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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැසනවිය. කථානායකුරමා                              
[ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய)                               

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                 

in the Chair. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරක ්භා වාර්තා පිළිග්ධයවීම. 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறெொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු චන්දිම ගමනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, බල ක්තිය පිළිබඳ ආාශික අධීක්ෂණ 

කාරක ්භාශඅ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්තිය පිළිබඳ අනු 

කාරක ්භාශඅ “2018-2037 විදුලිබල උත්පාෙනය පුළුල් කිරීශබන 

දීර්ඝ කාලීන ්්ල්්ිම පිළිබඳ වාර්තාව” මම ඉදිරිපත් කරවර.  

ශබන නිර්ශේ , ඒ වාශේම ඉදිරි කටයුතු ්්ල්්ිම පිළිබඳව ශමම 

ගරු ්භාව ේනුවත් කිරීම ්ඳහා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බල ක්තිය පිළිබඳ අනු කාරක ්භාශඅ ්භාපති ගරු (මහාචාර්ය) 

ආශු මාරසාහ ම්තිතුමාට මම ආරාසනා කරනවා.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ාමානයශයධය හශහම කරධයන බ්හ්. Hon. Member, you 
yourself  have to do that.  

 

ගරු චන්දිම ගමනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිශේදී කුඩා ජල විදුලි බලාගාර, 

සූර්යශකෝෂ ආශ්රිත බලාගාර, වජව  ක්ති විදුලි බලාගාර, ඉධයසන 

ආශ්රිත බලාගාර, LNG බලාගාර ඇතුළු සයලුම බලාගාර 

්බනබධයසශයධය 2037 ෙක්වා ශබන කවරටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන 

අතර හහි නිර්ශේ  ව ශයධය, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බල ක්තිය පිළිබඳ අනු කාරක ්භාව, 2018-2037 විදුලි 

උත්පාෙනය පුළුල් කිරීශබන දීර්ඝ කාලීන ්්ලසුම ්බනබධයසශයධය 

පහත ේක්ශවන නිර්ශේ  ඉදිරිපත් කරන ලදි. 
රාජයයධය ශෙකක් අතර දේවි පාර් ිවික ිවවිසුබනද යටශත් 

ක්රියාත්මක කප යුතු වයාපිති ශල් ද2018-2037 විදුලි උත්පාෙනය 

පුළුල් කිරීශබන දීර්ඝ කාලීන ්්ලසුශමහි, ව්ර 2021 සට 2026 

ෙක්වා ල්යි්ිතුගත ද්රව ්විභාවික වායු  - LNG - විදුලි බලාගාර 

හඳුනා ශගන ඇති අතර, රජය ේනටමත් ජපානය, ඉධයදියාව ්හ 

චීනය අතර හම හකඟතාවධයට හපඹ ඇත. හබ්විධය, ශමම 

බලාගාර ්ාශ ෝධිත ්්ලසුබන අනිවාර්යශයධයම ඇතුපත් කප 

යුතුය. 

ශේ ගුණික විපර්යා් පිළිබඳ ප්රි්ි ිවවිසුශමහි 

විධිවිසානයධයට අනුකූල වන පරිදි, ශ්රී ලාකා මහජන උපශයෝිවතා 

ශකොවරෂධය ්භාව මඟිධය 2025 සට ඉදිරියට ගල් අඟුරු බලාගාර 

ඉදි කිරීශබන හ්කියාව ්මාශලෝචනය කප යුතු බව ෙ, විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය බල ක්තිය පිළිබඳ අනු කාරක ්භාව විසධය 

නිර්ශේ  කරන ලදී.ද 

අනු කාරක ්භා රැ්ිවීබනවලදී ්ලකා බ්ලීශමධය අනතුරුව, 

හපඹුණු හකඟතා මත ්ාශ ෝධිත 2018-2037 විදුලි උත්පාෙනය 

පුළුල් කිරීශබන දීර්ඝ කාලීන ්්ලසුම ඇමුණුශමහි ෙක්වා ඇති බව 

කාරුණිකව ේනුබන දී සටිවර. ඇමුණුම සභාගත* කරවර. 
 
සභානම්සය මත තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

නපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධාන අමාතය සහ මහවැලි සංවර්ධාන රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்ெரும் ைகொவலி அபிவிருத்தி  

இரொஜொங்க    அமைச்ெரும்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත ්ඳහධය ශපත්්බන ශෙක මම 

පිළිගධයවවර. 
 

(1)  නාකුළුගමුව, සීනිශමෝෙර, මල්ගබනපුර, අාක 56 ෙරන 
්ථිානශයහි පදිාචි හල්.ඒ. නි ාධයත මහතාශගධය ල්බුණු 
ශපත්්ම; ්හ 

(2)  ති්ි් මහාරාම, ශෙබරව්ව, ගඟසරිපුර, අාක 462/ඒ ෙරන 
්ථිානශයහි පදිාචි ඩබ්ලිඅ.ජී.ජී.අයි. ගලප්පත්ති 
මහතාශගධය ල්බුණු ශපත්්ම. 

 

ගරු (වවදය  ුදදර්ශිී  ප්රනාන්ුපුලල්නල් මහත්ියය (නගර 

සැලුදම් හා ජල සම්පාදන රාජය අමාතයුරියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்வழங்கல் 

இரொஜொங்க  அமைச்ெர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම දිවුලපිටිය, ව්වශගෙර අාක 239/1 

ෙරන ්ිථානශයහි පදිාචි සරිසාහ අමරතුාග මහතාශගධය ල්බුණු 

ශපත්්ම පිළිගධයවවර.  

677 678 

————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මහිධයොනධයෙ අලුත්ගමශේ මහතා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

ගරු ශේ. සී. අලවතුවල මහතා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

 

ගරු රංජිත් අලුවිහානර් මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஞ்ெித் அலுவிஹொமர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත ්ඳහධය ශපත්්බන හත 

පිළිගධයවවර. 

 

(1) මාතශල්, ම්ටිහක්ක, අාක 157/01 ෙරන ්ථිානශයහි පදිාචි 
ඩී.හබන.හ්.ිබී. දි්ානායක මහතාශගධය ල්බුණු ශපත්්ම; 

(2) ෙඹුල්ල, ඉහප ඇරෑවුල, අාක 128/1 ෙරන ්ථිානශයහි පදිාචි 
ජී.ජී. රත්නායක මහතාශගධය ල්බුණු ශපත්්ම; 

(3) උකුශවල, වරකධයෙවත්ත, පධය්ල පාර, අාක 38 ෙරන 
්ථිානශයහි පදිාචි ජී.ඩබ්ලිඅ. නාලිකා ෙබනමදිධයනා ෙ සල්වා 
මහත්වරයශගධය ල්බුණු ශපත්්ම; 

(4) ෙඹුල්ල, කණ්ඩලම, වබන ඇල, උපති්ි්  මාවත යන 
ලිපිනශයහි පදිාචි ශේ.ඒ. ්මධයත කුමාර මහතාශගධය 
ල්බුණු ශපත්්ම; 

(5) ෙඹුල්ල, පල්ශල්ගම, උල්පත පාර යන ලිපිනශයහි පදිාචි 
ශක්.බී.ඒ. නිල්වරණි සුරවීර ශමශනවියශගධය ල්බුණු 
ශපත්්ම; 

(6) මාතශල්, හත්ශතොට අමුණ, අාක 136 ෙරන ්ථිානශයහි 
පදිාචි ශක්.හබන.පී.පී. රබනබණ්ඩා නවරත්න මහතාශගධය 
ල්බුණු ශපත්්ම; ්හ 

(7) ගශල්ශවල, යටිගල්ශපොත්ත, අාක 163 ෙරන ්ථිානශයහි 
පදිාචි ආර්.ඩබ්ලිඅ.ඩී.ශේ.ශක්. ගුණතිලක මහත්වරයශගධය 
ල්බුණු ශපත්්ම.  

 

ගරු ලක්ෂනමන් ආනන්ද විනේමාන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விமஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත ්ඳහධය ශපත්්බන ශෙක 

පිළිගධයවවර. 
 

(1) ක්ලණිය, ශගෝනවල, උෙය මාවත, අාක 721 බී/6 ෙරන 
්ථිානශයහි පදිාචි හධය. විශේරත්න මහතාශගධය ල්බුණු 
ශපත්්ම; ්හ  

 

(2) කළුතර, නාශගොඩ පාර, අාක 90/2 ෙරන ්ථිානශයහි පදිාචි 
රශනෝේ ධීරරත්න මහතාශගධය ල්බුණු ශපත්්ම. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අජිත් මාධයනප්ශපරුම මහතා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

ගරු හ්ි.හබන. මරික්කාර් මහතා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්සම්  මහජන නපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ින අාක 1 - 136/'15 -(1), ගරු බුේධික පතිරණ මහතා.[්භා 
ගර්භය තුප න්ත.]  

 

ගරු ගාියණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධාන 

හා වනජීවි අමාතයුරමා සහ ුද්ධධා ශ්ාසන අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ - வலுவொதொர 

அபிவிருத்தி ைற்றும் வனெீவரொெிகள் அமைச்ெரும் புத்தெொென 

அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිහා්ශේ පපමු වතාවට හතුමා 

ඇවිල්ලා න්හ්. 

 
''ඇනමරිකන් හඬ'' සම්නප්රේෂණාගාරය: විසනතර  
"அதைொிக்கொவின் குரல்"  ஒலிபரப்பு நிமலயம் : 

விபரம் 
"VOICE OF AMERICA" TRANSMISSION CENTRE: DETAILS 

 
     976/’16 

2.   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුෙල් හා ජනමාසය අමාතයතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය - (4): 

 

(අ)   (i)    වයඹ පපා ශත්, හලාවත, ඉරණවිල රශේ ශේ 
“ඇමරිකධය හඬ” (Voice of America) යනුශවධය 
්බනශරේෂණාගාරයක් තිශබ්ෙ; 

              (ii)     හශ්ේ නබන, ඒ ්ඳහා ලබා දී ඇති ඉඩබන රමාණය 
ශකොපමණෙ; 

  (iii)   හම ඉඩම ලබා දී ඇත්ශත් සධයනක්කරෙ; හශ්ේ 
න්තශහොත්, බදු පෙනම මතෙ; 

  (iv) බදු පෙනම මත නබන, ශ්රී ලාකා රජයට ලබාදී ඇති 
බදු රමාණය හක් හක් වර්ෂය  අනුව ශවධය ශවධය 
ව ශයධය කවශර්ෙ; 

   (v) ශමම භූවරය තුප ශ්රී ලාකා රජශේ සයලුම නීති රීති 
බලාත්මකශඅෙ;  

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ආ)  (i)  “ඇමරිකධය හඬ” ආයතනය ආරබනභ කිරීමට           
ශ්රී ලාකා රජය ්හ ඇමරිකා හක්්ත් ජනපෙ රජය 
ශහෝ “Voice of America” ආයතනය ්මඟ හපඹි 
ිවවිසුබන කවශර්ෙ; 

 (ii)  හම ිවවිසුබන සයල්ලම ්භාගත කරධයශධයෙ; 

 (iii)  හම ආයතනය තුප ශ්ේවය කරන ශ්රී ලාාකිකයධය 
හා විශේශිකයධය ්ාඛ්යාව, ශවධය ශවධය ව ශයධය 
ශකොපමණෙ; 

 (iv)  හම ආයතනය විසධය කරනු ලබන ව්ඩකටයුතු ්හ 
විකා නය කරනු ලබන ව්ඩ්ටහධය කවශර්ෙ; 
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 (v)  හම ව්ඩකටයුතු හා ව්ඩ්ටහධය නියාමනය කරනු 
ලබන රාජය ආයතනය කවශර්ෙ; 

 යධයනත් හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ඇ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 
 
   

நிதி ைற்றும் தவகுென ஊடக அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 
 

(அ)  (i)  வடமைல் ைொகொைத்தின் ெிலொபம், இரைவில 

பிரமதெத்தில் "அதைொிக்கொவின் குரல்" (Voice of 

America) என ஒலிபரப்பு நிமலயதைொன்று 

உள்ளதொ; 

 (ii)  ஆதைனில், அதற்கொக வழங்கப்பட்டுள்ள 

கொைியின் அளவு யொது; 

 (iii)  மைற்படி கொைி வழங்கப்பட்டுள்ளது இமறயிலி 

அடிப்பமடயிலொ இன்மறல் குத்தமக அடிப்பமட 

யிலொ; 

 (iv) குத்தமக அடிப்பமடயிலொயின், இலங்மக 

அரெொங்கத்திற்கு தெலுத்தியுள்ள குத்தமகத் 

ததொமக ஒவ்தவொரு வருடத்திற்கிைங்க 

தவவ்மவறொக யொது; 

 (v)  இந்த நிலப்பரப்பில் இலங்மக அரெொங்கத்தின் 

அமனத்துச் ெட்டதிட்டங்களும் அமுல்படுத்தப் 

படுகின்றனவொ; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  (i)  "அதைொிக்கொவின் குரல்" நிறுவனத்மத ஆரம்பிக்க 

இலங்மக அரெொங்கம் ைற்றும் ஐக்கிய அதைொிக்க 

அரெொங்கம் அல்லது "Voice of America" 

நிறுவனத்துடன் தெய்துதகொண்டுள்ள உடன் 

படிக்மககள் யொமவ; 

 (ii) மைற்படி உடன்படிக்மககள் அமனத்மதயும் 

ெமபயில் ெைர்ப்பிப்பொரொ; 

 (iii) மைற்படி நிறுவனத்தில் மெமவயொற்றுகின்ற 

இலங்மகயர்கள் ைற்றும் தவளிநொட்டவர்களின் 

எண்ைிக்மக தனித்தனியொக எவ்வளவு; 

 (iv)  அந் நிறுவனத்தினொல் ஆற்றப்படுகின்ற 

மவமலகள் ைற்றும் ஒலிபரப்பப்படுகின்ற 

நிகழ்ச்ெிகள் யொமவ; 

 (v) மைற்படி மவமலகள் ைற்றும் நிகழ்ச்ெிகமள 

ஒழுங்குமுமறயொக்குகின்ற இலங்மக அரெ 

நிறுவனம் யொது; 

 என்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  இன்மறல், ஏன்? 

    

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether there is a transmission centre 
known as “Voice of America” at Iranawila 
area, Chilaw in the North Western 
Province; 

 (ii)  if so, the extent of land given to it; 

 (iii)   whether that land has been given on 
freehold basis or lease basis; 

 (iv)  if it is on lease basis, the amount of money 
paid to the Government of Sri Lanka as 
lease rent in each year separately; and 

 (v)  whether all laws of Sri Lankan Government 
are in force within this land? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  what agreements had been entered into 
between the Government of Sri Lanka and 
the Government of the United States of 
America or "Voice of America" with 
regard to the establishment of the 
transmission centre known as ‘Voice of 
America’; 

 (ii)  whether all those agreements will be tabled; 

 (iii)  the number of Sri Lankans and foreigners 
employed at this centre, separately; 

 (iv)  the activities conducted and programmes 
broadcast by this centre; and 

 (v)  what State institutions of Sri Lanka monitor 
those activities and programmes? 

   (c)  If not, why?  
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධාය 

නිනයෝජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - நிதி ைற்றும் தவகுென 

ஊடக பிரதி அமைச்ெர்) 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුෙල් හා ජනමාසය අමාතයතුමා 

ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා. 
 

(අ) (i)  වයඹ පපාශත් ඉරණවිල රශේ ශේ දඇමරිකධය 
හඬ ද යනුශවධය ්බනශරේෂණාගාරයක් ්ථිාපනය වී 
තිබුණි. 1991.12.09 දින්ති හම ිවවිසුම 
2016.12.31 දිශනධය අව්ධය වී ඇත. ඒ අනුව ශමම 
විකා නාගාරශේ කටයුතු නවතා ඇත.                
(ඇමුණුම 05) 

 (ii) 1985.01.15 දින්ති ිවවිසුම අනුව ලබාදී ඇති ඉඩබන 
රමාණය අක්කර 672 ූඩ්  03 කි. (ඇමුණුම 01) 

  1991.12.09 දින්ති ිවවිසුම අනුව හම භූවර රමාණය 
අක්කර 408ක් ව ශයධය ්ාශ ෝසනය කර ඇත. 
(ඇමුණුම 03) 

 (iii) බදු පෙනම මත ශඅ. 

 (iv) 1985.01.15 ිවවිසුම, 1986.10.24 ිවවිසුම  අවලාගු 
කරවරධය 1991.12.09 දින හපඹුන ිවවිසුම අනුව ශ්රී 
ලාකා රජයට ලබා දී ඇති බදු රමාණය හක් හක් 
වර්ෂවලට අොපව පහත පරිදි ශඅ. (භාණ්ඩාගාර 
ශමශහයුබන ශෙපාර්තශබනධයතු වාර්තාව -                    
(ඇමුණුම 04) 

  ශමම ඉඩබන බදුදීලා තිශබධයශධය නාවරක 
වටිනාකමට. ්ෑම වර්ෂයකම බදු ශගවා 
තිශබනවා.  බදු මුෙල ක්රමශයධය ව්ිවශවලා 
තිශබනවා. 2016 වර්ෂශේ බදු මුෙල  ලක්ෂයක් 
ව ශයධය තමයි ්ඳහධය ශවලා තිශබධයශධය. 
වර්ෂශයධය වර්ෂශේ  ශගවන ලෙ  බදු රමාණය 
පහත ්ඳහධය කර තිශබනවා. 
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 (v) ඔඅ. 
 

(ආ) (i) 1985.01.15 දින්ති ශ්රී ලාකා ගුවධය විදුලි ්ා්ථිාව 
හා ඇශමරිකා හක්්ත් ජනපෙය අතර බදු ිවවිසුම - 
(ඇමුණුම 01) 

  1986.10.24 දින්ති ශ්රී ලාකා ගුවධය විදුලි ්ා්ථිාව 
හා ඇශමරිකා හක්්ත් ජනපෙය අතර බදු ිවවිසුම - 
(ඇමුණුම 02) 

  1991.12.09 දින්ති ශ්රී ලාකා රජාතාධය්රික 
්මාජවාදී ජනරජ රජය හා ඇශමරිකා හක්්ත් 
ජනපෙ රජය අතර  ිවවිසුම - (ඇමුණුම 03) 

 (ii) ඉහත ිවවිසුබන සභාගත* කරනවා.  

 

 (iii) ශ්ේවකයධය ්බනබධයසශයධය ශ්රී ලාකා ගුවධය විදුලි 
්ා්ථිාව ශහෝ අමාතයාා ය ශවත ශතොරතුරු 
වාර්තා වී  න්ත. 

 (iv) විකා නය කරනු ලබන ව්ඩ්ටහධය 
්බනබධයසශයධය ශ්රී ලාකා ගුවධය විදුලි ්ා්ථිාව ශහෝ 
අමාතයාා ය ශවත  ශතොරතුරු වාර්තා වී න්ත. 

 (v)  නියාමනයක් සදුවී ශනොම්ත. 

(ඇ) නියාමන ක්රමශඅෙයක් ශනොම්ත. වර්තමානශේ මාසය 
ආයතන නියාමන ක්රමශඅෙයක් ්ක් ිකරවරධය පවති.    

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පපමුව්නි අතුරු ර ිනය ප්න 

නඟිධයශධය ගරු නිශයෝජය ඇම්තිතුමා ලබා දුධය පිළිතුරත් 

්මඟමයි. මම අහලා තිබුණා,  ''ඇමරිකධය හඬ''  ආයතනය තුප 

ශ්ේවය කරන ශ්රී ලාාකිකයධය හා විශේ කයධය ්ාඛ්යාව 

ශකොපමණෙ, හම ආයතනය විසධය කරනු ලබන ව්ඩ කටයුතු හා 

විකා නය කරනු ලබන ව්ඩ්ටහධය ශමොනවාෙ, ශබනවා නියාමනය 

කරනු ලබන ආයතනය කුමක්ෙ කියලායි. ඇම්තිතුමාශේ පිළිතුර 

අනුව කියධයශධය, දශතොරතුරු ල්බී න්හ්ද කියන හකයි.  
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ේනට පුවත් පත් ්ඳහා පමණයි පුවත් පත් මණ්ඩලය 

තිශබධයශධය. අශනකුත් මාසය ආයතන නියාමනය කිරීම ්ඳහා 

ආයතනයක් න්හ්. ඒ අනුව හම ආයතනය විකා නය කරන 

ව්ඩ්ටහධය ්බනබධයසශයධය ශහෝ ඒවාශේ ශ්ේවය කරන 

ශ්ේවකයධය පිළිබඳව ශතොරතුරු ලබා ග්නීමට නීතිමය තත්ත්වයක් 

න්හ්.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙව්නි අතුරු ර ිනය. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශබන ශෙව්නි අතුරු ර ිනය ශනොශවයි. 

ඇම්තිතුමා මශේ ර ිනයටම ශනොශවයි පිළිතුරු දුධයශධය.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්හ්දිලි කිරීමක්ෙ?     
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ශමය මාසය ආයතනයක් ශල් 

හිතුවත්, ශමය විශේශීය මාසය ආයතනයක්.  ඔත්තු බලන 

ආයතනයක්ෙ කියන කථාව ප්ත්තක තියමු. ශමය විශේශීය මාසය 

ආයතනයක් නි්ා ශමහි සටින විශේ කයධය ්ාඛ්යාව පිළිබඳවත්, 

ශමහි ව්ඩ්ටහධය පිළිබඳවත් ඉදිරිශේදී ශතොරතුරු ශ්ොයා ශෙධයන 

ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවධයෙ?  
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ේධය ශමම ආයතනය ව්ා අව්ධය කර තිශබධයශධය. ශබන ඉඩම 

න්වත රජයට පවරා ශගන තිශබනවා. හහි ති බුණු සයලු වාහන හා 

683 684 

[ගරු  ල්ධයත අලිවයවධයන  මහතා] 

වර්ෂය (භාණ්ඩාගාරය 

ශවත මුෙල් ශගවන ලෙ 

දිනය) 

මුෙල (ඇමරිකධය 

ශඩොලර්) 

1992.01.06 40,000.00 

1993.02.26 42,543.64 

1994.03.01 42,709.24 

1995.04.03 45,171.97 

1996.03.08 46,911.57 

1997.02.26 50,415.77 

1998.02.25 51,769.71 

1999.03.04 51,726.52 

2000.03.08 49,695.93 

2001.02.20 49,024.73 

2002.05.16 47,531.23 

2003.03.10 48,608.94 

2004.05.21 51,210.91 

2005.03.24 52,565.09 

2006.03.22 59,059.56 

2007.04.07 64,915.81 

2008.05.05 71,681.72 

2009.03.04 89,738.98 

2010.04.27 87,453.32 

2011.03.15 94,153.09 

2012.01.27 102,732.43 

2013.03.08 95,780.27 

2014.03.03 101,194.40 

2015.02.18 103,372.31 

2016.02.23 100,176.83 

————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අශනකුත් ශභෞතික උපකරණ ශ්රී ලාකා ගුවධයවිදුලි ්ා්ිථාවට 

අරශගන, ්රිකුණාමලය ්බනශරේෂණාගාරශේ හයිධය ශකොට්ක් ්වි 

කරලා තිශබනවා.  

වාහන ටික ශටලිශකොබන ආයතනයට ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම අොප රාශේශීය ශල්කබන කාර්යාලයටත් ලබා දීලා 

තිශබනවා. ේධය ශබන ඉඩම ්ාචාරක කලාපයක් ්ඳහා  ශයෝජනා 

ශවලා, ආර්ථික හා රතිපත්ති අමාතයාා ය මඟිධය ඒ පිළිබඳව 

මූලික කටයුතු සදු ශවවරධය පවතිනවා.  

   

 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශෙවන අතුරු ර ිනය ශමයයි.  

ශමහි විශේශිකයධය ව්ඩ කපා නබන අනිවාර්යශයධය ඔවුධය work 

permit හකක් යටශත් ව්ඩ කරධයන ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා ආගමන, විගමන කටයුතු භාර ඇමතිතුමා මඟිධය ඒ 

පිළිබඳව විම්ා ශතොරතුරු ලබා ශෙධයන කටයුතු කරනවාෙ? 

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශතොරතුරු ලබා ශෙධයනබන. 

 

පළාත් පාලන මැතිවරණ ී තිනේ අඩුපාඩු: නගන 

ඇති ිළයවර 
உள்ளூரொட்ெித் மதர்தல் ெட்டத்திலுள்ள 

குமறபொடுகள் : நடவடிக்மக  
SHORTCOMINGS IN LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS LAW: 

STEPS TAKEN 
      

     1046/’16 

3.  ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා 
 (ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

     (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන අමාත්යතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය 

- (2) :  

(අ)   (i)   පපාත් පාලන ම්තිවරණ ශකොට්ඨා්  සීමා නිර්ණය 
පිළිබඳ අභියාචනා විභාගය අව්ධය කරනු ල්බුවෙ 
පපාත් පාලන ම්තිවරණ නීතිශේ පවතින අඩුපාඩු 
ශහේතුශවධය පපාත් පාලන ම්තිවරණ ප්ව්ත්වීමට 
ශනොහ්කි බවට ම්තිවරණ ශකොවර්ම ශහෝ හහි 
පූර්වගාමී ම්තිවරණ  ශෙපාර්තශබනධයතුව විසධය 

අමාත්යාා  ශල්කබනවරයාට ේනුබන දී තිශබ්ෙ; 

       (ii)   හශ්ේ නබන, හම අඩුපාඩු කවශර්ෙ; 

      (iii)    හකී අඩුපාඩු අතරිධය ම්තිවරණය ප්ව්ත්විය 

ශනොහ්කි මට්ටශබන අඩුපාඩු තිශබ් නබන, ඒවා 

කවශර්ෙ; 

      (iv)  හකී අඩුපාඩු ම්තිවරණ ශකොවර්ම ශහෝ හහි 
පූර්වගාමී ම්තිවරණ ශෙපාර්තශබනධයතුව විසධය 

ලිඛිතව ේනුබන දුධය දිනය කවශර්ෙ; 

      (v) හකී අඩුපාඩු ්්කසීමට ශමශතක් ශගන ඇති 

පියවර කවශර්ෙ; 
 

             යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 
 

(ආ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ)  (i)  உள்ளூரொட்ெித் மதர்தல் ததொகுதிகளின் எல்மல 

நிர்ையம் பற்றிய மைன்முமறயீட்டு விெொர 

மைகள் முடிவமடந்துள்ள மபொதிலும் உள்ளூ 

ரொட்ெித் மதர்தல் ெட்டத்திலுள்ள குமறபொடுகள் 

கொரைைொக உள்ளூரொட்ெித் மதர்தல்கமள நடத்த 

முடியொதுள்ளததன மதர்தல்கள் ஆமைக்குழு 

வினொல் அல்லது அதன் முன்மனய மதர்தல் 

திமைக்களத்தினொல் அமைச்ெின் தெயலொள 

ருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (II) ஆதைனில், அத்தமகய குமறபொடுகள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii)  மைற்படி குமறபொடுகளில் மதர்தல்கமள நடத்த 

முடியொத ைட்டத்திலொன குமறபொடுகள் 

இருப்பின், அமவ யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv)  மைற்படி குமறபொடுமள மதர்தல்கள் 

ஆமைக்குழு அல்லது அதன் முன்மனய 

மதர்தல் திமைக்களம் எழுத்து மூலைொக 

அறிவித்துள்ள திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (v) மைற்படி குமறபொடுகமள நிவர்த்தி தெய்ய 

இதுவமர எடுத்துள்ள நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 
 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether the Secretary to the Ministry has 

been informed either by the Elections 
Commission or its predecessor, Department 
of Elections, that the Local Government 
Elections cannot be held due to the 
shortcomings in the Local Government 
Elections Law despite that the hearing of 
the appeals on delimitation of electorates 
of local government elections have been 
concluded;   

 (ii)   if so,  the nature of such shortcomings; 

 (iii)   out of such shortcomings, the ones that 

make it impossible to hold the Local 
Government Elections; 

 (iv)    the date on which such shortcomings were 
informed either by the Elections 
Commission or its predecessor, Department 
of Elections; and 

 (v)   the steps that have been taken so far to 

correct such shortcomings? 
 

(b)  If not, why? 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රසාන ්ාවිසායකතුමනි, පිළිතුර තිශබනවාෙ?  

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙ උෙෑ්න ගරු අමාතයතුමා මට 

ේනුබන දුධයනා, හතුමා විශේ ගත ශවලා ේධය තමයි ලාකාවට 

ආශඅ, ඒ නි්ා ශබන ර ිනයට පිළිතුරු ශෙධයන හතුමාට කල් ගධයන 

අව යයි කියලා. ේධය ශබන ර ිනය යල් ප්නලා තිශබනා නි්ා කල් 

ගත්තත් හකයි, උත්තර ශනොදුධයනත් හකයි. ්බනරොනුකූලව මා 

ර ිනය අ්වර, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ේධය ශබන පිළිතුර අව ය න්ත්නබන පිළිතුර ්භාගත කරලා 

ශවලාව ඉතිරි කර ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්භාගත කපාට කමක් න්හ් ශධයෙ, ගරු මධයත්රීතුමනි? 

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

උත්තරය න්හ් කියලායි ඇමතිතුමා ේනුබන දුධයශධය. ්භාගත 

කරධයන උත්තරයක් රසාන ්ාවිසායකතුමා අශත් න්ති ශවධයන 

පුළුවධය. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මශේ අශත් ඒ උත්තරය තිශබනවා. නමුත් ේධය ශබන ර ිනය 

යල් ප්නලා නබන පිළිතුර ්භාගත කරලා කාලය ඉතිරි කර ගනිමු. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු උෙය රභාත් ගබනමධයපිල මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමාට අව ය 

වධයශධය ශකො ශහොමෙ? 

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

්භාගත කරපුශෙධය. ේධය ශකොශහොමටත් ඒශකධය ව්ඩක් 

න්හ්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුමනි, පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන 

අමාතයතුමා ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔඅ. සීමා නිර්ණය කවරටුඅ කටයුතු අව්ධය වුවෙ, පපාත් 
පාලන ඡධයෙ විමසීබන ්ාශ ෝසන පනශත් තවදුරටත් සදු කප 
යුතු ්ාශ ෝසන නිස පරිදි සදු ශනොවධයශධය නබන ඡධයෙ 
විමසීබන ප්ව්ත්වීම ්බනබධයසව ග්ටලු ්හගත තත්ත්වයක් 
පවතින බව ෙධයවා ඇත.  

 (ii) පනශත් අඩුපාඩු ේනුබන ශෙන ලෙ ලිපි ඇමුණුබන 01* ශල  ්
නබන කර ශබන ් මඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.   

 (iii) අොප ශනොශඅ. ඒ පිළිබඳව ම්තිවරණ ශකොවරෂධය ්භාව 
විසධය තීරණය කප යුතුය. 

 (iv) හක් දිනයක් ශනොශඅ. ඒ පිළිබඳව ්ාශ ෝසන පහත ්ඳහධය 
දිනවලදී ශමම අමාතයාා ය ශවත වාර්තා කර ඇත. 

  2013.02.26, 2016.01.20, 2016.04.19, 2016.06.10, 
2016.07.01 

 (v) හකී අඩුපාඩු මුල් වරට 2013.02.26 දින ශමම අමාතයාා ය 
ශවත ේනුබන දී ඇතත්, ඊට අොපව පනත් ශකටබනපත් කිරීම 
්ඳහා නීති ශකටුබනපත් ්බනපාෙක ශවත උපශේ ි ලබා දීම 
පිණි  ්අමාතය මණ්ඩලශේ අනුම්තියට ශයොමු කරන ලේශේ 
ශමම රජය බලයට පත් වීශමධය පසුව 2015 අශරේල් 30 වන 
දින හවකට හිටපු ගරු රාජය පරිපාලන, පපාත් පාලන හා 
රජාතාධයත්රීය පාලනය පිළිබඳ අමාතයවරයා විසනි. 

  තවෙ, ඉධය අනතුරුව ඉදිරිපත් කර ඇති අඩුපාඩු වරිධය වර 
ශමම අමාතයාා ය ශවත ේනුබන දී ඇති බ්විධය ඒවා නිව්රැදි 
කිරීමට 2012 අාක 22 ෙරන පනත ්ාශ ෝසනය කරවරධය 
්ක් ි කරන ලෙ ශකටුබනපත වරිධය වර අව්ථිා 
ගණනාවකදීම න්වත න්වත ්ාශ ෝසනය කරන ලෙ අතර 
ශබන වන  විට අොප පනත් ශකටුබනපත පාර්ලිශබනධයතුශඅ 
්බනමත වී ඇත. 

(ආ) අොප ශනොශඅ. 
 

2010 සි  2016 වර්ෂය දක්වා බණ්ඩාරනවල නගර 

සභාව ලද ප්රතිපාදන: විසනතර 
2010 -2016வமர பண்டொரவமள நகரெமபக்கு 

வழங்கிய நிதித்ததொமக : விபரம் 
FUNDS RECEIVED BY BANDARAWELA URBAN COUNCIL 

DURING 2010-2016 : DETAILS 
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4.  ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
 (ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන අමාත්යතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය 

- (2): 

(අ) 2010 සට 2016 වර්ෂය ෙක්වා බණ්ඩාරශවල නගර 

්භාවට, 

    (i)  පපාත් පාලන අමාතයාා ශයධය ලබා දුධය මුෙල්  

රමාණය; 

 (ii)  පපාත් ්භාව මඟිධය ලබා දුධය මුෙල් රමාණය; 

      වර්ෂය අනුව ශවධය ශවධය ව ශයධය ශකොපමණෙ 

යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 

 (ආ) 2010 සට 2016 වර්ෂය ෙක්වා පපාත් පාලන අමාතයාා ය 
හා ඌව පපාත් ්භාව මඟිධය බදුල්ල දි්්ිරික්කශේ ශවනත් 

පපාත් පාලන ආයතන ්ඳහා ලබා දුධය මුෙල් රමාණය, 
වර්ෂය අනුව ශවධය ශවධය ව ශයධය ශකොපමණෙ යධයනත් 

හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 

(ඇ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

687 688 
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ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெமரக் 

மகட்ட வினொ:  

(அ)  2010 ததொடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்டு வமர பண்டொர 

வமள நகர ெமபக்கு; 

 (i)  உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெினொல் வழங்கப்பட்டுள்ள 

நிதித் ததொமக; 

 (ii)  ைொகொை ெமபயினொல் வழங்கப்பட்டுள்ள நிதித் 

ததொமக; 

 ஆண்டு ொீதியொக தனித்தனியொக எவ்வளதவன்பமத 

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  2010 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்டு வமர 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெினொலும் ஊவொ ைொகொை 

ெமபயினொலும் பதுமள ைொவட்டத்தின் ஏமனய 

உள்ளூரொட்ெி நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

நிதித் ததொமக ஆண்டு ொீதியொக தனித்தனியொக 

எவ்வளவு என்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  இன்மறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the amount of funds provided by the 

Ministry of Local Government; and 

 (ii)    the amount  of funds provided by the 

Provincial Council to the Bandarawela 
Urban Council separately for each year 
from the year 2010 to 2016? 

(b)  Will he also inform this House separately the 

amount of funds provided  by the Ministry of 
Local Government  and the Uva Provincial 
Council to other local government institutions of 
Badulla district  as per each year from the  year 
2010 to 2016? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශබන ර ිනය යල් ප්නලා න්හ් ශධය. 

 
ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මටත් ේනුබන දුධයශධය පිළිතුර ශෙධයශධය න්හ් කියලායි. නමුත් 

පිළිතුර තිශබනවා ශධයෙ, ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන 

අමාතයතුමා ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට පිළිතුර ශෙනවා. 
 

(අ) 2010 වර්ෂේ සට 2016 වර්ෂය ෙක්වා බණ්ඩාරශවල නගර 
්භාවට, 

 (i)    පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන අමාතයාා ශයධය 
ලබා දුධය මුෙල් රමාණය ඇමුණුබන අාක 01 හි a 
මඟිධය ෙක්වා ඇත. (ඇමුණුබන අාක 01 a සභාගත* 
කරවර.) 

 

 (ii)  පපාත් ්භාව මඟිධය ලබා දුධය මුෙල් රමාණය 
ඇමුණුබන අාක 01හි b මඟිධය ෙක්වා ඇත.  

(ආ) 2010 වර්ෂශේ සට 2016 වර්ෂය ෙක්වා බදුල්ල 
දි්්ිරික්කශේ ශවනත් පපාත් පාලන ආයතන ්ඳහා 

 පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන අමාතයාා ය ලබා දුධය මුෙල් 
රමාණය අමුණුබන අාක 02 මඟිධය ෙක්වා ඇත.  

 ඌව පපාත් ්භාව විසධය ලබා දුධය මුෙල් රමාණය ඇමුණුබන 
අාක 03 මඟිධය ෙක්වා ඇත. ඇමුණුබන  සයල්ල සභාගත* 
කරවර. 

(ඇ) අොප ශනොශඅ. 
 

ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු ර ින ශෙකක් පමණක් 

අහධයනට අයිතිය තිබුණත්, මට තුනක් අහධයනට අව යතාව 

තිශබනවා.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ාමානයශයධය ශෙකයි අහධයනට අව්ිථාව තිශබධයශධය.  

 

ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පපමුව්නි අතුරු ර ිනය 

ශමයයි.  අපි ඊශේ දිනශේ ේක්කා,  රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ කාරක 

්භාශඅ විමර් නයට ලක් වුණු ආයතනවල නිලසාරිධයට තෑිව 

ලබා ශෙනවා. පපාත් ්භාවල තිබුණු ර ින නි්ා මම පසුිවය 

කාලශේ නිතර ඒ පිළිබඳව ර ින කපා. මම ඔබතුමාට ්ිතුතිවධයත 

ශවනවා, ඔබතුමා රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ කාරක ්භාවට පපාත් 

්භා ශයොමු කිරීම ග්න. ඊශේ තෑිව ලබා ශෙන ශවලාශඅ මට ශපොිව 

කනගාටුවක් ඇති වුණා. රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ කාරක ්භාශඅ 

්භාපතිතුමා ේධය ශබන ගරු ්භාශඅ ඉධයනවා. මමත් ඒ අව්ිථාවට 

්හභාිව වුණා, නමුත් මම හහි ්ාමාජිකශයකු ශනොවන නි්ා මට 

කථා කරධයනට අව්ිථාව ල්බුශණ් න්හ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පපාත් ්භාශඅ රසාන ඇමතිවරයා 

පපාත් පාලන ආයතනවලට යබනකිස භාණ්ඩ වගයක් වරලදී ගධයන 

කියලා අණක් දුධයනා. හම භාණ්ඩ වරලදී ග්නීම ර්බනපාෙන 

ක්රියාවලියට පටහ්නිව සදු කපා කියන කාරණය විගණනශේ දී 

තහවුරු වුණා. ඒක තමයි මම  පාර්ලිශබනධයතුවට ශපධයවා දුධයශධය.  

හම පපාත් ්භාව රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ කාරක ්භාවට ආවා. 

නිශයෝජය විගණකාධිපතිවරයා කාරක ්භාවට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ 

කාරණය ්බනබධයසශයධය අොප පපාත් ්භා අමාතයාා ශේ 

ශල්කබනවරිය දුධයනු උත්තරය, හරි ආ්ා හිශතන උත්තරයක්. මට 

ඒ පිළිතුර ගධයන බ්රි වුණා, මම රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ කාරක 

්භාශඅ ්ාමාජිකශයකු ශනොවන නි්ා. රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ 

කාරක ්භාශඅ ්භාපතිතුමා ්භාශඅ ඉධයන නි්ායි මම 

කියධයශධය. හතුවරය  දුධය උත්තරය විධියට  අොප පපාත් පාලන 
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————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ඇමතිවරයාට තිශබන බලය අනුව, රාශේශීය ්භා පනත රකාරව 

ඒක ශනෝලකා හ්රිය යුතුයි කියන කාරණයයි තීධයදු වුශණ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා හිටපු ්භාපතිවරශයක්. 

අධිභාරයකට ලක් වුශණොත් විෂයභාර ඇමතිවරයාට පුළුවධය, ඒ 

අධිභාරය ශනෝලකා හරිධයන. හ්බ්යි, ශමත්නදි ශවලා 

තිශබධයශධය, ශහොරකබන කරධයන කියලා ශහොරාම ශබනක අොප 

න්හ්යි කියනවා වාශේ ශෙයක්. සයයට සයයක්ම ඒක සේස 

කරධයන බ්රි බව ගරු ්භාපතිතුමා කිඅවා. හතශකොට ශමව්නි 

තීධයදු  ගත් නිලසාරිනියකට තෑේගක් දීලා තිශබනවා නබන ඒක හරි 

ශේෙනීය තත්ත්වයක් ගරු කථානායකතුමනි.   ශමවධය වූ 

උත්තරයක්  අමාතයාා ශේ ශල්කබනතුවරය ශෙන ශකොට නිශයෝජය 

විගණකාධිපතිතුමාත් ශබන උත්තරය පිළිගත්තා. කිසශ්ේත්ම මට 

ඒක පිළිගධයන බ්හ්. මට ඒ ශවලාශඅ උත්තර ශෙධයන පුළුවධය 

තත්ත්වයක් තිබුශණ් න්හ්. ශබනක අධිභාරයකට ලක් ශවලා න්හ්, 

ගරු කථනායාකතුමනි.  අධිභාරයට ලක් ශවලා තිබුණා නබන 

විෂයභාර ඇමතිතුමාට පුළුවධය, ශබනක ඉවත් කරධයන.    

ගරු කථානායකතුමනි, ශපොත් බෑේ වරලදී ගධයන දීපු ලක්ෂ 

50ක මුෙලක් තමධයශේ ිවණුමකට ොශගන තිශබනවා. ඒක අෙ 

පපාත් ්භාශඅ විගණනයට ලක් ශවලා තිශබනවා. ඒ අොප පපාත් 

රසාන ඇමතිවරයාශේ ශපෞේගලික ිවණුමක ඒ මුෙල් තිශබනවා, 

ඒක අොප න්හ්යි කියලා රසාන ශල්කබනවරයා ේනුබන දීලා 

ති සයදීත්. ශබන ්බනබධයසශයධය ශ්ොයා බලධයන කියා මා ඉල්ලීමක් 

කරනවා. රජශේ ිවණුබන පිළිබඳ කාරක ්භාශඅ ්භාපතිතුමා ශබන 

ශවලාශඅ ඉධයනවා. මට හො කථා කරධයන අව්ිථාව දුධයනා නබන 

මා හොම ඒක ප්හ්දිලි කරනවා. හවධය වූ නිලසාරිධයට තෑිව දීම 

පිළිබඳව මශේ අර්ාෙය පප කරවරධය මශේ ශෙවන අතුර ර ිනය 

අහනවා.   

පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන  අමාතයාා ය භාර ගරු 

ඇමතිතුමා ශබන අව්ිථාශඅ හිටියා නබන මට හතුමාශගධය අහධයන 

තිබුණා, හතුමා නිශයෝජනය කරධයශධය ශකොයි ප්ත්තෙ කියන හක. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබේස විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන 

ගරු පපාත් ්භා මධයත්රීවරුධය, ඇමතිවරුධය ඉධයනවා. පසුිවය 

කාලශේ හම ්මහර ්ාවිසායකවරුධය ඉවත් කපා, ආණ්ඩුවට 

හිතවත්ව කටයුතු ශනොකප නි්ා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා පඟ ේධය ල්යි්ිතුවක් තිශබනවා. 

ශබන ල්යි්ිතුගත කර තිශබන මුෙල් පපාත් ්භාවට ය්අවාට ප්ිශ්ේ 

පපාත් රසාන ඇමතිවරයාශගධය තමයි ඒ ශයෝජනාවලට අොප 

මුෙල් ගත්ශත්. ශමොකෙ, අෙ පපාත් පාලන ආයතනවල 

නිශයෝජිතයධය න්හ්, ගරු කථානායකතුමනි.  ්ාමානයශයධය 

ආ්නශේ ඉධයන ්ාවිසායකවරයා ශහෝ ආ්නශේ ඉධයන 

ශේ පාලන අධිකාරිශයධය ශයෝජනා ගත යුතුයි කියා මා ශයෝජනා 

කරධයශධය න්හ්. හශ්ේ ශනොශවයි.  පපාත් රසාන 

ඇමතිවරයාශගධය තමයි ශබන ශයෝජනාවලට ්ල්ලි ගත්ශත්. හ්බ්යි, 

හතුමා මුෙල් දීලා තිශබධයශධය ප්හ්දිලිවම ඒකාබේස විපක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන කණ්ඩායමටයි. ශමොකෙ, හතුමා නබනවලිධයම 

ලියුබන යවපු ශල්ඛ්න මා පඟ තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

හතුමා ශබන ආණ්ඩුශඅ ඉඳශගන තවත් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය 

වුණාම ඒ ප්ත්තට යධයන හිතාශගනෙ ශබන විධියට මුෙල් ශෙධයශධය 

කියලා මම හතුමාශගධය අහධයන ක්ම්තියි. 

 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ රසාන ්ාවිසායකතුමනි, ඔබතුමාට පිළිතුරු 

ශෙධයන පුළුවධයෙ? න්ත්නබන ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කරනවාෙ? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අොප න්හ්. මම ඉධයන ප්ත්ත විතරයි 

මට කියධයන පුළුවධය. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කරධයන. 

මීපඟට, ර ින අාක 5. ගරු (වවෙය) නලිධයෙ ජයති්ි් 

මහතා. - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

ර ින අාක 6. ගරු ආර්. හබන. පේම උෙය ාධයත ගුණශ්ේකර 

මහතා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.]  

ර ින අාක 7. ගරු ඩල් ිඅලහප්ශපරුම මහතා - [්භා ගර්භය 
තුප න්ත.]  

ර ින අාක 8.  

     
   

මත්සය නිෂනපාදන ආනයනය සඳහා විනශ්ේෂ නවළඳ 

භාණ්ඩ බ්ධද  වැඩි කිරීම : රාජය අය භාරය  ූ 

දායකත්වය 
ைீன் உற்பத்திகள் இறக்குைதிக்கொன விமெட 

வியொபொரப் பண்ட வொி அதிகொிப்பு:  அரெ 

வருைொனத்திற்கு வழங்கிய பங்களிப்பு 
INCREASE OF SPECIAL COMMODITY LEVY ON IMPORT OF 

FISH PRODUCTS: CONTRIBUTION MADE TO GOVERNMENT 
REVENUE 

      
  1383/’16 

8. ගරු බන්ුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
 (ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධීවර හා ජලජ ්බනපත් ්ාවර්සන අමාතයතුමාශගධය ඇසූ               
ර නිය - (3) : 

(අ) (i) 2016 අය ව්ය ශයෝජනා අාක 147 අනුව, මත්්ය 
්හ මත්්ය නිෂපිාෙන ආනයනය ්ඳහා, විශ ේෂ 
ශවපඳ භාණ්ඩ බේෙ රු. 50/= ෙක්වා ව්ිව 
කිරීශමධය, රාජය අය භාරයට වූ ොයකත්වය 
කවශර්ෙ; 

 (ii) 1977 සට ශබන ෙක්වා ශ්රී ලාකාවට ආනයනය කරනු 
ල්බූ මත්්ය ්හ මත්්ය නිෂපිාෙන රමාණය ්හ 
හහි ආනයන වටිනාකම හක් හක් වර්ෂය අනුව 
කවශර්ෙ; 

 (iii) ශර්ගු ෙත්ත අනුව, ශ්රී ලාකාවට මත්්ය ්හ මත්්ය 
නිෂපිාෙන ආනයනය කරනු ලබන 
ආනයනකරුවධයශේ නබන ල්යි්තිුවක් ඉදිරිපත් 
කරධයශධයෙ; 

 (iv) ශ්රී ලාකාවට මාළු ආනයනය  කිරීම අඩු කිරීම 
්ඳහා රජයට කිසයබන ව්ඩ පිළිශවපක් තිශබ්ෙ; 

 (v) හශ්ේ නබන, හය කවශර්ෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 

(ආ) ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

691 692 

[ගරු   චවරධයෙ වි ශේසරි මහතා] 
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கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 
 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத்திட்ட 

முன்தைொழிவு இலக்கம் 147 இன்படி, ைீன் 

ைற்றும் ைீன் உற்பத்திகளின் இறக்குைதிக்கொன 

விமெட வியொபொரப் பண்டங்கள் வொி ரூபொய் 50/- 

வமர அதிகொிக்கப்பட்டதன் மூலம், அரெ 

வருைொனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பங்களிப்பு யொது 

என்பமதயும்; 

 (ii)  1977 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இற்மறவமர 

இலங்மகக்கு இறக்குைதி தெய்யப்பட்ட ைீன் 

ைற்றும்ைீன் உற்பத்திகளின் அளவும் இறக்குைதிப் 

தபறுைதியும் ஒவ்தவொரு ஆண்டு வொொியொக யொது 

என்பமதயும்; 

 (iii)  சுங்கத் தரவுகளின்படி, இலங்மகக்கு ைீன் 

ைற்றும் ைீன் உற்பத்திகமள இறக்குைதி தெய்யும் 

இறக்குைதியொளர்களின் தபயர் பட்டியமலச் 

ெைர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iv)  இலங்மகக்கொன ைீன் இறக்குைதிமய குமறப் 

பதற்கு அரெொங்கத்திடம் ஏமதனும் மவமலத் 

திட்டதைொன்று உள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (v)  ஆதைனில், அது யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

      
 asked the Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development: 
 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the contribution made to the Government 

revenue by the increase of the special 
commodity levy on import of  fish and 
fish products to Rs. 50/- as per proposal 
No. 147 of the 2016 Budget; 

 (ii)  separately the quantities and import values 

of fish and fish products imported to Sri 
Lanka from 1977 up to now; 

 (iii)  whether a list of importers who engage in 

importing fish and fish products will be 
submitted as per customs data; 

 (iv)  whether the Government has a plan for the 

reduction of fish importation to Sri Lanka; 

 (v) if so,  the aforementioned plan? 

(b)  If not, why? 

       
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர)    
(The Hon. Mahinda  Amaraweera)  

ගරු කථානායකතුමනි, හම ර ිනයට පිළිතුරු ශමශ්ේය: 

(අ) (i) විශ ේෂ ශවපඳ භාණ්ඩ බේෙ රු. 50/- ෙක්වා ව්ිව 
කිරීශමධය 2015 වර්ෂශේ රුපියල් වරලියන 152.3ක් 
හා 2016 වර්ෂශේ රුපියල් වරලියන 1,268.5ක් 

රජයට අය කරශගන ඇත. (ශ්රී ලාකා ශර්ගු ෙත්ත 
ඇසුරිධය ්ක් ි කරන ලෙ අොප ශතොරතුරු 
ඇමුණුම I මඟිධය ඉදිරිපත් කර ඇත.) 

 (ii) 1977 ව්ශර් සට 2016 ව්ර ෙක්වා ශතොරතුරු 
ඇතුපත් උපශල්ඛ්නය ඇමුණුම II මඟිධය ඉදිරිපත් 
කරවර. 

 (iii) ඔඅ. අොප නබන ල්යි්තිුව ඇමුණුම III ශල් 
ඉදිරිපත් කරවර. 

 (iv) ඔඅ. 

 (v) මත්්ය ආනයනය අඩු කිරීම ්ඳහා ධීවර හා ජලජ 
්බනපත් ්ාවර්සන අමාතයාා ය විසධය ්ක් ිකර 
ඇති ්්ල්්මි ඇමුණුම IV මඟිධය ඉදිරිපත් කර 

ඇත. ඇමුණුබන සයල්ල  සභාගත* කරවර. 

(ආ) ප්න ශනොනඟී.    

 
ගරු බන්ුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාශගධය අ්න මශේ 

පපමුව්නි අතුරු ර ිනය ශමයයි. අශප් රට ූපපතක් ශල් ශේශීය 

ධීවර කර්මාධයතය ආරක්ෂා කිරීම ්ඳහා වන ශයෝජනාවක් විධියට 

තමයි ශබන ශයෝජනාව ඉදිරිපත් ශවලා තිබුශණ්. තමුධයනාධයශ්ේ 

කියධයන උත්්ාහ කරනවා මම ේක්කා, ආනයනය කරන ටිධය 

මාළු ්ඳහා විශ ේෂ බදු ්හනයක් ලබා දීශමධය ඉතිහා්ශේ 

කවොවත් ශනොවූ විූඩ පරිදි ලාකාවට ආනයනය කරන ටිධය මාළු 

රමාණය ව්ිවශවලා තිශබනවා කියලා. ඔබතුමා හක ෙව්ක් 

විතරක් ටිධය මාළු බේෙ ව්ිව කිරීම පිළිබඳ ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 

කරනවා මම ේක්කා. පහුවො ඒක වාෂිප ශවලා ිවයා. ශකොශහේ 

ිවයාෙ කියලා ෙධයශධය න්හ්. ආනයනය කරන ටිධය මාළුවල බදු 

ව්ිව කශපේ න්ත්නබන ශේශීය ටිධය මාළු කර්මාධයතය කඩා  

ව්ශටනවාය කියන හක ඔබතුමා ශහොඳටම ෙධයනවා. හම නි්ා 

ශේශීය ටිධය මාළු කර්මාධයතය ආරක්ෂා කිරීම ්ඳහා මුෙල් 

අමාතයාා ය ්මඟ ්ාකා ඡා කිරීශමධය ක්රියාත්මක කරන ව්ඩ 

පිළිශවපක් තිශබනවාෙ, න්ේෙ කියන කාරණය මම ේනගධයන 

ක්ම්තියි. 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථානායකතුමනි, රසාන ව ශයධයම මාළු මත පනවන 

බේෙ ව්ිව කිරීම පිළිබඳවයි ඒ ශවලාශඅ මම රකා යට පත් කශපේ. 

මම ධීවර අමාතයවරයා විධියට පත්ශවනශකොට මාළු කිශලෝ හකක් 

්ඳහා වන බේෙ විධියට තිබුශණ් රුපියල් 25යි. මා විසධය හය මාළු 

කිශලෝ හකකට රුපියල් 75 ෙක්වා ව්ිව කිරීමට අව ය නිර්ශේ  

ලබා දීශමධය පසු ඒක ක්රියාත්මක වුණා. පසු ිවය දිනවල මසුධය 

වි ාල ව ශයධය බහුලවීම නි්ා ේධය හම බදු මුෙල රුපියල් 100 

ෙක්වා ව්ිව කර තිශබනවා. ඒ කියධයශධය මාළු කිශලෝ හකක් 

ශේනවා නබන අනිවාර්යශයධයම රුපියල් 100ක බදු මුෙලක් 

ශගවධයනට ඕනෑ. 

ටිධය මාළු කර්මාධයතය ්බනබධයසශයධය ගරු මධයත්රීතුමා කිඅව 

කාරණයට මශේ හකඟතාව තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ේනටමත් 

්ාකා ඡා කරශගන යනවා. අශප් ටිධය මාළු කර්මාධයත ාලා 6ක් 

තිශබනවා. ඒ ශගොල්ලධයශේ නිෂිපාෙනය සීවරතයි. 

693 694 

————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ඒ රමාණයත් ඔවුධය ේනට නිෂිපාෙනය කරධයශධය ආනයනය 

කරන මාළුවලිධය. අපි ඒ පිළිබඳ ශතොරතුරු ඒ අයශගධය ඉල්ලා 

තිශබනවා. ශකොා චර රැකියා නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා ෙ, 

ශකොා චර ශේශීය ශවශපඳ ශපොශපධය මාළු ගධයනවා ෙ, ඒ අයශේ 

කර්මාධයතය ්ඳහා ශකොතරබන ශේවල් ආනයනය කරනවා ෙ ආදී 

ව ශයධය අශප් රශට් ශයොො ගධයනා රමාණයධය පිළිබඳව කලිධය දීපු 

වාර්තාවලට ව්ිවය ්වි්ිතර වාර්තාවක් ඉල්ලා තිශබනවා. ඒ 

වාර්තාව ල්බුණාම ඒ අය ්මඟත්, මත්්ය කර්මාධයතශේ ශයශෙන 

අය ්මඟත් ්ාකා ඡා කරලා පාරිශභෝිවකයාත් ආරක්ෂා වන 

විධිශේ ව්ඩ පිළිශවපකට අපි රශඅ  ශවධයන සූොනවරධය ඉධයනවා. 

 

ගරු බන්ුපල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මශේ ශෙව්නි අතුරු ර ිනය ශමයයි: 

මත්්ය අ්ිව්ධයන ල්ශබන කාලයට වරල පහත ව්ීමම හා පිට 

රටිධය හන ආනයන නවතාලීම ්ඳහා ඉතා විශ ේෂ ක්රමශඅෙය තමයි 

අපි හඳුධයවා දුධයන විශ ේෂ ශවශපඳ භාණ්ඩ බේෙ. විශ ේෂ ශවශපඳ 

භාණ්ඩ බේෙ ඔබතුමාට අව ය පරිදි ගපපා ගධයන පුළුවධය 

ශවධයශධය, අර්තාපල් අ්ිව්ධයන ව්ිව වන කාලයට, ලූනු අ්ිව්ධයන 

ව්ිව වන කාලයට ශබන බේෙ ගපපධයන ්ක්ි කරලා තිබුණු විධියට. 

මුෙල් අමාතයාා ය ්මඟ නිතය ්බනබධයධීකරණයක් තුළිධය ශේශීය 

ශවශපඳ ශපොශපේ මත්්ය වරල ව්ිවවීම පාලනය කිරීමත්, ්්පයුම 

අඩු වන කාලවලට ඒ බේෙ අඩු කරලා පාරිශභෝිවකයාට ්හනයක් 

්ල්ධයනයි, නිෂිපාෙකයා රැක ගධයනයි විධිමත් යධයත්රණයක් ්ක්ි 

කරගධයනා ශල් මම ඔබතුමාශගධය ඉල්ලා සටිධයන ක්ම්තියි.  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමාශේ ඒ ශයෝජනාව මම පිළිගධයනවා. අපි ඒ 

ආකාරශයධය තමයි ේනටත් කටයුතු කරධයශධය. හය තවත් 

වර්සනය කරධයන අපි අව ය පියවර ගධයනවා. 
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9. ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කර්මාධයත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය - 

(2) :  

(අ)         (i)  2011 අාක 22 ෙරන ශේශීය ආොයබන (්ාශ ෝසන) 
පනත මඟිධය ්ාශ ෝධිත 2006 අාක 10 ෙරන 
ශේශීය ආොයබන පනශත් 7(25) වගධයතිය අනුව 
1972 අාක 5 ෙරන ්මූපකාර ්වරති පනත ය ටශත් 
ශහෝ යබන පපාත් ්භා රඥපප්තියක් යටශත් 
ලියාපදිාචි කරන යබන ්මූපකාර ්වරතියක ලාභ ්හ 
ආොයබන 2011 අශරේල් 01 දින සට ආොයබන බේශෙධය 
නිෙහ් ිකර ඇති බව පිළිගධයශධයෙ; 

 (ii)  හයට අමතරව හම ්මූපකාර ්වරතිවල ශපොලී හා 
ලාභාා ෙ ආොයබන බේශෙධය නිෙහ් ිකර ඇති බව 
ෙධයශධයෙ; 

  (iii)  මීට අමතරව, ශේශීය ආොයබන පනශත් 133 (3) (අ) 
වගධයතිය අනුව හම ්මූපකාර ්වරතිවල ශපොලී 

ආොයබන රඳවා ග්නීශබන බේශෙධයෙ නිෙහ් ිකර ඇති 
බව පිළිගධයශධයෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ආ)  (i)  ඉහත කරුණු ශහේතුශවධය ්මුපකාර ්වරතිවලට 
වි ාල වාස ්හගත තත්ත්වයක් ඇතිවූ බව 
පිළිගධයශධයෙ; 

 (ii)  කරුණු හශ්ේ ති සයදී 2017 අයව්ශයධය හම බදු 
නිෙහ් අශහෝස කර ඇති බව  ෙධයශධයෙ; 

 (iii)  ශමශ්ේ අශහෝස කරන ලෙ සයලුම පහසුකබන න්වත 
්මූපකාර ්වරතිවලට ලබා ශෙධයශධයෙ; 

 යධයනත් හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ඇ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

 
மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப அலுவல்கள் அமைச்ெமரக் 

மகட்ட வினொ:  

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டின் 22ஆம் இலக்க உண்ைொட் 

டரெிமற (திருத்த) ெட்டத்தின் மூலம் திருத்தப் 

பட்டவொறொன 2006ஆம் ஆண்டின் 10ஆம் 

இலக்க உண்ைொட்டரெிமற ெட்டத்தின் 7(25) 

பிொிவுக்கு அமைய 1972ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் 

இலக்க கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் ெட்டத்தின் கீழ் 

அல்லது ஏமதனுதைொரு ைொகொை ெமப நியதிச் 

ெட்டத்தின் கீழ் பதிவு தெய்யப்படுகின்ற 

ஏமதனுதைொரு கூட்டுறவுச் ெங்கத்தின் இலொபம் 

ைற்றும் வருைொனம் 2011 ஏப்பிரல் 01ஆம் திகதி 

முதல் வருைொன வொியிலிருந்து விலக்களிக்கப் 

பட்டுள்ளததன்பமத அவர் ஏற்றுக்தகொள்கின் 

றொரொ என்பமதயும்; 

 (ii)  அதற்கு மைலதிகைொக, மைற்படி கூட்டுறவுச் 

ெங்கங் களின் வட்டி ைற்றும் பங்கிலொபங்களும் 

வருைொன வொியிலிருந்து விலக்களிக்கப் 

பட்டுள்ளமத அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (iii) இதற்கு மைலதிகைொக, உண்ைொட்டரெிமற 

ெட்டத்தின் 133(3)(அ) பிொிவுக்கு அமைய  

மைற்படி கூட்டுறவுச் ெங்கங்களின் வட்டி 

வருைொனம் தடுத்துமவத்தல் வொியிலிருந்தும் 

விலக்களிக்கப் பட்டுள்ளமத ஏற்றுக்தகொள்கின் 

றொரொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  (i) மைற்படி விடயங்கள் கொரைைொக கூட்டுறவுச் 

ெங்கங்களுக்கு தபரும் அனுகூலைொனததொரு 

நிமலமை ஏற்பட்டது என்பமத ஏற்றுக்தகொள் 

கின்றொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) இவ்வொறொன நிமலயில், 2017 வரவு 

தெலவுத்திட்டத்தின் மூலம் மைற்படி வொி விலக்கு 

இரத்துச் தெய்யப்பட்டுள்ளததன்பமத அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (iii) இவ்வொறு இரத்துச் தெய்யப்பட்டுள்ள ெகல 

வெதிகளும் ைீண்டும் கூட்டுறவுச் ெங்கங்களுக்கு 

வழங்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  இன்மறல், ஏன்? 

695 696 
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asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he accepts that the profits and the 

income of a certain co-operative societies 
that are registered in terms of Co-operative 
Societies Act, No.5 of 1972 or any other 
Provincial Council Statue, have been 
exempted  from income tax from 1st 
April, 2011 in terms of the Inland Revenue 

(Amendment) Act, No. 22 of 2011 as 

amended by the Section 7(25) of the 
Inland revenue Act, No. 10 of 2006? 

 (ii) in addition, is he aware that the interests and 

the dividends of the aforesaid co-operative 
societies have also been exempted from 
income tax; and 

 (iii) in addition, will he accept that the interest 

income of the aforesaid co-operative 
societies has been exempted from 
Withholding Tax in terms of Section 133 

(3) (a) of Inland Revenue Act? 
 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he accepts that aforesaid factors 

have been contributed favorably to the co-
operative societies; 

 (ii) despite aforementioned circumstances, 
whether he is aware that aforesaid tax 
exemption has been revoked by Budget 
2017; and 

 (iii) whether all the facilities, so revoked will be 

granted again to the co-operative societies? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මධයත්රීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා අෙ 

ඇවිල්ලා න්හ්. නමුත්, පිළිතුර ්භාවට හවලා තිශබනවා. මම 

ඔබතුමාට පිළිතුර ඉදිරිපත් කරධයන ෙ? 

 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමා පිළිතුර ඉදිරිපත් කරධයන.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාධයත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාතයතුමා ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා. 

(අ) (i) පිළිගනිවර.  

   2011 අාක 22 ෙරන ශේශීය ආොයබන ්ා ශ ෝධිත 
පනතිධය ්ාශ ෝධිත, 2006 අාක 10 ෙරන පනශත් 7
(ඌ) වගධයතිය රකාරව 2011.04.01 දින සට 1972 
අාක 05 ෙරන ්මූපකාර ්වරති පනත හා පපාත් 

රඥපප්තිය යටශත් ලියාපදිාචි කරන ලෙ යබන 
්මූපකාර ්වරතියක ලාභ ්හ ආොයබන බේශෙධය 
නිෙහ් ිශඅ. 

 (ii) පිළිගනිවර. 2006 අාක 10 ෙරන ශේශීය ආොයබන 
පනශත් 7(ඌ) වගධයතිය රකාරව ්මුපකාර ්වරති 
උපයනු ලබන සයලුම ආොයබන, හනබන ශපොලී හා 
ලාභාා ෙ ඇතුළුව සයලුම ආොයබන, ආොයබන 
බේශෙධය නිෙහ් ිශඅ. 

 (iii) පිළිගනිවර. 2008 අාක 09 ෙරන ්ාශ ෝධිත පනත 
මඟිධය, ්ාශ ෝධිත 2006 අාක 10 ෙරන ශේශීය 
ආොයබන පනශත් 133 (3) වගධයතිය රකාරව 1972 
අාක 05 ෙරන ්මූපකාර ්වරති පනත හා පපාත් 
්භා මඟිධය පනවා ඇති අොප රඥපප්ති යටශත් 
පනවා ඇති අොප ්මුපකාර ්වරති ශවනුශවධය 
ශගවනු ලබන ත්ධයපත් ශපොලී ආොයම මත අය 
ශකශරන රඳවා ග්නීශබන බේශෙධය නිෙහ් ිශඅ. 

(ආ) (i) පිළිගනිවර. 

 (ii) න්ත. 

  2011 අාක 22 ෙරන ශේශීය ආොයබන (්ාශ ෝසන) 
පනතිධය ්ාශ ෝධිත 2006 අාක 10 ෙරන ශේශීය 
ආොයබන පනශත් 7(ඌ) වගධයතිය යටශත් ලබා දී 
ඇති ආොයබන බදු ්හන 2017 අය ව්ය ශල්ඛ්නය 
මඟිධය අශහෝස කර න්ත. 

 (iii) ඉහත ්ඳහධය බදු පහසුකබන 2017 අය ව්ය 
ශයෝජනා මඟිධය අශහෝස කර ශනොම්ති නි්ා ශමම 
ර නිය අොප ශනොශඅ. 

(ඇ) ප්න ශනොනඟී. 

අතුරු ර ින තිශබනවා නබන, ගරු ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් 

කරධයන පුළුවධය.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වාසුශේව නානායක්කාර ම්තිතුමා, පපමුව්නි අතුරු 

ර ිනය අහධයන. 
 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පපමුව්නි අතුරු ර ිනය 

ශමශ්ේයි. 

මම ශබන ර ිනය ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය අශප් ්මුපකාර 

්වරති විසධය මට ලබා දුධය උපශේි අනුවයි. ඒ අනුව, ඔවුධයට ලබා 

දී තිබුණු බදු නිෙහශ්ේ වාසය 2017ධය ප්ිශ්ේ අහිවර ශවලා 

තිශබනවා කියලා ඔවුධය තමයි අපට කියා සටිධයශධය. ඒ නි්ායි ශබන 

ර ිනය අහලා තිශබධයශධය.  

ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, ''ඒ ලබා දී තිබුණු බදු නිෙහ්ි කිරීබන 

කිසවක් අශහෝස කර න්ත.'' කියලා. ඔබතුමාශේ ශබන රකා ය 

අනුව, තිබුණු රැඳවුබන බේෙ ඇතුළුව සයලු ආොයබනවලට තිබුණු 

නිෙහ්   -ශබන සයලු බදු නිෙහ්- ඒ ශල්ම පවතිනවාය කියලාෙ 

ඔබතුමා කියධයශධය?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෂය භාර ඇමතිතුමා හවා ඇති 

පිළිතුරට අනුව තමයි මට ශබන ්ඳහා පිළිතුරු ශෙධයන පුළුවධය 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

වධයශධය; ඒ පිළිතුර තමයි මම ලබා දුධයශධය. තවදුරටත් ප්හ්දිලි 

කිරීබන අව ය නබන අපි ලබා ශෙධයනබන. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හතුමාට ප්හ්දිලි කිරීමක් ලබා ශෙධයන. 

ශෙවන අතුරු ර ිනය, ගරු මධයත්රීතුමා. 

 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවන අතුරු ර ිනය ශමයයි. 

්මුපකාර ්වරතිවලට ශවශපඳ ශපොශපේ තරගකාරීව ප්වතීම 

්ඳහා වුවමනා කරන ්ානුබලග්ධයවීබන ව ශයධය බදු නිෙහ් 

ප්ත්ශතධය කුමන පියවරක් අරශගන තිශබනවාෙ? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ර ිනයත් අපි ඇමතිතුමාට ශයොමු කරලා ප්හ්දිලි කිරීමක් 

කරධයන පුළුවධය. විශ ේෂශයධය, ්මුපකාර දිරිමත් කරන විධි ග්න 

ක් සනට් මණ්ඩලයත් නිරධයතරශයධයම ශබන ෙව්ිවල ්ාකා ඡා 

කරලා තිශබනවා.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ්ිතුතියි. හම පිළිතුරු ලබා ශෙධයන. 

ර ින අාක 10-1593/'17-(2), ගරු අශ ෝක ප්රියධයත මහතා - 
[්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

ර ින අාක 11-1602/'17-(2), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශ්ේන 

මහතා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 
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බසනනාහිර පළාත ුරළ විුපලි බලාගාරවලින් ඇති වන 

වායු විනමෝචනය :පරිසරය  බලපෑම 
மைல் ைொகொை ைின்னுற்பத்தி நிமலயங்களிலிருந்து 

வொயுக்கள் தவளிமயற்றம்:சுற்றொடல் பொதிப்பு 
EMISSION OF GAS FROM POWER PLANTS IN WESTERN 

PROVINCE:  ENVIRONMENTAL IMPACT 
    

 1604/’17 
12.ගරු (මහාචාර්ය  ආශු මාරසිංහ මහතා 

(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති අමාතයතුමාශගධය ඇසූ 

ර ිනය - (2):  

(අ)        (i)  බ්නිාහිර පපාත තුප පිහිටා ඇති ලාකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ්්පයීම ්ඳහා විදුලිය උත්පාෙනය 
කරනු ලබන විදුලි බලාගාර කවශර්ෙ; 

            (ii)  හම හක් හක්  බලාගාරශේ විදුලි උත්පාෙන 
සාරිතාව, ශවධය ශවධය ව ශයධය ශකොපමණෙ; 

 (iii)  හම හක් හක් බලාගාරශයධය විශමෝචනය වන 
පරි්රයට හානිකර වායු පිළිබඳ තක්ශ්ේරුවක් කර 
තිශබ්ෙ; 

 (iv) පරි්ර හිතකාමී ක්රමශඅෙ භාවිත කිරීම මඟිධය 
ශකොපඹ නගරය ඇතුළු බ්නිාහිර පපාතට විදුලිය 
ලබා දීමට පියවර ගධයශධයෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 

(ආ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

 
ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி அமைச்ெமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  மைல் ைொகொைத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள, 

இலங்மக ைின்ெொர ெமபக்கு விநிமயொகிப்பதற் 

தகன ைின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் ைின்னுற் 

பத்தி நிமலயங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி ஒவ்தவொரு ைின்னுற்பத்தி நிமலயத் 

தினதும் உற்பத்தி தகொள்ளளவு தனித்தனிமய 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii)  மைற்படி ஒவ்தவொரு ைின்னுற்பத்தி நிமலயத் 

திலிருந்தும் தவளிமயற்றப்படும் சுற்றொடமல 

பொதிக்கும் வொயுக்கள் பற்றி ைதிப்பீதடொன்று மைற் 

தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) சுற்றொடல் மநயம்ைிக்க முமறமைமயப் பயன் 

படுத்துவதன் மூலம் தகொழும்பு நகரம் உள்ளிட்ட 

மைல் ைொகொைத்திற்கு ைின்ெொரத்மத தபற்றுக் 

தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக மைற் தகொள்வொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the power plants situated in the Western 

Province, which generate electricity to be 
provided to the Ceylon Electricity Board ; 

 (ii)  the electricity generating capacity of each of 

the aforesaid power plants, separately; 

 (iii)  whether an assessment has been done  in 
regard to the gases which are injurious to 
the environment, emanating from each of 
the   aforesaid  power plants; 

 (iv)  whether steps will be taken to provide 

electricity to the Western Province 
including the city of Colombo using 
environment-friendly methodologies? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා (විුපලිබල හා ුලනර්ජනී ය 
බලශ්ක්ති නිනයෝජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி பிரதி அமைச்ெர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට උත්තර ශෙනවා.  

(අ) (i) බ්නිාහිර පපාත තුප තාප විදුලි බලාගාරත්, 
පුනර්ජනනීය බල ක්ති බලාගාර කිහිපයකුත් 
පිහිටා තිශබනවා. ඒවා පහත පරිදි ශඅ. 
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[ගරු  ගයධයත කරුණාතිලක  මහතා] 
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     ්පුග්කිධයෙ විදුලි බලාගාරය 

    ක්ලණිති්ි්  විදුලි බලාගාරය 

    ක්ලණිති්ි්  ්ායුක්ත චක්රිය විදුලි බලාගාරය 

    වරාය තුප පිහිටා ඇති බත්තල විදුලි බලාගාරය 

    ශ්ොජිට්් ික්ලණිති්ි්  (පුේ.) ්මාගම  

    ඒෂියා පවර් (පුේ.) ්මාගම 

    ශව්ටි් ශකෝ්ටි් (පුේ.) ්මාගම 

  බ්නිාහිර පපාත තුප පිහිටා ඇති පුේගලික අා යට 
අයත් ජල විදුලිය උත්පාෙනය කරනු ලබන කුඩා 
පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර පහත පරිදි ශඅ. 

    සුපර්බා හයිශරො (පුේ.) ්මාගම 

    විභාවි හයිශරො (පුේ.) ්මාගම 

    හුල්කිරිශෙොප හයිශරො පවර් (පුේ.) ්මාගම 

    ශක්.හබන.ආර්.අයි.හ්.ිහබන.ජී.ඇශ්ට් (පුේ.) 
 ්මාගම 

    දික්කධයෙ ප්ලාධයශට්ෂධය් ි(පුේ.) ්මාගම 
    

 (ii)   

 

ගරු කථානායකතුමනි, ව්ෙගත්ම ර ිනය පරි්ර ූපෂණය 

පිළිබඳව අ්ා තිශබන ර ිනයයි. ඒ ්බනබධයසව ශබොශහෝ 

ශෙශනකුශේ අවසානය  ශයොමු ශවලා න්හ්. නමුත් විදුලිබල 

ක්ශෂේත්රය හා ්බනබධයස කාරණාවලදී බ්ිනාහිර පපාත තුප ඉතාම 

බරපතප පරි්ර ූපෂණයක් සදු ශවනවා. ගරු මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

ඉතා ව්ෙගත්ම ර ිනයක් තමයි අ්ා තිශබධයශධය.  ශබන පිළිබඳව 

තක්ශ්ේරුවක් කර තිශබ්ෙ, කියලා අ්ා තිශබනවා. 

 

 (iii) ඔඅ. ්ෑම බලාගාරයක්ම පරි්ර ආරක්ෂණ 
්හතිකය හශ්ේ ශනොම්ති නබන පරි්ර අනුමතිය 
ලබා ග්නීශබනදී හම බලාගාරශේ විදුලි ජනනය 
තුළිධය විශමෝචනය වන පරි්රයට හානිකර වායු 
පිළිබඳව තක්ශ්ේරුවක් කරනු ල්ශබ්. හශමධයම හම 

   බලාගාරය  විදුලි උත්පාෙන 

සාරිතාව (ශමගා 

ශවොට්) 

01 ්පුග්ිකධයෙ විදුලි බලාගාරය 160 

02 ක්ලණිති්ි් විදුලි බලාගාරය 195 

03 ක්ලණිති්ි් ්ායුක්ත චක්රිය විදුලි බලාගාර 165 

04 වරාය තුපපිහිටා ඇති බත්තල විදුලි බලාගාරය   60 

05 ශ්ොජිට්්ි ක්ලණිති්ි්  (පුේ.) ්මාගම 163.150 

06 ඒෂියා පවර් (පුේ.) ්මාගම   51 

07 ශව්ිට් ශකෝ්ිට් (පුේ.) ්මාගම 270 

08 සුපර්බා හයිශරො (පුේ.) ්මාගම 0.500 

09 විභාවි හයිශරො (පුේ.) ්මාගම 0.990 

10 හුල්කිරිශෙොප හයිශරො පවර් (පුේ.) ්මාගම 0.750 

11 ශක්.හබන.ආර්.අයි.හ්.ිහබන.ජී. ඇශ්ට් (පුේ.) 

්මාගම 

    4 

12 දික්කධයෙ ප්ලාධයශට්ෂධය්ි (පුේ.) ්මාගම 0.080 

වායු පරි්රයට විශමෝචනය වීම පාලනය කිරීම 
පිළිබඳව මසයම පරි්ර අධිකාරිශේ නියමයධයට 
අනුව අව ය ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය. හශමධයම, 
ශමශ්ේ විදුලි ජනනශේදී නිෙහ් ිවන අහිතකර වායු 
පිළිබඳව නියවරත කාල වකවානුවල මසයම පරි්ර 
අධිකාරිය ඇගයීබන කප යුතුය.  

බලපත්ර ලබා ගත් දිනයධය පහත ේක්ශවනවා. 

 

 
 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ශමම බලපත්ර සයල්ලම අලුත් කර 

තිශබනවා. ඇත්තව ශයධයම මම ශ්ොයා බ්ලුවා, ශබන වි ාල 

බලාගාරවල බලපත්ර අලුත් කරලා තිශබනවාෙ කියලා. ඒ හ්ම 

බලාගාරයක්ම බලපත්ර අලුත් කර තිශබනවා. බලාගාර තුනක 

පමණක් ශබන ව්රට බලපත්ර අලුත් කරලා න්හ්. ඒක ර ිනයක්. 

ශබන ව්ර ්ඳහා බලපත්ර යාවත්කාලීන කිරීමට අව ය උපශේි අප 

ලබා දීලා තිශබනවා.  

 (iv) පරි්ර හිතකාමී ක්රමශඅෙ භාවිත කරලා ශකොපඹ 
නගරය ඇතුළු බ්නිාහිර පපාතට විදුලිය ලබා 
දීමට පියවර ගධයශධයෙ, කියලා ගරු මධයත්රීතුමා 
අ්ා තිශබනවා. ඒකත් ව්ෙගත්ම ර නියක්. අපි 
බ්නිාහිර පපාත මහා නගරයක් -megapolis 
හකක්- විධියට ්ාවර්සනය කරනවා නබන, පරි්රය 
ආරක්ෂා කිරීම ඉතාම ව්ෙගත් ශවනවා.  

  ේනට තිශබන ඩී්ල් ්හ heavy fuel බලාගාර 
LNGවලට පරිවර්තනය කරලා, ඉදිරිශේදී 
්විාභාවික වායු බලාගාර ඉදිකිරීම මඟිධය විදුලිය 
උත්පාෙනය කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වාශේම 
සූර්ය බලය පිළිබඳව වි ාල වගකීමකීධය කටයුතු 
කරලා සූර්යබල ්ාග්රාමය හරහා ව්ිවපුර විදුලිය 
ජනනය කිරීමට කටයුතු කරනවා.   

(ආ)  අොප ශනොශඅ.  

බලාගාරනේ නම මුල්වර  

පරිසර 

ආරක්ෂණ 

බලපත්රය 

ලබා ගත් 

වර්ෂය 

ඉන්පුදව 

වාර්ෂිකව 

ඉහත 

බලපත්රය 

අලුත් කර 

තිනේද 

යන්න 

අවසන්වර  

එම බලපත්රය 

අලුත් කළ 

වර්ෂය 

්පුග්ිකධයෙ විදුලි 

බලාගාරය 

 1993  ඔඅ  2016 

ක්ලණිති්ි් 

විදුලි බලාගාරය 

 2010  ඔඅ  2017 

ක්ලණිති්ි් 

්ායුක්ත චක්රිය 

විදුලි බලාගාරය 

 2007  ඔඅ  2016 

බත්තල විදුලි 

බලාගාරය 

2015 ඔඅ 2016 

ශ්ොජිට්්ි 

ක්ලණිති්ි් 

(පුේ.) ්මාගම 

 2003  ඔඅ  2017 

ඒෂියා පවර් (පුේ.) 

්මාගම 

1998 ඔඅ 2017 

ශව්ිට් ශකෝ්ිට් 

(පුේ.) ්මාගම 

 2009  ඔඅ  2017 

701 702 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු (මහාචාර්ය  ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පපමුව්නි අතුරු ර ිනය 

අහධයශධය බ්ිනාහිර පපාශත් ක්රියාත්මක වන ශව්ිට් ශකෝ්ිට් 
බලාගාරය ්බනබධයසශයනුයි. ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ශබන 
බලාගාරය ක්රියාත්මක කිරීශබනදී අොප වන ිවවිසුශබන -power 
purchase agreement- වගධයතියක් තිශබනවා, දතාක්ෂණික 
ක්රමශඅෙයධය න්වත ගණනය කිරීබන කර බලා ්ාශ ෝසනය කප 
යුතුයද කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලශේම 
නිලසාරිධය කියන විධියට ඒ ්ාශ ෝසනය ශනොකිරීම තුප 
වර්ෂයකට රුපියල් වරලියන 2,000ක-  සලියන 2ක- පාඩුවක් 
ශවනවා. ඒ අනුව පසුිවය අවුරුදු හතරට ඒ රමාණය ගණනය 
කපාම, ශබන ගණනය කිරීබන න්වත ්ාශ ෝසනය  ශනොකිරීශමධය 
රුපියල්  සලියන 8ක විතර පාඩුවක් ශවලා තිශබනවා. ශබන ග්න 
ශ්ොයා බලධයන, ප්හ්දිලි කිරීබන කරධයන විදුලි බලය පිළිබඳව 
්ාකා ඡා කරන ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාශඅදී අප ඉල්ලීමක් 
කපා. නමුත් ශබන ්ාශ ෝසනය කාර්යය කප යුතු විදුලිබල 
මණ්ඩලශේ නිලසාරි මහත්වරු හය කරධයශධය න්හ්. ශබන 
්බනබධයසව ඉදිරිශේදී ඔබතුමා ගධයනා ක්රියාමාර්ග ශමොනවාෙ? හය 
කිරීම ්ඳහා ශබන power purchase agreement හක 
අනිවාර්යශයධයම ්ාශ ෝසනය කප යුතු ශවනවා, ගරු නිශයෝජය 
ඇමතිතුමනි. 

 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන විදුලි බලය වරලදී ග්නීම පිළිබඳව, හහි 

වරල පිළිබඳව මුලිධය හකඟතාවකට ඇවිත්, විදුලි බලය උත්පාෙනය 
කිරීශබන හම ක්රියාොමය ව්රක් තුප න්වත තක්ශ්ේරු කරලා වරලදී 
ග්නීශබන ඒකකයක වරල න්වත ්ලකා බලන බවට හකඟතාවක් 
තිශබනවා. ඔබතුමා නිව්රදියි. ඒක ඉතා බරපතප කාරණයක්. 
ශමොකෙ, ශබන වරල ගණනය කිරීම පිළිබඳව කලිධය අපට අත්ේකීමක් 
තිබුශණ් න්හ්.  

හම නි්ා තමයි හශහම කරලා තිශබධයශධය. ඉධය ප්ිශ්ේ ශබන 
ර ිනය දිිවධය දිගටම මතු ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව ශබන පිළිබඳව 
විශ ේෂ කවරටුවකුත් පත් කරලා තිශබනවා. ඒ කවරටුව හරහා ඇති වූ 
ර ිනය තමයි, ශව්ිට් ශකෝ්ිට් බලාගාරය විසධය ලබා දුධය 
ෙත්තයධය හශල්ම පිළිග්නීමට විදුලිබල මණ්ඩලය ක්ම්ති 
ශනොවීම. ඒ අනුව ශව්ිට් ශකෝ්ිට් බලාගාරය විසධය ලබා දුධය 
ෙත්තයධයහි ්තයතාව පරීක්ෂා කිරීමට පරීක්ෂණයක්  කිරීමට 
කටයුතු කිරීමට නියවරතව තිශබනවා. හ්බ්යි, ශමය ශබොශහෝ රමාෙ 
ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමා ශවනම ර ිනයකුත් ශබන ග්න අ්ා 
තිශබනවා. මා ඔබතුමාට ඉතාමත්ම නි ිචිතව ශබනකට පිළිතුරු 
ශෙධයනබන. ශබන ්බනබධයසශයධය ේනට රැ්ිවීබන තුනක් පමණ මශේ 
රසානත්වශයනුත් පවත්වා මා අවවාෙ කපා, කිවනවරධය ශබන 
තත්ත්වය යථාවත් කප යුතුයි කියලා. ඒ වාශේම යබන ශහයකිධය 
ශව්ිට් ශකෝ්ිට් බලාගාරය අයුතු ශල් ව්ිවපුර මුෙල් ලබා ශගන 
තිශබනවා නබන, ඒ මුෙල් විදුලිබල මණ්ඩලයට ආපසු ල් සය යුතු 
වනවා. නමුත්, නිස ගණනයක් කරධයන පුළුවධයකමක් න්හ්, තවම  
කියලා කියන, ඒ කියධයශධය විදුලි ඒකකයකිධය ජනනය කරධයනා 
වූ ්තය විදුලිබල රමාණය ශකොපමණෙ කියන කාරණය බලධයන 
ඕනෑ. ඒ හා බ්ඳුණු heat rate වශේ තවත් ්ාසක ගණනාවක් 
තිශබනවා. ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒවා පිළිබඳව නිස තාක්ෂණික 
ඇග්යීමක් කිරීශමධය පසුවයි ඒක කරධයන පුළුවධය වධයශධය. 
නමුත්, මා ඔබතුමාට ශපොශරොධයදු වනවා, ඔබතුමා අ්ා තිශබන 
නි ිචිත ර ිනයට උත්තර ශෙනශකොට ්වි්ිතරව ඒ හකිධය හක 
පිළිබඳව පිළිතුරු ශෙධයන. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ගරු මධයත්රීතුමනි, ශෙශවනි අතුරු ර ිනය අහනවාෙ? 

ගරු (මහාචාර්ය  ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශෙශවනි අතුරු ර ිනය අහනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

විශ ේෂශයධය අෙ අපි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්තිය පිළිබඳ 

අනුකාරක ්භාශඅ වාර්තාව පාර්ලිශබනධයතුවට ඉදිරිපත් කපා. අපි 

අවුරුේෙක් ති්ිශ්ේ ශබන  කාරණය ග්න වාෙ විවාෙ කපා. ඒ අනුව 

ද2018-2037 විදුලිබල උත්පාෙනය පුළුල්කිරීශබන දීර්ඝ කාලීන 

්්ල්ිම පිළිබඳ වාර්තාවද අපි ඉදිරිපත් කපා. ශබන ්්ලසුශබනදී 

රසාන ව ශයධය අපි කථා කරනවා, LNG විදුලි බලාගාර ග්න. ශබන 

LNG විදුලි බලාගාර ග්න කථා කරන ශකොට රසානම බලාගාර 

තුනක් හ්ටියට රාජයයධය ශෙකක් අතශර් ඇතිවන ිවවිසුබන අනුව 

ඉදිවන විදුලි බලාගාර හඳුධයවධයන පුළුවධය. ඒවා ශබොශහොමයක් 

ඉදිවධයශධය බ්ිනාහිර පපාත තුපයි.  

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, මා ඔබතුමාශේ අවසානය ශයොමු 

කරවනවා, අප ශබන බලාගාර නිස කාලයට හ්දුශඅ න්ත්නබන 

අනාගතශේ විදුලිබල අර්බුෙයක් ඇති වනවා කියන කාරණය 

ශකශරහි. ඒ ්ඳහා නිස ක්රියා මාර්ග ගත යුතු වනවා. ගරු 

අමාතයතුමනි, මා ඔබතුමාශගධය අහන ර ිනය, විදුලි බලාගාර, 

විශ ේෂශයධය LNG බලාගාර ්ෑදීම ්ඳහා ේනට ශගන තිශබන 

ක්රියා මාර්ග ශමොනවාෙ කියන හකයි.   
 

 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

බ්ිනාහිර පපාශත් ශකොපඹ නගරය ආ්ධයනශේ 

ශකරවලපිටිශේ ශමගාශවොට් 300ක සාරිතාශවධය යුතු LNG 

බලාගාරයක් ්ෑදීමට විවිත ශටධයඩර් ක්ඳවීමක් කපා. ඒ ශටධයඩර් 

කාර්ය පටිපාටිශේ අව්ාන අදියරට අපි ඇවිත් ඉධයනවා. ඒ 

කටයුත්ත අව්ධය වූ වහාම ඉදි කිරීබන පටධය ගධයන පුළුවධය.ඇත්ත 

ව ශයධයම ශබන ශමගාශවොට් 300 බලාගාරය තමයි 

ශනොශරොා ශචෝශල් බලාගාරශයධය පසුව ශබන රශට් ඉදි වන 

වි ාලතම බලාගාරය. ඒ වාශේම තවත් බලාගාර කීපයක් විදුලිබල 

මණ්ඩලය ්හ ශවනත් විශේශීය ්මාගබන අතර හවුල් වයාපාර 

විධියට ආරබනභ කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුතුත් 

ශකරීශගන යනවා. නමුත් ඔබතුමා නිව්රැදිව ්ඳහධය කප 

ආකාරයටම, ගල් අඟුරුවලට දිය යුතු රමුඛ්ත්වශේ රමාණය 

ශකොපමණෙ, LNG ්ඳහා වූ රමුඛ්ත්වය ශකොපමණෙ, පුනර්ජනනීය 

බල ක්තිය හා ්බනබධයස රමුඛ්ත්වය ශකොපමණෙ කියන කාරණා 

ග්න ඒ විෂයය පිළිබඳ විශ ේෂඥපයධය අතර, ඒ වාශේම ඒ පිළිබඳ 

වග කිව යුතු බලසාරිධය අතර වි ාල මත ශබදීබන තිබුණා. ගරු 

මධයත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාට ්ිතුතිවධයත ශවනවා, පාර්ලිශබනධයතුශඅ 

අොප ආාශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාව හරහා යබන ආකාරයක 

හකඟතාවකට ඒමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ක් සනට් මණ්ඩලය 

දිගු කාලීන ජනන ්්ල්්ිම අනුමත කප වහාම හහි ඉතිරි කටයුතු 

ෙ ශඅගශයධය කරධයන අපට හ්කියාව ල්ශබනවා. ගරු 

මධයත්රීතුමනි, ඒ ම්දිහත් වීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම 

්ිතුතියි.  
 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමාශගධය-  

 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ේධය අතුරු ර ින ශෙක අ්ා අව්ානයි.  
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමා ක්ම්ති 

නබන මට ශකටි ප්හ්දිලි කරවාග්නීමක් කරගධයන ඉඩ ශෙධයන. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ශමතුමා ප්හ්දිලි කිරීමක් 

කරවාගධයන අහනවා. ේධය අතුරු ර ින ශෙක අ්ා අව්ානයි.  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි,- 
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, හතුමාට mike හක ශෙධයන. මට 

ඇශහධයශධය න්හ්.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මධයත්රීතුමා. අපට කාලය ශගොඩාක් 

වටිනවා. [බාසා කිරීමක්] හතුමාට mike හක ශෙධයන.  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථානායකතුමනි, බල ක්තිවලට ශයොමු විය යුතුයි 

කියලා අශප්ක්ෂා කරන හක ්බනබධයසශයධය ග්ටලුවක් න්හ්. 

අශප් රශට් උණුදිය උල්පත්වලිධය මතුවන තාපශයධය වි ාල 

විදුලිබලයක් නිෂිපාෙනය කරලා, රටට විදුලිය ලබා ශෙධයන පුළුවධය 

කියලා Facebook  හශක් තිබුණා. ශමධයන ශබන ්බනබධයසශයධය 

පරීක්ෂණ කරලා ඒ පරීක්ෂණය ්බනබධයස ශතොරතුරු දුධයනාට 

ප්ිශ්ේදී, ඒ පරීක්ෂණය ්බනබධයස ශතොරතුරු දීපු අයට ෙක්වපු 

රතිචාරයත් හක්ක ඒ අය ශලොකු කබනපනයකට පත් ශවලා 

ෙරුවනුත් හක්ක රට අතහ්ර යනවා කියන කාරණය 

්බනබධයසශයධය Facebook  හශක් ්ඳහධය ශවලා තිබුණා. ගරු 

නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ශබන ්බනබධයසශයධය  ශමොනවා 

හරි ශෙයක් කියධයන පුළුවධයකමක් තිශබනවාෙ?  
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන රශට් පුනර්ජනනීය බල ක්තිශයධය 
විදුලිය උත්පාෙනය කරධයන පුළුවධය ශකශනක් ඉධයනවා නබන, -
විශ ේෂශයධයම ඔය කියන භූ තාප  ක්තිශයධය- ඒ දුක්ග්නවිල්ල 
මට කියධයන පුළුවධය. හ්බ්යි, මට දුක්ග්නවිල්ල ශනොකියපු 
ශකශනක් Facebook  හශක් ොලා ව්ඩක් න්හ්. ෙව් ි 365 
පුරාවටම මම පූර්ණකාලීනවයි ශබන නිශයෝජය ඇමති ුරරය 
ෙරධයශධය. හම නි්ා හව්නි දුක්ග්නවිල්ලක් තිශබනවා නබන, මට 
ඇවිල්ලා කියධයන. රුපියල් 23.10ට විදුලිය වරලදී ග්නීමට පුළුවධය. 
ඒ වාශේම ඉඩබන අව ය නබන ඉඩබන ශෙධයන පුළුවධය. යථාර්ථවාදී 
රාශයෝිවක ඉාජිශධයරු ශිල්පය අනුව ග්පශපන ්්ල්්ිමක් 
තිශබනවා නබන, ඕනෑ ශකශනකුට බලපත්ර ලබා දීලා කටයුතු 
කරධයන පුළුවධයකම තිශබනවා. අපි ශටධයඩර් පටිපාටියට යධයශධය, 
සුපා ්හ සූර්ය බලය පෙනබන කරශගන පමණයි. Facebook  හශක් 
ොලා ර ින වි්ඳධයන බ්හ්. හතුමාට කියධයන ශහට ඇවිල්ලා මාව 
හමුශවධයන කියලා, ර ිනය වි්ඳලා ශෙධයන.  

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මධයත්රීතුමා, හතුමා තවම ශබන රශට් ඉධයනවා ශධයෙ? රට 
අතහ්රලා ිවශේ න්හ් ශධය? 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඉධයනවා. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ්ිතුතියි.  

ර ින අාක 13-1793/'17-(1), ගරු හබන.හා .හබන. ්ල්මාධය 

මහතා. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எச்.எம். ெல்ைொன்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම හම ර ිනය අහනවා.  
 

ගරු වජිර අනේවර්ධාන මහතා (සනවන්ධශ් ක යුුර 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  வஜிர அமபவர்தன - உள்நொட்டலுவல்கள் 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හම ර ිනයට පිළිතුර දීම ්ඳහා 

්ති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සටිනවා.  
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ින අාක 14-1856/'17-(1), ගරු හ්ි.හබන.මරික්කාර් මහතා. -  
[්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

ර ින අාක 15 - 1954/'17-(1), ගරු කනක ශහේරත් මහතා. -  
[්භා ගර්භය තුප න්ත.] 

ේධය ශෙවන වටය. 

 
ී ති විනරෝධී නලස රඳවානගන සිටින අලි පැ වුන්: 

විගණන විමුදම් වාර්තාව  
ெட்டவிமரொதைொக மவத்திருக்கும் 

யொமனக்குட்டிகள்:கைக்கொய்வு விெொரமை 

அறிக்மக 
ELEPHANT CALVES IN ILLEGAL POSSESSION: AUDIT QUERY 

REPORT 

      
    136/’15 

 

1.  ගරු නේ. සී. අලවුරවල මහතා (ගරු ුද්ධධික පතිරණ 

මහතා නවනුව   
(ைொண்புைிகு மஜ.ெீ. அலவத்துவல - ைொண்புைிகு புத்திக 

பதிரை ெொர்பொக) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
තිර්ර ්ාවර්සන හා වනජීවී අමාතයතුමාශගධය ඇසූ             

ර ිනය-(1): 

705 706 



පාර්ලිශබනධයතුව 

(අ) (i) වනාධයතරවලිධය අල්ලා නීති විශරෝධී ශල් ලඟ 
රඳවාශගන සටින හා 2009 ව්ශරධය පසුව වයාජ 
ශල් ශල්ඛ්න ්ක් ි කර ලියා පදිාචි කප අලි 
ප්ටවුධය පිළිබඳව පරික්ෂා කර ්ක් ිකප විගණන 
විමසුබන වාර්තාව 2014.07.22 දින හවකට වනජීවී 
්බනපත් ්ාරක්ෂණ අමාතයාා ශේ ශල්කබන ශවත 
ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්; 

 (ii)  හම වාර්තාවට අොපව ගධයනා ක්රියාමාර්ග 
්බනබධයසව දින 14ක් ඇතුපත ේධයවිය යුතුව තිබූ 
බවත්; 

 (iii)  දින 14ක් පිරීමට ශපර හම වාර්තාව ්්කසූ 
නිශයෝජය විගණකාධිපති ඒ.හා .හබන.හල් අඹධයවල 
මහතා හම කාර්යශයධය ඉවත් කරන ලෙ බවත්; 

 හතුමා ෙධයශධයෙ? 

(ආ) (i)  හම වාර්තාවට අනුව, අලි ප්ටවුධය ජාවාරම පිළිබඳ 
ශචෝෙනා ල්බූ පුේගලයධයශේ නබන, ලිපින, 
දුරකථන අාක හා තනතුරු යන ශතොරතුරු 
කවශර්ෙ; 

 (ii)  ශමම පුේගලයධයට හශරහිව ගත් ක්රියාමාර්ග 
කවශර්ෙ; 

 (iii)  හම ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව විගණකාධිපති 
ශෙපාර්තශබනධයතුවට ේනුබන දී තිශබ්ෙ; 

 (iv)  හශ්ේ නබන, හම දිනය කවශර්ෙ; 

 (v)  අොප වාර්තාව ඉදිරිපත් කරධයශධයෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ඇ)    ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

        
வலுவொதொர அபிவிருத்தி ைற்றும் வனெீவரொெிகள் 

அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ:  

(அ)  (i)  கொடுகளிலிருந்து பிடித்து ெட்டத்துக்கு முரைொக 

மவத்துக்தகொண்டுள்ள ைற்றும் 2009ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர் மபொலியொன ஆவைங்கமள 

தயொொித்து பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ள யொமனக் 

குட்டிகள் ததொடர்பில் விெொரமை தெய்து, 

தயொொிக்கப்பட்ட கைக்கொய்வு விெொரமை 

அறிக்மக 2014.07.22ஆம் திகதி அப்மபொமதய 

வனெீவரொெிகள் வளப் மபணுமக அமைச்ெின் 

தெயலொளொிடத்தில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி அறிக்மக ததொடர்பில் எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்மககள் குறித்து 14 நொட்களுக்குள் 

அறிவிக்க மவண்டியிருந்தது என்பமதயும்; 

 (iii) 14 நொட்கள் பூர்த்தியொவதற்கு முன்னர், மைற்படி 

அறிக்மகமயத் தயொொித்த பிரதி கைக்கொய்வொளர் 

தமலமை அதிபதி திரு. ஏ.எச்.எம்.எல். 

அம்பன்வல அப்பைியிலிருந்து அகற்றப்பட்டொர் 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ)  (i) மைற்படி அறிக்மகயின் பிரகொரம் யொமனக் 

குட்டிகளின் கடத்தல் ததொடர்பில் குற்றஞ்ெொட் 

டப்பட்டுள்ள ஆட்களின் தபயர், முகவொி, 

ததொமலமபெி இலக்கம் ைற்றும் பதவி ஆகிய 

தகவல்கமள ெமபயில் ெைர்ப்பிப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி ஆட்களுக்கு எதிரொக எடுக்கப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) மைற்படி நடவடிக்மககள் ததொடர்பில் கைக்கொய் 

வொளர் தமலமை அதிபதித் திமைக்களத்துக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv)  ஆதைனில், அத் திகதி யொது என்பமதயும்; 

 (v)  குறித்த அறிக்மகமய ெைர்ப்பிப்பொரொ என்ப 

மதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  இன்மறல், ஏன்?   

      
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  the audit query report prepared after 

examining about the elephant calves that 
are in illegal possession subsequent to 
being captured from the jungles and 
registered on forged documents after the 
year 2009, was presented on 22.07.2014 to 
the then Secretary to the Ministry of 
Wildlife Resources Conservation;    

 (ii)  the action to be taken with regard to the 

report should have been informed within 14 
days; and 

 (iii)  Deputy Auditor-General A.H.M.L. 

Ambanwela, who prepared the report, was 
removed from that duty before completion 
of 14 days? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the names, addresses, telephone numbers 

and the positions of persons accused of the 
elephant calf racket according to that 
report; 

 (ii)  the actions taken against those persons; 

 (iii)  whether the Auditor-General’s 
Department has been informed about the 
aforesaid actions; 

 (iv)  if so, the date; and 

 (v)  whether the relevant report will be 

presented? 

(c)  If not, why?   

 
ගරු ගාියණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera ) 

ගරු කථානායකතුමනි,  මා හම ර ිනයට පිළිතර සභාගත* 

කරනවා. 

707 708 

[ගරු  ශේ. සී. අලවතුවල  මහතා] 
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* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)   ඔඅ. 

 (ii)   ඔඅ. 

 (iii)  අොප ශනොශඅ. 

(ආ)  (i)  2014.07.22 දින්ති අාක ීමහබන/හල්/වජී/2013/විවි02 ෙරන 
විගණන විමසුශමහි ්ඳහධය අලි ප්ටවුධය රඳවා තබාශගන 
සීම පුේගලයධයශේ වි්තිර:-   

 

(ii)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (iii)   අොප ශනොශඅ. 

 (iv)  අොප ශනොශඅ. 

 (v)   අොප ශනොශඅ. 

(ඇ)  2014.07.22 දින්ති විගණන වරමසුම ්ඳහා 2014.09.30 දින පිළිතුරු 
්පයා ඇති අතර, ඉහත ්ඳහධය පුේගලයිධයට හශරහිව ගත් ක්රියාමාර්ග 
විගණකාධිපති ශෙපාර්තශබනධයතුව මඟිධය විමසීබන කර ශනොම්ත.  

 

ආරක්ෂක හමුදා පවරාගත් වලතාිළටිය කුඹුරු ඉඩම් : 

අයිතිකරුවන්  ලබාදීම 
பொதுகொப்புப் பமடயினர் சுவீகொித்த வளத்தொபிட்டி 

வயற்கொைிகள்: உொிமையொளர்களுக்குப் 

தபற்றுக்தகொடுத்தல் 
PADDY LANDS IN WALATHAPITIYA TAKEN OVER BY 

SECURITY FORCES : TRANSFER TO ORIGINAL OWNERS 
      

  1171/’16 
5.   ගරු (වවදය  නලින්ද ජයතිසනස මහතා 

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

අග්රාමාතයතුමා ්හ ජාතික රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය-(2):  
 

(අ)     (i)        2013 වර්ෂශේ අබනපාර දි්්ිරික්කශේ, ්මධයතුශර්හි 
ප්වති “ේයට කිරුප” රෙර් නය ්ඳහා ප්වරණි 
ආරාධිතයධයට ආරක්ෂාව ්්ලසීම ්හ වාහන 
නවතා ත්බීම පිණි් වලතාපිටිය රශේ වාසීධයශේ 
කුඹුරු ඉඩබන ආරක්ෂක හමුො විසධය තාවකාලිකව 
පවරාගත් බවත්; 

 (ii)  ශමම ඉඩබන පාවිා චි කිරීම ශවනුශවධය කිසදු 
ශගවීමක් සදුකර ශනොම්ති බවත්; 

 (iii)  ේනට හි්වි පවතින ශමම ඉඩබනවල වගා කිරීමට 
ඉඩබන අයිතිකරුවධය උත්්ාහ කපෙ, ඒ ්ඳහා හමුො 
නිලසාරිධය ඉඩ ලබා ශනොශෙන බවත්; 

709 710 

අලියාශේ 

ලියාපදිාචි 

අාකය 

රඳවාශගන 

සටි 

පුේගලයාශේ 

නම 

ලිපිනය දුරකථන 

අාකය 

තනතුර 

334 පී.ජී.තිළිණ 

්ශජෝත 

විල්්ධයට් 

ශනො.376/ 

ශගොිවගමුව, 

මහරගම. 

0757234234 වනජීවී 

්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබන

ධයතුශඅ 

ශල්ඛ්නවල 

්ඳහධයව 

න්ත. 

331 අජිත් 

ගාල්ලශේ 

ශනො.62/2, 

රාමනායක 

මාවත, 

ශහොකධයෙර 

0777660290 වනජීවී 

්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබන

ධයතුශඅ 

ශල්ඛ්නවල 

්ඳහධයව 

න්ත. 

358 අජිත් 

ගාල්ලශේ 

ශනො.62/2, 

රාමනායක 

මාවත, 

ශහෝකධයෙර. 

0777660290 වනජීවී 

්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබන

ධයතුශඅ 

ශල්ඛ්නවල 

්ඳහධයව 

න්ත. 

359 හ්ධයති 

චබනපිකා 

්මරශ ේ්කර 

කරුණාරත්

න 

ඕපාත 

වලඅව, 

ඕපාත,ගශධය

ශගොඩ 

0773838174 වනජීවී 

්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබන

ධයතුශඅ 

ශල්ඛ්නවල 

්ඳහධයව 

න්ත. 

අලියාශේ 

අාකය 
නම හශරහිව ගධයනා ලෙ 

ක්රියාමාර්ග 

334 පී.ජී. තිළින ්ශජෝත 

විල්්ධයට් 
ශකොපඹ රසාන මශහේ් ිත්රාත් 

අධිකරණශේ අාක බී 

23073/01/15 ෙරන නඩුව 

අනුව 2015.05.13 දින අලියා 

වනජීවී ්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබනධයතුව භාරයට 

ශගන පිධයනවල අලි 

අනාථාගාරශේ රඳවා ඇත. 

ගාශගොඩවිල මශහේ්ිත්රාත් 

අධිකර ණශේ අාක බී 

1912/16 ෙරන නඩුව යටශත් 

්්කකරුශවකු ශල් නබන කර 

ඇත. අධි ශචෝෙනා ේනට 

ශගොනු කර න්ත. 

331 අජිත් ගාල්ලශේ ශකොපඹ රසාන මශහේ් ිත්රාත් 

අධිකරණශේ අාක බී 

23073/01/15 ෙරන නඩුව 

අනුව 2016.03.08 දින අලියා 

වනජීවී ්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබනධයතුව භාරයට 

ශගන උඩවලව අලි රැඳවුබන 

මසය්ිථානශේ රඳවා ඇත. 

නඩුව විභාග ශවවරධය පවතී. 

358 අජිත් ගාල්ලශේ ශකොපඹ රසාන මශහේ් ිත්රාත් 

අධිකරණශේ අාක බී 

23073/01/15 ෙරන නඩුව 

අනුව 2015.12.02 දින අලියා 

වනජීවී ්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබනධයතුව භාරයට 

ශගන උඩවලව අලි රැඳවුබන 

මසය්ිථානශේ රඳවා ඇත. 

නඩුව විභාග ශවවරධය පවතී. 

359 හ්ධයති චබනපිකා 

්මරශ්ේකර 

කරුණාරත්න 

ශකොපඹ රසාන මශහේ් ිත්රාත් 

අධිකරණශේ අාක බී 

23073/01/15 ෙරන නඩුව 

අනුව 2015.12.02 දින අලියා 

වනජීවී ්ාරක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබනධයතුව භාරයට 

ශගන උඩවලව අලි රැඳවුබන 

මසය්ිථානශේ රඳවා ඇත. 

නඩුව විභාග ශවවරධය පවතී. 



පාර්ලිශබනධයතුව 

 (iv)  හම ඉඩබන, අයිතිකරුවධයට ලබාදීමට ශමශතක් 
කිසදු පියවරක් ශගන ශනොම්ති  බවත්; 

 හතුමා ෙධයශධයෙ? 

(ආ)  (i)  ශමම ඉඩබන යළි අයිතිකරුවධයට ලබා ශෙධයශධයෙ; 

 (ii)  හශ්ේ නබන, හම දිනය කවශර්ෙ; 
  

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ඇ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

 
பிரதை அமைச்ெரும் மதெிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்ெருைொனவமரக் மகட்ட 

வினொ:  

(அ)  (i)  2013ஆம் ஆண்டில் அம்பொமற ைொவட்டத்தின், 

ெம்ைொந்துமறயில் நமடதபற்ற "தயட்ட கிருல" 

கண்கொட்ெிக்கு வருமகதந்த விருந்தினர்களுக்கு 

பொதுகொப்பு நல்குவதற்கொகவும் வொகனங்கமளத் 

தொித்து மவப்பதற்கொகவும் வளத்தொபிட்டி பிரமதெ 

வொெிகளின் வயற்கொைிகமள பொதுகொப்புப் 

பமடயினர் தற்கொலிகைொக சுவீகொித்துக் 

தகொண்டொர்கள் என்பமதயும்; 

 (ii)  மைற்படி கொைிகமளப் பயன்படுத்தியமைக்கொக 

எந்தவிதைொன தகொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்பட 

வில்மல என்பமதயும்; 

 (iii)  தற்மபொது தவறுமையொக உள்ள இக்கொைிகளில் 

பயிர்தெய்மகமய மைற்தகொள்வதற்கு கொைி 

உொிமையொளர்கள் முயற்ெித்தமபொதிலும், இதற்கு 

இரொணுவ உத்திமயொகத்தர்கள் இடைளிப்ப 

தில்மல என்பமதயும்; 

 (iv) மைற்படி கொைிகமள உொிமையொளர்களுக்கு 

வழங்குவதற்கு இதுவமரயில் எந்ததவொரு 

நடவடிக்மகயும் மைற்தகொள்ளப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ)  (i)  இக்கொைிகமள ைீண்டும் உொிமையொளர்களுக்கு 

தபற்றுக்தகொடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (ii)  ஆதைனில், அத் திகதி யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the paddy lands of Walathapitiya  
residents were temporarily taken over by 
security forces to provide security and 
vehicle parking facilities for the invitees 
who attended the “Deyata Kirula” 
Exhibition in 2013, which was held in 
Sammanthurai of Ampara District; 

 (ii) no payment has been made with respect to 

utilization of aforesaid lands; 

 (iii) although the land owners make attempts to 

cultivate aforesaid lands, which are not 
utilized for any purpose, the army officials 
do not permit them; and 

 (iv) no measure has been taken to transfer 

aforesaid lands to owners? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether aforesaid lands will be returned to 

the owners; and 

 (ii)  if so, of aforesaid date? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධාන මහතා (ආරක්ෂක රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன - பொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ්හ ජාතික රතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට 

පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  න්ත.  

 (ii)  ප්න ශනොනඟී.  

  ේයට කිරුප ව්ඩ්ටහන යටශත් ක්රියාත්මක කරන ලෙ 
වයාපිති ්ඳහා අව ය ද්රවය තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම 
්ඳහාත්, වාහන ගාල් කිරීම ්ඳහාත් වන ්ාරක්ෂණ 
ශෙපාර්තශබනධයතුශඅ පාලනය යටශත් ප්වති වලතාපිටිය 
රජශේ වනශේ ඉඩමක් යුේස හමුොවට ලබා දී ඇත. 
රශේ වාසීධයශේ කුඹුරු ඉඩබන ලබා ශනොගත් බ්විධය ශගවීබන 
සදු කිරීශබන අව යතාවක් ශනොම්ත. 

 (iii)  න්ත.  

  යුේස හමුොවට ලබා දී ඇති ඉඩම යුේස හමුොව විසධය 
පරිහරණය කරනු ලබයි. ඊට අමතරව ඇති හි් ි ඉඩබනවල 
වගා කිරීමට අව්ර ලබා දීමට ශහෝ ශනොදීමට හමුො 
නිලසාරිධයට බලතල ශනොම්ති බ්විධය හව්නි බලපෑමක් 
සදුකර න්ත.  

 (iv)   අොප ශනොශඅ. 
 

(ආ)  (i) අොප ශනොශඅ. 

       (ii) අොප ශනොශඅ. 
 

(ඇ)  ප්න ශනොනඟී. 
 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ින අාක 6-1192/'16-(2), ගරු පේම උෙය ාධයත 

ගුණශ්ේකර මහතා.  
 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පේම උෙය ාධයත ගුණශ්ේකර 

මහතා ශවනුශවධය මා හම ර ිනය අහනවා.  
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ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශවනුශවධය මා හම ර ිනයට පිළිතුර දීම ්ඳහා ්ති 

ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 

නසේවා නියුක්තයන්නේ භාරකාර අරමුදල් නගවීම 

සඳහා ලියා පදිංික වී ඇති නපෞ්ධගලික ආයතන: 
මාතර දිසනත්රික්කය 

ஊ.ந. தபொறுப்பு நிதியத்மதச் தெலுத்துவதற்கு பதிவு 

தெய்த தனியொர் நிறுவனங்கள்:ைொத்தமற ைொவட்டம் 
PRIVATE INSTITUTIONS REGISTERED FOR MAKING 

CONTRIBUTIONS TO EMPLOYEES' TRUST FUND : MATARA 
DISTRICT  

  
  1362/’16 

 

7. ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා (ගරු ඩලසන 

අලහප්නපරුම මහතා නවනුව    
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில - ைொண்புைிகு டலஸ் 

அழஹப்தபருை ெொர்பொக) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Dullas Alahapperuma) 
්ාවර්සන කාර්යභාර අමාතයතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය-(2): 

(අ)         (i)  ශ්ේවා නියුක්තයධයශේ භාරකාර අරමුෙල් ශගවීම 
්ඳහා ලියා පදිාචි වී ඇති මාතර දි්්ිරික්කශේ 
ශපෞේගලික ආයතන ්ාඛ්යාව කවශර්ෙ; 

             (ii)       හම ආයතනවල නබන කවශර්ෙ; 

            (iii)  ශ්ේවා නියුක්තයධයශේ  භාරකාර අරමුෙශල් 
්ාමාජිකත්වය ලබා ඇති මාතර දි්්ිරික්කශේ 
ශ්ේවක ්ාඛ්යාව, හක් හක් රාශේශීය ශල්කබන 
ශකොට්ඨා්ය අනුව ශවධය ශවධය ව ශයධය 
කවශර්ෙ; 

 (iv)  ශ්ේවා නියුක්තයධයශේ භාරකාර අරමුෙල ්ඳහා 
ලියා පදිාචි වීමට ප්වතිය යුතු අවම අව යතාවධය 
කවශර්ෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ආ)    ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

 
 

அபிவிருத்திப் பைிப்தபொறுப்புகள் அமைச்ெமரக் மகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) ஊழியர் நம்பிக்மகப் தபொறுப்பு நிதியத்மதச் 

தெலுத்துவதற்கொக பதிவு தெய்யப்பட்டுள்ள 

ைொத்தமற ைொவட்டத்திலுள்ள தனியொர் நிறுவனங் 

களின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன் பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி நிறுவனங்களின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஊழியர் நம்பிக்மகப் தபொறுப்பு நிதியத்தில் 

அங்கத்துவத்மதப் தபற்றுக்தகொண்டுள்ள 

ைொத்தமற ைொவட்டத்திலுள்ள ஊழியர்களின் 

எண்ைிக்மக ஒவ்தவொரு பிரமதெ தெயலொளர் 

பிொிவுக்கமைய தனித்தனிமய எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (iv)  ஊழியர் நம்பிக்மகப் தபொறுப்பு நிதியத்தில் பதிவு 

தெய்யப்படுவதற்கு இருக்க மவண்டிய குமறந்த 

பட்ெ மதமவகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்மறல், ஏன்? 

      
asked  the Minister of Development Assignments: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the number of private institutions in the 

Matara District registered for making 

contributions to the Employees’ Trust 

Fund; 

 (ii)  the names of the said institutions; 

 (iii)  separately, in respect of each Divisional 

Secretary's Division in the Matara District, 
the number of employees who have 
obtained the membership of the 

Employees’Trust Fund; and 

 (iv)  the minimum requirements to be satisfied 

to be eligible for the registration in the 

Employees’Trust Fund? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ්ාවර්සන කාර්යභාර අමාතයතුමා 

ශවනුශවධය මම ශමම ර ිනයට අොප පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   2760 

 (ii)   ඇමුණුම* බලධයන.  

 (iii)  රාශේශීය ශල්කබන ශකොට්ඨා්  අනුව ශවධය ශවධය ව ශයධය 
වර්ගීකරණයක් කරනු ශනොල්ශබ්. 

(iv)  රජශේ විශ්රාම ව්ටුපක් ශනොලබන ශ්ේවකයිධය ශ්ේවශේ ශයෙ 
වූ අර්ස රාජය අා ශේ වයව්ථිාපිත මණ්ඩල, බ්ාකු, 
අධිකාරිධය හා රජය ්තු ්මාගබන හා ශපෞේගලික අා ශේ 
මාසක ව්ටුප්, වෙනික ව්ටුප්, ශකොධයත්රාත් හා කෑලි පෙනබන 
මත ශ්ේවකයධය ශයොෙවනු ලබන සයලුම ශ්ේවාශයෝජකයධය 
ශ්ේවා නියුක්තයධයශේ භාර අරමුෙල් මණ්ඩලශේ ලියා පදිාචි 
වීමට සුදුසුකබන ලබයි.  

(ආ)   ප්න ශනොනඟී. 
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————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශබනධයතුව 

වයඹ පළාත් සභාව ය නත් ඇති පාසල් :විසනතර 
வடமைல் ைொகொை ெமபயின் கீழுள்ள பொடெொமலகள்: 

விபரம் 
SCHOOLS UNDER NORTH-WESTERN PROVINCIAL COUNCIL: 

DETAILS  
 

1593/’17 
 

10. ගරු නේ. සී. අලවුරවල මහතා (අනශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 

නවනුව   
 (ைொண்புைிகு மஜ.ெீ. அலவத்துவல - ைொண்புைிகு அமெொக்க 

பிொியந்த ெொர்பொக) 

 (The Hon. J.C. Alawathuwala on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha)  
අසයාපන අමාතයතුමාශගධය ඇසූ ර ිනය-(2): 

(අ)          (i) වයඹ පපාත් ්භාව යටශත් ඇති පා්ල් ්ාඛ්යාව 
ශකොපමණෙ; 

 (ii) හම පා්ල්වල නබන හා ලිපිනයධය කවශර්ෙ; 

 (iii)   2010 වර්ෂශේ සට ශබන ෙක්වා වයඹ පපාත් ්භාව 
මඟිධය අලුතිධය ආරබනභ කප පා්ල් ්ාඛ්යාව 
ශකොපමණෙ; 

 (iv)  හම පා්ල්වල නබන කවශර්ෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශධයෙ? 

(ආ)  ශනොහශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 
 
கல்வி அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வடமைல் ைொகொை ெமபயின் கீழுள்ள பொட 

ெொமலகளின் எண்ைிக்மக எவ்வளதவன்ப 

மதயும்; 

 (ii) அப் பொடெொமலகளின் தபயர்கள் ைற்றும் 

முகவொிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுவமர வடமைல் 

ைொகொை ெமபயின் மூலம் புதிதொக ஆரம்பிக்கப் 

பட்ட பொடெொமலகளின் எண்ைிக்மக எவ்வள 

தவன்பமதயும்; 

 (iv) அப் பொடெொமலகளின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும் 

 அவர் இச் ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்மறல், ஏன்?   
 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House of- 

 (i)  the number of schools functioning under 

the North-Western Provincial Council; 

 (ii)  names and addresses of such schools; 

 (iii)  number of schools newly commenced by 

the North-Western Provincial Council from 
the year 2010 up to now; and 

 (iv)  names of such schools? 

(b)  If not, why?    
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අසයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවධය හම 

ර ිනයට පිළිතුර මම සභාගත* කරනවා.  

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)   1257කි. 

 පපාත් පා්ල්  -  1222 

 ජාතික පා්ල්  -    35 

 හකතුව  -  1257 

 (ii)   ඇමුණුම 01* බලධයන. 

 (iii)  59කි. 

 (iv)  ඔඅ. ඇමුණුම 02* බලධයන. 

(ආ)  අොප ශනොශඅ.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ින අාක 11 - 1602/'17 - (2), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 

අමරශ්ේන මහතා 
 

ගරු නේ. සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு மஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශ්ේන 

මධයත්රීතුමා ශවනුශවධය මම ඒ ර ිනය අහනවා. 
 

ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බල ක්ති අමාතයතුමා ශවනුශවධය හම ර ිනයට පිළිතුරු දීම 

්ඳහා ්ති ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා සටිනවා.  
 
ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

මහානගර සැලුදම ය නත් ක රියාත්මක වන 

සංවර්ධාන වැඩස හන් : නකෝට්නට් ප රාන්ධයය 

නල්කම් නකොට්ඨාසය 
ைொநகரத் திட்டத்தின் கீழொன அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்:மகொட்மட பிரமதெ தெயலொளர் 

பிொிவு 
 DEVELOPMENT PROGRAMMES UNDER MEGAPOLIS PLAN : 

KOTTE DS DIVISION 
 
     1856/’17 

 

(14) ගරු නේ. සී. අලවුරවල මහතා (ගරු එසන.එම්. මරික්කාර් 

මහතා නවනුව   
(ைொண்புைிகு மஜ.ெீ. அலவத்துவல - ைொண்புைிகு எஸ்.எம். 

ைொிக்கொர் ெொர்பொக) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar) 

මහානගර හා බ්ිනාහිර ්ාවර්සන අමාතයතුමාශගධය ඇසූ 

ර ිනය:  

(අ)         (i)  මහානගර හා බ්නිාහිර ්ාවර්සන අමාතයාා ය 
විසධය ක රයිාත්මක කරනු ලබන  මහානගර ්්ලසුම 
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————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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(Megapolis Plan) යටශත් 2017 ව්ශර් සට ඉදිරි 
ව්ර 03ක් ෙක්වා ශකෝට්ශට් ප රාශේශීය ශල්කබන 
ශකොට්ඨා්ය ්ඳහා ්්ලසුබන කර ඇති ්ාවර්සන 
ව්ඩ්ටහධය කවශර්ෙ; 

 (ii)  ේනටමත් යබන ව්ඩ්ටහධය ආරබනභ කර ඇත්නබන, 
ඒවා කවශර්ෙ; 

 (iii)  ආරබනභ කිරීමට බලාශපොශරොත්තු වන ව්ඩ්ටහධය 
නි චිිත ව ශයධය පටධය ගධයනා දින වකවානු 
කවශර්ෙ; 

 (iv)  ශබන ්ඳහා රාජය හා ශපෞේගලික ආශයෝජන සදු 
කරධයශධයෙ; 

 (v)  හශ්ේ නබන, හම ආශයෝජන ශවධය ශවධය ව ශයධය 
කවශර්ෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 

(ආ)  (i)  ේනටමත් ආරබනභ කර ඇති ශහෝ ආරබනභ කිරීමට 
බලාශපොශරොත්තු වන ව්ඩ්ටහධය ්ඳහා ශවධය 
කර ඇති මුෙල ශකොපමණෙ; 

 (ii)  ේනට ව්ය කර ඇති මුෙල ශකොපමණෙ; 

 (iii)  ශබන ්ඳහා ණය මුෙල් ලබා ගධයශධයෙ; 

 (iv)  හශ්ේ නබන, ණය ලබා ගධයනා ආයතන ්හ ණය 
රමාණය ශකොපමණෙ; 

 (v)  ශනොහශ්ේ නබන, රජය විසධය ශවධය කර ඇති මුෙල 
ශකොපමණෙ; 

 යධයනත් හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ?  

(ඇ)  ශනො හශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

 
ைொநகர ைற்றும் மைல் ைொகொை அபிவிருத்தி அமைச்ெமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைொநகர ைற்றும் மைல் ைொகொை அபிவிருத்தி 

அமைச்ெினொல் நமடமுமறப்படுத் தப்படும் 

ைொநகர திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ் 

2017ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் முன்மனொக்கியுள்ள 

03 ஆண்டுகள் வமரயில் மகொட்மட பிரமதெ 

தெயலொளர் பிொிவிற்கொக திட்டைிடப்பட்டுள்ள 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஏற்கனமவ ஏமதனும் நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதொயின், அமவ யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும் நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் திட்டவட்டைொக ஆரம்பிக்கப் 

படவுள்ள திகதிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv)  இதற்தகன அரெ ைற்றும் தனியொர் முதலீடுகள் 

மைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (v)  ஆதைனில்,  அம்முதலீடுகள் தனித்தனிமய 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  (i) ஏற்கனமவ ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது 

ஆரம்பிக்க எதிர்ப்பொர்க்கப்படும் நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்களுக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதித் 

ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii)  தற்ெையம் தெலவிடப்பட்டுள்ள நிதித் ததொமக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iii) இதற்கொக கடன் ததொமககள் தபற்றுக்தகொள்ளப் 

படுைொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனின், கடன் தபற்றுக்தகொள்ளப்படும் 

நிறுவனங்கள் ைற்றும் கடன் ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (v) இன்மறல், அரெொங்கத்தினொல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

நிதித் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the development programmes planned for 

Kotte Divisional Secretary's Division 
starting from the year 2017 to next three 
years, under the Megapolis Plan which is 
implemented by the Ministry of 
Megapolis and Western Development; 

 (ii)  the programmes, if any has already been 

started; 

 (iii)  the exact dates from which the scheduled 

programmes will be commenced ; 

 (iv)  whether state and private investments are 

made in this regard; and 

 (v)  if so, separately of aforesaid investments? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  the allocations made for the scheduled 

programmes or for the programmes that 
have already been started; 

 (ii)  the amount of money that has already been 

spent; 

 (iii)  whether loans will be obtained in this 

regard; 

 (iv)  if so, of the institutions from which the 

loans will be obtained and the amounts of 
the loans;and 

 (v)  if not, the amount of money allocated by 

the Government ? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු පාඨලී චම්ිළක රණවක මහතා (මහානගර හා 

බසනනාහිර සංවර්ධාන අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரைவக்க - ைொநகர ைற்றும் மைல் 

ைொகொை அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු කථානායකතුමනි, හම ර ිනයට පිළිතුර මම සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  බ්නිාහිර මහානගර ්්ලසුම (Megapolis Plan) අප 
අමාතයාා ය විසධය 2016 ජනවාරි ම  ් අව්ධය කරන ලදී. 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

නමුත් හය ක්රියාත්මක කිරීමට අව ය නීතයනුකූල අධිකාරිය  
(Megapolis Authority) ශහෝ ඒ ්බනබධයසශයධය වන රාජය 
ආශයෝජන සදු වී ශනොම්ත. ඒ නි්ා අප විසධය වයාපිති 
කාර්යාල 07 පවත්වාශගන යන අතර විවිස ආයතන හා 
අමාතයාා  හරහා හකී වයාපිති ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.  

  

 

 අනු 

අාකය 
වයාපිතිය 

රවාහන ්ාවර්සන වයාපිතිය හා JICA-LRT වයාපිතිය යටශත් 

01 බ්ි රමුඛ්තා මාතීරු වයාපිතිය 

02 ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය ්ාක්රමණික වයාපිතිය 

ශකොපඹ අග නගර  ආශ්රිත නාගරික ්ාවර්සන වයාපිතිය යටශත් 

01 වජව විවිසත්ව ්ිවභාවික උෙයාන - Rampart  Nature Park - 

වයාපිතිය - අදියර I  හා අදියර II 

ඝන අපද්රවය කපමනාකරණ වයාපිතිය 

01 ක්ප කපමනාකරණ අධීක්ෂණය 

පරිපාලන නගර ්ාවර්සන වයාපිතිය 

01 පාර්ලිශබනධයතු කටයුතු ්ඳහා ශයෝජිත පරිශ්රය නිර්මාණය කිරීම 

නාගරික ්ාවර්සන අධිකාරිය යටශත් 

01 බ්ේෙගාන ශතත් සබන උෙයාන ්ාවර්සන වයාපිතිය 

02 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය 

03 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - අදියර- I 

04 ශල්ක්රයිඅ පාලම ්ාවර්සනය 

 ශ්රී ලාකා ඉඩබන ශගොඩකිරීශබන හා ්ාවර්සනය කිරීශබන ්ා්ිථාව යටශත් 

01 රසාන ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (ශකෝට්ශට් ඇප, 

ශකොශලොධයනාව ඇප- ශකොශලොධයනාව ්හ ශ්රී ජයවර්සනපුර  

ශකෝට්ශට් ආශ්රිතව, න්ධය ඇප ්බනබධයධිත ඇප) 

02 කුඩා ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (පාශගොඩ ඇප, කුශර් මාවශත් 

පිහිටි පිටත ඇප, ආනධයෙ බාලිකා මාවශත්  09 වන පටු 

මශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, පා්ල් පටුමශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, 

ශරෝයල් පාර්ක්හි පිහිටි පිටත ඇප, ශරශඩශකෝ ආයතනය 

පිටුප් ඇති පිටත ඇප, ශ්ේනානායක පිටිශයහි ඇති පිටත 

ඇප, නාවල 05 වන පටු මඟ අ්ල ඇති පිටත ඇප, ්රණ 

මාවත ඇප, පිා චමල් ශකොටුව ඇප, 09 වන පටු මශඟහි 

හපිටමුල්ල ඇප, ජයවීර මාවත ඇප, මීෂධය පාර, ඇප, 

ම්ලව්ලිකඩ මාවත අ්ල ඇති පිටත ඇප, බුත්ගමුව ඇප, 

ශකොපඹශේ මාවත ඇප, න්ධය ඇප පිටත ඇප (වගුරු 

රශේ ය), ශකෝට්ශට් 16 වන පටු මශඟහි ඇති ඇප) 

03 ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (නාවල 03වන පටුමශගහි ඇති ඇප, 

පාශගොඩ 06 වන පටු මඟ පිටත ඇප, ශකෝට්ශට් පයිප්ප 

මාර්ගය අ්ල ඇති පිටත ඇප, නාවල පධය්ල් මාවත පිටත 

ඇප, නාවල පයිප්ප මාර්ගය අ්ල පිටත ඇප, විමල විහාර 

ඇප, පාශගොඩ උෙයානශේ ඇති පිටත ඇප, දියවධයනා 

පිට්ටනිශේ ඇති පිටත ඇප, ගල්ශපොත්ත ඇප, ශරෝහිත 

ශබෝශගොල්ලාගම ඇප, ව්ලිකඩවත්ත දිය අගල, ශරෝයල් 

උෙයාන ශයෝජනා ක්රමය ඇතුපත ඇති දිය අගල 

 (ii)    

 
  

 
 

 (iii)    

· ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය ්ාක්රමණික වාපිතිය - 2017 

ශපබරවාරි සට 2018 ශපබරවාරි ෙක්වා -  කයතා අසයයනය හා 

2018 සට 2026 ෙක්වා ්්ලසුබනකරණය, ඉදිකිරීම ්හ ක්රියාත්මක 

කිරීම ්ඳහා නිර්මාණය කර ඇත.  

· වජව විවිසත්ව ්ිවභාවික උෙයාන  - Rampart  Nature Park -  

වයාපිතිය -  

අදියර I -  2018 

අදියර II-2020 

· බ්ේෙගාන ශතත් සබන උෙයාන ්ාවර්සන වයාපිතිය - 2018 ජනවාරි 

· ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - 2018 ජනවාරි 

  (iv)   ඔඅ. 

අනු 

අාකය 
වයාපිතිය 

රවාහන ්ාවර්සන වයාපිතිය හා JICA-LRT වයාපිතිය යටශත් 

01 බ්ි රමුඛ්තා මාතීරු වයාපිතිය 

නාගරික ්ාවර්සන අධිකාරිය යටශත් 

03 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - අදියර-I 

04 ශල්ක්රයිඅ පාලම ්ාවර්සනය 

ශ්රී ලාකා ඉඩබන ශගොඩකිරීශබන හා ්ාවර්සනය කිරීශබන ්ා්ිථාව යටශත් 

01 රසාන ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (ශකෝට්ශට් ඇප, 

ශකොශලොධයනාව ඇප- ශකොශලොධයනාව ්හ ශ්රී ජයවර්සනපුර  

ශකෝට්ශට් ආශ්රිතව, න්ධය ඇප ්බනබධයධිත ඇප) 

02 කුඩා ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (පාශගොඩ ඇප, කුශර් මාවශත් 

පිහිටි පිටත ඇප, ආනධයෙ බාලිකා මාවශත්  09 වන පටු 

මශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, පා්ල් පටුමශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, 

ශරෝයල් පාර්ක්හි පිහිටි පිටත ඇප, ශරශඩශකෝ ආයතනය 

පිටුප් ඇති පිටත ඇප, ශ්ේනානායක පිටිශයහි ඇති පිටත 

ඇප, නාවල 05 වන පටු මඟ අ්ල ඇති පිටත ඇප, ්රණ 

මාවත ඇල, පිා චමල් ශකොටුව ඇප, 09 වන පටු මශඟහි 

හපිටමුල්ල ඇප, ජයවීර මාවත ඇප, මීෂධය පාර ඇප, 

ම්ලව්ලිකඩ මාවත අ්ල ඇති පිටත ඇප, බුත්ගමුව ඇප, 

ශකොපඹශේ මාවත ඇප, න්ධය ඇප, පිටත ඇප (වගුරු රශේ ය

(, ශකෝට්ශට් 16 වන පටු මශඟහි ඇති ඇප) 

03 ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (නාවල 03වන පටුමශගහි ඇති 

ඇප, පාශගොඩ 06 වන පටු මඟ පිටත ඇප, ශකෝට්ශට් පයිප්ප 

මාර්ගය අ්ල ඇති පිටත ඇප, නාවල පධය්ල් මාවත පිටත 

ඇප, නාවල පයිප්ප මාර්ගය අ්ල පිටත ඇප, විමල විහාර 

ඇප, පාශගොඩ උෙයානශේ ඇති පිටත ඇප, දියවධයනා 

පිට්ටනිශේ ඇති පිටත ඇප, ගල්ශපොත්ත ඇප, ශරෝහිත 

ශබෝශගොල්ලාගම ඇප, ව්ලිකඩවත්ත දිය අගල, ශරෝයල් 

උෙයාන ශයෝජනා ක්රමය ඇතුපත ඇති දිය අගල 

ඝන අපද්රවය කපමනාකරණ වයාපිතිය 

01 ක්ප කපමනාකරණ අධීක්ෂණය 

719 720 

[ගරු  පාඨලී චබනපික රණවක  මහතා] 
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 (v)    

 

අනු 

අාකය 
 වයාපිතිය   

රවාහන ්ාවර්සන  වයාපිතිය හා JICA-LRT වයාපිතිය යටශත් 

01 බ්ි රමුඛ්තා මාතීරු වයාපිතිය රාජය 

ආශයෝජන 

02 ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය ්ාක්රමණික 

වයාපිතිය 
 JICA 

ආයතනය 

ශකොපඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරික ්ාවර්සන  වයාපිතිය යටශත් 

01 වජව විවිසත්ව ්ිවභාවික උෙයාන - 

Rampart  Nature Park -   වයාපිතිය 

අදියර I හා අදියර II 

ශලෝක බ්ාකු 

ආසාර හා මහා 

භාණ්ඩාගාර 

අරමුෙල් 

නාගරික ්ාවර්සන අධිකරිය යටශත් 

01 බ්ේෙගාන ශතත් සබන උෙයාන ්ාවර්සන  

වයාපිතිය 
මහා 

භාණ්ඩාගාර 

රතිපාෙන 
02 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය   

03 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - අදියර- I   

04 ශල්ක්රයිඅ පාලම ්ාවර්සනය   

ශ්රී ලාකා ඉඩබන ශගොඩකිරීශබන හා ්ාවර්සනය කිරීශබන ්ා්ිථාව යටශත් 

01 රසාන ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම 

(ශකෝට්ශට් ඇප, ශකොශලොධයනාව ඇප- 

ශකොශලොධයනාව ්හ ශ්රී ජයවර්සනපුර  

ශකෝට්ශට් ආශ්රිතව, න්ධය ඇප ්බනබධයධිත 

ඇප) 

  මහා 

භාණ්ඩාගාර 

රතිපාෙන 

02 කුඩා ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (පාශගොඩ 

ඇප, කුශර් මාවශත් පිහිටි පිටත ඇප, 

ආනධයෙ බාලිකා මාවශත්  09 වන පටු 

මශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, පා්ල් පටුමශඟහි 

පිහිටි පිටත ඇප, ශරෝයල් පාර්ක්හි පිහිටි 

පිටත ඇප, ශරශඩශකෝ ආයතනය පිටුප් 

ඇති පිටත ඇප, ශ්ේනානායක පිටිශයහි 

ඇති පිටත ඇප, නාවල 05 වන පටු මඟ 

අ්ල ඇති පිටත ඇප, ්රණ මාවත ඇල 

පිා චමල් ශකොටුව ඇප, 09 වන පටු මශඟහි 

හපිටමුල්ල ඇප, ජයවීර මාවත ඇප, මීෂධය 

පාර ඇප, ම්ලව්ලිකඩ මාවත අ්ල ඇති 

පිටත ඇප, බුත්ගමුව ඇප, ශකොපඹශේ 

මාවත ඇප, න්ධය ඇප, පිටත ඇප (වගුරු 

ප්රශේ ය(, ශකෝට්ශට් 16 වන පටු මශඟහි 

ඇති ඇප) 

  

03 ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (නාවල 03වන 

පටුමශගහි ඇති ඇප, පාශගොඩ 06 වන පටු 

මඟ පිටත ඇප, ශකෝට්ශට් පයිප්ප මාර්ගය 

අ්ල ඇති පිටත ඇප, නාවල පධය්ල් 

මාවත පිටත ඇප, නාවල පයිප්ප මාර්ගය 

අ්ල පිටත ඇප, විමල විහාර ඇප, 

පාශගොඩ උේයානශේ ඇති පිටත ඇප, 

දියවධයනා පිට්ටනිශේ ඇති පිටත ඇප, 

ගල්ශපොත්තඇප, ශරෝහිත ශබෝශගොල්ලාගම 

ඇප, ව්ලිකඩවත්ත දිය අගල, ශරෝයල් 

උෙයාන ශයෝජනා ක්රමය ඇතුපත ඇති දිය 

අගල 

  

(ආ)     (i)  

 

 

අනු 

අාකය 
 වයාපිතිය ශවධය කර ඇති 

මුෙල 

රවාහන ්ාවර්සන  වයාපිතිය හා JICA-LRT  වයාපිතිය යටශත් 

01 බ්ි රමුඛ්තා මාතීරු  වයාපිතිය රු.වර.10.5 

02 ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය ්ාක්රමණික  

වයාපිතිය 
රු. ස.199 

ශකොපඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරික ්ාවර්සන  වයාපිතිය යටශත් 

01 වජව විවිසත්ව ්ිවභාවික උෙයාන  - 

Rampart  Nature Park -    වයාපිතිය- 

අදියර I හා අදියර II 

අදියර 1 - 

රු.වර.350 

අදියර 11- 

රු.වර.200 
නාගරික ්ාවර්සන අධිකරිය යටශත් 

01 බ්ේෙගාන ශතත් සබන උෙයාන ්ාවර්සන   

වයාපිතිය 
රු.වර. 100 

02 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය රු.වර. 200 

03 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - අදියර-I රු.වර. 39 

04 ශල්ක්රයිඅ පාලම ්ාවර්සනය රු.වර. 130 

 ශ්රී ලාකා ඉඩබන ශගොඩකිරීශබන හා ්ාවර්සනය කිරීශබන ්ා්ිථාව යටශත් 

01 රසාන ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම 

(ශකෝට්ශට් ඇප, ශකොශලොධයනාව ඇප- 

ශකොශලොධයනාව ්හ ශ්රී ජයවර්සනපුර  

ශකෝට්ශට් ආශ්රිතව, න්ධය ඇප ්බනබධයධිත 

ඇප) 

  

02 කුඩා ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (පාශගොඩ 

ඇප, කුශර් මාවශත් පිහිටි පිටත ඇප, 

ආනධයෙ බාලිකා මාවශත්  09 වන පටු 

මශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, පා්ල් පටුමශඟහි 

පිහිටි පිටත ඇප, ශරෝයල් පාර්ක්හි පිහිටි 

පිටත ඇප, ශරශඩශකෝ ආයතනය පිටුප් 

ඇති පිටත ඇප, ශ්ේනානායක පිටිශයහි ඇති 

පිටත ඇප, නාවල 05 වන පටු මඟ අ්ල 

ඇති පිටත ඇප, ්රණ මාවත ඇල පිා චමල් 

ශකොටුව ඇප, 09 වන පටු මශඟහි 

හපිටමුල්ල ඇප, ජයවීර මාවත ඇප, මීෂධය 

පාර ඇප, ම්ල ව්ලිකඩ මාවත අ්ල ඇති 

පිටත ඇප, බුත්ගමුව ඇප, ශකොපඹශේ 

මාවත ඇප, න්ධය ඇප, පිටත ඇප (වගුරු 

ප්රශේ ය(, ශකෝට්ශට් 16 වන පටු මශඟහි 

ඇති ඇප) 

  

03 ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (නාවල 03වන 

පටුමශගහි ඇති ඇප, පාශගොඩ 06 වන පටු 

මඟ පිටත ඇප, ශකෝට්ශට් පයිප්ප මාර්ගය 

අ්ල ඇති පිටත ඇප, නාවල පධය්ල් 

මාවත පිටත ඇප, නාවල පයිප්ප මාර්ගය 

අ්ල පිටත ඇප, විමල විහාර ඇප, පාශගොඩ 

උේයානශේ ඇති පිටත ඇප, දියවධයනා 

පිට්ටනිශේ ඇති පිටත ඇප, 

ගල්ශපොත්තඇප, ශරෝහිත ශබෝශගොල්ලාගම 

ඇප, ව්ලිකඩවත්ත දිය අගල, ශරෝයල් 

උෙයාන ශයෝජනා ක්රමය ඇතුපත ඇති දිය 

අගල 

  

721 722 



පාර්ලිශබනධයතුව 

 (ii)   

 

 (iii)  ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය ්ාක්රමණ වයාපිතිය - ජපධය 
ආසාර 

       වජව විවිසත්ව ්විභාවික උේයාන - Rampart  Nature 
Park - වයාපිතිය - අදියර I හා අදියර II - ශලෝක බ්ාකු 
ආසාර 

අනු අාකය වයාපිතිය ශවධය කර 

ඇති මුෙල 

රවාහන ්ාවර්සන වයාපිතිය හා JICA-LRT වයාපිතිය යටශත් 

01 බ්ි රමුඛ්තා මාතීරු වයාපිතිය රු.වර.10.5 

02 ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය 

්ාක්රමණික වයාපිතිය 
 - 

ශකොපඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරික ්ාවර්සන වයාපිතිය යටශත් 

01 වජව විවිසත්ව ්ිවභාවික උෙයන  - 

Rampart  Nature Park - වයාපිතිය- 

අදියර I හා අදියර II 

 - 

නාගරික ්ාවර්සන අධිකරිය යටශත් 

01 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - අදියර-I රු.වර.39 

02 ශල්ක්රයිඅ පාලම ්ාවර්සනය රු.වර.40 

ශ්රී ලාකා ඉඩබන ශගොඩකිරීශබන හා ්ාවර්සනය කිරීශබන ්ා්ිථාව යටශත් 

01 රසාන ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම 

(ශකෝට්ශට් ඇප, ශකොශලොධයනාව ඇප- 

ශකොශලොධයනාව ්හ ශ්රී ජයවර්සනපුර  

ශකෝට්ශට් ආශ්රිතව, න්ධය ඇප ්බනබධයධිත 

ඇප) 

රු.වර. 70 

 02  කුඩා ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම 

(පාශගොඩ ඇප, කුශර් මාවශත් පිහිටි 

පිටත ඇප, ආනධයෙ බාලිකා මාවශත්  09 

වන පටු මශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, පා්ල් 

පටුමශඟහි පිහිටි පිටත ඇප, ශරෝයල් 

පාර්ක්හි පිහිටි පිටත ඇප, ශරශඩශකෝ 

ආයතනය පිටුප් ඇති පිටත ඇප, 

ශ්ේනානායක පිටිශයහි ඇති පිටත ඇප, 

නාවල 05 වන පටු මඟ අ්ල ඇති පිටත 

ඇප, ්රණ මාවත ඇල පිා චමල් 

ශකොටුව ඇප, 09 වන පටු මශඟහි 

හපිටමුල්ල ඇප, ජයවීර මාවත ඇප, 

මීෂධය පාර ඇප, ම්ල ව්ලිකඩ මාවත 

අ්ල ඇති පිටත ඇප, බුත්ගමුව ඇප, 

ශකොපඹශේ මාවත ඇප, න්ධය ඇප, පිටත 

ඇප (වගුරු රශේ ය,(ශකෝට්ශට් 16 වන 

පටු මශඟහි ඇති ඇප) 

  

03 ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (නාවල 03වන 

පටුමශගහි ඇති ඇප, පාශගොඩ 06 වන 

පටු මඟ පිටත ඇප, ශකෝට්ශට් පයිප්ප 

මාර්ගය අ්ල ඇති පිටත ඇප, නාවල 

පධය්ල් මාවත පිටත ඇප, නාවල පයිප්ප 

මාර්ගය අ්ල පිටත ඇප, විමල විහාර 

ඇප, පාශගොඩ උේයානශේ ඇති පිටත 

ඇප, දියවධයනා පිට්ටනිශේ ඇති පිටත 

ඇප, ගල්ශපොත්තඇප, ශරෝහිත 

ශබෝශගොල්ලාගම ඇප, ව්ලිකඩවත්ත දිය 

අගල, ශරෝයල් උෙයාන ශයෝජනා ක්රමය 

ඇතුපත ඇති දිය අගල 

  

  (iv)   ජපධය ආසාර ්්හ්ල්ලු දුබනරිය ්ාක්රමණ වයාපිතිය - ජපධය 
ආසාර- රු. ස.199 

       වජව විවිසත්ව ්විභාවික උෙයාන - Rampart  Nature 
Park -  වයාපිතිය - අදියර I හා අදියර II - ශලෝක බ්ාකු 
ආසාර -රු.වර. 350 

 (v)  මහා භාණ්ඩාගාර රතිපාෙන පහත පරිදි ශඅ. 

 

 

 
 

(ඇ)   අොප ශනොශඅ. 

අනු 

අාකය 
 වයාපිතිය ශවධය කර 

ඇති මුෙල 

රවාහන ්ාවර්සන  වයාපිතිය හා JICA-LRT  වයාපිතිය යටශත් 

01 බ්ි රමුඛ්තා මාතීරු  වයාපිතිය රු.වර. 10.5 

නාගරික ්ාවර්සන අධිකාරිය යටශත් 

01 බ්ේෙගාන ශතත් සබන උෙයාන ්ාවර්සන  

වයාපිතිය 
රු.වර. 100 

02 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය රු.වර. 200 

03 ශල්ක්රයිඅ මාර්ග ්ාවර්සනය - අදියර-I රු.වර. 39 

04 ශල්ක්රයිඅ පාලම ්ාවර්සනය රු.වර. 130 

ශ්රී ලාකා ඉඩබන ශගොඩකිරීශබන හා ්ාවර්සනය කිරීශබන ්ා්ිථාව යටශත් 

01 රසාන ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (ශකෝට්ශට් 

ඇප, ශකොශලොධයනාව ඇප- ශකොශලොධයනාව 

්හ ශ්රී ජයවර්සනපුර  ශකෝට්ශට් ආශ්රිතව, න්ධය 

ඇප ්බනබධයධිත ඇප) 

රු.වර.90 

 02 කුඩා ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (පාශගොඩ 

ඇප, කුශර් මාවශත් පිහිටි පිටත ඇප, ආනධයෙ 

බාලිකා මාවශත්  09 වන පටු මශඟහි පිහිටි 

පිටත ඇප, පා්ල් පටුමශඟහි පිහිටි පිටත 

ඇප, ශරෝයල් පාර්ක්හි පිහිටි පිටත ඇප, 

ශරශඩශකෝ ආයතනය පිටුප් ඇති පිටත ඇප, 

ශ්ේනානායක පිටිශයහි ඇති පිටත ඇප, 

නාවල 05 වන පටු මඟ අ්ල ඇති පිටත ඇප, 

්රණ මාවත ඇල පිා චමල් ශකොටුව ඇප, 09 

වන පටු මශඟහි හපිටමුල්ල ඇප, ජයවීර 

මාවත ඇප, මීෂධය පාර ඇප, ම්ලව්ලිකඩ 

මාවත අ්ල ඇති පිටත ඇප, බුත්ගමුව ඇප, 

ශකොපඹශේ මාවත ඇප, න්ධය ඇප, පිටත ඇප 

(වගුරු රශේ ය, (ශකෝට්ශට් 16 වන පටු 

මශඟහි ඇති ඇප) 

  

03 ඇප මාර්ග නඩත්තු කිරීම (නාවල 03වන 

පටුමශගහි ඇති ඇප, පාශගොඩ 06 වන පටු 

මඟ පිටත ඇප, ශකෝට්ශට් පයිප්ප මාර්ගය 

අ්ල ඇති පිටත ඇප, නාවල පධය්ල් මාවත 

පිටත ඇප, නාවල පයිප්ප මාර්ගය අ්ල පිටත 

ඇප, විමල විහාර ඇප, පාශගොඩ උෙයානශේ 

ඇති පිටත ඇප, දියවධයනා පිට්ටනිශේ ඇති 

පිටත ඇප, ගල්ශපොත්තඇප, ශරෝහිත 

ශබෝශගොල්ලාගම ඇප, ව්ලිකඩවත්ත දිය 

අගල, ශරෝයල් උෙයාන ශයෝජනා ක්රමය 

ඇතුපත ඇති දිය අගල 
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[ගරු  පාඨලී චබනපික රණවක  මහතා] 
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නයෝජිත ශ්රී ලංගම ප්රතිවයුහගත කිරීම : විසනතර 
உத்மதெிக்கப்பட்ட இமபொெ ைீள்கட்டமைப்பு: விபரம் 

PROPOSED RESTRUCTURE OF SLTB : DETAILS 

1954/’17 

(15) ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා (ගරු කනක නහේරත් 

මහතා නවනුව    
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில - ைொண்புைிகு கனக 

மஹரத் ெொர்பொக) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Kanaka Herath)                                                                                        

 රවාහන හා සවිල් ගුවධය ශ්ේවා අමාතයතුමාශගධය ඇසූ 

ර ිනය:  

(අ) (i) ශයෝජිත ශ්රී ලාගම රතිවයුහගත කිරීම මඟිධය අඩු 
කිරීම ට බලාශපොශරොත්තු වන  ශ්රී ලාගම ිවශපෝ 
්ාඛ්යාව ශකොපමණෙ; 

              (ii) හම ිවශපෝ ්ාඛ්යාව රාශේශීය මට්ටවරධය ශවධය 
ශවධය ව ශයධය ශකොපමණෙ; 

 (iii)  ශයෝජිත රතිවයුහගත ක්රමය තුළිධය ේනට ්ාර්ථක 
රවාහන ශ්ේවාවක් ්පයනු ලබන ්හ ඉඩ 
පහසුකබනවලිධය යුත් ිවශපෝ ්ාඛ්යාවක් ව්සී යන 
බව පිළිගධයශධයෙ; 

 (iv)  හශ්ේ නබන, ශයෝජිත ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමට ශපර 
ඒ පිළිබඳව යළි ්ලකා බ්ලීමට පියවර ගධයශධයෙ; 

 යධයන හතුමා ශමම ්භාවට ෙධයවධයශනහිෙ? 

(ආ) ශනොහශ්ේ නබන, ඒ මධයෙ? 

 
மபொக்குவரத்து ைற்றும் ெிவில் விைொன மெமவகள் 

அமைச்ெமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  உத்மதெிக்கப்பட்ட இமபொெ ைீள்கட்டமைப்பு 

மூலம் குமறக்கப்படுவதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும் 

இமபொெ டிப்மபொக்களின் எண்ைிக்மக எத்தமன 

தயன்பமதயும்; 

 (ii)  அந்த டிப்மபொக்களின் எண்ைிக்மக பிரொந்திய 

ைட்டத்தில் தனித்தனியொக எத்தமன 

தயன்பமதயும்; 

 (iii)  உத்மதெிக்கப்பட்ட ைீள்கட்டமைப்பு முமற மூலம் 

தற்மபொது தவற்றிகரைொன மபொக்குவரத்துச் 

மெமவமய வழங்குகின்ற ைற்றும் இடவெதி 

கமளக் தகொண்டுள்ள ெில டிப்மபொக்கள் 

மூடப்படுதைன்பமத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்ப 

மதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், உத்மதெிக்கப்பட்ட முமறமய நமட 

முமறப்படுத்துவதற்கு முன்னர் அது ததொடர்பொக 

ைீள்பொிெீலிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the expected reduction to be made in the 

number of SLTB depots through the 
proposed restructuring of the SLTB; 

 (ii)  the said number of depots separately, as per 

the region basis; 

 (iii)  whether he admits that a number of depots 

that provide a successful transport service at 
present with ample space would be closed 
down through the proposed restructuring; 
and 

 (iv)  if so, whether steps will be taken to 

reconsider the proposed system prior to its 
implementation? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු අනශ්ෝක් අනේසිංහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

නසේවා නිනයෝජය අමාතයුරමා  
( ைொண்புைிகு அமெொக் அமபெிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

ெிவில் விைொனச் மெமவகள் பிரதி அமைச்ெர்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි, රවාහන හා සවිල් ගුවධය ශ්ේවා 

අමාතයතුමා ශවනුශවධය මම හම ර ිනයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

 
* සභානම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

 (අ) (i) ශ්රී ලාගම ිවශපෝවධයහි ේනට පවතින පරිපාලන වයුහය පහත 
පරිදි ක්රියාත්මක ශඅ. 

  රසාන ිවශපෝ 105 

  අධි සුශඛ්ෝපශභෝගී රවාහන ශ්ේවා  01 

  මසයම බ්රිථ කාර්යාලය  01 

  උප ිවශපෝ 17  

  උප ිවශපෝ   15,  

  රා්රි ත්බුබන    02 

  හකතුව 124 

   

  රතිවයුහගත ව්ඩ්ටහන යටශත් ිවශපෝවධයහි පරිපාලන 
වයුහය පහත පරිදි ශවන් ිකිරීමට ්්ලසුබන කර ඇත. 

 

   රසාන ිවශපෝ   59 

   උප ිවශපෝ   59 

   රා්රි ත්බුබන   06 

  හකතුව            124 

  හබ්විධය රති්ාවිසාන ව්ඩ පිළිශවප යටශත් ේනට පවතින 
ිවශපෝ ්ාඛ්යාශඅ අඩුවීමක් සදු ශනොශඅ. 

 (ii) ප්න ශනොනඟී. 

 (iii) න්ත. 

 (iv) ප්න ශනොනඟී. 

 

(ආ) ශයෝජිත රතිවයුහගත ක්රමය තුළිධය නව පරිපාලන වයුහයක් ්ක් ි
කිරීම අරමුණ වන අතර, ේනට පවතින ිවශපෝවල සාවන කටයුතු 
වඩාත් ක්රමවත් කර මහජනතාවට උ්් ිරවරතිශයධය යුතු ගුණාත්මක 
රවාහන ශ්ේවාවක් ්්පයීම හා ශ්රී ලාගම දලොයක හා කාර්යක්ෂම 
ආයතනයක් බවට පත් කිරීම ෙ අරමුණු කර ඇත. හශ්ේම ශ්රී ලාගම තුප 
ශ්ේවය කරන සයලු ශ්ේවකයිධයශේ ව්ටුප්, වයව්ථිාපිත ශගවීබන 
යනාදිය නියවරත දිනට ලබාදීම, ඔවුධයශේ ශ්ේවා තත්ත්වය තවදුරටත් 
උ්් ිකිරීමට අව ය ව්ඩ්ටහධය ක්රියාත්මක කිරීම, නව තාක්ෂණය ෙ 

725 726 



පාර්ලිශබනධයතුව 

උපශයෝගී කරශගන කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක රවාහන ශ්ේවාවක් 
ඇති කිරීම ෙ හමඟිධය සදු ශඅ. ශ්රී ලාගමශේ දීර්ඝ කාලීන ප්ව්ත්මට 
රති්ාවිසාන ව්ඩ්ටහන ශයෝගය බ්විධය ශබන පිළිබඳව යළි ්ලකා 
බ්ලීමට අව යතාවක් ශනොම්ත. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ිථාවර නිශයෝග 23(2) යටශත් ර ිනය, ගරු ඩේල් ි

ශේවානධයො ම්තිතුමා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 
 

ගරු අනුර දි්ානායක ම්තිතුමා - [්භා ගර්භය තුප න්ත.] 
 

අමාතයාා  නිශඅෙන - ්ාවර්සන කාර්ය භාර අමාතයතුමා ්හ 

විශේ  කටයුතු අමාතය ගරු තිලක් මාරපන ම්තිතුමා -  [්භා ගර්භය 
තුප න්ත.] 

 

රසාන කටයුතු - අෙ දින නයාය පත්රශේ විෂය අාක 1, වි්ර්ජන 

පනත් ශකටුබනපත 2018 ශෙව්නි වර කිය්වීම.  
 

විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2018 
ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டமூலம், 2018 

APPROPRIATION BILL, 2018 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවුපර ත් පවත්වනු ිළණිස නිනයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊ  අදාළ ප්රශ්නනය [ නනොවැම්බර් 09 ] 
'පනත් නකටුම්පත දැන් නද වන වර කියවිය යුුර ය'' [ගරු  මංගල 

සමරවීර  මහතා.]  
ප්රශ්නනය යිතත් සභාිමමු  කරන ලදී.  
 

ஒத்திமவக்கப்பட்ட  விவொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள 

வொெிக்கப்பட்டது.  

ெம்பந்தப்பட்ட வினொ - [ நவம்பர் 09] 

"ெட்டமூலம் இப்தபொழுது இரண்டொம்முமற ைதிப்பிடப் 

படுைொக"    [ைொண்புைிகு  ைங்கள ெைரவீர] 

வினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [09th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time". - [The Hon. Mangala 
Samaraweera.] 

Question again proposed. 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ දින විවාෙය ආරබනභ කිරීම, ගරු වජිර අශබ්වර්සන 

ම්තිතුමා.  
 

 
[පූ.භා. 10.11] 
 

ගරු වජිර අනේවර්ධාන මහතා (සනවන්ධශ් ක යුුර 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  வஜிர அமபவர்தன - உள்நொட்டலுவல்கள் 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත ව ශයධයම අපි රජය හ්ටියට  

අය ව්ය ඉදිරිපත් කර තිශබන ශවලාශඅ ඒ පිළිබඳව අෙහ්ි 

කිහිපයක් රකා  කරධයන අව්ිථාව ල්බීම ග්න ඉතාමත්ම ්තුටු 

ශවනවා. විශ ේෂශයධයම අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල සරිශ්ේන 

ම්තිතුමා  ශේත්, අග්රාමාතය ගරු රනිල් වික්රමසාහ ම්තිතුමාශේත්, 

මුෙල් හා ජනමාසය අමාතය ගරු මාගල ්මරවීර ම්තිතුමාශේත් 

ම්දිහත්වීම තුප ශබන රටට ඉදිරිපත් කර තිශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නය 

්බනබධයසශයධය විවිස අෙහ්ි , විවිස ශයෝජනා ඉදිරිපත් ශවවරධය 

තිශබන අව්ිථාවක තමයි මටත් කරුණු ඉදිරිපත් කරධයන 

සේසශවලා තිශබධයශධය.  

ගරු කථානායකතුමනි, අය ව්ය ශල්ඛ්නවල ඉතිහා්ය දිහා 

බ්ලුවාම 2018 ශපබරවාරි 04ව්නි ොට අශප් රට නිෙහ්          

ලබලා අවුරුදු 70යි. අවුරුදු 70ක් ති්ිශ්ේ විවිස අව්ිථාවල 

ඉදිරිපත් වුණු අය ව්ය ශයෝජනා තුළිධය ශබන රශට් සදු වුණු සුවිශ ේෂ 

ශ්ේවාවධය රාශියක් තිශබනවා වාශේම, නිෙහ් ලබලා අවුරුදු 70ක් 

ලබන අව්ිථාශඅදී අපට දිනා ගධයන බ්රි වුණු ර ින 

ගණනාවකුත් අභිශයෝගයක් හ්ටියට අප හමුශඅ තිශබනවා. 

නිෙහශ්ධය ප්ිශ්ේ අපි නිෙහ්ි අසයාපනය උරුම කර ගත්තා; 

නිෙහ්ි ශ්ෞඛ්යය ශ්ේවය උරුම කර ගත්තා. නිෙහසධය පසුව අපි 

විවිස අා  තුළිධය ඉදිරියට ගමධය කපා. 1977 විවිත ආර්ථිකයක් 

්මඟ 1994 ෙක්වා ඇති වුණු වි ාල පරිවර්තනයක් හක්ක ශබන රට 

ඉදිරියට අරශගන ිවයා.  

1994 ව්ශරධය පසුව 2015 ව්ර ෙක්වා දීර්ඝ කාලයක් ති්ිශ්ේ 

අශප් රට විවිත ආර්ථික රතිපත්ති ඔ්ිශ්ේ ඉදිරියට ිවයාෙ කියන 

හක අප රට හමුශඅ තිබුණු රසාන අභිශයෝගයක්. ්මහර 

්ිථානවලදී අපි ඒ අභිශයෝගය ජය ශගන තිශබනවා, ්මහර 

්ිථානවලදී ජය ගධයන අශපොශහෝත් වී තිශබනවා. 1977 

ව්ශරධය පසුව 1994 ව්ර ෙක්වා අපි ශබන රට පාලනය කපා. 1977 

ව්ශර්දී අපි බලය ලබා ගධයනශකොට ශමගාශවොට් 400ක්ව තිබුණු 

ශබන රශට් විදුලි නිෂිපාෙනය ශමගාශවොට් 2,400 ෙක්වා ව්ිව කරලා 

තමයි 1994 ව්ශර්දී අපි ශබන රට භාර දුධයශධය. ශබන රශට් තිබුණු 

කර්මාධයත ක්ශෂේත්රය ශවන්ි කරලා, කර්මාධයත ක්ශෂේත්රයට නව 

පණක් දීලා, රාශේශීය ව ශයධය කර්මාධයත ආරබනභ කරලා තමයි 

1994 ව්ශර්දී අපි ශබන රට භාර දුධයශධය. ඊට පසුව 2001 ව්ශර් 

සට 2004 අශරේල් 10වන ො ෙක්වා ඉතාම ශකටි කාලයකට න්වත 

අපට අව්ිථාවක් ල්බුණා, ශබන රශට් නිෙහ්ි ආර්ථිකය ඉදිරියට 

ශගන යාශබන ඉලක්කය ්බනපූර්ණ කරධයන. 2004 අශරේල් 10වන ො 

න්වතත් ඒ අව්ිථාව අහිවර වුණාට පසුව 2015 ජනවාරි 08වන ො 

අපට තවත් ව්ෙගත් ජන වරමක් ලබා දුධයනා, ඒ කර්තවයය ඉටු 

කිරීම ්ඳහා. හහිදී ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂශේ නායක වමත්රීපාල 

සරිශ්ේන ජනාධිපතිතුමාට ජන වරමක් ලබා දුධයනා. ඒ වාශේම 

2015 අශගෝ්ිතු 17වන ො න්වතත් හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ 

නායක, අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසාහ ම්තිතුමාට ජන වරමක් ලබා 

දුධයනා. ඒ ලබා දුධය ජන වරම අනුව අපි ේධය අව්ිථා කිහිපයක් 

අය ව්ය වර්තා ඉදිරිපත් කපා.  

2018 ව්ර ්ඳහා අපි න්වතත් අය ව්ය වර්තාවක් ඉදිරිපත් 

කරන ශබන 2017 වර්ෂය කියධයශධය, අපි අභිශයෝග රාශියකට 

මුහුණ දීපු වර්ෂයක්. ලාකාශඅ රාශේශීය ශල්කබන ශකොට්ඨා් 

332ධය රාශේශීය ශල්කබන ශකොට්ඨා් 95ක් ගාවතුර තර්ජනයට 

මුහුණ දුධය අභිශයෝගයට මුහුණ ශෙධයන අපට සදු වුණා. ඇත්ත 

ව ශයධයම ලාකාශඅ ග්රාම නිලසාරි ව්බන 14,022ධය ග්රාම නිලසාරි 

ව්බන 5,500ක් ඒ අභිශයෝගයට මුහුණ දුධයනා, 2017 වර්ෂය තුප. ඒ 

හක්කම 2017 වර්ෂය තුප රාශේශීය ශල්කබන ශකොට්ඨා් 332ධය 

රාශේශීය ශල්කබන ශකොට්ඨා් 117ක් නියඟයට මුහුණ දුධය 

අභිශයෝගයට මුහුණ ශෙධයනත් අපට සදු වුණා. හහිදී ග්රාම නිලසාරි 

ව්බන 14,022ධය ග්රාම නිලසාරි ව්බන 5,100ක් නියඟයට මුහුණ 

දුධයනා.  

ඒ  අව්ිථාශඅදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා ඒ 

වාශේම ආපො කපමනාකරණ අමාතයාා ය  හා අශනකුත් සයලු 

727 728 

[ගරු  අනශ්ෝක් අනේසිංහ  මහතා] 
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අමාතයාා  ඇතුළු මුළු රජයම ම්දිහත් ශවලා ග්රාම නිලසාරි ව්බන 

14,022 ධය, ග්රාම නිලසාරි ව්බන 11,000ක් ශවනත් ආකාරයකට 

හසුරුවධයන  සේස වුණා. ඒ ආපො තත්ත්වය  යථා තත්ත්වයට පත් 

කරධයන අතිශර්ක  සලියන 70ක මුෙලක් වියෙබන කරධයන අපට සේස 

වුණා. අපි කථා කරන ශබන ශමොශහොත වනශකොට යාපනය 

දි්ි්රික්කශේ ේිව ගාවතුර තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා.  

ේනට හයිධය ආපොවට පත් ශවා ච අය  3,000කට ආ්ධයන පිරි්ක් 

හ්ටියට වාර්තා ශවනවා. හක මරණයක් සේස ශවලා තිශබනවා; 

නිවා් ගණනක් විනා  ශවලා තිශබනවා.  රජය හ්ටියට අපි ශබන 

අය ව්ය විවාෙය යන අතශර් බලනවා, පසු ිවය ෙව්ි තුශධයදී 

යාපනය දි්ි්රික්කයට  වූ පීඩාව ශකොශහොමෙ පාලනය කර ගධයශධය 

කියලා.   2017 වර්ෂය ඉතාම අමාරු වර්ෂයක් හ්ටියට ති සයදී 

තමයි ශමපමණ ්ාර්ථක අය ව්යක් අශප් මුෙල් ඇමති ගරු මාගල 

්මරවීර ම්තිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය.  නමුත්  අශපධය 

අහනවා, 2015, 2016, 2017 වර්ෂවල ශබන රජය ඉෂිට කරපු 

කාර්යය ශමොනවාෙ කියලා. ලාකාශඅ ග්රාම නිලසාරි ව්බන 14,022  

මහා අර්බුෙයක තිශයන අතශර්ත්, අපි 2015දී ලක්ෂ 10ක 

ව්ඩ්ටහධය 14,022ක්  ක්රියාත්මක කපා. ඒ වාශේම, න්වතත් 

2016 ව්ශර් ලක්ෂ 10 ව්ඩ්ටහධය 14,022ක් අපි ක්රියාත්මක 

කරශගන ිවයා. ඒ හක්කම, ශබන 2017 වර්ෂශේත් අපි ලක්ෂ 5ක 

ව්ඩ්ටහධය 14,022ක් ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. ඒ ක්රියාත්මක 

කරශගන යන ලක්ෂ පශහේ ව්ඩ්ටහශධයදී අපි ලක්ෂ හකහමාරක්  

ශවධය කරනවා, ගශබන සටින ්ිවයා රැකියා කරලා නගාසටුවධයන 

පුළුවධය පවුල් ශවනුශවධය.  

අපි ගණධය බ්ලුශවොත්, 2017 වර්ෂය ශවනශකොට ලාකාශඅ 

ග්රාම නිලසාරි ව්බන 14,022ට රුපියල් වරලියන 2.5 ගණශධය 

රුපියල් වරලියන 35,055ක්  ගශබන ආර්ථිකය නගාසටුවීම ්ඳහා 

ආශයෝජනය කර තිශබනවා. ඒ මුෙල රුපියල් ශකෝටිවලිධය 

ගත්ශතොත්, රුපියල් ශකෝටි 3,505ක්. අපට ශමා චර ර ින 

තිශයේදීත්, අපි ලාකාශඅ ග්රාම නිලසාරි ව්බන 14,022ට ලක්ෂ 25 

බ්ිවධය  අතිශර්ක මුෙල් රමාණයක් ලබාදීලා ගම න්ඟිටුවධයන 

අව ය රසානම අභිශයෝගය ජය ග්නීමට  ක්රියාත්මක ශවලා 

තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබන අය ව්ය ඉදිරිපත් කිරීශබනදී අපට 

තිශබන ඊපඟ අභිශයෝග ජය ගධයශධය ශකොශහොමෙ කියන තීරණය 

ගධයන අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. ඒ අනුව තමයි ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය ්ක්ි කරලා තිශබධයශධය. 1994 ව්ශර් සට අෙ ෙක්වා 

අපි සයලුශෙනා හකතු  ශවලා රට පාලනය කපත්, අපට දිනා ගධයන 

බ්රි වුණු අභිශයෝග ජයග්රහණය කරධයන අව ය අය ව්ය 

ශල්ඛ්නයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය. ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය ්බනබධයසශයධය  අපට ර ින තිශබධයන පුළුවධය; විවිස 

මත තිශබධයන පුළුවධය; විවිස අෙහ්ි තිශබධයන පුළුවධය. හ්බ්යි, ඒ 

්ෑම විවිස අෙහ්ක් ඔ්ිශ්ේම අපි බලධයන ඕනෑ, අපට ජය ගධයන 

බ්රි වුණු අා  ජය ග්නීමට අව ය පියවර තියධයශධය ශකොශහොමෙ  

කියලායි. අශප් මුෙල් ඇම්තිතුමා කිඅවා වාශේ, ශබන අය ව්ය 

ඉදිරිපත් කපාට ප්ිශ්ේ, අශප් විවිත ආර්ථිකය තුප අපි ජය ගධයන 

අශපොශහෝත් වුණු කාරණා ජය ග්නීම ්ඳහා ක්රියා කරධයශධය 

ශකශ්ේෙ කියන කාරණය ග්න අපි කල්පනා කරනවා.  නිෙහසධය 

ප්ිශ්ේ අපට ජයග්රහණය කරධයන බ්රි වුණු අා  ශමොනවාෙ කියලා 

බලලා අපි ශබන අය ව්ය තුළිධය ඒවා ජයග්රහණය කප යුතුයි.   

උොහරණයක් හ්ටියට උතුරත්, න්ශඟනහිරත් ගනිමු. අපි  ශබන 

අය ව්ශයධය උතුරු පපාත ්බනපූර්ණශයධය ආවරණය කරලා ඒ 

ඉලක්ක ජය ගධයශධය ශකොශහොමෙ කියලා බලනවා. අපි උප්ප්ධයන 

්හතිකයටත්, අශනක් ඒවාටත් යබන කිස ගා්ිතුවක් ව්ිව කරධයන 

යනවා කියලා මාසය ඔ්ිශ්ේ කියා තිශබනවා මම ේක්කා. නමුත් 

අශප් රශට් තිශබන වි ාල ර ින ගණනාවක්  ්බනබධයසශයධය 

ජනාධිපති ශල්කබන කාර්යාලය, අග්රාමාතය කාර්යාලය ඇතුළු 

අමාතයාා  සයල්ල ම්දිහත් ශවලා කටයුතු කරනවා. විශ ේෂශයධය 

උතුශර්  මධයනාරම, කිලිශනොා චිය, වවුනියාව, මුලතිඅ දි්ි්රික්ක 

්හ කුරුණෑගල, ගාල්ල, ශපොශපොධයනරුව යන දි්ි්රික්කවල 

ර ිනවලට රජය ම්දිහත් ශවලා ඒ රශේ වල තිබුණු ර ින 

ගණනාවක් අව්ධය කරශගන යනවා. උොහරණයක් හ්ටියට මශේ 

දි්ි්රික්කය ගත්ශතොත්, ඒ දි්ි්රික්කශේ ජාතික හ්ඳුනුබනපතක් 

න්තිව සටි 18,000ට අපි ශනොවරශල් හ්ඳුනුබනපත් ලබා දුධයනා. අපි 

ඊශේ ශපශර්ො වවුනියාව දි්ි්රික්කශේ හ්ඳුනුබනපත් න්ති 

සයලුශෙනාට ශනොවරශල් හ්ඳුනුබනපත් ලබා දුධයනා; සයලු  

උප්ප්ධයන ්හතික ශනොවරශල් ලබා දුධයනා; අව ය සයලු ්හතික 

ශනොවරශල් ලබා දුධයනා.   

ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල දි්ි්රික්කශේ ග්රාම 

නිලසාරි ව්බන 1610ක්, රශේශීය ශල්කබන ශකොට්ඨා් 30ක්,  නිවා් 

440,000ක්, ර ින 550,000ක් ආදී ව ශයධය තිශබනවා. අපි රජය 

හ්ටියට මහජනතාවශේ ර ිනවලට අවසානය ශයොමු කරනවා. අපි 

කුරුණෑගල දි්ි්රික්කශේ ජාතික හ්ඳුනුබනපත් 80,000ක් ශනොවරශල් 

ලබා ශෙනවා. ඒ ්ඳහා රජය  ම්දිහත් ශවලා ක්රියා කරධයශධය 

්ාමානය ජනතාව ආරක්ෂා කරශගන ක්රියා කරධයන අව ය නි්ායි.  

ශලෝකශේත්, රජ කාලශේ ඉඳලාත්, නිෙහසධය ප්ිශ්ේ අශප් 

ර ශට්ත් පවතින කාරණයක් තමයි ආොයම ශ්වීම ්ඳහා බදු හකතු 

කිරීම. හහි අඩු ව්ිව වීබන ශවධයන පුළුවධය. ්මහර අා වලට ව්ිව 

ශවධයන පුළුවධය, ්මහර අා වලට අඩු ශවධයන පුළුවධය. රජයක් 

හ්ටියට අපි බලනවා, ඒ ඒ කාලයට ග්පශපන පරිදි ඒ ඒ 

අා වලිධය බදු ලබා ශගන රට ඉදිරියට ශගන යධයන.  

2015 ජනවාරි 08වන ො අපි රජය භාර ගත්තාට ප්ිශ්ේ අපට 

රසානම අභිශයෝගයක් තිබුණා. අපට තිබුශණ්, මහා බර ණය 

කධයශේ ඉතිහා්ය පිළිබඳව ශ්ොයා ගධයනයි.  ණය අරශගන, ඒ 

ණය ශගවධයන ව්ල් ශපොලියට ණය ගත්ත පාලනයක් තිබුණා. ඒ 

ව්ල් ශපොලිය ශගවන ක්රමය හා මුළු ණය මුෙල ශ්ොයා ගධයශධය 

ශකොශහොමෙ කියන අභිශයෝගය රජයක් හ්ටියට අපට අවුරුේෙක් 

ති්ිශ්ේ තිබුණා. අපි World Bank හශකධය ගත්ත ණය 

ශකොපමණෙ, ADB  හශකධය ගත්ත ණය ශකොපමණෙ, JICA 

හශකධය ගත්ත ණය ශකොපමණෙ, කාටවත් ශනොකියා ව්ල් 

ශපොලියට ගත් ණය රමාණය ශකොපමණෙ කියලා මුෙල් 

අමාතයාා ශයධය ශ්ොයා ගධයන අපට අවුරුේෙක් ගත වුණා. ශබනවා 

සයල්ලම ශ්ොයා ගත්තාට ප්ශි්ේ තමයි ආර්ථික රතිපත්තිය 

හ්ටියට අපි තීරණය කරධයශධය, අශප් තිබුණු ඒ ආ ශයෝජනවල බර 

මහ ජනතාව පිට පටවනවාෙ, ඒ ණය දුධය අය පිට පටවනවාෙ 

කියලා. ඒ අභිශයෝගය අපට  තිබුණා. හබනබධයශතොට වරාය 

වයාපිතිය ගත්ශතොත්, ඒ ්ඳහා වියෙබන කර තිශබධයශධය හව්නි 

වරායවල් ශෙකක් හෙධයන පුළුවධය අතිේව්ධයත මුෙලක් නබන, හයට 

ම්දිහත් වුශණ් චීන ආණ්ඩුව නබන, ඒ මුළු බර අපි ලාකාශඅ 

ජනතාව පිට පටවධයශධය න්තුව, ඒ මුළු බර චීන ආණ්ඩුව පිට 

පටවා, "ඔබ ආ ශයෝජනය කරපු මහා ේව්ධයත මුෙල ඔබ න්වත 

ශහොයලා අපට ශෙධයන. ඒ මුෙල් අශප් රටට න්වත ලබා ශගන, 

ඔශබ් ණය ශගවධයනබන''කියන අභිශයෝගය තමයි අපි චීනය හමුශඅ 

ත්බුශඅ. හශහම කරනශකොටත් ්මහර අයට ඒ ග්න ශවනත් මත 

තිශබධයන පුළුවධය. හ්බ්යි අපි කල්පනා කශපේ, මහ ජනතාවශේ 

පිට ශබන බර පටවධයශධය න්තුව, ශබන බර ඒ අයශේම පිටම පටවා, 

මහ ජනතාව ඒශකධය නිෙහ්ි කරලා, මහ ජනතාවට නිෙහශ්ේ 

ඉධයන පුළුවධය ආර්ථික ක්රමයක් ්ක්ි කර ශෙධයනයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශබන අය ව්ය තුළිධය රැකියා ලක්ෂ 

ගණනක්  සහි කරධයන පුළුවධය තත්ත්වයක් ඇති කරධයශධය 

ශකො ශහොමෙ කියලා අපි බලනවා. ඒ ්ඳහා රශට් විවිස රශේ  අපි 

ශතෝරා ශගන තිශබනවා. ෙකුණු පපාත ගත්ශතොත්, ශබධයතර 

රශේ ශේ වයාපිතියක් ආරබනභ කරධයන  අක්කර 1,000ට 

729 730 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ආ්ධයන රමාණයක් ලබා ශගන ඒවාට වධයදි මුෙල් ශගවා 

අව්ානයි. ේධය අපි ඒ වයාපිතිය ආරබනභ කරධයන යනවා. ඊපඟට 

ගාල්ල දි්ි්රික්කශේ වයාපිති ්ඳහා රත්ගම, අකුරප ඉඩබන අත්පත් 

කර ශගන අව්ානයි. ේධය ඒ ඉඩබනවලට වධයදි ශගවා ශගන යනවා. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව 3ක් තිශබනවා. 

 
ගරු වජිර අනේවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  வஜிர அமபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
හහි අක්කර 500කට ආ්ධයන රමාණයක් ලබා ගධයන යනවා.  

ආශයෝජනයට අව ය කරන ඉඩබන රශට් විවිස දි්ි්රික්කවලිධය අත් 

පත් කර ශගන, ඒ ඉඩබන ශයොොශගන ව්ිව රැකියා රමාණයක් 

නිෂිපාෙනය කරධයන පුළුවධය ශකොශහොමෙ කියලා අපි බලනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ හක්කම  රාජය අා ය 

්බනබධයසශයධය  ශබන අය ව්ශයධය ශමොනවාෙ කරලා තිශබධයශධය 

කියලා ්මහර අය අහනවා. රාජය අා යට අපි කරලා තිශබන ශේ 

ශපධයවධයනට අශප් කාර්යාලශේ ශ්ේවය කරන කාර්යාල කාර්ය 

්හායක ශකශනකුශේ 2015 ව්ටුප් වි්ිතරය, 2016 ඔහුශේ ව්ටුප් 

වි්ිතරය ්හ 2017දී ඔහුශේ ව්ටුප් වි්ිතරය මම අරශගන ආවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, 2015දී කාර්යාල කාර්ය ්හායකයකුශේ  

මුලික ව්ටුප තිබුශණ් රුපියල් 14,000යි. අපි 2016දී ඒක රුපියල් 

17,450 කපා. අපි ඔහුශේ මූලික ව්ටුප 2017දී රුපියල් 20,525ක් 

කපා. අපි 2018 ජනවාරි මා්ශේ 30ශවනි ො ඔහුශේ මූලික ව්ටුප 

රුපියල් 23,600ක් කරනවා. මූලික ව්ටුප රුපියල් 23,600ක් 

කරනවා කියධයශධය,  රුපියල් 3,075ක් ව්ිව ශවනවා කියන හක. 

ශබන අය ව්ශයධය අපි අතිශර්ක රුපියල්  සලියන 12ක් ශ්ොයධයනට 

ඕනෑ, රාජය ශ්ේවකශයෝ ලක්ෂ 15ට පිව ශගවීම ්ඳහා.  

ඊපඟට, ව්ටුප් ශකොවර්ශබන වාර්තා අනුව  විශ ේෂඥප 

වවෙයවරශයකුශේ මූලික ව්ටුප කීයෙ කියලා මම බ්ලුවා.   

2015දී රුපියල් 42,000යි. 2016දී ඒ අයශේ මූලික ව්ටුප රුපියල් 

51,512යි. 2017දී හය රුපියල් 60,634යි.  2018දී හය රුපියල් 

69,756ක් ශවනවා. ඒ අනුව අපි ඔවුධයශේ මූලික ව්ටුපට රුපියල් 

9,122ක් හකතු කරනවා, ශබන 2018 අවුරුේෙ ්ඳහා ශගන්ල්ලා 

තිශබන අය ව්ශයධය. අපි ශබන අය ව්ය ශගන්ල්ලා තිශබධයශධය 

ශබනවා පාලනය කරධයනට පුළුවධය ශවධයනයි.  උොහරණයක් 

හ්ටියට 2017දී කාර්යාල කාර්ය ්හායක ශකශනකුශේ OT හක 

තිබුශණ් රුපියල් පන්ි  ගණනක් නබන, 2018 ජනවාරි මා්ශේ 

30ශවනි ො සට රුපියල් 94ක OT හකක් ඒ අයට ශගවනවා.  අපි 

රජය හ්ටියට  කාර්යාල කාර්ය ්හායකයාශේ ඉඳලා ව්ටුප් ව්ිව 

කරලා තිශබනවා.  නීතිපතිතුමා තමයි ව්ිවම ව්ටුප ලබධයශධය. 

2015දී නීතිපතිතුමාශේ මූලික ව්ටුප රුපියල් 67,000යි. 2016දී 

හතුමාශේ මූලික ව්ටුප රුපියල් 81,000යි. 2017දී හතුමාශේ මූලික 

ව්ටුප රුපියල් 95,800යි. 2018 ජනවාරි මා්ශේ 30ශවනි ො  සට 

හතුමාශේ මූලික ව්ටුප රුපියල් 110,000යි. ඒ කියධයශධය හය 

රුපියල් 14,200කිධය ව්ිව ශවනවා. සයයට 15කිධය ව්ිව ශවනවා. 

රාජය ශ්ේවකශයකුශේ ශලොකුම ව්ටුප ලබා ගධයශධය නීතිපතිතුමා. 

හතුමාශේ ව්ටුපත් සයයට 15කිධය ව්ිව ශවනවා; කාර්යාල කාර්ය 

්හායක ශකශනකුශේ ව්ටුපත් සයයට 15කිධය ව්ිව ශවනවා. 

ඉහපම ව්ටුප ලබා ගධයනා ශකනාට රුපියල් 14,200ක් ව්ිව වන 

විට කාර්යාල කාර්ය ්හායකශේ මූලික ව්ටුපට රුපියල් තුධයෙහ්ි 

ගණනක් හකතු ශවනවා.  

ශබනක පාලනය කරධයන තමයි අපි අය ව්ය ඉදිරිපත් කර 

තිශබධයශධය.  අපි ශබන මුෙල් ශහොයධයශධය ශකොශහොම ෙ? රජශේ 

ශ්ේවකයධයශේ ප්ත්ශතධය කාර්යාල කාර්ය ්හායකශේ ව්ටුප, 

නීතිපතිශේ ව්ටුප ්හ අතරම්ේශෙධය විශ ේෂඥප වවෙයවරයකුශේ 

ව්ටුපයි මා උොහරණයක් විධියට ගත්ශත්.  

මශේ පඟ තිශබනවා, සයලුම රාජය ශ්ේවකයධයශේ ව්ටුප් 

ව්ිව වන ආකාරය ්ඳහධය ජාතික ව්ටුප් හා ශ්ේවක ්ාඛ්යා 

ශකොවරෂධය ්භාශඅ වාර්තාවක්. ශබනකට අනුව, 2020 වන ශකොට 

අමාතයාා  ශල්කබනවරයකුශේ මූලික ව්ටුප රුපියල් 98,000යි.  

හතශකොට අපි 2020 වනතුරු රාජය ශ්ේවශේ මූලික ව්ටුප 

ේව්ධයත  ක්තියක් කරා ශමශහයවා තිශබනවා.  ශබනක ශලශහස 

ව්ඩක් ශනොශවයි. ඒ නි්ා තමයි අපි 2015 ජනවාරි 08 ව්නිො කියා 

තිශබධයශධය,  "රාජය ශ්ේවකයකුශේ ව්ටුප රුපියල් ේෙහ්කිධය 

ව්ිව කරනු ල්ශබ්ද  කියලා.  ඒ අනුව, අපට හ්ම වර්ෂයකම 

අතිශර්ක රුපියල්  සලියන 12ක් ඕනෑ කරනවා, රාජය අා ය 

 ක්තිමත් කරධයන. විශ ේෂශයධය  ්ම්ිත රාජය අා ය ශබන ග්න 

සහිබුේධිශයධය ව්ඩ කප යුතු ශවනවා.  

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අව්ධය ශවවරධය පවතිනවා. 

 
ගරු වජිර අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு  வஜிர அமபவர்தன ) 

(The Hon. Wajira Abeywardana ) 
ශහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. මට තව විනාිවයක් ශෙධයන.  

ශබන ශවලාශඅ අපි Voluntary Retirement Scheme - VRS -  

හකක් ග්න නිශඅෙනය කශපොත්,  ඉල්ලීමක් කශපොත්,  රාජය 

අා ශේ කිසම ශකනකු විශ්රාම යධයශධය න්හ්. ශමොකෙ, ඔවුධය 

2020 වනතුරු බලාශගන ඉධයනවා, ඔවුධයශේ උපරීම ව්ටුප ලබා 

ශගන විශ්රාම ගධයන. ශඅලාව න්ති නි්ා ශබන ග්න මා දීර්ඝ 

ව ශයධය කථා කරධයශධය න්හ්.  

අව්ාන ව ශයධය, මා  ශකටිශයධය කාරණා කිහිපයක් 

කියධයන ක්ම්තියි. ගරු කථානායකතුමනි, ශබන අය ව්ය රැකියා 

ේ ලක්ෂයක් ඇති වන අය ව්යක්; කර්මාධයත ෙහ්ි ගණනක් ඇති 

වන අය ව්යක්; තරුණතරුණියධයට අසයාපනයට මඟ පාෙන අය 

ව්යක්; වයාපාරිකයධයට ඉදිරියට යධයන පුළුවධය අය ව්යක්;  මතු 

පරපුර ණය බරිධය මුෙවන අය ව්යක්;  අලුතිධය වයාපාරවලට 

හක්වන අයට අත්ව්ලක් වන අය ව්යක්; කාධයතාවධයට නිස ත්න 

ල්ශබන අය ව්යක්.  හශමධයම ශබන අය ව්ය ්ම්ිත රාජය 

ශ්ේවකයධයට මහා පණක් දීපු අය ව්යක්; පා්ල් ෙරුවධයට 

රක්ෂණය ශනොවරශල් ල්ශබන අය ව්යක්; ්ාහිඳියාව ඇති වන අය 

ව්යක්; නිෙහසධය පසු පමා වූ ශබොශහෝ ශේවල් ල්ශබන අය 

ව්යක්. නිෙහ් ලබා අවුරුදු 70ක් ගත වුණත්, රශට් ජනතාවට 

ආර්ථික ව ශයධය ්්බෑ නිෙහ් ල්ශබන අය ව්යක් ශල් ඉදිරිපත් 

වුශණ්  ශමම  අය ව්ය බව ්ඳහධය කරවරධය මශේ අෙහ්ි රකා  

කිරීම අව්ධය කරනවා. ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ්ිතුතියි.  

මීපඟට, ගරු කවීධයදිරධය ශකෝඩී්ිවරධය මධයත් රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාිව 30ක කාලයක් තිශබනවා. 
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ගරු කවීන්දිරන් නකෝඩීසනවරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கமள, இன்மறய தினம் 

இச்ெமபயில் நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கும் இந்த அரெொங் 

கத்தின் மூன்றொவது வரவு தெலவுத் திட்டத்தின் ைீதொன 

விவொதத்தில் பங்குபற்றி உமரயொற்றுவதில் ைகிழ்ச்ெி 

யமடகின்மறன்.  2018ஆம் ஆண்டுக்கொன இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டைொனது ெமூக, தபொருளொதொர, கலொெொரத்மத 

மையப்படுத்தி, எைது  நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப மவண்டும் 

என்ற எண்ைத்துடன், தூரமநொக்மக அடிப்பமடயொகக் 

தகொண்டு, நிதி அமைச்ெொினொமல தயொொிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

மைலும், இந்த வரவு தெலவுத் திட்டம் எதிர்கொலச் ெந்ததியினமர 

மையப்படுத்தித் தயொொிக்கப்பட்டுள்ள அமதமநரத்தில், 

நிகழ்கொலத்திலும் எைது தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பி, 

எைது ெமூகங்கள் ெிறந்து விளங்கமவண்டுதைன்ற ைனப் 

பொங்குடன் கூடியதொக உருவொக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனொலும், 

இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்திமல ெில மதமவப்பொடுகள் 

உள்ளடக்கப்பட மவண்டியிருக்கின்றன. அத்மதமவப்பொடுகள் 

இதில் உள்வொங்கப்பட்டு, ெில ைொற்றங்கமளச் 

தெய்கின்றதபொழுது இவ்வரவு தெலவுத் திட்டத்மதச் ெிறப்பொக 

முன்தனடுக்கக்கூடியதொக இருக்கும்.  

வரவு தெலவுத் திட்டைொனது ஒரு நொட்டின் தபொருளொதொரக் 

தகொள்மக, ைற்றும் எதிர்கொலத்மத மையப்படுத்தியதொன 

தெயற்பொடுகமள உள்ளடக்கியதொகத் தயொொிக்கப்பட 

மவண்டும். விமெடைொக இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்திமல 

ஏற்றுைதி, இறக்குைதி, வொி வருைொனங்கள் மபொன்ற விடயங்கள் 

கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டொலும் ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்கின்ற 

நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்வதற்கொன முயற்ெிகள் 

எடுக்கப்பட மவண்டும். ஏற்றுைதிமய ஊக்குவித்து இந்த 

நொட்டின் தபொருளொதொரத்மத அதிகொிக்கும் நடவடிக்மகயிமல 

இங்கு ததொழில்முயற்ெிகமள உருவொக்க மவண்டும். எைது 

நொட்டில் பயன்படுத்தப்படொைல் இருக்கின்ற வளங்கமள உச்ெப் 

பயன்பொட்டுக்கு உள்ளொக்க மவண்டும். எைது நொட்டிமல நீர் 

வளமும், நில வளமும் மபொதியளவில் இருக்கின்றன. அந்த நீர் 

வளத்மதயும் நில வளத்மதயும் உச்ெைொகப் பயன்பொட்டுக்கு 

உட்படுத்தும்தபொழுதுதொன் நொங்கள் ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக் 

கக்கூடியதொக இருக்கும். இந்த 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு 

தெலவுத் திட்டத்திமல ஏற்றுைதிக்கும் இறக்குைதிக்கும் 

இமடயில் 10 பில்லியன் ரூபொய் வித்தியொெம் கொைப்படு 

கின்றது. ஏற்றுைதி குமறவொகவும், இறக்குைதி அதிகைொகவும் 

கொைப்படுகின்றது. ஆகமவ, இங்குள்ள வளங்கமள உச்ெைொகப் 

பயன்படுத்துவதுடன் எைது நொட்டிலுள்ள ைனித வளங்கமளயும் 

கூடுதலொகப் பயன்படுத்த மவண்டும். நொங்கள் ைனித 

வளங்கமளக் கூடுதலொகப் பயன்படுத்துவதனொல் எைது 

நொட்டின் ஏற்றுைதிமய அதிகொிக்கக்கூடிய நிமல கொைப்படும்.    

அமதமபொன்றுதொன் எைது நொட்டின் துமற ெொர்ந்த விடயங் 

களும் - அதொவது, அரெ கூட்டுத்தொபனங்கள் மபொன்றமவ - 

விமனத்திறனுடன் இயங்கமவண்டும். அப்தபொழுதுதொன் 

அமவ அதிகளவிலொன இலொபத்மத ஈட்டக்கூடியதொக 

இருக்கும். ஆனொல், கடந்த அரெொங்கத்தின் ஆட்ெிக் கொலத்தில் 

விமனத்திறனற்ற இயக்கம் ைற்றும் ஊழல், திறனற்ற நிர்வொகம் 

ஆகியவற்றொல் கூடுதலொன கூட்டுத்தொபனங்கள் நட்டத்தில் 

இயங்கி, மூடமவண்டிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டன. உதொரை 

ைொக, கந்தளொய் ெீனித் ததொழிற்ெொமல, ஒட்டுசுட்டொன் ஓட்டுத் 

ததொழிற்ெொமல ைற்றும் வொமழச்மெமன கொகித ஆமல 

மபொன்றமவ மூடப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த நிறுவனங் 

களினுமடய தமலவர்கள் ஊழல் தெய்ததனொல், அவர்கள் 

திறனற்ற விதத்திமல தெயற்பட்டதனொல், இன்று அந்த ததொழிற் 

ெொமலகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனொலும், ஆரம்பத்தில் 

அந்த ததொழிற்ெொமலகள் கூடுதலொன இலொபத்மத இந்த 

நொட்டுக்கு ஈட்டித் தந்தன. இப்படிப்பட்ட ததொழிற்ெொமலகமள 

ஊக்குவிக்கின்ற தெயற்பொடுகமள முன்தனடுத்தொல் அதிகைொன 

மவமலவொய்ப்புக்கமள வழங்கக்கூடியதொக இருக்குதைன்று 

நொங்கள் நிமனக்கின்மறொம். பத்து இலட்ெம் மபருக்கு 

மவமலவொய்ப்மப வழங்குகின்ற தெயற்பொட்டிமன அரசு 

முன்தனடுத்திருக்கின்றது. அமதமநரம் இப்படிப்பட்ட 

ததொழிற்ெொமலகமள மூடுவது ததொழில்வொய்ப்புக்கமளக் 

குமறக்கின்ற தெயற்பொடொகமவ கொைப்படுகின்றது. ஆகமவ, 

இயங்கொைல் இருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட பொொிய ததொழிற் 

ெொமலகமள ைீண்டும் ஆரம்பித்து, அவற்மற விொிவுபடுத்தி, 

மதமவயொன ெிறந்த நிருவொகக் கட்டமைப்மப ஏற்படுத்துகின்ற 

தபொழுது, அமவ இலொபத்தில் இயங்குவமதொடு, ‘பத்து இலட்ெம் 

மவமலவொய்ப்பு’ என்ற எங்களது குறிக்மகொமள எட்டக்கூடிய 

ஒரு ெந்தர்ப்ப சூழ்நிமலயும்  ஏற்படலொம்.  

இங்கு வொி வருைொனத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், மநொோ் வொி, 

மநொில் வொி என்ற இரண்டு வொிகளுக்குைிமடயிமல ைிகவும் 

அதிகளவில் வித்தியொெம் கொைப்படுகின்றது. மநொோ் வொிமயக் 

கூட்டி, மநொில் வொிமயச் குமறத்து எங்களது தெயற்பொட்மடச் 

தெய்கின்றதபொழுது இந்த நொட்டிமல ஸ்திரத்தன்மையொன 

தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பக் கூடியதொக இருக்கும். 

இங்கு 60:40 என்ற விகிதத்தில் அந்த வித்தியொெம் கொைப்படு 

வதனொல் இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரத் தன்மைமய 

ஸ்திரப்படுத்துவதில் ெில தடங்கல்கள் ஏற்படலொம். இப்படிப் 

பட்ட நிமலமைகமள ைொற்றி, ெைத்துவைொன முமறயில் வொிமய 

அறவிடுகின்றதபொழுது, இந்த நொட்டிமல ெிறந்தததொரு 

தபொருளொதொரக் தகொள்மகமய எங்களொல் மைற்தகொள்ளக் 

கூடியதொக இருக்கும். உண்மையிமல வொி வருைொனம் என்பது 

இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு 

இன்றியமையொத ஒன்றொக இருக்கின்றது. ஏற்றுைதி 

வருைொனத்மதக் கூட்டுவதனொல் தபறப்படுகின்ற வருைொனம் 

ைற்றும் இயங்கொைல் இருக்கின்ற ததொழில் நிறுவனங்கமள 

இயங்க மவக்கின்றதபொழுது கிமடக்கின்ற வருைொனம் 

என்பவற்றிமன அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு இந்த நொட்டின் 

தபொருளொதொரத்மதப் பொொியளவிமல கட்டிதயழுப்பக்கூடிய 

ெிறந்த ெந்தர்ப்பம் இப்மபொது ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

மைலும், இலங்மகமய எடுத்துக்தகொண்டொல், இங்கு 

அதிகளவொன வளங்கள் கொைப்படுகின்றன. ஆெியொவில் 

இருக்கின்ற ஏமனய நொடுகமளவிடவும் ைிகவும் உச்ெைொன 

அளவில் இங்கு கடல் வளம், நீர் வளம், நில வளம் என்பன 

கொைப்படுகின்றன. அமதமநரம் கூடுதலொன அளவில் கனிய 

வளங்களும் இந்த நொட்டிமல கொைப்படுகின்றன. இந்த 

வளங்கமள பயன்படுத்துவதில் ெொியொன நிருவொகக் 

கட்டமைப்பு இருக்குைொனொல் இந்த வளங்கமளப்  பயன்படுத்தி 

எங்களுமடய ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு 

ெந்தர்ப்பமத ஏற்படுத்திக் தகொள்ளலொம்.  

அதுைட்டுைல்ல, ெர்வமதெ ததொழிற் ெந்மதக்கு 

ஏற்றொற்மபொல எதிர்கொலத்மத மையப்படுத்தியதொக, எதிர்கொலச் 

ெவொல்களுக்கு முகங்தகொடுக்கக்கூடிய வமகயில் எங்களுமடய 

ஏற்றுைதித் ததொழிற்றுமறகமள ஏற்படுத்திக்தகொள்ள 

மவண்டும். அப்படி ஏற்படுத்தொைல் தவறுைமன ைக்களுக்கு 

மவமலவொய்ப்புக்கமளக் தகொடுக்க மவண்டுதைன்பதற்கொக 

ெர்வ ெொதொரைைொக ததொழிற்றுமறகமள ஏற்படுத்துமவொ 

மையொனொல் தபொருளொதொரத் தொக்கத்மத எற்படுத்துகின்ற ஓர் 

இக்கட்டொன நிமலக்கு ைீண்டும் இந்த நொடு தள்ளப்படும்.  
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தனிநபர் வருைொனம் ைற்றும் தனிநபர் கடன்கமள 

எடுத்துக்தகொண்டொலும் அவற்றிலும் பல வித்தியொெங்கள் 

கொைப்படுகின்றன. 2016 - 2017க்கு இமடப்பட்ட 

கொலப்பகுதியில் தனிநபருக்கொன கடன் சுமையில் பொொிய 

வித்தியொெம் கொைப்படுகின்றது. அந்தக் கொலப்பகுதியிமல 

அதில் கிட்டத்தட்ட பத்தொயிரம் ரூபொய் வித்தியொெம் 

கொைப்படுகின்றது. ஆகமவ, இந்த கடன் சுமை 

ைொற்றத்திற்குள்ளொக்கப்பட மவண்டிய ஒன்றொக இருக்கின்றது. 

2016இல் 68,761 ரூபொயும் 2017இல் 78,254 ரூபொயும் ஒரு 

தனிநபர் கடன் சுமையொகக் கொைப்படுகிறது. ஆகமவ இந்த 

நிமல எதிர்கொலத்தில் ைொற்றப்பட மவண்டும். 2018இல் இது 

ைீண்டும் அதிகொிக்கப்பட்டு, 2019 - 2020 களில் மைலும் 

அதிகொிக்கப்படுைொனொல் இந்த நொட்டிமல உண்மையொன ஒரு 

ெிறந்த தபொருளொதொரக் கட்டமைப்பு உருவொக்கப்படவில்மல 

என்பமத அர்த்தம். இதனொல் ைீண்டும் ைக்கள் கடன் சுமைக்குள் 

தள்ளப்படுகின்ற நிமலதொன் ஏற்படும். ஆகமவ, இதமன 

ைொற்றியமைக்கக்கூடிய திட்டங்கமள முன்தனடுத்து அதற்குொிய 

நடவடிக்மககமள மைற்தகொள்ள மவண்டிய கட்டொயம்  

இருக்கின்றது.  

மைலும், இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தின்மூலம் பலதரப் 

பட்ட விடயங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதொவது, அதில் 

குறிப்பிட்டவொறு கட்டிடங்கள், துமறமுகங்கள், ஏமனய 

வெதிகள் தெய்யப்பட்டொலும் ைனித வளங்கமள ெொியொகவும் 

உச்ெைொகவும் பயன்படுத்த மவண்டும். அதொவது, ைனித 

வளங்கமள உச்ெைொகப் பயன்படுத்துகின்றமபொதுதொன் ெிறந்த 

ஒரு கட்டமைப்பு ஏற்படும். இதற்கு உதொரைைொக, 

மைமலத்மதய நொடுகள், வளர்ச்ெியமடந்த நொடுகமள 

எடுத்துக்தகொள்ளலொம். அந்த வமகயில், துமறெொர்ந்த ொீதியிமல 

கட்டிடங்கள், வீதிகள், பொலங்கள், துமறமுகங்கள் என்பன 

அபிவிருத்தி தெய்யப்பட்டொலும், நொட்டிலுள்ள ைனித 

வளங்கமள உச்ெைொகப் பயன்படுத்துகின்றமபொதுதொன் நொடு 

ஒரு ெிறப்பொன நொடொக இருக்கும்.  

எைது நொடு பல்லினத்தன்மை தகொண்ட, அதொவது, 

அமனத்து இன ைக்கமளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு நொடு. இதமன 

இன, ைத மபதைற்ற ஒரு நொடொகக் கட்டிதயழுப்ப மவண்டும். 

இந்த நொட்டில் அழிவுகளும் படுகடன் வீதமும் கூடுவதற்குக் 

கொரைம், கடந்த கொல யுத்தைொகும். இந்த 30 வருடகொல 

யுத்தத்தினொமல எைது நொடு ைிகவும் பின்தள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றது; நொட்டின் தபொருளொதொரம் வலுவிழந்திருக் 

கின்றது. ஆகமவ, இந்த வலுவிழந்த தபொருளொதொரத்மத 

"நொங்கள்அமனவரும் இந்த இலங்மக நொட்டின் ைக்கள்" என்ற 

எண்ைத்துடன் கட்டிதயழுப்புகின்றமபொதுதொன் எங்கள் 

எதிர்கொலச் ெந்ததியினமர நொங்கள் ெிறப்பொக வொழமவக்கக் 

கூடியதொக இருக்கும். ஆகமவ, ைீண்டும் இந்த நொட்டிமல 

பிரச்ெிமனகமள உருவொக்கி, இந்த நொட்மடக் 

குட்டிச்சுவரொக்குகின்ற தெயற்பொட்டிமல ஈடுபடொைல், இந்தச் 

ெமபயிமல முன்தனடுக்கப்படுகின்ற ெிறந்த தகொள்மககமள 

அமுல்படுத்துவதற்கு இன, ைத மபதம் இல்லொைல் நொங்கள் 

அமனவரும் ஒத்துமழப்பு வழங்க மவண்டிய கடப்பொடு 

இருக்கின்றது.  

மெமவகமள எடுத்துக்தகொண்டொல், மெமவகளுக்குொிய 

வொியொனது கூடுதலொக ைமறமுகைொக உள்வொங்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. மைலும் அத்தியொவெியப் தபொருட்கள் ெிலவற்றின் 

விமலகள் குமறக்கப்பட்டுள்ளன; இது பொரொட்டுக்குொிய 

விடயைொகும். ஆனொல், குமறக்கப்பட்ட அந்த விமலகமள 

நிரந்தரைொக அமதயளவில் மபைமவண்டிய கடப்பொடு இந்த 

அரெொங்கத்திற்கு இருக்கின்றது. இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டத்திமல அத்தியொவெியப் தபொருட்களுக்கொன விமலகள் 

குமறக்கப்பட்டு, ைீண்டும் 6 ைொதங்கள் அல்லது ஒரு 

வருடத்தின் பின்பு ைீண்டும் அதிகொிக்கப்படுைொனொல் இதனொல் 

ஏமழ ைக்கள் - வறிய ைக்கள்  ைிகவும் பொதிப்புக்குள்ளொகின்ற 

நிமல ஏற்படும்.  

கொபன் வொிமய எடுத்துக்தகொண்டொல், அதன் தொக்கம் வறிய 

ைக்கள் ைீதுதொன் கூடுதலொகக் கொைப்படும். அதொவது, 

அமனத்து வொகனங்களுக்கும் கொபன் வொி அறவிடப்படுகின்ற 

மபொது, அந்தச் சுமைமய வொகன உொிமையொளர்கள், அல்லது 

மபொக்குவரத்துச் மெமவகமள நமடமுமறப்படுத்துகின்ற 

வர்கள் அதற்கொன கட்டைங்கமளக் கூட்டி, அந்த வொிச் 

சுமைமயப் தபொதுைக்கள் ைீது திைிக்கின்ற ஒரு நிமல 

ஏற்படும். ஆகமவ, கொபன் வொியினொல் ஏற்படுகின்ற அதிகொிப்பு 

தபொதுைக்கள் ைீது தொக்கத்மத ஏற்படுத்தொத விதத்திமல ஒரு 

தகொள்மகமய உருவொக்கி அரெொனது அதற்கொன ஒரு 

தபொறிமுமறமயக் கவனத்திற்தகொண்டு தெயற்பட மவண்டும்.  

அமதமநரம் ைின்ெொரத்தில் அல்லது ‘பற்றறி’யில் 

இயங்குகின்ற வொகனங்களின் தெயற்பொட்மட எடுத்துக் 

தகொண்டொல், அமவ சூழமலப் பொதுகொப்பதற்கு முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்ததொக அமையும். அது பசுமைமய ஏற்படுத்துவதற்குொிய 

ெிறந்தததொரு கட்டமைப்பொக இருக்கின்றது. என்றொலும், 

அதமன நமடமுமறப்படுத்துவதில் பொொிய ெிக்கல்கள் 

கொைப்படுகின்றன. கொமலயிமலொ, ைொமலயிமலொ குறிப்பிட்ட 

ஒரு மநரத்தில் அமனத்து வொகனங்களும் ைின்ெொரம்மூலம் 

charge தெய்யப்படும்தபொழுது, பொொிய ெிக்கல் - பிரச்ெிமன - 

ஏற்படும். எல்மலொரும் ஒமர மநரத்தில் இந்தச் தெயற்பொட்மட 

முன்தனடுக்க முடியொைல் இருக்கும். அதுமபொல், ைின்ெொரம் 

குமறவொகக் கொைப்படுகின்ற மநரத்தில் அதமன 

நமடமுமறப்படுத்த இயலொதிருக்கும். அமதமநரம் இப்படிப் 

பட்ட வொகனங்களில் air condition, அதிக மவகம் ைற்றும் மவறு 

வெதிகமளப் தபற முடியொைல்மபொகும். ஆகமவ, இமவ 

அமனத்மதயும் கருத்தில் தகொண்டு, இப்படிப்பட்ட 

வொகனங்கள் ததொடர்பில் ெிறந்தததொரு முமறமய ஏற்படுத்தி, 

தடங்கல் இல்லொைல், மநரத்மதச் மெைிக்கக்கூடிய விதத்தில் 

இச்தெயற்பொட்மட முன்தனடுக்கமவண்டியுள்ளது. 

அடுத்து, கல்விமய எடுத்துக்தகொண்டொல், கடந்த வரவு 

தெலவுத் திட்டத்தில் கல்விக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. 

எனினும், அதற்குச் தெலவழிக்கப்பட்ட நிதி ைிகவும் 

குமறவொகக் கொைப்படுகின்றது. எங்களுமடய பிரமதெங்களி 

லுள்ள - அம்பொமற, ைட்டக்களப்பு ைொவட்டங்களில் 

கொைப்படுகின்ற - பல பொடெொமலகளுக்கு கட்டடங்கள் 

அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுஃ எனினும், அங்கு 

கட்டடங்கள் கட்டப்படுவதற்குொிய தெயற்பொடு நமடதபற 

வில்மல. “இந்த நல்லொட்ெி அரெொங்கைொனது பொடெொமலகளில் 

கட்டடங்கமள அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கியிருக்கின்றது” 

என்று நொங்கள் எங்களுமடய  ைக்களிடம் -  ைொைவர்களிடமும் 

ஆெிொியர்களிடமும் - கூறிமனொம். நீங்கள் தெொன்ன 

வொர்த்மதகமள நம்பித்தொன் நொங்கள் ைக்களிடம் இவ்வொறு 

தெொன்மனொம். எைது பிரமதெங்களிலுள்ள பொடெொமலகளுக்கு 

முக்கியைொகக் கட்டடங்கள் மதமவ. ஆனொல், அங்கு 

கட்டடங்கள் கட்டப்படவில்மல. இவ்வொறு வரவு தெலவுத் 

திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது; அந்த நிதி 

தெலவழிக்கப்படவில்மல. அமதமநரம் ெில இடங்களில் 

கட்டப்பட்டுக்தகொண்டிருந்த கட்டங்களுக்கொன நிதிகூட 

ஒப்பந்தக்கொரர்களுக்கு வழங்கப்படவில்மல. இதனொல், அந்தக் 

கட்டடங்களின் நிர்ைொைப் பைிகள் இமடயில் நிறுத்தப் 

பட்டதனொல் அமவ அமரகுமற நிமலயில் கொைப்படுகின்றன. 
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ஆகமவ, இப்படிப்பட்ட நிமலகமளக் கருத்திற்தகொண்டு, 

ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியொனது ெொியொன முமறயில் 

ஒதுக்கப்படமவண்டும்.  

தவளிப்பமடத் தன்மையுடன் நிதி ஒதுக்கப்படுவது என்பது 

ைிகவும் ெிறந்ததொக அமையுதைன்று நொன் நிமனக்கின்மறன். 

எங்களிடம் ெொியொன நிர்வொகம் ைற்றும் முகொமைத்துவம் 

இருக்குைொனொல், இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் குறித்த 

திட்டத்துக்கு எவ்வளவு நிதி மவண்டும், எவ்வளவு நிதி 

தெலவழிக்கப்படமவண்டும் என்பமதச் ெொியொகக் கைக்கிட 

முடியும். குறித்த விடயத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதிக்கும் 

தெலவழிக்கப்பட்ட நிதிக்கும் இமடயில் ெிறுததொமக 

வித்தியொெம் வருகின்றதபொழுது, அது ஏற்றுக்தகொள்ளக் 

கூடியதொக இருக்கும். ஆனொல், பொொியததொமக வித்தியொெம் 

ஏற்படுவது என்பது ஏற்றுதகொள்ள முடியொத ஒன்று. ஆகமவ, 

ஒரு விடயத்துக்கு உண்மையொகச் தெலவழிக்கப்படுகின்ற 

நிதிமய ைட்டும் வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்க 

மவண்டும் என்பது என்னுமடய கருத்தொக இருக்கின்றது. 

அடுத்து, O/Level, A/Level ைற்றும் பல்கமலக்கழக படிப்மப 

முடித்த ைொைவர்கள் ததொழில்வொய்ப்பு தபறுவது என்பது 

முக்கியைொனது. இன்று இந்த நொட்டிமல ைிக முக்கிய 

பிரச்ெிமனயொக இருப்பது ததொழில்வொய்ப்பு! இந்த நொட்டில் 

இருக்கின்ற இமளஞர், யுவதிகமள எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அவர்கள் படித்துவிட்டுத் ததொழில்வொய்ப்மப எதிர்பொர்த்து 

நிற்கின்றொர்கள். அந்தத் ததொழில்வொய்ப்பு என்பது ெொியொக 

உருவொக்கப்படமவண்டும். அமதமநரம், ததொழில்கமளப் 

தபறுகின்றவர்கள் ெிறந்தமுமறயில் விமனத்திறனுடன் 

இயங்கி, இந்த நொட்டுக்கு உச்ெ பயமனக் தகொடுக்கமவண்டும். 

அப்படியொன ததொழில்துமறகமளத்தொன் உருவொக்கமவண்டும். 

பொடெொமலக் கல்விமய அல்லது பல்கமலக்கழகக் கல்விமய 

முடித்துவிட்டு தவளிமயறுகின்ற ைொைவர்கமள அவ்வொறொன 

திட்டங்களில் உள்வொங்கி, அவர்களுக்குத் ததொழிற்பயிற்ெி 

வழங்கி, மவமலவொய்ப்மப வழங்குகின்றதபொழுதுதொன் இந்த 

நொட்டிமல மவமலவொய்ப்பின்மைப் பிரச்ெிமன தீரும். ஆகமவ, 

ததொழில்வொய்ப்புக்கமள உருவொக்குகின்ற ஒரு 

தெயற்றிட்டத்மத அரெொங்கம் முன்தனடுக்க மவண்டும்.  

இன்று பொடெொமலகளிமல Ordinary Level ைற்றும் 

Advanced Level படித்து முடித்த அல்லது பல்கமலக் 

கழகங்களிமல படித்து தவளிமயறிய அதிகம் மபர் எந்தவிதத் 

ததொழில்வொய்ப்புைின்றி வீதிவழிமய இருப்பமத அவதொனிக்கக் 

கூடியதொக இருக்கின்றது. இந்த வமகயில் நொட்டிமல ஒரு 

தபொிய ைனித வளம் வீதி வழியில் வீைடிக்கப்படுவதொல் 

நொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்புவதில் பொொிய 

பின்னமடவு ஏற்படுகின்றது. அதுைட்டுைல்ல, கலொெொரச் 

ெீர்மகடுகள் ைற்றும் துஷ்பிரமயொகங்கள் இடம்தபறுகின்றன. 

அரசு இந்த இமளஞர் யுவதிகளுக்குச் ெொியொன முமறயிமல 

ததொழில் பயிற்ெிகமள வழங்கி, ததொழில் வொய்ப்புக்கமள 

ஏற்படுத்துைொனொல், அவர்கள் மவறு திமெகளில் தெல்லொைல் 

நொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்புகின்ற துமறகளில் 

தங்கள் தெயற்பொடுகமள முன்தனடுக்கக்கூடிய வொய்ப்பு 

ஏற்படும். ஆகமவ, அரசு ததொழிற்றுமறகமள வளர்க்கின்ற 

தெயற்பொடுகளிலும் ைொைவர்கமளக் கட்டிதயழுப்புகின்ற 

முயற்ெிகளிலும் கூடுதலொகக் கவனம் தெலுத்த மவண்டும் 

என்பது எனது மகொொிக்மகயொகும்.  

இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் நீர்ப்பொெனத் துமறக்கும் 

நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் எங்களது பிரமதெங் 

களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க மவண்டிய கடமைப்பொடு 

இருக்கின்றது. உண்மையிமல வடக்கு, கிழக்கிற்குக் 

கூடுதலொன நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பமதயிட்டு நொங்கள் 

அரெொங்கத்மதப் பொரொட்ட மவண்டும். இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டத்மத நிதியமைச்ெர் அவர்கள் வித்தியொெைொன முமறயில் 

தயொொித்திருக்கின்றொர். கடந்த கொலங்களிமல பல அரெொங்கங் 

களின் நிதியமைச்ெர்கள் பல வரவு தெலவுத் திட்டங்கமளச் 

ெைர்ப்பித்திருக்கின்றொர்கள். ஏன், இந்த அரெொங்கத்திலும்கூட 

பல வரவு தெலவுத் திட்டங்கள் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆனொலும் 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன "நீலப் பசுமை' வரவு 

தெலவுத் திட்டைொனது வித்தியொெைொன முமறயிமல தயொொிக்கப் 

பட்ட ஒன்றொகும். உண்மையிமல இது ெிறந்ததும் எதிர்கொல 

முன்மனற்றத்மத மையைொகக் தகொண்டதுைொகும். அதன் 

நன்மைகள் இன, ைத மவறுபொடுகளற்று அமனவருக்கும் 

ெைத்துவைொகக் கிமடக்க மவண்டும். அதுதொன் 

முக்கியைொனதொகும்.    

முன்மனய கொலங்கமளவிட வடக்கிற்கு ைிகவும் ெிறந்த 

முமறயில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையொகமவ 

யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்டுப் பலதரப்பட்ட இழப்புக்கமளச் 

ெந்தித்த அந்த ைக்களுக்கு நிவொரைம் வழங்க மவண்டிய 

கடமைப்பொடு இருக்கின்றது. யுத்தத்தினொமல பொதிக்கப்பட்டு 

கொல், மககமள இழந்து அங்கவீனர்களொகி வலுவிழந்திருக் 

கின்ற மபொரொளிகமளக் கருத்தில் தகொண்டு, அவர்களுக்கு 

உதவி தெய்யும்முகைொக ெில கருத்திட்டங்கள் முன்மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. உண்மையிமல அவ்வொறொனவர்களுக்குத் 

ததொழிற்பயிற்ெியளித்து, ெொன்றிதழ்கமள வழங்குவமதொடு 

ைட்டுைல்லொைல், அவர்கள் ததொழில்முயற்ெிகமள உருவொக்கக் 

கூடிய வெதிகள் ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கப்பட மவண்டும். 5 

முன்னொள் மபொரொளிகமளத் ததொழிலுக்கொகச் மெர்த்துக் 

தகொள்கின்ற தனியொர் நிறுவனங்களுக்கு 50 ெதவீத ெம்பள 

ைொனியம் தபற்றுக் தகொடுப்பது பற்றியும் இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டத்தில் தெொல்லப்பட்டிருந்தொலும், அந்த விடயங்களிமல 

அரசு ஒரு தபொறிமுமறமய உருவொக்க மவண்டும். அவர்கள் 

எந்ததந்த நிறுவனங்களில் மவமலக்கு அைர்த்தப்பட மவண்டும் 

என்று தீர்ைொனிக்கின்ற அமதமவமள, அந்த நிறுவனங்கள் 

தனியொர் துமறமயச் மெர்ந்ததொ? அல்லது அரெ துமறமயச் 

மெர்ந்ததொ? என்பது பற்றிச் ெொியொன முமறயிமல அமடயொளம் 

கண்டு அவர்களுக்குொிய ததொழில்வொய்ப்புக்கமள அரசுதொன் 

உருவொக்கிக் தகொடுக்க மவண்டும். அமதவிடுத்து அவர்கள் 

தனிப்பட்ட ொீதியிமல ததொழிலுக்குச் தெல்கின்றமபொது, மதமவ 

யற்ற கருத்து முரண்பொடுகள் உள்வொங்கப்பட்டு, அவர்கள் 

ததொழில் தெய்வதில் தடங்கல்கள் ஏற்படும். ஆகமவ, முன்னொள் 

மபொரொளிகள், வலுவிழந்தவர்கள் ைற்றும் விதமவயொக்கப் 

பட்டவர்கள் மபொன்றவர்கமளக் கருத்திதலடுத்து, 

அவர்களுக்குொிய ததொழில்வொய்ப்புக்கமள உருவொக்கக்கூடிய 

விதத்திமல ெிறந்தததொரு தபொறிமுமறமய உருவொக்கும் 

வமகயில் அரசு தனது தெயற்பொடுகமள முன்தனடுக்க 

மவண்டும்.  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have five more minutes. 
 
ගරු කවීන්දිරන් නකෝඩීසනවරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அமதமபொன்று, இன்று சுகொதொரதத் துமறமய எடுத்துக் 

தகொண்டொல், வடக்கிற்கு அதிகளவொன நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. ஆனொல், கிழக்மக எடுத்துக்தகொண்டொல், கிழக் 

கிலுள்ள தைிழ்ப் பிரமதெங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியொனது 

ைிகவும் குமறவொகக் கொைப்படுகின்றது. சுகொதொரத் துமறக் 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

கொக மவத்தியெொமலகளுக்கொன நிதிகள் ஒதுக்கப் 

பட்டிருந்தும்கூட,  திருக்மகொவிலிமல கிட்டத்தட்ட 120 வருடம் 

பழமையொனதொக இருக்கின்ற ஆதொர மவத்தியெொமலக்கு 

எந்தவித நிதியும் ஒதுக்கப்படவில்மல. அந்த ஆதொர மவத்திய 

ெொமலமயப் பொர்த்தொல், அது எந்தவிதைொன ைருத்துவ 

வெதிகமளொ, கட்டிட வெதிகமளொ அற்ற நிமலயில் 

கொைப்படுகின்றது. திருக்மகொவில் தைிழ் ைக்கள் அதிகளவில் 

வொழ்கின்ற நகரைொக இருக்கின்றது.  ஆனொல், அதற்குப் 

பக்கத்திலிருக்கின்ற கிரொைங்கமள எடுத்து மநொக்குவீர் 

களொனொல், அங்குள்ள பிரமதெ மவத்தியெொமலகள் இந்த 

ஆதொர மவத்தியெொமலமயவிட உயர்ந்த நிமலயிமல கொைப் 

படுகின்றன. எனமவ, நிதியமைச்ெொனது இதமனக் 

கருத்திற்தகொண்டு திருக்மகொவிலிலுள்ள ஆதொர மவத்திய 

ெொமலக்கு நிதிமயக் கூடுதலொக ஒதுக்கித் தரமவண்டும். 

ஏதனன்றொல், மவத்தியெொமல என்பது உண்மையிமல 

அமனத்து ைக்களுக்கும் அவெியைொன ஒன்று.  120 வருடங்கள் 

பழமையொன மவத்தியெொமலமய நொங்கள் கவனிக்கொைல் 

விடக்கூடொது.  ஆகமவ, இந்த நல்லொட்ெி அரெொங்கம் 

அதற்குொிய முக்கியத்துவத்மத வழங்கமவண்டும்.   

அமதமபொன்று, விமளயொட்டுத்துமற ததொடர்பொக 

அம்பொமற ைொவட்டத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், அம்பொமற 

ைொவட்டத்திலுள்ள 5 தைிழ்ப் பிரமதெ தெயலகங்களுக்கும் 

விமளயொட்டமைச்ெினொல் எந்தவிதைொன நிதியும் இந்த 

வருடத்தில் ஒதுக்கப்படவில்மல. அது உண்மையிமல ைிகவும் 

பொதிப்புக்குொியது. ஆனொல், அங்மக யுத்தத்தினொல் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள், குடும்ப அங்கத்தவர்களின் உயிர்கமள 

இழந்தவர்கள், வலுவிழந்மதொர் அதிகைொக வொழ்கின்றொர்கள். 

எனமவ, அந்த ைக்களுக்கு நொங்கள் முக்கியத்துவம் 

தகொடுக்கமவண்டும். இங்கிருக்கின்ற ெில அமைச்ெர்கள் ெிறந்த 

முமறயிமல தெயற்படுகின்றொர்கள். உதொரைைொக, உயர்கல்வி 

ைற்றும் தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெர் தகௌரவ லக்ஷ்ைன் 

கிொிஎல்ல அவர்கள் உண்மையிமல அங்மக கூடுதலொன 

நிதிகமள ஒதுக்கி மவமலத்திட்டங்கமளச் தெய்கின்றொர். 

அமதமபொன்று, வீடமைப்பு ைற்றும் நிர்ைொைத்துமற அமைச்ெர் 

தகௌரவ ெஜித் பிமரைதொஸ அவர்கள் கூடுதலொன நிதிமய 

ஒதுக்கி அம்பொமற ைொவட்டத்திமல தைிழ்ப் பிரமதெங்கமள 

மையப்படுத்திக் கூடுதலொன மவமலத்திட்டங்கமளச் 

தெய்கின்றொர். அதற்கொக அவர்கமளப் பொரொட்டுகின்மறொம். 

ஆனொல், விமளயொட்டுத்துமற அமைச்ெொல் எந்தவித நிதியும் 

ஒதுக்கப்படவில்மல.  இங்கு இந்த வரவு தெலவுத் திட்டத்திமல 

குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகமள அந்தந்த 

இடங்களுக்குச் தெலவழிக்கமவண்டும். அது முக்கியத்துவம் 

வொய்ந்ததொக இருக்கின்றது. விமளயொட்டு என்பது 

இமளஞர்கமள மையப்படுத்தியதொக இருப்பதனொல் அதற்கு 

முக்கியத்துவம் தகொடுக்கமவண்டும். அவர்கள் திமெைொறிச் 

தெல்லுகின்ற அல்லது இன, ைதத்மத மையப்படுத்திச் 

தெயற்படுகின்ற தெயற்பொட்டிமல ஈடுபடச் ெந்தர்ப்பைளிக்கக் 

கூடொது. ஆனொல், இங்குள்ள அமைச்ெர்கள் ெிலர் அங்மக 

இனத்மத அல்லது ைதத்மத மையப்படுத்தியதொகச் தெயற் 

படுவது கவமலக்குொியதொக இருக்கின்றது.   

அடுத்து, நகர அபிவிருத்தித் திட்டம் ததொடர்பில் ெில 

வொர்த்மதகள் கூறமவண்டும். கல்முமன என்ற நகரத்திற்கு நகர 

அபிவிருத்தித் திட்டத்மத மைற்தகொள்வதற்கொக நிதிதயொதுக்கப் 

படுகின்றதபொழுது அந்தப் பிரமதெத்திலுள்ள ைக்கள் 

பிரதிநிதிகமளக் கலந்தொமலொெிக்கொைல் நிதிதயொதுக்கப் 

படுகின்றது. ஆனொல், அந்த நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்துக்கொக 

நிதி ஒதுக்கப்படுவமத நொங்கள் பொரொட்டுகின்மறொம். ஆனொல், 

அதன்மூலம் தைிழர்களின் பிரதிநிதித்துவத்மதக் குமறக்கின்ற 

விதத்தில், தைிழர்களின் ெனத்ததொமக அடர்த்திமயக் 

குமறக்கின்ற வமகயிமல, மவறு இனத்தவர்கமள அந்த 

இடத்திமல குடியைர்த்தி, அந்த இடத்திமல தைிழர்களின் 

இருப்மபக் மகள்விக்குறியொக்குகின்ற வமகயில் மைற் 

தகொள்ளப்படும் விடயங்கள் அமனத்தும் ஒரு பொரதூரைொன 

தெயற்பொடொக இருக்கின்றது. ஆகமவ, அந்தப் பிரமதெத் 

திலுள்ள தைிழ், முஸ்லிம், ெிங்கள ைக்கமள இமைத்ததொக - 
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you should conclude now.  
 

ගරු කවීන්දිරන් නකෝඩීසනවරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

அமனத்து ைக்கமளயும் இமைத்ததொகச் தெயற்பட 

மவண்டும். மைலும், ஒலுவிலிருந்து தபொதுத்துவில், 

திருக்மகொவில் வமரயிலொன பிரமதெங்கள் கடலொிப்பினொல் 

ைிகவும் பொதிக்கப்பட்ட பிரமதெங்களொகக் கொைப்படுகின்றன. 

கிட்டத்தட்ட 100 - 200 ைீற்றர் தூரம் கடலினொல் 

உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப் பிரமதெங்கள் அதிகைொன 

இழப்புக்கமளச் ெந்திருக்கின்றன. ஆகமவ, அப்படிப்பட்ட 

கமரமயொரப் பொதுகொப்புத் மதமவயொன இடங்களுக்கு இந்த 

வரவு தெலவுத் திட்டத்திமல நிதிகள் ஒதுக்கப்படமவண்டும். 

ஆனொல், அவ்வொறு ஒதுக்கப்படவில்மல. அது கவமலக்குொிய 

விடயைொக இருக்கின்றது. எனமவ, அதமனயும் நமடமுமறப் 

படுத்த மவண்டுதைனக் மகட்டு, இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டத்திமனத் தயொொித்த எங்களது நிதியமைச்ெர் அவர்களுக்கு 

நன்றிமயக் கூறி, இந்த வரவு தெலவுத் திட்டம் ெிறந்த 

முமறயிமல எதிர்கொலத்மத மையப்படுத்தியதொகச் தெயற்பட 

மவண்டுதைனவும் அதமனச் ெிறந்த தபொறிமுமறயூடொக 

நமடமுமறப்படுத்த மவண்டுதைனவும் மகட்டு, எனது 

உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்மறன்.  நன்றி.   
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීපඟට, ගරු ලක්ෂිමධය යාපා අශබ්වර්සන රාජය අමාතයතුමා. 

ඊට රථම ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමා මූලා්නය ගධයනවා 

ඇති. 
 

අනුරරුව ගරු කථානායකුරමා මූලාසනනයන් ඉවත් ූනයන්, 
නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා [ගරු නසල්වම් අවඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 
 

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

 
 

[පූ.භා. 11.00] 
 

ගරු ලක්ෂනමන් යාපා අනේවර්ධාන මහතා (රාජය වයවසාය 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அமபவர்தன - அரெ 

ததொழில்முயற்ெிகள் அபிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Public Enterprise Development) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, අය ව්ය ශෙවන වර 

කියවීශබන විවාෙයට අෙ හකතුවීමට අව්ිථාව ල්බීම පිළිබඳව මම 

ශබශහවිධය ්තුටු ශවනවා. 

739 740 
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අශප් ආර්ථිකශේ අති යිධයම තීරණාත්මක අව්ිථාවක, ඒ 

වාශේම ශගෝලීය හා කලාපීය ආර්ථිකශේ හ්සරීබන රටවාෙ ඊට 

්මාධයතරව ශවන්ි වී තිශබන අව්ිථාවක, ශමය ඕනෑම රටක 

ආර්ථිකයක ඉදිරිය තීරණය කිරීම ්බනබධයසශයධය සුවිශ ේෂ වූ 

රතිපත්තිමය තීධයදු රාශියක් ගත යුතු අව්ිථාවක් ව ශයධය තමයි 

මා ෙකිධයශධය. හම නි්ා මුෙල් ඇමතිතුමාශේ අය ව්ශයධය අතීතය 

පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක ග්රන්මක් න්තිව, වර්තමානය පිළිබඳ 

ශලොකු ර ා්ාවකුත් න්තිව, අනාගතය පිළිබඳ සහින මවධයශධයත් 

න්තිව යබන යබන කාරණා යථාර්ථවාදීව ඉදිරිපත් කර තිබීම පිළිබඳව 

මා ්ිතුතිවධයත ශවනවා.  

අය ව්ය අව්ිථාවකදී කරුණු 4ක් මුල් කරශගන තමයි අපි ඒ 

අය ව්ය දිහා අපි බලධයශධය. 

පපමුව්නි  කාරණය තමයි, රශට් ජනතා වශේ ේශවන 

ර ිනවලට රශට් තිශබන ආර්ථික රටාව තුප ශකොතරබන දුරට 

ක්ෂණිකව වි්ඳුබන ශෙධයන පුළුවධයෙ කියන කාරණය. ශෙව්නි 

කාරණය තමයි, ශබන අය ව්ය තුළිධය දීර්ඝ කාලීන ආශයෝජනය 

්ඳහා කර තිශබධයශධය ශමොකක්ෙ කියන හක. තුධයව්නි කාරණය 

තමයි, අය ව්යක ති සය යුතු මූලසර්මවලට ග්පශපනවාෙ කියන 

හක. හනබන ආර්ථික කපමනාකාරිත්වය, අය ව්ය හිඟය ්හ 

තිශබන මූලයමය රාමුව තුප ඒවා ්බනබධයසශයධය ක්රියා කර 

තිශබධයශධය ශමොන ආකාරයටෙ කියන කරුණු  ඒ යටශත් ්ලකා 

බ්ශලනවා. 4ව්නි කාරණය තමයි ආර්ථිකශේ වර්සනය, ශ්ේවා 

නියුක්තිය, උේසමනය වශේ කාරණාවලට ්හ ්ාර්ව ආර්ථික 

අරමුණුවලට තිශබන බලපෑම ශමොකක්ෙ කියන හක. ශබන කාරණා 

4 අරශගන බ්ලුවාම, ජිවන වියෙශබන යබන අඩුවීමකට ගත යුතු 

ක්ෂණික පියවර කිහිපයක් ගධයන ශබන අය ව්ශයධය උත්්ාහ කර 

තිශබන බව අපට ශපශනනවා. නමුත්, අප විසධය පිළිගත යුතු හක 

කාරණයක් තිශබනවා. අපි කවුරු ආණ්ඩු කපත් ශබන කාලය 

ඇතුපත වි ාල ්හන දිය හ්කි රටාවක් ආර්ථිකය තුප න්හ්. අශප් 

ආර්ථිකශේ විතරක් ශනොශවයි, 2017ධය ප්ිශ්ේ ශලෝක 

ආර්ථිකයවත් ආශප්ක්ෂා කප  මට්ටමට ඇවිල්ලා න්හ්. 

අෙ මුළු ශලෝකශේම ්ම්ිත ආර්ථික වර්සන ශඅගය සයයට 

2ක වාශේ මට්ටමක තමයි තිශබධයශධය. අපි කලාපශේ රටවල් 

ගත්ශතොත්, ඉහප ආර්ථික වර්සන ශඅගයක් ඇති කරගත් චීනය, 

ඉධයදියාව වාශේ රටවලට බලාශපොශරොත්තු වූ ඉලක්ක ්පුරා 

ගධයන පුළුවධයකමක් ල් සලා න්හ්. චීනය සයයට 12ක ආර්ථික 

වර්සන ශඅගයක් මීට අවුරුදු 4කට - 5කට කලිධය බලාශපොශරොත්තු 

වුණත්, අෙ සයයට 7ක ඉලක්කයටවත් පා ශවධයන බ්රි 

තත්ත්වයකට පත්ව තිශබනවා. ඉධයදියාව ගත්තත්, ඉධයදියාශඅ 

ආර්ථිකය තුප ඒ තත්ත්වය තිශබනවා. ඒ වාශේම පාකි්ිතානය, 

බාේලාශේ ය, ජපානය වාශේ රටවලත් ක්පී ශපශනන ආර්ථික 

වර්සන ශඅගයක් ඇති ශවලා න්හ්. ශගෝලීය ව ශයධය ඉධයසන 

වරශල් අඩු වීමක් සදු වුණා. නමුත්, ඉධයසන වරල අඩු වීම තුප අපි 

බලාශපොශරොත්තු වන ශේ ශලෝකයට ේනිලා න්හ්.  

අෙ භාණ්ඩ වරලදී ග්නීශබන හ්කියාව ශලෝකශේම ජනතාව අතර 

අඩු ශවලා තිශබනවා. ඉධයසන වරල අඩු වීම තුප නිෂිපාෙන 

ක්ශෂේත්රය ව්ිව කර ගධයන උත්්ාහ කපත්, නිෂිපාෙන ක්ශෂේත්රය 

තුප  භාණ්ඩ ශකොා චර නිෂිපාෙනය කපත් ශලෝකශේ වරනිසුධයශේ 

ආර්ථික  ක්තිය අඩු ශවලා තිශබනවා. ශමධයන ශමව්නි පසු  සමක් 

තුප තමයි අපට ශබන පිළිබඳව හිතධයන ශවධයශධය. අෙ ශලෝකශේ 

වරලදී ග්නීශබන හ්කියාව අඩු ශවලා තිශබනවා. හයට ශහේතු 

ගණනාවක් බලපානවා. රැකියා උත්පාෙන ආර්ථිකය පුළුල් 

ශනොවීම, ශේශීය හා ජාතික ඉතිරි කිරීබන පහත ව්ීමම, ශපොලී 

අනුපාතය ඉහප ිවය මූලය ශවශපඳ ශපොප කඩාශගන ව්ීමම හා 

බ්ාකු ්හ රක්ෂණ ්මාගබන ගණනාවක් ව්ා ේමීම, ශබන ශලෝක 

ආර්ථිකය තුප අප ෙකින අවපාතයධය. ඒ නි්ා අෙ ඉදිරිපත් කරන 

අය ව්යක තාවකාලික වි්ඳුබනවලට වඩා, දීර්ඝ කාලීන ේක්මක් 

තිශබධයන ඕන්. ශමව්නි තත්ත්වයක් මත මම හිතධයශධය අපට 

්ාකා ඡාශවධය, ්බනමුතිශයධය හා හකඟතාශවධය ර ින ජය ග්නීමට 

පුළුවධය බවයි. ්මාජය තුපත් යබන වි ිවා්යක් මතු ශවලා 

තිශබනවා, යබන කරුණක් ්බනබධයසශයධය අෙ ්ාකා ඡා කරධයන 

පුළුවධය; අෙහ්ි රකා  කරධයන පුළුවධය; තර්ක විතර්ක කරධයන 

පුළුවධය, ඒ අනුව ්ිථාවර ්මාජ මතයක් ශගොඩනඟධයන පුළුවධය 

කියලා. කථාවක් තිශබනවා ශධය, දහ්ළිශේ කුණු නෑඹිලිශයධය 

වහධයන උත්්ාහ ශනොගත යුතුයිද කියලා. ඒ නි්ා අෙ අපි රශට්ම 

යථාර්ථය පිළිබඳව යබනකිස අවශබෝසයක් ගධයන ඕනෑ. 

අෙ ශලෝකශේ දියුණු  රටවල් ශබොශහොමයක් ඒ රගතිය අත්පත් 

කරශගන තිශබන ආකාරය පිළිබඳව අපි ආපහු හ්රිලා බලධයන 

ඕනෑ. හම රටවල් අමාරු, බ්රෑරුබන අව්ිථාවලදී ආර්ථිකය 

 ක්තිමත් කරශගන තිශබධයශධය, මම හිතන හ්ටියට වයව්ාය 

්ා්ිකිතියක් තුළිනුයි. 

ඒ වාශේම, නිෙහ් ලබා ව්ර 70ක් ඇතුපත අපට ්තුටු විය 

හ්කි රගතියක් අත් පත් කර ග්නීමට ශනොහ්කි තත්ත්වයක් ඇති 

ශවලා තිශබනවා. අපි ආපසු හ්රිලා ඒ අවුරුදු 70 ශේ බ්ලුශවොත්, 

ඒ කාලය පුරාවටම අශප් රශට් ආර්ථික වර්සනය සයයට 5 ඉක්මවා 

යධයන පුළුවධයකමක් ල් සලා න්හ්. ශබන කාලය ඇතුපත ශ්ේවා 

වියුක්තිය සයයට 5 සට, සයයට 10 අතර ශෙෝලනය ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම, ග්රාමීය හා වතුකරශේ ජනගහනශයධය 

සයයට 20ක් තවමත් දිළිඳුකවරධය ශපශපනවා. පවුල් 1,400,000ක් 

තවමත් ්මිේධි ්හනාසාරය තුප ඉධයනවා. ඒ ල්ශබන 

්හනාසාරය පිළිබඳව පවුල් 1,400,000 තුප ්තුටක් ඇති ශවලා 

න්හ්. ඒ වාශේම, ණය අශප් රශට් දීර්ඝ කාලීන ර ිනයක්  බවට 

පත් ශවලා තිශබනවා. විශේ  මත ය්ශපන රමාණය ක්රමානුකූලව 

ව්ිව ශවලා තිශබනවා. ශපොලී අනුපාතය සයයට 20 ඉක්මවා ශගෝ ි

තිශබනවා. ණය ප්හ්ර හ්රීබන ව්ිව ශවලා තිශබනවා. නව රැකියා 

උත්පාෙන සීමා ශවලා තිශබනවා. ශබන ශලෝක ආර්ථිකයත් හක්ක 

අපට බලපාපු ඒවායි. 

ඊපඟට, රාජය ආොයම ශේ බලධයන. අපි වාශේ රටක සයයට 

20ක රාජය ආොයමක් න්ත්නබන ආර්ථිකය කපමනාකරණය 

කරධයන පුළුවධයකමක් න්හ්. 1994 ඉඳලා අපි ශමොන තරබන 

්ාවර්සනය කපත්, ශමොන තරබන මහා පරිමාණ වයාපාර කපත් 

රාජය ආොයම සයයට 11, 12, 13 ෙක්වා අඩු ශවලා තිශබනවා. පසු 

ිවය වර්ෂ ශෙශක් විතරක් රාජය ආොයම සයයට 2කිධය ව්ිවවීමක් 

ශවලා තිශබනවා. ඒක ්ම්ිතයක් හ්ටියට ගත්ශතොත්, යබන යබන 

ශවන්ිවීබන තුප සයයට 41ක වර්සනයක්. ශබන රශට් ආහාර 

සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ දීර්ඝ කාලීන ර ිනයක් ඇති ශවලා 

තිශබනවා. ශබන රශට් තරුණ ක්රැලි 3ක් ඇති වුණා. ඒ නි්ා ලක්ෂ 

ශෙකහමාරක පමණ පිරි්කශේ ජීවිත අහිවර ශවලා තිශබනවා. 

පුරව්සයධය වරලියන තුනකට ආ්ධයන පිරි්ක් ශබන වන විට රට 

හ්ර ිවහිල්ලා තිශබනවා. ඒ නි්ා අපි පිටුප්ට හ්රිලා බ්ලුවාම, 

නිෙහ් ල් සලා අවුරුදු 70 තුප බලාශපොශරොත්තු වූ රගතිය අපට 

අත් කරගධයන පුළුවධයකමක් ල් සලා න්හ්. රාජය අා ය පමණක් 

පුළුල් කරලා සයලු ග්ටලු වි්ඳිය හ්කියි කියලා ශලෝකශේ කිසම 

රටක් පිළිගධයශධය න්හ්. ඒ නි්ා ශපෞේගලික අා ය ්හ රාජය 

අා ය කියන ශෙකම  ක්තිමත්ව ඉදිරියට යධයන ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, අපි තවත් කාරණා 

කීපයක් පිළිබඳවත් ශබන ශවලාශඅදී බලධයන ඕනෑ. පපමුව්ධයන 

තමයි, ශබන අය ව්ශේ සුවිශ ේෂී හක ලක්ෂණයක් තිබීම. ඒ තමයි, ශ්රී 

ලාකාව තුප වයව්ාය ්ා්ිකිතියක් ශගොඩ න්ඟීම ්ඳහා 

අව්ිථාවක් ්්ලසීම කියන හක. පසු ිවය දින කිහිපශේම 

වයව්ායකයධය ්ඳහා පුවත් පත්වල තනි පිටුවක් පප ශවලා 

තිශබනවා මම ේක්කා.  ශෙව්නි ශලෝක යුේසශයධය ප්ිශ්ේ 

741 742 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ජපානය ව්ටිා ච ශවලාශඅ ජපානශේ විරැකියාව සයයට 24ක් 

ශවලා තිශබනවා; ආර්ථික වර්සන ශඅගය ඍණ ශවලා තිශබනවා. 

හ්බ්යි, ජපානශේ කව්ාකි, ශ්ෝනි, ප්නශ්ොනික් ව්නි ්මාගබන 

5යි, -වයව්ායකයධය 5 ශෙනායි- ජපානය න්ිවට්ටවධයන පටධය 

ගත්ශත්. ඒ වයව්ායකයධය ප්ි ශෙනාශගධය අවුරුදු ශෙකක් 

ඇතුපත වයව්ායකයධය 125 ෙක්වා ශගොඩ නඟධයන ජපානයට 

පුළුවධයකම ල්බුණා. ඒ ශවලාශඅ ජපධය අගම්තිතුමා රකා යක් 

කපා.  

"අපි ආසයානු අය බව ඇත්ත. හ්බ්යි, අපි ේධය  යුශරෝපශේ 

අය හ්ටියට හිතධයන ඕනෑ. ශමොකෙ, අපට සීමා බධයසන ේධය 

තිශබධයන බ්හ්. ඒ සීමා බධයසන අපි  සඳශගන ඉදිරියට යා යුතුයද 

කියලා ඔහු රකා  කර තිබුණා. ශෙවන ශලෝක යුේසශයධය ප්ිශ්ේ 

ජපධය අධිරාජය වයව්ායකයධය අමතවරධය ඒ කරපු රකා යත් 

හක්ක ජපානශේ ආර්ථිකය ඉතාම  ක්තිමත් මට්ටමකට 

ශගශනධයන පුළුවධයකම ල්බුණා. ශෙව්නි ශලෝක යුේසශයධය 

ප්ිශ්ේ විනා  වුණු ජපානය, ශලෝකශේ අනික් රටවලට ආසාර 

ශෙන මට්ටමට වාශේම අනික් රටවලට ණය ශෙන මට්ටමට ශකටි 

කාලයක් ඇතුපත පත් වුණා. තමධයශේ  ක්තිශයධය වයව්ාය 

ආර්ථිකයක් තුප මෑතකදී දියුණු වුණු ජපානය, ආසයාශඅ රටවල් 

අතරිධය ඉතාම රබල ක්පවීමක් කරපු රටක් හ්ටියට අපි ෙකිනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ම්ශල්සයාව, 

තායිලධයතය, ඉධයදියාව, ශකොරියාව, චීනය වාශේ රටවල් 

වයව්ායකයධය නි්ා න්ඟිටපු රටවල්. ඒ නි්ා වයව්ායක 

ආර්ථිකයකට රවිෂිට වීම ව්ෙගත්ශවලා තිශබනවා. හක්සබන බ්ාකුව 

වාශේ බ්ාකුවක් පිහිටුවලා, වයව්ායකයධය දිරිමත් කරධයන ණය 

්හ ආසාර ලබා දීශබන ව්ඩ පිළිශවපක් ක්රියාත්මක කරධයන පුළුවධය 

නබන මා හිතන හ්ටියට අපට ඒ  ක්තිය ලබා ගධයන පුළුවධය. රාජය 

ආොයම ව්ිව කරලා, වියෙශබන කපමනාකාරිත්වයක් ඇති ශනොකර, 

කිසම ආණ්ඩුවකට අපි බලාශපොශරොත්තු වන ්හනයක් ශහෝ 

ණයවලිධය ග්ලවීමක් අශප්ක්ෂා කරධයන බ්හ්. ඒ අනුව අශප් 

ආර්ථිකය තුප අපට කපමනාකාරිත්වයක් කිරීම ඉතාම 

අපහසුශවලා තිශබනවා.  

අෙ අශප් රටට ප්වරශණන විශේශීය ආශයෝජකයධයට අව ය ශේ 

තවමත් අශපධය ල්ශබනවාෙ කියන කාරණය තමයි ඉතාම ව්ෙගත් 

වධයශධය. ඔවුධයට තිශබන විවිස බාසක සයල්ල ශවන්ි කරවරධය 

යන ආර්ථිකයක් තුප විතරයි අපට යධයන පුළුවධයකම 

ල්ශබධයශධය. ඒ නි්ා සාගප්පූරුව වාශේ රටක් හුවමාරු ආර්ථිකය 

තුප දියුණු ශවා ච ආකාරය අපි බලධයන ඕනෑ. හුවමාරු ආර්ථිකය 

තුප දියුණු ශවධයන තිබුණු නීති-රීති ඔක්ශකොම ලිහිල් කරලා 

තිශබනවා. හ්බ්යි, හය ලිහිල් කපාය කියලා ්ා්ිකිතිය විනා  

වුශණ් න්හ්. හය ලිහිල් කපාය කියලා ශේශීය ව ශයධය 

සාගප්පූරුව තුප තිශබන ආරක්ෂාවට බාසාවක් ඇති වුශණ් න්හ්. 

අෙ ශලෝකශේ හුවමාරු ආර්ථිකශේ රබලම මසය්ිථානයක් බවට 

පත් ශවා ච සාගප්පූරුව ශබන සයලු ශේ ආරක්ෂා කරශගන 

තිශබනවා. ශකොශහොමෙ ඒ තීධයදු ගත්ශත්? ලී ක්වාධය යූශේ ශපොත් 

ශෙකක් තිශබනවා. ''සාගප්පූරු කතධයෙර'' කියධයශධය ඉධය හක 

ශපොතක්. සාගප්පූරුශඅ ආර්ථිකය  ක්තිමත් කර ග්නීම ්ඳහා 

තුධයව්නි ශලෝකශයධය පපමුව්නි ශලෝකයට පිවිසුණු ආකාරය 

පිළිබඳවත්, සාගප්පූරුව ගත්ත තීධයදු පිළිබඳවත් ඒ ශපොත් ශෙශක් 

ඉතාමත්ම ප්හ්දිලිව තිශබනවා. අපි වාශේ රටක ්ා්ිකිතියට 

බලපාන යබන යබන කාරණා නි්ා ්මහරවිට අපට තීධයදු ගධයන 

බ්හ්. හ්බ්යි, විවිස ජාතීධය, විවිස ආගබනවල අය ජීවත් වන 

සාගප්පූරුව තුප ඔවුධයශේ ්ා්ිකිතියට කිසම බලපෑමක් ශවලා 

න්හ්. හශහම බලපෑමක් ශවලා න්ත්ශත්, ඒ රට තුප තිශබන 

නීතිය, ඒ වාශේම විනයගරුක බව, ූපෂණයට හශරහිව තිශබන යබන 

කිස බලපෑබන, ඒ ්ඳහා නීතිය ක්රියාත්මකවීම යන ශබන කාරණා 

 සයල්ලම හක්කයි. ඒ නි්ා වි ාල ශවන්ක් අපට ඒ තුප ෙකිධයන 

හ්කි ශවලා තිශබනවා.  

ශෙව්නි ශලෝක යුේසශයධය ප්ිශ්ේ ජපානශේ වයව්ාය 

්ාවර්සනය කපා වාශේම; ඒ පවුල් පශහධය ජපානය ආරබනභ කපා 

වාශේ, ශබන තරබන ්බනපත් තිශබන අපි වාශේ රටක ශබදීබන, ක්ඩීබන 

ශබන සයල්ලම හක්ක අපට තිශබන බරපතපම ග්ටලු රාශියක් 

නිරාකරණය කර ගධයන අපට බ්රි ශවලා න්හ්. කලාපශේ 

ආර්ථිකය, ශගෝලීය ආර්ථිකය ව්නි ශබන සයලු ශේ හක්ක අපට 

මුහුණ ශෙධයන සේස ශවලා තිශබනවා.  

මම ේක්කා, පසු ිවය වකවානුව ඇතුපත අශප් රශට් අපනයන 

ආොයම අඩු ශවලා තිශබන බව. අශප් රශට් අපනයන ආොයම ව්ිව 

කර ගධයන ඕනෑ; අපනයන ආොයමත් හක්කම රාජය ආොයම ව්ිව 

කර ගධයන ඕනෑ; රාජය ආොයම ්හ අපනයන ආොයම කියන 

ශෙකම හක හා ්මානව ඉදිරියට යධයන ඕනෑ. ශබන අය ව්ය තුප 

වයව්ාය ්ාවර්සනය ්ඳහා වූ යබන කිස බලපෑමක් ඇති කරධයන; 

ඔවුධය දිරිමත් කරන ව්ඩ පිළිශවපක් ඇති කරධයන යබන කිස 

අත්තිවාරමක් ෙමලා තිශබනවා. හ්ම අය ව්යකදීම ඒ අත්තිවාරම 

ේබනමාට, ඒ අත්තිවාරම තුප ඒවා ක්රියාත්මක කරන යධයත්රණයක් 

අපි හරියට ක්රියාත්මක ශනොකශපොත්, අපි බලාශපොශරොත්තු වන 

ත්නට යධයශධය න්හ්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මම ශමවර අය ව්ය 

ශයෝජනාවල දුටු තව හක ශහොඳ ශෙයක් තිශබනවා. අපි අය ව්ය 

ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් පසුවිපරමක් න්හ්. පසුවිපරබන 

කවරටුවක් නිර්මාණය කරධයන ශබන අය ව්ය තුළිධය ශයෝජනා 

කරලා තිශබනවා. ඒක තමයි ඉතාමත්ම අව ය ශේ. රාජය ආොයම 

ශකොතරබන දුරට ව්ිව කර ගධයන අපට පුළුවධය ශවලා තිශබනවාෙ, 

ඒක ව්ිව කර ග්නීශබනදී තිශබන ග්ටලු ශමොනවාෙ, වයව්ායකයධය 

්ඳහා අපි ණය ලබා ශෙනවා නබන, ශකොපමණ වයව්ායකයධය 

රමාණයකට ඒ ණය අපි ලබලා දීලා තිශබනවාෙ, ඒ 

වයව්ායකයධය ශකොතරබන දුරට  ක්තිමත්ව අපට ඉදිරියට ශගන 

යධයන පුළුවධයෙ, ඒ තුප ඔවුධයට තිශබන බාසා ශමොනවාෙ, අපට 

අවොනබන තත්ත්වයධය ඇති වුණාම ඒ අවොනබන තත්ත්වයට අපි  

මුහුණ ශෙධයශධය ශකොශහොමෙ යනාදී කාරණා ්ලකා බලධයන 

ඕනෑ. ශමොකෙ, ශබන කලාපශේ බාේලාශේ ය වාශේ රටවලට 

මුහුණ ශෙධයන වුණු යබන යබන කාරණාවලට ශබන කාලය ඇතුපත 

අපටත් මුහුණ ශෙධයන සේස වුණා. 

අපට ගාවතුර තිබුණා. අපට සුනාවර ආවා. අපට භූවරකබනපා 

විතරයි ආශඅ න්ත්ශත්. ශලෝකශේ තිශබන අශනක් සයලු  වය්න 

අෙ අශප් රටටත් ඇවිල්ලා තිශබනවා. අෙ අශප් කලාපශේ තිශබන 

අ්ිථාවරභාවයත් අශප් රටට බලපා තිශබනවා. ශබන සයලු 

කාරණාත් හක්ක තමයි අපි ශබන ආර්ථිකය හ්සරවීම ්ඳහා ක්රියා 

කප යුත්ශත්. අපට ශබන අය ව්ය ග්න යබන යබන විශඅචන කරධයන 

පුළුවධය. ඒ ග්න අපට යබන යබන  මත රකා  කරධයන පුළුවධය. අපට 

ශබන අය ව්ය අතීතයත් හක්ක ්ා්ධයෙනය කරධයන පුළුවධය. 

අතීතශේ තිබුණු ඒවාත් හක්ක ්ා්ධයෙනය කරලා අඩු-ව්ිව 

කියධයන පුළුවධය. හ්බ්යි, ්ම්ිතයක් හ්ටියට ගත්තාම, පසු ිවය 

වකවානුව ඇතුපත අපි බලාශපොශරොත්තු වුණු ඉලක්කවලට යධයන 

අපට යබන යබන බාසා ඇති ශවලා තිශබනවා. විශ ේෂශයධයම ඒ බාසා  

තමයි අපි ශබන කාලය ඇතුපත ශවන්ි කප යුත්ශත්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, පසු ිවය වකවානුව 

ඇතුපත රශට් යබන යබන කාරණාවලදී අපට මුහුණ පාධයන සදු වුණු 

තත්ත්වය පිළිබඳව අශප් ේිව අවසානය ශයොමු විය යුතුයි. 

ආර්ථිකයට බලපෑබන ආශඅ අශප් රටට විතරක් ශනොශවයි. අශප් 

රශට් කිෂි ආර්ථිකයට බලපෑබන ආවා. අශනකුත් ආශයෝජනවලට 

743 744 

[ගරු  ලක්ෂිමධය යාපා අශබ්වර්සන  මහතා] 
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බලපෑබන ආවා. ඒ නි්ා ශලෝකයත් හක්ක -ශගෝලීය ආර්ථිකයත් 

හක්ක-  ග්ටලුවක් ඇති ශවලා තිශබනවා. අශප් රටට රබල ශල් 

ශගෝලීය ආර්ථිකය බලපානවා. අපට තනිශයධය ජීවත් ශවධයන 

පුළුවධය වාතාවරණයක් න්හ්. ශබන තුප අපට වි ාල ර ිනවලට 

මුහුණ ශෙධයන සදු ශවනවා. ඒ නි්ා පසු ිවය වකවානුව ඇතුපත 

ශබන රශට් පුරව්සයධය වරලියන තුනකට ආ්ධයන පිරි්ක් රට 

අත්හ්රලා ිවහිල්ලා තිශබනවා.  ඇයි ඒ අය ිවශේ? ඒ හරහා අශප්  

ේනුම ඇතුළු සයලුශේවල් විශේ වලට ිවහිල්ලා තිශබනවා. අශප් ඒ 

ේනුම තුළිධය අපට ශහොඳ වයව්ායකයධය පිරි්ක් ඇති කරගධයන 

පුළුවධය. ශබන අය ව්ශයහි මම ේකපු ශහොඳ ශෙයක් තමයි,  ඒ 

වයව්ායකයධයශේ ේනුමට ශගවීමක් කරධයන තීධයදු කරලා 

තිශබන හක. යබන ්මාගමක්, ඒ ්මාගම තුප අලුශතධය නිප්යුමක් 

ආරබනභ කරනවා නබන ඒ ්ඳහා රජශයධය සයයට 50ක් ශෙධයන 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. ඒ සයයට 50 පමණක් ශනොශවයි, ඒ 

්ඳහා අව ය ශප්ටධයට් බලපත්රයට අව ය ඒ මුෙල ලබා ශෙධයනත් 

අව ය කටයුතු කරලා තිශබනවා. නිෙහසධය ප්ිශ්ේ බලයට පත් 

වුණු හ්ම රජයක්ම රට තුප වයව්ායකත්වය දිරි ගධයවධයන විවිස 

ක්රම හඳුධයවා දීලා තිශබනවා. නමුත් හත්න ර ිනයක් තිබුණා. ශබන 

ක්රම හරහා ඔවුධය නිපෙවන භාණ්ඩ වරලදී ගධයනා ්ිථාන පිළිබඳව 

්හ ඒ භාණ්ඩ අපනයනය කරන ්ිථාන පිළිබඳව අපට 

අවශබෝසයක් තිබුශණ් න්හ්. අෙ ශලෝකශේ තරගකාරිත්වයක් 

තිශබධයශධය.   තාක්ෂණයත් හක්ක අපි ශකොශහොමෙ ඒ 

තරගකාරිත්වයට මුහුණ ශෙධයශධය? අශප් බ්ාකු ශපොලී අනුපාතය 

ව්ිව නබන, අලුශතධය පිහිටුවන බ්ාකුවත් හක්ක හකතු ශවලා ඒ 

වයව්ායකයධයට ශකොශහොමෙ අඩු ශපොලියට ණය ශෙධයශධය?  

ඒ වාශේම අවොනබන තත්ත්වයකදී ඔවුධය ආරක්ෂා කරධයශධය 

ශකොශහොමෙ? ශමධයන ශබන කාරණා පිළිබඳව තමයි අපි අවසානය 

ශයොමු කප යුත්ශත්. ්ාබනරොයික ව්විලි කර්මාධයතය වාශේ 

ශේවල්, වතු වගා අා ශේ ආශයෝජනය කරන විශේශික 

ආශයෝජකයධය,  ශේශීය ශපෞේගලික වයව්ායකයධය ආරක්ෂා  

කරධයන අප කටයුතු කප යුතුයි. 

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාිව ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් යාපා අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்  யொப்பொ  அமபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශහොඳයි, ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි.  

1956දී ශපෞේගලික අා ශේ ශේවල් රාජය අා ය ්තු කරන 

රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කපා. 1956 බණ්ඩාරනායක 

ශ්රීමතාණධයශේ කාලශේ ජන්තුකරණය ක්රියාත්මක වුණා. 

ජන්තුකරණය ආරබනභවීමත් ්මඟම ශපෞේගලික 

වයව්ායකයධයශේ යබන පසු බෑමක් ඇති වුණා. 1965දී ඩ් ලි 

ශ්ේනානායක ම්තිතුමාශේ ආණ්ඩුව ආපසු  ඒ තත්ත්වය ශවන් ි

කරධයන බ්ලුවා. 1970දී බණ්ඩාරනායක ම්තිනියශේ ආණ්ඩුව 

න්වත ශවන්ිකබන ඇති කපා. 1972 ්හ 1974 ඉඩබන 

රති්ා්ිකරණ ශකොවරෂධය ්භාව මඟිධය පුේගලශයකු ්තු ඉඩබන 

රමාණය අක්කර 50ට සීමා කරලා තිබුණා.  රටක තීධයදු ග්නීශබනදී 

ආණ්ඩුවක් -්බනමුතිවාදී ආණ්ඩු වුණත්, තනි ආණ්ඩු වුණත්, ආණ්ඩු 

මාරු වුණත්, ශමොන ආණ්ඩුවක් වුණත්- හක රතිපත්තියක් 

ඉ්ි්රහට ශගන යන ක්රමශඅෙයක් ශබන රට තුප ශනොම්තිවීම නි්ා 

අපි  කාලශයධය කාලයට බරපතප අර්බුෙයකට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නි්ා අෙ අපිට මුහුණ දීමට සදු ශවලා තිශබධයශධය 

කුමන තත්ත්වයකටෙ?  

විශ ේෂශයධයම 1977දී ආරබනභ වුණු නිෙහ්ි ආර්ථික රතිපත්තිය 

්මහර අව්ිථාවලදී වයව්ායකයධයශේ අනාගතය තීරණාත්මක 

ශල් ශවන්ි කපා. ශපෞේගලීකරණය, රතිවයුහගතකරණය 

කිරීශබන ව්ඩ පිළිශවප හරහාෙ තීරණාත්මක බලපෑමක් ඇති වුණා. 

1977ධය පසුව බලයට පත් වුණු හ්ම ආණ්ඩුවක්ම වයව්ාය 

්ා්ිකිතියක් ශගොඩන්ගීමට උත්්ාහ කපා. නමුත් අපි ලබා ගත් 

ජයග්රහණවලට වඩා අපට ලබා ග්නීමට ශබොශහෝ ජයග්රහණ 

තිබුණා. ඒ ජයග්රහණ අපට අහිවර වුණා. යුේසශයධය ප්ිශ්ේ අපට ඒ 

ජයග්රහණ අහිවර වුණා. යුේසශයධය ප්ිශ්ේ  ගත යුතුව තිබූ යබන යබන 

තීධයදු අපි ගත්ශත් න්හ්. අපි යුෙ මානසකත්වශයධය සටියා. අපි 

ජයග්රහණය විඳිවරධය සටියා. ඒ සයලු තත්ත්ව හක්ක ජයග්රහණශේ 

වාසය  නිසයාකාරශයධය ලබා ගධයන අපට පුළුවධයකමක් ල්බුශණ් 

න්හ්. ව්ර 30ක් ති්ිශ්ේ ප්ව්ති යුේසය නි්ා ඇති වුණු 

ශේ පාලන අ්ිථාවරභාවය, රාජය රතිපත්තිය ්බනබධයසශයධය 

ක්ප වුණු රමාණය, රතිපත්තිමය ව ශයධය ඇති වුණු ශවන්ිකබන 

යනාදී ශමම ව්රදි නිව්රදි කරශගන යා යුතු තත්ත්වයක් 

තිශබනවා.  

ශබන අය ව්ශේ තිශබන සුවිශ ේෂී කාරණයක් ව ශයධය මම 

ෙකිධයශධය  වයව්ායකයධය ශවනුශවධය අෙහ්ි ෙක්වා තිබීමයි. ශබන 

තුළිධය රටට වයව්ායකයධයශේ වටිනාකමක් ඇවිල්ලා තිශබනවා. 

වයව්ායකයධය කාණ්ඩ කිහිපයක් ඉධයනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

්භාපතිතුමනි. ඒ කාණ්ඩ තමයි, සුළු හා මසයම පරිමාණශේ 

වයාපාරිකයධය ්හ ඉහප ශපශපේ වයාපාරිකයධය.  අශප් 

්ා්ිකිතියට බලපෑමක් ඇති ශනොවන ආකාරයට ශබන සයලු ශේ 

්ඳහා පවතින නීති - රීති ලිහිල් කරලා වයව්ාය ්ඳහා අපි ශහොඳ 

අත්තිවාරමක් ෙමධයන ඕනෑ. 

ශමම අය ව්ය ශල්ඛ්නශේ තිශබන ශයෝජනා ක්රියාත්මක 

කරනවා වාශේම, ඒ පිළිබඳ පසුවිපරමක් කරධයන ඕනෑ. ශබන  

ශයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීශබනදී මතු වන බාසා ශමොනවාෙ කියාත් 

අප හඳුනාගත යුතුයි.  ආශයෝජනය කරධයන අශප් රට විතරක් 

ශනොශවයි,  තවත් රටවල් රාශියක් අෙ ශලෝකශේ තිශබනවා. 

ආශයෝජකයධයට අෙ අශප් රශට් ශනොශයකුත් නීති ෙමනවා. නමුත් 

අෙ ම්ශල්සයාවට ිවයාම, ශලෝකශේ අනික් රටවලට ිවයාම අපට 

ශපශනනවා, ඒ රටවල ආශයෝජනය කිරීශබනදී ඒ තිශබන බාසා 

න්ති බව. ආශයෝජන හරහා අශප් ්ා්ිකිතියට බාසාවක් 

තිශබනවා කියලා මම කිසශ්ේත් පිළිගධයශධය න්හ්. මම 

සාගප්පූරුව ග්න කිඅශඅ ඒකයි. විවිස ජාතීධය, විවිස ආගවරකයධය 

සටියත් සාගප්පූරුශඅ ්ා්ිකිතියට ්හ ආරක්ෂාවට බලපෑමක් 

ශවලා න්හ්. හශහම නබන ඒ හුවමාරු ආර්ථිකශේ මසය්ිථානයක් 

බවට ශබන රට පත් කරධයන ශබන අය ව්ය තුළිධය අපට  ක්තියක් 

ල්ශබධයන ඕනෑ. ඒ  ක්තිය අපි හොගධයන ඕනෑ. හහිදී අප අතර 

ශේෙ තිශබධයන බ්හ්. ඒ ්ඳහා අප සයලුශෙනාශේම ක්පවීමක් 

අව යයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මට කථා කරධයන 

අව්ිථාව ලබාදීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට ්ිතුතිවධයත ශවවරධය, මශේ 

කථාව අව්ධය කරනවා.   

 
[පූ.භා. 11.22] 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශෙවන ශලෝක 

යුේසශයධය ප්ිශ්ේ බ්රිතානයයට සදු වුණු ේ ිව ආර්ථික හානියත්,     

ශ්ෝවියට් ශේ ය රමුඛ් ්මාජවාදී කඳවුශර් න්ඟීමත් විසධය ශලෝක 

ශේ පාලනශේ යබන ශවන්ිකමක් කපා. ඒ අනුව, බ්රිතානයශේ 

යටත් විජිත බවට පත් ශවලා තිබුණු ශබොශහෝ රටවලට යබනකිස 

745 746 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ආකාරශේ නිෙහ්ක් ශෙධයන ඒ යටත් විජිත භාරකරුවධයට සේස 

වුණා. ඒ අනුව තමයි මීට අවුරුදු 70ට කලිධය ශ්රී ලාකාවටත් පූර්ණ 

ව ශයධය ශනොවුණත් යබනකිස ආකාරයක නාවරක නිෙහ්ක් 

ල්බුශණ්. ඒ ගත වුණු අවුරුදු හ්ත්තෑව තුප විවිස මුෙල් ඇමතිවරු 

ශබන පාර්ලිශබනධයතුවට ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නයට කලිධය අය ව්ය 

ශල්ඛ්න 70ක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ අවුරුදු හ්ත්තෑව තුප, ශ්රී 

ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂශේ මුෙල් ඇමතිවරු, හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ 

මුෙල් ඇමතිවරු, ලාකා ්ම ්මාජ පක්ෂශේ මුෙල් ඇමතිවරශයක් 

ඇතුළුව මුෙල් ඇමතිවරු 20ශෙශනක් අය ව්ය ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් 

කර තිශබනවා. ශබන අවුරුදු හ්ත්තෑව පිළිබඳව අපි ෙප ශේ පාලන 

නිරීක්ෂණයක් කශපොත්, ඒ තුප දිශවන ්මාජ, ශේ පාලන 

ආර්ථික ක්රමය හකක් වුණාට, ඒ අවුරුදු හ්ත්තෑව රසාන ව ශයධය 

අපට ්ිවූඩපය අනුව ශකොට්ි ශෙකකට කඩධයන පුළුවධය.  1947 

සට 1977 ෙක්වා ක්රියාත්මක වුණු ්මාජ, ශේ පාලන, ආර්ථික 

්ිවූඩපයත්, 1977 සට ශබන ෙක්වා අවුරුදු 40ක් ති්ිශ්ේ ක්රියාත්මක 

වුණු ්ිවූඩපයත් ශල් අපට හම ශකොට්ි ශෙක හඳුධයවා ශෙධයන 

පුළුවධය. නිෙහසධය පසු ගත වූ පපමු අවුරුදු තිශහේ අගම්තිවරයා 

රමුඛ් පාර්ලිශබනධයතු ආණ්ඩුකරණයක් -ශව්ිට්වරනි්ිටර් ක්රමය-  හා 

බ්ඳුණු රාජය ඒකාධිකාරී ආර්ථිකයක් තමයි අශප් රශට් ක්රියාත්මක 

වුශණ්. හය, ඩී.හ්ි. ශ්ේනානායක ම්තිතුමාශේ ගල්ඔය 

වයාපිතිශේ ඉඳලා, සරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක ම්තිනියශේ 

ආනයන සීමා ේිව කිරීම ෙක්වා වූ හකම ආකාරශේ පුාචි පුාචි 

ශවන්ිකබන ්හිත ආර්ථික රතිපත්තියක්. 

ඒ තුප තමයි රජය විසධය කර්මාධයත  සහි කශපේ. ඒ තුප 

පතල්වල අයිතිය තිබුශණ්  රජයට. ඒ තුප කෂිකර්මාධයතයට 

ව්ිවශයධය ම්දිහත් වීමක් කශපේ රජය. හම නි්ා අපි හයට කියනවා, 

රාජය ඒකාධිකාරය රමුඛ් ශවා ච ආර්ථිකයක්ය කියා.   ඒ ආර්ථික 

ක්රමය පිළිබඳව ජනතාවශේ තිබුණු  වි ශරෝසය  හ්ත්තෑ හශත් 

ම්තිවරණශේදී රකා ට පත් වුණා. හත්ධය සට අලුත් ්මාජ 

ආර්ථික ශේ පාලන ්ිවූඩපයක් ලාකාව තුප ක්රියාත්මක ශවධයන 

පටධය ගත්තා. හය  විසායක ජනාධිපති ධූරයත්  හක්ක බ්ඳුණු 

විවිත  නිෙහ්ි ශවශපඳ ශපොප ආර්ථික ක්රමයක්. අපි  ේධය  ඒ 

විසායක ජනාධිපති ධූරය යට ශත් අවුරුදු හතළිහක්  ගත කර 

තිශබනවා. හහි ආදීනව අපි ේක තිශබනවා. හම නි්ා ශබන 

ශවනශකොට  විසායක ජනාධිපති ධූරය අශහෝස කිරීම ්ඳහා වූ 

පුළුල් ජනමතයක්   ශගොඩන්ඟී තිශබනවා. විසායක ජනාධිපති 

ධූරය නිර්මාණය කප,  ඒ ්ඳහා වයව්ිථාව  ්ක්ි කප, ඒ  ්ඳහා  

පාර්ලිශබනධයතුශඅ  හශයධය  පහක බලයක් ලබා  ගත්  හක්්ත් 

ජාතික පක්ෂයම තමධයශේ ්බනශබනලනශේ දී  විසායක ජනාධිපති  

ධූරය අශහෝස කප යුතුයයි  තීධයදුවක් ගත්තා.  හත්නිධය නතර 

ශවධයශධය  න්තිව  විසායක  ජනාධිපති ධූරය  අශහෝස කිරීම ්ඳහා  

ශපොදු අශප්ක්ෂකයාට ්හාය දුධයනා. ේධය විසායක ජනාධිපති ධූරය 

අශහෝස කිරීම ඉලක්ක කර ගත් නව වයව්ිථාවක්  ශගන ඒම 

්ඳහා වූ වයව්ිථා ්බනපාෙන  ක්රියාවලියක ශබන පාර්ලිශබනධයතුව 

නිරත ශවලා ඉධයනවා.  

ගරු නිශයොජය කාරක ්භපතිතුමනි, විසායක  ජනාධිපති 

ධූරශේ  නිර්මාති  වන හක්්ත් ජාතික පක්ෂයටත් තමධය ගත් මුල් 

තීරණයට පිටුපා ශවන්ි තීරණයක් ගධයන සේස වුශණ් විසායක 

ජනාධිපති ධූරශේ  ආදීනවයධය, හහි අයහපත් රතිදල ශබන රශට් 

ජනතාව භුක්ති විධයෙ නි්ායි. විසායක ජනාධිපති ධූරය  තුප තමයි  

අශප් රශට් යුේසයක් නිර්මාණය  වුශණ්. විසායක ජනාධිපති ධූර  

කාලය  තුප තමයි  අශප් රශට් ෙකුශණ්  සවිල් යුේසයක් නිර්මාණය  

කශපේ.  ඒ තුප තමයි  පක්ෂ තහනබන කශපේ. ඒ තුප තමයි  

මාසයශඅදීධය ඝාතනය කශපේ. ඒ තුප තමයි රශට් ශකෝටි රශකෝටි 

ගණධය ශ්ොරකබන සේස වුශණ්. හක්්ත් ජාතික පක්ෂයට පුළුවධය 

කමක් ල්බී තිශබනවා, අවුරුදු  හතළිහකට ප්ිශ්ේ තමධය ගත් 

තීරණය ශවන්ි තරධයන. විසායක ජනාධිපති  ධූරය විතරක් 

ශනොශවයි, අවුරුදු  හතළිහකට කලිධය ආශඅ. විසායක ජනාධිපති  

ධූරයත් හක්ක ග්ට ග්හිා ච නිෙහ්ි විවිත ශවපෙශපොප 

ආර්ථිකයකුත් ඒකත්  හක්ක ආවා.  

ගරු  නිශයෝජය  කාරක ්භාපතිතුමනි, අවුරුදු හතළිහකට 

ප්ිශ්ේ  ේධය  අපි ශබන ්මාජශේ ග්ඹුරු ්කා ඡාවක් කපයුතුයි,  

අපි කරපිධයනාශගන ආපු  ඒ ආර්ථික ක්රියාවලිය අශප් රට ඉදිරියට 

ශගන යධයනට ්මත්ශවලා තිශබනවාෙ කියා. ගරු  නිශයෝජය  

කරක ්භාපතිතුමනි,  විසායකශේ ජාතක  පියා ඇත්තටම විවිත 

ආර්ථිකය. ඒ ශවපඳ  ශපොප ආර්ථිකයට වුවමනා  පරිදි  ශේ පාලන 

බලය ශක්ධයද්රගත කර ගධයන තමයි  විසායකය නිර්මාණය කශපේ.  

හම නි්ා ශබන ශෙක හකට ග්ට ග්හිලයි තිශබධයශධය.   

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, අපි ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය  ට  විරුේස ශවධයශධය  ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නශේ  තිශබන  

හක හක කරුණු අරශගන පමණක් ශනොශවයි. ශමහි තිශබන  

ශෙහිවල ්ත්තු වත්ශත් ්තුධය නිෙහ්ි කිරිම, පිධයනවල ඇත් 

ශගොඅවධය පුහුණු කිරීම,  විෙයා විෂයධය ්මඟ ්ාගීතය, කලාව  

ඉග්ධයවීම  ව්නි ශේවලට අශප් විරුේසත්වයක් න්හ්. ඒවා කාටත් 

පිළිගධයන  පුළුවධය ශයෝජනා.  නමුත් ඒ ශයෝජනා අතර  

හරයාත්මකව තිශබධයශධය, අවුරුදු හතළිහක් ති්ිශ්ේ කරපිධයනා 

ශගන  හන ලෙ  විවිත ආර්ථික ක්රමය තවදුරටත් ඉදිරියට අරශගන 

යාම. ශමහි අ්ාර්ථකකම    පිළිබඳව - අශප් ප්ත්ශතධය ශනොශවයි. 

-  තමුධයනාධයශ්ේලාශේම ආර්ථික නයායාචාර්යවරුධය ශවා ච, 

ආර්ථික ඔ්ිතාේලා ශවා ච අය අශප් රශට් ශේ පාලන 

තීරණාත්මක ත්ධයවලදී කියපු  කාරණා කිහිපයක්  මම ්භාශඅ  

අවසානය ට ශයොමු කරධයනට ක්ම්තියි. 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, හරියටම මීට  අවුරුදු 

හතළිහකට කලිධය මාතර දි්ි්රික්කශේ, ශෙවිනුවර මධයත්රීවරයා වූ  

ශරොනී ෙ ම්ල් ම්තිතුමා හවකට හිටපු මුෙල් අමාතයවරයා 

ව ශයධය ශබන පාර්ලිශබනධයතුශඅ කප රකා යක් මා උපුටා 

ෙක්වධයනට ක්ම්තියි.   1977 ශනොව්බනබර්  මා්ශේ 15 ව්නි දින 

හ්ධය්ා්  වාර්තාශඅ හය ශමශ්ේ පප වී තිශබනවා: 

දසරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුශවධය අපට ල්බුණු  බූෙලය කුමක්ෙ? 

පසුිවය හත් අවුරුේෙ මුළුල්ශල් ්බනපුර්ණශයධයම බාශකොශපොත් කර 

තිබුණු   ආර්ථිකයක් හා රටක් පමණක් ඔවුධය අපට ඉතිරි කර ිවය බව 

පමණක් ඉතාම කනගාටුශවධය  වුවත් රක  කරධයනට සදු වී ඇත. ඒ 

ආණ්ඩුව විසධය අශප් ආර්ථිකය දිරාපත් වී  සඳ හ්ශලන සීමාධයතයක් ෙක්වා 

පහතට ඇෙ ෙමනු  ල්බීය. ශබන  රශට් රසාන ආර්ථික අා වල නිෂිපාෙනය  

ශඅගශයධය පහප ව්ටුණි. ්ාමානය ජනතාවශේ ජීවන වියෙම  

ශරොකට්ටුවක ශඅගශයධය ඉහප ිවයා. මූර්ත ව්ටුප් පහත බ්්ි් ා. ශපෝලිබන 

දිේග්්ිසුණා. කු් ිවධයශනධය රට මහත් ශ්ේ  පීඩා විධයො. මහජනයා කු්ට 

ආහාර ්ඳහා යමක් අහුලා ගධයනට කුණු බාල්දි අතගාේදී, සරිමාශවෝ 

බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩු කාලශේ ඔවුධයශේ නෑෙෑශයොත්, යාළුශවොත්, 

ශහාචයියලාත් සුශඛ්ෝපශභෝගී ්්ප ්බනපත් ්ාගරශේ ඇලී ග්ලී 

අමධයොනධයෙයට පත් ශවවරධය ය් ඉසුරු ්්ප  විධයො.ද 

හතුමා හත්නිධය නතර ශවධයශධය න්හ්. තව ඉ්ි්රහට යනවා.  

1977 ශනොව්බනබර් 15වන දින හ්ධය්ා්  වාර්තාශවහි 21-22 

තීරුවල හතුමාශේ රකා ය තවදුරටත් ශමශ්ේ ්ඳහධය ශවනවා: 

"ශබන රශට් ආර්ථික හා ශේ පාලන ්ෑම අා යකම ගත වූ අවුරුදු හත 

ඇතුපත, ූපෂණය ්හ නා්ිතිය ව්ාගත ශරෝගයක් බවට පත් විය. ගරු 

සරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක ම්තිණියශේ පාලනය යටශත් රජශේ ්ා්ථිා 

්හ ්මුපකාර ්වරති ෙ ශහොර ගුහාවල් බවට පත් විය. ශපොදු මහත් ජනතාව 

විනා  කරවරධය හක් පවුලක්, හම පවුශල් ශුභ සේධිය පමණක් තකා, හම 

පවුශල් ම තනි පාලනයක් ශබන රශට් ශගන ිවශේය. අශධයක වාරයක් උපුටා 

ෙක්වා ඇති ඇක්ටධය ්ාවරවරයාශේ වචනවලිධය කිවශහොත් දබලය 

ූපෂණයට ශහේතු ශඅ; පූර්ණ බලය ්බනපූර්ණ ූපෂණයට ශහේතු ශඅ.ද 

747 748 

[ගරු  (වවෙය) නලිධයෙ ජයති්ි්  මහතා] 
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සරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුවට ෙ සදු වූශේ අධයන හයයි. ගරු 

බණ්ඩාරනායක ම්තිණියශේ ආණ්ඩුව මුහුණ පෑ අව්ාන ඉරණම අප 

සයලුශෙනාටම ශහොඳ පාඩමකි. මුළු අනාගත පරපුරටත් ශහොඳ පාඩමකි.ද 

හතුමා ඒ හත් අවුරුදු  ාපය පිළිබඳව පාර්ලිශබනධයතුශඅ 

විශඅචනයක් කරලා තමධයශේ අලුත් ආර්ථික ්ාකල්පය පිළිබඳව 

ශමධයන ශමශහම කියනවා. ශබන හරියටම අවුරුදු 40කට කලිධය. 

හම හ්ධය්ා්  වාර්තාශඅම 19 ්හ 20 තීරුවල  ශමශ්ේ ්ඳහධය 

ශවනවා: 

"ආර්ථික පරිහාණිශේ ඝනාාසකාරයක මඩ වගුරක් තුප ්ොකාලිකව ගත 

කිරීමට අපට පුළුවධය කමක් න්හ්. ජාතයධයතර හිඟධයනධය වශේ 

්ොකාලිකව ම ශලෝකය වටා හිඟමශධය යධයන අපට බ්හ්. ශේශීය හා 

විශේශීය ව ශයධය මහ ශමර උ්ට ණයතුරු්ි ඉහප යේදී, හකම ත්න 

පල්ශවවී ඇති දුප්පත්කශබන වි්ම කවය තුළිධය අප වහා ඉවතට ප්නිය 

යුතුයි. ශබන ගරු ්භාවටත් ශබන රශට් මහජනයා ශවතත් ශබන අයව්ය 

ඉදිරිපත් කිරීශබන අරමුණ හයයි. ශමරට ව්ීම ඇති පාතාලශයධය න්වත 

වරක් ශගොඩ ග්නීම ්ඳහා ෙරන පපමුව්නි උත්්ාහය වන ශමම අයව්ය 

ශබන ගරු ්භාවටත්, රශට් ශපොදු මහ ජනතාවටත්, මම ඉත සතිධය 

පිළිගධයවවර.ද 

හතුමා අර හත් අවුරුදු  ාපය පිළිබඳව කියලා, ඊට ප්ිශ්ේ 

බලාශපොශරොත්තු ්හිතව කියනවා, "ණයතුරු්ිවලිධය ග්ලශවධයන, 

ණය කධයශෙධය ශගොඩ හධයන, දුප්පත්කශබන විෂම චක්රශයධය ශගොඩ 

හධයන, ශලෝකය වශට් හිඟධයනධය වාශේ යන හක වපක්වා ගධයන 

අපි ශමධයන අලුත් ආර්ථික ක්රමයක් හඳුධයවා ශෙනවාද කියලා. 

1994 වන ශකොට අවුරුදු 17ක් ඒ ආර්ථික ක්රමය 

ක්රියාත්මකශවලා අව්ධය. ඊට ප්ිශ්ේ අලුත් ආණ්ඩුවක් බලය ට 

ආවා, "ශපොදු ජන හක්්ත් ශපරමුණද කියලා.  ශපොදුජන හක්්ත් 

ශපරමුශණ් පපමු මුෙල් ඇමතිවරයා බවට පත් වුශණ් ේධය 

ශපොශහොට්ටුශඅ නායකයකු බවට පත් ශවලා සටින ජී.හල්. පීරි් ි

ම්තිතුමායි. හතුමා 1995 ශපබරවාරි මා්ශේ 08වන දින ශපොදුජන 

හක්්ත් ශපරමුශණ් මාගල අය ව්ය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරවරධය 

ශමශ්ේ ්ඳහධය කර තිශබනවා. 

1995 ශපබරවාරි 08වන දින හ්ධය්ා්  වාර්තාශඅ 4වන තීරුශඅ 

හතුමා ශමශ්ේ කියා තිශබනවා: 

"1948 වර්ෂශේදී අප නිෙහ් ලබන විට අප ්ාශප්ක්ෂව දිළිඳු ජාතියක් 

වුවෙ, ජපානය හ්ර මුළු ආසයාශඅම උ්්ිම ජීවන තත්ත්වය භුක්ති 

විධයශෙමු.ද 

1995 දී කිඅශඅත් ඒක, 2017දී -අෙ- ඒ වචන ඒ ආකාරයටම 

අලුත් මුෙල් ඇමතිතුමාත් කියා තිශබනවා.  

හම හ්ධය්ා්  වාර්තාශඅම 5වන තීරුශඅ ජී.හල්. පීරි් ිම්තිතුමා 

තව දුරටත් ශමශ්ේ කියා තිශබනවා: 

"ආර්ථිකශේ ශමකී පාලන රතිපත්ති ඉවත් කිරීමත්, ආර්ථිකය ලිහිල් 

කිරීමත්, 1977දී ශ්වරධය ආරබනභ වූ අතර, 1988 ධය පසු හම ක්රියාවලිය වඩා 

ශඅගවත් විය. ශබන මිවධය ආර්ථිකයට ක්ෂණික රුකුපක් ල් සණි. හශහත් 

රචාරාත්මක ්්ණශකළි ්හ පුහු ේව්ධයත වයාපිති ්ඳහා මුෙල් නා්ිති 

කිරීම නි්ා ශපර ශනොවූ විූඩ අධයෙවරධය වරල උේසමනය ශඅගශයධය ඉහප 

ිවශේය. ශබන නි්ා දුර්වල ආර්ථිකය ශගොඩනඟා ග්නීමට ල්බුණු ශමම 

මාහ්ඟි අව්ිථාව ඉකුත් රජය විසධය ප්හ්ර හරින ලදී.  

රබල ඊජිප්තු ශිෂිඨාචාරය පරිහානියට පත් කප හරට රජවරුධයශේ - 

පාරාශවෝ රජවරුධයශේ - පිරමීඩ ත්නවීමත්, ඉකුත් රජශේ දශ්ෝබන 

ව්ඩපිළිශවපද ්මාන ය්යි විේවතුධය ශෙශෙශනකු විසධය ශපධයවාදී ඇත.ද 

"....නිෙහ් ල්බී 47 ව්රකට පසුව වුවෙ, උේසමනය නි්ා දුබල වූ 

ආර්ථිකයක් ්හ අතිවි ාල රැකීරක්ෂා හිඟයක් ව්නි වයුහමය 

අ්මබරතාවධයශගධය තවම අපි ශවලී සටිමු....ද  

"ඉකුත් රජය තම 17 ව්රක කාලය තුප අති වි ාලතම අයව්ය හිඟයක් 

පවත්වාශගන යෑම පිළිබඳව රසේධියක් ෙරා ඇත. අයව්ය හිඟය ෙප ජාතික 

නිෂිපාදිතශේ රති තකයක් ව ශයධය ගත් කල, හම කාලය තුප වාර්තා 

ගත අවම හිඟය වූ සයයට 7 වාර්තාගත වූශේ 1992 ව්ශර්දීය. ඉහපම 

අයව්ය හිඟය වූ සයයට 23 වාර්තාගත වූශේ 1980 දීය.... ගත වූ 17 ව්ර 

තුප වාර්ෂික ්ාමානය අයව්ය හිඟය ෙප ජාතික නිෂිපාදිතශයධය සයයට 

13 ක් තරමට වි ාල විය. ශමම අ්ාමානය අයව්ය හිඟශයධය ශපනී 

යධයශධය, ඉකුත් රජය තම ආොයමට වඩා වියෙබන කිරීශමධය, ආර්ථිකශේ 

අධි උේසමන ශඅගයක් පවත්වාශගන යාමට ආසාර කප බවයි.ද  

ඊපඟට, හතුමා තවදුරටත් ශමශ්ේ කියා තිශබනවා:  

"ේව්ධයත අයව්ය හිඟයක් හමුශඅ දිිවධය දිගටම රාේසන වියෙබන අඩු කිරීම 

නි්ා රශට් යටිතල පහසුකබන අඩාප විය. ඉකුත් රජශේ අව්ාන අයව්ය 

කථාශඅදී අවාකව පිළිගත් පරිදි, මහා මාර්ග හා ශපොදු රවාහන ක්ශෂේත්රශේ 

අෙ ෙක්නට ල්ශබන පිරින්ම හම රතිපත්තිශේ අනිටු විපාකයයි. අසයාපන 

හා ශ්ෞඛ්ය ශ්ේවා ්ඳහා වූ වියෙබන ෙප ශේශීය නිෂිපාදිතශයහි රති තයක් 

ව ශයධය 1970 දී සයයට 6 සට 1994 දී සයයට 4 ෙක්වා සයයට ශෙකකිධය 

පහප ව්ීමම නි්ා අශප් අසයාපන හා ශ්ෞඛ්ය අා  ේිව ශ්ේ පරිහානියට 

භාජනය විය.ද 

විවිත ආර්ථිකය පිළිබඳ මහා බලාශපොශරොත්තු හෙලා,  අවුරුදු 

17ක් ඒ ක්රමය ප්වතුණාට පසුව ශපොදු ජන හක්්ත් ශපරමුණු 

රජශේ මුෙල් අමාතයවරයා හ්ටියට ජී.හල්. පීරි්ි ම්තිතුමා කප 

රකා ය. ඒ, අශප් කවුරුවත් ශනොශවයි, තමුධයනාධයශ්ේලාශේ 

ආර්ථික ඔ්ිතාේලා තමයි හශහම කියා තිශබධයශධය.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, හශහම විශඅචනයක් 

කරලා ඒ ආණ්ඩුව අවුරුදු 7ක් ගත වුණාට පසුව 2002 මාර්තු 

මා්ශේ 23වන ො අය ව්ය විවාෙයට ්බනබධයස ශවවරධය හවකට 

හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුශඅ ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතය 

්හ මුෙල් නිශයෝජය අමාතය බධයදුල ගුණවර්සන මහතා කියා 

තිශබධයශධයත් හව්නිම කතාවක් තමයි. හතුමා කප හම රකා ය 

2002 මාර්තු මා්ශේ 23වන ො හ්ධය්ා්  වාර්තාශඅ 146වන 

තීරුශඅ  ශමශ්ේ ්ඳහධය ශවනවා: 

"...නිෙහසධය පසු ලාකා ඉතිහා්ශේ රථම වතාවට ශ්රී ලාකාශඅ ආර්ථික 

වර්සන ශඅගය පහත ව්ීමම ෙප ශේශීය නිෂිපාදිතශේ රති තයක් හ්ටියට 

 සාදුවටත් වඩා පහපට ිවහිධය සයයට 1.3ක් ඍණ අගයක් බවට පත් වුණා.ද 

"..... හම වර්ෂශේ කිෂිකාර්වරක අා ශේ වර්සනය ඍණ 2.5කිධය පහත 

ව්ටුණා. කර්මාධයත අා ශේ වර්සනය 3.8කිධය අඩු වුණා.ද 

" ...ඒක පුේගල ආොයම ඇශමරිකධය ශඩොලර් 884 සට 825 ෙක්වා 

අඩුවීමයි.ද 

"...ආර්ථිකශේ අා , කිෂිකාර්වරක, කාර්වරක ්හ ශ්ේවා අා  කඩා ව්ශටන 

විට ශබන රට ඇතුශපේ නිෂිපාෙන සාරිතාව ව්ිව කරධයන කරන ආශයෝජනය 

අඩු වුණා. ඒ 2001 කලිධය වර්ෂශේ සයයට 28 ආශයෝජන අනුපාතය 

2001දී සයයට 22 ෙක්වා පහත ව්ටුණා. ආශයෝජනය ව්ිව ශවධයශධය 

න්ත්නබන අලුතිධය රක්ෂා ජනිත වධයශධය න්හ්; අලුතිධය ආොයමක් 

උපදිධයශධය න්හ්; මහජනයා අත අලුතිධය මුෙල් ග්වශ්ධයශධය න්හ්. 

ඒ නි්ා ලාකාශඅ ඉතිරි කිරීශබන අනුපාතය සයයට 21.5 සට 19.7 ෙක්වා අඩු 

වුණා."  

තවදුරටත් හහි  ශමශ්ේ ්ඳහධය වී තිශබනවා: 

"ශබන රශට් ෆ්ක්ටරිශයධය ෆ්ක්ටරිය ව්හුණා."  

ඒ කියධයශධය, 1994 ව්ශර් සට 2001 ව්ර ෙක්වා කාලය 

ග්න.  තවදුරටත් ශමශ්ේ ්ඳහධය වී තිශබනවා: 

"ඒ පිළිබඳ ශ්රී ලාකා මහ බ්ාකුව විශ ේෂ ්මීක්ෂණයක් කර තිශබනවා. 

කර්මාධයත ාලාවල රක්ෂා කරවරධය සටි ජනයා රක්ෂා න්ති අයශේ 

ශගොඩට හකතු වුණා. කිෂිකර්මාධයතශේ ව්ීමම අපි රාශයෝිවකව ේක්කා. 

749 750 



පාර්ලිශබනධයතුව 

කුඹුරු යාශයධය යාය පුරධය ශවධයන පටධය ගත්තා. වී අශලවි කර ග්නීම 

ර ිනයක් වුණා. ශගොවීධයට තමධයශේ නිෂිපාෙන තව දුරටත් ඉදිරියට 

කරශගන යාම පිළිබඳ බලාශපොශරොත්තුවක් න්ති වුණා. වරායට හන න්අ 

රමාණය අඩු වුණා. ගුවධය ශතොටුශපොපට හන ගුවධය යානා රමාණය අඩු 

වුණා." 

ශබන, මහා බලාශපොශරොත්තුවක් ඇතුව ඉදිරිපත් කරපු තමධයශේ 

ආණ්ඩුවල අය ව්ය ශල්ඛ්න ග්න, ආණ්ඩුව ශවන්ි වුණාම ඒ ඒ 

මුෙල් ඇමතිවරු කියපු කථා.  

ශබන ආව ගමශධය අ්ාර්ථකභාවය පිළිබඳව අශප් විශඅචන 

ප්ත්තකිධය තියධයන. ශබන, තමුධයනාධයශ්ේලාශේ ආර්ථික 

නයායාචාර්යවරු, ආර්ථික ඔ්ිතාර්වරු කියපු කථා. ඊපඟට මම 

කියධයනබන, හරියටම මීට අවුරුදු හතළිහකට කලිධය මාතර 

දි්ි්රික්කශේ, ශෙවිනුවර ආ්නශේ මධයත්රීවරයා වූ ශරොනී ෙ ම්ල් 

මහතා පාර්ලිශබනධයතුවට කියපු කථාව. ඊට අවුරුදු හතළිහකට 

ප්ිශ්ේ අෙ මාතර දි්ි්රික්කශේ, මාතර ආ්නශේ මධයත්රීවරයා වන 

මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා ශවනත් වචනවලිධය ඒකම කියා 

තිශබනවා. ශරොනී ෙ ම්ල් හිටපු මුෙල් ඇමතිතුමා හො ශමොකක්ෙ 

කිඅශඅ? ඇත්තටම වෙවශේ ්රෙම තමයි, අවුරුදු හතළිහකට 

කලිධය ශරොනී ෙ ම්ල් මහත්මයා හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුශඅ 

මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට අය ව්ය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කපා; ඔහු 

ශේ පාලනය පටධය ගත්ශත් ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂශයධය. අවුරුදු 

හතළිහකට පසුව අෙ අය ව්ය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කප මාගල 

්මරවීර ඇමතිතුමාත් හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුශඅ මුෙල් 

ඇමතිවරයා වුණාට උපත ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂශේ. හො ශරොනී ෙ 

ම්ල් හිටපු මුෙල් අමාතයතුමා ශමොකක්ෙ කිඅශඅ? අවුරුදු 

හතළිහකට කලිධය කිඅශඅ, "ශේශීය හා විශේශීය ව ශයධය මහ 

ශමර උ්ට ණය තුරු් ි ඉහප යේදී,..." කියලායි. හො හතුමාට 
්ා්ධයෙනය කරධයන මීශතොටමුල්ල කුණු කධයෙ තිබුශණ් න්හ් 

ශධය. ඒ නි්ා මීශතොටමුල්ල කුණු කධයෙ උොහරණයට ගධයන බ්රි 

වුණා. අෙ ශමොකක්ෙ කියධයශධය? ඒකම ශවනත් වචනවලිධය අවුරුදු 

හතළිහකට පසුව කියා තිශබනවා, "...මීශතොටමුල්ල කුණු 

කධයෙටත් වඩා වි ාල ණය කධයෙකට උරුමකබන කියනු ලබන 

රටක්...." කියලා. ඉතිධය තවදුරටත් ්ාඛ්යාශල්ඛ්නවලිධය 

ශපධයවධයන ඕනෑෙ, ඒ ශගනාපු ආර්ථික රතිපත්ති ආ්ාර්ථකයි 

කියලා?  

''විවිත ආර්ථිකය'' කියන ශබන කාධයතාවට -අවුරුදු හතළිහක් 

වය්යි. ඇය මානසකව ්හ  ාරීරිකව ශරෝගීයි. ඇය 

මධයෙශපෝෂණශයධය ශපශපනවා. පසුිවය අවුරුදු හතළිහ ඇතුශපේ 

විවිස ආණ්ඩු බලයට ඇවිල්ලා, ශකශනක් ගවුමක් අධයෙවලා ඇයව 

ල්ි්න කරධයන හ්දුවා. ශකශනක් ඇවිල්ලා කිඅවා, ගවුම නිකබන 

බටහිර ඇඳුමක් වාශගයි, ඒ නි්ා අපි ශමයාට ්ාරියක් අධයෙවමු 

කියලා. මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා ේධය ගවුබන, ්ාරි අධයෙවන හක 

ප්ත්තකිධය තියලා, ූඩපලාවනය කටයුතු කරනවා. ශතොල් පාට 

කරනවා; facial හකක් කරනවා; ඇහි බ්වර හෙනවා; නියශපොතු ටික 

හෙනවා. හශහම කරලා ශබනකට ශමොකක් හරි හළියක් ශෙධයන 

පුළුවධයෙ කියලා බලනවා. නමුත් ශබන, “විවිත ආර්ථිකය” නම්ති 

කාධයතාවශේ  රීර කූඩුව දිරාපත් ශවලා; මධයෙශපෝෂණයට ලක් 

ශවලා;  ාරීරිකව, මානසකව දුබල ශවලා. හශහම ශකශනකුට 

lipstick ගෑවාට ව්ඩක් ශවධයශධය න්හ්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශබන අය ව්ය රකා ය 

යටිධය තිශබන හරය ශමොකක්ෙ? විවිත ආර්ථිකය තවදුරටත් 

පවත්වාශගන යාශමධය ආර්ථිකය වර්සනය කරධයන ගධයන පුළුවධය 

කියන උපකල්පනශේ ආණ්ඩුව ඉධයනවා. මම අහශගන හිටියා, 

ශමවර අය ව්ය විවාෙය ආරබනභ කරවරධය අශප් පක්ෂශේ සුනිල් 

හඳුධයශනත්ති මධයත්රීතුමා කථා කරේදී මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා 

න්ඟිටලා කිඅවා, ර ිනය තිශබධයශධය විවිත ආර්ථිකශේ 

ශනොශවයි, ර ිනය තිශබධයශධය නිෙහ්ි ශවශපඳ ශපොප ආර්ථිකශේ 

ශනොශවයි, ඒක අපට ක්රියාත්මක කර ගධයන දුධයශධය න්ති හශක්ය, 

ක්රියාත්මක කර ගධයන පුළුවධය වුශණ් පපමුවන අවුරුදු තුන-

හතශර් විතරය කියලා. බ්ලු බ්ල්මට, ඕනෑ නබන කියධයන පුළුවධය, 

යුේසයක් තිබුණා, ෙකුශණ් සවිල් යුේසයක් තිබුණා, ඒ නි්ා අපට 

අශප් ව්ශ්  කර ගධයන දුධයශධය න්හ් කියලා. මම බ්ලුවා, 1977 

ව්ශර් ශබන විවිත ආර්ථික රතිපත්තිය ශගන්ල්ලා, 1978 ව්ශර් 

ඉෙලා ක්රියාත්මක කරලා- 1983 ව්ර ශවනකල් අශප් රශට් 

යුේසයක් තිබුශණ් න්හ්. උතුශර් යබන යබන රචණ්ඩ ක්රියා තිබුණා; 

ෙකුශණ් යබන යබන රචණ්ඩ ක්රියා තිබුණා. ඒවා රශට් ආර්ථිකයට 

මහා බලපෑමක් හල්ල කප ශේවල් ශනොශවයි. -1977-1983 ෙක්වා 

ගත වුණු අවුරුදු හය තුප රට ඉ්ි්රහට අරශගන යධයන ඔය 

නිෙහ්ි ශවශපඳ ශපොප ආර්ථිකයට පුළුවධය වුණාෙ  කියා. න්හ්. 

1977 ව්ශර්දී අශප් රශට් ෙප ජාතික නිෂිපාදිතය ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් වරලියන 4,105යි. මහා පිබනමක් පධයනලා, ශේ පාලනශේ 

මහා ශවන්ක් කරලා, අවුරුදු හයකට පසුව 1983 ව්ශර්දී අශප් 

රශට් ෙප ජාතික නිෂිපාදිතය ඇශමරිකානු ශඩොලර් වරලියන 

5,168යි. ශලොකු ශවන්ක් ශවලා න්හ්. GDP හක ශකොශහොමත් 

හශහම වර්සනය ශවනවා. 1977 ව්ශර්දී අශප් GDP හශක් වර්සන 

ශඅගය සයයට 4.2යි. 1983 ව්ශර්දී සයයට 5යි.  ආර්ථිකය විවිත 

කපාම, නිෙහ්ි කපාම හිතුවා, කර්මාධයත ඇවිල්ලා අශප් රශට් 

ආර්ථිකශයධය පාගුවක් අත්පත් කර ගනියි කියලා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, 1977 ෙප ජාතික 

නිෂිපාදිතශයධය කර්මාධයතවල ොයකත්වය සයයට 28.7යි.  1983 

ශවනශකොට ඒක සයයට 26.3 ෙක්වා පල්ලබන බ්්ි්ා. කර්මාධයත 

ක්ශෂේත්රශේ ොයකත්වය පල්ලබන බ්්ි්ා. අපනයන ගත්ශතොත්, 

ශකොශහොමෙ වුශණ්? ශමොකෙ, වුශණ්? අර ඔක්ශකෝම සීමාමායිබන 

බාසක ොශගන ිවයපු ආණ්ඩුව 1977දී අපනයන ආොයම ලබා 

ගත්ශත් ශඩොලර් වරලියන 767යි. සයල්ල විවිත කරලා අවුරුදු 

හයකට ප්ිශ්ේ අපනයන ආොයම ශඩොලර් වරලියන 1,064යි. ෙප 

ව ශයධය ගත්ශතොත් ශඩොලර්  සලියන 01යි. හ්බ්යි, අශප් 

ආනයනය ශකොශහොමෙ? 1977 අශප් ආනයන වියෙම තිබුශණ් 

ශඩොලර් වරලියන 726යි. ඒක ව්ිවවුණා, ශඩොලර් වරලියන 1,921 

ෙක්වා. ඒ කියධයශධය ෙප ව ශයධය ශඩොලර්  සලියන 2 ෙක්වා ව්ිව 

වුණා. අපනයන ්හ ආනයන හකට ශෙකකිධය ව්ිව වුණා. 

අපනයන වාශේ ශෙගුණයක් ආනයන ව්ිව වුණා. අෙත් අපි මුහුණ 

ශෙධයශධය ඒක. හො අපනයන ආොයම ශඩොලර්  සලියන 01යි. 

ආනයනය ශඩොලර්  සලියන 02 යි. අෙ අපනයනය ශඩොලර්  සලියන 

10යි. ආනයනය ශඩොලර්  සලියන 20යි. විවිත ආර්ථිකය පටධය 

අරශගන අවුරුදු හයක් ගතශවනශකොටම ඒ ශවධයන පුළුවධය 

්ධයතෑසය හො අපට ශපධයනුබන කරලා තිශයනවා.  

1977 ණය තිබුශණ්  රුපියල්  සලියන 24.9යි. අවුරුදු හයක් 

ගතශවනශකොට හනබන 1983 අශප් ණය රමාණය රුපියල්  සලියන 

98.4 ෙක්වා හතර ගුණයකිධය ව්ිව වුණා. හතර ගුණයකිධය. ශබන 

යුේසය න්ති කාලශේ. යුේසය න්ති කාලශයත්  හතර ගුණයකිධය 

ණය ව්ිව ශවලා තිශයනවා.  ෙප ජාතික නිෂිපාෙනශේ රති තයක් 

ශල් ණය 1977දී සයයට 68.6යි. 1983 සයයට 81යි. 1977 අය 

ව්ය හිඟය ෙප ජාතික නිෂිපාදිතශයධය සයයට 4.5යි. 1983 අය 

ව්ය හිඟය ෙප ජාතික නිෂිපාදිතශයධය සයයට 10.6යි. ඒ 

කියධයශධය උත්පත්තිශේ සටම තමධය උරුම කරන රතිදලය ශබන 

විවිත ශවපඳ ශපොප ආර්ථික ක්රමය ශපධයනුබන කරලා තිශබනවා.  

රාජය ආොයම ශකොශහොමෙ? විනිමය නීති ලිහිල් කරලා, 

රාේසන ශවපඳ ශපොප ර්ාරණය කරලා, කර්මාධයතවලට ශෙොර 

ඇරලා ශබන ඔක්ශකෝම කරලා අවුරුදු හයක් ගත වුණාට ප්ිශ්ේ 

අශප් රාජය ආොයම ෙප ජාතික නිෂිපාදිතශයධය ව්ිවශවලා 
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තිශයධයශධය ශකොපමණ රමාණයක්ෙ? 1977 සයයට 19.7ක් තිබුණු 

රාජය ආොයම 1983 දී සයයට 22යි. මහ ශලොකු ව්ිවවීමක් ශවලා 

න්හ්. 1977  ඒ රාජය ආොයශමනුත් සයයට 76ක් බදු. 1983 

සයයට 73.8ක් බදු. හමම තමයි. ඒ නි්ා මුෙල් ඇමතිවරයා 

කිඅවාට, ශබන ආර්ථික ක්රමය ක්රියාත්මක කර ගධයන ශනොදුධයන හක 

තමයි ර ිනය කියලා; න්හ්, ඒක ශනොශවයි ර ිනය. ශබන 

උපධයශගයි ශෙෝෂය. ශබන ආර්ථික ක්රමයත් හක්ක ග්ටග්හිා ච 

ශෙෝෂය හො ඉඳධය ශපධයනුබන කරලා තිශයනවා. ේධය ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නශේ තමුධයනාධයශ්ේලා කියා තිශබනවා, තරගකාරිත්වය 

තුළිධය ්ාර්ථකත්වය අත්පත් කර ගධයන පුළුවධය කියලා. 

"තරගකාරිත්වය තුළිධය ්ාර්ථකත්වය." ඒ නි්ා ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නශේ 85 ශවනි අය ව්ය ශයෝජනාව විධියට ශමශහම 

තිශබනවා.  "අපශේ රජශේ රතිපත්තිය රකාර නිෙහ්ි ශවපඳ 

ිවවිසුබනවලට හපඹීම ්හ ශර්ගු බදු ශනොවන ආනයන බදු ඉවත් 

කිරීම."  ේධය ශමශහම කරපු ගමධය හතුමධයලා ෙධයනවා, ශේශීය 

කර්මාධයතවලට තර්ජනයක් ශවනවා කියලා. ශේශීය 

වයව්ායකයාට ර ිනයක් ශවනවා. ඒ නි්ා අය ව්ය ශල්ඛ්නශේම 

කියනවා, හශහම වුණා කියලා කලබල ශවධයන හපා; ශේශීය 

කර්මාධයතවලට තර්ජනයක් ශල් අර කියපු කාරණා ශනොේකිය 

යුතු බව ශේශීය ශපෞේගලික අා යට රකා  කරධයන ක්ම්තියි 

කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, තරගකාරිත්වය ්ාර්ථක 

ශවධයශධය රාජය යධයත්රණශේ ම්දිහත්වීමක් විසධය ඒ 

තරගකාරිත්වය නියාමනය පමණයි. ශපෞේගලික වයාපාරිකයධයශේ 

හකම අරමුණ ලාභයයි. ශවන ශමොකුත් ශනොශවයි. හ්බ්යි, 

රජයකට ඊට හහා ිවහිධය ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක් තිශබනවා; 

ජනතාව ආරක්ෂා කරධයන වගකීමක් තිශබනවා. ඒ නි්ායි රජයක් 

නීති ්බනපාෙනය කරධයශධය. හ්බ්යි, පසුිවය ව්ර හත ළිශහේම අපට 

සේස වුශණ් ශමොකක්ෙ? බලයට පත් වූ ආණ්ඩු විසධයම රාජය 

යධයත්රණය දුබල කපා. විවිත ශවපඳ ශපොප ආර්ථිකයට මුවා ශවලා 

කශපේ, රාජය යධයත්රණය දුබල කරන හක. රාජය ආයතන කුණු 

ශකොල්ලයට වික්කා. ශවපඳශපොප නියාමනය කරධයන තිබුණු 

ආයතන අක්රීය කපා. නියවරත, ්බනමත ක්රමශඅෙශයධය බ්හ්රව 

කටයුතු කරධයන ආණ්ඩුවම උල්පධයෙබන දුධයනා. මීට අවුරුදු 

විසතුනකට කලිධය මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා ඒ බව ේකලා 

තිබුණා. ඒ නි්ා හතුමා 1995 ශපබරවාරි 17 ශවනිො අය ව්ය 

විවාෙයට ්බනබධයස ශවවරධය කියනවා, "ශබන රශට් ජනතාවශේ 

්බනපත් කුණු ශකොල්ලයට විකුණු ආකාරයත්, ශ්ොරා ගත් 

ආකාරයත් අමතක කර අෙ අපට බණ කියධයනට හනවාද කියා.  

“තමුධයනාධයශ්ේලාශේ හක්්ත් ජාතික පක්ෂ රජය රාජය 

ආයතන ජනතාකරණය කශපේ ශකොශහොමෙ?" මාගල ්මරවීර 

ඇම්තිතුමා හො හක්්ත් ජාතික පක්ෂශයනුයි හශහම ඇහුශඅ.  

දතුල්හිරිය ශපශහකබනහශල් ඇත්ත වටිනාකම රුපියල් ශකෝටි 

450යි. හය විකුණුශඅ රුපියල් ශකෝටි 32කටයි. හය 

තමුධයනාධයශ්ේලාශේ හිතවත් ශකශනකුට ශෙධයනට ඇති. ලාකා 

ඛ්නිජ ශතල් ්ා්ිථාශඅ නයිශලෝධය ඒකකශේ වටිනාකම රුපියල් 

ශකෝටි 100යි. හය විකුණුශඅ රුපියල් ශකෝටි 11කටයි. හිඟුරාන 

සීනි කබනහශල් වටිනාකම රුපියල් ශකෝටි 100යි. හය විකුණුශඅ 

රුපියල් ශකෝටි 13කටයි. ශතල් ්හ ශබනෙ ්ායුක්ත මණ්ඩලශේ 

වටිනාකම රුපියල් ශකෝටි 73යි. හය විකුණා ේබනශබන රුපියල් 

ශකෝටි 13කටයි.ද කියලා හො හතුමාම කියනවා,  අවුරුදු 17ක 

හක්්ත් ජාතික පක්ෂ පාලනශයධය  නිෙහ්ි  ශවපඳ ශපොප 

ආර්ථිකය ඇතුශපේ ශබනවා දුර්වල කශපේ ශකොශහොමෙ කියලා. අෙත් 

ඒක හශහමම කරවරධය ඉධයනවා. SAITM ආයතනශේ ර ිනය 

කියධයශධය හශහම හකක්.  

ආණ්ඩුව නීති හෙලා තිබුශණ් රශට් ජනතාවශේ ූප ෙරුවධය 

ආරක්ෂා කරධයනයි. ඒ නි්ා තමයි වි ිවවිෙයාල පනශතනුත්, 

ආශයෝජන මණ්ඩල පනශතනුත් අශප් රශට් ශපෞේගලික උපාධි 

රොනය කරන ආයතන ඇති කරධයන බලය දුධයනත්, ඒ ්ඳහා 

නියාමන ක්රියාවලියක් හ්දුශඅ. ආශයෝජන මණ්ඩලය හරහා හධයන 

ඕනෑ; වවෙය උපාධියක් නබන ශ්ෞඛ්ය අමාතයාා ශේ අනුම්තිය 

ගධයන ඕනෑ; උ්්ි අසයාපන අමාතයාා ශේ අනුම්තිය ගධයන 

ඕනෑ. රශට් ජනතාව ශේ ආරක්ෂාවට තමයි ඒ සයල්ල හෙලා 

තිබුශණ්. හ්බ්යි, අෙ ශමොකෙ ශවලා තිශබධයශධය? ශබන විවිත 

ශවශපඳ ශපොප ආර්ථික ක්රියාවලිය ඇතුශපේ තමධයම හෙපු නීති, 

තමධයම පාර්ලිශබනධයතුශඅ ්බනමත කරපු නීති බල්ලාට ෙමලා, ඕනෑ 

ජාවාරබනකාරශයකුට රිාගලා හධයන පුළුවධය විධියට ආණ්ඩුව ්හන 

දුධයශධය න්ේෙ? SAITM ර ිනශේ මුල ඒක ශනොශවයිෙ; උමා ඔය 

ර ිනය ඒක ශනොශවයිෙ? රශට් පරි්ර නීති තිශබනවා. පරි්ර 

අසයයන වාර්තා,  කයතා අසයයන වාර්තා ලබා ග්නීමට නීති 

්ක්ි කරලා තිශබධයශධය ජනතාවට හානියක් ශනොවී වයාපිති 

ක්රියාත්මක කරධයනයි. හ්බ්යි, ඒවා බල්ලාට ෙමලා ඒ වයාපිති 

ක්රියාත්මක කරධයන ඉඩ දුධයශධය ආණ්ඩුවම ශනොශවයිෙ? පසුිවය 

කාලශේ රාජය යධයත්රණය දුබල කිරීශමධය තමයි ශබනවා සදු වුශණ්. 

තමුධයනාශ්ේලා අෙ කරධයශධය ශමොකක්ෙ? මීට ෙව්ි කිහිපයකට 

කලිධය ශබන රශට් ශතල් ශපෝලිබන ඇති වුණා.  

ශතල් ශබො හ්රීශබන අයිතිශයධය සයයට 85ක හිවරකම 

තිශබධයශධය  ලාකා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ්ා්ිථාවටයි. ලාකා ඛ්නිජ 

ශතල් නීතිගත ්ා්ිථාව තමධයශේ duty හක හරියට කරවරධය 

කිඅවා, "ශතල් ශගනාවට හරියධයශධය න්හ්, අපට ශතල් ගබඩා 

කර ගධයන පහසුකබන ශෙධයන.ද කියලා. අපි  ගරු චධයදිම 

වීරක්ශකොිව ඇමතිතුමාට ්ිතූති කරනවා. හතුමා ක් සනට් 

ප්රිකාවක් ශගනාවා, "්රිකුණාමලය ශතල් ට්ාකි ්ාකීර්ණශයධය 

ශතල් ට්ාකි 10ක් අපට ශෙධයන.ද කියලා. ශතල් ට්ාකි 10ක් 

කියධයශධය ශමට්රික් ශටොධය 10,000 ඒවා 10ක්. ශමට්රික් ශටොධය 

ලක්ෂයක් ගබඩා කර ගධයනයි ඒ ගබඩා ඉල්ලුශඅ. අර්ජුන රණතුාග 

ඇමතිතුමා ඒක ඉදිරියට අරශගන ිවයා. අගම්තිතුමා ම්දිහත් 

ශවලා ශමොකක්ෙ කශපේ? අගම්තිතුමා, "ඒක ඕනෑ න්හ්, LIOC 

හකට ශෙධයන.ද කියලා තීධයදුව ගත්ශත් න්ේෙ? ඒක ශනොශවයිෙ 

ර ිනය? ශතල් න්වක් රමාෙ ශවධයන පුළුවධය. යුේස නි්ා, මුහුශේ 

ඇති වන කුණාටු නි්ා න්අ රමාෙ ශවධයන පුළුවධය. හ්බ්යි, 

රටකට වගකීමක් තිශබධයන ඕනෑ. රජය ්තුව ඇති තරබන ශතල් 

ගබඩා කර ග්නීශබන පහසුකබන තිශබධයන ඕනෑ. ඒක දුධයශධය න්හ් 

ශධය. ඒ නි්ා තමුධයනාධයශ්ේලා ශමොකක්ෙ කශපේ? විවිත ශවශපඳ 

ශපොප ආර්ථිකය කිය කියා රාජය යධයත්රණය දුර්වල කපා. රාජය 

ආයතන වික්කා; රාජය යධයත්රණශේ ම්දිහත් වීම දුබල කපා; 

ක්රමශඅෙය අවුල් කපා. අෙ ශමොකෙ කරධයශධය? අෙ පත්තශර් 

ේධයවීබන ෙමලා ශමොකක්ෙ කියධයශධය? "රාජය වයාපාරවලිධය මහජන 

මුෙල් රුපියල් ට්රිලියන 1.4ක් මකර කටට.ද ජනතාවශේ ඔළුවට 

රිාගවධයශධය ශමොකක්ෙ? මුෙල් හා ජනමාසය අමාතයාා ය 

ජනතාවශේ බදු මුෙල් වියෙබන කරවරධය ජනතාවශේ ඔළුවට ෙමනවා, 

"රාජය යධයත්රණය ව්ඩක් න්හ්. ශබන පාර්ලිශබනධයතුවයි, ක් සනට් 

හකයි තිබුණාම ඇති.ද කියලා.  

SriLankan Airlines හක රුපියල්  සලියන 309ක් ණය ශවලා. 

ශබනක බ්ලුවාට ප්ිශ්ේ ඕනෑ ශකශනකුට හිශතනවා ශධය, "ශබනක 

වික්කාට කමක් න්හ්.ද කියලා. හත්නට ශධය ශබන යධයශධය. ශබන 

ආයතන විකුණනවා කියලා අය ව්ය ශයෝජනාවල ශනොේබනමාට, 

ඔළුව හෙවරධය යධයශධය හකට ශධය. ඒක ශධය තමුධයනාධයශ්ේලා 

කරධයශධය. ර ිනය ඒකයි. ආර්ථිකය විවිත කිරීම ශනොශවයි, 

ර ිනය. ආර්ථිකය විවිත කිරීම ්හ විවිත ආර්ථිකය කියලා 

හඳුධයවධයශධය ශෙකක්.  ශලෝකශේ රටවල් ආර්ථිකය විවිත කපා. 

අපට පසුව තමයි චීනය තම ආර්ථිකය විවිත කශපේ. 1978 වර්ෂශේ 

 ශඩධයෂියාශවෝ පිා මහතා තමයි චීන ආර්ථිකය විවිත කශපේ. හතුමා 

ආර්ථිකය විවිත කශපේ රටට ග්පශපන විධියටයි. 1983 වර්ෂශේ 

වියට්නාමය තම ආර්ථිකය විවිත කපා. ආර්ථිකය විවිත කිරීම 

්හ විවිත ආර්ථිකය කියධයශධය ශෙකක්.   
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පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශලෝකශේ ශකොශහේවත් 

වහශගන ශව ශපඳ ශපොපක් පවතිධයන බ්හ්. අපි කියධයශධය විවිත 

ආර්ථිකශේ අශනක් ප්ත්ත ්ාවිත ආර්ථිකය කියලා ශනොශවයි. 

වහශගන ශවශපඳ ශපොපක් තිශබධයන බ්හ්. ඕනෑම ශවශපඳ 

ශපොපකට ආර්ථික ක්රමයක් තිශබනවා. ඕනෑම ආර්ථික ක්රමයකට 

ශවශපඳ ශපොපක් තිශබනවා. වහශගන කරධයන බ්හ්. ්ාවිත 

ආර්ථිකයට ඉදිරියට යධයන බ්හ්. රටක ආර්ථිකය විවිත කරධයන 

ඕනෑ ශකොශහොමෙ? ඒ රශට්  කයතාවධය, හ්කියාවධය, ශේශීය 

වයව්ායකයධය යන සයල්ල හඳුනා  ශගනයි හය කප යුතු වධයශධය. 

තමුධයනාධයශ්ේලා අවුරුදු 40ක් ති්ිශ්ේ ශමොකෙ කශපේ? ඔශහේ 

විවිත කපා. අෙත් ශබන ලිහිල්කරණය කියධයශධය ඒකට. ඕවා අලුත් 

වචන ශනොශවයි.        

හො මාතර, ශෙවිනුවර ශරොනි ෙ ම්ල් ඇමතිවරයා කියපු ශේවල් අෙ 

මාතර, මාතර මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා කියනවා. ඒ වචන 

හශහමමයි. තව අවුරුදු ගණනකට ප්ිශ්ේ ඊපඟට හන ශකනාට 

න්වතත් ශබන ටික විශඅචනය කරලා කියධයන පුළුවධය. අපි හිතුවා, 

ආර්ථිකය පුළුවධය තරබන විවිත කරශගන හිටියාම ශලෝකශේ 

සයලුම ආශයෝජකයධය හයි කියලා. ආශඅ න්හ් ශධය. ේධය අපි 

කියනවා, යුේසය නි්ා ආශඅ න්හ්යි කියලා. ශ්රී ලාකා මහ 

බ්ාකුශඅ මෑතකාලීන ආර්ථික රවණතා ශපොශත්ත්, ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නශේත් ව්ිවපුර කියධයශධය ශමොකක්ෙ? නියඟය නි්ා තමයි 

ආර්ථිකශේ ර ින වුශණ්, ගාවතුර නි්ා තමයි ආර්ථිකශේ ර ින 

වුශණ් කියලා ශමොකක් ශහෝ අල්ලා ගධයන පුළුවධය. හ්බ්යි, 

ඒශකධය ජනතාවට ව්ඩක් ශවධයශධය න්හ්.  

ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නයට අපශේ විශරෝසතාව තිශබධයශධය, 

ශමහි තිශබන හක හක වගධයතිවලට වඩා රතිපත්තිමය ව ශයධය 

ශමය අ්ාර්ථක නි්ායි. ඒකයි තිශබන ර ිනය. ඇමතිවරයාශේ 

ෙක්ෂතාව ශහෝ අෙක්ෂතාවය, හ්කියාව ශහෝ ශනොහ්කියාව මත 

ශනොශවයි, ආර්ථිකශේ ්ාර්ථක, අ්ාර්ථක බව තීධයදු වධයශධය 

කියන හක ශත්රුබන ගධයන ඕනෑ. ඇමතිවරයාට පවුඩර් ෙමධයන 

පුළුවධය; lipstick ටිකක් ගාධයන පුළුවධය; eyebrows හෙධයන 

පුළුවධය. හ්බ්යි හහි පෙනමට, හහි තිශබන අ්ාර්ථකභාවයට හය 

උත්තරයක් ශනොශවයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නශේ 

ශයෝජනාවල තිශබන යබන ශනොග්පශපනතාවධය, පර්ිපරතාවධය 

කිහිපයක් පිළිබඳව ඔබතුමා ශේ අවසානය ශයොමු කරධයන මා 

ක්ම්තියි. අය ව්ය ශල්ඛ්නශේ තිශබන හක ශයෝජනාවක් තමයි, 

2025 වන විට රජශේ සයලුම වාහන ශෙමුහුධය -hybrid- ශහෝ 

electric කරධයන බලාශපොශරොත්තු වනවාය කියන හක. ඒ 

ශයෝජනාව ශහොඳයි. හශහමනබන, මීට ප්ිශ්ේ අවුරුේෙ ම්ෙ පරිපූරක 

ඇ්ිතශබනධයතු ශගන්විත් වාහන ගධයන මුෙල් ශවධය කර ගධයන 

වුවමනාවක් වධයශධය න්හ්. ශබන ශයෝජනාව ක්රියාත්මක කරනවා 

නබන අපි ආණ්ඩුශවධය ඉල්ලනවා, ේනට තිශබන වාහන අඩු තරශබන 

ඉතිරි අවුරුදු හත, අට තුප පාවිා චි කරධයනය කියලා. හශහම 

න්ත්නබන අය ව්ය ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කපාට ප්ිශ්ේ පරිපූරක 

ඇ්ිතශබනධයතු හතක්, අටක් ශගන්විත්, රුපියල් වරලියන ගණධය 

ශවධය කර ශගන ඒ මුෙල් වාහන ගධයන පාවිා චි කරනවා.  

ඊපඟට, අය ව්ය ශයෝජනාශඅ 27වන ශයෝජනාව වධයශධය, 

"රාශේශීය රජාව ්හ ශපෞේගලික අා ය ්මඟ හක්ව ඝන අපද්රවය 

ග්ටලුව වි්ඳීම ්ඳහා පපාත් පාලන ආයතනවලට අව ය ්හාය 

 ලබා ශෙනවා.ද කියලායි. හය ශහොඳ ශයෝජනාවක්. ඒ ශයෝජනාව 

 ශහොඳයි. හ්බ්යි ඒ ්ඳහා ශවධය කර තිශබධයශධය රුපියල් වරලියන 

50යි. ඒ කියධයශධය රුපියල් ලක්ෂ 500යි. රාශේශීය ්භා 330ක් 

පමණ තිශබනවා. රාශේශීය ්භාවකට රුපියල් ලක්ෂයක්, රුපියල් 

ලක්ෂ හකහමාරක් දීලා ඝන අපද්රවය කපමනාකරණය කරධයන 

පුළුවධයෙ? ේධය තිශබධයශධය බරපතප ර ිනයක්. තමුධයනාධයශ්ේලා 

ඒ ්ඳහා ශවධය කර තිශබධයශධය රුපියල් වරලියන 50යි.  

ඊපඟට, අය ව්ය ශල්ඛ්නශේ 33වන  ශයෝජනාශඅ තිශබනවා, 

ජනතාව ශ්ෞඛ්ය ්බනපධයන කිරීම ්ඳහා උෙයාන හෙධයන ඕනෑය 

කියලා. 33වන ශයෝජනාශඅ තිශබනවා, "...්ෑම රාශේශීය 

්භාවකම  රීර සුවතා මධයතීරු ්හිත හරිත උෙයාන (පරි්ර 

හිතකාමී උෙයාන) ්ිථාපිත කරනවා. පු්ිතකාලයක්, වයායාබන 

මසය්ිථානයක් ්හ ශයෝග භාවනා හා අශනකුත් අසයාත්වරක 

කටයුතු කිරීමට හ්කි වනු පිණි් විවිත පිය්ක් ෙ ශමම 

ව්ඩ්ටහනට ඇතුපත් වනවාදයි කියලා. ඒ ්ඳහා රුපියල් වරලියන 

1,500ක් ශවධය කරලා තිශබනවා. හශහම හෙන හක ශහොඳයි. 

හ්බ්යි ඊපඟට 34වන  ශයෝජනාව  යටශත් තිශබනවා, "ශබන ්ඳහා 

මාතර නිල්වලා ග ශේ වබන ඉවුශරහි 'නිල්වලා හළිය' නබන වූ ආෙර්  

උෙයානයක් ්හ සුවි්ල් කලාපයක් ්ිථාපිත කරනු ලබනවාදයි 

කියලා. මාතරට ශහොඳයි. මාතර ජනාවට තමධයශේ විශඅකය ගත 

කර ගධයන පුළුවධය. ඒ ්ඳහා රුපියල් වරලියන 1,500ක් ශවධය කර 

තිශබනවා. මට තිශබන ර ිනය ශමයයි, ගරු ලක්ෂිමධය 

ශ්ශනවිරත්න රාජය ඇමතිතුමනි. 'නිල්වලා හළිය' ව්ඩ්ටහනට 

රුපියල් වරලියන 1,500ක් ශවධය කරනශකොට, තමුධයනාධයශ්ේශේ 

බදුල්ල දි්ි්රික්කශේ රිදීමාලියේෙ රාශේශීය ්භාශඅ සුවතා 

මධයතීරු හෙධයශධය ශකශහොමෙ? ශමොකෙ, මුළු රටටම ශවධය කර 

තිශබධයශධය රුපියල් වරලියන 1,500යි. අපිත් ක්ම්තියි, ඒ 

රමාණශේ මුෙල් ශවධය කරලා 'නිල්වලා හළිය' ව්නි ව්ඩ්ටහධය, 

 රීර සුවතා මධයතීරු ්හිත හව්නි කලාප හ්ම ත්නම ඇති වනවා 

නබන. ඒ ව්ඩ්ටහනට රුපියල් වරලියන 1,500ක් ශවධය කරනවා. 

රශට් වවෙයවරු  සහි කරන ්බරගමුව, වයඹ, ශමොරටුව යන 

වවෙය පීඨ තුන හෙධයන රුපියල් වරලියන 1,250යි ශවධය කරලා 

තිශබධයශධය. බ්ලූ බ්ල්මට ශමොකක් ශහෝ පර්ිපරයක් ශපශනනවා 

ශධයෙ?  

ලක්ෂිමධය කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් කිඅවා, "ශබන අය ව්ශයධය 

තරුණයධයට අත වනනවාය.ද කියලා. ඒක ශහොඳයි. හ්බ්යි 

බලධයන. ේධය තමුධයනාධයශ්ේලා ශයෝජනා කර තිශබධයශධය, 

"්ාචාරකයධයට හිත්ති ටුක් ටුක්ද වයාපිතියයි. ්ාචාරක වයාපාරය 

දියුණු කරනවා නබන අපට වුවමනා කරධයශධය, ත්රී වීලර් හශක් යන 

්ාචාරකයධය ශනොශවයි. ඊට වඩා ඉහප සුශඛ්ෝපශභෝගී වාහනවල 

යන ්ාචාරකයධය තමයි ශගධයවා ගධයන ඕනෑ. සාගප්පූරුව, 

ම්ශල්සයාව ව්නි රටවල් ්ාචාරකයධය ශවනුශවධය ශවධය 

කරධයශධය හව්නි වාහනයි. හ්බ්යි නශවෝත්පාෙන ආර්ථිකයට 

යනවාය කියලා, තරුණයධයට අත වනනවාය කියලා ත්රීවීලර් හශක් 

යන ්ාචාරකයධය ශගධයවා ගධයන ශයෝජනා ශේනවා. 

තමුධයනාධයශ්ේලාම කියනවා ශධයෙ, O/L අ්මත්, A/L අ්මත් 

තරුණයධය ලක්ෂ ගණනක් ත්රීවීලර්වලට ගාල්ශවලා තමධයශේ 

තරුණ කාලය නා්ිති කර ගධයනවාය කියලා. හශහම නබන 

ශමොකක්ෙ කරධයන ඕනෑ? මීට වඩා හහාට ිවහිධය ්ාචාරකයධය 

ආකර්ෂණය කර ගධයනත් පුළුවධය, අශප් රශට් තරුණයධයශගධය 

ව්ඩක් ගධයනත් පුළුවධය විධිශේ ක්රමශඅෙයක් හෙධයන ඕනෑ. ඩී්ල් 

ත්රී වීලර් හක හා ශපරල්  ත්රී වීලර්  හක ශවනුවට ඉශලක්ට්රික්  ත්රී 

වීලර් හක ශගනාවාය කියලා අශප් රශට් තිශබන මූලික ර ිනය 

වන පාශර් වාහන තෙබලය අඩු වධයශධය න්හ්.  

අශප් රශට් රවාහන ක්ශෂේශත්රේ තිශබන පපමුවන ර ිනය 

පරි්ර ර ිනය ශනොශවයි, වාහන තෙබෙයයි. හක ත්රී වීලර් හකකිධය 

තවත් ත්රී වීලර් හකකට replace කපාය කියලා ඒක ශවන්ි 

වධයශධය න්හ්.  
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ඊපඟට, ශබන අය ව්ය ශයෝජනාශඅ තිශබන තවත් කරුණක් 

ශකශරහි මම ඔබතුමධයලාශේ අවසානය ශයොමු කරවධයනට 

ක්ම්තියි. 

 
ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාිව 5ක් තිශබනවා. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මම අව්ධය කරධයනබන.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, කිෂි කර්මාධයතය 

පිළිබඳවත් යබන අවසානයක් ශබන අය ව්ය තුළිධය ශයොමු කරලා 

තිශබනවා. රටක් ්ාවර්සනය කිරීශබනදී ආරක්ෂාව, ආහාර 

සුරක්ෂිතභාවය ්හ බල  ක්තිය පිළිබඳ ්ිවවරීත්වය ව්ෙගත් 

ශවනවා. නමුත් පසුිවය කාලශේ, විශ ේෂශයධය හක්්ත් ජාතික 

පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණු හ්ම ශවලාශඅම, 2001 - 2003 

කාලශේ ඉඳලාම ඔවුධය රශට් ජනතාව කිෂි කර්මාධයතශයධය ඈත් 

කරධයනට කටයුතු කපා. තමුධයනාධයශ්ේලාශේ දයළි පුබුෙමු ශ්රී 

ලාකාද ව්ඩ්ටහශධය තිබුණා, බ්ිනාහිර පපාශත් කුඹුරු ශගොඩ 

කිරීම  ග්න. ඒ, ජනතාව කිෂි කර්මාධයතශයධය ඈත් කරධයනයි. 

අශප් වර්තමාන කිෂිකර්ම අමාතයතුමාත් -හතුමා ශ්රීලාකා නිෙහ්ි 

පක්ෂශේ මහ ශල්කබන වුණාට- ඒ ්ාකල්පයම ඉදිරියට රැශගන 

යනවා.  

2016 මාර්තු මා්ශේදී අශප් කිෂිකර්ම අමාතයතුමා 

අනුරාසපුරශේදී කියනවා, වී වගාව අඩු කරධයනට ඕනෑ කියලා. 

ඇයි? “ේධය, අව ය රමාණයට වඩා ව්ිව ශමට්රික්ශටොධය රමාණයක් 

අශප් රශට් වී නිෂිපාෙනය ශවනවා. ඒ නි්ා තමයි වී ශගොවියාට 

්හතික වරලක් ශෙධයනට බ්රි ර ිනය තිශබධයශධය. ශගොවියාශේ 

වරල අඩු ශවධයශධය ඒකයි. ඒ නි්ා ේධය වී වගාශවධය ඈත් ශවධයන.” 

කියලා හතුමා කියනවා. පුවත් පතක ඒ ්බනබධයසශයධය ශමශ්ේ 

්ඳහධයව තිශබනවා: "වීවලිධය ඈත් වුණා කියලා ශගොවියාට 

පාඩුවක් සදු ශවධයශධය න්හ්ද - කිෂිකර්ම අමාතය දුවරධයෙ 

දි්ානායක.  දවී වරල ව්ිව කරධයන වී වගාව අඩු කරයිද  කියලාත් 

්ඳහධය ශවනවා.  

ේධය කිෂිකර්ම අමාතයවරයා අනුරාසපුරයට ිවහිල්ලා 

කියනවා, "වී වගාශවධය ඈත් ශවධයන" කියලා. ශමශහම කියලා 

අශනක් ප්ත්තට හ්ශරන ශකොට කධයන ශෙකක් පෑඅවාම 

ශමොකක්ෙ ශවධයශධය? කධයන ශෙකක් ව්්ි් න්ති වුණාම පිට 

රටිධය හාල් න්ව හනකබන බලාශගන ඉධයන ශවලා තිශබනවා 

ශධයෙ? ශබන ්ඳහා කරධයන අව ය ශමොකක්ෙ? රශට් ආහාර 

සුරක්ෂිතතාව හෙධයන නබන අය ව්ශයධය ව්ිව මුෙල් රමාණයක් 

ශවධය කරලා අශප් රශට් වී ගබඩා කර ග්නීශබන ක්රියාවලිය 

 ක්තිමත් කර ග්නීම ශනොශවයිෙ? ඒ ශවනුවට කිෂි 

කර්මාධයතශයධය ඈත් වීම පිළියමක් ශවධයශධය න්හ්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ඒ වාශේම මම 

ඔබතුමාශේ අවසානය  සයර් ්බනබධයස කාරණය ශකශරහි ශයොමු 

කරවනවා. ශබන අය ව්ය ශයෝජනාශඅ තිශබනවා, "ප්ණි බීම නි්ා 

ෙරුවධයට ්හ තරුණයධයට දියව්ිවයාව හ්ශෙනවා; තරබාරු 

ශවනවා. හම නි්ා ප්ණි බීමවලට බේෙක් ගහනවා" කියලා. 

ඇත්තටම අශප් පමා පරපුර අතශර් දියව්ිවයාව ර ිනයක් ශවලා 

තිශබනවා. හශහම බේෙක් ග්න්ශබන ශහොඳක් තිශබනවා. ඒක 

අේනයා්යට ශහොඳයි. නමුත් අශනක් ප්ත්තට බ්ලුශවොත්, 

 සයර්වල බේෙ අඩු කරනවා. මම අහධයශධය ශබන අය ව්ශේ 

214ශවනි ශයෝජනාව ශගන ඒම ්ඳහා මත් ප්ධය පරිශභෝජනය 

පිළිබඳ ්ාඛ්යා ෙත්ත මුෙල් අමාතයවරයා ශකොශහධයෙ ගත්ශත් 

කියලා?  

මම පඟ ශබන අව්ිථාශඅ තිශබනවා, මුෙල් අමාතයවරයාටම 

අයිති ශවලා තිශබන ආයතනයක් වන රවිත්ති 

ශෙපාර්තශබනධයතුශඅදී ශනොව්බනබර් 07ශවනි ො ප්ව්ත් වූ රවිත්ති 

්ාකා ඡාවක වාර්තාවක්. මෙය්ාර හා මත් ද්රවය ශතොරතුරු 

මසය්ිථානය, ශ්රී ලාකා වවෙය ්ාගමය, රජ රට වි ිවවිෙයාලය, 

්ිවීඩනශේ මෙය්ාර පිළිබඳ ශතොරතුරු කවුධයසලය අවුරුදු 25ක් 

ති්ිශ්ේ ලාකාශඅ ෙත්ත ්මීක්ෂණය කරලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

කරනවා. ඒශකධය කියනවා, "ලාකාශඅ මත්ප්ධය පාවිා චි කරන 

රති තය සයයට 20යි.  මත්ප්ධය පාවිා චි කරන කාධයතා රති තය 

1ටත් වඩා අඩුයි. ලාකාශඅ  සයර්වල ඇල්ශකොශහොල්  රමාණය 

ව්ිවයි" කියලා. 1995ධය පසු  සයර් ්හ ඇල්ශකොශහොල්  භාවිතාශඅ 

රති තය ව්ිව ශවලා තිශබනවා. හම නි්ා  සයර් වරල අඩු කිරීශමධය 

ශවධයශධය කසප්පු ශබොන වරනි්ිසු  සයර් ශබොන හක ශනොශවයි; 

තවත් ශකොට්ක්  සයර්වලිධය පටධය අරශගන අරක්කු ෙක්වා 

ඇල්ශකොශහොල්  භාවිතාවට ශපපශඹන හක. 1995දී ජී.හල්. පීරි් ි

ඇමතිතුමා  සයර් වරල අඩු කපාට වරනි්ිසු කසප්පු ශවනුවට  සයර් 

පාවිා චි කරධයනට පටධය ගත්ශත් න්හ්. හො හ්ම පාටියකම  සයර් 

තිබුණා. පා්ල් ෙරුවධයශේ ඉඳලා තරුණ තරුණියධය, කාධයතාවධය 

ෙක්වා  සයර් පාවිා චි කරලායි හත්නිධය හහාට යධයන පටධය 

ගත්ශත්. හම නි්ා ඇල්ශකොශහොල්  භාවිතාව ව්ිව වුණා. දමතට 

තිතද ්ාකල්පය යටශත්වත් ඒක වපක්වා ගධයනට බ්රි වුණා. ඒ 

කාලශේත් රශට් ඇල්ශකොශහොල්  පාවිා චිය ව්ිව ශවලා තිබුශණ්. 

ගරු ඇමතිතුමා යුශරෝපශේ විධියට කල්පනා කරනවා ඇති. 

හතුමාශේ කඳ මාතර වුණාට ඔළුව යුශරෝපශේ. නමුත් යුශරෝපශේ 

්ාකල්පය ශමශහට බ්ි්ධයන බ්හ්, ශමශහේ හශහම 

ඇල්ශකොශහොල් ්ා්ිකිතියක් න්හ්. ශබනශකධය ශවධයශධය 

ඇල්ශකොශහොල් සුලබතාව ව්ිව ශවලා ඒ ්ඳහා ශපලශඹන පිරි් 

ව්ිව ශවන හකයි. ඒ නි්ා මම ශයෝජනා කරනවා, ශබන අය ව්ශේ 

තිශබන  සයර් වරල අඩු කිරීශබන ශයෝජනාව වහාම ඉවත් කර ගධයන 

කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ්ම්ිතයක් හ්ටියට ශබන 

අය ව්ශේ ජනතාවට ්තුටු ශවධයනට පුළුවධය ශේවල් තිශබනවාෙ? 

ඇත්තටම ්මහර ශයෝජනාවලට රුපියල් වරලියන 10ක්, 15ක්, 

25ක් ශවධය කරලා තිශබනවා. ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නයත් හක්ක 

බලේදී ඒවා ඉතිධය කාටවත් ්තුටු ශවධයනට පුළුවධය ශේවල් 

ශනොශවයි. ශමොකෙ, මම ක්ම්තියි, ශබනක අශප් කිෂිකර්ම 

අමාතයාා යත් ්මඟ ්ා්ධයෙනය කරධයනට. ්ාමානයශයධය 

ඕනෑම ශෙයකට ්ා්ධයෙනය කිරීශබන ඒකක තිශබනවා ශධය. 

ෙබනව්ල්, ්්තපුබන, රාත්තල්, ග්රෑබන වාශේ ශේවල්. ගරු කිෂිකර්ම 

රාජය ඇමතිතුමනි, 2016 අශරේල් මා්ශේ අරශගන අෙ වන විටත් 

හරිහමධය පාවිා චියක් න්ති කිෂිකර්ම අමාතයාා ශේ  සල්ිවම 

තිශබනවා ශධය. ඒකට මා්යකට කුලිය ශගවනවා ශධය, රුපියල් 

ලක්ෂ 247ක් ශහවත් ෙප ව ශයධය රුපියල් වරලියන 25ක්. ඒ 

ශගොඩන්ඟිල්ල ව්ා තිශබන කාලශේත්  ශගඅවා. ේධය ශබන පඟදී 

අහධයන ල්බුණා, ඒශක් මා් තුනක ලයිට්  සල ්ඳහා වි ාල 

මුෙලක් ශගවනවා කියලා.  ප්රණි කිෂිකර්ම අමාතයාා යට මා් 

16කටම විදුලි  සල රුපියල් ලක්ෂ 139යි. ්බීතාශේ 

ශගොඩන්ඟිල්ලට මා් තුනක විදුලි  සල රුපියල් ලක්ෂ 49යි.  

ේධය බලධයනශකෝ, ශබන අය ව්ශයධය ජනතාව ශවනුශවධය 

ෙක්වා තිශබන ්්ලකිල්ල! ඝන අපද්රවය ග්ටලුව වි්ඳීමට පපාත් 

රාජය නිශයෝජිතායතනවලට ්හය වීම ්ඳහා ශවධය කර තිශබන 

757 758 



පාර්ලිශබනධයතුව 

මුෙල ්බීතාශේ ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලියට ්මානයි. 

රශට්ම ඝන අපද්රවය ර ිනය වි්ඳධයන පපාත් පාලන ආයතනවලට 

ශෙධයශධය ්බීතාශේ  සල්ිවශබන මා් ශෙකක කුලිය. රශට්ම කාධයතා 

වයව්ායකයිධය ්ඳහා ්හනාසාර ශෙධයන ආණ්ඩුව ශවධය කරලා 

තිශබධයශධය ්බීතාශේ ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලිය හා 

්මාන මුෙලක්.  

අශප් ගරු ෙයා ගමශේ ඇමතිතුමාට කුරුඳු, ගබනවරරි්ි ප්ප 

තවාධය ෙහ්ක් හෙධයන අවුරුේෙටම  ශවධය කරලා තිශබධයශධය  

්බීතාශේ  සල්ිවශබන මා් ශෙකක කුලිය හා ්මාන මුෙලක්. කුරුඳු 

කර්මාධයතය පිළිබඳ පුහුණු විෙයාලය  ක්තිමත් කරධයන ශවධය 

කරලා තිශබධයශධය ්බීතාශේ ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලිය 

හා ්මාන මුෙලක්. අශප් රශට් ශත්, රබර්, ශපොල් ්බනබධයසශයධය  

අය ව්ශේ  ශවධය කරලා  තිශබන ඔක්ශකෝම  ගණධය හකතු කරලා 

බ්ලුවත්, ඒ හකතුව යධයතබන අර ශගොඩන්ඟිල්ශල් අවුරුේෙක 

කුලියට ්මාන ශවනවා. විෙයා පීඨවල ඉශගන ගධයනා සසුධයශේ 

මාසක දීමනාව ව්ිව කරධයන අවුරුේෙකටම ශවධය කරලා 

තිශබධයශධය ්බීතාශේ ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලිය  හා 

්මාන මුෙලක්. 
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මධයත්රීතුමනි, කාලය අව්ධය. 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මට තව විනාිවයක් ශෙධයන, ගරු නිශයෝජය කාරක 

්භාපතිතුමනි.  

කරාපිටිය ශරෝහල ්ඳහා මහාචාර්ය ඒකකයක් - Professorial 

Unit හකක්- හෙධයන ශවධය කරලා තිශබධයශධය ්බීතාශේ 

ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලිය හා ්මාන මුෙලක්. මහශපොප 

ශිෂයත්වය ්ඳහා සුදුසුකබන ලබන වි ිවවිෙයාල ශිෂයයිධය  රමාණය 

ව්ිව කරධයන අවුරුේෙටම  ශවධය කරලා තිශබධයශධය ්බීතාශේ 

ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් තුනක කුලිය හා ්මාන මුෙලක්.  

අසූහතර ෙහ්ක් පමණ වන වි ිවවිෙයාල ශිෂයයිධය රක්ෂණය 

කිරීම ්ඳහා ්බීතාශේ ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් හතරක කුලියට 

්මාන මුෙලක් ශවධය කර තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමාශේ 

දි්ි්රික්කය වන ශපොශපොධයනරුව ශරෝහශල් මාති හා පෙරු 

ඒකකය හෙධයන අවුරුේෙටම ශවධය කරලා තිශබධයශධය ්බීතාශේ 

ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලිය හා ්මාන මුෙලක්. 

අශප් ගරු ්ාගල රත්නායක ඇමතිතුමාශේ ආ්නය වන 

ශෙනියාශේ රාශේශීය ශරෝහල පුළුල් කරධයන අවුරුේෙටම ශවධය 

කරලා තිශබධයශධය ්බීතාශේ ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා්යක කුලිය හා 

්මාන මුෙලක්. අශප් ශබන ශබෞේස රශට් ශබෞේස පු්ිතකාලයක් 

හෙධයන අවුරුේෙටම ශවධය කරලා තිශබධයශධය, ්බීතාශේ 

ශගොඩන්ඟිල්ශල් මා් ශෙකක කුලිය හා ්මාන මුෙලක්. රට තුප 

ඉධයනවා, කලාකරුවධය වි ාල පිරි්ක්. ඒ අයට වවෙය 

රක්ෂණයක් ලබා ශෙධයන ශවධය කරලා තිශබධයශධය ්බීතාශේ 

ශගොඩන්ඟිල්ශල් දින 12ක කුලිය හා ්මාන මුෙලක්. ඔධයන, 

ශමවර අය ව්ය!  

ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

[අ.භා. 12.03] 

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ග්රාමීය ය ආර්ක ක ක යුුර ිළිතබඳ 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென் - கிரொைியப் தபொருளொதொர 

அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்ெர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මශේ උගත් වරත්ර, ගරු 

(වවෙය) නලිධයෙ ජයති්ි් මධයත්රීතුමා ්බීතා ම්තිනිය හක්ක 

ශමොකක් ශහෝ ජරමරයක ප්ටලිලා තිශබනවා. හතුමා හතුවරයව 

නයාය ෙත්තයකට අරශගන, ශබන වාශේ පාර්ලිශබනධයතුවක කථා 

කිරීම ග්න මා කනගාටු ශවනවා.   

 හතුමා  හ්ම ශවලාශඅම උත්්ාහ කශපේ, විවිත ආර්ථිකය 

තුළිධය තමයි ශබන රට කඩා ව්ටුශණ්; විනා  වුශණ් කියන මතය 

ශගශනධයන.  හ්බ්යි, මා හතුමාට මතක් කර ශෙධයන ක්ම්තියි, 

ශේ.ආර්. ජයවර්සන ම්තිතුමා ශබන රටට විවිත ආර්ථිකය හඳුධයවා 

ශෙනවාත් හක්කම අපට ශනොසතූ ආකාරශේ අභිශයෝග රාශියකට 

මුහුණ ශෙධයන සදු වුණු බව. හතුමාම ෙධයන හක කාරණයක් තමයි, 

1980 ගණධයවල අශප් රශට්  ෙකුශණ් ප්ව්ති ක්රැල්ල. ඊපඟට, 

අවුරුදු 30ක් ති්ිශ්ේ  ශබන රශට් ප්ව්ති යුේසය.  ඊපඟට, ්ිවභාවික 

විපත්. ශබන ආකාරයට අපි බලාශපොශරොත්තු ශනොවුණු ආකාරශේ 

ර ින ගණනාවකට අපට මුහුණ ශෙධයන සේස වුණා.  ඒ කාලය 

තුප ප්ව්ති හ්ම රජයකටම ඒවාට මුහුණ ශෙවරනුයි ශබන ක්රමය 

ඉ්ි්රහට ශගන යධයන සේස වුශණ්. ඒ තත්ත්වය හක්්ත් ජාතික 

පක්ෂ ආණ්ඩුවලටත් හශහමයි; ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂ 

ආණ්ඩුවලටත් හශහමයි. ඒ හ්ම ආණ්ඩුවලටම ශබන ර ින ආවා. 

අවුරුදු 30ක් ති්ිශ්ේ ප්ව්ති යුේසයත් හක්ක ශබන රටට 

ආශයෝජකයකු හධයශධය න්ති තත්ත්වයට පත් වුණා.  චීනයත් 

හක්ක ්ා්ධයෙනය කරපුවාම, වියට්නාමයත් හක්ක ්ා්ධයෙනය 

කරපුවාම, අශනකුත් රටවල් හක්ක ගත්තාම අපට ඊට ව්ිවය 

හාත්පසධයම ශවන්ි තත්ත්වයකට මුහුණ ශෙධයන සදු වුණු නි්ා ඒ 

ක්රමශඅෙශේ යබන යබන අඩාප වීබන සදු වුණා.  ඒ ශමොන ර ිනය 

තිබුණත්,  අෙ වන විට අපි යබන ්ාර්ථක තත්ත්වයකට ඇවිත් 

තිශබනවා.  

ශබන අව්ිථාශඅ විශ ේෂශයධය අපි ගරු මුෙල් ඇමතිතුමාට 

්ිතුතිවධයත ශවනවා,  ්ාර්ථක අය ව්යක් ඉදිරිපත් කර තිබීම 

ග්න. 2017 වර්ෂශේ අපි බලාශපොශරොත්තු ශනොවුණු ආකාරශේ 

මහා නියඟයක් ආවා. හම නියඟශයධය අශප් රශට් කිෂි ආර්ථිකය 

්බනපූර්ණශයධයම විනා  වුණා. නියඟය කධයන ශෙක-තුනකටම 

හකපිට ආපු නි්ා අපි වි ාල පසු බෑමකට ලක් වුණා. ඒ වාශේම 

පසුිවය අවුරුේශේ ගාවතුර හා නායයෑබනවලටත් අපට මුහුණ 

ශෙධයන සේස වුණා. රශටධය තුශනධය හකක් නියඟයට ්හ 

ගාවතුර, නායයාබනවලට මුහුණ දීම නි්ා රශට් ආර්ථිකයට මහා 

වි ාල හානියක් වුණා. ශමව්නි පරි්රයක් ප්ව්ති රටකට තමයි 

ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා ශබන අය ව්ය නිර්මාණය කර තිශබධයශධය. 

්ාර්ථක අය ව්යක් ඉදිරිපත් කරධයන හතුමා කටයුතු කරලා 

තිශබනවා. මීට ශපර හිටපු මුෙල් ඇමතිවරුනුත් ්ාර්ථක අය ව්ය 

ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් කරධයන තමුධයශේ මට්ටවරධය උත්්ාහයධය ෙරලා 

තිශබනවා. හ්බ්යි, ඒ ෙරපු උත්්ාහයධය හක්ක බලපුවාම ගරු 

මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා ගත් ශබන උත්හා්ය ග්න අපට 

විශ ේෂශයධයම ්තුටු ශවධයන පුළුවධය. අතිගරු ජනාධිපති 

වමත්රීපාල සරිශ්ේන ම්තිතුමාත්, අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසාහ 

ම්තිතුමාත් රමුඛ් ශබන පක්ෂ ශෙක හකතු ශවලා, ශබන රට 

ඉ්ි්රහාට ශගන යධයන ඕනෑ කියන අශප්ක්ෂාශවධය යහ පාලන 

ආණ්ඩුව පිහිශටඅවා. ඒ අශප්ක්ෂාවට ොයකත්වයක් ශෙධයන ශබන 

ඉදිරිපත් කර ඇති අය ව්ය -ේව්ධයත ව්ඩ්ටහන- අපට ඉදිරිශේදී 

ඉවහල් ශවයි කියලා මට ශලොකු වි ිවා්යක් තිශබනවා.  
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ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, හක ප්ත්තකිධය පසු ිවය 

ව්ර ගණනාව ති්ිශ්ේ ඇති කප මහා වි ාල ණය කධයෙ, ඒ 

වාශේම රටට ජාතයධයතරව ඇති ශවලා තිබුණු අපකීර්තිය, ඒත් 

හක්කම GSP Plus ්හනය අහිවර වීම වාශේ ර ින ගණනාවකට 

රටක් හ්ටියට අෙ අප මුහුණ ශෙන ශකොට, ශබන අය ව්ය ශබන 

ආකාරශයධය ශහෝ විශ ේෂශයධයම ජනතාවශේ ප්ත්ශතනුත් හිතලා, 

හ්ම අා යක් ශකශරහිම පුළුල් ශල් බලලා තිශබන බව මම 

තමුධයනාධයශ්ේට මතක් කරනවා. මට කලිධය කථා කරපු ගරු 

මධයත්රීතුමා කිඅවා, මාතර දි්ි්රික්කයට නිල්වලා ගඟ ඉලක්ක 

කරශගන ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා කියලා. මම 

හිතධයශධය න්හ් ඒශක් ව්රැේෙක් ඇති කියලා. හතුමා රශට් මුෙල් 

ඇමතිවරයා හ්ටියට හව්නි ශයෝජනාවක් ශහෝ කරලා තිශබනවා 

නබන, ඒ හතුමාශේ ශපෞේගලික ශෙයක් ශනොශවයි. ඒ රශේ ශේ 

ජනතාවත් බලාශපොශරොත්තු වනවා තමුධයශේ පපාත නිශයෝජනය 

කරන මුෙල් අමාතයවරයාශගධය යබනකිස වරර්ාෙයක්. අපි ෙධයනවා 

ඒ කාලශේ ශරොනී ෙ ම්ල් ම්තිතුමා මාතරට වි ිවවිෙයාලයක් හෙලා 

දුධයනා. ඒ නි්ා අෙ මුළු රශට්ම ෙරුවධය රුහුණු වි ිවවිෙයාලශේ 

ඉශගන ගධයනවා. ඒක ශහොඳ ආශයෝජනයක්. ඒ වාශේම, හිටපු 

ම්ති ඇමතිවරු තමධයශේ දි්ි්රික්කවලට ව්ඩක් කරලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, අසයාපනය 

්බනබධයසශයධය මම ෙකින හක ශෙයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, 

අසයාපන රතිපත්තිවල ශවන්ක් වහාම සදු විය යුතුයි කියන 

කාරණය. තමුධයනාශ්ේලා ෙධයනවා  අශප් රශට් පවතින අසයාපන 

ක්රමය අනුව විශ ේෂශයධයම ෙරුවා විභාගයට සූොනබන කරනවා 

හ්ශරධයන ශවන ශෙයක් අෙ න්හ්. ශමොධයටිශ්ෝරිශේ ඉඳලා 

වි ිවවිෙයාල අසයාපනයට යන ශතක් ශෙමඅපිශයෝ කරධයශධය, හ්ම 

ොම තමධයශේ ෙරුවා   ටියුෂධය අරශගන දුවන හකයි. උශේ ඉඳලා 

රෑ වන ශතක් ඒ අය බලධයශධය ශබන තරගකාරී විභාග ක්රමයට මුහුණ 

ශෙධයන ෙරුශවෝ ශපපග්ිවධයනයි. හත්නිධය හහාට ශලෝකයක් 

න්හ්. ෙරුවධයශේ පමා ශලෝකය අෙ න්ති ශවලා. ඒ වාශේම නවීන 

ශලෝකයට ග්පශපන ආකාරයට, රැකී රක්ෂාවලට ග්පශපන 

ආකාරයට ශබන රශට් අසයාපන ක්රමය තවමත් විවර ශවලා න්හ් 

කියන හකත් මම ශබොශහොම වග කීශමධය යුතුව කියනවා. ශබන 

්බනබධයසශයධය ගරු අසයාපන ඇමතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා 

රමුඛ් ශබන රජය විශ ේෂ උනධයදුවක් ෙක්වනවා. ගරු රනිල් 

වික්රමසාහ ම්තිතුමා අසයාපන ඇමතිවරයා ශල් සටි කාලශේ 

හතුමා ගත්ත තීධයදු තීරණවල රතිදල අෙ අපට ල්ශබනවා. අෙ 

මසය මහා විෙයාලවල ඒ වාශේම ගුරු විෙයාලවල විවිස ව්ඩ 

කටයුතු දිහා බලපුවාම හො ගත්ත තීධයදු අෙටත් ග්පශපනවා 

කියලා මම ඔබතුමාට මතක් කරධයන ක්ම්තියි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, රශට් තරුණ 

තරුණියධයශේ රැකී රක්ෂා ර ිනය ග්න අෙ අපට අලුතිධය හිතධයන 

සේස ශවලා තිශබනවා. රාජය යධයත්රණය අෙ ්බනපූර්ණශයධයම 

රැකියාවලිධය පුරවලා. ඒ නි්ා අෙ ශකොට්කට නිකරුශණ් කාලය 

ගත කරධයන සේස ශවලා තිශබනවා.  

මා මුලිධය මතක් කපා වාශේ අශප් අසයාපන ක්රමය අනුව, 

විභාග පා්ි වුණාට ප්ිශ්ේ ආණ්ඩුශඅ රැකියාවක් බලාශපොශරොත්තු 

වන තරශබන මානසක මට්ටමක් අෙ අශප් රශට් ජනතාව තුප ශගොඩ 

න්ඟිලා තිශබනවා. ශපෞේගලික අා ශේ රැකියා උත්පාෙන ව්ඩ 

පිළිශවප දිරිමත් කිරීශබන අතයව ය කාරණය අෙ මතුශවලා 

තිශබනවා. ශමවර අය ව්ශේදී අපි ෙකිනවා, ඒ ්බනබධයසශයධය 

රමුඛ්්ිථානයක් ශගන කටයුතු කරලා තිශබන ආකාරය. ඒක අපට 

්තුටට කරුණක්. ඒ අය ශවනුශවනුත් මූලික ව්ඩ පිළිශවපක් හක් 

කර තිශබනවාය කියා මා ්ඳහධය කරධයන ක්ම්තියි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මා මුෙල් ඇමතිතුමාටත්, 

මුෙල් අමාතයාා ශේ නිලසාරිධයටත් දහධයටර්රයි්ි ශ්රී ලාකාද කියන 

අලුත් ණය ශයෝජනා ක්රමය පිළිබඳව මතක් කරධයන ඕනෑ. පුාචි 

පුාචි වයාපාරිකයධය ්ඳහා ්හන ශෙනවා කියලා ශබන ණය 

ශයෝජනා ක්රමය ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශබන රතිපත්තිය ශහොඳයි; 

ව්ඩ්ටහන ශහොඳයි. හ්බ්යි, ර ිනය හ්ටියට තිශබධයශධය 

රාශයෝිවකව ගශබන ජනතාවට, පුාචි වයාපාරිකයාට, අලුත් 

වයව්ායකයධයට ශබන ක්රමය ්ාර්ථකව ඉටු ශකශරනවාෙ කියන 

කාරණයයි. හො ශරොනී ෙ ම්ල් ම්තිතුමා රාශේශීය ්ාවර්සන බ්ාකු 

ඇති කපා. මහජන බ්ාකුව ආරබනභ කශපේ ශබන පරමාර්ථය ඇතිවයි. 

ශබන ්බනබධයසශයධය කටයුතු කරධයන ග්රාමීය බ්ාකු පටධය ගත්තා. 

ශපෞේගලික අා යත් හක්ක හකතුශවලා ශබන කටයුතු කරධයන 

්ණ් බ්ාකුව පටධය ගත්තා. ඒ වාශේම ශබන ව්ඩ්ටහන 

ශවනුශවධය ්මිේධි බ්ාකු පටධය ගත්තා. ශමම ක්රමශඅෙයධය තුළිධය 

ගශබන පුාචි වරනිසුධයට ශබන ්හනය ල්ශබනවාෙ? ගශබන ඉධයන පුාචි 

කඩකාරයා, කඩල විකුණන වරනිහා අලුතිධය පුාචි වයාපාරයක් 

පටධය ගධයන ශකොට ශබන ක්රමශඅෙය ක්රියාත්මක වනවාෙ කියන 

ර ිනය අපට තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, රජය ශහොඳ රතිපත්තිමය 

තීධයදු තීරණ ගධයනවා. ලාකාපුත්ර ්ාවර්සන බ්ාකුව ආරබනභ කශපේ 

ශමොන පෙනවරධයෙ කියා අපි ෙධයනවා. හ්බ්යි, ලාකාපුත්ර ්ාවර්සන 

බ්ාකුව ආරබනභ කපාට රජය බලාශපොශරොත්තු වුණු ඒ ්හනයධය 

ටික ග්රාමීය මට්ටමට ිවයාෙ කියන ර ිනය තිශබනවා. ශබන 

යධයත්රණය ක්රියාත්මක කිරීශබනදී නිලසාරිධය ඒ ක්රමශඅෙය 

අනුගමනය කරනවාෙ, රශට් ජනතාවට ඒ ්හන ල්ශබනවාෙ 

කියන ග්ටලු මතුශවලා තිශබනවා. ශබන ්බනබධයසශයධය මුෙල් 

අමාතයාා ය පසු විපරමක් කරනවා නබන ශහොඳයි. ගශබන ිවනි 

ශපොලියට ණය ලබා ශෙන ්මාගබන තමයි අෙ රජ කරධයශධය. 

්ම්ිතයක් හ්ටියට ගත්ශතොත් ග්රාමීය ජනතාවශගධය සයයට 

40කට ව්ිව ශෙනා ශබන ිවනි ශපොලීකරුවධයශේ  සල්ලක් බවට 

පත්ශවලා සටිනවා. ඔවුධය ඒශගොල්ලධයශේ ශගොදුරක් බවට 

පත්ශවලා සටිනවා. රජය ගධයනා ක්රමශඅෙ ගමට යෑශබනදී -අතරම්දි 

අව්ිථාවලදී-  හරියට ක්රියාත්මක වධයශධය න්හ්. ඒ නි්ා ිවනී 

ශපොලීකරුවධයට අෙ ශහොඳ අව්ිථාවක් ල් සලා තිශබනවා.  

පසුිවය කාලශේ අපට හව්නි අවරහිරි අත්ේකීබන පිළිබඳව 

අහධයන ල්බුණා; මාසය තුළිධය ෙකිධයන ල්බුණා. යාපනය 

දි්ි්රික්කශේ ෙරු පවුලක් ිවනි ශපොලියට ගත් ණය ටික ශගවා 

ගධයන බ්රිව ව් පානය කර ම්රුණා කියා අපි මාසයශයධය 

ේක්කා. කුරුණෑගල දි්ි්රික්කශේ පුේගලයධය ිවනි 

ශපොලීකරුවධයශගධය ණය අරශගන, ඒවා ශගවා ගධයන බ්රිව ජීවිත 

න්ති කරගත් අව්ිථා මට ශබන ශමොශහොශත්දී මතක් වනවා. ිවනි 

ශපොලී ණය ක්රමශඅෙයධය වන microfinance බ්ාකු ක්රම අෙ ශපොිව 

ශපොිව ආයතන විධියට පවත්වාශගන හනවා. මඩකලපුව 

දි්ි්රික්කශේ හිටපු දි්ාපතිනිය වූ චාල්්ි ම්තිනිය ්බනපූර්ණශයධය 

හය තහනබන කපා. ශමොකෙ, අශප් කාධයතාවධය මා 

ශකොල්ලකෑබනවලට ශගොදුරු වනවා. මා මුෙල් ඇමතිතුමාටත්, 

හතුමාශේ නිලසාරිධයටත් මතක් කරධයශධය ශබන ක්රමශඅෙය ඉතාම 

ශහොඳයි; හ්බ්යි, රාශේශීය ව ශයධය නියම සුදු්ි්ාට ශබන 

ක්රමශඅෙය ක්රියාත්මක වනවාෙ කියන හක ග්ටලු ්හගතයි කියන 

හකයි. ඒ ්ඳහා ක්රමශඅෙයක් හෙලා, පසු විපරමක් ඇති කශපොත් 

අපි බලාශපොශරොත්තු වන ඉලක්කය කරා යධයන පුළුවධය. මා ඒ 

්ඳහා උොහරණයක් කියධයනබන. ගශබන වරනිශහකු රාජය බ්ාකුවකට 

ශහෝ ශපෞේගලික බ්ාකුවකට ණයක් ගධයන ිවයාම ඔවුධයට ශමොන 

තරබන දුෂිකරතාවලට මුහුණ පාධයන සේස වනවාෙ? ණය අය කර 

ග්නීම පිළිබඳව කථා කරනවා හ්ශරධයන, ඔවුධයට ්හන ලබා දීම 

්බනබධයසශයධය ක්රියා කරධයශධය ඉතාම සීවරත නිලසාරිධය 

රමාණයක්.  
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පාර්ලිශබනධයතුව 

 සලියන ගණධයවලිධය මහා වයාපාරික ්මාගබනවලට ලබා දුධය 

ණය ශබොල් ණය හ්ටියට කපා හරිනවා. නමුත්  රුපියල් 

ලක්ෂයකට වඩා අඩුශවධය ණයක් ගත්ත ශකශනකුට ඒ ණය 

ශගවධයනම ශවනවා. ගශබන පුාචි වරනිහා ණයක් ගත්ශතොත්, ඒක අය 

කරගධයනවා හ්ශරධයන ශවන ව්ඩ පිළිශවපක් බ්ාකුවලට න්හ්. 

ඒ නි්ා මම සයලු රාජය බ්ාකුවලිධය ඉල්ලනවා, විශ ේෂශයධයම 

ගාවතුර හා නාය යෑබන සදුවූ රශේ වල උෙවියශේ වයාපාර 

පවත්වාශගන යෑම ්ඳහා බ්ාකුවලිධය අරශගන තිශබන ණය කපා 

හරිධයන බ්රි නබන, අඩුම ගණශධය ශපොලී ්හනයක් හරි ඔවුධයට 

ලබා ශෙධයන කියලා.  

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමාට තවත් විනාිව ශෙකක කාලයක් තිශබනවා. 

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නියඟය නි්ා කධයන තුනක් හක දිගට ශගොවිත්ධය පාලු වූ අය 

ශවනුශවධය හා නියඟය නි්ා විපතට පත් වූ කිෂි කාර්වරක 

රශේ වල ඉධයන උෙවිය ගත්ත ණය ශගවීශබනදී ඒ ශපොලිය ්ඳහා 

්හනාසාරයක් ලබා ශෙධයන කියලා මම ශබන අව්ිථාශඅදී රජයට 

ශයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ප්ණි බීම ශවනුශවධය 

බේෙක් ප්නවීම මා ඉතා අගය කරනවා. අෙ බහුජාතික ්මාගබන 

වාශේම, ශේශීය ්මාගබන තමුධයශේ ලාභය ශවනුශවධය 

විශ ේෂශයධයම පා්ල් ෙරුවධයට විකිණීම ්ඳහා  ප්ණි බීම වර්ග 

හෙධයන විෂ අධික chemicals පාවිා චි කරනවා. ඒ වාශේම, 

අපිරිසදු වතුර පාවිා චි කරනවා. ඒවායිධය බීම ප්කට්  හෙනවා.  

විවිස රටවලිධය බීම වර්ග ශගන්ල්ලා පා්ල් ෙරුවධය ්හ ශපොිව අය 

අතශර් ඒවා ජනප්රිය කරලා තිශබනවා. ඒක වහාම නවත්වධයන 

ඕනෑ. ශබනවාශේ විෂ ර්ායනික ද්රවය අඩාගු ශවලා තිශබනවා. විවිස 

වර්ගශේ අයි්ි ප්කට් වර්ග, ප්ණි බීම වහාම තහනබන කප යුතුයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මම තවත් ශයෝජනාවක් 

හ්ටියට මුෙල් ඇමතිතුමාට මතක් කර ශෙධයන ඕනෑ කාරණාවක් 

තිශබනවා.  අශප් ශගොවි ජනතාව නිෂිපාෙන කරන හපවලු ්හ 

පලතුරු නගරබෙ රශේ වලට ශගනාවාම ඒවා කල් තබා ග්නීමට 

්හ ඉෙවීමට භාවිත කරන ර්ායනික ද්රවය නි්ා ඒවා පරිශභෝජනය 

කරධයන බ්රි තත්ත්වයක තිශබනවා. ශබොශහොම ශකටි කාලයකිධය, 

ක්ෂණිකව හම හපවලු ්හ පලතුරු ඉෙවධයනත්, කල් තබා ගධයනත් 

විවිස ර්ායනික ද්රවය පාවිා චි කරනවා. 

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමා ේධය කථාව අව්ධය කරධයන. 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මම කථාව අව්ධය කරධයනබන, ගරු නිශයෝජය කාරක 

්භාපතිතුමනි.  

ශබන ්ඳහා කාබයිට් පාවිා චි කරනවා; ශවනත් chemicals 

පාවිා චි කරනවා. ඒ නි්ා අෙ රශට් ජනතාවට  ශහොඳ පලතුරක් 

භුක්ති විඳිධයන අව්ිථාව න්ති ශවලා තිශබනවා.  මම රජයට 

ශයෝජනා කරනවා,  හපවලු ්හ පලතුරු කල් තබා ග්නීමට හා 

ක්ෂණිකව ඉෙවීමට පාවිා චි කරන ඒ විෂ අධික ර්ායනික ද්රවය 

වහාම තහනබන කරධයන කියලා. හශ්ේ තහනබන කරලා පිරිසදු 

හපවලු ටිකක් ගධයන, පිරිසදු පලතුරු ටිකක් ගධයන අශප් රශට් 

පාරිශභෝිවක ජනතාවට අව්ිථාවක් ්ල්ිවා ශෙධයන කියලා 

විශ ේෂශයධයම මම ඉල්ලා සටිධයන ඕනෑ.  

අශප් ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා ශබන සයලු අා  ශකශරහි අවසානය 

ශයොමු කරයි කියලා අපි වි ිවා් කරනවා. හතුමා  ්ක්ි කරන ලෙ  

ශබන අය ව්යට අශප් ්බනපූර්ණ ්හශයෝගය ලබා ශෙනවාය  

කියවරධය, ඔබතුමාටත් ්ිතුති කරවරධය මශේ කථාව අව්ධය 

කරනවා. 

 

[අ.භා. 12.18] 

 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, පපමුශවධයම මම කිව 

යුතු කාරණයක් තිශබනවා. 

අෙ ඒකාබේස විපක්ෂශයධය මධයත්රීවරු හත්ශෙශනක් ශබන ගරු 

්භාශඅ කථා කරධයන ඉධයනවා. නමුත්, අපට ලබා දීලා 

තිශබධයශධය විනාිව 68යි. ඒ අතර, හයශෙශනක් ඉධයන පක්ෂයක 

හක් අශයකුට කථා කරධයන විනාිව 45ක් ල් සලා තිශබනවා. ශබන 

විකිතිය කවො ශබන පාර්ලිශබනධයතුශඅ නිව්රැදි ශවයිෙ කියලා අපි 

ෙධයශධය න්හ්. ශකොශහොම  අපට අෙ ල්බී තිශබන කාල සීමාව තුප 

අපි කථා කරධයන ක්ම්තියි.  

ජනාධිපතිතුමාශේ ශමවර ්ාකල්පයක් තිශබනවා, දදුප්පත්කම 

තුරධය කිරීශබන වර්ෂයද කියලා. ඒ අතර ශබන රශට් දුප්පත්ම, දුගීම 

ශකොට් හ්ටියට ජනගහනශයධය සයයට හතළිහක් ඉධයන බව 

ජනශල්ඛ්න හා ්ාඛ්යා ශල්ඛ්න ශෙපාර්තශබනධයතුශවධය කියනවා. 

ශබන අයශේ ජීවිතවලට ව්ට්  බේෙත් හක්ක හල්ල ශවලා තිශබධයනා 

වූ වි ාල තර්ජනයට අමතරව, ශබන අය ව්ය හරහා හල්ල කරධයශධය 

තවත් මහා ්ාහසක රහාරයක්. ඒ නි්ා ශබන අය ව්ය අශප් රශට් 

දුප්පත් ජනතාවට විරුේසව ශගනාපු දුෂිට අය ව්යක් හ්ටියට අපි 

හඳුධයවා ශෙධයන ක්ම්තියි.  

ශබන අය ව්ය හරහා වක්ර බදු සයයට 101කිධය ව්ිව ශවලා 

තිශබනවා. ඒ සයලු  බදු ශබන රශට් ශපොදු ජනතාවශගධය උදුරා 

ගධයනා වූ මුෙල්. ඒ අතර ඍජු බදුවල ව්ිවවීම සයයට 85යි. බදු 

අනුපාතශයධය සයයට 85ක් පමණ ශපොදු ජනතාවශගධය උදුරා 

ගධයනා අතර, සයයට 15ක් පමණයි ආොයබන බදු ්හ ශකොබනප්නි 

බදුවලිධය ගධයශධය. ඒ නි්ා දුප්පත් ජනයාට විරුේසව ශබන ්්ලසුබන 

කරපු  ශබන අය ව්ය කුමධයත්රණය පරාජය කිරීම ශබන රශට් 

ජනතාවශේ වි ාල වගකීමක්. 

ශබන අය ව්ය ෙර් නශයධය කියධයශධය, පුළුවධය හ්ටියට තරග 

කරලා උපයාගනිල්ලා, උපයාගධයන හ්ටියට බුක්ති විඳපල්ලා, 

බ්රි නබන බ්රි විධියට පාධය වාටියක ්හනශයධය ජීවත් ශවයල්ලා 

කියන හකයි. ශමධයන ශබනකයි ශබන අය ව්ශේ ෙර් නය. 2016 

ව්ශර් ගිහ්ිථ ආොයබන වියෙබන ්මීක්ෂණය අනුව සයයට 40ක් 

වන දුගී ජනතාවශේ ්ාමානය මාසක ආොයම රුපියල් 22,423යි. 

හයිනුත් සයයට 20ක් වන අධයත දුගී ජනතාවශේ මාසක ආොයම 

රුපියල් 14,843යි. ශබන අතර ජනශල්ඛ්න හා ්ාඛ්යා ශල්ඛ්න 

ශෙපාර්තශබනධයතුව විසධයම කියනවා, හතරශෙශනකුශගධය යුත් 

පවුලකට අතයව ය ශේ ලබාශගන ජීවත් ශවධයන මා්යකට 

රුපියල් 54,000ක පමණ මුෙලක් ව්ය වන බව. ශමධයන ශබන 

ඉලක්කබන තුළිධය අපට ශත්රුබන ගධයන පුළුවධය ශබන රශට් අඩු 

763 764 

[ගරු පී. හ්රි්ධය  මහතා] 
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ආොයබනලාභී ජනතාවශේ ඉරණම. අපි ජනගහනශයධය සයයට 

70ක්, ඒ කියධයශධය 0.7ක් අරශගන බ්ලුවත්, ඔවුධයශේ ්ාමානය 

මාසක ආොයම රුපියල් 50,000ට අඩුයි. ඒ අතරිධය සයයට 40ක් 

රුපියල් 22,000ක ආොයමක් තමයි ලබධයශධය. හයිනුත් සයයට 

20කශේ ආොයම රුපියල් 14,000යි. ශමව්නි තත්ත්වයක් යටශත් 

අෙ තිශබන ්මාජ රැකවරණ ඉවත් වීමත් ්මඟ ශබන රශට් 

මධයෙශපෝෂණය ේනටත් වඩා ව්ිවශවධයනට පුළුවධය.  

ේධය අශප් රශට් ශබොශහෝ ෙර් ක ශහොඳයි. ශ්ෞඛ්ය ෙර් කය 

ශහොඳයි, අසයාපන ෙර් කය ශහොඳයි. හශහත්, අශප් රශට් පමා 

මධයෙශපෝෂණ ෙර් කය ඉතා බරපතපයි. ඒකට ශහේතුව කුමක්ෙ 

කියලා ශ්ොයධයන ශනොශයකුත් පර්ශේෂණ කපාට ව්ඩක් න්හ්, 

ඇත්ත කථාව තිශබධයශධය ශමධයන ශබන ්තය තුපයි. ශබන රශට් 

පහපම ආොයබන ලබන සයයට 40ක පමණ ජන ශකොට්ට අෙ 

ජීවත් ශවධයන ශවලා තිශබධයශධය වි ාල ව ශයධය ව්ිව වන ජීවන 

වියෙබන බරත් හක්කයි. 

ඊපඟට, ශබන අය ව්ශේ රාමුශඅ හ්ටියට ශවශපඳ ශපොප වරල 

ගණධය අනුව තමයි සයල්ලම සේස ශවධයශධය. රජය ම්දිහත්ශවලා 

පහසු වරල මට්ටමක් ඇති කරධයශධය න්හ්. ඊපඟට, ශබන අනුව 

ආර්ථිකය ඇෙශගන යෑශබන බර ව්ශටධයනට ඕනෑ ජනතාවශේ කර 

පිටටයි. ඒ වාශේම, රැවටිලිකාරී, ශ්ෝබන, ශබොරු ශපොශරොධයදු 

්බනභාරයකිධය ශබන අය ව්ය ්ක්ා තිශබනවා. මම ඒකට 

උොහරණ ශෙකක් කියධයනබන. 2017 අය ව්ශේ ශයෝජනා 159ක් 

තිබුණා. හයිධය 80ක්ම ක්රියාත්මක ශවලා න්හ්. ශබන තමයි 

ශපොශරොධයදු ්හ ඒවාශේ ක්රියාත්මකභාවය. ඊපඟට, තවත් 

ශපොශරොධයදුවක් තිශබනවා, 2020 ශවනශකොට ඒක පුේගල ආොයම 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් 5,000 ෙක්වා ව්ිව කරනවාය කියලා. ශබන 

විධිශේ මන්ිගාත කථා කීම පිළිබඳව ශබන මුෙල් ඇමතිතුමා ලේජා 

ශවධයනට ඕනෑ. සයයට 9ක ආර්ථික වර්සන ශඅගයක් න්තුව ශබන 

කියන ඉලක්කයට යධයනට බ්හ්. අෙ අපි ඉධයශධය සයයට 4ක 

ආර්ථික වර්සන ශඅගයක. ශමව්නි ශපොශරොධයදු මාලාවකිධය ශබන 

අය ව්ය ්ර්ලා තිබුණත්, අව්ාන ව ශයධය ශවධයශධය 

ජනතාවශේ කර පිටට ව්ශටන බදු බර ක්රියාත්මක වීමයි. 

ශමහි තිශබන අශනක් රසාන කාරණය තමයි, ඉහප පධයතියට 

සයලු අධිලාභ ්හිත ආර්ථිකයක හිවරකම ල්ශබන හක. ඒ විධියට 

ශපපග්ිවලා තිශබධයශධය ඉහප  වයව්ායකයධයට තව තවත් 

දිරිග්ධයවීබන ශෙධයනයි. නමුත්, පහප වයව්ායකයධයට දිරිග්ධයවීබන 

ල්ශබන හ්ටි තමුධයනාධයශ්ේලාත් ේනගත යුතුයි. කුඩා හා මසය 

පරිමාණ වයාපාරිකයධයට ්හනොයී ණය ශයෝජනා ක්රමයක් 

ක්රියාත්මක  කරධයන 2017 අය ව්ශයධය රුපියල් වරලියන 750ක් 

ශවධය කපා. ඇත්තටම ඒ ්ඳහා ලබා දුධයශධය රුපියල් වරලියන 7යි 

ෙ ම ගණනයි. නමුත් ඒ ශයෝජනාශවධය රුපියල් වරලියන 750ක් 

ශවධයකර තිශබනවා.   ශමවර අය ව්ශේ කිඅවා වාශේම තවත් 

ශයෝජනාවක් තිබුණා, ඇපවලිධය ශතොරව වයව්ායකයධයට ණය 

ලබාශෙන ක්රමයක් ග්න. ඒ ශයෝජනාව තවමත් නීතිපතිතුමා පඟ. 

ඉතිධය, ශබනවා ක්රියාත්මක ශනොවන ශයෝජනා. ශමධයන ශම යයි මා 

ශබන අව්ිථාශඅ අවසාරණය කරධයශධය.  

ඊපඟට, ශබන රශට් ශපොදු ජනතාවශේ ප්ත්ශත් ඉධයන ආර්ථික 

විෙයාඥපයකු වන ආචාර්ය සුමනසරි ලියනශේ ඊශේ දThe Island" 

පත්රයට ලිපියක් ලියවරධය, ශබන අය ව්ශේ හරය; ෙර් නාත්මක හරය 

ග්න ෙක්වා තිශබනවා. ඒක ප්හ්දිලි වන වගධයති කිහිපයක් 

තිශබනවා.  මට හය කියවධයන  ශවලාවක් න්හ්. මුෙල් 

ඇමතිතුමාශේ කථාශවධය හතුමා  උපුටා ෙක්වා තිශබනවා.  ඒ අනුව 

ඔහු ශපධයවා තිශබනවා, ශබන නයායික රකා ශේ අර්ථය කුමක්ෙ 

කියා. හක ප්ත්තකිධය සුළු නිෂිපාෙකයධය හා කබනකරුවධය හට තිබූ 

ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම. ඒ සයලුම ආරක්ෂක නීති-රීති; නියාමන 

නීති-රීති; ජන ජීවිතශේ ආරක්ෂාවට තිබුණු ඒවා ඉවත් කිරීම, හක 

අෙහ්ක්. අශනක් අෙහ්, - ශමය අපි ශනොකිඅවත් - ශකොට්ි 

ශවශපඳ ශපොප තවත්  ක්තිමත් කිරීමට,  ශ්ේවක අර්ථ ්ාසක 

අරමුෙලට හල්ල කරශගන තිශබන ඉව ඇල්ලීමයි. ශ්ේවක ආර්ථ 

්ාසක අරමුෙශල් මුෙල් ්බනභාරය ඇෙ ග්නීමට ශබන අය ව්ශයධය  

සූොනබන කර තිශබන සූත්රය ්්ලසුබන කර තිශබනවා. සුමනසරි 

ලියනශේ කියන හ්ටියට, ශබන ව්ඩ පිළිශවශපේ අව්ාන අර්ථය 

ශකටි වචන තුනකිධය කියනවා නබන, liberalized, globalized, 

අශනක් අතට, ශවශපඳ වටිනාකමක් න්ති සයලු ශේ අව්ධය විය 

යුතුයි. හක ප්ත්තකිධය ලිහිල්කරණය දිිවධය දිගටම කරශගන යා 

යුතුයි; ශබන තිශබන නියාමනයධය ඉවත් කප යුතුයි. අශනක් අතට, 

ශලෝකශේ ක්රියාොමයට අපි ශබන රශට් ආර්ථිකය ග්ට ග්සය යුතුයි. 

අශනක් අතට, ශවශපඳ වටිනාකමක් න්ති සයලු ශේ අව්ධය විය 

යුතුයි. හතශකොට අශප් ඉතාම දුප්පත් ජනතාවශේ ජන ජීවිතයට 

හල්ල වන තර්ජනය ශකබඳු ශවයිෙ කියා තමුධයනාධයශ්ේට 

ශපශනයි.  

ශබනක ඇත්තටම මූලසර්මවාදී; උග්ර සනපතිවාදී ෙර් නයක්. 

ශබන ෙර් නය තමයි 1977 ඉඳලා ශගනාශඅ. 1977ධය පසුව  චධයද්රිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුාග ම්තිනියශේ කාලශේත් ක්රියාත්මක 

කශපේ. ශබනශක් අව්ාන රතිදලය වී තිශබධයශධය කුමක්ෙ?  

හ්රි්ධය ඇමතිතුමා හතුමාශේ කථාශඅදී කිඅවා, ''අපට හරි 

ව්ශ්  ශධය වුශණ්. 1977 අපි පටධය ගත්තා ශහොඳ ව්ඩ පිළිශවපක්. 

ආවා ශධය, ෙකුශණධය ක්රැල්ලක්; ආවා ශධය, උතුශරධය යුේසයක්. 

ඒ නි්ා අපට බ්රි වුණා'' කියලා. නමුත්, ඒ කාලය තුප පුළුවධය 

වුණා රාජය ආයතන සයයකට වඩා විකුණධයන. ශ්රී ලාකා රක්ෂණ 

්ා්ිථාව, අශප් ලාකා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ්ා්ිථාශඅ න්අ ශතල් 

අා ය, අපි උ්ාවියට ිවහිල්ලා ඒවා ශබ්රා ගත්තා. ශමොනවාෙ හහිදී 

ඔප්පු වුශණ්? ඒ ගනුශෙනු ශෙකම වාචනික ගනුශෙනු ශෙකක්. 

ඒවාශේ ්්බෑ වටිනාකමට වඩා ඉතා අඩු වටිනාකමකට දීමට 

යටිධය ඇති කර ගත් ගනුශෙනුවක්, යටිධය ඇති කර ගත් ිවවිසුබන උඩ 

ක්රියාත්මක වුණු බව ශපනී ිවයා.  

ඊපඟට, fiscal consolidation.  ශබන අය ව්ය කපමනාකරණය 

ඉතාම යහපත් ශල් කර ශගන තිශබනවාය, රජශේ ආොයම 

ඉහපට නාවලා තිශබනවාය, ශබන හිඟය ශහොඳ ගණනටම පවත්වා 

ශගන ිවහිල්ලා තිශබනවාය කියලා ශලොකු  ්හතිකයක් දීලා 

තිබුණා.  
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member,  you have only two more minutes.  

 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නමුත්, ඇත්ත කථාව ශමොකක්ෙ? වියෙබන කරධයනට නියවරතව 

තිබුණු රුපියල් වරලියන 792ක් වියෙබන කශපේ න්හ්. ඒ වාශේම, 

වියෙබන ශනොකරපු රුපියල් වරලියන 792ක මුෙල ''ආොයබන'' හ්ටියට 

ශපධයවා තිබුණා. ශබන වාශේ ශබොරු ඉලක්කබනවලිධය ශබන අය ව්ය 

්බනපූර්ණශයධයම පුරවලා තිබුණා. අශනක් අතට, වියෙබන කරධයන 

ඕනෑ මුෙල් දුධයශධයම න්හ්.  

අපි ්ාමාජිකයධය ව ශයධය කටයුතු කරන රජශේ ිවණුබන 

පිළිබඳ කාරක ්භාවට ඇවිල්ලා හ්ම ආයතනයක්ම කියධයශධය 

ශමොකක්ෙ? ''ශවධය කරපු මුෙල් ල්බුශණ් න්හ්'' කියලා. හක 

ප්ත්තකිධය ජනතාවශගධය බදු ගත්තා. අශනක් ප්ත්ශතධය ජනතාව 

ශවනුශවධය වියෙබන කරධයන තිබුණු මුෙල් කපා ේමුවා. ශමධයන ශබන 

තුප තමයි ශබන fiscal consolidation හක ශවලා තිශබධයශධය. ඒ 

නි්ා ශබනක ග්න උෙබන අනධයන ශනොශවයි තිශබධයශධය. ශබන 

තත්ත්වය තුප ජනතාවශේ ්ාපයට ලක් වීමයි සදු ශවලා 

තිශබධයශධය.  

765 766 



පාර්ලිශබනධයතුව 

 ඊපඟට,  බ්ඳුබනකරය ග්නත් හක වචනයක් කියධයනට ඕනෑ. 
අශප් මූලය තත්ත්වය පිරින්මට ලක් වුණා, ශබන බ්ඳුබනකර වාචාවත් 
හක්ක. ඒක, ණය බර ව්ිව වීමට ශහේතු වුණා; ශපොලී ශර්ට්ටුව ව්ිව 
වීමට ශහේතු වුණා. ශබන අතර අශප් බ්ාකුශඅ තිශබන මූලය 
පේසතිශේ වි ිවා්නීයත්වය කඩා ව්ටුණා. සරිවර්සන කියන මහ 
බ්ාකුශඅ නිශයෝජය අධිපතිවරයා කියනවා, දශබන බ්ඳුබනකර වාචාව 
නි්ා ශබන රශට් මූලය අර්බුෙයක් ඇති වුණා. ඒ වාශේම ශබන 
ආව්ිථික අලාභය ගණධය හ්දුවාම රුපියල් වරලියන ොහක් තරබන 
ව්ිව ශවනවාද කියලා. ශමවර අය ව්ය හිඟය පියවධයනට ණය 
ගධයන තිබුශණ් රුපියල් වරලියන ශෙොහයි. ශබන බ්ඳුබනකර වාචාවත් 
හක්ක රුපියල් වරලියන ොහක් අශප් රටට අහිවරවීමක් හ්ටියට හය 
ගණධය බලා තිශබන බව අපි ේන ගත යුතුයි. රනිල් වික්රමසාහ 
අගම්තිතුමා ශබන ග්න වගඋත්තර කීමට බ්ඳී ඉධයනවා. හතුමා 
විසධය කරපු රකා ය ශමොකක්ෙ කියලා අපි ෙධයශධය න්හ්.  ශමහාට 
ඇවිල්ලා ශබොශහොම ශලොකුවට අර පුේගලයධය තුධයශෙනාශේ 
කවරටුශඅ වාර්තාව ශපධයවලා මහ බ්ාකු අධිපති නිශෙෝි කපා. 
නමුත් හතුමා ශකොවර්මට අව්ාන ව ශයධය ශබන ග්න කර තිශබන 
රකා ය අපි තවම ෙධයශධය න්හ්. ජනමාසයයට දීලාත් න්හ්. ඒක 
නි්ා අපි අගම්තිතුමාශගධය ඉල්ලනවා, ඒ රකා ය ජනමාසයයට 
ශෙධයන කියලා. අපි ශබන විශේ කරණය- 

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශබන  වාකය කියලා මම 

අව්ධය කරනවා. 

ශබන පුේගල-රාජය හවුල් වයාපාරවලිධය තමයි ශබන රශට් 

ආර්ථිකය නාවධයන යධයශධය.  අශප්  සයලු රාජය ශේපප, ජනතා 

්ධයතක ශේපප, ශපෞේගලික-රාජය හවුල් වයාපාර බවට පත් 

කරධයන යනවා. ශමොකක්ෙ ඒවාශේ ඇත්ත කථාව?  

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

 

ගරු වාුදන්ධව නානායක්කාර මහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හබනබධයශතොට වරාශයධය ලාකාවට සයයට 15යි,  චීන 

ශකොබනප්නියට සයයට 85යි. ශමධයන, ශපෞේගලික - රාජය හවුල් 

වයාපාරවල ්ායුතිය. ශමධයන ශමයයි, ආණ්ඩුශඅ ෙර් නය; 

ආණ්ඩුශඅ ක්රියාමාර්ගය. ශමයට විරුේසව ශබන රශට් ජනතාව න්ඟී 

සටින බව ්ඳහධය කරවරධය මශේ කථාව අව්ධය කරනවා.  
 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended for lunch till 1.30 p.m.  

 
රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.30  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப.130 ைைிக்கு 

ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.     

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

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Piyasena Gamage, please.  

 

 

[අ.භා. 1.30] 

       

ගරු ිළයනසේන ගමනේ මහතා 
(ைொன்புைிகு பியமென கைமக) 

(The Hon. Piyasena Gamage) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මම ඉතාම ්තුටු 

ශවනවා, අධික රණශේ ්ිවාධීන, නිව්රැදි තීධයදුවක් මත මහජන 

ඡධයෙශයධය ශත්රුණු මධයත්රීවරශයකු ව ශයධය ශබන ගරු ්භාශඅ 

ව්ර ශෙකකුත්, මා් තුනකට පසුව ඇමතීමට අව්ිථාවක් ල්බීම 

ග්න. ඒ ්බනබධයසශයධය මම ලාකාශඅ ගරු අධිකරණයට 

්ිතුතිවධයත ශවනවා, කල්ගත වී ශහෝ නිව්රැදි තීරණයක් දීම ග්න. 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මම 2005 මහ 

ම්තිවරණශයධය ගාල්ල දි්ි්රික්කය ශවනුශවධය නීතයනුකූලව පත් 

වූ මධයත්රීවරශයක් බව ශශ්රේෂිඨාධිකරණයත් පිළිශගන තිශබනවා. ඒ 

අනුව මශේ මධයත්රී ුරරය 1989 සට ශබන ෙක්වා අඛ්ණ්ඩව පවතින 

බව ගරු ්භාවට විශ ේෂශයධය මතක් කරධයන ක්ම්තියි. හශහත් 

ශමම නඩුශඅදී ලාකාශඅ අධිකරණය ්බනබධයසශයධය මට ප්හ්දිලි 

වූ කාරණාවක් ්ඳහධය කරධයන ක්ම්තියි. අෙ පවතින තත්ත්වය 

අනුව අධිකරණයට රජශේ ඇඟිලි ග්සීබන ශනොම්ති වුවත් ්මහර 

ශේ පාලනඥපයධයශේ බලපෑබන සදුවන බව ප්හ්දිලි වුණා. ශබන 

තත්ත්වය අධිකරණශේ ්ිවාධීනත්වයට න්ත්නබන නීතිශේ 

ආධිපතයයට වි ාල තර්ජනයක්. 

ඕ්ිශේලියාශඅ ශමව්නි නඩුවක් වි්ඳීම ඉතා සුළු කාලයකිධය 

සදු කපත්, ශමම නඩුවට අවුරුදු 2කට ව්ිව කාලයක් ගත වුණා. 

්මහර ශේ පාලන නායකයිධයශේ ඇඟිලි ග්සීබන අනුව තීරණ 

ශෙන විනිසුරුවධය, විනි ිචයකාරවරියධය සීමම නීතිශේ 

ආධිපතයයට බලවත් තර්ජනයක් බව ්ඳහධය කප යුතුයි. නඩු 

රමාෙය වපක්වධයන කටයුතු කිරීමට ශමම අය ව්ශයධය වරලියන 

ෙහ්කට ව්ිව මුෙලක් ශවධය කරලා තිශබනවා. හම නි්ා මම 

ශයෝජනා කරනවා, අය ව්ශයධය ශවධය කප මුෙලිධය ්ෑශහන 

රමාණයක් විනි ිචයකරුවධයශේ, නීතිඥපවරුධයශේ හා ශවනත් 

අධිකරණ නිලසාරිධයශේ ආකල්ප ්ාවර්සනයට, හශහමත් 

න්ත්නබන මන් හෙධයන ව්ය කප යුතුයි කියලා. මම ඒ ග්නත් 

්ඳහධය කරධයන ක්ම්තියි. අෙ පවතින තත්ත්වය ඉතාම 

අවා්නාවධයත තත්ත්වයක්.  

ේධය අපි අය ව්ය ශයෝජනා ග්න කරුණු කිහිපයක් ්ඳහධය 

කරධයන බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා විසධය 

ශමම අය ව්ය ්ක්ි කර ඇත්ශත්, රජය මඟිධය ඉදිරිපත් කප 

ද2025 ේක්මද - දVision 2025" - අනුවයි. ශමය දීර්ඝ කාලීන ව්ඩ 

පිළිශවපක්. අය ව්ශේ ්ඳහධය කරුණු අතරිධය විශ ේෂශයධයම මම 

අගය කරන ශයෝජනා කිහිපයක් ග්න පමණක් ශබන ශඅලාශඅ 

්ඳහධය කරධයනට මා ක්ම්තියි.  

මානව ්බනපත් ්ාවර්සනය ්ඳහා ශමම අය ව්ශයධය ජාතික 

්ාවර්සන බ්ාකුශඅ ්ාඛ්යා ශල්ඛ්නවලට අනුව වරලියන 

18,000කට ව්ිව රමාණයක් ශවධය කරලා තිශබනවා. හිට්ලර් 

රකා  කපා, ජර්මනිශේ ්ාවර්සනය ්බනබධයසශයධය 

පපමුවනුවත්, ශෙවනුවත්, තුධයවනුවත් ව්ෙගත්ම ්ාසකය 

මහාමාර්ග ්ාවර්සනයයි කියලා. හශහම රකා  කශපේ, ජර්මනිය 

වි ාල රටක් නි්ායි. ලාකාශඅ ්ාවර්සනය ්බනබධයසශයධය  

පපමුව්නි, ශෙව්නි ්හ තුධයව්නි ව්ෙගත්ම ්ාසකය වධයශධය 

මානව ්බනපත් ්ාවර්සනයයි. මානව ්බනපත් ්ාවර්සනය 
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ශවනුශවධය මීටත් වඩා මුෙල් ශවධය කප යුතුයි කියලා මම කල්පනා 

කරනවා.  

මම 2004 ව්ශර් සට නිපුණතා ්ාවර්සන හා විත්තීය ්හ 

කාර්වරක අසයාපන අමාතයවරයා ශල් කටයුතු කරලා තිශබනවා. 

ඒ කාලශේ අපිට තිබුණු වි ාලම ර ිනය තමයි අව ය තරබන මුෙල් 

භාණ්ඩාගාරශයධය ශනොල්බීම. නමුත් ල්බුණු මුෙල්වලිධය උපරිම 

රශයෝජන ග්නීම ්ඳහා -හවකට අප ්මඟ හිටපු නිලසාරිධය ්මඟ- 

කටයුතු කරධයන අපට පුළුවධයකම ල්බුණා. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගම්තිතුමා ඒ වාශේම ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා 

-ශමම ජාතික ආණ්ඩුව- මානව ්බනපත් ්ාවර්සනශේ ඇති 

ව්ෙගත්කම අවශබෝස කරශගන සීමම ්තුටට කරුණක්. මානව 

්බනපත් ්ාවර්සනය ්ඳහා ශයෝජනා කිහිපයක්ම අය ව්ය මඟිධය 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ලාකාශඅ මානව ්බනපත් ්ාචිතශේ 

ගුණාත්මකභාවය ව්ිව කිරීමටයි, හම කටයුතු කරලා තිශබධයශධය; 

අය ව්ය මඟිධය රසාන අවසානය ශයොමු කර ඇත්ශත්. ශබන රටට 

අව ය විත්තියශඅදීධය, ඒ වාශේම තාක්ෂණ ේනුම ඇති ශ්රවරකයධය 

හිඟ බව අපි කවුරුත් ෙධයනවා. ශබන ්ඳහා ශයෝජනා කිහිපයක්ම අය 

ව්ය මඟිධය ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. විශ ේෂශයධයම තරුණ-

තරුණියධයශේ විත්තීය හ්කියාව වර්සනය කිරීම ්ඳහා වරලියන 

5,600ක් ශවධය කරලා තිශබනවා. ශමම මුෙල් විත්තීය පුහුණු 

ක්ශෂේත්රශේ කටයුතු කරන සයලුම ආයතනවලට ල්ශබධයන 

්ල්ිවයි. පා්ල් අසයාපනය ්ඳහා වරලියන 3,500ක් ශවධය කරලා 

තිශබනවා. තිර්ර ්ාවර්සනය ්ඳහා අව ය විෙයාඥපයිධය, ඒ 

වාශේම කාර්වරක ශිල්පීධය, ඉාජිශධයරුවධය හා ශෙෝිතරවරුධයශේ 

රමාණය ව්ිව කරධයන ශමම මුෙල් ශයොෙවන බව ගරු මුෙල් 

ඇමතිතුමා රකා  කර තිශබනවා.  

"කලාව කිඅශවොත් මපා වශගයිද කියලා හක්ෙහ්ිනවසය 

හ්ත්තෑ ගණධයවල හෙපු ශ්ෝමලතා සුබසාහශේ දවිකිතිද 

නාටයශේ ්ඳහධය වුණත්, අෙත් වි ිවවිෙයාලවලිධය ව්ිව ව ශයධය 

පිට ශවධයශධය කලා උපාධිසාරිධය. රශට් අව යතාව අනුව තිර්ර 

්ාවර්සනය ්ඳහා අව ය උපාධිසාරිධය  සහි කිරීමට වි ිවවිෙයාල 

කටයුතු කප යුතුව තිශබනවා.  

ගුරුවරුධයශේ විත්තීය ්ාවර්සනය ්ඳහා ශබන අය ව්ශයධය 

රුපියල් වරලියන 1,300ක් ශවධය කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

"Smart Classroom" ්ාකල්පය ක්රියාත්මක කරධයන රුපියල් 

වරලියන 800ක් ශවධය කර තිශබනවා. සසුධයට අව ය  ''ට්බ් 

පරිගණක'' ලබාදීමටයි ශබන මුෙල් ශයෙවීමට බලාශපොශරොත්තු 

වධයශධය.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මානව ්බනපත් 

්ාවර්සනයට ශකොපමණ මුෙල් ව්ය කපත්, අසයාපන ක්රමශයධය 

 සහි වන තරුණ තරුණියධයශේ ආකල්පවල ්ාවර්සනයක් 

න්ත්නබන ව්ඩක් න්හ්. අෙ ඉධයන වවෙයවරුධයශගධය 

ව්ිවශෙශනක් ජාතික ්ාවර්සනයට වඩා තමධයශේ ශපෞේගලික 

්ාවර්සනය ග්නයි සතධයශධය. ඒ අය ඉතා සුළු කරුණකට පවා 

වර්ජනය කරන අව්ථිා අපට ශනොශයක් විට ෙකිධයන ල්ශබනවා. 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ ඉාජිශධයරුශවෝත් ශබන විධියමයි. SAITM  

ර ිනයට රජය ශමොන වි්ඳුබන දුධයනත්, ක්ම්ති න්ති ර ිනයක් 

තිශබනවා. ශමම තත්ත්වයට ශහේතුව  වවෙයවරුධයශේ හා 

සසුධයශේ ආකල්පවල ර ිනයක්. ආණ්ඩුවට ශේ පාලන ව ශයධය 

විරුේස වුණාට කමක් න්හ්. නමුත් ජාතික දලොයීතාවට හානි වන 

පරිදි කටයුතු ශනොකරධයන පා්ල් අසයාපනශේදීම පුහුණු කප 

යුතුයි. හුඟක් ආයතනවල ඉධයන කාර්වරකශයෝ කටයුතු කරධයශධය 

ජාතික ්ාවර්සනයට මුල් ත්න දීලා ශනොශවයි. ශමශහම ආකල්ප 

තිශබන ශ්රම හමුොවකිධය රටක් ්ාවර්සනය කරධයන පුළුවධයෙ? හම 

නි්ා විෙයාඥපයධය, වවෙයවරුධය, ඉාජිශධයරුවධය, කාර්වරකයධය ආදී 

්්මශේම මන් -mindset- හෙධයනත් ව්ඩ පිළිශවපක් ක්රියාත්මක 

කප යුතුයි. ශබන මුෙලිධය සයයට 10ක්වත් ඒ ශවනුශවධය ශවධය 

කරධයන කියායි මම නබන කියධයශධය. මම විත්තීය පුහුණු 

අමාතයවරයා ව ශයධය කටයුතු කප කාලශේ සසුධයශේ ආකල්ප 

්ාවර්සන කිරීම ශකශරහි වි ශ ේෂ අවසානය ශයොමු කපා. විත්තීය 

පුහුණු අධිකාරිය ව්නි ආයතනවල හය ක්රියාත්මක කිරීම ආරබනභ 

කපා. නමුත් ේධය තත්ත්වය ශකොශහොමෙ කියා මම ෙධයශධය න්හ්.   

2004 ව්ශර් සට අප ක්රියාත්මක කප ජාතික විත්තීය 

ශයෝගයතා ්හතික ක්රමයට - NVQ ්හතික ක්රමයට - ආසයානු 

්ාවර්සන බ්ාකුව යටශත් ක්රියාත්මක වුණු නිපුණතා ්ාවර්සන 

වයාපිතිශයධය ආසාර ල්බුණා. ශබන අනුව ශ්රවරකයධය පුහුණු 

කශපොත් ඔවුධයට ජාතයධයතර ඉල්ලුමක් ඇති ශවනවා. හමඟිධය 

අශප් රටට විශේ  විනිමය වි ාල රමාණයක් උපයාගධයන 

පුළුවධයකම තිශබනවා. නමුත් 2009ධය පසුව ශමම ක්රමය 

ජාතයධයතරව market කරධයන උනධයදුවක් ෙක්වා න්ති බවයි මට 

නබන ශපශනධයශධය. අය ව්ශයධය ශවධය කප මුෙලිධය ්ෑශහන 

ශකොට්ක් අපශේ NVQ ක්රමය ජාතයධයතරව රචලිත කිරීශබන ව්ඩ 

පිළිශවපක් ක්රියාත්මක කිරීම ්ඳහා ශයෙවිය යුතු ය්යි මම 

ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශමම අය ව්ය 

ශල්ඛ්නශේ ්ඳහධය තවත් ව්ෙගත් ශයෝජනාවක් තමයි, ්ාවර්සන 

බ්ාකුවක් ්ිථාපනය කිරිම. දඅපි බඩිවධයශධය ඉධයන තරුණශයකුට 

මාළු කූරිශයක් ශෙනවාට වඩා  සලී පිත්තක් ශෙන හක ශහොඳයිද 

කියා අශප් ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා රකා  කපා. මට මතක හ්ටියට 

 හය චීනශේ මා ඕ ශ්ේතුා ම්තිතුමා කප රකා යක්. විත්තීය පුහුණු 

අධිකාරිය ව්නි ආයතනවලිධය ේනටමත් කරධයශධය හම කාර්යයයි.  

අවොනබන ෙරන වයාපාර  කටයුතු කිරීමට ක්ම්ති  

තරුණයධයට අපි උෙවු  කප යුතුයි. හව්නි උනධයදුවක් තිශබන 

ග්වර  තරුණයධය ඕනෑතරබන අශප් රශේ වල ඉධයනවා. කාධයතා 

වයාපාරිකයධය ඇති කරධයනත්  ව්ඩ පිළිශවපක් අය ව්ශයධය 

ශයෝජනා  කර තිශබනවා. තරුණ තරුණියධයට අත දීම ඕනෑම 

රජයක යුතුකමක්. ශබන ශවනුශවධය  පිහිටුවන හක්සබන බ්ාකුවට 

වරලියන ේ ෙහ්ක් ශවධය කර  තිබීම අති විශිෂිට   ශයෝජනාවක් 

බව ්ඳහධය කරධයනට ක්මතියි. ශමම  අය  ව්ය ශයෝජනා පිටුප් 

තිශබන ව්ෙගත්ම ්ාකල්පය වධයශධය  දනිල හරිතද ආර්ථිකයක්- 

blue - green economy  හකක්-   ඇති කිරීමයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, ශප්රාශෙණිය 

වි ිවවිෙයාලශේ භූශගෝල විෙයා විශ ේෂ උපාධියක් හොරපු 

ශකශනක් ව ශයධය මා ශමම ්ාකල්පය  ඉතාමත් අගය කරනවා. 

ශමම ්ාකල්පය යටශත් 2025 වර්ෂය වනවිට රජශේ සයලුම 

වාහන හයිබ්රි්  ශහෝ ඉශලක්ට්රික් වාහනවලට පමණක් සීමා කිරීමට 

ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා  ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒ වාශේම 

ඉශලක්ට්රික් ත්රී වීලර්වලට  බදු ්හන දීම මඟිධය  පරි්ර හිතකාවර  

ත්රීවීලර්  රමාණය ව්ිව කරධයනට  කටයුතු කරනවා. ඒ වශේම 

ශපරල් වාහන ්ඳහා කාබධය බේෙක් අය කරනවා. ශමම 

ශයෝජනාව අනාගත ෙරු පරපුර ශවනුශවධය තිර්ර ්ාවර්සනය  

්ඳහා ගධයනා ලෙ  පියවරක් ව ශයනුයි  මා කල්පනා කරධයශධය. 

ගරු මුෙල් අමාතයතුමා විසධය අය ව්ය ශයෝජනාවලට අධයතර්ගත 

කරන ලෙ  ඉතාම ව්ෙගත් ශයෝජනාව වධයශධය අය ව්ය ශයෝජනා 

ක්රියාත්මක කිරීම ග්න  පසු විපරබන  ඒකකයක් ඇති කිරිමයි.  මා 

අමාතයවරශයක් ව ශයධය කටයුතු කරේදී මට ප්හ්දිලි වුණු 

ශෙයක් තමයි  අමාතයාා ය අය ව්ශේ ්ඳහධය  ්මහර වයාපිති 

ක්රියාත්මක ශනොවී ඇති  බව ේන ගධයශධය වර්ෂය අව්ානශේදීයි 

කියන හක.  ශබොශහෝ අමාතයාා වලට ශවධය කරන ලෙ මුෙල් 

වියෙබන ශනොකප බව ේන ගධයනට ල්ශබධයශධය වර්ෂය 

අව්ානශේදීයි. හම නි්ා අවුරුේෙ අව්ානශේ සදු වන  

අමාතයාා වල වි ාල වරලදී ග්නීබන නිස ශල් කපමනාකරණය 

769 770 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ශනොවීම නි්ා  අනව ය විධිශේ  වරලදී ග්නීබන තමයි සදු කරනු 

ලබධයශධය. මුෙල් අමාතයාා ය මඟිධය ශමව්නි පසු විපරබන 

කවරටුවක් පිහිටුවා අඩුම ව ශයධය මා් තුනකට වරක්වත් රැ්ිවීබන 

පවත්වධයශධය නබන ශමම තත්ත්වය  කලිධය වාර්තා ශවනවා ඇති. 

 

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මධයත්රීතුමාට තව විනිව ශෙකක කාලයක් තිශබනවා.  

 

ගරු ිළයනසේන ගමනේ මහතා 
(ைொன்புைிகு பியமென கைமக) 

(The Hon. Piyasena Gamage) . 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, අව්ාන ව ශයධය මා 

ශබන කාරණය කියධයනට ක්ම්තියි.  

අශප්ම පක්ෂශේ මධයත්රීවරුධයශේ ේිව විශඅචනයට ශමම අය 

ව්ය ශයෝජනා ලක් වුණා. මා අවුරුදු ශෙකකට ව්ිව කාලයක් 

්ාමානය පුරව්සශයකු ව ශයධය  ස ටින විට , ඔවුධය ශහොඳිධය ඇසුරු 

කරනවිට  මට ශපනීිවය ශෙයක් තමයි විරුේස පාර් ිවශේ සටින 

අශප්  අයශේත්, ආණ්ඩු පාර් විශේ ස ටින අයශේත් ඒ තරබන 

ශවන්ක් න්ති බව. ඔය විශඅචන ඔක්ශකොම කරධයශධය විපක්ෂශේ 

ඉඳශගන ශමොනවා ශහෝ කියධයන ඕනෑ  නි්ායි. ඒ අය හිටියත් 

කරධයන ශවධයශධය ශබනවා තමයි. ඒ ශගොල්ශලෝ සාහශලධය කප 

ශේවල් ේධය ආණ්ඩුව ඉාග්රීසශයධය කරනවා. ශබනකයි ඇත්ත 

තත්ත්වය.  

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් විශඅචන ග්නත් යමක් ්ඳහධය 

කප යුතුයි. මාත් ශප්රාශෙණිශේ වි ිවවිෙයාලශේ ශිෂය වයාපාරය 

තුළිධය  ශේ පාලනයට ආව ශකශනක්. සරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක 

ම්තිනිය මාව ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂශේ ්ාවිසායකවරශයකු  

කශපේ, මා වි ිවවිෙයාලශේ ශිෂය නායකයකු නි්යි. අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය ග්න ජනතා  විමුක්ති ශපරමුශණ් ්ශහෝෙරවරුධය  කරන 

විශඅචනවලිධය මට ශප්ධයශධය  ඔවුධය තවමත් වි ිවවිෙයාලශේ හිටපු 

උග්ර වාමාාශික  ශිෂයශයෝ වාශගයි කියා. හම ශිෂයශයෝ ඉතාමත් 

බුේධිමත් ෙක්ෂ ශිෂයශයෝ. ශහොඳ මාක්්ිවාදිශයෝ, ්මාජවාදිශයෝ. 

ඔවුධයශේ සත්වල තිබුශණ් කාර්වරක විප්ලවශයධය උපරිම 

අව්ිථාශඅ තිබුණු සනපති ක්රමය ග්න. නමුත් ශබන වනවිට  

මාක්්ිවාෙයත්, සනවාෙයත් ග්ීමශමධය  අලුත් ්මාජ ක්රමයක් 

ශලෝකශේ පුරාම ඇති වී තිශබනවා. හයට කියධයශධය 

දශව ශපඳශපොප  මුල්කර ගත් ්මාජ ආර්ථික ක්රමය.ද කියායි.  

 
ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මධයත්රීතුමනි, කාලය අව්ානයි. 

 
ගරු ිළයනසේන ගමනේ මහතා 
(ைொன்புைிகு பியமென கைமக) 

(The Hon. Piyasena Gamage) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ්භාපතිතුමනි, මට විනාිවයක් ශෙධයන. 

රුසයාව, චීනය, කියුබාව ව්නි රටවලුත් ේධය ඒ ශගොල්ලධයශේ 

උග්ර මාක්්ිවාදී රතිපත්ති ශවන්ි කරලා තිශබනවා. අෙ ශලෝකශේ 

ශබොශහෝ රටවල් අනුගමනය කරධයශධය ඒ ඒ රටවලට ග්පශපන 

පරිදි ශවශපඳ ශපොප මුල් කර ගත් ්මාජ ආර්ථික ක්රමයයි. අය ව්ය 

්ක්ි කරලා තිශබධයශධයත් ඒ අනුවයි. විපක්ෂශේ සටින අශප් අය 

බලයට ප්වරණියත් කරධයන ශවධයශධය ශබනකම තමයි. හම නි්ා මම 

ඉල්ලා සටිනවා, ශපෞේගලික වාෙ ශේෙ අමතක කරලා ජනාධිපති 

වමත්රීපාල සරිශ්ේන ම්තිතුමා යටශත් අප සයලු ශෙනාම හකතු 

ශවමු කියලා. හමඟිධය රශට් තිර්ර ්ාවර්සනයක් ඇති කරමු කියා 

මම ශබන හ්ම ශෙනාශගධයම ඉල්ලා සටිනවා. හ්ම ශෙනාටම 

්ිතුතියි. 

 
 

[பி.ப. 1.48] 
 

ගරු (වවදය  එසන. සිවනමෝහන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெி. ெிவமைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, வரவு 

தெலவுத்திட்ட இரண்டொம் ைதிப்பீடு ைீதொன இன்மறய இந்த 

விவொதத்தில் உமரயொற்ற எனக்கும் ஒரு ெந்தர்ப்பம் 

தந்ததற்கொக உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். உயர் கல்விப் பட்ட மைற்படிப்புக்கொக இந்த 

வரவு தெலவுத்திட்டத்தில் தபருந்ததொமகயொன பைம் 

ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது நல்ல  விடயைொகும். இருப்பினும் எைது 

நொட்டின் மதமவயுடன் ஒப்பிடும்தபொழுது இது ைிகவும் 

குமறவொகமவ கொைப்படுகின்றது. பல்கமலக்கழக 

அனுைதிக்கு தகுதி தபற்றவர்களில் 16 ெதவீதைொன 

ைொைவர்கள் ைட்டுந்தொன் பட்டப் படிப்புக்கொகத்                        

ததொிவு தெய்யப்படுகின்றொர்கள். அதொவது, இலவெ                   

பட்டப் படிப்புக்கொகத்       ததொிவு        தெய்யப்படுகின்றொர்கள்.  

That means, only 16 per cent of students are selected 
from the students who are eligible to enter the university.  
ைிகுதி 84 ெதவீதைொன ைொைவர்களுக்கு இலவெ பட்டப் படிப்பு 

ைறுக்கப்படுகின்றது. அந்த வமகயில், உயர் கல்விமயப் 

தபொறுத்தவமர எைது நொட்டில் இலவெ கல்வித் திட்டத்தில் 16 

ெதவீதம் ைட்டுந்தொன் நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றது. 

எனமவ, இங்கு இலவெ கல்வித் திட்டதைன்று கூறுவது 

தவறொக இருக்கிறது. இந்த இலவெ கல்வித் திட்டத்துக்கு 84 

ெதவீதைொன ைொைவர்கள் ைறுக்கப்பட்ட நிமலயில், அவர்கமள 

மைற்படிப்புக்கொக தவளிநொடுகளுக்குச் தெல்லமவண்டிய ஓர் 

இக்கட்டொன நிமலக்குத் தள்ளியிருப்பது கவமலக்குொிய 

விடயைொகும். தவளிநொடுகளுக்குச் தென்று கற்க 

முடியொதவர்கள் உள்நொட்டில் விமெட தனியொர் கல்வி 

நிறுவனங்கமள நொடுகின்றொர்கள். இதில் ெட்டத்துமற, 

கப்பற்றுமற, தகவல் ததொழில்நுட்பத் துமற, கைக்கியல் 

துமற, ைருத்துவத்துமற என பல வமககமளக் கொைலொம். 

இன்று இலங்மகயில் தனியொர் ைருத்துவத்துமற ைட்டுமை 

பொொிய ெவொலுக்கு உள்ளொக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இலங்மக 

அரெின் ஒரு தகொள்மகப் பிரகடனத்தில், ெகல கல்வித்துமற 

களும் ெைைொன வீதத்தில் பரொைொிக்கப்படுதைன்று 

தெொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; அப்படிப் பரொைொிக்கப்படவும் 

மவண்டும். அப்பிடியிருந்தும் தனியொர் ைருத்துவத்துமறயில் 

ஈடுபட்ட 'மெட்டம்'  நிறுவனத்தில் கல்வி கற்கும் 

ஆயிரத்துக்கும் மைற்பட்ட ைொைவர்கள் இன்று ைிகவும் 

இக்கட்டொன சூழலில் ெிக்குண்டிருப்பது கவமலக்குொிய 

விடயைொகும். இவர்களுக்கொன தீர்ைொனங்கமள எடுத்ததொகக் 

கூறும் இந்த அரசு, இப்தபொழுது இரண்டு வருடங்கள் கடந்தும் 

தன்னுமடய தபொறுப்புக்கமள நிமறமவற்றியதொகத் 

ததொியவில்மல. அந்தக் கொலக்தகடு இன்னும் பின்தள்ளிப் 

மபொகுமைொ என்று இங்கு கல்வி கற்கும் ைொைவர்கள் 

அச்ெத்துடன் இருக்கின்றொர்கள். இதில் அவர்கள் ைட்டும் 

பொதிக்கப்படவில்மல. இந்தப் பிரச்ெிமனயில் ைருத்துவத் 

துமறயின் தகுதி நிமல பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றொர்கள். 

ைருத்துவ மெமவயின் தரம் முக்கியைொனது. தகுதி நிமலமயத் 

தர நிர்ையம் தெய்யும் நிறுவனங்கள் அரெியல்ையப்படொது 

தெயற்பட மவண்டியது முக்கியைொனதொகும். அவர்கள் 

771 772 

[ගරු  පියශ්ේන ගමශේ  මහතා] 
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நியொயைொக நடக்க கடப்பொடுமடயவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். 

அமதவிடுத்து, தங்களது தனிப்பட்ட கருத்துக்கமளப் 

புகுத்துபவர்களொக இருக்கக்கூடொது. இன்று ைருத்துவத் 

துமறயில் நடப்பது என்ன? அரெ பல்கமலக்கழகங்களில் கல்வி 

கற்கும் ைொைவர்கள் தற்தபொழுது 8 - 9 ைொதங்கள் கடந்தும் 

தங்களது கல்விமயத் ததொடர முடியொத நிமலயில் வீடுகளில் 

முடங்கிக் கிடக்கின்றொர்கள். இதுமவ அரெ ைருத்துவப் 

பல்கமலக்கழகங்களின் இன்மறய நிமல.   

அதுைட்டுைல்ல,  தவளிநொடுகளில்  மைற்படி கல்விமய 

முடித்துவிட்டு வந்துள்ள இமளஞர்கள் தைது தகுதிகொண் 

பொீட்மெகள் ஒட்டுதைொத்தைொகப் பிற்மபொடப்பட்டுள்ள 

நிமலயில், அந்தப் பொீட்மெக்குத் மதொற்ற முடியொததன் 

கொரைைொக   இன்று   வயல் மவமலகளுக்கும் மவறு 

மவமலகளுக்கும் ைொடு மைய்ப்பதற்கும் தெல்வமதக் 

கொைக்கூடியதொக இருக்கிறது. ைருத்துவத் துமறயில் 

ஆர்வத்துடன் கல்வி கற்ற ைொைவர்களுமடய நிமல 

இவ்வொறிருக்கும்தபொழுது இந்த நொட்டில் ைருத்துவச் மெமவ 

எவ்வளவுதூரம் முன்மனறப்மபொகிறது என்பது மகள்விக் 

குறிமய! அதுைட்டுைல்ல, உள்நொட்டு தனியொர் ைருத்துவபீட 

ைொைவர்கள்கூட இதனொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

ைருத்துவத்துமற கல்விமய முடித்த ைொைவர்கள் internship-

உள்ளகப்பயிற்ெி தபற்று தவளிமயறொத கொரைத்தினொல் 

மவத்தியெொமலகளுக்கு நியைனம் தெய்யப்படவில்மல. 

உள்ளகப் பயிற்ெி நடக்கொத கொரைத்தினொல் post-intern முடித்த 

மவத்தியர்கள் தைது கடமைக்குச் தெல்ல முடியொைல் 

முடங்கிப்மபொயுள்ளொர்கள். எனமவ, ஒட்டுதைொத்தத்தில் 

இத்துமற ஸ்தம்பித்த நிமலயிமலமய கொைப்படுகின்றது.    

வவுனிோ்யொ பல்கமலக்கழகத்தில்  தகவல் ததொழில் நுட்ப 

நிமலயம் ைற்றும் அரெ கமல நூலக வளர்ச்ெிக்கொக   200 

ைில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. இது ைிகவும் 

ெிறுததொமகயொக இருந்ததபொழுதிலும் அதமன ஒதுக்கீடு 

தெய்தமைக்கொகப் பொரொட்டுகின்மறொம். மைலும்,  இப்தபொழுது 

வவுனிோ்யொ பல்கமலக்கழகம் அபிவிருத்தி  குன்றிய நிமலயில் 

கொைப்படுகின்றது. எனமவ, அதன் அபிவிருத்திக்கொக 

எதிர்கொலத்தில் இத்ததொமகமய குமறந்தது 1000 ைில்லியன் 

ரூபொயொக அதிகொித்துத் தரமவண்டுதைன இந்த உயொிய 

ெமபயிடம் மகட்டு நிற்கின்மறன்.  

மைலும், வவுனியொ பல்கமலக்கழகத்தில் நொன்  மநரடியொகக் 

கண்டமதத் ததொிவிக்க விரும்புகின்மறன்.  நொன் இந்த அரெியல் 

நீமரொட்டத்தில் இமைவதற்கு முன்னர் வவுனியொ 

ைொவட்டத்தின் ைமலொியொத் தடுப்பு இயக்கத்தின் தபொறுப்பதி 

கொொியொகக் கடமையொற்றிமனன். அக்கொலத்தில் ைமலொியொ, 

தடங்கு control நடவடிக்மகமய மைற்தகொள்வதற்கொக 

ஒருதடமவ வவுனியொ பல்கமலக்கழகத்துக்குள்மள தென்மறன். 

அங்குள்ள ைொைவர்கள் ஒரு ொியூட்டொிமய விடவும் மகவலைொன 

நிமலயில் ெொதொரை தகொட்டில்களிமல தவறும் வொங்கு 

களிலிருந்து கல்வி கற்றுக்தகொண்டிருந்தொர்கள். எனக்கு 

அதமனப் பொர்த்தவுடன் ைிகவும் கவமலயொக இருந்தது. 

ஏதனனில் வவுனியொவிலுள்ள தனியொர் கல்வி 

நிறுவனங்கள்கூட அமதவிட வெதியொகமவ இருக்கின்றன. 

எனமவ, அப்படியொன கீழ்த்தரைொன ஒரு நிமலயில்தொன் 

வவுனியொ பல்கமலக்கழகத்துக்கொன ஒதுக்கீடுகள் 

இடம்தபறுகின்றன என்பதற்கு இது ஓர் அமடயொளம் என்று 

தெொல்லலொம். இந்த ைொைவர்களுமடய ைனநிமலமயப் 

தபொறுத்தவமரயில், அவர்கள் தைது Nursury, ஆரம்பக் கல்வி, 

க.தபொ.த. ெொதொரை தரம், க.தபொ.த.உயர்தரம் என 

படிப்படியொக தைது கல்வித்தரத்மத நிமறவு தெய்த பின்னர்  

பல்கமலக்கழகத்துக்குத் ததொிவொகிறொர்கள். அந்தவமகயில் 

வவுனியொப் பல்கமலக்கழகத்துக்குத் ததொிவொகியவுடன் ைிகுந்த 

ெந்மதொஷத்துடன் அவர்கள் அப்பல்கமலக்கழகத்துக்குச் 

தென்று பொர்க்கும்தபொழுது அது கொடுகள் நிமறந்த எந்த 

விதைொன கட்டிட வெதிகள் அற்ற  ஒரு பிரமதெைொகக் 

கொட்ெியளிக்கிறது. க.தபொ.த. உயர்கல்வி கற்ற tutoryகமளவிட 

ைிக மைொெைொன நிமலயில் இந்தப் பல்கமலக்கழகங்கள் 

இருக்கும்தபொழுது அந்த ைொைவர்களுக்கு அங்மக 

ெந்மதொஷைொகக் கல்வி கற்பதற்கு எப்படி ஆமெ வரும்? நொன் 

அறிந்தவமரயில் பல ைொைவர்கள் அந்தப் பல்கமலக்கழகக் 

கல்விமயமய மவண்டொதைன நிறுத்திவிட்டு வீடுகளில் 

இருந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். எனமவ, உயர் கல்வி. 

என்னும்தபொழுது அதற்குொிய அடிப்பமட வெதிகள் ெைனொக 

இருக்க மவண்டும். உயர்கல்வி பட்டப்படிப்பு நிறுவனங்களில் 

குமறந்தபட்ெம் வளச் ெைநிமல கொைப்பட மவண்டும். வளச் 

ெைநிமல அற்ற நிமலயில் ஆடு, ைொடுகள் தங்கும் தகொட்டில்கள் 

மபொன்ற இடங்களில் tuition எடுப்பதுமபொல் அவர்களுக்கு  

உயர்கல்வி கற்பிக்கப்மபொனொல் அது வீைொன 

ஒன்றொகத்தொன்இருக்கும் ஒரு ைனிதமனப் பூரைத்துவப் 

படுத்தும் உயர்கல்வி நிறுவனைொன பல்கமலக்கழகம் 

இப்படியொக வளம் குன்றிய நிமலயில் இருக்க முடியுைொ? 

என்பமத இந்த அரெின் உயர்கல்வி அமைச்ெர் அவர்களுக்குச் 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.  

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் ஒரு கடற்தறொழிலியல் 

பல்கமலக்கழகம் அமைக்க மவண்டுதைன்று மகொொிமனொம். 

அதமன நிறுவுவதற்குப் தபொருத்தைொன இடம் வட்டுவொகமல 

அண்டியுள்ள பிரமதெைொகும். அப்பிரமதெத்மதத்தொன் எங்களு 

மடய ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழு ததொிவுதெய்திருந்தது. அதில் 

தனியொருக்குொிய 616 ஏக்கர் கொைிகளும் அதனுடன் மெர்ந்து 

அரெ கொைிகளும் உண்டு. இந்தக் கொைிகள் அமனத்மதயும் -

தபொதுைக்களின் கொைிகமளயும் தபொதுத் மதமவகளுக்கொக 

ஒதுக்கப்பட்ட கொைிகமளயும் - கடற்பமடயினர் பலொத் 

கொரைொக எடுத்து முகொம் அமைத்து, அவற்மறச் சுவீகொிக்கும் 

நடவடிக்மககளில் ஈடுபட்டிருக்கிறொர்கள். தபொதுைக்களுக்கு 

உொித்தொன கொைிகமளக்கூட மவலி மபொட்டு அமடத்து 

அடொவடித்தனம் தெய்வது ெொிதொனொ? என்று ெிந்திக்க 

மவண்டும். முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் அபிவிருத்திமயத் 

தீர்ைொனிக்க மவண்டியது முல்மல ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழு. 

எனமவ, அதனுடன் கலந்துமரயொடி கடற்பமடக்தகன 

மவமறொர் இடத்மதத்  ததொிவுதெய்வதுதொன் ஆமரொக்கிய 

ைொனது. அப்படிச் தெய்தொல் ைக்கள் உங்களுடன் இமைந்து 

தெயற்படுவொர்கள். அமதவிடுத்து, அந்தக் கொைிகமளப் 

பலொத்கொரைொகச் சுவீகொிக்க முயற்ெிப்பது இந்த நல்லொட்ெி 

அரசுக்குப் தபொருத்தைொனதல்ல.   

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் ைீன்பிடித் துமறமுகதைொன்று 

மதமவதயனக் மகொொியிருந்தனர். அதமன  அமைப்பதற்கொன 

ெொியொன ததொிவு எது என ஆரொய்ந்த ததொழில்நுட்ப 

உத்திமயொகத்தர்கள் வட்டுவொகல் பிரமதெத்மதத்தொன் 

அதற்கொகத் ததொிவுதெய்தொர்கள். அந்தவமகயில், ைீன்பிடித் 

துமறமுகத்மத அமைப்பதற்குொிய இடைொகவும் இந்த 

வட்டுவொகல் பிரமதெமை கொைப்படுகின்றது. எனமவ, 

கடற்பமடயினொின்  இந்த நடவடிக்மகயொல் எைது 

முல்மலத்தீவு ைொவட்ட அபிவிருத்திகள் அமனத்தும் இன்று 

ஒரு மதக்க நிமலமய அமடந்திருக்கின்றன என்பதுதொன் 

உண்மைநிமல.  

ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நவின் திஸொநொயக்க - தபருந்மதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமைச்ெர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara  do 
now take the Chair. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනනයන් 

ඉවත් ූනයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குைமெகர 
அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

    
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 
Chair. 

 

ගරු (වවදය  එසන. සිවනමෝහන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெி. ெிவமைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
மைலும், ைட்டக்களப்பு பல்கமலக்கழகத்திற்கு ஒரு ெட்ட 

பீடத்தின் மதமவயிருக்கின்றது. எனமவ அமதயும் உயர்கல்வி 

அமைச்ெர் அவர்களுக்கு இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் சுட்டிக்கொட்டி, 

ஒரு மவண்டுமகொளொக ெைர்ப்பிக்க விரும்புகின்மறன்.  

கடந்த வருட வரவு தெலவுத்திட்டத்தில் district level sports 

complex ஒன்றுக்கொன நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனொல், அந்த 

நடவடிக்மக இன்றுவமர ஸ்தம்பிதைமடந்திருக்கின்றது. 

அதற்கொக அண்மையில் ெில  நடவடிக்மககள் எடுக்கப் 

பட்டதொக அறிந்மதன். எனமவ, அந்த விடயத்மத இந்த 

நிதிக்குப் தபொறுப்பொன அமைச்சு கருத்திதலடுத்து உடனடி 

யொகச் தெயற்படுத்த முன்வரமவண்டுதைன்று இந்த மைலொன 

ெமபயில் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

தெங்கல் ைற்றும் ஓடுகள் தகொண்ட 50,000 வீடுகள் 

நிர்ைொைிப்பதற்கொக இந்த வரவு தெலவுத் திட்ட நிதிதயொதுக் 

கீட்டில் ரூபொ 750 ைில்லியன் ைட்டும்தொன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமதக் கைக்கிட்டுப் பொர்த்தொல் ஒரு வீட்டுக்கு 15,000 ரூபொய் 

ைட்டுமை ஒதுக்கப்படுகின்றது. இந்தத் ததொமகயில் 

இப்படிதயொரு மவமலத்திட்டத்மதச் தெயற்படுத்த முடியுைொ? 

என நொன் மகட்க விரும்புகின்மறன்.  எனமவ, அரசு இந்த 

விடயங்களுக்கொக தவறுைமன வரவு தெலவுத் திட்டத்மதத் 

தயொர் தெய்து அறிக்மகயிட்டதொக இருக்கக்கூடொது. 

உண்மையொன முமறயில் அமதச் தெயற்படுத்த மவண்டும். 

இந்த நொடு இன்றுவமர அதொவது, 2017 யூன் ைொதம் வமர 

10.16 பில்லியன் தடொலர் தவளிநொடுகளுக்குக் கடனொளியொக 

இருக்கின்றது. இவ்வொறொன நிமலயில், மைலதிகைொகத் 

மதமவப்படும் இந்த வீட்டுத் திட்டத்துக்கொன நிதிமய 

எங்கிருந்து தபறப்மபொகிறொர்கள் என்பதற்கொன விதப்புமரகள் 

எனக்கு எங்குமை ததன்படவில்மல. என்மனப் தபொறுத் 

தளவில், இந்த வீட்டுத் திட்டைொனது நமடமுமறப்படுத்தப்பட 

மவண்டும். இன்று எைது ைக்கள் தகொட்டில்களிலும் 

குடில்களிலும் ைிகவும் கஷ்டப்பட்டுக்தகொண்டு இருக்கிறொர்கள். 

யுத்தத்தொல் ெகலமதயும் இழந்த நிமலயில், அவர்கள் ைமழக் 

கொலங்களில் படும் துன்பங்கமள நீங்கள் மநொில் 

பொர்த்தொல்தொன் புொியும்! எனமவ, இந்த விடயங்கமளக் 

கவனத்திதலடுத்து குறிப்பிட்ட வீட்டுத் திட்டத்மதச் ெீரொன 

முமறயிலும் உடனடியொகவும் நமடமுமறப்படுத்த முன்வர 

மவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அதுைட்டுைல்ல, இதற்கொன பயனொளிகள் ததொிவுக்கொன 

அறிவுறுத்தல் பட்டியல் ைொவட்ட இமைப்புக்குழுவின் - 

DCCயின் - அனுைதியின்பொல் தீர்ைொனிக்கப்பட மவண்டும். 

தவறுைமன தகொழும்பில் இருந்துதகொண்டு ைத்திய அரெின் 

மநரடி அறிவுறுத்தல்களின்படி, இந்த வீட்டுத் திட்டத்துக்கொன 

பயனொளிகள் ததொிவுக்கொன பட்டியல் தயொொிக்கப்படக்கூடொது 

எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். ஏதனனில், அங்கு ெில 

அம்ைொைொர் தங்களது பிள்மளகமளப் பறிதகொடுத்த நிமலயில், 

ெிலர் பிள்மளகளுடன் - அதுவும் 18 வயதுக்கு மைற்பட்ட 

பிள்மளகள் -வெதி எதுவுைில்லொைல் ைரங்களுக்குக் கீழ் 

இருந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஏற்தகனமவ, நமடமுமறப் 

படுத்தப்பட்ட ததொிவுப் பட்டியலில் அப்படியொனவர்களுக்கு 

இடம் கிமடக்கவில்மல. எனமவ, இந்த விடயத்தில் இந்த 

முமறயொவது ெில விடயங்கமள உட்புகுத்த தைிழ் மதெியக் 

கூட்டமைப்பினர் ெொர்பொக நொங்கள் விரும்பி நிற்கின்மறொம். 

ஏதனன்றொல், இந்த வீட்டுத் திட்டத்மதக் தகொண்டுவருவதற்கு 

முழுமூச்ெொக நின்றது எைது தைிழ் மதெியக் கூட்டமைப்பு!  

மைலும், பிலக்குடியிருப்பு என்ற கிரொைத்தில் விைொனப் 

பமடயினொிடைிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிரமதெத்தில் 45 

குடும்பங்கள் வீடுகள் இல்லொைல் இருக்கின்றன. அவர்களுக் 

கொன வீடுகமள Indian Housing Scheme  ஊடொக National 

Housing Development Authority அமைத்துக் தகொடுப்பதற்கு 

முன்வந்துள்ளது. Indian Housing Scheme ைற்றும் National 

Housing Development Authority ஆகியவற்றின் கீழ் இந்த        

45 வீடுகளும்    அமைக்கப்படவுள்ளன.   இந்த நடவடிக்மகக்கு  

ஆதரவு தந்ததற்கொக - Actually, I want to thank the Hon. 

Sajith Premadasa, Minister of Housing and Construction 
for his valuable support given to the Pilakkudiyiruppu 
people. I also want to thank the District Manager Vijitha 
Gamage for the arrangements and activities undertaken 
by them at the district level.   

அடுத்து, முன்னொள் மபொரொளிகளுக்கொன மதெிய ததொழில் 

பயிற்ெி ெொன்றிதழ் வழங்குவதற்கொக இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டத்தில் 25 ைில்லியன் ரூபொய்  ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்த 25 ைில்லியன் ரூபொய் என்பது ெிறிய ததொமகயொக 

இருந்தொலும், அப்படி ஒரு முயற்ெி எடுக்கப்பட்டிருப்பமத நொன் 

வரமவற்கின்மறன். புனர்வொழ்வு தபற்ற மபொரொளிகள் என 

அமடயொளம் கொட்டப்படுபவர்கள் இதன் பயனொளிகளொக 

உள்ளனர். ஆனொல், புனர்வொழ்வு தபற்ற மபொரொளிகளின் 

இன்மறய நிமலமை என்ன? அவர்கள் புனர்வொழ்வு தபற்று, 

நிம்ைதியொக ைீண்டும் தைது வொழ்வியமலத் ததொடங்கும்மபொது 

புலனொய்வுத் துமறயினரொல் ைீண்டும் பிடிக்கப்பட்டு, 

விடுதமலப் புலிகள் அமைப்பில் இருந்தமபொது ஆட்மெொோ்ப்பில் 

ஈடுபட்டதொகக் குற்றம்ெொட்டி அவர்கள்ைீது வழக்குத் தொக்கல் 

தெய்யப்படுகின்றது. எனமவ, அந்தப் மபரொளிகள் ைீண்டும் 

கடமலக் கடந்து நொட்மடவிட்டுத் தப்பிமயொட மவண்டிய 

நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். வழக்குத் தொக்கல் 

தெய்யப்பட்ட மபொரொளிகள் விைொன நிமலயத்மதத் 

தொண்டமுடியொதவொறு நீங்கள் அவர்கமள ஓர் இக்கட்டொன 

நிமலக்குத் தள்ளியிருக்கிறீர்கள்! முதலில் நீங்கமள 

அவர்களுக்குப் புனர்வொழ்வு வழங்கியிருக்கிறீர்கள்! அவர்கமள 

ைன்னித்து விடுதமல தெய்ததொக உலக நொடுகளுக்கு அறிவித்து 

ைிருக்கிறீர்கள்! ஆனொல், ைீண்டும் அமத அரொஜகத்மதத் 

ததொடக்கியிருக்கிறீர்கள்! அவர்கள் விைொன நிமலயத்மதத் 

தொண்ட முடியொது என்றொல், கடமலத்தொன் தொண்டமவண்டும். 

ைீண்டும் ஓர் இக்கட்டொன சூழமல ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த 

அரசு முற்படக்கூடொது. எனமவ, புனர்வொழ்வு தபற்ற இந்தப் 
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மபொரொளிகள் விடயத்தில் பமழய விடயங்களுக்கொக 

அவர்கமளக் குற்றவொளிகளொக்குவதற்கு, இல்லொத குற்றச் 

ெொட்டுகமள எல்லொம் தயொர் தெய்து, ெம்பந்தப்பட்ட 

வர்களுக்குப் பைத்மத வழங்கிப் தபொய்ச் ெொட்ெியங்கமளப் 

தபற்று, அவர்களுக்கு எதிரொக இப்படியொன நடவடிக்மககமள  

எடுப்பமத நிறுத்திக்தகொள்வது ைிகவும் மைலொனதொக இருக்கும் 

என நொன் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.  

முல்மலத்தீவு ைொவட்டைொனது வறுமைக் மகொட்டினுள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிறது;  அது யுத்த முகத்தின் அதிகூடிய 

பொதிப்பில் ெிக்கிய ைொவட்டம். விதமவகளொக்கப்பட்ட 

தபண்கள் - யுத்தத்தின் கொரைைொக தனது கைவமனப் 

பலிதகொடுத்த தபண்கள் - பல்லொயிரக்கைக்கில் அங்கு அல்ல 

லுற்ற நிமலயில் கொைப்படுகின்றொர்கள். தைது வொழ்க்மகமய 

எப்படிக் தகொண்டுநடத்துவது என்று ததொியொைல் ெிக்கலில் 

ெிக்கியுள்ளொர்கள். அங்கவீனைொக்கப்பட்ட தபொதுைக்கள் 

முள்ளந்தண்டு வடம் பொதிக்கப்பட்ட நிமலயிலும் கொல், 

மககமள இழந்த நிமலயிலும் ைிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இமவ அமனத்தும் இந்த யுத்தத்தொல் 

வந்த பின் விமளவுகள். அமதமபொல் அதிகைொன 

இரொணுவத்தினரும் அங்கவீனைொக்கப்பட்ட நிமலயில் 

வொழ்கின்றொர்கள். எவ்வளவுதூரம் அவர்கள் கவனிக்கப்படு 

கின்றொர்கள் என்பது எனக்குத் ததொியொதமபொதும், அவர்களும் 

அவ்வொறொன கஷ்டங்கமள அனுபவித்துக்தகொண்டுதொன் 

இருக்கின்றொர்கள்.  

இந்த யுத்தத்தின் மகொரம் அடங்குவதற்குமுன் Forest 

Department - வன வளப் பிொிவின் ஊடொக எைது ைக்கமளத் 

துன்பப்படுத்தி வருகின்றீர்கள் என்பமத இந்த இடத்தில் 

பகிரங்கைொக ததொியப்படுத்துகின்மறன். எைது ைக்களின் 

வயல்கள், அவர்கள் பயன்படுத்திய குளங்கள் ைற்றும் 

அவர்களின் வொழ்விடங்கள்கூட இன்று இந்த வன வளப் 

பிொிவொல் எல்மலயிடப்பட்டு வனப் பிரமதெங்களொகக் 

கொட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இமத எப்தபொழுது எல்மலயிட்டுக் 

கொட்டியிருக்கின்றொர்கள்?  2010ஆம் ஆண்டு ைக்கள் வன்னிப் 

பிரமதெத்திலிருந்து அடித்துத் துரத்தப்பட்ட பின்னமர இந்த 

வன வளப் பிொிமவச் மெர்ந்தவர்கள் முல்மலத்தீவு, கிளிதநொச்ெி, 

வவுனியொ, ைன்னொர் பிரமதெங்களில் இப்படியொக எல்மல 

யிட்டுள்ளொர்கள்.  அதற்கொன Gazette notification இருப்ப 

தொகவும் அவர்கள் தெொல்கின்றொர்கள். உண்மை! Gazette 

notification உள்ளது. ஆனொல், 2010ஆம் ஆண்டில் வன 

வளத்திற்கொன எல்மல ைீள்நிர்ையம் தெய்யப்படும்தபொழுது, 

அங்கு குறித்த பிரமதெ தெயலர்கள் ெமுகைளித்திருக்க 

மவண்டும். பிரமதெ  தெயலர்கள், கிரொை மெமவயொளர்களின் 

விதப்புமரகமளப் தபற்றிருக்க மவண்டும். கிரொை 

மெமவயொளர்கள் ைக்களின் விதப்புமரகமளப் தபற்றிருக்க 

மவண்டும். ஆனொல், இந்த விடயத்தில் ைக்களின் விதப்புமர 

கமளப் தபற்றுக்தகொள்ளொது, கிரொை மெமவயொளர்களின் 

விதப்புமரகமளப் தபற்றுக்தகொள்ளொது, பிரமதெ தெயலர்களின் 

விதப்புமரகமளப் தபற்றுக்தகொள்ளொது, satellite மூலைொக 

எல்மலயிடப்பட்ட விபரங்கமளக் தகொண்ட ஒரு தவறொன 

Gazette notification ஊடொக இந்த வன வளப் பிொிவு தெயற்பட்டு 

வருவது ைிகவும் கவமலக்குொிய விடயம். முல்மலத்தீவு 

ைொவட்டத்தில் இந்த விடயம் முறுகல் நிமலமய அமடந்து 

வருகின்றது. ஒரு நொள் இந்த முறுகல் முற்றி வன வளப் பிொிவு 

அங்கு தெயற்பட முடியொத நிமல ஏற்படுவதற்கும் அது 

முடக்கப்பட மவண்டிய ஒரு நிமல ஏற்படுவதற்கும் அல்லது 

ைக்கள் அதமனத் தொங்களொகமவ முடக்கும் நிமல 

ஏற்படுவதற்கும் நீங்கள் கொரைைொக இருப்பீர்கள் 

என்பமதத்தொன் இந்த இடத்தில் உங்களுக்குக் கூறி மவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  

கொல்நமடகமள அபிவிருத்தி தெய்வதொயின் அவற்றிமனப் 

பரொைொிப்பதற்கொன மைய்ச்ெல் தமரகள் இருக்க மவண்டும். 

அங்கு மைய்ச்ெல் தமரகள் இல்லொதமபொது எப்படி அந்த ைக்கள் 

பயிர்ச்தெய்மகக் கொலங்களில் கொல்நமடகமளப் பரொைொிப் 

பொர்கள்? விவெொயத்தில் தன்னிமறவு தபற மவண்டும் என்று 

எைது மைதகு  ஜனொதிபதி அவர்கள் தெொல்கின்றொர். 

அவ்வொறொன அறிக்மககள் வருகின்றமபொது அதற்கொன 

நிகழ்வுகளும் நடத்தப்படுகின்றன. அவ்வொறொன நிகழ்வுகளில் 

நொனும் தென்று கலந்துதகொண்டிருக்கின்மறன். ஆனொல், 

உண்மை நிமல என்ன? அங்கு மைய்ச்ெல் தமரகமள ஒதுக்கிக் 

தகொடுப்பதற்கொக கொடுகளிலுள்ள தபொிய ைரங்கமள 

தவட்டுைொறு நொங்கள் தெொல்லவில்மல. மைய்ச்ெல் தமரமய 

உருவொக்குவதற்கொக அதிலுள்ள ெிறிய ைரங்கமள தவட்டி, 

அதற்கு எல்மல மபொட்டுத் தருைொறுதொன் நொங்கள் வன வளப் 

பிொிமவக் மகட்கின்மறொம். வன வளப் பிொிவிடம் தென்று ஒரு 

மவண்டுமக விடுத்தொல், அது DCCஇல் எடுத்த தீர்ைொனைொக 

இருந்தொல்கூட, 10 வருடங்களொனொலும் அனுைதி கிமடக்கொது 

என்பதுதொன் அங்குள்ள நிமலமை! கொல்நமட அபிவிருத்தி 

தயன்று தெொன்னொல், அங்கு பொல் உற்பத்தி முக்கிய 

ைொனதொகும்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have two more minutes.  

 

ගරු (වවදය  එසන. සිවනමෝහන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெி. ெிவமைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

Sir, I have 36 minutes.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay. You carry on. 
 

ගරු (වවදය  එසන. සිවනමෝහන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெி. ெிவமைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

I have taken only 25 minutes.   

அவர்கள் ைொடுகமள வளர்த்து, பொமல எடுத்து 

விற்கும்மபொது தெலவுகள் எல்லொம் கழித்து அவர்களுக்கு ஒரு 

லீற்றர் பொலுக்குக் கிமடப்பது 72 ரூபொய். ஆனொல், நீங்கள் 

விற்கும் ஒரு லீற்றர் mineral water இன் விமல 60 ரூபொய். 

இங்கு என்ன நடக்கின்றது என்பமத நீங்கமள ெிந்தித்துப் 

பொருங்கள்! அப்மபொது உங்களுக்கு இந்த விடயம் புொியுதைன்று 

நொன் நிமனக்கின்மறன்.   

முல்மலத்தீவு ைொவட்ட பமன, ததன்மள வள 

அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் ெங்கங்களின் ெைொெம் எனக்தகொரு 

கடிதத்மத அனுப்பியிருந்தது. அதில் புதுக்குடியிருப்புப் 

பிரமதெத்தில் அந்தச் ெங்கங்களுக்குொிய 1150 அங்கத்தவர்கள் 

ததொழில்புொிந்து வருகின்றொர்கள் என்றும்  3,25,500 பமன 

ைரங்கள் அங்கிருக்கின்றன என்றும்  அதிமல 57,250 ைரங்கள் 

பயன் தருபமவயொக இருக்கின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து 

ஒரு வருடத்தில் எடுக்கப்படும் கள் 23,15,210 மபொத்தல்கள் 

என்றும் அவற்றில் 6,91,607 மபொத்தல்கள் நிலத்தில் 

ஊற்றப்படுகின்றது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு, அது ததொடர்பில் 

உொிய நடவடிக்மக எடுக்குைொறும் மகொரப்பட்டிருந்தது. 

எனமவ, இவ்வொறு ஊற்றப்படுவமதத் தடுப்பதற்கு ஒரு 

வடிெொமலமய அமைத்தொல் அதன்மூலம் அவர்கள் பொொிய 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

வருைொனத்மதயும் நன்மைமயயும் தபற்று தைது ததொழிமல 

மைம்படச் தெய்வொர்கள் என்பமத இந்த இடத்தில் கூறிமவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  இந்த வடிெொமலமய நொன் ெொரொயத் 

தயொொிப்புக்கொகக் மகொரவில்மல. இங்மக ஒரு வடிெொமலயின் 

படம் என்னிடமுள்ளது.  இது விடுதமலப்புலிகள் கொலத்தி 

லிருந்த ஒரு வடிெொமல. இங்கு உற்பத்தி தெய்யப்பட்ட 

ைதுெொரத்திலிருந்து அவர்கள் கொயங்களுக்குப் பொவிக்கின்ற, 

ெத்திரெிகிச்மெக் கூடத்தில் பொவிக்கின்ற surgical spirit இமன 

உற்பத்தி தெய்திருந்தொர்கள். உைவுத் மதமவகளுக்கொக 

வினொகிொிமய உற்பத்தி தெய்திருந்தொர்கள். அந்த வமகயில், 

விடுதமலப் புலிகள் அந்த வடிெொமலமய ஒரு நல்ல 

மதமவக்கொகப் பயன்படுத்தியிருந்தொர்கள். எனமவ, நீங்கள் 25 

ைில்லியன் ரூபொமய ஒதுக்கினொல், இந்த வடிெொமலமய 

ஆரம்பித்து அதிலிருந்து நல்ல விடயங்கமளச் தெயற்படுத்தக் 

கூடியதொக இருக்கும் என்பமதமய நொன் இப்தபொழுது மகொொி 

நிற்கின்மறன்.  

அண்மையில் ஒரு Gazette Notification ஊடொக கித்துள் ைரம் 

தவிர்ந்த ஏமனய பமன, ததன்மன ைரங்களில் கள் எடுப்பதற்கு 

வொி விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது ததொடர்பில் நொன் 

மகட்டமபொது, அது தவறுதலொகக்  Gazette தெய்யப்பட்டு 

விட்டது; பமன, ததன்மனக்கு அந்த விடயம் தபொருந்தொது 

என்று தெொன்னொர்கள்.  அப்படியொனொல் அந்த Gazette 

Notificationஐத் திருத்தம் தெய்து இந்தப் பொரொளுைன்றத்திற்குச் 

ெைர்ப்பிக்குைொறு தயவுடன் மவண்டிநிற்கின்மறன்.   

மைலும், Kilinochchi District Chamber of Commerce ஒரு 

மவண்டுமகொமள விடுத்திருக்கின்றது.  Hon. Sunil Handunnetti, 
Chairman, COPE, Parliament of Sri Lanka, Hon. Mangala 
Samaraweera, Minister of Finance and Mass Media and  the 
Secretary-General of Parliament of Sri Lanka ஆகிமயொருக்குக் 

கடிதம் மூலம் தங்களுக்குக் கிமடக்கமவண்டிய insurance 

பைத்மதப் தபற்றுத்தருைொறு மவண்டுமகொள் விடுத்திருக் 

கின்றது. யுத்த கொலத்தில் பயங்கரவொத நடவடிக்மகயினொல் 

இழக்கப்பட்ட தங்களது தெொத்துக்களுக்குொிய நஷ்ட ஈட்மடத் 

தரமவண்டுதைன்று அவர்கள் மகொருகின்றொர்கள். அவர்களுக் 

குக் தகொடுக்கமவண்டிய insurance பைத்மத ஏன் இன்றுவமர 

நீங்கள் வழங்கவில்மல? இது தவறொன விடயம். 2012ஆம் 

ஆண்டு அவர்களது மகொொிக்மகயின்படி 50 வீதைொன பைத்மத 

இந்த அரசு வழங்கியிருக்கின்றது.  ைிகுதிமய இந்த National 

Insurance Trust Fund - NITF-  வழங்கொது தடுத்து மவத்திருக் 

கின்றது.  அதற்குப் தபொறுப்பொன அமைச்ெர் அவர்கள் இந்தப் 

பைத்மத விடுவிக்க மவண்டும்.  நீங்கள் Prevention of 

Terrorism Act இன் கீழ் insurance தெய்திருந்தொல் அந்தப் 

பைத்மத வழங்கியொகமவண்டும். அந்தப்பைத்மதத் 

தடுப்பதற்கு உங்களுக்கு உொிமையில்மல.  அதற்கொக நொங்கள் 

நீதிைன்றத்துக்குச் தென்று வழக்குத்ததொடுத்து வொதொட 

முடியொது. அப்படி வொதொடமவண்டி வந்தொல் வொதொடுமவொம்.  

ஆனொல் தபரும்பொலொன வியொபொொிகள்  இந்த அரெொங்கத்மத 

நம்பி insurance தெய்திருக்கிறொர்கள்.  அவ்வொறு நம்பி insurance 

தெய்த  பைத்மத நீங்கள் மைொெடி தெய்து உங்களுமடய 

தபொக்தகற்றில் நிரப்பிவிட்டு அவர்களுக்கொன இழப்பீட்மடக் 

தகொடுக்கொைல் ஏைொற்றுவது, நல்ல கொொியைொகத் 

மதொன்றவில்மல.    

iRoad என்பது வீதி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபயின் கீமழொ 

அல்லது விமெட அதிகொரெமபயின் கீமழொ வருகிறததன்று 

எனக்குத் ததொியவில்மல.  iRoad  project இன் கீழ் Vanni Road - 

வன்னிப்பிரமதெ வீதிகள் முக்கியைொக முல்மலத்தீவு ைொவட்ட 

வீதிகள் அமடயொளங் கொைப்பட்டிருந்தன. ஆனொல், 

இப்தபொழுது அது 2019ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர்தொன் 

ஆரம்பிக்கப்படும் என்கிறொர்கள். ஆரம்பத்தில் 2017ஆம் 

ஆண்டில்தொன் அது ஆரம்பிக்கப்படும் என்று தெொன்னொர்கள். 

அதற்தகன அமடயொளங் கொைப்பட்ட வீதிகள் இங்மக 

இருக்கின்றன. ைக்கள் அல்லலுற்ற வண்ைம் இருக்கிறொர்கள். 

அதமன ஆரம்பிப்பதற்கு பல வருடங்கள் தொைதப் 

படுத்துகின்றீர்கள்.  பொரொளுைன்றத்திமல ஒரு திட்டத்மதச் 

ெைர்ப்பித்தொல் அதமனச் தெயற்படுத்தக்கூடிய  திட்டங்கள் 

அமடயொளங் கொைப்பட மவண்டும்.  எனமவ, அந்த 

வமகயிமல இந்த  iRoad  project ஐ உடனடியொக நமடமுமறப் 

படுத்த முன்வரமவண்டுதைன நொன் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

மைலும், இந்தப் மபரொமற ைறித்துக் குளம் அமைத்தல் 

ததொடர்பொக ஒரு  project 2015ஆம் ஆண்டில் அனுப்பப் 

பட்டிருக்கின்றது.  தபருந்ததொமகயொன ைக்கள் பிரமயொெனம் 

தபறக்கூடிய விதத்தில் இது அமைந்திருக்கின்றது.  இதன் 

மூலம் 6,112 ஏக்கருக்கு நீர்ப்பொய்ச்ெல் தெய்யக்கூடிய 

ெந்தர்ப்பம் அப்பிரமதெ ைக்களுக்குக் கிமடக்கும்.  அதற்கொக 

2015ஆம்ஆண்டில் தயொொிக்கப்பட்ட estimate இல் 13,000 

ைில்லியன் ரூபொய் மதமவப்படுவதொகக் குறிப்பிடப் 

பட்டிருக்கிறது.  உங்களொல் உடனடியொக இதமனச் 

தெயற்படுத்த முடியொவிட்டொலும், இதமனயும் கவனத் 

திதலடுத்து இந்த வரவு தெலவுத்திட்டத்தில் 

உள்வொங்கிக்தகொள்ள மவண்டுதைன நொன் தயவொகக் 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.   

முல்மலத்தீமவப் தபொறுத்தவமரயில் ைீன்வளம் ைிக 

முக்கியைொன விடயம். ைீன்பிடித்துமற அமைச்ெிலுள்ள 

அதிகொொிகள் அங்குள்ள  ைீனவர்களுக்கு ைிகவும்  அநீதிமயச் 

தெய்து வருகின்றொர்கள். அதொவது, தமட தெய்யப்பட்ட 

வமலகள்  பொவிப்பமதத்   தடுக்கொைல் அனுைதிக்கின்றொர்கள்.   

நொயொறு  பிரமதெத்தில் migrant fishermen என்ற ொீதியில் 

ததன்பகுதியில் கொலநிமல ைொற்றைமடயும்தபொழுது வட 

பகுதியில் ைீன் பிடிக்கலொம். அமதமபொன்று வடபகுதியில் 

கொலநிமல ைொற்றைமடயும்தபொழுது ததன்பகுதியில் ைீன் 

பிடிக்கலொம்.  ஆண்டொண்டு கொலைொக ததன்பகுதியிலுள்ள 36 
ெிங்கள ைீனவ குடும்பங்கள் வடபகுதியில் ைீன்பிடித்து வந்தன 

என்பது எங்கள் அமனவருக்கும் ததொிந்த விடயம்.  DCC யிலும் 

அதற்கு அனுைதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. நொங்கள் அதமன 

ைறுக்கவில்மல. பின்னர், அந்த 36 குடும்பங்களும் 72  

குடும்பங்களொகப் தபொிதொகிவிட்டன என அவர்கள் 

கொட்டியதனொல் நொங்கள் 72 குடும்பங்களுக்கும் அனுைதி 

வழங்கியிருந்மதொம். இப்தபொழுது அவர்கள் 400-500 

குடும்பங்கள் எனப் தபருகியதனொல் எைது கட்டுப்பொட்மடயும் 

ைீறி ஒரு பிரமதெத்மதமய ஆக்கிரைித்துக்தகொண்டு தவடி 

மவத்து ைீன்பிடித்தல்,  ஒளியூட்டி அட்மட பிடித்தல் மபொன்ற 

ெட்ட விமரொத தெயற்பொடுகளில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள்.  எனமவ, நொட்டின் ெட்டம் மநொியதொக இருக்க 

மவண்டும்.  இன்று ெட்டங்கள் யொவும் அரெியலுக்குள் 

ெிக்குண்டுமபொய் இருக்கின்றன.  இங்குள்ள அமைச்ெர்கள் 

அரெியல் ொீதியொக எடுக்கின்ற முடிவுகளுக்கு ெட்டங்கள் 

வமளந்து தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்றன. இதனொல் 

அங்குள்ள ைீனவர்கள் ைிகவும் மைொெைொகப் பொதிக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.   

அதுைட்டுைன்றி, இந்திய ைீனவர்கள் எைது கமரமயொரங் 

களுக்கு வந்து அள்ளுவமல மூலம் ைீன்பிடித்ததொழிமலச் 

தெய்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அவர்கமளத் தடுக்க 

மவண்டியது கடற்பமடயினமர.  ஆனொல், கடற்பமடயினமரொ,  

“ஒருவர் இரண்டு மபொோ் வந்தொல் தமடதெய்யலொம்; 500 

வள்ளங்கள் வந்தொல் தடுக்க முடியுைொ?” எனக் மகட்கின் 

779 780 
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றொர்கள்.   இந்திய ைீனவர்கள் இங்கு  வந்து  2  கிழமைகள் 

தங்கிநின்று ஒட்டுதைொத்த இறொல்கமளயும் அள்ளிச்தென்று 

விடுகிறொர்கள்.   எனமவ, எைது கடற்பமடயினருக்கு அங்மக 

என்ன ததொழில்? என்று மகட்க விரும்புகின்மறன். இன 

யுத்தத்தில் ஈடுபட்டொல் தைிழர்கமளப் பிடித்து அமடப்பது 

ைட்டுந்தொன் உங்களுமடய தனியொன ததொழிலொ? எைது 

கடற்பிரமதெத்மதப் பொதுகொக்க மவண்டியது உங்களது 

ததொழில் இல்மலயொ? இதுதொன் எங்களுமடய மகள்வி! 

இப்தபொழுது நொங்கள் உங்களிடம்தொன் தங்கிநிற்கின்மறொம். 

விடுதமலப் புலிகளின் கொலத்தில் கள்ளத்தனைொக ைீன்பிடி 

இடம்தபறவில்மல. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up now. 

 

ගරු (වවදය  එසන. සිවනමෝහන් මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெி. ெிவமைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

Okay, I will wind up now. 

இந்த ைீன்பிடி அடொவடித்தனங்கள் விடுதமலப் புலிகளின் 

கொலத்தில் நடந்ததில்மல. இன்றுதொன் இவ்வொறு நமடதபறு 

கின்றது. இமதத் தடுத்து நிறுத்தமவண்டியது இந்த அரெின் 

தபொறுப்பு எனக் கூறி, முடிக்கின்மறன். நன்றி. வைக்கம்.  

 
[අ.භා. 2.24] 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நவின் திஸொநொயக்க - தபருந்மதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமைச்ெர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අෙ දින මාගල ඇමතිතුමාශේ, 

මාගල අය ව්ය කථාව ග්න වචන ්ිවල්පයක් කථා කිරීමට 

අවකා ය ල්බීම ග්න ඉතාමත් ්ධයශතෝෂ ශවනවා. විශ ේෂශයධයම 

ශමම අය ව්ය තුළිධය අශප් රශට්; අශප් මාතිභූවරශේ මීට වඩා 

ශහොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් ඇති කරධයනට අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. හ්ම මුෙල් ඇමතිවරයකුම බලාශපොශරොත්තු වධයශධය 

ඒකයි.  

විශ ේෂශයධයම මාගල ඇමතිතුමාශේ අවුරුදු 23ක ශේ පාලන 

ජීවිත කාලය පිළිබඳව හක කාරණයක් ප්හ්දිලිව අපට ්ඳහධය 

කරධයන පුළුවධය. ඒක තමයි  කිසම මූලය ශචෝෙනාවකට, 

මගිවයකට, මුෙල් වාචාවකට   හතුමාශේ නම ්ඳහධය ශනොවීම. 

ඒක වි ාල ශෙයක්. මම හිතන විධියට මුෙල් අමාතය ුරරය ෙරන 

පුේගලයාට පවිත්ර අත් ශෙකක් -clean hands- ති සය යුතුයි. හම 

නි්ා ඒක අශප් ආණ්ඩුවට වි ාල  ක්තියක්. හතුමාට ඇඟිල්ලක් 

දික්කරලා  දඔබතුමා ශහොශරක්ද කියලා  ශචෝෙනා කරධයන 

කාටවත් බ්හ්. හශහම ෙර් නයක්, චිධයතනයක්, ශේ පාලන 

චරිතයක් ඇති පුේගලශයක් අය ව්යක් ඉදිරිපත් කිරීම අශප් 

ආණ්ඩුවට වි ාල  ක්තියක්.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ වාශේම ප්හ්දිලිව කිව යුතු 

කාරණයක් තිශබනවා.  1994 සට - අපි ඒ කාලශේ විපක්ෂශේ 

හිටිශේ.- හතුමා අතගහලා තිශබන සයලුම අමාතයාා  හතුමාශේ 

ෙක්ෂතාව තුප, නිර්මාණශීලීභාවය තුපයබන කිස ශවන්කට ලක් 

කර තිශබන පුේගලශයක් බව.   හතුමා ශබන අය ව්ය හරහා යබන කිස 

ශේ පාලන ේක්මක් හා ෙර් නයක් ඉදිරිපත් කපා.  ඒ ග්න මම 

ඉතාමත් ්තුටු ශවනවා. ශපෞේගලිකව ඒක මට වි ාල ්තුටක්.  

1977දී  ශේ.ආර්. ජයවර්සන ම්තිතුමා ආර්ථිකය විවිත කපා. 

විශ ේෂශයධයම හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ ්ාමාජිකයකු වන මශේ 

පියාත් ඒ කාලශේ හම ආණ්ඩුශඅ රබල ඇමතිවරශයක්. ඇයි,  

හශහම කරධයශධය කියලා ඒ කාලශේ ශනොශයකුත් ශචෝෙනා 

තිබුණා; ර ින තිබුණා,  මට මතකයි.  නමුත් ශවනත් විකල්පයක් 

තිබුශණ් න්හ්. ඒ තීරණශේ නිව්රදි බව, හහි ්තයතාව අෙ ශබන 

ආර්ථිකය හරහා  ශහොඳට වි  ිශල්ෂණය කරධයන පුළුවධය.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, වාසුශේව නානායක්කාර 

ම්තිතුමාශේ කථාව අහන ශකොට ඇත්ත ව ශයධයම මම පුදුම 

වුණා.  අවුරුදු තිහක පරණ කථාවක් හතුමා තවමත් කථා 

කරනවා. අපට කියුබාශඅ ආර්ථිකයවත්, උතුරු ශකොරියාශඅ 

ආර්ථිකයවත්  - අධයත වාමාාශික අෙහ්ි තිශබනවා. ඒ 

බලාශපොශරොත්තු ශහොඳ ශවධයන පුළුවධය. නමුත් අපි පිළිගත යුතු 

කරුණක් තිශබනවා.  රතු චීනය වුණත් අෙ  විවිත ආර්ථිකයට - 

open market  - ිවහිල්ලා තිශබනවා. අපි ඒක කශපේ 1977දි. 

ඉධයදියාව කශපේ 1991දි. විශ ේෂශයධයම ආණ්ඩුව නිරධයතරශයධයම 

ආර්ථිකයත් ්මඟ ග්බ්ශවලා, හකතුශවලා මීට වඩා  ක්තිමත් 

ශවධයන ඕනෑ කියලා තර්කයකුත් ඉදිරිපත් කපා.  

ශේ පාලනඥපයධය පමණක් ශනොශවයි, ආර්ථික විශ ේෂඥපශයෝත් 

ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. හම නි්ා බ්රසීලශේ ලූලා ජනාධිපතිතුමා, 

රුසයාශඅ පුටිධය ජනාධිපතිතුමා ව්නි නායකයධය ශබනක අත්හො 

බලා තිශබනවා.  Governments get involved in businesses.  

නමුත් ශබන රටවල් ්බනපත්වලිධය ඉතාම ශපොශහෝත්.  අපට හශහම 

කරධයන බ්හ්. අපට හශහම කරධයන ්බනපත් න්හ්. 

ශේ පාලනඥපයධය හ්ටියට අපට ඉදිරිපත් කර තිශබන ආර්ථික 

ෙත්ත අනුව ෙප ශේශීය නිෂිපාෙනශයධය ශපෞේගලික අා ය 

ශකොා චර පරිතයාග කර තිශබනවාෙ කියලා මම බ්ලුවා. ශමහි 

්ඳහධය ආකාරයට, අපශේ ෙප ශේශීය නිෂිපාෙනය ට්රිලියන 11.8යි. 

ශබන ට්රිලියන 11.8ධය ට්රිලියන 8ක්  private consumption 

expenditure. ශපෞේගලික පරිශභෝජන වියෙබන. ්බනපූර්ණශයධයම 

ශපෞේගලික අා ය සයයට 67ක් ශබන රශට් ආර්ථිකයට  ක්තියක් 

ලබා ශෙනවා. හතශකොට රජය ශබන ආර්ථිකයට ශකොා චර 

 ක්තියක් ලබා ශෙනවාෙ? මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන 

ට්රිලියන 11ධය ට්රිලියන හකක් ශකළිධයම ආණ්ඩුශඅ වියෙබන. හම 

රති තය සයයට 9යි. ඒ අනුව 1977ධය ආපු ශබන පරිවර්තනය 

්මහර  වශබන ශේ පාලනඥපශයෝ ශත්රුබන අරශගන තිශබනවාය 

කියලා මම හිතධයශධය න්හ්. ශබන ආර්ථිකය ්බනපූර්ණශයධයම 

යධයශධය ශපෞේගලික අා ය මතයි. ඒ නි්ා තමයි ශබන ආර්ථිකය 

 ක්තිමත්ව සයයට 4ක් ශහෝ, 5ක් ශහෝ, 6ක් වර්සනය වධයශධය. 

මට මතකයි 1988, 1989, 1990 කාලය තුප ජනතා විමුක්ති 

ශපරමු ශණ් භීෂණය තිශබන ශකොට ජනාධිපතිවරණය ආවා. හම 

ජනාධිපතිවරණය හනශකොට අශප් රශට් ආර්ථික වර්සනය 

තිබුශණ් සයයට 2යි, සයයට 3යි. ඒත් ආර්ථික වර්සනයක් තිබුණා. 

ඒ ආර්ථික bounce හක නි්ා ශරේමෝ මහත්මයාට ඒ 

ජනාධිපතිවරණශයධය දිනධයන පුළුවධය වුණා.  ්්බවිධයම ශබන 

ශවන් 1977දී  ඇති වුණු ශවන්යි. ශබන ශවන් නි්ා තමයි අෙ 

රශට් ආර්ථිකශේ ශකොඳු නාරටිය රඳා පවතිධයශධය කියන හක ග්න 

මම ශබන අව්ිථාශඅ ප්හ්දිලිවම තර්ක කරනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශමම ආර්ථිකශේ තිශබන යබන 

කිස බධයසන ලිහිල් කරධයන- deregulation - ඕනෑ කියන හක අපි 

පිළිගධයන අව යයි.  1977 කපාට ප්ිශ්ේ ඇත්ත ව ශයධයම 

deregulation හකක් ශවලා න්හ්. අශප් ආර්ථිකය ලිහිල් කරලා 

න්හ්. 1977 බලයට ආවා. 1981, 1982 යුේසය පටධය ගත්තා. ඊට 

ප්ිශ්ේ ශරේමෝ මහත්මයා ඇවිල්ලා යබනකිස ශවන්ිකබන කරලා 

න්වතත් ආර්ථිකය නිෙහ් ිකරධයන හ්දුවා. හතුමාට ඒක කරධයන 
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බ්රි වුණා. නමුත්, ශපෞේගලිකව මට ශපශනන විධියට 1994 ඉඳලා 

2014 වන ශතක්ම අප අශපොශහෝත් වුණා, අශප් ආර්ථිකය නියම 

ව ශයධයම ලිහිල් කරධයන. නමුත්, මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමාශේ 

අය ව්ශයධය ශබන ේක්ම, ශබන දි ාව හතුමා හරියට ්ිථානගත කරලා 

තිශබන හක මා ප්හ්දිලිව කිව යුතුයි. ඒ වාශේම ශමම 

තර්කානුකූල ආර්ථික හරය යබන කිස විනිවිෙභාවයකිධය කරධයන 

අව යයි.  

හතුමා ත්ප්ල් හා විදුලි ්ාශේ  ඇමතිවරයා හ්ටියට කටයුතු 

කප කාලශේ වි ාල කාර්ය භාරයක් කප බව මම විශ ේෂශයධයම 

රකා  කරධයන ක්ම්තියි. හො අපට තිබුණු Sri Lanka Telecom 

හශක් තත්ත්වය මට මතකයි. ඒ කාලශේ යබන කිස ශකශනකුට 

telephone ්බනබධයසතාවක් ලබා ගධයන ්ති ශෙකක්, තුනක් ිවයා. 

ඒ කාලශේ ූපෂණය තිබුණා, නා්ිතිය තිබුණා. නමුත්, හතුමා 1994 

දී ත්ප්ල් හා විදුලි ්ාශේ  ඇමතිවරයා හ්ටියට ශබන ආයතනශේ 

ශකොට්ක් නිෙහ්ි කපා. ඒ අනුව ශබන ආයතනශේ ශකොට්ක් 

ශපෞේගලික අා යට ලබා දුධයනා. හත්න කිසම මගිවයක් වුශණ් 

න්හ්; ූපෂණයක් වුශණ් න්හ්. අෙ බලධයන, Sri Lanka Telecom 

හශක් තත්ත්වය. අෙ Sri Lanka Telecom හක ශහොඳට පාලනය 

වන ආයතනයක්. මක්නි්ාෙ, ශපෞේගලික අා ය ඒකට ්බනබධයස 

වුණු නි්ා; හහි යබන කිස ශකොට්ක් ශපෞේගලික අා යට ිවය නි්ා. 

ඒ ආයතනයට ඒ ෙක්ෂකම ශපෞේගලීකරණය හරහා ල්බුණා. 

ඒකයි ශවන්. අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා, ශබන ශවන් දිගටම 

කරධයන.  

මා තවත් කරුණක් කියධයන අව යයි. හතුමා කිඅවා, 

දුප්පත්කම න්ති කරධයන ෙක්ෂයධයට  සලී පිත්තක් ශෙධයන අව යයි 

කියලා. ඒක රතු චීනශයධය ආශඅ. ඒක මා ඕ ශ්ේතුාශේ කියමනක්. 

නමුත්, මා ශබන අව්ිථාශඅ තවත් ශෙයක් රකා  කරධයන ක්ම්තියි. 

මා ඕ ශ්ේතුා කිඅවා, දමල් ොහක් පිශප්වාද - “Let a thousand 

flowers bloom,”  කියලා. ඒ කියධයශධය ශමොකක්ෙ? ඒ කියධයශධය 

්මාජශේ ඉධයන ෙක්ෂයධයට, විශ ේෂශයධයම ශපෞේගලික අා යට 

අව ය පහසුකබන ලබා දීලා, ඒ ශගොල්ලධයට අව ය වාතාවරණය 

්ාො ශෙධයන කියලායි. ඒ අනුව ඒශකධය කියධයශධය ඒ ශගොල්ලධයට 

හ්ශෙධයන කියන ශත්මාව ශනොශවයිෙ? ඒක හශහම තමයි. ශබන රට 

හෙධයන අපත් කප යුත්ශත් ඒකම තමයි.  

ශබන අව්ිථාශඅ මා තවත් කරුණක් කියධයන ක්ම්තියි. 

නිෂිපාෙනයට අව ය ්ාසක - factors of production - හතරක් 

තිශබනවා. හකක් තමයි, ඉඩම; ශෙව්නි හක තමයි, කබනකරු - 

labour -, තුධයව්නි හක, මුෙල් ්හ හතරව්නි හක, 

වයව්ායකත්වය - entrepreneurship. වයව්ායකයිධය ශබන රටට 

අව යයි. අපට ඉතාමත් ශහොඳ භූවරයක් තිශබනවා. අපට ශහොඳ 

කබනකරු නීති තිශබනවා. අපට කබනකරුවධය ඉධයනවා. නමුත්, අපට 

මුෙල් න්හ්; there is no capital; ශබන රශට් capital formation 

හකක් ශවලා න්හ්. යබන කිස ශකශනකුට වයාපාරයක් පටධය 

ගධයන අව ය නබන, අඩු ශපොලියකට මුෙලක් ශෙධයශධය කවුෙ? අෙ 

අශප් බ්ාකු හශහම ණය මුෙල් ලබා ශෙධයශධය න්හ්. ශබන රශට් 

හව්නි ්ා්ිකිතියක් - culture හකක් - න්හ්. හය යබන කිස දුරකට 

හ්දිලා තිශබනවා, ඔඅ. නමුත්,  ක්තිමත්ව ඒක හ්දිලා න්හ්. 

අශප් රශට් business schools හ්දිලා න්හ්. ශබනක තමයි ඇත්ත 

කථාව. අපි, අපශේ ්ාකල්ප, අපශේ රතිපත්ති ශබන අය ව්ශයධය 

ඉදිරියට ශගන යධයන බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ගරු මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමාශේ තවත් ශහොඳ අෙහ්ක් මා 

ශබන අව්ිථාශඅ රකා  කරධයන අව යයි. හනබන, ්ාමානය 

පධයතිශේ වයව්ායකයිධයට අව ය රාේසනය ලබා ශෙන හක. ශබන 

මුෙල් අඩු ශපොලියට ලබා ශෙන බව හතුමා ප්හ්දිලිව රකා  කරලා 

තිශබනවා. ඒ ්ඳහා අශප් ආණ්ඩුව වි ාල මුෙලක් වන රුපියල් 

 සලියන 10ක් - රුපියල් වරලියන 10,000ක් ශහවත් ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් වරලියන 100ක් - ශබන අය ව්ශයධය ලබා ශෙනවා. ශපොිව 

ගණනක් ශනොශවයි.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ගරු මුෙල් අමාතයතුමාශේ අය 

ව්ය කතාශඅ අධයතිම ශකොටශ්ේ හතුමා ්ඳහධය කර තිබුණා, ශමම 

ශයෝජනා ටික ක්රියාත්මක කරධයන ශවනම unit හකක් හෙනවා 

කියා. හය කප හ්කි ශඅවා කියා මම රාර්ථනා කරනවා. හම 

ශයෝජනාව ක්රියාත්මක කිරීමට හතුමා විශ ේෂශයධය වග බලා ගනීවි 

කියා මම හිතනවා. ශමව්නි වි ාල ණය බරක් තියාශගන වුණත් 

අශප් ආණ්ඩුව අශප් රශට් සුභ්ාසන ව්ඩ කටයුතු අඩු කර න්හ්; 

කප්පාදු කර න්හ්. මා ඉතාම ්තුටිධය කියනවා, අවුරුදු 13ක 

අසයාපනයට අපි රතිපත්තිමය ව ශයධය වි ාල  ක්තියක් ලබා දී 

තිශබන බව. අශපෝ (්ාමානය ශපප) අ්මත් වූ ෙරුවධයටත් 

අඛ්ණ්ඩව අශපෝ (උ්්ි ශපප) හොරධයන යධයන තිශබන තහාචි 

ඉවත් කරධයන, ේනට තිශබන වාතාවරණය ශවන්ි කරධයන අපි 

වි ාල ක්ප කිරීමක් කරනවා. ඒ ්ඳහා රුපියල් වරලියන 3,500ක 

මුෙලක් අපි ශබන අය ව්ශයධය ශවධය කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, නව 

තාක්ෂණික පීඨ ශවනුශවධය රුපියල් වරලියන 5,000ක මුෙලක් -

රුපියල්  සලියන 5ක මුෙලක්- අපි ශවධය කර තිශබනවා. කිසම 

කප්පාදුවක් ශනොකර අපි ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රයට රුපියල්  සලියන 

200ක් ශවධය කර තිශබනවා.   

විශ ේෂශයධයම නාගරික ්ාවර්සනයටත් මුෙල් ශවධය කර 

තිශබනවා. අශප් රශට් තිශබන නගර ටික ශපෞේගලික අා යත් 

්මඟ හකතුව ඉතාම අලාකාර විධියට, චමත්කාර විධියට ්ක්ි 

කිරීමට, ඒවා ආසයාශඅ ශහොඳ නගර බවට පරිවර්තනය කිරීමට 

අපි රුපියල්  සලියන 24ක් ශවධය කර තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

ශකොපඹ නගරශයධය පිටත අශනකුත් නගර දියුණු කිරීමටත් 

රුපියල්  සලියන 12ක මුෙලක් ශවධය කර තිශබනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අශප් උඩ රට පපාත්වලට 

අතයව ය වී තිශබන ශකොපඹ-නුවර අධිශඅගී මාර්ගය ශවනුශවධය 

අපි රුපියල්  සලියන 10ක මුෙලක් ශවධය කර තිශබනවා. මා 

හිතධයශධය ශබනවා අඩු තක්ශ්ේරු ශනොකප යුතුය කියායි. අප ශමම 

්ාවර්සන ව්ඩ කටයුතු කරධයශධය අප වි ාල ණයක් ශගවධයන 

තිශබන අව්ිථාවකයි. මා හිතධයශධය ශමය ශේ පාලන ර ිනයක් 

කියායි. ඒ ගත් ණය රමාණය අපි ශගවධයන අව යයි. හය අශප් 

අනාගත පරබනපරාවලට භාර ශෙධයන අපට බ්හ්. අප යබනකිස 

ණයක් ගත්තා නබන අපි හය ශගවධයන ඕනෑ. ්මහර රටවල් -ෙකුණු 

ඇශමරිකාශඅ රටවල්- ණය ශනොශගවා සීමම නි්ා ජාතයධයතර 

මට්ටවරධය blacklist ශවනවා. අශප් රට ්බනබධයසශයධය හව්නි කළු 

ප්ල්ලබන න්ති බව අපට කියධයන පුළුවධය. අපි -ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි 

පක්ෂ ආණ්ඩු ශඅවා, හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු ශඅවා- හ්ම 

අව්ිථාවකම අශප් ණය ටික නිස ශවලාවට ශගඅවා. හශ්ේ ණය 

නිස ශවලාවට ශගවපු රටක් හ්ටියට අපට කීර්ති නාමයක් 

තිශබනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාිව 2ක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, රජයක් ව ශයධය අප හම ණය 

රමාණය ශගවිය යුතුයි. හම ශගවීම ප්හ්ර හරිධයන බ්හ්. නමුත් 

783 784 

[ගරු  නවිධය දි්ානායක මහතා] 
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අපට හම ණය බර තිබුශණ් න්ති නබන ශකොතරබන වි ාල ව්ඩ 

ශකොට්ක් කරධයන අපට හ්කියාව තිබුණාෙ? හම නි්ා 

ශේ පාලනඥපයධය ව ශයධය අපි අශප් හෙවත්වලට තට්ටු කරලා 

අහධයන අව යයි, අප ගත් තීරණ ග්න.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මා රාජය ශ්ේවය ග්නත් 

කියධයන ඕනෑ. මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමාශේ ආණ්ඩුව කාලශේ 

රාජය කපමනාකරණ රති්ා්ිකරණ ග්න මා ශපෝ ඩක් ඉශගන 

ගත්තා, හම විෂයය භාරව කටයුතු කප අමාතයතුමකු හ්ටියට. 

අපට වි ාල රාජය ශ්ේවයක් තිශබනවා. නමුත් ඒ රාජය 

ශ්ේවකයධයශගධය අපට අව ය නිස දලොයකත්වය, return හක, 

ශ්ේවය ල්ශබනවාෙ? අප හය ඇසය යුතුයි. අපි ශබන අය ව්ශයධය 

රුපියල්  සලියන 775ක් පිව නිවවලට ්හ pensionsවලට 

ශගවනවා. ශ්ෞඛ්ය ශ්ේවයට ශවධය කර තිශබධයශධය රුපියල් 

 සලියන 200යි. රාජය ශ්ේවකයධයට පිව නිව ්හ විශ්රාවරකයධයට 

pensions ශගවධයශධය ශබන රශට් ්ාමානය ජනතාවශගධය අය කරන 

බදුවලිධය; වක්ර ශහෝ වක්ර ශනොවන බදුවලිධය. ෙකුණු ආසයාශඅ 

ව්ිවශයධයම pensions ශගවන රටක් හ්ටියට අශප් රට පරිවර්තනය 

ශවලා ඉවරයි. හශහම නබන අපට පුළුවධයෙ, ශබන ශවන්ිකබන 

ශනොකර, reformsවලට යධයශධය න්තිව ශබන විධියටම ඉදිරියට 

යධයන? ශේ පාලනඥපයධය ව ශයධය අප ඒ ර ිනය අශප් 

හෙවත්වලට තට්ටු කරලා අහධයන අව යයි. අප අනිවාර්යශයධය 

අව ය ශවන්ිකබන කප යුතුයි. අප අලුතිධය සතිය යුතුයි.  

විශ ේෂශයධයම අපශේ මූලය තත්ත්වය ශහොඳ න්හ්. අශප් රට 

මහා ණය බරකිධය ශපශපන, ණය ශගොඩක් ශගන තිශබන රටක්. 

හක් අතකිධය ණය අරශගන අශනක් අතිධය ඒ ණය ටික ශගවනවා. 

We borrow from Peter to pay Paul. හා චරයි අප කරධයශධය. 

ණය කපමනාකරණය ්ඳහා අපට teamwork හකක් අව යයි; 

කණ්ඩායබන හ්ඟීමක් අව යයි.         

මා ්තුටුයි කියධයන, අෙ මුෙල් අමාතයාා ය කණ්ඩායමක් 

හ්ටියට ව්ඩ කරන බව. හො හශහම ශනොශවයි. හො, පී.බී. 

ජයසුධයෙර මහතා මුෙල් වාර්තාව, Budget Speech ලියලා ශෙනවා. 

ඒක මහිධයෙ රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇවිල්ලා කියවනවා. නමුත්, 

දඇත්තටම මුෙල් ඇමති පී.බී. ජයසුධයෙරද කියලා මම හ්ම 

ශවලාශඅම කිඅවා. අෙ හශහම ශනොශවයි. අෙ  ක්තිමත් මුෙල් 

ඇමතිවරශයක් අපට ඉධයනවා. අපට බුේධිමත් මුෙල් ඇමතිවරශයක් 

ඉධයනවා. රට ශගන ආ යුත්ශත් ශබන ත්නටයි, ්ිථානගත කරධයශධය 

ශමශහමයි කියලා ේක්මක් තිශබන මුෙල් අමාතයවරශයක් 

ඉධයනවා.  මුෙල් අමාතයාා ශේ ශහොඳ කණ්ඩායමක් ඉධයනවා. 

පී.බී. ජයසුධයෙර මහතා වාශේ තමාට ක්ම්ති උෙවිය විතරක් build 

up කරන ශකශනක් ශනොශවයි. මම හිතධයශධය, අනාගතශේ තව 

අවුරුදු ශෙක තුනකිධය ශමව්නිම පෙනමක් තිශබන, හරයක් 

තිශබන, ෙක්ෂකබන තිශබන ෙර් නයක් ඇති කණ්ඩායමක් අපි 

develop කරනවා. අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා ශබන රශට් මීට 

වඩා ශහොඳ ආර්ථිකයක් ශගොඩනඟධයන;  ශබන රශට් ශපොදු ජනතාවට 

මීටත් වඩා ්හනොයී තත්ත්වයක් ලබා ශෙධයන. හය කරධයන 

පුළුවධය වධයශධය ්්බ්විධයම ශහොඳ මුෙල් පාලනයක් තිබුශණොත් 

පමණයි. වියෙබන කරධයන, අශනක් ප්ත්ශතධය මුෙල් හධයන 

අව යයි. බදු ගහධයශධය න්තිව ශකොශහොමෙ ශමය කරධයශධය. අපි 

වක්ර බදු අඩු කරලා ශකළිධයම Income Tax, පුේගලික taxවලට 

යධයන අව යයි. ඒක අපි ශහවරහිට කරලා තිශබනවා. අපි හකක් 

කියධයන අව යයි. ශබන රජශේ ්ාර්ථකභාවය තමයි, අපි ලබා 

ගධයනා මුෙල් රමාණය සයයට 11 ඉඳලා සයයට 14 ෙක්වා ව්ිව 

කරලා තිශබනවා. අපශේ target හක වධයශධය, 2020 වන විට 

සයයට17 ෙක්වා ව්ිව කරධයනයි. හ්බ්යි, ඒක විය යුත්ශත් සයයට 

20ක්. අශනක් රටවල සයයට 20ක් තිශබනවා. හම නි්ා අපි ශබන 

ශවන්ිකබන කරධයන අව යයි. අපි රට ග්න හිතලා නිව්රදි තීරණ 

ගධයන අව යයි. නිකබන ශේ පාලනඥපශයෝ ශවලා ඉතාමත් ජනප්රිය 

තීරණ හ්ශමෝටම ගධයන පුළුවධය. නමුත්, අපි  ක්තිමත් කප 

යුත්ශත් රශට් ආර්ථිකයයි. ආර්ථිකය  ක්තිමත් කරධයන නබන, නිස 

මූලය පාලනයක් තිශබධයන අව යයි. ඒශක් මූලික වයූහය අපි අෙ 

ශගොඩනඟලා තිශබනවා කියන හක ප්හ්දිලිව කියධයන අව යයි. 

හම නි්ා මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමාට මම ශබන අව්ිථාශඅ දී සුබ 

පතනවා. ශමවර අය ව්ය හරහා මීටත් වඩා ශහොඳ  ආර්ථික 

පෙනමක් අශප් රශට් ජනතාවට ල්ශබ්වා කියා රාර්ථනා කරවරධය 

මශේ වචන ්ිවල්පය අව්ධය කරනවා. ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ශබොශහොම ්ිතුතියි.  

මීපඟට, ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්සන මධයත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාිව 19ක කාලයක් තිශබනවා.  
 

 

[අ.භා. 2.41] 

 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන අව්ිථාශඅදී අෙහ්ි 

ෙක්වධයන ඉඩ ලබා දුධයනාට ඔබතුමාට ශබොශහොම ්ිතුතියි.  2018 

අය ව්ය ඉදිරිපත් කරන ශමොශහොශත් කථා කරධයන ල්බීම ග්න 

්තුටු වනවා. 2015 ජනවාරි 09 ශවනිො යහ පාලන ආණ්ඩුව ශබන 

රට භාරශගන අය ව්ය ඉදිරිපත් කරධයන ඉ්ිශ්ල්ලාත්, ශබන 

ආණ්ඩුව බලයට පත් ශවධයන ඉ්ශි්ල්ලත් කිඅවා, දදින 100කිධය 

අලුත් රටක් හෙලා ශෙනවා.ද කියලා. පරණ රශට් හිටපු වරනි්ිසු 

කල්පනා කපා, පරණ රශට් ඉධයනවාට වඩා ශහොඳ න්ේෙ අලුත් 

රශට් ඉධයන හක කියලා. පරණ රශට් යධයන තිශබධයශධය පරණ 

පාශර්. පරණ රශට් කධයන තිශබධයශධය පරණ කෑම. පරණ රශට් 

යධයන තිශබධයශධය පරණ කාර්වල. ඒ නි්ා අලුත් රශට් අලුත් 

කාර්, අලුත් කෑම, අලුත් විධියට බීම සයල්ලම හබනබශවන නි්ා 

වරනි්ිසු ශවන් ඇති කර ගත්තා. ශවන් ඇති කර ගත්තාට පසුව 

දදින 100කිධය අලුත් රටක් හෙනවා.ද කිඅවා. දින 100ධය අලුත් රට 

හ්ශෙනකබන බලා ශගන හිටියා. හ්බ්යි, හ්දිා ච රටකුත් න්හ්. 

ඒකට ගශබන භාෂාශවධය කියනවා, දගහපු පෙයකුත් න්හ්. ශබශර් 

පළුවකුත් න්හ්ද කියලා. ේධය, දින 100ත් ඉවරයි. දින 100 

අතරතුශර්ම ද2015 අය ව්යද ශගනාවා- 2015 අය ව්ය ශපොත-.  

ආණ්ඩුව නිශයෝජනය කරවරධය මට කලිධය කථා කප නවීධය 

දි්ානායක අමාතයතුමාත් 2015, 2016, 2017 අය ව්ය ශපොත්  

ශමම ගරු ්භාවට හධයන ඉ්ිශ්ල්ලා කියවලා ආවාෙ කියලා 

ර ිනයකුත් තිශබනවා. කියවලා තිශබන බව පඳරු කථාශවධය 

ශපනුණා.  හතශකොට ශබොශහොම ශහොඳට ශබනවා කියවපු බව 

ෙධයනවා. ප්ටිකිරිය කියා ශෙධයන ගත්ශතොත් හශහම ශමත්න 

ශනොශවයි ඉධයන ශවධයශධය. 2015 ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ය, 2016 

ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ය, 2017 ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ය ව ශයධය 

අය ව්ය ශල්ඛ්න තුනක් ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ගරු 

මධයත්රීතුමනි, 2017ට ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ය ග්න 2016 

ශනොව්බනබර් ම් 11 ශවනි සකුරාො දලාකාදීපද පුවත් පශත් ශමශ්ේ 

්ඳහධය වනවා: 

 "ගෑ්-ිආහාර ද්රවය වරල පහපට, පා්ල් සසුධයට ලක්ෂ ශෙකක 

රක්ෂණයක්ද.  

ශබන, පසුිවය අවුරුේශේ.  

අපි ශබන කථා කරන 2017 අවුරුේෙ ්ඳහා පසුිවය අවුරුේශේ 

ඉදිරිපත් කප අය ව්ය ශයෝජනා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. 2017 වර්ෂශේ උ්්ි ශපප 

785 786 



පාර්ලිශබනධයතුව 

පධයතිවලට ඇතුපත් වන ෙරුවධයට ශනොවරශල් Tabs  ලබා ශෙන 

බව කිඅවා. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, තමුධයනාධයශ්ේශේ 

ආ්නශේත්, දි්ි්රික්කශේත් උ්්ි ශපප හොරන ෙරුවධය Tabs 

හබනබ වනතුරු බලාශගන ඉධයනවා ඇති. උ්්ි ශපප සසුධය 

175,000කට ්හ උ්්ි ශපප ගුරුවරුධය 28,000කට ශනොවරශල් 

Tab පරිගණක යධයත්ර ලබා ශෙන බවට 2017 අය ව්ශයධය 

ශපොශරොධයදු දුධයනා. තවත් ශපොශරොධයදුවක් දුධයනා, ්හන වරලට 

භාණ්ඩ විකුණන වරලත් ශවශපඳ ්්ල් 1,000ක් රට පුරා ඇති 

කරනවා කියලා. ේධය ්හන වරලට හබනබ ශවනවා. ශබොශහොම 

අඩුවට, ්හන වරලට හබනබ ශවනවා. ශපොල් බෑය රුපියල් 65යි. 

ශවශපඳ ්්ල්වල ශනොශවයි, ශපොශපේ, පාර අයිශධය තියාශගන 

අඩුවක් න්තුව විකුණනවා. 2017 ව්ශර් අය ව්ය ශයෝජනා ග්න 

තමයි මම ශබන තවම කියධයශධය. ඊපඟට තිශබනවා, කිරි 

ශගොවිශයකුට කිරි හරක් 10ක් බ්ිවධය ලබා ශෙනවා කියලා. 

ශකොශහේෙ ෙධයශධය න්හ්, ඒ කිරි හරක් ටික. කිරි ශගොවිශයකුට 10ක් 

බ්ිවධය ශෙධයන ශගනාපු ඒ කිරි හරක් ටික ඉධයශධය ශකොශහේෙ 

ෙධයශධය න්හ්. කිරි ශගොවිශයකුට කිරි හරක් 10ක් බ්ිවධය ශෙනවා 

කියලා තිශබනවා. හතශකොට කිරි ශගොවීධය ගණන 10ධය ව්ිව 

කපාම, ඒ කිරි හරක් ටික ශහොයා ගධයශධය ශකොශහධයෙ කියන 

හකයි තිශබන ර ිනය. මම ශබන කියධයශධය, 2017 අය ව්ය 

ශයෝජනා ග්න. පරිප්පු කිශලෝවක් රුපියල් 10කිධය, මුාඇට රුපියල් 

15කිධය අඩු කරනවා, පිරිශවධය  අසයාපනය ලබන භික්න්ධය 

වහධයශ්ේලා ්ඳහා රුපියල් 2,500ක ශිෂයාසාරයක් ලබා ශෙනවා 

කියලා තිශබනවා. ශබන රශට් වරනිසුධයට දීපු ඒ බලාශපොශරොත්තු ඉටු 

කරධයන පුළුවධයකමක් ල්බුණාෙ කියලා වර්තමාන මුෙල් 

ඇමතිවරයාශගධය අපි අහනවා. ඒ ලබා ශෙනවා කියපු ඒවා ල් සලා 

න්හ්.  

අලුත් මුෙල් ඇමතිවරයා ද2018 අය ව්යද ඉදිරිපත් කපා. මම 

අහශගන හිටියා, මීට ඉ්ි්ර ශවලා කථා කප ඇමතිවරයා කියපු 

විධියට ශබන ප්ත්ශත් ඉධයන ඔක්ශකෝම ූපෂිතයි, ඒ ප්ත්ත පිරිසදුයි. 

නවගුණ ව්ල අශත්; සල් ශරේෙ කශර්; බ්ඳුබනකරය අශත්. 

බ්ඳුබනකරය ශවනුශවධය කප් හක ගහලා, නශ්  හක්ක හරියාකාරව 

ව්ශ්  කරලා, අඩුවක් න්තුව ව්ශ්  කරලා, ඊපඟ මුෙල් 

ඇමතිවරයා ශගනාවා, දනීල හරිත අය ව්යද. ඒක හරි. ශබනකට 

දනීල හරිත අය ව්යක්ද කියන හක ්ාසාරණයි. ශමොකෙ, ශබනක 

නිල බලලා තමයි ගහලා තිශබධයශධය. දහරියටම නිල බලලා 

ගහනවා.ද කියනවා ශධය. නිලයකට ග්හුවාම ටිකක් ශවලා 

ිවහිල්ලා තමයි හක ප්ත්තක් පණ න්ති ශවධයශධය, කන 

ඇශහධයශධය න්ති ශවධයශධය. ඒ විධියට නීල හරිත අය ව්යක් තමයි 

ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය.  

ශමවර අය ව්ය රාජය ශ්ේවකයිධය බලාශපොශරොත්තුශවධය 

හිටියා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශපෞේගලික අා ශේ ශ්ේවකයිනුත් 

බලාශගන හිටියා. ශපෞේගලික අා ශේ ශ්ේවකයිධය, ශබන රශට් 

රජශේ ශ්ේවකයිධය, වෙනිකව කුලී ව්ඩක් කරලා ජීවත් වන 

මනු්ි්යිධය බලාශගන හිටියා. රාජය ශ්ේවකයාට, ශපෞේගලික 

අා ශේ ඉධයන ශ්ේවකයාට ල්ශබන ශ්ොා චශමධය -මුෙශලධය- 

තමයි ඔහුශේ ජීවිකාව ශගන යධයශධය; අඹු ෙරුවධය රකිධයශධය. 

හතශකොට ශමවර අය ව්ශයධය ඒ අයට ශමොනවාෙ ල්බී 

තිශබධයශධය? ල්බුණු කිස ශෙයක් න්හ්. විශ්රාවරකයිධයට ශමොනවාෙ 

ල්බී තිශබධයශධය? ශගොවීධයට ශමොනවාෙ ල්බී තිශබධයශධය? ශබන 

රටට බත ්පයන වී ශගොවියාට, ශබන රශට් රබර් ශගොවියාට, ශබන 

රශට් ශත් ශගොවියාට, ශබන රශට් ගබනවරරි්ි ශගොවියාට, ශබන රශට් බඩ 

ඉරිඟු ශගොවියාට, ශබන රශට් කිරි ශගොවියාට ශමොනවාෙ අය ව්ශයධය 

ල්බී තිශබධයශධය? ශබන රට  ක්තිමත් කරන, ශබන රටට ආොයබන 

උපෙවන අය ශවනුශවධය ශමවර අය ව්ශේ ශමොනවා ශහෝ 

තිශබනවාෙ? හක අතකට ශනොොපු හකත් ශහොඳයි. ශමොකෙ, 

ේබනමාම ශගොවියා බලාශපොශරොත්තුශවධය ඉධයනවා ශධය. 

2018.12.31 වන විට ශමොනවත් ල්බුශණ් න්ති වුණාම ශගොවියා 

ව් ශබොනවා. ඒ නි්ා ශනොොපු හකත් ශහොඳයි. හක අතකට ශමවර 

අය ව්ය ශගනාවාට වඩා ශහොඳයි 2015, 2016, 2017 අවුරුදු 

තුශධයම අය ව්ය ශයෝජනා හකට හකතු කරලා, දින සයශේ 

ව්ඩ්ටහශධය ශයෝජනාත් ඒකට හකතු කරලා, ඒ ඔක්ශකෝම හක 

ශපොතක් බවට පරිවර්තනය කරලා, 2018 ව්ර ශවනුශවධය 

ඉදිරිපත් කපා නබන. 

2015, 2016, 2017අවුරුදු තුශධය කරධයන බ්රි වුණු ටික අපි 

2018 අවුරුේශේ කරනවා කියලා ඉදිරිපත් කපා නබන, වඩා ශහොඳයි 

කියන හක තමයි කියධයශධය. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මම 

ඔබතුමාශේ අවසානයට ශබන කාරණය ශයොමු කරනවා. කිසම 

ශකශනකුට ්හනයක් ශනොල්බුණාට ශබන අය ව්ශේ හක ත්නක 

තිශයනවා, ශේශීය වයව්ායකයිධය ශගෝලීය නායකයිධය කරා 

ශගන යෑම කියලා. ශබොශහොම ශහොඳයි, ශබොශහොම ශහොඳ අෙහ්ක්, 

ශබොශහොම ශහොඳ ශයෝජනාවක්. අශප් රශට් ශේශීය වයාපාරිකයා 

ජාතයධයතරය ජය ගධයන ඕනෑ. ඉතා සුබවාදීව ඒක තමයි ශවධයන 

ඕනෑ. නමුත් මුලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශබන අය ව්ය 

ශකශරහි විශ ේෂ අවසානය ශයොමු කරනවා නබන බලධයන, 

හබනබධයශතොට වරාය විකුණා ගත්තා. ශබන රශට් මහ ජනතාවශේ 

ශලොකු විශරෝසයක් ම්ෙ  හබනබධයශතොට වරාය විකුණුවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, වරාය විකුණා ඉවර වුණාට ප්ිශ්ේ  

ඊපඟ ව්ඩ පිළිශවප බවට පත් වුශණ් ශමොකක්ෙ?   

අපි ජීවත් ශවන ශබන දිවයින  ආනයන  අපනයන  ව්ිවපුර 

කරධයශධය න්අ මාර්ගශයධය. න්අ ඒජධයතවරු - shipping 

agentsලා- 550 - 600ක් පමණ ලාකාශඅ ඉධයනවා.  ශබන න්අ 

ඒජධයතවරුධය ශ්රී ලාාකීය වයාපාරිකශයෝ. ඔවුධය ශපොිවශයධය 

පටධයශගන අෙ ශලෝකශේ ඕනෑම න්අ ්මාගමකට අව ය කරන 

ඒ පහසුකබන ටික ්ල්ධයන පුළුවධය තත්ත්වයක ඉධයනවා.  මඅ 

්මාගබනවලට සයයට 40ක අයිතිය ගධයන පුළුවධය. හ්බ්යි, සයයට 

60ක අයිතිය ශ්රී ලාාකීය වයාපාරික ්මාගමකට තිශයධයන ඕනෑ. 

නමුත්  මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන අය ව්ය තුළිධය ඒ 

සයයට 40ක් ජාතයධයතර ්මාගබනවලට ගධයන තිබුණු අයිතිය 

සයයට 100 ෙක්වා දික් කරලා  ජාතයධයතරයට අාග ්බනපූර්ණව 

ශබන වයාපාරය කර ගධයන පුළුවධය වන විධියට පවරා තිශබනවා. 

ේධය බලධයන, ශකොශපේ වහලා මම කියපු විධියට නිලයට ශධයෙ 

ගහලා තිශයධයශධය කියලා. හක ප්ත්තකිධය ශබන අය ව්ය  ශපොශත් 

කියනවා, ශේශීය වයව්ායකයධය ශගෝලීය නායකයධය කරා 

ශගනයධයන ඕනෑ කියලා. අනික් ප්ත්ශතධය ශබන රශට් නාවික 

ක්ශෂේත්රශේ සටින සයලුම ඒජධයසකරුවධය, වයපාරිකයධය ටික අෙ 

හශහමපිටිධයම  සමට ොලා තිශබනවා. ඍජුව ්හ වක්රාකාරව 

ලක්ෂයකට ව්ිව රැකියා ්ාඛ්යාවක් ශබන තුළිධය  සහි ශවනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ජාතයධයතරශේ ඉධයන න්අ 

ඒජධයතවරු  ආවත් න්තත්, ශබන හන න්අ ටිකට ේධය ශ්ේවාව 

්පයනවා. ආනයනයට අපනයනයට  වරායත් හක්ක ්බනබධයස 

ශවලා ශගොඩ බෑම, ප්ටවීම, කධයශට්නර් ශ්ේදීම, න්අවලට අව ය 

ද්රවය, භාණ්ඩ ්්පයීම ආදී ශබන සයලු ශේ කරන හක ේධය ශෙධයන 

යනවා, ජාතයධයතරශේ අතශකොළුවලට. ශෙයියධයශේ පිහිටයි! ඒ 

වයාපාර තුළිධය ඍජුව ්හ වක්රව ශබන රශට් ජීවත් ශවන පිරි් 

වි ාලයි.  ඒ අයට ශෙයියධයශේ පිහිටයි! ඒ තුප ඉධයනා සයලුශෙනා 

ේධය සයයට 100ක්ම අනාථ ශවලා තිශයනවා.  ේධය ශවධයශධය 

න්අ අයිතිකාර ්මාගබන ඇවිල්ලා ශමශහේ තමධයශේ කබනප්නිය ො 

ගධයනවා. අශධය! ලාකාශඅ කබනප්නි 500, 600කට ශහොඳයි.  

ශමොකෙ, අගම්තිතුමා කිඅවා ශධය අවුරුදු පහකිධය ලක්ෂ 10ක් 

රැකියා ශෙනවා කියලා. ඔඅ. ේධය ඔය රැකියා ටික ශෙධයන පුළුවධය. 

රැකියා ශෙන හක ශකශ්ේ ශවතත්, චීන රැකියා ටිකටත් 

ශෙයියධයශේ පිහිටයි! නාවික ක්ශෂේත්රයට ලබාදීලා තිශබන 

තත්ත්වයයි, ශබන. මම ඒකයි කිඅශඅ, ශබන අය ව්ය ශපොශත් ගහලා 

787 788 

[ගරු  ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්සන  මහතා] 
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තිශයන ග්හිල්ල. ශබන වයාපාර තුළිධය ලාකාවට  ල්ශබන ආොයම 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් වරලියන 600ත් - 800ත් අතර ශවනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඇශමරිකානු ශඩොලර් වරලියන 

600ත් -  800ත් අතර මුෙලක් ශබන තුළිධය ලබා ගධයන පුළුවධයකම 

ල්ශබනවා. නමුත්  මඅ ්මාගමක් ආවාට ප්ිශ්ේ ගනුශෙනුව සේස 

ශවධයශධය ඒ රටවලමයි.  ලාකාවට ්ල්ලි ල්ශබධයශධය න්හ්.  

ලාකාශඅ වයාපාර අඩපණ ශවධයන පුළුවධය. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඊපඟට  ජීවන බර ග්න 

කියනවා. ේධය ජීවන බර අඩු කරලා තිශයධයශධය ශකොශහොමෙ?  

වරනිසුධයට පිව ව්ිව ශවධයශධය න්ත්නබන ශමොකක්ෙ තත්ත්වය? 

අශධය! ශබන අහිා්ක රාජය ශ්ේවකයා ශවධයන පුළුවධය, ශවන කවුරු 

ශහෝ ශවධයන පුළුවධය ශබන සයල්ලම  කරධයශධය කාශේ ශහෝ 

පිවශයධය ශධය.  පිව ල්බුණාම විදුලි  සල ශගවධයන ඕනෑ; 

වතුර  සල ශගවධයන ඕනෑ, ශටලිශෆෝධය  සල ශගවධයන ඕනෑ, 

ගෑ්ි  සල ශගවධයන ඕනෑ, ෙරුවා පා්ල් යන වාහනයට ශගවධයන 

ඕනෑ, ශපෝලිශබන ඉඳලා ශහෝ බයිසකලයට ශප රල් ටික ගහගධයන 

ඕනෑ. ශබන සයලු වියෙබන කරන ගමධය, අෙ වන විට හාල් කි ශලෝ 

හකක් රුපියල් 130යි; කට්ටා කරවල කිශලෝ හකක් රුපියල් 

1,500යි; ග්රෑබන 100ක් රුපියල් 150යි. අමු වරරි්ි- 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමොකක්ෙ, point of Order හක? [බාසා කිරීබන] 

 
ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
( ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්සන ම්තිතුමා, හාල් කිඅවාම වර්ගය 

කියධයන ඕනෑ. රුපියල් 60ටත් හාල් තිශබනවා. ගණධය ටික හරියට 

කියධයන කියලා කියධයන. නිකබන හකසය ගානයි කිඅවාම 

 ශමොනවාෙ? නාඩු තිශබනවා, [බාසා කිරීබන]  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මධයත්රීතුමා කථාව කරශගන යධයන.  [බාසා කිරීබන] 

 
ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ගරු රිචර්්  පතිරණ 

ඇමතිතුමා ජීවතුධය අතර ශනොහිටියත්, මම හතුමාව ශබන 

අව්ිථාශඅදී මතක් කරනවා. හක ්ශතකුශේ නම   න්තුව ඉතුරු 

්තුධය ඔක්ශකොශගම නබන ටික කියලා හතුමා ශමතුමාට බ්ධයනා. 

ඒක ශහොඳයි. [බාසා කිරීබන]මුලිධය ඉ්ිශකෝශල් යධයන.  [බාසා 

කිරීබන] ශමතුමාව ග්ට ගහලා ෙමධයන ශකෝ. ඇණයක් වුණා ශධය 

ශබනක. හරි වෙයක් වුණා ශධය. 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අෙ රිචර්්  පතිරණ හිටපු ඇමතිතුමා ඉපදිලා ඇවිත් ඕක 

කියධයශධය න්හ් ශධය.   

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

කරුණාකරලා ඔබතුමා මට -  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මධයත්රීතුමා කථාව කරශගන යධයන.  

 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙබනව්ලක් ශගන්ත් බ්ඳලා ෙමධයන ශකෝ.  

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
කට ක්ිවා ච කථා කියනවා. [බාසා කිරීබන] 

 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි,- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාිව තුනක කාලයක් තිශබනවා.   

 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
විනාිව තුනක් ශකොයිධයෙ, ශමයා ශෙකක් කෑවාම? 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කාලය ඇර විනාිව තුනක් තිශබනවා. 

 
ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශබනක පුදුම ශකළියක් ශධය. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 

්මහර අය උශේට හනශකොට ශපති ශගශනධයන ඕනෑ. ්මහර 

මධයත්රීවරු තමධයට අොප ශපත්ත  සඅශඅ න්තිනබන පි්ිසු 

ශකළිනවා. ඒ පි්ිසු ශපත්ත ගහලාෙ න්ේෙ කියලා බලධයන. ඒක 

ගහලාෙ කියලා බලලා කටයුතු කරධයන.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, බඩු ල්යි්ිතුව තව කිඅශවොත් 

තව අය න්ඟිටිනවා. අමු වරරි්ි කිශලෝ හක රුපියල් 900යි,  ශෙහි 

කිශලෝ හක රුපියල්  600යි, රතුලූනු  කිශලෝ හක රුපියල් 550යි. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය අශප් ගබනවල වරනිසුධය 

උයධයශධය ශකොශහොමෙ ෙධයනවාෙ? ඉ්ි්ර කෑම උයන ත්න 'දුම' 

කියලා හකක් තිබුණා ශධය. ේධය දුම න්හ් ශධය. ේධය දුම න්ති 

නි්ා ළිප පඟ ඉ්ි්රහායිධය ශපොිව ශකෝටු ක්ල්ලක් හල්ලලා, 

ඒශක් නූලක් ග්ට ගහලා තිශබනවා. කරවල ග්රෑබන 100 නූශල් ග්ට 

ගහලා, ශහොේෙ ඉ ශඳනශකොට කරවල ග්රෑබන100 ඒ තුපට නූශලධය 

බානවා. ශහොේෙ පෙමට හරියනශකොට කරවල ග්රෑබන 100 උඩට 

අදිනවා. ශමොකෙ, අෙ කරවල කධයන පුළුවධයකමක් න්හ්. හය 

හරියට ර්කාරක ෙමනවා වාශේ ශෙයක්. ශමොකෙ, වරනිසුධය අෙ 

789 790 



පාර්ලිශබනධයතුව 

කනවා ශනොශවයි, ශලව කනවා. ඒ තරමට නධයනත්තාර ශවා ච 

ආර්ථිකයක් ශබන රශට් තිශබධයශධය. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ හිෙය ්ාක්ෂියට 

කථා කරධයන. තමධයශේ  ඡධයෙ ොයකයා හනශකොට ශමොනවාෙ 

කියධයශධය කියලා හිෙය ්ාක්ෂිශයධය අහධයන. ඒ තරමට ඒ අය 

නධයනත්තාර ශවලා. වරනිසුධයට ජීවත් ශවධයන විධියක් න්ති 

තත්ත්වයකට පරිවර්තනය ශවලා තිශබනවා.  

හ්බ්යි, ශබන අය ව්ය ඉදිරිපත් කපාට පසුව ඔය කථා කරන 

මධයත්රීවරු කිඅවා, දඅහවල් ප්ප ඉධයෙධයන රුපියල් වරලියන 10යි; 

ප්ප ගලවධයන රුපියල් වරලියන 20යි; ප්පවල ශගිව ආවාම, ඒක 

විකුණධයන රුපියල් වරලියන 30යිද කියලා ශබන සයල්ලම මුෙල් 

ශවධය කරලා තිශබනවා කියලා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබනක ශනොශවයි කතධයෙශර්. 

2018 ව්ශර් ශබන පාර්ලිශබනධයතුවට පරිපූරක ඇ්ිතශබනධයතු හනවා. 

පරිපූරක ඇ්ිතශබනධයතු හධයශධය ශමොනවාටෙ? ඇම්තිශේ 

බාගලාශඅ වහලය හෙධයන, ඇම්තිට වාහන ටික ගධයන, 

ඇමතිවරුධයට අව ය අමාතයාා  කාර්යාල ටික අරශගන වහලා 

තියා ගධයන, වහලා තිශබන අමාතයාා වල  සල් ශගවධයන, ලයිට් 

 සල් ශගවධයන, පිටරට ්වාරි යධයන ආදීයට පරිපූරක 

ඇ්ිතශබනධයතු හනවා.  හ්බ්යි, ඒවා ශබන අය ව්යට ඇතුළු ශවලා 

න්හ්. ඒවාශේ තමයි භයානකකම තිශබධයශධය. ඒවා ශබන අය 

ව්යට ඇතුපත් ශවලා න්හ්. ඒවා ඇතුළු ශවලා තිශබධයශධය ශවන 

ඒවාට. ඒවා හයි. ශබන අය ව්යට ඒවා හධයශධය න්හ්. ශබන අය ව්ය 

වරනිසුධයට බදු බර ප්ටවුණු අය ව්යක් බවට පරිවර්තනය ශවලා 

තිශබනවා. හ්බ්යි, ශෙවියධයශේ පිහිශටධය අපටත් ශපශනනවා, 

රශට් වරනි්ිසුත් කියනවා, ශබනක  සයර් බීලා හෙපු අය ව්යක්;  සයර් 

ගගහා හෙපු අය ව්යක් කියලා. ්ාමානයශයධය හශහම ශවධයන 

ඕනෑ. අොප ශේත් හක්ක ඉධයනශකොට හිශතනවා, “ශෙයි 

හාමුදුරුවශධය! ඔඅ, ශබනශක් වරල අඩු කරධයන ඕනෑද කියලා. මාතර 

ඉධයන මධයත්රීවරු ශමොනවාෙ ශවධයශධය කියන හක ග්න ශබනවාට 

්ාක්ෂි ෙරයි.    

ේධය ශමොකක්ෙ ශහේතුව?  සයර් වරල අඩු කරධයන ශහේතුව 

ශමොකක්ෙ? බුේධික පතිරණ මධයත්රීතුමා යධයන හපා, ඉධයන. 

ශපෝ ඩක් ඉධයනශකෝ, මා කියන හක අහශගන.  සයර් වරල අඩු 

කරධයශධය ඇයි?  සයර් වරල අඩු කරධයශධය කසප්පු වරල ව්ිව නි්ා 

ලු. බුේධික පතිරණ මධයත්රීතුමා ඉධයනශකෝ. 
 

ගරු ුද්ධධික පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මා  සයර් ශබොධයශධය න්හ්. 
 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශබොධයශධය න්හ්, ශබොධයශධය න්හ්. ශබොධයශධය න්ති වුණාට 

ඉධයන. ඉධයන, ශපෝ ඩක් ඉධයන. ශලොක්කා ග්නයි කියධයශධය. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය ඔබතුමාශේ කථාව අව්ධය කරධයන. 
 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මා විනාිවයකිධය අව්ධය කරනවා.  

 සයර් වරල අඩු කරධයශධය කසප්පු වරල ව්ිව වුණු නි්ායි. 

හතශකොට කසප්පු වරල ව්ිව වුශණ් ශකො ශහොමෙ, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි? කසප්පු වරල ව්ිව වුශණ් ශපොලි්ිපතිවරයා නීතිය 

නවපු නි්ාෙ? 2015 ජනවාරි 08වන ොට ශපර ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ආරක්ෂක ශල්කබනවරයා හ්ටියට ශබන රශට් 

ගබනවල තිබුණු කසප්පු ශබන රටිධය තුරධය කරලායි තිබුශණ්. ශබන 

රටිධය තුරධය කරලා තිබුණු කසප්පු ආපසු ආශඅ ශකොශහොමෙ? ආපු 

විධිය ශ්ොයධයශධය න්තුව, හයට ශබශහතක් ශ්ොයධයශධය න්තුව 

නව  සයර් ්ා්ිකිතියක් රට තුප ඇති කරනවා. ඒකත් ශහොඳයි. 

ඒකත් කෑධය  සයර් ්ා්ිකිතිය. ්ාමානයශයධය අශප් රශට් ඕනෑ 

ශෙයක් ේක්කාම අපි ඒක අනුකරණය කරනවා ශධය. පා්ල් 

ෙරුවධයට  සයර් පුරුදු කරන ව්ඩ පිළිශවපක් ශගන යනවා. ඇයි? 

 සයර් ටික ගහධයන. ශබන තරබන ර ින තිශබන රටක ේධය  සයර් 

ගහලා ශජොලිශේ ඉධයන පුළුවධය ශධය. ශබන රට,  සයර් හකක්,  සයර් 

ශෙකක් ගහලා ශජොලිශේ ඉධයන පුළුවධය රටක්. ශමොකක්ෙ, ශහේතුව? 

ශබන රට මල් පිශපන රටක්; සධයදු ඇශහන රටක්. හ්ම ශවලාශඅම 

වරනිසුධය ්තුටිධය ඉධයන රටක් ශධය, අපට හෙලා දීලා තිශබධයශධය. 

්ා්ිකිතිය විනා  කරන තත්ත්වයට තමයි අෙ ශබන අය ව්ය 

ශගන්විත් තිශබධයශධය. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය ඔබතුමාශේ කථාව අව්ධය කරධයන. 
 

ගරු නරෝහිත අනේගුණවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு மரொஹித அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

අව්ාන ව ශයධය, මා හක කාරණයක් මතක් කරනවා. ශබන 

අය ව්ය තුප වරනිසුධයට ශනොේශනධයන වක්රාකාරව බදු රාශියක් 

පනවා තිශබනවා. අවුරුදු 18ට ව්ිව හ්ම ශකනකුම -ඔහුට 

රක්ෂවක් තිශබනවාෙ න්ේෙ කියා අොප න්හ්.- බදු ලිපි 

ශගොනුවකට හකතු කර ශගන තිශබනවා. තව ඉතිරි ශවලා 

තිශබධයශධය ශහට අනිේො වනශකොට ශබන රශට් වරනිසුධයට හක 

බේෙක් පනවධයන විතරයි. ඒ, ශගෙර ඉධයන බල්ලාට පනවන බේෙ, 

බලු බේෙ පනවධයනයි. ශබන ආණ්ඩුව බලු බේෙත් පනවනවා. 2015, 

2016, 2017 හා 2018 වර්ෂ ්ඳහා ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ය දිහා 

බලනශකොට ශබන රශට් වරනිසුධයට බලු බේෙ පනවධයන ඉ්ිශ්ල්ලා, 

ශබන රශට් වරනි්ිසු ඊපඟට පවත්වන පපාත් පාලන ම්තිවරණශේදී, 

ශබන ආණ්ඩුව ශගෙර යවධයන ල්හ්්ිතියි කියන පණිවුඩය ශෙවරධය, 

කාලය ලබා දීම ්බනබධයසශයධය ඔබතුමාට ්ිතුතිවධයත ශවවරධය 

මශේ කථාව අව්ධය කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊපඟට, ගරු පාලිත රාශග බණ්ඩාර රාජය අමාතයතුමා. 
 

 
[අ.භා. 3.01] 

 

ගරු පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර්ග රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பொலித ரங்மக பண்டொர - நீர்ப்பொென இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2018 අය ව්ය පිළිබඳව අෙහ්ි 

ෙක්වධයන අව්ිථාව ල්බුණු ශවලාශඅ, මට ශපර කථා කප අශප් 

කථික මධයත්රීතුමා කිඅව කරුණු පිළිබඳවත් මම වචන කිහිපයක් 

කථා කරධයන ඕනෑ. හතුමා ශබොශහෝ කාරණා ඉදිරිපත් කපා. 

බල්ලාට විතරයි බදු පනවධයන තිශබධයශධය කියලා කිඅවා. 
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ශකොල්ලධයටත් බදු ප්ශනඅවාය කිඅවා. ේධය මට මතක් වධයශධය, 

ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්සන මධයත්රීතුමධයලා හිටපු ආණ්ඩු කාලයයි. 

හො මහිධයෙ රාජපක්ෂ මහත්මයා රශට් ජනාධිපතිතුමා ව ශයධය 

ව්ඩ කටයුතු කරේදී ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්සන මධයත්රීතුමා වරාය 

ඇමතිවරයා ව ශයධය කටයුතු කපා. හො ඉදිරිපත් කරපු අය 

ව්ශයධය බදු ඉවත් කශපේ, බදු අඩු කශපේ බලු කෑමවල විතරයි. 

වරනි්ි කෑමවල වරල  ත 5ක්වත් අඩු කශපේ න්හ්. වරනි්ි කෑම 

සයල්ශල්ම වරල ව්ිව කරපු ආණ්ඩුවක් නි ශයෝජනය කරපු 

ඇමතිවරශයක් අෙ බඩු වරලක් ග්න කථා කරනවා,  විළිලේජායි.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, හතුමා රජශේ ශ්ේවකයධයශේ 

ව්ටුප් ග්න කථා කපා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා හො ශඅදිකාවල 
කිඅශඅ, දඅශධය හාමුදුරුවශධය! මට නබන පුළුවධයකමක් න්හ්, 

රුපියල් 10,000කිධය පිව ව්ිව කරධයන. මම රුපියල් 2,500කිධය 

පිව ව්ිව කරනවාදයි කියලායි. හශහම කියා බලයට ආපු ආණ්ඩුව 
රජශේ ශ්ේවකයාශේ පිවය  ත 5කිධයවත් ව්ිව කශපේ න්හ්. අපි 

බලයට පත් වුණු ගමධය රුපියල් 10,000කිධය පිව ව්ිව කපා. හක 
පවුශල් රජශේ ශ්ේවකයධය ශෙශෙනකු සටියා නබන රුපියල් 

20,000කිධය මාසක ආොයම ව්ිව වුණා. හක පවුශල් රජශේ 
ශ්ේවකයධය තුධයශෙනකු සටියා නබන රුපියල් 30,000කිධය මාසක 

ආොයම ව්ිව වුණා. හශහමයි අපි ව්ටුප් ව්ිව කශපේ. හක 

රුපියලකිධය,  ත 5කිධය ව්ටුප ව්ිව කශපේ න්ති ආණ්ඩුවක් 
නිශයෝජනය කරපු ඒ ආණ්ඩුශඅ හිටපු ඇමතිවරයකු ව ශයධය 

විවිස වරොන, වරර්ාෙ ලබා ගත් ශකනකු ශබන වාශේ කථාවක් 
කියධයශධය නිධයශෙධය ඇහ්රුණු පූ්ි ප්ටියකු වාශගයි. ඒ ග්න 

ශබොශහොම කනගාටුයි. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශගොවියා ්බනබධයසව ශමොනවාවත් 

කරලා න්හ්යි කියලා හතුමා කිඅවා. ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නශයධය 

වගාවධය 15ක් ්බනබධයසව රුපියල් 40,000කට යටත්ව රක්ෂණයක් 

ලබා ශෙධයන පියවර ශගන තිශබනවා. හශහම නබන ඒ අයව්ය 

ශයෝජනාව තිශබධයශධය ශගොවියා ්බනබධයසශයධය ශනොශවයිෙ? ශබන 

වාශේ “පධය ශගොයියධය” ්බනබධයසශයධය ශනොශවයි, නියම 

ශගොවියධය ්බනබධයසවයි කියලා මා කියධයනට ක්ම්තියි, 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. හශහම ති සයදී, ශමොන විශඅචනෙ 

ශබන කරධයශධය?  

හතුමා ශතල් වරල ග්න කථා කපා, ගෑ් ි ්ඳහා ශගවධයන 

ඕනෑය කිඅවා, පමයා පා්ලට යනශකොට ශගවධයන ඕනෑය කිඅවා. 

ශතල් ටික අඩු කරධයන කියලා ජනතාව හළියට බ්්ි්ා.    අපි 

මුහුෙට ිවහිල්ලා මාළු ටික ශගන්ල්ලා ශෙධයනබන, භූවර ශතල් ටිශක් 

වරල අඩු කරලා ශෙධයන, අපට ්හනාසාර හපා කිඅවා. හශහම 

කියන ශකොට හතුමා නිශයෝජනය කප ආණ්ඩුශඅ ම්ර හමුොව 

ොලා අහිා්ක ඇධයටනී රනාධයදුට ශවිව තියලා ේබනමා; ප් ි

ශෙශනකු ආබාධිතයධය බවට පත් කපා. ඇධයටනීව ව්ල්ශල් මරලා 

ේබනමා. හශහම වලත්ත  

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ආණ්ඩුවක් තිබුශණ්, හශහම ව්ඩ කරපු ආණ්ඩුවක් තිබුශණ්, 

හශහම ග්ා කාපු ආණ්ඩුවක් තිබුශණ්, මහ ජනයා දිහා ශනොබලපු 

ආණ්ඩුවක් තිබුශණ්. හව්නි ආණ්ඩුවක් නිශයෝජනය කරලා අෙ 

සුශෙෝ සුදුවට ශබන ්භාවට ඇවිල්ලා පල්ලිශේ ශේ කයාණධය 

වහධයශ්ේ වාශේ ශේ නා කරනවා.    

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ වාශේම අපි ආණ්ඩුව ගත්ත 

ගමධය ශතල් වරල අඩු කරලා දුධයනා. ඩී්ල්, ශපරල් ්හ භූවර ශතල් 

වරල අව්ිථා ශෙකකදී අඩු කපා. 2015 ජනවාරි මා්ශේ 08ශවනි ො 

අපි බලය අරශගන ජනවාරි මා්ශේ 23ශවනි ො ශතල් වරල අඩු 

කපා. හො ගරු පාඨලී චබනපික රණවක ම්තිතුමා විදුලිබල හා 

බල ක්ති ඇමතිවරයා ව ශයනුත් මම රාජය ඇමතිවරයා 

ව ශයනුත් කටයුතු කපා. හො අපි ශබන ඉධයසන වර්ග තුශධයම වරල 

අඩු කරලා දුධයනා. ඉධය පසුව අශප් ගරු රවි කරුණානායක 

ම්තිතුමා යහ පාලන ආණ්ඩුශඅ රථම මුෙල් ඇමතිවරයා විධියට 

අය ව්ය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කපා. ඒ අය ව්ය ශල්ඛ්නයත් ්මඟ 

ගෑ්ිවල ්හ ශපරල්, ඩී්ල් ්හ භූවර  ශතල්වල වරල අඩු කරලා 

දුධයනා. ඒ අඩු කරපු වරල යටශත් ශතල් ටික ගහශගන තමයි අෙ 

ශබන අය ශබන ්භාවටත් හධයශධය. හො ශතල් වරල අඩු කරධයන කියන 

ශකොට ශවිව තියපු අය, අෙ අඩුවට ශතල් ටික දුධයනාම ඒක 

ගහශගන ශබන ්භාවට ඇවිල්ලා ඒ අතීතය අමතක කරලා වලත්ත 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කථාධයෙර කියනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ වාශේම ගරු ශරෝහිත 

අශබ්ගුණවර්සන මධයත්රීතුමා කසප්පු නිෂිපාෙනය ග්න කිඅවා. මම 

ශහොඳට ෙධයනවා කසප්පු වර්සනය වුශණ් ඒ කාලශේ බව.          

නීතිය අවනීතිය වුශණ් ඒ කාලශේ. අපරාස පරීක්ෂණ 

ශෙපාර්තශබනධයතුවට ආව තමධයශේ පක්ෂශේ පපාත් ්භා 

මධයත්රීවරයාට ශවිව තියලා ශකොටුශඅ අධි ආරක්ෂක කලාපය තුප 

බලු කුක්ශකක් වාශේ මරලා ේබනශබන ඒ යුගශේ. ඉතිධය නීතිය 

ක්රියාත්මක කපාලු, ශගෝඨාභය නීතිය ක්රියාත්මක කපාලු, 

ශගෝඨාභය කසප්පු ශුේස කපාලු. පුත්තලබන දි්ි්රික්කශේ 

ශවධයනප්පුශඅ මහව්ශවධය පටධය ගත්තාම, නාත්තණ්ිවශයධය 

පටධය ගත්තාම මාෙබනශපට යනකබන හක දිගටම රා ශපරිල්ල. 

රත්තරධය රා ශනොශවයි, හ්දුශඅ කි්රිම රා. ඔක්ශකොම ශබෝතල් රා 

අරශගන ිවහිල්ලා ගරු නවීධය දි්ානායක ඇමතිතුමා නිශයෝජනය 

කරන නුවර හළිය දි්ි්රික්කශේ වරනිසුධයට ව් වි් ශපොවලා 

ශවවුලන, කඩා ව්ශටන වරනිසුධය බවට පත් කපා. අශනක් 

ප්ත්ශතධය වවුනියාවට, මධයනාරමට, යාපනයට උශේට රා 

ශබෝතල් ගණධය යධයශධය ශකොශහොමෙ? ට්ාකිය හෙලා, ට්ාකියට 

වතුර පුරවලා ඇශමෝනියධය ඩී්ල් ොලා  කි්රිම රා හෙලා අරශගන 

ිවහිධය ඒවා ශපඅවා. හශහම කාලකණ්ණි ව්ඩ කප කාලකණ්ණි 

ආණ්ඩුවක හිටපු නිශයෝජිතයධය ශබන කථා කරධයශධය ශමොනවාෙ 

කියලා මට අහධයනට ශවනවා මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි.  

නීතිය අවනීතිය කරලා, වල් ව්දුණු රටක් බවට පත් කරලා ඒ 

වල් ව්දුණු රශට් ආණ්ඩුශඅ ඇමතිවරුධය ව ශයධය ඉඳලා අෙ 

ශමව්නි අය ව්යක් ආවාම විශඅචනය කරනවා. ශපොිව වරනිහා දිහා 

බලපු, ශගොවියා දිහා බලපු, කිෂි කර්මාධයතය කරන වරනිහා දිහා 

බලපු, වාහනයක් ගධයන බ්රි වරනිහා දිහා බලපු, රජශේ ශ්ේවකයා 

දිහා බලපු, ආර්ථික අපහසුකබන තිශබන පුේගලයා දිහා බලපු, 

අලුශතධය වයව්ායක් පටධය ගධයනට පුළුවධය වරනිහා දිහා බලපු, 

්ිවයා රැකියාවක් කරධයන ක්ම්ති පුේගලයා දිහා බලපු, 

අසයාපනය දිහා බලපු, ශබන සයලු ්කලවිස කාරණා ශේ බ්ලූ අය 

ව්යක් ඉදිරිපත් කපාම ඒ අය ව්ය ග්න ්ාසාරණ විශඅචන 

ශකොතරබන ශහෝ කරධයන ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්සන ම්තිතුමනි, අපි 

අහශගන ඉධයනබන. නමුත් අ්ාසාරණ, අයුක්ති ්හගත විශඅචන 

කරධයනට හපා. ඒක, ්හගහන අපරාසයක් බව මම ඔබතුමාට 

කියධයනට ඕනෑ.  

අපි ඉධයසන වරල අඩු කරලා දුධයනා. ඔබතුමාශේ පක්ෂශේ 

ශලොකු නායකයා, ඒකාබේසශේ නායකයා කියන මහිධයෙ 

රාජපක්ෂශේ ශෆොශටෝ හක ොශගන ආණමඩුව විවිස ශ්ේවා 

්මුපකාර ්වරතිශේ ඡධයෙයට ජයරත්න කියලා ශකශනක් ඉදිරිපත් 

වුණා. ශබනවා කියධයනට ශනොශවයි හිටිශේ මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි. මශේ කථාව ශබනක ශනොශවයි. නමුත් අෙ ශවනත් 

793 794 



පාර්ලිශබනධයතුව 

කථාවක් කරධයනට වීම ග්න මම කනගාටු ශවනවා. ඒ ඉදිරිපත් 

වුණු ජයරත්නශේ ඡධයෙ රචාරක ප්රිකාව මශේ පඟ තිශබනවා. 

හක ප්ත්තකිධය මහිධයෙ රාජපක්ෂ ඉධයනවා, අශනක් ප්ත්ශතධය 

ජයරත්න ඉධයනවා. ශෙධයනශේ ශෆොශටෝ ශෙක ගහලා ඡධයෙයට 

ඉදිරිපත් වුණා. ඉධය පසුව ශමොකක්ෙ කශපේ? ්මුපකාරය ශහොරා 

කෑවා. ්මුපකාරය ශහොරා කෑවා විතරක් ශනොශවයි. පසු ිවය 

ෙව්ිවල ආව ඉධයසන හිඟයට ඉ්ිශ්ල්ලා ශබනශගොල්ලධය 

ශමොකක්ෙ කශපේ? ්මුපකාරශේ ඉධයසන ගබඩාව ශහොරා කෑවා. 

ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ්ා්ිථාශවධය ිවහිධය හදිස පරීක්ෂණයක් කපා. 

පරීක්ෂණය සදු කරධයන ආශඅ ඩබ්ලිඅ.ඩී.හල්.සී. අශබ්ගුණවර්සන 

කියන ව්ඩබලන අශපවි කපමනාකාරතුමා.  

ඒ වාර්තාව අනුව ශමශහම කියනවා: 

"හදින අප නිලසාරිධය ඔබ පිරවුබනහශල් ක්රියාත්මක සයලුම 

ඉධයසන නිකුත් කිරීශබන ශපොබනප ඔබ ඉදිරිශේදී පරීක්ෂා කර ඇති 

අතර, ලාකා ශපරල් 92 ඔක්ශට්ධය ශපොබනප 02 ්හ ලාකා ඩී්ල් 

ඔශටෝ ඩී්ල් අාක 01 ශපොබනපය බහුලව අඩුශවධය 

පාරිශභෝිවකයධයහට වාචනිකව ඉධයසන නිකුත් කරවරධය තිබූ බව 

මා ශවත වාර්තා කර ඇත.ද 

ශමධයන ශහොඳයි කියපු, රත්තරධය කියපු, යහපත් යුගයක්  සහි 

කපා කියපු රත්තරධය මධයත්රීතුමා කියපු රත්තරධය යුගශේ පත් කර 

ගත්ත ්මුපකාර ්භාපතිවරයාශේ ශකළිය.  

හ්ට ඩී්ල් ලීටරයකිධයම, ශපරල් ලීටරයකිධයම රුපියල් 

3.25ක් ග්ා කාලා තිශබනවා. ශමශහම වරනි්ිසුශධය, අෙ  ව්ෙගත් 

විධියට කථා කරධයශධය; ශබන අය ව්ය ග්න කථා කරධයශධය; ශබන 

ආණ්ඩුව පිළිබඳව කථා කරධයශධය. අතීතශේදී ඔක්ශකෝම කුපාිව 

ව්ඩ කරපු වරනි්ිසු අෙ ශමත්න කථා කරධයශධය ශබෝධි ්ත්වයධය 

වාශගයි. ඉධයසන පිරවුබනශපොශපේ තිශබන ශලොේ  ශපොශත් ්ටහධය 

කර තිශබනවා, දලාකා ශපරල් 92 නිකුත් කිරීශබන ශපොබනපය ්හ 

ඩී්ල් නිකුත් කිරීශබන ශපොබනපය අධික ශල් අඩුශවධය ඉධයසන 

නිකුත් කරයි.  හ්ම ලීටරයකිධයම පාරිශභෝිවකයධයශගධය රුපියල් 

3.25ක් ග්ා කනවාද කියලා. ශබන පිළිබඳව ඛ්නිජ ශතල් ්බනපත් 

්ාවර්සන ඇමතිතුමාට මා ෙධයවා සටියා; වාර්තාවක් දුධයනා. හශහම 

ති සයදීත්, අශප් ගරු අර්ජුන රණතුාග ඇමතිතුමාට ශබන ්මුපකාර 

්වරතිශේ ශහොර ්භාපතිවරයා විසධය ලියුමක් හවා තිශබනවා,  අය 

කරන බේෙත් අඩු කර ශෙධයනය කියලා. හක ප්ත්තකිධය ශහොරා 

කනවා; ග්ා කනවා. අශනක් ප්ත්ශතධය බදු අඩු කර ශෙධයන  

කියලා ඉල්ලනවා.  ආණමඩුව විවිස ශ්ේවා ්මුපකාර ්වරතිශේ 

්භාපතිවරයා හවා තිශබන ලිපියත්, පරීක්ෂණ කණ්ඩායබන විසධය 

ශලොේ ශපොශත් ත්බූ ්ටහනත්,  ලාකා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත 

්ා්ිථාශඅ ව්ඩබලන කපමනාකාර (අශපවි) ඩබ්.ඩී.හල්.සී. 

අශබ්ගුණවර්සන මහත්මා විසධය ඉදිරිපත්කර තිශබන වාර්තාවත්, 

මහිධයෙ රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ ්හ ඒ.හා .හබන. ශහේරත් ජයරත්න 

මහත්මයාශේ පිධයතූර  ොලා ්මුපකාර ඡධයෙය ්ඳහා ්ක්ි කර 

තිශබන ඡධයෙ ප්රිකාවත්  මා හ්ධය්ා්  වාර්තාවට ඇතුපත් කිරීම 

්ඳහා සභාගත* කරනවා.  

ශබන ශහොර නශ්  ශහොර ව්ඩ  හකිධය හක ශපධයවධයනට 

පුළුවධයකම අපට තිශබනවා. 

ගරු පියාකර ජයරත්න මධයත්රීතුමනි, මා ේධය කිඅශඅ ආණමඩුව 

විවිස ශ්ේවා ්මුපකාර ්වරතියට අයත් ඉධයසන පිරවුබනශපොශපේ 

ශහොරට ශතල් ග්සීම පිළිබඳ කාරණය. ඒක ඔබතුමාත් ෙධයනවා 

ඇති. ආණමඩුව නිශයෝජනය කරන මධයත්රීවරයකු හ්ටියට 

ඔබතුමාත් ඒ ග්න ෙධයනවාශධය. [බාසා කිරීමක්] ඔබතුමධයලාශේ 

ශලොක්කාශේ පිධයතූරය ගහශගනයි ඒ ඡධයෙය කශපේ. ශමධයන 

තිශයනවා ඡධයෙය ඉල්ලපු අයශේ ල්යි්ිතුව. ඔබතුමාත් ඒ 

ඡධයෙයට ිවයා. නමුත්,  ශහොශරක්  දිනවධයනයි  කටයුතු කශපේ.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය මට නියවරත ශඅලාව 

ශගොඩක් ඉවර ශවලා ඇති කියා මා හිතනවා. නමුත් අය ව්ය 

ග්නත් මා වචන කිහිපයක් කථා කරධයන ඕනෑ. ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරන ශකොට අය ව්ය හිඟය සයයට 4.8යි. 

ශබනක ඇත්ත ව ශයධයම ්ාවර්ධිත රටකට උචිත වුණත්, 

්ාවර්සනය ශවවරධය පවතින රටවලට සුබොයි රතිදලවලට වඩා 

අසුබොයි රතිදල උො කරනවා. ශමොකෙ, අශප් ණය රමාණය  ව්ිව 

ශවලා තිශබන නි්ා. නමුත් ශමයට වඩා ශෙයක් අශප් මුෙල් 

අමාතය ගරු මාගල ්මරවීර ම්තිතුමා ඇතුළු යහපාලන 

ආණ්ඩුවට සේස කරධයනට පුළුවධයකමක් න්හ්.  ශමොකෙ, පසුිවය 

කාලශේ වි ාල ණය බරකට ශබන රට තල්ලු කර තිශබන නි්ා. 

ගරු මුෙල් ඇමතිතුමා කිඅවා වාශේ කුණු කධයෙට වඩා වි ාල ණය 

කධයෙක් හක්ක තමයි ශබන රට අපට භාර ගධයන සේස වුශණ්. හව්නි 

ණය කධයෙක් හක්ක භාර ගත්ත රටක ශමව්නි අධයෙමට ශහෝ 

කපමනාකරණය කප අය ව්යක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මුෙල් 

අමාතය ගරු මාගල ්මරවීර ම්තිතුමාට යහපාලන රජය 

ශවනුශවධය අශප් ්ිතුතිය, ර්ාෙය පුෙ කරධයන අව යයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශබන අය ව්ය ඉදිරිපත් කිරීශබනදී ්ෑම 

අාගයක් දිහාම බලා තිශබනවා. හක ප්ත්තකිධය ශගොවියා දිහා 

බ්ලුවා. ශගොවියාශේ භාණ්ඩ ටික අශපවි කරධයශධය ශකොශහොමෙ 

කියන හක බ්ලුවා. ශගොවියාශේ වගාවට යබන අධයෙමක ආපොවක් 

ඇති වුශණොත්, වර්ෂාව න්තිව නියඟයක් ආශවොත්,  වන අලි 

තර්ජනයක් ආශවොත්, ශවනත් ආපො තත්ත්වයක් උඩ වගාව 

විනා  වුශණොත් ඒ ්ඳහා රුපියල් හතළි්ිෙහ්ක රක්ෂණයක් 

ලබා ශෙධයනත් - ශබෝග වර්ග 15ක් ්ඳහා- ඒ ශගොවීධය අනාථයධය 

බවට පත් ශනොකර ඔවුධයශේ ආර්ථික තත්ත්වය, ්මාජ තත්ත්වය 

ආරක්ෂා කරධයනත් මුෙල් අමාතයවරයා ශබන  අය ව්ය ශල්ඛ්නය 

තුළිධය අවසානය ශයොමු කර තිශබනවාය කියන හක ශබොශහොම 

ප්හ්දිලියි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශබන පරි්රය 

පිළිබඳව ේව්ධයත උනධයදුවක් ෙක්වනවා. හතුමා ශනොදිරන 

ශපොලිතීධය ශබන පරි්රයට හානියක් බව කියවරධය ශපොලිතීධය පිළිබඳ 

මතවාෙයක් ශබන රට තුප ඇති කරධයනට ේව්ධයත උත්්ාහයක් 

ගත්තා.  ශපොලිතීධය අශප් පරි්රශයධය ඉවත් කිරීමට, දිවයිශනධය 

ඉවත් කිරීමට මූලික අිවතාලමක් ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නශයධය තබා 

තිශබනවාය කියන හක ශබොශහොම ප්හ්දිලිව අපි කියධයන ඕනෑ. 

ශනොදිරන ශපොලිතීධය ජනතාවශගධය ඉවත් කිරීම, රටිධය ඉවත් 

කිරීම ්ඳහා ශපොලිතීධය ්ඳහා අමතර බේෙක් අය කරධයන කටයුතු 

කර තිශබනවා.  ශපොලිතීධය ශගධයවන, ශපොලිතීධය නිෂිපාෙනය 

කරන උෙවිය ඒ කටයුත්ශතධය ඉවත් කිරීම ්ඳහා, ඔවුධය ඒ 

මතවාෙශයධය ඈත් කිරීම ්ඳහා, ඒ ්ඳහා වන උනධයදුව න්ති 

කිරීමට, කබනම්ලි, උොසීන කරවීමට ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නශයධය 

පියවර  ශගන තිශබනවාය කියන හක ශබොශහොම ප්හ්දිලියි.  

පරි්රයට හිතකාමී ශකනකු නබන ශබන කාරණය විශඅචනය 

කරධයශධය  න්තිව  ශමහි ශහොඳ ප්ත්ත ග්නයි කථා කරධයන ඕනෑ. 

නමුත්, තව ශකනකුශේ  ශා ධය  හකක් කඩපු වරනිශහක් ශබන 
පරි්රය ග්න ෙධයශධය න්හ්. තව ශකනකුශේ රත්තරධය ටික 

ශහොරකබන කරලා උ්ි්ාශගන ිවය වරනිශහකුට ශබනක ශත්ශරධයශධය 

න්හ්, මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. ශමොකෙ, ශබන පරි්රයට 

795 796 

[ගරු පාලිත රාශග බණ්ඩාර  මහතා] 

————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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හිතවාදී වරනිශහකු නබන අනුධයශේ  ශා ධය  කඩධයශධය න්හ්. 
ඔබශරෝයි ශහෝටලශේ ව්ඩ කරන ශකොට, ඒකට ආපු guest 

ශකනකුශේ ශා ධය  හක ශහොරකබන කරශගන යධයශධය න්හ්, 

පරි්රයට හිතකාමී වරනිශහක් නබන.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, පරි්රයට ආෙරය කරන 

වරනි්ිසු, රශට් නීතියට ගරු කරන වරනි්ිසු, තමධයශේ නම මාරු 

කරශගන ව්ඩකටයුතු කරධයශධය න්හ්. ශහොරකබන කරලා 

ශකොල්ලුපිටිය ශපොලීසශේ ප්වරණිල්ලක් ව්ටුණාම මුලිධය තිබුණ 

දමයිකල්ද කියන නම දමහිධයෙද කියලා ශවන්ි කර ගධයශධය 

න්හ්. හශහම වරනිසුධය තමයි ශබන කතධයෙර කියධයශධය  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි.  

ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නශයධය උණ, ශකශ්ල් පට්ටා ්හ 

ව්ටශකයා ව්නි දිරාපත් වන අමුද්රවය භාවිත කරවරධය මලු ්හ 

ඇසුරුබන ද්රවය නිෂිපාෙනය කිරීම ්ඳහාත්, ඒවා නිෂිපාෙන කිරීම 

්ඳහා භාවිත කරන සයලු උපකරණ, යධයත්ර සූත්ර ශගශනධයනටත් 

්හන ලබා ශෙධයන පියවර අරශගන තිශබනවා. හත්ශෙයියශධය, 

ශබනවා ශේ ශරේමීධය කියන අය ෙකිධයශධය න්හ් ශධය. පපුවට ගහ 

ගධයනවා; ම්ශරධයන හෙනවා; අපි ශේ ශරේමීධය කියනවා; අපි 

සාහලයධය කියනවා; අපි ශබෞේසයධය කියනවා. හශහම කෑ ගහන 

වරනිසුධය ශබනවා ෙකිධයශධය න්හ් ශධය. ශබන ශේ ශේ තිශබන 

අමුද්රවයවලිධය- [බාසා කිරීමක්] අර බධයසනාගාරශේ කට්ටියක් 

මරණ ශකොට ඔබතුමා ශධයෙ බධයසනාගාර ඇමති ශවලා හිටිශේ. 

ිවහිධය ඒවා බලා ගධයන ශකෝ. ඔබතුමා ඉධයන ඕනෑ ශමත්න 

ශනොශවයි, ව්ලිකඩ. වාිව ශවධයන.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, දිරන අමුද්රවය භාවිත කරලා 

 පරි්ර හිතකාමී ව්ඩ පිළිශවපක් ක්රියාත්මක කිරීමට ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නශයධය ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒක ශහොඳ න්ේෙ? ශබන 

ගත්ත පියවර ශහොඳ න්හ් කියලා ශකොයි වරනිහාටෙ කියධයන 

පුළුවධය? ශබන ශේ ශරේමීධයට කියධයන පුළුවධයෙ ශබනක ශහොඳ න්හ් 

කියලා? ජාතයාලශයධය උෙබන අනන අයට කියධයන පුළුවධයෙ ශබනක 

ශහොඳ න්හ් කියලා? ශමොනවාෙ ශබන කථා කරධයශධය?  

ඊපඟට, ශබන රශට් කුණු ර ිනය දිහා බලධයන. ශකොපඹට 

බරපතප ර ිනයක් ශවලා තිබුණා, කුණු ර ිනය. හ්ම ත්නම කුණු 

කඳු ශගොඩග්හිලා තිබුණා. ශබන අපි ඉදිරිශේ තිශබධයශධයත් කුණු 

කඳු ටිකක් මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. ඒකාබේසය කියධයශධය 

කුණු කධයෙක්. ඒ කුණු කධයෙත් සුේෙ කරධයනයි ශවලා තිශබධයශධය 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. කුණු ර ිනය වි්ඳධයනත් ශබන 

රජය පියවරක් අරශගන තිශබනවා. කුණු ර ිනය වි්ඳනවාත් 

හක්කම පුත්තලම දි්ි්රික්කශේ ශවන්ක් කරධයන, දියුණුවක් ඇති 

කරධයන පියවර අරශගන තිශබනවා.  

ශබන අය ව්ශයධය ශගොවියා ශවනුශවධය කිසවක් කරලා න්හ් ලු. 

මල්වතු ඔය වයාපිතිය මඟිධය අක්කර 49,100ක් ශෙකධයනය වගා 

කරධයනටත්, විදුලි බලාගාරයක් හෙධයනත්, මුළු උතුරු ම්ෙට ්හ 

වවුනියාවට, මධයනාරමට  පානීය ජලය ලබා ශෙධයනත් පියවර 

ශගන තිශබනවා. හො වකුගඩු ශරෝගශයධය වරනිසුධය ම්රි ම්රි ිවයා. 

ඔබතුමධයලා අනුරාසපුරශේ ඉඳශගන ඇමතිකබන කපා. නමුත්  හො 

වකුගඩු ශරෝගීධය දිහා ඇහ්ක් ඇරලා බ්ලුශඅ න්හ්. හශහම 

වරනිසුධයට බ්හ්, මල්වතු ඔය වයාපිතිය හරහා ආර්ථිකය හෙන, 

ශ්ෞඛ්ය තත්ත්වය ඉහප නාවන, ්මාජයීය තත්ත්වය හෙන ව්ඩ 

පිළිශවපට විරුේස ශවධයන. ඒ වාශේම තධයතිරිමශල් අලුත් 

නගරයක් හෙලා, වනජීවී කලාපයක් අලුතිධය නිර්මාණය කරලා 

වාරි මාර්ග ක්ශෂේත්රය දියුණු කරධයන පියවර අරශගන තිශබධයශධය 

ශගොවියා ශවනුශවධය ශනොශව යි නබන කා ශවනුශවධයෙ? නිල්වලා 

ගඟ, ිවා ගඟ වාශේ අලුත් වයාපාර රාශියක් ඇති කරධයනට, 

කුඹුක්කධය ඔය, යාධය ඔය වයාපිති 2018 ව්ශර් ශබන රටට ොයාෙ 

කරධයනට  පියවර අරශගන තිශබධයශධය ශගොවියා ශවනුශවධය 

ශනොශවයිෙ? හශහම න්ත්නබන කවුරු ශවනුශවධයෙ? වාරි 

ක්ශෂේත්රයත් හක්ක ්ාචාරක කලාප ඇති කිරීශබන ව්ඩ පිළිශවපක් 

ශබන අය ව්යත් හක්ක ක්රියාත්මක වනවා. හව්නි වටිනා කියන අය 

ව්යක් තමයි ශබන ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය. ශබන අය ව්ය 

 ක්තිමත් කරශගන  අපි ඉදිරියට යමු.  

ශමව්නි අය ව්යක් ඉදිරිපත් කිරීම ්බනබධයසශයධය අශප් මුෙල් 

ඇමතිතුමාට ්ිතුතිය රකා  කරවරධය  මා නිහඬ වනවා.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීපඟට, ගරු ශ හාධය ශ්ේමසාහ මධයත්රීතුමා. 

[අ.භා. 3.17] 

 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2018 වර්ෂය ්ඳහා රජය 

ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ය ්බනබධයසශයධය අෙහ්ි කීපයක් රකා  

කරධයන ල්බීම ග්න මම ්තුටු වනවා.  

ශමම ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා ගත වූ  අවුරුදු තුනකට 

ආ්ධයන කාල පරිා ශේෙය තුප රජය ගත්ත නිව්රදි ක්රියා මාර්ග 

්ාඛ්යාව කීයෙ, හශහම න්ත්නබන රජය ගත්ත තීරණවලිධය ව්රදුණ 

්ාඛ්යාව කීයෙ කියලා ශබන රශට් ජනතාව අෙ ශහොඳට තීරණය 

කරලා ඉවරයි. ේධය ආණ්ඩු පක්ෂශේ ගරු ම්ති ඇමතිවරු ශබන අය 

ව්ය අශප් රශට් ඉතිහා්ශේ ඉදිරිපත් කරපු ශහොඳම අය ව්ය 

හ්ටියට තමයි රකා  කශපේ. හ්බ්යි, ශබන අය ව්ය ්බනබධයසශයධය 

හශහම අෙහ්ි ෙක්වපු ආණ්ඩුශඅ ම්ති ඇමතිවරු අඩුම තරවරධය අෙ 

රට ආර්ථික ව ශයධය, ශේ පාලන ව ශයධය, ්මාජයීය ව ශයධය 

්හ සයලු ක්ශෂේත්රවලිධය කඩා ව්ටිලා තිශබධයශධය ශමොන ශහේතුවක් 

නි්ාෙ කියලාවත් අවසානයක් ශයොමු කර  තිශබනවාෙ කියලා මම 

ෙධයශධය න්හ්. අඩුම තරවරධය ඒ ්බනබධයසශයධය අවසානයක් ශයොමු 

කරලා, අවශබෝසයක් ගධයන හතුමධයලාශේ කාලශයධය 

වරනිත්තුවක් ශහෝ ව්ය කරලා තිශබනවාෙ? 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2014දී තමයි ම්තිවරණය 

රකා යට පත් වුශණ්. ශබන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුශණ් 2015දී. අෙ 

වන ශකොට -අවුරුදු තුනක් යේදී- ආර්ථික රතිපත්ති නවයක් ශබන 

ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. 

ඊට අමතරව, අය ව්ය ශල්ඛ්න තුනක් ශබන රජය ඉදිරිපත් 

කරලා තිශබනවා. ශබන ඉදිරිපත් කර තිශබධයශධය හතරව්නි අය 

ව්යයි. ඒ කියධයශධය අවුරුේෙකට අවම ව ශයධය රට ගමධය කරන 

දි්ානතිය ආර්ථික ව ශයධය තුධය ්්රයක් ශවන්ි ශවනවා. 

අවුරුේෙකට රට ගමධය කරන දි ානතිය තුධය ්්රයක් ශවන්ි 

වුණාම, අවුරුදු තුනට නව වතාවක් රජශේ ආර්ථික රතිපත්තිය 

ඉදිරිපත් කපාම ශබන වාශේ අකාර්යක්ෂම රටක් බවට අශප් රට 

පත්වීම ශබන ආණ්ඩුවට වපක්වධයන බ්හ්. ශබන ආණ්ඩුශඅ 

පපමුව්නි ආර්ථික රතිපත්තිය හ්ටියට 2014 ශේ්බනබර් මා්ශේ 

දී දවමත්රී පාලනයක්, ්ිථාවර රටක්ද  රතිපත්ති රකා නය 

ඉදිරිපත් කපා. ඊපඟට, දදින සයශේ ව්ඩ්ටහනද ඉදිරිපත් කපා.  

ඊපඟට, 2015 ජූලි මා්ය ශවේදී, දමා් 60ධය අලුත් රටක් 

පාචවිස ක්රියාවලියද ඉදිරිපත් කපා. 2015 ශනොව්බනබර් මා්ය 

ශවේදී, දරට හෙන ව්ඩ පිළිශවපද ඉදිරිපත් කපා. 2016 ජනවාරි 

මා්ශේදී  දශමගා ශපොලි් ි ව්ඩ්ටහනද ඉදිරිපත් කපා.  2016 

ඔක්ශතෝබර් මා්ය ශවේදී, දරජශේ ආර්ථික ්්ලසුමද ඉදිරිපත් 

797 798 



පාර්ලිශබනධයතුව 

කපා. න්වත 2017 මුල් භාගශේ දී, දතිර්ර යුගයක් ්ඳහා නව 

ආර්ථික ්්ලසුමද ඉදිරිපත් කපා. 2017 අශගෝ්ිතු මා්ය ශවේදී,  

දතුධය අවුරුදු ්ාවර්සන නව ආර්ථික ්්ලසුමද ඉදිරිපත් කපා. 

2017 ්්ප්ත්බනබර් මා්ශේ දී අව්ාන ව ශයධය, ද2025 

ශපොශහෝත් රටක්ද අට ව්ෙෑරුබන ්්ල්්ිම ඉදිරිපත් කරනවා. ශබන 

ඉදිරිපත් කරපු ආර්ථික රතිපත්ති නවයට අමතරව 2015දී අතුරු 

අය ව්ය ඉදිරිපත් කපා. 2016ට අය ව්ය ඉදිරිපත් වුණා; 2017ට 

අය ව්ය ඉදිරිපත් වුණා.  ේධය 2018ට  අය ව්ය ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබනවා. ශමධයන ශබන හකිශනකට පර්ිපර විශරෝධී ආර්ථික 

රතිපත්ති මා් තුශනධය තුනට ශවන්ි කිරීම තමයි අශප් රශට් 

මූලික කඩා ව්ීමම බවට පත් ශවලා තිශබධයශධය. අශප් රශට් කුණු 

කධයෙට වඩා වි ාල ණය කධයෙක් ග්න ආණ්ඩුශඅ උෙවිය ශබන 

විවාෙය තුප කථා කප ආකාරය අපි ේක්කා. ඔවුධය දිිවධය දිගටම 

කියධයශධය, දශබන රට නිව්රැදිව පාලනය කරශගන යධයන බ්හ්, 

ආර්ථිකය දිගටම කඩාශගන ව්ශටනවා. ඒ කඩා ව්ීමමට මූලික 

ශහේතුව ශබන රශට් තිශබන ණය බරද කියලායි.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2005 අවුරුේෙ ශවේදී අශප් 

රශට් ණය බර තිබුශණ් රුපියල්  සලියන 2,222යි. ඒ ණය බර 2009 

අවුරුේෙ ශවේදී රුපියල්  සලියන 4,160 ෙක්වා ඉහප ිවයා.  ඒ 

මහිධයෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ රජය අවධිශේ දී. ඊපඟට, 

හතුමාශේ ශෙව්නි වර්ෂ 5ක කාලය තුප -2010 සට 2014 

අව්ානය වන විට - ඒ ණය බර රුපියල්  සලියන 7,391ක් ෙක්වා 

ව්ිව වුණා. ශබන සයලුම ණය අරශගන හතුමා ශබන රශට් 

ආශයෝජනයධය ඇති කරලා තිශබනවා. අශප් රශට් ණය අර්බුෙය 

උග්රවම තිබුශණ්, 2000 - 2004 යුගශේයි.  අශප් රට ෙරුණුතම ණය 

අගාසයකට ිවශේ 2000 - 2004 යුගය තුපයි.  2000 අවුරුේෙ ශවේදී 

ෙප ශේශීය නිෂිපාෙනශයධය සයයට 97ක් අශප් රශට් ණය බර 

තිබුණා. 2001 ශවේදී අශප් රශට් ණය බර තිබුශණ් සයයට 103යි. 

2002 ශවේදී ෙප ශේශීය නිෂිපාදිතශේ රති තයක් හ්ටියට සයයට 

105යි. 2003 ශවේදී සයයට 102යි. 2004 ශවේදී සයයට 102යි. ශබන 

සයල්ල ශ්රී ලාකා මහ බ්ාකු වාර්තාශවධය අපි ලබාගත් ශතොරතුරු.  

ප්ව්ති අශප් ආණ්ඩුව 2014 ව්ර  අව්ාන ශවලා,   2015 ජනවාරි 

මා්ශේ දී ශබන පවතින ආණ්ඩුවට න්වත රට බාර ශෙනශකොට ණය 

බර සයයට 70.6ට අඩු කරලා තමයි භාර දුධයශධය. හතශකොට 

ශහොඳට කල්පනා කරලා බලධයන, ණය අර්බුෙය ඇති කශපේ අශප් 

ආණ්ඩුවෙ, හශහම න්ත්නබන වර්තමාන ආණ්ඩුවෙ කියලා.  

ඊපඟට, ව්ෙගත්ම කාරණාව ශබනකයි.  වර්තමාන ආණ්ඩුව ශබන 

රට භාර ගධයන ශකොට තිබුණු ණය බර රමාණය  රුපියල්  සලියන 

7,391යි.  හශ්ේ භාරගත්තාට පසුව  මුල් අවුරුදු තුන තුප අශප් රශට් 

්ම්ිත ණය බර රුපියල්  සලියන 10,161ක් ෙක්වා ඉහප යනවා. 

ශමධයන ශමත්න තමයි අශප් ණය අර්බුෙය හිර වුශණ්.  හක්තරා 

ඇමතිවරශයක් කියනවා මට ඇහුණා, දහක ප්ත්තකිධය ණය 

අරශගන අශනක් ප්ත්ශතධය ණය ශගවීම නි්ා තමයි ශබන අර්බුෙය 

ඇති ශවලා තිශබධයශධයද කියලා. හ්බ්යි, හක ප්ත්තකිධය ණය 

අරශගන අශනක් ප්ත්ශතධය ඒ ණය ශබ්රුවා නබන, අෙ වනතුරුත් 

ණය බර තිශබධයන ඕනෑ රුපියල්  සලියන 7,391යි.  රුපියල් 

 සලියන 7,391ට වඩා ව්ිවපුර ණය අරශගන ශබන රශට් නා්ිතිකාර 

වියෙබන කරපු නි්ා තමයි අශප් රශට් ණය බර ව්ිව වුශණ්. 

ශබන විධියට ණය බර ග්න කථා කරන ආණ්ඩුව න්වත 

ශයෝජනා කරනවා, තවත් රුපියල්  සලියන 1,890ක් ශබන ණය බරට 

හකතු කරධයන කියලා. ඒ අනුව 2018 වර්ෂය ශවේදී වර්තමාන 

ආණ්ඩුව අශප් රශට් ්ම්ිත ණය බර රුපියල්  සලියන 12,000ක් 

ෙක්වා ව්ිව කරනවා. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශමශහම 

ණය බරක් ග්න කථා කරලා ශබන රට ආර්ථික ව ශයධය ෙරුණු 

අගාසයකට ේමූ ආණ්ඩුවකට, අශප් ආණ්ඩුශවධය ගත් ණය ග්න 

කථා කරධයන ්ොචාරාත්මක අයිතියක් තිශබනවාෙ? මහිධයෙ 

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුශඅ අවුරුදු 10 තුපදීම ගත් ණය වශේ සයයට 

53ක් ශබන ශවනශකොට ශබන ආණ්ඩුව අරශගන ඉවරයි.  ඊපඟට 

2018 අවුරුේෙ අව්ානය ශවේදී අශප් ආණ්ඩුශවධය ගත් ණය වශේ 

සයයට 90ක් අරශගන තමයි ශබන ආණ්ඩුව ෙවසධය ෙව් අශප් රට 

රපාතයට අරශගන යධයශධය. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය අශප් රටට තිශබන 

අශනක් ශලොකුම ර ිනය තමයි ශබන රශට් ශනොශයක් කටයුතු ්ඳහා 

ශවධයකරන මුෙල් නිස කපමනාකරණයකිධය යුතුව වියෙබන 

ශනොකිරීම. ශබනක තමයි අශප් රශට් තිශබන අශනක් ශලොකුම 

අර්බුෙය. ආර්ථිකමය ව ශයධය රජය නිව්රදි කපමනාකරණයක් 

කරධයශධය න්ති නි්ා තමයි අශප් රට ෙවසධය ෙව් කඩාශගන 

ව්ටිලා ආර්ථික වර්සන ශඅගය සයයට 4 ෙක්වා පහත 

ව්ශටධයශධය.  සයයට 7.6ක්ව තිබූ ආර්ථික වර්සන ශඅගය සයයට 

4ට ොපු ආණ්ඩුවක් කියනවා, පසු ිවය ආණ්ඩුශඅ ආර්ථික 

කපමනාකරණය ව්රැදියි කියලා. ේධය බලධයන, 2015 අය 

ව්ශයධය රුපියල්  සලියන 3,328ක් අය ව්ය රතිපාෙන විධියට 

ශවධය කපා. හ්බ්යි, වියෙබන කප ්තය වියෙම වුශණ් රුපියල් 

 සලියන 3,203යි. රුපියල්  සලියන 135ක ඌන උපශයෝජනයක් 

තිශබනවා. ඊපඟට 2016 අය ව්යට යධයන. අය ව්ශයධය රුපියල් 

 සලියන 3,898ක රතිපාෙන ශවධය කරනවා. ්තය වියෙම රුපියල් 

 සලියන 3,106යි. ඌන උපශයෝජනය විධියට ශමත්න තිශබනවා, 

රුපියල්  සලියන 792ක්. රටක් ඉ්ි්රහට යයිෙ? ශවධය කරන 

මුෙලිධය පශහධය හකක් වියෙබන කරගධයන බ්රි ආණ්ඩුවක් විධියට 

ශබන ආණ්ඩුව පත්ශවලා තිශබනවා. ශබන නි්ා තමයි අෙ අශප් රශට් 

ජනතාව කියධයශධය, ්ල්ලි න්හ්; මුෙල් ්ා්රණය ශවධයශධය 

න්හ්; ල්ශබන ආොයමට වඩා වියෙම ශගොඩක් ඉහප ිවහිල්ලා; 

බඩු වරල ඉහප ිවහිල්ලා කියලා. ශමධයන ශබන කාරණා නි්ා තමයි;  

නිව්රදි ආර්ථික කපමනාකරණයක් ශනොතිබීම ශහේතු ශකොටශගන 

තමයි,  ශබන රට ආර්ථික ව ශයධය තවත් රපාතයට ිවහිල්ලා 

තිශබධයශධය. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2016 වර්ෂය ්ඳහා වන 

කාර්ය ්ාසන වාර්තාව, මුෙල් අමාතයාා ශේ ජාතික අය ව්ය 

ශෙපාර්තශබනධයතුව  විසධය නිකුත් කර තිශබනවා. ේධය බලධයන, 

ශබන ආණ්ඩුව අසයාපනය ්ඳහා ෙප ශේශීය නිෂිපාෙනශයධය සයයට 

6ක් ශවධය කරධයන බලයට ආපු ආණ්ඩුවක්. අසයාපනය ්ඳහා 

සයයට 6ක් ලබා ග්නීම ශවනුශවධය ශබන රශට් සයලුම උගතුධය 

පාරට බ්හ්ලා, ශපපපාළි ිවහිල්ලා  සහි කරපු ආණ්ඩුවක්.  හ්බ්යි, 

ශබනශක් ඌණ උපශයෝජනය ශකොශහොමෙ කියලා බලධයන.  

මම රසාන අමාතයාා  කිහිපයක් ග්න ශබන අව්ිථාශඅ 

තමුධයනාධයශ්ේලාට මතක් කරධයන ක්ම්තියි.  ේධය බලධයන, 

අසයාපන අමාතයාා ය ්ඳහා ෙප ශේශීය නිෂිපාෙනශයධය සයයට 

6ක් ශවධය කරධයන ශපොශරොධයදු වුණු ආණ්ඩුව, 2016 අවුරුේෙ 

්ඳහා රුපියල්  සලියන 203ක් ශවධය කරනවා. නමුත්, වියෙබන 

කරධයශධය රුපියල්  සලියන 65යි.  වියෙබන කරධයශධය, ශබන රශට් 

අනාගතය ශවනුශවධය ශවධය කරපු මුෙලිධය සයයට 32යි. රටකට 

ඉ්ි්රහට යධයන පුළුවධයෙ? [බාසා කිරීමක්] ගරු මධයත්රීතුමා, 

අසයාපනයට හශහම කරලා ද" ද කියේදී ඔබතුමාත් හක්ක 

වාෙයකට ප්ටශලධයන මම සූොනබන න්හ්. ඔබතුමධයලාශේ රජශේ 

තත්ත්වය ග්න තමයි මම කියධයශධය. ඔබතුමාට ඒක විඳ 

ෙරාගධයන අමාරු නබන, ඔබතුමාශේ දි්ි්රික්කශේ නායකයාට 

අසයාපන අමාතයාා ය පාලනය කර ගධයන බ්රි නබන, 

අගම්තිතුමාශේ වි ිවා්වධයතම ඇමතිවරයාට අසයාපන 

අමාතයාා ය පාලනය කරගධයන බ්රි නබන, ඔබතුමා ද" ද කියධයන 

ඕනෑ මට ශනොශවයි. ඔබතුමා ඒ " ව තියධයන ඕනෑ අකිල විරාේ 

කාරියව්බන ඇමතිතුමාට. මට ද" ද කියන හක හරියධයශධය න්හ්. 

අපට ද" ද කියධයන ඕනෑ න්හ්. ආණ්ඩුශඅ ඉධයන අයට ද" ද 

799 800 

[ගරු  ශ හාධය  ශ්ේමසාහ  මහතා] 
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කියධයන. ඒ නි්ා කරුණාකරලා ශබන කියන හක අහශගන ඉධයන. 

ඔබතුමධයලාට අපි බාසා කරධයන ආශඅ න්හ්. අසයාපනය ්ඳහා 

ශවධය කරපු මුෙලිධය සයයට 32ක් පමණක් වියෙබන කපාම ද" ද 

කියධයන ඕනෑ ඒක කියන පුේගලයාටෙ, ඒ වියෙම කරගධයන බ්රි 

වුණු පුේගලයාටෙ? ඒ නි්ා ශබන කඩා ව්ීමම හශහබනමම තමයි.  

ඊපඟට, Megapolis and Western Development 

අමාතයාා ය ්ඳහා රුපියල්  සලියන 30ක් ශවධය කර තිශබනවා. 

වියෙබන කර තිශබධයශධය රුපියල්  සලියන 13යි. ශවධය කප මුෙලිධය 

සයයට 44යි වියෙබන කර තිශබධයශධය. 

 
ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඊපඟට,  මහව්ලි ්ාවර්සන අමාතයාා ය ්ඳහා රුපියල් 

 සලියන 69ක් ශවධය කර තිශබනවා. ්තය වියෙම සයයට 45යි. 

වියෙබන කර තිශබධයශධය ශවධය කප මුෙලිධය - 

 
ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු මධයත්රීතුමා, මට අව්ිථාව දීලා තිශබධයශධය. ශහෝඅ, ශහෝඅ, 

බ්ි හක. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමොකක්ෙ ඔබතුමාශේ point of Order හක? 
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ප්ත්තක ඉඳලා මම ශමතුමාශේ කථාව අහශගන හිටිශේ. ද" ද 

කියධයන ඕනෑ න්හ් කියවරධය ශමතුමා  න්ති ර ිනයක් ඇෙගධයන 

හෙනවා. ශමතුමධයලාශේ පපාත් ්භාවලිධය තමයි ඕවා - [බාසා 

කිරීමක්] - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ඒක රීති ර ිනයක් ශනොශවයි. 
 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබනක හක්්ත් ජාතික 

පක්ෂශේ පාර්ලිශබනධයතුව ශනොශවයි; ශබන සරිශකොත පාලනය කරන 

පාර්ලිශබනධයතුව ශනොශවයි; ශබන ජනතාව පත් කරපු උත්තරීතර 

පාර්ලිශබනධයතුව. ඒ නි්ා ්ාසාරණය ඉටු කරධයන. ආණ්ඩුව කරපු 

ව්රැදි ශේවල් කියේදි, ්ාඛ්යා ශල්ඛ්න හක්ක අපි ආණ්ඩුශඅ 

අකාර්යක්ෂමතාව ඔප්පු කරේදි, අපට බාසා කරධයන ආවාට අපි 

කට වහධයශධය න්හ්. විදුලි ්ාශේ  හා ිවජිටල් යටිතල පහසුකබන 

අමාතයාා ය ්ඳහා රුපියල්  සලියන 1.5ක් ශවධය කරනවා; වියෙබන 

කරධයශධය රුපියල්  සලියන 0.9යි - සයයට 63යි. 

වාරිමාර්ග හා ජල්බනපත් කපමනාකරණ අමාතයාා ය ්ඳහා 

රුපියල්  සලියන 30ක් ශවධය කරනවා; වියෙබන කරධයශධය රුපියල් 

 සලියන 18යි; සයයට 62යි වියෙබන කරධයශධය.  

ක්රීඩා අමාතයාා ය සයයට 70යි වියෙබන කරධයශධය; ශ්ෞඛ්ය 

අමාතයාා ය සයයට 76යි වියෙබන කරධයශධය; ්ාචාරක ්ාවර්සන 

හා ක්රි්ිතියානි ආගවරක කටයුතු අමාතයාා ය සයයට 60යි වියෙබන 

කරධයශධය; නිවා් හා ඉදිකිරීබන අමාතයාා ය සයයට 74යි වියෙබන 

කරධයශධය. ඌන උපශයෝජනයක් ශවලා, ආර්ථිකය 

කපමනාකරණය කර ගධයන බ්රි වුණාම ශබන වාශේ තත්ත්වයක් 

රටකට උො වීම නවත්වධයන බ්හ්.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන ආණ්ඩුව අශප්ක්ෂිත 

ආොයම ශහොයා ගධයන යධයශධය ශබන රශට් අහිා්ක ජනතාවට බදු 

ගහලා. 2014 අවුරුේෙට වඩා ශමවර ඉදිරිපත් කරපු අය ව්ශයධය 

රුපියල් ශකෝටි 98,400ක අමතර  බදු ගහනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාිව ශෙකක් තිශබනවා. 
 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

අහිා්ක ජනතාවට බදු ගහන හශකධය රුපියල් ශකෝටි 

62,300ක්ම භාණ්ඩ හා ශ්ේවා මත හන බදු. ඒ නි්ා අපි රශට් 

ජනතාවට කියනවා, දතවදුරටත් ශබන රශට් බඩු වරල ඉහප යෑම 

කිසශ්ේත්ම ශබන රජයට වපක්වධයන බ්හ්ද කියලා. බලධයන, 

රජශේ පුනරාවර්තන වියෙබන. 2014ට ්ාශප්ක්ෂව රුපියල් ශකෝටි 

86,800ක් පුනරාවර්තන වියෙබන ව්ිව වනවා, ශබන ඉධයන ආණ්ඩුශඅ 

ම්ති-ඇමතිවරුධයට සුර ්්ප විඳිධයන. ශබනක අශප් ආණ්ඩුශඅ 

පුනරාවර්තන වියෙබනවලට වඩා සයයට 62ක ව්ිව වීමක්. ඒ නි්ා 

තවදුරටත් ශබන රශට් ජනතාව පීඩාශවධය පීඩාවට පත් වීම 

නවත්වධයන බ්හ්.  

ශබන කාරණයත් කියලා මා මශේ කථාව අව්ධය කරනවා. 

දශබනක ශහොඳ රජයක්, නිව්රැදි පාලනයක් ශගනි යධයන පුළුවධය 

රජයක්ද කියලා ශබන ආණ්ඩුව කියධයන ශකොතරබන උත්්ාහ කපත්, 

ජාතයධයතර ෙර් ක සයල්ශලධයම අශප් රට කඩා ව්ටිලා 

තිශබනවා. රටක ආර්ථිකය, රටකට ආශයෝජන ටික ශගශනධයන, 

රටක දියුණුව ්හ ්ාවර්සනය ශවවරධය පවතින රටක් ්ාවර්ධිත 

රටක් බවට පත් කර ගධයන අව ය ෙර් ක සයල්ශලධයම අශප් රට  

කඩා ව්ශටනවා.  

වයාපාර කිරීශබන පහසුකබන ෙර් කය - Ease of Doing 

Business Index හක - බ්ලුශවොත්, 2014 අවුරුේශේ 85 ව්නි ත්න 

හිටපු ශ්රී ලාකාව, 2017 අවුරුේෙ ශවේදි 110 ව්නි ත්නට කඩා 

ව්ශටනවා. අනික් ප්ත්ශතධය නීතිශේ ආධිපතය - Rule of Law 

Index - ්බනබධයසශයධය වූ ෙර් කය ගත්ශතොත්, 2014 අවුරුේශේ 

48 ව්නි ත්න හිටපු ශ්රී ලාකාව, 2016 වර්ෂය ශවේදි 68 ව්නි 

ත්නට කඩා ව්ශටනවා.  World Justice Project හක තමයි ශබන 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරධයශධය. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුවරයත් ශබන 

අව්ිථාශඅදී ශබන ගරු ්භාශඅ ඉධයනවා. 

Transparency International ආයතනය කියනවා, ූපෂණය 

්බනබධයසශයධය වාර්තාව - Corruption Perceptions Index හක - 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

අනුව 2014 අවුරුේශේ  85 ව්න ත්න සටිය අශප් රට ශබන 

වනශකොට  95 ව්නි ත්නට කඩා ව්ටිලා තිශබනවාය කියලා. මහ 

බ්ාකු ගනුශෙනුව ඇතුළුව සදු වන වාචා ූපෂණ නි්යි අශප් රට 95 

ව්නි ත්නට පත්ශවලා තිශබධයශධය. -මට තව තත්ත්පර තිහක් ලබා 

ශෙධයන.-   

ශලෝකශේ රටවල් අතුරිධය ආශයෝජනයට අවොනබන රටවල් 12 

ඇතුපට අශප් රටත් ඇතුපත් කරනවා. ශබනක තමයි වර්තමාන රජය 

ශබන රටට ශගනාපු ජයග්රහණ ටික. ඒ නි්ා අශප් රට ඉදිරිශේදීත් 

කඩා ව්ීමම නවත්වධයන බ්හ්. ශබන ඉදිරිපත්ශවලා තිශබධයශධය  

්ිවර්ණමය අය ව්යක්, ශබන ඉදිරිපත් ශවලා තිශබන අය ව්ය 

ශහොඳයි කියා ආණ්ඩුව වි ිවා් කරනවා නබන, 2018 ශවේදි ශබන 

කියපු ශේවල් කරලා ශපධයවධයන. ශබන අවුරුදු තුනටම කියපු 

ශේවල් ශනොකරපු නි්ා තමයි අපි ්ාසාරණ විශඅචනයක් 

කරධයශධය, ශබන ආණ්ඩුවට ශබන රට ශගනි යධයන බ්හ් කියලා. ශබන 

ආණ්ඩුව ශබොරුශවධය බලයට ආපු ආණ්ඩුවක්; ශබොරුශවධය බලය 

පවත්වාශගන යධයන උත්්ාහ කරන ආණ්ඩුවක්. ඉදිරියටත් 

ආණ්ඩුව ශබොරුශවධය පවත්වා ශගන යධයන උත්්ාහ කරධයශධය ඒ 

නි්යි. 2018 අය ව්යත්, 2015, 2016, 2017 අවුරුදුවලට ඉදිරිපත් 

කරපු පු්ි අය ව්ය හා ්මාන වනවා වාශේම සුරාගනා සහින 

ශලෝකයක් ශබන රශට් ජනතාවට මවන අය ව්යක් වනවා. 

ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ්ිතුතියි. Point of Order හකක් හ්ටියට  ඉල්ලුවාම 

මූලා්නශයධය අපට ඒ ්ඳහා අව්ිථාව ලබා ශනොදී බ්හ්, ගරු 

ශ හාධය ශ්ේමසාහ මධයත්රීතුමා. ශේ පාලන පක්ෂයකට ශනොශවයි 

මම අව්ිථාව ලබා දුධයශධය. මා ඒ කාරණය ්බනබධයසශයධය 

ඔබතුමාව ේනුවත් කරධයශධය ඔබතුමාත් මූලා්නශේ සටින නි්යි. 

ඊපඟට තලතා අතුශකෝරල ඇමතිතුවරය. 

 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශ්ේන මධයත්රීතුමාට ඒක  point of 

Order හකක් ශනොශවයි කියලා, - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ රකා ය කරන තුරු මට ඒක point of Order හකක්ෙ න්ේෙ 

කියලා හිතා ගධයන බ්රි වුණා. කිසශ්ේත්ම මූලා්නය ඒ වාශේ 

ශේවල්වලට ඉඩ තියධයශධය න්හ්. [බාසා කිරීමක්] ශහොඳයි. 

මීපඟට ගරු තලතා අතුශකෝරල ඇමතිතුවරය.  
 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කුරාකුහුඹුශවකුටවත් අපහා් ශනොකරන මම ''" '' කිඅවා  

කිඅවාම ශමොකෙ කරධයශධය? [බාසා කිරීමක්] 

 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

න්හ්, න්හ්. අපහා් කිරීමක් ශනොශවයි. ශබන කාර්ය ්ාසන 

වාර්තාව බලධයන. ශබනක මම කියන හකක් ශනොශවයි, මධයත්රීතුමා.

[බාසා කිරීමක්] 

ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)= 

ගරු චවරධයෙ විශේසරි මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමධයශේ point of 

Order හක ශමොකක්ෙ? [බාසා කිරීමක්] 

 

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම ''" '' කිඅවා කියපුවාම ලේජයි ශධය.  
 

ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ්ිථාවර නිශයෝග අනුව 

ඔබතුමාට හ්කියාව තිශබනවා මධයත්රීවරශයකුශේ රීති ර ිනවලට 

ඉඩ ශෙධයන. හ්බ්යි, අපි ෙකිනවා ශබන ඒකාබේස විපක්ෂශේ ගරු 

මධයත්රීතුමධයලා උශේ වරුව තුප ඔය කියන ්ිථාවර නිශයෝග අනුව 

කටයුතු කරනවාෙ කියලා. අපි ගරු කථානායකතුමාශේ අවසානය 

ශයොමු කරධයන ශහොඳ ර ිනයක් තමයි හතුමා ශයොමු කශපේ. උශේ 

වරුව තුප TV හශක් පාර්ලිශබනධයතු ්භා රැ්ිවීබන ්ජීවිව විකා ය 

වන කාලවකවානුව තුප, විශ ේෂශයධයම ඒකාබේස විපක්ෂ 

කණ්ඩායශබන ගරු මධයත්රීතුමධයලාට ගරු කථානායකුරමා හ්ම 

ශවලාශඅම අව්ිථාව ලබා ශෙනවා. ඒ වාශේ විශ ේෂ අව්ිථා 

්ල්න ඒවා ්හමුලිධයම නතර කරලා ෙමධයන, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථානායකතුමාට ශචෝෙනා කරධයන හපා. ශබන මූලා්නය 

කිසශවකුට පක්ෂග්රාන්ව ව්ඩ කරධයශධයත් න්හ්.  

ගරු තලතා අතුශකෝරල ඇමතිතුවරය.  [බාසා කිරීමක්] 

 
ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ හාධය ශ්ේමසාහ මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමධයශේ point of 

Order හක ශමොකක්ෙ? 
 

ගරු නශ්හාන්  නසේමසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் மெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා 

හකක්වත් ්ාවෙය වාර්තා ශනොශවයි. රජය මඟිධය ලබා දුධය 

ශතොරතුරු මත පෙනබන ශවා ච වාර්තා. [බාසා කිරීබන] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි. මීපඟට, ගරු තලතා අතුශකෝරල ඇමතිතුවරය. 

803 804 

[ගරු  ශ හාධය  ශ්ේමසාහ  මහතා] 
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[අ.භා. 3.35] 

 

ගරු තලතා අුරනකෝරල මහත්ියය (වින්ධශ් රැකියා 

අමාතයුරියය සහ අධිකරණ අමාතයුරියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல - தவளிநொட்டுத் 

ததொழில்வொய்ப்பு அமைச்ெரும் நீதி அமைச்ெரும்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment and Minister of Justice) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශවලාව ලබා දුධයනාට 

ශබොශහොම ්ිතුතියි. ඔය කෑ ගහපු ශවලාව මශේ ශවලාශවධය අඩු 

ශවධයශධය න්හ් ශධයෙ? [බාසා කිරීමක්] 

අශප් මුෙල් අමාතය ගරු මාගල ්මරවීර ම්තිතුමා විසධය 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ අය ව්ය ්බනබධයසශයධය අපි ශබොශහොම 

්ධයශතෝ් වනවා. අය ව්ය ශයෝජනා ්ාමානයශයධය ඉදිරිපත් 

කරනු ලබධයශධය ශබොශහොම ගතානුගතිකව තිබුණු ක්රමශඅෙයකට. 

භාණ්ඩවල වරල ව්ිවවීම, අඩුවීම, හශහම න්ත්නබන පනවන බදු 

ග්න ්හ ශ්ේවාවධයවලට පනවන බදු ග්න තමයි අපි 

නිරධයතරශයධයම ේක්ශක්. හ්බ්යි, පරිශභෝජනයට ගධයනා භාණ්ඩ 

්බනබධයසශයධය පනවලා තිශබන ආනයන බදු අඩු කිරීශමධය ශමවර 

අය ව්ය ඉදිරිපත් කරධයනට ශපර දිනශේ හතුමාට ශෙධයන පුළුවධය 

උපරිම ්හන හතුමා ලබා ශෙධයන කටයුතු කපා.ශබන අය ව්ය 

ඉදිරිපත් කිරීම ්බනබධයසශයධය ඇත්තටම අපි හතුමාට සුභ රාර්ථනා 

කරධයශධය, ශකටි කාලීනව යබන යබන ශේවල් බලාශපොශරොත්තුශවධය, 

හශහම න්ත්නබන ශබන අව්ිථාශඅ ශබොශහොම රතිලාභ 

බලාශපොශරොත්තුශවධය ඉදිරිපත් කරපු අය ව්යක් ශනොවන නි්ායි. 

හතුමා ඉදිරිපත් කශපේ විශ ේෂශයධයම කාටවත් ්හනාසාර 

ශෙධයනවත්, හශහම න්ත්නබන ශවනත් රතිලාභ ලබා ශෙධයන ශහෝ 

හව්නි ශේවල් ශනොශවයි. දීර්ඝ කාලීනව ශබන රශට් යබන කිස ව්ඩ 

පිළිශවපක් ඇතිව ව්ඩ කරධයනට පුළුවධය අය ව්යක් හතුමා 

ඉදිරිපත් කශපේ. රශට් ශවන්ක් බලාශපොශරොත්තු වුණු උෙවියට 

ශවන්ක් ඇති කරධයනට අව ය පසු සම හතුමාශේ මාගල අය 

ව්ශයධයම ්ක්ි කිරීම ග්න අපි ගරු මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමාට 

්ිතුතිවධයත වනවා. 

ශබන ශවලාශඅදී අපි මතක් කරධයනට ඕනෑ හතුමා, ''නීල හරිත 

අය ව්ය: හධයටර්රයි් ි ශ්රී ලාකා'' නවරධය තමයි ශබන අය ව්ය 

ඉදිරිපත් කප බව. අපි ජීවත් ශවධයශධය කුඩා ූපපතක. ඒ වාශේම 

අශප් රට ඉතාම ශහොඳ ශේ ගුණික මට්ටමක් තිශබන; ශහොඳ 

පරි්රයක් තිශබන; ශහොඳ ගහශකොප තිශබන රටක්.  ඒ කියධයශධය 

ශහොඳ පරි්රයක පවතින රටක් හ්ටියට අපට හඳුධයවධයනට 

පුළුවධය. 

හතුමා, ''නීල'' කියලා හඳුධයවධයනට ඇත්ශත්, අශප් රට වශට්ම 

තිශබන මහ මුහුශෙධය අපට යබන කිස රතිලාභයක් ලබා ගධයනට 

පුළුවධය විධියට මහ මුහුෙ තුප මුෙල් ජනනය කරධයනට පුළුවධය 

කර්මාධයත, හශහම න්ත්නබන වයාපාර ව්ිවදියුණු කරධයනට අත 

ශෙධයනා වූ අය ව්යක් හ්ටියට හතුමා ෙකින නි්ා ශවධයන ඇති. ඒ 

වාශේම, ''හරිත'' ග්න කථා කරනවා නබන  අපි කවුරුත් ෙධයනවා, 

පසුිවය කාලය පුරාවටම ශනොශයකුත් ආකාරශේ පරි්ර ූපෂණ 

වපක්වධයනට ව්ඩ කටයුතු කප බව. ඒ ්බනබධයසශයධය 

හරියාකාරව ඉලක්කයක් කරා යධයනට අපට බ්රි වුණා. ඒ නි්ා 

''නීල හරිත අය ව්ය: හධයටර්රයි්ි ශ්රී ලාකා''  අය ව්ශයධය හතුමාට 

යබන බලාශපොශරොත්තු තිශබනවා. විශ ේෂශයධයම ශබන ''නීල - හරිත'' 

කියන ්ාකල්ප ශෙක හකතු කර ශගන රශට් ආර්ථිකයට හයියක් 

ලබා ශෙන අතශර්,  පරි්රය වාශේම මනුෂය ජීවිතශේ අව යතා, 

වුවමනා හපාකබන, දියුණු මට්ටමකට ශගන ඒමටත්, ඒ වාශේම 

ජීවත් වන පරි්රශේ යහපත්කම ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම 

ග්නත් හතුමාශේ අවසානය ශයොමු ශවලා තිශබනවා. 

්ාචාරක වයාපාරය ්බනබධයසශයධය යමක් කියධයන අව යයි. 

අපි ශගොඩක් කාලයක ඉඳලා ්ාචාරක වයාපාරය ව්ිව දියුණු 

කරධයනට, ්ාචාරකයධය ව්ිවශයධය ශගධයවා ගධයනට ශනොශයකුත් 

අව්ිථාවල ලක්ෂ, ශකෝටි ගණධය වියෙබන කර කර විවිස 

ව්ඩ්ටහධය ක්රියාත්මක කපා. හ්බ්යි, ්මහර රටවලට ිවහිල්ලා 

බලනශකොට අපට කනගාටුවක් ේශනනවා, අපි ්ාචාරක වයාපාර 

ව්ිවදියුණු කරධයන මූලිකව කප යුතු ශේ කරලා තිශබනවාෙ 

කියලා. ඇමතිතුමාශේ හක වුවමනාවක් ඒ වාශේම හක 

්ාකල්පයක් හ්ටියට අපට ෙකිධයන පුළුවධය, හතුමා ්ාචාරක 

වයාපාරය ශහොඳ වයාපාරයක් බවට පත් කරධයනට ශමවර අය 

ව්ශයධය මූලික අිවතාලමක්  ෙමා තිශබනවා කියලා.  

හතුමාශේ ශයෝජනා අතර විශ ේෂ ශයෝජනාවක් හ්ටියට මම 

ශබන ශයෝජනාව ෙකිනවා. විදුලි අර්බුෙවලට නිතරම අපි ම්දිහත් 

ශවන රටක්. ජල විදුලිශයධය වි ාල විදුලිය රමාණයක් ජාතික විදුලි 

පේසතියට හකතු කරනවා වාශේම ඉධයසන මඟිනුත් විදුලිය සුළු 

රමාණයක් ජාතික විදුලි පේසතියට හකතු කරනවා. හ්බ්යි, හ්ම 

ති්ිශ්ේම ව්හි කාලයක් න්තුව නියා කාලයක් ආශවොත් 

නිරධයතරශයධයම කාර්වරක කටයුතු, අශනකුත් ජන ජීවිතය හා 

්බනබධයස කටයුතු ශමධයම හදිශනො තමධයශේ කටයුතු කර 

ග්නීශබනදී ශනොශයකුත් අපහසුතාවලට පත් ශවනවා. ශමොකෙ, විදුලි 

ක්පීබන ව්නි අර්බුෙවලට මුහුණ ශෙධයන ශවන නි්ා. ඒ වාශේම 

ඉධයසනවලිධය විදුලිය නිෂිපාෙනය කිරීම අපට ඉතාම වරල අධික 

කටයුත්තක්. ශමොකෙ, ඉධයසන ශගධයවලා, විදුලිය නිෂිපාෙනය 

කරනශකොට ඒකට ශලොකු වියෙමක් රටක් හ්ටියට අපට ෙරධයන 

සදු ශවලා තිශබනවා. හතුමා රුපියල් වරලියන 5,300ක් ශවධය 

කරලා තිශබනවා සූර්ය බල ක්තිය ව්ිව දියුණු කරධයනට, විදුලි 

ආශරෝපණ මසය්ිථාන ඉදිකරධයනට. ශබන කටයුත්ශත්දී රජශේ 

ම්දිහත්වීශමධය අව ය ඉඩබන පහසුකබන ලබා ශෙධයනටත්, ඒ ඉඩබන 

ලබා දීශබනදී ඒ අව ය කරන රමාණය ්බනබධයසශයධය කිසම 

සීමාවක් න්තුව ඒ කටයුතු පහසු කරධයනට හතුමා ශයෝජනා 

කරලා තිශබනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, විශ ේෂශයධය අපි ශබන කාරණය 

මතක් කරධයනට ඕනෑ. කිෂි කර්මාධයතයට ශමධයම 

කාර්වරකකරණය තුප වුණත් අපට අනිවාර්යශයධයම විදුලිය අව ය 

ශවනවා. ශබන හ්ම හකක්ම විදුලි අර්බුෙය හක්ක ඇනහිටින 

තත්ත්වයක් ආශවොත්, ඒකට ඉතාම ශහොඳ දීර්ඝ කාලීන ව්ඩ 

පිළිශවපක් හ්ටියට සූර්ය බල ක්තිය නිෂිපාෙනය කරධයන හතුමා 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම කාබධය බේෙක් ප්නවීමටත් 

හතුමා ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. හරිත රටක් බවට පත් 

කරධයනට, පරි්රය සුරක්ෂිත කරධයනට බාසා ශවන ශනොශයකුත් 

විධිශේ විෂ වායු අපි ජීවත් ශවන පරි්රය තුප තිශබන බව අපි 

ෙධයනවා. මට ඉ්ිශ්ල්ලා කථා කරපු මධයත්රීතුමා කිඅවා, "ශගොඩක් 

බදු පනවලා තිශබනවා.ද කියලා. හ්බ්යි,  බදු පනවලා තිශබධයශධය 

ශමෝටර් ්යිකල් හශක් ඉඳලා බර වාහනය ෙක්වා ඒ වාහනශේ 

රමාණය හ්ටියට ෙරධයන පුළුවධය රමාණයටයි.  

ශපොලිතීධය හා ප් ලා්ිටික් නිෂිපාෙන අවසර්යවත් කරධයන 

ප්ලා්ිටික් අමුද්රවය කිශලෝවකට රුපියල් 10ක නිෂිපාෙන බේෙක් 

පනවලා තිශබනවා. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමාටත් මතක ඇති, 

අපි ශපොිව කාශල් අශප් ශගවල්වල හා චර ප්ලා්ිටික් බඩු ේක්ශක් 

න්හ්. අපි කු්ිසයට ිවයාම අපි ේක්ශක් අතුල් පත්, ශපොල් කටු 

හ්දි, පිට්ටු බබනබු, ශඅව්ශලධය හෙපු ඉඳිආප්ප තට්ටු, ශකෝි්, ඉෙල 

වාශේ ශේශීයව නිෂිපාෙනය කරපු ශේවල්. අශප් රශටධයම ්පයා 

ගධයන පුළුවධය අමු ද්රවයවලිධය තමයි ඒවා නිෂිපාෙනය කරලා 

තිබුශණ්. ප්දුරක් අරශගන බ්ලුශවොත් අෙ පධය ප්දුරු නබන ශහොයා 

ගධයන න්හ්. ප්ලා්ිටික් ප්දුරක් තමයි ගධයන ශවධයශධය. ශබනවා 

ඔක්ශකොම කාලයක් ති්ිශ්ේ ශවන්ි ශවලා තිශබනවා. හතුමා 

ශේශීය නිෂිපාෙන දිරි ග්ධයවීමක් හ්ටියට ප්ලා්ිටික් 

805 806 



පාර්ලිශබනධයතුව 

නිෂිපාෙනවලට බේෙක් පනවධයන ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. 

ශබනවා ග්රාමීය කර්මාධයත හ්ටියට පටධය ගධයන පුළුවධය ශේවල්. අමු 

ද්රවය ශමශහේ තිශබනවා. ඒ වාශේම ශබනවා නිෂිපාෙනය කරධයන 

පුළුවධය, ශබන පිළිබඳව ෙක්ෂතාව තිශබන   උෙවිය අශප් ්මාජශේ 

ගබනබෙව ඕනෑ තරබන ජීවත් ශවනවා. ශකොශහේ ශහෝ තිශබන 

ප්ලා්ිටික් කුණු ශගොඩවල් ටිකක් ශගන්ල්ලා අපි ශමශහේ ශගොඩ 

ගහගධයනවා. හ්බ්යි, ඊට වඩා කාලයක් ශහොඳිධය පාවිා චි කප 

හ්කි, පරි්රයටත් ශබොශහොම සුබොයී ශවන ශබන වාශේ නිෂිපාෙන 

ඇති කිරීම ්ඳහා ලබා දීමට හතුමා බලාශපොශරොත්තු ශවන දිරි දීබන 

ශමම ශයෝජනා තුළිධය හතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම දිරාපත් වන මලු ්හ ඇසුරුබන ද්රවය නිෂිපාෙනය ්ඳහා 

භාවිත කරනු ලබන සයලුම යධයත්ර සූත්ර, උපකරණ හා අමු ද්රවය, 

අතරම්දි භාණ්ඩ ්ඳහා වන තීරු බදුවලිධය නිෙහ්ි කර තිශබනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, පසුිවය ෙව්ිවල ශ්ශලෝශෆේධය 

තහනමක් කරනවා කියලා කිඅවාම, බත් ප්කට් හකක වරල 

රුපියල් 10කිධය ව්ිව කරනවා කියලා උේශඝෝෂණය කපා. 

ඔබතුමාටත් ඒ ග්න මතක ඇති. ශබන කිස ශකශනක් ශබනවාශයධය 

ශවන හානිය ග්න හිතධයශධය න්හ්. දිරාපත් ශනොශවන ශමව්නි 

ශේවල් කානු දිශේ ගලා ශගන ිවහිල්ලා, ඇපශෙොප දිශේ ගලා 

ශගන ිවහිල්ලා ගාවතුර ඇති කරනවා. හශහම න්ත්නබන ශවනත් 

හානිොයක තත්ත්වයධය ඇති කරනවා. ්මහර ශඅලාවට ශපොිව 

ෙරුවධය ඔවුධයශේ මුහුණුවල ශබන ශකොප ඔතා ග්නීශමධය හු්ිම 

ග්නීශබන අපහසුතාවට පත් වී වරය ිවය පුවත් පවා අපි අ්ා 

තිශබනවා. ශබනවා ඔක්ශකෝම ශවන්ි ශවධයනට ඕනෑ. හම 

තත්ත්වය ශවන්ි කරලා රටට උචිත ශෙයක්, ශහොඳ ශෙයක් 

කරධයන හෙනශකොට, -අෙ රශට් ඇති වී තිශබන යහ පාලනය ්හ 

රට තුප ඇති ශවලා තිශබන අෙහ්ි රකා  කිරීශබන අයිතිය නි්ා- 

ඕනෑ ශකශනකු උත්්ාහ කරධයශධය පිටශකොටුවට ිවහිධය 

උේශඝෝෂණයක් කරධයනයි. ඒ වාශේ උේශඝෝෂණ සදු ශවන බවත් 

අපි ේක්කා. ඒ වාශේ උේශඝෝෂණ සදු වුණත්, ගරු ඇමතිතුමා 

ශබොශහොම ශහොඳිධය කල්පනා කරලා, ඒවාශයධය ශවන්ි ශවධයන 

කටයුතු කරලා තිශබනවා. අඩු ගණශධය  වරනිසුධයට ශබන ග්න සතා 

යබන කිස අවශබෝසයක් ඇති කර ග්නීම ්ඳහා ශවනත් 

දි ානතියකට ගමධය කරන ශමවර අය ව්ය තුළිධය අෙ මාර්ගය 

ශපධයනුබන කර දීලා තිශබනවා.  

අපද්රවය බ්හ්ර කිරීම අෙ අශප් රශට් බරපතප ර ිනයක් කියන 

හක අප කවුරුත් ෙධයනවා. අවුරුදු ගණනාවක් ති්ිශ්ේ 

ශගොඩන්ඟුණු මහා ශලොකු කුණු කධයෙක් වන මීශතොටමුල්ශල් කුණු 

කධයෙ කඩා ව්ීම ජීවිත හානි සේස වුණා; පරි්ර හානි වුණා. අවුරුදු 

ගණනාවක් බලශේ ඉඳශගන කරපු ශේවල් ග්න ශගොඩාක් අය 

කථා කරනවා. අපි ඒවා ග්න කථා කරලා කාලය නා්ිති කරධයන 

උත්්ාහ කරධයශධය න්හ්. ශමොකෙ, කථා කරලා කාලය නා්ිති 

කරධයන තරබන ඒවා වටිධයශධය න්හ්. ශහේතුව තමයි, අෙ අපි ඒවා 

ඔක්ශකෝම නිව්රදි කර ශගන යෑම. කුණුක්ප ශගොඩවල් ඉවත් 

කරධයන, අපද්රවය බ්හ්ර කරධයන වි ාල මුෙල් රමාණයක් ශවධය 

කර, පපාත් පාලන ආයතන මට්ටවරධය ඒ ්ඳහා අව ය වි ාල 

්ිථාන නිර්මාණය කරධයන හතුමා ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. 

ශබනවා, ශබන ්මාජය තුප විය යුතු ශේවල්. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2017 ම්යි මා්ශේ 26 ව්නි ො 

ශබන රශට් හක ප්ත්තක නියඟයක් පවතිනශකොට, අශනක් 

ප්ත්ශතධය දි්ි්රික්ක 7ක වාශේ රමාණයක් ්බනපූර්ණශයධයම ජල 

ග්ලීබනවලිධය, නාය යෑබනවලිධය විනා  ශවලා ිවය බව ඔබතුමාත් 

ෙධයනවා. හම විනා ය ශකොපමණෙ කියලා කියධයන බ්හ්. ලක්ෂ 

6කට ආ්ධයන පිරි්ක් ජලශයධය යටවීශමධය පමණක් අවත්ධය 

වුණා. හ්බ්යි, ශබන ආණ්ඩුව වගකිව යුතු ආණ්ඩුවක් හ්ටියට ඒ 

කිසම ශඅලාවක තමධයශේ වගකීබන ප්හ්ර හ්රිශේ න්හ්. හො, 

2004 සුනාවර වය්නය ඇති වූ අව්ිථාශඅ වුණු ශේවල් ්බනබධයසව 

නබන ශනොශයක් අයට ශචෝෙනා තිශබනවා. හො, ඒ සුනාවර 

වය්නශයධය පසුව ශබන රටට ගලාශගන ආපු ආසාර ටිකවත් 

හරියාකාර ක්රමශඅෙයක් ඇතුව අවත්ධය වුණු අයට ශබො දීශබන ව්ඩ 

පිළිශවපක් හෙධයන ඒ අයට බ්රි වුණත්, පසුිවය කාලශේ ඇති 

වුණු ගාවතුර පාලනය කරධයන විතරක් ශනොශවයි, ශෙධයන පුළුවධය 

උපරිම ්හන රජයක් හ්ටියට ඒ අයට ලබා ශෙධයනත් අපට හ්කි 

වුණාය කියන හක අප අෙ ්ධයශතෝෂශයධය කියනවා. හානි වුණු 

ගිහ උපකරණවලට සදු වී තිශබන පාඩුශඅ හ්ටියට රුපියල් 

10,000 ෙක්වා ශගවීබන කරධයන කටයුතු කපා. ඒ වාශේම අවත්ධය 

වීශමධය පසුව දඅධිඅනාරක්ෂිතයි.ද කියලා හම රශේ වලිධය ඉවත් 

කරපු අයට ඉඩබන ක්බ්ල්ලක් ලබා දී ශගයක් හො ගධයනා ශතක් 

රුපියල් 7,500ක ශගවීමක් කරධයනත් කටයුතු කපා. ඊට අමතරව 

ඉඩමක් න්ත්නබන අවමය පර්ච් ි 20ක් වන ඉඩබන ක්බ්ල්ලක් 

ඔවුධය ශපෞේගලිකව ශ්ොයා ගධයනවා නබන, රජශයධය රුපියල් 

ලක්ෂ 4ක් ශෙනවා; නිව් හො ගධයන රුපියල් ලක්ෂ 12ක් ශෙනවා. 

අශප් ගරු ව්විලි කර්මාධයත ඇමතිතුමා අශප් රශේ වල නබන 

හානියට පත් වුණු සයලුම කුඩා ශත් වතු හිවරයධය ්ඳහා වධයදි ලබා 

දුධයනා. අශප් කාධයතා කටයුතු අමාතය, ගරු චධයද්රානි බණ්ඩාර 

ම්තිතුවරය  ්ිවයා රැකියා කරපු හානියට පත් වුණු සයලුම 

කාධයතාවධයට වධයදි ශගඅවා.  

ශගෝලීය කාලගුණික විපර්යා්යත් හක්ක, හිටි හ්ටිශේ ඒ 

වාශේ තත්ත්වයක් අෙ ඇති ශවලා තිශබනවා. ශකොයි ශවලාවට 

ව්්ි් වන්ෙ ෙධයශධය න්හ්. නියා ්හනාසාරත් ශෙනවා. ශබන හ්ම 

හකකටම ශබන ආණ්ඩුව මුහුණ දුධයනා. ඒවාට මුහුණ දුධයනා 

විතරක් ශනොශවයි, ගාවතුර පාලනය කරධයන ආරක්ෂක බ්වර 

ඉදිකරධයනත්, ගා ශද්රෝණිවල ඉහප කලාපවල ඒ අව ය ජලා  

හෙලා විශ ේෂශයධයම කළු, ක්ලණි, ිවා ව්නි ගාගාවලිධය වියළි 

කලාපවලට ජලය ශගන යධයනටත් හ්කිවන විධියට ගාගාසාර 

රශේ වල ඒ ශයෝජනා ක්රම ්ක්ි කරධයන හතුමා ශයෝජනා කර 

තිශබනවා.  

අපි ජාගම දුරකථන කුලුනුවලිධය මා්යකට රුපියල් ලක්ෂ 

ශෙකක බේෙක් අය කරනවා කිඅවාම ්මහර අය ශගොඩක් කෑ 

ගහනවා. හ්බ්යි ඒ ජාගම දුරකථන කුලුනුවලිධය දුරකථන 

්මාගබන අයිතිකාරශයෝ ශමොන තරබන මුෙලක් හබනබ කරනවාෙ 

කියන හක කල්පනා කරධයශධය න්හ්. ලක්ෂ ශෙකක් කියධයශධය ඒ 

ශගොල්ලධයට ඉතාම සුළු මුෙලක්. ඒක ඉතාම ශහොඳ ශයෝජනාවක් 

හ්ටියට අප ්ලකනවා.  

ඊපඟට, මම ශබන කාරණයත් මතක් කරධයන ඕනෑ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුවරයනි, ඔබතුවරයශේ කථාව ේධය ශකටි කරධයන.  

 

ගරු තලතා අුරනකෝරල මහත්ියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ඔබතුමා මශේ ශවලාව අඩු කරධයන හපා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුවරයශේ ශවලාශවධය ශපෝ ඩක්වත් අඩු කර න්හ්.  

807 808 

[ගරු  තලතා අතුශකෝරල මහත්වරය ] 
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ගරු තලතා අුරනකෝරල මහත්ියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

කාලය අව්ාන ශඅශගන හනවා නබන මම දීර්ඝ ව ශයධය කථා 

කරධයශධය න්හ්, මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි.  

අවුරුදු 2,500කට වඩා ශරෞඪ ඉතිහා්යක් තිශබන අපට  

්ාචාරකයිධය ශබන රටට ශගධයවා ගධයන ශගොඩක් ශේවල් කරධයන 
පුළුවධය. ඒ ්ෙහා නිස ව්ඩ පිළිශවපක් ්ක්ි ශවධයන ඕනෑ. ප්රණි 

ශකොටු, න්ත්නබන රසේස ්ිථාන ්ාරක්ෂණය කරධයන, ඒවා දියුණු 
කරධයන මුෙලක් ශවධය කපා කියා අය ව්යකිධය රථම වතාවට 

කිය්වුශණ් ගරු මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කප ශබන අය 
ව්ශයධය බව මම මතක් කරධයන ඕනෑ. අපි අසයාපන ඇමතිතුමාට 

හක හක ශේවල් කිඅවා. ශබන රශට් සයලුම පා්ල්වල ෙරුවධය 
රක්ෂණයකට යටත් කරනවාය කියා පසු ිවය අය ව්ශේදී කිඅවා. 

පසුිවය ඔක්ශතෝබර් 02ව්නි ො අශප් ගරු අසයාපන ඇමතිතුමා හය 

ක්රියාත්මක කපා. මුළු රශට්ම පා්ල් ෙරුවධය රක්ෂණයකට යටත් 
කරධයන හතුමා කටයුතු කපා. ඒ වාශේම ශබන වන විට උ්් ි

අසයාපනය ලබන වි ිවවිෙයාල ශිෂයයධය සයලුශෙනාම ශ්ෞඛ්ය 
රක්ෂණයකට යටත් කරධයනත් අශප් ඇමතිතුමා ශයෝජනා කර 

තිශබනවා. ඊපඟට, විශ ේෂ අව යතා ඇති ශිෂයයධය පිළිබඳව 
කටයුතු කිරීශබනදී ඉතාම බරපතප ර ිනයක් තිශබනවා. ඔවුධය 

්ඳහා අව ය ගුරුවරුධයශේ හිඟයක් තිශබනවා. ඒ ගුරුවරු පුහුණු 

කරධයනත් ව්ඩ පිළිශවපක් ්ක්ි කර තිශබනවා.  

විෙයා පීඨ ශිෂයයධයට ශබන වන විට මාසකව ලබාශෙන රුපියල් 

3,500ක දීමනාව රුපියල් 5,000 ෙක්වා ව්ිව කරධයනත් හතුමා ශබන 

අය ව්ශයධය ශයෝජනා කර තිශබනවා. කවුරුවත් ශබන ශේවල් ග්න 

කථා කරධයන ක්ම්ති න්හ්. අව්ාන ව ශයධය, මම  ශබන 

අව්ිථාශඅදී අශප් මුෙල් ඇමතිතුමාට විශ ේෂ ්ිතුතියක් පුෙ 

කරනවා. ශමොකෙ හතුමා ලබාශෙධයන පුළුවධය හ්ම ශෙයක්ම 

රත්නපුර දි්ි්රික්කයට උපරිම ව ශයධය ලබාදී තිශබනවා. 

්බරගමුව වි විවිෙයාලශේ වවෙය පීඨය ශගොඩන්ඟීමටත්, 

රත්නපුර මහ ශරෝහශල් පිළිකා ශරෝග ඒකකය ශවනුශවනුත්, මුඛ් 

ශ්ෞඛ්ය ඒකකවලටත් අව ය මුෙල් ශවධය කර තිශබනවා. රත්නපුර 

අධිකරණය ්බනපූර්ණශයධයම ශගොඩනඟධයන හතුමා අපට මුෙල් 

ලබාදී තිශබනවා. ඒ වාශේම කිෂි කර්මාධයතය ්ඳහා ගබඩා 

පහසුකබන ලබාශෙධයන රුපියල් වරලියන ගණනාවක් වියෙබන කරලා 

ගබඩා ශගොඩනඟධයන රත්නපුරයට මුෙල් ශවධය කර තිශබනවා. 

විශ ේෂශයධයම අශප් දි්ි්රික්කශේ වි ාල පිරි්ක් ම්ණික් 

කර්මාධයතශේ ශයශෙනවා. ශබන රශට් ජාතයධයතර ම්ණික් 

වයාපාරිකශයෝ හ්ටියට හිටියත්, ශමශහධය හබනබ වන ගල්වලට 

වඩා වි ාල ව ශයධය තිබුණු ආනයනික ම්ණික් ගල්වලට ඔප ෙමා 

ව්ිවදියුණු කරලා ආපහු යවන කර්මාධයතයට, value addition  

හකට, පසුිවය කාලශේ ජාතිය ශගොඩන්ඟීශබන බේෙ පනවා තිබුණා. 

අෙ හය ්බනපූර්ණශයධයම නිෙහ් ි කිරීම නි්ා ශබන රටට ම්ණික් 

කර්මාධයතශයධය විශේ  විනිමය වි ාල රමාණයක් ලබාගධයන 

පුළුවධය ශවනවා. අපට හ්ම ශකශනක්ම ්තුටු කරධයන නබන 

අමාරුයි.  පමයිධයට ශෙනවා කියපු අර ්පත්තු කූට්ටබන හශහම 

ශෙධයන බ්රි වුණා. ්ම්ිතයක් ව ශයධය ගත්තාම මුළු රශට්ම 

ජනතාවට ශහොඳයි කියලා කථා කරධයන පුළුවධය, නව දි ානතියක් 

ෙක්වා ගමධය කරධයන පුළුවධය අය ව්ය ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීම 

්බනබධයසශයධය අශප් ගරු මුෙල් ඇමතිතුමාට ්ිතුතිවධයත ශවවරධය 

මශේ කථාව අව්ධය කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ්ිතුතියි.  

ඊපඟට, ගරු නි ාධයත මුතුශහට්ටිගම නිශයෝජය අමාතයතුමා. 

[අ.භා. 3.54] 
 

ගරු නිශ්ාන්ත මුුරනහට්ටිගමනේ මහතා (වරාය හා නාවික 

ක යුුර නිනයෝජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைமக - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அலுவல்கள் பிரதி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2018 වර්ෂශේදී, නීල හරිත 

අය ව්යක් තුළිධය ආර්ථිකය  ශගොඩනඟා රටක් ශගොඩනඟධයන නව 

රශඅ යක් කරා යධයන බලාශපොශරොත්තු වන ගමනක ආරබනභක 

ශමොශහොශත්යි අපි ඉධයශධය.  

ගරු මුෙල් අමාතයතුමා ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කපා 

වාශේම  2018 වර්ෂය පුරාම ශබන අය ව්ය ශපොත  සවරධය තියධයශධය 

න්තිව අශත් තියාශගන ඉ්ි්රහට යධයන සේස ශවනවා.  ශබන අය 

ව්ය නිෙහශ්ධය ප්ිශ්ේ  සහි වුණු ආණ්ඩු ඉදිරිපත් කප විශ ේෂ වූ 

අය ව්යක්. ගරු මාගල ්මරවීර අමාතයතුමා, මුෙල් ඇමතිතුමා 

ශල් පත් ශවලා ඉතාම ශක ටි කාලයකිධය ශබන වගකීම හතුමා පිට 

ප්ටශවන ශකොට හතුමා ඒකට ශබොශහොම ්්හ්ල්ලුශවධය මුහුණ 

දුධය බව මම වි ිවා්ශයධය කියනවා.  

ගරු මුෙල් අමාතයතුමාශේ අය ව්ය ශයෝජනා ශබොශහොම 

්රලයි. ඒ ශයෝජනා  ඉදිරිපත් කරධයශධය  2017 වර්ෂශේ. අපි 

රටක් විධියට, රජයක් විධියට, මුහුණ දුධය බරපතප අර්බුෙකාරී 

තත්ත්වයධයවලට  2018 වර්ෂශේදීත්  වි්ඳුබන ශ්ොයධයන  ඕනෑ. 

2017 වර්ෂශේදී  ගාවතුර ආපොව,  අශනක් ප්ත්ශතධය වියළි 

කාලගුණික තත්ත්වය ඇති වුණා. ඒ තත්ත්වය මත හක කධයනයක් 

ශනොශවයි; කධයන ශෙකක් ශනොශවයි; කධයන තුනක් හානියට පත් 

වුණා. ඒ තරබන තත්ත්වයක ට රට මුහුණ දීලා රශට් ජනතාව 

අපහසුවකට පත් වුණු ශවලාවක ඒ හ්ම ශකශනකුටම ආසාර 

ශබදුවා;  ගාවතුර ආසාර ශබදුවා; වගා ආසාර ශබදුවා; නියා ආසාර 

ශබදුවා. 2017 අය ව්ශේ  හශහම ශෙයක් තිබුශණ් න්හ්. නමුත් ඒ 

ආසාර ටික ශබදුවා. නිවා් ආසාර ශබදුවා, ඒ අයට ඉඩබන දුධයනා, 

ඒ සයලු කටයුතු ඉෂිට කපා. ඒ වාශේම අපි ්තුටු ශවනවා, 

ගාවතුර ඉවර ශවලා මා් පහක් ගත ශවනශකොට, ගාවතුරට 

උත්තර ශෙධයන ක්ලණි, කළු, නිල්වලා, ිවා ශයෝජනා ක්රම හතරක් 

ශයෝජනා කිරීම ග්න.  ිවා ගඟ ශයෝජනා ක්රමය මීට ව්ර වි්ි්කට 

කලිධය ශයෝජනා කපත්, හම ශයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක  

ශනොකිරීශබන රතිදලයක් හ්ටියට තමයි ිවා ගඟ පිටාර ගලධයශධය. 

නමුත් 2018 වර්ෂශේ ශබන ශයෝජනා ක්රමය ආරබනභ කරධයන ශමහි 

අතිරික්ත ජලය වියළි කපාපයට, ශමොණරාගලට ශගනියධයන 

අලුත් ශයෝජනාවක් ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නය තුප තිශබනවා. හය 

ේන ට ්ාකා ඡා ශවවරධය පවතින කාරණයක්. ගරු මුෙල් 

අමාතයතුමා ශබන තරබන ඉක්මනට ිවා ගඟ ශයෝජනා ක්රමයට අත 

තියධයන රශඅ යක් ෙරයි කියා මම හිතුශඅ න්හ්. අශප් ගාල්ල 

දි්ි්රික්කශේ ජනතාව ඒ ග්න ්තුට පප කරනවා.  

අය ව්ශේ ්ඳහධය අපද්රවය බ්හ්ර කිරීශබන ව්ඩ්ටහන ග්න 

අපි ්තුටු ශවනවා.  ජලයට - ගාගාවලට  අපද්රවය බ්හ්ර කිරීම 

්බනපූර්ණශයධයම අත් හිටුවධයනට ගත් ක්රියාමාර්ගය ග්න අශප් 

්තු ට පප කරනවා.  

මූලා්නාරුඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, නිෙහ්ි අසයාපනශේ 

්ාර්ථකත්වය ඇති කිරීමට ගත් පියවර අපි අගය කරනවා. ශමොන 

විධිශේ ශචෝෙනා කවුරු ඉදිරිපත් කපත් අසයාපන ක්රමශේ සුවිශ ේෂී 

ශවන්ක් ඇති කරධයන ශබන යුගශේ කටයුතු ආරබනභ කර 

තිශබනවා.    
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පාර්ලිශබනධයතුව 

2018 වර්ෂය සුවිශ ේෂී වර්ෂයක් බවට පත් ශඅවි. නිෙහ් ි

අසයාපනය වාශේම විත්තීය පුහුණුව, වි ිවවිෙයාල සසුධයශේ 

රක්ෂණය, විෙයාපීඨ සසුධයශේ දීමනා ව්ිව කිරීම, මහශපොප 

ශිෂයාසාර ව්ිව කිරීම යනාදිය ශබන අය ව්ශේ ්ඳහධය සුවිශ ේෂී 

කාරණායි. අපට නිපුණතා ්ාවර්සන හා විත්තීය පුහුණු 

අමාතයාා යක් තිශබනවා. පා්ල් අසයාපනශයධය ප්ිශ්ේ විත්තීය 

අසයාපනයට ශගන යධයන ශවනම වි ිවවිෙයාලයක් තිශබනවා. අපි 

ඒකට පමයි ශහොයා ගධයන බ්රිව ත්න ත්න ඇවිේො. විත්තීය 

පුහුණුව ලබා ශෙධයන කලිධය ඒ අොප පාඨමාලාවට ශබන ෙක්වාම 

ගා්ිතු අය කපා. ේධය ඒ සයල්ල නිෙහ්ි කරලා තිශබනවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. ඒ ෙරුවධයට ම්කට රුපියල් 3,500ක 

දීමනාවක් ලබා ශෙධයනත් ශමවර අය ව්ශයධය ශයෝජනා කර 

තිශබනවා. විත්තීය පුහුණු ව්ඩ පිළිශවපට ්බනබධයසව තබපු ශබන 

ඉදිරි පියවර නි්ා අනාගතශේදී කාර්වරක ඥපානය ගමට ශගශනන 

ශතෝත්ධයනක් බවට ශබන වි ිවවිෙයාලය පත් ශවයි කියලා අපි 

වි ාල බලාශපොශරොත්තුවක ඉධයනවා.  

මීට ශපර වි විවිෙයාල ශිෂයයධය ේක්ශක් ආණ්ඩු විශරෝධී 

කණ්ඩායමක් විධියටයි. ඔවුධය හ්ම ොම වාශේ පාශර් ශපපපාළි 

ිවයා. නමුත්, ශබන ආණ්ඩුව වි ිවවිෙයාල ශිෂයයිධයට ශහොඳ ශ්ෞඛ්ය 

රක්ෂණයක් ලබා ශෙධයන ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒක සුවිශ ේෂී 

කාරණයක්. ඒක අශපධය ඉටු වධයන ඕනෑ ශෙයක්. මුෙල් ඇමතිතුමා 

ඇතුළු රජය අති්ාර්ථකව ගත් ශබන ක්රියාමාර්ගය ජාතික 

ශමශහවරක ඉදිරි පියවරක්.  

ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය ්බනබධයසශයධය කථා කරන ශකොට ගාල්ල 

දි්ි්රික්කශේ කරාපිටිය ශරෝහල  ් ාවර්සනය කරධයන ශමවර අය 

ව්ශයධය වි ාල මුෙලක් ශවධය කර තිශබනවා. ඒ අනුව කරාපිටිය 

ශරෝහල තුප මහාචාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවධයනත් ශමවර අය 

ව්ශයධය ශයෝජනා කර තිශබනවා. කරාපිටිය ශරෝහශල් පිළිකා 

ඒකකය ශවනම ්ාවර්සනය කරධයන ගත් ක්රියාමාර්ගය ග්නත් අපි 

සහිපත් කප යුතුයි. විශ ේෂශයධයම ෙකුණු පපාශත් තිශබන රසානම 

ශරෝහල වන කරාපිටිය ශරෝහලට තවත් ඉටු විය යුතු කාරණා 

කිහිපයක් තිශබනවා. ඒ කරුණත් මුෙල් ඇමතිතුමාශේ අවසානයට 

අපි ලක් කරනවා. 

බටහිර වවෙය ක්රමයට උෙවු කරනවා වාශේම හතුමා ශේශීය 

වවෙය ක්රමයත් අමතක කශපේ න්හ්. ඒ අනුව ශේශීය වවෙය 

ප ිචාත් උපාධි ආයතනයක් පිහිටුවධයන හතුමා ශයෝජනා කරලා 

තිශබනවා. ඒක සුවිශ ේෂී කාරණයක්. ශ්රී ලාාකීය ජාතිය හ්ටියටත්, 

අප වි ිවා් කරන, අප අෙහන අශප් ආගම අනුවත් අපට උරුම වූ 

සාහල ශවෙකම වඩාත් විධිමත්ව ලබා ගධයන ්හ රචලිත කරධයන 

ශබන ේූඩ උත්්ාහය අප ඉතාම ශගෞරවශයධය සහිපත් කරධයන 

ඕනෑ.  

සුළු හා මසය පරිමාණ වයව්ායකයිධය  ක්තිමත් කරධයනත් 

ශමවර අය ව්ශයධය ශයෝජනා කර තිශබනවා. ශබන රශට් ආර්ථිකය 

ශගොඩ න්ාවී තිශබධයශධය මහා පරිමාණ වයාපාරිකයිධය අශත් 

ශනොශවයි. ග්රාමීය සුළු හා මසය පරිමාණ වයාපාරිකයිධය අශත්යි. 

නිෙහසධය ප්ිශ්ේ ඉදිරිපත් කප හ්ම අයව්ය ශල්ඛ්නයකම වාශේ 

ඔවුධයට උෙවු කරධයන ශයෝජනා ඉදිරිපත් කපා. හ්බ්යි, ඒවා හ්ම 

ොම වාශේ ශබොරුවක් වුණා. වර්තමාන මුෙල් ඇමතිතුමා ශයෝජනා 

කරන ශබන '්ාවර්සන බ්ාකුව' මුළු රශට්ම අනාගතය ශවනුශවධය 

ව්ෙගත් ශවයි කියලා මා වි ිවා් කරනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශත් වගාවට, රබර් වගාවට, 

ශපොල් වගාවට හානිකර oil palms වගා කිරීම අත් හිටුවධයන ඕනෑ. 

අපට උරුම වූ ශත්, ශපොල්, රබර් ආදි ආර්ථික ශබෝගවලට 

හානියක් වූ oil palm වගාව අව්ධය කරධයන කාලය ඇවිත් 

තිශබනවා කියන කාරණය මම සහිපත් කරනවා.  

මහාමාර්ග අමාතයතුමාට ග්රාමීය මාර්ග ්ාවර්සනයට රුපියල් 

 සලියන 35ක් ශබන අය ව්ශයධය ශවධය කර තිශබනවා. හය ග්රාමීය 

මාර්ග ්ාවර්සනයට ල්බුණු සුවිශ ේෂි අව්ිථාවක් හ්ටියට මම 

ෙකිනවා. ගාලු වරාය ්ාචාරක වරායක් හ්ටියට ්ාවර්සනය කිරීම 

පිළිබඳ කාරණය මුෙල් අමාතයතුමාශේ අවසානයට ලක් වී 

තිබුශණ් න්හ්. මා ශබන ශවලාශඅ ඒ කාරණය හතුමාශේ 

අවසානයට ලක් කරනවා. ගාලු වරාය ්ාවර්සනය වාශේම 

ශකොපඹ වරාය න් ශඟනහිර ජ්ටිය ්ාවර්සනය කප යුතුය කියන 

කාරණයත් මා හතුමාශේ අවසානයට ලක් කරනවා. ශබන රශට් 

ලක්ෂ 14ක් වන දුප්පත් වරනිසුධයට පිහිට ශවවරධය ්ාර්ථකව ශපරට 

යන ්මිේධි වයාපාරය  ක්තිමත් කරධයන ඕනෑ. ්මිේධි 

බ්ාකුවල තිශබන ්ල්ලි ශවනත් බ්ාකුවලට ොනවාට වඩා 

්මිේධිලාභිධය ්විබල ග්ධයවීමට ශයොෙවා අශප් ජනතාව නඟා 

සටුවධයන කටයුතු කරධයන කියන කාරණය ෙ මම සහිපත් 

කරනවා.   

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අව්ාන ව ශයධය මම ඉල්ලා 

සටිනවා, ්රි ශරෝෙ රථ ්බනබධයසශයධය ගත් තීරණය ග්න තවත් 

වතාවක් හිතධයන, ලක්ෂ 10ක් වන ්රි ශරෝෙ රථ හිවරයධය 

රැකගධයන, ඔවුධයට ්හය ලබා දීශබන ව්ඩ පිළිශවපක් අනුගමනය 

කරධයන කියා. ්රි ශරෝෙ රථ ්බනබධයසශයධය ගත් තීරණය ග්න 

න්වත ්ලකා බලධයන කියන කාරණය යළිත් සහිපත් කරනවා. 

2018 වර්ෂශේ අය ව්ය ්ාර්ථක අය ව්යක් බවට පත් කර 

ඒකාබේස විපක්ෂය ෙක්වපු කරුණුවලට උත්තර ශෙධයන 2018 

වර්ෂශේදී අපි ල්හ්්ිති ශවමු කියා ආරාසනා කරවරධය මම ්මු 

ගධයනවා. ්ිතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ්ිතුතියි, ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමා.  

මීපඟට, ගරු ව්ධයත අලුවිහාශර් රාජය අමාතයතුමා. ඊට රථම 

කවුරුධය ශහෝ ගරු මධයත්රීවරශයක් මූලා්නය ්ඳහා ගරු මුජිබුර් 

රහුමාධය මධයත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරධයන.  
 

 

ගරු තලතා අුරනකෝරල මහත්ියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல ) 

 (The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale ) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාධය 

මධයත්රීතුමා ේධය මූලා්නය ගත යුතුයදයි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

ූනයන්, ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு எட்வட் குைமெகர அவர்கள் அக்கிரொ 

ெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and  THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
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[අ.භා. 4.06] 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහානර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு வெந்த அலுவிஹொமர - கைத்ததொழில் இரொஜொங்க  

அமைச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture)  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශමවර ඉදිරිපත් කප අය ව්ය 

ශයෝජනා ්බනබධයසව විපක්ෂය විශඅචනාත්මකව කතා කපත් මා 

විශ ේෂශයධය මතක් කරධයන ඕනෑ, මුෙල් අමාතයතුමා ඉදිරිපත් කප 

ශමම අය ව්ශයහි ඇතුපත් වී තිශබධයශධය ශකබඳු ශයෝජනාෙ කියා. 

දීර්ඝ කාලීන ්්ලසුබන ්හ ශකටි කාලීන ්්ලසුබන ඇතිව තමයි 

හතුමාශේ ශමම අය ව්ය ්ක්ි වී තිශබධයශධය. අය ව්ය 

්බනබධයසව කතා කරපු විපක්ෂශේ ්හ ආණ්ඩු පක්ෂශේ ගරු 

මධයත්රීතුමධයලාට විශ ේෂශයධය මතක් කරධයන ඕනෑ, කුමන ණය 

බර තිබුණත් මුෙල් අමාතයතුමා ශමවර ඉදිරිපත් කර තිශබධයශධය 

ජනතාවට බරක් න්ති අය ව්යක්ය කියන කාරණය.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මා සහිපත් කරධයන ඕනෑ, පසු 

ිවය ්ධයසාන රජය විසධය නිර්මාණය කරන ලෙ ණය උගුල 

ශහේතුශවධය රජයට ශගවීමට සදුව ඇති අතිවි ාල ණය ශපොලී 

වාරිකයට අමතරව මෑත කාල සීමාව තුප උේගත වූ නියඟය ්හ 

ගා වතුර ග්න. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, නියඟය ්හ ගා 

වතුර නි්ා අශප් ශේශීය ආහාර ශබෝග නිෂිපාෙනය සයයට 50කිධය 

අඩු ශවලා තිශබනවා. ඒ නි්ා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වගා ්ාග්රාම 

ව්ඩ්ටහන ක්රියාත්මක කිරීම ්ඳහා වන ව්ඩ පිළිශවපක් ශබන වන 

ශකොට ක්රියාත්මක කර තිශබනවා. නාය යෑබන, ශඩාගු උවදුර, 

මීශතොටමුල්ල කුණු කධයෙ කඩා ව්ීමම, වකුගඩු උවදුර ආදි සයල්ල 

ශබන වර්ෂය තුප ශබන රටට මුහුණ පෑමට සදු වූ බ්රෑරුබන ර ින බව 

මා මතක් කරධයන ඕනෑ. ඒ නි්ා අශප් ආර්ථිකයට වි ාල 

බලපෑමක් හල්ල වුණා. ශබන වර්ෂය තුප ඇතිවූ නියඟය, ගාවතුර 

්හ නාය යෑබන නි්ා රුපියල්  සලියන 5.2ක් පමණ වන වි ාල 

වධයදි මුෙලක් විශ ේෂශයධය ශගොවි ජනතාවට ්හ අශනක් අයට අපි 

ශගවා තිශබනවා.     

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ්ාමානය ජනතාවට ේිව 

දුෂිකරතා ඇති ශනොවන ආකාරයට, අසයාපන, ශ්ෞඛ්ය, 

කිෂිකර්මාධයතය, ග්රාමීය ්ාවර්සනය, නිවා් ආදී විෂයයධය ්ඳහා 

ශමවර අය ව්ය ශයෝජනා මඟිධය  මුෙල් වි ාල රමාණයක් ශවධය 

කිරීමට කටයුතු කර තිබීම පිළිබඳව මුෙල් අමාතය ගරු මාගල 

්මරවීර ම්තිතුමාට ර ා්ා කිරීමට මා ශමය අව්ිථාවක් කර 

ගධයනවා.  

පරි්රය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව විශ ේෂ අවසානයක් ශයොමු 

කරවරධය ශපොලිතීධය හා ප්ලා්ිටික් නිෂිපාෙන අවසර්යවත් කිරීමට 

නිෂිපාෙන බේෙක් ප්නවීමටත්, දිරාපත් වන ඇසුරුබන ද්රවය 

නිෂිපාෙනය ්ඳහා භාවිත කරන සයලු  යධයත්ර සූත්ර, උපකරණ හා 

අමු ද්රවය ්ඳහා වන තීරු බදු ඉවත් කිරීමටත්, විදුලිබලශයධය 

ක්රියාත්මක කරන වාහන ්ඳහා ආනයන බදු අඩු කිරීමටත් ශමවර 

අය ව්ය මඟිධය පියවර ශගන තිබීම ඉතා අගය කප යුතු ශවනවා. ඒ 

අනුව, ශමවර ඉදිරිපත් කප දනීල හරිත අය ව්යටද ්හාය 

ෙක්වවරධය ඒකාබේස විපක්ෂශේ මධයත්රීධය පිරි්ක් පා ප්දිවලිධය 

පාර්ලිශබනධයතුවට ප්වරණීම විශ ේෂ සේධියක්. ශකශ්ේ ශවතත්, 

හතුමධයලාශේ වාහන ඒ පා ප්දි පසුපසධය ප්වරණීශබන  ජවනිකාව 

ඉතා හා්යජනක සේධියක්. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ අය 

බයිසකල්වලිධය හන ශකොට ආරක්ෂක නිලසාරිධය ්මඟ වාහන 

ටික පිටුපසධය ආවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2016 හා 2017 වර්ෂවලදී 

ශමධයම ශමම වර්ෂශේදීත් ශ්ෞඛ්ය අා ය  ්ඳහා ශවධය කර ඇති 

මුෙල රුපියල්  සලියන 200 ඉක්මවනවා.  

ශබන අව්ිථාශඅ මම විශ ේෂශයධය සහිපත් කරධයන ඕනෑ  

මාතශල් මූලික ශරෝහල ්බනබධයසව.  මාතශල් ශරෝහශල් ශරෝහල් 

්ාවර්සන කවරටුව මඟිධය ේනටත් ශයෝජනාශවලා තිශබනවා හම 

ශරෝහල මසයම ආණ්ඩුවට පවරා ගධයනය කියලා.  අශප් වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා ශ්ෞඛ්ය ඇමතිවරයා හ්ටියට ඉධයන කාලශේ ශබන 

පාර්ලිශබනධයතුශඅදී මම හතුමාට රකා  කපා, දලාකාශඅ සයලු 

දි්ි්රික්කවල හක මූලික ශරෝහලක් මසයම ආණ්ඩුවට පවරා ශගන 

තිශබනවා, ලාකාශවධයම මාතශල් දි්ි්රික්කශේ ශරෝහලක් විතරයි 

මසයම ආණ්ඩුවට  පවරා ශගන න්ත්ශත්ද කියලා. ඒ ශවලාශඅ,  

ශබන ශරෝහල මසයම පපාත් ්භාශවධය නිෙහ්ි කරධයන පුළුවධය 

නබන  අපට පවරා ගධයන පුළුවධය කියලා අමාතයාා ය රකා  කපා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි,  ශබන වන විට ශමම ශරෝහල 

මසයම පපාත් ්භාශවධය නිෙහ්ි කර තිශබනවා.  ඒ නි්ා මම 

ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමාශේ අවසානය ශයොමු කරවනවා, ශමම ශරෝහල 

මසයම ආණ්ඩුවට පවරා ගධයනා ශල්. වයාපිතියක් ්ඳහා හම 

ශරෝහලට රුපියල්  සලියන 7ක විතර වි ාල මුෙලක් ගරු 

ඇමතිතුමා ශවධය කර තිශබනවා. ශබන ශරෝහල නඩත්තු කරධයන 

නබන අනිවාර්යශයධයම මසයම ආණ්ඩුවට පවරා ගත යුතුයි. ඒ නි්ා 

 මම ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ශයෝජනා කරනවා, ඉක්මනිධයම ශමම 

ශරෝහල මසයම ආණ්ඩුවට පවරා ගධයන කියලා.  හශහම වුශණොත්  

ශබන ශවධය කර තිශබන මුෙල් ටික හරියාකාරව වියෙබන කරගධයන 

පුළුවධය ශවනවා.   

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි,  අය ව්ය ශයෝජනාවලදී මුෙල් 

ඇමතිතුමා විසධය මාතශල් ශහොකී ක්රීඩාාගණය ග්නත් රකා යට 

පත් කර තිබුණා. පසුිවය රජය කාලශේ අවුරුදු වි්ි්ක් ති්ිශ්ේ ශබන 

ශහොකී ක්රීඩාාගනය ්ාවර්සනය කරධයන බ්රි වුණා.  නමුත් මුෙල් 

ඇමතිතුමා ශමවර අය ව්යට ඒ කරුණ ඇතුපත් කරලා ඒ ශහොකී 

ක්රීඩාාගණය ්ාවර්සනය කරධයන රුපියල් වරලියන 400ක මුෙලක් 

ශවධය කිරීමට පියවර ග්නීම ්බනබධයසශයධය අපි හතුමාට 

්ිතුතිවධයත ශවධයන ඕනෑ.  

මාතශල් දි්ි්රික්කයට ශහොකී ක්රීඩාව ්බනබධයසශයධය ඇත්ශත් 

වි ාල රසේධියක්. ජාතයධයතර ශහොකී ක්රීඩක ක්රීිවකාවධය වි ාල 

පිරි්ක් මාතශල් දි්ි්රික්කශයධය  සහි වී තිශබනවා. මශේ ඉල්ලීම 

පරිදි ශමවර අය ව්ශයධය මාතශල් ශහොකී ක්රීඩාාගණය 

රති්ා්ිකරණය ්ඳහා මුෙල් රතිපාෙන ්ල්ා දීම ්බනබධයසශයධය 

මාතශල් දි්ි්රික්කශේ ජනතාව ශවනුශවධය ගරු මුෙල් 

අමාතයතුමාට හා ක්රීඩා අමාතය ගරු ෙයාසරි ජයශ්ේකර මහතාට 

මශේ ශගෞරවනීය ්ිතුතිය පප කිරීමටෙ ශමය අව්ිථාවක් කර 

ගධයනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි,  ශමම අය ව්ය ශයෝජනාවල 

නිවා් ව්ඩ පිළිශවප ග්නත් ්ඳහධය කර තිශබනවා. ්්මට 

ශ්වණක් ලබා දීශබන නිවා් ව්ඩ්ටහන ්ාර්ථක කර ග්නීම 

්ඳහා ශමවර අය ව්ශයධයෙ රුපියල් වරලියන 20,000ක මුෙලක් 

ශවධය කර තිබීම ශබශහවිධය ්තුටට කාරණයක්. අශප් 

දි්ි්රික්කශේ විතරක් ශනොශවයි, මුළු රශට්ම නිවා් ව්ඩ්ටහන 

්ාර්ථකව ක්රියාත්මක ශවනවා. ශබන වන විට අශප් ආ්නශේ 

විතරක් අඩු ආොයබනලාභිධය ්ඳහා වන නිවා් සයයක ව්ඩ අව්ධය 

කරධයන පුළුවධයශවලා තිශබනවා.  ලබන මා්ය වන විට අපි ඒ 

නිවා්  සයය ජනතා අයිතියට පත් කරධයනත් ශබන වන විට කටයුතු 

කර තිශබනවා. ශබන ව්ඩ්ටහන තුළිධය අපට ්ාර්ථක රතිදල ල්බී 

තිශබනවා.   

813 814 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ඒ වාශේම මාර්ග ්ාවර්සනය ග්නත් කියධයන ඕනෑ, 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. පසු ිවය වර්ෂ කිහිපශේදී වාශේම 

මසයම අධිශඅගී මාර්ගය ඇතුළු දිවයිශධය ග්රාමීය මාර්ග ්ාවර්සනය 

්ඳහා රුපියල්  සලියන 71ක මුෙල් රතිපාෙන ශමවර අය ව්ශයධයෙ 

ශවධය කර තිබීම මා ඉතාම අගය කරනවා. ්ෑම දි්ි්රික්කයකම,  

iRoad වයාපිති ්ඳහා, කාපට් මාර්ග, අශනකුත් කිෂි මාර්ග ඇතුළු 

මාර්ග සයල්ලම ්ාවර්සනය කරධයන, ග්රාමීය මාර්ග ්ාවර්සනය 

කරධයන ගරු ලක්ෂිමධය කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාශේ අමාතයාා ය 

තුළිධය  ්ෑම ආ්නයකම මුෙල් ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ අනුව, අෙ 

ග්රාමීය මට්ටවරධය වි ාල ්ාවර්සනයක් සදු වන බව කියධයන ඕනෑ.  

ශයෝජිත යාපනය ආර්ථික මසය්ිථානය ග්නත් මා  කියධයන 

ඕනෑ. ෙඹුල්ල ආර්ථික මසය්ිථානය ්හ ශකොපඹ නගරය හා 

ඒකාබේසව යාපනශේ නවීන ආර්ථික මසය්ිථානයක් පිහිටුවීමට 

2018 වර්ෂශේ අය ව්ය මඟිධය පියවර ග්නීම උතුශර් ශගොවීධය 

දිරිමත් කිරීමට ශහේතු වනු ඇති බවෙ විශ ේෂශයධය ්ඳහධය කප යුතු 

ශවනවා. අෙ ෙඹුල්ශල් වි ාල තෙබෙයක් තිශබනවා.  අෙ මාතශල් 

දි්ි්රික්කශේ, ෙඹුල්ශල්තිශබන තෙබෙය ඉවත් කර ගධයන අපට 

පුළුවධය ශවනවා, යාපනය ආර්ථික මසය්ිථානය ආරබනභ කපාට 

පසුව.  

ග්රාමීය ්ාවර්සනය ග්නත් මා කියධයන ඕනෑ. ගබනමානවල 

ශපොදු පහසුකබන ්හ ජීවශනෝපාය ්ාවර්සනය ්ඳහා හක් ගමක් 

ශවනුශවධය 2015 වර්ෂය තුප රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුෙලක් ලබා 

දීලා තිශබනවා. 2016 වර්ෂශේදී තවත් රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුෙලක් 

ලබා දීලා තිශබනවා. 2017 වර්ෂශේදීත් රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුෙලක් 

ලබා දීලා තිශබනවා. ශබන අවුරුදු තුන ඇතුපත රුපියල් ලක්ෂ 25ක 

මුෙලක් ්ෑම ග්රාම නිලසාරි ව්මකටම ලබා ශෙධයන කටයුතු කරලා 

තිශබනවා, ශබන යහ පාලන ආණ්ඩුව. ග්රාමීය ්ාවර්සනය ්ඳහා දුධය 

ඒ මුෙල් ඒ ඒ ව්බන තුප යටිතල පහසුකබන ්ාවර්සනය ්ඳහා 

ශයොෙවා තිශබනවා, මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. පසුිවය 

්ධයසාන රජය ප්ව්ති අවධිශේ ශබන අධයෙවරධය දිවයිශධය සයලු 

ගබනමාන ්ඳහා රශේෙයකිධය ශතොරව මුෙල් රතිපාෙන ්ල්ා දීම සදු 

වුශණ් න්හ්.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අපශේ රජය ශමවර අය 

ව්ශයධය සයලු වි ිවවිෙයාල සසුධය ්ඳහා ශ්ෞඛ්ය රක්ෂණ ක්රමයක් 

හඳුධයවා දී තිශබනවා. සයලු පා්ල් සසුධයට 2017දී අය ව්ශයධය 

රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට කටයුතු කපා. විෙයාපීඨ සසුධය ්ඳහා 

ශගවන මාසක දීමනාව රුපියල් 3,500 සට රුපියල් 5,000 ෙක්වා 

ව්ිව කර තිශබනවා. වීවලට අමතරව ශලොකු ලූනු, බඩ ඉරිඟු, 

ශ්ෝයා, අල, වරරි්ි යන ශභෝග වර්ග  පහක් ්ඳහා අක්කරයකට 

රුපියල් 40,000ක රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට ශමවර අය 

ව්ශයධය පියවර ශගන තිබීම ඉතාම අගය කප යුතු බව මම ්ඳහධය 

කරනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, පසුිවය රජයට ක්රියාත්මක 

කිරීමට ශනොහ්කි වූ ඖෂස පනත අපශේ රජය විසධය ්බනමත කිරීම 

තුළිධය ශබශහත් වර්ග ශබොශහොමයක වරල ්ෑශහන පරිදි අඩු වී 

තිශබන බව ්ඳහධය කිරීමට ක්ම්තියි. විශ ේෂශයධයම ශබශහත් 

වර්ග 48ක වරල අඩු ශවලා තිශබන බව මතක් කරධයන ඕනෑ.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයව්ිථා ්ාශ ෝසනය ග්නත් ්ඳහධය කරධයන ඕනෑ. ශතොරතුරු 

ේන ග්නීශබන අයිතිවාසකම පිළිබඳ පනත පාර්ලිශබනධයතුවට 

ඉදිරිපත් කිරීම, ම්තිවරණ ශකොවර්ම, රාජය ශ්ේවා ශකොවර්ම, 

ශපොලි්ි ශකොවර්ම, අධිකරණ ශ්ේවා ශකොවර්ම ආදී ශකොවරෂධය 

්භා පිහිටුවීම තුළිධය ්්බෑ යහ පාලනයක්  සහි කිරීමට අපශේ 

රජය කටයුතු කප බව ඒකාබේස විපක්ෂශේ ගරු මධයත්රීතුමධයලාට 

සහිපත් කිරීමටෙ මා ශමය අව්ිථාවක් කර ගධයනවා. මූලා්නාූඩඪ 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ්ෑම අව්ිථාවකදීම, ්ෑම අය ව්යකදීම 

ඒකාබේස විපක්ෂය විශඅචනාත්මකව කථා කපා. ඒ අය ශහොඳ 

ශේවල් ග්න කථා කරධයශධය න්හ්. ඒක තමයි අය ව්යක සරිත.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, පසුිවය ්ධයසාන රජශේ 

අූපරෙර්ශී විශේ  රතිපත්ති නි්ා අශප් රට මුහුණ දීමට සදු වූ අඳුරු 

අතීතය ්හ හල්ල වූ අභිශයෝග හතරබන සුළුපටු න්හ්. හො ක් සනට් 

අමාතයවරශයක් හක්්ත් ජාතීධයශේ ශකොපඹ කාර්යාලය ඉදිරිපිට 

උපවා්යක ශයශෙවරධය ජනතාව කුල්මත් කිරීමට උත්්ාහ කපා. 

රාජය නායකයා ශගෝ ිත්ඹිලි වීදුරුවක් ශපවීශමධය හම නාටකය 

අව්ධය වුණා. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශමව්නි 

ජවනිකාවල රතිදලයක් ශල් අශප් රටට GSP Plus බදු ්හනය 

අහිවර වුණා; මත්්ය අපනයනයට තහාචි ප්නවුණා; විශේ  

ආශයෝජන වි ාල ව ශයධය අඩු වුණා; යුෙ අපරාස ශචෝෙනා 

්බනබධයසශයධය ජාතයධයතර පරීක්ෂණ ප්ව්ත්වීශබන ්හ ශ්රී 

ලාකාවට හශරහිව ආර්ථික ්බනබාසක ප්නවීශබන අවොනමක් 

උේගත වුණා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන වන විට ශ්රී ලාකාවට 

හශරහිව ජාතයධයතර යුෙ අධිකරණයක් පිහිටුවීශබන තර්ජනයක් 

න්හ්. ආර්ථික ්බනබාසක ප්නවීශබන අවොනමක් න්හ්.  

්ිවිට්්ර්ලධයතශේ ප්ව්ත්වුණු ශලෝක ආර්ථික ්මුළුවට ආරාසනා 

ල්බූ රථම ශ්රී ලාාකීය රාජය නායකයා වීමට ගරු අග්රාමාතය රනිල් 

වික්රමසාහ ම්තිතුමාට හ්කියාව ල්බුණා. අශප් රටට පනවා තිබූ 

යුශරෝපා මත්්ය තහනම ඉවත් කර ග්නීමට ්හ අපට අහිවර කර 

තිබූ GSP Plus ්හනය න්වතත් ලබාග්නීමට අපට පුළුවධය වුණා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අශප් රශට් අනාගතය උශේා 

වත්මධය යහපාලන රජය ලබාගත් ශබන සුවිශ ේෂී ජයග්රහණය 

පිළිබඳව කුහකත්වශයධය වරදී අගය කිරීමට තරබන ්ාසාරණ හා 

්ොචාර්බනපධයන වන ශල් ඒකාබේස විපක්ෂශයධය මා ඉල්ලා 

සටිනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ්ාවර්සනය ශවවරධය පවතින  

ඕනෑම රටකට රාජය ආොයම  ව්ිවකර ගත හ්කි ්ාවර්සන 

වයාපිති ්ඳහා විශේශීය රටවලිධය ණය ලබා ග්නීමට සදු වනවා. 

බුේධිමත් රජයක් කප යුත්ශත් හශ්ේ ලබා ගත් ණය  රාජය ආොයම 

ඉහප නාවන ආොයබන උත්පාෙන වයාපිති  ්ඳහා ව්ිවපුර 

ආශයෝජනය කිරීමයි. රශට් අවා්නාවට, පසු ිවය ්ධයසාන රජය 

ශකටිකාලීනව අධික ශපොලියට ලබාගත් විශේ  ණය මුෙල් 

ව්ිවපුරම ව්ය කශපේ රාජය ආොයම ඉහප නාවා ග්නීමට කිසදු 

ොයකත්වයක් ලබා ශනොශෙන වයාපිතිවලටයි. න්අ හධයශධය න්ති 

හබනබධයශතොට වරාය, ගුවධය යානා ශනොහන, ශමොනරුධය පමණක් 

ග්වශ්න මත්තල ගුවධය ශතොටුශපොප, අර්බුෙකාරි උමා ඔය 

වයාපිතිය, රශයෝජනයක් න්ති ්බනමධයත්රණ  ාලා, භූගත 

ජනාධිපති මධයදිර, ක්රිකට් ක්රීඩාාගණ හයට උොහරණ කිහිපයක්. 

ශබන වයාපිතිවලිධය කිසම ආොයමක් ශනොල්බුණත්, ඒවා නඩත්තුව 

්ඳහා වෙනිකව අපශේ රජයටත් අතිවි ාල මුෙලක් ව්ය කිරීමට 

සදු වී තිශබනවා. ශබන සයල්ල ේධය  සුදු අලි  බවට පත් ශවලා.  

මුෙල් අමාතයාා ශේ වාර්තාවලට අනුව, 2016 වර්ෂය වන විට 

හබනබධයශතොට වරාශයධය සදු වී ඇති පාඩුව රුපියල්  සලියන 46ක්. 

මත්තල ගුවධය ශතොටුශපොශපේ අලාභය රුපියල්  සලියන 8.3ක්. උමා 

ඔය වයාපිතියට ශවධය කප මුෙල රුපියල් වරලියන 15,900ක්. 

නමුත් හයිධය කිසම රතිලාභයක් න්හ්. අව්ානශේ සදු වී ඇත්ශත්  
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රාජය ආොයම ඉහප ශනොිවයත් විශේ  රටවලිධය අධික ශපොලියට 

ශකටි කාලීනව ලබා ගත් ණය ්ඳහා ශගවිය යුතු ණය වාරිකය හා 

ශපොලිය ඉහප යෑමයි. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මශේ කථාශඅ ඉතිරි ශකොට් 

මා සභාගත* කරනවා. 
 

 
 [4.22p.m.] 

 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබ්ධධාතා සහ 

ප්රතිසන්ධාාන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி - மதெிய ஒருமைப்பொடு 

ைற்றும் நல்லிைக்க இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

Hon. Presiding Member, I heartily congratulate the 
Minister of Finance and Mass Media, Hon. Mangala 
Samaraweera, for presenting his Blue-Green Mangala 
Budget of our Yahapalana Government, both you and I 
represent. 

Sir, our Finance Minister’s Budget Proposals have 
been prepared with a vision to take this country forward 
from its unbearable debts, the legacy that the former 
Government left behind,  in which I was also a Minister. 

Our Finance Minister has taken the right steps to 
benefit all sections of the society: the rich, the middle-
class, the working class and the poor masses. When we go 
through the Budget Proposals one by one, we can see the 
effort he has taken to rectify the mistakes of the past and 
to build a strong nation under an uncorrupt, committed 
and strong leadership. 

To build a strong country, we need communal 
harmony and reconciliation in the country and think as 
one people, one nation under one flag. As the State 
Minister of National Integration and Reconciliation, it 
gives me a great satisfaction to observe that the Budget is 
made to give relief to all sections of the population in this 
country in order to build a strong nation.  

Sir, the task of preparing a Budget is not that easy. No 
Minister of Finance in the past had presented a Budget to 
satisfy everyone. The legacy that the previous 
Government left for us was a big yawning gap of foreign 
loans and borrowings. If this burden was not cast upon us, 
the Finance Minister would have felt quite comfortable to 
present a Budget giving more relief to the people.  

These Budget Proposals, which have been prepared to 
strengthen the living conditions of the down-trodden 
masses are commendable. Concern for three-wheeler 
drivers, who are large in numbers - mostly in Colombo, 

which I represent for over three decades - and giving 
them a training is a remarkable proposal. I suggest that 
during this training period good ethics should be taught to 
build the image of our country. I suggest that a uniform to 
drivers should be introduced to make them look smart 
and it will promote security for the passengers as well. 
Encouraging electric vehicles will reduce air pollution 
and bring a healthy green environment.  

Sir, this year’s Budget was presented by the Hon. 
Finance Minister during a critical period when the 
country is facing many protests and demonstrations. This 
shows how a democratic country can express freedom, 
which we could not find in the past years. Youth unrest 
and protests of university students are the crops of 
economic burden and therefore, this Budget has focused 
on finding solutions.  

School dropouts are a big burden to the society. This 
Budget plans to ensure 13 years of education and also 
identify students' skills and provide them special training 
in the field of their choice to obtain employment. The 
allocation of Rs. 325 billion for education, health and 
youth empowerment will improve science, technology, IT 
fields with modern laboratory facilities in schools and 
higher education institutes. In general, changing of 
curriculum and teaching methods, special training for 
teachers will increase the literacy rate of our country. 
Providing new medical schools in Wayamba, 
Sabaragamuwa and Moratuwa will increase the intake for 
medical education which will give more opportunities for 
students to enter State universities without looking for 
private medical colleges spending large amounts of 
money, which many rural students cannot afford.  

My forefathers were the ambassadors of trade who 
introduced Sri Lanka's commodities like spices and gems 
to the international trade arena, , which helped prosper 
our country. The Western nations who were in pursuit of 
our natural resources were prompted to trade with us. 
Reduction of taxes for gem imports and encouraging re-
export will increase our export earnings.  

I appreciate the decision to reduce the export of cheap 
labour, especially domestic maids, who are forced to 
leave their families neglecting their children’s future and 
also messing up and making their family life miserable. 
This in the future, will ruin our culture and the family 
bonds. The Budget Proposals encouraging women to 
represent in country's affairs and to provide micro-
financing to women involved in self-employment are 
commendable.  

Sir, the investment in the health sector by our 
Government has been significant. The Government has 
fulfilled the promise of providing medicine at an 
affordable cost. Already, a sum or Rs. 200 billion has 
been allocated for 2018 and furthermore the allocation of 
resources will be provided to strengthen the health sector. 

I have observed criticism from the Opposition for 
relaxing laws for foreigners and on foreign investment, 
with which I do not agree at all. This special concession 
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for foreigners and foreign investment will attract 
foreigners to invest in our country and much-needed 
foreign exchange will largely flow into the country. The 
only way to bridge the Budget deficit is to attract foreign 
investment and improve exports for the benefit of the 
country. 

To increase foreign export the Budget has allocated 
Rs. 800 million for "Export Market Access Support" 
programme. This will boost companies earning less than 
US Dollars 10 million to enter new export markets and 
bring prosperity to our country.  

Sir, if Sri Lanka is to achieve its goal on advanced 
economy, it is required to build our future plans on a 
strong foundation of democracy and reconciliation. We 
must ensure that the tragedies of the past are forgotten 
and do not occur again. National integration and 
reconciliation is a must if we are to achieve our enriched 
vision. The proposal to construct 50,000 brick and mortar 
houses in the North and the East will give more relief to 
people who have suffered for three decades.  

Sir, I should thank the Hon. Finance Minister for 
giving attention to the forcibly-evicted Muslim families 
from their traditional homes in the Northern Province in 
1990 by the LTTE by allocating Rs. 2,500 million to 
resettle those displaced families who are scattered in all 
parts of Sri Lanka.  

Sir, I wish to state that this year’s Budget is prepared 
for the development of the entire nation covering all 
fields; education, youth empowerment, agriculture, 
health, employment, housing, land and sports. This will 
yield fruits by building unity among all communities. The 
Finance Minister has managed the Budget with great 
difficulty by imposing a super luxury tax for super 
vehicles, taxing the rich without passing the burden on to 
the middle income earners and the poor.  

Finally, I wish to place my gratitude to His Excellency 
the President, Hon. Prime Minister and the Finance 
Minister, Hon. Mangala Samaraweera for the splendid 
Budget Proposals. 

Thank you.  

 
 

[பி.ப. 4.32] 

 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුර  නව ගම්මාන,  යටිතල 

පහුදකම් හා ප්රජා සංවර්ධාන අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பழனி திகம்பரம் - ைமலநொட்டு புதிய கிரொைங்கள், 

உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் ைற்றும் ெமுதொய அபிவிருத்தி 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

நல்லொட்ெி அரெொங்கத்தின் மூன்றொவது வரவு தெலவுத் 

திட்டத்தின் இரண்டொம் வொெிப்பு ைீதொன விவொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு உமரயொற்றுவதற்கு வொய்ப்பு அளித்தமைக் 

கொக முதலில் உங்களுக்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். 

வரவு தெலவுத் திட்ட உமரமய நொட்டில் தபொருளொதொர 

இலக்குகமள அமடவதற்கொக அல்லொைல், தைது ஆட்ெிமய 

தக்கமவத்துக் தகொள்வதற்கொன பரப்புமரயொக தவளியிட்டு 

வந்த நொட்கமள கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னரொன 

கொலங்களில் நொங்கள் அவதொனித்மதொம். அன்று ைமலயக 

ைக்களுக்கொக ஐம்பதினொயிரம் வீடுகள் எனும் அழகிய 

வொர்த்மதகமள ஏட்டில் கண்மடொம். ஆனொல், இன்று 

வருடந்மதொறும் இருபத்மதயொயிரம் வீடுகமள அமைப் 

பதற்கொன அனுைதி எங்களுக்குக் கிமடத்திருக்கின்றது. 

அமதமநரம் அதமனச் தெயற்படுத்துவதற்கொன சுதந்திரமும் 

எைது  அமைச்சுக்கு இந்த  நல்லொட்ெியிமல  கிமடத்திருக் 

கின்றததன்பமதப் தபருமைமயொடு தெொல்லிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, கடந்த 

பத்தொண்டு கொலத்தில் பொொிய கடன் சுமை ஏற்றப்பட்டுள்ள 

இலங்மகயின் தபொருளொதொரத்திமன ைீட்டு, இந்த நொட்மடக் 

கடனற்ற நொடொக ைொற்றுவதற்கு மைற்தகொள்ளப்பட்ட 

முயற்ெியொகமவ இந்த வரவு தெலவுத் திட்டம் அமையப் 

தபற்றுள்ளது. அதுைட்டுைல்லொது, நொட்டின் ஒரு பகுதிமய 

ைொத்திரம் இலக்குமவத்து நிதி ஒதுக்கீடுகமளச் தெய்யொைல், 

நொடு முழுவதற்குைொன அபிவிருத்தித் திட்டங்கமள இலக்கொகக் 

தகொண்டதொக வரவு தெலவுத் திட்ட முன்தைொழிவுகள் 

தயொொிக்கப்பட்டுள்ளன. வடக்கு, கிழக்கு, ததற்கு, மைற்கு என்ற 

மபதைில்லொைல் எல்லொப் பகுதிகளுக்குைொன அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கள் முன்தைொழியப்பட்டுள்ளன.  

யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள வடக்கு, கிழக்கு 

பகுதிகளுக்கு அதிகளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது நொட்டில் 

நல்லிைக்கத்மத உருவொக்குவதற்கொன நல்லமதொர் 

அறிகுறியொகும். ைமலயக ைக்கமளப் தபொறுத்தைட்டில் தைது 

200 வருடகொல இலங்மக வரலொற்றில் தொம் அைர்த்தப் 

பட்டிருக்கும் 'லயன்' குடியிருப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கும் 

மகொொிக்மக அரெியல் மகொொிக்மகயொக முன்மவக்கப்பட்டுள்ள 

கொலைொக இதமனக் தகொள்ளலொம். எைது மகொொிக்மகயின் 

நியொயத்மத ஏற்றுக்தகொண்ட நல்லொட்ெி அரெொங்கம், 

ைமலயகப் தபருந்மதொட்ட ைக்களின் தனிவீட்டுத் மதமவ 

யிமன உைர்ந்து அதற்கொன வொய்ப்புக்கமள வரவு தெலவுத் 

திட்டத்திமல அறிவித்து வருகின்றது. எைக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற 

நிதி என்பது எைது மதமவயுடன் ஒப்பிடும்மபொது குமறவொக 

இருப்பதமன நொங்கள் உைர்ந்துதகொண்டுள்மளொம். எனினும், 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதிமயக் தகொண்டு பைிகமள நிமறமவற்ற 

அரெொங்கம் எங்களுக்குச் சுதந்திரத்மத வழங்கியுள்ளது. 

இலங்மக வரலொற்றில் முதல் தடமவயொக ைமலயகப் 

தபருந்மதொட்டப் பகுதிகளில் கட்டப்படுகின்ற வீடுகள் 

அமைந்துள்ள கொைிகளுக்கு முழுமையொக கொைி உறுதி 

வழங்கும் நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திமன நல்லொட்ெி அரெொங்கம் 

நமடமுமறப் படுத்தி வருகின்றது. அமைச்ெரமவக்கு நொன் 

ெைர்ப்பித்த மவண்டுமகொமள ஏற்றுக்தகொண்டு தபருந்மதொட்ட 

அமைச்சும் கொைி அமைச்சும் இமைந்து எைது ைக்களுக்குக் 

கொைி உறுதி வழங்கும் திட்டத்துக்கு ஆதரவளித்தது. அதற்கொக 

தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்ெர் நவீன் திெொநொயக்கொ 

வுக்கும், கொைி அமைச்ெர் கயந்த கருைொதிலக்கவுக்கும் எனது 

நன்றிகமள இந்த உயொிய ெமபயிமல கூறக் கடமைப் 

பட்டுள்மளன்.  

இதற்கு முன்னதொன பல்மவறு ெந்தர்ப்பங்களில் ைமலயகப் 

தபருந்மதொட்ட ைக்களுக்கு 'லயன்' அமறகமளச் தெொந்த 

ைொக்கவும், கொைி உறுதிகள் என்ற தபயொிலும் ஏமதனும் 

ஆவைம் மகயளிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. நல்லொட்ெிக் 

819 820 
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கொலத்தின் நூறுநொள் ஆட்ெியின்மபொதும் ைமறந்த இரொஜொங்க 

அமைச்ெர் மக.மவலொயுதத்துடன் இமைந்து நொம் ஓர் உறுதி 

ஆவைத்மத வழங்கியிருந்மதொம். அப்மபொது அது முழுமை 

யொன கொைி உறுதி இல்மல என்பமத நொம் அறிந்திருந்மதொம். 

எனினும் நூறு நொட்களில் அந்த முயற்ெிமய தெய்ததன் 

விமளவொமவ இன்று முழுமையொன கொைி உறுதிமயப் 

தபற்றுக்தகொடுக்க எம்ைொல் இயலுைொகியுள்ளது.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, அன்று 

எம்மை விைர்ெித்தவர்கள் இன்று வொயமடத்துப் மபொயுள் 

ளொர்கள். இன்று நொங்கள் ஆரம்பித்து மவக்கும் ஒவ்தவொரு 

பைியும் வரலொறு ெொர்ந்த முக்கியைொன விடயைொகும். நொமள 

நொங்கள் அரெியல் தெயற்பொட்டில் இல்லொத கொலத்திலும் 

இத்தமகய கொைி உறுதிகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்கும் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்மத எவரும் முன்தனடுத்மத ஆக மவண்டும். 

அதற்கொன முன்னுதொரைத்மத நொங்கள் உருவொக்கி 

யிருக்கிமறொம். எனது தபொறுப்பின்கீழ் இயங்கும் ைமலநொட்டுப் 

புதிய கிரொைங்கள், உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் ைற்றும் ெமுதொய 

அபிவிருத்தி அமைச்சு,  ைமலயகப் தபருந்மதொட்டப் 

பகுதிகளில் புதிய கிரொைங்கமளயும் உட்கட்டமைப்பு 

வெதிகமளயும் உருவொக்குவதுடன், ெமுதொய அபிவிருத்திமய 

மைற்தகொள்வதற்கொன இலக்மகயும் தகொண்டதொகும். எனது 

அமைச்ெினொல் 4 ைொகொைங்களில் அமையப்தபற்றுள்ள 12 

ைொவட்டங்களிலுள்ள தபருந்மதொட்டங்களில் வொழும் 

ைக்களுக்குச் மெமவயொற்ற மவண்டியுள்ளது. இந்தப் 

தபருந்மதொட்டங்கள் அமனத்துமை நொட்டுக்கு ஏற்றுைதி 

வருைொனத்மதப் தபற்றுத்தரும் துமறகளொகும். இவற்மறப் 

பரொைொிக்கும் கம்பனிகமள ஆரம்ப கொலத்திலிருந்து அங்குள்ள 

உட்கட்டமைப்பு வெதிகமளச் தெய்துதகொடுத்தன. ஆனொல் 

இன்று அத்தமகய தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகள் உட்கட்ட 

மைப்பு விடயங்கமளக் கவனிப்பதிலிருந்து விலகிக் 

தகொண்டுள்ளன.  

தபருந்மதொட்டப் பகுதிகளில் உட்கட்டமைப்பு விடயங் 

கமள மைற்தகொள்வதற்தகன உருவொக்கப்பட்ட தனியொர் 

நிறுவனைொன தபருந்மதொட்ட ைனித வள அபிவிருத்தி நிதியம் 

எனது அமைச்ெின் கீழ் தெயற்படப் பைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனொலும் அதன் முழு நிர்வொகக் கட்டுப்பொடுகளும் பிரொந்திய 

தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளுக்குக் கீழொகமவ இருக்கின்றன. 

அத்துடன், அந்த நிறுவனத்தின் ஆளைியினருக்குக் அந்தக் 

கம்பனிகமள ெம்பளத்மத வழங்குகின்றன. அதனொல் எனது 

அமைச்சுக்கு முழுமையொக வமகப்தபொறுப்புகூறும் நிமல 

அவர்களுக்கு இல்மல. அபிவிருத்தி நிதியத்தில் அங்கத்துவம் 

வகிக்கும் நிறுவனங்கள் ைொதொந்தம் தெலுத்த மவண்டிய 

நிதியிமன முமறயொகச் தெலுத்துவதில்மல. அவர்கள் 

வழங்குகின்ற நிதிப் பங்களிப்பு உொிய உத்திமயொகத்தர்களுக்கு 

ெம்பளத்மத வழங்கவும் அலுவலகக் கட்டடங்கமளப் 

பரொைொிக்கவுமை மபொதுைொனதொக உள்ளது. எனமவ அதன்மூலம் 

தெயற்படுத்தப்படும் அமனத்து அபிவிருத்தி மவமலத் 

திட்டங்களுக்கும் எனது அமைச்ெினூடொகமவ நிதிதயொதுக்கீடு 

தெய்யப்பட மவண்டியுள்ளது. இதனொல் எனது அமைச்சுக்கு 

ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கும் அதன்மூலம்  முன்தனடுக்க மவண்டிய 

பைிகளுக்குைிமடயில் பொொிய இமடதவளி ஏற்படுகின்றது.  

இதுைொத்திரைல்ல, ஓர் அமைச்ெினொல் அபிவிருத்திப் 

பைிகள் முன்தனடுக்கப்படும்மபொது மபொதுைொனளவு ஆளைி 

யினர் அவெியைொகும். தபருந்மதொட்ட ைனிதவள அபிவிருத்தி 

நிறுவனத்திமன ைொத்திரம் நமடமுமறப்படுத்தும் நிறுவன 

ைொகக் தகொண்டுள்ள எைக்கு அங்கு மபொதிய ஊழியர்கள் 

இன்மையொல் குறிப்பிட்ட கொலத்தில் உொிய பைிகமள 

முன்தனடுக்க முடியொைல் உள்ளது. இந்த நிமலமைகமளக் 

கருத்திற்தகொண்டு, எனது அமைச்ெின் கீழ் தனியொன 

அதிகொரெமபதயொன்மற அமைக்கும் எனது மயொெமனமய 

அமைச்ெரமவ ஏற்றுக்தகொண்டுள்ளது. விமரவில் நொடொளு 

ைன்றத்துக்குச் ெைர்ப்பிக்கப்படவுள்ள அந்த மயொெமனக்கு 

இந்த உயொிய ெமபயின்  அனுைதிமயயும் நொன் மவண்டி 

நிற்கின்மறன்.  

1996ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்கிவந்த மதொட்ட 

உட்கட்டமைப்பு அமைச்ெிமன 2009ஆண்டொகும்மபொது 

தொமரவொர்த்துவிட்டு, ைக்களுக்கொன அமைச்மெ ைொடுகளுக் 

கொன அமைச்சுப்மபொல் நடொத்திக்தகொண்டிருந்தவர்களின் 

மகயிலிருந்து அதமன விடுவித்து, அதன் அதிகொரத்மத எைது 

ைக்கள் என்னிடம் தபற்றுக்தகொடுத்தொர்கள். 2015ஆம் ஆண்டு 

ைீண்டும் எைது ைக்களுக்கொன தபருந்மதொட்ட உட்கட்டமைப்பு 

அமைச்சு  உருவொக்கப்பட்டது. அதமன நொன் தபொறுப் 

மபற்றமபொது அது இயங்குவதற்கு ஒரு கட்டடம்கூட 

இருக்கவில்மல. கிரொைிய தபொருளொதொர அபிவிருத்தி அமைச்சு 

இயங்கிய கட்டடத்தின் ஒரு பகுதியிமலமய நொன் எனது 

அமைச்ெின் கடமைகமளப் தபொறுப்மபற்க மநர்ந்தது. எனினும் 

அந்த 100 நொள் ஆட்ெிக் கொலத்திமல புதிதொக உருவொக்கப்பட்ட 

அமைச்ெிமனக் குமறந்த வளங்கமளக்தகொண்டு ெிறப்பொகச் 

தெயற்படுத்தியதன் கொரைைொக 2015ஆம் ஆண்டு 

பொரொளுைன்றத் மதர்தலுக்குப் பின்னர் ைமலநொட்டு புதிய 

கிரொைங்கள், உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் ைற்றும் ெமுதொய 

அபிவிருத்தி அமைச்சு என விொிவுபடுத்தப்பட்டதொக எனக்கு 

அமைச்சுப் தபொறுப்புக்கள் வழங்கப்பட்டன. எனது 

அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி குமறவொனதொக 

உள்ளமபொதும் வொக்குகமள அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு 

நுவதரலியொ ைொவட்டத்திற்கு ைொத்திரம் மெமவயொற்றொது 

தபருந்மதொட்டங்கள் அமைந்துள்ள அமனத்து ைொவட்டங் 

களிலும் எனது பைிகமள முன்தனடுத்துள்மளன். ைொத்தமற, 

கொலி, இரத்தினபுொி, களுத்துமற,  மககொமல, கண்டி, 

ைொத்தமள, பதுமள, தைொனரொகமல, குருநொகல் என அமனத்து 

ைொவட்டங்களிலும் எனது பைிகமள முன்தனடுக்கும்மபொது 

குறித்த ைொவட்டங்களின் ைக்கள் பிரதிநிதிகமள இமைத்துக் 

தகொண்டு தெயற்பட்டுள்மளன் என்பமத இந்த உயொிய 

ெமபயில் அங்கம் வகிக்கும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

அறிவொர்கள்.  

இத்தமகய பரந்த தெயற்பொடுகளின்மபொது அரெொங்கத் 

தினொல் எனது அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியிமன 

முமறயொகக் மகயொள்வதிலும் ஒழுங்கொக அரெ கைக்குகமளப் 

மபணுவதிலும் கவனைொகச் தெயற்படுைொறு எனது அமைச்ெின் 

தெயலொளர்களுக்கும் உத்திமயொகத் தர்களுக்கும் நொன் 

பைிப்புமர வழங்கிவந்துள்மளன். இதன் பிரதிபலனொக 

பொரொளுைன்றக் குழுக்களில் ஒன்றொன அரெொங்கக் கைக்குகள் 

பற்றிய குழுவினொல் ெிறந்த நிதியியல் கட்டுப்பொடுகமளக் 

தகொண்டிருந்தமைக்கொன விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனக்கு 

வொக்களித்த ைக்களுக்கு ஊழலற்ற மெமவயிமன ஆற்று 

வதற்குக் கிமடத்த தவற்றியொகமவ இதமன நொன் 

கருதுகின்மறன். இதற்கொக உமழத்த அமைச்ெின் தெயலொ 

ளர்கள் உள்ளிட்ட அமைச்ெின் அதிகொொிகளுக்கு எனது நன்றி 

கமளத் ததொிவிப்பமதொடு, இப்மபொது எனது அமைச்சுக்கு 

ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிமயப் தபரும்பொலும் வீடமைப்பிமன 

இலக்கொகக் தகொண்மட தெயற்படுத்தமவண்டியிருப்பதொல், 

பொமதயமைப்புப் மபொன்ற உட்கட்டமைப்பு விடயங்கமளயும் 

முன்தனடுப்பதற்கு எதிர்வரும் வரவு தெலவுத் திட்டத்தில் 

தனியொன நிதி ஒதுக்கீடுகமளச் தெய்துதருைொறு நிதியமைச்ெர் 

அவர்கமள மவண்டிக்தகொண்டு, இந்த வரவு தெலவுத் திட்ட 

முன்தைொழிகமள தவற்றிகரைொக நமடமுமறப்படுத்த 

அவருக்கு எனது வொழ்த்துகமளயும் கூறி, விமடதபறு 

கின்மறன்.  

821 822 



පාර්ලිශබනධයතුව 

 

[අ.භා. 4.42] 

 

ගරු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த ெில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 'ඊනියා' යහ පාලන ්බනමුතිවාදී 

ආණ්ඩුව විසධය ඉදිරිපත් කරන ලෙ තුධයවන අය ව්ශේ ශෙවන වර 

කියවීශබන අව්ිථාශඅදී කරුණු ඉදිරිපත් කරධයනට අව්ිථාව ලබා 

දීම ්බනබධයසශයධය ඔබතුමාට ්ිතුතිවධයත වනවා. 

යබන ආණ්ඩුවක් අය ව්ය ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීශබනදී 

බලාශපොශරොත්තු වධයශධය ඉදිරි මුෙල් වර්ෂය ්ඳහා රජශේ ආොයම 

හා වියෙම අතර පරතරය පියවා ගධයනා ආකාරයත්, රශට් ්මාජ හා 

ආර්ථික රගතියට රජය විසධය ගත යුතු රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම 

කරනුශේ ශකශ්ේෙ යධයනත් ේක්වීමයි.  

රශට් ්මාජ හා ආර්ථික රගතියට බලපාන රතිපත්ති අතරිධය, 

යබන අා වල නිෂිපාෙනවලට දිරි දීම, ශපොදු කාර්ය පහසුකබන දියුණු 

කිරීම, නිෂිපාෙන ්හ පරිශභෝජන ්හනාසාර ්්පයීම, අපනයන 

දිරි ග්ධයවීම, තරගකාරී ශහෝ අතයව ය ශනොවන ආනයන 

අවසර්ය කිරීම, ව්ටුප් ව්ිව කිරීම, ශ්ේවක රතිපත්ති ආදිය 

ශබොශහොම ව්ෙගත් වනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අය ව්ය ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් 

කිරී ශබනදී අදියර තුනකිධය තමයි ඉදිරිපත් කරධයශධය කියලා අපි 

ෙධයනවා. පපමුවන පියවර වධයශධය, අය ව්ය පපමුවන වර 

කියවීමයි. ශමහිදී කරධයශධය, ඉදිරි ආොයබන වර්ෂයට අොප වි්ර්ජන 

පනත් ශකටුබනපත ඉදිරිපත් කිරීමයි. අය ව්ය ශෙවන වර කියවීශබනදී 

මුෙල් ඇමතිතුමා විසධය අය ව්ය කථාව පාර්ලිශබනධයතුවට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබනවා. අපි ේධය ගත කරධයශධය ඒ අව්ිථාවයි. අය ව්ය 

තුධයවන වර කියවීම කියලා කියධයශධය අය ව්ය කාරක ්භා 

අව්ිථාවයි. ශමහිදී සයලුම අමාතයාා වල ව්ය ශීර්ෂයධය පිළිබඳව 

විවාෙයට ශගන ඡධයෙශයධය ්බනමත කරනවා. 2018 අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය පපමුවන වර කියවීම, හශහම න්ත්නබන වි්ර්ජන පනත් 

ශකටුබනපත ඉදිරිපත් කිරීම ඔක්ශතෝබර් ම් 09වන ො සදු වුණා. ඒ 

අනුව රජශේ ්ම්ිත වියෙම රුපියල්  සලියන 3,982ක් ශල්ත්, 

රජශේ ආොයම ෙප ව ශයධය රුපියල්  සලියන 2,175ක් ශල්ත් 

ගණධය බලා තිශබනවා. 

වි්ර්ජන පනත් ශකටුබනපතට අනුව රජශේ ්ම්ිත 

ඇ්ිතශබනධයතුගත වියෙම 2017 වර්ෂයට වඩා සයයට 8.7කිධය ඉහප 

ිවහිධය තිශබනවා. හහිදී ්මහර අමාතයාා වල වියෙබන 

ඇ්ිතශබනධයතු ඉහප ිවහිධය තිශබනවා. අසයාපනය, ශ්ෞඛ්යය, 

පපාත් ්භා හා පපාත් පාලන යන අමාතයාා වලට ව්ිව මුෙලක් 

ශවධය කපත්, ආරක්ෂක අමාතයාා ශේ ව්ය ශීර්ෂයටත් 2017 

වර්ෂයට වඩා වි ාල මුෙලක් ශවධය කරලා තිශබනවා. 2017දී 

ආරක්ෂක අමාතයාා යට රුපියල් වරලියන 2,84,000ක් ශවධය 

කරලා තිබුණා. 2018දී රුපියල් වරලියන 2,90,711ක් ශවධය කරලා 

තිශබනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අපි ෙධයනවා, අෙ ශබන රශට් 

යුේසයක් න්හ්යි කියලා. යුේසයක් න්ති වුණාට ශබන ආණ්ඩුව යුෙ 

න්අ වරලදී ගධයනවාය කියලා අපි ෙධයනවා. මෑතකදී රුසයානු යුෙ 

න්වක් වරලදී ගත්ත බව අපි ෙධයනවා. ඒ ්ඳහා රුපියල්  සලියන 

24ක් ව්ය ශවලා තිශබනවා. ඒ න්ශඅ යන නාවිකයධය පුහුණු 

කරධයන තවත් රුපියල්  සලියනයක් ශවධය කරධයන සේස ශවලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒ යුෙ න්ව වරලදී ග්නීශබනදී යබන යබන වි ාල 

වාචාවධය සදු ශවලා තිශබනවාය කියලා කියනවා. ශමව්නි 

තත්ත්වයක් තුප ආරක්ෂක අමාතයාා යට ශමපමණ වි ාල මුෙල් 

රමාණයක් ශවධය කිරීම ර ිනකාරී තත්ත්වයක්. මහිධයෙ රාජපක්ෂ 

ම්තිතුමාශේ යුගශේදී ආරක්ෂක අමාතයාා යට ශමපමණ වි ාල 

මුෙලක් ශවධය කපා නබන ශෙමප ජාතික ්ධයසානය අයව්යට 

විරුේස වනවා. ඒ නි්ා ශෙමප ජාතික ්ධයසානශයධය මා අහධයන 

ක්ම්තියි, ඔබතුමධයලා ශබන අය ව්යට පක්ෂව ්හාය ශෙනවාෙ 

කියලා.  

නීල හරිත ආර්ථිකයක් ග්න කථා කරන ශබන ආණ්ඩුව 

ගමනාගමන මණ්ඩලයට විෙයුත් බ්ි රථ හඳුධයවා ශෙන අතශර් 

2017දී රවාහන හා සවිල් ගුවධය ශ්ේවා අමාතයාා යට ශවධය කප 

රුපියල් වරලියන 51,299ක මුෙල, 2018දී රුපියල් වරලියන 42,137 

ෙක්වා අඩු කර තිශබනවා. කිෂි කර්මාධයතය, කුකුළු පාලනය, 

මත්්ය ටිධය කිරීම, ව්විලි කර්මාධයතය, ශහෝටල් ව්නි 

ආයතනවලට තමධයශේ විදුලි අව යතාව ්පුරා ග්නීම ්ඳහා 

සූර්ය  ක්තිය උපශයෝගී කර ශගන විදුලිය නිපෙවා ග්නීමට ණය 

ශයෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක කරනවා යයි කියන ගමධය, හය 

ක්රියාත්මක කරන මුෙල් අමාතයාා යට 2017දී ශවධය කරන ලෙ 

රුපියල් වරලියන 2,42,806ක මුෙල, රුපියල් වරලියන 2,27,572 

ෙක්වා අඩු කර තිශබනවා. හශහම නබන ශබන ආණ්ඩුව කරධයශධය 

හකක්, කියධයශධය තව හකක්. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ේධය ශබන ආණ්ඩුව මහ ශලොකුවට මහ 

පුර්ාරමක් කියනවා නව ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථාවක් ශගශනනවාය, 

ඒ හරහා විසායක ජනාධිපති ුරරය අශහෝස කරනවාය කියලා. 

හ්බ්යි අපි ෙධයනවා, ශබන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු ගමධය 2016 

අවුරුේශේ ජනාධිපතිවරයාශේ නා්ිතිකාර වියෙබන අඩු කරනවාය 

කියලා ශවධය කශපේ රුපියල් වරලියන 2,392යි. ඒක හධයන හධයන 

ව්ිව කපා. 2017 වර්ෂශේ ජනාධිපති ව්ය ශීර්ෂය රුපියල් වරලියන 

6452ක් වුණා. ේධය 2018 ව්ශර් රුපියල් වරලියන 9983ක් 

ජනාධිපතිවරයාශේ ව්ය ශීර්ෂයට ශවධය කරලා තිශබනවා. ඒක 

2016 ව්රට ්ාශප්ක්ෂව රුපියල් වරලියන 7591ක ව්ිව වීමක්.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ, 

ශෙමප ජාතික ්ාවිසානය, හක්්ත් ජාතික පක්ෂය ශකොයි තරබන 

කයිවාරු ග්හුවත් විසායක ජනාධිපති ුරරය අ ශහෝස කරධයන ශබන 

ආණ්ඩුශඅ කිසම සූොනමක් න්හ් කියන හක තමයි  හයිධය අෙහ් ි

වධයශධය. අෙ ශබන ආණ්ඩුව විසායක ජනාධිපති ුරරය ඉතාම 

 ක්තිමත් ත්නකට ශගන ඒමට කටයුතු කරනවා කියන හක 

තමයි අපට කියධයන තිශබධයශධය. ඒ වාශේම ගරු මුෙල් 

ඇම්තිතුමා ශබන අවුරුේශේ ඉදිරිපත් කප අය ව්ය කථාව 

කියවනශකොට, "ශබන අය ව්ය කථාශඅ ඉතාම ශහොඳ ශයෝජනා 

තිශබනවා, ශබන අය ව්ය ඉතාම ශහොඳ ජනතාවාදී, ආර්ථිකය 

ඉදිරියට ශගන යන ව්ඩ පිළිශවපක් තිශබන අය ව්යක්ද හ්ටියට 

ශකශනකුට කියධයන පුළුවධය. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අය ව්යක ශහොඳ නරක 

තීරණය ශවධයශධය ආරබනභශේ ශයෝජනා ්ඳහධය කපා වාශේම, 

අව්ානශේ ඒ ශයෝජනා නිස ඉලක්ක ්පුරා ගත්ශතොත් පමණයි. 

හම නි්ා 2018 අය ව්ය ශයෝජනා ග්න අෙහ්ි ේක්වීමට 

ශපරාතුව, මීට ශපර ඉදිරිපත් කප අය ව්ය ශබන ආණ්ඩුව 

ශකොශතක් දුරට  ක්රියාත්මක කර තිශබනවාෙ කියන කාරණය අපට 

ශ්ොයා බලධයන ශවනවා. ඒවාශේ ්ාර්ථකත්වය ශ්ොයා බ්ලීම 

ව්ෙගත් කාරණයක් ශවනවා. 2015 ව්ශර් ජනවාරි මා්ශේ ශබන 

ඊනියා යහ පාලන ්බනමුතිවාදී ආණ්ඩුව බලයට පත් ශවධයශධය, ශබන 

රශට් ජනතාවට ශබොරු ශපොශරොධයදු ්බනභාරයක් ලබා දීලා, ශබන 

රශට් ජනතාව මුලා කරවරධය ශබන රටට නිෙහ්, අපට අභය ොනය 

ලබා දුධය මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමා පරාජයට පත් කරලායි. 

කවුරු ශකොශහොම කිඅවත්, මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමා ශබන රශට් 

වරනිසුධයට  ක්තිමත් ආර්ථිකයක්, නිෙහ්ි රටක් උරුම කර දුධය 

බව අපි ප්හ්දිලිව කියධයන ඕනෑ. ඇත්තටම හතුමා පරාජයට පත් 

823 824 
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කිරීම ්බනබධයසශයධය ශබන රශට් ජනතාව අෙ ප ිචාත්තාප ශවනවා. 

හශ්ේ බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුව 2015 ව්ශර් ජනවාරි 29ව්නි දින, 

"දින සයශේ විප්ලවයද නවරධය අය ව්යක් ඉදිරිපත් කපා. ඒ 

කාලශේ ශබන රශට් ආර්ථිකයත්, ජනතාවශේ ආර්ථිකයත් 

්මිේධිමත්වීම,  ක්තිමත් වීම ශකොශහොම වුණත්, ශබන ආණ්ඩුශඅ 

ගජ වරතුරධයශේ ආර්ථිකය ්හ ආණ්ඩුශඅ නායකයිධයශේ ආර්ථිකය 

 ක්තිමත් වුණාය කියන කාරණය අපට කියධයන පුළුවධය. ශමොකෙ, 

ඒ කාලශේ තමයි මහ බ්ාකු බ්ඳුබනකර ගනුශෙනුව කරලා ශබන රශට් 

ආර්ථිකය ශකොල්ල කෑශඅ.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඉධය පසුව තමයි ශබන ආණ්ඩුව 

2016 අය ව්ය  ඉදිරිපත් කරධයශධය. ඒ අය ව්ය කථාශඅ ශයෝජනා 

493කට ආ්ධයන රමාණයක් ග්බ් ශවලා තිබුණා. අපි ඒ අය ව්ය 

ශයෝජනා වි ිශල්ෂණය කර බලන විට අපට ශමධයන ශබන වාශේ 

කාරණා ඒ අය ව්ශේ තිශබන බව ෙකිධයන ල්බුණා. ්මහර 

ශයෝජනා රජශේ ආොයමට ශහෝ වියෙමට කිසශ්ේත් බල ශනොපාන 

හුශෙක් කතධයෙර ්ිවභාවශේ ඒවා. ්මහර ශයෝජනා විවිස 

පාර් ිවවලට ්ිතුති කරධයන ශගන්විත් තිබුණා. ්මහර ශයෝජනා 

මඟිධය මුෙල් ඇම්තිවරයා රාජය අා යට ශහෝ  පුේගලික අා යට 

ඉල්ලීබන කර තිබුණා. උොහරණයක් හ්ටියට වය් අවුරුදු 75ට ව්ිව 

සයලු ශෙනාට රක්ෂණාවරණයක් ලබා ශෙධයන කියලා රක්ෂණ 

්මාගබනවලිධය ඉල්ලීමක් කපා. ඒ වාශේම ශපෞේගලික අා ශේ 

ශ්ේවකයධයට අවම ව ශයධය ම්කට රුපියල් 2,500ක ව්ටුප් 

ව්ිවවීමක් ලබා ශෙන ශල්ට ශපෞේගලික අා ශයධය ඉල්ලීමක් 

කපා. ්මහර ශයෝජනා ඉලක්කගත පාර් ිවයධයට ශපෞේගලික 

රතිලාභ ලබා දීමට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. උොහරණයක් හ්ටියට 

්ාශප්ක්ෂව සුළු ගා්ිතුවක් ශගවා, රට තුප හකල් ිකරන ලෙ, ලියා 

පදිාචි ශනොකරන ලෙ වාහන ලියා පදිාචි කිරීමට ඉඩ ලබා දීම 

ගධයන පුළුවධය. ්මහර අමාතයාා වලිධය වාචිකව ශහෝ ලිඛිතව 

ඉල්ලුබන කර න්ති මුෙල් රතිපාෙන අය ව්ශයධය ලබා දී තිශබනවා. 

උොහරණයක් හ්ටියට ශ්ෞඛ්ය අමාතයාා යට හා අසයාපන 

අමාතයාා යට හශ්ේ මුෙල් රතිපාෙන ලබා දී තිශබනවා. ්මහර 

ශයෝජනාවල කිසම තාර්කික පෙනමක් තිබුශණ් න්හ්.  ඒ වාශේම 

ඉදිරිපත් කරපු ්මහර ශයෝජනා ජනතාව ශනොමඟ යවන 

ආකාරශේ අව ය රතිපාෙන ශවධය ශනොකර ඉදිරිපත් කරන ලෙ 

ඒවායි. උොරහණයක ට හක් ම්තිවරණ ශකොට්ඨා්යකට නිවා් 

1000ක් හ්දීම ෙක්වධයන පුළුවධය. ශබන රශට් ම්තිවරණ ශකොට්ඨා් 

160ක් තිශබන බව අපි ෙධයනවා. ඒ ම්තිවරණ ශකොට්ඨා් 160ට 

නිවා් 160,000ක් හෙධයන ඕනෑ. හක නිව්ක් හෙධයන 

ආණ්ඩුශවධය රුපියල් ලක්ෂ තුන ගණශධය දුධයනත්, ්බනපූර්ණ 

නිවා් රමාණය හෙධයන රුපියල් වරලියන 480,000ක් ඕනෑ. 

හ්බ්යි, ශබන ආණ්ඩුව ඒ අය ව්ය ශයෝජනාවට ශවධය කරලා 

තිබුශණ් රුපියල් වරලියන 4,500ක් විතරයි. ඒ වාශේම  ශබන 

ආණ්ඩුව බලයට හධයන ශබන රශට් අසයාපනයට ෙල ජාතික 

නිෂිපාදිතශයධය සයයට 6ක් ශවධය කරන බව කිඅව බව අපට 

මතකයි. අපි ෙධයනවා ශමොකක්ෙ වුශණ් කියන කාරණය. අෙ ඒ 

සයල්ල සුරාගනා කථා බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශවධය කරපු මුෙල් පවා 

නිසයාකාරව රශයෝජනයට ගත්ශත් න්හ්. 2016 ව්ශර්  

ඇ්ිතශබනධයතුගත මුෙල රුපියල්  සලියන 3,898යි. හ්බ්යි, ්තය 

ව ශයධය ශබන ආණ්ඩුව වියෙබන කරලා තිශබධයශධය රුපියල්  සලියන 

3706යි. හතශකොට රුපියල්  සලියන 792ක් ්ත පහක්වත් වියෙබන 

කරධයශධය න්තිව ඌනඋපශයෝජන තත්ත්වයට පත් කරලා 

තිශබනවා. 2017 වර්ෂශේ අය ව්ය ග්න ශ්ොයා බ්ලුවත් හව්නි 

තත්ත්වයක් තමයි තිශබධයශධය. 2017 අවුරුේශේ අමාතයාා  ්ඳහා 

රුපියල් වරලියන 22,00,836ක් ශවධය කරලා තිශබනවා. හ්බ්යි, 

2017 වර්ෂශේ ්්ප්ත්බනබර් මා්ශේ 30ව්නි දින වන විට ශබන 

ආණ්ඩුව ව්ය කරලා තිශබධයශධය රුපියල් වරලියන 12,50,894ක් 

විතරයි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාිවයක් තිශබනවා. 
 

ගරු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த ெில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, හම නි්ා අපි ප්හ්දිලිව 

කියධයනට ඕනෑ කාරණය තමයි ශබන ආණ්ඩුව ඉතාමත්ම 

අකාර්යක්ෂම ත්නට පත් වී තිශබන බව. ශමව්නි පසු  සමක් තුප 

ඉඳශගන තමයි අෙ අපිට ශබන අය ව්ය ග්න කථා කරධයනට ශවලා 

තිශබධයශධය. ගරු මුෙල් අමාතයතුමා ඍජු ආශයෝජන ග්න කථා 

කරනවා. නමුත් ්ාමානයශයධය හක්්ත් ජාතික පක්ෂය මූලික වුණු 

ආණ්ඩුවක් රශට් තිශබන විට වයාපාරිකශයෝ වි ිවා් කරනවා, 

ඔවුධය රශට් ආර්ථිකය  ක්තිමත් කරයි කියලා. නමුත් අෙ කවුරුත් 

ෙධයනා කාරණය තමයි වයාපාරිකයධය ශබොශහොම බාශකොශලොත් 

තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා කියන හක. යහ පාලන ආණ්ඩුව 

බලයට පත් වුණාට පසුව විශේ  ආශයෝජකයධය බුරුතු පිටිධය හයි 

කියන වි ිවා්ය අපට තිබුණාට, ඒක ශවලා න්හ්.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ වාශේම පහසුශවධය 

වයාපාර කිරීම පිළිබඳ ශලෝක බ්ාකු ෙර් කශේ අපි හිටිශේ 

110ශවනි ්ථිානශේ. නමුත් අෙ අපි ඉධයශධය 125ශවනි ්ිථානශේ. 

ඒ අනුව අපට ශපශනනවා, ශබන ආණ්ඩුශඅ ශකරුවාව ශකොශහොමෙ 

කියන කාරණය.  

අශප් ආණ්ඩුව තිශබන කාලශේ අපට කප ශලොකුම 

ශචෝෙනාවක් තමයි, අපිට නිස බදු රතිපත්තියක් තිබුශණ් න්හ්යි 

කියන කාරණය. අපි ෙධයනවා, බදු ආොයවරධය සයයට 60ක් වක්ර බදු 

ශල්ත්,- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අව්ානයි ගරු මධයත්රීතුමා. 

 

ගරු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්වා මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த ெில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මට තව විනාිවයක් ශෙධයන. 

මම කථාශඅ ඉතිරි ශකොට් ්භාගත කරධයනබන. 

බදු ආොයවරධය සයයට 60ක් වක්ර බදු ශල්ත්, ඍජු බදු සයයට 

40ක් ශල්ත්  ශගශනධයනට ශබන ආණ්ඩුව උත්්ාහ කපා, නමුත් 

හශහම වුශණ් න්හ්. ශබන ආණ්ඩුව ශබන අය ව්යත් 

්බනපූර්ණශයධයම බදුවලට යට කරලා තිශබධයශධය.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, කාලය රමාණවත් න්ති නි්ා 

මශේ කථාශඅ ඉතිරි ශකොට් සභාගත* කරනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මට අව්ාන ව ශයධය 

කියධයනට තිශබධයශධය ශබන ආණ්ඩුවත්, ශබන අය ව්යත් වචනවලට 

සීමා වුණු, කිසම ව්ඩකට න්ති අවමාගල අය ව්යක් බවයි. 

ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

825 826 

————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශබනධයතුව 

[பி.ப. 4.53] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා (ක්රීඩා නිනයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ் - விமளயொட்டுத்துமற பிரதி 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,                

வரவு தெலவுத் திட்டத்தின் இரண்டொம் வொெிப்பு ைீதொன 

விவொதத்தில் கலந்துதகொள்வமதயிட்டு ைகிழ்ச்ெியமட 

கின்மறன். எங்களுமடய நிதி அமைச்ெர் தகௌரவ ைங்கள 

ெைரவீர அவர்கள் ெைர்ப்பித்துள்ள இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டைொனது நல்லொட்ெி அரசு பதவிக்கு வந்த பின்னர் இந்த 

நொட்டிமல ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவு தெலவுத் திட்டங்களில் ைிகச் 

ெிறந்தததன்மற கூறலொம். வழமைமபொன்று முதலொளித்துவ 

வொதிகமளத் திருப்திப்படுத்துகின்ற வமகயில் பல 

முன்தைொழிவுகள் இதில் இருந்தொலும் இந்த வரவு தெலவுத் 

திட்டம் இந்த நொட்டின்  அடிைட்ட, வருைொனம் குமறந்த 

ைக்கமளயும் திருப்திப்படுத்துகின்ற வமகயில் அமைந்துள்ள 

தொக இன்று ைக்கள் மபெிக்தகொள்கின்றொர்கள்.  

குறிப்பொக வட, கிழக்குப் பகுதிகளில் தகௌரவ அமைச்ெர் 

அவர்கள் தன்னுமடய பொர்மவமயச் தெலுத்தி வட, கிழக்கின் 

அபிவிருத்திக்கொகப் பல்லொயிரக்கைக்கொன ைில்லியன் 

ரூபொமய ஒதுக்கீடு தெய்திருக்கின்றொர். அமதமபொன்று கிழக்கு 

ைொகொைத்தின் ைட்டக்களப்பு, திருமகொைைமல, அம்பொமற 

ஆகிய ைொவட்டங்களின் அபிவிருத்திக்கொகவும் தபருைளவு 

நிதிமய ஒதுக்கீடு தெய்திருக்கின்றொர். குறிப்பொக வட 

ைொகொைத்தில் புலம்தபயர்ந்த ைக்களுமடய நலமனொம்பு 

விடயங்களுக்கொகப் பல்லொயிரக்கைக்கொன ைில்லியன் ரூபொய் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற  

கல்முமன - ெம்ைொந்துமற புதிய நகர அபிவிருத்தித் 

திட்டத்திற்கொக 2,000 ைில்லியன் ரூபொய் நிதிமயயும், எனது 

நகரத்திலுள்ள ெொந்தொங்மகைி விமளயொட்டு மைதொனத்மத ஒரு 

நவீன தபொது விமளயொட்டு மைதொனைொக ைொற்றுவதற்கொகப் 

தபருைளவு நிதியிமனயும் ஒதுக்கீடு தெய்திருப்பமதயிட்டு 

இந்த இடத்தில் நொன் அவருக்கு நன்றி கூறக் கடமைப் 

பட்டிருக்கின்மறன். அந்த வமகயில், ைக்கள் உச்ெ பயமன 

அமடவதற்கொகச் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வரவு 

தெலவுத் திட்டத்தின் நமடமுமறப்படுத்தலுக்கு அரெ 

அதிகொொிகள் விமனத்திறனுடன் ஒத்துமழக்க மவண்டுதைன்று 

இந்த இடத்தில் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

மைலும், நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எனது 

தொயகைொன கல்முமனப் பிரமதெத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ெில 

அெொதொரை சூழ்நிமலகமளப் பற்றி இந்த இடத்தில் 

மபெலொதைன்று எண்ணுகின்மறன். கல்முமனப் பிரமதெத்தில் 

இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த அெொதொரை சூழ்நிமல 

ெம்பந்தைொகப் பல தமலவர்கள், பல அரெியல்வொதிகள் 

பல்மவறு கருத்துக்கமளக் கூறிவருகின்றனர். அந்த வமகயில், 

அண்மைக் கொலத்தில் எங்களுமடய கல்முமன ைொநகர 

ெமபயின் எதிர்க்கட்ெித் தமலவரொக இருந்த ஏகொம்பரம் ஐயொ 

அவர்கள், அமதமபொன்று பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொக 

இருக்கின்ற மகொடீஸ்வரன் மபொன்றவர்கள் வரலொற்மறத் 

திொிபுபடுத்திப் பல விடயங்கமளக் கூறி வருகின்றொர்கள்.  இது 

கடந்த கொலத்தில் அந்தப் பிரமதெத்துக்குச் மெமவயொற்றிய 

முஸ்லிம் தமலவர்கமளப் பற்றியும் அந்தப் பிரமதெத்தில் 

வொழ்கின்ற முஸ்லிம் ெமூகம் பற்றியும் பிமழயொன எண்ைத்மத 

இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற தைிழ் ைக்கள் ைத்தியிலும் ெிங்கள 

ைக்கள் ைத்தியிலும் ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயைொகமவ 

இருக்கின்றது. எனமவ, கல்முமனயின் வரலொற்மறத் 

திொிபுபடுத்துகின்ற இவர்களுக்கு, தபொறுப்புள்ள இந்தச் 

ெமபயினூடொக  அந்நகரத்தின் ெட்டொீதியொன வரலொற்மறக் 

கூறவிரும்புகின்மறன்.  

ஆங்கிமலயொின் ஆட்ெிக்கு முன்னர், ைன்னரொட்ெிக் 

கொலத்தில் பரொக்கிரைபொகு ைன்னர் இலங்மகமய ஆட்ெிதெய்த 

தபொழுது, ைட்டக்களப்பு நகமர தினெிங்கன் என்ற ஒரு தைிழ் 

ெிற்றரெனும் கல்முமன நகமர ரஹுைொன் ரொஜொ என்ற ஒரு 

முஸ்லிம் ெிற்றரெனும் ஆட்ெி புொிந்திருக்கிறொர்கள். அதன்பின்பு, 

கல்முமன பிரமதெைொனது அப்மபொமதய ஆளுநர் மெொோ் மஜ. 

ொிட்ச்மவயினொல், 1892ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்க ெிறிய 

பட்டின சுகொதொர ெமபகள் ெட்டத்தின்கீழ், 1897ஆம் ஆண்டு 

தபப்ருவொி ைொதம் 19ஆம் திகதி தவளியிடப்பட்ட 5459ஆம் 

இலக்க அரெ வர்த்தைொனியினூடொக ஒரு நகரைொக - sanitary 

boardஆக -  உத்திமயொகபூர்வைொக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. 

கல்முமன பட்டினத்தின் வட எல்மலயொக நற்பிட்டி 

முமனயிலிருந்து கடல் மநொக்கிச் தெல்லும் தொளதவட்டுவொன் 

வீதியும் ததற்கு எல்மலயொக ெொய்ந்தைருது கிரொைமும் கிழக்கு 

எல்மலயொக கடலும் மைற்கு எல்மலயொக வயற்புறமும் 

இருந்தது. அதன்பின்னர், இந்தச் ெமபயொனது 1946ஆம் 

ஆண்டின் பட்டின ெமபகள் கட்டமளச் ெட்டத்தின்படி, 

1947ஆம் ஆண்டு 07 வட்டொரங்கமளக் தகொண்ட பட்டின 

ெமபயொகத் தரமுயர்த்தப்பட்டது. அதில் இரண்டு வட்டொரங்கள் 

தைிழ் ைக்களுக்கும் 05 வட்டொரங்கள் முஸ்லிம்களுக்கும் 

உொியதொக இருந்தது. நொன் ஏற்தகனமவ குறிப்பிட்டதுமபொல, 

கல்முமன நகர எல்மலயொனது கல்முமன ெொஹிரொ வீதியில் 

இருந்து தொளதவட்டுவொன் வீதி வமரக்கும் இருந்தது. 
1946ஆம் ஆண்டில் நமடதபற்ற முதலொவது பட்டின ெமபத் 

மதர்தலில் 5 முஸ்லிம் உறுப்பினர்களும் 2 தைிழ் 

உறுப்பினர்களும் ததொிவுதெய்யப்பட்டனர். முஸ்லிம் உறுப் 

பினர்கள் தைொத்தைொக 5,131 வொக்குகமளயும் தைிழ் 

உறுப்பினர்கள் 1,773 வொக்குகமளயும் தபற்று ததொிவொகி 

யிருந்தனர். இவ்வொறு அந்தப் பட்டின ெமபயின் வரலொறு 

இருக்கிறது. இந்தப் பட்டின ெமபமய ஒத்ததொக, அயல் 

பிரமதெைொன ெொய்ந்தைருது பிரமதெத்துக்கு கரவொகு ததற்கு 

என்ற கிரொை ெமபயும் ைருதமுமன, பொண்டிருப்பு பிரமதெங் 

களுக்கு கரவொகு வடக்கு என்ற கிரொை ெமபயும் தைிழ் 

ைக்களுக்கொக நற்பிட்டிமுமனப் பிரமதெத்மத உள்ளடக்கியதொக 

கரவொகு மைற்கு என்ற கிரொைிய ெமபயும் 1946ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இயங்கிவந்தது வரலொறு. 

ைமறந்த முன்னொள் ெனொதிபதி பிமரைதொெ அவர்களது 

ஆட்ெியில் தகொண்டுவரப்பட்ட பிரமதெ ெமபச் ெட்டத்தின் கீழ், 

1987இல் இந்த 04 கிரொைிய ெமபகளும் இமைக்கப்பட்ட நொள் 

கல்முமன வரலொற்றில் ஒரு கறுப்பு நொள் என்றுதொன் கூற 

மவண்டும். அன்று   அவ்வொறு இமைத்ததனொல், அந்தப் 

பிரமதெத்தில் வொழ்ந்த தைிழ், முஸ்லிம் ைக்களுக்கு இமடமய 

யிருந்த ஒற்றுமை மகள்விக்குறியொக ைொறியது; பிரமதெங்களின் 

ஒற்றுமை மகள்விக்குறியொக ைொறியது. இதனொல், இன்று எைது 

ெொய்ந்தைருது ைக்கள் தங்களுக்தகன இருந்துவந்த பிரமதெ 

ெமபமயக் மகட்கின்றனர். இந்த நொட்டில் நடுநிமலயொக 

ஆட்ெிதெய்த ஓர் ஆங்கிமலய ஆட்ெியொளரொல் 1897இல் 

உருவொக்கப்பட்ட தங்களுமடய உள்ளூரொட்ெி அதிகொர 

ெமபயொன அந்த பட்டின ெமப எல்மலமய உள்ளடக்கிய 

ைொநகர ெமபமய கல்முமன ைக்கள் மகொொி நிற்கின்றனர். அது 

நியொயைொன ஒரு மகொொிக்மக. இதமன எந்ததவொரு முஸ்லிம் 

அரெியல்வொதியும் எந்ததவொரு தைிழ் அரெியல்வொதியும் 

எந்ததவொரு ெிங்கள அரெியல்வொதியும் இனொீதியொன 

கண்மைொட்டத்தில் பொர்க்கக்கூடொது. அது அவர்களுமடய 

நியொயம்! 
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அமதமபொன்று அங்கு வடக்கிமல தங்களுக்கு என்று நகர 

ெமப மகட்கின்ற ைருதமுமன ைக்கள் அதற்கு ஒரு நியொயம் 

தெொல்கின்றொர்கள். அங்கு 25 வீதம் வொழ்கின்ற தைிழ் ைக்கள் 

தங்களுக்கு என்று ஒரு ெமபமயக் மகட்கின்றனர்; அதற்கு 

அவர்கள் நியொயம் தெொல்கின்றொர்கள். அங்கு 75 வீதம் 

முஸ்லிம்கள் வொழ்கின்றொர்கள். ஆகமவ, தபொறுப்புள்ள 

தமலமை என்ற ொீதியில் அங்கு 75 வீதம் வொழ்கின்ற முஸ்லிம் 

ைக்களுக்கு மூன்று உள்ளூரொட்ெிச் ெமபகளும் 25 வீதம் 

வொழ்கின்ற தைிழ் ைக்களுக்கு ஒரு ெமபயுைொக நொன்கு 

ெமபகமள அரெொங்கம் உருவொக்க மவண்டும். அமவ 1897இல் 

பிொித்தொனிய ஆட்ெியொளர்களினொல் இடப்பட்ட எல்மலகளின் 

படி உருவொக்கப்பட மவண்டும் என்று நொங்கள் வலியுறுத்தி 

வருகின்மறொம்.  

அங்கு தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் ஒற்றுமையொக வொழ்ந்து 

வருகின்ற இந்தச் சூழலில், ெில தைிழ்த் தமலமைகள் இந்த 

வரலொற்மற ைறக்கடித்து, "கடந்த கொலத்தில் முஸ்லிம் 

தமலமைகள் இந்த விடயத்மதப் பிமழயொகச் தெய்துள்ளொர்கள்; 

வரலொற்மறத் திொிபுபடுத்தியுள்ளொர்கள். கல்முமனயில் 75 வீதம் 

தைிழ் ைக்கள் வொழ்கின்றனர். கல்முமனக்குடிமய இதில் 

அடொத்தொக இமைத்துள்ளொர்கள்" என்று வீண் பிரச்ெொரம் 

தெய்கின்றொர்கள். ஆங்கிமலயொின் வரலொற்றின்படி 

கல்முமனக்குடி என்ற ஒரு பிரமதெம் இருக்கவில்மல. 

கல்முமன பட்டினெமப இருந்திருக்கின்றது. அதொவது, 

1897இல் தவளியிடப்பட்ட ஒரு gazette அறிவித்ததலின்படி 

அங்கு கல்முமன பட்டின ெமபயும் ததற்மக ெொய்ந்தைருது என்ற 

கிரொை ெமபயும் இருந்திருக்கின்றது. குறித்த நில அளமவ 

யொளருமடய survey plan இல் கல்முமன என்று குறிப்பிடப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், அவர்கள் அங்கு "அங்குள்ள 

முஸ்லிம் ெமூகம் தங்களுமடய பிரமதெத்துக்கு கல்முமன என்ற 

தபயமர பொவிக்கக்கூடொது. அதற்கு அவர்கள் உொிமை 

யற்றவர்கள். கல்முமனக்குடி என்றுதொன் தைது பிரமதெத்மத 

அமழக்க மவண்டும்" என்று கூறி வீைொன இனவொதத் தீமய 

உருவொக்குகின்றொர்கள்.  

இதற்கு ஓர் உதொரைத்மதக் கூறுகின்மறன்: தகொழும்பில் 

தவள்ளவத்மதயில் இருக்கின்ற ைக்கள் தொங்கள் தகொழும்மபச் 

மெர்ந்தவர்கள் என்று கூறுவதற்கு 100 வீதம் உொிமை 

இருக்கின்றது. தகொள்ளுப்பிட்டியில் இருக்கின்ற ைக்கள் 

தொங்கள் தகொழும்மபச் மெர்ந்தவர்கள் என்று கூறுவதற்கு 100 

வீதம் உொிமை இருக்கின்றது. அவ்வொறு ஜனநொயக ொீதியொன 

பண்புள்ள நொட்டில், கல்முமனயில் ைட்டும் முஸ்லிம் 

ெமூகத்திற்கு அந்த உொிமை இல்மல என்று ெிலர் 

கூறுகின்றொர்கள். ஆனொல், அந்த உொிமை இருக்கின்றது. அந்த 

உொிமைமய வழங்கியது முஸ்லிம் தமலவர்களல்லர், 

ஆங்கிமலய ஆட்ெியொளர்கள்! இன்று இந்தப் பண்மடய 

வரலொற்மறத் திொிபுபடுத்துகின்றொர்கள். இந்த நொட்டில் 

விடுதமலப் புலிகள் ஆயுதமைந்தி நொட்மடயும் தைிழ்ச் 

ெமூகத்மதயும் குட்டிச் சுவரொக்கினொர்கள். இன்று எஞ்ெிய 

எச்ெங்கள் ைீண்டும் இனவொதத் தீமய உருவொக்குகின்றனர். 

ஆகமவ, நொட்டின் வரலொற்மறத் திொிபுபடுத்தி, ெமூகங்களுக் 

கிமடயில் பிளமவ ஏற்படுத்தி ைக்கமளக் குழப்புவமத இந்த 

அரெொங்கம் அனுைதிக்கக்கூடொது.  

இந்தப் பிரச்ெிமனமயத் தீர்ப்பதற்கொக எைது ைக்கள் 

மவண்டி நிற்கின்ற இந்த உள்ளூரொட்ெிச் ெமபகமள வழங்க 

மவண்டும் என்று இன்று அரெொங்கம் தீர்ைொனித்திருக்கின்றது. 

அந்த நொன்கு ெமபகமளயும் உருவொக்குைொறு அம்பொமற              

அரெ அதிபருக்குக் கட்டமளயிட்டுள்ளது. அதற்கொன 

நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படுகின்ற இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில், 

"குறித்த எல்மலகமள ைொற்ற மவண்டும். அமவ எங்களுமடய 

எல்மல. நொங்கள் ஆண்ட எல்மல" என்று இவர்கள் கூறி, அரெ 

அதிபருக்கு வீைொன அழுத்தங்கமளக் தகொடுக்கின்றொர்கள்.   

கல்முமனமய வடிவமைத்தவர்கள் - அதன் ெிற்பியொக 

இருந்தவர்கள், அங்கிருந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள். 

அந்த வொிமெயில் எம்.எஸ். கொொியப்பர், எம்.ெி. அஹ்ைத், 

ஏ.ஆர்.எம். ைன்சூர், எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப், அதன் பின்பு நொன், 

மபொியல் அஷ்ரஃப், ைமயொன் முஸ்தபொ என்று பலமரக் 

கூறலொம். அங்கு அரெ தமலமைக் கொொியொலயங்கள், 

ஆஸ்பத்திொிகள், பொடெொமலகள் என்று நிறுவி, அந்த 

ைொநகரத்தின் ெிற்பியொக இருந்துள்ளொர்கள். ஆனொல், இன்று 

அந்தச் ெமூகம் உருவொக்கிய அந்த நகரத்மதப் பற்றி அந்த 

எல்மல, இந்த எல்மல என்று எல்லொம் வகுப்புவொதம் மபெி 

குழப்பம் தெய்கின்றொர்கள். எனமவதொன் இந்த விடயத்மத 

ைிகக் கவமலயுடன் ததொிவிக்கின்மறன். இந்த நொட்டில் 

குறிப்பொக வடக்கு, கிழக்கில் ெைஷ்டி மவண்டும் தபொலிஸ் 

அதிகொரம் மவண்டும் என்று மபசுகின்ற - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கமள, உங்களுமடய மநரம் 

முடிவமடந்தது.  

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

Sir, give me one more minute, please.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. எனக்குக் மகள்வி ஒன்று மகட்க இயலுைொ?  

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
ஆம்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
யொர் இதமனக் குழப்புகின்றொர்கள்?  

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීසන මහතා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
இந்தப் பிரச்ெிமனமயச் ெில தைிழ் அரெியல்வொதிகள் 

உருவொக்குகின்றொர்கள். இது முஸ்லிம் ெமூகத்தினர் தபரும் 

பொன்மையொக இருக்கின்ற ஒரு  நகரம்; ைமறந்த தபருந் 

தமலவர் அஷ்ரஃப்பினொல் 'முக தவற்றிமல' என்று வர்ைிக் 

கப்பட்ட நகரம். அவருமடய அபிலொமஷகமள நொங்கள் 

குழிமதொண்டிப் புமதக்க முடியொது. இந்த நகரத்தின் ஒரு 

குடிவொெி என்ற அடிப்பமடயில், அந்த நகரத்மத மநெிக் 

கின்றவன் என்ற அடிப்பமடயில் இதமனச் தெொல்கின்மறன். 

தைிழ்-முஸ்லிம் ஒற்றுமைமய வளர்ப்பதற்கொன ஒரு ெைொதொன 

நகரைொக இதமனக் தகொள்ள மவண்டும்.  

ெொய்ந்தைருது ைக்கள் பல வருடங்களொக தங்களுமடய 

ெமபமய மவண்டி நிற்கின்றொர்கள். நொன் அந்த ைக்களுமடய 

அபிலொமஷகளுக்குக் குறுக்மக நிற்கின்ற ஒருவனொக இருக்க 

விரும்பவில்மல. அவர்களுக்கு அந்தச் ெமபமய உருவொக்கிக் 
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தகொடுக்க மவண்டும்.  அந்தப் பிரமதெத்மத நொலொகப் 

பிொிக்கின்றமபொது அந்தச் ெமபமய முதன்முதலொகப் பிரகடனப் 

படுத்துகின்றவர்களில் நொனும் ஒருவனொக இருப்மபன். 

அமதமபொல ைருதமுமன ைக்களுக்கும் ஒரு ெமபமயக் தகொடுக்க 

மவண்டும். அங்கிருக்கின்ற தைிழ் ைக்கள் தங்களுமடய 

நிர்வொகத்மதச் தெய்வதற்கும் இடைளிக்க மவண்டும். அவர்கள் 

இப்தபொழுது ஒன்றுமை இல்லொைல் இருக்கின்றொர்கள். எனமவ, 

அவர்களுக்கு என்று ஒரு ெமபமய உருவொக்கிக் தகொடுக்கின்ற 

மபொது, எல்லொ ைக்களும் உச்ெப் பயமன அமடந்து, 

தங்களுமடய நிர்வொகத்மதச் தெய்ய முடியும் என்று கூறி, 

ெந்தர்ப்பத்மத தந்த தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்களுக்கு நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. 

You have ten minutes. 

 
 

[5.07p.m.] 

 

ගරු නසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 
Hon. Presiding Member, the Budget presented by the 

Hon. Minister of Finance and Mass Media, the Hon. 
Mangala Samaraweera, last week has received accolades 
far and wide as a “clean, lean and green Budget" for the 
year 2018, in keeping with our country’s commitment to 
attaining sustainable, holistic and inclusive development 
for our populace, along with ensuring that Sri Lanka leads 
the charge in working towards transforming the world by 
attaining the Sustainable Development Goals set by the 
United Nations towards 2030 and creating a new 
economic and social order for Sri Lanka through 
meaningful growth. 

Having said that, I would also like to say that this 
Budget, as mentioned by the Hon. Minister of  Finance 
and Mass Media at its presentation holds a special 
significance, making its applicability to the 70th year of 
our country’s Independence. We, as Sri Lankans, have 
had a tumultuous history with respect to political, 
economic and social development since Independence. 
The history has exhibited time and time again that 
although our country, with its teeming superlative 
resources, could have emerged decades ago on the world 
stage as a superpower, competing or domineering over the 
Asian tigers, the politics and policies of the past stood in 
our way. Further, given our country’s diversity and the 
vibrant social fabric that it promotes, it suggests that if we 
work together collectively and harmoniously for inclusive 
development, Sri Lanka is destined for greatness. 

Today, we, as Members of this House, have a noble, 
yet grave and humbling task: being accountable for our 
past, be it good or bad. Moreover, as we embark on our 
70th year of Independence, we have a greater 

responsibility towards shaping the future of our country 
for our children and walking forward united in diversity 
to a new age of freedom and prosperity for all our fellow 
citizens. 

In my opinion, the proposed Appropriation Bill for 
2018 does just that: it works to establish sustainable 
macroeconomic stability by instilling prudent economic 
management policies and ensures unrestricted economic 
stability to achieve the upper-middle income level by 
2025. It is important to acknowledge here that all these 
are being conducted by our Government while facing 
enormous challenges of immediate and short-term 
economic vulnerabilities created by Governments of the 
past and the rising national debt. However, I believe that 
these challenges are also, in some form, necessary as 
they, along with the political and social challenges that 
our country has faced in the past, effectively set the stage 
to lay a firm foundation based on the pillars of 
democracy, reconciliation and social equality to 
commence building an innovation-driven social market 
economy, accelerating economic growth in a fair and 
equitable manner. 

As a Representative of the Eastern Province, one of 
the worst-affected provinces in terms of ethnic strife and 
economic deprivation through the actions of the past, I 
can clearly state that this Government's policies, 
effectively exhibited through its third Appropriation Bill 
since it was formed, acknowledge all aspects of what 
makes us Sri Lankans unique from the rest and 
furthermore, exemplify the Government’s respect and 
honour for the diversity of our society to ensure that all 
stakeholders, irrespective of their ethnicity, religion, caste 
and creed, work collectively towards the development of 
our country. 

Sir, although Sri Lanka introduced an open economic 
policy in 1977,  the laws that were construed provided 
vast setbacks  that Sri Lanka  was unable to keep up with 
the globalization trends that were occurring all around us. 
This, among other things, was one of the core reasons  
why we have not gone where we should have. This 
Budget, as portrayed in multiple aspects, aims at 
correcting this by liberalizing our economy with the 
cooperation of Parliament.  It would  repeal and amend 
such laws  and introduce new laws to enable our country 
to be a more vibrant and dynamic market economy, and 
compete effectively on the world stage.  

Sir, I hail from the Eastern Province  famed for its 
teeming resources both in the land and  the sea, which 
contribute effectively to the Blue-Green economy that the 
Appropriation Bill proposes. The Blue-Green 
development strategy not only is in line with our 
country’s international commitments such as  the SDGs  
for 2030 and the COP 2015, but moreover it will generate 
growth for our country in its most relevant and applicable 
forms, tailor-made with respect to the resources available.  

Our ocean and agricultural resources  make Sri Lanka  
unique. Harnessing these resources and setting policies to 
ensure that they are adequately utilized, yet all the while 
ensuring that new and readily available technologies and 
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measures are implemented, is necessary so that our 
economy’s diversification occurs without creating 
environmental risks, ecological imbalances and deficits 
across the board.  

Sir, I commend the Hon. Minister’s recommendation 
to amend the vehicle policy which ensures clean, green 
and  environmental sustainability. The Proposal that all 
vehicles in Sri Lanka to be powered by non-fossil fuel 
sources by 2040 given the frightening rise in the global 
carbon footprint is laudable and the measures that he has 
proposed to enact  are entirely feasible to ensure that the 
public reaps the benefits without being victimized through 
these reforms.  This is  evident through incentivizing the 
usage of renewable energy and bio-degradable equipment 
to be used cohesively with agricultural, solid waste 
management and commercial sectors so that sustainable 
reforms towards building a Green Sri Lanka shall be 
enacted with cohesive and inclusive participation of all 
stakeholders. 

The Eastern Province is famed worldwide for its 
postcard coastlines. So, the Proposal to invest in an 
Integrated Coastal Zone Management mechanism  to 
avoid  erosion,  pollution  and for beach replenishment is 
vital and necessary.  Further, promoting the protection of 
the ecosystems around lagoons and estuaries - it is 
something which myself and fellow Representatives of 
the Batticaloa District have been clamouring for, for a 
long time - along with capacity building and support 
provided to those who use these lagoons for a living is an 
absolute necessity.  I would like to take this opportunity 
to thank the Hon. Minister of Finance for recognizing the 
potentials in the Batticaloa District  towards the 
establishment and strengthening of the Blue-Green 
economy by completing the model Aquaculture Industrial 
Park in the Batticaloa District. 

As the Chairman of the Sectoral Oversight Committee 
on Business and Commerce, I must say that the  
Appropriation Bill, 2018 hits the nail on the head, 
especially with respect to Enterprise Sri Lanka.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු නසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Kindly give me, at least, three minutes, please.  

It certainly will take Sri Lanka where it has not been 
before, and further, the creation of a more enabling 
environment for Foreign Direct Investments coming into 
Sri Lanka will drive up the scale for holistic economic 
development. By doing so, the Government effectively 
facilitates and incentivizes all aspects of the value chain 
with respect to the private sector, from the grassroots to 
the elite, along with enacting safety net mechanisms for 
those that may not succeed, which is a component of a 
competitive market economy. 

The revitalization provided to the SME sector is 
highly laudable. Ensuring an innovation-drive Budget by 
way of incentivizing and supporting local entrepreneurs 
to attain their goals  through financing, credit schemes, 
guarantee funds and grants is commendable. This would 
fuel growth in innovatory sectors across the board and 
ensure that Sri Lanka adequately and effectively taps its 
true potential in the IT sector.   

Further, the support for local industries with the 
introduction of strong Anti-Dumping and Countervailing 
laws and Consumer Protection laws is highly laudable 
and the Trade Adjustment Programme would allow local 
entrepreneurs  the  boost to compete on the world stage.  

I would like to commend the Hon. Minister for 
recognizing  the role of the National Intellectual Property 
Office which has enormous responsibilities in ensuring 
the proprietary rights of Sri Lankans are attained, and 
thereby further incentivizes the growth.  

For all these measures to succeed, it is absolutely 
necessary for the education sector to be enabled to churn 
out our future generations equipped and educated to take 
on the reins to ensure continuing development of our 
country. As such, I must applaud the Hon. Minister for 
effectively structuring 13 years of education, ensuring 
that no child is left behind and harnessing each of their 
skills and abilities equally, with applicable investment in 
every aspect which is necessary to ensure that all our 
children  receive world-class education. 

With respect to the development of the tourism sector, 
the Hon. Minister has identified the fact that the Eastern 
Province is in dire need of accessibility  development to 
usher in tourists who flock to Sri Lanka from across the 
Globe but are wary of the daunting journey to the East 
coast. I am extremely grateful to the Hon. Minister for 
promoting further development of Batticaloa and China 
Bay as domestic hubs through public-private partnership 
to ensure increased tourism which would give way to the 
growth of the regional economies in the area.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 

ගරු නසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

I will conclude with this.  

I sincerely look forward to working with the Hon. 
Minister and the relevant authorities in attaining this.  

With respect to health, I noted that there is a Proposal 
for a change in the tax structure; with  the hope of  
reducing  consumption of hard liquor, concessions  were 
provided towards soft liquor such as beer and wine.  I 
assume that the Hon. Minister’s position on this is to 
move the country away from hard and illicit liquor 
consumption and thereby promote a healthier lifestyle, 
and also promote tourism similar to that of other 
countries.  I would say that this Proposal should be 
proceeded with caution.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු නසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

I will wind up. The allowance of concessions towards 
soft liquor could have detrimental effects on  the society, 
predominantly on the younger generation as it would 
increase their ability to gain access to these undesirable 
elements which could lead them down the wrong path, 
even induce them to use hard liquor in the future.  I am of 
the strong opinion that the Government should not allow 
concessions on harmful substances to health and society, 
be it hard or soft, but instead put on further restrictions 
while allowing certain exceptions with respect to tourist 
establishments and the likes, if absolutely necessary.   

 Sir, allow me to state that this Appropriation Bill for 
2018 is not just a representation of stable and promising 
economic policies that would take this country forward, 
but it is more importantly an effective representation of an 
apt recognition of activating the mechanisms to harness 
Sri Lanka’s true potential  while preserving its values, 
diversity, culture and heritage; an inclusive and holistic 
development.  

Sir, I take this opportunity to thank the Minister of 
Finance, the Hon. Mangala Samaraweera and further, for 
the gravitas and exceptional leadership displayed in 
providing the framework for setting this country in the 
right path, I thank His Excellency the President 
Maithripala Sirisena and the Prime Minister,  the Hon. 
Ranil Wickremesinghe. 

Thank you. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීපඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහි මහිූඩෆි මධයත්රීතුමා.  

ඊට රථම කවුරුධය ශහෝ ගරු මධයත්රීවරයකු මූලා්නය ්ඳහා 

ගරු ශඅලු කුමාර් මධයත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරධයන. 

 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைமெகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, "ගරු ශඅලු කුමාර් මධයත්රීතුමා 

ේධය මූලා්නය ගත යුතුයදයි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 
 

විසින් සනක ර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 

 

අනුරරුව ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වුනයන්, ගරු නේලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு மவலு குைொர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 

 

[பி.ப. 5.21] 

 

ගරු අේුපල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத் 

திட்டம் ததொடர்பொன விவொதத்தில் உமரயொற்றுவதற்குச் 

ெந்தர்ப்பைளித்தமைக்கு எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். எைது நிதி அமைச்ெர் அவர்களினொல் 

வொெிக்கப்பட்ட  வரவு தெலவுத்திட்ட உமர சுருக்கைொனதொக 

இருந்தொலும் ெொதொரை ைக்களுக்கு பல வரப்பிரெொதங்கமள 

வழங்கியிருக்கிறது. மைலும், புனர்வொழ்வளிக்கப்பட்ட 

விடுதமலப் புலிகமளச் ெமூகத்துடன் இமைந்து வொழ்வதற் 

கொன ஏற்பொடுகமளச் தெய்திருப்பமதொடு, இந்த நொட்டிலுள்ள 

ததொழில் வழங்குனர்கமளயும் ஊக்கப்படுத்தியிருப்பதற்கொக 

நிதியமைச்ெர் அவர்களுக்கு நொன் நன்றி ததொிவிக்கின்மறன். 

எைது மைதகு ஜனொதிபதி அவர்களும் ைொண்புைிகு பிரதை 

ைந்திொி அவர்களும் ைொண்புைிகு நிதியமைச்ெர் அவர்களும் ஒரு 

ெமூகத்தினது கடந்தகொல வரலொற்மற மநொண்டிப் பொர்ப்பமத 

விட, அவர்களுடன் சுமுகைொன வொழ்மவ ஏற்படுோ்த்துவதற்கொக 

முயற்ெித்திருப்பது ெமூக நல்லிைக்கத்துக்கு ஓர் 

எடுத்துக்கொட்டொக அமைகின்றது.  நிதியமைச்ெர் அவர்கள் 

இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டினூடொகப் பல ைொவட்டங்களுக்கும் 

பல்மவறுபட்ட வரப்பிரெொதங்கள் பற்றி எடுத்துக்கூறி 

யிருக்கிறொர். இந்தச் ெமபயிமல 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து, 

எைது ைொவட்டத்தின் பல வளங்கள் ததொடர்பில் ஒதுக்கீடு 

தெய்யப்படமவண்டும் என்ற முன்தனடுப்புக்களும் அங்குள்ள 

வளங்கமளப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் எைது ைொவட்ட 

இமளஞர்களுக்கு முன்னுொிமை வழங்கமவண்டும் என்ற எைது 

மகொொிக்மககளும் முன்மவக்கப்பட்டமபொததல்லொம் ைொறிைொறி 

ஆட்ெிக்கு வந்த அரெொங்கங்களொல் அவற்மற நிமறமவற்றித் 

தருவதொக வொக்குறுதியளிக்கப்பட்டது. இருந்தமபொதிலும் இந்த 

வரவு தெலவுத் திட்டத்திமல அது ததொடர்பொக எதுவும் 

குறிப்பிடப்படவில்மல.   

அண்மையிமல நிதியமைச்ெர் அவர்கள் தனது வரவு 

தெலவுத் திட்டத்மத இச்ெமபயிமல ெைர்ப்பிப்பதற்கு   முன்னர், 

குழு அமறயிமல பிரதை ைந்திொி அவர்களுமடய தமலமை 

யிமல இடம்தபற்ற கூட்டத்தில் எைது முன்தைொழிவுகமளக் 

மகட்டதபொழுது, எைது திருமகொைைமல ைொவட்டத்தின் Mega 

City Plan இல், அதொவது ைொநகர ெமப, நகரெமப அபிவிருத்தித் 

திட்டத்திமல அருகொமையிலுள்ள ஒரு நகர ெமபமயயும் 

உள்வொங்குகின்ற திட்டத்தின்கீழ், கிண்ைியொ நகர ெமபமயக் 

குறிப்பிட்டு, எைது உள்ளூரொட்ெி ைொகொை ெமப அமைச்ெர் 

மபெர் முஸ்தபொ அவர்களிடம் மகொொியதபொழுது அவர் Mega 

City Plan இல் கிண்ைியொ நகர ெமபமயயும் இமைத் 

திருக்கிறொர். அம்பொமற ைொவட்டத்திலுள்ள கல்முமனக்கு 

ஒதுக்கியமதப் மபொன்று இதற்குொிய நிதிமய அமைச்ெர் 

அவர்கள் ஒதுக்கவில்மல என்ற எைது ைக்களுமடய 

835 836 

[ගරු  ශ්ේයි්  අලී ්ාන්ර් මවුලානා   මහතා] 
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வருத்தத்மதயும் இச்ெந்தர்ப்பத்திமல ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். அன்மறய தினம் பொரொளுைன்றக் குழு 

அமறயில் நமடதபற்ற கூட்டத்தில், எதிர்வரும் ஜனவொி 

ைொதத்தில் நொங்கள் இந்த மவமலத்திட்டத்மத 

ஆரம்பிக்கின்றதபொழுது  இத்திட்டத்துக்கொக எங்களுக்கு 500 

பில்லியன் ரூபொய் மதமவ எனவும் 2018ஆம் ஆண்டுக்கொன 

வரவு தெலவுத் திட்டத்மதத் தயொொிக்கும்தபொழுது எங்களுக்கு 50 

பில்லியன்கமள ஒதுக்கீடு தெய்து தரமவண்டுதைனவும் 

மகொொிக்மக விடுத்திருந்மதொம். அதமன நீங்கள் தகொள்மக 

யளவில் ஏற்றுக்தகொண்டீர்கள். அந்தவமகயிமல  எங்களுமடய 

இத்திட்டத்மத அமுல்படுத்துவதற்கு இந்த 2018ஆம் 

ஆண்டுக்கொன வரவு தெலவுத் திட்டத்திமல ஒரு கைிெைொனளவு 

நிதி ஒதுக்கீட்மடச் தெய்து தரமவண்டுதைன மவண்டு 

கின்மறன்.   

இப்பொரொளுைன்றத்தில் இருக்கின்ற ெில உறுப்பினர்கள், 

எங்களுமடய பிரமதெ அபிவிருத்திக் குழுவிலும் ைொவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுவிலும் மைற்தகொள்ளப்படும் எைது முயற்ெி 

களுக்குத் தமடக்கல்லொகச் தெயற்பட்டமையொல் நொங்கள் LRC 

கொைிகள் ததொடர்பொக ஓர் இறுக்கைொன உறுதியொன 

தீர்ைொனத்மத எடுத்திருக்கிமறொம். அந்த வமகயிமல நொங்கள் 

எைது மகத்ததொழில், வொைிபத்துமற அமைச்ெருக்கு 3,000 

இமளஞர்களுக்கு மவமலவொய்ப்பு வழங்குவதற்கொன University 

College க்குொிய 30 ஏக்கர் கொைிமயயும் tourism க்கு 100 

இமளஞர்களுக்கு மவமலவொய்ப்பு வழங்குவதற்கொன ஒரு 

கொைிமயயும் எைது கிரொைிய அபிவிருத்தி அமைச்ெர் ஹொிென் 

அவர்களுக்கு 200 மபருக்கு மவமலவொய்ப்மப வழங்குவதற் 

கொன 50 ஏக்கர் கொைிமயயும் தபற்றுக் தகொடுத்திருக்கிமறொம். 

இதற்கொன நிதிமய இந்த அமைச்சுகளுக்கு விமெடைொக 

ஒதுக்கீடு தெய்து தரமவண்டுதைன எைது நிதியமைச்ெர் 

அவர்களிடம் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

இன்று எைது திருமகொைைமல ைொவட்டம் ைொகொை 

நிர்வொகத்திலும் வளத்திலும் முதன்மையொக இருந்தொலும்கூட, 

ஒவ்தவொரு முமறயும் எங்களது பிரமதெம் புறக்கைிக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. ெைநிமல அபிவிருத்தி இல்லொத ஒரு நிமலமை 

கொைப்படுகின்றது. ஏமனய ைொவட்டங்களிமல 200 குடும்பங் 

களுக்கு ஒரு கிரொை மெவகர் பிொிவு இருக்கின்றமபொது, எைது 

ைொவட்டத்தில் 5,000 - 7,000 குடும்பங்களுக்கு ஒரு கிரொை 

மெவகர் பிொிவு இருக்கின்றது.  இன்று புதிய உள்ளூரொட்ெி, 

ைொகொை ெமபத் மதொோ்தல் திருத்தச் ெட்டங்கள் நமடமுமறக்கு 

வரவுள்ளன. ஒரு ைொகொை ெமபமய அமைக்கின்றமபொது, 

திருமகொைைமல ைொவட்டத்திமல எல்மலயின் அடிப்பமடயில் 

40,000 மபருக்கு ஓர் உறுப்பினர் என்ற வமகயிமல அங்கு 11 

உறுப்பினர்கள் தபறப்பட மவண்டும்.  ஆனொல், நொங்கள் 10 

உறுப்பினர்கமளமய தபற்றிருக்கிமறொம். இப்தபொழுதிருக்கின்ற 

இன விகிதொெொர அடிப்பமடயிமல எங்களுக்கு 12 உறுப் 

பினர்கமள உருவொக்குவதற்கு ஏமனய பிரமதெங்களில் 

இருக்கின்ற கிரொை மெவகர் பிொிவுகமள எங்களுமடய பிரமதெ 

தெயலொளர் பிொிவுகளுக்குள் உள்வொங்க மவண்டும் என்ற 

அம்ெத்மத எங்களொல் நிவர்த்தி தெய்ய முடியொைலிருக்கின்றது. 

3,000 - 5,000 குடும்பங்களுக்கு ஒரு கிரொை மெவகர் பிொிவு 

இருக்கின்றது.  இதமன உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்ெர் 

தகௌரவ வஜிர அமபவர்தன அவர்கள் எங்களுக்கு நிவர்த்தி 

தெய்து தரமவண்டும்.   

அண்மையிமல கல்வி அமைச்ெினொல் வழங்கப்பட்ட 

ஆெிொிய நியைனங்களின்மபொது எங்களுமடய ைொகொைத்மதச் 

மெொோ்ந்தவர்கள் மவறு ைொகொைங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். கிழக்கு ைொகொைத்திமல 3600க்கு மைற்பட்ட 

தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றமபொது, அங்கு மைலதிகம் என்று 

கூறி எங்களுமடய தபண் பிள்மளகள் எல்லொம் கிழக்கு 

ைொகொைத்திற்கு தவளிமய அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

ஆனொல், கிழக்கு ைகொைத்திலிருக்கின்ற 17 கல்வி 

வலயங்களினுள் திருமகொைைமல ைொவட்டத்திமல உள்ள 

கிண்ைியொ, மூதூர், கந்தளொய், திருமகொைைமல, 

திருமகொைைமல வடக்கு ஆகிய ஐந்து வலயங்களிலும் 

1,300க்கு மைற்பட்ட தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றமபொது, 

அவர்கள் அம்பொமற, ைட்டக்களப்பு ைொவட்டங்களின் மைலதிக 

ஆெிொியர்கமளக் கைக்கில் மவத்துக்தகொண்டு, எைது தபண் 

பிள்மளகமள நிரொகொித்து விடுகின்றொர்கள். கல்வி அமைச்ெின் 

தெயலொளர் அவர்கள் வருகின்ற ஜனவொி 8ஆம் திகதிக்குப் 

பிறகு எங்களுமடய தபண் பிள்மளகமள எைது 

ைொகொைத்திற்கு உள்வொங்குவதொக அண்மையில் கூறி 

யிருக்கிறொர். அந்த விடயத்தில் அவர் கவனம் 

தெலுத்தமவண்டும்.   

அதுைட்டுைல்ல, பட்டப் படிப்மப முடித்த 35 வயதிற்கும் 45 

வயதிற்கும் இமடப்பட்ட 900 பட்டதொொிகள் கிழக்கு 

ைொகொைத்திமல இருக்கின்றொர்கள். அவர்களுக்கு விமெடைொக 

நியைனங்கமள வழங்கமவண்டும். அவர்கமளப் பொீட்மெக்கு 

அமழக்கமவண்டொம்; அவர்களுக்கு interview மவக்க 

மவண்டொம்; நீங்கள் அவர்கள் அமனவமரயும் உள்வொங்கி 6 

ைொதங்களுக்கொன ஒரு பயிற்ெிமயக் தகொடுத்து, அதன் பின்னர் 

அவர்களுக்கொன நியைனங்கமள வழங்கமவண்டும். இந்தச் 

ெமபயிமல இது ததொடர்பில் பலமுமற கூறியிருக்கிமறன். 

இருந்தொலும், அடுத்த கட்டைொக பல நியைனங்கள் வழங்கப்பட 

இருக்கின்ற மவமளயில் கல்வி அமைச்சு இதில் கூடிய கவனம் 

தெலுத்தமவண்டும். 45 வயது வமரயில் இருக்கின்ற அந்தப் 

பட்டதொொிகள் தங்களுமடய பிள்மளகமளப் பரொைொிக்க 

முடியொது விரக்தியமடந்த நிமலயிமல இருக்கின்றொர்கள். 

எனமவ, அவர்களுக்கு முன்னுொிமை வழங்கமவண்டும்.   

திருமகொைைமல ைொவட்டத்திமல இருக்கின்ற எண்தைய்த் 

தொங்கிகமளப் பற்றி உங்களுக்குத் ததொியும்.  அண்மையில் 

ஏற்பட்ட தபற்மறொல் தட்டுப்பொட்மட எங்களொல் உடனடியொக 

நிவர்த்தி தெய்ய முடியொதிருந்தது. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு நிைிடங்கள் உள்ளன. 

 

ගරු අේුපල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

எனக்கு 10 நிைிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ஆம்.  அதிமல இரண்டு நிைிடங்கள் இன்னும் இருக் 

கின்றன.   
 

ගරු අේුපල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அங்கு எங்களுமடய வளங்கள் பயன்படுத்தப்படொைல் 

இருக்கின்றன. எனமவ, அந்த எண்தைய்த் தொங்கிகமளப் 

பயன்படுத்தி அங்கு எண்தைய் சுத்திகொிப்பு நிமலயங்கள் 

உருவொக்கப்படுகின்றமபொது, எங்களுமடய இமளஞர்களுக்கு 

மவமல வொய்ப்புக்கமள ஏற்படுத்த முடியும். இதற்கொன 

நிதிதயொதுக்கீடு தெய்யப்படவில்மல.   
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පාර්ලිශබනධයතුව 

எங்களுமடய பொமதகள் 30 வருட கொல யுத்தத்தினொல் ைிக 

மைொெைொகப் பொதிக்கப்பட்ட நிமலயில் இருக்கின்றன. மைதகு 

ஜனொதிபதி அவர்கள் கடந்த 2015, 2016, 2017ஆம் 

ஆண்டுகளில் குறிஞ்ெொக்மகைிப் பொலம் ததொடர்பில் 7 

கடிதங்கமள எங்களுமடய வீதி அபிவிருத்தித் திமைக் 

களத்துக்கு அனுப்பியிருக்கின்றொர். ஆனொல், இதுவமர அந்த 

மவமல முடிக்கப்படவில்மல. இப்தபொழுது குறிஞ்ெொக்மகைிப் 

பொலம் 2018ஆம் ஆண்டு முடிவுறுத்தப்படமவண்டும் என்று 

இறுதியொகக் கூறியிருக்கின்றொர். அந்தக் மகொொிக்மகமய 

எங்களுமடய வீதி அபிவிருத்தித் திமைக்களம் கவனத் 

திதலடுத்து அந்த மவமலத்திட்டத்மத முன்தனடுக்க 

மவண்டும்.   

எங்களுமடய கிண்ைியொ Mega City Plan இல் 6 

மைம்பொலங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கின்றன. அந்த வமகயில், 

கிழக்கு ைொகொைத்தில் ஒரு புதிய, நவீன நகரைொக, மகரளொமவ 

விடவும் ஓர் அழகொன நகரைொக கிண்ைியொ மதொற்றைளிக்க 

இருக்கின்றததன நொன் நிமனக்கின்மறன். அதுைட்டுைல்ல, 

ைொகொை எல்மலகள் பிொிக்கப்படுகின்றமபொது எங்களுக்கு 47 

வருட கொலைொக வொக்களித்துக்தகொண்டிருந்த மூதூர் பிரமதெ 

ைக்களுக்குக் கிண்ைியொ பிரமதெத்தில் ஒரு பகுதிமயக் 

தகொடுத்து எங்களுமடய பிரதிநிதித்துவத்மதப் பொதுகொப்பதில் 

நொங்கள் உறுதியொக இருக்கின்மறொம். அமதமநரம், 

எங்களுமடய Grama Niladhari Divisions அங்கு அதிகொிக்கப்பட 

மவண்டும். இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திமல ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர் தகௌரவ மபெர் முஸ்தபொ 

அவர்களுக்கு  நொன் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டிருக்கின்மறன். 

ஏதனன்றொல், நொங்கள் நீண்ட கொலைொக திருமகொைைமல 

ைொவட்டத்திமல 6 புதிய ெமபகமள உருவொக்க மவண்டுதைன்று 

கூறியிருந்மதொம்.  நொன் குறிப்பிட்ட ெமபகளிமல தபரும் 

பொலொன ெமபகமள எங்களுமடய அமைச்ெர் அவர்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ளும் அளவுக்கு ெொதகைொன நிமலமை 

ததன்படுகிறது. எங்களுமடய ைொவட்ட அரெொங்க 

அதிபருமடய  தமலமையிமல ஐவர் தகொண்ட குழு நியைிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. எங்களுக்கொக புல்மைொட்மட, மதொப்பூர், 

கச்ெக்தகொடித்தீவு, முள்ளிப்தபொத்தொமன மபொன்ற பிரமதெ 

ெமபகமளயும், திருமகொைைமல ைொநகர ெமபமயயும், 

கந்தளொய், மூதூர் மபொன்ற நகர ெமபகமளயும் புதிய 

ெமபகளொக ஏற்றுக்தகொள்வதற்கு அவர் திட்டைிட்டிருப்பமத 

யிட்டு நொங்கள் நன்றிகூறக் கடமைப்பட்டிருக்கின்மறொம்.   
 

ගරු නේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு மவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
உங்களுக்கு மைலதிகைொக இன்னும் இரண்டு நிைிடங்கள் 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.  
 

ගරු අේුපල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
எங்கள் ைொவட்டத்தினுமடய நிமலமைமய நன்கு அறிந்து 

மவத்திருப்பதன் கொரைைொக, எங்களுமடய மகொொிக்மககமளச் 

ெிபொொிசு தெய்து இன்னும் இரண்தடொரு தினங்களிமல 

அனுப்பவிருப்பதொக அண்மையிமல எங்களுமடய ைொவட்ட 

அரெொங்க அதிபர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறொர். நுவதரலியொ 

ைொவட்டத்திமல ஆறு புதிய ெமபகள்  உருவொவது மபொன்று 

எைது திருைமல ைொவட்டத்திலும் அப்படி புதிய ெமபகமள 

உருவொக்குவதற்கு எங்களுமடய அமைச்ெர் அவர்கள் 

திட்டைிட்டிருக்கின்றொர். அதனொல் அவருக்கும் அந்த 

முயற்ெியிமல இறங்கியிருந்த எங்களுமடய அமைச்ெொ றிஸொட் 

பதியுதீன் அவர்களுக்கும் நொன் நன்றி கூறக் கடமைப் 

பட்டிருக்கிமறன்.  

நொட்டிமல 22 மதொோ்தல் ைொவட்டங்கள் - 25 ைொவட்டங்கள் 

இருக்கின்ற நிமலயிமல, ஏமனய ைொவட்டங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதிமயவிட திருமகொைைமல ைொவட்டத்திற்கு 

குமறந்த நிதிமய இம்முமற ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒரு 

புதிய விடயைல்ல. கடந்த கொலங்களிமல எைது ைொவட்டத்திற்கு 

அப்படி குமறந்த நிதி ஒதுக்கியதன் கொரைைொகத்தொன் 

அபிவிருத்தியில் நொங்கள் கமடெி நிமலயில் இருக்கின்மறொம். 

ஒவ்மவொர் அமைச்சும் எைது ைொவட்டத்மதப் புறக்கைிக்கின்ற 

ஒரு சூழல் கொைப்படுகின்றது. இந்த நொட்டிமல 99 கல்வி 

வலயங்கள் - Education Zones - இருக்கின்றன. எைது 

கிண்ைியொ கல்வி வலயம் 99 ஆவது இடத்தில் இருக்கின்றது. 

எைக்கு வழங்கப்படுகின்ற நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைற்றும்  

நியைனங்கள் என அத்தமனயும் ஏமனய ைொவட்டங்கமள 

விடவும் குமறவொகமவ கொைப்படுகின்றன. இதுதொன் 

எங்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்ெிமன!  

எங்களுமடய திருமகொைைமல ைொவட்டத்தில் கப்பற்றுமற 

அலுவல்கள் அமைச்சுக்கு ைிக முக்கியைொன கொைிகள் 

இருக்கின்றன. அந்த அமைச்சுக்கு முன்னர் தபொறுப்பொக 

இருந்த அமைச்ெர் அர்ஜுன ரைதுங்க அவர்கள் அங்கு 

வந்திருந்தமபொது அதில் 1,700 ஏக்கர் கொைிமய 

விடுவிப்பதொகக் கூறியிருந்தொர். அது இன்னும் விடுவிக்கப் 

படவில்மல. இதனொல் ைக்கள் பலவித இன்னல்கமள 

அனுபவித்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, ஒவ்மவொர் 

அமைச்சும் திருமகொைைமல ைொவட்டத்திற்கு முன்னுொிமை 

வழங்கி, அந்த ைக்களுமடய விடயங்களிமல கூடிய 

கவனத்மதச் தெலுத்த மவண்டும். அதற்கு மைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்களும் ைொண்புைிகு பிரதை ைந்திொி அவர்களும் நிதி 

அமைச்ெொோ் அவர்களும் ஒத்துமழப்பு வழங்கமவண்டுதைன்று 

மகொொிக்மக விடுத்து, விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීපඟට, ගරු අශ ෝක ප්රියධයත මධයත්රීතුමා කථා කරධයන. 

ඔබතුමාට විනාිව 15ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.32] 

 
ගරු අනශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அமெொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 

්බනබධයසශයධය ඔබතුමාට ශබශහවිධයම ්ිතුතිවධයත ශවනවා. අෙ 

ෙවශ්ේ 2018 අය ව්ය පිළිබඳව කථා කරධයන අව්ිථාව ල්බීම 

පිළිබඳව මම ඉතා ්තුටු ශවනවා. ඇත්ත ව ශයධයම ශබන දිනවල 

හ්ම ත්නම කථා බහට ලක් ශවන මාතිකාව ශවලා තිශබධයශධය 

ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නයයි. ශබන පාර්ලිශබනධයතුශඅ අපි රශට් 

ජනතාවට ඉතාමත් ව්ෙගත් පණිවිඩ ගණනාවක් ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය මඟිධය ලබා දීලා තිශබනවා. ශබන කෑ ගහන ඒකාබේස 

විපක්ෂය ඇතුළු ශවනත් අධයතවාදී බලශඅග හිතුවා, ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය ඉදිරිශේදී ප්ව්ත්ශවන පපාත් පාලන ම්තිවරණය 

ඉලක්ක කරගත්ත අය ව්ය ශල්ඛ්නයක් ශවයි කියලා. ඒ 

ශගොල්ලධය බ්ලුවා, ඒක කරපිධයනා ශගන ශබන යහ පාලන ආණ්ඩුව 

විශඅචනය කරවරධය රට වශට් යධයන. ඔවුධයට ඒක කරගධයනත් 

ල් සලා න්හ්. අපි ඡධයෙයක් ඉලක්ක කරශගන, හශහම න්ත්නබන 

අධයතවාදී බලශඅගයක් නිර්මාණය කරධයන ඉලක්ක කරශගන 

839 840 

[ගරු  අබ්දුල්ලාහි මහිූඩෆි  මහතා] 
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ප්හ්දිලිවම කිසම විධියකට ශබන අය ව්ය ශල්ඛ්නය ්ක්ි කරලා 

න්හ්. අපි ක්රමානුකූලව, ක්රමවත්ව ආපු ගමන ශමොන බලශඅග 

ආවත්, ශමොන බාසක ආවත් ව්ශටධයශධය න්තිව ඉදිරියට 

ශගනියධයන පුළුවධය  ක්තිමත් අය ව්ය ශල්ඛ්නයක් ්හ ආර්ථික 

ේක්මක් තමයි රටට ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මහිධයෙ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ශබන 

රට බාරගධයන ශවලාශඅ අශප් රශට් ණය බර  රුපියල්  සලියන 

2,000ක් පමණ තිබුණා. ඒ රාජපක්ෂ පාලන කාලය  තුපදී  ඒ ණය 

බර රුපියල්  සලියන 8,000ක් ෙක්වා ව්ිව කරලා -ඒ ණය 

ශපෝෂණය කරලා- තමයි අපට රට බාර දුධයශධය. ඒක ශගවීම ග්න 

හිතධයනවත් බ්රි විධියට ආර්ථිකය කඩා ව්ටිලා, රට හ්ම 

අතකිධයම අධයතවාදීධයශගධය ්හ ශවනත් ර ිනවලිධය වරරිකිලා, රට 

විනා  ශවලා තිශබන ශමොශහොතක තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුව ශබන 

රට බාර ගධයශධය.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන රශට් තිබුණු තත්ත්වය 

යථා තත්ත්වයට ශගනත්, රට  ඉදිරියට ශගන යධයන පුළුවධය 

ත්නට ශේධයන අපට අවුරුේෙක්ම ිවයා. ඒ නි්ා අවුරුේෙක් 

ඇතුපත  ක්තිමත් අත්තිවාරමක් තනලා, ශබන රට ශගොඩ ගධයන 

ේක්මක් තිශබන නායකශයෝ ශෙශෙශනක් හකතු ශවලා තිශබනවා. 

ගරු වමත්රීපාල සරිශ්ේන ම්තිතුමාත්, අශප් පක්ෂශේ නායක ගරු 

රනිල් වික්රමසාහ ම්තිතුමාත් රට ශවනුශවධය වි ාල ක්ප කිරීමක් 

කරලා තිශබනවා. පක්ෂයක් ග්න හිතධයශධය න්තිව, ඉදිරි 

ම්තිවරණයක් ග්න හිතධයශධය න්තිව, රශට් බලය පවත්වාශගන 

යධයශධය ශකොශහොමෙ කියලා හිතධයශධය න්තිව ශකොවරෂධය ්භා 

්ිථාපිත කරලා, භය න්තිව විනිවිෙභාවය ශපශනන ශතොරතුරු 

ේනග්නීශබන පනත ශගන්ල්ලා ශබන රට ක්රියාත්මක ශවධයශධය 

ශකො ශහොමෙ කියලා අශප් රශට් බුේධිමත් ජනතාවට ේනගධයන 

පුළුවධය ක්රමශඅෙයක් හ්දුවා. ශේ පාලන විෙයාශඅ පියා කියලා 

තිශබධයශධය ශබනක ශනොශවයි. ශේ පාලන විෙයාශඅ පියා කියලා 

තිශබධයශධයත්, දශකශ්ේ ශහෝ බලය ලබා ගධයන ඕනෑ. ලබා ගත්ත 

බලය ශකශ්ේ ශහෝ රඳවා ගධයන ඕනෑ. ඒක වයාප්ත කරධයන 

ඕනෑ.ද කියලායි. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අපි රට ග්න 

හිතලා ශේ පාලනය ප්ත්තකිධය තිබ්බා. අපි ශේ පාලනය 

ප්ත්තකිධය තියලා, විනා  ශවධයන ිවය රට ශගොඩ ගධයන ප්හ්දිලි 

විනිවිෙභාවයක් ශපශනන රාජයයක් නිර්මාණය කරලා, රශට් 

ආර්ථිකය ශගොඩ නඟධයන තමයි අපි කටයුතු කශපේ. අපි ජාතියක් 

විධියට අ්රණ ශවා ච ත්ධය, ජාතියක් විධියට ප්ටලිා ච ත්ධය, 

ජාතියක් විධියට පසුබ්්ි් ත්ධය ඕනෑ තරබන තිබුණා. අපි රටක් 

විධියට ජාතයධයතර භාෂාවත් හක්ක ගනුශෙනු කරේදී, අශප් ්ම 

වය්ි කණ්ඩායබන, අපට පසු කණ්ඩායබන ්හ අපට ව්ිවමහල් වය් ි

කණ්ඩායබන ශලෝකය හමුශඅ අ්රණ වුණා. හශ්ේ අ්රණ වුශණ් 

ජාතයධයතර භාෂාව ශනොේනීම නි්යි. හශ්ේ අ්රණ වුශණ් 

ජාතයධයතර භාෂාව පරිහරණය ශනොකිරීම නි්යි. අපි අසයාපන 

ක්ශෂේත්රය හරහා ඒ ජාතයධයතර භාෂාව  ක්තිමත් කරලා ප්ත්තකට 

හේදී, අපට ේධය ඊටත් වඩා ශලොකු අභිශයෝගයකට මුහුණ දීමට 

සදුව තිශබනවා. අෙ වන විට ශලෝකයත් හක්ක කථා කරධයන, ගනු-

ශෙනු කරධයන අපට ජාතයධයතර භාෂාව අව යයි වාශේම 

ශලෝකශේ දියුණු තාක්ෂණයත්, පරිගණක ේනුමත් අපි අත් පත් 

කර ගත යුතුව තිශබනවා. ඒ නි්ා අපි ශබන ව්ඩ පිළිශවප 

අසයාපනශයධය පටධය ගධයන සූොනබන ශවලා තිශබනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි,  හක්්ත් ජාතික පක්ෂය තමයි 

ශබන රශට් අසයාපනශේ සුවිශ ේෂී ශවන්ිකබන කශපේ. මම ඒ බව ඉතා 

ක්ම්ත්ශතධය කියධයන ඕනෑ. ශනොවරලශේ ශපොත්පත් ලබාදීම, 

ශනොවරලශේ නිල ඇඳුබන ලබාදීම, ඒ වාශේම දිවා ආහාරය ලබාදීම 

ව්නි ේව්ධයත කාර්යභාරයධය කශපේ හක්්ත් ජාතික පක්ෂයයි. ඉධය 

ශනොන්වතී න්වත හක්්ත් ජාතික පක්ෂය ්මධයවිතව පිහිටවූ යහ 

පාලන ආණ්ඩුව, හක්්ත් ජාතික පක්ෂයත් හක්ක ්බනමුතිය 

ශගොඩනගා ගත් යහ පාලන ආණ්ඩුව න්වත පරිගණකයක් 

ෙරුවාශේ අතට දීලා ශලෝකයත් හක්ක ගනුශෙනු කරධයන; 

ශලෝකයට ඕනෑ කරන වරනිශහක් විධියට නිර්මාණය ශවධයන 

අව යයි කියලා ශබන අය ව්ය තුප වි ාල මුෙල් රමාණයක් 

අසයාපන ක්ශෂේත්රයට ශවධය කරලා තිශබනවා. දපඟම පා්ල -

ශහොඳම පා්ල'' කරලා අපි උත්්ාහ කරධයශධය ගශබන ඉධයන 

ෙරුවාව තරගයකට හශහම න්ත්නබන ගශබන ඉධයන ෙරුවා ශේ 

ෙක්ෂතා, හ්කියාවධය ඔප්නාවා ඔවුධය ශලෝකයට වුවමනා, ශලෝකය 

ශ්ොයන, ශලෝකයට විකුණධයන පුළුවධය මානවශයක් බවට 

පරිවර්තනය කරධයනයි. ඉතිධය ශබනක බලාශගන ඉදිේදී, හක 

කණ්ඩායමක් හිතනවා, අශප් අරමුණ ඉෂිට ශවධයශධය න්හ් 

කියලා. ශබනක බලාශගන ඉදිේදී, තව කණ්ඩායමක් හිතනවා, ශබන 

විධියට ිවශයොත් ශබන ආණ්ඩුව අපට ජීවිතයටවත් ගධයන හබනබ 

ශවධයශධය න්හ් කියලා.  

අපි බය න්තුව ඉතාමත් ප්හ්දිලිව කියනවා, අපි ශබන රශට් 

ජනතාවට ශබොරු කශපේ න්ති බව .  අපි ශබන රශට් ජනතාවට ඇත්ත 

කියලා, ශබන රශට් ජනතාවට ඇත්ත ශපධයනුබන කරලා, ශබන රශට් 

ජනතාවට ශබන රට තිශබන ්්බෑ තත්ත්වය ශත්රුබන කරලා දීලා 

තමයි ශබන රට පාලනය කරධයන ගත්ශත්. ගරු රනිල් වික්රමසාහ 

ම්තිතුමාශේ තීක්ෂණ බුේධිය ශනොතිශබධයන ශබන වරය්ශෙධයන ිවය 

වරනිහා ශමලහට ම්රිලා. ඒ නි්ා වරය්ශෙධයන යන වරනි්ාට 

ඉ්ිශ්ල්ලාම ජීවත් ශවධයන ඕනෑ කරන ''ශ්ේලයිධය'' හක දීලා 

තමයි ඒ පුේගලයාව යළිත් ශලෝකයට අව ය කරන දුවධයන 

පුළුවධය  ක්තිමත් වරනිශහක් බවට පත් කරලා තිශයධයශධය. ඒ 

නි්ා වි ිවා්ශයධය ඉධයන. හා චර කාලයක් යධයශධය න්හ්. අපි 

ආවා වාශේම ශහවරධය ූපෂණය, වාචාව ඉවත් කරනවා.  අශප් යහ 

පාලන ආණ්ඩුශඅ ඕනෑ ම්ති ඇමතිවරශයක් ශහොරකබන කපාට, 

පසුශපශපේ මධයත්රීවරු වන අපත්, අශප් ඇමතිවරුත් ඒ ශවනුශවධය 

ශපනී සටිශේ න්හ්. හ්බ්යි, ්මහර අය ශබන ආණ්ඩුව ඇතුපට 

රිාගාශගන තනතුරු ෙරවරධය ශපධයවධයන හෙනවා හක 

කණ්ඩායමයි, හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ විතරයි හව්නි අය ඉධයශධය 

කියලා. හශහම ශෙයක් න්හ්.  

හක්්ත් ජාතික පක්ෂය ශඅවා, ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂය ශඅවා, 

ඒකාබේස විපක්ෂය ශඅවා, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ශඅවා, 

ශහොරකම නබන, වාචාව නබන, ූපෂණය නබන අපි ඒකට විරුේසයි. 

ඒවාට අොප ශකොවරෂධය ්භා ්ිථාපිත කරලා, සයල්ලටම නීතිය 

හක ්මානව ක්රියාත්මක ශවධයන ඕනෑ. ඒ වාශේම තමයි 

පුේගලශයකුට යබන කිස රාජය ශේපපක් බදු ශෙනවාට අපිත් 

විරුේසයි. හ්බ්යි,  පුේගලයධයට රාජය ශේපප බදු ශෙනවාට 

විරුේස වාශේම, හක හක න්අ deal ොනවාටත් අපි විරුේසයි. ඒ 

වාශේම හක හක ්ාඥපා කුලුනු හක හක ආයතනවලට ශබො 

ශෙනවාටත් අපි විරුේසයි. අපි ඉදිරි කාලශේදී හව්නි ශතොරතුරු 

ශහොයලා  ආණ්ඩුව කරන අයටත්, ආණ්ඩු කරවන අයටත්, 

ආණ්ඩුව ශපරපධයන සූොනවරධය ඉධයන අයටත් අපි කියධයන 

ක්ම්තියි හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ ශබන සයලු ක්ප කිරීබන 

කරධයශධය;  ශබන සයලු පරිතයාගයධය කරධයශධය ශබන රශට් වරනිසුධයට 

අව ය කරන, ශබන රශට් වරනි්ිසු බලාශපොශරොත්තු වන, ශබන රශට් 

වරනි්ිසු පතන ්ාරසර්ම පිරි ඒ ශලෝකශේ ඔවුධය බලාශපොශරොත්තු 

වන ්ාර්ථක  ක්තිමත් දියුණු රටක්  නිර්මාණය කරලා ශෙධයනයි 

කියලා.  

හක්්ත් ජාතික පක්ෂය ශමශහම තවත් කණ්ඩායමක් පසුප් 

ිවය, හක්්ත් ජාතික පක්ෂය ශමශහම තවත් කණ්ඩායමක් හක්ක 

පෑහිලා කණ්ඩායමක් යටශත් හිටපු පක්ෂයක් ශනොශවයි. අපි  අශප් 

පක්ෂශේ තිශබන ෙඩබ්බරකබන, අශප් පක්ෂශේ තිශබන 

හිතුවක්කාරකබන යන ශබන සයල්ල අතහ්ර ොලා රශට් වරනිසුධයශේ 

ශහොඳ යහපත ශවනුශවනුයි ඉධයශධය. අපි අශප් පක්ෂශේ 

්ාමාජිකයධයශගධය ්මාව ගධයන ඕනෑ. ඔවුධය ට අවුරුදු 20ක් 

841 842 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ති්ිශ්ේ රැකියාවක් ගධයන බ්රිවුණා. හක්්ත් ජාතික පාක්ෂිකශයක් 

නි්ාම රැකියාව ක්පුණා. හො හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ 

පාක්ෂිකශයකුශේ ෙක්ෂතාවකිධය තරග විභාගයට ලියලා, රැකියාව 

ලබා ග්නීශබන අව්ධය අව්ිථාවට හන ශවලාශඅදී රාජපක්ෂ පවුශල් 

ලියුමක් න්ත්නබන, රාජපක්ෂ කණ්ඩායම පඟට ිවහිල්ලා ඒ 

කටයුත්ත කර ගධයන බ්රි නබන හළියට ේබනමා. අෙ බලධයන, ගශබන 

ෙරුවධයට තරග විභාගවලිධය රැකීරක්ෂා ශමොන තරබන ල්ශබනවාෙ 

කියලා. ශහට අනිේො දිවි න්ගුම ්ාවර්සන නිලසාරි තනතුරු ගබන 

මට්ටශමධය ලබා ශෙනවා. ශේ පාලන ශේෙයක් න්හ්. ඒ තනතුරු 

ල්ශබධයශධය ශකොයි මධයත්රීවරයාශේ ලියුමක් අරශගන ෙ interview 

හකට ිවශේ, ශකොයි මධයත්රීවරයාශේ දුරකථනශයධය ෙ interview 

කශපේ.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ කිස ශෙයක් න්හ්. සයලු 

ශෙනාම ්ර්ව ්ාසාරණ විධියට ඒ තරග විභාගයට ඉදිරිපත් ශවලා, 

හම විභාගශයධය ලබා ගත් ලකුණු මට්ටම අනුව ඔවුධය ්බනමුඛ් 

පරීක්ෂණයට ්හභාිව ශවලා තමයි ඔවුධයශේ රැකියාව 

ල්ශබධයශධය. ශබනක රටට ශහොඳ ශෙයක්. අපි හ්ශමෝම හකතු 

ශවධයන ඕනෑ ශබන ශේ ඉදිරියට ශගනියධයන. ේධය ශබන යුගශයධය 

යුගයට, කාලශයධය කාලයට ශවන්ි වන මානවයාශේ සතුබන 

ප්තුබන ශවන්ි ශවලා තිශබධයශධය. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 

හො අපි ශෙකට-තුනට ශබදිලා, අඩෙබර ශවලා තමධයශේ පක්ෂය 

විතරක් ශපෝෂණය කරධයන, තමධයශේ කණ්ඩායමක් විතරක් 

ශපෝෂණය කරධයන, තමධයශේ පිරි් විතරක් ශපෝෂණය කරධයන 

ිවය යුගය අව්ානයි. ඒ යුගයට වරනි්ිසු ක්මති න්හ්. මමත්, සුජීව 

ශ්ේනසාහ මධයත්රීතුමාත් ඊශේ ශපශර්ො ෙව්ක කථා කශපේ, තව 

ටිකක් කල් යේදි අපිට රැ්ිවීමක් කරධයන, ශේ පාලනය කරධයන, 

හශහම න්ත්නබන ශඅදිකාවක් නිර්මාණය කරධයන වරනි්ිසු න්තිව 

යනවා. වරත්රවරුනි, මතක තියා ගධයන. අපි ශබන ්ාවර්සන 

ව්ඩ්ටහනුත් හක්ක වරනිසුධයට ්ර්ව ්ාසාරණව දුරකථනය අතට 

අරශගන තමධයශේ රාජකාරිය කරධයන පුළුවධය රටක් නිර්මාණය 

ශවේදි, ට්බ් හක තියා ශගන පුටුව උඩ ඉඳශගන ශලෝකයත් හක්ක 

ගනුශෙනු කරන විධියට නිර්මාණය ශවේදි, ශබන පුාචි රශට් 

වරනිසුධයට ශේ පාලනය කරධයන වුවමනාවක් න්තිව යනවා.  

හතශකොට අපට රැ්ිවීබන, ශපපපාළිවල ්ාකා ඡා ශබන සයල්ල 

කඩාකප්පල් ශවනවා. ඒකට බශේ යබන පිරි්ක් ශගොඩන් ශඟනවා 

නබන ඒක ශනොශවයි කප යුත්ශත්. මශේ ්ශහෝෙර උගත් වරත්රවරුනි, 

මම ශබන පාර්ලිශබනධයතුශඅ මධයත්රීවරශයක් විධියට ඔබතුමධයලාට 

කියධයශධය අපි ඉතිහා්ශේ ශහොඳටම පාඩබන ඉශගන ශගන 

තිශබනවා.  

අශප් මුත්තලා, වරත්තණියලා කිඅශඅත් ශබන රට ්ාවර්සනය 

ශවවරධය පවතින රටක් කියලා. අශප් තාත්තලා, අබනමලා කිඅශඅත් 

ශබන රට ්ාවර්සනය ශවවරධය පවතින රටක් කියලා. අපිටත් කියධයන 

ශවලා තිශබධයශධය, ශබන රට ්ාවර්සනය ශවවරධය පවතින රටක් 

කියලා. අපි ඉදිරි පරබනපරාවටත් කියධයන සූොනවරධය ඉධයශධය, ශබන 

රට ්ාවර්සනය ශවවරධය පවතින රටක් කියලා. න්හ්. රශට් තිශබන 

රසාන පක්ෂ ශෙක හකතු ශවලා අෙ ්බනමුතිවාදී ආණ්ඩුවක් හ්දුශඅ 

තනතුරුවලට ිවජුව වරර්ාෙ ශවනුශවධය නබන, ඒ අයට හළියට 

යධයන පුළුවධය. මධයත්රීවරු වි ාල පිරි්ක් පසුශපශපේ මධයත්රීවරුධය 

විධියට ඉඳශගන අපි හක්්ත් ජාතික පක්ෂය පරිතයාග කරලා 

තිශබධයශධය, ශබන රශට් ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් පිටුප්ට ිවහිල්ලා, 

දීර්ඝ කාලයක් ්ාවර්සනශයධය පසුප්ට ිවහිල්ලා හිටපු යුගශයධය 

වරදිලා ඉතාමත් ඉක්මනිධය ්ාවර්සනය ශවනුශවධය යධයනයි. අපට 

අව්ිථා කිහිපයකදීම අශප් රශට් ්ාවර්සනය අහිවර වුණා. හල්ීමීමඊ 

්ාවිසානය  සහි ශවලා, ශකොටි ත්ර්ිතවාදී කණ්ඩායබන  සහිශවලා 

යුේසයක් ශගන්ල්ලා ශබන රට අවුරුදු ගණනාවක් -අවුරුදු 30ක 

කාලයක්- ්ාවර්සනයට යධයන තිබුණු මාවත ඇහිරුණා. අපට ේධය 

ඒ අභිශයෝගය න්හ්. අපි   කණ්ඩායමක් විධියට ඉදිරිපත් ශවලා;  

ඒකාබේස විපක්ෂශේ නායකතුමා ම්දිහත් ශවලා ඒක අව්ධය 

කරලා තිශබනවා. අපි හශහමනබන හත්නට ෙ යා යුත්ශත්? ඒ යුෙ 

මානසක මට්ටශමධය වරදුණු වරනි්ි ්ාහිඳියාව ඇති වුණු ජන 

ශකොට්ක් නිර්මාණය කප යුතුයි. ඒකට තමයි අපි වඩාත්ම 

ව්ෙගත් ජන ශකොට්ක් ශබන ආණ්ඩුව යටශත් ශවධය කරලා 

තිශබධයශධය.   

්ාහිඳියාව නිර්මාණය කරේදී, සයලු ජන ශකොට්ිවලට හකට 

ඉඳ ගධයනට පුළුවධය, හකට අෙහ්ි ශබො ගධයනට පුළුවධය, හකට 

කථා කරධයනට පුළුවධය ක්රමශඅෙයක් ශබන රට තුප නිර්මාණය 

ශවලා තිශබනවා. ජාතික ගීය සාහශලධය ගායනා කරලා 

අව්ානශේදී ජාතික ගීය ශෙමශපධය ගායනා කරන විට ්මහරු 

කිඅවා, අධයන! ශබන රට ශබශෙධයන යධයශධය, ශබන රට ශෙමපාට 

ශෙධයන යධයශධය, ශබන රට ශකොටියාට ශෙධයන යධයශධය කියලා. 

හශහම ශවලා තිශබනවාෙ? න්හ්. ශෙමප තරුණයා, ශෙමප 

තරුණිය ආ ාශවධය, ඇ ශඟධය ජාතික ගීය ගායනා කරන ත්නට 

අෙ රට ශගොඩ න්ඟිලා තිශබනවා. ශබන අය ව්යත් හක්ක ආර්ථිකය 

 ක්තිමත් කරලා, අසයාපනය  ක්තිමත් කරලා අපි උත්්ාහ 

කරධයශධය ්මාජයට, රටට, ශලෝකයට ග්පශපන වරනිශහක් ශබන 

රශට් හෙධයන.  

හක ෙව්ක් ලී ක්වාධය යූ ජනාධිපතිවරයාශගධය 

මාසයශඅදිශයක් අහනවා, සාගප්පූරුව ශබන තරබන දියුණු ශවධයන 

බලපෑ කාරණාව ශමොකක්ෙ කියලා. ඔහු කියනවා, අසයාපනය ්හ 

පුහුණුව -education and training- කියලා. ඉධය පසුව 

මාසයශඅදියා න්වත ලී ක්වාධය යූ ජනාධිපතිවරයාශගධය අහනවා, 

ශබන රට ශබන ත්නට ශේධයන බලපෑ ශෙශවනි කාරණාව ශමොකක්ෙ 

කියලා. ඔහු න්වත උත්තරය ශෙනවා අසයාපනය ්හ පුහුණුව 

කියලා. ඔහුශගධය තුධයශවනි ර නියත් ඒ විධියටම අහන විටත් 

ශෙන උත්තරය තමයි, අසයාපනය ්හ පුහුණුව කියන හක. 

අසයාපනය ශවනුශවධය වි ාල මුෙල් ්බනභාරයක් ශවධය කරධයශධය, 

පුහුණුව ශවනුශවධය -්ිවයා රැකියා පුහුණුව ශවනුශවධය, 

කර්මාධයත ාලා පුහුණුව ශවනුශවධය- වි ාල මුෙලක් ශවධය 

කරධයශධය ඇයි? අශප් රශට් නායකශයෝ ශබන ග්න හිතලා ශබන රට 

නිර්මාණය කරධයනට ඕනෑ. පපමුශවධයම අසයාපනය ශපෝෂණය 

කරධයනට ඕනෑ, පුහුණුව ශපෝෂණය කරධයනට ඕනෑ. ඉධය 

අනතුරුව වරනි්ි කණ්ඩායබන තුප තිශබන  ක්තිමත්, නිර්මාණශීලී 

්්බෑ ෙක්ෂතා හළියට අරශගන ඒක රශට් ආර්ථිකයට බේස 

කරධයනට ඕනෑ. කණ්ඩායමක්, පවුලක් ශහෝ පවුල් ශෙකක 

 ක්තිය මත රටක් දියුණු කරධයනට බ්හ් මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි. රටක් දියුණු කරධයන නබන සයලු ජන ශකොට්ිවල 

අෙහ්ි පිළිගධයනට ඕනෑ. ඒශක් ශහොඳම ශේ තමයි සාහල, ශෙමප 

්හ මු්ිලිබන සයලු පක්ෂ හකතු කරශගන අපට කථිකාවක් ශගොඩ 

නඟධයනට පුළුවධයකම ල් සලා තිබීම.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාිව ශෙකක් තිශබනවා. 

 
ගරු අනශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அமெொக்க பிொியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මට විනාිවයක් ශෙධයන, මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාිව ශෙකක කාලයක් තිශබනවා. 

843 844 

[ගරු  අශ ෝක ප්රියධයත  මහතා] 
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ගරු අනශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அமெொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ශහොඳයි.  මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අපි කථිකාවක් 

ශගොඩ න්ඟුවා. ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථාව ශවන්ි කරේදී,  ශමොන 

තරබන ර ින තිබුණත්, ශේ පාලනික ව ශයධය ශමොන තරබන 

බලපෑබන ආවත් සාහල, ශෙමප, මු්ිලිබන සයලු පක්ෂ හකතු ශවලා 

හක ත්න ඉඳශගන කථා කරධයන පුළුවධය ්ාහිඳියාවක් ඇති කපා. 

නමුත්, ඒ ශකටුබනපත ්ක්ි කරේදීම ඇත්බන අය  ශලෝකයට, රටට 

කියධයන පටධය ගත්තා, දශමධයන රට ශබෙධයන යනවා. ශමධයන රට 

විනා  කරධයන යනවා.ද  කියලා. තවම ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථා 

ශකටුබනපත හෙලා න්හ්. ඒ ්ඳහා ශයෝජනා ගනිවරධය, අෙහ් ි

ගනිවරධය තමයි සටිධයශධය. අපි හෙධයන යධයශධය ශලෝකයට 

ග්පශපන ශ්රී ලාකාව.  ශමත්නට හධයන ශබන ආණ්ඩුව ශලොකු ක්ප 

කිරීමක් කපා. ශබන ශගවුණු අවුරුදු පහටම ඒ කප ක්පකිරීම 

රමාණවත් කියන හකත් මා කියධයන ක්ම්තියි.  

මීට කලිධය හිටපු නායකයිධය කශපේ ශමොකක්ෙ? තමධයට තිබුණු 

බලතල පාවිා චි කරලා,  පාර්ලිශබනධයතුශඅ තුශනධය ශෙශක් බලය 

පාවිා චි කරලා ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථා ්ාශ ෝසනශයධය 

තමධයශේ ුරර කාලය තවත් දිගු කර ගත්තා. නමුත්, යහපාලන 

ආණ්ඩුව තුප කශපේ ශමොකක්ෙ? අපට දුධයනු ජනවරම තුප, ශබන 

රශට් ජනතාවට ශපොශරොධයදු වුණා වාශේම ජනාධිපති ුරර කාලය 

අවුරුේෙක් අපි අයිධය කර ගත්තා. අවුරුේෙක් හශහම පිටිධයම අයිධය 

කරශගන තිශබනවා.  ශබන ශවන් හඳුනා ගධයන. ඒ නි්ා අපි 

හ්ශමෝම හකතු ශවලා ශබන රට ශගොඩ නඟධයන පුළුවධය 

අව්ිථාශඅදී ඒ ්ඳහා කටයුතු කප යුතුයි. ශමව්නි අව්ිථාවක් 

ආශයත් කවොවත් හධයශධය න්හ්. ශබන අවුරුදු තුන ඉතා ව්ෙගත්. 

අපි ශ්රී ලාාකිකයධය විධියට ්ාහිඳියාශවධය රට පාලනය කරධයන 

රශඅ යක් අරශගන තිශබන ශමොශහොතක හය ්ාර්ථක ශඅවිෙ, 

අ්ාර්ථක ශඅවිෙ කියා සතවරධය න්න මවනවාට වඩා, හබනබ ශවධයන 

ඉධයන පමයාට ශක්ධයෙර හෙනවාට වඩා අපි ඔක්ශකෝම හකතු 

ශවලා ශබන මල් වට්ටියට අත ගහමු.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මට ශබන අව්ිථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබශහවිධයම ්ිතුතිවධයත ශවවරධය, 2018 ව්ර 

්ඳහා ඉදිරිපත් කප ශබන අය ව්ය සයලු ජන ශකොට්ිවලට 

්ාසාරණය ඉටු වන, විශ ේෂශයධය අසයාපනය, කිෂිකර්මාධයතය 

්හ ්ාචාරක කර්මාධයතය යන අා වල දියුණුව තුළිධය අශප් රටට 

අව ය ආර්ථිකය  ක්තිමත් කරධයන වි ාල ව ශයධය පාෙක වුණු 

අය ව්යක් බව රකා  කරවරධය, අය ව්ය ්ාර්ථක කර ගධයනට අපි 

අශප්  ක්තිය ලබා ශෙන බවත් රකා  කරවරධය මා නිහඬ ශවනවා. 

ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

 
[අ.භා. 5.48] 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 2018 අය ව්ය ශෙවනවර 

කියවීශබන විවාෙයට ්බනබධයස ශවධයන අව්ිථාව ලබා දීම ග්න මා 

ශබශහවිධයම ්ිතුතිවධයත ශවනවා. ශමවර අය ව්ශයධය ශබන රශට් 

ජනතාවට ේශනන කිසදු ්හනයක් ල් සලා න්හ්. ශබන ඉදිරිපත් 

කර තිශබධයශධය යහපාලන ආණ්ඩුශඅ තුධයව්නි අය ව්ය. පසුිවය 

අය ව්ය ශෙශක්දීත් අධයතිමට ඉතිරි වුශණ් වචන ටික විතරයි. ශබන 

රශට් ජනතාවට ේශනන කිසදු ශෙයක් වුශණ් න්හ්. ඒ අය ව්ය 

ශෙශක්දීම කශපේ, ශබන ආණ්ඩුශඅ ගජ වරතුරධයට ්හ විශේශිකයධයට 

අව ය වරර්ාෙ, වරොන ලබා දීම පමණයි.  ශමවර ගරු මාගල 

්මරවීර ඇමතිතුමා මාගල අය ව්ය විධියට ඉදිරිපත් කර 

තිශබධයශධයත් හව්නිම අය ව්යක්. හතුමා ශමවර අය ව්ශයධය ණය 

ශගවීම ්ඳහා අය කරන අලුත් බේෙක් හඳුධයවා දුධයනා, දම්ෙමුලන 

බේෙද නවරධය.  ඒක ග්නයි අෙ  ඔක්ශකෝම ශෙොඩවධයශධය.  නමුත්, 

ඒකට කියධයන ඕනෑ දම්ෙමුලන බේෙද කියලා ශනොශවයි.   

ඇශලෝසය්ිශේ, රනිල් වික්රමසාහශේ, මලික් ්මරවික්රමශේ 

දබ්ඳුබනකර බේෙදයි ඒ ඉදිරිපත් කර තිශබධයශධය.  

2002, 2003, 2004  කාලය තුප ශබන රශට් ණය බර ෙප ජාතික 

නිෂිපාදිතශේ රති තයක් විධියට සයයට 102ට, 106ට ිවහිල්ලායි 

තිබුශණ්. මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමා ඒක සයයට 71 ෙක්වා අඩු 

කපා. සයයට ති්ිගණනකිධය ණය බර අඩු කර තිශබනවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි.  ජාතික ආොයම  හතර ගුණයකිධය ව්ිව 

කරධයන හතුමා ්මත් වුණා.  

ශබන යහපාලන ආණ්ඩුශඅ ශනොහ්කියාව අෙ පිළි සඹු කරනවා. 

ශහොරකම, ූපෂණය හා වාචාව මුල් කර ගත්ත ශබන ආණ්ඩුශඅ 

අකාර්යක්ෂම මූලය කපමනාකරණයත්, පරිපාලනශේ 

දුර්වලතාවත් නි්ා අෙ ශබන රශට් ජනතාවට ේව්ධයත ර ිනවලට, 

ආර්ථික පහසුතාවලට මුහුණ ශෙධයන සේස ශවලා තිශබනවා.  

අෙ කථිකශයෝ ශබොශහෝ ශෙශනක් කිඅවා, ශබන වන ශකොට බඩු 

වරල ව්ිව ශවලා; උේසමනය ඉහප ිවහිල්ලා කියලා. ශබන යහ 

පාලන ආණ්ඩුව යටශත් ර ට හ්ම අතිධයම අෙ පසු ප්ට ිවහිල්ලා 

තිශබනවා; රශට් හකම ක්ශෂේත්රයකවත් ්ාවර්සනයක්, දියුණුවක් 

ඇති ශවලා න්හ්; ජනතාවට ්හනයක් ල් සලා න්හ්. රශට් 

්ාවර්සනයක් න්හ්; ආර්ථික දියුණුවක් න්හ්; ්ිථාවරත්වයක් 

න්හ්. රට විනා  කරලා, රට විකුණන, රට ශබෙන වි්ඳුබන තමයි 

ශබන ආණ්ඩුව ශගශනධයශධය.  

ශබන අය ව්ශේ වචන විතරක් තිශබනවා. පසුිවය අය ව්ය 

අව්ිථාශඅදී කිඅශඅ, දදුප්පත්කම තුරධය කරන අය ව්යක්ද කියලා. 

ශලෝකශේ ශහොඳම මුෙල් ඇමති රවි කරුණානායක ඉදිරිපත් කශපේ 

දුප්පත්කම තුරධය කරන ශලෝකශේ ශහොඳම අය ව්ය! ශමොකෙ 

වුශණ්? ශපොල් ශගිවයක වරල රුපියල් 100ට ඉහප ිවයා, හාල් 

කිශලෝවක වරල රුපියල් 130ට ඉහප ිවයා. ඔධයන, ශලෝකශේ 

ශහොඳම මුෙල් ඇමතිශේ අය ව්ශේ රතිදල! අෙ මාගල ්මරවීර 

මුෙල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය, දනීල හරිත අය 

ව්යක්ද. ශහොඳ සුධයෙර වචන. හ්බ්යි, මට ශපශනධයශධය 

ආණ්ඩුශඅ ්මහර ඇමතිවරුධයට න්අවලට ්හන ශෙධයන තමයි 

අෙ දනීලද ්ාකල්පයක් ශගන්ල්ලා තිශබධයශධය. අෙ ඉශලක්ට්රික් 

කාර් ශගධයවලා හරිත ්ාකල්පය හෙධයනට ්්ලසුබන කර 

තිශබනවා. ශබන හකක්වත් රාශයෝිවක න්හ්. හො යහ පාලන 

ආණ්ඩුව ශගොඩනඟන ශවලාශඅ කිඅශඅ, දනාිවලාට ව්්ිශ්ේ 

ශනොශතවර කාර්වලිධය යධයන ්ල්ිවනවාද කියලායි. අෙ ඒ 

ශපොශරොධයදු සයල්ල විනා  කරලා ඉවරයි.  

මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමා අවුරුදු 10 ඇතුපත රුපියල් 

ට්රිලියන පහක් තමයි ණය අරශගන තිශබධයශධය. ඒ ණය අරශගන 

ජනතාවට ේශනන, ශපශනන ්ාවර්සනයක් ශබන රශට් ඇති කපා. 

ශබන රශට් අධිශඅගී මාර්ග හා තාප විදුලි බලාගාර ඉදි කරලා, 

අසයාපනය ශවනුශවධය තාක්ෂණ විෙයාගාර ඇති කරලා, ජල 

පහසුකබන ආදිය ලබා දුධයනා. ඒ වාශේ ශනොශයකුත් ශේවල් ශබන 

රශට් ජනතාවට ලබා දුධයනා. හ්බ්යි, ශබන ආණ්ඩුව ශබන අවුරුදු 

ශෙක, තුන ඇතුපත විතරක් රුපියල් ට්රිලියන 4ක් ණය ශවලා 

තිශබනවා. හො රුපියල්  සලියන 7,300ක්ව තිබුණු රාජය ණය බර, 

අෙ රුපියල්  සලියන 10,500 ෙක්වා ව්ිව ශවලා තිශබනවා. රාජය 

ණය බර ව්ිව ශවලා තිශබධයශධය,  සලියන ගණනිධය. ඒ මුෙල්වලට 

ශමොකෙ වුශණ්? ශබනවා අශප් රශට් ජනතාවට, අනාගත ෙරුවධයට 

ශගවධයන ශවලා තිශබන ණය. අශප් ණය බර වි ාල ශල් ව්ිව 

ශවලා තිශබනවා. ශබන ආණ්ඩුව අෙ,  උපදිධයන ඉධයන ෙරුවාත් 

ලක්ෂ 5කට වඩා ව්ිව ණයකාරශයක් කරලා ඉවරයි. හ්බ්යි, කරපු 

845 846 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ශෙයක් න්හ්. ඒවාශේ රතිදල තමයි අෙ ශබන තිශබධයශධය. නමුත් 

කයිවාරු ගහධයශධය, දශබනවා රාජපක්ෂශේ ණයද කියලා. ශබන 

බ්ඳුබනකර ශහොරු තමධයශේ ශහාචයියලාශේ  මන ශෙොප පුරවන 

හක විතරයි කරධයශධය. ශබන රශට් ජනතාවශේ ්්බෑ ර ිනවලට 

වි්ඳුබන ශහොයන ව්ඩ පිළිශවපක් න්හ්. හ්බ්යි, අෙත් ්මාජගත 

කරධයන හෙනවා, දශබනවා රාජපක්ෂ ණයද කියලා. ශමොකෙ, මුෙල් 

ඇමතිවරයා තමයි ශබන රශට් ජනමාසය ඇමති. ජනමාසය පාවිා චි 

කරලා, ජනමාසයයට බලහත්කාරකබන කරලා, තමධයශේ දුර්වලතා 

වහ ගධයන ශනොශයකුත් මත ඉදිරිපත් කරනවා. හ්ම ති්ිශ්ේම 

කියධයශධය, දශබනවා රාජපක්ෂ ණයද කියලා. ශබන, රාජපක්ෂ ණය 

ශනොශවයි. ශබන, වමත්රීශේ හා රනිල්ශේ ණය. ඒ ණය, 

රාජපක්ෂලා පිට පටවධයන හපා. රාජපක්ෂලා ණය ගත්තාට 

ේශනන ්ාවර්සනයක්  කපා. වත්මධය රජය රුපියල් ට්රිලියන 4ක් 

ණය අරශගන  තිශබනවා. කරපු ්ාවර්සනය ශකෝ? ශමොකක්ෙ 

කශපේ? කට්ටිය හකතු ශවලා මහ බ්ාකු බ්ඳුබනකරය හරහා රුපියල් 

ට්රිලියනයකට වඩා ශහොරකබන කපා. ඒ ්ල්ලිවලිධය 'ට්ට්ශනෝට්' 

කට්ටිය වාහන ගත්තා; ශගවල් ගත්තා. ඒ ශවනුශවධය අෙ ඒ අය 

අර්ජුන ඇශලෝසය්ි ඇතුළු සයලුශෙනාට කශ්  යනවා. මම 

හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ පසු ශපප මධයත්රීවරුධය ග්න දුක් ශවනවා. 

අශප් තරුණ මධයත්රීවරුධය ඇශලෝසය්ිලාශේ මුෙල්වලට යට 

ශවලා, අනුධයට  කශ්  යන තත්ත්වයට අෙ පත් ශවලා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව තිශබධයශධය විනාිව ශෙකක 

කාලයක් පමණයි. 
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ශබන ආණ්ඩුව ිවය අවුරුේශේ 

අය ව්ය ශයෝජනා හාරසීය අනූ ගණනක් ඉදිරිපත් කපා. හයිධය 

කීයෙ ඉෂිට වුශණ්? ඒවායිධය කීශයධය කීයක්ෙ කරලා තිශබධයශධය? 

ශබන අය ව්ශයධය ්මහර ඒවාට ශවධය කර තිශබධයශධය, රුපියල් 

වරලියන 5යි, වරලියන 10යි. රාශේශීය ්භාවල ්භාපතිවරු විධියට 

හිටපු ශබොශහෝ ශෙශනක් ේධය ශබන ගරු ්භාශඅ ඉධයනවා. ශබනක 

රාශේශීය ්භාවක අය ව්යකටත් වඩා අධයත අය ව්යක්. 

්ාමානයශයධය රාශේශීය ්භාවල අය ව්යකිධය යබන යබන 

වයාපිතිවලට රුපියල් වරලියන 5කට, 10කට වඩා ව්ිවපුර ශවධය 

කරනවා.  

අෙ ශපොල් ර ිනය උග්ර ශවලා තිශබනවා. ෙව්කට අශප් රශට් 

පරිශභෝජනයට ශපොල් ශගිව ලක්ෂ 6ක්, 7ක් ඕනෑ ශවනවා. හ්බ්යි, 

ශෙමුහුධය ශපොල් ව්වීම ්ඳහා රුපියල් වරලියන 25යි ශවධය කරලා 

තිශබධයශධය. ශබනවා කරධයන පුළුවධය ශේවල්ෙ? රුපියල් වරලියන 

25ක් ශවධය කරලා ශබන රශට් ශපොල් වරල ඉහප යෑම නවත්වධයන 

බලපෑමක් කරධයන පුළුවධයෙ? අව ය රමාණයට ශපොල් වවධයන ඒ 

මුෙල ඇතිෙ? ඉ්ි්ර අපි රාශේශීය ්භාවල budget හක හෙනශකොට 

්මහර ව්ය ශීර්ෂවලට නිකබන මුෙල් ොනවා. ඒ විධියට තමයි ශබන 

අය ව්යත් ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය. ඊට ප්ිශ්ේ ශමොකක්ෙ 

කරධයශධය? ශබන ආණ්ඩුශඅ ශනොහ්කියාව ශකොා චරෙ කියලා 

කියනවා නබන, ිවයවර අය ව්ය ශල්ඛ්නයට  පසු පරිපූරක 

ඇ්ිතශබනධයතු 8ක් ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ කියධයශධය අය 

ව්ය පිළිබඳව පුශරෝකතනයක් කිරීමට මුෙල් ඇමතිතුමාට 

හ්කියාවක් න්හ්; ව්ඩ පිළිශවපක් න්හ්. ඒ නි්ා තමයි, ිවයවර 

අය ව්යට ප්ිශ්ේ පරිපූරක ඇ්ිතශබනධයතු 8ක් ොලා තිශබධයශධය. 

ශමවර අය ව්යට ප්ිශ්ේ තව පරිපූරක ඇ්ිතශබනධයතු කීයක් 

ඉදිරිපත් කරයිෙ ෙධයශධය න්හ්. 

පසුිවය කාලශේ හාල්ම්්ිශ්ෝ, බී ලූණු වරල ව්ිව කපා. ඊශේ-

ශපශර්ො ඒවාශේ වරල න්වත ශපොිව ගණනකිධය අඩු කරනවා. 

ඔධයන ශෙනවා කියපු ්හන. ශබන නි්ා අපි කියනවා, ශබන 

ආණ්ඩුශඅ ශනොහ්කියාව වහගධයන රාජපක්ෂවරුධයට හශරහි 

තමධයශේ ශබොරු රචාර ශබන රශට් ජනතාවට පටවධයන හපා; 

අ්තය රචාර කරධයන හපා කියලා. ශබන ආණ්ඩුශඅ ශහොරකම, 

ූපෂණය, වාචාව නි්ා තමයි අෙ අශප් රටට ශබන තත්ත්වය උොශවලා 

තිශබධයශධය. ඒ නි්ා තමයි ශබන රශට් උේසමනය ව්ිවශවලා 

තිශබධයශධය. ඒ නි්ා තමයි ශබන රශට් ජනතාවශේ ණය බර ව්ිව 

ශවලා තිශබධයශධය. අෙ දවමත්රී-රනිල්ද හවුල් ආණ්ඩුව 

ඇශලෝසය්ිලාත් හක්ක හකතු ශවලා ශබන රශට් ජනතාවශේ ණය 

බර තිබුණාට වඩා ශෙගුණයකිධය ව්ිව කරලා තිශබනවා. ඒ නි්ා 

ශබන රශට් සයලු ශෙනාශගධයම ඉල්ලා සටිනවා, ශබන අය ව්යට 

විරුේසව ඡධයෙය පාවිා චි කරධයන කියලා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීපඟට, ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරා චි මධයත්රීතුමා කථා  

කරධයන.  

Order, please! ඊට රථම කවුරුධය ශහෝ ගරු මධයත්රීවරශයක් 

මූලා්නය ්ඳහා ගරු හ් ව්  ගුණශ්ේකර මධයත්රීතුමාශේ නම 

ශයෝජනා කරධයන. 

 
ගරු චියන්ද වි නේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, දගරු හ් ව්  ගුණශ්ේකර 

මහතා ේධය මූලා්නය ගත යුතුයදයි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු අනශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ைொண்புைிகு அமெொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

 
විසින් සනක ර කරන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනුරරුව ගරු නේලු කුමාර් මහතා මූලාසනනයන් ඉවත් ූනයන්, 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு ைொண்புைிகு மவலு குைொர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குைமெகர அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරා චි මධයත්රීතුමා කථා කරධයන. 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරා චි මධයත්රීතුමනි, ටිකක් ව්ෙගත් 

විධියට ඉධයන. 

847 848 

[ගරු  ර්ධයන රණවීර   මහතා] 
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[අ.භා. 5.59] 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මම ව්ෙගත් විධියටයි හිටිශේ. [බාසා කිරීබන]  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඇත්තටම ගරු ර්ධයන 

රණවීර මධයත්රීතුමාශේ කථාව අව්ධය වුණාම මට ේනුශණ් මහ 

ව්්ි්ක් ව්හ්ලා පෑඅවා වාශගයි. මම හතුමාට අනුකබනපා කරනවා, 

ඊශේ-ශපශර්ො හතුමා යාධයතබන ඇප අරශගන ආපු නි්ා. අපි ඒ 

ග්න ්තුටු ශවනවා. ශමොකෙ, අෙ හතුමා නිෙහශ්ේ කථා කපා. 

හ්බ්යි, හතුමා කථා කරපු කාරණා ්බනබධයසශයධය මට නබන 

ශමශලෝ ශෙයක් ශත්රුශණ් න්හ්. 
 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ශත්ශරධයන ශමොශපේ න්හ් ශධය. 
 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශමොශපේ තිශබනවා. ශමතුමාට බලය න්හ්. 
 
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ශමොකක්ෙ point of Order හක? 

 
ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මශේ කථාව පටධය ගත්තා විතරයි. ඔශහොමෙ හ්සශරධයශධය? 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මාර්ටිධය වික්රමසාහ මහත්මයා 

ශමව්නි කථාවක් කරලා තිශබනවා. - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක රීති ර ිනයක් ශනොශවයි. 
 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශමතුමාට ශබන විධිශේ point of Order හකක් ඉදිරිපත් කරධයන 

ශෙධයන බ්හ්ශධය. [බාසා කිරීබන] ශමත්නිධයම ශප්නවා,-[බාසා 

කිරීබන] 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

[බාසා කිරීබන]- ශබන යථාර්ථය ශත්ශරධයශධය න්හ්. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරා චි මධයත්රීතුමා කථා කරධයන. 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ර්ධයන රණවීර මධයත්රීතුමාට ඊපඟ ආණ්ඩුශඅ මුෙල් ඇමතිකම 

ශෙධයන ඕනෑ. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, දශබනවා ේකලා පණ 

පලයධය ශපශර්ොටද කියලා අශප් ගබනවල කථාවක් තිශබනවා.    ශ්රී 

ලාකා ඉතිහා්ශේ 71වන අය ව්යයි අපි ශබන ඉදිරිපත් ශකොට 

තිශබධයශධය. ර්ධයන රණවීර මධයත්රීතුමා ෙධයශනත් න්හ්, ශබන යහ 

පාලන ආණ්ඩුශඅ තුධයව්නි අය ව්යයි ඉදිරිපත් ශකොට 

තිශබධයශධය. ඊට ඉ්ිශ්ල්ලා තිබුශණ් දින සයශේ අය ව්ය 

තිබුණා. ඒ අය ව්ය ක්රියාත්මක වුශණ් මා් ගණනක් විතරයි. 

ඔබතුමා ඒවා ග්න හරියට ෙධයශධය න්හ් කියලා මම කියධයශධය 

ඒකයි. බුදුරජාණධය වහධයශ්ේ මහා මාගල සූත්රශේ ශේ නා කර 

තිශබන ආකාරයටම ගරු අමාතය මාගල ්මරවීර ම්තිතුමාශේ 

මාගල අය ව්ශයනුත් ශබන රටට මාගලයයක්ම ශඅවා! කියලා මම 

රාර්ථනා කරනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

ශමශතක් තිබූ ්බනරොයික අය ව්යට වඩා ශමවර අය ව්ශේ අපි 

විවිසත්වයක්, විචිත්රත්වයක් ේක්කා. ශබන අයට ඕනෑ, ශමෝඩ ූනධය 

හකක් ඇති කරන, බඩු වරල අඩු කරන, අරක්කු ශබෝතලශේ වරල 

ව්ිව කරන, සගරට් හශක් වරල ව්ිව කරන, සීනි, පරිප්පු, පාධය 

ශගිවශේ වරල අඩු කරන අය ව්යක්. ඒ නි්ා තමයි ශමෝඩ ූනධය 

හකක් තිශබධයශධය. 70ව්නි අය ව්ය ෙක්වා ශබන රශට් තිබුශණ් 

හශහම අය ව්ය. ර්ධයන රණවීර මධයත්රීතුමා ශබන කාරණය මතක 

තියා ගධයන. ඔබතුමාශේ මතකය යළි අවදි කරධයන මට සේස 

වනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපට පසු ිවය ෙව්ිවල,- 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔබතුමා මශේ නම කිඅවා. 

 
ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශමොකක්ෙ, ශබන කරධයශධය?  

 
ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔබතුමා මශේ නම කිඅවා. 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

නම කියධයශධය න්තිව මා ශමොකක්ෙ කියධයශධය? ඕනෑ නබන මා 

ශවන නමක් කියධයනබන. හශහනබන මා දබහු භූතයාද කියලා 

කියධයනෙ? නම  කියධයශධය න්තිව මා දබහු භූතයාද කියලා 

කියධයනෙ? නම කියධයශධය ව්ෙගත් විධියට. පසු ිවය ෙව්විල 

කියනවා අපි ේක්කා,-  

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි,- 

849 850 



පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශබොරුවට ශමතුමා ශබන point of Order හක ශගශනධයශධය. 

[බාසා කිරීමක්] වාිව ශවධයනශකෝ. හරියට නීතියට ගරු කරධයන 

බ්රිව, අධිකරණ නිශයෝග කඩලා හිශර් හිටියා. [බාසා කිරීමක්] 

කරුණාකරලා ශමත්නදී ටිකක් විනීතව හ්සශරධයන. [බාසා 

කිරීමක්] අධිකරණ නිශයෝග ශනොශවයි කඩධයශධය. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරා චි මධයත්රීතුමා, ඔබතුමා තව 

ශකශනකු හක්ක ග්ශටධයශධය න්තිව කථාව කරධයන.  

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මා හතුමාත් හක්ක ග්ශටධයශධය න්හ්. ශමතුමා තමයි මාත් 

හක්ක ග්ශටධයශධය. ශමශතක් තිබුණු ්බනරොයික, 

ඒකාකාරිත්වශයධය වරදිා ච, විවිසත්වයක්, විචිත්රත්වයක් තිබුණු අය 

ව්යක් තමයි ශමවර ඉදිරිපත් කර තිශබධයශධය. ශබන අය ව්ය ඉතාම 

ප්හ්දිලිව සුළු හා මසය පරිමාණ වයව්ායකයධය දිරිමත් කරන අය 

ව්යක්. ශමව්නි අය ව්යක් ශමශතක් කාලයක් අශප් රශට් තිබුශණ් 

න්හ්. ශබන අය ව්ය දීර්ඝ කාලයකට වඩා මසය කාලීන අය ව්යක් 

හ්ටියට අපි ්ඳහධය කරධයනට ඕනෑ, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි. ශමශතක් කල් තිබුශණ් සුබ්ාසක අය ව්යක්. ගරු 

ශරොනී ෙ ම්ල් ම්තිතුමාශේ කාලශේ ඉඳලා අපි අය ව්ය තුළිධය 

ේක්ශක් සීනි ටිශක්, පිටි ටිශක්, පරිප්පු ටිශක්, පාධය ශගිවශේ, 

භූවරශතල් ශබෝතලශේ වරල අඩු කරන අය ව්යක්. නමුත් ශබන රශට් 

කවුරුත් බලාශගන ඉධයශධය ජන ්විය හශහම න්ත්නබන ්මිේධි 

්හනාසාරය ව්ිව කරන විධිශේ අය ව්යක් ඉදිරිපත් කරන තුරුයි. 

හ්බ්යි, ශමවර අය ව්ය තුළිධය යබනකිස ශවන්ක් ශවනවා; 

ශවන්ක් ෙකිනවා. ශබන අය ව්ය කලිධය ේකපු අය ව්යවලට වඩා 

සුබ්ාසන තත්ත්වය යබනකිස විධියකිධය අඩු කර තිශබන අය ව්යක් 

කියන කාරණය අපි ඉතාම ප්හ්දිලිව කියධයනට ඕනෑ.  

ශමශතක් පහප ශවා ච හ්ම අය ව්යකිධයම -අෙ වනශකොටත්- 

ඒ සුබ්ාසන තත්ත්වය අපි අරක් ශගන තිබුණා. 1995 වනශකොට 

ශබන රශට් ලක්ෂ 18කට ්මිේධි ්හනාසාරය ලබා දුධයනා. අෙ  ඒ 

රමාණය 1,471,000ක් වන තුරු විතරයි -ලක්ෂ හතරයි- අඩුශවලා 

තිශබධයශධය. ඒ කියධයශධය හත්නිධයම ප්හ්දිලිව ශපශනනවා, ශබන 

රට සුබ්ාසන රාජයයක් තුළිධය ශගොඩ නඟධයනට බ්රි බව. අවුරුදු 

වි්ි්ක් ශබන විධියට ිවශයොත්, ශබන රමාණය ූනනය ශවධයන - zero 

ශවධයන - තව අවුරුදු හතළික්, පණහක් ගත ශඅවි කියා මා 

හිතනවා. ඒ නි්ා ශබන ග්න ශපෝ ඩක් හිතධයන. මට ඔබතුමධයලා 

ග්න කනගාටුයි. තමුධයනාධයශ්ේලා ශමත්න ඉඳශගන විරිත්තන 

ශකොට මට හිශතනවා, ඒ ප්ත්තට කථා කරධයන. අශප් 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමා කියනවා, දග්ශටධයන හපාද කියලා. 

ශෙවියශධය! ග්ශටධයශධය න්තිව ව්ඩ කරධයශධය ශකොශහොමෙ?  

මා ශබන කාරණයත් ්ඳහධය කරධයනට ඕනෑ, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි. ශබන අය ව්ශේ දහධයටර්රයි්ි ශ්රී ලාකාද කියලා 

කියනවා. ශමතුමාට ශබන නබන ටිකක් නුහුරුයි. යූහධයපී හශකධය 

ඉදිරිපත් කරන ඒ වචන ශමතුමාට ටිකක් නුහුරුයි. දහධයටර්රයි්ි ශ්රී 

ලාකාද කියා කියධයශධය ශමොකක්ෙ, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි? අය ව්ය ්ක්ි කරලා තිශබධයශධය වයව්ායකත්වය 

ශගොඩ න්ඟීම අරමුණු කර ගනිවරධය ණය ශයෝජනා ක්රමයක් 

හඳුධයවා දීමටයි. ශබනක තමයි අව ය ශවධයශධය. වයව්ායකත්වය 

ශබන රශට් ව්ිව කරධයන ඕනෑ. ඉතිහා්ශේ ඉඳලාම 

වයව්ායකත්වයක් ඇති වුශණ් න්හ්. ඒ නි්ා රැකියා ආරබනභ 

වුශණ් න්හ්; රට ්ාවර්සනය වුශණ් න්හ්. දහධයටර්රයි්ි ශ්රී 

ලාකාද තුළිධය වයව්ායකත්වය ශගොඩ නඟලා, ණය ශයෝජනා 

ක්රමය වයාප්ත කරධයනයි අපට අව ය වධයශධය.  නව 

වයව්ායකත්වයධය ඇති විය යුත්ශත් කුමක් ්ඳහාෙ? ඒ, හක 

ප්ත්තකිධය විරැකියාවට වි්ඳුමක් ලබා දීමටයි, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි. වයව්ායකයධය ලක්ෂයක් හ්ශෙනශකොට, අඩු 

ගණශධය හක පුේගලශයකු පඟ ශෙතුධය ශෙශනකු ර්ි්ාව කරනවා. 

ඒ තුළිධය තමයි ලක්ෂ හතරකට, පහකට රැකියාවධය උත්පාෙනය 

ශවධයශධය. ඒ නි්ා තමයි රනිල් වික්රමසාහ ම්තිතුමා ශබන අය ව්ය 

ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරධයන කලිධය -ශබන ආණ්ඩුව පිහිටුවධයනට 

කලිධය-  හතුමාශේ රතිපත්ති රකා නශයධය කිඅශඅ, ලක්ෂ 10කට 

රැකියා ලබා ශෙනවාය කියලා. ශබන ව්ඩ පිළිශවප ්ාර්ථක 

වුශණොත් ලක්ෂ 10කට ශනොශවයි, ලක්ෂ 20කට රැකියා ්ඳහා 

උරුමකබන කියධයනට පුළුවධය වන විධිශේ ව්ඩ පිළිශවපකට අපට 

යධයන පුළුවධය වනවා.  

විශ ේෂශයධයම ්ඳහධය කරධයනට ඕනෑ, පසු ිවය කාලශේ 

තිබුශණ් හක ත්න පල් වුණු ආර්ථිකයක් බව. කවුරු ආණ්ඩු 

කපත්, නිෙහශ්ධය ප්ිශ්ේ ශබන රශට් තිබුශණ් හක ත්න පාශවන 

ආර්ථිකයක්. අපි ඒක කිඅවා. ඒක කවුරුත් කියනවා. 

තමුධයනාධයශ්ේලා පාලනය කප කාලශේත් හශහමයි. අපි පාලනය 

කප කාලශේත් හශහමයි. නමුත්, ේධය ශබනකට විරාමයක් 

තබධයනට ඕනෑ. හක ත්න පල් ශවන ආර්ථිකයක් න්ති කරධයශධය 

ශකොශහොමෙ කියන ර ිනයට අප ශෙශගොල්ශලෝම මුහුණ ශෙධයනට 

ඕනෑ. තමුධයනාධයශ්ේලා ආණ්ඩුව ගත්තත් ඒකයි සේස ශවධයශධය.  

අපි ෙධයනවා අෙ විරැකියාව සයයට 5යි කියලා. ඒ සයයට පශහේ 

තත්ත්වය අපි න්ති කරධයනට ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

ශනොශයක් රාේසනය රටට හධයන පුළුවධය බව අපි ෙධයනවා. ඒක 

විශේ  ආසාර ශවධයන පුළුවධය; ශවනත් රටකිධය ණය ව ශයධය 

ශවධයනට පුළුවධය. නමුත් ශබන සයල්ල ආවත්, අපට ඒ පිළිබඳව 

ේනුමක් තිශබධයනට ඕනෑ. අෙ ඒ ේනුම තිශබනවාෙ? ශබන රශට් 

හශහම ේනුමක් ඇති කරලා තිශබනවාෙ? පසු ිවය ආණ්ඩුවලිධය 

ඒක ශකරුණාෙ? න්හ්. ඒ නි්ා දEnterprise Sri Lanka" ශවතිධය 

අලුත් ේනුම, අවශබෝසය, අලුත් ඥපානය අපි ලබා ශෙධයනට ඕනෑ. 

ඒ ඥපානය තුළිධය ශබන රශට් අලුතිධය නිෂිපාෙනයධය ක්රියාත්මක 

කරධයනට පුළුවධය. ඒක තමයි ශබන ව්ඩ පිළිශවශපේ ඉදිරියට යන 

ගමන. 

ඒ විතරක්  ශනොශවයි, අපි ෙධයනවා ජධයමශයධය උරුම වුණු 

ශේවල් අපට තිශබන බව. වඩු කර්මාධයතය ශවධයන පුළුවධය; 

ශබන්ධය කර්මාධයතය ශවධයන පුළුවධය; ක්ටයබන කලාව ශවධයන 

පුළුවධය; හව්නි ශවනත් රාථවරක නිෂිපාෙනයධය ශවධයන පුළුවධය. 

ඒ ශේවල් අපි ජධයමශයධය ලබනවා. පුහුණු කරලා -පුරුදු කරලා- ඒ 

තුළිධය ශබන ඥපානය ලබා ශෙධයනට පුළුවධය අව්ිථාවක් තිශබනවා. 

අත් ේකීබන හක්ක යන ඥපානයක් ශබන රශට් ඇති කරධයනට ඕනෑ. ඒ 

නි්ා තමයි අසයාපනය, උ්්ි අසයාපනය වාශේම නිපුණතා 

්ාවර්සනය තවත් වර්සනය කරලා, ඒ තුළිධය ඉදිරියට යධයන අපි 

කල්පනා කරධයශධය.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු මාගල ්මරවීර ඇමතිතුමා ශබන අය 

ව්ය ඉදිරිපත් කරේදී කිඅවා, ''නීල හරිත අය ව්යක්ද කියලා.   

ර්ධයන රණවීර මධයත්රීතුමා ''නීල හරිත'' කියන හශක් ශත්රුමවත් 

ෙධයශධය න්හ්. ශත්රුම ෙධයශධය න්තිවයි කථා කශපේ. ශමොකක්ෙ 

ශබන ''නීල හරිත'' කියධයශධය? ''දිය ශගොඩ'' කියන හකයි. ''නීල'' 

කියධයශධය දිය. ''හරිත'' කියධයශධය ශගොඩ සම. නීල හරිත 

කියධයශධය, දිය ්හ ශගොඩ අලපා ්ක්ි ශකරුණු, විශ ේෂශයධයම 

ශබන රශට් ශගොඩ සම ්හ ්මුද්රය ්බනබධයස කරවරධය ශගන යන 

ආර්ථික ක්රියාවලියක්. ගරු කාචන විශේශ්ේකර මධයත්රීතුමනි, 

තමුධයනාධයශ්ේ ධීවර ඇමති ශවධයන බලාශපොශරොත්තුශවධය 
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ඉධයනවා නබන ශබන කාරණය ේනගධයන. ශබනක ්මුද්රය ආශ්රිත ව්ඩ 

පිළිශවපක් අනුව ක්රියාත්මක කරන අය ව්යක්.  

2015 හක්්ත් ජාතීධයශේ ්ාවිසානය විසධය තිර්ර 

්ාවර්සනයක් පිළිබඳ කතිකාවතක් ඇති කර තිබුණු බව අපි 

ෙධයනවා. ශලෝකශේ පපමුවරට තිර්ර ්ාවර්සන අමාතයාා යක් 

ශබන රශට් නිර්මාණය කශපේ අප විසනුයි. ඒ නි්ා අපි කරන හ්ම 

කාර්යයක්ම; හ්ම ක්රියාකාරකමක්ම අපි තිර්ර ්ාවර්සනයත් 

හක්ක ඉදිරියට ශගන යධයනට ඕනෑ. ඒ නි්ා තමයි ශබන අය ව්යට 

'නීල හරිත' අය ව්යක් කියධයශධය. අශනක් ප්ත්ශතධය ශබන අය ව්ය 

විෙයාත්මක අය ව්යක්. ශමශතක් කාලයක් අය ව්ය ඉදිරිපත් කශපේ 

ශකොශහොමෙ?  අකුරු හරඹයක් විතරයි. ල්ි්න, සුධයෙර වචන 

ෙමලා ඉදිරිපත් කපා. 

අශප් ආර්ථික ඔ්ිතාර් ශකශනක් ශවා ච බධයදුල ගුණවර්සන 

හිටපු ඇමතිතුමා ේධය ශබන ්භාශඅ ශනොම්තිවීම ග්න මම කනගාටු 

වනවා. හතුමාශේ ගණධය-හිලවු අමු ශබොරු. ශා තිය රේජුරුවධයටත් 

වඩා පට්ටපල් ශබොරු හතුමා ශබන ්භාශඅ කිඅවා. මම ගාල්ල 

දි්ි්රික්කශේ ජීවත් වන ශකශනක්. හතුමා අසයාපනය ග්න කිඅවා 

සයයට 17යි, සයයට 18යි කියලා. පපමුව්නි කාර්තුශඅ -අශරේල් 

මා්ය ෙක්වා තිබුණු කාර්තුශඅ- ශල්ඛ්නයක් අරශගන ශබන ්භාශඅ 

කිශයඅවා. මම ඇහුවා හතුමාශගධය, ''ඔය ශල්ඛ්නය ශකොයි 

කාලශේ හෙපු හකක්ෙ?'' කියලා. හතුමා ඒ ග්න කිසවක් කිඅශඅ 

න්හ්.   

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, තවම ශබන අවුරුේෙ අව්ධය 

වුශණ් න්හ්. ශේ්බනබර් මා්ශේ 15ශවන ශකොට තමයි 2017 අය 

ව්ශේ රගතිය පිළිබඳ ්මාශලෝචනයක් කරධයන අපට පුළුවධය 

වධයශධය. ඒ නි්ා ශමොනවාෙ ශබන කථා කරධයශධය? හතුමධයලා වාශේ 

ආර්ථික ඔ්ිතාර්ලා, රුපියල් 2,500කිධය පවුලකට ජීවත් ශවධයන 

පුළුවධය කියලා ඒ කාලශේ ශබන රශට් වරනි්ිසු ශනොමඟ ය්අවා.  

හතුමා ඒ කාලශේ හෙපු වයාපිති ග්න මම කියධයනබන. මට 

මතකයි 2001දී අශප් ආ්නයට ඇවිල්ලා -අක්මීමන ආ්නශේ- 

ග්හුවා ආර්ථික ්ාවර්සන කලාප; ආර්ථික ඒකක. 2001 හක්්ත් 

ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලශේයි ආශඅ. ඒ ආණ්ඩුව කෑවා. 

කශල්ගාන ආර්ථික මසය්ිථානයක් තිශබනවා. හො ඒ පක්ෂශේම 

චධයදිම වීරක්ශකොිව ම්තිතුමා කිඅවා වාශේ බූ්ිශ්ේ ආර්ථික 

මසය්ිථානයක් හෙධයන පටධය ගත්තා. ශබෝ්  හක විතරයි; මුල්ගල 

විතරයි. අෙ ශවනකල් ඒවා හෙලා න්හ්. උප ආර්ථික මසය්ිථාන 

කියලා මශේ ආ්නශේ තුධයපලක හ්දුවා. ශකශහල් මල්! ඒවාශේ 

ව්ඩ පිළිශවපක් න්හ්; ක්රමශඅෙයක් න්හ්. අකුරු හරඹයක් 

විතරයි; වචන හරඹයක් විතරයි. හශහම තමයි ශේවල් රකා  

කශපේ. ඒ වාශේ, අමාතයාා  යටශත් වි ාල ව ශයධය මුෙල් 

කාබාසනියා කරලා  තිශබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය කථාව අව්ධය කරධයන. 

 
ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශබන අය ව්ය ්ිවාභාවික විපත්වලට පිළියබන කරන අය ව්යක් 

බව අව්ාන ව ශයධය මා කියධයනට ඕනෑ. පසු ිවය කාලශේ 

සුනාවරය ආවා; ගාවතුර ආවා; නායයෑබන ආවා; විවිස ශේවල් 

තිබුණා. නමුත්, ඒ ආණ්ඩුව ඒ අය ව්ශයධය ශමොනවා ශහෝ කපාෙ?  

ශබන ්්ශර් තමයි නියම අය ව්යක් ඇවිල්ලා තිශබධයශධය. 

්ිවාභාවික විපත්වලිධය වරශෙධයන අව ය පහසුකබන ලබා ශෙධයන 

ශබන අය ව්ශයධය ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. ිවා ගඟ, නිල්වලා 

ගඟ, ක්ලණි ගඟ ආශ්රිතව ජල ශයෝජනා ක්රම ඇති කරධයන අව ය 

කටයුතු කරනවා. අපි ිවා ගඟ අ්බඩ ඉධයන වරනි්ිසු; ිවා ගඟ 

වරටියාවශත් ජීවත් ශවන වරනි්ිසු. හ්ම ොම අපි වතුශරධය බ්ට 

කෑවා. ඒශකධය වරශෙධයන අෙ අලුත් ව්ඩ පිළිශවපක් තිශබනවා. ිවා 

ගඟ ඉහත්ශත් dam හකක් හෙලා ඒ තුළිධය ිවා ගඟ රශේ  ආශ්රිතව 
පමණක් ශනොශවයි මුළු දි්ි්රික්ක යම ගාවතුශරධය ආරක්ෂා 

කරනවා. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ක්ලණි ගඟ, කළු ගඟ 

්බනබධයසවවත් ඒ වාශේ ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරපු අය ව්යක් තමයි 

ශබන ඉදිරිපත් කරලා තිශබධයශධය. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේධය අව්ධය කරධයන, ගරු මධයත්රීතුමා. 
 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තව විනාිවයක් ශෙධයන, මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. 

ශබන මධයත්රීවරු මට බාසා කපා. ඒ නි්ා විනාිවයක් ශෙධයන. තව 

ශවලාව තිශබනවා ශධය කථා කරධයන. මට විනාිව පහක් ශෙධයන 

කියලා තිශබනවා අශප් මරික්කාර් මධයත්රීතුමාශගධය. ඒ විනාිව 

පහත් ඕනෑ. හතුමා අෙ හධයශධය න්හ්  කථා කරධයන. 

ශගොවි ජනතාවට කරලා තිශබධයශධය ශමොනවාෙ ඇහුවා? ශගොවි 

ජනතාවට රක්ෂණයක් ලබා දීලා තිශබනවා, රුපියල් 40,000 

බ්ිවධය. මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අපි ශගොවි ජනතාවට 

රුපියල් 40,000ක රක්ෂණයක් ලබා ශෙධයන ශයෝජනා කරලා 

තිශබනවා.  ඉ්ි්ර හශහම තිබුශණ් න්හ්. හො හිඟධයනධය වාශේ, 

යාචකයධය වාශේ ශගොවි ජනතාව  පාරට බ්හ්ලා ඇඬුවා. නමුත් 

අෙ හශහම ශනොශවයි. ශබන කිෂි රක්ෂණ ව්ඩ පිළිශවප  තුළිධය 

ශගොවිත්ධය කරන ඕනෑම ශකශනකුට ශබෝග කිහිපයක් ්ඳහා 

රුපියල් 40,000ක රක්ෂණයක් ල්ශබනවා. හශහම ශෙයක් කරලා 

තිබුණාෙ පසු ිවය කාලය තුප? ශබොරු රක්ෂණ ක්රම හඳුධයවලා 

දීලා, ශගොවියා රවටලා, ශගොවියාශේ ඇ්ිවලට ව්ලි ගහලා, 

ශගොවියාට ශකොකා ශපධයවලා ඡධයෙය අරශගන ''අපි ශගොවි 

ජනතාවශේ අයද කියලා කථා කරපු ඒ  අයශේ ක්රමශඅෙය 

්බනපූර්ණශයධයම ඉවත් කරපු අය ව්යක් හ්ටියට ශබන අය ව්ය 

හඳුධයවධයන  ඕනෑ. 

අපට ඕනෑ ශවන ො වාශේ ජනප්රිය ශයෝජනා ශනොශවයි. 

ශබොශහෝ විට ජනප්රිය ශයෝජනා තමයි පසු ිවය කාලශේ තිබුශණ්. 

බලධයන, ආර්ථික වර්සන ශඅගය සයයට පහක තත්ත්වයක 

අරශගන යධයනයි අෙ ශයෝජනා කරලා තිශබධයශධය. ශමතුමධයලා 

කිඅශඅ හශහම ශනොශවයි. ශබන ආණ්ඩුව පටධය ගධයන ශකොටම 

කිඅවා, දආණ්ඩුව ඉවරයි. ඊපඟ ශපෝය යන ශකොට ඉවරයි. 

තවශපෝය ශෙකක් යන ශකොට අපි තමයි ඉධයශධයද කියලා. ේධය 

කියනවා, 2018 අගම්ති මහිධයෙ රාජපක්ෂලු! හශහම සහින 

තිශබනවා. නරියා ්හ වරදි ව්ල කථාව මට මතක් ශවනවා, 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි. නරියා බලාශගන ඉධයනවා වාශේ 

කට ඇරශගන, ශකප ශපරි ශපරී, ශලව කකා බලාශගන ඉධයනවා, 

දඅශධය! අපට කවොෙ බලය හධයශධයද කියලා. අධයන හශහම තමයි 

ඉධයන සදු ශවධයශධය.   

බධයදුල ගුණවර්සන මධයත්රීතුමා මත්ප්ධය පිළිබඳව කථා කපා. 
මම ්ාචාරක වයාපාරශේ අවුරුදු 10ක් හිටපු ශකශනක්. ශබන රශට් 
 සයර් නිෂිපාෙනය ශවනවා. මම මත්ද්රවය විශරෝධී ශකශනක්. 
හ්බ්යි, ශබන රශට් ආර්ථිකය ග්න කථා කරන ශකොට ශබනවා න්ති 
කරධයන බ්හ්. වි්ිකි වාශේ මත්ප්ධයවල මෙය්ාර රති තය 

853 854 



පාර්ලිශබනධයතුව 

සයයට 43යි.  අෙ  සයර්වල මෙය්ාර රති තය සයයට 4යි. 
කාල්්ිබර්ේ කියලා   සයර් විශ ේෂයක් තිශබනවා. හහි මෙය්ාර 
රති තය සයයට හතයි ගණනක්. අශනක් ඒවාශේ මෙය්ාර 
රති තය සයයට හතරයි. අරක්කුවල මෙය්ාර රති තය සයයට 
42යි.  ඇමතිවරශයක් කියලා තිශබනවා මම ේක්කා, දඇ ශේ පශත් 
අමාරුවට හ්ධයෙෑවට අිවයක් ගහධයන අරක්කු ශබෝතලශේ වරල අඩු 
කපා නබන ශහොඳයිද කියලා. ඇශේ පශත් අමාරුව නබන ටිකක් අඩු 
ශවයි. හ්බ්යි, ශරෝහල්වලට ිවයාම ශපශනනවා, බීලා ව්ිව ශවලා 
සශරෝසය්ි හ්දිලා අෙ ශරෝහල්වල ශකොා චර පිරි්ක් ඉධයනවාෙ 
කියලා. ශබොධයන ඕනෑ නබන  සයර් ශබෝතලයක් ශබොධයන. ඒක 
තමධයශේ  රීර ශ්ෞඛ්යයටත් ශහොඳයි වාශේම ඒ තුළිධය තමධයශේ 
අව යතාවත් ඉෂිට ශවනවා. 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ්ාචාරක වයාපාරය ග්නත් 
යමක් කියධයන ඕනෑ. ඒ ්ඳහා අපි ඉතාම ශලොකු ්ිථානයක් දීලා 
තිශබනවා. ශහට අපි ්ාකා ඡා කරනවා, හික්කඩුව නගරය 
්ාචාරක පුරවරයක් හ්ටියට නබන කප  ග්්ට්  නිශඅෙනය 
බලගධයවධයන. හික්කඩුව නගරය ශලෝකශේ ඉතාම ව්ෙගත් 
නගරයක්. හික්කඩුව ව්ල්ලට ිවයත්, උණවටුන ව්ල්ලට ිවයත්, 
පාසකුඩා, නිලාව්ලි වාශේ රශේ වලට ිවයත් ඒ තරබන 
ආකර්ෂණීය, ේකුබනකළු මුහුදු ශවරපක් අපට ශවන රටකදී ේක 
ගධයන ල්ශබධයශධය න්හ්. උණවටුන ශවරප ග්න අශප් කාචන 
විශේශ්ේකර මධයත්රීතුමා ශහොඳටම ෙධයනවා. කාචන විශේශ්ේකර 
කියධයශධය හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාශේ පුත්ර රත්නය. හතුමා ඉදිරියට 
ධීවර ඇමති ශවධයනයි හෙධයශධය. ඒ  නි්ා මුහුෙ ග්න, මුහුදු ශවරප 
ග්න ශහොඳට අසයයනය කරනවා. ශකොශහොමෙ හහි මාළු අල්ලන 
හ්ටි? උණවටුන රශේ යට ිවශයොත්, ශකොේගල රශේ යට 
ිවශයොත් විවිස පධයන ක්රමවලිධය මාළු අල්ලන හ්ටි ෙකිධයන 
පුළුවධය. ලීවල ල්ගලා පිත්ශතධය මාළු බාන ක්රමයක් තිශබනවා. 
බලධයන, ශකොා චර ේකුබනකළු, විචිත්රවත් ශෙයක්ෙ කියලා. ශපොල් 
ග්ි ්හිත ශබොශහොම ේකුබනකළු  මුහුදු ශවරපක් අපට තිශබනවා. 
ඕ්ිශේලියාශඅ ශබොධයිව ශවරපට ිවයත් ඒ වාශේ ේකුබනකළු බවක් 
අපට ෙකිධයන ල්ශබධයශධය න්හ්. ඒ නි්ා අශප් ශබන මුහුදු ශවරප 
අපට ඉතාම ව්ෙගත්. අපට අව ය ශවනවා ශබන රශට් ්ාචාරක 
වයාපාරය දියුණු කරධයන. වරලියන ශෙකකට -ලක්ෂ 20ට- ආ්ධයන 
්ාචාරකයධය පිරි්ක් ශබන රටට  හනවා. ඒ ්ාචාරකයධයට අපි 
අව ය පහසුකබන ශෙධයන ඕනෑ.  

ඒ ්ඳහා අලුත් ව්ඩ පිළිශවපක් ගරු අගම්තිතුමාශේ 
මූලිකත්වශයධය ශකශරනවා.  ඒ ශමොකක්ෙ? ඒ තමයි දHomestay" 
කියන ව්ඩ්ටහන. ගබනබෙ ඕනෑම ශගෙරක හක කාමරයක් 
්ාචාරකයධයට උචිත විධියට ්ක්ි කරලා, ්ාචාරකයධයට ඒ 
 ශගෙරිධයම කෑම බීම ටික අරශගන, සයලු ්ප්පායබන ලබා ශගන 
යධයන පුළුවධය විධිශේ ව්ඩ්ටහනක් තමයි ඒක. හතශකොට 
වියෙමත් අඩුයි. අඩු වියෙම වාශේම, ශබන රශට් ඒ ආශ්රිතව රැකියා 
කරන හ්ම පවුලකටම ශහොඳ ආර්ථික වටිනාකමක් ලබා ශෙන 
අව්ිථාවකටත් ඒ තුළිධය යධයන පුළුවධය. ඒ නි්ා  මූලා්නාූඩඪ 
ගරු මධයත්රීතුමනි, අපි අශප් රසාන ඉලක්කය ශගන යධයනට ඕනෑ, 
්ාචාරක වයාපාරයටයි. අෙ ශත්, රබර්, ශපොල් න්හ්.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය ඔබතුමාශේ කථාව අව්ාන කරධයන. 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

අශප් රශට් ශ්රමය විකිණීශමධය අපට විශේ  ආොයම හනවා. 

ඊපඟට, අපට ආොයම ල්ශබන තුධයව්නි මාර්ගය තමයි ඇඟලුබන 

ක්ශෂේත්රය. නමුත් ශලෝකශේ රටවල් දිහා බ්ලුවාම, අශප් රට  

්ාචාරක වයාපාරය තුළිධය අාක හකට ගධයන පුළුවධය. අශප් රට 

්ිවභාව සර්මශයධය අනූන, ේකුබනකලු මසයම කඳුකරයක් තිශබන 

රටක්.  ඌව පපාත ගත්තත්, -අශප් ගරු චවරධයෙ වි ශේසරි 

මධයත්රීතුමධයලාශේ රශේ ය ගත්තත්-  ශබොශහොම අලාකාර 

පරි්රයක් තිශබනවා. ඒ නි්ා අශප් රට තුප ්ාචාරක වයාපාරය 

දියුණු කරධයන පුළුවධය. ගාල්ල දි්ි්රික්කශේ ශකශනකු හ්ටියට 

මම ඉල්ලීමක් කරනවා,  හික්කඩුව පුරවරය ්ාචාරක වයාපාර 

මසය්ිථානයක් හ්ටියට කරපු ග්්ට් නිශඅෙනය බලගධයවධයන 

කටයුතු කරධයන කියලා. ඒ රසාන මාර්ගයට යාබෙ අශනක් 

මාර්ගය bypass කරලා ්ාචාරකයධයට නි්ිකලාකව ඔවුධයශේ 

විශඅකය ගත කරධයන අව ය පහසුකබන හෙධයන කියලාත් මා 

ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ේධය ඉතිධය ශබන අයට ශවන 

කරධයන ශෙයක් න්හ් කියලා මා අව්ාන ව ශයධය කියධයන 

ක්ම්තියි. ශමම අය ව්ය ඉදිරිපත් කරන ශකොට, ශබන අය හිතුශඅ 

අපි ඡධයෙය බලාශගන අය ව්යක්  ඉදිරිපත් කරයි කියලායි. අපි 

ඡධයෙයට බය න්හ්. මතක තියා ගධයන. [බාසා කිරීබන] ශබන අය 

හිතුශඅ අපි ඡධයෙය බලාශගන අය ව්යක් හෙයි කියලායි. නමුත් 

ශබන අය ව්ය ඡධයෙය බලාශගන හෙපු හකක් ශනොශවයි. ඒක මතක 

තියා ගධයන. ඡධයෙය බලා ශගන අය ව්ය හ්දුවා නබන, අපි ්හන 

ශෙධයන ඕනෑ. හශ්ේ ්හන දුධයශධය න්ත්ශත් ශමොකෙ? අපි ෙධයනවා, 

ශමොන ඡධයෙ ප්ව්ත්වූවත් හක්්ත් ජාතික පක්ෂය රමුඛ් ශබන 

ආණ්ඩුව ජයග්රහණය කරනවා කියලා. ඒ ්ඳහා අපි හකතු 

ශවනවාය කියන හකත් මා මතක් කරනවා. අපි ශබන 

ම්තිවරණශේදී හය උරගා බලමු. ශපොශහොට්ටුව, කවොවත් 

ශනොපිශපන ශපොශහොට්ටුවක්, කවොවත් සුවඳවත් ශවධයශධය න්ති 

ශපොශහොට්ටුවක්. ජනතාවට ශබන පිළිබඳව කථා කරධයන 

පුළුවධයකමක් ල්ශබයි කියලා අපි හිතනවා.  

ඔබතුමාට ශබොශහොම ්ිතුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීපඟට, ගරු ශලොහාධය රත්වත්ශත් මධයත්රීතුමා. 

 
 

[අ.භා. 6.19] 

 

ගරු නලොහාන් රත්වත්නත් මහතා 
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்மத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ශබොශහොම ්ිතුතියි, මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි.  

ඇත්තව ශයධයම යහ පාලන ආණ්ඩුශඅ තුධයව්නි පච අය ව්ය 

ග්න විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන මධයත්රීවරයකු හ්ටියට වචන 

්ිවල්පයක් කථා කිරීමට අව්ිථාවක් ල්බීම ග්න ්ධයශතෝෂ 

ශවනවා. ්ධයශතෝෂ ශවනවා කියධයනත් බ්හ්. හ්බ්යි, කියධයන 

ඕනෑ ටික කියධයනත් ශවනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මට කලිධය කථා කප ගරු 

මධයත්රීතුමා පබනශපෝරි රාශියක් ග්හුවා. මම පාර්ලිශබනධයතුශඅ 

අවුරුදු හතක් ඉඳලා තිශබනවා.  මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමා 

යටශත්, හම ආණ්ඩුව යටශත් මට ගණධය කර ගධයනත් බ්රි 

රමාණයක ්ල්ලි පාවිා චි කරලා මහනුවර දි්ි්රික්කය පුරාම 

්ාවර්සන කටයුතු සදු කපා. හ්බ්යි, මට තවම බ්රි වුණා ශගයක් 

හෙලා,  ඒ ශගෙරට මහිධයෙ රාජපක්ෂ මහත්මයා ශගධයවා කෑමක් 

ශෙධයනවත්. මම තවම ඉධයශධය මශේ අප්පා චිශේ ශගෙර. ඒකයි 

මට තිශබන දුක. හ්බ්යි, ශබන අය හශහම ශනොශවයි. ශබන අවුරුදු 
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2017 ශනොව්බනබර් 14  

 ශෙක තුප ්මහර හක්්ත් ජාතික පක්ෂ  මධයත්රීවරු  මාළිගා හෙලා, 

කාර්යාල ෙමලා, හතුමධයලාශේ නායකයධය ශගධයවලා වි ාල 

උත්්ව තියලා ශබන ආණ්ඩුශවධය හතුමධයලා හබනබ කරපු ්ල්ලි මහ 

ජනතාවට ශපධයවලා තිශබනවා. ඒ ග්න අපි දුක් ශවනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 1948දී අපි නිෙහ් ල්බුවාට 

ප්ිශ්ේ, ශබන රශට් තිබුශණ් හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විතරයි. 

හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කවුෙ හ්දුශඅ? බ්රිතානය 

අධිරාජයවාදීධයට අව ය කටයුතු ශබන රශට් ඉෂිට කරගධයන හක්්ත් 

ජාතික පක්ෂය නිර්මාණය වුණා. හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ කවුෙ 

හිටිශේ? ශ්ේනානායක මහත්වරු  සයලු ශෙනාත් ්මඟ කළු සුේශෙෝ 

ශගොඩක් තමයි හක්්ත් ජාතික පක්ෂශේ හිටිශේ. ඒ කළු සුේශෙෝ 

ශබන රටට ශමොනවාෙ කශපේ? බ්රිතානය අධිරාජයවාදීධයට කර ගධයන 

බ්රි වුණු ශබන රට ශකොල්ල කෑම තව දිගටත් කරශගන යෑම ්ඳහා 

තමයි   දනිෙහ් දුධයනාද කියලා ශබොරුවට කියලා, හක්්ත් ජාතික 

පක්ෂය නිර්මාණය කරලා ඔවුධය ශබන රටිධය පිට වුශණ්. ශබනක ේන 

ගත්ත හ්ි. ඩබ්ලිඅ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක ම්තිතුමා නිර්භීතව 

හක්්ත් ජාතික පක්ෂශයධය අයිධය වුණා. හතුමා ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ 

මහත්මයා හා තව කට්ටියක් ්මඟ ඒ පක්ෂශයධය අයිධය වුණා. 

හතුමා 1952දී ඡධයෙය ඉල්ලුවා. හ්බ්යි ජයග්රහණය කරධයන 

බ්රි වුණා. ර ිනයක් න්හ්. ශබන රශට් සටින ්ඟ, ශවෙ, ගුරු, 

ශගොවි, කබනකරු ජනතාවට ශබන රශට් තිශබන අයිතිය ලබාශෙධයනයි 

හ්ි.ඩබ්ලිඅ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට අව ය ශවලා 

තිබුශණ්. හතුමාශේ ෙර් නය වුශණ් ඒකයි. 1956දී ඒ අෙහ් ශබන 

රශට් වයාප්ත වුණා. ඒ අෙහ් හරියට ේනගත්ත ශබන රශට් ජනතාව 

හ්ි.ඩබ්ලිඅ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයාව වි ාල ඡධයෙ 

රමාණයකිධය ජයග්රහණය කරවලා රජයක් පිහිශටඅවා. ඊට අවුරුදු 

ශෙකකට පසුව ශමොකෙ වුශණ්? ඒ ආණ්ඩුශඅත් ශබන ආණ්ඩුශඅ 

වාශේම ඩීල්කාරශයෝ හිටියා. ඒ අය හ්ි.ඩබ්ලිඅ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩාරනායක මහත්මයා හක්ක deal හකක් ෙමධයන ඇවිත්, 

හතුමා ඒකට බ්හ් කියපු නි්ා ඒ ඩීල්කාරශයෝ ටික හකතු ශවලා 

හතුමාව ඝාතනය කපා. ඕක තමයි ඇත්ත කථාව. ඉධය පසුව 

සරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක ම්තිනිය ශබන රශට් රථම 

අග්රාමාතයතුවරය හ්ටියට පත් ශවලා, ඒ බර කරට අර ශගන ශ්රී ලාකා 

නිෙහ්ි පක්ෂය තනියම ඉදිරියට අරශගන ආවා.  

1970-77 කාල පරිා ශේෙය තුප සරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක 

ම්තිනිය ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂය ්මඟ සටි අශනකුත් පක්ෂ ්මඟ 

හකතු ශවලා ශ්රී ලාකාවට අව ය විධිශේ ආර්ථිකයක් නිර්මාණය 

කපා. හතුවරයට අව ය ශවලා තිබුශණ් ශබන රට  දියුණු කරලා,  

ශවනත් රටකිධය හිඟා කධයශධය න්තිව,  ්ිවයාශපෝෂිතව ජිවත් 

ශවධයන පුළුවධය ආකාරශේ රටක්  ශබන රශට් වරනිසුධයට නිර්මාණය 

කර ශෙධයනයි.   හ්බ්යි,  ඒ වා්නාව අශප් රටට  උො වුශණ් න්හ්.   

ම්තිවරණ ්මශේදී  හක්්ත් ජාතික පාක්ෂිකයධය ඇවිත් අශප් ර ශට් 

වරනිසුධයශේ ඔළුවලට හක හක අෙහ්ි ඇතුළු කපා.  හාල් ශපොලු, 

අර ශපොලු ශබන ශපොලු ග්න කියලා,  ශබන රශට් ජනතාවශේ හිත් 

ශවන්ි කපා. හහි රතිදලයක් ශල් 1977දී ශේ.ආර්. ජයවර්සන 

මහත්මයා ශබන රශට් බලයට පත් වුණා.  ජයවර්සන මහත්මයා 

ඇවිත් ශමොනවාෙ කශපේ? හතුමා ශබන රශට් ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථාව 

ශවන්ි කරලා, විවිත ආර්ථිකයක් ඇති කරලා, ශබන රට 

හාත්පසධයම ශවන්ි මාර්ගයකට ශයොමු කපා. හම කාල 

පරිා ශේෙය තුප සදු වුශණ් ශමොනවාෙ?  ශබන රශට් මත් කුඩු  සහි 

වුශණ් ශේ.ආර්. මහත්මයාශේ කාලශේයි; ශබන රශට් පාතාල කල්ලි 

 සහිවුශණ් ශේ.ආර්. ජයවර්සන මහත්මයාශේ කාලශේයි. ඒ 

වාශේම ශබන රට අගාසයට ව්ශටධයන පටධය ගත්ශත්ත් ශේ. ආර්. 

ජයවර්සන මහත්මයාශේ කාලශේයි.  

අෙ මහිධයෙ රාජපක්ෂ මහත්මයාට ජාතිවාදීයි කියලා කියනවා. 

1983දී ශබන ර ශට් අහිා්ක ශෙමප ජනතාව ඝාතනය කරලා, 

කාධයතාවධය ූපෂණය කරලා, කඩ ්ාප්පුවල බඩු ශහොරකබන කශපේ 

කවුෙ? යාපනය පු්ිතකාලයට ිවනි ත්බුවා. ශලෝකශේ ශෙමප 

ඩය්ිශපෝරාවක් හ්දුශඅ කවුෙ? ඒ ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂයෙ, 

හක්්ත් ජාතික පක්ෂයෙ කියා මම අෙ අහනවා. ඒවා වරනිසුධයට 

අමතක ශවලා. අෙ ්බනපධයෙධය මහත්මයා, සුමධයතිරධය මහත්මයා, 

ශ්රීතරධය මහත්මයා  විපක්ෂශේ ඉඳශගන රනිල් වික්රමසාහ 

මහත්මයාට අනුබල ශෙධයශධය ශරදි ඇඳ ශගනෙ? ඒවා හතුමධයලාට 

අමතක ශවලාෙ? ඒ ෙව්ිවල අහිා්ක ශෙමප ජනතාව අශප් 

ශගවල්වලටත් ඇවිල්ලා හිටියා.   ඒ අයශගධය තමයි  ඩය්ිශපෝරාව 

හ්දුශණ්. ඒ විතරක් ශනොශවයි, දසාහල ජනතාව ජාතිවාදියිද කියා 

ේධය කියනවා. සාහල ජනතාව ප්ත්තකිධය තියධයන ශකෝ. 

ඉරනමඩු ට්ාකිශේ තිශබන වතුර ටික යාපනශේ ජනතාවට 

ශබොධයන අරශගන යධයන ශෙධයශධය න්ත්ශත් කවුෙ? TNA හශක් 

ඉධයන ශ්රීතරධය මධයත්රීතුමා. ඒකට ඉඩ ශෙධයශධය න්හ්. මහිධයෙ 

රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ කාලශේ ශබන ශයෝජනාව ක් සනට් 

මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, වි ාල ්ල්ලි රමාණයක් වියෙබන 

කරලා අප ශබන ජල ශයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කපාට, 

හතුමධයලාශේ වරනිසුධයට හතුමධයලා වතුර ශෙධයන ක්ම්ති න්හ්.  

අෙ හතුමධයලා ශෆඩරල් පාලනයක් ඉල්ලනවා. හක්්ත් ජාතික 

පක්ෂ රජයක් ආපු හ්ටිශේම ශෆඩරල් පාලනයක් ශෙධයන තමයි 

හෙධයශධය. ෙහතුධයවන ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථා ්ාශ ෝසනය කශපේ 

කාශේ වුවමනාවටෙ? ඉධයදියාශඅ බල කිරීම මත, ශබන රටට අව ය 

න්ති සුදු අලිශයක් අශප් ආණ්ඩුක්රම වයව්ිථාවට ඇතුළු කපා.  

අෙ අශප් රට ඒශකධය දුක් විඳිනවා. අශප් රටට ශබනවා අව ය 

න්හ්. අශප් රට ඒ  ශවනතුරු ශහොඳට ිවය රටක්. ඒක ඇතුළු 

කරලා, ජාතිවාෙය ඇති කරලා, ශබන රට අවුල් ්හගත කශපේ  

හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි කියන හක ශබන අව්ිථාශඅ දී 

ප්හ්දිලිව කියධයනට ඕනෑ. 1977සට 1994 ෙක්වා ශබන රශට් 

තරුණ ජනතාව ඝාතනය වුණා. ශබනකට ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණත් වග කියධයනට  ඕනෑ.  අසූ ොහකට, අනූෙහකට වඩා 

ශබන රශට් තරුණ ජනතාව ඝාතනය වුණා. හක්්ත් ජාතික 

පක්ෂශේ කළු ශකොටි, රතු ශකොටි, සුදු ශකොටි ඔක්ශකොම  හකතු 

ශවලා අශප් රශට් අහිා්ක සාහල ජනතාව ඝාතනය කපා.  ඒ 

ශකොටි තවමත් ශබනශක් ඉධයනවා.  ශබනක කවුෙ කශපේ? ශ්රී ලාකා 

නිෙහ්ි පක්ෂයෙ? හක්්ත් ජාතික පක්ෂයෙ? දරා ද්ාවිසානයෙ?  ඒ 

ෙව්ිවල තරුණයධයශේ ෙත් ග්ශලඅශඅ,  බටලධයෙ වසකාගාර 

ොශගන  ශබන රශට් වරනි්ිසු ම්රුශඅ කවුෙ? ශ්රී ලාකා නිෙහ් ි

පක්ෂයෙ?  අෙ ශබන ශබොරුවට යහපාලනයක් ග්න කථා කරනවා.  

යහපාලනය කියන හශක් ශත්රුමවත් ෙධයශධය න්හ්.   

ශේ පාලනය උගධයවන ගුරුවරුධයට  යහපාලනය  කියධයශධය 

ශමොකක්ෙ කියලා අෙ පා්ල්වල කියා ශෙධයනටවත්  බ්රි 

තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ඒ යුගය අපි ශබොශහොම 

අමාරුශවධය ශවන්ි කරලා,  1994 දී ශ්රී ලාකා නිෙහ්ි පක්ෂය 

රමුඛ් ්මූහාණ්ඩුවක්  පත් කපා. ඒ අව්ිථශඅ තිබුණු භීෂණ 

තත්ත්වය  ශවන්ි කරධයනට හිටපු ජනාධිපතිතුවරය ඇතුළු 

ක් සනට් මණ්ඩලයයි හුඟක් ශවශහ් ේරුවත්  ඇති වූ බලපෑබන 

නි්ා අපට  ඒ කාර්ය ඉෂිට කර ගධයනට බ්රි වුණා.  

විශ ේෂශයධය මම මතක් කරධයනට ඕනෑ කාරණයක් 

තිශබනවා.   ඒ අව්ිථාශඅ දී යාපනශේ ශකොටි ත්ර්ිතවාෙය පරාජය 

කරධයන බ්හ් කියන මතයක් තිබුණා. හම මතය  ශවන්ි කරවරධය,   

හවකට ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හ්ටියට කටයුතු කප මශේ පියා  

1995 ශේ්බනබර් මා්ශේ 05 වනො යාපනය අර්සේවීපය නිෙහ්ි 

කර ගත්තා.  මම අෙ  හය ආඩබනබරශයධය සහිපත් කරනවා. ඒ 

වාශේම චධයද්රිකා බණ්ඩාරනායක ම්තිනියත්  ඩය්ි ශපෝරාශඅ,  

අරශහ-ශමශහ කථා ඇහුශඅ න්ත්නබන,    අපි ශබන යුේසය අව්ාන 
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පාර්ලිශබනධයතුව 

කරලා හුඟක් කල් ශවනවා,  මූලා්නාූඩඪ  ගරු මධයත්රීතුමනි.  

ශකශ්ේ ශවතත්   න්වත වරක් ශපරළියක් ඇති කරවරධය,  අශප් 

ප්ත්ශත් හිටපු ශගබනශබෝ  
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකක් ඒ ප්ත්තට ප්නලා,  ඒ ශගබනශබෝ 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකත් හක්ක  හකතු ශවලා 2001 ශේ්බනබර් මා්ශේ 5ව්නිො  

න්වත වරක් හක්්ත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්  පත් වුණා. ඒ කාල 

පරිා ශේෙය තුපත් ශමොකෙ වුශණ්? මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, 

ශමොකෙ වුශණ්? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, කථාව අව්ාන කරධයන. 
 

ගරු නලොහාන් රත්වත්නත් මහතා 
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்மத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, මට තව විනාිවයක් ශෙධයන.  

 ඒ අව්ිථාශඅ දී ශමොකෙ වුශණ්? ශබන රට න්වතවරක් ශබෙධයන 

හ්දුවා, ලියකියවිලිවලිධය. අෙ ශමොකෙ ශවධයශධය? අෙ   සයර්  වරල 

අඩු කරලා අප  ට ශපධයවනවා.  යටිධය සයලු ශේටම බදු ගහලා,  

සයලු ශෙනාටම බදු බර පටවලා, ශබන රශට් වරනිසුධයට බතුයි,  ශපොල් 

්බනශබෝලවත් කධයන බ්රි තත්ත්වයක් ඇති කරලා  

තමුධයනාධයශ්ේලා ශමත්න ඇවිත් ව්ජශඹනවා. අශප්  මහිධයෙ 

රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ ්ාටකශේ හල්ලිලා පාර්ලිශබනධයතුවට ආපු 

ඒ ශගබනශබෝ  
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකත් අෙ ශමත්න ව්ජශඹනවා.  

අෙ  shipping lines ටික ඔක්ශකොම පිට රටට ශෙධයන හෙනවා. 

හබනබධයශතොට දීලා. මත්තල දීලා. ඔක්ශකොම දීලා. අපි හෙපුවා 

සයලු ශෙය අෙ විකුණලා. අධයතිමට පාර්ලිශබනධයතුවත් විකුණලා 

තමයි ශබන රට ඉවර ශවධයශධය  කියන හක මතක් කරවරධය මම 

නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ්ිතුතියි.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබො ශහොම ්ිතුතියි.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, දවිවාෙය ේධය කල් ත් සය 

යුතුයදයි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது.   

Question put, and agreed to. 

ඊ  අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
එතැන් සි  විවාදය 2017  නනොවැම්බර් මස 15 වන බදාදා 

පවත්වනු ලැනේ. 
   

இதன்படி விவொதம்  ஒத்திமவக்கப்பட்டது.   

விவொதம் 2017 நவம்பர் 15, புதன்கிழமை ைீளத் ததொடங்கும்.   

 
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Wednesday, 15th November 2017. 

 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිශබනධයතුව ේධය කල් ත් සය 

යුතුය''යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමු  කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්භාව කල්ත්බීශබන ශයෝජනාව, ගරු දිශධයෂි ගුණවර්සන 

මධයත්රීතුමා. 
 

 
 

ශ්රී ලංකානේ යුද අපරාධා සම්බන්ධානයන් නැසනබි 

සාියවරයා කළ ප්රකාශ්ය 
இலங்மகயின் யுத்தக் குற்றங்கள் ெம்பந்தைொன 

தநஸ்பி பிரபுவினது கூற்று 
STATEMENT MADE BY LORD NASEBY ON WAR CRIMES IN 

SRI LANKA 
 

[6.31p.m.] 

 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Presiding Member, I intend to place before the 
House the following Motion at Adjournment time. I hope 
the Hon. Minister of Foreign Affairs would answer on 
behalf of the Government.  

I move, 

“This House resolves that, since Lord Naseby, addressing 
Britain’s House of Lords, drew attention to the fact that the casualty 
figures for the last period of the civil conflict in Sri Lanka, which 
ended in May 2009, cited in the United Nations’ Darusman Report, 
were brought into question by the figures quoted by former UN 
spokesman Gordon Weiss, by former US Ambassador Blake, in the 
report by the UK’s Major General Holmes, and finally, by the 
heavily-redacted communications from the UK’s Lieutenant 
Colonel Anton Gash released to him by the British Government; 
and since he further stated that ‘the UK must recognise that this was 
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a war against terrorism, so the rules of engagement are based on 
international humanitarian law, not the European Convention on 
Human Rights’ and that ‘the West, and in particular the US and UK, 
must remove the threat of war crimes and foreign judges that 
overhangs and overshadows all Sri Lankans, especially their 
leaders,’ the Government of Sri Lanka should take action to pursue 
this matter with Britain’s Foreign and Commonwealth Office and 
with the UN Human Rights Commission to change their unjust 
positions in regard to Sri Lanka and thereby remove the threat to 
this country, to its defence forces, and to its leaders, and that the 
Government should also report back to Parliament on this matter.” 

Sir, I would like to add that the figure given by the so-
called Western sponsors of the Resolution was 40,000.  
This figure has now been totally negated by Lord Naseby 
in the House of Lords. He says that the figure is much less 
than 7,000.  

I would like to place this fact on record, Hon. 
Presiding Member. This clears us of genocide.  The 
allegation of genocide was used with false figures. This 
was the basis of the Resolution. I disagree with the 
Deputy Minister, Hon. (Dr.) Harsha De Silva, who says 
Lord Naseby’s revelations are not directly relevant to the 
UPR. This is incorrect, because the Resolution itself 
depended on the 40,000 figure.  

Secondly, Lord Naseby’s statement brings new 
information to the entire scene, which was not available 
earlier.  Through the information that was available, he 
has brought out these figures, which shows that new 
information such as what has been brought by Lord 
Naseby on the Sri Lankan Human Rights situation should 
be placed by the Sri Lanka Government in Geneva. Sri 
Lanka Government cannot dodge this. Why are you all 
trying to dodge this by making a statement that it has no 
relevance in this regard? I would like to thank the Hon. 
Deputy Minister.  I do not have much time.  I quote what 
you have stated. I think in a personal note to Lord 
Naseby, you had thanked him.  But, that is not the Sri 
Lanka Government’s stand.  

That is why we are moving this Motion. The 
Government must take a stand, take up what Lord Naseby 
has canvassed for Sri Lanka, request the UK Government 
to change its course of action  against Sri Lanka in 
Geneva and recanvass this whole Resolution that was 
moved against Sri Lanka’s armed forces, the heroes of the 
war,  in collaboration with Britain’s Foreign and 
Commonwealth Office and with the UN Human Rights 
Commission.  

I would like to refer to the relevant sections of what 
Lord Naseby has stated in the House of Lords on 12th 
October, 2017, I quote: 

“The West, and in particular the US and UK, must remove the 
threat of war crimes and foreign judges that overhangs and 
overshadows all Sri Lankans, especially their leaders. We in the UK 
should reflect on the sacrifices of thousands of young Sri Lankan 
soldiers who died to create peace in that country. Finally, I reflect 
that Sri Lanka came to our need in two world wars and had 
casualties, and it was one of just a handful of countries who 
supported …”   

It is very clear that the British Government should be 
recanvassed by the Sri Lanka Government on this basis. 

This is fresh information that has come. I do not know 
whether the Hon. Minister is going to be in the House to 
reply. This is a very serious situation because, before the 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva left for Geneva the day 
before, he made this utterance that it has no relevance.  

How can the Minister, the Deputy Minister or 
whoever representing Sri Lanka make a statement that the 
Lord Naseby’s statement has no relevance in the current 
affairs in Geneva? We are being let down; it is a total let-
down of the country. I hope that the State Minister of 
Foreign Affairs, Hon. Vasantha Senanayake would take 
this message to His Excellency the President to intervene 
in this situation even at this last moment when the 
Session is scheduled to be held in Geneva.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අශප් හමුොාක යුෙ 

අධිකරණයට ශගන යෑමට ශගනා ශයෝජනාශඅ ්ඳහධය ්ාඛ්යා 

ශල්ඛ්න ්බනපූර්ණ අ්තය බව ේධය ඔප්පු වී තිශබනවා. ඒ අනුව 

හය පෙනබන විරහිත ශයෝජනාවක් බව ේධය ඔප්පු වී තිශබනවා. හය 

ත්ර්ිතවාෙයට විරුේස ්ටනක් වර්, ශෙමප ජනතාවට විරුේස 

්ටනක් ශනොවන බව න්්ි ස ්ාවරවරයා -බ්රිතානය පාර්ලිශබනධයතු 

කණ්ඩායශබන ්ම ්භාපති- කියා තිශබනවා. ඔහු මීට ශපර අශප් 

රටට කීප වතාවක් ඇවිල්ලා තිශබනවා. පසුිවය අවුරුදු කීපය 

ඇතුපත අපි හබනබ ශවලාත් තිශබනවා. අශප් හිටපු 

කථානායකතුමාත් ේධය ශබන ගරු ්භාශඅ සටිනවා. න්්ි ස 

්ාවරවරයා ්ිවාධීනව කටයුතු කප බ්රිතානය පාර්ලිශබනධයතු මධයත්රී 

මණ්ඩලශේ උත්තරීතර ශජයෂඨිශයක්. ශමශතක් රහසගත 

ශතොරතුරු තමයි ේධය ශමශ්ේ න්්ි ස ්ාවරවරයා ශ්ොයා ශගන 

තිශබධයශධය. ඒ ශතොරතුරු අනුව ේධය කියධයශධය බ්රිතානයත් 

්හශයෝගය දුධය හම ශයෝජනාව ්බනපූර්ණ ව්රදි ශතොරතුරු මත ශ්රී 

ලාකාවට විරුේසව ්ක්නු ල්බූ ජිනීවා ශයෝජනාවක් කියලායි. 

හය මා සාහල භාෂාශවධය යළිත් කියනවා. අශප් රශට් රාජය 

නායකයධයට, අශප් හමුො නායකයධයට, අශප් රණ විරුවධයට කිස 

ශල්කිධයවත් ශබන ගණය යටශත් ෙඬුවබන කප ශනොහ්කි බව ශබන 

මඟිධය ඉතා ප්හ්දිලිව කියනවා. ඇයි, ශ්රී ලාකා රජය ශබන ග්න 

නිහඬව ඉධයශධය? ඇයි, ශ්රී ලාකා රජය ශබන ග්න කටයුතු 

ශනොකරධයශධය? ශමව්නි ව්ෙගත් ශතොරතුරු රාශියක් හා ්තයයක් 

බ්රිතානය පාර්ලිශබනධයතුශඅ ්ාවර මණ්ඩලශයධය අපට ල්බුණා. ඇයි, 

ශ්රී ලාකාශඅ විශේ  කටයුතු අමාතයාා ය ශබන ්බනබධයසශයධය 

කටයුතු ශනොකරධයශධය? විශේ  කටයුතු අමාතයාා ශේ රාජය 

ඇමතිතුමා ශපෞේගලිකව න්්ි ස ්ාවරවරයාට ශබන ්බනබධයසශයධය 

්ිතුති කරලා තිශබනවා. හතුමාට අපිත් ඒ ග්න ්ිතුති කරනවා. 

ඒකාබේස විපක්ෂයත් න්්ි ස ්ාවරවරයාට ්ිතුති කපා. 

We also sent him a letter of appreciation thanking him 
for raising this issue on behalf of Sri Lanka and for 
finding the truth for Sri Lanka when our Foreign Office is 
keeping silent. This is a job of the Foreign Office to find 
information and feed back to the Head Office in 
Colombo. Our High Commissioner or a special 
messenger should be sent to London to collect this 
information. That is what a Foreign Office must do, but 
we are keeping silent and wanting our soldiers and heroic 
leaders to be taken to these Geneva Commissions. We 
condemn that. I propose that this Motion to the House to 
be adopted and taken to the higher levels of this 
Government.  

Thank you.  
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පාර්ලිශබනධයතුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. ශයෝජනාව ්ිථිර කිරීම, ගරු සසර ජයශකොිව 

මධයත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.40] 

 
ගරු සිසිර ජයනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, ගරු දිශධයෂි ගුණවර්සන 

ම්තිතුමා විසධය ඉදිරිපත් කරන ලෙ ්භාව කල් ත්බීශබන ශයෝජනාව 

මා ්ිථිර කරනවා. 

අෙ ෙව් හක ප්ත්තකිධය රටක් විධියට අප කනගාටු විය යුතු 

අව්ිථාවක්. අශප් රශට් යුේසය ප්ව්ති කාල පරිා ශේෙය තුප 

අති ය තීරණාත්මක ක්ප වීමක් කරපු නාවික හමුොශඅ බුේධි 

අා ශේ සුවරත් රණසාහ හමුො නිලසාරිතුමා ශබන ශවනශකොට මා් 

7ක කාල පරිා ශේෙයක් ති්ිශ්ේ අත් අඩාගුශඅ ඉධයනවා. ඔහුශේ 

න්ධයෙනිය - සරිඳශේ මව- ඊශේ රා්රිශේ සය දිවි න්ා ගධයනවා. 

සය දිවි න්ා ග්නීමට ශපර ඇය ලිපියක් ලියනවා. අෙ පුවත් 

පත්වල ශබන ්බනබධයසශයධය ්ඳහධය වනවා. දමශේ බෑනා අවුරුදු 

ගණනාවක් ශබන රට ශවනුශවධය ක්ප වුණා. මශේ දියණිය අෙ 

අනාථ ශවලා. ශබොරු ශචෝෙනා ෙමා බෑනා අත් අඩාගුවට ශගන 

සටිනවා. මශේ දියණියත්, ඇයශේ ෙරුවාත් හ්ම ොම හ්ඬූ 

කඳුශපධය ඉධයශධය. හම නි්ා මා ජීවිතශයධය ්මුගධයනවා.ද කියා 

ලිපියක් ලියා පාළු ළිඳකට ප්නලා ඇය දිවි න්ා ගධයනවා. ශමය 

අති ය ්ාශඅදී ර ිනයක්. රටක හමුොව ශවනුශවධය ක්ප ශවලා, 

රට ශබ්රා ග්නීම ්ඳහා ජීවිත පරිතයාගශයධය කටයුතු කරපු 

වීශරෝොර රණ විරුවධයට අත් ශවලා තිශබන ඉරණම තමයි, ශබන 

නිවට පාලනශේ ඇත්ත තත්ත්වශේ ්ිවභාවය.  

හාගලධයතශේ අගම්තිතුවරය වන 'ශතශර්්ා ශබන' කියනවා, 

තමුධයශේ රටට විරුේසව යුෙ අපරාස ශචෝෙනාවක් කරධයන කිසම 

ආකාරයකිධය ඉඩ ශෙධයශධය න්හ්යි කියලා. අශප් රශට් රාජය 

නායකයිධයට, විශේ  ඇමතිට, ශබන අමාතය මණ්ඩලයට ශමව්නි 

රකා යක් කරධයන පුළුවධයෙ? අශප් රශට් ශකොධයෙ පණ තිශබන 

ඇමතිවරශයකුවත්, රාජය නායකශයකුවත් න්තිවීම පිළිබඳව අපි 

කනගාටු වනවා. බලධයන, බ්රිතානය අගම්තිතුවරයට තිබුණු  ක්තිය.  

න්්ි ස ්ාවරවරයාශේ රකා ය පිළිබඳව හතුමා අගය කරලා 

හරටට රකා යක් කිරීම පිළිබඳව විශේ  කටයුතු රාජය 

ඇමතිතුමාට මා ්ිතුතිවධයත වනවා. මා ෙධයශධය න්හ්, හය රජශේ 

අෙහ්ෙ කියලා. වි ශ ේෂශයධය අශප් රටට විරුේසව ශබොරු යුෙ 

අපරාස ශචෝෙනා ඉදිරිපත් කරන පාර් ිවයධය විසධයම අෙ ශබන 

ශචෝෙනා ශබොරුයි කියලා න්ඟී සට කියේදි අශප් රජය නිවටයිධය 

ශල් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව බරපතප කනගාටුොයක 

තත්ත්වයකට රටක් විධියට අපට මුහුණ ශෙධයන සේස ශවලා 

තිශබනවා. 

පරාධීන, විශේ වලට ග්ති, නිවට රතිපත්තිය අනුගමනය 

කරවරධය රටට ආෙරයක් න්ති, ශේ යට ආෙරයක් න්ති රශට් 

අභිමානය පිළිබඳව ශනෝලකන විශේ  අමාතයවරුධය ්හ 

අධයතවාදි කල්ලි, කණ්ඩායබනවල ොයකත්වය මත තනතුරු 

ලබාගත් වරනිසුධය තමධයශේ ශකොධයශේස ඉෂිට කිරීම ්ඳහා 

පමණක් කටයුතු කරන නි්ා ්ම්ිත රටම අෙ අභාගය්බනපධයන 

තත්ත්වයට පත් වී තිශබන බව අප ශත්රුබනගත යුතු වනවා. ශෙමුහුා 

අධිකරණ පිළිබඳ, විශේශීය විනි ිචයකාරවරුධය පිළිබඳ මත 

නිශයෝජනය කරපු පාර් ිව විසධයම අෙ හම මත රතික්ශෂේප කරේදී 

රටක් විධියට අප කප යුත්ශත් කුමක්ෙ? අප රට ්බනබධයසශයධය 

නඟන වරථයා ශයෝජනාවලට හශරහිව ශබන ගරු ්භාශඅ ්ඳහනක් 

කිරීම ්බනබධයසශයධය ගරු දිශධයෂි ගුණවර්සන මධයත්රීතුමාට අශප් 

ශගෞරවය පිරිනමනවා.  

විශ ේෂශයධයම ෙරු්ිමාධය වාර්තාශවධය ඉදිරිපත් කරපු ශබොරු 

ශචෝෙනා පෙනබන කරශගන තමයි අශප් රටට යුෙ අපරාස ශචෝෙනා 

ඉදිරිපත් කරධයශධය. මහිධයෙ රාජපක්ෂ ම්තිතුමා, ම්ක්්ිශවල් 

පරණගම ශකොවර්ම හරහා ඉදිරිපත් කරපු කරුණු පිළිබඳව 

අවසානය ශයොමු කපා. ඒ නි්ා විශ ේෂශයධයම ශකොටි 

ඩය්ිශපෝරාවත්, බටහිර රාජය ශනොවන ්ාවිසානත්, ශේශීය 

ත්රැඅකාරයනුත්, අධයතවාදි, රට කඩන ශෙමප  ඩය්ිශපෝරාවත් 

හකට හකතු ශවලා තමයි යුෙ අපරාස වුණා, යුේසශේ තීරණාත්මක 

ශවලාශඅ 40,000ක් ඝාතනය වුණා කියන මහා වරථයාව ඉදිරිපත් 

කශපේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධයත්රීතුමා, ේධය කතාව අව්ධය කරධයන.  

 
ගරු සිසිර ජයනකොඩි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெிெிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඒ වරථයාව, ඒ අ්තය රකා ය තවදුරටත් පිළිගධයන බ්හ් කියා 

හාගලධයතශේ පාර්ලිශබනධයතුව තුපදීම න්්ි ස ්ාවරවරයා රකා  

කරනවා. හතුමාට අශප් ශගෞරවය පිරිනමනවා. රටට වන ශබන 

අපරාසය පිළිබඳව ශබන රජය මීට වඩා වගකීශමධය කටයුතු කරන 

ශල් ඉල්ලවරධය මම නිහඬ ශවනවා. ්ිතුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ්ිතුතියි.  

මීපඟට, ගරු ශ්ේයි්  අලී ්ාන්ර් මවුලානා  මධයත්රීතුමා. ගරු 

මධයත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාිව තුනක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[6.45p.m.] 

 

ගරු නසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Thank you, Sir, for giving me this opportunity to 
speak on this Motion.  

I agree that we must first extend our great thanks to 
Lord Naseby for his address in the House of Lords, which 
was an eye-opener and a clearing to the world. I think  we 
should thank  him for bringing out his stand in this 
manner.  

However much our Sri Lankan society needs an 
overall justice about the whole issue, despite the reports 
made internationally or locally with regard to the 
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violation of human rights, we would like to see that it is 
reported in an independent and an impartial manner. The 
numbers are irrelevant. Whether it is the then Government 
of Sri Lanka or the present Government of Sri Lanka, it is 
our duty to ensure the outcome after an independent 
process. We should focus more on prevention approach in 
the future and ensure non-recurrence of  past violence. 
Therefore, we will have to clarify such kind of 
international reports.  

I really admire and appreciate Lord Naseby, who is a 
friend of Sri Lanka and a personal friend of mine as well. 
When we visited London with the former Speaker, he 
paid a courtesy call. He has very clearly and openly said 
that the UK must recognize that this war was a war 
against terrorism. So, the rules of engagement are based 
on International Humanitarian law, not the European 
Convention on  Human Rights. For that, we must admire 
him and thank him on behalf of everybody. This is my 
observation.  

Thank you.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. The Hon. Vasantha 

Senanayake.  
 
 
 
[6.48p.m.] 

 

ගරු වසන්ත නසේනානායක මහතා (වින්ධශ් ක යුුර රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு வெந்த மெனொநொயக்க - தவளிநொட்டலுவல்கள் 

இரொஜொங்க  அமைச்ெர்) 

The Hon. Vasantha Senanayake - State Minister of Foreign 
Affairs) 

Mr. Presiding Member, the Adjournment Motion that 
has been placed before this House today is based on the 
observations that Lord Naseby made in his recent address 
to the House of Lords. The Motion calls on the 
Government to take action to pursue his comments with 
the international community to remove the threat to this 
country, to its defence forces, and to its leaders.  

Sir, in light of the excellent relationship that Sri Lanka 
now enjoys with the international community and the 
confidence that the international community has that Sri 
Lanka will honour its undertakings made to the 
international community, I cannot perceive a threat to this 
country either with regard to defence forces or its leaders 
present or former.  

Certainly the information unearthed by Lord Naseby 
highlights the professional conduct of the Sri Lankan 
Army during the period of the war and this information 
must be used by the Government and the Opposition 
parties and all those who consider themselves Sri Lankans 
or friends of Sri Lanka to counter the blatant falsehoods 
that were spread about the country and the war. It is then 
our common duty to combat deliberate misinformation 

and the findings of the Rt. hon. Lord Naseby is greatly 
useful to further this purpose.  

However, we must not in all this lose sight of the new 
Government's role as a respected member of the 
international community and it must be emphasized that 
the Government of the United Kingdom is a strongly 
supportive one. We have traditionally enjoyed a very 
close link with the United Kingdom even after 
Independence, which  Sri Lanka won through artful 
negotiations, unlike neighbouring India. We retained 
much of the old Government structure and the 
Constitution and also invoked a Defence Agreement with 
the UK immediately after becoming independent. This 
shows the level of trust we have always enjoyed with the 
UK. 

 
ගරු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, there is a point of Order being 

raised. 
 
 

ගරු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

I just need a clarification. Hon. State Minister, you are 
aware of the fact that the UN Resolution 30/1 was co-
sponsored by Sri Lanka. That Resolution states about 
40,000 people, criminal action to be taken, reparation and 
so on. Your intention or contention of nullifying the 
reports has to have a ground reality. Where is it 
happening? Is it taking place? We are very appreciative 
of the fact that you have sent a personal note. 

 
 

ගරු වසන්ත නසේනානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு வெந்த மெனொநொயக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 
If you will bear with me, I will come to the point.  

It was due to our short sighted policies that took Sri 
Lanka to an isolated position in the world and isolated us 
from our friends, including the United Kingdom. 

Sir, regarding Lord Naseby's statement, let me 
reiterate the Government's deep appreciation to him for 
the continuous and long standing support and friendship 
he has extended to Sri Lanka and I table* the letter dated 
2nd November, 2017 sent by His Excellency th President 
to Lord Naseby appreciating his work.  
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————————— 
*  ුලසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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I wish to inform the House that I made it my purpose 
to meet with him almost immediately after I had been 
appointed  State Minister of Foreign Affairs as far back as 
June this year.I also informed His Excellency the 
President that it is imperative that we acknowledge his 
efforts and I took the initiative upon the President's 
concurrence to strongly support Lord Naseby. I did so not 
in my private capacity, I did so as the State Minister of 
Foreign Affairs of Sri Lanka. I wish to assure the 
Members of the House that all due respect is being given 
to Lord Naseby and  his good work.  

Hon. Dinesh Gunawardena, my good Friend basically 
made a statement in the House that attempts were being 
made to trivialize the value of Lord Naseby's work and to 
label it as irrelevant. I wish to very strongly state that it is 
not my personal view and that it is not the view of the 
Foreign Ministry of Sri Lanka. I wish to state very 
strongly that the work and the value - 

 
ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I appreciate what you say that it is not the view of the 

Foreign Ministry and also it is not your view. If so, how 
did the representative of Sri Lanka, who is now attending 
on behalf of Sri Lankan Government, Hon. (Dr.) Harsha 
De Silva, make that statement?  

 
ගරු වසන්ත නසේනානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு வெந்த மெனொநொயக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 
It is a statement attributed to him. I do not know 

whether he actually made it or not. I would be surprised if 
the Hon. (Dr.) Harsha De Silva actually made such a 
statement. This is what I can state for myself.  

I would also like to quote my own letter. There has 
been a lot of speculation on my letter, but I do not think 
very many people have actually read my letter. I think, if I 
were given an opportunity to read my letter, perhaps my 
position on Lord Naseby affair will become manifestly 
clear. My letter states:  

"Dear Lord Naseby, 

I am writing to thank you formally for the invaluable 
work you have been doing on behalf of Sri Lanka. We are 
well aware of your great efforts in the past, but what you 
have contributed in the last few months is particularly 
important at a crucial time. 

It was very insightful of you to ask for the despatches 
of the British Defence Attache who served here during the 
last years of the long conflict from which this country 
suffered. Though the British Foreign Office appears to 
have forgotten what are undoubtedly salient elements, 
what you have brought into the public domain makes it 

clear that the Sri Lankan armed forces fought a much 
cleaner war than is often alleged in the international 
arena. I suspect, that if some of the redaction is removed 
from the documents already made available to you, the 
sincerity of the Sri Lankan armed forces will become 
undisputed. 

This redaction according to the explanation given to 
you is purportedly for securing confidentiality between 
the British Foreign Office and friendly nations of the 
international community, however, as far as Sri Lanka is 
concerned we are quite certain that the original version 
without redaction will in no way be embarrassing to us.  
Therefore, we must ask ourselves, why extraordinary 
lengths have been resorted to, to deprive yourself, one of 
the senior-most and respected Peers in the House of 
Lords, of pertinent information? and why indeed what 
has been given to you subjected to redaction?  

It was also very good of you to speak so much more 
forcefully at the recent debate in the House of Lords.  It is 
particularly important to deal with the various canards 
that are being spread  and your arguments go to show that 
the number of civilian deaths was significantly smaller 
than is being bandied about are clear and irrefutable.   

I hope that we in Sri Lanka will be able to build on 
your work, to ensure that our victory over the terrorists 
who inflicted such suffering on all our people, Tamils as 
well as Sinhalese and Muslims, is not traduced.   

I look forward to meeting you on my next visit to 
England and hope too that you will once again visit this 
country to which, and to all its people, you have shown 
such deep commitment.  

I fully consent to your using or reproducing this letter, 
if it will in any way assist you in your laudable mission of 
bringing ‘real’ justice to Sri Lanka.” 

I think my letter makes my position extremely clear.  

මූලා්නාූඩඪ ගරු මධයත්රීතුමනි, අශප් හමුොවට ව්ර ගණනක් 

සදු වූ නරක ්හ අ්ාසාරණය, න්්ි ස ්ාවරතුමාශගධය වූ 

ශහළිෙරඅව නි්ා අෙ යබන රමාණයකට ශහෝ ්ාසාරණීකරණය 

ශවලා තිශබනවා. අශප් සයලු මධයත්රීවරුධයශගධය -පක්ෂ විපක්ෂ 

සයලු මධයත්රීතුමධයලාශගධය- මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ශබන ශවලාශඅ 

අපට ශබන ල්බී තිශබධයශධය අශප් ආණ්ඩුශඅ ශහෝ විපක්ෂශේ ශහෝ 

ජයග්රහණයක් ශනොශවයි. ශමය රටට ල්බුණු ජයග්රහණයක්. ශබන 

රටට ල්බුණු ශබන ජයග්රහණය පාවිා චි කරලා අප සයලුශෙනාම 

පුේගලිකව න්්ි ස ්ාවරවරයාට ්තිුති ලියුමක් ලියුශවොත් ඉතාම 

ව්ෙගත් ශඅවි කියා මම වි විා් කරනවා. අපට ල්බී තිශබධයශධය 

ඉතාම අපූරු අව්ථිාවක්. ශබන අව්ිථාශවධය ්බනපූර්ණශයධය 

රශයෝජන ශගන අශප් හමුොවට තවදුරටත් අ්ාසාරණයධය සදු වීම 

වපක්වධයන අශප් රජය කටයුතු කරාවි කියන වි ිවා්ය මට 

තිශබනවා කියන කාරණයත් රකා  කරවරධය විශේ  කටයුතු 

පිළිබඳ රාජය අමාතයවරයා ව ශයධය මට ශබන අව්ිථාව ලබා දීම 

්බනබධයසශයධය ඔබතුමාට ්ිතුතිවධයත ශවනවා, මූලා්නාූඩඪ ගරු 

මධයත්රීතුමනි.  

867 868 

[ගරු  ව්ධයත ශ්ේනානායක  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ ඒ ශයෝජනාව ්බනබධයසශයධය ඔබතුමාටත් 

්ිතුතිවධයත ශවනවා.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 6.57 , 2017 ඔක්නතෝබර් 
20 වන දින සභා සම්මතිය අනුව 2017 නනොවැම්බර් 15 වන බදාදා             
පූ. භා. 9.30 වන නතක් කල් ගිනේය. 

அதன்படி பி. ப. 6.57 ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 2017 

ஒக்மரொபர் 20ஆந் திகதிய தீர்ைொனத்துக்கிைங்க, 2017 நவம்பர் 15, 

புதன்கிழமை மு. ப. 9.30 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.57 p.m. until 9.30 a.m. on 
Wednesday, 15th November, 2017 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th October, 2017.   
 

 

869 870 





 

සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශඅ අව්ාන මුද්රණය ්ඳහා ්ිවකීය නිව්රදි කප යුතු ත්ධය ෙක්වනු රිස මධයත්රීධය වරධය පිටපතක් ශගන නිව්රදි කප යුතු 
ආකාරය හහි ප්හ්දිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ල්බී ශේතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් ්ා්ිකාරක ශවත ල්ශබන ශ ේ් හවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන සනථානනයහි ිළහිටි 

රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරනේ ිළහිටි රජනේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්නයන්  

ියල දී ගත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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