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ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු  

 

පපෞද්ගලිකව දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රශ්පනය  

 ත්රිකුණාමලය ද ස්ත්රත්රික්කයේශය ද ප පස්චි ව  ජ තාතල ට ම් ඔ ්ප  
 බලදීය 

 
2017 මැයි මස  25වන දින “ලංකාදීප” පුවත් පපත් පළ වූ 

වාර්තාව   

 ම් ඔ ත්හ පලර්ලිශ ඔන්තු ප්රතිසත්චිත්රේණම අයලතයුයලශ  
ප්රේල ද 

 

උයිලන්ුලම් ‘නිවාස පනහ පයෝජනා ක්රමය’ සඳහා මූලික 

පහසුකම්   

     බන්තධාලගලණ ප්රතිසත්චිත්රේණම   ාුත්ථාලපා  ාව ත පස්චි ව 
කිරීය හල හින්තු ආගමිේ ේටයුු අයලතයුයලශ  ප්රේල ද 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Provision of Title Deeds to Resettled People in 

Trincomalee District 
 
“LANKADEEPA” REPORT OF 25TH MAY, 2017: 
    Statement by Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms 
 
BASIC FACILITIES FOR “FIFTY-HOUSES 

SCHEME”: 
    Statement by Minister of Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 
Affairs 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள் 

 

தனி அறிவித்தல்மூல வினொ: 

 திருமகொணமகல மொவட்டத்தில் மீள்குடிமயறிய 

மக்களுக்கு கொணி உொிமம் வைங்கல் 

 

2017  மம   25 ஆந்  திகதிய ‘லங்கொதீப’ அறிக்கக : 

 கொணி மற்றும் பொரொளுமன்ற மறுசீரகமப்பு 

அகமச்சொின் கூற்று 

 

உயிலங்குளம் “ஐம்பது வீட்டுத் திட்டத்துக்கொன” 

அடிப்பகட வசதிகள்: 

 சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் 

அகமச்சொினது கூற்று 
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 බන්තධාලගලණ ප්රතිසත්චිත්රේණම   ාුත්ථාලපා  ාව ත පස්චි ව 
කිරීය හල හින්තු ආගමිේ ේටයුු අයලතයුයලශ  ප්රේල ද 

 

අපරාධා නඩු විධාාන සංග්රහය (විපශ්ප  විිවවිධාාන) (සංපශ්ෝධාන) 

පනත් පකටුම්පත    

 පළමු ා  ණ කිද ා  ස්.          

    

කල් තැබීපම් පයෝජනාව  

     උක්කය  ගල  ත්ඳහල විශේශීද ත්යලගයේට ම් ඔ  බලදීය 

கரடிப்பூவல் கிரொம மக்களின் மதகவகள் : 

 சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் 

அகமச்சொினது கூற்று 

 

குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்மகொகவ                

(விமசட ஏற்பொடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் : 

 முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது 

 

ஒத்திகவப்புப் பிமரரகண : 

 கரும்புப் பயிர்ச்தசய்ககக்கொக தவளிநொட்டுக் 

கம்பனிக்குக் கொணிககள வைங்குதல் 
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Affairs 
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පූ.භා.  10.30  පාර්ලිපම්න්ුරව රැසප විය.                                     
නිපයෝජය කාානායකුරමා ගගු ිනලංග සුමිනපාල මහතා  

මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மணிக்குக் கூடியது.                      

பிரதிச் சபொநொயகர்  அவர்கள்  [மொண்புமிகு திலங்க சுமதிபொல] 

தகலகம வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m. 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 
in the Chair. 

 
 

 
 

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්ීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිපම්න්ුර 

ප්රිනසංසපකරණ  අමාතය හා ණණ්ඩු ප් ප  ප්රධාාන 

සංවිධාායකුරමා)  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசொங்கக் 
கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and and Chief Government Whip) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  අ්යන්තතණ ේටයුු   ද  

ත්චි ර්ලධා හල ත්චිත්රේෘතිසේ ේටයුු අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත 016  

 ර්ලෂද ත්ඳහල අ්යන්තතණ ේටයුු   ද  ත්චි ර්ලධා හල ත්චිත්රේෘතිසේ 

ේටයුු අයලතයලචි ශය  ලර්ලක කේ ේලර්ලද ත්ලධා  ලර්ලතල  යය 

මස්රිප් ේණමි.  

එය  ලර්ලතල  අ්යන්තතණ පරිපල ා හල ණලතය ේළයාලේණමද 

පි පබඳ ආචිශිේ අධීක්කයෂම ේලණේ ත්්ල  ශ ත ශදලමු ේළ යුු දවයි 

යය ශදෝතාල ේණමි.    

  
ප්රශ්පනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ්ලමීය ද ආර්ල ේ ේටයුු  

පි පබඳ අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත 016   ර්ලෂද ත්ඳහල ත්්  

නිෂරපලදා හල ශත්ෞඛ්ය ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ   ලර්ලක කේ ේලර්ලද ත්ලධා 

 ලර්ලතල  යය මස්රිප් ේණමි.  

එය  ලර්ලතල  තිසණත්ණ ත්චි ර්ලධාද හල පරිත්ණද ත්හ ත්ර ල්ලවිේ 

ත් ඔප් පි පබඳ ආචිශිේ අධීක්කයෂම ේලණේ ත්්ල  ශ ත ශදලමු ේළ 

යුු දවයි යය ශදෝතාල ේණමි.    

 
ප්රශ්පනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත හරින්ත ප්රාලන්තු යහතල - පවමිම ාවත. 
 

 
ගු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාිනක ඒකාබද්ධාතා සහ 

ප්රිනසන්ධාාන රාජය අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி - மதசிய ஒருகமப்பொடு 

மற்றும் நல்லிணக்க இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

Hon. Speaker, I present a petition  from Mr. W. Sirisena 

Perera of No. 347/14, Kotte Road, Nugegoda. 
 

 

ගු ී.එසප. රාධාක්රි පනන් මහතා (අධායාපන රාජය 
අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன் - கல்வி இரொஜொங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
Hon. Speaker, I present - 
 

(1) a  petition from Mr. M. M. Palitha Dhanapala of 
Police Station, Dayagama; 

(2) a  petition from Mr. W. A. S. Wickramsinghe of 
No. P.26, Police Quarters, Ampara.  

 

ගු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජය 

අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொமர - கமத்ததொைில்  இரொஜொங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  කිිසත්රත්  ාලග  ව  දා 

ිපිාශදහි පස්චි ව ශක්කය.ජී. ගුමපල  යහතලශගන්ත  වබුණු ශප්ත්යක්කය 

යය පි පගන්ත මි. 

 

ගු (වවදය) සුදර්ශිනී  ප්රනාන්දුපපුල්පල් මහත්මියය (නගර 

සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජය අමාතයුරමියය) 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள -  நகரத் திட்டமிடல் மற்றும்    நீர்வைங்கல்  

இரொஜொங்க  அகமச்சர்) 

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

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ීදූව   ාවශොහිණ ද ුණද  

අචිේ 44 දණා ත්රථාලාශදහි පස්චි ව ඒ.ජී. බර්ලාලඩ් ශපශර්ලණල 

යහතලශගන්ත  වබුණු ශප්ත්යක්කය යය පි පගන්ත මි. 

769 770 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු  සුසන්ත පුංිකනිලපම් මහතා (රාජය පිපපාලන හා 

කළමනාකරණ නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம - தபொது நிர்வொக மற்றும் 

முகொகமத்துவ பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ේන්තතශ,  පණල්රය යල ත  

පළමු වනි පටුයග  අචිේ 65/67බී දණා ත්රථාලාශය පස්චි ව ඊ.ඒ.බී. 

ධර්ලයශත්රා යහතලශගන්ත  වබුණු ශප්ත්යක්කය යය පි පගන්ත මි. 

 
ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ුවශ ශගල්  මිරිහලා  

එස්රිසචිහ පලණ  පළමු වනි පටුයග  51/08 දණා ත්රථාලාශය පස්චි ව 

්බ්ලි .එ,.ශක්කය. ාලාලදක්කයේලණ යහතලශගන්ත  වබුණු ශප්ත්යක්කය 

යය පි පගන්ත මි. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත  කී තද ර්ලධා යහතල - පවමිම ාවත. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පපත්ින  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යය පහත ත්ඳහන්ත ශප්ත් ඔ 

ශදේ පි පගන්ත මි. 
 

 

(1) හචිගය  බටඅත  උළුශගදණ දා ිපිාශය පස්චි ව එ ඔ.ඒ.ශක්කය. 
විශේපල  යහතලශගන්ත  වබුණු ශප්ත්ය; ත්හ 

(2) යලශේල  දකුණාම  ත්ලිද යල ත  058/0බී දණා ත්රථාලාශය 
පස්චි ව ්බ්ලි .ුත න්තපතිසණම යහතලශගන්ත  වබුණු  ශප්ත්ය. 

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ශේලළ  15  

ේවපශපටිශපල  යල ත  අචිේ 66 ඒ දණා ත්රථාලාශය පස්චි ව 

ශක්කය.එත්ර.බී. ශණලහලන්ත ්දත්ර යහතලශගන්ත  වබුණු ශප්ත්යක්කය යය 

පි පගන්ත මි. 
 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත  ක්කයෂරයන්ත ආාන්තද විශේයලන්තා යහතල - පවමිම ාවත. 

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්ිනරන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Speaker, I present a petition from Mr. 
Anthony Devaraj of No. 1867, Poombuhar Street, 
Palaiyoothu, Trincomalee. 

 
ඉදිිපපත් කරන ලද පපත්සම්  මහජන පපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවිපය යුුර යයි නිපයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

පද්ශ්පාලන පිතගැී ම  ල්වූ ජාිනක නිවාස 

සංවර්ධාන අිවකාිපප  පසපවකයන්  සහන 
அரசியல் பைிவொங்கலுக்குள்ளொன  மதசிய வீடகமப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகொரசகப ஊைியர்கள்: நிவொரணம் 
POLITICALLY VICTIMIZED EMPLOYEES OF NATIONAL 

HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY:  RELIEF 
      

    902/’6  

1.  ගු සුනිල් හඳුන්පනත්ින මහතා 
      (மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

     (The Hon. Sunil Handunnetti) 
නි ලත් හල මස්කිරී ඔ අයලතයුයලශගන්ත සූ  ප්ර රාද - (3): 

(අ) (i) ශේ පල ා ප පගවනී ඔ  ට  ක්කය ජ තලතිසේ නි ලත් 
ත්චි ර්ලධා අධිේලරිශය ශත්ර ේදන්තට ත්හා 
ත්ව ීදය ත්ඳහල ා  ණතද දටශ් ේමිටු ක්කය 
ප්ේණ ශහෝ  ව් පි පශ ළක්කය ත්ේත්ර ේණ තිසශබ්ලද; 

 (ii) එශත්ර ා ඔ  එය ේමිටු  ප්ේණ ශහෝ  ව් පි පශ ළ 
ත්ේත්ර ේණ ස්ශ් ේවබිාට් අුවයතිසදක්කය දටශ්ද; 
එශත්ර ා ඔ  එය අුවයතිසද  ද ස්ාද ේ ශර්ලද; 

 (iii) ශේ පල ා ප පගවනී ඔ ත්ඳහල ත්හා  බලදීයට 
ත් ේල බ ා ේල ීදයල  ේ ශර්ලද;  

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශාහිද? 

(ආ) (i) ප පගවනීයට  ක්කය ජ න්තට ත්හා  බලදීය ත්ඳහල 
ක්රිදල්යේ ේණා  ද  ව් පි පශ ළ ේ ශර්ලද; 

 (ii) එශත්ර ප පගවනීයට  ක්කයී  ත්හා  බල උත්ත්රී ඔ  ද 
 ේග දන්තශ  ා ඔ  ප පගවනීයට  ක්කය ජ  ශහරු   
ත්හ ්වුන්තට  බල ුන්ත ත්හාද ශ න්ත ශ න්ත 
  ශදන්ත ේ ශර්ලද; 

 (iii) ්වුන්තට උත්ත්රී ඔ ත්යෙ හිෙ  වටුප  බල 
ශදන්තශන්තද; 

 (iv) එශත්ර ා ඔ  ඒ ේ ණ ස්ාදේ සටද; 

 දන්තා් එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ස) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 
 

 வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மொணத்துகற அகமச்சகரக் மகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) அரசியல் பைிவொங்கல்களுக்கு ஆளொகியுள்ள 

மதசிய வீடகமப்பு அபிவிருத்தி அதிகொர 

சகபயின் ஊைியர்களுக்கு நிவொரணம் வைங்க 

புதிய அரசொங்கத்தின் கீழ் குழுதவொன்று 

நியமிக்கப்பட்டு அல்லது மவகலத்திட்ட 

தமொன்று தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ; 

 (ii) ஆதமனில், மமற்படி குழு நியமிக்கப்பட்டு 

அல்லது மவகலத்திட்டதமொன்று தயொொிக்கபட்டு 

இருப்பது அகமச்சரகவயின் அங்கீகொரத்தின் 

கீைொ; ஆதமனில், மமற்படி அங்கீகொரம் 

தபறப்பட்ட திகதி யொது; 

 (iii) அரசியல் பைிவொங்கல்களுக்கு நிவொரணம் 

வைங்குவதற்கொக கவனத்திற் தகொள்ளப்படும் 

கொல எல்கல யொது; 

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 
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(ஆ) (i) பைிவொங்கலுக்கு ஆளொகியுள்ளவர்களுக்கு 

நிவொரணம் வைங்குவதற்கொக தசயற்படுத்தப் 

பட்ட மவகலத்திட்டம் யொது; 

 (ii) அவ்வொறு பைிவொங்கலுக்கு ஆளொகி, நிவொர 

ணங்கள் தபற்று, பதவியுயர்வு தபற்றுள்ளவர் 

களின் தபயர், பைிவொங்கலுக்கொன கொரணம் 

மற்றும் இவர்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ள  

நிவொரணம் தனித்தனியொக யொது; 

 (iii) இவர்களுக்கு  பதவியுயர்மவொடு நிலுகவச் 

சம்பளம் வைங்கப்படுகின்றதொ; 

 (iv ) ஆதமனில், அது எத்திகதியிலிருந்து; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a committee has been appointed or 
a programme has been arranged to grant 
relief to employees of the National Housing 
Development Authority who were 
subjected to political victimization; 

 (ii) if so, whether the appointment of such a 
committee or the arrangement of such a 
programme was done under a Cabinet 
approval, and if so, the date on which 
approval was received; and 

 (iii)  the time period taken into consideration 
when granting relief for  political 
victimization; 

 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)  the programme implemented to grant relief 
to those who were subjected to 
victimization; 

 (ii) separately the names of the persons who, 
having been subjected to victimization, 
received relief and have been given 
promotions, along with the reason for 
vengeance and the relief they received; 

 (iii) whether they will be paid their salary in 
arrears along with their promotions; and 

 (iv) if so, of the date from which it will be made 
effective? 

 

(c) If not, why? 

 
ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க - வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மொணத்துகற பிரதி அகமச்சர்) 

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

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  නි ලත් හල මස්කිරී ඔ 

අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට පි පුුත ශදා ල.  
 

(අ) (i)  ් . අයලතයලචි  යට්ටමින්ත ේමිටු ක්කය ප් ේණ  සත.  

  එය ේමිටු  තලතිසේ නි ලත් ත්චි ර්ලධා අධිේලරිදට 
විශ රක කත  ජ ේමිටු ක්කය ශාල ා අතණ   ශයය 
අයලතයලචි ද දටශ් ප තිසා සදආය ආදතා   
ශේ පල ා ප පගවනී ඔ  ට  ක්කය ජ ශත්ර ේදන්තට 
ත්හා ත්ව ීදයට ප් ේණා  ද ේමිටු කි. 

 (ii)   ාවත.  

                        ණලතය පරිපල ා  පළල් පල ා හල ප්රතලතලන්තත්රීද 
පල ාද පි පබඳ අයලතයලචි  ශ,ේ ඔශ  අචිේ 
ADS/PA/152 හල 0165.1 .66 ස්ාවතිස ිපිද යඟින්ත 
ශයය ේමිටු  ප් කිරීය ත්ඳහල  එේෙතල   වබී 
සතිස අතණ  එය ේමිටු  ත්ඳහල අයලතය ය්්  
අුවයවතිසද  බලගත යුු බ ට උපශදත්ර  වබී 
ශාලයවත. ශේශත්ර වු ද  ශයය ේමිටු  විසන්ත 
 බලදී සතිස නිර්ලශේ  ත්ඳහල 016 .13.10 ස්ාවතිස 
අයප අචිේ 6 /6609/734/110 I දණා අයලතය 
ය්්  තීණමද යඟින්ත අුවයවතිසද  බලදී සත.  

 (iii)   1994  ර්ලෂශය සට 0164  ර්ලෂද දක්කය ල. 

(ආ)    (i)   අයලතය ය්් ද විසන්ත අුවයත ේණා  ද 
නිර්ලශේ  තලතිසේ නි ලත් ත්චි ර්ලධා අධිේලරිශය 
අධයක්කයෂ ය්් ද  ශ ත මස්රිප් කිරීශයන්ත 
අාුුත  ත්ෘජු ය ක්රිදල්යේ කිරීයට හවකිදල   
ප තිසා නිර්ලශේ  ක්රිදල්යේ ශේශර්ල. 

  එශයන්තය අයලතය ය්් ශය අුවයවතිසද  වබී  
ප්රලශදෝකවේ  ක්රිදල්යේ කිරීයට අපහ න නිර්ලශේ  
ත් ඔබන්තධශදන්ත ත ුණට් උපශදත්ර  බලගවනීය 
ත්ඳහල ණලතය පරිපල ා හල ේළයාලේණම 
අයලතයලචි ශය ශ ඔ ත් ඔබන්තධශදන්ත 
 පිහිටු ල සතිස වියර්ල ා ේමිටු  ශ ත අදලළ 
නිර්ලශේ  ශදලමු ේණ සත. 

         (ii)   නිර්ලශේ  අුරින්ත ක්රිදල්යේ ේළ හවකි නිර්ලශේ  
76ක්කය හඳුාලශගා සතිස අතණ  ඊට අදලළ ශතලණුුත 
සමුණුය  යඟින්ත දක්කය ල සත.  

        (iii)   ්  .  

  හිෙ  වටුප  බලශදා ශ ත්ට ේණ සතිස නිර්ලශේ  
ත්ඳහල පයමක්කය යහල ්ල්්ලගලණශදන්ත මූ ය 
ප්රතිසපලදා   බලගවනීශයන්ත අාුුත  හිෙ  වටුප 
 බලදීයට ේටයුු ශේශර්ල.  

        (iv)   අයලතය ය්් ද විසන්ත අුවයත ේණ සතිස 
නිර්ලශේ දන්තහි උත්ත්රී ඔ/හිෙ  වටුප  බලස්ද යුු 
ේල  ීදයල   සමුණුශයහි දක්කය ල සත. ඒ අුව  
අදලළ උත්ත්රී ඔ හල හිෙ  වටුප  බලදීයට ේටයුු 
ශේශර්ල.  

(ස)  අදලළ ශාලශ . 

 සමුණුය සභාගත* ේණමි.  
 

ගු සුනිල් හඳුන්පනත්ින මහතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ශ ඔ ප්ර රාදට පි පුුත  බල 

දීය ත් ඔබන්තධශදන්ත යල මුින්තය ගුත අයලතයුයලට ත්රුතිස න්තත 

ශ ා ල.  ්බුයන්ත ල සරිශේලත පක්කයෂ මූ ත්රථාලාදට ේවඳ ල  

සරිශේලශ්ස් interview ේණ ල තයයි තලතිසේ නි ලත් ත්චි ර්ලධා 
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————————— 
*  පුසපතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

අධිේලරිදට අදලළ  ත්හ නි ලත් අයලතයලචි ශයය ශේ පල ා ප ප 

ගවනී ඔ  ට අදලළ  ත්හා  බල දීශ ඔ ේටයු්ත ශේශණන්තශන්ත කිදල 

ශ ෝදාල ක්කය මස්රිප් ශ ා ල. එවිට සු  න්තශන්ත  ශ ා් 

ශේ පල ා පක්කයෂදේ  ශ ා් ශේ පල ා අදහත්ක්කය දණා 

ශේශාකුණාට ඊට අදලළ  ම,ආය ඔ කිරීශ ඔ ශහෝ එය ත්රථාලාදට දෑශ ඔ 

ශහෝ ප්රලශදෝකවේ ගවටආය ක්කය යු ීයයි කිදල ්බුයලටය 

ශ්ශණා ල. ේණා interview එේක්කය අයලතයලචි  යට්ටමින්ත ේණ 

ශහෝ අදලළ ේවඳී ඔ ේණා ල ා ඔ එද ප්රලශදෝකවේයි. එ වනි 

ේටයු්තක්කය සරිශේලත හණහල සේධ  ා ලද? සරිශේලශ් 

අුවයවතිසද  බල ගන්තා ඕාෑ කිදල අදහත්ක්කය ඒ ම,ආය ඔ පත්ර  ය 

තිසශබා ලද?  

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒේ සරිශේලශ් වුශමල් ්බුයලට් ප්ර රාදක්කය ශ ා ල ශන්ත. 

්බුයලට ්ලර්ලි පලණට දන්තා  ා ල ශන්තද? එශහය ශදදක්කය සේධ 

 ා ලද  ගුත නිශදෝතය අයලතයුයල? පළමු ා අුුත ප්ර රාද 

එදයි.  

 

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  සරිශේලශ් අුවයවතිසදක්කය 

ශ ඔේට අ  ය  න්තශන්ත ාවහව. 6994 මඳ ල 0164 දක්කය ල 

ශේ පල ා ප පගවනී ඔ  ට  ක්කය  ජ  අත්ලධලණමදට  ක්කය  ජ සදආය 

ශදාල- 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ අද interview ේශළර ශේලශහරස්ද කිද ලයි අහන්තශන්ත.  

 

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
අයලතයලචි ශය ස්.  සදආය  ව් ේටයුු අයලතයලචි  යට්ටමින්ත 

ශේශණා ල.    

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශද ා අුුත ප්ර රාද අහන්තා. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්පනත්ින මහතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගුත නිශදෝතය අයලතයුයනි  ්බුයලට ත්හතිසේදක්කය  

තහවුුත ක්කය තිසශබා ලද  ශේ පල ා පක්කයෂ හවටිදට ශේදදකින්ත 

ශතලණ  ත්හා  බල ශදා බ ට. ශයලේද  ශේ පල ා 

ප පගවනී ඔ  ට  ක්කය  ජ න්තට ත්හා ශදා ල කිදා පදායට ආ ලට 

ප න  පක්කයෂ ශේදදකින්ත ශතලණ  එදට ත්හා ුන්තශාල් තයයි 

ප පගවනීයට  ක්කය ශාල න්තශන්ත. එශහය ාව්ා ඔ ාව ත් 

ප පගවනීයට  ක්කය ශ ා ල. එකී ේල ද ුළ ශේ පල ා 

ප පගවනී ඔ  ට  ක්කය  ජ න්තට ශේ පල ා පක්කයෂ ශේදදකින්ත ශතලණ  

්බුයන්ත ල ත්හා  බල දීයට ේටයුු ේණා බ ට ත්හතිසේදක්කය 

ශදන්තා  ළු න්තද?  එ වනි ත්හතිසේදක්කය ශදන්තා ්බුයලට 

 ළු න්තද?  

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

අනි ලර්ලදශදන්තය අපි ේණා ල. ්බුයලට් එශහය ශයලා ල 

හරි ගවටආය ක්කය තිසශබා ල ා ඔ අපට මස්රිප් ේණන්තා. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පක්කයෂ්ලහී න ශාල ා ලද කිද ලයි අහන්තශන්ත. 

 

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

අපක්කයෂපලතී  අපි ඒ  ව් ේටයුු ේණා ල. ්බුයල ඒේ අපට 

මස්රිප් ේණන්තා.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
්බුයලට ද ඔ කිස ගවටආය ක්කය තිසශබා ල ා ඔ ඍජු  ගුත 

සයතිසුයලට කිදන්තා කිද ලයි කිදන්තශන්ත. ුන්ත වනි අුුත ප්ර රාද 

අහන්තා. 

      

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය සයතිසුයනි  යශ  ුන්ත වනි අුුත ප්ර රාද 

ශයදයි.  ්බුයලශ  නි ලත් හල මස්කිරී ඔ අයලතයලචි දට අදලළ යි 

අහන්තශන්ත. 0167 අශේ, යලත්ශය 0  වනිදල අයලතයලචි ශය ශ,ේ ඔ 

්බ්ලි . ශක්කය.ශක්කය. අුශේෝණ  යහතල  ්බුයල දටශ් තිසශබා 

ආදතා 68ේට අදලළ    ්රශ,ඛ්දක්කය නිකුණා් ේණ තිසශබා ල. එහි 

ත්ඳහන්ත ශ ා ල  " විශේ  ණට   අධයලපා  හණු පලායල ල  

 ව්මුළු  ත් ඔයන්තත්රම  නිරීක්කයෂම  ලරිේල දාලදී  ව්ත්ටහන්ත ත්ඳහල 

නි ධලරින්ත ශතෝණල ගවනීය" කිද ල.   ගුත නිශදෝතය සයතිසුයනි  

ශ ඔ දටශ් පවහවස්ි  ත්ඳහන්ත ේණ තිසශබා ල  "ද ඔ කිස විශේ  

ණටේ ආණලධාල ක්කය අුව  ශහෝ ්බ ආදතාශය නි ධලරින්ත එ වනි 

විශේ   ලරිේල ත්ඳහල"- 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවන්ත ්ද කිද න්තශන්ත එුයලට  මස්රිප් ේළ ප්ර රාදට අදලළ 

එේක්කය ශාලශ යි ශන්ත.  

     

 ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

්   එුයල ඒේට පි පුුත දීය ප්රතිසක්කයශෂරප ේණා ල ා ඔ 

ප්ර රාදක්කය ාවහව.  

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අුුත ප්ර රා අහන්තා ඕාෑ  එුයල  බල ුන්තා උ්තණදක්කය යත 

ශන්ත. ්බුයල මස්රිප් ේණන්තශන්ත අආය් ේලණමදක්කය ශන්ත.  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ාවහව  ත්ලයලායශදන්ත සයතිස ුත උ්තණ ශදා ල. ශයුයල 

ප්රතිසක්කයශෂරප ේණා ල ා ඔ යය ශ ඔේ අයින්ත ේණ ගන්තා ඔ.  

775 776 

[ගුත   නනි, හඳුන්තශා්තිස  යහතල] 
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ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහලඳයි.  

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එය අුුත  ප්ර රාදට පි පුුත ශදන්තා එුයල  වහවත්රතිසයි.  

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහය ේණන්තා බවහව. එතශේලට පවදක්කය සුළත ප්ර රා 65ක්කය 

අහන්තා  ළු න්තද? 

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

අද ප්ර රා අහා  ගුත යන්තත්රීුයන්ත ල ශගල්ක්කය සවි, ල ාවහව. 

එදල ගුත ේථාලාලදේුයල ගුත අකි  විණලේ ේලරිද ත් ඔ සයතිසුයල 

පි පුුත ශදන්තා ේවයවතිස ා ඔ  ප්ර රාද අහන්තා අ ත්රථාල   බල 

ුන්තාල.  පලර්ලිශ ඔන්තුශ  ත් ඔප්රදලදක්කය.   ශ ඔේ මත්රශේෝ දක්කය 

ශාලශ යි.  

ගුත නිශදෝතය සයතිසුයනි  ශයහි පවහවස්ි  ත්ඳහන්ත ේණ 

තිසශබා ල  "එය විශේ   ලරිේල ත්ඳහල ත්හ්ලකව ීයට අශපක්කයක කත 

නි ධලරින්තශ  ාලය ශදෝතාල ගුත අයලතයුයල ශ ත මස්රිප් ේණ 

එුයලශ  උපශදත්ර හල එේෙතල   බල ගත යුු බ  ශයයින්ත දන්ත ල 

සටිමි" කිද ල.   මන්ත ප න  ාව ත තිසශබා ල  එ වනි  ව්ත්ටහන්ත 

ත්ඳහල සයතිසුයලශ  එේෙතල   බල ගවනීශයන්ත අාුුත  

ස් යිශාන්ත බවහවණීයට දා ශේලට සයතිසුයලශගන්ත ාව ත 

අ ත්ණද ගන්තා කිද ල. යය ශ ඔේ මතලය ශේටිශදන්ත  කිදන්තශන්ත.  

ත්ලයලායශදන්ත ත්ෑය අයලතයලචි දේය විශේ   හණු ට දෑය 

ත්ඳහල  නු න නි ධලරින්ත ශතෝණන්තශන්ත අයලතයලචි  ශ,ේ ඔ ණදලයි. ඒ 

ශතෝණා  ද නි ධලරින්තශ   වයිත්රු   ප න  ශ ාත්ර කිරීශ ඔ අයිතිසද 

සයතිස ණදලට තිසශබා ල. ාමු් ශ ඔශක්කය  මු,ය ශදෝතාල  ප ල 

ගන්තා ශ  ල තිසශබන්තශන්ත සයතිස ණදලශගන්ත. ගුත නිශදෝතය 

සයතිසුයනි  එය නිත්ල පවහවස්ි ය ශ ඔේ ශේ පල නීේණමදක්කය 

ශ ා ල. ශ ඔශේන්ත ත්ලධලණම නි ධලරින්තට අ ත්රථාල ක්කය ාවතිස 

ශ ා ල. ඒ ත් ඔබන්තධශදන්ත ්බුයලශ  අදහත් දවාගන්තා 

ේවයවතිසයි. 

 
ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි, ශයතවා 

ශේ පල නීේණමදක්කය ශ න්තශන්ත ාවහව. ්ද කිදා ල  ලශ  

ගවටආය ක්කය අශප අයලතයලචි දට ශ ඔ  ා ශතක්කය පවා ාවඟි ල ාවහව. 

්බුයල අපට ශ ඔ ත් ඔබන්තධශදන්ත ිඛිත  මස්රිප් ේණන්තා.  

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය සයතිසුයනි  ශ ඔ ත් ඔබන්තධශදන්ත 0167 අශේ, 

0  වනි ස්ා  ්රශ,ඛ්දක්කය නිකුණා් ේණ තිසශබා ල. අදට යලත්දක්කය 

ශ ා ල. ශ ඔේ වුශමල්  අනි ලර්ලදශදන්තය නි ධලරින්තට සේධ 

ශ ා ල  -[බලධල කිරීයක්කය] 

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மொண்புமிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  ්බුයල යට ශ ඔ ගවා ිඛිත  ශදන්තා. යය 

ශපෞේගිේ  ශ ඔ ගවා ශත්ලදල බ ල ්බුයලට දවුව ඔ ශදන්තා ඔ. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවාට විාලඩි අටහයලණක්කය ගත ශ  ල තිසශබා ල  ගුත අුවණ 

කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයනි. ශයශහය ේථාල ේශළල් ප්ර රා 

65ක්කය පවදකින්ත අහන්තශන්ත ශේලශහලයද? 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
උ්තණ ශදන්තා ශන්ත ේල ද ග්ශ්.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එුයල උ්තණදක්කය ුන්තාල. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්ර රාදක්කය අහා ශේලට කිදන්තා එපල ේල ද ාවහව කිද ල. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර රා අචිේ 0-908/'6 -(4)  ගුත බිය, ණ්ාලදේ යන්තත්රීුයල. 

      

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යල එය ප්ර රාද අහා ල. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  විශේ  ේටයුු අයලතයුයල 

ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට පි පුුත දීය ත්ඳහල ත්තිස ශදේක්කය ේ, 

ම, ල සටිා ල. 

     

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ශ ඔ ප්ර රාද යය හතණ වනි 

 තල ට අහන්තශන්ත. ඒ් පි පුණක්කය ාවහව. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතවා ගවටආය ක්කය තිසශබා ල  ආ්ු පක්කයෂශය ප්රධලා 

ත්චිවිධලදේුයනි. 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතවා විතණක්කය ශාලශ යි  මීය ට ේින්ත සුීශය් ගවටආය ක්කය 

තිසශබා ල. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ්බුයන්ත ල හිතා විධිද ශන්ත. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්පනත්ින මහතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විශේ  සයතිසුයල දවන්ත යලුත ශ  ල ශන්ත. 

 
ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අආය් විශේ  සයතිසුයල අදයි  ව් බලණ ගන්තශන්ත. 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ්බුයල යටයි ේථාල ේණන්තා 

අ ත්රථාල   බල ශදන්තා ඕාෑ. යශ  අයිතිස ලසේයයි ාවතිස ශ  ල 

තිසශබන්තශන්ත. 
 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ත්්ලාලදේුයල ආ්ු පක්කයෂශය - 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යය ්බුයලට ආත්න්තාශය 

සටිා නිත්ල යය ශයශහය කිදා ශේ ්බුයලට සශත්ා ල. ාමු් 

යය ඈතිසන්ත සටිදල ා ඔ ශයලේද ශ න්තශන්ත? ඒ නිත්ල ේුතමලේණ ල 

යට ''යයික්කය'' එේ ශදා ශ ත් යය ම, ල සටිා ල. හතණ ශ නි 

අ ත්රථාල ටයි ශයය ප්ර රාදට පි පුුත දීය ප්රතිසක්කයශෂරප ශ න්තශන්ත. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත බිය, ණ්ාලදේ යවතිසුයලශ  යයි්රශෝෝාද ශදන්තා. 

එුයල කිදන්තශන්ත හතණ  තල ක්කය ශයය ප්ර රාද - 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යය ඒේ කිදන්තා ඔ. යය ශ ඔ 

ප්ර රාද හතණ  වනි අ ත්රථාල ටයි  අහන්තශන්ත. ශ ඔේ අමුු ප්ර රාදක්කය 

ශාලශ යි. ශ ඔ සදආයය ත්චිඛ්යල ශ,ඛ්ා තිසශබා ල. ගුත 

සයතිසුයනි  ්බුයන්ත ල ශේ පල ා ප්ී ඔ විශේ  ශත්ර දට 

දී ල  උ්තණ ශදා එේ යඟින්ත යෙට ප්රතිසක්කයශෂරප ේණන්තශන්ත සයි? 

ශ ඔ ශතලණුුත සද,  තිසශබා ල  ගදන්තත ේුතමලතිස ේ 

සයතිසුයනි. අශාේ  ශ ඔ ප්ර රාශදන්ත අත්ල තිසශබන්තශන්ත 

0165.16.18 සට 016 .18.16 දක්කය ල  ජ  ශතලණුුතයි.   

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

යය හිතා විධිදට  විශේ  ේටයුු සයතිසුයල  ව් ්ලණ 

ගන්තශා් අද. එුයල ත්තිස ශදේකින්ත උ්තණ ශදයි. 
 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ාමු් ්බුයල දන්තා ල  ත්තිස ශදේ කිදන්තශන්ත  ත්තිස ශදේ 

ශාලශ යි කිදල. පලර්ලිශ ඔන්තු - 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

[බලධල කිරී ඔ] එුයල ප්ීය ්ලණ ශගා් ද ත්ර ශදේයි.  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආ්ු පක්කයෂශය ප්රධලා ත්චිවිධලදේුයල ගමන්ත - [බලධල 

කිරීයක්කය] 
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිිපපත් කිරීම  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර රා අචිේ 4-945/'6  - (4)  ගුත උදද ප්ර්ල් ග ඔයන්තපි  

යහතල. 

 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා 
(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  016 .18.04 ස්ා අත්ා  ද 

ප්ර රාද යය ාව ත අහා ල. 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  එය ප්ර රාද් විශේ  

ේටයුු සයතිසුයලශගන්ත අහ ල තිසශබන්තශන්ත. විශේ  ේටයුු 

අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට පි පුණ  බල දී ත්ඳහල 

ත්තිස ශදේේ ේල දක්කය ම, ල සටිා ල.  
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ප්ර රාද් බිය, යන්තත්රීුයලශ  ප්ර රාද  ලශ ය හතණ  වනි 

 තල ට අහන්තශන්ත.  අආය් විශේ  ේටයුු සයතිසුයල අද  ව් ්ලණ 

ගන්තා ල කිද ලයි ආ්ු පක්කයෂශය ප්රධලා ත්චිවිධලදේුයල 

කිදන්තශන්ත. එශහය ා ඔ ඒේට් ත්තිස ශදේක්කය ේ, ම, ා ල. 
 

ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිිපපත් කිරීම  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළෙට තිසශබන්තශන්ත ගුත  ල නශේ  ාලාලදක්කයේලණ යවතිසුයලශ  

ප්ර රාද. එුයලට අපි නිශණෝකව  න  පතා ල. එුයල අත්නීප 

ත්් ශදන්ත ප න ශ ා ල කිද ල දවුව ඔ දී ල තිසශබා ල.   
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කිරාන් ප්රාපද්ය ය පල්කම් පකාඨාසාසය    රාජය 

ණයතන සුර ඉඩම් 
கிரொன் பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு : அரச 

நிறுவனங்களுக்குொிய கொணிகள்  
  KIRAN DIVISIONAL SECRETARY’S DIVISION: LANDS 

BELONGING TO STATE INSTITUTIONS  
 

1316/’6  

10. ගු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
 (மொண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மொன்) 

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

ම් ඔ ත්හ පලර්ලිශ ඔන්තු ප්රතිසත්චිත්රේණම අයලතයුයලශගන්ත සූ  

ප්ර රාද - (6) : 
 

(අ) (i) ය්ේ    ස්ත්රත්රික්කයේශය  ශේෝණශ,ප්ු  දකුණාම 
කිණලන්ත ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද ුළ පිහිටි 
ණලතය ආදතා ත්ු ම් ඔ ප්රයලමද ේ ශර්ලද; 

 (ii) එය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ශය 
පස්චි වේුත න්ත විසන්ත ණතශය ම් ඔ ප්රදලා/ බ පත්ර 
යත  බල ගවනීය ත්ඳහල අදු ඔ ේණ තිසශබ්ලද; 

 (iii) එශත්ර ා ඔ  එය ම,ී ඔ ප්රයලමද ශේලපයමද; 

 (iv) එය අදු ඔේුත න්තට ශ ඔ දක්කය ල ප්රදලා/බ පත්ර යත 
 බලදී සතිස ම් ඔ ප්රයලමද ේ ශර්ලද; 

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද?  

 
கொணி மற்றும் பொரொளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) மட்டக்களப்பு மொவட்டத்தின், மகொரகளப்பற்று 

ததற்கு கிரொன் பிரமதச தசயலொளர் பிொிவில் 

அகமந்துள்ள அரசொங்க நிறுவனங்களுக்குச் 

தசொந்தமொன கொணிகளின் அளவு யொததன் 

பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி பிரமதச தசயலொளர் பிொிவில் 

வசிப்பவர்கள் அரசொங்க கொணிககள அளிப்புப் 

பத்திரத்தின்/அனுமதிப்பத்திரத்தின் மூலம் 

தபற்றுக்தகொள்ள விண்ணப்பித்துள்ளொர்களொ 

என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், மமற்படி மகொொிக்கககளின் 

எண்ணிக்கக யொது என்பகதயும்; 

 (iv) மமற்படி விண்ணப்பதொரர்களுக்கு இற்கறவகர 

அளிப்புப் பத்திரத்தின்/ அனுமதிப்பத்திரத்தின் 

மூலம் தபற்றுக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள கொணி 

களின் அளவு யொது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House -  
 

 (i) the extent of land which belongs to the 
Public Institutions located in Koralaipattu, 
South Kiran Divisional Secretary's Division 
in the Batticaloa District; 

 (ii) whether the occupants in that Divisional 
Secretary's Division have applied to obtain 
State lands on  grants/permits; 

 (iii) if so, the number of applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants/permits by now? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  එය ප්ර රාදට පි පුණ 

ශයශත්රයි.   

(අ) (i) ය්ේ    ස්ත්රත්රික්කයේශය ශේෝණශ,ප්ු දකුණාණු 
කිණලන්ත ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද ුළ පිහිටි 
ණලතය ආදතා ත්ු ම් ඔ ප්රයලමද අක්කයේණ 
008.674 (ශදසද විසඅටයි ද ය එේයි  
 හතයි හතණකි) 

 (ii) ් . 

 (iii) 8 059 (අටදහත්ර ශදසද පාත්රා දයි) 

 (iv)  දවාට බ පත්ර ශහෝ දීයාලපත්ර යඟින්ත  බල ුන්ත 
ම් ඔ ප්රයලමද අක්කයේණ 06 845 (විසඑක්කය දහත්ර 
අටසද හත පත්රපහකි)  

(ආ)  අදලළ ශාලශ .    
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත එ ඔ.එච්.එ ඔ. ත්,යලන්ත යවතිසුයල. You may raise your 
first Supplementary Question. 

 

ගු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மொன்) 

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

ගුත සයවතිසුයනි  දවන්ත ්බුයල (අ) (i) ප්ර රාදට පි පුුත දී ල 

කි  ල ණලතය ආදතා ත්ු ම් ඔ ප්රයලමද අක්කයේණ 008යි කිද ල. ඒ 

එක්කයේය ්බුයල (අ) (iv) ප්ර රාදට පි පුුත ශදමින්ත කි  ල ශ ඔ 

දක්කය ල අක්කයේණ 06 845ක්කය ප්රදලාද ේණ තිසශබා ල කිද ල.  
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

(අ) (1)   ප්ර රාදට පි පුණ තයයි අක්කයේණ 008.  දවාට 
බ පත්ර  දීයාලපත්ර යඟින්ත  බල ුන්ත ම් ඔ ප්රයලමද 
අක්කයේණ 06 845යි.  

 

ගු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மொன்) 

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

ශේෝණශ,ප්ු දකුණාම කිණලන්ත ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේෝට්ාලත්ද 

ුළ පිහිටි ණලතය ආදතා ත්ු ම් ඔ ප්රයලමද අක්කයේණ ශදසද 

ගමා ා ඔ  බ පත්ර යත ශහෝ දීයාලපත්ර යත අක්කයේණ 06 845ක්කය 

ශදන්තා හවකිදල ක්කය තිසශබා ලද? එතවා ශපලඩි පණත්රපණතල ක්කය 

තිසශබා ල. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතවා අක්කයේණ 008 කිදන්තශන්ත ණතශය ම් ඔ ශන්ත.  ඒ 

කිදන්තශන්ත ණලතය ආදතා ත්ු ම් ඔ ප්රයලමද.  
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ේලර්ලදල   වනි ණලතය ආදතා ත්ු ම් ඔ 

තිසශබන්තශන්ත අක්කයේණ 008යි. බ පත්ර හල දීයාලපත්ර යඟින්ත  බල දී ල 

තිසශබා ල  අක්කයේණ 06 845ක්කය. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශද ා  ටද. 

ප්ර රා අචිේ 3-936/'6 -(4)  ගුත  න්තස්ය ගයශ  යහතල. 
 

ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ගුත  න්තස්ය ගයශ  යහතල 

ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාද අහා ල. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  විුිබ  හල  ාර්ලතානීද 

බ  ක්කයතිස අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට පි පුණ දීය 

ත්ඳහල යලත්දේ ේල දක්කය ම, ල සටිා ල.  

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිිපපත් කිරීම  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

                                                           
  සරණාගත කඳවුුවල ජීවත්වන පදමළ ජනතාව 

සුරව ිනබූ රත්රන්   විසපතර 
அகதி முகொம்களிலுள்ள தமிழ் மக்களுக்குொித்தொன 

தங்கம்: விபரம் 
GOLD BELONGING TO TAMIL PEOPLE LIVING IN REFUGEE 

CAMPS: DETAILS  

     
                         1004/’6  

 

5. ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා (ගු වාසුපද්ව 

නානාය්කාර මහතා පවනුව ) 
    (மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன - மொண்புமிகு வொசுமதவ 

நொணொயக்கொர சொர்பொக) 

    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 

බන්තධාලගලණ ප්රතිසත්චිත්රේණම   ාුත්ථාලපා  ාව ත පස්චි ව 

කිරීය හල හින්තු ආගමිේ ේටයුු අයලතයුයලශගන්ත සූ  ප්ර රාද - 

(4) : 

(අ) (i) යුේධශදන්ත ප න  ත්ණමලගත ේඳවුුත   ජී ් ා 
ශදයළ තාතල ට අද් ණත්රන්ත වි ල  ප්රයලමදක්කය 
ේවුුතන්ත ශහෝ ්ලණශය තබල තිසශබ්ලද; 

 (ii) ශයය ණත්රන්ත තවන්තපු ගමාද ේණ තිසශබ්ලද; 

 (iii) එය  ේග දන්තශ  ණත්රන්ත ශයශතක්කය ්වුන්ත ශ ත 
ද ප  බල දී ශාලයවතිස බ ට පවමිණිි ේණ තිසශබ්ලද; 

 (iv) මහත (i) ත් ඔබන්තධශදන්ත ප තිසා ශතලණුුත 
ේ ශර්ලද;  

 (v) එය හිමිේ ඔ පෑය නිණලේණමද කිරීය ත්ඳහල 
ණතද යඟින්ත ගුව  බා පිද ණ ේ ශර්ලද; 

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 

 சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிமயற்ற மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) யுத்தத்தின் பின்னர் அகதி முகொம்களில் தஞ்சம் 

புகுந்த தமிழ் மக்களுக்குச் தசொந்தமொன 

தபருமளவு தங்கம் எங்மகனும் நம்பிக்ககப் 

தபொறுப்பில் கவப்பீடு தசய்யப்பட்டதொ 

என்பகதயும்; 

 (ii) இவ்கவப்பீடுககளக் கணக்கிட முடியுமொ 

என்பகதயும்; 

 (iii) இதுவகரயில் அவர்களின் தங்கம் அவர்களுக்கு 

திருப்பிக் தகொடுக்கப்படவில்கலதயன முகறப் 

பொடுகள் கிகடக்கப்தபற்றுள்ளனவொ 

என்பகதயும்; 

 (iv) மமற்படி (i) ததொடர்பில் கிகடக்கக் 

கூடியதொகவுள்ள விபரங்கள்; 

 (v) இக்மகொொிக்ககககளத் தீர்ப்பதற்கொக அரசொங்கத் 

தொல் மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

ககககளயும் ; 

 அவர் இச்சகபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்மறல்,  ஏன்? 

 

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

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a large quantity of gold belonging 
to Tamil people who are living in refugee 
camps after the war, was deposited 
anywhere in a trust; 

 (ii) whether these deposits were enumerated; 

 (iii) whether there are complaints that their gold 
has not been returned to them so far;  

 (iv) the available details regarding (i) above; 
and 

 (v) the steps taken by the Government to settle 
these claims?  

(b) If not, why? 
 

ගු ඩී. එම්. සපවාමියනාදන් මහතා (බන්ධානාගාර 

ප්රිනසංසපකරණ  පුනුත්ාාපන  නැවත පදිංික කිරීම හා 

හින්දුප  ණගමියක ක යුුර අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு டி. எம். சுவொமிநொதன் - சிகறச்சொகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத  அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  එය ප්ර රාදට පි පුණ යල 

සභාගත* ේණා ල. 

 
* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  යුේධශදන්ත ප න  අ තවන්ත ජ න්ත ත්ඳහල ා ලතවන්ත පහ නේ ඔ 

 වුනිදල  ස්ත්රත්රික්කයේශය  බල දීයට ේටයු  ු ත්චිවිධලාද 
ේණා  දී. ශයය තාතල ශ  ශේපළ හල ආ්ණම 
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[ගුත   ගදන්තත ේුතමලතිස ේ යහතල] 
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ත් ඔබන්තධශදන්ත කිස  ුශතලණුණක්කය ශහෝ ඒ පි පබඳ විත්රතණදක්කය 
්වුන්ත ත්ු  ශාලයවතිස බ   වුනිදල  ස්ත්රත්රික්කය ශ,ේ ඔ 
ේලර්ලදල ද ප ත්ල සත. 

 (ii)  විත්රතණ ශාලයවත. 

 (iii)  විත්රතණ ශාලයවත. 

 (iv)  විත්රතණ ශාලයවත. 

 (v)  ශයය අයලතයලචි දට අදලළ ශාලශ . 

(ආ) පවා ශාලාඟී. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ප්ර රා අචිේ  -6156/'6 -(6)  ගුත බුේධිේ පතිසණම යහතල. 

 
ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ගුත බුේධිේ පතිසණම යහතල 

ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාද අහා ල. 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත ේථාලාලදේුයනි  අ්ලයලතයුයල ත්හ තලතිසේ ප්රතිසප්තිස 

හල ආර්ල ේ ේටයුු අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට 

පි පුණ දීය ත්ඳහල යලත්දේ ේල දක්කය ම, ල සටිා ල.  

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිිපපත් කිරීම  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
සහල් ණනයනය - 2014   විසපතර 
 அொிசி இறக்குமதி - 2014 : விபரம் 

IMPORTATION OF RICE - 2014 : DETAILS  
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7. ගු නිහාල් ගලප්පපත්ින මහතා (ගු (වවදය) නලින්ද 

ජයිනසපස මහතා පවනුව )   
   (மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - மொண்புமிகு (கவத்திய 

கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சொர்பொக) 

    (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 

ේර්ලයලන්තත හල  ලණිත ේටයුු අයලතයුයලශගන්ත සූ                 

ප්ර රාද - (0) : 

(අ) (i) 0164  ත්ශර්ල අග ්ලගශයදී ණට ුළ ත්හ, හිෙදක්කය 
සතිස  ා බ ට  චිේල ත්ශතලත් ශ ත  ලර්ලතල ක්කය 
මස්රිප් ේණ තිසබුශන්තද; 

 (ii) එශත්ර ා ඔ  ඒ අුව  ආාදාද ේණා  ද ත්හ, 
ප්රයලමද ශේලපයමද; 

 (iii) ත්හ, ආාදාද ේණා  ද ේල   ේ ලුව 
ේ ශර්ලද; 

 (iv) ඒ ත්ඳහල ේවබිාට් අුවයතිසද  බල ශගා තිසශබ්ලද; 

 (v) ඒ ත්ඳහල ප්රත් ඔපලදා ක්රිදලයලර්ලග අුවගයාද ේණ 
තිසශබ්ලද; 

 (vi) එශත්ර ා ඔ  මි  ගමන්ත මස්රිප් ේළ ත්යලග ඔ 
ේ ශර්ලද; 

 (vii) ශයය ත්හ, ශතලගශය  ටිාලේය ශේලපයමද; 

 (viii) එය ත්හ, ශතලගද ගබ්ලේණ තබා  ද ණතශය හල 
ශපෞේගිේ අචි ශය ගබ්ල ේ ශර්ලද; 

 (ix) ත්හ, ගබ්ල කිරීය ත්ඳහල  වද ේණ සතිස මුද  
ශේලපයමද; 

 (x) ශපෞේගිේ අචි ශය ගබ්ල පහ නේ ඔ 
 බලගවනීශ ඔදී ප්රත් ඔපලදා ක්රිදල ිද අුවගයාද 
ේණ තිසශබ්ලද; 

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 
 

 ககத்ததொைில் மற்றும் வொணிப அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் 

நொட்டினுள் அொிசி பற்றொக்குகற ஏற்பட்டதொக 

லங்கொ சததொசவிற்கு அறிக்ககதயொன்று சமர்ப் 

பிக்கப்பட்டிருந்ததொ என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அதன் பிரகொரம் இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட அொிசியின் அளவு எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (iii) அொிசி இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட கொலகட்டங்கள் 

யொகவதயன்பகதயும்; 

 (iv) அதன் தபொருட்டு அகமச்சரகவயின் 

அங்கீகொரம் தபறப்பட்டுள்ளதொ என்பகதயும்; 

 (v) அதன்தபொருட்டு தபறுகககள் நகடமுகற 

பின்பற்றப்பட்டுள்ளதொ என்பகதயும்; 

 (vi) ஆதமனில், விகலககளச் சமர்ப்பித்துள்ள 

கம்பனிகள் யொகவதயன்பகதயும், 

 (vii) மமற்படி அொிசித் ததொககயின் தபறுமதி 

யொததன்பகதயும், 

 (viii) மமற்படி அொிசித் ததொகக களஞ்சியப்படுத்தி 

கவக்கப்பட்ட அரசொங்க மற்றும் தனியொர் 

துகறயின் களஞ்சியங்கள் யொகவதயன் 

பகதயும்; 

 (ix) அொிசிகயக் களஞ்சியப்படுத்துவதற்கொகச் தசல 

விடப்பட்டுள்ள பணத்ததொகக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (x) தனியொர் துகறயின் களஞ்சிய வசதிககள 

தபற்றுக்தகொள்ளும்மபொது தபறுகககள் 

நகடமுகற பின்பற்றப்பட்டுள்ளதொ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல் என்? 

 
 asked  the Minister of Industry and Commerce :  
 

(a) Will  he inform this House - 

 (i) whether a  report had been submitted to 
Lanka Sathosa to the effect that a scarcity 
of rice would occur in the country during 
the latter part of the year 2014; 

 (ii) if so, the quantity of rice imported 
accordingly; the periods in which rice was 
imported; 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

 (iii) whether Cabinet approval has been obtained 
for it; 

 (iv) whether procurement process was followed 
in this  regard; 

 (v) if so, the names of the companies which 
submitted bids; 

 (vi) the value of the aforesaid amount of rice; 

 (vii) the Government and private warehouses in 
which the aforesaid stock of rice was 
stored; 

 (xi) the amount of money spent for storing rice; 
and 

 (x) whether procurement procedure was 
followed in obtaining warehouse facilities 
from  the private sector? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ේර්ලයලන්තත හල  ලණිත 

ේටයුු අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට පි පුණ 

සභාගත* ේණා ල.  

 
* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  ් . 

  මුද, හල ්රය ත් ඔපලදා අයලතයලචි ද ත්හ රී  චිේල යහ 
බවචිකුණා  හල අශාකුණා් ආදතා විසන්ත හල, හිෙතල ක්කය 
සතිස ා බ ට  ලර්ලතල ේණ සත. 

  2014.06.05 ස්ා ස්ත්රත්රික්කය ශ,ේ ඔ - ේෑග,  විසන්ත ත්මුපේලණ 
හල අ්යන්තතණ ශ ශළඳ ේටයු  ුඅයලතයලචි දට මස්රිප  ්ේණ 
සතිස ිපිද. (සමුණුය 6)* 

  2014.06.23 ස්ා ආණක්කයක කත ශතලගදක්කය ප ් ලශගා දලශ ඔ 
අ  යතල  දවක්කයශ ා ත්මුපේලණ හල අ්යන්තතණ ශ ශළඳ 
ේටයු  ු අයලතයලචි ශය ශ,ේ ඔ විසන්ත ත්ශතලත් ත්්ලපතිස 
ශ ත ශදලමු ේණා  ද ිපිද. (සමුණුය 0)* 

  2014.08.11 ස්ා අයලතය ය්් ශය අුවයවතිසද  බල දීශ ඔ 
ිපිද. (සමුණුය 3)* 

  2014.10.23 ස්ා මුද, අයලතයලචි ශය අධයක්කයෂ තාණල, 
විසන්ත ස්ත්රත්රික්කය ශ,ේ ඔ ුතන්ත ශ ත ද ා  ද ිපිද. 
(සමුණුය 4)* 

  2014.11.12 ස්ා බචිග ලශේ  ණතශදන්ත ත්හ, ශයට්රික්කය   
ශටලන්ත 05 111ක්කය ශගන්තීයට අයලතය ය්්  තීණමද.                 
(සමුණුය 5)* 

  ්ල්්ලගලණද විසන්ත  චිේල ත්ශතලත් ශ ත ත්හ, ආාදාද 
ත්ඳහල  චිේල බවචිකුණා  ත්හ යහතා බවචිකුණා  ශ ත මූ ය 
පහ නේ ඔ  බල දීශ ඔ ිපි. (සමුණුය  )* 

 (ii)  ශයට්රික්කය   ශටලන්ත 057 557 

 (iii)  2014 අශේ, සට 0165 අශේ, දක්කය ල 

 (iv)   ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 75 111ක්කය ආාදාද කිරීය ත්ඳහල අයලතය 
ය්්  අුවයවතිසද  බල ශගා සත. ත ් ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 
650 055ක්කය මුද, අයලතයලචි ශය අුවයවතිසශදන්ත ආාදාද 
ේණ සත. ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 31 310ක්කය  චිේල ත්ශතලශත්ර මුද, 
යඟින්ත ආාදාද ේණ සත. 

 චිේල ත්ශතලත් අණමුද, දටශ  ්ත්හ, ආාදාද   -   ශයට්රික්කය  ශටලන්ත     30,302 

ේවබිාට් අුවයවතිසද දටශ් ත්හ, ආාදාද      -  ශයට්රික්කය  ශටලන්ත    75 111 
මුද, අයලතයලචි  අුවයවතිසද දටශ් ත්හ,  
ආාදාද        -  ශයට්රික්කය  ශටලන්ත   650 055 

  පමට්රි්  ප ාන්  257 557 

 (v)  ාවත. 

 (vi)   මුද, අයලතයලචි ද හල ත්මුපේලණ හල අ්යන්තතණ ශ ශළඳ 
ේටයු  ු අයලතයලචි ශය අුවදවුවය යත  චිේල ත්ශතලත් 
ත්්ලපතිස ණදල ශ ත මද ණ ිපි වි ෘත කිරීය ත්ඳහල  බල 
ශදුව  වබූ පහත දවක්කයශ ා පූර්ල  මන්තශ ලයිත්ර (Pro forma 
Invoice) යඟින්ත මද ණ ි පි වි ෘත ේණා  දී. 

 United Foods Limited -India  

 Contract sign by Govt. of Sri Lanka and Govt. 
of Bangladesh 

 ACP Industries Limited -India 

 Trident Champer Limited - India 

 Omvishkar Exports - India 
 

  ප නශගී ඔ ්රයද දටශ  ්(DP Terms)  චිේල ත්ශතලත් යඟින්ත 
පහත ත්ඳහන්ත ත්වපයු ඔේුත න්තශගන්ත ත්හ, ආාදාද ේණ 
සත. 

 Omvishkar Exports - India 

 Shamali Spice Limited - India 

 Mohan Sundaram Exports - India  

 Luxmi Exports - India 

 Star Export - India  

 Rika Group of Company - India  

 Uma Exports - India  

 (vii)         ප්රයලමද (ශය.ශටල.)     ටිාලේය (ුත.) 

         (මි.ණ.ගව.) 

 ප නශගී ඔ ්රයද  29,262 1,851,055,933 

 දටශ්  ත්ෘජු ය විශේශීද  
 ශ ශළඳ ශපලශළන්ත  
 ත්හ, මි දී ගවනීය.   

  චිේල ත්ශතලත් විසන්ත  1,040 62,634,808 

 මද ණ ිපිදක්කය යඟින්ත  
 ත්ෘජු යවිශේශීද ශ ශළඳ  
 ශපලශළන්ත ත්හ, මි දී ගවනීය.   

 අයලතය ය්්   75,000 4,347,942,373 

 අුවයවතිසද යත විශේශීද  
 ශ ශළඳ ශපලශළන්ත  
 ත්හ, මි දී ගවනීය.   
 

 යහල ්ල්්ලගලණශය  152,255  9,734,901,658  

 එේෙතල  යත විශේශීද  
 ශ ශළඳ ශපලශළන්ත  
 ත්හ, මි දී ගවනීය.  
  257,557     15,996,534,772 

 (viii)   ණතශය ගබ්ල ශපෞේගිේ ගබ්ල   
 

  යවේ  ඔ ත්ශතලත් ගබ්ල  ඒේ  ගබ්ල  
  ත්චිකීර්ලමද  
  යලිගල ්ත ත්ශතලත්  ශපතිසදලශගල  ්ගබ්ල  
  ගබ්ල ත්චිකීර්ලමද   
  ශ දන්තශගල්  ගබ්ල  ත් ගත්රේන්තද ගබ්ල   
  මීය ශතලටමු,  ගබ්ල  පට්ටිවි  ගබ්ල  
  යණදගහමු  ගබ්ල   ශබල, ෑග  ගබ්ල  
  බූත්රත් ගබ්ල   යලබිය ගබ්ල  
  කුණාුතමෑග  ගබ්ල   ACE ේන්තශට්ාර්ල අචිගාද 
   විත්ණ ගබ්ල   ඒක කදන්ත  ේන්තශට්ාර්ල 

 අචිගාද 
  ණ්ය ලා ගබ්ල   

 (ix)   ුත. 003 67  511/- 

 (x)  ාවත. 
 

(ආ)  අදලළ ශාලශ . 
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[ගුත නිහල, ග පප්තිස  යහතල] 
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කළ මුදල 
மட்டக்களப்பு மொவட்ட வீதிகள் நிர்மொணம் : 

தசலவிட்ட பணம் 
CONSTRUCTION OF ROADS IN BATTICALOA DISTRICT: 

MONEY SPENT    

      
    1235/'16                                                            

8. ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා (ගු ණර්. එම්. පද්ම 

උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා පවනුව ) 
    (மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன - மொண்புமிகு  ஆர். எம். 

பத்ம உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 

උත්ත්ර අධයලපා හල යහලයලර්ලග අයලතයුයලශගන්ත ස න ප්ර රාද 

- (2) : 

(අ)   (i)   ය්ේ    ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ 6983  ර්ලෂද  ාවිට 
පව වතිස  මුළු යලර්ලග ත්චිඛ්යල  ශේලපයමද; 

       (ii) ඒ ලයින්ත තලණ දයල තිසබූ යලර්ලග ත්චිඛ්යල  ත්හ කිශ ෝ 
මීය ටර්ල ප්රයලමද ශේලපයමද; 

     (iii)  ර්ලෂ 6983 සට යුේධද නිය  ාුුත එය 
ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ යලර්ලග මස්කිරීය ත්ඳහල පව තිස 
ණතදන්ත විසන්ත විදද ඔ ේණා  ද මුද   එක්කය එක්කය 
 ර්ලෂද අුව  ශ න්ත ශ න්ත   ශදන්ත ශේලපයමද; 

 (iv)  යුේධද නිය ීශයන්ත ප න ශයය ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ 
යලර්ලග මස් කිරීය ශ ුවශ න්ත එක්කය එක්කය  ර්ලෂද ුළ 
ශ න්ත ේණා  ද මුද  ශ න්ත ශ න්ත   ශදන්ත 
ශේලපයමද; 

 (v)  ඒ පි පබඳ ත් ඔපූර්ලම  ලර්ලතල ක්කය මස්රිප් 
ේණන්තශන්තද; 

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද?      

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 
 

உயர் கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சொகலகள் அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  மட்டக்களப்பு மொவட்டத்தினுள் 1983ஆம் 

ஆண்டளவில் இருந்த தமொத்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்கக யொது; 

 (ii )  அவற்றில் தொர் இடப்பட்டிருந்த வீதிகளின் 

எண்ணிக்கக மற்றும் கிமலொ மீட்டர் அளவு 

எவ்வளவு; 

 (iii )  1983 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் யுத்தம் முடிவ 

கடயும் வகர இம்மொவட்டத்தில் வீதிககள 

நிர்மொணிப்பதற்கொக அப்மபொதிருந்த அரசொங்கங் 

களினொல் தசலவு தசய்யப்பட்ட நிதித் ததொகக 

ஒவ்மவொர் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தவவ் 

மவறொக எவ்வளவு; 

 (iv )  யுத்தம் முடிவகடந்த பின்னர் இம்மொவட்டத்தில் 

வீதிககள நிர்மொணிப்பதற்கொக ஒவ்மவொர் 

ஆண்டிலும் ஒதுக்கப்பட்ட நிதித் ததொகக 

தவவ்மவறொக எவ்வளவு; 

 (v )  இது ததொடர்பொன முழுகமயொன அறிக்கககய 

இச்சகபயில் சமர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 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 Batticaloa 

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 spent in each year to 

construct roads in this District in the 
aftermath of the war; and 

 ( v) whether a comprehensive report is 

submitted in this regard? 

( b) If not, why? 
 
 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා (උසසප අධායාපන හා 

මහාමාර්ග අමාතයුරමා සහ පාර්ලිපම්න්ුරප  

සභානායකුරමා) 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சொகலகள் அகமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

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

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යල එය ප්ර රාදට පි පුණ 

සභාගත* ේණා ල. 

 
 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ)  (i)   යහලයලර්ලග ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  පව තිස ේල දට අදලළ 
 ර්ලෂදක්කය  ා 6983 ද්තදන්ත ශාලයවත. 

  1986න්ත ප න (එා ඔ  යලර්ලග ත්චි ර්ලධා අධිේලරිද ත්රථාලපාද 
කිරීශයන්ත ප න) 

  A ශරරණිශය යලර්ලග  -     කි.මීය . 6 5.19 

  B ශරරණිශය යලර්ලග  -     කි.මීය .   55.41 

  AB ශරරණිශය යලර්ලග  -      කි.මීය .   15.60 

  C ශරරණිශය යලර්ලග  -    කි.මීය . 15.04 (ප ණල ගන්තාල 
           ද) 

 (ii)  1983 ද්තදන්ත ශාලයවත. 

  1986 ද්තදන්තට අුව  කි.මීය . 006. 1ක්කය තලණ දයල සත. 
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————————— 
*  පුසපතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

 (iii)   1983 සට 0115 දක්කය ල ේල දට අදලළ ද්තදන්ත ශාලයවත. 
   

විදදය 

2006  ුත. මිිදා 44 
2007  ුත. මිිදා 74 
2008  `ුත. මිිදා 87 
 

 (iv)   විදදය 

2009  ුත. මිිදා   34 

2010  ුත. මිිදා   53 

2011  ුත. මිිදා 61  

2012  ුත. මිිදා   74 

2013  ුත. මිිදා  638 

2014  ුත. මිිදා  613 

2015  ුත. මිිදා     8 

2016  ුත. මිිදා   610 

 
(2009 සට 016  දක්කය ල යලර්ලග ත්චි ර්ලධා අධිේලරිශය විවිධ ත්චි ර්ලධා 
 යලපෘතිස හල  ව්ත්ටහන්ත හණහල ය්ේ    ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ ුතපිද, 
මිිදා 67 817. 0ේ විදදයක්කය අන්තතර්ල ස්ත්රත්රික්කය යලර්ලග මස්කිරීය ශ ුවශ න්ත 
දණල සත.  සමුණුය* මස්රිප් ේණමි.  
 

 (v)  ් . (අදලළ ශතලණුුත ත්හිත ත් ඔපූර්ලම  ලර්ලතල ක්කය 
සමුණුශයහි දවක්කයශ .) 

(ආ)  අදලළ ශාලශ . 

 

පසපවක අර්ාසාධාක අරමුදල  දායක පපෞද්ගලික 

ණයතන  මාතර දිසපි්කය 
ஊைியர் மசமலொப நிதியத்துக்குப் பங்களிக்கும் 

தனியொர் நிறுவனங்கள் :மொத்தகற மொவட்டம் 
 PRIVATE INSTITUTIONS SUBSCRIBE TO EMPLOYEES’ 

PROVIDENT FUND: MATARA DISTRICT  

1306/’6  
 

9. ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා (ගු ඩලසප අලහප්පපපුම 

මහතා පවනුව ) 
    (மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன - மொண்புமிகு டலஸ் 

அைஹப்தபரும சொர்பொக) 

    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Dullas Alahaperuma) 

ේ ඔේුත   ෘ්තීද ත්මිතිස ත්බඳතල හල ත්බණගමු ත්චි ර්ලධා 

අයලතයුයලශගන්ත සූ  ප්ර රාද - (6) : 

(අ) (i) ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුද ට දලදේීය ත්ඳහල 
ිදල පස්චි ව ී සතිස යලතණ ස්ත්රත්රික්කයේශය 
ශපෞේගිේ ආදතා ත්චිඛ්යල  ේ ශර්ලද;  

 (ii) මහත (i) හි ත්ඳහන්ත ආදතා ේ ශර්ලද; 

 (iii) ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුදශ, ත්ලයලජිේ් ද  බල 
සතිස යලතණ ස්ත්රත්රික්කයේශය ශත්ර ේ ත්චිඛ්යල   එක්කය 
එක්කය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද අුව  ශ න්ත 
ශ න්ත   ශදන්ත ේ ශර්ලද;  

 (iv) ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුද  ත්ඳහල ිදලපස්චි ව ීයට 
පව තිසද යු  ුඅ ය ත්් දන්ත ේ ශර්ලද;  

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 

 

ததொைில், ததொைில் சங்க உறவுகள் மற்றும் சப்ரகமுவ 

அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ஊைியர் மசமலொப நிதியத்துக்கு பங்களிப்புத் 

ததொகக தசலுத்துவதற்கொக மொத்தகற மொவட்டத் 

திலுள்ள பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள தனியொர் 

நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 (ii) மமமல (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிறுவனங்கள் யொகவ என்பகதயும்; 

 (iii) ஊைியர் மசமலொப நிதியத்தில் அங்கத்துவம் 

தபற்றுள்ள மொத்தகற மொவட்டத்தின் ஊைியர் 

களின் எண்ணிக்கக ஒவ்தவொரு பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவுக்ககமய தவவ்மவறொக 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iv) ஊைியர் மசமலொப நிதியத்தில் பதிவுதசய்து 

தகொள்வதற்கொக கொணப்படமவண்டிய குகறந்த 

பட்ச நிகலகமகள் யொகவ என்பகதயும் 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்மறல், ஏன்? 

 

 asked  the Minister  of Labour, Trade Union 
Relations and Sabaragamu Development : 

 
(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of private institutions in the 
Matara District that have been registered to 
subscribe for the Employees' Provident 
Fund; 

 (ii) the names of the institutions in above (i); 

 (iii) the number of employees in the Matara 
District who have obtained the membership 
of the Employees' Provident Fund in 
respect of each Divisional Secretary's 
Division separately; and 

 (iv) the minimum requirement needed to be 
registered in the Employees' Provident 
Fund? 

(b) If not, why?  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ගු ඩබ්ලලි .ඩී.පේ. පසපනවිරත්න මහතා (කම්කු  

වෘත්ීය සමියින සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධාන 

අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு  டபிள்யு.டி.மஜ. தசதனவிரத்ன - ததொைில், 

ததொைிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சப்ரகமுவ அபிவிருத்தி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Unions Relations and Sabaragamu Development) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යල එය ප්ර රාදට පි පුණ 

සභාගත* ේණා ල. 
 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ)  (i)  ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුදශ, ිදල පස්චි ව ී සතිස ශත්ර ල 
ශදෝතේ ත්චිඛ්යල  8 53 කි. 

791 792 

[ගුත  ක්කයෂරයන්ත කිරිස,    යහතල] 

————————— 
*  පුසපතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2017  යවයි 05  

    (ii)  ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුදශ, ිදල පස්චි ව ී සතිස ශත්ර ල 
ශදෝතේදන්ත ත්චිඛ්යල   ා 8 53 ේශ  ආදතා   
ශතලණුුත සමුණුය 16න්ත* මස්රිප  ්ේණමි. 

 (iii)  ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුදශ, ත්ලයලජිේ කවණු ඔ ශතලණුුත 
ේ ලප අක්කයෂණ   ශදන්ත  ර්ලීේණමද ේණ සතිස බවවින්ත  
ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද අුව   ර්ලීේණමද ේණ 
 බල දීයට හවකිදල ක්කය ශාලයවත. 

  යලතණ ස්ත්රත්රික්කයේද එා ඔ  ේ ලප අක්කයෂණ H දටශ  ්ශත්ර ේ 
අර්ලථාත්ලධේ අණමුදශ, ත්ලයලජිේ් ද  බල සතිස ත්ලයලජිේ 
ත්චිඛ්යල  457 965කි. 

 (iv)  1958 අචිේ 65 දණා ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුද, පාශ  ්
8 ා  ගන්තතිසද ුළ ශත්ර ේ අර්ලථාත්ලධේ අණමුද  ත්ඳහල ිදල 
පස්චි ව ීයට පව තිසද යුු අ ය ත්් දන්ත දක්කය ල සත. 

(ආ)  පවා ශාලාඟී. 

 

ජාිනක ජලජීී වගා සංවර්ධාන අිවකාිපය  මහා 

භාණ්ඩාගාරය ලබා දුපන් මුදල් 
மதசிய நீர்வொழ் உயிொின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகொரசகப: திகறமசொி வைங்கிய பணம் 

NATIONAL AQUACULTURE DEVELOPMENT AUTHORITY : 

MONEY GRANTED BY TREASURY 

 

1380/’6  
 

11.ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා (ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන 

මහතා පවනුව ) 
 (மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன - மொண்புமிகு பந்துல 

குணவர்தன சொர்பொக) 

 (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 

ධී ණ හල ත ත ත් ඔප් ත්චි ර්ලධා අයලතයුයලශගන්ත සූ  
ප්ර රාද- (6): 

(අ) (i) 016  අද  වශදහි අචිේ 651 ශදෝතාල ට අුව   
තලතිසේ ත ජීී  ගල ත්චි ර්ලධා අධිේලරිදට 
(NAQDA) ශ න්ත ේළ ුතපිද, මිිදා 611න්ත  
යහල ්ල්්ලගලණද විසන්ත එය  ර්ලෂද ුළදී  බල 
ුන්ත මුද, ප්රයලමද ශේලපයමද; 

 (ii) තලතිසේ ත ජීී  ගල ත්චි ර්ලධා අධිේලරිද විසන්ත එය 
මූ ය ප්රතිසපලදා  වද කිරීය ත්ඳහල නි ර වත  යලපෘතිස 
ත්ේත්ල තිසබුශ්ද; 

 (iii) 016   ර්ලෂදට ශ න්ත ේළ මහත ුතපිද, මිිදා 
611  වද ේළ ආේලණද පි පබඳ  ව්ත්ටහන්ත 
විත්රතණදක්කය මස්රිප් ේණන්තශන්තද; 

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද?  

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 
 
 

கடற்தறொைில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவு திட்டத்தின் 

150ஆம் இலக்க முன்தமொைிவின்படி மதசிய 

நீர்வொழ் உயிொின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகொரசகபக்கு (NAQDA) ஒதுக்கப்பட்ட ரூபொ 

100 மில்லியனில், தபொதுத் திகறமசொியினொல் 

வருடத்தினுள் வைங்கப்பட்ட பணத்ததொகக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii) மதசிய நீர்வொழ் உயிொின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகொரசகபயினொல் மமற்படி நிதி 

ஏற்பொட்டிகன தசலவு தசய்வதற்கொக 

திட்டவட்டமொன கருத்திட்டங்கள் தயொொிக்கப் 

பட்டிருந்ததொ என்பகதயும்; 

 (iii) 2016ஆம் ஆண்டுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட மமற்படி 

ரூபொ100 மில்லியன் தசலவு தசய்யப்பட்ட முகற 

பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்ட விபரதமொன்கறச் 

சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development:   

 (a) Will he inform this House - 

 (i)  the Rs. 100 million allocated to the 
National Aquaculture Development 
Authority (NAQDA) as per proposal 
No.150 of the 2016 Budget, the amount 
granted by the Treasury during the year; 

 (ii) whether the National Aquaculture 
Development Authority had drawn up 
specific projects to spend the said financial 
provision; 

 (iii) whether he will submit a programme 
description indicating as to how the 
aforesaid Rs. 100 million allocated for the 
year 2016 was spent ?  

(b) If not, why?  
 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධාන අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறொைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சரும் மகொவலி அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යල එය ප්ර රාදට පි පුණ 

සභාගත* ේණා ල. 
 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)    2016 අද  වශදහි අචිේ 651 ශදෝතාල ට අුව  ය්ත්ය 
අභිතාා ධලරිතල  මහළ ාවචිීය ත්ඳහල රී  චිේල තලතිසේ 
ත ජීී  ගල ත්චි ර්ලධා අධිේලරිද ශ ත ශ න්ත ේළ ුතපිද, 
මිිදා 611න්ත ඒ ත්ඳහල විදද ඔ  ජ ුතපිද, 93 76  9  /-ේ 
මුද  යහල ්ල්්ලගලණද විසන්ත  බල දී සත. 

        (ii)    තලතිසේ ත ජීී  ගල ත්චි ර්ලධා අධිේලරිද එය මූ ය ප්රතිසපලදා 
 වද කිරීය ත්ඳහල නි ර වත  යලපෘතිස  ලර්ලතල ත්ේත්ර ේණ තිසබුණු 
අතණ  ඒ අුව  ාව ත අධිේලරිද ශ ත ප ණල ගන්තාල  ද 
ශපෞේගිේ අචි ද යඟින්ත පල ාද  ජ මුුතතශ   ත ජී  ී
 ගල ත්චි ර්ලධා යධයත්රථාලාශදහි මූිේ  ාුත්ථාලපා 
ේටයු  ුත්ඳහල එය මුද, ශදලද ල ශගා සත. 

  ධී ණ හල ත ත ත් ඔප  ්ත්චි ර්ලධා අයලතයලචි ද ත්ු  තිසබූ 
මිරිස්ද අචි ද යඟින්ත පල ා ේණා  ද මුුතතශ   මිරිස්ද 
ය්ත්ය අභිතාා යධයත්රථාලාද  ර්ලෂ 6991දී මිරිස්ද ය්ත්ය 
අභිතාා ේටයුු ශ ුවශ න්ත ණලතය අුව්හද  බලදීය 
ාතණ කිරීය නිත්ල අාුුත  ශපෞේගිේ අචි ද ශ ත දීර්ලඝ 
ේලීා  බ  ුශදා  ස්. 

  මුුතතශ   මිරිස්ද අභිතාා යධයත්රථාලාද පිහිටි ත් ඔපූර්ලම 
ම්ය ශහක්කයශටදලණ 61.009 ශ . එහි පිහිටි ත් ඔපූර්ලම ය  ්
ශපලකුණාණු 33 111m2 පයම ශ . එය ශපලකුණාණු පේධතිසද 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

ශපෞේගිේ අචි ද විසන්ත විසුුත ය්ත්ය අභිතාා ේටයු  ු
ත්ඳහල ්ලවිත ේණා  ස්. 

  දකුණාණු පළලශ  ් පිහිටි ත ල  ත්ඳහල අ  ය මිරිස්ද ය්ත්ය 
පවටවුන්ත නිෂරපලදාද කිරීයට එය යධයත්රථාලාශය ශේලටත්ක්කය 
එා ඔ ශහක්කයශටදලණ 7. 5ක්කය 0165.61.67 ස්ා සට ාව ත රී 
 චිේල තලතිසේ ත ජීී  ගල ත්චි ර්ලධා අධිේලරිද ශ ත ප ණල 
ගන්තාල  ස්. එය ශේලටත්ට අද් ශපලකුණාණු ා  ත්ව වත්රයේට 
මස් කිරීශ ඔ ේටයු  ුත්ඳහල අ  ය ප්රතිසත්චිත්රේණම ේටයු  ුස  ු
කිරීයට ශයය මුද,  වද ේණ සත. 

  ශයය ේටයු  ු ත් ඔපූර්ලම කිරීශයන්ත ප න  ලර්ලක කේ ය්ත්ය 
සඟි, න්ත මිිදා 18ක්කය නිෂරපලදාද කිරීයට ත්ව  න ඔ ේණ 
සත. 

 (iii)   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(ආ) පවා ශාලාඟී. 

 
 බිත්තර ී මියලදී ගැී ම  ක්රමවත් වැඩ ිළිතපවළ 
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12. ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා (ගු බුද්ිවක 

පිනරණ මහතා) 
 (மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி - மொண்புமிகு புத்திக 

பதிரண சொர்பொக) 

 (The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   

ේෘක කේර්ලය අයලතයුයලශගන්ත සූ  ප්ර රාද- (6): 

(අ) (i) බි්තණ ී නිෂරපලදාද කිරීය ත්ඳහල ිදල පස්චි ව ී 
සටිා ශගලීන්තශ  නිෂරපලදා  අශළවි කිරීශ ඔදී 
ගවටආය යුී සතිස බ ්; 

 (ii) එය නිෂරපලදා ත්ඳහල නිස මි ක්කය ශාල වශබා 
බ ්; 

 (iii) එශහයින්ත  ්වුන්ත අධධර්ලද ්  සටිා බ ්; 

 එුයල පි පගන්තශන්තද? 

(ආ) (i) බි්තණ ී ශගලීන්තශ  නිෂරපලදා මි ට ගවනීයට 
්රය ්  ව්පි පශ ළක්කය ත්ේත්ර ේණන්තශන්තද; 

 (ii)  එශත්ර ා ඔ  ඒ ේ ණ ආේලණශදන්තද;  

 දන්තා එුයල ශයය ත්්ල ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ස) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 
 

கமத்ததொைில் அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) விகத தநல் உற்பத்தி தசய்வதற்கொகப் பதிவு 

தசய்துள்ள கமக்கொரர்களின் உற்பத்திககள 

சந்கதப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன 

என்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி உற்பத்திகளுக்கு உொிய விகல 

கிகடப்பதில்கல என்பகதயும்; 

 (iii) எனமவ அவர்கள் மனம் தளர்ந்துள்ளொர்கள் 

என்பகதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) விகத தநல் தசய்ககயொளர்களின் உற்பத்திகய 

தகொள்வனவு தசய்வதற்கொன முகறயொன 

மவகலத்திட்டதமொன்று தயொர் தசய்யப்படுமொ 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அது எவ்வொறு என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will  he accepts  that  - 

 (i) issues have surfaced  in  selling the  
products of  the  registered seed paddy 
farmers ; 

 (ii) a proper  price is not given for aforesaid 
products ; 

 (iii) they have become  discouraged  due to 
aforesaid  reason?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a methodical programme will be 
implemented in order  to purchase the 
products of seed paddy farmers;  

 (ii) if so, of which manner?  

(c) If not, why? 

 

ගු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජය 

අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொமர - கமத்ததொைில் இரொஜொங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ේෘක කේර්ලය අයලතයුයල 

ශ ුවශ න්ත යය එය ප්ර රාදට පි පුණ සභාගත* ේණා ල. 
 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i), (ii) හල (iii) ාවත. 

       එාමු  ් 016 /67 යහ ත්හ 0167 ද  ේන්තා ත්ඳහල  වබුණු 
 ර්ලෂලපතාද අුීය ශහරු  ශ න්ත ණශටහි  ී ගල  පත්රිද අ  ුවිද. ශයය 
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[ගුත  යහින්තද අයණීණ  යහතල] 

 

ක්රිදලේලණේය 
සු ේණුව  වබූ 

විදදය (ුත.මි.) 

මුළු  යලපෘතිසද ත්ඳහල  යූහල්යේ 

ත්ව  න ඔ  සත්රතශ ඔන්තු පි පශද  කිරීය  

පළමු අස්දණ ත්ඳහල මස්කිරී ඔ අධීක්කයෂමද 

ත්හ ේළයාලේණමද සු කිරීය. (Detail 
Design and Preparation of BOQs of 
Total Project and Construction Su-
pervision for Stage 1 of the Project) 

13.8 

ශපලකුණාණු/ ය්ත්ය අභිතාාලගලණ ත  

ත්වපයු ඔ පේධතිසද ත්හ අශාකුණා් 

ශගල්ාවඟිි මස් කිරීය. 

67.0 

දලන්තත්රිේ උපේණම  ේලර්ලදලීද/ 

විදයලගලණ උපේණම මි දී ගවනීය. 
12.9 

එේු  93.7 
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ශහරු   යත නිපද ා  ද බීත ී ත්ඳහල ම,ආයය ත්හ මිශ හි අුීයක්කය 
සතිස විද. ශයය ත්් ද යත බීත නිෂරපලදාශදහි ශදදී සටිා ශගලීන්ත 
තල ේලිේ ප නබෑයේට  ක්කයවු  ද අධධර්ලද ්  ීශාලයවත. 

(ආ) (i)   විධිය  ් බීත  ී නිෂරපලදාශදහි ශදදී සටිා ශේලන්තත්රල  ්
ශගලීන්තශ  නිෂරපලදාද ්රය  ්  ව  ් පි පශ ළක්කය දටශ  ්
ේෘක කේර්ලය ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  විසන්ත මි දී ගුව  වශබ්ල. 

   ේගිේ බීත ී නිෂරපලදාශදහි ශදදී සටිා තනි ශගලීන්ත  
ශගලවි ත්මිතිස හල ශපෞේගිේ අචි ශය ත්යලග ඔ ආදී 
ේ්්ලද ඔ විසන්ත නිපද ුව  බා බීත ී ්වුන්ත විසන්තය 
අශළවි ේණ ගුව  වශබ්ල. ඒ අුව  ණශටහි සදආය බි්තණ  ී
ශගලීන්තශ  නිෂරපලදා ණතද විසන්ත මි දී ගවනීශ ඔ 
අ  යතල ක්කය ශාලයවත. 

 (ii)   අදලළ ශාලශ . 

(ස)   අදලළ ශාලශ . 

 
 

ත්රසපතවාදී ප්රහාර පහපුරපවන් මියයියය පපාලිසප 

නිලධාාිපන්  ව නියාව දිසපි්කය   
பயங்கரவொதிகளின் தொக்குதலினொல் மரணமகடந்த 

தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்கள் :வவுனியொ மொவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

VAVUNIYA DISTRICT  

 
1259/’6  

 

13. ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා (ගු පද්ම උදයශ්ාන්ත 

ගුණපසපකර මහතා පවනුව ) 
 (மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன - மொண்புமிகு  ஆர். எம். 

பத்ம உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

 (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon.R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera ) 

නීතිසද හල ත්ලයද ත්හ දක්කයක කම ත්චි ර්ලධා අයලතයුයලශගන්ත සූ  

ප්ර රාද- (6): 

(අ) (i) 1983  ර්ලෂද  ාවිට   නිදල  ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ 
පිහිටල තිසබූ ශපලිත්ර ත්රථාලා ත්චිඛ්යල  ශේලපයමද; 

 (ii) එය ශපලිත්ර ත්රථාලාදන්තහි ශත්ර ද ේණා  ද 
ශපලිත්ර නි ධලරින්ත ත්චිඛ්යල  ශේලපයමද; 

 (iii) එ,ීීඊ ත්රත්රත ලදීන්ත විසන්ත  ර්ලෂ 6983 න්ත ප න  
0119  ර්ලෂශය යුේධද අ ත්න්ත  ා ශතක්කය  ජ ේල ද 
ුළදී විාල  ේණා  ද ශපලිත්ර ත්රථාලා ත්චිඛ්යල  
ශේලපයමද; 

 (iv) ත්රත්රත ලදී ප්රහලණ ශහරු ශ න්ත මිදකවද ශපලිත්ර 
නි ධලරින්ත ත්චිඛ්යල  ශේලපයමද; 

 (v) මහත (iii) හි ත්ඳහන්ත විාල   ජ ශේපළ පි පබඳ 
තක්කයශත්රුත ක්කය ේණ තිසශබ්ලද;  

 (vi) මහත සද,ශ හිය පූර්ලම  ලර්ලතල ක්කය මස්රිප් 
ේණන්තශන්තද; 

  දන්තා එුයල ශයය ත්්ල  ට දන්ත න්තශන්තද? 

(ආ) ශාල එශත්ර ා ඔ  ඒ යන්තද? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி  

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் வவுனியொ மொவட்டத்தில் 

அகமந்திருந்த தபொலிஸ் நிகலயங்களின் 

எண்ணிக்கக யொது; 

 (ii) மமற்படி தபொலிஸ் நிகலயங்களில் பணிபுொிந்த 

தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்களின் எண்ணிக்கக 

யொது; 

 (iii) எல்.ொீ.ொீ.ஈ. பயங்கரவொதிகளினொல் 1983ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிவகடயும் வகரயிலொன கொலப்பகுதியில் 

அைிவுக்குள்ளொக்கப்பட்ட தபொலிஸ் 

நிகலயங்களின் எண்ணிக்கக யொது; 

 (iv) பயங்கரவொதிகளின் தொக்குதலினொல் மரண 

மகடந்த தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்களின்  

எண்ணிக்கக யொது; 

 (v) மமமல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அைிவுற்ற 

தசொத்துக்கள் ததொடர்பொக மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதொ; 

 (vi) மமலுள்ள அகனத்து விடயங்கள் ததொடர்பொன 

முழுகமயொன அறிக்கககய  சமர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

 

(a) Will he inform this House -  

 (i) how many Police Stations had been 
established within the Vavuniya  District as 
at 1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

 (iii) how many Police Stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many Police officers were killed due 
to terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been done with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b)  If not, why?  
 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  නීතිසද ත්හ ත්ලයද ත්හ 

දක්කයක කම ත්චි ර්ලධා අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යල එය ප්ර රාදට 

පි පුණ සභාගත* ේණා ල. 
 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  ශපලිත්ර ත්රථාලා -16 

 (ii)   අදලළ ශ,ඛ්ා ශත්ලදල ගවනීයට ශාලහවකි බවවින්ත ශත්ර ද 
ේළ නි ධලරින්ත ශේලපයම ද දන්තා ශතලණුුත ශත්ලදල ගත 
ශාලහවේ. 

 (iii)    විාල  ේණා  ද ශපලිත්ර ත්රථාලා ත් ඔබන්තධශදන්ත ශතලණුුත 
 ලර්ලතල ී ශාලයවත. 

 (iv)    ශපලිත්ර නි ධලරින්ත 697 ශදශාකුණා මිද ශගලත්ර සත. 

 (v)     අ ල් ශහෝ විාල  කිරී ඔ ත් ඔබන්තධ  තක්කයශත්රුත  ලර්ලතල 

797 798 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

පි පබඳ ශ,ඛ්ා ශාලයවතිසීය ශහරු ශ න්ත ශතලණුුත ශත්ලදල 
ගවනීයට ශාලහවේ. 

 (vi)   ාවත. 
 

(ආ)  අදලළ  ේ ලුව ට අද් ශ,ඛ්ා ශාලයවතිසීය ශහරු ශ න්ත පූර්ලම 
 ලර්ලතල ක්කය මස්රිප් කිරීයට ශාලහවේ. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර රා අචිේ 64-6386/'6 (6)  ගුත බන්තු  ගුම ර්ලධා යහතල. 
 

ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  යය එය ප්ර රාද අහා ල.  
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ප්රලථාමිේ ේර්ලයලන්තත 

අයලතයුයල ශ ුවශ න්ත යය එය ප්ර රාදට පි පුුත දීය ත්ඳහල ත්තිස 

ශදේේ ේල දක්කය ම, ල සටිා ල. 

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිිපපත් කිරීම  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළෙට  ත්රථාල ණ නිශදෝග 03(0) දටශ් ප්ර රාද  ගුත ්  ත්ර 

ශේ ලාන්තදල යන්තත්රීුයල. 

 
පපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රශ්පනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ිුණාමලය දිසපි්කප  යිත පදිංික කළ ජනතාව  

ඉඩම් ඔප්පපු ලබාදීම 
 திருமகொணமகல மொவட்டத்தில்  மீள்குடிமயறிய 

மக்களுக்குக் கொணி உொிமம் வைங்கல் 
PROVISION OF TITLE DEEDS TO RESETTLED PEOPLE IN 

TRINCOMALEE DISTRICT  

 

ගු ඩේලසප පද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, மொண்புமிகு கொணி 

மற்றும் பொரொளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் கயந்த 

கருணொதிலக அவர்களிடம் மகள்வி மகட்க அனுமதித்ததற்கு 

நன்றி.  

திருமகொணமகல, பட்டினமும் சூைலும் பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவின்கீழ்  புளியங்குளம் கிரொம மசகவயொளர் பிொிவுக்குட் 

பட்டதொக தசல்வநொயகபுரம், மதவொநகர், ஆனந்தபுொி, 

நித்தியபுொி ஆகிய நொன்கு கிரொமங்கள் அகமந்துள்ளன. 

மமற்படி கிரொமங்களில் சுமொர் 2,200 குடும்பங்கள் வசித்து 

வருகின்றன. இப்பகுதியொனது சுமொர் 800 ஏக்கர் நிலப் 

பகுதிகயக் தகொண்டதொகவுள்ளது. சொம்பல்தீவு, சல்லி, 

நிலொதவளி, குச்சதவளி, கும்புறுப்பிட்டி, திொியொய், மூதூர் 

மபொன்ற பகுதிகளிலிருந்து யுத்த அனர்த்தம் கொரணமொக 

இடம்தபயர்ந்திருந்த மக்கள் 1994ஆம் ஆண்டு மமற்படி 

கிரொமங்களில் மீள்குடிமயற்றம் தசய்யப்பட்டனர்.  

அம்மக்களில் தபரும்பொலொனவர்கள் அன்றொட கூலித் 

ததொைிகலமய தங்களது ஜீவமனொபொயமொகக் தகொண்ட 

நிகலயில், தொங்கள் குடியிருக்கின்ற மமற்படி கொணிகளுக்கொன 

உொிமம் மகொொி, ததொடர்ந்தும் உொிய தரப்பினர் பலொிடம் 

மகொொிக்கக விடுத்தும் மபொரொட்டங்ககள நடத்தியும் 

இதுவகரயில் அதகனப் தபற முடியொத நிகலயிமலமய 

வொழ்ந்து வருவதொகவும் தங்களின் ததொடர் மபொரொட்டங்கள் 

கொரணமொக 2009ஆம் ஆண்டு முகட்டு வொி, மின்சொரக் 

கட்டணப் பட்டியல், நீர்க் கட்டணப் பட்டியல் என்பன 

தங்களது தசொந்தப் தபயர்களில் வைங்கப்பட்டு வருவதொகவும் 

கொணி உொிமம் இன்கமயொல் தொங்கள் பல்மவறு 

பிரச்சிகனகளுக்கு முகங்தகொடுத்து வருவதொகவும் 

ததொிவிக்கின்றனர்.  

மமலும், திருமகொணமகல மொவட்டத்தில் திருமகொணமகல 

பிரமதச தசயலொளர் பிொிவுக்குட்பட்ட லிங்கநகர் கிரொம 

மசகவயொளர் பிொிவில் 70 குடும்பங்களும் மூதூர் பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவுக்குட்பட்ட நல்லூர் கிரொம மசகவயொளர் 

பிொிவில் 327 குடும்பங்களும் குச்சதவளி பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவில் 2,000 குடும்பங்களும்  கொணி உொிமம் இன்கம 

கொரணமொகப் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

மமற்படி  மக்களின் பிரச்சிகன ததொடர்பில் கவனம் 

தசலுத்தி, பொதிக்கப்பட்டுள்ள இம்மக்களுக்கொன கொணி 

உொிமங்ககள வைங்கக்கூடிய வககயில் நடவடிக்கக 

எடுத்துதவ முடியுமொ? 

இம்மக்களுக்கு கொணி உொிமங்ககள வைங்குவதில் 

ஏமதனும் தகடகள் இருப்பின் அவற்கற நிவர்த்தி தசய்து, 

அவர்கள் ததொடர்ந்து 23 ஆண்டுகளொக வொழ்ந்துவருகின்ற 

மமற்படி கொணிகளின் உொிமங்ககள இம்மக்கள் தபறுவதற் 

கொன வைிமுகறகள் குறித்து விளக்க முடியுமொ? 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இதற்கொன பதிகல 

வைங்குவொர் என்று எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  

 
ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත බන්තු  ගුම ර්ලධා යන්තත්රීුයනි  ්බුයලශ  රීතිස ප්ර රාද 

ශයලේක්කයද? 

 
ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  මුද, පි පබඳ ේලණේ 

ත්්ලශ - 

799 800 

[ගුත  ගදන්තත ේුතමලතිස ේ  යහතල] 
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ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  ත්රථාල ණ නිශදෝග 03(0) දටශ් ගුත ්  ත්ර 

ශේ ලාන්තදල යන්තත්රීුයල මස්රිප් ේළ ප්ර රාදට පි පුුත ුන්තාලට 

ප න  ්බුයලට අ ත්රථාල  ශදන්තා ඔ. 

 

ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහලඳයයි. 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත ගදන්තත ේුතමලතිස ේ සයතිසුයනි  පි පුණ ශදන්තා. 

 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ගුත ්  ත්ර ශේ ලාන්තදල 

යන්තත්රීුයල ත්රථාල ණ නිශදෝග 03(0) දටශ් අත්ුව  වබූ ප්ර රාදට 

පි පුණ ශයශත්රද. 

 ිද ඔකුණා  ඔ ්ලය නි ධලරි  ත්ශ ඔ ශත්, ාලදග ණ ඔ  

ශේ ාගර්ල  ආාන්තද රි  නිතය රි දා ග ඔයලා   පස්චි ව 

 ේග දන්ත ත්ඳහල ම් ඔ  බල දීශ ඔ ේටයුු සු ේණමින්ත ප තිසා ල.  

ශත්, ාලදග ණ ඔ - 0167 ශපබණ ලරි 0  ම් ඔ ේච්ශච්රි තබල 

සතිස අතණ  ඒ ත්ඳහල  ේග යින්ත 4 ශදශාකුණා ත්හ්ලකව ී තිසශබා ල. 

ම් ඔ ේච්ශච්රි අුවයවතිසද  බල ගවනීයට පළල් ම් ඔ ශේලයත්ලරිත්ර 

ශ ත දවාට මස්රිප් ේණ තිසශබා ල.  

ආාන්තද රි - ශයය ග ඔයලාශදහි ම් ඔ අක්කයේණ 55ක්කය අ්ප් 

ේණ ගවනීය ත්ඳහල ම් ඔ අ්ප් ේණ ගවනීශ ඔ පාශ් 4 ා 

 ගන්තතිසද දටශ් නිශදෝගද ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශ ත ද ල 

තිසශබා ල. ප තිසා ම් ඔ ශපෞේගිේ ම් ඔ  ා බවවින්ත එය ම් ඔ 

අ්ප් ේණ ගත යුු  තිසශබා ල. ඒ අුව  ණතදට අ්ප් ේණ 

ගවනීයට මස්රි ේටයුු දවන්ත ේණමින්ත ප තිසා ල.  

නිතය රි - ශයය ග ඔයලාශදහි ම් ඔ අක්කයේණ 35ක්කය අ්ප් ේණ 

ගවනී ය ත්ඳහල ම් ඔ අ්ප් ේණ ගවනීශ ඔ 0  ා  ගන්තතිසද දටශ් 

නිශදෝගද ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශ ත දවාට ද ල තිසශබා ල.  

ශේ ාගර්ල - මස්රිශයදී ම් ඔ ේච්ශච්රි තබල ්ප   බල දීශ ඔ 

ේටයුු සු කිරීයට අ  ය පිද ණ ගන්තා ල. 

ිචිගාගර්ල - මස්රිශයදී ම් ඔ ේච්ශච්රි තබල ්ප   බල දීශ ඔ 

ේටයුු සු කිරීයට අ  ය පිද ණ ගන්තා ල. 

ා,ූර්ල - මස්රිශයදී ම් ඔ ේච්ශච්රි තබල ්ප   බල දීශ ඔ 

ේටයුු සු කිරීයට අ  ය පිද ණ ගන්තා ල.  

ත්රිකුණාමලය  ස්ත්රත්රික්කයේශය 0165 - 016   ර්ලෂ   ප්රලශේශීද 

ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්දන්තහි ශබදල දී සතිස බ පත්ර හල දීර්ලඝ ේලීා බු 

ත්චිඛ්යල  පහත දවක්කයශ .  

ාගණ හල ේ් ් - බ පත්ර 66යි. 

 දීර්ලඝ ේලීා බු 03යි. 

මු්ුර්ල - බ පත්ර 0 90 යි. 

කුණාච් ශ ි - බ පත්ර 6 567 

0167  ර්ලෂශය පළල් ම් ඔ ශේලයත්ලරිත්ර අුවයවතිසද යත 
0118/14  ්රශ,ඛ්ද ප්රේලණ  ේටයුු ේණ ම් ඔ අදු ඔේුත න්ත 
ිදලපස්චි ව ේණ ල ම් ඔ ේච්ශච්රි ප ් ල බ පත්ර  බල දීයට 
ේටයුු ේණා ල. විශ රෂශදන්තය යය ශහට ා  ම් ඔ සයතිස 
හවටිදට  ව් ්ලණ ගන්තා ල. තාලධිපතිසුයලශ ්  
අගයවතිසුයලශ ් උපශදත්ර පරිස් අශප යවතිස ණම ශපලශණලන්තු ක්කය 
වුණු   ක්කයෂ ත්චිඛ්යලත පිරිත්ේට ම් ඔ ්ප   බල දීශ ඔ තලතිසේ 
 ව් පි පශ ළ ේඩිාමින්ත ක්රිදල්යේ ේණා බ ් යය යතක්කය 
ේණන්තා ේවයවතිසයි.  

 
ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
 

නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත ත්්ලාලදේුයල.  

 
ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුත ගදන්තත සයතිසුයල කිද  ශේට අයතණ  යය දයක්කය 

කිදන්තා ේවයවතිසයි. යය ත්ර ලමිාලදන්ත යවතිසුයලශගුව් ශතලණුුත 

 බල ග්තල. දහ පල ා ණතද බ දට ප් වුමලට පත්රශත්ර ම් ඔ 

අක්කයේණ 5 111ක්කය අපි මුදල හවණ ල තිසශබා ල. 
 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ උුුත ප්රශේ ශය පයමක්කයද? 
 
 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ම් ඔ අක්කයේණ 5 111ක්කය. ස්ත   ශදන්තය හවය දලය 

පලර්ලිශ ඔන්තුශ දී ශ ඔ ගවා ප්ර රා අහා ල. අපි ඒේට විුතේධ 

ාවහව. ාමු් ණශට් යතදක්කය සතිස ශ ා ල  අපි ම් ඔ මුදල හරින්තශන්ත 

ාවහව කිද ල. අපි ම් ඔ අක්කයේණ 5 111ක්කය මුදල හවණ ල තිසශබා ල. 

ත ් ම් ඔ අක්කයේණ 3 111ක්කය මස්රි ේල ශයදී මුදල හරිා ල.  
 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්බුයන්ත ල ඒ ගවා full-page advertisement දලන්තශන්ත ාවහව 

ශන්ත. ඒ නිත්ල මිනි නන්ත දන්තශන්ත ාවහව. 
 
 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Every week, this question is asked. The Government 
is not refusing to give lands. ම් ඔ අක්කයේණ 5 111ක්කය මුදල 
හවණ ල තිසශබා ල. මුුත ම් ඔ අක්කයේණ 3 111 මතල මක්කයයනින්ත මුදල 
හරිා ල. We have released 5,000 acres. 

801 802 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත බන්තු  ගුම ර්ලධා යන්තත්රීුයනි  ්බුයල ේින්ත දවුව ් 

කිරීයක්කය ේණ ල ාවහව. හවබවයි ශේටිශදන්ත  ේුතණු මස්රිප් 

ේණන්තා. 

 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ්  ත්ර ශේ ලාන්තදල  යන්තත්රීුයල පි පගන්තා ඕාෑ  ම් ඔ 

අක්කයේණ 5 111ක්කය මුදල හවරිදල කිදා එේ. You must accept the 

fact that we have released 5,000 acres of land.  
 

 

ගු ඩේලසප පද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Yes, there is no doubt about that. But, this is a 
different one. 
 

 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

But, you must acknowledge that. 
 

 

ගු ඩේලසප පද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Yes, definitely. 
 
 

ගු මන්ීවරපය් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

It should go on record. 
 
 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I have no hard feelings but you must acknowledge that 
fact. 
 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Douglas Devananda, what the Hon. Minister 
says is, it is better to acknowledge that you have already 
got more than 5,000 acres of land.  You are asking for 
more. 

 

 

ගු ඩේලසප පද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Anyway, this is a different Question which is not 
connected to that. 

 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay.  

ගුත බන්තු  ගුම ර්ලධා යවතිසුයල. 

ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ප නකවද 00 වනි දල මුද, 

පි පබඳ ේලණේ ත්්ල  රැත්ර  ජ අ ත්රථාලශ දී  නයන්තතිසණන්ත යන්තත්රීුයල 

ප්රමුඛ් අශප ේලණේ ත්්ල  විසන්ත ග්ත තීණමද ්බුයල 

පලර්ලිශ ඔන්තුශ  ගුත යන්තත්රීුයන්ත ලට දවුව ඔ දී ල තිසශබා ල. ගුත 

අයලතය ුතන්ත විසන්ත  ලහා මි දී ගවනීය ත්ඳහල කිද ල - [බලධල 

කිරීයක්කය] 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්බුයල ශ ඔ ේලණමද මස්රිප් ේණන්තශන්ත පක්කයෂ ාලදේයින්ත 

ශ ුවශ ුව් ශාලශ යි  ත්රථාල ණ නිශදෝග 03 (0) දටශ්් 

ශාලශ යි. ශයලා පදාශයන්තද ශ ඔේ මස්රිප් ේණන්තශන්ත කිද ල 

පවහවස්ි ේණන්තා. 
 

 
ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ශ ඔේ point of Order 
එේක්කය හවටිදටයි මස්රිප් ේණන්තශන්ත. ්බුයල මස්රිප් ේණ ල 
තිසශබා  ලර්ලතල  අුව  සයතිස ුතන්තශගන්ත අපි ම, ල සටිශය 
එුයන්ත ලට ත්හලදක්කය ශ ත්යි. ශයලේද  එේ පරිපූණේ 
සත්රතශ ඔන්තු කින්ත  ලහා ත්ඳහල මුද  ශ න්ත ේළලය  ඒ අවුුතේද 
ුළදී ඒ  ලහා ග්ශ් ාවහව කිද ල ඒ සයතිස ණදලශ  ාමින්ත 
ඊළෙ අවුුතේශේදී් ත  පරිපූණේ සත්රතශ ඔන්තු ක්කය මස්රිප් 
ේණා ල. [බලධල කිරීයක්කය] 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ත්්ලාලදේුයලට ශ ඔ ගවා - [බලධල කිරීයක්කය] 

 
ගු බන්දුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නිත්ල - [බලධල කිරීයක්කය] 
 

 
ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත ත්්ලාලදේුයල. 

 
ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  සරි් පරිස් හවය දලය  වරැස් 
අදහත්ක්කය පලර්ලිශ ඔන්තු ට ශදන්තායි ශයුයල හදන්තශන්ත. ශ ඔ 
 ලහා ගන්තශන්ත අයලතයලචි ශය පලවිච් වදට. ශ ඔ  ලහා ගන්තශන්ත 
අයලතයලචි ශය පලවිච් වදට  සයතිසුයලශ  ශපෞේගිේ පලවිච් වදට 
ශාලශ යි. අයලතයලචි දට  ලහාදක්කය ගන්තා ල. එුයල ශ ා් 
අයලතයලචි දේට දා ශේලට ඒ  ලහාද දී ල දන්තා ඕාෑ. ශ ඔ 
ශගල, න්ත ශපන්ත න්තා හදන්තශන්ත සයතිස ණදලශ  ශපෞේගිේ - 
[බලධල කිරීයක්කය]  They are always misleading.   
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ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත බන්තු  ගුම ර්ලධා යවතිසුයල ශ ා ප්ර රාදක්කය කිදන්තශන්ත. 

[බලධල කිරීයක්කය] 

 
 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒේ සයතිස ණදලට ගන්තා  ලහාදක්කය ශාලශ යි; අයලතයලචි දට 
ගන්තා  ලහාදක්කය. [බලධල කිරීයක්කය] ඒේ අයලතයලචි දට ගන්තා 
 ලහාදක්කය. ශයලේක්කයද ශ ඔ? ශ ඔ විධිදට හවය දලය ශාලයෙ 
අරින්තශන්ත ශයලේද ? [බලධල කිරීයක්කය] 

 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළෙ ේලණමදට දන්තා අපට සේධ ශ ා ල. අද ස්ා - [බලධල 

කිරීයක්කය]  
 
 

ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
 

නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුත ස්ශන්තෂර ගුම ර්ලධා යවතිසුයල. 
 

ගු දිපන් ප ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ගුත බන්තු  ගුම ර්ලධා 
යවතිසුයල අහන්තා හද  ප්ර රාදට ශාලශ යි ගුත  ක්කයෂරයන්ත 
කිරිස, - [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය ්ශහලය මන්තා ශේෝ. 
ත්්ලාලදේුයල ේ බ  ශ  ල ශන්ත. සයතිස ණශදකුණාට ශගන්ත ා 
 ලහාදක්කය ගවා ශාලශ යි අපි අහන්තශන්ත. ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු ට 
 ලර්ලතල ක්කය මස්රිප් ේණ ල තිසශබා ල  මුද, ශේලමිටිශදන්ත.  ලහා 
ගමාල ක්කය ශගන්තීය ත්ඳහල පරිපූණේ සත්රතශ ඔන්තු ක්කය මස්රිප් 
ේණ ල තිසශබා ල. ඒේ දවන්ත මුද, ශේලමිටිශදන්ත අ් හිටු ල 
තිසශබා ල. බන්තු  ගුම ර්ලධා යන්තත්රීුයල කි ශ   ආ්ු්රය 
 ය ත්රථාල ය්් ශය ත්ලයලජිේයින්තට හල ප්රධලනින්තට් ඒ යඟින්ත 
 ලහා ශගන්ත ා ල කිද ලයි. මතිසන්ත ඒේ හරි බණපතළ ශදදක්කය. 
ත්්ලාලදේුයල කිද ල බ න්තා ඕාෑ  ආ්ු්රය  ය ත්රථාල 
ය්් ශය ප්රධලනින්තට ශේලශහලයද මිිදා ගමන්ත  ට  ලහා 
ශගන්ත න්තා පරිපූණේ සත්රතශ ඔන්තු ක්කය මස්රිප් ේණන්තශන්ත 
කිද ල. මතිසන්ත ශ ඔ ගවා පවහවස්ි කිරීයක්කය ේණන්තා ඕාෑ. තද ඔපතිස 
වි්රයණ්ා යන්තත්රීුයලට  ළු න්ත ා ඔ පවහවස්ි ේණන්තා. ්බුයලට 
ේලර්ල එේක්කය ශගශාන්තා කිද ල ාවහව ශන්තද? කිද ල තිසශබා ලද? 
 ළු න්ත ා ඔ ාවඟිට ල කිදන්තා ශේෝ. එුයල දන්තා ල  එුයලට 
තයයි  ලහා- 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහලඳයි. ගුත ස්ශන්තෂර ගුම ර්ලධා යන්තත්රීුයලශ  ප්ර රාද 

පවහවස්ියි. ත්්ලාලදේුයනි  ශ ඔ පි පබඳ  පලර්ලිශ ඔන්තු ට 

පවහවස්ි කිරීයක්කය ේණන්තා අ  ය ා ඔ  ්බුයලට එද ේණන්තා 

 ළු න්ත.  

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යශ  තර්ලේද  ශ ඔ ශගල, න්ත කිදන්තශන්ත එක්කය අදහත්ක්කය. ාමු් 
ශ ඔ ශගල, න්තශ  දටි අදහත් විධිදට අපට ශපශාන්තශන්ත  ශ ඔ 
යඟින්ත සයතිස ුතන්තට  ලහා ශගන්ත ා ල කිදා එේ ශපන්තීයයි. 
අයලතයලචි   ටයි ශ ඔ  ලහා ශගන්ත න්තශන්ත.  

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එුයල ශ ා ප්ර රාදක්කය යු ේශළර. යය හිතන්තශන්ත අද ස්ා- 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විුතේධ පලර්ල ර ශය ප්රධලා ත්චිවිධලදේුයල. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  ශයතවාදී ප්ර රාද පවා 
ාවඟුශ් ඒ ගවා ශාලශ යි. සයතිස ුතන්තට  ලහා ශගන්තීය 
පි පබඳ  ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තුශ  ප්ර රාදක්කය යු ේණ ල තිසශබා ල 
 ලශ ය ණශට් ප්ර රාදක්කය යු ශ  ල තිසශබා ල. ඒ ගවා අපි 
ේ බ  ශ න්තා ඕාෑ ාවහව. හවබවයි ශයතවා නි ර වත ප්ර රාදක්කය 
පවා ාඟිා ල. ආ්ු්රය  ය ත්රථාල ක්කය ත්ේත්ර කිරීය ත්ඳහල 
ශයශහයු ඔ ේමිටු ක්කය ප් ේණ ල තිසශබා ල. එහි ේලර්ලද ්ලණද 
ත්ඳහල දයි කිදමින්ත එහි මන්තා ද ඔ නිශදෝජිත යහ් ුතන්තට  ලහා 
ශගන්තීය ත්ඳහල ආශද් පරිපූණේ සත්රතශ ඔන්තු ක්කය මස්රිප් 
ේණා ල. ශයලේක්කයද ශ ඔ?  

එතශේලට ්හට යන්තත්රී ණශදක්කය හවටිදට  ලහාදක්කය 
 වශබා ල;  ය ත්රථාලදලදේ ේමිටුශ   ව් කිරීය ශ ුවශ ුව් 
 ලහාදක්කය  වශබා ල. ඒ පි පබඳ ප්ර රාදයි ශ ඔ අහන්තශන්ත. 
එතශේලට ශ ඔශක්කය ීදයල  ශයලේක්කයද? 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහලඳයි  ප්ර රාද පවහවස්ියි. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේලතවනින්තද තමුාලන්තාලන්තශත්ර ලශ  ශ ඔ ීදයල  ාතණ 

ශ න්තශන්ත? "ශයදලට  ශයදලට" කිද ල හිුණු හිුණු අද 

ශ ුවශ න්ත තාුුත හදා ල; තාුුත හද ල  ලහා ශදා ල. ඒේ 

ාතණ ේණන්තා කිද ල කිදන්තශන්ත. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහලඳයි. අපි අදට නිදමිත ේටයුු  ට දමු. මීය ළෙට 

අයලතයලචි  නිශ දා  ම් ඔ ත්හ පලර්ලිශ ඔන්තු ප්රතිසත්චිත්රේණම 

අයලතය ගුත ගදන්තත ේුතමලතිස ේ යවතිසුයල. 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

2017 මැයි මස 25වන දින "ලංකාදීප" පුවත් 
පපත් පළ වූ වාර්තාව  ඉඩම් සහ 

පාර්ලිපම්න්ුර ප්රිනසංසපකරණ අමාතයුරමාපේ 

ප්රකාශ්ය 
2017 மம 25ஆந் திகதிய 'லங்கொதீப' 

அறிக்கக: கொணி மற்றும் பொரொளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு அகமச்சொின் கூற்று   
“LANKADEEPA” REPORT OF 25TH MAY, 2017: 
STATEMENT BY MINISTER OF LANDS AND 

PARLIAMENTARY REFORMS  
 

ගු ගයන්ත කුණාිනලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිපම්න්ුර 

ප්රිනසංසපකරණ අමාතය හා ණණ්ඩු ප් ප  ප්රධාාන 

සංවිධාායකුරමා)  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  අයලතයලචි  නිශ දා දටශ් 

ශපලඩි පවහවස්ි කිරීයක්කය ේණන්තා ්බුයල යට අ ත්රථාල   බලදීය 

පි පබඳ  යය ත්ුටු ශ ා ල. 

යය ශබලශහලය ප්රිද ේණා  අපි ශබලශහලය ගුත ේණා  ආදණද 
ේණා " චිේලදීප" ප්තණද බවආය ලය අද එය   ් පශ් 
පළමු වනි පිටුශ  ශපල,ශගඩි අකුණාශණන්ත තිසශබා ල  "ම් ඔ සයතිස 
ගදන්තත ආදතා ුාක්කය ම, යි" කිද ල. තාලධිපතිසුයලශගන්ත 
ම,ආය ල කිද ල තයයි එහි ත්ඳහන්ත ශ න්තශන්ත. ශ ඔේ අමූිේ  
පට්ටප, ශබලුත ක්කය. ශ ඔ ල ප්තණ   පළශ  ල  ඊට පත්රශත්ර 
උශේට රූප ලහිනී ාලිේල   කිද ා ශේලට ඒේට ත  ටිේක්කය 
අයිසන්ත දල ල ණත් ේණ ල තයයි කිදන්තශන්ත. එතශේලට තාතල  
අතණට දන්තශන්ත  වණස්  වත්රදක්කය. යශ  ජීවිශ්ට යය තාුණක්කය 
ම,  ල ාවහව. යය ආ්ු පක්කයෂශය ප්රධලා ත්චිවිධලදේ වුශ් 
ම,  ල ශාලශ යි; ේවබිාට් යලධය ප්රේල ේ වුශ් ම,  ල 
ශාලශ යි; තායලධය සයතිස වුශම් ම,  ල ශාලශ යි; ඒ 
 ලශ ය ම් ඔ සයතිස වුශම් ම,  ල ශාලශ යි. ඒ නිත්ල යය 
කිදා ල  ශ ඔ ප්ර ෘ්තිසද නිත්ල ශගල්ාව ශෙන්තශන්ත  වණස් යතදක්කය 
කිදල.  

අනික්කය ේලණමද තයයි  ශ ඔ   ් පශ් තිසශබා ල යය  වත්රපට 
ත්චිත්රථාල  ම,ආය ල කිද ල. යශ  ්ළුශ  අයලුත ක්කය ාවහව   වත්රපට 
ත්චිත්රථාල  ම, න්තා.  වත්රපට ත්චිත්රථාල  තායලධය අයලතයලචි  
දටශ් තිසශබන්තාට ඕාෑ. එශහය ාව්ා ඔ ත්චිත්රේෘතිසේ 
සයතිස ණදල දටශ් තිසශබන්තාට ඕාෑ. ශ ඔ ල අමූිේ ශබලුත. යය 
ම් ඔ සයතිස වුමලට පත්රශත්ර තාලධිපතිසුයල එක්කයේ   ාදක්කය ් 
ේථාල ේණ ල ාවහව. දෑ් එේු ේණ ල ශගෞණ ලන්තවිත ශ ත් 
ේෘතශ ස්් ද ප්රේල  ේළල. එතවනින්ත පත්රශත්ර ශ ඔ ල ම, න්තා 
තිසදල කිස ශදදක්කය ේථාල ේශළර ාවහව. යය කිදා ල  ේුතමලේණ ල 
අපට ත්ලධලණමදක්කය මටු ේණන්තා කිද ල. අප ගවා ූවෂමදක්කය 
ිදන්තා් බවරි නිත්ල ශයශහය පවටිි හදා ල. ඒ නිත්ල  වණස් 
 වත්රදක්කය යවශ න්තශන්ත. ශදා ඕාෑ ශදදක්කය ්ලණගන්තා මිනිත්ර න අපි. 
අනික්කය එේ  යට ශයච් ණ ශහලඳ අයලතයලචි දක්කය  වබී තිසබිදදී ත  
ශයලා ලද යය ේථාල ේණන්තශන්ත? 

 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහලඳයි. ්බුයලශ  පවහවස්ි කිරීය ගවා යලධය විසන්ත අ  ය 

අ ධලාද ශදලමු ේණයි කිදල අපි වි ර ලත් ේණා ල. 

මීය ළෙට  බන්තධාලගලණ ප්රතිසත්චිත්රේණම   ාුත්ථාලපා  ාව ත 

පස්චි ව කිරීය හල හින්තු ආගමිේ ේටයුු අයලතය ී..එ ඔ. 

ත්ර ලමිාලදන්ත යවතිසුයල. 
 
 

උයිලන්ුලම් 'නිවාස පනහ පයෝජනා 

ක්රමය' සඳහා මූලික පහසුකම්  බන්ධානාගාර 
ප්රිනසංසපකරණ  පුනුත්ාාපන  නැවත පදිංික 

කිරීම හා හින්දුප ණගමියක ක යුුර 

අමාතයුරමාපේ ප්රකාශ්ය  
உயிலங்குளம் 'ஐம்பது வீட்டுத் 

திட்டத்திற்கொன' அடிப்பகட வசதிகள்: 

சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு, 

புனர்வொழ்வளிப்பு, மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சொினது கூற்று   
 BASIC FACILITIES FOR "FIFTY-HOUSES 

SCHEME" IN UYLANKULAM: STATEMENT BY 
MINISTER OF PRISON REFORMS, 

REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 
RELIGIOUS AFFAIRS 

 
ගු ඩී. එම්. සපවාමියනාදන් මහතා (බන්ධානාගාර 

ප්රිනසංසපකරණ  පුනුත්ාාපන  නැවත පදිංික කිරීම හා 

හින්දුප ණගමියක ක යුුර අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு டி.எம். சுவொமிநொதன் - சிகறச்சொகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Hon. Deputy Speaker, this is in answer to the 
Question raised by the Hon. Douglas Devananda on 05th 
May, 2017 with regard to the Mullaitivu District.   

முல்கலத்தீவு மொவட்ட துணுக்கொய்ப் பிரமதச தசயலர் 

பிொிவிலுள்ள உயிலங்குளம் கிரொமத்தில் 25 குடும்பங்கள் 

வசித்து வருகின்றன. இக்கிரொமத்திலுள்ள 25 குடும்பங் 

களுக்கும் இலவச மின் இகணப்பு வசதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

இக்கிரொமத்திலுள்ள 03 கி.மீ. உள்ளக வீதிகள் மற்றும் 04 

culverts - மதகுகள் புனரகமக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கிரொமத்தில் 

05 தபொதுக் கிணறுகள், 06 குைொய்க் கிணறுகள் மற்றும் ஒரு 

விவசொயக் கிணறு என்பன அகமக்கப்பட்டுள்ளன. மமலும் 03 

குடும்பங்களுக்கு வொழ்வொதொர உதவித்திட்டங்கள் வைங்கப் 

பட்டுள்ளன.  

இக்கிரொம மக்களுக்குச் தசொந்த வயல் நிலங்கள் 

இல்லொகமயொலும் மவறு தபொருத்தமொன வொழ்வொதொர 

வைிமுகறகள் கொணப்படொகமயொலும் அந்த மக்கள் 

இக்கிரொமத்கத விட்டு தவளிமயறும் நிகல ஏற்பட்டுள்ளது. 

எனினும் தற்மபொது அவர்களுக்குொிய வொழ்வொதொர உதவிகள் 

வைங்குவதற்கு ஏற்பொடுகள் மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளன.  

வீடு வைங்கப்பட்ட பயனொளிகளுக்குக் கொணிக்கொன 

அனுமதிப்பத்திரம் வைங்குவதற்கு நடவடிக்கககள் மமற் 

தகொள்ளப்பட்டன. ஆனொல், அவர்கள் அவ்வீட்டில் நிரந்தர 

மொகக் குடியிருக்கொத கொரணத்தினொல் அவர்களுக்கு அனுமதிப் 

பத்திரம் வைங்குவது தற்கொலிகமொக இகடநிறுத்தி கவக்கப் 

பட்டுள்ளது. வீடு வைங்கப்பட்ட பயனொளிகளுக்குக் 
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கொணிக்கொன அனுமதிப்பத்திரம் இன்னமும் வைங்கப் 

படொததொல், அவர்களுக்கு உத்திமயொகபூர்வ அறிவித்தகல 

வைங்கிவிட்டு, மவறு பயனொளிகளுக்கு கொணியுடன் வீட்கட 

வைங்கவும் இடமுள்ளது. அத்தககய நடவடிக்கககள் 

மமற்தகொள்ளப்படும் பட்சத்தில் இந்த வீடுககள மொற்றுத் 

திறனொளிகளுக்மகொ அல்லது தபண் தகலகமத்துவக் 

குடும்பங்களுக்மகொ மொற்றி வைங்க முடியும். இதற்கொன 

மமலதிக நடவடிக்கககள் மொவட்டச் தசயலொளரொல் 

மமற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.   

 

කරඩිප්පපූවල් ජනතාවපේ අවශ්යතා  

බන්ධානාගාර ප්රිනසංසපකරණ, පුනුත්ාාපන  

නැවත පදිංික කිරීම හා හින්දුප ණගමියක 
ක යුුර අමාතයුරමාපේ ප්රකාශ්ය  

கரடிப்பூவல் கிரொம மக்களின் 

மதகவகள்:சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு, 

புனர்வொழ்வளிப்பு, மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சொினது கூற்று  
 NEEDS OF KARADIPPOOVAL COMMUNITY: 

STATEMENT BY MINISTER OF PRISON REFORMS, 
REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 

 

ගු ඩී.එම්. සපවාමියනාදන් මහතා  
(மொண்புமிகு டி.எம். சுவொமிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, this is in answer to the Question also raised by the 
Hon. Douglas Devananda on 08th February, 2017 with 
regard to the Trincomalee District. 

திருமகொணமகல மொவட்ட எல்கலக் கிரொமங்களில் 

ஒன்றொன கரடிப்பூவல் கிரொமத்தில் 92 குடும்பங்ககளச் மசர்ந்த 

448 மபர் வசித்து வருகின்றனர். இம்மக்களின் பிரதொன 

வொழ்வொதொரங்களொக மீன்பிடி மற்றும் தசங்கல் தயொொிப்புக் 

கொணப்படுகின்றன.  

இக்கிரொம மக்களுக்கு, 2013 ஆம் ஆண்டு 'தயட்டகிருல' 

திட்டத்தின்கீழ் 7,83,915 ரூபொய் தபறுமதியில் கரடிப்பூவல் வீதி 

புனரகமப்பு, இகளஞர் மசகவயின்கீழ் ரூபொய் 1,00,000 

தபறுமதியில் ஆலயம் புனரகமப்பு, மொகொண சகப அங்கத்துவ 

நிதியின்கீழ் ஒரு மில்லியன் ரூபொய் தபறுமதியில் மகொவில் வீதி 

புனரகமப்பு மபொன்ற உட்கட்டகமப்பு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கள் மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 2005ஆம் ஆண்டு 

LEADS நிறுவனத்தினொல் 58 வீடுகள் கட்டப்பட்டுக் கிரொம 

மக்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளன.  

எனது அகமச்சின்கீழ் மமற்தகொள்ளப்படும் மவகலத் 

திட்டங்களில் ஒன்றொன வொழ்வொதொர உதவித்திட்டத்திற்குத் 

மதகவயொன பயனொளிககள அங்கு திருமகொணமகல 

மொவட்டச் தசயலொளமர ததொிவுதசய்கின்றொர். இக்கிரொமத் 

திலிருந்து பயனொளிககள அரச அதிபர் ததொிவு தசய்யும் 

பட்சத்தில் அவர்களுக்குொிய வொழ்வொதொரம் அகமச்சின் 

வொழ்வொதொர உதவித்திட்டத்தின்கீழ் வைங்கப்படும். மமலும் 

இந்த நிதியொண்டில் இம்மொவட்டத்திற்தகன வொழ்வொதொரத் 

திற்கொக ரூபொய் 50 மில்லியனும் உட்கட்டகமப்புக்கொக     

ரூபொய் 50 மில்லியனும் மற்றும் மீன்பிடிச் சமூகத்தின் 

வொழ்வொதொரத்திற் தகன ரூபொய் 40 மில்லியனும் எனது 

அகமச்சினொல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பகதயும் அறியத் 

தருகின்மறன்.  

 

ගු ඩේලසප පද්වානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி! உங்களுகடய மசகவகள் ததொடர்வதற்கு எனது 

வொழ்த்துக்கள்!  
 

ගු ඩී.එම්. සපවාමියනාදන් මහතා  
(மொண்புமிகு டி.எம். சுவொமிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி! 

 
පනත් පකටුම්පත් ිළිතගැන්ීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
අපරාධා නඩු විධාාන සංග්රහය (විපශ්ප  විිවවිධාාන) 

(සංපශ්ෝධාන) පනත් පකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்மகொகவ 

(விமசட ஏற்பொடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL 
 

"0163 අචිේ 0 දණා අපණලධ ාු විධලා ත්චි්හද (විශ රෂ විධිවිධලා) පාත 

ත්චිශ ෝධාද කිරීය ත්ඳහල  ජ පා් ශේටු ඔපතකි." 

 
ිළිතගන්වන ලද්පද් අිවකරණ අමාතය සහ බුද්ධාශ්ාසන 

අමාතයුරමා පවනුව  ගු ගයන්ත කුණාිනලක  අමාතයුරමා 
විසිනි. 

2017 ජුනි 06 වන අඟහුවාදා පදවන වර කියවිය යුුරයයි ද  එය 
මුද්රණය කළ යුුරයයි ද  අදාළ ණංශිනක අධී් ණ කාරක සභාව  
පයාමු කළ යුුරයයි ද නිපයෝග  කරන ලදී.  

 
நீதி அகமச்சரும் புத்தசொசன அகமச்சருமொனவொின் சொர்பில் 

மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க அவர்களொல் சமர்ப்பிக் 

கப்பட்டது. 

2017 யூன் 06, தசவ்வொய்க்கிைகம இரண்டொம் முகற 

மதிப்பிடப்பட மவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதமனவும் 

உொிய துகறசொர் மமற்பொர்கவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

மவண்டுதமனவும் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana ; to be read a Second 
time upon   Tuesday, 06th June, 2017 and to be printed; and to be 
referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
 
 

පාර්ලිපම්න්ුරප  රැසපීම් 
பொரொளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on  

809 810 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 11.30 a.m. 
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 
p.m. Mr. Speaker shall  adjourn the Parliament without question 
put." 

 

 

ප්රශ්පනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ල් පමන් කිිපඇල්ල  මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුත නිශදෝතය ේථාලාලදේුයනි  "පලර්ලිශ ඔන්තු  දවන්ත ේ, 

තවබිද යුුද"යි යල ශදෝතාල ේණා ල. 
 

ප්රශ්පනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ත්්ල  ේ, තබා අ ත්රථාලශ  ශදෝතාල   ගුත අුවණ 

ස්ත්ලාලදේ යහතල. 

ඊට ප්රථායශදන්ත ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයල 

මූ ලත්ාදට පවමිශමා ල සත. 
 
අනුරුව ගු නිපයෝජය කාානායකුරමා මූලාසනපයන් ඉවත් 

වුපයන්  නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා ගගු පසල්වම් 

අවඩ්කලනාදන් මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் [மொண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநொதன்]  தகலகம 

வகித்தொர்கள். 
 

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

උ් වගාව සඳහා විපද්ය ය සමාගමක  ඉඩම් 

ලබාදීම 
கரும்புப் பயிர்ச்தசய்ககக்கொக தவளிநொட்டுக் 

கம்பனிக்கு கொணிககள வைங்குதல்  
  LAND GRANT TO A FOREIGN COMPANY FOR SUGARCANE 

CULTIVATION 

 

[පූ.්ල. 66.18] 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ත්්ල  ේ, තබා 

අ ත්රථාලශ  යල පහත ත්ඳහන්ත ශදෝතාල  මස්රිප් ේණා ල. 

"ශබලශහෝ ශේශීද  විශේශීද ආශදෝතා  යලපෘතිස ත්චි ර්ලධාශය ාලයශදන්ත 

ශගා එුව  බේදී ඒ ල තාතල ට ශේතණ ඔ හිතේණද  හලනිේණද දන්තා 

ශහෝ පරිත්ණදට හිතේණද  අහිතේණද දන්තා පි පබඳ  නිස ශත්ලදල බවීයක්කය 

සු ා බ ක්කය ශපශාන්තාට ාවත. ඒ ශ ුව ට ඒ ශයලශහලතට අදලළ  

 වශබා මුද  යත පයමක්කය ත් ේල තීන්තු ගවශාා අතිස ද ේාගලටුදලදේ 

ත්් දක්කය සතිසී තිසශබ්ල. 

කිසු පරිත්ණ සගයීයකින්ත ශතලණ  අ ත්ණ ශදුව  වබූ  යලපෘතිස ශහරුශ න්ත 

විවිධ ප්රශේ    තාතල ට්  පරිත්ණදට් අර්ලබුද ගමාල ක්කය යු  සත. 

ශයහි ත ් නිද නාක්කය  න්තශන්ත ශයලාණලග   බු,  ම් ඔ අක්කයේණ දහත්ර 

ගමාක්කය ශේල ඔපවනි  ට  බලදී සුකිරීයට දා පරිත්ණ විාල දයි. ශයය 

උ්ත්ලද මීය ට ශපණ ද ස්ද්  ජ අතණ 011 -0117  ේ ලුවශ දී බිබි   

යවදගය  යු,   බ්,කුණාඹුණ  රිදීයලිදේද  මීය ගහකිවු   ආයණුග   

ේන්තදේවටිද  පස්දත ල   යහ්ද දා ප්රශේ  ින්ත ම් ඔ අක්කයේණ 

 5 111ක්කය විශේශීද ත්යලගයේට උක්කය  වීය ත්ඳහල දීයට එ ේට ආ්ු  

තීණමද ේණ තිසබුණි. එදට එශණහි  ාවගුණු විශණෝධද හමුශ  ක්රිදල්යේ 

ශාල ජ ශයය ත්ව වත්රය ාව ත  ණක්කය ක්රිදල්යේීයට නිදමිත බ  දවා 

ගන්තාට තිසශබ්ල. 

ශ ඔ ත්් ද ුළ ශයය ප්රශේ දන්තහි තතිසහලසේ  ටිාලේය්  පලරිත්රිේ 

 ටිාලේය් හඳුාල ශාලගනිමින්ත ත්හ තා ජීවිත විාල  ේණමින්ත ාව ත් 

එය උක්කය  ගල  යලපෘතිසද ස්ද් කිරීය ත්ඳහල විශේශීද ත්යලගයේට ම් ඔ 

 බල දීශ ඔ තීණමද අ්හිටුවිද යුු බ ට් ශයය ම් ඔ ප්රශේ ශය 

තාතල ශ  ජීවිත ත්වබෑ ශ ත්ය ාගල සටු ා පරිත්ණ මිුුත ත්චි ර්ලධාදක්කය 

ශ ුවශ න්ත ේළයාලේණමද ේළ යුු බ ට් ශදෝතාල ේණ සටිමි." 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  යල මූිේ ප්රශ  දට 

එළවශ න්තා ශපණ ත්ඳහන්ත ේළ යුු ේලණමදක්කය තිසශබා ල. අශප 

පක්කයෂද විසන්ත ශ ඔ ේලණමද පි පබඳ  යලධය ත්ලේච්ඡාල ක්කය 

ප ්  ල ආ්ුශ න්ත ේුතණු ගමාල ේට නි ර වත   ශදන්ත 

පි පුුත ම, ල සටිදල. ාමු් ස්තටය තිසශබා ේාගලටුදලදේ 

ත්් ද තයයි  ආ්ු ක්කය විසන්ත  බල ස්ද යුු ඒ පි පුුත අද 

ශේල ඔපවනිදක්කය විසන්ත  බල ශදන්තාට පටන්තශගා තිසබීය. ඊශය 

"ස් යිා"   ් පත බවආයශ ල් ්බුයලට ශපශායි  ත් ඔපූර්ලම 

පිටු ේ දවන්තීයක්කය දල ල ඒ ත්යලගය අශප ප්ර රාදට පි පුුත ශදා 

ආේලණද. "ඌ  පළල් ත්්ලශ  පළල් ත්්ල යන්තත්රී ගුත ත්යන්තත 

විදයලණ්ා යහතල බිබි  ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා  යලපෘතිසද 

පි පබඳ  ාො ශ ෝදාල  ට ීදනි ත්යලගශ ඔ පි පුුත" කිදල එහි 

ත්ඳහන්ත ශ ා ල. අපි ඒ ත්යලගශයන්ත පි පුුත බ ලශපලශණල්ු 

ශ න්තශන්ත ාවහව. අපි ප්ර රාදක්කය අහන්තශන්ත ආ්ුශ න්ත. එවිට 

අදලළ විෂද ්ලණ අයලතය ුතන්ත ශහෝ ආ්ුශ  ද ඔ පලර්ල ර දක්කය 

ශහෝ ඒ ලට පි පුුත  බල ස්ද යුු  තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශයයින්ත ශපන්තුව ඔ 

ේණන්තශන්ත ශ ඔ ත්යලග ඔ ත්ු  තිසශබා බ දයි. ද ඔ යන්තත්රී ණශදකුණා 

ප්රේල දක්කය ේළලට ප න  ඒ ප්රේල ද ත් ඔබන්තධශදන්ත ඒ ත්යලග ඔ 

ප්තණ   දවන්තී ඔ දලා ල.  ඒ විධිදට ඊශය "ස් යිා"   ් පශ් 

පිටු ේ දවන්තීයක්කය බිබි  ෂුගර්ල මන්ත්ත්රීත්ර ිමිටඩ් කිදා ත්යලගශ ඔ 

ාමින්ත  පළේණ  තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ඒ විතණක්කය ශාලශ යි ශ ඔ 

ත්යලග ඔ ශයලා තණ ඔ අධිපතිස ලදීද කිද ල ශපන්තුව ඔ ේණා ල ා ඔ  

එහි ත්ඳහන්ත ේණන්තශන්ත ත්යන්තත විදයලණ්ා යහතල අහා ප්ර රාදට 

ශේල ඔපවනිශදන්ත පි පුණක්කය කිද ල. එශහය කිසු ප්ර රාදක්කය අපි 

ශේල ඔපවනිශදන්ත අහ ල ාවහව. අපි ඒ ප්ර රා සහශ  ආ්ුශ න්ත. 

ශ ඔ ත්යලග ඔ හවය තවාේදීය තයන්තශ  මුද, බ ද උපශදෝකව ේණ 

ගනිමින්ත  මුද, යලධය  ට විස ේණමින්ත  මුද, ශේ පල ායදන්තට 

විස ේණමින්ත  පරිත්ණ පේධතිසද් විාල  ේණමින්ත ශගා දා ශ ඔ 

 යලපෘතිස පි පබඳ  අපි මීය ට  ්ල ත්ව කි,    ක්කය ේළ යුු  

තිසශබා ල. 

යය ශ ඔ අදහත්ර මස්රිප් ේළලට ප න  ආ් ු   පව්ශතන්ත 

එන්තා  ළු න්ත පි පුණ තයයි  ''ආශදෝතා  ට විුතේධ ශ ා ල  

ත්චි ර්ලධාදට විුතේධ  ශ ා ල'' කිදා එේ. ශ ඔේ තයයි මතිසහලත්ද 
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[ගුත  ක්කයෂරයන්ත කිරිස,   යහතල] 
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 ණල ටය ණටට අහිතේණ  ණටට විාල ේලරී  යලපෘතිසදක්කය එා හවය 

ශයලශහලතේය ආ්ු පලර්ල ර ශදන්ත මස්රිප් ේණා  ද ශ ෝදාල . 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ඒ නිත්ල යය වි ර ලත් ේණා ල 

ශ ඔ ේුතම පි පබඳ ් ආ්ුශ න්ත මස්රිප් විද හවකි ප්රබ තය 

ශ ෝදාල  විද හවක්කයශක්කය ''ත්චි ර්ලධාදට විුතේධයි  ආශදෝතාදට 

විුතේධයි'' කිදා  ේලණමදයි කිද ල.  

යය අශප ත්රථාල ණද පවහවස්ි ේණන්තා ඔ. විශ රෂශදන්තය අශප 

ණශට් දව වන්තත  යලපෘතිස ආණ ඔ් කිරීය ත්ඳහල  ජ ප්රල ධාදක්කය අපට 

ාවහව. ඒ  ලශ ය ශ ඔ  යලපෘතිස ආණ ඔ් කිරීය ත්ඳහල අ  ය  ා 

තලක්කයෂණිේ යලාද අපට ාවහව. ඒ නිත්ල ප්රල ධාද ත්පදල ගවනීශ ඔ 

අණමුණින්ත ත්හ ඒ ක්කයශෂරත්රද පි පබඳ  තිසශබා තලක්කයෂණිේ යලාද 

ත්පදල ගවනීශ ඔ අණමුණින්ත ඕාෑය ආශදෝතාදක්කය  ඕාෑය මදක්කය 

ශගන්ත ල ගවනීයට අශප එේෙතල ක්කය තිසශබා ල. 

එය ආශදෝතාශදන්ත ණශට් නිෂරපලදාශය මහළ දවමීය යක්කය නි ර වත 

  ශදන්ත සු විද යුු  තිසශබා ල. එශත්රය එය ආශදෝතාද් 

එක්කයේ ත් ඔබන්තධ  ා අශප ණශට්  ත් ඔප්  ට ශපලු තාදලට 

තිසශබා අයිතිසද කිසශත්ර්ය හලනිදේට ්ලතා ශාලී  එය 

ත් ඔප් ින්ත උපදා ධාද හණහල අශප ණශට් තාතල ශ  ජී ා 

ත්් ද උත්ත්ර ේළ යුු  තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය එද පරිත්ණ මිුුත 

ත්චි ර්ලධා  යලපෘතිසදක්කය බ ට ප් විද යුු  තිසශබා ල. ඕාෑය 

ආශදෝතාදක්කය පි පබඳ   ඕාෑය මද ගවනීයක්කය පි පබඳ   

 යලපෘතිසදක්කය පි පබඳ  අප ත්ව කි, ක්කය දක්කය න්තශන්ත ඒ මූ ධර්ලය 

යත පිහිට ලයි. ාමු් ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශයය 

 යලපෘතිසද ශදත් බවආය ලය අපට ශපශාා ල  එද පලරිත්රිේ 

  ශදන්ත හලනිේණ  අශප ණශට් ත් ඔප් වි ල  ප්රයලමදක්කය 

ශදලද ා  ාමු් ඒ ත් ඔප් ින්ත උපදා ධාද අශප තාතල ශ  

ජී ා ත්් ද කිසශත්ර්ය මහළට ශගා දන්තශන්ත ාවතිස  ා  

තලක්කයෂමදක්කය කිසශත්ර්ය ශාලේවඳ ා  යලපෘතිසදක්කය බ . එය නිත්ල 

ශයය  යලපෘතිසද අශප ණශට් මස්රිද ට  ශගා ශාලදල යුු 

 යලපෘතිසදක්කය ශ ත්  යල ේ,පාල ේණා ල. ශ ඔ  යලපෘතිසශය 

මතිසහලත්ද් ත්යෙ යල දවන්ත  ේුතණු කීපදක්කය මස්රිප් ේණන්තා ඔ. 

මුින්තය අපි ශයහි මතිසහලත්ද අණශගා බ මු. ශ ඔ  යලපෘතිසද 

ත්ඳහල පළමු වනි ේවබිාට් පත්රිේල  මස්රිප් ේණුව  වබුශ  011  

ශදත්ව ඔබර්ල යලත්ශය   වනි ස්ා  හිට   වවිි ේර්ලයලන්තත අයලතය 

මි,ශණෝයි ප්රාලන්තු යවතිසුයලයි. එුයල එය ේවබිාට් පත්රිේලශ  

පවහවස්ි ය  ත්ඳහන්ත ේණ තිසශබා ල. ''ඌ - ශ , ත්රත් ීදනි 

ත්චි ර්ලධා  යලපෘතිසද ත් ඔපූර්ලම ීශ ඔදී උක්කය  ගල  ශහක්කයශටදලණ 

05 111ක්කය දක්කය ල  යලපත  ා අතණ  එයඟින්ත ශේශීද ීදනි 

අ  යතලශ න්ත සදදට 65් 01් අතණ ප්රයලමදක්කය -ඒ කිදන්තශන්ත  

ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 81 111ක්කය-  නිෂරපලදාද ේණන්තා බ ලශපලශණල්ු 

ශ ා ල'' කිද ල. ඒ කිදන්තශන්ත  අක්කයේණ  5 111ේ  ගල කින්ත ීදනි 

ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා බ ලශපලශණල්ු 

ශ ා ල. 

ඊළෙට  යදයත්ලණ ීටණ මිිදා 61ක්කය -ආත්න්තා   ශදන්ත ීටණ 

 ක්කයෂ 611ක්කය- නිෂරපලදාද කිරීශ ඔ අණමුම් ශයය  යලපෘතිස ද ුළ 

තිසශබා ල. ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  මි,ශණෝයි 

ප්රාලන්තු හිට  අයලතය ණදල විසන්ත 011 දී  මස්රිප් ේණා  ද 

ේවබිාට් පත්රිේලශ  අණමුම එදයි. එද හරි පවහවස්ියි. ම් ඔ 

අක්කයේණ  5 111ක්කය ශදලදලශගා ීදනි ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 81 111ක්කය  

යදයත්ලණ ීටණ මිිදා 61ක්කය - ක්කයෂ 611ක්කය-  නිෂරපලදාද කිරීශ ඔ 

අණමුණින්ත තයයි ශයය  යලපෘතිසද ශගා එුව  වබුශ . 011 දී 

මි,ශණෝයි ප්රාලන්තු සයතිස ණදල මස්රිප් ේළ එය ේවබිාට් 

පත්රිේල  දවන්ත යල ළෙ තිසශබා ල. මන්ත ප න   හිට  අයලතය 

ආර්ල.එ ඔ. ධර්ලයදලත් බ්්ල යවතිසුයල 0119  ත්ශර්ල 9 වනි යලත්ශයදී 

ම් ඔ ශ න්ත කිරීය පි පබඳ  ේවබිාට් පත්රිේල ක්කය මස්රිප් ේණා ල.  

හිට  ීදනි ේර්ලයලන්තත සයතිසුයල ා ඔ ශ ඔ පි පබඳ  ේවබිාට් 

පත්රිේල ක්කය දව ඔශ ඔ ාවහව. අපි ඒ පි පබඳ  එක්කය පව්තකින්ත ත්ුටු 

ශ ා ල. එුයල අද ශයලා ල කිදලවිද දන්තශන්ත ාවහව. ඊට ප න  

ධයත්රීපල  සරිශත්රා අයලතය ණදල තයයි ශයය ේවබිාට් පත්රිේල  

0167 තා ලරි යලත්ශය 01 ා දල ේවබිාට් ය්් දට මස්රිප් 

ේණ තිසශබන්තශන්ත. යල ළෙ එය ේවබිාට් පත්රිේල  තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ ේවබිාට් පත්රිේල  

බවආය ලය  ේින්ත ත්ඳහන්ත ශේලට තිසබුණු ීදනි ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 

81 111 ඒ විධිදටය ශයහි ත්ඳහන්ත  තිසශබා ල. යදයත්ලණ කිදා 

එේ ත්ඳහන්ත ේණ ාවහව. ශයලේද  යදයත්ලණ කි ශ ල්  ද ඔ 

විශණෝධදක්කය යු ීශ ඔ හවකිදල ක්කය තිසශබා නිත්ලයි. හවබවයි ඊට 

අයතණ  ශයහි ත්ඳහන්ත ේණ තිසශබා ල  ත්්්  ආහලණ  ශපලශහලණ  

 ්ර රැකිදල  ඍජු රැකිදල   molasses -  ඒ ා ඔ ය් ද්ර ය - ය් පවන්ත 

-  තයයි.  ඒ ත්ඳහල ශදෝතාල  සුළ් ේණ තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  එශහය ා ඔ 011  

ේවබිාට් පත්රිේලශ න්ත මස්රිප් ේණා  ද ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 81 111ක්කය 

නිෂරපලදාද කිරීය තයයි ශයය  යලපෘතිසශය් අණමුම. එදල ශයට්රික්කය  

ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද කිරීය ශ ුවශ න්ත අක්කයේණ  5 111ක්කය 

අ  ය වුමල ා ඔ  අද් ඒ ූමමි ප්රයලමද අ  යයි. ාමු් ත්යලග ඔ 

විසන්ත ේුතණු මස්රිප් ේණ තිසශබා ල යය දවක්කයේල  අක්කයේණ 

 1 111ක්කය ශාලශ යි  ශහක්කයශටදලණ 64 511යි කිදල. ාමු් එදල 

ේවබිාට් පත්රිේලශ  ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද කිරීය 

ශ ුවශ න්ත අක්කයේණ  5 111ේ උක්කය  ගල   යලපත ේණන්තා ඕාෑ 

කිදල ශදෝතාල ේණ තිසබුමල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  අද් එය  යලපෘතිස 

 ලර්ලතල ය තයයි ස්ගට සශදමින්ත එන්තශන්ත. ත්යලග ඔ යලුත වුමල. 

ත්යහණ ත්යලග ඔ එා ල; දා ල.  ත්යලග ඔ යලුත වුමලට  ීදනි ශයට්රික්කය  

ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද කිරීය ත්ඳහල අ  ය බ ට එදල  

ශදෝතාල ේළ  අක්කයේණ  5 111ේ උක්කය  ගල  අද්  අ  ය 

ශ ා ල.  එදල  ීදනි ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 81 111ක්කය  නිෂරපලදාද ේණන්තා 

අක්කයේණ  5 111ක්කය අ  ය බ ට ශදෝතාල ේණ ල  අද අ  ය 

 න්තශන්ත ඊට  ්ල අු බි ඔ ප්රයලමදක්කය කිදල කිදන්තා කිසශත්ර්ය 

ශහරු ත්ලධේ  ාවහව. ආත්න්තා   ශදන්ත ග්ශතල්  ශයද අක්කයේණ 

 5 111ේ  යලපෘතිසදක්කය  ශයද  අශප ණශට් ම් ඔ ත් ඔපත පරිහණමද 

කිරීශ ඔදී  චිේලශ  ම් ඔ ින්ත අක්කයේණ  5 111ක්කය උක්කය  ගල  ත්ඳහල 

ශදලමු ේණා  යලපෘතිසදක්කය. අශප පව, ්ත  ශත් මග   හිඟුණලම  

ේන්තතශ, කිදා සදආයය ීදනි ත්යලග ඔ   ූමමි ප්රයලම එේු 

ේළ් අක්කයේණ 41 111ේට  ්ල  වඩි  න්තශන්ත ාවහව. එශහය ා ඔ 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  අක්කයේණ  5 111ක්කය කිදන්තශන්ත 

අශප ණශට් එේ තවාේ  එේ ේර්ලයලන්තත ල ල ේට අයිතිස  ශ න්ත 

ේණුව  බා වි ල ය ූමමි ප්රයලමදයි. ඒ නිත්ල   ඒ පව්ශතන්ත 

බවආය ් ශ ඔ පි පබඳ  අශප  අශප ත්ව කි, ට  ක්කය ේණන්තා 

ඕාෑේය තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  011  ේවබිාට් 

පත්රිේලශ න්ත ශයය ූමමි ප්රයලමද ම,ආයශ  ශේලශහලයද? ශගලවි 

තාතල ට  ගල කිරීය ත්ඳහල ශහක්කයශටදලර්ල 01 111කුණා්  ශක්කයන්තීද 

 ගල  ත්ඳහල ශහක්කයශටදලර්ල 3 111කුණා්  ේර්ලයලන්තත ල ල  මස් කිරීය 

ශ ුවශ න්ත ශහක්කයශටදලර්ල 011කුණා්. ්ක්කයශේලය ශහක්කයශටදලර්ල 

03 011යි. ශගලවි තාතල ට උක්කය  ගල කිරීය ත්ඳහල ශහක්කයශටදලර්ල 

01 111ක්කය  ේර්ලයලන්තත ල ලශ  ශක්කයන්තීද  ගල  ත්ඳහල 

ශහක්කයශටදලර්ල 3 111ක්කය ත්හ ේර්ලයලන්තත ල ල  මස් කිරීය ත්දහල 

ශහක්කයශටදලර්ල 011ක්කය. ශ ඔේ තයයි 011  මස්රිප් ේණා  ද 

ශදෝතාල . හවබවයි  දවන්ත තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  ේවබිාට් 

පත්රිේලශ න්ත කිදා ල  ේර්ලයලන්තත ල ල  ත්ඳහල ගුව  බන්තශන්ත 

ශහක්කයශටදලර්ල 649.3යි කිද ල. හරි  ේයක්කය ාවහව. එතශේලට 

ශහක්කයශටදලර්ල 011  ශහක්කයශටදලර්ල 649.3 දක්කය ල  අු ී තිසශබා ල. 

813 814 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

දවන්ත අපි අහා ල  ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ලශ  ශක්කයන්තීද  ගල  ත්ඳහල 

ම් ඔ  බල ශදා ලද කිද ල. ශ ඔ ේවබිාට් පත්රිේලශ  කිස තවාේ 

එය ත්යලගය ත්ු ශක්කයන්තීද  ගල ක්කය පි පබඳ  ත්ඳහන්ත ී ාවහව. 

ශහක්කයශටදලර්ල 3 111ක්කය ශක්කයන්තීද  ගල  ත්ඳහල ශ න්ත ේණන්තා පළමු 

ේවබිාට් පත්රිේලශ න්ත ශදෝතාල ේණ තිසශබා ල.  ශ ඔ ේවබිාට් 

පත්රිේලශ  ශක්කයන්තීද  ගල  ත්ඳහල ශහක්කයශටදලර්ල බින්තු යි.  

ශත් ාග  බවආය ්  පව, ්ත බවආය ්  හිඟුණලා බවආය ්  

ේන්තත ශ, බවආය ් ඒ හවය ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ේටය  ඒ 

ේර්ලයලන්තත ල ල  විසන්ත ා්්ු ේණා ද ඔ ූමමි ප්රයලමදක්කය 

තිසශබා ල. ඒ නිත්ල තයයි ඒ ත්යලගය ශහක්කයශටදලර්ල 3 111ක්කය 

ම,ආයශ . ශ ඔ අ ත්රථාලශ  ශක්කයන්තීද  ගල  ත්ඳහල ශේලච් ණ ම් ඔ 

ප්රයලමදක්කය ශ න්ත ේණ තිසශබා ලද කිද ල යය දවා ගන්තා 

ේවයවතිසයි.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔේ වි ල ය 

 යලපෘතිසදක්කය. ශ ඔේ වි ල ය  යලපෘතිසදක්කය ා ඔ අතිස ද  වදග් 

 න්තශන්ත ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල  මස් ේණා ූමමිද පයමක්කය 

ශාලශ යි.  ්වුන්ත කිදා ල  අක්කයේණ  5 111ක්කය ශාලශ යි කිද ල. 

ාමු් ීදනි ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා අක්කයේණ 

 5 111ක්කය අ  ය බ  ේින්ත කිදල තිසශබා ල.   අක්කයේණ  5 111ක්කය 

කිදන්තශන්ත වි ල  ූමමි ප්රයලමදක්කය. එ වනි ූමමිදේ ඒකීද  ගල ක්කය 

 ා උක්කය  ගල ේණන්තා ශදෝතාල ේණා ල ා ඔ  ශ ඔ මුළු  යලපෘතිසද 

පි පබඳ ය පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය  බල ගත යුු  තිසශබා ල. 

ෝවක්කයටරිද මස් ේණා ූමමිද පි පබඳ  පයමක්කය ශාලශ යි.   

011  ේවබිාට් පත්රිේලශ   0119 ේවබිාට් පත්රිේලශ   0163 

ශදෝතාලශ    ශ ඔ හවය ශදෝතාල ේය තිසශබා ල  ීදනි ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා අක්කයේණ  5 111ක්කය අ  ය 

 ා බ . ඒ සද, ය යල ළෙ තිසශබා ල.  අද තමුන්තාලන්තශත්ර ල 

කිදා ල ඊට  ්ල අු ප්රයලමදක්කය කිද ල. අු ප්රයලමදක්කය වුම්   

එය ප්රයලමද අක්කයේණ 51 111 මක්කයය ා ල. අක්කයේණ 51 111ක්කය 

කිදා ශේලට ඒ ප්රයලමද ගවා ්බුයන්ත ල හිත ල බ න්තා. අශප 

ණශට් ූමමිශදන්ත  අක්කයේණ 51 111ක්කය ඒකීද  ගල ක්කය  ා උක්කය  ගල  

ත්ඳහල  ශතෝණල ගන්තා ල ා ඔ   ේර්ලයලන්තත ල ල ූමමිද විතණක්කය 

ශාලශ යි  මුළු ූමමිද ත්ඳහලය පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය ත්ේත්ර 

ේළ යුුයි. ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශයය මුළු ූමමිද - 

මුළු  යලපෘතිසද -පි පබඳ ය පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය ත්ේත්ර ේණ 

ාවහව. හවබවයි  ේර්ලයලන්තත ල ල  මස්ේණා ූමමිද පි පබඳ  පරිත්ණ 

සගයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය සු ේළල. එය පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල  ු පන්ත 

ශයය ේර්ලයලන්තත ූමමිද මස්කිරීය ත්ඳහල එේ ශ  ල ේදී නි,ග  

ේව ශදන්ත ම් ඔ ම,ආය ල. ඊළෙට  ග,්ද ණක්කයක කතශදන්ත ම් ඔ 

ම,ආය ල. ඒ ශ  ලශ දී  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  හිට  

නි ධලරින්තට;  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  අධයක්කයෂ 

තාණල, ණදලට අපි ත්රුතිස න්තත ශ ා ල. නි,ග  ේව ද  බල දීය 

ප්රතිසක්කයශෂරප ේළල.  ඒ  ලශ ය ග,්ද ණක්කයක කතශදන්ත ම් ඔ දීය් 

ප්රතිසක්කයශෂරප ේළල. ුන්ත වනි ම්ය හවටිදට තයයි ශයය ම්ය 

ම,ආයශ . දවන්ත තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශදෝතාල ේණ තිසශබා ම්ය 

තයයි සකිරිදන්තකුණාඹුණ බි ඔ ශේලටත්. ශයය සකිරිදන්තකුණාඹුණ බි ඔ 

ශේලටසන්ත මත්රශත්, ල ශහක්කයටදලර්ල 311ක්කය ම,ආය ල. ශ ඔ 

ශහක්කයටදලර්ල 311 පි පබඳ  පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය හවු ල. ඒ 

පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතලශ  අ ත්ලාශයදී ශයලේක්කයද කිදන්තශන්ත? ඒ 

පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතලශ  තිසශබා ල  "සකිරිදන්තකුණාඹුණ බි ඔ 

ශේලටත් ශයය  යලපෘතිසද ත්ඳහල  බලදීයට නිර්ලශේ  ශාලේණා බ  

ේලුතණිේ  දන්ත ල සටිමි" කිද ල. "ශයදට ශහරු   ුවශය ශයද 

ත ශපෝෂේ ප්රශේ දක්කය නිත්ල්  මින්ත ත්ෑශහා ප්රයලමදේ 

ත්ර ල්ලවිේ  ා ආ ණමදක්කය සතිස නිත්ල්" කිද ල ඒ  ලර්ලතලශ  

ත්ඳහන්ත ශේලට තිසශබා ල. ේවුද එශහය කිදන්තශන්ත?  ා 

ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  අධයක්කයෂ තාණල, ණදල  ා ත්ණ් 

ප්රාලන්තු යහ්යදල.    සකිරිදන්තකුණාඹුණ ශහක්කයටදලර්ල 311ක්කය ම,   

ශ  ලශ  දී  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  අධයක්කයෂ තාණල, 

ත්ණ් ප්රාලන්තු යහ්යදල කිදල තිසශබා ල  "ශයය ම්ය 

කිසශත්ර්ය නිදහත්ර ශාලේළ යුුයි" කිද ල. එුයල කිදල 

තිසශබන්තශන්ත ශයලේක්කයද? එුයල කිදල තිසශබා ල  "සකිරිදන්තකුණාඹුණ 

බි ඔ ශේලටත් ශයය  යලපෘතිසද ත්ඳහල  බලදීය නිර්ලශේ  ශාලේණා 

බ  ේලුතණිේ  දන්ත ල සටිමි. ශයදට ශහරු   ුවශය  ශයද 

ත ශපෝෂේ ප්රශේ දක්කය නිත්ල්  මින්ත ත්ෑශහා ූමමි ප්රයලමදේ 

ත්ර ල්ලවිේ  ා ආ ණම සතිස නිත්ල්" කිද ල. ාමු් දවන්ත 

ශහක්කයටදලර්ල 311 ශහක්කයටදලර්ල 649 දක්කය ල අුීය නිත්ල ශ ඔ 

පලරිත්රිේ හලනිද ාවහව කිදා එේ තයයි තමුන්තාලන්තශත්ර ල 

ශදෝතාල ේණන්තා හදන්තශන්ත. යය කිදා ල  ශහක්කයටදලර්ල 649.3ේ 

ශයය ෝවක්කයටරිද මස්කිරීය ත්ඳහල ශ න්ත ේණා ූමමිශය ා  පරිත්ණ 

සගයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය හවු ල ා ඔ  ඒ පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල  

මස්රිප් ේණන්තා කිද ල. ඒ  ලශ ය යය තමුන්තාලන්තශත්ර ලට 

ශපන්ත න්තා ඔ  ශයය පරිත්ණ සගයී ඔ  ලර්ලතල  ට බ ද  වබුශ් 

ශේලශහලයද කිද ල. අපි දන්තා ල  ශ ඔ නි ධලරින්ත ්ද ේණ ල 

ත්යහණ ඒ ලට අුවයවතිසද ග්ශ් කිද ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  බු,ශ, ස්ත්ල  ා 

නි ධලරි එත්ර.ීද. පල යකුණාඹුණ යහතල  ා ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  අධයක්කයෂ තාණල, ණදලට ද   ිපිශය 

පිටපතක්කය යල ළෙ දවන්ත තිසශබා ල. එය ිපිශය ශීර්ලෂ පලාද හවටිදට 

තිසශබා ල  "ඌ -ශ , ත්රත් ීදනි ේර්ලයලන්තත  යලපෘතිසද ත්ඳහල 

ම් ඔ නිදහත්ර ේණගවනීය" කිද ල.  එය ම් ඔ නිදහත්ර ේණ ගවනීය 

පි පබඳ  ත්ලේච්ඡාල ක්කය තිසබුමල. යල ශ ඔ කිදන්තශන්ත ප න කවද ණතද 

ේල ශය  ජ සුීයක්කය ගවායි. එය ත්ලේච්ඡාලශ  දී  නි ධලරින්තට 

තර්ලතාද ේණ තිසබුමල.   මහත ිපිශය එය නි ධලරිදල  කිදල 

තිසශබා ල  "එය තීණමද පි පබඳ  යල දවුව ්  ශාලසටි බවවින්ත 

මහත රැත්රීශ ඔ දී යවිසන්ත මස්රිප් ේණා  ද නිර්ලශේ දන්ත 

ත් ඔබන්තධශදන්ත අතිසගුත තාලධිපතිසුයලශ  ත්හ අශාකුණා් ේවබිාට් 

අයලතය ුතන්ත ත්හ ණලතය නි ධලරින්තශ  දවඩි ශදෝෂ දර්ල ාදට යල 

 ක්කය  ජ අතණ  ණලතේලරිද අ චිේ  මටු කිරීයට දලය ු පන්ත එය 

ත්් ද සතිස ජ බ  යල වි ර ලත් ේණා අතණ එහිදී දවඩි 

අපහ නතල ට ත්හ බ  ් ස්ශ දාල ට යල ප් ජ බ  

ේලුතණිේ  දන්ත ල සටිමි" කිද ල. 

ඒ කිදන්තශන්ත හිට  තාලධිපතිස ණදල්  ේවබිාට් සයතිස ුත් 

රැත්රීශ ඔදී එය නි ධලරිදලට තර්ලතාද ේණ ල තයයි ශ ඔ අ ත්ණද 

ග්ශ්. තමුන්තාලන්තශත්ර ල දවන්ත එය ක්රිදල ිද මස්රිදට ශගා 

දන්තාද මන්තශන්ත? එශත්ර තර්ලතාද ේණ ල ග් එේෙතල න්තටද  

තමුන්තාලන්තශත්ර ල  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ න්ත 

අුවයවතිසද තිසශබා ල කිද ල කිදන්තශන්ත? ්හ ශ ඔේට ''එපල'' 

කි  ලද කිද ල තාලධිපතිසුයලශ   ේවබිාට් අයලතය ුතන්තශ  

ත්හ ණලතය නි ධලරින්තශ  දවඩි ශදෝෂ දර්ල ාදට  ක්කය වුමලද කිද ල  

කිදා ල. "මහත  යලපෘතිස ත්ඳහල ශදෝජිත ම් ඔ එය ේලණමද 

ත්ඳහල  නු න බවවින්ත එද නිදහත්ර කිරීයට  ා ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  විසන්ත තීණමද ේණ ල තිසශබා ල"ද කිදා ල. 

ත ද  එහිදී උපශදත්ර පරිස් අදලළ  යලපෘතිස ශදෝතාල සුළු 

අශාකුණා් නි ධලරින්තශ  ත්හ්ලකව්  රැත්රීයක්කය ප ් ල 

තිසශබා ල. "ක්කයශෂරත්ර පරීක්කයෂල  සු ේළලට  ශයය ම්ය  නු න ාවතිස 

බ  ්හ කි  ල"ද කිදා ල. එශහය ා ඔ ප නකවද ආ්ුශ  

තාලධිපතිස ණදල්  සයතිස ුත් ඒ  ලශ ය මහළ නි ධලරිුව් බ  

ේණ ල ග් අ ත්ණදටද  තමුන්තාලන්තශත්ර ල් "අ ත්ණදක්කය 

තිසශබා ල" කිදන්තශන්ත කිදා එේ අපි දවා ගන්තා ේවයවතිසයි. ගුත 

නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  සකිරිදන්තකුණාඹුශර්ල ශහක්කයශටදලණ 

649ක්කය -ෝවක්කයටරිද මස් කිරීය ශ ුවශ න්ත- ශයය  යලපෘතිසදට ශ න්ත 

කිරීයට  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  අ ත්ණද ාවහව.  
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[ගුත  අුවණ ස්ත්ලාලදේ  යහතල] 
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ඊළෙට  ශ ඔ ත්ඳහල ශ න්ත ේණුව  බා අශාක්කය ම් ඔ ශයලා ලද 

කිද ල යය දවන්ත තමුන්තාලන්තශත්ර ලශගන්ත දවා ගන්තා ේවයවතිසයි. 

අශාක්කය ම් ඔ ශහලදල ගන්තශන්ත ශේලශහලයද? යය දවක්කයේල "ශයය 

ම් ඔ ශගලීන්ත ත්ඳහල ශබදන්තශන්ත" කිද ල මතල පවහවස්ි  ශපන්තුව ඔ 

ේණ තිසශබා බ . ාවහව. ශ ඔ ල ශගලීන්ත ත්ඳහල ශබදන්තශන්ත ාවහව. 

ශයන්තා බ න්තා. ධයත්රීපල  සරිශත්රා යහ්යදල තා ලරි 

යලත්ශය 01  වනි දල ේවබිාට් ය්් දට මස්රිප් ේණ  ේවබිාට් 

පත්රිේල  තයයි ශ ඔ යශ  අශ් තිසශබන්තශන්ත. "දවාට යහ වි ම් ඔ 

අා ත්ණශදන්ත අ්-ප් ේණශගා ශහරන්ත ශගලවිතවශාහි ශදශදා 

7 511ක්කය පයම  ජ ශගලීන්ත රී  චිේල යහ වි අධිේලරිශය ශගලීන්ත 

හල...." - ඒ අතණ කවවි නයක්කය අ්ත්න්ත ේණා ල. එශත්ර අ්ත්න්ත ේණ ල 

උක්කය  ගල  ත්ඳහල පයමක්කය තය ම් ඔ ශදලදල ගවනීශ ඔ පදාය යත 

ත්ෑය ශගලවිශදකුණාටය ශහක්කයශටදලණ ශදේ බවකවන්ත ශදා ල. හවය 

ශගලවිශදකුණාටය ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය -අක්කයේණ පහක්කය- ශදා ල. 

හවබවයි  කවවි නයක්කය අ්ත්න්ත ේණා ල   ගල ේණන්තා  ළු න්ත උක්කය 

විතණයි කිද ල. ශයය ගුත ත්්ල ට ශගලවි තාතල  පවමිම සටිා ල. 

ශගලවි තාතල ට තයන්ත තීණමද ේණා  ගල ක්කය කිරීශ ඔ අයිතිසද 

තිසශබා ල. හවබවයි  අද ේණ ල තිසශබන්තශන්ත ශයලේක්කයද? තයන්ත  ගල 

ේණමින්ත මන්තාල ම් ඔ ශේල ඔපවනිදට ශදා ල. ්ද ශගල, න්ත 

කිදා ල  ශේල ඔපවනිදට ශදන්තශන්ත ශහක්කයශටදලණ 649යි කිද ල. 

හවබවයි  ශ ඔ ම් ඔ ශයලා ලද? ශ ඔ ල ඌ -ශ , ත්රශත්ර අතීත 

මුුන්ත-මි්තන්තශගන්ත පව ත එා  ඒ ශපලශළලශ  මපුණු  ඒ 

ශපලශළලශ  පත්ර ශ ා  එදට තයන්තශ  ජීවිත ත්ලණද පරිතයලග 

ේණා  ද මිනි නන්තශ  ම් ඔ. තමුන්තාලන්තශත්ර ල ඒ ම් ඔ  ට 

ශයලේද ේණන්තශන්ත? ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය ශගලවිදලට ශදා ල 

කිදා ල. හවබවයි  ශගලවිදලට ශේලන්තශේසදක්කය දයා ල. ඒ  

ශයලේක්කයද? ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය ශගලවිදලට ශදා ල; එහි උක්කය 

 ගල  හවණ ශ ා  ගල ක්කය ේණන්තා බවහව කිදා ල. අවුුතු පහේට 

ප න  ත්යලශ ෝ ාද ේණා ල. උක්කය  ගල  ේශළර ාව්ා ඔ අයින්ත 

ේණා ල. ශයලේක්කයද ශ ඔ ේණන්තා හදන්තශන්ත? ශගලීන්ත ත්ර ලධීා  

තයන්තශ   ගල  තීණමද ේණමින්ත තයන්තශ  ආර්ල ේදක්කය ප ් ල 

ශගා ආ ල. හවබවයි  අද ශයලේක්කයද ේණන්තා හදන්තශන්ත? ශ ඔ 

ශගලීන්ත බ හ්ේලණශදන්ත ශේල ඔපවනි   -ත්යලග ඔ  - 

ශත්ර ේදන්ත  ේ ඔේුත න්ත බ ට ප් ේණන්තායි ශ ඔ හදන්තශන්ත.  

එතවන්ත සට ශගලවිදල ශාලශ යි; එතවන්ත සට ශේල ඔපවනිදේ 

ේ ඔේුතශ ක්කය. එය නිත්ල ශ ඔ ශගලවි තාතල  තයන්තශ  ශගලවි 

 ෘ්තිසශය සට ශේල ඔපවනිදේ රයද විකුණාමා ේ ඔේුතශ ක්කය බ ට 

ප් ේණා ශදෝතාල ක්කය තයයි ශ ඔේ.  

ඊට ප න  ශයලේක්කයද කිදන්තශන්ත? ත  කිදා ල  රී  චිේල 

යහ වි අධිේලරිද ්ලවිත ේණා ම් ඔ බවහවණ කිරීශ ඔ ්රයශ දද 

්ලවිත ේණමින්ත  ලණිත බේදක්කය පා ා ල කිද ල.  දවන්ත ශයලේක්කයද 

කිදන්තශන්ත? ශ ඔ ශගලවි තාතල ට ශදා ම් ඔ ාව ත  ලණිත 

බේදේට් දට් ේණා ල.  ලණිත බේදේට දට් ේණා ල විතණක්කය 

ශාලශ යි. ශ ඔ ශගලවි තාතල  ම් ඔ   උක්කය  ගල ේණ ල  

අත්ර වන්තා අණශගා ෝවක්කයටරිදට විකුණාම ල  වශබා ආදලදශයන්ත 

සදදට එේක්කය තිසදල ගන්තා ල.  ශගලවිදලට ුතපිද,  ක්කයෂදක්කය 

 වබුශමල් ෝවක්කයටරි එේ යහ වි අධිේලරිදට ශදන්තා කිද ල 

සදදට එේක්කය තිසදල ගන්තා ල.  ඒ ත්ඳහල ශගලවිදලශ  ආදලදමින්ත 

සදදට එේේ බේදක්කය ගන්තා ල. ඒ  ලශ ය ශගලවිදලශගන්ත  ලණිත 

බේදක්කය අද ේණා ල. ඒ  ලශ ය ශගලීන්තට උක්කය හවණ ශ ා 

ශයලකුණා්  ගල ේණන්තා ශදන්තශන්ත් ාවහව. එතශේලට  ශ ඔ 

ශේල ඔපවනි   ම් ඔ ශාලශ යිද? ශගලවි තාතල  උක්කය  ට 

බඳිා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ ශගලවි තාතල ට 

අයිතිස  තිසබුණු ම් ඔ.  කවවි නයක්කය අ්ත්න්ත ේණා ල   ලණිත බේදක්කය 

අද ේණා ල  ආදලදශයන්ත සදදට එේක්කය ගන්තා ල. යය ශ ඔ 

 යලපෘතිසද පි පබඳ  මීය ට ේිුව් යු ේළල. 6981 අචිේ 47 දණා 

පලරිත්රිේ පාත අුව  ශ ඔ ූමමි ප්රයලමදට EIA එේක්කය ේළ යුු  

තිසශබා ල. හවබවයි  ශ ඔ ත්යත්රත  ගල ට පරිත්ණ සගවයී ඔ 

 ලර්ලතල ක්කය සු ේණ ල ාවහව.  ෝවක්කයටරිද මස් ේණා ූමමිදට පයමක්කය 

බ හ්ේලණශදන්ත අුවයවතිසද අ ණශගා තිසශබා ල. යය ේින්ත ඒේ 

ශපන්තුව ල. ශ ඔ ත්යත්රත  යලපෘතිසදටය පරිත්ණ සගවයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය 

ේණන්තා ඕාෑ. පරිත්ණ සගවයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය පයමක්කය ශාලශ යි ගුත 

නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ ත්ඳහල  ණල විදයල  පි පබඳ 

සගවයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය ේණන්තා් ඕාෑ. යය ්බුයලට  ශපන්තුව ඔ 

ේණන්තා ඔ.  

විශ රෂශදන්ත  ණලවිදයල  ටිාලේ ඔ ත්හිත ත්රථාලා හතක්කය ශයය 

ප්රශේ ශය තිසශබා බ  හඳුාල ශගා තිසශබා ල. ඒ ත්රථාලා 

ශපලඩිපට්ට ඔ ේණමින්ත තයයි ශ ඔ  යලපෘතිසද ස්ද් ශ න්තශන්ත. 

එතශේලට  අශප ණශට් ම් ඔ ත් ඔපත විාල  ේණා ල; පරිත්ණ 

පේධතිසද විාල  ේණා ල;  ණලවිදයල  ටිාලේ ඔ ත්හිත ත්රථාලා 

විාල  ේණා ල. ශේල ඔපවනිද   ්ප්   දවන්තී ඔ දය ල 

තිසශබා ල. සයවතිස ුත  යන්තත්රී ුත උ්තණ ශදන්තා ඕාෑ එේට 

ශේල ඔපවනි   ත්,ි ින්ත   ්ප්   දවන්තී ඔ දයා ල. 

යන්තත්රී ණශදක්කය ප්රේල දක්කය ේළලය ආ්ු  උ්තණ ශදන්තා ඕාෑ. 

අද ආ්ු  උ්තණ ශදා ල ශ ුව ට ශේල ඔපවනි ත්,ි  ට 

පි පුුත ශදන්තා සවි් තිසශබා ල. ඒශේන්ත ශ්ුත ඔ ගන්තා  ළු න්ත 

ශ ඔ ශේල ඔපවනි ඒ විාල ේලරි  යලපෘතිසද ශ ුවශ න්ත ශයලා ශයලා 

අතට ත්,ි විස ේණන්තා  නදලා ඔද කිදා එේ.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ඊළෙට යය ්බුයලශ  

අ ධලාද ත ් ේුතමේට ශදලමු ේණන්තා ේවයවතිසයි. නි,ග  

ණක්කයක කතද්  යලුුත්ද ණක්කයක කතද් අතණ තයයි ශ ඔ ම් ඔ ප්රයලමද 

තිසශබන්තශන්ත. නි,ග  ණක්කයක කතද කිද ල කිදන්තශන්ත අශප ණශට් 

තිසශබා  ටිාලය ඖෂධ  ාලන්තතණද. යලුුත්ද ණක්කයක කතද කිද ල 

කිදන්තශන්ත අශප ණශට් වි ල  ත  ශපෝෂේ ප්රශේ දක්කය.  ශ ඔ යවස්න්ත 

තයයි උක්කය  ගල ේණා ූමමිද ශ න්ත ේණන්තා හදන්තශන්ත. ශයයින්ත 

තලතිසේ  ාපේධතිසද ශදේට ශ න්ත ශ ා ල.  ාත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  අධයක්කයෂ තාණල, ශ ත් ත්ණ් ශේලටගය 

යහ්යදල ේටයුු ේණමින්ත සටි ේල ශය එුයල ශදෝතාල ේළල  

ශයතවනින්ත අියචිේ්ක්කය හදන්තා ඕාෑ කිද ල. ශ ඔ  ාලන්තතණ ශදේ 

දල කිරීයට අියචිේ්ක්කය හවදීශයන්ත පයමයි  , අි අාුණට 

මුහම ශදන්තා  ළු න්ත කිද ල එුයල කි  ල. හවබවයි, අි යචි 

ේ්ක්කය හදා ල ශ ුව ට අද මුළු උක්කය දලදක්කයය ශ ඔ මුළු ප්රශේ ශය 

හදා ල. එය නිත්ල  ශයය  වදග් ණක්කයක කත පේධතිසද ශබදල ශ න්ත 

ේණා ල. ශයය බි ඔ ප්රශේ ශය තයයි තිසශබන්තශන්ත  චිේලශ  තිසශබා 

වි ල තය ේටු උම ප්රතල . ඒේ හඳුාල ශගා තිසශබා ල. ශ ඔ 

ප්රශේ ශය උක්කය හවදීය නිත්ල ඒ ේටු උම ප්රතල  විාල දට 

ප් ා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, අශාක්කය උක්කය 

ේර්ලයලන්තත ල ල  ට ත ද  බල ගවනීශ ඔ ්රයශ දදක්කය තිසබුමල. 

උ්  ශ න්ත තයයි ශත් ාග ට ත ද ශදන්තශන්ත. ේන්තතශ, 

ම් ඔ  ට ේන්තතශ, ත ල ශදන්ත  ුණ ශදා ල. හිඟුණලාට 

ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රශදන්ත ත ද ශදා ල. පව, ්තට පයමයි ත  

ප්ර රාද තිසශබන්තශන්ත. ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, 

පව, ්ශ්් අද අත්ර වන්තා අු ී තිසශබන්තශන්ත ත ද                  

ශාලයවතිස ීය ශහරුශේලටශගායි. එය නිත්ල පව, ්ශ් අද 

ශහක්කයශටදලණදේට  වශබන්තශන්ත ආත්න්තා   ශදන්ත ග්ශතල් 

ශයට්රික්කය  ශටලන්ත  1ක්කය පයම. ඒ සයි? ත ද ශදන්තා                 

විධිදක්කය ාවහව. ශ ඔ ත්ඳහල ත ද ශදන්තශන්ත ශේලශහන්තද? අපි 

තමුන්තාලන්තශත්ර ලශගන්ත දවාගන්තා ේවයවතිසයි, ශ ඔ හදා 

817 818 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

 යලපෘතිස  ට ත ද  බල ගන්තශන්ත ශේලශහන්තද කිද ල. ෝවක්කයටරිශය 

 ලර්ලතල අුව  කිදා ල, ෝවක්කයටරිදට පයමක්කය ද ත්ේට ත  ීටර්ල 

2,830,000ක්කය ඕාෑද කිද ල.  

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා (විදයා, තා් ණ හා 

පර්ප  ණ රාජය අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன) -  விஞ்ஞொன, 

ததொைில்நுட்ப மற்றும் ஆரொய்ச்சி இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 

ඒේ  වණස්යි. 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යය කිදන්තා ඔ. දවන්ත ශ ඔ එක්කයතණල ප්තණදේ දයල තිසශබා 

දවන්තීය බ න්තා ශේෝ. ශ ඔ ත්යලගය විසන්තය කිදා ල, "ආණ ඔ්ේ 

ද ත්ට ත ද ීටණ  ක්කයෂ 08ක්කය ඕාෑ"ද කිද ල. යය  වඩි ණ කි  ල 

ා ඔ, කි ශ  31,000යි. හරිද? ඒ 31,000 යය කිදන්තශන්ත ්  ශ ඔ 

ශේල ඔපවනිද උපශදෝී ේණ ශගායි. 
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

්බුයල දන්තා ලද, ශ ඔ ෝවක්කයටරිද තිසශබා ල, pooling ්රයද 

කිද ල එේක්කය. එතශේලට ශ න්තශන්ත ශ ඔ  ුණය recycle ේණා 

එේයි. එතශේලට ාව ත සදදට 01ක්කය ් ත ද ඕාෑ ාවහව. 

සදදට 61යි ත ද අ  ය  න්තශන්ත. ශ ඔ ්ක්කයශේෝය recycle  ා ල. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. යය කිදන්තා ඔ. ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ් 

ේළලය පළමුශ නි ද ත්ට ඕාෑ, ත ට ීටණ 0,830,000ක්කය. එතවන්ත 
සට හවය ස්ාය 0,830,000ය අ  ය  න්තශන්ත ාවහව. හවබවයි, 
ආණ ඔ්දට 0,830,000ක්කය ඕාෑ. එතවන්ත සට ආත්න්තා   ශදන්ත ඒ 
ප්රයලමශදන්ත සදදට 01ේට  ්ල  වඩි ප්රයලමදක්කය ඕාෑ. ශ ඔේ 
තයයි ශේල ඔපවනිද කිදන්තශන්ත. යල ශේල ඔපවනිද කිදා එේ 
පි පගන්තශන්ත ාවහව. ප්රයලමද ඊට්  ්ල  වඩියි හලනිද. පළමුශ නි 
ද ත්ට ීටර්ල 0,830,000ක්කය ඕාෑ. ඊට පත්රශත්ර ත ද ඕාෑ ේණන්තශන්ත 
ාව ත ාව ත ාව ත ස්ාපතල ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  ක්රිදල්යේ 
ේණ ශගා දන්තායි. ශ ඔ ත්ඳහල ත ද ශේලශහන්තද ගන්තශන්ත? යල ුුත 
්ශදන්ත. ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ජූි අශගෝත්රු 
 ාශේලට යල ුුත ්ශය  ත ද් හි ශඳා ල. ශ ඔ ශගලවි යහ් ුත ඒ 
ත් ඔබන්තධශදන්ත දන්තා ල. අද් ඒ පළල්   තාතල  යල ුුත ්ද  
සුශළර  පඳක්කය හලණල තයයි  ුණ ටිේක්කය ගන්තශන්ත. එශහය ා ඔ, ාළ 
 පචි ගහන්තා ඕාෑ. ශයතවාස් අනි ලර්ලදශදන්තය ූමගත ත ද ගන්තා 
ඕාෑ. දවන්ත ශේල ඔපවනිද කිදා ත්ලධේද ශයලේක්කයද? ්වුන්ත 
කිදන්තශන්ත් ශ ඔ කිදා එේය තයයි. ශ ඔ ශේල ඔපවනිශය හඬ ශන්ත? 
ත ද ගන්තා ල.  ඊට පත්රශත්ර ත ද එ පදට දයා ල. ගුත නිශදෝතය 
ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, හවබවයි ූමගත ත ද අණශගා යුපිටට විස 
ේළලය ඒ ත ද ාව ත ූමගත ත ද  න්තශන්ත ාවහව.  
 
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගුත යන්තත්රීුයනි, ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ් ේණන්තා 

ත ද ීටර්ල ශද ක්කයෂ අූ දලහක්කය ඕාෑ. ඒේ ස්ත. ඒේට  ව  

හරිගත්රත්න්තා ඕාෑ. පව, ්ශ් ේණන්තශා් එශහයයි. 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ත ද ීටර්ල ශද ක්කයෂදක්කය ශාලශ යි, විසඅට  ක්කයෂදක්කය. 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ාවහව. ාවහව. අත්තය. ඕේ  වණස්යි. ත් ඔපූර්ලමශදන්ත අත්තයයි. 

යය ේණ  යුවෂයදල; ඕශක්කය හිට  ශේාල. වි ර ලත් ේණන්තා. ඕේ 

ත් ඔපූර්ලම අත්තයයි.   
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
යය ඒේ කිදන්තා ඔ. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. යය 

කිදන්තා ඔ. දවන්ත ්බුයල ඒේ කි  ල ශන්ත. එතශේලට යය 
කිදන්තශන්ත ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ්ේ ස්ාදට ත ද ීටර්ල 
2,830,000ක්කය අ  යයි කිද ලයි. [බලධල  කිරීයක්කය] අත්තය කිදන්තා 
එපල. යය ්බුයලට නි වණස් ය ශහලද ල ශදන්තා ඔ. එය 
ශේල ඔපවනිශදන්ත පළ ේළ ප්තණ දවන්තීය යය ්බුයලට 
ශපන්ත න්තා ඔ. හවබවයි, එතශේලට ්බුයල කිදා  ද ත  
ප්රයලමදට  ්ල ඒ ත  ප්රයලමද  වඩි ා ඔ ්බුයල ශයය 
 යලපෘතිසද ාතණ ේණා ලද? දවන්ත යය කිදන්තශන්ත ේර්ලයලන්තත ල ල  
ආණ ඔ්ේ ස්ාශය ත  ප්රයලමද 0,830,000යි කිද ල. ්බුයල 
කිදා ල 081,000යි කිද ල. යය කිදා එේ නි වණස් ා ඔ ්බුයල 
 යලපෘතිසද ාතණ ේණා ලද? 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

යය එය  යලපෘතිසද ාතණ ේණන්තා ශ ඔ ශේල ඔපවනිද යශ  

ශාලශ යි ශන්ත. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අත්තය කිදන්තා එපල. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

දවන්ත යය තමුන්තාලන්තශත්රශගන්ත ප්ර රාදක්කය අහන්තා ඔ. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ස්ත කිදන්තශන්ත යයයි. යය ්බුයලට ශපන්ත න්තා ඔ. මිිදා 

0.8ක්කය; ශද ක්කයෂ අූ දලහක්කය ශාලශ යි. මිිදා 0.8ක්කය කිදන්තශන්ත, 

 ක්කයෂ විසඅටක්කය.   

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

්බුයල යය කිදා ේථාල ් ශපලඩ්්ක්කය අහ ගන්තා. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහලඳයි. ්බුයල ේථාල  ේණා ශ  ල ට යය ්බුයලශ  

ේථාල  අහන්තා ඔ. [බලධල කිරීයක්කය]යය ්බුයලශ  පණම ේථාල ් 

කිදන්තා ඔ. ්බුයලශ  පණම ේථාල ් යල ළෙ තිසශබා ල. ඒේ් 

යය කිදන්තා ඔ. 

819 820 

[ගුත  අුවණ ස්ත්ලාලදේ  යහතල] 
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ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශහලඳයි කිදන්තා. අපි ම් ඔ ශදන්තශන්ත යහතාතල ට. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යහතාතල ට ම් ඔ ශදා ල කිදන්තශන්ත ශයලේක්කයද? ගුත 

නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, යහතාතල ට ම්ය ශදා ල. 

හවබවයි, උක්කය  ට  ්ල  වඩි ශදදක්කය  ගල ේණන්තා බවහව, උක්කය ටිේ 

ඒ ශගල, න්ත ගන්තා ල. උක්කය  ගල ේශළර ාව්ා ඔ ඒ ශගලවිදලශ  

ම්ය ආපහ ගන්තා ල.  ලණිත බේද  ශග න්තශන්ත ශයලේටද?  ශ ඔ ල 

ශගලීන්තශ  ම් ඔ. යතේ තබල ගන්තා. [බලධල කිරීයක්කය] ඒ විතණක්කය 

ශාලශ යි, යය කිදන්තා ඔ.  

 

දවන්ත යය තමුන්තාලන්තශත්රට ශදදක්කය කිදන්තාද? ගුත නිශදෝතය 

ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, එුයල යට බලධල ේණා නිත්ල යය එුයලට 

උ්තණද දී ලය මන්තා ඔ. ශ ඔේ කිදන්තශන්ත ගුත  ක්කයෂරයන්ත 

ශත්ශාවිණ්ා යහතල. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. ්බුයල 

ශ ුවශ න්ත යය ්බුයලශ  ේථාල  කිදන්තා ඔ. “6988 දී  නේශදෝ 

ඌ  ශ , ත්රත්ට ත ් විාල දක්කය ේණන්තා දා ල. යශ  මිත්ර 

ධර්ලයදලත් බ්්ල අයලතයුයල ේුතණු ේලණමල ණලශිදක්කය මස්රිප් 

ේළල. ාමු් එුයල මස්රිප් ේළ කිසය ේුතමකින්ත ත්ඳහන්ත වුශ් 

ාවහව, ශ ඔ ශේල ඔපවනිද ශයලේක්කයද, ශ ඔේ ශේලශහරද තිසශබන්තශන්ත. 

ශ ඔ රිදීයලිදේද කිදා ප්රශේ ශය උක්කය  ගල ේළල. ඒ ප්රශේ ශය 

ශගලවි තාතල ට ණතශදන්ත ුතපිද, 511 ගමශන්ත මදක්කය ුන්තාල. 

ශ ඔ ශහරු  නිත්ලය රිදීයලිදේද ේෘක ක ශත්ර ල යධයත්රථාලාශය  චිේල 

බවචිකුණා  ලඛ්ල කුණා් පිහිශටවු ල. ඒ ේල ශය ුතපිද, 511ක්කය 

කිදන්තශන්ත වි ල  මුද ක්කය. ඒ ශගලවි යහ්ුුතන්තට ුතපිද, 511 

ගමශන්ත දී ල ඒ ප්රශේ ශය වි ල    ශදන්ත උක්කය  ගල ේළල. 

අන්තතිසශ ඔදී ශයලේද වුශ්? ඒ ප්රශේ ශය උක්කය  ගල  

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය අත්ලර්ලථාේ  යලපලණදක්කය බ ට ප් ශ  ල 

ාවතිසශ  ල කවදල. මිනිත්ර න අද් අාලථායි.”  

උක්කය  ගල  අත්ලර්ලථාේ වුමල, මද වුමල, විාල  වුමල. 

ශ ඔශේන්ත අපට ශ්ශණන්තශන්ත ශයලේක්කයද කිදල දන්තා ලද? 

විපක්කයෂශය යන්තත්රී ණදකුණාට සයතිසේයක්කය  වබුමලය, යන්තත්රී ණදල 

සයතිස වුමලය ේට ශේලයි පව්තටද හවශණන්තශන්ත කිදල ශපන්තුව ඔ 

ේණන්තා  ළු න්ත ශන්තද? එුයලය තයයි ශයශහය කි ශ . ඒේ 

යතේ තබල ගන්තා. ශ ඔ ල අපි කිද  ල ශාලශ යි. එුයලය 

කිදා ල, විාල දක්කය වුමල; උක්කය  ගල  හරි දන්තශන්ත ාවහවයි 

කිද ල. එශහයයි කි ශ . [බලධල කිරීයක්කය] එුයල ශගල්ක්කය ශේ , 

කි  ල. "යශ  බ, ල ් දන්තශන්ත ාවහව"යි කිදල එුයල කි  ල. 

අන්තතිසයට බ, ල ශගදණ,  එුයල කවදල. [බලධල කිරීයක්කය] ඒ ල යල 

කිදන්තශන්ත ාවහව. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා.  ලඩි  න්තා. 

යල කිදන්තා ඔ. [බලධල කිරීයක්කය] ්න්තා අහගන්තා. [බලධල කිරීයක්කය] 

ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. [බලධල 

කිරීයක්කය]  ලඩි ශ න්තා ශේෝ. යල කිදන්තා ඔ. ශයන්තා බ න්තා. 

්බුයල අහගන්තා. ශයන්තා ්බුයල කි   ත්යලගය දී  උ්තණද.  

"ස් යිා" පත්රද අණශගා කිද න්තා. "ාීා ීදනි ේ ඔහ ක්කය 

ත්ඳහල ස්ාේට අ  ය ත  ප්රයලමශදන්ත සදදට 91ක්කය ාව ත 

 ක්රීදේණමද ේණයි. එය නිත්ල ස්ාේට අආයතිසන්ත අ  ය  න්තශන්ත 

සදදට 61ක්කය පයණි. උදලහණමදක්කය   ශදන්ත ශදෝජිත බිබි  ීදනි 

ත්යලගශ ඔ ස්ාේට උක්කය ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 41,000ක්කය අ ණා 

ේර්ලයලන්තත ල ල  පටන්ත ගන්තාල පළමු ස්ාශයදී අ  ය  ා ත  

ප්රයලමද ීටණ මිිදා 0.8කි." ඒ කිදන්තශන්ත ීටර්ල  ක්කයෂ 08යි. 

ඒේ දන්තශන්ත් ාවහව ශන්ත. අුය තණශ ඔ ශේල ඔපවනිද හරිදට 

පල් ඔ ේණ  දී ල ාවහව. ශේල ඔපවනිද හරිදට පල් ඔ ේණ ල ුන්තාල 

ා ඔ හරිදට කිදයි. යල ශාලශ යි, ශයශහය කිදන්තශන්ත. 

ශේල ඔපවනිද කිදා ල, ද ත්ේට ීටර්ල  ක්කයෂ 08ක්කය ඕාෑද කිද ල. 

මත්රශත්, ල ශයතවා ශබරිහන්ත ුන්තාල, ීටර්ල 0,80,000යි කිද ල. 

ශයලා ලද ශ ඔ කිදන්තශන්ත? ඒ නිත්ල එුයල කිදා ශේ , ත ් 

පි පගන්තා ඕාෑද? ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, එුයල 

කිදා ල, ීටර්ල 0,80,000යි කිද ල. එද ීටර්ල  ක්කයෂ 08ක්කය කිදල 

්ප  ේශළල්,  යලපෘතිසද ාතණ ේණා ලද කිද ල යල ස න ල. යල 

්ප  ේණා ල, ස්ාේට ීටර්ල  ක්කයෂ 08ක්කය ඕාෑද කිද ල. දවන්ත එද 

්ප   ේළල. දවන්ත ඒ  යලපෘතිසද ාතණ ේණා ලද? 

 
 

ගු අජිත් මාන්නප්පපපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ajith Mannapperuma, what is your point of 

Order?  

 
ගු අජිත් මාන්නප්පපපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශාලයෙ දවීයක්කය ේණන්තශන්ත. ශ ඔ ප්රශේ ශය  ර්ලෂලපතාද 

මිි ීටර්ල 6011් - 6511් අතණ ප්රයලමදක්කය.   

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order in that. 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ශ ඔ වි ලදද බ ලශගා 

හිට  හවයශදාලටය ශයද ශ්ුතමල. යල කි  ල ආණ ඔ්ේ ස්ාශය 

ීටර්ල  ක්කයෂ 08ක්කය ඕාෑද කිද ල. හවබවයි එුයල කි  ල, ඒ ප්රයලමද 

අ  ය ාවහවයි කිද ල. ස් යිා පත්ර ශය දවන්තීය බ න්තා. 

ශේල ඔපවනිශදන්ත කිදා ල, ීටර්ල  ක්කයෂ 08ක්කය ඕාෑද කිද ල. ඒේ 

යතේ තබල ගන්තා. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ශයය ප්රශේ ශය තිසශබා 

ඊළෙ ප්ර රාද ශයදයි. පලරිත්රිේ   ශදන්ත මතල  වදග් ත්රථාලාදක්කය 

ශ ඔ ප්රශේ ශය පිහිටල තිසශබා ල. ශයය ක්රිද ිද ශහරුශේලටශගා 

එද විාල දට ්ලතා ේණා ල.  

ඊළෙට ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි,  අි ප්ර රාද 

පි පබඳ  අ ධලාද ශදලමු ේණන්තා යල ේවයවතිසයි.  ාජීී 

ත්චිණක්කයෂම අධයක්කයෂ තාණල, ණදල  ශදෝතාල ේළල, නි,ග  

ණක්කයක කතද හල යලුුත්ද ණක්කයක කතද එක්කයශේලට ශ ඔේ ශගල් ාෙන්තා. 

හවබවයි, ශයලේක්කයද වුශ්? ශ ඔේ ශගල් ාවඟුශ  ාවහව. හවබවයි 

ශ ඔ උක්කය  ගල  නිත්ල අද ඒ පළල්  ට ශයලේක්කයද සේධ ශ  ල 

තිසශබන්තශන්ත? දවන්ත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා සයතිසුයල කිදා ල, 

අි ප්ර රාද නිත්ල එේ ඝලතාදක්කය ් සේධ වුශ් ාවහවයි කිද ල 

ශේල ඔපවනිද ප්තශර්ල දවන්තීයක්කය දයල තිසශබා ල කිදල. ශ ඔ 

ශගල, ුව් කිදයි, ශේල ඔපවනිශය හඬ.  යල ළෙ තිසශබා ල, ඌ  

ේ ල පශය සු  ජ අි, මිනිත්ර යණම ත් ඔබන්තධශදන්ත ත්චිඛ්යල ශ,ඛ්ා. 

ඌ  ේ ලපශය 0163  ර්ලෂශය  , අි පහණ දීශයන්ත ශදශදශාක්කය 

මිද කවහින්ත තිසශබා ල; අි 06ශදාකුණා මිද කවහින්ත තිසශබා ල. 0164 

821 822 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

 ර්ලෂශය මිනි නන්ත 4 ශදශාක්කය මිද කවහින්ත තිසශබා ල; අි 6 ශදාකුණා 

මිද කවහින්ත තිසශබා ල. 0165  ර්ලෂශය මිනි නන්ත ශද ශදාකුණා මිද 

කවහින්ත තිසශබා ල; අි 9ශද ාකුණා මිද කවහින්ත තිසශබා ල. ඒ විතණක්කය 

ශාලශ යි. 

ගුත නි ශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ශයලාණලග  ත්හ 

 ව,  ලද ප්රශේ ශය 0161 සට 0165 දක්කය ල අි-මිනිත්ර ගවටුයට 

අදලළ ශතලණුුත යල ළෙ තිසශබා ල. පව, ්ත ීදනි ත්යලගය 

ශහරුශේලටශගා සතිස ී තිසශබා විාල ද යල ්බුයලට ශපන්තුව ඔ 

ේණන්තා ඔ. 0161දී අි යණම ත්චිඛ්යල  7යි; මිනිත්ර යණම 3යි; 

 ලරීරිේ හලනි 0යි. 0166දී අි යණම  යි; මිනිත්ර යණම 0යි;  ලරීරිේ 

හලනි 0යි; ශේශපලළ හලනි 56යි. 0160දී අි යණම  යි; මිනිත්ර යණම 

6යි;  ලරීරිේ හලනි 4යි; ශේශපලළ හලනි 55යි. 0163දී අි යණම 0යි; 

ශේශපලළ විාල  665යි. 0164දී අි යණම  යි; මිනිත්ර යණම 6යි; 

 ලරීරිේ ුබ තල 3යි; ශේශපලළ හලනි 66 යි. 0165දී මිනිත්ර යණම 

3යි; අි යණම 3යි;  ලරීරිේ හලනි 5යි; ශේශපලළ හලනි 90යි. 

ේ,පාල ේණ ල බ න්තා.  න්තස් ශගීයට විතණක්කය ුතපිද,  ක්කයෂ 

011ේට  වඩි මුද ක්කය කවහින්ත තිසශබා ල. 

 ාලන්තතණ එ ප ේණ ල, තාතල  අි  ලත්ද ේණා ේව ෑ 

ආ්රයමද ේණ ල, ශ ඔ ේණා  ද විාල ශය ප්රතිසල  තයයි, 

මිනි නන්ත යවශණා ල; අි යවශණා ල; ශග , විාල   ේණා ල.  ඒ 

ශේල ඔපවනි අයිතිසේලණදන්තශ  ශග , ශයශහ ාවහව. ඒශේන්ත 

 ණදලා  බා අදශ  ශග , ශයශහ ාවහව. ශේල ඔපවනිශදන්ත 

ත්,ි විස ේළලය, විස ේණා ත්,ි ගන්තා අදශ  ශේපළ ශයශහ 

ාවහව. ශයහි තිසශබන්තශන්ත, ත්ලයලාය මිනි නන්තශ  ජීවිත. ාවතිස 

වුශ්, ත්ලයලාය මිනි නන්තශ  ජීවිත. ාවතිස වුශ්, ත්ලයලාය 

මිනි නන්තශ  ශේපළ. යව ුතශ්, අශප ණශට් අි ත් ඔපත. 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල එ වනි විාල ේලරී  යලපෘතිසදක්කය තයයි ේවඳ  ල 

තිසශබන්තශන්ත. 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, අද උක්කය  ගල  ආර්ල ේ 

  ශදන්ත  ක්කයතිසය්  යලපෘතිසදක්කයද කිදා ේලණමද  යල ්බුයලශ  

අ ධලාදට ශදලමු ේණ ා ල. යල ශපන්තුව ඔ ේණා ල, ත්ණ් 

ශේලටගය යහ්යදල මතලය්  වදග් ත්මීය ක්කයෂමදක්කය ේණ ල 

මස්රිප් ේණා  ද  ලර්ලතල ක්කය. ඒ  ලර්ලතල ට අුව , ශ ෝේශය 

 වඩිශදන්තය උක්කය  ගල ේණා ණට බ්රීද ද. බ්රීද ශය අුය ජී ා 

ත්් දක්කය ප තිසා හල උක්කය  ගල ේණා ස්ත්රත්රික්කයේ අතණ 

ත් ඔබන්තධදක්කය තිසශබා ල. බ්රීද ශය තාතල ශගන්ත අුය ජී ා 

ත්් දක්කය උ න න්තශන්ත, උක්කය  ගල ේණා ප්රශේ    ජී ්  ා 

තාතල . ඒ ශදේ අතණ ඍජු ත් ඔබන්තධදක්කය තිසශබා ල. එක්කයත්් 

තලතීන්තශ  ත්චි ර්ලධා  ව්ත්ටහශන්ත -UNDP- යලා  ත්චි ර්ලධා 

දර්ල ේදන්තට අුව  "ප්රා ඔබුශේෝ"  කිදා ස්ත්රත්රික්කයේශය එය අගද 

සදදට 1.438යි. ීදනි නිෂරපලදාද ේණා "අ ගවුත්ර" කිදා 

ේ ලපශය එය අගද සදදට 1.358යි. ත්ලයලායශදන්ත ජී ා 

ත්් ද සදදට 1.5ට  ්ල අුයි කිදන්තශන්ත, අත්ලධය ත්් ශය 

ප්රශේ . බ්රීද ශය ශයය ේ ලප ශදේ ශ ාය ණට , ශ ත් 

ත්ව කුණාශ ල් ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ශ ෝේශය 

ුපප්ය ණට , 01 අතණට "ප්රා ඔබුශේෝ" කිදා තාපදද සුළ් 

 ා ල. ඒ සයි? ප්රධලා  ගල , උක්කය  ගල . ඒ  ලශ ය ශ ෝේශය 

ුපප්ය ණට , 61 අතණට "අ ගවුත්ර"  කිදා ේ ලපද ප් 

 ා ල. ඒ අුව  ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, තාතල ශ  

ජී ා ත්් ද උත්ත්ර කිරීයට ශයය උක්කය  ගල  කිසශත්ර්ය ්ලතා 

ශ  ල ාවහව. ්ලතා ේශළර ශේලතවාේටද කිදල යල ්බුයලට 

ශපන්තුව ඔ ේණන්තා ඔ. ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, උක්කය 

 ගලශ  ආදලදය ශේලශහලයද එන්තශන්ත කිදල බ මු.  

එදල කි  ල, "ශයය ත්යලගය මිිදා 675ක්කය ආශදෝතාද 

ේණා ල." කිද ල. අද කිදා ල, ඒ ප්රයලමද ශ්ල ර්ල මිිදා 

650ක්කය කිද ල. හවබවයි ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, උක්කය 

පර්ලශයෂම ආදතා කිදා ල, ශ ඔ ආශදෝතාද අුව  

ත්ලයලායශදන්ත ශයය ප්රශේ ශදන්ත ශහක්කයශටදලණදේට ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත  5ේ උක්කය අත්ර වන්තාක්කය ගන්තා  ළු න්ත කිද ල. 

ශහක්කයශටදලණ ශදේේටය අත්ර වන්තා එන්තශන්ත, ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

631යි. අද තිසශබා  ටිාලේය අුව  උක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත එේක්කය 

ුතපිද, 5,000 ගමශන්ත විකුණාමන්තා  ළු න්ත කිදල සතමු. 

ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය  ගල කිරීය ත්ඳහල මිනි නන්ත 7ශදශාක්කය 

අ  යයි. එා ඔ, ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය  ගල කිරීය ශ ුවශ න්ත 

මිනි නන්ත 7ශදශාකුණාශ  අ  යතල  තිසශබා ල. 

එතශේලට ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත 631  පන්තදලශහන්ත  වඩි ේණ  හශතන්ත ශබු ලය, 92,857යි. ඒ 

කිදන්තශන්ත එක්කයශේශාකුණාශ   ලර්ලක කේ ආදලදය ුතපිද, 90,857යි. 

ඒ අුව  ධදනිේ ආදලදය ුතපිද, 054යි. ශ ඔ උක්කය සද, ය 

විකුණාණු ්, සද, ය ආදලදය ශ ත් ත්ව කුණා ්, ශේශාකුණාට 

ද ත්ේට ුතපිද, 054යි හ ඔබුශ න්තශන්ත ගුත  නිශදෝතය  ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි.  

අද තමුන්තාලන්තශත්ර ල පව, ්ශ් කවහින්ත බ න්තා. යල ළෙ 

තිසශබා ල, ඒ අදශ  පඩිාඩි ශ,ඛ්ාද. තමුන්තාලන්තශත්ර ල 

කිදා ල, උක්කය ින්ත ඒ තාතල ශ  ජී ා ත්් ද උත්ත්ර වුමලද 

කිදල. යල ශ ඔ ශපන්තුව ඔ ේණන්තශන්ත ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි, පව, ්ශ්, නිෂරපලදේදන්ත උක්කය විකුණාමල  වබුණු 

ආදලදයයි. පව, ්ශ්, ධයත්රීාන්තද යහ්යදල උක්කය විකුණාණු ලට 

පත්රශත්ර  වබුණු ආදලද ඔ  ලර්ලතල  ශයශත්රයි; ්හ උක්කය ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත 3.4ක්කය නිෂරපලදාද ේණ තිසශබා ල. ඒ උක්කය    ටිාලේය 

ුතපිද, 6,34,892යි. ්හ ශ   ගලශ න්ත  වබුණු ආදලදය ුතපිද, 

1,34,892යි. ්හ ඒ ුතපිද, 6,34,892ය ශේල ඔපවනිදට ශග  ලට 

පත්රශත්ර ත  ්හ මදයි, ුතපිද, 60,318ක්කය.  අුය තණශ ඔ උක්කය ටිේ 

අණශගා විකුණාණු ලට පත්රශත්ර ඒ  යහ්යදලට ශේල ඔපවනිශය 

මද   ශග න්තා ්  ළු න්ත ශ  ල ාවහව. ්හ ශේල ඔපවනිදට 

මදේලණශදක්කය. යල ළෙ තිසශබා ල, ්හශ  ආදලද ඔ   ලර්ලතල . ඒ 

ආදලද ඔ  ලර්ලතල  අුව  එේ ේන්තාදක්කය ම ණ ශ  ල අශාක්කය 

ේන්තාදට දාශේලට ප නකවද ේන්තාදට කවද විදදය 

ශේල ඔපවනිදට ශග  ලය මතිසරි මද ශග ල ගන්තා ුතපිද, 

ශද ශළලත්ර දහත්ර ුන්තසද දහත්දක්කය යස්.  

ත ුණට් යල ළෙ තිසශබා ල, අශබ්ලසචිහ යහ්යදලට උක්කය 

විකුණාණු ලට පත්රශත්ර තිසශබා ආදලදය පි පබඳ  ලර්ලතල කුණා්. ්හ උක්කය 

විකුණාමල තිසශබා ල. අද ශ ාශේලට ශයලේද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත? 

අ ත්ලාශයදී  ්හ ුතපිද, 6,257ේ මදේුතශ ක්කය ී තිසශබා ල. 

ත ් ශගලවි යහ්යශදකුණාශ  ආදලද ඔ  ලර්ලතල ක්කය යල ළෙ 

තිසශබා ල. ඒ  ලර්ලතල  අුව  උක්කය ටිේ විකුණාණු ලට පත්රශත්ර ්හ් 

ුතපිද, 36,300ේ මදේුතශ ක්කය. ඒ  ලශ ය යල ළෙ තිසශබා ල, 

 ලන්තතිස තල යහ්මිද උක්කය විකුණාණු ලට ප න   වබුණු ආදලදය 

පි පබඳ  ලර්ලතල ක්කය. සද ේන්තා කිහිපදක්කය මද ශ  ල තිසශබා ල. 

අද ශ ාශේලට සද ශේල ඔපවනිදට 0,93,921ේ මදේලරිදක්කය.  

සද ත  ේන්තා හත අටක්කය උක්කය  ගලේණ විකුණාණු ්  ශේල ඔපවනිශය 

මද  ටිේ ශග ල ගන්තාට විධිදක්කය ාවහව. එය නිත්ල ශේලශහලයද  

තාතල    ශ  ජී ා ත්් ද උත්ත්ර වුශ්? ඊළෙ ට අශබ්ලසචිහ 

යහ්යදලශ  ආදලද ඔ  ලර්ලතල  යල ළෙ තිසශබා ල. ්හ ා ඔ ශපලඩි 

උක්කය ශතලගදක්කය විකුණාමල තිසශබන්තශන්ත.  ුතපිද, 8,000යි, ආදලදය 

 බල තිසශබන්තශන්ත. ඒ ුතපිද, 8,000ය ශේල ඔපවනිදට මද ශග ල 

තිසශබා ල.  ඒ් ුතපිද, 6,45,000ක්කය මද ශග න්තාට තිසශබා ල. 

ශ ඔ ත්ර ලධීා   ව් ේණ ශගා  සටි ශගලවි තාතල  අද 

ශේල ඔපවනිේලණදලශ  මද ේලණදන්ත බ ට ප් ශ  ල තිසශබා ල. 

යල ළෙ තිසශබා ල, ශය්තලාන්තද යහ්යදල උක්කය විකුණාණු ලට 

පත්රශත්ර   වබුණු ආදලදය පි පබඳ විත්රතණදක්කය. ්හ උක්කය වි ල  

ප්රයලමදක්කය එා ඔ ශයට්රික්කය  ශටලන්ත  88.0ක්කය නිෂරපලදාද ේණ 

823 824 

[ගුත  අුවණ ස්ත්ලාලදේ  යහතල] 
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තිසශබා ල. ්හශ  ආදලදය ුතපිද, 4,14,251ක්කය.   ාමු් ්හ ඒ 

මුළු ආදලදයය ශේල ඔපවනිදට ශග  ලට පත්රශත්ර ්හ අද් මදයි, 

ුතපිද, 0,17,510ේ මුද ක්කය. උක්කය ටිේ ගන්තා ල, ශේල ඔපවනිදට 

ශදා ල. අුය තණශ ඔ ශේල ඔපවනිද ශපලශහලණ  ට, බීත   ට, 

හලන්තා ුන්ත ත්,ි ටිේ ් ශග ල ගන්තාට ශාලහවකි ශ  ල 

තිසශබා ල. 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ත ුණට් යල ළෙ 

තිසශබා ල, සරිදල තිස  යහ්මිදශ  ආදලද ඔ  ලර්ලතල . සද 

නිෂරපලදාද ේණ තිසශබා ල, උක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත  03.09ක්කය;  

පි පත්ර නණු ඒ ල ශයට්රික්කය ශටලන්ත 63.6ක්කය. සද ුතපිද, 6,54,000ේ 

උක්කය නිෂරපලදාද ේණ තිසශබා ල. සදට ශයලේද ශ  ල 

තිසශබන්තශන්ත? අද් ශේල ඔපවනිදට ුතපිද, 6,34,000ේ  

මදේලරිදක්කය. ශයලේද ශ ඔ ශ  ල තිසශබන්තශන්ත?  බ්රීද ශය්  උක්කය 

 ගල ේණා ප්රශේ    තයයි අුය ජී ා ත්් ද  තිසශබන්තශන්ත. 

අද ශයලේක්කයද සේධ ශ  ල  තිසශබන්තශන්ත? අද් පව, ්ත  ආශ්රිත  

ශගලවි තාතල ශ  ත්් ද කවහින්ත බ න්තා. ්වුන්තශ  ජීවිත  ට 

සේධ ශ  ල තිසශබන්තශන්ත ශයලේක්කයද? ්වුන්ත අද් ත්යලගශ ඔ 

මදේලණදන්ත බ ට ප් ශ  ල තිසශබා ල. එය නිත්ල ශ ඔ ත්යලගශ ඔ 

මදේුත න්ත බ ට ප් ශ ා එේ හවණ ශ ා කිස ක්කය ශයයින්ත 

සේධ ශ  ල ාවහව. හවබවයි තිසශබා ප්ර රාද ශයලේක්කයද ගුත 

නිශදෝත ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි? ම් ඔ අක්කයේණ දහත්ර ගමාක්කය 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශේල ඔපවනි  ට ශදා ල. 

2015  ර්ලෂශය, ශ ඔ ආ්ු ට ේින්ත ආ්ු , ශ්ෝ,  චිේල 

ත්යලගයට පරිහණමද ත්ඳහල ශදශයෝදරින්ත ශහක්කයටදලර්ල 011ක්කය - 

අක්කයේණ 511ක්කය- ුන්තාල. ශ්ෝ,  චිේල ත්යලගයට පරිහණමද ත්ඳහල 

කුණා්ල වශ න්ත ශහක්කයශටදලර්ල 411ක්කය - අක්කයේණ දලහක්කය- ුන්තාල.  ඒ 

අුව  ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශදන්ත අක්කයේණ  6,500ක්කය ුන්තාල. 

හවබවයි ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය තාතල ශ  ත්් ද 

ශයලේක්කයද?    

ශයතවා තිසශබා ල, නි ලත් ත්චි ර්ලධා ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ න්ත 

ේළ ත්මීය ක්කයෂමදේ  ලර්ලතල ක්කය. "ශයලාණලග  පවු, 0,644ේට 

ශගදක්කය හදල ගන්තාට තවාක්කය ාවහව. මආයක්කය, ශපල, අු, මටිශණස් 

පව,ප් 947ක්කය.  තලතිසේ නි ලත් ත්චි ර්ලධා අධිේලරිශය  

ශයලාණලග  ේලර්ලදල ද ශහ ප ේණයි. " කිද ල එහි ත්ඳහන්ත  ා ල.  

ශයලාණලග   ස්ත්රත්රික්කයේශය ජී ්ශ ා පවු, 0,644ේට ශගදක්කය  

හදල ගන්තා ම් ඔ ාවහව. ාමු් තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශයලේද 

ේණන්තශන්ත?  ශගලවි තාතල ට ම් ඔ ශදා ලද කිදල ඒ ම් ඔ 

ශේල ඔපවනි   ට ගවට ගහ ල, තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශගලවි තාතල  

ශේල ඔපවනි    හ, රමිේදන්ත, ේ ඔේුත න්ත බ ට ප් ේණ 

තිසශබා ල. හවබවයි ශයලාණලග  ජී ් ශ න්තා ශගදක්කය ාවතිස 

මිනිත්ර න මන්තා ල. ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය, 2,644ේට  ශගදක්කය 

හදල ගන්තාට ම්යක්කය ාවහව. හවබවයි, තමුන්තාලන්තශත්ර ල ම් ඔ 

අක්කයේණ දහත්ර ගමාක්කය ශේල ඔපවනි  ට ශදා ල. ශේල ඔපවනි  ට 

ශදා ල විතණක්කය ශාලශ යි, ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි. 

යල මතලය  ග කීශයුවයි කිදන්තශන්ත, ඌ  පළලශ් විතණක්කය ශ ඔ 

ත්යලග ඔ  ට දී  ම් ඔ ින්ත අවුුතු හත, අටක්කය තිසත්රශත්ර බු  වබි ල 

ාවහව. ත්තදක්කය බු  වබි ල ාවහව! හවබවයි, බු  වබි ල තිසශබන්තශන්ත 

මහළ නි ධලරින්තට ත්හ ශේ පල ේදන්තට. ශේල ඔපවනිද ම්ය 

ගන්තා ල, ශේ පල ේදලට බේද ශග ා ල. ශේල ඔපවනිද ම්ය 

ගන්තා ල, මහළ නි ධලරින්තට බේද ශග ා ල. හවබවයි, 

ශේල ඔපවනි  ට තාතල ශ  ත් ඔප් ප ණ ල තාතල ට සු වුණු 

ශත්තක්කය ාවහව කිද ල යතේ තබල ගන්තා. ශ ඔ ල අශප ණශට් උපන්ත-

නූපන්ත පණ ඔපණල  ට අයිතිස ම් ඔ, ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි. ඒේ නිත්ල කිසශත්ර්ය ශයය ම් ඔ ත් ඔපත විවිධ 

ත්යලග ඔ  ට ශදා එේ  නු න ාවහව. යය දවා ගන්තා ේවයවතිසයි, ශ ඔ 

විධිදට  බල ුන්තුව ත්යලග ඔ ශයලා ලද කිද ල. ශ ඔ ත්යලගය 

සචිගපපූුතශ  ත්යලගයක්කයද කිද ල කිදා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, යය ග්තල, විත්රතණදක්කය. 

සචිගපපූුතශ  ිදල පස්චි ව ේණ  විත්රතණදක්කය තිසශබා ල, ඊට අයතණ  

කිස ක්කය ාවහව.  ශ ඔ ත්යලගය ශේලශහන්තද ආශ  කිද ල කිදන්තා. 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල කිදා ල, සචිගපපූුත ත්යලගයට ශ ඔශක්කය 

ශේලටත්ර ින්ත සදදට 89ක්කය අයිතිසයි කිද ල. හවය දලය් ශ ඔ 

විාල ේලරී  යලපෘතිසද පිටිපත්රශත්ර හිට   ලචිකීද ත්යලගයට සදදට 

61ක්කය අයිතිසයි. යහ වි අධිේලරිදට සදදට 6ක්කය අයිතිසයි කිද ල එේ 

තවාේ කිදා ල. ත  තවාේ කිදා ල, "සදදට 8ක්කය 

ශේල ඔපවනිදට අයිතිසයි, සදදට 61ක්කය   චිේලශ  ත්යලගයට අයිතිසයි, 

සදදට  6ක්කය ශගලවි තාතල ට අයිතිසයි, සදදට 6ක්කය යහ වි 

අධිේලරිදට අයිතිසයි." කිද ල. යහ වි අධිේලරිද ශේල ඔපවනි   

ශේලටත්ර ගන්තා එේ ශාලශ යි තිසශබන්තශන්ත. ඒ පළල්   ම් ඔ 

ත් ඔපත තාතල ට ේළයාලේණමද ේණ ල, ්වුන්තශ  ජී ා 

ත්් ද උත්ත්ර කිරීය ශ ුවශ න්ත ම්ේ්  බල දීය තයයි යහ වි 

අධිේලරිශය ේලර්ලද ්ලණද විද යුු  න්තශන්ත. ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි,  ඒ ශ ුව ට සු ශ  ල තිසශබා ශේ ශයලේක්කයද? ශ ඔ 

ම් ඔ ත් ඔපත - පරිහණමද ේණ ල අශප ණශට් තාතල ශ  ජීවිතද 

මත්රත්ණහට ශගා දන්තා  ළු න්ත  වදග්ය ත් ඔපත.- ශයුයන්ත ල 

ත්යලග ඔ  ට ප ණමින්ත තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, අශප ණට කිද ල 

කිදන්තශන්ත ත් ඔප් වි ල  ප්රයලමදක්කය තිසශබා ණටක්කය ශාලශ යි. 

අපට යහල දව වන්තත ආර්ල ේ ත් ඔප් ාවහව. අශප ණශට්  වදග්ය 

ත් ඔපත තයයි, ම් ඔ ත් ඔපත. ශ ඔ ම් ඔ ත් ඔපත මතල ශහලඳින්ත 

ේළයාලේණමද ේශළර ාව්ා ඔ, ශ ඔ ම් ඔ ත් ඔපත මතල ශහලඳින්ත 

අපි උපශදෝකව ේණ ග්ශ් ාව්ා ඔ ශයලේක්කයද අශප ණටට  සු 

ශ න්තශන්ත? ශ ඔ ණශට් තාතල ශ  නි ලත් අ  යතල  ශ ුවශ න්ත, 

්වුන්තශ  අශාකුණා් පරිහණම අ  යතල ශ ුවශ න්ත,  ා 

ත්චිණක්කයෂමද ශ ුවශ න්ත,  ා ජීීන්තශ  අ  යතල ශ ුවශ න්ත, ත  

ශපෝෂේ ප්රශේ  ශ ුවශ න්ත ත්හ  ගල න්ත ශ ුවශ න්ත මතල ශහලඳින්ත 

ශ ඔ ම් ඔ ත් ඔපත ේළයාලේණමද ේළ යුු  තිසශබා ල. අපි  ා 

ත් ඔපත ආණක්කයෂල ේණ ගවනීය ශ ුවශ න්ත ම් ඔ ේළයාලේණමද 

ේණන්තා ඕාෑ. අපි  ා ත්ුන්තශ  ජීවිත ආණක්කයෂල ේණ ගවනීය 

ශ ුවශ න්ත ම් ඔ ත් ඔපත ේළයාලේණමද ේණන්තා ඕාෑ. අපි ත  

ශපෝෂේ ප්රශේ  ආණක්කයෂල කිරීය ශ ුවශ න්ත ම් ඔ ත් ඔපත 

ේළයාලේණමද ේණන්තා ඕාෑ. අපි මිනි නන්තශ  නි ලත් ත්හ 

අශාකුණා් අ  යතල ශ ුවශ න්ත ම් ඔ ත් ඔපත ේළයාලේණමද 

ේණන්තා ඕාෑ. අපි ාගණ, පලණ ,, යචි-යල ් ශ ුවශ න්ත ශ ඔ ම් ඔ 

ත් ඔපත ේළයාලේණමද ේණගන්තා ඕාෑ.  

අශප ණශට් තිසශබන්තශන්ත  ර්ලග කිශ ෝමීය ටර්ල  5,610යි. අශප ණට, 

ශ ෝේශය ණට , අතණ වි ල  තා ඝා් දක්කය තිසශබා ණටක්කය. 

අශප ණශට්  ර්ලග කිශ ෝ මීය ටණ එේේ මිනි නන්ත 343ක්කය ජී ් 

ශ ා ල. එද සශයරිේල ට්  ්ල  වඩියි. ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි, ේවා්ලශ  ග්ශතල්  ර්ලග කිශ ෝ මීය ටණදේ 

එශේලශළලත්ර ශදායි ජී ් ශ න්තශන්ත. ඕත්රශේිදලශ   ර්ලග කිශ ෝ 

මීය ටණදේ ුන්තශදායි ජී ් ශ න්තශන්ත. අශප ණශට් ජී ් ශ ා ල, 

343ක්කය. අශප ණට, වි ල  තා ඝා් දක්කය තිසශබා ණටක්කය. ඒේ නිත්ල 

අශප ණශට් ම් ඔ ත් ඔපත අතිස ද  වදග්. ශ ඔ  වදග් ම් ඔ ත් ඔපත 

ේළයාලේණමශයදී මීය ට  ්ල  වදග් විධිදට 

එද  ේළයාලේණමද කිරීය ශේශණහි තමුන්තාලන්තශත්ර ල අ ධලාද 

ශදලමු ේළ යුු ාවේද?  

යය තමුන්තාලන්තශත්ර ලශගන්ත අහන්තශන්ත එේ ේලණමදයි. ශ ඔ 

විධිදට ම් ඔ අක්කයේණ දහත්ර ගමන්ත ශේල ඔපවනි  ට  බල දී ල 

ශ ච්  ශත්ත ශයලේක්කයද? තමුන්තාලන්තශත්ර ලට කිදන්තා  ළු න්තද, 

පව, ්ත ේර්ලයලන්තත ල ලශ න්ත, පව, ්ත තාතල ශ  ජීවිතද 

උත්ත්ර වුමල කිද ල. ශත් ාග  ේර්ලයලන්තත ල ලශ න්ත, ශත් ාග  

තාතල ශ  ජීවිත උත්ත්ර වුමල කිද ල? එශහය උත්ත්ර වුශ් ාවහව. 

825 826 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ඒේ යතේ තබල ගන්තා. අද් ඒ තාතල  ශේල ඔපවනි   

මදේුත න්ත බ ට ප් ශ  ල තිසශබා ල. ශ්ෝ, ත්යලගය 

ශේශත්,  ගල ේළල. ශේශත්,  ගලේුත න්ත ළෙ  ව් ේණ  

ේ ඔේුත න්තශ  ජීවිත උත්ත්ර වුමලද? ාවහව. අශප ණශට් ම් ඔ 

අක්කයේණ දහත්ර ගමාක්කය ශේශත්,  ගල ේණන්තා ශ්ෝ, ත්යලගයට 

ුන්තාල කිද ල ඒ තාතල ශ  ජීවිත උත්ත්ර වුශ් ාවහව. 

ශේල ඔපවනිේලණදන්තශ  ත්හ ශේල ඔපවනිේලණදන්තශ  පගල ට, 

ශේල ඔපවනිේලණදන්තශ  ශේලමිත්ර මුද ට, ශේල ඔපවනිේලණදන්තශ  

ධාදට දට් වුණු ශේ පල ේශදෝ, ශේල ඔපවනිේලණදන්තශ  

ධාදට දට් වුණු මහළ නි ධලරින්ත විතණයි ත්චි ර්ලධාද ී 

තිසශබන්තශන්ත. ශයයිුව් සේධ ශ න්තශන්ත ඒේය තයයි.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, අශප ණට ම් ඔ අු 

ණටක්කය;  වඩි තා ඝා් දක්කය තිසශබා ණටක්කය. අපි අහන්තශන්ත, එ වනි 

ණටක්කය විසන්ත ශය වනි දව වන්තත ම් ඔ දට කිරීශ ඔ  යලපෘතිසදක්කය 

ශේල ඔපවනිදක්කය හණහල අපි  බල ස්ද යුුද කිද ලයි. ඒේ 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල අුවයත ේණා ලද?  

යල දවක්කයේල, යහින්තද අයණීණ සයතිසුයල හ ඔබන්තශතලට ම් ඔ 

පි පබඳ ප්ර රාශයදී , -එතවා අක්කයේණ 65,000ක්කය පි පබඳ ප්ර රාශයදී- 

ඒ ශගලවි තාතල ශ  පව ව්ය පි පබඳ ්, ්වුන්තශ  ශගලවිතවන්ත 

ේටයුු ත්හ ්වුන්තශ  ජී ා ත්් ද ාෙලසටුීය ත්ඳහල ශ ඔ 

ම් ඔ   අ  යතල  පි පබඳ ් ේථාල ේළල. හවබවයි, ශයතවා 

අක්කයේණ  5,000ක්කය. ශේල ඔපවනිද කිදා ේථාල   න්තශන්ත ඒ ප්රයලමද 

අක්කයේණ  5,000ක්කය ශාලශ යි කිද ලයි. උක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

80,000ක්කය හදන්තා අක්කයේණ  5,000ක්කය ඕාෑ බ  011  

තමුන්තාලන්තශත්ර ලයයි කි ශ . ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81,000ක්කය හදන්තා 

අක්කයේණ  5,000ක්කය ඕාෑ කිද ල 0119දී තමුන්තාලන්තශත්ර ලයයි 

කි ශ . ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81,000ක්කය හදන්තා අක්කයේණ  5,000ක්කය ඕාෑ 

බ  0163දී තමුන්තාලන්තශත්ර ලයයි කි ශ . අද තමුන්තාලන්තශත්ර ල 

කිදා ල, ''ාවහව, අක්කයේණ 51,000ක්කය සතිස'' කිද ල. අක්කයේණ 

50,000ක්කය වුම් ශ ඔ ණශට් මපුණු මිනි නන්තශ  ම් ඔ.  

විශ රෂශදන්තය ඌ -ශ , ත්රශත්ර මන්තශන්ත ගුත නිශදෝතය 

ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, අශප ණශට් බ්රිතලාය අධිණලතය ලදීන්තට 

එශණහි  ත්ටන්ත ේණ  මුුන්ත මි්තන්තශගන්ත පව ත එා, යහල 

ත්චිත්රේෘතිසදක්කය, මතිසහලත්දක්කය, ශප්රෞඪත්් දක්කය තිසශබා තාතල ක්කය. ඒ 

තාතල  සචිගපපූුත ශේල ඔපවනිදේ  හ, ේ ඔේුත න්ත බ ට ප් 

ේණන්තාට තමුන්තාලන්තශත්ර ල ම් ස්ද යුුද? යල කිදන්තශන්ත, ාව ත 

ආශදෝතාදන්ත පි පබඳ තමුන්තාලන්තශත්ර ල ේ,පාල ේණ ල බවිද 

යුු බ යි. සයි, තමුන්තාලන්තශත්ර ලට බවරි?   ක්කයෂරයන්ත 

ශත්ශාවිණ්ා ණලතය අයලතයුයල එදල වි ලදශයදී කි  ල, ශ ඔ උක්කය 

 ගල  ශ ුවශ න්ත ේන්තතශ, ම් ඔ ශ න්ත ේණ ල තිසශබා ල. 

ේන්තතශ,  ලරියලර්ලග තිසශබා ල. ේන්තතශ, තිසශබා ල යහල 

ත ල දක්කය. එශහය ාව්ා ඔ, ඒ හරිශදන්ත දා ල, යහ වි ගශේ 

අු ගචිගල ක්කය ''ේළු ගෙ'' කිද ල. ඒ ේළු ගශෙන්ත අ  ය ා ඔ 

ේන්තතශ,ට  ුණ ශගශාන්තා  ළු න්ත. ඒ නිත්ල  ුණ ප්ර රාදක්කය 

යු ශ න්තශන්ත ාවහව. ම් ඔ ප්ර රාදක්කය යු ශ න්තශන්ත ාවහව. 

Factory එේක්කය තිසශබා ල. එතවා තමුන්තාලන්තශත්ර ල ද ේ 

ගමාල ක්කය තිසත්රශත්ර,- [බලධල කිරීයක්කය] 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

යය හිතන්තශන්ත, දවාට යලත් ගමාේට මත්රත්ණ ල ණතශදන්ත දී ල 

තිසශබා ල ආශදෝතේශදකුණාට ආශදෝතාද ේණන්තා.  

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යය අහන්තශන්ත ශයච් ණයි. [බලධල කිරීයක්කය] ්බුයල කිදා එේ 

හරි. දවන්ත දී ල තිසශබා ල කිද ල අපි උපේ,පාද ේණමු. හවබවයි, 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශ ඔ ත් ඔපත ගවා ශය වනි උාන්තු ක්කය දවක්කය ජශ  

ාවහව ශන්ත? දවන්ත ද ේ කීදක්කයද? අවුුතු විත්රත්ේට  ්ල  වඩි 

ේල දක්කය ශ ඔ ම් ඔ ත් ඔපත ේව ෑ ට කවහින්ත තිසබුමල. Factory 

එශක්කය machines ස්ුත ල. තමුන්තාලන්තශත්ර ල  යලපෘතිසදක්කය හවුශ  

ාවහව, ශ ඔේ ශගල් ගන්තා ඕාෑ, ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  මස්රිදට 

ශගශාන්තා ඕාෑ,-  [බලධල කිරීයක්කය] ් . [බලධල කිරීයක්කය]  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අපි උක්කය ේර්ලයලන්තතද ්ලණ ගන්තා ශේලට ේන්තතශ,ට  යලපෘතිස 

ගමාල ක්කය හවු ල. එශහය හවුශ  ාව්ශ් ාවහව. ඒ  යලපෘතිස 

ක්රිදල්යේ ේණ ගන්තා බවරි වුමල. ඒශක්කය ස්ත ත්් ද ඒේයි.   

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යය කිදන්තශන්ත් ඒේ තයයි. බවරි වුශ් ශ ා ශයලේක්කය ් 

නිත්ල ශාලශ යි. ඒ ශේල ඔපවනි ින්ත සහ ල, කීදක්කය ශදා ලද 

කිද ල. ඒේට ශ ඔ ණශට් තාතල   ග කිදන්තා ඕාෑද? 

තමුන්තාලන්තශත්ර ඒේ දන්තා ල.  

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත යන්තත්රීුයනි, ්බුයලට ත  විාලඩි පහේ ේල දක්කය 

තිසශබා ල. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

් , යය ේථාල  අ ත්න්ත ේණා ල. 

 ගුත ණලතය සයතිසුයනි, හරි  වදග් ශ ත් කි ශ ල් ්බුයල 

දන්තා ල, ේන්තතශ, ීදනි factory එේ ආණ ඔ් කිරීය ත්ඳහල චීා 

ත්යලගයක්කය ආ  බ . ඒ චීා ත්යලගශයන්ත මත්රත්ණ ශ  ලය සහශ , 

ශදා රැකිදල ගමා ගවා ශාලශ යි; හදා factory එේ ගවා 

ශාලශ යි; factory එේට ශදලදා ත්,ි ගවා ශාලශ යි. 

"සයතිස ණදලට කීදද?" කිද ලයි සහශ . ඒේ තයයි සේධ වුශ්. 

[බලධල කිරීයක්කය] ් . ඊට්  ්ල උ්ට. යය දන්තා ල. යය 

'සයතිස ණදල' කිදල කි ශ  ටිේක්කය ශබ්ලශණන්තායි. එදලට කීදද 

කිද ල සහ ල. ශ ඔ ණශට් ේර්ලයලන්තත පේධතිසදටයි, ම් ඔ ත් ඔපතටයි 

සේධ වුශ් ඕේ තයයි. තයන්තට  වශබා කුණාට්ටිද යත තයයි 

ත්චි ර්ලධාද තීණමද වුශ්. යය අහන්තශන්ත ශ ඔ  යලපෘතිසද් ඊට 

 ්ල ශ ාත්ර ශ න්තශන්ත ශේලශහලයද කිද ලයි. පවණණි උදලහණම 

ශදත් බවූ ේ ය ශ ඔ  යලපෘතිසද් ක්රිදල්යේ කිරීශ ඔ දටි අණමුම 

තිසශබන්තශන්ත තයන්තට  වශබා ශේලමිත්ර කුණාට්ටිද යතයි.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ශ ඔ පළලත වි ල  ශදහි 

 ගල ක්කය තිසශබා පළලතක්කය. හවබවයි, ශයලේක්කයද ශ න්තශන්ත? ශදහි 

කුණාණු ශ  ල විස ේණා ල. හවබවයි, තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශදහි ේ, 

තබල ගවනීය ත්ඳහල ශදහි සඹු, ේණ ේ, තබල ගවනීශ ඔ factory 

එේක්කය ගවා ශදෝතාල ේණන්තශන්ත ාවහව. එශහය ේළල ා ඔ ඒ 

තාතල ශ  ජී ා ත්් ද උත්ත්ර යට්ටයේට ශගා එන්තා 

 ළු න්ත. බිබිශ, තිසබුණු දව වන්තත, මතලය ණත් ් ත්හ  ටිාලය 

ශදල් ඔ ත් ඔපත අද විාල  ශ  ල තිසශබා ල. ේෘක කේර්ලය 
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[ගුත  අුවණ ස්ත්ලාලදේ  යහතල] 
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ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  අද් අුවයත ේණ ල තිසශබා ල, ශ ඔ පළල්   

ශදල් ඔ  ට ම් තිසශබා ල කිද ල. ඒ  ලශ ය තයයි ණඹුටන්ත. ගුත 

නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ග ඔපහ  වනි පළල්   ණඹුටන්ත 

හවශදා  ලණදට  ්ල ශ ාත්ර  ලණදේ තයයි ශයලමණලග  ණඹුටන්ත 

හවශදන්තශන්ත.  ේල දේට මහතදී ණඹුටන්ත  ගල  පි පබඳ  යලපෘතිසදක්කය 

ශගා කවදල. අද ඒ  යලපෘතිසද ශේලශහරද තිසශබන්තශන්ත කිද ල 

බවආයශ ල්, අද ඒ ණඹුටන්ත  ගල  යලපෘතිසද තිසශබන්තශන්ත ධර්ලයදලත් 

බ්්ල හිට  අයලතයුයලශ  ශහරශන්ත - ්ශ්- විතණයි. ඒ පවළ 

ශගලවි තාතල ට ශබුශ  ාවහව. අද් ධර්ලයදලත් බ්්ල හිට  

අයලතයුයලශ  ශගදණ ණඹුටන්ත  ්තක්කය තිසශබා ල. හවබවයි, ඒ 

ණඹුටන්ත ඒ පළලශ් හදන්තා  ළු න්ත. ඒ  ලශ ය ණබර්ල කිදන්තශන්ත් 

ඒ පළලශ් පුුත න්තා  ළු න්ත  ගල ක්කය.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ඒ  ලශ ය ඒ පළලතට 

ේෘක කේර්ලය ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  විසන්ත අුවයත ේණා  ද ශ්ෝග 

වි ල  ප්රයලමදක්කය තිසශබා ල. ගුත ණලතය අයලතයුයනි, ඒ ශ්ෝග 

පි පබඳ  තමුන්තාලන්තශත්ර ල  යලපෘතිසදක්කය අණශගා එන්තා. ඒ 

තාතල ශ  ණඹුටන්ත  ගල   යලපත ේණන්තා. එශහය ාව්ා ඔ 

අුය තණශ ඔ ණබර්ල  ගල , එශහය ාව්ා ඔ ශදල් ඔ  ගල  එතවා 

ප්ර ිත ේණන්තා තමුන්තාලන්තශත්ර ලට  ළු න්ත. ශදහි ේ, තබල 

ගවනීශ ඔ  යලපෘතිසදක්කය, අන්තාලස  ගල ක්කය සතිස ේණන්තා  ළු න්ත. 

පලරිත්රිේ   ශදන්ත හිතේණ, ණටට හලනි ශාල ා, ශගලවි 

තාතල ශ  ජී ා ත්් ද් උත්ත්ර  ා ශය වනි  යලපෘතිස 

ගමාල ක්කය ශයය පළල්   ක්රිදල්යේ ේළ යුු  තිසශබා ල. ඒ 

ත්ඳහල හවකිදල  තිසශබා ල. හවබවයි, තමුන්තාලන්තශත්ර ල ඒ කිස ක්කය 

ක්රිදල්යේ ේණන්තශන්ත ාවහව. හවබවයි, තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශ ඔේට 

සුළ් ේණ ල තිසශබා ල, උක්කය විතණක්කය ශාලශ යි, කවනිීදරිදල් 

  න්තා. කවනිීදරිදල ින්ත විුිද හදන්තා යහිදචිගශන්ත 

ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය හවු ල; ක්රිදල්යේ ශ ා ලද? ේ,පාල ේණ ල 

බ න්තා. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

කවනිීදරිදල    ල විුිද හදා ේර්ලයලන්තත ල ල ුාක්කය 

තිසශබා ල. එේක්කය- 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

් . ුාක්කය තිසබුමල. හවබවයි යතේ තබල ගන්තා, ශදේක්කය  වහ ල 

කිද ල. 
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ, යහිදචිගාශය ශාලශ යි. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහර ලහවට ේර්ලයලන්තත ල ල   වහ ල. යල ශ ඔ කිදන්තශන්ත,-[බලධල 

කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. ඒ කිදන්තශන්ත, ේර්ලයලන්තත ල ල පහක්කය 

ආණ ඔ් ේළල. ශදේක්කය  හ ල තිසශබා ල. [බලධල කිරීයක්කය] 

යහිදචිගාශය ශාලශ යි, ණශට්ය.  
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශහර ලහවට එේක්කය  හ ල තිසශබා ල. [බලධල කිරීයක්කය] ේර්ලයලන්තත 

 ල ල ශදේක්කය දවන්ත ශහලඳටය ේණශගා දා ල. බත දලශය එේක්කය 

ේණා ල. 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යල කිදන්තශන්ත එේක්කය  හ ල තිසශබා ල කිදා එේයි. යල ඒේ 
ත් ඔබන්තධශදන්ත  ලදදේට පවටශ න්තා දන්තශන්ත ාවහව. [බලධල 
කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තාශේෝ. තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශගලවි 
තාතල ට ශහක්කයශටදලර්ල ශදේක්කය ශදන්තා agreement  එේක්කය 
ගහා ල,  ගල ේණන්තා  ළු න්ත උක්කය විතණයි කිද ල. දවන්ත 
කවනිීදරිදල  ට ශ ාය ම් ඔ ශදා ලද? ශේලශහද ශ ඔශක්කය එශහය 
ත්ඳහාක්කය තිසශබන්තශන්ත? ේවබිාට් පත්රිේලශ  තිසශබන්තශන්ත ශගලවි 
තාතල ට ශහක්කයශටදලර්ල ශදේ බවකවන්ත ශදා ල කිද ල.  හවබවයි, 
කවවි නයක්කය අ්ත්න්ත ේණා ල උක්කය විතණයි  ගල ේණන්තා ඕාෑ කිද ල. 
තමුන්තාලන්තශත්ර ල ප්තණ   දයා ල, " ාවහව, ශ ඔශක්කය 
කවනිීදරිදල් හදා ල  යිට් හදන්තා, ශ ඔශක්කය කිරි ග යින්ත පල ාද 
ේණන්තා් ශදා ල, ශ ඔශක්කය තෘම ූමමි් හදා ල" කිද ල.  හවබවයි, 
ඒ කිස ක්කය ේවබිාට් පත්රිේලශ  ාවහව. ේවබිාට් පත්රිේලශ  
පවහවස්ි  තිසශබන්තශන්ත ශගලවි තාතල ට ශහක්කයශටදලර්ල ශදේක්කය 
ශදා ල, හවබවයි  ගල ේණන්තා  ළු න්ත  න්තශන්ත උක්කය විතණයි 
කිද ලයි. යට කිදන්තා, කවනිීදරිදල  ට ම් ඔ දී ල තිසශබා ලද, 
ශ න්ත ේණ ල තිසශබා ලද කිද ල. කිරි ග යින්ත පල ාදට ම් ඔ 
ශ න්ත ේණ ල තිසශබා ලද කිද ල කිදන්තා. ශේලතවාද ම් ඔ 
ශදන්තශන්ත? එතශේලට කවනිීදරිදල  ට ම් ඔ ශදන්තශන්ත  කවනිීදරිදල 
විතණක්කය හදන්තා ඕාෑයි කිද ල කවවි නයක්කය ගහ ලද? කිරි ග යින්ත 
පල ාදට ම් ඔ ශදන්තශන්ත කිරි ග යින්ත විතණක්කය සතිස ේණන්තා 
ඕාෑයි කිද ල කවවි නයක්කය ගහ ලද? එශහය ඒ ල ාවහව. ඒ ල නිේ ඔ 
තාතල  දවුව ් කිරීය ත්ඳහල හද ල තිසශබා- 

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත යන්තත්රීුයනි, ශ  ල  අ ත්ලායි. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි,  බා යලත්ශය ුන්ත වනි 

දල ාව ත යහිදචිගාශය ශ ලකුණා රැත්රීයක්කය  ේවඳ ල තිසශබා ල, ශ ඔ 

ශයශහයුය මත්රශත්, ල  ාජීී ත් ඔප් ත්චිණක්කයෂම සයතිසුයල 

හවටිදට ේටයුු ේණ  දවන්ත  ලරියලර්ලග හල ත ත් ඔප් 

ේළයාලේණම සයතිසුයල හවටිදට ේටයුු ේණා අශප ගුත 

ගලමිණී විජි් විතදමුණි ද ශත්ලයිත්ල සයතිසුයලට ්ලණ ශදන්තා. 

ශයලේද, එුයලට  ළු න්ත ශ විආය, ශ ඔේ තාතල ් එක්කයේ ත,ආය 

ේණ ශගා දන්තා. අපි ත්හතිසේදක්කය ශදා ල, ශ ඔ  ආේලණශයය  

විාල ේලරී  යලපෘතිස ශ ඔ ණටට ශගාව, ල ණශට් පරිත්ණ 

පේධතිසදට්, ණශට් ආර්ල ේදට්, තාතල ශ  ජී ා ත්් දට් 

ේණා  ද හලනිද ාව ත් ේණන්තා ම් ශාලශදා බ ට. ශ ඔ 

 යලපෘතිසද ශ ුව ට ඒ ශගලවි තාතල ශ  ජීවිත උත්ත්ර කිරීය 

ශ ුවශ න්ත, ේෘක කේර්ලය ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  අුවයත ේණ තිසශබා, 

පරිත්ණ පේධතිසද ආණක්කයෂල  ා, ධත  විවිධ් ද ආණක්කයෂල ේණා, 

ත  ශපෝෂේ ප්රශේ  ආණක්කයෂල  ා,  ාගහාද ආණක්කයෂල  ා, අි 

ත්හ මිනිත්ර ගවටු ඔ අ ය  ා, ශගලවි තාතල ශ  ජී ා ත්් ද 

උත්ත්ර  ා  යලපෘතිසදක්කය තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශදෝතාල ේණන්තා. 

එ වනි  යලපෘතිසදක්කය ත්ලර්ලථාේ ේණ ගවනීය ශ ුවශ න්ත අශප 

පව්ශතන්ත ත්හද ශදන්තා ූ දලා ඔ. හවබවයි, ශය වනි  යලපෘතිසදේට 

අපි ත්හද ශදා ල ශ ුව ට, ශ ඔේ ාතණ කිරීය ත්ඳහල ගත හවකි 

සදආය ක්රිදලයලර්ලග ගන්තාල බ  ප්රේල  ේණමින්ත යල ාතණ ශ ා ල. 

ශබලශහලය ත්රුතිසයි.  

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ශදෝතාල  ත්ර ණ කිරීය, ගුත නිහල, ග පප්තිස යන්තත්රීුයල. 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු නිහාල් ගලප්පපත්ින  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, ඌ  ශ , ත්රත් 

තාතල ශ  මූිේ අයිතිස ලසේ ඔ ආණක්කයෂල කිරීය ත්ඳහල ශගශාා 

 ද ශ ඔ විශිෂරට ශදෝතාල  යල මතල ේවයව්ශතන්ත ත්ර ණ ේණා ල. 

 

[අ.්ල. 60.16] 

 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධාන අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறொைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சரும் மகொவலி அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ වි ලදද 

ආණ ඔ්ශයදීය යල එේ ේලණමදක්කය ත්ඳහන්ත ේණන්තා ඕාෑ. ගුත 

ගදන්තත ේුතමලතිස ේ සයතිසුයල අද ස්ා " චිේලදීප" ප්තණශය 

තිසබුණු  ලර්ලතල ක්කය නි වණස් ේළල. ඒේ යය් තහවුුත ේණා ල. 

තාලධිපතිසුයලශගන්ත එුයල එශහය ආදතා ම,ීයක්කය සු ේණ 

ාවහව. අයලතයලචි   ට ගවළශපන්තශන්ත ාවතිස ආදතා ම, ල 

තිසශබා ල  ඒ ල ශදන්තා දා ල කිද ල  වණස් ප්ර ෘ්තිසදකුණායි ඒ පළ 

ශ න්තශන්ත.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි.  "අද" ප්තණශය මු, පිටුශ ය 

තිසශබා ල  "පළල් ත්්ල්ල  ට් හවු, පල ාදක්කය" කිද ල. ඒ 

 ලශ ය ප්රලශේශීද ත්්ල  ාගණ ත්්ල  යහාගණ ත්්ල  ට් හවු, 

පල ාදක්කය අුවගයාද ේණන්තා දා ලයි කිද ල ත්ඳහන්ත ශ ා ල.  

ශ ඔේ් ත් ඔපූර්ලම අත්තය ප්ර ෘ්තිසදක්කය. ශ ඔ පි පබඳ  කිසු 

ත්ලේච්ඡාල ක්කය ේණ ශහෝ එශහය  ව් පි පශ ළක්කය ස්ශ් ාවහව. අපි 

එක්කයත්් තාතල නිදහත්ර ත්න්තධලාද විධිදටයි තණග ේණන්තශන්ත.  

එශහය හවු, පල ාදක්කය සතිස ශ න්තා අ ත්රථාල ක්කය ාවහවයි කිදා 

එේ් යල ත්ඳහන්ත ේණා ල. අපි තද්හමද කිරීය ශ ුවශ න්ත අපි 

ේටයුු ේණා ල. අපි එද තද්හමද ේණා ල.  

අද ස්ා  වදග් ත්ලේච්ඡාල ක්කය ප තිසා ශ  ලශ   වබී තිසශබා 

ශේටි ශ  ල  සුළත යල ේලණමල කිහිපදක්කය පි පබඳ  ත්ඳහන්ත  

ේළ යුු ශ ා ල. එේක්කය තයයි උක්කය ේර්ලයලන්තත ල ල  ාව්ා ඔ 

ීදනි නිෂරපලදා ේර්ලයලන්තත ල ල  පි පබඳ  ේථාල ේණා ශේලට 

ශයලා ත්් දන්ත ුළ වුම් අපට අයතේ ේණන්තා බවහව  

පව, ්ත ත්හ ශත් මග  ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේක්කය ආණ ඔ් ශ  ල 

තිසශබා ල   ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේ හණහල ත්ලධනීද  ක්කයෂම 

වි ල  ප්රයලමදක්කය  ලශ ය අත්ලර්ලථාේ  ජ අ ත්රථාල් අපට  ලර්ලතල 

ශ  ල තිසශබා ල කිදා එේ. ඒ  ලශ ය  ව,  ලද ාගණද 

නිර්ලයලමද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත  ඒශක්කය ත්ලර්ලථාේ් ද තිසශබන්තශන්ත 

පව, ්ත ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  ත්හ ඒ  ගලේුත න්ත හණහලද 

කිදා එේ් අපි ත්ඳහන්ත ේළ යුු ශ ා ල.  ශත් මග  ාගණද 

නිර්ලයලමද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත් ඒ ආශ්රිත  තාතල  ජී ් 

ශ න්තශන්ත් ඒ ේර්ලයලන්තත ශදේ ආශ්රිත යි කිදා එේ් අපි 

පි පගන්තා ල. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශ ඔ ණටට ශගන්ත ා ීදනි 

ප්රයලමද ද ඔ ප්රයලමදකින්ත අ ය ේණ ගන්තා ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල 

ශදේය ප්රශදෝතා ් ත්් දේට ප් ශ  ල තිසශබා ල.  

අපි  ලර්ලක කේ  සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල මිිදා 311් - 411් 

අතණ මුද ක්කය ීදනි ආාදාද කිරීය ත්ඳහල  වද ේණා ල. ශ ඔේ 

අතිසවි ල  මුද ක්කය. 016   ර්ලෂශය විතණක්කය යූ එත්ර  ශ්ල ර්ල මිිදා 

343ේ ීදනි අපි ශ ඔ ණටට ශගාව, ල තිසශබා ල. අශප ණශට් ශ ඔ 

ේර්ලයලන්තතද ේණගත හවකි  තිසබිදදී තයයි ශ ඔ ණටට ශ ඔ තණ ඔ ීදනි 

ප්රයලමදක්කය ආාදාද ේණන්තශන්ත.  

ශ ඔ  ාශේලට අශප ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  වහි ල තිසශබා බ  

ත්ඳහන්ත වුමල. හිඟුණලා ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  ආදී 

ේර්ලයලන්තත ල ල සද, ය් දවන්ත පටන්ත ගන්තා අ  ය බ  යල 

හිතා ල. දවාටය් ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල පටන්ත ගන්තා අ  ය 

ේටයුු ේණ ල තිසශබා ල. ත්යහණ ේර්ලයලන්තත ල ල පටන්ත අණශගා 

තිසශබා ල. ශ ඔ ණටට අ  ය ීදනි ින්ත ත්ව කිද යුු ප්රයලමදක්කය 

ශ ඔ ණට ුළ නිෂරපලදාද ේණ ල   අශප විශේ  විනියද මුුත ේණ 

ගවනීය්  ඒ ආශ්රිත  රැකිදල නිර්ලයලමද ේණ ගවනීය් තයයි අශප 

ණතශය බ ලශපලශණල්ු  බ ට ප්ශ  ල තිසශබන්තශන්ත. [බලධල 

කිරීයක්කය] 016   ර්ලෂශය යූ එත්ර  ශ්ල ර්ල මිිදා 343ේ ීදනි 

ආාදාද ේළල කිද ල තයයි අපට දවාගන්තා  වබි ල 

තිසශබන්තශන්ත. ඒ ප්රයලමද ඊට  ්ල  වඩි ශ න්තා  ළු න්ත. යට 

 වබි ල තිසශබා  ලර්ලතල  අුව යි යල   කි ශ . 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යූ එත්ර  ශ්ල ර්ල මිිදා 343ට  ්ල  වඩියි. 

 
ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශ න්තා සතිස. ීදනි ආාදාද ේණා ප්රයලමද දවන්ත එන්තා 

එන්තාය  වඩිශ  ල තිසශබා ල. 0167 අවුුතේද  ාශේලට ඒ 

ප්රයලමද මීය ට්  ්ල  වඩි ශ ා ල. ශයලේද  අද ශ ශළඳ ශපලශළර 

ීදනි   මි   වඩිශ  ල තිසශබා නිත්ල. ශ ඔ අභිශදෝගදට අපට 

ස්කවන්ත ස්ගටය මුහම ශදන්තා සු  ා ල. ශ ෝේශය ණට ින්ත ීදනි 

 වඩිශදන්තය පලවිච් ව ේණා ණටක්කය තයයි අශප ණට. අපි ඒ ලයින්ත 

 ලර්ලතල තිසද ල ශන්ත තිසශබන්තශන්ත.  වඩිශදන්තය බ් ේා ණට තයයි 

අශප ණට; අශප ණට තයයි  වඩිශදන්තය මිරිත්ර ේා ණට; අපි 

 වඩිශදන්තය ශපල, ේා ණට; අපි  වඩිශදන්තය ීදනි පලවිච් ව ේණා 

ණට. ඒ ල ා ් න්තා ේටයුු ේණන්තා බවරි බ  අපි දන්තා ල. 

හවබවයි  ශ ඔ ණටට ඒ හෙක්කය ශේ , ශගාව, ල තයයි අපි පලවිච් ව 

ේණන්තශන්ත.  එයින්ත ීදනි ප්රධලායි.   අපි  වඩි ණ බ් ේෑ ලට ේයක්කය 

ාවහව  අශප ණශට්  වඩි ණ නිෂරපලදාදක්කය තිසශබා නිත්ල. හවබවයි  

ත්ව කිද යුු ප්රයලමදේ ර  -  වඩිය ප්රයලමදේ ර - ීදනි ශ ඔ ණටට 

ශගාව, ල තයයි අපි පලවිච් ව ේණන්තශන්ත.  ශ ඔ ත්ඳහල  වද  ා 

අතිසවි ල  ධාත්රේන්තධද - විශේ  විනියද ප්රයලමද - මතිසරි ේණ 

ගවනීය පි පබඳ  ත්ව කි, ට  ක්කය කිරීය ශේශණහි තයයි ණතද 

 වඩි ණ උාන්තු ක්කය දක්කය න්තා ඕාෑ.  

ගුත අුවණ කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල ේලණමල කීපදක්කය  

ත්ඳහන්ත ේළල. එුයලට  වරැස් ශතලණුුත  වබුමලද කිදා එේ 

පි පබඳ  එුයල ාව ත ශත්ලදල බවීය  වදග්  ා ල. අක්කයේණ 

 5 111ක්කය අපි ශ ඔ ේටයුු ත්ඳහල ශදලදල ගන්තශන්ත ාවහව. අක්කයේණ 

41 111ක්කය තයයි දවාට ශ ඔ ත්ඳහල  බල ශදන්තා ේටයුු ේණන්තශන්ත. 

ශය වනි  යලපෘතිසදක්කය අ ත්රථාල කීපදේදී ආණ ඔ් ේණන්තා ේටයුු 

ේණ ල තිසශබා ල.  011  අවුුතේශේ ශ ඔ  ලශ   යලපෘතිසදක්කය පටන්ත 

ගන්තා ූ දලා ඔ ශ  ල තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය 0119 අවුුතේශේ් 

ශ ඔ  ලශ   යලපෘතිසදක්කය පටන්ත ගන්තා ූ දලා ඔ ශ  ල තිසශබා ල. ඒ 

ශදේටය  වඩිද ණටට  ්ල ල දලයී  යලපෘතිසදක්කය බ ට ශ ඔ 

 යලපෘතිසද ප් ේණන්තා අපි ේටයුු ේණා ල.  

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

්බුයල අක්කයේණ 41 111ක්කය කිද ල කිදා ල ා ඔ අපි ඒේ 

පි පගන්තා  ෑත්රතිසයි. ාමු් 011   0119 අවුුතු   ේවබිාට් 

පත්රිේල යල ළෙ තිසශබා ල. ඒ ේවබිාට් පත්රිේල ශදශක්කයය කිද ල 

තිසශබා ල  "ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද ේළ යුුයි. ඒ 

831 832 
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ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81 111  නිෂරපලදාද ේණන්තා අක්කයේණ  5 111ක්කය 

අ  යයි" කිද ල. ශය ණ ේවබිාට් පත්රිේලශ  ත්ඳහන්ත ශ  ල 

තිසශබන්තශන්ත ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81 111ක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා ඕාෑ 

කිද ලයි. ාමු් ඒ ත්ඳහල අ  ය ම් ඔ ප්රයලමද ශය ණ ේවබිාට් 

පත්රිේලශ  ත්ඳහන්ත ශ  ල ාවහව. ම් ඔ ප්රයලමද ශේලපයමද 

කිද ල ශ ඔ  තලශ  ේවබිාට් පත්රිේලශ  ත්ඳහන්ත ශ  ල ාවහව ශන්ත. 

ශ ඔ  තලශ  ේවබිාට් පත්රිේලශ  ත්ඳහන්තශ  ල තිසශබන්තශන්ත් 

ශයට්රික්කය ශටලන්ත  81 111ක්කය ා ඔ අපි උපේ,පාද ේණා ල  එදල 

ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81 111 නිෂරපලදාද ේණන්තා අක්කයේණ  5 111ක්කය 

අ  ය වුමල ා ඔ  - 

 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

යය ්බුයලශ  උපේ,පාද පි පබඳ   වරැේදක්කය කිදන්තශන්ත 

ාවහව. ශයලේද  යල් යහ වි ත්චි ර්ලධා ණලතය අයලතය ණදල 

විධිදට ප් වුශ් මීය ට ද ත්ර කීපදේට ශපණයි. ඒ තාුශර්ල  ව් 

බලණ ගන්තා් ේින්ත තයයි යල ශ ඔ වි ලදදට ත් ඔබන්තධ ශ න්තශන්ත. 

ඒ අ ත්රථාල ශදේටය  වඩිද  අශප ණටට  ලසදලදේ  ා විධිදට තයයි 

ශ ඔ  යලපෘතිසද ක්රිදල්යේ ශ න්තශන්ත. ්බුයලය ත්ඳහන්ත ේළ 

ආේලණදට  ඒ ශ  ලශ  ශහක්කයශටදලණ 3 111ක්කය ශක්කයන්තීද  ගල ට 

ශදන්තා තීන්තු ේණ ල තිසබුමල. ාමු් ශ ඔ ශ  ල  එේය 

ශහක්කයශටදලණදක්කය ් ශක්කයන්තීද  ගල ේට ශදන්තා බ ලශපලශණල්ු 

 න්තශන්ත ාවහව ඒේ අපි  බ  එේ තද්හමදක්කය කිද ල යල 

කිදා ල. ඒ  ලශ ය  ත් ඔපූර්ලම ම් ඔ ප්රයලමද හවටිදට  බල 

ශදන්තා දන්තශන්ත ශහක්කයශටදලණ 649යි. ශහක්කයශටදලණ 649ක්කය තයයි 

ශ ඔ  තලශ   බල ශදන්තශන්ත. 011  ශදෝතාල ට්  0119 

ශදෝතාල ට්  ්ල අු ම් ඔ ප්රයලමදක්කය තයයි ශ ඔ  තලශ   බල 

ශදන්තශන්ත. අනික්කය සදආය ම් ඔ  බල ශදන්තශන්ත ඒ ප්රශේ ශය 

තාතල ට. ඒ අදට තයයි  ගල ේණන්තා අ ත්රථාල   බල ශදන්තශන්ත. 

එක්කය ශේශාකුණාට ශහක්කයශටදලණ ශදේ බවකවන්ත  බල ශදන්තා ේටයුු 

ේණා ල.  

ඒ අදට  ලර්ලක කේ  ුතපිද,  ක්කයෂ 9ේ විතණ ආදලදයක්කය 

 බලගන්තා  ළු න්ත ශ යි කිද ල අපි බ ලශපලශණල්ු ශ ා ල. 

එයින්ත ුතපිද,  ක්කයෂ 5ේ පයම මුද ක්කය  ල්ද ශ ත්  බලගන්තා 

 ළු න්ත ශ යි කිද ල අපි උපේ,පාද ේණ ල තිසශබා ල. ඒේ 

ත ් ත්ණ  විධිදට කි ශ ල්  ශ ඔ ු පන්ත පවු, 61 111ේ පයම 

ආර්ල ේ ත්් ද ත්රි ේණන්තා  ළු න්ත ත්් දට ප්ේණන්තා 

අපට  ළු න්තේය තිසශබා ල. දවාට ුපප්ේය  වඩිය පළලතක්කය 

තයයි ඌ  පළලත. ඒ පළලශ් තාතල ට තයයි ශයහි ත් ඔපූර්ලම 

 ලසද  වශබන්තශන්ත.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ඒ  ලශ ය ශයය 

 යලපෘතිසද දටශ් මස් ා ේර්ලයලන්තත ල ල  ුළ් රැකිදල 

නිර්ලයලමද  ා ල. ඌ  පළලශ් තාතල ට තයයි ඒ ලයිුව්  වඩි 

අ ත්රථාල ප්රයලමදක්කය  වශබන්තශන්ත. ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි  යට යතේයි  මීය ට අවුුතු ගමාල ේට ේින්ත 

පව, ්ත ේර්ලයලන්තත ල ල  විශේ  ණටක්කය විසන්ත පල ාද ේණා 

ශේලට  ණතශය ශත්ර ශය සට පව, ්ත ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ලශ  

 ව් ේණන්තා කවද පිරිත්ක්කය හිට  බ . පව, ්ත ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  විශේ  ත්යලගය දටශ් ප තිසා ේල ශය ණතශය 

ශත්ර ශදන්ත  බල ගන්තා ලට  ්ල  වඩි  වටුපක්කය ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ලශ  ශත්ර ද කිරීශයන්ත ඒ අද  බල ග්තල. යය 

දන්තාල අශප හිත ් අද් ඒ ආදතාද ුළ  ව් ේණ ල ්වුන්තශ  

ජීවිතද ත්ලර්ලථාේ ේණගන්තා   වඩි ආදලදයක්කය  බලගන්තා ේටයුු 

ේළල. ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල  ු පුව් එ වනි අ ත්රථාල ක්කය 

උදලශ යි කිද ල අපි බ ලශපලශණල්ු ශ ා ල. ඒ හණහල ඍජු ත්හ 

 ්ර රැකිදල වි ල  ප්රයලමදක්කය නිර්ලයලමද ේණගන්තා හවකිදල  

 වශබයි කිද ල අපි හිතා ල. 

ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයනි  ්බුයල ශයය කවවි නය 

ත් ඔබන්තධශදන්ත කිද  ේලණමද ගවා  -උක්කය පයමක්කයය  ගල 

ේණන්තා ඕාෑද කිදා ේලණමද-   කි ශ ල්  ඒේ මතලය 

පවහවස්ියි. ද ඔ ශේශාක්කය උක්කය ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ආණ ඔ් 

ේණා ල. ාමු් ඒ අද එය ේර්ලයලන්තත ල ල  ත්ඳහල ම් ඔ 

 බලගවනීයක්කය ේණන්තශන්ත ාවහව. එතශේලට ඒ අදට උක්කය  ගල 

කිරීශ ඔ අ  යතල ක්කය තිසශබා ල. ඒ ප්රශේ ශය ශපල,  ගල ේණා ල 

ා ඔ ේවුුත ් උක්කය ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ආණ ඔ් ේණන්තශන්ත ාවහව. 

ඒේ තයයි ත්ලයලාය  යලපෘතිසදේ ත්ර ්ල ද. යහ වි  යලපලණද 

ආණ ඔ් ේණාශේලට කුණාඹුුත  බලුන්තාල; ම් ඔ  බල ුන්තාල. 

ඒ ලශය ී පයමයි  ගල ේණන්තා  ළු න්ත. ඒ ම් ඔ ශගල් ේණ ල 

ශග , හදන්තා ම් ශදන්තශන්ත ාවහව. ඒ ම් ඔ   ශපල,  ගල 

ේණන්තා ම් ශදන්තශන්ත ාවහව. ණතශය අ ත්ණද යත පයමයි 

අතිසශර්ලේ ශබෝග  ගල ක්කය ශහෝ ශ ා්  ගල ක්කය ේණන්තශන්ත. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ඕාෑය 

ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය එා ල ා ඔ  ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල ට අ  ය 

ධලරිතල  එ පශදන්ත  බල ශදන්තා ඕාෑ  ඒ  Agreement එශක්කය 

තිසශබා විධිදට. ඒ ේලණමද ශාලශ යි යය යු ේණන්තශන්ත. යය 

යු ේණන්තා හවුශ   ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ට ම් ඔ  බල 

ශාලුන්තාලට   ඒ ම් ඔ ශදන්තශන්ත ශගලීන්තට කිද ල කි  ලට  

ස්තටය ම්ය ශගලීන්ත ත්ු  තිසබුමලට  ්රලේණශදන්ත 

ශේල ඔපවනිදට බවඳි ල තිසශබා ල. ඒ ගවායි යය තර්ලේද ශගාලශ . 

ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ආ ලට  ඒ පළලශ් උක්කය ාව්ා ඔ  ව්ක්කය 

ාවහවශන්ත. ඒ ගවා Agreement එේක්කය තිසශබන්තා  ඕාෑ. ඒ ගවා 

ශාලශ යි යය කිදන්තශන්ත. ශගලීන්තශ  ම් ඔ කි  ලට  ස්තටය 

අ ත්ලාශය  ්රලේලණශදන්ත ශගලීන්ත ත්හ ම් ඔ ත්යලගයට බවඳි ල 

තිසශබා ල කිදා එේයි යශ  තර්ලේද. 

 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

හරි. ශගලීන්ත ශ ඔ ම් ඔ  ගල ේණා ල.  යය අආයතිසන්ත  ගකීය 

්ලණගන්තාල යහ වි ත්චි ර්ලධා හල පරිත්ණ අයලතයලචි ද් ත්යහණ 

ප්රශේ    ම් ඔ  වඩිය ප්රයලමදක්කය දී ල තිසශබන්තශන්ත කුණාඹුුත 

 ගල ට. ත ් ප්රශේ    දී ල තිසශදා ල අතිසශර්ලේ ශබෝග  ගල ට. 

ඊට පරිබලහිණ  ේටයුු ේණන්තා ම් ශදන්තශන්ත ාවහව. ඒ ම්යේ 

ශපල, හිටු න්තා අ ත්ණදක්කය ම,ආය ලට කිසශත්ර් ශදන්තශන්ත ාවහව. 

ඒ ම්යේ ශ ා්  ගල ක්කය ේණන්තා ේටයුු ේණා ල ා ඔ  

යහ වි අධිේලරිශය අුවයවතිසද ත්හිත  තයයි ඒ ේටයු්ත 

ේණන්තශන්ත. ඒ නිත්ල ශ ඔ ප්රශේ    තාතල  ීඩ්ාදට ප් ශ න්තා 

අපි ම් ශදන්තශන්ත ාවහව. ඒ අදට ඊට  ්ල ල දලයී ේටයු්තේට 

ම්යක්කය ශදලදල ගන්තා  ළු න්ත ා ඔ ඒ ගවා්  ත්ලේච්ඡාල ේණ ල 

තීන්තු ේණ ගවනීශ ඔ හවකිදල ක්කය අපට තිසශබා ල. හවබවයි  අපි 

අ චිේ  පි පගත යුු  තිසශබා ල  ේවුුත හරි උක්කය  ගල  ම ක්කයේ 

ේණශගා  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ආණ ඔ් ේණා ල ා ඔ ත්හ අපි 

ඒ අදට ද ඔ ම් ඔ ප්රයලමදක්කය ශ න්ත ේණ ල ශදන්තශන්ත් ාව්ා ඔ   

ශගලවි තාතල ට ශදා ම් ඔ   උක්කය  ගල කිරීශ ඔ අ  යතල   

තිසශබා බ . මතිසන්ත ශ ඔ ේලණමද අපි පි පගන්තා ඕාෑ. ඒ නිත්ල යය 

මතලය පවහවස්ි  ත්ඳහන්ත ේණන්තා ඕාෑ  ශ ඔ  යලපෘතිසද ුළ ණතදට 

දටි අණමුමක්කය ාවහව කිදා ේලණමද. තාලධිපතිසුයල  ශ ඔ පි පබඳ  

මතලය ත්චිශ දී  ේ,පාල ේණ ල තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය ණතද ශ ඔ 

පි පබඳ   ළු,  ත්ලේච්ඡාල ේණ ල තිසශබා ල.  
 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත අයලතයුයනි - 

833 834 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගුත යන්තත්රීුයල   යට  බල ුන්ත විාලඩි 63 අ ත්න්තී ශගා 

දා ල. 
 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත සයතිසුයනි  ශ ඔ ශේල ඔපවනිද මස්රිප් ේණ   Annual 
Profit and Monthly Income කිදා ශ ඔ Report  එශක්කය 
ශගලවිශදකුණා  බා  ල්ද පි පබඳ   ඒ ශේල ඔපවනිද ත්ඳහන්ත 
ේණා ල  ුතපිද, 448 541යි කිද ල.  Monthly income එේ 
ශපන්ත  ල තිසශබා ල ුතපිද, 37 378යි කිද ල. ්බුයල ්ද 
කිදා ුතපිද,  ක්කයෂ 9 කිදා එේ  ලර්ලතලශ  ශේලශහරද 
තිසශබන්තශන්ත? 

 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

්බුයල  වරැස්යි ශන්ත. යය කි   ශේ ්බුයල අහශගා මන්තා 
සතිස. යය කි ශ   ුතපිද,  ක්කයෂ 9ට ආත්න්තා  මුළු ආදලදය 
 වශබා ල   ඒශේන්ත  ල්ද විධිදට ුතපිද,  ක්කයෂ 5ක්කය  පයම 
 වශබා ල කිද ල. ්බුයල කිදා විධිදට ඒේ  නළු ගමාේ 
ශ ාත්ක්කය ා ඔ යය ඒේ පි පගන්තා ඔ. ශයලේද  මතල  නළු ගමාේ 
ශ ාත්ක්කය පි පබඳ  ශන්ත ්බුයල ේථාල ේණන්තශන්ත. [බලධල කිරීයක්කය] 
ාවහව. යය කි ශ  ුතපිද,  ක්කයෂ 5ක්කය කිද ල. ්බුයල කීදද 
කිදන්තශන්ත? 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ඒ ශගල, න්ත කිදා ල   monthly income එේ 37 378යි  

 ල්ද 448 541යි කිද ල. 
 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

යය ්බුයල කිදා ේලණමද පි පගන්තා ල. ආදලදය ුතපිද, 

448 111යි. යය කි ශ  ුතපිද,  ක්කයෂ 5ට ආත්න්තා  කිද ල. 

හවබවයි  ශ ඔ ුළ ත ් ආදලද ඔ  බල ගන්තා ශ ා් විේ,ප යලර්ලග 

තිසශබා ල. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත සයතිසුයල - 
 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

යට නිදමිත ේල ද අ ත්න්ත ශ ගා දා ල. යය ්බුයන්ත ල 

කිදා ේලණමද පි පගන්තා ල. ුතපිද, 44 8541ක්කය කිදා ල ා ඔ   

යය ඒේ පි පගන්තා ඔ. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගුත අයලතයුයනි  දවන්ත ශ ඔ ශේල ඔපවනිශය   ලර්ලතල  ශන්ත ශ ඔ 

තිසශදන්තශන්ත.  දවාට පව, ්ත ත්හ ශත් මග  ේර්ලයලන්තත ල ල 
ක්රිදල්යේ ශ ා නිත්ල  ්බුයන්ත ල එ වනි ආදතාදේ ආදලද ඔ 
 ලර්ලතල  අණශගා ත්චිත්න්තදාද ේණ ල ශපන්තුව ල ද? යය  ආදලද ඔ 
 ලර්ලතල ශපන්තුව ල ශන්ත. හවය ේන්තාදේදීය ශගලවිදල 
ශේල ඔපවනිදට මදයි. ඒ නිත්ල ආදලද ඔ  ලර්ලතල අණශගා ්බුයල 
ශපන්ත න්තා. 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

යට ශ  ල   බල ුන්තශාල්  ඒ ල ශපන්ත න්තා  ළු න්ත.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  යට ත  ශේලපයම 

ශ  ල ක්කය තිසශබා ලද? 

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have one more minute.  

 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශත් මග  ේණ   ගල ට්   පව, ්ශ් ේණ   ගල ට් 

 ්ල ශහලඳ ත්් ශය උක්කය  ගල ක්කය ේණන්තා තයයි ශයහිදී 

බ ලශපලශණල්ු  න්තශන්ත.  වඩි අත්ර වන්තාක්කය  ගන්තා  ළු න්ත   වඩි 

ආදලදයක්කය ගන්තා  ළු න්ත  ගල ක්කය කිරීය තයයි ශ ඔ ේර්ලයලන්තතශය 

බ ලශපලශණල්ු . ේර්ලයලන්තතශය නිෂරපලදා විදදය අු ේණ ල  

ආදලදය  වඩි ේණ ගවනීශ ඔ පණයලර්ලථාදකුණා්  ක්රිදල්යේ ශ ා ල.   

යට නිදමිත අ ත්ලා විාලඩිදයි  දවන්ත තිසශබන්තශන්ත. ගුත 
නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ඒ විාලඩිද ුළ යය ශ ඔ ේලණමද 
කිදන්තා ේවයවතිසයි. අපි ණතද විධිදට රැකිදල අ ත්රථාල නිර්ලයලමද 
ේණන්තා ඕාෑ. අපි ණතද විධිදට ශ ඔ තාතල ශ  ආදලදය  වඩි 
ේණන්තා ඕාෑ. ්බුයන්ත ලය ත්ඳහන්ත ේණා විධිදට ී ශගලවිදලට 
අද  ී  ගල  ේණ ල ශ ඔ  ලශ   ල්දක්කය  බල ගන්තා බවහව. අපි 
දන්තා ල  එච් ණ  ල්දක්කය  වශබන්තශන්ත් ාවතිස බ . ඒ ප්රශේ ශය 
ජී ්ශ ා  ේග දකුණා හවටිදට යල ඒ බ  දන්තා ල. හවබවයි  ඊට 
 වඩිද ආදලදයක්කය ශ ඔ ු පන්ත  බල ගන්තා  ළු න්ත. ඒ  ලශ ය ශ ඔ 
 ගල  ේණා ේල ද ුළ ඒ අදට ශ ා් රැකිදල   ශදදීශ ඔ 
හවකිදල කුණා් තිසශබා ල. ශ ඔ  ගල   ස්ාපතල ා්්ු ේණන්තා 
ඕාෑ ාවහව. කුණාඹුණට කවහි, ල ද ත් ගමශන්ත  ුණ බඳිා ල  ලශ  
ා්්ු ේණන්තා ඕාෑ ාවහව. ඒ  ලශ ය ශත, ගහා ල  ලශ  
යහන්තසදක්කය ශ න්තා ඕාෑ ාවහව. ඒ නිත්ල ශ ා් විේ,ප 
රැකිදල    ශදශදන්තා ශ ඔ අදට  ළු න්ත. ඒ නිත්ල 
අනි ලර්ලදශදන්තය  ුතපිද,  ක්කයෂ 5 මක්කයය ජ ආදලදයක්කය  බල 
ගවනීශ ඔ හවකිදල  ශ ඔ අදට තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය  ශ ඔ ප්රශේ  
ුළ පශු ත් ඔපත සතිස ේණන්තා්  ළු න්තේය තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය 
මු, ේල ශය ශ ා් ශබෝග  ගල කිරීශ ඔ හවකිදල ් තිසශබා ල. 
ඒ නිත්ල ශ ඔ  යලපෘතිසද ගවා අපි මතලය ශහලඳින්ත ශත්ලදල බ ා ල. 
පරිත්ණද පි පබඳ ් අශප අ ධලාද ශදලමු ේණ ල  සදආය 
අුවයවතිසද අණශගා තයයි ශ ඔ  යලපෘතිසද ක්රිදල්යේ ේණන්තා 
බ ලශපලශණල්ු  න්තශන්ත කිදා ේලණමද යය ත්ඳහන්ත ේණා ල.  

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුත සයතිසුයනි  ජුනි 15ශ නි දලට මු, ග, තවබීශ ඔ 

ේටයු්තක්කය ූ දලා ඔ ේණ ල තිසබුමල. එද සේධ ශ ා ලද?   
 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

දවාට බ ලශපලශණල්ු ශ න්තශන්ත  ව් පටන්ත ගන්තා. මු, ග  

කිදා එේ- 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජූනි 15 ස්ා ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  ගුත තාලධිපතිසුයලශ  

ත්හ්ලකව් ශදන්ත  ආණ ඔ් ේණන්තායි සටිශය. එතශේලට ඒේ 
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්බුයල කිදා ල  ලශ   "ශේලශහලය් පටන්ත ගන්තා ල"  ලශ  

එේක්කය ශාලශ යි ශන්ත. ගුත තාලධිපතිසුයල ත්හ්ලකවශ  ල 

උ්ත් දක්කය ප ්  ල ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ් ේණන්තාට 

ේටයුු ේණා ල කිද ල තිසබුමල. ජුනි 15 එද සේධ ශ ා ලද? 

 

ගු මහින්ද අමරීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගුත තාලධිපතිසුයල එස්ාට ත් ඔබන්තධ  න්තශන්ත ාවහව.  ාමු් 

ේර්ලයලන්තත ල ල  පටන්ත ගවනීශ ඔ ේටයු්ත ක්රිදල්යේ ශ වි. ගුත 

යන්තත්රීුයල  මු, ග  තවබීය ශහෝ උ්ත් ද කිදා එේ අපි අදලළ 

ේණ ගන්තාට ඕාෑ ාවහව. අපි ඒ ලයින්ත අයලුතශ   වටි ල තිසශබා ල 

ශන්ත. ්ද මු, ග, තිසදන්තාට කවහින්ත අපි අයලුතශ   වටි ල 

තිසශබා ල. අපි ්බුයල කිදා ේලණමල ත්ව කි, ට ගන්තා ඔ. අපි 

ඒ ල බවහවණ ේණන්තශන්ත ාවහව. ්බුයල කිදා පලරිත්රිේ ප්ර රා  

්බුයල කිදා ගවටආය ගවා අපි ාණේ විධිදට හිතන්තශන්ත ාවහව. 

්බුයන්ත ල ණටට ශබලශහලය ආදශණයි  ඒ  ලශ ය ශ ඔ පි පබඳ  

ශබලශහලය ත්චිශ දීයි. අපි ශ ඔ ලශය තිසශබා ශහලඳ ේලණමල 

පි පබඳ  ත්ව කිිය් ශ  ල ද ඔ අු පලු ක්කය තිසශබා ල ා ඔ 

ඒ ල් නි වණස් ේණශගා ත්ලධලණම විධිදට  තාතල ට හිතේණ 

විධිදට ශ ඔ ල පටන්ත ගන්තාට ේටයුු ේණා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

 

 

[අ.්ල. 60.68] 

 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා (විදුපලි සංපද්ශ් හා ඩිජි ල් 
යටිතල පහසුකම් අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து - ததொகலத்ததொடர்புகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුම 

විසන්ත ශගා එා  ද ත්්ල  ේ, තබා අ ත්රථාලශ  ශදෝතාල ට 

ත් ඔබන්තධීයට අ ත්රථාල   වබීය ගවා ඌ  පළලත නිශදෝතාද ේළ 

යන්තත්රී ණදකුණා හවටිදට්  ඒ පළලශ් හිට  ප්රධලා අයලතය ණදල 

හවටිදට් යය ත්ුටු ශ ා ල. ශ ඔ රිදීයලිදේද කිදා ප්රශේ ද 

පි පබඳ  ශහලඳින්ත දන්තාල ඒ ප්රශේ ශය  යන්තත්රී ුතන්ත ශදශපලළක්කයය 

ශ ඔ අ ත්රථාලශ  ගුත ත්්ලශ  රැඳී සටිා ල. යහිදචිගාද ආත්ාද 

නිශදෝතාද ේණා ගුත ශ්ුවේ විදලාගයශ  යන්තත්රීුයල්  ගුත 

 ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා යන්තත්රීුයල් ත්්ලශ  මන්තා ල. ශ ඔ 

ප්රශේ ද ගවා ගුත ත්්ලශ  සටිා ේලට්  ්ල ශහලඳ අ ශබෝධදක්කය  

හවඟීයක්කය ඒ ශදලශපලළට තිසශබා ල කිද ල යය හිතා ල. ශ ඔ 

ප්රශේ ශය ජී ්  ා තාතල  ගවා්  ශ ඔ තාතල  එස්ශාදල ජී ් 

 ා ආේලණද ගවා් ගුත අුවණ කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල 

ශයලා ආේලණශදන්ත ේුතණු  ශපන්ත ල ශදන්තාට හවු ්  ශ ඔ 

ශදලශපලළ හද තිසන්තය ේථාල ේණා ල ා ඔ  එහි ස්ත ත්් ද 

පි පබඳ  කිදයි.  ශේ පල ා  ලසදක්කය ගවනීශ ඔ අණමුණින්ත  

ශාලශ යි  එුයන්ත ල හද තිසන්තය ේථාල ේණා ල ා ඔ එහි ස්ත 

ත්් ද ශයලේක්කයද කිද ල  කිදයි.  

ත්යන්තත විදයලණ්ා යන්තත්රී ණදල යශ ් ශහලඳ මිත්රශදක්කය. ඒ 

 ලශ ය ඒේලබේධ විපක්කයෂද් ශ ඔේට  joint එේක්කය ගහශගා 

තිසශබා ල. ශයලේද  ශේ පල ා  ලසදක්කය ගන්තා. යය අද උශේ 

ත්්ල ට එා විට ශයුයල ත්ඳහන්ත ේළ ්ද සකිරිදන්තකුණාඹුණ කිදා 

ප්රශේ ශදන්ත තුතමශදෝ කිහිප ශදශාකුණා ේථාල ේණ ල යට කි  ල  

ශ ඔ ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට විුතේධ  ශහට උේශඝෝෂමදක්කය 

 වහවත්රතිස ේණන්තා හදා ල කිද ල. ශ ා කිසය ශහරු ක්කය නිත්ල 

ශාලශ යි  ශ ඔ  තිසශබන්තශන්ත ශේ පල ා ධ ණදක්කය විතණයි. 

ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රී ණදල කිදන්තශන්ත යය ශබලශහලය 

ආදණද ේණා  ගුත ේණා  රිතදක්කය. ාමු් දවන්ත ශයුයල් 

අහන්තශන්ත  -මත්රත්ණ අශපන්ත අහා ල  ලශ - "හණේලශ   ,ි 

කීදද   මූට පිදල න්තා  ළු න්තද  පිදෑඹු ලය මූ  වශටයිද  හතිස 

ශේලච් ණ  වශටයිද   ුණ ශේලච් ණ ශබලන්තා  ළු න්තද" කිද ලයි. 

ශයලා  ේතල ාවතිස ේථාල ක්කයද? රිදීයලිදේද කිදන්තශන්ත  චිේලශ  

තිසශබා ුපප්ය ශද වනි ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද. 

 චිේලශ  තිසශබා පළමු වනි ුපප්ය  ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ 

ශේලට්ාලත්ද සද  ල්ු . ශද වනි එේ රිදීයලිදේද  ුන්ත වනි 

එේ ේන්තදේවටිද. ශ ඔ ුාය තිසශබන්තශන්ත ඌ  පළලශ්. ඌ  

පළලශ් බු,  ස්ත්රත්රික්කයේශය  ශත්ර ේදන්ත  05ශදශාකුණාට  ්ල  ව් 

ේණා ේර්ලයලන්තත ල ල තිසශබන්තශන්ත 81යි. ශයලාණලග  

ස්ත්රත්රික්කයේශය තිසශබන්තශන්ත 05යි. එශහය තිසශබා ප්රශේ දේට 

ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය එාශේලට ත්ුටු ාවේද? 

ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල කිදා ල ා ඔ  ප්ර රාදක්කය 

තිසශබා ල කිද ල  අපි ත්ලේච්ඡාල ේණමු. ශ ඔ ල ගවා ත්ලේච්ඡාල කිරීය 

ත් ඔබන්තධශදන්ත කිසය ප්ර රාදක්කය ාවහව. යය ්බුයල කිද  සදආයය 

ේලණමල පි පගන්තා ල. ශයුයල කි  ල  ා ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  නි ධලරින්ත ශයශහය ේථාල ක්කය  කිදා ල 

කිද ල. අශන්ත!  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  ත්යහණ 

නි ධලරින්ත ියුයක්කය ිදන්තා අ ත්රථාල ක්කය එාේ ඔ බ ලශගා 

මන්තා ල    "ශ ඔේ ශාලේණන්ත" කිද ල.  එශහය "ශාලේණන්ත"  

කි  ලය තයයි ඒශගල, න්තට ශපලඩි market එේක්කය එන්තශන්ත.  

අශන්ත!  ත්යන්තත විදයලණ්ා යහ්යදල එතශේලට  ු  ල කවහින්ත 

ශේලශහලය හරි ඒ ියුය ගන්තා ල. ඒේ තයයි එදලශ  ්රයද. උයල 

්ද  යලපෘතිසද ත් ඔබන්තධශදුව්  ත්යන්තත විදයලණ්ා යහ්යදල 

තණ ඔ එතවාට කවහින්ත යහන්තස වුණු ශ ා් ශේශාක්කය ාවහව. 

හවබවයි අපි ත්යන්තත විදයලණ්ා යහ්යදල කිද  හවය ශදදක්කයය 

සහව  ල. එුයල කිද   හවය ශේේටය කවහින්ත ත්හ්ලකව වුමල. ඒ 

ගයට කවහි, ල ේණන්තා ඕාෑ හවය ශදදක්කයය ේණන්තා   බල ශදන්තා 

උ්ත්ලහ ේළල.   ස්යුණු ක්කය සු ේණන්තා උ්ත්ලහ ේණා අ ත්රථාල ේ  

ඒ ස්යුණු  ශ න්තා ම් ශාලශදන්තශන්ත සයි කිද ලයි අපි අහන්තශන්ත.  

සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල මිිදා 650ේ ආශදෝතාදක්කය බු,  

ස්ත්රත්රික්කයේදට ේ දල ් සවි, ල ාවහව. සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල 

මිිදා 650ක්කය කිදන්තශන්ත වි ල  මුද ක්කය. හ ඔබන්තශතලට  ණලශය 

පළමුශ නි අස්දණට කවශය සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල මිිදා 331යි. 

අශප බු,  ස්ත්රත්රික්කයේශය රිදීයලිදේදට සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල 

මිිදා 650ේ ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය එා ල ා ඔ  ගුත ශ්ුවේ 

විදලාගයශ  යන්තත්රී ණදල ේ දල ්  විුතේධ  ා එේක්කය ාවහව 

කිද ල යය හිතා ල. ඒශේන්ත ේලට හරි  ලසදක්කය සු ශ ා ල ා ඔ 

අපි ශේ පල ා   ශදන්ත හිතා එේ අ් හවණ ල   ද ඔ අු පලු ක්කය 

තිසශබා ල ා ඔ එද  නි වණස් ේණ ගන්තාට ේටයුු ේණමු.  

ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල අද තුතමදන්ත  ගවා ේථාල 

ේළල.  රිදීයලිදේශේ තුතමදන්ත ශයලා ලද ේණන්තශන්ත? ඒ අද 

ශගලවිතවන්ත ේණා ලද? ්බුයල දන්තා යඟු ක්කය ගවා ේථාල ේණන්තා. 

ඒ පව්ශ් තුතමශදෝ ශගලවිතවන්ත ේණන්තශන්ත ාවහව. ්ක්කයශේලය 

අද ශේලළ  සවි් සශයන්තතිස අාා ල. ්වුන්ත ශයශහර සවි් 

සකියුරිටි අචි  ශය ණක්කයෂල ශහලදා ල. ඒ ේල ශය ඒ පව්ශ් 

ශේල,ශ ෝ ්ක්කයශේලය හමුදල ට කවදල. දවන්ත තුතමශදෝ ශගලවිතවන්ත 

ේණන්තා දන්තශන්ත ාවහව. ශහරන්ත ශගලවිතවා පලුයි. තල්තල ශේලට  

කුණාඹුණට  තල බහින්තශන්ත ාවහව. තලක්කයෂමද ාවහව. අු පලු ශගල්යි. 

එශහය ා ඔ  අආය් තලක්කයෂමද ශදලදල ගනිමින්ත  ශය වනි  ගල ක්කය 

එක්කයේ ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය එා එේ ශහලඳ ාවේද? ඒ  ලශ ය 

එුයල කි  ල  "ශ ඔේට අක්කයේණ ශයච් ණ  අච් ණ ගන්තා ල" කිදල. 

එුයල ශ ඔ ්ක්කයශේලය ශේ , කි  ල. අආය් තලක්කයෂමද් එක්කයේ ඒ 

තණ ඔ අ  ය  න්තශන්ත ාවහව.  

ගුත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයනි  මත්රත්ණ අපි් 

්බුයලට "ීදනි සයතිස" කිදල විහිළු ේළල තයයි. ාමු්  ්බුයල 

ශ ඔ subject එේ ගවා දන්තා ල. ශයලේක්කයද ශ න්තශන්ත  ශේලශහලයද 

837 838 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ශ න්තශන්ත කිදල එුයල ්බුයන්ත ලට කිදලවි. අපි ශහලදමු. ශ ඔ 

ආ්ු  ුළ මිනි නන්තශ  ම් ඔ අණශගා ්වුන්ත  අපහ නතල ට 

ප් ේණන්තා  අපට වු යාල ක්කය ාවහව. ඒ ශයලා ශහරු ේටද? 

ශයලා මිනිශහකුණාශ  ම්යක්කය අණශගා අපි ශයලා  ලසදක්කය 

ගන්තාද? අපි ඒ ම්ය ශ ා  මිනිශහකුණාට විකුණාම ල ශේලමිත්ර 

ගන්තාද? අපි ශේලමිත්ර ගන්තශන්ත ශේලශහලයද? යය නිශදෝතාද 

ේණන්තශන්ත එේ පක්කයෂදක්කය  අශප  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය 

සයතිසුයල නිශදෝතාද ේණන්තශන්ත ත  පක්කයෂදක්කය. අශප  ක්කයෂරයන්ත 

ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයල  ශේලමිත්ර ගන්තා ශේලට යය 

බ ලශගා මඳීවිද?  යය ශේලමිත්ර ගන්තා ශේලට එුයල බ ලශගා 

මඳීවිද? එශහය වුශමල්  ව ශඩ් යලට්ටු ශ ා ල ශන්ත. ශ ඔේ සුශළර 

එශහය ේණන්තා බවහව. ඒේ ශහලඳට යතේ තිසදලගන්තා. 

්බුයන්ත ලට හරි ආත්ල ක්කය තිසශබා ල මත්රත්ණ ආ්ු   ලශ  

අප ්  ඝු ේණන්තා. එශහය ේණන්තා අයලුතයි. ඒ නිත්ල ශ ඔ ගවා 

්බුයන්ත ල ශහලඳින්ත ේ,පාල ේණ ල බ න්තා. ශ ඔ හවය ශේේය 

අු ක්කය ශහලද  ශහලදල ේථාල ේණන්තා එපල. ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ 

යන්තත්රීුයනි  එශහය ා ඔ අපට් ්බුයන්ත ලශ  ේල ශය ේළ 

ඒ ල ශගල්ක්කය කිදන්තා  ළු න්ත. එශහය ා ඔ ඒ ේල ශය  බු,  

ස්ත්රත්රික්කයේශය ශ් ේර්ලයලන්තත ල ල කීදක්කය විාල  වුමලද? බත්ර 

කීදක්කය විාල  වුමලද? අප ඒ පණම අතීතද අයතේ ේණ 

තිසශබන්තශන්ත. ඒ අතීතද අයතේ ේණ ල අප අආයතිසන්ත හිතන්තා  

අආයතිසන්ත දකින්තා පටන්තශගා තිසශබා ල. අආය් ශ ාත්ක්කය ශ න්තා 

කිදල ප්රලර්ලථාාල ේණන්තා පටන්තශගා තිසශබා ල. අශප පළලත ස්යුණු 

ශ න්තා ඕාෑද කිදල අප හිතල තිසශබා ල. එශහය ාවතිස  ශ ඔ  ව් 

ටිේ ේණන්තා හ ඔබ  න්තශන්ත ාවහව.  

ශ ඔ ම් ඔ අපි කුණාණු ශේල, දට ුන්තශන්ත ාවහව. කුණාණු 

ශේල, දට ම් ඔ දී  ඒ ල ගවා විත්රතණ කිදා ල ා ඔ යට ඒ ගවා 

 වයිත්රු ක්කයය මස්රිප් ේණන්තා  ළු න්ත. ඒ් යය කවද ආ්ු  

ේළ  වරැස් ගවා කිදන්තා දන්තශන්ත ාවහව. ඒේ  ව්ක්කය ාවහව. ඒේ 

ශාලශ යි අ  යතල . ේලටද ුන්තශන්ත?  අනූා  අවුුතු බේදටද 

ුන්තශන්ත?  තිසත්රුන්ත අවුුතු බේදටද ුන්තශන්ත?  සන්තාක්කයේණ ද 

ුන්තශන්ත?   ඒ ල ගවා ශාලශ යි අප ශත්විද යු්ශ්. ේ්දලස 

ේර්ලයලන්තත ල ල විකුණාම  හවටි  සිසිපිටිශය වික්කයශක්කය ශේලශහලයද  

අශාක්කය පවතිස   වික්කයශක්කය ශේලශහලයද කිදල අපට ඒ සදආයය විත්රතණ 

කිදන්තා  ළු න්ත. ාමු්  ඒ ල අ  ය ාවහව. කවද ශේ , කවදල.  අපි 

අආයතිසන්ත අ ත්රථාල ක්කය  බල ගනිමු. රිදීයලිදේද කිදන්තශන්ත ස්යුණු විද 

යුුය පව්තක්කය. රිදීයලිදේශේ තිසශබා ප්ර රා ගවා දන්තශන්ත අප 

විතණයි.  

දවන්ත ශ ඔ ගුත ත්්ලශ  මන්තා ගුත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා 

ණලතය සයතිසුයල  ගුත  නශ ඔධල ජී. තදශත්රා නිශදෝතය සයතිසුමිද 

කිදා ශදපළ යට්  ්ල ඒ ගවා දන්තා ල. අපි ශේ පල ා ප්ර රා 

අයතේ ේණ ේථාල ේණමු. ස්ත  ත්යන්තත විදයලණ්ා යන්තත්රීුයලශ  

ගය රිදීයලිදේද තයයි. ඒේ එුයලශ  ගය වුමලට එුයල දවන්ත 

හදන්තශන්ත ශ ඔ ේලණමද  ද්මීය යල ේණශගා ශේ පල ා   ශදන්ත 

 ලසදක්කය  බල ගන්තායි. ඒේ ත් ඔපූර්ලමශදන්තය  වරැස්යි. එශහය 

ේණන්තා එපල කිදා එේයි යශ  ම,ීය. ද ඔකිස ශේශාක්කය එද 

ශේ පල ා  ලසදක්කය ේණ ගන්තා ල ා ඔ ඒේ  වරැස්යි කිදා එේයි 

යශ  අදහත්. [බලධල කිරීයක්කය] ගුත ශ්ුවේ විදලාගය ශ  

යන්තත්රීුයලට අ ත්රථාල ක්කය ශදන්තා  ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි. එුයල අශප ගශ ඔ යන්තත්රීුයල ශන්ත.  
 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගුත සයතිසුයනි  ශ ඔේ ශේ පල ා ප්ර රාදක්කය ශාලශ යි. 

ගශ ඔ තාතල ශ  ශ ලකුණා විශණෝධදක්කය තිසශබා ල  ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය එා එේ ගවා. ඒ ගශ ඔ මිනි නන්ත ම, න්තශන්ත 

ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ශාලශ යි. ්බුයල කිදා ල  ලශ  

රිදීයලිදේද ස්යුණු ශ ා ල ා ඔ ඒ ගශ ඔ ජී ්  ා මිනි නන්ත 

විධිදට අප හද තිසන්තය ත්න්තශතෝෂ ශ ා ල. ්බුයල ශදෝතාල 

ේණා ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට  ්ල එශහය ා ඔ බ් මරිඟු  ගල 

කිරීශ ඔ  යලපෘතිසදක්කය අපට ශදන්තා. ශයලේද  ඒ ගශ ඔ තාතල  ශ ඔ 

ශ ා ශේලට් බ් මරිඟු  ගල ේණශගා ජී ් ශ ා ල.  

 
ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි   මස්රිශය දී 

ආශදෝතේදන්ත ශගන්ත ා ශේලට  බ් මරිඟු  ගල කිරීශ ඔ 

 යලපෘතිසදක්කය ත්ඳහල්  ආශදෝතේශදක්කය ශගන්ත න්තා අපට 

අ ත්රථාල ක්කය  වශබ්ලවි.  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

 චිේල ට බ් මරිඟු ශටලන්ත  ක්කයෂ හතණහයලණයි එන්තශන්ත. 

 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  දවාට  චිේල ට අ  ය ප්රයලමද්  අපට 

තිසශබා ම,ආයය්  ත්වපයුය් කිදා සදආය ශේ ගවාය ේ,පාල 

ේණ බවිද යුුයි.  

ඊළෙට  යය ඊශය ශපශර්ලදල ශයන්තා ශ ඔ ේලණමද පි පබඳ  

අශප ගුත අගයවතිසුයල ත්යේ ේථාල ේළල. ශ ල ග, ්ද ආශ්රිත  

තුත පශහර වි ල  ශහෝට දක්කය හදන්තා් යහිදචිගමද ආත්ාද ුළ 

අප දවාට ම්යක්කය ශහලදලශගා දා ල. ශයලේද   චිේලශ  

ආස් ලසන්ත මන්තා ප්රශේ ද අුය ගමශන්ත  නේදන්තට ් සවි් 

බ න්තා තුත පශහර ශහලඳ ශහෝට දක්කය ාවහව. යහිදචිගමද මතලය 

ශහලඳ ත්රථාලාදක්කය ශ ත් ස්යුණු ේළ යුුද කිදල අප හිතා ල. 

හවබවයි  ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  අ ට ත   ාර්ලජී ා බ  ක්කයතිස 

බ ලගලණ ශදේකුණා් ත්රථාලපාද ශ ා ල  ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි. ශ ඔේ ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කයද? ආශදෝතේශදක්කය 

තයන්තට  ලසදක්කය ාව්ා ඔ  මිනි නන්තට  ල්දක්කය  බල ශදන්තා් 

බවරි ා ඔ මිිදා 650ක්කය ආශදෝතාද ේණන්තශන්ත ාවහව. එය නිත්ල 

ශයහිදී අප  ශදපව්තක්කය ගවා හිතන්තා ඕාෑ.  

දවන්ත ආශදෝතේදන්ත එන්තශන්ත ාවතිස ශේලට  අහන්තශන්ත 

ශයලේක්කයද? බන්තු  ගුම ර්ලධා ල් එක්කයේ  ස්ශන්තෂර 

ගුම ර්ලධා ල් එක්කයේ වි ලද  ට කවදලය අශපන්ත අහා ල  "ශ ඔ 

ණටට ආ  ශේාල ේවුද? ේවුද ශ ඔ ණටට ත්,ි ශගශාන්තශන්ත?" 

කිදල. තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුශ් යහ් ුත අහා ල  "ශේෝ අණ 

ේතල ේණ  යහල ශයලළද? ශයලළේලණදලශ  ශයලළද නිත්ල ශ ඔ 

 චිේල ට ශගා්  තිසශබන්තශන්ත ශයලා ලද? ශගාල  එක්කයශේශාක්කය 

ගවා කිදන්තා." කිද ල. එශහය ශගාල  ගයන්ත ඒේට විුතේධ  

ශපල, ක්කය දයා ල; ශපළපල පදක්කය දා ල; උේශඝෝෂම ේණා ල; 

කුණාපිත ේණ ා ල; ග, ගහා ල;  ට්ටා ල. ශයලා  ේතල ාවතිස 

ශේ පල ාදක්කයද ශ ඔ? අශන්ත  ශපළපල ප දන්තා ා ඔ  ඒේලබේධ 

විපක්කයෂද්  ශහලඳයි. "අශන්ත අ ඔයප!" කිද ල තයයි කිදන්තා 

තිසශබන්තශන්ත. එතශේලට  ේතල ක්කය ාවහව. එතශේලට ශයලා 

ශහලණල් එක්කයේ ශහෝ ඒ ශපළපල පශය දන්තා එේුයි.  

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only three more minutes. 

839 840 

[ගුත  හරින්ත ප්රාලන්තද යහතල] 
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ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

යල ේතල  අ ත්න්ත ේණන්තා ඔ  ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි.  

එතශේලට ඕාෑ ශහලශණකුණා එක්කයේ වුම්  "ශහලණල" කිද ල 

එළ   ශහලණල් එක්කයේ වුම් අ් අ, ලශගා ශපළපල ප දන්තා 

 ෑත්රතිසයි. හවබවයි ශයහි පිටුපත් තිසශබන්තශන්ත ශයලේක්කයද? ස්යුණු ක්කය 

ශ න්තා ශ ඔ ණටට කිසය විධිදකින්ත අ ත්රථාල ක්කය ශදන්තා ්වුන්ත 

ේවයවතිස ාවහව.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  යල හද තිසන්තයයි ශ ඔ 

කිදන්තශන්ත. පරිත්ණ හලනි ත් ඔබන්තධශදන්ත ශ ඔ ආ්ු  

ත් ඔපූර්ලමශදන්ත විුතේධයි. යය පවහවස්ි  ශ ඔ ේලණමද කිදා ල. 

පරිත්ණ හලනිදක්කය  ා ල ා ඔ  පරිත්ණදට වි ල  හලනිදක්කය ේණමින්ත 

ශ ඔ  යලපෘතිසද ක්රිදල්යේ  ා ල ා ඔ තාලධිපතිස ණදල ශේලශහ්ය 

ශයදට ත්හශදෝගදක්කය  බල ශේවි කිද  ශ ඔ ත් ඔබන්තධ කිසය 

ශදෝතාල ේට එුයල උද  ක්කය  උපේලණදක්කය ේණලවි කිදල යල 

හිතන්තශන්ත ාවහව. යය දන්තා ල  ශහට ද ශත්රදී තාතල විමුක්කයතිස 

ශපණමුශ් ේ්්ලදයක්කය ත්හ ඒේලබේධ විපක්කයෂද ශ ඔ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත සකිරිදන්තකුණාඹුශර්ලදී වි ල  කුණාපිත ේණීයක්කය ේණන්තා 

උ්ත්ලහ ේණා ල කිදල. හවබවයි  යය එේ ශදදක්කය කිදා ල. යය 

පවහවස්ි  කිදා ල සකිරිදන්තකුණාඹුණ තාතල  අතණ ශ ඔ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත විශණෝධතල ක්කය ාවතිස බ . තාතල  ේවයවතිසයි- 

[බලධල කිරීයක්කය] 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

අත්තය කිදන්තා එපල.  

 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ආ  ඒේලබේධ විපක්කයෂද එදට ත් ඔබන්තධ ාවේද? [බලධල කිරී ඔ]  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

්බුයලට ඡාන්තදද දී  තාතල ් එතවා මන්තා ල. ්බුයල 

එන්තා දන්තා.  

 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඒේලබේධ විපක්කයෂද ත් ඔබන්තධද  ාවේද? [බලධල කිරී ඔ]  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

්බුයලශ  අද් එතවා මන්තා ල. ්බුයල එන්තා දන්තා.   

 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඒේලබේධ විපක්කයෂද එදට ත් ඔබන්තධද  ාවේද? 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

්බුයල පක්කයෂපලතී  ේතල ේණන්තා එපල.  

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

හරි  හරි  ්බුයල - [බලධල කිරී ඔ]  
 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත යන්තත්රීුයන්ත ල  ේුතමලේණ  ලඩි ශ න්තා.  
 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගුත සයතිසුයල  ගශ ඔ ප්ර රාදක්කය ශ ඔ ේතල ේණන්තශන්ත.   
 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

හරි  හරි. මඳගන්තා ශේෝ. [බලධල කිරී ඔ] මඳගන්තා  මඳගන්තා. 
[බලධල කිරී ඔ] ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  බුේධිද ාවතිස 
ත්යහණ මිනි නන්තට ශපලඩ්්ක්කය අ ත්රථාල  ුන්තාලය එයින්ත ප්රශදෝතා 
ගන්තා ශ්ශණන්තශන්ත ාවහව. [බලධල කිරී ඔ] ඒ බ  ශහලඳින්තය ්ප  
ේණ ශපන්තුව ල. ඒ නිත්ල ශහලඳට පරිප   ේල ලයි තිසශබන්තශන්ත. 
තිසබුණු ත්චිවිධලදේේය් ාවතිස ේණ ල  අයිදලට තිසබුණු  ලන්තත්ර 
එේ් ාවතිස ේණ  යුවත්රත්ශදක්කය  ්ද. ඒ නිත්ල එතවනින්ත එහලට 
ේතල ේණ ල  ව්ක්කය ාවහව  එුයල ගවා. [බලධල කිරී ඔ] 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ය් ගහා ශේ , අණශගා ශයතවා ේතල ේණන්තා එපල.  

 
ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ේුතමලේණ මඳගන්තා ශේෝ. [බලධල කිරී ඔ] අයිදලට පින්ත සේධ 

ශ න්තා පලර්ලිශ ඔන්තු ආ  යුවත්රත්දල. අයිදලශ  තවා් ාවතිස 

ේණග් ශේාල. [බලධල කිරී ඔ] මඳගන්තා ශේෝ. [බලධල කිරී ඔ] ගුත 

නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ ල තයයි ත්යහණ මිනි නන්තට 

තයන්තශ  තාුණ දණලගන්තා බවරි ීය ුළ ේණා ේතල. යය ත ් 

එේ ේලණමදක්කය කිදා ල.   

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 

ගු හිපන් ප්රනාන්දුප මහතා  
(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ ේලණමද් කිදල යල 
ේතල  අ ත්න්ත ේණන්තා ඔ. යහිදචිගමශය ේණා ්ද  යලපෘතිසදට 
විුතේධ  ේතල ේණන්තශන්ත ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ඊර්ලෂයල   ශ්රෝධද 
නිත්ලයි. ශයුයන්ත ල ුළ ධ ණදක්කය තිසශබා ල  ශයුයන්ත ලට 
ස්යුණු ේණන්තා බවරි  ජ ඒ පළල් ස්යුණු ශ වි කිදල.  හවබවයි යය 
එේක්කය කිදා ල. ඒ පළලශ් සටිා තාතල  ශ ඔ ේ්්ලදය පණලතද 
ේශළර ූවෂමද   චි ල  ආස් සදආය ශේ පණලතද ේණන්තායි. අපි 
පවහවස්ි  කිදා ල  ්ද කිදා රිදීයලිදේද ේර්ලයලන්තත ල ල  
විතණක්කය ශාලශ යි  ත ් ේර්ලයලන්තත ල ල ණලශිදක්කය හද ල  
ශයුයන්ත ලට -අුය ගමශන්ත ශයුයලට- ාව ත ේ දල ් බ දට 
එන්තා බවරි ශ න්තා ඒ ප්රශේ  අනි ලර්ලදශදන්ත ස්යුණු ේණා ල 
කිදල. යල එද ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී පවහවස්ි  ප්රේල  ේණා ල. 
ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The Sitting is suspended till 

1.30 p.m. 

 
රැසපීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  

අ.භා.1.30  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததொடங்கிற்று.  

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

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ යහතල 

 
[අ.්ල. 6.31] 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ජුනි යලත්ශය 15 වනිදල 

ශ ෝේ පරිත්ණ ස්ාද. ශ ඔ ණශට් තාලධිපතිස ධයත්රීපල  සරිශත්රා 

යවතිසුයල; පරිත්ණ විෂද ්ලණ සයතිසුයල විසන්ත මස්රිප් ේණා  ද   

පරිත්ණද ාත්ා; ඌ  ශ , ත්රත්   ාත්ා; ඌ  - ශ , ත්රශත්ර 

ත්රීේ යහශපලශළල  විාල  ේණා; එදල මතිසහලත්ශය ශපණස්ග 

ධලායලගලණද කිද ල විුතදල ී ාලයද  වබුම  ඌ  - ශ , ත්රත් 

කිදා ධලායගලණදට විා ේටිා ශදෝතාල ක්කය සුළ් ේවබිාට් 

පත්රිේල ක්කය සවි, ල තිසශබා ල.  ේවබිාට් පත්රිේල  සවි, ල 

තිසශබන්තශන්ත 0167 ශපබණ ලරි යලත්ශය 00 වනිදල. ගුත නිශදෝතය 

ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  0167 ශපබණ ලරි යලත්ශය 00 වනිදල එා 

අචිේ එ ඔී.ඊ/ඒී./13/ීදඒබී-ීඩඒ/ 0167 දණා ේවබිාට් පත්රිේලශ න්ත  

බිබි  ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්යලගය ත්ඳහල ශදෝජිත බිබි  ත්චි ර්ලධා 

 යලපෘතිසදට පහ නේ ඔ ත්ව ීදය දට ශ් සචිගපපූුතශ  පිහිටි "ගවත්, 

ශ න්ත ර්ලත්ර" ාවයතිස ත්යලගයටයි ශ ඔ අක්කයේණ  0 511 ශදන්තා 

දන්තශන්ත. ඒ ස්ත්රත්රික්කයේශය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත් 

ගමාල ේට  රිදීයලිදවේශේ ශදහිගය කිදා ප්රශේ දට ශයද 

අදලළ ශ ා ල.  එහි ය  ත්යලගය  න්තශන්ත සශයරිේලශ  

නි ශදෝර්ලක්කය    අචිේ 475  රි ර්ල ත්යිඩ්  පිහිටි CDVCA ා ඔ බහ 

තලතිසේ ත්යලගයයි. අක්කයේණ  0 511ක්කය "Gazelle Ventures (Pvt.) 

Limited "  කිදා සචිගපපූුත ත්යලගයටයි ශදන්තා දන්තශන්ත.   IMS 

Holdings ත්යලගය තයයි ශේශීද නිශදෝජිතදල. එදල 011 දී ආ ල 

"බුේර්ල ශට්ට්" ල. එදල ඌ  - ශ , ත්රශත්ර ශගල්ාවඟුණු යහල 

විශණෝධද හමුශ  ශ ඔ ණශට් යහල ත්චිඝණ්ාද  පරිත්ණශ දීන්ත  ශ ඔ 

ණශට් විදයලයයින්ත  ශේ පල ා පක්කයෂ ශේදශදන්ත ශතලණ  ශ ඔ ණශට් 

සදආය ශදාල එේු ශ  ල එදල සතිස ේළ යහල අණගළද ු පන්ත ඒ 

බුේර්ල ශට්ට් ල ශගාල කුණායන්තත්රමේලරී  ව් පි පශ ළ  බ්රිතලායශය 

දේ් ත්ප්ු ට ාව ත ඌ  - ශ , ත්රත් දට් ේණන්තා හද  ඒ 

 යලපෘතිසද හකුණාළල දයන්තා  ළු න්ත  වුමල. එදල බ්රිතලාය හකුණාළල ඒේ 

ගන්තාශේලට දවන්ත සශයරිේල  දත නිද ා ල. දවන්ත සශයරිේල  

ශ ඔ ත්යලගයට ත් ඔබන්තධයි. 

 "Gazelle Ventures (Pvt.) Limited " කිදන්තශන්ත ස ශයරිේලුව 

ත්යලගයට ත් ඔබන්තධ සචිගපපූුත ත්යලගයක්කය. ඒ ත්යලගය හණහල 

සශයරිේලශ  නි ශදෝර්ලක්කය පිහිටි ත්යලගයටයි ශදන්තශන්ත. ඌ  - 

ශ , ත්රශත්ර පිහිටි  ාලන්තතණ   ඳු ේව ෑ   ව  අමුණු   ව  

ශපෝෂේ ප්රශේ   ගචිගල  සළ ශදලළ ත්හිත ශගලීන්තශ   ගල ම් ඔ  

ශහරන්ත ම් ඔ  යහ විද ත්ු  ටිාල ම් ඔ සුළු  අක්කයේණ 

 0 511ක්කය  තයයි  ධයත්රීපල  සරිශත්රා තාලධිපතිසුයල ශ ඔ 

සචිගපපූුත ත්යලගයට ශදන්තා දන්තශන්ත. ගුත නිශදෝතය ේලණේ 

ත්්ලපතිසුයනි  රී  චිේල නිශදෝජිත IMS Holdings ත්යලගයයි. ඒ 

අුව  යහ්ද  රිදීයලිදවේද  පස්දත ල   යහිදචිගාද  බිබි   

යවදගය  යු,   ේන්තදේවටිද  වනි ප්ර ශේ  ින්ත ේව ෑ ම් ඔ 

සුළු ම් ඔ ශ ඔ උක්කය  ගල  ත්ඳහල ගන්තා ත්ව  න ඔ ේණා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  එදට අයතණ  යලුුත්ද 

ණක්කයක කතශදන්ත ම් ඔ අක්කයේණ 373ක්කය - ශහක්කයශටදලණ 649ක්කය ශ ඔ 

 යලපෘතිසදට අ  ය ේර්ලයලන්තත ල ල  මස් කිරීය ශ ුවශ න්ත ශ න්ත 

ේණන්තා 6979 රී  චිේල යහ වි අධිේලරිද පාත අුව  දවන්ත 

පිඹුුතප් ත්ේත්ර ශ මින්ත දා ල. ඌ  - ශ , ත්රත්ට ශ ඔ 

 යලපෘතිසද ආශ   ණක්කය ශද ණක්කය ශාලශ යි. 011 දී පළමු වනි 

ේවබිාට් පත්රිේල  ආ ල.  

යල ළෙ සදආයය ේවබිාට් පත්රිේල තිසශබා ල. ේවබිාට් 

පත්රිේල   මතිසහලත්ද කි ශ ල් 011 .60.1  වනිදල මු,ය 

ේවබිාට් පත්රිේල  ආ ල. ඊට පත්රශත්ර  0118.13.14 වනිදල ආ ල. ඊට 

පත්රශත්ර  0118.61.04 වනිදල ආ ල. ඊට පත්රශත්ර 0119.19.19 වනිදල 

ආ ල. ඊට පත්රශත්ර 0165.14.16 වනිදල IMS Holdings ත්යලගය් 

එක්කයේ ීදනි  යලපෘතිසද ේණා  චීාශය ීදයලත්හිත "ගුආන්ත ේන්ත" 

ත්යලගය  ආ ල. ඒ ශ ඔ ආ්ු  බිහි වුමලට පත්රශත්ර.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  අපට පක්කයෂ ශේදදක්කය 

ාවහව. එදල යහින්තද ණලතපක්කයෂ යවතිසුයලශ  ණතද ේල ශය 

එාශේලට් අපි ශ ඔේට විුතේධ යි  ශපනී සටිශය. අපි ඒ 

ශේ පල ා ත්න්තධලාද සුශළර  සටිේදී් ඌ  - ශ , ත්රත්ට සු 

 ා පරිත්ණ හලනිද  ත  උ,ප්  ට සු  ා හලනිද  උක්කය 

ේර්ලයලන්තතද් එක්කයේ ඒ ප්රශේ   ට සු ශ  ල තිසශබා අගතීන්ත 

ස්හල බ  ල  තර්ලේ විතර්ලේ ේණමින්ත ඒ  යලපෘතිසදට විුතේධ වුමල. ඒ 

ආ  විශණෝධද හමුශ  යහින්තද ණලතපක්කයෂ යවතිසුයල ඒේ ේශළර 

ාවතිස ල විතණක්කය ශාලශ යි  ඌ  - ශ , ත්රත් ුළ ඒ 

ේර්ලයලන්තත ල ල බිහි ේණන්තා  ළු න්ත වුශ් ාවහව.  

යහින්තද ණලතපක්කයෂ තාලධිපතිසුයල අ ත්ලාශය දී ඌ -

ශ , ත්රත් තාතල ශ  හඬට සහ ඔේන්ත දී ල ඒ  යලපෘතිසද ා තල 

දයන්තා ේටයුු ේළල. ශ ඔ ආ්ු  බ දට ආ ලට පත්රශත්ර  

0165.14.16 වනිදල ාව ත් ේවබිාට් පත්රිේල ක්කය එා ල. ඊට 

පත්රශත්ර  0165.15.01 වනිදල ාව ත ේවබිාට් පත්රිේල ක්කය එා ල. ඒ 

ේවබිාට් පත්රිේල ට අුව  චීාශය "ගුආන්ත ේන්ත" කිදා ීදනි 

ත්යලගය ශ ුව ට සචිගපපූර්ලශ  "Gazelle Ventures (Pvt.) 

Limited" කිදා ත්යලගය එා ල. යය මුින්ත කි  ල  ලශ  

සශයරිේලශ  නි ශදෝර්ලක්කය ුව ණ පිහිටි "Gazelle Ventures (Pvt.) 

Limited" කිදා ත්යලගය ගුත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා 

යවතිසුයනි. ශ ඔ එා  යලපෘතිසද අුව  ේවබිාට් පත්රිේල  අුව  දවන්ත 

ූ දලා ඔ ශ ා ල. රිදීයලිදවේද  ශදහිගය ප්රශේ ශදන්ත 

ශහක්කයශටදලණ 649ක්කය ත් ඔප්රදලයිේ ශහරන්ත ශගලවිතවන්ත ේණා 

කුණාණක්කයේන්ත  ශයශන්තරි  ත   ගල ේණා  බ්මරිඟු  ගල ේණා  ී 

 ගලශ න්ත ත්ර දචිශපෝක කත වුණු යහල ාලගදීපද තිසශබා  

ශත්ලණශබලණ ව  තිසශබා  යලුුත්ද ත ල ද තිසශබා  ණ ේවන්ත්ද 

ත ල ද තිසශබා  අශාක්කය පව්ශතන්ත ග,්ද ග ල බසා 

ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රද තිසශබා ශ ඔ ණක්කයක කත අ්ද ූමමිදට ශ ඔ යහල 

ණකුණාත්ල එන්තා නිදමිතයි  ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි. 

යලුුත්ද ණක්කයක කතදට ශ ඔ ශ න්තා දා විාල ද පි පබඳ  එදල 

ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය්  බු,  ස්ත්රත්රික්කයේශය් ස්ත්ල  ා 

නි ධලරින්ත කිද  ප්රේල  යල ත්ු  තිසශබා ල. එදල ශයලා ලද 

කි ශ ?  

එදල ඒ ක්රිදල ිද එාශේලට  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා 

යවතිසුයල ශයලේක්කයද කි ශ ?  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා යවතිසුයනි  

්බුයලටය විුතේධ වුණු ්බුයල 0117 ජූි යත් 67 වනිදල 

843 844 
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හවන්තත්ලඩ්  ලර්ලතලශ  ශයශහය කිදා ල. [බලධල කිරීයක්කය]  ක්කයෂරයන්ත 

ශත්ශාවිණ්ා යවතිසුයනි  යශ  ේථාලශ න්ත ප න  ්බුයල ේථාල 

ේණන්තා. එය හවන්තත්ලඩ්  ලර්ලතලශ  තීුත අචිේ 94හි ශයන්තා 

ශයශහය ත්ඳහන්ත ශ ා ල: 

"6868  නේශදෝ ශ , ත්රත්ට ේණ  විාල ශදන්ත පත්රශත්ර  අද බුේර්ල 

කිදා  නේශදක්කය සවි් ශ , ත්රත්ට ත ් විාල දක්කය ේණන්තා දා ල. 

යශ  මිත්ර ධර්ලයදලත් බ්්ල අයලතයුයල ේුතණු ණලශිදක්කය මස්රිප් ේළල."  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
Sir, I rise to a point of  Order. 

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඕේට යය විුතේධ වුශ් යශ  ාය ත්ඳහන්ත ේණ  නිත්ලයි. ්ද 

ම් ඔ එදල ශදන්තා කවශය ශේල ඔපවනිදටයි. අද ඒ ම් ඔ ශදන්තශන්ත 

යහතාතල ටයි. ඒේ තයයි ශ ාත්.  

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

 වරැස්යි. ඒ ගවා් යය කිදන්තා ඔ. ඒේ තයයි ත්ව  නය. ශ ඔ 

විශණෝධද හමුශ  ශ ලේ ට් ත ණා  ීදනි අයිසන්ත ත ණා ත්ව  නය 

තයයි තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  උපලද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත. 

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ත්යලගයට ම් ඔ ශදා ල ශ ුව ට අක්කයේණ 

 0 511ේ ශගලීන්ත බ හ්ේලණශදන්ත උක්කය  ගල ට ශදලමු ේණ ා 

 යලපෘතිසදේ  ව් පි පශ ළක්කය තයයි ශ ඔ සවි, ල තිසශබන්තශන්ත. 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල කිදා ල ශගලීන්ත 61 111ේට යහ වි 

අධිේලරිශදන්ත ම් ඔ ශදා ල කිද ල. ශහක්කයශටදලණ ශදේහයලණක්කය 

ශදා ල කිදා ගයන්ත ශයලේක්කයද කිදන්තශන්ත? ශහක්කයශටදලණ 

ශදේහයලණක්කය ශදා ගයන්ත  "ඒ ම ් ශ ඔ ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය 

අනි ලර්ලදශදන්තය උක්කය  ගල ේණන්තා ඕාෑ." කිද ල 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල  ලණිත බු කවවි නයක්කය හදා ල; ශගලවිදල හිණ 

ේණා ල; ම්යට බවද තිසදා ල.  ශයලේක්කයද ශ න්තශන්ත? යහ වි 

නි ඔාශය  ගල ේණා ශගලවිදල; යහල ේන්තදේවටිශය  ගල ේණා 

ශගලවිදල; පස්දත ල  යහිදචිගාද යහ්ද  ගල ේණා ශගලවිදල; 

බිබි   යවදගය  ගල ේණා ශගලවිදල; ශදල් ඔ   ා ශගලවිදල  බ් 

මරිඟු   ා ශගලවිදල  ශදහි  ගල ේණා ශගලවිදල  කුණාණක්කයේන්ත  ගල 

ේණා ශගලවිදල  ත   ශයශන්තරි  ගල ේණා ශගලවිදල ඒ සද,  

 ගල ේණා ශගලවිදලට කිදා ල  "උ  ල ශහක්කයශටදලණ 

ශදේහයලශණන්ත බලගදේ මතිසරි ශේ , ේණප, ල. ාමු්  

ශහක්කයශටදලණ  ශදේේය උක්කය  ගල ේණප, ල." කිද ල කිදන්තායි 

ශ ඔ දන්තශන්ත. ශ ඔ එා  යලපෘතිසශය මතල පවහවස්ි  ශපන්තා 

තිසශබන්තශන්ත ඒේයි. ඌ -ශ , ත්රශත්ර මතිසහලත්ද පි පබඳ  ශ ඔ 

ශ  ලශ දී තමුන්තාලන්තශත්ර ලට පවහවස්ි  කිදන්තා ඕාෑ. එදල  ා 

ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලත ශ ඔන්තුශ  නි ධලරින්ත ශයලේක්කයද කි ශ ? 

තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  ශ ඔ  යලපෘතිසශය IMS Holdings ත්යලගය 

"බුේර්ල ශට්ට්" ල විධිදට ඒ ශ  ලශ   ා ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  නි ධලරින්තශගන්ත බු,ශ න්ත ත්හ 

ශයලාණලගින්ත ත්රථාලා ුාක්කය පි පබඳ  ම,ආය ල. Site (A), Site 

(B), Site (C) කිද ල. Site (A) කිදා එේ ම, ාශේලට 

ශයලා ලද කි ශ ? යවදගය බීට්ටුශ  යවදගය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ 

ශේලට්ාලත්ශය ශේලටශබෝ  ්ල ය නි ධලරි  ත්ශයන්ත ම,ආය ල. ඒේ 

ම, ාශේලට  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  නි ධලරින්ත 

ශයලේක්කයද කි ශ ? "ම, ල සතිස ම් ඔ ශේලටත් ුන්තග,ශතලට 

ේඳු වටිද හල ශගලඩිගමු  ේන්තදට යලයි ඔ ජ තවාත ල ූමමිදකි. 

මඟිනිදලග  ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රද ශපෝෂමද ේණා ත  ශපෝෂේ 

ප්රශේ  ම, ල සතිස ූමමිද  ණලය විහිඳී ප තිසා අතණ  එය ත ද 

ශපෝෂමද ේණා ප්රධලා ගචිගල  ා දහශයල,්ද  යහශ  ේඳුණ  

ීදත ේඳුණ   හ තවන්තාේඳුණ   වනි ස්ද ේඳුුත ණලශිදක්කය ම, ල 

තිසශබා ම්ය හණහල ග ල බීද. එයින්ත ත් කුණාණුශේලට සතිස ශයය 

ම් ඔ ශේලටත් පලරිත්රිේ ත්චිශ දී ේ ලපදට අද්  පිහිටල සත." 

කිදල.  

 ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා සයතිසුයනි  ශ ඔේ පරිත්ණ විශණෝධී 

 යලපෘතිසදක්කය කිද ල කිදන්තශන්ත ඒේයි. ම, ල සතිස ම ් ය ග,්ද 

තලතිසේ  ශාෝදයලාශය ත්ර ලණක්කයෂේ ේ ලපදට යලයි ඔ  පිහිටල 

සත. තමුන්තාලන්තශත්ර ල දවන්ත රිදීයලිදවේශේ ශදහිගයට දා ගයන්ත 

ශ ඔ යවදගය  යඬු,   බිබි   ශ ඔ කිදා ප්රශේ    ශගලවිතවන්ත 

ේණන්තා ශගලීන්තශ  ම් ඔ  ය තයයි උක්කය  ගල ේණන්තා 

හදන්තශන්ත.  

එය ණක්කයක කත ප්රශේ දට  ත්චිශ දී ේ ලපදට තයයි ශ ඔ එන්තශන්ත. 

අ ශ රෂ ේව ෑ ම් ඔ ටිේට තයයි එන්තශන්ත. අා ත්ණශදන්ත  ගල 

ේණා ශගලීන්තට යහ වි ේ ලපශදන්ත ම් ඔ ශදා ලද කිද ල 

කිදන්තශන්ත ශයලේක්කයද? 6948  ත්ශර්ල මඳ ල ශයපයම ේල දක්කය ශ ඔ 

ග ඔබි ඔ    ගල ේණ  ශගලීන්තට ම් ඔ ටිේ  වබී තිසබුශ් ාවහව. 

ඒේ ශ ඔ ණශට් මතිසහලත්ශයය තිසබුණු ශේ පල ා ප්ර රාදක්කය හල ම් ඔ 

ප්රතිසප්තිසද පි පබඳ ගවටආය ක්කය.  

එය ශගලීන්ත  ගල ේශළර අා ත්ණශදන්ත තයයි. ශහරා ේව ශ   

ශහරා ශේටුශ   ඒ අ -ශේලළ ටිේ  ව ශ   බ්මරිඟු ටිේ  ව ශ   

ත  ටිේ  ව ශ   ශයශන්තරි ටිේ  ව ශ  අා ත්ශණදන්ත තයයි. 

හවබවයි  මතිසහලත්ද  ණලය ණේජුුතශ ෝ තයයි අ ත්රථාල  ුන්තශන්ත  එය 

ශගලවිබි ඔ   මඳශගා ශහරන්ත ශගලවිතවන්ත ේණන්තා; කුණාඹුුත 

ශගලවිතවන්ත ේණන්තා. ාමු් ්වුන්ත ශහරා විාල  ේශළර ාවහව. එය 

ශහරා ආණක්කයෂල ේළල; යහ  ාද ආණක්කයෂල ේළල; යහ ගත්ර ටිේ 

ආණක්කයෂල ේළල; සළ- ශදලළ-ගචිගල ටිේ අශප පරිත්ණශ දීන්ත  ඒ 

ග ඔ   හිට  ග ඔ ාලදේශදෝ ආණක්කයෂල ේළල. ශ ඔ කිදන්තශන්ත 

ශයලේක්කයද? "ඒ කිදා ම් ඔ ටිේ උ  ලට ශදන්තා ඔ" කිදා ල. 

6948 සට ුන්තශන්ත ාවතිස ශ ඔ ම් ඔ ටිේ ශදන්තා දවන්ත ේවවු්ත උණු 

ශ  ල තිසශබන්තශන්ත ශයලේද? ඒේ උණු ශ  ල තිසශබන්තශන්ත ශ ා 

ශයලේක්කය නිත්ල ් ශාලශ යි.  

බහතලතිසේ ත්යලග ඔ ටිේ ත්ුටු ේණන්තා තයයි ඒ අක්කයේණ 

61 111ක්කය ශගලීන්තට ශදන්තා ඔ කිද ල කිදන්තශන්ත. ගුත ණතා 
හලමුුුත ශන්ත  එශත්ර 61 111 ශදා ශේලට  එක්කය ශගලවිශදකුණාට 

ශහක්කයශටදලණ ශදේහයලණක්කය ශදා ශේලට කිදා ල  එයින්ත 

ශහක්කයශටදලණ ශදේේ උක්කය   න්තාද කිද ල. අන්තා ඒේ තයයි අපි 
කිදන්තශන්ත  ශ ඔ ශගලවිදල හිණ ේණා උක්කය  ගල ට පව, ්ශතයි  

හිඟුණලශමයි  ේන්තතශ යි  ශත් ාග යි ේශළර්  ඕේ තයයි කිදල. 
අද ේන්තතශ, අක්කයේණ විසපන්තදහත්ක්කය  තිසශබා ල. ශයලේක්කයද  ශ  ල 

තිසශබන්තශන්ත? ේන්තතශ, අක්කයේණ විසපන්තදහශත්ර උක්කය  වශ න්තශන්ත 
ාවහව. අද ේන්තතශ,  ුණ ප්ර රාදක්කය විතණක්කය ශාලශ යි - ඒ  ුණ 

ප්ර රාදට ශදෝජිත විත්ඳුය තයයි ේළුගෙ  යලපෘතිසද ආණ ඔ් ේණා 

එේ. ේළුගෙ  යලපෘතිසශදන්ත ශදෝධ සළ නිර්ලයලමද ේණ ල  ේළු 
ගෙ ශ ,  හද ල  ඒ ේළුගෙ ශ ,ශ න්ත ේන්තතශ,ට  ුණ 

ශදන්තා  ළු න්ත.  ුණ දී ල උක්කය හදන්තා  ළු න්ත. ෝවක්කයටරිද 
තිසශබා ල  ශගල්ාවඟිි තිසශබා ල  පහ නේ ඔ තිසශබා ල  

නි ධලරින්ත මන්තා ල  මිනිත්ර න මන්තා ල  උක්කය     පළ ුතු 
ශගලීන්ත ටිේ මන්තා ල. ඒේ ේණන්තා  ළු න්ත. ාමු් ඒේ 

ේණන්තශන්ත ාවහව. ඒේට අත ගහන්තශන්ත ාවහව. හිඟුණලශ්් ත ය 

යවරි-යවරී   වටි- වී අක්කයේණ විසපන්තදහත්ක්කය තිසශබා ල. 
ශත් ාග ් අක්කයේණ විසපන්තදහත්ක්කය තිසශබා ල. ඒ විතණක්කය 

ශාලශ යි  පව, ්ශ්් අක්කයේණ විසපන්තදහත්ක්කය තිසශබා ල.  

845 846 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ප නකවද ේල ශය -යහින්තද ණලතපක්කයෂ යවතිසුයලශ  ේල ශය- 

ණලතය ත්යලග ඔ බ ට ප් ේණ ල ශ ඔ ලශදන්ත  ල්ලචි ් ශහලද ල 

ශගලීන්තට් ශබු ල. හවබවයි  ශ ඔ ආ්ු  දටශ් ණවි 

ේුතමලාලදේ ශගාල ප න කවද අද  වශදන්ත කි ශ  ශයලේක්කයද? ඒ 

අද  වශදන්ත විකිශමා ආදතා  වයිත්රු ට යහතා බවචිකුණා   

 චිේල බවචිකුණා   මතිසරි කිරීශ ඔ බවචිකුණා   ශ ෝටර්ලත්ර එේ  ලශ ය 

ශත් ාග  හල පව, ්ත්  වයිත්රුගත ේණ ල තිසශබන්තශන්ත  

 ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයනි.  ල්ලචි ් ශහ  ල 

ා ඔ   ලශ්් ශහ  ල ා ඔ ශයලේටද විකුණාමන්තශන්ත? ආාදනිේ 

ආහලණ ද්ර ය අතණ  වඩිය පචිගු  තිසශබන්තශන්ත ීදනි  ට තයයි කිද ල 

අපි කිදා ල. ආත්න්තා   ශදන්ත  ත්ණේට ීදනි ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

 60.4ක්කය අශප ණටට අ  ය  ා ල.  

යය ශ ඔ කිදන්තශන්ත 0165 යහ බවචිකුණා  ලර්ලතල  අුව යි. ාමු් 

ස්තය ශදද ශයලේක්කයද? අශප ණශට් උක්කය පර්ලශයෂම 

ආදතා ින්ත ශහලදල ග් ශතලණුුත අුව  ත ය අක්කයේණදකින්ත 

 බල ගන්තා  ළු න්ත  න්තශන්ත උක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81යි. ාමු් 

මන්තස්දල   බ්රීද ද  විදට්ාලයද හල චීාද  ලශ  ණට   අආයතිසන්ත 

උක්කය ප්රශේද හඳුන්ත ල දී ල  විදයල්යේ ත්ව  න ඔේණමද අුව  

ේළයාලේණමද මතල මහළ තවාට ශගාව, ල  ත  පහ නේ ඔ 

ටිේ දී ල   ලරි ක්කයශෂරත්රද ස්යුණු ේණ ල අක්කයේණදකින්ත ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත 601ක්කය -සදදට්  ්ල-  බල ගන්තා ල. අන්තා ඒ නිත්ලයි අපි 

ශයශහය කිදන්තශන්ත. ශ ඔ ණශට් මතිසහලත්ද  ණලය අක්කයේණ  ක්කයෂදක්කය 

ීදනි ේර්ලයලන්තතද ශ ුවශ න්ත උක්කය  ගල  ත්ඳහල ශ න්ත ේණ ල 

තිසශබා ල. ඒ  ක්කයෂද ුළ අක්කයේණදකින්ත  බල ගන්තාල උක්කය 

ප්රයලමද ශයට්රික්කය ශටලන්ත 611ක්කය - 601ක්කය අතණට ශගශාන්තා තලතිසේ 

 ව් පි පශ ළක්කය හදන්තා   ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය 

සයතිසුයනි. ධයත්රීපල  සරිශත්රා යවතිසුයලට කිදන්තා  එය 

තලතිසේ ප්රතිසප්තිසද හදන්තා කිද ල. අපි අන්තා ඒේට එේෙයි. ශ ඔ 

ණශට් ීදනි නිෂරපලදාද ේණා එය ේර්ලයලන්තත ල ල හතණ ස්යුණු 

ේණා ලට අපි එේෙයි.  

ශත් ාග  ේර්ලයලන්තත ල ලශ  උක්කය   ා මිනි නන්තශ  ේථාල  

කි  ලශන්ත. අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයලශ  අතට ශගලීන්තශ  

ශතලණුුත  ගදක්කය සවි, ල තිසබුමල ශන්ත. ඒ ල ත්ලධලණම ප්ර රා. අද 

පව, ්ශ් තිසශබන්තශන්ත් ඒ ප්ර රාද. අවුුතේශේ ේන්තා ශදශක්කය 

උක්කය ටිේ ේපල ුන්තාලට ප න  අතිසුව් ුතපිද, 61 111ක්කය-65 111ක්කය 

ත්යලගයට මද ශ ා ත්් දේයි  උක්කය ශගලවිදල මන්තශන්ත. ඒ 

නිත්ල අපි කිදන්තශන්ත  වඩි ණ පර්ලශයෂම ේණ ල අආයතිසන්ත උක්කය ප්රශේද 

හඳුන්ත ල දී ල ඒ හණහල එය ශගලීන්තට එකී ම් ඔ ටිශක්කය  ගල කිරීයට 

අ  ය උපරිය ත්හලද ණතශදන්ත ුන්තශාල්  අනි ලර්ලදශදන්තය 

ශ ඔ  ණශට් ීදනි අ  යතල  ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ශයය ෝවක්කයටරි 

හතශණන්ත නිෂරපලදාද ේණන්තා  ළු න්ත කිද ලයි. 

දවාට ීදනි අ  යතලශ න්ත සදදට 61.5ේ ප්රයලමදකුණායි ශයහි 

නිෂරපලදාද ශ න්තශන්ත. දවාට ේන්තතශ, ත් ඔපූර්ලමශදන්ත ශ ඔ ත්ඳහල 

ශදලදල ගන්තශන්ත ාවහව. අශප ණශට් උක්කය  ගල  ත්ඳහල ශදලදල ගත 

හවකි ම් ඔ ින්ත -අක්කයේණ  ක්කයෂශදන්ත- සදදට 41ක්කය දවාට ්ලවිත 

ේණන්තශන්ත ාවහව. ණතා හලමුුුත ශන්ත  ූමමිශදන්ත සදදට 41ක්කය  

ත ය උක්කය  ගල ට ශදලද න්තශන්ත ාවහව. ්බ  හන්තශත්ර ලශ  

ේටහඬ අ ධි ේණන්තා ඕාෑ කිදන්තශන්ත ඒේයි. ශ ඔ ආ්ුශ  -

තලතිසේ ආ්ුශ - සයවතිසේ ඔ අණශගා මන්තා රී  චිේල නිදහත්ර 

පක්කයෂශය ්බුයන්ත ල නිහඬ  ශාලසට හඬ අ ධි ේණන්තා කිද ල 

අපි කිදන්තශන්ත ඒේයි.  

ශ ඔ ණශට් තලතිසේ ආර්ල ේශය පචිගු ට දලදේ විද හවකි  

 වඩිශදන්තය ීදනි නිෂරපලදාද ේණන්තා  ළු න්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තත 

 ල ල 4 ස්යුණු ේණන්තා  ව් පි පශ ළක්කය හදන්තා. ඒේ ේණන්තශන්ත 

ාවතිස  ශයලකුණා් ේණ ල  ව්ක්කය ශ න්තශන්ත ාවහව. ත ය් 

ේන්තතශ, ේර්ලයලන්තත ල ල  ීදනි නිෂරපලදාද ත්ඳහල 

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ශදලද ල ගන්තශන්ත ාවහව. එා ඔ එයින්ත සදදට 

05ක්කය ශදලදල ගන්තශන්ත ාවහව. ම් ඔ ින්ත අක්කයේණ  ක්කයෂදක්කය උක්කය 

 ගල  ශ ුවශ න්ත ේණ ල තිසශබා ල.  එයිුව් සදදට 41ක්කය 

පයමයි ශදලදල ශගා තිසශබන්තශන්ත. ශ ඔ  ා විට ීදනි ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත  ක්කයෂ 5ක්කය   ක්කය  චිේල ට ආාදාද ේණා ල. හවබවයි  එය 

ීදනි ප්රයලමශදන්ත සදදට 01 - 31 අතණ ප්රයලමදක්කය ශදලද ල 

ගන්තශන්ත නීතිස විශණෝධි ය්පවන්ත නිෂරපලදාද කිරීයටයි  නිශදෝතය 

ේලණේ ත්්ල ත්්ලපතිසුයනි. ශ ඔ ණශට් ීදනි අ  යතල ට ත්රි ා 

ීදනි ප්රයලමද නිෂරපලදාද ේණන්තා අපට  ළු න්ත.  

එදල - 6991 ගමන්ත  - ශ ඔ ණශට්  ීදනි ේර්ලයලන්තතද ස්යුණු 

තවාේ තිසබුමල; අපි ස්යුණු තවාේ හිටිදල. අපි කිදන්තශන්ත එදල 

ශණලබට් බ්රවුන්තරි  ල ේණ  ශේ අද ශණලබට් බ්රවුන්තරි  ල ේණන්තා 

එපල කිද ලයි. එදල  නු ආ්ු  ේල ශය ශ්ලයිිට තයයි ඌ -

ශ , ත්රත් යර්ලදාද ේණන්තා ුන්තශන්ත. යය ්බුයන්ත ලශගන්ත 

ම, ා ල  එදල ශණලබට් බ්රවුන්තරි  ල ේණ  ශේ  ශ ඔ ඌ -

ශ , ත්රත්ට විා ේටිා  යලපෘතිසද එා ශ  ලශ  ශ්ලයිිශ  

ූමමිේල   ්බුයන්ත ල ේණන්තා දන්තා එපල කිද ල. ශ්ලයිිශ  

ූමමිේල  ේණන්තා දන්තා එපල! ශ ඔ තාතල විශණෝධි අණගළදට 

සහ ඔ ේන්ත ශදන්තා; ශ ඔ තාතල ත්ටාට සහ ඔ ේන්ත ශදන්තා.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි  ශ ඔ ම, ා ම්ය පි පබඳ  ා 

ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  නි ධලරින්ත කිද  ේලණමල යල 

ත්ු  තිසශබා ල. එදල  ා ත්චිණක්කයෂම නි ධලරින්ත කි ශ  

ශයලේක්කයද? "ශදෝජිත බි ඔ ශේලටශත්ර බිබි -පස්දත ල  ප්රධලා 

යලර්ලගදට ආත්න්තා  සතිස යලයියට ත්යලන්තතණ  යලුුත ්ද ායවතිස 

බහ  ලර්ලක කේ ත  යලර්ලගදක්කය ප තිසා අතණ..." 

  
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත යන්තත්රීුයල  ්බුයලට ත  විාලඩි 5ක්කය තිසශබා ල. 

   
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ඒේලබේධ විපක්කයෂශය ත ් යන්තත්රීුයන්ත ල ේථාල කිරීයට 

මන්තා ල. එුයන්ත ලශ  ේල ශදුව් අණශගා යට උපරිය 

ශ  ල  ශදන්තා.  

 
ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ේවුුත ් මන්තා ලද?    

  
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත ශ්ුවේ විදලාගයශ  යන්තත්රීුයල්  ගුත විය ීණ 

ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල් මන්තා ල. 

 
නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශහලඳයි.  

847 848 

[ගුත  ආර්ල. එ ඔ. පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ  යහතල] 
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ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ශදෝජිත බි ඔ ශේලටත් පි පබඳ යය ශ ඔ කිදන්තශන්ත. ශ ඔ ශදෝජිත 

බි ඔ ශේලටත් ගවා ශයලේක්කයද කිදන්තශන්ත? එදල  බු,  

ස්ත්රත්රික්කයේශය ස්ත්ල  ා නි ධලරින්ත කි  ල   "... ශ ඔ ශදෝජිත බි ඔ 

ශේලටත් ුළ මීය ගහේඳුණ ායවතිස තණයේ වි ල  ත  යලර්ලගදක්කය 

තිසශබා ල. ඊට අයතණ  කුණා්ල ත්ර ්ලවිේ ත  යලර්ලග කිහිපදක්කය 

දක්කයාට  වශබා ල. ඒ සද,  මහත යලුුත ්ද ශපෝෂමද ේණා 

අතණ  ඒ අුව  එය ප්රශේ ද යලුුත ්ශය ප්රධලා ත  ශපෝෂේ 

ප්රශේ දක්කය බ  නිගයාද ේළ හවකියි.  එශත්රය ශදෝජිත බි ඔ 

ශේලටශත්ර ශේළ ණේ උආය,  හල  ,ිශහ  දුවශ න්ත කුණා්ල ේඳු 

 වටි ශදේක්කය තිසශබා අතණ  උආය,ශ, ේන්තශදන්ත  ශපෝෂමද  ා 

ස,ශ,ේඳුණ උපශදෝකව ේණශගා ස,ශ, ව  දුවශ න්ත 

ශගලවිතවන්ත ේටයුු ත්ඳහල ත ද  බල ගවනීයට කුණා්ල  ව ක්කය මස් ේණ 

සතිස බ ්  ,ිශහ  ේන්තශදන්ත මීය ගහේඳුණ එේු  යලුුත්ද 

ශපෝෂමද ේණා බ ් නිරීක්කයෂමද විද." කිද ල.  

ශ ඔ ත්යලගය එේ පව්තකින්ත කිදා ල  යලුුත ්ශය ත ද 

ගන්තශන්ත ාවහව කිද ල. ාමු් ස්ත්ල  ා නි ධලරි කිදා ල  "ශ ඔ 

යලුුත ්ශදන්ත ශපෝෂමද  ා  ුණ ටිේ තයයි ශ ඔ ප්රශේ  ින්ත 

ග ල බසන්තශන්ත" කිද ල. එශත්රය "ශදෝජිත බි ඔ ශේලටත් මීය ගහේඳුණ 

හල ස,ශ,ේඳුණ අතණ ප්රශේ ද  ණල ශහක්කයටදලණ 81ක්කය පයම බි ඔ 

ශේලටත්ේ ත්ර ්ලවිේ   ර්ලධාද වුණු උම  ලේ ප්රතල ක්කය ප තිසා 

බ  නිරීක්කයෂමද  ජ අතණ  එද ශ ඔ ණශට් සතිස එය  ර්ලගශය එේය 

ත්ර ්ලවිේ උම  ලේ ප්රතල  විද හවකියි." කිද ල කිදා ල.  අශන්ත! 

 ේයතල අධයදා   ලර්ලතලශ   කිද ල තිසශබා ල කිද ල  ත්යලගය 

ඊශය ප්තශර්ලට කිද ල තිසශබා ල  "ශ ඔ ේටු උම  ලේ ප්රතල  

ශ ෝේශය හවය තවාය තිසශබා ල   චිේලශ  හවය තවාේය් 

තිසශබා ල." කිද ල. දවන්ත ශ ඔ කිදන්තශන්ත ශයලේක්කයද? බු,  ස්ත්ල 

 ා නි ධලරි පල යකුණාඹුණ යහ්යදල එදල කිදා ල  "ශ ඔ ත්ර ්ලවිේ 

ේටු උම ප්රතල   තිසශබන්තශන්ත  චිේලශ ය එතවා විතණයි." කිද ල. 

එශහය කිදා ගයන්ත ඊට් එහලට කවහින්ත පරිත්ණ  ලර්ලතල හද ල 

තිසශබා ල. එය නිත්ල අපි අහන්තශන්ත ශ ඔ පරිත්ණ විදයල්යේ සගයී ඔ 

 ලර්ලතල ේණා ශේලට එදල  ා ත්චිණක්කයෂම නි ධලරින්ත කිද  

ේලණමල ගවා ශහ ශ  ාවේද  බවආයශ  ාවේද   ණලවිදයල ත්මීය ක්කයෂම 

හරිදට ේශළර ාවේද කිද ලයි. ශබ්රෝහිදර්ලශගන්ත පත්රශත්ර ඒ ප්රශේ    

 ණලවිදයල්යේ ත්මීය ක්කයෂම හරිදට සු ශ  ල ාවහව. යහිදචිගමද 

ප්රශේ ශය  ණලවිදයල්යේ ත්මීය ක්කයෂම සු ශ  ල තිසශබා ල  බිබි  

ප්රශේ ද  ණලවිදයල්යේ ත්මීය ක්කයෂම සු ශ  ල තිසශබා ල.   

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ශ ඔ  ගවමුණු 

ණතුයල   එළලණ ණතුයල එක්කයේ  තතිසහලසේ ත්ටා කිරීයට යහ වි 

ගචිශතලටින්ත එශතණ ශ  ල යහිදචිගමද යහල විහලණද  ාලගදීපද  

බිබි   යවදගය  අයිශ    ශත්රාලපතිසද  රිදීයලිදේද දා ප්රශේ  

හණහල ඒ  තතිසහලසේ ගයා කවද ූමමිදයි.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි  ත්ේධලතිසත්රත් කුණායලණදල ඌ  ශ , ත්රත් 

ත්රීේ ේණ ල දීඝ ලපිද දක්කය ල ත්රීේ ේළ ූමමිද. ඒ නිත්ල ශ ඔ 

ප්රශේ ද   ණලවිදයල්යේ  තතිසහලසේ ූමමිදක්කය. බ ා බ ා තවා 

ේවණී ඔ ේශළල් අනි ලර්ලදශදන්තය  ණලවිදයල්යේ තතිසහලසේ 

විදයල්යේ ේලණමල අහ ශ ා  ූමමිදක්කය. එය නිත්ල ශ ඔ මතිසහලත්ද 

දටප් ශ ා ශය වනි  යලපෘතිස ශගශාා එේ ගවා අපි පරිත්ණ 

විදයල්යේ  ශත්ලදල බ න්තා ඕාෑ;  ණලවිදයල්යේ ත්මීය ක්කයෂම 

ේණ ල බ න්තා ඕාෑ; නි වණස් තක්කයශත්රුත ක්කය ේණන්තා ඕාෑ; 

නි වණස් විදයල්යේ සගවයීයක්කය ේණන්තා ඕාෑ. ශයය ේලර්ලදද 

ත්යලග ඔ  ට විතණක්කය ්ලණ ශදන්තා එපල.  ා ත්චිණක්කයෂම නි ධලරින්ත 

කිදා ශේ අහන්තා. යධයය පරිත්ණ අධිේලරිද කිදල තිසශබා ශේ 

අහන්තා.  ණලවිදයල ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ න්ත ත්වබෑ ත්මීය ක්කයෂමදක්කය 

ේණන්තා; විදයල්යේ සගවයීයක්කය ේණන්තා. යහ වි අධිේලරිශදන්ත 

ශත්ලදල බ න්තා. ශ ඔ ශපෝෂේ ප්රශේ   ට ශයය යහල උක්කය 

ේර්ලයලන්තතද ආශ ල් යලුුත ්දට ශයලේද ශ න්තශන්ත?  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. පස්දත ලශ  යහ්ශදන්ත ආණ ඔ් ේණ  

ණ ේවන්ත්දට ශයලේද ශ න්තශන්ත? ග ්ශදන්ත ග ල බසා 

ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රදට ශයලේද ශ න්තශන්ත? ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. 

ාලගදීපදට ශයලේද ශ න්තශන්ත? බු තල හද  ශත්ලණශබලණ  ව ට 

ශයලේද ශ න්තශන්ත?  ලරියලර්ලග විශ රෂය ුතන්තශගන්ත ඒ ල ගවා 

ශත්ලදල බ ල ත්මීය ක්කයෂම ේණ ල ශය වනි  යලපෘතිස  ට අත ගහන්තා. 

අපට ශ , ත්රශත්ර ාව ත  ාලන්තතණදක්කය හ ඔබ ශ න්තශන්ත ාවහව. 

"නි,ග " කිදන්තශන්ත බුේධදලත් ණතුයල හද   ාද. එදල ශණලබට් 

බ්රවුන්තරි ශ  ආ්ු  දටශ් - නු ආ්ු  දටශ්- ශ ඔ 

 ාලන්තතණ පි පබඳ    ලරියලර්ලග පි පබඳ  අධීක්කයෂමද ේණ  

එක්කයතණල විශ රෂයශදක්කය කි ශ   ශ ඔේ "ආද ඔශ  උදා" කිද ල.  

විතදමුණි ශත්ලයිත්ල යවතිසුයනි  ්බුයල මු,ශ,ගය ණලළහලමි 

යහ්තදල දන්තා ල. එක්කයතණල ේල දේට ේින්ත එුයල මිද කවදල. 

මු,ශ,ගය ණලළහලමි කිදන්තශන්ත  බිබි  නි,ග ට එහල පව්ශ් 

 වඩිය ශදල් ඔ ටිේ     ශගලවි යහතල. එදල බිබිශ, ශතන්තර, 

ාමින්ත ශහෝට දක්කය තිසබුමල. ඒ ශතන්තර, ශහෝට ශය අයිතිසේලණදල 

හිටිශය  බිබිශ,  ස,කුණාඹුශර්ල -යල මපුණු ගශ ඔ-. ශ ඔේ යය 

විතදමුණි ශත්ලයිත්ල යවතිසුයලට කිදන්තශන්ත ශයලේද  යශ  තල්තල් 

්බ ත්යෙ එේ ේල දේ එේට ශේ පල ාද ේණ  ශේශාක්කය 

නිත්ලයි. බිබි  ශේලටගය යධය බ  ය්් ශය  රී  චිේල නිදහත්ර 

පක්කයෂශය එේ ශ  ල ේ  ගකීය දණ  රී  චිේල නිදහත්ර පක්කයෂශය 

ගුුත යූනිදන්ත එශක්කය ාලදේශදක්කය හවටිදට්  6981 ගුුත 

 ර්ලතාශදන්ත  ව් තහා ඔ ේණ  ගුුත ණශදක්කය හවටිදට්  ව් 

ේණ  ඒ තල්තලශ   තලයි ශ ඔ ේථාල ේණ ල කිදන්තශන්ත බිබි ට එා 

ශයය  යත්ාද ා ් න්තා ඕාෑ කිදල.  

හරින්ත ප්රාලන්තු යවතිසුයලට යය එේ ේලණමදක්කය කිදන්තා ඕාෑ. 

එුයල ාවශ න්ත බවහව ල බු, ට ආ ලට ශ්ුවේ විදලාගයශ  ල  

කිදන්තශන්ත ශ ඔ බිය නිතූමමිද ේණග්ත මිනිත්ර න. විජිත ශබ්ලුතශගල් 

කිදන්තශන්ත  බිබි  නිතූමමිද ේණ ග්ත මිනිත්ර න. විය ීණ 

ස්ත්ලාලදේ ාව ශොහිණ ප්ුශ  බි ඔතවන්තශන්ත තන්තය  ල්ද  බ  

මිනිත්ර න. උදද ලන්තත ල කිදන්තශන්ත  බිබිශ, තන්තය  ල්ද  බ  

මිනිත්ර න. ඒ අද ශේලශහන්ත ් ආශේ  ේණ  මිනිත්ර න ශාලශ යි; 

ශේලශහන්ත ් ආාදාද ේණ  මිනිත්ර න ශාලශ යි.  

ත්යන්තත විදයලණ්ා කිදන්තශන්ත් රිදීයලිදේශේ උපන්තා 

ශේශාක්කය. ත්යන්තත විදයලණ්ා් එක්කයේ යට ශේ පල ා ප්ර රා 

තිසශබන්තා  ළු න්ත. හවබවයි  ත්යන්තත විදයලණ්ාට ශ ඔ සශහා 

යලශන්ත කිදන්තා ඕාෑ  ත්යන්තත විදයලණ්ා එදල් හිට  ත්ටශන්තද 

අපි එදල් හිටිදල ත්යන්තත විදයලණ්ා හිට  යන්තත්රීුයනි. එදල  

ත්යන්තත විදයලණ්ා ශගා කවද ත්ටශන්තදී පලර්ලිශ ඔන්තුශ දී ශ ඔ 

ගවා හඬ ාගා ශේලට තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුශ් යන්තත්රී ුත 

හවටිදට අපි හවශයෝය හිටිදල.  ශේ පල ා පක්කයෂ ශේදශදන්ත 

ශතලණ  කුණාහේ් ශදන්ත ශතලණ  යය එේක්කය කිදන්තා ඕාෑ.  

ත්යන්තත එදල් හිටිද ත්ටශන්ත  එදල් උදද ලන්තත හිටිදල; අද් උදද 

 ලන්තත මන්තා ල. ත්යන්තත එදල් ත්ටශන්ත හිටිදල; අද් ත්ටශන්ත 

මන්තා ල. ඒ නිත්ල ත්යන්තතට කිදන්තා ඕාෑ  ත්යන්තත මන්තශන්ත ාවතිස 

ත්ටන්ත  ට් අපි ාලදේ් ද ශදා ලද කිද ල. ත්යන්තත 

විදයලණ්ා  ණට ශබදා  ය ත්රථාල  ශගශාා ශේලට ත්යන්තත ලශ  

ේට හඬ සශහන්තශන්ත ාවහව.  

ඊළල ඔ ලස් සහිා ඒ පව්ශ් ාව ශො ශේලට ඒේට 

ත්යන්තත ලශ  ේට හඬ ාව ශෙන්තශන්ත ාවහව. ජිනී ල ින්ත අර්ලබුද 

එාශේලට අධිණලතය ලදී ත්ප්ු ට ශ ඔ ණට දට් ා ත්ව  න ඔ 

එාශේලට  එදල මන්තස්දන්ත  යලපත ලදදට ේථාල ේණ  තාතල 

විමුක්කයතිස ශපණමුශ් හඬ ාව ශෙන්තශන්ත ාවහව. හවබවයි ගුත 

849 850 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

යන්තත්රී ුතනි  ශ ඔ ශදෝතාලශ දී  ඌ -ශ , ත්රත් විාල  ේණා 

ශ ඔ  යලපෘතිසද ශගශාා අ ත්රථාලශ දී  අ් ශදේය උත්රත්ල තාතල 

විමුක්කයතිස ශපණමුම් එක්කයේ එේ ශේ පල ා ශ ස්ේල ේ මඳශගා 

ශ ඔ ත්ටා ේණන්තා උදද ලන්තත ල  වහවත්රතිසයි කිදා එේ ශ ඔ 

ශ  ලශ දී තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුමට කිදන්තා ඕාෑ. ඒ නිත්ල 

තයයි ඌ -ශ , ත්රත් බින්තතවන්තා පළලත ශ ුවශ න්ත ශගලවි බි ඔ 

 නණකිා තාතල  යලපලණදක්කය හවුශ . ඒ නිත්ල අපි කිදන්තා ඕාෑ  

ස්ත්ල  ා නි ධලරි යහ් ුතන්ත කිද  ේලණමල ගවා ශත්ලදන්තාද 

කිද ල.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශ ඔ  වබී තිසශබා ආර්ල ේ ද්ත අුව ් 

ශ ඔ ණශට් ආර්ල ේද ත්ඳහල ීදනි නිෂරපලදාද ේණන්තා  ළු න්ත. උක්කය 

ේර්ලයලන්තතද ත්ඳහල ශ න්තේණ තිසශබා අක්කයේණ  ක්කයෂදේ ූමමිශය 

උක්කය   න්තශන්ත ාව්ශ් සයි? අශප ණශට් උක්කය ේර්ලයලන්තතශය  

ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81යි නිෂරපලදාද  න්තශන්ත. උක්කය පර්ලශයෂම 

ආදතාද ේ්ල  වටි ල. උක්කය පර්ලශයෂම ආදතාද අආයතිසන්ත උක්කය 

ප්රශේද ශත්ලදලශගා ාවහව  අආයතිසන්ත විදයල්යේ සගවයීයක්කය ාවහව  

දටිත  පහ නේ ඔ ාවහව. විතදමුණි ශත්ලයිත්ල සයතිසුයනි   නශ ඔධල 

තදශත්රා නිශදෝතය සයතිසුමිදනි   ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය 

සයතිසුයනි  ඌ -ශ , ත්රශත්ර හරින්ත ප්රාලන්තු සයතිසුයනි  ඌ -

ශ , ත්රශත්ර නිය, සරිපල  ද ස, ල සයතිසුයනි  ්බුයන්ත ලට 

ශ ඔ ේලණමද කිදන්තා ඕාෑ. ඌ -ශ , ත්රත් අපි ේලශ ් 

ූමමිදයි. එදල  චිේලශ  ුපප්ය පළලත ශ  ල තිසබුණු ඌ  පළලත 

යහින්තද ණලතපක්කයෂ යවතිසුයලශ  ේල ශයදී එයින්ත නිදහත්ර ේණගන්තා 

අපට  ළු න්ත වුමල. ්බුයන්ත ල සදආය ශදාලය එදල සටිදල. 

ුපප්ේය හිණිශප්ශ් තිසබුණු රිදීයලිදවේද  චිේලශ  විස ා 

ත්රථාලාදට ප්වුශ් යහින්තද ණලතපක්කයෂ යවතිසුයලශ  ණතද 

ේල ශයදීයි.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. සද  ල්ු  ුපප්ය ප්රලශේශීද 
ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද වුම්  අද එද ශ ාත්රශ  ල දර්ල ේ   
විස ා  තිසත්ර ා ත්රථාලාදට පවමිම තිසශබන්තශන්ත ඒ පළලතට ්ලමීය ද 
දටිත  පහ නේ ඔ ුන්තුව නිත්ලයි;  ුපප්ේය ාවතිස ේණන්තා අ  ය 
 යලපෘතිස ක්රිදල්යේ වුණු නිත්ලයි; පලණ ,  යචි යල ්  ශබෝක්කයකුණා  
සළ ශදලළ   ව  අමුණු ටිේ හවුණු නිත්ලයි. අශප ශගලවි බි ඔ   
කුණාණහන්ත ටිේ  ශයශන්තරි ටිේ  ත  ටිේ  ී ටිේ නිෂරපලදාද වුමල. 
එහි උපරිය ප්රතිසල  ශගශාන්තා තිසබුණු ශ  ල ේ තයයි 0165 
තා ලරි යලත්ශය 18 ා දල තලතිසේ ආ්ු  කිදා ක්රිදල ිදට  
ශ ඔ ප්රපලතදට  වටුශ්. අද ශයලේද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත?  ඌ -
ශ , ත්ර ත් යහල නිදෙදේට ාව ත් ශගලුුත ශ  ල. ඌ -
ශ , ත්රශත්ර කුණාඹුුත ින්ත ී නිෂරපලදාද සේධ  න්තශන්ත ාවහව. ද  
- යහ ශදේන්තාදට  ුණ තිසබුශ් ාවහව. ප න කවද නිදෙශදන්ත 
ශයලේද වුශ්? ඒ කුණාඹුුත    ශගලවි බි ඔ   අත්ර වන්තා  ී 
අත්ර වන්තා  නිෂරපලදාද මහළට කවශය ාවහව. ඒ ශගලීන්ත ශපලශහලණ 
ත්හාලධලණශදන්ත බවට ේා ල. ණබර්ල ශගලවිදල ඒ ත්හාලධලණශදන්ත 
බවට ේා ල. අද ඒ ප්රශේ    ද  - යහ ශදේන්තාද අතශර්ල අහත්ර 
ස්ශදන්ත   ා ල. ඒ ශයලා ලද?  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය 
සයතිසුයනි  ්බුයන්ත ලශ  ගශ ඔ බ් මරිඟු   ා ල  
සද  ල්ුශ  බ් මරිඟු   ා ල. උක්කය ින්ත විාල  වුණු අශප 
ශගලවි බි ඔ   දවන්ත බ් මරිඟු   ා ල. බ් මරිඟු නිෂරපලදාශදන්ත 
 බා ආදලදශයන්ත අශප මිනිත්ර න ද ඔ තණයක්කය ආර්ල ේද ගවට 
ගහශගා මන්තා ල. අපි දවක්කයේල  රී  චිේල යහ බවචිකුණා  ලර්ලතල ට 
අුව  අශප ණටට ත ය මිරිත්ර ටිේ ශගශාා ල; ූුව ටිේ 
ශගශාා ල; පරිප  ටිේ ශගශාා ල -පරිප  ා ඔ අශප ණශට් 
හදන්තා බවහව ශන්ත-; මුචි සට ශගශාා ල; යෑ ශගශාා ල; ේ්  
ශගශාා ල; කුණාණහන්ත ශගශාා ල; කුණාළු බු ශගශාා ල. ශ ඔ 
පළල් ශ ඔ හවය ශදදක්කයය නිෂරපලදාද ේණන්තා  ළු න්ත පළල්. 
ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේ ශය විතණක්කය ශාලශ යි  අ ඔපලණ 
ස්ත්රත්රික්කයේශය් එශහයයි.  

විය ීණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයලශ  ස්ත්රත්රික්කයේශය් එශහයයි. 

විය ීණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල හිඟුණලශ් උක්කය ශගලවිශදක්කය. 

එුයල කිදයි  හිඟුණලශ් උක්කය ශගලීන්තට සුශ  ල තිසශබා 

ත්න්තතෑසද. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශ්ුවේ විදලාගයශ  ල 

දන්තා ල  ශගලීන්තට තිසශබා ගවටආය. විජිත ශබ්ලුතශගල් ල දන්තා ල  

ඒ ප්රශේ ශය ශගලීන්තට තිසශබා ගවටආය. ශත් මග  පව, ්ත 

කිදන්තශන්ත අි-මිනිත්ර ගවටුයට  ක්කය ී තිසශබා ප්රශේ ශදක්කය. 

ශ්ලක්කයටර්ල තදන්තත අතප්ුශගන්ත අපි සහ ල   චිේලශ  අි-මිනිත්ර 

ගවටුයට  ක්කය ා ප්රශේ     වඩිය අි-මිනිත්ර ඝලතා සු න්තශන්ත -

අින්ත ඝලතාද  න්තශන්ත  මිනි නන්ත මිදවශදන්තශන්ත- ශේලශහරද කිද ල. 

හඳපලාලග   උ්  ශ   තමය,වි  හල ශබණිශහළ තයයි 

 වඩිය ඝලතා සේධ  න්තශන්ත.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. බිබි   යවදගය  හිඟුණලම හල ේන්තතශ, 
දා ප්රශේ    තයයි අිදල ගහ ල යවශණන්තශන්ත. ඊට පත්රශත්ර 
  ක්කයපවශ, ප්රශේ ශය අිදල ගහ ල යවශණා ල.   ක්කයපවශ, 
කිදන්තශන්ත සකිරිදන්තකුණාඹුණ  ා බීට්ටුශ  තිසශබා ත්රථාලාදක්කය. 
සකිරිදන්තකුණාඹුණ  ා බීට්ටුශ  තිසශබා ශ ඔ ත්රථාලාද ග ්ද්  
නි,ග ්  යලුුත්ද් අතණ තිසශබා අි යචි ේ්යි. ශ ඔ අි යචි 
ේ්ට තයයි ශ ඔ ීදනි  යලපෘතිසද එන්තශන්ත. තිසණත්ණ ත්චි ර්ලධා හල 
 ාජීී නිශදෝතය අයලතයුමිදනි  අදට් උ්   ශ   
හඳපලාලග  තිසශබා ශ ඔ ප්ර රාද විත්ඳල ගන්තා බවහවයි කිද ල 
්බුමිද දන්තා ල.  

අි මිනිත්ර ගවටුය අපට ත ය විත්ඳල ගන්තා බවහව; විුි  වට , 
ගහ ල් ත ය විත්ඳ ගන්තා බවහව. අි මිනිත්ර ගවටුයට  වඩිශදන්තය 
 ක්කය ශ  ල තිසශබා බ්ලශ ලක්කය    තමය,වි  ප්රශේ   - [බලධල 
කිරීයක්කය] ගුත නිශදෝතය සයතිසුමිදනි  ්බුමිද් එක්කයේ යට 
 ලදදක්කය ාවහව.  

තමය,වි  සුළු ඒ ප්රශේ    ශ  ල තිසශබන්තශන්ත උක්කය ගශහර 
පවණි ණත් නිත්ල අි ග ඔ  වදීයයි. ඒ නිත්ල ඒ ප්රශේ    අි මිනිත්ර 
ගවටුය  ළක්කය න්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. දවන්ත ශ ඔ  යලපෘතිසශදන්ත 
ශයලේද ශ න්තශන්ත? යලුුත්ද ප්රශේ ශය මන්තා අි ටිේ එයි 
බිබි ට. යලුුත්ද ප්රශේ ශය මන්තා අි ටිේ එයි පස්දත ල  
ාගණදට. යලුුත්ද ණක්කයක කතශය  ග,්ද  නි,ග   මන්තා අි ටිේ 
එයි බිබි ට.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි  යහ්ද  ණ ේවන්ත්ද  යලුුත්ද 
ත ල     ුණ ටිේ හිඳී දයි. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ාලගදීප  ව  
මහ්තලශ  උක්කය  ව  ලට පත්රශත්ර ාලගදීප  වශ   ුණ ටිේ අු 
ශ  ල දයි. බු තල හද  ශත්ලණශබලණ  වශ  මහ්තලශ  අක්කයේණ 
 0 511ේ උක්කය  ව  ලය ශයලේද ශ න්තශන්ත? බු තල හද  
ශත්ලණශබලණ  ව  හිඳී දයි. ඒ  නිත්ල ශ ඔ තතිසහලසේ විාල දට  ග 
කිදන්තා ඕාෑද?  අන්තා ඒ නිත්ල තයයි අපි අහන්තශන්ත  ශ ඔ 
තතිසහලසේ විාල දට අපි  ග කිදන්තා ඕාෑද කිද ල. එදල 
ශණලබට් බ්රවුන්තරි  ේණ   වශඩ් තයයි තමුන්තාලන්තශත්ර ල අද 
ේණන්තශන්ත කිද ල අපි කිදන්තශන්ත ඒේයි. ශණලබට් 
බ්රවුන්තරි   සවි, ල ශයලේක්කයද ේශළර? ඌ  ශ , ත්රත් දට් ේළල; 
6865දී ේන්තද උ්ණට කවවි නශයන්ත දට් ේළල. ඌ  ශ , ත්රත්ට 
විතණක්කය ශාලශ යි  මුළු ණටටය ණශතක්කය අහිමි ේළල. 0165 තා ලරි 
8 ා දල් ේශළර ඒේ ශාලශ යිද? 0165 තා ලරි 8 වනි දල් ශ ඔ 
ණශට් සේධ වුශ් ඒේ ශාලශ යිද? ණටට පල ේශදක්කය ාවහව; 
පල ේ ශපළවන්තතිසදක්කය ාවහව; ප්රතිසප්තිසදක්කය ාවහව; දර්ල ාදක්කය 
ාවහව;  ව් පි පශ ළක්කය ාවහව. ත්ව වත්රයක්කය ාවු  දා ගයාක්කය 
අපට ශපශාා ල. 

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  ්බුයලට විාලඩි 4ේ පයම ේල දක්කය 

මතිසරි  තිසශබා ල. 

851 852 

[ගුත  ආර්ල. එ ඔ. පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ  යහතල] 
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ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  එ වනි ගයාේට ශත්රන්තු 

වුශ් ශයලේද? ශ ඔ ේලණමද කිද ල යය ේථාල  අ ත්ලා ේණා ල.  

එදල  ුග ණශතක්කය කිද ල රී වි්රය ණලතසචිහ එළ  ල 

සශහශ,ශපලළට ණතේය අණශගා ශදන්තා අශප ත්යහණ සචිහ  

උ්රැටිශදෝ මචිග්රීසන්ත එක්කයේ එේු වුමල. ඒ  ලශ   ශයදල් ේළල 

යහින්තද ණලතපක්කයෂ එළ න්තා. දවන්ත ආර්ල ේද හයත්ර ශපට්ටිශය. ඒ 

නිත්ල තයයි  චිේලශ  ආර්ල ේද ේ්ල  වීශගා දන්තශන්ත. යල ළෙ 

තිසශබා ල ආර්ල ේ ද්ත. ශ ඔ ආර්ල ේ ද්ත අුව  ශයලේක්කයද 

ශ  ල තිසශබන්තශන්ත?  චිේලශ  ආර්ල ේ ද්ත අුව   යහ බවචිකුණා 

 ලර්ලතල ට අුව  ශ ඔ ණශට් ඒේ  ේග  ආදලදය සදදට 4.5ට 

බවහව ල; තලතිසේ ආර්ල ේද  වටි ල; තලතිසේ නිෂරපලදාද ේ්ල 

 වටි ල. ශය ණ නිකුණා් ේණ  යහ බවචිකුණා  ලර්ලතල අුව ්  සදආය 

ආර්ල ේ ද්ත අුව ් අපට පවහවස්ියි ණටට සු ශ  ල තිසශබා 

විපත ශයලේක්කයද කිද ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  6854දී ණු මන්තස්දලුව 

ාලදේ සදවට, සශයරිේල එක්කයත්් තාපදශය හිට  

තාලධිපතිස ණශදකුණා  ජ ෆ්රෑන්තක්කයින්ත පිදර්ලත්රට ියුයක්කය දව  ල. ගුත 

ගලමිණී විජි් විතදමුණි ශත්ලයිත්ල සයතිසුයනි  ්බුයල ශපලත පත 

කිද ා ල; ්බුයලට ත්ලහිතය දවුවය තිසශබා ල. ්බුයල  බම 

ශපලත දන්තා ල; පිරි් ශපලත දන්තා ල; ණතා ූ ත්රද දන්තා ල; යහල 

යචිග  ූ ත්රද දන්තා ල; යහල පරිනිබ්ලබලා ූ ත්රද දන්තා ල. ්බුයල ඒ 

ණු මන්තස්දලුව ාලදේදලශ  ේථාල ් අහගන්තා. 

 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා (වාිපමාර්ග 

හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ - நீர்ப்பொசன 

மற்றும் நீரக வளமூல முகொகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

ගුත යන්තත්රීයල  යල ඒ ේථාල  දන්තා ල. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත සයතිසුයනි  යට ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා අ ත්රථාල  

ශදන්තා. 

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ණු මන්තස්දලුව ාලදේදල 

එදල කිදා ල  "නි, අහත්් ශපලශළලශ  උණු නය් විකීණිය ශහෝ 

මි දී ගවනීය ත්ඳහල  ජ ්බශ  අදහත් අපට ුවහුත  න්තශන්තද. 

 නළ ශේ ාවවු ඔ බ  ශහෝ ත ශය ේලන්තතිසද අපට අයිතිස ශාලශ  ා ඔ 

ඒ ල මි  කිරීයට ශහෝ මි දී ගවනීයට ්බට ශහෝ අපට හවකිදල ක්කය 

ාවත. අපශ  ූමමිද මි ට ගවනීයට ේවයව්ත පළ ේණමින්ත ්බ 

ේණා ම,ීය අපට දණල ගන්තාට ශාලහවක්කයේකි..."  

අශන්ත! ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි    අපට ශ ඔේ් 

දණල ගන්තාට බවහව. ශයලේද  අපි ශ , ත්රශත්ර මපුණු  ුන්ත. ඒ 

නිත්ල අපට දණල ගන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. එුයල  වඩි ුණට් 

කිදා ල  "ගචිගල ස්ශ  ග ල බත්රාල ස්ුළා ස්ද දහණ හු ත දය 

ශාල  අපශ  මුුන්ත මි්තන්තශ  ුතධිණදයි." කිද ල. 

ගුත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා සයතිසුයනි  දහය,්ශය  

ග ්ශය  යලුුත්ශය ණ ේවන්ත්ශය  ණන්තශදණිග   ණන්තටවශේ 

සුළු ශ ඔ ගචිගල  සළ ශදලළ   ග ල ශගා දන්තශන්ත අශප 

මීය ගහපිටිශය ණශට් ණලළශ  ුතධිණදයි; ේවපශපටිශපලළ ණශට් 

ණලළශ  ුතධිණදයි; ශේලහකුණාඹුශර්ල ණශට් ණලළශ  ුතධිණදයි. ඒ හවය 

තවාය ග ලශගා දන්තශන්ත ඌ  ශ , ත්රශත්ර මුුන්ත මි්තන්තශ  

ුතධිණදයි.  

එදල සදවට, ත ුණට් ශයශහය කිදා ල. "ගචිගලශ ෝ අපශ  

ශත්ලශහලයුශණෝ ශ තිස. ්වුහ අපශ  පිපලත්ද ත්චිසඳු තිස. අපශ  

දුත න්ත ශපෝෂමද ේණ තිස.  නු මිනි නන්ත  ා ්බ අපශ  සරි් 

විරි් ශාලදන්තාල බ  අපි දනිමු."ශ , ත්රශත්ර තාතල  හවටිදට අපි 

කිදා ල  අශප සරි් විරි් ශ ඔ ණශට් පල ේදන්තට ත ය ශ්රි ල 

ාවහව කිද ල. ශ ඔ ණශට් පල ේදන්තට ශ්ුතමල ා ඔ  පරිත්ණ 

ස්ාශයදී ධයත්රීපල  සරිශත්රා තාලධිපතිසුයලශ  අතිසන්ත එශහය 

ශදදක්කය ශ න්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. එුයල ශපලශළලන්තාුතශ න්ත 

මපුණු ශේශාක්කය. ශපලශළලන්තාුතශ  ශගලවි  ශතකුණාශගන්ත මපුණු 

ත්ණ   නගය ාලදේදලද කිදා තාලධිපතිසශ  අතිසන්ත එශහය ශදදක්කය 

ශ න්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ණු මන්තදීදලුව ාලදේදල 

ශයශත්ර කිදා ල. 

"අපශ  දුත න්ත ශපෂමද ේණ තිස.  නු මිනි නන්ත  ා ්බ 

අපශ  සරි් විරි් ශාලදන්තාල බ  අපි දනිමු. ්බට එක්කය  බි ඔ 

ේ්ක්කය ත ් බි ඔ ේ්ේට  ්ල ශ ාත්ර ශාල ා බ  අපි දනිමු. 

ූමමිශය තිසබිද යුු ශේ පවහවණ ශගා ප ල දා ්බශ   මිනිත්ර න ශ ඔ 

ූමමිදට පිටත්රතණශදෝ  න්තාලහ. ශපලශළල  ්වුන්තට ත්ශහෝදණදකුණා 

ශාල  ත්ුශණකි. ූමමිද අ්ප් ේණ  ගවනීශයන්ත ප න  ්වුන්ත එද 

අයතේශේලට ත ් ාවවු ඔ  බි ඔ  දට් ේණ ගනිමින්ත මස්රිදට 

සශදතිස. ්වුන්තශ  ේෑදණේය විසන්ත ශ ඔ ූමමිශය ත්ලණද උණල ශබලුව 

 වබීශයන්ත ප න  මතිසරි  න්තශන්ත හිත්ර ේලන්තතලණදක්කය පයණි. අපශ  

සරි් විරි් ්බශ  සරි් විරි්  ට  ්ල ශ ාත්ර  න්තශන්තද. ය  

බියට සු ා  ඕාෑය ශහලඳක්කය ශහෝ ාණේක්කය  එහි ජී ් ා 

දුත න්තට්  උුතය  න්තශන්තද.  අපි දන්තාල පරිස් ශ ඔ යහ ශපලශළල   

මිනිත්ලට අයිතිස ාවත.  එශහ් මිනිත්ල  යහ ශපලශළල ට අද් 

 න්තශන්තද." 

  ක්කයෂරයන්ත  ශත්ශාවිණ්ා සයතිසුයනි  අපට ශ ඔ ශපලශළල  

අයිතිස  න්තශන්ත ාවහව.  විජිතමුනි  ශත්ලයිත්ල යවතිසුයනි  අපට ශ ඔ 

ශපලශළල  අයිතිස  න්තශන්ත ාවහව.  නිය,  සරිපල  ද ස, ල  

යවතිසුයනි  අප ට  ශ ඔ ශපලශළල  අයිතිස  න්තශන්ත ාවහව. හරින්ත 

ප්රාලන්තු යවතිසුයනි  අප ට  ශ ඔ ශපලශළල  අයිතිස  න්තශන්ත ාවහව. 

මිද කවද ධර්ලයදලත් බ්්ල සයතිසුයනි  අප ට ශ ඔ ශපලශළල  අයිතිස 

 න්තශන්ත ාවහව.  

 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත යන්තත්රීුයල  ්බුයලට නිදමිත ේල ද අ ත්ලායි.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

අපට අයිතිස  න්තශන්ත අාලගත  දුත පණ ඔපණල ට අයිතිස ශ ඔ යහ  

ශපලශළ  ආණක්කයෂල ේණ දීයයි.  ඒ නිත්ල  ජූනි 5 ශ නි දල ආණ ඔ්  

කිරීයට නිදමිත ශ ඔ පරිත්ණ විශණෝධී  යලපෘතිසද  හලය ා ් න්තා 

කිද ල අපි කිදා ල.  

ඒ ත්යෙය යය අ ත්ලා   ශදන්ත කිදා ල  තාප්ර ලදශය එා  

ේථාල ක්කය.  ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  ය ට   මිනි්ු ක්කය 

ශදන්තා ශ ඔ තාප්ර ලදශය ේථාල  කිදන්තා. අශප ග ඔ   ේථාල ක්කය 

තිසශබා ල "සතව ඔ දකුණාන්ත  ු ඔය  ගහ ල ් පන්තාන්තා බවහව" 

කිද ල. ශ ඔ ආ්ු ට් දවන්ත දේල  වහි ල. ශ ඔ ආ්ුශ  

853 854 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

මන්තා ල  රීරි දේල. ශ ඔ ආ්ුශ  මන්තා ල  යහ ශත්ලශහලන්ත දේල. 

ශ ඔ ආ්ුශ  මන්තා ල හූනිද ඔ දේල. ශ ඔ ආ්ුශ  මන්තා ල   

ත්න්තනි දේල. ශ ඔ ආ්ුශ  මන්තා ල  ගණල දේල. ශ ඔ ආ්ුශ  

මන්තා ල  ණට දේල. ශ ඔ ආ්ුශ  මන්තා ල   ේළුකුණායලණ දේල. 

ේළුකුණායලණ දේල  වහමලට පත්රශත්ර ශයලේක්කයද ේණන්තා  ඕාෑ? 

දේවුණල ශගශාන්තා  ඕාෑ. අපි  ෑත්රතිසයි  ඒේලබේධ විපක්කයෂද 

හවටිදට ශ ඔ තාතල  අණග ශයදී සදආය ශේ පල ා  මිුණන්ත  එේට 

එේු ේණ දක්කයශදත්රත්ල ාට ල  දේල ාට ල  දේල බවඳ ල  දේල 

ගත්ර බවඳ ල ශහෝ ශ ඔ ආ්ු  ප  ල හරින්තා. ශ ඔ තාතල ශද්රෝහී න 

ආ්ු  ප  ල හරින්තා අපි ේටයුු ේණා ලද  කිදා ත්හතිසේද 

දළදල හලමුුුත න්තශ  ාලයශදන්ත  බල ශදමින්ත ශ ඔ  යලපෘතිසදට අපි 

විුතේධයි  විුතේධයි  විුතේධයි කිදා ේලණමද යතක්කය ේණමින්ත යය 

ා තිසා ල.   සදආයශදාලටය  ත්රුතිසයි.  

 

 

[අ.්ල. 0.1 ] 

  

ගු (පූජය) අුරරලිප  රතන හිමිය 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  අද ස්ා ඌ  ශ , ත්රත්  

උක්කය  ගල  ත් ඔබන්තධශදන්ත  ගවත්, ශ න්ත ර්ලත්ර ත්යලගයට ම් ඔ 

 බල දීය  ත් ඔබන්තධ  ේ,තවබීශ ඔ ශදෝතාල ට අදලළ  වි ලදදයි  

පව ව්ශ න්තශන්ත. ශ ඔ ගවා නි වණස් කිරීයකින්ත ප න  යශ  ේථාල  

පටන්ත ගන්තා ඕාෑද කිද ල යය  අදහත්ර  ේණා ල.  

පළමුශ න්ත යය  කිදන්තා ඕාෑ  0165  තාලධිපතිස ණමශයදී 

අපි  තාතල ට ුන්ත ශපලශණලන්තු  ගවා.  ශයලේක්කයද අපි තාලත ට 

දී  ශපලශණලන්තු ?   තාලධිපතිසුයල මතල පවහවස්ි  ණටට කි  ල  

තිසණත්ලණ ත්චි ර්ලධාද ම ක්කයේ ේණ ග්  ගල  ත්ඳහල අශප ූමමිද 

ශදලදල ගන්තා ල කිද ල. තිසණත්ලණ ත්චි ර්ලධාද කිදන්තශන්ත 

ශයලේක්කයද? තිසණත්ලණ ත්චි ර්ලධාද කිදන්තශන්ත ඒේ ශබෝග  ගලශ න්ත  

බහවිධ ශබෝග  ගල ට පරි ර්ලතාද ීයයි. ද ඔ  කිස ණටේ අක්කයේණ 

සදදක්කය ශාලශ යි  අක්කයේණ දහත්ර ගමාක්කය  දත් දහත්ර ගමාක්කය ඒේ 

ශබෝග  ගල ේණා ල ා ඔ  එද  අද  ත් ේන්තශන්ත පරිත්ණ විශණෝධී   

පරිත්ණ හිතේලමීය  ශගලවිතවාට විුතේධ  ප්රතිසප්තිසදක්කය හවටිදටයි. ඒ 

අුව   ශ ඔ  ශදෝතාල  තිසණත්ලණ  ශගලවිතවශන්ත ප්රතිසප්තිසදට පටහවනි 

ශදෝතාල ක්කය බ  යය මුින්තය  ප්රේල  ේණන්තාට  ඕාෑ.  

ශ ඔ ප්රතිසප්තිසද ත් ඔබන්තධශදන්ත ආ්ු  පව්ශතන්ත හල විුතේධ 

පක්කයෂශදන්ත වි ල  අදහත්ර ප්රයලමදක්කය මස්රිප්  ේණ තිසශබා ල. 

ශයලේක්කයද ආ්ු  පව්ශතන්ත ශගාල ශදෝතාල ?  ආ්ු  

කි ශ  ණශට් ීදනි නිෂරපලදාද යස්   වි ල   ප්රයලමදේ  මිිදා 

හලණසදදේ  පන්තසදදේ පයම ප්රයලමදේ ීදනි පිටණටින්ත 

ශගන්ත ා ල   ීදනි ශගන්ත ල ගවනීශයන්ත ණ ශට් ත්,ි පිටණට දා ල  

කිදා එේයි. ඒ නිත්ල ණශට් ීදනි නිෂරපලදාද ේණන්තා  ඕාෑද 

කි  ල.  ඒ ීදනි නිෂරපලදාද කිරීය ත්ඳහල තයයි අපි  ශ ඔ ේර්ලයලන්තත 

 ල ල  ආණ ඔ් ේණන්තා අපි ේ,පාල ේණ තිසශබන්තශන්ත කිද ල 

කි  ල. 

ඊළෙට   ''ශ ඔ ම් ඔ ශදන්තශන්ත තාතල ටයි  අපි ආණ ඔ් 

ේණන්තශන්ත ේර්ලයලන්තත ල ල  පයමයි "කිද ල ආ්ු  පව්ශතන්ත 

ප්රේල  ේළල. විුතේධ පක්කයෂද පව්ශතන්ත කි  ල  ශ ඔ ආ්ු  

තාතල ශද්රෝහී න ප්රතිසප්තිසදක්කය ශගාවවි් තිසශබා ල කිද ල. ඒ නිත්ල 

ශ ඔ ත් ඔබන්තධශදන්ත   යශ  අදහත්ර ත්්ල ට ප්රේල  ේණා එේ 

ශහලඳයි  කිදල යල අදහත්ර  ේණා ල.  

්බ හවය ශදාලය දන්තා ල  ප නකවද ආ්ු ේල ශය  011  

 ර්ලෂශයදී් ඊට ප න ් ත්රථාලා කිහිපදේය ශ ඔ  ලශ  ම් ඔ 

ුන්තාල ; ම් ඔ දීශ ඔ ප්රතිසප්තිස ක්රිදල ට ාවඟු ල. උදලහණමදක්කය 

හවටිදට ග්ශතල් ප නකවද ණතද ේල ශය ශ්ෝ, ත්යලගයට 

ශත්ෝයල තිසශය ම් ඔ  බල ුන්තාල. අි වි ල    ශදන්ත ගව ශත්ා 

ේව ෑශ  වි ල  ූමමි ප්රයලමදක්කය එ ප ශපශහ ප ේළල. ඒ  ලශ ය 

ශ්ෝ, ත්යලගයට  ලණිත   ශදන්ත ශේශත්,  ගල කිරීය ත්ඳහල ශ ඔ 

 ලශ ය ම් ඔ  බල ුන්තාල. උක්කය  ගල  ත්ඳහල් ශ ඔ  ලශ ය 

ත්ව ව න ඔ ත්ේත්ර ේළල.  

අ්තශාෝයතිසේ ප නකවද ආ්ු  පණලතද කිරීයට දලදේ 

ශ ච්  අදශ   ශාලශදක්කය බ ලශපලශණල්ු තිසශබන්තා සතිස. 

පරිත්ණශ ස්ශදකුණා හවටිදට  ලශ ය පරිත්ණද ගවා ත්චිශ දී 

ශේශාකුණා හවටිදට්  ශ ඔ ණශට් ගහ ශේලළ  පරිත්ණද ගවා හිතා 

ශේශාකුණා හවටිදට්  ප න කවද ආ්ු ට විුතේධ වුමල. ප්රධලා 

  ශදන්තය අපි පරිත්ණ හිත ලදී සත්කින්ත ප නකවද ආ්ු ට විුතේධ 

වුමල.   ශ ඔ ආ්ු  පළ ල හවණ අආය් ආ්ු ක්කය දටශ් අපි 

බ ලශපලශණල්ු වුශ්  ශ ඔ ණශට් ත්චි ර්ලධාද ද ඔකිස 

ආේලණදකින්ත තලතිසේ ත්චි ර්ලධාදක්කය ේණල ශයශහද  න්තායි. ශ ඔ 

 යලපෘතිසද අපි හිතා තලතිසේ ත්චි ර්ලධා  යලපෘතිසදට පණත්රපණයි 

කිදා ේලණමද  මුින්තය ප්රේල  කිරීය යශ  යුුේයක්කය  ා ල. 

ශයලේද  අපි තා යතද ශ ුවශ න්ත ශපනී සටිා ල ා ඔ  ඒ තා 

යතදට විුතේධ ද ඔකිස ශදදක්කය සු  ා ශේලට  ඒ පි පබඳ   

ශදවිධිදේට ේථාල ේණන්තශන්ත ාවතිස  අ චිේ   ත්තයගුතේ  අශප 

අදහත් ප්රේල  ේණ සීය යුුේයක්කය හවටිදට යය ේ,පාල ේණා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  යහ විශදන්ත ශබදල 

ශදා ම් ඔ   ප්රයලමද ශේලපයමද කිදා ේලණමශය දී 

යන්තත්රී ුතන්ත ශාලශදක්කය ම ක්කයේ ඔ කි  ල. ආ්ු පක්කයෂශය 

සයතිස ුතන්ත හවටිදට කීප ශදශාකුණාය කි  ල  "ශ ඔශක්කය ම ක්කයේ ඔ 

 වරැස්යි" කිද ල. අශප විජි් විතදමුණි ශත්ලයිත්ල යවතිසුයල ශ ඔ 

අ ත්රථාලශ දී ගුත ත්්ලශ  මන්තා ල. ත්යත්රතද ග්තලට පත්රශත්ර 

අක්කයේණ 41 111ක්කය පයම තාතල ට බලණ ශදන්තා නිදමිතයි. එය 

අක්කයේණ 41 111 අපි බලණ ශදන්තශන්ත කවවි නයක්කය දටශ්. ශයලේක්කයද  ඒ 

කවවි නය? "ශ ඔ ම් ඔ   උක්කය පයමක්කය  ගල ේළ යුුයි" කිදා 

ශේලන්තශේසද දටශ් තයයි අපි ශ ඔ ම් ඔ බලණ ශදන්තශන්ත. ඒශේන්ත 

අදහත්ර ශ න්තශන්ත ාවහව  ශ ඔ  යලපෘතිසද ත්යලගශයන්ත විශදෝග 

ශ ච්  එේක්කය කිද ල. ඒ කිදන්තශන්ත  ත්යලගශ ඔ අ  යතල  යත අපි 

ම් ඔ තාතල ට බලණ ශදා ල. තාතල  විසන්ත ේළ යු්ශ් 

ත්යලගයට අ  ය විධිදට උක්කය  ගල ේණ ල බලණ දීයයි. උක්කය  ගල 

ේණන්තශන්ත ශේලශහලයද කිදා ේලණමද ත් ඔබන්තධශදන්ත ත්රථාල ණ 

්ල දක්කය ාවහව.  

ත්ලයලායශදන්ත අපි  ඒේ ශබෝග  ගල ේණා ල.   දවාට් ඒේ 

ශබෝග  ගල ක්කය හවටිදට  ී  ගල  ේණා ල. ශ්  ගල  ඒේ ශබෝග 

 ගල ක්කය හවටිදට ේඳුේණ ප්රශේ    වි ල    ශදන්ත ේණා ල. 

බහ    ශදන්ත  එා ඔ සදදට 95ක්කයය  අපි ශ ඔ  ගල ේටයුු 

ේණන්තශන්ත විෂ ණත්ලදනිේ ද්ර ය වි ල    ශදන්ත පලවිච් ව ේණමිුවයි. 

ශ ෝේද ශ ඔ  ේ ලුවශ  දී විෂ ණත්ලදා ්ලවිතශදන්ත අයින්ත 

ශ න්තා  තීණමද ේණ ල තිසශබා ල. මීය ට යලත්දේට පයම ශපණ 

ශහර  ුව ණ තිසශබා අන්තතර්ලතලතිසේ  අධිේණමශදන්ත තීණමදක්කය 

 බල ුන්තාල. ශයලේක්කයද  ශ ඔ තීණමද? ඒ තීණමද තයයි  ශ ඔ 

ශයලන්තත්වන්තශටෝ ත්යලගශ ඔ ප්රධලා  , ාල ේදක්කය ශ ච්  

ණවුන්ත්ෝර තහා ඔ ේණන්තා තීණමද කිරීය. ඒ ණවුන්ත්ෝර  , 

ාල ේද පරිත්ණ විශණෝධී  යලා  හිමිේ ඔ ේ් ේණා බ  

අන්තතර්ලතලතිසේ අධිේණමශදන්ත අද  ාශේලට පි පශගා තිසශබා ල. 

අක්කයේණ 41 111ක්කය 51 111ක්කය  ගල ේණාශේලට අනි ලර්ලදශදන්තය ඒ 

ශගලවිදන්තට ත්යලගය විසන්ත ධධර්ලදද  බල ශදන්තශන්ත වි ල  

  ශදන්ත  , ාල ේ ගහන්තායි. ශ ඔ  , ාල ේ ගහ ල  අපි උක්කය 

 ගල කිරීය ත්ඳහල ේපල දයන්තශන්ත කුණායා  ර්ලගශය ගත්රද කිද ල 

විශ රෂශදන්තය විජි් විතදමුණි ශත්ලයිත්ල සයතිස ණදල ඒ ප්රශේ ශය 

සයතිසුයල හවටිදට ශහලඳට දන්තා ල.  

855 856 

[ගුත  ආර්ල. එ ඔ. පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ  යහතල] 
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"සද  ල්ු " කිද ල ඒ පව්ශ් ගයක්කය තිසශබා ල. ඒ ාය 

 බල දී ල තිසශබන්තශන්ත ඒ  ප්රශේ ශය  සද  ල ගත්ර තිසශබා නිත්යි. 

 චිේල ට බහ    ශදන්තය අ  ය ේණා ඖෂධ ින්ත සදදට 

71ක්කය පයම  වශ න්තශන්ත ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය. අණළු  බුළු  

ශා,ි විතණක්කය ශාලශ යි  අපි නීතිස විශණෝධි කිදා ගචිතල  වඩි ණය 

 වශ න්තශන්ත් ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය. ගචිතල කිදන්තශන්ත 

ශ ෝේශය ශබලශහෝ ණට   තහා ඔ ශදදක්කය ශාලශ යි.  චිේලශ  

 නේදන්තශ  ේල ශය ගචිතල තහා ඔ ේණ ල තිසශබා ල. ගචිතල 

පි පබඳ  යශ  තිසශබා අදහත් ශ ඔ අ ත්රථාලශ  දී  යල ප්රේල  

ේණන්තා  දන්තශන්ත ාවහව  ශයය  වි ලදද ශ ා් පව්තේට යලුත 

 ා නිත්ල. ශේශත්ර ශ ත්  ආයුර්ලශ දදට අුව  ගචිතල ඖෂධදක්කය.  

යට අ  ය වුශ් ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේද ධත  විවිධ් ශදන්ත 

මතල බහ  ප්රශේ දක්කය කිදා ේලණමද තහවුුත ේණන්තායි.  වි ල  

  ශදන්ත ඖෂධ  වශ ා  ඖෂධ  ාලන්තතණදක්කය තයයි 

ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේද. ශ ඔ ඖෂධ  ාලන්තතණද ත් ඔපූර්ලමශදන්තය  

ශබෝග  ගල ේට ශදලමු කිරීය  නු න ක්රිදල ක්කය ශාල ා බ යි යය 

හිතන්තශන්ත.  උක්කය  ගල  ත්ඳහල අක්කයේණ 41 111ක්කය අ  ය ා ඔ   උක්කය 

 ගල ේළ හවකි ූමමි ශයලා ලද කිදා ේලණමද ත් ඔබන්තධශදන්ත 

අආය් ත්ලේච්ඡාල ක්කය ේණන්තා ඕාෑ. අපි උක්කය  ගල  ේණන්තා ඕාෑ 

ශේලශහලයද කිදා ේලණමද ත් ඔබන්තධශදන්ත යට අදහත්ක්කය 

තිසශබා ල.  

 චිේලශ  ීදනි අ  යතල  ත් ණල ගවනීශ ඔදී විශ රෂශදන්තය 

දවාට අපට ත්ක්රීද ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය තිසශබා ල. එේ 

ේර්ලයලන්තත ල ල ේ ශගල්ාවකවි ත්හ අ ශ රෂ ද්ර ය තිසශබා ල. ඒ 

ේන්තතශ, ේර්ලයලන්තත ල ලශ . ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල හතණ 

ක්රිදල්යේ කිරීශයන්ත ත ් කිසය ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ාවු  

 චිේලශ  ත් ඔපූර්ලම ීදනි අ  යතල  ත් ඔපූර්ලම ේණ ගන්තා  ළු න්ත. 

ඒ කිදන්තශන්ත අපට  ර්ලෂදේට ශයට්රික්කය ශටලන්ත  ක්කයෂ හතණේ පයම 

ීදනි අ  ය ශ ා ල. අපි ත්ලයලායශදන්ත  බල ගන්තශන්ත ශයට්රික්කය 

ශටලන්ත පාහක්කය  හවටක්කය අතණ ප්රයලමදක්කය. ඒ අුව  අපට ීදනි වි ල  

ප්රයලමදක්කය පිට ණටින්ත ශගන්ත න්තා සු ශ  ල තිසශබා ල. එතශේලට 

ශයට්රි ක්කය ශටලන්ත හතණක්කය  ා ීදනි නිෂරපලදාද  චිේලශ  

අ  යතල ට ත්රි ා විධිදට  චිේලශ ය නිෂරපලදාද ේණන්තා 

 ළු න්තද කිදා ප්ර රාද තිසශබා ල. යශ  ත්රථාල ණද ා ඔ ශ ඔ 

තිසශබා ේර්ලයලන්තත ල ල හතණ පම ගවන්තීශයන්ත ප න අආයශතන්ත 

ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය බිහි කිරීශ ඔ අ  යතල ක්කය ාවතිස බ යි. 

්බුයන්ත ලට ශ ඔ පි පබඳ  දවා ගන්තා අ  ය ා ඔ  ශ ඔ 

ේර්ලයලන්තත ල ල   ධලරිතල  අධයදාද ේණ ල ශ ඔ පි පබඳ  

විධිය් ත්ලේච්ඡාල ක්කය ේණමු.  

විශ රෂශදන්තය අපි ේන්තතශ, අශප ේර්ලයලන්තත ල ල  ත්ක්රීද 

ේණා ල ා ඔ අපි උක්කය  ගල ේළ යු්ශ් ද ඔ කිස ආේලණදේ බහ 

ශ්ෝග  ගල ක්කය හවටිදටයි. ඒ කිදන්තශන්ත අක්කයේණදක්කය  අක්කයේණ 

ශදේක්කය තිසශබා ූමමිදේ පර්ල ත්ර 01ේ තයයි අපි උක්කය  ගල ේණන්තා 

ඕාෑ. එතශේලට  අුවණලධ ණ ස්ත්රත්රික්කයේශය  ශපලශළලන්තාුත 

ස්ත්රත්රික්කයේශය  ත්රිකුණාමලය  ස්ත්රත්රික්කයේශය ත්ෑය තවාය කුණා්ල 

පරියලමශදන්ත උක්කය  ගල ේණා ල. එතශේලට ඒ උක්කය  ගල  අපට 

 ළු න්ත ේන්තත දට  බල ශදන්තා. එතශේලට  ුණ වි ල  

ප්රයලමදක්කය අ  ය ශ න්තශන්ත ාවහව. ා්්ු  පහ න ශ ා ල.  

අශප ප්රමුඛ් අ  යතල  ශ ඔ අක්කයේණ 41 111න්ත ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

 වඩි ප්රයලමදක්කය  බල ගන්තා එේද?  දවාටය් අක්කයේණ 41 111ක්කය 

පයම උක්කය  ගල ේණ තිසශබා ල. අපට පව, ්ත ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට අද් අක්කයේණ 05 111ේ උක්කය  ගල ක්කය 

තිසශබා ල. ශ ඔ තිසශබා ප්රයලමශදන්ත අපට  බල ගන්තා  ළු න්ත 

ශ  ල තිසශබන්තශන්ත ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 51ේ -  1ේ අතණ ප්රයලමදක්කය. 

ශ ඔ ප්රයලමද ප්රයලම ් ශ න්තශන්ත ාවහව. එශහය ා ඔ අපි ත ් 

 ගල ේළ් උපරිය   ශදන්ත ත ් ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 611ක්කය  වඩි 

ේණන්තා  ළු න්ත කිද ල කිදන්තා  ළු න්ත. දවාට තිසශබා 

ේර්ලයලන්තත ල ල ුාක්කය ත්ක්රීදයි. ත  එේක්කය ත්ක්රීද ාවහව. ඒේ 

ත්ක්රීද කිරීශයන්ත අපට ඒ අ  ය ේණා ධලරිතල   බල ගන්තා 

 ළු න්ත ශ ා ල.  

ඊළෙ ේලණමද ශයදයි.  ශ ඔ අ ත්රථාලශ  යට යතක්කය ශ ා ල   

එදල ණ්ා රී විශේසචිහ ිද   ත්රත්ා ීතදක්කය. ඒේ  චිේලශ  

හෙක්කය තාප්රිද වුමල. ඒ සන්තු  තයයි  "බි ඔබණක්කය ශත්ාෙ ගව  නණු 

 න්තද්ර ූ ර්ලදදල මපුණු ණයය ූමමිශය යාණ ඔ යල පගල  ශේෝ...." 

කිදා සන්තු . ඒ සන්තුශ  අන්තතිසයට එේ තවාේ ි  ල  

"ට්රවක්කයටශර්ල දේ් ගතශත්න්ත කුණාචි ාලදශදන්ත සළආයණු  ෘක්කයෂ 

ශේ තලවුන්ත බිය  වී පමගත්යි" කිද ල. එදල ණ්ා රී විශේසචිහ 

ිද  සන්තු  අදට් මතලය  ටිා ල. අපි  ශගලවිදන්තට ශ ඔ අක්කයේණ 

ප්රයලමද  ගල ේණන්තා ුන්තශාල්   අණ  ෘක්කයෂ ශේ තල ගත්ර 

ාව්ා ඔ අශප සද  ල ගත්ර  අශප අණළු  බුළු  ශා,ි  ගල න්ත - 

සදආය ඖෂධ- ශගලවිදන්තට ත් ඔපූර්ලමශදන්තය විාල  ේණන්තා සු 

ශ ා ල. අපට කිසය   ාදක්කය ශදන්තා බවහව  ශ ඔේ විාල  

ේණන්තශන්ත ාවහවද කිද ල. ශේල ඔපවනිදක්කය දවමීය ය ශාලශ යි 

ප්ර රාද. අක්කයේණ 651ක්කය ශේල ඔපවනිදේට දීය ගවා යශ  

විුතේධ් දක්කය ාවහව. යය හිතන්තශන්ත ාවහව  ඒශක්කය වි ල  

ගවටආය ක්කය තිසශබා ල කිද ල. යය ඒේ ප්ර රාදක්කය හවටිදට 

දකින්තශන්ත ාවහව. ප්ර රාද තිසශබන්තශන්ත ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය 

ත්හ- 
 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත ත්ර ලමීය න්ත  හන්තත්  ්බුයලට විාලඩි පහේ ේල දකුණායි 

තිසශබන්තශන්ත.  
 

ගු (පූජය) අුරරලිප  රතන හිමිය 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ශබලශහලය ත්රුතිසයි  ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි.  

අද යහ ශපලශළලශ  තිසශබා  ටිාලේය තිසශබන්තශන්ත ජී  

විවිධ් ද යත. ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  අද ශ් 

 ගලශ  සතිස ී තිසශබා ේාගලටුදලදේ මණමය පි පබඳ  යල කිදල 

සටින්තා ේවයවතිසයි. අද අක්කයේණ  ක්කයෂ ශදේේ පයම ප්රයලමදක්කය 

ේඳුේණ ප්රශේ ශය අපි ශ්  ගල ේණ ල තිසශබා ල. එදල  නේදන්තශ  

ේල ශයයි ශ්  ගල  ආණ ඔ් ේශළර. අද අක්කයේණ 81 111ක්කය විතණ 

තිසශබා ල  සට ශ්  ගල ේණ  ල. දවන්ත රිකිි ශ්  ගල ේණන්තා් 

බවහව. ශ ා ශ්ෝගදක්කය  ගල ේණන්තා බවරි තණයට අවුුතු 51ක්කය  

 1ක්කය අතණුණ ශ ඔ ත  ශපෝෂේ ප්රශේ  අද ත් ඔපූර්ලමශදන්ත විාල  

ශ  ල අශප  චිේල ට වි ල  බ පෑයක්කය  සතිසශ  ල තිසශබා ල.  

ගුත විජි් විජිදමුණි ශත්ලයිත්ල යවතිසුයල දවන්ත ශ ඔ  ගුත ත්්ලශ  

මන්තා ල. යය ඒ  ලර්ලතල  ගවා කිදන්තා ඔ.  යධයය ේඳුේණශය ශ් 

 ගල න්තට ගහා ශත,  ශපලශහලණ    ත් විෂ නිත්ල අද යධයය 

ේඳුේණශය ස්ත්රත්රික්කයේ පහේ  ව    තිසශබා ත ද බීයට 

ශාලශ යි  ශගලවිතවාට ් පලවිච් ව ේළ ශාලහවතිස තණ ඔ අතිසවි ල  

ප්රයලමශදන්ත ූවෂමද ශ  ල තිසශබා ල.  චිේලශ   කුණාගු ශණෝීන්ත 

 ක්කයෂදක්කය සටිා බ ට හඳුාලශගා තිසශබා ල. ත ්  ක්කයෂ 

ශදේේට  වඩි ප්රයලමදක්කය සටිා බ ට  ලර්ලතල ශ  ල තිසශබා ල.  

එශහය ා ඔ බහවිධ ශ්ෝග  ගල ක්කය ශ ුව ට  ඒේ ශ්ෝග  ගල ක්කය   

ඒ කිදන්තශන්ත තනි උක්කය  ගල න්තට අපි තාතල  ශප ශ  ශ ල් ඒ 

 ගල ේණන්තා ශ න්තශන්ත ේලබනිේ ්රයදට ්  ශපලශහලණ 

ශදලද ල ් ශාලශ යි. අනි ලර්ලදශදන්තය ේණන්තා ශ න්තශන්ත  

ක්කයෂණිේ   ශත, ශපලශහලණ වි ල  ප්රයලමදක්කය ්ලවිත ේණ ල. ගුත 

නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  අපි ශ ඔ ගවා ත්ලේච්ඡාල ේණන්තා 

ඕාෑ. ශ ඔේ  බහවිධ ශ්ෝග  ගල ක්කය  හවටිදට අපට හණ න්තා 

 ළු න්තද? 

857 858 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

 ඊළෙට  ඒ ප්රශේ    තිසශබා  ව  පි පබඳ ් සතන්තා 

ශ ා ල. යට තිසශබා මතලය  නළු ේල ද ුළ යය ඒ ගවා් 

කිදන්තා ේවයවතිසයි. අපි ගචිගල හණ  ල  ුණ ගන්තා ්රයදක්කය 

තිසබුශ් ාවහව.  

අශප අතීත මුුන්ත මි්ශතෝ හද  ්රයද තයයි  අද තිසණත්ණ 

ත්චි ර්ලධාශය ශහලඳය ්රයද. ඒ කිදන්තශන්ත  විදි ේල ශය අහසන්ත 

 වශටා සදආයය  ුණ  නළු පරියලම  යධය පරියලම ත්හ යහල 

පරියලම  ව    වි ල    ශදන්ත අපි ගබ්ල ේණ ග්තල.  එශහය 

ගබ්ල ේණ ග්තලය ශපලශළලශ  ශතතයාද ත්දලේලිේ  රැඳි ල 

තිසබුමල. එතශේලට  ගල ට අමුුශ න්ත  ුණ ශදන්තා කිද ල 

්රයශ දදක්කය අපට අ  ය ශ න්තශන්ත ාවහව. යක්කයනිත්ලද කිදා ල 

ා ඔ  ශ ඔ ශපලශළල  ත  ශපෝෂමශදන්ත ත්දලේලිේ යුක්කයත  ා 

නිත්ල.  

ශපලශළලන්තාුත ස්ත්රත්රික්කයේශය පණල්රය ත්මුද්රද හද ල 

තිසශබන්තශන්ත  ුණ ශදන්තා ශාලශ යි  ත  ශපෝෂේ ත්් ද යහ 

ශපලශළලශ  ආණක්කයෂල ේණන්තායි. අද විදයල්යේ  ඒේ තහවුුත 

ේණ ල තිසශබා ල. අද ශගෝීද උණු න ඔීය දටශ් සතිස ශ  ල 

තිසශබා ේල ගුම විපර්ලදලත් දටශ් ප නකවද ේන්තාශයදී අශප 

ශගලවි තාතල ශගන්ත සදදට පාහේට  ුණ ාවතිස වුමල. 

එශහයා ඔ ශයලාණලග  ශ ඔ  ලශ  අක්කයේණ තිසත්ර හත පත්ර දහත්ේ 

අපි උක්කය  ගල ේණා ල ා ඔ   ශ ඔ ේල ගුම විපර්ලදලත් දටශ් ශ ඔ ල 

ා්්ු ේණන්තශන්ත ශේලශහලයද? යහ ශපලශළල  දටින්ත  ුණ ගන්තා 

ශ ා ලද? විශ රෂශදන්තය  විශේශීද බහ තලතිසේ ත්යලග ඔ අද 

ේලන්තතලණශය යහල වි ල   ගල න්ත ේළල. ඒ නිත්ල සතිස ශ ච්  යහල 

දව වන්තත පලරිත්රිේ ප්ර රා ගවා ශ ෝේශය ත්ලේච්ඡාල ේණ ල  ඒ ල 

අතහවණ දලන්තා කිද ල අද ශදෝතාල ශ  ල තිසශබා ල.  

ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  විශ රෂශදන්තය 

ශයලාණලග  කිදන්තශන්ත  අපි ආණක්කයෂල ේණ ගත යුු  චිේලශ  

තිසශබා අශප පණය  පූතනීද ූමමිදක්කය. එහි තිසශබා ධත  

විවිධ් ද අපට ේලට ් මි  ේණන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව; එහි 

තිසශබා ඖෂධ    ටිාලේය කිසය ශේශාකුණාට මි  ේණ ල 

ීදයල ක්කය ේණන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. ගහක්කය ේපා ශේලට ඒේට 

අපි  ටිාලේයක්කය ශදන්තා ඕාෑ. අශප fridge එේකින්ත අපට සදදට 

64ක්කය ීදත   වශබා ල ා ඔ  අපට ගහකින්ත සදදට 30ක්කය ීදත  

හ ඔබ ශ ා ල. අපි fridge එේට  ටිාලේයක්කය ශදා ල. හවබවයි  යහ 

ශපලශළලශ  හවශදා ගහකින්ත ේණා ශත්ර ල ට අපි  ටිාලේයක්කය 

ශදන්තශන්ත ාවහව. ඒශේන්ත  වශබා ්ක්කයසතන්ත  ට  ඒේ යහ 

ශපලශළල  ජී   ්රදක්කය බ ට ප් කිරීය ශ ුවශ න්ත  ක්කයෂුද්රජීී 

ක්රිදලේලරි් ද  වඩි කිරීය ශ ුවශ න්ත අපි ත්ත පහක්කය ගහේට 

ශදන්තශන්ත ාවහව. ඒ නිත්ල පරිත්ණ  ්රශය තිසශබා ත   ්රද 

ආණක්කයෂල කිරීය  බහවිධ ඒ ඒ ධත  පේධතිස ආණක්කයෂල කිරීය පදා ඔ 

ේණ ශගා තයයි අපි යහ ශපලශළල  ත්චි ර්ලධාද ේණන්තා ඕාෑ. ශ ඔ 

ේණන්තා දන්තශන්ත එ වනි ම ක්කයේදක්කය යත යහ ශපලශළල  

ත්චි ර්ලධාද කිරීයක්කය ශාලශ යි. ශ ඔේ තාලධිපතිසුයල එේෙ ශ ච්  

ප්රතිසප්තිසද් ශාලශ යි.  

ශ ඔ ආේලණදට උක්කය  ගල  ශ ුවශ න්ත ේර්ලයලන්තත ල ල ේට 

අක්කයේණ 651ක්කය  බලදීය ගවා යට ා ඔ කිසය ප්ර රාදක්කය ාවහව. 

ත්යහණවිට අද අපට ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ඕාෑ ශ යි. 

ේර්ලයලන්තත ල ල ුාක්කය ක්රිදල්යේ බ  යය මුින්ත කි  ල. 

ේන්තතශ, ේර්ලයලන්තත ල ල  ාවහව. ඒේ දලන්තා ඕාෑ ේන්තතශ,ද  

ශයලාණලග ද කිද ල අපි තීණමදක්කය ගන්තා ඕාෑ. යශ  අදහත් 

අුව   ශයලාණලග  කිදන්තශන්ත උක්කය  ගල ේණන්තා  නු න ූමමිදක්කය 

ශාලශ යි කිදා එේයි. ශයලාණලග  අපි ආණක්කයෂල ේළ යු්ශ් 

 මය ූමමිදක්කය හවටිදටයි. ධත  විවිධ් ද අාර්ලඝ  සතිස යහ 

ශපලශළල ක්කය හවටිදට ඒ ශපලශළල  ත්දලේලිේ  අපි ආණක්කයෂල ේණ 

ගත යුුයි. එදල බු,  ස්ත්රත්රික්කයේද ත් ඔපූර්ලමශදන්තය යහ 

තාතල ් එක්කයේ ත්චිහලණද ේළල. ශයලේටද ශ ඔ ත්චිහලණද ේශළර? 
 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගුත ත්ර ලමීය න්ත  හන්තත්  ේල ද අ ත්ලායි. 
 

ගු (පූජය) අුරරලිප  රතන හිමිය 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ශහලඳයි  ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි  යය ේථාල  

අ ත්න්ත ේණා ල.  

ඒ ත්චිහලණද ේශළර ශ ා ශයලේට ් ශාලශ යි. එදල ම් ඔ යචි 

ශේල,  ේන්තා අශප ත   ්රද විාල  ේළල. ඒේශ්ෝග  ගල ට 

යහ ශපලශළල  ශදලමු ේළල. අශප යහ ශපලශළල  එදල විාල  කිරීය 

ශහරුශ න්ත අද අශප ත ද   ලයු   යහ ශපලශළල  ූවෂමද ශ  ල 

පණ ඔපණල ගමාේට ශ ඔේ නි වරැස් ේණන්තා බවරි ත්් දේට 

ප් ශ  ල තිසශබා ල. 

යය හිතා ල  ශ ඔ  යලපෘතිසද අුව  ේර්ලයලන්තත ල ල  ශදා 

එේ ශාලශ යි ප්ර රාද; අක්කයේණ 651 ප්ර රාදක්කය ශාලශ යි කිද ල. 

ශ ඔ ප්රතිසප්තිසද ඒේශ්ෝග  ගල  මු, ේණ ග්ත ප්රතිසප්තිසදක්කය. 

අපට ීදනි අ  ය ා ඔ  ීදනි නිෂරපලදාද කිරීශ ඔ ්රයශ දදක්කය අප 

හඳුාල ගත යුු බ යි යශ  ත්රථාල ණද. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 
 

 

[பி.ப. 2.23] 
 

ගු ශ්ාන්ින ශ්ප රීසපකන්දරාසා මහත්මියය  
(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

இன்கறய இந்த விவொதத்திமல நிலத்கத விற்பகன தசய்வது 

பற்றிமயொ, அகதக் தகொள்வனவு தசய்வது பற்றிமயொ அல்லது 

அதற்கொக நொன் ஆத்திரப்பட்மடொ, ஆமவசப்பட்மடொ இங்கு 

உகரயொற்ற விகையவில்கல. நொட்டினுகடய அபிவிருத் 

திி்க்கும் நிகலமபறொன ஓர் அபிவிருத்திகயப் தபற்றுக் 

தகொள்வதற்கொன திட்டங்ககள வகுப்பதற்கும் நொங்கள் 

எதிர்மொறொனவர்கள் அல்லர். ஆனொல், இந்த நிலம் ககமொறுதல் 

ததொடர்பொன இன்கறய இந்த விவொதத்திமல வடக்கு, கிைக்கு  

மக்களுக்குச் தசொந்தமொன நிலங்கள் அவர்களிடமிருந்து 

ககமொறியிருப்பது பற்றிய மிகவும் மவதகனயொன சில 

கருத்துக்ககள இச்சந்தர்ப்பத்தில் மிகவும் அகமதியொகவும் 

விநயமொகவும் முன்கவக்க விரும்புகின்மறன்.  

30 வருட கொல யுத்தத்திமல மதொற்றுப்மபொன, அகனத் 

கதயும் இைந்துமபொன எமது மக்கள் மீண்டும் தங்களது 

பூர்வீகக் கொணிகளுக்குள் தசல்லமுடியொத வககயில், அந்தக் 

கொணிகளில் இரொணுவத்தினர் முகொம்களிட்டுத் தொித்திருப்பதும் 

கடற்பகடயினரும் விமொனப்பகடயினரும் ககயகப்படுத்தி 

கவத்திருப்பதும் இன்று யுத்தம் முடிவகடந்து 8 வருட 

கொலமொகியும் ததொடர்ந்துதகொண்மடயிருக்கின்றது. இந்தக் 

கொணிகளுக்குொிய ஆவணங்ககள எமது மக்கள் கவத்திருந்தும் 

அந்தக் கொணிகள் அவர்களிடம் ககயளிக்கப்படொத நிகலயில் 

அவர்கள் தங்களது கொணிகளுக்கு முன்பொகமவ தகரக் 

தகொட்டககககள அகமத்து, அந்தக் கொணிககள விடுவித்துத் 

தருமொறு சொத்வீக ொீதியொகப் மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

2 மொத கொலத்துக்கு மமலொக வீதிமயொரங்களிமல தமது குைந்கத 

குஞ்சுகமளொடு அவர்கள் மபொரொடுவகத நீங்கள் அகனவரும் 
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அறிவீர்கள். அந்தவககயிமல முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தின் 

மகப்பொப்புலவு கொணிகய விடுவிக்குமொறு எமது மக்கள் 

ததொடர்ந்து மபொரொடிக்தகொண்டு வருகிறொர்கள். இதகன 

விடுவிப்பது ததொடர்பொக கடந்த 17ஆம் திகதி பொதுகொப்பு 

அகமச்சில் நகடதபற்ற கூட்டத்தின் ததொடரொக 19ஆம் திகதி 

அந்த மக்களின் 5 பிரதிநிதிகளும் ஏகனய அதிகொொிகளும் 

அந்தக் கொணிககளச் தசன்று பொர்கவயிட்டதன் பின்னர், 

அதகன விடுவிப்பதற்குக் மகொொிக்கககள் விடப்பட்டன. 

ஆனொல் இன்றுவகர எதுவிதமொன முன்மனற்ற நடவடிக்கக 

களும் இல்லொது அந்த மக்கள் ததொடர்ந்தும் மபொரொடிக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அந்தக் கொணிககள அவர்களிடம் 

உடனடியொகக் ககயளிப்பதற்குொிய நடவடிக்ககககள 

எடுக்கமவண்டுதமன்று இந்த அரகச மிகவும் விநயமொகக் 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அதுமட்டுமல்ல, மகொவலி "L" வலயத் திட்டத்தின் கீழ் 

தகொக்கிளொய், தகொக்குத்ததொடுவொய், கருநொட்டுக்மகணி 

மபொன்ற பகுதிகளிலுள்ள கொணிகள் குறிப்பொக, அவர்களது 

வயல் நிலங்கள், ககயகப்படுத்தப்பட்டு, அங்கு தவலிஓயொ 

என்னும் பிரமதச தசயலகத்கதத் தொபித்து, அகவ அங்கு 

குடிமயற்றப்பட்ட சிங்கள மக்களுக்குப் பொரப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. இந்தக் கொணிகள் அந்த மக்களிடம் கொணப்பட்ட 

உற்பத்திக்குொிய, வருமொனத்கதப் தபற்றுத்தருகின்ற 

கொணிகளொகமவ அகமந்திருக்கின்றன. இதகனவிட, 

வட்டுவொகல் கொணிகய விமொனப்பகட ககயகப்படுத்தி 

யிருப்பதனொல், மக்களுகடய ததொைில்கள், குறிப்பொக 

கடற்தறொைில், பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுமட்டுமல்ல, 

அவர்களுக்கு வருமொனத்கதத் தந்துதகொண்டிருந்த 

கொல்நகடகள்கூட அந்த விமொனப்பகட முகொமுக்குள் 

அகப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வொறொக அந்த மக்களுக்கு 

வருமொனத்கதத் தந்த ததொைில் முயற்சிககள முறியடிக்கின்ற 

வககயிமல, அவர்கள் ததொடர்ந்து பூர்வீகமொக வொழ்ந்து வந்த 

கொணிககளக் ககயகப்படுத்தி, அவற்றில் முகொம்ககள 

அகமத்திருப்பதொனது, யுத்தத்திமல பொதிக்கப்பட்ட மக்ககள 

மமலும் பொதிப்புக்கு உட்படுத்துகின்ற ஒரு கொொியமொகமவ 

அகமந்திருக்கின்றது. கொணிக்குொிய ஆவணங்கள் 

கவத்திருப்பவர்களுக்கு அந்தக் கொணிககளக் ககயளிப்பதற்கு 

இந்த அரசு நடவடிக்கக எடுப்பகத விடுத்து, 

வலுக்கட்டொயமொக, நிகலமபறொன ஓர் அபிவிருத்திகய 

மநொக்கிய தசயற்பொடு என்று கூறி, தபரும் ககத்ததொைிற் 

சொகலககள அகமப்பகதயும் அவற்றுக்குக் கொணிககளப் 

பிொித்து வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுப்பகதயும் இந்த 

மக்ககள - தமிைர்ககள - மொற்றொந்தொய் மனப்பொன்கமயுடன் 

அணுகும் நடவடிக்கககளொகமவ கருதமவண்டியுள்ளது.  

இதுமட்டுமல்ல, இன்று மிகவும் அவசர அவசரமொக 

வனவளத் திகணக்களம், ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் 

திகணக்களம் என்பவற்றுக்கு உொிய கொணிகள் என்று மக்களது 

கொணிகள் எல்கலயிடப்படுகின்ற நடவடிக்கக ததொடர்ந்து 

நகடதபற்றுக்தகொண்டு வருகின்றது. அவர்களுக்கு வருமொனம் 

தரும் பயிர்கள் இருக்கின்ற கொணிககள வனவளத் 

திகணக்களம் எல்கலயிட்டுச் தசல்வது, மிகவும் துொிதமொக 

நகடதபறுகின்ற ஒரு தசயலொகக் கொணப்படுகின்றது. இதன் 

பின்னணி என்ன? ஏன், இவ்வொறு அந்த மக்கள் பூர்வீகமொக 

வொழ்கின்ற கொணிககள வனவளத் திகணக்களத் 

துக்குொியததன்று எல்கலயிடப்படுகின்றது? என்பது ஒரு 

புொியொத புதிரொகமவ உள்ளது. இதன்மூலமொகவும் எமது மக்கள் 

மமலும் பொதிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிகலமய கொணப்படுகின்றது. 

மமலும், அபிவிருத்திகய மநொக்கிய நிகலமபறொன 

அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள ஏற்படுத்த நிகனக்கின்ற இமத 

அரசு, யுத்த கொலத்தில் ககவிடப்பட்ட குளங்ககள அபிவிருத்தி 

தசய்யொதிருப்பதும், அந்தக் குளங்களுக்குக் கீழுள்ள வயல் 

களில் மக்கள் பயிர்தசய்யக்கூடிய வககயிமல தசயற்பொடு 

ககளச் தசய்யொதிருப்பதும் இங்மக குறிப்பிட்டுக் கூற 

மவண்டிய ஒரு விடயமொகும். குறிப்பொக, முல்கலத்தீவு 

மொவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டொன் பிரமதச தசயலகப் பிொிவிலுள்ள 

முறிகண்டிக்குளத்தின் குளக்கட்கட தவட்டிவிட்டு இரொணுவம் 

அங்கு முகொமிட்டிருப்பதனொல், அந்தக் குளத்தில் 

மதங்கமவண்டிய நீர், அந்த மக்கள் வொழ்கின்ற நகர்புறங் 

களுக்குள் தசல்வதனொலும் அந்தக் குளத்துக்குக் கீழ் பயிர் 

தசய்யப்பட மவண்டிய வயல்கள் ததொடர்ந்து 09 வருடங் 

களொகப் பயிர்தசய்யப்படொத நிகல நீடித்திருப்பதனொலும் அந்த 

மக்களுகடய வொழ்வொதொரம் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இமதமபொல், மொந்கத கிைக்குப் பிரமதச தசயலகத்திலுள்ள 

துவரமமொட்கட என்னும் குளம் துப்புரவு தசய்யப்பட்டு அது 

புனரகமக்கப்பட்ட பின்பும் அதன்கீழ் பயிர்தசய்யப் 

படமவண்டிய கொணிகள் அந்த மக்களுக்கு இதுவகர 

ககயளிக்கப்படவில்கல. இவ்வொறொன தசயற்பொடுகள் 

ததொடர்ந்து எமது பிரமதசங்களில் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருப் 

பதனொல், எமது மக்களது வருமொனம், வொழ்க்ககத்தரம், 

அவர்களது உற்பத்திகள் ததொடர்ந்து பொதிக்கப்படுகின்ற ஒரு 

நிகலகமமய கொணப்படுகின்றது.  

வடக்கு, கிைக்குப் பகுதியில் கடல் வளங்ககளச்  சொியொன 

முகறயிமல மக்கள் தபறமுடியொத வககயில் - கடற் 

தறொைிகலச் தசய்யமுடியொத வககயில், அங்கு இரொணுவம் 

மக்ககளத் தடுப்பதும் ததன்பகுதியிலிருந்து வருகின்ற 

மீனவர்ககள ஊக்குவிப்பதும் அங்கிருக்கின்ற அரச 

அதிகொொிகள் தங்களுகடய கடகமககளச் சொியொன முகறயிமல 

தசய்வதற்குத் தகடவிதிப்பதுமொன தசயற்பொடுகள் ததொடர்ந்து 

இடம்தபற்று வருகின்றன. அதனொல்தொன், இன்றும் ஒப்பீட்டு 

ொீதியிமல எமது வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகள் மிகவும் 

ஏழ்கமயொன பிரமதசங்களொகத் ததொடர்ந்தும் இருந்து 

வருகின்றன. எனமவ, தபரும் திட்டங்ககளயும் தபொிய 

ததொைிற்சொகலககளயும் முன்தனடுக்க எண்ணுகின்ற இந்த 

அரசு, யுத்தம் நகடதபற்ற பிரமதசத்திமல ஓர் இயல்புநிகலகய 

ஏற்படுத்தி, அவர்களுக்கொன கொணிககளத் திரும்பக் 

ககயளித்து, அந்த மக்கள் இயல்பொகமவ பயிர்ச்தசய்ககயில் 

ஈடுபடுவதற்குொிய நடவடிக்ககககள முன்தனடுக்க மவண்டு 

தமன்று மிகவும் விநயமொகக் மகட்டு, எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி. 

 
[අ.්ල. 0.36] 
 

ගු අජිත් මාන්නප්පපපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගුත නිශදෝතය ේලණේ ත්්ලපතිසුයනි, 2016  ර්ලෂශය අශප 

ණශට් ීදනි පරිශ්ෝතාද ශයට්රික්කය ශටලන්ත  56,181යි. ාමු්, 2016 

 ර්ලෂශය අශප ණශට් නිෂරපලදාද ේළ ීදනි ප්රයලමද ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

62,048යි. ඒ කිදන්තශන්ත අශප ණශට් පලවිච් ව ේණා ීදනි 

ප්රයලමශදන්ත සදදට 9.5යි අශප ණශට් නිෂරපලදාද ේශළර.  

නිෂරපලදාද ගවා බ ේදී, එදල එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂ ආ්ුශ න්ත 

6984-698  ේල ශය ශත් ාග  හවු ල, පව, ්ත හවු ල. 

ශේලශහලය වුම් ශ ඔ ශදශේන්ත විතණක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත 51ක්කය 

එා ල. ඊට අයතණ  එන්තශන්ත, 1950 නිර්ලයලමද ේණ  ග,්ද 

ේර්ලයලන්තත ල ලශ න්ත. ශ ඔ ණශට් ීදනි පරිශ්ෝතාද  වඩි වුමලට, 

1986ට පත්රශත්ර, -අවුුතු තිසහකින්ත- ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ශ ඔ 

ණශට් සතිස ේණ ල ාවහව. ාමු්,  ණලදට කවහින්ත බවආයශ ල් අශප 

ණශට් පරිශ්ෝතාද ත්ඳහල ීදනි ශයට්රික්කය ශටලන්ත හත පශහර 

containers 65ක්කය  ද ත් ගලශන්තය ශගල් බලා ල. ඒ කිදන්තශන්ත, 

861 862 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

අශප ණශට් ත්,ි, බු මුද,, තාතල ශගන්ත ගන්තාල මුද, ුතපිද, 

ශේෝටි 61ක්කය ීදනි ශගන්ත න්තා කිද ල විශේ  ණට  ට ද ා ල.  

අශප ණශට් තිසශබන්තශන්ත එශහය ත්් දක්කය. යහ වි  යලපලණද 
-ේඩිා ඔ යහ වි ශදෝතාල ්රයද- ත්ඳහල, අවුුතු පශහර ඒ 
ශදෝතාල ්රයද ත්ඳහල සශයරිේන්ත ශ්ල ර්ල මිිදා 0 3යි අපට 
 වද වු ශ්. ාමු් ීදනි ත්ඳහල අපි සශයරිේන්ත ශ්ල ර්ල මිිදා 
311ේට  ්ල පිට ණටට ද ා ල. අශප ණශට් කිරි නිෂරපලදාද, ීදනි 
නිෂරපලදාද හදල ග්ශතල් ීදනි මි දී ගවනීයට, කිරි පිටි මි දී 
ගවනීයට  වද  ා වි ල  විශේ  විනියද ප්රයලමදක්කය අශප ණශට් 
මුුත ශ ා ල.  

අපි දන්තා ල, ීදනි ශගන්ත න්තා ුතපිද, බිිදා 3 .60ක්කය -
ශේෝටි 3 60ක්කය- අවුුතේදේට විදද ඔ ේණා බ . ීදනි ශගන්ත ා ල 
විතණක්කය ශාලශ යි, ඒ අත්රශත්ර තල ලණයකුණා් ශ ා ල. ීදනි 
containers අත්රශත්ර තයයි කුණාු ශගෝනි -පවේට්- එන්තශන්ත. ඒ  ලශ ය 
අශප ණට ද ත්ේට ුතපිද, ශේෝටි 61ේ කිරි පිටි ආාදාද 
ේණා ල. කිරි ආශ්රිත නිෂරපලදා ත්ඳහල 016   ර්ලෂශයදී ුතපිද, 
බිිදා 37.39ක්කය -ශේෝටි 3739ක්කය- විශේ  විනියද   ශදන්ත අශප 
ණශටන්ත ග ල ශගා කවදල.  ර්ලෂදේට ීදනි ශයට්රික්කය ශටලන්ත 70,000-
80,000 අතණ ප්රයලමදක්කය නිෂරපලදාද ත්ඳහල තයයි ශ ඔ 
ේර්ලයලන්තත ල ල  හදන්තශන්ත. අශප මුළු ීදනි පරිශ්ෝතාශදන්ත 
සදදට 9.5ක්කය දවාට ශේශීද  නිපද ා ල. ත ් සදදට 64ක්කය 
හදන්තා තයයි ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  නිර්ලයලමද ශ න්තශන්ත. ඒ 
 ලශ ය කිරි අපට ප්ර රාදක්කය. ද ත්ේට ුතපිද, ශේෝටි 61ේ කිරි 
පිටි ශගන්ත ා ල. ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  ආශ්රිත   ර්ලෂදක්කය ුළ කිරි 
ීටණ මිිදා 65,000ක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා ත්ව  න ඔ ත්ේත්ර 
ශ  ල තිසශබා ල. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  
ආශ්රිත ශණලු, ේලබනිේ ද්ර ය පලවිච් ව ේණ ල විුි බ ද ශයගල 
ශ ලට් 08ක්කය නිෂරපලදාද ශ ා ල. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ඒ 
නිෂරපලදාද ේණා විුිශදන්ත ශයගල ශ ලට් අටක්කය පලවිච් ව ේණ ල 
තයයි ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  තනිේණ ක්රිදල්යේ  න්තශන්ත.  

අපි දන්තා ල, අද අපි අපාදාද ත්ඳහල ග ඔමිරිත්ර  ගල  
promote ේණා බ . ග ඔමිරිත්ර  ගල   යලපත ේණේදී  ශ ඔ 
 යලපෘතිසද ුළ අවුුතේදේට ග ඔමිරිත්ර ශයට්රික්කය ශටලන්ත  37ක්කය ත්හ මුචි 
සට, ේ පි  වනි ධලාය ශයට්රික්කය ශටලන්ත 6,500ක්කය අපි 
බ ලශපලශණල්ු ශ ා ල. පවු, 7,500ක්කය ත්යෙ එේු ශ  ල තයයි 
බිබිශ, ශ ඔ ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ් ේණන්තශන්ත. හන්තස් 
ගලශන්ත කිද  කිද ල මන්තා ලට  ්ල, ශ ඔ ශදෝතාල  ශ ඔ 
උ්තරීතණ ත්්ල ට -පලර්ලිශ ඔන්තු ට- මස්රිප් ේණ ල වි ෘත  
ේථාල ේණන්තා අ ත්රථාල   බල දීය ගවා ගුත අගයවතිසුයලට්, 
අතිසගුත තාලධිපතිසුයලට්, ඒ  ලශ ය ශ ඔ ණතදට් යල 
ත්රුතිස න්තත ශ ා ල. අපි දන්තා ල, 2007  ර්ලශෂයදී ශ ඔ ශදෝතාල  
ශගාල බ . ඒශක්කය අු පලු තිසබුමල. අපි ඒ ලට විුතේධ වුමල. අු 
පලු හදල ගන්තා කිද ල අපි කි  ල.  

2007 ජූි 67  ා අෙහුත ලදල ශ ඔ ශදෝතාල  ශගාල ලය ඌ  
ාශ ෝදදට විුතේධ  ජ ත්යන්තත විදයලණ්ා හිට  පලර්ලිශ ඔන්තු 
යන්තත්රී ණදලට සු වුශ්, ඊළෙ පලර්ලිශ ඔන්තු යවතිස ණමශදන්ත 
ශගදණ මන්තා. ්හට තාතල  ේවයව්ත ුන්තශන්ත ාවහව. ඌ  ස්යුණු 
ශ ා ලට විුතේධ කුණාහේ ශේ පල ායදන්ත පිරිත්ක්කය   ශදන්ත 
්වුන්ත හචි ු ගවහමල. තාතල  ්වුන්තට ඡාන්තදද ුන්තශන්ත ාවහව.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ඒ  ලශ  කුණාහේ ශේ පල ාදක්කය ේණ ල 
ඌශ  ාශ ෝදදට බලධල ේළ නිත්ල තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුශ් එේ 
යන්තත්රී ණශදක්කය ඌශ න්ත බිහි ේශළර් ාවහව. ඒ නිත්ල යය කිදා ල, 
ත ුණට් ශ ඔ විධිදට දන්තා කවශදල් අුවණ කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ 
යවතිසුයල් පලර්ලිශ ඔන්තුශ  මඳියිද දන්තශන්ත ාවහව කිද ල. 
ශයලේද, ණශට් ාශ ෝදද ත්ඳහල විශණෝධතල මස්රිප් කිරීය නිත්ල. 

ශ ඔ  යලපෘතිසශදන්ත ශයලේක්කයද ේණන්තශන්ත? යහල ශ ලකුණා අක්කයේණ 
ගමන්ත ගවා කි  ල. තනිේණ පට්ටප, ශබලුත තයයි කි ශ . 
ශේලණශහර කිඹු,ආය ශපන්ත ා ල. හවබවයි ශේලණශහර කිඹු,ආය ාවහව; 
මන්තා බවහව. ඒේ දවා දවා ශේලණශහර කිඹු,ආය මන්තා ල කිද ල 
ශපන්ත ා ේ්්ලදයක්කය තයයි ශ ඔ විශණෝධද ශගාලශ . ශ ඔ 
 යලපෘතිසද ශ ුවශ න්ත ශපෞේගිේ ත්යලග ඔ  ට ම් ඔ 
විකුණාමන්තශන්ත ාවහව. ම් ඔ විකුණාමා ල කිද කිදල ප න කවද ද ත්ර   
ේෑ ගත්මින්ත සවිේදල. ආශදෝතේයින්තට -විශේශිේයින්තට- ම් ඔ 
විකුණාමා ල කිදල කි  ල. ශ ඔ  යලපෘතිසද ශ ුවශ න්ත එශහය ම් ඔ 
විකුණාමන්තශන්ත ාවහව. අවුුතු 33ේට බු ශදා ල විතණයි. ඒ 
ශදන්තශන්ත් ශහක්කයශටදලණ 649යි. අක්කයේණ 05,000ක්කය, 30,000ක්කය 
ශදා ල කි  ල. විශේ  ත්යලගයේට බු ශදන්තශන්ත ශහක්කයටදලණ 
649යි. ඒ කිදන්තශන්ත අක්කයේණ 371යි. ශබලුත කිද කිදල තාතල  
මුළල ේණා ේටයු්තක්කය තයයි ේණන්තශන්ත. ඒ ශදන්තශන්ත්  ලණිත 
බු ්රයදට. බේදට අයතණ  ශ ඔ ශේල ඔපවනිද හවය ීදනි ශටලන්ත 
එේේටය ුතපිද, 0,500ක්කය ණතදට ශග න්තා ඕාෑ. 

ශ ඔ ත්,ි විශේ  විනියද   ශදන්ත එන්තා ඕාෑ. එශහය 
ාවතිස  ණශට් බවචිකුණා ින්ත ගන්තාල මද ින්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  
විශේශිේදන්තට හදන්තා ශදන්තශන්ත ාවහව. ශ ඔ ල ණටට  විශේ  
විනියද   ශදන්ත එන්තා ඕාෑ. ඒ නිත්ල  ශ ඔේට කුණාහේේ ඔ 
ේණන්තා එපල; අත්තය යත මස්රිප් ේණන්තා එපල.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි, ශ ඔ ු පන්ත  ස්ාේට ීදනි ශටලන්ත 3 1ක්කය - 
411ක්කය විතණ නිෂරපලදාද ශ ා ල.  ගුත නිශදෝතය ේලණේ 
ත්්ලපතිසුයනි, දවන්ත ශයුයන්ත ල ශ ලකුණා තර්ලේ මස්රිප් ේළල. 
ශ ඔශේන්ත ීදනි හදන්තශන්ත ශේලශහලයද කිද ල සහ ල. 
ශ ඔශගල, න්ත ඒේ දන්තශන්ත ාවහව. ත ය ශ ඔශගල, න්ත මන්තශන්ත 
ග, යුගශය. අද  ා ශේලට පර්ලශයෂම ින්ත අආය් උක්කය ප්රශේද 
ශහලදල ශගා තිසශබා ල.   වස ත ද උපශදෝී ේණශගා  ගල 
ශේලට, ශහක්කයශටදලර්ල එේේට ශයට්රික්කය ශටලන්ත  91ක්කය හදන්තා 
 ළු න්ත උක්කය ප්රශේද අද  ා ශේලට ත්ලර්ලථාේ  ශහලදල ශගා 
තිසශබා ල.  ඒ,  වස ත ශදන්ත. ශ ඔ  ගල ට irrigation water 
ශදන්තා පටන්ත ග්ශතල්  මීය ට්  ්ල නිෂරපලදාද  වඩි ශ ා ල. 
එශහය ා ඔ ගමන්ත හද ල බවආය ලය ශහක්කයශටදලර්ල 65,000කින්ත  
ීදනි ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 7,125ක්කය හදන්තා  ළු න්ත. ශ ඔ 
ේර්ලයලන්තත ල ල ට ඕාෑ  න්තශන්ත ස්ාේට  උක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත  
4,000යි.  ව් ේණන්තශා ද ත්ර 011යි.  ශයශහය ගමන්ත හද ල 
බවආය ලය ශ ඔ ූමමි ප්රයලමද අශප  අ  යතල ට මහට්  ්ල  වඩියි. 
ශ ඔේ ශදන්තශන්ත ශේල ඔපවනිදට ශාලශ යි. ශ ඔේ ශදන්තශන්ත  ශට් 
මන්තා ශගලීන්තටයි. ාමු්, ශ ඔශගල, න්ත ේවයවතිස ාවහව, ඌශ  
තාතල  ස්යුණු ශ ා ලට; ඌශ  තාතල ශ  ආර්ල ේද  ක්කයතිසය් 
ශ ා ලට. ශ ඔ ශගල, න්තට අ  ය ශ  ල තිසශබන්තශන්ත, හවයදලය 
ඌ  ප්රශේ ද- 
 

ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Edward Gunasekara to the Chair?  

 
ගු සුපම්ධාා ජී. ජයපසපන මහත්මියය (ිනරසර සංවර්ධාන හා 

වනජීවි නිපයෝජය අමාතයුරමියය) 
(மொண்புமிகு (திருமதி)  சுமமதொ ஜீ. ஜயமசன - வலுவொதொர 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவரொசிகள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair. 
 

ප්රශ්පනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

863 864 

[ගුත  අජි් යලන්තාපශපුතය  යහතල] 
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අනුරුව ගු නිපයෝජය කාරක සභාපිනුරමා මූලාසනපයන් 
ඉවත් වූපයන්, ගු එඩ්වඩ් ගුණපසපකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு எட்வட் குணமசகர 
அவர்கள்  தகலகம வகித்தொர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 
Chair. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයල ේථාල ේණන්තා. 

 
ගු අජිත් මාන්නප්පපපුම මහතා 
(மொண்புமிகு அஜித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශ ඔ  ගල  ත්ඳහල අ  ය ත ද 

ගවා ේථාල ේළල. ශ ඔ උක්කය  ගල  ට  වශබන්තශන්ත  වස ත දයි.  

එශහය ාවතිස   irrigation   යඟින්ත ත ද  බල ගන්තා ල ශාලශ යි. 

උක්කය  ගල ේණන්තශන්ත ශේල ඔපවනිේලණයින්ත ශාලශ යි. 

ශේල ඔපවනිේලණයින්තට ම් ඔ ශදන්තශන්ත ාවහව. ම් ඔ ශදන්තශන්ත ඌශ  

තාතල ටයි. පවු, 7,500ේට ශහක්කයශටදලර්ල 0ේ බවකවන්ත  බල 

ශදා ල. ශ ඔ ල ශේල ඔපවනිදේට ශදා ම් ඔ ශාලශ යි කිදා එේ 

යතේ තිසදල ගන්තා.  

උක්කය  ගල කිරීය ු පන්ත ඒ තාතල ට ද ඔ ආදලදයක්කය  බල  

ගන්තා  ළු න්ත ශ ා ල. යතේ තිසදල ගන්තා, උක්කය  ට ශදා මි  

ගමා තීණමද ේණන්තශන්ත ශේල ඔපවනිේලණදල ශාලශ යි; ණතදයි.   

උක්කය ශයට්රික්කය  ශටලන්ත එේේට  ුතපිද, 5,000ක්කය ශදා ල කිද ල 

ණතදයි තීණමද ේණ තිසශබන්තශන්ත.  දවන්ත අහා ල, ත ද ශේලශහන්තද 

කිද ල.   ශ ඔ ගවා විදයල්යේ  හිතන්තා.  විුතේධ ශ න්තාන්ත 

 ලශ, විුතේධ ශ න්තා එපල. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි,  

ශ ඔශගල, න්ත ේථාල ේණා විධිදට ේටුාලදේ ගලයන්තට් මස් 

ශ න්තශා් ාවහව; බිදගය ශ ළඳ ේ ලප හවශදන්තශා් ාවහව. ශ ඔ 

විධිදට ේථාල ේශළල් රැකිණක්කයෂල ප්ර රාද විත්ශඳන්තශන්ත ාවහව. 

හවයදලය ශ ඔ ණට ග, යුගශය තිසදලශගා මන්තා ශ ා ල.  ීදනි 

ටිේ් පිට ණටින්ත ශගාව, ල හිෙල ේා ණටක්කය බ ට ප් ේණන්තායි 

ශ ඔ අද හදන්තශන්ත. ඒ නිත්ල ශ ඔ ල මශගා ගන්තා.  ඒ ප්ර ශේ ශය 

 ර්ලෂලපතාද කීදද? මිිමීය ටර්ල 6011 සට 6511 දක්කය ල  ලර්ලක කේ 

 ර්ලෂලපතාදක්කය එහි තිසශබා ල. එ න්ත  ර්ලෂලපතාදක්කය තිසශබා 

ශේලට  ව  උුණා ල; ්ද , උුණා ල. ාමු්, විශ රෂශදන්තය 

කිදන්තා ඕාෑ  ශ ඔේට අ  ය  ව  ප්රයලමද ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල 

ූමමිද ුළ නිර්ලයලමද ේණා බ . ඒ  ව  පිශණා ල.    වස ේල දට 

 ුණ ටිේ දන්තශන්ත මුහදටයි. ඒ මුහදට දා  ුණ ටිේ ා ්  ලයි 

ශ ඔේ ේණන්තශන්ත. යතේ තිසදල ගන්තා. අආයතිසන්ත  ව  හද යි ශ ඔේ 

ේණන්තශන්ත. ඊට පත්රශත්ර අපට ශ ඔේට කිද ල ශ ාය  ුණ අ  ය 

ශ න්තශන්ත ාවහව. ත ද ශත්න්තටිමීය ටර්ල  6.175ේ ප්රයලමදක්කය ී 

 ගල ට ඕාෑ; උක්කය  ගල ට ඕාෑ ශ න්තශන්ත ශත්න්තටිමීය ටර්ල 1. යි; 

දවන්ත ේණා බ්මරිඟු  ගල ට ඕාෑ ශ න්තශන්ත ශත්න්තටිමීය ටර්ල 1.45යි. 

ාමු්, බ්මරිඟු  ගලශ න්ත  තාතල ට ශ ඔතණ ඔ ආදලදයක්කය 

 වශබන්තශන්ත ාවහව.   

දවන්ත බ න්තා, ශහරන්ත ශගලවිතවන්ත ේණා ල කිද ල මිනිත්ර න 

ේවශ, අක්කයේණ හත, අට ේපල දයා ල. එශහය ේණ ල ඊළෙ තවාට 

දා ල. ඒේ ශාලශ යිද පරිත්ණ විාල ද? අද ශහරන්ත ශගලවිතවන්ත 

ේණා ලට්  ්ල ස්යුණු ේෘක කේර්ලයදක්කය ශ ඔ ණශට් තිසශබන්තශන්ත. ශ ඔ 

ශ ෝේද් එක්කයේ අපි මස්රිදට දන්තා ඕාෑ. ශහරන්ත ශගලවිතවන්ත 

ේණ  යුගද අයින්ත ේණ ල ශ ඔ  බල ශදා ශහක්කයශටදලර්ල ශදේේ 

ම් ඔ ින්ත උපරිය ලළ ශාළන්තා ඕාෑ. ශ ඔශගල, න්ත කිදා ල, 

උක්කය  ගල ේණන්තා විතණයිආය ශ ඔේ ශදන්තශන්ත කිද ල. ාවහව, ශ ඔ 

ශහක්කයශටදලර්ල ශදේ ුළ ශයලා ලද ේණන්තශන්ත කිදා එේ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත ත්ව වත්රයක්කය හද ල තිසශබා ල.  ඒ ශහක්කයශටදලර්ල 

ශදේේ ම්ය හතණට ශබද ල ේටයුු ේණා ආේලණද කිද ල 

තිසශබා ල.  අවුුතේදේ හවයදලය පවළ  වීශගා එා ආේලණදට 

එේ ශේලටත්ක්කය තිසශබන්තා ඕාෑ. එතශේලට පළමු යලත් හතණේ 

ේල ද ුළ ඒ අ ට මුචි  ගල ේණන්තා  ළු න්ත; ග ඔමිරිත්ර  ගල 

ේණන්තා  ළු න්ත; විුිද නිපද න්තා ශදලදල ගන්තාල  ිරිීදඩිදල 

 ගල ේණන්තා  ළු න්ත.  ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. අපි අද ේථාල 

ේණා ල, ණත්ලදනිේ ශපලශහලණ ශදදීය  ගල ට ප්ර රාදක්කය ශ  ල 

තිසශබා ල කිද ල. ාමු්, ශ ඔ ේණශගා දා  ව් පි පශ ළ ුළ 

ශ ඔ  ගල න්ත   ශණලු ින්ත ේලබනිේ ශපලශහලණ නිෂරපලදාද 

ේණන්තා් අ ත්රථාල  හද ල තිසශබා ල. 

ශ ඔ  ක්රිදල න්තශගන්ත අියචිේ්  ට බලධල ශ න්තශන්ත ාවහව. 

අත්තය යත ප්රේල  ේණන්තා එපල. අත්තය කිදන්තා එපල. තාතල ට 

ශතලණුුත දවාගවනීශ ඔ අයිතිසද තිසශබා ල. තාතල  හවයදලය 

ණ ටන්තා බවහව.  අත්තය කිද කිදල ත්ටන්ත පලා කිදන්තා බවහව. ්ද 

ත්ටන්ත පලා  ට ීදයල වුණු ශේ පල ාද අයින්ත ේණ ල, බුේධිය්  

හිත ල ණට ස්යුණු ේණන්තා, ණට නිර්ලයලමද ේණන්තා  අප් එක්කයේ 

එේු ශ න්තාද කිදල අප කිදා ල.  

ශ ඔ කුණාහේ ශේ පල ාශදන්ත අපි ඈ් ශ මු, ඌ -ශ , ත්රත් 

ස්යුණු ප්රශේ දක්කය බ ට ප්ේණමු. ශ ඔ කුණාහේ ශේ පල ාද නිත්ල 

ඌ -ශ , ත්රත් ණශට් තිසශබා ුපප්ය ප්රශේ ද බ ට ප්ශ  ල 

තිසශබා ල. ඌ -ශ , ත්රත් ස්යුණු ප්රශේ දක්කය බ ට ප් ේණ ල, ඒ 

මිනි නන්තට් ේල ල සඳ ල ජී ් ශ න්තා  ළු න්ත පරිත්ණදක්කය 

නිර්ලයලමද ේණමු. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි, යය ශ ඔ අ ත්රථාලශ  ණතදට 

ශදෝතාල ක්කය ේණා ල. අආයතිසන්ත එා පවු, 7,500 ත්ඳහල අ  ය 

ේණා ශණෝහ ක්කය, පලත් ක්කය සතිස ේණ ල, ඒ ප්රශේ ද ස්යුණු 

ග ඔයලාදක්කය බ ට ප් ේණන්තා කිද ල කිදමින්ත යය නිහඬ 

ශ ා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

 
[අ.්ල. 0.43] 

 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා (වාිපමාර්ග 

හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ - நீர்ப்பொசன 

மற்றும் நீரக வளமூல முகொகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශයය වි ලදද මතලය්ය 

බණපතළ වි ලදදක්කය. ශයලේද, ශ ඔ ණශට් ගහ ශේලළ, යහ ශපලශළල , 

ත්තල ස පල ල, ප්රතල  එේට ත් ඔබන්තධ ශ  ල,- [බලධල කිරී ඔ]  

 

ගු එසප. සී.  මුුරුමාරණ මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

පව්ත යලුතශ  ල  ලශ . 
 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

පව්ත විතණක්කය ශාලශ යි, ත  ඒ ල් යලුත ශ ා ල. ඒේ නිත්ල 

අයලුත ේණගන්තශන්ත ාවු  මන්තා.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ගහ ශේලළ, යහ ශපලශළල , 

ත්තල ස පල ල, ප්රතල , ඒ  ලශ ය ප්රතල ශ  ප්රගයාද, ඒ සදආය 

ේලණමල ත් ඔබන්තධශදන්ත ණතදේට ශ ලකුණා  ගකීයක්කය තිසශබා ල. 

යය යතක්කය ේණන්තාට ඕාෑ, ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තුශ , අශප ේවබිාට් 

ය්් ශය මන්තා ල, ත ද විකිණීශ ඔ සයතිස ණශදක්කය. ඒ තයයි 

865 866 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ත  ත් ඔපලදා සයතිස ණදල. ත ද  නරැකීශ ඔ සයතිස ණදල තයයි 

විතදමුණි ශත්ලයිත්ල. ඒ නිත්ල යට ශ ලකුණා  ගකීයක්කය තිසශබා ල, ූමගත 

ත ද්, යුපිට ත ද් ආණක්කයෂල කිරීය  ලශ ය ේණස්ද බවහවණ 

කිරීය් ගවා. විශ රෂශදන්තය අද අපි ්දලාේ තවාේ මන්තශන්ත. අද 

අශප ගචිගල ශද්රෝණි 61ක්කය ත් ඔපූර්ලමශදන්තය විාල  ශ  ල තිසශබා ල. 

මුහු ත ද සුළට එා නිත්ල අද ේව ණි ග ශේ bund එේක්කය 

බවඳ ල තිසශබා ල. ශයලේද, එශහය ාවතිස  අපට පලනීද ත ද 

 බලගන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. ඒ bund එේ බඳිා ලට අපි 

විුතේධ වුමල. ශයලේද, ගචි ුණට ඒේ බලධල ක්කය  ා නිත්ල. 

එතශේලට ේළු ග ශේ ත්් ද් එශහයයි. යහ වි ගෙ 

ග්ශතල්, අපට යහිදචිගාශදන්ත මුහු ජීීන්ත හ ඔබශ ා ල. ඒ 

විධිදට ගචිගල ශද්රෝණි 61ක්කය අද බණපතළ අර්ලබුදදේට මුහම දී ල 

තිසශබා ල. එ වනි අර්ලබුදදක්කය තිසශබා ශ  ලශ , අපි ශේලශහලයද 

ූමගත ත ද ආශණෝපමද ේණන්තශන්ත? එශහය ා ඔ අපට තිසශබා 

ප්රධලාය අභිශදෝගද තයයි, අවුුතේදේ පඩිද එේ යලශත්ේදී 

ශග ා ල  ශ  අවුුතේශේය  හිා  වත්රත් එේ යලත්දේදී   හා 

එේ. ඒේ තයයි ස්ත ත්් ද. අපට එේය අවුුතේදේ ්දලාේ 

නිදෙදක්කය හල ්දලාේ ගචි ුණක්කය ප තිසා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශ ෝේශය ත ද රැත්ර කිරීය 

පි පබඳ  ග්ශතල්, ශ ෝේශය ප්රථාය ත්රථාලාශය මන්තශන්ත 

තලයි න්තතද. ශද වනි තවා මන්තශන්ත අපි. ාමු් අපි ශ ෝේශදන්තය 

පළමු වනි තවා සටිශය. අශප ණශට්  ව  පේධතිසදක්කය තිසබුමල. කුණාළු 

 ව  තිසබුමල, යහ  ව  තිසබුමල, එ, චිගල  ලරි පේධතිසදක්කය තිසබුමල, 

ශපලකුණාණු තිසබුමල, ඒ  ලශ ය කුණා  ඔ තිසබුමල. අපට  හිා  වත්රත් 

නිේුතශ් මුහදට ග ලශගා දන්තා ශාලදී ඒ විධිදට අපි ආණක්කයෂල 

ේණ ග්තල.  

අශප ස්ත්රත්රික්කයේද ග්ශතල්,  චිේලශ  ශ ලකුණාය ත ල ද තයයි 

අක්කයේණ අඩි  ක්කයෂ 7ක්කය සතිස මඟිනිදලග  ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රද. 

හවබවයි, ඒශේන්ත  ුණ බිචිු ක්කය ් අපට  වශබන්තශන්ත ාවහව. ප න 

කවද ආ්ු  ේල ශය යයයි, හිට  තාලධිපතිසුයලයි, අපි එේට 

ශ ලපර්ල එශක්කය කවහි, ල ණ ේවන්ත ්ද ත ල ද වි ෘත ේළල. 

ණ ේවන්ත ්ද ත ල ශය  ුණ ටිේ් දන්තශන්ත ාව ශොහිණ පළලතට. 

ඒ  ලශ ය බිබිශ, ාලය,්ද තිසශබා ල, ඒශක්කය  ුණ ටිේ 

දන්තශා් ාව ශොහිණ පළලතට. උ්    පව්ශතන්ත, එශහය 

ාව්ා ඔ දකුණාණු පළලතට යලයි ඔ  ග්ත් අපට ගවටආය ක්කය 

තිසශබා ල. ඒ ද ත්ර   ශ ශහණග  ත ල ද  හවු ල. එදල අපි ඒේට 

විුතේධ වුමල. අපි විුතේධ වුමලය  ලරියලර්ලග ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  

ශයලාණලග  ස්ත්ලපතිස් එක්කයේ අ ශබෝධතල කවවි නයක්කය ගවහ ල. අපට 

 ව   5ක්කය ුන්තාල.  නග ලශේවි  ව  එයින්ත ප්රධලා  ව ක්කය. ඊළෙ එේ 

තයයි බිබිශ, යලිපශපලත  ව .  නග ලශේවි  ව  තිසශබන්තශන්ත 

ශයලාණලග .  නග ලශේවි  ව  අවුුතු 00ක්කය හවු ල. එශහය ශන්තද? 

යලිපශපලත  ව  අවුුතු 65ක්කය හවු ල. ඒ් හද ල ම ණ ාවහව. යය 

යහ සයතිස ේල ශය අආයග,ශ   ව  හවු ල. [බලධල කිරීයක්කය] 

ශපලඩ්්ක්කය මන්තාශේෝ. බලධල ේණන්තා එපල. ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ 

යන්තත්රීුයනි, ්බුයලට  ශ  අීදමිත ේල දක්කය යට 

ශ න්තේණන්තශන්ත ාවහව ශන්ත. ්බුයලට ා ඔ හවයදලය ේථාල ේණන්තා 

ේල ද  වශබා ල. 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ඒ  ව    ත් ඔපූර්ලම ත ද 

ටිේ  දන්තශන්ත දකුණාණු පළලතට. අපි එදල විුතේධ ශ  ල, ඊට           

පත්රශත්ර ධයත්රීපල  සරිශත්රා තාලධිපතිසුයලශ  ාලදේ් ශදන්ත, 

අගයවතිසුයලශ  යෙ ශපන්තීශයන්ත ස්ා 611 ආ්ු  දටශ් 

 නග ලශේවි  වශ  මතිසරි  ව් ටිේ ේණන්තා අපට   ළු න්ත වුමල. 

දවන්ත එද අ ත්ලා අස්දශර්ල ප තිසන්තශන්ත. යලිපශපලත  ව  අපි දවන්ත 

හද ල ම ණයි. ඊළෙට ඌුතසටල  ව , කිරිමබ්ලබන්ත  ව , උ්    

ත ල ද, ආයණුග ඔශ ශහණ ත ල ද, ඒ සද, ය තිසශබන්තශන්ත 

ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය. හවබවයි, ඒ ලශය  ුණ ටිේ ්ක්කයශේෝය 

දකුණාණු පළලතටයි. ශ ඔ ්ක්කයශේෝය ේණ ල අන්තතිසයට ශයලේක්කයද 

ේශළර? අන්තතිසයට ග්තල උයල ්ද මහළ ශේලටත්  යලපෘතිසද. 

ස්ත   ශදන්තය අශප යධයය ේඳුේණශය ත්ශහෝදණ තාතල ට 

එයින්ත අත්ලධලණමදක්කය සේධ වුමල. ඒේ අපි පි පගන්තා ල. ාමු් ඒ 

ප්රතල  ගවා, එයින්ත සු ා පලරිත්රිේ හලනිද පි පබඳ  සගයීයක්කය 

ාවු  එද ේළල. ඒ නිත්ල ශයද තහා ඔ ේණ ල තිසබුමල. ාමු් ස්ා 

611 ආ්ු  දටශ් අපි ඒේ දථාල ් ේණ ල ශයද 

අනි ලර්ලදශදන්ත ේළ යුු  යලපෘතිසදක්කය හවටිදට හඳුාලග්තල.  ස්ා 

611 ආ්ු  ේල ශය අිශේලශට්  ව  හදන්තා පටන්ත අණශගා 

අද ශ ඔ  ාශේලට අපි අක්කයේණ අඩි 9,000ක්කය හද ල ම ණයි. ඊළෙට 

අපි අිශේලශට්  වශ න්ත සචිහ දලගය හණහල බ හුත  කුණා්ල ්ද 

ත ල දට කිශ ෝමීය ටණ 38ේ සළ යලර්ලගදක්කය  ේපන්තා පටන්ත 

ග්තල. එද දවන්ත  ව,  ලද ටවුය ළෙට සවි, ල තිසශබා ල.  

අපට දවන්ත එතවා උයගක්කය මස්ේණන්තා තිසශබා ල. බ හුත  

ත ල ද අක්කයේණ අඩි 05,000යි. දවන්ත bund  එේ ග ට හලණ ල, 

ගශ, මඳ ල අශප යට්ටයට සවි, ල තිසශබා ල. හඳපලාග  

අක්කයේණ අඩි 5,000යි තිසබුශ්.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අපි ඒේ අක්කයේණ අඩි 65,000 

දක්කය ල  වඩි ේණ ල තිසශබා ල.  අතිසගුත ධයත්රීපල  සරිශත්රා 

තාලධිපතිසුයලශ  ාලදේ් ද දටශ් ත්හ ගුත අගයවතිසුයලශ  

යෙ ශපන්තීය දටශ් ශ ඔ ත  ශපෝෂේද අපි ආශණෝපමද ේණ 

තිසශබා ල. ඒ   යලපෘතිස ුාට අයතණ  අපි හඳපලාග    ඔ සළ 

යලර්ලගද පටන්ත ග්තල.  අද උක්කය  ගල  ත්රීේ ේණන්තා උක්කය  ගල  

හණහල ඒ සළ යලර්ලගද ගයන්ත ේණා ල. උක්කය  ගල ට ත් ඔබන්තධ  චි ව 

 ව  ටිේ  ණ න්තා  වහවත්රතිස ේණ ල තිසශබා ල. පව, ්ශ් 

උක්කය ගල ට ශ්ෝත්ර්ල ේණ   ව  ටිේ හදන්තා ුතපිද, මිිදා 

411ක්කය ශ න්ත ේණ ල තිසශබා ල.  ශත් මග  උක්කය  ගල  ේණන්තශන්ත 

 ලරි ේර්ලයලන්තතශදන්ත. ශත් මග  සළ යලර්ලග    ව් ේටයුු 

ේණන්තා ස්ා 611 ආ්ුශ දී ුතපිද, මිිදා 311ක්කය ුන්තාල. අද 

ඒ සළ යලර්ලග    ව් අ ත්න්ත ේණ ල තිසශබා ල.  

ඊළෙට, ේතණගය ශදටගමු   ව  ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ආ්රයමද 

ේණ ල  ව  යවේශේ swimming pools හද ල තිසබුමල;  ව  යවේශේ 

ශහෝට, හද ල තිසබුමල. ශ ඔ  ව  නිත්ල ේතණගය පූතල ූමමිදට 

ගචි ුණ තර්ලතාදක්කය සතිස වුමල. එද  ළක්කය ල ගන්තා අපි ුතපිද, 

මිිදා  11ක්කය, 700ක්කය පයම විදද ඔ ේණ ල  වඩි  ුණ 

ශේලච් වපතලා  ව ට ශගනිදන්තා සළක්කය ේව  ල. ඊළෙට මූිේ  

හඳපලාග , බ හුත  කුණා්ල ්ද ත ල ද, අිශේලශට් ත ල ද 

හදන්තා පටන්ත ග්තල. මීය ට අයතණ   ව  011ේ එ, චිගල 

පේධතිසදක්කය  හදන්තා පටන්ත අණශගා ඒ  ව  011න්ත ශ ඔ  ාශේලට 

 ව   5ක්කය හද ල ම ණයි. ා  ඌ  ශ , ත්රත් හදන්තා ශාලශ යි, 

පවරැණි ශ , ත්රත් ශේලශහලයද හදන්තශන්ත කිදා එේ ගවා හිත ල 

ත්චි ර්ලධාද නිදය  විධිදට මෂරට ේණන්තා ශ ඔ ණතද ත්ය්ශ  ල 

තිසශබා ල.   

විශ රෂශදන්තය යය ත්ඳහන්ත ේණන්තා ඕාෑ, උක්කය  ගල  

ත් ඔබන්තධශදන්ත අපි ේථාල ේණා ූමමි ප්රශේ ද ගවා. එහි  ණ ේවන්ත 

්ද හද ල තිසශබා ල.  ශ ඔ ූමමි ප්රශේ ශය ්ද , ුාක්කය 

හවශදා ල. යහ ්ද හවශදා ල; ග,ඕශඩ්ආුත හවශදා ල; ණ ේවන්ත 

්දහවශදා ල. ණ ේවන්ත ්ද ත ල ද දවන්ත හද ල ම ණයි. ාමු්  

යහ ්ද  ව  හදන්තා අපි දවන්ත ආණ ඔ් ේණ ල තිසශබා ල.  

ඊළෙට, ග,ඕශඩ්ආුත අපි  ව ක්කය හදන්තා ූ දලා ඔ. ශ ඔ ත ල  

ුාය ශගනිහි, ල ශ ඔ ූමමි ප්රශේ දට කිශ ෝමීය ටණ 05ක්කය ඈතිසන්ත 

තිසශබා ය්ේ  ශ  රූග ඔ, කිු  කිදා  ත ල  ශදේ ඒේලබේධ 

ේණ ල දව වන්තත ත ල දක්කය හදන්තා අපි ූ දලා ඔ ේණ ල තිසශබා ල. 

එතශේලට ශ ඔ උක්කය  ගල  සේධ ශ ා ප්රශේ ශය අද ණ ේවන්ත ්ද 

තිසශබා ල. ඊළෙට ග,ඕශඩ්ආුත හදා ල. ඊළෙට අපි යහ ්ද 

හදා ල. ත ල  හතණක්කය හවශදා ල. එතශේලට අපට ශ ච්  

867 868 

[ගුත  ගලමිණී විජි් විතදමුණි ශත්ලයිත්ල  යහතල] 
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ත්චිසේධිද තයයි යහශපලශළල , ගහශේලළ, ත්තල ස පල ල, ප්රතල  

ේළයාලේණමද කිරීය. 

අි, අද ත්චි ර්ලධා ප්රශේ දට එා ල. ඒ  ලශ ය  ත්චිණක්කයක කත 

ේවශළරට අි එා ල.  ාජීවි ප්රශේ ශය ේවශළරට එා ල. අද ශ ඔ 

අි එේ තවාේ ාවහව. ඊළෙට මිනිත්ර න් එේ තවාේ ාවහව. 

ත්්ු් එේ තවාේ ාවහව. ඒ නිත්ල ශ ඔේ ේළයාලේණමද 

ේණන්තා අ  ය ශ ා ල. විශ රෂශදන්තය බිබි , යවදගය, යු, , 

ත ය ශයදට සුළ් ශ  ල ාවහව. [බලධල කිරීයක්කය] යය එතවාට 

එා ල. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි,  චිේලශ  ුපප්ය 

ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත් හතණක්කය තිසශබා ල. අතිසගුත 

තාලධිපතිසුයලශ  ප්රධලා් ශදන්ත පව වතිස තිසණත්ණ ත්චි ර්ලධාද 

පි පබඳ  ජ ත්ලේච්ඡාල ට යය කවදල.  බවආය ලය අපට තුත හතණක්කය 

තිසශබා ල.  

ඒ කිදන්තශන්ත ුපප්ේශ ඔ උපරියදේ අපි මන්තා ල. 

ුපප්ේශ ඔ උපරියදේ තුත හතණක්කය අපට තිසශබා ල. ශ ඔ තුත 

හතණ තිසශබා ප්රශේ  ශයලා ලද? සද  ල්ු , යු, , 

රිදීයලිදේද ත්හ ේන්තදේවටිද. ශ ඔ අදශ  ප්රධලා ජීවිේල  

ශයලේක්කයද? ශදවිදශන්ත! ශ ඔශගල, න්තශ  ප්රධලා ජීවිේල  ේන්තා  

ශ්ෝග  ගල . මු ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශ ඔ තාතල ට 

ූමමිශය අයිතිසද ාවතිස ශ ා ල ා ඔ ඒ කිසය  යලපලණදේට අපි 

හවු, ශ න්තශන්ත ාවහව; උදවු ේණන්තශන්ත ාවහව. අපි කිදන්තශන්ත ශ ඔ 

ශගලවි තාතල ට ූමමිශය අයිතිසද  වශබන්තාට ඕාෑ කිද ලයි. සළ 

ස්ශ   ුණ එාශේලට ම් ඔ ්ප  ් එන්තා ඕාෑ,  ුණ ස්ශ . ඒේ 

තයයි අශප තර්ලේද. ශ ඔ ශගලවි තාතල  උ් බවආය ලය අහත්; බිය 

බවආය ලය යහ ශපලශළල . පව,ප්   ජී ්  ා අහිචිත්ේ ශගලවි 

තාතල  දහඩිද මුගුුත ශහළලශගා  ව් ේණා ල. ඒ තාතල ශ  

ජී ා ත්් ද ාෙල සටුීශ ඔ  ගකීය ශ ඔ ආ්ු ට තිසශබා ල; 

ශ ඔ ණතදට තිසශබා ල, මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි.  

උක්කය  ගලශ  ්රය ශදේක්කය තිසශබා ල. එේක්කය තයයි පිටත්රතණ 

ශගලීන්ත ේණා  ගල . අශාක්කය එේ ශක්කයන්තීද  ගල . ශක්කයන්තීද 

 ගල  ත් ඔබන්තධශදන්ත කිදා ල ා ඔ ශේල ඔපවනිදේට අක්කයේණ 

දහත්ර ගමාක්කය ශදා ල; ඒ අක්කයේණ දහත්ර ගමශන්ත ත් ඔපූර්ලම බ ද 

ඒ ශේල ඔපවනිදට ශදා ල. පව, ්ත ීදනි ත්යලගයට එශහය දී  

ම් ඔ අක්කයේණ 3,000ක්කය තිසශබා ල.  ශයලේක්කයද ඒ ලශය ත්් ද? 

අපි ස්ත ේථාල ේණන්තාට ඕාෑ. පව, ්ශ් උක්කය ශටලන්ත එේක්කය 

ශයෝ  ගල ට එා විට ීදනි ත්යලගයට ුතපිද, 8,000ක්කය දා ල. උක්කය 

ශටලන්ත එේේට ුතපිද, 8,000ක්කය දා ල. ාමු් පිටත්රතණ ශගලවිදල 

ස ුත ඔ යවක කන්ත එේ ළෙට උක්කය ශටලන්ත එේක්කය ුතපිද, 4,000ේට 

ශගාව, ල ශදා ල.  ශ ඔ අහිචිත්ේ ශගලවිදලශ  ත්් ද මීය ට  ්ල 

ස්යුණු ේණන්තාට ඕාෑ.  

අපි දන්තා ල, ශත් ාග  උක්කය  ගල   ර්ලෂල ශපෝක කත  ශාලශ යි 

ශේශණන්තශන්ත කිදල. ශත් ාග  ත් ඔපූර්ලමශදන්තය  ගල ේණන්තශන්ත 

 ලරි ත ද හණහල. හවබවයි යතේ තිසදල ගන්තා, පව, ්ශ් උක්කය  ගල 

ේණන්තශන්ත  ර්ලෂල ශපෝක කත  බ . මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, 

ශ ඔ ීදනි ත්යලග ඔ ශදශක්කය ප නකවද  ත්ශර්ල  ල්ද ුතපිද, මිිදා 

1,080යි. ප නකවද ේල ශය ද ඔ ප්රයලමදක්කය පලු වුමල. ශ ඔ ත්යලග ඔ 

ුතපිද, මිිදා  14ේ බු ශග  ල තිසබුශ් ාවහව. ශ ඔ  ත්ශර්ල 

 ල්ද ුතපිද, මිිදා 6,008යි. ප නකවද  ත්ශර්ල  ල්ද ුතපිද, 

මිිදා 6,080යි, ශ ඔ  ත්ශර්ල  ල්ද ුතපිද, මිිදා 6,008යි. 

යතේ තිසදල ගන්තා බු් ශග  ල,  ල්් අ ණශගා ශ ඔ පළලශ් 

තාතල ට ුතපිද, බිිදා 3ක්කය දී ල තිසශබා ල. ශ ඔ ත්ල වි ල  

මුද ක්කය අශප ස්ත්රත්රික්කයේදට එා නිත්ල සිසිපිටිද ාගණද යහල 

වි ල   ටිාලේයක්කය එා ාගණදක්කය විධිදට හවස් ල, යහල  යලපලණ 

යධයත්රථාලාදක්කය බ ට ප් ශ  ල තිසශබා ල. බු්ත  ාගණද් 

එශහයයි. අද පව, ්ශ් නිෂරපලදා ධලරිතල  සදදට 00කිුව්, 

ශත් ාග  නිෂරපලදා ධලරිතල  සදදට 67කිුව්  වඩි ශ  ල 

තිසශබා ල. 

ඊළෙට, යය ත  ේලණමදක්කය කිදන්තාට ඕාෑ. ශ ඔ  ලරි 

පේධතිස  ට අයතණ  අපි කුණාඹුක්කයේන්ත ්ද ත ල  ශදෝතාල ්රයද 

ආණ ඔ් ේළල. අතිසගුත තාලධිපතිසුයල කවහින්ත කුණාඹුක්කයේන්ත ්ද ත ල  

ශදෝතාල ්රයදට මු, ග  තිසබ්ලබල. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, 

කුණාඹුක්කයේන්ත ්ද   ඔ සශළන්ත අපට ම්තෑේටු , ශතාග, න්තද, 

යලණල , ේහ ඔබලා, ශේලටිදලග , සතිසයශ, ත්හ ාව ග  දක්කය ල 

අක්කයේණ 63,000ක්කය ත්චි ර්ලධාද ේණන්තාට  ළු න්ත. දකුණාණු සශළන්ත 

්ක්කයේ ඔපිටිශය තිසශබා සදආය  ව  ටිේ  ණ ා ල. ඊට්  ්ල 

 වදග් ශේ තයයි ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශදන්ත  කුණාගු ශණෝගද 

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ුණන්ත ේණන්තාට ශ ඔ හණහල ශයලාණලග  

ස්ත්රත්රික්කයේශදන්ත ුශාන්ත ශදේේට පලනීද ත ද  බලශදන්තාට 

 වහවත්රතිසයි. කුණාඹුක්කයේන්ත ්ද ත ල   යලපෘතිසද හණහල පලනීද ත ද 

ශදන්තාට බවරි ශේලටත් තයයි සද  ල්ු  ත්හ යු, . ඒ ත්ඳහල 

අපි හව් ්ද ත ල   යලපෘතිසද ආණ ඔ් ේණා ල. අපි ඒ ත්ඳහල 

ේවබිාට් පත්රිේල දල ල තිසශබන්තශන්ත. හව් ්ද ත ල   යලපෘතිසද 

හණහල අපට ාව ශොහිණ පළලශ් ත්චි ලණේ ේ ලපදට පලනීද 

ත ද  බල ශදා ගයන්ත සද  ල්ුශ  ත්හ යු,ශ, ත්ෑය 

ශගදණේටය පිරිසු පලනීද ත ද ත්හිත ත  ේණලයදක්කය  බල 

ශදන්තාට අපට  ළු න්තේය තිසශබා ල.  

 කුණාගු ශණෝගද ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශදන්ත 

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ුණන්ත ේණන්තා අද අප ේටයුු ේණමින්ත සටිා ල. 

අතිසගුත ධයත්රීපල  සරිශත්රා තාලධිපතිසුයලශ  ාලදේ් ද්, 

ගුත අ්ලයලතයුයලශ  යෙ ශපන්තීය් ුළ අපට අද ඒ ශදද 

ේණන්තා  ක්කයතිසද  වබී තිසශබා ල.  ශ ඔ ණතද දටශ් ඒ ත්ඳහල 

ේවබිාට් පත්රිේල පහක්කය යය මස්රිප් ේණ තිසශබා ල.  

අි මන්තා තවා්, මිනි නන්ත සටිද යුු තවා්,  ාලන්තතණද 

 ාලන්තතණද හවටිදට්, ත්චි ර්ලධා ේ ලප ත්චි ර්ලධා ේ ලප 

ශ ත්් අප නි වණස්  හඳුාල ගත යුුයි. ප්රතල  ශත්ලබල දහය 

ශ ුවශ න්ත පරිතයලග ේණන්තා ඕාෑ. ඒ  ලශ ය ශත්ලබල දහය් 

ප්රතල  ශ ුවශ න්ත ද ඔ පරිතයලගදක්කය ේණන්තා ඕාෑ. ඒ පරිතයලග 

ුළ තයයි අපට රැශේන්තා  ළු න්ත. ඒ පරිතයලග ුළ තයයි 

ේළයාලේණමදක්කය ේණන්තා  ළු න්ත. එය නිත්ල ූමමිශය 

ේළයාලේණමදක්කය අ  යයි.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අද ඌ  පළලශ් තාතල ට, 

ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය තාතල ට පචි විධ ම් ඔ ප්ර රාදක්කය 

තිසශබා ල.  ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තු ට අද්ද කිදා 

ම් ඔ   ප්ර රාද අපට තිසශබා ල;  ාජීී ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තු ට අද්ද කිදා ම් ඔ   ප්ර රාද තිසශබා ල. 

ශයලේද,  ාජීී ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තු ට අද් ප්රශේ  

ගවත්ට් ේණා ශේලට අශප පවණණි ග ඔයලා ඒ ුළට දය ල, ඒ 

ග ඔයලා ශේලටු ේණ තයයි ගවත්ට් ේණ තිසශබන්තශන්ත. ාමු්, අද ඒ 

ග ඔ   මිනි නන්ත ජී ් ශ ා ල. ත ය ඒ ල නි වරැස් ේණ ාවහව. ඒ 

 ලශ ය  තා ත්යට, උක්කය ත්යලග ඔ  ට,  LRC එේට අද් 

ම් ඔ   ප්ර රා අපට තිසශබා ල.  ශ ඔ විධිදට ඌශ  තාතල  ම් ඔ 

ප්ර රාශදන්ත ශපශළා ල. ශ ඔ තාතල ශ  ආර්ල ේද ස්යුණු 

ේණන්තා, ශ ඔ තාතල ශ  ත්ල පිපලත්ල  නි න්තා ශයලේක්කයද අපට 

ේණන්තා  ළු න්ත? ඒ ත්ඳහල අ  ය ක්රිදල යලර්ලග අප ගන්තා ඕාෑ. 

අපි අද  ර්ලෂදේට සශයරිේන්ත ශ්ල ර්ල මිිදා 311ක්කය 411ක්කය ීදනි 

ත්ඳහල විදද ඔ ේණා ල. යහ වි  යලපලණදට් කවශය සශයරිේන්ත 

ශ්ල ර්ල 0 3යි.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අශප ණට ගවා අපි ශබලශහලය 

ආ් ඔබණශදන්ත ේථාල ේණා ල. මු්තලශ  ේල ශය මඳ ල, ීදදලශ  

ේල ශය මඳ ල  චි ද ේබ, ගගල, පණ ඔපණල උුතයද ගවා කිද 

869 870 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

කිදල අපට මන්තා  ළු න්ත. ාමු් අද අපි ශ ඔ ත්වබෑ අභිශදෝග  ට 

ශ ත් මුහම දී තිසශබා ල. අශප ුපප්ේය, ත්ල පිපලත්ල ,  කුණාගු 

ශණෝගද, ශ ා් ශණෝග කිදා ශ ඔ හවය ප්ර රාදේටය අද අපි 

මුහම දී ල සටිා ල.  

ඊළෙට, යය ත   වදග් ේලණමදක්කය කිදන්තා ඔ, මූ ලත්ාලරූඪත් 

ගුත යන්තත්රීුයනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත සයතිසුයනි, ්බුයලට ත  විාලඩි ුාේ ේල දක්කය 

තිසශබා ල.  

 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

යට ත  වි ාලඩි ශදේක්කය විතණ ශදන්තා, මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත 

යන්තත්රීුයනි. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, එුයලට ත  විාලඩි ශදේක්කය 

ශදන්තා. 

 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශ ඔ  යලපෘතිසද ත්ඳහල පලවිච් ව ේණා ත  ප්රයලමද ගවා යය 

දවන්ත කිදන්තා ඔ. [බලධල කිරීයක්කය] ගුත ශ හලන්ත ශත්රයසචිහ 

යන්තත්රීුයනි, ගුත ශ්ුවේ විදලාගයශ  යන්තත්රීුයනි, යය 

්බුයන්ත ල ේථාල ේණා ශේලට ේෑ ගවහශ  ාවහව ශන්ත. 

්බුයන්ත ල ්ක්කයශේලය මතිසන්ත යශ  ය,ි ල ශන්ත. [බලධල කිරීයක්කය]  

්බුයන්ත ල ශපලඩ්්ක්කය ේෑ ශාලගහ මන්තාශේෝ. ාීා ීදනි 

ේ ඔහ ේට ත ද ඒේේ සදදක්කය අ  යයි කිද ල අපි හිතමු. එයින්ත 

සදදට 91ක්කය ප්රතිස ක්රීේණමද ශ ා ල. එය නිත්ල ඒ ත්ඳහල ස්ාේට 

 ුණ සදදට දහදේ ප්රයලමදක්කය තයයි අ  ය  න්තශන්ත. ශදෝජිත 

බිබි  උක්කය ත්යලගශ ඔ ස්ාේට උක්කය ශටලන්ත 4,000ක්කය අ ණා ශේලට 

ත ද ීටර්ල මිිදා 0.8යි ඕාෑ  න්තශන්ත. ඒේ හරිදටය ශග , 

511ක්කය පරිශ්ෝතාද ේණා ත  ප්රයලමදට ත්යලායි. 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අපි ඊශය ත  ත්ලේච්ඡාල ක්කය 

පව ව් ජ ල.  ාජීී ේ ලප  ් ඒ මූිේ  ව  ටිේ හද ල, ත්තල 

ීදපල ලට ආහලණ, ත ද  බලගන්තා පහ නේ ඔ ත් ත්න්තා ඕාෑ. ඒ 

 ා ජීීන්තශ  පව ව්ය  ක්කයතිසය් ේණන්තා අපි ශ ඔ අි  වට 

ගහන්තා ඕාෑ. ශ ඔ අි  වට ගහන්තා අපට ්රයදක්කය ාවහව. අද අි 

ග ඔ  වස් ල. තාතල  හවය දලය අ ශඳෝාල ාො ල. හවය දලය 

මිනි නන්ත යවශණා ල. ඒ නිත්ල ශ ඔ ප්ර රාදට උ්තණදක්කය ශදා එේ 

අශප  ගකීයක්කය.   

ශේණ   ්ශය්, යලුුත ්ශය් පිටලණ ග ා ත  ප්රයලමද 

ස්හල බවආය ලය ශපශන්තවි,  ුණ ීටර්ල මිිදා 0.8ක්කය කිදන්තශන්ත යහ 

ේේතක්කය ශාල ා බ . යලුුත ්ශදන්ත ත්හ ශේණ   ්ශදන්ත පිටලණ 

ග ා ත ද   රැත්ර ේණ ල, ඒ ත ද ූමගත ත ද ත්යෙ  ආශණෝපමද 

 ා විධිදට එ න්තගල පේධතිසද - ව  පේධතිසද- ත්ේත්ර ේණන්තා 

ඕාෑ. අපි ශ ඔේ නිේ ඔ ආ ලට කවදලට ේණා ේලර්ලදදක්කය ශාලශ යි. 

්බුයන්ත ල ශ ඔ ේලණමද යතේ තිසදලගන්තා. අශප ණශට් 

ේෘක කේර්ලයලන්තතද  ක්කයතිසය් ශ  ල තිසශබන්තශන්ත දවීඩ ඔ පදාය යත 

ේණා ේෘක කේර්ලයලන්තතශදන්ත. ඒ දවීඩ ඔ පදාය යත ශේශණා 

ේෘක කේර්ලයලන්තතශය අපට ශදන්තා  තිසශබා ශහලඳය නිද නා තයයි, 

පහත ණට ශ් ශගලවිදල. ශ ඔ ශගලවිදල ඒ ශ්  ගල  ේණන්තශන්ත 

තයන්තශ  මුළු පවු ය එේු ේණශගායි. යතේ තිසදලගන්තා, ශ ඔේ 

ීදනි හදා, ශයල ෑත්ත්ර හදා ේර්ලයලන්තතදක්කය ශාලශ යි. ශ ඔ ත්ඳහල 

විුි බ ද නිපද න්තශන්ත ශයලා ලයින්තද? ාන්ත ව ින්ත. ශ ඔ ලයින්ත 

අශප පත් ත්ලණ ් ශ ා ල. ාන්ත ව ේප ල, ඒ  අු  වටි ල, ඒ 

ශේලළ  වටි ල අශප පත් ත්ලණ ් ශ ා ල. ශ ඔ ේර්ලයලන්තතද හණහල 

ේලබනිේ ශපලශහලණ ශයට්රික්කය  ශටලන්ත 60,000ක්කය නිෂරපලදාද 

ේණන්තා් අ පට  ළු න්තේය  වශබා ල.  

 ත්ණේට ීදනි ශයට්රික්කය ශටලන්ත 81,000ක්කය,  ාර්ලතානීද විුි 
බ ද ශයගලශ ලට් 01ක්කය, ශයල ෑත්ත්ර ශයට්රික්කය ශටලන්ත 3 ,000ක්කය, 
ේලබනිේ ශපලශහලණ ශයට්රික්කය ශටලන්ත 60,000ක්කය ශ ඔ  යලපෘතිසශදන්ත 
නිපදීයට බ ලශපලශණල්ු ශ ා ල. ශයද පරිත්ණ හිතේලමීය  
 යලපෘතිසදක්කය. අශප ගුත අුණිශය ණතා හලමුුුතශ ෝ කි  ල, 
ශයද යහල පරියලමශය ශක්කයන්තීද  ගල ක්කය, ඒකීද  ගල ක්කය කිද ල. 
ාවහව, ඒේ එශහය ශ න්තශන්ත ාවහව. ශහක්කයශටදලණ ශදේහයලශර්ල 
ජී ්  ා ශගලවිදලට කිරි හණේල,  ාර්ලතානීද විුිද, ීදනි ින්ත 
ආදලදය ආස්ද  වශබා ල. යල හිතා විධිදට ඒ ශගලවිදකුණාශ  
යලසේ ආදලදය ුතපිද, 51,000ට කිට්ටු  ා ල.  

 
ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත අයලතයුයල, 1970 ද ේශය ශත් මග , පව, ්ත, 

ේන්තතශ,, හිඟුණලම ේර්ලයලන්තත ල ල හදේදී් ්ද විධිදටය 

කි  ල.  

 
ගු ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

කි  ල. 

 
ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ාමු්, යල කිදන්තශන්ත ඒ කිද  ඒ ල යහ ශපලශළලශ  ාවහව 

කිද ලයි. ්බුයල් ඒ බ  දන්තා ල. ේින්ත ්බුයල බිබි  ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට  විුතේධ වුමල.  

 
ගු ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

අන්තා හරි! යශ  ත්ශහෝදණ යන්තත්රීුයල, ්බුයල ශහලඳය 

ප්ර රාදයි යශගන්ත සහශ . [බලධල කිරීයක්කය] ්බුයල දවන්ත  ලඩි 

ශ න්තා. ්බුයල ශහලඳය ප්ර රාදයි යශගන්ත සහශ .   

 
ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
්බුයල විුතේධ වුශ් ාවේද?  

 
ගු ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

්බුයල  ලඩි ශ න්තා. ්බුයල දවන්ත ප්ර රාද සහ ල ශන්ත. යට 

උ්තණ ශදන්තා ම් ශදන්තා.  

871 872 

[ගුත  ගලමිණී විජි් විතදමුණි ශත්ලයිත්ල  යහතල] 
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත අයලතයුයනි, ්බුයලට ත ් විාලඩිදේ ේල දක්කය 

පයමයි තිසශබන්තශන්ත.  

 

ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

්බුයල විුතේධ වුශ් ාවේද?  

 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

් , යය විුතේධ වුමල. යල විුතේධ වුමලය යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

හිට  තාලධිපතිසුයල තයයි යට කි ශ , "ය,ිශය, ශ ඔශක්කය 

ප්රශදෝතා ටිේ අහ ල මශගා ගනින්ත. මශගා ශගා ශ ඔේට උදවු 

ේණපන්ත" කිද ල. යට එශහය කි ශ , යහින්තද ණලතපක්කයෂ හිට  

තාලධිපතිසුයලයි. ්න්තා  ණද! [බලධල කිරී ඔ] ්න්තා  ණද! ඒ 

ේල ශය  ළු න්ත, ශ ඔ ේල ශය බවහව! ඒේයි  ණද. [බලධල කිරී ඔ] 

එුයල ඒ ත්යලගශ ඔ අදටයි කි ශ , "යට  ටිා ල ශේ පල ායදල. 

යට තමුශත් ල බිත්රාත්රේලණශදෝ. තමුශත් ල කවහින්ත විතදමුණි 

ශත්ලයිත්ලට ේතල ේණා ල" කිද ල. ඒ ආ අදට යල ශයලේක්කයද 

දන්තා ලද කි ශ ? [බලධල කිරී ඔ] යය කිදන්තා ඔ. ත ය ම ණ ාවහව. 

ඒ ආ අදට යල ශයලේක්කයද දන්තා ලද කි ශ ? "උ  ල ආ ලට යය 

පක්කයෂ  න්තශන්ත ාවහව. එශහය ා ඔ, යට ශ ඔ ගවා පවහවස්ි ේණන්තා 

 ශණ, ල"  කි  ල.  යය් ශගලවිශදෝ 0,000ක්කය ශගන්තුව ල. 

ශගන්තා ල බිබි  ත් ඔයන්තත්රම ල ලශ  පව ව් ජ ල රැත්රී යක්කය. ඒ 

ේතල  අහ ල, ඒ ත් ඔපූර්ලම විත්රතණද අහ ල එදල විුතේධ වුශ් කී 

ශදාලද? විුතේධ වුශ් 63ශදාලයි. "64  වනිදල  ශ ත් යය් 

විුතේධයි" කිද ල යය අත මත්ර න ල. ශයලේද, ඒ 63 ශදාලය යශ  

ශගෝ ශදෝ. යය විුතේධ නිත්ල උුව් විුතේධයි. ඒේ තයයි ේතල . 

යල විුතේධ නිත්ල ඒ අද් විුතේධ වුමල. [බලධල කිරී ඔ] ශපලඩ්්ක්කය 

මන්තා. අපි කිදන්තශන්ත ශයදයි. [බලධල කිරී ඔ] ේ ඔහ, ූමමිද 

ශාලශ යි, එේ බි ඔ අෙ ක්කය විශේශීද ත්යලග ඔ  ට ශදන්තා ම් 

ශදන්තශන්ත ාවහව. ශගලවි තාතල ට අයිතිසද දී ල ේ ඔහ, ූමමිද 

විතණක්කය අවුුතු 33ේ  බේදට ශදා ල. ශ ඔ උක්කය ේ ඔහ  සතිස 

ේණන්තා ඕාෑ. ශගලවිදලශ  ආර්ල ේද ස්යුණු ේණන්තා 

ඕාෑ.  ශගලවිදලශ  ත්ල පිපලත්ල  නි න්තා ඕාෑ. කුණාත්කවන්තා නි න්තා 

ඕාෑ. හවබවයි ශ ඔේ ේශළර ාව්ා ඔ ුපප්ේය තිසශබා ල. 

එතශේලට ත්යන්තත විදයලණ්ාට පලර්ලිශ ඔන්තු ට එන්තා  ළු න්ත. 

ගුත පේය උදද ලන්තත යන්තත්රීුයනි, එතශේලට ්බුයලට් 

පලර්ලිශ ඔන්තු ට එන්තා  ළු න්ත. ශ්ුතමලද? 

 

 

ගු ණර්.එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත අයලතයුයල, ්බුයල-  

 
ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

්බුයලට යය ශයලේ ් කිදන්තශන්ත ාවහව.  ලඩි ශ න්තා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේුතමලේණ බලධල ේණන්තා එපල. ගුත අයලතයුයලට නිදමිත 

ේල ද අ ත්ලායි. 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ගුත යන්තත්රීුයල, ්බුයල යශ  මිත්රදල. අපි ඍජු රැකිදල 

10,000ක්කය,  ්ර රැකිදල 611,000ක්කය බිහි ේණන්තා  ළු න්ත දව වන්තත 

 යලපෘතිසදක්කය- [බලධල කිරී ඔ]  

 

ගු පශ්හාන්  පසපමසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

අශන්ත යන්තත්රීුයල, ්බුයල  ලඩි ශ න්තා. ්බුයලට  ව  

හදන්තා ේතල ේළලය, ආශ  ාවහව ඒ පව්ශ්. ්බුයල යෙ 

හවරිදල. ්බුයල ශබලුත කිදන්තශන්ත.  ලඩි ශ න්තා. [බලධල කිරී ඔ]  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්බුයලට නිදමිත ේල ද දවන්ත අ ත්ලායි, ගුත අයලතයුයල.  

 

ගු  ගාමියණී විජිත් විජයමුණි පසායිසා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

යය මීය ට  ්ල ේතල ේණන්තා දන්තශන්ත ාවහව. යල කිදන්තශන්ත 

ශයච් ණයි. ශයද මෂරට ේළ යුු යුුේයක්කය. තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  

ශේ පල ා පව ව්යට තාතල  ුපප්ේශ ඔ -ස් පඳුේශ ඔ- පු ට 

කිඳල බත්රත්න්තා එපල   කිදමින්ත යය ේතල  ා ් ා ල.   

 

 

[අ.්ල. 3.17] 

       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, විශ රෂශදන්තය  අපි ේවුුත් 

ආදණද ේණා ඌ  පළලශ් සයතිස ණදකුණා  ා අශප  ලරියලර්ලග හල 

ත ත් ඔප් ේළයාලේණම සයතිසුයලශ  ේතලශ න්ත ප න  යශ  

ේතල ට අ ත්රථාල   වබීය ගවා යය ත්ුටු ශ ා ල.  අපි දන්තා ල 

ශ ඔ ණශට් ශේ පල ාද ේණා ත්යහණ ේ,ි ේ්්ලද ඔ  ට, 

පක්කයෂ  ට ණශට් ුපප්ේය මතලය  වදග් ශේ පල ා ත්ලධේදක්කය 

කිද ල. ඒ තාතල  ුපපුන්ත විධිදට සටිශදල් තයයි හවය දලය 

ශයුයන්ත ලශ  ශේ පල ා වු යාල  මෂරට ේණගන්තා  ළු න්ත 

 න්තශන්ත. අද අශප ණශට් තිසශබා ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ 

ශේලට්ාලත් ින්ත අතිසුපප්ය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද 

හවටිදට තයයි රිදීයලිදේද ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද 

හඳුන්ත න්තා  ළු න්ත.  

ශ ඔ ුපප්ේය අශළවි ේණ ශගා, ුපප්ේය යතිසන්ත 

ශේ පල ාද ේණා ශේ පල ායදන්තට රිදීයලිදවේශේ ුපප් 

මිනිත්ර නන්තශ  ුපප්ේය ත ුණට් ප ් ල ශගා දලශ ඔ 

අ  යතල ක්කය තිසශබා ලද කිද ල අපට ශපශාා ල. ශයලේද, මීය ට 

ේින්ත ශ ඔ  ලශ ය ත්චි ර්ලධා  යලපෘතිස ශගශාා ශේලට ශ ඔ අද 

විුතේධ වුශ් ශේලශහලයද කිදා එේ අපි දවක්කයේල. ඒ නිත්ල 

රිදීයලිදවේද ප්රශේ දට එා අආය් ආර්ල ේ ත්චි ර්ලධා ේ ලපදට; 

873 874 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ශ ඔ ආශදෝතාදට විුතේධ ශ ා ලද කිදා එේ යහල  ුයදක්කය 

ශාලශ යි. විශ රෂශදන්තය අශප ගුත විජි් විතදමුණි ශත්ලයිත්ල 

සයතිසුයල කිද  විධිදට ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  බිහි  ා ප්රශේ ද 

විතණයි අවුුතු 33ේට බේදට ශදන්තශන්ත. අශාක්කය ප්රශේ  ඒ ශගලවි 

තාතල ට ශග ු විධිදට  ගල ේණන්තා අ  ය ත්හලද,  ක්කයතිසද, 

ආධලණ, අුවබ  ශ ඔ ආශදෝතේදන්ත විසන්ත  බල ශදා ල. ඒ නිත්ල 

ශ ඔ ආශදෝතාද ු පන්ත අපට රිදීයලිදවේද බ  ප්රශේ ශය 

තාතල ශ  ආර්ල ේද  ක්කයතිසය් ේණන්තා  ළු න්තද කිද ල ශ ලකුණා 

වි ර ලත්දක්කය යට තිසශබා ල. ඒ නිත්ල ශ ඔ  යලපලණදට ද ඔ කිස 

ශේශාක්කය විුතේධ ශ ා ල ා ඔ, එ ශත්ර විුතේධ  න්තශන්ත ශ ඔ 

ප්රශේ ශය තාතල  ත ුණට් ුපප්ේශ ඔය තිසදල ගන්තා ඕාෑ අද  

කිදා එේයි අපට කිදන්තා තිසශබන්තශන්ත.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, විශ රෂශදන්තය අපි දන්තා ල, 

ශේලච් ණ ම් ඔ තිසබුම්  ගල ේණන්තා බවහවයි කිද ල.   ගල 

ේණන්තා ා ඔ ඒ ම් ඔ  ට  ලරි ත  පේධතිසදක්කය බිහි ේණන්තා 

අ  යයි. අශප  ලරියලර්ලග හල ත ත් ඔප් ේළයාලේණම 

සයතිසුයල ශ ඔ  ලරි පේධතිසද අආයතිසන්ත හදන්තා අ  ය ත්ව  න ඔ 

ත්ේත්ර ේණමින්ත සටිා ල. ණ ේවන්ත ්ද ත ල ද, කුණාඹුක්කයේන්ත ්ද 

ත ල ද ු පන්ත ශ ඔ ප්රශේ ශය  ලරි පේධතිසද මස් ශ ා ල. යය ්ද 

ේෑගහා අදට   කිදා ල,  කවහි, ල  රිදීයලිදවේද බ  ප්රශේ ශය 

තිසශබා ාලගදීප ත ල ද බ න්තා කිද ල. ඒ මිනිත්ර න ාලගදීප 

ත ල ශය පහළ මිටිදල ශ් ශේලච් ණ ත්රීේ  ශ්ෝග  ගල 

ේණා ලද කිද ල කවහි, ල  බ න්තා. ස්තටය කිදා ල ා ඔ  ඒ 

අදට හරිහවටි  ුණ ටිේ ශදන්තා  ළු න්ත ා ඔ, අශාක්කය ආධලණ 

ත් ඔප් ටිේ ශදන්තා  ළු න්තා ඔ  ශ ඔ ශගලීන්ත ාෙලසටු න්තා අපට 

 ළු න්ත.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අද ශ ඔ ගුත ත්්ල  ුළ සතිස 

ශ  ල තිසශබන්තශන්ත ශබලශහලය ේාගලටුදලදේ ත්් දක්කය.  ඒ 

පි පබඳ  යල  ්බුයලශ  අ ධලාද ශදලමු ේණ න්තා ේවයවතිසයි.    

ත්්ල  ේ, තවබීශ ඔ ශදෝතාල  ශගාල  ේවුුත ් ශ ඔ ගුත ත්්ල  

ුළ ාවහව.  විපක්කයෂශය ේවුුත ් ාවහව. තනිේණ හිත්ර  ටු ශගල්ක්කය 

තිසශබන්තශන්ත. ුතපිද, ශේෝටි ගමන්ත විදද ඔ ේණ ල  පලර්ලිශ ඔන්තු  

රැත්ර ශ ා ල. හවබවයි, විපක්කයෂශය හලදයින්තට ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු ට 

එන්තා ්, අුය ගමශන්ත ත්්ල  ේ, තවබීශ ඔ ශදෝතාල  ශගාල  

මිනිත්ර නන්තට පලර්ලිශ ඔන්තුශ  මන්තා ් වු යාල ක්කය ාවහව. අණ 

ය,  ට්ටි අණ ශගා පන්තත්, ගලශන්ත දා අදට අපි කිදා ල,  තවන්ත 

තවන්ත   යයික්කය තිසදල ශගා ේෑගහන්තශන්ත ාවතිස  පලර්ලිශ ඔන්තු ට 

සවි, ල ේෑ ගහන්තා කිද ල.  

මූ ලත්ාලුතඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අද ශ ඔ ආ්ු  තාතල ලදී 

ආ්ු ක්කය විධිදට ණශට් ඒ ඒ ප්රශේ   ට ගවළශපා  යලපෘතිස 

ශගාව, ල තිසශබා ල.  අපි දන්තා ල,  ඌ ට ගවළශපන්තශන්ත 

ශයලා ලද,  ඒ ප්රශේ දට ගවළශපා  යලපෘතිස තයයි ශගාව, ල 

තිසශබන්තශන්ත කිද ල. පව, ්ත ීදනි ත්යලගය ගවා අපි දන්තා ල. 

අශප ගුත ආාන්තද කුණායලණසරි යන්තත්රීුයල්  මන්තා ල. එුයල 

 ව,  ලද ආත්ාශය ත්චිවිධලදේුයල. පව, ්ත ීදනි ත්යලගය 

ු පන්ත ශේලච් ණ ආර්ල ේ ප්රතිස ල්  වශබා ලද කිදා ේලණමද 

එුයල කිදයි. ශ ඔ ප්රශේ ශය තාතල ට තිසශබා ුෂරේණතල 

එුයන්ත ල දන්තා ල. ඒ ුෂරේණතල අ ශබෝධ ේණ ශගා තාතල  

ාෙලසටු න්තාට උ්ත්ලහ ේණේදී  තයන්තශ  ශේ පල ා 

වු යාල න්ත ශ ුවශ න්ත තාතල  ශදලදල ගන්තාල ේ්ලේපප,ේලරි, 

අත්ලර්ලථාේ ශේ පල ායදන්ත ශ ඔේට විුතේධ ශ ා ල. ඒේයි 

ස්ත ත්් ද.  

අද දහපල ා ආ්ු  අශප ණශට් ආර්ල ේද ශේ පන්ත ේණ ල  

මස්රි  ත්ණ ුා සුළත අශප ණශට් ආර්ල ේශය දව වන්තත  

පිබිදීයේට අ  ය  ක්කයතිසද  බල දීයට ආණ ඔ්ද, අඩිතල ය දය ල 

ම ණයි. හවය තවාය, හවය ස්ත්රත්රික්කයේදක්කයය ත්චි ර්ලධා ේ ලප 

විධිදට ස්යුණු ශ ා ල. අපි දන්තා ල, බිචිකවරිශය  අක්කයේණ දහත්ේට 

 වඩි ප්රයලමදේ දව වන්තත ආශදෝතා ාගණදක්කය නිර්ලයලමද ශ මින්ත 

ප තිසා බ .  ශ ඔ විධිදට ආර්ල ේ ේ ලප, ේෘක කේලර්ලමිේ ේ ලප 

ස්යුණු ශ ා ශේලට ඒ ල ම ත්ල දණලගන්තා බවරි ශේ පල ායදන්ත 

තයයි ශ ඔ විධිදට ශ ඔ ලට විුතේධ  න්තශන්ත. යය ගුත 

තාලධිපතිසුයලට්, ගුත අගයවතිසුයලට් කිදා ල, ණතදක්කය 

හවටිදට ශ ඔ ආණ ඔ් ේණා එේ  යලපලණදක්කය ් ආපත්රත්ට ගන්තා 

එපල කිද ල. ේවුුත ් විුතේධ වුණු ප පදට, ේවුුත ් ේෑගහ  

ප පදට ශේ පල නිේ   ශදන්ත තයන්තශ   ලසදට ේටයුු ේළ 

ප පදට අපි ත්ව  න ඔ ේළ  යලපලණදක්කය, පටන්ත ග්  යලපලණදක්කය 

ආපත්රත්ට ගන්තා ශහලඳ ාවහව. ඒේ තයයි ස්ත ත්් ද. 

ශයලේද, එශහය ේණ ල තයයි මස්රි  ත්ණ පහ, හදේ ේල ද ුළ 

අශප අපාදාදන්ත  ර්ලධාද ේණ ගන්තා  ළු න්ත  න්තශන්ත.  

අද අශප අපාදා ත්ඳහල යුශණෝපල ශ ශළඳ ශපලළ තද ශගා 

තිසශබා ල. GSP Plus ත්හාද  වබීය ු පන්ත ්ල්්  ,600ක්කය 

විශේ  ශ ශළඳ ශපලළට ද න්තා අ  ය  ටපිටල  හද ල 

තිසශබා ල. අශප ගුත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා යවතිසුයල 

මන්තා ල. එුයල අශප හිට  ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා සයතිසුයල. 

ශ ඔ ආදතා ශේලච් ණ  ල්  බා ආදතා බ ට ප් ේණන්තා 

 ළු න්තද කිද ල එුයල දන්තා ල. පක්කයෂ ශේදදකින්ත ශතලණ  අපි 

කිදන්තාට ඕාෑ,  එුයලශ  ේල ශය  ීදනි ේර්ලයලන්තතද  ණශට් 

ආර්ල ේදට ශයලා තණ ඔ හයිදක්කය,  ක්කයතිසදක්කය සතිස  ා ත්් දට 

ප් ේළලද කිද ල. 

ශය වනි ආශදෝතා ණටට අ  යයි. ාමු් ශ ඔ ආශදෝතා 

ේණා ශේලට පරිත්ණද පව්ශතුව් බ න්තා ඕාෑ ශේ , 

තිසශබා ල. ශයුයන්ත ල කිදා විධිදට ශ ඔ ආශදෝතාද ත්ඳහල 

නි,ග  ණක්කයක කතද ්, ශ ා ණක්කයක කතදක්කය ් අණශගා ාවහව. අපි 

ගෘහ ම් ඔ ගන්තා ශේලට වුම්  ටිාල  ලේ තිසශබා ල ා ඔ, 

වි ල   ලේ තිසශබා ල ා ඔ, දව වන්තත ගත්ර තිසශබා ල ා ඔ ඒ ල 

ණකිමින්ත, පරිත්ණද ණකිමින්ත තයයි ශ ඔ උක්කය  ගල  ේණන්තා ඕාෑ. 

අපට ේථාල බහ ේණ ල ඒේට අ  ය නීතිස නිර්ලමලදේදන්ත 

හදලගන්තා  ළු න්ත. ශ ඔ ේ්ලේපප,ේලරීන්ත ශයලා ශදෝතාල 

ශගාල ් අශප ණශට් ත්චි ර්ලධාදට අ  ය ආශදෝතාදක්කය 

විධිදටයි අපි ශ ඔ ආශදෝතා දකින්තශන්ත. ඒ ආශදෝතාද මත්රත්ණහට 

අණශගා දන්තා අ  ය  ක්කයතිසද අපි ආ්ු පක්කයෂශය යන්තත්රී ුත 

විධිදට  බල ශදා ල කිදා එේ යතක්කය ේණමින්ත, යශ  මතිසරි 

ේල ද ගුත ආාන්තද කුණායලණසරි යවතිසුයලට  බල ශදා ශ ත් ම, ල 

සටිමින්ත යශ  ේථාල  අ ත්න්ත ේණා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබලශහලය ත්රුතිසයි. මීය ළෙට, ගුත  නශ ඔධල ජී. තදශත්රා 

නිශදෝතය අයලතයුමිද.      

 
 

[අ.්ල. 3.63] 

 

ගු සුපම්ධාා ජී. ජයපසපන මහත්මියය (ිනරසර සංවර්ධාන හා 

වනජීවි නිපයෝජය අමාතයුරමියය) 
(மொண்புமிகு (திருமதி)  சுமமதொ ஜீ. ஜயமசன - வலுவொதொர 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவரொசிகள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  රිදීයලිදවේද ප්රශේ ශය ීදනි 

ත්යලගයක්කය ආණ ඔ් කිරීය ත්ඳහල ේටයුු ේණා ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී 

ඒේට විුතේධ  මුින්තය ශ ඔ ගුත ත්්ල ට ශදෝතාල ක්කය මස්රිප් 

875 876 

[ගුත  ාින්ත බ්්ලණ තදයහ  යහතල] 
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ේණ  විපක්කයෂශය යන්තත්රී ුත ප ල දවන්ත ශ ඔ ගුත ත්්ලශ  ාවතිස බ  

යය මුින්තය යතක්කය ේණන්තා ේවයවතිසයි. විපක්කයෂශය එේ 

යන්තත්රී ණශදක්කය දවන්ත සවි, ල ගුත ත්්ලශ   ලඩි වුමල. ාමු්  

අශාක්කය යන්තත්රී ුත ශ ඔ ශ  ලශ  ත්්ලශ  ාවහව. ඒ යන්තත්රී ුත 

ේවුුත් ශ ඔ ශ  ලශ  හිටිදල ා ඔ ශහලඳයි. නි වරැස් අධීක්කයෂමදක්කය 

ේණ ල අශප ගහ ශේලළ  ත්තල සවුපල ල ආණක්කයෂල ේණශගා පරිත්ණද 

පි පබඳ  අ ධලාද ශදලමු ේණමින්ත ශය වනි  යලපෘතිස ත්ඳහල 

ශේල ඔපවනි  ට ම් ේ්  බල ස්ද යුුයි කිදා යතශය අපි 

මන්තා ල.  පරිත්ණද ආණක්කයෂල  ා පරිස් එය බි ඔ ප්රයලමද ශ න්ත 

ේණන්තාට  ගවත්ට් නිශ දා යඟින්ත දවාට ේටයුු ේණ තිසශබා ල. 

පරිත්ණදට හලනිදක්කය ේණ ල  සළ ශදලළ  ගචිගල   ව  අමුණු  ට 

හලනිදක්කය ේණ ල ශය වනි  යලපෘතිසදක්කය ේණන්තා කිසය අ ත්රථාල ේ 

අතිසගුත තාලධිපතිසුයල ම් ශදන්තශන්ත ාවතිස බ  යය විශ රෂශදන්තය 

ත්ඳහන්ත ේණන්තා ේවයවතිසයි. ඒ නිත්ල පරිත්ණද පි පබඳ  අධයදාද 

ේණ ල ශ ඔ පි පබඳ  නි වරැස් ශතලණුුත ශත්ලදල බ ල ඒ ේටයුු 

කිරීය මතලය  වදග්.  

විපක්කයෂශදන්ත මස්රිප් ේණ  ශ ඔ ශදෝතාල  අුව  වි ල  ම් ඔ 
ප්රයලමදක්කය ශ ඔ ශේල ඔපවනි  ට  බලදීයට ේටයුු ේණ ල ාවහව. 
ේර්ලයලන්තත ල ල මස්කිරීය ත්ඳහල ශහක්කයටදලර්ල 651ේ පයම බි ඔ 
ශේලටත්ක්කය පයමයි  බල ශදන්තා ේටයුු ේණ ල තිසශබන්තශන්ත. අශප 
ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා හිට  අයලතය ගුත  ක්කයෂරයන්ත 
ශත්ශාවිණ්ා යවතිසුයල ප්රේල  ේළල  ප න කවද ේල ශය අශප 
එක්කයත්් තාතල නිදහත්ර ත්න්තධලා ණතද ප තිසා අ ත්රථාලශ ් ශයය 
 යලපෘතිසද ශගශාා ශේලට එුයල විුතේධ වුමල කිද ල. ස්තටය 
ඒ ශ  ලශ  විුතේධ ශ න්තා ශහරු  තිසබුමල. ඒ අ ත්රථාලශ  එුයල 
සුළු අපි ේවුුත් ශ ඔේට විුතේධ වුශ්  වඩි ම් ඔ ප්රයලමදක්කය 
ශයය  යලපෘතිසද ත්ඳහල  බලදීයට ේටයුු ේණ තිසබුණු නිත්ලයි. 
ාමු්  ශ ඔ  ා විට ඒ ල සද,  යෙහණ ල ශගා ්රය ්   
විධිය් ආේලණදට ශේල ඔපවනිදට පයමක්කය ම් ඔ  බලදී ල තයයි 
ශ ඔ  යලපෘතිසද ක්රිදල්යේ ේණන්තශන්ත. ශ ඔ  යලපෘතිසද ු පන්ත ශගලවි 
පවු, 7 511ේට පයම ම් ඔ  බලදී ල  ්වුන්තශ  උක්කය අත්ර වන්තා 
ශයය ේර්ලයලන්තතදට  බල ශගා ඒ ශගලවි තාතල ට ශහලඳ 
ආර්ල ේදක්කය  බලදීශ ඔ  ව් පි පශ ළකුණා් ශ ඔ  යලපෘතිසද හණහල 
සේධ ශ ා ල. එය නිත්ල  ශය වනි ේර්ලයලන්තත අශප ණටට ශගා ඒය 
 වදග් අ ත්රථාල ක්කය හවටිදටයි යය දකින්තශන්ත.  

යට යතේයි  පව, ්ත ීදනි ත්යලගය  ශත් ාග  ීදනි ත්යලගය 
 වනි ීදනි ත්යලග ඔ ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේදට ශගශාා 
අ ත්රථාල  දී විපක්කයෂශය ේ්්ලද ඔ ඒ ලට විුතේධ  ජ ආේලණද. යය 
ා ඔ ඒ අ ත්රථාලශ   පලර්ලිශ ඔන්තුශ  සටිශය් ාවහව.  ාමු්   
එ වනි ේටයු්තක්කය සු  ා අ ත්රථාල ේ  ත්ලයලායශදන්ත විුතේධ 
පක්කයෂද  විධිදට ේණා ශදදක්කය තයයි එදට විුතේධ  ා එේ කිද ල 
අපි දන්තා ල.   

ාමු් අද අපි ත්න්තශතෝෂ ශ ා ල  පව, ්ත ීදනි ත්යලගය ත්හ 
ශත් ාග  ීදනි ත්යලගය කිදා ීදනි ත්යලග ඔ ශදේ මතලය  ල් 
 බා ආදතා ශදේක්කය බ ට ප් ශ මින්ත තිසශබා එේ ගවා. එය 
ප්රශේ ශය ජී ්  ා ශගලවි පවු, 60 111ක්කය පයම දවාට 
පව, ්ත ීදනි ත්යලගය සුශළර  ගල ේටයුු ේණා අතණ  
පිටත්රතණ ශගලීන්ත හවටිදට් 01 111ේට පයම ආත්න්තා 
ප්රයලමදක්කය   ගල ේටයුු ේණා ල. ශත් ාග  ීදනි ත්යලගශ ඔ් 
එශහයයි. ශත් ාග  ීදනි ත්යලගශ ඔ  ගල ේටයුු කිරීශයන්ත 
8 111ක්කය පයම ශගලවි පවු, ජී ්  ා අතණ  31 111ක්කය පයම  ා 
අ ට ශගලීන්ත එය ීදනි ත්යලගශයන්ත  ල් ප්රශදෝතා -භුක්කයතිස විඳී ඔ- 
 බා ල. එදල අපි ශ ඔ ලට විුතේධ වුම්  අද ශ ාශේලට 
ශයලමණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය වි ල  තාතල ේට ශයයඟින්ත ත්හා 
ත් ත්ර ල තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය තාතල ශ  රැකිදල ප්ර රා විත්ඳල 
තිසශබා ල. විරැකිදලශ න්ත ශපශළා තාතල ශගන්ත වි ල  
ප්රයලමදක්කය අද  ාවිට ශයය ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල   ශත්ර ද 
ේණා ල.  

ස්තටය අද  ාවිට ්වුන්තශ  පවු, ුෂරේණතල ින්ත මිදී  

මතලය ස් පඳුබවින්ත මිදී ද ඔ යට්ටයකින්ත මහළට සවි් තිසශබා ලද 

කිදා එේ් විශ රෂශදන්ත යතක්කය ේණන්තා ඕාෑ. අශප ණශට් සටිා 

ස් පඳු තාතල  ාෙල සටුීය ත්ඳහල්  ඒ  ලශ ය අශප තාතල  

ආර්ල ේ හවකිදල න්තශගන්ත මස්රිදට ශගා ඒය ත්ඳහල් ශය වනි 

ේර්ලයලන්තත   යලපෘතිස සතිස ශ න්තාට ඕාෑ. ඒ  ලශ ය අශප ණටට 

ආශදෝතේයින්ත එන්තාට ඕාෑ. එය ේර්ලයලන්තත   යලපෘතිස අශප ණට 

ුළ සතිස ේණන්තාට ඕාෑ. ඒ ු පන්ත තයයි ණශට් තාතල ශ  

ආර්ල ේද ාෙල සටුීය ත්ඳහල අ  ය  ා  ව් පි පශ ළ 

ක්රිදල්යේ ශ න්තශන්ත.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවන්ත ්බුමිදශ  ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා  ගුත නිශදෝතය 

අයලතයුමිද. 

 

ගු සුපම්ධාා ජී. ජයපසපන මහත්මියය 
(மொண்புமிகு (திருமதி)  சுமமதொ ஜீ. ஜயமசன) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
විපක්කයෂශය මන්තා ශේලට ශහලඳ ශදදක්කය ශගාල ්   වණස් 

ශදදක්කය ශගාල ් විුතේධ ීය ත්ර ්ලවිේ ශදදක්කය. ශේලශහලය 

ාමු් අපි ශයලමණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය මපුණු අද හවටිදට  

ශයලමණලග  ස්ත්රත්රික්කයේදට උුතයේයක්කය තිසශබා අද හවටිදට 

කිසය අ ත්රථාල ේ තාතල ට හිරිහවණ ශ ා ආේලණදට ාව්ා ඔ 

තාතල ට හිචිත්ල ීඩ්ල සතිස ශ ා ආේලණදට  එහි  තාතල   ගල 

ේණශගා මන්තාල ශගලවි බි ඔ අණශගා  ශය වනි ශේල ඔපවනි  ට 

ශදා ල ා ඔ අපි ඒේට හවය දලය් විුතේධයි. එ වනි අ ත්රථාල  දී 

අපි ේ ද් තාතල ශ  අයිතීන්ත ශ ුවශ න්ත -ශයලමණලග  

ස්ත්රත්රික්කයේද  ඌ  පළලත ශ ුවශ න්ත- ේටයුු ේණ ල තිසශබා ල. 

මස්රිදට් හවය අ ත්රථාල ේදීය අපි ඒ විධිදටයි  ේටයුු ේණන්තශන්ත. 

යහතා නිශදෝජිතයින්ත හවටිදට සටිා අශප යුුේයක්කය තයයි 

තාතල ට අ  ය ආණක්කයෂල   රැේ ණමද  බල දීය. ඒ අුව  

්වුන්තශ  ශගලවිබි ඔ ත්හ ්වුන්තශ  ග ඔ බි ඔ ආණක්කයෂල ේණ දී ල 

්වුන්තශ  ආර්ල ේද ාෙල සටුීශ ඔ  ව් පි පශ ළට අ  ය ේටයුු 

සු ේළ යුුයි.  

අද ස්ා ශයය ශදෝතාල  ශගා ආ ගුත යන්තත්රීුයල් ප්රේල  

ේශළර  ශයය ශදෝතාල  ශ , ත්රත් ආණක්කයෂල කිරීය ත්ඳහල ශගා 

ආ ශදෝතාල ක්කය කිද ලයි. යය දකිා විධිදට ශ , ත්රත් ඒ විධිදට 

ආණක්කයෂල ශ න්තශන්ත ාවහව. යය මුින්ත ත්ඳහන්ත ේළල  ලශ  යහතා 

නිශදෝජිතයින්ත හවටිදට අපි ේවුුත් හවය දලය් ශ , ත්රත් 

ආණක්කයෂල කිරීයට  ශ , ත්රශත්ර උපන්ත තාතල  ආණක්කයෂල කිරීයට 

ේටයුු ේළලද කිදා එේ විශ රෂශදන්තය යතක්කය ේණන්තාට ඕාෑ. 

ඒ  ලශ ය ශය වනි ේර්ලයලන්තත   යලපෘතිස සතිස ේණා ශේලට  

යහතා නිශදෝජිතශදෝ එශහය ාව්ා ඔ ශේ පල ායශදෝ 

මත්රශත්, ලය මුද  ශේලපයම ශදා ලද කිද ල අත්ල මුද, ගන්තාල 

ේථාල ක්කය ගවා ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල ප්රේල  ේළල. 

ාමු් යය දන්තාල තණමින්ත ශයලමණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය කිසය 

යන්තත්රී ණශදක්කය එ වනි ේටයුු  ට කිසය අ ත්රථාල ේ ශප   

ාවහව කිදා එේ පක්කයෂ ශේදදකින්ත ශතලණ  යය විශ රෂශදන්ත 

යතක්කය ේණන්තා ේවයවතිසයි. තාතල ශ  පව්ශ් මඳශගා ේටයුු 

ේණා යන්තත්රී ුතන්ත හවටිදට අපි එදල ේටයුු ේළල  ලශ ය අද්  

ශහට්  මස්රිදට් එශත්ර ේටයුු කිරීයට  ග බ ල ගන්තාල බ  යල 

යතක්කය ේණා ල. ඒ  ලශ ය ශ ඔ සතිස ේණන්තා දා ීදනි ත්යලගය 

ු පන්ත ඒ ප්රශේ ශය සටිා මතලය ුපප් තාතල ට දහපතක්කය  ා 

ආේලණදට ේටයුු ේණා ල  ලශ ය  එය පරිත්ණද රැේශගා  

ආණක්කයෂල ේණශගා ේටයුු කිරීයට් අශප ණතද විශ රෂශදන්ත 

ේටයුු ේණා බ  ත්ඳහන්ත ේණමින්ත යය නිහඬ ශ ා ල. ශබලශහලය 

ත්රුතිසයි. 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබලශහලය ත්රුතිසයි. මීය ළෙට  ේථාල කිරීශ ඔ අ ත්රථාල  

තිසශබන්තශන්ත ගුත දදල ගයශ  අයලතයුයලටයි. ගුත අයලතයුයනි  

්බුයල ේථාල ේණන්තා. 
 
 

[අ.්ල. 3.00] 
 

ගු දයා ගමපේ මහතා (ප්රාාමියක කර්මාන්ත අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு தயொ கமமக - ஆரம்பக் ககத்ததொைில் அகமச்சர்) 

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

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ීදනි ේර්ලයලන්තතද ස්යුණු 

ේණන්තාට මතලය යහන්තස වුණු ශේශාක්කය  විධිදට යට අද ස්ාශය 

ීදනි ේර්ලයලන්තතද පි පබඳ  ේථාල ේණන්තාට  වබීය ගවා යල ත්ුටු 

ශ ා ල.  

යට යතේයි  0110 අවුුතේශේදී ශත් ාග  ීදනි 
ේර්ලයලන්තත ල ල  ණතදට ේණ ගන්තා බවුත   ුතපිද, මිිදා 
645ක්කය අවුුතේදේට පලු ශ  ල ප්ර රා ණලශිදේට මුහම ශදන්තා 
ශ  ල තිසබුණු අ ත්රථාලශ   ඒ ශටන්ත්ර්ල එශේන්ත දදල ත්මූහ 
 යලපලණද එය ආදතාශය සදදට 91ේ ශේලටත්ර මි දී ග්තල.  
ශයලේද  එදල ඒ ස්ත්රත්රික්කයේදට වි ල    ශදන්ත ශේ පල ා 
ප්ර රා  ට මුහම ශදන්තා සු ශ  ල    ල තිසබුම උක්කය  ගල  කවනි 
තිසදන්තා පටන්ත ග්තල. උක්කය අක්කයේණ සද ගමන්ත කවනි ග්තල. ශ ඔ 
ආේලණශදන්ත වි ල  අ ල් හලනි සු ේණා අතශර්ල එදල ඒ 
ේර්ලයලන්තත ල ල  ස්යුණු ේළල; එශක්කය නිෂරපලදාද සදදට 
ුන්තීදදකින්ත  වඩි ේළල. එශහය ේණ ල 0166  ත්ණ  ාවිට ඒ 
ේර්ලයලන්තත ල ලශ න්ත මිිදා 451ේ  ල්දක්කය මපවේු ල. අශප 
ණශට් ීදනි ේර්ලයලන්තතද ු පන්ත නිෂරපලදාද ේණන්තශන්ත ීදනි ත්හ 
එතශාෝ, පයමයි. ාමු්  මන්තස්දල   බ්රීද ද  ලශ  ණට   ීදනි 
ේර්ලයලන්තතද ග්තලය   එය ණට   ඒ bagasse පලවිච් ව ේණ ල  
වි ල  ශ ත් විුිද නිෂරපලදාද ේණා ල. අශප ණශට්  විුිබ ද 
නිෂරපලදාද ේණන්තශන්ත ේර්ලයලන්තත ල ල  ප ් ලශගා දන්තා 
විතණයි.  අපි bagasse  ශටලන්ත 63 6/0ක්කය පලවිච් ව ේණ ල විුිද 
ශයගශ ලට් එේක්කය නිෂරපලදාද ේණාශේලට  අද අආය් 
දන්තශත්රෝපේණම  අආය් තලක්කයෂමද පලවිච් ව ේණ ල විුිද 
ශයගශ ලට් එේක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා අ  ය  න්තශන්ත bagasse 
ශටලන්ත 6.05ක්කය පයමයි. එතශේලට අපට  ළු න්ත ශ ා ල අශප 
විුිබ  පේධතිසදට වි ල  විුිද ප්රයලමදක්කය  බල ශදන්තා.  

විුි බ ද නිෂරපලදාද ේණා ශේලට  ශපලශහලණ නිෂරපලදාද 
ේණා ශේලට  biogas නිෂරපලදාද ේණා ශේලට  ීදනි කිදන්තශන්ත 
ඒශක්කය අුුත නිෂරපලදාදක්කය බ ට ප් ශ ා ල. එතශේලට  
ශ ෝේශය අශාක්කය ඕාෑය ණටක්කය එක්කයේ තණග ේණන්තා  ළු න්ත 
ත්් දේට අපි එා ල. ාමු් ස්තටය  චිේල  තණග ේණන්තා 
අ  ය ශ න්තශන්ත ාවහව. ශයලේද  එදල ී..එත්ර. ශත්රාලාලදේ 
අගයවතිසුයල ග,්ද ීදනි ේ ඔහ  ආණ ඔ් ේළල.  ඊට ප න   6951 
ගමන්ත   ේන්තතශ, ීදනි ේ ඔහ  පටන්ත ග්තල. ඊට ප න  6984  
6985  ර්ලෂ   ශත් ාග  ත්හ පව, ්ත ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල 
පටන්ත ග්තල. ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල හතශණන්ත  ශ ඔ ණටට අ  ය 
ේණා ීදනි ප්රයලමශදන්ත සදදට 51ක්කය නිෂරපලදාද ේණන්තා 
බ ලශපලශණල්ු වුමල. යය ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තත ආදතාද 
්ලණ ග්තලට ප න   ශ ෝේශය හවය ණටේටය කවහින්ත අආය් 
තලක්කයෂමද ශගාව්  විුි බ ද නිෂරපලදාද ේණ ල  
ේර්ලයලන්තත ල ල  වි ල  ේණ ල   ගල   වඩිස්යුණු ේණ ල ණට  ණල 
ත ් ේර්ලයලන්තත ල ල පටන්ත අණ.ශගා  ත්ණ 61ක්කය සුළත අශප 
ණ ට ීදනි ින්ත ත්ර දචිශපෝක කත ේණන්තා උ්ත්ලහ ේළල. ස්තටය 
ශ ඔේ ේණන්තා  ළු න්ත  ව්ක්කය. ඒ ත්ඳහල එේ ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය 
ශාලශ යි  අපට අුය   ශදන්ත ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල 8ක්කය විතණ 
අ  ය ශ ා ල. අශප ණශට් ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල 8ක්කය දය ල  යය 
ශ ඔ කිදා ආේලණදට දවන්ත තිසශබා පණම දන්තශත්රෝපේණම ම ් 
ේණ ල  අආය් දන්තශත්රෝපේණම සුළ් ේණන්තාට ඕාෑ.  ඒ 

ආශදෝතා ු පන්ත  අනි ලර්ලශදන්තය අශප ණශට් ීදනි ේර්ලයලන්තතද  
ස්යුණු ේණ ල ශ ඔ ේර්ලත ය ේණන්තා අපට  ළු න්ත ශ ා ල.  

අද සචිගප ුත ත්යලගයක්කය බිබිශ, ීදනි ේර්ලයලන්තත ආදතාදට 
ආශදෝතාද ේණන්තා  මස්රිප් ශ  ල තිසශබා ල. ශයතවාදී  
විශ රෂශදන්තය යය ප්රේල  ේණන්තා ඕාෑ  ගමන්ත හි   හරිදට 
බ න්තා ඕාෑ කිද ල. ශයලේද  ශ ඔශක්කය කිද ල තිසශබා ල 
ආශදෝතාද ශ්ල ර්ල මිිදා එේසද පාත්ර ගමාක්කය ශ ා ල 
කිද ල. ාමු්  ශය වනි ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ශ්ල ර්ල මිිදා 
35කින්ත  41කින්ත පහ නශ න්ත  හදන්තා අපට  ළු න්ත. එතශේලට ශ ඔ 
ත්,ි පිට ණටින්ත අණන්ත එා ල කිද ල ශයලේක්කය හරි -ශ ඔ  ලශ  
ශේ , අශප ණටට ේණ ල තිසශබා ල-  ආදතාදක්කය සවි් අශප 
ණශට් තිසශබා බවචිකුණා ින්ත ඒ ත්,ි අණශගා ශයහලට දේ් 
ශගල්ක්කය ශගාව් දය ල   ල්දකුණා් අණශගා දන්තා  ළු න්ත. 
අ ත්ලාශය අශප බවචිකුණා බචිශේලශ ල් ශ ා ල. එතශේලට  අශප 
බවචිකුණා   ශපලිද  වඩි ේණන්තා සු ශ ා ල. 
ශයලේද    අ ත්ලාශයදී ශග න්තා බවරි මද ශ ඔ ණශට් මන්තා අශප 
 ය ත්ලදේදන්තට  එශහය ාව්ා ඔ අශප ණශට් මද ගන්තා 
උදවිදට තයයි දණන්තා ශ න්තශන්ත.  

විශ රෂශදන්තය අපි ඒ පි පබඳ   ේ,පාල ේණන්තා ඕාෑ. රිත්ලඩ් 
බස්යුදීන්ත සයතිසුයල්  ේබීර්ල හලෂී ඔ සයතිසුයල්  ඒ  ලශ ය මුද, 
සයතිසුයල් අශප බවචිකුණා ින්ත කිසය ආේලණදකින්ත ශ ඔ 
ආදතා  ට මුද, ශාලශදන්තා ශ ඔ පි පබඳ  හරිදට ශත්ලදල 
බ න්තා ඕාෑ.  

 

ගු පකපහිතය රඹු්වැල්ල  මහතා 
(மொண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

විශේශීද  යලපලණ  ට සදදට  1ක්කය  චිේල බවචිකුණාශ න්ත ශදන්තා 

එේෙ ශ  ල තිසශබා ල. එය නිත්ල ඒ ේුතම යය ්බුයලශ  

අ ධලාදට ශදලමු ේණා ල. 
 

ගු දයා ගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு தயொ கமமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඒේ තයයි. අපි ශේශීද  යලපලරිේශදෝ ස්යුණු ේණන්තා ඕාෑ. 

ගුත යන්තත්රීුයනි  ්බුයන්ත ල් ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තුශ  සටිදල. 

යශ  ීදනි ේර්ලයලන්තතලදතාද එදල ආ්ු ට ගන්තාශේලට 
්බුයන්ත ල් අ් උත්රත්ල ඒේට එේෙ වුමල. එදල ස්තටය යහල 

වි ල  අපණලධදක්කය තයයි ේශළර.  හිට  ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා 
සයතිසුයල් අද අශප පව්ශ් මන්තා ල. ීදනි පිට ණටින්ත ශ න්තා 

ශ්ල ර්ල මිිදා 351් - 551් අතණ මුද ක්කය  විශේ  විනියද 
හවටිදට අපි අවුුතේදේට විදද ඔ ේණා ල. ඊට අයතණ  එතශාෝ, 

පිට ණටින්ත ශ න්තා් ඒ  ලශ ය මුද ක්කය විශේ  විනියද හවටිදට 

අපි විදද ඔ ේණා ල. ශ ඔ මුද, ්ක්කයශේෝය අශප ණශට් මතිසරි ේණ 
ගන්තා  ළු න්ත. එදල අශප ආර්ල ේශය අපාදා ආදලදය සදදට 

37ක්කය තිසබුමල. ාමු්  ඒේ සදදට 64ක්කය  ා ශතක්කය අු වුමල. 
එතශේලට ශේශීද නිෂරපලදාද් ත් ඔපූර්ලමශදන්තය අු වුමල. එදල 

අපි  ලශ  ශේශීද  යලපලරිේයින්ත  ත් ඔපූර්ලමශදන්තය ාවතිස ේණ ල 
දව ඔයල. ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තතලදතාද ග්ශතල් ඒශක්කය 

තිසශබා දන්තශත්රෝපේණම  ඒ  ලශ ය  ලහා ්ක්කයශේෝය ත ය් 

අයිතිස ශ  ල තිසශබන්තශන්ත දදල ත්මූහ  යලපලණදට. පලර්ලිශ ඔන්තු ට 
ශගාල නීතිසදට අුව  ණතදට අයිතිස ශ  ල තිසශබන්තශන්ත ම්යයි  

ශගල්ාවඟි, යි පයමයි. දහ පල ා ආ්ු ් එක්කයේ අද් යට 
 ළු න්ත  ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තතලදතාදට කවහි, ල ඒ දදල 

ත්මූහ  යලපලණදට අයිතිස දන්තශත්රෝපේණම  ඒ  ලහා ්ක්කයශේෝය 
අණශගා එන්තා. ාමු්  අද දහ පල ා ආ්ුශ  සටිා 

සයතිස ණශදකුණා හවටිදට යට ඒ ශේ ේණන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. 

යට අයිතිස -දදල ත්මූහ  යලපලණදට අයිතිස- එය ආදතාද ණතද  
තයයි අද ේණ ශගා දන්තශන්ත. ඒ තණ ඔ අත්ලධලණමදක්කය කවද 

ආ්ුශ න්ත යට සේධ වුමල. අද යය ණතශය සයතිස ණශදකුණා 
හවටිදට සටිද්  ඒ ත්ලධලණමද අශප ආ්ුශ ුව් ත ය යට 

879 880 
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සේධ ශ  ල ාවහවයි කිදා එේ ේාගලටුශ න්ත වුම් ශ ඔ 

අ ත්රථාලශ දී යල ප්රේල  ේණා ල.  

ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී ප්රලථාමිේ ේර්ලයලන්තත සයතිස ණදල හවටිදට යට 
විශ රෂශදන්තය කිදන්තා තිසශබන්තශන්ත ස්ත   ශදන්තය ීදනි 
ේර්ලයලන්තතලදතාද එන්තා ඕාෑ  යශ  අයලතයලචි දට කිද ලයි. 
ශයලේද  ඒේ ප්රලථාමිේ ේර්ලයලන්තතදක්කය. ශ ඔ අ ත්රථාලශ  වි ල  
  ශදන්ත අපි ත්ව  න ඔ ේණ ල තිසශබා ල  අශප ණශට් නිෂරපලදාද 
 වඩි ේණන්තා. විශ රෂශදන්තය ේෘක කේර්ලය නිෂරපලදාද.  

ණනි, වි්රයසචිහ අගයවතිසුයලට  ඒ  ලශ ය අශප 
තාලධිපතිසුයලට ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී යශ  ශගෞණ ද යල  ද ේණා ල. 
GSP Plus බු ත්හාද අශප ණටට ාව ත  බල ගවනීය ුළ අපට 
්ල්් 7 511ක්කය පයම පිට ණට ද න්තා  ළු න්ත. අද අපි සෙආය ඔ 
ේර්ලයලන්තතද ස්යුණු ේණ ඒශේන්ත අපාදා ආදලදය  වඩි ේණා ල. 
අශප ේෘක ක ශ්ෝග ිුව්  ඒ  ලශ ය අශප අශාකුණා් value added  
නිෂරපලදා ිුව් තයයි අශප අපාදා ආර්ල ේදට සදදට 31ක්කය 
එේු  න්තශන්ත. අද අශප ශ ශළඳ පණතණද ශ්ල ර්ල බිිදා 61ක්කය  
66ක්කය  ලශ  ප්රයලමදක්කය තිසශබා ල.  

අද අනි ලර්ලදශදන්තය ශ ඔ ශ ශළඳ පණතණද අු ේණන්තා අපට 
අ  ය ශ  ල තිසශබා ල. ණටට ත්,ි ාවතිස ශ  ලශ  අප ණට ුළ 
ීදනි නිෂරපලදාද ේණන්තා පිට ණට ින්ත ආශදෝතා අශප ණටට 
එා ල ා ඔ ශහලඳයි. යය ේින්ත කි  ල  ලශ  අශප බවචිකුණා   
ත්,ි ටිේ අණශගා ඒ  යලපලණ ේශළල් එශහය අශප ණශට් සටිා 
 ය ත්ලදේයින්තට මුද, ාවතිස  ා ල. ඒ  ලශ ය අශප 
 ය ත්ලදේයින්තට ඒ ලශය  න්තස් ශග න්තා; ප  ශග න්තා සේධ 
 ා ල. ශ ඔ ආ්ුශ  සටිා සයතිස ණශදකුණා හවටිදට ඒ පි පබඳ  
මතලය්ය ත්ව කි,ශ න්ත යල බ ා ල  ඒ ආශදෝතා හරිදට 
එා ලද කිද ල. ශයලේද  machines  ට ශබලුත ගමන්ත දයල 
ශ න්තා  ළු න්ත. යල් ීදනි ේර්ලයලන්තතශය නිදවළී සටි  ේග ශදකුණා 
නිත්ල ශ ඔ ත් ඔබන්තධශදන්ත දන්තා ල. ශ ඔ ත්ඳහල බිිදා 651ක්කය ා ඔ 
 වද  න්තශන්ත ාවහව. බිිදා 37ක්කය  41ක්කය  වද ේණාශේලට ඒ 
ේර්ලයලන්තත ල ල  ්ද කිදා ලට්  ්ල ශහලඳට අශප ණශට් 
දයන්තා  ළු න්ත කිදා එේ යල විශ රෂශදන්තය ප්රේල  ේණා ල. 

මස්රිශයදී අපි ත  එේ ශදදක්කය ත්ව කි, ට ගන්තා ඕාෑ. 
ශයලේද  බිබි ට මහ පන්ත තිසශබා නි,ග   ණුග  ග්ශතල් ශ ඔ 
නි,ග ට  ණුග ට  හිා  වත්රත් තයයි ී..එත්ර. ශත්රාලාලදේ 
ත්මුද්රදට එේු  න්තශන්ත. එය නිත්ල ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය සටිා 
යන්තත්රීුයන්ත ලට යය විශ රෂශදන්ත ේුතමක්කය කිදා ල. 
තමුන්තාලන්තශත්ර ල ඒ පව්ත බ ලගන්තා. ශ ඔ ේර්ලයලන්තතදට හරි 
ශ ා් ශයලාය ශහෝ ේර්ලයලන්තතදේට හරි ශයලා විධිදකින්ත හරි 
ේව ශය තිසශබා ම් ඔ ශේලටත්ර ම ් ේණ ල මඟිනිදලග  
ත ල දට පිශණා  ුණ ටිේ අපට ාවතිස වුශමල් එශහය ණටට බත 
ත්පදා ප්රයලමශදන්ත සදදට 03ක්කය අපට ාවතිස ශ  ල දා ල.  

අපට පළමුශ නි  තල ට මඟිනිදලග ට  ුණ යස් වුමල. ඒේ 
නිත්ල අපි ශ ඔ හවය ශදදක්කයය ත්ව කි, ට අණශගායි ශ ඔ  ව් 
ේටයු්ත ේණශගා දන්තශන්ත. ඒ හවය සයතිස ණශදක්කයය ඒ  ව් 
ේටයු්ත ඒ ආේලණශදන්තය මෂරට ේණයි කිද ල යය 
බ ලශපලශණල්ු  ා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

 

 

[අ.්ල. 3.34] 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා (විදයා  තා් ණ හා 

පර්ප  ණ රාජය අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன) -  விஞ்ஞொன, 

ததொைில்நுட்ப மற்றும் ஆரொய்ச்சி இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  දදල ගයශ  අයලතයුයලශ  

ශදෝතාල ක්කය තිසබුමල විශේශීද  යලපලරිේදන්තට  චිේලශ  

බවචිකුණා ින්ත මද ගන්තා ම් ශදන්තා එපලද කිදල. ඒේ නි වණස්යි. 

ශයතවා යය දවේ   ටිාලය ශේ  ශ ඔ ආදතාදට  චිේලශ  

බවචිකුණා කින්ත  ආදතාදකින්ත ුතපිද ක්කය ් ගවනීය තහා ඔද 

කිද ල අතිසගුත තාලධිපතිසුයලශ  අයලතය ය්්  ප්රේල ාශය -

Cabinet Paper එ ශක්කය - පවහවස්ි  ප්රේල  ේණ තිසබීය. ඒේ  ටිා ල. 

ආශදෝතේදන්තට එන්තා  ළු න්ත. ාමු්   චිේලශ  බවචිකුණා කින්ත 

මුද, ගවනීය තහා ඔ කිදා එේ හවය Cabinet Paper එේේය 

මත්රත්ණහට එන්තා ඕාෑ. Anyway, this is a Cabinet Paper 

presented by the President and that has been accepted by the 

Cabinet. It is very good. Hon. Keheliya Rambukwella, that 

is what should happen in future as well. 

ශදහිගය  යහිදචිගාද යශ  පවණණි යවතිස ණම ශේලට්ාලත්දයි. 

් .  නි,ග   වනි ප්රශේ  අපි රැේ ගන්තා ඕාෑ. අපි ශ ඔ පි පබඳ 

ශහලඳ අධයදාදක්කය ේළල. ඒ පවතිස  ට හලනිදක්කය ශ න්තශන්ත ාවහව. 

ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී ශයය ශදෝතාල  මස්රිප් ේළ තාතල විමුක්කයතිස 

ශපණමුශ් ාලදේ අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල හිටිදල ා ඔ යය 

ත්න්තශතෝෂ  ා ල. [බලධල කිරීයක්කය] ශහලඳයි  එශහයා ඔ ්බුයල  

තල ේලිේ  ාලදේදල ේණන්තා ඔ ශේෝ. ස්ත ටය පණම ශපලණක්කය 

ශන්ත. ේයක්කය ාවහව. එුයල ප්රේල  ගමාල ක්කය ේළල.  

එුයල ප්රේල දක්කය ේළල උක්කය ේර්ලයලන්තතදට  011 දී අපි 

ශබලශහෝ ශදශාක්කය විුතේධ වුමල කිද ල. යය් යහිදචිගාශය 

 යලපෘතිසදට විුතේධ වුමල. එදල අක්කයේණ  1 111ක්කය ශ ඔ 

ශේල ඔපවනිදට ශදන්තායි හවුශ . අද ශදන්තා දන්තශන්ත අක්කයේණ 

41 111යි. අද ඒ අක්කයේණ 41 111ය ශදන්තා දන්තශන්ත ශගලවිදන්තට. 

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය outgrower system එේ. ුතපිද, ශේෝටි 

ගමාේ ආශදෝතාදක්කය නිත්ල උක්කය  ගල ේළ යුුයි කිද ල ඒශක්කය 

කවවි නයක්කය තිසශබා ල. ස්ත. උක්කය ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය පිහිටු  ල  

ශගලවිදන්තට ම් ඔ දී ල උක්කය  ගල  ශාලේණ ඒ ම් ඔ   ශපල, 

හිශටවුශ ල් උක්කය ේර්ලයලන්තත ල ල ට ශ න්තශන්ත ශයලේක්කයද? අපි 

්ක්කයශේෝය ල ශ , ත්රත් ගවා ේථාල ේළල. ශ ,  ක්කයෂද  නේශදෝ 

ේවු ල. ස්ත. ශ ඔ ණශට් අශප පළල් විාල  ේළල. හවබවයි  අපි 

දවන්ත ශ ,  ක්කයෂද ගවා ේථාල ේණ ල ණටට බත ත්පදා ලද? 

ශයලේක්කයද ඒේට ශේ.ආර්ල. තද ර්ලධා යහ්තදල ුන්තා පි පුණ. 

එදල යහ විද පත්රශපලළකින්ත හණත්ර ේණන්තා ේටයුු ේළල. ශ ඔ 

ණශට් ශහක්කයශටදලණ 081 111ක්කය ී නිෂරපලදාද වුමල. අපි බශතන්ත 

ත්ර දචිශපෝක කතයි. එදල යහ විද හදේස් මුළු ශත,ශදනිදය විුතේධ 

වුමල. ශත,ශදනිද ාගණදය  වටුමල. අද්- 

 

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 

නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

හල  ශහලඳයි කිදන්තා ශේෝ.  
      

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
්බුයල කි  ල  "ශේල ඔපවනිදට ශදා ලට තයයි විුතේධ. 

ශගලීන්තට ශදා ලට විුතේධ ාවහව." කිද ල.  
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
් . 

881 882 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

 ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ාමු්  එදල ්බුයල කිද ල තිසශබා ල  “අපි උක්කය  ගල ට 

ුව නු න ප්රශේ   ශදන්තශන්ත.” කිද ල. ශ ඔේ කිසශත්ර්ය  නු න ාවතිස 

ප්රශේ . 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශහලඳයි යය යශ  ේථාලශ න්තය ආපහ කිදන්තා ඔ.  

      
ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මතිසන්ත  දවන්ත ඒ ප්රශේ දය ශන්ත ශදන්තශන්ත. 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මන්තා. මන්තා. ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. ත ය යශ  ේථාල  අ ත්න්ත 

ාවහව. ත  ශපලඩ්්ක්කය මන්තා ශේෝ. ත  ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. [බලධල 

කිරීයක්කය] යය ඒතවාට එා ල. යය විුතේධ වුම ශහරු - [බලධල 

කිරීයක්කය] ශ ඔ ්ක්කයශේෝය ේණශගා දේස් 0161  ර්ලෂශයදී ශ ඔ 

ේර්ලයලන්තතද යට ්ලණ ුන්තාල. ශයලේක්කයද වුශ්? යය උක්කය 

පර්ලශයෂම ආදතාද් ත්යෙ ත් ඔබන්තධ ශ  ල ශ ඔ ේර්ලයලන්තතද 

පි පබඳ  ශහලඳට මශගා ග්තල. ශ ෝේශය උක්කය නිෂරපලදාද 

ේණා ණට , 601ක්කය තිසශබා ල. ගුත යන්තත්රීුයනි  ත් ඔයන්තත්රම 

ගමාල ේට ත්හ්ලකව ශ  ල යය උක්කය ගහ ගවා ශහලඳට  මශගා 

ග්තල. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. ඒ මශගා ග්ත එශක්කය 

011  කිද  ඒ ශේ  0161දී අපි එේෙ වුණු ශහරු ගමාල ක්කය 

තිසශබා ල. එදල ම් ඔ ටිේ ශගලවිදලට ශදන්තශන්ත ාවතිස  

ශේල ඔපවනිදට තයයි ශදන්තා කවශය. එදල -011 - ේර්ලයලන්තත ල ල 

ූමමිද සුශළර ත  ශපෝෂේ ප්රශේ දක්කය තිසබුමල. අද ඒ ූමමිද අයින්ත 

ේණ ල. ත් ඔපූර්ලමශදන්තය අයින්ත ේණ ල. දවන්ත ශ ඔශක්කය  ණලවිදයල 

තිසශබා ල ආය. එශහා ඔ දවන්ත ශගලවි යහ්ුුත 618 ශදශාක්කය ශ ඔේ 

සුශළර මරිඟු  ගල ේණා ල ශන්ත. එතශේලට ඒ  ණලවිදයල ට 

ශයලේද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත? යශ  ළෙ  ණලවිදයල  ලර්ලතල  

තිසශබා ල. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. [බලධල කිරීයක්කය] 

ශපලඩ්්ක්කය අහගන්තා ශේෝ. [බලධල කිරීයක්කය] ඒ එදල. 011  දී යල 

කි  ල. ඒේ ශන්ත යල කි ශ . 016  දී යල ශ ඔ ේර්ලයලන්තතද ්ලණ 

ග්තල. ශ ඔ ේර්ලයලන්තතද ්ලණශගා - [බලධල කිරීයක්කය] දවන්ත යල 

ප්ර රාදක්කය අහන්තා ඔ. එදල 6981 දී ේර්ලයලන්තත ල ල කවනි තවබූ ශේීීඩ 

එේ අද ේර්ලයලන්තත  ල කවනි තබා ලද? ාවහව ශන්ත. එදල 

හවඳුුව ඔප් ශහලණේ ඔ ේණ  අද අද හවඳුුව ඔප් ශහලණේ ඔ 

ේණා ලද? ාවහව ශන්ත. එදල ට්රලන්තත්රශෝෝයර්ල කවනි තවබූ අද අද කවනි 

තබන්තශන්ත ාවහව ශන්ත. [බලධල කිරීයක්කය] ශපලඩ්්ක්කය මන්තා. උක්කය 

පි පබඳ  යල මතලය් ශහලඳට මශගා ග්තල.  

යතේ තබල ගන්තා  ශ ඔ ණශට් විද ප ේ ලපදට ගවළශපා එේය 

ශ්ෝගද උක්කය ගහ කිද ල. සයි? ශයද තමශේලළ  ර්ලගදක්කය. ශයද 

C4 කිදා තමශේලළ  ර්ලගද. ශ ඔශක්කය තිසශබන්තශන්ත තන්තු. ශ ඔේට 

 ුණ ඕාෑ ාවහව. ී  ගල ට අ  ය  ුණ ප්රයලමශදන්ත 6/ ේ  ුණ 

ප්රයලමදක්කය අ  ය ශ්ෝගදක්කය තයයි උක්කය ගහ කිදන්තශන්ත. ශ ඔ 

ණශටන්ත සදදට 71ේ ප්රයලමදේ තිසශබන්තශන්ත විද ප ේ ලපදයි  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි. 0161 සට යල උක්කය ගහ ගවා 

මශගා ග්තල. විද ප ේ ලපදට ගවළශපා  නු නය ශ්ෝගද උක්කය 

ගහයි. ණට , 601ේ උක්කය ශ්ෝගද  ගල ේණන්තශන්ත ඒේයි. 

මන්තස්දලශ  ේර්ලයලන්තත ල ල  51ක්කය තිසශබා ල. එශහය ා ඔ 

මන්තස්දල  ේලන්තතලණදක්කය ශ  ලද? [බලධල කිරීයක්කය] ගුත 

යන්තත්රීුයනි  මන්තස්දලශ  ශ ඔ  ලශ  ූමමි ශාලශ යි ශන්ත 

තිසශබන්තශන්ත. අක්කයේණ  ක්කයෂ ගමන්ත  උක්කය  ගල ූමමි තිසශබන්තශන්ත.

[බලධල කිරීයක්කය] ාවහව  ාවහව. අහශගා මන්තා. ණටේ ආර්ල ේ 

ප්රතිසප්තිසදක්කය තිසශබා ල. ණටක්කය ී ින්ත ත්ර දචිශපෝක කත- 

 
ගු නිහාල් ගලප්පපත්ින  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගුත ණලතය සයතිසුයනි  ්බුයල කිදන්තශන්ත  උක්කය  ගල ට 

 ුණ ඕාෑ ාවහව කිද ලද? 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  යල කි ශ  අු  ුණ ප්රයලමදක්කය ඕාෑ 

කිද ලයි.  ුණ ඕාෑ ාව්ශ් සයි?  ුණ ඕාෑ. [බලධල කිරීයක්කය] 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  යශ  ශ  ල  අ ත්න්ත  ා ල. 

[බලධල කිරීයක්කය]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත ණලතය අයලතයුයලට බලධල ේණන්තා එපල. 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශ ඔ ආ්ුශ  ප්රතිසප්තිසද ශයලේක්කයද? ත්හ, ින්ත 

ත්ර දචිශපෝක කත ීය  ීදනි ින්ත ත්ර දචිශපෝක කත ීය  ධලාය ින්ත 

ත්ර දචිශපෝක කත ීය හල යලළු ින්ත ත්ර දචිශපෝක කත ීයයි. ඕාෑය 

ආ්ු ේට ප්රතිසප්තිස යල ල ක්කය තිසශබා ල. ශ ඔ ආ්ුශ ් 

ප්රතිසප්තිස යල ල ක්කය තිසශබා ල. එතවාදී ප්රමුඛ්තල  ශදන්තශන්ත 

ශයලා ලටද? දවන්ත අපට ත්හ, පි පබඳ ප්ර රාදක්කය ාවහව. ඊළෙට 

 වඩිය විදදයක්කය දන්තශන්ත ශයලා ලටද  යන්තත්රීුයනි? ඒ තයයි  ීදනි 

ආාදාද ේණන්තා. ීදනි ආාදාද ේණන්තා ුතපිද, මිිදා 

411ේ  ුතපිද, මිිදා 511ේ විදදයක්කය දා ල. [බලධල කිරීයක්කය] 

අර්ලතලප,  විය් හදා ල ශන්ත. ඒේ යස්යි. [බලධල කිරීයක්කය] ගුත 

යන්තත්රීුයනි   වඩිය විදදයක්කය දා එේයි මත්රශත්, ලය බ න්තශන්ත. 

ශගදණ අපපච් ව හවටිදට තමුන්තාලන්තශත්ර ල මත්රශත්, ලය 

බ න්තශන්ත  වඩිය විදදයක්කය දා ඒ ල ශයලා ලද කිද ල ශන්ත. 

පවුශ,  වඩිය විදදය දා ඒ ල අු ේණගන්තා ශාලශ යිද 

බ න්තශන්ත? එශහය ාව්ා ඔ ශගලන්තේයට  මත්රශත්, ලය 

ශත්ශණප  ශදේක්කය ශාලශගා මන්තා ශේශාක්කය මන්තා ලද? ශයෝ් 

ේථාල කිදන්තා එපල. මත්රශත්, ලය බවආයශ  ශයලේක්කයද? [බලධල 

කිරීයක්කය] ණශට්  වඩිය විදදයක්කය දා ශදදක්කයද කිද ලයි. 

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  බලධල ේණන්තා එපල. ්බුයලට් ශ  ල ක්කය 

ශ න්තේණ තිසශබා ල. 
 
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මරිඟු ශහලඳයි. ශ ඔ ණටට මරිඟු අ  ය  න්තශන්ත ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

 ක්කයෂ හතණහයලණයි. ීදනි ත්ඳහල උක්කය ශයට්රික්කය ශටලන්ත   51 111ක්කය 

ඕාෑ. ශයන්තා ශ ාත්. මරිඟු පිට ණටින්ත ශගන්තවු ් අපට විදද ඔ 

883 884 
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 න්තශන්ත සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල මිිදා 31යි. ීදනි පිට ණටින්ත 

ශගශාන්තා සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල මිිදා 411ේට  වඩි 

ප්රයලමදක්කය විදද ඔ  ා ල. ශයන්තා ශ ාත්. ණශට් ප්රතිසප්තිසදක්කය 

තිසශබා ල. මරිඟු  ගල ේණා එේ ශහලඳයි. ාමු් මරිඟු ශගන්ත න්තා 

දා විදදය ශේලපයමද? එද  නළු ප්රයලමදක්කය. ීදනි ශගන්ත න්තා 

දා විදදය ශේලපයමද? එශහය ා ඔ අපට ත්ර දචිශපෝක කත  න්තා 

බවරි වුම් අපි ද ඔ තලක්කය ුණේට බ න්තශන්ත ශයලේක්කයද? ද ඔ 

ප්රයලමදේට මස්රිදට දන්තායි. එදල 011  දී උක්කය  ගල ට යල 

විුතේධ වුමල. ඒේ ස්තයි. ඒ  ේුතණු ගමාල ක්කය නිත්ලයි. අද යල 

එදට එේෙ  න්තශන්ත සයි? 0163 දී උක්කය ේර්ලයලන්තතද ්ලණ -ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා- සයතිස ණදල හවටිදට යල උක්කය ගශහර තිසශබා 

 ටිාලේය මශගා ග්තල. පව, ්ශ් ශගලීන්ත 61ශදාකුණාශ  

ාලය ශ,ඛ්ා මස්රිප් ේළල. ශ ඔ ශගලීන්තට පලුයි ආය. ගුත 

යන්තත්රීුයනි   ව්ක්කය හරිහවටි ේණන්තශන්ත ාවතිස ශගලවි යහ් ුත 

ඕාෑය  යලපලණදේ මන්තා ල. එශහය ේට්ටිදක්කය මන්තා ල  ාව්ශ් 

ාවහව.  

යට කිදන්තා  පව, ්ත ශත් මග  ශගලීන්ත උක්කය  ගලශ න්ත 

ශේලයි තණ ඔ ආදලදයක්කය ගන්තා ලද කිද ල. බහතණදක්කය ශගලීන්ත 

අවුුතු 35ක්කය ජී ්  න්තශන්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තතශදන්ත ශාලශ යිද? ඒේ 

යට කිදන්තා. ඒ ේර්ලයලන්තතශදන්ත තයයි ජී ්  න්තශන්ත. එය නිත්ල 

ශ ඔේ ශේ පල ා යලර්ලගදේට හණ ල ගන්තා එපල. ද ඔ ද ඔ 

ශේ ,  ට යය් විුතේධයි. ාමු් ශ ඔශේන්ත ශහලඳ ශේ ගනිමු. 

ශයද අශප ඌ  පළලතට  වශබා ආශදෝතාදක්කය. ශ ඔ 

ආශදෝතාද  වශබන්තශන්ත අශප ප්රශේ දටයි. ුතපිද, ශේෝටි 

ගමාේ ආශදෝතාදක්කය තයයි ශ ඔ ප්රශේ දට එන්තශන්ත.  

දවන්ත ත්යහණ ේට්ටිද කිදා ල  "ශදහිගය ශදහි ෝවක්කයටරි එේක්කය 

හදමු" කිද ල. ශයෝ් ේථාල ශන්ත. ශදහිගය කිද ල ාය තිසබුමලට 

ශදහි factory  එේක්කය එශහර ආණ ඔ් ේණන්තා  ළු න්තද? අවුුතේදට 

ද ත්ර 3 5ක්කය තිසශබා ල. ද ත්ේට ශදහි ශබෝත, 611ක්කය හදන්තා 

ශදහි ශගඩි ශේලච් ණ ඕාෑද? ද ත්ේට ශදහි ශබෝත, 611ක්කය 

හදන්තා  ළු න්තද? එපයම ශදහි එශහර තිසශබා ලද? ශයෝ් ේථාල 

ශන්ත. ණටට අ  ය ශදහි ශාලශ යි. ණශට් ආර්ල ේ ප්රතිසප්තිසද ත්ේත්ර 

ේළ යු්ශ් ණටක්කය ත්ර දචිශපෝක කත ේණන්තා  ළු න්ත නිෂරපලදා  ට 

දන්තා. ඕාෑය ආ්ු ේ ප්රමුඛ්තල  එශහයයි. හල,  ීදනි  ශ්  

ශපල,  ධලාය - [බලධල කිරී ඔ] බවරිේය ශ ාය ේථාල ක්කය. ණටේ 

ප්රතිසප්තිස යල ල ක්කය තිසශබා ල.  

 

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

හල, ින්ත ණට ත්ර දචිශපෝක කත ේණන්තා ඕාෑ ්රයශ දදක්කය 

ආ්ු  අුවගයාද ේණන්තශන්ත ාවහව ශන්තද?  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගුත යන්තත්රීුයල  අපි හල, ින්ත  ත්ර දචිශපෝක කතයි.  

      

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ත්ර දචිශපෝක කත ා ඔ  ආාදාද ේණන්තශන්ත? 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අු පලු තිසශබා ල. ද ඔ ද ඔ අවුුතු   නිෂරපලදාද අු  ා ල. 

එතශේලට  ආාදාද ේණා ල. එශහය  ා ල. ාමු්  අපි 

ත්ර දචිශපෝක කත වුශ් ශේලශහලයද?  

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ස්ත ේථාල ේණන්තා. අත්තය කිදන්තා එපල.  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

එදල අපි යහ වි  යලපලණද ආණ ඔ් ේණ ල ශහක්කයශටදලණ 

081 111ක්කය  ගල ේළල. ශහක්කයශටදලණ 081 111  ගල කිරීශ ඔ 

ප්රතිසල ද තයයි  ශ ඔ ණට ත්හින්ත ත්ර දචිශපෝක කත ීය.  

දවන්ත අපි ේථාල ේණන්තශන්ත  උක්කය ේර්ලයලන්තතද ගවා. ඒේ යතේ 

තබල ගන්තා. අශප පේය උදද ලන්තත යන්තත්රීුයල කි  ල  "උක්කය 

පර්ලශයෂම ආදතාද බුස්" කිද ල.   

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  Sugarcane Research 

Institute එශක්කය Director,  Dr. A. P. Keerthipala ශ ඔ ත් ඔබන්තධ  

එ ල තිසශබා   ලර්ලතල  යය table* ේණා ල. 

ශහක්කයශටදලණ එේේට ශටලන්ත 91ක්කය  බල ශදා අආය්ය උක්කය 

ප්රශේදදක්කය ගවා ශයහි ත්ඳහන්ත ේණා ල. උක්කය පර්ලශයෂම 

ආදතාශදන්ත අවුුතු 4ක්කය පර්ලශයෂම ේණ ල තයයි ශ ඔ ප්රශේදද 

එ පදට දලන්තශන්ත.  

ඊළෙට කි  ල   ණලවිදයල්යේ  ටිාලේයක්කය සතිස ශේ  ට සු 

 ා හලනිද ගවා. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ඊශය ස්ාමිම 

පත්රශය පළ ී තිසශබා  "ඌ  පළල් ත්්ලශ  පළල් ත්්ල යන්තත්රී 

ගුත ත්යන්තත විදයලණ්ා යහතල බිබි  ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා 

 යලපෘතිසද පි පබඳ  ාො ශ ෝදාල  ට ීදනි ත්යලගශ ඔ පි පුුත" 

කිදා ශ ඔ ත් ඔපූර්ලම  ලර්ලතල  හවන්තත්ලඩ්ගත ේණන්තා කිද ල යය 

ම,ීයක්කය ේණමින්ත එද සභාගත* ේණා ල. ඒේ ේළ යුුයයි.  

ඊළෙට  ාල ාල යලස් පශය ප්ර රා සහ ල. විශ රෂශදන්තය 

කි ශ   අතශළලත්රත්ක්කය විුතේධ ීය ගවා. ඒ පළලශ් මන්තා ල  

තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුශ් යන්තත්රීුශයක්කය. උන්තාවශහර මන්තාල ඒ 

ශදහිගය ප්රශේ ශය තිසශබා ල  පණම ග, ශ ාක්කය. ඒ ේල ශය 

උන්තාවශහර හවචිකව ල හිටිශය ඒශක්කය. ඒේ අපි් දන්තා ල. 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  එතවා මන්තා  ණලවිදයල 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  යහල ලර්ලදුයල දී ල තිසශබා ල   ලර්ලතල ක්කය. ඒ 

යහල ලර්ලද ණලේ ශත්ෝයශේ . යහල ලර්ලද ණලේ ශත්ෝයශේ  යහතලශ  

ිපිද තමුන්තාලන්තශත්ර ල කිද න්තා. එුයල කිදා විධිදට  ණලවිදයල 

 ටිාලේයක්කය තිසශබා කිසය ශදදේට හලනි ශ න්තශන්ත ාවහව. ඒ 

ූමමිශය මඳ ල කිශ ෝ මීය ටර්ල 5ක්කය එහලට තයයි  ණල විදයල ට අයිතිස 

ශේ , තිසශබන්තශන්ත. ේවුද ඒේ කිදන්තශන්ත? ණලේ ශත්ෝයශේ . ණලේ 

ශත්ෝයශේ  කිදන්තශන්ත ේවුද? [බලධල කිරී ඔ] අ  ය ාවහව.  [බලධල 

කිරී ඔ] ඕාෑ ාවහව. ශ ඔේ අහශගා මන්තා.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ස්තටය ශයුයන්ත ල ශ ඔ 

ශපන්තාන්තශන්ත ාෑිසිශය කිඹු,ආය. ස්තටය ද ඔ ද ඔ ශේ , 

ේණේස් ණශට් තාතල  ත්යහණ ශ  ල ට විුතේධ  ා ල. යය ඒේ 

ශන්ත කි ශ . යහ විද හදේදී  ශත,ශදණිශය තාතල  විුතේධ 

වුමල; ශේල්යශ, තාතල  විුතේධ වුමල. ාමු්  හවු ල. ඒශක්කය 

අුුත ප්රතිසල ද අද බ න්තා. එදල ේ්් ය හදේදී් විුතේධ 

885 886 

————————— 
*  පුසපතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

වුමල. හවය ශේේටය මුින්ත විුතේධ  ා ල. ශේල්යශ, විුි 

බ ලගලණද හදේස් ද්රවි් තාතල  විුතේධ වුමල. යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

යහ්තදල ඒේ ාතණ ේළලද? ාවහව. ඒ ල ශ ඔ ණශට් ශ න්තා ඕාෑ 

ශේ ,.  නළු පිරිත්ක්කය විුතේධ වුම්  බහතණදේශ  ශු් සේධිද 

ශ ුවශ න්ත ේළ යුු ශේ , තිසශබා ල. ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල ට 

651ශදශාක්කය විුතේධයි. ස්ත  651ක්කය-6 1ක්කය විුතේධයි. ඒ විුතේධ 

ේට්ටිද  යය මුම ගවහමල. ඒශගල,ශ ෝ කි  ල  "අපි විුතේධයි" 

කිද ල. ඒ මුළු ගශ ඔය-  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

මුළු ගයය විුතේධයි. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශපලඩ්්ක්කය මන්තා ශේෝ  ගුත ශ්ුවේ යන්තත්රීුයනි. ඒ ගශ ඔය 

තිසශබන්තශන්ත ඡාන්තද 351 ශන්ත. ගශ ඔ ඡාන්තද 351 විුතේධයි කිදන්තශන්ත 

ශයලේක්කයද? ගශ ඔ මන්තශන්ත- [බලධල කිරී ඔ] 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ඒ ගශ ඔ - 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ාවහව ශන්ත. ේවුද කිදන්තශන්ත? සකිදන්තකුණාඹුණ ත්ර ලමින්ත 

 හන්තශත්ර ල යය හ ඔබ වුමල. [බලධල කිරී ඔ] ගුත යන්තත්රීුයල  යට 

ප්ර රාදක්කය ාවහව. ශ ඔ අහන්තා. [බලධල කිරී ඔ] එදල පව, ්ත  

ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල හදේදී් විුතේධ වුමල. 

්බුයන්ත ල විුතේධ වුමල ශන්තද? 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ගුත ණලතය සයතිසුයනි  ්බුයල කිදන්තා ේෘක ක ේර්ලයලන්තතද 

ත් ඔබන්තධ  ග ඔ  - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත සයතිසුයනි  ්බුයලට ත  විාලඩි 4යි තිසශබන්තශන්ත. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ශයුයල ණ ේවන්ත්ද හදේදී 

යහින්තද යහ්තදලට කි  ල  අක්කයේණ 9 111ක්කය දට  ා ල කිද ල. 

අක්කයේණ 9 111ක්කය දට  ා ල කිද  යන්තත්රීුයල තයයි  ශ ඔ මන්තශන්ත. 

යහින්තද ණලතපක්කයෂ තාලධිපතිස ණදල ණ ේවන්ත්ද හදේස්  අක්කයේණ 

9 111ක්කය දට වුමලද? අමූිේ අත්තය.  

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ේවුද කි ශ ? 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  ඒ  ලශ  ශපන්ත න්තා එපල  ශ ඔ  චි ව 

ශේලණශහර කිඹු,ආය මන්තා ල කිද ල.  
 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  යට පවහවස්ි කිරීයක්කය ේණන්තා 

ඕාෑ. යය කිසය ද ත්ේ ණ ේවන්ත ්දට අක්කයේණ  ා  දලහක්කය දට 

ශ ා ලද කිදල ාවහව. අත්තය ශේ , කිදන්තා එපල ගුත 

 ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය අයලතයුයනි.  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  උක්කය ේර්ලයලන්තතද ගවා ේථාල 

කිරීශ ඔදී යය මු දී කි  ල  ලශ  ශ ෝදාල ණලශිදක්කය ආ ල. යය 

ශ , ත්රත් ගවා ේථාල ේළල. ඊළෙට  ණටේ ආර්ල ේ ප්රතිසප්තිස 

ගවා අපි ේථාල ේළල.   

අද අින්තශගන්ත තාතල ට හලනිදක්කය තිසශබා ල. ස්ත. 

අින්තශගන්ත හලනිද ණශට් හවය තවාය තිසශබා ල. පරිත්ණ 

අයලතයලචි ද සුළු සදආයය ශදාල ත් ඔබන්තධ ේණශගා ගුත 

ගලමිණී තදවි්රය ශපශර්ලණල යහතල ශ ඔ ත්ඳහල මතල ශහලඳ 

ප්රතිසප්තිසදක්කය ශගාවවි් තිසශබා ල. ඒ ත්ඳහල අපට විශේ  මුද, 

ආධලණ්  වශබා ල. ශ ඔ අින්ත ශ ුවශ න්ත අපි අි වට , 

ගහන්තා ඕාෑ. නිේ ඔ අි වට , ශාලශ යි. අින්තශගන්ත අශප 

අහිචිත්ේ ශගලීන්තට  හලනිදක්කය  ශාලශ ා  විධිදට  අින්තට එන්තාට 

බවරි  විධිදට අි වට , ගහන්තා  ඕාෑ.  එද ේළ යුුයි.  එද ශ ඔ 

ණශට් ප්ර රාදක්කය.  අිදලශගන්ත අද් හලනි තිසශබා ල. අිදල එා ල 

කිදල විතණක්කය ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ශහෝ ශ ා්  යලපෘතිසදක්කය  

ාතණ ේණා ල ා ඔ ඒේ යහ ශයෝ්  ව්ක්කය.  ස්තටය එශහය 

ා ඔ  පව, ්ත ේර්ලයලන්තත ල ල  අද හදල ාවහව; ශත් ාග  

ේර්ලයලන්තත ල ල  අද හදල ාවහව; හිඟුණලා ේර්ලයලන්තත ල ල  අද 

හදල ාවහව. අුපලුේ ඔ තිසශබා ල.  

හවය තවාය අු පලුේ ඔ තිසශබා ල. ාමු්  ඒ ප්රශේ දට  ශ ඔ 

ණශට් සදදට 71ක්කය  ා  විද ප  ේ ලපදට ගවළශපා තමශේලළ 

ගහ තයයි C4  තමශේලළ ගහ. තමශේලළ   ර්ලගද  උක්කය ගහ. 

ශයහි ා  ප්රශේදදන්ත තිසශබා ල. ඒ ප්රශේදදන්ත අපි  ණටට හඳුන්ත ල 

ශදන්තාට  ඕාෑ. එශහය ාව්ා ඔ ශ ෝේශය ණට , 601ක්කය ශ ඔ ල 

 ගල ේණයිද? ශ ෝේශය ණට , 601ක්කය  ගල ේණ ශයලාතණ ඔ  

ආදලදයක්කය   බා ලද? ශ ඔ ල ේලන්තතලණ ශ ා ල ා ඔ  

ඕත්රශේිදල   මන්තස්දල   චීාද  තලයි න්තතද  බ්රීද ද  කියුබල   

පිිීඩාද ආදී ශ ෝේශය  ණට , 601ක්කය ශ ඔ ශබෝගද  ගල ේණයිද? 

සයි ශ ඔ ල  ගල ේණන්තශන්ත? ශයහි තිසශබා ආර්ල ේ ප්රතිස ල්  වඩියි. 

ආර්ල ේ ප්රතිස ල් ගමාල ක්කය ශ ඔ උක්කය ගශත්න්ත  වශබා ල. ීදනි 

විතණක්කය ශාලශ යි. අපි එතශාෝ, ගවා ේථාල ේළල. Molasses 

ගවා කිද  ගයන්ත ශේීීඩ එශක්කය යන්තත්රීුයන්ත ල -ත්යන්තත 
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විදයලණ්ා කිදා  රිතද- කි  ල   "්න්තා මත්රේලගලණදක්කය එශහර 

හදන්තා දා ල"කිදල. මත්රේලගණදක්කය හවශදන්තශන්ත ාවහව. ශ ඔ 

ආදතාශදන්ත යය අහ ල  බවආය ල. ශයුයන්ත ල molasses ින්ත  

ේණන්තශන්ත ත්්්  ආහලණ නිෂරපලදාද ේණා  එේ. ශහලඳ ශදදක්කය. 

ශයලේද? [බලධල කිරීයක්කය]් . ශහලඳ ශදදට ශහලඳයි  කිදන්තා ඕාෑ. 

එදල යය උක්කය ේර්ලයලන්තතද ්ලණ  ේටයුු ේණේදී යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

යවතිසුයලශ  ප්රතිසප්තිසද තිසබුශ් ශයලේක්කයද? යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

යවතිසුයලශ  ප්රතිසප්තිසදක්කය  තිසබුමල  ශ ඔ ණට  ීදනි ින්ත 

ත්ර දචිශපෝක කත ේණන්තාට  ඕාෑද  කිදල. තමුන්තාලන්තශත්ර ල එදල 

විුතේධ වුශ් ාවහවශන්ත. තමුන්තාලන්තශත්ර ල එදල  විුතේධ වුශ් 

ාවහව.  ඒ ප්රතිසප්තිසදයයි ශ ඔ  මස්රිදට අණශගා දන්තශන්ත. ශ ඔ 

අණශගා දන්තශන්ත්  ඒේයයි. යතේ තිසදල ගන්තා. ශ ඔ ණශට් 

අ  යතල දක්කය ශ ඔේ.  ණටට අ  ය ශදදක්කය ශ ඔ ේණන්තශන්ත. එය 

නිත්ල යය තමුන්තාලන්තශත්ර ලශගන්ත ම, ල සටින්තශන්ත  අපි ශ ඔ ගවා 

සමශේලටල ගන්තා  ගහ ගන්තා ඕාෑ ාවහව. දහළු මිත්රදන්ත හවටිදට 

යය ම, ල සටින්තශන්ත  අපි  නහද  ත්ලේච්ඡාල ේණ ල  ග ඔමුන්තශ  

ප්ර රාදක්කය තිසශබා ල ා ඔ  ගුත ශ්ුවේ විදලාගයශ  යන්තත්රීුයනි  

අපි  ඒ ත්ඳහල විත්ඳුයක්කය  බල ශදමු.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත ණලතය අයලතයුයල දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අපි ග ඔමු් ත්යෙ ත්ලේච්ඡාල ේණමු.  ශ ඔේට විුතේධ ේට්ටිදක්කය 

මන්තා බ  යය දන්තා ල.  ඒ විුතේධ ේට්ටිදට් ඒේට  උ්තණදක්කය 

ශදමු.  උ්තණ ශදා ල.  හවය ශදදටය උ්තණ   ශදා ල.  ාව්ශ් 

ාවහව. එශහය ාව්ා ඔ ත්යහණ ේට්ටිද කිදා ල  "ශදහි factory  

එේක්කය දයමු. මරිඟු  factory  එේක්කය දයමු" කිදල. ඒ ල ශ න්තශන්ත 

ාවතිස  ව ් ශන්ත. ඒ ල ශ  ල  ව්කුණා් ාවතිස ශේ ,ශන්ත.  චිේල ට 

මරිඟු ත  අ  ය ශ න්තශන්ත ශයට්රික්කය ශටලන්ත ශටලන්ත  ක්කයෂදයි. 

මරිඟු ින්ත ත්ර දචිශපෝක කත ශ න්තා අපට ඕාෑ මරිඟු ශයට්රික්කය ශටලන්ත  

 ක්කයෂ හතණහයලණයි. අපි ශ ඔ ේන්තාශයදී ශයට්රික්කය ශටලන්ත   ක්කයෂ  

ුාක්කය   ගල ේළල. ශ ඔ ේන්තාශය මරිඟු  ට හලනිදක්කය වුණු නිත්ල 

මරිඟු කිශ ෝ එේ ුතපිද, පමහට කවදල.  බා යහ ේන්තාශය 

මරිඟු  ගල   වඩි වුමලය තමුන්තාලන්තශත්ර ල හිතා ලද මරිඟු කිශ ෝ 

එේ ුතපිද, පමහට ශදන්තා  ළු න්තද කිදල. ාවහව. මරිඟු මි  

ුතපිද, 35ට බහිා ල. හරිද? ශපලඩ්්ක්කය ේ,පාල ේණන්තා. උක්කය 

 ගල  ශගලවිශදකුණාට ත්ර ණ   වශබා ආදලද ඔ  යලර්ලගදක්කය. උක්කය ගහ 

එේ පලණක්කය  ගල ේශළල් අවුුතු හදක්කය දාුුත ආප න  ගල 

ේණන්තාට ඕාෑ ාවහව. ේපා එේ පයමයි තිසශබන්තශන්ත.  ්බුයල  

ඒේ දන්තා ල. ඒ අතශර්ල පළමුශ නි යලත් හශය උක්කය ගත්ර අතශර්ල 

ශ ා් ශබෝග -ේ පි  මුචි  ලශ  ශේ ,-  ගල ේණන්තාට  ළු න්ත. 

ශ ඔ ගවා තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  විුතේධතල ක්කය තිසශබා ල ා ඔ ඒේ 

ශ ාය ේථාල ක්කය.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයල ේථාල  අ ත්ලා ේණන්තා. 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශ ඔ ආශදෝතාදට එදල යල් විුතේධ වුමල. විුතේධ වුණු ශහරු  

යය කි  ල. හවබවයි  යය ශ ඔ විෂදද  ගවා ශහලඳට මශගා ග්තලට 

පත්රශත්ර  යය දවා ග්තල  ශ ඔ ණශට්  සදදට හව්තෑ ක්කය  ා විද ප 

ේ ලපදට  නු න ශහලඳය ශබෝගද උක්කය ගත්යි කිදා එේ.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  අපි ත්ශහෝදණ 

යන්තත්රීුයන්ත ලශගන්ත ම, ල සටින්තශන්ත   හවය ශදදේටය විුතේධ 

ශ න්තාට  එපල. තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශ ඔ ය,  ට්ටිදට අත ගහන්තා  

ශ ඔ ණශට් දව වන්තත ප්ර රාදක්කය තිසශබා ශ  ලශ . [බලධල කිරීයක්කය] 

් . ණශට් දව වන්තත ප්ර රාදක්කය තිසශබා ශ  ලශ  ශ ඔ ත්ඳහල 

ත්හශදෝගදක්කය ශදන්තා ඕාෑද කිදා එේයි යය කිදන්තශන්ත. ඕේයි 

යය කි ශ . 

යහ විදට් එදල මිනිත්ර න විුතේධ වුණු බ  යතේ තිසදල 

ගන්තා. එදල යහ විදට් මිනිත්ර න විුතේධ වුමල.  

 

ගු නිහාල් ගලප්පපත්ින  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මිනී ය,  - 
 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මිනී ය, ගවා ශයලේක්කයද කි ශ ? තමුන්තාලන්තශත්ර ලට ඕ ල 

ශහලඳට  ුතු බ  යල දන්තා ල. ශේීීඩ එේට මිනී ය, ශහලඳට 

 ුතුයි; ශේීීඩ එශක්කය ේට්ටිදට මිනී ය, ශහලඳට  ුතුයි. 

මතිසහලත්ශය තමුන්තාලන්තශත්ර ලට  - [බලධල කිරීයක්කය] ඒ ගවා ේථාල 

ේණන්තා ශදදක්කය ාවහව  ගුත යන්තත්රීුයල. ඒ නිත්ල අපි 

තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  ශේීීඩ එශක්කය මතිසහලත්ද ගවා ේථාල ශාලේණ 

සටිමු. අපට ඒ මතිසහලත්ද ශහලඳට යතේයි.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ප්රශේ ශය තාතල  හවටිදට 

අපි ශ ඔ ේටයු්ත ත්ඳහල ත්හශදෝගද  බල ශදා බ  ප්රේල  

ේණමින්ත යල ා තිසා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්බුයල ත්්ලගත ේණා  ද ිපි ශ,ඛ්ා සද,   බල ශදන්තා.  

ඊළෙට  ගුත ශ්ුවේ විදලාගයශ  යන්තත්රීුයල  ්බුයලට 

විාලඩි හදේ ේල දක්කය තිසශබා ල. 

 

 

[අ.්ල. 3.54]  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  යට ේථාල ේණන්තා ේල ද 

 බල දීය ත් ඔබන්තධශදන්ත පළමුශ න්තය යල ්බුයලට ත්රුතිස න්තත 

 ා ල. අශප ස්ත්රත්රික්කයේද නිශදෝතාද ේණා  ක්කයෂරයන්ත 

ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයල ේථාල ේළලට පත්රශත්ර යට ේථාල 

ේණන්තා අ ත්රථාල   බල දීය ත් ඔබන්තධශදන්ත යල ත්න්තශතෝෂ  ා ල. 

අද උශේ  ුතශ  හරින්ත ප්රාලන්තු සයතිසුයල ේථාල ේණා අ ත්රථාලශ  

ශ ෝදාල ේළල  "යශ  ත්ශහෝදණදලශ  ආත්ා ත්චිවිධලදේ ධුණද 

ගව වුශ් යය නිත්ල" කිද ල. යය ඒ ත් ඔබන්තධශදන්ත පවහවස්ි 

උ්තණදක්කය එුයලට  බල ශදන්තා ඕාෑ. එුයලශ  හෘදද ත්ලක්කයක කද 

දන්තා ල  "ඒේට ශහරු  ශයලේක්කයද? ශයලේක්කයද වුශ්?" කිද ල.  

ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී ඒ ේලණමද යය යතක්කය ේණ ල ශදන්තා ඕාෑ. 

 ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයල කි  ල  ලශ ය උක්කය 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට මු,ග, තබන්තා ස්ත්රත්රික්කය ත් ඔබන්තධීේණම 

ේමිටුශ න්ත ශදෝතාල ශ  ල  7 111ේ තාතල ක්කය ත්හ්ලකව ේණ ල  

අතිසගුත තාලධිපතිසුයලශ  ප්රධලා් ශදන්ත ඒ උ්ත් ද 

889 890 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ප ් න්තා ශ ඔ  ාශේලට ේටයුු ත්ව  න ඔ ේණ ල තිසශබා ල. අපි 

ශ ඔ ත්චි ර්ලධාදට විුතේධ ාවතිස බ  කිදන්තා ඕාෑ. අශප ගයට ශ ඔ 

ත්චි ර්ලධාද එා ලට අපි කිසශත්ර් විුතේධ ාවහව. ාමු් උක්කය 

ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය ඒ ගශ ඔ මස්  ා ලට ගශ ඔ මන්තා තාතල ශ  

ශ ලකුණා විශණෝධදක්කය තිසශබා ල. අපට ඡාන්තදද  බල ුන්ත තාතල  

ශ ුවශ න්ත තයයි අද අපි ේථාල ේණන්තශන්ත. පක්කයෂ පලට ශබ්ලදදක්කය 

ාවතිස   ශේ පල ා   ශදන්ත ශ ඔ ේටයු්තට අශප විුතේධතල ක්කය 

ාවහව. ශයලේද  ප නකවද ේල ද ුළදී -යහින්තද ණලතපක්කයෂ යුගද 

ුළදී -  චිේලශ  ශදශ නිදට තිසශබා ුපප්ය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ 

ශේලට්ාලත්ද  ා යහිදචිගමද ආත්ාද අපි දව වන්තත විධිදට 

ත්චි ර්ලධාද ේණ ල ශපන්තුව ල. මතිසහලත්ශය ේවුුත ් ශාලේණ  

ත්චි ර්ලධාදක්කය ප නකවද අවුුතු පහේ ේල ද ුළදී  - යහින්තද 

ණලතපක්කයෂ හිට  තාලධිපතිසුයලශ  ආ්ු  ේල ශයදී - අපි 

ත්චි ර්ලධාද ේණ ල තිසශබා ල. ඒ නිත්ල අපි ශ ඔ ත්චි ර්ලධාදට 

විුතේධ ාවහව.  

එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂද ේළ්  තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුම 

ේළ්  රී  චිේල නිදහත්ර පක්කයෂශය ආ්ු ශගාව, ල ශ ඔ ේටයුු 

ේළ් අශප විුතේධතල ක්කය ාවහව. ාමු් ශ ඔ ේටයු්තට ගශ ඔ 

අහිචිත්ේ මිනි නන්තශ  විශණෝධදක්කය තිසශබා ල.  ක්කයෂරයන්ත 

ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයල එුයලශ  ේථාලශ දී කි  ල  ශ ඔ 

factory එේ දයා තවා මඳ ල කිශ ෝමීය ටර්ල පහේ ුණකින්ත තයයි 

 ණලවිදයල ශදපලර්ලතශ ඔන්තු ට අයිතිස ාටබුන්ත තිසශබන්තශන්ත  කිද ල. 

ප න කවද ත්තිසශය ග ඔමු් එක්කයේ කවහි, ල යල ශ ඔ ූමමිශය සවිේදල. ඒ 

ූමමිශය ග් ඡාලදලරූප යල ළෙ තිසශබා ල. ශ ඔ ප්රශේ ශය  ණලවිදයල 

 ටිාලේමින්ත යුක්කයත ාටබුන්ත තයයි තිසශබන්තශන්ත. ඒ ඡාලදලරූප 

සද,  යල ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී  සභාගත* ේණා ල.  

 ණලවිදයල ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ න්ත  ලර්ලතල  ම, න්තා. 

" ණලවිදයල  ටිාලේමින්ත යුක්කයත ාටබුන්ත ඒ ප්රශේ ශය ාවහව" 

කිද ල ්බුයන්ත ල කි  ලට  "ශයන්තා ශ ඔ ාටබුන්ත  ඒ ප්රශේ ශය 

තිසශබා ල. ඒ ත් ඔබන්තධශදන්ත පරීක්කයෂමදක්කය ේණන්තා" කිද ල අපි 

කිදා ල.  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයල අද කි  ල  

එුයල 0117 ජුි යලත්ශයදී ේණ  ේථාල ට විුතේධ වුමල කිද ල. 

හවබවයි  එුයල 0163 සයතිස ණදල බ ට ප් වුමලට පත්රශත්ර  ශ ඔ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත අධයදාද ේණ ල   ව් පටන්ත ග්තල කිද ල 

කි  ල. එුයල හිට  යන්තත්රී ුතන්ත සදආය ශදාලට ආණලධාල පත්ර 

ශබු ල යට යතේයි. ුතපිද, 5 111ේට  වඩි  ටිාලේයකින්ත යුක්කයත 

ආණලධාල පත්රදක්කය හද ල  යහින්තද ණලතපක්කයෂ හිට  තාලධිපතිසුයල 

එක්කයේ කවහි, ල -ඒ ආණලධාල පත්රද අද යට ශගශාන්තා බවරි වුමල  

ගුත ණලතය සයතිසුයල. යය ළෙ ඒ ආණලධාල පත්රද තිසශබා ල.- 

්බුයල ේන්තතශ, ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට මු,ග, තවබු ල. අද 

ේන්තතශ, ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට ශයලේද ශ  ල තිසශබන්තශන්ත?  

 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ආ්ුශ න්ත මුද, ශ න්ත ේළල  ේන්තතශ, ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  අපට හදන්තා කිද ල. හවබවයි  ආ්ු  ශ ාත්ර 

වුමල. ේන්තතශ, ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  හදන්තා බවරි වුමල.  

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගුත ණලතය සයතිසුයල  ්බුයන්ත ලශ  ආ්ු  තිසශබා 

ේල ශය ශන්ත ඒ ේටයු්ත පටන්ත ග්ශ්. 

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ේන්තතශ, ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  ත්ේත්ර ේණන්තා අවුුතු 

ශදේක්කය තිසත්රශත්ර ශගාල  ශදෝතාල ම ් ේණ  ආේලණද පි පබඳ 

විත්රතණ අපි ළෙ ඕාෑ තණ ඔ තිසශබා ල  ගුත යන්තත්රීුයල. අවුුතු 

ශදේක්කය තිසත්රශත්ර ශගාල  ශදෝතාල ම ් ේළල. අ ත්ලා 

ශදෝතාල ට ශයලේක්කයද කි ශ ? "ේන්තතශ, ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  පටන්ත ගන්තා ආ්ුශ න්ත ත්,ි ශදන්තා ඔ" 

කි  ල. හවබවයි  අපි මු,ග  තවබු ල. ාමු් අපට ේන්තතශ, ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  පටන්ත ගන්තා බවරි වුමල. ඒ ශයලේද?  

 
ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

මු,ග  තවබු ල ා ඔ ේණශගා දන්තා තිසබුමල ශන්ත  ශ ඔ 

ආ්ු ් එක්කයේ එේු ශ  ල.     

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශයලේද  මු,ග  තිසබ්ලශබ්ල යවතිස ණමදට යලත්දේට 

මත්රශත්, ල. 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)p 

්බුයන්ත ලශ  ශ ඔ ආ්ු  ුළ මඳශගා ්බුයලට ඒේ 

ේණශගා දන්තා තිසබුමල ශන්ත.   

 
ගු මන්ීවරපය් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

සයතිසුයනි  ්බුයල් මන්තා ආ්ුශ න්ත ඒේ ේණන්තා 

 ළු න්ත ශන්ත. එශහය බවරි ා ඔ ්බුයල ්තවා මඳ ල  ව්ක්කය ාවහව 

ශන්ත. 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගුත සයතිසුයනි  ්බුයල ඒ ේල ශය ඒේ ශහලඳ ාවහව  

කි  ල. ්බුයල ීදනි ේර්ලයලන්තත සයතිස ණදල විධිදට  පත්රශත්ර 

ඒේ ශහලඳයි කි  ල.  යහිදචිගමද ආත්ාශය රිදීයලිදේද  

ඒ ලශ ය  බු,  ස්ත්රත්රික්කයේශය ඌ -පණමගය ආත්ාශය  

්බුයලශ  විදආය  ආත්ාශය   විය් ආත්ාශය   ීදනි 

ේර්ලයලන්තතද ාෙල සටු න්තා වි ල  මුද ක්කය  වද ේළල කිද ල 

්බුයලට යතේද කිද ල යය දන්තශන්ත ාවහව.  

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  හකුණාුත  ට ශ ලකුණා ම,ආයයක්කය තිසශබා හින්තදල 

හකුණාුත නිෂරපලදාද ේළල. 

891 892 

[ගුත  ශ්ුවේ විදලාගයශ   යහතල] 

————————— 
*  පුසපතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගුත  සයතිසුයනි  ්බුයල ීදනි ේර්ලයලන්තතද ාෙල සටු න්තා 

යහිදචිගමද ආත්ාශය රිදීයලිදේද - 

 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

උක්කය හකුණාුත  ට දලපාශය ශ ලකුණා ම,ආයයක්කය තිසශබා හන්තදල 

අපි ශපලඩි  යලපෘතිසදක්කය පටන්ත ග්තල  ග ඔ   උක්කය ගත්ර හිට  ල ඒ 

ු පන්ත හකුණාුත නිෂරපලදාද ේණ ල දලපාදට ද න්තා. ඒ පටන්ත 

ග්ු ශේ  අද් පත්රත්ණ ප්රශේ ශය ේණා ල.  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගුත සයතිසුයනි  ්බුයල නි ධලරින්ත ශගාව, ල ශ ලකුණා 

ශහෝට,   ත් ඔයන්තත්රම තිසද ල ඒ ්ක්කයශේෝය ේළල. අද ශ ා 

ශේලට ඒ මිනිත්ර න ාව්තට ාවතිස ශ  ල ම ණයි. ්බුයල ඒේ ාවහව 

කිදන්තා එපල. ඒේ ්බුයලශ  හද ත දන්තා ල. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  ්බුයලට නිදමිත ේල ද දවන්ත අ ත්ලායි. 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

යට ත  විාලඩිදේ ේල දක්කය ශදන්තා. ගුත සයතිසුයල යශ  

ේල ද අණශගා ේථාල ේණන්තා ග්තල. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්බුයල විාලඩිදේ ේල දක්කය අණශගා ේථාල  ාතණ ේණන්තා.  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
යය යශ  ේථාලශ  මුුත ශේලටත්්  ශ ඔ ේුතණු  ලර්ලතල 

සද,  ශ ඔ ත්්ල ට මස්රිප් ේණා ල.  ගුත සයතිසුයනි   ්බුයල 

තයයි ශ ඔ  යලපෘතිසදට යවස්හ් ශ න්තශන්ත. ්බුයල ප න කවද 

ේල ශය කවහි, ල ඒ ගවා රැත්රී ඔ තිසබ්ලබල. ඒ රැත්රී  ඔ  දී 

තාතල   ් බුයලට විශණෝධද පළ ේළල.  ඒ ීදනි ේර්ලයලන්තතද 

නිශදෝතාද ේණා පිරිත්ක්කය අද ශ ඔ ගව රිදට සවි, ල මන්තා ල. 

අපි ඒ ශගල, න්තට් සශහන්තායි කිදන්තශන්ත.  

 
ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ශේලශහරද මන්තශන්ත? 

 
ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

අද සවි, ල මන්තා ල. අද ද , යට හ ඔබ වුමල; යල් එක්කයේ 

ේථාල ේළල.  ඒ නිත්ල යය ්බුයලට පවහවස්ි  කිදා ල   අද 

ේන්තතශ,ට ශ  ල තිසශබා ශේ   අද ඌ -පණමගයට ශ  ල 

තිසශබා ශේ- 

ගු ල් පමන් පසපනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒ මන්තා ලද කිද  අද ශේෝ? ාවහව ශන්ත. 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

අද එුයන්ත ල යට හ ඔබ වුමල; යල ත්යෙ ේථාල ේළල. ඒ 

ශගල, න්ත ද , ේෑය ශ  ලශ දී යල් එක්කයේ ේථාල ේළල. ඒ 

හින්තදලයි යය කිදන්තශන්ත.  යය ්බුයලට කිදා ල  ේන්තතශ,ට 

සුශ ච්  ශේ පව, ්ශ් තාතල ට  ශ  ක්කය සණ ශ  ක්කය ේා 

රිදීයලිදේශේ අහිචිත්ේ තාතල ට සු ශ න්තා ම් ශදන්තා එපල 

කිද ල.  එශහය ේශළල් ඒ මිනිත්ර න ත්දලේ, ාවතිස ශ ා ල. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවන්ත අ ත්න්ත ේණන්තා. 

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

යට නිදමිත  ේල ද අ ත්ලායි කිද ල කිදා නිත්ල යශ  

ේථාලශ  මුුත ශේලටත් සභාගත* ේණා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

 

 

[අ.්ල. 4.10] 

 

ගු අනුරාධා ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධාන හා 

පිපසර නිපයෝජය අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு அநுரொத ஜயரத்ன - மகொவலி  அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றொடல் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ්බුයලට ත්රුතිස න්තත 

ශ ා ල  යට ශ ඔ අ ත්රථාල   බල දීය පි පබඳ . විශ රෂශදන්තය අද 

ශ ඔ වි ලදශයදී යට ශ ඔ ේලණමද මූිේ  කිදන්තා තිසශබා ල. 

 චිේල ට ආශදෝතාදක්කය පවමිණි ශ  ල ේ  ඒ ආශදෝතාද ේණා 

මුද, ප්රයලමද රිදීයලිදේද ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද ුළ 

ආශදෝතාද ේණා ශේලට ශයලා විධිදටද අපි මස්රි ේටයුු ේළ 

යු්ශ් කිදා එේ පි පබඳ  අශප යන්තත්රී ුතන්ත විවිධ අදහත්ර හල 

ශදෝතාල මස්රිප් ේළල. හවබවයි අපි සදආයශදාල ශබලශහලය 

පවහවස්ි  ශ්ුත ඔ ගත යුු එේ ේලණමල ක්කය තිසශබා ල. ඒ 

ශ ඔේයි. අද අපි හවශයෝය ශේ පල ා පක්කයෂ  පලට සද, ක්කයය 

අයතේ ේණ ල තර්ලේ-විතර්ලේ ේණන්තශන්ත ශ ඔ ණටට අ  ය ේණා 

ආශදෝතා අණශගා එන්තායි. රී  චිේල නිදහත්ර පක්කයෂශය 

යන්තත්රී ුතන්ත හවටිදට අපි ශ න්තා  ළු න්ත  විවිධ පක්කයෂ 

නිශදෝතාද ේණා අශාකුණා් යන්තත්රී ුතන්ත ශ න්තා  ළු න්ත අපි 

සදආයශදාලට අ  ය ේණ ල තිසශබන්තශන්ත ඒේයි. ණට හරි තවාේට 

ශගා දන්තා  ළු න්ත ා ඔ  ණටට අ  ය ේණා ආශදෝතා ණට 

ුළට අණශගා එන්තා  ළු න්ත ා ඔ ඒ ේලණමද තයයි අපි හවශයෝය 

බ ලශපලශණල්ු ශ න්තශන්ත. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  යල 

වි ර ලත් ේණා ල ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු  නිශදෝතාද ේණා ශ ඔ 

මන්තා 005ශදාලට් අ  ය ේණ ල තිසශබන්තශන්ත ඒ ේලණමල යි 

කිද ල.   

893 894 

————————— 
*  පුසපතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ශ ඔ ආශදෝතා සද, ක්කයය එාශේලට අප ශබලශහෝ විට විවිධ 

තර්ලේ-විතර්ලේ ේණා ල. ශ ඔේ ශ ඔ විධිදට ේශළල් ශහලඳයි 

කිදා ල. එශහය් ාව්ා ඔ ඒ ත්රථාලාශය ඒේ ේණා ලට  වඩිද 

ශ ා් ත්රථාලාදේට අණශගා දා එේ  නු නයි කිදා ල. 

අ ත්ලාශය හවරි ල බවආය ලය සදආය ආශදෝතා අශපන්ත අ් හවරි ල 

-කවිහි ල- කවහි, ල ශ ඔ ණට පණම තිසබුණු ත්් දට ප් ශ න්තා 

අ  ය සදආය ේටයුු ශදශදා ල. ශේ පල ා අධිේලරිද හවටිදට  

යහතා නි ශදෝජිතදන්ත හවටිදට අපි ශ ඔ ණට අණශගා දල යු්ශ් 

එතවාට ශාලශ යි කිද ල විශ රෂශදන්තය ශයතවාදී  සහිප් 

ේණා ල.  

ශ ඔ වි ලදශයදී අද අශප යන්තත්රීුයන්ත ල විවිධ අදහත්ර ශදෝතාල 

මස්රිප් ේණා ල යය දවක්කයේල. අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල කි  ල   

ශහක්කයටදලණ 311ේ ූමමි ප්රයලමදක්කය ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  ට ශ න්ත 
ේළලද කිද ල.  ශහක්කයටදලණ 311ේට ශ ායය පරීක්කයෂමදක්කය 

පව ව් ජ ලද කිද ල යන්තත්රීුයල විවිධ ේලණමල මස්රිප් ේළල. 
ත ් යන්තත්රී ුතන්ත කි  ල  ශබලශහලය ක්කයෂණිේ   ා 

ත්චිණක්කයෂමදට අයිතිස ම් ඔ නිදහත්ර ේණශගා තිසශබා ලද කිද ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි   ා ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ  ශ ඔ ම් ඔ නිදහත්ර ේණන්තා 0166.15.6  ශ නි 

දල මස්රිප් ේණ  ශ,ඛ්ාද යල ත්ු  තිසශබා ල. එශහය ා ඔ  
ණතදන්ත හවටිදට අපි සදආයශදාල දලදේ ශ  ල  මස්රිදට අණශගා 

ආ  ේලණමල ක්කය ශ ඔේ. ප නකවද ණතද ශ න්තා  ළු න්ත  විවිධ 

ශේ පල ා නිශදෝජිතදන්ත ශ න්තා  ළු න්ත  ශ ඔ ේලර්ලදදට 
දලදේශ  ල තිසශබා ල. ඒ සදආයශදාල ශ ඔ  යලපෘතිසදට ත්හශදෝගද 

දී ල  අද ශ ඔ ශ ා ශේලට ශ ඔ ත්යලගයට ශ ඔ  යලපෘතිසද ප ණන්තා 
 ළු න්ත ත්් දට  ඒ ත්යලගයට ක්රිදල්යේ ශ න්තා  ළු න්ත 

තවාේට අණශගා සවි, ල තිසශබා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ශ ඔ ේලණමල  මස්රිප් 

ේණන්තා යල ්බුයලශ  අ ත්ණද ම, ා ල. ශ ඔ ිපිද මස්රිප් 

ේණ ල තිසශබන්තශන්ත ශත්රාලණ්ා  ස්ත්ල  ා නි ධලරි. ශයද ශතයෂරා 
නිශදෝතය  ා ත්චිණක්කයෂේට මස්රිප් ේළ ිපිදක්කය. 0166.15.6  

ශ නි දලයි ශ ඔ ිපිද මස්රිප් ේණ ල තිසශබන්තශන්ත. ශ ඔ ිපිශය  ශ ඔ 

විධිදට කිද ල තිසශබා ල.  

''ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල ත්චිකීර්ලමද හල අදලළ  යලපෘතිසද ත්ඳහල 

 ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  ත්ු ම් ඔ නිදහත්ර කිරීය. ශයය  

ේුතම   මූිේ  නිර්ලශේ  ශාලේළ අතණ  ප න  ේර්ලයලන්තත ල ල 
ත්චිකීර්ලමද ත්ඳහල පයමක්කය  යලපෘතිසද ත් ඔබන්තධශදන්ත පූර්ල  

 ේයතල අධයදාශදන්ත ප න  ශහක්කයටදලණ 011ේ බි ඔ ප්රයලමදක්කය 
නිදහත්ර කිරීයට අප ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  එේෙතල  පළේණ සත.''  

ශයශහය කිදන්තශන්ත 0166දී - [බලධල කිරීයක්කය]  
 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 

ගු පත්නුක විදානගමපේ මහතා  
(மொண்புமிகு மதனுக விதொனகமமக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

යය ්බුයලට බලධල කිරීයක්කය ශාලශ යි ේණන්තශන්ත. ්බුයලට 

 ලර්ලතල සද, ය  වබි ල තිසශබා ල. ාමු්  අපි ්බුයලට 

ශදෝතාල ේණා ල  ගයට කවහි, ල ශ ඔ පරිත්ණද නිරීක්කයෂමද ේණමු 

කිද ල. යහ වි ත්චි ර්ලධා හල පරිත්ණ නිශදෝතය අයලතය ණදල 

විධිදට ්බුයල ඒ නිරීක්කයෂමද ේණන්තා දන්තා එන්තා. එතශේලට 

්බුයලට  වටශහයි අපි ශ ඔ කිදා ශේ  ගශ ඔ මිනිත්ර න කිදා ශේ 

ශයලේක්කයද කිදා එේ.-[බලධල කිරීයක්කය]  

 

ගු අනුරාධා ජයරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

  ් බුයල කිදා ේලණමල  හරි. ාමු් ආශදෝතාදක්කය  ණට 

ුළට එාශේලට  ශ්ල ර්ල මිිදා 650ක්කය ශ ඔ ණට ුළට එා 

ශේලට  ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ටිේ හදන්තා දාශේලට  එතවා 

තිසශබා ම් ඔ ශහක්කයටදලණ ශදේ ගමශන්ත අශප ශගලවි 

යහ් ුතන්තට ශදාශේලට  -අක්කයේණ ින්ත ග්ශතල් 4.9ක්කය- තයයි 

ශ ඔ ප්ර රා සතිස ේණන්තශන්ත. ශ ඔ අක්කයේණ 4.9න්ත අක්කයේණ හතණේ  

උක්කය  ගල ේළ යුුයි කිද ල විතණයි අපි ශේලන්තශේස දයන්තශන්ත. 

මතිසරි අක්කයේණ 1.9  ඒ කිදන්තශන්ත පර්ල ත්ර 651ේට ආත්න්තා ූමමි 

ප්රයලමදකින්ත පර්ල ත්ර දහදක්කය ශදා ල ශ  හදල ගන්තා. මතිසරි පර්ල ත්ර 

ප්රයලමශය ඒ ශගල, න්තට අ  ය ශ ා්  ා  ගල ක්කය ේණ 

ගවනීශ ඔ හවකිදල  තිසශබා ල; ශ ා් අුුත ශ්ෝග නිෂරපලදාද 

කිරීශ ඔ හවකිදල  තිසශබා ල; ශ ා් අයතණ ආදලද ඔ සතිස ේණ 

ගවනීශ ඔ හවකිදල  තිසශබා ල. ඒ නිත්ල  අපි ශ ඔ ේථාල ේණන්තශන්ත ඒ 

තාතල ට අයතණ ුතපිද, 41 111ේ විතණ ආදලදයක්කය  බන්තා 

 ළු න්ත ්රයශ දදක්කය පි පබඳ යි.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි   ශ ඔ ගවා අපි තර්ලේ-විතර්ලේ 

ේළ යුුයි. ඒ පි පබඳ ප්ර රාදක්කය ාවහව. හවබවයි  ශ ඔ සදආය ශේ , 

ශාලශ ා තවාට අපි ේටයුු ේණා ල ා ඔ  සශයරිේලුව ශ්ල ර්ල 

මිිදා 650ක්කය එා ශේලට ඒේට පයින්ත ගහ ල එ පදට දලා ල ා ඔ 

ශයලේක්කයද අපි ේණන්තශන්ත? අපි ේථාල ේණා ල අපි ේණ  

ශේ , ින්ත  වහණු ඒ ල ගවා. අපි ේථාල ේණා ල  අපි ේණ  

ඒ ලයින්ත  ල්  බා ත්් ද  පි පබඳ . හවබවයි  ශ ඔ විශේ  

ආශදෝතා සද,   එන්තශන්ත  අ  ය    ලර්ලතල ේවඳ  ල  අ  ය 

 ේයතල අධයදා  ේණ ලයි.  

 ා ත්චිණක්කයෂම ශදපලර්ලතශ ඔන්තු  ත්ු  තිසශබා ම් ඔ පි පබඳ 

ශ,ඛ්ාද යය සභාගත* ේණා ල  මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි.  

2011 සට සදආය ශදාලය ශ ඔ  යලපෘතිසදට එේෙතල  පළ 

ේණ ලයි  අද ශ ා ශේලට ශ ඔ ත්් දටඅණශගා සවි, ල 

තිසශබන්තශන්ත.  

පලරිත්රිේ සගවයී ඔ පි පබඳ  ලර්ලතල  පි පබඳ  අශප 

යන්තත්රීුයන්ත ල අදහත්ර මස්රිප් ේළල. පලරිත්රිේ බ පෑ ඔ පි පබඳ 

සගවයී ඔ  ලර්ලතල ක්කය ේවඳ  ල  ඒ ේමිටු ප් ේණ ල අ  ය 

නිර්ලශේ   බල ගවනීශ ඔ  ව් ේටයුු ආණ ඔ් ේණ ල තිසශබන්තශන්ත 

0118  ර්ලෂශයදීයි. එශහයා ඔ  දීර්ලඝ ේල දක්කය තිසත්රශත්ර සදආයශදාල 

ශ ඔ  යලපෘතිසද ශ ුවශ න්ත එේෙතල  පළ ේණ ල තයයි  මස්රිදට 

අණශගා සවි, ල තිසශබන්තශන්ත. ශ ඔ ශ ාශේලට ශ්ල ර්ල මිිදා 

051ට  වඩි ප්රයලමදක්කය අශප ණටින්ත පිටතට දා ල. ප නකවද 016  

අවුුතේද ග්ශතල් සශයරිේන්ත ශ්ල ර්ල මිිදා 341ේ මුද ක්කය 

පිටණට  ට කවහි, ල තිසශබා ල  ීදනි ආාදාද කිරීය ත්ඳහල. සයි 

අපි විශේශීද ත්යලග ඔ ටිේ ශපලශහලත්් ේණන්තා ේටයුු 

ේණන්තශන්ත? සයි අපි ශ ඔ ීදනි ආාදාද කිරීය  වනි ේලණමල ේට 

අශප ණශට් තිසශබා ත්,ි ත ් පිටණටට ද න්තශන්ත? ශ ඔ 

ේර්ලයලන්තත ල ලශ න්ත ීදනි නිෂරපලදාද ේණා ශේලට අශප ණටට 

895 896 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිිපපත් පනාකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 

[ගුත  අුවණලධ තදණ්ා  යහතල] 
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අ  ය ප්රයලමශදන්ත සදදට 64ේ  අ  යතල  ත් ඔපූර්ලම ේණ 

ගන්තා අපට  ළු න්තේය  වශබා ල. අපි ශ ඔ කීදක්කය ගවාද ේථාල 

ේණන්තශන්ත? ශ ඔ  හණහල සශයරිේන්ත ශ්ල ර්ල මිිදා 06ක්කය ණට ුළ 

මතිසරි ේණ ගන්තා අපට  ළු න්තේය  වශබා ල. [බලධල කිරීයක්කය]  

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 
නැඟී සිටිප ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු අනුරාධා ජයරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගුත යන්තත්රීුයනි  යට ශබලශහලය ීදමිත ේල දක්කය තිසශබන්තශන්ත. 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

්බුයල කිදා ේලණමල  හරි. ීදනි  ට සශයරිේන්ත ශ්ල ර්ල 

මිිදා 311් - 411් අතණ මුද ක්කය  වද ශ ා ල. ඒේ ශහලදන්තා 

 ළු න්ත. දවාට තිසශබා factories හතණට අක්කයේණ 05 111 ගමශන්ත 

අක්කයේණ  ක්කයෂදක්කය තිසශබා ල. ඒ ල ත්ඳහල උක්කය ප්රශේද ශගශාන්තා; 

පර්ලශයෂම ේණන්තා. අක්කයේණදකින්ත නිෂරපලදාද ේණා උක්කය 

ප්රයලමද ශයට්රික්කය  ශටලන්ත සදදට ශගාලශ ල්  ණටට අ  ය ත්යත්රත 

ීදනි ප්රයලමද නිෂරපලදාද ඒ factories හතශණන්ත නිෂරපලදාද 

ේණන්තා  ළු න්ත. 

 

ගු අනුරාධා ජයරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගුත යන්තත්රීුයල  ශබලශහලය ශහලඳයි. ේථාල ේණා ශේලට අදහත්ර  

ශදෝතාල ා ඔ බහතණදක්කය තිසශබා ල. ඒ ශදෝතාල ්ද විධිදට 

මස්රිප් ේණන්තා් පහ නයි. හවබවයි  ඒ ශදෝතාල ශපලශළලශ  

ක්රිදල්යේීය  දථාලර්ලථාදක්කය ේණ ගවනීය පි පබඳ  තයයි අපට 

ප්ර රාද තිසශබන්තශන්ත.  

ගුත යන්තත්රීුයනි   ත ද පි පබඳ ප්ර රාද බණපතළ ප්ර රාදක්කය 

කිද ල දවන්ත ේථාල ේළල. හවබවයි ී  ගල ් එක්කයේ ත්චිත්න්තදාද 

ේළලය හශදන්ත එේේ  ුණ ප්රයලමදක්කය තයයි උක්කය  ගල ට අ  ය 

ේණන්තශන්ත. අද අපි ේණ ල තිසශබන්තශන්ත අශප ශගලවි තාතල  අත්ණම 

ේණා එේ. ස්ශාන්ත ස්ා ්වුන්ත අත්ණම කිරීයයි අපි ේණ ල 

තිසශබන්තශන්ත.  

ගුත යන්තත්රීුයනි  ්බුයල 0165  ත්ශර්ල ත්චිඛ්යල ශ,ඛ්ා 

අණශගා බ න්තා. ශ ඔ ණශට් ී නිෂරපලදාද ශයට්රික්කය ශටලන්ත මිිදා 

4.3යි. හවබවයි ණශට් අ  යතල  ශේලපයමද? ශයට්රික්කය ශටලන්ත 

මිිදා 3.5යි. සයි  අපි ශ ඔ අයතණ ප්රයලමදක්කය නිෂරපලදාද 

ේණන්තශන්ත? ී ටිේ විකුණාමල ගන්තා බවුත  ී ශගලීන්ත හන්තස් ගලශන්ත 

බවහව ල උප ලත් ේණා ල. පලණ , ගලශන්ත බවහව ල දා ල  ී ටිේ 

විකුණාමල ගන්තා බවුත . හවබවයි අපි කවහි, ල කිදා ල  ී  ගල 

ේණන්තා  ඒ ත්ඳහල අ  ය බීත ටිේ ශදන්තා  ඒ ත්ඳහල අ  ය 

ශපලශහලණ ටිේ ශදන්තා කිද ල. ී ශගලීන්ත  ක්කයතිසය් ේණන්තා 

කිද ල අපි -ශේ පල ා නිශදෝජිතයින්ත- කවහි, ල ේථාල ේණා ල. ඒ 

ේථාල කිරීය ු පන්ත ශයලේක්කයද ේණන්තශන්ත? ඒේ තමුන්තශ  

ශේ පල ාදට ශහලඳයි. හවබවයි අණ අහිචිත්ේ  අත්ණම ශගලීන්ත 

අන්තත අත්ණම ේණ ල විාල  ේණා එේ ශාලශ යිද  ඒ යඟින්ත අපි 

ේණන්තශන්ත? හවබවයි අද ශ ඔ උක්කය  ලේද  ගල කිරීය ුළ ්වුන්තට 

ආදලද ඔ  බල ගන්තා  ළු න්ත ්රයශ දදක්කය නිර්ලයලමද ේණ ල 

තිසශබා ල. අද අශප ග ඔශපලළ ප්රශේ දට දන්තා. ග ඔශපලළ 

ප්රශේ ශය ශදලණග   ත්යට දන්තා. ශගෝ ල  ගල ේණා ල. 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ශගෝ ල  ගල ේණා ේල දට 

ශගෝ ල කිශ ෝ  ුතපිද, හතට විකුණාමල ගන්තා බවුත  ්වුන්ත අන්තත 

අත්ණම ශ ා ල. දඹු, ට අණශගා කවහි, ල විකුණාමල ගන්තා 

බවුත  පලශර්ල හ  ල එා අ ත්රථාල අාන්තතයි  අප්රයලමයි.  විය් 

පව්තට දන්තා.  විය් ප්රශේ දට කවහි, ල බ න්තා. අ   ගල 

ේණා ේල දට ශයලේක්කයද ේණන්තශන්ත? දලදට අ   ගල ේණා ල. 

යට ශහලඳට යතේයි  0164 පළල් ත්්ල යවතිස ණමද එා ශේලට 

අපි  විය් ආත්ාද ්ලණ  ේටයුු ේළල. එදල අපි ශයලේක්කයද 

ේශළර? ඒ මුළු අ  ශතලගදය ත්ශතලත් හණහල මි දී ගන්තා ේටයුු 

ේළල. හවබවයි අ ත්ලාශයදී අ  ටිේට ශයලේක්කයද වුශ්? ණතදන්ත 

හවටිදට අපට තල ේලිේ පව වත්රතණ ශදලදන්තා  ළු න්ත. හවබවයි 

අපි ඊට  ්ල දීර්ලඝ ේලීා විත්ඳුයේටයි දල යුු  තිසශබන්තශන්ත. 

අද  අශප ශගලවිශදකුණාට ශහක්කයටදලණ ශදේක්කය -අක්කයේණ 4.9ක්කය- 

ශදා ශේලට විුතේධ ශ න්තා  ළු න්ත ේලටද? අශප ශේශාක්කය අශප 

ම් ඔ ශේලටත්ක්කය අණශගා  ඒ ම්ය ත්චි ර්ලධාද ේණශගා  තමුන්තට 

අ  ය ේණා පරිත්ණද ශගල් ාෙල ශගා ස්යුණු ශ ා ශේලට  

ඒේට විුතේධ  අපි ේථාල කිරීය කිසය ල ක්කය ාවහව කිදා එේ යය 

ශයතවාදී විශ රෂශදන්තය සහිප් ේණා ල. අශප  නශ ඔධල ජී. 

තදශත්රා නිශදෝතය සයතිසුමිද ටිේේට ේින්ත ශ ඔ ත්්ලශ  

හිටිදල. එුමිද යල එක්කයේ කි  ල  එදල පව, ්ත ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ් ේණා ශේලට එුමිද් කවහි, ල 

උේශඝෝෂමද ේළල කිද ල. ඒ  යලපෘතිසද ාතණ ේණන්තා කිද ල 

උේශඝෝෂමද ේළල කිද ල කි  ල. හවබවයි අවුුතු ශදේ-ුාක්කය 

කවදලට පත්රශත්ර තයයි ඒශක්කය  ලසද ශ්ුතශ් කිද ල කි  ල. ඒ 

තාතල  ඒශේන්ත ජී ් ශ ා ශේලට  ඒශේන්ත ආදද ඔ  බා 

ශේලට තයයි ඒ සදආය ේලණමල පි පබඳ  දවා ග්ශ් කිද ල 

එුමිද යල එක්කයේ කි  ල. ඒේ තයයි දථාලර්ලථාද.  

රිදීයලිදේද කිදන්තශන්ත අද ශ ඔ ණශට් තිසශබා අතිස ුෂරේණ 

ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්දක්කය. ඒ ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ 

ශේලට්ාලත්ද ස්යුණු ේණන්තා අපි ේටයුු ේළ යුු  තිසශබා ල. 

ශබලශහෝ විට අද ශේ පල ා අධිේලරිශය මන්තා සදආය ශදාලය 

විවිධ තර්ලේ විතර්ලේ මස්රිප් ේණා ල. උයල ්ද  යලපෘතිසද 

පි පබඳ  ප්ර රා සතිස ේණා ල. ඒේ ස්ත. හවබවයි ඒේ ුතපිද, 

බිිදා 57ේට  ්ල  විදද ඔ ේණ   යලපෘතිසදක්කය. අපට ආපත්රත්ට 

දන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. ශ ඔ ණශට් අහිචිත්ේ මිනි නන්තශ  

ුතපිද, බිිදා 57ක්කය අපි ඒ  යලපෘතිසද ශ ුවශ න්ත ආශදෝතාද 

ේණ ල තිසශබා ල. ඒ මුද ට මුුත ටිේ් දල ල ඒ  යලපෘතිසද 

අ ත්න්ත ේණා ල ශ ුව ට අපට ආපත්රත්ට හවරි ල දන්තා 

 ළු න්තේයක්කය ාවහව  මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි.  එය 

 යලපෘතිසද අ ත්න්ත ශ ා ශේලට  අිශේලටආණ ත ල දට  ුණ 

ටිේ කවහි, ල  වශටා ශේලට  ශයලමණලග   ගල ේණන්තා බවරි 

වි ල  අක්කයේණ ප්රයලමදක්කය  ගල ේණන්තා පටන්ත ගන්තා ශේලට  

හඳපලාලග  ත ල දට  ුණ ටිේ කවහි, ල  වශටා ශේලට  

හඳපලාලග  ත ල ද පිරි ල  ගල ේණන්තා පටන්ත ගන්තා ශේලට  

ඒශක්කය ප්රශදෝතාද ගන්තා ශේලට තයයි ඒ තීන්තු තීණම ග්ත 

ශේ පල ා ාලදේයින්ත සුළු සදආය ශදාලට පින්ත ශදන්තා ේටයුු 

ේණන්තශන්ත.  

එදල ශපල,ශගල,   යලපෘතිසද ේණේදී ශයලේක්කයද වුශ්? 

ශපල,ශගල,   යලපෘතිසද ේණා ශේලට  ශපල,ශගල,ශ, tunnel 

එේ හදා ශේලට   ුණ ාවතිස ශ ා ලද කිද ල මිනිශප ශගලීන්ත 

උප ලත් ේළල; උේශඝෝෂම ේළල. ශපල,ශගල,  ශ ,  

  ණ ා ල කිද ල ශේ පල ා අධිේලරිශය සතව ඔ ාලදේයින්ත එදල 

කි  ල. හවබවයි මිනිශපට  ුණ ාවතිස වුමලද? එශහය  ුණ ාවතිස 

ශ  ල ාවහව. අද මිනිශප anicut එේ මීය ටණ 3.5ක්කය උත්රත්ා ල. අද 

897 898 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

ශයලේක්කයද  ත්රිකුණාමලය ශදන්ත කිදන්තශන්ත? ත්රිකුණාමලය ශදන්ත තර්ලේ 

ේණා ල  ඒ anicut එේ මත්රීදය ුළ ත්රිකුණාමලය ශය  ගල බි ඔ ටිේ 

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය අත්ලර්ලථාේ ශ ා ලද කිද ල. හවබවයි අපි 

ශබලශහලය පවහවස්ි  කිදා ල  එශහය වුශමල් මිනිශප anicut 

එේ   ණ න්තා සද දහත්ර ගමාක්කය එතවා මන්තා ල  බද ශ න්තා 

ශදදක්කය ාවහව කිද ල  මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි.  

සදආය  යලපෘතිස ආණ ඔ් ේණා ශේලට  ශ ඔ සදආය  යලපෘතිස 
ේණශගා මස්රිදට දන්තා හදා ශේලට  ඒේට ශ ෝදාල ේණ ල  
ඒ ල විාල  ේණ ල  ඒ ල ාවතිස ේණා එේ ශාලශ යි අපි ේළ යුු  
තිසශබන්තශන්ත. අශප තර්ලේද විද යු්ශ් ඒේ  ්ල් ශහලඳ විධිදට 
හ නුත ල ගත යු්ශ් ශේලශහලයද කිදා ේලණමල  පි පබඳ  
විතණයි. අපට ශ ඔ ආශදෝතා ාවතිස ේණ ගන්තා බවහව. අපි එශහය 
ේණ  ේල දක්කය තිසබුමල. අපි සදආය ශදාල එශහය ේණ ල ශ ඔ ණට 
අගලධදට අණශගා කවහි, ල තිසශබා ල. හවබවයි ශ ඔ ආශදෝතා 
ාවතිස ේණශගා ශ ඔ ණට මස්රිදට අණශගා දන්තා  ළු න්තේයක්කය 
ාවහව.  ණට ුළ ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  සතිස ීය් එක්කයේ ඒ 
ප්රශේ ද ුළ දහත්ේට එහල කවද ඍජු රැකිදල අ ත්රථාල ත්චිඛ්යල ක්කය 
සතිස ශ යි කිද ල අපි වි ර ලත් ේණා ල.  ්ර රැකිදල අ ත්රථාල් අතිස 
බහතණදක්කය සතිස ශ ා ල. ඒ  ලශ ය  රිදීයලිදේද ප්රලශේශීද 
ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද ග්තලය   අද  ා ත්චිණක්කයක කත  ප්රශේ    
ශහරන්ත ශගලවිතවන්ත ේණා ශගලීන්ත වි ල  ප්රයලමදක්කය සටිා ල.   
හවබවයි  ්වුන්ත කවහි, ල ේව ෑ ට ේණා හලනි පි පබඳ  ත්යහණ 
ශ  ල ට ේථාල ේණන්තශන්ත ාවහව. ්වුන්ත කවහි, ල ඒ ප්රශේ    
ේණා හලනිශදන්ත ශ න්තශන්ත ශයලේක්කයද කිදා එේ පි පබඳ  
ේවුුත ් ේථාල ේණන්තශන්ත ාවහව. හවබවයි  ශය වනි  යලපෘතිසදක්කය  
ේණ ල ද ඔ කිස ප්රතිස ල්දක්කය ශදන්තා හදා ශේලට තයයි සදආය 
ශදාල ශ ඔ පි පබඳ  ේථාල ේණන්තශන්ත.  එහි අා ත්ණශදන්ත  ගල 
ේණා ේ්්ලද ඔ නිදයලුවකූ  ේණන්තා් ශ ඔ ේටයු්ත ුළ 
අපට  ළු න්තේය  වශබා ල.  එය මස්රිප් ේණ  ේවබිාට් 
පත්රිේලශ  පළමු වනි ේලණමල  හවටිදට අතිසගුත තාලධිපතිසුයල 
ශබලශහලය පවහවස්ි  ත්ඳහන්ත ේණ ල තිසශබා ල  දවාට  ගල ේණා 
ේ්්ලද ඔ  ට ප්රමුඛ්තල   බල දී ල ශ ඔ උක්කය  ගල  ත්ඳහල  
ශහක්කයශටදලර්ල ශදේේ ම් ඔ ප්රයලමදක්කය  බල ශදන්තා කිද ල. ඒ 
අුව  ග්තලය එය ප්රශේ ශය ජී ්  ා අතිසබහතණ ප්රයලමදේට  
 ලස රැත්ක්කය අ්ශ ා ්රයශ දදක්කය බ ට ශයද ප් ශ ා ලයි 
කිදා එේ විශ රෂශදන්තය යතක්කය ේළ යුු ශ ා ල. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත නිශදෝතය සයතිසුයනි  දවන්ත අ ත්න්ත ේණන්තා. 

 
ගු අනුරාධා ජයරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ශහලඳයි  මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි. යල දීර්ලඝ   ශදන්ත 
ේථාල ේණන්තා බ ලශපලශණල්ු  න්තශන්ත ාවහව.  ශ ඔ  යලපෘතිසද 
ක්රිදල්යේ ීය් එක්කයේ අපට ඒ ප්රශේ  ාෙල සටු න්තා හවකිදල  
 වශබා ල. විශ රෂශදන්තය උයල ්ද  යලපෘතිස  යහ වි 
අයලතයලචි ද හණහල ක්රිදල්යේ  ා දව වන්තත  යලපෘතිස සද,  
හණහල  තාතල ට  වඩි ත්හා ප්රයලමදක්කය ත් ත්න්තා අපි 
බ ලශපලශණල්ු ශ ා ල.  ේඩිා ඔ යහ වි  යලපලණදට පත්රශත්ර 
ශ ඔ ේල ශය තයයි  යහ විද හණහල  වඩිය  යලපෘතිස ප්රයලමදක්කය 
ක්රිදල්යේ ශ න්තශන්ත.  එය  යලපෘතිස ප්රයලමද අ ත්න්ත  ා ශේලට 
ශ ඔ  ගල න්ත එක්කයේ ජී ්  ා ශගලවි තාතල ට ත  ත ්  වඩි 
ත්හා ත් ත්න්තා ශබලශහලය පවහවස්ි  අපට  ළු න්තේය 
 වශබා ලද කිදා ේලණමද් යතක්කය ේණමින්ත යල නිහඬ ශ ා ල. 
ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබලශහලය ත්රුතිසයි.  

මීය ළෙට  ගුත විජිත ශබ්ලුතශගල් යන්තත්රීුයල. ්බුයලට විාලඩි 

හදේ ේල දක්කය තිසශබා ල. 

 
[අ.්ල. 4.65] 

    

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ශපෞේගිේ ත්යලගයේට 

ශයලාණලග  හල බිබි  ප්රශේ    ම් ඔ  බල දීය පි පබඳ  ත්්ල  

ේ, තබා අ ත්රථාලශ  ශගාල  ශදෝතාල  පි පබඳ  ේුතණු 

ේලණමල ශබලශහලයදක්කය මස්රිප් වුමල. ශේලශහලය වුම් යය් 

ශ ඔ පි පබඳ  ේලණමල කිහිපදක්කය යු ේණන්තා බ ලශපලශණල්ු 

 ා ල.  

ගුත  ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය සයතිසුයල 0117දී 

ශ ඔේට විුතේධ වුමල. එුයල ඒ ේල ශය ශ ඔ ත්්ලශ  කිදල  

ේලණමල ක්කය යතක්කය ේණමින්ත යල ේථාල  පටන්ත ගන්තා ඔ. එුයල ඒ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත  ශ ඔ ත්්ලශ දී ේළ ේථාල  0117 ජූි 67 වනිදල  

හවන්තත්ලඩ්  ලර්ලතලශ   95  වනි තීුතශ  ශයශත්ර ත්ඳහන්ත ශ ා ල: 
 

 "... ප්රශේ ශය යහතාතල ට හලනිදක්කය වුමල. අද උක්කය  ගල  ාවහව. ාව ත 

 තල ක්කය උක්කය  ගල  පටන්ත ග්ශතල් ශ ඔ ප්රශේ දට අින්තශගන්ත සු  ා 

හලනිද කිසය ශේාකුණාට ා ් න්තා බවහව ගුත නිශදෝතය 

ේථාලාලදේුයනි. කිසය ශේාකුණාට ා ් න්තා බවහව."   

එුයල එදල ේණ  ේථාලශ  ශේලටත්කුණායි යල ශ ඔ ත්ඳහන්ත ේශළර.  

ඊළෙට එුයල කිදල තිසශබා ල  "...අපි උක්කය  ගල ට ුව නු න 

ප්රශේ දක්කය ශදන්තශන්ත. ඊට කිස ශත්ර්ය  නු න ාවතිස ප්රශේ දකුණායි 

ශදන්තා දන්තශන්ත" කිද ල.  එහි ත ුණට් ශයශත්ර ත්ඳහන්ත 

ශ ා ල : 

 "...යල විශ රෂශදන්තය ත්ඳහන්ත ේණන්තා ඕාෑ  ශ ඔ ප්රශේ ද යහල 

පරියලම වි ල  ඖෂධ  ාදක්කය තිසශබා ප්රශේ දක්කය. ශ ඔ ඖෂධ  ාද 

ාලය,්ද  නි,ග  පව්තට ශයන්තය සකිරිදන්තකුණාඹුණ පව්ත  ශදහිගය  

බුආයගහ පඳ දාලස් ප්රශේ   ට  යලපත ශ  ල තිසශබා ල.  ා ත්චිණක්කයෂම 

ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ ුව් -ේව ෑ ශදපලර්ලතශ ඔන්තුශ ුව්- ශ ඔ ප්රශේ දට 

අත තිසදන්තා එපලද කිදල නිශදෝග දී ල තිසශබා ල."   

ඊළෙට   එය හවන්තත්ලඩ්  ලර්ලතලශ ය 9   වනි තීුතශ  එුයලශ  

ේථාලශ   ත ුණට් ශයශත්ර  ත්ඳහන්ත ී තිසශබා ල: 

 "යය ද ත්ර කිහිපදේට මත්රශත්, ල සටිශය යහිදචිගාද ප්රශේ ශය. 

යහතාතල  ත්ෑශහා   ශදන්ත ශ ඔේට විුතේධයි. ශයලේද  අ්දවකීයක්කය 

 බල තිසශබා නිත්ල. ශ ඔ උදවිද අ්දවකීයක්කය  බල තිසශබා ල ..."  

මතිසන්ත ඒ විධිදට තාතල  පව්ශ් මඳශගා ේථාල ේණ  

 ක්කයෂරයන්ත ශත්ශාවිණ්ා යවතිසුයල අවුුතු 61ේට විතණ පත්රශත්ර  

අද කිදා ල  එුයල ඒ ත් ඔබන්තධශදන්ත අධයදාදක්කය ේළලද  එදල 

තයන්ත දණ  යතද  වරැස්යි කිද ල.  හවබවයි   ත  අවුුතු පහකින්ත  

ශ ඔ  යලපෘතිසද  අත්ලර්ලථාේ වුශමල්  එුයල එදලට කිදන්තා 

 ළු න්ත   "යල දවන්ත අධයදාද ේණ තිසශබා ආේලණදට යල එදල ග් 

තීන්තු ්  එදල ආ  නිගයාද්  වරැස්යි කිද ල යට දවන්ත 

ශ්ශණා ල" කිද ල.   

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  එුයල අියචිේ් ගවා් ේථාල 

ේළල. ගුත ශ්ුවේ විදලාගයශ  යන්තත්රීුයල ඒ ත් ඔබන්තධ ඡාලදල 

899 900 

[ගුත  අුවණලධ තදණ්ා  යහතල] 



2017  යවයි 05  

රූපදකුණා් අද ත්්ලගත ේළල. ගුත  ක්කයෂයන්ත ශත්ශාවිණ්ා ණලතය 

අයලතයුයල් එදල අි ගවායි කිද ල තිසශබන්තශන්ත.   "උක්කය ේන්තා 

අි එා ල. ඒශේන්ත වි ල    ශදන්ත ප්රශේ ශය යහතාතල ට 

හලනිදක්කය වුමල. අද උක්කය  ගල  ාවහව" කිද යි එුයල එදල කිද ල 

තිසශබන්තශන්ත.  මතිසන්ත ශ ඔ විධිදට එුයල ශ ඔ ගුත ත්්ල ට මස්රිප් 

ේණ  ේුතණු ේලණමල අවුුතු කිහිපදකින්ත එුයලටය අයතේ 

ශ ා ල.   ඒ නිත්ල අපට ශ ඔ  යලපෘතිසද ගවා ස්තටය ත්වේදක්කය 

තිසශබා ල.   

අතිසගුත තාලධිපතිසුයල හෙක්කය ශ  ල ට තාතල ශ  හඬට 

ේන්ත දී  අ ත්රථාල තිසශබා ල. මන්ත එක්කය ේලණමදක්කය යල යතක්කය 

ේණන්තා ඔ.  යහබවචිකුණා බවඳු ඔේණ  චි ලශ න්ත ප න  හිට  යහබවචිකුණා 

අධිපතිසුයල ය ාව ත ප් ේණන්තාට ගුත අ්ලයලතයුයල ශ ලකුණා 

අණගළදක්කය ශගා කවදල. හවබවයි  ්හශ  කීයට සහ ඔේන්ත ශදන්තශන්ත 

ාවතිස  එුයල අර්ලජුා යශහරන්තද්රන්ත යහබවචිකුණා අධිපතිසුයල   ම ් 

ේළල. ඒ  ලශ ය  චි ල  ූවෂම ශ ෝදාල එ, ීය නිත්ල සයතිස 

ය්් ද ශ ාත්ර ේළල. විශ රෂශදන්තය ූවෂම ත්හ  චි ල පි පබඳ 

ශ ෝදාල එ, ීය නිත්ල ගුත මුද, අයලතයුයලශගන්ත එය 

අයලතයධුණද ශ ාත්ර ේළල.  

 යට යතේයි  ශ ලතරැයි පතේ මි   වඩි ේළලට පත්රශත්ර 

ශ ලතරැයි ය්් දට ත්හ ණතදට  වශබා ආදලදය ගවා 

ශාලසතල එුයල ඒ තීණමද් ශ ාත්ර ේළල. එය නිත්ල රිදීයලිදවේද 

ප්රශේ ශය ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය මස්කිරීයට ශගා සතිස තීන්තු  

ශ ාත්ර ේණගන්තා  ළු න්තේය  වශබයි කිද ල හිතන්තාට් 

 ළු න්තේය තිසශබා ල. විශ රෂශදන්තය  ර්ලතයලාශය පව, ්ත 

ත්හ ශත් මග  ප්රශේ  ගවා අපට අ් දවකී ඔ තිසශබා ල. 

පව, ්ත ප්රශේ ශය තිසශබා තාල ලත් සුළට කවදලය - ඒ 

ග ඔයලා සුළට කවදලය - උක්කය  ගල ට ශදලමුශ  ල සටිා මිනි නන්ත 

විඳිා ුේ අපට පවහවස්ි  ශපශාා ල. ඒ අදට ත ද ාවහව  

ේන්තා ාවහව  එස්ශාදල අ  යතල න්ත ත්ඳහල අ  ය ආදලදය ාවහව  

දුත න්ත පලත්,  ට ද න්තා විධිදක්කය ාවහව  ශබශහ්-ශහර් ගන්තා 

මුද, ාවහව  අශාක්කය පව්ශතන්ත  කුණාගු ශණෝග  ට ශගලුුත 

ශ  ල. ඒ  ලශ ය  ,අි තර්ලතා  ට් මුහම ශදා ල. අපි යලත් 

ුා හතණේට ත්වණදක්කය ් අිශදක්කය ගහ ල යණමදට ප්වුණු 

ශේශාකුණාශ  ශගදණට දා ල  ඒ සේධිද බ න්තා. එශහය බවආය ලය 

ශයහි ත්වබෑ ත්් ද අපට ශපශාා ල. හරිදට උක්කය 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට උක්කය ද්්ක්කය දව ඔයලය අ ත්ලාශය එා ශණලඩ්් 

 ශ  තයයි ඒ උක්කය  ගලශ  ශදදී සටිා මිනි නන්තශ  ජී ා 

ත්් ද. ශත් මග ් එශහයයි. ශත් මග  එක්කයතණල ්ලය 

නි ධලරි  ත්යක්කය තිසශබා ල  මුුමිණිගය කිද ල. එය  ත්ශ ඔ 

බණපතළ විධිදට  කුණාගු ශණෝීන්ත මන්තා ල. එශහය බවආය ලය ඌ  

පළලශ් අි ප්ර රා  දරිද්රතල   ඒ  ලශ ය විවිධ  ජ ත්යලත ආර්ල ේ 

ගවටආය උක්කය  ගල   වඩි   ශදන්ත සතිස පව, ්ත ත්හ ශත් මග  

ආශ්රිත ප්රශේ    අපි දකිා ල. අපට ඒශක්කය අ් දවකීය තිසශබා 

නිත්ල - අපට අ,   ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද තයයි 

රිදීයලිදවේද කිදන්තශන්ත. රිදීයලිදවේද කිදන්තශන්ත ස්තටය 

දරිද්රතල  පව්ශතන්ත  චිේලශ  ශද වනි තවාට සතිස ප්රලශේශීද 

ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ද. උක්කය  ගල  කිදන්තශන්ත ශයලේක්කයද කිද ල ඒ 

ප්රශේ ශය තාතල  අ් දවකීශයන්ත දන්තා ල. ඒ නිත්ල තයයි ඒ අද 

නිතණය කිදන්තශන්ත  උක්කය  ගල  ාවු  අපට බ් මරිඟු  ගල  

ශදන්තා  ාව්ා ඔ මුචි සට  ගල   කුණාණක්කයේන්ත  ගල   ණඹුටන්ත  ගල   

ඒ  ලශ ය ග ඔමිරිත්ර  කුණාුතඳු  ණබර්ල  වනි  ගල න්ත ශදන්තා කිද ල. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයල  දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත  ේණන්තා. 

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ශ ඔ ආ්ු  විනියද අර්ලබුදදේට මුහම දී ල තිසශබාශේලට  

 වඩි ණ විනියද ගන්තා ා ඔ ශ ඔ ප්රශේ දට හිතේණ  පරිත්ණදට 

හිතේණ  ශේ ගුමදට හිතේණ   වඩි ආදලදයක්කය ගන්තා  ළු න්ත 

 ගල න්ත  ට තාතල  ශදලමු ේණ ල ශ ඔ  යත්ාශදන්ත 

රිදීයලිදවේද ප්රශේ ද සුළු ඌ  පළලශ් තාතල  ශබ්ලණලගන්තා 

ඕාෑ. ශ ඔේ රිදීයලිදවේදට විතණක්කය ීදයලවුණු එේක්කය ශාලශ යි. 

යහ්ද  පස්දත ල   බිබි   යවදගය  ඒ  ලශ ය මීය ගහකිවු   ඒ 

හවය ප්රශේ දේටය  යලපතශ  ල දා ප්ර රාදක්කය. ඒ  ලශ ය ඌ  

ශ , ත්රත් බි ඔතවන්තා් එශහයයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයල  දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා. 
      

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ත   චි ව ේලණමල කිහිපදක්කය 

මස්රිප් ේණන්තා තිසශබා ල. අනි් එේ  ශ ඔ ත්ඳහල ණතශයය 

ප්රතිසප්තිසදක්කය තිසශබා ල. මීය ට ේින්ත  යහ වි ත්චි ර්ලධා හල පරිත්ණ 

නිශදෝතය අයලතයුයල ේථාල ේළල. ශයලේද  ශ ඔ ණතශය  ව් 

පි පශ ළක්කය තිසශබා ල  0100 ශ ාශේලට  ා ආ ණමද සදදට 

30 දක්කය ල  වඩිේණ ගවනීයට. දවන්ත ශ ාශේලට  ා ආ ණමද 

තිසශබන්තශන්ත සදදට 09යි ද ය ගමායි. පරිත්ණද හලනි ේණා  

ආදලදයක්කය ශාල වශබා  තාතල  ුපප් බ ට සදදයා ශ ඔ උක්කය 

 ගල  ත්ඳහල ශ ඔ ණක්කයක කත ප්රශේ ද  ත  මූ ලර ප්රශේ  ද නිදහත්ර 

ේළලය  ණතශය අණමුමක්කය බ ට ප්ී සතිස  ා  ගල   වඩි කිරීශ ඔ 

අණමුමට ශේලශහලයද ළචි ශ න්තශන්ත? 

  ලර්ලක කේ  අක්කයේණ ශහක්කයශටදලර්ල 8 111ක්කය විාල  ශ ා ල. ඊට 

අයතණ  ශයය  යලපෘතිසද් අත්ලර්ලථාේ වුශමල්  ත්චි ර්ලධා 

 යලපෘතිස  ට  ාලන්තතණ ශ න්තකිරීය නිත්ල ණතශය අනි් අණමුමට 

ළෙලශ න්තා  ළු න්ත ශ න්තශන්ත ාවහව. ශයලේද  ශ ඔ ආ්ු  

හරිදට දන්තශන්ත ශේලශහරද කිද ල දන්තශන්ත ාවු  පලණට බවත්රත්ල 

 ලශගයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයල  දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා. 
   

ගු විජිත පබ්ලුපගාඩ මහතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

එය නිත්ල ශ ඔ  ශ  අත්ලර්ලථාේ  යලපෘතිස ින්ත ඌ  පළලශ් 

තාතල  ශබ්ලණලගන්තා  ඒ  ලශ ය තාතල ශ  හඬට ේන්තශදන්තා 

කිදා ම,ීය ේණමින්ත යය නිහඬ ශ ා ල. 

 
[අ.්ල. 4.04] 

 

ගු රවුෆප හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 

අමාතයුරමා) 
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் 

நீர்வைங்கல் அகமச்சர்) 

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

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  අද ස්ා ත්්ල  ේ, තවබීශ ඔ 

වි ලදශයදී ශ ඔ ණශට් ීදනි ේර්ලයලන්තතද පි පබඳ   ලශ ය උක්කය  ගල  

901 902 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

පි පබඳ ් ත්ලේච්ඡාල ේණා ල. විශ රෂශදන්තය ශයලාණලග  

ස්ත්රත්රික්කයේද පදා ඔ ේණශගා සතිස ී තිසශබා ශ ඔ ගවටආය  ගවා 

ත්ලේච්ඡාල ශ ා ල.  ශ ඔ ණටට ආශදෝතාද ග ල දෑය ත්ඳහල අපි 

ේළ යුු උපරියද ේළ යුුයි කිදා එේ ේවුුත් පි පගන්තා ල. 

ාමු්  අපි මීය ට ේින්ත ශේල ඔපවනි හණහල සතිස ේණන්තා කවද 

 යලපලණ  ට සතිස ශ  ල තිසශබා හලනිද  ේ්ල  වී ඔ පි පබඳ  

පවහවස්ි  ශ්ුත ඔ අණශගා උක්කය  ගල ට අ තීර්ලම විද යුුයි 

කිදා එේයි යල කිදල සටින්තශන්ත. ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේද 

හවුතමලය යහ ්ද  ශදහිඅ්තේ්ඩිද කිදා ප්රශේ   ට් ශ ඔ 

අදලළ ශේල ඔපවනිශය ඒ ූමමි ්ලගද  යලපත ශ ා ල කිදා එේ 

ේ, තවබීශ ඔ වි ලදශය  මස්රිප් වුණු  එක්කය තර්ලේදක්කය ශ ත් යල 

දකිා ල.   

විය ීණ ස්ත්ලාලදේ යවතිසුයල ත්්ලශ  සටිා බවවින්ත එුයල 

දන්තා ල  දීඝ ලීඩ ප්රශේ ශය  එණගය ප්රශේ ශය  ශාලශණලච්ශ ෝශ, 

ප්රශේ ශය ශගලීන්ත දවන්ත විඳිා ුේ. එදට මූිේ ේලණමද   ශදන්ත 

අපි හිතට ගන්තා ඕාෑ ේලණමද තයයි හිඟුණලා ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  එේ ශේල ඔපවනිදක්කය; ඒ කිදන්තශන්ත  Hingurana 

Sugar Industries Limited. ඊටපත්රශත්ර Gal-Oya Plantations 

(Private) Limited කිද ල ශේල ඔපවනිදක්කය හද ල  හිඟුණලා ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල  අද් ශේල ඔපවනිශය  ්ේ ඔ  පල ාද ේණන්තා  

Gal-Oya Plantations (Private) Limited එේට පව ුත ල. මිිදා 

511ේට විතණ තක්කයශත්රුත ේණ ල පව ුත ලට එහි පල ාද පි පබඳ  

වි ල  ප්ර රාදක්කය තිසශබා ල. ශයලේද  ශ ඔ ශේල ඔපවනිශය 

ශේලටත්ර ින්ත සදදට 56ක්කය ්ල්්ලගලණදට අයිතිසයි. ශයහිදී  බල 

දී ල තිසශබා business plan  එේ අුව  ශ ඔ ශේල ඔපවනිද ක්රිදලේණ 

තිසශබා ලද කිදා ප්ර රාදක්කය තිසශබා ල. ශ ඔ ්ක්කයශේෝය ප්ර රා 

පවා ාවගුශන්ත ශගලීන්තට  බල ශදා මි  ප්ර රාද පි පබඳ  අපි ේථාල 

ේණන්තා කවදලයයි. එතශේලට තයයි අපට ශ ඔ ල ගවා ශත්ලදල 

බ න්තා සු වුශ්. අුය තණමින්ත ශ ඔ ශේල ඔපවනිේලණශදෝ -ශ ඔ 

මි ට ග්ත අද-  ශගලීන්තට නි ර වත මි ක්කය  වබීය පි පබඳ  

තිසශබා  ගකීය ගවා  ගබ ල ගන්තා ඕාෑ.   

උක්කය  ගල කිරීශ ඔ අආය්  යලපලණදක්කය පටන්තගන්තාශේලට හිතට 

ගන්තා ඕාෑ එේ ශදදක්කය තයයි  තණගේලරී මි ක්කය  බල ශදන්තා ඕාෑ 

කිදා ේලණමද. තණගේලරි් ද තිසශදන්තා ඕාෑ ඒේට ත්යලා  ඒ 

ූමමි ්ලගශය  ගල කිරීයට  ළු න්තේයක්කය සතිස අශාකුණා් ශබෝග 

 ගල න්ත අතශර්ලයි. විශ රෂශදන්තය උක්කය  ගල ් එක්කයේ ී ශගලීන්ත 

මන්තා ල; බ්මරිඟු  ගල ේණා ශගලීන්ත මන්තා ල; ශේශත්, ඒ 

 ලශ ය අශාකුණා් ප ුුත  ර්ලග  ගල ේණන්තා  ළු න්ත ශගලීන්ත 

මන්තා ල. මතිසන්ත ශ ඔ අශාකුණා් ශබෝග අතශර්ල තණගලේලරි මි ක්කය 

උක්කය  ගල ට  බල ශදන්තා අපට  ළු න්තද කිදා ප්ර රාදක්කය 

තිසශදා ල. අුය   ශදන්ත ුතපිද, 51ක්කය ී කිශ ෝ එේේට  

 වශබා ල ා ඔ   එක්කය ේන්තාදේදී උක්කය ශටලන්ත එේේට ුතපිද, 

4 511ක්කය  බල ශදා ල කිදා එේ ශත්ලච් යක්කය. ඒ ු පන්ත  තයන්තශ  

ජී ා ණටල  ා්්ු ේණශගා දලශ ඔදී ශගලවිදලට වි ල  

අර්ලබුදදේට මුහමපලන්තා සුශ  ල තිසශබා ල.  

විශ රෂශදන්තය දීඝ ලීඩ  එණගය  ශාලශණලච්ශ ෝ  ප්රශේ    

ග ඔ ලීදන්තට සතිසී තිසශබා ශ ඔ ප්ර රාද පි පබඳ  ශ ඔ  Gal-Oya 

Plantations (Private) Limited එශක්කය හල ඔ ුන්ත  කිසය පවහවස්ි 

තීණමදක්කය ත ය  බලදී ාවහව.  ශයලා  ලශ   ල්දලයී ්රයදක්කය 

ුළදී ශ ඔේ ේණශගා දා ලද කිදා එේ පි පබඳ  අපට  

ප්ර රාදක්කය ාවහව. ඒ විතණක්කය ශාලශ යි  ශගලීන්තට මද  බල 

ශදා ල. ශගලීන්තට මද  බල දීශ ඔදී් වි ල  ශ ත් ශපලී අද 

ේණා ල. ශ ඔ ශපලිද පි පබඳ ් වි ල  ප්ර රා යු ශ  ල 

තිසශබා ල.  

විය ීණ ස්ත්ලාලදේ යවතිසුයල ශ ඔ ගවා මතලය පවහවස්ි  

දන්තා ල. ශයලේද  එුයලශ  ඡාන්තද දලදේදන්ත සටිා ප්රශේ දක්කය. 

එුයල ශ ඔ පි පබඳ  යවස්හ් ශ  ල සතිස. යය හිතා ල  ශ ඔ 

වි ලදශයදී එුයල ේථාල ේණයි කිද ල. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත 

යන්තත්රීුයනි  උක්කය  ගල කිරීයට යහල ශේල ඔපවනිේලණදන්තට වි ල  

ූමමි ්ලගදක්කය  බල දීයට ේින්ත අපි ශ ඔ ශගලීන්තශ  ප්ර රා පි පබඳ  

එා ඔ ශගලීන්තට  වශබා ආදලදය පි පබඳ   උක්කය  ගල ් එක්කයේ 

ත්යලා  ශගලවිතවන්ත ේළ හවකි අශාකුණා් ශබෝගදන්ත පි පබඳ  

අ ධලාද ශදලමු ේළ යුුයි. ීශ රෂශදන්තය ී ශගලීන්ත  බ් මරිඟු 

ශගලීන්ත  ශේශත්, ශගලීන්ත ත්හ අශාකුණා් ප ුුත  ගල ේණා 

අද අතශර්ල තණගේලරී මි ක්කය පි පබඳ  නි ර වත තීණමදේට එන්තා 

ඕාෑ. ශටලන්ත එේේට ුතපිද, 4 511ක්කය  බල ශදා ල කිද ල 

 ලශ .  

අශාක්කය ේලණමද තයයි අත්ර වන්තා. අත්ර වන්තා පි පබඳ ් 

වි ල  ප්ර රාදක්කය තිසශබා ල. අත්ර වන්තා ශාළන්තා කවදලය ේ ට 

ශ  ල ට ඒ යවක කන්ත එේ එන්තශන්ත ාවහව; ඒ දන්තත්රද එන්තශන්ත ාවහව. 

ේ ට ශ  ල ට අත්ර වන්තා ශාළල ශාලග්තලය සතිස ශ ා විපලේ 

තිසශබා ල. උදලහණමදක්කය විධිදට ඒ ලශය බණ අු ශ ා ල. ඒ 

 ලශ ය ප්ර ලහාද ත් ඔබන්තධශදුව් ප්ර රා තිසශබා ල. ප්ර ලහාද 

ත්ඳහල ද ත්ර ශදේ ුාක්කය ගත වුමලය අත්ර වන්තා ශ ී දලය නිත්ල 

බණ අු ශ  ල ශගලවිදලට පලු විඳින්තාට ශ ා ල. ඒ අතශර්ල කිස 

විශටේ ශපලිද අු ේණන්තශා් ාවහව. ශපලිදට මද ශදා 

ත්යලග ඔ ශ ඔ ශේල ඔපවනිද තයන්තශ  අතට අණශගා තයන්තශ ය 

ශපලී ශදා ත්යලග ඔ හණහල අහිචිත්ේ ශගලවිදලට ශපලිදට මද 

ශදා ල. ශගලවිදලට තයන්තශ  අත්ර වන්තා විකුණාමල ගන්තා තිසශබා 

අ ත්රථාල ් යෙ හණ ා නිත්ල ඒ අදට වි ල  ශ ත් පලු විඳීයට සු 

ශ ා ල. අපි ශ ඔ පි පබඳ  විටින්ත විට විශ රෂශදන්තය අ ඔපලණ 

ස්ත්රත්රික්කයේශය ස්ත්ලපතිසුයල මස්රිශය ේථාල ේළල. ස්ත්ලපතිසුයලට් 

අධීක්කයෂේ ණශදක්කය හවටිදට ශ ඔ ශේල ඔපවනිශය ේටයුු 

නිරීක්කයෂමද ේණන්තාට ්ලණ ශ  ල තිසශබා ල. ඒ  ලශ ය 

්ල්්ලගලණශය නි ධලරින්ත මන්තා ල. 

යය දන්තශන්ත ාවහව ්ල්්ලගලණශය නි ධලරින්ත ශයලා ලද 

ේණන්තශන්ත කිද ල.  ශ ඔ ශේල ඔපවනි  විශ රෂශදන්ත Gal-Oya 

Plantations (Pvt.) Limited එශක්කය ආදලදය  ත ය් ඒේ ඒ 

business plan එේට අුවකූ   දා ලද  ණතදට  වශබා පලු  

පි පබඳ   ගකී ඔ දණන්තශන්ත ේවුද කිදා ේලණමල ත් ඔබන්තධ  

 ගකීයකින්ත ශතලණ  ේටයුු කිරීය පි පබඳ  අශප වි ල  

පි පකුණා ක්කය ත්හ ේාගලටු ක්කය තිසශබා ල. ඒ අතශර්ල ශගලීන්තශ  

ප්ර රාදට නි ර වත විත්ඳුයක්කය  බල ස්ද යුුයි කිදා එේ යය 

පවහවස්ි  ාව ත  ලණදක්කය කිදල සටිා ල. 

විශ රෂශදන්තය උක්කය ශටලන්ත එේේට තණගේලරී මි ක්කය  බලදීශ ඔ 

ක්රිදලදලයද පි පබඳ  හරි නිගයාදක්කය ත ය් ේණ ල ාවහව. අුය 

  ශදන්ත ුතපිද, 5 511ක්කය ් ේින්ත  බල ුන්තාල ා ඔ ශහලඳයි 

කිද ල යය මීය ට අවුුතු ශදේේට උ්දී ශගලවි ත්චිවිධලා ත්හ 

ශේල ඔපවනිේලණයින්ත හමු  ජ අ ත්රථාලශ  කිදල සටිදල. ඒේ් 

පි පග්ශ් ාවහව. ාමු් දවන්ත ඊට  ්ල මුද ක්කය ස්ද යුුයි කිදා 

එේයි යශ  හවඟීය  න්තශන්ත.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශ ඔේ  ලරි ශ්ෝගදක්කය හවටිදට ේණශගා 

දන්තාට අදහත්ර ේණ ල තිසශබා ල. වි ල   ලරි ශදෝතාල ්රය ශ ත් 

දවන්ත කුණාඹුක්කයේන්ත ්ද ත්හ හව් ්ද ත ල  ශදෝතාල ්රය පටන්ත 

ගන්තාට නිදමිතයි කිද ල  ලරියලර්ලග හල ත ත් ඔප් 

ේළයාලේණම සයතිස ණදල ශපලශණලන්තු ක්කය ුන්තාල. ශ ඔ  යලපලණද 

හණහල සද  ල්ුශ  ශගලවිදලට විතණක්කය ශාල  ශපලුවි,  

පලාය  ලශ  ප්රශේ    තාතල ට් වි ල   ලසදක්කය  වශබා 

පලනීද ත  ශදෝතාල ්රයදක්කය හඳුන්ත ල ශදන්තාට අපට  ළු න්ත 

903 904 

[ගුත  ණවුෝර හකී ඔ  යහතල] 
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ශ ා ල. ශගලීන්තශ   ගල ේටයුු  ට ත්හ ී ශගලවිතවන්ත  ට 

ුතකුණා ක්කය විධිදටයි ශ ඔ ත ල  ශදෝතාල ්රය සු ශ න්තශන්ත. 

ය්ේළ  ස්ත්රත්රික්කයේශය රූග ඔ ත්හ කිු, කිදා  ව  ශදේ එේු 

ේණමින්ත වි ල   ලරියලර්ලග ්රයදක්කය සතිස ේණන්තාට් අශප ගුත 

සයතිසුයල අදහත්ර ේණා ල කිදා එේ ප්රේල  ේළල. ශ ඔ සද, ය 

ශහලඳ ශේ ,. ාමු් නිදමිත ශ  ල ට  ගල  කිරීයට තිසශබා 

අ ත්රථාල  කවිහී න කවදලය ශගලවිදලට මන්ත ප න  කිසය ත්ණමක්කය ාවහව. 

ශ ඔේ  වස ත ද බ ලශපලශණල්ුශ න්ත ේළ හවකි  ගල ක්කය 

ශාලශ යි. විශ රෂශදන්තය අ ඔපලණ ස්ත්රත්රික්කයේශය වි ල  ප්ර රා 

ණලශිදක්කය තිසශබා ල. ශ ඔ පි පබඳ  නි ර වත තීණමදේට ආ යුුයි. 

යය හිතා ල ශ ඔ  ලශ  අආය් ශේල ඔපවනි  ට වි ල  ූමමි 

්ලගදන්ත  බලදීයට ශපණ ප තිසා ේර්ලයලන්තත ල ල   ත්් ද 

ගවා ශත්ලදල බවිද යුුයි කිද ල.  

දවන්ත ේන්තතශ, ේර්ලයලන්තත ල ල  මන්තස්දලුව ශේල ඔපවනිදේට 

 බලදී තිසශබා ල. එය ේර්ලයලන්තත ල ලශ   දන්තශත්රෝපේණම -

machinery- පි පබඳ  ප්ර රාදක්කය තිසබුමල. ඒ ල හරිදට තක්කයශත්රුත 

ේළලද කිදා එේ ගවා  ඒ මි  ගමන්ත පි පබඳ  ප්ර රාදක්කය තිසබුමල. 

ඒ පි පබඳ  අයලතය ය්් ශය ේථාල ශ ේස් යය් යවස්හ් ශ  ල 

ේුතණු කීපදක්කය කි  ල. විශ රෂශදන්තය අවුුතු ගමාක්කය තිසත්රශත්ර 

අේර්ලයමය ශ  ල තිසබුණු ේර්ලයලන්තත ල ල ාව ත පම ගවන්තීය 

ත්ඳහල ගන්තාල ශ ඔ  යලපලණද ශේලයි තණ ඔ ුණට ත්ලර්ලථාේ ශ යිද 

කිදල ේලට ් කිදන්තා බවහව. ශයලේද  ශ ඔේට ශ න්ත ේණ තිසබුණු 

ූමමි ්ලගශය අනිකුණා් ශ්ෝග  ට දවන්ත ශගලීන්ත ශදලමු ශ  ල 

ම ණයි.  

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හිඟුණලශන්ත එශහය වුමල  ගුත සයතිසුයනි. 

 
 

ගු රවුෆප හකීම් මහතා  
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

හිඟුණලශන්ත එශහය ශ  ල ඒ පි පබඳ  වි ල  ප්ර රාදක්කය යු 

ශ  ල තිසශබා ල  ගුත යන්තත්රීුයනි. හිඟුණලශන්ත ප්ර රාද ගවා තයයි 

යය දවන්ත විය ීණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයලට් කි ශ . යල හිතා 

විධිදට එුයලශ  ේථාලශ දී ඒ ගවා පවහවස්ි ේණයි. හිඟුණලශන්ත 

වි ල  ප්ර රාදක්කය තිසශබා ල. එද අප ේලට් ප්ර රාදක්කය. ශයලේද  ඒ 

ප්රශේ ශය   ගල ේණා මුත්රි ඔ තාතල  මන්තා ල. සචිහ  තාතල  

මන්තා ල. ශ ඔ ශදශගල, න්තටය අද වි ල  ප්ර රාදේට මුහම 

පලන්තා සේධ ශ  ල තිසශබා ල.  විශ රෂශදන්තය ශගලීන්තට  වශබා 

නි ර වත මි  පි පබඳ  ද ඔ ගවටආය ක්කය තිසශබා ල. 

 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත සයතිසුයනි  ්බුයලශ  ේල ද අ ත්ලායි.  

 

 

ගු රවුෆප හකීම් මහතා  
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

අආය් ශේල ඔපවනි  ට ශ ඔ විධිශය වි ල  ූමමි ්ලගදක්කය 

 බලදීයට ශපණ දවන්ත ප තිසා ශේල ඔපවනි   ක්රිදල ේ ලපද 

පි පබඳ ්  ශ ඔ ප්ර රා නිත්ල ශගලීන්ත විඳිා ුේ පි පබඳ ් 

අ ධලාද ශදලමු ේණන්තා කිදල ම, ල සටිමින්ත  යශ  ේථාල  

අ ත්න්ත ේණා ල. ත්රුතිසයි. 

[අ.්ල. 4.35] 

 

ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අප අද ස්ා ේථාල ේණා 

ශදෝතාල  පි පබඳ  අශප ගුත යවතිස සයතිසුයන්ත ලශගන්ත අදහත්ර 

ගමාල ක්කය මස්රිප් වුමල. විශ රෂශදන්තය ශ ඔ අආය් ත්යලග ඔ 

ආණ ඔ් ේණා   ශේලට, පව, ්ත, ශත් ාග , හිඟුණලා ත්හ 

ේන්තතශ, ේර්ලයලන්තත ල ල ින්ත  බලග් අ්දවකී ඔ එක්කයේ අප 

ශ ඔ ේටයු්ත මත්රත්ණහට ේළ යුුද කිදල යල වි ර ලත් ේණා ල.  

අශප ණශට් ීදනි නිෂරපලදා ක්රිදල ිද ආණ ඔ් ේශළර 

එක්කයදහත්රා සද හවට ගමන්ත  දී ේන්තතශ, ත්හ හිඟුණලා 

ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේ් එක්කයේයි. ේන්තතශ, ීදනි ත්යලගය 

අත්ලර්ලථාේ වුශ් ේන්තතශ,  ව  ේවී. දලය් ත්යෙ ී 

ශගලවිතවශන්ත ශදශදා ශගලවි යහ් ුත ත ද  බලගවනීයට 

ේන්තතශ,  යලපලණදට විශණෝධද පළ කිරීය නිත්ලයි. ඒ නිත්ල තයයි 

එතවනින්ත එහලට ඒ  ව්ේටයු්ත ස්ගටය ේණශගා දන්තා බවරි 

වුශ්. මන්ත ප න  සතිස වුණු තලතිස ලදී ශේෝ ලහ  ත්යෙ ශ ඔ ප්ර රාද 

එතවනින්ත එහලට කවහින්ත, එය ේර්ලයලන්තත ල ල  ත් ඔපූර්ලමශදන්තය 

අ්පම ශ  ල, අද අශප ණවුෝර හකී ඔ සයතිසුයල කියූ ත්් දට 

ප් ශ  ල තිසශබා ල.  

අපි පව, ්ත ත්හ ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේ 

ආණ ඔ් ේණන්තා ප්රධලා   ශදන්ත ශහරු වුශ් ශයන්තා ශ ඔ 

ේලණමදයි. 6971-77 ේල ශය පව තිස සරියලශ ෝ බ්්ලණාලදේ 

යවතිසනිදශ  ණතද ේල ශය ීදනි ආාදාද ත්ඳහල ද ඔකිස මුද ක්කය 

අශප ණටින්ත පිට ණට  ට කවදල. විශ රෂශදන්තය විශේ  විනියද 

පි පබඳ ගවටආය ක්කය ඒ අ ත්රථාලශ  තිසබුණු නිත්ල්, ණශට් ශේශීද 

නිෂරපලදාද ශගල්ාෙන්තා ඕාෑද කිදා පදාය යත් ීදනි 

ආාදාද කිරීය අු වුමල. ඊට ප න  ග ඔ යට් ටශ ඔ සටිා ශගලවි 

යහ් ුත උක්කය  ගල  ආණ ඔ් ේණ ල, ඒශේන්ත හකුණාුත නිෂරපලදාද 

ේණ ල, ඒ ල තයයි ීදනි හවටිදට පලවිච් ව ේශළර.  

1977දී ආර්ල ේද වි ෘත ීය් ත්යෙ ීදනි සුළු අතය  ය 

ද්ර ය ද ප් ණටට ආාදාද ේණන්තා පටන්ත ග්තල. ශ ඔ ශහරු  

නිත්ල හ තශ,, හ,ු ඔමු,   ත්හ ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය 

ග ඔයලා   දව වන්තත ේර්ලයලන්තතදක්කය ශ  ල තිසබුණු හකුණාුත 

නිෂරපලදාද ේ්ල  වශටයි කිදා ප්ර රාද යත ඒ ප්රශේ ද 

නිශදෝතාද ේළ ගුත යන්තත්රීුයන්ත ල ේළ ම,ීයක්කය යත තයයි 

ශ ඔ ක්කයශෂරත්රදට ද ඔකිස ත්ර ණත්ලණ  ව් පි පශ ළක්කය නිර්ලයලමද 

ේණන්තා එදල ශේ.ආර්ල. තද ර්ලධා තාලධිපතිසුයල ශ ඔ ේටයු්ත 

ේශළර.  

එහි  ගකීය ්ලණ ුන්තශන්ත ණන්තතන්ත විශේණ්ා යවතිසුයලටයි. 

එුයල තයයි පව, ්ත ීදනි ත්යලගශ ඔ ත්්ලපතිස ණදල හවටිදට ශ ඔ 

ේටයු්ත ්ලණශගා ශ ඔ  ව් පි පශ ළ ආණ ඔ් ේශළර. හිඟුණලා 

ත්හ ේන්තතශ, ේර්ලයලන්තත ල ල යඟින්ත අප  වබූ අ්දවකී ඔ නිත්ල 

ශ ඔ  ව් පි පශ ළ ආණ ඔ් ේණාශේලට අවුුතු 61ක්කය ුළදී ශ ඔ 

ේටයු්ත ේළයාලේණමද ේණන්තා -එය ේර්ලයලන්තත ල ල  

හවදීය,  ගල බි ඔ නිර්ලයලමද කිරීය කිදා ත් ඔපූර්ලම ේටයුු-  ්ලණ 

ුන්තශන්ත Booker Tate කිදා ත්යලගයටයි. එද ශ ෝේශය ීදනි 

නිෂරපලදා ක්රිදල ිශය මහ පන්තය සටි ත්යලගයක්කය. ත්ලයලායශදන්ත 

ශ ඔ ණශට් ද ඔ  ව්ක්කය ේණාශේලට විශණෝධතල එා ල ශන්ත. එදල් 

ශ ඔ ේටයු්ත ආණ ඔ් ේණාශේලට කි ශ  ශයලේක්කයද?  නේදන්තට 

ම් ඔ ශදන්තා පටන්ත ග්තලද කි  ල. ශ , ත්රශත්ර මිනි නන්තට 

දවාට අවුුතු 011ේට පයම ශපණ වුණු හලනිද් එක්කයේ, ේවුුත 

ශහෝ විශේශිේශදක්කය එය ප්රශේ ශය ශයලේක්කය ශහෝ ශදදක්කය ේණන්තා 

පටන්ත ග්ශතල්,  නේදන්තට ම් ඔ ශදා ල කි ශ ල්, ඒේ තයයි 

905 906 



පලර්ලිශ ඔන්තු  

්වුන්තශ  මතලය ත්චිශ දී යලතෘේල  බ ට ප්  න්තශන්ත. ඒ ත්චිශ දී 

යලතෘේල ් එක්කයේ,  නේදන්තට ම් ඔ ශදා ලද කිදල ඒේට 

විශණෝධතල ක්කය ආ ල. දවන්ත ටිේේට ේින්ත ශ ඔ ගුත ත්්ලශ  ේථාල 

ේළ ගුත  නශ ඔධල ජී. තදශත්රා යවතිසනිද් දවාට අවුුතු 30ේට 

මත්රත්ණ ශ  ල ඒ විශණෝධතල  ට ත් ඔබන්තධ වුමලද කිදල 

පි පග්තල.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශ ඔ ණශට් හිට  ාලදේ ාලයිේලශ ෝ 

කීපශදශාකුණා් ආ ල. යල ඒ අදශ  ා ඔ කිදන්තා ේවයවතිස ාවහව. ඒ 

හවය ශේාලය කවහි, ල ශයලාණලග  ේච්ශච්රිද මත්රත්ණහල 

උප ලත්දක්කය ේණ ල, " නේදන්තට ම් ඔ ශදන්තා එපල" කිද ල තයයි 

එදල ඒ  ව් පි පශ ළට බලධල ේණන්තා, එද ා ් න්තා මූිේ 

ේටයුු ේශළර. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ණශට් දයක්කය 

ේණන්තා උ්ත්ලහ ේණා ශේලට එදට හවය දලය ශාලශදකුණා් බලධල 

එා ල. ාමු් ගුත  නශ ඔධල ජී. තදශත්රා නිශදෝතය අයලතයුමිද 

කියූ පරිස්ය දවන්ත එුමිදට ශ්ුත ඔ කවහින්ත තිසශබා ල, ශයයඟින්ත 

ද ඔකිස විධිදේ ආදලදයක්කය ණශට් තාතල ට -විශ රෂශදන්ත 

ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය තාතල ට- අද  වශබා ල කිදල. ඒ නිත්ල 

තයයි එුමිද ඒ විධිදට කි ශ . එුමිද එදල ඒ කිද  ේලණමශය 

 වරැේද ශ්ුත ඔ ශගා අද එුමිද ත්න්තශතෝෂ  ා ල, ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේක්කය ආණ ඔ් කිරීය ගවා.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  ආණ ඔ් 

ේළ පයණින්ත සද,  සදදට සදදක්කය ත් ඔපූර්ලම  න්තශන්ත ාවහව; 

හවය ශේාලය ත්න්තශතෝෂ ේණන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. ශගලවිතවන්ත 

ේටයුු ේණා ශගලවි යහ් ුතන්ත 3,000ක්කයශදාල සටිා විට ඒ 

අතරින්ත කීපශදශාකුණාට පලු ශ න්තා  ළු න්ත, එක්කයශේෝ යහ 

ශපලශළලශ  තිසබා ප්ර රාද නිත්ල, එශහය ාව්ා ඔ තයන්තශ  

තිසශබා අදක්කයෂතල  නිත්ල. ඒ ක්කයශෂරත්රශයය  වඩිය ආදලදය  වබූ 

ශේාල ශේලච් ණ මුද ක්කය ශගා තිසශබා ලද කිදා එේ ශගා ඒ 

ශදේ අතණ ත්චිත්න්තදාද ේණ ත්හ යවද පි පශ ත ශයලේක්කයද කිදා 

එේ් බ ල තයයි අප තීණමද ේණන්තා ඕාෑ, එද ත්ලර්ලථාේද, 

අත්ලර්ලථාේද කිදල. දවාට අවුුතු 36ේ 30ේ සට අපි පව  ්ත ීදනි 

ත්යලගය ේණශගා එා ල; ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ ආදලදයක්කය  බා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ඒ  බා ආදලදය ශගා 

බවආය ලය, යල ්බුයලට ත්න්තශතෝෂශදන්ත කිදන්තා ේවයවතිසයි, 2016 

 ර්ලෂශය විතණක්කය ුතපිද, ශේෝටි ුාේට ආත්න්තා මුද ක්කය ගශ ඔ 

ත්චිත්ණමද ී සතිස බ . ඒ  ලශ ය 0165  ර්ලෂශය ශේෝටි 

ශදේහයලණේට ආත්න්තා මුද ක්කය ගශ ඔ ත්චිත්ණමද ශ  ල, උක්කය 

නිෂරපලදාද ේණ  ශගලවි යහ් ුතන්තශ  අතට  වබී තිසශබා ල. ඒ 

විතණක්කය ශාලශ යි. ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේ ත්චිත්න්තදාද ේණ 

බවආය ලය ශපශාා ල, අ  ය අශාක්කය පහ නේ ඔ  බල දීය -

ට්රවක්කයටණද තිසශබා  ේග දල තයන්තශ  ට්රවක්කයටණද  බල දීය, එය 

නිෂරපලදා ක්රිදල ිදට දලදේ් ද  බල දීය- නිත්ල ශේෝටි 

එේහයලණේට ආත්න්තා මුද ක්කය ඒ ගශ ඔ එකී දන්තත්ර ූ ත්ර පලවිච් වදට 

ශදලද  , ්ලවිතට ශදලද   ඒ ලශය අයිතිසේලණදන්තට  වබී තිසශබා 

බ . ඒ නිත්ල ශේලයි තණ ඔ ප්ර රා තිසබුම් යය වි ර ලත් ේණා ල, 

ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේ ු පන්ත 

අතිසවි ල  ආදලදයක්කය ණශට් තාතල ට -විශ රෂශදන්ත ඒ ස්ත්රත්රික්කයශය 

තාතල ට- එා ල කිදල. ඒ නිත්ල, "ශ ඔේ අපට  ව්ක්කය ාවහව" කිදල 

නිේ ඔය කිදන්තා  ළු න්ත ත්් දක්කය ාවහව.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, විශ රෂශදන්තය ශයලාණලග  

ස්ත්රත්රික්කයේශය දරිද්රතල  ගවා ේ,පාල ේණ බ ේදී, අප ශයන්තා ශ ඔ 

ේලණමද ගවා ේ,පාල ේණ බ න්තා ඕාෑ. අවුුතු 01ක්කය ආ්ු 

ේණ  අද මීය ට ේින්ත ේතල ේණා ශේලට විවිධ ශේ , කි  ල. යල 

ශ ඔ ේලණමද යතක්කය ේණන්තශන්ත, රී  චිේල යහ බවචිකුණාශ  016  

 ලර්ලක කේ  ලර්ලතල  අුව යි. එහි 604 පිටුශ  රී  චිේලශ  තාගහා 

දරිද්රතල දර්ල ේද ගවා ශයශත්ර ත්ඳහන්ත  ා ල: 

"පළල් යට්ටමින්ත ත්ව කීශ ඔදී තාගහා දරිද්රතල දර්ල ේශය අ ය අගද  ජ 

සදදට 0.1 බත්රාලහිණ පළලශතන්ත  ලර්ලතල  ා අතණ මහළය අගද  ජ සදදට 

65.4 ඌ  පළලශතන්ත  ලර්ලතල විද" 

ඒ කිදන්තශන්ත, ඌ  පළලත ුපප්ේශ ඔ අන්තත පහළ යට්ටශ ඔයි 

තිසශබන්තශන්ත කිදා එේයි. එතවනින්ත එහලට කවහින්ත, ශ ඔ  ලර්ලතලශ   

එය පිටුශ   එය ශේදද දටශ්ය ත ුණට් ශයශත්ර  කිදා ල: 

"දරිද්රතල ශය ප්රලශේශීද  යලපතිසද ශදත් බ ා විට සතව ඔ ස්ත්රත්රික්කයේ   

ත ය් අන්තත දරිද්රතලශ ශදන්ත යුු ප්රශේ  ප තිසා බ  ශපන්තුව ඔ ේණයි.  
මු තිස  ස්ත්රත්රික්කයේදට අයතණ  ශයලාණලග , ය්ේ   , යන්තාලණය, 

බු,  ත්හ කිිශාලච් වද දා ස්ත්රත්රික්කයේ...." 

යල මහත කී පරිස් අවුුතු 01ක්කය ුළ පව වතිස ප නකවද 

ආ්ු ින්ත ්ද කිද  ආර්ල ේ ත්චි ර්ලධාද සතිස ේළල ා ඔ, 

රිදීයලිදේද ප්රශේ ශය ්ද කිද  විධිදට ආර්ල ේ  ක්කයතිසද සතිස 

ේළල ා ඔ යහ බවචිකුණා  ලර්ලතලශ  ඒ ආේලණදට කිදවශ න්තා විධිදක්කය 

ාවහව. අප ත ය් ුපප්. ඒ ුපප්ේය ාවතිස ේණන්තා අප  ව් 

පි පශ ළක්කය ක්රිදල්යේ ේණන්තා අ  යයි. එහි අු පලු තිසශබන්තා 

 ළු න්ත. යල පවහවස්ි ය ශයහිදී කිදන්තා ඕාෑ, යල ශ ඔ ේතල 

ේණන්තශන්ත යශ  ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ තිසශබා ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේ 

ක්රිදල්යේ කිරීය ු පන්ත යහ තාතල ට -විශ රෂශදන්තය ඒ 

ප්රශේ ශය ජී ්  ා තාතල ට- ආදලදයක්කය  වශබා ේලණමද 

ගවා පයමක්කය බ . එතවනින්ත එහලට -ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  

හදන්තශන්ත ේවුද කිදල- යය දන්තශන්ත ාවහව. ඒ මිනි නන්ත  නු ද ේළු ද 

කිදල යය දන්තශන්ත ාවහව. ාමු් ශ ඔ ක්කයශෂරත්රද ුළ ආදලදයක්කය 

ගන්තා  ළු න්ත අ ත්රථාල  තිසශබා ල කිදා ේලණමද තයයි යට 

විශ රෂශදන්ත ්බුයලට කිදන්තා ඕාෑ, මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත 

යන්තත්රීුයනි. 

අශාක්කය ේලණමද ශයලේක්කයද? ශගලවිතවශන්ත තිසශබා ප්රධලාය 

ප්ර රාද ගවා යල කිදන්තා ඔ. නිෂරපලදාද ේණා ශේ ශ ළඳ ශපලළට 

එා ශේලට එදට මි ක්කය අ  යයි. ඒ මි  ාවතිස නිත්ල තයයි අපි හවය 

දලය ුපප් ශ  ල තිසශබන්තශන්ත. අප විවිධ අ ත්රථාල  දී විවිධ 

ශේ ,, විවිධ ශබෝග  ගල ේණා ල. ණට ේජු  ට  මහළ මි ක්කය 

 වශබා ශේලට,  වඩි ශදශාක්කය ණට ේජු  ගල ේණා ල. ණට ේජු 

 වඩිශදන්ත ශ ශළඳශපලළට  එා ශේලට ඒ ලට  ත්රීණ මි ක්කය ාවහව. 

ශත්ෝදල ශබෝචි ව, එළ ආය  ර්ලග, මරිඟු ආස් ත්ෑය ශදදක්කයය  ගල ේළලට 

ත්ර ණත්ලණ මි ක්කය ශේලතවාේ ් අපට ාවහව.  

ශයහිදී ගුත ණවුෝර හකී ඔ අයලතයුයල ේථාල ේණා ශේලට 

කි  ල, උක්කය දඬු ශයට්රික්කය ශටලන්ත එේක්කය ත්ඳහල ුතපිද, 4,500ේ 

මි ක්කය හ ඔබ ශ ා ල කිදල. යල දන්තශන්ත ාවහව එුයල 

ශාලදවුව ් ද එශත්ර කි ශ  කිදල. මුද, අයලතය ශ ත් එ ේට 

හිට  ණවි ේුතමලාලදේ අයලතයුයල ප න කවද අද  වද වි ලදශයදී 

ශ ඔ ගුත ත්්ලශ  කි  ල, මීය ට ප න  උක්කය දඬු ශයට්රික්කය  ශටලන්ත එේක්කය 

ගන්තශන්ත ුතපිද, 5,000ේ ත්ර ණ මි ේටයි -අ ය මි ේටයි- කිදල. 

ඕාෑය ශගලවි යහ්යශදකුණාට අද බදක්කය ාවතිස  උක්කය නිෂරපලදාද 

ේණශගා දන්තා  ළු න්ත. ශයලේද, ඒ අදට ආ්ු  පවහවස්ි  

කිදල තිසශබා ල, අපි ශ ඔ ත්ර ණ මි   ශදා ල කිදල. මූ ලත්ාලරූඪත් 

ගුත යන්තත්රීුයනි, ශ ඔ හවය ශදදක්කයය බ  ප ් න්තශන්ත නිෂරපලදාද 

යත පයමක්කය ශාලශ යි. නිෂරපලදාශදන්ත එහලට දන්තා ඕාෑ. ඒ 

 ලශ ය නිෂරපලදාද ේණන්තා අ  ය පිරිසු උක්කය දඬු 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට එන්තා ඕාෑ. ඒ  ලශ ය උේහල ගවනීශ ඔ 

 ක්කයතිසද  වඩි ශ න්තා ඕාෑ. අද එය අගද තිසශබන්තශන්ත සදදට ද ය 

7ක්කය ශ ත්යි. ත්ලයලාය උේහල ගවනීශ ඔ අ  යතල , එශහය 

ාව්ා ඔ ීදනි නිෂරපලදා ක්රිදල ිශයදී ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය උක්කය 

ශටලන්ත එේක්කය ස ුත ලට ප න  නිෂරපලදාද ශේලච් ණද කිදල 
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බවආය ලය සදදට 8.5ක්කය එා ල ා ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ට කිසය 

ප්ර රාදක්කය ාවතිස   ල්දක්කය ගන්තා  ළු න්ත. එශත්ර සදදට 8.5 දක්කය ල 

 ජ ීදනි ප්රතිස තදක්කය  බල ගවනීශ ඔ ත්් ද සතිස ේණන්තා අපට 

 ළු න්ත ා ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ට්  ල්දක්කය එා ල.  

ඒ විතණක්කය ශාලශ යි. ශගලවි යහ් ුතන්තට් ඒ  ල්ද 

ශබදන්තා  ළු න්ත. ඒ නිත්ල තයයි අපි ශත් මග  ත්හ පව, ්ත 

කිදා ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ශදශක්කයය ත්්ලපතිසුයලට ේතල ේණ ල, 

උේහලගවනීය 8.5ට  ්ල එා ත්ෑය ද ය 6ේ ප්රතිස තදේටය 

ත්යලගය අනි ලර්ලදශදන්ත කීදක්කය ශහෝ ශග න්තා ඕාෑ කිදල  ව් 

පි පශ ළක්කය හදල තිසශබන්තශන්ත. එතශේලට අපට ශ ඔේ එතවනින්ත 

එහලට ශගා දන්තා  ළු න්ත. ඒ නිත්ල ශයපයම ේල දක්කය, අවුුතු 

30ේ ේල දක්කය ශ ඔ ේර්ලයලන්තතද ප ් ල ශගා කවද ස්ත්රත්රික්කයේදේ 

යන්තත්රී ණශදක්කය හවටිදට  යය වි ර ලත් ේණා ල,  ශගලවි යහ් ුත 

හරිදට දවුව ් ේණ ල, ේර්ලයලන්තත ල ල හරිදට ේළයාලේණමද 

ේණ ල, නිෂරපලදාද ේණා ේල දට, නිදමිත ශ  ල ට උක්කය ගත්ර 

ටිේ ශගාව, ල හරිදට ස ුතශ ල් ශගලවි යහ් ුතන්තට පලු ක්කය 

ාවතිස  ශ ඔ ේර්ලයලන්තතද ු පන්ත  ල්දක්කය ගන්තා  ළු න්තේය 

තිසශබා ලද කිද ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, යය ේින්ත කි  ල  ලශ  ශ ඔේ 

නිේ ඔය පලු ටය  ඝු ේණ ල අපි ශයලා ලටද දන්තශන්ත? අපට දවන්ත 

ී ටිේ විකුණාමල ගන්තා බවහව. ී නිෂරපලදාද ේණා ශගලවි යහ් ුත 

ේන්තාදට තයන්තශ  නිෂරපලදා විකුණාමල ගන්තා බවරි   ලහා   

පට ල ශගා සවි, ල ශපෝි ඔ   ණත්රතිසදලු ශ ා ල. අපට ඒ 

ත්් ද සතිස ේණන්තාද අ  ය? ඒේද, අපට තිසශබා  අ  යතල ? 

එශහය ාව්ා ඔ ශ ඔ තිසශබා අක්කයේණ 01,000ේ, 30,000ේ ණටේජු 

 ගල ේණ ල විකුණාමන්තශන්ත ේලටද? අපට ේථාල ේණන්තා  ළු න්ත, 

විවිධ ශේ , කිදන්තා  ළු න්ත. ශ ඔ ශ ඔ විධිදට ේණන්තා  ළු න්ත 

කිද ල විවිධ ශදෝතාල ේණන්තා  ළු න්ත.  

ගුත අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල ේථාල ේණා ශේලට ශදහි 

පි පබඳ  කි  ල. ශදහි පි පබඳ දව වන්තත ප්ර රාදක්කය තිසශබා ල. යය 

ඒේ පි පගන්තා ල. හවබවයි, ඒ ගවා යය විශ රෂශදන්තය කිදන්තා 

ඕාෑ. ඒ ේල ශය ණන්තතන්ත විශේණ්ා යවතිසුයල දටශ් ේෘක ක 

ත්චි ර්ලධා අධිේලරිද කිද ල ආදතාදක්කය තිසබුමල. එුයල ුළ 

ේෘක කේර්ලයලන්තතද කිදා විෂද පි පබඳ  පවහවස්ි අ ශබෝධදක්කය 

තිසබුණු නිත්ල ශයලමණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය හවශදා ශදහි ටිේ පිට ණට 

ද න්තශන්ත ශේලශහලයද කිදා ේලණමදට මුින්තය අතගවහ ල. 

හරිදටය ඒ ත්රථාලාද යය කිදන්තා ඔ.  

තමය,වි  ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ශය, ශබෝධගය 

කිදා ගශ ඔ නිෂරපලදාද ේණා ශදහි ටිේ ශ   ල යවද ශපණස්ග 

ශ ශළඳ ශපලළට ද න්තා අ  ය  ව්  පි පශ ළ එුයල හවු ල. 

6988 -89 ේල ශය භීෂමශදන්ත ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල  

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය  ම ණ ේළල. එතවනින්ත එහලට ඒ ගවා ේථාල 

ේණන්තා ේවුුත ් හිටිශය ාවහව. ඒ ආශදෝතේදල් ශ ඔ ණට 

අතහවණ ල කවදල. ඒ  වශඩ් එතවනින්තය ේ්ල ශගා  වටුමල. අද ඒ 

ප්රශේ ශය ශදහි  ට මුින්ත තිසබුණු ත්් යයි තිසශබන්තශන්ත. 

තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශ ඔ ගවා ේ,පාල ේණ බ න්තා. අද අපි ේථාල 

ේණන්තශන්ත ළෙදී ආණ ඔ් ේණා  යලපෘතිසදක්කය ගවායි. 0117 විතණ 

ේථාල ේළ  යලපෘතිසදක්කය.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, 1988 - 89 ේල ශය මන්තස්දලුව 

ත්යලගයක්කය ආ ල, පව, ්ත, ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල 

ශදේට අයතණ , හිඟුණලා් ශයලමණලග ් අතණ ප්රශේ ශය උක්කය 

 ගල ේණන්තා.  මන්තස්දලුව ත්යලගශ ඔ මන්තස්දන්ත ේළයාලේුතශ ෝ 

සදආය ශදාලය යණල දව ඔයල. මතිසරි සදආය ශදාලය ණට අතහවණ ල 

කවදල. එතශේලට අපි ශ ඔ ඌ  - ශ , ත්රත්ට ශයලේක්කයද ේණ ල 

තිසශබන්තශන්ත? ස්තටය යහශපලශළලශ  ේණන්තා බවරි ශේ , 

ශයතවා ේථාල ේණා ලට  ්ල ශහලඳයි, ේණන්තා  ළු න්ත අ ත්රථාල  

තිසශබා ශේලට ශ ඔ ශ , ත්රශත්ර අහිචිත්ේ මිනි නන්තට; ඒ ශගලවි 

තාතල ට   ක්කයතිසදක්කය ශදා  ව් පි පශ ළක්කය ක්රිදල්යේ ේණා 

එේ. අපි අවුුතු 011ක්කය ශ ඔ ුේ වින්තදල.  

1818 සට  බා 0168 අවුුතේද ශ ා ශේලට ශ ඔ පරිතයලගද 

ේණ ල අවුුතු 011ක්කය ශ ා ල. යය හිතා විධිදට ශ , ත්රශත්ර 

මිනි නන්ත තණ ඔ, ශ ඔ ණශට් තාතල  ශ ුවශ න්ත, තාතල ශ  ම,ී ඔ 

ශ ුවශ න්ත, තයන්තශ  අයිතිසද ශ ුවශ න්ත ත්ටන්ත ේණ ල පණලතද 

වුණු මිනි නන්ත ශ ා ශේලශහර ් ාවහව. ාමු් අපි ශ , ත්රත්ට 

ේණ තිසශබන්තශන්ත ශයලා ලද? ශේ.ආර්ල. තද ර්ලධා තාලධිපතිසුයල ඒ 

අවුුතු ා ද, දහද ේල ද ුළ අු ගමශන්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල 

ශදේ ් හද ල යහ තාතල ට ජී ් ශ න්තා  ළු න්ත  ව් 

පි පශ ළක්කය  කිරීය ගවා යය ත්න්තශතෝෂ ශ ා ල. ඒ නිත්ල අපි 

ශයතවනින්ත එහලට ේ,පාල ේණන්තා ඕාෑ. එශහය ාවතිස , ශ ඔ 

හවය ශදදක්කයය එපල කිදා ලට  ්ල, ාව ත ශ ඔ ල නිර්ලයලමද 

ේණ ල, එදල තිසබුණු රී විූමතිසද ාව ත සතිස ේණන්තශන්ත ශේලශහලයද 

කිදා ේලණමද අපි ේ,පාල ේණන්තා අ  යයි; ේථාල ේණන්තා 

අ  යයි. හවබවයි, ඒේ ී ශගලවිතවනින්ත විතණක්කය ේණන්තා  ළු න්තද 

කිද ල යය ා ඔ වි ර ලත් ේණන්තශන්ත ාවහව.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, පව, ්ත ීදනි ේර්ලයලන්තත 

 ල ල  ආණ ඔ් ේණා ශේලට දව වන්තත උේශඝෝෂම තිසබුමල. ඒේට 

සන්තු හවු ල; ාලටය හවු ල;  නේදන්තට ම් ඔ ශදා ල කි  ල. ාමු් 

අපි ඒ  වශඩ් ේණ ශගා කවදල. බවරි ශ  ල ් අද  ලශ  ද ත්ේ 

පව, ්ත  ලශ  ේර්ලයලන්තත ල ල ක්කය හදන්තා කවදල ා ඔ ශ ඔ 

ත් ඔයතලතිසශය ් අපට ඒේ ේණන්තා හ ඔබ ශ න්තශන්ත ාවහව. ඒ 

නිත්ල තයන්ත හරිදට ේලණමල ශාලදවා ේණා ශ ඔ විශණෝධතල 

ු පන්ත, ශ ඔ ේණා  ව් පි පශ ළ ු පන්ත යහ තාතල  අයලුතශ  

 වශටා ල හවණ අශාක්කය ේලට ් ඒශේන්ත හලනිදක්කය  න්තශන්ත 

ාවහව. අද විජිත ශබ්ලුතශගල් යන්තත්රීුයල ේථාල ේණමින්ත කි  ල, 

එුයල පව, ්ත ීදනි ත්යලගය තිසශබා ප්රශේ ශය ග ඔයලාදේට 

කවදලය ශපශාන්තාට තිසශබා ප්ර රා ගවා. ඒේ යය දන්තා ල. 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, යය එුයලට යතක්කය ේණන්තශන්ත 

එශහය ප්ර රා තිසශබා ශේලට, ඒ ප්ර රා ස්හල බ  ල, එශහය ප්ර රා 

තිසශබා ල කිද ල  ව්ක්කය ාවහව. ඒ ත් ඔබන්තධශදන්ත අපට ේණන්තා 

 ළු න්ත ශයලේක්කයද කිදා ේලණමද බ න්තා ඕාෑ. යය ඒ 

ආදතා   ත්්ලපතිස ණදල ත්හ ශගලවි යහ් ුත සදආය ශදාලය  

යලසේ  ශගන්ත  ල පව, ්ත ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ලශ  ත්හ 

ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ශ  යලසේ රැත්රී ඔ ප ්  ල 

ඒශගල, න්තශ  ප්ර රා හඳුාල ග්තල. දවන්ත අවුුතු 30ක්කය ශ ා ල. 

අවුුතු 01ක්කය ්බුයන්ත ලශ  ආ්ු තිසබුමල. ශයච් ණ ේල දක්කය 

කවද්, අු ගමශන්ත ශ ඔ ග ඔයලා  ට දා පලණ , ටිේ ් 

හදන්තා  ළු න්තේයක්කය තිසබුශ් ාවහව. අහිචිත්ේ දුතශ ෝ උශේ 

පලන්තදණ ඒ පලණ ින්ත මත්රශේෝශ,  කවහි, ල ආප න එා ශේලට 

තනිේණය ුඹුුත පලට ශ  ලයි එන්තශන්ත. ඒ ල තනිේණ ූවවිි ත්හිත 

පලණ ,. යය  ක්කයෂරයන්ත කිරිස,  සයතිසුයලට ේථාල ේණ ල අද 

කිශ ෝමීය ටර්ල 03ක්කය පලණ අආයතිසන්ත ේලපට් ේණ ල හදා ල. ඒශේන්ත අු 

ගමශන්ත ඒ දුත න්තට ් දයක්කය ේණන්තා  ළු න්ත ශ ා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අද  කුණාගු ශණෝගද ගවා ේථාල 

ේණා ල.  කුණාගු ශණෝගද කිදා ප්ර රාද ශයච් ණ ේල දක්කය 

තිසබුමල. ස්තටය අතිසගුත තාලධිපතිසුයලශ  අ ධලාද ශදලමු 

ේළ නිත්ල තයයි දවන්ත ් ශය වනි  ව් පි පශ ළක්කය ක්රිදල්යේ 

 න්තශන්ත. අපි ේණන්තා ඕාෑ  ව් පි පශ ළ ශයලේක්කයද? ශ ඔ 

ප්රශේ    ත ද බීයට  නු න ාව්ා ඔ ඒේට  නු න පරිත්ණද හදන්තා 

ඕාෑ. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, අපි ශ ඔ ණතද දටශ්  සදආය 

ග ඔයලා ආ ණමද  ා විධිදට දව වන්තත ත  ශදෝතාල ්රයදක්කය 

ක්රිදල්යේ ේණා ල.  
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

්බුයන්ත ල ඒ ල ගවා දන්තා ල සතිස කිද ල යය වි ර ලත් 

ේණා ල. ශයලේද, ස්ත්රත්රික්කය ත් ඔබන්තධීේණම රැත්රී ඔ  දී අපි ශ ඔ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත ේථාල ේණ ල තිසශබා ල. ඒ නිත්ල ශ ඔ ල ගවා ේථාල 

ේණ ල  ව්ක්කය ාවහව. ශ ඔ ල ගවා නිේ ඔ ශයතවා සවි, ල ේථාල 

ේණ ල  ව්ක්කය ාවහව. ඒ ක්රිදල්යේ ේණා  ව් පි පශ ළට 

්බුයන්ත ල ත් ඔබන්තධ ශ න්තා. 

ප නකවද අවුුතු 01ේ ේල ද ුළ ශ ඔ ල ේණන්තා බවරි වුමල ා ඔ 

දවන්ත ් ඒ ලට එේු ශ න්තා. අශප පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ 

යවතිසුයලයි, විජිත ශබ්ලුතශගල් යවතිසුයලයි ආ ලර්ලද එන්ත එ ඔ. 

ශපශර්ලණල ශක්කයන්තද්රශයදී ඊශය ත්ලේච්ඡාල ක්කය තිසද ල තිසබුමල. එතවාදී 

්බුයන්ත ල යු ේණ ල තිසශබා ත්යහණ ේලණමල ගවා යය 

කිදන්තා ඔ. ්බුයන්ත ල කිද ල තිසශබා ල, "යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

යහතලශ  පල ා ේල ශයදී් ශයය  යලපෘතිසද ආණ ඔ් කිරීයට 

උ්ත්ලහ ග්තල. ාමු්, යහතා විශණෝධද හමුශ  එය  යලපෘතිසද 

අ්හවණ දව ඔයල. ඌ -ශ , ත්රත් කිදන්තශන්ත  චිේලශ  ස් පඳු 

ප්රශේ දක්කය." කිද ල. ්බුයන්ත ල එතවාදී කිදා ල, ඌ -

ශ , ත්රත් ස් පඳු ප්රශේ දක්කය කිද ල. ශයලේක්කයද එතශේලට 

්බුයන්ත ල ප න කවද අවුුතු 01ක්කය ේශළර? ශ ඔ ස් පඳුේය ාවතිස 

ේණන්තා ්බුයන්ත ල ශයලේක්කයද ග්ත පිද ණ?  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Padma Udhayashantha Gunasekera, what is your 

point of Order? 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

ශයුයල යශ  ාය කිද  නිත්ලයි යය එුයලට උ්තණ 

ශදන්තශන්ත. ස් පඳුය පළලතක්කය ශ ත් තිසබුණු ඌ  පළලශ් 

සද  ල්ු  ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ශේලට්ාලත්ශය රිදීයලිදවේද 

ුපප්ේශ ඔ සට මතල මහළය තවාේට ශ න්තා යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

යහ්යදලශ  ආ්ු  ේල ශය ේටයුු ේළල කිදා එේ තයයි අද 

පලර්ලිශ ඔන්තුශ දී් යල කි ශ .  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහලඳයි, ගුත ආාන්තද කුණායලණසරි යන්තත්රීුයල ේථාල ේණන්තා. 

 
ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

යය දන්තශන්ත ාවහව, ්බුයල ශේලශහලයද ්ද ේලණමල 

කිදන්තශන්ත කිද ල. යය ශ ඔ කිදන්තශන්ත ්බුයල කිදල  ේලණමලයි. 

ශ ඔ   ් ප්  ලර්ලතලශ  තිසශබා ල, "ඌ -ශ , ත්රත් කිදන්තශන්ත 

 චිේලශ  ස් පඳුය ප්රශේ දක්කය." කිද ල. එශහය ා ඔ, ඒේ ශ ාත්ර 

ේණන්තා ප න කවද ද ත්ර   ්බුයන්ත ල ශයලේක්කයද ේශළර? 

්බුයන්ත ල එේ ශදදක්කය ේළල.  

ගු (මහාචාර්ය) ණශු මාරසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

Factories කවනි තිසබ්ලබල. 

 

ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

්බුයන්ත ල කිදා ල, ශ ඔ ම් ඔ ටිේ පලවිච් ව ේණ ල ශ ඔ 

පළලතට ගවළශපා, ශ ඔ පරිත්ණදට ගවළශපා දයක්කය නිර්ලයලමද 

ේණන්තා කිද ල. ශයලේක්කය හරි නිර්ලයලමද ේණා ශේලට ඒේ ශහලඳ 

ාවහව කිද ල කිදා ල. එතශේලට විේ,පද ශයලේක්කයද? 

්බුයන්ත ලට විේ,පදක්කය ාවහව. එශහය ා ඔ, ප නකවද අවුුතු 01 

ුළ ඒ ල ක්රිදල්යේ ේණන්තා ්බුයන්ත ලට ඕාෑ තණ ඔ අ ත්රථාල  

තිසබුමල ශන්ත.  

යහින්තද ණලතපක්කයෂ හිට  තාලධිපතිසුයලශ  ණතශදන්ත ශ ඔ ඌ -

ශ , ත්රත්ට දයක්කය ේළල   කිද ල තමුන්තාලන්තශත්ර ල කිදා ල. 

ශ , ත්රත් ශගල්ගන්තා තිසබුණු ශහලඳය අ ත්රථාල  විධිදට තයයි 

අශප ගුත අගයවතිසුයල 0116 ආ්ුශ දී ශ ඔ ප්රශේ ද ත්චි ර්ලධාද 

ේණන්තා අ  ය ප්රධලාය  යලපෘතිසද ශගාලශ . ඒ ප්රශේ ශය ගු න්ත 

ශතලටුශපලළක්කය නිර්ලයලමද ේණ ල ඒ ු පන්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල 

සතිස ේණන්තායි ත්ව  නය තිසබුශ්. ඒේ තයයි අපට තිසබුණු ශ ලකුණාය 

 යලපෘතිසද. ාමු්, ඒේට ශයලේද වුශ්? යහින්තද ණලතපක්කයෂ 

යවතිසුයල මත්රශත්, ලය ේශළර ශයලේක්කයද? ය්ත  ගු න්ත 

ශතලටුශපලළක්කය හවු ල. අද ඒේ ක්රිදල්යේ ශාලශ ා ගු න්ත 

ශතලටුශපලළක්කය බ ට ප් ශ  ල තිසශබා ල. අශප ආ්ු  ේ්ල 

 ට්ටන්තා ්බුයන්ත ල උදවු ේළල කිද ල යතේ තිසදලගන්තා. 

ශයතවාදී ්බුයන්ත ල කිදා ල, -[බලධල කිරීයක්කය] ගුත විජිත 

ශබ්ලුතශගල් යන්තත්රීුයල එේ  තල ක්කය ේථාල ේළල ශන්ත. 

ේුතමලේණ ල ්බුයල  ලඩි ශ න්තා. යට තිසශබා ේල ද ුළ යට 

ේථාල ේණන්තා අ ත්රථාල  ශදන්තා. ්බුයල දවන්ත ේථාල ේණ ල 

ම ණයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත ආාන්තද කුණායලණසරි යන්තත්රීුයලට නිදමිත ේල ද් අ ත්න්ත 

ශ ශගායි එන්තශන්ත. ඒ නිත්ල ්බුයලය ේථාල ේණන්තා.  

 

ගු මන්ීවරපය් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

්බුයන්ත ල  ලඩි ශ  ල අහශගා මන්තා. 

 

ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ යන්තත්රීුයනි, ්බුයන්ත ල ශ ඔ 

  ් ප් ත්ලේච්ඡාලශ දී කිද ල තිසශබා ල, උක්කය  ගල ට ාෑඹු, 

ූමමිදක්කය ඕාෑ කිද ල. යය කිද න්තශන්ත 0167.15.05 ා ස්ා 

" චිේලදීප"   ් පතට ්බුයල කිදල  ේලණමදක්කය. ඒ 

ේලණමශයදී ්බුයල කිදා ල, උක්කය  ගල ට ාෑඹු, ූමමිදක්කය 

අ  යයි කිද ල. හවබවයි, යතේ තිසදලගන්තා, අවුුතු 30ක්කය තිසත්රශත්ර 

පව, ්ත ීදනි ත්යලගශ ඔ ම් ඔ   උක්කය  ගල ේණා බ . ඒ ල 

ාෑඹු, ූමමි ශාලශ යි. [බලධල කිරීයක්කය] පේය උදද ලන්තත 

ගුමශත්රේණ යන්තත්රීුයනි, ්බුයල ශදදක්කය කිදා ල ා ඔ  ශ්ුත ඔ 

අණශගා ේථාල ේණන්තා. ශ ඔ  ව් ේ්ලේපප, ේණන්තා නිේ ඔ 

ේථාල ේණන්තා එපල. පේය උදද ලන්තත ගුමශත්රේණ යන්තත්රීුයල යල 

ත්යෙ ශබලශහලය හිත ් ශේශාක්කය. ාමු්, ්බුයල කිද  

ශේ ,  ටයි යය ශ ඔ උ්තණ ශදන්තශන්ත.  
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ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුත යන්තත්රීුයල ශයලේක්කයද point of Order එේ? 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණපසපකර මහතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

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

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශයුයල ඒ ත්ලේච්ඡාල  

ත් ඔපූර්ලමශදන්තය බ  ල ාවහව. ඒ ප්ර ෘ්තිසද ත් ඔපූර්ලමශදන්තය 

බ  ල ාවහව. ප්තශර්ල බලගදක්කය විතණයි බ  ල තිසශබන්තශන්ත. 

ඒශක්කයදී යය කි ශ , ශ ෝේශය උක්කය ේර්ලයලන්තතද ත් ඔබන්තධශදන්ත 

තිසශබා සදආය ත්යලග ඔ හවය ශයලශහලශ්ය ාෑඹු, බියක්කය 

ශහලදා ල කිදා එේයි. 

 
ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

්බුයලට යය ශ ඔ ප්තශර්ල ශදන්තා ඔ. ්බුයල කිද  ශේ 

 ලර්ලතලේුතශ  ාය් ත්යෙ තිසශබා ල. ප්තශර්ල ිද  එේ යය 

්බුයලට ශදන්තා ඔ. කිද  ල බ න්තා ්බුයල ශයලේක්කයද කි ශ  

කිද ල. යය ඒ ත්ලේච්ඡාලශ  හිටිශය ාවහව. ්බුයල කිද  ශේ 

ප්තණ  ලර්ලතලශ න්ත උ ටලශගා තයයි යය ශ ඔ ලට උ්තණ 

ශදන්තශන්ත. විජිත ශබ්ලුතශගල් යන්තත්රීුයල අශප ස්ත්රත්රික්කයේද ුළ 

මතලය හිත ්   ව් ේණා අද. ාමු් ශයතවාදී කිදා ත්යහණ 

ශේ , නි වරැස් ේශළර ාව්ා ඔ එයින්ත ණටට දන්තශන්ත  වරැස් 

පණිවි්දක්කය. ඒ නිත්ල ඒේ නි වරැස් ේණන්තා අ  යයි. ්බුයල 

කිද ල තිසශබා ල, ප නකවද ණතද දටශ්  ල්  වබූ පව, ්ත 

ශත් ාග  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  ගවා. යට ශපලඩ්්ක්කය කිදන්තා 

ශයලා ත්චිඛ්යල ශ,ඛ්ා පලවිච් ව ේණ ල ද කිද ල ශ ඔ ේලණමල 

කිදන්තශන්ත කිද ල.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා ගුත යන්තත්රීුයල. 

 
ගු පේ. එම්. ණනන්ද ුමාරසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, යට ත  විාලඩි ශදේක්කය 

ශදන්තා. යශ  ළෙ ත්චිඛ්යල ශ,ඛ්ා තිසශබා ල. යය ඒ ත්චිඛ්යල 

ශ,ඛ්ා ින්ත කිදන්තශන්ත. 0163 අවුුතේශේ පව, ්ත ීදනි 

ත්යලගශ ඔ  ල්ද ුතපිද, මිිදා 6,345යි. 0164 පලු  ුතපිද, 

මිිදා 066,213යි. 0165 පලු  ුතපිද, මිිදා 6,052යි. 016  

 ල්ද ුතපිද, මිිදා 6,103යි. ඒේ තයයි නි වණස් ත්චිඛ්යල 

ශ,ඛ්ාද. ඕාෑ ා ඔ ්බුයල  පව, ්ත ීදනි ත්යලගශ ඔ 

ේළයාලේලරි් ශදන්ත ශ ඔ ගවා විත්රතණ  අණශගා ේථාල ේණන්තා. 

ශ ඔ ල ගවා ශ ඔ අද ේණන්තශන්ත අත්තය ප්රේල . සු ශාලවුණු ශේ , 

ගවා ේථාල ේණන්තා එපල. අශප හිට  ීදනි ේර්ලයලන්තත ත්චි ර්ලධා 

සයතිසුයල ශයතවා මන්තා ලද යය දන්තශන්ත ාවහව. යට 

ශපශාන්තශන්ත ාවහව. ාමු් යය ්බුයලට කිදා ල, ශ ඔ කිදා 

ේලණමශයදී ප නකවද ේල ශය ත්යහණ සේධි වුණු බ . පව, ්ත 

ත්හ ශත් ාග  ේ්ල  වශටා ත්් දට ප් වුමල. ඒ ල ශ ාත්ර 

ේශළර, අද මන්තාල - ර්ලතයලා- ත්්ලපතිස ණදල සුළු ගුත රිත්ලඩ් 

බස්යුදීන්ත සයතිසුයලශ  අයලතයලචි දයි. යය දන්තශන්ත ාවහව, 

ශයතවා රිත්ලඩ් බස්යුදීන්ත සයතිසුයල මන්තා ලද කිද ල. එුයලශ  

අයලතයලචි ද දටශ් තයයි ශ ඔ ලක්රිදල්යේ ශ න්තශන්ත. අද යය ඒ 

ගවා ත්න්තශතෝෂ ශ ා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, ශත් ාග  ේර්ලයලන්තත 

 ල ලශ  තිසශබා උක්කය ගත්ර ටිේ එය යවක කන්ත ින්ත ද ල season එේ 

ම ණ ශ න්තා මත්රශත්, ල අ ණන්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහව. ශයලේද, 

එය නිෂරපලදාද සතිස ේණන්තා අ  ය ශ ාත්රේ ඔ ප නකවද අවුුතු 

විත්රශත්රය ේශළර ාවහව. අද ශ ලකුණා විදදයක්කය ශාලේණ, එේ ද ත්ේට 

ශටලන්ත 6,500ක්කය අ ණන්තා  ළු න්තේය තිසශබා බ  යය කිදා ල. 

අපි ඒේ ශටලන්ත 0,000 දක්කය ල ශගාදා ල. අද අ  ය උක්කය ගත්ර 

ප්රයලමද ශත් ාග  ාවතිස ත්් දේට ප් ී තිසශබා ල. ශ ඔ ල 

ශ ාත්ර ේණන්තා අ  යයි. ශයලේද, අපි ශ ඔ ේථාල ේණන්තශන්ත අශප 

ස්ත්රත්රික්කයේද ගවායි.   

අශප අුවණ ස්ත්ලාලදේ යවතිසුයල මස්රිප් ේණ තිසශබා ේ, 

තවබීශ ඔ ශදෝතාල ට ත් ඔබන්තධ ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල ින්ත ශ ඔ 

හවය ශේකින්තය පල්යක්කය මශගා ශගා ශ , ත්රශත්ර ශ ඔ තිසශබා 

ප්ර රාද විත්ඳල ගන්තා අ  ය  ව් පි පශ ළක්කය ක්රිදල්යේ ේණලවිද 

කිද ල යය වි ර ලත් ේණා ල. ශ ස්ේල   ේථාල ේණේදී, "අපි ත ය 

ුපප්" කිද ල අපි කිදා ල. අපි ශ ස්ේල   ාවග ල කිදා ල, 

"අපි තයයි ුපප්ය ස්ත්රත්රික්කයේද" කිද ල. එය ේුතම නිේ ඔ 

ආ්ණමදක්කය විධිදටයි අපි පලවිච් ව ේණන්තශන්ත. අපි යන්තත්රී ුතන්ත 

හවටිදට  ේතල ශ න්තා ඕාෑ. අවුුතු විත්රත්ක්කය, විසපහක්කය ශ ඔ 

පලර්ලිශ ඔන්තු  නිශදෝතාද ේණා ශ , ත්රශත්ර මිනිත්ර න හවටිදට 

අපි ශයලා ලද ේශළර ශ ඔ ස්ත්රත්රික්කයේදට? ශයලකුණා් ේණ ල ාවහව. 

ඒේ ශ ාත්ර ේණන්තායි අපි දවන්ත ක්රිදල ේණන්තශන්ත. ඒේ ශ ාත්ර 

ේණන්තා ආදලදය  වඩි ේණන්තා ඕාෑ; යහතාතල ට ජී ් ශ න්තා 

 ළු න්ත  ටපිටල ක්කය හදන්තා ඕාෑ; මස්රි පණ ඔපණල ට අආය් 

අාලගතදක්කය නිර්ලයලමද ේණ ල ශදන්තා ඕාෑ. අපි ශ ඔ ්ක්කයශේෝය 

ේණන්තා අ  යයි. යන්තත්රී ුතන්ත හවටිදට අශපන්ත ශේශණන්තා ඕාෑ 

ේලණමද ඒේයි කිදා එේ් යතක්කය ේණමින්ත, ශ ඔ ශදෝතාල ට 

අදලළ  ේථාල කිරීයට යල හට අතිසශර්ලේ ශ  ල ක්කය  බල දීය 

ත් ඔබන්තධ  විශ රෂශදන්ත ්බුයලට් ත්රුතිස න්තත ශ මින්ත යය 

නිහඬ ශ ා ල. ශබලශහලය ත්රුතිසයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබලශහලය ත්රුතිසයි.  

මීය ළෙට, ගුත  ී.. ී. ්බ්ලි . විය ීණ ස්ත්ලාලදේ යහතල. ගුත 

යන්තත්රීුයනි, ්බුයලට විාලඩි පහේ ේල දක්කය තයයි තිසශබන්තශන්ත.  
 
 

[අ.්ල. 4.57] 

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලලි . විමලීර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விமலவீர திசொநொயக்க)  

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

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, 2015 තා ලරි 18 වනි දලයින්ත 

ප න  ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු  ුළ අපි සහිා ගවා ේථාල, ත්බන්ත ශබෝ  

ේථාල හෙලක්කය අහ ල තිසශබා ල. දවන්ත ත ් එේ සහිා ශ ෝේදක්කය 

ය න්තා, ඌ -ශ , ත්රශත්ර බි ඔතවන්තා ප්ුශ  අහිචිත්ේ 

තාතල ශ  ම් ඔ ටිේ ශේල,  ේන්තා ශ ඔ ත්්ල  ුළ දව ක්කය 

එළමින්ත තිසශබා ල. උක්කය ගශත්ර බූ  ගවා, උක්කය ගහ ගවා දන්තාල, 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

උක්කය ගහට ේවීඩ ශ, හවආයණු සෙක්කය -සුතණක්කය- තිසශබා උක්කය 

ශගලවිශදක්කය විධිදටයි යය ශ ඔ ගුත ත්්ලශ  ේථාල ේණන්තශන්ත. ශ ඔ 

සටිා සදආය ශදාලට  ්ල උක්කය ගහ ගවා, උක්කය  ගල  ගවා යට 

ශහලඳ අ ශබෝධදක්කය තිසශබා ල. ඒ නිත්ල යය ශයතවාදී ඒ ගවා 

කිදන්තා ේවයවතිසයි.  

 ක්කයෂ ගමන්ත  ල්  බා හවටි ශයුයන්ත ල කිදා ල. යය 

අවුුතු තිසත්රපහක්කය තිසත්රශත්ර උක්කය ශගලවිශදක්කය විධිදට ේටයුු ේණ 

තිසශබා ල. කවද අවුුතේශේ යශ  අක්කයේණ ශදේහයලශණන්ත  බල 

ග්ත  ල්ද  ජශය, ුතපිද, තිසත්රපන්තදහත්යි. ශ ඔ ත්්ලශ  එේ උක්කය 

ශගලවිශදක්කය ් ාවහව ශන්තද? යයශන්ත, ශ ඔ ගුත ත්්ලශ  මන්තශන්ත 

උක්කය ශගලවිශදක්කය විධිදට. යය  බල ග්ශ් ුතපිද, තිසත්රපන්තදහත්යි. 

ශ ඔ  ලශ  සහිා ේථාල අහ ල අද මුළු  චිේලශ ය උක්කය ශගලීන්ත 

එේය ුේකින්ත මන්තශන්ත. ඒේ  ත්න්ත ේණ ල 6868 ේවරැ, , 1848 

ේවරැ,   වනි ේවරැි යර්ලදාද ේණ   ඔශ,ච්ඡා් ශදන්තය අද 

රිදීයලිදේශේ, යහ්ද, පස්දත ලශ , බි ඔතවන්තා ප්ුශ , 

යවදගය මිනිත්ර න යර්ලදාද ේණන්තා ශ ඔ ආ්ු  ේටයුු ේණා 

ශේලට, යට තිසශබා ුේ එදල ඒ සද, ට විුතේධ වුණු රී  චිේල 

නිදහත්ර පක්කයෂශය සයතිස ණශදක්කය ශ ඔේට මූිේ් ද ග්ත එේ 

ගවායි. " ක්කයෂරයන්තට එශණහි  ක්කයෂරයන්ත". එුයල මීය ට ේින්ත 

පලර්ලිශ ඔන්තුශ දී ශයන්තා ශයශහය කි  ල. "6989 එක්කයත්් තලතිසේ 

පක්කයෂ ආ්ු  තිසබුණු ේල ශය එදල හිට   ා ත්චිණක්කයෂම අධයක්කයෂ 

ත්ණ් ශේලටගය යහතල්, යල්, ත ් නි ධලරින්ත ගමාල කුණා් 

එේු ශ  ල කිහිප  තල ක්කයය ශ ඔ ප්රශේ දට කවහි, ල අියචිේ් 

ශ ාත්ර ේණන්තා උ්ත්ලහ දවුත ල. හවබවයි, ඒේ ේණන්තා විධිදක්කය 

ාවහව. ශයලේක්කයද වුශ්? උක්කය ේන්තා අි එා ල. ඒශේන්ත වි ල  

  ශදන්ත ප්රශේ ශය යහතාතල ට හලනිදක්කය ශ ා ල.". 

" ක්කයෂරයන්තට එශණහි  ක්කයෂරයන්ත". එදල  ක්කයෂරයන්ත යහ්යදල කිද  

ශේ අද ශ ඔ ත්්ලශ දී ශ ාත්ර විධිදට කිදා ල. යට ශපශාා ල, 

ශ ඔ ත්යලගය ශ්ල ර්ල, පවු ඔ හෙලක්කය විදද ඔ ේණ ල තිසශබා බ . 

ත්යහණ තවන්ත  දී යට ශ්ශණන්තශන්ත, ශ්ල ර්ල ේථාල ේණා ල 

කිද ලයි. ශ්ල ර්ල ේථාල ේණා ල  ලශ  තයයි යට සශහන්තශන්ත. 

අශප රී  චිේලශ  යහල ත ල ද  න්තශන්ත ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රදයි. 

ඒශක්කය  ුශණන්ත ජී ් ශ ා මිනිශහක්කය යය. ශ ඔ ශයලශහලශ් 

අ ඔපලණ ස්ත්රත්රික්කයේශය ශගලවි තාතල ශගන්ත සදදට 51ේට ත ද 

ාවහව; ී  ගල ේණන්තා ත ද ාවහව. ශ ඔ ත  ශපෝෂේ ප්රශේ  ින්ත 

-නි,ග  ආදී ප්රශේ  ින්ත- දවුව් ත ද ග ලශගා එන්තශන්ත 

ාව්ා ඔ, ශ ඔ උක්කය  ගල ට්  ාද එ ප ේශළල් ශයලේක්කයද අපට 

සේධ ශ න්තශන්ත? එශහය ේශළල් අක්කයේණ 601,000ේ කුණාඹුුත  ට 

ත ද ශදා, එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂශය නිර්ලයලතෘ යහලයලාය ී..එත්ර. 

ශත්රාලාලදේ යවතිසුයල හද  ශත්රාලාලදේ ත්මුද්රද හි ශඳයි. ඒ 

 ලශ ය, යහින්තද ණලතපක්කයෂ තාලධිපතිසුයල හද  ණ ේවන්ත ්ද 

ත ල ශදන්ත ත ද ත්පදා අක්කයේණ  ,000ේට ත ද ාවතිස ශ යි. ඒ 

 ලශ ය ී..එත්ර. ශත්රාලාලදේ යහ්යදල හද  ාලගදීපද 

 යලපලණදට  ුණ ාවතිස ශ යි.   

 නේශදෝ ත්න්තශතෝෂ ේණන්තායි තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශ ඔ හදන්තශන්ත. 

මුචිසට    , ේ පි    , කුණාණහන්ත    , බ් මරිඟු    , ඒ 

යලර්ලගශදන්ත ශගදක්කය හදල ග්ත, දුතශ ෝ මත්රශේෝශ, ද  , 

ට්රවක්කයටණදක්කය ග්ත, ත්රී ී ර්ල  එේක්කය ග්ත, ශයෝටර්ල ත්යිේ දක්කය 

ග්ත, ආර්ල ේද හදල ග්ත අහිචිත්ේ ශගලවිශදෝ, ණලතලධිණලතසචිහ 

ණත ත්යශය සට පව වත එා නිදහත්ර ශගලවිශදෝ අද සශයරිේන්ත 

ශේල ඔපවනිදේ  හ,ආය ේණන්තායි ශ ඔ ආ්ු  හදන්තශන්ත. 6977න්ත 

පත්රශත්ර එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂශය ශ්යල යි, ප්රතිසප්තිසදයි වුශ් 

විකුණාමලශගා ේෑයයි. එදල ශ , ත්රශත්ර  බූටෑශ  ණලළ ල, උ්ණට 

අශප ීණ ේවපශපටිශපලළ ල, ස්වි  ද ල, පම දී ල රැේ ග්ත -

 නේදන්තශගන්ත ශබ්ලණල ග්ත- ශ ඔ භුමිද එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂ 

ආ්ු  ශ ඔ නිශ ඔෂශය -ශ ඔ අඳුුත ශයලශහලශ්- ආපහ  නේදන්තට 

ශදන්තායි හදන්තශන්ත. ඒේට විුතේධ වුශ් අපි ශාලශ යි, 

යහ් ුතනි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගුත යන්තත්රීුයනි, දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා.  

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලලි . විමලීර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விமலவீர திசொநொயக்க)  

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

රිදීයලිදේදට කවහි, ල අහන්තා, සකිරිදන්තකුණාඹුණට කවහි, ල 

අහන්තා, ශදහිගයට කවහි, ල අහන්තා. අශ් ේණගවට තිසශබා ඒ 

ශගලවි තාතල  තයයි ශ ඔ  යලපෘතිසදට විුතේධ  ාවඟී සටිශය. අපි 

ේණන්තශන්ත ඒ අදශ  ත්ටාට ත්හලද ශදා එේ විතණයි. ශ ඔ ත්ටා 

්වුන්තශ . ශයතවා ශේ පල ා කුණායන්තත්රමදක්කය ාවහව. 'හරි'  කුණාම 

දයලශගා ඡාන්තදද ම,   හරින්ත ප්රාලන්තු යහ්යදල කිදා ල, "යය 

ශ ඔ අවුුතු ශදේට ුන්තශන්ත එේ ණත්රත්ල යි" කිද ල. ශ ඔ ආ්ුශ  

මන්තා බන්තු   ල, බ්්ලරිශගල් යන්තත්රීුයල කිදා ල, "ශ ඔ 

ආ්ුශ න්ත අපට වුණු ශත්තක්කය ාවහව" කිද ල.  පලිත 

ශත ණපශපුතය සයතිසුයල ශ ඔ ත්්ලශ  හිටිදල. එුයල යට කි  ල, 

"යට  ද  ත්චි ර්ලධා නිශදෝතය සයවතිසේය ුන්තාලට, යය මන්තශන්ත 

බත්රාලහිණ" කිද ල. පලාී   ඔපිේ ණම ේ සයතිසුයල ඊශය උශේ 

ප්තශර්ලේට කිද ල තිසබුමල, "ශ ඔ ආ්ු  දන්තශන්ත පණම 

ආ්ු  කවද පලශර්ලයයි. ශ ඔ ආ්ු  තාතල ට ශත්ර දක්කය 

ේණන්තශන්ත ාවහව" කිද ල. ශ ඔේ තයයි ආ්ු ට තිසශබා 

ත්හතිසේද. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවන්ත ේථාල  අ ත්න්ත ේණන්තා. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලලි . විමලීර දිසානායක මහතා 
(மொண்புமிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விமலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
බිචිතවන්තා ප්ුශ , ශ ඔ යහල ශේල, දට අහශ ා 

ප්රශේ ශය මන්තා ආදී ලස ාලදේදල ශගෝිස  ස්ශතෝ ේථාල ක්කය 

කිදා ල. "අශන්ත යහ්තශදෝ අශප එවුන්තට උුත නශ ඔ ාවහව"  

කිදා ල. උුත නශ ඔ ාවහව කිදන්තශන්ත ගඳ  න ඳ ශ්ශණන්තශන්ත ාවහව 

කිදා එේයි. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි, යට අ ත්ලා 

  ශදන්ත කිදන්තා තිසශබන්තශන්ත එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂශය 

ආ්ු ට් උුත නශ ඔ ාවහව කිද ලයි!  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට, ගුත  මින්තද විශේසරි යන්තත්රීුයල ේථාල ේණන්තා. 

්බුයලට විාලඩි 5ක්කය තිසශබා ල.  

 

 

 

[අ.්ල. 5.13] 

 

ගු චමියන්ද වි පේසිිප මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මු ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  මහළ ඌ  නිශදෝතාද ේණා 

තාතල නිශදෝජිතදකුණා හවටිදට අද ස්ා පව ව්ශ ා ශ ඔ වි ලදදට 

එක්කය ීයට  වබීය පි පබඳ  යල මතලය ත්ුටු ශ ා ල.  
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[ගුත  ී.. ී. ්බ්ලි . විය ීණ ස්ත්ලාලදේ  යහතල] 
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අද  පලර්ලිශ ඔන්තු  ආණ ඔ්ශය සට ශ ඔ දක්කය ල ශ ඔ වි ලදද ුළ 

විශ රෂශදන්තය ආ්ු පක්කයෂද නිශදෝතාද ේණා යවතිස 

සයවතිසුයන්ත ල ශ ඔ  යලපෘතිසශය ප්රතිස ල් ත්හ ගුමලගුම පි පබඳ  

ේථාල ේළල. ඒ  ලශ ය විපක්කයෂශය ත්හ ඒේලබේධ විපක්කයෂශය 

ශබලශහෝ ශදාල ශ ඔ  යලපෘතිසශය අගුම පිළබඳ  ේථාල ේළල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  විශ රෂශදන්තය ඒේලබේධ 

විපක්කයෂද නිශදෝතද ේණා ගුත යන්තත්රීුයන්ත ලට ශ ඔ පි පබඳ  

ේථාල ේණන්තා ත්දල ලණල්යේ අයිතිසදක්කය ාවහව කිද ල යය කිදන්තා 

ඕාෑ. ප නකවද ආ්ු  ේල ශය ේණ  ආශදෝතා ස්හල බවආය ලය  

ඒ ල ත්ඳහල විදද ඔ ේණ ල ශ ඔ ණශට් ශබලශහෝ ශදාල  බල තිසශබා 

ප්රතිස ල් පි පබඳ  යල අමුුශ න්ත කිදන්තා දන්තශන්ත ාවහව.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ප නකවද ආ ් ුශ න්ත පටන්ත 

ග් උයල ්ද  යලපෘතිසද පි පබඳ ් මහළ ඌශ  ජී ් ා 

 ේග දකුණා හවටිදට යල කිදන්තා ඕාෑ. අද ඒ  යලපෘතිසද ු පන්ත 

වි ල  පලරිත්රිේ හලනිදක්කය සේධ ශ ා ල.  

ආ්ු  නිශදෝතාද ේණා යන්තත්රී ණදකුණා හවටිදට ශ ඔ 

ක්රිදල්යේ ේණන්තා දා ා   යලපෘතිසද ශහලඳයි කිදා ල  ලශ ය  

උයල ්ද  යලපෘතිසශදන්ත අද සේධ ා ඒ පලරිත්රිේ හලනිද   ලශ   

ශේ , ශ ඔ  යලපෘතිසශදුව් සේධශ ා ල ා ඔ  ඒ ල  ළක්කය ල 

ගවනීයට ේටයුු ේණා ශ ත්් යල ශදෝතාල ේණා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  යට ේින්ත ේථාල ේණ  ගුත 

යන්තත්රීුයන්ත ල කි ශ   එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂ ආ්ුශ  

ප්රතිසප්තිසද තයයි විශේ  ගව්තන්ත ශ  ල විශේශිේදන්තට ශ ඔ ණට 

විකුණාමා එේ කිද ලයි. ඒ ශේ , කිදා ල  ලශ ය එුයන්ත ලශ  

ජීවිතද පි පබඳ ් අ ශඳෝාල ාවඟු ල. ඒ ේථාල ේළ එක්කය 

යන්තත්රී ණශදකුණාට ශේලන්තදක්කය තිසබුශ් ාවහව  එුයල ත ය් ණතදට 

අයිතිස  හිඟුණලා ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට අයිතිස  නි  නි ලත්දේ 

පස්චි ව ශ  ල මන්තා ලද  කිදන්තා. "එළ ල ගන්තා බවරි  යල් ත ය 

ඒ නි ලත්ශය මන්තා ල" කිදා ේලණමද ඒ යන්තත්රීුයල කි ශ  

ාවහව. එුයන්ත ලට ශාල වබුණු ශේ , ගවා තයයි එුයන්ත ල 

ේථාල ේශළර. ඒ ේථාල ේණ  යන්තත්රී ණදකුණා ත ය හිඟුණලා ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට අයිතිස නි  නි ලත්දේ පස්චි ව  මන්තා ල කිද ල 

අපි දන්තා ල. ාමු් එුයල  ඒ ගවා ේථාල ේශළර ාවහව. එක්කයත්් 

තලතිසේ පක්කයෂද විකුණාමන්තා දා ශේ , ගවා තයයි එුයල් ේථාල 

ේශළර. ාමු් එුයලට නි හාක්කය හවටිදට එුයල ගත ේණා තවා 

 බල ශදන්තා අපි ේටයුු ේණා ල. යල එුයලශ  ාය කිදන්තා 

ේවයවතිස ාවහව. යය එුයලශ  ේථාල  අහශගා සටිදල. ඒ ේථාල  

අහශගා හිට  යට හිාල කවදල  මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  විශේ  ණට ින්ත ආ  

තර්ලතා ින්ත ශ ඔ ණට ශබ්ලණල ගන්තා 6868  ර්ලෂශයදී මහළ ඌශ ්  

පහළ ඌශ ් තාතල  වි ල    ශදන්ත ේවප කිරී ඔ ේළල. අදට් 

ඒ තාතල  ුී්ල ශදන්ත ශපශළා ල. අදට් ඒ ප්රශේ    ගව, 

්රයද් එක්කයේ ජී ්  ා පිරිත්ර මන්තා ල. විශ රෂශදන්තය යල 

නිශදෝතාද ේණා බ්්ලණශ   ආ ත්ාශය ස,  ශේලට්ාලත්ශය 

මආයක්කයපව වත්රත්  ශදල් ඔශගල,  කිදා ග ඔයලා   තාතල  

අදට් ගව, ින්ත තයයි ්වුන්තශ  ප්ර ලහා ේටයුු ේණගන්තශන්ත. 

අපි ්වුාට ත්ලධලණමදක්කය මෂරට ේණ ල ාවහව. ්වුන්තට එශත්ර 

ත්ලධලණමදක්කය මෂරට ේණන්තා අපට බවරි වුශ් ශයලේද?  අපි 

තලතිස ලදී ප්ර රා ත්හ ආර්ල ේ ප්ර රා හඳුාල ග්ශ් ාවහව. අශප 

ආර්ල ේද ශගල් ාෙල ගන්තා  ව් පි පශ ළක්කය හදල ගවනීශ ඔදී රයද 

ත්හ ූමමිද හවණ ශ ා විේ,ප විත්ඳු ඔ අපට ාවහව. ඒ  ලශ ය 

ප්රල ධා  හිෙේය පි පබඳ ් අපට ප්ර රා තිසශබා ල. ප්රල ධාද 

ශාලයවතිසේය නිත්ල අපි ආශදෝතේශදෝ ශ ඔ ණටට ශගශාා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  එේ ේන්තාදක්කය  ගල ේණ ල ඒ 

 වශබා ආදලදමින්ත ජී ් ා තාතල ක්කය තයයි ඒ ේෘක ක ේලර්ලමිේ 

ප්රශේ    මන්තශන්ත. ඒ ේන්තාශයදී හස්සශය ්  ර්ලෂල ක්කය 

ආශ ල්  එශහය ාව්ා ඔ නිදචි ේල දක්කය ආශ ල් එයිුව් 

ීඩ්ල ට  ක්කය ශ  ල ඒ තාතල ශ  ආර්ල ේද  වශටා ල. ඒ නිත්ල 

යලත්රපතල ආදලදයක්කය  බල ගන්තා  ළු න්ත විධිදට  යලත්රපතල  වටුපක්කය 

 බල ගන්තා  ළු න්ත විධිදට ්වුන්තශ  තා ජීවිතද ශගල් ගන්තා 

 ළු න්ත  ව් පි පශ ළක්කය අපි හදා ශේලට "ශබලා ශේෝපපශය් 

කිඹු,ආය දකිා" එේ එදල  ලශ ය අද් තිසශබා ල  මූ ලත්ාලරූඪත් 

ගුත යන්තත්රීුයනි. එදල එුයන්ත ල ේළල  ලශ  යහල පරියලම 

 යලපෘතිස  පරිත්ණද හලනි  ා  යලපෘතිස   තා ජීවිතද ට හලනි ා 

 යලපෘතිස ක්රිදල්යේ ේණන්තා ඒ තාතල  නිශදෝතාද ේණා 

යන්තත්රී ුත විධිදට අපි ම් තිසදන්තශන්ත ාවහවයි කිදා එේ ඒ 

යන්තත්රී ුතන්තට අපි කිදා ල. ඒ නිත්ල ශ ඔ ා   යලපෘතිසද ආණ ඔ් 

ේණා ්රයශ දද පි පබඳ ්  පලරිත්රිේ ගවටආය අ ය කිරීය 

පි පබඳ ් ශ ඔ ත්්ල ට  ලශ ය යලධයට් මතල වි ෘත  පවහවස්ි 

ේණන්තා කිද ල ඒ අදලළ යවතිස සයතිස ුතන්තශගන්ත අපි 

විශ රෂශදන්තය ම, ා ල. 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  උයල ්ද  යලපෘතිසද පි පබඳ  

යල ේිුව් ත්ඳහන්ත ේළල. පරිත්ණ සගවයී ඔ  ලර්ලතල ශාලශගා ඒ 

 යලපෘතිසශය  ව් ේටයුු ේළ නිත්ල අද ඒ ප්රශේ ශය තාතල ට 

ජී ්ීයට තිසශබා නි ලත් ප ල අහිමි ශ  ල තිසශබා ල.  ශ ඔ ා  

 යලපෘතිසද් එ න්ත  යලපෘතිසදක්කය විද යුු ාවහව. එ න්ත  යලපෘතිසදක්කය 

හල ත්යලා  ශ ඔ  යලපෘතිසශය් ේටයුු ශේණා ල ා ඔ  ආ්ු  

නිශදෝතාද ේණා යන්තත්රී ණදකුණා විධිදට යට් ශද ණක්කය ශ ඔ 

පි පබඳ  හිතන්තා  ා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  පහළ ඌශ  සටිා 

තාතල ශ  ේෘක ක ශ්ෝග අශළවි කිරීයට ශතෝතවන්තාක්කය වුශ් 

බ්්ලණශ   ප්රශේ ශය ප තිසන්තාල  ජ ශපලළයි. අද ඒ ශපලළට 

පහළ ඌශ න්ත එා එළ ආය ප්රයලමද ශේශයන්ත ශේශයන්ත අු 

ශ  ල තිසශබා ල. ඒ සයි කිද ල නිරීක්කයෂමද ේණ ල බවආය ලය 

අපට ශපශාා ල  තල්තල ශගලවිතවා ේළලට  තල ශගලවිතවා 

ේණන්තා ශප ශ න්තශන්ත ාවහවයි කිද ල. ්වුන්ත අද ාීා 

ශ ෝේද් එක්කයේ දා නිත්ල අමු්ද ගහශගා කුණාඹුණ ශේලටන්තා 

දා  ව් පි පශ ළ ුළ ාවහව. ්වුන්තට අධයලපාද තිසශබා ල. 

්වුන්ත මහළ අධයලපාදක්කය  බල තිසශබා නිත්ල එ න්ත  ව් 

පි පශ ළේට දන්තශන්ත ාවහව. ශ ඔ නිත්ල අශප ශේශීද ේර්ලයලන්තත 

සද,  ශ ඔ ණටින්ත ම ් ේණන්තා ඕාෑද කිද ල අපි කිදන්තශන්ත 

ාවහව. ඒ ල ආණක්කයෂල ේණ ගන්තා ල  ලශ ය  ශ ඔ ණට ආර්ල ේ 

උ්පලදා  ව් පි පශ ළේට ශගා දන්තශන්ත ශේලශහලයද කිදා 

එේ් අපි හිතන්තා ඕාෑ.  

විශ රෂශදන්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල  ු පන්ත ශ ා් අුුත 

නිෂරපලදා ත්ඳහල දා  ව් පි පශ ළක්කය එා ල. ඒ ු පුව් වි ල  

  ශදන්ත රැකී ණක්කයෂල  වශබන්තා කිද ල ප්රලර්ලථාාද ේණමින්ත  ශ ඔ 

ේර්ලයලන්තත ල ල  මස් ාශේලට මහළ ඌශ  ත්හ පහළ ඌශ  

ජී ් ා සදආය තාතල ට  වඩි ප්රතිස ල් ශගා එා  ව් 

පි පශ ළක්කය ශගශාන්තාට අපි ේටයුු ේණා ලද කිදා 

ේලණමල ් යතක්කය ේණමින්ත  ශ ඔ අ ත්රථාල   බල දීය පි පබඳ  

්බුයලට ත්රුතිස න්තත ශ මින්ත යල නිහඬ  ා ල. 

 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට  ගුත යයි, ලගා ඔ තිස ේණලතල යහතල. 
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

[பி.ப.5.10] 

 

ගු මයිල්වාගනම් ිනලකරාජා මහතා 
(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, மிக 

முக்கியமொன விவொதப் தபொருதளொன்று சகப ஒத்திகவப்பு 

மவகளப் பிமரரகணயொக முன்கவக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தத் 

தருணத்தில், இந்த விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு உகரயொற்று 

வதற்கு எனக்கும் வொய்ப்பளித்தகமக்கு உங்களுக்கு நன்றி 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.  

இது மிக முக்கியமொன ஒரு கொலகட்டம். இலங்ககயின் 

தபொருளொதொர நிகலகமககள அல்லது அபிவிருத்தி 

நிகலகமககளப் பொர்க்கின்றதபொழுது மிக அண்கமயிமலதொன் 

தற்மபொகதய நல்லொட்சி அரசொங்கம் GSP Plus எனப்படுகின்ற 

வொிச் சலுகககய தவன்தறடுத்து இந்த நொட்கட மநொக்கி 

முதலீடுககளக் தகொண்டுவரச் தசய்கின்ற ஏற்பொடுககளச் 

தசய்திருக்கிறது. அமத தருணத்தில், 2030ஆம் ஆண்டளவில் 

நொங்கள் நிகலமபறொன அபிவிருத்திகய அகடய மவண்டும் 

என்ற ஐக்கிய நொடுகள் அபிவிருத்திச் சகபயின் திட்டத்கத 

முன்தனடுக்க மவண்டியவர்களொக இருக்கின்மறொம். ஐக்கிய 

நொடுகள் அபிவிருத்தி சம்பந்தமொக முன்கவக்கப்பட்டிருக்கும் 

"Left no one behind - யொகரயும் பின்மநொக்கி விட்டு கவக்கொது 

எல்மலொகரயும் அபிவிருத்தியில் ஒன்றுமசர்த்துச் தசல்ல 

மவண்டும்" என்ற மநொக்மகொடு 17 இலக்குககள அகடயும் 

மகொட்பொடுகள் முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் மிக 

முக்கியமொனதொக சுற்றொடல் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள், 

வறுகம ஒைிப்புச் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் என்பவற்கறக் 

குறிப்பிடலொம்.  

தமொனரொகல மொவட்டத்தில் அகமக்கப்படவிருக்கின்ற சீனி 

உற்பத்தித் ததொைிற்சொகலயுடன்கூடிய கரும்பு உற்பத்திக்கொக 

நிலங்ககள குறிப்பொக தவளிநொட்டு நிறுவனங்களுக்கு 

ஒதுக்குவது சம்பந்தமொகப் பொர்க்கமவண்டும். கடந்த 

கொலங்களில் இதுமபொன்ற அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள 

முன்கவத்தமபொது எவ்வொறொன விடயங்கள் பின்பற்றப் 

பட்டிருக்கின்றன? அகவ எவ்வொறொன நிகலகமகளுக்கு 

இட்டுச்தசன்றிருக்கின்றன? என்பது ததொடர்பிலும் 

கவனத்கதச் தசலுத்திக்தகொண்டு இத்தககய அபிவிருத்தித் 

திட்டங்ககள முன்கவப்பது தபொருத்தமொனததன நொன் 

நிகனக்கின்மறன். எதிர்வரும் 2030ஆம் ஆண்டளவில் 

அகடயவிருக்கின்ற நிகலமபறொன அபிவிருத்தி எவ்வொறொ 

னதொக இருக்க மவண்டும்? என்பது ததொடர்பில் முன்கவக்கப் 

படுகின்ற இதுமபொன்ற திட்டங்ககளப் பின்மனொக்கிப் 

பொர்ப்பதற்கு மிக முக்கியமொன உதொரணத்கத எடுத்துக் 

தகொள்ளலொம்.  

இலங்ககயில் இன்று சீனி உற்பத்தி ததொடர்பொக எவ்வொறு 

அக்ககறயுடன் மபசப்படுகின்றமதொ, அதுமபொலமவ ஏற்றுமதிப் 

தபொருளொதொரத்தில் முதன்கமயிடத்தில் இருந்த மதயிகலக்கு 

என்ன நடந்துள்ளது என்பது பற்றிப் மபசப்படுகிறது. இன்று 

இலங்ககயின் ஏற்றுமதியில் மதயிகல நொன்கொவது 

இடத்திற்குச் தசன்றிருக்கின்றது. இலங்ககயின் முதன்கம 

ஏற்றுமதியொக இருந்த மதயிகல, Ceylon Tea என உலக 

மட்டத்திமல தபயதரடுத்திருந்த நிகலயில் அதன் ஏற்றுமதி 

இன்று பின்மனொக்கிச் தசல்வதற்கொன கொரணம் என்ன? 

1992ஆம் ஆண்டு தனியொர்மயம் என்ற வககயிமல மதயிகலத் 

ததொைிற்றுகற முகறயொன நிருவொகத்திற்கு உட்படுத்தப் 

படொமல் 22 பிரொந்தியக் கம்பனிகளுக்குப் பிொித்துக் 

தகொடுக்கப்பட்டது. அந்தத் மதயிகலகய வளர்க்கக்கூடிய 

நிலம் Golden Shareholder என்ற அடிப்பகடயில் அரசுக்குச் 

தசொந்தமொனதொக இருந்தமபொதிலும்கூட அதில் பயிொிடுவதற் 

கொன முகொகமத்துவ முகறகமகள் அகனத்தும் முற்று 

முழுதொகத் தனியொொிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டன. 

அவ்வொறு ஒப்பகடக்கப்பட்டு இன்று 25 வருடங்கள் 

கைிந்த நிகலயில், அந்தத் மதயிகல உற்பத்தி நிறுவனங்கள் 

வைங்குகின்ற அறிக்கககள் எப்படி இருக்கின்றன?  “நொங்கள் 

இப்மபொது நட்டத்தில் இயங்குகின்மறொம்;  இந்தத் 

மதொட்டத்கதக் ககவிடப்மபொகின்மறொம்;  இந்தத் ததொைில் 

துகறகயத் ததொடர்ச்சியொகச் தசய்ய முடியொது” என்று 

கூறுகின்றன.  இந்த நிகலயிமலமய இந்தத் மதயிகல ஏற்றுமதி 

என்பது நொன்கொம் இடத்திற்கு வந்திருக்கின்றது.  92ஆம் 

ஆண்டு இந்தத் மதொட்டங்ககளப் தபொறுப்மபற்கும்மபொது 5 

இலட்சமொக இருந்த ததொைிலொளர்கள் இன்று ஓொிலட்சமொகக் 

குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.  அதொவது, 4 இலட்சம் மபொி் 

அந்தத் ததொைிற்துகறயிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.  

எனமவ, ததொைிலொளர்களுக்கொகவும் விவசொயிகளுக்கொகவும் 

தொன் இந்தத் திட்டங்கள் முன்கவக்கப்படுகின்றன எனச் 

தசொல்கின்ற அமதமவகள, இவ்வொறொன பின்மனொக்கிச் தசன்ற 

அல்லது வீழ்ச்சிப் மபொக்ககக் கண்ட அனுபவங்ககளப் 

பகிர்ந்துதகொண்டுதொன் நொங்கள் இத்தககய புதிய 

திட்டங்ககள இங்மக ககயொள மவண்டியிருக்கின்றது.  

அந்தவககயில், இன்கறய திகதியில் இங்கு மபசப்படுகின்ற 

விடயத்தில், தமொனரொககல மொவட்டத்தில் அகமந்திருந்த 

மதயிகலத் மதொட்டங்களுக்கு என்ன நடந்தது?  அங்மக 

யிருக்கின்ற ததொைிலொளர்களின் நிகலகம எவ்வொறுள்ளது?  

மபொன்ற நிகலகமககள நொம் ஆரொய மவண்டும்.   

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நொன் 

நுவதரலியொ மொவட்டப் பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொக 

இருந்தொலும் ஒரு ததொைிற்சங்கத்தின் உறுப்பினர் என்ற 

வககயிமல,  எங்களது ததொைிற்சங்கத்தில் உறுப்பினர்களொக 

இருக்கின்ற தமொனரொககல மொவட்டத்திலுள்ள மதயிகலத் 

மதொட்டத் ததொைிலொளர்கள் அன்றொடம் எதிர்மநொக்கும் 

பிரச்சிகனககள இந்தச் சகபயிமல முன்கவக்க மவண்டிய 

கடப்பொடு எனக்கிருக்கின்றது என நிகனக்கின்மறன்.  

தமொனரொககல மொவட்டத்தின் தமொனரொககலப் பிரமதச 

தசயலகப் பிொிவில் குமொரததொல, மடகல, factory division, 

தவலிஆய, ஊவத்தன்ன, நக்கல, முப்பனதவளி, கும்புக்கண, 

பொரொவில, தமொனரதகல, அலியொவத்கத எனத் மதொட்டங்கள் 

இருக்கின்றன.  இகவ JEDB எனப்படுகின்ற மக்கள் 

தபருந்மதொட்ட அபிவிருத்திச் சகபயின் நிர்வொகத்தின்கீழ் 

இயங்கிய மதொட்டங்கள்.  இந்தத் மதொட்டங்களுக்குக் கீழ் 1834 

குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.  அமதமபொல், படல்கும்புர பிரமதச 

தசயலகப் பிொிவின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 10 - 12 மதொட்டங்கள் 

இருக்கின்றன.  இகவ முற்றுமுழுதொகத் தனியொர் கம்பனிகளின் 

கீழும் பிரொந்தியக் கம்பனிகளின் கீழும் இயங்குகின்றன.  

அங்மக ஏறக்குகறய 1887 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.  

அமதமபொல், பிபில பிரமதச தசயலகப் பிொிவுக்குட்பட்ட 

பிரமதசத்திலும் 215 குடும்பங்கள் இந்தத் மதயிகலத் 

மதொட்டங்ககள நம்பி வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றன.   

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இதில் 

குறிப்பொக நொன் தமொனரதகல, அலியொவத்கத ஆகிய இரு 

மதொட்டங்கள் ததொடர்பொகக் கூறலொதமன நிகனக்கின்மறன்.  

இங்மக 450 ததொைிலொளர் குடும்பங்ககளச் மசர்ந்தவர்கள் 

வசிக்கிறொர்கள்.  நொங்கள் அறியக்கூடிய வககயிமல JEDB -

மக்கள் தபருந்மதொட்ட அபிவிருத்திச் சகப இந்த இரண்டு 

மதொட்டங்ககளயும் நிர்வகிப்பகத முற்றுமுழுதொகக் 

ககவிட்டிருக்கின்றது.  அங்மக முன்பு இறப்பர் பயிர் 
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தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது.  பின்னர் கரும்பும் பயிர் தசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது.  இன்று கரும்புப் பயிர்ச்தசய்கக சம்பந்த 

மொகமவ நொங்கள் அதிகமொகப் மபசிக் தகொண்டிருக்கின்மறொம்.  

ஏற்தகனமவ இந்த மொவட்டத்தில் அரச உொிகமயின் கீழ்-அரச 

நிர்வொகத்தின் கீழ் இயங்கிய அதொவது மக்கள் தபருந்மதொட்ட 

அபிவிருத்திச்சகப என்ற அந்த நிர்வொகத்தின் கீழ் இயங்கிய 

மதொட்டங்கள் ககவிடப்பட்ட நிகலயிமல, அங்மக 450 

குடும்பங்கள் எவ்வித வொழ்வொதொர நிகலகமகளும் இல்லொது 

வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கின்றன.  இந்தத் தருணத்தில்தொன் 

நொங்கள் தவளிநொட்டு முதலீடுகமளொடு அங்மக கரும்பு 

உற்பத்திக்கொகப் புதிய முதலீட்டு முயற்சிககளச் தசய்வதற்கு 

முயற்சிக் கின்மறொம்.  தமொனரதகல மற்றும் அலியொவத்கத 

ஆகிய இரண்டு மதொட்டங்களும் ககவிடப்பட்ட நிகலயில், 

அந்த இரண்டு மதொட்டங்களிலும் வசிக்கும் 

ததொைிலொளர்களுக்கு 2 ஏக்ககரப் பகிர்ந்து தகொடுப்பதன் 

மூலமொக அவர்கள் தங்களது வொழ்வொதொர நிகலகமககளத் 

தொங்கமள பொர்த்துக் தகொள்வொர்கள் என்ற நிகலகம 

உருவொக்கப்பட்டது. இருந்தொலும், LRC என்று 

தசொல்லப்படுகின்ற கொணி சீர்திருத்த ஆகணக்குழு 

அவர்களுக்கு அந்தக் கொணிககளப் பகிர்ந்து தகொடுப்பதற்கு 

அளவீடுககளச் தசய்தது. எனினும், இன்கறய திகதி வகர 

ததொைிலொளர் பற்றிப் மபசுமவொர், விவசொயிககளப் பற்றிப் 

மபசுமவொர் அவர்களுக்கு அதகனப் பகிர்ந்தளிக் கொகமயொல், 

அந்த 2 ஏக்கர் கொணிககள வைங்குவதற்கொகக் கொணி சீர் 

திருத்த ஆகணக்குழு அந்த மக்களிடம் 45,000 - 50,000 ரூபொய் 

பணம் தசலுத்துமொறு மகொொிக்கக விடுத்து, அதற்குொிய 

ஆவணங்ககளச் சமர்ப்பித்திருக்கின்றது.   

எனமவ, மக்கள் விடுதகல முன்னணியின் தகலவர் இந்தப் 

பிமரரகணகய முன்கவக்கும்மபொது குறிப்பிட்ட பிரதொன 

விடயங்களில் ஒன்று, நொங்கள் குறிப்பிட்ட மொவட்டத்தில் 

வசிக்கின்ற ததொைிலொளர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எந்தவிதமொன 

ஏற்பொடுககளயும் தசய்யொது தவளிநொட்டு முதலீடுககளக் 

தகொண்டுவருவதன் மூலம் எவ்வித பயகனயும் அகடய 

முடியொது என்பதொகும்.  எனமவ, அங்மக ககவிடப்பட்ட 

மக்ககள நொங்கள் கவனத்திற்தகொள்ள மவண்டும்.  நொன் 

ஏற்தகனமவ குறிப்பிட்டதுமபொல், 2030ஆம் ஆண்டு நொங்கள் 

அகடயமவண்டிய இலக்கு left no one behind என்பதற்ககமய 

இருக்கமவண்டும்.  யொகரயும் நொங்கள் அபிவிருத்தியில் 

பின்னகடயச் தசய்யொது எல்மலொகரயும் ஒன்று 

மசொி்த்துக்தகொண்டுதொன் எங்கள் அபிவிருத்திகய 

முன்தனடுத்துக்தகொண்டு தசல்லமவண்டும்.  தமொனரொககல 

மொவட்டத்தில் வசிக்கும் 15,000 தபருந்மதொட்டத் 

ததொைிலொளர்கள் அதொவது கிட்டத்தட்ட 4000 குடும்பங்கள் 

அங்மக நிர்க்கதியொக்கப்பட்டுள்ளன.  அவர்கள் 

தங்கிவொழ்கின்ற அந்தப் தபருந்மதொட்டங்கள் எவ்வித 

பரொமொிப்புமின்றித் தனியொர் சிலருக்கு ஒப்பகடக்கப்பட்ட 

நிகலயிலும் அரச தபொறுப்பிலுள்ள JEDB இன் கீழுள்ள சில  

நிறுவனங்களினொல் முழுகமயொக நிர்வகிக்கப்படொத 

நிகலயிலுமம இந்தத் திட்டங்கள் முன்கவக்கப்படுகின்றன.  

எனமவ, இவ்வொறொன அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் முன்கவக்கப் 

படுகின்றமபொது ஏற்தகனமவ அங்மக ததொைிலொளர்களொக, 

விவசொயிகளொக இருந்தவர்கள் ததொடர்பிலும் அவர்களுக்கு 

வைங்குவதொக உறுதியளிக்கப்பட்ட கொணி ததொடர்பிலும் 

எவ்வொறொன நடவடிக்கககள் முன்தனடுக்கப்பட இருக் 

கின்றன? அகவ எவ்வொறு நகடமுகறப்படுத்தப்பட 

இருக்கின்றன? என்பன ததொடர்பொன உறுதிப்பொட்கட 

எடுக்கமவண்டிய கடப்பொடு அரசொங்கத்துக்கு இருக்கின்றது. 

குறிப்பிட்ட மொவட்டத்தின் பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொக 

நொன் இல்லொதமபொதும்கூட, அந்த மொவட்டத்தில் தமிழ் 

மபசக்கூடிய மதொட்டத் ததொைிலொளர்கள் கவனிப்பொரற்று 

இருப்பகத அறிமவன். நொன் அங்கு மநரடியொகச் தசன்று 

தசய்த ஆய்வுகள் இருக்கின்றன. *ஹன்சொட் அறிக்ககக்கொக 

அதகனச் சமர்ப்பிக்கின்மறன். தமொனரொககல நகரத்திலிருந்து 

பொர்த்தொல் 7 கிமலொ மீற்றர் தூரத்திமல கண்பொர்கவக்கு 

எட்டக்கூடிய வககயில் ததொியக்கூடிய இரண்டு உயர்ந்த 

மகலகளுக்கிகடயிலொன பொகத இன்னமும் புனரகமக்கப் 

படவில்கல. மமலும், 200 வருடங்களுக்கு முன்னர் இங்கு வந்த 

அந்த மக்கள் எவ்வொறு வொழ்ந்தொர்கமளொ, அந்த 

நிகலயிமலதொன் இன்றும் இந்த மக்கள் வொழ்கின்றொர்கள். 

மண்ணினொல் அகமக்கப்பட்ட, கட்கடயினொல் அகமக்கப் 

பட்ட சிறுசிறு குடிகசகளிமல வொழ்ந்துதகொண்டு மசகனப் 

பயிர்ச்தசய்கக மமற்தகொள்கின்ற நிகலகம இன்றும் 

அங்கிருக்கிறது. அத்தககய நிகலகமகள் கொணப்படுகின்ற 

ஒரு மொவட்டத்திற்கு இத்தககய ஓர் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் 

மூலம் பொொிய முதலீடுகள் வருமொக இருந்தொல், அந்த 

முதலீடுககள உள்வொங்கி மமற்தகொள்ளப்பட இருக்கின்ற 

ககத்ததொைிலுக்குள் 15,000  மபகரக்தகொண்ட அந்த 4,000 

புறதமொதுக்கப்பட்ட குடும்பங்ககளயும் நிச்சயமொக உள்ளீர்க்க 

மவண்டும்; அவர்களுக்கும் வொழ்வொதொர ஏற்பொடுககளச் 

தசய்துதகொடுக்க மவண்டும்; அவர்களுக்கு கிகடக்கமவண்டிய 

கொணி உொிகமயிகனப் தபற்றுக்தகொடுக்க மவண்டும் என்று 

மகட்டுக்தகொள்வமதொடு, இவற்கற இந்த நல்லொட்சி உறுதி 

தசய்ய மவண்டுதமன்றும் கூறி, வொய்ப்புக்கு நன்றி ததொிவித்து, 

விகடதபறுகின்மறன். வணக்கம்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්බුයලට ශබලශහලය ත්රුතිසයි.  

මීය ළෙට  ගුත නිහල, ග පප්තිස යන්තත්රීුයල. 

 
[අ.්ල. 5.69] 

 
ගු නිහාල් ගලප්පපත්ින  මහතා 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  අුවණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල 

විසන්ත ශගශාා  ද  තලතිසේ යට්ටශ ඔ මතල  වදග් ශදෝතාල  

ත් ඔබන්තධශදන්ත තාතල විමුක්කයතිස ශපණමුම නිශදෝතාද ේණමින්ත යල 

අදහත්ර දක්කය න්තා බ ලශපලශණල්ු  ා ල. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත 

යන්තත්රීුයනි    ත්ණ  8ක්කය ුළ තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශදපිරිත්ය 

යලුතශ න්ත යලුත ට ශ ඔ ණශට් තාතල  විසන්ත බ දට ප් ේළ බ  

්බුයල දන්තා ල. තාතල  ේණ  ඒ දව වන්තත පරිතයලගදට 

තමුන්තාලන්තශත්ර ලශ  පව්ශතන්ත ශ ඔ ණටට ේණ ල තිසශබන්තශන්ත 

යහල විාල දක්කය කිද ල අපි වි ර ලත් ේණා ල. එය විාල ශදන්ත 

මිශදන්තා  ළු න්ත ්රයශ දදන්ත අපි  ත්ණ ගමාල ක්කය තිසත්රශත්ර 

අ ත්රථාල කිහිපදක්කය ුළදී  ේශට් ශේ  හි ශඳාේ,  ේට 

ේවශ්ාේ, අපි ස්කවන්ත ස්ගටය කි  ල විතණක්කය ශාලශ යි  

ශ ඔශේන්ත ශගල් එන්තා  ළු න්ත ්රයශ දද් අපි අශප පව්ශතන්ත 

තමුන්තාලන්තශත්ර ලට පවහවස්ි ේණ ුන්තාල. ාමු්  අද  ාුුත් 

ඒ ල ුට්ටු ේට ් යලයි ඔ ේණ ල ාවහව. අපි ඒ ගවා මතලය්ය 

ේාගලටු  ා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  යය විශ රෂශදන්තය ශදදක්කය 

කිදන්තා ඕාෑ. පළල් ත්්ලශ  මඳ ල ත්හ අආයශතන්තය 

පලර්ලිශ ඔන්තු ට සවි, ල මන්තා ා ේ යන්තත්රී ුත අතීතද 

පි පබඳ  ශබලශහෝ ේුතණු ේලණමල දන්තශන්ත ාවහව. ්වුන්තට  ශ ඔ ල 

පි පබඳ අ් දවකීයක්කය ාවහව. එය නිත්ල යය එුයන්ත ලශගන්ත 

ම,ීයක්කය ේණන්තා ේවයවතිසයි. විශ රෂශදන්තය තයන්තශ  අ ඔය ල  
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පලර්ලිශ ඔන්තු  

තල්ත ල  වඩිහිටි යලතීන්ත ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු  නිශදෝතාද ේණ  

අද මන්තා ල. ඒ අද අතීතශය ේණ  කිද  ශේ , පි පබඳ ඒ 

අදශගන්ත  වටහී නයක්කය  බල ශගා ආශ ල් තමුන්තාලන්තශත්ර ලට 

පලර්ලිශ ඔන්තු  ුළ ේථාල ේණන්තා මතලය්ය පහ න ශ යි කිද ල 

යල  වි ර ලත් ේණා ල.  

අශප ණට ේලර්ලමිේ   ශදන්ත ත්චි ර්ලධාද කිරීය ත්ඳහල ප න කවද 
 ේ ලුව   ණලය -ප න කවද  ත්ණ  8ේ ේල ද ුළ- ත්යලත ලදී 
ණට ,  මිර ආර්ල ේද තිසබුණු ණට ,  ප්රගතිසශීී ණට , ඒ  ලශ ය 
ධා ලදී ණට , දාලදී   ශදන්ත විවිධ ණට , ත්ේ්ල ශදන්ත ත්හ 
ත්ේ්ල ශදන්ත ශාල ා යට්ටශයන්ත වුම් අපට මහළට දන්තා 
අපට අ් ්ත් න්තා ත්හශදෝගද ුන්තාල. ඒ අදශ  පරිතයලගදන්ත 
විධිදට -ප්රදලාදන්ත විධිදට-  නළු ශපලී මද   ශදන්ත  බල දී ල 
ආණ ඔ් ේණ  අපට ගවළශපා  අපට ආශ ණිේ යහල පරියලම  
ේර්ලයලන්තත ල ල  ා ශණස් ේර්ලයලන්තත ල ල  ටදර්ල ේර්ලයලන්තත ල ල  
ඛ්නිත  වි ේර්ලයලන්තත ල ල  ේ්දලස ේර්ලයලන්තත ල ල  ීදනි 
ේර්ලයලන්තත ල ල  සශයන්තතිස ේර්ලයලන්තත ල ල  ආයණු ේර්ලයලන්තත ල ල 
වි ල    ශදන්ත ශ ඔ ණශට් තිසබුමල. ශ ඔ දව වන්තත ේර්ලයලන්තත ින්ත 
ශ ඔ ණටට ශ ලකුණා ශත්ර දක්කය වුමල. ණටට නිෂරපලදාදක්කය  බල ුන්තාල. 
ණශට් අමුද්ර ය උපශදෝී ේණශගා අමුද්ර ය ාව්ා ඔ අමුද්ර ය පිට 
ණටින්ත ශගාව, ල ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ප ් ල ශගා කවදල. ඒ 
 ලශ ය ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ින්ත අශප ණශට් තාතල ට වි ල  
ශත්ර දක්කය වුමල කිදා එේ් අපි පි පගන්තා ඕාෑ. ශයලේද  අශප 
රමිේශදෝ ශයය ේර්ලයලන්තත ල ල    ව් ේළල.  ඒ ු පන්ත ඒ අදට 
ආදලදයක්කය ශත්ලදල ගන්තා අ ත්රථාල   වබුමල. ාමු්  ප නකවද 
 ේ ලුව   ණල  තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශදශගල, න්තය එේු ශ  ල 
ේණ  ශේ , පි පබඳ  අපි ේ,පාල ේණ ල බවආයශ ලතිසන්ත  ශ ඔ ණටට 
 රින්ත  ණ  ල්  බල ුන්ත  ණටට යහ් දව වන්තත ශත්ර දක්කය ේළ  අශප 
ණශට් මිනිත්ර රයදට  ටිාලේයක්කය ුන්ත ේර්ලයලන්තත ල ල සදදේට 
 වඩි ප්රයලමදක්කය කුණාණු ශේල, දට විකුණාම ල දව ඔයල; ශ ඔ ල ාවතිස 
්චිගත්රථාලා ේළල; ශ ඔ ල විාල  ේළල. අද ශ ඔ ා ේ පලර්ලිශ ඔන්තු 
යන්තත්රී ුත   ත්ණ 05ක්කය 31ක්කය ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු  නිශදෝතාද ේණ  
හිට  යවතිස සයතිස ුත   මන්තා යන්තත්රී ුත අද ේථාල බහ ේණන්තශන්ත ඒ 
සද,  අයතේ ේණ ලයි. ඒ  අද අද ේථාල බහ ේණන්තශන්ත ේ දල ් 
බ ශය ශාලසටි අද විධිදටයි.  

අද පලර්ලිශ ඔන්තු යන්තත්රී ණදකුණා විධිදට ප්ශ  ල ශ ඔ 
පලර්ලිශ ඔන්තු ට සවි, ල ඒ යතශය මඳශගා තයයි ේථාල බහ 
ේණන්තශන්ත  අතීතශයදී කිස ශදදක්කය ශාලේණ  අද විධිදට. 
අශපේය  අශප ශේ පි පබඳ  කිසු ේවක්කයකුණායක්කය ාවු   ඒ සද,  
විකුණාමල දයල  විාල  ේණ දයල අද තමුන්තාලන්තශත්ර ල අචි ේ 681ක්කය 
අනික්කය පව්තට ේවණකි ල දවන්ත යහ තාතල  මස්රිශය බයි ල 
 ලදාද ේණා ලද කිදා එේයි යශ  අදහත්. ්බුයන්ත ල 
ේ දල ් ශ ඔ ලයින්ත පල් ඔ මශගා ගන්තශන්ත ාවහව. අපට 
මතිසහලත්දක්කය තිසශබන්තශන්ත ශේලක්කය හඬ ල සාලශත්න්තා ්  හඬල 
 ව ශපන්තා ් ශාලශ යි; පල් ඔ මශගාශගා අ් දවකී ඔ 
 බන්තායි.  

අපි වි ර ලත් ේණා ල  තමුන්තාලන්තශත්ර ල ේ දල ් අ් දවකී ඔ 
 බන්තශන්ත ාවහවයි කිද ල. අශප ශේ ස්යුණු ේණශගා දා ල 
ශ ුව ට ඒ ශේ විාල  ේණ ල  තමුන්තාලන්තශත්ර ල හවය ශේශාක්කයය 
 ්ත බේදට දී ල සත්රත්ට දත නිද ා ත්් දට ප්ශ  ල 
තිසශබා ල. අපි ශ ඔ ණටට ආදශණයි; ශ ඔ ණශට් තාතල ට් ඒ 
 ලශ ය ආදශණයි. ඒ නිත්ල අපි ණශට් ආර්ල ේ  ත්යලතයීද  
ත්චිත්රේෘතිසේ ස්යුම ට කිසශත්ර්ය විුතේධ  න්තශන්ත ාවහව. ණශට්ය 
තාතල  දන්තා ල  ඒ ේලණමද ශයලේක්කයද කිද ල. වි ශ රෂශදන්තය යල 
කිදන්තා ඕාෑ  යහතා ශේශපලළ ශේල,  ේා  ණට විාල  ේණා  
යලතිස ත්චි්හද මහ පන්ත ප ් ලශගා දා  ඒ  ලශ ය ත්ර ල්ලවිේ 
ත් ඔප්  ණලතය ආදතා විකුණාමලශගා ේා  විකුණාමලශගා ේල  ශ ඔ 
ණශට් ශේ පල ා ාලදේදන්ත ත්හ එුයන්ත ලශ  අුවගලමිේදන්ත 
ගවා අපි ශ ඔ  ේ ලුව   ණලය ශහළදණවු ේණ ල තිසශබා ලද 
කිද ල. ඒ  ලශ ය ඒ ශගල, න්ත ශහලණේ ඔ ේණ  මූ ය ත් ඔප් 

ශයන්තා ශයපයමයි කිදල අපි ගමන්ත හදල පලර්ලිශ ඔන්තු ට 
මස්රිප් ේණ ල තිසශබා ල. තාලධිපතිසුයලට  ේවබිාට් 
ය්් දට  අගයවතිසුයලට අ  ය සදආයය ත්ලක්කයක ක ේුතණු ේලණමල 
සතිස  මස්රිප් ේණ ල තිසශබා ල. ාමු් අපට හරිය 
ේාගලටුදලදේයි. ශ ඔ තලතිස ත්රත්රතදන්ත ආණක්කයෂල ේණමින්ත  අණ පනිා 
රිළවුන්තට මණියචි බවන්තදල  ලශ  ඒ අදට ත්හශදෝගද ශදමින්ත  
තමුන්තාලන්තශත්ර ල අද ශ ඔ ල  ත්චි ේණන්තා උ්ත්ලහ ේණා ල. ඒ 
නිත්ල අද මුළු ණටය යහල ශේද ල ේදක්කය බ ට ප්ශ  ල 
තිසශබා ල. එය නිත්ල ශ ඔ ශයලශහලශ් අපි පවහවස්ි ය කිදා ල  
තමුන්තාලන්තශත්ර ල ශදශගල, න්තය එේුශ  ල අපට අ  ලද  
අපහලත්  යස් චි වේ ඔ සද, ය ේළ් ශයලාය ආේලණදකින්ත ් 
අපි අශප ගයා ා ් න්තශන්ත ාවහව  අපි ශ ඔ ණශට් තාතල ට  
ණටට ේණන්තා  ළු න්ත මහළය ශත්ර ද ේණා ලද කිදා එේ.  

යට යතේයි  හරින්ත ප්රාලන්තු සයතිසුයල කි  ල  අුවණ 
ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයන්ත ල කුණාහේයි  ශ ඔ ණශට් ඒ ප්රශේ  ස්යුණු 
 ා ලට ේවයවතිස ාවහවයි කිද ල. එශහය ශදදක්කය ාවහව. අපි ශ ඔ 
ණටට්  තාතල ට් ත්වබෑ විධිදටය ආදශණයි. ඒ  ලශ ය ඒ අද 
මහ පන්ත ්ත් ල තබන්තා අපට ේණන්තා  ළු න්ත මහළය ේවප කිරීය 
ේණා මිනිත්ර න  අපි. ඒ ගවා ශ ඔ මුළු ණශට්ය තාතල  දන්තා ල; 
්බුයන්ත ල් දන්තා ල. ඒ ශගල, න්ත ේථාල ේණා ප, හෑි ින්ත 
අශප ශ ඔ ගයා ා ් න්තා  ළු න්තේයක්කය ාවහවයි කිදා එේ යල 
කිදා ල. තමුන්තාලන්තශත්ර ලට ශයලා ල කි  ් අහන්තශන්ත ාවහවයි 
කිද ල අපට වි ර ලත්දක්කය තිසශබා ල. "ාවහවශදා එේල ගුම 
දහමින්ත ශ ළු ් - උශ  ගතිසද ඌ ාලරියි යවරූ ්" කිද ල 
කිදයාක්කය තිසශබා ල. බආය  ිගද අවුුතු 7ක්කය උම  ුතශක්කය දය ල 
තිසබුම්   ිගද එ පදට ග්තලට පත්රශත්ර එද ාවශයා ල. ඒ 
 ලශ  තමුන්තාන්තශත්ර ල ේ දල ් පල් ඔ මශගා ගන්තශන්ත් ාවහව; 
අ් දවකී ඔ  බන්තශන්ත් ාවහව; අ් දවකී ඔ ු පන්ත තයන්තශ   වරැස් 
හදල ගන්තශන්ත් ාවතිස ත්් දට ප්ශ  ල තිසශබා ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  පව  ්ශ් ීදනි ත්යලගය 
පටන්ත ගන්තා අ ත්රථාලශ දී යට ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේදට ගුුත 
ප්ීයක්කය  වබුණු බ  යට යතේයි. යල උපලධිධලරි ගුුත ණදකුණා 
  ශදන්ත ශයලාණලග  ස්ත්රත්රික්කයේශය පලත් ේ ශත්ර ද ේළල. එහි 
ශත්ර ද ේණා ේල ශයදී තයයි පව  ්ශ් ඒ යහල දව වන්තත 
 ෘක්කයෂ තල විාල  ේණන්තා පටන්ත ග්ශ්. මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත 
යන්තත්රීුයනි  යල සටිශය  ව,  ලද - බු්ත  ප්රධලා යලර්ලගශය 
ශේලටමුුා ප රශේ ශය. කුණාකුණාණ ඔශපලළ කිදා හන්තස්ශදන්ත 
පටන්තශගා කුණාකුණාණ ඔශපලළ හන්තස්ද  ශහලණශබලක්කයේ  හිඟුුතේු   
ණුවග,   ශේලටමුුා  අමුණුමු,   පත්රත්ණ දා ප්රශේ    යහල 
දව වන්තත  ෘක්කයෂ තල විාල  ේළල. පත්රත්රින්ත එහලට ාමුණුකුණා  
පව්ශ් වි ල  ශ් ෝවක්කයටරි තිසශබා ල. ශයන්තා ශ ඔ ශ්  ෝවක්කයටරි 
හදන්තා යහල වි ල   ාත්රපතිස විාල  ේළල.  

විශ රෂශදන්තය අණටු  හයිද පආය  ීණ  බුුතත  ලශ  යහල 
දව වන්තත  ලේ එය  ාත්රපතිසශය තිසබුමල. යශ  සත්ර ශදශේන්තය 
යය ඒ ල දවක්කයේල. අක්කයේණ දහත්ර ගමාක්කය  ජ ඒ යහල වි ල  රූත්රත් 
ේව ෑ  ශ්ෝත්ර්ල ේණ ල  විාල  ේළල. විුි කිද් දල ල ේප ල 
ස්ාේට "ටලටල" ශ ලරි ින්ත සද  තල ේට  ්ල සේදල. ඒ විධිදට 
එය  ාත්රපතිස විාල  ේණ ල තයයි ඒ යහල දව වන්තත ූමමිද ුළ 
'පව, ්ත ීදනි ත්යලගය' ආණ ඔ් ේශළර. එදල එය ත්යලගය ආණ ඔ් 
ේණාශේලට යට යතේයි පලර්ලිශ ඔන්තු යන්තත්රී ුත  ා ධර්ලයදලත් 
බ්්ල   චි ව බ්්ල යහ් ුත කි ශ   "එය විශේශිේදන්ත  
ම  ල පි පගන්තා ඕාෑ." කිද ල. ශ ඔ ශේ ශ ඔ විධිදටය සේධ වුශ් 
එද් එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂ ආ්ු  දටශ් තයයි.  

අපි අහා ල  එදල ඒ යහල දව වන්තත විාල ද ේණ ල 

්බුයන්ත ල බ ලශපලශණල්ු වුම පණයලර්ලථා මෂරට ේණ ගන්තා 

 ළු න්ත වුමලද කිදල. ඒ ද ත්ර   කියුබලශ න්ත ීදනි කිශ ෝ එේක්කය 

ශගාලශ  ුතපිද, 4.75ට. එය මි   වඩිද කිද ල තයයි අශප ණශට් 

ීදනි නිෂරපලදාද ේණ ල  ඒ හලනිද  ළක්කය න්තා ශ ඔ ේටයු්ත 

ආණ ඔ් ේශළර. ාමු්  ඒශේන්ත සේධ වුශ් ඒ  වශඩ් ශාලශ යි 

කිදා එේ අපි ශ ඔ ශයලශහලශ් පවහවස්ි ේණ ල කිදන්තා ඕාෑ. 

923 924 

[ගුත  නිහල, ග පප්තිස   යහතල] 
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ගුත සයතිසුයනි  යල ශ ඔ ශ  ලශ  ්බුයලශ  අ ධලාද ශ ඔ 

ේලණමද ශේශණහි ශදලමු ේණ ා ල. ගුත සයතිසුයනි  ේන්තතශ, 

ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට අද් අක්කයේණ 05 111ක්කය තිසශබා ල. 

හිඟුණලා ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට අද් අක්කයේණ 60 111ක්කය 

තිසශබා ල. දවන්ත ශ ඔ ේර්ලයලන්තත ල ල ශදේය අක්රිද ශ  ලයි 

තිසශබන්තශන්ත. පව, ්ත ීදනි ත්යලගය ත්ක්රීදයි. ශත් ාග  ීදනි 

ත්යලගය් ත්ක්රීදයි. එය නිත්ල අපි කිදන්තශන්ත  අපට අආයතිසන්ත ීදනි 

ත්යලග ඔ අ  ය ශ න්තශන්ත ාවහව. ශයන්තා ශ ඔ ත්ක්රීද ීදනි 

ත්යලග ඔ   නිෂරපලදාද  වඩි කිරීයට අ  ය තලක්කයෂමද  ආර්ල ේ 

ශයශහයු ඔ හල අ  ය අශාකුණා් ේටයුු ේණන්තා.  ේන්තතශ, ීදනි 

ේර්ලයලන්තත ල ල ට  හිඟුණලා ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල ට අයිතිස 

ශගලීන්තට ශබදල දී  ඒ ම් ඔ   ාව ත  තල ක්කය විදයල්යේ 

්රයදට නිෂරපලදාද ආණ ඔ් ේණන්තා. අ  ය  ුණ ටිේ තිසශබා ල. 

ශපලශහලණ ටිේ  ශදන්තා  ළු න්තේය තිසශබා ල. ශගලීන්ත මන්තා ල. 

ඒ සද, ය ත් ඔබන්තධ ේණශගා එය බි ඔ   ීදනි ේර්ලයලන්තතද 

ආණ ඔ් කිරීයට යවස්හ් ශ න්තා. අ චිේ වු යාල ක්කය තිසශබා ල 

ා ඔ  කිස ගවටආය ක්කය ාවහව.  

අප වි ර ලත් ේණන්තශන්ත  ේන්තතශ, හල හිඟුණලා ේර්ලයලන්තත ල ල 
තමුන්තාලන්තශත්ර ල හිතල යතලය අත්ලර්ලථාේ ේළල කිද ලයි. එය 
 යලපෘතිස ශදශක්කය ම් ඔ ටිේ තිසශබා ල. ශගල්ාවඟිි තිසශබා ල. 
දන්තත්ර ූ ත්ර තිසශබා ල.  ලරි ත  පහ නේ ඔ තිසශබා ල. 
විශ රෂශදන්තය  හණු රයද තිසශබා ල. ශ ඔ ත්යත්රතදය උපශදෝී 
ේණ ග්ශතල් තලතිසේ ීදනි අ  යතල  මෂරට ේණන්තා  ළු න්ත 
කිද ල අපි වි ර ලත් ේණා ල. එය ත්රීේ බි ඔ  ාවවු ඔ බි ඔ ීදනි 
ේර්ලයලන්තතද ආණ ඔ් කිරීය පිණිත් ාව ත  බල ගන්තා ඕාෑ. එශත්ර 
ශාලේණ -නිස පදායකින්ත ශතලණ - උක්කය  ගල  ත්ඳහල විශේශීද 
ත්යලග ඔ  ට ශදෝජිත ම් ඔ  බල දීශයන්ත සතව ඔ ගුත යන්තත්රී ුත 
ත්ඳහන්ත ේළ විධිදට බණපතළ ශ ත් පලරිත්රිේ ත්හ ත්යලතයීද ගවටආය 
ණලශිදක්කය යු  ා ල. ඒේ ශයලාය ආේලණදකින්ත ්  ළක්කය න්තා 
බවහව. එය නිත්ල අපි කිදා ල   හලය ක්රිදල්යේ  ා පරිස් ශ ඔ 
ශදෝජිත ශදෝතාල  හකුණාළලගත යුුයි; ශ ඔේ ාව ව්විද යුුයි 
කිද ල. එය නිත්ල බු,   අ ඔපලණ  ශයලාණලග  ශගලවි තාතල  
ඒේ ණලශි ේණ ල  එය තාතල ශ  ශදෝතාල  ට ේන්ත දී ල  
ත්ලේච්ඡාල ේණ ල  ේෘක කේර්ලය අයලතයලචි ශය නිර්ලශේ   බල ශගා  ඒ 
අුව  අ  ය ප්රලශදෝකවේ ත්හ ආශ ණිේ ේෘක ක ේර්ලයලන්තතද පටන්ත 
ගවනීය තයයි ේළ යුු  න්තශන්ත කිදා එේයි අපි වි ර ලත් 
ේණන්තශන්ත. ශයද ගුත අුවණ කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ ත්ශහෝදණදල  ලශ ය 
ත ් ගුත යන්තත්රී ුත හල යන්තත්රී රිදන්ත කීපශදශාකුණා් අ ධලාදට 
ශදලමු ේළල. ඒ අුව  ේටයුු ේශළෝතිසන්ත අපි වි ර ලත් ේණා ල  
ද ඔ ආේලණදකින්ත ශහෝ ශගල් දලයක්කය සු ේණ ගන්තා  ළු න්ත ශ යි 
කිද ල.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ගුත අජි් යලන්තාපශපුතය 
යන්තත්රීුයල එුයලශ  ේථාලශ දී කි  ල  "අුවණ කුණායලණ යන්තත්රීුයල 
ශගාල  ශදෝතාල  අද ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තුශ  වි ලදදට ගන්තා 
අ ේල  ත් ත්ල දීය ගවා අගයවතිස ණදලට ත්රුතිස න්තත  ා ල."  
කිදල. එුයල ශ ඔ පලර්ලිශ ඔන්තු ට පවමිණි ා ේ යන්තත්රී ණශදක්කය.  

යය පවහවස්ි ය එුයලට කිදන්තාට ඕාෑ ඌ  ශ , ත්රත් 
ශ  ල  යලතණ ගල,  ශ  ල   ශ ඔ ණශට් ත්යත්රත සචිහ  මුත්රි ඔ 
ශදයළ බර්ලගර්ල යවශ, තාතල ට ශයලා ල  ශහෝ හලනිදක්කය;  
ආර්ල ේදට ශයලා ල ශහෝ හලනිදක්කය   ණටට  ශයලා ල ශහෝ 
හලනිදක්කය  සු ශ ා ල ා ඔ එ වනි අ ත්රථාල  දී  අපි හවයදලය් 
පලර්ලිශ ඔන්තු  ුළ  පළල් ත්්ල  ුළ යහ තාතල  ශ ුවශ න්ත 
ණට ශ ුවශ න්ත  අශප හඬ අ ස් ේළ බ . ශය වනි ශදෝතාල  
ේලට ් කිද ල ශගා ආයුු  ශදෝතාල ශාලශ යි.   
අනි ලර්ලදශදන්තය අ ඔපලණ  ස්ෙලයු,   ඌ  ශ , ත්රත් 
තාතල ්   ඒ තාතල ශ  දුත ුව්  ඒ ප්රශේ     අර්ල ේද්  
පරිත්ණද්  ඒ ප්රශේ    ත්ලයලාය ත්් ද්  ත්චිත්රේෘතිසද් ශ ඔ 
නිත්ල ශ ාත්ර ශ ා ල;  විාල  ශ ා ල. එශත්ර ා ඔ අපි  ඒ ල 
ත්ලේච්ඡාල ට ගන්තශන්ත ාවතිස  ශ ා් ශදෝතාල ත්ලේච්ඡාල ට 
ගන්තා ලද කිදා  එේ  හලත්යදට ේුතමක්කය.  එය නිත්ල යය  

එුයලට කිදා ල  අපි  ේලශ  ් අ ත්ණ අණශගා  ශ ඔ ල ශ න්තා 
ේලශ  ් ශතෝ,ේශදෝ ශාශ යි කිදා එේ.  එශත්ර  ප්ර චිත්ල 
 වබිද යුුද කිදා  ආේලණශය ශගලන්ත තර්ලේ ශගා ඒය යය 
තණශය ශහළල දකිා ල.  

එදල ශ ඔ  ීදනි ේර්ලයලන්තත ල ල  ශ ුවශ න්ත  අක්කයේණ  
හව ටපන්තදලහක්කය ශ න්ත ේණ තිසබුමල.  ඒ ත්ඳහල ගුත  ක්කයෂරයන්ත 
ශත්ශාවිණ්ා  ණලතය අයලතයුයල් විුතේධ වුමල. අද ශ න්ත ේණ 
තිසශබන්තශන්ත  අක්කයේණ හත පත්රදලහයි. යල විශ රෂශදන්ත ශ ඔ ේලණමද 
කිදන්තා ඕාෑ. එුයල පවහවි ේණ කි  ල  ශයයින්ත  එේ 
ශගලවිශදකුණාට  ශහක්කයශටදලණ ශදේක්කය  බල ශදා ලද  කිදල. ඒ 
කිදන්තශන්ත දළ   ශදන්ත ග්තලය අක්කයේණ පහක්කය. ශගලීන්තට ශ ඔ ල 
දී  අනි ලර්ලදශදන්තය ශ ඔ ශේල ඔපවනිද  කිදා  විධිදටයි  ගල  
ේණන්තා  ඕාෑ.  ශයහි ී  ගල ේණන්තාට බවහව. ශයහි ශේශහ, 
 ගල ේණන්තාට බවහව.  ඒ ත්යලගය කිදා විධිදට  ගල ේණන්තාට  
ඕාෑ. ශේල ඔපවනිද  කිදා ල  අනි ලර්ලදශදන්තය ශයහි  ගල 
ේණන්තාට  ඕාෑ උක්කයද කිදල. එශත්ර ා ඔ ඒ ේර්ලයලන්තත ල ල   ඒ 
 යලපලරිේදල කිදා  ව් ේටයු්ත  ේණන්තා ශගලීන්ත බවඳී 
සටිා ල. එශත්ර ා ඔ  ශගලීන්තට  ත්ර ලධීා  ේටයුු ේණන්තා 
ශයලාය ආේලණදකින්ත ් හවකිදල ක්කය ාවහව. සචිගපපූුත ත්යලගය 
කිදා  පදදට තයයි ශ ඔ ශගලීන්තට ාටන්තා ශ න්තශන්ත. ගුත අුවණ 
කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රීුයල  තය ේථාල  පටන්ත ගවනීශ ඔදීය  
කි  ල  "ශගලවිදල ශ ඔ  ත්යලගයට බවඳ ල  තිසශබා ල.  ඒ 
ශේල ඔපවනිශය අ  යතල දයි මෂරට ේණන්තාට  ඕාෑ. බහතලතිසේ 
ත්යලගය   අ  යතල දයි මෂරට ේණන්තාට  ඕාෑ." කිදල.  එය 
නිත්ල බහ තලතිසේ  ත්යලගය ින්ත  වශබා  කුණාට්ටිශදන්ත ත්ලක්කයකුණා 
පිශණාශේලට  ශ ඔ යවතිස සයතිස ුතන්තට මන්තා තවන්ත ප ල අයතේ 
ශ ා ල. ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී  එුයන්ත ත්්ලශ  ාවහව. එය නිත්ල   ඒ 
ගවා කිදා  එශක්කය  ශ්ුතයක්කය ාවහව.  එුයල  තයයි කි ශ  
එක්කයත්් තලතිසේ පක්කයෂශය මන්තදවේදී  "ය ශ  බ, ල ්  යහින්තද 
ණලතපක්කයෂ ආ්ු ට දන්තශන්ත ාවහව." කිදල. ාමු් බ, ල ශගදණ 
මන්තා ල. ශ ඔ යන්තත්රීුයල කවහින්ත යහින්තද ණලතපක්කයෂ යහ්යදලශ   
ත්ලටේශය එ,ි ල අන්තතිසශ ඔදී එුයලශ  දෑ්   ක්කයතිසය් ේණන්තා 
සයතිසේයකුණා් ග්තල. ශ ඔ  ලශ   ේග ශදෝ තයයි අද ශයතවා 
සවි් ශණස් සඳශගා ේථාල ේණන්තශන්ත. එය නිත්ල "  ේතල ාවතිසේය 
යහ මුදිේයට්  ්ල ශ ලකුණායි " කිදා  එේ අපි වි ර ලත් 
ේණා ල.  

එය නිත්ල අපි පවහවස්ි ය කිදා ල ත්ර ල්ලවිේ ේවළෑ    
ම් ඔ ශ ඔ විධිදට- අයශාෝය විධිදට  යලපෘතිස  ට හිුයශ් 
ශ න්ත ේණ  විාල  ේළලයින්ත පත්රශත්ර  ත්තල  ස පල ලට ් මන්තා 
තවාක්කය ාවතිස ශ ා බ .  

අද අුවණ කුණායලණ ස්ත්ලාලදේ යන්තත්රිුයල පවහවස්ි  කි  ල  "ශ ඔ 
විධිදට ත්ර ල්ලවිේ  ා ත් ඔප් විාල  ේණ  ශේල ඔපවනි  ට 
විවිධලේලණ  ගල  ට  අප ට ප්රශදෝතාදක්කය ාවතිස  ගල  ට  ම් ඔ 
ශ න්ත කිරීය නිත්ල  ශේලයිතණ ඔ අි සුන්ත ප්රයලමදක්කය  විාල  
වුමලද?" කිදල. ස්ු මිනිත්ර න යණා ල. මිනිත්ර න ස්ු යණා ල.  
එය නිත්ල අද ශ ඔ අි මිනිත්ර ගවටුය යහල බණපතළ විධිදට 
සේධශ ශගා දා ල. ඒ ු පන්ත යහල අපණලධදක්කය අද සේධ ශ  ල 
තිසශබා ල.  එය නිත්ල ම ක්කය බ ක්කය ාවතිස  ශ ඔ ග ඔ බිය විාල  
කිරීය ු පන්ත සේධ ශ න්තශන්ත   ත්තල ස පල ල  ලශ ය  මිනිත්ලශ  
ජීවිත් අහිමි ශ ා එේයි.  අපි ශ ඔ යවතිස සයතිසුයන්ත ලට  
කිදා ල  ශ ඔ ගවා මීය ට  ්ල අ ධලාද ශදලමු ේණ  මුද, යආය ප න 
පත් ු න්තශන්ත ාවතිස   ණට් තාතල ් ගවා ේ,පාල ේණ ේටයුු 
ේණන්තාටද කිදල. ඒ  ලශ ය යය ශ ඔ ශයලශහලශ් ශ ඔ ේලණමද්  
කිදන්තාට  ඕාෑ.  

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  0167.15.19  වනි ස්ා අතිසගුත 

තාලධිපතිසුයල ශ ත ද ා  ද "ඌ  පළල් ත්්ලශ  අුවයත ේළ 

ශදෝතාල" ත් ඔබන්තධශදන්ත  ා ිපිද පි පබඳ  යල ශ ඔ අ ත්රථාලශ දී 

කිද න්තා ේවයතිසයි. එය ිපිශය ශයශත්ර ත්ඳහන්ත  ා ල. 
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ධයත්රීපල  සරිශත්රා යවතිසුයල  

තාලධිපතිස ේලර්ලදල ද  

ශේලළ . 

ඌ  පළල් ත්්ලශ  අුවයත ේළ ශදෝතාල 

2017.04.27  ා ස්ා පව තිස ඌ  පළල් ත්්ල රැත්රීශ ඔදී පහත 

ත්ඳහන්ත ශදෝතාල  මස්රිප් ේණා  දී. 

මස්රිප් කිරීය   - ඌ  පළල් ත්්ලශ  ගුත යන්තත්රී ත්යන්තත 

විදයලණ්ා යවතිසුයල 

ත්ර ණ කිරීය - ඌ  පළල් ත්්ලශ  ගුත යන්තත්රී ආර්ල.එ ඔ. 

තද ර්ලධා යවතිසුයල 

රිදීයලිදේද  යහිදචිගමද  පස්දත ල   යහ්ද  බිබි   

ේන්තදේවටිද  ආයණුග   මීය ගහකිවු   යවදගය දා ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ 

ශේලට්ාලත් ශක්කයන්තද්ර ශේලට ශගා යහල පරියලම උක්කය  ගල 

 යලපෘතිසදක්කය ශ ඔ  ා විට ත්ව  න ඔ ේණමින්ත ප තී. ශයය  යලපෘතිසද 

011   ත්ශර්ලදී හඳුන්ත ල ුන්ත අතණ  ඊට එශණහි  බ  ් තාතල 

විශණෝධදක්කය හල පරිත්ණශ දීන්ත සුළු විදුන්තශ  විශණෝධතල දන්ත 

ශහරුශ න්ත එ ේට ණතද විසන්ත එය  යලපෘතිසද ා තල දයා  දී. 

මතල ත්චිශ දී පලරිත්රිේ ේ ලපදක්කය  ා මහත ේ ලපශය ත ද  

පත් හල සදළු පලරිත්රිේ ත්් දන්තට ගවළශපා ශදල් ඔ  ශදහි  

ණබර්ල  කුණාුතඳු  ණඹුටන්ත  ග ඔමිරිත්ර  ශපල,  වනි ආර්ල ේ ශබෝග 

 ගල න්තට ශයය ේ ලපද මතල  නු න බ  ේෘක කේර්ලය අයලතයලචි ද 

ප ල නිර්ලශේ  ේණ තිසබිද දී පලරිත්රිේ  ත්යලතයීද හලනි බ  ්  ා 

ආර්ල ේ  වවිි ශබෝගදක්කය  ා උක්කය  ගල  ශයය ප්රශේ දට ුව නු න 

බ ්  එබවවින්ත එය  යලපෘතිසද ා තල දයල ේෘක කේර්ලය අයලතයලචි ද 

ද නිර්ලශේ  ේණ සතිස ශපණ කී ආර්ල ේ  වවිි ශබෝග ත්ඳහල 

ප්රමුඛ්ත්රථාලාද  බල දී ප්රශේ  ලීද තාතල ශ  ආර්ල ේද හල ත්යලත 

ජීවිතද ාගල සටුීයට ේටයුු ේණා ශ ත් ශයය ගුත ත්්ල  

ශදෝතාල ේණ සටින්තනීද.  

2. මහත ත්ඳහන්ත ශදෝතාල  ඌ  පළල් ත්්ලශ දී ත්්ල 
ත් ඔයත  ජ අතණ  එද ්බුයලශ  ේලුතණිේ දවාගවනීය 
ත්ඳහල මස්රිප් ේණමි. 

=      
   
ශයදට - වි ර ලීද  
ඒ.එ ඔ. බුේධදලත් 

ත්්ලපතිස  

ඌ  පළල් ත්්ල " 

ශයන්තා ශ ඔ ිපිද අතිසගුත තාලධිපතිසුයලට ද ල තිසශබා ල. 

අදලළ පළල් ත්්ල  ශ ඔ ශදෝතාල  මස්රිප් ේළ්  ශ ඔ ේටයු්ත 

ේණන්තා එපල කිද ල ත් ඔයත ශ  ල තිසශබා බ  මතල පවහවස්ියි. ඒ 

ශදෝතාල අතිසගුත තාලධිපතිසුයලශ  අ ධලාදට ශදලමු ේණ ල 

තිසශබා ල. එශහා ඔ ශ ඔේට ේළ යු්ශ් කුණායක්කයද කිදා එේ හරි 

පවහවස්ියි.  

"ණතශය ම් ඔ ේෘක කේලර්ලමිේ ශහෝ  ලණිත  යලපෘතිස ත්ඳහල බු 

පදාය යත  බල දීය" කිදා යලතෘේල  දටශ් 0164.19.03 ස්ාවතිස 

ිපිද ශේශණහි යල ්බුයලශ  අ ධලාද ශදලමු ේණා ල. එය 

ිපිශය ශයශත්ර ත්ඳහන්ත  ා ල. 

"2014.09.23 

 

සදආයය පළල් ම් ඔ ශේලයත්ලරිත්ර ුතන්ත   

සදආයය නිශදෝතය ම් ඔ ශේලයත්ලරිත්ර ුතන්ත / ත්හේලණ ම් ඔ      

ශේලයත්ලරිත්ර ුතන්ත  

සදආයය ප්රලශේශීද ශ,ේ ඔ ුතන්ත. 

 

 
 

රජප  ඉඩම් කෘෂිකාර්මියක පහෝ වාණිජ වයාපෘින සඳහා බදුප 

පදනම මත ලබා දීම. 

 

මහත ේුතම ත් ඔබන්තධශදන්ත 0164.18.03 ස්ාවතිස   ව් බ ා 

තාලධිපතිස ශ,ේ ඔශ  අචිේ ීදඑත්රඒ/5/61/6/7 ිපිදට අුව  ම් ඔ 

හල ම් ඔ ත්චි ර්ලධා අයලතයලචි ශය ශ,ේ ඔ විසන්ත 0164.19.67 

ස්ාවතිස  යල ශ ත  බල දී සතිස උපශදත්ර හල බවශඳර. 

ණතශය ම් ඔ ේෘක කේලර්ලමිේ ශහෝ  ලණිත  යලපෘතිස ත්ඳහල දීර්ලඝ 

ේලීා බු පදාය යත ශපෞේගිේ ආදතා ශහෝ  ේග යින්ත 

ශ ත  බල දීශ ඔදී ශපලු ්රයශ දදක්කය අුවගයාද ේණුව ශ ුව ට 

විවිධලේලණශදන්ත ේටයුු ේණුව  බා බ  අතිසගුත 

තාලධිපතිසුයලශ  අ ධලාදට  ක්කය  සතිස බවවින්ත ඒ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත  නු න ්රයශ දදක්කය ත්ේත්ර ේණා ශතක්කය  අදලළ 

බුේණ   ණලතය මුද්රල  හල ණතශය ම් ඔ ආයල පාශ් 03(0) 

 ගන්තතිසද දටශ් අතිසගුත තාලධිපතිසුයලශ  අ්ත්ශන්ත මුද්රල  

ශදලදල එද ත්හතිසේ ේණා ශතක්කය ම්ශ ඔ භුක්කයතිසද අදලළ 

පලර්ල ර දන්තට ්ලණ ශාලදීයට ේටයුු ේණා ශ ත් අතිසගුත 

තාලධිපතිසුයලශ  නිදයද පරිස් දන්ත ල සත." 

මූ ලත්ාලරූඪත් ගුත යන්තත්රීුයනි  ශයන්තා ශ ඔ ිපිදට අුව  

 යලපෘතිසදට අදලළ ම් ඔ  ආශදෝතාදන්ත  බල දීය පිණිත් 

තාලධිපතිසුයල ශ ඔ ශයලශහලත  ාශේලට අ්ත්න්ත ේණ ල 

තිසශබා ලද කිදල යල ්බුයලශගන්ත අහා ල. යල දන්තා විධිදට 

එුයල ඒ ිපිදට අ්ත්න්ත ේණ ල ාවහව. ශ ඔ ිපිදට අ්ත්න්ත ේණ ල 

ාව්ා ඔ ශ ඔ  යලපෘතිසදට මු,ග, තිසදන්තා් බවහව; ශ ඔ 

 යලපෘතිසශය ම් ඔ  බල දීයට හවකිදල කුණා් ාවහව. ඒ නිත්ල ශ ඔ 

ත් ඔබන්තධශදන්ත  ගකි  යු්තන්ත දවුව ් ේණ ල  අපට උ්තණදක්කය 

 බල ශදන්තා කිදා ේලුතණිේ ම,ීය යල ේණා ල. 

විශ රෂශදන්තය ඌ  - ශ , ත්රත්  ලශ ය ස්ගලයු,  තාතල ට 

ආර්ල ේ  ත්යලතයීද  ත්චිත්රේෘතිසේ   ශදන්ත බණපතළ විධිදට 

බ පලා ශ ඔ  යලපෘතිසද පි පබඳ  මතලය  වදග් විධිදට ත්ලේච්ඡාල  

- ේථාල බහ - ේණ ල  ශ ඔශේන්ත  ා හලනිද  වළවක්කයීය පිණිත් 

ශයන්තා ශ ඔ ශදෝතාල  ක්රිදල්යේ ශාලකිරීයට  ග බ ල ගන්තා 

කිදා  ම,ීය ේණමින්ත යල නිහඬ  ා ල. 
 
 
ප්රශ්පනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිපම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 5.44   2016 මාර්ුර 08වන 
දින සභා සම්මිනය අනුව  2017 මැයි 26වන සිුරාදා  පූ.භා. 10.30 
වන පත් කල් ියප ය. 

அதன்படி பி.ப. 5.44 மணிக்கு பொரொளுமன்றம், அதனது 2016 மொர்ச் 

08ஆம் திகதிய தீர்மொனத்திற்கிணங்க, 2017 மம 26, தவள்ளிக்கிைகம   

மு.ப.  10.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament Adjourned accordingly at 5.44 p.m. until  10.30 a.m. on 
Friday 26th May, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016. 
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[ගුත  නිහල, ග පප්තිස   යහතල] 



 

සැ.යු. 
 
ශයය  ලර්ලතලශ  අ ත්ලා මුද්රමද ත්ඳහල ත්ර කීද නි වණස් ේළ යුු තවන්ත දක්කය ුව රිස යන්තත්රීන්ත මින්ත පිටපතක්කය ශගා නි වණස් ේළ යුු 
ආේලණද එහි පවහවස්ි   කුණාණු ශේලට  පිටපත  වබී ශදත්තිසදක්කය ශාලමක්කයය ල හැන්සාඩ් ත්චිත්රේලණේ ශ ත  වශබා ශත්ර එවිද යුුද. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

පකාළඹ 5  පපාල්පහපන්පගාඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 දරන සපාානපයහි ිළහිටි 

රජප  ප්රවෘත්ින පදපාර්තපම්න්ුරප  ිළහිටි රජප  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පයන්  

මියල දී ගත හැක. 
 

පමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවබ්ල අඩවිපයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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