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අ.භා. 1.00ට පා<�ෙ1� ව Tස් Gය.   
කථානායක මා [ග, ක, ජය4Wය මහතා] YලාසනාZඪ 

Gය. பாரா�ம�ற� பி .ப.  1.00 மணி� ��ய�.  சபாநாயக�  அவ�க�  [மா��மி� க� ஜய�ாிய] தைலைம வகி$தா�க�. 
The Parliament met at 1.00 p.m., 

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

 

 

�* ෙAඛනා]ය *+ගැ�^ම 

சம��பி�க�ப	ட ப�திர�க� 
PAPERS PRESENTED 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා (උසස් අධ�ාපන හා 
මහාමා<ග අමාත� මා සහ පා<�ෙ1� ෙH 
සභානායක මා) (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல - உய�க(வி ம*+� ெந-.சாைலக� அைம/ச�� பாரா�ம�ற/ சைப 0த(வ��) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ග� කථානායක�ම*, �ද= හා ජනමාධ+ අමාත+�මා 

ෙව@ෙව. මම පහත සඳහ. වා4තා ඉC2ප� කරD.     

(i) 2017 පළ� කා4�ෙK Lල+ කා4ය සාධනය (සාරාංශය) 
	7බඳ වා4තාව; සහ 

(ii) 2015 ව4ෂය සඳහා Q ලංකා ර#ෂණ මSඩලෙT වා4Uක 
වා4තාව. 

එම වා4තා රජෙT �ද= 	7බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය�� 

කළ X�යැY මම ෙය�ජනා කරD.   
 
&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, කZක�, වෘ�-ය සD0 සබඳතා හා 

සබරග� සංව4ධන අමාත+�මා ෙව@ෙව. මම 2014 ව4ෂය 

සඳහා D*ස්බල හා ]^ ර#ෂා ෙදපා4තෙZ.�ෙK කා4ය සාධන 

වා4තාව ඉC2ප� කරD.  

එම වා4තාව අධ+ාපනය හා මානව සZප� සංව4ධනය 	7බඳ 

ආං`ක අa#ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය�� කළ X�යැY මම 

ෙය�ජනා කරD.    
 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ග� කථානායක�ම*, ස්වෙ8ශ කටX� අමාත+�මා 

ෙව@ෙව. මම පහත සඳහ. වා4තා ඉC2ප� කරD.     
 

(i) 2016 ව4ෂය සඳහා ර�නcර Cසd්# ෙ=කZ 
කා4යාලෙT කා4ය සාධන හා efZ වා4තාව;  

(ii) 2016 ව4ෂය සඳහා මාතර Cසd්# ෙ=කZ කා4යාලෙT 
කා4ය සාධන වා4තාව සහ efZ; සහ 

(iii) 2016 ව4ෂය සඳහා අ@රාධcර Cසd්# ෙ=කZ 
කා4යාලෙT කා4ය සාධන වා4තාව සහ වා4Uක efZ. 

එම වා4තා අභ+.තර ප2පාලනය හා රාජ+ කළමනාකරණය 

	7බඳ ආං`ක අa#ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය�� කළ X�යැY 

මම ෙය�ජනා කරD.     
 
&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, ෙසgඛ+, ෙප�ෂණ හා ෙ8iය ෛවද+ 

අමාත+�මා ෙව@ෙව. මම 2014 ව4ෂය සඳහා Q ලංකා රාජ+ 

ඖෂධ :0ගත සංස්ථාෙK වා4Uක වා4තාව ඉC2ප� කරD.  

එම වා4තාව ෙසgඛ+ හා මානව lභසාධනය, සමාජ 

සmබලගැ. ම 	7බඳ ආං`ක අa#ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය�� කළ X�යැY මම ෙය�ජනා කරD.     
 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ග� කථානායක�ම*, අ�කරණ අමාත+ සහ 58ධශාසන 

අමාත+�මා ෙව@ෙව. මම 2016 ව4ෂය සඳහා මහා භාරකාර 

ෙදපා4තෙZ.�ෙK කා4ය සාධන වා4තාව ඉC2ප� කරD.  

එම වා4තාව ත�ණ, nඩා, කලා හා උ�මය. 	7බඳ ආං`ක 
අa#ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය�� කළ X�යැY මම ෙය�ජනා 
කරD.   

 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*,   nඩා අමාත+�මා ෙව@ෙව. මම 

2013 ව4ෂය සඳහා lගතදාස ජා0ක nඩා සං^4ණ අ�කා2ෙT 

වා4Uක වා4තාව ඉC2ප� කරD.  

එම වා4තාව ත�ණ, nඩා, කලා හා උ�මය. 	7බඳ ආං`ක 

අa#ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය�� කළ X� යැY මම ෙය�ජනා 

කරD.   
 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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පා4qෙZ.�ව 

ෙප8ස1 

ம��க� 
PETITIONS 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� රංr� 9යඹලා	tය මහතා - පැDණ නැත. 

ග� ඒ.ඒ. mෙw�ංග මහතා - පැDණ නැත. 

ග� නාම= රාජප#ෂ මහතා - පැDණ නැත. 

 

අ�ාමාත� මාට ෙය#$ කළ &ශ්න 

பிரதம அைம�சாிட� வி���� வினா�க� 
QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 

 

ග, එස්.එ1. මWIකා< මහතා (மா��மி� எ2.எ�. மாிகா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ග� කථානායක�ම*, ග� අxාමාත+�මාෙග. අස@ ලබන 

yශ්නය ෙමෙසzY. 

(අ) (i) පl eය රජය කාලෙT ෙම.ම නැවත� රෙ{ 
mmධ yෙ8ශවල සංmධානා�මකව අ.තවා' හා 
ජා0වා' |යාකාරකZ ආරZභ   ඇ0 අතර, එය 
මැඩපැවැ� ම සඳහා රජය ෙගන ඇ0 |යා 
මා4ගය }ම#ද?  

 (ii) ඔ�.ට m�8ධව :0ය |යා�මක කර.ෙ.ද? 

 (iii) 9ංහල, ෙදමළ, �සq්Z ජනතාවට සාමෙය. හා 
සං��යාෙව. �ව�  ම සඳහා රජය ]ෙගන 
0ෙබන 	යවර }ම#ද? 

(ආ) (i) අ.තවා' |යාකාරකZ *සා හා*යට ප�ව ඇ0 
ෙබg8ධ හා ඉසල්ාZ ආගDක සථ්ාන සඳහා ව.C 
ලබා 'මට කටX� කර.ෙ.ද?  

 (ii) එම අ.තවා' |යාකාරකZ  *සා හා* � සහ 
�ඩාවට ප� � ජනතාවට ව.C ලබා 'මට� 
ඔ�.ෙ� ආර#ෂාව තහ�� &�මට� ෙගන ඇ0 
	යවර }ම#ද? 

 (iii) එෙසzම 2014 වසෙ4' අ��ගම yෙ8ශ ෙT 9� � 
9�  ෙම. �ඩාවට ප� ජනතාව ෙව@ෙව. ෙගන 
ඇ0 	යවර }ම#ද? 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා (අ�ාමාත� මා සහ ජාMක 
&Mප8M හා ආ<eක කටf  අමාත� මා) (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க - பிரதம அைம/ச�� ேதசிய ெகா�ைகக� ம*+� ெபா�ளாதார அ6வ(க� அைம/ச��) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ග� කථානායක�ම*, Q ලංකාව �ළ 9ංහල, ෙදමළ, �ස්qZ 

ජනතාවට සමeෙය. �ව� ම සඳහා ගත හැ& 9ය� |යා මා4ග 

ගැ:මට අප රජය කටX� කර 0ෙබනවා. පl eය රජය සමෙT 

පැවැ0 සංmධානා�මක, අ.තවා' හා ජා0වා' |යාකාරකZ -ඒවා 

9� �ෙS අ@xහය ඇ�ව; නැ�ව ෙන�ෙවY- නවතා දැ�මට�, 

සං��යාව ඇ0 කර සාමකා� ප2සරය# ෙග�ඩ නැ�මට� අප 

රජය බලයට ප� � වහාම 	යවර ග�තා.  

අ��දහ. � තැනැ�ත. 	7බඳ කා4යාලය (	�� ම, 

ප2පාලනය &�ම සහ ක4තව+ ඉ� &�ම) පන� ෙක�Zපත 

සZමත කර ගැ:ම, �ටc ජනා�ප0* ච.�කා බSඩාරනායක 

}මාර�ංග මැ0*යෙ� yධාන�වෙය . ජා0ක සම�ය හා 

සං��යා කා4යාංශය 	�� ම, සං��යා ය.�ණය. 

සZබ.aකරණය සඳහා වන ෙ=කZ කා4යාලය 	�� ම වැ* 

|යාමා4ග ]ස# ද අප රජය m9. ග@ ලැ5වා. ෙමම 9ය� 

|යාමා4ගවල අර�ණ �ෙT සං��යාව ඇ0 කර ආගDක 

සහ�වනය ස	2 සමාජය# ඇ0 &�මY.  

පl eය Cනවල yෙ8ශ &�පය&. යZ යZ ගැ�Zකා� 

98a. ^පය# වා4තා   05ණා. සමහර ඒවා ඇ�ත වශෙය.ම 

අ.තවා' හා ජා0වා' |යාකාරකZ හැtයට හ�.වන අතර, 

අ*# ඒවා ඒ ගණයට වැෙට.ෙ. නැහැ.  

ෙමතැනC ඒ ගැ�Zවලට &9ම අ@xහය# ලැ5ෙS නැහැ. 

පl eය වතාෙK සහ ෙZ වතාෙK ෙවනස 05ෙS ඒකY. පl eය 

වතාෙK අ@xහය ලැ�ලා ෙZ ගැ�Z සංඛ+ාව වැ� �ණා.  

ජනතාවෙග. y0#ෙෂzප � න��, ෙකෙසz ෙහ� බලයට 

පැD�මට අෙ�#ෂා කරන ප� ෙ8ශපාලන අර�f ස�ත 

c8ගලය. සෑම }ඩා 9� ම#ම අ.තවා' හා ජා0වා' 

|යාකාරකZ ෙලස අ4ථ දැ# මට කටX� කරන බව අපට ෙප: 

ෙග�ස් 0ෙබනවා. ඔ�.ෙ� අර�ණ ෙවන &9ව# ෙන�ව, 

ජා0වාදය අ�සස්ා ෙහ� බලය ලබා ගැ:මY. අ	 ෙZ 	7බඳව 

|යා කළා. ෙZ 	7බඳව &�ප ෙදෙන} ෙප��9ෙය. අ� 

අඩං�වට අරෙගන 0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම න� mභාග අවස. 

කරන ෙත# තව� &�ප ෙදෙන}ට උසාmෙය. ඇප 'ලා 

0ෙබනවා.  

කනගා�ෙව. �ව� &ය.න 9�ව.ෙ. සමහර ජනමාධ+ 

ආයතන ද ෙමම  ජා0වා' හා ආගZවා' mෂ�ජ පැ0ර ෙZ පහ� 

|යාව.� *රත වන බව පැහැCqව ෙපෙනන බවY. 

ජා0වාදය ගැන සාමාන+ ප�තරවල පළ වන cව� දැකලා 

සමහර දවස්වලට මම c�ම වනවා. ස්ව=ප ෙදෙන# mතර# 

ෙZවාට ප#ෂව කථා කරලා 0ෙබනවා. න�� රෙ{ බ�තරය# 

ඒවාට m�8ධY. ෙකෙසz �ව� ජා0වාදය අ�ස්සD., අ.තවා' 

|යාකාරකZවල *රතව.න.ට එෙර�ව දැ� ෙලස :0ය 

|යා�මක කරන ෙලස ෙප��9ය ෙවත අවශ+ උපෙදස් ලබා ' 

0ෙබනවා. ඒ අ@ව හැම ෙප�qස් වසමකම Cවා - රා� ජංගම 

සංචාර, පා�ර සංචාර, මා4ග බාධක සංඛ+ාව වැ� &�මට�, 

mෙශzෂෙය. පl eය 98a. ඇ0 � yෙ8ශවල ආර#ෂාව තහ�� 

&�මට�, සෑම ෙප�qස් වසමකම yජා ෙප�qස් කD� ]ස් Z 

පව�වා කD� සාමාrකය. ම�. yජාව දැ@ව� &�මට�, 

ජා-. අතර අසමeය ඇ0 &�මට කටX� කරන 	2ස් 

සZබ.ධෙය. ෙත�ර�� ලබාෙගන ඔ�.ට m�8ධව අyමාදව 

:0ය |යා�මක &�මට� කටX� කර 0ෙබන බව 

ෙප�qස්ප0�මා m9. මා ෙවත වා4තා කර 0ෙබනවා. 

2014 වසෙ4 අ��ගම yෙ8ශෙT ඇ0 �f 98�ය ෙහz�ෙව. 

හා* � ෙහzන �ස්qZ ප=qය හා ද4ගා නගරෙT මස්r8 �4 

ප=qය යථා ත��වයට ප� &�මට කටX� කර 0ෙබනවා. 
එෙසzම එම 98�ෙT' Dය eය c8ගලY. ෙදෙදනා ෙව@ෙව.ද, 

�වාල 9�   ෙර�හ=ගත කළ c8ගලY. හ� ෙදනා සඳහාද ව.C 

�ද= ලබා ' 0ෙබනවා. එෙසzම හා*යට ප� � *වාස හා කඩ 

සා�c යථා ත��වයට ප� කර -0� ප2Cම- ඔ�. ෙවත බාර ' 

0ෙබනවා. ෙමම |යාකාරකZවලට සZබ.ධ �ව.ට m�8ධව 

:0ය |යා�මක කර 0ෙබන අතර වැqපැ.න Lනමෙ=ව�ත 

පාලම අසල හා ද4ගා නගරෙT වැq	tය yෙ8ශවල mෙශzෂ කා4ය 

බලකා ස්�ර කඳ�� ස්ථා	ත කර 0ෙබනවා. �ස්qZ 

ප=qවලට�, ෙබg8ධ ප.ස=වලට� හා*ය# �ණා නZ ඒ අයට  

සහන ලබා 'මY අෙ� y0ප�0ය. 
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ග� කථානායක�ම*, ජා0වාදය උ��පD. ෙ8ශපාලන වා9 

ලබා ගැ:මට කටX� කරන c8ගලY. 9ය� ෙදනාෙග. අ	 

yෙKශZ mය X�Y. 

ෙ8ශපාලන වශෙය. අනාථ   9tන ෙම��. ජා0වාදය 

ම�ෙ� එ=� ෙහ� තම.ෙ� අර�f ඉ� කර ගැ:මට මාන 

බලD. 9tනවා. ඒ වාෙ�ම ඒ අපරාධවල ෙය�f අය ආර#ෂා 

කර.න &9 ෙකෙන# ඉC2ප� ෙන�mය X�Y. ඒක :0ෙT වැඩ 

කටX�වලට හරස්  ම#. ඒ *සා අප 9ය� ෙදනා එ#  එම පහ� 

|යා පරාජය කළ X� බව මා &ය.න කැමැ0Y. සාමය හා 

සහ�වනය අගයන වැ� 	2ස# �ව� වන ෙZ Q ලංකාෙK 

ජා0වාදයට හා ආගZවාදයට ඉඩ# නැහැ. ඒ වාෙ� අස�c�ෂ 

වැඩ කරන අයට �D සථ්ානය }f බ#&ය බව ඉ0හාසය ෙදස 

බලන mට අපට ඕනෑ තරZ ද#නට 0ෙබන බව මා අවස. 

වශෙය. අවධාරණය කර 9tනවා. 

 
ග, එස්.එ1. මWIකා< මහතා (மா��மி� எ2.எ�. மாிகா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ග� කථානායක�ම*, ග� අගමැ0�මාෙග. මා පළ�වන 

අ�� yශ්නය අහ.න කැමැ0Y. X8ධය ජයxහණය &�ෙම. 

පස්ෙසz ෙZ රෙ{ ජනතාව සම�ෙය., සාමෙය. �ව� ෙව.න 

c�ව. සංව4�ත Q ලංකාව# බලාෙප�ෙර��� �ණා. න�� අ	 

ද.නවා, අ��ගම yෙ8ශෙT ඇ0 �f 98�ය y98�ෙT සහ 

අy98�ෙT රාජ+ �ස්තවාදෙT උ9 ගැ. ම�, අ@xහය� මත 

9� �f බව. දැ. Cන දහස# ගත ෙවලා 0ෙබනවා. ඒ අයට 

ලැ5f ව.C �දල සZබ.ධව, ව+ාපා2ක ස්ථානවලට 9� �f 

හා*වලට ලැ5f ව.C �දල 	7බඳව ඒ අය සෑ�මකට ප� 

ව.ෙ. නැහැ. 

mෙශzෂෙය.ම එම 98�ෙය. පlව එ# ව+ාපා2ක 

ස්ථානයකට m�q කා.�ව# *සා 9� � අන�ර# යY හ�.ව@ 

ලබන අන�රකට ෙදවතාව# ��ණ ෙද.න 9� �ණා. ඒ වාෙ�ම 

පl eය අෙyz= මාසෙT ඉඳලා ෙZ ද#වා 9� Z 27# ෙවලා 

0ෙබනවා, ආගDක 98ධස්ථාන සහ ව+ාපා2ක ස්ථානවලට 

අදාළව. එතෙක�ට ඒවාට� -අ��ගම yෙ8ශෙT ව.C ලබා 'මට 

ඉ�� ෙවලා 0ෙබන ඒවාට වාෙ�ම- ව.C �දල# ලබා 'මට 

අවශ+ කටX� 9� කරනවාද &යලා මා අහ.න කැමැ0Y. 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇ�ත වශෙය.ම ඔය 9� Z 27 �ළම අ.තවා' හා ජා0වා' 

&යලා 05ෙS නැහැ. න�� අ.තවාදයට හා ජා0වාදයට යට 

�f එම yෙ8ශවල හා*ය# ෙවලා 0ෙබනවා නZ අ	 ඒ හා*ය 

	7බඳව බලා ව.C ලබා ෙද.නZ. 

 
ග, එස්.එ1. මWIකා< මහතා (மா��மி� எ2.எ�. மாிகா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ග� කථානායක�ම*, මෙ� ෙදවැ* අ�� yශ්නය ෙමයY.  

ග� අගමැ0�ම*, ෙZ ෙබ�ෙහ� 9� Z 9� �f ස්ථාන 

සZබ.ධව, එම 98� 9� �f වහාම ෙප��9ය &KෙK, එ#ෙක� 

insurance එක ග.න කරc ෙදය#, එෙහම නැ�නZ 	t. 

ඇm=ලා ගහලා, එෙහම නැ�නZ එම c8ගලයාම e* 0යලා, 

එෙහම� නැ�නZ m�q කා.�ව# ෙවලා &යලාY. ෙZ 9� ෙවලා 

0ෙබන 98� 27. එක 98�යකට අදාළව තමY c8ගලෙය}ව 

අ=ලා ග�ෙ�. ඉ�� 9� Z සZබ.ධව ප�#ෂණ ක�නZ 

කරලා යZ &9 කාල වකවා@ව# �ළ ඔ�. අ� අඩං�වට 

ග.න�,  අ.තවා' හැ�Z ප��වන අයට -ෙම�න ජා0යක 

�ණ�, ෙබg8ධ ෙහ� �ස්qZ ෙහ� ෙම�න ආගමක �ණ�- ද§වZ 
ලබා ෙද.න�, සමාජ මාධ+ ජාල හරහා mmධ fake profiles 
හදාෙගන අ.තවාදය වcරන ෙ8ව= පාලනය කර.න�, එම 

කSඩායZවලට ද§වZ ලබා ෙද.න� කටX� කර 0ෙබනවාද 

&යලා මම අහ.න කැමැ0Y.  

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දැනට එ#ෙකෙන# ෙන�ෙවY, ඊට වඩා අ� අඩං�වට 

අරෙගන 0ෙබනවා. සමහර අය 98� �න-හතරකට වග &ව 

X�Y. සමහර තැ.වල ඇ�තවශෙය.ම e* ගැ:ම# තමY 9� 

ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ඒ හැම එක# ගැනම ෙප��9ෙය. mභාග කර 

බැ�වා. ෙම�කද, අ	 ඒ හැම එක# ගැනම ඇlවා. ඒවා ගැන 

වා4තා 0ෙබනවා. මම ඉස්ෙස=ලා &යc m�යට ෙZවාට 

සZබ.ධ අයට m�8ධව අ	 :0ය අ@ව |යා කර.නY 

ඉ.ෙ.. 

 
ග, $gh< රiමා� මහතා     (மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ග� කථානායක�ම*, ග� එස්.එZ. ම2#කා4 ම.��මාෙ� 

අවසර ඇ0ව මම �.ෙව* අ�� yශ්නය අහනවා. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ�ඳY. 
 

ග, $gh< රiමා� මහතා     (மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ග� අගමැ0�ම*, පl eය දා ඉ2දා cව� පතක පළ ෙවලා 

05ණා ලංකාෙK ඇෙම2කා@ තානාප0 කා4යාලයට ISIS 

සංmධානය# පහර ෙද.න °දානD. ඉ.නවා &යලා. 

ඇෙම2කා@ තානාප0 කා4යාලය ඒ yවෘ�0ය y0#ෙෂzප කළා, 

එෙහම එක# නැහැ &යලා. ඇ�තටම ෙZ yවෘ�0ය plant කරc 

yවෘ�0ය# ෙලස තමY හැ�.ෙව.ෙ.. ඒ 	7බඳව 

ප�#ෂණය# පව�ව.න &යලා ග� අගමැ0�මාෙග. ඉ=ලා 

9tනවා. 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇ�ත වශෙය.ම ඒ සZබ.ධ yවෘ�0ය#  05ණා. 

ඇෙම2කා@ තානාප0 කා4යාලය &යනවා ඒ අයට එෙහම 

yවෘ�0ය# ලැ�ලා නැහැ &යලා. අ	 ද.ෙ. නැහැ, ෙZ cව� 

පතට mෙශzෂ ෙත�ර�� 0ෙබනවාද &යලා. එම *සා අ	 

ෙප��9ෙය. ඉ=ලා 0ෙබනවා ඒ අයෙග. ඒ mෙශzෂ  ෙත�ර�� 

ලබාෙගන, එෙහම අන�ර# 0ෙබනවා නZ අදාළ 	යවර ග.න 

&යලා. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ආ4.එZ. ප8ම උදයශා.ත �ණෙසzකර මහතා. 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා    (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මම ග� අxාමාත+�මාෙග. ෙමම 

yශ්නය අහනවා. 
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අමාත+වරයා ෙලස කටX� කර@ ලබන Q ලංකා ජනරජෙT 

ජනා�ප0 ග� ෛම�පාල 92ෙසzන මැ0�මා m9. අ.ම.ප. අංක 

09/1819/329/011 අමාත+ මSඩල සංෙ8ශය ම�. �ද= 

අමාත+�මාෙ�, ක4මා.ත හා වා²ජ කටX� අමාත+�මාෙ�, 

වැmq ක4මා.ත අමාත+�මාෙ� සහ රාජ+ ප2පාලන හා 

කළමනාකරණ අමාත+�මාෙ� *�#ෂණද සම�. ඔබ රජය 

y0ප�0මය වශෙය. එකඟතාව ' 0ෙබන ��ල ´* ක4මා.ත 

ව+ාපෘ0ය සZබ.ධ පහත සඳහ. ක�f 	7බඳව ෙZ 

පා4qෙZ.�ව දැ@ව� කරන ෙම. කා�²කව ඉ=ලD. 

ආරZභ &�මට *යDත ෙමම  ��ල ´* ක4මා.ත 

ආයතනයට ෙය�ජනා   0ෙබන yෙ8ශය මා�� ඔය, රඹකැ. 

ඔය, *=ගල, ගල ඔය, ඇ&2ය.}µර  ආC yෙ8ශ අY0,  

පා2ස2ක සංෙK' කලාපයක 	�ටා ඇ0 බව ග� අගමැ0�මාෙ� 

අවධානයට ෙය�� කරD. ෙමම කලාපය ආෙK²ක පා2ස2ක 

ප8ධ0 ගණනාව# 0ෙබන වා2, වැK, අ�f, ගංගා, ඇළ ෙද�ළ 

ජල Lලා¶ ස�ත Q ලංකාෙK වtනාතම වා2 `ෂ්ටාචාරයකට 

නෑකZ &යන yෙ8ශය# ෙවY. උ# ක4මා.තය සඳහා ෙය�ජනා 

කරන yෙ8ශවල   ෙග�mතැන ඇ�� }ර#ක., ෙද�, ෙද�ඩZ, 

රබ4, බඩ ඉ2·, තල, ෙමෙ.2 අහස් Cෙය. වගා කර@ ලබන 

අතර, mශාල ෙග�m ජනතාව# 9tන yෙ8ශය&. එෙම.ම ෙමම 

උ# ක4මා.තය ආරZභ &�මට ෙය�ජනා කරන yෙ8ශය mශාල 

අq ගහනය# 9tන yෙ8ශය# වන අතර, cරා අ-තෙT පට. 

lmෙශz¸ අqමංකඩ# වන *=ගල හා මා�ර යා ෙකෙරන 

ඇ&2ය.}µරද එයට අය� ෙK. දැනට Q ලංකාෙK අq D*ස ්

ගැ�ම උx  මට එ# ෙහz�ව# ෙලස ෙZ ක4මා.තය සඳහ. කළ 

හැ&ය. උ# ක4මා.තය ආරZභ කළ ෙසවණගල, පැ=ව�ත, 

�·රාන, ක.තෙ= වැ* yෙ8ශවල ජනතාවට අදට� ෙZ 

yශ්නයට ස්�ර 	7�ර# ෙන�මැ0 බව මා ඔබ�මාෙ� අවධානයට 

ෙය�� කරD.  

ෙමම yෙ8ශය �4ලභ ගණෙT ක� උණ, අර�, 5�, ෙන=q, 

රස&ඳ, ගZමා� ආ' ඖෂධ ව4ගද, ජල �ලා¶ 	29� කරන 

ර#Uතයද ඇ0 බැm. ෙමම උ# ක4මා.තය ආරZභ කළෙහ�� 

ඒවා සZ¹4ණෙය. mනාශ වන බව දැනටම� අෙ� රෙ{ 

ප2සරෙKC. ගණනාව# yකාශ කර ඇ0 බවට සඳහ. කරD. 

එබැm. ෙමම ව+ාපෘ0ය සZබ.ධව c�= ප2සර mද+ා�මක 

අධ+යනය# සැබෑ ෙලසටම 9�  0ෙබනවාද ය.න බරපතළ 

ගැට�ව# බව මම ඔබ�මාට අවධාරණය කරD. එබැm. පහත 

සඳහ. yශ්නවලට 	7�ර# ෙමම පා4qෙZ.�වට ලබා ෙදන 

ෙම. ඔබ�මාෙග. ඉ=ලD.  

(i) දැනට Q ලංකාෙK ´* ක4මා.තය සඳහා ෙව. කර 
0ෙබන ඉඩZ yමාණය (ෙසවණගල, පැ=ව�ත, �·රාන, 
ක.තෙ= ඇ��) ��ම*.ම ෙක�පමණද?  

(ii) දැනට ෙමම ´* ක4මා.තශාලාවල වා4Uක *ෂප්ාදනය 
ෙක�පමණද?  

 mෙශzෂෙය.ම  ෙමය  -ෙසවණගල සහ පැ=ව�ත-   රාජ+ 
සමාගම# බවට ප� �වාට පlව වා4Uක *ෂප්ාදනය 
ෙක�පමණද   &ය.න c�ව. නZ ඉතා වැදග� යැY මා 
සලකනවා. 

(iii) එම ´* ක4මා.තශාලා ෙව@ෙව. ෙව. කර ' 0ෙබන 
ඉඩZ yමාණය 	7බඳව වා4තාව# ෙZ පා4qෙZ.�වට 
ඉC2ප� කළ හැ&ද? 

(iv) එම ´* ක4මා.තශාලා CXf &�ම ෙව@ෙව. ඔබ රජය 
m9. ෙගන ඇ0 	යවර 	7බඳව c�= වා4තාව# ෙZ 
පා4qෙZ.�වට ඉC2ප� කරනවාද? 

(v) Q ලංකාෙK උ# ක4මා.තය ෙව@ෙව. උ# ප4ෙTෂණ 
ආයතනය m9. -mෙශzෂෙය. ෙසවණගල 	�t- කරන 
ලද ප4ෙTෂණ  	7බඳව�, එම ප4ෙTෂණවලට අ@ව 
හ�නාෙගන ඇ0, CXf කළ උ# yෙ»ද හරහා පl eය 
වසර &�පය �ළ උ# ක4මා.තය CXf &�ම 
ෙව@ෙව. ඔබ රජය ග� 	යවර 	7බඳව ෙZ 
පා4qෙZ.�ව දැ@ව� කළ හැ&ද? 

(vi) ෙමම ක4මා.තය ආරZභ කරන yෙ8ශෙT -��ල ´* 
ක4මා.ත ආයතනය ආරZභ කරන yෙ8ශෙT- උ# වගා 
&�මට ෙය�ජනා කරන yෙ8ශය 	7බඳව c�= පා2ස2ක 
ඇග¼ම# කර 0ෙබ.ෙ.ද ය.න 	7බඳව ෙZ 
පා4qෙZ.�වට  ෙත�ර�� ඉC2ප� කළ හැ&ද? 

(vii) ෙමම yෙ8ශය සZබ.ධව cරාmද+ා�මක ස�#ෂණය# -
archaeological assessment- කර 0ෙÀද ය.න�, ඊට 
අදාළ ෙත�ර�� 	7බඳව ෙZ පා4qෙZ.�ව දැ@ව� 
කර.ෙ.ද? 

(viii) ෙමම ක4මා.ත ව+ාපෘ0ය 	7බඳ c�= වා4තාව# 
පා4qෙZ.�වට ඉC2ප� කළ හැ& ද? 

ය.න 	7බඳව� ග� අගමැ0�මාෙග. 	7�� 

බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. 

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, ග� ම.��මා yශ්න අහනවා 

ෙන�ෙවY. කථාව# ෙ. කර.ෙ..  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම.��මා yශ්නය අහලා අවස.ද? 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා    (மா��மி�  ஆ�. எ0. ப�ம உதயசா1த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

අවස., ග� කථානායක�ම*. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අxාමාත+�මා.  '4ඝ yශන්ය# එ�මා ඉC2ප� කර 

0ෙබ.ෙ.. 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, මහා වංශය &යවලා එ.න ෙවY ෙZ 

yශ්නයට 	7�� ෙද.න.  ග� කථානායක�ම*, එම yශ්නයට 

	7��  ෙමෙසzY.  දැනට ෙසවනගල ´* ක4මා.තශාලාව ස�ව 

වගා කළ හැ& ඉඩZ ෙහ#ටයා4 හයදහස් අ°�න#, පැ=ව�ත 

´* ක4මා.තශාලාව ස�ව වගා කළ හැ& ඉඩZ ෙහ#ටයා4 

නවදහස් එක9ය 0ස්පහ#, �·රාන ´* ක4මා.තශාලාව ස�ව 

වගා කළ හැ& ඉඩZ ෙහ#ටයා4 හ�දහස් හාර9ය හැටහය# සහ 

ක.තෙ= ´* ක4මා.තශාලාව ස�ව වගා කළ හැ& ඉඩZ 

ෙහ#ටයා4 ප.දහස් අට9ය අ°හතර# පව0නවා. එක�ව# 

වශෙය. සැල}ෙව�� ෙZ ක4මා.තශාලා 04 ස�ව ´* 

ක4මා.තය සඳහා ෙය�දා ගත හැ& ඉඩZ ෙහ#ටයා4 m9අටදහස් 

ප.9ය හැටඅට# 0ෙබනවා. ෙසවනගල ක4මා.තශාලාෙව. 

වා4Uකව ´* ෙමÂ# ෙට�. දාහ�දහස් ෙද´ය 0ස්හතර# සහ 
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[ග� ආ4. එZ. ප8ම උදයශා.ත �ණෙසzකර මහතා] 
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පැ=ව�ත ක4මා.තශාලාෙව. වා4Uකව ´* ෙමÂ# ෙට�. 

0ස්හතරදහස් එක9ය අ°අට# *ෂ්පාදනය කර@ ලබනවා. 

2008 වසෙ4 ' එළÅ emlම# මe. ´/ස �·රාන ´* 

ක4මා.තශාලාව ඇ�� ෙහ#ටයා4 ෙද´ය හැ�තෑ හතක ඉඩZ 

yමාණය ග=ඔය වැmq සමාගම ෙවත ලබා ' 0ෙබනවා. �·රාන 

´* ක4මා.තායතනය යටෙ� පව0න වගා කළ හැ& ඉඩZ 

ෙහ#ටයා4 හාරදහස් හාර9ය අ�වක උ# වගා කටX� 9� වන 

අතර, emlමට අ@ව උ# වගාක�ව. m9. උ# අස්වැ.න 

ග=ඔය වැmq සමාගමට සපය@ ලබනවා. ෙZ වන mට �·රාන 

´* ක4මා.තායතනෙT ව�කZ/වග^Z *ර�= කර ආයතනය 

ඈවර &�මට අමාත+ මSඩලය m9. -රණය කර 0ෙබනවා. 

´* ක4මා.තය CXf &�ම ෙව@ෙව. අප රජය m9. 	යවර 

රා`ය# ෙගන 0ෙබනවා.  

ඒ අ�2. &�පය# මා ෙZ සභාවට ඉC2ප� කර.න 

කැමැ0Y.  

1. 2017 අය වැය ෙය�ජනා අ@ව උ# Dල' ගැ:ම සඳහා 
ෙට�. එකක ගැfZ Dල �	ය= 5,000# ෙලස yකාශයට 
ප� කළා.  

2. ෙ8iය ´* ෙවළඳ ෙප�ළ පව�වාෙගන යාම සඳහා 
ආනය*ක ර� ´* සහ l� ´* &ෙල� එක# සඳහා 
	7ෙව7. �	ය= 25 සහ �	ය= 23 ෙලස mෙශzෂ 
භාSඩ බ�  වැ� කර@ ලැ5වා.  

ග� කථානායක�ම*, ෙම�ණරාගල, බ�=ල, අZපාර, 

මඩකළcව, d}ණාමලය සහ &qෙන�ÇÈ Cස්d#කවල නව ´* 

ක4මා.ත ව+ාපෘ0 ආරZභ &�මට සැලlZ කර 0ෙබනවා. ඒ 

අ�2. පහත ව+ාපෘ0 සඳහා c�= පා2ස2ක ඇග¼Z වා4තාව. 

සකස් කර 0ෙබනවා.  

ෙම�ණරාගල Cස්d#කෙT 9යඹලාS�ව yෙ8ශෙT ඇ0මෙ= 

වැmq සමාගම m9. |යා�මක &�මට *යDත ´* ක4මා.ත 

ව+ාපෘ0ය. 

��ල, ම�යංගණය, 2'මාqයැ8ද, මැදගම, ම�=ල හා මහඔය 

යන yෙ8ශ ආවරණය වන ෙසz |යා�මක &�මට ෙය�rත  

��ෙ= ´* ව+ාපෘ0ය.  

එෙසzම ක.තෙ= ´* ක4මා.තශාලාව y0වÉහගත &�ම 

	7බඳ පා2ස2ක ඇග¼ම# ද 9� ෙකෙරD. පව0නවා.  

ඌව ෙව=ලස්ස ´* සංව4ධන ව+ාපෘ0ය යටෙ� 9� කරන 

ලද cරා mද+ා හා* ඇගXZ ස�#ෂණය.ට අ@ව අදාළ yෙ8ශය 

�ළ cරා mද+ා�මක ෙත�ර�� පව0න බව වා4තා කර 0ෙබනවා. 

එම cරා mද+ා හා* ඇගXZ ස�#ෂණෙය. අන��ව ��ල ´* 

ක4මා.තශාලාව සඳහා ෙක�.ෙ89 ස�තව අ@මැ0ය ලබා '  

0ෙබනවා.  

ෙමම ´* ක4මා.ත ව+ාපෘ0ය 	7බඳ සZ¹4ණ වා4තාව# 

ඉC2ෙT ' පා4qෙZ.�වට සභාගත &�මට කටX� කරනවා. 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා    (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� අගමැ0�ම*, මෙ� yශ්නයට 	7�� ලබා'ම ගැන 

ඔබ�මාට ස්�0ව.ත වනවා. ඒ වාෙ�ම මට ඔබ�මාෙග. අ�� 

yශ්නය# අහ.නට 0ෙබනවා. මා අසන ලද yශ්නෙය.ම තමY 

මෙ� පළ� වන අ�� yශ්නය ම� ව.ෙ.. 

ග� අගමැ0�ම*, දැනට භාmත වන ඉඩZ yමාණය තමY 

ඔබ�මා වා4තාෙK ඉC2ප� කෙළz. හැබැY, ෙසවනගල සහ 

පැ=ව�ත ´* ක4මා.තශාලා �� �ෙS 1986C. ක.තෙ= ´* 

ක4මා.තශාලාව �� �ෙS, 1957C. �·රාන ´* 

ක4මා.තශාලාව �� �ෙS, 1991. මම අහන අ�� yශ්නය 

තමY, ඒ කාලෙT ඉC2ප� කළ කැ�න{ පdකාවට අ@ව 

ෙසවනගලට�, පැ=ව�තට�, ක.තෙ=ට�, �·රානට� 

සමස්ත ෙලස ෙව. කර 0ෙබන ඉඩZ yමාණය හ�නාගත හැ&ද? 

එම ඉඩZවල සංඛ+ා�මක අගය# 0ෙබනවාද? 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මට දැ. ඒ ගැන &ය.න බැහැ. මම වා4තාව# ලබා ග.නZ. 

එදා ඉඩZ ෙව. කළා වාෙ�ම, ප� � mmධ ආS� m9. ෙවන 

ෙවන ෙහzË.වලට ඉඩZ 'ලා 0ෙබනවා. ඒවා  ෙ=ඛනගත ෙවලා 

0ෙබනවා නZ, අ	 ඔබ�මාට දැ@Z ෙද.නZ. 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා    (மா��மி�  ஆ�. எ0. ப�ம உதயசா1த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මෙ� ෙදවැ* අ�� yශ්නය ෙමයY. 

ග� අගමැ0�මාෙ� mෙශzෂ අවධානයට ෙZ කාරණය මා ෙය�� 

කරවනවා. 

ඒ කාලෙT වා2මා4ග ෙදපා4තෙZ.�ෙව. උඩවලෙK 

ජලාශෙT ව�ර තමY ෙසවනගල ක4මා.තශාලාව �� &�මට 

පාදක කරෙගන 0ෙබ.ෙ.. ක� ගඟ හරස ් කරලා ෙK=ල# 

බැඳලා,  ක� ගෙÌ  ව�ර තමY ක.තෙ= ක4මා.තශාලාවට 

ෙය�ජනා ෙව.ෙ.. ඒ වාෙ�ම ෙසzනානායක ස�Íය �= 

කරෙගන තමY ග=ඔය ව+ාපාරය සහ �·රාන ක4මා.තශාලාව 

ෙය�ජනා ෙව.ෙ.. මම ඔබ�මාෙග. අහන yශ්නය තමY, 

ඔබ�ම.ලා නව ´* ක4මා.තශාලා ව+ාපෘ0ය# ආරZභ 

&�මට එකඟ ෙවලා 0ෙබනවා. ග=ඔය ආර#Uත ÎDෙT තමY 

එම ´* ක4මා.තශාලාව �� ෙව.ෙ.. ග=ඔය ව+ාපාරෙT 

ෙප�ෂක yෙ8ශෙT; ඒ වාෙ�ම මා�� ඔය ෙප�ෂක yෙ8ශෙT; ඒ 

වාෙ�ම මහවැq ගෙÌ අ� ශාඛාව.වල ෙප�ෂක  yෙ8ශෙT. 

y0ප�0මය වශෙය. අ#කර 62,500ක උ# වගා කරන 

ව+ාපෘ0ය# �� �ෙණ�� ෙසzනානායක ස�Íය�, ඒ වාෙ�ම 

මහවැq ග ෙÌ අ� ශාඛාවලට m�' යන අ�ය ජල වහන රටාව 

ඇ�ෙළz 0ෙබන වා2 ප8ධ0ය� අ45දයකට ල#වන බව 

ෙබ�ෙහ� ප2සරෙK'� yකාශ කරනවා. ෙZ සZබ.ධව 

ඔබ�ම.ෙ� රජය හ�නාෙගන 0ෙබනවාද, ෙZ 	7බඳව c�= 

අධ+යනය# කර 0ෙබනවාද, අධ+යනය# කර 0ෙබනවා නZ 

එය ෙමම පා4qෙZ.�වට ඉC2ප� කළ හැ&ද? 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ව+ාපෘ0ය ආරZභ කර8' එවැ* අන�ර# 05ෙS නැහැ. 

ඔබ�මා ඉC2ප� කළ yශ්න මා සටහ. කර ෙගනY 0ෙබ.ෙ.. 

ඒ 	7බඳව වා4තාව# ෙZ සභාවට ලබා ෙද.නZ. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ�ඳY. ෙබ�  ෙහ�ම ස්�0Y.  

ඊළඟට, ග� (ෛවද+) නq.ද ජය0ස්ස මහතා. 
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පා4qෙZ.�ව 

ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම*, ග� අxාමාත+�මාෙග. අස@ ලබන 

yශ්නය ෙමෙසzY. 

1. yධාන රාජ+ බැං} �න අ�ෙර. ලංකා බැං}ව සහ 
ජා0ක ඉ02 &�ෙZ බැං}ව රාජ+ ප2පාලන චÏෙ=ඛ 
අ@ව යD. m¶ාDක වයස අ��� 55 ෙලස�, ඉ. පlව 
අ��� 60 ද#වා ෙසzවය &�මට අදහස ් කරන 
ෙසzවකY.හට mෙශzෂ අය�Z &�ම&.  ෙත�රව 
*4බා�තව ෙසzවය &�මට අවසථ්ාව ' 05ණද, මහජන 
බැං}ව �ළ පමණ# ඊට පටහැ*ව අ��� 60 ද#වා 
ෙසzවය &�මට අෙ�#ෂා කරන ෙසzවකY.හට වසර# 
පාසා ෙසzවා C� අය�Z &�මට 9�ව 0ෙÀ. එෙසz &�ෙZ' 
පවා මාස �න, හය වැ* ෙකt කාල ´මා සඳහා ෙසzවා C� 
ලබා ' අෛධ4යම� කර එම ෙසzවකY. ඉව� &�මට 
කටX� කර@ ලබ.ෙ. ඇY?  

2.   මහජන බැං}ව තම ෙසzවකY.හට ෙසzවා C� ලබා'ෙZ' 
mනය mෙර�a |යාව.ට සZබ.ධ ෙන�� සමසත් ලංකා 
බැං} ෙසzවක සංගමෙT සභාප0වරයාට�, මහජන බැං} 
*ලධා2.ෙ� සංගමෙT �ටc සභාප0වරයාට�, මහජන 
බැං} m¶ාDක භාර අර�දෙ= භාරක� *ලධා2යාට� 
ෙසzවා C� ලබා ෙන�' ඔ�. බැං} ෙසzවෙය. ඉව� 
&�මට කටX� කර ඇ8ද? 

3.   මහජන බැං}ෙK ෙසzවා C� &�ෙZ y0ප�0ය වරyසාද 
'ෙZ, ප7ගැ:ෙZ හා ෙසzවකY. Ðය වැ8'ෙZ ෙමවලම# 
ෙලස උපෙය�Ñ ෙවD. ඇ0 බව 	7ග.ෙ.ද? 

4. ෙමම ත��වය නතර & �ම සඳහා ආS�ව m9. ග@ 
ලබන 	යවර කවෙ4ද? 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, මහජන බැං}ව �ළ |යා�මක 

ව.ෙ. බැං} අධ+#ෂ මSඩලය m9. අ@මත කරන ලද ෙසzවා 

C� y0ප�0ය#. අෙ� රජෙT y0ප�0ය# ෙන�ෙවY ඒ අයට 

භාර 'ලා 0ෙබ.ෙ.. මහා භාSඩාගාර චÏෙ=ඛය# ම�. 

මහජන බැං}ව රාජ+ ප2පාලන හා භාSඩාගාර චÏෙ=ඛවq. 

*දහස් කර 0ෙබනවා. රාජ+ ව+වසාය චÏෙ=ඛ 1/2013 ම�.ද 

ෙZ සZබ.ධෙය. වැ��රට� ක�f පැහැCq කර 0ෙබනවා.  

මහජන බැං} අධ+#ෂ මSඩලය m9. අ@මත කර 0ෙබන 

ෙසzවා C� y0ප�0ය අ@ව ෙසzවකය}ෙ� m¶ාම යාෙZ වයස 

අ��� 55 ෙවනවා. එම බැං}ෙK ෙසzවා අවශ+තා, ෙසzවකයාෙ� 

ඵලදා¼තාව, කා4ය#ෂමතාව සහ යහප� කා4ය සාධනය 	7බඳව 

කළමනාකා2�වය සෑ�මට ප�  ම වැ* අත+වශ+ සාධක පදනZ 

කරෙගන බැං}ෙK අධ+#ෂ මSඩලය m9. ඔ�.ෙ� අÐමතය 

ප2C වයස අ��� 55 9ට 60 ද#වා උප2ම වශෙය. වසරක 

කාලය බැe. ෙසzවා '4ඝ &�Z ලබා'මට කටX� කරනවා.  

ෙසzවා '4ඝ &�Z ලබා'ෙZ අර�ණ ව.ෙ. වයස අ��� 55 

සZ¹4ණ �වද තව�රට� කා4ය#ෂමව හා ඵලදා¼ව ෙසzවය කළ 

හැ& ද#ෂ *ලධා 2.ෙ� ෙසzවය තව�රට� බැං}වට 

ලබාගැ:මY. ෙම�' ෙසzවකය. අෛධ4ය කර ඔ�. ෙසzවෙය. 

ඉව� &�මට කටX� &�ම# 9� ව.ෙ. නැහැ.  

සමස්ත ලංකා බැං} ෙසzවක සංගමෙT සභාප0 ෙ#. lබ9ංහ 

මහතා සඳහා 2017.05.05 Cන 9ට 2018.05.04 Cන ද#වා 9Kවන 

ෙසzවා C�ව�, මහජන බැං}ෙK *ලධා2.ෙ� සංගමෙT �ටc 

සභාප0 ආ4.Ó. �ලාර�න මහතා සඳහා 2016.12.08 Cන 9ට 

2017.12.07 Cන ද#වා ෙදවන ෙසzවා C�ව� ලබා' 0ෙබනවා. 

ෙමම *ලධා2. බැං} ෙසzවෙය. ඉව� කර නැහැ. 

 
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ග� අගමැ0�ම*, මෙ� පළ�වැ* අ�� yශ්නය අහ.ෙ. 

බැං} ෙසzවකය.ට අදාළව ෙන�ෙවY. බැං}ව සමඟ කටX� 

කරන ජනතාවට සZබ.ධ yශ්නය# මම අහ.ෙ.. බැං} ණය 

ලබාෙගන }ඩා හා මධ+ ප2මාණ ක4මා.ත, කෘU ක4මා.ත, ඒ 

වාෙ�ම ෙවන� ෙවෙළඳ ව+ාපාර කරc ජනතාව පl eය ගංව�ර 

ආපදාව *සා හා*යට ප� Cස්d#කවල ඉ.නවා. එම ආපදාවට 

ල#� ජනතාව ලබාග� බැං} ණය සZබ.ධෙය. යZ &9 

සහනදා¼ Ïමය# අ@ගමනය කර.නට ආS�ව කටX� 

කරනවාද? 
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔK, ඒ අයට යZ &9 කාල ´මාව# ෙද.න &යලා අ	 &යලා 

0ෙබනවා.  මම රට ය.න ඉස්ෙස=ලා, ෙසනlරාදාම ඒ -රණය 

ග�තා. අවශ+ නZ සZ¹4ණ -රණය  ඔබ�මාට දැ@Z ෙද.න 

c�ව.. එය බැං}වට� දැ@Z ' 0ෙබනවා. 
 

ග, (ෛව. ය) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම*, ඊළඟ අ�� yශ්නය ග� �ම= 

ර�නායක ම.��මා අහනවා. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� �ම= ර�නායක ම.��මා. 
 

ග, mමA ර8නායක මහතා (மா��மி� பிம( ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග� අගමැ0�ම*, මහජන බැං}වටම අදාළවY මම ෙදවැ* 

අ�� yශ්නය අහ.ෙ.. ඔබ�මා ආ4�ක කටX� 	7බඳ 

අමාත+වරයා වශෙය@� කටX� කරන *සා ෙZ 	7බඳව 

අවෙබ�ධය# ඇ0 &යා mශ්වාස කරD@Y මම ෙZ yශ්නය 

අහ.ෙ.. ග� අගමැ0�ම*, රජයට අය� yධාන බැං}වල 

9tන ෙසzවක ෙසzmකාව. m¶ාම eයාම ඔ�.ෙ� m¶ාම වැ�පට 

�වන mයදZ 'මනාව එක� කරන බව ඔබ�මා ද.නවා. න��, 

මහජන බැං}ෙව. m¶ාම යන ෙසzවක ෙසzmකාව.ට ඔ�.ෙ� 

�වන mයදZ 'මනාව අදාළ ප2C එක� ෙව.ෙ. නැහැ. අ��� 

ගණනාව# 0ස්ෙසz ෙZ ගැට�ව සාකÇඡා ෙවD., ක= යD. 

0ෙබනවා. ෙමම ත�වයට ෙසzවක ෙසzmකාව. mශාල 	2ස# 

��ණ ' 9tනවා. 

ග� කථානායක�ම* උදාහරණය# m�යට, 1990 ව4ෂෙT' 

පමණ m¶ාම eය ෙකෙන}ට අද 0ෙබන �වන ත��වය� එ#ක 

ඔ�.ෙ� වැ�ෙප. �ව� ෙව.න බැ2 ත��වයකට ප� ෙවලා 

0ෙබනවා. එම *සා මම අගමැ0�මාෙග. ෙZ සZබ.ධෙය. 

	7�ර# වාෙ�ම, ෙZ ගැන ෙස�යා බලා ෙZ ගැට�ව 

*රාකරණය කර ෙදන ෙලස� ඉ=ලා 9tනවා. 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ගැන ෙස�යා බලා |යා කර.නZ.  
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ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ�ඳY. 

ග� �ම= ර�නායක මැ0�ම*, ඔබ�මාෙ� අවසාන yශ්නය 

අස.න. 

 
ග, mමA ර8නායක මහතා (மா��மி� பிம( ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග� කථානායක�ම*, ග� අගමැ0�මාෙග. අසන yධාන 

yශ්නය ෙමයY.  

�ෙත�ට�=ල කසළ ක.ද නාය යාම සහ �mත mශාල 

වශෙය. mනාශ ම� සමඟ කසළ කළමනාකරණය 	7බඳ mශාල 

සාකÇඡාව# ඇ0 mය. ඒ අවස්ථාෙK' ආS�ව m9. කසළ 

කළමනාකරණය සඳහා ක�නZ හා C� කා�න mස�Z ලබා ෙදන 

බව yකාශ කරන ල'.  

එෙසz �ව�, ෙZ වන ෙත# එව. වැඩ 	7ෙවළ# ද#නට 

ෙන�ලැෙබන අතර ෙක�ළඹ ෙද�වල ග=&ස්ස ඇ�� රෙ{ 

ෙබ�ෙහ� පළා�වල නාග2ක අපÍව+ බැහැර &�ම අදාළ ආයතන 

ම�. *9යාකාරව ෙන�ෙකෙ4.  

එබැm., 

1. නාග2ක yෙ8ශවල කසළ බැහැර &�ම අඩපණ   ඇ0 
බැm. ඒවා කා4ය#ෂම &�මට එ�මා ග.නා 	යවර 
ෙම�නවාද? 

2. ෙක�ළඹ, ෙද�වල, ග=&සස්, ෙක�{ෙ{, ෙම�ර�ව, 
මහරගම, කැසබ්ෑව, ෙක�ෙල�.නාව, @වර, යාපනය, 
}�ණෑගල, ගා=ල, ගZපහ, පාන�ර යන නගරවල කැ7 
කසළ කළමනාකරණය සඳහා ෙගන ඇ0,ෙකt කා�න 
 |යා මා4ග C� කා�න |යා මා4ග ෙව. ෙව.ව එ�මා 
ඉC2ප� කර.ෙ.ද? 

3. මහා ප2මාණ කසළ කළමනාකරණ ව+ාපෘ0 සඳහා දැනට 
රජය එළැඹ ඇ0 emlZ කවෙ4ද? 

4. emlZවලට ෙව. කර ඇ0 �දල ෙක�පමණද? 

5. ඒවා ආරZභ කරන සහ අවස. කරන ව4ෂ ෙම�නවාද? 

6. ෙන�එෙසzනZ, ඒ ම.ද? 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කසළ *9යාකාරව කළමනාකරණය &�ෙZ වග^ෙම. &9 

mෙටක අප රජය බැහැර ව.ෙ. නැහැ. නාග2ක yෙ8ශවල කසළ 

බැහැර &�ම සඳහා *9 ස්ථානය# ෙන�මැ0  ම *සා ෙZ වන 

mට ෙක�ළඹ ඇ�� yෙ8ශ &�පයකට ගැට� ම�   0ෙබනවා.  

ඊට ස්�ර mස�ම# ෙස�යා ගැ:ම සඳහා අ	 ෙZ වන mට 

සැලlZ සකස් කරD. 9tනවා.  

එෙසzම, ෙකt කා�නව එම ගැට�වලට ක�නZ 	7යZ 

ෙය'මට�, කසළ බැහැර &�ෙZ කටX� අa#ෂණය &�මට�, 

අදාළ පළා� පාලන ආයතනවල *ලධා2., ෙප��9ය, හ�දාව හා 

ෙම�ර�ව mශ්වmද+ාලෙT මහාචා4යවරෙය}ෙග. සම.mත 

*ලධා2 කD�ව# ප� කර@ ලැ5වා.  

CවYෙ. සෑම පළාතකම පළා� පාලන ෙක�මසා2ස් ඇ�� 

රාජ+ *ලධා2., mශ්වmද+ාල ආචා4යව�. හා කසළ 

කළමනාකරණය සඳහා උන.�ව# ද#වන ආයතන සZබ.ධ 

කරග*D., ඒ ඒ පළාතට l�l අX2. කසළ කළමනාකරණ 

සැලැස්ම සකස් &�මට උපෙදස් ලබා ' 0ෙබනවා. එම සැලැස්ම 

|යා�මක &�ම සඳහා අවශ+ සZප�, පළා� සභා හා පළා� 

පාලන අමාත+ාංශ ම�. සැප¼මට *යDතY. දැනටම� CවYෙ. 

සෑම පළාතකම ෙZ වැඩසටහන සා4ථක කර ගැ:ම සඳහා, 

ය.�ා@සාරෙය. ෙක�Zෙප�ස්{ *ෂ්පාදනය &�ම ෙව@ෙව. 

ෙක�Zෙප�ස්{ ය.� 09# CවYෙ. පළා� 09ක ස්ථා	ත කර.න 

කටX� ෙය�දා 0ෙබනවා. තවද, ෙන�Cරන කසළ සඳහා 

y0චnයකරණ ව+ාපෘ0 25# ආරZභ &�මට කටX� ෙය�දා 

0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම, කසළ yවාහනය m�ම� &�ම සඳහා 

ෙ8iය අර�ද= ම�. කසළ yවාහන ය.� (කZපැ#ට4) 100# 

සහ ෙක�2යා@ සහනාධාර ම�. ය.� 150# Dල' ගැ:මට 

කටX� ෙය�දා 0ෙබනවා.  

�ට අමතරව ඒ නගරවල කසළ කළමනාකරණය සඳහා ෙකt 

කා�න සහ C� කා�න |යා මා4ග ]ස# ෙගන 0ෙබනවා. 

mෙශzෂෙය.ම, ෙක�ළඹ හා ෙක�ෙළ�.නාව නගර සභාවල Cරන 

කසළ ෙක�Zෙප�ස්{කරණය &�ම සඳහා Q ලංකා ඉඩZ 

ෙග�ඩ&�ෙZ හා සංව4ධනය &�ෙZ සංස්ථාව m9. ��රාජෙවල 

ෙක�Zෙප�ස්{ අංගනය# ස්ථා	ත කර, Cනකට ෙට�. 9යයක 

yමාණය# ෙක�Zෙප�ස්{කරණය කර@ ලබනවා.  

D¶ කසළ ෙව@ෙව. ස:පාර#ෂක �Z 	ර�ම# ඉC &�ම 

සඳහා වÕහා�මක සැලlZ සකස් &�ම ෙ�රාෙද*ය 

mශ්වmද+ාලය ම�. ෙZ Cනවල 9� කර@ ලබනවා. තවද, 

ෙද�Zෙ� 	�t කසළ රඳවනයට ෙන�Cරන එෙහ� 

y0චnකරණය කළ ෙන�හැ& කසළ ෙට�. 50# Cනකට 

ෙයද මට කටX� කර ඇ0 අතර, ඉC2ෙT' ෙමම yමාණය 

Cනකට ෙට�. 90# ද#වා වැ� &�මට බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා.  

ෙද�වල - ග=&ස්ස, ෙක�{ෙ{, ෙම�ර�ව, මහරගම, කැස්බෑව 

නගර සභාවල කසළ  බැහැර &�ම සZබ.ධව ගැට�ව# 

ෙන�මැ0 අතර, බස්නා�ර පළා� අපÍව+ කළමනාකරණ 

අ�කා2ය ම�. කරCයාන කසළ අංගනයට කසළ  බැහැර කර@ 

ලබනවා. එෙසzම මහ@වර නගර සභාෙK කසළ  බැහැර කරන 

ෙග�හාෙග�ඩ  කසළ අංගනය උප2ම ´මාවට ළඟා   ඇ0 බැm., 

ඒ සඳහා නව ස:පාර#ෂක කසළ  අපහරණ ÎDය# ඉC &�මට 

කටX� ෙය�දා 0ෙබනවා.   

තවද, මධ+ම ප2සර අ�කා2ය m9. උ�� පළාෙ� 

ස:පාර#ෂක �Z 	ර�ම# සැක´මට කටX� කරන ලද අතර, 

ය.�ා@සාරෙය. ෙක�Zෙප�ස්{ අංගනය# ඉC &�මට සැලlZ 

කර  0ෙබනවා. එෙසzම ෙපg8ගqක අංශෙTද සහභාe�වය ඇ0ව 

ෙන�Cරන කසළ  y0චnකරණය  සඳහා කටX� ෙය�දා 

0ෙබනවා. }�ණෑගල සහ ගා=ල yෙ8ශවල ද 

ය.�ා@සාරෙය. ෙක�Zෙප�ස්{ *පද ෙZ අංගන ඉC &�මට 

කටX� ෙය�දා 0ෙබනවා.  

ග� කථානායක�ම*, එෙසzම C�කා�න ව+ාපෘ0 

සැලැlම# වශෙය. ෙක�ළඹ මහ නගර සභාව, ෙද�වල - 

ග=&ස්ස මහනගර සභාව, ෙක�ෙල�.නාව නගර සභාව, Q 

ජයව4ධනcර ෙක�{ෙ{ මහනගර සභාව, ෙම�ර�ව මහනගර 

සභාව යන  පළා� පාලන ආයතන සහ අවශ+තාවය අ@ව 

c�තලම, වනාතm=�ව ඇ��ව c�තලZ Cස්d#කෙT හා 

අෙන}� yෙ8ශවල ෛද*කව ජනනය වන නාග2ක 

කසළවq. උප2මය Cනකට ෙට�. 1,200# බැහැර &�මට 

පහlකZ සැල´මට c�තලම අ�ව#කා� yෙ8ශෙT 

ස:පාර#ෂක කසළ  ]ඳ�ම# ඉC &�මට කටX� සැලlZ කර 

0ෙබනවා.  
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පා4qෙZ.�ව 

වසර 20ක පමණ කාලය# ෙමම ÎDය භාmත කළ හැ& ෙK 

යැY අෙ�#ෂා කරනවා. ෙමම වැඩ �ෙZ ෙය�rත ස:පාර#ෂක 

කසළ රඳවනය සහ කැල²ය yෙ8ශෙT ඉC &�මට ෙය�rත 

කසළ �වමා� ස්ථානය ද ඇ�ළ�ව සකසන ලද Lqක පා2ස2ක 

ඇග¼Z වා4තාව ෙZ වන mට මධ+ම ප2සර අ�කා2ය සහ වයඹ 

මධ+ම ප2සර අ�කා2ය ෙවත ඉC2ප� කර 0ෙබනවා. ෙමම 

ව+ාපෘ0යට රජය m9. 2017 ව4ෂය සඳහා �	ය= �qයන 

ෙදක# ෙව. කර ඇ0 අතර, 2018 ව4ෂය සඳහා �	ය= �qයන 

හතර# ෙව. &�මට අෙ�#ෂා කරනවා. එෙසzම ඉC2ෙT' අවශ+ 

Lල+මය හා තා#ෂ²ක ආධාර ලබා 'මට ෙල�ක බැං}ව ද 

කැමැ�ත පළ ෙක�ට 0ෙබනවා.  

'4ඝ කා�න වශෙය. බස්නා�ර පළාෙ� ෙම�ර�ව, කරCයාන 
හා ��රාජෙවල යන yෙ8ශවල කසළ ම�. m�qය *පද ෙZ 
ව+ාපෘ0 3# ඇ0 &�මට ෙය�ජනා   0ෙබනවා.  

ෙZ වන mට අප රජය ෙෆයා4ෙK ෙහ�=�ංස ් c8ගqක 
සමාගම, ෙවස්ට. පව4 c8ගqක සමාගම සහ ෙ#.´.එÇ.×. 
ලංකා ජෑ.� c8ගqක සමාගම සමඟ මහා ප2මාණ කසළ 
කළමනාකරණ ව+ාපෘ0 සඳහා emlZ ඇ0 කරෙගන 0ෙබනවා. 
එම emlZ සඳහා රජය ම�. �ද= ෙව. &�ම# 9� කර 
ෙන�මැ0 අතර, ආෙය�ජන හරහා එම ව+ාපෘ0ය |යා�මක 
&�මට *යDතY. දැනට ෙZ ව+ාපෘ0වල Lqක කටX� ආරZභ 
කර ඇ0 අතර, පා2ස2ක අ@මැ0. ලබා ගැ:ෙZ කටX� 
කරD. පව0නවා. ව4ෂ ෙදක# �ළ ෙZ කටX� අවස. &�මට 
සැලlZ කර 0ෙබනවා.  

පl eය වසර 10ක රාජප#ෂ පාලනෙය. යහ පාලනයට 
උ�ම �ෙS ණය ක.ද# හා }f ක.ද#. රාජප#ෂලා භෙT 
පැන eයා වාෙ� අ	 පැන ය.ෙ. නැහැ. අ	 ෙZ ණය yශ්නයට 
වාෙ�ම }f yශ්නයට� ෙකt කා�න, මැC කා�න හා C� 
කා�න mස�Z ලබා ෙදනවා. අෙ� අනාගත පරcරට අප උ�ම කර 
ෙද.ෙ., ණය බර නැ0, }f නැ0 Q ලංකාව#  &යා මම 
අවසාන වශෙය. &ය.න කැමැ0Y. 

 
ග, mමA ර8නායක මහතා (மா��மி� பிம( ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග� කථානායක�ම*, මෙ� පළ�වන අ�� yශ්නය 

ෙමෙසzY. ඉස්සර අෙ� රෙ{ ෙගව= ඉස්සරහා 05ෙS c. 

කලසY. අද එය "Ù= කසළ" ෙවලාY 0ෙබ.ෙ.. ග� 

අxාමාත+�ම*, ඔබ�මා ෙZ ගැන ද.නවා. අද ලංකාෙK 

landmark එක වාෙ� ෙවලා 0ෙබ.ෙ. ෙම�ක#ද? ඒ, දැ. හැම 

ෙගය# ඉස්සරහාම 0ෙබන }f බෑ�  එකY.  

ග� අxාමාත+�ම*, ඔබ�මා ඉC2ප� කළ වා4තාවට 

ස්�0ව.ත වන ගම. මම අහනවා, පළා� පාලන මැ0වරණය 

පව�වා, පළා� පාලන ආයතන ස|ය වන තා# ෙහ� 

ෙගව=වq. බැහැර කරන කසළ අ�ම ගණෙ. Cන ෙදක�නකට 

සැරය# ෙහ� ෙගන ය.න *ෙය�ග කර.න, *ෙය�ග කරලා 

D*l. m�න �ඩාව අවම කර.න ඔබ�මා |යා මා4ග ග.නවාද 

&යා.  
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අ	 දැනටම� |යා මා4ග ෙගන 0ෙබනවා. yධාන වශෙය., 

ජනා�ප0�මාෙ� yධාන�වෙය. එ# කD�ව# 0ෙබනවා. එය 

ස0 ෙදකකට සැරය# ]ස් ෙවනවා. මම mt. mට අදාළ 

ප4ශ්වය. �ණ ගැෙසනවා, ෙක�ළඹ Cස්d#කය ගැන සාකÇඡා 

කර.න.     

9ය�ම කසළ ඉව� &�ම සZබ.ධෙය. වග^ම ඊෙT අෙ� 

මහානගර හා බස්නා�ර සංව4ධන අමාත+ ග� පාඨ� චZ	ක 

රණවක ඇම0�මාට භාර �.නා. ග� ෆYස4 �ස්තාපා  

ඇම0�මාට භාර �.නා, පළා� පාලන ආයතන ම�.  කසළ 

ඉව� &�ම සZබ.ධෙය. වග^ම. දැනට ෙක�ළඹ නZ 

ෙප��9ය�, Xද හ�දාව�, මහ නගර සභාව� ඒ කටX� 

|යා�මක කර ෙගන යනවා. අ	 බැ�ෙK ෙZ yශ්නයට අවසාන 

mස�ම# ෙස�ය.නY. නැ�නZ තව� }f ක.ද#, තව� 

�ෙත�ට�=ල# තමY ඇ0 ව.ෙ..   

එදා }f ඉව� කළා. ඒ }f �ෙත�ට�=ලට ෙගනැm� 

දැZමා. }f වැ� ෙව.න වැ� ෙව.න, අ	 ෙවන� ස්ථාන 

ෙස�යා ෙගන |යා කර.න ය8' න� දැZමා. දැ. අ	 

පළ�ෙව.ම බල.ෙ. ස්�ර වශෙය. ග.න c�ව. mස�ම 

ෙම�ක#ද &යන එකY. දැනට c�තලම yෙ8ශෙT කසළ දැ�මට 

|යා කරෙගන යනවා. මාස හය&. mතර පlව }f දම.න  

තව� ස්ථාන ෙදක# ෙස�යා ෙගන ඒවා සකස් කර.න 0ෙබනවා.  

දැනට 0ෙබන yශ්නය, අද 9ට ඊළඟ මාස &�පයට කසළ 

බැහැර &�ම ගැනY. දැනට }f ෙද�Zෙ� yෙ8ශයට යවනවා; 

��රාජෙවලට යවනවා. ��රාජෙවලට  }f දැ�ෙZ' තව� 

yශ්නය# 0ෙබනවා. ��රාජෙවල සමහර තැ.වලට දැZෙම�� ඒ 

තැ.වලට හා*ය# ෙව.න c�ව.. ඒ ගැන� ෙස�ය.න 

0ෙබනවා. �.වැ* ස්ථානය හැtයට 0ෙබ.ෙ. කරCයානY. 

කරCයානට ෙක�ළඹ }f දම.න එපා &යලා බස ්නා�ර පළා� 

ඝන අප8 රK ය අ�කා2ය  -.�ව# අරෙගන 05ණා. ඊට පස්ෙසz 

ඒ ගැන අෙ� ග� ෆYස4 �ස්තාපා ඇම0�මා, බස්නා�ර පළාෙ� 

මහ ඇම0�මා එ#ක කථා කළාම එ�මා ඒකට එකඟ �ණා. ඒක 

උසාmයට ඉC2ප� කළාම මෙහස්�ා��මා &Kවා, ඒකට එකඟ 

ෙව.න බැහැY &යලා. දැ. දවස් �න හතර# න�ව අහෙගන 

යනවා. න�ව අහලා ඉ#ම*. -.�ව# ෙදY &යලා අ	 

බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. ඒ -රණය  අවා9 නZ අපට 

මහා�කරණයට ය.න ෙවනවා. න�� ඒ -.�ව තවම 'ලා 

නැහැ. ඒ  න�ව දැ. lමාන �න# 0ස්ෙසz ඇද ෙගන යනවා. 

ඇ�ත වශෙය.ම අපට කරCයාන ෙZ කටX�ත සඳහා ලබා 

ග.න c�ව. නZ ��රාජෙවලට� හා*ය# ෙන�  ෙකt 

කා�නව ෙZ yශ්නය mසඳ.න 05ණා. දැ. මාස හය&. තව 

ස්ථාන ෙදක �න# ලබා ෙගන ඊළඟ අ��� ෙදක ද#වා ඒ 

තැ.වලට කසළ දම.න c�ව.. දැ. අපට 0ෙබන ෙල�}ම 

yශ්නය }f එක� &�ම ෙන�ෙවY.  }f එක� කර.න 

c�ව.. }f දමන yෙ8ශ 	7බඳ yශ්නය  පළ�ෙව. mසඳා 

ග.න ඕනෑ.  

 
ග, mමA ර8නායක මහතා (மா��மி� பிம( ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග� කථානායක�ම*, මෙ� ෙදවැ* අ�� yශ්නය ෙමයY. 

ග� අගමැ0�ම*, අ	 ඉතාම yාෙය�eක yශ්නයකට eෙය�� 

ෙක�ළඹ නගරෙT�, ෙද�වල, ග=&ස්ස yෙ8ශෙT� }f එක� 

&�Z 98ධ ව.ෙ. ඉතාම අ�ෙව.. මට වග ^ෙම.ම &ය.න 

c�ව., පl eය දවස් 10 �ළ අෙ� ෙගදර ඇ��ව ඒ yෙ8ශෙT 

}f ෙග*ය.න ඇm=ලා නැහැY &යන එක. ෙZක රටටම 

බලපාන ෙප�� yශ්නය# බව මම 	7ග.නවා. මම ඔබ�මාෙග. 

අහ.ෙ. ෙZකY. ඔබ�මා ඇම0ව� ෙදෙදන}ෙ� නZ සඳහ. 

කළා. එY. චZ	ක රණවක ඇම0වරයා  cව�පතකට &යා 

0ෙබනවා මම  දැ#කා,  }f ෙගන යාම 	7බඳව එ�මාට &9ම 

වග^ම# නැහැY &යලා. 

පළා� සභා හා පළා� පාලන ඇම0�මාෙ� හැ&යාව අ	 ෙZ 

සභාෙK' දැකලා 0ෙබනවා. පළා� පාලන ආයතන ස|ය ෙවලා, 
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ඒ ආයතන ශ#0ම� වන තා# ක= ෙහ� එ#ෙක� 

ජනා�ප0වරයා යටෙ� නැ�නZ අගමැ0�මා යටෙ� යZ &9 

අ�කා2ය# 	��වා ෙZ yශ්නයට yාෙය�eක mධායක කා4ය 

භාරය# ඉ� &�ම සඳහා කටX� කරනවාද &යන එකY මා 

අහ.ෙ.. නැ�නZ පාඨ� චZ	ක රණවක අමාත+වරයාට හා 

ෆYස4 �ස්තාපා අමාත+වරයාට ෙZ කා4යය පැව�වාට ෙම�}� 

ෙව.ෙ. නැහැ. ෙZක ෛද*කව D*l. ��ණ ෙදන yශ්නය#.  

හ2යට �ස්ම වාෙ� ෙZක D*l.ට *තරම බලපානවා. 
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මම ඊෙT අෙ� පාඨ� චZ	ක රණවක ඇම0�මා සමඟ කථා 

කළා. ෙක�ළඹ නගරය �ළ කසළ බැහැර &�ම සZබ.ධ yශ්නය 

05ණා. අ	 සැලlZ කර 0ෙබන |යාවqය 9}රාදා වනෙක�ට 

|යා�මක කර.න c�ව. &යලා බලාෙප�ෙර���ව# 

0ෙබනවා. අප� ඒ ගැන බලාෙගන ඉ.ෙ.. mෙශzෂෙය. මම� 

ෙZ සZබ.ධෙය. බලනවා. ෙඩං� yශ්නය වැ* ෙක�ළඹ 0ෙබන 

එක එක yශ්න *සා mෙශzෂෙය.ම අෙ� අවධානය ෙය�� ෙවලා 

0ෙබ.ෙ. ෙක�ෙහ�ම ෙහ� ෙක�ළඹ l8ද කර ග.නY. කසළ 

බැහැර &�ම සZබ.ධ yශ්නය# ෙද�වල yෙ8ශෙT 0ෙබ.න 

m�ය# නැහැ. ෙම�කද, ෙද�වල yෙ8ශෙT }f කරCයානට 

යව.න c�ව.. එෙහම නZ, මම ඒ 	7බඳව අහලා බල.නZ, 

ම.��ම*. කසළ ෙගන යන එෙ# yශ්නය 0ෙබ.ෙ. ෙක�ළඹ, 

ෙක�ෙළ�.නාව, ක�ෙවල, �යගම සහ කැල²ය yෙ8ශවල. 

අ*# yෙ8ශවල කසළ ෙගන ය.න c�ව.. අ*# yෙ8ශවල 

කසළ ෙගන ය.ෙ. නැ�නZ මම ඒ 	7බඳව ෙස�යා බල.නZ. 

ඔබ�මා &යන m�යට ෙද�වල yෙ8ශය සZබ.ධෙය. මම 

ෙස�යා බල.නZ. mෙශzෂෙය.ම අ	 ෙම�' අවධානය ෙය�� 

කෙළz ෙZ yශ්න 0ෙබන yෙ8ශ සZබ.ධෙය.. 
 

ග, mමA ර8නායක මහතා (மா��மி� பிம( ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග� කථානායක�ම*, මෙ� අවසාන අ�� yශ්නය ෙමයY. 

ග� අගමැ0�ම*, ඔබ�මා� ද.නවා ඇ0, ��රාජෙවලට }f 
දැ�ම නතර කර.න &යලා අද ෙ¶zෂ්ඨා�කරණ *ෙය�ගය# 'ලා 
0ෙබන බව. කරCයාන සZබ.ධෙය. න�ව# 0ෙබනවා. 
බස ්නා�ර පළා� ඝන අපÍව+ අ�කා2ෙය.ම yකාශ කරලා 
0ෙබනවා, උප2ම වශෙය. දැZම�, කරCයානට }f දම.න 
c�ව. ව.ෙ. තව අ� �� ෙදකY &යලා. ෙම�කද, ඒ �7. 
ප2සරයට lmශාල හා*ය# වන *සා. ග� අගමැ0�ම*, පl 
අවස්ථාවක ෙහ� කම# නැහැ, *වැරC සැලැlZ සමඟ, ඊළඟ 
අ��� ෙදෙ# ෙම�ක#ද ෙව.ෙ. &යලා *වැරCව ෙZ සභාවට 
ක�f ඉC2ප� කර.න &යලා මම ඔබ�මාෙග. ඉ=ලා 
9tනවා. ග� අගමැ0�ම*, D*l. උ8ෙඝ�ෂණය කර.ෙ. 
කසළ කළමනාකරණ ව+ාපෘ0වලට එෙර�ව ෙන�ෙවY. කරCයාන 
ඇ��ව D*l. උ8ෙඝ�ෂණය කරන හැම තැනකම 0ෙබන 
ගැට�ව ව.ෙ., එම ස්ථානවලට *කZම කසළ ෙගනැ=ලා 
දැ�මY. දැ. ඔබ�මා &යc උදාහරණවල� වැ� වශෙය. 
0ෙබ.ෙ. ෙක�Zෙප�ස්{ ෙප�ෙහ�ර හදන එක සZබ.ධවY. 
දැනට� මහා ප2මාණෙය. එක� වන ෙන�Cරන }f 
කළමනාකරණය සඳහා -බලශ#0ය හැ'ම  ෙහ�, ෙම�නවා ෙහ�- 
ඉතාම l� උදාහරණ සංඛ+ාව# තමY ඔබ�මා &KෙK. ෙන�Cරන 
}f කළමනාකරණය &�ෙZ' මහා ප2මාණ ෙහ�, l� ප2මාණ 
ෙහ� |යාදාමයකට ෙන�eෙය�� ෙZ yශ්නය බරපතළ ගැට�ව# 
බවට ප�වනවා. එම *සා ෙන�Cරන }f කළමනාකරණය &�ම 
	7බඳව සmස්තර වා4තාව# c�ව. නZ, තව ස0 ෙදක# 
ඇ�ළත ෙZ සභාවට ඉC2ප� කර.න &යලා ඉ=�ම# කරනවා. 
එතෙක�ට අපට දැනග.න c�ව., ආS�ව ෙZ yශ්නය 
සZබ.ධෙය. කර.න �තලා 0ෙබ.ෙ. ෙම�නවාද &යලා 
ෙහ�.  

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඊළඟ වා4තාෙK' මම ඒ ක�f ඉC2ප� කර.නZ. ෙමතැන 

ෙවලා 0ෙබ.ෙ. ෙZකY. එෙහම නZ, කරCයානට ෙක�ළඹ 

කසළ ෙගන ෙග�ස් දැ�මට ඉඩ ෙදනවාද, නැ8ද &යන එක 

	7බඳව කැස්බෑව උසාmෙය. ඉ#ම*. -.�ව# ෙද.න ඕනෑ. 

කරCයානට ෙක�ළඹ කසළ ෙගන ෙග�ස් දැ�මට m�8ධව 

කැස්බෑව උසාmෙය. -.�ව# �.ෙන��, මහා�කරණයට 

e�=ලා න�ව# දම.න අපට c�ව..  

ෙZ කාරණය ඇදෙගන eයාම mශාල yශ්නය# ඇ0 වනවා. ඒ 
&ය.ෙ., }f ෙක�ෙහz ෙහ� ෙග�ඩ ගැෙහනවා. ��රාජෙවල 
yෙ8ශෙT� ෙZ yශ්නය 0ෙබනවා. අදාළ ආයතනය කැඳවලා 
ක�f අහ.න උසාmයට� X�කම# 0ෙබනවා. හැම 
තැනකටම උසාm *ෙය�ග ලබා ෙදනවා නZ mෙශzෂෙය.ම 
ෙක�ළඹ 0ෙබන }f yමාණය වැ� ෙව.න ඕනෑ; }f අ� 
ෙව.ෙ. නැහැ. ෙZ ෙසzවාව, අත+වශ+ ෙසzවාව#. අත+වශ+ 
ෙසzවා 0ෙබන ෙක�ට උසාmය *ෙය�ග ලබා ෙද.ෙ. 
ෙක�ෙහ�මද &යලා &ය.න මම ද.ෙ. නැහැ. ෙමයට ප#ෂව 
*ෙය�ග ලබා ෙද.න &යලා මම &ය.ෙ. නැහැ. අ� ගණෙ. 
ෙමෙහම mශාල අ45දය# 0ෙබන කාලයක'ව� ඊට අදාළ 
*ලධා2. කැඳවලා ක�f අහ.න ඕනෑ. ෙZ කටX�තට  
කැම0 ප2සරෙK'. ඇ0. සමහර ප2සරෙK'. යනවා ෙZ 
කටX�ත නව�ව.න &යලා. ක�f ෙහ�යලා -රණය# ලබා 
ෙද.න උසාmවලට වග^ම# 0ෙබන බව මම ෙක7.ම &ය.න 
කැම0Y. ෙZ කටX�ත කාලය# 0ස්ෙසz කරෙගන eයාෙ.. 
[බාධා &�ම#] එෙහම නZ 20වැ* දා වන �� කාලය ලබා 
ෙද.න ඇ0. [බාධා &�ම#] ඊළඟ දවෙසz ෙද.න ඕනෑ. අපට 
e�=ලා ඒ ගැන &ය.න ෙKm. අ�කරණයට� ෙZ කටX�ත 
mශාල yශ්නය# බව මා ෙZ ග� සභාෙK' &ය.න කැමැ0Y. 
ෙඩං� ෙර�ගය පැ0ෙරනවා; D*ස්l මැෙරනවා. එෙහනZ ඒ 
අදාළ කSඩායZ කැඳවලා, ඒ කSඩායZ එ#ක සාකÇඡා කරලා, 
ඊට පස්ෙසz ඕනෑම -.�ව# ලබා ෙද.න. ෙම�කද, ෙමතැන 
ක�f ගණනාව# 0ෙබනවා. 20වැ* දා වන �� ක= ලබා 'ලා 
0ෙබනවා නZ ෙZ නගරවල }f ෙග*ය.න බැහැ.  }f එක� 
&�ම ෙන�ෙවY yශ්නය ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. එතැන 9ට }f 
ෙග* යන එක තමY yශ්නය ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ෙZ ග� 
සභාව� ඒ කාරණය ෙකෙර� අවධානය ෙය�� කර.න ඕනෑය 
&යා මා �තනවා. උසාm ෙමෙහම තහනZ *ෙය�ග ලබා ෙද.න 
eෙය�� රෙ{ ෙලඩ පැ0ෙරනවා;  ෙZ yශ්න තව� වැ� ෙවනවා.  
9ය�ම }f ඉව� කර.න හ�දාව ලැහැස්0Y; ෙප��9ය 
ලැහැස්0Y; ෙක�ළඹ නගර සභාව ලැහැස්0Y. උසාm� ඒ වාෙ�ම 
ෙZ කටX�ත ෙව@ෙව. |යා කර.න අවශ+Y. 

 

&ශ්නවලට වා)ක *+ , 
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

n ලංකා o1Wය ෙදපා<තෙ1� ව : o1Wය එංg� 
=ල2 ගැpම இல�ைக� �ைகயிரத திைண�கள� : �ைகயிரத இய�திர�க� ெகா�வன� 

DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS: PURCHASE OF 
TRAIN ENGINES 

1066/’16 

1. ග, උදය &භා8 ග1ම�*ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

yවාහන  හා 9m= �ව. ෙසzවා අමාත+�මාෙග. ඇ° 

yශ්නය- (2): 
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පා4qෙZ.�ව 

(අ)  (i) Q ලංකා �Z2ය ෙදපා4තෙZ.�ව m9. සකසන 
ලද 2015 - 2020 |යාකා2  සැලැසේම� �Z2ය 
එංr. Dල' ගැ:මට m�mධාන සලසා ෙන�මැ0 
 මට ෙහz�ව කවෙ4ද; 

 (ii) එ  ̂ සැලැසම් |යා�මක ෙන�කර.ෙ. නZ, 
mක=ප සැලැසම්# සකසා 0ෙÀද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙ.ද? 

(ආ) (i) ජාත+.තර තරගකා2 Dල කැඳ ම&. ෙත�රව 
ඉ.Cයාෙව. �Z2ය එංr. Dල' ගැ:මට 
සැලlම# 0ෙÀද; 

 (ii) එෙසz නZ, එයට ෙහz� කවෙ4ද; 

 (iii) ඉ.CයාෙK �Z2ය එංr. *ෂප්ාදනය කරන 
සමාගZවල නZ කවෙ4ද; 

 (iv) ජාත+.තර තරගකා2 Dල ගණ. ෙන�කැඳ ම 
යහ පාලන Lලධ4මයට එකඟද; 

 ය.න� එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙ.ද? 

(ඇ)  ෙන� එෙසz නZ, ඒ ම.ද? 

 ேபா��வர�	 ம�� சிவி� விமான ேசைவக� அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i) இல�ைக� �ைகயிரத திைண�கள�தினா� தயாாி�க�ப�ட 2015 - 2020 ெசய�பா�%� தி�ட�தி� �ைகயிரத இய&திர�கைள ெகா�வன' ெச(வத�கான ஏ�பா%க� ேம�ெகா�ள� படாைம�கான காரண� யாெத*பைத+�;  (ii) ேம�ப, தி�ட� ெசய�ப%�த�படாெதனி�, மா�� தி�டெமா* தயாாி�க�ப�%�ளதா எ*பைத+�;  அவ0 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(ஆ) (i) ச0வேதச ேபா�, ாீதியிலான விைலம5� ேகார6*றி இ&தியாவி67&	 �ைகயிரத இய&திர�கைள ெகா�வன' ெச(வத�கான தி�டெமா* உ�ளதா எ*பைத+�;  (ii) ஆெமனி�, அத�கான காரண�க� யாைவெய*பைத+�;  (iii) இ&தியாவி� �ைகயிரத இய&திர�கைள உ�ப�தி ெச(கி*ற க�பனிகளி* ெபய0க� யாைவெய*பைத+�;  (iv) ச0வேதச ேபா�, ாீதியிலான   விைலம5� ேகார� ேம�ெகா�ள�படாைம ந�லா�சி ேகா�பா�%��  அைமவானதா எ*பைத+�;  அவ0 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(இ) இ*ேற�, ஏ*? 
 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the reason for non-availability of provisions 
for the purchase of train engines in the 2015
-2020 Action Plan prepared by the 

Department of Sri Lanka Railways; and 

 (ii) whether an optional plan has been prepared, 
if the said plan would not be implemented; 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether there is a plan to purchase train 
engines from India without calling for 
international competitive bids; 

 (ii) if so, the reason for that; 

 (iii) the names of the companies that produce 
train engines in India; and 

 (iv) whether not calling for international 
competitive bids is in line with the 
principles of good governance? 

(c) If not, why? 

 

 

ග, අෙශBI අෙqdංහ මහතා (&වාහන හා dGA jව� 
ෙසkවා bෙයBජ� අමාත� මා) (மா��மி� அேசா அேபசி3க - ேபா�வர$� ம*+� சிவி( விமான/ ேசைவக� பிரதி அைம/ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ග� කථානායක�ම*, yවාහන හා 9m= �ව. ෙසzවා 

ඇම0�මා ෙව@ෙව. මා එම yශන්යට 	7�ර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ව4ෂ 1965 පමණ වනmට �Z2ය එංr. 300# 

පමණ පැව0 අතර දැනට ධාවන ත��වෙT 

පව0.ෙ. එංr. 180# පමණය. ඒ අ@ව 2015 - 

2020 |යාකා� සැලැසේම� �Z2ය එංr. Dල' 

ගැ:ම සZබ.ධව සඳහ. කර ෙන�මැ0 �ව� 

�Z2ය මැC2 හා ගැ= Dල' ගැ:ම අවශ+තාව# 

ෙලස සඳහ. කර ඇ0 අතර �Z2ය මැC2 හා ගැ= 

ධාවනය වැ� &�ම සඳහා එංr. Dල' ගැ:ෙZ 

අවශ+තාවද පව-. 

 (ii) 2015 - 2020 සැලැසම් අ@ව කටX� කරD. 
පව-. 

(ආ) (i) ඔK. 

 (ii) ඉ.'ය ණය ආධාර යටෙ� ලබා ' ඇ0 
y0පාදනවල ඉ02 �ද= භාmතා &�ම# බැm. 
ඉ.Cයාව �ළ ඇ0 ආයතනවq. පමණ# Dල 
කැඳ Z කර ඇත. 

(iii) �Z2ය එංr. *ෂප්ාදනය කර@ ලබ.ෙ. ඉ.'ය 
රජෙT ආයතනය. වන Diesel Locomotive 
Works (DLW), Varanasi සහ Chittaranjan 
Locomotive Works (CLW) යන ආයතනY. 

(iv) ලැ� ඇ0 y0පාදන ඉ.'ය ණය ආධාර යටෙ� 
බැm. එම ණය ෙක�.ෙ89ය අ@ව කටX� කළ 
X�ව ඇත. 

(ඇ) පැන ෙන�න�. 

 
 
 

ග, උදය &භා8 ග1ම�*ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ෙබ�ෙහ�ම 	., ග� *ෙය�ජ+ අමාත+�ම*. 
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[ග� උදය yභා� ගZම.	ල මහතා] 



2017 �q  05  

]ස්rI හා &ාෙ.6ය ස1බ�sකරණ ක=9 : 
සභාපM/සම සභාපM uර மாவ�ட ம��� பிரேதச ஒ!�கிைண��� "#�க�: தவிசாள$/இைண% தவிசாள$ பதவி 

DISTRICT AND DIVISIONAL COORDINATING COMMITTEES: 
POSITIONS OF CHAIRMAN/ CO-CHAIRMAN 

 

1137/’16 

2. ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අxාමාත+�මා සහ ජා0ක y0ප�0 හා ආ4�ක කටX� 

අමාත+�මාෙග. ඇ° yශ්නය (1): 

(අ) (i) රට cරා |යා�මක Cසd්# හා yාෙ8iය 
සZබ.aකරණ කD� සංඛ+ාව ෙක�පමණද; 

 (ii) ඒවාෙT සභාප0 ෙහ� සම සභාප0 äර දරන 
c8ගලය.ෙ� නZ හා තන�� කවෙ4ද; 

 (iii) එම c8ගලය. අත2. පා4qෙZ.� ෙහ� පළා� 
සභා ම.�වරය. ෙන�වන c8ගලය. සංඛ+ාව 
ෙක�පමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙ.ද? 

(ආ) ෙන�එෙසz නZ, ඒ ම.ද? 

 பிரதம அைம�ச7�, ேதசிய ெகா�ைகக� ம�� ெபா7ளாதார அ:வ�க� அைம�ச7மானவைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i) நா% <=வதி:� இய�கிவ7கி*ற மாவ�ட ம�� பிரேதச ஒ7�கிைண��� �=�களி* எ?ணி�ைக யா	 எ*பைத+�;  (ii) அவ�றி* தவிசாள0 அ�ல	 இைண�தவிசாள0 பதவிகைள வகி�கி*ற ஆ�களி* ெபய0க� ம�� பதவிக� யாைவ எ*பைத+�;  (iii) ேம�ப, ஆ�களி� பாரா@ம*ற அ�ல	 மாகாண சைப உ�பின0க� அ�லாத ஆ�களி* எ?ணி�ைக யா	 எ*பைத+�;  அவ0 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ*ேற�, ஏ*? 
 

asked the Prime Minister and the Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of  District and Divisional 
Coordinating Committees that are 
functioning throughout the country; 

 (ii) the names and the designations of the 
persons who are holding the positions of 
Chairman or Co-chairman of those 
Committees; 

 (iii) out of the aforesaid persons, the number of 
persons who do not come under the 
category of Members of Parliament or 
Provincial Councilors? 

(b) If not, why? 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා (ජාMක &Mප8M හා 
ආ<eක කටf  bෙයBජ� අමාත� මා) (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா - ேதசிய ெகா�ைகக� ம*+� ெபா�ளாதார அ6வ(க� பிரதி அைம/ச�) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

ග� කථානායක�ම*, අxාමාත+�මා සහ ජා0ක y0ප�0 

හා ආ4�ක කටX� අමාත+�මා ෙව@ෙව. මා එම yශ්නයට 

	7�ර ෙදනවා. 

(අ) (i) Cසd්# සZබ.aකරණ කD� සංඛ+ාව - 25 

  yාෙ8iය සZබ.aකරණ කD� සංඛ+ාව - 331 

 (ii) 	7�ර ඇ�fම 01, 02, 03 සහ 04� ද#වා ඇත. 

ඇ�fZ සභාගත* කරD. 
 

ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

එY. &�පය# &ය.න c�ව.ද? 
 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මම ඉ. &�පය# &ය.නZ.  

ගZපහ Cස්d#කය - ග� (ෛවද+) lද4`: yනා.�c=ෙ= 
මහ�Dය, ග� අr� මා.න�ෙප�ම මහතා. 

ක�තර Cස්d#කය - ග� ම�.ද සමර9ංහ මහතා, ග� 
ල#ෂ්ම. ආන.ද mෙwමා.න මහතා. 

මාතෙ= Cස්d#කය - ග� ජනක බSඩාර ෙත.නෙක�. 
මහතා, ග� රංr� අ�mහාෙ4 මහතා. ඒ ආ' වශෙය. නZ 
ඔ#ෙක�ම 0ෙබනවා. 

 (iii) 82Y.   

(ආ) අදාළ ෙන�ෙK.  
 

ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම*, මම පළ�වන අ�� yශ්නය අහ.න 

කැමැ0Y. ග� *ෙය�ජ+ අමාත+�ම*, (අ)(ii) yශ්නය යටෙ� 

මා ෙZ සඳහ. කරන Cස්d#කවලට අදාළව 	7�� ලබා ෙද.න 

c�ව. නZ ෙහ�ඳY. ක�තර Cස්d#කෙT, ෙහ�රණ yාෙ8iය 

සZබ.aකරණ කD�ෙK සභාප0 සහ සම සභාප0 äර දර.ෙ. 

ක�ද? 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ම�.ද සමර9ංහ මහතා සහ ෙහzම.ත mÏමආරÇÈ මහතා. 

 
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ක�තර Cස්d#කෙT, පාන�ර yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD�ෙK සභාප0 සහ සම සභාප0 äර දර.ෙ. ක�ද? 
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————————— 
*  xස්තකාලෙy තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
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පා4qෙZ.�ව 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ම�.ද සමර9ංහ මහතා, අ*# පැ�ෙත. න.දන �ණ0ලක 

මහතා. 

 
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ෙක�ළඹ Cස්d#කෙT, කැස්බෑව yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD�ෙK සභාප0 සහ සම සභාප0 äර දර.ෙ. ක�ද? 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ච.දන කdආරÇÈ මහතා, ෙZ පැ�ෙත. අජ.ත *ෙර�ෂ. 

පා�#ක මහතා. 

 
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

හZබ.ෙත�ට Cස්d#කෙT, ක�වන yාෙ8iය 

සZබ.aකරණ කD�ෙK සභාප0 සහ සම සභාප0 äර දර.ෙ. 

ක�ද? 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

*åපමා රාජප#ෂ මහ�Dය, Q ලංකා *දහස් ප#ෂෙය.. 

ඊළඟට, අෙ� පැ�ෙත.- 

 
ග, bහාA ගලLප8M  මහතා 
(மா��மி� நிஹா( கல>ப$தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අෙ� පැ�ෙත., ඒ පැ�ෙත. &ය.ෙ. -[බාධා &�ම#] 
 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ක�වන yා ෙ8iය සZබ.aකරණ කD�ෙK ඉ.ෙ. ආන.ද 

}ලර�න මහතා. 
 

ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මාතර Cස්d#කෙT, ෙදm@වර yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD�ෙK ඉ.ෙ. ක�ද? 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අපට කාලය ගැන� අවධානය ෙය�� කර.න ෙවY, ග� 

ම.��ම*. 
 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙදm@වරට එක පැ�ත&. ඉ.ෙ. එÇ.ආ4. mමල92 මහතා.  
 

ග, bහාA ගලLප8M  මහතා 
(மா��மி� நிஹா( கல>ப$தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අෙන# පැ�ෙත. ඉ.ෙ. ක�ද? 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අෙන# පැ�ෙත. ෙදm@වර yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD�ෙK ඉ.ෙ. ක�ද &යලා මට ෙමම ෙ=ඛනෙය. ෙස�යා 

ග.න බැහැ. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහම නZ අ	 අෙන# yශ්නවලට ය�.  

 
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම*, මෙ� ෙදවැ* අ�� yශ්නය ෙමයY. 

ග� *ෙය�ජ+ ඇම0�ම*, ඔබ�මා &යc පාන�ෙ4 න.දන 

�ණ0ලක, æඇ.� සංmධායක; ම.�කම# නැහැ. ෙහ�රණ 

ෙහzම.ත mÏමආරÇÈ, æඇ.� සංmධායක; ම.�කම# නැහැ. 

කැස්බෑෙK ච.දන කdආරÇÈ Q ලංකා *දහස් ප#ෂෙT 

සංmධායක; ම.�කම# නැහැ. ක�වන, *åපමා රාජප#ෂ 

මහ�Dය; ම.�කම# නැහැ. ක�වන, ආන.ද }ලර�න, 

ම.�කම# නැහැ. එÇ.ආ4. mමල92, ෙදm@වර æඇ.� 

සංmධායක; ම.�කම# නැහැ. ෙZ, &�පය# mතරY. ෙZ 

yාෙ8iය සZබ.aකරණ කD�, රජෙT *ලධා2. ෙගනැ=ලා 

ජනතාවෙ� ඕනෑ එපාකZ, අවශ+තා 	7බඳව සාකÇඡා කරන 

තැ.. එම කD�වලට පළා� සභා ෙහ� පා4qෙZ.� ම.�ව�. 

ෙන�ෙවන -ඔබ�මා දැ. &යc- ඔබ�ම.ලාෙ� පැ�ෙ� 

සංmධායකය. සහ අෙන# පැ�ෙ� සංmධායකය. ප� කරෙගන 

ඉ.නවා. ෙම�ක#ද, ෙZ යහ පාලනය? තව ෙZ වාෙ� ෙග�ඩ# 

0ෙබනවා.  

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ම.�කම නැ0 සමහර අය ඉ.නවා. න�� රජය ෙව@ෙව. 

|යා�මක  මට ඒජ.තව�. හැtයට ඔ�. ප� කරලා 

0ෙබනවා.  

 
ග, වgර අෙqව<ධන මහතා (ස්වෙ.ශ කටf  
අමාත� මා) (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன - உ�நா?ட6வ(க� அைம/ச�) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

එෙහම ප� කර.න බැහැ &යා :0ය# - 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එෙහම ප� කර.න බැහැ &යලා ෙක�ෙහzව� - 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�.වැ* අ�� yශ්නය අහ.න. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, -  
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ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙප�çඩ# ඉ.න. එම අ�� yශ්නයට උ�තරය 'ලා ඉවර 

කර.න ඉඩ ෙද.න, ග� කථානායක�ම*. එෙහම yාෙ8iය 

සභා ම.�ව�., පළා� සභා ම.�ව�. ෙහ� පා4qෙZ.� 

ම.�ව�. ප� කර.න ඕනෑය &යලා ෙක�ෙහzව� :0ය# 

නැහැ. රජය ෙව@ෙව. ප� කළ - 

 
ග, වgර අෙqව<ධන මහතා (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම*, - 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

සමාෙව.න, ග� ඇම0�ම*. ඔබ�මා උ�තර ෙද.න. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, - 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ග� අ@ර Cසානායක මැ0�මාට �q. අවස්ථාව ෙද�. 

ඊට පlව ග� ඇම0�මා 	7�� ෙද.න. �.වැ* අ�� yශ්නය 
අහ.න, ග� අ@ර Cසානායක ම.��මා. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, ෙZ ෙග�ඩනඟ.ෙ. එ#ස� ජා0ක 

ප#ෂෙT�, Q ලංකා *දහස් ප#ෂෙT� ඒ ඒ ආසනවල ඒකාබ8ධ 

කD� නZ, ප#ෂ කD� නZ අපට yශ්නය# නැහැ. ෙZ 

ෙග�ඩනඟා 0ෙබ.ෙ. yාෙ8iය සZබ.aකරණ කD�. ඒ 

&ය.ෙ. රාජ+ Lල+ ප2පාලනය 	7බඳව ඒ පළා�වලට එන 

සංව4ධන වැඩ කටX� අa#ෂණය &�ම, ෙමෙහය ම -.� 

&�ෙZ කා4ය භාරය ඉ� කරන කD�. එම -.�--රණ ගැ:ෙZ 

කා4ය භාරයට "අෙ� පැ�ෙත., ඒ පැ�ෙත." &ය &යා 

ෙම�ක#ද, ෙZ කර.ෙ.? ම.� äරය#ව� නැ0, ජනතාවට වග 

&ය.ෙ. නැ0 තම.ෙ� ප#ෂවල ෙහංචYය. ඒකට දමා ග.න 

අY0ය# 0ෙබනවාද? ච.දන කdආරÇÈ කැස්බෑවට දම.න, තව 

ෙක�ෙහzට හ2 තව ෙකෙන# දම.න අY0ය# 0ෙබනවාද? ෙZ 

ෙම�ක#ද කර.ෙ., ග� කථානායක�ම*? 

ග� කථානායක�ම*, ෙZ කD� ෙග�ඩ නැ·f හැම 

ෙවලාෙKම ඒ පළා� *ෙය�ජනය කරන ම.�ව�.ෙ� 

සහභාe�වය ලබා ග.නවා, සංව4ධන වැඩ කටX� සඳහා. 

ත�.නා.ෙසzලා ඒ ෙව@වට කරD. 0ෙබන ෙ8 තමY 

ත�.නා.ෙසzලාෙ� ප#ෂ සංmධායකව�. ෙZ කD�වල 

සභාප0ව�. ෙලස ප� කර ගැ:ම. ග� කථානායක�ම*, 

එතෙක�ට පා4qෙZ.� ම.�වරයා ඒ කD�ෙK පැ�තක වා� 

ෙවලා ඉ.නවා. සමහර පළා�වල ම.�වරෙය# 9tය' 

ත�.නා.ෙසzලා ෙවන� ෙකෙන} yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD� සභාප0 ෙලස ප� කරනවා. ත�.නා.ෙසzලා ඒ අයට 

නම# ෙදනවා, 'ආසන සංmධායක' &යලා, ත�.නා.ෙසzලා ඒ 

අයට නම# ෙදනවා, 'yාෙ8iය සZබ.aකාරක' &යලා. ග� 

කථානායක�ම*, ෙZ ��ම*.ම රාජ+ �ද= අවභාmතාෙK 

ෙයද ම සඳහා, තම.ෙ� ප#ෂ ශ#0ම� &�ම සඳහා යන වැඩ 

	7ෙවළ#. ප#ෂ ශ#0ම� කර ගැ:ෙZ යා.�ණයකටY ෙZ 

ය.ෙ.. [බාධා &�ම#]  
 

ග, වgර අෙqව<ධන මහතා  (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன ) 
(The Hon. Wajira Abeywardana ) 

ෙw � අයට� ෙදනවා. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ස්වෙ8ශ කටX� අමාත+�මා 	7�� ෙද.න. 
 

ග, වgර අෙqව<ධන මහතා (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම*, මම 	7�ර �.නාට පlව mප#ෂෙT 

සංmධායක�මා පැහැCq &�ම# කළාට කම# නැහැ. [බාධා 

&�ම#]  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ�ඳY, ඇම0�මා පැහැCq කර.න. 
 

ග, වgර අෙqව<ධන මහතා (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම*, ෙවන දා ෙZ චÏෙ=ඛනෙT සඳහ. 
�ෙS "මහජන *ෙය�rතය." &යන වචනය. අ	 ෙZ 
චÏෙ=ඛනය සංෙශ�ධනය කරලා "අ0ග� ජනා�ප0�මාෙ� 
සහ අxාමාත+�මාෙ� *ෙය�rත" &යන වචන ෙදක ඇ�ළ� 
කළා. අ	 එෙහම කෙළz කාරණා ^පය# උඩ. ග� 
කථානායක�ම*, ආS�Ïම ව+වස්ථාව සංෙශ�ධනයකට ල# 
කර.නට -රණය කෙළz, ඒ ඒ Cස්d#කවල සහ ඒ ඒ මැ0වරණ 
ෙක�{ඨාසවල මහජන *ෙය�rත��වය හ2යාකාරව දැනට 
පව0න මැ0වරණ Ïමය �ළ 9� ව.ෙ. නැහැY &යන කාරණය 
�= කරෙගනY. [බාධා &�ම#] මම &Kවාට පlව ඔබ�මා 
පැහැCq කර.න. සමහර කD�වලට ප� කරලා 9tන 
*ෙය�rතය. සමහර ෙවලාවට තම.ෙ� මැ0වරණ 
ෙක�{ඨාසය ජයxහණය කරc අය; සමහර ෙවලාවට ඡ.ද 
&�පය# අ� ම *සා පා4qෙZ.�ව ෙහ� පළා� සභාව 
*ෙය�ජනය &�ෙZ අවස්ථාව අ�D � අය. ෙම��. මහජන 
*ෙය�rතය. ෙලස සැල^ම l�l යැY &යන පදනෙZ ඉඳෙගන,
-ඒ &ය.ෙ. දැනට 0ෙබන ආS�Ïම ව+වස්ථා සංෙශ�ධනය�, 
පළා� පාලන ආයතන ඡ.ද mම´Z සංෙශ�ධනය� �= 
කරෙගන- තමY ෙZ *ෙය�ජනය සඳහා  චÏෙ=ඛනය 
සංෙශ�ධනය කර 0ෙබ.ෙ.. mmධ මත දරන අය ෙZ yාෙ8iය 
සZබ.aකරණ කD� *ෙය�ජනය කරනවා. ඒ සඳහා බාධාව# 
නැහැ. 

 ඇ�ත වශෙය.ම mප#ෂෙT yධාන සංmධායක�මා m9. 

qéතව දැ.�වෙහ�� yාෙ8iය සZබ.aකරණ කD� සඳහා 

ජනතා m�#0 ෙපර�ෙS ෙහ� ෙවන� ෙ8ශපාලන ප#ෂවල 

*ෙය�rත�වය# අවශ+Y &යලා, අපට c�ව. සම සභාප0ව� 

හැtයට ඒ අය� ප� කරලා |යා කර.න.  

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, ෙම�මා සඳහ. කළ පළ�ෙව* 

කාරණය වැරCY. ෙZ 	7බඳව &9� ආS�Ïම ව+වස්ථා 
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පා4qෙZ.�ව 

සංෙශ�ධනය# 9�   නැහැ. [බාධා &�ම#] ෙප�çඩ# ඉ.න.  

ඔබ�මා දැ. &Kවා ෙ., ආS�Ïම ව+වස්ථා සංෙශ�ධනය# 

ගැන. ඒ හරහා ෙZ රටට È�ය# මව.න හදනවා, ආS�Ïම 

ව+වස්ථාවට� ෙZ ෙ8 ඇ�ළ� කරලා 0ෙබන බැm., ආS�Ïම 

ව+වස්ථාවට අ@ව කර.න c�ව. &යලා. න�� එවැ* 

සංෙශ�ධන &9ව# ආS�Ïම ව+වස්ථාවට ඇ�ළ�   නැහැ. ෙZ 

ස්වෙ8ශ කටX� අමාත+වරයාද? ආS�Ïම ව+වස්ථාවY, ගැස{ 

එකY ද.ෙ. නැහැ. [බාධා &�ම#] 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඇමැ0�මාට 	7�� ෙද.න අවස්ථාව ෙද.න.  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබ�මා ෙම�ක#ද &KෙK &යලා හැ.සාç 

ෙදපා4තෙZ.�වට e�. recordings rewind කරලා බල.න. 

ග� කථානායක�ම*, Cස්d# සZබ.aකරණ කD�වල සභාප0 

äරය 	7බඳව ෙහ� yාෙ8iය සංව4ධන කD�වල සභාප0 äරය 

	7බඳව ආS�Ïම  ව+වස්ථාෙK &9�  සංෙශ�ධනය# ඇ0   

නැහැ. එම *සා  ෙම�මා &යන ක�ණ සZ¹4ණෙය. වැ]CY.  

ග� කථානායක�ම*, ෙදව@ව, ෙම�මා &යන ප2C ඡ.දය 

ඉ=ලා පැර�ණ *සා ඒ අය yාෙ8iය සZබ.aකරණ කD�වට 

දමනවා. හැබැY, එෙහම දම.න ඒ අය ෙම�ක#ද කරලා 

0ෙබ.ෙ.? ෙමෙත# 05f yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD�වලට ප� &�ෙZ ÏමෙKදය ත�.නා.ෙසzලා මා� කළා. 

ත�.නා.ෙසzලා එම ÏමෙKදය මා� කෙළz ෙම�කටද? ෙමෙත# 

05ණ ÏමෙKදය තමY, ඒ පළාත *ෙය�ජනය කරන ම.�ව� 

Cස්d# සZබ.aකරණ කD�ෙK සහ yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD�ෙK වා� ම. අද ත�.නා.ෙසzලා කරලා 0ෙබ.ෙ. එතැන 

ප#ෂ *ෙය�rතය. වා� කර මY. ග� කථානායක�ම*, 

ෙමතැන 0ෙබ.ෙ. ප#ෂ කා4ය භාරය# ෙන�ෙවY. එ#ස� 

ජා0ක ප#ෂයට සාමාrකY. බඳවා ග.ෙ. ෙක�ෙහ�මද, Q 

ලංකා *දහස් ප#ෂෙT ෛම�පාල  පා4ශ්වය� එ#ක ගැ�Z ඇ0 

කර ෙන�ෙගන ඉ.ෙ. ෙක�ෙහ�මද &යන ඒවා කථා කර.න 

ත�.නා.ෙසzලා -  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker)  
ග� ස්වෙ8ශ කටX� ඇමැ0�මාට කථා කර.න අවස්ථාව 

ෙද.න.  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙ� yශ්නය අවස. නැහැ, ග� කථානායක�ම*.   
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකtෙය. yශ්නය අහ.න ග� ම.��මා.  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග� කථානායක�ම*, Q ලංකා *දහස් ප#ෂ, එ#ස� ජා0ක 

ප#ෂ hybrid ආS�ෙK ෙගදර yශ්න mසඳා ග.න ෙවන� 

Ïමය# හදා ග.න &ය.න. ඒකට yාෙ8iය සZබ.aකරණ 

කD� උපෙය�e කර ග.න එපා.  ග� කථානායක�ම*,  දැ. 

පැහැCq ෙලස ඡ.දය ඉ=ලc නැ0 සමහර අය - මහ ඡ.දයකට, 

පළා� සභා ඡ.දයකට ඉ=ලc නැ0 අය- ඇm� ෙZ කD�වල 

වා� ෙවනවා &යලා මම වග^ෙම. &යනවා. න�� 

පා4qෙZ.� ම.�ව�? පා4qෙZ.� ම.�ව� එ�  

සාමාrකය. හැtයට වා� ෙවනවා. ෙම�ක#ද ඒ? ෙZ 

පා4qෙZ.�ව *ෙය�ජනය කරන ම.�ව� සාමාrකය. 

ෙව8', ෙZ අයෙ� *ෙය�rතය. ඒ කD�වල සභාප0ව� බවට 

ප� කරනවා. ෙZක &9ෙසz�ම සාධාරණ නැහැ. එය  ��ම*.ම 

ෙ8ශපාලන යට� &�ම#.  

 
ග, වgර අෙqව<ධන මහතා (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ග� කථානායක�ම*, අෙ� ම.��මා එ�මාෙ� කථාෙK' 

ආS�Ïම ව+වස්ථාව 	7බඳ කථා කළා. මම �තන හැtයට 

එ�මා ඒක  වැ]C m�යටY අවෙබ�ධ කර ග�ෙ�. ඇ�ත 

වශෙය.ම අ	 ඒ ගැන සඳහ. කෙළz  9ය� ම.�ව�.ෙ�  

සහභාe�වෙය. පා4qෙZ.�ව �ළ සංෙශ�ධන &�පය# 9� 

ෙවD. 0ෙබන අවස්ථාවකY. එම *සා තමY අ	 බැ�ෙK ෙZ 

කD�වලට  xා�ය ම{ටෙZ 9ය� ප#ෂවල සහ 9ය� අයෙ� 

*ෙය�rත�වය 9� mය X�Y &යලා.  ඔබ�ම.ලාෙ� ප#ෂෙT 

අය� දැනට ඒ කD�වලට සහභාe ෙවනවා. ඔබ�ම.ලාට අවශ+ 

නZ  අxාමාත+ කා4යාලයට ෙ=ඛනය# එව.න. එතෙක�ට අපට 

c�ව.  ඒ අය� ප� කර.න.  

 
ග, අ0ර d�b ජයර8න මහතා 
(மா��மி� அBர சி?னி ஜயர$ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග� 9ç* ජයර�න ම.��මා. 

 
ග, අ0ර d�b ජයර8න මහතා 
(மா��மி� அBர சி?னி ஜயர$ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ග� කථානායක�ම*, ෙමම yශ්නයට අදාළවY මම 

&ය.ෙ.. මම ජනතා m�#0 ෙපර�ෙණ. ෙZ කාරණය 

අහනවා. ඡ.දයකට ඉC2ප� ෙවලා මනාප ලැYස්�ෙK 

ඉC2ෙය.ම �ටc අය අY. කරලා, &9ම ඡ.දයකට ඉC2ප� 

ෙන��ණ ෙක�ෙහzව� �ටc D*ස්l� ෙමÇචර කාලය# ජනතා 

m�#0 ෙපර�ෙණ. පා4qෙZ.�ව *ෙය�ජනය කරනවා. ඒ 

*සා ඒ ෙග�=ල.ට ෙZවා අහ.න අY0ය# නැහැ. [බාධා &�Z] 

මනාප ග�� අය අY. කරලා ෙක�ෙහzව� �ටc D*ස්l තමY 

ෙමතැන වා� ෙවලා ඉ.ෙ.. [බාධා &�Z] ඡ.දය ඉ=ලා මනාප 

ග�ත අය පැ�තකට දමලා තමY ෙZ ෙග�=ල. වා�ෙවලා 

ඉ.ෙ.. [බාධා &�Z] ෙZ ෙග�=ල.ට ඒ yශ්නය අහ.න 

සාධාරණ අY0ය# නැහැ. [බාධා &�Z] වා� ෙව.න. ඡ.දය 

ඉ=ලc D*ස්l අY. කරලා, ඒ අය පැ�තකට දමලා තමY ෙZ 

ෙග�=ල. වා� ෙවලා ඉ.ෙ..  
 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මා වා� ෙව.න. ඔබ�මාට �.@ අවස්ථාව ඉවරY. 

ඔබ�මාට �ට වඩා අවස්ථාව ෙද.න බැහැ.  
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ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, අදාළ අමාත+වරයා ෙව@වට උ�තර 

ෙද.න *ෙය�ජ+ ඇම0�මාට අවස්ථාව �.නා. [බාධා &�Z] 

ෙම�න point of Order එක# අ@වද ඒ ම.��මා උ�තර 

�.ෙ.? 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එ�මා ම� කෙළz point of Order එක# ෙන�ෙවY.  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග� කථානායක�ම*, මම ඔබ�මාෙග. ෙZ කාරණය 

දැනග.න කැමැ0Y. අෙ� yශ්නය අහලා 05ෙS අදාළ 
අමාත+වරයාෙග.. අදාළ අමාත+වරයාෙ� *ෙය�ජ+ 
අමාත+වරයා m�යට හ4ෂ ද 9=වා *ෙය�ජ+ ඇම0වරයා 	7�� 
ලබා �.නා. ඒ 	7�රට සZබ.ධ *සා ස්වෙ8ශ කටX� 
අමාත+වරයා� 	7�� ලබා �.නා. මම ඔබ�මාෙග. ෙZ 
කාරණය අහ.න කැමැ0Y. කැÀ එෙ# e�=ලා  හැ�ෙපන 
ෙක�ට කා.තාව.  

 

[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

�tෙT ෙක�ෙහ�මද  &ය.න අ	 ද.නවා. [බාධා &�Z] ඒ අය 

උ�තර �.ෙ.  ෙක�ෙහ�මද? ඒ අය ෙමතැන' උ�තර �.ෙ. 

ෙක�ෙහ�මද? [බාධා &�Z] අ	 ම.�වරෙය}ෙග. yශ්නය 

ඇ�වාද? [බාධා &�Z] ග� කථානායක�ම*, අ	 

ම.�වරෙය}ෙග. ඒ yශ්නය ඇ�වාද? ම.�වරෙය# උ�තර 

ෙද.ෙ. ෙක�ෙහ�මද? [බාධා &�Z] මම අහ.ෙ. එක 

කාරණයY. ඔබ�මා උ�තර ෙද.න ඇY ම.�වරෙය}ට 

අවස්ථාව �.ෙ.?  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

yශ්න අංක 4. ග� ප8ම උදයශා.න �ණෙසzකර මහතා, 

කෘUක4ම අමාත+�මාෙග. ඇ´මට. [බාධා &�Z]  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, ඔබ�මා ඒ yශ්නයට 	7�� ෙද.න . 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම�න yශ්නයටද? 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ම.��මා උ�තර �.ෙ. ෙක�ෙහ�මද? 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක# ඉ=�වාම අවසර ෙදනවා. ඒ yකාශය 

කරන අතර�ර මම ඒක නැවැ��වා. එ�මා point of Order එක# 

ඉ=�වා. ඒක point of Order එක# ෙන�වන *සා ඒ කථාව 

නැවැ��වා. [බාධා &�Z] ෙවන අY0ය# නැහැ. 

 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම�ක#ද point of Order  එක? [බාධා &�Z] 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඔබ�මාෙග. ෙZ කාරණය දැනග.න කැමැ0Y. එ�මා 

ෙගනාෙK point of Order එක# ෙන�ෙවY. [බාධා &�Z] 
&9ෙසz�ම එ�මා ෙගනාෙK point of Order එක# ෙන�ෙවY. 
එ�මා 	7�� ෙද.නY අවස්ථාව ඉ=�ෙK.  

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක තමY මම ඒක නැවැ��ෙK.  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ම.�වරෙය}ට ෙක�ෙහ�මද 	7�� ෙද.න අවස්ථාව# 

ෙද.ෙ.?   
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

	7�� ෙද.න ෙන�ෙවY. Point of Order එක# �.ෙ.. 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

	7�� ෙද.න ඕනෑ අමාත+වරෙය# ෙහ� *ෙය�ජ+ 
අමාත+වරෙය#. හැබැY, ඔබ�මා 	7�� ෙද.න අවස්ථාව 
�.නා, ම.�වරෙය}ට. ෙක�ෙහ�මද ම.�වරෙය}ට උ�තර 
ෙද.න  අවස්ථාව �ෙïz? [බාධා &�Z] 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, දැනට yශ්නවලට පැයක කාලය# ගත 

ෙවලා. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක තමY.  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

yශ්නය# ඇ�වාම උ�තර ෙද.න ඕනෑ ඇම0වරෙය#. 

ම.�වරෙය}ට බැහැ ඒකට උ�තර ෙද.න. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ප8ම උදයශා.ත ම.��මා. [බාධා &�Z] Order, 

please!  ක�ණාකරලා වා� ෙව.න. [බාධා &�Z] Order, 

please!  
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පා4qෙZ.�ව 
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3. ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

කෘUක4ම අමාත+�මාෙග. ඇ° yශ්නය - (1): 

(අ) &qෙන�ÇÈය Cසd්#කය �ළ,  

 (i) 1983 ව4ෂය වනmට වගා කරන ලද �� ෙග�m�Z 
yමාණය ෙක�පමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව4ෂවල වගා කරන ලද වගා�Z 
yමාණය, එ# එ# ෙබ�ගය අ@ව ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙක�පමණද; 

 (iii) ව4ෂ 1983. පlව 2009 ව4ෂෙT Xදමය ත��වය 
*මවන ෙත# වගා කරන ලද �� �Z yමාණය, 
එ# එ# ව4ෂය අ@ව ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙක�පමණද; 

 (iv)  Xදමය ත��වය *ම ෙම. පl ෙZ ද#වා වගා 
කරන ලද ෙග�m�Z yමාණය එ# එ# ව4ෂය 
අ@ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙක�පමණද; 

 (v) ඉහත 9ය=ෙල�ම සZ¹4ණ වා4තාව# ඉC2ප� 
කර.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන�ද? 

(ආ) ෙන� එෙසz නZ, ඒ ම.ද?  கம�ெதாழி� அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) கிளிெநா�சி மாவ�ட�தி�,  (i )  1983ஆ� ஆ?டளவி� ெச(ைகப?ண�ப�ட ெமா�த விவசாய நில�களி* அள' யா	;  (ii) 1982 ம�� 1983ஆ� ஆ?%களி� ெச(ைக ப?ண�ப�ட விவசாய நில�களி* அள' ஒBெவா7 பயி7�கிண�க'� ெவBேவறாக எBவள';  (iii ) 1983ஆ� ஆ?,* பி*ன0 2009ஆ� ஆ?,� +�தநிைலைம <��ெப�வைர ெச(ைக ப?ண�ப�ட ெமா�த நில�களி* அள' ஒBேவாரா?%�கிண�க'� ெவBேவறாக எBவள';  (iv )  +�தநிைலைம <��ெப�ற பி*ன0 இ�ைறவைர ெச(ைகப?ண�ப�ட விவசாய நில�களி* அள' ஒBேவாரா?%�கிண�க'� ெவBேவறாக எBவள';  (v )  ேம�ப, அைன�தின	� <=ைமயான அறி�ைகெயா*ைற சம0�பி�பாரா;  எ*பைத அவ0 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ*ேற�, ஏ*? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 
Kilinochchi District -  

 (i) the extent of agricultural land that was 
under cultivation by the year 1983; 

 (ii) the extents of land cultivated in the years 
1982 and 1983, separately in respect of each 
crop in each year; 

 (iii) the total extent of cultivated land in each 
year after 1983 up until the end of the war 
situation in 2009, separately; 

 (iv) the total extent of cultivated agricultural 
land after the end of the war situation up 
until now in each year, separately; and  

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

(b) If not, why?  

 

ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා (කෘ~ක<ම රාජ� 
අමාත� මා) (மா��மி� வச:த அ6விஹாேர - கம$ெதாழி( இராஜா3க  அைம/ச�) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ග� කථානායක�ම*, කෘUක4ම අමාත+�මා ෙව@ෙව. මා 

එම yශ්නයට 	7�� ෙදනවා.  

(අ) (i) 1983 ව4ෂෙT &qෙන�ÇÈය, Cසd්#කය# ෙලස 
ෙව.   ෙන�0� අතර එය යාපනය Cසd්#කය 
යටෙ� පැව0*. එබැm. 1983 ව4ෂෙT 
&qෙන�ÇÈ Cසd්#කයට අදාළ ද�ත වා4තා   
ෙන�මැත. 

           (ii)    ඉහත (i) 	7�රම අදාළ ෙK. 

 (iii)  
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ව4ෂය ව4ෂය �ළ වගා කළ �� �Z yමාණය (ෙහ#ටයා4) 

1984     9,168 

1985   27,077 

1986   28,512 

1987   20,485 

1988   23,483 

1989   23,606 

1990   20,674 

1991     5,912 

1992   17,593 

1993   20,147 

1994   25,459 

1995   22,020 

1996   15,531 

1997     4,452 

1998     3,305 

1999     4,400 

2000     2,333 

2001   12,150 

2002   16,867 

2003   16,791 

2004   27,377 

2005   28,495 

2006   25,481 

2007   23,832 

2008   21,876 

2009     - 

එක�ව 447,026 



2017 �q  05  

 (iv)   

 (v)  ඔK. 

(ආ)   අදාළ ෙන�ෙK. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න ෙව@ෙව. අ	 

දැනටම� පැයකට වඩා වැ� කාලය# අරෙගන 0ෙබනවා. 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මම ෙZ 	7බඳව ඊෙT� 

පා4qෙZ.�ෙK අවධානය ෙය�� කළා.  

ග� රාජ+ ඇම0�ම*, ඔබ�මාට අද හ2 ෙZ yශ්නයට 

	7�ර# Cය හැ& ද &යලාY මම අහ.ෙ..  ඊෙT අහc yශ්නයට 

සමා.තර yශ්නය# තමY ෙZ අසා 0ෙබ.ෙ.. ෙග� .ට 

ෙගවන වගා ව.C yමාදය 	7බඳව මම ඊෙT  පා4qෙZ.�ෙK' 

ඔබ�මාෙග. අ�� yශ්නය# mමlවා. ෙග� .ට ෙගවන වගා 

ව.C yමාදය 	7බඳව &qෙන�ÇÈය Cස්d#කෙT� වා4තා 

ෙවනවා ද?  ෙම�නරාගල Cස්d#කෙT ෙග� .ට වගා ව.C 

ෙග ෙZ yමාදය සහ ෙප�ෙහ�ර සහනාධාර *9 කලට 

ෙන�ලැ�ෙZ yමාදය 	7බඳව මම ඔබ�මාට ඊෙT ෙප.වා �.නා. 

ෙZ 	7බඳව ඉතා ක�නD. පා4qෙZ.�ව දැ@ව� කළ X�Y. 

ෙZ 	7බඳව ඔබ�මාට දැ.ව� ෙZ පා4qෙZ.�ව දැ@ව� කළ 

හැ&ද? 

 
ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ග� ම.��ම*, ෙZ yශ්නය ෙවනම yශ්නය# m�යට 

ඇ�ෙව�� ඒ සංඛ+ාෙ=ඛන අරෙගන මට 	7�� සපය.න 

c�ව.. දැනට ෙZ yශ්නයට 	7�ර ඉC2ප� කර.න හැ&යාව# 

නැහැ, ඒ සංඛ+ාෙ=ඛන ෙZ 	7�රට ඇ�ළ� කරලා නැ0 *සා.  

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� රාජ+ ඇම0�ම*, එෙහම නZ ෙහට හ2 ඒ 	7�ර 

ඉC2ප� කර.න c�ව.ද? ෙහට� ෙමවැ*ම yශ්නය# අහ.න 

0ෙබනවා ෙ..  

 
ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඔබ�මා ෙහට ඒ yශ්නය අහ.න. මම ඒ සංඛ+ාෙ=ඛන 

ලබාෙගන වගා ව.C 	7බඳ උ�තරය# ෙද.නZ.    

ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ඔබ�මාට c�ව.ද ෙම�නරාගල ඇ�� ඒ අදාළ Cස්d#කවල 

වගා ව.C,- [බාධා &�ම#] 

 
ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

අමාත+ාංශෙය. ඒ අවශ+ mස්තර මම ග.නZ.  

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� රාජ+ අමාත+�ම*, ෙප�ෙහ�ර සහනාධාරය *9 කලට 

ෙන�ලැ�ම 	7බඳ ගැට� 0ෙබනවා. මම අහ.ෙ., *9 කලට 

වගා ව.C �.නා ද, �.නා නZ, ෙක�Y තරZ yමාණයකට 'ලා 

0ෙබනවාද &යලාY. 

 
ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඒ yශ්නයට පlව උ�තරය# ෙද.නZ. 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ෙZ yශ්නයට අදාළ ෙන��ණ�, ෙදවැ* අ�� yශ්නය m�යට 

මම ඔබ�මාෙග. ෙZ ගැන අහ.න ඕනෑ. ෙZ පා4qෙZ.�ෙK' 

අසන yශ්නවලට 	7�� ෙද.න ඔබ�ම.ලාෙ� කෘUක4ම 

අමාත+�මා පl eය කාලෙT පා4qෙZ.�වට ආෙK නැහැ. 
 

ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

කෘUක4ම ඇම0�මා ෙZ වන mට mෙ8ශගත ෙවලා ඉ.ෙ.. 
 

ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ඒක හ2.  
 

[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අතර ෙල�} ෙඵ0හා9ක සZබ.ධය# 0ෙබනවා ෙ.. ෙZ වන 

mට කෘUක4ම අමාත+ාංශය සඳහා }qයට ෙගන 0ෙබන 

ෙග�ඩනැ�=ලට ෙක�t ගණන# ෙගවD. 0ෙබනවා.  

ඔබ�ම.ලා ඇY ඒ ෙග�ඩනැ�=ලට  ය.ෙ. නැ�ෙ�? 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම.��මා, අදාළ ෙන�වන ෙක�ටස් අ	 හැ.සාç 

වා4තාෙව. ඉව� කරනවා. ග� ම.��මා yශ්නය අහලා 
අවස.ද? 

 

ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මම අහ.ෙ. ෙක�t ගණන# ෙගවන 

ඒ ෙග�ඩනැ�=ලට තවම ය.ෙ. නැ�ෙ� ඇY &යලාY. 
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ව4ෂය ව4ෂය �ළ වගා කළ �� �Z yමාණය (ෙහ#ටයා4) 

2010     2,004 

2011   33,417 

2012   35,555 

2013   32,734 

2014   26,547 

2015   34,119 

2016   29,665 

එක�ව 194,042 



පා4qෙZ.�ව 

ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ග� කථානායක�ම*, එ�මා අහලා 0ෙයන yශ්නයට ෙZ 

අ�� yශ්නය අදාළ නැහැ. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න සඳහා ෙව. කර 

0ෙබන කාලය දැනටම� අවස. ෙවලා 0ෙබනවා. පැයකට� 

වඩා වැ� කාලය# දැ. ඒ ෙව@ෙව. අ රෙගන 0ෙබනවා. අ	 

ප#ෂ නායක ]ස් ෙZ' ඒ සZබ.ධෙය. -.�ව# අරෙගන 

0ෙබනවා, "වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න සඳහා පැයකට 

වඩා කාලය ග.ෙ. නැහැ." &යලා. අනවශ+ ෙලස අ	 කාලය 

නාස්0 කෙළ��, වැදග� yශ්න ඉC2ප� කර.න 0ෙබන 

ෙKලාවY නැ0 ෙව.ෙ..  

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මම ඇ�ෙK ඉතා වග^Z සහගත 

yශ්නය#. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මා අසන ලද අ�� yශ්නය, ෙමම  yශ්නයට අදාළ වන 

ක�ණ# ෙන�ෙවY. එම *සා එම කාරණා 	7�ෙ4 ඇ�ළ� 

ෙවලා නැහැ ග� ම.��මා. 

 

ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මම අ�� yශ්නය# අහ.ෙ.. 
 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔK.  අ�� yශ්න අහ.නට ඕනෑ ෙZ yශ්නයට අදාළව ෙ..  

එ�මා 	7�� ෙද.ෙන නැ�නZ  මට බල කර.න බැහැ. 

 
ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මා එය 	7ග.නවා. න�� මම 

ඇ�ෙK,- 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එ�මා එයට 	7�� ෙද.න බැහැ &යනවා නZ මම ෙම�නවා 

කර.නද? 
 

ග, ආ<. එ1. ප.ම උදයශා�ත jණෙසkකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா:த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ග� කථානායක�ම*, මම ෙප�ෙහ�ර සහනාධාරය ගැන 

ඇ�වා. වගා ව.C ගැන ඇ�වා. ඒ වාෙ�ම Cගටම ෙZ කාරණය 

අහනවා,  න�� ඒ සZබ.ධව උ�තරය# නැහැ. උ�තර නැ0 

*සා�, ඒ ඇම0වරයා ෙZ පා4qෙZ.�වට එ.ෙන� නැ0 *සා 

තමY මම ෙZ අහ.ෙ..  

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ�ඳY. අවසානY. 

 
ග, වස�ත අ|Gහාෙ< මහතා  
(மா��மி� வச:த அ6விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

එ�මා අහ.ෙ. ස�තාෙ� building එක ගැන. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක ෙමතැනට අවශ+ නැහැ. [බාධා &�Z]   Order, please!    

වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න සඳහා ෙව. �   පැයක 

කාලය අවස.   0ෙබන *සා ඉ02 yශ්න හතර සභාගත 

කර.නට සභාව එකඟද?  mප#ෂෙය@� එයට එකඟ�වය 

ලැෙබනවාද? ග� සභානායක�මා. 

 
ග, ම��ව,  (மா��மி� உ+>பின�க�) 
 (Hon. Members) 
Aye.  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

තව yශ්න හය# අස.නට 0ෙබනවා.  එයට සභාෙK 

එකඟ�වය ෙද.න. එÇචරY.  

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, අ	 පා4qෙZ.� කටX� 	7බඳ 

කාරක සභා ]ස් ෙZ' -රණය# ග�තා. අ	 ඒ -රණය අ@ව 

කටX� කර�.  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
එය සභාව -රණය කර.න ඕනෑ. එÇචරY. [බාධා &�Z] 

 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා (ඉඩ1 සහ 
පා<�ෙ1�  &Mසංස්කරණ  අමාත� හා ආ	� පIෂෙy  
&ධාන සංGධායක මා)  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக - காணி ம*+� பாரா�ம�ற ம+சீரைம>� அைம/ச�� அரசா3க க?சியி�  0த*ேகாலாசாB�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ග� කථානායක�ම*, yශ්න �නකටම ක= ඉ=ලා 

0ෙබනවා. [බාධා &�Z] 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

yශ්න �නකට ක= ඉ=ලනවා? 

 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

yශ්න අංක 6ට 	7�ර  සභාගත කළ හැ&Y. 
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ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

yශ්න අංක 4, 5, 6, 7, 8 0ෙබනවා.  [බාධා &�Z] මට ෙZ 

කාරණය පහදා ෙද.න අවස්ථාව ෙද.න. අ	 පleය Cන  

පා4qෙZ.� කටX� 	7බඳ කාරක සභා ]ස් ෙZ' අවස්ථා 

ෙදකක'ම -රණය කළා වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න 

ඇ´ම පැය# ඇ�ළත කර.න ඕනෑ එෙහම නැ�නZ ඒ yශ්න සහ 

	7�� සභාගත කර.න ඕනෑ &යලා. එ� යZ ෙවනස# කරනවා 

නZ ඒක සභාව -රණය කර.න ඕනෑ. ඒ 	7බඳ මට -රණය 

කර.න බැහැ.  
 

ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ඩලස් අලහ�ෙප�මා ම.��මා, ඔබ�මාෙ� �0 yශ්නය 

ෙම�ක#ද? 
 

ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ග� කථානායක�ම*, ඒ -රණය සභාෙK *ෙර�Ñභාවයට 

ඉතාම අ�තකර m�යට බලපානවා. ඊෙT CනෙT වාÈක 	7�� 

අෙ�#ෂා කරන yශ්න 15# 05ණා. එතෙක�ට පළ�වන 

කාරණය,  පැයක' yශ්න 15# සඳහා උ�තර ලබා �.ෙන��,  

එක yශ්නයකට mනා� 5කට� වඩා අ� කාලය# ලැෙබ.ෙ..  

ෙදවන කාරණය තමY, ග� අගමැ0�මාෙග. yශ්න ඇ´ම 

ඇ�ළ� �f අද වාෙ� දවසක,- 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද  වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න ගණන අ� කරලාY 

0ෙබ.ෙ.. 

 
ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අද වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න 8#  0ෙබනවා. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙවනදාට yශ්න 14# ෙහ� 15 0ෙබනවා.  
 

ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

න�� ග� අගමැ0�මාෙග. අසන yශ්න 	7බඳව '4ඝව 

සාකÇඡාවට භාජනය වනවා. ඒ *සා ඒක සාධාරණ නැහැ, ග� 

කථානායක�ම*. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහම නZ, අ	 පා4qෙZ.� කටX� 	7බඳ කාරක සභා 

]ස් ම පව�වා -රණය# ග.න ඕනෑ. ඒක ඔබ�ම.ලා -රණය 

කර.න ඕනෑ. එÇචරY.  [බාධා &�Z] 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, mප#ෂෙT ම.�ව� yශ්න අහ.ෙ. 

නැහැ, කථා පව�වනවා. [බාධා &�Z] 
 

ග,    GමA ^රවංශ මහතා      (மா��மி� விம( Fரவ3ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� mම=  රවංශ මැ0�මා, ඔබ�මාෙ� �0 yශ්නය 

ෙම�ක#ද? [බාධා &�Z] 
 

ග,    GමA ^රවංශ මහතා      (மா��மி� விம( Fரவ3ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ග� කථානායක�ම*, ෙZ පා4qෙZ.�ෙK ග� 

අමාත+වරෙය}ෙග. yශ්නය# අස.නට 0ෙබන අY0ය, 

ම.�ව�.ෙ� අY0ය#.  

දැ. ඔබ�ම.ලා -රණය කර 0ෙබන m�යට, පැයක 
කාලය �ළ අසා *ම කර.න බැ2 වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා 
කරන yශ්න tකට අදාළ 	7�� සභාගත කරනවා. එෙහම 
කර.න බැහැ. එෙහම නZ, අ� ගණෙ. ඊළඟ CනෙT'ව� 
එම yශ්න tක අහ.න අY0ය ෙද.න ඕනෑ. නැ�නZ අපට 
අ�� yශ්න අහ.න අවස්ථාව ලැෙබ.ෙ. නැහැ.   

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක ප#ෂ නායක ]ස් ෙZ' ග� -රණය#. ග� Cෙ.ෂ් 
�ණව4ධන ම.��මා� එදා 9tයා. 

 

ග,    GමA ^රවංශ මහතා      (மா��மி� விம( Fரவ3ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එම -රණය *සා අපට අ�� yශ්න අහ.න අවස්ථාව 

ලැෙබ.ෙ. නැහැ. 
 

ග, �. රංg8 ද ෙස#�සා මහතා 
(மா��மி� ாீ. ர.ஜி$ த ெசாGசா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ග� ම.�ව�. 225#  පා4qෙZ.�ෙK ඉ.නවා. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒකාබ8ධ mප#ෂය *ෙය�ජනය කරD., එදා ග� Cෙ.ෂ ්

�ණව4ධන ම.��මා� �tයා. එ�මා�, mප#ෂ නායක�මා� 

ඇ�� 9ය�ම ප#ෂ නායකෙය� එ#ව තමY එම -රණය ග�ෙ�.  

 
ග,    GමA ^රවංශ මහතා      (மா��மி� விம( Fரவ3ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ප#ෂ නායක ]ස් මට ග� ම.�ව�- [බාධා &�Z] 
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, ෙZ ග� සභාව mෙශzෂෙය.ම ]ස ්

ෙව.ෙ. :0 සZමත කර.න, �ද= ෙව. කර ගැ:Z සZමත 
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පා4qෙZ.�ව 

කර.න. ඊට අමතරව, අපට ෙශ�ක yකාශ ෙය�ජනා ඉC2ප� 

කර.න c�ව., yශ්නවලට 	7�� ෙද.න c�ව.. හැම 

රටකම පා4qෙZ.�වල yශ්න ඇ´ම සඳහා යZ කාල ´මාව# 

ෙව. කරලා 0ෙබනවා. yශ්න 9ය=ලම ඉC2ප� කර.ෙ. 

නැහැ. අෙ� පා4qෙZ.�ෙK සමහර ෙවලාවට පැය �න# පමණ 

ගත කරනවා,  yශ්න අහ.න. වැදග� පන� ෙක�Zපත# 

ඉC2ප� කළාම ඒ 	7බඳව සාකÇඡා කර.න ෙවලාව නැහැ. 

එංගල.ත පා4qෙZ.�ෙK නZ yශ්න ඉC2ප� කළාම 	7�� 

ෙද.න c�ව. yශ්න ෙල�ත]Y Ïමය&. ෙත�රා ග.නවා.  

[බාධා &�Z] අෙන# yශ්න,- [බාධා &�Z] ෙමතැන ඇm=ලා කෑ 

ගහලා හ2ය.ෙ. නැහැ. [බාධා &�Z] 

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒවා ඉෙගන ග.න. 

 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, පා4qෙZ.� ම.�ව�.ෙ� 

අY0වා9කZ ගැන කථා කරන අය ඒවා ගැන ද.ෙ. නැහැ. ඒ 

*සා කෑ ගහනවා. මම &KෙK, එංගල.තය වාෙ�ම �ඟ# රටවල 

පා4qෙZ.�ෙK කටX� ෙකෙරන ÏමයY. yශ්න ඉC2ප� කළාම 

ෙල�ත]Y Ïමය&. තමY 	7�� ෙදන yශ්න -රණය 

කර.ෙ.. අෙන# yශ්නවලට ෙවනම 	7�� ෙදනවා. ග� 

කථානායක�ම*, ඔබ�මා ග�ත -රණය *වැරCY. අ	 ඒ අ@ව 

|යා කර�. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද අනවශ+ m�යට ෙවලාව නාස්0 කළා. ආද4ශව� mය X� 

තැනක අනවශ+ m�යට ෙවලාව නාස්0 කරලා, කථා කර.න 

05f අවස්ථාව නැ0 �ණා. 

 
ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම*, �0 yශ්නය# 0ෙබනවා. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� බ.�ල �ණව4ධන ම.��ම*, ඔබ�මාෙ�  point of 

Order එක ෙම�ක#ද?  

 
ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම*, වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න 

tකට උ�තර ෙද.න පැය# ඇ�ළත බැ2 නZ, ඊළඟ දවෙසz 

න+ාය ප�යට ඇ�ළ� කර.න.  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අ	 ෙහට කථා කර.නZ. 

ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� ම.�ව�.ෙ� අY0වා9කම නැ0 කර.න එපා.  ඉ02 

yශ්න ඊළඟ දවෙසz න+ාය ප�යට ඇ�ළ� කර.න.  

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*,- 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අ@ර Cසානායක ම.��මා. 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 

නැ� d�ෙyය. எ !தா". 
rose. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම�මාට අවස්ථාව 'ලා මම ඔබ�මාට අවස්ථාව ෙද.නZ. 

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, එක කාරණය# පමණY. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔK, ෙම�ක#ද කාරණය සභානායක�මා? 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද ග� ප8ම උදයශා.ත �ණෙසzකර ම.��මා ග� 

අගමැ0�මාෙග. අහc yශ්නය, 	� හතර#. [බාධා &�Z] 	� 

හතර#. ඒක m��ව#.  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක වැ]CY. මම ඒක ද.නවා. අ	 ඒක හද.න ඕනෑ.  

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අගමැ0�මාෙග. අහc yශ්නය, 	� හතර#. එෙහම yශ්න 

අහ.න c�ව.ද?  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙZක දැ. අවසාන කර.න. ග� අ@ර Cසානායක 

ම.��මා. 
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ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, �ට ෙපර අ	 අxාමාත+වරයාෙග. 

'4ඝ ෙලස yශ්න ඇ�වාට පස්ෙසz සභානායක කා4යාලෙය.ම 

අපට yකාශ කරලා 05ණා, yශන් ෙකt කර.න &යලා. ග� 

සභානායක�ම*, ඒක ඔබ�මා කරලා නැහැ. ඒක තමY 

පළ�වැ* yශ්නය. '4ඝ yශ්නය# නZ සභානායක කා4යාලෙය. 

yශ්නය ෙකt කරලා එව.න 05ණා.  කq. ඒ m�යට කළා.   

ග� කථානායක�ම*,  ඊළඟට - [බාධා &�Z] 
 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, - [බාධා &�ම#] 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙප�çඩ# ඉ.න. මට අවස්ථාව ෙද.ෙ. නැහැ ෙ., ග� 

කථානායක�ම*. ෙම�මා නැ�tනවා ෙ.. ෙZ සYටZ එක 

ෙන�ෙවY. [බාධා &�ම#] ග� කථානායක�ම*, - [බාධා 

&�ම#]  එංගල.තෙT එෙහමY &යලා දැ. අගමැ0�මා 

&Kවාට, ෙZ ලංකාව. ඒක� අ	 ෙ��Z ග.න ඕනෑ. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක හ2. න�� පා4qෙZ.� සZyදාය. 0ෙබනවා. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අ	 එකඟතාවකට පැD²යා. yශන් 15# අහ.න 0ෙබන mට 

කාලය කළමනාකරණය කරග.න ඔබ�මාට වග ^ම# 05ණා. 
න�� yශ්න පැ�තකට දමන එක සාධාරණ නැහැ. න+ාය ප�යට 
ඇ�ළ� කළාම ඒ ම.�ව�. yශ්න අහ.න °දානZෙවලා 
එනවා. අද yශ්න අහනෙක�ට &යනවා, "ෙහට දම.න, අ*8දා 
දම.න"Y &යලා. ඒක සාධාරණ නැහැ. න+ාය ප�යට ඇ�ළ� 
කරන ලද yශ්න ඇ´ෙZ අY0ය ම.�ව�.ට 0ෙබනවා. ඒ 
අY0ය තහ�� ෙව.න ඕනෑ, ග� කථානායක�ම*. ඒක තමY 
mප#ෂෙT - 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ -රණය ග.න දවෙසz ඔබ�මා� 9tයා ෙ..  
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ -රණය ග� දවෙසz 98ධ �f ෙ8 තමY, - 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ -රණය ග� දවෙසz ඔබ�මා� 9tයා. 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

එදා මා 9tයා. හැබැY ඔබ�මා �ල ඉඳලාම කාලය පාලනය 

කරනවාය &Kවා. ඔබ�මා �ල ඉඳලා හැම yශ්නය# Cහාම 

බලD. කාලය පාලනය කරනවාය &Kවා. මා දැ#කා, උදය 

ගZම.	ල ම.��මා එකම අ�� yශ්නය#ව� ඇ�ෙK නැහැ. 

අxාමාත+වරයාට ෙය�� කළ yශ්නය සZබ.ධෙය. නq.ද 

ජය0ස්ස ම.��මා අ�� yශ්න ෙදකY ඇ�ෙK. �.වන අ�� 

yශ්නය ඇ�ෙK නැහැ. එෙහම අවස්ථා 'ලා 0ෙබනවා. එම *සා 

ඔබ�මා ඉ�� tක� පාලනය කරD. ඇm=ලා තමY අ.0මට 

-රණය# ග.න ඕනෑ. එෙහම නැ�ව - 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මා ෙ� yශ්නයට ෙබ�ෙහ� ෙKලාව# ගත�ණා ෙ., 

ම.��මා. 
 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙKලාව ගත�ෙS *කZ ෙන�ෙවY ෙ.. ඒ ෙKලාව 

ගත�ෙS, ඒ yශ්නයට උ�තර ෙද.න ඔබ�මා ම.�වරය}ට 

අවස්ථාව �. *සාY. ඒ yශ්නයට ඇම0වරයා උ�තර ෙද.න 

0�ය'  ඔබ�මා ම.�ව�.ට අවස්ථාව �.ෙ. ෙම�කටද?  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

කාට� අY0ය# 0ෙබනවා ෙ. yශ්නය# අහ.න. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

yශ්නය# අහ.න අY0ය 0ෙබනවා. මමY yශ්නය ඇ�ෙK. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක තමY මා ඉ#මනට එ�මාව නැවැ��ෙK.  

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ yශ්නයට උ�තර ෙද.න ඔබ�මා ම.�වරය}ට අවස්ථාව 

�.නා ෙ.. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

උ�තර ෙද.න ෙන�ෙවY ෙ. �.ෙ.. ඕනෑම ම.�වරය}ට 

පැහැCq &�ම# - 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇම0ව�. ෙදෙදන} උ�තර ෙද.න 9tයා. ඔබ�මා තව 

ම.�ව� - 
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

නැ� d�ෙyය. எ !தா". 
rose. 

197 198 



පා4qෙZ.�ව 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අගමැ0�මා. 
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, }ඩා පා4qෙZ.�වල ෙහ� හැම 

පා4qෙZ.�වකම පා4qෙZ.� සZyදාය ව.ෙ., යZ&9 

ෙKලාව# �ළ 	7�� ෙද.න c�ව. yමාණයට yශ්න ඇ�ළ� 

&�මY. කාලය yමාණව� ෙන�වන අවස්ථාවල සමහර yශ්න 

ෙත�රා ග.නවා, 	7�� ෙද.න. අෙන# yශ්නවලට 	7�� 

ෙද.ෙ. නැහැ. 

අෙන# කාරණය ෙමයY. අගමැ0�මා ෙවත yශ්න ෙය�� 
&�ම අ	 ආරZභ කළා. ඕනෑම රටක අගමැ0�මාෙග. yශ්න 
අහනවා. ඒවා ඉතා ෙකt yශ්න. ඊට පස්ෙසz අගමැ0�මාY, ඒ 
ම.�වරයාY අතර යZ&9 සංවාදය# 0ෙබනවා. ෙම�' 	� 3ක, 
	� 4ක yශ්නය# අහනවා. ඒ *සා මා &ය.ෙ., යZ&9 වචන 
සංඛ+ාවකට ´මා කරලා ෙZ yශ්න ෙකt කර.න අ	 ලෑස්0Y 
&යලාY. එතැන' සංවාදය# ෙගනය.න c�ව.. එෙහම 
නැ�නZ කාලය ගතවනවා. ෙZ m�යට eෙය�� yශ්න 4# පැය 
භාගය&. අවස. කර.න බැහැ. රජ කාලෙT ඉඳලා ´* 
ක4මා.තශාලාවලට ලබා�. ඉඩZ 	7බඳව මෙග. yශ්නය# 
අහලා 05ණා. ඊළඟ වතාෙK මා එවැ* yශ්න y0#ෙෂzප කරනවා. 
�ම= ර�නායක ම.��මා }f yශ්නය 	7බඳව  ඇ�වා. ඒක 
හ2. ඒක කා�න yශ්නය#. අෙන# yශ්න 	7බඳව ග� 
කථානායක�මා� හ�ෙවලා අ	 යZ&9 mස�මකට එ�. 

ඒ වාෙ�ම වාÈක 	7�� අෙ�#ෂා කරන yශ්න� වැ� 
�ෙණ�� අපට  ඒවාට� එෙහම &ය.න ෙවනවා. නැ�නZ yශ්න 
15# 0ෙබනවා නZ ඔබ�මා &ය.න lots දමලා ග.න &යලා. 
එÇචරY.  

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග� අගමැ0�ම*, මම� ¹4ණ වශෙය. එකඟ ෙවනවා. 

පා4qෙZ.� ම.��ම.ලාෙ� yශ්න ඇ´ෙZ අY0යට &9ම 
m�ය&.  හා* කර.න අවශ+ ව.ෙ. නැහැ. ෙමතැන' තමY 
මම සෑම mටම ම.��ම.ලාෙ� සහෙය�ගය ඉ=ලා 9t.ෙ.. 
සමහර mට yශ්නය# අහලා ඒකට උ�තර ෙදන ෙක�ට ඒවා ගැන 
හාර හාරා අහන ෙක�ට ෙවලාව යනවා. අද අනවශ+ m�යට 
කාලය නාස්0 කළා. ෙZ කාරණය ගැන අ	 ෙහට සාකÇඡා කර�. 
අද ඉ02 yශ්න tක අහ.න මම අවස්ථාව ෙද.නZ. ග� 
සභානායක�ම*, අද අ	 ෙZ yශන් tක අහලා අවස. කර�.  

 
ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග� වාlෙ8ව නානාය#කාර ම.��ම*, ඔබ�මාෙ� point 

of Order එක ෙම�ක#ද?  

 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙZ කාරණය 	7බඳව අප යZ නම+තාව&. කටX� 

කෙළ�� ෙහ�ඳY ෙ.ද, ග� කථානායක�ම*? ෙකෙසzද, අපට 

එදා දවසට 0ෙබ.නා � සභාෙK කටX� ඒ තරZම වැදග� 

ෙන�වන mට අපට c�ව. සභාෙK එකඟ�වෙය. yශ්න සඳහා 

කාලය '4ඝ කරග.න. එෙහම නැ0ව සභාෙK කටX� ඉතා 

වැදග� නZ එmට yශ්න නව�ව.න &යා අපට -රණය# ග.න 

c�ව..   

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඔK, මම ඒ අදහස් ගැන ෙහට සාකÇඡා කර.නZ, ග� 

ම.��ම*.  

 

ග, න�� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நI� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක# ෙන�ෙවY නZ ෙවන m�� yශ්න 

අහ.න එපා.  

ග� නq. බSඩාර ජයමහ ම.��ම*, ඔබ�මා &යන 

කාරණය ෙම�ක#ද?  

      
ග, න�� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நI� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ග� කථානායක�ම*, ස්ථාවර *ෙය�ග 31. (1)� ෙමෙසz 

සඳහ. ෙවනවා: 

"කවර ෙහ� එ# yශ්නයක එ# mෂයයකට වැ�ෙය. සඳහ. ෙන�mය 
X� ය. yශ්නය# වචන එක9ය පනහකට වඩා C# ෙන�mය X� ය." 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක හ2, ග� ම.��ම*, very good. මම එය 	7ග.නවා. 

      
ග, න�� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நI� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඉ0. දැ. ඉස්සර ෙවලා වචන 500# mතර, - [බාධා &�Z] 
 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
අද මම ඔබ�ම.ලාට yශ්න අහ.න අවස්ථාව ෙදනවා. එම 

*සා දැ. ක�ණාකර ඉඳග.න. ඊළඟට yශ්න අංක 4 ට 	7�� 

ෙද.න. yශ්නය අහ.න, ග� ඩලස් අලහ�ෙප�ම මැ0�ම*.  

 
ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ග� කථානායක�ම*, මම ඔබ�මාට ස්�0ව.ත ෙවනවා. 

අද ග.න *යDතව 0� පන� ෙක�Zපත# mවාදයට ග.ෙන� 

නැහැ. එම *සා අද කාලය 	7බඳ ගැට�ව# නැ0 දවස#. ෙZ 

කාරණය මම අහන yශ්නයට අදාළ නැහැ. න��, කq. නq.ද 

ජය0ස්ස ම.��මා ම� කළ yශ්නය පා4qෙZ.�ෙK 

උ�ත�තරභාවයට අදාළ yශ්නය#.   
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ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මෙ� -රණය# ෙන�ෙවY, ග� ම.��ම*. එය ආS� 

ප#ෂෙT සහ mප#ෂෙT ඔ#ෙක�ම එකඟ ෙවලා ග�ත -රණය#. 

දැ. ඔබ�මාෙ� yශ්නය අහ.න.  

 
ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නැහැ, ග� කථානායක�ම*, මම ෙZ ග� අගමැ0�මාට 

ෙය�ජනාව# කර.ෙ.. ආS� ප#ෂෙT ම.�ව�.ට ආS� 

ප#ෂ කSඩායZ ]ස් Zවල' එවැ* yශ්න අගමැ0�මාට ඉC2ප� 

කර.න c�ව..  එෙහම ඉ02 කර.න c�ව. කාලය -ඒ 

අවස්ථාව- mප#ෂයට ෙද.න. [බාධා &�ම#] ඔK, එෙහම ඉ02 

කර.න c�ව. ෙ..  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග� ඩලස් අලහ�ෙප�ම ම.��ම*, දැ. ඔබ�මාෙ� 

yශ්නය අහ.න.  

 
ජාMක හා පළා8 පාසA : මාතර ]ස්rIකය ேதசிய ம�	
 மாகாண� பாடசாைலக� :மா�தைற மாவ�ட
 

NATIONAL AND PROVINCIAL SCHOOLS: MATARA DISTRICT  

1299/’16 

4.  ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
       (மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
      (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අධ+ාපන අමාත+�මාෙග. ඇ° yශ්නය - (2): 

(අ) මාතර Cසd්#කෙT 	�t ජා0ක හා පළා�,  

 (i) පාස= සංඛ+ාව ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙක�පමණද; 

 (ii) පාස=වල ෙසzවය කරන ��ව� සංඛ+ාව එ# එ# 
පාසල අ@ව; 

 (iii) පාස=වල ෙසzවය කරන ��ව� සංඛ+ාව එ# එ# 
mෂය අ@ව; 

 (iv) පාස=වල ෙසzවය කරන ��ව� සංඛ+ාව, එ# 
එ# අධ+ාපන කලාපය අ@ව;  

 ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ4ද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙ.ද? 

(ආ) (i) මාතර Cසd්#කෙT ජා0ක හා පළා� පාස= �ළ 
ඉෙග@ම ලබන `ෂ+ය. සංඛ+ාව ෙක�පමණද; 

 (ii) එම සංඛ+ාව, ජා0ක හා පළා� පාස= අ@ව ෙව. 
ෙව. වශෙය. ෙක�පමණද;  

 (iii) `ෂ+ය. සහ ��ව�. අතර අ@පාතය, එ# එ# 
mෂය අ@ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙක�පමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) � සඳහ. අ@පාතය අධ+ාපන කලාපය 
අ@ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ4ද; 

 ය.න� එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙ.ද?  

(ඇ) ෙන� එෙසz නZ, ඒ ම.ද? 

க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: ( அ) மா�தைற மாவ�ட�தி� அைம���ள ேதசிய ம��� மாகாண,  ( i )  பாடசாைலகளி# எ%ணி�ைக தனி�தனியாக எ�தைனெய#பைத'�;  ( i i )  பாடசாைலகளி� பணியா��� ஆசிாிய*களி# எ%ணி�ைக ஒ,ெவா- பாடசாைலயி# பிரகார� எ�தைனெய#பைத'�;  ( i ii )  பாடசாைலகளி� பணியா��� ஆசிாிய*களி# எ%ணி�ைக ஒ,ெவா- பாட�தி# பிரகார� எ�தைனெய#பைத'�;  ( i v )  பாடசாைலகளி� பணியா��� ஆசிாிய*களி# எ%ணி�ைக ஒ,ெவா- வலய�தி�ேக�ப எ�தைனெய#பைத'�;  அவ* இ	சைப�/ அறிவி0பாரா? ( ஆ) (i )  மா�தைற மாவ�ட�தி# ேதசிய ம��� மாகாண பாடசாைலகளி� க�வி பயி3� மாணவ*களி# எ%ணி�ைக எ�தைன ெய#பைத'�;  ( i i )  அ�த எ%ணி�ைகயான� ேதசிய ம��� மாகாண பாடசாைலகளி# பிரகார� தனி�தனி யாக எ�தைனெய#பைத'�;  ( i ii )  மாணவ*க� ம��� ஆசிாிய*க4�கிைட யிலான விகித� ஒ,ெவா- பாட�தி# பிரகார� தனி�தனியாக எ�தைனெய#பைத'�;  ( i v )  ேம�ப5 (iii )  இ� /றி0பிட0ப�6�ள விகித மான� க�வி வலய�தி�ேக�ப தனி�தனியாக யாெத#பைத'�;  அவ* இ	சைப�/ அறிவி0பாரா? ( இ) இ#ேற�, ஏ#? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
the Matara District; 

 (i) the number of national and provincial 
schools;  

 (ii) the number of teachers serving in each 
school;  

 (iii) the number of teachers serving in schools in 
respect of each subject; and 

 (iv) the number of teachers serving in schools in 
respect of each education zone?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of students studying in national 
and provincial schools in the Matara 
District;  

 (ii) that number separately as national and 
provincial schools;  

 (iii) the student-teacher ratio, separately in 
respect of each subject; and 

 (iii) the ratio in (iii) above separately in respect 
of each education zone?  

(c)  If not, why?   
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පා4qෙZ.�ව 

ග, අNල Gරා� කාWයවස1 මහතා (අධ�ාපන 
අමාත� මා) (மா��மி� அகில விராJ காாியவச� - க(வி அைம/ச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ග� කථානායක�ම*, එම yශ්නයට උ�තර ෙද.න කq. 

මම ෙZ කාරණය &ය.න ඕනෑ. ඉස්සර නZ ෙමෙහම 

අxාමාත+වරයාෙග. yශ්නය# අහ.න c�ව.කම# 05ෙණ� 

නැහැ. ෙZ ආS�ව තමY පl ෙපළ ම.�ව�.ට ඒ අවස්ථාව� 

ලබා�.ෙ..  
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග� ඇම0�ම*, yශ්නයට 	7�ර සභාගත කර.න.  
 

ග, අNල Gරා� කාWයවස1 මහතා (மா��மி� அகில விராJ காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

	7�ර සභාගත කර.නද, ග� ඩලස් අලහ�ෙප�ම 

ම.��ම*? 

 

ග, ඩලස් අලහLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� டல2 அழஹ>ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ග� ඇම0�ම*, එම yශ්නෙT (ආ) (iv) ෙක�ට සට mතර# 

	7�ර &ය.න. අ*# 	7�� සභාගත කර.න. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහම නZ සභාගත කර.න, ග� ඇම0�ම*. 

 

ග, අNල Gරා� කාWයවස1 මහතා (மா��மி� அகில விராJ காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

(ආ) (iv) yශන්යට උ�තරය  &යව.න ඕනෑ &Kවා ෙ.ද? 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

උ�තරය සභාගත කර.න. 
 

ග, අNල Gරා� කාWයවස1 මහතා (மா��மி� அகில விராJ காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම*, එම yශ්නයට 	7�ර මා සභාගත* 
කරනවා. 

 

* සභාෙ1සය මත තබන ලද *+ ර: * சபா#ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ජා0ක පාස= - 22 

  පළා� පාස= - 341 

  එක�ව    - 363 

 (ii) ඇ$@ෙම�* දැ#ෙK.   

 (iii) ඇ�fෙම� දැ#ෙK.  

 (iv) අ}]ස්ස  -  1,588 

  මාතර  -  3,792 

  ෙම�රවක  -  1,798 

  හ#මන / �ලtයන -  2,140 

(ආ) (i) 1,66,941&. 

 (ii) ජා0ක -    52,556 

  පළා� -   114,385 

  එක�ව -   166,941 

 (iii) ඇ�fෙම� දැ#ෙK.  (පාස= අ@ව) 

 (iv) 

 
  

(ඇ) අදාළ ෙන�ෙK. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

yශ්න අංක 5 -1332/'16- (1), ග� 58�ක ප0රණ මහතා. 

ඒකට අදාළ 	7�ර� සභාගත කරනවාද, ග� ඇම0�ම*. 
 

ග, h.�ක පMරණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග� කථානායක�ම*, එම yශන්ය මම අහනවා.  ක= 

ඉ=ලනවාද  උ�තරය 0ෙබනවාද &යලා අහලා බල.න. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

උ�තරය 0ෙබනවාද? 
 

ග, h.�ක පMරණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

5වැ* yශ්නයට උ�තරය 0ෙබනවාද? 
 

ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම*, m�qබල හා cන4ජන:ය බලශ#0 

අමාත+�මා ෙව@ෙව. මා එම yශ්නයට 	7�ර 'ම සඳහා 

ස0යක කාලය# ඉ=ලා 9tනවා. 
 

&ශ්නය ම  ]නක2 ඉ]Wප8 NOමට bෙයBග කරන ල2. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

  

 �� හා මධ� පWමාණ ව�වසායකය�: �*W 
ෙවළඳසැAවල අෙළG &ව<ධන පහ�ක1 சிறிய ம��
 ந��தர அளவிலான ெதாழி  !ய�சியாள"க�: சிற�#$ ச%ைதகளி  ச%ைத�ப��த  ேம
பா�� வசதிக� 

SMALL AND MEDIUM SCALE ENTREPRENEURS:  SALES 
PROMOTIONAL FACILITIES IN SUPERMARKETS  

 

1373/’16 

6.ග, බ�oල jණව<ධන මහතා     (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
    (The Hon. Bandula Gunawardane) 

ක4මා.ත  හා  වා²ජ  කටX�  අමාත+�මාෙග. ඇ° 

yශ්නය - (3): 

අධ�ාපන කලාපය d� : j, 

අ}]ස්ස 17 : 1 

මාතර 18 : 1 

ෙම�රවක 17 : 1 

හ#මන / �ලtයන 13 : 1 

203 204 



2017 �q  05  

(අ) (i) 2016 අයවැෙය� අංක 126 ෙය�ජනාවට අ@ව, 
l� හා මධ+ ප2මාණ ව+වසායකය.ෙ� අෙළm 
yව4ධනය සඳහා ෙපg8ගqක අංශෙT l	2 
ෙවළඳසැ=වල රා#ක ඉඩකඩ සාධාරණ Dලකට 
ලබා ෙද@ ලැ5ෙKද; 

 (ii) ෙපg8ගqක අංශෙT l	2 ෙවළඳසැ=වq. එ  ̂
රා#ක ඉඩකඩ ෙව. කර ෙදන ෙලසට &9යZ 
අමාත+ාංශය# m9. ඉ=�ම# කර@ ලැ5ෙKද; 

 (iii) එෙසz ඉ=�ම# ෙහ� *ෙය�ගය# කර@ ලැ5ෙK 
නZ, එ� 	ටපත# ඉC2ප� කර.ෙ.ද; 

 (iv) Q ලංකාව �ළ 	�t බ� අය කර@ ලබන 
ෙපg8ගqක අංශෙය� l	2 ෙවළඳසැ= සංඛ+ාව 
සහ ඒවා 	�ටා ඇ0 නගර/xාමය. 	7බඳ 
ලැYස�්ව# ඉC2ප� කර.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන�ද? 

(ආ) ෙන� එෙසz නZ, ඒ ම.ද?   ைக�ெதாழி� ம��� வாணிப அ3வ�க� அைம	சைர� ேக�ட வினா:  
(அ) (i )  2016 வர9 ெசல9 தி�ட�தி# 126 வ� இல�க =#ெமாழிவி# பிரகார�, சிறிய ம�6� ந6�தர அளவிலான ெதாழி� =ய�சியாள*களி# ச�ைத0ப6�த� ேம�பா�6�காக தனியா* �ைறயினாி# சிற0?	 ச�ைதகளி� அ3மாாி� த�6களி� இடவசதிக� நியாயமான விைல�/ ெப���ெகா6�க0ப�6�ளதா எ#பைத'�;  ( i i )  தனியா* �ைறயினாி# சிற0?	 ச�ைதகளி� ேம�ப5 அ3மாாி� த�6களி� இடவசதிகைள ஒ��கி� த-�ப5 ஏேத@� அைம	சினா� ேகார0ப�6�ளதா எ#பைத'�;  ( i ii )  அ�தைகய ேகாாி�ைகேயா அ�ல� க�டைளேயா வி6�க0ப�5-0பி#, அத# பிரதிெயா#ைற சம*0பி0பாரா எ#பைத'�;  ( i v )  இலAைகயி� அைம���ள வாி அறவிட0 ப6கி#ற தனியா*�ைற சிற0?	 ச�ைதகளி# எ%ணி�ைகைய'� அைவ அைம���ள நகரAகளி#/ கிராமAகளி# ப�5ய ெலா#ைற'� சம*0பி0பாரா எ#பைத'�;  அவ* இ	சைப�/ அறிவி0பாரா? 
(ஆ) இ#ேற�, ஏ#?  
asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether rack space in the private sector 
supermarkets were given at a reasonable 
rate as per proposal No. 126 of the Budget 
2016 in order to promote sales of small and 
medium scale entrepreneurs; 

 (ii) whether a request was made by a Ministry 
to make such rack space available from the 
supermarkets of the private sector;   

 (iii) if such a request or order was made, will he 
present a copy of it; and 

 (iv) whether he will present a list of number of 
supermarkets of the private sector in Sri 
Lanka which are liable to pay taxes and the 
cities/villages in which they are situated? 

(b) If not, why? 

 

ග, Wසා� බ]f2� මහතා (ක<මා�ත හා වා�ජ කටf  
අමාත� මා) (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ� - ைக$ெதாழி( ம*+� வாணிப அ6வ(க� அைம/ச�) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

	7�ර සභාගත කර.නද? 

 

ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙකtෙය. 	7�� ෙද.න. 

 

ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ග� කථානායක�ම*, මා එම yශ්නයට 	7�ර සභාගත 

කරනවා. 

 

ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

සභාගත කළාම බලාග.න c�ව. ෙ.. 

 

ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙකtෙය. උ�තරය ෙද.න. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම.��මා උ�තරය &යව.න &යනවා. 

 

ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

කථානායක�මා &Kවා ෙ. 	7�ර සභාගත කර.න &යලා. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම.��මා yශ්නය අහනවා නZ 	7�ර ෙද.න. න��, 

අ	 ෙZ 	7බඳව ෙහට -රණය# ග.නවා. 
 

ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ෙම�නවා හ2 yශ්නය# 0 5ෙණ�� මෙග. අහ.න. මම 

උ�තර ෙද.නZ. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙZ සZබ.ධෙය. අද පා4qෙZ.�ව �ළ ඇ0 ෙවනක= 

වාද mවාද කළා. අ	 ෙහට -රණය# ග.නක= අද yශ්න 

ෙකtෙය. අහ.න, ෙකtෙය. උ�තර ෙද.න. 
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පා4qෙZ.�ව 

ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම*, මම අහන yශ්නයට ෙකtෙය. 

උ�තර ෙද.න. මම හරස් yශ්න අහ.ෙ. නැ�ව ඉ.නZ. ඒක 

ම.�වරෙය}ට හැමදාම 05f අY0ය# ෙ.. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

හ2, හ2, ෙම�මාට අවස්ථාව ෙද.න. ග� ඇම0�මා, 

ෙකtෙය. 	7�� ෙද.න. 

 

ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ෙකtෙය. උ�තර ෙද.න අමා�Y. Cග උ�තරය# 

0ෙබ.ෙ.. 

 

ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එෙහම නZ සභාගත කර.න. 

 
ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ෙZ උ�තරය 0ෙබ.ෙ. ෙමෙහමY. Keells and Sathosa 

වාෙ� ආයතනවලට අ	 qXම# යවලා 0ෙබනවා. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you may read the reply. 

 

ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට ෙකtෙය. උ�තර ෙද.න. 

 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� ඇම0�මා, උ�තරය සභාගත කර.න. 

 
ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

සභාගත කරලා 0ෙබ.ෙ.. අ�� yශ්න 05ෙණ�� ඔබ�මා 

ෙහට අහ.න. මම උ�තර ෙද.නZ. 
 

ග, බ�oල jණව<ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබ�මාට දැ. ෙකtෙය. 	7�ර# ෙද.න c�ව.ෙ.. 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 

නැ� d�ෙyය. எ !தா". 
rose. 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� සභානායක�මා. 

 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	 ඊළඟ කටX�තට ය�. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මම &Kවාෙ., අ	 ෙහට ෙZ ගැන -රණය# ග.නක= දැ. 

ෙZක ඉවර කර� &යලා. ඔබ�ම.ලා� ෙZකට සහෙය�ගය 

ෙද.න. Hon. Minister, you may read it out. It is a short 
reply. 

 

ග, Wසා� බ]f2� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிKதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Hon. Speaker, the Answer is as follows: 
 

(a)  (i)   On the instruction of my Ministry, National 
Enterprise Development Authority made 
request to Cargills, Keells, Arpico and 
Sathosa Supermarkets to provide rack 
space in their supermarkets to micro, small 
and medium entrepreneurs at concessionary 
rates to market their products. Instead of 
providing shelf space to them, they agreed 
to market their products in the 
supermarkets. NEDA officials arranged 
meetings with supermarket officials and 
prospective micro, small and medium 
entrepreneurs at regional level to carry out 
this project. However, it was found that 
only a few products had standard 
packaging acceptable for sale in the 
supermarkets. NEDA is now taking 
measures to educate the entrepreneurs how 
to improve the packaging of products 
acceptable for sale in the supermarkets. 

 (ii)  Does not arise in view of the answer to (i) 
above. 

 (iii)  I am tabling* the copies of the letters sent 
by NEDA to Keells, Arpico and Sathosa 
Supermarkets. 

 (iv)  This subject matter does not come under 
the purview of my Ministry. 

(b) Does not arise. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

yශ්න අංක 7-1473/'16-(1), ග� චD.ද mෙw92 මහතා. 
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*  xස්තකාලෙy තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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ග, ච=�ද G ෙ�dW මහතා (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග� කථානායක�ම*, මම එම yශ්නය අහනවා. 

 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම*, �ද= හා ජනමාධ+ අමාත+�මා 

ෙව@ෙව. මම එම yශ්නයට 	7�� 'ම සඳහා ස0 ෙදකක 

කාලය# ඉ=ලා 9tනවා. 

 
&ශ්නය ම  ]නක2 ඉ]Wප8 NOමට bෙයBග කරන ල2. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

yශ්න අංක 8-1499/'16-(1), ග� එZ.එÇ.එZ. ස=මා. මහතා. 

 
ග, එ1. එ{. එ1. සAමා� මහතා 
(மா��மி� எ�.எ/.எ�. ச(மா�) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

ග� කථානායක�ම*, මම එම yශ්නය අහනවා. 

 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම*, අ�කරණ අමාත+�මා ෙව@ෙව. මම 

එම yශ්නයට 	7�� 'ම සඳහා මාසය# ක= ඉ=ලනවා.  

 

&ශ්නය ම  ]නක2 ඉ]Wප8 NOමට bෙයBග කරන ල2. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�ළඟට, ස්ථාවර *ෙය�ග 23(2) යටෙ� yශ්නය, ග� ඩ�ලස් 

ෙ8වාන.දා මැ0�මා. 

 
ෙප-.ග�කව  දැ01 2ෙම� ඇ4 &ශ්නය 

தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උ , පළාෙ8 ෙග#ඩmමට $io ජලය ඇ         �^ම 

වැළැI^ම வட மாகாண நில&களி  உவ" நீ" உ�#)தைல� த��த    
PREVENTION OF SEAWATER INTRUSION INTO LANDS IN 

NORTHERN PROVINCE   
ග, ඩKලස් ෙ.වාන�දා මහතා (மா��மி� டள2 ேதவான:தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ந#றி, ெகளரவ சபாநாயக* அவ*கேள!  வட�/ மாகாண�ைத0 ெபா��தவைரயி� அA/ ப�ேவ� ப/திகளி� நிலAக4�/� ப50ப5யாக உவ* நீ* 

உ�?/வதனா� அ0ப/திகளி� /5நீ-�கான பாாிய அ	E��த� ஏ�ப�6 வ-வ�ட#, விவசாய	 ெசFைகக� ம��� விலAகினAக4�/� ெப-� பாதி0?�க� ஏ�ப�6 வ-கி#றன. இ	GHநிைலயி�, அ0ப/திகளி# ெபா-ளாதார வளAக� அழி�க0ப�6� /5யி-0?�க� ைகவிட0ப�6� எம� ம�களி� கணிசமான ெதாைகயின* ப�ேவ� இ#ன�க4�/ உ�ப�6 வ-கி#றன*. /றி0பாக, கிளிெநா	சி மாவ�ட�ைத0 ெபா��தவைரயி�, Iநகாி0 ப/தியி� பல கிராமAக� உவ*நீ*� தா�க�தி�/ உ�ப�6�ள நிைலயி�, த�ேபா� வ#ேனாி�/ள�, ஆைனவிJ�தா#/ள� ேபா#ற கிராமAக� =Jைமயாகேவ உவரைட'� ஆப�ைத எதி*ேநா�கி'�ளன. இேத நிைல 2000ஆ� ஆ%6 காலக�ட�தி� Iநகாி, ப�லவராய#க�6� கிராம�தி� ஏ�ப�டேபா�, அ� ம�களா� உண*�த0ப�6� உாிய ெசய�பா6க� ேம�ெகா�ள0படாத காரண�தினா� இ#� ப�லவராய#க�6� கிராமமான� =Jைமயாக உவரைட���ள நிைல�/� த�ள0ப�6�ள�. 1953ஆ� ஆ%6 உ-வா�க0ப�ட வ#ேனாி�/ள� கிராம�தி� த�ேபா� Eமா* 500 /6�பAக� வாH��வ-� நிைலயி�, ம%ைட�க�லா� வழியாக� கட� நீ* உ�?/��, அA/�ள /KE�/ள� கிராம� த�ேபா� =Jைமயாகேவ உவரைட���ளதா�, அAகி-�� Eமா* 50 /6�பAக� ெவளிேயறி'�ள�ட#, அA/ ெசய�ப�6 வ���ள கேணசா வி�தியாலய=� Lட0ப�6�ளதாக� ெதாியவ-கி#ற�.  1983ஆ� ஆ%5� நா�5# ெத#ப/தியி� ஏ�ப�5-�த இன� கலவரAக� காரணமாக இட�ெபய*�த ம�கைள� /5ேய��வத�காக உ-வா�க0ப�ட ஆைனவிJ�தா# கிராம�தி� 500�/� ேம�ப�ட /6�பAக� வாH�� வ-கி#ற நிைலயி�, த�ேபா� /KE�/ள� வழியாக ஆைனவிJ�தா# ேம�/வைர உவ* நீ* பரவி'�ளதாக9� இத# காரணமாக அ0ப/தி� கிண�க� யா9� உவ* நீராக மாறி'�ளதாக9� பயி*க� யா9� அழிவைட�� வ-வதாக9� ெதாியவ-கி#ற�. இ�த நிைலயி�, ம%ைட�க�லா� வழியாக0 பர9கி#ற உவ* நீைர� த60பத�/ உடன5 ஏ�பா6க� ேம�ெகா�ள0படாவி�டா�, ேம�ப5 இ- கிராமAக4� அழி��வி6வைத� த6�க =5யாம� ேபாFவி6� எ#பைத இA/ வM'��த வி-�?கி#ேற#.  இ,வா� உவ* நீ* உ�?/வைத� த60பத�/ ஏ�ற நடவ5�ைககைள உாிய காலக�டAகளி� ேம�ெகா�ளா�வி�டா�, வட�/ மாகாண�தி� பல கிராமAக� அழி��வி6� அபாய� ஏ�ப�6வி6� எ#பைத'� இA/ அவதான�தி�/� ெகா%6வர வி-�?கி#ேற#.  எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ,,,,    ம�ைட	க�லா� வழியாக� பர�கி�ற உவ� ம�ைட	க�லா� வழியாக� பர�கி�ற உவ� ம�ைட	க�லா� வழியாக� பர�கி�ற உவ� ம�ைட	க�லா� வழியாக� பர�கி�ற உவ� நீைர� த��பத ! உடன"யாக� த��# அைணெயா�ைற நீைர� த��பத ! உடன"யாக� த��# அைணெயா�ைற நீைர� த��பத ! உடன"யாக� த��# அைணெயா�ைற நீைர� த��பத ! உடன"யாக� த��# அைணெயா�ைற அைம�பத கான நடவ"	ைககைள ேம ெகா(ள )"*மாஅைம�பத கான நடவ"	ைககைள ேம ெகா(ள )"*மாஅைம�பத கான நடவ"	ைககைள ேம ெகா(ள )"*மாஅைம�பத கான நடவ"	ைககைள ேம ெகா(ள )"*மா????        ேம+,ேம+,ேம+,ேம+,,,,,    இ�தைகய உவ� நீ� உ.#!, அபாய/க( உ(ள இ�தைகய உவ� நீ� உ.#!, அபாய/க( உ(ள இ�தைகய உவ� நீ� உ.#!, அபாய/க( உ(ள இ�தைகய உவ� நீ� உ.#!, அபாய/க( உ(ள ப!திகைள உாிய ஆ1�க( 2லமாக இன/க��ப!திகைள உாிய ஆ1�க( 2லமாக இன/க��ப!திகைள உாிய ஆ1�க( 2லமாக இன/க��ப!திகைள உாிய ஆ1�க( 2லமாக இன/க��,,,,    அ�ப!திகைள*, உவ� நீ� உ.#!வதி3456 அ�ப!திகைள*, உவ� நீ� உ.#!வதி3456 அ�ப!திகைள*, உவ� நீ� உ.#!வதி3456 அ�ப!திகைள*, உவ� நீ� உ.#!வதி3456 பா6கா�பத ! நடவ"	ைக எ�	க )"*மாபா6கா�பத ! நடவ"	ைக எ�	க )"*மாபா6கா�பத ! நடவ"	ைக எ�	க )"*மாபா6கா�பத ! நடவ"	ைக எ�	க )"*மா????        அ��ட#, யாH0பாண�தி� தீவக0 ப/திக� அடAகலாக� கிளிெநா	சி, ம��� ஆைனயிற9 
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පා4qෙZ.�ව பிரேதசAகளி3� உவ*0 பர�ப� ஏ�ப�6�ளத# காரணமாக ந#னீ* நிைலகைள� ெகா%ட இய�க	சி� கிராம=� உவரைடய�N5ய அபாய� காண0ப6வதாக9� கட�தகால '�த� காரணமாக ஆைனயிற9, த�6வ#ெகா�5, ஊாியா# ஆகிய ப/திகளி3� Iநகாி0 பிரேதச�தி3� அைம�க0ப�5-�த உவ* நீ*� த60பைணக� அழிவைட��� ேசதமைட��� காண0ப6வதா�, நிலAக4�/� கட� நீ* ?/�� ெப-மளவிலான பயி*	 ெசFைக நிலAக� உவ* நிலAகளாக மாறி'�ளன எ#�� ெதாியவ-கி#ற�.   எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ,,,,    ஆைனயிறவிைன ைமய�ப��தி உவ� நீ�� ஆைனயிறவிைன ைமய�ப��தி உவ� நீ�� ஆைனயிறவிைன ைமய�ப��தி உவ� நீ�� ஆைனயிறவிைன ைமய�ப��தி உவ� நீ�� த��பைண ஒ�றிைன அைம�பத !, ஏைனய உவ� நீ�� த��பைண ஒ�றிைன அைம�பத !, ஏைனய உவ� நீ�� த��பைண ஒ�றிைன அைம�பத !, ஏைனய உவ� நீ�� த��பைண ஒ�றிைன அைம�பத !, ஏைனய உவ� நீ�� த��பைணகைள� #னரைம�பத !, நடவ"	ைக எ�	க த��பைணகைள� #னரைம�பத !, நடவ"	ைக எ�	க த��பைணகைள� #னரைம�பத !, நடவ"	ைக எ�	க த��பைணகைள� #னரைம�பத !, நடவ"	ைக எ�	க )"*மா)"*மா)"*மா)"*மா????    என� ேக�விக4�கான பதிைல0 ெபா�0பான அைம	ச* அவ*க� வழA/வா* என நா# எதி*பா*�கி#ேற#.   
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will give an answer to this Question tomorrow.  
       

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

පන� ෙක�Zප� 	7ගැ. ම 	7බඳ දැ@Z'ම. 

 
පන8 ෙක91ප8 *+ගැ�^ම 

சம��பி�க�ப�ட ச�ட
ல�க� 
BILLS PRESENTED 

 
 ෙ.6ය ආදාය1  පන8 ෙක91පත உ*ணா�டரசிைற$ ச�ட+ல
 

INLAND REVENUE BILL 
       

"2017 අෙyz= මස 1 වන Cන ෙහ� එCනට පl ව ආරZභ වන යZ 
ත#ෙසz� ව4ෂය# සඳහා ආදායZ බ8ද පැන ම සඳහා m�mධාන 
සැලැස් ම 	²ස � පන� ෙක�Zපත&. 

 

(අමාත+ මSඩලෙT අ@ම0ය ද.වා 0ෙÀ.)" 

 

"*+ග�වන ල.ෙ.  $දA හා ජනමාධ� අමාත� මා ෙව0වට 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා Gdb. 

2017 �� 18 වන අඟහ,වාදා ෙද වන වර NයGය f ය� ද, එය 
$�ණය කළ f ය� ද, අදාළ ආං�ක අsIෂණ කාරක සභාවට 
ෙය#$ කළ f ය� ද bෙයBග කරන ල2.  

 நிதி ம��� ெவ�சன ஊடக அைம�சாி� சா�பி� மா��மி� கய�த  க�ணாதில க அவ�களா� சம�"பி க"ப#ட$. 2017 &ைல 18, ெச'வா( கிழைம இர�டா� ,ைற மதி"பிட"பட ேவ�/ெமன0� அ�சிட"பட ேவ�/ெமன0� உாிய $ைறசா� ேம�பா�ைவ  �20 � ஆ��"ப/4த"பட ேவ�/ெமன0� க#டைளயிட"ப#ட$. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, on behalf of the 
Minister of Finance and Mass Media ; to be read a Second time upon  
Tuesday, 18th July, 2017 and to be printed; and to be referred  to the 
relevant Sectoral Oversight Committee.  

ලංකා ජ<මා0 කා<=ක අභ�ාස ආයතනය පන8 
ෙක91පත இல&ைக ேஜா்ம/ ெதாழி 0�ப� பயி�சி நி	வக
 ச�ட+ல
 

CEYLON GERMAN TECHNICAL TRAINING INSTITUTE BILL 

 
"ලංකා ජ4මා@ කා4Dක අභ+ාස ආයතනය 	�� ම සඳහා ද; ඒ 

ආයතනෙT බලතල, කා4ය සහ ක4තව+ *ශ්Èතව දැ# ම සඳහා ද; ඊට 

සZබ.ධ සහ ආ@ෂංeක ක�f සඳහා m�mධාන සැලැස් ම 	²ස ද � 

පන� ෙක�Zපත&. 

  
(අමාත+ මSඩලෙT අ@ම0ය ද.වා 0ෙÀ.)" 

 
"*+ග�වන ල.ෙ.  bxණතා සංව<ධන හා වෘ8�ය xi@ 

අමාත� මා ෙව0වට ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා Gdb. 
2017 �� 18 වන අඟහ,වාදා ෙද වන වර NයGය f ය� ද, එය 

$�ණය කළ f ය� ද, අදාළ ආං�ක අsIෂණ කාරක සභාවට 
ෙය#$ කළ f ය� ද bෙයBග කරන ල2.  திற�க5 அபிவி�4தி ம��� ெதாழி�பயி�சி அைம�சாி� சா�பி� மா��மி� கய�த  க�ணாதில க அவ�களா� சம�"பி க"ப#ட$. 2017 &ைல 18, ெச'வா( கிழைம இர�டா� ,ைற மதி"பிட"பட ேவ�/ெமன0� அ�சிட"பட ேவ�/ெமன0� உாிய $ைறசா� ேம�பா�ைவ  �20 � ஆ��"ப/4த"பட ேவ�/ெமன0� க#டைளயிட"ப#ட$. 

 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Skills Development and Vocational Training ; to be read a 
Second time upon  Tuesday, 18th July, 2017 and to be printed; and to 
be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙය�ජනා 	7බඳ දැ@Z'ම. 
 
 

පා<�ෙ1� ෙH කටf  
பாரா�ம�ற அ�வ	 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම*, මම පහත සඳහ. ෙය�ජනාව ඉC2ප� 

කරනවා: 
 

"පා4qෙZ.�ෙK ස්ථාවර *ෙය�ග අංක 42, 43 සහ 44� m�mධානවලට 

යට�ව පා4qෙZ.�ෙK ෙමම සභා වාරය �ළ ' mදÉ� ඡ.ද Ïමය භාmත 

කරD. ද පා4qෙZ.�ෙK ඡ.දය# පැවැ�mය හැ& බව ෙමම 

පා4qෙZ.�ව -රණය කර@ ලබY." 
 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க�ப��  ஏ�&�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැ� d�ෙyය. எ !தா". 
rose. 
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[ග� ඩ�ලස් ෙ8වාන.දා මහතා] 
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ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග�  ම.��මා,  අද කාලෙKලාව සZබ.ධව  මට නැවත�  

ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙය� කර.නට 9� ෙවනවා. ග� අ@ර  

Cසානායක මැ0�මා. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග� කථානායක�ම*, ග� අමාත+�මා ෙ8iය ආදායZ 

පන� ෙක�Zපත නD. අ�� පන� ෙක�Zපත# ඉC2ප� කර 

0ෙබනවා.  පන� ෙක�Zපත පා4qෙZ.�ෙK සාකÇඡා &�මට 

ෙපර mශාල ආ.ෙද�ලනයකට �� ' 0ෙබනවා, ගැට� ම�   

0ෙබනවා.  ෙZ පන� ෙක�Zපත yශ්නගත ෙවලා 0ෙබන *සා 

වෘ�-ය සD0 සහ අෙන}� ෙZ හා  සZබ.ධ ආයතනය.  

එ#ක ඔබ�ම.ලා ෙZ ගැන සාකÇඡාව# ලබා ෙද.නට °දානZද 

&යා මම දැන ග.නට කැම0Y.   

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇ�ත වශෙය.ම ග� කථානායක�ම*, පන� ෙක�Zප� 

ඉC2ප� &�ෙZ' වෘ�-ය සD0� එ#ක සාකÇඡා කර.නට  

ඕනෑය &යා :0ය# පා4qෙZ.�ෙK  නZ නැහැ. [ බාධා 

&�ම#] මම &ය.ෙ., �ද= ඇම0�මා�  එ#ක ෙZක 

සාකÇඡා කර.න- [ බාධා &�ම#] 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අ@ර Cසානායක ම.��මා. 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, ෙමය, ඉතා ෙහ��. කර ගැ:ම 

ෙව@ෙව. කරන ලද ෙය�ජනාව#. මම ද.ෙ. නැහැ, ව4තමාන 

�ද= අමාත+වරයා ෙකෙසzද &යා. �ටc �ද= අමාත+වරයා�  

එ#ක කළ &9� සාකÇඡාව#  ඵලදාY ෙලස අවස. �ෙS නැහැ. 

&9� සාකÇඡාව# ඵලදාY ෙලස අවස. කර ග.න බැ2 �ණා. 

ඒකY මම &ය.ෙ.. 
 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ව4තමානය ගැන කථා කර.න, ග� ම.��මා.   
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*, ඔබ�මාට ඒ පන� ෙක�Zපත 

දැ#කාම ෙපෙනනවා, ආS�Ïම ව+වස්ථාවට වඩා tක# }ඩාY 

&යලා. ග� කථානායක�ම*, අෙ� රෙ{ ආ4�කය 	7බඳ 

ඉතාම� වැදග� පන� ෙක�Zපත# ෙZ ඉC2ප� කර.ෙ.. 

එවැ* පන� ෙක�Zපත# 	7බඳව ඊට අදාළ ආයතනය.  එ#ක  

යZ සාකÇඡාව# ෙහ� - [බාධා &�ම#]  

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමවැ* අවස්ථාවක සාකÇඡාව# ඉ=ලන එක වැරCY.  

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සෑ ෙහන කාලය# ඉ=�වා. �ද= අමාත+වරයා �.ෙ.� 

නැහැ. 'ලා වැඩ}� නැහැ.  

 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, ෙZ ෙක�Zපත සකස් කෙළz 

අමාත+ාංශෙT *ලධා2.. ඊට අමතරව අෙන# අය� 9tයා. 

අමාත+ාංශෙT *ලධා2. සහභාe �f බව මම ද.නවා. ^ප 

වතාව#ම ෙZක yමාද �ණාම ඇY  &යා ඇ�වා. ෙZ ගැන 

අමාත+ාංශෙT *ලධා2.  දැනෙගන 9tයා.  බ� ෙගවන  එෙක. 

2ංගලා ය.න c�ව. සමහර තැ. ෙZ පන� ෙක�Zපෙ� 

ෙවනස් කර 0ෙබනවා.   

ඇ�ත වශෙය.ම දැ. එංගල.තෙT�  තව �ඟ# රටවල� 
අ��  වචන තමY පාmÇÈ  කර.ෙ.. ෙZ පන� ෙක�Zපත 
අ�� m�යටY සකස් කර.ෙ.. It is new drafting.    මම නZ 
&KෙK, " Draft එකට simple language පාmÇÈ කර.න." &යා. 
නැ�නZ D*l.ට ෙ� ෙර.ෙ. නැහැ. ෙZ ගැන වෘ�-ය 
සD0වල mතර# ෙන�ෙවY, බ� අංශෙT සමහර අය� yකාශ කර 
0ෙබනවා.  ෙකෙසz ෙහ� ෙZ පන� ෙක�Zපත ඉC2ප� කර 
0ෙබනවා. උසාmයට ය.න  ඕනෑ අයට දැ. උසාmයට ය.න 
කාලය 0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම අෙ� කාරක සභාවලට� ෙමම 
පන� ෙක�Zපත යව.නට c�ව.. ඊ  ට  අමතරව  අ	 
ඇම0�මාට &ය.නZ, ක�� ක�� එ#කද සාකÇඡා කර.ෙ. 
&යා. ෙම�කද, ව+ාපා2කය.  එ#ක� සාකÇඡා කර.න 
0ෙබනවා. ෙම�මා &KෙK�, ඇම0�මාට සාකÇඡා කර.න 
ෙද.න &යලාY. එෙහම සාකÇඡා ෙන�ෙක�වාය &යා &ය.නට 
බැහැ. ෙZක  *ලධා2. 	2ස# තමY සකස් කෙළz. ඒ අය මට හ� 
  0ෙබනවා. ෙම�කද, ෙZ අතර�ර  ෙමයට සංෙශ�ධන &�පය# 
කර.න 9� �ණා. ඇම0�මාෙග. අහ.න කා සමඟද කථා 
කර.න ලැහැස්0 &යා. සභානායක�මාට  ඒක කර.න c�ව.. 
එÇචරY 0ෙබ.ෙ..  

 

ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග� ම.��මා  ෙය�ජනාව# කර.න. ඊළඟ  කටX�වලට 

ය.න 0ෙබනවා, ග� අ@ර }මාර Cසානායක මැ0�මා. 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම*,  ඔබ�මා ද.නවාෙ. �ටc �ද= 

අමාත+වරයාෙ� කා4ය භාරය සහ එ�මා ෙZ සාකÇඡා 	7බඳව 

දැ# � y0චාරය�.  එම *සාම ෙව.නට ඇ0, ඔබ�ම.ලාට  

එ�මාව මා� කර.නට 98ධ �ෙS.  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මා ෙය�ජනා කර.න. නZ tක ලැහැස්0Y. දැ. ග� 

අගමැ0�මා� &Kවා ෙ..  

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

�ද= අමාත+�මා ඉ.නවා නZ  ෙලෙහ9Y ග� 

කථානායක�ම*. ග� සභානායක�මා මැCහ� ෙවලා  ඒ 

අවස්ථාව ලබා ෙද.නය &යා මම ඉ=ලනවා.   
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පා4qෙZ.�ව 

ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ඔබ�මාෙ� ඉ=�ම දැ@Z ෙද.නZ.  

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.   

ෙය�ජනා 	7බඳ දැ@Z'ම සහ Cනට *යDත  කටX�.  

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ 

ජනරා=වරයාෙ� වැ��  හා 'මනා  y0ෙශ�ධනය &�ම.  

 
අAලස් ෙහB Cෂණ  ෙචBදනා Gම<ශන ෙක#=ෂ� 
සභාෙH අධ�Iෂ ජනරාAවරයාෙK වැ9L හා 

2මනා &MෙශBධනය NOම இல1ச
 ம�	
 ஊழ  ப�றிய விசாரைண ஆைண4)5வி/ பணி�பாள" நாயக�தி/ ச
பள
 ம�	
 ப6களி   தி7�த
 ேம�ெகா�ள   
REVISION OF SALARY AND ALLOWANCES OF THE 

DIRECTOR GENERAL OF THE COMMISSION TO 
INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY OR 

CORRUPTION 

[අ.භා. 2.31] 

 
ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ග� කථානායක�ම*, මා පහත සඳහ. ෙය�ජනාව ඉC2ප� 

කරනවා:  

"1994 අංක 19 දරන අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන  ෙක�Dෂ. 

සභා පනෙ� 16(1) වග.0ය ම�. ෙක�Dෂ. සභාවට පැව� ඇ0 කා4යය. 

ඉ� කර�ම 	²ස එම ෙක�Dෂ. සභාවට සහාය  මට අධ+õ 

ජනරා=වරෙය} ප�&�මට සහ එම තන�ර දරන තැනැ�තාට 

පා4qෙZ.�ව m9. *ශ්චය කර@ ලබන වැ�ප# ෙග මට m�mධාන 

සලස්වා ' ඇ0 ෙහY.ද; 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+õ ජනරා= 

තන�රට 2016.11.24 Cන 9ට :0ප0  ෙදපා4තෙZ.�ෙK අ0ෙ4ක 

ෙස�q9ට4 ජනරා= öරෙT රාජකා2 කළ ජනා�ප0 :-ඥ සර� ජයමා.න 

මහතා ප� කර ඇ0 ෙහY.ද; 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+õ ජනරා= 

ජනා�ප0 :-ඥ සර� ජයමා.න මහතාට ෙපg8ගqක වන ෙසz අ0ෙ4ක 

ෙස�q9ට4 ජනරා= තන�රට �D මා9ක වැ�ප හා රජෙT *ල *වාසය# 

ලබා ' ෙන�මැ0 නZ, *වාස }� 'මනාව ඇ�� 9ය� 'මනා (�රකථන 

'මනාව සහ ඉ.ධන 'මනාව හැර) ලබා'මට�, අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන  ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+õ ජනරා= öරයට �D අමාත+ාංශ ෙ=කZ 

'මනාව, �රකථන 'මනාව සහ ඉ.ධන 'මනාව 2016.11.24 Cන 9ට ෙග මට 

අමාත+ මSඩල අ@ම0ය ලබා ' ඇ0 ෙහY.ද; 

ඊට අ@øලව, 1994 අංක 19 දරන අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභා පනෙ� 16(2) වග.0ය yකාරව, අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන  ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+õ ජනරා=, ජනා�ප0 :-ඥ සර� 

ජයමා.න මහතා ෙවත රජෙT ඒකාබ8ධ අර�දලට වැය බර# වන ප2C ඉහත 

සඳහ. මා9ක වැ�ප හා 'මනා ෙග මට ෙමම පා4qෙZ.�ව ෙය�ජනා 

සZමත කරY. 

(අමාත+ මSඩලෙT අ@ම0ය ද.වා 0ෙÀ.)" 

ග� කථානායක�ම*, අ0ෙ4ක ෙස�q9ට4 ජනරා= 

ජනා�ප0 :0ඥ සර� ජයමා.න මහතා අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන  ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+õ ජනරා= හැtයට 

ප� �ණා. අපට �වමනා ෙවලා 0ෙබ.ෙ. එ�මාට :0ප0 

ෙදපා4තෙZ.�ෙK ලැ5f ෙKතනය� ලබා ෙද.න. ෙZ 

ෙය�ජනාව ෙගන එ.ෙ. අ0ෙ4ක ෙස�q9ට4  
ජනරා=වරෙය}ට ලැෙබන ෙKතනය එ�මාට ලබා ෙද.න. ඒක 

අ� වැ� ෙව.ෙ. නැහැ. ෙZ ප� ම ලබ.නට ඉස්ෙස=ලා 

එ�මා ෙමෙත# ක= ලැ5ෙK අ0ෙ4ක ෙස�q9ට4 

ජනරා=වරෙය}ෙ� ෙKතනය. ඒ අ@ව ෙZ ෙය�ජනාව ෙZ ග� 

සභාවට ඉC2ප� කර.ෙ.  අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

 ෙක�Dෂ. සභාෙK  වැඩ කටX� කර ෙගන ය.න. ෙමයට 

m�8ධ ෙන�   ෙමම ෙය�ජනාව සZමත කර ෙද.නය &යා මම 

ෙZ ග� සභාවට ෙය�ජනා  කරනවා.  
 
&ශ්නය සභා�$ඛ කරන ල2. வினா எ��திய(ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට  ෙය�ජනා අංක 2. බලහ�කාරෙය.   අ��දහ.  

&�Zවq. 9ය� තැනැ�ත.  ආර#ෂා &�ම  සඳහා � 

ජාත+.තර  සZ�0 පනත ෙක�Zපත. - ෙදවැ* වර &ය ම.  

 
ග, ලIෂ්ම� NWඇAල  මහතා  (மா��மி� ல&ம� கிாிஎ(ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are not moving it today, Sir.   

 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Okay.  
 

ග, රbA Gcමdංහ මහතා  (மா��மி� ரணி( விகிரமசி3க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ග� කථානායක�ම*, ෙපෙ4දා අෙ� ම.�ව�  කSඩායම   

]ස්ෙව8'  ම.��ම.ලා  &Kවා, "පළ�වන ෙය�ජනාවට ඉඩ 

ෙද.න."  &යා. එම *සා දැනට පළ�වන ෙය�ජනාව 

සාකÇඡාවට අරෙගන ළඟ'ම දවසක  ෙදවැ* ෙය�ජනාව ඉC2ප� 

කරනවා.      [பி.ப. 2.32]  
ග, ඥාන$8  nෙ�ස� මහතා 
(மா��மி� ஞான0$� Mேநச�) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) ெகௗரவ சபாநாயக* அவ*கேள, இ#ைறய தின� இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவி# பணி0பாள* நாயக�தி# ச�பள� ம��� ப5களி�  தி-�த� ேம�ெகா�ள� ெதாட*பான விவாத�திேல சில க-���கைள =#ைவ0பதி� நா# மகிH	சியைடகி#ேற#.  
 
ග, කථානායක මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair. 
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අන ,ව ග, කථානායක මා Yලාසනෙය� ඉව8 �ෙය�, 
bෙයBජ� කථානායක මා [ග, Mලංග �මMපාල මහතා] 
YලාසනාZඪ Gය. அத)பிற*, மா-.மி* சபாநாயக" அவ"க� அ�கிராசன�தினி)& அகலேவ, பிரதி1 சபாநாயக" அவ"க� [மா-.மி* தில3க 4மதிபால] தைலைம வகி�தா"க�. 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 

Chair. 

 

ග, ඥාන$8  nෙ�ස� මහතා 
(மா��மி� ஞான0$� Mேநச�) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) இ#ைறய காலக�ட�தி� எம� நா�5� பணியா��கி#ற அரச ஊழிய*கைள எ6���ெகா%டா�, இர%6 வைகயானவ*கைள0 பா*�க�N5யதாக இ-�கி#ற�. கடைம, க%ணிய�, க�60பா�6ட# ெசய�ப6கி#ற அரச ஊழிய*க�, அரச அதிகாாிக� ஒ- வைகயின*. கடைம, க%ணிய� எ#ற விடய�தி� த�60பா�6ட# ெசய�ப6கி#ற ஊழிய*க�, அதிகாாிக� இ#ெனா- வைகயின*. கடைம, க%ணிய�, க�60பா�6ட# ெசய�ப6கி#ற அரச ஊழிய*க�, அரச அதிகாாிக� எம� நா�5# அபிவி-�தி�/� ந�லா�சி�/� மிக9� ேவ%ட0ப6கி#றவ*களாக இ-�கிறா*க�. ஆனா�, அரசிய� மா�ற� ஏ�ப�5-�கி#ற இ#ைறய காலக�ட�தி� - ந�லா�சி அரசாAக�தி� ஆ�சியிய� இய�திரமாக� காண0ப6கி#ற நி-வாக�தி3� மா�ற� ஏ�பட ேவ%6�. கட�த கால�தி� -  
 
ග, උදය &භා8 ග1ම�*ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, �0 yශ්නය# ම� කර.න 

0ෙබනවා. 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ග� උදය yභා� ගZම.	ල ම.��ම*, ෙම�ක#ද �0 

yශ්නය? 

 
ග, උදය &භා8 ග1ම�*ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අද Cන න+ාය ප�ෙT අංක 

2 යටෙ� සඳහ. ෙවන බලහ�කාරෙය. අ��දහ. &�Zවq. 

9ය� තැනැ�ත. ආර#ෂා &�ම සඳහා � ජාත+.තර සZ�0 

පන� ෙක�Zපත අද Cන mවාදයට ග.නවාද, නැ8ද &යා 

Lලාසනෙය. දැන ගැ:මට කැමැ0Y. ෙම�කද, එය අද Cන 

mවාදයට ගැ:මට *යDතව 05ණා.  
 

ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

එය අද move  කර.ෙ. නැහැ &යලා &Kවා.   
 

Hon. Srineshan, you may proceed. 
 

ග, ඥාන$8  nෙ�ස� මහතා 
(மா��மி� ஞான0$� Mேநச�) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) அரசிய� இய�திர� மாறினா� ம�6� ேபாதா�; 

ஆ�சியிய� இய�திர�தி3� அதாவ� நி*வாக இய�திர�தி3� மா�ற� ஏ�பட ேவ%6�. கட�த காலAகைள0 ேபா#�, ந�லா�சி ஏ�ப�5-�கி#ற இ#ைறய கால�தி�Nட பலவிதமான ஊழ�, ேமாச5க4� இலKசAக4� இட�ெப�றதாக நாAக� அறிகி#ேறா�. /றி0பாக, ஊழ� ேமாச5களி� ஈ6ப6கி#றவ*கைள உடன5யாக அ�த இட�திM-�� அக�றி, ந�ல நி*வாகிகைள'� ந�ல =காைமயாள*கைள'� நியமி�தா�, நி	சயமாக ந�லா�சி�/0 ெபா-�தமான ந�ல நி*வாக�ைத - ந�ல =காைம��வ�ைத ஏ�ப6�த =5'�. இA/ ெகௗரவ அைம	ச* அவ*க� இ-�கி#றா*. அவ* எAக4ைடய க-���கைள	 ெசவிம6��, அ�த விடய���/ ஏ�றவித�தி� ெபா-�தமான நி*வாகிகைள'� =காைமயாள*கைள'� நியமி��, ந�லா�சி அரசி� ந�ல நி*வாக�ைத ஏ�ப6�த ேவ%6ெம#� நாAக� வி-�?கி#ேறா�. ெகளரவ அைம	ச* அவ*கேள, நீAக� எAக4ைடய க-���கைள	 ெசவிம6��	 சிற0பானெதா- நி*வாக� க�டைம0பிைன நா6 Iரா9� ஏ�ப6�த ேவ%6�. /றி0பாக, வட�/, கிழ�/ மாகாணAகளி� வாHகி#ற ம�க� ந�லா�சியி� ந�ல நி*வாக�ைத எதி*பா*�� நி�கி#றா*க�. அ%ைம�கால�தி� பல மா�றAக� ெசFய0ப�5-�கி#றன; அவ�றிைன வரேவ�கி#ேறா�. அேதேபா#� ெதாட*	சியாக ந�ல நி*வாக�ைத ஏ�ப6�த�N5ய வித�தி� உAக4ைடய ெசய�பா6க� அைம'ெமன நாAக� ந�?கி#ேறா�.  இ#ைறய காலக�ட�தி� ஒ- நா6 அபிவி-�தியைடய ேவ%6மானா�, அ�த நா�5� அபிவி-�தி�கான நிதியான� �Uபிரேயாக� ெசFய0படாம� =Jைமயாக0 பய#ப6�த0பட ேவ%6�. எனி@�, சிலேவைளகளி� அ�த நிதியி� தர/0 பண� வாA/கி#ற ெசய�பா6க� காண0ப6கி#றன. இ,வா� தர/0 பண� வாA/வேதா6 ம�6ம�லாம�, இலKச� வாA/கி#ற ெசய�பா6க4� இட�ெப�றைத நாAக� கட�த காலAகளி� அதிகமாக0 பா*�க�N5யதாக இ-�த�. இ#ைறய அரசாAக�தி� அ,வாறான ெசய�பா6க� க�60ப6�த0ப�ட நிைலயி� இ-�தா3�Nட, அAெகா#�� இAெகா#�மாக	 சில ெசய�பா6க� நைடெப��வ-வைத� காண�N5யதாக இ-�கி#ற�.  /றி0பாக, ம�ட�கள0? மாவ�ட�ைத எ6��� ெகா%டா�, அA/ மண� வியாபார� எ#ப� மிக =�கியமான ஒ- ெதாழிலாக நைடெப�� வ-கி#ற�. இ�த மணைல0 ெபா-�தம�5�, அ�த0 பிரேதச�தி� 3 கிV0    மணைல 12,000 WபாF�/0 ெப���ெகா�கி#ற ம�க4� இ-�கி#றா*க�. சி�Xர வி�தியாச���/� அேதயள9 மணைல 25,000 WபாF ெகா6��0 ெப���ெகா� கி#றவ*க4� இ-�கி#றா*க�. இவ*க� ஏற�தாழ இர%6 மடA/ பண�ைத� ெகா6�� மணைல0 ெப���ெகா�கி#ற நிைலைம காண0ப6கி#ற�. இத�/� தர/0 பண� ம��� இலKச� அடAகியி-0பதனா�தா# இ,வா� நிகH கி#றெதன ம�க� ச�ேதகி�கி#றா*க�. எனேவ, இ,வா� தர/0 பண� அ�ல� இலKச� ெப���ெகா%6 ம�கைள வைத�கி#ற அ�ல� ம�க4�/	 சாப�ேகடாக இ-�கி#ற நி*வாக� க�டைம0?களி� மா�றAகைள ஏ�ப6�த ேவ%6ெம#� நா# உAகைள விநயமாக� ேக�6� ெகா�கி#ேற#. ஏென#றா�, இலKச� ம��� ஊழ� ?ாிகி#ற நி*வாகிகளிட� ச�ட�திM-�� த0பி0பிைழ� க�N5ய ஒ- சாம*�தியமான  ேபா�/� காண0ப6கி#ற�. அரEக� மா�கி#றேபா�, அவ*க� இர�ைட ேவட� ேபா6கி#றவ*களாக மாறிவி6கி#றா*க�. இவ*க� தாAக� 
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පා4qෙZ.�ව கட�த கால�தி� ெசFத ஊழ� ேமாச5கைள மைற�க�N5ய வித�தி�, E�தமாக நட�கி#றவ*க� ேபா#� =க�ைத� கா�5னா3�, ஆAகாAேக சில இலKச ஊழ�க�  நடவ5�ைககளி�  ஈ6ப6வைத நாAக� அவதானி�க�N5யதாக இ-�கி#ற�. ெகௗரவ அைம	ச* அவ*கேள, நீAக� உ�நா�ட3வ�க� அைம	ைச0 ெபா�0ேப�றத# பி#ன* அதி� பல சீ*தி-�தAகைள	 ெசFதி-�கி#றீ*க�, மா�றAகைள	 ெசFதி-�கி#றீ*க�. இ�த மா�றAகைள0 ெபா��தம�5� நாAக� இனவாத ாீதியாக, மதவாத ாீதியாக	 சி�தி�கவி�ைல. மாறாக, ந6நிைலயாக	 ெசய�ப6கி#றவ*கைள, ப�க	 சா*பி�லாம� ெசய�ப6கி#றவ*கைள, ஊழ� ேமாச5க� இ�லாம� ெசய�ப6கி#றவ*கைள  ஊ�/வி�கேவ%5யவ*களாக இ-�கி#ேறா�. எ�த இன���/	 சா*பாக9� ெசய�படாதவ*களாக, ெபா�வாக ம�க� சா*பாக	 ெசய�பட�N5ய ந�ல நி*வாகிகைள, ந�ல =காைமயாள*கைள, ந�ல அரச ஊழிய*கைள நாAக� த�5�ெகா6�கேவ%5யவ*களாக, பாரா�டேவ%5யவ*களாக இ-�கி#ேறா�. அ�தா# உ%ைமயி� ந�லா�சி அரE�/ இல�கணமாக அைமய�N5ய ஒ- விடயமா/�.  கட�த கால�தி� அரச பண�திைன ேதா்த� பிரசாரAக4�/0 பய#ப6�தி, அத#Lலமாக ெவ�றிைய� த�5�ெகா�வத�கான சில ெசய�பா6க� =#ென6�க0ப�டன. அ�த விடயAக� சில ச�த*0பAகளி� உAக4�/ அ�/ ேவ� ஆணி ேவறாக =ைற0பா6 ெசFய0ப�டேபா� நீAக4� அதைன உ�Zர வரேவ�றி-�தீ*க�; உாிய நடவ5�ைககைள ேம�ெகா�வத�/� =ைன�தி-�கி#றீ*க�. இ#�� அ,வாறான ஒ- =ைன0பான ெசயைல நீAக� ெசFதைதயி�6 உAகைள நாAக� பாரா�6கி#ேறா�. எAக4�/ உத9கி#றவராக அ�ல� எAக4�/	 சா*பானவராக இ-�கேவ%6� எ#� நாAக� எ�தெவா- நி*வாகிைய'� எதி*பா*�கவி�ைல. ஊழ� ேமாச5களி� ஈ6படா�, இலKச� ெப���ெகா�ளா� சிற0பாக	 ெசய�பட�N5ய, சகலைர'� சம��வமான =ைறயி� அரவைண��	 ெச�ல�N5ய நி*வாகிகைளேய நாAக� எதி*பா*�கி#ேறா�. அவ*கைள0 ப�றிய க-���க� எ�தேவா* இட�தி3� ெவளி0பைட� த#ைமயாக	 ெசா�ல�N5யதாக, அதாவ� ஒ- ந�ல நி*வாகி, ந�ல =காைமயாள* எ#� ெசா�ல�N5ய வித�தி� இ-�கேவ%6�.   ெகளரவ அைம	ச* அவ*கேள, ஊழ� ேமாச5க� ெசF�, இலKசAக� ெகா6�� நி*வாகிகளாக வர இ-0பவ*கைள நீAக� த6�க�N5யவ*; த6�க�N5ய ஆ4ைம உAகளிடமி-�கி#ற�. அ0ப50ப�டவ*க4�/ எ�தவித�தி3� பதவி'ய*9க� ெகா6�க�Nடா� எ#ற அ50பைடயி� நீAக� பி5வாதமாக இ-0பைதயி�6� இ,வாறான ஓ* அைம	ச* இ�த உ�நா�ட3வ�க� அைம	சி�/� கிைட�தைமையயி�6� நாAக� மகிH	சியைடவ�ட# பாரா�6� ெதாிவி�கி#ேறா�. ெபா�வாக ம�க4�/0 பல விதAகளி� ‘பரா�/’� கா�6கி#ற அ�ல� ம�கைள ஏமா��கி#ற அ�ல� வ*�தக*கைள� தAகள� ைகக4�/� ைவ���ெகா%6 ெதாட*��� ேகாேலா	ச நிைன�கி#ற ேமாச5� த#ைமயான 

நி*வாகிகைள� தய9ெசF� இனAக%6, அவ*க� விடய�தி� கண�காF9க� ேம�ெகா%6, அ�த� கண�காF9Lலமாக� கிைட�கி#ற /�ற	சா�6�க4�/0 பாிகாரமாக அவ*கைள மா��வத�கான ெசய�பா6கைள நீAக� ெசFயேவ%6ெம#� எதி*பா*�கி#ேறா�. ெபா�வாக ஊழ� ேமாச5க� ெசFயா�, இலKச� ெபறா� பணியா��கி#றவ*கைள ம�க� அைடயாள� க%5-�கி#றா*க�. அ,வா� பணியா��கி#றவ*க�தா# எAக4�/� ேதைவேய ஒழிய, கட�த கால�தி3� இ�கால�தி3� ம�கைள	 சாம*�தியமாக ஏமா�றி�ெகா%6 ெசய�ப6கி#றவ*க� எAக4�/� ேதைவயி�ைல.  நா6 அபிவி-�தியைடவத�/ ஊழ� ேமாச5க� இ-�க�Nடா�, பண� �UபிரேயாகAக� இ-�க�Nடா�, வள� �UபிரேயாகAக� இ-�க�Nடா�.   ம�ட�கள0? மாவ�ட�ைத0 ெபா��தம�5� அA/ ம�பான வி�பைன நிைலய�தி�கான அ@மதி0 ப�திரAகைள� ெகா60ப� சில-ைடய உைழ0?�கான ஒ- விடயமாக� காண0ப6கி#ற�. அேதேபா#�, ச�டவிேராதமான =ைறயி� வியாபாரAக� ெசFவைத� க%6Aகாணாம� வி6கி#ற ஒ- ேபா�/� காண0ப6கி#ற�. இ0ப5 க%6Aகாணாம� ெசய�ப6கி#ற ேபா�ைக� க�60ப6�த�N5ய வித�தி� தரமான நி*வாகிகைள நீAக� நியமி�கேவ%6�. அ%ைமயி�, சில நி*வாகிக4�/ நீAக� இடமா�ற� ெகா6�தி-�தீ*க�. அ�த மா�றAகைள0 பா*�கி#றேபா�, உ%ைமயி� ந�லா�சி அரசி^டாக ந�ல நி*வாகெமா#ைற ம�க� ெபறேவ%6� எ#ற அ50பைடயி� நீAக� ெசய�ப�5-0பைத நாAக� உண*��ெகா�ள� N5யதாக இ-�கி#ற�. அத�காக உAகைள0 பாரா�6கி#ேறா�. எ0ேபா�� ஊழ� ேமாச5, இலKச� இ�லாத ந�ல விடயAகைள� தமிH� ேதசிய� N�டைம0? ஆதாி�� நி�கி#ற�. ஊழ� ேமாச5களி� ஈ6ப6பவ*க�, இலKச� ெப�பவ*க� சிலேவைளகளி� அரசிய�வாதிகைள� தAக4ைடய கா0பர%களாக ைவ���ெகா%6 ம�கைள ஏமா��கி#றன* அ�ல� ம�க4�/� கண�/வி6கி#றன*. எனேவதா#, இ�த விடய�தி� N6தலான அ�கைற ெச3�தேவ%6ெம#� ேக�6�ெகா�கி#ேற#.   அபிவி-�தியைட�த நா6களி� அேநகமாக ஊழ� ேமாச5க�, இலKச� எ#பன க�60ப6�த0ப�5-�கி#றன; ம�60ப6�த0ப�5-�கி#றன. அைத'�விட, ம�பான� கைடகைள அைம�� அ�த ம�கைள வ�ைம�ேகா�6�/� த�4கி#ற ெசய�பா6�Nட /ைற�க0ப�5-�கி#ற�. ஆனா�, கட�த காலAகளி� ம�ட�கள0? மாவ�ட�தி� ம�பான வி�பைன நிைலய�தி�கான அ@மதி0 ப�திரAக� நிைறவாக� ெகா6�க0ப�5-�கி#றன என நா# நிைன�கி#ேற#. அA/ 58�/ ேம�ப�ட ம�பான�கைடக� திற�க0ப�5-�கி#றன. த�ேபா� ஊழ�, இலKச� ேபா#ற விடயAகளா3� ம�பான வி�பைன நிைலயAகளினா3� ம�ட�கள0? மாவ�ட� வ�ைமயி� சி�/%6 தி�/=�கா5�ெகா%5-�கி#ற ஒ- நிைலைமைய அவதானி�க�N5யதாக இ-�கி#ற�. எAகைள0ெபா�� தம�5�, இனவாத ாீதியாக	 சி�தி0பைதவிட, சம��வ ாீதியாக, ந6நிைலயாக	 ெசய�பட�N5யவ*கைள ஊ�/வி�க�N5ய வித�தி� உAக4ைடய ெசய�பா6க� அைமகி#றேபா�, அவ�றிைன நாAக�  மனமார வரேவ�க� தயாராக இ-�கி#ேறா�. எனேவ, இ�த ஊழ�வாதிக�, இலKசவாதிக� அ�ல� 
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2017 �q  05  ேமாச5வாதிக� யா* எ#பைத அறிய�N5ய வித�தி� க�டAக�டமாக	 சாியான =ைறயி� கண�காF9கைள	 ெசF�, அவ�றி#Lலமாக அக0ப6கி#ற அ�த� /�றவாளிகைள இனAக%6, ஒ,ெவா- மாவ�ட�தி3� ந�லா�சி�/ாிய ந�ல நி*வாக� நைடெப�வத�/ நீAக� உAகளாலான பணிகைள ேம�ெகா�ள ேவ%6�. அத�காக உAக4�/ நாAக� எ0ெபாJ�� ப�கபலமாக இ-0ேபா� எ#பைத இ�த இட�தி� ெதாிவி��� ெகா�கி#ேற#.  "பண� பாதாள� ம�6� பா'�!" எ#� ெசா�வா*க�. இ�த0 பண�ைத0 பய#ப6�தி அேநகமான /�றவாளிக� அ�ல� இலKசவாதிக� த0பி���ெகா�கி#ற ஒ- நிைலைம காண0ப6கி#ற�. எனேவ, பண�தி# Lலமாக� த0பி���ெகா�கி#ற ஒ- மா*�க�ைத நாAக� க�டாயமாக� க�60ப6�தி�ெகா�ள ேவ%6�. ஏென#றா� ஒ- நா6, ஒ- மாவ�ட� வ�ைமயி� வா6வத�/� அேதேவைளயி� ம�க� வ�ைமயி� திைள0பத�/� இ0ப5யான ெசய�பா6க� =�கிய காரணமாக இ-�கி#றன. எனேவ, commission ெப�கி#ற =ைற, corruption ெசFகி#ற =ைற, conflict எ#ற =ர%பா6கைள ஏ�ப6��கி#ற =ைற ேபா#றைவ இ�லாத ஒ- ந�ல நி*வாக� ஏ�ப6கி#றேபா� அேநகமாக ம�க� ெசழி0பாக வாHவத�/ாிய ஒ- ச�த*0ப� கிைட�/� எ#பைத இ�த இட�தி� மீ%6� நா# E�5�கா�ட வி-�?கி#ேற#.  அேதேவைள, கண�காF9 எ#கி#ற விடய� மிக9� விைன�திற@ைடயதாக இ-�கி#றேபா�, ம�கைள ஏமா�றி0 பிைழ�கி#ற அ�த ேமாச5�கார*கைள� க%6பி50பத�/ அதிக வாF0? இ-�கி#ற�. எனேவ, விைன�திற#மி�க அ�த	 ெசய�பா6கைள ஏ�ப6� �வத#Lல� ந�ல நி*வாகிகைள உ-வா�/வத�/ நாAக� பா6பட ேவ%6�. ஏ�ெகனேவ ந�ல நி*வாக� ெசF�ெகா%5-�கி#ற அதிகாாிக�, நி*வாகிக�, அரச ஊழிய*கைள நாAக� வரேவ�கி#ேறா�; பாரா�6கி#ேறா�. அேதேவைளயி� ந�லவ*க� ேபா#� ேவஷமி�6�ெகா%6 ம�கைள'�  அரசிய�வாதிகைள'� ஏமா��பவ*கைள� க%டறிவத�/ ஏ�ற வித�தி� உAக4ைடய ெபாறி=ைறக� அ�ல� அ�த ெசய�பா6க� உ�கிரமானதாக அ�ல� தீவிரமானதாக அைமய ேவ%6ெம#� ேக�6�ெகா�கி#ேற#.  இ#ைறய காலக�ட�தி� எAக4ைடய ம�க� ப�ேவ� இழ0?கைள	 ச�தி�� அதிM-�� த0பி�ெகா�ள =5யாத ஒ- நிைலயி�, மீ�எJ	சி ெபற =5யாத ஒ- நிைலயி� வா5�ெகா%5-�கிறா*க�. அ0ப50ப�ட ம�க4�/	 சிற�த நி*வாகிக� கிைட�கி#றேபா�தா# சிற�த பலாபல#க� கிைட�/�. ஆனா�, பண�தி# ப�கமாக	 சாF��ெகா�கி#ற நி*வாகிக� - பண�தி�/ அ5ைமயாகி#ற நி*வாகிகைள0 ெபா��தம�5� அவ*க� Lலமாக எ�தெவா- ம�க� மீ�? ெசய�பா6கைளேயா, ம�க� எJ	சி ெசய�பா6கைளேயா, ம�க4�/ நிவாரணமளி�கி#ற ெசய�பா6கைளேயா  ெசFய=5யா�. உAகைள0 ேபா#ற  ந�லேதா* அைம	சாிட� இ�த நி*வாக� க�டைம0?கைள ம�சீரைம�கி#ற அ�ல� ?ன-�தாரண� ெசFகி#ற ெசய�பா6 ஒ0பைட�க0 ப�5-�கி#ற�. எனேவ, உAக4ைடய கால�திேல சிற�த நி*வாகிக� நாெடAகி3� ெசய�ப6வத�/ ஏ�ற வித�தி� உAக4ைடய ந�லா�சி =ைறயி#கீH ந�ல ெசய�பா6கைள =#ெகா%6 ெச�லேவ%6ெம#� இ�த ேவைளயிேல நா# விநயமாக� ேக�6�ெகா�கி#ேற#.  

அேதேவைள, உAகளிட� நா# இ#@ெமா- விடய�ைத	 E�5�கா�ட வி-�?கி#ேற#. நீ%டகாலமாக	 சில பிரேதச ெசயலகAக� /றி0பாக சிறிய பிரேதச ெசயலகAக� பர0பள9 N5ய நிைலயி� காண0ப6கி#றன. அேதேவைளயி� 3 பிரேதச ப/திகைள உ�ளட�க�N5ய  ெபாிய பிரேதச ெசயலகAக4� காண0ப6கி#றன. /றி0பாக ம�ட�கள0ைப எ6���ெகா%டா�, ஏறாb*0ப�� எ#ற பிரேதச ெசயலகமான� மிக9� விcதீரணமான ஒ- பிரேதச ெசயலக0 பிாிவாக� காண0ப6கி#ற�. அ�த0 பிரேதச�தி� '�த�தா� பாதி�க0ப�ட கர5யனா�0 ப/தி�/ உ�ப�ட பிரேதசAக4�/ விைன�திற#மி�க நி*வாக�ைத ஏ�ப6�தி, '�த�தா� பாதி�க0ப�ட ம�கைள மீ�6�ெகா�வத�/ ஏ�ற வித�தி� அ�த இட�தி� ?தியெதா- நி*வாக அலைக - பிரேதச ெசயலக�ைத அைம�க ேவ%5ய ஒ- ேதைவயி-�கி#ற�.  அேதேபா#�, க4வாKசி�/5, ெவ�லாெவளி, கிரா# ேபா#ற பிரேதசAக4� இ,வா� பாாிய நில0பர0ைப'� அதிகள9 ம�க� எ%ணி�ைகைய'� ெகா%ட பிரேதசAகளாக� காண0ப6கி#றன. அேதேவைளயி� /ைற�த நில0பர0ைப'ைடய பிரேதசAக4� /ைற�த எ%ணி�ைகயான ம�கைள� ெகா%ட பிரேதச ெசயலக0 பிாி9க4� காண0ப6கி#றன. ஆனா�, ம�களி# அபிவி-�தி விடய�தி� சிறிய பிரேதச ெசயலக0 பிாி9க4�/� பாாிய பிரேதச ெசயலக0 பிாி9க4�/� வழAக0ப6கி#ற நிதி LலAக� ஒேரயளவாகேவ இ-�கி#றன. /றி0பாக 24 கிராம உ�திேயாக�த* பிாி9கைள� ெகா%ட பிரேதச ெசயலக0 பிாி9க4� காண0ப6கி#றன; 43 கிராம உ�திேயாக�த* பிாி9கைள� ெகா%ட பிரேதச ெசயலக0 பிாி9க4� காண0ப6கி#றன. இ�த இர%6 பிரேதச ெசயலக0 பிாி9க4�/� சம அளவான நிதிகைள ஒ-�/கி#றேபா� சில பிரேதசAக� வள*	சியைட��ெகா%6 ேபா/�, சில பிரேதசAக� வள*	சியி� ம�தமான த#ைமைய எதி*ெகா�4�. எனேவ, இ�த� கால�தி� மா�றAகைள எதி*பா*��� ெகா%5-�கி#ற ம�க4�/ மா�றAகைள ஏ�ப6�தி� ெகா6�க�N5ய வித�தி� உAக4ைடய விைன�திற# மி�க ேசைவயான� மிக9� �ாிதமாக =#ென6�க0பட ேவ%6�. அத#Lலமாக எAக4ைடய ம�க4�/  மீ�சிைய ஏ�ப6�திய சிற�த அைம	சராக, ம�க� மனAகைள� கவ*�த ஓ* அைம	சராக நீAக� மிளிரேவ%6ெம#� நாAக� எதி*பா*�கி#ேறா�.   
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up. 

 

 

ග, ඥාන$8  nෙ�ස� මහතා 
(மா��மி� ஞான0$� Mேநச�) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.  அேதேபா#�, சில கிராம ேசைவயாள* பிாி9க�  ெபாிய நில0பர0ைப� ெகா%டதாக� காண0ப6கி#றன. உதாரணமாக காKசிரA/டா கிராம ேசவக* பிாிைவ� /றி0பிடலா�. எனேவ, இ�த0 பிரேதச ெசயலக0 பிாி9கைள அளேவா6 வ/��, அ�த0 பிரேதச�தி3�ள ம�க4�/ ஒ- சிற�த ேசைவ கிைட0பத�/ ஆவன ெசFயேவ%6ெம#� Nறி, என� உைரயிைன நிைற9ெசFகி#ேற#. ந#றி.  
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ග, අg8 මා�නLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� அஜி$ மா�ன>ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ව4තමානෙT අ=ලස් ෙහ� 

ôෂණ mෙර�a හඬ ෙල�කෙT yධාන ]=ල# m�යට m9ර යD. 

පව0නවා. ව4තමානෙT ෙබ�ෙහ� රටවල ජනතාව රාජ+ බලය 
ෙවනස් කෙළz, බ� Dල අ� කර.න &යලාව�, ]&යා ලබා 

ෙද.න &යලාව� ෙන�ෙවY. D*l.ෙ� එවැ* ෙපg8ගqක 

අÐමතා4ථ ඉ� කර ගැ:මට ෙන�ෙවY, ôෂණය සහ අ=ලස රt. 

�ර. කර.න &යලා තමY ආS� ෙවනස් කෙළz. ෙZ *සාම 

ෙ8ශපාලන බල �ලනෙT' අ=ලස් ෙහ� ôෂණ mෙර�a හඬ yධාන 

බලෙKගය# m�යටY පැන නැ·ෙS. 

2015 ජනවා2 08වැ* දා �ණ� ෙZ රෙ{ ජනතා m�ලවය 

ඇ0 �ෙS අ=ලස සහ ôෂණය 	7බඳ mෙර�ධතා මතY. පl eය 

රජෙT ජනා�ප0වරයා ෙබ�ෙහ�ම yබල ජනා�ප0වරය} �ණා; 

ජනතාවෙ� ජා0වාදය අ�ස්සාෙගන mෙශzෂෙය.ම r:වාවල 

m�q c�ව ගැන වාෙ�ම එ=�Zගහ ගැන කථා කළා; ජනතාවෙ� 

ජාත+ාලය ඇmස්lවා. අෙන# පැ�ෙත. ෙන�ෙපෙනන 

සංව4ධනය# ගැන කථා කරලා �ඹස් සංව4ධනය# මවා පාලා 

ෙප.@වා. න��, ජනතාව ඒ &9ම ෙදයකට ]වෙට.ෙ. නැ0ව 

ඒ ජනා�ප0වරයා ඉව� කෙළz mෙශzෂෙය.ම අ=ලස සහ ôෂණය 

රජ කරc *සාY. ව4තමාන රජය ෙමය ෙ��Z අරෙගන කටX� 

කළා. අ=ලස් හා ôෂණ මැඬ�ෙZ ය.�ණය ව4තමාන රජය 

ශ#0ම� කළා. අක4මන+   0� ලංකාෙK අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව සnය කළා. ඒ සඳහා නව 

පණ# ලබා �.නා. එය ෙ8ශපාලන අතෙක��ව# ෙන�  

ස්වාaනව කටX� කරන ආයතනය# බවට ප� කළා. උ�ත�තර 

පා4qෙZ.�ෙK අද Cන සාකÇඡාවට බ�. ව.ෙ.� ව4තමාන 

රජය ශ#0ම� කළ අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා= ජනා�ප0 :0ඥ සර� 

ජයමා.න මහතාහට රජෙT ඒකාබ8ධ අර�දq. මා9ක වැ�� 

'මනා ෙග මට අ@මැ0ය ලබා ගැ:මටY. ග� *ෙය�ජ+ 

කථානායක�ම*, 1994  අංක 19 දරන අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභා පනෙ� අංක 16.(2) වග.0ය 

අ@ව කටX� &�ම# තමY අද ෙZ පා4qෙZ.�ෙK 9� 

කර.ෙ..   

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ=ලස ෙහ� ôෂණය ෙZ 

රෙ{ සමස්ත ජනතාවෙ� ආ4�කයට වÏව ෙහ� සෘúව බලපාන 

කාරණය#. mෙශzෂෙය.ම අ	 ද.නවා පl eය රාජ+ පාලන 

කාලෙT' ලබා ග� �ද=, ණය ෙග මට� මC �ණා &යලා. ඒ 

&ය.ෙ. රාජ+ පාලනය &�ම සඳහා අය කර ග� �දල mෙ8ශ 

ණය ෙග මටව� yමාණව� �ෙS නැහැ. ණය අරෙගන තමY 

mෙ8ශ ණය� ෙගKෙK. ෙZවාට Lqක �ෙS mෙශzෂෙය.ම 

අ=ලස  සහ ôෂණය එදා රජ &�මY. 

ඒ වාෙ�ම අ	 ද.නවා, එදා රට කරවc ආදායෙම. 9යයට 

90# ම බ� �ද= බව. 9යයට 90# � බ� �ද=වq. තමY රට 

කෙළz. එදා රාජ+ ආයතන අකා4ය#ෂම ෙවලාY 05ෙS. රට 

කරවන ආදායෙම. 9යයට 90# � බ� �ද=වq. 9යයට 80# 

අය කරග�ෙ� ��ප� ජනතාවෙග.. ��ප� ජනතාවට 

ෙන�ද.වා 	#ෙප�කැ{ ගහc බ�වq. තමY -වÏ බ8ද ම�. 

තමY- එම yමාණය අය කරග�ෙ�. ධනව� අය -ෙබ�ෙහ� �ද= 

උපය.න.- බ� හැtයට ෙගKෙK 9යයට 20Y. අ=ලස හා 

ôෂණෙT බර, අ*වා4යෙය.ම ෙන�දැ@ව�වම රෙ{ සාමාන+ 

ජනතාවෙ� කර 	ටට වැෙටන ෙදය#.  
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ව+ාපෘ0ය Cහා බැ�ව� එෙහමY. ඒ සZබ.ධෙය. mශාල ජන 

mෙර�ධතාව# 0ෙබනවා. "සYටZ" එක Cහා බැ�ව� එෙහමY.   

ඒ සZබ.ධෙය@� ජන mෙර�ධතාව#, ෛවද+ව�.ෙ� 

m ෙර�ධතාව# පැන නැ� 0ෙබනවා. ඒ mතර# ෙන�ෙවY. 

�ෙත�ට�=ල }f ක.ද Cහා බැ�ව� එෙහමY. ඒ 

සZබ.ධෙය@� ජනතාවෙ� mශාල mෙර�ධතාව# 0ෙබනවා.  

ඒ mතර# ෙන�ෙවY. ෙඩං� වසංගතය ෙගන බැ�ව� 

එෙහමY. අද }f අCන කටX�ත කර.ෙ. නැහැ. ඒ ආC 

ෙන�ෙය}� yශ්න 0ෙබනවා. පl eය රජය කාලෙT පැවැ0 

අ=ලස සහ ôෂණය *සා, mmධ වැ]C -.� ගැ:ම *සා ඇ0 � ඒ 

ඔ#ෙක�ම yශ්න ව4තමානෙT ෙZ රජෙT සහ mෙශzෂෙය. රෙ{ 

ජනතාවෙ� කර 	ට පැට�f බර#, ශාපය# ෙලස අ	 ද&නවා.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ	 පl eය කාලය ෙගන 

බැ�ෙව��, ලංකා m�qබල මSඩලෙT ව4ෂයක පා�ව �	ය= 

ෙක�t 1,330Y. ඛ*ජ ෙත= :0ගත සංස්ථාෙK පා�ව ව4ෂයකට 

�	ය= ෙක�t 777Y. Q ලංකා ගමනාගමන මSඩලෙT පා�ව 

ව4ෂයකට �	ය= ෙක�t 1,064Y. Qල.ක. �ව. සමාගෙZ 

වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 3,235Y. D�. ලංකා �ව. 

සමාගෙZ වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 256Y. රාජ+ වැmq 

සංස්ථාෙK වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 22Y. Q ලංකා 

�ව.m�q සංස්ථාෙK වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 13Y. ´* 

සමාගෙZ වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 3Y. Q ලංකා åපවා�: 

සංස්ථාෙK වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 18Y. ලංකා aවර 

සංස්ථාෙK වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 8Y. Q ලංකා aවර 

*ෂ්පාදන ආයතනෙT වසරක පා�ව �	ය= ෙක�t 4Y. 
කෘUකා4Dක හා ෙග�m ජන ර#ෂණ මSඩලෙT  වසරක පා�ව 

�	ය= ෙක�t 194Y. ඒ සZ¹4ණ පා�ව m�.න 98ධ �ෙS ෙZ 

රෙ{ අ�ංසක ජනතාවටY. ෙZ 9ය=ල -ලාභ ලබ.න c�ව. 

ආයතන 9ය=ල- පා� ලැ�ම *සා ජනතාව 	ට බර පැට�ෙS 

mෙශzෂෙය. අ=ලස සහ ôෂණය *සාය &යන කාරණය 

ජනතාවට අ�0. &ය.න ෙදය# ෙන�ෙවY &යා මම �තනවා. 

ඒ *සාම තමY පැවැ0 රජය ෙවනස් �ෙS.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙZ ආS�ව ඇm� 

ෙත�ර�� දැනගැ:ෙZ පන� ෙක�Zපත සZමත කළා. අ	 

ද.නවා, ඒ සZබ.ධෙය. ය.�ණය# *4මාණය කර.න 

ඕනෑ බව. අ=ලස හා ôෂණය නැ0 කර.න නZ, අ=ලස සහ 

ôෂණය කරන අයට න� දමලා, ඒ වැ]Cක�ව.ට ද§වZ 'ම 

mතර# ෙන�ෙවY, එතැ*. ඔÀබට eය ය.�ණය# ෙZ රට �ළ 

|යා�මක කර.න ඕනෑ. ඒ �.දාම තමY ෙත�ර�� 

දැනගැ:ෙZ පන� ෙක�Zපත ෙZ පා4qෙZ.�ව සZමත කෙළz. 

mෙශzෂෙය.ම ෙත�ර�� දැනගැ:ෙZ අY0ය ලබා �.නාම, ෙZ 

රෙ{ 9ය� �ද= ප2හරණය 	7බඳව, Lල+ භාmතය 	7බඳව, 

රාජ+ �ද=වලට ෙම�කද ෙව.ෙ. &යන එක 	7බඳව දැන 

ග.න c�ව.. ඒ :0මය අY0ය  ජනතාවට ලබා ෙද.න 

පා4qෙZ.�ව කටX� කළා.  

ඒ mතර# ෙන�ෙවY. අ=ලස් 'ම# ෙහ� ôෂණය# ගැන 

දැනග�තාම එය වැ]CY &යලා එයට m�8ධව හඬ නැ�ෙZ 

*දහස අ	 D*l.ට ලබා �.නා. ඇ0 තරZ හඬ නඟ.න, 

mෙර�ධතා ඉC2ප� කර.න, න� දම.න, උ8ෙඝ�ෂණය කර.න 

අවශ+ *දහස අ	 ලබා �.නා. න�� අ	 දැ#කා එදා ෙZ m�යට 

හඬ නැ·වා නZ ෙම�කද �ෙS &යලා. එදා ෙත�ර�� 

දැනගැ:ෙZ අY0ය# ජනතාවට 05ෙS නැහැ. ෙක�ෙහ. ෙහ� 

ෙත�ර�� දැනෙගන ජනතාව හඬ නැ·වා නZ, ඔ�. මරා දැ�වා. 

මාධ+ වා4තාක�ව. 44 ෙදෙන} පl eය ආS�ව කාලෙT 

මරලා දැZමා.  
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ඒ mතර# ෙන�ෙවY. එදා අ��දහ. � ගණන &යා *ම 

කර.න බැහැ; පහර කෑ ගණන &යා *ම කර.න බැහැ. ඒ වාෙ� 

ත��වය# �ළ තමY පl eය කාලෙT කටX� කෙළz. න�� අ	 

ජනතාවට අවශ+ *දහස ලබා ' 0ෙබනවා. අ=ලස් ග.න.ට සහ 

ôෂණ කර.න.ට ද§වZ 'ම mතර# ෙන�ව එවැ* 

වාතාවරණය# ඇ0 ෙන� මට කටX� කර.න අවශ+ *දහස, 

ය.�ණය පවා *4මාණය කර 0ෙබනවා. ෙම�' අප ද&න 

mෙශzෂ ෙදය# 0ෙබනවා. ඒ හදc අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙව� සාමාrකය. ප� කර.න 

ජනා�ප0වරයාට බැහැ. එ� සාමාrකය. ප� කර.න 

අxාමාත+වරයාට බැහැ. එ� සාමාrකය. ප� කර.න mෂයය 

භාර අමාත+වරයාට බැහැ. එය� කර.න ඕනෑ ආS�Ïම 

ව+වස්ථා සභාව m9.. ඒක සව්ාaන සභාව#; ස්වාaන කD�ව#. 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK 
සාමාrකය. පවා එම සභාව ම�. ප� කරන ය.�ණය 

*4මාණය කරලාY 0ෙබ.ෙ..  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ	 අ�කරණ ෙසzවා 

ෙක�Dෂ. සභාව *4මාණය කළා. ෙම�කද, එදා ජනතාවට 

mශ්වාසය# 05ෙS නැහැ, අ�කරණය ගැන.                     

ඒ mතර# ෙන�ෙවY, අ	 ජා0ක ෙප�qස් ෙක�Dෂ. සභාව 

*4මාණය  කළා. ෙම�කද, එදා ෙප��9 ෙ8ශපාලන කා4යාල 

බවට ප�ෙවලාY 05ෙS. ෙප��9ය කරන ෙ8 හ2Y &යලා එදා 

රෙ{ ජනතාවට mශ්වාසය# 05ෙS නැහැ. න�� අද එම 

*ලධා2.ට ස්වාaනව, තම.ෙ� හෘද සා#Uය අ@ව කටX� 

කර.න c�ව. වාතාවරණය අ	 ලබා �.නා. ඒ වාෙ�ම, 

mගණන ෙසzවා  ෙක�Dෂ. සභාව අ	 ඇ0 කළා. ඒ අ@ව *දහෙසz 

රාජ+ Lල+ mයදZ 9ය=ලම අa#ෂණය &�මට, *යාමනය 

&�මට අවස්ථාව ලබා �.නා. Q ලංකා මානව �DකZ ෙක�Dෂ. 

සභාව ඇ0 කළා. ඒ �7. ජනතාවට *දහෙසz තම.ෙ� ආගZ 

ඇද�මට, ජනතාවට *දහෙසz කථා &�මට, ජනතාවට *දහෙසz 

අදහස් yකාශ &�මට අවකාශය ලබා �.නා. ඒ වාෙ�ම 

yසZපාදන ෙක�Dෂ. සභාව අ	 ඇ0 කළා. ඒ අ@ව ෙZ රෙ{ 

mmධ ෙක�.�ා� කටX� &�ෙZ' ෙට.ඩ4 Ïමය අ@ගමනය 

කරD. ෙ8ශපාලන අතෙක�� ෙන�  කටX� කර.න අවස්ථාව 

ජනතාවට �D කර �.නා. අ	 ෙමවැ* ය.�ණය# *4මාණය 

කර �.නා.  

පl eය කාලෙT අ	 ජනතාවට &Kවා �	ය= 10,000&. 

ප� වැ� කරනවාය &යලා. ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*,  

වසර 2020 වන mට රාජ+ ෙසzවකයාෙ� ප�ය �	ය= 10,000&. 

ෙන�ෙවY, දැ. ලබන ප�ය වාෙ� ෙද�ණය&. වැ� වන m�යට 

ඒ ය.�ණය *4මාණය කර 0ෙබනවා. එතෙක�ට ඒ අයෙ� 

m¶ාම පා2ෙත�Uකය 05ණා වාෙ� ෙද�ණය# ෙවනවා; m¶ාම 

වැ�ප 05ණා වාෙ� ෙද�ණය# ෙවනවා. ඒ mතර# ෙන�ෙවY, 

අ	 සමෘ8�ලාÐයාෙ� සහනාධාරය ෙද�ණ කළා.  

mෙශzෂෙය.ම පl eය  කාලෙT �f ôෂණය, වංචාව, අ=ලස 

*සා ෙZ රෙ{ ය.�ණය කඩාෙගන වැ×ම �7. අ�ංසක ��ප� 

ජනතාව මත බර පැට�ණ *සා තමY අ	 ඒවා කර.න ෙහz� 

�ෙS.  ඒ *සාම තමY ෙZ ආS�ව ආවාට පlව ෙමවැ* |යා 

මා4ග ග�ෙ�. Óස=, ෙපü=, ÎDෙත=, ගෑස් වාෙ� ෙ8ව=ප, 

&2	t වාෙ� අත+වශ+ ආහාර Íව+වල Dල අ� කළා. 

සමෘ8�ලාÐයාට ෙදන 'මනාව ෙද�ණ කළා. ඒ කාලෙT ලංගම 

ෙසzවකයාට ප� ෙගKෙK නැහැ. අ	 ඒ අයෙ� ප� ෙගKවා; 

පා2ෙත�Uක 'මනා ෙගKවා. අ	 ෙZ 9ය� කටX� කළා.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ=ලස, දSඩ :0 සංxහය 

යටෙ� ද§වZ ලැ�ය X� වරද# ෙලස :0ගත කෙළz ýතාන+ 

යට� mrත සමෙTY. 1833' තමY අ=ලස් ගැ:ම, ද§වZ ලැ�ය 

X� වරද# m�යට ෙZ රෙ{ :0ගත කෙළz. 1954' අ=ලස් පනත 

Q ලංකාෙK :0ගත  ම ම�. 1958 අංක 40 දරන පනත යටෙ� 

අ=ලස් ෙදපා4තෙZ.�ව Q ලංකාව �ළ ස්ථා	ත &�මට 

හැ&යාව ලැ5ණා. 1974 අංක 19 දරන පන ෙ� m�mධාන අ@ව 

අ=ලස් වැ]C සZබ.ධෙය. න� පවරන ෙලස mධානය &�ම 

සඳහා ෙමම ෙක�Dෂ. සභාව 	�ෙටKවා.  ෙමම ෙක�Dෂ. සභාව 

	�ෙටKවාට පl eය කාලය �ළ එය අක4මන+ ෙවලා 05f 

*සා, එයට හ2හැt සාමාrකය. ප� කර ග.න බැ2 ම *සා 

රෙ{ ôෂණය, වංචාව ඉහවහා e�=ලා 05ණා. ඒ *සා තමY අද 

අපට ඒ පK ෙගව.න 98ධ ෙවලා 0ෙබ.ෙ..  සමහර අයෙ� 

ස=q 0ෙබ.ෙ. 	ටරටවල. ණය ග�තාය &Kවාට, ඒ ණය 

ලංකාවට ඇm=ලා නැහැ. ඒවා 	ටරටවල බැං}වල 

තැ.ප�ෙවලා 0ෙබනවා. ෙZවා ෙස�ය.න eයාම 	ටරටවලට 

ඇ�q ගැ´ෙZ හැ&යාව ෙම�ක#ද &යන yශ්නය අපට 

0ෙබනවා. ඒ *සා ෙZවා ගැන කටX� කර.න mෙශzෂ ෙප�qස් 

ඒකක 	��ව.න අපට 98ධ �ණා. ෙමවැ* yශ්න mසඳා 

ග.නවා වාෙ�ම ව4තමානෙT එවැ* yශ්න නැවත ඇ0 ම 

වැළැ# ම සඳහා ඒවා ගැන ෙස�ය.න බල.න, yශ්න කර.න  

ෙක�� කD�ව වාෙ�  කD�වල බලය අ	 mප#ෂයට භාර �.නා. 

පl eය කාලෙT  ඒවා 05ෙS රජෙT �ෛත¸ ඇම0වරය} 

යටෙ�Y. න�� ඒවාෙT සභාප0කම mප#ෂයට භාර 'ලා 

රජෙය. yශ්න &�ෙZ හැ&යාව ඇ0 කළා. පා4qෙZ.� 

ම.�ව�.ට ග� අගමැ0�මාෙග. ඍúව yශ්න &�ෙZ 

හැ&යාව අ	 ලබා �.නා.  ඒ වාෙ�ම 1975 අංක 1 දරන ව�කZ 

බැරකZ yකාශ &�ෙZ පනත යටෙ� අ=ලස් ෙහ� ôෂණ  ෙච�දනා 

mම4ශනය &�ෙZ ෙක�Dෂ. සභාව ඇ0 �ණා.  

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ�මාට ෙව. කළ කාලය නZ අවසානY. 

 
ග, අg8 මා�නLෙප,ම මහතා 
(மா��மி� அஜி$ மா�ன>ெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අවසාන වශෙය. මම 

&යනවා, අ=ල9.  හා ôෂණෙය.  ෙත�ර රට# *4මාණය &�ම 

සඳහා :0ෙය. ද§වZ ප�fවනවා වාෙ�ම, ඒ සඳහා අවශ+ 

ය.�ණය ෙZ රට �ළ ස්ථා	ත &�ම ම�., අනාගතෙT යහප� 

රට# �� මට අවකාශය *4මාණය &�ම �ප. පරZපරාවට 

පවා සැන9=ල# ව@ ඇතැY mශව්ාස කරD. මම *හඩ ෙවනවා.  

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
�ළඟට, ග� අ@ර Cසානායක මැ0�මා. 

 
[අ.භා. 3.03] 
 

ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙZ අවස්ථාව ලබා 'ම 

	7බඳව ඔබ�මාට ෙබෙහm.ම ස්�0ව.ත ෙවනවා. මම දැ. 

yශ්න &�පය# ඉC2ප� කර.නට ලෑස්0Y. අෙ� රෙ{ ඛ*ජ 

ෙත= m}ණන ආයතන ෙදක# 0ෙබනවා.  ඒ Lanka IOC සහ 

ෙත= සංස්ථාව. එY. Lanka IOC එක ලාභ ලබනවා; ෙත= 

සංස්ථාව� ලාභ ලබනවා. අෙ� රෙ{ yවාහනයට ෙපg8ගqක 

අංශය සZබ.ධ ෙවනවා. ෙපg8ගqක බස් රථ �Dය. ලාභ 

ලබනවා. න�� SLTB එක පා� ලබනවා. අෙ� රෙ{ 

225 226 



පා4qෙZ.�ව 

ෙවෙළඳෙප�ළට ෙපg8ගqක අංශෙT supermarkets සZබ.ධ 

ෙවනවා. ඔ�. ලාභ ලබනවා; සෙත�ස පා� ලබනවා. අෙ� රෙ{ 

මාධ+ #ෙෂz�ෙT åපවා�: නාqකා 0ෙබනවා. ඒ åපවා�: 

නාqකාවq. ෙපg8ගqක åපවා�: නාqකා ලාභ ලබනවා. 

න��, ආS�ෙK åපවා�: නාqකා පා� ලබනවා. අෙ� රෙ{ 

වරාය කටX�වල ෙපg8ගqක ජැt 0ෙබනවා. ඒ ෙපg8ගqක 

ජැtය ලාභ ලබනවා. න��, සමස්ත ෙලස ග�ෙත�� ආS�ෙK 

වරාය පා� ලබනවා. ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, එම *සා 

ෙමතැන 9� ෙවලා 0ෙබන yධානම ෙ8 තමY, අකා4ය#ෂමතාව, 

-.� ගැ:ෙZ �බලතාව, අ=ලස සහ ôෂණය. ෙZ අ=ලස සහ 

ôෂණය මැඩ පැවැ� ම ෙව@ෙව. yධානම ආයතනය# ෙලස 

තමY 'අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව' 

	��වා 0ෙබ.ෙ.. දහනව වන ආS�Ïම ව+වස්ථා 

සංෙශ�ධනෙT' අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. 

සභාව සZබ.ධෙය. ඉතා වැදග� සංෙශ�ධනය# ඇ�� කළා.  

ඒ අ@ව දහනව වන ආS�Ïම ව+වස්ථා සංෙශ�ධෙT "VIIඅ 

ප2Çෙ�දෙT 41ආ.(6) යටෙ� ෙමෙසz සඳහ. වනවා: 

"මැ0වරණ ෙක�Dෂ. සභාව හැර ෙZ ව+වසථ්ාෙK උපෙ=ඛනෙT 

සඳහ. අ. 9ය� ෙක�Dෂ. සභා පා4qෙZ.�වට වග&ව X�ෙ� ය. 

	7�� 'මට බැ� 9tය X�ෙ� ය."  

ඒ &ය.ෙ. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. 

සභාව� පා4qෙZ.�වට වග&ව X�Y, ඒ වාෙ�ම එම ෙක�Dෂ. 

සභාව පා4qෙZ.�වට 	7�� 'මට බැ� 9tනවා. ග� 

*ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, පl eය 2016 අ��8ෙ8 

ෙන�වැZබ4 මාසෙT 24ෙව* දා තමY, අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK එෙත# 9t අධ+#ෂ 

ජනරා=�Dය � C=�#U ඩයස් මහ�Dය ඉව� ෙක�ට ෙZ නව 

අධ+#ෂ ජනරා=�මා ප� කර@ ලබ.ෙ..  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, �ටc අධ+#ෂ 

ජනරා=�Dය යටෙ� ආS�ව ව4තමානෙT *ෙය�ජනය කරන 

අමාත+වරෙය}ට m�8ධව න�ව# පැවå බව මා ඉතා වග 

^ෙම. &යනවා. ෆ�9 රාජ+ ඇම0�මා� ද.නවා ඇ0, අ=ලස් 

ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව m9. එ# 

අමාත+වරෙය}ට m�8ධව න�ව# පැව�වා, තව අමාත+ව� 

0ෙදෙන} 	7බඳව ප�#ෂණ කටX� 9� කරD. 05f බව.  ඒ 
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ෙමෙහය ව.ෙ.�, අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාෙK *ලධා2. මා� කර.ෙ.�, ôෂණ ම4දන 

කD� ෙ=කZ කා4යාලය වසා දම.ෙ.� ෙම�ක# ෙව@ෙව.ද? 

ôUතය.ට ද§වZ ලබා 'ම ෙව@ෙව.ද? නැහැ. ත�.නා.ෙසzලා 

ôUතය. ආර#ෂා කරනවා පමණ# ෙන�ෙවY, ôUත  පාලනය# 

බවට ප�ෙවලා 0ෙබනවා. වංචාව.ට හ�= ෙවÇච ෙZ ඉC2 

ෙපළ අl.වල 9tන ඇම0ව�.ෙ� නZ ගZ ස�තව මට  

&ය.න c�ව.. [බාධා &�ම#] ර.ජ. රාමනායක *ෙය�ජ+ 

ඇම0වරයා මෙග. අහනවා, "ඒ ක�ද?" &යලා. මම ඔබ�මාට 

ෙZ කාරණා ගැන &ය.නZ. මහාමා4ග අමාත+වරයාෙ� 

ව+ාපෘ0 Cහා බල.න. ඒවා ෙපෙන.ෙ. නැ8ද? මෙග. ර.ජ. 

රාමනායක *ෙය�ජ+ ඇම0වරයා අහනවා, "ක�ද?" &යලා. රm 

ක�ණානායකෙ� yාෙඩ� ග@-ෙද@ව 	7බඳව අහ.න &යා මා 

&යනවා. මෙග. ර.ජ. රාමනායක අහනවා, "ඒ ක�ද?"  

&යලා. xා�ය ආ4�කය 	7බඳ අමාත+වරයා m9. 9� කළ 

හර# ෙබ'ම ගැන අහ.න. ත�.නා.ෙසz ඔතැන වා� ෙවලා 

ඉ.ෙ. ෙක�ෙහ�මද &යලා &ය.න මම ද.ෙ. නැහැ, ර.ජ. 

රාමනායක *ෙය�ජ+ ඇම0�ම*. ෙහ��. එ#ක වා�  ම� 

ෙහ��. ආර#ෂා &�ම# බව ඔබ�මා මතක තබා ග.න. 

ර.ජ. රාමනායක *ෙය�ජ+ අමාත+වරයා ෙZ ගැන මෙග. 

අහc *සාY මම ෙZවා &ය.ෙ..  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, බැ�Zකර ග@-ෙද@ව 

ආර#ෂා කළ ෙකනා ක�ද? අxාමාත+වරයා. ෙවන ක�ද? ග� 

*ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙZ ආS�ව ôUතය.ට ද§වZ 'ම 

ෙන�ව, ôUතය.ෙග. ගහන ෙවÇච පාලනය# බවට ප�   

0ෙබනවා. ôUතය.ෙග. ගහන ෙවÇච පාලනය# m9. තමY 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව 

අක4මණ+ කර.ෙ.; ôUතය.ෙග. ගහන ෙවÇච පාලනය# 

m9. තමY ෙප�qස් ෙදපා4තෙZ.�ව අක4මණ+ කර.ෙ.; 

ôUතය.ෙග. ගහන ෙවÇච පාලනය# m9. තමY :0ප0 

ෙදපා4තෙZ.�ව අක4මණ+ කර.ෙ.; ôUතය.ෙග. ගහන 

ෙවÇච පාලනය# m9. තමY ôෂණ ම4දන කD� ෙ=කZ 

කා4යාලය අෙහ�9 කර දම.ෙ.. ඒ *සා තව�රට� ෙZ රෙ{ 

වංච*කය.ට, ôUතය.ට ද§වZ ලබා 'ෙZ සදාචාරා�මක 

අY0ය ත�.නා.ෙසzලාට නැහැ.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙහ�ෙර}ට ද§වZ ලබා 

ෙද.න c�ව.කම 0ෙබ.ෙ. ෙහ�ෙර# ෙන�ෙවන 

ෙකෙන}ටY. ෙහ�ෙර# ෙක�ෙහ�මද තව� ෙහ�ෙර}ට ද§වZ 

ලබා ෙද.ෙ.? ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙහ�ෙර}ට 

ද§වZ 'මට නZ වැදග�ම සාධකය තමY ෙහ�රකZ ෙන�කර 

9×ම. තම. ෙහ�රකZ කරD. තව ෙහ�ෙර}ට ද§වZ ලබා 'ම 

සඳහා ෙZ ආS�ෙව. අ	  පාලනය# බලාෙප�ෙර��� mය 

X�ද?  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ��ම*.ම 

වංච*කය.ෙග., ෙහ��.ෙග. ගහන ෙවÇච පාලනය# ෙZ 

රෙ{ ෙග�ඩ නැ�ලා 0ෙබනවා. ඊට අදාළව 0ෙබන ආයතන 

��ම*.ම අක4මණ+ කරD. 0ෙබනවා. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව ෙZ කාරණා ෙව@ෙව. වග 

&ය.න,  	7�� ලබා ෙද.න පා4qෙZ.�වට බැ� 9tනවා. 

2016 ෙන�වැZබ4 මාසෙT 24 වැ*දා වනෙක�ට අවස.   05f 

පැD²q yමාණය ෙක�Çචරද? ප�#ෂණ කවර ආකාරය&. 

05ණාද,  ඉ. පlව න� ^ය# ෙග�@ කළාද &යලා මම 

දැනග.න කැමැ0Y. ෙZ 9ය=ල අ� හ2D., ෙZ 9ය� ආයතන 

�4වල කරD. 0ෙබන පාලනය# 0ෙබනවා. එවැ* පාලනය# 

තබාෙගන අපට ඇm=ලා &යනවා, "අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා=වරයාෙ� වැ�� 

වැ� කරලා ෙද.න" &යලා. වැ�� වැ� කර.න අවශ+ නZ ඒ 

වැ�පට අ@ව වැඩ කර.න. එෙසz නැ0ව ෙZ පා4qෙZ.�ව 

m9.  වැ�� වැ� &�ෙම. ඇ0 ඵලය }ම#ද &යලා mමසD. 

මම මෙ� කථාව අවස. කරනවා, ග� *ෙය�ජ+ 

කථානායක�ම*. ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y. 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළඟට, (ආචා4ය) හ4ෂ ද 9=වා *ෙය�ජ+ ඇම0�මාට තමY 

කථා කර.න අවස්ථාව 0ෙබ.ෙ.. න�� වාlෙ8ව 

නානාය#කාර මැ0�මා එ�මාෙග. ඉ=�ම# කරලා 0ෙබනවා.  

ඒ අ@ව වාlෙ8ව නානාය#කාර ම.��මාට කථා &�ම සඳහා 

අවස්ථාව ලබා 'මට එ�මා එකඟ ෙවලා 0ෙබනවා. 
 

[අ.භා. 3.13] 
 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, පළ�ෙව.ම අ=ලස් ෙහ� 

ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ 

ජනරා=වරයාෙ� වැ�� වැ� &�මට අපෙ� එකඟතාව පළ 

&�මට අ	 කැමැ0Y.  එයට ෙහz�ව, ග� අ@ර }මාර Cසානායක 

ම.��මාෙ� බලව� ව4ණනාවට පා� � C=�#U ඩයස ්

mÏම9ංහ මහ�Dයෙ� දඩය#කාර Xගෙය. පl ව4තමාන 

අධ+#ෂ ජනරා=�මා නැවත� එම ෙක�DසෙZ  ෙගgරවය ඇ0 

කර 0ෙබනවා. 

"දඩය#කාර Xගය" &යන එෙ# ෙ��ම තම.ෙ� 

ෙ8ශපාලන m�8ධවා'. දඩයZ &�මY. වැරCකාරයාද, 

*වැරCකාරයාද, සැකක�වාද, නැ8ද &යන ඔ#ෙක�ම 

පැ�ත&. 0යලා "ෙ8ශපාලන m�8ධවාCයා" &යන එක �= 

කරෙගනY - ඒක තමY yධාන කාරණය - කටX� ආරZභ කෙළz. 

අ.න ඒකට තමY ෙ8ශපාලන m�8ධවා'. දඩයම - witch-hunt 

- &යා &ය.ෙ.. ඒ දඩයම 	7බඳව එ�Dය ඉතා ෙල�} 

ද#ෂතාව# දැ�වා. ඒ *සා එ�Dයට m�8ධව හැම පැ�ෙත.ම 

mෙර�ධතා ආවා. ඒ mෙර�ධතා *සා එ�Dය එම äරෙය. ඉව� 

කර.නට ෙය�ණා. ඒක 9� �f ෙහ�ඳ ෙදය#.  
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පා4qෙZ.�ව 

අද අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව 

ෙ8ශපාලන m�8ධවා'. දඩයZ කරනවාය &යලා ෙච�දනාව# 

නැහැ. කාටහ2 m�8ධව යZ &9 ෙච�දනාව# 0ෙබනවා නZ, 

නැ�නZ යZ &9 සැකය#, ෙත�ර�ර# 0ෙබනවා නZ, ඒ මත ඒ 

c8ගලයාට m�8ධව |යා කරෙගන යාම ගැන ක��ව� m�8ධ 

ව.ෙ. නැහැ. න�� ෙ8ශපාලන m�8ධවා'කම# �= කරෙගන 

එය කළාම, ඒක දඩයම# බවට ප� ෙවනවා. ව4තමාන අධ+#ෂ 

ජනරා=�මා එම ආයතනයට නැවත� ෙගgරව:ය නාමය# ලබා 
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ෙත�ර�� ඉC2ප� කරනවා. මට  එවා 05f උ�තරෙT "ඔබට 
ෙZක දැන ග.න අY0ය# නැහැ; ඒක අෙ� අÐමතය" &යලා 

සඳහ.   05ණා. ඒකද, අපට ලැෙබ.න ඕනෑ 	7�ර? අ	ට ඒ 

ගැන දැන ග.න අY0ය# නැ8ද? &9යZ � සාධාරණ ෙහz� උඩ 

-කා�න ස්ථාන මා� අ@ව, 0ෙබ.නා � සාමාන+ වැඩ 	7ෙවළ 

අ@ව- ෙZ මා�ව කළා; එෙහම නැ�නZ ෙම.න ෙZ mෙශzෂ 

ෙහz� උඩ එය කළා &යලා අපට &ය.න බැ2ද? ඒක මම 

	7ග.නවාද, නැ8ද &යන එක ෙවනම කාරණය#. න�� එය 

^මට එම ෙක�Dසමට X�කම# නැ8ද?  

මම ෙZ &ය.ෙ. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාව ගැන ෙන�ෙවY. අෙ� අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�DසෙZ *ලධා2 මහ�ව�.ට ෙන�ෙවY, 

මම ෙZ ෙච�දනාව කර.ෙ.. එ� සභාප0�මා ඇ�� අෙන# 

අයට ෙන�ෙවY, ෙZ ෙච�දනාව කර.ෙ.. ෙවන� ෙක�Dසම# 

ගැනY මම ෙZ &ය.ෙ.. න�� ෙZ පා4qෙZ.�වට 0ෙබන 
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අY0ය, පා4qෙZ.�ෙK ම.�ව�.ට 0ෙබන අY0ය ගැනY 

මම ෙZ කථා කර.ෙ..  

ෙZ පා4qෙZ.�ෙK ආං`ක අa#ෂණ කD� 0ෙබනවා. ග� 

*ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�DසෙZ කටX� ගැන mපරZ කර.න අ	ට ආං`ක 

අa#ෂණ කD�ව# අවශ+ නැ8ද? 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK 

yග0ය ගැන දැනග.නට පා4qෙZ.�වට, අපට ආං`ක 

අa#ෂණ කාරක සභාව# අවශ+ නැ8ද? එෙහම ආං`ක 

අa#ෂණ කාරක සභාව# නැහැ &යලාY මම ෙ��Z ෙගන 

0ෙබ.ෙ.. අදාළ අමාත+ාංශෙT ආං`ක අa#ෂණ කාරක සභා 

0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම mmධ ෙක�Dෂ. සභා 0ෙබනවා. ඒ 

ෙක�Dෂ. සභා ස්වාaන  ෙක�Dෂ. සභා. එම *සා ෙZ ස්වාaන 

ෙක�Dෂ. සභා ගැන අපට mපරZ කර.නට- 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

දැනට 0ෙබ.ෙ. මාස හයකට සැරය# පා4qෙZ.�වට 

වා4තාව# 'ම පමණY ෙ.ද, ග� ම.��මා? 

 
ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එÇචරY 0ෙබ.ෙ.. ඒ ෙක�Dෂ. සභා වා4තාව# ෙදනවා. ඒ 

වා4තාව අ	 සාකÇඡා කරනවා; එÇචරY. එෙහම නැ0ව අපට 

mපරZ &�ම සඳහා ආං`ක අa#ෂණ කාරක සභාව# නැහැ. 

එෙහම 0�ය X�Y &යලාY මම &ය.ෙ.. එතෙක�ට අ	 

ක��� ෙZ සභාවට ආවාම ෙන�ද.නා ත��වයට ප� ෙව.ෙ. 

නැහැ. ඒ කD�වලට සZබ.ධ ම.�ව�. අෙ� ප#ෂෙT� 

ඉ.නවා. ඒ අය ඒ කD�වලට e�=ලා ඒ ගැන mපරZ කරලා 

දැනෙගන අපට &යනවා. එම *සා මම �තනවා එවැ* 	යවර# 

ගැ:ම ෙහ�ඳY &යලා.  

mෙශzෂෙය.ම ස්වාaන ෙක�Dෂ. සභා ෙZ වන mට ද#වා 
0ෙබන ආක=පය ෙZ පා4qෙZ.�ෙK  ස්ෛව�භාවයට සහ 
උ�ත�තරභාවයට එතරZ ගැළෙප.ෙ. නැහැ. ඒ අ@ව 
පා4qෙZ.�වට වඩා ඒ ෙක�Dෂ. සභා උ�ත�තරY &යලා 
මතය# සමහර mට ඒ අය අතෙ4 0ෙබ.නට c�ව.. මම ෙZ 
සZබ.ධෙය. *ශ්Èත ක�f දැ# ම# පlව කරනවා. 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, මම ච.�කා 
බSඩාරනායක }මාර�ංග මහ�Dයට m�8ධව අ=ලස ් ෙහ� 
ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට සහ Lල+ අපරාධ 
mම4ශන අංශයට පැD²=ල# කළා.  

 

ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ�මා පා4qෙZ.�වටද පැD²=ල කර.න ය.ෙ.? 
 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇ�ෙS නැහැ ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*. ෙZ දවස්වල 

මම මහ� වයෙසz, නැත මෙ�- 
 

ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙහ�ඳY, කථාව කරෙගන ය.න. 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වරාෙT ඉඩZ ලංකා මැරY. ස4mස් සමාගමට ෙන�DලෙT 

ලබා 'ම ගැන�, ඉතාම අ� �දලකට ෙත=  ටැං& m&�ෙZ 

ජාවාරම ගැන� මම ච.�කා බSඩාරනායක }මාර�ංග 

මහ�Dයට m�8ධව l�Z උසාmෙT න�ව# දැZමා. ඒ න�ෙK' 

l�Z උසාmය ෙක7.ම -.� කළා ඒක වංච*ක ග@ - ෙද@ව# 

&යලා. ඒෙ# වගඋ�තරකා2යක �ෙS, m�0කා2යක �ෙS 

ච.�කා බSඩාරනායක }මාර�ංග මහ�Dය. ඉ. පlව ඒ ග@ - 

ෙද@ව අවලං� කළා. අවලං� කරලා l�Z උසාmය &Kවා, "ෙZ 

වගඋ�තරක�ව. සZබ.ධෙය. වැ��ර ප�#ෂණ කළ X�Y. 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ කටX� 9�   0ෙÀ දැY &යා ෙස�යා 

බල.න." &යලා. අපරාධ ප�#ෂණ ෙදපා4තෙZ.�වට &Kවා, 

"ෙZ පl පස වංච*ක |යාකා��වය# 0ෙÀ දැY &යා ෙස�යා 

බැ�මට ප�#ෂා කර.න." &යලා. ෙම�කද, අෙ� පැD²=ල 

�ෙS ෙZක වංච*ක ග@ - ෙද@ව# &යන එකY. l�Z 

උසාmයට Lqක අY0වා9කZ න�ව# යටෙ� c�ව. ව.ෙ. 

ෙZක වංච*ක ග@  - ෙද@ව#, ෙZ *සා ආS�වට ෙල�} 

අලාභය# 9�ෙවලා 0ෙබනවා, එම *සා ඒ ග@ - ෙද@ව 

අවලං�Y &ය.නට පමණY. ඉ. පlව අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට� ඒ *ෙය�ගයම කළා. න� 

-.�ෙව. පlව ඊළඟ Cනයක ෙ¶zෂ්ඨා�කරණෙT න�ව කැඳවන 

Cනයක අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව�, 

අපරාධ ප�#ෂණ ෙදපා4තෙZ.�ව� ෙ¶zෂ්ඨා�කරණයට වා4තා 

කළා දැ. අ	 ප�#ෂණ කරෙගන යනවා &යලා. ඉ. පlව 

අ��� පහ# ගතෙවලා� ඒ ගැන ෙම�}� �ෙS නැ0 තැන 

තමY මම ෙZ පැD²=ල අ=ලස ්ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාවට e�. ෙද.ෙ.. ඉ. පlව l�Z උසාmයට 

වැ��ර වා4තාව# �.ෙන� නැහැ. මම ෙZ පැD²=ල e�. 

�.නාට පlව මට 	7�ර# එනවා ෙZක අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට අදාළ mෂය# ෙන�ෙවY 

&යලා. දැ. මට ෙZක ෙ�ෙර.ෙ. නැහැ. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට එ.න &යලා l�Z උසාmය 

*යම කරනවා, ෙZ ගැන වැ��ර mභාගය# පව�ව.න. 

"ෙZක වංච*ක ග@-ෙද@ව#. ආS�වට අලාභය# 9� 

ෙවලා 0ෙබනවා. එම *සා මම ෙZ ග@ෙද@ව අවලං� කරනවා." 

&යලා ෙZ න�ෙK -.�ව# ලබා 'ලා 0ෙබනවා. ෙZ ග@ෙද@ව 

පlපස 05f අ=ලස, ôෂණය ෙහ� වංචාව 	7බඳව mභාග 

කර.නය &යලා තමY *ෙය�ග කෙළz. එම *ෙය�ගය අ@ව ඒ 

m*ශ්චයකාර�මා ඉ.න�� වා4තා &�Z කරලා, ඉ. පlව ඒක 

මඟ හැ2යා.  ෙZ ගැන අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාව ග.නා 	යවර ෙම�ක#ද &යලා අද මම 

අහනවා. මෑත'� මම q	ය# යැKවා. අපරාධ ප�#ෂණ 

ෙදපා4තෙZ.�වට නැවත මත# &�ම# කළා . ඒක කෙළz වැ� 

ෙහ�ඳට. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dසමට� එම 

q	ෙT 	ටපත# යැKවා &යලා මට මතකY. ෙමපමණ '4ඝ 

කාලය# -අ��� 6#, 7#- ගත ෙවලා 0ෙබනවා.  �ටc 

ජනා�ප0ව2ය වගඋ�තරකා2ය � න�වක වංච*ක ග@-

ෙද@ව# 05ණා &යලා ෙZ වන mට l�Z උසාmය -.�ව# ලබා 

'ලා 0ෙබනවා. එ�Dයට ෙව�ට4ස් එw න�ෙK' ෙග ම# 

කර.න� *යම �ණා. ෙZක තව� න�ව#. මට එ�Dය සමඟ 

ෙපg8ගqක m�8ධ�වය# නැහැ. මම අහ.ෙ. ඉහළ තැ.වලට 

යනෙක�ට අ=ලස් ෙහ� ôෂණ mම4ශන ෙච�දනා ෙක�Dසම එ.න 

එ.න }ඩා ෙවනවාද &යලාY. තන�ර, c8ගලයා ඉහළ 

 යනෙක�ට අ=ලස් ෙහ� ôෂණ mම4ශන   ෙච�දනා ෙක�DසෙZ 

බලය එ.න එ.න අ� ෙවනවාද? ෙම.න ෙZක  yධාන 

yශ්නය# හැtයට අ	 අද ම� කළ X�ව 0ෙබනවා. ෙමවැ* 

පැD²q ගණනාව# අද මා ස�ව 0ෙබනවා. එ#ෙක� ෙZ 
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පා4qෙZ.�ව 

පැD²q ගැන වැඩ කර.ෙ. නැහැ. එෙහම නැ�නZ ෙZ 

පැD²q වැ]CY, ෙබ��Y &යලා පැD²qක�ව.ට m�8ධවY 

වැඩ කර.ෙ.. ෙZ ෙදෙක. ඕනෑ එක# කර.න c�ව.. 

ෙKලාව නැ0 *සා පැD²q ලැYස්�ව Cගටම &යව.න මම 

කැමැ0 නැහැ. න��, මම දළ වශෙය. &යාෙගන ය.නZ. ෙZ 

හැම එකකම Lqක yකාශය ග�තා. Lqක yකාශය ගැ:ම ගැන 

අ�� අධ+#ෂ ජනරා=වරයාට ස්�0Y. න��, ඊට පlව ෙZ 

න�වලට ෙම�කද �ෙS &යලා අ	 දැන ග.න කැමැ0Y. ෙZක 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ mම4ශන ෙච�දනා ෙක�Dෂ. සභාවට අY0 

රාජකා2ය#. ඒ වාෙ�ම පැD²qක�ට  උන.�ව# 0ෙබනවා.   

තම.ෙ� පැD²=ලට ෙම�නවාද �ෙS &යලා දැන ග.න 

පැD²qක� උන.�Y. එම *සා එ� yග0ය 	7බඳ දැ@ව� 

 මට ෙZ පා4qෙZ.�වට, ඒ වාෙ�ම පැD²qක�  

පා4qෙZ.� ම.�වරෙය# නZ  ඔ�ට අY0ය# 0�ය X�Y 

&යලා මම mශ්වාස කරනවා. බැ�Zකරය හරහා 9� �f මහ 

බැං} ෙප�q මංෙක�=ලය මම මත# කරනවා. yාෙඩ� සහ 

ෙබ.ස් රථ ගණනාව#  *යDත බ� �දල අවලං� කරලා, අ� බ� 

�දලකට ෙ4�ෙව. 	ට කළා. එයට ෙහz� � පl �ම අ@ව 

ෙක�f පැD²=ල. 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබ�මාෙ� කාලය අවස. ෙKෙගන එනවා.  

Hon. Member, you are running out of time.  
 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I will finish quickly.    

ඊළඟට, මහෙප�ළ අර�දල 	7බඳ පැD²=ල; mෙ8ශ ]&යා 
*X#0 කා4යාංශෙT ර#ෂණයකට ෙග� �දල ගැන කරc 
පැD²=ල;  අගමැ0, ච2ත, ක�4 හා¸Z ආ'. සZබ.ධ කර 
ෙගන �ව. යානා 	7බඳව අෙ� ම.�ව� කරc පැD²=ල, �. 
හැ2ස. ඇමැ0�මාෙ�   මග�ය 	7බඳ පැD²=ල, රජයට 
�	ය= Dqයන 6,500# පා� කරD. වාහන කැබq කර ෙග.වා 
නැවත එකලස් &�ෙZ ජාවාරම 	7බඳ පැD²=ල, රාrත ෙසgඛ+ 
ඇමැ0�මාෙ� සZබ.aකරණ ෙ=කZෙ� නාමෙය. නැK අට# 
Dල' ගැ:ම 	7බඳ පැD²=ල, රාrත ඇමැ0�මා ඖෂධ 
සංස්ථාවට ප� කරc |යාකා2 අධ+#ෂවරයාෙ� මස්9නා m9.  
ඇ0 කරc ඖෂධ සමාගම# ම�. රාජ+ ඖෂධ :0ගත 
සංස්ථාවට 	7කා ෙර�ග නාශක ඖෂධ ෙග.වා ඒවාෙT �බලතාව 
	7බඳ  ෛවද+ව�.ෙග. පැD²q ලැ�ම.  

ෙන�ෙර�Çෙච�ෙ= ග= අ·� බලාගාරයට ෙග.වන ලද ග= 
අ·� ෙත�ගය 	7බඳව උසාmයට කරන ලද පැD²=ල� සමඟ 
ෙහ7 � ක�f රා`ය# 0ෙබනවා. ෙZ කාරණය� yකාශ 
කරD. මෙ� කථාව දැ. මා අවස. කර.න කැමැ0Y.  

 

ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ�මාට *යDත කාලය දැ. අවස.. 
 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ�කරණය &Kවා, "ෙZක 

දැ#කාම අ�කරණෙT හෘදය සා#Uය කZපනය ෙවනවා,  අපට 

-.�ව# ෙද.න බැහැ. න�� ෙZක බරපතළ කාරණය#. අ� 

ලංlවකට ෙන�' වැ� ලංlවකට ෙZ ග= අ·� Dල' ගැ:ෙම. 

ෙවÇච අලාභය �qයන ගණන# ෙවනවා" &යලා. න�� ඒ ගැන 

අවසානය ද#වා &9ම ෙස�යා බැ�ම# 9� ෙවලා නැහැ. ෙZ 

ගැන� ක�f ද#වD., අද Cන ෙZ වැ�� වැ� &�ෙZ 

ෙය�ජනාවට අ	 ප#ෂ වන අතර,  අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�DසෙZ yග0ය දැන ගැ:මට පැD²qක�ව.ට හා 

ම.�ව�.ට ඉඩ# ලබා ෙද.නය &යලා ඉ=ලD. මා *හඬ 

ෙවනවා. 
 

ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ග� (ආචා4ය) හ4ෂ ද 9=වා මැ0�මා. 

 

[අ.භා. 3.35] 
 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා (ජාMක &Mප8M හා 
ආ<eක කටf  bෙයBජ� අමාත� මා) (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா - ேதசிய ெகா�ைகக� ம*+� ெபா�ளாதார அ6வ(க� பிரதி அைம/ச�) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, මට කථා &�මට අවස්ථාව 

ලබා 'ම ගැන ඔබ�මාට ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.  

ග� වාlෙ8ව නානාය#කාර මැ0�මා ෙබ�ෙහ� ෙවලාව# 

ෙච�දනා ඉC2ප� කළා. එ�මා ෙන�ෙර�Çෙච�ලෙය. තමY 

කථාව නැවැ��ෙK. ඕනෑ නZ මට� ෙන�ෙර�ÇෙÇලෙය.ම 

කථාව පට. ග.න c�ව.. ෙන�ෙර�Çෙච�ලය 	7බඳව පැD²q 

එක# ෙන�ෙවY, බර ගණන# ඉC2ප� ෙවලා 0ෙබනවා. න�� 

අ��� ගණන# 0ස්ෙසz 9� �f ඒ ෙ8 ගැන අපට ස.ෙත�ෂ 

ෙව.න බැහැ. මම ඒ 	7බඳව ෙමතැන' කථා කර.න දැ. 

බලාෙප�ෙර��� ෙව.ෙ. නැහැ.  

ෙZ ෙගනm� 0ෙබන ෙය�ජනාව කා�නY. අ=ලස් ෙහ� 

ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා= 

ඇ�� එම *ලධා2.ෙ� වැ�� වැ� &�ම 9� කළ X�Y. ඒ 

සඳහා ම.�ව�.ෙ� &9 m�8ධ�වය# නැ0 බව අපට ෙප: 

යනවා.  

අෙ� රට ��ප� රට# හැtයට තවම 0ෙබ.ෙ. අෙ� රට 

ôUත රට# *සාY. We are poor because we are corrupt. ඒක 

තමY ඇ�ත. ôෂණය හැම තැනම 0ෙබනවා. මම එක කාරණය# 

ගැන &ය.න කැමැ0Y. එය මම ෙZ දැ. ��ණ ෙදන yශ්නය#. 

}f yශ්නය# ගැන කථා කරනවා. ග� *ෙය�ජ+ 

කථානායක�ම*, ප#ෂ ෙ»දය# පටලවා ග.න නරකY, ෙZ 

ôෂණය ගැන කථා කරන ෙක�ට. ෙහ�� හැම පාෙට.ම ඉ.නවා. 

හැම පාෙට.ම -rainbow colours වq.ම - ෙහ�� ඉ.නවා. ඒක 

*සා- 
 

ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔබ�ම.ලා ආS�ව ග�ෙ� ෙහ�රකම නැව�වනවා &යලා 

ෙ.? 
 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 ග� ෙල�හා. ර�ව�ෙ� ම.��ම*, ඒ ගැන තමY මම ෙZ 

කථා කර.ෙ.. ඒකY මම &ය.ෙ. ප#ෂ ෙ»දය&. ෙත�රව 
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අ	 ෙහ�� අ=ල.න ඕනෑය &යලා. මම ෙZ &ය.ෙ. දැ. 

9�ෙවන ෙදය# ගැන කථාව#.  

 
ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

දැ. ෙහ�� වැ� ෙවලා. 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙZ දවස්වල }f yශ්නය# 0ෙබනවා. }f yශ්නය ගැන 

ෙබ�ෙහ� mෙKචන එ=ල ෙවනවා. }f ෙගන ය.ෙ. නැහැ, 

}f දා.න තැ. නැහැ. මම *ෙය�ජනය කර.ෙ. ෙZ 

පා4qෙZ.�ව 	�ටලා 0ෙබන ෙක�{ෙ{ yෙ8ශය. ඒක තමY 

මම *ෙය�ජනය කරන ඡ.ද ෙක�{ඨාසය. ෙක�{ෙ{ පැ�ෙ� 

}f yශ්නය ගැන කථා කරන ෙක�ට 2015 

mගණකා�ප0වරයාෙ� වා4තාව ගැන සඳහ. කර.න ඕනෑ. ග� 

*ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, මම කැමැ0Y,  එම වා4තාෙK, 

කZපැ#ට4 06# Dල' ගැ:ම සZබ.ධෙය. සඳහ. වන ෙමම 

	�ව සභාගත* කර.න.  

ෙZ }f ෙගන ය.ෙ. කZපැ#ට4 ය.�වq.. කZපැ#ට4 

ය.� &ය.ෙ. }f ෙල�2වලට. ෙZ }f ෙල�2 ග.න 2014 

ෙදසැZබ4 මාසෙT 20වැ* දා �	ය= 52,920# mයදZ කරලා 

ප�තරවල දැ. ම# පළ කරලා 0ෙබනවා. එ� ෙම.න ෙමෙහම 

&යා 0ෙබන බව ෙමම  mගණන වා4තාෙK සඳහ. වනවා:  

"	7ග� සැපXZක�ව.ෙග. ෙහ� *ෙය�rත සමාගZ ම�. (Brand 

New) වාහන/ය.� Dල' ගැ:ම සඳහා Dල ගණ. කැඳව@ ලැෙÀ." 

න�� mගණකා�ප0වරයා ෙමතැන &යනවා, " 'කZපැ#ට4 

රථ Dල' ගැ:ම' ය.න ෙක�ෙහzව� සඳහ. කරලා නැහැ" 

&යලා. ඒ &ය.ෙ., කZපැ#ට4 රථ ග.නY advertisement 

එක දැZෙZ; හැබැY, ඒෙ# 0ෙබ.ෙ., වාහන හා 

ය.ෙ��පකරණ ග.න &යලාY. 

2015 අෙyz= පළ�වැ* දා �	ය= Dqයන 63# mයදZ 

කරලා එක ආයතනය&. ෙZ ය.� හය අරෙගන 0ෙබනවා. 

2015 ජනා�ප0වරණෙT'  �ටc ජනා�ප0වරයා මා� ෙවලා 

9ය� ෙ8 98ධ �ණා. ග� ෙල�හා. ර�ව�ෙ� ම.��මා &Kවා 

වාෙ� ආS�ව� මා� �ණා. මම ෙZ කථාව &ය.ෙ. ෙම.න 

ෙZ *සාY. 2015 ආS�ව මා� ෙව.න කq. තමY ෙZ 

advertisement එක දා.ෙ.. න��, ෙZ ය.� Dල' ග.ෙ. ෙZ 

ආS�ව කාලෙT'Y. ෙZ කථාෙK' මම ෙප.ව.න උ�සාහ 

කර.ෙ. ඒකY. ෙම�කද �ෙS? සැපXZක�ව. 0ෙදෙන} 

m9. Dල ගණ. ඉC2ප� කර 05ණා. අෙශ�# ෙ=ල.ç, ඉll 

සහ �ෙන�  ව4ගෙT කZපැ#ට4 ෙය�ජනා ෙවලා 05ණා. න��, 

ෙමම වාහන ලංකාවට ෙගන එන ෙ8iය *ෙය�rතය. ෙව.ෙ., 

ලංකා අෙශ�# ෙ=ල.ç සමාගම, ෙට�ෙය�ටා ලංකා සමාගම හා 

සෙත�ස ෙම�ට4ස් ආයතනයY. න��, ෙම��.ෙග. ෙමම ය.� 

Dල' ගැ:මට &9 m�යකට Dල ගණ. කැඳවලා නැහැ. ෙම�කද, 

ඔ�. ද.ෙ. නැහැ, ෙZ Dල ගණ. කැඳවලා 0ෙබ.ෙ. 

"කZපැ#ට4වලට" &යලා. අ.0මට ෙම�දක කෙළz? Third party 

එක&. ෙZ කZපැ#ට4 ය.� ග�තා. ^යදට ග�ෙ�? එක 

කZපැ#ට4 ය.�ය# �	ය= Dqයන 10.5 ගණෙ.Y අරෙගන 

0ෙබ.ෙ.. න��, mගණකා�ප0වරයා ෙZ වා4තාෙව. 

&යනවා, "අ��� එකහමාරකට පස්ෙසz එ�මා quotation call  

කළා; එතෙක�ට එක කZපැ#ටරයක Dල �	ය= Dqයන 6.7Y." 

&යලා. එක කZපැ#ට4 ය.�ය# �	ය= Dqයන 6.7Y, න��, 

ග�ෙ� �	ය= Dqයන 10.5කටY. එතෙක�ට ෙZ කZපැ#ට4 6 

හරහා පමණ# �	ය= Dqයන 23.25ක පා�ව# ෙක�{ෙ{ 

D*l.ට ෙවලා 0ෙබනවා &යලා mගණකා�ප0වරයා &යනවා. 

ආS�ව මා� ෙව.න කq. advertisement දා.ෙ.. ආS�ව 

මා� �ණාට පස්ෙසz තමY ෙZවා ග.ෙ.. ඒ m�යට බලන ෙක�ට 

ෙමතැන 0ෙබ.ෙ. ආS�ෙK yශ්නය# ෙන�ෙවY. ෙමතැන 

0ෙබ.ෙ. ÏමෙKදෙT yශ්නය#. ක�ද ෙZක 	�පස ඉ.ෙ.? 

ෙZ වාෙ� yශ්නයක' ෙ8ශපාලනඥය.ට ඇ�=ල C� කර.න 

හ2 ෙ=9Y. ෙග�ඩා# ෙවලාවට හැෙම�ම &ය.ෙ., "අර 

ෙ8ශපාලනඥයා  ෙහ�රා, ෙZ ෙ8ශපාලනඥයා ෙහ�රා" &යලාY. 

සමහර ෙ8ශපාලනඥය. ෙහ�� තමY. න��, ඇ�තටම බලනවා 

නZ සමහර *ලධා2@� ෙහ��. ෙ8ශපාලනඥයාට mතර# 

&ය.න බැහැ, "ෙම.න ෙZක කර.න" &යලා. සමහර 

*ලධා2@� ෙ8ශපාලනඥය. එ#ක එක� ෙවලා තමY ෙZක 

කර.ෙ.. ඒ *සා අ	 ෙ8ශපාලනඥය. ගැන වාෙ�ම සමහර 

*ලධා2. 	7බඳව� ෙස�යා බැ�ම# 98ධ කර.න ෙවනවා. 

මෙ� ළඟ තව ක�f රා`ය# 0ෙබනවා &ය.න. ඒවා  &ය.න 

දැ. ෙවලාව# නැහැ. 

 
ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

mගණකා�ප0වරයා ඔය ෙප.වා'ම කළාට පස්ෙසz ෙම�කද 

�ෙS? 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙZ කාරණය ගැන මම දැනෙගන �tෙT නැහැ. ෙZක 

ෙක�ළඹ }f yශ්නය� එ#ක ඇCලා ආc ෙදය#. ෙම�කද, }f 

එක� කරන කZපැ#ට4 ග.න 0ෙබන ස=q ක�� හ2 ෙZ 

m�යට එක කZපැ#ට4 එක&.  Dqයන 4 ගණෙ. සා#}ෙK 

දාෙගන 0ෙබනවා නZ, -[බාධා &�ම#] ෙප�çඩ# ඉ.න ග� 

ම.��මා.  

 
ග, ෙශහා�  ෙසkමdංහ මහතා (மா��மி� ெசஹா� ேசமசி3க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

mගණකා�ප0�මාෙ� වා4තාව අ@ව ෙZ ග@-ෙද@ව කර 

0ෙබ.ෙ. ෙ8ශපාලනඥය. ද, *ලධා2. ද? 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග� ෙශහා. ෙසzම9ංහ ම.��ම*, ෙZ ෙච�දනාව එ=ල 

කර.ෙ. කාටද &යලා mගණකා�ප0 වා4තාෙK නැහැ. එ�මා 

&යලා 0ෙබ.ෙ., "ෙම.න ෙZ වාෙ� වංචාව# 98ධ ෙවලා 

0ෙබනවා" &යලාY. ෙZ mගණකා�ප0 වා4තාව 

පා4qෙZ.�ෙK රජෙT efZ 	7බඳ කාරක සභාවට එනවා. 

ෙමතැ*. ඒක අරෙගන ඉC2යට mම4ශනය කරෙගන ය.න 

ඕනෑ. 

 
ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එෙහම නZ, ෙZ කාරණය අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට ෙග*ය.න c�ව. ෙ..  

237 238 

————————— 
*  xස්තකාලෙy තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා4qෙZ.�ව 

ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට ෙZ 

කාරණය මම ෙග*යනවා. ඒක තමY මම ෙZ &ය.ෙ.. මම ෙZ 

9ය=ලම අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. 

සභාවට  ස�දා CනෙT' ඉC2ප� කරනවා. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා= සමහර 

mට අද පා4qෙZ.�වට ඇm=ලා ඇ0. එ�මාෙ� දැන ගැ:මටY 

මම ෙZ &ය.ෙ.. මම ස�දාට ෙZ 9ය� වා4තා අරෙගන එනවා. 

ෙම�කද, }f yශ්න *සා D*ස්l අපට බ²නවා නZ, }f 

හරහා D*ස්l ෙ8ශපාලනය කරනවා නZ, }f ෙග*යන වාහන 

Dල' ගැ:ෙZ' වැ�cර ෙගවලා ඒ �ද= සා#}වල දා ග.නවා 

නZ, ඒ D*ස්lY ෙZවාට වග &ය.න ඕනෑ. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK සභාප0�ම*, අධ+#ෂ 

ජනරා=�ම*, ඔබ�ම.ලා ෙZක ගැන ෙස�යා බල.න. ෙZ ගැන 

ෙහ�යලා බලලා mතර# මC. මම �� රටටම &ය.ෙ. ෙමවැ* 

ෙ8ව= ක�ණාකරලා අපට ෙප.ව.න &යලාY. මම ෙZ රජෙT 

ඉ.න *ෙය�ජ+ ඇම0වරෙය#. 

ෙමය, ෙZ අවස්ථාෙK 98ධ වන ෙදය#. එෙහම නZ  

ඔබ�ම.ලා ප#ෂ ෙ»දය&. ෙත�රව, ප#ෂxා� ෙන�  අපට 

ෙප.ව.න ෙZ yශ්න mසඳ.න c�ව. &යලා. ඒකY අ	 බය 

නැ�ව &ය.ෙ.. අ*# කාරණය ග� වාlෙ8ව නානාය#කාර 

ම.��ම*, COPE එක ගැන බල.න. COPE එෙ# සභාප0 

ග� l*= හ�.ෙන�0 ම.��මා. එ�මා mප#ෂෙT 

ම.�වරෙය#. ඔබ�මා  බැ�Zකර ග@ - ෙද@ව සZබ.ධෙය. 

ෙන�ෙය}� ෙච�දනා කළා. න�� පleය අ��� දහය �ළ &9 

දවසක ෙමෙහම ෙස�යා බැ�ම# 98ධ �ෙS නැහැ ග� 

ම.��මා. ඔබ�මා එය 	7ග.න. මම එදා ෙපg8ගqකව  PAC 

එකට ෙක�Çචර ෙත�ර�� ෙගනාවාද? මම එදා COPE එෙ# 

�tෙT නැහැ. "ෙමතැන ෙහ�රකම ෙවනවා; අතැන ෙහ�රකම 

ෙවනවා." &Kවා. න�� එදා ෙහ�යලා බැ�වාද? නැහැ. ෙහ�යලා 

බැ�ෙK නැහැ. න��  ඔබ�මා පැD²=ල# ඉC2ප� කළා. ඒ 

පැD²=ල 	7බඳව ඔබ�මාට කථා කරලා අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව කට උ�තර ග�තා. ඒක 

ෙහ�ඳY. ඒක තමY යහ පාලනය &ය.ෙ.. Presidential 

Commission එකට මට� එ.න &Kවා, බැ�Zකර ග@ ෙද@ව 

සZබ.ධෙය. yශ්න කර.න. මම eයා. අෙප@� yශ්න ඇlවා. 

l*= හ�.ෙන�0 ම.��මාට� කථා කළා. COPE එෙ# 

ම.�ව� හැtයට l*= හ�.ෙන�0 ම.��මාට� මට� කථා 

කළා. ඒක තමY ෙව.න ඕනෑ. එතෙක�ට තමY ඇ�ත ෙහ�යා 

ග.න c�ව. ෙව.ෙ.. හ2ෙ8ට හ2 &ය.න අපට c�ව. 

ෙව.න ඕනෑ. ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, එදා COPE එක, 

PAC එක 05ෙS රජෙT ඇම0ව� යටෙ�. අද එෙහම නැහැ. 

l*= හ�.ෙන�0 ම.��මාට මට &ය.න බැහැ, "l*=, 

ෙZක ෙමෙහම කර.න එපා; අරෙහම කර.න එපා." &යලා. 

එෙහම නැහැ. ග� වාlෙ8ව නානාය#කාර ම.��ම*, PAC 

එෙ# ඔබ�මා� ඉ.නවා. ඔබ�මාY, මමY  	ටරටකට� e�. 

බැ�වා,  ඒ රටවල කා4ය#ෂමව ෙZ කටX� ෙව.ෙ. 

ෙක�ෙහ�මද &යලා. ෙමෙහම තමY ෙව.න ඕනෑ. ෙZක තමY 

යහ පාලනය. D*ස්l &යනවා තමY "ඔ.න අතන ෙහ�රකZ 

කළා; ෙම.න ෙමතැන ෙහ�රකZ කළා; අ.න අතන ෙහ�යනවා." 

&යලා. ෙහ�ය.න ඕනෑ. න�� ෙහ�ය.න ෙමÇචර ක= 

අවස්ථාව# ලබා �.ෙ. නැහැ. ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, 

ඒ අවස්ථාව තමY යහ පාලන ආS�ෙව. ලබා 'ලා 0ෙබ.ෙ.. 

මම �ට වඩා ෙZ සZබ.ධෙය. කථා කර.න බලාෙප�ෙර��� 

ව.ෙ. නැහැ. මට ෙZ අවස්ථාව ලබා'ම 	7බඳව ඔබ�මාට 

ස්�0ව.ත වනවා.  

ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

�ළඟට, ග� ර.ජ. රාමනායක මැ0�මා. 

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා (සමාජ සGබල ගැ�^1, 
�බසාධන සහ ක�ද උඩරට උ,මය *+බඳ bෙයBජ� 
අමාත� මා) (மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக - சNக வ6O?ட(, நல��ாி ம*+� க�� மர�ாிைமக� ப*றிய பிரதி அைம/ச�) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment, Welfare and  Kandyan Heritage) 

mප#ෂය පැ�තට අවස්ථාව ෙදනවා &KෙK.  

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

වාlෙ8ව නානාය#කාර මැ0�මාට �.ෙ. ආS� ප#ෂෙT 

අවස්ථාව. 

 
ග, (ආචා<ය) හ<ෂ ද dAවා මහතා  (மா��மி� (கலாநிதி) ஹ�ஷ த சி(வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වාlෙ8ව නානාය#කාර ම.��ම*,  ඔබ�මාට මෙ� 

ෙKලාව �.ෙ.. 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙහ�ඳY. ග� ර.ජ. රාමනායක මැ0�මා. 

 

[අ.භා. 3.45] 

 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා= සර� ජයමා.න 

මහතාෙ� වැ�� හා  'මනා y0ෙශ�ධනය &�ම 	7බඳ 

පැවැ�ෙවන mවාදෙT'  9ය� ෙදනාම ඒකට ප#ෂව කථා කළා. 

වාlෙ8ව නානාය#කාර මැ0�මා� එ�මාට ෙබ�ෙහ�ම ප#ෂව 

කථා කළා. ඉස්සර �tෙT දඩය#කා2ය# &යලා එ�මා &Kවා. 

දැ. ඉ.ෙ. ෙහ�ඳ මහ�මෙය# &යලා එ�මා ගැන ෙහ�ඳ 

recommendation එක# �.නා. ඒ ගැන ස.ෙත�ෂ වනවා.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, පළ�ෙව.ම අ@ර }මාර 

Cසානායක මැ0�මා කරන ලද ෙච�දනාවට 	7�ර# ලබා 

ෙද.න මම කැමැ0Y.  අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාව ම�. මෙහස�්ා� අ�කරණෙT පවරන ලද  

�� න� සංඛ+ාව 39Y. වැට�Z න� 14Y. mවෘත mම4ශන න� 

06Y. ව�කZ mම4ශන න� 02Y.  

න� පවරන ලද  �Cත රාජ+ *ලධා2. - �ටc ඇම0ව�. 

ෙදෙදනාY. ඒ තමY, yවාහන හා �ව. ෙසzවා �ටc අමාත+වරයා 
සහ  ජනමාධ+ හා yවෘ�0  �ටc අමාත+වරයා. ඊළඟට  Q ලංකා 

åපවා�: සංස්ථාෙK සභාප0�මා, Q ලංකා åපවා�: සංස්ථාෙK 

අධ+#ෂ ජනරා=�මා, �ව. ෙසzවා අමාත+වරයාෙ� �ටc 

සZබ.aකරණ ෙ=කZ. ඒ වාෙ�ම  මහා�කරණෙT න� පවරන 

ලද �Cත රාජ+ *ලධා2. වශෙය. Cසා m*l�ව�, lරාබ� 
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ෙක�මසා2ස්, කZක� ෙදපා4තෙZ.�ෙK *ලධා2., ෙප�qස් 

*ලධා2., කෘU ප�#ෂණ *ලධා2., yාෙ8iය ෙග�m ජන 

*ලධා2., මා4ගස්ථ මÑ yවාහන අ�කා2ෙT කළමනාක�, 

තා#ෂණ *ලධා2., යtය.ෙත�ට yාෙ8iය සභාෙK  �ටc 

සභාප0, ජා0ක ෙය��. ෙසzනාංකෙT මධ+ස්ථාන සභාප0, aවර 

ප�#ෂක ඇ�� ෙබ�ෙහ� ෙදෙන# ඉ.නවා. 

 
ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔබ�මාට� න�ව# 0ෙබනවා ෙ.ද? 

 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

න�ව# 0ෙබනවාද? ෙම�ක#ද?  ඔබ�මාට D: මැ�Z 

න�ව# 0ෙබනවා ෙ.ද? :0ඥ 2ය.9 අ4ස}ලර�න 

මහ�මයා දාලා ඒෙක. ෙÀ�ණා ෙ..  

 

ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔබ�මාට ගැහැ@ න�ව# 0ෙබනවා ෙ.. 

 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔK. ඔ�c කර ග.න බැ2 �ණ න�ව# 0ෙබනවා. ඒ න�ව 

අ��� හය# 0ස්ෙසz ඇෙදනවා. 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*,  අ=ලස් හා ôෂණ ගැන කථා 

කර8' 2015 ජනවා2 08වැ* දා මැ0වරණය ෙව@ෙව. 

ෙKCකාෙK' අ	 �. ෙප�ෙර�.�ව මතකයට එනවා. ව�ම. 

ජනා�ප0 ෛම�පාල 92ෙසzන මැ0�මා හා අගමැ0�මා ඇ�� 

9ය�ෙදනා &Kවා, "ජනවා2 08වැ* දා � 12ට airport එක වහලා 

ෙහ��.ව අ=ලනවා" &යලා. එවැ* ෙප�ෙර�.�ව# �.නා. ඒ 

ෙප�ෙර�.�ව ඉෂ්ට �ණාද? ලංකාෙK ජනතාවෙග. බ�තරය# 

අහනවා, "එම ෙප�ෙර�.�ව හ2යට ඉෂ්ට කළාද?" &යලා. 

මැ0වරණ ෙප�ෙර�.� ඉෂ්ට &�ම ගැන කථා කර8', ෙල�කෙT 

අෙන}� රටව= ගැන අ	 බල�. 

මැ0වරණ ෙKCකාෙK' �. ෙප�ෙර�.� 9යයට 9යය#ම 

ඉෂ්ට කෙළz, 	q�නෙT ජනා�ප0 ෙර�ෙග� �ට4ෙ{. එම ජන 

නායකයා &Kවා, "ôUත ඇම0ව� හ� �ෙණ��, මම ඔ�.ව 

ෙහqෙක��ට4 එෙක. උඩට ෙග*යලා පහළට ත=� කරනවා" 

&යලා. තම අ0.ම 36ෙදෙන# ෙව� තබා මැ�වා &යලා, 

එ�මාම 	7ග�තා. UN එෙක. yශ්න ඇ0 �ණ�, එ�මාම එය 

	7ග�තා. ඒ වාෙ�ම 	q�නෙT }� m}ණc, අ=ලස් ග�ත 

7,000# මරා දැ�වාය &යලා� එ�මා 	7ග�තා. ඒ m�යට තමY 

ෙවන� රටවල ජන නායකය. මැ0වරණ ෙKCකාෙK �.@ 

ෙප�ෙර�.� ඉෂ්ට කෙළz. හ2යටම -ට#ෙකටම- ෙප�ෙර�.� ඉෂ්ට 

කළා. ක�� ෙක�Çචර yශ්න ඇ0 කළ�, United Nations 

එෙක. ෙම�නවා &Kව�, මානව �DකZ කඩ &�Z ගැන 

ෙම�නවා &Kව�, එ�මා තම duty එක කළා. මැ0වරණ 

ෙප�ෙර�.� ඉෂ්ට කරc අෙ� මතකෙT ඉ.න ඊළඟ ජන 

නායකය. ක�ද? �ෙද= කැස්ෙ��, රා�= කැස්ෙ�� හා ෙÇ 

�ෙKරා.  මම �තනවා, වාlෙ8ව නානාය#කාර ග� ම.��මා 

ෙZක ද.නවා &යලා. ඒ �.ෙදනා එ#ක එම *දහස් සටෙ. 

 ෙර�දාර හ�දා *ලධා2වරෙය# �tයා, General Arnaldo 

Ochoa &යලා. ඒ c8ගලයා ම4úවානා වැ ම සහ පැහැර 

ගැ:Zවලට - human smugglingවලට - හl �ණා. �ෙද= 

කැස්ෙ��, රා�= කැස්ෙ�� හා ෙÇ �ෙKරා සමඟ රට ෙÀරා ග�ත 

ඒ රණ m�වාට අ.0මට ෙම�කද �ෙS? ඒ ෙග�=ෙල� බැ�ෙK 

නැහැ, ෙම�� රණ m�ෙව#ය; අෙ� රට ෙÀරා ග�ත 

c8ගලෙය#ය &යලා. ඔ�ට ෙව� තබා මරා දැ�වා. ඒ order එක 

�.ෙ., �ෙද= කැස්ෙ��, රා�= කැස්ෙ�� හා ෙÇ �ෙKරා. එම 

ජන නායකය. එෙහමY කටX� කෙළz. රණ m�වාෙ� �2ඳ සහ 

ද�වාව බලා ග.නට- 
 

ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අ�කරණ *ෙය�ගය&. මරා දැ�වා. 
 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔබ�මා *වැරCY. ග� ම.��ම*, ඔබ�මාට ස්�0Y.  

අ�කරණ *ෙය�ගය&. එම රණ m�වාව ෙව� තබා මැ�වා. 

එම රණ m�වා� එෙසz - ෙමෙසz ෙකෙන# ෙන�ෙවY. ඔ� ෙව� 

තැ�මට ෙපර ත�.ෙ� ��ණට දාc වැසම් ගලවා, "මම 

ෙක7.ම මරණයට ��ණ ෙදනවා" &Kවා. එෙහමY ඒ රටවල 

නායකය. වැඩ කෙළz. 

ඊළඟට, ක�ද? � #වා. æ. ත�.ෙ� *වාස ඇම0ට 

m�8ධව ෙච�දනාව# ආවාම, ඔ�ට ද§වZ �.නා. ඊළඟට, ක�ද? 

ඉ.CයාෙK අ.නා හසාෙ4, ෙකw2වා=. ෙZ 9ය�ෙදනා ôෂණ 

mෙර�� සටෙ.' යා�කZ, D�කZ නැ�ව වැරCක�ව.ට ද§වZ 

�.නා. න��, අෙ� ෙකෙන}ට එෙහම ද§වZ �.ෙන�� ෙම�කද 

ෙව.ෙ.? ෙක7.ම ෙපළපා7 යY. රණ m�ව.ට ද§වZ �.නා, 

නැ�නZ �වරධා2.ට ද§වZ �.නා, නැ�නZ ආ4යාවකට 

ද§වZ �.නා, yශ්න අහ.න ආ4යාව# FCID එකට ෙග.@වා 

&යලා කෑ ගහY. න��, ඒ රටවල එවැ* ෙ8ව= කෙළz නැහැ. ඒ 

රටවල ප.0 ෙ»දය# 05ෙS නැහැ.  

1958' අෙ� රෙ{ එස්.ඩÀqK.ආ4.Ó. බSඩාරනායක 

මැ0�මා තමY ද§වZ 'ම හ2යටම කෙළz. ග� වාlෙ8ව 

මැ0�ම*, මම වැරC නZ *වැරC කර.න. බSඩාරනායක 

මැ0�මා බලයට ආවාට පස්ෙසz කැ�න{ ඇම0ව� 

පස්ෙදෙන}ෙ� yජා අY0ය අෙහ�9 කළා. ලංකා ඉ0හාසෙT 

yථම වතාවට කැ�න{ ඇම0ව� පස්ෙදෙන}ෙ� yජා අY0ය 

අෙහ�9 කළා. ´.ඒ.එස්. ම2#කා4, ඇZ.�. ද ෙස�Yසා, mමලා 

mෙwව4ධන ඇ�� පස්ෙදෙන}ෙ� yජා අY0ය අෙහ�9 කළා. 

අෙහ�9 කෙළz ක�ද? එස්.ඩÀqK.ආ4.Ó. බSඩාරනායක 

මැ0�මා. [බාධා &�ම#] අෙ� ම2#කා4 ග� ම.��මා 

ෙන�ෙවY. yජා අY0ය අෙහ�9 කර.න e�=ලා ෙම�ක#ද 

�ෙS, ග� වාlෙ8ව නානාය#කාර මහ�තෙය�? ඒක කර.න 

e�. එ�මාට ෙව� ක.න 98ධ �ණා. ෙZ ෙහ�� ඇ=�ම එෙසz 

- ෙමෙසz කා4යය# ෙන�ෙවY. ෙහ�� ඇ=�මට යෑෙZ', ෙහ��. 

ෙබ�ෙහ�ම ෙKදනාවට, �කට, ආත0යට හා ෙක�පයට ප�වනවා. 

ඒ *සා ෙහ�� අ*වා4යෙය.ම ෙච�දනාවට ල# කරන 

c8ගලයාව මරා දමනවා. එ� y0ඵලය# වශෙය. ග� 

එස්.ඩÀqK.ආ4.Ó. බSඩාරනායක මැ0�මා� මරණයට ෙග��� 

�ණා. එම 98�යට අදාළව ෙස�මාරාම සහ 58ධර#éත Ð#�. 

වහ.ෙසzලාෙ� නZ &ය�ණා; mමලා mෙwව4ධනලාෙ� නැK ග@

-ෙද@ව# ගැන &ය�ණා. වැරC කළ c8ගලය.ට ද§වZ කර.න 

e�. තමY එස්.ඩÀqK.ආ4.Ó. බSඩාරනායක මැ0�මාට ඒ ෙ8 

�ෙS. ඒ තමY ඉ0හාසය. 

ද§වZ ලබා 'ම සZබ.ධව කථා කර8' මෙ� මාමා වන mජය 

}මාරණ�ංග මහ�තයා හැම දාම &KෙK, "රදලෙය� m9. 
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පා4qෙZ.�ව 

රදලය.ව ර&නවා. වලK m9. වලK ර&නවා" &යලාY. 

එ�මාෙ� �2ඳ ෙKCකාෙK තබාෙගන එ�මා &Kවා, රදලය. 

m9. රදලය. ර&නවාය &යලා. "අර වලKෙව. ෙZ වලKව 

ර&නවා. ෙZ වලKෙව. අර වලKව ර&නවා. මැද�ලන 

වලKෙව. අර වලKව ර&නවා. අර වලKෙව. ෙZ වලKව 

ර&නවා. අ	 ක{tය එකට ඉෙගන ග�ෙ�. අ	 classmatesලා. 

අ	 ක{tය �ට ''ෙස{'' ෙවනවා &යලා පl eය කාලෙT 

ක0කාව# පැ0�ණා. ෙZ :0ය 0ෙබ.ෙ. ��ත ප.0ෙT 

අයට mතරY. න�� අද xාම  *ලධා2 ෙකෙන# බලයට 

ප�ෙවලා ඉ.නවා. එ�මාට ෙර�ය= eය ඉ0හාසය}� නැහැ; 

වලKව}� නැහැ. ඒ *සා ෙZ ôෂණ සZබ.ධෙය. *9 	යවර 

ග.නට එ�මාට c�ව..  අ�� ආS�ව# ප� �ණාට පස්ෙසz� 

l�වැ=ල branch එෙ# 05f �ද= ගැන |යා�මක �ෙS 

නැහැ. ෙම�කද, එහාට call එක# ෙදනවා. එකට නටc ක{tය 

එතැන �tෙT. එකට dance කරc යා�ෙව� ''ෙස{''ෙවලා 9tෙT. 

ඒ 9ය�ෙදනාම ත�.ෙ� ව2ගය, ත�.ෙ� ප.0ය ]#කා. 

 
ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ආS� ප#ෂෙT ඉස්සරහ ෙ�7ෙT �tෙT ක�ද?  

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ෙසලා. බැං}ෙK �	ය= හාරෙක�tය සZබ.ධෙය. 

ඔබ�මාෙ� 	යාට m�8ධව ෙච�දනාව# එ=ල �ණා. 

අ4ස}ලර�න :0ඥ මහ�මයා තමY ඒ න�ව ෙව@ෙව. ෙප: 

9tෙT. ඒ න�ව ගැන මා ද.නවා. ඒ :0ඥ මහ�මයා මෙ� 

යා�ෙව#. [බාධා &�ම#] නැහැ, නැහැ. ඔබ�මාෙ� 	යාට 

m�8ධව න�ව# 05ණා. අවශ+ නZ ඒ න� වා4තාව මා 

ෙප.ව.නZ. ඔබ�මාෙ� 	යාට m�8ධව න�ව# 05ණා. 

 
ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, point of Order එක# 

0ෙබනවා. මට mනා�ය# ෙද.න. 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ�මාෙ� නම &KෙK නැහැ ෙ.. 
 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අෙ.! ක�ණාකරලා මෙ� කථාව කර.න ඉඩ ෙද.න.  
 

ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

මහ@වර ගැහැ@ ෙකන}ෙග. �	ය= ල#ෂ 20# අරෙගන, 

ඒ �දල �.ෙ. නැහැY &යලා ඔබ�මාට න�ව# 05ණා ෙ..  
 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නැහැ, නැහැ. එෙහම න�ව# 0ෙබනවා නZ ඔබ�ම.ලා ඒක 

mම4ශනය කර.න. මා න�ව# ගැන &යනෙක�ට එ�මා ෙවන 

එක# &යනවා. ඒක ෙන�ෙවY yශ්නය. උඩතලm.ෙ. 

10ෙදන} මැ�වාය &යලා ඔබ�මාට m�8ධව න�ව# 05ණා.  

 
ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

බ�නවාය &යලා මහ@වර ගැහැ@ ෙකන}ෙග. �	ය= 

ල#ෂ 20# අරෙගන, ඒ �දල �.ෙ. නැහැY &යලා න�ව# 

05ණා ෙ..  

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නැහැ, නැහැ. ඒක අසත+ය#. ඒක අසත+ය# ෙන�ෙවY නZ 

අ��� ගණන# 0ස්ෙසz ඔ�c කර.න බැ2ව ඉ.ෙ. ෙම�කද? 

ඇය මාන9ක ෙර�Ñ කා.තාව#. [බාධා &�ම#] ත�.නා.ෙසz 

ත�.නා.ෙසzලාෙ� ආS�ව 05f කාලෙT 10ෙදන} 
 
[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙකෙන#ෙ.. ඒවා ෙසzරම යට eයා. අ	 ඒ ගැන ෙවනම කථා 

කර�.  mජය }මාරණ�ංග මහ�මයා -මෙ� මාමා- &යc m�යට, 

ඒ ක{tය ඒ m�යට ]#කා. ඒක තමY 0�ත ඇ�ත.  

දැ. ෙZ ප�#ෂණ �රෙව.ෙ. ෙක�ෙහzද? ෙZ ප�#ෂණ  

e�=ලා �රෙව.ෙ.  ෙක�ෙහzද?  

 

ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ලwජා නැ8ද, බ�නවාය &යලා ගැහැ@.ෙග. ස=q ග.න?  

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ෙZ ප�#ෂණ �රෙවන තැන# 0ෙබනවා.  ෙල�} 

ආ4යාව.ට &යනවා, කථානායක *ල *වසට e�=ලා FCID 

එකට උ�තර ෙද.න &යලා. උසස් ප.0ෙT අයට ෙවනම 

Ïමය# අ@ගමනය කරනවා. හැබැY, ��ත ප.0ෙT අ�ංසක 

D*l. FCID එකට ෙගන e�.  �ර කරෙගන yශ්න අහනවා. 

ඒ Ïම ෙදක නැ0 ෙව.න ඕනෑ.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ලංකාව ගැන කථා කර8', 

ඉ0හාසෙT ඉඳලා බලනෙක�ට උපෙ� 9ට මරණය ද#වා -

උ�පැ.න සහ0කෙT 9ට මරණ සහ0කය ද#වා- ෙහ�රකD. 

	�f රට# තමY ලංකාව. ඒක තමY 0�ත ඇ�ත. අZමා 

ෙකෙන#, තා�තා ෙකෙන# තම.ෙ� �ව, cතා ජන�ය 

පාසලකට ඇ�ළ� කර.නට අසත+ yකාශ කරනවා. cතාට 

&යනවා, " ෙර�ය= mද+ාලය ළඟ ඉ.ෙ., ආන.ද mද+ාලයට 

&ෙල��ටරය# ළඟ ඉ.ෙ." &යලා &ය.න &යලා. 

පාස=වලට ළමY. ඇ�ළ� කර ග.න qංeක අ=ලස ් පවා 

ෙදනවා. ෙමවැ* ෙබ��ව, වංචාව 	�f රටක, mමානයක රජ 

ෙව.න ඕනෑ ක�ද? අ.න ඒක තමY yශ්නය. ලංකාෙK, ෙබ�� 

&යන රෙ{, බ�තරය# ෙහ��. 	�f රෙ{ රජ ෙව.න ඕනෑ 

ෙහ�ෙර#ම තමY. ජන�ය, �තෙහ�ඳ ෙහ�රකZ කර.ෙ. නැ0 

නායකය}ට කවදාව� ලංකාෙK රජ ෙව.නට බැහැ.  ඒකට 

ගැළෙපන නායකෙය# රජ ෙව.න ඕනෑ. ඒක තමY 0�ත 

ඇ�ත. 
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ඒ mතර# ෙන�ෙවY. ෙහ��. ආර#ෂා කරන නායකෙය# 

පl eය කාලෙT &Kව කථාව# අ	 ඇ�වා. ෙහ�� ආර#ෂා 

කරන නායකයා &KෙK ෙම�ක#ද? "අෙ. හා���වෙ.! අෙ� 

කාලෙT වැ]C කරc, ôෂණ වංචා කරc ෙහ��. ආර#ෂා කළා. 

මා ඒ ෙග�=ල. ]#කා. ඒ ෙග�=ල.ෙ� files හැං�වා. මා 

එෙහම කළා. ඒක මෙ� වරද#" &යලා ඒ නායකයා &Kවා. ඒ 

නායකයා හ2 ජන�යY. ෙම�කද, ලංකාෙK බ�තරය# ෙහ��. 

*සා. 0�ත ඇ�ත ඒකY. අෙ� ජනතාව shortcutsවලට 

කැමැ0Y. Shortcuts &ය.ෙ., helmet එක# ෙන�දමා e�. 

ෙප��9යට අ��ණාම උසාm ය.ෙ. නැ�ව ඒ ෙප�qස් 

*ලධා2යාට ^ය# ෙහ� 'ලා ෙÀෙර.න කැමැ0Y. කා4 එක# 

ධාවනය කර8' telephone call එක# ග.නෙක�ට, ඒක 

ෙප��9යට අ��ණාම, එෙහම නැ�නZ driving licence එක 

නැ�ව යනෙක�ට ෙප��9යට අ��ණාම ෙප�� ෙදය# 'ලා, 

අ=ලස# 'ලා ෙÀෙර.නට කැමැ0Y. ඒකට c�� �f බ�තර 

ජනතාව# ඉ.න රටක අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභා ෙක�පමණ වැ� කළ�, ඒ ෙක�Dෂ. සභාෙK 

අධ+#ෂ ජනරා=වරයාෙ� වැ�ප වැ� කළ�, 'මනා වැ� කළ� 

ඒ yශ්නය කවදාව� mස ෙඳ.ෙ. නැහැY &යන එකY මෙ� 

මතය.  

අ*# කාරණය තමY මා &යන ෙZ yකාශය. ෙZක ෙහ�ඳට 

අහග.න. ග� * ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙZක මෙ� මතය. 

අෙ� ලංකාෙK ඉ.නවා, "අ	 කැcව� ෙක�ළ පාටY, අ	 කැcව� 

*= පාටY" &යන &යන අ.ධ ජනතාව#.  

ෙZ ජනතාව ඉ.න �� ෙZ රට හද.න බැහැ.  ල#ෂ 

පනස්අටකට &{� ජනතාව# &Kවා, ම�.ද රාජප#ෂ මහ�තයා 

ෙහ�ඳY &යලා. ල#ෂ හැටෙදකහමාර# ජනතාව &Kවා, 

ෛම�පාල 92ෙසzන ජනා�ප0�මා ෙහ�ඳY &යලා. න�� ෙZ 

ෙදෙග�=ෙල�ම ෙන�ෙවY  රෙ{ අනාගතය -රණය කර.ෙ.. 

අ	 &Kෙව��, ම�.ද රාජප#ෂ මහ�තයා lනාD ආධාර 

ෙහ�රකZ කළා,  ෙç9 ආÇÈෙ� මැ²# ම=ල හරහා ෙය�Uත 

ෙහ�රකZ කළා, |ෂ් ග@-ෙද@ව හරහා ෙහqෙක�� හරහා නාම= 

රාජප#ෂ මහ�තයා ෙහ�රකZ කළා &යලා, - facts and figures 

වq. ෙහ� B Reportsවq. ඔ�c කරලා &Kව�-  ඒ ල#ෂ 

පනස්අ ටක ජනතාව කවදාව� ඒක 	7ග.ෙ. නැහැ. ඒක තමY 

0�ත ඇ�ත. ඒ වාෙ�ම,    බැ�Zකර වංචාව# අ� �ණ�, වාහන 

වංචාව#  අ� �ණ�, හර# ෙහ�රකම# අ� �ණ�, නැ�නZ 

ෙවන� }මන ෙහ� ෙහ�රකම# අ� �ණ� æඑ.� ප#ෂෙT ඒ 

ල#ෂ හැටෙදකහමාරක ජනතාව ඒවා �mෙ�ට 	7ග.ෙ. නැහැ. 

ෙම�කද, ත�.ෙ� එකා ර&නවා. ඒක තමY ඇ�ත. ඒක තමY 

0�ත ඇ�ත.  

 
ග, ම��වරෙයI 
(மா��மி� உ+>பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ඔබ�ම.ලා තමY ර&.ෙ.. 

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නැහැ. නැහැ. ඒක &ය.ෙ. ඔබ�මා ෙ.. ෙZ අ.ධ 

භ#0කෙය� ෙදෙග�=ල.ම කවදාව� -රණය කර.ෙ. නැහැ, 

ෙZ රෙ{ ôෂණ, වංචා, ෙහ�රකZ නව0.න ඕනෑ &යලා.  

ෙහ�රකZ කරc, ôෂණෙT ෙය�f, D:මැ�Z කරc  ත�.ෙ� ඒ 

නායකයා ඒ අය ර&නවා.  "�" වා4තාවq. ෙක�පමණ ඔ�c 

�ණ� ලංකාෙK ජනතාව අ.ධ භ#0කෙය� හැtයට c�� ෙවලා 

0ෙබ.ෙ.  ත�.ෙ� නායකයා ආර#ෂා කර.නY. ඒ *සා 

ෙමවැ* අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභා 

ෙක�තරZ 	�ෙට�ව� ඒවා නව�වා ග.න c�ව. &යලා මම 

කවදාව� �ත.ෙ. නැහැ. මම �ත.ෙ. ක�� ෙකෙසz ^ව�- 

 
ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"B" වා4තාෙව.  ඔ�c ෙව.ෙ.  නැහැ, උසාmෙය.  ඔ�c 

ෙව.න  ඕනෑ. උසාmෙය. වැරCකාරෙය# ෙව.න  ඕනෑ.  

උසාmෙය. වැරCකාරෙය� ෙවÇච ක��ව� නැවත ප�ෙවලා 

නැහැෙ., ලංකාෙK.  

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඉC2ෙT' වැරCකාරෙය� ෙවY. දැ. ස්වාaන ෙක�Dසම# 

	��වා 0ෙබනවා ග� ම.d�මා.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ඇ�ත වශෙය.ම මම 

�ත.ෙ. ෙමවැ*  රටකට, ෙමවැ* �ෂණෙය. ෙබ��ෙව., 

වංචාෙව. 	�f ර ටකට ගැළෙපනම නායකයා තමY  

 

[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මැ0�මා. ඒක තමY 0�ත ඇ�ත. එ�මා හ2 ජන�යY.  එ�මා 

ෙහ�� ආර#ෂා කරනවා. එ�මා &යනවා," මම files හංගනවා. 

මම @ඹලාව ආර#ෂා  කරනවා" &යලා.  ඒ *සා ෙZ රෙ{ ෙහ�ඳ 

D*ෙහ}ට, ෙහ�රකZ අ=ලන D*ෙහ}ට කවදාව� හ2 

නායකෙය# ෙවලා හ2 ගමන# ය.න බැහැ. ඒ *සා තමY අද 

උෙද ්ඝ�ෂණ වැ� ෙවලා  0ෙබ.ෙ.. ඒ *සා තමY ෙහ�� tක 

අද කෑ ගහ.ෙ.. ඒ *සා තමY ෙහ�� tක &ය.ෙ.,"ෙප�qස් 

ක{ටාෙ� ඉඳලා DIG ද#වා  ග= ගසා මරනවා"&යලා. එෙහම 

&ය.ෙ. ඇY?  ඒ අයෙ� ආදායම එෙහම 	t.ම නැව�ණ 

*සා. ඒ අයට ෙZක දරාෙගන ඉ.න බැහැ. ඒ *සා මම �තන 

m�යට ෙZ ලංකාවට ���f, ෙZ ලංකාවට ගැ ළෙපන ෙහ�ඳම 

නායකයා තමY,  

 
[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 මැ0�මා. ෙම�කද,  එ�මා y98�ෙT &Kවා, "මම ෙහ�� 

ආර#ෂා කරනවා, මම ෙහ��.ෙ�  files හැං�වා.  අෙ� 

හා��� වෙ. මට සමාෙව.න මෙග. ෙZ වැරC  98ධ �ණා" 

&යලා. එ�මා ආෙය� ඇm� ඒක ෙන�කරY &යලා &ය.ෙ. 

ෙක�ෙහ�මද?  ජ.මයට වඩා c�8ද ෙල�}Y. ඒ *සා කවදාව� 

ඒක නව�ව.ෙ. නැහැ. ඒ *සා ෙZ කථාව අහෙගන ඉ.න 

ලංකාෙK ජනතාවට මම &යනවා, ෙමෙහම තමY ෙහ�� ආර#ෂා 

කෙළz &යලා.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, දැ. ඉ.න අය ෙම�නවාද  

කර.ෙ.? බැ�Zකර 	7බඳ පැD²=ල# ආවාම ඒක ෙස�ය.න 

ජනා�ප0 ෙක�Dසම# ප� කළා. ග� හ4ෂ ද 9=වා ඇම0�මා 

කථාෙK'- [බාධා &�Z] ෙක�� කD�වට  එක Cගට ආවා.  [බාධා 

&�Z] ෙම�ක#ද?  

245 246 



පා4qෙZ.�ව 

ග, ම��වරෙයI 
(மா��மி� உ+>பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 
ඒ අයෙ� නZ  එ7යට දා.න. [බාධා &�Z] 

 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇ�ත වශෙය.ම Greek Bonds, ෙහr. emlම යනාCෙය. 

�qයන ගණන# ගැ�වා. COPE කD�ෙK' කවදාව�  ඒවා 

mම4ශනයට ල# �ෙS නැහැ. එෙහම ෙ8ව= එදා �ෙS නැහැ. 

අෙ� ආS�ව ආවාට පස්ෙසz සව්ාaන ෙක�Dෂ. 	�ෙටKවා.  

mප#ෂෙT  -JVP එෙ#- ම.�වරෙය}ට  COPE කD�ෙK 

සභාප0කම �.නා. ෙක�Çචර  සාධාරණද  &යලා බල.න. 

ෙක�Çචර සාධාරණද? පl eය tෙ# C� ගමන# eයා, බරපතළ 

�ද= වංචා 	7බඳ ජනා�ප0 mම4ශන  කD�ෙK �ටc ලැ9= ද 

9=වා මහ�මයා. ඔ�ට අY. ෙව.න 98ධ �ණා. දැ. ෙම�ක#ද 

ෙවලා 0ෙබ.ෙ.? 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, හැම දාම මම ෙZ ජා0ක 

ආS�ව ව4ණනා කළා. මම  ජා0ක ආS�ව ව4ණනා කළ 

ෙහz�ව ෙම�ක#ද? ර#ෂා දහය# ආෙව��, එY. පහ# හZබ 

ෙවනවා එ#ස� ජා0ක  ප#ෂයට; පහ#  හZබ ෙවනවා  Q ලංකා 

*දහස් ප#ෂයට. ෙZ m�යට ඒවා ෙබCලා eයා. න�� ෙහ��� ඒ 

m�යට ෙබ�ණා. ෙහ��.ට� ඒ  පහlකම හZබ �ණා. අ0ග� 

ජනා�ප0 ෛම�පාල 92ෙසzන මැ0�මා ප#ෂෙT සභාප0 

�ණාට පස්ෙසz,  Q ලංකා *දහස ් ප#ෂෙT ෙහ�� tක ආර#ෂා 

�ණා. එ#ස� ජා0ක ප#ෂෙT ග� ර*= mÏම9ංහ මැ0�මාට 

අගමැ0 äරය හZබ �ණාට පසේසz,  එ#ස� ජා0ක ප#ෂෙT 

ෙහ�� tක ආර#ෂා �ණා. ජනතාවට? ජනතාවට ෙම�කද �ෙS? 

[බාධා &�ම#] 

 
ග, ෙල#හා� ර8ව8ෙ8 මහතා (மா��மி� ெலாஹா� ர$வ$ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ෙකළ �ණා! 

 

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ජනතාවට ෙකළ �ණා! ඔබ�මාෙ� ඒ yකාශයට මම එකඟY. 

ෙZ අ.ධ භ#0ක ල#ෂ හැටෙදකහමාරY, ෙZ අ.ධ භ#0ක 

ල#ෂ පණස්හතY  තම.ෙ� අය ර&නවා,  රටට ෙම�නවා  �ණ� 

කම# නැහැ &යලා.  ඒක තමY අද ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ෙZ 

කාරණෙT' අෙ� නායකෙය� මා සමඟ එෙර� ෙව.න c�ව.. 

න�� ෙZක තමY ජනතා මතය. ජනතා මතය තමY, නායකය. 

තම.ෙ� අය ර&නවාය &යන එක.  ඒක තමY ජනතාවෙ� 

මතය; ජනතාවෙ� 	7ගැ:ම. අද ෙZ 0ෙබන yශ්න ඇෙදනවා.  

ඇෙදනවා, ඇෙදනවා.  - drag ෙවනවා, delay ෙවනවා.  මම 

�තනවා,  [බාධා &�Z] ඔK. &ය.න.   

 
ග, වා�ෙ.ව නානායIකාර මහතා    
(மா��மி� வாHேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 

[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

අෙ� ෙහ�රා අපට ෙහ�ඳY.  

ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ග� වාlෙ8ව නානාය#කාර ම.��ම*, ඔබ�මාෙ� 

මතයට මම ග� කරනවා. අපට අවශ+ ෙව.ෙ. ඇ�තටම 

ෙර�ෙග� �තා4ෙ� වාෙ� c8ගලෙය#; 	q�නෙT ජනා�ප0, 

ෙර�ෙග� �තා4ෙ� වාෙ� c8ගලෙය#. නැ�නZ � #වා. æ 

වාෙ� නායකෙය#.  නැ�නZ අ.න හසාෙ4 වාෙ� නායකෙය#. 

ඇෙම2කාව වා ෙ� රටවල ජනා�ප0ව� කවදාව� තම.ෙ� 

ඇම0ව� ආර#ෂා කෙළz නැහැ. ඒ වාෙ�ම 	ෙද= Ïස්ෙත�, 

රා�= Ïස්ෙත�, ෙÇ �ෙKරා - [බාධා &�ම#]  ඒ කාලෙT �ටc 

නාYකාව ඔබ�මාෙ� 	යා ආර#ෂා කළා.  ඒ කාලෙT ඒ වාෙ� 

ෙ8ව= �ණා. හාරෙක�t හැ ටප. ල#ෂය# ෙසලා. බැං}ෙව 

දමා ෙගන ඉ.දැ8' ඒක ආර#ෂා කළා; ඒ න�වq. ෙÀ�ණා. 

ඒක තමY ඇ�ත. 0�ත ඇ�ත ඒකY.  ඒ වාෙ� ෙ8ව= ප� eය 

කාලෙT c�ම m�යට 98ධ �ණා. හැම දාම කෙළz ඒ නායකෙය� 

tක, නාYකාෙව� tක තමෙන ්�  තම.ෙ� ව2ගය ]කc  එකY. 

තම.ෙ� ව2ගය ]#කා. ''@ඹලා ආෙව�� අෙ�  ඒවා අ=ල.න  

එපා. අ	 ආෙව��  @ඹලාෙ� ඒවා අ=ල.ෙ. නැහැ.''   

"උඹලා අෙ� 	ට කසප=ලා, අ	 උඹලාෙ� 	ට කස.නZ" 

&යලා තමY &ය.ෙ.. ෙZ *සා තමY අද ලංකාව ට ෙZ ෙ8 

9�ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. Q ලංකාෙK පl eය කාලෙT  mගණනය. 

නැ0 ෙ8ව= ෙක�Çචර 05ණාද? අ	 අද &යනවා, ෙල�කෙT 

ධනව�ම c8ගලයා �=ෙ�{ස් &යලා.  ග� *ෙය�ජ+ 

කථානායක�ම*, න�� මම ද.නා m�යට නZ ෙල�කෙT 

ධනව�ම c8ගලයා ආගDක නායකෙය#. &ය.න �කY, මම 

ද.නා m�යට ඒ තමY  පා� වහ.ෙසz. මට 0ෙබන ෙත�ර�� 

අ@ව  99qෙT 0ෙබන ස=q ෙZ ෙල�කෙT ෙක�ෙහzව� නැහැ 

&යන එක තමY මෙ� මතය.  

එතෙක�ට ලංකාෙK වැ�cරම �ද= 0ෙබ.ෙ. ෙක�ෙහzද? 

ආගDක නායකය. ළඟ. මම තව ෙහ�ඳ කථාව# &ය.නZ. පl 

eය tෙ# The Finance ආයතනය bankrupt �ණා. ඒ bankrupt 

�f අවස්ථාෙK එ� එෙ# 9ට දාහතර ද#වා ස්ථාවර තැ.ප� - 

fixed deposits - 05ෙS කාටද? ග�තර මහා සංඝර�නෙT 

ස්වා�. වහ.ෙසzලාට.  ඊළඟට,  දාහතෙ4 9ට දාහත ද#වා 

ස්ථාවර තැ.ප�  05ෙS කාටද? ෙ8ශපාලන නායකය.ට . 

එතැන 9ට m9 අට ද#වා ස්ථාවර තැ.ප� 05ෙS කාටද? 

ෙන�ෙය}� රජෙT *ලධා2.ට.  
 
[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහ�රකZ කරලා තමY ෙZ රට mනාශ කෙළz. අද මම අධ+#ෂ 

ජනරා= සර� ජයමා.න මහ�මයාට කථා කළා. එ�මා &Kවා, 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාව ෙක�Çචර 

yබල �ණ�, ෙක�Çචර :0 05ණ�  ෙZ Act එෙ# හැtයට 

රාජ+ *ලධා2.ට පමණY න� දම.න c�ව. ව.ෙ. &යලා. 

ඒ *සා අ	  එම ත��වය ෙවනස් කර.න නZ පන� 

ෙක�Zපත# ෙගනැm�  සZමත කරගත X�මY. ඇ�ත 

වශෙය.ම අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. 

සභාෙK loopholes ෙග�ඩා# 0ෙබනවා.  

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ෙZ රෙ{ ෙහ�� 

අ=ල.නට හදන අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාෙK ඉC2 |යා මා4ග නව�ව.ෙ. ක�ද? රෙ{ 

ඉ.න yබල ජනා�ප0 :0ඥව�; රෙ{ ඉ.න m*l�ව�. අද 

පා4qෙZ.�ෙK මට ඒක &ය.න බලය 0ෙබනවා. ඒක තමY 

0�ත ඇ�ත. mජයදාස රාජප#ෂ මහ�මයාෙ� cතාෙ� ෙව�. 
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එෙ#' ෙZ රෙ{  ඉ.න ජන�යම highest paid lawyer ෙකෙන# 

මට හ� �ණා. මම ඇ�වා, "ඇY ස4 ෙZක කර.ෙ.. ස4 

ෙහ�ඳටම ද.නවා, ස4 ෙප: ඉ.න ෙZ D*හා ෙල�ක ෙහ�ෙර# 

බව. ෙZ ම@ස්සයා ඒ ම@ස්සයාෙ� ෙන�නා� එ#ක එක� ෙවලා 

ගහc ගැ�q, 0ෙබන ඉඩZ ගැන ඔබ�මා ද.නවා. මම වැඳලා 

&ය.නZ, ෙZ ôUතයාව ආර#ෂා කර.න එපා" &යලා මම 

&Kවා. එතෙක�ට එ�මා මෙ� අත අ=ලා ෙගන මට &Kවා, 

"Ranjan, how can I refuse him? He is my client. I have to 

protect him. I know he is a thief. I know he is a rogue, but  

my profession is to protect him." ෙම.න ෙZක තමY 0�ත 

ඇ�ත. අද  අx ගණෙT 58�ම� :0ඥෙය� ඉ.නවා. ක�ද? ඒ 

අය තමY 2ෙය.9 අ4ස}ලර�න මහ�මයා, ෙර�ෙZෂ් ද 9=වා 

මහ�මයා, කාqංග ඉ.Í0ස්ස මහ�මයා, අ*= ද 9=වා 

මහ�මයා. ෙZ මහ�ව�.ට මම වැඳලා &ය.නZ,  

ත�.නා.ෙසzලා ෙZ ආර#ෂා කරන ෙසzවා දායකය. ෙZ රෙ{ 

අ�ංසක D*l.ෙ� �ද= ෙක�=ල කාc දැවැ.ත ගණෙT ෙහ��  

&යලා ත�.නා.ෙසzලා ෙහ�ඳටම ද.නවා. දැ. ෙZ ෙහ�� 

ෙම�කද කර.ෙ.? ෙහ�� TV programmesවලට e�=ලා අපට 

�නා ෙවනවා. මම ෙZ ළඟ' දැ#කා, |ෂ් ග@ෙද@ෙව. �	ය= 

ෙක�t 7# ෙහ�රකZ කරc ෙහ�ෙර# ආෙK ෙක�ෙහ�මද &යලා. 

වාහනෙT sunroof  එක ඇරලා "ජයෙKවා!" &යාෙගනY ආෙK. 

ෙහ�රා ආෙK "ජයෙKවා!" &යාෙගන. D*ස්l� "ජයෙKවා!" 

&Kවා. ෙම�ක#ද, ඔ�ට 0ෙබන ෙච�දනාව? �	ය= ෙක�t 7# 

ෙහ�රකZ කරලා. ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, ඉ0. 

ෙමවැ* සමාජය#  හද.ෙ. ෙක�ෙහ�මද? 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, මට තව mනා�යක කාලය# 
ෙද.න.  මැ0වරණය Cනලා ෙZ  ආS�ව ප��ණාට පlව,  
ජනවා2 10ෙව*දා නැ�නZ 11ෙව*දා වනෙක�ට බැ9= 
රාජප#ෂ මහ�මයා  ෙZ රt. පැනලා eයා.  �� ලංකා ෙKම 
ජනතාව &Kවා; ෙප�� mප#ෂය� &Kවා, "ෙහ�රා පැනලා eයා" 
&යලා.  බැ9= මහ�මයා "ෙහ�රා" &යලා mම=  රවංශ 
මහ�මයා� &Kවා.  ම=වාෙ. ඉඩම දැ#ක�, මාතර  ��.ස්�= 
� ඉඩම දැ#ක� ෙZ 9ය�ම ෙ8ව=වලට බැ9= රාජප#ෂ 
මහ�තයා සZබ.ධY &යලා �� ලංකාෙK බ�තර ජනතාව 
ද.නවා. හැබැY, බැ9= රාජප#ෂ මහ�මයා ක�නාය&. එ8' 
අෙ� ලංකාෙK ජනතාව e�=ලා "ජයෙKවා! ජයෙKවා!" &යලා 
එ�මාව 	7ග�තා. ඒ &ය.ෙ., ලංකාෙK ජනතාව බ�තරය# 
ෙහ��.ට කැමැ0Y. ලංකාෙK ජනතාව බ�තරය# ෙහ��.ට 
ඡ.දය ෙදනවා. ලංකාෙK ජනතාව බ�තරය# ෙහ��.ට ෙyzම 
කරනවා. ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, අෙ� ජනතාව �ළ 
ආක=පමය ෙවනස# ඇ0 වනෙත# කවදාව� අෙ� නායක-
නාYකාව., අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. 
සභාෙK සභාප0ලා, කDෂන4ස්ලා, අධ+#ෂ ජනරා=ව� ෙZ අය 
ෙම�න තරZ උ�සාහ කළ� කවදාව� ෙZ රට හද.න බැහැ.  

ෙZ රට හද.න නZ, මම ජනතාවෙග. ඉ=ලා 9t.ෙ. 
එකම ෙදයY.  ෙZ ෙහ�රකZ කරලා 0ෙබන තම.ෙ� ගෙZ 
අෙ�#ෂකයා එදා  push bicycle එෙක.   පා4qෙZ.�වට ආc 
හැt; push bicycle එෙක. නගර සභාවට ආc හැt; push 
bicycle එෙක. yාෙ8iය සභාවට ආc හැt ගෙZ ජනතාව 
ද.නවා. ෙZ අයෙ� ව�කZ බැරකZ සහ ඉ0හාසය එම 
yෙ8ශවා´. ද.නවා. එතෙක�ට ඒ අයට c�ව., අ=ලස ් ෙහ� 
ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට e�. &ය.න, "ෙZ 
D*හා ෙමෙහම ඉඳලා තමY අද ෙක�tප0ෙය# ෙවලා 
0ෙබ.ෙ." &යා. අද සමහර අයට �ව. යානා c�f පාස= 
0ෙබනවා, ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*. සමහර අයට 
ෙහqෙක��ට4 0ෙබනවා; සමහර අයට නැK 0ෙබනවා. ළඟC අ� 
�ණා, සමහර අයට එංගල.තෙT ෙගව= 0ෙබනවා &යලා.  ළඟC 
ෙගව= 16# 0ෙබන එ#ෙකෙන# අ� �ණා. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 
ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dසෙම. ෙZ අය අ=ල.න eයාම,  "මට 
නෙය# ගැ�වා" &යලා එ#ෙකෙන# &Kවා.  ප#ෂ ෙ»දෙය. 

ෙත�රව අ	 ෙZවාට m�8ධ ෙව.න ඕනෑ. ෙZ පා4qෙZ.�ෙK 
මම පැහැCqව &යනවා, මෙ� ප#ෂය - [බාධා &�ම#] ෙප�çඩ# 
ඉ.න, මම &යන ෙ8 අහග.න. අෙ� ප#ෂෙT 
ඇම0ව�.ෙග� files පවා මම e�. ෙදනවා. අZමාප=ල! මම 
e�. 'ලා 0ෙබනවා. ඒක තමY මෙ� Ïමය.  [බාධා &�ම#] 
ග� yස.න රණ ර ම.��ම*, ඔබ�මාට 0ෙබන ෙච�දනා 
ගැන මම කථා කර.ෙ. නැහැ.  [බාධා &�ම#] ඔබ�මා ගැන 
මම කථා කර.ෙ. නැහැ. [බාධා &�ම#] 

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! දැ. කථාව අවස. කර.න, ග� *ෙය�ජ+ 

ඇම0�ම*. 

 
ග, ර�ජ� රාමනායක මහතා  
(மா��மி� ர.ஜ� ராமநாயக) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 එ�මා කැල²ෙT පට. ග�ත ෙසzරම ෙ8ව= ගැන අ	 

ද.නවා. ඒ ගැන මම කථා කර.ෙ. නැහැ.  

මම &ය.ෙ. ෙමපමණY, ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*. 

අ	 ෙZ රටට ආදෙරY නZ ෙZ පාට කSණා� අY. කරලා, 

ප#ෂ, පාට ෙ»දෙය. ෙත�රව අ	 9ය�ෙදනාම එක� ෙවලා 

කටX� කර�. අෙ� ප#ෂෙT, අප ඡ.දය �.න නායකයා  �ණ� 

ෙහ�ෙර# නZ ෙහ�ෙර. ෙහ� e�. ඒ file එක ෙද.න, ඒ 

complaint එක දම.න. ඒ ඉ=�මY මම කර.ෙ.. ආදර�ය 

ජනතාවෙග@� මම ඉ=ලා ´tනවා, ක�ණාකරලා 

ෙ8ශපාලනෙය. අ.ධ ව.ෙ. නැ0ව, ප#ෂ, පාට ෙ»දෙය. 

ෙත�රව තම.ෙ� yෙ8ශෙT,  තම.ෙ� ප#ෂෙT -තම.ෙ� 

අZමා තා�තා �ණ� කම# නැහැ - ෙZ ඉ.ෙ. ෙහ�ෙර# නZ 

අ=ලලා ෙද.න &යා. ඒක එළාර රwú�ෙව� කළා. ඒ කාලෙT 

රජව� ඒ ෙ8ව= කළා.  ෙZ සංmධාන,  ෙදපා4තෙZ.�, 

ෙක�DසZ ෙම�නවා 	�ෙටKව� වැඩ# නැහැ, ෙZ රට CXf 

ෙව.න නZ, ôෂණය නව�ව.න නZ අෙ� ජනතාවෙ� 

ආක=පමය ෙවනස# ඇ0 mය X�Y &යන කාරණය සඳහ. 

කරD. මෙ� කථාව අවස. කරනවා. ස්�0Y.  

 
ග, bෙයBජ� කථානායක මා (மா��மி� பிரதி/ சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 The next speaker is Hon.  Charles Nirmalanathan. You 

have ten minutes.   ඊ ට ෙපර, ක��. ෙහ� ග� ම.�වරය} 

Lලාසනය සඳහා ග� ෙw.එZ. ආන.ද }මාර92 ම.��මාෙ� 

නම ෙය�ජනා කර.න.  

 

ග, ම��ද අමර^ර මහතා (sවර හා ජලජ ස1ප8 
සංව<ධන අමාත� සහ මහවැ� සංව<ධන රාජ� 
අමාත� මා) (மா��மி�  மஹி:த அமரFர - கட*ெறாழி( ம*+� நீரக வளNல அபிவி�$தி அைம/ச�� மகாவI அபிவி�$தி இராஜா3க    அைம/ச��) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 

ග� *ෙය�ජ+ කථානායක�ම*, "ග� ෙw.එZ. ආන.ද 

}මාර92 ම.��මා දැ. Lලාසනය ගත X�ය" Y මා ෙය�ජනා 

කරනවා. 
 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க�ப��  ஏ�&�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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පා4qෙZ.�ව 

අන ,ව ග, bෙයBජ� කථානායක මා Yලාසනෙය� ඉව8 
�ෙය�, ග,  ෙ�.එ1. ආන�ද �මාරdW මහතා $ලාසනාZඪ Gය. அத)பிற*, மா-.மி* பிரதி1 சபாநாயக" அவ"க� அ�கிராசன�தினி)& அகலேவ, மா-.மி* ேஜ.எ(. ஆன!த *மாரசிறி  அவ"க�  தைலைம வகி�தா"க�. 
 

      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair.  [பி.ப. 4.13]     
ග, ඉ. චාAස් b<මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�2 நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) ெகௗரவ தைலைமதாA/� உ�0பின* அவ*கேள, இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவி# பணி0பாள* நாயக�தி# ச�பள� ம��� ப5களி� தி-�த� ேம�ெகா�ள� ெதாட*பான இ#ைறய விவாத�தி� ேபச அ@மதி�தைம�காக ந#றி.  இ#� இ�த நா�5ேல எ�த அரசாAக� ஆ�சி�/ வ�தா3�, அ�த அரசாAக�திM-�கி#ற அைம	ச*களினா� இலKச� ம��� ஊழ� ெசய�பா6க� ேம�ெகா�ள0ப6வ� ெதாட*��� நைடெப�� வ-கி#ற� எ#பைத'� தAக4ைடய க�சி சா*�த உ�0பின*கைள அ�த�த� க�சியி# தைலவ*க� கா0பா��வதாக9�, அதாவ� eலAகா Eத�திர� க�சியிM-�கி#ற உ�0பின*கைள ஜனாதிபதி அவ*க4� ஐ�கிய ேதசிய� க�சியிM-�கி#ற உ�0பின*கைள0 பிரதம* அவ*க4� இலKச� ம��� ஊழ� விசாரைணகளிM-�� கா0பா�றி வ-வதாக9� ெகௗரவ உ�0பின* ரKச# ராமநாய�க அவ*க� E�5�கா�5யி-�தா*. அ� உ%ைமயான விடய�.   இ#� இ�த நா�5� இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/J ஒ#� இயAகிவ-கி#ற�. அத# பணி0பாள* நாயக�தி# த/தி�ேக�ப அவ-�/	 ச�பள� அதிகாி�க0பட ேவ%6�.  ஆனா�, அ�த0 பணி0பாள* நாயக� அரசிய� ாீதியான அh/=ைறயி�லா�, /�ற� இைழ�தவ-�/ எதிராக =ைற0பா6 =#ைவ�க0ப�டா� அைத	 சாியான =ைறயி� விசாாி0பத�/ நடவ5�ைக எ6�கேவ%6�. ஏென#றா�, இ�த அரசாAக�திM-�கி#ற சில அைம	ச*க4�ெகதிராக =ைற0பா6க� ெசFய0 ப�5-�கி#றன. அ�த =ைற0பா6களி# அ50பைடயி� ஒ- சில விசாரைணக4� இட�ெப�றி-�கி#றன. ஆனா�, விசாரைணக� =59��த0படாம�, நீதிம#ற�தி�/	 சம*0பி�க0படாம�, காலதாமத� ெசFய0ப�6 வ-கி#ற�.  அ��ட#, ஆ� மாதAக4�/ =#ன* இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவி# பணி0பாள* நாயக�திைன மா�றியைமயான� இ�த ஆைண�/Jவி� அரசிய� ாீதியான தைலi6 இ-�கி#ற� எ#பைத இ�த நா�5# ம�க4�/� ?ாியைவ�த�.  எனேவ, இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவி�/ அரசிய� ாீதியான அJ�த� இ-�கி#ற�.  அதன0பைடயி�தா# ஆ� மாத கால�தி�/ =#ன* இ-�த பணி0பாள* நாயக� ெசய�ப6வைத� த6�� நி���வத�காக அ�ல� ஒ- சில அைம	ச*க� ச�ப�தமாக ேம�ெகா�ள0ப�ட நடவ5�ைககைள நி���வத�காக அவாி# மா�ற� நைடெப�ற�.  அ�தவைகயி�, ஒ- சில அைம	ச*க� த0பி���ெகா�கி#றா*க�. உ%ைமயி�, இ�த0 பாரா4ம#ற�தி�/ வாடைக� காாி� வ�த பாரா4ம#ற உ�0பின* ஒ-வ*, த�ேபா� அபிவி-�தி�/J� N�ட�தி�/ ெஹMெகா0டாி� வ-கி#ற ஒ- GHநிைல இ-�கி#ற�. இலKச�, ஊழ� எ#பன 

இட�ெபறாவி�டா� இ�தைகய அைம	ச*க4ைடய நடவ5�ைகக� இ0ப5 இ-�கா�. ெகௗரவ தைலைமதாA/� உ�0பின* அவ*கேள, இ�த நிைலயி� நா�ைட எ0ப5 க�5ெயJ0ப =5'ெம#பைத நீAக�  அறி��ெகா�ள ேவ%6�.  வ3�க�டாயமாக� காணாமலா�க0ப6வதிM-�� எ�லா ஆ�கைள'� பா�கா�த� ப�றிய ச*வேதச	 சமவாய ச�டLல� பாரா4ம#ற�தி@ைடய ஒJA/0 ப�திர�தி� இ-�கி#ற�. ெபௗ�த மகாநாய�க ேதர*களி# நா#/ ‘நி�காயா’�க� இ#ைறய இ�த	 ச�டLல�ைத0 பாரா4ம#ற�தி� நிைறேவ�ற ேவ%டாெம#� எதி*0?� ெதாிவி�த9ட# உடன5யாக அ=3�/ வ-�வைகயி� காணாமலா�க0ப�டவ*க� ச�ப�தமான இ�த	 ச�டLல நிைறேவ�ற�ைத அரசாAக� பி�ேபா�5-�கிற�. ேம3�, அரசிய� யா0? மா�ற� இ�த நா�6�/ அவசியமி�ைலெய#ற க-�ைத'� அவ*க� ெதாிவி�தி-�கி#றன*. 2009ஆ� ஆ%5� ேநர5யாக இராhவ�திட� ைகயளி�க0ப�ட உற9க� எAேக எ#� கி�ட�த�ட 4,000 ெப�ேறா* ெதாட*	சியாக� தAக4ைடய உற9கைள� ேத5�ெகா%5-�கிறா*க�. /றி0பாக கிளிெநா	சியி� 125 நா�க4�/� ேமலாக அவ*க� அத�காக0 ேபாரா�ட� நட�தி�ெகா%5-�கிறா*க�. அ�ேபா�, =�ைல�தீவி�, வ9னியாவி� ம��� வட�/, கிழ�கி# பல மாவ�டAகளி� தAக4ைடய உற9கைள� ேத5� த-�ப5 அ0ெப�ேறா* ேபாரா�ட� நட�தி�ெகா%5-�கிறா*க�. காணாமலா�க0ப�டவ*க� ெதாட*பான ச�டLல� நிைறேவ�ற0ப�6, அத^டாக எ6�க0பட�N5ய நடவ5�ைககைள அவ*க� எதி*பா*�தி-�கிறா*க�.  கட�த மாத� யாH0பாண� ெச#ற ஜனாதிபதி அவ*க�, இராhவ�தினாிட� சரணைட�த ேபாராளிக4ைடய ெபய* விபரAகைள ெவளியி6வதாக ஆ4ந-ைடய அ3வலக�தி� ைவ�� காணாமலா�க0ப�டவ*க4ைடய உற9க4�/ உ�தியளி�தி-�தா*. ஆனா�, இ#�வைர அவ-ைடய வா�/ ெபாFயாகியி-�கிற�. இைத நிைன�/�ேபா� உ%ைமயி� மனேவதைனயாக இ-�கி#ற�. எAக4ைடய ம�க� தAக4ைடய உற9கைள� க%டறிவத�காக எ6�கி#ற ஒ,ெவா- =ய�சியி#ேபா�� அரசாAக� ெகா6�கி#ற வா�/�திக� நிைறேவ�ற0ப6வதி�ைல. விசாரைணக� நைடெபறாவி�டா3� த%டைனக� வழAக =5யாவி�டா3� காணாமலா�க0ப�டவ*க� ெதாட*பான அ3வலகமாவ� திற�க0ப6ெம#� ந�பி தAக4ைடய பதி9கைள ேம�ெகா�வத�காக உறவின*க�  கா�தி-�தேபா�, அைத�Nட இ#� இ�த அரசாAக� பி�ேபா�5-�கிற�. உ%ைமயி� இ�த ம�க� 4,000 ேப-� இலAைகயி# பிரைஜக� அ�லவா? ஏ#, அவ*க4ைடய இ�த� ேகாாி�ைகைய அரசாAக� நிராகாி�கிற�? காணாம� ஆ�க0ப�டவ*க� ெதாட*பி� உ%ைமைய� க%டறிய விசாரைண நட�தேவ%6� எ#ற ேகாாி�ைகயான�, ெவ�மேன இ�த 4,000 ேப-ைடய� ம�6ம�ல. மாறாக அ� வட�/, கிழ�கி� வாHகி#ற எAக4ைடய ஒ�6ெமா�த� தமிH இன�தின�� ேகாாி�ைகயா/�. அவ*க4�/ எ#ன நட�த� எ#பைத� ெதளி9ப6��வத�/ ஏ#, இ�த அரசாAக� பி#னி�கி#ற�? 225 பாரா4ம#ற உ�0பின*க� அAக� வகி�கி#ற இ�த0 பாரா4ம#ற�தி�, ஒJA/0 ப�திர�தி� இட�ெப�ற ஒ- விடய� ெதாட*பி� உடன5யாக அ=3�/ வ-�வைகயி� மா�ற� ெசFவதாக இ-�தா�, அைன��� க�சி� தைலவ*கைள'� அைழ�� அ,விடய� ெதாட*பி� 
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2017 �q  05  கல�தாேலாசி�தத# பி#னேர /றி�த மா�ற� இட�ெபற ேவ%6� எ#� நா# நிைன�கி#ேற#. ஆனா�, இ#� விவாத���/ எ6���ெகா�ள0படவி-�த வ3� க�டாயமாக� காணாம�ேபா�க0ப6தMM-�� எ�லா ஆ�கைள'� பா�கா�த� ப�றிய ச*வேதச	 சமவாய ச�டLல�ைத0 பி�ேபா6மா� நா#/ ெபௗ�த ேதர*க� ேகாாி�ைக வி6�தி-�கிறா*க�.... ெபௗ�த மத/-மாாி# ேகாாி�ைக�/ இ�த நா�5#  ஜனாதிபதி'� பிரதம-� எ#ன பதி� ெசா�ல0ேபாகி#றா*க�? எ#பைத நா# இ�த அரசாAக�திட� ேக�க வி-�?கி#ேற#.  நாAக� அ�த0 ெபௗ�த மத /-மாைர'� மதி�கி#ேறா�. நா# இ�த மத/-மாாிட�தி� அ#பாக� ேக�6�ெகா�வ� எ#னெவனி�, அவ*க4ைடய இ�த� ேகாாி�ைகைய அவ*க� மீ�பாிசீலைன ெசFயேவ%6� எ#�. இ�த நா�5� இ-�கி#ற ஒ#ப� மாகாணAக4�/� சம அளவி� அதிகாரAக� பகிர0பட ேவ%6ெம#பத�காக கட�த ஒ#றைர வ-டAக4�/� ேமலாக0 பாரா4ம#ற�தி� ஒ- வழிநட�த� /Jவி#Lல� எ�லா� க�சிகளி# பிரதிநிதிகளின�� இண�க0பா�6ட# நடவ5�ைகக� =#ென6��	 ெச�ல0ப6கி#றன. இ�த நடவ5�ைகைய மதி��, ெபௗ�த மத/-மா* தAக4ைடய ேகாாி�ைகைய மீ�பாிசீலைன ெசFயேவ%6� என� ேக�6�ெகா�கி#ேற#. கட�த கால�தி� இ�த நா�5� நைடெப�ற '�த�தினா� இர%6 தர0பி3� ம�க� அழி9கைள	 ச�தி�தா*க�. எனேவ, இனிவ-� கால�தி3� '�த� ஏ�படாதவ%ண�, இ�த நா�53�ள ம�க� அைனவ-� அரசிய� ாீதியாக சம உாிைம'ட@� அதிகாரAக4ட@� மத உாிைம'ட@� ெமாழி உாிைம'ட@� வாHவத�/ ஏ�றவைகயி�, ஓ* அரசிய� ாீதியான மா�றெமா#� - அரசிய� யா0? மா�றெமா#� இட�ெபறேவ%6�. இ�த நா�5� அரசிய� யா0? மா�றெமா#� இட�ெபறாவி�டா� மீ%6� மிக0ெபாிய /ழ0பAக� ஏ�ப6வத�/ வாF0?�க� இ-�கி#றன. ஆர�ப கால�தி� எAக4ைடய பிரேதசAகளி� இ-�த இைளஞ*க� ஆ'த ாீதியாக0 ேபாராட =�ப�டத�/� காரண�, அவ*க4ைடய உாிைமக� ம��க0ப�டைமயா/�. தமிH இன� எ#ற வைகயி�, அவ*க4�/ க�வி ம��� ேவைலவாF0?�க� ம��க0ப�டன. இ,வா� ஒ,ெவா- விடய�தி3� எAக4ைடய ம�க� ?ற�த�ள0ப�டத# காரண�தினா�தா# அ#� எAக4ைடய இைளஞ*க� ஆ'தேம�தி0 ேபாரா5னா*க�. அ0ப5யான ஒ- GHநிைல இ�த நா�5� மீ%6� ஏ�பட�Nடா�. இ�த நா6 ெபா-ளாதார�தி� =#ேனறேவ%6மாக இ-�தா�, இ�த நா�5� ஒ- நிர�தர சமாதான� ஏ�படேவ%6மாக இ-�தா�, அரசிய� யா0? மா�ற� எ#ப� மிக9� அவசியமான�. அ� இ�த நா�53�ள அைன�� ம�க4� ஏ���ெகா�ள�N5ய வைகயி� அைமயேவ%6�. அ0ப5 அைம�தா�தா#, எAக4ைடய நா�ைட0 ெபா-ளாதார ாீதியி� =#ேன��வத�/ாிய =ய�சிகைள நாAக� =#ென6�கலா�.  காணாம� ஆ�க0ப�டவ*க4ைடய உற9க� கட�த    09 வ-டAக4�/ ேமலாக நட�திவ�த ேபாரா�ட�தி# விைளவாக - அவ*க4ைடய =ய�சியினா� ெகா%6வர0ப�ட ச�டLல�ைத அரசாAகமான� இ#� விவாத���/ எ6�காம� பி�ேபா�5-�கிற�. இ�த நா�5# ஜனாதிபதி அவ*க� யாH0பாண�தி� வா�/�தி அளி�த�ேபா#�, இ�தி '�த�தி#ேபா� இராhவ�தினாிட� சரணைட�தவ*க4ைடய 

ெபய*0ப�5யைல மிக விைரவி� ெவளியிடேவ%6�. எனேவ, இ�த	 ச�டLல� மிக விைரவி� பாரா4ம#ற���/� ெகா%6வர0ப�6, நிைறேவ�ற0படேவ%6�. அத�/ எAக4ைடய ஜனாதிபதி அவ*க4� பிரதம* அவ*க4� ஒ-மி��	 ெசய�ப�6, எம� ம�களி# வMைய0 ேபா�/கி#ற வைகயி� உாிய நடவ5�ைககைள மிக விைரவி� எ6�கேவ%6�. ஏென#றா� காணாம� ேபான உற9க4ைடய - ேநர5யாக ஒ0பைட�க0ப�ட  இைளஞ*க4ைடய ெப�ேறா* வய� =தி*	சியைட�� ெச�கி#றா*க�.  
 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ග, ඉ. චාAස් b<මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�2 நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මට mනා�යක කාලය# ෙද.න Lලාසනාåඪ ග� 

ම.��ම*.  இ�த விடய� ச�ப�தமாக அவ*க� ேநர5யாக	 சா�சியமளி�கி#றேபா� வய� =தி*	சி காரணமாக அவ*க4�/0 பல /ழ0பAக� ஏ�படலா�. அேதேநர� காணாம� ஆ�க0ப�டவ*க4ைடய விடய� ச�ப�தமாக0 பல அைம	ச*க4� தAக4ைடய க-���கைள	 ெசா�M� ெகா%5-�கி#றா*க�. ஆகேவ, காணாம� ஆ�க0ப�ேடா* ச�ப�தமான ச�ட� மிக விைரவி� நைட=ைற�/ வரேவ%6�; அவ*க4�/ எ#ன நட�த� எ#ப� ப�றிய உ%ைமைய இ�த அரசாAக� எAக4ைடய ம�க4�/� இ�த உலக�தி�/� ெதாிய0ப6�த ேவ%6� எ#� ேக�6, விைடெப�கி#ேற#. ந#றி.   
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

�ළඟට, ග� පාqත රංෙග බSඩාර රාජ+ අමාත+�මා. 

ඔබ�මාට mනා� 10ක කාලය# 0ෙබනවා. 

 

[අ.භා. 4.25] 

 
ග, පා�ත රංෙග බ	ඩාර මහතා (වාWමා<ග රාජ� 
අමාත� මා) (மா��மி� பாIத ர3ேக ப�டார - நீ�>பாசன இராஜா3க அைம/ச�) 
The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, mෙශzෂෙය.ම ග� චා=ස් 

*4මලනාද. ම.��මා සඳහ. කළ ක�f� සලකා බලා, 

ඒවාට 	7�ර}� ලබා ෙදD. මෙ� කථාව ආරZභ කර.න මම 

බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. 

අද ඉC2ප� කර.න 05f පන� ෙක�Zපත 	7බඳව�, 

ආS�Ïම ව+වස්ථා සංෙශ�ධනය 	7බඳව�,  ඒ වාෙ�ම ග�තර 

මහා සංඝර�නයට රජය ඇ�Z ක. 'ම 	7බඳව� ග� 

ම.��මා කථා කළා. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙZ 

ආS�ව හැෙම�ටම ඇ�Z ක. ෙදන ආS�ව#. රට �ළ mmධ 

yශ්න ඇ0 කරලා 0ෙබනවා. mmධ yශ්න *සා අද රෙ{ ජනතාව 
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පා4qෙZ.�ව 

 � බැහැලා 0ෙබනවා. ඒ yශ්නවල *4මාතෘව�, ඒ yශ්න ඇ0 

කරන උදmය� එ#ක එ#කාl ෙවලා, ඒ අයට උඩ ෙග� ෙදD. 

	�ප9. ඉඳලා අ�ස්සD. ඉ.නවා. අ	 ඒ හැම ෙකෙන}ෙ�ම 

yශ්නවලට ඇ�Z ක. 'ලා 0ෙබනවා. ඒ හැෙම�ටම ඇ�Z ක. 

'ලා තමY yශ්නවලට mස�Z ෙස�ය.ෙ.. ෙZ රෙ{ Lqක ආගම 

�f ෙබg8ධාගෙZ නායක ස්වාD.වහ.ෙසzලා -ග�තර මහා 

සංඝර�නය- යZ කාරණය# &Kවා නZ, ඉ=�ම# කළා නZ, 

ඒකට ඇ�Z ක. 'ම ෙZ රජෙT වග ^ම# ෙවනවා; X�කම# 

ෙවනවා. ඒ අ@ව රජය, ග�තර මහා සංඝර�නයට ඇ�Z ක. 

'ලා, උ.වහ.ෙසzලාෙ� අදහස් 	7බඳව� සලකා බලා අවශ+ 

m�යට |යා කරY. හැබැY, එෙසz කටX� කරනෙක�ට "ඒක ෙහz� 

කරෙගන නැවත X8ධය# ඇ0 ෙවනවා. නැවත අරගළය# ඇ0 

කරනවා." &යන කථා ^ම ඒ තරZ l�l ෙදය# ෙන�ෙවY. 

ෙම�කද, අ	 හැම ෙදනාම ඉව9qව.තව සහ සං��යාෙව. 

කටX� කර.න ඕනෑ. 
 

ග, ඉ. චාAස් b<මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�2 நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? ෙප�çඩ# 

ඉ.න ග� රාජ+ අමාත+�ම*. 
 

ග, ඉ. චාAස් b<මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�2 நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ග� රාජ+ ඇම0�ම*, මම &KෙK ෙZකY. මහානායක 

ස්වාD.වහ.ෙසzලාෙ� කථාව ආS�ව අහc එක හ2. අෙ� 

D*ස්l අ��� 9# 0ස්ෙසz &යන එක� අහ.න &යන එක තමY 

අ	 &ය.ෙ.. මහානායක ස්වාD.වහ.ෙසzලා &යන ෙ8ව= 

අහ.න එපා &යලා මම &KෙK නැහැ. 
 

ග, පා�ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாIத  ர3ேக  ப�டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ග� ම.��ම*, මම &Kෙව� ඒක තමY. ග�තර මහා 

සංඝර�නයට� ඇ�Z ක. ෙදනවා,- [බාධා &�ම#] දැ. ඇ0 

ග� ම.��මා. මට තව mනා� 8# mතරY ඉ��ෙවලා 

0ෙබ.ෙ.. [බාධා &�ම#] ෙහ�ඳY, දැ. මට මෙ� කථාව 

කර.න ෙද.න. ඔබ�මා බාධා කර8C මෙ� මාතෘකාව ගැන කථා 

කර ග.න m�ය# නැහැ ෙ., ග� ම.��මා. 
 

ග, ඉ. චාAස් b<මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�2 நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ෙහ�ඳY. 
 

ග, පා�ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாIத  ர3ேக  ப�டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y. අ	 &Kෙව� ඒකම තමY. අ	 9ය�ම 

ෙදනාට ඇ�Z ක. ෙදනවා. ඇ�Z ක. 'ලා තමY සZ�0ෙය. 

ෙZ yශ්න ෙÀ�Z කරග.න 0ෙබ.ෙ.. ෙZවා අ��� ගණන# 

0ස්ෙසz ඇ0 �f ආර�=. අ	 ඇ�Z ක. ෙදනවා. [බාධා &�ම#] 

ඔK, කථා බහ කරනවා; සZ�0ය# ඇ�ව යනවා. ඒකY ග� 

ම.��ම* මම &KෙK, සZ�0ෙය. කටX� කරන *සා පlව 

ෙÀ�Z කරග.න c�ව. &යා. 

සර� ජයමා.න මැ0�මා තමY අද අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා= වශෙය. 

කටX� කර.ෙ.. අපට මතකY �ට yථම C=�#U ඩයස් 

මැ0*ය එම තන�ෙ4 9tය' ෙප�� ආ.ෙද�ලනා�මක 

ත��වය}� ඇ0 කළා. C=�#U ඩයස් මැ0*ය c8ගලයාෙ� 

පාට බැ�ෙK නැහැ, ප#ෂ බැ�ෙK නැහැ, ක�ද &යලා බැ�ෙK 

නැහැ, තරා0රම බැ�ෙK නැහැ. ඇය ෙවත ලැ5f පැD²q අ@ව 

ඇය රාජකා2 කළා. ඇය රාජකා2 කරනෙක�ට යZ යZ උදmය 

අ� අඩං�වට ග.න �ණා, යZ යZ උදmය අ�කරණයට ඉC2ප� 

කර.න �ණා, න� පවර.න 98ධ �ණා. ඒක ඇෙ� රාජකා2ය. 

ඇය කා.තාව# වශෙය@�, ඒ වාෙ�ම අධ+#ෂ ජනරා= 

තන�ෙ4 වග^ම අ@ව� ඇය  *වැරCව හා ශ#0ම�ව වැඩ 

කළා. q�= m�යට ෙන�ව, ශ#0ම�ව වැඩ කළා. *ලධා2ෙය# 

�ණාම, ෙමවැ* ආයතනයක yධා*ෙය# �ණාම ඒ  m�යට 

ශ#0ම�ව වැඩ කටX� කර.න ඕනෑ. එෙහම කටX� 

කරනෙක�ට mmධ උදmය mmධ බලපෑZ ඇ0 කළා. අවසානෙT' 

එ�Dයට තන�2. ඉව� ෙව.නට 9��ණා. ෙක�ෙහ�ම හ2 

අ0ග� ජනා�ප0�මා m9. සර� ජයමා.න මැ0�මාව නැවත 

එම තන�රට ප�කර 0ෙබනවා. සර� ජයමා.න මැ0�මා 

:0ප0 ෙදපා4තෙZ.�ෙK ෙජ+ෂ්ඨ *ලධා2ෙය#. අ� දැ^Z 

බ�ල, දැ@ෙම. අ�න ද#ෂ *ලධා2ෙය#. අ�කරණය �ළ' 

ද#ෂකZ ෙප.නc, ඒ වාෙ�ම :0ප0 ෙදපා4තෙZ.�ව �ළ 

ද#ෂකZ ෙප.නc, අ�කරණය �ළ�, :0ප0 
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කෙළz ෙZ ඒ.Ó.එස්. �ණව4ධන &යන අමාත+ාංශ ෙ=කZ�මාY, 

එෙහම නැ�නZ ඉංrෙ.� මහ�මයාY. [බාධා &�ම#] ඒක 

තමY. ඒ.Ó.එස්. �ණව4ධන මහ�මයා ද#ෂ *ලධා2ෙය#; 

දැ@ම 0ෙබන *ලධා2ෙය#; කා4ය#ෂම *ලධා2ෙය#; තම. 

කරන කා4ය සඳහා කැප ෙවලා වැඩ කළා. මම සඳහ. කළ මK 

ආර ව+ාපෘ0ය, &2� ඔය ව+ාපෘ0 කර8', ඒ ව+ාපෘ0 සඳහා 

රජෙT ඇස්තෙZ.� �දq. �ෙන. එකY mයදZ කරලා 

05ෙS, අ@ර Cසානායක ම.��ම*, ඇස්තෙZ.�ගත �දq. 

�ෙන. ෙදකක �දල# ඉ02 කරලා 05ණා. ඒ අ@ව  එදා උමා 

ඔය ව+ාපෘ0ෙT ඇස්තෙZ.� �දල ෙඩ�ල4 Dqයන 548 ද#වා 

වැ� කරන ෙක�ට ඒ.Ó.එස්. �ණව4ධන මහ�මයලා ඒකට එකඟ 

�ෙS නැහැ; m�8ධ �ණා. එෙහම m�8ධ ෙවලා අවසානෙT  

අමාත+ාංශය�, ආS�ව� අතර මත ගැ�ම# ඇ0 �ණා. න��, 

අහමCෙනජා8 �ටc ඉරාන ජනා�ප0වරයා එන ෙක�ට එ�මා 

එ#ක emlම අ�ස. කර.න ෙය�දා ෙගන 05ණා. ඒ අ@ව, 

ඇස්තෙZ.� ර�ත �ස් emlම# අ�ස. කෙළz. හැබැY, ඒ 

ෙවලාෙK ෙZ අමාත+ාංශ ෙ=කZවරයා සටහන# තැ5වා, 

''ඇස්තෙZ.�ව සාධාරණ ඇස්තෙZ.�ව# නZ තමY ඒකට 

එකඟ ෙව.ෙ.'' &යා. ෙZ ත��වය මත අවසානෙT' 

�ණව4ධන මහ�මයා අමාත+ාංශ ෙ=කZ äරෙය. ඉ=ලා අස් 

ෙවලා eයා. ඊට පස්ෙසz අYව. &යලා මහ�මෙය# වා2මා4ග 

අමාත+ාංශෙT ෙ=කZ m�යට ප� කර ග�තා. එතෙක�ට 

වා2මා4ග ඇම0වරයා m�යට �tෙT චම= රාජප#ෂ මහ�මයා, 

රෙ{ ජනා�ප0වරයා m�යට ම�.ද රාජප#ෂ මහ�මයා �tයා.  

අYයY, ම=qY ෙද.නාම �tයා, අහමCෙනජා8 අYය� එ#ක 

එක� ෙවලා උමා ඔය ව+ාපෘ0ය සඳහා ෙඩ�ල4  Dqයන 548කට 

emlම අ�ස. කළා. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ග� රාජ+ ඇම0�ම*, ඔබ�මාට තව mනා�යක කාලය# 

0ෙබනවා. 

 
ග, පා�ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாIத  ர3ேக  ப�டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙZ කාරණය ගැන කථා කර.න වැ�cර ෙවලාව �.න� 

කම# නැහැ.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ඒ ආකාරයට කටX� කරලා 

තමY ෙZ emlම අ�ස. කෙළz. ෙZ ව+ාපෘ0ය සඳහා ෙඩ�ල4 

Dqයන 248# වැ�cර තමY ඒ emlම අ�ස. කෙළz.  

ඒ අ@ව දැ. ඇ0 ෙවලා 0ෙබන ත��වය බල.න? එෙහම 

emlZ ගහලා අද �� බSඩාරෙවලටම mනාශය# කරලා 

0ෙබනවා. ෙZ ෙවන ෙක�ට බSඩාරෙවලට  *වාස 1,900#, 

වගා ව.C වශෙය. �	ය= Dqයන 367#, ජල ව+ාපෘ0 

�නකට �	ය= Dqයන 351#, තව� ප�= 2,400කට ජල 

සZබ.ධතා ෙන�Dෙ= ලබා'මට�, ඒ වාෙ�ම mය7 සලාක ආ'  

mmධ ෙ8ව=  ජනතාවට  ලබා ෙද.න�  98ධ වලා 0ෙබනවා,  

ෙZ ව+ාපෘ0ෙT 0ෙබන අÏDකතා *සා.                   

257 258 

————————— 
*  xස්තකාලෙy තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා4qෙZ.�ව 

ෙZ ව+ාපෘ0ය හා සZබ.ධ පා2ස2ක ඇග¼Z වා4තාව -	� 

හාර9ය ගණන&. සම.mත වා4තාව- මා ස�ව 0ෙබනවා. 

එවකට මධ+ම ප2සර අ�කා2ෙT සභාප0 ෙලස 9t ච2ත ෙහzර� 

මහතා ෙZ වා4තාවට අ�ස. කෙළz, 2012 අෙyz= මාසෙT 12වන 

දාY. එනZ, 9ංහල අ��8දට ෙපර දවෙසzY; රජෙT *වා� 

දවෙසzY. ෙමම වා4තාව සකස් කර.න කq. මධ+ම ප2සර 

අ�කා2ෙT උදmය eයා, උමාඔය yෙ8ශයට; බSඩාරෙවල 

yෙ8ශයට. e�. ප�#ෂණ පැවැ��වා. ක�f 24# අ@ව එම 

ව+ාපෘ0ෙT 0ෙබන @l�lකZ 	7බඳව ඔ�. ෙහ7දර� කළා; ඒ 

ෙව@ෙව. ඇ0 mක=ප ගැන &Kවා.  

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැ� d�ෙyය. எ !தா". 
rose. 
 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� අ@ර Cසානායක ම.��මා. 

 
ග, අ0ර ]සානායක මහතා (மா��மி� அAர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� රාජ+ අමාත+�ම*, එම ව+ාපෘ0යට අදාළ ප2සර 

අධ+යන වා4තාව සකස් &�ම සඳහා Q ජයව4ධනcර 

mශ්වmද+ාලයට බාර ෙද@ ලැ5ෙK ක��. m9. ද? මා ද.නා 

m�යට Q ජයව4ධනcර mශ්වmද+ාලෙT ප2සරය 	7බඳ mෂයය# 

ඉගැ.ෙව.ෙ. නැහැ. Î ග4භ mද+ාව 	7බඳ subject එක# Q 

ජයව4ධනcර mශ්වmද+ාලෙT mෂයය.වලට ඇ�ළ� ෙව.ෙ. 

නැහැ.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, �ට ෙපර නZ ෙ�රාෙද²ය 

mශ්වmද+ාලය, ෙම�ර�ව mශව්mද+ාලය ආCය තමY එ^ 

කටX�වලට වැ�cර සZබ.ධ ෙවලා 05ෙS. න�� ෙමම 

ව+ාපෘ0ෙය� ශක+තා අධ+යන වා4තාව සකස් කෙළz Q 

ජයව4ධනcර mශව්mද+ාලයY. එෙසz නZ, එය පදනZ කරග�ෙ� 

ඇY- [බාධා &�ම#]   

 
ග, පා�ත රංෙග බ	ඩාර මහතා  (மா��மி� பாIத  ர3ேக  ப�டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
එම කටX�ත ෙබg8ධ හා පාq mශ්වmද+ාලයට භාර �.නා 

වාෙ� වැඩ# තමY කර 0ෙබ.ෙ.. ග� ම.��ම*, ඔබ�මා 

&Kවා වාෙ� ෙම�ර�ව mශ්වmද+ාලය, ෙ�රාෙද²ය mශ්වmද+ාලය 

ආCයY ෙමවැ* ශක+තා අධ+යන 9� කර.ෙ.. න�� ෙම^ 

ශක+තා අධ+යනය 9� කෙළz මහාචා4ය ස්ව4ණා 	ය92, 

මහාචා4ය න.දලා=, උමං mෙශzෂඥ අ�ෙක�රල &යන උදmයY. 

Cය X� තැනට ෙන�ෙවY, ඒ සZබ.ධව දැ@ම# 0ෙබන උදmයට 

ෙන�ෙවY, *cණතාව# 0ෙබන උදmයට ෙන�ෙවY ඒ වැෙç 

කර.න බාර ' 05ෙS. ඇ�ත වශෙය.ම ෙම�ර�ව 

mශ්වmද+ාලය කළ X� කා4යය# කර.න ' 0ෙබ.ෙ., Q 

ජයව4ධනcර mශ්වmද+ාලයටY. ෙZ අ.දමට තමY ෙම^ 

ශක+තා අධ+යනය 9� කෙළz. එවැ* ශක+තා අධ+යන 

වා4තාව# තමY ච2ත ෙහzර� මහ�මයා 9ංහල හා �.� අ�� 

අ��8දට ඉස්ෙස=ලා දවෙසz -*වා� දවෙසz- උෙ8 e�. 

කා4යාලය ඇරලා ෙZ වා4තාව �.ෙ.. බලපෑZ මතY, ත4ජන 

මතY, එය කෙළz. ෙඩ�ල4 Dqයන 248# ගසා කෑම සඳහා, ෙහ�රා 

කෑම සඳහා කළ උපÏමය# තමY, ෙZ උමාඔය ව+ාපෘ0ය. ඒ 

*සා බSඩාරෙවල D*ස්l අපා �# m�න D*l. බවට, මර 

�ෙය. �ව� වන D*l. බවට අද ප� ෙවලා ඉ.නවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙZ කාරණය� &යා මම 

කථාව අවස. කර.නZ. Q පාද ස්ථානෙT Cවා�හාෙK 

0ෙබනවා, ෙස= q	ය#. එය *ශ්ශංකම=ල රජ දවෙසz සකස් 

කරන ලද ෙස= q	ය#. එම ෙස= q	ෙය. &යැෙව.ෙ., 

"රජෙT ෙ8පළ, ජනතා ෙ8පළ ගසා කන උ. ඊළඟ ආ�මෙT 

බ=ල., බළ�. වශෙය. උපCනවා" &යන එකY. එෙහම නZ, 

බSඩාරෙවල D*l.ට දැ. කර.න 98ධ ෙවලා 0ෙබ.ෙ., ඒ 

ෙඩ�ල4 Dqයන 248 ගසා කාc උ. බ=ල., බළ�.   ඊළඟ 

ආ�මෙT ඉපෙදන එක Cහා බලාෙගන 9×මY &යD. මම *හඬ 

ෙවනවා. ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3�� உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y, ග� ම.��මා. 

 �ළඟට, ග� 	ය= *ශා.ත ද 9=වා ම.��මා. ග� 

ම.��ම*, ඔබ�මාට *යDත කාලය mනා� 10Y. 

 

[අ.භා. 4.42] 

 
ග, *යA bශා�ත ද dAවා මහතා 
(மா��மி� பிய( நிசா:த த சி(வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

�ලlන ෙහ�බවන ග� ම.��ම*, අද Cන ෙZ mවාදයට 

සZබ.ධ ව.න ලැ�ම 	7බඳව ස�� ෙවනවා වාෙ�ම මට ෙZ 

අවස්ථාව ලබා 'ම සZබ.ධෙය. මම �q.ම ඔබ�මාට 

ස්�0ව.ත ෙවනවා.  

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK නව 

අධ+#ෂ ජනරා= සර� ජයමා.න මැ0�මාෙ� වැ�ප සහ 

අෙන}� 9ය� 'මනා වැ� &�ම සZබ.ධව අද ෙකෙරන 

සාකÇඡාෙK' අ	 &යනවා, එ�මාට අවශ+ කරන එවැ* සZප� 

ලබා 'ම 	7බඳව ඒකාබ8ධ mප#ෂය හැtයට අප m�8ධ ව.ෙ. 

නැ0 බව. එයට ෙහz�ව, ෙමවැ* ආයතනයක *ලධා2ෙය}ට 

කෙශz�කාව 0යාෙගන, පාට ප#ෂ ෙ»දය&. ෙත�රව වැඩ 

කර.න නZ එ�මාට අවශ+ කරන ශ#0ය රජය m9. පැහැCqව 

ලබා Cය X�  මY. ඒ *සා එ�මාට ෙZ ෙ8ව= ලබා 'ම 	7බඳව 

අ	 m�8ධ ව.ෙ. නැහැ. අ	 ඒ ගැන ස�� ෙවනවා.  

ඒ වාෙ�ම මම එ�මාට &ය.න කැමැ0Y, �ට ෙපර �ටc 

අධ+#ෂ ජනරා=�Dයට ෙගදර ය.න �ෙS රාrත ෙසzනාර�න 

අමාත+�මාට m�8ධව පැD²q කරලා එ�මා සZබ.ධෙය. 

ඇ0 �f 98a@� එ#කY &යන එක. ඒ 98a. mතර# 

ෙන�ෙවY, mෙශzෂෙය.ම එ�Dය �ළ 05f ප#ෂපා-භාවය� 

එ#ක තමY එවැ* ත��වය# ඇ0 �ෙS. ඒ *සා අෙ� නව 

අධ+#ෂ ජනරා=�මාට එවැ* 98�ය# 9� ෙන�ෙKවා &යා මා 

�q.ම yා4ථනා කරනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ	 පැහැCqවම ද.නවා, 

2015 ජනවා2 08වැ* දා ෙZ යහ පාලන ආS�ව ආෙK අ=ලස, 

ôෂණය නැ0 කරනවාය &යලාY &යන එක. ඒ m�යට ෙZ රෙ{ 

ජනතාවට නැ�Z බලාෙප�ෙර��� 'ලා ආc රජයකට අද වන mට 

අ�ෙවලා 0ෙබන ඉරණම 	7බඳව සලකා බැ�ෙZ' ඉතාම�ම 
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[ග� පාqත රංෙග බSඩාර මහතා] 



2017 �q  05  

කනගා�දායක ත��වය# 0ෙබ.ෙ.. 2015 ජනවා2 08 ෙZ 

රජය බලයට ප� ෙවලා මාසය# ය.න ඉස්සරෙවලා  

 
[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පට. ග�තා, ෙZ රෙ{ අ�ංසක ජනතාවෙ� �ද=වලට mC.න.  

අxාමාත+ කා4යාලය හරහා සZබ.ධ ෙවD. |යා�මක �f ඒ 

�දල ෙප�� නැහැ.  ඒ �දල �	ය= �qයන 26Y -�	ය= 

Dqයන 26,000Y-. මාසය# ඇ�ළත අ.න එවැ* ත��වය# 

ඇ0 ම *සා, ෙZ රට �ළ ෙබ�ෙහ�ම ෙ�ද:ය ත��වය# ඇ0 

�ණා.  

 
[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කZබා ෙහ�ෙර# ෙවන ෙක�ට ඊට 	tපස්ෙසz ඉ.න අෙන# ෙහ�ර 

�න }මන ආකාරෙය. ෙහ�රකZ කරYද, Lලාසනාåඪ ග� 

ම.��ම*? අද ඇ0 ෙවලා 0ෙබ.ෙ. එවැ* ත��වය#. 

ෙහ�රකම, ôෂණය, වංචාව 	�ද&.න ආc ආS�ව අද ෙහ��� 

එ#ක *දැ=ෙ= *Cයන ම{ටම# උදා ෙවලා 0ෙබනවා. ෙZ රට 

�ළ ෙහ��� එ#ක *Cයන නායකය. ��ෙවලා 0ෙබනවා. ඒ 

*සා තමY අද ෙZ රෙ{ ජනතාවට "කා" &යා ග.න බැ2 

ත��වය# උදාෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ඒකාබ8ධ mප#ෂෙT 

ම.�ව� හැtයට අ	 පැහැCqවම &යනවා, අෙ� ආS�ව 

ය ටෙ� යZ &9 ෙකෙන# ෙහ�රකZ කර 0ෙබනවා නZ ම�.ද 

රාජප#ෂට ෙන�ෙවY, ඕනෑම ෙකෙන}ට ද§වZ �.නාට &9� 

ගැට�ව# නැහැ; yශ්නය# නැහැ &යලා. "ෙහ�රා", "ෙහ�රා", 

"ෙහ�රා", "ෙහ�රා", "රාජප#ෂව� ෙහ��" &ය &යා e�=ලා 

අවසානෙT අද ෙම�ක#ද ෙවලා 0ෙබ.ෙ.? අද ෙZ ආS�ෙK 

ෙහ�� tක *දැ=ෙ= ඉ.නවා. අ	 පැහැCqවම &යනවා, ෙZ 

ආS�ෙK ෙහ�� tක 	7බඳව ෙZ රෙ{ සමස්ත ජනතාවම 

ද.නවාය &යලා. අෙ�  අධ+#ෂ ජනරා=�ම*, අෙ� "Top 

Ten" වැඩසටහන යටෙ�  ඒකාබ8ධ mප#ෂය හැtයට අ	  

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dසමට පැD²q 10# 

ඉC2ප� කළා. ර*= mÏම9ංහ අගමැ0�මාට, �ටc �ද= ඇම0 

රm ක�ණානායකට, මq# සමරmÏමට, තලතා අ�ෙක�රලට, 

ක�4 හ¸Zට, �. හැ2ස. මහ�තයාට, ඒ වාෙ�ම අෙ� 

Cස්d#කය *ෙය�ජනය කරන රාrත ෙසzනාර�න &යන ෙZ 

9ය� ෙදනාටම m�8ධව අ	 පැD²q ඉC2ප� කළා. අවසානෙT 

98ධ ෙවලා 0ෙබ.ෙ. ෙම�ක#ද? ෙZ පැD²q 	7බඳව හ2 

ප�#ෂණය# &�ම සඳහා තවම වැඩ කටX�ත# ආරZභ කර 

නැහැ. ඒකපා4ශ්mකව යන වැඩ 	7ෙවළ# mතරY 0ෙබ.ෙ..  

m�8ධ ප#ෂෙT අය දඩයZ කරන වැඩ 	7ෙවළ# mතරY  ෙZ 

යහ පාලන ආS�ව �ළ |යා�මක ව.ෙ.. ඒ ගැන අ	 ද.නවා 

ෙ.. ෙZ කZබ ෙහ�� �න Cහා බැ�වාම, අ	 උදාහරණය# 

හැtයට  රාrත ෙසzනාර�න මැ0�මා 	7බඳව ග�ෙත��, අෙ� 

ම�.ද අමර ර ඇම0�මා එ�මාට m�8ධව නැK සZබ.ධව 

ෙච�දනා කරලා අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dසමට 

පැD²q කළා.  ඒ පැD²=ලට ෙම�කද �ෙS? ඒ පැD²=ල 

එෙහමමY. අවසානෙT *කZ files ෙග�ඩ ගැෙහන ම{ටම# 

පමණY ඇ0 ව.ෙ..  

 
 
ග, $gh< රiමා� මහතා  (மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ පැD²=ල දැZෙZ ෙක�Y කාලෙTද? 

ග, *යA bශා�ත ද dAවා මහතා 
(மா��மி� பிய( நிசா:த த சி(வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

පැD²=ල ෙක�Y කාලෙT දැZම�, ඒ සZබ.ධෙය. 

කටX� කර.න ඕනෑ ෙ., ග� ම.��ම*. ඒක *සා අපට 

කාලය yශ්නය# නැහැ. ෙහ�� අ=ල.න ආවා නZ, අ=ල.න 

ඕනෑ.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අෙ� රෙ{ 9tන 	7කා 

ෙර�Ñ.ට 0ෙබන ෙබෙහ� 	7බඳව බල.න. Q ලංකා 	7කා 

ෙර�ග mෙශzෂඥ ෛවද+ව�.ෙ� සංගමෙT සභාප0�Dය y�ඛ 

mෙශzෂඥ ෛවද+ව� 25ෙදෙන} එක� ෙවලා "Hycet" &යන 
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ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��ම*, ඔබ�මාට තව mනා� ෙදකක කාලය# 

0ෙබනවා. 
 

ග, *යA bශා�ත ද dAවා මහතා 
(மா��மி� பிய( நிசா:த த சி(வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
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ද.නවා. ඇY, ෙදmයෙ.! එ�මා 	7බඳව 0ෙබන ෙච�දනා ෙප�� 

නැහැ. දැ. එ�මාට 0ෙබන එක ෙච�දනාව# තමY, මහ@වර, 

ෙත=ෙද*ෙT ඉ.Íා ෙහ�ටලෙT දවස් 10ක කෑම �ල ෙගව.ෙ. 

නැ0ව ෙක�ම4ෂ= බැං}ෙK cheque එක# 'ලා ඇ0 �f 

yශ්නය. ඒ, එක 98�ය#. ඊ ළඟට, qංeක අ=ලස් සZබ.ධව 

ෙZ පා4qෙZ.�ෙK ෙච�දනා වැ� වශෙය.ම 0ෙබන 

ම.�වරයා ක�ද? ඔය 'ව.ෙෂ�{' &යන ග� ම.��මා. ඒක 

*සා එ�මා ෙZ පා4qෙZ.�ෙK ග� රඟපෑම# කරලා වැඩ# 

නැහැ. එ�මා සැබෑ ෙලසම ඇ�=ල C� කරනවා නZ, C� 

කර.න ඕනෑ තම.ෙ� යහ පාලන කSඩායෙZ 9tන කZබ 

ෙහ�� �නටY. ෙZ ෙහ�� tක කාෙ� �ණ� කම# නැහැ; 

ෙක�Y ප#ෂෙT �ණ� කම# නැහැ; ෙම�න පාට �ණ� කම# 

නැහැ; ජනතාවෙ� �ද= ෙක�=ල කාලා 0ෙබනවා නZ, ඒ අයට 
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�f ෙවලාවට ඒ mපතට ��ණ �. ජනතාව ෙÀරා ග.න &9� 
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ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Douglas Devananda. You have 15 minutes.      [பி.ப. 4.54]  
ග, ඩKලස් ෙ.වාන�දා මහතා (மா��மி� டள2 ேதவான:தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகளரவ தைலைமதாA/� உ�0பின* அவ*கேள, ந#றி! இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவி# பணி0பாள* நாயக�தி# ச�பள� ம��� ப5களி� தி-�த� ேம�ெகா�ள� ெதாட*பாக எ#@ைடய சில க-��� கைள'� இA/ பதி9ெசFய வி-�?கி#ேற#. உலகளாவிய ாீதியி� ஆ%6ேதா�� Eமா* 1,000 பி�Mய# ெடால* இலKசமாக� ெகா6�க0ப6வதாக உலக வAகி அறிவி���ள நிைலயி�, இலKசமான� ஒ- நா�5ன� ெமா�த உ�ப�தியி� 17 சதnத�ைத அபகாி�� வி6வதாக ஆசிய அபிவி-�தி வAகி ெதாிவி���ள நிைலயி�, ஏைழ ம�க4� ெப%க4� சி�பா#ைம இன ம�க4� சம உாிைமகைள'� ேவைலவாF0?�கைள'� ெப�வைத இலKச=� ஊழ3� த6�� வ-வதாக ஐ�கிய நா6க� அைம0?� N�கி#ற நிைலயி�, நா� இ#ைறய தின� அ� /றி�த வாத விவாதAகைள நட�தி�ெகா%5-�கி#ேறா�. அ%ைமயி� ச*வேதச அரச சா*ப�ற நி�வனெமா#� உலகி# 107 நா6களி� Eமா* 1,14,000 ேபாிட� நட�தி'�ள ஆFெவா#றி# பிரகார�, உலகி� நா#/ ேபாி� ஒ-வ* இலKச� ெகா6�க ேவ%5ய நிைல�/� த�ள0ப�6�ள தாக9� ெச�வ�த நா6களி� ஒ-வ* இலKச� ெகா6�க ேவ%5 ஏ�ப6கி#ற GHநிைலைய0 ேபா#�, வறிய நா6களி� ஒ-வ* அைதவிட இர%6 மடA/ அதிகமான GHநிைலகளி� இலKச� ெகா6�க ேவ%5ய அவசிய� ஏ�ப6வதாக9� அ�த ஆF9 ெதாிவி�கி#ற�. அ�த வைகயி� 2008ஆ� ஆ%5� உலக0 ெபா-ளாதார ெந-�க5 ஏ�ப�டத# பி#ன* உலக அளவி� இலKச� ம��� ஊழ� அதிகாி���ளதாகேவ ெதாியவ-கி#ற�. ஆனா�, இத�ெகதிராக உாிய அதிகாாிகளா� ேம�ெகா�ள0ப�6 வ-கி#ற நடவ5�ைகக� அதிகாி�க0ப�6�ளதான ஒ- ேதா�ற0பா6 ம�க� ம�தியி� கா�ட0ப6கி#றேபாதி3� உ%ைமயிேல அ,வாறான நடவ5�ைகக� ேம�ெகா�ள0 ப6கி#றனவா எ#ற ச�ேதக� எம� ம�க� ம�தியி� இ�லாம� இ�ைல.  ேம�ப5 ஆFவிைன0 ெபா��தவைரயி� அதிகளவி� இலKச� ம��� ஊழM� ஈ6ப6கி#றவ*க� ப�5யM� =தலாமிட�தி� அரசிய��ைற சா*�தவ*க4� இர%டா 

மிட�தி� ெபாMஸா-� L#றாவதாக நீதி��ைற சா*�தவ*க4� இ-0பதாக� Nற0ப�6�ள�. எம� நா�ைட0 ெபா��தவைரயி� க�வி��ைறேய இலKச� அதிகாி���ள �ைறயாக இ-0பதாக ஊழ� ம��� இலKச ஆைண�/J ெவளியி�6�ள ஒ- தகவ� /றி0பி6கி#ற�. எனேவ, இலKச� ம��� ஊழ� ெதாட*பிலான பாட�தி�டெமா#ைற0 பாடசாைல0 பாட p�களி� உ�ளட�/வத�/� தி�டமிட0ப�6�ளதாக� ெதாிய வ-கி#ற�.   =ைற0பா6க� ெசFய0ப�டா� மா�திரேம இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவா� விசாரைணகைள ேம�ெகா�ள =5'� எ#ற வைகயிேலேய த�ேபாைதய ச�ட ஏ�பா6க� எம� நா�5ேல நைட=ைறயி� இ-�கி#றன. இ� இலKச� ம��� ஊழைல இ�த நா�5M-�� =�றாக ஒழி0பத�/0 ேபா�மான ச�ட ஏ�பாடாக இ�ைல. ஏெனனி�, எம� நா�5�  3,000 �/� அதிகமாேனா* திq* ெச�வ�த* களாகி'�ளன* எ#ற தகவைல'� இேத இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jேவ ெதாிவி�கி#ற�. இ�த நிைலயி� =ைற0பா6க� ெசFய0ப�டா� மா�திர ம#றி, ச�ேதக�தி�/ாிய விடயAக� /றி�� ேநர5யாக ஆராF��, அைவ ெதாட*பி� விசாரைணகைள ேம�ெகா�ள� N5ய வைகயிலான அதிகாரAக� ேம�ப5 ஆைண�/J9�/ வழAக0பட ேவ%6� எ#பைதேய இ� எ6��� கா�6வதாக அைமகி#ற� எ#பைத'� நா# இ�த	 ச�த*0ப�திேல வM'��தி� Nற வி-�?கி#ேற#.  எம� நா�5� க�வி��ைற சா*�ேத அதிகளவி� இலKச� ம��� ஊழ� /�ற	சா�6க� நில9வதாக ேம�ப5 ஆைண�/J ெதாிவி�தி-�/� நிைலயி�, ெப�ேறா*களிடமி-�� ந#ெகாைடகைள� ேகா-கி#ற பாடசாைலக� /றி�� க�வி அைம	E�/� ெதாியா� என� N�வத�/ இடமி�ைல. பல பாடசாைலகளி� ேம�ப5 ெசய�பா6க� இட�ெப�� வ-வதாக� தம�/ அறிய� கிைட���ள� என க�வி அைம	ச*க� அ5�க5� N�கி#ற நிைலைமக4� இ�லாம� இ�ைல. இ�தைகய நிைலயி�, க�வி அைம	E ேம�ப5 பாடசாைலக� /றி�� ம�க4�/ அறி9��த�கைள ேம�ெகா�ளாத�� ச�ட நடவ5�ைககைள ேம�ெகா�ளாத�� ஏ#? எ#ற ேக�வி எம� ம�க� ம�தியி� எJவ� நியாயமானதா/�.  வட�கிேல ப�ேவ� ப/திகளி� இய�ைக வளAக� ச�டவிேராதமான =ைறயி� Gைறயாட0ப�6, பல மி�Mய# WபாF நிதிi�ட�க� ெதாட*கி#றன. /றி0பாக, யாH0பாண� ம-தAேகணி, /டார0? வட�/ பிரேதசA களிேல அரசிய�வாதிக� சிலாி# பி#னணியி� அரச அதிகாாிகேள மண� ெகா�ைளகளி� ஈ6ப�6  இலKச� ம��� ஊழ� ேமாச5க4�கான வழிகைள� திற�� வி�5-�கி#றன*. எனேவதா# இ,வாறான ச�ேதக�தி� கிடமான ெசய�பா6க� ெதாட*பி� ேநர5 ஆF9கைள ேம�ெகா%6 அவ�ைற விசாாி�கி#ற அதிகாரAக� ேம�ப5 ஆைண�/J9�/ வழAக0பட ேவ%6ெம#ற ேகாாி�ைகைய இA/ =#ைவ�க வி-�?கி#ேற#. அ�த வைகயி�, த�ேபா� எம� நா�5� நைட=ைறயி3�ள இலKச ஊழ� ஒழி0?	 ச�ட�தி� தி-�தAக� ேம�ெகா�ள0பட ேவ%6�. இலKச� ம��� ஊழ� அ�ற சLக�ைத உ-வா�/வ� ெதாட*பிலான ஐ�கிய நா6க� அைம0பி# ஒ0ப�த�தி� 2004ஆ� ஆ%6 மா*	 மாத� இலAைக ைக	சா�தி�6�ள�. அ�த ஒ0ப�த�தி� ைக	சா�தி�ட இர%டாவ� நாடாக எம� நா6 இ-�கி#ற 
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2017 �q  05  நிைலயி� அ�த ஒ0ப�த�ைத நைட=ைற0ப6�த அரE =#வர ேவ%6�.  இலKச� ம��� ஊழலா� ஏ�ப6கி#ற ெபா-ளாதார	 சிைத9களா� /றி0பாக வறிய ம�கேள மிக அதிகமாக0 பாதி�க0ப6கி#றன*. வறிய ம�கைள ஒ6�/வத�கான ஒ- வழி=ைறயாக இலKச� இ-�� வ-கி#ற�. ெதாழி� வாF0?கைள0 ெபறேவா அ#றி தAக4�கான வாHவாதாரA கைள0 ெப���ெகா�வத�ேகா, தம� பி�ைளக4�கான க�வி வசதிகைள0 ெபறேவா இலKச� =த#ைம0 ப6�த0ப6மானா�, வறியவ*களா� இலKச� ெகா6�க =5யாத நிைலயி� அவ*க� பாாியளவி� பாதி�க0 ப6வ�ட#, அவ*க4�கான வாF0?க4� திைச மாறி0 ேபாFவி6கி#றன. இ�த நிைலயி� கட�தகால '�த� காரணமாக அைன�ைத'� இழ��நி�கி#ற எம� ம�களி# நிைல எ�தள9�/0 பாிதாபகரமான� எ#பைத	 சி�தி��0 பா*�க ேவ%6�. எம� ம�க�மீ� வ�ைம எ#ப� '�த� காரணமாக9� இய�ைக0 ேபரழி9க� காரணமாக9� திணி�க0ப�ட�. '�த�தி# பி#னரான கால0ப/தியிேல எம� ம�களி� பல-�/ வ�ைம நிைலயிM-�� மீள�N5ய வாF0?க� இ-��� அைவ சிலரா� த6�க0ப�6� ?ற�கணி�க0ப�6� அவ*கள� அ��மீறிய ெசய�பா6க� காரணமாக0 பறி�க0ப�6� வ�தி-�கி#றன. இத# காரணமாக வ�ைம யான� எம� ம�க�மீ� பலவ�தமாக� திணி�க0ப�6�ள நிைலைமேய காண0ப6கி#ற�. இ,வாறான நிைலயி� வாH�� வ-கி#ற எம� ம�களிைடேய இலKச� ம��� ஊழ�க� தைலவிாி�தி-�/� நிைலயி�, எம� ம�க� தAகள� வாH�ைகயி� தைலநிமிர =5யாத நிைலைமேய ெதாட*�தி-�/� எ#பதி� ச�ேதகமி�ைல. இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/J ெதாட*பி� அவதான�ைத	 ெச3��கி#றேபா�, பிரதான மாக� Nற0ப6கி#ற ஒ- விடய� ஆளணி0 ப�றா� /ைறயா/�. ெதாட*��� இ�த விடய� =#ைவ�க0ப�6 வ-கி#ற�. எனி@�, இத�/ இ�வைரயி� தீ*9க� எ�ட0படாம� இ-0ப� ஏ#? எ#ற ேக�வி எJகி#ற�. /றி0பாக, ேம�ப5 ஆைண�/Jவி� கண�காF9 ம��� வAகி நைட=ைறக� ெதாட*பிலான ப�டதாாிக� 100 ேப-�கான ெவ�றிடAக� நில9வதாக� ெதாியவ-கி#ற�. ேம3�, ெகா�வன9க�, பண�ைத ெவளிநா�6 வAகி� கண�/களி� ைவ0r6 ெசFத� ேபா#ற விடயAகைள விசாாி0பத�கான அ@பவ� வாF�த அதிகாாிக4�கான ேதைவ இ-0பதாக9� ெதாியவ-கி#ற�. எனேவ, இ�தைகய ெவ�றிடAகைள நிர0?வத�/ ேம3� தாமதி�கா� உடன5 நடவ5�ைகக� ேம�ெகா�ள0பட ேவ%6� என மீ%6� வM'��த வி-�?கி#ேற#. கட�த 2012ஆ� ஆ%5M-�� 2016ஆ� ஆ%6 வைரயிலான கால0ப/தி�/� 392 வழ�/க� ேம�ப5 ஆைண�/Jவா� நீதவா# நீதிம#றAகளி3� ேம� நீதிம#றAகளி3� தா�க� ெசFய0ப�6�ளதாக9� 106 ேப* /�றவாளிகளாக அைடயாளA காண0ப�6�ளன* எ#�� ெதாியவ-கி#ற�. எனி@�, கட�த காலAகளி� பலரா3� Nற0ப�ட நிைலயி� ஊடகAகளி� ெவளி வ�தி-�த தகவ�கைள ைவ��0 பா*�கி#றெபாJ� இ�த எ%ணி�ைகயான� பல மடAகாக அதிகாி�தி-�க ேவ%6 ெம#ற க-�ேத ம�க� ம�தியி� நில9கி#ற�. அேத ேபா#�, ேம�ப5 ஆைண�/J9�/� கிைட�ததாக� Nற0ப�ட =ைற0பா6களி# எ%ணி�ைகக4� ஏராள� 

எ#ேற ஊடகAக� ெதாிவி�தி-�தன. இ�த நிைலைய அவதானி�கி#றேபா�, ெபாFயான =ைற0பா6கைள =#ைவ�தி-�க�N5ய ச�த*0பAக4� அேநக� எ#ப� ?லனாகி#ற�. த�ேபா� எம� நா�5� நைட=ைறயி3�ள ச�ட�தி# பிரகார�, உ%ைம�/ மாறான =ைற0பா�5ைன ஒ-வ* ெசFகி#றாெரனி�, அவ-�/ 10 வ-டகால த%டைன விதி�க0பட =5'�. ஆனா�, அ�தைகய த%டைனக� வழAக0பட�N5ய நிைலைமக� ஏ�ப�6�ளனவா? எ#ற ேக�வி'� எம� ம�க� ம�தியி� எழாம� இ�ைல. ஏெனனி�, உ%ைம�/ மாறான /�ற	 சா�6க� பல9� கட�த காலAகளி� =#ைவ�க0 ப�6�ளதாக9� இேத ஊடகAக� ெதாிவி�தி-�தைம /றி0பிட�த�க�. எனேவ, அ�தைகய ெசய�பா6க� /றி��� ஆராF�� நடவ5�ைகக� எ6�க0பட ேவ%6�. அ��ட#, நா# இAேக E�5�கா�5யத�கிணAக ேம�ப5 ஆைண�/J9�/ ேமலதிக அதிகாரAக4ட# ேபாதிய ஆளணிக� இைண�க0ப�6, அத# பணிைய ேம3� ெசய�திற# மி�கதாக =#ென60பத�/ நடவ5�ைக எ6�/மா� மீ%6� வM'��த வி-�?கி#ேற#. அேதேநர�, வ3�க�டாயமாக� காணாமலா�க0 ப6தMM-�� எ�லா ஆ�கைள'� பா�கா�த� ப�றிய ச*வேதச	 சமவாய	 ச�டLல�தி# இர%டா� மதி0r6 இ#� விவாத�தி�/ எ6���ெகா�ள0படவி-�த நிைலயி�, ெபள�த மத/-மாாி# ேவ%6ேகா4�கிணAக அ� ஒ�திைவ�க0ப�5-�கி#ற�. எ#றா3�, அ� ெதாட*பாக	 சில க-���க� இA/ ெசா�ல0ப�டப5யினா� என� க-���கைள'� நா# இA/ பதிய வி-�?கி#ேற#. கட�த காலAகளிேல ஆ�க� காணாம�ேபாத� ெதாட*பி� ஏ�ெகனேவ இ�த	 சைபயிேல க-���கைள� ெதாிவி���ள இர%ெடா- தமிH நாடா4ம#ற உ�0பின*க�, காணாம� ேபாேனா* ெதாட*பி� எம� க�சி மீ�� /�றK சா�5யி-�தன*. இ� உ%ைம�/0 ?ற�பான /�ற	சா�6 எ#பைத நா# ெதாட*��� வM'��தி வ-கி#ேற#. இ,வாறான /�ற	சா�6�கைள =#ைவ�கி#ற சில அரசிய�வாதிகளா� X%ட0ப�ட நிைலயி�, காணாம� ேபாேனா* ெதாட*பி� ஓாி-வ* எ�ைம0ப�றிய உ%ைம�/0 ?ற�பான தகவ�கைள =#ைவ�தி-�தைம ெதாட*பி� நடவ5�ைககைள எ6�/மா� உாிய அரச தர0பின-�/ நா� ஏ�ெகனேவ அறிவி���ேளா�. எம� க�சிமீ� ேச� IEகி#ற நடவ5�ைககளாகேவ இ,வாறான /�ற	சா�6க� =#ைவ�க0ப�6 வ-கி#றனேவய#றி, இவ�றி� எ,விதமான உ%ைம'� இ�ைல. எனேவ, எ�மீ� இ� ெதாட*பி� =#ைவ�க0ப6கி#ற /�ற	சா�6�க� உடன5 விசாரைணக4�/ உ�ப6�த0ப�6, உ%ைமக� ெவளி�ெகா%6வர0பட ேவ%6ெம#பைத நா# இA/ ெதாிவி���ெகா�ள வி-�?கி#ேற#.  எ�மீ� இ�தைகய /�ற	சா�5ைன கட�த நாடா4ம#ற� N�ட�ெதாடாி#ேபா� =#ைவ�தி-�த தமிH நாடா4ம#ற உ�0பின* ஒ-வ*, ?Mகளி# பலவ�தமான ஆ�ேச*0?�க� /றி��� விசாரைண ெசFய0பட ேவ%6ெமன� ெதாிவி�தி-�தா*. அ�தைகய விசாரைணக4� ேம�ெகா�ள0பட ேவ%6�. த�ேபா� ?Mக� இய�க� தைலைமக� இ�லாத நிைலயி�, ?Mகளா� அவ*கள� ெகா�ைககளி# பிரகார� உ-வா�க0ப�ட க�சியின* இ-�கி#றன*. ?Mக� இய�க�தி# வழி� ேதா#ற� எ#ேற இவ*க� த�ைம எம� ம�களிைடேய இனAகா�5 வ-கி#றன*. கட�தகால '�த அழி9க4�/� 
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පා4qෙZ.�ව எம� ம�கள� அழி9க4�/� ஆ�க� காணாம�ேபான பல ச�பவAக4�/� இவ*க� ெமௗனமாக இ-��� ?Mகள� ெசய�பா6கைள ஊ�/வி��� X%5'� அத�/ =Jைமயான ஆதர9 ெதாிவி��0 பAகா�றியவ*க� எ#பதா�, அ� ெதாட*பி� இவ*கைள'� விசாரைணக4�/ உ�ப6�த ேவ%6ெம#�� ேக�6�ெகா�கி#ேற#. அ�த வைகயி�, ேம�ப5 ச�டLல� ெசய�பா�6�/ ெகா%6 வர0ப6மானா�, மா��� க-���கைள� ெகா%ேடாைர� �ேராகிகெளன� Nறி, ப�ேவ� பலவ�தமான காணாம�ேபாத�க4�/ உ��ைணயாக இ-���ளவ* கைள'�, இ�த நாடா4ம#ற�தி3�ளவ* கைள'� விசாரைணக4�/ உ�ப6�த0பட ேவ%6ெமன�  ேகாாி, என�/ இ�த	 ச�த*0ப�ைத� ெகா6�தைம�/ மீ%6� ந#றி Nறி, விைடெப�கி#ேற#.  
 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ග� ක�ණාර�න පරණmතාන මහතා. ඔබ�මාට 

mනා� දහයක කාලය# 0ෙබනවා.  

[අ.භා. 5.07] 

 
ග, ක,ණාර8න පරණGතාන මහතා (bxණතා  
සංව<ධන හා වෘ8�ය xi@ bෙයBජ� අමාත� මා) 
(மா��மி� க�ணார$ன பரணவிதான -  திற�க� அபிவி�$தி ம*+� ெதாழி*பயி*சி பிரதி அைம/ச�) 
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cරවැ9 ජනරජය# හැ'ෙZ සටන පට. ග�තා mතරY &යන 

එකY. එම සටනට අනාගතය# 0ෙබනවා; එම සටන ජයxහණය 

කරනවා. එම *සා mmධ උ8ෙඝ�ෂණ මැ8ෙ8 හැංෙග.න හදන, 

ප.ස= ඇ�ෙළz හැංෙග.න හදන, ජනමාධ+ ඇ�ෙළz හැංෙග.න 

හදන, ව+ාජ pickets ඇ�ෙළz හැංෙග.න හදන ඕනෑම 

තරා0රමක ôUතෙය}ට, මං ෙක�=ලකාරෙය}ට, "අ	 සටනට 

°දානZ" &යලා අන�� අඟව.න අ	 °දානZ. එෙහම නැ�ව 

ෙZක කර.න බැහැ. අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�DසෙZ 9tන *ලධා2.ෙ� වැ�� වැ� කළාය &යලා, 
ඔ�.ට  යාන-වාහන �.නාය &යලා -ඒවා�  ෙකෙර.න ඕනෑ;-  
එතැ*. yශ්නය mස ෙඳ.ෙ. නැහැ.  

ඊළඟට, තව� කාරණය# ගැන අවධාරණය කර.න 

කැමැ0Y. න� ෙග�ඩ# 0ෙබනවා; පැD²q ෙග�ඩ# mභාග 

කර.න 0ෙබනවා; තව න� එ.න 0ෙබනවා; අ�0. පවා එY. 
ෙZ ජන සZමතවා' Ïමයට ෙZක m�8ධY &යලා සමහර mට 

කාට හ2 ෙපෙ.m. න�� අ	ට ෙZ ගැන &ය.න ෙවනවා. ෙZ 

අ�කරණ ප8ධ0ය yමාණව� මC නZ, ෙKලාව මC නZ, 

පහlකZ මC නZ ෙZ සZබ.ධෙය. mෙශzෂ අ�කරණය# 

	��ව.න &යලා අ	 &ය.න කැමැ0Y. mෙශzෂ අ�කරණය# 

	��ව.න. ෙZ 9ය�ම පැD²q, -ලැYස්� ෙග�ඩා# &Kවා. 

වාlෙ8ව ම.��මා ලැYස්�ව# &Kවා; ර.ජ. රාමනායක 
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පා4qෙZ.�ව 

*ෙය�ජ+ ඇම0�මා ලැYස්�ව# &Kවා; තව ම.�ව�. 

ලැYස්� &Kවා.- ඔ#ෙක�ම tක අරෙගන එම |යාදාමය ෙKගව� 

කර.න. &9ම ෙකෙන# ඒක &ය.ෙ. නැහැ. &9ම ෙකෙන# 

&ය.ෙ. නැහැ, ෙZක yජාත.�වායට m�8ධY; m�ම� 

|යාදාමයට -due process එකට-  m�8ධY &යලා. ෙම�කද, 

සමාජෙT ෙල�} ඉ=�ම# 0ෙබනවා, "ෙහ�රා ෙහ7දරK 

කර.න" &යලා 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� *ෙය�ජ+ ඇම0�ම*, ඔබ�මාට ලබා ' 0ෙබන කාලය 

අවසානY. 

 
ග, ක,ණාර8න පරණGතාන මහතා  (மா��மி� க�ணார$ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

"ෙක�=ලකාc ම@ස්සයා ෙහ7දරK කර.න" &යලා 

සමාජෙT ෙල�} ඉ=�ම# 0ෙබනවා. ඒ ගැන� yකාශ කරD. 

මෙ� වචන ස්ව=පය  අවස. කරනවා. ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.  

The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You 
have 11 minutes. Before that, will an Hon. Member 
propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair?  
 
ග, ක,ණාර8න පරණGතාන මහතා  (மா��மி� க�ணார$ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, "ග� එçවç �ණෙසzකර 
ම.��මා දැ. Lලාසනය ගත X�ය"Y මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 
ග, එස්. GයාෙA�]ර� මහතා 
(மா��மி� ச. வியாேழ:திர�) 
(The Hon. S. Viyalanderan)  
Gd� ස්eර කරන ල2. ஆேமாதி�தா". 
Seconded. 

 

&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க�ப��  ஏ�&�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

අන ,ව ග, ෙ�. එ1. ආන�ද �මාරdW මහතා Yලාසනෙය� 
ඉව8 �ෙය�, ග, එ�ව� jණෙසkකර මහතා $ලාසනාZඪ Gය. அத)பிற*, மா-.மி* ேஜ.எ(. ஆன!த *மாரசிறி அவ"க� அ�கிராசன�தினி)& அகலேவ, மா-.மி* எ�வ� *ணேசகர அவ"க� தைலைம வகி�தா"க�. 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 [பி.ப. 5.22]  
ග, එස්. GයාෙA�]ර� මහතා 
(மா��மி� ச. வியாேழ:திர�) 
(The Hon. S. Viyalanderan) ெகௗரவ தைலைமதாA/� உ�0பின* அவ*கேள, இ#ைறய தின� இலKச� ம��� ஊழ� ப�றிய விசாரைண ஆைண�/Jவி# பணி0பாள* நாயக�தி# ச�பள� ம��� 

ப5களி� தி-�த� ேம�ெகா�ள� ெதாட*பான விவாத�திேல ேபச வாF0?� ெகா6�தைம�/ ந#றிைய� ெதாிவி���ெகா�கி#ேற#.  இ�த நா�5ேல இனவாத�ைத, மதவாத�ைத வி-�பாத ந�லா�சிைய வி-�?கி#ற சிAகள ம�க4� அ�ேபா#� தமிH, =cM� ம�க4� இைண�� 2015 ஜனவாி 08ஆ� திகதி ஊழல�ற, ேந*ைமயான, நீதியான ஒ- ந�லா�சிைய எதி*பா*�� ஓ* ஆ�சி மா�ற�ைத ஏ�ப6�தினா*க�. ஆனா�,  இ�த ந�லா�சி ஏ�ப�6 இர%6 வ-டAக� கட�� L#றாவ� வ-ட�ைத ேநா�கி	 ெச�கி#ற இ�த	 GழM� ஆ�சியாள*க� எைத	 ெசா�M�ெகா%6 ஆ�சி�/ வ�தா*கேளா அைத அவ*க� நைட=ைற0ப6�தினா*களா? எ#ப� இAேக  ச�ேதக�தி�கிடமான மிக0ெபாியெதா- ேக�வியாகேவ இ-�கி#ற�.  ஊழல�ற ஆ�சிைய ஏ�ப6��வதி� அ�ல� ஊழ� ?ாி�தவ*கைள	 ச�ட�தி# =# நி���கி#ற நடவ5�ைகயிேல இ�த அரE எ�தள9�/ ெவ�றி க%5-�கி#றெத#� பா*�தா�, நி	சயமாக அதிேல அவ*க� =Jைமயான ெவ�றிைய0 ெபறவி�ைலெய#�தா# Nறேவ%6�. ஏென#றா�, கட�த அரE ஊழ� ெசFதவ*கைள எ,வா� பா�கா�தேதா, அேதேபா#� இ�த அரE� ஊழ� ெசFதவ*கைள0 பா�கா�கி#ற ஒ- ெசய�பா�ைட�தா# நாAக� பா*�கி#ேறா�. உ%ைமயிேல கட�த கால�திேல 'வட�கி# வச�த�’, ‘கிழ�கி# உதய�’ எ#ற அபிவி-�தி� தி�டAகைள� கட�த அரE =#ென6�த�. ஆனா�, அவ�றி#Lல� அA/ நட�த� எ#ன? எ#பைத நா� சி�தி�க ேவ%6�. அரசிய�வாதிக4� அவ*க4�/ எ6பி5களாக இ-�� ெசய�ப�ட அரச உயரதிகாாிக� சில-� ேச*�� ம�க4�/ாிய நிதியிேல ெசFத பாாிய ேமாச5தா# இவ�றி#Lலமாக நட�த விடய�. L#� தசா0தகால '�த�திேல மிக9� ேமாசமாக0 பாதி�க0ப�ட, அழி�க0ப�ட, காணாம�ேபாக	 ெசFய0ப�ட எAக4ைடய வட�/, கிழ�/ உற9க� ‘வட�கி# வச�த�’, ‘கிழ�கி# உதய�’ எ#பவ�றி#Lல� எ�தெவா- ந#ைமைய'ேம ெபறவி�ைல.   இ	ச�த*0ப�திேல தமிH சினிமா0 படெமா#றி# நைக	Eைவ0 ப/திெயா#� என� ஞாபக�தி�/ வ-கி#ற�. அதாவ�, நைக	Eைவ ந5க* ஒ-வ* கிண� க�6வத�ெகன ஒ- நிதி நி�வன�திேல கட# எ60பா*. ஆனா�, கிண� க�டமா�டா*. அ�த நிதி நி�வன�தின* கடைன� ேக�6 வ-�ேபா� அவ* ெபாMc நிைலய���/	 ெச#� கிண�ைற� காணவி�ைலெய#� =ைற0பா6 ெசFவா*. அ�ேபா#�தா# கட�த அரசி# ஆ�சி� கால�திேல ‘வட�கி# வச�த�’, ‘கிழ�கி# உதய�’ எ#பன இ-�தன. ஏென#றா�, அAேக பல இடAகளிேல பாலAக� க�ட0ப�டதாக, nதிக� ேபாட0ப�டதாக� கா�சி0ப6�த0ப�ட அ�த ேவைல�தி�ட�தி�/ாிய விள�பர0 பலைகக� இ-�கி#றன. ஆனா�, அAேக பாலAக4� இ�ைல, nதிக4� இ�ைல. இத#Lலமாக எ�தைன ேகா5 WபாF நிதி களவாட0ப�5-�கி#ற�! அ,வாறான ஊழ� ?ாி�தவ*க� இ�வைர ைக� ெசFய0பட9மி�ைல; அவ*க� ெதாட*பான எ�தெவா- விசாரைண'� =#ென6�க0பட9மி�ைல. இ,வாறான விடயAகைள =#ென60பதாக9�, ஊழ� ?ாி�தவ*கைள	 ச�ட�தி# =# நி���வதாக9� Nறி�ெகா%6வ�த இ�த அரENட இ�ச�ப�தமாக  எ�தவிதமான நடவ5�ைககைள'� எ6�ததாக� ெதாியவி�ைல.  
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[ග� ක�ණාර�න පරණmතාන මහතා] 



2017 �q  05  இ#� இ�த நா�5ேல எ�த அரசாAக� மாறிமாறி ஆ�சி�/ வ�தா3�, சாதாரணமாக, பால* வ/0பிM-�� ப�கைல�கழக� வைர - ஏ#, ஒ-வ* பிற0?	 சா#றிதH ெப�வதிM-�� அவர� இற0?	 சா#றிதH ெப�வ�வைர ஊழ� நிைற�� காண0ப6கி#ற� எ#� Nறினா� அ� மிைகய�ல. இதனா� அதிக� பாதி�க0ப6பவ*க� இ�த நா�5� ெப-�பா#ைமயாக வாHகி#ற சாதாரண ம�கேள! இத�/ உதாரணAகளாக “வாHவி# எJ	சி”, “ச=*�தி” ேபா#றவ�ைற� /றி0பிட =5'�.  அ#� ம�ட�கள0? மாவ�ட�திேல வ�ைம nதமான� 10ஆக இ-�த�. எம� ப/தி�/ வாHவி# எJ	சி� தி�ட� வ�தெபாJ�, இ�த மாவ�ட�தி@ைடய வ�ைம nத� /ைற'� எ#� நா� எதி*பா*�ேதா�. ஆனா�, இ#� இ�த மாவ�ட�தி@ைடய வ�ைம nதமான� 19.2ஐ'� தா%5	 ெச#றி-�கி#ற�. கி�ட�த�ட 2,100 பி�Mய# WபாF தனியா* வAகிகளிேல fixed deposit - நிைலயான ைவ0பிMட0ப�6 அதிM-�� வ�5 ெபற0ப6கி#ற�. சாதாரண ம�க4�/0 பகி*�தளி�க0பட ேவ%5ய நிதிைய� தனியா* வAகிகளிேல ைவ0?	ெசF�, அத#Lல� வ�5ைய0 ெப�கி#ற நிைலைம இ#@� ெதாட*வைத0 பா*�கி#ேறா�. இதனா� சாதாரண அ5ம�ட ஏைழ ம�க� microcredit - w%கட# நிதி நி�வனAகளிேல N6தலான வ�5�/ /றி0பாக 25 - 30nத வ�5�/� கடைன எ6��, அ�த� கடைன� தி-0பி	 ெச3�த=5யாம� த�ெகாைல ெசF�ெகா�4கி#ற நிைலைம ம�ட�கள0? மாவ�ட�திேல நா4�/நா� அதிகாி��	 ெச�கி#ற�. இத�/� காரண�, இ#� ச=*�தி வAகிகளிேல ேதAகி� கிட�கி#ற பண� ம�க4�/ உாிய  =ைறயிேல பகி*�தளி�க0படாைமயா/�.  அ,வாேற, ைவ�தியசாைலக�, பாடசாைலக� உ�பட எ�லா� �ைறகளி3� இ#� ஊழ� மM�� கிட�கி#ற�. இதனா�, உ%ைமயிேல பாதி�க0ப6வ� வ�ைம� ேகா�5�/�கீH வாJகி#ற சாதாரண அ5ம�ட ஏைழக�தா#. தனவ�த*க4� வசதிபைட�தவ*க4� உய* அதிகாாிக4� ஏ#, அரசிய�வாதிக4� ஏேதா ஒ- வித�திேல த0பி0 பிைழ���ெகா�கி#றா*க�. அ�மா�திரம�ல, எ#@ைடய பா*ைவயிேல அரசிய�வாதிகைளவிட மிக0 ெபாிய மகா தி-ட*க� யா* எ#றா�, எ�த அரசாAக� ஆ�சி�/ வ�தா3�, அ�த அரசாAக���/ ஏ�ப� தAகைள மா�றி�ெகா%6 நாடகமா6கி#ற ஒ- சில அரச உய* அதிகாாிகேள! எ,வா� அரசிய�வாதிக4ைடய ெசா���க� ெதாட*பான விடயAக� ேசகாி�க0ப6கி#றேதா, அ�ேபா#� இ�த அரச உய* அதிகாாிக4ைடய ெசா���க� ெதாட*பான விடயAக4� திர�ட0பட ேவ%6�. ஏெனனி�, எ�த அரசாAக� வ�தா3� அ�த அரசாAக���/ ஏ�றவா� சில அரச உய* அதிகாாிக� தAகைள மா�றி�ெகா%6, ஊழ� ேமாச5களிேல ஈ6ப6வைத0 பா*�கி#ேறா�.  நா# பிரதிநிதி��வ0ப6��கி#ற ம�ட�கள0? மாவ�ட�திேல எ�தைனேயா ேப* காணிகளி#றி, வாHவத�/ 20 ேபா்	சc காணி இ�லாம� அ�ல3�கி#ற நிைலயிேல, 2009இM-�� இ#�வைர அ�த மாவ�ட�தி� இ-�கி#ற அரச காணிகைள� தனவ�த*க4�/� மிக9� வசதிபைட�தவ*க4�/� ெத#னிலAைகயி3�ள பண�கார*க4�/� பகி*�தளி�கி#ற நிைலைம காண0ப6கி#ற�. 10 ஏ�க*, 20 ஏ�க* எ#� பகி*�தளி�� அத#Lல� பல இல�ச� WபாF இலKச� வாA/கி#ற நிைலைம இ#�� ெதாட*கி#ற�. அ�த மாவ�ட�தி3�ள இய�ைக வளமான ம% வள�ைத	 Gைறயா5, மண�    அகHகி#றவ*கேளா6 N�6	ேசா்��ெகா%6, பல இல�ச� WபாF உைழ�கி#ற உய* அரச அதிகாாிக� சில* அAேக 

இ-�கி#றா*க�. இனிவ-� காலAகளிேல அவ*க� தAக4ைடய நடவ5�ைககைள� தி-�தி�ெகா�ளாவி�டா�, நாAக� அவ*க4ைடய ெபய*கைள	 ெசா�வத�/� தயAகமா�ேடா�. அவ*க4�ெகதிரான நடவ5�ைகக� எ6�க0பட ேவ%6�.  ெபா�வாக ஓ* அரச அதிகாாி 5 வ-டAக� ஒ- ேசைவ நிைலய�தி� பணி?ாி�தா�, அவ* ேவ� இட�தி�/ மா�ற0பட ேவ%6�, அ�ல� 6 வ-டAக4�/0 பி#னராவ� மா�ற0படேவ%6�. ஆனா�, சில அரச உயரதிகாாிக� 10 -12 வ-டAகளாக ஒேர இட�திM-��ெகா%6 ப�ேவ�விதமான ஊழ�களி� ஈ6ப6கி#றன*.   
 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

 

ග, එස්. GයාෙA�]ර� මහතා (மா��மி� ச. வியாேழ:திர�) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 

Sir, please give me one more minute.  இ#� ம�ட�கள0பி3�ள ைவ�தியசாைலதா# கிழ�/ மாகாண�திM-�கி#ற ஒேரெயா- ேபாதனா ைவ�தியசாைலயா/�. அ�த0 ேபாதனா ைவ�தியசாைலயிேல ஊழ�க� இட�ெப�வதாக0 ப�ேவ� ெசFதிக� ெவளிவ-கி#றன. ஆகேவ, இ�த ந�லா�சியிேல அ� ெதாட*பான விசாரைணக� ேம�ெகா�ள0பட ேவ%6�. ம�ட�கள0?0 ேபாதனா ைவ�தியசாைல 2,000�/ ேம�ப�ட ஆளணியினைர'� ப�ேவ� பிாி9கைள'� பல வி6திகைள'� ெகா%ட மிக0ெபாிய ேபாதனா ைவ�தியசாைலயா/�.  2006ஆ� ஆ%6 நவ�ப* மாத� இ�த ைவ�தியசாைல ேபாதனா ைவ�தியசாைலயாக� தர=ய*�த0ப�ட�.  அAேக 2016ஆ� ஆ%6 இர%6 கண�காள*க� நியமி�க0ப�டா*க�. அதிேல ஒ-வ* Class-I accountant ஆவா*. அவ* நியமி�க0ப�6 ஒ- வ-ட� I*�தியாகி#ற நிைலயிேல, இ#� அவைர இடமா��வத�கான நடவ5�ைகக� ைவ�தியசாைல�/ ெவளியி3� அைம	E ம�ட�தி3� நைடெப�வதாக நாAக� அறிகி#ேறா�. நாAக� எ�தவித�தி3� அத�/ அ@மதி�கமா�ேடா�.  அ� ஒ- ேபாதனா ைவ�தியசாைல. ஆகேவ, அத�/� தர� 1 இ� உ�ள கண�காள* ஒ-வேர நியமி�க0பட ேவ%6�. அத�/ாிய நடவ5�ைகைய	 Eகாதார அைம	E ேம�ெகா�ள ேவ%6�. எ�காரண�ைத� ெகா%6� அAகி-�கி#ற இர%6 கண�காள*கைள'� இட� மா�ற =ய�சி�காம�, அAகி-�கி#ற தர� 1 கண�காள-�/ாிய cadre creation உ-வா�க0ப�6, அவ* அA/ ெதாட*�� ேசைவயா�ற அ@மதி�க0பட ேவ%6�. தர� 1இ� உ�ள கண�காளைர இடமா�ற� ெசFவத�/ாிய நடவ5�ைககைள ேம�ெகா%டா�, நி	சயமாக இ�த அரE ஊழ3�/� �ைணேபாவதாக�தா# நாAக� பா*0ேபா�. அ,வா� மா�ற� ெசFவத�/ நாAக� ஒ-ேபா�� அ@மதி�கமா�ேடா�. அத�காக நாAக� எ�த ம�ட�தி3� இறAகி0 ேபாராட� தயாராக இ-�கி#ேறா� எ#பதைன இ�த உயாிய சைபயிேல நா# பதி9ெசF�ெகா�கி#ேற#. வாF0?�/ மீ%6� ந#றி Nறி விைடெப�கி#ேற#.  
 

[අ.භා. 5.33] 
 

ග, ෙහkෂා� GතානෙK මහතා (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
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එක# ගැන ෙZ පා4qෙZ.�ෙK කථා කළා ෙ.. වැ9&7යකට 

e�=ලා ස=q ග�� 98�ය# ගැන ජනතා m�#0 ෙපර�ණට 

m�8ධව ෙZ පා4qෙZ.�ෙK' කථා කළා. ක�ද උ�තර �.ෙ.? 

ඉස්සරහ ෙ�7ෙT ඉඳෙගන ඉ.න හයෙදනාම "�යාට 	Zබා" 

වාෙ� ඔ�ව �මට හරවාෙගන �tයා Dස# &9ම දවසක, "නැහැ, 

අ	 ග�ෙ� නැහැ." &යලා &KෙK නැහැ. y98ධ මාධ+ ඉස්සරහට 

ඇm=ලා කථා කරලා &KෙK නැහැ, "අ	 ග�ෙ� නැහැ" &යලා. 

y98ධ මාධ +ෙය@� ඒ c8ගලයා ෙZ බව yකාශ කළා. එෙහම 

&KෙK, ඒ c8ගලයාෙ� ෙන�දැ@ව�කම �.දාද &යලා &ය.න 

මා ද.ෙ.� නැහැ. එෙහම නැ�නZ ත#ෙකටම හ2 ෙව.න 

ඇ0. y98ධ මාධ+යට ඇm=ලා ඒ c8ගලයා &Kවා, "ඔK, ජනතා 

m�#0 ෙපර�ණට තැ. තැ.වල' Dqයන ගණ. අ	 ස=q 

�.නා." &යලා. ක�ද කථා කෙළz? ක�ද න� දැZෙZ? ෙක�ෙහzද 

න�ව# ෙග�@ කරලා 0ෙබ.ෙ.?  ජනතා m�#0 ෙපර�ෙS 

&9ම c8ගලෙය} න�ව# ෙග�@ කරලා නැහැ.  

ර.ජ. රාමනායක මැ0�මා කථා කරලා &යනවා, 

ෙල�කෙT ඉ.න බ�තරය# ජනතාව අදහන කෙත�qක ආගෙZ 

ෙගgරවයට පා� ෙවÇච පා� වහ.ෙසz ළඟ තමY වැ�ම �ද= 

0ෙබ.ෙ. &යලා. එෙහම &යන එක ආගDක නායකය.ට 

කරන ෙල�} අපහාසය#. ඒ වාෙ�ම ලංකාෙK මහා සංඝර�නෙT 

නායක ස්වා�. වහෙන ්සzලා ළඟ තමY� වැ�ම ස=q 

0ෙබ.ෙ.. ඒක *සා ෙව.න ඇ0, ෙZ ආS�ව 	ං 

ෙප{tවලට� ෙක7.ෙ..  

වැ�ම �දල# 0ෙබ.ෙ. මහා සංඝර�නය ළඟY &යලා 

එ�මා &යනවා. එ�මාට ආගම# නැහැ. ර.ජ. රාමනායක 

මැ0�ම*, ඔබ�මා ර�නcරයට ය8' ෙබg8ධයා. ගZපහට එ8' 

ඔබ�මා කෙත�qකයා. ඔබ�මා උ�ප�0ෙය. ෙබg8ධයා; 

ගZපහට එ8' කෙත�qකයා. ඔබ�මා උ�ප�0ෙය. 

කෙත�qකයාද, ෙබg8ධයාද &යලා දැ. ෙස�යා ග.න බැහැ. 

එ�මා &යනවා, පාස=වලට ද�ව. ඇ�ළ� කර8' නZ ෙවනස් 

කරනවා�. ද�වාට ෙබ�� &ය.න &යලා &යනවා�. එ�මාෙ� 

අZමා, තා�තා �.@ නම එ�මා ෙවනස් කරග�තා. එ�මාෙ� 

නම තමY, ස8ද m8ද පළග ප0ර අඹ }මාර ෙද�. අ=ෙප�.l 

9=ෙවස්ට4 ර.ජ. 9=ෙවස්ට4 රාමනායක. ෙම�ක#ද දැ. 

නම? ර.ජ. රාමනායක. ෙZ වාෙ� ෙබ�ළඳ ෙ8ව= අ	 

ෙන�ද.නවා &යලා �තාෙගන රඟපා.න ග�තාම අ	ට ෙZ ෙවස් 

��f ගලව.න ෙවනවා. අ	 එ�මාෙ� ෙවස් ��ණ C�ල	tෙT' 

ගැෙලKවා. ඒ වාෙ�ම, ජනතා m�#0 ෙපර�ෙS ෙවස් ��ණ� 

ඒකාබ8ධ mප#ෂය ෙහට-අ*8දා ෙව8' ගලවනවා &යන එක� 

අ	 &යනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ	 ෙහ�යා ග�� ෙත�ර�� 

අ@ව ජනතා m�#0 ෙපර�ණ තමY ප#ෂය# m�යට Lල+මය 

වශෙය. වැ�ම ව�කZ 0ෙබන ප#ෂය බවට අද ප� ෙවලා 

0ෙබ.ෙ.. ෙක�ෙහ�මද එෙහම ප� �ෙS? ඒ අ=ලස ග�ෙ� 

කව8ද? 2015 ජනවා2 08වැ* දා ආS�ව ෙවනස් කරන 

ෙක�.�ා� එෙ# ෙල�}ම අ=ලස ග�ෙ� ජනතා m�#0 

ෙපර�ණY. ඔ�. අද එක එක ෙහ�රකZ ගැන කථා කරනවා; එක 

එක වංචාව. ගැන කථා කරනවා; ගZවල 0ෙබන ප2සර ගැට� 

ගැන කථා කරනවා. ෙම�නවා කථා කළ� යt. }{tය ආවාට 

පස්ෙසz ප#ෂය# m�යට ඒවා ඔ#ෙක�ම අරෙගන 0ෙබනවා. ඒක 

පl eය දවසව්ල අ	 පා4qෙZ.�ෙK දැ#කා. අ	 &ය.ෙ. 

ෙZකY. ත�. *4මල නZ ඒ ෙච�දනාවq. Dෙද.න. අ	 කථා 

කරනවා අ	 *4මලY &යලා. අපට ෙච�දනා කර.න. බය නැ0ව 

අ	 කථා කරනවා. ඒකාබ8ධ mප#ෂෙT ඉ.න ම.�ව� m�යට 

ෙච�දනා කරන 9ය�ෙදනා කෑගහලා &යනවා. අ	 "ෙට�� ෙට." 

එක ෙගනැ=ලා අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. 

සභාවට ඉC2ප� කළා. අධ+#ෂ ජනරා=�ම*, ඔබ�මාට 	ට 

ෙක�.ද# 0ෙබනවා නZ අ	 ඔබ�මාට ෙZ සඳහා 9ය� 

අ@xහය ලබා ෙදනවා. ෙZෙ# පළ�වැ* m�0කාරයා 

අගමැ0�මාY. c�ව. නZ අගමැ0�මා ෙහටම අ=ලස ්

ෙක�Dසම හ�වට කැඳව.න. ඔබ�මාට වැ�� හා 'මනා 

ෙද�ණය# වැ� කරලා �.න� අ	 කවදාව� &9ම දවසක 

ෙහළා ද&.ෙ. නැහැ. ෙZ පළ�වැ* බැ�Zකරෙය. ගහc 

ගැ�=ලට c�ව. නZ අxාමාත+වරයා අ=ලස් ෙක�Dසම 

ඉC2යට ෙගන එ.න. ඔබ�මාට එෙහම හැ&යාව# නැහැ. 

c�ව. නZ, රm ක�ණානායක මැ0�මාව අ=ලස් ෙක�Dසමට 

ෙග.ව.න. ඔබ�මාට හැ&යාව# නැහැ. මq# සමරmÏම 

මැ0�මාව ෙග.ව.න ඔබ�මාට හැ&යාව නැහැ. Lලාසනාåඪ 

ග� ම.��ම*, අ	 �.න ෆY= දහෙT සඳහ. ක�fවq. 

mතර#  
 

[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙක�=ලකා 0ෙබන �දෙ= වtනාකම �	ය= Dqයන 

131,500# ෙවනවා.  
 

[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙZ මාස ගණනට ෙක�=ල කාලා 0ෙබන �දල �	ය= Dqයන 

131,500# ෙවනවා. මහ බැං} බැ�Zකරෙය. කාc 

ෙක�=ලකෑම ෙක�Y ප#ෂවලට ෙබ�ණාද &යලා අ	 ද.ෙ. 

නැහැ. අද ෙව8' රෙ{ ආදායම# නැහැ ෙහ�රකZ කර.න; රෙ{ 

ව�කම# නැහැ ෙහ�රකZ කර.න. රෙ{ ව�කZ නැ0 *සා 

අපට දැ. ෙ�නවා, ඇම0වරෙය# හරෙක#, ෙද.ෙන#  හ2 

උස්සලා යZ&9 ගතමනාව# ග.න ත��වයකට ආS�ව ප� 

ෙවලා ඉ.නවා &යලා. ජනතා m�#0 ෙපර�ෙS ඉ.න 

ම.��ම.ලාට� අ	 &යනවා, "l	29� ච2ත ෙව.න එපා." 

&යලා. ක�ණාකරලා ච�ර ෙසzනාර�න ම.�වරයා &යc ඒ 

ෙච�දනාෙව. ගැලෙව.න. ක�ණාකරලා ඔබ�ම.ලාෙ� 

ස8භාවය රටට ෙල�කයට ෙප.ව.න. එෙහම නැ0ව ෙවන ෙවන 

ඒවාට e�=ලා ෙZ ජනතාව �ලාෙK දා.න එපා. ෙZ ජනතාව 

�ලාෙK දැZෙZ පළ�වැ* වතාවට. ඔබ ත�.නා.ෙසzලා එදා 

ප#ෂය# m�යට ජනා�ප0 අෙ�#ෂකෙය# ඉC2ප� කළා නZ 

අද රටට ෙZ ස.තෑ9ය ෙව.ෙ. නැහැ. ඔබ�ම.ලා ඒ 

අෙ�#ෂකයා ඉC2ප� ෙන�කර 0යාෙගන ඉඳලා ඒ ඡ.ද 

yමාණය අෙන# අෙ�#ෂකයාට ලබා ෙද.න ෙක�t ගාණ#, 

�qයන ගාණ# අ=ලස් අරග�ත ප#ෂය#. ඒක අ	 &යනවා. 

ඒක ග�ෙත� ෙහ�ඳ තැනක' ෙන�ෙවY. වැ9&7යක ඉඳෙගනY 

ඒක ග�ෙ�. ඒකY 0ෙබන ලwජාව.  
 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��ම*, ඔබ�මාට තව mනා�යක කාලය# 

0ෙබ.ෙ.. 
 

ග, ඉ�]ක අ0,.ධ ෙහkර8 මහතා (மா��மி� இ:திக அA�$த ேஹர$) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඒ *සා ෙZවාY. Dෙද.න. ඒ වාෙ�ම මට කq. කථා කරc 

*ෙය�ජ+ ඇම0වරයා පැහැCqවම &Kවා, "9ය� ෙදනා අ=ලස ්

279 280 

[ග� ඉ.Cක අ@�8ධ ෙහzර� මහතා] 
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ග.නවා." &යලා. එ�මා ග� අ�කරණයට� අÐෙය�ග කළා. 

:0ය හ2යට ඉෂ්ට ෙවනවා &යලා අ	 mශ්වාස කරන 

අ�කරණයට� එ�මා අÐෙය�ග කළා. ෙම�ක#ද අÐෙය�ගය? 

එ�මා �ට මාස ගණනාවකට කq. &Kවා, "රෙ{ ඉ.න 

}�කාරෙය� :0ඥය. හරහා අ�කරණ m*l�ව.ට �ද= ලබා 

ෙදනවා; අ=ලස් ලබා ෙදනවා." &යලා. ඒ *සා අ	 

ෙ¶zෂ්ඨා�කරණෙය. ඉ=ලා 9tනවා ෙZවා mභාගයට ග.න 

&යලා. ෙZ පැD²=ල ෙ¶zෂ්ඨා�කරණෙT ෙZ ෙව8' ෙග�@ 

කරලා 0ෙබනවා. ක�ණාකරලා අ�කරණය &qt කර.න ඉඩ 

ෙද.න එපා. ඒ *සා අ	 අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා=�මාට &යනවා,- [බාධා 

&�ම#] 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

දැ. කථාව අවස. කර.න ග� ම.��මා. 

 

ග, ඉ�]ක අ0,.ධ ෙහkර8 මහතා (மா��மி� இ:திக அA�$த ேஹர$) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, කථාව අවස. කර.න මට 

තව l� ෙKලාව# ෙද.න.  

ෙම�න තරZ ෙක�Dෂ. සභා ප� කළ� වැඩ# නැහැ. 

ආS�ව ෙZ ෙව8' ස්වාaන ෙක�Dෂ. සභා ගණනාව# ප� කර 

0ෙබනවා. න�� ෙZ මැ0වරණ ෙක�Dසම මැ0වරණය# 

පව�ව.න බැ2 ෙක�Dසම# බවට ප�   0ෙබනවා.  අ	 සඳහ. 

කරc  'Top 10' දැ. 'Top 25' ෙKෙගනY එ.ෙ..  තව ෙච�දනා 

15, 20# ඒකට එක� ෙවලා 0ෙබනවා. ඒවා� අරෙගන ෙහට 

අ*8දා අ	 නැවත� අ=ලස් ෙක�Dසමට එනවා. ඊට කq. අ	 

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ 

ජනරා=වරයාට &යනවා, 	ට ෙක�.ද 0යාෙගන ෙZ &යc 

ක�f ගැන ෙහ�යලා ප�#ෂණ පව�ව.න &යලා. අ	 &9ම 

දවසක ත�.නා.ෙසzට වැ� කරන 'මනා සහ වරyසාද 

ෙව@ෙව. වග&ය.ෙ. නැහැ. ත�.නා.ෙසz ආS�ෙK 

අ=ලස්වලට අl ෙව.න එපා &යන ඒ yකාශය කරD. මා *හඬ 

වනවා. ෙබ�ෙහ�ම  ස්�0Y. 

 

[අ.භා. 5.54] 

 
ග, ස�]8 සමරdංහ මහතා  (மா��மி� ச:தி$ சமரசி3க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට වචන ^පය# කථා 

කර.න ඉඩ ලබා 'ම ගැන ඔබ�මාට ස්�0ව.ත වනවා. අද අ	 

ෙZ mවාදෙT' ප#ෂ mප#ෂ මැ0 ඇම0ව� ඒ අයෙ� අදහස ්

උදහස් �වමා� කර ග�ත හැt අහෙගන �tයා.  Lලාසනාåඪ 

ග� ම.��ම*, කාලය# ෙZ රෙ{ :0ය# &යන එක 05ෙS 

නැහැ. ඒ කාලෙT සෑම ෙදය#ම ෙ8ශපාල:කරණය කරලා 

05ෙS. සෑම ආයතනය#ම එනZ, yාෙ8iය සභාවක 9ට 

yාෙ8iය ෙ=කZ කා4යාල, Cස්d# ෙ=කZ කා4යාල, ආS�ෙK 

0ෙබන අෙන# ආයතන යන සෑම තැන#ම ෙ8ශපාල:කරණය 

ෙවලා 05ණා. *ලධා2.ට ෙක7. වැඩ කර.න බැ2 

ත��වය# 05ණා.   එදා 2015 ජනවා2 08 ෙව* දා ඒ ෙවනස 

�ණාට පlව අද *ලධා2.ට වැඩ කර.න c�ව., ස්වාaනව 

කටX� කර.න c�ව. අවස්ථාව# ඇ0 ෙවලා 0ෙබනවා. 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙZ ෙක�Dෂ. සභාෙK 

අධ+#ෂ ජනරා=�මාට ලබා ෙදන වැ�ප ඉතා වැදග�.   පl eය 

වකවා@ෙK, 2016 ෙවනෙක�ට අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාවට පැD²q 10,634# පමණ ලැ�ලා 

0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම 2015 ව4ෂෙT පැD²q 3,021# සහ  2014 

ව4ෂෙT පැD²q 9,752# ලැ�ලා 0ෙබනවා. හැබැY, 2014 
අ��8ෙ8 ලැ5f පැD²q එක#ව� හ2යට mභාග කරලා නැහැ. 

ඒකට ෙහz� 0ෙබනවා. එදා �ටc ෙ8ශපාලනඥය. ඇ�q ගහලා 

ඒ mභාග නතර කරලා 0ෙබනවා. එෙහම නැ�නZ පැ�තකට දමා 

0ෙබනවා. හැබැY, අ	 ද.නවා, අද ෙZ *ලධා2.  ෙZ පැD²q 

mභාග කරෙගන ය.න ෙවෙහස මහ.9   කටX� කරනවා 

&යලා.  න�� පැD²q mශාල yමාණය# 0ෙබනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ	 ෙZ ආS�ව ලබා 
ග.නෙක�ට, ආS�ව හදනෙක�ට, ඒ ෙවනස ඇ0 කරනෙක�ට ඒ 
ෙව@ෙව. mශාල ක4තව+ය# කළා.  අ	 එදා ජයxහණය කෙළz 
නැ�නZ අද අ	 ෙමතැන නැහැ. ඒක තමY ඇ�ත කථාව. 
ෙම�කද, එදා අ	 ෙZ රෙ{ yජාත.�වාදය ඇ0 කර.න කරc 
සටෙ.'  අපට පහර ෙද.න mශාල බලෙKග ආවා. අපට m�8ධව 
කර.න 0ෙබන හැමෙ8ම කළා.  හැබැY, අ	 yජාත.�වාදය 
ස්ථා	ත කර.න කටX� කළා.  Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, 
පළා� සභා ග�තාම අද mෙශzෂෙය.ම සබරග�ව පළා� සභාව 
mශාල වශෙය. ôUත ආයතනය# බවට ප�ෙවලා 0ෙබනවා. 
mගණන වා4තාවල 0ෙබනවා, එ� yධාන අමාත+වරයාට පාmÇÈ 
කර.න c�ව. *ල වාහන ෙදක# සහ ආර#Uත වාහනය# 
පමණY &යලා. න��, 2015 ව4ෂය ෙවනෙක�ට වාහන 14# 
අවභාmත කරලා 0ෙබනවා. Dqයන 9කට වඩා �දල# ඒ වාහන 
සඳහා වැය ෙවලා 0ෙබනවා. ෙZ ක�f 2016 mගණන 
වා4තාෙK සඳහ. ෙවලා 0ෙබනවා. අ	 ඉ=ලා 9t.ෙ. ෙZවා 
ගැන mභාග කරලා කටX� කර.න &යලාY. 

ඊළඟට, අ	 ග*� ස�පකාර. ෙZක තමY අෙන# ôUතම 
#ෙෂz�ය. mෙශzෂෙය.ම රµ#කන ස�පකාර ෙT ôෂණ  වැ� 
වශෙය. 9� වනවා. ඊළඟට, ඉ.ධනහ= ග*�. 
ඉ.ධනහ=වල� mශාල ෙලස �ද= අÏDකතා 9� ෙවලා 
0ෙබනවා. එදා ෙ8ශපාලනඥෙය� ඡ.දය කර.න ෙම�ක#ද 
කෙළz? තම අÐමතය ප2C ඒ ඉ.ධනහ=වq. වාහනවලට Óස=, 
ෙපü= සපයා ග�තා. එවැ* අÏDකතා mශාල වශෙය. 9� 
ෙවලා 0ෙබනවා. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, එම 9ය� 
අÏDකතා 	7බඳව ප�#ෂණ පව�වලා අවශ+ කටX� කර.න 
වනවා.  

අද ඒකාබ8ධ mප#ෂෙT ග� ම.�ව� කථා කළා; 
ආS�වට ෙච�දනා එ=ල කළා. න��, �ෂණය &යන ෙ8 
ෙ8ශපාලන වශෙය. ෙම.ම ෙZ රෙ{ සෑම තැනම 0ෙබනවා. 
ôෂණය නැ0 කර ෙZ රට ඉC2යට ෙගන ය.න අප 9ය�ෙදනාම 
එක� ෙවලා කටX� කර.න ඕනෑ. ඒකට ප#ෂ, පාට ෙ»දය# 
බල.න එපා. ෙ8ශපාලනඥය# හැtයට අ	  9ය�ෙදනාම එක� 
ෙවලා ෙZ රෙ{ ôෂණය, �ෂණය නැ0 කරන එක තමY කර.න 
ඕනෑ.  

අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK 
අධ+#ෂ ජනරා=වරයාෙ� වැ�� හා 'මනා වැ� කර.න කටX� 
&�ම ගැන අ	 ස.ෙත�ෂ වනවා. ෙZ ෙය�ජනාවට අෙ� සහාය 
ලබා ෙදන බව yකාශ කරD., මට ෙZ අවස්ථාව ලබා 'ම ගැන 
Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ඔබ�මාට� ස්�0ව.ත ෙවD. 
මෙ� කථාව අවස. කරනවා. 

[අ.භා. 6.00] 

 
ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ=ලස් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා 

mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා=වරයාෙ� වැ�� හා 
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පා4qෙZ.�ව 

'මනා y0ෙශ�ධනය &�මට අද  ෙගනා ෙය�ජනාව 	7බඳව කථා 

කර.න අවස්ථාව ලබා 'ම 	7බඳව මා පළ�ෙව.ම ඔබ�මාට 

ස්�0 කරනවා. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට mනා� ^ය# 

ෙව.   0ෙබනවාද? 
 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

mනා� 9Y. 
 

ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙමය අ=ලස් ෙහ� ôෂණ 

ෙච�දනා mම4ශන ෙක�Dෂ. සභාෙK අධ+#ෂ ජනරා=වරයාෙ� 

වැ�� හා 'මනා y0ෙශ�ධනය &�මට අදාළව mවාද ෙකෙරන 

අවස්ථාව �ණ�, අද රෙ{ 9� වන බරපතළ කාරණය# 	7බඳව 

මම පළ�ෙව.ම ග� සභාෙK අවධානය ෙය�� කර.න 

බලාෙප�ෙර��� වනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අද අපට අY0 ��� -රය 

mෙ8ශ රටවq. ආÏමණය කර.න පට.ෙගන 0ෙබනවා. අද 

ෙව8' ඒ ආÏමණ එ.න එ.නම වැ� ෙවලා 0ෙබනවා. 	ට 

රටවල නැK අද අෙ� ��� ´මාව �ළට ඇ�� ෙවලා අෙ� ��� 

´මාව �ළ ගම. කරනවා. ඒ වාෙ�ම අෙ� ම�ස+ සZපත අ=ලා 

ෙගන යනවා. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ද}f පළාෙ� 

මෙ� ගෙZ,  }ඩාවැ=ල yෙ8ශෙT ඩÀqK.එÇ. ම�.ද මහතාෙ� 

"�ලා. cතා" ෙබ�{�ව හZබ.ෙත�ට නගරෙT 9ට ��� සැතcZ 

13# එහා aවර ක4මා.තෙT ෙයෙදනවා. ඒ වාෙ�ම 

හZබ.ෙත�ට එ=.එÇ. �ලාන.ද �දලාqට අY0 "�ෂා. cතා" 

ෙබ�{�ව� හZබ.ෙත�ට නගරෙT 9ට ��� සැතcZ 13# එහා 

��� -රෙT aවර ක4මා.තෙT ෙයෙදනවා. ඊෙT එක පාරටම 

අ� පාට නැව# ඇm=ලා එම ෙබ�{� ෙදකම යට කරෙගන e�. 

0ෙබනවා. }ඩාවැ=ල yෙ8ශයට අY0 ෙබ�{�ෙK �ටc aවරය. 

�.ෙදනාෙග. ෙදෙදෙන# අද ෙව8C අ��දහ. ෙවලා 

0ෙබනවා. එක aවරෙය# ෙZ ෙව8' ඉ.නවා, හZබ.ෙත�ට 

ඉස්	2තාෙ=. අද ඒ ෙබ�{� ෙදකම ���බ� ෙවලා. Lලාසනාåඪ 

ග� ම.��ම*, අපට 0ෙබන yශ්නය තමY, තවම� ඒ නැව 

අ=ලා ෙගන නැ0 එක. අෙ� ග� aවර හා ජලජ සZප� 

සංව4ධන අමාත+�මා� ෙමතැන ඉ.නවා. ග� අමාත+�ම*, 

අපට 0ෙබන yශ්නය ෙZකY. 	ට රට නැKවලට අෙ� ��� 

-රෙT ගම. කර.න අවසර �.ෙ. ක�ද? කාෙ� අ@දැ@ම 

ඇ0වද ඒ නැK අෙ� ��� -රයට ඇ�� �ෙS?  ඒවා 9� ව.ෙ. 

ක��. ෙහ�  දැ@ව�වද?  ෙල�කෙT ෙහ�ඳම නාmක හ�දාව# 

තමY අෙ� ලංකාෙK ඉ.ෙ..   ක�� ෙහ� ඒ අයට අ@බල ෙදන 

*සා තමY, ඒ අය අද අෙ� ��� -රයට ඇ�� ෙවලා ඒ වාෙ� 

හා* 9� කර.ෙ.. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙZ පළ�වැ* 

අවස්ථාව ෙනෙවY. අද අෙ� ගෙZ, }ඩාවැ=ෙ=,  aවරෙය� 

ෙදෙදෙන# අ��දහ. ෙවලා 0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම �ට මාස 

හයකට කq. ගා=ෙ='� ෙමවැ*ම 9�  ම# �ණා. අෙ� ��� 

-රයට බලහ�කාරෙය. නැK ඇ��  ම *සා, ගා=ෙ=� 

aවරෙය� පස්ෙදෙන# �mත#ෂයට ප� �ණා. රෙ{ නායකෙය� 

දැ@ව�ව තමY ෙZවා 98ධ ෙව.ෙ..  

එෙහම නැ�නZ ෙZ ��� -රෙT ඕනෑ ඕනෑ m�යට ෙමෙහම 

හැ9ෙර.ෙ. ෙක�ෙහ�මද? හැබැY අද අෙ� ෙබ�{�ව# 

වැ]Cලාව� අෙ� ��� -රෙය. එ7යට eෙය�� දඩ ගහනවා. අද 

ක�තර සÈ� මහතාෙ�, lරංග මහතාෙ�, රංග මහතාෙ� ෙබ�{� 

�නට �	ය= ල#ෂ 5කට අ�ක බ� �දල# අය කරනවා. ඒකට 

ෙහz�ව ෙම�ක#ද? තම.ෙ� ��� -රෙය. එ7යට e�. මා� 

ඇ=�වා &යලාY. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙZ :0 

|යා�මක ව.ෙ. අෙ� රටට mතරY. හැබැY 	ට රටවල නැK 

ඇm�, ඔ�.ට ඕනෑ m�යකට අෙ� ��� -රෙT මා� අ=ල.න, 

ඒ වාෙ�ම අෙ� ෙබ�{� ෙපරළාෙගන ය.න ෙZ රජය අවසර 

'ලා 0ෙබනවා. ඒ mතර# ෙන�ෙවY.  Lලාසනාåඪ ග� 

ම.��ම*, අද ෙව8' - 

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා  (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera ) 

 
නැ� d�ෙyය. எ !தா". 
rose. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� aවර හා ජලජ සZප� සංව4ධන ඇම0�මා. 

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
Lලසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට mනා�යY අවශ+ ව.ෙ.. 

අෙ� ��ෙ8 මා� අ=ල.න &9ම යා�ාවකට අවසර 'ලා නැහැ. 

එෙහම Xගය. 0ෙබ.න ඇ0. මා ෙමම අමාත+ාංශෙT අමාත+ 

äරය භාර ග�තාට පස්ෙසz අෙ� ��� -රෙT ෙZ ආකාරෙය. 

මා� අ=ල.න අවසර 'ලා නැහැY &යලා මා ඉතාම� වග 

^ෙම. &යනවා.  

 
ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

එෙහනZ අ=ලස් ග.න ඇ0. 

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ෙZ යා�ා ෙකෙහ.ද eෙT &යන එක 	7බඳව� අ	 දැනට 

ෙස�යාෙගන යනවා. ඒ වාෙ�ම අෙ� ��� -රෙT ෙවන� නැK 

යනවා; භාSඩ yවාහන නැK යනවා. 

 
ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

එතෙක�ට ඒ ෙබ�{� ෙදක හ�පාෙගන eෙT කා4ද? 
 

ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ෙම�ක#ද? 
 

ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඒ ෙබ�{� ෙදක හ�පාෙගන eෙT කා4 එක#ද? 
 

ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ. ඔබ�මාෙ� කාරණා 	7බඳ මට ෙවනම &ය.න 

0ෙබනවා. ඒකට අ	 ෙවනම mවාදය# ග*�. [බාධා &�ම#] 
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නැහැ. [බාධා &�ම#] සමා ෙව.න. නැහැ, නැහැ. දැනට අපට 

වා4තා ව.ෙ. භාSඩ yවාහන - [බාධා &�ම#]  නැහැ. භාSඩ 

yවාහන යා�ා ගම. කරනවාය &යන එක තමY අපට දැනට 

වා4තා ව.ෙ.. මා ඉතාම� වග ^ෙම. &යනවා, අ	 &9� 

යා�ාවකට අවසර 'ලා නැහැY &යලා. ඕනෑ නZ අවසර 'c ඒවා 

ගැන ඔබ�මාෙ� 	�ප9. ඉ.න ම.�ව�.ෙග. අහග.න 

c�ව.. එෙහම අවසර 'c කාලය# 05ණා.  
 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙහ�ඳY. ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y. 
 

ග, ම��වරෙයI 
(மா��மி� உ+>பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 
ඒ කාලය ගැන &ය.න. [බාධා &�Z] 

 

ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, දැ. මට 0ෙබන yශ්නය, 

ඇම0�මාෙ� ෙZ බ� ෙගන යන නැK නාmක සැතcZ 13# 

ඇ�ෙළzද  ය.ෙ. &යන එකY. ඒ නැK අෙ� ��� -රෙTද 

ය.ෙ. ඇම0�ම*? ��� සැතcZ 13 �ළ නැK ය.ෙ. 

ෙක�ෙහ�මද? ��� සැතcZ 60# ඇ�ළත &9ම නැවකට ය.න 

බැහැ. එම ´මාව �ළ නැK ය.ෙ. ෙක�ෙහ�මද &ය.න ෙක� 

ඇම0�ම*. ඔබ�ම.ලාෙ� අ@දැ@ම ඇ0වද ෙZවා 98ධ 

ෙව.ෙ.? ෙZ �mතවලට වග &ය.ෙ. ඔබ�මාද, 

ජනා�ප0�මාද, අගමැ0�මාද? එෙහම නැ�නZ ඔබ�ම.ලා 

අ=ලස් අර ෙගනද ෙZවා කර.ෙ.?  

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, එක යා�ාවකටව� අවසර 
'ලා නැහැ. ඒ ´මාව �ළ නැK යනවා නZ ඒෙ# වග^ම භාර 
ග.න ඕනෑ Q ලංකා නාmක හ�දාවY. ඔ�.ට සZ¹4ණ අY0ය 
ලබා'ලා 0ෙබනවා, ඒ නැK අ� අඩං�වට ග.න. අෙ� කලාපය 
�ළට ෙම�න රට&. mෙ8ශ යා�ා ආව�, ඒ &9� යා�ාවකට 
aවර අමාත+ාංශය m�යට අවසරය# 'ලා� නැහැ, ඒ 
සZබ.ධෙය. අ@දැ@ම}� නැහැ. එෙහම ෙදය# 98ධ ෙවලා 
0ෙබනවා නZ Q ලංකා නාmක හ�දාව තමY එ� වග^Z භාර 
ග.න ඕනෑ. ෙමය භාSඩ ෙනgකාව#ද, අනවසරෙය. ආc 
ෙනgකාව#ද &යන එක 	7බඳව අ	 ෙස�යාෙගන යනවා. 

 

ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, දැ. yශ්නය ෙZකY. රෙ{ 
ජනා�ප0�මා ෙZවා ද&නවා, ප�ෙය.. අගමැ0�මා� ප�ෙය. 
ද&නවා. හැබැY aවර ඇම0�මා ෙබ�ලය පාස් කරනවා, Q ලංකා 
නාmක හ�දාවට. ඇම0ව�, ජනා�ප0ව�, අගමැ0ව� හැම දාම 
ෙබ�ල පාස් කරනවා. හැබැY අෙ� ගෙZ ජනතාවට වග &ය.ෙ. 
ක�ද? අෙ� aවරයාට වග &ය.ෙ. ක�ද? එම �mතවලට 
ඔබ�ම.ලා වග &ය.න ඕනෑ. ෙබ�ල පාස් කර-කර ඉ.න එපා. 
ඔබ�මා aවර ඇම0වරයා m�යට වග^ම ග.න.  

 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��ම*, ඔබ�මා කථා කර.ෙ. ෙZ mවාදෙT 

මතෘකාවට අදාළව ෙන�ෙවY.  දැ. ෙමය ෙවන� mවාදයකට 

යනවා.  

ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට කථා කර.න ඉඩ 

ෙද.න. ෙමතැන 0ෙබන yශ්නය තමY, ෙZවා කර.ෙ. අ=ලස් 

අරෙගන. ෙZ 98ධ ව.ෙ. ෙහ�රකම.  ඒ ගැන තමY ෙස�ය.න 

ඕනෑ. 

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම�.ද අමර ර ඇම0�ම*, ෙම�ක#ද ඔබ�මාෙ�  

point of Order එක? 

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ෙZ යා�ා මl. අ=ල.න 

ෙහ� ෙවන� කටX�තකට ඇm=ලා 0ෙබනවා නZ, අ	 

දැනටම� ඒ ගැන ෙත���� ෙස�යාෙගන යනවා. රජය m�යට 

අ	 ඒ යා�ාවලට එෙර�ව කටX� &�මට  භාර ග.නවාය &යන 

එක මා ඉතාම� වග ^ෙම. &යනවා.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��ම*, ඔබ�මාෙ� කථාව කරෙගන ය.න. 

ඔබ�මාට තව mනා�යY 0ෙබ.ෙ.. 

 
ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, yශ්නය 0ෙබ.ෙ. ෙමය 

පළ�වන එක�, අ.0ම එක� ෙන�වන *සාY.  මාස 6කට 

කq. �mත 5# නැ0 �ණා.  අද ෙදෙදෙන# අ��දහ. ෙවලා 

0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම ඉ.CයාෙK ෙබ�{� ඇm� ක=�ෙ.' අෙ� 

ෙබ�{�වලට ගහනවා. හැබැY ෙZ ඇම0ව� *හඬY, 

ජනා�ප0�මා *හඬY, අගමැ0�මා *හඬY. ෙZක තමY ඇ�ත 

ත��වය.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අෙ� aවරයාට එ.න-

එ.නම :0 වැ� ෙවනවා. අෙ� aවරයාට මා� අ=ල.න නැහැ. 

2015 ෙZ ආS�ව භාරග� දවෙසz ඉඳලා ම�ස+ *ෂ්පාදනය 

එ.න-එ.න අ�ෙවලා 0ෙබනවා.  

හැබැY ෙල�}වට &යනවා, දැ. සZබාධක නැහැ &යලා.  

ම�ස+ සZපත 	ට රටවලට, Xෙර�පා සංගමෙT රටවලට දැ.  

ඕනෑ m�යට යව.න c�ව. &යලා &යනවා.  ග� 

අමාත+�ම*, න�� 2015 9ට 2017 ද#වා අද  වනෙක�ට එ.න 

එ.නම ම�ස+ අපනයනය  අ� ෙවලා 0ෙබනවා. ෙZ සZබාධක 

නැ�නZ  ම�ස+ අපනයනය අ� ෙව.ෙ.ෙක�ෙහ�මද?  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��මා, දැ. කථාව අවස. කර.න.  
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ග, �. ^. චානක මහතා 
(மா��மி� �.F. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka)            

මට &ය.න 0ෙය.ෙ.  ෙමයY.  අ0ග�  ජනා�ප0�මාට, 

ග� අගමැ0�මාට, ග� ඇම0�මාට, නාmක හ�දාවට ෙZ 9ය� 

ෙදනාටම මම &ය.ෙ.,   අෙ� ��� -රය ආÏමණය කරන එක  

නව�ව.න &යලාY. අෙ� ම�ස+ සZප� ]ෙගන යාම 

නව�ව.න. අෙ� aවරය.ෙ� �mතවලට වග &ය.න &යා 

ආS�වට බල කර 9t.න කැමැ0Y.  ඔබ�මාට ස්�0ව.ත 

ෙවD. මෙ� කථාව අවස. කරනවා.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්�0Y.  

�ළඟට, ග� (ෛවද+) නq.ද ජය0ස්ස ම.��මා. 

 
[අ.භා. 6.10] 

 
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ=ලස්  ෙහ� ôෂණ mම4ශන 
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ෙග ම 	7බඳව සාකÇඡා කරන ෙZ ෙවලාෙK වචන ස්ව=පය# 

කථා &�මට ලැ�ම ගැන ස�� ෙවනවා. සාමාන+ෙය. අ=ලස ්

ෙහ� ôෂණය 	7බඳ කථා කර8'  හැම දාම ÎDෙත= ගෑ�f 

ගැර� වාෙ� දඟලන 	2ස# ඉ.නවා. ෙහ��.ට,  වංච*කය.ට, 

ôUතය.ට ෙZ මාතෘකාව කථා &�ම තරZ අcල# තව� නැහැ.  

2015 ජනා�ප0වරණෙT ජනවරම  lmෙශzU  එක#. ඒ 

ජනවරම ලැ�ෙZ yධාන කාරණාව තමY ෙස��.ට, 

වංච*කය.ට,  �Uතය.ට  ද§වZ පැDණ  ම. ඒ සඳහා තමY 

ල#ෂ  හැට ෙදකක ජනතාව# එක�ෙවලා ම�.ද  රාජප#ෂ 

මහ�මයා ජනා�ප0 c�ෙව. බස්සලා, ෛම�පාල 92ෙසzන 

මහ�මයාව  ඒ c�ෙK වා� කර�ෙT.  ඒ සඳහා ආයතන 

ප8ධ0ය# පළ� Cන 9යය �ළ හැ�වා, ශ#0ම� කළා. ඒ අ@ව 

තමY  FCID  එක   හැ�ෙK. ඒ අ@ව තමY  FCID  එකට පැD²q 

ෙග�@ &�ම සඳහා  �ෂණ ම4ධන කD� ෙ=කZ කා4යාලය 

හැ�ෙK.  ඒ අ@ව තමY අ=ලස ් ෙහ� ôෂණ ෙච�දනා mම4ශන 

ෙක�Dෂ. සභාව  ශ#0ම� කෙළz.  ඒ අ@ව  තමY ෙවනදා  

ෙප�qස් *ලධා2ෙය#, xාම  *ලධා2 මහ�මෙය#, 

m�හ=ප0වරෙය# අ=ලස් ග.නෙක�ට අ=ලනවා ෙව@වට  

සමහර ෙ8ශපාලනඥය., රජෙT *ලධා2.  අ=ලස් ෙක�Dසම 
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	7බඳව m�ම� ප�#ෂණ කරලා, පැD²q ෙග�@ කර,  FCID  
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න� පවරා 0ෙබ.ෙ., පැD²q  15# සZබ.ධෙය.  mතරY. 

එY. න� ඇ´ම  ආරZභ කර  0ෙබ.ෙ. එක පැD²=ල# 

සZබ.ධෙය.  mතරY.  එම *සා  න� ඇ´ෙZ yමාදය# 

0ෙබනවා.  ග� ක�ණාර�න පරණmතාන *ෙය�ජ+ ඇම0�මා   
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වංචා ôෂණය# ෙස�යා ග.න බැහැ.  
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(The Hon. Presiding Member) 
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කරන *සා, ෙZ රාජප#ෂලා ආර#ෂා කර.න ඒ රාජප#ෂ 

මහ�මයාෙ� ෙන�නාෙ� ඥා0ෙය# ෙZ පැ�ෙ� ඉඳලා කටX� 

කළ *සා, ෙප��9ය ෙමෙහයවලා, :0ප0 ෙදපා4තෙZ.�ව 

ෙමෙහයවලා, එෙහමෙ. ෙZ වෙ� deals 98ධ ෙව.ෙ.. එෙහම 

deals දමාග�� අය, එෙහම deals දමාෙගන ෙ8ශපාලනය කරන 

අය අපට ඇ�=ල C� කර.න එනවා. ඕවාට මහ.9 ෙව.න 

එ.න එපා මහ�තෙය�. ත�.නා.ෙසzලාට ෙවන ෙවන 

ෙ8ශපාලන y0ප�0 මත ජනතා m�#0 ෙපර�ණ එ#ක mmධ 

ගැ�Z හදාග.න c�ව.. හැබැY, වංචා ôෂණ 	7බඳව නZ 

ජනතා m�#0 ෙපර�ණට ඇ�=ල C� කරලා ෙ8ශපාලනය 

කර.න උ�සාහ කර.න එපා &යD. මා *හඬ ෙවනවා. 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y. 

 
&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க�ப��  ஏ�&�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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පා4qෙZ.�ව 

කAතැPම 
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 
ග, ගය�ත ක,ණාMලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, "පා4qෙZ.�ව දැ. ක= 

තැ�ය X�ය" Y මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 
&ශ්නය සභා�$ඛ කරන ල2. வினா எ��திய(ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

සභාව ක= තබන අවස්ථාෙK ෙය�ජනාව, ග� ස.C� 

සමර9ංහ මහතා. 

 
උමා ඔය වැb ව�ාපෘ�� bසා ඇM ^ Mෙබන 

පාWසWක අ<hද  +� ෙ.ශපාලන වාd ලබා ගැpම உமா ஓயா ேபா	ற க�தி�ட�களினா� ஏ�ப���ள ��றாட� பிர�சிைனகளி�டாக அரசிய� இலாபமீ�ட�  
GAINING POLITICAL ADVANTAGE THROUGH 

ENVIRONMENTAL HAZARDS CAUSED BY PROJECTS SUCH AS 
UMA OYA 

[අ.භා. 6.21] 

 
ග, ස�]8 සමරdංහ මහතා  (மா��மி� ச:தி$ சமரசி3க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, සභාව ක= තබන අවස්ථාෙK 

මා පහත සඳහ. ෙය�ජනාව ඉC2ප� කරනවා. 
 

"mෂය ක�f 	7බඳ *9 දැ@ම&. X� mෙශzෂඥY.ෙග. හා 
*9 ආයතනවq. උපෙදස ් ලබා ෙන�ෙගන ඉංrෙ.�ව. m9. ෙදන 
ලද උපෙදස් ෙන�තකා හ2D. අ�තෙන�ම0ක ෙලස ඉC&�Z ආරZභ 
කරන ලද උමා ඔය ව+ාපෘ0ය වැ* ව+ාපෘ-.ෙග. බ�=ල Cස්d#කය 
ඇ�� yෙ8ශ &�පයක ඇ0  0ෙබන දැවැ.ත පා2ස2ක yශ්න හා 
උ=ප� 9�යෑම ෙහz�ෙක�ට ෙගන *4මාණය   0ෙබන සමාජ 
අසහනය. තව තව� ව4ධනය කර එම�. ෙ8ශපාලන වා9 ලබා 
ගැ:ෙZ }ම.�ණයක *රතව 9tන බැm. එ^ ක�f සZබ.ධෙය. 
ෙමම පා4qෙZ.�ව ම�. ප�#ෂා කරබැ�මට කටX� කළ X�ව 
ඇතැY ෙය�ජනා කරD." 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ඒ වාෙ�  තව� ඒවා 

0ෙබනවා. mෙශzෂෙය.ම SAITM ආයතනය, ඒ වාෙ�ම 

�ෙත�ට�=ල }f ක.ද වෙ� ස්ථාන. ඒවා පl eය රජය 

කාලෙT 9� කළ ඒවා. න��, ව4තමාන ආS�වට තමY ඒ සෑම 

ෙ8ම බැරෙවලා 0ෙබ.ෙ.. mෙශzෂෙය.ම උමා ඔය ව+ාපෘ0ය 

Cහා බැ�වාම, එදා *වැරC ÏමෙKදය. භාmත ෙන�කළ *සා 

ප2සරයට හා*ය# 9�ෙවලා 0ෙබන බව අ	 ද.නවා. ඒවා අවම 

කර.න කටX� කෙළz නැහැ. හැබැY, �ද= ෙහ�ය.න තමY එදා 

වැඩ කෙළz. ඒ වාෙ�ම SAITM ආයතනය ග�තාම, එදා �ටc 

නායකY. ෙම�නවාද කෙළz? ඒ නායකY. කෙළz, ඒවාට අ@බල 

'ලා, අවශ+ කටX� කරෙගන එම ආයතනය පට. අරෙගන 

ඉC2යට ෙගනය.න �	ය= Dqයන 600# පමණ ලබා'මY. අද 

ෙම�නවාද ෙවලා 0ෙබ.ෙ.? ඒ සඳහා අද ෙච�දනා එ=ල   

0ෙබ.ෙ.� ව4තමාන ආS�වටY. 

�ෙත�ට�=ල }f ක.ද Cහා බලනෙක�ට� එෙහමY. එදා 

පැවැ0 ආS�ෙK �ටc ෙ=කZවරෙය# කරc  |යාවqය. *සා 

ෙමවැ* ෙ�දවාචකය. ඇ0 �ණා. එම *සාY අ	 ෙZ ෙය�ජනාව 

ෙගනාෙK. ෙම�කද,  පl eය කාලෙT�, ව4තමානෙT� අෙ� 

ආS�වට සෑම mටම  පහර ෙදනවා අ	 දැ#කා. ෙZ ආයතනය 

හරහා ප.න ප.නා පහර ෙදනවා, එක එ#ෙකනාෙ� 

ෙ8ශපාලන ගම. ය.න. එම *සා ෙZ ෙ8 මහජනතාව දැන ගත 

X�Y. Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට ෙමම ක=තැ�ෙZ 

ෙය�ජනාව ඉC2ප� කර.න අවස්ථාව ලබා 'ම ගැන ඔබ�මාට 

ස්�0ව.ත ෙවD. මෙ� වචන ස්ව=පය අවස. කරනවා.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

සභාව ක=තැ�ෙZ ෙය�ජනාව ස්�ර &�ම, ග� (මහාචා4ය) 

ආ� මාර9ංහ ම.��මා. 

 
[අ.භා. 6.24] 

 
ග, (මහාචා<ය) ආ� මාරdංහ මහතා (மா��மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி3க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ග� ස.C� සමර9ංහ 

ම.��මා සභාව ක=තැ�ම සඳහා ඉC2ප� කළ කාෙල�Èත 

ෙය�ජනාව ස්�ර කරD. කථා &�මට අවස්ථාව# ලබා 'ම ගැන 

මම ඔබ�මාට ස්�0ව.ත වනවා.  

අද මාතෘකාව   0ෙබ.ෙ., පl eය අ��� ගණනාව# �ළ 

ෙZ රෙ{ ඉ02 කරලා eය }f ගැන කථා &�මY. 2015 ජනවා2 

08 ෙව*දා අ0ග� ජනා�ප0�මා බලයට ප� ෙවනෙක�ට�, 

2015 අෙග�ස්� මාසෙT' අෙ� ෙමම අ�� ආS�ව 

හදනෙක�ට� අපට 05f yධානම yශ්නවq. එක# �ෙS ණය 

ක.දY. ෙZ ණය ක.ද වාෙ�ම, ෙZ රෙ{ mmධ තැ.වල }f 

ක� ඉ02 කරලා 05ණා. ඒ වාෙ�ම *9යාකාර yD0ය&. 

ෙත�රව 05f ෙන�ෙය}� ෙ8ව= *සා, අපට yශ්න රා`යකට 

��ණ ෙද.න ෙවලා 05ණා. අද SAITM yශ්නය තව� එ# 

පැ0කඩ#. ෙමවැ* yශ්න 9ය=ලම පl eය කාලෙT පැවැ0 

රාජප#ෂ ආS�ව m9. අප ෙවත පටවන ලද ෙ8ව=.  අ0ග� 

ජනා�ප0�මා බලයට ප� ෙවලා දැනට අ��� ෙදකහමාර# 

ෙවනවා. ඒ වාෙ�ම අෙග�ස්� ෙවනෙක�ට අ�� ආS�ව 

	��වලා අ��� ෙදක# ගත ෙවනවා. අ��� ෙදකක කාලය# 

ගතෙවලා� ෙZ 0ෙබන yශ්න ක.දරාව mසඳා ෙගන ඉC2යට 

යාෙZ වැඩ 	7ෙවළ Cය� &�මට තවම� අපට 9� ෙවලා 

0ෙබනවා.  

අද වන mට yධානම yශ්න �න# 0ෙබනවා. එY., 

�ෙත�ට�=ෙ= }f ක.ද *සා ඇ0  0ෙබන yශ්නය අ	 

පැහැCqවම ද.නා කාරණය#. }f ක.ද හා ආ තව 0ෙබන 

yශ්නය සZ¹4ණෙය.ම mසඳ.න අ��� ෙදකක කාලය# ගත 

ෙවනවා. ෙම�කද, ඒ ය.ෙ��පකරණ අ�ෙත. *ෂ්පාදනය 

කරලාY mස�මකට ය.න ඕනෑ. පl eය කාලෙT -අ��� 5කට 

කq.- ෙZ yශ්නයට mස�Z ෙහ�යලා 05ණා නZ, අද ෙමවැ* 

yශ්නය# ෙZ රෙ{ ජනතාවට ඇ0 ෙව.ෙ. නැහැ. }f අ45දය 

*සා තව� yශ්නය# ඇ0 �ණා. ඒ තමY ෙඩං� yශ්නය. ෙZ 

yශ්නවලට *9යාකාරව කළමනාකා��වය# 05ෙS නැ0 *සා 

තමY ෙමවැ* yශ්න රා`ය# පැන නැ·ෙS. ආS�ව# හැtයට 

අපට ෙZ yශ්නවq. පලා ය.න බැහැ. ෙZ yශ්න පැ�ත&. 

0යලා අෙ� අ�� ගමන ය.න බැහැ. ෙZ yශ්න mසඳලා ඒවා 

ජයxහණය කරෙගන ඉC2යට ය.න ඕනෑ. එම *සා යහ පාලන 

ආS�ෙK එ#ස� ජා0ක ප#ෂෙT 9ය�ම මැ0-ඇම0ව� 

291 292 
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වාෙ�ම, Q ලංකා *දහස් ප#ෂෙT මැ0-ඇම0ව� ඉ.නවා. ග� 

ම�.ද අමර ර මැ0�මා ඉ.නවා. අ	 9ය� ෙදනාම එක� 

ෙවලා ඉC2යට යන ෙZ ගමන &9ම ෙකෙන}ට ෙස�ලව.න 

බැහැ.  2020 වසර වනෙත#  අ*වා4යෙය.ම ෙමම යහ පාලන 

ආS�ව තමY ඉC2යට ය.ෙ.. ඒ ගමන අ	 Cගටම යනවා. පl 

eය කාලෙT }f ඉ02 කරලා eය ක=q තවම� mmධ ෙ8ව= 

&යනවා; ජා0වාදය ප��වනවා; ෙවන� mක=ප, mmධ වාද 

ප��වනවා. ෙමවැ* 9ය�ම ෙ8ව= කරD. ඔ�. සැරෙස.ෙ. 

ෙZ රෙ{ Cනා ග�ත yජාත.�වාදය, මානව *දහස පැ�තකට 

දාලා නැවත ඔ�. බලයට ඒම සඳහාY. එක පැ�ත&. රජෙT 

ෛවද+ *ලධා2.ෙ� සංගමය, ඊළඟට අ.ත4 mශ්වmද+ාල `ෂ+ 

බල මSඩලය එක� කරෙගන කටX� කර.ෙ. ඒකටY.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*,  අ	 කථා කරන උමා ඔය 

yශ්නය� ඒ වාෙ�මY. අ0ග� ජනා�ප0�මා උමා ඔය yශ්නය 

mස�ම සඳහා ග� ම�.ද අමර ර රාජ+ අමාත+�මා ඇ�� 

අමාත+ කD�ව# ප� කර 0ෙබනවා. අමාත+ කD�ෙK' ෙZ 

සZබ.ධෙය. |යා &�මට *ලධා2.ෙ� පැ�ෙත. මහානගර 

හා බස්නා�ර සංව4ධන අමාත+ාංශෙT ෙ=කZ ඉංrෙ.� *හා= 

åප9ංහ මහ�තයා නායක�වය අරෙගන 0ෙබනවා. අ	 ද.නවා, 

*හා= åප9ංහ මහ�තයා ^40ම� ඉංrෙ.�ෙව# &යලා. 

එ�මා CECB ආයතෙT �ටc සභාප0වරයා. එ�මා ෙZ ගැන 

ෙහ�ඳ දැ@Z ෙ��Z 0ෙබන ෙකෙන# බව අ	 ද.නවා.  

එ�මාෙ� දැ@ම� එ#ක ෙZක mසඳා ග.න c�ව.. උමා ඔය 

yශ්නය ග�ෙත��, සZ¹4ණෙය.ම ඒ ෙක�.�ා�ක�වා m9. 

consultancy, management එක වැ* ෙZ 9ය�ම ෙ8ව= EPC 

Contract   එක# m�යට තමY භාර 'ලා 05ෙS. සත+ 

වශෙය.ම, ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 375ක mතර �දලකටY 

ෙමය ඇස්තෙZ.� කරලා 05ෙS. න��, පl eය කාලෙT 

ෙමය ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 525ක mතර �දලකට අත 

Cගෑරලා �.නා. උමඟ# හාරලා ෙZ ආකාරයට ව�ර ෙගන 

යනෙක�ට mmධ පා2ස2ක yශ්න ඇ0 ෙවනවා &යලා අ	 

ද.නවා. ඒ වාෙ�ම risks 0ෙබනවා. ෙZ risks ඔ#ෙක�ම එක� 

කරලා තමY ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 525# ඒ ආයතනයට 

�.ෙ.. න��, ඒ ෙග�=ෙල� ඒ risk එක ග�ෙ� නැහැ. ඒ 

ෙග�=ෙල� ෙබ�ෙහ�ම පහl ෙ8ව= තමY  කෙළz. උදාහරණය# 

වශෙය. ග�තාම, ෙබ�ෙහ�ම අ�ෙව. තමY investigations 

කෙළz. ෙZ ආයතනය -ඉරානෙT EPC Contractor - ජ4ම*ෙය. 

subcontractor ෙකෙන# ෙගනැ=ලා 05ණා. න��, ඒ 

ෙග�=ල.ට වැ�ෙය. ලාභ ලබා ග.න අවශ+ *සා ඒ 

subcontractor ආපl යැKවා. ඒ වාෙ�ම, Sri Jayewardenepura 

University එෙක. තමY ප2සර අධ+යන වා4තාව -EIA එක-  

අරෙගන 05ෙS. ෙමවැ* project එකකට ඉංrෙ.� වා4තාව# 

ග.න ඕනෑ ෙම�ර�ව mශව්mද+ාලෙය., එෙහම නැ�නZ 

ෙ�රාෙද²ය mශ්වmද+ාලෙය.. ඒක තමY 	7ග� සZමතය 

ව.ෙ.. එෙහම නZ, ෙබg8ධ හා පාq mශ්වmද+ාලෙය. ෙහ� 

ෙසg.ද4ය mශ්වmද+ාලෙය. ග.න 05ණා. එවැ* 

වැඩසටහන# තමY පl eය කාලෙT කරලා 05ෙS. ඒ *සා, Q 

ජයව4ධනcර mශ්වmද+ාලෙය. එම වා4තාව ග�ෙ� ඇY &යා 

ෙස�යා බලන ෙලස අ	 ඇම0වරයාෙග.  ඉ=ලා 9tනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ	 දැනග�ත ආකාරයට ෙZ 

සZබ.ධෙය. එවකට වා2මා4ග හා ජල සZප� කළමනාකරණ 

අමාත+ාංශෙT ෙ=කZ, අYව. 9=වා මහ�මයා ෙZ කා4යෙT 

සZ¹4ණ වග^ම දර.න ඕනෑ. ෙම�කද, ෙZ project එක 

implement කරන ෙක�ට, ෙZ project එෙ# employer හැtයට Q 

ලංකා රජය පැ�ෙත. management එකට engineersලා 

&9ෙව} ඉC2ප� කර.න එ�මා පැහැCqවම ඉඩ �.ෙ. නැහැ. 

අපට දැනග.න 0ෙබන m�යට, CECB එක ඒක දම.න &යන 

ෙය�ජනාවටව� එ�මා ඉඩ �.ෙ. නැහැ. එෙහම ඉඩ ෙන�'ම 

�ළ  engineering consultancy part එක හ2යට කර.න බැ2 

�ණා. ෙකෙසz ෙහ� ෙKවා, ෙZ 9� �f වැ]8දට mස�Z ෙසmය 

X� ෙවනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අපට තව &ෙල��ටර 05ක 

�ර# පමණY ය.නට 0ෙබ.ෙ.. ග� ඇම0�ම*, &ෙල��ටර 

05 යනෙක�ට පන.ගල වැව හZබ ෙවනවා. පන.ගල වැව ළඟ' 

තමY ඉතාම� බරපතළ yශ්නය ඇ0 ෙව.ෙ.. ඒ ගැන 

ඔබ�මා� දැ@ව� ඇ0. න��, ෙZ machine එක �ට4 150# 

පමණ Cග මY yශ්නය ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ෙZ ව+ාපෘ0ය අ	 

පට. අරෙගන දැ. සෑෙහන �රකට e�=ලා 0ෙබනවා. ෙZ 

ආS�ව එන ෙක�ට 9යයට 50ක mතර ෙක�ටස# ඉවර ෙවලාY 

05ෙS. ෙZ project එක ෙමතැ*. නව�වා, �ට4 150# Cග 

machine එක ආප� ග�තා &යලා ෙZ yශ්නය mසෙඳ.ෙ. 

නැහැ. ෙZ ව+ාපෘ0ෙT ඉC2යටම e�=ලා, -ෙZෙ# එ7යට 

e�=ලා- තමY ෙZ yශ්නය mසඳා ග.න ෙව.ෙ..  

ෙZ වන mට ත�පරයට �ට4 1,200ක mතර ව�ර yවාහය# 

එනවා. ෙක�ෙහ�මද එය නව�වා ග.ෙ.? ෙZවාට mෙශzෂ Ïම 

0ෙබනවා; special grout machines 0ෙබනවා. ඒ groutsවලට 

අදාළ materials 0ෙබනවා. ෙZ ෙ8ව= දැනට ජ4ම*ය වැ* 

Xෙර�පා රටවq. අරෙගන ෙZ කා4යය අපට කර ග.න c�ව.. 

ඒ සඳහා අවශ+ වැඩසටහන |යා�මක ෙවනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, තව� yශ්නය# 0ෙබනවා. 

මහවැq සංව4ධන හා ප2සර අමාත+ාංශයට ප� කර 05f 

Project Director l*= 9=වා මහ�මයා� එක පැ�ත&. ෙZ 

yශ්නයට වග &ය.න ඕනෑ. Project Director හැtයට එ�මා ෙZ 

කාරණය කළමනාකරණය කෙළz නැහැ; ෙමය වළ#වා ග.න 

05f ෙ8ව= කෙළz නැහැ. සාමාන+ සZyදාය අ@ව ෙමවැ* 

වැඩ# කරනෙක�ට; උමඟ# හාරනෙක�ට අංශක 360# වෙ{ටම, 

ආරZභ කරන තැන ඉඳලා �ට4 20# හැම තැනම ව�ර 

0ෙබනවාද &යලා check  කර.න ඕනෑ. න�� ග� ඇම0�ම*, 

එෙහම ව�ර 0ෙබනවාද &යලා check  කර.න ÏමෙKදය# ෙZ 

machine එෙ# නැහැ. එවැ* ෙදය# ගැන ප�#ෂණ කර.න 

අවශ+ mෙශzෂඥ දැ@ම 0ෙබන consultant ෙකෙන# ෙZ project 

එෙ# ඉ.න 05ණා. න��, ඒ 9ය=ලම කර.න බැ2 �ණා. 

Project Director හැtයට l*= 9=වා මහ�මයලා ඒ වග^ම 

පැහැර හැ2යා. ඒ ආකාරයට වග^ම පැහැර හැ2යාට පස්ෙසz 

එY. yධාන වශෙය. yෙ8ශෙT ජනතාවY බලපෑමට ල# 

�ෙS.  

ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 525# ඒ ව+ාපෘ0ය කරන 

සමාගමට �.ෙ., ඉහත ^ yශ්නවලට 	7යZ ෙය�ද.න� 

එ#කY. උදාහරණය# &යනවා නZ, යZ ගමකට ව�ර නැ0 

වනවා නZ,  ඉ#ම*.ම ව�ර බ�ස4 ෙගනැ=ලා ඒ ගමට ව�ර 

සැප¼මට  �ද= ඒ සමාගමට �. �දල �ළ 0ෙබනවා. න�� ඒ 

අය ෙම�ක#ද කෙළz? වැ�ෙය. ලාභ ග.න ඕනෑ *සා ඒ &9ම 
ෙදය# සැලlZ කෙළz නැහැ. ඒ අය plan කර කර 9tයා; 

estimate එක ෙක�Çචර  වනවාද &යා ගණ. හද හදා 9tයා. 

එෙහම ෙදය# කර.න අවශ+ නැහැ. EPC Contractor ෙකෙන} 

නZ කළ X�ෙ�, ඉ#ම*. ගණන බලා, "ෙම.න ෙZ ගණන 

වහාම ෙගව.න" &යා, අර &යc ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 

525. අ� කර ග.නා Ïමය# හදන එක ෙ.. න�� එෙහම 

ÏමෙKදයකට eෙT නැහැ. එ�ම.ලා කෙළz, එ�ම.ලාෙ� 

ගණ. බලD. 9×මY; ෙබ�ෙහ�ම ෙහD. ඒ වැෙç කරෙගන 

යෑමY. ෙZවා, D. ඉC2යටව� mෙශzෂ ව+ාපෘ0 කරන ෙක�ට ෙZ 

රෙ{ 9� ෙන�mය X� ෙ8ව=. ග� අමාත+�ම*, ඔබ�ම.ලාට 

c�ව. දැ. ෙZ ගැට�කා2 ත��වය. නව�ව.න. අ	 

ද.නවා, *හා= åප9ංහ මහ�මයා ආC අය ඉ0හාසෙT, 

293 294 



පා4qෙZ.�ව 

මහවැqෙT 9t කාලෙT ඉඳලාම, ෙZ වාෙ� ෙ8ව= කරc අය 

බව. එෙහම නZ එදා එ�ම.ලාෙ� CECB ආC ආයතනවල 

උපෙදස් ග.න 05ණා. න�� එෙසz උපෙ8ශ ලබා ග�ෙ� නැ0 

වැ]8ද *සා තමY දැ. ෙZ රටට ෙමවැ* ගැට�වලට ��ණ 

ෙද.න 9� ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ඒ ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 

ප.9ය m9පෙහ. ෙක�Dස් eෙT කාටද, ඒ ෙක�Çචර 

yමාණය&.ද &යන yශ්නවලට උ�තර අ	 ද.ෙ. නැහැ. අ	 

දැ#කා, ඒ emlZ අ�ස. කරන ෙක�ට පැවැ0 ත��වය. 

ජනා�ප0ව�. ෙදෙදෙන# ෙZ project එක ගැන හ2යාකාරව 

ද.ෙ.ව� නැ0ව තමY, EIA ආC &9ව# අවසාන ව.ෙ.� 

නැ0ව තමY ඒ project එකට sign කෙළz. Blind project එකකට 

sign කරලා තමY අද අප ෙZ ත��වයට ප� ෙවලා ඉ.ෙ.. ඒ 

*සා ෙZ වැ]8ද හදාෙගන එම ව+ාපෘ0ය යටෙ� අවස. කළ X� 

ඉ02 &ෙල��ට4 5ක 6ක yමාණෙT කටX� හ2යාකාරව අවස. 

කර.න ඕනෑ. 9mqෙZ ව�ර leak වන තැ.වලට 	7යZ 

ෙය�ද.න ඕනෑ. එ# පැ�ත&. ඝන අ� 300ක mතර 

yමාණය&. ජල කා.�ව# වනවා නZ, ඝන අ� 600ක mතර 

pressure එක# අෙන# පැ�තට 'ලා, ඒ අවශ+ leaks tක 

හදාග.නා ÏමෙKද ෙZ ෙල�කෙT 0ෙබන බව අ	 

consultantsලාෙග. අසා 0ෙබනවා. එවැ* ÏමෙKද හ2යාකාරව 

අ@ගමනය කරලා ෙZ yශ්නය mස�ය X�Y. ඒ සඳහා අවශ+ 

කටX� කර.න අෙ� අමාත+ කD�වට හැ&යාව# ලැෙÀm &යා 

මම �තනවා. *හා= åප9ංහ මහ�මයා ආC 

ඉංrෙ.�ව�.ෙ�� උපෙදස් අරෙගන ඒ කටX�ත හ2යාකාරව 

කෙළ��, ෙසg.ද4යය mශ්වmද+ාලය, ෙබg8ධ හා පාq 

mශ්වmද+ාලය ආCෙය. උපෙදස් ග.ෙ. නැ0ව ඉංrෙ.� දැ@ම 

හ2යාකාරව 0ෙබන mශ්වmද+ාලවq. උපෙදස් අරෙගන කටX� 

කෙළ�� ෙZ yශ්නය mසඳාග.න අපට c�ව.. එයට හැ&යාව 

ලැෙÀවා &යා yා4ථනා කරD. මම *හඬ ෙවනවා.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ග� නq. ද ජය0ස්ස ම.��මා.   

 
[අ.භා. 6.36] 

             
ග, (ෛවද�) න��ද ජයMස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி:த ஜயதி2ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ස.C� සමර9ංහ ම.��මා 

ෙZ ෙවලාෙK රෙ{ මහ� ආ.ෙද�ලනයකට �� ' 0ෙබන 

උමාඔය ව+ාපෘ0ය ආ¶ය කරෙගන සභාව ක= තබන අවස්ථාෙK 

ෙය�ජනාව# ඉC2ප� කර 0ෙබනවා. ඇ�තටම, උමාඔය 

ව+ාපෘ0ය 	7බඳව ආS�ෙK අවධානය ෙය�� ව.න�, 

ජනා�ප0වරයාෙ� අවධානය ෙය�� ව.න�, ෙZ 

පා4qෙZ.�ෙK සහ රෙ{ම අවධානය ෙය�� ව.න� බලපෑෙK 

මෑතක' එම yෙ8ශවල ජනතාව දහදහස් ගණන# බSඩාරෙවල 

නගරයට එක� ෙවලා කරc දැවැ.ත හ4තාලයY. න�� උමාඔය 

mනාශය 	7බඳව ඒ yෙ8ශෙT ජනතා නායකය., ආගDක 

නායකය. ක�f ද#ව.න පට. ග�ෙ� eය ස0ෙT 

ෙන�ෙවY; eය මාසෙT ෙන�ෙවY; ෙZ අ��8ෙ8 ෙන�ෙවY. 2007 

ව4ෂෙT ෙZ ව+ාපෘ0ය ෙය�ජනා � තැ. 9ට mෙශzෂෙය. එවකට 

පා4qෙZ.� ම.�ව 9t සම.ත mද+ාර�න සෙහ�දරයා Lqක 

කරෙගන, ඒ yෙ8ශෙT ප.ස=වල නායක හා���ව. 

වහ.ෙසzලා y�ඛස්ථානෙT තබාෙගන "උමාඔය l]^ෙZ ජනතා 

ව+ාපාරය" නD. හදාග� ව+ාපාරය# 05ණා. ඒ ව+ාපාරය 

ම�. ඒ අයෙ� මතය ෙන�ෙවY ඉC2ප� කෙළz. ඒ අය 

ප2සරෙK'. ෙග.වා, Î mද+ාඥය. ෙග.වා -mෙශzෂෙය. 

මහාචා4ය rනදාස ක�ෙප�ත මහතා ආC m8ව�., නැ´ eය 

ප2සරෙK' 	ය= පරාÏම මහතා, ප2සරෙK' ස�ව චාDකර 

මහතා, ප2සරෙK' 0ල# කා2යවසZ මහතා ආC අය ෙග.වා- 

එදා ඉඳලාම ෙZ අන�ර ෙප.වා �.නා. ආS�ව ඒ &9ව# තඹ 

ෙද�Y�වකට ෙහ� මාYZ කර.ෙ. නැ0ව උමඟ හාරාෙගන eයා. 

ජනතාවට� ෙZ mනාශය තම.ෙ� ෙදප�ල ළඟට එන ක= 

දැ@ෙS නැහැ. සම.ත mද+ාර�න සෙහ�දරයා ඇ�� ඒ 

කSඩායම mt. mට ජනතාව දැ@ව� &�Z කළ�, ජනතාව� 

තම.ෙ� ෙ� ෙද�ර ඉ2 තළා යන ක=, තම.ට ෙබ�.න ව�ර 
tක නැ0 වන ක= ෙZ mනාශය 	7බඳව එතරZ තැ^ම# කෙළz 

නැහැ. න�� උමඟ �ටරෙය. �ටරය හාරාෙගන යන ෙක�ට, 

එ# එ# xාම *ලධා2 වසෙම. වසමට ෙගව= ඉ2 තළා යන 

ෙක�ට, Cය උ=ප�, ඇළ ෙද�ළ, 7ං �� යන ෙක�ට ජනතාවට 

ෙමය දැෙන.න පට. ග�තා.  

ෙගව= 7,000# ඉ2තලා 0ෙබනවා, ෙවෙහර mහාර නට5. 

�ණා, පාස= ෙග�ඩනැ�q ද�ව.ට ඉ.න බැ2 ත��වයට ප� 

�ණා,  උ=ප� 3,000කට වඩා ��ලා eයා. එෙහම �ණාට පස්ෙසz 

තම.ෙ� �mත කාලය cරා 	29� පා:ය ජලය පානය කළ මධ+ 

ක�කරෙT නැ ෙඟන�ර බෑ�ෙZ D*l.ට ව�ර tක නැ0 ෙවන 

ෙක�ට තම.ට ඇ0 වන �ඩනය *සා  ඒ ජනතාවෙ� ආෙKගය, 

ෙක�පය 5ර 5රා නැ ෙඟන එක සාධාරණY.  

ෙZ 	7බඳව ෙZ ජනා�ප0වරයා� එ#ක සාකÇඡා කෙළz අද 

ඊෙT ෙන�ෙවY. ව4තමාන ජනා�ප0වරයා ප� �ණාට පස්ෙසz� 

උමා ඔය බ� mනාශකා� ව+ාපෘ0ය සZබ.ධෙය. උමා ඔය 

*Zනය ෙÀරා ගැ:ෙZ ජනතා ව+ාපාරය m9. 2015 මා4� 

20වැ*දා ප2සර අමාත+ාංශෙT' සාකÇඡා කළා. එදා� ඇම0 අ@ 

කD�ව# දැZමා. රm ක�ණානායක ඇම0වරයා එ� සභාප0 

äරය දැ�වා. ඒ කාලෙT ඌව පළාත *ෙය�ජනය කළ මැ0 

ඇම0ව� එ� ෙක�ටස්කාරෙය� බවට ප� �ණා. mr� mජය�² 

ෙස�Yසා ඇම0�මා, *ම= 92පාල ද 9=වා ඇම0�මා, රංr� 

ම8�මබSඩාර ඇම0�මා, ඒ කාලෙT ඌව පළා� සභාෙK මහ 

ඇම0 ෙවලා �ටc හ2. yනා.� ඇම0�මා, චZ	ක රණවක 

ඇම0�මා යන අය එ� ෙක�ටස්කාරෙය� බවට ප� �ණා.  මාස 

3# ව+ාපෘ0ය නතර කළා. ඊට පlව නැවත� ඒ ව+ාපෘ0ය 

ඉස්සරහට ෙගන eයා. ප2සර අධ+යන වා4තා පදනZ කර ෙගන 

ෙමවැ* mනාශකා� ව+ාපෘ0 නතර කරනවාය &යලා 

ත�.නා.ෙසzලා ජනා�ප0වරණෙT' ෙප�ෙර�.� �ණාට, පl 

eය ආS�ව කළ හැම ව+ාපෘ0ය#ම ඉස්සරහට  ෙගන eයා. එ� 

y0ඵල අද ජනතාව !#0 m�නවා. ඒ *සා දැ. �වමනා 

කර.ෙ. ෙම�ක#ද? දැ. �වමනා කර.ෙ. ෙපර වැ]C 

ෙන�කර ඉ.නY. ඇ�තටම ෙ8ශපාලනඥය.ට, ආS�වලට 

-.� ග.න c�ව., "වැ=ලවාය, තණම=mල, ෙම�ණරාගල 

ජනතාවට පා:ය ජලය නැහැ, ඒ ෙව@ෙව. ජල ව+ාපෘ0ය# 

හද�" &යලා. හැබැY, උමඟ කප.න ඕනෑ ෙක�ෙහ�මද, උම ෙÌ 

Cග ෙක�Y තරZද, අ	 උමඟ හදන ක� වළ=ල ස්ථාවරYද වැ* 

ෙZවා 	7බඳව ෙ8ශපාලනඥය.ට -.� ග.න බැහැ. ග� 

ම�.ද අමර ර ඇම0�ම*, ත�.නා.ෙසz� ඇම0 අ@ 

කD�වට ප� කරලා ඉ.නවා ෙ.. ත�.නා.ෙසz ඒ yෙ8ශයට   

eය එක ෙහ�ඳY; *�#ෂණය කර.න c�ව.. න�� ෙZ 

සZබ.ධෙය. -.�ව ගත X�ෙ� තව� ඇම0 කSඩායම#, 

නැ�නZ ෙ8ශපාලනඥය. කSඩායම# m9. ෙන�ෙවY. ෙමය 

m8ව�.ෙ� කා4ය භාරය#; ප2සරෙK'.ෙ�, Î mද+ාඥය.ෙ� 

කා4ය භාරය#. ඒ yෙ8ශෙT උ=ප� ��ලා 0ෙබනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අ	 ද.ෙ. නැහැ, Î 

අභ+.තරයට ෙවලා 0ෙබන හා*ය ෙම�ක#ද &යලා. ම�.ද 

අමර ර ඇම0�මා eයාට ඒක බල.න බැහැ. එක#, එ�ම.ලා 

eය එක ෙහ�ඳY, අ� ගණෙ. ඒ ජනතාවට #ෂ²ක පහlකZ 
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ලබා 'ම සඳහා යZ &9 ෙKගව� වැඩ 	7ෙවළ# ඇ0 කර.න.  

න�� එතැ*. එහාට යන, ෙZ ප2සරය, ෙZ �ම ආර#ෂා කර 

ගැ:ෙZ වැඩ 	7ෙවළ# ඕනෑ. රට මැද ෙබනය# හාරලා, *කZ 

0ය.න බැහැ.  

ඒ mතර# ෙන�ෙවY, �ල 9ටම, ෙමවැ* mනාශකා� 

ව+ාපෘ0ය&. අෙ� ප2සරය, ෙZ ÎDය mනාශ කළ, ඒකට 

උඩෙග� �.න - ආ� මාර9ංහ ම.��මා &Kවා වාෙ� ඒකට 

අදාළ ව.ෙ. ඒ අයද &යලා මම ද.ෙ. නැහැ. - -.� ග�ත 

ෙ8ශපාලනඥය.ෙ� ඉඳලා හැම ෙදනාටම ද§වZ ප�fව.න 

ඕනෑ, රටට ෙZ වාෙ� mප�0දායක ෙ8වලට අනාගතෙT' දායක 

ෙව.න �තා ෙගන ඉ.න අයට� උණ ගැෙනන ආකාරයට. 

එෙහම නැ�නZ ෙමවැ* ෙ8වq. රට ආර#ෂා කර.න හZබ 

ෙව.ෙ. නැහැ. දැ.ව� අෙ� රෙ{ ෙහ�, ඕනෑ නZ 

ජාත+.තරෙT ෙහ� m8ව�.ෙග. උපෙදස් ලබා ෙගන ෙZ 

හා*ය අවම කර.න - දැනටම� හා*ෙවලාY 0ෙබ.ෙ..- 

කටX� කර�ය &යන ෙය�ජනාව මා කරනවා. ඒ වාෙ�ම ෙZක 

ඇ�ළට mmධ ෙ8ශපාලන ගැ�Z දමලා ජනතාව ෙ»ද Ð.න 

කර.න එපාය &යන එක� &යD. මා නව0නවා. ෙබ�ෙහ�ම 

ස්�0Y.  
 

ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ග� ච.Cම ගමෙ� මැ0�මා. ඔබ�මාට mනා� පහක 

කාලය# 0ෙබනවා.  

 

[අ.භා. 6.43] 
 

ග, ච�]ම ගමෙK මහතා (மா��மி� ச:திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, උමා ඔය බ�කා4ය ව+ාපෘ0ය 

සZබ.ධෙය. කථා කර.න අවස්ථාව ලබා 'ම ගැන ස්�0ව.ත 

ෙවනවා.  1989' ජ4ම*ෙT Lahmeyer International Company  

එෙ# ශක+තා අධ+යන වා4තාව, 1989 මධ+ම ඉංrෙ.� 

උපෙ8ශක කා4යාංශෙT ශක+තා අධ+යන වා4තාව, 1991  

මධ+ම ඉංrෙ.� උපෙ8ශක කා4යාංශෙT ශක+තා අධ+යන 

වා4තාව, 2002 කැෙ.�යා@ SNC Lavalin Inc. ආයතනෙT 

ශක+තා අධ+යන වා4තාව, 2004 වා2මා4ග ෙදපා4තෙZ.�ව 

m9. කරන ලද ශක+තා අධ+යන වා4තාව &යන ෙZ 9ය�ම 

වා4තා 'ලා නව�වලා 05f ෙZ ව+ාපෘ0ය Mahab Ghodss 

Consulting Engineering Company එක m9. ඉC2ප� කරන 

ලද ශක+තා අධ+යනය වා4තාවට අ@ව 2008 මැY 24වැ* දා 

නැවත පට. ග.නවා.       

ෙZෙ# හාස+ජනකම ෙ8 තමY, ෙZ Mahab Ghodss &යන 

සමාගෙZ ශක+තා අධ+යන වා4තාව ෙපර වා4තා පදනZ කර 

ෙගන ඉC2ප� &�ම. ෙපර වා4තා එපා &යලා &යනවා. න��, 

ෙZ සමාගම &යනවා, ෙZ ශක+තා අධ+යන වා4තාව ඉC2ප� 

කර.ෙ. ෙපර වා4තා පදනZ කර ෙගන &යලා. ආ� මාර9ංහ 

ම.��මා� &Kවා, ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 Dqයන 350කට 05f 

ඇස්තෙZ.�ව එක පාරටම ඇෙම2කා@ ෙඩ�ල4 550කට පමණ 

න�නවා &යලා. එතෙක�ට ෙම�ක#ද ෙZෙක. ෙවන ග@ෙද@ව 

&යන එක සZබ.ධෙය. ෙල�} yශ්නය# ම�වනවා. ඒ අතර 

එක පාරටම ඉරානෙT ජනා�ප0�මා ලංකාවට එනවා. එ�මා 

ඇm=ලා ෙZ 	7බඳව සාකÇඡා කරනවා. emlමට අ�ස. 

කර.ෙ. ඛ*ජ ෙත= :0ගත සංස්ථාවY, ඉරානෙT බලශ#0 

අමාත+ාංශයY. ෙZ ව+ාපෘ0ෙT *ෙය�rතයා වා2මා4ග හා ජල 

සZප� කළමනාකරණ අමාත+ාංශය. ඉරානය ෙව@ෙව. ඉරාන 

රජෙය. ෙZ ව+ාපෘ0ය |යා�මක කර.න නZ කරනවා, 

"ෆරාÀ" &යන සමාගම. ෙZ emlම පරස්පර mෙර�a අ��ම 

m�ෙT emlම#. ෙZ "ෆරාÀ" &යන සමාගම 	7බඳව ෙස�යා 

බැ�වාම අපට දැනග.න ලැ5ණා, ෙZ සමාගම ෙල�කෙT ෙවන 

ෙවන රටවල� mනාශකා� ව+ාපෘ0 |යා�මක කරc සමාගම#ය 

&යලා. ෙZ සමාගම ව+ාපෘ0ය# කර8C ඒ සZබ.ධෙය. 

ඇ0වන අ�� ආබාධ 	7බඳව &9ම සැල&=ල# ද#ව.ෙ. 

නැහැ. ෙZ m�යට තමY ෙZ කටX� 98ධ �ෙS. එම *සා 

ෙZෙ# y0ඵල ෙZ m�යට එන එක 	7බඳව ෙදපාර# �ත.න 

ඕනෑ නැහැ. ෙZ ව+ාපෘ0ය |යා�මක කරලා 0ෙබන m�ය අ@ව 

ෙZ ව+ාපෘ0ෙT y0ඵල ෙZ m�යට එන එක සාමාන+Y. දැ. ෙZ 

ව+ාපෘ0ෙT 0ෙබන නරකම ත��වය තමY, ෙZ සZබ.ධෙය. 

සZ¹4ණ ෙද�ෂාෙර�පණය ව4තමාන ආS�වට එ=ල  ම.  

දැ. ෙZ සභාෙK' ක�f ෙහ7 �ණා වාෙ� &ෙල��ට4 
15ක පමණ උමං මා4ගය අවස. කර.න ඉ02 ෙවලා 
0ෙබ.ෙ. තව &ෙල��ට4 5Y. ෙZ ව+ාපෘ0ෙT ඉ02 tක 
අවස. කර.ෙ. නැ0ව ෙZ ව+ාපෘ0ෙT 0ෙබන හා*ය අවම 
කර ග.ෙ. ෙක�ෙහ�මද? එතෙක�ට ෙZෙක. ඉහළ 9ට පහළට 
ජලය බ�නවා නZ, ෙZ tunnel එක හදා pressure එක වැ� 
කරලා backpressure එක# ඇ0 කරලා ජල ම{ටම උස්සනවා 
හැෙර.න ෙවන� ÏමෙKදය# නැහැ. ෙZකට පාmÇÈ කර.ෙ. 
tunnel boring machine එක. Tunnel boring machine එක මෑත 
XගෙT තමY ෙමරටට හ�.වා �.ෙ.. ෙZ ය.�ෙය. උමඟ 
හාරන ගම. ෙක�.n{ කර ෙගන යෑෙZ හැ&යාව� 0ෙබනවා. 
හැබැY, ෙZ ය.�ය |යා�මක කර8C වෙ{ට 0ෙබන ජල Lලා¶ 
	7බඳව ෙස�යා බලා |යා�මක කර.න ඕනෑ. ෙZ සමාගම ෙZ 
ය.�ය |යා�මක &�ෙZ' වෙ{ට 0ෙබන ජල උ=ප� සහ ජල 
ධාරා 	7බඳව &9ම තැ^ම&. ෙත�රව තමY |යා�මක කරලා 
0ෙබ.ෙ.. ෙZ ත��වය ඇ0 ෙවලා 0ෙබ.ෙ. ෙZ ය.�ය 
සZ¹4ණෙය. |යා�මක &�ෙZ ගැට�ව මතY. එම *සා ෙZ 
ත��වය *වැරC කර ගැ:මට 98ධ ෙවලා 0ෙබ.ෙ. 
ව4තමාන ආS�වටY. න න තා#ෂණය අ@ව ෙZ කටX�ත 
&�ෙZ හැ&යාව 0ෙබනවා &යලා අ	 mශ්වාස කරනවා.  

ම�.ද රාජප#ෂ මහ�තයා ජාතක කරc SAITM එක අද 
යහපාලන ආS�ව 	t. තැ5වා වාෙ� ෙZ ව+ාපෘ0ය�, ම�.ද 
රාජප#ෂ මහ�තයාY, චම= රාජප#ෂ මහ�තයාY තමY ආරZභ 
කෙළz. �ණව4ධන මහ�තයා නZ ෙZකට m�8ධ ෙවලා 
අමාත+ාංශ ෙ=කZ äරෙය. ඉව� �ණා. ෙZ උදmය ෙZ 
ව+ාපෘ0ය ආරZභ කරලා දැ. අෙ� ආS�ව 	t. 0ය.ෙ.. 
රාජප#ෂලා ජාතක කරc ද�ව.ෙ� වැරC *වැරC &�ම තමY 
අද යහ පාලන ආS�වට කර.න 98ධ ෙවලා 0ෙබ.ෙ.. ෙම� 
0ෙබන අවාසනාව.ත ත��වය තමY, ෙZ රෙ{ ජනතාවට ෙZ 
ප²�ඩය හ2යට ෙන�යෑම. අ@. ජාතක කරc mකෘ0 ද�ව.ට 
අපට උ�පැ.න ෙද.න 98ධ වනවාය &යන එක ෙZ රෙ{ 
ජනතාව ෙ��Z ෙන�ග.නා එක තමY, දැ. 0ෙබන 
අවාසනාව.ත ත��වය &යලා yකාශ කරD. මා *හඬ වනවා. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.  

�ළඟට, ග� �r54 ර�මා. ම.��මා. 

 
[අ.භා. 6.48] 

 
ග, $gh< රiමා� මහතා  
(மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ස්�0Y, Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*.  
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පා4qෙZ.�ව 

අෙ� ස.C� සමර9ංහ ම.��මා  සභාව ක= තැ�ෙZ 

ෙය�ජනාව ඉC2ප� කරD. ව4තමානෙT ඇ0 ෙවලා 0ෙබන 

අ45ද ගණනාව# 	7බඳව කථා කළා. එ�' එ�මා ෙක�ළඹ 

නගරය හා ඒ අවට 0ෙබන කසළ අ45දය 	7බඳ ක�f� 

ඉC2ප� කළ *සා ඒ සZබ.ධෙය. ක�f ^පය# ඉC2ප� 

කර.න ඕනෑය &යලා මා mශ්වාස කරනවා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අද වනෙක�ට ෙක�ළඹ නගරය 

�ළ හා ඒ අවට yෙ8ශවල ඉතාම බරපතළ yශ්නය# ෙලස කසළ 

yශ්නය ම� ෙවලා 0ෙබනවා. ෙZ කසළ yශ්නය අද ම� ව.න 

yධානම ෙහz�ව# තමY, ෙක�ළඹ නගරය හා ඒ අවට yෙ8ශවල 

05f කසළ ෙක�ෙළ�.නාෙK �ෙත�ට�=ල yෙ8ශයට බැහැර 

&�ම උඩ ඒ }f ක.ද කඩා වැ×ම. එම ෙහz�ව *සා අද ෙක�ළඹ 

සහ ඒ අවට yෙ8ශවල කසළ බැහැර කර.න ස්ථානය# නැ0 

ෙවලා 0ෙබනවා. 

අද ෙක�ළඹ නගරෙT හැම yෙ8ශයකම පාරව=වල නැවත 

}f ක� ඇ0 ෙව.න පට.ෙගන 0ෙබනවා. Lලාසනාåඪ ග� 

ම.��ම*, ෙZ |යාවqයට ෙZ රෙ{ �ටc හැම ආS�ව#ම 

අ�-වැ� වශෙය. වග &ය.න ඕනෑ; එ� වග^ම බාර ග.න 

ඕනෑ. ෙම�කද, රට# හැtයට ෙZ }f කසළ ඉව� &�ම 	7බඳව 

අපට වැඩසටහන# 05ෙS නැහැ; ÏමෙKදය# 05ෙS නැහැ. ඒ 

සඳහා ÏමෙKදය# පට. ග.නා හැම ෙම�ෙහ�තකම යZ යZ 

ෙ8ශපාලන නායකය.ෙ� mෙර�ධතාව මත ඒ කටX� 

නව�ව.න 9� �ණා. ව4තමාන කථානායක�මා වන ක� 

ජය°2ය මැ0�මා ෙක�ළඹ නගර සභාෙK නගරා�ප0 ෙවලා �ටc 

කාලෙT' -1998 අ��8ෙ8'- ෙල�ක බැං} ආධාර යටෙ� 

අmස්සාෙK=ල �ෙ� yෙ8ශෙT }f කසළ බැහැර &�ෙZ 

අංගණය# පට. ග.න �=   කටX� කළා. න�� එ�මා 1998 

අ��8ෙ8' ඒ කටX�ත කර.න හදනෙක�ට අද ෙZ 

පා4qෙZ.�වම *ෙය�ජනය කරන ඒකාබ8ධ mප#ෂෙT ඉ.න 

සමහර ම.�ව� අmස්සාෙK=ෙ= ඉඳලා ෙක�ළඹ නගරය ද#වා 

පා ගම. ඇm=ලා, �ෙ� කසළ බැහැර &�ෙZ මධ+ස්ථානය 

ඉC&�මට m�8ධව mශාල ජන මතය# ෙග�ඩ නඟලා, ඒ 

කටX�ත කර.න �.ෙ. නැහැ.  

අෙ� ව4තමාන කථානායක�මා තමY, එදා ෙක�ළඹ නගරෙT 

නගරා�ප0වරයා හැtයට ඒ කටX�ත |යා�මක කර.න 

හැ�ෙK. එදා �ෙ� yෙ8ශෙT }f කසළ බැහැර &�ෙZ අංගණය 

|යා�මක කර.න c�ව. �ණා නZ �ෙත�ට�=ල වාෙ� }f 

ක� ඇ0 ව.ෙ. නැහැ. න�� අවාසනාවකට එදා ඒ අය ආS� 

ප#ෂෙT ඉඳෙගනම, -ච.�කා }මාරණ�ංග ජනා�ප0�Dය 

බලෙT 9t කාලෙT- ඊට m�8ධව mශාල හඬ# නඟලා, "ෙZක 

එ#ස� ජා0ක ප#ෂෙT වැඩ 	7ෙවළ#" &යලා ඒ කටX�ත 

කර.න ෙද.ෙ. නැ0ව පරාජය කරලා දැZමා. 2008 අ��8ෙ8 

ඉඳලා තමY ෙක�ළඹ, ෙක�ෙළ�.නාව, ෙක�{ෙ{, ක�ෙවල 

වාෙ� නගර සභාවල }f කසළ &9ම yD0ය&. සහ 

y0චnයකරණය&. ෙත�රව ෙක7.ම �ෙත�ට�=ලට 

ෙග*�=ලා දැZෙZ. එදා �ෙත�ට�=ලට ඒ }f ෙග*�=ලා 

දමන ෙවලාෙK ජනතාවෙ� mශාල mෙර�ධය# ම� �ණා. ඒ 

yෙ8ශෙT ජනතාව ඊට m�8ධව පාරට බැහැලා උ8ෙඝ�ෂණය 

කළා. එවකට �ටc ආර#ෂක ෙ=කZ�මා තම.ෙ� බලතල 

පාmÇÈ කරලා, ඒ කටX�ත මැඬ පව�වලා, ෙක�ළඹ නගරෙT 

mතර# ෙන�ෙවY, ෙක�ළඹ නගරය අවට 0ෙබන yාෙ8iය සභා 

බලyෙ8ශවල සහ නගර සභා බලyෙ8ශවල 05f 9ය�ම }f 

ෙක�ෙළ�.නාව �ෙත�ට�=ල yෙ8ශයට ෙගන ෙග�ස් දැZමා.  

ඒ mතර# ෙන�ෙවY,  නාග2ක සංව4ධන අ�කා2ය m9. 

}f කසළ බැහැර &�ම සඳහා අ#කර ගණනාව# ඒ 

yෙ8ශෙය.ම ෙව. කරෙගන, }f y0චnයකරණය කර.න 

අවශ+ ය.� °� පවා ෙගනැ=ලා සm කළා. න�� එවකට �ටc 

ආර#ෂක ෙ=කZ�මා ඒ &9ම ෙදය# ගණ. ග.ෙ. නැ0ව, ඒ 

ය.� °�වq. &9ම yෙය�ජනය# ග.ෙ. නැ0ව, ඒ ෙව. 

කරc අ#කර ෙදෙ#� }f ෙග*�=ලා දැZමා. ඒ ය.� tක� 

එෙහමම අද වන ��ම 0ෙබනවා. ඒවා පාmÇÈ කෙළz නැහැ. 

එෙහම ෙග�ඩ ගහc }f ක.ද තමY �ට මාස ෙදකකට කq. 

කඩාෙගන වැ�ෙS. ඒ }f ක.ද කඩාෙගන වැ�ණාට පස්ෙසz 

ෙක�ළඹ නගරය හා අවට නගර සභාවලට mශාල yශ්නය# 

ඇ0ෙවලා 0ෙබනවා, "ෙZ }f tක ෙග* ය.ෙ. ෙක�ෙහzටද?" 

&යලා.  

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, mද+ා@øලව }f කසළ 

බැහැර කර.න 2016 අ��8ෙ8 ජාඇල ඒකල yෙ8ශෙය. 

අ#කර ගණනාවක ඉඩම# හ�නා ග�තා. න�� ඒ yෙ8ශයට 

}f කසළ ෙග*යනෙක�ට එම yෙ8ශෙT ආගDක නායකය., 

අෙ� පා4qෙZ.�ව *ෙය�ජනය කරන සමහර ෙ8ශපාලන 

නායකය. ජනතාව� එ#ක පාරට බැහැලා, ඒ කටX�ත� 

නව�වලා දැZමා. 2016 අ��8ෙ8' තමY ඒ කටX�ත� 

නැවැ��ෙK.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��ම*, ඔබ�මාට තව mනා�යක කාලය# 

0ෙබනවා. 

 
ග, $gh< රiමා� මහතා  (மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

2016 අ��8ෙ8' ඒ කටX�ත� නැවැ��වාට පස්ෙසz ෙවන 

mක=පය# නැ0 *සා තමY ආපl අපට �ෙත�ට�=ලට }f 

ෙග* ය.න 9� �ෙS. 2016 අ��8ෙ8 අපට ඒ කටX�ත 

කරෙගන ය.න ඉඩ ලැ5ණා නZ සමහර mට ෙZ �ෙත�ට�=ල 

}f ක.ද කඩාෙගන වැෙට.ෙ.� නැහැ; ඒ �mතවලට හා* 

9� ව.ෙ.� නැහැ. න�� යZ යZ ෙ8ශපාලනඥය.ෙ� වැ]C 

|යා කලාප මත සහ සමහර අයෙ� උ9 ගැ. Z මත ඒ කටX� 

කඩාක�ප= �ණා. දවසකට ෙක�ළඹ නගරෙT �ව� වන 

ජනතාවෙග. }f කසළ වශෙය. එක� ෙව.ෙ. ෙට�. 

250# බව මා මත# කර.න ඕනෑ. න�� ෙක�ළඹ නගරයට 

දවසකට Dqයනයකට ආස.න ජනතාව# එනවා. ඒ ජනතාවෙ� 

}f කසළ දවසකට ෙට�. 650ක, 700ක වාෙ�  yමාණය# 

එක� වනවා.  ඒ yමාණය� එ#ක තමY ෙක�ළඹ නගරෙT 

දවසකට ෙට�. 1,000ක වාෙ� කසළ yමාණය# එක� 

ෙව.ෙ.. ෙZ 9ය� ෙදනාෙග.ම එක� වන }f 	7බඳ 

yශ්නය අද ෙZ රට හ�ෙK 0ෙබනවා.  

"ෙZවා ෙක�ළඹ නගරෙT }f, ෙක�ළඹ නගරෙT }f අෙ� 

yෙ8ශයට ෙගෙන.න එපා" &යලා ෙන�ෙය}� yෙ8ශවල 

ජනතාව උ8ෙඝ�ෂණ කරන බව අ	 ද.නවා. ව�තල ජනතාව 

උ8ෙඝ�ෂණ කරනවා; ජා ඇල ජනතාව උ8ෙඝ�ෂණ කරනවා; 

	7ය.දල ජනතාව උ8ෙඝ�ෂණ කරනවා; ෙද�Zෙ� ජනතාව 

උ8ෙඝ�ෂණ කරනවා. ඒ 9ය� ෙදනාම &යනවා, "ෙක�ළඹ 

ජනතාවෙ� }f අෙ� yෙ8ශයට ෙගෙන.න එපා" &යලා. 

"ෙක�ළඹ ජනතාවෙ� }f" &යලා එක# නැහැ &යලා අ	 

&යනවා. ෙක�ළඹ නගරයට Cනකට ල#ෂ ගණනක ජනකාය# 

පැDෙණනවා. ඒ 9ය� ෙදනාම බැහැර කරන }f� එ#ක තමY 

ෙක�ළඹ නගරෙT ෙට�. දහසක පමණ }f එක� ෙව.ෙ.. 

එතෙක�ට ඒ එක� ෙව.ෙ., ෙZ රෙ{ ජනතාවෙ� }f. එෙහම 

නැ�ව "ෙක�ළඹ }f" &යලා  ෙදය# නැහැ. ෙක�ළඹ නගරෙT 
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�ව� වන ජනතාවෙග. දවසකට  එක� ෙව.ෙ. }f ෙට�. 

250Y. ෙක�ළඹ නගරෙT cරවැ9ෙය� ෙහට පාරට බැහැලා 

උ8ෙඝ�ෂණය කර.න පට. ග�ෙත��, ක��ව� ෙක�ළඹට 

එ.න එපා &යලා ෙක�ළඹ නගරයට ඇ�� ෙවන පාරව= tක 

වහ.න ෙක�ළඹ නගරෙT ජනතාව ෙහට පාරට බැස්ෙස��, 

ෙම�ක#ද ෙව.ෙ.? "එෙහම නZ තම තම.ෙ� yෙ8ශවලම 

�ව� ෙව.න, ක��ව� ෙක�ළඹට එ.න එපා" &යලා ෙක�ළඹ 

නගරෙT �ව� වන ල#ෂ පහ-හයක ජනතාව ෙහට පාරට 

බැහැලා, ෙක�ළඹ නගරයට ඇ�� ෙවන 9ය� පාරව= tක 

වහ.න පට. ග�ෙත��  ෙම�ක#ද ෙව.ෙ.?  එෙහම �ෙණ�� 

ෙZ රෙ{ අග@වර 9� වන 9ය� කටX� සZ¹4ණෙය.ම කඩා 

ෙගන වැෙටනවා. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ�මා &යන කාරණය ඇ�ත. න��, කාලය අවස.. 

 
ග, $gh< රiමා� මහතා  (மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට තව mනා�යක කාලය# 

ෙද.න.  

ෙZක වැදග� yශ්නය#. ෙම�කද, ඔබ�මා� ගZපහ ඉඳලා 

ෙක�ළඹට ඇm=ලා }f දමලා යනවා. ඊට පස්ෙසz ෙද�Zෙපට 

e�=ලා &යනවා, "ෙමෙහzට }f ෙගෙන.න එපා" &යලා. ඒ 

*සා ෙක�ළඹ නගරෙT cරවැ9ය.ට 0ෙබනවා mශාල yශ්නය#. 

ෙක�ළඹ නගරෙT �ව� වන අපට 0ෙබනවා mශාල yශ්නය#. 

අෙ� ජනතාවෙග. එක� ෙව.ෙ. දවසකට }f ෙට�. 250Y. 

අෙ� }fවලට mස�ම# ෙය�දා ග.න අපට c�ව.. ෙක�ළඹ 

නගරයට එන ල#ෂ සංඛ+ාත ජනතාව හවසට ආපl යනෙක�ට ඒ 

ෙග�=ල. පාmÇÈ කරc ෙ8ව= ඔ#ෙක�ම අරෙගන යනවා නZ, 

අෙ� }f ෙට�. 250ට mස�ම# ෙය�දා ග.න අපට c�ව.. 

න�� එෙහම ෙව.ෙ. නැහැ. ඒ *සා ෙZ yශ්නය අද ෙZ 

නගරෙT �ව� වන ජනතාවට mශාල �ඩනය#. අද ඒ ජනතාවෙ� 

ෙගව= ඉC2	ට }f ක� ෙග�ඩ නැ�ලාY 0ෙබ.ෙ..  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

පැහැCqY. දැ. කථාව අවස. කර.න. 

 
ග, $gh< රiමා� මහතා  (மா��மி� 0ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, ඒ *සා ඉතා ඉ#ම*. ෙZ 

yශ්නය mස�ෙK නැ�නZ, ෙZ ගැන ආS�ව# හැtයට තද 

ෙ8ශපාලන -.� අරෙගන ඉC2යට eෙT නැ�නZ, ෙක�ළඹ 

නගරෙT �ව� වන ජනතාව හැtයට ෙහට අ*8දා වන mට අපට� 

98ධ ෙවනවා, පාරට බැහැලා, ෙක�ළඹ නගරයට ඇ�� ෙවන 

පාරව= ඔ#ෙක�ම වහලා කටX� කර.න.  

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

�ළඟට, ග� ෙහ#ට4 අ�cහාD ම.��මා. ඔබ�මාට 

ෙබ�ෙහ�ම ෙකt කාලය# තමY ෙව.   0ෙබ.ෙ.. 

[අ.භා. 6.56] 
 

ග, ෙහIට< අLxහා= මහතා (மா��மி� ெஹட� அ>�ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

Lලාසනය ෙහ�බවන ග� ම.��ම*, මට ෙZ අවස්ථාව ලබා 

'ම සZබ.ධව ඔබ�මාට ස්�0ව.ත ෙවනවා. අෙ� ග� ස.C� 

සමර9ංහ ම.��මා සභාව ක= තබන අවස්ථාෙK' ඉතාම ෙහ�ඳ 

ෙය�ජනාව# ඉC2ප� කරලා 0ෙබනවා, උමා ඔය ව+ාපෘ0ය *සා 

ඇ0   0ෙබන yශ්නය සZබ.ධව. Lලාසනාåඪ ග� 

ම.��ම*, ඇ�තටම අපට 0ෙබ.ෙ. උමා ඔය ව+ාපෘ0ය 

*සා ඇ0 � yශ්න පමණ# ෙන�ෙවY. l.දර බSඩාරෙවල 

mනාශ කරc උමා ඔය ව+ාපෘ0ය වාෙ�ම පl eය රාජප#ෂ 

ආS�ව තව� }f ක.ද= ෙග�ඩ# අපට පවරා 0ෙබනවා. ඒ 

අතර සYටZ yශ්නය 0ෙබනවා; �ෙත�ට�=ෙ= }f yශ්නය 

0ෙබනවා; ඒ වාෙ�ම c�තලම Cස්d#කයට 'c 

ෙන�ෙර�Çෙච�ෙ= බලාගාරය� 0ෙබනවා. අද ඒ බලාගාරෙය. 

බැහැර කරන mශාල }f yමාණය&. ඒ yෙ8ශෙT �ව� වන 

ජනතාව �ඩා m�නවා. ඒ mතර# ෙන�ෙවY. ��ද පාmÇÈ කර.න 

බැ2  mශාල yශ්නයකට ��ණ 'ලා 0ෙබනවා.  

�ට tක ෙවලාවකට ෙපර ෙZ පා4qෙZ.�ෙK 05f 

ත��වය, එහා පැ�ෙ� ම.�ව� කථා කරc m�ය මම දැ#කා. 

ෙහ�රකZ කරලා, ôෂණ කරලා, වංචා කරලා mතර# ෙන�ෙවY, 

ප2සරයට හා* කරලා, ෙZ රෙ{ සZප�වලට හා* කරලා - 

[බාධා &�ම#] ඔය yධාන ව+ාපෘ0 mතර# ෙන�ෙවY, yධාන 

ව+ාපෘ0වලට අමතරව ගම# ගම# ගාෙ. 0ෙබන ව+ාපෘ0 tක 

අරෙගන බල.න, ඒවා *සා ෙක�පමණ ප2සර හා*ය# 9� 

ෙවලා 0ෙබනවාද &යලා. ඒවා Y. ෙක�පමණ වංචා 9� ෙවලා 

0ෙබනවාද &යලා බල.න. හැබැY l� ඇඳ ෙගන ෙමතැන කථා 

කෙළz, *කZ l8ෙද� වාෙගY. එෙහම කරනෙක�ට සමහර mට 

ජනතාව �ත.න c�ව., "ෙZ අය නැවත ඇm=ලා කථා 

කරනවා, එතෙක�ට අෙන# D*l.ද ෙහ��?" &යලා. සමහර 

ෙවලාවට බස් ඇ�ෙළz� ඒක 98ධ ෙවනවා, 	#ෙප�ක{කාරය. 

අ0..  	#ෙප�ක{කාරයා ෙප�ක{  එකට ගහලා පාරට බැහැලා 

�වනවා. අෙන# අය ඔ� අ=ල.න �වෙගන ය8' &යනවා, 

	#ෙප�ක{කාරයා� &යනවා, "ෙහ�ෙර#-ෙහ�ෙර#, අ=ල.න" 

&යලා. ෙZ අය� ෙහ�රකZ කරලා, වංචා කරලා, ඒ }f tක 

ඔ#ෙක�ම අෙ� ආS�ව 	ට දමලා 0ෙබනවා. අද ඒ පK 

9ය=ලම කරට අරෙගන ඔ�.ෙ� 	� පස්ෙස. ය.න අපට 

98ධ ෙවලා 0ෙබනවා. එෙහම යනෙක�ට ඔ�. කෑ ගහෙගන 

යනවා, ''ඉස්සර�. ෙහ�ෙර#'' යනවා &යලා. එෙහම 

ත��වයකට අද ෙZ රට ප� කරලා 0ෙබනවා. අද ෙZ උමා ඔය 

ව+ාපෘ0ය *සා ඇ0   0ෙබන yශ්නය වාෙ� තව� yශ්න 

රා`ය# ඉC2ෙT' ෙZ රෙ{ ඇ0 ෙව.න c�ව.. 

ගම#-ගම# පාසා ෙZ yශ්න එ.න c�ව. ඉස්සරහට. 

ජනතාව ෙව@ෙව. ෙZ 9ය� පK අපට තමY කර තබා ෙගන 

ය.න ෙව.ෙ.. ෙම�කද, අ	 ෙZ ජනතාව ෙව@ෙව. ප� �f 

ආS�ව# *සා.  එෙහම නැ�ව ෙZ පාලකෙය� ෙව@ෙව. ප� 

කරc ආS�ව# ෙන�ෙවY. ඒ *සා ජනතාව ෙව@ෙව. ප� 

කරc ආS�ව# හැtයට අ	 ඒ වග^Z රා`ය කරට ග.න 

ෙක�ට, වැ� ක= ය.න ෙපර ෙZ ෙහ�� tක ද§ ක  ෙඳz ගහලා 

ඔ�.ට ද§වZ  Cය X� වැඩසටහන |යා�මක කර.න අපට 

98ධ ෙවනවා. අ	 9ය� ෙදනාටම ඒ සඳහා ෙපළ ගැෙහ.න 98ධ 

ෙවනවා. ඒක ෙන�කෙළ��, ෙZ ජනතාව ෙව@ෙව. අ	� අෙ� 

වග^ම ඉෂ්ට ෙන�කළා ෙවනවා.  

Lලාසනය ෙහ�බවන ග� ම.��ම*, උමා ඔය වාෙ� 

l.දර තැ., බSඩාරෙවල වාෙ� l.දර yෙ8ශ mනාශ කරD. 

&9ම ප2සර ඇගැ¼ම# 9� කර.ෙ. නැ�ව, තා#ෂ²ක 
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පා4qෙZ.�ව 

වශෙය. ඉංrෙ.� මහ�ව�.ෙ� උපෙදස් *වැරC Ïමයට ලබා 

ග.ෙ. නැ�ව කළ ඒ  ව+ාපෘ0ය *සා ඒ yෙ8ශය mනාශ 

ෙවනවා. ඒ mතර# ෙන�ෙවY. ෙZ අය අ0. තව� එවැ* 

වැඩසටහ. |යා�මක �ණා නZ, සමස්ත රටම mනාශ ෙවනවා. 

ත�.නා.ෙසzලා ද.නවා, ම�තල �ව. ෙත��ප ළ හැ�ෙK� ඔය 

වාෙ�Y; හZබ.ෙත�ට වරාය හැ�ෙK� ඔය වාෙ�Y.  

mෙශzෂෙය.ම ෙක�ළඹ ��ෙ8 ඉCවන නගරය සැලlZ 

කෙළz� ඒ වාෙ� තමY. ෙZ &9 ෙ8කට තා#ෂණ පැ�ත, ප2සර 

පැ�ත &යන &9ම ෙදය# බැ�ෙK නැහැ. ෙම�ඩෙය� ]ළ# 

වාෙ� ෙZ අය ෙමවැ* ෙ8ව= කෙළz සංද4ශන පව�ව.නY, 

ෙවන ෙම�නම කාරණාවකටව� ෙන�ෙවY. ඒ සංද4ශනවලට 

ෙක�t-yෙක�t ගණ. �ද= වැය කරලා 0ෙබනවා. ඔය මහ 

ෙල�}වට කථා කරන  
 
[Yලාසනෙy අණ පW] ඉව8 කරන ල2.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

�ටc ඇම0වරයා කරc වංචා ôෂණ yමාණය# අද ෙක�� 

කD�ෙව. මෙ� අතට ලැ5ණා.  මම ෙමතැන' ඒ ගැන කථා 

කර.න බලාෙප�ෙර��� ෙව.ෙ. නැහැ. ඒ ගැන කථා කර.න 

mෙශzෂ අවස්ථාව# ග.න මම බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ග� ම.��ම*, දැ. ඔබ�මාෙ� කථාව අවස. කර.න. 

 
ග, ෙහIට< අLxහා= මහතා (மா��மி� ெஹட� அ>�ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

ෙZ 9ය=ලම 98ධ කරD. ෙZ අය රෙ{ ප2සරය mනාශ 

කළා; රෙ{ තා#ෂණ පැ�ත භාරව 9t ඉංrෙ. � මහ�ව�.ෙ� 

ෙම�ළය mනාශ කළා; රෙ{ ජනතාවෙ� අY0වා9කZ tක mනාශ 

කළා; රෙ{ 0ෙබන l.දර�වය mනාශ කළා. ෙZ 9ය=ල mනාශ 

කළා පමණ# ෙන�ෙවY, අද ෙZ ෙහ�� 9ය� ෙදනා රාජප#ෂ 

උ.නැෙහz� වට කරෙගන කැත නැ�ව, ලwජා නැ�ව ප.සල#-

ප.සල# ගණෙ. e�=ලා අෙන# අයට "ෙහ��" &යලා අත 

C� කරD. රට mනාශ කරD. යන වැඩසටහන# |යා�මක 

කරනවා. ඒ *සා අ	ට වග^ම# 0ෙබනවා. ෙZ ෙහ�� tක 

ඉ#ම*. අ=ලා ද§  කෙඳz ගහලා අවශ+ කටX� කර.න &යලා  

අෙ� නායකය.ට� ඇ�=ල C� කරලා &ය.න mෙශzෂෙය.ම 

පl ෙපළ ම.�ව� හැtයට අපට mශාල වග^ම# 0ෙබනවා. 

එෙහම කරලා සත+ ෙම�ක#ද, ක�ද හ2යාකාරව රට පාලනය 

කර.ෙ. &යන එක අෙ� රෙ{ ජනතාවට ෙප.ව.න අපට 

98ධ ෙවනවා. ඒ *සා උමා ඔය ව+ාපෘ0ය හා සමානවම රෙ{ 

98ධ ෙවන අෙන# 9ය� කටX� ගැන හ2යාකාරව ෙස�යා බලා 

-.�--රණ ග.නා එක අෙ� ආS�ෙK වග^ම# හැtයට මා 

ද&නවා. ඒ ගැන� yකාශ කරD. ෙZ සZබ.ධව කථා &�මට 

මට අවස්ථාව 'ම ගැන� ත�.නා.ෙසzට ස්�0ව.ත ෙවD. මම 

*හඬ ෙවනවා.  

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

	7�� කථාව, ග� ම�.ද අමර ර ඇම0�මා. 

ග, ම��ද අමර^ර මහතා  (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, මට ෙක�පමණ ෙKලාව# 

0ෙබනවාද? 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ�මාට mනා� mස්සක කාලය# 0ෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.01] 

 
ග, ම��ද අමර^ර මහතා (மா��மி�  மஹி:த அமரFர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
Lලාසනාåඪ ග� ම.��ම*, අද CනෙT ග� ස.C� 

සමර9ංහ ම.��මා සභාව ක= තබන අවස්ථාෙK ෙය�ජනාව 

m�යට ඉතාම වැදග� ෙය�ජනාව# ඉC2ප� කළා. ඒ වාෙ�ම ඒ 

සZබ.ධව 9ය� ම.�ව�. m9. ඉතාම ඉහළ ම{ටෙZ අදහස ්

ඉC2ප� &�ම# 9� කර@ ලැ5වා. ඒ 	7බඳව ඒ හැෙම�ටම අ	 

අෙ� yශංසාව cද කළ X�Y. ඔ�. 9ය�  ෙදනා අද කථා කෙළz, 

 ෙZ රෙ{ yධාන yශ්නය# බවට ප� ෙවලා 0ෙබන උමා ඔය 

ව+ාපෘ0ය ගැනY. එ� ඇ0   0ෙබන අසා4ථක ත��වය�, ඒ 

වාෙ�ම එම ව+ාපෘ0ය |යා�මක &�ම �7. ජනතාවට 9� 

�f �2හැර 	7බඳව� තමY එ�ම.ලා mශාල වශෙය. ක�f 

ඉC2ප� කෙළz.  

ෙමම ක= තැ�ෙZ ෙය�ජනාව ඉC2ප� කරන ගම.ම ග� 

ස.C� සමර9ංහ ම.��මා සඳහ. කළා, ෙZ සඳහා *9 

තා#ෂ²ක ඇගැ¼ම# 9� �ෙS නැහැ, mෙශzෂඥ දැ@ම ලබා 

ග�ෙ� නැහැ &යලා. න��, ෙZ qය&යmqවල ෙපෙනන 

හැtයට එෙහම අ@මැ0ය අරෙගන 0ෙබනවා. එෙසz න�� ඒ 

වාෙ� yධාන ව+ාපෘ0ය# |යා�මක කරන ෙක�ට, �ට වඩා 

ගැµ2. ඒ 	7බඳ ප2සර අධ+යනය# කළ X�ව 05ණාය 

&යලා ෙZ රෙ{ cරවැ9ය} m�යට වාෙ�ම, මහජන 

*ෙය�rතය} m�යට  මා ෙපg8ගqකවම mශ්වාස කරනවා. 

ෙමවැ* ව+ාපෘ0ය# ෙZ රට �ළ |යා�මක කරන ෙක�ට, �ට 

වඩා mෙශzෂඥ දැ@ම 0ෙබන කSඩායමකෙ� සහෙය�ගය ෙ8iය 

සහ mෙ8iය වශෙය. අවශ+ ෙවනවා වාෙ�ම, ෙමම 

ෙක�.�ා�කාර සමාගම 	7බඳව� �ට වඩා අවධානය ෙය�� 

කළ X� ෙවනවා. FARAB සමාගම තමY ෙZ කටX� 9� 

කර.ෙ.. ඉරාන රජෙය. Lල+ y0පාදන ලබා ෙදන එකඟතාව 

මත ඉරාන රජය� එ#ක Q ලංකා රජය ඇ0 කර ග� emlම#, 

එකඟතාව# මත තමY ෙZ ව+ාපෘ0ය |යා�මක ෙව.ෙ.. 

න��, ඉරාන රජෙය. අපට ලැ� 0ෙබ.ෙ. ෙඩ�ල4 Dqයන 

50ක වාෙ� �දල#. ෙම�කද, ඒ රෙ{ ඇ0 �f ගැට�ව *සා, ඒ 

ෙවලාෙK ඇ0 �f ත��වය *සා එම �ද= ලබා 'ම 98ධ �ෙS 

නැහැ. ඉරානෙය. ලැ5f �ද=වල අ� පා�ව# 05ණ� රජෙT 

�ද= ෙය�දවලා ෙZ ව+ාපෘ0ය |යා�මක කළා. ෙZ වන mට ග� 

ජනා�ප0�මාෙ� mෙශzෂ අවධානය ෙZ 	7බඳව ෙය�� ෙවලා 

0ෙබනවා.  

ඒ mතර# ෙන�ෙවY, ෙZ වන mට ස්mස්ට4ල.තෙT 

උපෙ8ශක කSඩායම#, mෙශzෂඥ කSඩායම# ෙZ රටට 

ඇm=ලා� 0ෙබනවා. ඒ 	7බඳ mෙශzෂඥෙය} ප�#ෂා කරලා 

ෙZ m�Zකරණ ය.�ය න කරණය &�ම සඳහා අවශ+ 	යවර 

ග.න &යලා ලබා �. උපෙදස් අ@ව, ෙZ මස 18ෙව* දාට yථම 

ෙමය න කරණය &�මට අවශ+ උපාංග mෙශzෂ �ව. යානය# 

ම�. ෙZ රටට ෙග.වනවා.  ෙZ මාසය අවසාන  මට yථම 
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ෙන�4ෙK රජෙය. ෙZ 	7බඳ mෙශzෂඥ කSඩායම# ෙZ රටට 

එනවා. ෙZ මාසෙT 31ෙව* දා &යලාY අපට දැ@Z 'ලා 

0ෙබ.ෙ..  ඒ අය ඇm=ලා ෙZ 	7බඳව ප�#ෂා කළාට පlව,  

ෙZ ව+ාපෘ0ය ඉC2යට කරෙගන යනවා නZ ෙක�ෙහ�මද 

කරෙගන ය.ෙ., ඒ 	7බඳව ගැට� 0ෙබනවා නZ ෙම�න වාෙ� 

ගැට�ද ඇ0 ෙවලා 0ෙබ.ෙ. &යන එක ගැන�,  ඒවා *වැරC 

&�මට ග.නා 	යවර 	7බඳව� ඔ�.ෙ� සහෙය�ගය ලබා 

ග.නවා. 

ග� නq.ද ජය0ස්ස ම.��මා &යc කාරණය මම 
	7ග.නවා. ෙZ සZබ.ධව ප� කරලා 0ෙබන කD�ව ෙZ 
mෙශzෂඥ වැෙç කර.නට ය.ෙ. නැහැ. උමා ඔය 
සZබ.ධෙය. එම කD�ව ප� කෙ= කැ�න{ මSඩලෙය.. 
මම�, ග� චZ	ක රණවක ඇම0�මා, ග� ගාD� mr� 
mජය�² ෙස�Yසා ඇම0�මා සහ තව� අය එම කD�ෙK 
සාමාrකය. �ණා. ග� ජනා�ප0�මා�, කැ�න{ මSඩලය� 
අ@මත &�ෙම. පlව  තමY ඒ කD�ව ප� කෙළz.  අ	 yධාන 
වශෙය. බලාෙප�ෙර��� ෙව.ෙ., #ෂ²කව ඇ0 �f 
ත��වෙය. එම ජනතාව �දවා ගැ:මY.  ඒ සඳහා අවශ+ සහන 
ලබා 'ෙZ වැඩ 	7ෙවළ ක�නZ &�මට�, ජනතාවෙ� yශ්න 
ඉC2ප� කරලා  yාෙය�eක ම{ටෙZ 0ෙබන කාරණා 	7බඳව 
රජය දැ@ව� කර.නට� බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. ෙZ 	7බඳව 
අවධානය ෙය�� කළ හැ&, දැ:ම 0ෙබන mෙශzෂඥය. අෙ� 
රෙ{� ඉ.නවා. අ	 එම mෙශzෂඥය.ෙ� දැ@ම� ෙZ වන mට 
ලබා ග*D. 9tනවා. ඒ වාෙ�ම mෙ8iය mෙශzෂඥය@� ෙZ 
රටට ෙග.වා ග.නට අ	 කටX� කරනවා.  

ෙZ ව+ාපෘ0ය සZබ.ධව කටX� කරන FARAB  සමාගම 
සZබ.ධව මම &Kවා. මට� ෙ��f ෙදය# තමY ෙZ අයට  
උමං ඉC &�ම 	7බඳව හ2යාකාර පළc�8ද# 05 ෙS නැහැ 
&යන එක. දැ. ලංකාෙK ෙZ කටX�ත කළාට පlව ඒ අය 
පළc�8ද ලබා ග:m. ෙම�ට4 යා.dක කා4ය. 	7බඳව තමY 
ෙZ ෙග�=ල.ට වැ� දැ:ම# 0ෙබ.ෙ..  ඒ ෙවලාෙK ඒක 
ෙක�ෙහ�ම 98ධ �ණාද &යලා මම ද.ෙ. නැහැ.  ඒ රෙට. 
අ	ට ෙZ ෙක�.�ා� සමාගම �.නා &යලා� &යනවා. ෙම�න 
ත��වය# �ළ ෙහ� �ට වැ�ය ෙZ 	7බඳව පළc�8ද 0ෙබන 
කSඩායම# ෙයද�වා නZ අපට ෙZ අන�ෙර., ෙZ 
ව+සනෙය. ෙÀෙර.නට 05ණා. ඒ වාෙ�ම ෙZ ව+ාපෘ0ය 
ආරZභ කරන ෙම�ෙහ�ෙ�� ය.�ෙය. mදෙගන යන 
අවස්ථාෙKම ෙක�.n{ ආෙ=පනය සමඟ යන තා#ෂණය 
ෙල�කෙT 05ණා. න�� එම තා#ෂණය  ෙන�ෙවY ෙය�දාෙගන 
0ෙබ.ෙ..  දැ. තමY එම තා#ෂණය ෙය�දා ග.න ය.ෙ.. 
එතැන� ගැට�ව# 0ෙබනවා.  

ෙZ �දල සZබ.ධව� ගැට�ව# 0ෙබන බවට ග� ආ� 
මාර9ංහ ම.��මා සඳහ. කළා. එ�මා  ෙබ�ෙහ� ක�f 
ඉC2ප� කළා.  ෙකෙසz ෙවත� ෙZ 9ය� කාරණා 	7බඳව ෙස�යා 
බැ�මට  ග� ජනා�ප0�මා ෙZ වන mට අදහස් කරෙගන 
9tනවා.  ත�.නාෙ.ෙසzලාෙ� ෙZ අදහl� එ#කම එ�මාට 
එම ෙය�ජනාව ඉC2ප� කර.නට අ	 බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. 
ෙZ 	7බඳව පා4qෙZ.�ෙK mෙශzෂ ෙ��Z කාරක සභාව# ප� 
කර 0ෙබනවා.  එම ෙ��Z කාරක සභාවට mෙශzෂඥ සහෙය�ගය 
ලබා ග.නවා. එම කාරක සභාව �7. ෙමම ව+ාපෘ0යම ආරZභ 
කළ m�ය 	7බඳව ෙස�යා බැ�මට�, ඒ වාෙ�ම ග� ආ� 
මාර9ංහ ම.��මා සඳහ. කළ ආකාරයට ගණ.�ලKවල 
ගැට�ව# 0ෙබනවා නZ ඒ 	7බඳව ෙස�යා බැ�මට�, දැනට 
ඇ0   0ෙබන ත��වය සහ *වැරC &�Z 	7බඳව අවශ+ 
	යවර ගැ:මට� බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. ෙම�කද,  
ඔබ�ම.ලාම සඳහ. කළ ආකාරයට ඒ ෙවලාෙK 
එZ.ෙ#.ඒ.Ó.එස්. �ණව4ධන මැ0�මා ෙZ ව+ාපෘ0ෙT Lqක 
කටX�වලට සZබ.ධ ෙවලා, ෙZ ව+ාපෘ0ය සZබ.ධෙය. 
q	ය}� ඉC2ප� කරලා 0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම ගණ.�ලK 
	7බඳ කාරණා ගැන� අ	 සැල&qම� ෙව.න ඕනෑ. ෙZ රෙ{ 
ජනතාවෙ� �ද= තමY ෙZ ව+ාපෘ0වලට ෙය�දවලා 0ෙබ.ෙ.. 

ඒ *සා මම� ෙපg8ගqකව �තනවා ෙZ 9ය� කාරණා 	7බඳව 
ෙස�යා බැ�ම වැදග� ෙවනවා &යලා.  

දැනට ඇ0 ෙවලා 0ෙබන ත��වෙය. එම ජනතාව �දවා 
ගැ:ම සඳහා අ	 වහාම කටX� කළ X� ෙවනවා. ඒ සඳහා අ	 
දැනටම� �	ය= Dqයන 550කට ආස.න yමාණය# 
සහනාධාර m�යට ෙZ අයට ලබා'ලා 0ෙබනවා. 

*වාසවලට ව.C සහ වගා හා*වලට ව.C m�යට අ	 �ද= 
ලබා 'ලා 0ෙබනවා. ඊට අ0ෙ4කව ෙZ අය ලබා ග� වගා ණය 
කපා හැ�මට කටX� කරලා 0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම ලබා ග� 
ෙවන� ණය �ද= ආපl ෙග මට යZ කාල වකවා@ව# ලබා 
'මට අ	 බලාෙප�රා�� ෙවනවා. ෙZ කාරණය ෙක�ෙහ�ම 
ආරZභ කළ�, ෙම�න m�යට පට. ග�ත�, ෙම�න වැ]C මත 
9� �ණ� ෙZ ජනතාවෙ� වග^ම  රජය m�යට අ	 භාර ගත X� 
ෙවනවා. ෙZ ජනතාවට සහන ලබා 'ම අ	 y�ඛතම කා4ය# 
බවට ප� කරගත X� ෙවනවා. ජනා�ප0�මා දැනටම� උපෙදස් 
ලබා 'ලා 0ෙබනවා, ෙZ ජනතාවට සහන ලබා 'ෙZ වැඩ 
	7ෙවළ තව� ෙKගව� කර.න &යලා. ඒ අ@ව බSඩාරෙවල 
yාෙ8iය ෙ=කZවරයාට �	ය= Dqයන 300#  වහාම *දහස් 
කර.න අ	 කටX� කරනවා. එම �	ය= Dqයන 300. 
සහනාධාර ලබා 'ෙZ වැඩ 	ළෙවළ ක�නD. |යා�මක 
කරනවා. මම &යc �දලට අ0ෙ4කව ෙZ �දල� එයට එක� 
ෙවනවා.  

ෙZ වන mට ජල ටැං& 5,000කට වැ� yමාණය# ෙZ 
ජනතාව ෙවත ලබා 'ලා 0ෙබනවා.  පා:ය ජල �ඟය ෙZ 
ජනතාවෙ� yධාන yශ්නය# ෙවලා 0ෙබනවා. දැනට එම 
ජනතාවට බ�ස4 44# ම�. පා:ය ජලය සපය@ ලබනවා. 
�	ය= Dqයන 325ක �දල# ෙය�දවලා ෙZ කටX�ත සඳහා 
ෙවනම ජල ව+ාපෘ0ය# |යා�මක කළා. දැ. ඒ ජල 
ව+ාපෘ0ෙය. ජලය ලබා ෙදනවා. මම පl eය ස0ෙT ඒ 
yෙ8ශයට eය ෙKලාෙK වහාම ඒ කටX�ත ආරZභ කර.න 
&යලා &Kවා.  පළ�වැ* වතාවට ෙන�Dෙ= ජල සZබ.ධතා  
ලබා 'ෙZ වැඩ 	7ෙවළ �ළ තමY  ෙZ අයට  ජලය ලබා 
ෙද.ෙ..  සාමාන+ෙය. ජල සැපXම# ෙව@ෙව. �	ය= 
17,500ක �දල# අය කරනවා. ඒ �දල ජනතාවෙග. අය 
කර.ෙ. නැ0ව අ	 ෙගවලා, ෙZ �ඩාවට ප� � ජනතාවට ජලය 
ලබා 'ෙZ කටX�ත 9� කරනවා. අපට තව මාස ෙදක# mතර  ෙZ 
කරදරය m�.න 9� ෙවY. �q මාසෙT, අෙග�ස්� මාසෙT 
ෙක�ෙහ�මට� *යඟය එනවා. දැනටම� රට cරාම  *යඟය# 
ඇ0 ෙවලා 0ෙබනවා. දැනට� ෙZ සෑම yෙ8ශයකම ජලය 
ෙබද.න  බ�ස4 ෙය�දවලා 0ෙබනවා. න��, සැ�තැZබ4 
මාසෙT 9ට ෙZ ජනතාවෙ� ජල yශ්නෙT වග^ම භාර ෙගන 
කටX� &�ෙZ හැ&යාව අපට 0ෙබන බව මම &ය.න 
කැමැ0Y. ඒ වෙ�ම   ෙම�න ගැට� ආව�, ෙම�න yශ්න ආව�  
කD�ව m�යට අ	 ඒ yෙ8ශයට යනවා. අ	 ඒ ජනතාව �ණ 
ගැෙහනවා. අ	 ලබන ස0ෙT ෙZ ජනතාව ෙක�ළඹ' �ණ 
ගැෙහ.න බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. ඊට පlව අ	 ඒ yෙ8ශවලට 
e�. එම කටX�වලට දායක ෙවනවා.  

ෙZ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන වැඩ 	7ෙවළ ක�නZ &�ෙZ 
'  ත#ෙසz� වා4තා ලබා ගැ:ෙZ yමාදය# 0ෙබනවා. ත#ෙසz� 
වා4තා ලබා ගැ:ම සඳහා mෙශzෂ කSඩායම# ෙය�දවලා 
ත#ෙසz� වා4තා ක�නD. ලබා ගැ:මට  අ	 බලාෙප�ෙර��� 
ෙවනවා. ඒ වාෙ�ම ෙZ 	7බඳ වා4තා ලබා 'ම සඳහා NBRO 
ආයතනෙය. "උමා ඔය සහන කා4යාලය" &යලා ෙවනම 
ඒකකය# දැනටම� ස්ථා	ත කරලා 0ෙබනවා. ඒකට ෙවනම 
*ලධා2. ෙය�දව.න අ	 බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා. අපට දැනට  
වා4තා ෙවලා 0ෙබන m�යට සZ¹4ණෙය. mනාශ �f *වාස 
yමාණය 52# ෙවනවා. ඉ2තලා eය *වාස yමාණය 4,000කට 
ආස.න yමාණය# &යලා අපට දැනට ෙත�ර�� ලැ�ලා 
0ෙබනවා. හැබැY, යZ ම{ටමකට ෙZ yමාණය වැ�  ෙZ 
හැ&යාව}� 0ෙබනවා. හැබැY, ඒ 9ය� ෙදනා ෙවත 
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*9යාකාරෙය. සහන ලබා 'ෙZ වැඩ 	7ෙවළ# රජය 
|යා�මක කරනවා. ඒ වෙ�ම ෙZ ව+ාපෘ0ය අතරමඟ නතර 
කළ�; ෙහට  ෙZ ව+ාපෘ0ය නතර කරලා පැ�තකට දැZම�   
සැල&ය X� කාලය# යනකZ අපට ෙZ ප2සර mනාශය වළ#වා 
ග.න c�ව. ෙවY &යලා මම �ත.ෙ. නැහැ.  ෙZ රජය 
බලයට ප� වන mට� ෙමම ව+ාපෘ0ය 9යයට 44ක වාෙ� 
yග0ය# අ� කරෙගන 05ණා. ෙZ වන mට ෙZ කටX�ෙ� 
Lල+ yග0ය සහ ෙභg0ක yග0ය 9යයට 77කට වැ� yමාණය# 
ෙවනවා. එම *සා තා#ෂ²ක සහෙය�ගය අරෙගන ෙZ කටX�ත 
අවස. කරලා අ��� �න# mතර යනෙක�ට නැවත ෙZ yෙ8ශය 
යථාත��වයට ප� &�ෙZ හැ&යාව# 0ෙබනවා &යලා මම 
mශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා� අ	 වැඩ 	7ෙවළ# හදනවා. ෙමම 
කටX�ත අවස.  ෙම. පlව mෙශzෂඥ සහෙය�ගය ලබාෙගන 
ප2සරය සකස් &�ම සඳහා වන වගා ව+ාපෘ0, ප2සර ව+ාපෘ0 
ෙගන ඒමට බලාෙප�ෙර��� ෙවනවා.  ජල ම{ටම ෙපර 05 
ත��වයට ඉහළ නංවD.  ෙZ yෙ8ශය ෙපර 0� ත��වයට 
ෙගන ඒම තමY අෙ� බලාෙප�ෙර���ව ව.ෙ..  අ��� �නකට 
|යා�මක කරන වැඩ 	7ෙවෙළz y0ඵලය m�යට බ�=ල 
Cස්d#කෙT බSඩාරෙවල yෙ8ශෙT  ජනතාව අද m�න �ඩාව 
සැල&=ලට අරෙගන, ඔ�. �ට ෙපර ගත කළ �mතයට වඩා 
ඉහළ ම{ටෙZ �mතය# ගත &�මට අවශ+ සහෙය�ගය ලබා 
ෙද.න ඕනෑ &යන මතෙT ජනා�ප0�මා ඉ.නවා.  

ඒ සඳහා අවශ+ වන Lල+ y0පාදන රජය ලබා ෙද.න 
කටX� කරනවා. අxාමාත+�මා, කැ�න{ මSඩලය ඇ�� 
9ය�ම ෙදනා එක හ�. ෙZ ව+ාපෘ0යට සහන සැල´ෙZ 
කටX�තට දායක වනවා &යන එක� මා සඳහ. කර.න 
කැමැ0Y. ඒ වාෙ�ම මම ෙZ කාරණය� සඳහ. කර.න 
කැමැ0Y. ෙZ ජනතාවට සහන ලබා 'ෙZ වැඩ 	7ෙවෙළz' ඊළඟ 
කැ�න{ මSඩලයට ෙය�� කරලා Super LARC ම�. වැ� 
ව.Cය# ලබා 'ෙZ ÏමෙKදය අ@ගමනය කර.න  
ජනා�ප0�මා අදහස් කරනවා. ඒක සාමාන+ෙය. 9� ෙන�වන 
කාරණය#. න�� ෙZෙ# 0ෙබන බරපතළකම වටහා ෙගන, ඒ 
වග ^ම රජය භාරෙගන ඒ ජනතාවට ව.C ලබා 'ම ෙකෙර�� 
ජනා�ප0�මාෙ� අවධානය ෙය�� ෙවලා 0ෙබනවා වාෙ�ම අ	 
අඛSඩව ෙZ වැඩසටහෙ.' ඒ ප2සරය යථා ත��වයට ප� 
කර.න අවශ+ 	යවර ග.නවා. මම &ය.ෙ. නැහැ, ෙZ 
ව+ාපෘ0ය ෙන�කළ X� ව+ාපෘ0ය# &යලා. ෙම�නරාගල 
Cස්d#කෙT 0ෙබන ජල yශ්නයට mස�ම# වශෙය. ෙZක කළ 
එක ෙහ�ඳY. හැබැY, ෙZ ව+ාපෘ0ය කරන ÏමෙKදෙT 9� ෙවÇච 
අ� පා�කZ, ගැට� තමY අපට පැහැCqව ෙපෙන.න 
0ෙබ.ෙ.. ෙZ ව+ාපෘ0ෙT සZ¹4ණ නරක නාමය ෛම�පාල 
92ෙසzන ජනා�ප0�මාටY, ෙZ ආS�වටY එ.න පට. 
අරෙගන 0ෙබනවා. ඒක හ2 අවාසනාව.ත ත��වය#. 
මාධ+වල පළව.ෙ.� ඒක ෙZ ආS�ව ආරZභ කරලා, ෙZ 
ආS�ව |යා�මක කරලා ෙවÇච වැ]8ද# වාෙගY. ඒ වාෙ�ම 
සමහර ෙ8ශපාලනඥය.ෙ� කථා ඇ�වාම� ෙ��Z ය.ෙ. 
ෙZක හ2යට ෙZ ආS�ව කරc වැ]8ද# වාෙගY. ඉතාම� 
පැහැCqව ෙZ ආS�ව කෙළz ෙZ ව+ාපෘ0ය ඉස්සරහට ෙගන යන 
ආකාරෙT වැඩ 	7ෙවළ# mතරY. 9ය�ම නරක නාම tක, 
9ය�ම ෙච�දනා tක රජයට එ=ල ෙවලා 0ෙබනවා. ඔබ�ම.ලා 
සඳහ. කළ ආකාරයට SAITM ව+ාපෘ0ෙT'� එෙහමY. ඒ 
ගැට�ව� අද ෙZ රජෙT කර 	ටට ඇm=ලා 0ෙබනවා. }f 
ක.ෙ8 yශ්නය� ඇm=ලා 0ෙබනවා. රජයට ෙZවා තමY 
අÐෙය�ග.  

ෙZ රජෙය. D*ස්l බලාෙප�ෙර��� ෙව.ෙ. ෙම�ක#ද? 
D*ස්l බ� Dලට� වැ�ය අෙප. අහ.ෙ. ෙZ yශ්න ගැනY. 
බ� Dෙ=� yශ්න ඇ0. ඒ 9ය=ලටම වැ�ය අහ.ෙ. ෙZ yශ්න 
ෙදක, �න mසඳ.න බැ2ද &යලාY. රජය m�යට අපට වග ^ම# 
0ෙබනවා. අපට ෙමY. මඟ හැර ය.න බැහැ. SAITM ගැට�ව 
�ණ�, }f yශ්නය �ණ�, උමා ඔය ගැට�ව �ණ� ෙZ �නම 

අ	 භාර ග.න ඕනෑ. ෙමය ක�� කළ�, ඒ වැ]8ද ක�� කළාද 
&යලා අ	 බැණ-බැණ ඉඳලා වැඩ# නැහැ. ව4තමානෙT ඒ yශ්න 
mස�ෙZ වග ^ම අපට පැව2ලා 0ෙබනවා. ෙZ ව+ාපෘ0ය ආරZභ 
�ෙS ෙක�ෙහ�මද, ෙZ ව+ාපෘ0 |යා�මක �ෙS ෙක�ෙහ�මද 
&යන එක රෙ{ ජනතාව දැ@ව� &�ම වැදග� ෙවනවා. සමහර 
අයට ඒවා අමතක ෙවලා 0ෙබනවා. හැබැY, දැ. අ	 ෙZ වග ^ම 
භාරෙගන ෙZ yශ්න �නම mසඳ.න ඕනෑ. මම ද.නා m�යට ඒ 
සඳහා yෙKශ ෙවලා 0ෙබනවා. ඒ සඳහා යZ ÏමෙKදය# සකස් 
ෙවලා 0ෙබනවා.  

}f yශ්නය තව� කාටව� භාර ෙද.ෙ. නැ�ව mසඳ.න 
ඕනෑ. }f yශ්නය කථා �ෙS අද-ඊෙT ෙන�ෙවY. මම� 
කැ�න{ මSඩලෙT අ��� ගණනාව# �tයා. අ��� පහ, හයක 
ඉඳලා හැම දාම ෙZ }f yශ්නය ගැන කථා කළා. හැම දාම }f 
yශ්නය 05ණා. න�� ෙZක තව� ආS�වකට භාරෙද.ෙ. 
නැ�ව, ෙZ ආS�ව ඉC2 අ��� ෙදක-�න ඇ�ළත mසඳ.න 
වැඩ 	7ෙවළ# 0ෙබනවාය &යන එක මට දැ. ෙපෙන.න 
0ෙබනවා. ඒ සඳහා රජය දැ. දැ� සථ්ාවරයකට ඇm=ලා 
0ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම SAITM ගැට�ව� �ට වැ�ය lහදiqව 
සාකÇඡා කරලා ෙÀරා ග.න 05ණා &යලා මම ෙපg8ගqකව 
mශ්වාස කරනවා. සමහර කාරණා අපට ඉෂ්ට කර.න බැ2 ෙවY. 
*දා ෙගන ඉ.න D*ස්l නැe{ටවා ග.න c�ව.. හැබැY, 
ෙහ�රට *දා ෙගන �tෙය�� නැ�{ටවා ග.න අමා�Y. ඒක අ	 
වටහා ෙගන කටX� කර.න ඕනෑ. හැබැY, ෙZ yශ්නයට� අ	 
mස�Z ලබා ෙදනවා වාෙ�ම මට සහ0ක වශෙය. ෙZ 
කාරණය� &ය.න c�ව.. උමා ඔෙT D*l.ට කරදරය# 
�ණා; �2හැරය# �ණා. න�� අ	 ෙගන යන වැඩ 	7ෙවෙළz 
සා4ථක�වය මත ෙZ ව+ාපෘ0ය අවසාන ෙවන ෙක�ට 
බSඩාරෙවල yෙ8ශෙT, බ�=ල yෙ8ශෙT �ව� වන ජනතාව 
අද ඉ.න ත��වයට වඩා වැ�ය ෙහ�ඳ ත��වයකට ප� 
කර.න c�ව. ෙවY &යලා මට දැ� mශ්වාසය# 0ෙබනවා. ඒ 
සඳහා වැඩ 	7ෙවළ# 0ෙබනවා; රජෙT අවධානය ෙය�� ෙවලා 
0ෙබනවා. ජනා�ප0�මා ඒ ෙව@ෙව. කැප ෙවලා කටX� 
කරනවා. ඒ *සා අපට අ*වා4යෙය.ම ෙZ අÐෙය�ගය ජය 
ග.න ශ#0ය# 0ෙබනවා &යන එක මම ෙZ අවස්ථාෙK 
සඳහ. කරD. අද ෙZ ඉතාම� වැදග� ෙය�ජනාව ඉC2ප� කළ 
ස.C� සමර9ංහ ම.��මාට�, ඒ වාෙ�ම වැදග� ආකාරෙT 
අදහස් ඉC2ප� කළ 9ය�ම ග� ම.��ම.ලාට� අෙ� yසාදය, 
ස්�0ය පළ කරනවා. ඔබ�ම.ලා බලාෙප�ෙර��� ෙවන 
ආකාරෙය.ම ෙZ ගැට�ව mසඳනවා වාෙ�ම ෙZ yශ්නෙT අල 
eය තැ., �= eය තැ. 9ය=ල ෙස�ය.න අ	 වැඩ 
	7ෙවළ}� සකස් කරනවා &යන එක� සඳහ. කරD. මා 
*හඬ ෙවනවා. ස්�0Y. 

 
ග, YලාසනාZඪ ම�� මා (மா��மி� தைலைமதா3��  உ+>பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබ�ෙහ�ම ස්�0Y.    

 
&ශ්නය Gමසන ල]�, සභා ස1මත Gය. வினா வி��க�ப�� ஏ�&�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

 

පා<�ෙ1� ව ඊට අ0�ලව අ. භා. 7.18ට, 2016 මා<  08වන 
]න සභා ස1මMය අ0ව, 2017 �� 06 වන �හස්පM�දා �. භා. 
10.30  වන ෙතI කA  ෙyය.  அத)ப� பி.ப. 7.18�* பாரா8ம)ற(, அதன� 2016 மா"1 08ஆ! திகதிய தீ"மான���கிண3க, 2017 :ைல 06, வியாழ�கிழைம <.ப. 10.30  மணிவைர ஒ�திைவ�க�ப�ட�. 

 

Parliament adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 06th July, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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[ග� ම�.ද අමර ර මහතා] 



 

සැ.f. 
 
ෙමම වා4තාෙK අවසාන �Íණය සඳහා ස්ව^ය *වැරC කළ X� තැ. ද#ව@ 29 ම.�. D. 	ටපත# ෙගන *වැරC කළ X� 
ආකාරය එ� පැහැCqව ල}f ෙක�ට, 	ටපත ලැ� ෙදස0ය# ෙන�ඉ#මවා හැ�සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසz එmය X�ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உ��பின� இ�தி� பதி�பி� ெச�யவி���� பிைழ தி��த�கைள� தம� பிரதியி� ெதளிவாக�  றி�� அதைன� பிைழ தி��த�படாத பிரதி கிைட�த இ� வார�க$% ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய��  அ&��த� ேவ()�. 
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