු්මථාශව ම  ්ම රක් ්මාග ලුාට  දු අඩු කරාා ිකශ වුා 

කි ාා මට ිශතවුා. කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු අමාතයුර ා 

විසිගේ ඉදිරිප් කළ යුතු  ශ ෝාවා, ගැ්ට් පත්ර ක පළ ශවාකර  

011  අ  ුැ  ශ ෝාවා ශා් දාෙල් අමාතයුර ා විසිගේ ඉදිරිප් 

කර අ  කරගේවට කටයුතු කර ිකශ වුා. ඒ ුරෙ නිුැරැදි කර 

ගැනීම ්ඳ ා කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු  අමාතයුර ා විසිගේ 

අෙ දිව වු නිශ ෝග ඉදිරිප් කරාා ිකශ වුා. ශමිම එක් 

්මාගමකට ගා්මතු ුැඩි කරධ ම ්ම ර ්මාග ලුාට ගා්මතු අඩු 

කරාා ිකශ වුා. ඒ ගා්මතු තමයි ශ ලශක් තීරණ  කරාා 

ිකශ ගේශගේ.    

්මාගමක් ආර ලභ කරගේව ුයාපාර පරි්ර ක් ිකශ ගේව 

ඕවෑ. එුැනි ුයාපාර පරි්ර ක් තුළ තමයි වු ආශ ෝාක ගේ 

දිරිගැගේ් ල තුළ වු ුයාපාර ස්පාෙව  ශුගේශගේ. ශ ල ආණ්ඩුු 

කිවුා, ''වු ස්පාෙව ආර්ථික ක්රම ක් ආර ලභ කරවුා''යි 

කි ාා.  වදා් අෙ ුවශකාට  විවේණා ශගව කව ආර්ථික 

්රිකප්ික කට තමයි ඇවිල්ාා ිකශ ගේශගේ.  මම ඒ ගැව පුබු 

කථා කරගේව ල.  ශ ල ආණ්ඩුු ආපු ගමගේ කිවුා, ''්රදිශ ල් 

වයා '' ශගව එවුා  කි ාා.  අග්රාමාතයතුමාශඋ ්ාකල්ප 

ශෙකක් ිකබුණා.  එකක්, ''්රදිශ ල් වයා ''. අශවක් එක, ''ලිච්ඡවි 

්ාකල්ප ''. අෙ ඒ ශෙකම වැ ැ. ලිච්ඡවි ්ාකල්ප ් වැ ැ; 

්රදි ල් වයා ් වැ ැ. අෙ ඒ ශුුවුට ්රදි ල්ශඋ වයාශේ 

අශවක් පැ්ත ක්රි ා්මක ශුවුා. ්රදි ල් ව ල ඇික තැනිගේ 

අරශගව වැික තැවට දුගේවා ශගේ. ඔහු කශළම ඒක ශගේ. වදා් ෙැගේ 

ශ ල ක්රි ා්මක ුගේශගේ, වැික තැනිගේ අරශගව ඇික තැවට ශෙව 

ක්රම ක්. එුැනි ුයාපාර ක්රම ක් තමයි ශ ල  වුල් ආණ්ඩුු ෙැගේ 

කරශගව  ගේශගේ. ශ ලක pick-pocket ග ව ආණ්ඩුුක්. ඒ ගැව 

කථා කරවුා ව ල අපට ශුවමම ෙු්ක් අරශගව කතා කරගේව 

පුළුුගේ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ශ ල ආණ්ඩුු ආපු ගමගේ 

්මාග ලුාට ග පු  ධ ෙ ශමාකක්ෙ? අධිභාර  මත  ධ ෙක් - Super 

Gain Tax එකක්- ගැහුුා. අධිභාර  මත  ධ ෙ ග පු ගමගේ එ  ශ ල 

රශට් මිනිුබගේට, ුයාපාර ්රාාුට වි ාා ශා් ෙැුවණා. අශේල් 

මා්ශේ සිා ා අවුු ධ ෙ ුව විට ශෙගේව ිකබුණු ශ ෝව්ම එකු් 

ශ්මුක ගේට මගගේව  ැකි ාුක් ඔවුගේට ිකබුශණ් වැ ැ. 

ඊළ,ට, "VAT man" ශමාකෙ කශළම? අශේ දාෙල් ඇමිකශඋ 

වම, "VAT man" ශගේ. එතුමා "VAT man". "VAT man" 

ඇවිල්ාා සි  ට 11ක් ිකබුණු VAT එක සි  ට 15ක් ෙක්ුා ුැඩි 

කළා. එවිට නිෂමපාෙව පිරිුැ  වැුත් ඉ ළ ගි ා. ුයාපාරික ා 

දිරි ගගේුවුා ශුුවුට, වු ්මාග ල ඇික කරගේව ුැඩ කටයුතු 

කරවුා ශුුවුට, ශ ල රශට් ශධ ීය  නිෂමපාෙක ාශඋ 

නිෂමපාෙවුාට VAT අ කිරීම තුළ නිෂමපාෙව  ප ළ ුැුමණා. 

අධිභාර  මත  ධ ෙ  අ  කිරීම නි්ා ුයාපාර තු් 

අතිේිකම්භාු ට ප් වුණා.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ආණ්ඩුුක් ආුාම ශධ ීය   ා 

විශධ ීය  ුයාපාරික ගේ සවගේදු ශුවුා. විශධ ීය  ුයාපාරික ගේ 

ග්ශතා්, විශධ ීය  ඍුව ුයාපාරික ගේ ශවාශුයි එගේශගේ. මා 

ශකාල්ාකාරි ුයාපාරිකශ ෝ කිිපශෙවා ාාකාුට එවුා. අපි ඒ 

ගැව පුබු කතා කරදා. රටක ආර්ථික  දියුණු ශුගේව ව ල 

ුයාපාර  ක්ිකම් ුගේව ඕවෑ. ඒ ුාශඋම, ආශ ෝාව ුැඩි ුගේව 

ඕවෑ. රශට් ආර්ථික ්රිකප්ික  ්  රාාය පිළි ඳ 

වි මු්නී භාු ක් ිකශ ගේව ඕවෑ.  

ශ ල ආණ්ඩුු ආුාට පුබු ශමාකක්ෙ වුශණ්? 2015 ශප රුාරි 

07ුව ො ාාකාශව ශාාවේම මා ශකාල්ා  -ම   ැාවේ  ැඳු ලකර 

ුාචාු- කළා. ගණව,  ු පි ල් බිලි ව 1 5යි. ශ ලුා නි්ා, 

ශධ ීය  නිෂමපාෙක ා තුළ, ශධ ීය  ්මාග ල ිමි ගේ තුළ ්  

විශධ ීය  ආශ ෝාක ා තුළ ආශ ෝාව  කරගේව ිකබුණු කැමැ්ත 

් ලපූර්ථණශ ගේ පිරිිාා රාාය ශකශර්ථ වි මු්නී භාු  වැික 

වුණා. ඒ එක්කම, අයප් ර  ශාෝකශේ ූ තම රටුලිගේ  5ුව 

්මථාව  ා ා ග්තා, කලිගේ 2  ුව ්මථාවශේ ඉඳාා. ශමශ ම 

වුණාම ශකාශ ාමෙ ුයාපාර ්ාුර්ථධ්ව  ුගේශගේ, වු ුයාපාර 

ආර ලභ ුගේශගේ, වු ආශ ෝාක ගේ එගේශගේ? ශ ල නි්ා වි මුා්  

වැික වුණා. වි මුා්  ඇික කරවුා ශුුවුට ශ ල ආණ්ඩුු 

ශමාකක්ෙ කශළම? තමගේට සෙවු කරපු ශ ාචයි ාා ටිකශෙවාට 

විතරක් ම ා පරිමාණ ්මාග ල ඇික කරගේව අු්මථාු දුගේවා. ම  

ශ ාරාට වැ ශ,විර පළාශ් ම ා ්මාග ල ඇික කරගේව -

එතශවෝල් ්මාග ල ඇික කරගේව-  දු ් ව දුගේවා. එො 

එතශවෝල්ුාට විු ධ ධ්ුයි කථා කශළම. ම  ශ ාරාට වැ ශ,විර 

පළාශ් ම ා ්මාග ල ඇික කරගේව, Ethanol companies open 

කරගේව අ  ුැශ ගේම ් ව දුගේවා. අශවක් ආශ ෝාව ගේ 

වි ාා ශා් කඩා ුැටිාා. මාධ්ය ආ තව ආර ලභ කරගේව සෙවු 

කළා. ඒුා තමයි කශළම. ඒකා ධ ධ් විපක්ෂ  මර්ථෙව  කරව ුැඩ 

පිළිශුළ ශුුවශුගේ.           

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, අපි ිතුුා ශ ල ආණ්ඩුු 

ආපුුාම ාවුාරි 2ුව ො විේාු  කරගේව සෙවු කරපු රටුල් 

ීමප  ාාතයගේතර ු ශ ගේ ශ ල අ ට සෙවු කරාවි කි ා. ඒ ගැව 

ශාාවේ වි මුා් ක් අප තුළ ිකබුණා. ුබඛිත දාදිත ආර්ථික ක්, අත 

මිට ්ු  ආර්ථික ක් ශෙවුා කිවුා. ඒ නි්ා  රනිල් වික්රමසිා  

ම ්ම ා ඇතුළු සි ලු ශෙවා ේ මැෙශගව  ාාශගව සිටි ා, 

"අශේ රටට වු ුයාපාර ඒවි" කි ාා. ශපාඩි ශපාඩි ඒුා 

ශවාශුයි එගේශගේ කි ාා කිවුා. වදා් තුම බුල්ශටෝ 

ශකා ලපැනි ක්ු් ශගශවගේව  ැරි වුණා. එක විශධ ීය  ඍුව 

ආශ ෝාකශ ක් ශගශවගේව  ැරි වුණා. ආ තව එකක්  ශගවාුා, 

 ැ ැයි තුම දාල් ගා විතරයි; එතැවමයි. තු් එකක් ආුා 

ශ ාරණට. ඒ, ට ර්ථ ක ල ාක්. එතැව් තුම දාල් ගා විතරමයි.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, ඊළ,ට එගේශගේ ශමාකක්ෙ? 
ඒකට අලු් ුචව ෙමවුා. ඒ තමයි, "Public-Private 
Partnership" කි ව එක. රාාය-ශපෞධ ගලික  වුල් ආ තව.  
ශ ලුා ුබගේෙර ුචව. - Triple  "P" -  ඒක ව ල ඇ්ත,  triple  "P" 
තමයි. ශකාශ ාම්  triple  "P" තමයි. ෙැගේ වේමගේත්රණ  
කරගේශගේ ුබගේෙර ුචව ොාා ඒ  ර ා අශේ රාාය ආ තව ටික 
විවේණාශගව කගේව, අශේ ශධ ීය  ්මාග ල ටික විවේණාශගව 
කගේව, ඒ ුැශ් තමයි අෙ කරගේව  ෙගේශගේ.   ල ගේශතාට 
ුරා , ශතල් ්ා්මථාු් ්ම, ිකබුණු වැ ශ,විර ත්රිවේණාමා 
ුරා , ශතල් ටැාකි ටික, hospitals ටික, අශේ ාාභ ා ව 
ආ තව ක් ුව ලුණු ශල්ුා , ඛ්නිා ුැලි ්ා්මථාු  වාම සි ලු 
ශධ  විවේණාශගව කගේව තමයි අෙ ආණ්ඩුුට ශුාා ිකශ ගේශගේ, 
ශ ල ුබගේෙර ුචවුා දාළාශුගේ. අපි ිතුුා ශ ල ආණ්ඩුු ආපුුාම 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

මිනිුබගේශඋ අත මිට ්ු  ශුාා අඩුම තරමිගේ පුබගි  සිා ා 
අවුු ධ ශධ ු් අශේ රශට් ාවතාු ුබඛිත දාදිතු ඉීමවි කි ාා. 
ශමාකක්ෙ වුශණ්? ාාකා ඉික ා් ශේ පළදාශුනි ුතාුට අශේ 
රශට් ාවතාු සිා ා අවුු දු කෑශව කණකර ටික සග්ම ික ාා. 
අපි් ශපාඩි කාාශේ අශේ අ ලමා තා්තා අවුු ධ ෙට අලු් ඇඳුමක් 
අරශගව ශෙවක ල ආ ාශුගේ  ාාශගව ඉගේවුා. අෙ 
ශෙමවුපි ගේට ඒ යුතුකම කරගේවට ්ල්ලි වැ ැ. අත මිට ්ු  
ශුවුා කිවුාට පර්ථ්ම එක ිල්. අගේිකමට ශෙමවුපි ගේට වුශණ් 
ෙු ුාශඋ පාචායුධ්  සග්ම ික ාා ෙු ුාට ''ූ ට්'' එකක් අරගේමාා, 
අලු් අවුු ධ ෙට කිරි  ් ටික කුගේවයි.  

තමගේශඋ ෙු ුාු ශපාශළාශව ග ාා මරාා අ ලමා් ග,ට 
පැවාා මැශරව යුග ක් ශ ල    පාාව ආණ්ඩුු තුළ නිර්ථමාණ  
ශුාා ිකශ ගේශගේ. මම ිතවුා, අශේ මිගේෙ අමර්ර ඇමිකතුමා 
අ ශගව ඉඳාා ශ ල පිළි ඳු අුධ්ාව  ශ ාදා කරාවි කි ාා. 
ඉික ා්ශේ ුැඩිම දාෙල් අච්ු ගැසීම කශළම ශ ල ආණ්ඩුු 
කාා ශේයි. අශේ කාාශේ ණ  ිකබුශණ් බිලි ව 7,000 ගණවයි. 
අෙ එ   ,700ට වැ,ාා ිකශ වුා. නිෙ සිගේ පුබ ඉික ා්ශේ 
සි  ට 30කිගේ රාාය ණ  ර ුැඩි ශුාා ිකශ වුා පුබගි  
අවුු දු ශෙක තුළ. ඒක පුධ ගා ආො ම අඩු ශුවුා, සධ ධ්මව  
ුැඩි ශුවුා. ාාකා ඉික ා්ශේ පුබගි  මාර්ථතු මා්ශේ තමයි 
ුැඩිම සධ ධ්මව ක් ිකබුශණ්. කිවශව ශමාකක්ෙ, කථා කශළම 
ශකාශ ාමෙ? අෙ ඒක පුධ ගා ආො ම අඩු ශුාා. ශමාවුාෙ 
කිවශව? මිගේෙ ශ ාරක ල කළ දාෙලිගේ ශ ල ුාශඋ ෙ  ුරණ ක 
්ාුර්ථධ්ව ක් කරගේවට පුළුුගේ කිවුා. "ෛමී ශ ටක්" ශපාශ් 
01ශුනි පිුමශව ශ ාශ ාම පැ ැදිලිු ්ඳ ගේ කරාා ිකශ වුා 
ශ ාරක ල කරව දාෙලිගේ - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අු්ගේ කරගේව, ගු  මගේීතුමා. 

 
ගු ප්ර්්න රණීර  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, මට තු විවාඩි ක් ශෙගේව. 

ශ ාරක ල කරව දාෙලිගේ ශ ල ුාශඋ ේ ුරණ ක් ්ාුර්ථධ්ව  
කරගේවට පුළුුගේ කි ාා  කිවුා. "ෛමී ශ ටක්" ශපාශ් 
01ශුනි පිුමශව ්ාුර්ථධ්ව  ගැව ්ඳ ගේ කරාා ිකශ වුා. ශකෝ 
ඒ ්ාුර්ථධ්ව ? අෙ මිගේෙශඋ ණ  ගැව විතරක් කථා කරවුා. 
අෙ ශ ල ආණ්ඩුුට ආර්ථික කළමවාකරණ ක් වැ ැ. ශපෞධ ගලික 
ආ තව ක්, ුයාපාර ක් පු්ුාශගව  ව විට එදිශවො ුැඩ 
කටයුතුුාම, අු යතාුගේුාම ඒ ආ තවශේ ිකශ ව ශ ාඳම 
ශධ ශපාළ විවේණවුා ව ල ඒක ෙක්ෂ ුයාපාර කළමවාකරණ ක් 
ශවාශුයි. ඒ ුාශඋම ශ ල ආණ්ඩුු ෙක්ෂ කළමවාකරණ ක් 
ඇිකු ශ ල රශට් ාවතාුශඋ ුබඛ්වි රණ , ුබභ ්ාධ්ව  ඇික කරයි 
කි ාායි අපි ිතුශව. වදා් ශ ල ආණ්ඩුු විවේණාශගව කව 
ත්්ු ට, වේඩුකාර ාශඋ ත්්ු ට ප්ශුාා ිකශ වුා. 
ශෙමවුපි ගේ   ල  කළ ශධ  වේඩුකාරශ ෝ  ුාශඋ  ෙු ශුෝ අෙ  
විවේණාශගව කවුා. ඒ ුාශඋ තමයි මිගේෙ රාාපක්ෂාා ශ ල 
රටට ඉිකරි කළ ශධ ුල්- ්ම ර මිනිුබගේ ීවිාර්ථ එකක් ගගේව විට 
finance කරාා, lease කරාා ණ ට ගගේවුා.   ල  කරාා 
ශගුවුා. අවුු දු  තර ප කට පුබු ඒක අපට ු්කමක්. 
  ල ගේශතාට ුරා  අපි අවුු දු 15කට ග්ශ්. කළමවාකරණ  
නිසි ාකාරු කරාා ඒුා ශගවුාට පුබු   ල ගේශතාට ුරා  අපි 
්තු ු්කමක්.  රි ට ශමාළ  පාවිච්චි කරාා නිුැරදි 
කළමවාකාරි්ු ක් ්  වා ක්ු ක් ා ා දුගේවා ව ල 
  ල ගේශතාට ුරා  මතු පරපුරට ු්කමක්.  

අෙ ශගව එව ාෙ නිශ ෝග මඟිගේ ්ම ර ්මාග ලුා ගා්මතු 

අඩු කරාා ්  ්ම රක් ඒුාට ගා්මතු ුැඩි කරාා ිකශ වුා. ඒ 

විතරක් මදි. ශ ල ශ ාර වඩ  ඉු් කරාා  ාවතාුට, 

ආශ ෝාක ගේට  වි මු්නී භාු ක් ා ා ශෙගේව කි ව ඉල්ලීම 

කරමිගේ ඒ තුළිගේ ශ ල රශට් ආශ ෝාව  ුැඩිශුාා ශ ල රශට් 

ාවතාුට ුබඛිත දාදිත ජීවිත ක් ගත කරගේව පුළුුගේ  ැකි ාු, 

ුා්වාු ාැශේුා! කි ා ්රාර්ථථවා කරවුා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්මතුිකයි. 

මීළ,ට, ගු  මිගේෙ අමර්ර අමාතයතුමා. 

ඊට ශපර, මූාා්ව  ්ඳ ා ගු  ශ්රි ානි විශේවික්රම 

මගේීතුමි ශඋ වම ශ ෝාවා කරව ශා් මා ඉල්ාා සිටිවුා. 

 

ගු ඒ.එච්.එම්. ෆවුස මහසතා (ජාිනක ඒකාබද්ධාතා ්හස 

ප්රින්්ධාාන රාජය අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி - மதசிய ஒருமேப்பொடு 

ேற்றும் நல்லிணக்க இரொஜொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමනි, "ශ ල අු්මථාශවම ගු  ශ්රි ානි 

විශේවික්රම මගේීතුමි  මූාා්ව  ගත යුතු "යි මා ශ ෝාවා 

කරවුා. 
 

ගු ප් ර්්න රණීර  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 

විස් ්පිර කරන ලදී 
ஆமேொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ලකි ජයවර්ධාන මහසතා මූලා්නයය් ඉවත් 

වූයය්, ගු ශ්රියානි වියජ්වි්රම මහසත්මිය මූලා්නාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு (திருேதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரே 

அவர்கள்  தமலமே வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  මිගේෙ අමර්ර  අමාතයතුමනි, ඔ තුමා කථා කරගේව. 

 
[අ.භා.  .0 ] 

 

ගු මහි්ද අමරීර මහසතා (ධීවර හසා ජලජ ්ම්පත් 

්ංවර්ධාන අමාතයුරමා  
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர - கடற்தறொழில் ேற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමි නි, අෙ ඉතා ුැෙග් නිශ ෝග 

පිළි ඳ ්ාකච්ඡා ශුව ශුාාශව අෙ ්ම කිිප ක් ඉදිරිප් 

කිරීමට ාැබීම පිළි ඳ මා ්තුුම ශුවුා. විශ මෂශ ගේ අෙ ශ ල 
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නිශ ෝගුාට ුඩා ුැඩිශ ගේ කථා වු ශණ් ශුව් කාරණා 

ශ ාශ ාම ක් පිළි ඳුයි.  එුගේ ත්්ු ගේ පිළි ඳු, එදිශවො 

පුිකව ත්්ු ගේ පිළි ඳු පාර්ථලිශ ලගේතුු තුළ ්ාකච්ඡා 

කිරීශ ල ුරෙක් වැ ැ.  ඒුා ගැව්  පිළිතුු  කිිප ක් ා ාදි  

යුතුයි කි ව එක මා වි මුා් කරවුා.   කර්ථමාගේත  ා ුාණිා 

කටයුතු අමාතයතුමා තමයි  ්ාශ ෝධ්ව කිිප ක් ් ල ගේධ්ු අෙ 

ශ ල නිශ ෝග ඉදිරිප් කශළම.   

අපි රා ක් විධි ට - ාාිකක ආණ්ඩුු,    පාාව ආණ්ඩුු - 

කටයුතු කරශගව  ෑශ ලම රශට් ාවතාු ශුුවශුගේ ග් තීගේදු 

තීරණ පිළි ඳු්, ඒ ුාශඋම සිදුවූ අඩු පාඩු පිළි ඳු් ්ාකච්ඡා 

වුණා. ශ ල රා   ා ට ප් ශුවශකාට එක පක්ෂ කට ආණ්ඩු 

කරගේව  ැකි ාුක් ිකබුශණ් වැ ැ. එක පක්ෂ කට නිසි  ා ක් 

ාැබුශණ් වැ ැ. ඒ නි්ා තමයි ාාිකක ආණ්ඩුුක් නිර්ථමාණ  

ශුගේශගේ. ශ ල ාාිකක ආණ්ඩුු තුළ එක්්් ාාිකක පක්ෂශේ 

අ ් අමාතය ධුර ෙරවුා. ඒ ුාශඋම ශ්රී ාාකා නිෙ ්ම පක්ෂශේ 

අප් අමාතය ධුර ෙරවුා. එතශකාට ශ ල රා  තුළ අපට වි ාා 

අභිශ ෝග රාශි ක් ිකශ වුා. ශ ල රා ට ිකශ ව ්රධ්ාවම 

අභිශ ෝග  රට ඉදිරි ට ශගව  ව අභිශ ෝග යි. ඒක ප ුබ වැික 

 ු අපි ෙගේවුා. ශ ල ශුුවශුගේ  කටයුතු කරශගව  ාශ ලම   ල 

  ල  ාධ්ක රාශි ක් ඇික වුණා. එකක් තමයි කාාුරණික ු ශ ගේ 

ඇික වූ  ාධ්ා. දිගිගේ දිගටම ෙැගේ නි , ක් පුිකවුා. ඒ ුාශඋම  

නි ා ් වාධ්ාර ශෙගේව් ශකෝටි ගණවක දාොක් ෙැවටම් ුැ  

කරාා ිකශ වුා. තු් ශකෝටි ගණවක දාෙල් ුැ  කරමිගේ 

 වුා.  ඒ අතර තු් විවිධ්  ාධ්ක ඇික ශුවුා. මීශතාටදාල්ා 

වේණු කගේෙ වා   වුා; ඒ ුාශඋම  දාොශව අවි ග ඩාුක් 

විවා  ශුවුා; ඒුායිගේ ාවතාුට  ානි සිධ ධ් ුවුා. ශ ල ුාශඋ 

ශධ ුල් ශ ාශ ාම ක් සිධ ධ් ශුව අතශර්ථ තමයි රටක් විධි ට 

ඉ්ම්ර ට  ගේව ශුාා ිකශ ගේශගේ. ශ ල කටයුතුුාම මා වි මුා් 

කරව කාරණ ක් ිකශ වුා. ඒ තමයි අපි ශධ  පාාව  කථා 

කරගේව ඕවෑ; විශවචව  කරගේව ඕවෑ: අඩු පාඩු ශපගේුාා 

ශෙගේව ඕවෑ.  ැ ැයි,  රටක් විධි ට ග්ශතා් අපි එකට  ාශ ල 

අු යතාු ්, ුැෙග්කම් ිකශ වුා.  

ගු  ශ ක්ටර්ථ අේපු ාමි මගේීතුමාශඋ කථාශවම එතුමා ඉතා 

ුැෙග් කාරණ ක් ්ඳ ගේ කළා. ඒ තමයි ගු  ුාුබශධ ු 

වාවා ක්කාර ිටපු ඇමිකතුමා යුශරෝපා පාර්ථලිශ ලගේතුුට 

ගිිල්ාා ඒ කණ්ඩා  ල දාණ ගැුබණ ශුාාශව පක්ෂ ශේෙ  

පැ්තකට ොාා එතුමා ශ ල රට ශුුවශුගේ කථා කළා; අෙ ්ම 

ඉදිරිප් කළා කි ව කාරණ . ඒක ඉතාම් ශ ාඳ ත්්ු ක්. 

එතුමාශඋ ්ම ර කාරණා පිළි ඳ අශේ විශවචව ිකබුණ්, ඒුාශේ 

අඩු පාඩු අපි ෙැක්ක්  එතුමා කළ ඒ ශධ  ගැව අපි අග  කරගේව 

ඕවෑ. ශමාකෙ, අපට ශධ  පාාව  කරගේව රටක් ඉතුු  ශුගේව 

ඕවෑ. රශට් ාවතාු  ක්ිකම් වුණ තරමට ශධ  පාාව  කරව 

අපි  ැශමෝටම ශ ාඳයි.  ඒ මිනිුබගේ අගාධ් ට ගිිල්ාා, රට ණ  

ශුාා, රට ාාතයගේතරශ ගේ ශකාගේ ශුාා  ධ ම ශධ  පාාව  

කිරීශමගේ ්රිකලා ක් ාැශ යි කි ා මා ිතගේශගේ වැ ැ. ඒ නි්ා 

ගු  ුාුබශධ ු වාවා ක්කාර මැිකතුමා කළ ඒ ශධ  අනික් සි ලු 

ශෙවා කරවුාෙ කි ව එක පිළි ඳු තම තමගේශඋ  ිෙ  

්ාක්  ට එක,ු කල්පවා කිරීම ුැෙග් කි ාා මා ශ ල 

අු්මථාශව කි වුා. අපි කරව කාර්ථ  ගේ ඒුා අශේ ශධ  පාාව 

කටයුතු ශුගේව පුළුුගේ; ශුව් කටයුතු ශුගේව පුළුුගේ. වදා් 

ඒුායිගේ රටට ශ්තක් ඇික ශුවුාෙ, අ  පතක්  ඇික ශුවුාෙ 

කි ව එක පිළි ඳු වැුත වැුත්  අපි අුධ්ාව  ශ ාදා කළ 

යුතු ශුවුා.  

අපි එක ශෙ ක් ගැව කල්පවා කර  ාදා. රශට් දිශවගේ දිව 

ඇිකුව විශරෝධ්තා, ුර්ථාව දි ා  ාගේව. ඒුායිගේ රටට ශ ාඳක්ෙ 

සිධ ධ් ශුගේශගේ? ුර්ථාව කරගේව, විශරෝධ්තා පු්ුගේව ඕවෑ 

වැ ැ  කි ා මම කි ගේශගේ වැ ැ. තමගේශඋ අයිිකුාසික ල 

දිවාගගේව ුර්ථාව කිරීම ්ාමාවයශ ගේ සිධ ධ් ශුවුා.  ැ ැයි, 

ශුව කිසිම ශෙ කිගේ වි්ඳා ගගේව  ැරි කාරණ ක් ශුුවශුගේ 

අු්ාව ටම තමයි ුර්ථාව ක් කළ යුතු ුගේශගේ. විශරෝධ්තා 

පැුැ්්ම ්ර මව ක් වැ ැ. රාශේ අුධ්ාව  ශ ාදා කරගගේව 

විශරෝධ්තා පු්ුගේව ඕවෑ.  ැ ැයි, ාවතාුට ිරි ැර ක් 

ශවාුව ආකාරශේ විශරෝධ්තා පැුැ්්ශ ල ුගීමමක් ඒ අ ට් 

ිකශ වුා. ්ම ර ුබළු කාරණාුාට පුා අෙ ශ ල අ  විශරෝධ්තා 

පු්ුගේශගේ ශකාශ ාමෙ කි ා  ාගේව. පාර ු ල්  ර්ම කරවුා. 

පාරුල්  ර්ම කරාා කරව විශරෝධ්තාුලිගේ පාඩු ුගේශගේ 

රා ටෙ? රා ට්   ල පාඩුුක් ශුවුා ඇික.  ැ ැයි, ඒ නි්ා 

අිා්ක මිනිුබගේට ශකායි තර ල පාඩුුක් සිධ ධ් ශුවුාෙ? පාරුල් 

 ර්ම කරාා කරව විශරෝධ්තා නි්ා ීමශෙශවක් මැරිාා 

ිකශ වුාෙ?  ශාශඩක් ඉ්මපිරිතාා කට ශගව  ගේව විධි ක් 

වැ ැ. ඒ අ ට ්රිකකාර ගගේව විධි ක් වැ ැ. ශ ල ශධ ුල් නි්ා 

ීමශෙශවක් අතරමා ශුාා ිකශ වුාෙ?  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමි නි, ධීුර කටයුතු ්ඳ ා මා 

 දාුගේව ාාකාශව ්ෑම ්රශධ  ුලිගේම ාවතාු එවුා. 

විශ මෂශ ගේම සතුු , වැ ශ,විර පළා්ුා සිටිව වි ාා පිරි්ක් 

ශකාළෙට එවුා. ඒ අ  මට කිවශව ශමාකක්ෙ ෙගේවුාෙ? "ඊශේ 

තමයි ආශව. වදා්, ඊශේ එගේව  ැරි වුණා. අෙ තමයි ශමතැවට 

එගේශගේ." කි ව එක. ඒ අ  විගේෙ අමාු ක ල, අප ුබතා අපට 

කි ා ිකශ වුා. එක ුතාුක් සතුශර්ථ ධීුර කණ්ඩා මක් මාු 

 දාශුගේව ඇවි් ිකශ වුා. වදා්, ශ ල ඇික වුණු විශරෝධ්තා 

ශ මතුශුගේ පාර ු ාා ිකබුණු නි්ා ඒ අ ට එො ෙුශ්ම මාු   ල  

ශුගේව එගේව ාැබිාා වැ ැ. එශ ම වුණාම ඒ අ ට ඉගේව 

තැවක් වැික ්ර මව  මතු ශුවුා. Railway Station එශක් 

නිොගගේව ගි ාම, ටික ශුාාුකිගේ ශපාලීසිශ ගේ ඇවි් පරීක්ෂා 

කර ිකශ වුා. ඒ අ ශගගේ කු ණු විම්ාා ිකශ වුා. කාරණා 

කිවුාට පුබු ඒ අ ට එි ඉගේව අු්ර  ම ිකශ වුා. ඒ 

මිනිුබගේ ශ ාශ ාම ශවෙවා විඳශගව ඉඳාා, ඊළ, ෙුශ්ම තමයි 

මාු දාණ ගැහුශණ්. ඒ මිනිුබගේ ධීුර කර්ථමාගේතශේ ශ ශෙව අ . 

ඒ අ  ෙු්ම ශෙකක් ුැඩ වු්ුාා -දාහුදු ගිශේ වැිකු- ආ නි්ා 

තමයි පැ කට මාු   ල  ශුගේව පුළුුගේකම ාැබුශණ්. ශ ල 

ත්්ු  නි්ා අිා්ක මිනිුබගේ ශකායි තර ල ්ාඛ්යාුක් පීඩාුට 

ප් ශුවුාෙ? ශමශ ම ශෙ කිගේ ශධ  පාාවර ගේට ්තුුම  

ශුගේව පුළුුගේෙ? ශමයිගේ ුි්තී  ්මිිකුාට ශ ෝ තු් කාට 

ශ ෝ ්තුුම ශුගේව පුළුුගේ ව ල ඒක තමයි කාාකණ්ණි 

්ගේශතෝෂ  කි ගේශගේ. එම නි්ා ශමගේව ශ ල ගැව රාශේ 

අුධ්ාව  ශ ාදා ශුගේව ඕවෑ.  

අනිුාර්ථ ශ ගේම ශ ල කටයු්ත කළ යුතු ශුවුා. විශරෝධ්තා 

පු්ුවුා ව ල   ල ්මථාව ීමප ක් ව ල කරාා, ඒුාශේ 

විශරෝධ්තා කරගේව ඉඩ දි   ැකියි. ඒුාට ාවමාධ්යුාට ඕවෑ 

තර ල  ගේව ශෙගේව ඕවෑ; එ  ්රචාර  කරගේව් ඕවෑ. ්ර මව ක් 

වැ ැ.  ැ ැයි, මිනිුබගේට ිරි ැර ශුගේව ශෙගේව ශ ාඳ වැ ැ. 

ජිනීුාුා් එශ මයි ශුගේශගේ. ්රාාතගේත්රුාෙ  ිකශ වුා  

කි ව ශ ාශ ෝ රටුාට ගි ාම  -UN එක ට ගි ්-  ඒුාශේ එක 

පැ්තක විශරෝධ්තාකු ුගේ ඉගේව ආකාර  අප ෙකිවුා. ඒ 

ශධ ුල් ුාර්ථතා කරවුා.  ැ ැයි, ඒ රශට් අනික් කාරණාුාට ඒක 

 ාධ්ාුක් ුගේශගේ වැ ැ.  

ශ ට දිවශේ් ුර්ථාව ක් පු්ුව  ු ෙගේුා ිකශ වුා. 

 ැ ැයි, ඒ ුර්ථාව ට අොළ ුව කාරණා ගැව වැුත සිතා  ැලි  

යුතුයි. ශෙපැ්ශ්ම අඩු පාඩු ිකශ ගේව පුළුුගේ. මා ිතවුා රා  

විධි ට් ඒ කාරණා පිළි ඳු මීට ුඩා අුධ්ාව  ශ ාදා කළ 

යුතු  කි ා. ඒ අ ශඋ ්ර මව පිළි ඳු අප ්ාකච්ඡා කළ යුතු 

ශුවුා. ඒ අඩු පාඩුු අපට පිළිගගේව ශුවුා. ශ ල අ  

් ල ගේධ්ු ්ාකච්ඡා කිරීම නිසි ාකාරශ ගේ, ්රමාණු් පරිදි සිදු 

ශවාවුණාෙ කි ව ්ැක  මා තුළ ිකශ වුා. ඒ ුර්ථාක ගේ දි ා 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ුැරැදි විධි ටම  ාගේව ගිිගේ ඒ අ  ශක්ගේික ග්ම්ගේශගේ වැිකු, 

ඒ අ ට එශරිු   ල   ල ්රකා  නිවේ් කරගේශගේ වැිකු, එ  

්ාකච්ඡා මාර්ථගශ ගේ වි්ඳා ගැනීමට මීට ුඩා ්රමාණු් 

මැදි ්්මක් ිකබි  යුතු  කි ව කාරණ ් මා පිළිගගේවුා. ඒ 

ුාශඋම, ුර්ථාව  තුළිගේ රිශෙගේශගේ කාටෙ, ශ ල පාඩුු  ගේශගේ 

කාටෙ කි ා ුර්ථාව  සිදු කරව අ ් අුාකු කල්පවා කරගේව 

ඕවෑ. සි ලු ශෙවා එකතු ශුාා ශ ට දිවශේ ුර්ථාව ක් 

පු්ුවුා  කි වුා. මම ඒ අ ශගගේ එක ඉල්ලීමක් 

කරවුා.  ඔ ාා ශ ල ර ශට් ාවතාු ගැව ිතගේව. රට ගැව 

ිතාා, ශ ල ුර්ථාව  පැ්තක ික ාා තු් ්ාකච්ඡා ුට ක් 

පු්ුාා,  ැරිම ත්්ු ක් වුශණා් විතරක් ුර්ථාව ක්  ුට 

ප් කර ග්තාට ්ර මව ක් වැ ැ. එම නි්ා තුදුරට් රා ට 

අු්මථාු ා ා ශෙගේව කි ා මා ඉල්ාා සිටිවුා. එශ ම වැික 

වුශණා් ඒ ශගාල්ාගේ ආණ්ඩු ශපරළව කණ්ඩා මක් විධි ට  

රශට් මත ක් නිර්ථමාණ  ශුවුා. ඒක ඒ ශගාල්ාගේට ශ ාඳ 

ත්්ු වේ් ශවාශුයි. මම ිතව විධි ට ුර්ථාක ගේට් ඒක 

ශ ාඳ ත්්ු ක් ශුව එකක් වැ ැ.  

්ම ර මාධ්යුලිගේ ුර්ථාව  කරව අ ශඋ පැ්ත විතරක් 

ශවාු ුර්ථාව  නි්ා පීඩා විඳිව පැ්තක් ශපගේුගේව පටගේ 

අරශගව ිකශ වුා. එක පැ්තකිගේ මම ඒ ගැව ්තුුම ශුවුා. ඒ 

ආකාර ට කටයුතු කරව මාධ්ය ආ තවුාට ශ ල අු්මථාශවම 

මශඋ ්ර ා්ාු පිරිවමවුා. රාාය මාධ්ය ඒ කටයු්ත කරවුා. ඒ 

අ  පීඩාුට ප් ුව අ ශඋ ්රකා  අරශගව ඒුා්, අර 

විශරෝධ්තාු් ශෙකම ශපගේුවුා.  ඒ ුාශඋම  ශපෞධ ගලික 

වාළිකා කිිප වේ් ශෙපැ්ත ්ම රු ඒ කාරණා ඉදිරිප් 

කරගේව කටයුතු කළ අු්මථා කිිප ක් මම ෙැක්කා.  

විශ මෂශ ගේම පුබ ගි  ෙු්මුා  ෛුෙයුු ගේශඋ ුර්ථාව ක් 

ශුාාශව "ිු " මාධ්ය ගිිල්ාා ඒ ශාඩුගේශගගේ - පීඩාුට ප් 

වුණු අ ශගගේ- ්රකා  ා ා ශගව ඒුා  තමගේශඋ වාළිකාු තුළිගේ 

්රකා  ට ප් කරවුා මම ෙැක්කා. ඒක ශ ාඳ  ත්්ු ක්. 

එතශකාට රාත්රිශේ ්රුි්ික  ාා ශගව ඉගේවශකාට ුර්ථාව  කළ 

අ ට ශපශවවුා, තමගේ කළ ුර්ථාව  නි්ා පීඩාුට ප් වුශණ් 

කවුෙ කි ව එක. වැුත ඒ ුාශඋ ශෙ ක් කරවශකාට ඒ අ  ඒ 

ගැව කල්පවා කරාවි. ඒ ුාශඋම  "සිර්" මාධ්ය ්, 

ුර්ථාක ගේශඋ අෙ ්ම ශපගේුවුා ුාශඋම, ුර්ථාවශ ගේ පීඩාුට 

ප් වුණු අ ශඋ් අෙ ්ම ශපගේුව අු්මථා  මම ෙැක්කා. ඒක 

ශ ාඳ ්රුණතාුක්. ඒ විධි ට ශෙපැ්තම ශපගේ්ම පිළි ඳු රාාය 

මාධ්ය  ැු ණාම ඒ ුාශඋ මාධ්යුාට් අශේ ශගෞරු  ිමි 

ශුගේව ඕවෑ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමි නි, ශ ට දිවශේ වුණ් 

ුර්ථාව ක් සිධ ධ් වුශණා්, සො රණ ක්  ැටි ට 

ෛුෙයුු ගේශඋ ුර්ථාව ක් ව ල, ඒ සිදු ුගේශගේ ශ්ෞඛ්ය 

ක්ශෂමත්රශේ ුර්ථාව ක් ව ල ඒශකගේ කාටෙ පාඩු ුගේශගේ. ඒක 

රා ට පාඩුුක්ෙ? ඒක රා ට ාාභයි. ශමාකෙ, ශ ට ෙුශ්ම 

ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂමත්රශේ ුර්ථාව ක් සිධ ධ් ශුවුා ව ල ායිට් බිා අඩු 

ශුයි. ුතුර බිා අඩු ශුයි. ඒ ුාශඋම ශ ශ ්  ගේශගේ වැ ැ. ඒ 

නි්ා ශ ශ ් ඉිකරි ශුයි. ඒශකගේ ආණ්ඩුුට ාාභ ශුයි.  ැ ැයි, 

පාඩුු කාටෙ? අිා්ක මිනි්මුබගේට. දුේප් මිනි්මුබ ශ ාශ ාම 

අමාු ශුගේ ඉ්මපිරිතාා ට එවුා. ්ම ර විට ඒ මිනි්මුබ ශ ල 

ුර්ථාව  පිළි ඳු ෙගේශගේ් වැ ැ. ඒ මිනි්මුබ රූපුාිනි , 

ශර්ථඩිශ ෝ අ ශගව ඉගේශගේ වැ ැ. පුු ධ ෙට ශ ශ ් ටික ගගේව 

ඉ්මපිරිතාා ට එවුා. ඇවිල්ාා පැ  ගණගේ ර්මික ාදු ශුාා 

 වුා. ්ම ර අ  ්රිකකාර වැිකු මැශරව අු්මථා ිකශ වුා. 

ුර්ථාව නි්ා ්ම ර අ  මර්ථඝකාලීව ශරෝගීගේ  ුට ප් ුව 

අු්මථා ිකශ වුා. එතශකාට ්ල්ලිකාර ගේට ුර්ථාවුලිගේ 

 ාපෑමක් ශුවුාෙ? ම ාව නිශ ෝජිත ගේට, 

ශධ  පාාවර ගේට ුර්ථාවශ ගේ  ාපෑමක් ශුවුාෙ? ුර්ථාව 

ඇික වුශණා් ශපෞධ ගලික ශරෝ ාකට ගි ාම ඒ අ ට ්රිකකාර 

ාැශ වුා. ඒ ෛුෙයුු ම ශපෞධ ගලික ශරෝ ාට ගිිල්ාා 

ශ්මුාුගේ ා ා ශෙවුා. එශ ම වැ්ව ල ඒ අ ට අමාු  වුශණා් 

පිටරටකට  රි ගිිල්ාා ්රිකකාර ගනීවි.  ැ ැයි, අිාක මිනි්මුබ 

තමයි ශ ලශකගේ පීඩාුට ප් ුගේශගේ. ඒ පිළි ඳු තමයි කල්පවා 

කළ යුතු ුගේශගේ. ඒ කාරණ  පිළි ඳු ාව මාධ්ය තුළිගේ මත ක් 

නිර්ථමාණ  කර ිකශ වුා. රට් ෙැුවු් ශුාා ිකශ වුා. ඒ 

ගැව මම ්තුුම ශුවුා. අෙ රශට් මිනි්මුබ් ්ම ර ශ්ු මක් 

වැික ුර්ථාව කරව අ ට ශගෙර ඉඳශගව  ාප කරවුා. ඒ ්ෑම 

ක්ශෂමත්රකම අ  නිෙ ්ම අධ්යාපව  තුළිගේ ඇවිල්ාා ශ ල ුාශඋ 

ශධ ුල්   කිරීම ගැව. ශෙපාර්ථතශ ලගේතුුා ශුගේව පුළුුගේ, 

ආ තවුා ශුගේව පුළුුගේ. ඒුායිගේ රා ට ශවාශුයි, පාඩු 

ුගේශගේ. අිා්ක මිනි්මුබගේටයි පාඩු ුගේශගේ. ඒ මිනි්මුබගේට 

ශ්මු යි වැික ුගේශගේ. රා ට ශවාශුයි. මම කලිගේ කිවුා 

ුාශඋ එො ෙුශ්ම  AC ුැඩ කරගේශගේ වැ ැ.  ඒ නි්ා රා ට  AC  

බිල් වැ ැ. ායිට් පාවිච්චි  වැ ැ. ුතුර පාවිච්චි  වැ ැ. ඒුාශේ 

බිල් අඩු ශුයි.  ැ ැයි, අිා්ක මිනි්මුබ ඇවිල්ාා ර්මික ාදු ශුාා 

 වුා. අිා්ක මිනි්මුබ ඇවිල්ාා තමගේශඋ ුැශ් කර ගගේව 

 ැරිු  වුා. ශුව ො, එශ ම ශුාාුට ආණ්ඩුුට  ැණ  ැණ 

ගි  මිනි්මුබ අෙ ආණ්ඩුුට්  ණිවුා, ුර්ථාව  කරව අ ට් 

 ණිවුා. ඒ ත්්ු  දිගිගේ දිගට ගිශ ා් අවාගතශේම 

ුර්ථාක ගේට වි ශරෝධ්තා රැල්ාක් ඇික ශුයි. දිගිගේ දිගටම 

අවු ය ශධ ුාට ුර්ථාව කරගේව ගිශ ා් ඒ ුර්ථාක ගේට 

එශරිු    ල ම ාව  ාශවග ක් නිර්ථමාණ  ශුයි කි ාා මම 

ිතවුා.  

ශ ල ගු  මගේීතුමගේාා කථා කරවශකාට කිවුා විශධ   

ආශ ෝාව එගේශගේ වැ ැ, ආශ ෝාකශ ෝ එගේශගේ වැ ැ, 

ශකාට්ම ශුශළඳ ශපාශළම අඩු් ල ශුවුා  කි ාා. ශ ලුා 

ශුගේශගේ ශමාකෙ? ශ ල ුාශඋ විශරෝධ්තා, ශ ල ුාශඋ ුර්ථාව, ශ ල 

ුාශඋ කඩාකේපල් කිරී ල දිගිගේ දිගටම සිධ ධ් ශුවශකාට 

ශධ  පාාවර ගේ විවිධ් ්රකා  නිවේ් කිරීම තුළ ආශ ෝාකශ ෝ 

ශ ල රටට එගේව මැළිකමක් ෙක්ුවුා. එතශකාට ්තු ුම ශුගේව 

පුළුුගේෙ? "ඊළ, ෙුශ්ම පාර්ථලිශ ලගේතුුට ගිිගේ ශ ලක කි ගේව 

පුළුුගේ. ඒක කි ාා අපට ශාාවේ චූගේ එකක් ගගේව පුළුුගේ, ඒ 

නි්ා ආශ ෝාක ගේ ශ ල රටට එගේශගේ වැික එක ශ ාඳයි. එව 

එක් වු්ුගේව පුළුුගේ ව ල ඒක් ශ ාඳයි" කි ාා ්තුුම 

ශුගේව පුළුුගේ ශධ  පාාවරශ ක් ඉගේවුා ෙ? එශ ම ඉගේවුා 

ව ල, ඒ රටට ආෙර  කරව ශධ  පාාවරශ ක් ශවාශුයි කි ව 

එකයි අපි පැ ැදිලිු කි ගේශගේ. ශ ලුායිගේ පීඩාුට ප් ශුගේශගේ 

අශේ රශට් මිනි්මුබ. ශ ල තර ල විශරෝධ්තා ිකශ වුා ව ල, 

විශධ ශිකශ ක් ඇවිල්ාා අශේ රශට් ආශ ෝාව ක් කරාවි ෙ? 

එශ ම ශුගේශගේ වැ ැ. ඒ නි්ා අපි  ැශමෝටම ෙු්ක ශ ලුාට 

ුග කි ගේව ශුයි. ශ ල කාරණාුාම අපි  ැශමෝටම ුගකි ගේව 

ශුවුා.  

ශ ල ුව විට අශේ රට ණ  ශුාායි ිකශ ගේශගේ. ෙැගේ ඒ ණ  

ශගුගේව තු් ණ  ගගේවා රටක්  ුට අශේ රට ප් ශුාා. 

අශේ රට ණ  ශගුගේව ණ  ගගේව රටක්  ුට ප් ශුාා. රාාය 

ආො ම මදි,  ණ යි ශපාලි යි ශගුා ගගේව. එශ ම ව ල, ඒක 

එක්ශකශවවේශඋ ුැරැධ ෙක් ෙ? ශ ල ආණ් ඩුශව විතරක් ුැරැධ ෙක් ෙ? 

ගි  ආණ්ඩුශව විතරක් ුැරැධ ෙක් ෙ? වැ ැ, නිෙ සිගේ පුබ අවුු දු 

 ැට ගණවක් ික්මශ්ම අපි ආණ්ඩු කරශගව  වුා. ්රධ්ාව පක්ෂ 

ශෙකක් විටිගේ විට ශ ල රශට් ආණ්ඩු කරවුා. ාවතා විදාක්ික 

ශපරදාණ් ටික කාා ක් ්ගේධ්ාවගත ශුාා  ාශේ ිටි ා. 

අපට අු්ාවශේ ඉිකරි වුශණ් ශමාකක්ෙ? ශඩාාර්ථ ශකෝටි 

 , 11කට ුැඩි ණ  කගේෙරාුක් අශේ රටට ඉිකරි ශුාා 

ිකශ වුා. එක පුධ ගාශ ක් ාක්ෂ  කට ුැඩි ණ කාරශ ක් 

 ුට ප් ශුාා ිකශ වුා. ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ මම 
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එක්ශකශවවේට ඇඟිල්ා දිුර කරගේශගේ වැ ැ. අශේ පාාව 

තගේත්ර ගේ තුළ ඇික වුණු ත්්ු ක් ශ ලක. ශ ල රා ට් ිකශ ව 

්ර ා අභිශ ෝග  ඒකයි. ෙැගේ කිවුා, ණ  ුැඩි ශුාා කි ාා. ශ ල 

ණ  ුැඩි ශුගේව එක ශ මතුුක් තමයි, ණ  ශගුගේව ණ  

ගගේව ්ම. ඒක් එක ශ මතුුක්. ඒ ුාශඋම, අපි ශ ල කාරණා 

පිළි ඳු ුැඩි අුධ්ාව ක් ශ ාදා කරගේව ඕවෑ.  ැ ැයි, රා ක් 

විධි ට අපි ා ා ග් ා ග්ර ණ් ිකශ වුා. ඒුා් අපි සිි 

කරගේව ඕවෑ.  

අශේ ාාිකක ආණ්ඩුු නි්ා අෙ අශේ රටට ුර්ර්ාෙ රාශි ක් 

ාැබුණා. එකක් තමයි, අපට ජිනීුාුා ිකබුණු මාවු ිමික ල 

්ර මව  ්ැාකි  යුතු මට්ටමකට අෙ පාාව  කර ගගේව 

පුළුුගේකම ාැබීම.  විදුලි පුුම ගැව ෙැගේ කථා ශුගේශගේ වැ ැ, 

ාාතයගේතර යුෙ අධිකරණ ගැව ෙැගේ කථා ශුගේශගේ වැ ැ. අශේ 

ාවාධිපිකතුමා ගැව, ශ ල රා  පිළි ඳු ාාතයගේතරශේ ඇික වුණු 

වි මුා්  මත අශේ රටට ඇික් ිකබූ  රපතළ ත්්ු ගේ 

්ැාකි  යුතු මට්ටමකට පාාව  කරගගේව අපට පුළුුගේ වුණා. 

ඒ ුාශඋම, අපට පවුා ිකබූ යුශරෝපා ම්්ය ත වම අපි ඉු් 

කර ග්තා. අශේ ාාිකක ආණ්ඩුු, ශ ල රා  පිළි ඳු 

ාාතයගේතරශේ ඇික වුණු වි මු ා්  නි්ා තමයි අපට ම්්ය 

ත වම ඉු් කරගගේව පුළුුගේ වුශණ්.  

GSP ත වම ඉු් කරගගේව  වශකාට ්ම ර කට්ටි  

කිවුා, "ඕක ගගේව ශුගේශගේ රශට් වැික ශකාගේශධ සිුාට 

අ්්ගේ කරාා." කි ාා. "්මලිාගික ශ්මු  නීිකගත කරගේව 

ශුයි; සතුු -වැ ශ,විරට ශෆඩරල් ශෙගේව ශුයි; අශේ රශට් 

ශුවම රාාය  ැශෙයි; රට ඒ ත්්ු ට  යි; ාාතයගේතරශේ 

සි ලු මවශොළ ්පුරාා තමයි GSP ් ව  ා ා ගගේව 

ශුගේශගේ." කි ාා ්ම ු  කිවුා.  ැ ැයි, අපි ඒ කි ව 

ආකාරශේ එක ශකාගේශධ සි කටු්  ට් ශවා් GSP ් ව  

ා ා ගගේවා මට්ටමට ඇවිල්ාා ිකශ වුා කි ව එක 

ආඩ ල රශ ගේ ්ඳ ගේ කරගේව ඕවෑ. අශේ ාවාධිපිකතුමා ්  

ාාිකක ආණ්ඩුු ශගනි ව ුැඩ පිළිශුළ පිළි ඳු ශාෝකශේ ඇික 

කර ග් වි මුා්  නි්ා තමයි අපට ඒ ත්්ු  ළ,ා කරගගේව 

පුළුුගේ වුශණ්.  ශ ලුා ුබළු පුම ා ග්ර ණ ශවාශුයි. මම ෙගේවුා, 

ම්්ය ත වම ඉු් කරගගේව ගිිල්ාා ශකාච්චර අපට ම ගේසි 

ශුගේව වුණාෙ; පාර්ථ මු ීම ක් ඒ ශුුවශුගේ කටයුතු කළාෙ 

කි ාා. මම විතරක් ශවාශුයි, ශ ාශ ෝ ශෙවාශඋ කැප්ම 

ම ගේසි  මත තමයි ඒක ා ා ග්ශ්. ඒ අ  අපට නිා ශවාුව 

විධි ට කිවශව ශමාකක්ෙ? "පුබ ගි  කාාශේ විධි ට ාාතයගේතර  

තර ා කරශගව රට ඉදිරි ට ගි ා ව ල, අපි සොාශඋ ශ් ගගේව 

එක් ත ව ල කරවුා." කි ාා කිවුා. අශේ  රශට් ක්ළ ශ් 

ිකශ වුා කි ාා, ශ්ුාට් ඒ ුව විට ුාර්ථතා ්ක්ම කරාායි 

ිකබුශණ්. ක්ළ ශ් ශ ල  රශට් ිකශ වුා  කි ව එක  පිළි ඳු 

ශකාශ ාම්   ල ්රමාණ ක කථා   කට ාක් ශුවුා ශගේ. 

ක්ළ ශ් ිකශ වුා කි ාා අශේ රශට් ශ් ගගේව එක යුශරෝපා 

්ාගමශ ගේ ත ව ල කර ග්තා ව ල, අපට ඇික ශුව ත්්ු  

ශමාකක්ෙ? ශ ලුා පිළි ඳු අපි කල්පවා කරගේව ඕවෑ. අශේ ශ ල 

ාාිකක ආණ්ඩුු ා ා ග් ා ග්ර ණ  ඒුායි. ඒ ුාශඋම අපට 

ළ,ා ශුගේව   ැරි වුණු ඉාක්ක ිකශ වුා. ඒ තමයි, අපි 

 ාාශපාශරා්තු වුණු මට්ටමට රට ඉ්ම්ර ට ශගනි ගේව  ැරි 

වුණා; රැකි ා නිර්ථමාණ  කරගගේව  ැරි වුණා. ඒුා පිළි ඳු 

අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේව ඕවෑ. අපි රට විවේණගේශගේ වැ ැ. අපි 

ඉගේවක ල ශ ල රට විවේණගේව ඉඩ ශෙගේශව් වැ ැ. ශ ල රා  

තුළ අපි කටයුතු කරව ශතක් අශේ රශට් කිසිදු ශධ ශපාළක්, ඉඩමක් 

විශධ   රටකට විවේණගේව ඉඩ ශෙගේශගේ වැ ැ කි ව එක අපි 

ඉතාම් ුගීමශමගේ කි වුා.  

ශ ාශ ෝ අ  කි ගේශගේ ත්රිවේණාමා  ඉගේදි ාුට විවේණවුා; 

  ල ගේශතාට ීනව ට විවේණවුා; ශකාළෙ ාපාව ට විවේණවුා 

කි ාායි. වදා් කිසිම රටකට ශ ල රශට් ශධ පළක්, ඉඩමක් 

විවේණගේව ශෙගේශගේ වැ ැ. ඒ යුග  අු්ාව කරාා ිකශ ගේශගේ. 

අිකගු  ෛමීපාා සිරිශ්මව ාවාධිපිකතුමා්, ශ ල රා ් ශ ල 

ාාිකක ආණ්ඩුු තුළ ඒ ුාශඋ කටයු්තකට ඉඩ ත ගේශගේ වැ ැ. 

අපි ඒක ඉතාම ුගීමශමගේ කි වුා.  ැ ැයි, ඒශකගේ අපි 

කි ගේශගේ වැ ැ, ආශ ෝාව ශගශවගේව එපා කි ාා. අපි 

ආශ ෝාව ශගශවගේව  ඕවෑ. ්රශ ෝාව ට ශවාගගේවා ශධ ුල් 

අපි විශධ   ආශ ෝාව එකතු කරශගව කරගේව ඕවෑ.  

එක පැ්තකිගේ කි වුා, රටට විශධ   ආශ ෝාව එගේශගේ 

වැ ැ කි ාා. තු පැ්තකිගේ කි වුා, ශඩාාර්ථ එගේශගේ වැ ැ 

කි ාා. එශ්ම කි ව ගමගේ, අශවක් පැ්තට කි වුා ව ල විශධ   

ආශ ෝාව රශට් ්ාුර්ථධ්ව කටයුතුුාට, ලාොයී කටයුතුුාට 

ශ ාෙුව එක ුැරදියි කි ාා ඒක පර්මපර විශරෝධී කථාුක් 

කි ව එක් මම පැ ැදිලිු ්ඳ ගේ කරගේව ඕවෑ.   ල ගේශතාට 

ුරා  ශුගේව පුළුුගේ, ම්තා ුරුගේ ශතාුමපළ ශුගේව පුළුුගේ, 

ශතල් ටැාකි ශුගේව පුළුුගේ, තු් ශෙ ක් ශුගේව පුළුුගේ 

ශ ලුා නිසි ්රශ ෝාව ට ගැනීශ ල ුැඩ පිළිශුළවේ් ිකශ ගේව 

ඕවෑ. අපි ශ ලුා සි ල්ාම  ොශගව ඉඳාා ුැඩක් වැ ැ. 

ශ ලුාශේ ණ  ශගුගේව ඕවෑ.  ැ ැයි, ඒශකගේ අෙ ්ම කරගේශගේ 

වැ ැ, අපි කිසි  ල ශ ෝ රටකට වුුමවා විධි ට එම කටයුතු 

කරවුා කි ාා. අශේ රටට ශ ාඳ විධි ට තමයි ශ ල සි ල්ාම 

සිධ ධ් ශුගේව අු ය ශුගේශගේ. එතශකාට කාශඋු් 

විශරෝධ්තාුක් ඇික ශුයි කි ාා මම ිතගේශගේ වැ ැ. 

ශධ  පාාව ු ශ ගේ ඇිකශුව විශරෝධ් ක්  ැර, රශට් ශුව් 

විශරෝධ් ක් ඇික ශුගේශගේ වැ ැ.  

අපි ශ ල රශට්  ැම ් ලපතක්ම ්රශ ෝාව ට ගගේව ඕවෑ. 

ශ ලුා පැ්තකට ෙමා ත ගේව  ැ ැ. ත්රිවේණාමාශේ ශතල් 

ටැාකිුලිගේ   ල ්රශ ෝාව ක් ගගේව අු යයි.  ැ ැයි, ඒුා 

විවේණගේව ඉඩ ශෙගේව පුළුුගේකමවේ් වැ ැ. ඒුාශ ගේ 

්රශ ෝාව ක් ගගේව ඕවෑ. අවුු දු ගණවාුක් ඒුා කැාෑශුගේ 

ුැසී ිකබුණු නි්ා විවා  ශුාා  වුා. ඒ නි්ා ඒුාශ ගේ   ල 

්රශ ෝාව ක් ගගේව ඕවෑ.  ැ ැයි, ඒ ගැව  ාවශකාට, "ඔගේව, 

ඉගේදි ාුට විවේණවුා, ශ ලක ීනව ට විවේණවුා" කි ාා කථා 

කරගේශගේ වැතුු ්තය ත්්ු  පිළි ඳු අුශ ෝධ් කරශගව 

විමසිලිම්ු  ාගේව ඕවෑ. ඒුා පිළි ඳු ෙකිවශකාටම, "ශ ලක 

විවේණවුා, ශ ලක විවේණා ශගව කවුා, ශ ල තමයි විවේණාශගව 

කව වයා " කි වුා. එශ ම කි ගේශගේ වැතුු අපි රටක් විධි ට 

 ැලුශුා් තමයි අපට රටක්  ැටි ට ඉ්ම්ර ට  ගේව 

ාැශ ගේශගේ. ඒ නි්ා අපි  ැම ශවාාශවම ඒ ගැව ිතවුා.  

ශ ල ශවාාශව ශ ල රා ට ාාතයගේතරශ ගේ වි ාා 

් ශ ෝග ක් ාැබී ිකශ වුා. ාාතයගේතර  ශ ල රශට් ආශ ෝාව 

සිදු කරගේව ූ ොවමිගේ ඉගේවුා. ශ ල අු්මථාශව අපි පක්ෂ-පාට 

විධි ට ශ දිාා ශධ  පාාව ශකෝණශ ගේ  ාගේශගේ වැතුු රටට 

ුාසිො ක පෙව ල මත, රටට ුාසිො ක ශකාගේශධ සි මත ශ ල 

අ ශඋ ් ශ ෝග  ා ා ගගේව ඕවෑ. එශ ම වැතුු අපට ීනව ් 

එපා; අපට ඉගේදි ාු් එපා; අපට ඇශමරිකාු් එපා; අපට 

ාපාව ් එපා කි ාා ශ ල සි ලුම රටුල් පැ්තකට ෙමා, 

පැ්තකට ශුාා අපට ඉ්ම්ර ට  ගේව  ැ ැ. ශ්රී ාාකාු 

ිකශ ගේශගේ ශාෝක  ඇතුශළම මි්ක්, ශාෝක  ිකශ ගේශගේ ශ්රී 

ාාකාු ඇතුශළම ශවාශුයි කි ව එක ෙැවශගව කටයුතු කශළා් 

අපට ුරදිගේශගේ වැ ැ. අපි ාාතයගේතර ් එක්ක එකතු ශුගේව 

ඕවෑ, අපි ාාතයගේතරශේ ් ශ ෝග  ා ා ගගේව ඕවෑ. අපි ා ා 

ශගව ිකශ ව ් ශ ෝග  ්රමාණු් වැ ැ. මම ඒ ගැව් 

කි ගේව ඕවෑ. මීට ුඩා ාාතයගේතර  ශ ල රට පිළි ඳු  ාගේව 

ඕවෑ.  

අශේ රට අවුු දු 31ක් යුධ ධ් කරාා විවා  වුණු රටක්. ෙැගේ 

අශේ රශට් ්ාම  ඇික ශුාා ිකශ වුා. එශ්ම ාැබුණු ්ාමශේ 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

්රිකලා මිනිුබගේට ෙැගේ ාැශ ගේව ඕවෑ. සතුු  ්  වැශ,විර 

්රශධ  ුා සිටිව ාවතාුශඋ ජීුව ත්්ු  ස්්ම කිරීමට අපට 

මීට ුඩා ාාතයගේතරශේ ් ශ ෝග  ාැශ ගේව ඕවෑ  කි ාා මම 

ිතවුා. රා ටම  ශ ල කටයුතු ් ලපූර්ථණ කරගේව පුළුුගේකමක් 

වැ ැ. ඒ අ ් අපට සෙවු කරගේව ඕවෑ. සපශේම  මාා විතරක් 

ුැඩක් වැ ැ.  ටිර රටුල් ඇවිල්ාා අපට, "ශමශ ම කරගේව-

ශමශ ම කරගේව" කි ාා විතරක් කිවුාට ුැඩක් වැ ැ. ඒ අ  

ශ ල ුාශඋ රටුාට සෙවු-සපකාර් කළ යුතුයි කි ාා මම 

කි වුා. එශ ම ත්්ු ක් ඇික ශුයි කි ාා මම 

 ාාශපාශරා්තු ශුවුා. අපට ්ම ර රටුල් සෙවු කරවුා. 

ෙැවටම් ශවෝර්ථශව රාාය අශේ ධීුර අමාතයාා ශේ කටයුතු 

ශුුවශුගේ වි ාා ් ශ ෝග ක් ා ා ශෙව  ු අපි කි ගේව 

කැමැිකයි. අපි ශ ල ශුවශකාට ධීුර අමාතයාා   තුළ ධීුර 

කටයුතු ශුුවශුගේ ාාිකක ්රිකප්ික ක්  ෙමිගේ පුිකවුා. තු් 

අමාතයාා ුා ඒ ුාශඋ  ෙවුාෙ කි ාා මම ෙගේශගේ වැ ැ. 

එශ ම  ැශෙගේව ඕවෑ. අශේ සි ලු අමාතයාා ුාට ාාිකක 

්රිකප්ික ්ක්ම ශුගේව ඕවෑ. ාාිකක ආණ්ඩුුක්  ැදුශණා්, 

ාාිකක ්රිකප්ික ්ක්ම වි  යුතුමයි. "අශේ රශට් ාාිකක 

්රිකප්ික " කි ාා අපි  ැම ොම  ෙවුා; අධ්යාපව ට්  ෙවුා, 

ඉඩ ලුාට්  ෙවුා,  ැම එකටම  ෙවුා.  ැ ැයි, ආණ්ඩු මාු  

ශුවශකාට ශවාශුයි, ඇමික මාු   ශුවශකාට ාාිකක 

්රිකප්ික ් ශුව්ම ශුාා ඉුරයි.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමි නි, මට ා ා ම ිකශ ව කාා  

ඉුරෙ? වැ ැ ශගේෙ? 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔ තුමාට ා ා ම ිකශ ව කාා  ව ල ඉුරයි, ගු  

ඇමිකතුමනි. ඔ තුමා විවාඩි ප කට් ුඩා ුැඩිපුර කාා  

අරශගව ිකශ වුා. ෙැගේ ඔ තුමාශඋ කථාු අු්ගේ කරගේව. 

 
ගු මහි්ද අමරීර මහසතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මශඋ කථාු මම අු්ාව කරගේව ල.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමි නි, අපි ාාිකක ්රිකප්ික ්ක්ම 

කරගේව ඕවෑ. ශමපමණ කාා ක් අපි ාාිකක ්රිකප්ික ගැව කථා 

කළා; ශ ලක ාාිකක ්රිකප්ික යි කි ාා කිවුා.  ැ ැයි, ඒ 

එකක්ු් ාාිකක ්රිකප්ික ක් වුශණ් වැ ැ. ෙැගේ අපි අශේ 

අමාතයාා   තුළ ධීුර කටයුතු ශුුවශුගේ ාාිකක ්රිකප්ික ක් 

්ක්ම කරවුා. මම කි ගේව කැමැිකයි, ෙැගේ ශ ල කටයු්ත 

අු්ාව අදි රටම ඇවිල්ාා ිකශ ව  ු. ශ ල අවුු ධ ශධ  දාා සිටයි 

අපි ඒ කටයු්ත පටගේ ග්ශ්. අශේ රශට් සිටිව ඒ පිළි ඳු 

සවගේදුුක් ෙක්ුව විශ මෂර ගේ, වි මුවිෙයාාුා ආචාර්ථ ුු ගේ, 

ම ාචාර්ථ ුු ගේ අපි එ ට ් ල ගේධ් කර ග්තා. ඒකට අපට 

ශවෝර්ථශව රාායශේ තාක්ෂණික ් ශ ෝග  ාැබුණා. 

ාවාධිපිකතුමාට්, අගමැිකතුමාට් මම ්මතුිකුගේත ුවුා. 

ශවෝර්ථශව අග්රාමාතයතුමි  දාණ ගැහුණු ශුාාශව ඒ ශෙශෙවාම 

කිවශව ධීුර කර්ථමාගේත ට සෙවු කරගේව කි ාායි. ශවෝර්ථශව 

රාායශේ තමයි ධීුර කටයුතු ් ල ගේධ්ශ ගේ ශාෝකශේ ඉ ළම 

තාක්ෂණ  ිකශ ගේශගේ. ්ෑම රටක්ම ශවෝර්ථශව රාායශේ 

තාක්ෂණ  තමයි ධීුර කටයුතුුාට ා ා ගගේශගේ. ශවෝර්ථශව 

රාායශ ගේ පැමිණි කණ්ඩා ශ ල  තරශෙශවවේ ශ ල ෙු්මුා් 

අපි් එක්ක ුාඩිශුාා දිගිගේ දිගටම ශ ල ධීුර ්රිකප්ික   ෙගේව 

අපට සෙව කරවුා. ඒ තාක්ෂණික ් ශ ෝග  ඔවුගේ අපට ා ා 

ශෙවුා. ුවදුශර්ථම -මා් ක්, ශෙකක්  ගේව ඉ්මශ්ල්ාා- අපි ශ ල 

ධීුර ්රිකප්ික  ්ෑමශ ල ුැඩ කටයුතු අු්ගේ කරවුා. ශ ල 

කටයු්ත ඉක්මනිගේ අු්ගේ කරගේව මම පුළුුගේ තර ල ස්්ා  

කරවුා. මා් කිගේ  ැරි වුශණා්, මා් ශෙකක් ඇතුළත අපි ඒ 

ධීුර ්රිකප්ිකශේ මූලික රාදාු  ොා ශ ල මගේීුු  

005ශෙවාටම ඒකට ් ල ගේධ් ුගේව කි ාා ආරාධ්වා කරවුා. 

එතශකාට ශ ල ආණ්ඩුශව සිටිව ධීුර ඇමික විතරක් ශවාශුයි, 

ඔ  ඡා ා කැබිවට් එකක්  ොශගව සිටිව ධීුර ඇමිකාාට්, 

ඊළ,ට කුො  රි ධීුර ඇමිකුු  ශුගේව  ාාශපාශරා්තුශුගේ 

සිටිව කට්ටි  ඉගේවුා ව ල, ඒ අ ට් ඇවිල්ාා ශ ල ාාිකක 

්රිකප්ික   ො ගගේව ඔවුගේශඋ අෙ ්ම ඉදිරිප් කරගේව පුළුුගේ. 

එතශකාට ශමාව ආණ්ඩුුක්  ා ට ආු්, ශමාව 

ඇමිකුරශ වේ ධීුර ඇමික වුණ්, ඒ ඔක්ශකෝම ෙැගේ ශ ල ධීුර 

්රිකප්ික  අුවමත කළා ව ල, ඒක ක්රි ා්මක කිරීශ ල  ැකි ාු 

ාැශ වුා. එශ ම තමයි රටක් විධි ට අපි ඉ්ම්ර ට  ගේව 

අු ය ුගේශගේ.  

මූාා්වාරූඪ ගු  මගේීතුමි නි, ශ ල රා  අභිශ ෝග 

රාශි කට දාහුණ ශෙවුා. මම කිවුා ුාශඋම, එකක් විශධ   ණ  

අභිශ ෝග . ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ අපි එක් ශකශවවේට, 

ශෙශෙශවවේට ුරෙ පටුගේශගේ වැිකු, ශ ලකට අපි අුාකුම 

දාහුණ ශෙගේව ඕවෑ. ශ ලකට අපි  ැම ශකශවක්ම සෙව කරගේව 

ඕවෑ. එශ ම සෙවු කශළා් තමයි අපට ශ ල රශට් ෙැවට ඇික ් 

ිකශ ව ත්්ුශ ගේ ශගාඩ එගේව පුළුුගේ ුගේශගේ. අපට 

ශධ  පාාව  කරගේව රටක් ිකශ ගේව ඕවෑ. ශධ  පාාව  

කරගේව මිනි්මුබ ශ ාඳිගේ ඉගේව ඕවෑ. මිනි්මුබ  ඩගිගේශගේ ඉගේව 

ශකාට ්තුුම ුව ශධ  පාාව ක් අපි කරවුා ව ල, ඒක ඉතාම් 

 රපතළ ුැරැධ ෙක්. අපි රට අගාධ් ට  ව ශධ  පාාව ක් 

කරවුා ව ල, ඒක ඉතාම්  රපතළ ුැරැධ ෙක්  කි ව එක මා 

කි වුා. කවුු   රි ශධ  පාාවරශ වේ ශ ල රටට එව විශධ   

ආශ ෝාව වු්ුගේව ිතා මතා කටයුතු කරවුා ව ල, ඒක 

ඊට් ුඩා  රපතළ අපරාධ් ක්,  රපතළ ුැරැධ ෙක් කි ව එක් 

මා ශ ල අු්මථාශවම ්ඳ ගේ කරගේව ඕවෑ. එශ ම වැිකු කටයුතු 

කරපු ශධ  පාාවර ගේ, විු ධ ධ් පක්ෂශේ සිටි ්, ශමාව 

පක්ෂශේ සිටි ් රට ශුුවශුගේ ශ ාඳ ශධ ුල්ුාට ශ ාඳයි 

කි ාා කථා කළ, ආීයර්ථුාෙ කළ ශධ  පාාවර ගේ තමයි 'ශ ාඳ 

ශධ  පාාවර ගේ' ු ශ ගේ ඉික ා්ගත ශුාා ිකශ ගේශගේ. 

ශපෞධ ගලික වයා  පත්ර අුවු තමගේට ශකාශ ාමෙ  ා  එගේශගේ, 

තමගේ ශකාශ ාමෙ ුැාශෙගේශගේ, තමගේ ශකාශ ාමෙ ඊළ, 

ුතාශව මගේීකම ගගේශගේ, ඊළ, ුතාශව ශකාශ ාමෙ ඡගේෙ  

දිවා ගගේශගේ, ඊ ළ, ුතාශව ශකාශ ාමෙ මවාප  ගගේශගේ, කාට 

විු ධ ධ් ශුාාෙ මවාප  ගගේශගේ, ශමාව ාඩ ුැඩ  කරාාෙ 

මවාප  ගගේශගේ කි ාා ිතවුාට ුඩා රට ගැව ිතා කටයුතු 

කශළා්, ශධ  පාාවශ ගේ විරාම ගි  ෙු්ට  රි ඒ 

් ල ගේධ්ශ ගේ ්තුුම ුගේව පුළුුගේ  කි ව එක තමයි මා 

්ඳ ගේ කරගේශගේ.  

මා වැුත්, අු්ාව ු ශ ුව් කි ගේශගේ ෙැගේ ුර්ථාව ක් 

කරගේව  වුා ව ල, කු ණාකර රට පිළි ඳු කල්පවා කරාා, 

අිා්ක මිනි්මුබ පිළි ඳු කල්පවා කරාා ශ ල ්ර මව  

වි්ඳගගේව ස්්ා  ෙරගේව කි ාායි. ශ ල ුර්ථාව  කරගේව  ව 

 ැම ශකශවක්ම, අිා්ක මිනි්මුබගේශඋ -රාාය ශ්මුක ගේ, 

ශපාල් කඩව මුව්ම් ා, දාට්ට කර ග ව මුව්ම් ා ුැනි අ ශඋ-  

්ල්ලිුලිගේ ඉශගව ග් අ . අශේ රශට් පළදාුව පගේිකශේ ඉඳාා 

සපාධි  ෙක්ුා ශවාමිශල් අධ්යාපව  ා ා ශෙවුා. ඒකට 

අිා්ක වාට්ටාමි් ො ක ුවුා. ඒ මිනි්මුබගේශඋ ්ල්ලිුලිගේ 

අධ්යාපව  ා පු අ  අෙ ුර්ථාව  කරාා ඒ මිනි්මුබගේටම ිරි ැර 

කරගේව පටගේ ගගේවුා ව ල, ඒක  රපතළ ුැරැධ ෙක්  කි ව 

එක තමයි මට කි ගේව ිකශ ගේශගේ. එම නි්ා වැුත ුරක් ශ ල 

පිළි ඳු කල්පවා කරාා  ාගේව. ුැඩ ුර්ථාව කට  ෑමට තර ල 
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අතයු යම කාරණ ක්ෙ ශ ලක? ශ ල ුැඩ ුර්ථාව  කිරීම 

අතයු යමෙ කි ව එක පිළි ඳු වැුත ුතාුක් කල්පවා කරාා 

 ාගේව. තමගේශඋ ුි්තී  ්මිික  ශකාශ ාමෙ  ක්ිකම් කර 

ගගේශගේ, වැ්ව ල තමගේශඋ ශධ  පාාව පක්ෂ  ශ ලශකගේ 

ඉ්ම්ර ට ගගේශගේ ශකාශ ාමෙ කි ව එක කල්පවා කරාා ුැඩ 

ුර්ථාව කට  වුා ව ල, ඒක ශ ල රටට කරව පාප කර්ථම ක් 

ුාශඋම, ඒ පුධ ගා ගේ කරව ම ා විවා  ක්  කි ව එක මම 

අුධ්ාරණශ ගේම ්ඳ ගේ කරගේව ඕවෑ. ශ ල අ  අෙ රාාය ශ්මු  

කඩාකේපල් කරාා; අකාර්ථ ක්ෂම කරාා කටයුතු කිරීම තුළිගේ 

රටට ඇික ුව ශ්තක් වැ ැ. ඒ පිළි ඳුයි මා අුධ්ාව  ශ ාදා 

කරුගේශගේ.  

ආශ ෝාව ් ල ගේධ්ුම අෙ ශගාඩක් අ  කථා කළ නි්ා මා 
තු එක කාරණ ක් කි ගේව ල. අශේ ාක්ෂමමගේ කිරිඇල්ා 
ඇමිකතුමා් ශ ල අු්මථාශව ශ ල ගු  ්භාශව ඉගේවුා. මා ශ ල 
ශුාාශව ්භාවා කතුමාශඋ් අුධ්ාව ට ශ ාදා කළ යුතු 
කාරණ ක් ිකශ වුා. අශේ රශට් ශ ල ිකශ ව ක්රමශවෙ  අුවු 
ව ල, විශධ   ආශ ෝාව  ාාශපාශරා්තු ුගේව අමාු යි. ඒකට 
්රධ්ාව ශ මතුුක් තමයි, අශේ නිාධ්ාරිගේශඋ ශ ල පිළි ඳු ිකශ ව 
සවගේදුශව මඳකම. ශ ාඳ විශධ ීය  ආශ ෝාකශ ක් ආශුා් ඒ 
මිනි ාට එපා ශුවකල් එපා ශුව ශධ ුල් කි වුා. ඒ මිනි ා 
 ුගේව ිකශ ව  තර-ප්ම ශපාශළමම  ුවුා.  ුගේව ිකශ ව 
ආ තවුාට  ුාා ඇික ශුගේව ර්මික ාදු කරුවුා. පුළුුගේ 
ව ල ්ල්ලි් ීම ක්  රි ගගේව පුළුුගේෙ කි ාා  ාව කට්ටි  -
නිාධ්ාරිගේ- ඉගේවුා. එශ ම ත්්ු ක් ඇික වුශණා් 
ආශ ෝාක ගේ ශ ල රශට් ආශ ෝාව  කරගේශගේ වැ ැ. අශේ රටට 
ණ  ශෙගේව එයි.  ැ ැයි, අශේ රශට් ආශ ෝාව  කරගේව ඒ 
මිනි්මුබ එගේශගේ වැ ැ. ඒ මිනිුබගේට ඕවෑ රටක ආශ ෝාව  
කරගේව පුළුුගේ.  

ආශ ෝාක ගේ ආුාම ඉ ළිගේ පිළිගගේවා රටුල් අෙ ඕවෑ 
තර ල ිකශ වුා. ඒ නි්ා අපි අලුශතගේ ක්රමශවෙ ක්  ො ගගේව 
ඕවෑ. ශ ාඳ ආශ ෝාකශ ක් ාාකාුට ආශුා්, ඒ ුයාපිික  
ශ ාඳ ව ල, දිව කිිප ක් ඇතුළත ඒ ුයාපිික  අුවමත කරාා 
මශ ල ුැඩ පිළිශුළකට අපි  ගේව ඕවෑ. එශ ම ශවාවුශණා්, ඒ 
මිනි්මුබ ශුව් රටුාට ගිිල්ාා ආශ ෝාව  කරවුා. ඒ අ ට 
ආශ ෝාව  කරගේව -තමගේශඋ ්ල්ලි ශ ාෙුගේව- ඕවෑ තර ල 
රටුල් ිකශ වුා. ඒ නි්ා ෙැගේ අපි ශ ල ක්රමශවෙ  අලුශතගේ ්ක්ම 
කර ගගේව ඕවෑ අුධි  ඇවිල්ාා ිකශ වුා. ්ම ර අ  
ිතාමතාම ශ ල ුයාපිික කඩාකේපල් කිරීශ ල අරදාශණගේ, විශධ   
ආශ ෝාව ආප්ම්ට  ැර්ශ ල ුැඩ පිළිශුළවේ් ක්රි ා්මක 
කරවුා  කි ව එක් අප අුධ්ාරණ  කරගේව ඕවෑ. ඒ 
පිළි ඳු් විමසීශමගේ කටයුතු කරගේව ඕවෑ කි ාා මා ිතවුා.  

මම මීට ුඩා කථා කරගේව  ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ වැ ැ. 
කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු අමාතයාා  ට අොළු ශමම 
විුාෙශේම කථා කිරීමට අු්මථාු ාැබීම පිළි ඳු මා ්තුුම 
ශුවුා. ඒ ුාශඋම මා සි ලු ශෙවාශගගේ එක ඉල්ලීමක් කරවුා. 
ශධ  පාාව පක්ෂ, පාට ිකශ ගේව පුළුුගේ. වැුත මැිකුරණ ක් 
ිකශ ගේශගේ 0101 ු්ශර්ථම. එතශකාට ඕවෑ ශකශවක් ා ග්ර ණ  
කරයි; ඕවෑ ශකශවක් ආණ්ඩු  ෙයි. වදා් ෙැගේ ඒක ශවාශුයි 
ශුගේව ඕවෑ. ශ ල ශුාාශව රට ගැව ිතාා, කවුු ් එකතු 
ශුාා ශ ල රට දියුණු කර ගගේව අධිෂමධාව කර ගනිදායි කි මිගේ 
මා නි ඬ ශුවුා. ශ ාශ ාම ්මතුිකයි. 
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ගු ශ්ා්ින ශ්රී ප්ක්දරා්ා මහසත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகளரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

கம்பனிகள் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தேொக 

உமரயொற்றுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்தமேக்கொக 

உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். 

சட்டங்கமள ஆக்குவது, திருத்துவது, தசயற்படுத்துவது 

என்பன இந்தப் பொரொளுேன்றத்தின் ததொடர் நடவடிக்மக 

களொக இருந்துவருகின்றன. ஆனொலும் ஆக்கப்படுகின்ற 

சட்டங்கள் அமனத்தும் ேக்களுக்குப் பலன் தரக்கூடிய 

வமகயில், நன்மே தரக்கூடிய வமகயில் நமடமுமறப் 

படுத்தப்படுகின்றனவொ? என்று நொம் பொர்க்கமவண்டும். 

வலிந்து கொணொேல் ஆக்கப்பட்மடொருக்கொன ஓர் அலுவலகம் 

அமேத்தல் சம்பந்தேொக உருவொக்கப்பட்ட சட்டம் இன்றுவமர 

தசயற்படுத்தப்படொேல் எதுவித முன்மனற்றமுேின்றி 

இருப்பமத நொம் கொணலொம். பொதிக்கப்பட்ட ேக்களுக்கு 

நீதிமய, நியொயத்மத வழங்கக்கூடிய வமகயில், அவர்களது 

அபிலொமஷகமள நிமறமவற்றக்கூடிய வமகயில், அவர்கள் 

எதிர்பொர்க்கின்ற முமறயிமல அது அமுல் தசய்யப்படொமே 

ேிகவும் மவதமனக்குொிய ஒரு விடயேொகும்.  

இதமனவிட, சட்டங்கமள ஆக்குதல், சுற்றுநிருபங்கமள 

தவளியிடுதல், மதசியக் தகொள்மககமள உருவொக்குதல் என்ற 

பலமவறுவிதேொன நடவடிக்மககளின்கீழ் மேற்தகொள்ளப் 

படுகின்ற தசயற்பொடுகள் இந்த நொட்டிலுள்ள அமனவருக்கும் 

தபொதுவொனதொ? என்ற ஒரு மகள்விமயயும் நொன் முன்மவக்க 

விரும்புகின்மறன். ஏதனன்றொல், இப்தபொழுது கொணிகமளச் 

சுவீகொித்தல் என்பது வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியிமலமய ேிகவும் 

துொித கதியில் நமடதபற்று வருகின்றது. அந்த வொிமசயில் வன 

வளப் பொதுகொப்பு, வன ஜீவரொசிகள் பொதுகொப்பு, ததொல் 

தபொருளியல் பொதுகொப்பு என்ற வமகயிமல ேிகவும் விமரந்தும் 

வலிந்தும் பல்மவறு கொணிகள் எல்மலயிடப்பட்டு வருகின்றன. 

இந்தக் கொணிகளுக்குள் எேது ேக்கள் பூர்வீகேொக வொழ்ந்த 

கொணிகள், நிமலமபறொன வருேொனம் தரக்கூடிய ேரங்கமள 

உள்ளடக்கிய கொணிகள் என்பனவும் உள்ளடங்குகின்றன. 

இமவ மபொன்ற பல்மவறு விதேொன தசயற்பொடுகளின்மூலம் 

எேது ேக்களின் கொணிகமள வலிந்து பிடித்துக் தகொள்ளுதல் 

என்பது எந்தச் சட்டத்தின்கீழ் அல்லது எந்தத் மதசியக் 

தகொள்மகயின்கீழ் மேற்தகொள்ளப்படுகின்றது? என்ற 

மகள்விமய நொன் முன்மவக்க விரும்புகின்மறன்.  

இது ேட்டுேல்ல, இறுதி யுத்த இடம்தபயர்வின்மபொது 

அங்கு பூர்வீகேொக வொழ்ந்த ேக்களுமடய கொணிகமளச் 

சுவீகொித்ததுடன், அந்தக் கொணிகளில் இரொணுவத்தினர் ேற்றும் 

கடற்பமடயினர் முகொம்கமளயும் அமேத்திருக்கின்றனர். 

எட்டு வருடங்கள் முடிவமடகின்ற நிமலயிலும் அந்தக் 

கொணிகளுக்குொிய ஆவணங்கமள  மவத்திருக்கும் எேது 

ேக்களுக்கு அவற்மற முழுமேயொக விடுவித்துக் தகொடுப்பதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படவில்மல. எேது ேக்கள் தேது 

கொணிகமள விடுவிக்குேொறு மகொொி, அந்தக் கொணிகளுக்கு 

முன்பொக வீதிமயொரங்களிமல தகொட்டமகயிட்டு, தகொளுத்தும் 

தவயிலில் பலவிதேொன அதசளகொியங்களுக்கு ேத்தியிலும் 

தேது பிள்மளகமளொடு குடும்பேொக எதிர்ப்பொர்ப்பொட்டங்கமள 

நடத்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், இந்த அரசு 

இதமனக் கண்டுதகொள்ளொேல் இருக்கின்றமே, இதற்கொன ஒரு 

சொியொன நடவடிக்மகமய விமரவொக மேற்தகொள்ளொமே எந்தச் 

சட்டத்தின்கீழ் அல்லது எந்தக் தகொள்மகயின்கீழ் மேற் 

தகொள்ளப்படுகின்றது? இறுதி யுத்தத்தின்மபொது சம்பந்தப் 

பட்டவர்களொல் வொொி அள்ளிக்தகொண்டு தசல்லப்பட்ட தேது 

அமசயும் தசொத்துக்களொன நமககமளமயொ வொகனங் 

கமளமயொ அல்லது வங்கியில் மவப்பிலிட்டிருந்த தேது 

பணத்மதமயொ எேது ேக்கள் மகட்கவில்மல. ேொறொக, தேது 

அமசயொத தசொத்தொன, ஆவணங்கமளக் தகொண்டிருக்கின்ற 

தேது கொணிகளில் - தொம் பூர்வீகேொக வொழ்ந்த கொணிகளில் 

தம்மேக் குடிமயற்றுேொறுதொன் மகட்கின்றொர்கள்.  
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இந்த அரசொனது, அண்மேயில் குப்மபமேடு சொிந்ததில் 

பொதிக்கப்பட்ட ேக்களுக்கு ேிக விமரவொகச் சகலவிதேொன 

உதவிகமளயும் தபற்றுக்தகொடுத்தது ேட்டுேல்ல, அதற்தகன 

ஒரு விமசட பொரொளுேன்ற அேர்மவமய நடத்தியது. 

பொதிக்கப்பட்ட அந்த ேக்களுக்கொக நொமும் அனுதொபங்கமளத் 

ததொிவித்துக்தகொள்வமதொடு, அவர்களது துன்பத்திலும் 

பங்தகடுத்துக் தகொள்கின்மறொம். ஆனொல், இந்த நொட்டிலுள்ள 

அமனத்துப் பிரமஜகமளயும் ஒமர தரேொக மவத்து இந்த அரசு 

கவனிக்க மவண்டும். தேிழர்கமள ஏன், மூன்றொந்தரப் 

பிரமஜயொக  எதிர்மநொக்குகின்றது? என்பதுதொன் இங்கு 

மவதமனக்குொிய விடயேொக இருக்கின்றது. எேது ேக்களுக்கு  

சொதொரண சூழலில் வொழக்கூடிய ஓர் இயல்பொன நிமலமய 

உருவொக்கித் தொருங்கள்! என்றுதொன் நொம் உங்களிடம் 

பணிவொகக் மகட்கின்மறொம்.  

மவமலவொய்ப்பு வழங்கும் விடயத்திலும் இன்று பல்மவறு 

விதேொன முரண்பொடுகள் கொணப்படுவது ேிகவும் மவதமனக் 

குொிய விடயேொகும். கடந்த கொலத்திமல யுத்தத்தினொல் பல 

இன்னல்கமள அனுபவித்து, அதன் ேத்தியிலும்  கல்விமயக் 

கற்றுக்தகொண்டவர்களில் தரமுள்ளவர்களுக்கு மவமல 

வொய்ப்புகள் வழங்கப்படொேல், அவர்கள் மவமலகமளத் மதடி 

அமலந்துதகொண்டு திொிகின்ற மவமளயிமல, வடபகுதியிலுள்ள 

அரச தவற்றிடங்கமள நிரப்புவதற்கொக ததன்பகுதியிலிருந்து 

உத்திமயொகத்தர்கள் அனுப்பப்படுகின்ற நிமலமேயொனது, 

எேது ேக்கமள மேலும் பொதிப்பமடயச் தசய்கின்றது. 

அதுேட்டுேல்ல, பட்டதொொிகள் மவமல  தபற்றுக்தகொள்வதற் 

கொகத் ததொடர்ந்தும் மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

அமதமநரம், ஏற்தகனமவ மவமல தசய்த அனுபவமுள்ள 

பலர் வொழ்கின்ற எேது பகுதிகளிமல யுத்த சூழலிமல மூடப்பட்ட 

மகத்ததொழிற்சொமலகள் இதுவமர திறக்கப்படொேல் இருப்ப 

தொனது, பலர் மவமலவொய்ப்புகளின்றி இருப்பதற்கும் எேது 

நொடு ததொடர்ந்து ஏழ்மே நிமலயில் இருப்பதற்கும் ஒரு 

கொரணியொக அமேகின்றது. சிறு மகத்ததொழிற்சொமலகமள 

அமேப்பது, உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற மூலப்தபொருட்கமள 

முடிவுப்தபொருட்களொக ேொற்றுவது, மகத்ததொழிலில் ஈடுபட்டி 

ருக்கின்ற முயற்சியொளர்கமள ஊக்குவிப்பது, மூடப்பட்ட 

மகத்ததொழிற்சொமலகமளத் திறப்பது மபொன்ற 

நடவடிக்மககமள எடுக்கொேல், அதற்கு ேொறொக அவர்களது 

வொழ்வொதொரேொன ேீன்பிடித் ததொழிலில், அடிேடியில் 

மகமவப்பது மபொன்று, ததன்பகுதி ேீனவர்கள் எல்மலேீறி 

வந்து ஈடுபடுவமத அனுேதிப்பதும் மவதமனக்குொிய ஒரு  

விடயேொகத்தொன் அமேந்திருக்கின்றது. எல்மலேீறி வருவது 

ேட்டுேல்ல, அவர்கள் தபொருத்தேற்ற முமறயிமல ேீன்பிடித் 

ததொழிலில் ஈடுபடுவது, யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்டு ேீள்குடி 

மயறிய எேது ேக்கமள மேலும் பொதிப்பமடயச் தசய்கின்றது; 

அவர்களுமடய வருேொனம் பொதிப்பமடகின்றது. இதனொல் 

அங்கு அடிக்கடி முரண்பொடுகளும் ஏற்படுகின்றன. "முல்மலத் 

தீவு ேொவட்டத்தில் தகொக்கிளொய் பகுதியிமல எவரும் 

ேீன்பிடியில்  ஈடுபடக்கூடொது" என்று நீதிேன்றம் உத்தர 

விட்டதன் பின்பும் அமதயும்ேீறித் ததன்பகுதி ேீனவர்கள் 

அங்கு ேீன்பிடித் ததொழிலில் ஈடுபட்டதொல், கடந்த வொரம் அங்கு 

பூர்வீகேொக ேீன்பிடித் ததொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றவர் 

களுக்கும் இவர்களுக்கும் இமடயில் முரண்பொடு ஏற்பட்டது.  

இந்த இடத்திமலதொன் நொங்கள் ஒன்மற அவதொனிக்க 

மவண்டும். இந்தச் சட்டம், இந்தச் சுற்றுநிருபம், இந்தக் 

தகொள்மககள், நீதிபதி, நீதிேன்றம் என்பவற்றுக்கு அப்பொல் 

யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட இடங்களிமல என்ன 

நமடதபறுகின்றது?  இதற்கு இந்த அரசு என்ன பதில் 

கூறப்மபொகின்றது? அரச அதிகொொிகளும் இவற்மறக் கண்டும் 

கொணொதவொறு இருப்பதற்குக் கொரணம், அவர்களுக்கும் 

பொதுகொப்பற்ற நிமலமே கொணப்படுவதுதொன். சட்டத்மத ேீறி 

அல்லது அரச தகொள்மககளுக்கப்பொல் அங்கு நடவடிக்மககள் 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன என்பது ததொிந்தும், அரச 

அதிகொொிகள் அதுபற்றி தவளிப்படுத்துவதற்குப் பயப்படு 

கின்றொர்கள். அவர்களுமடய உயிர்களுக்மக உத்தரவொத 

ேில்லொத ஒரு நிமல கொணப்படுவது ேிகவும் மவதமனக்குொிய 

ஒரு விடயேொகும்.   

இதற்கும் மேலொக, கடந்த யுத்த கொலத்திமல பலர் 

தகொல்லப்பட்டும் பலர் கொயேமடந்துேிருக்கின்றொர்கள். 

இவர்களில் கடும் பொதிப்புற்மறொருக்கொன நிவொரணங்கள் 

வழங்கப்படுவதற்குக்கூட ஆக்கபூர்வேொன நடவடிக்மககள் 

எடுக்கப்படவில்மல. பொதிக்கப்பட்ட ேக்கள் கடும் 

பொதிப்புற்மறொர் நிவொரணத்தின்கீழ் இறந்தவர்களுக்கொன 

நிவொரணங்கமளப் தபறுவதற்கொக, உொிய ஆவணங்கமள 

அனுப்பியும் அமவ கிடப்பில் இருப்பதனொல் நிவொரணத்மதப் 

தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத நிமல கொணப்படுகின்றது. 

கொரணம், அதற்கொன நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படொதமதயொகும்.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්ීුරමිය 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

ශ ල අු්මථාශවම ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමා 

මූාා්ව  ගගේවුා ඇික. 
 

අනුරුව ගු ශ්රියානි වියජ්වි්රම මහසත්මිය මූලා්නයය් ඉවත් 
වුයය්  නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා මුලා්නාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு (திருேதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரே 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசொளர் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS. ) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the 
Chair, and  DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, நீங்கள் ததொடரலொம். 
 

ගු ශ්ා්ින ශ්රී ප්ක්දරා්ා මහසත්මිය  
(ேொண்புேிகு (திருேதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
நன்றி.  

இதுேட்டுேல்ல, கொணொேலொக்கப்பட்மடொொின் எேது 

உறவுகள், தொங்கள் ஒப்பமடத்த தேது உறவுகள் எங்மக? 

என்றுதொன் நீண்டகொலேொகத் ததொடர்ந்து மகட்கின்றொர்கள்.  

வட்டுவொகலில் மவத்து, ஓேந்மதயில் மவத்து, கப்பலில் 

தகொண்டுவந்து புல்மேொட்மடயில் மவத்து அவர்களது 

உறவுகமளப் பதிவுதசய்து அரசிடம் அவர்கள் ஒப்பமடத்திருக் 

கின்றொர்கள். அவ்வொறு ஒப்பமடத்ததற்கொன ஆவணங்கமள, 

ஆதொரங்கமள அவர்கள் மவத்திருக்கின்றொர்கள். புதினப் 

பத்திொிமககள் மூலேொக அவ்வொறு ஒப்பமடக்கப்பட்டவர்களின் 

புமகப்படங்கள், தபயர் விபரங்கள் தவளிவந்திருக்கின்றன.  

எனமவ, தொங்கள் ஒப்பமடத்த உறவுகள் எங்மக? என்றும் 

அதற்குப் பதில் கூறுேொறும் நீண்டகொலேொக இந்தத் தொய்ேொர் 

மபொரொட்டம் நடத்துகின்றொர்கள். குறிப்பொக, இந்த யுத்தத்திமல 

அதிகேொகப் பொதிக்கப்பட்ட தபண்கள் வீதிமயொரங்களிமல 

தகொட்டமக அமேத்து, தேது உறவுகமளத் திருப்பி 
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ஒப்பமடக்குேொறும் அல்லது கொணொேலொக்கப் பட்டிருப் 

பவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பமதக் கூறுேொறும் 

குற்றவொளிகளுக்குத் தண்டமன வழங்கமவண்டும் என்றும் 

மகொொித் ததொடர்ந்து மபொரொடிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

இவர்களது நிமலமேகமளத் ததன்பகுதியில் உள்ள 

அமேச்சர்கள் ேற்றும் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்களொகிய 

நீங்கள் மநொில் தசன்று பொர்க்கின்றீர்கள்! ஆனொல், இங்குவந்து 

நீங்கள் அவற்மறப்பற்றிக் கமதப்பதில்மல. உங்களுமடய 

சட்டங்களும் தகொள்மககளும் உங்களுமடய விவொதங்களும் 

தனிப்பட்ட முமறயிமல உங்களுக்குள்ளிருக்கின்ற 

குமரொதங்கமள தவளிக்கொட்டும் வமகயிலும், தனிப்பட்ட 

முமறயிமல கட்சிக்குள் நீங்கள் தசல்வொக்குச் தசலுத்தக்கூடிய 

வமகயிலும்தொன் இருக்கின்றனமவ தவிர, பொதிக்கப்பட்ட 

ேக்களுக்கு நிவொரணம் தகொடுக்கக்கூடிய வமகயில், 

அவர்களுக்கு விமேொசனம் தகொடுக்கக்கூடிய வமகயில் 

இல்லொேலிருப்பதுடன், அவர்களும் இந்த நொட்டின் பிரமஜகள் 

என்ற வமகயில் மபதேற்ற முமறயில் நடவடிக்மக எடுக்க 

நீங்கள் ேறுக்கின்றீர்கள்! நீங்கள் எேது தேிழ் ேக்கமள 

மூன்றொம்தரப் பிரமஜகளொகக் கருதொது, அவர்களும் இந்த 

நொட்டின் ேக்கள் எனக் கருதுங்கள்! அவர்கள் 30 வருட கொல 

யுத்தத்திமல பொதிக்கப்பட்டவர்கள்! அவர்கள் அந்தப் பொதிப்பின் 

விமளவிலிருந்து ேீண்தடழ முடியொது ததொடர்ந்தும் 

பொதிப்புக்களுக்கு முகம்தகொடுத்துக்தகொண்டு இருக்கின்றொர்கள் 

என்ற விடயத்மத நீங்கள் ஏற்றுக்தகொள்வதற்கு ஏன், 

ேறுக்கின்றீர்கள்? என்று நொன் உங்களிடம்  மகட்க 

விரும்புகின்மறன். 

அன்று யுத்தத்திமல பொதிக்கப்பட்டு, 'தஷல்' வீச்சுக்களுக்கு 

ேத்தியிலும் 'பங்கர்'களுக்குள்ளும் இருந்து தேது கல்விமயத் 

ததொடர்வதற்கு அந்தப் பிள்மளகள் அனுபவித்த கஷ்டங்கமள 

நொனும் அனுபவித்திருக்கின்மறன். அந்தப் பிள்மளகள் 

அதிலிருந்து ேீண்தடழுந்து வந்தமபொதிலும், தங்களுமடய 

கல்வித் தமகமேகளுக்கு ஏற்ற சொியொனமதொர் உத்திமயொகத் 

மதப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத நிமலயில் இருக்கின்றொர்கள். 

அவர்கள் மவமலக்குத் தகுதியொனவர்களொக இருந்தும்கூட, 

இன்னமும் மவமலமதடி அமலந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள் 

இந்நிமலயிமல, நீங்கள் ததன்பகுதியிலிருந்து உத்திமயொகத் 

தர்கமள எேது பிரமதசங்கமள மநொக்கி அனுப்புகின்றீர்கள்! 

எனினும், அவர்கள்  அங்கு மூன்று ேொதங்கமளொ அல்லது  ஆறு 

ேொதங்கமளொ கடமேயொற்றிவிட்டு, ேீண்டும் ேொற்றலொகித் தேது 

தசொந்த இடங்களுக்குச் தசன்றுவிடுகின்றொர்கள். இதன் 

கொரணேொக எேது வடக்கு, கிழக்குப் பிரமதசங்களில் ததொடர்ந்து 

தவற்றிடங்கள் நிலவிவருவது பொதிக்கப்பட்ட ேக்கமள மேலும் 

பொதிப்பமடயச் தசய்கின்றது.  

எனமவ, நீங்கள் இன, ேத மபதேின்றி, பொதிக்கப்பட்ட இந்த 

ேக்கமளயும் இந்த நொட்டின் பிரமஜகளொகக் கருதி - மூன்றொம் 

தரப்பினரொகமவொ, அல்லது ேொற்றொன் பிள்மளயொகமவொ 

கருதொது - அவர்களும் ஓர் இயல்பு வொழ்க்மக வொழக்கூடிய 

வமகயிமல, சுவீகொித்து மவத்திருக்கின்ற அல்லது பிடித்து 

மவத்திருக்கின்ற அவர்களுமடய கொணிகமள 

விடுவிக்கமவண்டும். கொணொேலொக்கப்பட்ட, இரொணுவத்தின் 

மகயில் ஒப்பமடக்கப்பட்ட தேது பிள்மளகள் ததொடர்பொன 

ஆவணங்கமளொடு இருக்கின்ற ஒவ்தவொரு தொயினுமடய - 

அங்கு தகொட்டில் மபொட்டு இருந்துதகொண்டு பொிதவிக்கின்ற 

அந்தத் தொய்ேொருமடய - கண்ணீருக்கு நீங்கள் பதில் 

கூறமவண்டும். எேது தேிழ்ப் பொரம்பொியத்திமல “அரசியல் 

பிமழத்மதொருக்கு அறம் கூற்றொகும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது 

ேட்டுேல்ல, அதற்கொன ஆதொரங்களும் இருக்கின்றன. ஒரு 

தொயினுமடய கண்ணீொின் தபறுேதியொனது விமலேதிக்க 

முடியொதது. இந்த விடயத்தில் ததொடர்ந்து இழுத்தடிப்புக்கமளச் 

தசய்துவருகின்ற இந்த அரசு, அவர்களின் கண்ணீருக்குப்  

பதில் கூறிமய ஆகமவண்டும்.  

எனமவ, நீங்கள் சட்டங்கமள ஆக்குகின்றதபொழுது, 

தகொள்மககமள வகுக்கின்றதபொழுது, சுற்றுநிருபங்கமள 

தவளியிடுகின்றதபொழுது, அமவ ேக்கமளப் பொதிக்குேொ? 

அவற்றின் அமுலொக்கம் ேக்கள் அமனவருக்கும் சொியொகச் 

தசன்றமடயுேொ? என்பமத நீங்கள் ஒருதரம் சிந்தித்துப் 

பொர்க்கமவண்டும். எல்லொ ேக்கமளயும் சேேொன பிரமஜ 

களொகக் கருதி, அவர்கள் ஓர் இணக்கப்பொடொன சூழலிமல 

வொழ்வதற்கு ஆவன தசய்யமவண்டுதேனக் மகட்டு, எனது 

உமரமய நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி! 

 

[අ.භා. 5.11] 

 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, අෙ දිව ්ාකච්ඡාුට 

භාාව  කරව ්මාග ල පවත ්  ්මිික ආරාපවත  ටශ් 

නිශ ෝග ් ල ගේධ්ු කථා කිරීමට අු්මථාුක් ාැබීම ගැව මා 

්ගේශතෝෂ ට ප් ශුවුා. ඒ ුාශඋම අෙ ශ ල කථා කරව 

්මාග ල පවත ්  ්මිික ආරාපවත  ටශ් නිශ ෝග  ර ා ශ ල 

රශට් අලුශතගේ ආර ලභ කරව ්මාග ලුාට ්  අශවවේ් 

ුයාපාරුාට ාැශ ව අවාගත නිෙ ් ගැව් මා ්තුටට ප් 

ශුවුා. ්මාග ල ගැව කථා කරවශකාට විශ මෂශ ගේම ශධ ීය  

ආො  ල ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු  ා ් ල ගේධ් ුව ආො  ල ගැව කථා 

කළ යුතුම ශුවුා.  

පුබගි  අවුු ධ ෙ අු්ගේ ුව විට ශධ ීය  ආො  ල 

ශෙපාර්ථතශ ලගේතුු ්තු ේතුලිගේ මා ා ා ග් ේත අුවු 

ශධ ීය  ආො  ල ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව ලි ා පදිාචි ් ඇික ආො  ල 

ශගුව ්මාග ලුා ුර්ථගීකරණ  ශේ  ැලුුා. සො රණ ක් 

විධි ට කි වුා ව ල corporate sector එශක් ුාසික ්මාග ල 

ිකශ ගේශගේ,  5,0 5යි; විශධ   ්මාග ල ිකශ වුා, 1,772ක්. රාාය 

්මාග ල -State corporations - 81ක් ිකශ වුා. ශ ල ආම ු ශ ගේ 

ාාකාශව corporate sector එශක් ්මාග ල  7,15 යි ිකශ ගේශගේ. 

Non-corporate sector එශක් පුධ ගා ලි ා පදිාචි ්මාග ල  ැටි ට, 

එශ ම වැ්ව ල ආො  ල සපෙුව අ   ැටි ට 135,171ක් පමණ 

ඉගේවුා.  වුල් ුයාපාර 11, 3 ක් ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම 

associations, clubs ුාශඋ ඒුා 1,731ක් ිකශ වුා.  දු ආො  ල 

ශගුව ශ්මුකයිගේ  0 ,   ක් ඉගේවුා. ුැඩ කරව ාවතාු 

 ැටි ට ඉගේශගේ  0 ,   යි. ශ ල ආම ු ශ ගේ සි ලු ශෙවාම 

එකතු කළාම ශධ ීය  ආො  ල ශෙපාර්ථතශ ලගේතුශව පුබගි  

ේතුාට අුවු තුම අශේ ිකශ ගේශගේ,  57 ,235ක පමණ tax 

files ්රමාණ ක්.  ඉිකගේ ශ ලක තමයි ශ ල රශට් පුිකව ුර්ථතමාව 

ත්්ු . ශ ල ත්්ු  ගැව අපි කථා කරවශකාට අතීතශේ 

වුණු සිධ ධිුලිගේ පාඩ ල ඉශගව ශගව අවාගත ට දාහුණ දි   ැකි 

ආකාර  ගැව කල්පවා කළ යුතු ශුවුා, ගු  නිශ ෝාය කාරක 

්භාපිකතුමනි.  

රාාය ආො ම ග්තාම පුබගි  කාාශේ අපි ෙැක්කා, රාාය 

ආො ම දිගිගේ දිගටම කඩාශගව ුැුමණු  ු. 1  1 ු්ශර්ථම 

සි  ට 01ක් වුණු රාාය ආො ම 011  ු්ර ුව විට සි  ට 11 

ෙක්ුා කඩාශගව ුැුමණා. අපි ෙැක්කා, පුබගි  කාාශේ ආර්ථික 

ඔ්මතාර්ථාා ිටි   ු. දාෙල් අමාතයාා ශේ ශල්ක ලුරශ ක් 

ිටි ා, පී.බී. ා ුබගේෙර කි ාා. එතුමා ිටිශේ ආර්ථික ඔ්මතාර්ථ 

 ැටි ට. වදා් ඒ ආර්ථික ඔ්මතාර්ථාා කශළම, ශ ල රශට් ආර්ථික  

් ලපූර්ථණශ ගේ කඩා ුැට්ට්මයි. 1  1 ු්ශර්ථ ම සි  ට 01ක්ු 
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පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ිකබුණු රාාය ආො ම 011  ු්ර ුව විට සි  ට 11ක් ෙක්ුා 

කඩාශගව ුැුමණා. ශ ල රශට් ආර්ථික  කඩා ුැීමට ්රධ්ාව 

ශ මතුු  ැටි ට  ාපෑශව ශමාකක්ෙ? ණ  ශගුගේව  ැකි 

ුයාපාර පටගේ ගගේශගේ වැතුු පුබගි  කාාශේ ුබදු අලි ටිකක් 

 ොා ගිිල්ාා ිකශ ව ආකාර  තමයි අපි ෙැක්ශක්. ඒ ක්රමශවෙ  

තුළ අපි ණ  ශගුගේශගේ ශකාශ ාමෙ, ආර්ථික  ඔ්ුා ත ගේශගේ 

ශකාශ ාමෙ කි ව භාරූර කර්ථතුය  රා ක්  ැටි ට අපට 

පැුරිාා ිකශ වුා. 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, 011  ු්ර අු්ාව  

ුව විට 011  සි  ට 11ක් ිකබුණු රාාය ආො ම සි  ට 

ෙ  තර මාරක් ුැනි ්රමාණ කට ශගශවගේව අපට  ැකි ාු 

ාැබුණා. 0117 ු්ර ුව විට රාාය ආො ම සි  ට 15ක් ෙක්ුා 

තු් ඉදිරි ට ශගශවගේව  ැකි ාු ාැබිාා ිකශ වුා. ශ ල ආම 

ු ශ ගේ ුාර්ථ කු රාාය ආො ම සි  ට 5කිගේ ුැඩි කර ශගව 

ඉදිරි ට ගිශේ වැ්ව ල අපට ශ ල ණ  කගේෙ ්ඳ ා ිකශ ව 

අභිශ ෝග ගේ ා  ගගේව අප ුබ ුවුා. ඒ ුාශඋම රාශේ 

ුයාපාර, අශවවේ් ්ාුර්ථධ්ව කටයුතු ්ඳ ා ිකශ ව 

අභිශ ෝග ගේ කි ව ශ ල ශෙකම් පැුරිාා ිකශ වුා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, ශමම රාාය ණ  ගැව 

කථා කරවශකාට ශ්රී ාාකාශව රාාය ණශ ි විකා ව   ා 

්මුභාු  ගැව කථා කශළා්,  1 51 ු්ශර්ථ ිකබුණු රාාය ණ  

්රමාණ  ු පි ල් මිලි ව  5 ක් පමණ ශුවුා. ඒක 1 21 ුව 

විට ු පි ල් මිලි ව 51,3  ක් වුණා. 0115 ු්ර ුව විට ඒක 

ු පි ල් බිලි ව 25ක් පමණ ුවශතක් ුැඩි වුණා. ශ ල ආම 

ු ශ ගේ රටට ඉතාම් අිතකර විධි ට රාාය ණ  ්රමාණශේ  

ුැඩි්මක් සිදු වුණා. 1 51 ු්ශර්ථ රාාය ණ   ැටි ට ිකබුණු 

්රමාණ යි, 0115 ුව විට ිකබුණු ්රමාණ යි ග්තාම, 1 51 

ු්ශර්ථ ඒක පුධ ගා රාාය ණ  ු පි ල් 27ක පමණ ්රමාණ ක් 

තමයි ිකබුශණ්. එතශකාට ශමම ඒක පුධ ගා රාාය ණ  ්රමාණ  

1 21 ුව විට  ු පි ල් 3, 20කට ුැඩි වුණා. ඒ අුවු  0115 ුව 

විට එක් පුධ ගාශ ක් රශට් ණ   ැටි ට ශගුගේව ිකශ ව 

්රමාණ   15,570  ුට ප් ශුාා ිකශ වුා. ශාෝකශේ රටුල් 

අතරිගේ අශේ රටට කිට්ුමශුගේ ිකශ ව ශතෝරාග් ආසි ාුව 

රටුල් කිිප ක  0115 ු්ශර්ථ ම රාාය ණ   ා ෙළ ශධ ීය  

නිෂමපාෙව අුවපාත  ග්ශතා්,  ාඋාාශධ  ශේ රාාය ණ  

සි  ට 3 ක් ුව විට, ඉගේදි ාශව සි  ට  7.0ක් ුවුා. 

ඉගේදුනීසි ාු සි  ට 07.3ක් ුවුා. මැශල්සි ාු සි  ට 5 . ක් 

ුවුා. පිලිපීව  සි  ට 37.1ක් ුවුා. තායිාගේත  සි  ට 

 3.1ක් ුවුා. වි ට්වාම  සි  ට 5 ක් ුවුා. එතශකාට ශ ල 

region එශක් සි ලුම රටුල් අතරිගේ ුැඩිම රාාය ණ  ා ාශගව 

ිකශ ගේශගේ ාාකාුයි. ාාකාශව රාාය ණ  ්රමාණ  සි  ට 7 ක් 

ශුවුා.  ඉිකගේ, ශ ලක තමයි  ුර්ථතමාව ත්්ු . ආසි ාිකක 

රටක්  ැටි ට ග්තාම අශේ ශ ල ණ  කගේෙ කි ව එක ෙරා ගගේව 

 ැරි ත්්ු කට ප් ශුාා ිකශ වුා. එශ ම ව ල, ශ ල 

අභිශ ෝග   ර ා රට ඉදිරි ට ශගව ගේශගේ ශකාශ ාමෙ කි ව 

කර්ථතුයශේම, අපට ිකශ ව අු්මථා සපරිම ්රශ ෝාව ට ා ා 

ග්ශ් වැ්ව ල අපට ඉදිරි ට  ා ශවා ැකි ත්්ු ක් ඇික 

ුවුා.  

ශ ල  ඉදිරි ට ශගව  ව ක්රි ාමාර්ථගුාම  ්රධ්ාව ු ශ ගේ අෙ 

අපට කථා කළ  ැකි මාතිකා කිිප ක් පිළි ඳු  මම කථා 

කරගේව කැමැිකයි. ග ු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, 

සො රණ ක් විධි ට  GSP Plus    ර ා භාණ්ඩ ුර්ථග  , 11කට 

ුඩා ුැඩි ්රමාණ ක් විශධ   ශුශළඳ  ශපාළ ආකර්ථෂණ  කර 

ගනිමිගේ ශුශළඳා ල කරගත  ැකි ශුවුා. යුශරෝපා 

පාර්ථලිශ ලගේතුු  ර ා ශ ල GSP Plus ් ව  ාැබීම තුළ  

ාාතයගේතර ු ශ ගේ ාාකාු ා ා ග් ීමර්ථික  අපි ෙැක්කා. 

මාවු ිමික ල පැ්ශතගේ,    පාාව  පැ්ශතගේ, අශවයෝවය 

් ජීුව , සතුු -වැ ශ,විර ්ර මව  ් ල ගේධ්ශ ගේ අපි ග් 

්ාධ්නී  ක්රි ාමාර්ථග  වාම ශ ල සි ලු ශධ ුල් සපශ ෝගී 

කරශගවයි GSP Plus ා ා ගගේව අපට  ැකි වුශණ්. ශ ල් 

එක්කම අශේ නිුැරදි විශධ   ්රිකප්ික නි්ා ශවාශ වේ් විශධ   

රටුල්  ර ා ඒකා ධ ධ් ශුමිගේ ුයාපිික පටගේ ගගේව අෙ ුව 

විට අපට  ැකි ාු ාැබී ිකශ වුා. පුබ ගි  ෙු්ක ගු  

අග්රාමාතයුර ා ්ම, ාපාවශේ ්ාචාර  කරගේව මට් 

අු්මථාු ාැබුණා. එතශකාට අපි ෙැක්කා, ාපගේ රාශ ගේ අපට 

ආධ්ාර ා ාමමට ිකශ ව කැමැ්ත ්  අපි් එක්ක 

ඒකා ධ ධ්ශුාා අවාගත ්ැාුබ ල ක්රි ා්මක කරගේව ිකශ ව 

 ැකි ාු ගැව ශ්ා ා  ාව ආකාර  ශුවොට ුඩා ශුව්ම  

කි ාා. පුළුල් ෙැක්මකිගේ යුතුු ඒ ආධ්ාර අපට ා ා දුගේවා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, ්ම ර ුයපිික ාපාව  

්  ඉගේදි ාු එකතුශුාා කරව තැවට ඇවිල්ාා ිකශ වුා. 

ශම  ඉතාම් ශ ාඳ ුර්ථධ්ව ක්. ාාතයගේතර ු ශ ගේ 

ග්ශතා්, අෙ ශාෝක  වි මු ග ලමාව ක්  ුට ප්ශුාා 

ිකශ වුා. එම නි්ා අප අුට ිකශ ව අනිවේ් රටුල් එක්ක 

ඒකා ධ ධ් ශුාා  ව ගමව ඒ ආකාර ට ගිශේ වැ්ව ල අපට 

ඉදිරි ට  ගේව  ැ ැ. පුබගි  මා් එක මාර තුළ ාපාව , 

ඉගේදි ාු ුැනි රටුල්  ර ා Private-Public Partnership 

projects  ුාශඋම Government to Government partnership 

projects  ු ශ ගේ වි ාා ්රමාණශ ගේ විශධ   ආශ ෝාව 

ආකර්ථෂණ  කර ගැනීශ ල  ැකි ාු අපට ාැබුණා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, මට කලිගේ කථා කළ 

මිගේෙ අමර්ර ඇමිකුර ා ආශ ෝාව ් ල ගේධ්ශ ගේ කථා 

කළා. එතුමා කථා කරපු ්ම ර ශධ ුල්ුාට මම් එක,යි. 

ශමාකෙ, අෙ ාාකාශව ිකශ ව ්රධ්ාව ්ර මව ක් තමයි, ආ ශ ෝාව 

ආශ්රිතු විවිධ් රාාය ආ තවුා නිාධ්ාරිගේ ක්රි ා කිරීශ ලම ිකශ ව 

්රධ්ාව ගැටලු. ඒ කි ගේශගේ, ්ම ර ්රිකප්ිකම  තීරණ කැබිවට් 

මණ්ඩාශ ගේ ග්ත්, රාශ ගේ ග්ත් ශ ල ුයාපිික ක්රි ා්මක 

කරගේව කල්  ෑම තමයි ිකශ ව දුර්ථුාතාු. මා ෙගේවා ුයාපිික 

කිිප ක් ිකශ වුා. අවුු දු ශෙකක්, අවුු දු තුවක් විශධ   

ආශ ෝාක ගේ ඇවිල්ාා ුයාපිික ක්රි ා්මක කරගේව ස්්ා  

කළ්, විවිධ්  ාපෑ ල ඔ්මශ්ම විවිධ් ශධ ුල්ුලිගේ ශ ල ආශ ෝාව 

ුයාපිික කඩාකේපල් වුණා. BOI ආ තව , මීට ුඩා ්ක්රි ු ශ ල 

්ඳ ා ො ක්ු  ා ාශෙව තැවක්, actual one-stop shop 

එකක්. ෙැවට ිකශ ගේශගේ non-stop shop එකක් ුාශඋ. එම නි්ා 

ශම  one-stop shop  එකක් වුශණ් වැ්ව ල, අවාගතශේම 

ආශ ෝාව ආකර්ථෂණ  කර ගැනීශ ල  ැකි ාු අපට ාැශ ගේශගේ 

වැ ැ. එ  අපට ිකශ ව ්රධ්ාව  ාධ්ක ක්.  

ආශ ෝාව ් ල ගේධ්ශ ගේ නිාධ්ාරිගේශඋ ිකශ ව ෙැක්ම මීට 

ුඩා ්ාධ්නී  විධි ට ුර්ථධ්ව  කර ගත යුතු ුවුා. ඒ ්ඳ ා තමයි 

අශේ රා  විසිගේ ශ ෝාවා කර ිකශ ගේශගේ, ශ ල සි ලු ශධ ුල් 

එක තැවකිගේ කර ගත  ැකි ආකාරශේ ුබවිශ මෂී ආ තව ක් 

ශමරටට අු ය ුවුා  කි ාා. ඒ  ර ා තමයි පුළුුගේ ුගේශගේ, 

ආශ ෝාක ගේ තු තු් ුැඩිශ ගේ ආකර්ථෂණ  කර ගගේව. ඒ 

ආකර්ථෂණ  කිරීම තුළිගේ ඍුව ආශ ෝාක ගේට අු්මථාු 

ාැශ වුා, ඉතාම් ඉක්මනිගේ තමගේශඋ තීරණ ක්රි ා්මක 

කරව තැවට ප්ුගේව. එශ ම වැ්ව ල, විශධ   ආශ ෝාක ගේ 

පැමිණි ාට ප්මශ්ම ඒ අු ය ේත ා ාශගව, ඒ ්ඳ ා ිකශ ව 

විවිධ් environmental  ශ ෝ economic ුාර්ථතා ා ාශගව ඉදිරි ට 

 ගේව ිකශ ව කාා සීමාු ුැඩි ුවුා. ශ ල සි ලුම තීරණ ශගව 

ක්රි ා්මක කරාා ආ ශ ෝාව ුයාපිික ක් පටගේ ගගේව ෙැවට 

අුම ු ශ ගේ ්ික 5 කට ුැඩි කාා ක් ගත ුවුා. ශම  

පුළුුගේ තර ල ශකටි කරාා, කාා  අුම කරශගව, අඩුම තරශ ල 
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මා් ශෙකක්, මා් තුවක් ඇතුළත ශම  ක්රි ා්මක කරව තැවට 

ප්කර ග්ශ් වැ්ව ල, ශාෝකශේ ඉදිරි ට  ව ආශ ෝාව 

ුයාපිික ්ම, තරගකාරි විධි ට ඉදිරි ට  ා  ැකි අු්මථාුගේ 

අපට ගිලිහී  වුා. ශ ල අභිශ ෝග  අපට ිකශ වුා. රා ට 

තනි ම ශ ල අභිශ ෝග ට දාහුණ ශෙගේව  ැ ැ. තමගේට ිකශ ව 

ෙැක්ම මීට ුඩා පුළුල් විධි ට, රටට ආෙර  කරව ාවතාු විධි ට 

නිාධ්ාරිගේ පැළැගේික ම ආශ ෝාව ් ල ගේධ්ශ ගේ  ැලි  යුතුයි 

කි ා මා ිතවුා. ශ ල කාර්ථ  ගේ ඉුම කර ග්ශ් වැ්ව ල අපට 

ිකශ ව අභිශ ෝග ා  ගගේව  ැරි ුවුා.  

ඒ විතරක් ශවාශුයි. පුබගි  කාාශේ ුැරැදි තීරණ රාශි ක් 

ශගව ිකබුණු  ු අපි ෙැක්කා. අෙ අපි  ා ක්ික පිළි ඳ ආාශික 

අධීක්ෂණ කාරක ්භාශවම ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ කථා කළා. 

සො රණ ක්  ැටි ට, ශකරුාපිටි  ශු්මට් ශකෝ්මට් 

 ාාගාරශේ විදුලි  ා ා ගැනීම ්ඳ ා ුව Power Purchase 

Agreement එක ග්ශතා්, වි ාා ු ශ ගේ අක්රමිකතාුගේ 

ශුාා ිකශ වුා. ශ ල  ාාගාර ් ල ගේධ්ශ ගේ Power Purchase 

Agreement එකට අුවු ශ ෝජිත අවුු ධ ෙකට ප්මශ්ම ශ ල ගිවිුබ ල 

වැුත ්මාශාෝචව  කරාා ඒ ් ල ගේධ්ශ ගේ ුව වි ෙ ල අඩු 

කර ගත යුතුයි. වදා් 0111 සිට පුබගි  අවුු ධ ෙ - 011  - ෙක්ුා 

ශ ල ් ල ගේධ්ශ ගේ ්ාකච්ඡා කරාා් වැ ැ; ක්රි ා මාර්ථග ශගව් 

වැ ැ. 
 
ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශමුැනි ුැරැදි තීරණ අපි ෙැක්කා. ශ ල ුැරැදි තීරණ නි්ා 

වි ාා ු ශ ගේ අශේ ාවතාුශඋ  දු දාෙල් රටට ශවාාැබී ගි ා. 

ඒ විතරක් ශවාශුයි. විදුලි  ා  නිෂමපාෙව  ුැනි ශධ ුල්ුාට 

ඉතාම් අවු ය විධි ට වි ෙ ල ගි ා. ඉදිරි ආශ ෝාව ්  

අශවවේ් ක්රි ා මාර්ථගුාට අපි  ව ශකාට ශ ල සි ලු ශධ ුල් 

නිුැරදි කර ගත යුතු ුවුා. ශ ල    පාාව ආණ්ඩුු  ර ා අපට 

ඒක කරගත  ැකි ත්්ු ට ප් ශුාා ිකශ වුා. 

විශ මෂශ ගේම ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා  ර ා, අශවවේ් 

කාරක ්භා  ර ා දාළු පාර්ථලිශ ලගේතුුම ආණ්ඩුුක්  ුට ප් 

ශුාා ිකශ වුා. 0117 ුර්ථෂශේ්, ඉදිරි කාාශේ් ශමම 

කාර්ථ  ගේ ්ක්රී ු ඉදිරි ට ශගව මිගේ ආශ ෝාව අු්මථා ුැඩි 

කර ගගේව අපි  ාාශපාශරා්තු ුව  ු ්රකා  කරමිගේ මා 

වුිකවුා. ්මතුිකයි. 
 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

please.  
 

[අ.භා. 5.05] 
 

ගු ච්දිම ගමයඋ මහසතා 
(ேொண்புேிகு சந்திே கேமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
්මතුිකයි, ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි. 

2007 අාක 7 ෙරව ්මාග ල පවත  ටශ් ්මාග ල (ගා්මතු)   ා 

්මාග ල (ශල්ක ලුු ගේ පිළි ඳ)  ඉදිරිප් කර ඇික නිශ ෝග 

පිළි ඳු අෙ ්ම ෙැක්්මට මම  ාාශපාශරා්තු ුවුා.  

2013 ාවුාරි ම් 10 ුැනි දිවැික අාක 17 1/12 ෙරව අික 

විශ මෂ ගැ්ට් පත්රශේ  ා 0113 ශේැ ල ර්ථ ම් 12 ුැනි දිවැික 

අාක 12 1/2 ෙරව අික විශ මෂ ගැ්ට් පත්ර මඟිගේ ඉදිරිප් කර 

ිකබුණු නිශ ෝග ශුුවුට 011  අ  ුැ  ශ ෝාවාුා  1  

ශ ෝාවාු අුවු, ු්ර තුවකට ුරක් ගා්මතු ්මාශාෝචව  කර 

්ාශ ෝධ්ව  කිරීමට  ට්ු 011 .11.05 දිවැික අාක 1  1/10 

ෙරව අික විශ මෂ ගැ්ට් නිශවෙව  මඟිගේ වු ගා්මතු ්රකා  ට 

ප් කර ිකශ වුා. ඒ අුවු ්මාග ල ුර්ථග ීමප ක ලි ා පදිාචි 

ගා්මතු ්ාශ ෝධ්ව  කර ිකශ වුා. විශ මෂශ ගේම සීමා්ිත 

ශපාදු ්මාග ලුා ලි ා පදිාචි ගා්මතු ් ල ගේධ්ශ ගේ කිසිම 

ශුව්ක් කරාා වැ ැ. පැුැික ගා්මතුු ඒ විධි ටම ිකශ වුා. ඒ 

ුාශඋම ්මාග ල ශල්ක ලුු  ශා් තනි පුධ ගා ගේ ලි ා පදිාචි 

කරුව ා ව ුයාපාර ් ල ගේධ්ශ ගේ ු පි ල් 0,511 සිට 5,111 

ෙක්ුා ගා්මතු ඉ ළ වාුාා ිකශ වුා. 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, අෙ රා ට ුැඩි පුරම 

විශවචව එල්ා ුව කාරණ ක් තමයි, විශධ ීය  ්මාග ලුාට 

විවිධ් ප ුබක ල ්ා්වුා කි ව එක. එිම මා විශ මෂශ ගේම ශ ල 

කාරණ  කි ගේව ඕවෑ. ශමම නිශ ෝග මඟිගේ අක්ශුරළ ්මාග ල 

්ඳ ා ලි ා පදිාචි ගා්මතුු ු පි ල් 111,111 සිට 151,111 ෙක්ුා 

ුැඩි කර ිකශ වුා.   ැම ික්මශ්මම විපක්ෂශේ සෙවි  රා ට 

ඇඟිල්ා දිඋ කරගේශගේ  හු ාාිකක -විාාිකක- ්මාග ලුාට 

තැවක් ශෙවුා කි ාා. ශ ල නිශ ෝග තුළිගේ අක්ශුරළ ්මාගමක් 

ලි ා පදිාචි  අලු් කිරීශ ල ගා්මතුු ු පි ල් 51,111කිගේ  ුැඩි කර 

ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම විශධ ීය  ්මාගමක් විසිගේ ශ්රී ාාකාශව 

ුයාපාරික ්මථාව ක් ලි ා පදිාචි කිරීම ්ඳ ා අ  කළ ගා්මතුු 

ු පි ල් 51,111 සිට  1,111 ෙක්ුා ුැඩි කර ිකශ වුා.  ්ාමාවය 

්මිික ක් ලි ා පදිාචි කිරීම ් ල ගේධ්ශ ගේ අපි ග්ශතා්, 

්මිික ක ුාර්ථ ක ුාර්ථතා ශගාුව කිරීම ්ඳ ා අ  කිරී ල 

්ාශ ෝධ්ව  කරාා වැ ැ.  

ඊළ,ට ්මාග ල ශල්ක ලුු ගේ ් ල ගේධ්ශ ගේ කථා කරධ ම, 

්මාග ල ශල්ක ලුු  අනිුාර්ථ ශ ගේම ශ්රී ාාකා ් ිකකා් 

කළමවාකරණ ගණකාධිකාරී ආ තවශේ ්ාමාජිකශ වේ ්ම 

අනිුාර්ථ   කරා ිකශ වුා. විාාතී  ්මාග ලුාට අපි තැවක් 

ශෙවුා කි ාා ශමච්චර කල් ශගවාපු ශචෝෙවාු ශ ල නිශ ෝග 

මඟිගේ අපි ාාිකක මට්ටමට, ශධ ීය  මට්ටමට ශගවැල්ා 

ිකශ වුා.  

අෙ ්මාග ල ගැව කථා කරධ දි විශ මෂශ ගේම විපක්ෂ  කථා 

කරගේශගේ, අුධ්ාව  ශ ාදා කරගේශගේ ශ ෝජිත ත්රිවේණාමා ශතල් 

ටැාකි ග ඩා පර්ථ ගේත  ් ල ගේධ්ශ ුවයි. ශම  CEYPETCO 

ආ තව  ්  Lanka IOC ආ තව  අතර ්ාකච්ඡාුට ශ ාදා වූ 

කු ණක්. ශ ලක  වුල් ුයාපාර ක් ු ශ ගේ පු්ුාශගව  ගේව 

ශ ෝාවා ශුාා ිකශ වුා. 1 31ම ඉදි කරාා අු්ගේ කරපු ශ ල 

ශතල් ටැාකි ්ාීමර්ථණ  අපි ීනව ුරා  කි ාා  ඳුගේුව 

්රශධ  ශේ ්මථාපව  කර ිකශ වුා. ශ ල ග ඩා ්ාීමර්ථණ  ටැාකි 

111කිගේ යුක්තයි. ශමට්රික්ශටාගේ ාක්ෂ 11ක් ශ ල ග ඩා 

්ාීමර්ථණශේ ග ඩා කරගේව  ැකි ාු ිකශ වුා. එක ටැාකි ක 

ධ්ාරිතාු ශටාගේ 10,111ක් පමණ ුවුා. ශම  Upper Tank 

Farm ්  Lower Tank farm කි ාා ශකාට්ක් ශෙකකට ශ ො 

ිකශ වුා. ශ ලක ෙවේණු ආසි ාිකකකරශේ ඉගේධ්ව ග ඩා කරව 

ිකේශපාළක් විධි ට ්ාුර්ථධ්ව  කළ  ැකි ් ලපතක්. ඒ්, අෙට් 

්රශ ෝාව ට ශවාගගේවා ් ලපතක් විධි ට තමයි ශම  

 ඳුගේුගේව  ැකි ාු ිකශ ගේශගේ. ටැාකි  111 කිගේ  ානි ට ප්  

වූ ටැාකි  එකක් ිකශ වුා.  ඒ ුාශඋම Lanka IOC   ්මාගම  

ටැාකි  සි ශ ගේ 1 ක්  ශ ල ුව විට  පරි රණ  කරමිගේ ඉගේවුා.  

ඒ ්ඳ ා ඇශමරිකගේ ශඩාාර්ථ ාක්ෂක පමණ දාොක් රා ට 

ාැශ වුා.  ඒ ුාශඋම  ඉිකරි ටැාකි  2   නිශ්ාල්මශගේ අෙට්  

ිකශ වුා.  1  7 ුර්ථෂශේ සිට නිෙ ් ා ා  0113 ුර්ථෂ  ෙක්ුා 

299 300 



පාර්ථලිශ ලගේතුු 

ශ ල ටැාකි සි  ම  ්රශ ෝාව ට ග්ශ්  වැ ැ.  0113 ුර්ථෂශේම 

තමයි ශමයිගේ ටැාකි 1 ක් ්රශ ෝාව ට ගගේවට පටගේ ග්ශ්.  

0113 සිට 0117 ෙක්ුා  තුම් ටැාකි 2 ක් විවා  දාඛ් ට   මිගේ 

ිකශ වුා. ශ ල කාරණ   ් ල ගේධ්ශ ගේ කිසිදු රා ක්  කිසිදු 

ආකාර කිගේ  අුධ්ාව  ශ ාදා කශළම වැ ැ.  ුාර්ථ කු ු පි ල් 

බිලි ව 3 0ක පමණ දාොකට   ශතාග ු ශ ගේ ඉගේධ්ව  ශමට්රික් 

ශටාගේ මිලි ව  ක් ආව ව   කරව   ු විශ මෂශ ගේ කි ගේවට 

ඕවෑ.  

අෙ  රට ආර්ථික ු ශ ගේ ශගාඩ  එමිගේ සිටි ්  පුබගි  

කාා  තුළ සිදුවුණු  විවිධ් ූෂණ වා්මික ශ මතුශුගේ  දිසි 

ත්්ු කම  මා්   ක කාා කටු් අු ය ඉගේධ්ව ග ඩා 

කර ගගේවට අු ය දාාය ප ුබක ල අශේ රට ්තුෙ කි ව 

්ර මව ක් ිකශ වුා. සිාගේපූු ශව ඒ ුාශඋම  එමීර්ථ රාායශේ 

ෆුශායිරා වගර  ුැනි ්මථාවුා ශ ල  ුාශඋ fuel hubs - ඉගේධ්ව 

්රිකඅපව ව  කළ  ැකි ඉගේධ්ව ශක්ගේර්මථාව- ශාෝකශේ 

පිිුමුා ිකශ වුා. එුැනි ශක්ගේර්මථාව ක් ෙවේණු ආසි ාශව 

ඇික කිරීශ ල අු යතාු අෙ රටට ෙැශවවුා. එම නි්ා ශ ල ්ඳ ා 

වි ාා  ණ  දාොක් ගැනීම ශුුවුට IOC  ආ තව    ්  ාාකා 

සිශපට්ශකෝ ආ තව   වුල් ුයාපාර ක් ආර ලභ කිරීම තුළිගේ 

ාාකා රා ට වැ්ව ල සිශපට්ශකෝ ආ තව ට අධික ණ   රක් 

වැිකු ශ ල කටයු්ත කර ගගේවට  ැකි ාු ිකශ වුා  කි ා  අපි 

වි මුා් කරවුා. ඒ ුා ශඋම  ශ්රී ාාකා රා  සිශපට්ශකෝ 

ආ තව , IOC ආ තව   ශ ල ්ඳ ා ් ල ගේධ් ් කටයුතු කළ 

යුතු  කි ා  ශ ෝාවා ශුාා ිකශ වුා. ුර්ථෂ   ක් පරි රණ  

ශවාකළ ශ ල ් ලපත අෙ  වුල් ුයාපාර ක් මඟිගේ පරි රණ  කර 

ාාභ ාැබීමට ශ ෝාවා කර ිකශ ව අු්මථාුක ශ ල 

් ල ගේධ්ශ ගේ විශරෝධ්තා ඉ්මමතු කරව පිරි්ක් සිීම ගැව  

ඇ්තටම  මම කවගාුම ශුවුා.  

එො   ල ගේශතාට ුරා ට දාෙල් ුැ  කරාා කරපු වා්මික  

ශුුවුට ත්රිවේණාමා  ුරා  ්ාුර්ථධ්ව  කර, ශ ල ඉගේධ්ව 

ශක්ගේර්මථාව  ආර ලභ කළා ව ල අෙ ඒ ශක්ගේර්මථාවශ ගේ 

ා ව ආො ම ්  ාාභ  මත  ්ැාකි  යුතු දාොක් ණ   ශග්ම 

්ඳ ා සප ා ගගේවට  ැකි ාු ිකබුණා  කි ව  එක මම 

ඒකා ධ ධ් විපක්ෂ ට මතක් කරගේවට කැමිකයි. ඒ ුාශඋම අෙ අපි 

Lanka IOC ්මාගම ු  ශ ගේ  ැඳිගේවුු්, Lanka IOC ්මාගම 

්තුු   ාාකා  ැාවේශව,  EPF ආ තවශේ , ETF ආ තවශේ    ා 

රාාය ආ තවුා    ශකාට්ම  ිකශ වුා.  ඒ ුාශඋම ශ්රී ාාකික 

ශකාටුබ් ශ ල ආ තව  තුළ  ිකශ වුා. එම නි්ා  ශ ල ආ තව  

්ම, ් ල ගේධ් ්ම ශාාවේ අර්ථබුෙ ක්  ුට ප්  ්මට කිසිම 

ශ මතුුක් වැ ැ.  ශධ  පාාව ක්රි ාුලි ක්  ැටි ට තමයි ශ ල 

විශරෝධ්තා පළ  කශළම. 

ඒකා ධ ධ් විපක්ෂශේ මගේීුු  කථා කරව අු්මථාශවම 

කිවුා, "ශ ල ආණ්ඩුු බුල්ශටෝ  ෙව ආ තව ක්ු් පටගේ 

ග්ශ් වැ ැ." කි ා.  එතුමගේාාට  බුල්ශටෝ තමයි ශෙගේව  ඕවෑ. 

ඒ ශගාල්ාගේට ශුව ශෙ ක්  කිවුාට ශ්ශරගේශගේ වැ ැ. කර 

ගගේව  ැකි ාුවේ් වැ ැ.   බුල්ශටෝ  ැදුශව  වැික වුණාට GSP 

් ව   වැුත ා ා ගගේවට කටයුතු කර ිකශ වුා.  ඒ ුාශඋම 

යුශරෝපා ම්්ය ත වම ඉු් කර ශගව ිකශ වුා. ඒ ුාශඋම 

්රාාතගේත්රුාෙ  ශ ල රශට් ක්රි ා්මක කර ිකශ වුා. ඒකට 

ශ ාඳම සො ණ  තමයි පුබ ගි  මැයි දිව රැළි . මිගේෙ 

ම ්ම ාශඋ ආණඩුු කාාශේ මැයි රැළිුාට විපක්ෂ  එවුා  

කිවශුා්   මග  රැක සිට   ග වුා.   Galle Face  පිට්ටනිශේ 

තුගේ හුා්ම කෑල්ාක් අල්ාාශගව  ඒකට ශ්ව, පුරුාා  ෙැගේ 

ශාාවේුට  කෑගැ ැවුුාට, අශේ මැයි දිව රැළි ට  කැ ල ල් පිටිශේ 

සිට ශ ාරැල්ා ෙක්ුා, ශ ාු ල්ශල්  සිට පුාචි ශ ාරැල්ා ෙක්ුා,  

පුාචි ශ ාරැල්ශල් සිට මරොව ෙක්ුා, මරොව සිට බු ාරි  ගේදි  

ෙක්ුා , බු ාරි  ගේදිශේ සිට පාචිකාු්ත  ගේදි  ෙක්ුා, 

පාචිකාු්ත  ගේදිශේ සිට මාලිගාු්ත  ගේදි  ෙක්ුා ඇික  

් ලපූර්ථණ පාරුා, ඒ ක්රීඩා පිටිුා  ැම තැවම ශ්ව,  පිු ණා. 

ඒක අපට රූපගත කරගගේව  ැකි ාුක් ිකබුශණ් වැ ැ. ශ ලක 

මිගේෙ ම ්ම ාශඋ කාාශේ වුණා ව ල, choppers 11ක් විතර 

ොාා රූපගත කරාා ශාෝක  ුශට්ම ්රචාර  කරවුා ශමච්චර 

ශ්ව, ආුා කි ාා.   පාාව ආණ්ඩුු ඒුාට දාෙල් 

ශුගේකරාා ිකබුශණ් වැ ැ. එම නි්ා අපට ඒ කටයු්ත 

කරගගේව  ැරි වුණා.  ැ ැයි,   පාාව  ිකබුශණ් වැ්ව ල 

මිගේෙ ම ්ම ාශඋ රැලි ට ශ්ව, එව  ැටි  ාාගගේව 

ිකබුණා. එශ ම ශවාවුණා ව ල එතැවට ආපු ්රමාණශ ගේ සි  ට 

11ක්ු් එගේශගේ වැ ැ. ඒක වු්ුව  ැටි් අපි ෙගේවුා. ඒ 

ුාශඋම මිගේෙ ම ්ම ා Port City ගිවිුබම  ර ා ශ ක්ශට ාර 

විසි ගණවක් ීනව ට සිගේවක්කර විවේණගේව තීරණ  කරාා 

ිකබුණා. එම Port City එක දි ා  ාමිගේ තමයි  විාාිකක 

 ාපෑ ලුලිගේ ශ ල රට ාාික  ශේරාගගේව කථා කශළම. 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු  මගේීතුමා, ඔ තුමාට ා ා දුගේ කාා  අු්ාවයි. 

 

ගු ච්දිම ගමයඋ මහසතා 
(ேொண்புேிகு சந்திே கேமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ශ ාඳයි. ඒ ුාශඋම ශ ල රටට ආශ ෝාව එගේශගේ වැ ැ කි පු 

මගේීතුමගේාාශගගේ මම අ ගේව ඕවෑ    ල ගේශතාට ුරුගේ 

ශතාුමපළ  ොා, ුරා   ොා, ක්රීඩා පිටි  ොා ඒ ුාශඋම 

් ලමගේත්ර ාාා  ොා ඒ කාාශේ ආශ ෝාව ශගගේුා ග්තාෙ 

කි ාා. ආශ ෝාව ික ා මැ්මශ්ක්ු් ආශව වැ ැ. නික ලම 

 ොා සඩ  ාාශගව ිටි ා විතරයි. ඒුා වඩ්තු කිරීම ්ඳ ා 

රාාය දාෙල් ශුවම ුැ  කරපු සෙවි  අෙ  ා වේ් වැතුු 

විපක්ෂශේ ඉඳශගව, මගේීුු   1 ගණවක්, 51 ගණවක් විතර 

ික ාශගව ආණ්ඩු ගගේව පුළුුගේ කි ාා ශ ාු ුට කෑ ග වුා. 

ශ ලුායිගේ ශුගේශගේ අිා්ක ාවතාු රැුශටව එක විතරයි. 

අිා්ක ාවතාු රුටමිගේ මගේීුු   1ක්, 51ක් ික ාශගව 

ආණ්ඩු  ෙවුා කි ව එක හීව ක්  ු ්රකා  කරමිගේ මා නි ඩ 

ශුවුා. ්මතුිකයි. 

 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශ ාශ ාම ්මතුිකයි.  

මීළ,ට, ගු  විශේපාා ශ ට්ටිආරච්චි මගේීතුමා. 

, 

[අ.භා. 5.35] 
 

ගු වියජ්පාල යහසඨාටිආරච්ික මහසතා 
(ேொண்புேிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, අෙ අශේ රාශේ  

කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු  අමාතයතුමා විසිගේ ඉදිරිප් කරව 

ාෙ, විශ මෂශ ගේම ශ ල ුකුාුවු තුළ ශ ල රටට ඉතාම් ුැෙග් 

වූ ්මාග ල පවතට අොළ ගා්මතු ්ාශ ෝධ්ව ගේ ඇතුළු ඒ ක්රි ා 

පටිපාටි  පිළි ඳු්, එි කාර්ථ ක්ෂමතාු අුවු ශ ල රටට ුැෙග් 

ුව ආකාර ට අලු් ගැ්ට් නිශවෙව ක් පළ කරාා, ඒ පිළි ඳු 

අුධ්ාව  ශ ාදා කරමිගේ පු්ුව ශ ල විශ මෂ අු්මථාුට 

් ල ගේධ් ්මට ාැබීම පිළි ඳු් මා ්තුුම ශුවුා. 
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[ගු  චගේදිම ගමශඋ  ම තා] 
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ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, ශග් ගි  කාා 

පරිච්ශදෙ ් එක්ක  ැලුුාම විශ මෂශ ගේම ු්ර 01ක පමණ 

කාා ක් ්මාග ල පවත තුළිගේ ශ ල රට තුළ විවිධ් ්මාග ල බිි 

වුණු  ු අපි ෙගේවුා. ඒ විතරක් ශවාශුයි, ශ ල කාා  ුව විට 

ශවාශ ක් රටුලිගේ ආශ ෝාකශ ෝ එවුා. විශ මෂශ ගේම ක්ළ 

්ර මව  ග්ත්, ක්ළ කළමවාකරණ  කිරීම ්ඳ ා ශ ල ුව විට 

්මාග ල ගණවාුක් ලි ා පදිාචි කරශගව  වුා. අෙ ශ ාශ ෝ 

විශධ   ආශ ෝාක ගේ ශ ල රටට එවුා ුාශඋම, අනිුාර්ථ ශ ගේම 

ශ්රී ාාාකික ආශ ෝාකයිගේ ්  ශ්රී ාාාකික ්මාග ල  ැදිාා ඔවුුව් 

ශ ල කටයුතු කරගේව  ාාශපාශරා්තුශුගේ ඉගේවුා. එම නි්ා අෙ 

ශ ල අු්මථාු අපට ඉතාම්ම ුැෙග් කාර්ථ  භාර ක් ඉෂමට කරව 

අු්මථාුක්. ඒ නි්ා අනිුාර්ථ ශ ගේම දාළු රටටම ආශ ෝාව ගේ 

ගාා එව ශුාාුක, විශ මෂශ ගේම ශ්රී ාාාකිකයිගේ  ැටි ට ශ ල 

රට තුළ ්මාග ල පිිුමුාා නිුැරදි වා ක්ු ක්, ඒ එක්කම 

නිුැරදි ආශ ෝාව ක් කරගේව පුළුුගේ  ක්ික ක් ිකශ ව පිරි් 

ඒක රාශි ්ම ුැෙග්.  

අපි ෙගේවුා, විශ මෂශ ගේම ඉදිරි කාා පරිච්ශදෙ  තුළ කිරීමට 

 ව   ල ගේශතාට ්රශධ  ශේ ්ාුර්ථධ්ව ුැඩ පිළිශුළට අොළ ීනව 

්මාග ල ගැව කථා කළාට, එම ්මාග ල ්ම, එව විවිධ් 

කර්ථමාගේත ුාශඋම ආශ ෝාව ගේ ්ම, අෙ ශ්රී ාාාකික ගේ එකට 

එකතුශුාා ිකශ වුා  කි ාා. පුබගි  කාා පරිච්ශදෙ  තුළ 

ශ ලුා  තු පිශපවුා ුාශඋ බිි වුණු  ු අපි ෙගේවුා. අතීතශේ 

සිදු වූ   ල ශධ ුල් ගැව  ැලුුාම, GSP+ ් ව  අපට අිමි ්මට 

ශපර කාාශේ ශ ල රට තුළ ඇ,ලු ල ක්ශෂමත්ර ට අොළු ඉතාම් 

ුැෙග් ්මාග ල බිි වුණා. විශ මෂශ ගේම ශ්රී ාාාකිකයිගේ  ැටි ට 

අපි ෙගේවුා, දිුාගත ශ්රීම් රණසිා  ශේමෝ ාවාධිපිකතුමාශඋ 

කාා පරිච්ශදෙ  තුළ ශ ල රශට් ඇ,ලු ල ක්ශෂමත්ර  තුළ ඉතාම් 

ශ ාඳ, ඒ ුාශඋම ුටිවාකමක් රටට ා ාදුගේ විවිධ් ආ තව බිි 

වුණ  ු. වදා් ඒ ආ තවුලිගේ එකිගේ එක එම කාා පරිච්ශදෙ  

තුළම ුැිාා ගි ා. යුධ ධ් ් ඊට එක් ශ මතුුක් වුණා. පුබගි  

අවුු දු ෙ   තුළ ශ ල ක්ශෂමත්ර  තුළ නිුැරැදි කළමවාකරණ ක් 

ිකබුශණ් වැ ැ. ම  ශාාවේුට කයිුාු  ග ව ිටපු පාාව 

අධිකාරි  ශ ල ෙු්මුා මැයි දිවශ ගේ සාාු ුට ප්ශුාා, මැයි 

දිවශේ ර මව  ශපගේු ශපගේුා සිටිවුා. ඔවුගේ ක ලකු ුගේ 

පිළි ඳු ම ා ශාාවේ සාාු ශුගේ කථා කරවුා. "අපි තමයි 

ක ලකු ුගේ ශුුවශුගේ ශ ාශ ෝ ශධ ුල් කශළම" කි ාා ඔවුගේ 

පු ල ාශගව කථා කරවුා. අඩු තරමිගේ ක ලකු  ්රරේික ු් ශ ල 

රටට ශගශවගේව ඔවුගේට පුළුුගේකමක් ිකබුශණ් වැ ැ. එො 

ක ලකු  ්රරේික  ශගශවව ශකාට එතුමා කිවුා, "චගේිකා 

 ණ්ඩාරවා ක වේමාරතුාග මැිකනි  ාවාධිපිකනි   ැටි ට ශ ලක 

ශගශවගේව දුගේශගේ වැ ැ" කි ාා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, රගේ මාුව්ාුක ත ා 

තමයි මිගේෙ රාාපක්ෂ ම ්ත ා ක ලකු  ්රරේික  ශගවාශව. 

අපි එතුමා ඒ ක ලකු  ්රරේික  ශගවාපු ආකාර  ෙැක්කා. 

ක ලකු  ්රරේික  ශගවැල්ාා කිවුා, "ශ ලකට ශෙගේශගේ වැ ැ" 

කි ාා. වදා් මම ශ ල කාරණ  ් ල ගේධ්ශ ගේ ්ර මව කරවුා. 

අෙ විපක්ෂශේ, ඒකා ධ ධ් කල්ලිශේ කිසිම ශකශවක් ශ ලුා 

අ ගේව ශමතැව වැ ැ. ශ ාු ුට පිට්ටනිුා, ුැසිකිළි ළ,, 

ශපාළ ළ, කයිුාු  ගැහුුාට අඩු ගණශගේ ම ාව 

නිශ ෝජිතශ ක්  ැටි ට අපි කි ව ශධ   රිෙ ුැරැදිෙ කි ාාු් 

කි ගේව අෙ ශ ල පාර්ථලිශ ලගේතු ්භා ගැ   තුළ කිසිම ශකශවක් 

වැ ැ. ශමාකෙ, ඔවුගේට ශ ලුාට ස්තර ශෙගේව  ැ ැ. ඔවුගේ 

  ලකිසි ශ ෝාවාුක් ශගවැල්ාා, ්ර මව ක් අ ාා ශ මිගේ පෑළ 

ශොරිගේ පිටශුාා  වුා. ඒ අ ට ශ ලුා අ ශගව ඉගේව 

පුළුුගේකමක් වැ ැ; ශ ලුාට පිළිතුු  ශෙගේව පුළුුගේකමක් වැ ැ. 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, එතුමා ශෙුරක්ම ශ ල 

රශට් ාවාධිපික වුණා. චගේිකා  ණ්ඩාරවා ක වේමාරතුාග ිටපු 

ාවාධිපිකතුමි  ශ ල ක ලකු  ්රරේික  ශගශවගේව ඉඩ දුගේශගේ 

වැ ැ කි ායි එතුමා එො කිවශව. එතුමාට ක ලකු  ්රරේික  

ශගශවගේව ිකබුණා. ක ලකු  ්රරේික  වැික නි්ා, ශ ල ක ලකු  

්රරේික  ඉදිරි ට ශගශවගේව පුළුුගේකමක් ශවාමැික වූ නි්ා, 

ශ ල රශට් ඇ,ලු ල ක්ශෂමත්ර  ම ා භ ාවක ත්්ු කට 

ප්ශුාා ිකබුණා.  

ක ලකු ුගේ පිළි ඳු ුාශඋම ශ ල ්මාග ල ක්රි ා කරපු 

ආකාර  පිළි ඳු මා කි ගේවට ඕවෑ. මශඋ ආ්වශේ, 

ශ්මුක ගේ  51ක් ඉගේව ඇ,ලු ල ක ල ාක් ු ගේව කටයුතු 

ශ ාො ිකබුණා. ශ ල ක ල ශල් ආශ ෝාකශ ෝ පැවාා ගිිල්ාා. 

්මාග ල පවත  ටශ් ඒ ආ තව ්මථාපිත කරපු ඇතැ ල 

ආශ ෝාක ගේ අෙ ශ ා ා ගගේවු් වැ ැ. ඒ අ  අත  ට 

දාෙල්ුාටයි ශ ල ආ තව  ාර මාා ිකශ ගේශගේ.  

මශඋ අක්මීමව ආ්වශේ, පිගේවූශව (ආචාර්ථ )  රිචර්ථ් 

පිකරණ මැිකතුමා ඉගේව කාාශේ පටගේ ග් "ඩයිගේ ාාකා" 

කි ාා ක ල ාක් ිකශ වුා.  ැ ැයි, ශ ල ්මාගමට 011  

අවුු ධ ශධ ම ශ්මුක ගේට නිසි ාකාරශ ගේ EPF, ETF ශගුගේව 

 ැරි වුණා. ඒ ුාශඋම ශ්මුක ගේට දි  යුතු   ල   ල ුැුමේ පුා 

ශෙගේව  ැරිු එො සධ ශඝෝෂණ ක්  - strike - කර ිකශ ව ශකාට 

ශ ල ්මාගම "ගි ලලි ාාකා" කි ාා ආ තව ක්  ාර ග්තා.  

අශේ කර්ථමාගේත  ා ුාණිා කටයුතු අමාතයාා ශේ ුග කිු 

යුතු නිාධ්ාරිගේ මම ිතව  ැටි ට ශ ල  රාාය නිාධ්ාරි වේටිශේ 

ඉගේවුා ඇික. මම විශ මෂශ ගේම ශ ල කාරණ  පැ ැදිලි කරගේව 

ඕවෑ. ශ ල "ගි ලලි ාාකා" කි ව  ශකා ලපැනි ් ශ ල ආ තව  

 ාර ග්තාට, පුබ ගි  සිා ා අවුු ධ ෙට ශපරාතුු ශ ල අ ට ුැුමේ 

්  EPF, ETF ශගුාා ිකබුශණ් වැ ැ. ඒ නි්ා ඒ ශ්මුක ගේ 

ශාාවේ සධ ශඝෝෂණ කට එගේව ාෑ්මිකශුාා ිටි ා. ඒ  

ශුාාශවම මම ක ලකු  ඇමික ශාෝගේ ශ්ශවවිර්ව මැිකතුමාට 

්  අශේ රාාය ඇමිකතුමාට ශ ල කාරණ  පිළි ඳු කි ාා අපි 

කණ්ඩා මක් ගිිගේ ඒ පිළි ඳු පරීක්ෂා කරාා  ැලුුා.  

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, ශ ල අ ට ඉඩ ල පුා මාා 

ිකශ ගේශගේ ුැරැදි විධි ට  ු පරීක්ෂා කරාා  ාවශකාට ඔේපු 

වුණා. "ඩයිගේ ාාකා" කි ව ්මාගමට ඉඩ ල ා ා ම ිකබුණ්, ඒ 

්මාගශ ල සි ලුම ශකාට්මකු ුගේ විශධ ශික ගේ. විශධ ශික ගේට 

එශ ම ඉඩමක් ශෙගේව  ැ ැ. එශ ම ඉඩ ල ශෙවුා ව ල එි 

ශකාට්මකු ශුක් - පාර්ථ මුකු ශුක් - ශ්රී ාාකාශව ඉගේව ඕවෑ. 

එශ ම වැිකු තමයි ඒ ඉඩ ල මාා ිකබුශණ්. ඒ ඉඩ ල ලි ාපදිාචි 

කරාා වැ ැ. ඉඩ ල ්රික්ා්මකරණ ශකාමි්මට අෙ සශධ  මම ගි ා. 

එි ්භාපිකතුමා් එක්ක අපි ්ාකච්ඡා කරවශකාට තමයි 

ෙැවග්ශ්, අඩු තරමිගේ  ශ ල ඉඩම  රි ට පුරා මමක් ු් 

කරාා වැ ැයි කි ා. නිසි ාකාර ගිවිුබමක් වැිකු තමයි ශ ල ඉඩම 

මාා ිකශ ගේශගේ. ඒ අතශර්ථ ශ ල අ  "ගි ලලි ාාකා" කි ව 

්මාගමට ශ ල ආ තව  මාා ශකෝටි ගණගේ දාෙල් අත  ට 

අරශගව ිකශ වුා. ශමගේව, ්මාග ල ලි ා පදිාචි කිරීශ ලම ශ ල 

කාරණා පිළි ඳු ශ්ා ා  ාා කටයුතු ශවාකිරීශ ල ්රිකලා . ඒ 

නි්ා ශමාකෙ වුශණ්?  

අෙ ශ්මුක ගේ  51කශඋ ක ලකු  අයිිකුාසික ල සි ල්ා 

ඉතාම කවගාුමො ක ශා් පැ්තකට ගිිල්ාා ිකශ වුා  කි ා 

මා ිතවුා. ශමතැව ිකශ ව ්ර මව  ශ ලකයි. ශමුැනි එක 

ආ තව ක් තමයි, "ගි ලලි ාාකා" ්මාගම.  ැ ැයි, ශ ල රශට් 

ක්රි ා්මක ුව ශ ාශ ෝ ආ තව දි ා  ැලුුාම ශපශවවුා, 

රාශේ ඉඩ කඩ ල තමයි ශ ල ශුුවශුගේ මාා ිකශ ගේශගේ කි ාා. 

LLRC එශක් ඉඩ ල මාා ිකශ වුා. වදා් ශ ල සි ල්ශල් 

ුාාුරභාු ක් වැ ැ.  රි ට ශකාගේශධ සි ඇිකු, ගිවිුබ ල අ්්ගේ 

කරාා ශවාශුයි ශ ල ඉඩ ල මාා ිකශ ගේශගේ. රා ට  දු ු ශ ගේ 
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ා ා ගගේව ිකශ ව වි ාා දාොක් ශ ල නි්ා  අෙ වැිකශුාා 

ිකශ වුා. ශ ල නි්ා රා ට ආො  ල  දු  ැටි ට එකතු ශුගේව 

ිකශ ව ශකෝටි ්ාඛ්යාත දාොක් අපට අිමි ශුාා ිකශ වුා. ඒ 

නි්ා අෙ අපි තීගේදුුක් ග්තා, ඒ ආ තව  "්මටාර්ථ ගාමගේට්" 

කි ව ආ තව ට ා ා ගගේව.  

ශ ල ගැව කථා කරව ශකාට අපට ශ ල ශෙ ් කි ගේව 

ශුවුා. ශ ල ආ තව   ොා ිකශ වුා, ශගාඩවැඟිලි  ොා 

ිකශ වුා, කර්ථමාගේත ාාාුට අු ය  ගේත්ර ූ ත්ර ශගවැල්ාා 

ිකශ වුා, කර්ථමාගේත ාාා පු්ුාශගව ගිිල්ාා ිකශ වුා. 

 ැ ැයි,  ඉ ඩශ ල අයිික ක් කුොු් ඒ ්මාග ලුාට මාා වැ ැ. 

ශ ල ුාශඋ ශ ාර තක්කඩික ල කරාා, ශ ල රශට් අිා්ක 

මිනිුබගේශඋ රම  ූ රාශගව කාාා, විශධ   රටුාට ඇ,ලු ල 

අපව ව  කරාා ශකෝටි ්ාඛ්යාත දාෙල් ා ා ශගව අු්ාවශේ 

පැදුරට් ශවාකි ා පැවාා  ගේව ඇික.  

අෙ ඩයිගේ ාාකා ්මාගශ ල එක නිශ ෝජිතශ ක් ශ ා ා ගගේව 

වැ ැ. අෙ ගි ලලි ාාකා ්මාගශ ල කිසිම ශකශවක්  වැ ැ. ඒ 

ආ තව ට ලියුමක් ෙැ ලමාම ආපහු එවුා. එශ ම ආ තව වැ ැ. 

මම කි ගේශගේ ශමගේව ශ ලකයි. තමගේට ඕවෑ විධි ට තමගේශඋ 

බූෙල් ුාශඋ ශ ලුා පරි රණ  කරාා අු්ාවශේ ශ ල රශට් ් ලප් 

ූ රාශගව කවුා. මිගේෙ රාාපක්ෂ පාාව  තුළ ඕවෑම 

ශකශවවේට, ඕවෑම විධි කට   ල  කරගේව ිකබුණු ක්රමශවෙ  අපි 

වැික කරගේව ඕවෑ. ඒක කරගේව අු ය ශුවුා. මම ඒ 

කාරණ යි කි ගේශගේ. 

ක්ළ කළමවාකරණ  කිරීමට, ක්ළ ්රිකචක්රීකරණ  කිරීම 

්ඳ ා අෙ විවිධ් ්මාග ල එවුා. ඉතාලිශ ගේ එවුා, ෙවේණු 

ශකාරි ාශුගේ එවුා, ාපාවශ ගේ එවුා. ඒ ුාශඋ විවිධ් 

රටුලිගේ ඇවිල්ාා ශමශ ම පාර්ථ මුකාර ගේ ගගේව ්මාග ල 

ලි ාපදිාචි කරවුා. ශ ලුා ශකාගේත්රා්තුුට එශ ම වැ්ව ල 

ආශ ෝාව ට විතරයි. ශ ලුාශේ ිකශ ව ක්රි ා්මක ්ම පිළි ඳු 

අෙ ිකශ ව කවගාුමො ක සො රණ ක් තමයි ඩයිගේ ාාකා ්  

ගි ලලි ාාකා කි ව ්මාග ල ශ ල රටට කළ පාඩුු.  

ගු  අමාතයතුමා අෙ අලු් ්රශව  කට ඇවිල්ාා ිකශ වුා. 

ශ ල රශට් කිසිම විව ක් වැතුු, නික ල ඔශ ම ඉ  ා ගාශ්  ව   ල 

  ල ශධ ුල් අෙ නි ම track එකට ොාා, නි ම පි ුර ගගේවට 

අු ය පුබ බිම අෙ ්ක්ම කරමිගේ  වුා. අශේ රා  පුබ ගි  

කාා  තුළම කශළම ඒකයි. ශ ාශ ෝ ශෙශවක් අ වුා, "ශමාකක්ෙ 

ශ ල ආණ්ඩුු කරාා ිකශ ගේශගේ?" කි ාා. ශ ල ආණ්ඩුු ශමශතක් 

කශළම ඒකයි. 

නීිකශේ ආධිපතය විවා  ශුාා ගි  යුග ක, නීික  කැාෑ 

ුැදිාා ිකබුණ යුග ක නීිකශේ ආධිපතය ත වුු  කරගේව අු ය 

පව් ශකුම ලප් වි ාා ්ාඛ්යාුක් අපි ශගවාුා. ෙ වු ුව 

ආණ්ඩුක්රම ුයු්මථා ්ාශ ෝධ්ව  තුළිගේ ඉතාම් ශ ාඳිගේ අෙ 

රශට් ශකාමිෂගේ ්භා ටික ප් කරාා ශ ල රශට් ්රාාතගේත්රුාෙ , 

යුක්ික , ්ාධ්ාරණ්ු  ක්රි ා්මක කරගේව අු ය පුබ බිම ්ක්ම 

කර ිකශ වුා. ගු  ග ගේත කු ණාිකාත අමාතයතුමා 

ඉික ා්ශේ අවුු දු ගණවක් ශගශවගේව  ැරි  වුණු "ශතාරතුු  

ෙැව ගැනීශ ල පවත" ශගවැල්ාා අෙ ඒක ්මථාපිත කරාා 

ිකශ වුා. ඕවෑම ශෙ ක් විනිවිෙභාුශ ගේ  ාගේව පුළුුගේ, 

විනිවිෙභාුශ ගේ ඕවෑම ශල්ඛ්ව ක් ගගේව පුළුුගේ අු්මථාු ශ ල 

රශට් ඡගේෙ  මපු ාවතාුට අෙ ාැබිාා ිකශ වුා. එශ ම එකක් 

ිකබුණාෙ, පුබගි  කාාශේ? එශ ම ශෙ ක් කරගේව පුළුුගේකම 

ිකබුණාෙ?  

ශප්් ලකාරක ්භාුට ඉදිරිප් කළ ්ර මව ක් ගැව අෙ  

කථා කරාා ිකබුණා. එි   ්ම ර අ ට ඕවෑ  ැටි ට නිශ ෝග 

මාා ිකබුණා; ්ම ර තැගේුා කිසිම ශටගේඩර්ථ පටිපාටි ක් වැ ැ. 

තමගේශඋ ශධ  පාාව වා ක ාට, අමාතයුර ාට ඕවෑ විධි ට 

කටයුතු කරාා ිකශ වුා. නිසි ාකාර ්ර් ලපාෙව ක්රි ාුලි ක් 

ිකබුශණ් වැ ැ. ශමාකෙ ශමශ ම ත්්ු ගේ ශුාා ිකශ ගේශගේ?  

 ෙැගේ නි ම ්ර් ලපාෙව ක්රි ාුලි ක් තුළ කටයුතු කරවුා. 

අපි ගමට ගි ාම එක්්් ාාිකක පක්ෂශේ ශ ාශ ෝ ශෙශවක් 

කි වුා, "අඩු ගණශගේ ශ ල ාක්ෂ ෙ ශේ ුයාපිික ු් අශේ 

ගශ ල ශකවවේට ගගේව පුළුුගේ ුැඩ පිළිශුළක් අශේ අගමැිකතුමා 

කශළම වැ ැ" කි ාා. එශ ම ශචෝෙවා කරවුා. එශ ම කි ගේශගේ 

ශමාකෙ? අගමැිකතුමා ශ ල සි ල්ා ශටගේඩර්ථ පටිපාටි ට අුවු 

කරගේව කටයුතු කළා. ු පි ල් ාක්ෂ ශෙශක් ුයාපිික ් 

ශටගේඩර්ථ කරගේව කිවුා, ාක්ෂ පශ ම ුයාපිික ් ශටගේඩර්ථ 

කරගේව කිවුා. ඒ නි්ා වි ාා දාොක් ඉතුු  ශුාා ිකබුණා. මශඋ 

ආ්වශේ ාක්ෂ 1,171ක දාොක් එක ු්රකට වි ෙ ල කරගේව 

ිකශ වුා. ෙැගේ ාක්ෂ 0,1 1ක් ාැබිාා ිකශ වුා. ශ ල ාක්ෂ 

0,1 1 තුළ වි ාා ්රමාණ ක් -සි  ට 11ක විතර දාොක්- රා ට 

ඉතුු  ශුාා ිකශ වුා, ශ ල ශටගේඩර්ථ පටිපාටි  තුළ. එශ ම 

කරගේශගේ ශමාකෙ? ශ ල ආණ්ඩුු මූාය විනිවිෙභාු ක් ඇික 

කරාා ිකබුණා. එතැනිගේ එ ාට ගි ාට ප්මශ්ම ශ ල රශට් ඕවෑම 

නිාධ්ාරිශ වේට ශකාගේෙ ශකළිගේ ික ාශගව ුැඩ කරගේව පුළුුගේ 

 ැකි ාු අෙ ාැබිාා ිකශ වුා.  

අෙ අපට ශ ාශ ෝ ශෙශවක් කි වුා, "්රාශධ ීය  ශල්ක ල අපි 

කි ව විධි ට ුැඩ කරගේශගේ වැ ැ" කි ාා. ්ම ර ශුාාුට 

ශචෝෙවා කරවුා. වදා්, ඒක තමයි අපට අු ය ශුගේශගේ. 

ශධ  පාාවර ාශඋ ඕවෑ-එපාක ලුාට, ශධ  පාාවර ාශඋ 

අභිමතාර්ථථ  අුවු ශ ල රශට් ුැඩ කරපු කාාපරිච්ශදෙ  ෙැගේ 

අු්ගේ. ශධ  පාාවර ා ඉගේව ඕවෑ, වා ක්ුශේ. 

ශධ  පාාවර ා ම, ශපගේුගේවට ඕවෑ. ශධ  පාාවර ා 

කැබිවට් මණ්ඩා ට ඒ ශධ ුල් ශගවැල්ාා නීික-රීික, ශරුරාාසි 

ක්රි ා්මක කරගේව ඕවෑ.  ැ ැයි, ශ ාු ගේට, තක්කඩිගේට ඕවෑ 

විධි ට කටයුතු කරගේව අු ය කරව පුබ බිම අපි ්ක්ම කශළම 

වැ ැ. ඒක පුබගි  ආණ්ඩු කාාශේ ්ක්ම කරපු නි්ා තමයි 

ඉතාම් අු්වාුගේත ත්්ු කට ශ ල රට ප් ශුාා 

ිකශ ගේශගේ. ඒ නි්ා අශේ විශධ   ් ලප් අපට අිමි වුණා.  අපට 

ශාෝක ට කථා කරගේව ශෙ ක් ඉතුු  වුශණ් වැ ැ. 

අෙ විශ මෂශ ගේම GSP Plus ුාශඋ ශෙ ක් අපට ා ා ගගේව 

අු්මථාු ාැබිාා ිකශ වුා. ඒ  ගැව අෙ කවුු ු් කථා 

කරගේශගේ වැ ැ. GSP Plus ් ව  ාැබීම ගැව කථා කරගේශගේ 

වැ ැ, මැයි දිවශේ ශගෝල්ශෆම්ම ගැව කථා කරවුා. ඒ ් ව  

ාැබීම  ටප් කරගේව කථා කරගේවයි අෙ ඇවිල්ාා ිකශ ගේශගේ. 

ඒක එශ ම  ටප් කරගේව  ැ ැ. ශ ට-අනිධ ො ශුව ශකාට ශ ල 

රශට් කර්ථමාගේත ක්ශෂමත්රශේ අලු් අපව ව ඇිකශුවුා. 

අපව ව භාණ්ඩ   ෙ ්ක් ශ ල රශට් නිෂමපාෙව  කරාා ඒුාශේ 

ුාසි  අශේ රටට ාැශ ව  ු ශ ල ගු  ්භාශවම අෙ කි ැවුණා. 
 

ගු නියයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගු  මගේීතුමනි, ඔ තුමාට නි මිත කාා  අු්ාවයි. 
 

ගු වියජ්පාල යහසඨාටිආරච්ික මහසතා 
(ேொண்புேிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, මට තු විවාඩි ප ක් 

ශෙගේව පුළුුගේෙ? අශේ ඇමිකතුමා් කි වුා ශවාාු ගගේව 

කි ාා. ඇමිකතුමා ඉදිරිප් කරව ාෙ නිශ ෝග ගැවයි ශ ල කථා 

කරගේශගේ. 
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්ම ර අ ට ශ ලුා අෙ ශ ාශ ාම ි්රෙ ක්  ුට ප් ශුාා 

ිකශ වුා. නික ල මිනි්මුබ ටිකක්   ල පිට්ටනි කට ශගගේවාා, 

ඒක ශපගේුාා කි වුා, ''ශ ල ආණ්ඩුු ඉුරයි'' කි ාා. ශ ල 

ආණ්ඩුු එශ ම ඉුර කරගේව පුළුුගේකමක් වැ ැ. ආණ්ඩුු ඉුර 

ශුව විධි ට ුැඩ කරගේව අපි ාැ ැ්මික් වැ ැ. පුබගි  අවුු දු 

ශෙකක කාා  තුළ අශේ අඩු පාඩුක ල ිකබුණා ව ල, අපි ඒුා 

නිුැරැදි කර ශගව සි ලු ාව ශකාට්ම එක්ක එකට එකතු ශුාා 

ඉදිරි ට  වුා. ඔ තුමගේාාශඋ රවිඩ ාවතාු්, ඒ ුාශඋම 

දා්මලි ල ාවතාු්, මැශල් ුැනි ුබළු ාාතීුව්, සිා ා ාවතාු් 

එක්ක ඒ අ ශඋ අවාගත  පිළි ඳු ඉතාම් පැ ැදිලි ුැඩ 

පිළිශුළක් එක්කයි අපි ඉදිරි ට  ගේශගේ. ාාිකුාෙ  තුළිගේ ශ ල රට 

ශ ාල්මගේ කරව යුග  අු්ගේ කරගේවට අපි ාැ ැ්මික කරාායි 

ිකශ ගේශගේ. ාාිකුාෙශේ ස ලම්තකයිගේ අෙ ඕවෑ තැවකට ගි ාම 

ශ ල කාරණ යි ගගේශගේ.  

පුබගි  ෙු්ක අශේ අධිකරණ  ා බුධ ධ්  ා්ව අමාතය 

විා ෝ රාාපක්ෂ මැිකතුමා ඇතුළු පිරි්ක් තායිාගේත ට ගි ා. 

මම් ඒ ගමවට ් භාගි වුණා. එිම අශේ අධිකරණ  ා බුධ ධ් 

 ා්ව අමාතය විා ෝ රාාපක්ෂ මැිකතුමා ශමුර ාාතයගේතර 

ශු්ක් දිව  ්මරව අු්මථාු අශේ රටට ා ා ග්තා.  අෙ ශ ල 

අ ශඋ ඔළුුුාට ශමාවුා ශුාාෙ මම ෙගේශගේ වැ ැ. ශ ෞධ ධ් 

ආගම ගැව කථා කරව, ාාිකක ත්්ු ක් ගැව කථා කරව, 

ශධ   ිෛතෂීකම ගැව කථා කරව ශ ල ඒකා ධ ධ් විපක්ෂ 

කණ්ඩා ම, බුදුරාාණගේ ු ගේශ්මශඋ ඉපමම, බුධ ධ්්ු  ාැබීම 

්  පිරිනිුගේපෑම කි ව ශධ ුල් සිධ ධ් වුණු දිවශේ -ාාතයගේතර 

ශු්ක් දිව  ්මරව ෙුශ්ම- කළු ශකාඩි ෙමාා ශවාශ ක් සපක්රම 

කරගේව ාැ ැ්මික ශුවුා. මම ඉතාම් පැ ැදිලිු ශ ල රශට් 

ශ ෞධ ධ් ාවතාුට, ශ ල රශට් සිා ා ාවතාුට කි වුා, අෙ ශ ලුා 

කරගේශගේ රා  -ශ ල ආණ්ඩුු-   ල කිසි අප ුබතාුකට ප් 

කරගේවට  ු. එුැනි ුැඩුලිගේ පුළුුගේෙ ශ ල රට ාාතයගේතර  

තුළිගේ ා ා ග් ීමර්ථික වාම  වැික කරගේව? මාවු ිමික ල 

ආරක්ෂා කිරීම පිළි ඳු ඉතාම් ශ ාඳ ුැඩ පිළිශුළක් ෙැගේ ශ ල 

රශට් ක්රි ා්මක කරාා ිකශ වුා. එක්්් ාාතීගේශඋ මාවු 

ිමික ල ්ාවිධ්ාව, ශාෝකශේ ඉතාම්  ාු්ම රටුල් ශෙක, තුව 

අෙ අශේ රට පිළි ඳු ශ ාශ ාම අභිමාවශ ගේ කථා කරව 

ත්්ු ට ප්ු ිකශ වුා. ශමුැනි ආකාර ට කළු ශකාඩි 

ෙමාා, ශගෝල්ශෆම්ම එකට මිනි්මුබ ටිකක් ශගගේුාා ඔළු ශගඩි 

ටිකක් ශපගේුාා ශ ල රශට් ්රාාතගේත්රුාෙ  වැික කරගේව   ල 

ශකශවක් ාැ ැ්මික ශුවුා ව ල, එශ ම කරගේශගේ 

ස ලම්තකයිගේ පිරි්ක් කි ාා මම ිතවුා. ඒ ස ලම්තකයිගේට 

වැුත ශ ල රට පාාව  කරගේව ශෙගේව  ැ ැ. ශ ල 

ස ලම්තකයිගේට ශ ල රශට් පාාව  තුළිගේ වැුත ුරක් ශ ලුා 

වැික කරගේව ඉඩ ශෙගේශගේ වැ ැ. ශ ල ුාශඋ අ  වැුත  ා ට 

ප් කර, වැුත් තමගේශඋ ාවාධිපිකකම සිගේවක්කර ට ලි ා 

ගගේව, ්ාශ ෝධ්ව ඉදිරිප් කරාා ශකාමිෂගේ ්භා ඉු් කරාා 

කැාෑ නීික  රා කරුපු පාාක ාට ඕවෑ විධි ට වැුත ුරක් ශ ල 

රට විවා  කරගේව පුළුුගේ ත්්ු කට ප් කරගේව ඉඩ 

ශෙවුාෙ කි ව එක ශ ල රශට් බුධ ධිම් ාවතාුශගගේ, -දාළු 

රශටගේම-මම අ වුා.  

ශ ල ්මාග ල පවත තුළිගේ අිකගු  ාවාධිපිකතුමා්, ගු  

අග්රාමාතයතුමා්, අශේ අමාතය මණ්ඩා ්, අශේ ආණ්ඩුු් 

 ාාශපාශරා්තු ශුගේශගේ ඉතාම්ම විනිවිෙභාු ක්, 

නිුැරැදිභාු ක්, ක්රමශවෙ ක් එක්ක  ගේවයි. ශමිම අපිට 

පැ ැදිලිු ශපශවවුා ්මාග ල ලි ා පදිාචි වුණාට ුැඩක් වැ ැ 

කි ා. ඒ ්මාග ලුා ිකශ ව   ල   ල කාර්ථ  ගේ පිළි ඳු, එව ල  

ඒ ගිවිුබ ලුාට ඇතුළ් ුව ආකාර , ්මාග ල විසිගේ ශල්ඛ්ව 

්ැ ෑ  ුට ් ිකක කිරීම, ශකාට්ම නිවේ් කිරීම, ශකාට්ම 

ිමි ගේට ශ ො  ැරීම, ශකාට්ම ිමි ගේශඋ  ාතා  ා ුගීම ල, 

්මාග ල පරිපාාව   ා කළමවාකරණ , ්මාග ල ුාර්ථතා රැ්ම් ල 

ුාර්ථතා, ගිණු ල ුාර්ථතා, මූාය ්රකා ව, විගණකුු ගේ ප් කිරීම, 

ඔවුගේශඋ ගා්මතු  ා වි ෙ ල, ්මාග ල කටයුතු විමර්ථ ව , 

අධ්යක්ෂුු ගේශඋ කාර්ථ  භාර ,  සපශධ  ක ්භා ුාශඋ ඒ සි ලු 

ශධ ුල් පිළි ඳු ශ්ා ගේව, ඒ පිළි ඳු අු ය විමර්ථ ව කරගේව 

ශ ල ්මාග ලුලිගේ ුඩා්  ක්ිකම්ු කටයුතු කරවුා. නික ල 

ශ ාු  ශල් ල්ුාට, ශ ෝ් ාෑලිුාට සීමා් ිකශ ව ්මාග ල ශ ල 

රශටගේ තුරගේ කරගේවට ඕවෑ. ඒ නි්ා ඒ ගමවට ආණ්ඩු පක්ෂ  

 ැටි ට අපි  ක්ික  ශෙවුා. අපි නිරගේතරශ ගේ ඒ ්ඳ ා  ැීම 

සිටිවුා.    පාාව රාශේ ඉතාම් විශිෂමට ්රිකලා ක්  ැටි ට 

අපි ශ ල කටයු්ත කරවුා  කි ව එක ඉතාම් ඕවෑකමිගේ 

්ඳ ගේ කරමිගේ, ඒ ්ඳ ා සි ලු ශෙවාටම අප් එක්ක එකතු 

ශුගේව කි ාා ආරාධ්වා කරමිගේ, මශඋ කථාු අු්ගේ කරවුා. 

මට කාා  ා ාමම ් ල ගේධ්ු ඔ තුමාට ශ ාශ ාම ්මතුිකුගේත 

ුවුා. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

්මාගම් පනත  නියයෝග 
கம்பனிகள் சட்டம் : ஒழுங்குவிதிகள் 

COMPANIES ACT: REGULATIONS 
 

ගු රි්ාඩ් බදියුදී් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I move,  
 

“That the Regulations made by the Minister of Industry and 
Commerce including the new sub-section (ix) published in the 
Gazette Extraordinary No. 1998/11 of 20th December 2016, 
amending the Section 2(i)(b) relating to the Companies 
(Secretaries) Regulations under Section 527 of the Companies Act, 
No. 7 of 2007 published in the Gazette Extraordinary No. 471/6 of 
14th September 1987 which were presented on 24.03.2017, be 
approved. 

(Cabinet approval signified.)” 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගය්ත කුණාිනලක මහසතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගු  නිශ ෝාය කාරක ්භාපිකතුමනි, "පාර්ථලිශ ලගේතුු ෙැගේ 

කල් තැබි  යුතු ''යි මා ශ ෝාවා කරවුා. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලියම්්ුරව ඊ  අනුකූලව  අ. භා. 5.54   2017 අයේල් 0  

වන දින ්භා ්ම්මිනය අනුව  2017 මැයි 05 වන සකුරාදා පූ. භා. 
10.30 වන යතක් කල් ගියේ ය. 

அதன்படி பி. ப. 5.54 ேணிக்கு பொரொளுேன்றம், அதனது 2017 

ஏப்பிரல் 06ஆம் திகதிய தீர்ேொனத்துக்கிணங்க, 2017 மே 05, தவள்ளிக் 

கிழமே  மு.ப. 10.30 ேணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது 

Parliament adjourned accordingly at 5.54 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 05th May, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 
06th April, 2017. 
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්ැ.යු. 
 
ශමම ුාර්ථතාශව අු්ාව දාරණ  ්ඳ ා ම්ුීම  නිුැරදි කළ යුතු තැගේ ෙක්ුුව රිසි මගේීගේ මිගේ පිටපතක් ශගව නිුැරදි කළ යුතු 
ආකාර  එි පැ ැදිලිු ාවේණු ශකාට, පිටපත ාැබී ශේික ක් ශවාඉක්මුා හසැ්්ාඩ් ්ා ම්කාරක ශුත ාැශ ව ශ ම් එවි  යුතු . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தேது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්්ාඩ් වාර්තා  

යකා ඹ 5  යපාල්යහසප්යගාඩ  කිු පන පාර  අංක 1 3 දරන ්පථානයයහි පිහිටි 

රජයේ ප්රවිත්ින යදපාර්තයම්්ුරයේ පිහිටි රජයේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්යය්  

මිල දී ගත හසැක. 
 

යමම හසැ්්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk යවබ්ද අඩවියය්  

බාගත හසැක. 
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இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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