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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

 
නපෞද්ගලිකව දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය: 

ආාාධිත රණවිරු උද්ශ ෝෂණයට පහර දීම 
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ශ්රී කාකා රෂණෂණ ආයතනය (සාසාථාැත රීමේශ   - [ැරු 

මයද ත දිසානායක මහතා] - පළමුවන වර රීයවන කදී   

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 
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மதிப்பிடப்பட்டது 

විසර්ජන පන ක නකම්ම්පත, 2017 [පළමුවැනි නවන් කළ 
දිනය]:  
ශද්යවන වර රීයවීම - විවාද්යය කල් තාන කදී 
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සාශේච්ජාශවද   නිරතවූවද  ගුරු ශසේවයට ාහවා 
ැනීම 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் , 2017 : [ஒதுக்கப்பட்ட முதலாம் 

நாள்] 

இரண்டாம் மதிப்பு - விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.   

නිනයෝජය කාානායකුරො [ගු ිලලගග ුමෙිලපාල ෙතතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு திலங்க சுமதிபால) 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 

the Chair. 

 

 
නිනේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
කාානායකුරොනප සතිලකය 

சபாநாயகரது சான்றுகர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී කාකා රජාතාද ්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ආඩුක්රම 
වයවසාථාශේ 9  වන වයවසාථාශේ විධිවිාාන රකාරව   

2016 ශනොවන ාර් මස 01 වන දින -  

එකතු කළ අැය මත ාදු (සාශ ෝාන  නමනති පනත් ඡ 
ශකටු පශතහි ද්ය; 

2016 ශනොවන ාර් මස 09 වන දින -  

වරාය හා ගුවද  ශතොටුපක සාවර්ාන ාදු (සාශ ෝාන ;  

ජාතිය ශැොඩනනගීශ  ාදු (සාශ ෝාන ; සහ  

විසර්ජන (සාශ ෝාන   

නමනති පනත් ඡ ශකටු පත් ඡවක ද්ය  සහතික ැරු කථානායකතුමා 
විසිද  සටහද  කරන කද්ය ාව ද්යද වනු කනමනත් ඡශතමි.  

 

II 
 

විදු ක ්න්ද රෙය සහතා ඇිලලි සලකුු ලබා 

ගැනීෙ 
இலத்திரனியல் வாக்களிப்பு முகறகமக்காக 

ககவிரல் அகடயாளம் தபறல் 
OBTAIN FINGERPRINTS FOR ELECTRONIC VOTING SYSTEM  

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පාර්ි ශ ද තු සභා ැර්භශආ අලුතිද  සවි කර ඟති 
ස මද ත්රණ පද්ාතියට සමැාීවව සවි කර තිශාන විද්යුත් ඡ ්ද ද්ය 
රමය සහහා සමම ැරු පාර්ි ශ ද තු මද ්රීවරයුණශේම ඟිලි  

සකුණණ කාා ැනීම අතයව ය ානවිද     සහහා පාර්ි ශ ද තුශේ 
මහ ශල්ක වරයාශේ කාර්ය මඩුඩකයට අව ය ූරර්ණ 
සහශයෝැය කාා ශද්යන ශමද  කාරුණිකව ඉල්කා සිටිමි.  

 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා (පාර්ලිනම්න්ුර 

ප්රිලසගසනකරණ තා ජනොධාය අොතය සත ණණ්ු  ප්ෂයන  
ප්රධාාන සගවිධාායකුරො   
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் 

அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 

රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවද  මම 2015 

වර්ෂය සහහා ආරෂණෂක අමාතයාා ශආ කාර්ය සාාන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් ඡ කරමි.  

ශමම වාර්තාව ජාතික ආරෂණෂාව පිළිාහ ආාශික අධීෂණෂණ 
කාරක සභාවට ශයොමු කළ යුතු යනයි මම ශයෝජනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ල්ෂයනෙන් කිරිඇල්ල  ෙතතා (උසසන අධායාපන තා 
ෙතාොර්ග අොතයුරො සත පාර්ලිනම්න්ුරනේ 

සභානායකුරො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  2015 වර්ෂය සහහා උසසා 
අායාපන හා මහාමාර්ැ අමාතයාා ශආ වාර් කක කාර්ය සාාන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් ඡ කරමි.  

ශමම වාර්තාව අායාපනය හා මානව ස පත් ඡ සාවර්ානය 

පිළිාහ ආාශික අධීෂණෂණ කාරක සභාවට ශයොමු කළ යුතු යනයි මම 
ශයෝජනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

585 586  



පාර්ි ශ ද තුව 

ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මහානැර හා ාසානාහිර 

සාවර්ාන අමාතයතුමා ශවනුශවද  මම 201  වර්ෂය සහහා ශ්රී 
කාකා ඉඩ   ශැොඩරීමේශ  හා සාවර්ානය රීමේශ  සාසාථාශේ 

වාර් කක වාර්තාව සහ ගිු   ඉදිරිපත් ඡ කරමි.  

ශමම වාර්තාව ආර්ිකක සාවර්ාන පිළිාහ ආාශික අධීෂණෂණ 
කාරක සභාවට ශයොමු කළ යුතු යනයි මම ශයෝජනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  විදුි ාක හා ුනනර්ජනීය 

ාක ෂණති අමාතයතුමා ශවනුශවද  මම 200  අාක 20 ද්යරන ශ්රී 

කාකා විදුි ාක පනශත් ඡ 5  වනනි වැද තිය යටශත් ඡ ශ්රී කාකා 
මහජන උපශයෝගීතා ශකොමිෂද  සභාශේ නිර්ශද්  මත විදුි ාක හා 
ුනනර්ජනීය ාක ෂණති අමාතයවරයා විසිද  සාද්යන කදුව  2016 

ජූි  13 දිනනති අාක 1 95/   ද්යරන අති විශ ේෂ ැනසට් පත්රශආ පළ 
කරනු කනබූ නිශයෝැ ඉදිරිපත් ඡ කරමි.  

ශමම නිශයෝැ ාක ෂණති පිළිාහ ආාශික අධීෂණෂණ කාරක 
සභාවට ශයොමු කළ යුතු යනයි මම ශයෝජනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  නිවාස හා ඉදිරීමේ  

අමාතයතුමා ශවනුශවද  මම 200,  200   2010  2011  2012  
2013 සහ 201  වර්ෂ සහහා ශැොඩනනිලි  ශද්යපාර්තශ ද තුශේ 
වාර් කක කාර්ය සාාන වාර්තා ඉදිරිපත් ඡ කරමි.  

ශමම වාර්තා ශසෞඛ්ය සහ මානව ුභභසාානය  සමාජ 
සවිාකැනද වීම පිළිාහ ආාශික අධීෂණෂණ කාරක සභාවට ශයොමු 
කළ යුතු යනයි මම ශයෝජනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

නප කසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් තා 

ුමභසාධාන අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ාත් ඡතරමුල්ක  පද නිපිටිය 

පාර  පනරුණ  මාවත  අාක   2 ද්යරන සාථානශයහි පදිාචි 
ඩබ්ි ේ.එසා. ශාොශත් ඡ ජු මහතාශැද  කනබුු  ශපත් ඡසමෂණ මම 
පිළිැද වමි.  

ගු ල්ෂයනෙන් කිරිඇල්ල  ෙතතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ැකශැද්යර  මනද්යශැොඩ  අාක 
31 ද්යරන සාථානශආ පදිාචි ඩබ්ි ේ.එ . ආතර් අලුවිහාශර් 
මහතාශැද  කනබුු  ශපත් ඡසමෂණ මම පිළිැද වමි. 

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු මහිද ද්ය අමරවීර මහතා - පනමිණ නනත 
ැරු ආර්.එ . රාජිත් ඡ මද්දුම ාඩුඩාර මහතා - පනමිණ නනත 

 
ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායුණතුමනි  ඟල්පිටිය  සිත් ඡතරවත් ඡත  11 

කු ව ද්යරන සාථානශආ පදිාචි කාකා බුද්ධිී ැාල්කශේ 

මහත් ඡමියශැද  කනබුු  ශපත් ඡසමෂණ මම පිළිැද වමි. 

 
ගු  ුමසන්ත පගිකනිලනම් ෙතතා (රාජය පරිපාලන තා 

කළෙනාකරණ නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலரம - தபாது நிர்வாக மற்றும் 

முகாகமத்துவ பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මම පහත සහහද  ශපත් ඡස  

ශද්යක  පිළිැද වමි.  

(1)   ්රිුණණාමකය  මහදිල්ල්වනව  1 ශවනි පියවර  අාක 69 ආර් 
ද්යරන සාථානශආ පදිාචි  ඩී.එ . රසද න ුණමාර මහතාශැද  
කනබුු  ශපත් ඡසම; සහ 

(2)   උඩකරවිට  ැෙ අද්ද්යර  ශහේන ද්යරන සාථානශආ පදිාචි ආර්. 
ගුණරත් ඡන මහතාශැද  කනබුු  ශපත් ඡසම. 

 
ඉදිරිප ක කරන ලද නප කසම්  ෙතජන නප කසම් ිළිතබහ කාරක 

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

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ශ් රී ලගකානේ ිලරි න නියනපාදනය: විසනතර 

இலங்ககயில் ரகாதுகம உற்பத்தி : விபரம் 
WHEAT PRODUCTION IN SRI LANKA: DETAILS 

 

525/’16 

2. ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘ කකර්ම අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය- (1 : 

(අ  (i) වර්ෂ 2015 වනවිට   ර ීකාකාශේ තිරි ව වැා කරනු 
කනබූ භූමි ප රමාණය ශකොපමණද්ය; 

 (ii) 2010 සිට 2015 ද්යෂණවා වසර පහ තුළ තිරි ව 
නිෂාපාද්යනය  වර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  ව ශයද  
රීශකෝැ රම  ශකොපමණද්ය; 
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 (iii) රජය විසිද  ශැොවීද ශැද  සෘජුවම තිරි ව මිකදී 
ැද ශද ද්ය; 

 (iv) එශසේ න   පුභගිය වසර පහ තුළ රජය විසිද  මිකදී 
ැත් ඡ තිරි ව ප රමාණය  වර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  
ව ශයද  ශකොපමණද්ය;  

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ආ  (i) තිරි ව නිෂාපාද්යනය ඉහළ ද්යනීවමට රජය පියවර 
ැද ශද ද්ය; 

 (ii) එශසේ න   එම පියවර කවශර්ද්ය;  

 යද නත් ඡ එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ඟ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 

 
கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2 0 1 5ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ககயில் 

ரகாதுகம பயிர்தசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்பு 

எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ததாடக்கம் 2015 வகரயான ஐந்து வருட 

காலப்பகுதியில் ரகாதுகம உற்பத்தி 

ஆண்டுவாாியாக தவவ்ரவறாக எத்தகன 

கிரலாகிராம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமிருந்து ரநரடியாக 

ரகாதுகமகயக்  தகாள்வனவு தசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆதமனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 

அரசாங்கத்தினால் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்ட 

ரகாதுகமயின் அளவு ஆண்டுவாாியாக 

தவவ்ரவறாக எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  ரகாதுகம உற்பத்திகய அதிகாிப்பதற்கு 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளுமா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which wheat has been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the wheat production in each year during 
the five years from the year 2010 up to 2015 
separately in kilogrammes; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
wheat from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of wheat purchased in 
each year during the last five years 
separately ? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to enhance 
wheat production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c)      If not, why? 
 

ගු වසන්ත අලුවිතානර් ෙතතා (කෘෂිකර්ෙ රාජය 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாரர - கமத்ததாைில் இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  කෘ කකර්ම අමාතයතුමා 
ශවනුශවද  මා එම ර ානයට පිළිතුරු ශද්යනවා. 

(අ     (i)   ශ්රී කාකාශේ තිරි ව වැා ශනොශකශර් 

        (ii)   අද්යාළ ශනොශේ. 

        (iii)   අද්යාළ ශනොශේ. 

       (iv)   අද්යාළ ශනොශේ. 

(ආ     (i)   අද්යාළ ශනොශේ. 

        (ii)   අද්යාළ ශනොශේ. 

(ඟ    තිරි ව වැාවට අව ය වන විශ ේ කත ශද් ගුණික සාාක 
සහිත ශ්රී කාකාශේ මිමිත රශද්  රීහිපය සනකී ශ දී 
 වාශආ ආර්ිකක ව ශයද  කාභද්යායී ශකස වැාව සිදු කළ 
ශනොහනක.  

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අතුරු ර ාන. 
 

ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අතුරු ර ාන නනහන.  
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ාන අාක   -916/’16- (1   ැරු වාුභශද්ව නානායෂණකාර 
මහතා.  
 

ගු වාුමනද්ව නානාය්ෂකාර ෙතතා 
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මා එම ර ානය අහනවා. 
 

ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි   කුරරට නව ැ මාන  

යටිතක පහුභක  හා රජා සාවර්ාන අමාතයතුමා ශවනුශවද   මා 

එම  ර ානයට පිළිතුර  දීම සහහා  සති ශද්යකක කාකයෂණ ඉල්කා 
සිටිනවා.  

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ාන අාක 9 -,11/’16- (2   ැරු චමිද ද්ය විශේසිරි මහතා.  

 
ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙතතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මම එම ර ානය අහනවා.  
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු  නිශයෝජය කථානායකතුමනි  - 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු අනුර දිසානායක මද ්රීතුමා  ශ  ර ානයටම අද්යාළවද්ය? 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ  ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශ  ර ානයට අද්යාළ 

ැරු ඟමතිතුමා ද්යනද  ශමතනන හිටියා.  ර ානයෂණ අහන ශවකාශේදී 
ඟමතිතුමා එළියට යනවා. ශමොකෂණද්ය ශ  කරන විකාරය? 
ඟමතිතුමා  ශ   පාර්ි ශ ද තු සභා ැනශබ් ශ  වනක  ඉහකා 

ර ානයෂණ මතු වන ශවකාශේදී  ර ානශයද  මෙ හරින ස රද්යායෂණ 
හද්යනවා. 

ඟමතිවරු සියලුශද්යනාම ශ  ස රද්යාය අනුැමනය කශළොත් ඡ 

ශමොකෂණද්ය ශවද ශද   ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි? සමම 
ඟමතිවරශයෂණම තමද ශේ ර ානය එන විට සභා ැනශාද  එළියට 
යන ස රද්යායෂණ ඟති ල්ශණොත් ඡ ශ  ර ාන ඟමිශමද  ඟති වනශ  

ශමොකෂණද්ය? එම නිසා අද්යාළ අමාතයවරයා ශ  සභාවට ඟවිල්කා  
පිළිතුරු ශද්යද න ඕනම  එශහම නනත් ඡන  කල් ැද නට ඕනම. 
ඔාතුමාත් ඡ ද්යනෂණකා  ැරු ෆයිසර් මුසාතාපා ඟමතිතුමා සභා ැර්භශආ 
සිටි ාව. ශමවනනි ස රද්යායෂණ ශ  පාර්ි ශ ද තුශේ හද්යද නට ඉඩ 

ශද්යද න එපා.  
 

ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  පළාත් ඡ සභා හා පළාත් ඡ 

පාකන අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම ර ානයට පිළිතුරු දීම 

සහහා මාසයක කාකයෂණ ඉල්කා සිටිනවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ලගකාපත්ර සගවර්ධාන බැගකුව: ණය අය කර ගැනීම් 
லங்காபுத்ர அபிவிருத்தி வங்கி : கடன் அறவீடு 
LANKAPUTHRA DEVELOPMENT BANK: RECOVERY OF 

LOANS  
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8. ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රාජය වයවසාය සාවර්ාන අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - 
(2) : 

(අ  (i) කාකාුනත්ර සාවර්ාන ානාුණශේ ණය අය කර ැනී ම 
සහහා රමවත් ඡ වනඩසටහනෂණ වර්තමාන සභාපති 
රමුඛ් කළමණාකාරිත් ඡවය සතුව තිශබ් ද්ය; 

 (ii) ණය ශනොශැවද නද ශේ කනයිසාතුශේ ඟති 
රුපියල් මිි යන 600ට අධික ණය අයකර ැනී ම 
ස ාද ාශයද  පුභ ගිය වසර හා සනසඳීශ දී 
රැතියෂණ කාා තිශබ් ද්ය;  

 (iii) ානාුණවට රුපියල් මිි යන 20ට වඩා ණය කාා 
දී මට  හනරීයාවෂණ ශනොමනති ල්ව ද්ය  එම මිමාව 
ඉෂණමවා ණය කාා දී තිශබ් ද්ය; 

 (iv) ශ්රී කාකා මහ ානාුණශේ ීති මේතිවකට පටහනනිව 
ශසේවකයද  ාහවා ැනී ම  රමවත් ඡ පටිපාටිශයද  
ානහනරව උසසාවී  කාා දීම සහ තඹුත් ඡශත් ඡැම සහ 
අුණරැසාස යන සාථානවක ශතොරතුරු මායසාථාන 
විවෘත රීමේම මිලද  ානාුණ ශරගුකාසි පනත 
උල්කා නය කර තිශබ් ද්ය; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය?   

(ආ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 

 

அரச ததாைில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் 

ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  லங்காபுத்ர அபிவிருத்தி வங்கியின் தற்ரபாகதய 

தகலவர் உட்பட முகாகமத்துவத்திடம் கடன் 

அறவீட்டுக்தகன முகறசார்ந்த ரவகலத் 

திட்டதமான்று உள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii )  கடன் தசலுத்தாரதார் பட்டியலில் 

காைப்படுகின்ற 600 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் 

அதிகமான கடன் ததாகககய அறவிடுதல் 

ததாடர்பில், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்ரபாது 

முன்ரனற்றம் காைப்படுகிறதா என்பகதயும்; 

 (iii )  வங்கி, 20 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான 

ததாகககய கடனாக வைங்கும் ஆற்றகலக் 

தகாண்டிராதரபாதிலும், அந்த எல்கலகய 

விஞ்சி கடன் வைங்கியுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iv )  இலங்கக மத்திய வங்கியின் 

சட்டதிட்டங்களுக்கு முரைான விதத்தில் 

பைியாளர் ஆட்ரசர்ப்பு, உாிய 

நகடமுகறககளப் பின்பற்றாது பதவி உயர்வு 

அளித்தல் மற்றும் தம்புத்ரதகம, அக்குதரஸ்ஸ 

ஆகிய இடங்களில் தகவல் நிகலயங்ககளத் 

திறந்து கவத்தல் ஆகியன மூலம் வங்கியின் 

ஒழுங்குவிதிச் சட்டம் மீறப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the present management led by the 
Chairman has a  systematic programme to 
recover the loans of Lankaputhra 
Development Bank; 

 (ii) whether any progress has been achieved in 
recovering the loans of more than Rs. 600 
million found in the list of  persons who 
have not repaid loans when compared with 
the previous year; 
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 (iii) whether the bank has given loans  more 
than Rs. 20 million  even though the bank is 
not permitted to grant loans exceeding that 
limit; and 

 (iv) whether the Bank Regulations Act has been 
contravened by acts such as  recruitment of 
employees in contravention with the rules 
of the Central Bank of Sri Lanka, giving 
promotions  outside the proper procedure 
and opening information centres in 
Thambuththegama and Akuressa? 

(b)    If not, why? 

 

ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා (රාජය වයවසාය සගවර්ධාන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ததாைில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එම ර ානයට  පිළිතුර 
ශමශසේයි. 

(අ  (i) ඔේ. එන   

  සිහි කනහවීශේ ි පි යනවීම. 

  සියලුම අරමික ණය මාසිකව රාාන කාර්යාකශආ 
අධීෂණෂණය යටශත් ඡ  ාඛ්ා කළමනාකරුවද  හා 
සමාශකෝචනය රීමේම. 

  සාකච්්ා මට්ටමිද  ණයකරු උනද දු කර අරමික 
ණය  රමික තත් ඡත් ඡවයට හරවා ැනී ම. 

  ණය රතිශල්ඛ්නැත හා රතිවුහැත රීමේම. 

  ුභළු ණය සමථ මඩුඩකයට ශයොමු රීමේම. 

  එද තරවාසි යනවීම. 

  ණය අයකර ැනී ශ  කහල්රු වනඩසටහද  
ක්රියාත් ඡමක රීමේම. 

  ශැවී  පනහනර හරිද නද  සහහා නක් ද්යනීවම. 

  ශද්ශපොළ ුභරැුණ  මත මිි යන 5ට වනඩි ණය 
පනහනර හරිද නද  සහහා පරාශට් හිමිකම යටශත් ඡ 
ක්රියා රීමේම. 

  මාසිකව ණය අයකර ැනනිශ  අා ය හා ීති 
අා ය සමෙ රැති සමාශකෝචනය සිදු රීමේම. 

  නනතික කටයුතු සහහා ී ති උපශද් කවරුද ශේ 
ශසේවය ූරර්ණ කාලීනව කාා ැනී ම.  

•   රුපියල් මිි යන 20ට වනඩි අරමික ණය 

අායෂණෂ මඩුඩකය මිලද  සමා ශකෝචනය රීමේම 
හා ඉදිරි පියවර සහහා උපශද්යසා දීම.  

 (ii)   පුභ ගිය වසර හා සනසඳීශ දී රැතියෂණ කාා ඟත.  

 (iii)   ානාුණව ආර භශආදී ණය දීම සහහා රීසිදු මිමාවෂණ 
ශනොල්ණි. 200, වසශර්දී එෂණ ැනුශද්යනුකරුශවුණට 
එෂණ වයාපෘතියෂණ සහහා කාාදිය හනරී ණය මිමාව 
රුපියල් මිි යන 30ෂණ ාවට ානාුණව විසිද ම 
තීරණයෂණ ශැන තිබුණි. ශකශසේ ල්වද්ය  2011 ජූි  
26වන දින ානාුණශේ එවකට සිටි අායෂණෂ 
මඩුඩකය  මුද්යල් අමාතයාා ශආ ශල්ක  හා 
අමාතයාා ශආ අනිුණත් ඡ නිකාාරිද  සමෙ පනවති 
රැසාවීමකදී එෂණ ැනුශද්යනුකරුශවුණට එෂණ 
වයාපෘතියෂණ සහහා දිය හනරී උපරිම ණය මිමාව 

රුපියල් මිි යන 20කට මිමා කරන ශකස 
ානාුණශේ ශජයෂාක කළමනාකාරිත් ඡවයට උපශද්යසා 
කාාදී ඟත. පුභ ගිය කාක වකවානුශේදී ානාුණව 
විසිද  ශතෝරා ැත් ඡ වයාපෘති රීහිපයකට පමණෂණ 
ශමම රුපියල් මිි යන 20ක මිමාව ඉෂණමවා ැරු 
මුද්යල් අමාතයවරයාශේ හා මුද්යල් අමාතයාා ශආ 
නිකාාරිද ශේ අනුද්යනනුම ඟතිව ණය කාා දී ඟත.  

(iv)   •   ශසේවකයද  ාහවා ැනී ම - පහළ ශරේණි 

සහහා ාහවා ැනී ම ස ාද ාශයද  මහ 
ානාුණව විසිද  රීසිදු විශ ේ කත වූ උපශද්යසා 
කාා දී ශනොමනත. 

 •   උසසාවී  කාාදීම - උසසාවී  කාා දී ඟත් ඡශත් ඡ 

වනඩි ව ශයද ම ානාුණශේ පවතින 
චරශල්ඛ්වකට අනුූලකව වන අතර  
වයතිශර්ක අවසාථාවකදී ද්ය විනිවිද්යභාවයරීද  
යුතුව කටයුතු කර ඟති අතර  සියලු 
උසසාවී  අද්යාළ අා  රාානියාශේ නිර්ශද්  
ඟතිව කාාදී ඟත.   

 •   ශතොරතුරු මායසාථාන විවෘත රීමේම - 

තඹුත් ඡශත් ඡැම සහ අුණරැසාස ශතොරතුරු 
මායසාථාන විවෘත රීමේම සිදු කරනු කනබුශේ 
ානාුණශේ අායෂණෂ මඩුඩකශආ අනුමනතිය 
ඟතිව  මහ ානාුණශේ අනුමනතියට යටත් ඡව 
එම රශද් වක අව යතා ඟති ුනද්ැකයද හට  
මූකය පහුභක  කාාදීශ  අරමුණ ශපරද්යනරි 
කරශැනය. ශකශසේ ල්වද්ය  මහ ානාුණව විසිද  
ශමම  ශතොරතුරු මායසාථාන විවෘත රීමේම 
සහහා අනුමනතිය කාාදී ශනොමනත.  

(ආ   අද්යාළ  ශනොශේ.  

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු මද ්රීතුමනි  පළමුවන අතුරු ර ානය අහද න. 

 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු ඟමතිතුමනි  ශ  ර ානය ීවට ටික කකකට ශපර ශයොමු 
කළ ර ානයෂණ නිසා  අතුරු ර ාන අහද න කි ද  ඔාතුමාශැද  
කාරණයෂණ ද්යනන ැද න කනමනතියි. ශ  ර ානශයද  මා අහකා 

තිශාද ශද   කාකා ුනත්ර සාවර්ාන ානාුණශේ ණය අය කර ැනී ම 
සහහා වර්තමාන සභාපති ඟතුළු කළමනාකාමේත් ඡවය සතුව 
රමශේද්යයෂණ තිශානවාද්ය රීයකායි. මා ද්යනන ැද න කනමනතියි  ශ  

ානාුණශේ ද්යනද  සිටින සභාපතිවරයා කල්ද්ය රීයකා. ශමොකද්ය    
සභාපතිවරයා ස ාද ාශයද ම ර ාන පනන නන වණාට පසාශසේ   
සභාපතිවරයා ඉවත් ඡ රීමේම පිළිාහව මහ ානාුණශවද  නිර්ශද් යෂණ 

කර තිබුණා.  
 

ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ද්යනනට එහි සභාපතිවරශයෂණ නනහන. වනඩ ාකන 

සාමානයාධිකාමේවරශයෂණ තමයි ඉද ශද .  
 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු ඟමතිතුමනි  මශේ පළමුවන අතුරු ර ානය ශමයයි. ද්යනද  
ඔාතුමා රීයනවා  ණය අය කර ැනී ශ  රමවත් ඡ වනඩ පිළිශවළෂණ 
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පාර්ි ශ ද තුව 

තිබුණාය රීයකා. නමුත් ඡ  ඟත් ඡතටම ණය අය කර ැනීමට රමවත් ඡ 
වනඩ පිළිශවළෂණ තිබුශඩු  නනහන  ැරු ඟමතිතුමනි.  

අනිෂණ කාරණය තමයි  ණය අනුමත කරද න සභාපතිවරයාට 
ාකයෂණ නනති නමුත් ඡ සභාපතිවරයාම ණය අනුමත රීමේ  කර 
තිශාන එක. ණය අයදු  පතෂණ ඉදිරිපත් ඡ ශනොකළ අයට පවා ණය 
අනුමත රීමේ  කර තිබුණා.  

ශ  ර ානශආ (iv) ශකොටසට පිළිතුර දීශ දී ඔාතුමා 
ශසේවකයද  ාහවා ැනීම ැනන සහහද  කළා. මා ද්යද නා තරමට 
ශසේවකයිද  ාහවා ැනීම සහහා අනුමනතිය ශද්යද න  අත් ඡසද  
තාද න සභාපතිතුමාට ානහන. ාහවා ැනීශ  පටිපාටියට අනුව   
ාකතක තිශාද ශද  සාමානයාධිකාමේතුමාටයි. ඔ ත තමයි ාහවා 
ැනීශ  නිකාාරියා.   නිසා ඔාතුමා පිළිැද නවාද්ය  
සාමානයාධිකාමේවරයාට තිශාන ාකයෂණ සභාපතිවරයා විසිද  
පාවිච්චි කරකා  අසවල් අසවල් අය ාහවා ැද නය රීයකා අනුමත 
කරකා  පත් ඡවී  ි පි කාා ශද්යන එක ුභදුුභයි රීයකා?  

 
ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එතුමා ඉදිරිපත් ඡ කර තිශාන 
ර ානයට   අතුරු ර ානය අද්යාළ ශනොවූවත් ඡ මා පිළිතුරෂණ ශද්යද න . 
ාහවා ැනී ශ  රමශේද්යය ානාුණව තුළ සකසා කරකා තිශානවා.   

රමශේද්යය තුළයි ාහවා ැනී   කරද න ුනළුවද  වද ශද . 
සභාපතිවරයාට ාහවා ැනී  වකට අනුමනතිය ශද්යද න ානහන. ැරු 
මද ්රීතුමනි  ඔාතුමා නිවනරැදියි. සාමානයාධිකාරිතුමා තමයි   

තීද දු තීරණ ැද ශද . ශවනත් ඡ විධියකට පත් ඡවී  ි පියෂණ දීකා 
තිශානවා න  එය වකාගු නනහන. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශද්යශවනි අතුරු ර ානය. 

 
ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මශේ ශද්යශවනි අතුරු 
ර ානය ශමයයි. ය  ුනද්ැකශයුණට ානාුණවරීද  ණයෂණ අනුමත 

කළාට පසාශසේ   ානාුණවට ඔ තශැද  ශපොි යෂණ අය කර ැද න 
තිශානවා.   ශපොි ය අය කර ැනී ශ දී  ශ  ශපොලී අනුපාතය 
ශනොශවයි  ීවට වඩා අක් ශපොි යෂණ ඔ තශැද  අය කර ැද න 

රීයකා සභාපතිවරයාශේ අභිමතය මත සභාපතිවරයාශේ 
අත් ඡසනිද  යුතුව ද්යනනු  ශද්යද න ුනළුවද ද්ය?  

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අායෂණෂ මඩුඩකශආ අනුමනතියෂණ නනතිව? 

 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අායෂණෂ මඩුඩකශආ අනුමනතියෂණ නනතිව  අඅද්යාළ ශපොලී 

රමාණය ශවනුවට ටට අක් ශපොි යෂණ අසවල් ුනද්ැකයාශැද  අය 
කරද නඅයි රීයකා සභාපතිතුමාම   ශල්ඛ්නශආ අත් ඡසනෂණ 
ද්යමනවා. අපි හිතමු  ශපොි ය සියයට 1 යි රීයකා.   සියයට 1  

ශපොි ය ශවනුවට සියයට  ක ශපොි යෂණ අය කරද න රීයකා 
සහහද  කරනවා. 

ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමාත් ඡ රීේව පරිදි සාමානයශයද  
ශපොලී අනුපාතය තීරණය රීමේශ  ාකය තිශාද ශද   අායෂණෂ 

මඩුඩකශආ තිශාන Credit Committee එකටයි.   ශකොමිටියට 
තමයි විවිා ශපොලී අනුපාත ශවනසා කරද න ුනළුවද  වද ශද . 
සභාපතිතුමාශේ තනි මතශයද  ශපොලී අනුපාත ශවනසා කරද න 
ානහන. 

 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශාොශහොම සාතුතියි. 
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තුද ශවනි අතුරු ර ානය  ැරු අනුර දිසානායක මද ්රීතුමා. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ද්යනද  ැරු ඟමතිතුමා රීේවා  200, දී ණය දිය හනරී මිමාව 
රුපියල් මිි යන 30ෂණ රීයන එකෙතාවකට ඟවිල්කා තිබුණා  

2011දී ශ  මිමාව රුපියල් මිි යන 20ෂණ රීයන එකෙතාවකට 
ආවා රීයකා. ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි    මිමාවද  
මුළුමනිද ම බිහ තිශානවා. සමහර අවසාථාවක රුපියල් මිි යන 

200කට අධික ණය දීුන ආයතන තිශානවා.   විධියට රුපියල් 
මිි යන 900ෂණ ණය දීුන ආයතනත් ඡ තිශානවා. ුභළු හා මාය 
පරිමාණ වයවසායකයිද   නො සිටුවීශ  අරමුශණද  ශ  ානාුණව 

පිහිටුවා තිබුණත් ඡ  ණය දීශ  ක්රියාවි ශආදී   මූි ක අරමුණට 
පටහනනිව ශ  ානාුණව කටයුතු කරකා තිශානවා.  

  විතරෂණ ශනොශවයි  ැරු ඟමතිතුමනි. ඔාතුමා රීේවා  
ඔාතුමද කා විසිද  අලුශතද  පත් ඡ කරන කද්ය සභාපතිවරයා ශ්රී 

කාකා මහ ානාුණශේ නිර්ශද්  මත ඉවත් ඡ කරකා තිශානවාය    
ශවනුවට සාමානයාධිකාමේවරයා වනඩ ාකනවාය රීයකා.  

ැරු ඟමතිතුමනි  මා ද්යද නා පරිදි සාමානයාධිකාරිවරයාත් ඡ වනඩ 

තහනමට කෂණවී තිශානවා. එතශකොට සභාපතිවරයාත් ඡ නනහන  
සභාපතිවරයාශේ වනඩ ානලීම සහහා සාමානයාධිකාරිවරයුණත් ඡ 
නනහන. ශ  අයථා මූකය ැනු-ශද්යනු ශහේතුශකොටශැන 

සාමානයාධිකාරිවරයාත් ඡ දීර්  කාකයෂණ මුළුල්ශල් වනඩ තහනමට 
කෂණවී සිටිනවා.   නිසා මහ ජනයාශේ මුද්යල් වි ාක රමාණශයද  
නාසාති වන ආයතනයෂණ ාවට ශ  ානාුණව පත් ඡවී තිශානවා.   

තත් ඡත් ඡවය ශවනසා රීමේම සහහා ඔාතුමා ැද නා ක්රියා මාර්ැ 
කවශර්ද්ය රීයා ද්යනන ැද න කනමනතියි. 

 
ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ැරු මද ්රීතුමනි  සභාපතිවරයුණ අලුශතද  පත් ඡ රීමේම සහහා ශ්රී 

කාකා මහ ානාුණශේ මූකය මඩුඩකශආ අනුමනතියට යවා 
තිශානවා.   අනුව නව සභාපතිවරශයෂණ හනරී ඉෂණමනිද  
පත් ඡශවයි.   වාශේම සාමානයාධිකාරිවරයා ස ාද ාශයද   කරන  

ශචෝද්යනා පිළිාහව ද්යනනට කටයුතු කර ශැන යනවා. අායෂණෂ 
මඩුඩකය ද්යනද  වැ ීමෂණ සහිතව ක්රියා කරනවා. රුපියල් මිි යන 
20 මිමාව ඉෂණමවා ගිය ණය ැනන ඔාතුමා ඟූ  ර ානය වනද්යැත් ඡ 

ර ානයෂණ. විශ ේෂශයද ම රීයද න ඕනම  2015 ජනවාරි 0,ශවනි 
ද්යා යහ පාකන ආඩුක්ව පත් ඡ ශවද න කි ද  රුපියල් මිි යන 20 

595 596 

[ැරු ුභනිල් හුරද ශනත් ඡති මහතා] 
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ඉෂණමවූ එවනනි ණය වි ාක රමාණයෂණ කාා දීකා තිශානවාය 

රීයකා.  වා අායෂණෂ මඩුඩකශආ අනුමනතිශයද  ශතොරව  මුද්යල් 
අමාතයාා ශආ අනුමනතිශයද  ශතොරව කාාදී තිශානවා.   
කාකපරිච්ශේද්යය තුළ Non-Performing Loans - NPLs - රමාණය 
සියයට    ඉෂණමවා ගිහිද  තිශානවා. පුභ ගිය වසශර්දී   රමාණය  

සියයට 35 ද්යෂණවා අක් කරද න අපට ුනළුවද  ල්ණා. විශ ේෂශයද ම 
පුභ ගිය කාකශආ  එන  2015 ජනවාරි 0,ශවනි ද්යාට කි ද  
රුපියල් මිි යන 20 ඉෂණම වූ ණය වි ාක පිරිසකට දීකා තිශානවා.  

මනතිවරණ සමශආ එෂණ ුනද්ැකශයුණට රුපියල් මිි යන 69ෂණ 
කාා දීකා තිශානවා. ශ වා පමේෂණෂා රීමේම සහහා ද්යනද  පියවර 
ශැන තිශානවා. ශ  අලුත් ඡ රජය පත් ඡ ල්ණාට පුභව   

හතරශද්යශනුණට රුපියල් මිි යන 20කට වනඩි රමාණයෂණ ණය 
කාා දීකා තිශානවා. අායෂණෂ මඩුඩකශයද  සහ මුද්යල් 
අමාතයාා ශයද  අනුමනතිය අරශැන  නිසි රමශේද්යය අනුැමනය 

කරමිද  තමයි   මුද්යල් දීකා තිශාද ශද .   

 
දිවි නැගුෙ දිසනත්රි්ෂ අධාය්ෂය තනුරර: ත්රිකුණාෙලය 

දිසනත්රි්ෂකය 
'வாழ்வின் எழுச்சி' மாவட்டப் பைிப்பாளர் 

பதவி :திருரகாைமகல மாவட்டம் 
 POST OF DISTRICT DIRECTOR OF DIVINEGUMA : 

TRINCOMALEE DISTRICT 
895/’16 

10.ගු ඉම්රාන් ෙතරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
සමාජ සවිාකැනද වී  හා ුභාසාාන අමාතයතුමාශැද  ඟූ  

ර ානය - (1 : 

(අ  (i)  ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණකශආ දිවිනනගුම දිසා්රිෂණ 
අායෂණෂ තනතුර ශකොපමණ කාකයක සිට 
ුනරප්පාක්ව පවතිද ශද ද්ය; 

 (ii)  ුනරප්පාක් කාක මිමාශේදී එම තනතුශරහි වනඩානලූ 
අයශේ න   ුභදුුභක  සහ ශවනත් ඡ විසාතර 
කවශර්ද්ය; 

 (iii)  ශ  ද්යෂණවා සාිකර නිකාාරිශයෂණ පත් ඡ ශනොරීමේමට 
ශහේතුව කවශර්ද්ය; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශනහිද්ය? 

(ආ  (i)  ශමම ුනරප්පාක්ව පිරවීම සහහා  ්රිුණණාමක දිසා්රිෂණ 
ශල්ක  විසිද  නිකාාරිශයුණ නිර්ශද්  කරන කද්ය 
ාවත් ඡ; 

 (ii)  එම නිකාාරියා ශ්රී කාකා සනකුභ  ශසේවයට අයත් ඡ 
වීම ශහේතුශවද  දිවිනනගුම ශද්යපාර්තශ ද තුව එම 
නිර්ශද් ය අනුමත ශනොකළ ාවත් ඡ; 

 (iii)  එානවිද  එම තනතුර දිගිද  දිැටම ුනරප්පාක් වී 
පවතින ාවත් ඡ;  

 එතුමා ද්යද ශනහිද්ය?  

(ඟ  (i)  ්රිුණණාමකය දිවිනනගුම දිසා්රිෂණ අායෂණෂ ුරරශආ 
ුනරප්පාක්ව පිරවීම ශහෝ දිසා්රිෂණ ශල්ක  නිර්ශද්  
කළ නිකාාරියාට එම පත් ඡවීම කාාදීම ශහෝ ශ  
ද්යෂණවා සිදු ශනොරීමේමට ශහේතුව කවශර්ද්ය; 

 (ii)  දිසා්රිෂණ ශල්ක  විසිද  නිර්ශද්  කළ නිකාාරියාට 
එම පත් ඡවීම පිරිනනීවශමද  දිවිනනගුම වනඩසටහනට 
ාාාාවෂණ සිදුවිය හනරීද්ය; 

 (iii)  ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ ශල්ක  නිර්ශද්  කළ 
නිකාාරියා ්රිුණණාමකය දිවිනනගුම දිසා්රිෂණ 

අායෂණෂ ව ශයද  පත් ඡ රීමේමට කටයුතු 
කරද ශද ද්ය; 

 යද නත් ඡ එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශනහිද්ය? 

(ඈ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 
 

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) திருரகாைமகல மாவட்டத்தில் வாழ்வின் 

எழுச்சி மாவட்டப் பைிப்பாளர் பதவி எவ்வளவு 

காலமாக தவற்றிடமாக உள்ளது என்பகதயும்; 

 (ii) தவற்றிடமான காலப்பகுதியில் ரமற்படி 

பதவியில் பதில் கடகமயாற்றியவர்களின் 

தபயர்கள், தகககமகள் மற்றும் ரவறு 

விபரங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) இதுவகர நிரந்தர அலுவலர் ஒருவகர நியமனம் 

தசய்யாகமக்கான காரைம் யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ரமற்படி தவற்றிடத்கத நிரப்புவதற்கு 

திருரகாைமகல மாவட்ட தசயலாளாினால் 

அலுவலர் ஒருவர் சிபாாிசு தசய்யப்பட்டுள்ளார் 

என்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி அலுவலர் இலங்கக திட்டமிடல் 

ரசகவக்கு உாித்தாவதன் காரைமாக வாழ்வின் 

எழுச்சித் திகைக்களம் ரமற்படி சிபாாிகச 

அங்கீகாிக்கவில்கல என்பகதயும்; 

 (iii) எனரவ, ரமற்படி பதவி ததாடர்ந்தும் 

தவற்றிடமாகக் காைப்படுகின்றது  

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) திருரகாைமகல வாழ்வின் எழுச்சி மாவட்டப்  

பைிப்பாளர் பதவியின் தவற்றிடத்கத 

நிரப்புவதற்கு அல்லது மாவட்ட தசயலாளர் 

சிபாாிசு தசய்துள்ள அலுவலருக்கு ரமற்படி 

நியமனத்கத வைங்குவதற்கு இதுவகர 

நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளாகமக்கான காரைம் 

யாது என்பகதயும்; 

 (ii) மாவட்ட தசயலாளாினால் சிபாாிசு 

தசய்யப்பட்ட அலுவலருக்கு ரமற்படி 

நியமனத்கத வைங்குவதன் மூலம் வாழ்வின் 

எழுச்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு தகடரயதும் 

ஏற்படுமா என்பகதயும்; 

 (iii) திருரகாைமகல மாவட்ட தசயலாளர் சிபாாிசு 

தசய்துள்ள அலுவலகர திருரகாைமகல 

மாவட்ட வாழ்வின் எழுச்சி பைிப்பாளராக 

நியமனம் தசய்ய நடவடிக்கக ரமற்தகாள்வாரா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked  the  Minister of Social Empowerment and 
Welfare:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to how long the post of District Director 
of Divineguma in the Trincomalee District 
has been vacant;  

597 598 
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 (ii)  the names, qualifications and other details 
of the persons who were holding that post 
in acting capacity in the period during 
which it has been vacant; and 

 (iii)  the reason as to why a permanent officer 
has not been appointed to that position to 
date? 

(b) Is he aware that - 

 (i) in order to fill this vacancy, an officer was 
recommended for this post by the District 
Secretary, Trincomalee; 

 (ii) Divineguma Department did not approve 
that recommendation as the aforesaid 
officer belongs to Sri Lanka Planning 
Service; and 

 (iii) the aforesaid position has been vacant 
continuously due to this reason? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the reason for not filling the vacancy in the 
post of Divineguma District Director to date 
or for not giving the appointment to the 
officer that has been recommended by the 
District Secretary;  

 (ii) whether any interruption would be caused 
to the activities of the Divineguma 
programme by giving the appointment to 
the officer recommended by the District 
Secretary; and 

 (iii) whether action will be taken to appoint the 
officer recommended by the District 
Secretary of Trincomalee, to the post of 
Divineguma District Director ?   

(d) If not, why? 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා  
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එම ර ානයට පිළිතුර 

ශමශසේයි. 

(අ  (i) 2014.05.13 සිට 2015.05.1  දින ද්යෂණවා. 

 (ii) කද තශල් රාශද්ය ය ශල්ක  ශෂණ.. . ශරේමද්යාස 
මහතා (ශ්රී කාකා පරිපාකන ශසේවශආ I  වනඩ 
ආවරණය  කරන කදී. 

 (iii) දිවි නනගුම සාවර්ාන ශද්යපාර්තශ ද තුව සහහා 
කළමනාකරණ ශසේවා ශද්යපාර්තශ ද තුශේ 
අායෂණෂ    
 ජනරාල්ශේ අාක DMS/1284 සහ 201 .11.1  
හා 2016.0 .15 දිනනති ි පි මිලද  අනුමත කාර්ය 
මඩුඩකය තුළ පහත සහහද  පරිදි දිසා්රිෂණ 
දිවිනනගුම අායෂණෂ තනතුරු අනුමත කර ඟත. 

  තනතුරු නාමය      ශසේවය තනතුරු ැණන 

 1.  දිසා්රිෂණ දිවිනනගුම අායෂණෂ - ශ්රී කාකා පරිපාකන 
ශසේවය (I ශරේණිය  20 

 2.  දිසා්රිෂණ දිවිනනගුම අායෂණෂ - ශ්රී කාකා රම 
ස පාද්යන ශසේවය (I ශරේණිය     05 

  ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ දිවිනනගුම අායෂණෂ තනතුරට 
ශ්රී කාකා පරිපාකන ශසේවශආ ශහෝ ශ්රී කාකා රම 
ස පාද්යන ශසේවශආ  I ශරේණිශආ නිකාාරිශයුණ 
ඉදිරිපත් ඡ ශනොවීම ශමයට ශහේතුවයි. 

(ආ  (i) ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ ශල්ක  කාර්යාකශආ 
ුනරප්පාක් පවතින දිසා්රිෂණ දිවිනනගුම අායෂණෂ 
තනතු ශර්  කද තශල් රාශද්ය ය ශල්ක  විසිද  වනඩ 
ානලීශ  පද්යනම මත එම රාජකාරි ආවරණය කළ 
අතර  රාජකාරි හා වැී  ා තක වීම ශහේතු 
ශකොට ශැන ඔ ත මු තණ පා ඟති අපහුභතා 
සනකරීල්කට ශැන  ද්යනනට ුනරප්පාක් පවතින 
්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ දිවිනනගුම අායෂණෂ තනතුරට 
 .මි.එ . මුමිල් මහතා (ශ්රී කා.ර.ශසේ. II) පත් ඡ කරන 
ශකස  2016.02.10 වන දින ්රිුණණාමක දිසා්රිෂණ 
ශල්ක  විසිද  ඉල්ලීමෂණ කර තිබුණි. 

 (ii)  .මි.එ . මුමිල් මහතා ශ්රී කා.ර.ශසේ. II ශරේණිශආ 
නිකාාරියුණ වන ානවිද ද්ය    වන විටත් ඡ ශ්රී.ක.ප.ශසේ. 
I ශරේණිශආ නිකාාරියුණ වන ශෂණ.. . ශරේමද්යාස 
මහතා එම තනතුශර් රාජකාරි ආවරණය කරන 
ානවිද ද්ය ශමම ශද්යපාර්තශ ද තුශේ රාාන 
කාර්යාකශආ පරිපාකනය විසිද   .මි.එ . මුමිල් 
මහතා පත් ඡ රීමේමට අනුමනතිය කාා දීම පුභවට 
තාන කදී. 

 (iii) ශෂණ.. . ශරේමද්යාස මහතා (ශ්රී.ක.ප.ශසේ. I) විසිද  
රාජකාරි ආවරණය කරන ානවිද  එම තනතුර 
ුනරප්පාක් වී ශනොමනත. 

(ඟ  (i) ශෂණ.. . ශරේමද්යාස මහතා (ශ්රී.ක.ප.ශසේ. I) විසිද  
රාජකාරි ආවරණය කරන ානවිද  හා ඔ ත ශ්රී කාකා 
පරිපාකන ශසේවශආ I ශරේණිශආ නිකාාරිශයුණ වන 
ානවිද ද්ය  2015.05.1  දින ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ 
 දිවිනනගුම අායෂණෂ තනතුශර් වනඩ ානලීම සහහා 
රාජය ශසේවා ශකොමිෂද  සභාශේ ආවරණ 
අනුමනතියට යටත් ඡව ඔ ත පත් ඡ කර ඟති ානවිනි. 

 (ii) ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ ශල්ක  විසිද  පරිපාකනමය 
දුෂාකරතා මතුවීම මත ශමම නිකාාරිද  ශද්යශද්යනාට 
නිර්ශද් ය කාා දී ඟති අතර  අනුමත ාහවා 
ැනී ශ  පරිපාටිය අනුව ශ්රී.ක.ප.ශසේ. I ශරේණිශආ 
නිකාාරියා වනඩ ානලීම සහහා ශ  වන විටත් ඡ පත් ඡ 
කර ඟත. 

 (iii) 2015.05.19 දින සිට ්රිුණණාමකය දිසා්රිෂණ 
දිවිනනගුම අායෂණෂ තනතුශර් වනඩ ානලීම සහහා 
ශෂණ.. . ශරේමද්යාස මහතා (ශ්රී.ක.ප.ශසේ. I ) පත් ඡ කර 
ඟති ානවිද   ශ්රී කාකා රමස පාද්යන ශසේවශආ II 
ශරේණිශආ නිකාාරිශයුණ පත් ඡ රීමේමට අව ය 
ශනොශේ. 

(ඈ  ද්යනනට අප අමාතයාා යට අයිති සනකුභ  ශසේවශආ I වන 
ශරේණිශආ නිකාාරිද  5 ශද්යනා ශවනුවට 10 ශද්යශනුණ කාා 
ැනී මට කටයුතු කරමිද  සිටී. 

 
ගු ඉම්රාන් ෙතරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  සමෘද්ධිය ස ාද ාව ශ  

වාශේ ර ාන රට ුනරාම තිශානවා. අශප් ්රිුණණාමකය 
දිසා්රිෂණකශආත් ඡ ශ  වාශේ වනඩ ාකන නිකාාරිද  පත් ඡ කරකා 

තිශාන නිසා ශැොඩෂණ ර ාන ඟතිශවකා තිශානවා. ැරු 
ඟමතිතුමනි  ඔාතුමා  දුද නු උත් ඡතරය අනුව   නිකාාරිද  වනඩි 
කරැද න ශකොච්චර කාකයෂණ ැත ශවයිද්ය?  

599 600 

[ැරු ඉ රාද  මහරූෆා මහතා] 
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ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ශ්රී කාකා රාජය පරිපාකන ශසේවශආ නිකාාරිද  10ශද්යශනෂණ සහ 
ශ්රී කාකා රමස පාද්යන ශසේවශආ නිකාාරිද  5ශද්යශනෂණ ව ශයද  
තිශාන එක ශවනසා කර ැනීමට අපි  ීවට කි නුත් ඡ උත් ඡසාහ කළා. 

හනානයි   කට එකෙත් ඡවය කාා ශද්යද ශද  නනහන.  කට ශහේතුව    
තනද වක ඉද න වනඩි ශද්යශනෂණ රාජය පරිපාකන ශසේවශආ 
නිකාාරිද  වන නිසා.   කාරණය පිළිාහව මම කනබිනට් 

මඩුඩකශආත් ඡ අවාානය ශයොමු කරවකා තිශානවා. නමුත් ඡ  
ඔාතුමා රීයන ඔය II වනනි  ශරේණිශආ නිකාාරියා   තනතුරට පත් ඡ 
කරද න ානහන. ශමොකද්ය  ශ ක I වනනි ශරේණිශආ තනතුරෂණ නිසා. 
හනානයි  ශ්රී කාකා රමස පාද්යන ශසේවශආ I වනනි ශරේණිශආ 

නිකාාරිද  අපට ඕනම තර  ඉද නවා. එවනනි අය අශප් 
අමාතයාා ශආත් ඡ ඉද නවා. හනානයි    අය පත් ඡ කර ැද න ානහන   
  තනතුරු පහම අපි ශ  වනශකොට ුනරවකා තිශාන නිසා. අල්රුදු 

හතෂණ තිසාශසේ  අශප් යාපනය දිසා්රිෂණ අායෂණෂතුමා ඉද නවා. 
එතුමා ශ්රී කාකා රමස පාද්යන ශසේවශආ. එතුමා Iවනනි ශරේණිශආ 
ශනොශවයි  විශ ේෂ ශරේණිශආ නිකාාරිශයෂණ.  ත් ඡ තවමත් ඡ වනඩ 

ාකනවා.  හනානයි    අපට ඔ ත සාිකර කරද න ානහන. ශමොකද්ය  
රමස පාද්යන ශසේවශආ quota එක අනුව පහ දීකා අවසද ශවකා 
තිශාන නිසා. ඉතිද    රමාණය වනඩි කර ැද න ඕනම. 

 
ගු ඉම්රාන් ෙතරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
සාතුතියි. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ැරු කථානායකතුමනි  මටත් ඡ අතුරු ර ානයෂණ අහද න 

තිශානවා.  

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Anura Dissanayake is asking the third 

Supplementary Question.  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ශහොහයි. ැරු අනුර දිසානායක මද ්රීතුමනි  අහද න. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ද්යනද  ඔාතුමා රීේවා  ශ්රී කාකා පරිපාකන ශසේවශආ I ශරේණිශආ 
අයශැද   10ශද්යනයි. රමස පාද්යන ශසේවශආ I ශරේණිශආ අයශේ  

5ශද්යනයි. ඔෂණශකොම  15ශද්යනයි.   රමස පාද්යන ශසේවශආ  ුනරප්පාක් 
5ම පිරිකා තිශානවා. නමුත් ඡ   ්රිුණණාමක දිසා්රිෂණ ශල්ක තුමා 
විසිද  ඉල්කා තිශාන නිකාාරියා ශ්රී කාකා රමස පාද්යන ශසේවශආ  

II වනනි ශරේණිශආ  නිසා  ර ානයෂණ මතු ශවකා තිශානවා රීයකා. 
ශමොකද්ය   රමස පාද්යන ශසේවශආ ුනරප්පාක් 5ම පිරිකා තිශාන නිසා.  
නමුත් ඡ  දිසා්රිෂණක 20ෂණ තිශානවා. එතශකොට  දිසා්රිෂණ අායෂණෂ 

තනතුරට පත් ඡ කරද න  ඔාතුමාට ුනළුවද කම තිශාද ශද  15 
ශද්යනායි.  

ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ැරු මද ්රීතුමනි  අශනෂණ හනම තනනකම  ශ්රී කාකා පරිපාකන 
ශසේවශආ II ශරේණිශආ නිකාාරිද  පත් ඡ කරකා තිශානවා   ශවන 
ශකශනෂණ නනති නිසා. ශමතනන ඉල්කද ශද   ශ්රී කාකා 

රමස පාද්යන ශසේවශආ නිකාාරිශයෂණ. අපට ශකොශහොමටවත් ඡ   
quota එක නනහන.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එම ුනරප්පාක් ආවරණය කරන මට්ටමිද  පවත් ඡවාශැන යනවා 
ශවනුවට  අක්ම තරමිද  ශ්රී කාකා පරිපාකන  ශසේවශආ II වනනි 

ශරේණිශආ නිකාාරියුණ  ශහෝ පත් ඡ කරද න ුනළුවද  ශද .  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

පරිපාකන ශසේවශආ න  ශකශහසිශයද ම පත් ඡ කරද න 
ුනළුවද . ශමොකද්ය   ක රාජය ශසේවා ශකොමිෂද  සභාව අනුමත 
කරන නිසා.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශමම ුනරප්පාක් ආවරණය කරන මට්ටශමද  තියාශැන 

යද ශද .   කයි ශහොහ නනත් ඡශත් ඡ.  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අපි ශ  ර ානය ඉෂණමනිද ම විසහා ැද න  කටයුතු කරනවා  
ැරු මද ්රීතුමනි.   

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි. 

 
රජන  නිලධාාරින් සෙෘද්ධි සතනාධාාර ලබා ගැනීෙ :  

ග ක ක්රියා ොර්ග  
அரச ஊைியர்கள் சமுர்த்தி நிவாரைம் தபறல் : 

நடவடிக்கக 
PUBLIC SERVANTS OBTAINING SAMURDHI ALLOWANCE: 

ACTION TAKEN   

681/’16 

11. ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
    (மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 සමාජ සවිාකැනද වී  හා ුභභසාාන අමාතයතුමාශැද  ඟූ  
ර ානය- (1 : 

(අ  (i) රජශආ නිකාාරිද ට සමෘද්ධි සහනාාාරය කාා 
ැත හනරීද්ය; 

 (ii) රජශආ නිකාාරිද ට කාාැත හනරී  රජශයද  කාා 
ශද්යන ආාාර හා දීමනා කවශර්ද්ය;  

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශනහිද්ය? 

601 602 



පාර්ි ශ ද තුව 

(ආ  (i) ුණරුණමැක දිසා්රිෂණකශආ  පද නක රාශද්ය ය 
ශල්ක  ාකරශද් ශආ රජශආ ශසේවකයද  සමෘද්ධි 
සහනාාාරය කාාැද නා ාව ද්යද ශද ද්ය; 

 (ii)  එශසේ න   එම නිකාාරිද ශේ න   තනතුරු හා 
ශසේවා සාථාන කවශර්ද්ය; 

 (iii) එම ුනද්ැකයද ට එශරහිව ැත් ඡ ක්රියා මාර්ැ 
කවශර්ද්ය; 

 යද නත් ඡ එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ඟ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 
 

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா:  

(அ) (i )  அரசாங்க உத்திரயாகத்தர்கள் சமுர்த்தி 

நிவாரைம் தபற்றுக்தகாள்ள முடியுமா என்ப 

கதயும்; 

 (ii) அரசாங்க உத்திரயாகத்தர்களால் தபற்றுக் 

தகாள்ளக்கூடிய, அரசாங்கத்தினால் வைங்கப் 

படுகின்ற உதவிகள் மற்றும் தகாடுப்பனவுகள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  குருநாகல் மாவட்டத்தின், பன்னல பிரரதச 

தசயலாளர் ஆளுககப் பிாிவில் அரசாங்க 

ஊைியர்கள் சமுர்த்தி நிவாரைம் தபறுகின்றார் 

கதளன்பகத அவர் அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், ரமற்படி உத்திரயாகத்தர்களின் 

தபயர்கள், பதவிகள் மற்றும் ரசகவ நிகல 

யங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii )  ரமற்படி ஆட்களுக்கு எதிராக ரமற்தகாள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Government servants are 
entitled for the Samurdhi allowance; and 

 (ii)  the assistance and allowances provided by 
the Government that can be obtained by the 
public servants? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware of the fact that the 
public servants of the Pannala Divisional 
Secretary's Division in the Kurunegala 
District obtain Samurdhi allowance; 

 (ii) if so,  the names, positions and places of 
work of the aforesaid officers; 

 (iii) the measures that were taken against the 
aforesaid persons? 

(c) If not, why? 

ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එම ර ානයට පිළිතුර 
ශමශසේයි. 

(අ  (i) ශනොහනක. 

 (ii) ශමම ශද්යපාර්තශ ද තුවට අද්යාළ ශනොවද නරී. 

  මා ද්යද නා විධියට  එම ශද්යපාර්තශ ද තුවක 
ුභභසාාන අරමුද්යල්වි ද  කාා ශද්යන ආාාර ශහෝ 
දීමනා රම තිශානවා හනශරද න  රජශආ 
නිකාාරිද ට එශහම සහනාාාර ශද්යන රමයෂණ 
නනහන.  

(ආ  (i) ශ  පිළිාහව මා ශවත වාර්තා වී ඟත. 

 (ii) ඟමුු ම අාක 02හි සහහද  ශේ. 

 (iii) 2015 වර්ෂශආ සිට රජශආ ශසේවශආ නියුතු 
රතිකාීනද  සිටින පල්ල්වක සහනාාාර 369ෂණ 
පමණ ද්යනනට ඉවත් ඡ කර ඟත. ඟමුු ම 01 ාකද න. 

  තවදුරටත් ඡ සහනාාාර 119ක පමණ රමාණයෂණ 
ඟති ාව ්ාම නිකාාරි හා දිවිනන වම සාවර්ාන 
නිකාාමේ මිලද  ශතොරතුරු තහල්රු කර ශැන ඟත. 
එම සහනාාාරකාීනද  2016 ශනොවන ාර් මාසශආ 
සිට ඉවත් ඡ රීමේමට කටයුතු ශයොද්යා ඟත. ඟමුු   
අාක 02හි අද්යාළ න  සහහද ව ඟත. ඟමුු   

සභාගත* කරමි. 

(ඟ  අද්යාළ ශනොශේ. 

 

ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  පිළිතුරු කාා දීම ැනන මා 
ැරු අමාතයතුමාට සාතුතිවද ත වනවා.  ැරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමනි  මශේ පළමු වන අතුරු ර ානය ශමයයි.  ැරු 
ඟමතිතුමාශැද  මා  ද්යනන ැද නට කනමනතියි  රජශආ ශසේවශආ ශයදී 

සිටින අය ශකොශහොමද්ය ශ  සමෘද්ධි සහනාාාරය කාා ැනී මට 
ඟතුළත් ඡ ල්ශඩු රීයකා.  මා ද්යද නවා  ශ ක ය රීසි ශද් පාකන 
මනදිහත් ඡ වීමෂණ එෂණක සිද්ා ශවකා තිශාන ශද්යයෂණ ාව. ැරු 

ඟමතිතුමනි  ශ  ස ාද ාව අධිකරණ ක්රියා මාර්ැයකට ගිහිල්කා 
තිශානවාද්ය?    වියද්ය  කළ මුද්යල් යළි අය කර ැනීශ  
රමශේද්යයෂණ   තිශානවාද්ය?  ශ  ස ාද ාශයද  අමාතයාා ශයද  

ශැන යන වනඩ පිළිශවළ ශමොකෂණද්ය?  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි   ශ  වන ශකොටත් ඡ අපි ශ  
පිළිාහව පමේෂණෂණයෂණ ආර භ කර තිශානවා. ඟත් ඡතටම සිදු 
වද ශද  ශමයයි.   ශමම සහනාාාර කාමිද  ඉද න ශකොට   

අයශේ පල්ශල් ශකශනුණට රජශආ රැරීයාවෂණ හ ා වනවා. 
හනානයි  එයා  ක ශහළිද්යරල් කරද ශද  නනතිව ඉද නවා. එශසේ 
ශහළිද්යරල් ශනොකළත් ඡ ශමවනනි අවසාථාවක අද්යාළ සමෘද්ධි 

සාවර්ාන නිකාාරියාශේ හා කළමනාකරුවද ශේ වැීම 
වද ශද   ශසොයා ාකා එම  සහනාාාර කාා දීම නනවනත් ඡවීමයි. අපි 
ශ   කාරණය පිළිාහව ද්යනද  විනය කටයුතු ආර භ කර තිශානවා.  

603 604 

[ැරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පසනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු ඟමතිතුමනි  ශ ක ඔාතුමා අද්යාළ අමාතය ූරරය ද්යරුන 
වකවානුශේ සිද්ා ල්ණ ශද්යයෂණ ශනොශවයි   නමුත් ඡ ටට ශපර ඟති වූ 
ශේද්යීය තත් ඡත් ඡවයෂණ. රජශආ නිකාාරිද ට සමෘද්ධි සහනාාාරය 

කාා ැනීමට ශනොහනරී තත් ඡත් ඡවයෂණ යටශත් ඡ  රජශආ නිකාාරිද  
එෂණශකශනෂණ  ශද්යශද්යශනෂණ ශනොශවයි  වි ාක රමාණයෂණ සමෘද්ධි 
රතිකාභය කාකා තිශානවා.   අයශැද  ද්යනද  එම සහනාාාරය  

ඉවත් ඡ කරනවා. නමුත් ඡ  ශ  හා සමානව රජශආ ශසේවකයද  
ශනොවන සමෘද්ධි සහනාාාරය කාා ැනීමට නුුභදුුභ  එශහත් ඡ 
සමෘද්ධි සහනාාාරය කාා ැද නා පිරිසා ඉද න අතශර්  සමෘද්ධි 
සහනාාාර කනබිය යුතු  එශහත් ඡ ශනොකනශාන පිරිසෂණ ඉද නවා. 

අමාතයාා ය පරිැණක ආරශයද  ශ  පිළිාහව ශතෝරා ැනී  
කළත් ඡ  සමහර සමෘද්ධි නියාමකයද  තමද ශේ ශද් පාකන 
ශකෝණශයද  තමයි   අද්යාළ ශතොරතුරු කාාශැන පරිැණකයට 

ඟතුළත් ඡ කරද ශද .  එතශකොට පරිැණකය තුළට ඟතුළු ශවන 
ද්යත් ඡත අනුව තමයි පරිැණකය    සහහා අව ය පිළිතුරු කාා 
ශද්යද ශද .   ද්යත් ඡතවක වි ාවාසීයත් ඡවය පිළිාහව ැරු සභාවට 

සහතිකයෂණ ශද්යද න ැරු ඟමතිතුමාට ුනළුවද ද්ය ? 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අපි අද්යාළ ශතොරතුරු ප්රිකාව හනදුශේ  ජන හා සාඛ්යාශල්ඛ්න 
ශද්යපාර්තශ ද තුශේ ශ  පිළිාහ විශ ේෂඥයද  සහ  වි ාවවිද්යයාකශආ 
ශ  පිළිාහ විශ ේෂඥයද  සමෙ එකතු ශවකායි.  සාමාජිකයා 

ඔ තශේ තත් ඡත් ඡවය පිළිාහව එක තනනරීද   මෙ හනරියත් ඡ  තවත් ඡ 
තනනරීද  ඔ ත පිළිාහව සතය ශතොරතුරු මතු ශවන විධිශආ 
ශාොශහොම සාීර්ණ ර ාන පත්රයෂණ හද්යකා තිශාද ශද . එම ර ාන 

පත්රය  ුනරවන නිකාාරියා එහි අත් ඡසද  කරද න ඕනම.  ක අද්යාළ 
්ාම නිකාාරිවරයා සහතික කරද න ඕනම.   ශතොරතුරු සතයයි 
රීයකා  කළමනාකාරතුමා සහතික කරද නත් ඡ ඕනම. ශ වා 

සියල්කෂණම රාශද්ය ය ශල්ක තුමා ශහෝ සහකාර රාශද්ය ය 
ශල්ක තුමා විසිද  සනකුභ  අායෂණෂ එෂණක එකතු ශවකා ාකනවා. 
එශහම ාකකා තමයි ශ වා පරිැණකැත කරද ශද . 

එශහම ර ාන එද න ුනළුවද . මම ඔාතුමා රීයන ශද් 

පිළිැද නවා. හනානයි  ශ  ශත් ඡමේ වි ද  පසාශසේ අපි ශ  ශවනුශවද  

හද්යකා තිශාන මෘදුකාාැය අනුව   අය වර්ැ කරනවා. එශසේ වර්ැ 

කළාම  එතනන වරද්යෂණ තිශානවා න    අයට රාශද්ය ය 

ශල්ක තුමාට  ශද් පාකනඥයද ට  එශහම නනත් ඡන  

දිසාපතිවරයාට    වාශේ ඕනමම ශකශනුණට පනමිණිි  කරද න 

ුනළුවද .   මූි ක ශත් ඡමේ  කටයුතු සහහා අපි රාශද්ය ය 

ශල්ක තුමා  සහකාර රාශද්ය ය ශල්ක තුමා ශහෝ තුමිය  රාශද්ය ය 

ශල්ක  කාර්යාකශආ සිටින සනකුභ  අායෂණෂතුමා  මූකසාථාන 

කළමනාකාරතුමා සහ සමාජ ශසේවා නිකාාරිතුමා පත් ඡ කර 

තිශානවා. ශ  නිසා එම කඩුඩායමට නනවත අභියාචනයෂණ කරකා 

  වරද්ය නිවනරදි කරැද න ුනළුවද . අප ශවතට ල්ණත් ඡ ඕනමම 

ශකශනුණට අභියාචනයෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරද න ුනළුවද . 

 
ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මශේ තුද වනනි අතුරු 
ර ානය මම අහනවා. ැරු ඟමතිතුමා ද්යනද  සහහද  කරුන සියලුම 
ශද්යනා නිකාාරිද . එම නිකාාරිද  සමෙ එෂණශකෝ ැශ  සාශේච්්ා 

සාවිාානවක නිශයෝජිතයද   නනත් ඡන  ැශ  ජනතාව අතරිද  
ශතෝරාැද නා නිශයෝජිතයද ශැද  සමද විත යාද ත්රණයුණත් ඡ 

ශ කට එකතු කශළොත් ඡ ශ  වනඩ පිළිශවළ වඩා යථාර්ථවාදී 

ශවනවා.  එශසේම  2016 වසර ුනරාවටම ශමම ශතෝරාැනී   සිදු 
ල්ණා. 2019 අල්රුද්ශද්වත් ඡ එම කටයුත් ඡත ශකළවර කරකා  
සනාමවටම සමෘද්ධිය කනබිය යුතු සමෘද්ධිකාභිද  ශතෝරාශැන   
රතිකාභ කාා දීශ  වනඩ පිළිශවළක ශයශද්යනවාද්ය? 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

සාශේච්්ා සාවිාානවක නිකාාරිද  ශ කට ස ාද ා කර 

ැද න අමාරුයි. හනානයි    අයට අභියාචනයෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරද න 

ුනළුවද . සාශේච්්ා සාවිාානවක නිකාාරිද  ැත් ඡශතොත් ඡ    අය 

ශනොශයුණත් ඡ ශද් පාකන පෂණෂවකට ස ාද ා අය ශවද න 

ුනළුවද . එතශකොට ශකොුණ ැනටලුවෂණ ඟති ශවනවා. නමුත් ඡ  ශ  

කඩුඩායම ශතෝරාැත් ඡ පුභව ඕනමම ශකශනුණට අභියාචනයෂණ 

ඉදිරිපත් ඡ කරද න ුනළුවද . ටට පසාශසේ අපට   ැනන ාකද න 

ුනළුවද . 

ඔාතුමා රීයන ටළෙ කාරණශආදී අපට ර ානයෂණ මතු 

ශවනවා. අශප් අමාතයාා ශආ ශසේවක ුනරප්පාක් 9 000ෂණ 

තිශානවා.   ුනරප්පාක් ුනරවාැද න ානරුවයි අපි ද්යෙකද ශද . ද්යනද  

forms කෂණෂ 25ෂණ ුනරවකා තිශානවා. Form එකක පිටු 19ෂණ 

තිශානවා. ද්යවසකට ශ වාශයද  ද්යහයකට වඩා computer එකට 

ඟතුළත් ඡ කරද න ානහන. ශ  ශසේවක ුනරප්පාක් පිරවීම සහහා අපි 

රීහිප වතාවෂණම ඉල්ලී  කර තිශානවා. අද්යත් ඡ රැසාවීමෂණ 

තිශානවා. අපි ශපශර්ද්යා කනබිනට් එශෂණදීත් ඡ ශ  ැනන කථා කළා. 

ශමම ුනරප්පාක් ටික ඉෂණමනිද  ුනරවා ැද න ුනළුවද  ශවයි රීයා 

මම හිතනවා. අපි ාකද ශද  ජනවාරි ශවනශකොටවත් ඡ ශ  ශත් ඡමේ  

අවසද  කරද නයි. 
  

 
උදයගග වීරුරගග ෙතතා  එනරහිව ඇිල  නචෝදනා:   

විෙර්ශ්න ප්රගිලය 
திரு. உதயங்க வீரதுங்க மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் : 

விசாரகைகளின் முன்ரனற்றம் 
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12. ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
    (மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

       (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 විශද්  කටයුතු අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (3 : 

(අ  (i) රුසියාශේ  ශ්රී කාකා තානාපතිවරයා ශකස උද්යයාැ 
වීරතුාැ මහතා කටයුතු කළ කාකවකවානුව 
කවශර්ද්ය; 

 (ii) ඔ තට එශරහිව ඟති ශචෝද්යනා කවශර්ද්ය; 

 (iii) එම ශචෝද්යනා ස ාද ාශයද  සිදු කර ඟති 
විමර් නවක රැතිය කව ශර්ද්ය; 

 (iv) ඔ තට එශරහිව ීතිමය ක්රියා මාර්ැ ැනී ම 
රමාද්යවීමට ශහේතු කවශර්ද්ය; 

 (v) ඔ තව අත් ඡ අඩාගුවට ැනී ම සහහා ජාතයද තර 
ශපොලීසිශආ සහාය ඉල්කා තිශබ්ද්ය; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ආ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 
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පාර්ි ශ ද තුව 

தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) ரஷ்யாவின், இலங்ககத் தூதுவராக திரு. 

உதயங்க வீரதுங்க கடகமயாற்றிய காலஎல்கல 

யாது என்பகதயும்; 

 (ii) இவருக்கு எதிராக உள்ள குற்றச்சாட்டுக்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி குற்றச்சாட்டுக்கள் ததாடர்பாக ரமற் 

தகாள்ளப்பட்டுள்ள விசாரகைகளின் 

முன்ரனற்றம் யாது என்பகதயும்; 

 (iv) இவருக்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கக ரமற் 

தகாள்ளப்படுதல் தாமதமகடவதற்கான 

காரைங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (v) இவகரக் ககதுதசய்வதற்கு சர்வரதசதபாலிசின் 

உதவி ரகாரப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the period of time during which Mr. 
Udayanga Weeratunga had functioned as 
the Sri Lankan Ambassador to Russia; 

 (ii) what the charges against him are; 

 (iii) the progress of the investigations conducted 
regarding those charges;  

 (iv) the reasons for the delay in taking legal 
action against him; and 

 (v) whether the assistance of Interpol has been 
sought to arrest him? 

(b) If not, why?  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා (විනද්ශ් ක යුුර 
නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தவளிநாட்ட 

லுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  විශද්  කටයුතු අමාතයතුමා 
ශවනුශවද  මා එම ර ානයට පිළිතුරු ශද්යනවා. 

(අ  (i) උද්යයාැ වීරතුාැ මහතා 2006.09.1, දින සිට 
2015.02.2, දින ද්යෂණවා කාකය තුළ රුසියාශේ ශ්රී 
කාකා තානාපතිවරයා ව ශයද  ශසේවය ශකොට 
ඟත. 

 (ii) මූකය අපරාා විමර් න ශකොට්කාසයට අනුව 2006 
වසශර්දී යුෂණශර්ද  රාජයශයද  මිේ 29 ගුවද  යානා 
හතරෂණ (   මිකදී ැනී ශ දී සිදු වූ වි ාක මූකය 
වාචාවට වීරතුාැ මහතා ස ාද ා වී ඟති අතර 
එහිදී ශ්රී කාකා රජයට මූකයමය ව ශයද  වි ාක 
පාක්වෂණ ද්යනමේමට සිදුවී ඟත. මූකය අපරාා විමර් න 
ශකොට්කාසය ශ  ස ාද ාශයද  විමර් න කටයුතු 
ශමශහයවයි. 

 (iii) විමර් න කටයුතු 2015 මාර්තු 10 වනනි දින ආර භ 
වූ ාව වාර්තා වී ඟත. ශකශසේ ල්වද්ය  ශමය නක් අාක 
B 639/15 යටශත් ඡ ශකොළඹ ශකොටුව මශහසාත්රාත් ඡ 
උසාවියට ශයොමුශකොට ඟත. මූකය අපරාා 
විමර් න ශකොට්කාසය විසිද  ඉදිරිපත් ඡ කරන කද්ය 
වාර්තාව පද්යන  ශකොට ැනිමිද  මශහසාත්රාත් ඡවරයා 
විසිද  2016 ඔෂණශතෝාර් 20 වන දින උද්යයාැ 
වීරතුාැ මහතා ශවත ජාතයද තර ශපොලීසිය මිලද  
ක්රියාත් ඡමක රීමේම සහහා වූ විවෘත වශරද තුවෂණ 
නිුණත් ඡ කරන කදී.   රීයද ශද  Interpol එක 
හරහා. 

 (iv)   ශමම නක්වට අද්යාළ ශල්ඛ්න/ශතොරතුරු යුෂණශර්න  
සිාැප්ුනරු සහ ශහොාශකොා යන රාජයවක අද්යාළ 
ාකාාරිද ශැද  කාාැත යුතු වූ ානවිද  ශමම 
ක්රියාවි ය සහහා කාකයෂණ ැත වන ාව ද්ය වාර්තා වී 
ඟත.  

 (v)   ඔේ. මූි ක ව ශයද  යුෂණශර්න සහ සිාැප්ූරරු 
රාජයයද ශැද  ජාතයද තර ශපොි සා සහාය 
අශප්ෂණෂා කර ඟති ාව වාර්තා වී තිශබ්. ඉද  පුභව 
උද්යයාැ වීරතුාැ මහතා සනකකරුවුණ ව ශයද  
න  කර ඟති ාවත් ඡ  විමර් න කටයුතුවකට සහාය 
ද්යනෂණවීම සහහා උසාවිශආ ශපී සිටින ශකස ද්යනනු  
දී  ැණනාවෂණ යවා තිබියදීත් ඡ ඔ ත හිතා මතාම 
අධිකරණ පටිපාටිය මෙ හරිමිද  සිටින ාවත් ඡ 
පනහනදිි  කරමිද  මූකය අපරාා විමර් න 
ශකොට්කාසය මිලද  2016 ඔෂණශතෝාර් 16වන දින 
උසාවිය ශවත ඉදිරිපත් ඡ කළ තවත් ඡ වාර්තාවරීද  
ද්යනෂණශවන ාව ද්යනනැද නට කනබී තිශබ්. 

  ඉහත සහහද  වාර්තාව පද්යන  කර ැනිමිද  
ජාතයද තර ශපොලීසිය මිලද  ක්රියාත් ඡමක රීමේම 
සහහා වූ විවෘත වශරද තුවෂණ 2016 ඔෂණශතෝාර් 20 
වන දින මශහසාත්රාත් ඡවරයා නිුණත් ඡ කර ඟත. ශමම 
නක්ව 2016 ශනොවන ාර් 25 වනනි දින විභාැ 
රීමේමට නියමිතය.  

   තවද්ය  ශ්රී කාකාශේ මායම අධිකාරිය හරහා     
රටවකට අශනයෝනය නනතික සහාය ඉල්ලී  - 
mutual legal assistance - යවා ඟති අතර රතිචාර 
ාකාශපොශරොත් ඡතුශවද  සිටී. 

(ආ   පනන ශනොනඟී. 

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මශේ පළමුවන අතුරු 

ර ානය ශමශසේයි. ජනාධිපතිවරණය පවත් ඡවා වසර ශද්යකකට රීට්ටු 
කාකයෂණ වනවා. හල්ල් ආඩුක්ව ඟවිල්කා අල්රුද්ද්යුණත් ඡ මාස 
තුනෂණ වනවා. උද්යයාැ වීරතුාැ ස ාද ා පමේෂණෂණය ආඩුක්වටත් ඡ 
ි ට්මසා පමේෂණෂාවෂණ වාශැයි. ශමොකද්ය  ඔාතුමා රීේවා වාශේ මිේ 

යානා ැනුශද්යනුව නිසා රටට අපීර්තියෂණ අත් ඡ පත් ඡ ශවකා 
තිශානවා; රජයට මූකය අවාසියෂණ සිද්ා ශවකා තිශානවා  ැරු 
නිශයෝජය අමාතයතුමා.   වාශේම  තවත් ඡ ශචෝද්යනා ශද්යකෂණ 

තිශානවා.  වා තමයි  යුෂණශර්නශආ ශාදු වාදිද ට අවි සනපයීම 
සහ රුසියානු තානාපති කාර්යාකශආ ශසේවය කළ තරුණයුණශේ 
හදිසි මරණය. ද්යනද  ශ  රමාද්යයට ශහේතුව විධියට ඔාතුමද කා 

සහහද  කරද ශද  යුෂණශර්න සහ සිාැප්ූරරු රාජයයද ශැද  
ජාතයද තර ශපොලීසිශආ සහාය ැද න ඕනම ාව ද්යනනු  දී තිශානවා 
රීයායි. පමේෂණෂණ කටයුතු ආර භ කශළේ 2015 මාර්තු මාසශආයි. 

ශ  ුනද්ැකයාටත් ඡ ඔ තශේ බිරිහටත් ඡ සාමානය ැමද  ාකපත්ර කාා 
ශද්යද න විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  ආැමන විැමන 
පාකකවරයා ශවත ි යුමෂණ නිුණත් ඡ කශළේ 2015 ශපාරවාරිශආයි.   
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අනුව   ශද්යශද්යනාශේම සාමානය ැමද  ාකපත්ර කාා ැද න -රාජය 

තාද ්රික ැමද  ාකපත්රය ශවනුවට සාමානය ැමද  ාකපත්ර 
කාාැනීම සහහා- උද්යයාැ වීරතුාැශේ බිරිහ මාර්තු මාසශආ 6වන 
ද්යා කාකාවට ඟවිත් ඡ   passports ශද්යක අරශැන ගියා.  

එශහම නිුණත් ඡ කරද න සිදු ල්ශඩු  ශ  සියලු ශචෝද්යනා තිබියදී 

විශද්  කටයුතු අමාතයාා ය විශද්  ැමද  ාකපත්ර නිුණත් ඡ කරද න 
රීයකා ආැමන විැමන පාකකවරයාට නිර්ශද්  කරුන නිසයි. 
තමුද නාද ශසේකා ද්යනද  ජාතයද තර ශපොලීසිශආ සහාය පතනවා  

අශරශහ ශමශහේ ශහොයනවා; හනානයි අතට ආුන ුණරුල්කාව අල්කා 
ැද න ානරි ල්ණා.  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එශහම නිර්ශද් යෂණ කරකා තිශානවා රීයකා ඔාතුමා 
රීේවාට ශමතනන එශහම ශද්යයෂණ ැනන සහහද  ශවකා නනහන  ැරු 
මද ්රීතුමනි.   පිළිාහව හරි උත් ඡතරයෂණ ශද්යද න න     පිළිාහව 
අශප් අමාතයාා ශආ ශල්ක වරයාශැද  විමසකා එය ඟත් ඡතද්ය-

නනත් ඡතද්ය රීයකා හරියට ද්යනන ැද න ඕනම. ඔාතුමා එශසේ රීේවාට 
ශමතනන එශහම සහහද  ශවකා නනහන. මම ටළෙ ද්යවශසේ   
ස ාද ාශයද  ඔාතුමාව ද්යනනුවත් ඡ කරද න . 2015.06.19 වන 

දින email  මිලද  ඔ ත ශද්ය-තුද  වතාවෂණම එකෙ ශවකා තිශානවා  
රාජය තාද ්රික විශද්  ැමද  ාකපත්රය අමාතයාා යට භාර ශද්යන 
ාවට. නමුත් ඡ  ක භාර දීකා නනහන. Immigration and Emigration 

Department එශකද  එතුමාශේ භාර්යාවට සාමානය විශද්  ැමද  
ාකපත්රයෂණ කාා දීම පිළිාහව ශමතනන කථා ල්ණා. නමුත් ඡ විශද්  
කටයුතු අමාතයාා  ශයද  එශහම කරද න රීේවා රීයකා ශමතනන 

සහහද  ශවකා නනහන.   නිසා   ැනන ශසොයා ාකද න ශවනවා. 
 

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මම ශ  ැරු සභාශේදීම ර ානයෂණ ඟ තවාට පසාශසේ නාවිද න 
ඟමතිවරයා පිළිතුරු දීකා  විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  
ආැමන විැමන පාකකවරයා ශවත යවන කද්ය ි පිය සභාැත කළා. 

  ි පිය අනුව තමයි උද්යයාැ වීරතුාැටත් ඡ  ඔ තශේ බිරිහටත් ඡ රාජය 
තාද ්රික ැමද  ාකපත්ර ශවනුවට සාමානය ැමද  ාකපත්ර නිුණත් ඡ 
කරද න රීයකා ආැමන විැමන පාකකවරයාට නිශයෝැ කරකා 

තිශාද ශද .   නිසා විශද්  කටයුතු අමාතයාා ය එතනනදී 
තමද ශේ වැීම පනහනර හනරකා තිශානවා. 

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශමොකෂණද්ය  එතශකොට ර ානය? 
 

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 ක තමයි ර ානය. 

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

"පනහනර හනරකා තිශානවාද්ය?අ රීයන එකද්ය? 
 

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

පනහනර හනරකා තිශානවා. 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඉතිද  එතනන ර ානයෂණ නනහන ශද   ඔාතුමා එශහම රීයනවා 
න . [ාාාා රීමේමෂණ] අපනහනර හනරකා තිශානවාද්ය?අ රීයන එකද්ය 

ර ානය? 
 

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔේ. 
 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 ක ඔාතුමාට නිැමනය කරද න ානහන ශද . අපනහනර හනරකා 
තිශානවාද්ය?අ රීයකා මශැද  අහද න. එතශකොට මම රීයද න . 

  

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මශේ නිැමනය මම රීේවා. ඔාතුමා රීයද න ශකෝ  

ඔාතුමාශේ නිැමනය.  
 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මම කි ද  සහහද  කළ 
පරිදි   පිළිාහව මා ද්යනනුවත් ඡ ශවකා නනහන. නාවිද න ඟමතිතුමා 

එශහම ි පියෂණ සභාැත කළා න   මම   පිළිාහව වහාම 
ශල්ක තුමාශැද  විමසකා ඔාතුමාට හරියාකාර උත් ඡතරයෂණ කාා 
ශද්යන ාවට ශ  අවසාථාශේදී ශපොශරොද දු ශවනවා. සාමානයශයද  

ුනද්ැකශයෂණ -කාකාශේ ුනරවනසිශයෂණ- passport එකෂණ ඉල්ලුවාම 
passport එකෂණ ශද්යද න අපි ානඳිකා ඉද නවා. ැරු මද ්රීතුමනි  
උද්යයාැ වීරතුාැශේ භාර්යාව පිළිාහවත් ඡ ඔාතුමා කථා කළා. 

[ාාාා රීමේමෂණ] ඔේ.  ක තමයි. උද්යයාැ වීරතුාැශේ භාර්යාව 
ස ාද ාශයද  රීසිම ශචෝද්යනාවෂණ තිශාන ාවෂණ විශද්  කටයුතු 
අමාතයාා ශයද  කාා දුද  ශතොරතුරු අනුව මට ශපශනද න 
නනහන.  

මම ද්යද නා ආකාරයට න  එතුමා භාර ැත් ඡ විධියට   වැීම 
ඉෂාට කර නනහන. එතුමා  එතුමාශේ රාජය තාද ්රික විශද්  ැමද  
ාකපත්රය අශප් අමාතයාා යට භාර ශද්යනවා රීයකා ි ව තව  

ශපොශරොද දු ශවකා තිශානවා. නමුත් ඡ එතුමා  ක කරකා නනහන. 
එශහම ශනොකර එතුමාට තවත් ඡ ාකපත්රයෂණ කාා දුද න එක 
පිළිාහව ැනටලුවෂණ තිශානවා. මම  ක පිළිැද නවා. ඔාතුමා 

අසා තිශාන ර ානශආ ශ ක නනහන.   නිසා අශප් ශල්ක තුමා   
ර ානයට පිළිතුරෂණ මට දීකා නනහන.   නිසා මම   ැනන ශසොයකා 
ඔාතුමාව ද්යනනුවත් ඡ කරද න .  

 

ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔාතුමා අහද ශද  පිළිතුරු කාා දුද   වා ස ාද ාශයද ද්ය? 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. ශ ක ැරු නිශයෝජය ඟමතිතුමා ශැොඩෂණ අමාරුශේ 
වනශටන කාකයෂණ වාශේ.  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශ ශකද   ඟශහද ශද  නනහන.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ර ානයෂණ තිශානවා.  ශ ශෂණ ශද්යෝාකාරැතිය වනඩියි. ශහොහට 
තියුු වට ඟශහද ශද  නනහන. ටශආත් ඡ මම ද්යනෂණකා  පනහනදිි  

නනහනයි රීයකා.  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඟත් ඡතටම මට ඟශහද ශද  නනහන.  
 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශමොකෂණද්ය කරද ශද ?  ත් ඡ ශ ක අහද න ශවනවා  නිශයෝජය 
ඟමතිතුමනි. ඟ තශඩු නනහනයි රීයකා ඉද න ානහන. 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඟ තශඩු නනහනයි රීයකා පනනකා යද ශද  නනහන.  ආශයත් ඡ 
රීයද න ශකෝ.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  උද්යයාැ වීරතුාැ මහත් ඡමයාට 
රාජය තාද ්රික ැමද  ාකපත්රයෂණ නිුණත් ඡ කරනු කාද ශද  ඔ ත 

තානාපතිවරශයෂණ නිසායි.  ඔ තශේ තානාපති ුරරය අශහෝසි ශවන 
ශකොටම රාජය තාද ්රික ැමද  ාකපත්රය ශවනුවට ශවනත් ඡ 
ාකපත්රයෂණ ැත යුතුව තිශානවා. ඔාතුමා රීයන පරිදි උද්යයාැ 
වීරතුාැ තවමත් ඡ   රාජය තාද ්රික ැමද  ාකපත්රය විශද්  කටයුතු 

අමාතයාා යට භාර දීකා නනහන. එශහම න  ඟයි ඔාතුමද කා 
system එක හරහා එම ාකපත්රය අවකාගු ශනොකශළේ. ශමොකද්ය  ැරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අපි ද්යනෂණකා- 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ  ර ානය විශද්  කටයුතු ඟමතිතුමාට අද්යාළ ද්ය; ආැමන 
විැමන ශද්යපාර්තශ ද තුවට අද්යාළ ද්ය; ශපොලීසියට අද්යාළ ද්ය? 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  ඔෂණශකොම ස ාද ායි. ආඩුක්ශවද  තමයි අහද ශද .   
නිසා ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි-  

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ක සාථාවර නිශයෝැ 23(2  යටශත් ඡ අහද න තිබුණා. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔාතුමාත් ඡ උද්යයාැ වීරතුාැ ැනන චුට්ටෂණ හරි - එශහම නනහන 
ශද . 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නනහන. ශ ක සාථාවර නිශයෝැ 23(2  යටශත් ඡ තමයි ඔාතුමාට 
අහද න තිබුශඩු.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අශප් හිටුන ජනාධිපතිතුමා 

මනශල්සියාශේ සාචාරයක නිරත වූ ශවකාශේ ඔ ත ආසද නශආම 
ුනටුශේ උද්යයාැ වීරතුාැ මහත් ඡමයා වාඩි වී සිටිනවා මා ද්යනෂණකා. 
එශහම න  ඔ ත ඉද න ර ශට් සිට තවත් ඡ රටකට  ම සහහා ැමද  

ාකපත්රයෂණ උපශයෝගී ශකොට ශැන තිශානවා. 

 
ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මනශල්සියාශේ න  හිටිශආ නනහන. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මනශල්සියාශේ නනත් ඡන  ඉද දුීසියාශේ. 

 
ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මනශල්සියාශේ න  නනහන. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එශහම න  ජපානශආ හරි තායිකද තශආ හරි. එතුමා ගිය 
රටක. මම ද්යද ශද  නනහන  රට ශපො ඩෂණ පනටලුනා.  ඔාතුමා රට 
හරියටම ද්යද නවා වාශේ.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එතුමා ආසද නශආම වාඩි වී 
සිටියා.  ශකද  ශපද නු  කරද ශද  ඔ ත ශ  ැමද  ාකපත්රය 
උපශයෝගී කර ැද නා ාවයි. මට ඕනමකම තිශාද ශද  එතුමාශේ 

ඥාතිකම රීයද න ශනොශවයි. මට ඕනමකම තිශාද ශද  ඔ ත ැමද  
ාකපත්රය උපශයෝගී කර ශැන විශද්යසා  සාචාරවක නිරත වන ාව   
හරහා තහල්රු වන ාව රීයද නයි.  

තානාපතිවරශයෂණ හනටියට උපශයෝගී කර ැද නා රාජය 
තාද ්රික ාකපත්රය භාර දී ශනොමනතිව  ඔ ත එම ාකපත්රය උපශයෝගී 
කර ැද නවා න    පිළිාහව ැරු ඟමතිතුමා ැද නා පියවර 

ශමොකෂණද්ය රීයා ද්යනනැද න කනමනතියි.   
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ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ැරු අනුර දිසානායක 
මද ්රීතුමාශේ  ර ානයට උත් ඡතරය   ක එශහම ශනොශවයි රීයන 

එකයි.   ක අවාකගු කරකා තිශානවා. උද්යයාැ වීරතුාැ 
මනතිතුමාශේ  රාජය තාද ්රික  ැමද   ාකපත්රය අවකාගු කරකායි 
තිශාද ශද .  ඔ ත  ශකද  යනවා න    ශහොරටයි යද ශද .     
ැමද  ාකපත්රය පාවිච්චි කරකා එතුමාට එශහම යද න ුනළුවද ය  

රීයා මම හිතද ශද  නනහන.    ැමද  ාකපත්රය  අවකාගු කරද නය 
රීයා  Immigration and Emigration Department එකටයි හනම 
තනනකටම අපි ද්යනනු  දීකායි  තිශාද ශද .    ක එකෂණ.    

ශද්යවන කාරණාව තමයි  ඔ තට සාමානය  ැමද  ාක පත්රයෂණ 

තිශානවාය රීයන එක.    ැමද  ාකපත්රය හරහා තමයි  ඔ ත 

ශනොශයුණත් ඡ රටවකට යද ශද .  මම ඔාතුමාට  ඉසාශසල්කා රීේවා 

වාශේ   ර ානය ශනොශවයි ශමතනන අහකා තිබුශඩු.   ටළෙ 

වතාශේදී මම   පිළිාහව දීර්  ව ශයද   ඔාතුමා ද්යනනුවත් ඡ 

කරද න . එතුමාට Interpol එශකද  දී තිශාද ශද  Apartment 

No.20, House No.7, Menanister Lane, Q03110, Ukraine.  

නමනති ි පිනයයි.  ක තමයි දී  තිශාන  ි පිනය.     ි පිනශආ 

ශසොයන විට එතුමා එතනන නනහන.   අපි ද්යද ශද  නනහන  එතුමා 

ශකොශහේද්ය ඉද ශද  රීයකා.  අපිත් ඡ internet එශකද  ද්යනෂණකා   එතුමා 

ශනොශයුණත් ඡ ුනද්ැකයද  එෂණක ශනොශයුණත් ඡ තනද වක වාඩි ශවකා 

ඉද නවා.  ශ  ුනද්ැකයා Interpol එශකද  ශහොයනවා.   

 
ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශාොළහ කථා රීයද න එපා. 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Interpol එශකද  ශහොයනවා.   

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay, I think we have to - 

 
ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Minister, anybody can travel through airlines.  

So, you can get the details from the particular airline.  Do 
not make irresponsible statements.   

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I do not make irresponsible statements.  My statement 

is a very responsible one.  

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ැරු හර්ෂ ද්ය සිල්වා  නිශයෝජය ඟමතිතුමා  රීේවා  ඔ තට 

ජාතයද තර වශරද තුවෂණ තිශානවාය රීයා. If there is an 

international warrant issued on somebody, we should be able 
to trace the man, wherever he travels.  Is it not?  He does not 
have to carry a specific passport.  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Deputy Speaker, I have to correct you, there.  

The Interpol arrest warrant was issued only on the 20th of 
October, 2016. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Recently. 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Just recently.   

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you also said that the case would be 

proceeded with or without his presence, from 25th of 
November.   

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
The case will be proceeded  from 25th of November.  

But the Hon. Member, earlier said that he was seen.  Yes, 
he was seen.  We all saw him, but that was before the 
Interpol arrest warrant was issued.   

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay, thank you.    ර ාන අාක 1  -  6,2/’16 - ැරු බුද්ධික 
පතිරණ මහතා. 

 
ගු බුද්ධික පිලරණ ෙතතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මා එම ර ානය අහනවා.  

 
ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා  
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim)  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එම ර ානයට පිළිතුර දීම 

සහහා මාසයෂණ කල් ඉල්කනවා.   

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පාර්ි ශ ද තුව 

එ්ෂස ක ජාතීන්නප ෙත සමුළුව   සතභාගි වූ ශ්රී 
ලාගකික නිනයෝජිත කණ්ඩායම් : විසනතර 

ஐ.நா. சகப தபாதுக் கூட்டத்தில் கலந்துதகாண்ட 

இலங்ககப் பிரதிநிதிகள் : விபரம் 
SRI LANKAN DELEGATIONS ATTENDED UNITED NATIONS 

GENERAL ASSEMBLY: DETAILS  

375/’15 

1. ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
   (மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

    (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 විශද්  කටයුතු අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (5  : 

(අ  වර්ෂ 2005 සිට 2015 ද්යෂණවා වසරවක එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ 
මහ සමුළුවට (General Assembly) සහභාගි වූ ශ්රී කාාරීක 
නිශයෝජිත කඩුඩාය වක  

 (i) රාානත් ඡවය ද්යනරුශේ කල්රුද ද්ය; 

 (ii) නිශයෝජිතයද  සාඛ්යාව කවශර්ද්ය; 

 (iii)   අතර පාර්ි ශ ද තු මද ්රීවරුද  සිටිශආ න   
ඔල්ද ශේ න  කවශර්ද්ය; 

 (iv) විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශආ නිකාාරිද  සාඛ්යාව 
ශකොපමණද්ය; 

 (v) වනය කළ මුළු මුද්යක ශකොපමණද්ය; 

 (vi) එම වියද්යම ගුවද  ැමද   ශහෝටල් හා නවාතනද  
වියද්ය  ශකස එෂණ එෂණ ය ර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  
ව ශයද  කවශර්ද්ය; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ආ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 
 

தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) 2005-2015ஆம் ஆண்டுகளில் ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் 

தபாதுக் கூட்டத்தில் (Ge n e ra l  As se mbl y ) 

கலந்துதகாண்ட இலங்ககப் பிரதிநிதிகள் குழுக் 

களுக்கு, 

 (i) தகலகம வகித்தவர்கள் யார் என்பகதயும்; 

 (ii) பிரதிநிதிகளின் எண்ைிக்கக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (iii) இவர்களிகடரய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

இருந்திருப்பார்களாயின், அவர்களுகடய 

தபயர்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சு உத்திரயாகத் 

தர்களின் எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (v) தசலவிடப்பட்ட தமாத்த பைத்ததாகக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (vi) ரமற்படி தசலவு விமானப் பயைங்கள், 

ரஹாட்டல் மற்றும் தங்குமிட தசலவுகள் என்ற 

வாறு ஒவ்தவாரு தகலப்புக்ககமய தவவ் 

ரவறாக யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர்  இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Foreign Affairs:  

(a) Will he inform this House, in relation to the Sri 
Lankan delegations that attended the United 
Nations General Assembly in the years from 2005-
2015 - 

 (i) as to who headed the delegations; 

 (ii) the number of delegates; 

 (iii) the names of the Members of Parliament 
among the delegates, if any; 

 (iv) the number of officers from the Ministry of 
Foreign Affairs; 

 (v) the total amount of money spent; and 

 (vi) the breakdown of that expenditure under 
Heads such as Airfares, Hotels and 
Accommodation separately?  

(b) If not, why? 

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

පිළිතුර සභාැත කරද නද්ය  මද ්රීතුමා? 

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

පිළිතුර රීයවද න  ැරු නිශයෝජය ඟමතිතුමනි.  පසාශවනි 
වතාවට ශ  අහද ශද . 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශද්යශවනි වටය නිසා සභාැත කරද නට ුනළුවද . 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විනාඩි 5ෂණ ශැන පිළිතුර රීයවද න  ැරු නිශයෝජය 

ඟමතිතුමා. 
 

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

විනාඩි 5ෂණ ශැන පිළිතුර  රීයවද න  ැරු නිශයෝජය 
ඟමතිතුමා. 

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  විශද්  කටයුතු අමාතයතුමා 

ශවනුශවද  මා එම ර ානයට පිළිතුර කාා ශද්යනවා. 

ර ානය අහද ශද  2005 සිට 2015 ද්යෂණවා එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ 
මහ සමුළුවට සහභාගි වූ ශ්රී කාාරීක නිශයෝජිත  කඩුඩාය  
ැනනයි. ශ  සියල්කම මට රීයද නට ානහන  මූි ක කාරණා ටික 

පමණෂණ රීයද න . ඉතිරි ටික සභාැත කරද න .   

නිශයෝජිත කඩුඩායශ  රාාී ශකස 2005දී චද ්රිකා 
ාඩුඩාරනායක ුණමාරතුාැ මනතිනියත් ඡ  2006දී මහිද ද්ය රාජපෂණෂ 

මනතිතුමා සහ ශිරද ති රාජපෂණෂ මනතිනියත් ඡ  2009දී මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ මනතිතුමා සහ ශිරද ති රාජපෂණෂ මනතිනියත් ඡ  200,දී 
මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමාත් ඡ  200 දී රත් ඡනසිරි විරමනායක 

මනතිතුමාත් ඡ  2010දී මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමා  ශිරද ති රාජපෂණෂ 
මනතිනිය සහ ශරෝහිත රාජපෂණෂ මනතිතුමාත් ඡ  2011දී මහිද ද්ය 
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රාජපෂණෂ මනතිතුමා සහ ශිරද ති රාජපෂණෂ මනතිනියත් ඡ  2012දී 

(මහාචාර්ය  ජී.එල්. . රිසා මනතිතුමාත් ඡ  2013දී මහිද ද්ය රාජපෂණෂ 
මනතිතුමා සහ ශිරද ති රාජපෂණෂ මනතිනියත් ඡ  201 දී මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ මනතිතුමා  ශිරද ති රාජපෂණෂ මනතිනිය සහ ශරෝහිත 
රාජපෂණෂ මනතිතුමාත් ඡ  2015දී නම්රීපාක සිරිශසේන මනතිතුමා සහ 

ද්යහ  සිරිශසේන මහතා සහභාගි ශවකා තිශානවා. 

ටළෙට අහනවා  අනිශයෝජිතයද  සාඛ්යාව කවශර්ද්ය?අ රීයකා. 
අනිශයෝජිත කඩුඩායශ  රාාී ද  කල්ද්ය?අ රීයකා කි ද  රීේවා. 

නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු මද ්රීවරුද  
2015දී 9යි.  එශහම න  මම ශමශහම රීයද න . ඔාතුමා මතක 
තියා ැද න  මම ශමොනවාද්ය රීයද ශද  රීයකා. ඉසාශසල්කාම 

රීයද ශද   නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 
මද ්රීවරුද  සාඛ්යාව  ටළෙට විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශආ 
නිකාාරිද  ැණන  ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයිද  ැණන  ස ූරර්ණ 

නිශයෝජිතයද  ැණන  ශවනත් ඡ සහභාගිවූවද  ැණන සහ ස ූරර්ණ 
සහභාගිවූවද  ැණන. මතකයි ශද ? 

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

හරි  හරි. 
 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

2005දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 

මද ්රීද  ැණන 9යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශආ නිශයෝජිතයද  
ැණන 10යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 10යි; ස ූරර්ණ 
නිශයෝජිතයද  ැණන 2,යි  ශවනත් ඡ සහභාගිවූවද  ැණන 13යි  

ස ුනර්ණ සහභාගි වූවද  ැණන  1යි. 

2006දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 
මද ්රීද  ැණන 16යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශආ 

නිශයෝජිතයිද  ැණන 13යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 23යි; 
ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයිද  ැණන 5 යි; ශවනත් ඡ සහභාගිවූවද   
ැණන 19යි; ස ුනර්ණ සහභාගි වූවද  ැණන 91යි. 

 2007දී මද ්රීද  නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ 
පාර්ි ශ ද තු ැණන 6යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශආ 
නිශයෝජිතයිද  ැණන 12යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 19යි; 

ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයිද  ැණන 39යි; ශවනත් ඡ සහභාගිවූවද   
ැණන 35යි; ස ුනර්ණ සහභාගි වූවද  ැණන 92යි.  

2008දී මද ්රීද  ැණන 5යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශආ 
නිශයෝජිතයිද  ැණන 0,යි  ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 0,යි  

ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයිද  ැණන 22යි  ශවනත් ඡ සහභාගිවූවද   
ැණන 1 යි  ස ුනර්ණ සහභාගි වූවද  ැණන  1යි.  

2009දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 

මද ්රීවරු ැණන 02යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  සහභාගි 
වූ නිකාාරිද  ැණන 0 යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 10යි; 
ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයද  ැණන 19යි; සහභාගි වූ ශවනත් ඡ අයශේ 

ැණන 0 යි; ස ූරර්ණ සාඛ්යාව 26යි. 

2010දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 
මද ්රීවරු ැණන 15යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  සහභාගි 

වූ නිකාාරිද  ැණන 0,යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 1 යි; 
ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයද  ැණන  0යි; සහභාගි වූ ශවනත් ඡ අයශේ 
ැණන 65යි; ස ූරර්ණ සාඛ්යාව 105යි. 

2011දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 

මද ්රීවරු ැණන 05යි; අශප් අමාතයාා ශයද  සහභාගි වූ 
නිකාාරිද  ැණන 0 යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 1 යි; 
ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයද  ැණන 30යි; සහභාගි වූ ශවනත් ඡ අයශේ 
ැණන 6,යි; ස ූරර්ණ සාඛ්යාව  ,යි. 

2012දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 
මද ්රීවරු ැණන 06යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  සහභාගි 
වූ නිකාාරිද  ැණන 06යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  01යි; ස ූරර්ණ 

නිශයෝජිතයද  ැණන 1 යි; ශවනත් ඡ අයශේ ැණන 02යි; 
ස ූරර්ණ සාඛ්යාව 16යි. 

2013දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 

මද ්රීවරු ැණන 0,යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  සහභාගි 
වූ නිකාාරිද  ැණන 13යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 19යි; 
ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයද  ැණන  0යි; සහභාගි වූ ශවනත් ඡ අයශේ 

සාඛ්යාව  2යි; සහභාගි වූ ස ූරර්ණ සාඛ්යාව ,2යි.  

2014දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 
මද ්රීවරු ැණන 11යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  සහභාගි 
වූ නිකාාරිද  ැණන 11යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 10යි; 

ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයද  ැණන 35යි; සහභාගි වූ ශවනත් ඡ අයශේ 
ැණන 59යි; සහභාගි වූ ස ූරර්ණ සාඛ්යාව  2යි. 

2015දී නිශයෝජිත කඩුඩාය වකට සහභාගි වූ පාර්ි ශ ද තු 

මද ්රීවරු ැණන 0 යි; විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  සහභාගි 
වූ නිකාාරිද  ැණන 11යි; ශවනත් ඡ නිශයෝජිතයද  ැණන 12යි; 
ස ූරර්ණ නිශයෝජිතයද  ැණන 2 යි; සහභාගි වූ ශවනත් ඡ අයශේ 

ැණන 15යි; සහභාගි වූ ස ූරර්ණ සාඛ්යාව   යි. 

ඔාතුමා අසා තිශාන ටළෙ ර ානය වද ශද   අශ  ශවනුශවද  
වනය කළ මුළු මුද්යක ශකොපමණද්ය?අ යද නයි.    සියලුම විසාතර 

ශමම පිළිතුශර් තිශානවා. මම එය සභාැත කරද න . ද්යනද  
ස ූරර්ණ වියද්යම විතරෂණ රීයද න .  

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔේ  එකතුව විතරෂණ රීේවාම ඟති  ැරු නිශයෝජය 
ඟමතිතුමනි.  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු මද ්රීතුමනි  වියද්යශ  එකතුව රුපියල් මිි යනවි ද  
රීයනවා න   2005දී 29.5යි; 2006දී   . යි; 2009දී  ,.2යි; 

200,දී 95. යි; 200 දී 69.1යි; 2010දී 12 . යි; 2011දී 16 .1යි; 
2012දී 30යි; 2013දී 125.2යි; 201 දී 162යි; 2015දී  0යි.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එම ර ානයට අද්යාළ 

ස ූරර්ණ පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා.  
 
* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ  (i)  කරුණාකර Iවන ඟමුු ශමහි 1වන තීරුව ාකද න.  

 (ii)   කරුණාකර Iවන ඟමුු ශමහි V වන තීරුව ාකද න. 

 (iii)  කරුණාකර Iවන ඟමුු ශමහි II වන තීරුව ාකද න. 

 (iv)   කරුණාකර I වන ඟමුු ශමහි III වන තීරුව ාකද න.   

 (v)   කරුණාකර II වන ඟමුු ම ාකද න. 

 (vi)   කරුණාකර II වන ඟමුු ම ාකද න. 

(ආ  පනන  ශනොනඟී. 

617 618 



පාර්ි ශ ද තුව 619 620 

[ැරු (ආචාර්ය  හර්ෂ ද්ය සිල්වා මහතා] 
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පාර්ි ශ ද තුව 623 624 

[ැරු (ආචාර්ය  හර්ෂ ද්ය සිල්වා මහතා] 

 

වර්යය 
නවාතැන් ප්රවාතන සන්නිනේදන නවන ක වියදම් එකුරව 

US $ SLRs US $ SLRs US $ SLRs US $ SLRs US $ SLRs 

2005 127,188.49 12,883,510.08 113,866.28 11,644,741.93 10,791.98 1,101,574.64 31,460.53 1,882,287.86 283,307.28 27,512,114.51 

2006 158,848.24 16,595,347.42 112,325.14 12,015,344.17 30,023.11 1,850,219.13 72,999.93 19,003,690.65 374,196.42 49,464,601.37 

2007 222,691.66 25,199,056.53 107,987.60 12,219,294.99 27,954.97 3,136,048.91 68,694.74 7,737,292.58 427,328.97 48,291,693.01 

2008 336,913.71 37,397,421.81 190,542.90 21,150,261.90 19,907.43 2,209,724.73 132,660.45 14,658,979.72 680,024.49 75,416,388.16 

2009 273,198.46 31,636,381.66 126,562.05 14,655,885.39 15,478.56 1,792,299.13 164,083.76 19,000,899.41 579,322.83 67,085,465.59 

2010 633,255.20 71,484,324.61 389,432.43 36,062,842.60 56,367.90 6,375,209.49 141,194.95 15,969,148.84 1,220,250.48 129,891,525.54 

2011 972,581.90 109,999,007.23 131,082.50 14,825,430.75 60,081.08 6,795,170.14 331,611.77 37,505,291.18 1,495,357.25 169,124,899.30 

2012 92,915.41 12,264,834.12 86,111.21 11,366,679.72 12,839.88 1,694,864.16 36,489.69 4,816,639.08 228,356.19 30,143,017.08 

2013 564,111.04 74,462,657.28 236,156.20 31,172,618.40 29,407.47 3,881,786.04 118,930.53 15,698,829.96 948,605.24 125,215,891.68 

2014 750,000.00 99,000,000.00 264,594.76 36,062,842.60 61,357.65 8,099,209.80 139,619.59 18,785,789.88 1,215,572.00 161,947,842.28 

2015 437,698.80 62,493,716.03 152,982.24 21,797,726.95 4,130.00 574,951.52 38,364.06 5,527,132.68 633,175.10 90,393,527.18 

වියද්ය  වාර්තාව - එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ මහ සමුළුව 2005 සිට 2015 ද්යෂණවා 
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ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

  ැරු නිශයෝජය ඟමතිතුමනි  මශේ ර ානශආ (අ   (i) ශකොටස 
වන  අවර්ෂ 2005 සිට 2015 ද්යෂණවා වසරවක එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ මහ 
සමුළුවට සහභාගි වූ ශ්රී කාාරීක නිශයෝජිත කඩුඩාය වක 

රාානත් ඡවය ද්යනරුශේ කල්ද්ය?අ රීයන එකට ඔාතුමා මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ  ශිරද ති රාජපෂණෂ රීයන න  ශද්යකට අමතරව  අවසාථා 
ශද්යකකදී තවත් ඡ රාජපෂණෂ ශකශනුණශේ නමෂණ රීේවා. රාානත් ඡවය 

ද්යනරූ   අය කල්ද්ය? 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු මද ්රීතුමනි  ශ  දීකා තිශාන ශල්ඛ්නවක විසාතර අනුව 
වැීමෂණ ඟතිවයි මම ශ  රීයද ශද . නිශයෝජිත කඩුඩායශ  

රාාී ද  ශකස  අඅතිැරු මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමා  ශිරද ති 
රාජපෂණෂ මනතිනිය  ශරෝහිත රාජපෂණෂ මනතිතුමාඅ රීයන අයශේ 
න  තමයි එම ශල්ඛ්නවක  'රාාී ' රීයකා සහහද  වද ශද .     

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මශේ පළමුවනනි අතුරු 

ර ානය ශමයයි.   

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ැරු මද ්රීතුමනි  ඔාතුමා ද්යනද  අහද ශද  ශද්යවනනි අතුරු 
ර ානයයි.  

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  කි ද  මම පනහනදිි  කර 

ැනීමෂණ විතරයි කර ැත් ඡශත් ඡ. ශමොකද්ය  ශ  sound එක නිසා 
කි ද  මට   නම පනහනදිි ව ඟ තශඩු නනහන. අරාජපෂණෂඅ රීයා 
විතරයි ඟ තශඩු.  

 
ගු ටී. රගජි ක ද නසොයිසා ෙතතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔාතුමාට ඕනම   නම තනියම රීයවා ැද නද්ය?  

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

'ශරෝහිත රාජපෂණෂ'  රීයද ශද  අපි ද්යද නා විධියට හිටුන 
ජනාධිපතිතුමාශේ තුද වනනි ුනතා; ාාකයා. එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ මහ 

සමුළුවට ශ්රී කාකා නිශයෝජිත කඩුඩායශ  රාානත් ඡවය ද්යරද න 
ඔ තට තිශාන ුභදුුභකම ශමොකෂණද්ය  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහතාශේ 
ුනතා වීම හනර?  

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මා ශ  ැනන ශහොයා ාකද න . නමුත් ඡ  මට ශපශනන විධියට - 
[ාාාා රීමේ ] ශපො ඩෂණ ඉද න. [ාාාා රීමේ ] 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you can give a short answer.  We are 

running out of time.  

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ශ  ස ාද ාශයද  ය  
පනහනදිි  රීමේමෂණ කරද න සිද්ා ශවනවා. ශ ශකදී   පල්ශල් 
ුනද්ැකයිද  යනවා න  රාාී ද ශේ කඩුඩායමට   සියලුම ශද්යනා 

ඟතුළත් ඡ කර තිශානවා. නමුත් ඡ  එක රාානියායි ඉද ශද . රාානියා 
වද ශද   රශට් ජනාධිපති යනවා න  එතුමායි; එශහමත් ඡ නනත් ඡන  
  කඩුඩායම lead කරන ුනද්ැකයායි. සමහර ශවකාවට 

අැමනතිතුමා ශවද න ුනළුවද . ඉතිද  අැමනතිතුමා ශහෝ 
ජනාධිපතිතුමා තමයි රාානියා. නමුත් ඡ  පල්ශල්  අය යනවා න    
අයත් ඡ   රාානියා ඟතුළත් ඡ කරන column එශෂණ  ඟතුළත් ඡ කරන 

ාව තමයි - [ාාාා රීමේමෂණ]  

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි  පනහනදිි යි.   
 

ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මශේ ශද්යවන අතුරු ර ානය ශමයයි.   

ැරු නිශයෝජය ඟමතිතුමනි  ඔාතුමා රීේවා  2010 සහභාගි වූ 

සාඛ්යාව 105යි  2011 සහභාගි වූ සාඛ්යාව  ,යි රීයකා.   වාශේම 
2011 වසශර් වනය කළ මුද්යක රුපියල් මිි යන16 යි  2010 වසශර් 
වනය කළ මුද්යක රුපියල් මිි යන 12 යි රීයකා සහහද  කළා. ද්යනද  

2011 වසර ැත් ඡශතොත් ඡ  රුපියල් මිි යන 16 ෂණ වියද්ය  කරකා 
සියයකට වනඩි සාඛ්යාවෂණ එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ මහ සමුළුවට 
  අරශැන ගියත් ඡ  රට ශවනුශවද    සමසාත කඩුඩායමටම   
සමුළුව පනවනති  ාකාව ඟතුළටවත් ඡ යද න ඉඩ දීකා තිශානවාද්ය?  

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මා හිතන විධියට   අවසාථාශේදී හයශද්යනුණට විතර  ාකාවට 
යද න ුනළුවද . ඔාතුමා ඟ තශේ 2010 වසර ැනනද්ය? 

 
ගු රනිල් විරෙසිගත ෙතතා (අ්ාොතයුරො සත ජාිලක 

ප්රිලප කිල තා ණර්ිකක ක යුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

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

ැරු (නවද්යය  නි ද ද්ය ජයතිසාස මද ්රීතුමනි   ඉතිරි අය 
Trump Tower එශෂණ හිටියා. 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ැරු මද ්රීතුමනි  ඔාතුමා අහද ශද  2010 ැනන ශද . අශනෂණ 

අල්රුදුවක රීයද න ානහන.  මා 2010 ැනන විතරෂණ රීයද න .  Head 
of Delegation: the Hon. Mahinda Rajapaksa, Madam 
Shiranthi Rajapaksa, Mr. Rohitha Rajapaksa; Names of 
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Members of Parliament: the Hon. (Prof.) G.L. Peiris, the 
Hon. Nimal Siripala De Silva, the Hon. W.D.J. Senewiratne, 
the Hon. Douglas Devananda, the Hon. Piyankara Jayaratne, 
the Hon. A.H.M. Azwer, the Hon. Arumugan Thondaman, 
the Hon. Sajin De Vas Gunawardhana, the Hon. J. Sri Ranga, 
the Hon. Shantha Bandara, the Hon. Thenuka 
Vidanagamage, the Hon. Earl Gunasekara, the Hon. John 
Amaratunaga, the Hon. Manusha Nanayakkara and the Hon. 
Namal Rajapaksa.  

ටට පසාශසේ officials of the Ministry of External Affairs:  

C.R. Jayasinghe, Secretary, Wijewardene, C.H.M. Wijeratne,  

A.L. Ratnapala, Lalith Weeratunga, Secretary to the 
President -ඔ ත අශප් ශකශනෂණ ශනොශවයි - Shenuka 
Senewiratne,  Rasika Wasalathantri,  Kosala Perera, T.N. 

Gamlath,  Jaliya Wickramasuriya,  W.T. Wijeratne, R.K. 
Lenegala,  Samantha Jayasuriya and  M.H. Hemasiri. 

ටට පසාශසේ අother officials" රීයකා ශ  න  ටික සහහද  කරකා 

තිශානවා: Mohan Peiris, Anoma Wickramasuriya, Keerthi 
Disanayake, Prof. S.D. Jayaratna, Major A.A.R.L. de Silva,  

Daya Gallage, Umeshini Liyanapatabedi, Chandani Bandara,  
Shamali Indika, Ajith Nivard Cabraal, Malini Amaratunga 
and  Chitra Jayawardene. 

ටට පසාශසේ security එශෂණ අය  6 සිට 9, ද්යෂණවා සහහද  කර 
තිශානවා.  

 
ගු නජෝන් අෙරුරගග ෙතතා (සගචාරක සගවර්ධාන තා 

ක්රිසනිලයානි ණගමික ක යුුර අොතයුරො සත ඉඩම් 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சரும் காைி 

அகமச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 

 
 

නැඟී සිටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. John Amaratunga? 
 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශපො ඩෂණ ඉද න.  6  56  66  96 යටශත් ඡ security එශෂණ අය 

32ෂණ ඉද නවා. 

 
ගු නජෝන් අෙරුරගග ෙතතා  
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශ  සාචාරය සහහා මටත් ඡ ආරාානා කරකා තිබුණා. යද න 

අව ය නනහනයි රීයකා අැමනතිතුමා මට රීේවා.   නිසා මා ගිශආ 
නනහන.   නිසා ඔය ශල්ඛ්නය හද්යා ැද න ඕනම.  

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශ  ශල්ඛ්නය හද්යා ැද න ඕනමද්ය? 

 
ගු නජෝන් අෙරුරගග ෙතතා  
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔේ  ද්යනද  හද්යා ැද න. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔාතුමා එක සාචාරයකට ගියා ශද ? 

 
ගු නජෝන් අෙරුරගග ෙතතා  
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ටට පසාශසේ ශරෝම සාචාරයට සහභාගි ල්ණා.   සාචාරය 

ක්රිසාතියානි ආැමික කටයුතු අමාතයාා යට ස ාද ායි. 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ටට පසාශසේ මාායශයද  ගිහිල්කා තිශානවා  
රාජකරුණානායක  ුභද්යත් ඡ සිල්වා  විජයානද ද්ය ශහේරත් ඡ   .එල්. 

සිශේරා  එච්.එද . රසද න  ටී. . ා මික  එ . . අරුණ . රිසා  
මිි ද ද්ය රත් ඡනායක  එ .එල්. කරුණාරත් ඡන  ජී.ශෂණ.ඩී.එසා.ආර්. 
වසද ත  ආර්.ශෂණ. . ුභමිද ද්ය ීර්තියද    යාමලී තුඩාශේ යන අය. 

ටට පසාශසේ  කට business delegation එකුණත් ඡ ගිහිද  තිශානවා. 
ශ  සියලුශද්යනාම එකතු ල්ණාම තමයි   105 හනශද්යද ශද . 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අද්ය කාක ශේකාව පිළිාහ ර ානයෂණ තිශානවා.  

 
ගු (වවදය  නලින්ද ජයිලසනස ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මශේ අවසාන අතුරු 
ර ානය ශමයයි. එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ මහා සමුළුවට ශමවනනි 
ද්යනවනද ත වද ද්යනා නඩයෂණ රැශැන යමම විශද්  කටයුතු 

අමාතයාා ය සාාාරරණකරණය කරකා තිශාද ශද  ශකොශහොමද්ය? 
එය නිර්ශද්  කරකා තිශාද ශද  කල්ද්ය? 

 
ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ජනාධිපතිවරයා ය  රීසි 

චාරිකාවක යනවා න   කල්ද්ය රැශැන යද ශද  රීයකා එතුමා 
තීරණය කරනවා.   ස ාද ාශයද  විශද්  කටයුතු 
අමාතයාා යට ද්යද වනවා. එශහම ශවද න ඟති  ශ  105ශද්යනා 

රැශැන ගිහිද  තිශාද ශද . විශද්  කටයුතු අමාතයාා ශයද  ශ  
සියලුශද්යනාටම ශැවී  කරද ශද  නනහන. විශද්  කටයුතු 
අමාතයාා ශයද  ශැවී  කරද ශද     delegation එකට 

officially ස ාද ා වන අයට පමණයි. මා එක උද්යාහරණයෂණ 
රීයද න .  
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ද්යනනට සති තුනකට ශහෝ සති හතරකට කි ද  මා ැරු 

ජනාධිපතිතුමා සමෙ BRICS-BIMSTEC සමුළුවට  ගියා.   
සමුළුවට සහභාගි වන අය ශේ කනයිසාතුවෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිබුණා. 
මා   කනයිසාතුව ජනාධිපතිතුමාට ශපද වා රීේවා  අැරු 
ජනාධිපතිතුමනි  ශ  සාචාරයට යන ශසනෙ වනඩියි. අපි ශමපමණ 

පිරිසෂණ ශැන යද න ඕනම නනහනඅයි රීයකා. ැරු ජනාධිපතිතුමා   
කනයිසාතුව අරශැන මා ඉදිරිපිට එතුමාශේ ශල්ක තුමාට කථා 
කරකා  security එකට කථා කරකා  media එකට කථා කරකා 

රීේවා  ශමපමණ පිරිසෂණ ශැන යද න ඕනම නනහන  ශ  
කනයිසාතුශවද  න  කපද නය රීයකා. ඟත් ඡත ව ශයද ම  
මද ්රීවරයුණ ව ශයද  මා පමණයි එතුමා සමෙ ගිශආ. එතශකොට 

official delegation එශෂණ සිටිශආ අපි ශද්යශද්යනාත් ඡ  අශප් 
Ambassador සහ තවත් ඡ එෂණ ශකශනෂණ ශහෝ ශද්ය ශද්යශනෂණ පමණයි. 
ඉතාමත් ඡම ුණඩා කඩුඩායමෂණ එෂණක තමයි අපි ගිශආ.   

අවසාථාශේදී විශද්  කටයුතු අමාතයාා ය ජනාධිපතිතුමා සමෙ 
සාකච්්ා කරකා   list එශකද  න  කනුනවා. අවසානශආදී 
ශාොශහොම ුභළු පිරිසෂණ තමයි   delegation එශෂණ සිටිශආ. ඉසාසර 
  විධියට ල්ශඩු නනති නිසා ශවද න ඟති ශ  ආකාරයට එකසිය 

ැණනෂණ යද න ඟත් ඡශත් ඡ.  

 

ජාිලක ප්රිලප කිල සත ණර්ිකක ක යුුර අොතයාගශ්ය: 

ොධාය  ප්රචාරය සහතා වැය කළ මුදල  

ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார 

அலுவல்கள் அகமச்சு: ஊடக விளம்பரச் தசலவு 
MINISTRY OF NATIONAL POLICIES AND ECONOMIC AFFAIRS: 

MONEY SPENT ON MEDIA PROPAGANDA       
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3. ගු වාුමනද්ව නානාය්ෂකාර ෙතතා (ගු උදය ප්රභා ක 
ගම්ෙන්ිළල ෙතතා නවනුව   

   (மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார - மாண்புமிகு உதய 

பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 

     (The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

 අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු 
අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (3 : 

(අ  (i) 2016 අශරේල් මස සිට ජාතික රතිපත් ඡති සහ 
ආර්ිකක කටයුතු අමාතයාා ය විසිද  මු්රිත සහ 
විද්යුත් ඡ මාායයද හි පළ කරන  ණය අර්බුද්යය 
පිළිාහ රචාරක ද්යනද වී  සහහා වනය කළ ස ූරර්ණ 
මුද්යක ශකොපමණද්ය; 

 (ii)  එී රචාරක ද්යනද වී  පළ කරන කද්ය ුනවත් ඡ පත් ඡවක 
න  සහ එෂණ එෂණ ුනවත් ඡ පශත් ඡ ද්යනද වී  පළ රීමේමට 
වනය වූ මුද්යක  ශවද  ශවද  ව ශයද  ශකොපමණද්ය; 

 (iii) එී ද්යනද වී  විකා නය රීමේම සහහා රූපවාහිනි 
සහ ගුවද  විදුි  නාි කාවද ට ශැවූ මුද්යල් ශවද  
ශවද  ව ශයද  ශකොපමණද්ය; 

 (iv) එී ද්යනද වී  සහහා අරමුද්යල් සපයා ැත් ඡ ආකාරය 
කවශර්ද්ය; 

 (v)  එී ද්යනද වී  සහහා අරමුද්යල් සපයා ැත් ඡශත් ඡ රජශආ 
මුද්යල් භාවිතශයද  න     සහහා අරමුද්යල් සපයා 
ැත් ඡ වනය ය ර්ෂය කවශර්ද්ය; 

 (vi) එී ද්යනද වී  සහහා අරමුද්යල් සපයා ැත් ඡශත් ඡ අර්ා 
රාජය සහ ශපෞද්ැි ක අා ශආ ආයතනවක 
අනු්හශයද  න   එම ආයතනවක න  සහ එෂණ 
එෂණ ආයතනශයද  කාා දුද  මුද්යල්  ශවද  ශවද  

ව ශයද  කවශර්ද්ය; 
 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 
(ආ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 

பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட 
வினா:  

(அ) (i)  2016 ஏப்பிரல் மாதம் ததாடக்கம் ரதசிய 

தகாள்ககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் 

அகமச்சினால் அச்சு மற்றும் இலத்திரனியல் 

ஊடகங்களில் தவளியிடப்பட்ட,  கடன் 

தநருக்கடி பற்றிய விளம்பரங்களுக்தகன தசல 

விடப்பட்ட தமாத்தப் பைத்ததாகக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி விளம்பரங்கள் பிரசுாிக்கப்பட்ட 

பத்திாிகககளின் தபயர்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு 

பத்திாிககயிலும் விளம்பரங்ககள பிரசுாிப்பதற் 

காக தசலவிடப்பட்ட பைத்ததாகக ஆகியன 

தனித்தனிரய யாததன்பகதயும்; 

 (iii) இவ்விளம்பரங்ககள ஔி/ஒலி பரப்புவதற்காக 

ததாகலக்காட்சி மற்றும் வாதனாலி அகல 

வாிகசகளுக்கு தசலுத்தப்பட்ட பைத்ததாகக 

தனித்தனிரய எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iv) ரமற்படி விளம்பரங்களுக்கு நிதி தபறப்பட்ட 

விதம் யாததன்பகதயும்; 

 (v) ரமற்படி விளம்பரங்களுக்கான நிதி அரசாங்க 

பைத்கத பயன்படுத்தி தபறப்பட்டிருப்பின், 

இதற்கான நிதி தபறப்பட்ட தசலவுத் தகலப்பு 

யாததன்பகதயும்; 

 (vi) இவ்விளம்பரங்களுக்கான நிதி தபறப்பட்டது 

அரச சார் மற்றும் தனியார் துகற நிறுவனங் 

களின் அனுசரகையில் எனின், இந்நிறுவனங் 

களின் தபயர்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு நிறுவனமும் 

தபற்றுக்தகாடுத்த பைத்ததாகக தனித்தனிரய 

யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன் 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total amount of money spent for the 
propaganda advertisements on debt crisis in 
print and electronic media by the Ministry 
of National Policies and Economic Affairs 
from April, 2016; 

 (ii) separately, the names of the newspapers in 
which the aforesaid advertisements were 
published along with the amount of money 
spent for that; 

 (iii) separately, the amount of money paid to the 
TV and radio channels to broadcast those 
advertisements; 

 (iv) as to how the funds were raised  for those 
advertisements; 

 (v) if the funds for those advertisements were 
obtained from public funds, the Expenditure 
Heads from which those funds were 
obtained;  and 
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 (vi) if the funds for those advertisements were 
obtained through semi-government and 
private sector sponsorship, the names of 
those institutions and the amount of money 
obtained from each institution, separately?             

(b) If not, why? 
 

ගු නිනරෝයන් නපනර්රා ෙතතා (ජාිලක ප්රිලප කිල තා 
ණර්ිකක ක යුුර රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா - ரதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 
රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම 

ර ානයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ  (i) රුපියල් 26 ,62 915.09 (රුපියල් ශද්යශකෝටි හනටඅටකෂණෂ 

හනටශද්යද්යහසා හත් ඡසිය පහශළොවයි  ත හතෂණ පමණි. 

 (ii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (iii)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ගුවද  විදුි  නාි කා සහහා ශැවූ මුද්යක   

 

 

 

 

 

 

 

 (iv) අාක 16/0563/902/022 හා 2,.03.2016 දින අමාතය 
මඩුඩක තීරණ පරිදි භාඩුඩාැාරය විසිද  ශවද  කරන කද්ය 
අතිශර්ක රතිපාද්යන මිලද . 

 (v) 104-01-02-0-1405-3-11 

 (vi) අර්ා රාජය ආයතන සහ ශපෞද්ැි ක අා ශආ ආයතනවි ද  
අරමුද්යල් සපයාශැන ශනොමනත. 

(ආ  අද්යාළ ශනොශේ. 
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ාන අාක 5 -923/'16- (3   ැරු ටී.රාජිත් ඡ ද්ය ශසොයිසා මහතා. 

 
ගු ටී. රගජි ක ද නසොයිසා ෙතතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මා එම ර ානය අහනවා. 

 
ගු නිනරෝයන් නපනර්රා ෙතතා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 
රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම 
ර ානයට පිළිතුර දීම සහහා මාසයෂණ කල් ඉල්කා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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[ැරු වාුභශද්ව නානායෂණකාර මහතා] 

අාකය ුනවත් ඡපශත් ඡ නම වනය වූ මුද්යක රු. 

1. දිනමිණ    160,500.00 

2. ශ ි නිේසා    253,000.00 

3. සද ශ  ඔබ්සවර්    520,000.00 

4. කාකාදීප    789,245.00 

5. කාකාදීප (ඉරිද්යා  1,872,000.00 

6. අද්ය    204,000.00 

7. ශ ි එෆාටී    200,000.00 

8. ශ ි මිරර්    574,080.00 

9. සද ශ  ටයි සා    729,000.00 

10. දිවයින    113,400.00 

11. දිවයින (ඉරිද්යා     594,000.00 

12. මේබිම (ඉරිද්යා     892,500.00 

13. රාවය    240,000.00 

14. වීරශෂණසරි    372,300.00 

15. වීරශෂණසරි (ඉරිද්යා     367,200.00 

16. තිනෂණුණරල්      49,980.00 

17. උද්යයද       90,000.00 

18. උද්යයද  (ඉරිද්යා     108,000.00 

එකතුව   8,129,205.00 

අාකය රූපවාහිනි නාි කාශේ නම වනය වූ මුද්යක (රු.  

1. හිරු ටීවි   3,490,006.50 

2. අයිටීඑද    2,337,993.00 

3. සිරස ටීවි   1,953,045.00 

4. ශද්යරණ   1,723,208.40 

5. සාවර්ණවාහිනි   1,415,250.00 

6. එ  ටීවී   1,358,640.00 

7. ටීඑද එල් ටීවි      815,184.00 

8. ඩයශකොේ ටීවි      452,880.00 

එකතුව 13,546,206.90 

අාකය ගුවද  විදුි  නාි කාශේ නම වනය වූ මුද්යක (රු.  

1. හිරු එෆා එ    1,585,080.00 

2. ශනත් ඡ එෆා එ       849,150.00 

3. රිද්ය  එෆා එ       396,270.00 

4. ශ්රී කාකා ගුවද  විදුි  සාසාථාව      339,660.00 

එකතුව   3,170,160.00 
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කැවැන්ඩිසන නකනසල් වගාව : වනාන්තර ඉඩම්  ලබා 
දීෙ    

தகதவன்டீஸ் வாகைச் தசய்கக: வனப் பிரரதச  

காைி வைங்கியகம 
CULTIVATION OF CAVENDISH BANANAS: ALLOCATION OF 

FOREST LAND 
 730/’16 

6. ගු බිෙල් ර කනායක ෙතතා 
 (மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු 

අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (1 : 

(අ  (i) අපනයනය සහහා කනවනද ඩිසා ශකශසල් රශදද්යය 
වැා රීමේමට ශඩෝල් නමනති ා තජාතික සමාැශ  
කාකාශේ හල්ල්කාර සමාැම වන ශඩෝල් කාකා 
සමාැමට ශමොනරාැක දිසා්රිෂණකශයද  වන 
සාරෂණෂණ  ශද්යපාර්තශ ද තුවට අයත් ඡ වනාද තර 
ඉඩ  කාා දී ඟති පද්යනම කවශර්ද්ය; 

 (ii) ඉහත සමාැමට කාා දී ඟති වන සාරෂණෂණ 
ශද්යපාර්තශ ද තුවට අයත් ඡ ඉඩ  රමාණය 
ශකොපමණද්ය; 

 (iii) රීරිඳි ඔශආ හා මනණිෂණ ැශේ සාථාපිත කර ඟති අධි 
ාකනති ජක ශමෝටර් මිලද  ශමම සමා ැශ  වැා 
බි වකට ජකය කාා ැනී මට අවසර කාාදී ඟති 
ආයතනය සහ අවසර කාා දීශ  පද්යනම කවශර්ද්ය; 

 (iv) ශකෝකශආ අපීර්තිමත් ඡම සමාැමකට කාකාශේ 
ඉඩ  කාා දීමටත් ඡ  අධික ශකස කෘ ක රසායන 
භාවිත කරමිද  කනවනද ඩිසා ශකශසල් වැා බි  
පිහිටු වීමටත් ඡ අනුමතිය කාා දුද  ආයතනය සහ 
අනුමතිය කාා දීශ  පද්යනම කවශර්ද්ය; 

 (v) ශමම සමාැමට ඉඩ  කාා දීම සහහා කනබිනට් 
අනුමතිය කාා ශැන තිශබ්ද්ය; 

 (vi) වන සාරෂණෂණ ආඥා පනත සහ ජාතික පාරිසරික 
පනත උල්කා නය කරමිද  වන සාරෂණෂණ 
ශද්යපාර්තශ ද තුවට අයත් ඡ වනාද තර ඉඩ වක 
ීති විශරෝධීව මහා පරිමාණ වැා බි  සාථාපිත 
රීමේමට එශරහිව ීතිය ක්රියාත් ඡමක ශනොරීමේමට 
ශහේතුව කවශර්ද්ය; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ආ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 
 

பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளா 

தார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  ஏற்றுமதிக்காக தகதவன்டீஸ் வாகை இனத்கத 

பயிாிடுவதற்கு ரடால் என்ற பல்ரதசியக் கம்பனி 

யின் இலங்ககயின் பங்காண்கமக் கம்பனியான 

ரடால் லங்கா கம்பனிக்கு தமானராககல மாவட் 

டத்தில் வன பாதுகாப்புத் திகைக்களத்திற்கு 

தசாந்தமான காட்டுப் பிரரதச காைிகள் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பகட யாததன் 

பகதயும்; 

 ( i i ) ரமற்படி கம்பனிக்கு தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

வன பாதுகாப்புத் திகைக்களத்திற்கு தசாந்த 

மான காைியின் அளவு எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i ii ) கிாிந்தி ஓயா மற்றும் மாைிக்க கங்ககயில் 

நிறுவப்பட்டுள்ள அதி சக்திவாய்ந்த நீர் 

இகறக்கும் இயந்திரங்களின் மூலம் இக்கம்பனி 

யின் விகள நிலங்களுக்கு நீகரப் தபற்றுக் 

தகாள்வதற்கு அனுமதியளித்துள்ள நிறுவனம் 

மற்றும் அனுமதி வைங்கப்பட்டுள்ள அடிப்பகட 

யாததன்பகதயும்; 

 ( iv ) உலகில் இகழ்ச்சிக்குள்ளான கம்பனிதயான்றுக்கு 

இலங்ககயின் காைிககள தபற்றுக் தகாடுப் 

பதற்கும், அதிகளவில் விவசாய இரசாயனப் 

தபாருட்ககள பயன்படுத்தி தகதவன்டீஸ் 

வாகைச் தசய்கக நிலங்ககள உருவாக்கு 

வதற்கும் அங்கீகாரம் தபற்றுக்தகாடுத்த 

நிறுவனம் மற்றும் அங்கீகாரம் தபற்றுக் 

தகாடுக்கப்பட்ட அடிப்பகட யாததன்பகதயும்; 

 ( v ) ரமற்படி கம்பனிக்கு காைி தபற்றுக்தகாடுக்க 

அகமச்சரகவ அங்கீகாரம் தபறப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 ( v i ) காடு ரபைல் கட்டகளச் சட்டம் மற்றும் ரதசிய 

சுற்றாடல் சட்டத்கத மீறுகின்ற வககயில் வன 

பாதுகாப்புத் திகைக்களத்திற்குச் தசாந்தமான 

வனக் காைிகளில் சட்டவிரராதமாக பாாிய 

ளவில் விகள நிலங்ககளத் தாபிப்பதற்கு எதிராக 

சட்டம் அமுல்படுத்தப்படாகமக்கான காரைம் 

யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he inform this House-  

 (i) the basis on which the forest lands of the 
Monaragala District belonging to the 
Department of Forest Conservation were 
allotted to Dole Lanka Private Limited, 
which is the partner company in Sri Lanka 
of multinational company called Dole to 
cultivate the Cavendish banana species; 

 (ii) the extent of land of the Department of 
Forest Conservation given to the above 
company; 

 (iii) the institution that granted permission to 
this company to pump water to its farming 
lands using high-powered motor pumps 
installed at Kirindi Oya and Menik Ganga 
and the basis of granting such permission;  

 (iv) the institution which granted permission for 
the allocation of lands and the 
establishment of Cavendish banana farm 
lands using excessive amounts of 
agrochemical, to one of the most 
scandalous companies in the world and the 
basis of granting such approval;  

 (v) whether the approval of the Cabinet of 
Ministers has been obtained to allot lands to 
this company; and 

 (vi) the reason for not invoking the law against 
the establishment of large-scale farming 
lands illegally in forest lands belonging to 
the Department of Forest Conservation, 
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violating the Forest Conservation 
Ordinance and the National Environmental 
Act?  

(b) If not, why?  

 

ගු අනුරාධා ජයර කන ෙතතා (ෙතවැලි සගවර්ධාන තා 
පරිසර නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன - மகாவலி  அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றாடல் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 

රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම 

ර ානයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශමොනරාැක දිසා්රිෂණකශආ වන සාරෂණෂණ 
ශද්යපාර්තශ ද තුවට අයත් ඡ වනාද තර ඉඩ  අශඩෝල් කාකා 
සමාැමඅ ශවත කාා දී නනත. 

 (ii) අද්යාළ ශනොශේ. 

           (iii) අද්යාළ ශනොශේ. මහවනි  සාවර්ාන හා පරිසර අමාතයාා යට 
අයත් ඡ ආයතන රීසිවෂණ විසිද  ශ  සහහා අනුමනතිය කාා දී 
ශනොමනත. 

 (iv) මහවනි  සාවර්ාන හා පරිසර අමාතයාා යට අයත් ඡ ආයතන 
රීසිවෂණ විසිද  ශ  සහහා අනුමනතිය කාා දී ශනොමනත. 

 (v) සාවර්ාන උපායමාර්ැ හා ජාතයද තර ශවශළහ 
අමාතයාා ය විසිද  අමාතය මඩුඩක අනුමනතියෂණ කාා 
ශැන ඟත. 

 (vi) වන සාරෂණෂණ ශද්යපාර්තශ ද තුව විසිද  වනාද තර 
ඉඩ වක ීති විශරෝධීව මහා පරිමාණ වැා බි  සාථාපිත 
රීමේමට එශරහිව අද්යාළ ී තිමය ක්රියා මාර්ැ ශැන ඟත. 

(ආ  පනන ශනොනඟී. 
     

    

"න ක ශ්්ෂිල" න ක කර්ොන්තශ්ාලා : විසනතර 
'ரத சக்தி' ரதயிகலத் ததாைிற்சாகலகள் : விபரம்          
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9. ගු ටී. රගජි ක ද නසොයිසා ෙතතා (ගු විදුර විරෙනායක 

ෙතතා නවනුව   
     (மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா - மாண்புமிகு விதுற 

விக்கிரமநாயக்க சார்பாக) 

     (The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Vidura 
Wickramanayaka) 

වනවිි  කර්මාද ත අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (1 : 

(අ  (i) දිවයිශද  විවිා පළාත් ඡවක පවත් ඡවා ශැන යනු 
කාන `ශත් ඡ  ෂණති' ශත් ඡ කර්මාද ත ාකා සාඛ්යාව 
ශකොපමණද්ය; 

 (ii) කර්මාද ත ාකා ආර භ කළ දින සිට ශ  ද්යෂණවා 
එෂණ එෂණ කර්මාද ත  ාකාශේ ශසේවය කළ ශසේවක 
සාඛ්යාව  නිෂාපාද්යනය කළ ශත් ඡ රීශකෝ රමාණය 
සහ කනබූ කාභය ශහෝ අකාභය වර්ෂය අනුව ශවද  
ශවද  ව ශයද  කවශර්ද්ය; 

 (iii) ශ  වන විට එම කර්මාද ත ාකා පාකනය රීමේශ  
රමශේද්යය කවශර්ද්ය; 

 යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ආ  (i) රයිැ  ශකෝරළශආ  `ශත් ඡ  ෂණති' ශත් ඡ කර්මාද ත 
 ාකාශේ වත් ඡමද  පාකනය භාර ආයතනය 
කවශර්ද්ය; 

 (ii) එහි ශසේවය අහිමි වූ ශසේවකයද ට කාා දුද  සහන 
කවශර්ද්ය; 

 (iii) එම කර්මාද ත ාකාව සතු යද ශත්රෝපකරණවි ද  
උපරිම නිෂාපාද්යනයෂණ කාා ශනොැනී මට ශහේතුව 
කවශර්ද්ය; 

 යද නත් ඡ එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශද ද්ය? 

(ඟ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 

 
தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) நாட்டின் பல்ரவறுபட்ட பிரரதசங்களிலும் 

ரபைிவரப்படும் 'ரத சக்தி' ரதயிகலத் ததாைிற் 

சாகலகளின் எண்ைிக்கக யாது; 

 (ii) ததாைிற்சாகல ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி முதல் 

இன்றுவகர ஒவ்தவாரு ததாைிற்சாகலயிலும் 

பைியாற்றிய ஊைியர்களின் எண்ைிக்கக, 

உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட ரதயிகல கிரலாக்களின் 

அளவு மற்றும் அகடந்த இலாபம் அல்லது 

நட்டம் ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்ப 

தவவ்ரவறாக யாது; 

 (iii) தற்ரபாது ரமற்படி ததாைிற்சாகலகள் நிருவகிக் 

கப்படும் முகறகம யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கரகம் ரகாரகளயில், `ரத சக்தி' ரதயிகலத் 

ததாைிற்சாகலயின்  தற்ரபாகதய நிருவாகத் 

துக்குப் தபாறுப்பாக உள்ள நிறுவனம் யாது; 

 (ii) இங்கு ரசகவகய இைந்த ஊைியர்களுக்கு 

வைங்கப்பட்ட நிவாரைங்கள் யாகவ; 

 (iii) ரமற்படி ததாைிற்சாகலக்குச் தசாந்தமான இயந் 

திர சாதனங்களிலிருந்து உயர்ந்தபட்ச உற்பத்தி 

தபற்றுக்தகாள்ளப்படாகமக்கான காரைம் 

யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of "Tea Shakthi" tea 
factories that function in various parts of 
the country; 

 (ii) separately, on per year basis from the 
beginning to-date, the number of 
employees working at each factory, the 
quantity of tea produced in kilogrammes 
and the profit generated or the loss incurred 
by each factory; and 

635 636 

[ැරු බිමල් රත් ඡනායක මහතා] 
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 (iii) the methodology adopted in managing those 
factories at present? 

 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the name of the institute which is presently 
in charge of the management of "Tea 
Shakthi" tea factory of Raigam Korale; 

 (ii) the relief provided to those who lost their 
employment with the aforesaid tea factory; 
and 

 (iii) the reasons as to why a maximum 
production was not gone into using the 
machinery belonging to that factory?  

(c) If not, why? 

 
ගු ල්ෂයනෙන් වසන්ත නපනර්රා ෙතතා (වැවිලි කර්ොන්ත 
නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் வசந்த தபரரரா - தபருந்ரதாட்டக் 

ககத்ததாைில் பிரதி அகமச்சர்) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister 
of Plantation Industries) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  වනවිි  කර්මාද ත 

අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම ර ානයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

 සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) කර්මාද ත ාකා ැණන 15 (පහශළොව  යි. 

 (ii) ද්යනනට එෂණ එෂණ කර්මාද ත ාකාවක ශසේවශආ නිරත ශසේවක 
සාඛ්යාව     

 

* 2012 වසශර්දී හිදුරාැක ුණඩා  ශත් ඡ වතු සාවර්ාන සමිතියට පවරන 

කද්ය අතර 2015 වසශර්දී නනවත ශත් ඡ  ෂණති අරමුද්යක ශවත භාර දී ඟත. 

** ඟල්කක්ව වනවිි  සමාැම සතුව පනවති අතර 2011 වසශර්දී එම 

සමාැමට නනවත පවරන කදී. 

*** 2012 වසශර්දී මි/ස කළුශාෝවිටියාන ශත් ඡ කර්මාද ත ාකා සමාැම 

ශවත කළමනාකාරිත් ඡවය පවරා ඟත. 

**** 2015 වසශර්දී මි/ස කළුශාෝවිටියාන ශත් ඡ කර්මාද ත ාකා සමාැම 

ශවත කළමනාකාරිත් ඡවය පවරා ඟත. 

 නිෂාපාද්යනය කළ ශත් ඡ රීශකෝ රමාණය සහ කර්මාද ත ාකා කනබූ 
කාභය ඟමුු ම 01 හි සහ ඟමුු ම 02 හි ද්යෂණවා ඟත. 

 

 (iii)  ශත් ඡ  ෂණති අරමුද්යක රතිවුහැත රීමේම ස ාද ාශයද  වන 

2016.0,.0  දිනනති අමාතය මඩුඩක තීරණය පරිදි ශත් ඡ 

 ෂණති අරමුද්යශල් අායෂණෂ මඩුඩකශආ කටයුතු අත් ඡහිටුවා 

එම ාකතක වනවිි  කර්මාද ත අමාතයාා ශආ ශල්ක වරයා 

ශවත පවරා ඟත.   අනුව ශත් ඡ  ෂණති කර්මාද ත ාකාවක 

පාකන කටයුතු වනවිි  කර්මාද ත අමාතයාා  

ශල්ක වරයාශේ අධීෂණෂණය යටශත් ඡ සිදු ශේ. ශත් ඡ  ෂණති 

අරමුද්යක රතිවුහැත රීමේශ  වනඩසටහන යටශත් ඡ 

රයිැ ශකෝරළය ශත් ඡ  ෂණති කර්මාද ත ාකාව  දිෂණශහේන 

ුණඩා ශත් ඡ වතු සාවර්ාන සමිතිය ශවත ාදු පද්යනම මත කාා දී 

ඟති අතර ඉදිරිශආදී අශනුණත් ඡ ශත් ඡ  ෂණති 

කර්මාද ත ාකාවක කළමනාකාරිත් ඡවයද්ය රජශආ අනුමත 

රස පාද්යන ක්රියාවි ය අනුැමනය කරමිද  ාදු පද්යනම 

යටශත් ඡ ාාහිර පාර් ාවයද  ශවත පවරා දීමට අව ය කටයුතු 

සිදු කරමිද  පවතී. 

 

(ආ  (i) දිෂණශහේන ුණඩා ශත් ඡ වතු සාවර්ාන සමිතිය 

 (ii) කර්මාද ත ාකාශේ ශසේවය කළ රීසිදු ශසේවකශයුණට 

ශසේවය අහිමි වී නනත. 

 (iii) කර්මාද ත ාකාශේ ද්යනනට ඟති යද ත්රූ ත්ර පනරණි වන අතර  

 වා නවීකරණය සහහා ආයතනය සතුව රමාණවත් ඡ 

රාේානයෂණ ශනොමනති වීම නිසා නිපද්යවනු කාන ශත් ඡවක 

ගුණාත් ඡමක තත් ඡත් ඡවය අක් වීම ශහේතුශවද  ශකොළඹ ශත් ඡ 

ශවද ශද්සිශආදී ශත් ඡ රීශකෝවකට කනශාන මික පහළ 

මට්ටමක පවතී. එම නිසා ුණඩා ශත් ඡ වතු හිමියද ශේ ද්යළු 

සහහා ශැවන මුද්යකද්ය පහළ මට්ටමක පවතින අතර එම 

ශහේතුව මත කර්මාද ත ාකාශේ ාාරිතාවට රමාණවත් ඡ ද්යළු 

කාා ැත ශනොහනරී වී ඟත. එානවිද  කර්මාද ත ාකාව සතු 

යද ශත්රෝපකරණවි ද  උපරිම නිෂාපාද්යනයෂණ  කාා ැනී මට 

ශනොහනරී වී ඟත.  

 

(ඟ  පනන ශනොනඟී. 
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 කර්මාද ත ාකාව ක කරු කාර්ය මඩුඩකය 

01 රයිැ ශකෝරළය 50 (පනහ  10 (ද්යහය  

02 මහවනි  43 (හතළිසා තුන  10 (ද්යහය  
03 ශකොත් ඡමශල් 21 (විසි එක   2 (ශද්යක  
04 ද්යනරණියැක 28 (විසි අට   4 (හතර  
05 පසාසර 43 (හතළිසා තුන   4 (හතර  
06 ඟල්පිටිය 30 (තිහ   5 (පහ  

07 මාවරක 54 (පනසා හතර   6 (හය  
08 කනප්ශපටිශපොළ 46 (හතළිසා හය   5 (පහ  
09 වකහද දූව 20 (විසාස  12 (ශද්යොළහ  

10 ශද්යනියාය 36 (තිසා හය  12 (ශද්යොළහ  
11 ාකාශැොඩ   3 (තුන  - 
12 ගිලීමශල් * - - 
13 පද සල්තනද න** - - 
14 හිනිදුම *** - - 
15 යටිනුවර****   - 
  එකතුව 374 (තුද සිය 

හනත් ඡතම හතර  
70 (හනත් ඡතමව  



පාර්ි ශ ද තුව 

නිෂාපාද්යනය කළ ශත් ඡ රීශකෝ රමාණය   

639 640 

[ැරු කෂණෂාමද  වසද ත ශපශර්රා මහතා] 

කර්මාද ත ාකා කනබූ කාභ අකාභ තත් ඡත් ඡවය          ඟමුු ම 02 

 ඟමුු ම 01 

——————————— 
* නෙෙ ඇමුුෙ පසනතකාලන  ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இகைப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 
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නසේවා නියු්ෂිලකයන්නප භාර අරමුදල් ගිුම් : 
නකොළඹ දිසනත්රි්ෂකය 

ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் கைக்குகள் : தகாழும்பு 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: COLOMBO DISTRICT

          732/'16 
  13.   ගු බිෙල් ර කනායක ෙතතා 
     மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

       (The Hon. Bimal Rathnayake) 
අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු 

අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (2 :  

(අ  2013  201  සහ 2015 වර්ෂවක ශකොළඹ දිසා්රිෂණකය තුළ   

 (i) ි යා පදිාචිව තිබූ ශසේවා නියුෂණතිකයද ශේ භාර 
අරමුද්යල් (ETF) ගිු   සාඛ්යාව; 

 (ii) අලුතිද  ි යා පදිාචි වූ ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ 
භාර අරමුද්යල් (ETF) ගිු   සාඛ්යාව; 

          එෂණ එෂණ වර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  ව ශයද  ශකොපමණද්ය 
යද න එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශනහිද්ය? 

(ආ  2013  201  සහ 2015 වර්ෂවක අලුතිද  ි යා පදිාචි වූ ශසේවා 
නියුෂණතිකයද ශේ භාර අරමුද්යල් (ETF) ගිු   සාඛ්යාව   

 (i) රජයට අයත් ඡ සමාැ ; 

 (ii) අර්ා රාජය ආයතන;  

 (iii) ශපෞද්ැි ක අා ය; 

 (iv) කර්මාද ත අා ය; 

 (v)  කෘ ක කර්මාද ත අා ය; 

 (vi) ශසේවා අා ය; 

 අනුව සහ එෂණ එෂණ වර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  ව ශයද  
ශකොපමණද්ය යද නත් ඡ එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශනහිද්ය? 

(ඟ  ශනො එශසේ න     මද ද්ය? 
 

பிரதம அகமச்சரும், ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட 
வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் தகாழும்பு 

மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் 

(ETF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித் தனிரய 

யாது என்பகத அவர்  இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் துகற; 

 ( iv )  ககத்ததாைில்துகற; 

 ( v )  விவசாயத்துகற; 

 ( v i )  ரசகவத் துகற; 

 இற்கு அகமய ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிரய யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

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

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to the years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts;  

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

  in the District of Colombo? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to the years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 
ගු නිනරෝයන් නපනර්රා ෙතතා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 

රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම 

ර ානයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ   

(ආ  ශ  අයුරිද  වර්ගීකරණය කරනු ශනොකනශබ්. 

(ඟ  අද්යාළ ශනොශේ. 
 

වනද්යැත් ඡ ශතොරතුරු. 
 

1. ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ භාර අරමුද්යල් මඩුඩකශආ සාමාජික 
ගිු  වකට ශසේවා ශයෝජකයද  විසිද  වර්ෂයෂණ තුළ රීසිදු ද්යායක 
මුද්යකෂණ ශනොශැවද ශද  න   ගිු   අක්රිය ගිු   ශකස සකකයි. 

2. එෂණ වර්ෂයෂණ තුළ සාමාජිකයුණ රැරීයා ශවනසා වීම මත ආයතන 
ශද්යකරීද  ද්යායක මුද්යල් ශැවන විට සාමාජික ගිු   ශද්යකෂණ ශකස 
ගිු  ැත වීම සමහර අවසාථාවකදී සිදු ශේ. 

3. ශසේවකයිද  15ට වනඩි ආයතන මාසිකව ද්යායක මුද්යල් ශැවිය යුතු 
අතර ශසේවකයිද ශේ විසාතර මාස හයකට වරෂණ මඩුඩකය ශවත 
එවිය යුතුයි. නමුත් ඡ සමහර ශසේවා ශයෝජකයද  ශමී වාර්තා 
ඉදිරිපත් ඡ ශනොකර මුද්යල් පමණෂණ ශැවීම ශහේතුශවද  සාමාජික 
ගිු   නිසි පරිදි යාවත් ඡකාලීන කළ ශනොහනක. 

4. ශසේවකයිද ශේ ද්යායක මුද්යල් නිසි පරිදි ශනොශැවන ශසේවා 
ශයෝජකයද ට විරුද්ාව අධිකරණශආ නක් පවරා අය කර ැනීශ  
ක්රියාවි ය සිදු රීමේශ දී වාරික ව ශයද  ශහෝ ශකොටසා ව ශයද  
ශැවා අවසද  වීශමද  පුභ එී මුද්යල් මඩුඩකයට කනබීශමද  පුභ 
පමණෂණ සාමාජික ගිු   යාවත් ඡකාලීන කළ හනක. 
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    වර්ෂය              අ (i)                 අ (ii) 

  ි යා පදිාචිව තිබූ සාමාජික 
ගිු   සාඛ්යාව 

 අලුතිද  ි යා පදිාචි වූ 
සාමාජික ගිු   සාඛ්යාව 

2013             1,165,665          381,034 
2014             1,208,475          383,814 
2015             1,224,769          373,186 



පාර්ි ශ ද තුව 

5. ද්යනනට සාමාජික ගිු   පවත් ඡවා ශැන යාම සිදු වද ශද  ශසේවා 
ශයෝජකයද  විසිද  කාා ශද්යන අාකයෂණ මත පද්යන වය. නමුත් ඡ 
ශමය ජාතික හනුරනු පත් ඡ අාකය භාවිත කරන ගිු   රමයෂණ 
මිලද  පවත් ඡවා ශැන යාමට අවාානය ශයොමු කර ඟත. 

  
නසේවා නියු්ෂිලකයන්නප භාර අරමුදල් ගිුම් : 

ෙතනුවර දිසනත්රි්ෂකය 
ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் கைக்குகள் : கண்டி 

மாவட்டம்  
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: KANDY DISTRICT      
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15.   ගු බිෙල් ර කනායක ෙතතා 
 (மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු 

අමාතයතුමාශැද  ඟූ  ර ානය - (2 :  

(අ  2013  201  සහ 2015 වර්ෂවක මහනුවර දිසා්රිෂණකය තුළ  

 (i) ි යා පදිාචිව තිබූ ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ 
භාරකාර අරමුද්යල් (ETF) ගිු   සාඛ්යාව; 

 (ii) අලුතිද  ි යා පදිාචි වූ ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ 
භාරකාර අරමුද්යල් (ETF) ගිු   සාඛ්යාව; 

           එෂණ එෂණ වර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  ව ශයද  
ශකොපමණද්ය යද න එතුමා ශමම සභාවට 
ද්යද වද ශනහිද්ය? 

(ආ  2013  201  සහ 2015 වර්ෂවක අලුතිද  ි යාපදිාචි වූ ශසේවා 
නියුෂණතිකයිද ශේ භාරකාර අරමුද්යල් (ETF) ගිු   
සාඛ්යාව    

 (i) රජයට අයත් ඡ සමාැ ; 

 (ii) අර්ා රාජය ආයතන ; 

 (iii) ශපෞද්ැි ක අා ය;   

  (iv) කර්මාද ත අා ය; 

 (v) කෘ කකර්මාද ත අා ය; 

 (vi) ශසේවා අා ය; 

 අනුව සහ එෂණ එෂණ වර්ෂය අනුව ශවද  ශවද  ව ශයද  
ශකොපමණද්ය යද නත් ඡ එතුමා ශමම සභාවට ද්යද වද ශනහිද්ය? 

(ඟ  ශනො ශසේ න     මද ද්ය? 

 
பிரதம அகமச்சரும், ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட 
வினா:  

 (அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் கண்டி 

மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் 

(ETF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

  ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித் 

தனிரய யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் துகற; 

 ( iv )  ககத்ததாைில்துகற; 

 ( v )  விவசாயத்துகற;  

 ( v i )  ரசகவத் துகற; 

 இற்கு அகமய ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிரய யாது என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ)  இன்ரறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; in the 
District of Kandy? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c)   If not, why? 
 

ගු නිනරෝයන් නපනර්රා ෙතතා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 
රතිපත් ඡති හා ආර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවද  මා එම 

ර ානයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ   

 

 

 

 

 

 

643 644 

[ැරු නිශරෝෂද  ශපශර්රා මහතා] 

වර්ෂය             
අ (i)                
අ (ii) 

    

  ි යා පදිාචිව තිබූ 
සාමාජික ගිු   
සාඛ්යාව 

 අලුතිද  ි යා පදිාචි වූ 
සාමාජික ගිු   සාඛ්යාව 

2013  157,052 35,617 
2014 156,980 35,353 
2015    153,618  31,953 
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(ආ  ශ  අයුරිද  වර්ගීකරණය කරනු ශනොකනශබ්. 

(ඟ  අද්යාළ ශනොශේ. 
 

වනද්යැත් ඡ ශතොරතුරු. 
1. ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ භාර අරමුද්යල් මඩුඩකශආ සාමාජික 

ගිු  වකට ශසේවා ශයෝජකයද  විසිද  වර්ෂයෂණ තුළ රීසිදු ද්යායක 
මුද්යකෂණ ශනොශැවද ශද  න  ගිු   අක්රිය ගිු   ශකස සකකයි. 

2. එෂණ වර්ෂයෂණ තුළ සාමාජිකයුණ රැරීයා ශවනසා වීම මත ආයතන 
ශද්යකරීද  ද්යායක මුද්යල් ශැවන විට සාමාජික ගිු   ශද්යකෂණ ශකස 
ගිු  ැත වීම සමහර අවසාථාවකදී සිදු ශේ. 

3. ශසේවකයිද  15ට වනඩි ආයතන මාසිකව ද්යායක මුද්යල් ශැවිය යුතු 
අතර ශසේවකයිද ශේ විසාතර මාස හයකට වරෂණ මඩුඩකය ශවත 
එවිය යුතුයි. නමුත් ඡ සමහර ශසේවා ශයෝජකයද  ශමී වාර්තා 
ඉදිරිපත් ඡ ශනොකර මුද්යල් පමණෂණ ශැවීම ශහේතුශවද  සාමාජික 
ගිු   නිසි පරිදි යාවත් ඡකාලීන කළ ශනොහනක. 

4. ශසේවකයිද ශේ ද්යායක මුද්යල් නිසි පරිදි ශනොශැවන ශසේවා 
ශයෝජකයද ට විරුද්ාව අධිකරණශආ නක් පවරා අය කර ැනීශ  
ක්රියාවි ය සිදු රීමේශ දී වාරික ව ශයද  ශහෝ ශකොටසා ව ශයද  
ශැවා අවසද  වීශමද  පුභ එී මුද්යල් මඩුඩකයට කනබීශමද  පුභ 
පමණෂණ සාමාජික ගිු   යාවත් ඡකාලීන කළ හනක. 

5. ද්යනනට සාමාජික ගිු   පවත් ඡවා ශැන යාම සිදු වද ශද  ශසේවා 
ශයෝජකයද  විසිද  කාා ශද්යන අාකයෂණ මත පද්යන වය. නමුත් ඡ 
ශමය ජාතික හනුරනු පත් ඡ අාකය භාවිත කරන ගිු   රමයෂණ 
මිලද  පවත් ඡවා ශැන යාමට අවාානය ශයොමු කර ඟත. 

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker 
ටළෙට  සාථා වර නිශයෝැ 23(2  යටශත් ඡ ර ානය. ැරු දිශද ෂා 

ගුණවර්ාන මනතිතුමා. 
 

ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ටට ශපරාතුව මට 

කාරණයෂණ ැනන සිහිපත් ඡ රීමේමට අව යයි. ශමොකද්ය  විශද්  කටයුතු 
නිශයෝජය අමාතයතුමා ශ  අවසාථාශේ සභා ැර්භශආ සිටින නිසා   
කාරණය එතුමා ට සිහිපත් ඡ කරද න සහ එතුමාශේ අවාානයට 
ශයොමු කරවද න මා කනමනතියි. 

ද්යනනට සති ශද්යකකට  සති තුනකට පමණ ශපර විශද්  කටයුතු 
ඟමතිතුමාශැද  මා ර ානයෂණ ඟ තවා  ''පකසාතීනය පිළිාහ 
යුශනසාශකෝ සාවිාානශආදී ඉදිරිපත් ඡ ල්ු  ශයෝජනාවට ශ්රී කාකාව 
සහශයෝැය රකා  කශළේ නනත් ඡශත් ඡ ශමොකද්ය?''යි රීයකා.   
අවසාථාශේදී විශද්  කටයුතු ඟමතිතුමා  ටළෙ සභා වාරශආදී 
ශමයට පිළිතුරු ශද්යනවාය රීයා කල් ඉල්ලුවා.   සහහා තවම 
පිළිතුරෂණ කනබිකා නනහන. Sir, the Hon. Deputy Minister, the 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva සභා ැර්භශආ සිටිනවා. එතුමාශේ 
අවාානයට මා ශ  ර ානය ශයොමු කරනවා. ශමය 
පාර්ි ශ ද තුවට ඉතා වනද්යැත් ඡ ර ානයෂණ. ශමොකද්ය  ශමයිද  ශ්රී 
කාකාශේ විශද්  රතිපත් ඡතිශආ ශවනසෂණ සිදු ල්ු  ාව තමයි ඉිල 
කරද ශද .  

ශද්යවනනි කාරණය  ශ්රී කාකාශේ මිත්ර අරාබි රටවල් හා 
ශනොානුරු  රටවකට    වාශේම එයට ශමශතෂණ කල් සහශයෝැය 
දුද  රටවකට ුනදුම සහැත තත් ඡත් ඡවයෂණ ඟති ල්ණා. විශද්  කටයුතු 
ඟමතිතුමා   ර ානයට පිළිතුරු ශද්යද න එද්යා කල් ඉල්ලුවා. Hon. 
Deputy Minister, when can you give the reply? 

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The Question was asked some time back. 
 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Ministry of 

Foreign Affairs, I apologize; it is not intentional, Sir. 

ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, I accept that.  

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
There has been some lapse. We take responsibility and 

we will answer that Question. 
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Will you reply next week? 

 

ගු (ණචාර්ය  තර්ය ද සිල්වා ෙතතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
We will answer next week. I apologize.  
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. Hon. Dinesh Gunawardena, now please ask 

today's Question under Standing Order No. 23(2).   
 

ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මහජන ානාුණශේ සිදු ල්ු  

ශටද ඩර් පටිපාටිය උල්කා නය රීමේම ස ාද ාශයද  ඉදිරිපත් ඡ 
කළ ර ානයට පිළිතුරු දීමට අශප් රාජය වයවසාය සාවර්ාන 
ඟමතිතුමාත් ඡ කල් ඉල්ලුවා. ද්යනනට මාස තුනෂණ ැත ශවකා 
තිශානවා. තවම පිළිතුරෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරකා නනහන. මා එතුමාට 

රීේවා  ශ  පිළිාහව මා සහහද  කරනවාය රීයා.  
 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු සභානායකතුමනි  සාථාවර නි ශයෝැ 23(2  යටශත් ඡ ඟති 
සියලුම ර ානවකට පිළිතුරු දීමට කාකයෂණ ශවද  කර ශැන  කාන 
සතිශආ උත් ඡතර කාා ශද්යද න. 
 

ගු ල්ෂයනෙන් කිරිඇල්ල  ෙතතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශහොහයි. 

 

නපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ණබාධිත රණවිු උද්න ෝයණය  පතර දීෙ 
அங்கவீனமுற்ற பகடயினாின் 

ஆர்ப்பாட்டத்தின்மீதான தாக்குதல் 
ATTACK ON PROTEST BY DISABLED WAR HEROES  

 

ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  සාථාවර නිශයෝැ 23 (2  

යටශත් ඡ ැරු අ්ාමාතයතුමා ශවත ශයොමු කරන කද්ය ශමම වනද්යැත් ඡ 
ර ානය අපි කල්රුත් ඡ ද්යද නා කාරණයෂණ.  
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පාර්ි ශ ද තුව 

තිසා අල්රුදු ශාදු වාදී ත්රසාතවාද්යය පරද්යා මේ බිම ශබ්රා 
ැනීමට ඟසා  කද   අත් ඡ  පා  ඟට  නහර  ශල්  මසා  ජීවිත ුනද්යමිද  
දිවිහිමිශයද  සටද  වනදී විජය්හණය දිනා දී  අද්ය දින  ාමේරිකව 
ආාාධිත වී මානසිකව දුාක වී සිටින අප රශට් උත් ඡතම රණ 
විරුවද   තම විරාමික වනටුප්  දුෂණ ක  කටුලු හා දුෂණ ැනහනට 
පිළිාහව ශකොළඹ ශකොටුව දු රිය සාථානය ඉදිරිපිට දින 
ැණනාවෂණ සාාාරණ හා සාමකාීව උද්ශ ෝෂණයක නියනශකමිද  
සිටියදී - 

ඔල්ද ශේ කරුු  හා අද්යහසා රශට් ශසේනාධිනායක ුරරය 
ශහොාවන විාායක ජනාධිපතිතුමද  ශවත ද්යද වා සිටීමට ජනාධිපති 
ශල්ක  කාර්යාකයට පනමිණි   නිශයෝජිතයද  සමෙ ජනාධිපති 
ශල්ක  කාර්යාා ය සාකච්්ා කරන අතරතුරදී  භට ස ාද ාවීමට 
එමිද  සිටි අත - පය අහිමි  ඟසා ශනොශපශනන  කද  නමශසන 
සාමකාීව නිරායුද්ය ආාාධිත රණවිරුවද  ශවත කුරළු ැමසා 
රහාරයෂණ  අධිජක රහාරයෂණ හා රාර් උඩුඩ රහාරයෂණ එල්ක 
රීමේම ඉතාම  අමානු කක  අශ ෝභන  අශැෞරවීය  රජාතද ත්ර 
විශරෝධී සාහසික ක්රියාව   කාාද්ා විපෂණෂශආත් ඡ  සමසාත 
කෘතශේදී ශ්රී කාාරීක ජනතාවශේත් ඡ  ඉහළම පිළිුණල් සහැත  
ශහළාද්යනීම රජය ශවත ාකවත් ඡව ඉදිරිපත් ඡ කර සිටිමු. 

තවද්ය  එම ශමොශහොශත් ඡ තමද  ශ්රී කාකාශේ සිටියා න  
ශමවනද නෂණ සිදු ශනොවන ාව අතිැරු ජනාධිපතිතුමද  රීයා 
සිටීශමද ද්ය ඔප්ුන වද ශද  ශමහි ඟති ාරපතළ තත් ඡත් ඡවයයි. එශසේ 
න    

01. ශමම අාාධිත රණවිරුවද ශේ සාාාරණ විරාම ඉල්ලී  
කාා ශද්යද ශද ද්ය?   පිළිාහ ැනු කාන ක්රියාමාර්ැ  
ශමොනවාද්යනයි පනහනදිි  කරද ශද ද්ය? 

02. ශමවනනි ාරපතළ තත් ඡත් ඡවයෂණ ඟති වීමට තුක්දුද  නිශයෝැ 
නිුණත් ඡ කශළේ කල්රුද්ය? එම නිශයෝැ ක්රියාත් ඡමක කශළේ 
කල්රුද්ය?  

 මමතදී ශමෝටර් ායිසිකකයක යමිද  සිටියදී ශවඩි තනබීමරීද  
යාපනශආ සරසවි සිුභද  ශද්යශද්යශනුණ ජීවිතෂණෂයට පත් ඡ ල්ු  
අවසාථාශේ එහි සිටි සියලු නිකාාරිද  අත් ඡ අඩාගුවට ැත් ඡ එම 
ීතිය  ශමහිදීද්ය ශමම නිශයෝැ දුද  හා නිශයෝැ ක්රියාත් ඡමක 
කළ නිකාාරිද  පිළිාහව ක්රියාත් ඡමක ශවනවාද්ය? 

03. ඉදිරිශආදීත් ඡ ශමවනනි තත් ඡත් ඡව ශ  ආකාරශයද ම ඟතිවීම 
වනළනෂණවීමට ැද නා පියවර පනහනදිි  කරද ශද ද්ය?  

 අපි කවද්යාවත් ඡ ද්යනෂණශෂණ නනහන  ආාාධිත  අද ා  බිහිරි අශප් 
රශට් උත් ඡතම රණවිරුවද  ශහෝ උත් ඡතම රීසිම ශකශනුණ 
ශහෝ සාමානය ුනරවනසිශයුණ  ශහෝ ස ාද ාශයද  ශ  
ආකාරශයද  කටයුතු කරුන අවසාථාවෂණ.   සිද්ධිය  රීසි 
ශකසරීද වත් ඡ අහක ාකාශැන ඉද න ුනළුවද  සිද්ධියෂණ 
ශනොශවයි.  

 අද්ය ශවන තුරු ශ  පිළිහව  වැරීව යුතු රීසි ශකශනෂණ 
ීතිය ඉදිරියට ශැන  ම  ශහෝ ඔල්ද ශේ රාජකාරිය 
නනවනත් ඡවීමට ශහෝ  රාජකාරිය පිළිාහව ර ාන රීමේමකට 
ශහෝ කෂණ ශවකා නනහන. නිශයෝජය අමාතයවරු ුනවත් ඡ 
පත් ඡවකට  ශමොන රකා  කළත් ඡ  ශමහි  තිශාන ාරපතළ 
අමානු කක තත් ඡත් ඡවය  ීති විශරෝධීභාවය ැනන ැරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අ්ාමාතයතුමා මගිද   රජය 
ශවත කරුු  ඉදිරිපත් ඡ කර සිටිනවා.  

 

ගු රනිල් විරෙසිගත ෙතතා (අ්ාොතයුරො සත ජාිලක 
ප්රිලප කිල තා ණර්ිකක ක යුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි   ීතිය හා සාමය පිළිාහ 

ඟමතිතුමා අද්ය ශ  සාථානශආ ශනොසිටියත් ඡ  එතුමා රීේවා  ශහට 

ද්යවශසේ ශ  පිළිාහ ස ූරර්ණ රකා යෂණ කාා ශද්යනවා රීයකා.  
මාත් ඡ රීයද න කනමනතියි  ශ   කාරණය ැනන ආඩුක්ව ශසොයා 
ාකනවා රීයකා. ශ  පිළිාහව සාකච්්ාව තිබුශඩු ආරෂණෂක 
අමාතයාා ශආ.   සාකච්්ාශවද  ඉල්ලී   ඔෂණශකොම දුද නාට 
පසාශසේ  ශකොශහොමද්ය ශ  සිද්ධිය ඟති ල්ශඩු රීයන එක තමයි 
අපට ශසොයා ාකද න තිශාද ශද .  

අශනෂණ කාරණය එතනනට ශකොශහොමද්ය ''ආාාධිත'' සා යා 
වහද ශසේ පනමිණිශආ රීයන එකත් ඡ වි ාක ර ානයෂණ.  ආාාධිත 
රීයද ශද  බුද්ාාැශමද  ආාාධිත ල්ණ.  නනත් ඡන   මේරශආ 
එශහම තත් ඡත් ඡවයෂණ නනහන.    එෂණකම  ශ  රණවිරුවද ට හිරිහනර 
කරුන ශපොි සා නිකාාරිද  ඉද නවා න  ඔල්ද  ඉවත් ඡ රීමේම ැනන 
අපශේ අවාානය ශයොමු ශවනවා.  ත් ඡ මම ශ  කාරණයත් ඡ 
රීයද න කනමනතියි. ශ  සා යා වහද ශසේකා කල්රුවත් ඡ හිටිශආ 
නනහන  සරත් ඡ ශෆොද ශසේකා මනතිතුමා ශැන ගිහිද  හිශර් 
ද්යමනශකොට. එශහම කරනවා න   සරත් ඡ ශෆොද ශසේකා මනතිතුමා 
හිශර් ද්යන ම අයත් ඡ අපට අයිද  කරද න ශවයි. [ාාාා රීමේමෂණ] 

 
ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  සරත් ඡ ශෆොද ශසේකා 

මනතිතුමා ාකද න ශසෝභිත හාමුදුරුශවෝ ී වරෂණ ගියාද්ය?  ශසෝභිත 
හාමුදුරුශවෝ සෙරුවනෂණ හනටියට ශද  ගිශආ.  

අශනෂණ කාරණය ශ කයි. අැමනතිතුමා පිළිැද නවාද්ය ශ  
ආාාධිතයද ට ැහුන එක වනරදියි රීයකා? ඟසා ශපශනද ශද  
නනති  කද  ඟශහද ශද  නනති  අයට ැහන එක හරිද්ය?   කයි 
පළමුවන ශද්. 

 
ගු රනිල් විරෙසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  ආාාධිතයද ට ැහන එක 

වනරැද්ද්යෂණ. ආාාධිතයද  උසිැද වකා  ආාාධිතයද   මුවාශවද  
ඟවිල්කා ර ාන ඟති කරන එකත් ඡ වනරැද්ද්යෂණ. මම ශසෝභිත සාවාීවද  
වහද ශසේ  ැනන රීේශේ නනහන. මම රීේශේ  ශමතනන හිටුන සා යා 
වහද ශසේ  එද්යා එතනන හිටිශආ නනහන රීයන එකයි. අපි එකෂණ 
මතක තියා ැද න  ඕනම. ශසෝභිත සාවාීවද  වහද ශසේ ද්යළද්යා 
මාළිැාව ඉදිරිශආ එද්යා ආැමික උත් ඡසවයෂණ තියන අවසාථාශේ  
මල්වතු පාර් ාවය ශද්යකට කඩනවා රීයකාත් ඡ තර්ජනය කරකා 
තිබුණා.  

 
ගු විෙල් වීරවගශ් ෙතතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමොකෂණද්ය ඔාතුමාශේ point of Order.  එක? 

 
ගු විෙල් වීරවගශ් ෙතතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  දුටු ැනමුු  මහ රේජුරුශවෝ 

එළාර සමෙ සටනට යනශකොටත් ඡ මහා සා රත් ඡනය ගියා.   නිසා 
අැමනතිතුමා ශනොද්යද නා කථා රීයද න එපා. [ාාාා රීමේ ] හනම 
ද්යාම රණවිරුවද  සමෙ මහා සා රත් ඡනය හිටියා. රණවිරුවද  
ශවනුශවද  අශප් රශට් මහා සා රත් ඡනය කනපල්ණා.  ක 
ශනොද්යද නා- [ාාාා රීමේ ] 
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[ැරු දිශද ෂා ගුණවර්ාන මහතා] 
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ගු රනිල් විරෙසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  දුටු ැනමුු  රේජුරුශවෝ රීසි 

ද්යවසක රභාකරද  එෂණක ගිවිුභමෂණ ැහකා මාැම සිාහාසනය 
ැත් ඡශත් ඡ නනහන. [ාාාා රීමේ ] ශසනරත් ඡ පරණවිතාන මනතිතුමාශේ 
''සාෂණ කප්ත ඉතිහාසය'' අරශැන ශද්යද න  රීයවද න. [ාාාා 
රීමේ ] 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රාාන කටයුතු ආර භශආදී ශයෝජනා පිළිාහ ද්යනනු  දීම.  ැරු 
මයද ත දිසානායක මද ්රීතුමා. 

 
නපෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්නප පන ක නකම්ම්ප ක 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ශ්රී ලගකා ර්ෂයණ ණයතනය (සගසනාාගත කිීමනම්  

පන ක නකම්ම්පත 
இலங்ககக் காப்புறுதி நிறுவகம் ( கூட்டிகைத்தல்)  

சட்டமூலம் 
SRI LANKA INSURANCE INSTITUTE (INCORPORATION) BILL 

 
ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  පහත සහහද  ශයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් ඡ කරනවා.  

"ශ්රී කාකා රෂණෂණ  ආයතනය  සාසාථාැත රීමේම සහහා ල් පනත් ඡ 

ශකටු පත ඉදිරිපත් ඡ රීමේමට  අවසර දිය යුතුය.අ   

 
ගු නතේයාන් විතානනප ෙතතා 
(மாண்புமிகு ரஹசான் விதானரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 
 
විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය. 
පන ක නකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිීමෙ සහතා 47(5  වන සනාාවර නිනයෝගය ය න ක පන ක 
නකම්ම්පත මුදල් අොතයුරො නවත පවරන ලදී. 

 
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 47(5) இன்படி நிதி 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
 

Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Finance  for report. 

විසර්ජන පන ක නකම්ම්පත, 2017 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුර  ක පව කවනු ිළණිස නිනයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊ  අදාළ ප්රශ්නනය [නනොවැම්බර් 10] 
'පන ක නකම්ම්පත දැන් නද වන වර කියවිය යුුර ය'' [ගු රවි 

කුණානායක ෙතතා]  
ප්රශ්නනය යිත ක සභාිමමුඛ කරන ලදී.  

 
ஒத்திகவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான கட்டகள 

வாசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ நவம்பர் 10] 

"சட்டமூலம் இப்தபாழுது இரண்டாம்முகற மதிப்பிடப் 

படுமாக"    [மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க] 

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [10th 

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

Karunanayake] 
Question again proposed. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. M.A Sumanthiran to open the Debate from 

the Opposition, on the Second Reading of the 
Appropriation Bill, 2017.  

 
[10.43] 
 

ගු එම්.ඒ. ුමෙන්ිලරන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Deputy Speaker, for the opportunity 

to open the Debate on the Second Reading of the 
Appropriation Bill, 2017.  

The Hon. Minister of Finance, in a very long speech, 
which is becoming customary for him, detailed various 
measures over three hours and yet, could not read all of 
those that were printed in his speech. Various detailed 
measures were spelt out under a Budget that is titled, 
“Accelerating Growth with Social Inclusion.” 

One has to study the Budget Proposals and compare it 
with the title that is given to it - it is a good title - 
envisages growth, not just envisages growth but wants to 
accelerate growth and does not want to leave anyone 
behind in that growth; wants social inclusion.  

However, I am rather sad, as we begin the Debate on 
the Second Reading  of the Appropriation Bill, 2017, to 
say that in the detailed Proposals that were made 
yesterday and the Budget Estimates printed and given to 
us, there does not seem to be an indicator towards 
accelerating growth, not just accelerating growth, there is 
no indicator towards growth. And, certainly, if these 
Proposals are the way forward for the Government, then, 
I am afraid, this will increase inequalities and social 
exclusion rather than achieving social inclusion.  
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The reasons why I say this are many. First and 
foremost, I want to highlight the fact that after several 
years, the figure for expenditure for 2017 is lower than 
the figure for expenditure for 2016. This has happened in 
recent times, only in 2002 when there was a serious hit on 
the economy following the bombing of the Bandaranaike 
International Airport in Katunayake and we have come to 
a position similar to that and the decrease this time is even 
more. We all know that the Recurrent Expenditure has to 
be reserved, it is difficult to do away with that. All of that 
has to be spent. So, when you reduce expenditure, it is on 
Capital Expenditure that the reduction is made and that is 
very sad because when the Hon. Minister of Finance says 
that this Budget is for accelerated growth, how do you 
achieve growth by cutting down on Capital Expenditure, 
reducing Capital Expenditure? I drew a graph to see and it 
really shocked me to find that it actually will result in a 
negative growth. 

The reasons maybe many.  One of which is the fact 
that the revenue collection is not efficient, and in this 
context, I want to highlight something that the Hon. 
Minister said last year when he made his Budget 
Proposals. He made a very good suggestion, which was 
welcome by most of us, and that is to decentralize the 
revenue collection and he even mentioned that that task 
would be handed over to the Divisional Secretaries.  We 
know the Divisional Secretaries who were previously 
called “Assistant Government Agents” - before that they 
were actually titled as “District Revenue Officers” - are 
the ones who actually have all the information. 
Particularly, after President Premadasa’s Transfer of 
Powers (Divisional Secretaries) Act sometimes the 
Divisional Secretaries are more powerful than even the 
District Secretaries, and in terms of information, in terms 
of data that they have with regard to every household, 
every small business venture, every economic activity in 
the division, you cannot rival that. So, we welcome that 
suggestion that you decentralize the revenue collection to 
the Divisional Secretary level, so that the revenue 
collection will be made drastically more efficient than 
what it is today. Unfortunately, that important proposal 
made last year has not been implemented. Not only has it 
not been implemented but there is not a word about that in 
this year’s Budget Proposals. That seems to have been 
totally abandoned because when the Minister talks about 
revenue collection now, he has changed direction and he 
is talking about greater capacity of the officers of the 
Inland Revenue Department and so on. There may have 
been some resistance from the revenue collection 
agencies, particularly from the officers of the Inland 
Revenue Department, but that is no reason why that 
forward-looking proposal should have been abandoned. If 
we actually broad-base our revenue collection and bring 
into the net more people, that is the only sure way of 
ensuring that we have adequate resources to employ 
towards growth, to employ towards proper expenditure 
and with the monies that we collect from within the 
country rather than resorting to foreign borrowings, which 
is again naturally has to remain a high figure - the foreign 
debt service is a very high figure - and we need to meet 
that. If we have borrowed money, we have to repay, and 

if our country’s credit rating or repayment history has to 
remain intact, then that has to be given priority. But, that 
will result in money not being available for utilization in 
various capital ventures in areas that will actually 
empower our people and resurrect our economy to move 
forward. That is a sad deviation this time of having 
dropped that idea of decentralizing revenue collections.  

Several proposals for privatizing State-owned 
enterprises is again alarming, because it might bring in 
immediately some capital. In the short-term, as you 
privatize a State entity, you will recover, you will gain 
some relief. But in the long-term, that will have a very 
negative impact on our economy.  Also, we cannot forget 
how the State-owned enterprises had been privatized in 
the past.  It is a record that we cannot be proud of.  There 
can be several examples given: Waters Edge, Sri Lanka 
Insurance Corporation, Lanka Marine Services - but the 
last two were reversed to some extent because of 
corruption. Several entities were sold for a song and that 
keeps happening.  The moment a particular State-owned 
enterprise is to be privatized, there is severe corruption 
and whichever Government has been in office, has not 
been able to deal with that. So, we lose assets of the 
people worth billions to private entities, private 
personalities, and sometimes to companies that are 
registered abroad to recover some monies, but in the 
overall analysis it becomes a huge loss.  So, the accent of 
the Government in trying to gain some money by 
privatizing State-owned enterprises, I say with respect, is 
going in the wrong direction.   For efficiency and for 
greater productivity, to deal with lethargy and so on, you 
must look for other remedies - not selling off State assets 
in this way.   

Then there is focus on exports, the Hon. Minister said.   
But there is a world trend that has to be taken note of.  
The World Trade Organization data clearly shows us that 
there is a drop in global trade.  There is a demand to 
export which is greater in the world market, which means 
the moment we liberalize the accounts, it is imports that 
will increase and not our exports.  So, liberalizing trade 
accounts will only lead to a flood of imports and that will 
have an opposite effect to what we have desired which 
means that we will be paying out our foreign currency 
and not gaining foreign currency.  So, this is something I 
think, the Government needs to take into account - the 
present trend in world trade and the impact that will have 
the moment we liberalize trade accounts.  This may not 
be the right time to do it.  I am not saying that you should 
not liberalize trade, but the world trend needs to be 
looked at very carefully before embarking on measures 
such as that. 

There is also the issue of allocations. The Hon. 
Minister himself conceded that allocation for education is 
lower than last year and several other sectors which ought 
to have had more allocation have decreased. There was so 
much said about small and medium enterprises.  But, if 
you look at the figures, priority has been given to large 
trade organizations attracting foreign investment giving 
them tax holidays, et cetera rather than actually 
empowering small and medium enterprises within the 
country to revitalize their economy and start moving.  

651 652 

[ැරු එ . . ුභමද තිරද  මහතා] 



2016  ශනොවන ාර්  11   

One may create 200 - 300 jobs by attracting a large 
enterprise.  But, if you can empower 200 - 300 small or 
medium enterprises, that will result in ten times more jobs 
and also self-sufficiency and will deal in some ways with 
regard to the problem that we have on foreign debt 
servicing.  

I will now deal with the issue of indirect taxes and 
direct taxes.  The ratio of indirect taxes to direct taxes has 
been increasing.  It is acknowledged now the ratio of 
indirect taxes to direct taxes is 80:20. That obviously then 
means that the poor is being taxed.  Indirect taxes affect 
everybody across the board.   The Hon. Prime Minister, in 
his economic statement, said that the target is to make it 
60:40, which was echoed by the Hon. Minister of Finance 
yesterday. That is a good target to work towards. But 
unfortunately, there is nothing in this Budget that gives 
the indication that direct taxes will increase and indirect 
taxes will decrease. There is nothing worked into the 
Budget Proposals that show that you can achieve that 
target, which is a significant milestone, if you can do that 
making 80:20 to 60:40.  But, there is nothing at all in the 
Proposals to achieve that target.  

Broad-basing the tax payers is a way to go.  Also, in 
the context of what the Hon. Minister said yesterday with 
regard to digitized economy, in an e-environment, it 
becomes easier to actually bring into the tax net more 
people several times more than we have today and in that 
context you can reduce the tax liability and yet earn much 
more through direct taxes.  The inequality that prevails in 
any society will prevail, it will be the task of any 
government, particularly, when they address the economy 
of the country to take steps to reduce the gap between the 
poor and the rich.  So, that is why I said - if the Hon. 
Minister said, this is a Budget for accelerated growth with 
social inclusion - a Budget that actually does not address 
the issue of inequality, does not have clear-cut concrete 
proposals to increase the ratio of direct taxes to that of 
indirect taxes, cannot achieve that target of reducing 
social inequalities. If that is not reduced, then, you do not 
achieve social inclusion, you achieve the opposite - you 
achieve social exclusion which then will result in various 
other issues and various other manifestations. This 
country has gone through several of those and we cannot 
afford another upheaval on the grounds of social 
exclusion. Handling the economy of the country is a vital 
issue in ensuring that the citizenry live contented lives.  
They may struggle to make ends meet.  But, if they know 
that this struggle is shared with all the people of the 
country and that there are no exclusive few who have it 
easy all the time, then, they will make an honest effort 
and it will not lead to social exclusion. But unfortunately, 
overall when you look at the Proposals that have been 
made, it will inevitably lead to social exclusion and that is 
something, as the Opposition, we are duty-bound to warn 
the Government.  

There are no concrete Proposals for creating 
employment or boosting local production, rural economy 
or industries.  Sectors such as agriculture and fisheries 
have received some allocations but not sufficient. The 
amounts are so low that they do not propose any major 
plans for development of the sectors of agriculture and 
fisheries.  

The priorities lie elsewhere.  Just to highlight some of 
those: digitizing the economy gets Rs.15 billion; the 
EXIM Bank gets Rs.10 billion; Free Trade Zones get Rs. 
1 billion, export and marketing campaigns for FDI get 
Rs.1 billion and as opposed to that, agriculture sector gets 
Rs.450 million.  So, the accent is elsewhere; the priorities 
are elsewhere.  It is not towards empowering the rural 
poor to develop themselves.  The Hon. Minister said that 
ours is an agriculture-based economy but the figures do 
not bear that out, the figures do not support his claim.  

Allocation for education, as I said earlier, reflects 
again the Government's inclination to privatize education. 
Loan schemes for students to enter non-State universities 
is an example of that. I am not opposed to privatizing 
education, but I am raising the issue of policy. Is there a 
definite policy shift? It seems so from the figures of the 
Budget Proposals.  Has the matter been discussed at 
policy level before monies are allocated to follow policy 
rather than allocation of monies determining our policy? 

I will now turn to the allocation for the North and the 
East, which again is wholly insufficient for this year.  
Last year, there was an allocation of Rs.14 billion given 
to the Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs and there was 
an apology at that time saying, "We know that this is 
inadequate but we will have a donor conference in 2016 
at which we will invite countries to come in and boost the 
economy of the war-ravaged areas." That was never done. 
No donor conference was held. So this year we were left 
with a small allocation and then came the proposal by the 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs for building 65,000 houses 
in the North. We opposed that proposal not because we 
did not want houses. Our people want houses and the 
housing needs in the North and the East were 137,000 
houses.  So, 65,000 houses were significant - almost half - 
of the entire housing needs. We opposed it for the reason 
that those houses were prefabricated metal houses. Two 
model houses have been built.  I, myself have visited 
those houses personally.  Several experts have gone there 
and looked at those houses and three engineers from the 
University of Moratuwa visited and gave a report. Each of 
those houses was going to cost Rs. 2.1 million. When 
houses had been built in the North and East through the 
Indian Housing Project, the maximum cost was Rs. 
700,000 a house. So, when you could build a brick and 
mortar house for Rs. 700,000, why do you want to spend 
Rs.2.1 million for a prefabricated house? At the same 
time, the Hon. Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs 
was pushing this proposal for building 65,000 houses. 
Each house was to cost three times more than a brick and 
mortar house which would have lasted three, four 
generations.  When you lean on those model houses, they 
move; they shake. There is no proper foundation for it.  

 
ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා (ජාතයන්තර නවනළහ රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க - சர்வரதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Can we have a copy of that document? 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු එම්.ඒ. ුමෙන්ිලරන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 Hon. Minister, I am going to table that document today. 

As a Party that represents broadly the people in the 
North and the East, we objected to this and we said, “Our 
people want houses.” We did not want anyone to 
misunderstand this. Therefore, we worked constructively 
on this; we worked with a group of civil society- people, 
who expended a lot of energy and time - and brought in 
five local banks, which made a detailed concept for an 
alternative proposal for building 65,000 houses in the 
North and the East.  Now I have it here with me and I 
would like to table that document.   

In this proposal, they estimate the cost of a house for 
Rs. 800,000 and if other facilities like community halls, 
parks and other common facilities are to be provided in 
those villages, the cost of each housing unit would be Rs. 
999,905, which is about Rs. 1 million.  So, for less than 
half the cost of what the Hon. Minister had proposed, we 
did make - I am not saying we did it; we facilitated and 
others did it - a counter proposal funded by local banks. 
We did not even have to expend foreign currency for it.  It 
was funded by local banks which would have cost the 
Government almost only half of what it would cost. - 
[Interruption.]  It is the same amount and details are here 
in the proposal.  So, I do not want to take more time on 
that.  

 
ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Can you table that document? 

 

ගු එම්.ඒ. ුමෙන්ිලරන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I now table* this document and I can give you a copy 

as well, Hon. Minister.  

For the same amount of money that the Government 
was willing to put down for 65,000 houses, this proposal 
said 102,000 houses can be built. Now, I am saying this 
for a particular reason. With regard to housing, the Hon. 
Minister of Finance, in his Budget Speech, said yesterday 
that 50,000 houses are going to be constructed and to 
expedite the construction of 50,000 houses in the 
Northern and the Eastern Provinces, Rs. 5 billion has been 
allocated.  If it is Rs. 5 billion for 50,000 houses, it works 
out to Rs. 1 million per house. This is a proposal that will 
meet with that - Rs. 1 million per house.  So, I would urge 
the Government to please take note of this.  

The Hon. Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs has been doing 
something else. He has been calling up our Members of 
Parliament from the North and the East and asking them, 

“Do you want houses; how many houses do you want?”  
We all want houses. But we do not want those 
prefabricated houses, for which you can fix wheels and 
drag it around; on which somebody is making a killing.  
It does not even have a proper foundation. You cannot 
give it to your children.  I mean, our people have been 
displaced time and again, but, you do not have to give 
them houses that can be displaced like this. We want a 
“Veedu”, not a “Koodu”. We do not want those steal 
cages.  This is not something that we are blocking. When 
people have made proposals to do that for half the cost, 
why is it that the Hon. Minister is intent on implementing 
that questionable proposal of his? None of our Members 
have asked for those houses. The Hon. (Dr.) S. 
Sivamohan is here.  He has been given a letter asking for 
houses.  But, he does not say that he wants those houses. 
We do not want prefabricated houses. We want brick and 
mortar house - that will be permanent houses -that we can 
give to our children and our grandchildren and that will 
stand the test of time. 

These people who have made this proposal have made 
a public statement dated 20th October, 2016, captioned, 
“A Statement on the 65,000 Houses Project in the North 
and East.” Ten persons have signed this document. They 
have published it saying, “We have made this, we have 
forwarded it, but we do not have a response from the 
Government to date.”  When the Hon. Minister of 
Finance made the Proposal yesterday saying, “50,000 
houses for Rs. 5 billion,” - it is Rs. 1 million per house - 
and I take it that it is this proposal that he referred to and 
not the prefabricated housing project that is being 
promoted by the Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 
Affairs.  

I also table* the statement made by the members of 
the civil society, dated 20th October, 2016.  

Apart from that, there is an allocation of Rs. 180 
million, which is grossly inadequate.  It says that it is for 
reconciliation work. It does not outline what it is. I met 
the Minister of Finance and made certain proposals with 
regard to the North and the East; with regard to sectors 
such as agriculture, fisheries and animal husbandry, 
because those three together would account for about 85 
per cent of our peoples’ livelihood and urged him to 
make specific allocations. After the devastation of the 
war, people have to get back on their feet.  Housing is 
one thing. But livelihood is as important. I made detailed 
proposals to the Hon. Minister and I am sad that none of 
that has been included or considered in these Proposals.  

There is a proposal to construct a vertical building for 
mixed development which will include office space, 
recreational facilities and entertainment facilities and an 
allocation of Rs. 1 billion has been made for this. I 
wonder why he says, "a vertical building" as opposed to a 
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horizontal building.  Who wants a vertical building for all 
of these? Why does he allocate Rs. 1 billion for one 
building? He says, “Construct a vertical building for Rs.1 
billion in the North.” We did not ask for it; our people 
have not asked for it. They want to get back on their feet; 
they want to do their farming, fishing and their animal 
husbandry and get on with their lives. Give them 
something to boost their economy without putting up 
vertical buildings for Rs. 1 billion. Rs. 1 billion for one 
building. Who asked for this? Why does the Hon. 
Minister of Finance not consult the Representatives of the 
people from those areas? - [Interruption.] Yes, obviously 
it is not for the people. He must consult us. I even visited 
him and gave him some of the priorities. I can understand 
the difficulty in making the allocations that we want, but, 
at least, you can consider some of those. Surely, we 
represent the people; we will prioritize what our people 
want. If the Government is serious about actually 
rebuilding the areas that were ravaged by the war, then 
you must address some of these priorities we have pointed 
out. The previous Government was wrong in 
concentrating so much on infrastructure development 
alone. Not that that is not important; that is important and 
this Government is also continuing with that, which is 
welcome. But, that alone will not rebuild the lives of the 
people. So, I urge the Government to move away from all 
of these fancy ideas of putting up towers that is not useful 
for the people living there, but obviously for some others 
and to consult with us and make allocations that will be 
meaningful so that our people can actually benefit by it.  

There are some other allocations for integrated 
township development in Samanthurai and Kalmunai 
amounting to Rs. 200 million. We need to see what those 
are and how that is going to be implemented. We have a 
particular situation with regard to the Kalmunai Town, 
something sensitive that needs to be resolved. If money is 
being allocated for township development in Kalmunai, 
we will have to look at that very carefully so that the two 
communities which live side by side in that important 
town do not come into any kind of confrontation, that 
both are consulted properly. So, merely allocating money 
is not sufficient.  

Then, there is Rs. 1 billion for upgrading 
infrastructure facility in Trincomalee. I will leave it to the 
Hon. Leader of the Opposition to deal with development 
of Trincomalee. We are not against development, but in 
the guise of development, there are certain activities that 
are now taking place and this maybe the appropriate time 
to sound the first warning bell to the Government. What 
happened through irrigation schemes in the past seems to 
be happening through developmental projects now and 
this is not good; this is not good at all, if the Government 
is serious about reconciliation. Some of the root causes 
for alienation of our people from national life were due to 
such projects. If this Government is also proceeding in 
those lines or being unmindful of serious impact this can 
cause to relations between communities, then it is our 
duty to bring it to your notice, and we hope you will take 
that into account seriously. 

Thank you very much. 
 

[ූර.භා. 11.21] 

 

ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා (රාජය වයවසාය සගවර්ධාන 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ததாைில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මට කථා කරද න කාකය 
කාාදීම ස ාද ාශයද  මා ඔාතුමාට සාතුතිවද ත වනවා.  

විශ ේෂශයද ම ජනතා හිතවාදී  සාවර්ාන ශෂණද ද්රීය අය වනයෂණ 
හනටියට කල්රුත් ඡ ද්යරීන 2019 වසර සහහා වූ ශමම අය වනය 
ඉදිරිපත් ඡ රීමේම පිළිාහව ැරු මුද්යල් අමාතයතුමාටත් ඡ    වාශේම එම 
අමාතයාා ශආ ශල්ක තුමා ඟතුළු සියලු ශද්යනාටමත් ඡ සාතුතිය ුනද්ය 

කරද න ඕනම. විශ ේෂශයද ම ශ  අය වනය ජනතා ජය්හණයෂණ 
හනටියටයි අපි ද්යරීද ශද .  කට ශහේතුවෂණ තිශානවා. පුභ ගිය 
වසශර් අය වනය ඉදිරිපත් ඡ කළාම විවිා විශේචන  අවකාද්යවකට 

මු තණ ශද්යද න අපට සිද්ා ල්ණා.    විශේචන ානාත් ඡමක විශේචන 
ශවද න ුනළුවද ; ඍණාත් ඡමක විශේචන ශවද නත් ඡ ුනළුවද . 
ජනතාවට ඟ ත කද  ශද්යන ආඩුක්වෂණ හනටියට  වාට ඟ ත කද  

දීකා එයට අද්යාළව අපි ජනතාවට යන ාර අවම රීමේමට සමහර 
තනද වක තීරණ ශවනසා කළා.  

විශ ේෂශයද ම එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂය සහ ශ්රී කාකා නිද්යහසා 

පෂණෂය ඟතුළු තවත් ඡ ශද් පාකන පෂණෂ ීපයෂණම අපත් ඡ එෂණක 
ආඩුක්ව තුළ සිටිනවා. එශසේ ආඩුක්ව තුළ ඉද න අපි සියලු 
ශද්යනාටම ය  ය  තනද වකදී අමාරු තීරණ ැද න සිද්ා ල්ණා. 

සමහර අය රටෂණ ැනන හිතද ශද  නනතිව තමද ශේ ාකය තහල්රු 
රීමේම සහහා තීරණ ැද නවා. අපි අශප් ාකය ැනන හිතද ශද  
නනතිව ශ  රටට යහපත් ඡ ශද් ශමොකෂණද්ය රීයකා හිතකා සමහර 
අමාරු තීරණ ැද න අපට සිද්ා ල්ණා. සමහර තීරණ රසවත් ඡ 

ශවද න ුනළුවද   සමහර තීරණ තිත් ඡත ශවද න ුනළුවද . නමුත් ඡ  හරි 
ශද් කරද න අපට   හයිය තිබුණා; අපට වැීමෂණ තිබුණා.   
අමාරු තීරණ අරශැන විනා  ල්ු   ශකඩ ල්ු   කඩා වනටුු  

ආර්ිකකය අල්රුදු එක හමාරෂණ ඟතුළත ආඩුක් ාකශයද  
ශකොටසෂණ විතරෂණ තියාශැන    ආර්ිකකය හරවකා  එහි පළමුවනනි 
අඩි තාකම ද්යාකා  ශ  රට අලුත් ඡ ආර්ිකක  සමාජ ැමනෂණ යද න 

ුනළුවද  තනනකට ශ  වනශකොට ශැනනල්කා තිශානවා.  ක  
ශකොුණ ජය්හණයෂණ.  ක ජනතා ජය්හණයෂණ හනටියට තමයි 
මම ද්යරීද ශද . ශමොකද්ය  201  වසශර්දී ශ  රට වනටී තිබුු  වශළද  

ශැොඩ ැද නට ැරු අ්ාමාතයතුමා විශ ේෂ කනපවීමෂණ කළා.   
ශවකාශේ එතුමාට විවිා අවකාද්ය කළා. [ාාාා රීමේමෂණ] ාද දුක 
ගුණවර්ාන මද ්රීතුමා  ඔාතුමා ශමොකෂණද්ය රීේශේ?  [ාාාා 
රීමේමෂණ] මම රීයද න   අශප් රට ශකොතනනදී ද්ය වනටුශඩු රීයකා. 

මම ශ  කාරණා නික  රීයද ශද  නනහන. අශප් රජය රටට උරුම 
කර දුද නු නිද්යහස ද්යඩීවමා කරශැන   කාාද්ා විපෂණෂයත් ඡ එෂණක 
අද තැාීව ශද් පාකන කඩුඩාය  එකතුශවකා   කට අුණල් 

ශහළද න දිැටම කටයුතු කළා.   ල්ණාට අපි ආපසාසට තල්ලු 
ල්ශඩු නනහන. අපි අශප් වනඩ පිළිශවළ දිැටම කරශැන ඟවිල්කා  
ජනතාවට අව ය ශද්වල් කරද නට කටයුතු කරුන නිසා තමයි මම 

රීයද ශද  ශ ක අජනතා ජය්හණයෂණඅ රීයකා.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අද්ය ශ  පාර්ි ශ ද තුශේ 
ැරු සභාව ශද්යස ානලුවාම ශපශනනවා  විවිා පෂණෂ ශ  

පාර්ි ශ ද තු ැරු සභාව නිශයෝජනය කරන ාව. විවිා පෂණෂ 
වාශේම විවිා මත තිශානවා. ශද්යමළ ජාතික සද ාානය හනර ශ  
සියලුම පෂණෂ කවද්යා ශහෝ රට පාකනය කරන හල්ල් ආඩුක්වෂණ 

තුළ වැී  ද්යරකා තිශාන අය රීයකා මම වි ාවාස කරනවා. හනම 
ශකශනෂණම ආඩුක්වක ශකොටසාකරුශවුණ ශවකා තිශානවා 
රීයාත් ඡ මම වි ාවාස කරනවා.  
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පාර්ි ශ ද තුව 

අනුර ුණමාර දිසානායක මද ්රීතුමා හිටුන ඟමතිවරශයෂණ  
දිශද ෂා ගුණවර්ාන මද ්රීතුමා හිටුන ඟමතිවරශයෂණ  ාද දුක 
ගුණවර්ාන මනතිතුමා හිටුන ඟමතිවරශයෂණ  ශරෝහිත 

අශබ්ගුණවර්ාන මනතිතුමා හිටුන ඟමතිවරශයෂණ. ශ  හනම 
ශකශනෂණම හිටුන ඟමතිවරු. සමහර අය අල්රුදු 10ෂණ  සමහර අය 
අල්රුදු 20ෂණ පුභ ගිය කාකශආ අශප් රට පාකනය කළා. එතුමද කා 

දීර්  කාලීනව රට පාකනය කළ අය. උද්යය රභාත් ඡ ැ මද පික 
මනතිතුමාත් ඡ පළාත් ඡ සභාශේ ඟමතිවරශයෂණ හනටියට කටයුතු කළා. 
නමුත් ඡ අල්රුදු 10ෂණ  අල්රුදු 20ෂණ ආඩුක් ාකශආ ඉහකා තනතුරු 

ආදී හනම ශද්යයෂණම ද්යනරූ කාක පරිච්ශේද්යය තුළ ඔල්ද  විසිද  ශ  
සමාජය තුළ නිර්මාණය වූ ර ානවකට උත් ඡතර සනපූවශේ නනහන;   
ර ාන ස ාද ාශයද  කටයුතු කරද නට නිශයෝජනයෂණ ද්යනෂණවූශආ 

නනහන. අල්රුදු 10ෂණ  අල්රුදු 15ෂණ  අල්රුදු 20ෂණ ාකශආ හිටුන 
කාකශආ ආුන ර ාන තමයි අද්ය සමාජැතශවකා තිශාද ශද . 
විපෂණෂය අද්ය කථා කරන ශ  රශට් තිශාන ආර්ිකක ශහෝ සමාජ 
ැනටලු ශ  අල්රුද්ද්ය තුළ නිර්මාණය ල්ු  ශද්වල් ශනොශවයි. එම 

ර ාන නම්රීපාක සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා යටශත් ඡ ශහෝ රනිල් 
විරමසිාහ අැමනතිතුමා යටශත් ඡ නිර්මාණය වූ ර ාන ශනොශවයි. ශ  
එන ර ාන  අද්ය  කාාද්ා විපෂණෂය කථා කරන  දිැටම කම ැහන 

ර ාන හනම එකෂණම තමද  ඟමතිවරුද  හනටියට ඉද න ශකොට 
තමද  නිශයෝජනය ශනොකරුන ර ාන රීයකා මා විශ ේෂශයද ම 
මතෂණ කරද න කනමනතියි. සමහර අය රෙපම වකට ශාොශහොම 

ශහොහයි; ශහොහට රෙපම  කරනවා; ශහොහ නළුශවෝ. සමහර අයට 
amnesia ශරෝැය හනදිකා; amnesiaවකට එහා ගිහිද  dementia 
ශරෝැයත් ඡ හනදිකා. තමද  ඟමති ුරර ද්යරුන කාකශආ ශ  ර ාන 

ශවනුශවද  තමද  ශපී සිටිශආ ශකොශහොමද්ය  නිශයෝජනය ල්ශඩු 
ශකොශහොමද්ය රීයන එක අද්ය තමද ට මතක නනහන. මා හිතනවා  
ඔාතුමද කා නිර්මාණය කරුන ර ාන  ඔාතුමද කා උත් ඡතර ශනොදීුන 

ර ාන ැනන තමයි  අද්ය ශ  ජනතාවට ශපශනද න ශාොරුවට 
රෙපාමිද  කථා කරද න උත් ඡසාහ කරද ශද  රීයකා. අල්රුදු 10ෂණ 
තුළ ඔාතුමද කා ශ  ර ාන විසුරශේ නනත් ඡශත් ඡ ඟයි? එද්යා ශ  ර ාන  
ශවනුශවද  ඔාතුමද කාශේ කට හඬ අවදි කරද න ුනළුවද  

අවසාථාශේ දී   කට හඬ අවදි ශනොකර  ශවඩි හඬ අවදි කරකා  
මිනිුභද  පාැකා මර්ද්යනය කළා.  ක තමයි එද්යා තිබුු  ශවනස. අද්ය 
අපි එශහම ශනොකර මිනිුභද ට ඟ ත  කද  ශද්යනවා; මිනිුභද ට 

කථා කරද න අවසාථාව කාා දීකා තිශානවා. ශ  amnesia 
ශරෝැය හනදුු  හිටුන ඟමතිවරු ද්යනද  මහ ශකොුණවට ාක් මිකයි  
VAT එකයි  අර ාද්ද්යයි  ශ  ාද්ද්යයි ැනන කථා කරන එක ැනන මට 

ුනදුමයි.   ැනන මා තව ශපො ඩෂණ රීයද න .  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  මට රීයමනෂණ මතෂණ ල්ණා. 
අනිරුවතිද  . නුශේ කල්ද්යනයි සමම විටම අනාවරණය ශවද ශද  

වඩදිය ානස ගියාට පුභවයිඅ රීයකා රීයමනෂණ තිශානවා. 
නිරුවතිද  . නුශේ කල්ද්යනයි රීයන එක අපට පනහනදිි ව ශපී 
යද ශද  වඩදිය ානස ගියාට පුභවයි. ආඩුක්ශවද  විපෂණෂයට ගියාට 
පුභව තමයි නිරුවත ශහොහටම ශපශනද ශද .  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  සාවාීවද  වහද ශසේ නමෂණ 
යශමුණට රීයා ඟති ාවට ජනරවා ද්යශආ පවතින කථාවෂණ මට මතෂණ 
ශවනවා. එම කථාශේ සහහද  වද ශද  ශමශහමයි  ැරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. සාවාමිද  වහද ශසේ නමෂණ ාර්ම ශද් නයෂණ 
පනවනත් ඡවීමට අද්යාළ සාථානය ශසොයා ශැන කනකයෂණ මනදිද  යනවා. 
  කනකමව මනදිද  යන ශකොට ැෙෂණ තිශානවා. මනුෂයශයෂණ   

ැ ශේ දිය නාමිද  සිටිනවා. ශ  සාවාීවද  වහද ශසේට පාර ශසොයා 
ැද න ානරිව  ැ ශේ දිය නාමිද  සිටින මනුෂයයාශැද  එම 
සාථානයට යන පාර අහැද න උත් ඡසාහ කරනවා.   මනුෂයයා 

කනකමව ඟතුශළේ තිශාන ැ ශේ නාද ශද  නිරුවතිද .   මනුෂයයා 
සාවාීවද  වහද ශසේව ද්යනෂණකා. සාවාීවද  වහද ශසේ කථා කළත් ඡ ඔ තට 

එතනනට යද න ානහන. ශහොහ ශවකාවට ැ ශේ ජක මට්ටමත් ඡ එෂණක 

ැෙ දිශේ ාාල්දියෂණ පා ශවකා එනවා.   මනුෂයයා   ාාල්දිය 
ශකශසේ ශහෝ අල්කා ශැන  ාාල්දිශයද  තමද ශේ නිරුවත වහ 
ැත් ඡතා. තමද ශේ නමම නතර කළ නිසා ඔ ත ශපො ඩෂණ 
කකාකශයද   ශපො ඩෂණ තරහිද  වාශේ සාවාීවද  වහද ශසේට කථා 

කරකා  අසාවාීවද  වහද ස  ශමොකෂණද්ය ශවද න ඕනම?අ රීයකා 
ඟ තවා. ටට පසාශසේ ඔ ත සාවාීවද  වහද ශසේට රීේවා  අසාවාමිද  
වහද ස  ශමශහම ැමනෂණ යන ශකොට යන තනන ශසොයා ැද න 

ඕනම ශද . යන තනන ශනොද්යනනුවත් ඡව ශකොශහොමද්ය ැමද  යද ශද ?අ 
රීයකා. එතශකොට සාවාමිද  වහද ශසේ රීේවා  අහරි  ුනශත් ඡ. ඔයා 
නානවා ශද . ඔයාට රීයද න ානරි න   යන තනන මා ශසොයා 

ැද න . නමුත් ඡ  ඔශබ් හිශත් ඡ තිශාද ශද  ශමොකෂණද්ය රීයකා මට 
න  රීයද න ුනළුවද අ රීයකා. එතශකොට   මනුෂයයා රීයනවා  
අසාවාීවද  වහද ශසේ යන තනනවත් ඡ ද්යද ශද  නනතුව මශේ හිශත් ඡ 

තිශාන ශද් ඔාවහද ශසේ ද්යද ශද  ශකොශහොමද්ය? මශේ හිශත් ඡ 
තිශාන ශද් ඔාවහද ශසේ රීයද න ශකෝඅ රීයකා.  

ටට පසාශසේ සාවාමිද  වහද ශසේ රීයනවා  අඔා හිතා ශැන 
ඉද ශද   ඔය ාාල්දිශආ අඩිය තිශානවා රීයකා. එශහම ශද ද්ය ඔා 

හිතා ශැන ඉද ශද ?අ රීයකා.  ඔ ත ාකන ශකොට  ාාල්දිශආ අඩිය 
නනහන. අඩිය නනති ාාල්දියරීද  තමයි නිරුවත වහ ශැන ඉද ශද . 
අද න   වාශේ තමයි ශ   කාාද්ා විපෂණෂයත් ඡ. තමද ශේ 

නිරුවත වහශැන ඉද ශද  අඩියෂණ නනති ාාල්දියරීද . එම ාාල්දිය 
ශකොශහොම ඟල්ලුවත් ඡ  ශ  රශට් බුද්ධියෂණ තිශාන මිනිුභද ට 
 කාාද්ා විපෂණෂශආ නිරුවත ශහොහටම ශපශනනවා. වසර ද්යහයෂණ 

  මිනිුභද  නිශයෝජනය ශනොකරුන නිසා තමයි ශ  රශට් තිබුු  
 කාධිපති ාකය ශවනසා කරද නට ජනතාව තමද ශේ ්ද ද්ය ාකය 
පාවිච්චි කශළේ. අපි  ජනතාවශේ අයිතිය කාා දුද නා.   කාා දුද  

අයිතිය ආරෂණෂා කරද නට අපට වැ ීමෂණ තිශානවා  ැරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි. එතුමද කා කරුන පේ  වාචා  ැත් ඡත 
අමානු කක පියවර රීයන නිරුවත ශල්සිශයද  වසා ැද න ානහන.  

මශේ මිත්ර ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ාන හිටුන ඟමතිතුමා නියමිත 
ශේකාවට ශ  ැරු සභාවට ඟවිල්කා ඉද න එක ැනන මට සතුටුයි. 
මා ද්යනෂණකා  ටශආ  කාාද්ා විපෂණෂශආ මද ්රීවරු ජනරිය සිල්කර 
ශද් පාකනශආ කරන රකා යද  මාායයට රකා  කරනවා. 

මහිද ද්ය රාජපෂණෂ හිටුන ජනාධිපතිතුමා රීයනවා  අශ  අය වනශයද  
වනඩෂණ නනහනඅයි රීයකා. ශ  අය වනශයද  මිනිුභද ට ශකොපමණ 
සහන දීකා තිශානවාද්ය?  වා සියල්කම වනඩෂණ නනහනයි රීයකා ද්ය 

රීයද ශද ? එශහම නනත් ඡන  එතුමා නිශයෝජනය කරුන 
වරරසාද්යකත් ඡ පද තියට ශමොනවත් ඡ දීකා නනති නිසා ද්ය  අශ  අය වනය 
වනඩෂණ නනහනඅයි රීයකා රීයද ශද ? වසර ද්යහයෂණ එතුමා 

නිශයෝජනය කරුන එතශනෝල්කාරයද ට  ජාවාර කාරයද ට ශ  
අය වනශයද  වරරසාද්ය කනබී නනති නිසා ද්ය  අශ  අය වනශයද  වනඩෂණ 
නනහනඅයි රීයකා රීයද ශද ? අය වනයෂණ ඉදිරිපත් ඡ කළාම එය 

රීයවකා  එහි තිශාන ශහොහ ශහෝ නරක ාකකා  ානාත් ඡමකව ශහෝ 
ඍණාත් ඡමකව විශේචන කරන එක සාාාරණයි.  ශරෝහිත 
අශබ්ගුණවර්ාන හිටුන ඟමතිතුමා රීයනවා  අශ  අය වනශයද  ාදු 
අය කරකා තිශානවා. ශ  අය වනය වනඩෂණ නනහන. ශමය ාදු පිට ාදු 

අය කරුන අය වනයෂණඅ රීයකා. මා මතෂණ කරද න කනමනතියි  වීදුරු 
ශැවල්වක ඉද න අය ැල් ැහන එක භයානකයි රීයකා.  

ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ාන මද ්රීතුමනි  ඔාතුමා 

ඟමතිවරශයෂණ හනටියට ආඩුක් පෂණෂශආ ඉද න ශකොට එවක  ට 
මුද්යල් ඟමතිවරයා ව ශයද  සිටි හිටුන ජනාධිපතිවරයා 201  
ඉදිරිපත් ඡ කළ අය වනශආ දී අතයව ය ආහාර ්රවය ීපයකට විශ ේෂ 

ශවශළහ භාඩුඩ ාද්ද්යෂණ පනශනේවා.  

උ ාකකඩ රීශකෝවකට රුපියල් 300ෂණ  හාල්මනසාසද  
රීශකෝවකට රුපියල් 26ෂණ  කරවක රීශකෝවකට රුපියල් 102ෂණ  

659 660 

[ැරු කබීර් හාෂී  මහතා] 
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ුභදු ලූනු රීශකෝවකට රුපියල්  0ෂණ  පරිප්ුන රීශකෝවකට රුපියල් 

22ෂණ  සනමද  ටිද  එකකට රුපියල් 102ෂණ  මිනි රීශකෝවකට 
රුපියල් 30ෂණ ව ශයද  විශ ේෂ ශවශළහ භාඩුඩ ාද්ද්යෂණ පනශනේවා. 
  ශැොල්ශකෝ කථා කරද ශද  ාදු අය  කශළේ නනහන වාශැයි. ාදු අය 
කරද න සිද්ා ශවනවා. අපි නනහනයි රීයද ශද  නනහන.   තීරණ 

නිවනරදිව ැද න ඕනම.   අය කරන ාදුවි ද  කරන කටයුතු 
නිවනරදිව කරනවා     මුද්යල් නිවනරදිව ආශයෝජනය කරනවා  
රීයන එක ැනන තමයි කල්පනා කරද න ඕනම.  

එද්යා උ ාකකඩවකට  මිනිවකට  පරිප්ුනවකට ාදු අය කරුන 
මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයාශේ ආඩුක්ශවද   201  අය වනශයද  
ාදු අක් රීමේමුණත් ඡ කළා. මා නනහනයි රීයද ශද  නනහන. ාදු අක් 

කශළේ ශමොනවාටද්ය? ාලු කමමවකටයි ාදු අක් කශළේ. ාල්කද  
ශවනුශවද  පිට රටිද  ශැශනන කමමවකට   අය වනශයද  ාදු අක් 
කළා. පරිප්ුනවකට  මිනිවකට ාදු වනඩි කරකා  ාලු කමමවකට ාදු 

අක් කළා.   ඟයි?  ටශආ internet එක ාකන ශකොට මා ද්යනෂණකා  
හිටුන අැමනති දි.මු. ජයරත් ඡන මනතිතුමාශැද  මාායශේදිශයෂණ 
අහනවා  අඔාතුමද කාශේ අය වනශයද  ාලු කමමවක ාදු අක් කළා  
  ාදු අක් කශළේ ඟයි?අ රීයකා. එතුමා හිනාශවකා රීයනවා  

අඑශහම එකෂණ මා ද්යද ශද  නනහන ශද . ාල්කද ශේ කමමවක ාදු 
අක් කරකාද්ය? කමෂණ නනහන. අශප් ශැවල්වක ාල්කද  ශද  අපව 
ආරෂණෂා කරද ශද අ රීයකා.   කථාව හරියට හරි.   ද්යවසාවක ාලු 

කමමවක ාද්ද්ය අක් කරකා තමද ව ආරෂණෂා කරද න ශැවල්වක 
ාල්කද  තියාැත් ඡතා. රජ මාි ැාවක රජ සනප විහුන ාල්කද ශේ 
කමමවක ාදු අක් කළා.  

මිනිසාුභද  පරිශභෝජනය කරන පරිප්ුනවකට  මිනිවකට ාදු වනඩි 
කළා. ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ාන හිටුන ඟමතිතුමා ටශආ රීයනවා  
අශ  අය වනශආ ාදු විතරයි තිබුශඩුඅ රීයකා. ශ වා රීයන ශකොට 

හිතකා රීයද න  රු හිටුන ඟමතිතුමනි. අපි මිනිුභද  ැනන හිතකායි 
කථා කරද ශද . නමුත් ඡ ඔාතුමද කා වැ ීමරීද  ශතොරවයි කථා 
කරද ශද . 

මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයාශේ ජනරවාද්යය ුණමෂණද්ය? What is 
the legend he left behind? අපි ශද් පාකන පනත් ඡත අමතක කරමු. 
ශ  රශට් ශපොශහොසත් ඡම සියයට 20 ජාතික ආද්යායශමද  සියයට 
53ෂණ උපයනවා. ශ  රශට් දුප්පත් ඡම සියයට 20 උපයද ශද  ජාතික 

ආද්යායශමද  සියයට  .5යි.  ක තමයි ඔාතුමද කා අපට උරුම කර 
දුද  ආර්ිකකය.  ක තමයි අපි කරැහද ශද .  ක තමයි පුභ ගිය 
අල්රුදු එකහමාර තුළ ැරු අැමනතිතුමාට තිබුු  අභිශයෝැය. 

ශ වා අපි නිර්මාණය කරුන ර ාන ශනොශවයි; ඔාතුමද කා 
නිර්මාණය කරුන ර ානයි.  

ඔාතුමද කාට ශ  කාරණයත් ඡ රීයද න මා කනමනතියි.   

කාකශආ සමහර අයට රද  ආශල්පිත යුැයෂණ තිබුණා. සමහර අයට 
වර්ැ අඩි 25 000ක ශැවල් හද්යද න පුභ බිමෂණ හනදිකා තිබුණා. අපි  
අමද දිර ාද්ද්යඅ -Mansion Tax- පනවද ශද    මිනිසාුභද ටයි.   

නිසාද්ය  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයා රීයද ශද  ශ  අය වනශයද  
වනඩෂණ නනහන රීයකා?   ද්යවසාවක පනල්පත් ඡවාමිද ශේ ශැවල් 
ශඩෝසර් කරකා  කඩකා වීසි කරකා   මිනිසාුභ පාරට ඟද්යකා ද්යන මා. 
  රමය ශවනසා රීමේම තමයි ශ  ආඩුක්ව  කරකා තිශාද ශද . 

 ක වනරදිද්ය? මම අහද ශද   කයි.  

ඔාතුමද කා   ද්යවසාවක රුපියල් 250ෂණ වියද්ය  කරකා 
ආප්පයෂණ කන සමාජයෂණ නිර්මාණය කළා. පාද  ශැඩියෂණ 

රුපියල් 300ට විුණණන කඩ සාප්ුන හනදුවා. නමුත් ඡ ුනාචි මිනිහා 
ශවනුශවද  ඔාතුමද කාශේ අය වනශයද  ය  රීසි ශද්යයෂණ දුද ශද  
නනහන රීයන එක අපට රීයද න ුනළුවද .  

ැරු එ . . ුභමද තිරද  මද ්රීතුමා කළ කථාව මම අහශැන 
සිටියා. සමාජ අසමානත් ඡවය ශවනසා රීමේමට තමයි අපි ඉකෂණක 
කරද ශද . අපි ඉකෂණක කරද ශද  සමාජ ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකක 

රමයයි. ැරු ශේ.ආර්. ජයවර්ාන මනතිතුමා විවෘත ආර්ිකක 

ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකක රමය ශැනාවා. එයිද  අල්රුදු තිසා 
ැණනකට පසාශසේ ශ  රශට් අලුත් ඡ ආර්ිකක වනඩ පිළිශවළෂණ 
ආර භ කරද ශද  ැරු රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමායි. ඔාතුමද කා 
කට වචනයට විතරෂණ මිමා කළාට  අමහිද ද්ය චිද තනයඅ යටශත් ඡත් ඡ 

ශැන ගිශආ විවෘත ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකක රමයමයි. සමාජ 
අසමානත් ඡවය තවත් ඡ වර්ානය ල්ශඩු   නිසායි. අපි  ක ශවනසා 
කරද නට අද්ය කටයුතු කරකා තිශානවා.  

ැරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ාන මද ්රීතුමනි   ඔාතුමා රීයනවා 
න  ශ  අය වනශආ ාදු විතරයි තිශාද ශද  රීයකා  මම තවත් ඡ 
රීයද න . මම ද්යනද  රීේවා   අාලු කමමඅ ැනන. ශ  අය වනශයද  

මිනිුභද ට සහන නනහන රීයා ඔාතුමා රීයනවාද්ය? [ාාාා රීමේ ] 
අහශැන ඉද න. ඔාතුමා එශසේ රීේවත් ඡ  අපි පළමුවනනි වතාවට 
ශ  රශට් අායාපන ෂණශෂේත්රය තුළට ශසෞඛ්ය රෂණෂණ රමයෂණ 

ශැශනනවා. ශ  ශසෞඛ්ය රෂණෂණ රමය සහහා අපි බිි යන 2.9ක 
මුද්යකෂණ වනය කරනවා. ශ  රශට් කෂණෂ  5ෂණ වන ශිෂය-ශිෂයාවද  
සියලු ශද්යනාටම අපි ශ  රෂණෂණය කාා ශද්යනවා.   නිසා සමම 
පාසල් ශිෂය-ශිෂයාශවුණටම ශකඩෂණ  දුකෂණ ල්ු  අවසාථාවක OPD 

එකට ගිහිල්කා රතිකාර කාා ැනී ම ශවනුශවද  රුපියල් 10 000ක 
රෂණෂණයෂණ කනශානවා.   වාශේම ශරෝහල්ැත ශවන ද්යරුවාට 
රුපියල් කෂණෂ ශද්යකෂණ ශවනක  රෂණෂණාවරණයෂණ  කාා ශද්යනවා. 

කෂණෂ  5ෂණ ශවන ශිෂය-ශිෂයාවද ට ශමශහම දුද ශද  ශකොයි 
කාකශආද්ය? අපි එවනනි රෂණෂණ රමයෂණ ක්රියාත් ඡමක කරනවා.  

ටළෙට  අපි නිවාස කෂණෂ පහෂණ හද්යා ශද්යනවා. ශ  රශට් මායම 

පද තිශආ අයට වාශේම සාමානය පද තිශආ අයටත් ඡ - [ාාාා රීමේ ]  
  විතරෂණ ශනොශවයි  ශිෂය-ශිෂයාවද  50 000ෂණ වි ාවවිද්යයාකවකට 
ඟතුළත් ඡ කරන රමශේද්යයෂණ අපි ශයෝජනා තිශාන ාවත් ඡ මම 

තමුද නාද ශසේකාට රීයද න කනමනතියි. ද්යනනට තිශාද ශද  
වි ාවවිද්යයාකවකට ද්යරුවද  25 000ෂණ ඟතුළත් ඡ කර ැද නා 
රමශේද්යයෂණ. නමුත් ඡ ශිෂය-ශිෂයාවද  50 000ෂණ වි ාවවිද්යයාකවකට 

ඟතුළත් ඡ කරන රමශේද්යයෂණ අපි ශයෝජනා කර තිශානවා.   අනුව 
2020 ශවනශකොට ළමයිද  50 000ෂණ වි ාවවිද්යයාකවකට ඟතුළත් ඡ 
කරන වනඩ පිළිශවළ අපි හද්යනවා. ඔාතුමද කාට ුනළුවද  ල්ණාද්ය  
 ක කරද න? මම තමුද නාද ශසේකාටයි රීයද ශද . 

වි ාවවිද්යයාකයකට යද න ානරි  ශවන ළමයිද ටත් ඡ ශවනත් ඡ වනඩ 
පිළිශවළෂණ හද්යනවා. අපි ආඩුක්ශවද  ණය රමයෂණ හද්යකා   
ළමයිද ට එම පහුභකම කාා ශද්යනවා. ළමයිද  50 000ෂණ 

වි ාවවිද්යයාකවකට යනශකොට කෂණෂයෂණ ඉතුරු ශවනවා. ැරු චමල් 
රාජපෂණෂ මනතිතුමනි  අපි   කෂණෂයටත් ඡ ණය රමයෂණ හද්යා ශද්යනවා. 
  අනුව NSBM එකට  NIBM එකට ශහෝ SAITM එකට ල්ණත් ඡ 

ඟතුළු ශවකා උපාධියෂණ ැද න ුනළුවද  රමයෂණ අපි   ළමයිද ට 
හද්යනවා.   මදිද්ය?  

මම තමුද නාද ශසේකාට රීයනවා  1    දී ශ  රටට නිද්යහසා 

අායාපනය උරුම රීමේමට රාජය මද ත්රණ සභාශේ පළමුශවද ම 
කථා කශළේ ශේ.ආර්. ජයවර්ාන මනතිතුමා ාව. ඉද  පුභව 
මි.ඩබ්ි ේ.ඩබ්ි ේ. කද නද ැර මනතිතුමා පළමුවනනි අායාපන 
ඟමතිවරයා ල්ණා. අශප් කාකශආදීයි අප නිද්යහසා අායාපනය 

ආර භ කශළේ.   විතරෂණ ශනොශවයි.  .ට. නුැශවක ඟමතිතුමා  
ඩී.එසා. ශසේනානායක මනතිතුමාශේ කනබිනට් ඟමතිවරයුණ හනටියට 
පළමුවනනි කනබිනට් එශෂණදි මාය මහා විද්යයාක සාකල්පය ඉදිරිපත් ඡ 

කරද ශද ත් ඡ  එය කාකාවට හුරද වා ශද්යද ශද ත් ඡ එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂශආ රජයෂණ යටශත් ඡම ාව මතක තියාැද න.   විතරෂණ 
ශනොශවයි. 1 99ද  පුභව පාසල් ද්යරුවද ට ශනොමිකශආ  ශපොත් ඡ  

නික ඟුර  සහ දිවා ආහාරය කාා ශද්යද ශද ත් ඡ එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂයයි.   අනුව ශපොදු ජනතාවට සනකීම අපි හරියාකාරව  කර 
තිශානවා.   පුභ බිමත් ඡ එෂණක තමයි අප අද්ය ශ  අය වනය ඉදිරිපත් ඡ 

කරද ශද .  

661 662 



පාර්ි ශ ද තුව 

මා තමුද නාද ශසේකාට රීයද න කනමනතියි  අප ශ  අය වනය 
මිලද  කෘ කකර්මයට -ශැොවිතනනට- මුල් තනන ශද්යන ාව. මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ මහත් ඡමයාශේ කාකශආ ශැොවිතනන ැනන කථා කළා; 

ශැොවීද  ැනන කථා කළා; නියර දිශේ ඟවිදින ශකොට photographs 
ැන තවා. මා අහද ශද  ශ  කාරණයයි. තමුද නාද ශසේකාශේ 
ආඩුක්ව ශැොවිතනනට කශළේ ශමොකෂණද්ය? කෘ කකර්මයට කශළේ 

ශමොකෂණද්ය?  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  200  වර්ෂශආදී කෘ ක 
කර්මාද තශආ ද්යායකත් ඡවය ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  සියයට 
1,ෂණ. නමුත් ඡ 201  වන ශකොට -මහිද ද්ය මහත් ඡමයාශේ පාකනය 
ඉවරවන ශකොට- කෘ ක කර්මාද තශආ ද්යායකත් ඡවය ද්යළ ශද්ය ය 

නිෂාපාද්යනශආ රති තයෂණ හනටියට සියයට 10.1 ද්යෂණවා අක් වනවා. 
 ක තමයි කෘ කකර්මාද තයට කරකා තිබුශඩු. [ාාාා රීමේමෂණ] 
ඔේ  නියර උඩිද  ඟවිත් ඡ  කත් ඡ කමවා. ශපොශහොර සහනාාාරය 

පිළිාහව ජනතාවට රීේව මුසාවාද්යය ැනන මා තමුද නාද ශසේකාට 
රීයද න . අඅපි ශපොශහොර දුද නාඅ රීයකා මහා ශකොුණවට රීේවා. 
අපි 2016 දී ශපොශහොර සහනාාාරය ශකස රුපියල් මිි යන 

39 500ක මුද්යකෂණ ඍජුවම ශැොවීද ට කාා දුද නා. අපි එශසේ 
ඍජුවම මුද්යල්  කාා දුද ශද  ඟයි? අපි   හරහා අතර මනදියද ට 
ශකොමිසා ැහද න දුද ශද  නනහන. තමුද නාද ශසේකා ශපොශහොර 

දුද නා. හනානයි ශපොශහොර දුද ශද  ශැොවීද ට ශනොශවයි. අතර 
මනදියද  ශකොමිසා ැහශැන  ශකද  හ ා කළා.  නමුත් ඡ අපි  ක 
කරද න දුද ශද  නනහන. ඔාතුමද කා කරුන ශද්යයිද  කනබුු  
රතිලකය ශමොකෂණද්ය?  ඔාතුමද කාශේ කාකශආ 201  වන ශකොට 

වී වැා කර තිබුශඩු ශහෂණශටයාර  6  000යි. වී නිෂාපාද්යනය 
ව ශයද  තිබුශඩු ශමට්රිෂණශටොද  33 ,1 000යි. අපි 2015 වර්ෂය 
වන ශකොට වී වැා කළ බි  ශහෂණශටයාර කෂණෂ 12රීද  වර්ානය 

කරමිද  වී නිෂාපාද්යනය ශමට්රිෂණශටොද   , 00 000 ද්යෂණවා වනඩි 
රීමේමට කටයුතු කළා. අපි වී නිෂාපාද්යනය 201  වර්ෂශආ පනවනති 
රමාණයට වඩා වනඩි කළා; වී වැා කරන ශහෂණශටයාර රමාණයත් ඡ 

වනඩි කළා. ඔාතුමද කාශේ කෘ කකර්ම උපරම සාර්ථක ල්ණා  න  
ශ  සාඛ්යා ශල්ඛ්න නිවනරැදි වද න ානහන.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  2015 වර්ෂශආදී වී වැා කළ 
බි  රමාණය වනඩි ල්ණා.   විතරෂණ ශනොශවයි  201  වර්ෂශආදී පිට 
රටිද  සහල් ආනයනය රීමේම සහහා රුපියල් මිි යන 36 9 5ෂණ 

ශවද  කර තිබුණා. නමුත් ඡ අපි ආනයන වියද්ය  අක් කළා  රුපියල් 
මිි යන 19  56 ද්යෂණවා. අපි ශ  ර ට සාවයාශපෝ කත රීමේශ  වනඩ 
පිළිශවළ ආර භ කළා. මා කෘ කකර්මය ැනන රීයන විට  

ඔාතුමද කාට ශපොඩි හිනාවෂණ ගියා.  ත් ඡ ුණරෂණකද  ටිකවත් ඡ 
හරියට නිෂාපාද්යනය කරැද න ඔාතුමද කාට ානරි ල්ණා. අශප් 
කාකශආ -200  වර්ෂශආදී- නිෂාපාද්යනය කළ ුණරෂණකද  රමාණය 

ශමට්රිෂණශටොද  6 500යි. ආනයනය කශළේ ශමට්රිෂණශටොද  1 200යි. 
2011 වනශකොට -යුද්ාය ඉවර ශවකාත් ඡ- ශමට්රිෂණශටොද  6 500ට 
තිබුු    ුණරෂණකද  නිෂාපාද්යනය ශමට්රිෂණශටොද  5  00 ද්යෂණවා අක් 
වනවා. ුණරෂණකද  ආනයනය ශමට්රිෂණශටොද  3 600 ද්යෂණවා වනඩි 

වනවා. ශමද න ශ ක තමයි ර ානය. ශමොකෂණද්ය  කට ශහේතුව? 
ඔාතුමද කා විධිමත් ඡව  රමවත් ඡව   රතිපත් ඡති ක්රියාත් ඡමක කශළේ 
නනහන. මා ඔාතුමද කාට රීයද ශද  එය ඔාතුමද කා නිර්මාණය 

කළ ර ානයෂණ ාවයි.  ක කෘ කකර්ම ෂණශෂේත්රය තුළ ඔාතුමද කා 
හද්යාුන ර ානයෂණ ාවයි.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අශප් අැමනතිවරයා හනටියට 
ැරු රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමා  -අපි- 2020 වන විට රාාන 
ආර්ිකක ඉකෂණක 5ෂණ ඉදිරිපත් ඡ කර තිශානවා. කරුු  5ෂණ එතුමා 

ඉකෂණක කර තිශානවා. අශප් ආර්ිකක වනඩ පිළිශවළ ැනන ශ  ැරු 
සභාශේ දීර්  ව ශයද  රීයද න කාකය මදි. නමුත් ඡ රාාන ආර්ිකක 
ඉකෂණක 5 ශමොනවාද්ය රීයා අපි ාකමු.  

පළමුවනනි එක  රට තුළ රැරීයා කෂණෂ 10ෂණ නිර්මාණය රීමේම. 

අප එය දිගිද  දිැටම රීයන ශද්යයෂණ. සමම පල්කකම ආද්යායම ඉහළ 
නනාවීම අශප් තවත් ඡ ඉකෂණකයෂණ. තුද වන එක  රාශද්ය ය සහ 
්ාීවය ආර්ිකකය  ෂණතිමත් ඡ රීමේම. හතරවන එක  ජනතාවශේ 
ඉඩ  අයිතිය තහල්රු කර දීම. පසාවන එක  ෂණතිමත් ඡ හා ුනළුල් 

මායම පද තියෂණ ශ  රශට් බිහි රීමේම. ශ  අය වනය අප හද්යා 
තිශාද ශද  ශමද න ශ  අරමුු   ඉකෂණක පහ ශවත යමම සහහා 
අශප් ැමන ආර භ රීමේමටයි.    

  විතරෂණ ශනොශවයි. අතිැරු ජනාධිපතිතුමා රකා  කළා  
2019 වර්ෂය අද්යරි්රතාව පිටුද්යනීශ  වර්ෂයඅ රීයකා. අපි  කත් ඡ 
අශප් ඉකෂණකවකට ඟතුළත් ඡ කරකා තිශානවා.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  අපි මනතිවරණශආදී 
ශපොශරොද දු ල්ණා රැරීයා කෂණෂ ද්යහයෂණ ශද්යනවාය රීයකා. ැරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි  එය කරද න  ුනළුවද  ශවද ශද  ශ  

රට තුළ නිෂාපාද්යන ආර්ිකකයෂණ නිර්මාණය රීමේම හරහා පමණයි. 
  නිසා නිෂාපාද්යන ආර්ිකකයෂණ නිර්මාණය රීමේම අව යයි. 
රාජපෂණෂ ශරජිමය කාකශආ රැරීයා ාකාශපොශරොත් ඡතු ල්ු  සියලුම 
අශප්ෂණෂකයද ට රාජය ශසේවශආ රසාසාවෂණ ශද්යනවාය රීයකා 

ාකාශපොශරොත් ඡතු ඟති කළා. ශකොටසෂණ රාජය ශසේවය තුළට එබුවා. 
  තුළිද  රාජය ශසේවශආ තිබුු  ලකද්යායිතාවත් ඡ අක් කළා; අඩපණ 
කළා; රැරීයා ර ානය විසුරශේත් ඡ නනහන. ැරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි  එශසේ ල්ශඩු නිෂාපාද්යන ආර්ිකකයෂණ නිර්මාණය 
රීමේමට තිබූ ශනොහනරීයාව නිසා ශවද න ුනළුවද . රාජය ශසේවයට 
අවිධිමත් ඡ විධියට රැරීයා අශප්ෂණ කත අය තල්ලු කරකා රාජය 

ශසේවයත් ඡ විනා  කළා; රසාසා ර ානය විසුරශේත් ඡ නනහන.   
කාකශආ උපාධිාාරිද ට ශසොච්ච  වනටුපකට පත් ඡවී  කාා දුද නා. 
  අයට ශසේවය කරද න සාථානයෂණ නනතුව ැසා යට  ැල් උඩ 

හිටියා.   අය අතරමා ල්ණා.   වාශේම සාවාීවද  වහද ශසේකාට 
ධීවර සාසාථාශේ පත් ඡවී  කාා දුද නා.    පත් ඡවී  විධිමත් ඡව දුද ශද  
නනහන. සාවාීවද  වහද ශසේ නමකට ධීවර සාසාථාශේ පත් ඡවීමෂණ දීකා 

තිශානවා. එද්යා   වාශේ ශද්වල් තමයි කශළේ.   සියලු ශද්යයිද  සිදු 
ල්ශඩු ශසේවා නියුෂණතියෂණ ශනොශවයි  ඌන ශසේවා වියුෂණතියෂණ. 
ඔාතුමද කා කරුන ශද්යයිද  ශසේවා නියුෂණතියෂණ සිදු ල්ශඩු නනහන  
ඌන ශසේවා වියුෂණතියෂණ තමයි සිදු ල්ශඩු.   සහහා ඔාතුමද කාට 

වනඩ පිළිශවළෂණ තිබුශඩු නනහන.   කටයුතු විධිමත් ඡ කරද න අපි 
රමශේද්යයෂණ හද්යද න ඕනම. රාජපෂණෂ ශරජිමය යටශත් ඡ 2010 වසර 
වන විට කාකාශේ රැරීයා වියුෂණතිය රම ාළකාශයද  සියයට  . යි 

රීයකා හනම ශවකාශේම රකා  කළා. 201  වසර වන විට ශසේවා 
වියුෂණතිය සියයට  .3ට අක් කළා රීයකා රීේවා.  කත් ඡ 
මුසාවාද්යයෂණ.  කත් ඡ ශාොරුවෂණ. ඟත් ඡත තත් ඡත් ඡවය අනුව වයස 

අල්රුදු 15-2  අතර ශසේවා වියුෂණතිය සියයට 35යි. අල්රුදු 15-2  
අතර තරුණ තරුණියද  ැත් ඡශතොත් ඡ අද්ය ශසේවා වියුෂණතිය සියයට 
35යි. ශ  ර ානය අපි විසඳිය යුතුයි. ජනරිය  සිල්කර ශද් පාකන 

ශපොශරොද දුවි ද   ක කරද න ානහන.   සහහා ශද් පාකන 
නිහතමාීභාවයෂණ තිශාද න ඕනම; වනඩ පිළිශවළෂණ තිශාද න 
ඕනම.   සහහා රතිපත් ඡතියෂණ තිශාන  මතවාද්යයෂණ තිශාන 
පෂණෂයක වනඩ පිළිශවළෂණ අව යයි. අපි උත් ඡසාහ ද්යරද ශද  රැරීයා 

ශද්යන ආර්ිකකයෂණ හද්යද න ශනොශවයි. අපට ඟත් ඡතටම අව ය 
වද ශද  රැරීයා උත් ඡපාද්යනය වන ආර්ිකකයෂණ හද්යද නයි. රැරීයා 
උත් ඡපාද්යනය වන ආර්ිකකයෂණ නිර්මාණය රීමේමට තමයි අශප් ැරු 

අ්ාමාතයතුමා අද්ය රතිපත් ඡති සකසා කරකා තිශාද ශද . එතුමාශේ 
2020 වර්ෂය ඉකෂණක කරැත් ඡ වනඩ පිළිශවශළේ   රැරීයා 
උත් ඡපාද්යනය රීමේශ  වනඩ පිළිශවළ අද තර්ැත ශවකා තිශානවා. 

 කට තමයි අපි   වනඩ පිළිශවළ හද්යද ශද .   නිසා තමයි  
ුණසකතාවකට වි ාක ආශයෝජනයෂණ කාා ශද්යන ාව අපි ටශආ අය 
වනය ශයෝජනාවකදී රීේශේ; තරුණ තරුණියද ට ඉහළම තනනට 

යද න අව ය කරන පරිැණක ද්යනනුම කාා ශද්යද න අපි උත් ඡසාහ 
කරද ශද .  

663 664 

[ැරු කබීර් හාෂී  මහතා] 



2016  ශනොවන ාර්  11   

ැරු මද ්රීවරුනි  ඔාතුමද කාශේ ආඩුක්ව කාකශආදී 

අායාපනයට ශමොකෂණද්ය කශළේ? අ.ශපො.ස. සාමානය ශපළ - GCE 
(Ordinary Level) - විභාැශආදී සියයට  9ෂණ ැණිතය ශෆේල්.   
වාශේම සියයට 53ෂණ ඉාග්රීසි ශෆේල්.  ක තමයි ඔාතුමද කා අපට 
කාා දුද  උරුමය. අපි   තත් ඡත් ඡවය ශවනසා කරද න 

ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. ශැොඩනනිලි  හද්යකා   වායිද  ශකොමිසා 
අරශැන අායාපන ෂණශෂේත්රය දියුු  කරද න ානහන. අද්ය අශප් ශ  
අය වනය තුළ   සහහා අව ය ස පත් ඡ කාා දීමට ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඡ 

ශවකා තිශානවා.  

විශ ේෂශයද ම රැරීයා උත් ඡපාද්යනය වන ආර්ිකකයෂණ සකසා 
රීමේමට අපි  වනඩ පිළිශවළෂණ හද්යනවා.   සහහා ුණඩා සහ මායම 

පරිමාණශආ තරුණ වයවසායකයද   ෂණතිමත් ඡ කළ යුතුයි. 
කාකාශේ රැරීයා ශසොයන තරුණ තරුණියද  අතරිද  සාවයා 
රැරීයාවෂණ කරද න  වයවසායකයද  ාවට පත් ඡ ශවද න කනමනත් ඡත 

තිශාන තරුණ තරුණියද  සියයට 25ෂණ ඉද නවා. කෂණෂ 10ෂණ 
රැරීයා ශසොයනවා න   වයවසායකයද  ශවද න කනමනත් ඡත පළ 
කරන තරුණ තරුණියද  250 000ෂණ අද්ය ශ  රශට් ඉද නවා.   
නිෂාපාද්යන ආර්ිකකය නිර්මාණය රීමේම සහහා අපි ශමවර අය 

වනශයද  වි ාක ඉඩකඩෂණ හද්යා දීකා තිශානවා.  විශ ේෂශයද ම අපි 
 ක තමයි ජය්හණයෂණ හනටියට ද්යරීද ශද .  

විශ ේෂශයද ම ුණඩා සහ මායම පරිමාණ ෂණශෂේත්රය රටක 

සමසාත උපාය මාර්ැ සනකුභ වකට ඟතුළත් ඡ විය යුතුයි. පුභ ගිය 
රජයට ශ  ැනන අවශාෝායෂණ  සනකනසාමෂණ තිබුශඩු නනහන. 
වියට්නාමය ැත් ඡශතොත් ඡ  එහි ුණඩා සහ මායම පරිමාණශආ ආයතන 

තුළ රැරීයා කාා දී තිශාන රති තය සියයට 6 යි.   වාශේම  ද්යළ 
ශද්ය ය නිෂාපාද්යනයට ශද්යන ද්යායකත් ඡවය සියයට 60යි. කාකාශේ  
ුණඩා සහ මායම පරිමාණශආ ආයතනවක  රැරීයා කරන අය  පුභ 

ගිය අල්රුදු  ද්යහය තුළ  සියයට 29ට මිමා ශවකා තිශානවා.   
වාශේම ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනයට ශද්යන ද්යායකත් ඡවය  සියයට 1,කට  
මිමා ශවකා තිශානවා. එය ඉද දුීසියාශේ සියයට 5,යි.  කකා. ය 

රටවල් අප  ට වඩා ඉදිරිශයනුයි ඉද ශද .  ශ  ුණඩා  සහ මායම 
පරිමාණශආ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනයට රුුණකෂණ ශවන  පද්ාතියට  පුභ 
ගිය  රාජපෂණෂ ශරජීමය  රීසිම අවසාථාවෂණ කාා දුද ශද   නනති ාව   
ශමයිද  සහතික ශවනවා. සම ආර්ිකක සාවර්ානය  ද්යරි්රතාව පිටු 

ද්යනීම  ආද්යාය  විෂමතා සම රීමේම  කකා. ය හා ්ාමිය සාවර්ානය 
කඩින  රීමේම සහහා ුණඩා සහ මායම පරිමාණ  සාවර්ානය හරහා 
ඉකෂණක කරන එක ඉතා වනද්යැත් ඡ ාව  හුරනාශැන  අපි ශ  අය 

වනශයද   එය ඉකෂණක කර ශැනයි ශ   ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඡ කර 
තිශාද ශද .  එම නිසා  කෘ කකර්මය  අායාපනය  ුණඩා සහ මායම 
පරිමාණ ෂණශෂේත්ර ැනන අපි කල්පනා කර තිශානවා.    

විශ ේෂශයද ම රශට් සාවර්ානශආ දී  තුි ත සාවර්ානයෂණ අපි 
සකසා කළ යුතුයි.  පළාත් ඡ අතර තුි ත සාවර්ානයෂණ නනහන.  
මහිද ද්ය රාජපෂණෂ ආඩුක්ව කාකශආ   ාසානාහිර  පළාශතද  ද්යළ 

ශද්ය ය  නිෂාපාද්යනයට කාා ශද්යන ද්යායකත් ඡවය  සියයට   යි.  ැරු 
චමල් රාජපෂණෂ මනතිතුමනි  ඔාතුමා   ද්යවසාවක නිතරම 
හ ාද ශතොට ැනන කථා කළා. ද්යුණු  පළාශතද   ද්යළ ශද්ය ය 
නිෂාපාද්යනයට  ශද්යන ද්යායකත් ඡවය  සියයට 10ෂණ පමණයි.  පුභ ගිය 

අල්රුදු  ද්යහය තුළ වරායවල් හනදුවා;  ගුවද  ශතොටුපළවල් හනදුවා. 
නමුත් ඡ  ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනයට ශද්යන ද්යායකත් ඡවය  සියයට 10ෂණ 
පමණයි.  එම නිසා මා  රීයද ශද    මහිද ද්ය  රාජපෂණෂ මහත් ඡමයා 

ද්යුණු  පළාත හනර  වයඹ පළාතට ගිය එක  ුනදුමයෂණ ශනොශවයි  
රීයන එකයි. එතුමා  ජනාධිපතිවරයා හනටියට සිටි අල්රුදු ද්යහයක 
කාකය තුළවත් ඡ   එතුමාශේ පළාතට -ද්යුණු  පළාතට - උද්යල් 

කරද න එතුමාට  ානරි ශවකා තිශානවා.    නිසා එතුමා ද්යුණු  
පළාත  අත් ඡහනරකා  වයඹ පළාතට ගිය එක සාාා රණයි   රීයකා මා 
හිතනවා.  ටළෙ ්ද ද්යශආ දී  එතුමා වයඹ පළාශතද  ශකොශහේ යාවිද්ය 

රීයකා මම ද්යද ශද  නනහන.  ද්යනද   ක ශකොුණ ර ානයෂණ. මම 

රීයද ශද   සියලුම ාකතක තියාශැන; ජනාධිපති ාකතක 

තියාශැන  තමද  නිශයෝජනය කළ පළාතට  ශසේවාවෂණ කරද නට 
එතුමාට ානරි ශවකා තිශාන  එක ුනදුමයෂණ රීයකායි.  එශහම න  
ශකොශහොමද්ය  අශනෂණ පළාත් ඡවකට උද්යල් කරද ශද ? [ාාාා රීමේ ] 
කේජයි. [ාාාා රීමේ ] කේජා තමයි.  

ඔාතුමද කා  GSP plus   එක  අහිමි කළා. ඔාතුමද කා 
ETCA ගිවිුභම ැනන එක එක මුසාවාද්ය රීයාශැන යනවා. GSP 
plus  එකවත් ඡ ආරෂණෂා කර ැද න  ානරි ල්ණා.  [ාාාා රීමේමෂණ]   

GSP plus එක නනති වීශමද   ශ  රටට ඟති වූ පාක්ව  ැනන මා  
ඔාතුමද කාට රීයද නට කනමනතියි. යුශරෝපා සාැමය තුළ 
තිශාද ශද  ූවශරෝ බිි යන  000ක ආර්ිකකයෂණ.  ූවශරෝ බිි යන 

 000ක ආර්ිකකයෂණ පමණෂණ ශනොශවයි  මිි යන 500ක 
ජනැහනයෂණ  ජීවත් ඡශවන රශද් යෂණ.   [ාාාා රීමේ ] 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ැරු කබීර් හෂී  ඟමතිතුමාශේ කථාව කර 

ශැන යද න ඉඩ ශද්යද න.  

 
ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  යුශරෝපා සාැමය ැත් ඡතාම 

ූවශරෝ බිි යන  000ෂණ තිශාන ආර්ිකකයෂණ. මිි යන 500ක  
ජනැහනයෂණ  ඉද නවා. නමුත් ඡ  GSP plus   එක නනති කර ැත් ඡතා.  
එයිද  ඟති ල්ු  පාක්ව හරහා ඟැලු  කර්මාද ත ෂණශෂේත්රශආ 

නිෂාපාද්යනයද  සහ අපනයනයද වක  සියයට  2ක කඩා වනටීමෂණ 
සිද්ා ල්ණා. එපමණෂණ ශනොශවයි. රටට ශඩොකර් මිි යන 9,2ක  
පාක්වෂණ සිද්ා ල්ණා. තමුද නාද ශසේකා ඉද න තාෂණ කල් ශමය 
විසහද නට ානරි ල්ණා. ැරු අ්ාමාතයතුමාට එය නනවත කාා 

ැනීමට හනරීයාව කනබිකා තිශානවා. එතුමා  ගිය මාසශආ ගිහිද  
ශ  ැනන කථා කළා.  අපි ද්යන ැහශැන ගිශආ නනහන. එතුමා ගිහිද  
කථා කළාට පුභව  නනවතත් ඡ  GSP plus  එක  අපට කාා ැනී මට 

හනරීයාව කනබිකා තිශානවා. ශමය ශකොුණම ජය්හණයෂණ  ාව මා 
තමුද නාද ශසේකාට රීයද නට කනමනතියි. 

පුභ ගිය   අය වනශයද  අපි සියලුම රාජය ශසේවකයද ට  

රුපියල් ද්යහ ද්යාහක වනටුප් වනඩි වීමෂණ කාා දුද නා. රුපියල් ද්යහ 
ද්යාහක  වනටුප් වනඩි රීමේමෂණ විතරෂණ  ශනොශවයි   එයිද  රුපියල් 
2500ෂණ ානගිද    අයශේ  මුි ක වනටුපට එකතු කරද නටත් ඡ 

කටයුතු  කළා.  විරාම යන අයටත් ඡ  ක අයත් ඡ ශවනවා. අල්රුදු 
ද්යහයෂණ ආඩුක් කළ තමුද නාද ශසේකාට ශ  රජශආ ශසේවකයද ට 
නිසි වටිනාකම  ශැෞරවය හිමි කර ශද්යද නට ානරි ල්ණා. 

ඔාතුමද කා   ටික හරියට කශළේ නනහන.  ක අපි කාා දුද නා.  

  විතරෂණ ශනොශවයි  ශපෞද්ැි ක අා යටත් ඡ වනටුප් වර්ාක 
කාා ශද්යද නට රීයකා අපි ශයෝජනා කරකා   එයත් ඡ ස මත කර 
දුද නා.  ශ  තුළිද  අපි ශමොකෂණද්ය කර තිශාද ශද ? ශ  වසර 

එකහමාර තුළ මායම පද තිශආ ආද්යායම ඉහළ නනාවීම සහහා  
කටයුතු කරද නට අපට ුනළුවද  ශවකා තිශානවා.  

ශ  අය වනශයද  අපි කරන ශයෝජනා තුළිද  මායම පද තිය 

තවත් ඡ  ෂණතිමත් ඡ රීමේමට හනරී ශවනවා.    සහහා ශයෝජනා වි ාක 
රමාණයෂණ ශමයට ඟතුළත් ඡ කර තිශානවා. මායම පද තිය ුනළුල් 
රීමේමට න  කරද න තවත් ඡ වනඩෂණ තිශානවා. අපි මායම පද තිය 

ුනළුල් කරනවා. නමුත් ඡ ටට වඩා ටට පහළිද  ඟති සමාජ පද තිශආ 
ආර්ිකකය අපි  ෂණතිමත් ඡ කළ යුතුයි.   රීයද ශද  අපි දිළිුරකම 
තුරද  රීමේමට කටයුතු කරද න ඕනම.   නිසා තමයි අතිැරු 

665 666 



පාර්ි ශ ද තුව 

ජනාධිපතිතුමා විසිද  2019 ද්යරි්රතාව පිටුද්යනී ශ  වර්ෂය හනටියට 

රකා  කර තිශාද ශද .   එෂණසත් ඡ ජාතීද ශේ සාවිාානශආ තිරසාර 
සාවර්ාන ඉකෂණක මුල් කර ශැන ශ  රශට් ද්යරි්රතාව නනති රීමේමට 
වනඩසටහද  රීහිපයෂණ ක්රියාත් ඡමක කරද න අපි  ාකාශපොශරොත් ඡතු 
ශවනවා.   පිළිාහව එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂයට ශහොහ අත් ඡද්යනී  

තිශානවා.  

ශ  රශට් පළමුශවද ම අජනසවියඅ වනඩසටහන  ආර භ කශළේ  
ශරේමද්යාස ජනාධිපතිතුමාශේ කාකශආයි.   වාශේම ජනවාරි 0,වනනි 

ද්යා  අපි ාකයට ආුන ැමද ම සමෘද්ධි දීමනාව සියයට 200රීද  වනඩි 
කළා. එශහම වනඩි කශළේ ද්යරි්රතාශවද  ශපශළන අයශේ ජීවන 
මට්ටම වනඩි දියුු  රීමේමටයි. අපි අය කරන සමම  තයෂණම 

ආශයෝජනය කරද ශද  ශ  රශට් ශපොදු ජනයා ශවනුශවද ය රීයන 
එක ශමයිද  සහතික ශවනවා.  

පුභ ගිය කාකශආ ඉකෂණක  විේජා ශැොඩෂණ ශකරුු  ාව අපට 

මතකයි.  රැරීයා වියුෂණතිය වාශේම දුප්පත් ඡකම ැනනත් ඡ විවිා 
ශද්වල් රීේවා. එද්යා රීේවා  දුප්පත් ඡකම  සියයට 15 සිට සියයට 9 
ද්යෂණවා  අක් ශවකා තිශානවාය රීයකා. මම න  ද්යද ශද  නනහන  
එශහම අක් ල්ණාද්ය රීයකා.  දුප්පත් ඡකම  සියයට 9ෂණ ද්යෂණවා අක් 

ශවකා තිශානවාය රීයද ශද     එක ශඩොකරයරීද  ද්යවසෂණ ජීවත් ඡ 
වන අයටත් ඡ  පහළ සිටින අය තමයි  ද්යරි්රතාවශයද  ශපශළන අය 
හනටියට හුරනා ශැන තිබුශඩු.  ශඩොකරයෂණ රීයද ශද   රුපියල් 

1 5යි.   රීයද ශද  හතර ශද්යනුණශැද  යුත් ඡ පල්කෂණ න  ද්යවසකට 
රුපියල් 500රීද   පමණ ජීවත් ඡ වන පල්කෂණ.   රීයද ශද  
සාමානයශයද  මාසයක වියද්යම රුපියල් 15 000යි. ාද දුක 

ගුණවර්ාන හිටුන ඟමතිතුමාශේ නයාය අනුව න    මුද්යි ද  ජීවත් ඡ 
ශවද න ුනළුවද . ාද දුක ශූමේද ශේ නයාය අනුව න  ුනළුවද .  
[ාාාා රීමේ ] රුපියල් 15 000රීද  මාසයෂණ ජීවත් ඡ වන පල්කෂණ 

ශහොහට ජීවත් ඡ වනවා රීයකා හිතනවා න   ක වනරැදියි. අපි 
හිතනවා   අයශේ ජීවන මට්ටම ටට වඩා වනඩි විය යුතුයි රීයකා.   
නිසා අද්ය ශ  රශට් දුප්පත් ඡකම හරියට හුරනා ැද නවා න    

දිනකට ශඩොකර් ශද්යකෂණ උපයන ශකශනෂණ    රීයද ශද  ද්යවසකට 
රුපියල් 300ෂණ පමණ උපයන ශකශනෂණ ද්යරි්රතාවශයද  ශපශළන 
ශකශනෂණ හනටියට තමයි අපි හුරනා ැද න ඕනම.   වාශේ අය ශ  
රශට් ජනැහනශයද  සියයට  0ෂණ ජීවත් ඡ ශවනවා.  ක ාරපතළ 

ර ානයෂණ.   නිසා  මායම පද තියට උද්යල් කරන අතර සාමානය 
ද්යරි්රතාවශයද  ශපශළන සමාජ පද තියට උද්යල් රීමේම වැීමෂණ 
හනටියට සකකා   වාශේ සහනාාාර වනඩසටහද  රීහිපයෂණ 

ක්රියාත් ඡමක රීමේමට ශ  රජය ශයෝජනා කර තිශානවා.   පිළිාහව 
විශ ේෂශයද ම ැරු මුද්යල් ඟමතිතුමාට අශප් සාතුතිය ුනද්ය කරද නට 
ඕනම.  

 කාාද්ා විපෂණෂශආ අය හිතනවා ඟති අපි ශ  ආඩුක්ව 
ැත් ඡශත් ඡ ුභමනද්යාස මහත් ඡතයා හරහායි රීයකා. ුභමනද්යාස මහත් ඡතයා 
ශනොශවයි අපට ආඩුක්ව දුද ශද . ුභමනද්යාස මහත් ඡතයා 

ශකොතනනරීද  හරි ද්යායක ශවකා ඟති. නමුත් ඡ එයා ශනොශවයි 
ආඩුක්ව දුද ශද . ුභමශද  ශමොකෂණද්ය කශළේ? එයා උපශද්යසා දුද නා 
විතරයි ශද .  

මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයා ටට වඩා ශහොහට කල්පනා කළා.  

201  වන විට මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයා ද්යනන ශැන හිටියා 
ඉසාසරහට යද න ානහනයි රීයකා.  ආඩුක්ව ාාශකොශකොත් ඡ  රට 
ාාශකොශකොත් ඡ    අයට මුද්යල් නනහන    නිසා ඉසාසරහට යද න 

විධියෂණ නනහන  මුළු ශකෝකයටම ශකොටු ශවකා.   ශවකාශේ විදුි  
ුනටුව ැනනයි හිතා ශැන හිටිශආ. අද්ය   බිය සනක ශමොුණත් ඡ නනහන. 
එතුමාට නිද්යහශසේ ජීවත් ඡ ශවද න ුනළුවද . තුද  බිය දුරු ශවකායි 

තිශාද ශද .  නමුත් ඡ   ශවකාශේ ශවනත් ඡ විකල්පයෂණ නනති නිසා 

ුභමශද ශේ ඔළුව උඩ  ක ද්යමකා ්ද ද්යයකට ගියා. ුභමශද ටත් ඡ 

සාතුතියි. ශකශසේ ශවතත් ඡ අපි   ආඩුක්ව ැත් ඡශත් ඡ හරි විධියටයි.  
එද්යා තවදුරටත් ඡ යද න ානරි ආර්ිකකයෂණ තිබුශඩු. නනත් ඡන    
තමද ට  තුද වනනිවරටත් ඡ ජනාධිපති ශවද න ුනළුවද  වන විධියට 
ආඩුක්රම වයවසාථාව සාශ ෝානය කරශැන   අශනෂණ පෂණෂවක 

අයත් ඡ අර ශැන ඟමතික  දීකා  ඟමතිවරු එකසිය ැණනෂණ හද්යා 
ශැන   පාර්ි ශ ද තුව තුළ හශයද  පහක ාකයෂණ හද්යා ශැන     
වාශේ තනනකට ගිය ශකශනෂණ අපට නික ම ආඩුක්වෂණ ශද්යයිද්ය?  

ශවන විකල්පයෂණ නනති ශවන ශකොට එශහම ගිහිල්කා හිර ශවකා  
ශකළැත් ඡතා.   ශවකාශේ දී ශ  රශට් ජනතාවට තමද  ැනන 
හිතද න අව යතාවෂණ තිබුණා. අපි භාර ැත් ඡශත් ඡ කඩා වනටුු  

ආර්ිකකයෂණ තිබුු  රටෂණ රීයන එක කාටවත් ඡ නනහනයි රීයද න 
ානහන. අපි ැත් ඡශත් ඡ ඔාතුමද කා නිර්මාණය කළ ර ානත් ඡ එෂණක 
තිබුු  ආර්ිකකයෂණ සහ රටෂණ.   ර ාන තමයි අද්ය අශප් 

අැමනතිතුමා කර ැහශැන ඉද ශද . ශ ක ශකශහසි  කර්තවයයෂණ 
ශනොශවයි.  ද්යනද  අපට ඟිලල්ක දිෂණ කළාට   ශ  අපි භාර ැත් ඡතු 
හනම  ර ානයෂණම  ඔාතුමද කා හරහා නිර්මාණය ල්ු  ර ානය 
රීයන එක මම  විශ ේෂශයද ම මතෂණ කරද න ඕනම.     

මහිද ද්ය රාජපෂණෂ හිටුන ජනාධිපතිතුමාශේ කාකශආදී  
ආර්ිකකය තුළ  සමාජය තුළ නිර්මාණය ල්ු  ර ාන නිහතමාී ව  
උපරමය ලීව විසහද නට ඔ ත ශයොමු ල්ශඩු නනහන. රට ැනන  

හිතුශේ නනහන. තමද ශේ ාකය රැක ැද නයි  වනඩ කශළේ. 
  

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you have only one more minute.    

 
ගු කබීර් තාෂීම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
Sir, please give me two more minutes.  

එද්යා   ර ානවකට මු තණ ශද්යද ශද  නනතිව   ර ාන  ඔෂණශකොම 
යට  ැන තශේ ජාති වාද්යය  ආැ  වාද්යය  ජාතයාකය ශාොරුවට 
ශපද නකයි.  එද්යා  රාජපෂණෂ ආඩුක්ව  නියශපොත් ඡශතද  කඩද න  

තිබුු    ර ානවකට එද්යා   ශවකාශේ විසුර  දුද ශද  නනති නිසා   
  ර ාන උ්  ල්ණා  වර්ානය  ල්ණා. ද්යනද    ර ාන ශපොශරොශවද  
කපන මට්ටමට වර්ානය ශවකයි තිශාද ශද . එද්යා  

නියශපොත් ඡශතද  කඩද න ුනළුවද  තරශ  ුනාචි අවසාථාවක තිබුු  
ර ාන අද්ය මහා ර ාන ාවට නිර්මාණය ශවකා තිශානවා.    
නියශපොත් ඡශතද  කඩද න ුනළුවද  ුනාචි පනළයෂණ ශනොශවයි  මහා 
වෘෂණෂයෂණ රීයද ශද . ශපොශරොශවද  කපද න ුනළුවද  තරමට  

වර්ානය  ල්ණාම ශපොශරොශවද  පහර ැහද න ඉසාශසල්කා තව  
 තොෂණ ශද්වල් හිතද න තිශානවා. ශපොශරොශවද  පහර 
ැහනශකොට   අසක තිශාන ුනාචි සරු පනළ මතට   ැහ වනශටයිද්ය  

ශද්පළ  ජීවිත විනා  ශවයිද්ය රීයා තව  තොෂණ ශද්වල් හිතද න 
තිශානවා. අපි   ර ාන විසහනශකොට   ැනන කල්පනා කරකා 
තමයි තීද දු  තීරණ ැද න ඕනම.   නිසා අපි   ැනන හිතකා තමයි 

අල්රුද්ද්යෂණ  එක හමාරෂණ   ර ාන කර ැහශැන ගිශආ. එක  
පාරටම ර ාන විසහද න ානහන. ර ාන නිර්මාණය ශවනශකොටම 
 වා විසහද න ඔාතුමද කාට   අවසාථාව තිබුණා. ආර්ිකකමය  

සමාජමය  ජනවාර්ගික ආදී ව ශයද  එද්යා නිර්මාණය ල්ු    
ර ානවකට නිසි ශවකාවට  ඔාතුමද කා විසුර  දුද ශද  නනති  
නිසා අද්ය    ර ාන මහා වෘෂණෂයද  ාවට පත් ඡ ශවකා තිශානවා.     
නිසා   අවට සිටින අනිෂණ අයටත් ඡ කරද්යරයෂණ ශවයිද්ය රීයා 

කල්පනා කරකා  ාකකයි අද්ය අපට   ර ාන ැනන තීද දු  තීරණ 
ැද න ශවකා තිශාද ශද . අපි ශ  ාකය ැත් ඡතු එක ැනන   
limited overs match එකෂණ ැහද න ආවාය රීයා ඔාතුමද කා 

හිතනවා න   ක වනරදියි. අපි ආශේ test match එකෂණ ැහද නයි. 
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[ැරු කබීර් හාෂී  මහතා] 
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අපි   test match එක හරියට ැහනවා. අපි ශ  රට ශවනුශවද  

ශකටි කාලීන  මාය කාලීන  දිගු කාලීන වනඩ පිළිශවළෂණ හද්යනවා. 
අපි ශ  රට ශැොඩ ැද නට වනඩ කරනවා.   නිසා මම අවසාන 
ව ශයද  රීයනවා   ඟශමරිකාශේ හිටුන ජනාධිපති ශකශනෂණ ල්ු  
ශජෝද  එෆා. ශකනඩි 1 62 ශපාරවාරි 26 වනනි ද්යා ඟශමරිකාශේ 

ජනතාවට කථාවෂණ කරකා ශ  විධියට රීයා තිශානවා.  මම  ක  
සිාහක භාෂාවට පරිවර්තනය කර රීයද න .      

"අමිහිරි කරුු   විශද්ය ය අද්යහසා  අනය ද්යර් නවාද්යයද  සහ 

තරැකාමේ අැයයද   ඟශමරිකානු ජනතාව ශවත පනවමේමට  අපි බිය 
ශනොශවමු.   විවෘත  ශවශළහ ශපොළෂණ තුළ සතය සහ අසතයය 
නි ාචය රීමේමට රිය ශද් යෂණ තම රජාවට රිය ශද් යරී.අ  

එනිසා මම තමුද නාද ශසේකාට රීයනවා  මිනිසාුභද ට ඟත් ඡත 
කථා කරද න හයිය තිශාන   හෘද්ය සාෂණ කයෂණ තිශාන පෂණෂයෂණ  
ආඩුක්වෂණ හනටියට අපි ශ  රට ැනන හිතා වනඩ කරනවාය රීයන 

එක.  ාකය ැනන හිතා ශනොශවයි අපි වනඩ කරද ශද . අමාරු 
තනද වකදී අමාරු තීරණ ැද නවා. සිල්කර ජනරිය ශද් පාකනය 
ශවනුශවද  ශපී සිටිද ශද  නනහන. මුනිද්යාස ුණමාරණතුාැ 
ශූමේද ශේ ශමවනනි රීයමනෂණ තිශානවා. අඅලුත් ඡ අලුත් ඡ ද්යම 

ශනොතකන ජාතිය ශකොව ශනොනගී.අ    ක මතක තියා ැද න.  අපි 
ශවනසා විය යුතුයි.   

 කාාද්ා විපෂණෂශආ ඔාතුමද කා අල්රුදු 10ෂණ ආඩුක්  

පෂණෂශආ ඉහකත් ඡ තවම ශවනසා ශවකා නනත් ඡන   ක කනැාටුවට 
කරුණෂණය රීයන එක මම මතෂණ කරද න කනමනතියි. 
අැමනතිවරයා හනටියට  රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමා ශ  රශට් ජාතික 

ආර්ිකකශආ  නි  වළලු ුනළුල් රීමේම සහහා ආර්ිකකයට වි ාක 
ද්යායකත් ඡවයෂණ ැශ  ආර්ිකකය හරහා කාා ැද න ුනළුවද  
ආකාරයට  ජාතික ආර්ිකක රතිපත් ඡතිය සකසා  කර තිශානවා.   

ුණඩා සහ මායම පරිමාණශආ  නිෂාපාද්යනය ශැෝලීය වටිනාක  
ද්යාමයට ස ාද ා රීමේමට සහ අපනයන ෂණශෂේත්රයට එකතු 
කරද නට ඉකෂණක  කරමිද     හරහා තමයි එතුමාශේ ආර්ිකක  

වනඩ පිළිශවළ ඉදිරිපත් ඡ කරද ශද .   ආර්ිකක වනඩ පිළිශවළ අනුව 
තමයි අපි අශප් අයවනය සකසා කරද ශද .   අපි    ශවනුශවද  කනප 
ශවකා සිටිනවා.  සාතුතියි. 

 
[අ.භා. 12.03] 

 
ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි   විශ ේෂශයද ම අද්ය දිනශආ 

ආර භ කරන අය වනය  විවාද්යශආදී මූි ක ව ශයද ම  කරුු  
රීහිපයෂණ මතු කර ැද න අව යයි.   ශමොකද්ය  අය වනය ඉදිරිපත් ඡ 
කරද න කි ද  රවි කරුණානායක මුද්යල් අමාතයතුමා රීේවා   ශ  

ඉදිරිපත් ඡ කරන අය වනය විපෂණෂය ශහොල්මද  වන අය වනයෂණය 
රීයකා.   වාශේම අ ශප්  ැරු කබීර් හාෂී  ඟමතිතුමා රීේවා  
ශ ක ජනතාවශේ ජය්හණයෂණය රීයකා.  එතශකොට ඟත් ඡශතද ම 

ශ   අය වනය තුළ   ජනතාවශේ ජය්හණ අඩාගු ශවකා 
තිශානවාද්ය  එශහම නනත් ඡන  ශ ක විපෂණෂය ශහොල්මද  ශවන 
තරමට ආඩුක්ව ජය්හණ කාා ැත් ඡත අය වනයෂණද්ය  ශ  ශයෝජනා 
තුළ   අද තර්ැතය තිශානවාද්ය රීයකා   අපි මුි ද ම ාකද න 

ඕනම. හනානයි ටශආ ද්යවස අවසාන වන විට  ශ  අය වනය කථාව 
ඉවර ශවන විට ජනතාවට කනබුු  ශද් ශමොකෂණද්ය? ජනතාව 
ශහොල්මද  ල්ු  මට්ටමක තමයි ඉද ශද . ශමොකද්ය  රවි 

කරුණානායක මුද්යල් ඟමතිතුමා සිාහක භාෂාශවද  සහන 
ශපො ඩෂණ ශපද වකා  ඉාග්රීසි භාෂාශවද  ාදු ශැොඩාෂණ පනශටේවා  
ජනතාවට ාදු ශැොඩාෂණ ශයෝජනා කළා.  වා ක්රියාත් ඡමක වන විට 

ජනතාව තව ශහොල්මද  ශවනවා.  

ශ  අය වනය තුළ න  ඔාතුමද කාශේ ද්යනෂණමෂණ ශපශනද ශද  

නනහන. ආර්ිකක සනකනසාමෂණ  ඉදිරි ැමනෂණ  ශ  රට ශවනුශවද  
ශයෝජනා කරන අලුත් ඡ වනඩ පිළිශවළෂණ ශ  අය වනය තුළ 
තිශානවාද්ය රීයකා මුි ද ම ාකද නට ඕනම. ශමොකද්ය  කට 
ශහේතුව  මශේ  ළෙ තිශානවා ඔාතුමද කා 2016 වර්ෂය සහහා 

ඉදිරිපත් ඡ කළ අය වනය. ඔාතුමද කා රීයද ශද  2016 අය වනය 
නශවෝත් ඡපාද්යන ශව ශළහ ශපොළ සමාජ ආර්ිකකයෂණ කරා යන 
ැමනෂණ සහහා ඉදිරිපත් ඡ කරන අය වනයෂණ රීයකා. නශවෝත් ඡපාද්යන 

සමාජ ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකකයෂණ කරා යන   ැමනට එද්යා   අය 
වනයට ඔාතුමද කා අලුත් ඡ ශයෝජනා හනටියට ශයෝජනා 11 ෂණ 
ඟතුළු කළා.   ශයෝජනා 11  ශමොනවාද්ය රීයකා 2016 අය වනය 

වාර්තාශේ 112 පිටුශේ සහහද  කරකා තිශානවා.   සහහා රුපියල් 
මිි යන 253ක රතිපාද්යන ශවද  කළා  රුපියල් බිි යන 253ෂණ. 
 2019 වර්ෂය සහහා ඉදිරිපත් ඡ කළ අය වනය අරශැන ාකන විට 

ශප්නවා එය අසනමට රතිකාභ හිමිවන ශේැවත් ඡ වර්ානයෂණ කරාඅ 
රීයන ශත් ඡමාව පද්යන  කරශැන සකසා වූවෂණ රීයකා.   තව 
ශත් ඡමාවෂණ. කි ද  අය වනශයද  2016 දී නශවෝත් ඡපාද්යන සමාජ 
ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකකයෂණ ඟති රීමේමට ාකාශපොශරොත් ඡතු ල්ණා.   

ශවනුශවද  රුපියල් බිි යන 253ෂණ සහහා ශයෝජනා තිබුණා. ද්යනද  
ශ  අය වනශආ අසනමට රතිකාභ හිමිශවන ශේැවත් ඡ වර්ානයෂණ 
කරාඅ රීයන ශත් ඡමාව මුදුද  පමුු වා ැනීම සහහා රුපියල් 

බිි යන 130ක  රුපියල් මිි යන 130 000ක ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඡ 
කර තිශානවා.  

ශ  පාර්ි ශ ද තුශේ ශ  ැරු සභාශේ ඉද න 

මද ්රීතුමද කාශැද  මම ඉල්කා සිටිනවා ශ  ශයෝජනා ශද්යක  -ගිය 
අල්රුද්ශද් අය වනය ශයෝජනාත් ඡ  ශ  අල්රුද්ශද් අය වනය 
ශයෝජනාත් ඡ- සාසද ද්යනය කර ාකද න රීයකා  ශ වා තුළ 

ශකොපමණ අලුත් ඡ ශයෝජනා තිශානවාද්ය රීයකා. ශමොකද්ය  එද්යා 
රුපියල් බිි යන 253ක රතිපාද්යන ශවද  කළ ශයෝජනා  2019 
අල්රුද්ශද් නනවත ුනනරුච්චාරණය කරනවා. නනවත නනවතත් ඡ 

රීයන ශයෝජනා එශහ මම තිශානවා. EXIM  ානාුණ කථාව  
smart classroom කථාව ආදී  ශාොශහෝ ශද්වල්  ශාොශහෝ කාරණා 
කරුු  තිශානවා.  

අපි මුි ද ම ශසොයද නට ඕනම  2016 අය වනශයද  ශවද  කළ 

මුද්යල්වකට ශමොකද්ය ල්ශඩු රීයකා. ශමොකද්ය  අපි ද්යද නවා ශ  
පාර්ි ශ ද තුශේ ගිය අල්රුද්ශද් අය වනය විවාද්යශආ ශකොුණම 
තර්කයෂණ ල්ශඩු  ශකොුණම විවාද්යයෂණ ල්ශඩු අායාපනයට මුද්යල් 

ශවද  රීමේම ැනන. එද්යා ශපළපාළි ගිහිල්කා  උද්ශ ෝෂණය කරකා 
වි ාවවිද්යයාක ආචාර්යවරුද ශේ සහ සමාජශආ ඉල්ලීම ල්ශඩු 
අායාපනය සහහා ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  සියයට 6ක 

රමාණයෂණ ශවද  කරද න රීයන එකයි. ඔාතුමද කා එද්යා දිගිද  
දිැටම තර්ක කළා    සියයට 6   අය වනශයද  ශවද  කළා 
රීයකා. නමුත් ඡ අද්ය ඔාතුමද කා ආපසාසට පාශපොච්චාරණයෂණ 

කරනවා අපි ශවද  කළ මුද්යල් ශයොද්යවාශැන නනහන  ක්රියාත් ඡමක 
ල්ශඩු නනහන  ක්රියාත් ඡමක කර ැද න ානරි ල්ණා රීයකා. අායාපනය 
විතරෂණ ශනොශවයි  ඔාතුමද කාශේ  2016 අය වනශආ තිශාන 
ශයෝජනා 11 ද  ශ  සමාජයට  ජනතාවට ද්යනශනද න  ඔය සමාජ 

ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකකය ක්රියාත් ඡමක වද නට  අක් තරමිද   ක 
පටද  ැද නට  -නශවෝත් ඡපාද්යන ආර්ිකකයකට යද න පටද  ැද න- 
ශමොනවාද්ය ක්රියාත් ඡමක ල්ශඩු? ශමොනවාද්ය ක්රියාත් ඡමක කරද නට 

ුනළුවද  ල්ශඩු? එශහම ශද්යයෂණ ක්රියාත් ඡමක ල්ශඩු නනහන.   නිසා 
තමයි අද්ය ඔාතුමද කාට සිද්ා ශවකා තිශාද ශද    ශයෝජනාම 
ආශආ ආශල්ප කරකා  ආශආ හනඩ කරකා  ශවනත් ඡ වචන ශයොද්යකා 

ශවනත් ඡ ආකාරයරීද  ශේද නට. එතශකොට ඔාතුමද කා ශ  අය 
වනශයද  අලුශතද  ශයෝජනා කරද ශද  ශමොනවාද්ය? 2019 පටද  
ැත් ඡත තනන ඉහද  සනමට රතිකාභ කනශාද නට  ආර්ිකකශආ 

ශේැවත් ඡ වර්ානයෂණ කරා යද නට ඔාතුමද කා ශමොනවාද්ය 
අලුශතද  ශයෝජනා කරකා තිශාද ශද ? සනමට රතිකාභ 

669 670 



පාර්ි ශ ද තුව 

කනශාද න ශනොශවයි ශයෝජනා ශැනත් ඡ තිශාද ශද . ශ  අය 
වනශආ ශයෝජනා කරකා තිශාද ශද  තමුද නාද ශසේකා ශ  
 ශමොශහොශත් ඡ මු තණ ශද්යන  ශ  ආඩුක්ව ශ   ශමොශහොශත් ඡ මු තණ 

ශද්යන ඟත් ඡත ආර්ිකක අර්බුද්යය රකා යට පත් ඡ රීමේම.   ඟත් ඡත 
ආර්ිකක අර්බුද්යශයද  ැනකශවද න  -ගිනි කද ද්යෂණ උඩ තිශාන ශ  
ආර්ිකකශයද - ශ  ආඩුක්ශේ ඉදිරි පනවනත් ඡම ශ  ආර්ිකක 

අර්බුද්යයත් ඡ සමෙ තීරණය ශවනවා. ශ  ආර්ිකක අර්බුද්යයත් ඡ සමෙ 
තීරණය ශවකා තිශාන ආඩුක්ශේ ඉදිරි පනවනත් ඡම ආරෂණෂා කර 
ැද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයන අභිශයෝැයට උත් ඡතර ශසවීමෂණ තමයි 

ශ  අය වනශයද  කරකා තිශාද ශද .  

ශමවර අය වනය සහහා මහ ජනතාවශැද  අද්යහසා විමසනවා 
රීයකා වරිද  වර ද්යනද වී  පළ කළා. රූපවාහිීවක ද්යනද වී  පළ 

කළා  ගුවද  විදුි ශආ ද්යනද වී  රචාරය කළා. මට ඟ තණා ටශආ අය 
වනය ඉදිරිපත් ඡ කරද න නියමිතව තිබියදී ශපශර්ද්යා රූ වන තුරුත් ඡ 
මහ ජනතාවශේ අද්යහසා ඉල්කා ද්යනද වී  රචාරය කරනවා.    අර 
කි ද  රචාරය කරද න භාර දීුන ද්යනද වීම එශහමම රචාරය කරනවා 

ශවද න ඟති.   අද්යහසා ැද ශද  නනහන. ඉතිද   මහ ජනතාව 
 රීේශේ ශමොනවාද්ය? මහ ජනතාවශේ අද්යහසා ශමවර අය වනය 
ශල්ඛ්නය තුළ තිශානවාද්ය? එශහම න   මහ ජනතාව රීයුන අද්යහසා 

 ශමවර අය වනය ශල්ඛ්නය ඟතුශළේ ශපශනද න ඕනම. එතශකොට 
ුනදුම ර ානයෂණ තිශාද ශද . මහ ජනතාව රීයා තිශානවා  අVAT 
එක ැහකා  ද්යවසා 10රීද  ශැශනන අය වනශයද  අපට තව ාදු 

පනවද න  තිශාන ාදු මදියිඅ රීයා. එශහමද්ය  ජනතාව රීයා 
තිශාද ශද ? අය වනය ඉතා පනහනදිි  ශකසම ඔාතුමද කාශේ 
ආර්ිකක අර්බුද්යශආ රකා නයෂණ.  කට ශහේතුව අපට ඉතා 

පනහනදිි ව ශපශනද න තිශානවා. VAT එක ැහකා  දින 10රීද  
තමයි අය වනය ඉදිරිපත් ඡ කශළේ. ඔාතුමද කාට අව ය න   ක ශ  
අය වනශආ ශයෝජනාවෂණ කරද න තිබුණා. හනානයි  ඔාතුමද කා 

කල්පනා කශළේ ාදු පිට ාදු - tax on tax - පනවද න ුනළුවද  
රමයෂණ ැනනයි. VAT එක ැහකා එන භාඩුඩයට තමයි 
ඔාතුමද කා ටළෙට ාදු පනවද ශද . ාදු පිට ාදු රතිපත් ඡතිය තමයි 
අය වනශයද  ක්රියාත් ඡමක කරද න හද්යද ශද . නව ාදු දිහා ානලුවාම 

එය ඉතා පනහනදිි යි.  

ශමොනවාද්ය ශ  පනවකා තිශාන ාදු? මම රීයද ශද  ශ කයි  
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.   අාදු නනතිව ආඩුක්වෂණ ශැන 

යද න ානහන. ආද්යායම උපයද න තිශාන රමය ාදුයිඅ රීයා 
ඔාතුමද කා තර්ක කරනවා. හනානයි  ශ  රීයද ශද  නිෂාපාද්යන 
ාද්ද්ය  අවනට්අ එක  ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය  රහවා ැනීශ  ාද්ද්ය 

ආදී ව ශයද  සාමානයශයද  ද්යනනට තිශාන ාදු ක්රියාවි ය 
ශනොශවයි. ද්යනනට තිශාන ාදු ක්රියාවි යට අමතරව  2019දී සනමට 
රතිකාභ හිමිවන රමයෂණ ැනනයි ඔාතුමද කා ශ  රීයද ශද . 

ඟත් ඡතටම අසනමට රතිකාභඅ ශනොශවයි  සනමට ාදු පටවන අය වනය 
ශල්ඛ්නයෂණ ශ ක. මායම පද තියටත් ඡ  තනශළන පමශැන 
පද තියටත් ඡ  අනිුණත් ඡ හනම පද තියකටමත් ඡ ාදු පටවන රමයෂණ ශ  
ශැනනත් ඡ තිශාද ශද . අසනමට රතිකාභ හිමිවන  ශේැවත් ඡ 

වර්ානයෂණ කරා....අ  රීයායි ශමම අය වනය ශල්ඛ්නශආ පිට 
කවරශආ සහහද  වද ශද .   ශේැවත් ඡ වර්ානය ශවන 
ශමොකෂණවත් ඡ ශනොශවයි. ැාටා ශැන යන  ඉසාසරහට යද න ානරි 

අර්බුද්යයක තිශාන ආර්ිකකයට  ඔාතුමද කාශේ අර්බුද්යයට 
ාදුවි ද  උත් ඡතරයෂණ ශසවීමයි ශ  කර තිශාද ශද .  සනමට ාදු  
  ශේැවත් ඡ ාදු වනඩි රීමේමෂණ! ශ ක තමයි තිශාද ශද .  

තව ශමොනවාද්ය අය වනය ශල්ඛ්නශආ තිශාද ශද ? මාර්ැ ීති 
කඩ කරන අයටත් ඡ ාද්ද්යෂණ පනවා තිශානවා. ඔාතුමද කා අතිද  
මාර්ැ ීතියෂණ කඩ ල්ශණොත් ඡ අය කළ ද්යඩය ද්යනද  වනඩි කර 

තිශානවා. ටළෙට කාාද  ාද්ද්ය පනවා තිශානවා. වායු විශමෝචන 

පමේෂණෂණ ැාසාතු එකතු කරකාම කාාද  ාද්ද්ය ැහනවා. ටළෙට 

උසාවි නක් ාද්ද්යෂණ පනවා තිශානවා. නක්වෂණ රීයද න  
පනමිණිල්කෂණ ශැොනු කරද න යන එෂණශකනා යද ශද  ීතිශආ 
පිළිසරණ පතාශැනයි. ද්යනද  ඔාතුමද කා කල්පනා කරද ශද  
ශමොකෂණද්ය?  ීතිශආ පිළිසරණ පතාශැන එන එෂණශකනාශැනුත් ඡ 

උසාවි නක් ාද්ද්යෂණ අය කරද නයි.  

ටළෙට තිශානවා  අද තර්ජාක ාද්ද්ය. ඔාතුමද කා e-banking 
ැනන  පද ති කාමරවකට -classroomsවකට- අද තර්ජාකය ශැන 

යමම ැනන ශාොශහොම වි්හාත් ඡමකව කථා කරනවා; ළමයිද ට 
Tabs ශද්යද න කථා කරනවා. ශ වා ආසාශවද  අහශැන ඉද න 
සමාජය   ශද්වල් ාකනවා. ශමද න සියයට 25ෂණ අද තර්ජාක ාදු. 

ටළෙට Facebook යනවා; internet යනවා. Smartphones පාවිච්චි 
කරන තරුණ තරුණියද  ඉද නවා.   තරුණ තරුණියද ශැද  
තමයි ඔාතුමද කාශේ අර්බුද්යය පියවා ැද න උත් ඡසාහ කරද ශද . 

තරුණ තරුණියද  දිරිැද වද න ශනොශවයි    අයට 
නශවෝත් ඡපාද්යනය ශද්යද න ශනොශවයි    අය පාවිච්චි කරන 
අද තර්ජාක පහුභකමිද  තමුද නාද ශසේකාශේ අර්බුද්යය පියවා 
ැද නයි අද තර්ජාක ාද්ද්ය පනනවීම තුළිද  උත් ඡසාහ කරද ශද .   

ටළෙට  මූකය ැනු-ශද්යනුවකටත් ඡ ාද්ද්යෂණ පනවා තිශානවා.   
ය ටශත් ඡ ානාුණ සහ අනිුණත් ඡ මූකය සමාැ  මිලද  සිදු ශකශරන 
easy cash ඟතුළු මුද්යල් ැනු-ශද්යනු සහහා ාද්ද්යෂණ පනවා තිශානවා. 

ශ  ාද්ද්ය ATM cardsවකට පනවා තිශානවා. එශහම න    
ශසේවාවද  දියුු  කරද න ඕනම; වර්ානය කරද න ඕනම. 
ඔාතුමද කා  වාට පහුභක  ශද්යද න ඕනම. ඔාතුමද කා කල්පනා 

කරද ශද  ශමොකෂණද්ය? වනඩිශද්යනාට -සනමට- ාදු. වනඩිශද්යනා පාවිච්චි 
කරද ශද  ශමොනවාද්ය? වනඩිශද්යනා handphone එක පාවිච්චි 
කරනවා න   වනඩිශද්යනා තාෂණෂණය පාවිචිච් කරනවා න     

වනඩිශද්යනා භුෂණති විඳින ශද්යයට ාදු ැහකා ඔාතුමද කා සනමට ාදු 
රතිපත් ඡතිය ක්රියාත් ඡමක කරනවා. අසනමට රතිකාභඅ රතිපත් ඡතිය 
ශනොශවයි  ශ  අය වනශආ තිශාද ශද . අය වනය ශල්ඛ්නශආ පිට 

කවරශආ සහහද  වන වාකයය ඔාතුමද කා ශවනසා කරද න.  
අසනමට රතිකාභඅ ශනොශවයි ශ  අය වනශආ තිශාද ශද . සනමට 
ාදුයි තිශාද ශද . ඟති නනති ශදද්යශයද   දුප්පත් ඡ ශපොශහොසත් ඡ 
ශදද්යශයද  ශතොරව සනමට ාදු පනවකා  ඔාතුමද කාශේ අර්බුද්යයට 

උත් ඡතර ශසවීමෂණ ශමවර අය වනය ශල්ඛ්නය තුළ තිශාද ශද . 

ටළෙට  ශටි  ාද්ද්ය පනවා තිශානවා. ශ ක අපට ශත් ඡශරනවා.  
ඔාතුමද කාට  වාශආ ශවන වි්හයද  තිශානවා. අආනයනය 

කරන ශටි  නාටයවි ද  අශප් රශට් සාසාකෘතිය විනා  ශවනවා  
අරවා  ශ වා ශවනවාඅ රීයා ඔාතුමද කා ශටි  නාටය සහහා 
ාද්ද්යෂණ පනවා තිශානවා. ටළෙට  SIM cards සහහාත් ඡ ාද්ද්යෂණ 

පනවා  තිශානවා. ශ  ාද්ද්ය පනවද ශද  ශමොකටද්ය?  ඔාතුමද කාට 
තාෂණෂණය වර්ානය කරද න ඕනම න   නශවෝත් ඡපාද්යන රම 
දියුු  කරද න ඕනම න    වා වනඩිුනර පරිහරණය කරන 

සමාජයෂණ ැනන හිතනවා න   එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂශආ 
රතිපත් ඡතිය  වාට ඉඩ ශද්යන එක න    වා දියුු  කරන එක න   
ඔාතුමද කාට කරද න තිශාද ශද  ශමොකෂණද්ය? ද්යනද  ාකද න  
අශළවි රවර්ාන කටයුත් ඡතෂණ හනටියට ජාැම දුරකථන පහුභක  

සපයන ශවශළහ ආයතනශයද  සි  කා  එක ශනොමිශල් ශද්යනවා. 
ඔාතුමද කා  කට ාද්ද්යෂණ ැහනවා. සි  කා  ාද්ද්ය. ඔද න  ාදු 
ටික.  

ටට අමතරව  ශමොකද්ය කරද ශද ? තව  වාට  අාදුඅ රීයන 
වචනය පාවිච්චි කරද න තමුද නාද ශසේකා භයයි.   නිසා 
රීයනවා  ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය තාර්ීකරණය රීමේමට 

ශයෝජනා කරනවා රීයකා. ශමොකෂණද්ය   ශෂණ ශත් ඡරුම? 2019 අය 
වනය කථාශේ 1 ශකොටශසේ 99වනනි පිටුශේ අාක  62 ාකද න.  
ඔාතුමද කා රීයා තිශානවා  ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය 

671 672 

[ැරු ුභනිල් හුරද ශනත් ඡති මහතා] 
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තාර්ීකරණය රීමේම ස ාද ාව. සාමානය ජනතාවට 

තාර්ීකරණය ශවද න න  ාද්ද්ය අක් ශවද න ඕනම.  ශකද  
ආඩුක්වට පාක්වෂණ  අවාසියෂණ ශවද න ඕනම. හනානයි  ශ  රීයන 
විධියට ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය තාර්ීකරණය  රීමේශමද  
රුපියල් මිි යන 9 200ක ආද්යායමෂණ රජය ාකාශපොශරොත් ඡතු 

ශවනවා.  ක අපට හුරද වද න ුනළුවද   තාර්ීකරණ ාද්ද්ය 
රීයකා.   

ටළෙට  ඔාතුමද කා රුපියල් මිි යන 32 000ෂණ වූ වනඩිම 

ආද්යායමෂණ ාකාශපොශරොත් ඡතු වද ශද  සාසාථාපිත ාද්ශද්යනුයි; 
Corporate Tax  එශකනුයි.  ක ඟතුශළේ ඔාතුමද කා තව 
වාකයයෂණ රීයනවා  අ...ුණඩා හා මායම පරිමාණ වයාපාර තාර්රීක 

පද්යනමෂණ මත....අ රීයකා.    රීයද ශද   අර ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  
ාද්ද්ය වාශේම ුණඩා හා මායම පරිමාණ වයාපාරවකටත් ඡ 
තාර්ීකරණ ාද්ද්ය ශැශනනවා. ශමොකද්ය  ශ  තාර්ීකරණ ාදු 

තමයි ශ  අය වනය විවාද්යශයද  පසාශසේ තමුද නාද ශසේකා ශවන 
ශවනම සාශ ෝාන හනටියට ශැශනද ශද . ටට පසාශසේ ජාතිය 
ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය තාර්ීකරණය රීමේශ  රති ත ටික 
ශැශනනවා.    නිසා ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය තාර්ීකරණය 

කරකා තිශාද ශද  ශකොශහොමද්ය?  

ශමශතෂණ සමුපකාර සමිතිවකටයි  කෂණ සශතොසටයි ජාතිය 
ශැොඩනනඟීශ   ාදු නිද්යහසෂණ; ාදු සහනයෂණ තිබුණා. අද න    ාදු 

සහනය ද්යනද  තමුද නාද ශසේකා ඉවත් ඡ කරකා තිශානවා.  ද්යනද  
සමුපකාර සමිති භාඩුඩවකට  කෂණ සශතොශසේ විරීරණමට තිශාන 
භාඩුඩවකට තමුද නාද ශසේකා ජාතිය ශැොඩනනඟීශ  ාද්ද්ය 

තාර්ීකරණය කර තිශානවා. තාර්ීකරණශයනුත් ඡ ශවද ශද  
ශමොකෂණද්ය? අහිාසක මිනිසාුභද ට ාදු වනඩි ශවනවා; මික වනඩි 
ශවනවා; විුණණන භාඩුඩවක මික වනඩි ශවනවා.  

ශ  ඔෂණශකෝම කරකා ටළෙට ශමොකද්ය කරද ශද ? 
තමුද නාද ශසේකා රාර් රීශකෝවකට රුපියල් 15ක ශසසා ාද්ද්යෂණ 
පනවනවා. ශසසා ාද්ද්ය පනවද ශද  ශමොකටද්ය? රාර් කර්මාද තය 

ආරෂණෂා කරද නයි. රාර් කර්මාද තය  කඩා වනටිකා තිශානවා. 
 ක දියුු  කරද න ඕනම   නො සිටුවද න ඕනමයි රීයකා රුපියල් 
15ක ශසසා ාද්ද්යෂණ පනවනවා. හනානයි  ටළෙට ශමොකෂණද්ය 
රීයද ශද ?  

අය වනය කථාශේ 1 ශකොටශසේ 63 වනනි පිටුශේ 366 ශේද්යශයද  
තමුද නාද ශසේකා රීයනවා  විරාම අරමුද්යල් හනර  අශනුණත් ඡ 
අරමුද්යල් සියල්ක වහාම භාඩුඩාැාරයට කාා ැද න ඕනමයි 

රීයකා. ශමොකෂණද්ය  ශෂණ ශත් ඡරුම? විරාම අරමුද්යක හනර රජශආ 
ශද්යපාර්තශ ද තු  ආයතන  සාසාථා යටශත් ඡ තිශාන අශනුණත් ඡ 
සියලුම අරමුද්යල් වහා ක්රියාත් ඡමක වන පරිදි  භාඩුඩාැාරයට කාා 

ැද න ඕනමයි රීයනවා. අර තමුද නාද ශසේකා ශද්යනවායි රීයන 
සහනවක අවහා ක්රියාත් ඡමකඅ රීයන එක නනහන. අවහා ක්රියාත් ඡමක 
වන පරිදිඅ රීයකා රීේවාම  මා ද්යද ශද  නනහන  ශල්ක තුමා කවද්යාද්ය 

ශ ශෂණ චරශල්ඛ් නිුණත් ඡ කරද ශද  රීයකා. අද්ය මායම රා්රී 12.00 
ඉහකා අද්යාළ ශේවිද්ය ද්යද ශද  නනහන. ටළෙට SMS එක  විද්ය ද්යද ශද  
නනහන  අවහා ක්රියාත් ඡමක වන පරිදි   සියලුම ශසසා අරමුද්යල් 
භාඩුඩාැාරයට කාා ැද නවායි රීයකා.  

ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ භාර අරමුද්යක තිශානවා. විශද්  
ශසේවා නියුෂණතිකයිද ශේ අරමුද්යක තිශානවා. ටළෙට ශත් ඡ 
කර්මාද තය ශවනුශවද  තිශාන ශසසා අරමුද්යක තිශානවා. 

ශමොකද්ය  අපි ද්යද නවා  ශමවර අය වනයට කි ද  තමුද නාද ශසේකා 
අය වනය හිෙය පියවද න ැරු නවීද  දිසානායක ඟමතිතුමාශැද  
රුපියල් බිි යන  ෂණ ඉල්කුන ාව.   මුද්යල් ඉල්ලුශේ ශත් ඡ 

කර්මාද තය සහහා තිශාන ශසසා අරමුද්යි නුයි. ැරු නවීද  
දිසානායක ඟමතිතුමාට නාර්යයෂණ තිබුණා  අශ  ශසසා 

අරමුද්යශල් තිශාන මුද්යල් භාඩුඩාැාරයට ැත් ඡශතොත් ඡ මා ඉල්කා අසා 

ශවනවාඅ  රීයකා රීයද න.  එතුමා එශහම  රීයකායි  ක ශබ්රා 
ැත් ඡශත් ඡ. හනානයි  ද්යනද  තමුද නාද ශසේකා ශමොකද්ය කර තිශාද ශද ? 
ැරු නවීද  දිසානායක ඟමතිතුමාශැද   ක   විධියට ැත් ඡශත් ඡ 
නනහන. ද්යනද   ක අය වනශයද  ීතියෂණ ාවට පත් ඡ කරකා  

ශැශනද න හද්යනවා. ශ ශෂණ ශත් ඡරුම ශමොකෂණද්ය? ශ  තර්කය 
ශමොකෂණද්ය? ටට පසාශසේ තව  වාකයයෂණ ඟතුළත් ඡ කරනවා  ශ ක 
සාාාරරණකරණය කරද න.   ශමොකෂණද්ය?  ඉල්ලූ අවසාථාවක 

භාඩුඩාැාරශයද  ආපුභ කාා ශද්යනවායි  රීයනවා. කාා ශද්යයි 
තමයි.  ඉල්ලු අවසාථාවක ශද්යයි. හරි ුනදුම කථාවෂණ. ද්යනද  
ඔෂණශකෝම ටික භාඩුඩාැාරයට ශද්යද න රීයනවා. ඉල්ලුවාම 

භාඩුඩාැාරශයද  ආපුභ ශද්යද න  රීයනවා.   රීයද ශද   
භාඩුඩාැාරශයද  අරැද ශද  පරිසාසමට තියා ැද නයි.  
භාඩුඩාැාරශයද  ඉල්කනවා  විරාම අරමුද්යක හනර අශනුණත් ඡ 

අරමුද්යල් සියල්ක පරිසාස  කරකා තියා ැද න ශද්යද න රීයකා. 
ශමොකටද්ය  ?  ද්යනද  තිශාන විධියට තිබුණාම   මුද්යල් පරිසාස  
ශවද ශද  නනද්ද්ය? ද්යනද  තිශාන විධියට   මුද්යල් පරිසාස  ශවද ශද  
නනත් ඡන    ැනන ශහොයා ානලීම රජශආ කටයුත් ඡතෂණ.    

ශත් ඡ 'ශසසා' අරමුද්යශල් අක් පාක්වෂණ වනවා න   ශවන 
අමාතයාා යක තිශාන අරමුද්යල්වක අක් පාක්වෂණ වනවා න     
අක් පාක්ව ශසොයා ානලීශ  වැීම තිශාද ශද  විෂය භාර 

ඟමතිවරයාට. හනානයි  ද්යනද  ශ  ඔෂණශකෝම අරමුද්යල් පරිසාස  කර 
ැද න ශැන යද ශද  ශකොශහේටද්ය? භාඩුඩාැාරයට. එතශකොට ශ  
සමසාතශආ හරය ශමොකෂණද්ය? ශ  සමසාතශආ හරය ශවන 

ශමොකෂණවත් ඡ ශනොශවයි. තමුද නාද ශසේකා රජයෂණ හනටියට  
ආඩුක්වෂණ හනටියට ශ  ශවකාශේ මු තණ ශද්යන ආර්ිකක අර්බුද්යය  
අය වනය හිෙය පියවා ැද න ානරි අර්බුද්යය  ණය ශැවා ැද න ානරි 

අර්බුද්යයයි   .  ක ඟත් ඡත. ශ  අර්බුද්යවකට ශ  ශද්යශැොල්කද ම වැ 
රීයද න ඕනම ාව ඟත් ඡත.  

කබීර් හා ක  ඟමතිතුමා රීයනවා  අඅපි ශනොශවයි  

ඔයශැොල්කද  වැ රීයද න ඕනමඅය රීයකා. ශ ශැොල්කද  
රීයනවා  අනනහන  ඔයශැොල්කද  වැ රීයද න ඕනමඅය රීයකා. 
නනහන  ශ  අර්බුද්යවකට ශ  ශද්ය ශැොල්කද ම වැ රීයද න ඕනම. 
ශකොළ පාටිද  ණය ැත් ඡතත් ඡ  නිල් පාටිද  ණය ැත් ඡතත් ඡ  ශකොළ 

පාටිද  රට දුප්පත් ඡ කළත් ඡ  නිල් පාටිද  රට දුප්පත් ඡ කළත් ඡ  ශ  රශට් 
ජනතාව භුෂණති විඳිද ශද  එකම රතිලකයෂණ. අවසානශආ ශ කට 
වැ රීව යුත් ඡතද  වද ශද  ජනතාව. ඟයි  ද්යනද  තමුද නාද ශසේකා 

ශ  සියලු ශද්වක වැීම පටවා තිශාද ශද  ජනතාවට. ද්යනද  
ජනතාව තමයි ණය අරශැන තිශාද ශද . ජනතාව තමයි මුද්යල් 
නාසාති කරකා තිශාද ශද . ජනතාව තමයි ශ  අරමුද්යල් හද්යා ශැන 

තිශාද ශද . ජනතාව තමයි ශ  අරමුද්යල් විනා  කරකා 
තිශාද ශද . ජනතාවශැද  ද්යනද  අහනවා  අඅපි පඩි ශැවද ශද  
ශකොශහොමද්ය? අපි ශපොලී ශැවද ශද  ශකොශහොමද්ය? අපි විරාම 

වනටුප ශැවද ශද  ශකොශහොමද්ය?අ රීයකා. ද්යනද  කාශැද ද්ය ශ  
ශද්වල් අහද ශද ? ජනතාවශැද . නමුත් ඡ  ඟත් ඡත කාරණාව 
ශමොකෂණද්ය? ශ  ර ට ණය කශළේ ජනතාව ශනොශවයි. ශ  වනරදි 
ශද් පාකන තීරණ ැත් ඡශත් ඡ ජනතාව ශනොශවයි. ශ  නාසාතිකාර 

වියද්ය වකට වයාපෘති හද්යා ැත් ඡශත් ඡ ජනතාව ශනොශවයි. හරියට 
කළමනාකරණය කරද ශද  නනතිව  වා පාක් කශළේ ජනතාව 
ශනොශවයි.  ක නිසා සනමට රතිකාභ මුවාශවද  

තමුද නාද ශසේකාශේ සනමට ාදු පනවන රතිපත් ඡතියට අපි එකෙ 
නනහන; ශ  රශට් ජනතාවත් ඡ එකෙ නනහන.  ක වනරදියි.  

ටළෙට  තවත් ඡ කාරණාවෂණ තිශානවා. තමුද නාද ශසේකා 

යහපත් ඡ රාජය ශසේවය ැනන ශ  අය වනශආ කථා කරනවා. ශමවර 
අය වනශයද  වනටුප් වනඩි රීමේ  කරකා නනහන. හනානයි  
තමුද නාද ශසේකා යහපත් ඡ රාජය ශසේවය ැනන කථා කර ශැන 

ඟවිල්කා එක පාරටම ශයෝජනාවෂණ කරනවා.   ශමොකෂණද්ය? 

673 674 



පාර්ි ශ ද තුව 

තමුද නාද ශසේකා එක පාරටම අණය අර්බුද්යයඅ ැනන රීයනවා  අය 
වනය කථාශේ 63වන පිටුශේ. ශහේතුව ශමොකෂණද්ය? ශසේවකයිද ශේ 
අරමුද්යල්  රතිකාභ අරමුද්යල් රීයන සියලුම අරමුද්යල් ටික 

භාඩුඩාැාරයට පනහනර ැනීශ  ල්වමනාව.   අරමුද්යල් ටික පනහනර 
ැනීශ  ල්වමනාව ශවනුශවද  තමයි ණය අර්බුද්යය ස ාද ාශයද  
ශමතනනදි රීයද ශද .  ක තමයි ශ  ඉෂාට කරකා තිශාද ශද .  

ටළෙට  තමුද නාද ශසේකා සනමට රතිකාභ ශද්යන එශෂණ ශපොඩි 
මිනිසාුභද ට රතිකාභ දීකා තිශාද ශද  ශකොශහොමද්ය? ශපොඩි 

මිනිුභද ට  ානරි මිනිුභද ට  සාමානය මිනිුභද ට  ශ  ආර්ිකකයට 
යමෂණ එකතු කරන මිනිුභද ට  වනඩ කරන මිනිුභද ට    වාශේම 
විශද් ැතවන මිනිුභද ට තමුද නාද ශසේකා ශද්යන රතිකාභය 

ශමොකෂණද්ය? ඔාතුමද කා ශ  අය වනශයද    අයට රතිකාභ දීකා 
නනහන. ූවඑද .  ශේවා  ශ්රීනිප ශේවා  ශේවී.  ශේවා  ටීඑද   ශේවා  
සිාහක ශේවා  ශද්යමළ ශේවා  මුසාි   ශේවා  ාර්ැර් ශේවා  මනශල් 

ශේවා  ුණමන ආැමක  ුණමන ජාතියක ශකශනුණ ල්ණත් ඡ  ශ  අය 
වනය හද්යකා තිශාද ශද  සාමානය ජනතාව ැනන හිතකා ශනොශවයි. 
ශ  අය වනය කථාශේ   සහහා ශහොහම උද්යාහරණ තිශානවා  

ාකද න.  

ීවට කි ද  ඉද ාන ාාරිතාව අනුව ශමෝටර් ායිසිකල්වකට 
නිෂාපාද්යන ාදු පනශනේශේ නනහන. ශමවර ශමෝටර් ායිසිකකයටත් ඡ 
නිෂාපාද්යන ාදු පනවා තිශානවා ශද ? ශ  රශට් වි ාක ඉද ාන 
ාාරිතාවෂණ තිශාන ශමෝටර් ායිසිකල් පාවිච්චි කරද ශද  කල්ද්ය? 

ශමොකද්ය  අශප් රශට් සාමානය ජනතාව ශමෝටර් ායිසිකල් ''ශර්සාඅ 
යනවාද්ය   වායිද ? ද්යනද  ශ  ශමොකෂණද්ය කරද ශද ? එශහම ''ශර්සාඅ 
පනද්යුන කට්ටිය ඉද නවා. ද්යනද  ඉද ාන ාාරිතාශේ රමාණය අනුව  

CC  එක අනුව  තමුද නාද ශසේකා ශමෝ ටර් ායිසිකකයට ාදු 
ැහද ශද  ඟයි? කල්පනා කරකා ාකද න.   ශකද  සනමට කනශාන 
රතිකාභය ශමොකෂණද්ය?  ශකද  තමුද නාද ශසේකා රතිකාභ ශද්යද න 

යද ශද  කාටද්ය? ශ  රශට් කාර් පාවිච්චි කරද න ානරි මිනිුභද  
වි ාක සාඛ්යාවෂණ ඉද නවා. ඈත ැ  පළාත් ඡවකට යනශකොට 
ශපශනනවා  ඉසාශකෝකයට යද ශද   රැරීයාවට යද ශද   ුණඹුරට 
යද ශද   කර්මාද තයට යද ශද   ශැොවිතනනට යද ශද  ශමෝටර් 

ායිසිකකශයද  රීයකා. ද්යනද  ඔාතුමද කා ඉද ාන ාාරිතාව අනුව 
ශමෝටර් ායිසිකල්වකට ාදු පනනවීම ශේනවා.  

ටළෙට  ගුවද ැතවනශකොට / නනේැතවනශකොට රීයකා 
ැාසාතුවෂණ පනවා තිශානවා. නනේැතවන මගීද ට සහ 

ගුවද ැතවන මගීද ට ඟශමරිකානු ශඩොකර් 50ක ැාසාතුවෂණ පනවා 
තිශානවා. අශප් ර ශට් සිටින නනේැතවන මගිශයෝ කල්ද්ය? අශප් 
රශට් නනේැතවන මගීද  ඉද නවාද්ය? නනේවකට වනඩට යන අය න  
ඉද නවා. හනානයි  ගුවද ැතවන මගීද  ඉද නවා. එතශකොට 

ඟශමරිකානු ශඩොකර් 50ෂණ   අයශැද  අය කරනවා.  

ටළෙට  තමුද නාද ශසේකා රීයනවා  අසමාජ සාවර්ාන 
ද්යායකත් ඡවය ශවනුශවද අ රීයකා. ශ  වචන හරි ුභද ද්යර වචන. 
සමාජ සාවර්ාන ද්යායකත් ඡවය ශවනුශවද  හනම රුපියල් 10 000කම 
ැනු-ශද්යනුවෂණ කරන ශකශනුණශැද  රුපියල් පහෂණ කපා 

ැද නවා. එතශකොට ානාුණ ක්රියාවි ය  ෂණතිමත් ඡ කරන 
ආර්ිකකයෂණද්ය  ශ ? එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂශආ ආඩුක්වෂණ ාකයට 
පත් ඡ ල්ශණොත් ඡ ආර්ිකකය  ෂණතිමත් ඡ වනවා; ානාුණ  ෂණතිමත් ඡ වනවා; 

වයාපාර  ෂණතිමත් ඡ කරනවා රීයන මිථයාවෂණ සමාජය තුළ 
තිශානවා. එශහම එකෂණ තිබුණා. හනානයි  ද්යනද   වා 
තමුද නාද ශසේකාශේම රතිපත් ඡතිවි ද  ුභද නද්දූි  කරකා අවසද . 

රුපියල් 10 000ක ැනු-ශද්යනුවෂණ කරන ශකොට තමුද නාද ශසේකා 
රුපියල් පහෂණ කපා ැද නවා; පිෂණශපොකට් ැහනවා. 

ශකෝ! සනමට රතිකාභය? එතශකොට කාටද්ය රතිකාභ 

කනශාද ශද ? ඔාතුමද කාට ශමවර අය වනය ශල්ඛ්නශආ මුක 
පිටුව ශවනසා කරද න ශවද ශද   ක නිසායි. ශ  අය වනය 
ශල්ඛ්නශආ මුක පිටුශේ  ''සනමට රතිකාභ....''  රීයකා රීයනවා.   
වාශේම  සමාජ සාවර්ාන ද්යායකත් ඡවය රීයකා රීයනවා. 

ශකොශහොමද්ය ද්යද ශද  නනහන  ශාද්යද ශද ? රුපියල් පහ ැණශද  අය 
කර ශැන  ශකොශහොමද්ය සමාජ සාවර්ාන ද්යායකත් ඡවය ශාද්යද ශද ? 
ශමොකෂණද්ය  කට තිශාන ශයෝජනාව? සමම ැනු-ශද්යනුවරීද ම  

සමම ැනු-ශද්යනුවෂණ කරන ශකශනුණ ශේ රුපියල් 10 000රීද  
රුපියල් 5ෂණ අය කර ැද න තිශාන යුෂණතිය ශමොකෂණද්ය?  ක 
කල්පනා කරකා ාකද න. 

තමුද නාද ශසේකා ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යක ැනන 
රීයනවා. නමුත් ඡ  ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යක ැනන අය වනය 
කථාශේදී රීේශේ නනහන; පනනකා ගියා. ශමපමණ කාකයෂණ ශසේවක 

අර්ථ සාාක අරමුද්යශල් රතිකාීනද ට අයිතියෂණ තිබුණා  තමද ට 
තිශාන ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යක ඟපයට තියකා නිවාස 
ණයෂණ ැද න. තමුද නාද ශසේකා  ක ඉවත් ඡ කරනවා. ශමොකෂණද්ය 
 කට ශහේතුව? කල්ද්ය  ක ඉවත් ඡ කරද න රීේශේ? මහජන අද්යහසා 

ද්යනෂණවූ ජනතාව රීේවාද්ය? රජශආ ශසේවකශයෝ රීේවාද්ය  ''අපට ශ  
ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යශල් රතිකාභයෂණ හනටියට තිශාන 
නිවාස ණය එපාඅ රීයකා.  කට ශයෝජනාවෂණ ශැශනද ශද  

අශවනත් ඡ නිවාස ණය ශයෝජනා රම තිශානවාඅ රීයකායි. හනානයි  
ඉතිද   ද්යනනට තිශාන රමය නනති කරද ශද  ඟයි? 
තමුද නාද ශසේකා ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යක පාවිච්චි කළා  

ානුර කර මැඩි ැනන ශහේශේ නනහන   වායිද  වාචා කරන ශහොරු 
ැනන ශහේශේ නනහන. එතශකොට ශ  කනෂණුණම තිබුශඩු නනහන. 
හනානයි  ද්යනද  අර අහිාසක මිනිසාුභද ට  තමද ශේ රතිකාභය තියා 

ශැන  ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යක ඟපයට තියකා නිවාස ණයෂණ 
ැද න තිශාන අයිතිවාසිකම තමුද නාද ශසේකා ශ  අය වනශයද  
උදුරා ැද නවා. ශකොශහොමද්ය   ක යුෂණති සහැත කරද ශද ? 

ශකොශහොමද්ය   ක සාාාරරණකරණය කරද ශද ? ශමොන මහජන 
අද්යහසාවි ද ද්ය ශ  අය වනය හද්යකා තිශාද ශද ?   ැනන කල්පනා 
කරකා ාකද න.  

තමුද නාද ශසේකා පුභ ගිය අය වනශආදීත් ඡ ''ද්යායක විරාම වනටුප් 

රමය''  ැනන කථා කළා. ශ  අය වනශආදී  ක සාිකර කරකා 
තිශානවා.  ද්යනද  තිශාන රමය ශවනසා කරකා  ද්යායක විරාම 
වනටුප් රමයට ශැශනද න ඕනම න   මුි ද ම ශ  

පාර්ි ශ ද තුශේ මද ්රීවරුද ශේ විරාම වනටුප් රමය අශහෝසි 
කරද නට ඕනම.   රමය මද ්රීවරුද ශේ වනටුප ස ාද ාශයද  
මුි ද  ශැශනද නට ඕනම. මද ්රීවරු වන අපි  මහජන 

නිශයෝජිතයිද  හනටියට වනටුපෂණ ශනොශවයි දීමනාවුණයි කාද ශද . 
හනානයි  වනටුපෂණ හනටියට හිතා ශැන  මද ්රීවරුද ට තිශාන 
විරාම වනටුප් රමය එශහමම තියා ශැන  තමුද නාද ශසේකා විරාම 

වනටුප් රමය අශහෝසි කරකා  සාමානය රජශආ ශසේවකයා 
ශවනුශවද  ද්යායක විරාම වනටුප් රමයෂණ අලුතිද  හද්යද න ශයෝජනා 
ශැශනනවා. එතශකොට  වා ශකොශහොමද්ය  'සනමට රතිකාභ' 
ශවද ශද ? ශකොශහොමද්ය  ක සාාාරරණකරණය ශවද ශද  ? 

ශකොශහොමද්ය  ක යුෂණති සහැත ශවද ශද ? කල්පනා කරකා 
ාකද න.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි  විරාම වනටුප් රමය ැනන 

ඔාතුමද කා රීයන වාකය ැනන ශ  රශට් ජනතාව  රජශආ 
ශසේවකශයෝ අල්රුදු හනටෂණ පනින කල්  විරාම යන කල් රාජය 
ශසේවය කරුන අය කල්පනා කරද න ඕනම. මම හිතන හනටියට අද්ය 

රජශආ නිකාාරිද   මුද්යල් අමාතයාා ශආ නිකාාරිද  ශමතනන 
රජශආ නිකාාරිද ශේ ුණටිශආ ඉද නවා. තමුද නාද ශසේකාත් ඡ ශ  
රාජකාරිය කළාට පසාශසේ විරාම යනවා. තමුද නාද ශසේකාත් ඡ 

ශද්යපාර්තශ ද තුවක ශසේවය කළ අය විධියට ටළෙට විරාම 

675 676 

[ැරු ුභනිල් හුරද ශනත් ඡති මහතා] 
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වනටුපෂණ කානවා. ''ශ  තිශාන විරාම වනටුප් රමය 

කාකශාෝ ායෂණ'' රීයන ශමවනනි වාකයයෂණ ශයදුශේ ඟයි? 
ශමශහම වාකයයෂණ ශයොද්යන ශකොට මුද්යල් අමාතයාා ශආ 
ශල්ක තුමාට හිතුශඩු නනතිද්ය  ශ ක තමද ටත් ඡ අද්යාළයි රීයකා. 
ඟයි ශ   'කාකශාෝ ායෂණ'  රීයකා රීේශේ? විරාම වනටුප් රමය 

රීයන එක කාකශාෝ ායෂණ න   ශ  පාර්ි ශ ද තුශේ 225ශද්යනා 
කාන එක ''පරමාු  ශාෝ ායෂණ''. ශමොකෂණද්ය  'කාකශාෝ ාය' 
රීයන එශෂණ ශත් ඡරුම? විරාම වනටුපෂණ කාන ශකනා සමාජයට  

රටට  ජනතාවට  ජාතියට ය  ශසේවයෂණ කරකායි  ක කාද ශද .   

විරාමිකශයෝ රීයද ශද  හිෙද ශනෝ ශනොශවයි; හිෙමද  
කානවා ශනොශවයි;  යදින මිනිසාුභ ශනොශවයි.      මිනිුභද  

සමාජයට  රටට කරුන ශසේවය ශවනුශවද  කාන රතිකාභයෂණ.   
අයශේ වනටුශපද    මුද්යක අය කර ැද නවා. මුද්යල් අමාතයාා ශආ 
ශල්ක තුමාශේ පඩිශයනුත් ඡ අය කර ැද නවා. එශහමන  ඟයි 

 කට 'කාකශාෝ ායෂණ' රීයද ශද ? ශකොශහේද්ය ුනුනරද ශද ? ශ  
රශට් ටට වඩා ුනුනරන  වා නනතිද්ය? ශ  රශට් වාචා කරන  වා  
ශහොරක  කරන  වා  රුපියල් ශකෝටි ැණද  ශකොමිසා ැහන  වා  
ශටද ඩර් මැඩි ැහන  වා  විශද්  වයාපෘතිවි ද  ශහොරක  කරන 

 වා  තමද ශේ ැජ මිතුරද  අතශර් ශාද්යා ැද න  වා කාකශාෝ ා 
ශනොශවයිද්ය? තමුද නාද ශසේකා  වා ැනන වචනයෂණවත් ඡ සහහද  
කරද ශද  නනතිව  රටට ශසේවය කරුන අහිාසක විරාමික 

ජනතාවශේ විරාම වනටුප කාකශාෝ ායෂණ රීයනවා. එශහමන   
ශ  මද ්රීවරු 225ශද්යනා අල්රුදු පහෂණ ඉහකා  ඉද  පුභව මනශරන 
කල් කනශාන විරාම වනටුප ශමොකෂණද්ය?  ක ශකොශහොමද්ය 

සාාාරරණකරණය කරද ශද ?  ක පරමාු  ශාෝ ායෂණ!   
කාරණයත් ඡ ශමහි ි යද නට ඕනම. රජශආ ශසේවකයිද  හනටියට 
අමාතයාා  ශල්ක තුමද කා ශමවනනි වාකය අය වනය 

ශයෝජනාවකට ඟතුළු රීමේම පිළිාහව අප කනැාටු වනවා.  

ශද් පාකනඥයිද ට ශද් පාකන ල්වමනාවද  තිශාද න 
ුනළුවද . ආඩුක්වකට ආඩුක්ශේ ල්වමනාවද  තිශාද න ුනළුවද . 

හනානයි රජශආ ශසේවකයිද ට පිට ශකොද ද්යෂණ තිශාද න ඕනම  ීවට 
වඩා ආත් ඡම ශැෞරවයෂණ ඟතිව තමද ශේ රාජය ශසේවය පිළිාහව   
කරුු  සහහද  කරද න. කනැාටුශවද  ල්ණත් ඡ මා   කාරණය 
රීයද න ඕනම.  

ටළෙට  ඔාතුමද කා අූරරු ශයෝජනාවෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරනවා  
රජශආ ශරෝහල්වක ශැවන වාට්ටු ඟති කරද න.  

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔාතුමාට ශවද  කළ ශවකාශවද  තව විනාඩියක කාකයෂණ 

තිශානවා. 
 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මශේ කථාව මා අවසද  කරද න .  

රජශආ ශරෝහල්වක ශැවන වාට්ටු ඟති කරනවාය රීයනවා. 
ශැවන වාට්ටු ශකොශහේද්ය ඟති කරද ශද ? ද්යනද  ශ්රී ජයවර්ානුනර 

ශරෝහශල් ශැවන වාට්ටු තිශානවා. අපි   ශරෝහශල් නිකාාරිද  
COPE එකට ශැද වා අහනවා  රජශආ ශරෝහල්වි ද  සාමානය 
ජනතාවට කනශාන රතිකාභ ශමොනවාද්ය රීයකා. ද්යනද  ශ  ශැවන 

වාට්ටු ඟති කරනවාය රීයද ශද  ුණමන රජශආ ශරෝහල්වකද්ය ? 
අනුරාාුනරය ශරෝහශල්   ශප්රාශද්යනිය ශරෝහශල්  ුණරුණමැක 
ශරෝහශල්  මාතර මහ ශරෝහශල්  ැාල්ක කරාපිටිය ශරෝහශල් ද්යනද  

ශක ක් පිරිකා ඉද නවා. OPD එක ඉඩ නනහන.  ශරෝහල්වක හනම 

තනනම ඉඩ නනහන. ශමශහම තිබියදී  තමුද නාද ශසේකා ශයෝජනා 

කරනවා  ශ  රජශආ ශරෝහල්වකම ශැවන වාට්ටු ඟති කරද න. 
එ ත ශකොට සනමට රතිකාභ කනශානවාද්ය?  කටද්ය  ඔය රාජය සහ 
ශපෞද්ැි ක අා   කාාද්ා රීමේම කරද ශද ? 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ුභනිල් හුරද ශනත් ඡති මද ්රීතුමනි  ඔාතුමාට කනබී තිශාන 

කාකය අවසානයි. 
 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නමුත් ඡ TNA එශෂණ ැරු ුභමද තිරද  මද ්රීතුමාශේ කාකශයද  
මට විනාඩි 23ෂණ කනබුණා. 

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි ද්යනද  දිවා ආහාරය සහහා ැරු සභාශේ කටයුතු අත් ඡ 

හිටුවනවා. සභානායකතුමනි  විනාඩි තුනක  විනාඩි හතරක 
කාකයෂණ තමයි තිශාද ශද . 

 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමානි  මට කනබී ඟති විනාඩි 32ට 
අමතරව ශද්යමළ ජාතික සද ාානශආ ඉතුරු ශේකාවත් ඡ අපට 
ශද්යනවාය රීේවා.  

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම න  දිවා ආහාරය සහහා ැරු සභාශේ වනඩ කටයුතු 
නවත් ඡවකා  ආපුභ පටද  ැද න ශවනවා.  

 
ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු සභාශේ වනඩ කටයුතු නවත් ඡවකා ආපුභ පටද  ැනිමු. 

 
ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔාතුමා තව ශකොපමණ ශේකාවෂණ කථා කරද න 
ාකාශපොශරොත් ඡතු වනවාද්ය? 

 

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මට කනබී තිශාන ශේකාව අව යයි. මා හිතන හනටියට මට තව 
විනාඩි 23ෂණ තිශානවා. 

 

ගු නිනයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම න  දිවා ආහාරශයද  පුභව කථා කරමු.  

ශ  අවසාථාශේදී දිවා ආහාරය සහහා පසා වරු 1.30 ද්යෂණවා 

ශමම ැරු සභාශේ කටයුතු අත් ඡ හිටුවනවා. 
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පාර්ි ශ ද තුව 

රැසනවීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදින්, අ.භා. 
1.30  නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො (ගු නසල්වම් 

අවඩ්ෂකලනාදන් ෙතතා නප සභාපිල කවනයන් නැවත පව කවන 
ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன் ] தகலகம வகித்தார்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti,  continue, please.  

 
ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මම මතු කරමිද  හිටිශආ 

රජශආ ශරෝහල්වක ශසෞඛ්ය ශසේවය ශපෞද්ැි ක අා ය සමෙ 
 කාාද්ා කරකා ශැවන වාට්ටු ඟති කළාට පසාශසේ  නිද්යහසා 
ශසෞඛ්ය ශසේවයට ඟති ශවද න ුනළුවද  ඉරණම ශමොකෂණද්ය රීයන 

කාරණය. ද්යනද  ශ  ශකොළ පාට  නිල් පාට ආඩුක්ශේ රතිපත් ඡතිවක 
ශකළවර ඟවිල්කා තිශාද ශද  ''නිද්යහසා අායාපනය'' රීයන එක 
මි.ඩබ්ි ේ.ඩබ්ි ේ. කද නද ැර මහත් ඡතයාශේ නම සමරන 
තත් ඡත් ඡවයකට විතරයි. ශ  විධියට ගිශයොත් ඡ ශසෞඛ්ය ශසේවයට 

ශවද න යද ශද ත් ඡ  කම තමයි. නිද්යහසා අායාපනයට ශවන ශද් 
පිළිාහව ඔාතුමද කාශේ අය වනය කථාශේ 23 වනනි පිටුශේ හරි 
පනහනදිි ව සහහද  කරකා තිශානවා.   පිළිාහව අශප් රශට් 

වි ාවවිද්යයාකවක ඉද න උැතුද   බුද්ධිමතුද   ආචාර්යවරුද   
ශිෂයයද  සහ ශද්යමේපියද   අවාානය ශයොමු කරද න ඕනම  
රීයකායි මම වි ාවාස කරද ශද . අය වනය කථාශේ 23 වනනි පිටුශේ 

ඉතා පනහනදිි ව ශමශහම රීයනවා.  

"වි ාවවිද්යයාකවක උසසා අායාපන පහුභක  ඟති කරලීමට න  
අප රාශයෝගික විය යුතුයි. රජයට පමණෂණ ශමම අභිශයෝැය ජය 

ැත ශනොහනරීයි. ශපෞද්ැි ක අා ය ද්ය   සහහා ද්යායක විය යුතුයි. 
එානවිද  රාජය ශනොවන උපාධි පිරිනමන ආයතන රට තුළ ඟති 
රීමේමට අව ය පහුභක  සනකසිය යුතු ශවනවා.අ   

එතශකොට  ඔාතුමද කාශේ ශ  ''සනමට රතිකාභ'' අය වනශආ 
රතිපත් ඡතිය තමයි  ශපෞද්ැි ක අා ය  කාාද්ා කරකා රාජය 
ශනොවන උපාධි පිරිනමන ආයතන දිරිමත් ඡ රීමේම.  කට තමයි 
වි ාවවිද්යයාක ශිෂයශයුණට රුපියල් කෂණෂ අටක ණය ශද්යද නත් ඡ 

ඔාතුමද කා ශයෝජනා කරද ශද . ශ  අනුව ද්යනද  නිද්යහසා 
අායාපනය රීයන එක ''මුද්යකට  අායාපනය'' ද්යෂණවා යන ැමන ශ  
අය වනශයද  තව තීව්ර කරකා තිශානවා; වර්ානය කරකා 

තිශානවා. අපට   ස ාද ාශයද  ඉදිරිශආදී තව සාකච්්ා 
කරද න ුනළුවද . ජාතික අායාපන පද්ාතියට  පාසල් පද්ාතියට 
අව ය ශසේවා  විදුි  බික ආදී සියල්ක කප්පාදු කරකා -   රතිපාද්යන 

කපකා - ඔාතුමද කා ශ  කරද න යද ශද  ශමොකෂණද්ය රීයකා 
ඉදිරිශආදී විවාද්යයට එකතු වන අනිුණත් ඡ ැරු මද ්රීතුමද කා  කථා 
කරාවි. 

ටළෙට  ශපෞද්ැලීකරණය පිළිාහව රීයද න ඕනම. 
ඔාතුමද කාශේ ශ  අය වනශආ තිශාද ශද  සනමට රතිකාභ 
ශවනුවට සනමට ාදු  ශේැවත් ඡ ආර්ිකක  වර්ානයෂණ  ශවනුවට  
ශේැවත් ඡ ාදු  වර්ානයෂණ.  ක තමයි ශ  අය වනශආ රතිපත් ඡතිය.  

සනමට ාදු රතිකාභ ශද්යන  ශේැවත් ඡ ාදු වර්ානයෂණ ඟති කරන ශ  
අය වනය කථාශේ 3,වනනි පිටුශේ  203 වැද තිශආ ඔාතුමද කා හරි 

පනහනදිි ව උපාය මාර්ගික ශනොවන වයාපාර කනයිසාතුැත රීමේම 

ැනන සහහද  කරකා තිශානවා. ශ  කාරණය 2016 අය වනය 
කථාශේත් ඡ 91වනනි පිටුශේ   ආකාරශයද ම සහහද  කරකා 
තිශානවා.   කනයිසාතුවමයි ශ  තිශාද ශද . ශමවර අය වනය 
කථාශේ 3,වනනි පිටුශේ   කනයිසාතුවම ඉතා පනහනදිි ව සහහද  

කරකා තිශානවා: Waters Edge, Grand Oriental Hotel, Hyatt, 
Hilton, Manthai Salt, Hambanthota Salt. 

 2016 අය වනශයද  2019 අය වනයට එන විට   

කනයිසාතුශවද  හළකා තිශාද ශද    Lanka Hospitals -ඟපශකෝ 
ශරෝහක-  විතරයි.  ඔාතුමද කා   ආයතන අකනයිසාතුැත 
කරනවාඅ රීයකා ාර වචන ද්යාකා රීයද ශද  ශපෞද්ැලීකරණය 

රීමේම  තමයි.   රීයද ශද   විරීරණමට ඉදිරිපත් ඡ රීමේම. ටළෙට  
තවත් ඡ වනද්යැත් ඡ ශද්යයෂණ රීයනවා. නමුත් ඡ  ක අපට  රටට  රශට් 
ජනතාවට වනද්යැත් ඡ නනහන.  ක තමුද නාද ශසේකාට වනද්යැත් ඡ නිසා 

ශමද න ශමශහම රීයනවා.  

"2019 වර්ෂය තුළ සිදු වන අශනුණත් ඡ කනයිසාතුැත රීමේ  
ස ාද ාව පාර්ි ශ ද තුව ද්යනනුවත් ඡ කරනු ඟතඅ    

ශ  රීයද ශද  ශමොකෂණද්ය?  ආඩුක්ව ද්යනද  රීයද න  ශ  

රීයද ශද  ශමොකෂණද්ය රීයකා?   ශකද  රීයද ශද   අපි  
Hambanthota Salt එක  Manthai Salt එක   Hyatt එක  Hilton 
එක 2019දී විුණණනවා   2019දී විුණණද න තිශාන ඉතිරි   ටික 

පසාශසේ රීයද න   රීයන එක.  ශ  රීයද ශද   කයි. අශනුණත් ඡ 
කනයිසාතුැත රීමේ  රීයද ශද   කයි. අශනුණත් ඡ කනයිසාතුැත රීමේ  
රීයද ශද   ශ  අය වනශආ තිශාන ආයතනවක න  ටිකද්ය  

නනත් ඡන  විුණණද න තිශාන ආයතනවක න  ටිකද්ය?  2019දී  
විුණණද න කමසාති කරන ආයතන රමාණයද්ය?   

2017දී විුණණද න ූ ද්යාන  කරන ආයතන රමාණය ශමම අය 

වනය කථාශවද  ඉතා පනහනදිි යි. ශ  ශකොළය වහකා රිාැකා 
යද ශද  ශකොහාටද්ය?  ශ  රිාැකා යද ශද   කනයිසාතුැත කරද න 
ශයෝජනා කරකා තිශාන  ශවද ශද්සියට ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිශාන 

රාජය වයාපාර  ටික විුණණද නයි. ශ  ඉතිරි කනයිසාතුව තුළ  
Chilaw Plantations Limited, Elkaduwa Plantations Limited, 
Kurunegala Plantations Limited, SriLankan Airlines ආදී  
ආයතන තිශාද න ුනළුවද . ශ  තුළ ද්යනනටත් ඡ   කාාද්ා කරුන 

මිහිද  කාකා ආයතන තිශානවා  කාා කාමිද  තිබුු .   
කනයිසාතුව තමයි ශ  ඉදිරිපත් ඡ කරද ශද . තව අපි ද්යද ශද  නනති  
ඔාතුමද කාශේ හිශත් ඡ තිශාන ආයතන ශ  කනයිසාතුවට ඟතුළු  

කරැද න ුනළුවද .  ක තමයි ශ  ශයෝජනා කරකා තිශාද ශද .  
තමුද නාද ශසේකාශේ හිශත් ඡ තිශයන   කනයිසාතුව තමයි අශනුණත් ඡ 
කනයිසාතුැත රීමේ  රීයකා රීයද ශද .   නිසා ශ  

පාර්ි ශ ද තුශේ මද ්රීතුමද කාටත් ඡ  රශට් ජනතාවටත් ඡ අපි 
අවාාරණය කරනවා  ශ  රීයන ශේැවත් ඡ වර්ානය ටළෙට 
යද ශද   ශේැවත් ඡ ශපෞද්ැි කකරණ වර්ානයට සහ ශේැවත් ඡ 

විරීරණශ  වර්ානයටයි රීයකා. ද්යනද   රජය ාදු වර්ානශයද  එක 
පනත් ඡතෂණ ස ූරර්ණ කර ැද නවා.    තමද ශේ ආර්ිකක  වර්ානය 
ශවනුශවද .  අශනෂණ පනත් ඡශතද  විරීරණශ  වර්ානය ඟති කර 
ැද නවා.  

ශ  අය වනය ශයෝජනාවි ද  තමුද නාද ශසේකා තවත් ඡ අූරරු 
අද්යහසෂණ රීයනවා. ශැොවිශයුණට අවමය ව ශයද  අෂණකර 1000ක 
භූමි භාැයෂණ ශද්යනවා ලු.   රීයද ශද   ශැොවිශයුණට වැා කරද න 

ඉඩ  අෂණකර 1000ට වනඩිශයද  ශද්යනවා රීයන එකශද . මට ැරු 
මුද්යල් ඟමතිතුමාශැද  ද්යනන ැද න ඕනම  ශ  ශැොවියා කල්ද්ය 
රීයකා. එතුමා ශ  පාර්ි ශ ද තුවට  ක රීයද න ඕනම.   අශප් 

රශට් ශැොවිශයෂණ න     ශැොවියාට ඉඩ  අෂණකර 1000ෂණ ශද්යනවා 
න    ැනන අපි සද ශතෝෂයි. හනානයි  ශ  ශැොවියා විශද්ය ය 

679 680 
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ශැොවි සමාැමෂණ න  ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  එද්යාට 

ශවද ශද  අශප් ශද්ය ය ශැොවියා   විශද්  ශැොවියාශේ ක කරුවා 
ාවට පත් ඡශවන එකයි.  ද්යනනටත් ඡ  ක ශවකා තිශානවා.  ද්යනනටත් ඡ  
ඟඹිි පිටිය පනත් ඡශත් ඡ අශප් ශද්ය ය ශැොවියා ශඩෝල් සමාැශ  
ක කරුවද  ාවට පත් ඡ කර ශැන තිශානවා. ශමොනරාැක 

පනත් ඡශත් ඡ තිශාන ඟත් ඡත තත් ඡත් ඡවයෂණ  කයි. අපි ආඩුක්ශවද  
අහද ශද  ශ කයි.  වාණිජ ශැොවියා හනටියට තමුද නාද ශසේකා  
ශ  හුරද වද ශද  ශමොන ශැොවියාද්ය?   ශැොවියා  ශ  ශ්රී කාකාශේ  

ශපොශළොවට ආද්යරය කරන අශප්  තුද ශවනි පර පරාශේ සාවශද්ය ය 
ශැොවියාද්ය  එශහම නනත් ඡන  ඟශමරිකාශේ ශඩෝල් සමාැශ  
හිමිකාරිත් ඡවය තිශාන විශද්ය ය ශැොවියාද්ය? ශ  අවම අෂණකර 1000 

ශද්යද ශද  විශද්ය ය ශැොවියාට න   අශප් ශැොවියාට ශවද ශද  
විශද්  සමාැමක ක කරුශවුණ ශවනවා මිසක ශැොවිශයෂණ 
ශවද න ශනොශවයි.    නිසා  තමුද නාද ශසේකා හරියට රටට 

රීයද න ඕනම  අවමය ශකස ඉඩ  අෂණකර 1000ෂණ  ශද්යන ශැොවියා 
ශද්ය ය ශැොවියාද්ය  විශද්ය ය ශැොවියාද්ය රීයකා.  ක පනහනදිි  
ශවද න ඕනම.  

ශ  අය වනශආ තවත් ඡ එවනනි කාරණා  තවත් ඡ අූරරු ශයෝජනා 
ැණනාවෂණ තිශානවා.  ක තමුද නාද ශසේකාශේ රතිපත් ඡතිය 

අනුව නිවනරදියි  රීයද න ුනළුවද . එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂශආ 
රතිපත් ඡතියට එකතු ශවකා ඉද න ැරු ච පික රණවක 
ඟමතිතුමාටත් ඡ  රීයද න ුනළුවද  ශ  රතිපත් ඡතිය ශහොහයි රීයකා. 

  රතිපත් ඡතිය නිසා තමයි  විශද්ය ය ආශයෝජකයාටත් ඡ අල්රුදු 5කට 
ා තවිා වීසා -multiple visa- ශද්යද ශද . එශහම ශයෝජනා 
කරද ශද  ආශයෝජකයද  ශමරටට කනහවා ැද නයි. 
ආශයෝජකයද ට ශ  රටට එන-යන එක කරද්යරයි.   සහහා සනරිද  

සනශර්ට වීසා  ැද න ශවනවා.   නිසා  අල්රුදු 5කට එකපාර වීසා  
ශද්යනවා. හරි.  ක ඔාතුමද කාශේ රතිපත් ඡතිය රීයමු ශකෝ. හනානයි  
ශමහි තව දුරටත් ඡ සහහද  වී තිශානවා ශමශහම.  

"...  වාශේම   ආශයෝජකයා සමෙ එන විශ ේෂඥ රමිකයාටද්ය 
අල්රුදු 5කට වීසා කාා ශද්යනු කනශබ්.අ   

එතශකොට  ශ  ශයෝජනාව යට අපි ශ  දිනවක සාකච්්ාවට 
ාුරද  කරමිද  යන තවත් ඡ කථාවෂණ තිශානවා ශද .   ක තමයි 
ETCA ගිවිුභම. තමුද නාද ශසේකා ETCA ගිවිුභමත් ඡ  අත් ඡසද  
කරද න ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   ගිවිුභම  ඟතුශළේ  සහහද  

ශවනවා  ඉද දියාශවද  එද න ාකාශපොශරොත් ඡතු වන විශද්ය ය 
විශ ේෂඥ රමිකයා ැනන. ශමොකටද්ය? ශතොරතුරු තාෂණෂණ ශසේවයට. 
අපට ශ  ආඩුක්ශවද  ද්යනන ැද නට ඕනම; පනහනදිි  රීමේමෂණ කර 

ැද නට ඕනම  ශ  ආශයෝජකයත් ඡ එෂණක එන විශද්ය ය විශ ේෂඥ 
රමිකයා රීයද ශද  අද න අර ETCA ගිවිුභමත් ඡ එෂණකම ඈද්යද න 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවන ශතොරතුරු තාෂණෂණ රමිකයා ද්ය රීයකා. 
ශ ක වහකා යද න ානහන. අපි විවෘතව කථා කරමු. ආශයෝජකයා 

කමෂණ නනහන. ආශයෝජකයාට අල්රුදු පහෂණ ශ  රශට් ඉද න  වීසා 
දුද නා රීයකා අශප් රශට් පදිාචි ශවකා ඉද ශද  නනහන.   
ශැොල්කද ට අද තර් ජාකය හරහා   කටයුතු කරද න ුනළුවද . 

 ක තර්කානුූලකයි රීයමු ශකෝ.  

GATT ස මුතිය අනුවත් ඡ අශප් වෘත් ඡතිකශයෂණ ඉද දියාවට 
ගිශයොත් ඡ අශප් වෘත් ඡතිකශයුණට ශද්යද ශද  උපරිම අල්රුද්ද්යයි. ටට 
පසාශසේ ඔල්ද  කල්පනා කරනවා  ශමයාව තියා ැද නවාද්ය  ශමයා 
ශහොද්යද්ය නරකද්ය රීයකා. හනානයි  ශ  රමය අනුව  කාකාවට 

ඟවිල්කා "විශද්ය ය විශ ේෂඥ රමිකයාඅ රීයන විරුද්යාවි ය යටශත් ඡ 
-  නාමාවි ය යටශත් ඡ- අල්රුදු පහෂණ තිසාශසේ අශප් ශතොරතුරු 
තාෂණෂණ ශසේවයත් ඡ  අශනුණත් ඡ සියලු ශද්ත් ඡ ඩනහන ැනී ශ  ඉඩකඩ 

හද්යා ශද්යනවාද්ය රීයන එක පිළිාහව අපට සාාාරණ සනකයෂණ 
තිශානවා. ජනතාවටත් ඡ   සනකය තිශානවා.   නිසා අපට  ක 
පනහනදිි  කර ැනී ශ  අයිතියෂණ තිශානවා රීයකා අපි වි ාවාස 

කරනවා.  

තමුද නාසාශසේකාශේ ශ  ශයෝජනා ඟතුශළේ තවත් ඡ කාරණාවෂණ 

තිශානවා  විශද් ැත රමිකයද  ස ාද ාශයද . අශප් රශට් 
සිටින  පුභ ගිය ආඩුක්ශවද  අරට විරුවද අ හනටියට හුරද වුන 
විශද්  ැත රමිකයද ට විරාම වනටුප් රමයෂණ ශයෝජනා කරකා 
තිශානවා. ඟත් ඡත ව ශයද ම අපිත් ඡ   පිළිාහව  අරැළ කළා.  

සාවිාානයෂණ හනටියටත් ඡ අපි අරැළ කළා  -  
 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මා අවසද  කරනවා  ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 ශෂණදී පනහනදිි  කර ැනී මෂණ අව යයි. ශ  ශයෝජනාව 
ශහොහයි. විශද් ැත රමිකයද ට විරාම වනටුපෂණ ශද්යන එක ශහොහයි. 
හනානයි  ශමය අල්රුදු 60ද  ශද්යද ශද .  කට විශද් ැත 
රමිකයාශැද  ද්යායක මුද්යකෂණ කාා ැද නවා. හනානයි  ශ කට  
රජශආ ද්යායකත් ඡවය ීයද්ය රීයන එකත් ඡ රීේවා න  අූරරුයි.  විශද්  
විනිමය ඟශමරිකද  ශඩොකර් බිි යන 6ෂණ විතර කාකාවට එවන 
ශ  අයට ඟත් ඡත ර ානයෂණ තිශානවා. රජශආ රැරීයා කරන රජශආ 
ශසේවකයාට විරාම වනටුපෂණ තිශාන .  කත් ඡ ද්යනද  
තමුද නාද ශසේකා ද්යායක කරද න යනවා. ශපෞද්ැි ක අා යට 
අර්ථ සාාක අරමුද්යක තිශානවා. හනානයි  විශද් ැත රමිකයාට 
එශහම එකෂණ නනහන.  ක නිසා ඔ ත වරිද  වර සල්ි  එවකා 
අවසානශආ කාකාවට එන ශකොට ාාශකොශකොත් ඡ ශවකායි එද ශද . 
 ක නිසා එවනනි අයට ශ  වාශේ විරාම වනටුප් රමයෂණ හද්යන එක 
ශහොහයි. හනානයි  තමුද නාශසේකාට   ශයෝජනාව තවත් ඡ අකාකාර 
කරද න තිබුණා   එයට විශද් ැත රමිකයාශැද  කාන රමාණය 
ශකොපමණද්ය    වාශේම රජශආ ද්යායකත් ඡවය ශකොපමණද්ය රීයකා. 
රජශආ ශකොයි පාගුවෂණ ශ කට ද්යායක කරනවාද්ය රීයකාත් ඡ ශ ශෂණ 
තිශාද න ඕනම.  ක ශ  විවාද්යය යන අතරතුශර්දී හරි පනහනදිි  
ශකශරයි රීයකා මා වි ාවාස කරනවා.  

ටළෙට  තවත් ඡ ශයෝජනාවෂණ අපට තිබුණා. දිැටම   
ශයෝජනාව ඉදිරිපත් ඡ ල්ණා  විශද් ැත රමිකයද ශේ පනත් ඡශතද .  
ශමොකෂණද්ය? තීරුාදු රහිත -duty free- වාහන කාා දීම.   ක ද්යනද  

අශප් රශට් ශමෝසාතරයෂණ ශවකා තිශානවා. Unlimited ශද්යනවා.  
විුණණා ැද නවා;   තෙෂණ ශද්වල් ශවනවා. හනානයි විශද් ැත 
රමිකයද ශැද  ශයෝජනාවෂණ තිශානවා. ඔල්ද    රටවක සිටින 
ශකොට වාහනයෂණ පාවිච්චි කරනවා. හනානයි  කාකාවට ආවාට 
පසාශසේ ඔල්ද ට   අවසාථාව නනහන. ඔල්ද  කාකාවට එවන මුද්යල්වක 
රමාණශයද  -ඔල්ද  කාකාවට එවකා තිශාන විශද්  විනිමය 
රමාණය අනුව- ඔල්ද ශැද  ය  ද්යායක මුද්යකෂණ අරශැන ඔල්ද ට 
ාදු සහනයෂණ ශද්යද න. එතශකොට තව ශහොහ ශද්යයෂණ සිදු ශවනවා. 
ශමොකෂණද්ය? ඔල්ද ශේ මුද්යල් ීතයනුූලක ක්රියාවි ය හරහා -අශප් 
රශට් ානාුණ ක්රියාවි ය හරහා- කාකාවට එන එක විධිමත් ඡ ශවනවා. 
ඔල්ද  සනප වාහනයෂණ ඉල්කද ශද  නනහන; ඔල්ද  ුභපිරි වාහනයෂණ 
ඉල්කද ශද  නනහන; ඔල්ද  ශකෝටි පශහේ  ද්යහශආ වාහනයෂණ 
ඉල්කද ශද  නනහන.  ඔල්ද ට කනශාන සහනය අනුව සමහර විට 
ඔල්ද   ශකද  ්රීවිකයෂණ  එශහම නනත් ඡන  ශමෝටර් ායිසිකකයෂණ  
එශහම නනත් ඡන  වී ශමෝකට පාවිච්චි කරන; කෘ ක කර්මාද තයට 
පාවිච්චි කරන ට්රනෂණටරයෂණ කාා ැීවි.  ක ඔල්ද ට කනමනති 
විධියට තීරණය කරද න ුනළුවද . ඔල්ද  කාකාවට ඟවිල්කා පටද  
ැද නා කර්මාද තය  වයාපාරය  ශැොවි තනන අනුව ඔල්ද ට 
තීරණය කරද න ුනළුවද   ඔල්ද ට කනශාන සහනශආ රතිකාභය 
ඔල්ද  භුෂණති විඳිද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයකා.  ක විශද් ැත 
රමිකයද ට කරන ශැෞරවයෂණ. විශද් ැත රමිකයාශේ වටිනාකම 
අැය රීමේමෂණ.  ක වනද්යැත් ඡ ශයෝජනාවෂණ රීයකා මා හිතනවා.  
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගු ුමනිල් තඳුන්නන කිල ෙතතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මශේ කථාව අවසද  කරද න මට මිනිත් ඡතුවෂණ ශද්යද න.    

ැරු අමාතයතුමනි  ඔාතුමද කාශේ ාදු ැනහිල්ශල් ශත් ඡරුම 
2016 ශනොවන ාර් මාසශආ නිුණත් ඡ කළ අමමත කාලීන ආර්ිකක 

රවණතාඅ රීයන මහ ානාුණ වාර්තාශේ  3 පිටුශවහි ඉතා පනහනදිි ව 
රීයනවා.  ශෂණ රීයද ශද  ශමොකෂණද්ය? ඔාතුමද කා 2015 ඉහකා 
2016 ජූි  මාසය ශවන ශකොට රුපියල් බිි යන   3,2ෂණ ද්යෂණවා 

අලුශතද  රුපියල් බිි යන ,9,ක ණය වනඩි කරශැන තිශාන 
ාවයි.   විතරෂණ ශනොශවයි.   වාර්තාශේ වනද්යැත් ඡ ශද්යයෂණ රීයනවා. 
මශේ කථාව අවසද  කරද න කි ද  මා ශ  කාරණයත් ඡ රීයද න 

ඕනම.  එම මහ ානාුණ වාර්තාශේ  3වනනි පිටුශේ  ශමශසේ සහහද  
ශවනවා: 

"තවද්ය  සකකා ාකන කාකපරිච්ශේද්යය තුළ දී රජශආ ුභරැුණ පත් ඡ අධි මිකට 

නිුණත් ඡ රීමේම ශහේතුශවද  ඟති වන වට්ට  සාාකය (භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡ 

සහ භාඩුඩාැාර ානුර කර නිුණතූද  හා පරිණතවී වක මු තණත් ඡ අැය හා 

ශපොත් ඡ අැය අතර ශුද්ා ශවනස  සමසාත ණය රමාණය බිි යන 90.1රීද  

වනඩි වීමට ද්යායක විය.අ  

  රීයද ශද  ශමොකෂණද්ය? අපි ශමශතෂණ සාකච්්ා කළ ර ානය; 

ානුර කර පිළිාහ ර ානය. ානුර කර වට්ට  රීමේශමද  රජයට 
ශවච්ච පාක්ව ශකෝටි 9 000යි. ශකෝටි 9 000ෂණ ාව ශ  අල්රුද්ශද් 
මහ ානාුණවම පිළිශැන තිශානවා. මහ ානාුණව පිළිශැන 

තිශානවා  වට්ට  ක්රියාවි ය ඟතුශළේ මහ ානාුණව පනත් ඡශතද  
ානුර කරවි ද  ශවච්ච පාක්ව  ශකෝටි 9 000ෂණ රීයකා. එතශකොට 
ශ  රශට් ණය ාරට රශට් ජනතාව ද්යායක ශවකා නනහන.  කට 

තමුද නාද ශසේකා එකතු කර ැත් ඡ ශ  ැජ මිතුරද  ටික ද්යායක කර 
ශැන තිශානවා.   ණය ාරට අශප් රශට් වනඩ කරන ශැොවි 
ජනතාව  ධීවරයා  ක කරුවා  ශිෂයයා  තරුණයා  කාද තාව හා 
රජශආ ශසේවකයා ද්යායක කරද න එපා.   නිසා අපි රීයනවා  

අසනමට රතිකාභඅ රීයකා ඔාතුමද කා ශ  ශාද්යද න යද ශද   
සනමට ාදු. ශේැවත් ඡ වර්ානය රීයකා වනඩි කරද න යද ශද   ාදු. 
ාදු ආර්ිකකයරීද  රශට් ජනතාව . ඩාවට පත් ඡ කරන ශ  අය වනයට 

අශප් විශරෝාය පළ කරමිද   මශේ කථාව අවසද  කරද න මට 
ශවකාව කාා දීම ස ාද ාශයද   ඔාතුමාට සාතිතුවද ත ශවමිද  
මා නිහඬ වනවා  ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
[අ.භා. 1. 5] 
 

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක ෙතතා (ෙතානගර තා 
බසනනාහිර සගවර්ධාන අොතයුරො  
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க - மாநகர மற்றும் ரமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

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

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  2019 අය වනය 

ස ාද ාශයද  අපශේ අද්යහසා පළ රීමේමට කනබුු  ශ  අවසාථාව 
පිළිාහව අප සාතිතුවද ත වනවා.  

අය වනය රීයද ශද   රාජය මූකය පාකනය රීමේම සහහා 

පාර්ි ශ ද තුවට කනබිකා තිශාන රාානතම අවසාථාවෂණ.   නිසා 
සමසාතයෂණ හනටියට අය වනය පිළිාහව වාද්ය කරන ශ  අවසාථාශේදී 
රාජය මූකයශආ මූි ක ර ාන ශමම අය වනය මිලද  විසහද න 

මාර්ැයෂණ හද්යකා තිශානවාද්ය  නනද්ද්ය රීයන එක පිළිාහව අප 

පළමුව සාකච්්ා කරද න ඕනම. අශප් ැරු මුද්යල් ඟමතිතුමාට 
අනුව 2019 අශප් ආද්යායම රුපියල් බිි යන 2 0  යි. එමිලද  
ාකාශපොශරොත් ඡතු වන ාදු ආද්යායම  රුපියල් බිි යන 1 ,21යි. අශප් 
සමසාත වියද්යම -ණය වාරික හා ණය ශපොි යත් ඡ එෂණක- රුපියල් 

බිි යන 3  6 යි. ශ ශකද  ණය ශපොි ය ව ශයද  ශැවද න 
තිශානවා  රුපියල් බිි යන 6,0ෂණ. ණය වාරිකය ව ශයද  
ශැවද න තිශානවා  රුපියල් බිි යන ,00ෂණ.   ශද්යශෂණ එකතුව 

ැත් ඡතාම රුපියල් බිි යන 1  ,0යි.   අනුව කාන වසර සහහා 
විශද්  ණය ශැවද න ආසද න ව ශයද  ශඩොකර් බිි යන  ෂණ 
ශහෝ  .5ෂණ පමණ අපට අව ය වනවා. ටළෙට  සාවර්ානය සහහා 

රුපියල් බිි යන 90 ෂණ වනය කරද න සිද්ා ශවකා තිශානවා.   
අනුව ණය ාර පාකනය කර ැද න ශමොනවාද්ය කරද න ුනළුවද ; 
ආද්යායම වනඩි කරද න ශමොනවාද්ය කරද න ුනළුවද ; වියද්යම 

පාකනය කරද ශද  ශකොශහොමද්ය සහ   අතශර් සාවර්ානය ශැන 
යද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයන මූි ක ැනටලු අප ඉදිරිශආ තිශානවා. 
ශ  සමතුි තභාවය ඟති කර ැනී මට තමයි ශ  අය වනශයද  
උත් ඡසාහ කර තිශාද ශද .  

ශ  අවසාථාශේ දී විශ ේෂශයද ම මතෂණ කරද නට ඕනම  ීවට 
රථම ැරු අැමනතිතුමා රජය ශවනුශවද  කළ රකා ය.  ටළෙ 
මාය කාලීන අවදිශආදී ආර්ිකක රතිපත් ඡතිය ුණමෂණද්ය  මූකය 
රතිපත් ඡතිය ුණමෂණද්ය  රාජය මූකය පිළිාහ කරුු  කාරණා ශකශසේ 
ශවද න ඕනමද්ය රීයකා. එතනනදී රාාන උපාය මාර්ැ ැණනාවෂණ 
පිළිාහව සහහද  ල්ණා. ඉද  රාානම උපාය මාර්ැය ල්ශඩු  ද්යනනුම 
පිළිාහ ආර්ිකකයෂණ    වාශේම නශවෝත් ඡපාද්යනය පද්යන  කරැත් ඡ 
උපාය මාර්ැයෂණ මිලද  ආර්ිකකයට පි මෂණ කාා ැනී මයි. රජයට 
අයිති ආයතන ස ාද ාශයද  කාර්යෂණෂමතා කඩඉ  හුරද වා 
දීකා    කාර්යෂණෂමතා කඩඉ  හරහා රාජය අා ය කාර්යෂණෂම 
රීමේම    වාශේම ශපෞද්ැි ක අා ය  ෂණතිමත් ඡ කර ැනී මට 
අව ය කරන වට පිටාව තනා ැනීම    සහහා ාාාා කරන ය  
ය  ක්රියාද්යාමයද  ඉවත් ඡ රීමේම  විශ ේෂශයද ම වයාපාරික 
ෂණශෂේත්රශආ ද්යනනට අපි ඉද න Doing Business Index එක 201,දී 
සියයට 90 ද්යෂණවා වනඩි කර ැනීම තමයි අශප් අරමුු .   වාශේම 
අපනයනය වර්ානය කර ැනී මට අපශේ BOI ආයතනය නනවත 
රතිවුහැත රීමේම සහ   සහහා අව ය වන අශනුණත් ඡ පහුභක  
සපයද නට අපි කටයුතු කරනවා රීයන එකත් ඡ    ද්විපාර් ාවික 

ශවශළහ එකෙතාවකට ැමද  කරනවා රීයන   කරුු  ටිකත් ඡ 
ශමයට පද්යන  ශවකා තිශානවා.   

ටළෙට  විශ ේෂශයද ම රාේාන ශවශළහ ශපොශළේ  මූකය 
ශවශළහ ශපොශළේ ඟති කරද න ඕනම ශවනසාක  සහ 
ුභවිශ ේෂශයද ම ුභළු හා මාය පරිමාණ කර්මාද තවක ැමද  මෙ 
පිළිාහව. 

විශ ේෂශයද ම ශ  ණය ාර පිළිාහ ැනටලුව කළමනාකරණය 
රීමේම සහහා ණය කළමනාකරණ ආයතනයෂණ පිහිටුවීම රීයන 
කාරණය ැනනත් ඡ මතෂණ කරද න ඕනම. ශමද න ශ  රාජය 
රතිපත් ඡතිය තමයි ශ  අය වනයට පද්යනම ශවකා තිශාද ශද . 
විශ ේෂශයද ම රාජය මූකය පිළිාහ කාරණා අරශැන ානලුවාට 
පසාශසේ අපට ශපී යනවා  රාජය මූකය පරතරය  එශහම නනත් ඡන  
අය වනය හිෙය ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  සියයට  .9ට ශේද න 
ාකාශපශරොත් ඡතු වන ාව. ශ ක 2015දී 9. ට තිබුශඩු. ශ ක 
වි ාක ඉකෂණකයෂණ. ආද්යායම වනඩි කරශැන  වියද්යම පාකනය 
කරශැන  රාේාන අව යතාත් ඡ ඉටු කරශැන ශ  හිෙය ශමතනනට 
පත් ඡ කර ැනීම සනකරීය යුතු ජය්හණයෂණ හනටියට අපි 
සකකද න ඕනම. ශ ක අපි ඉදිරියට රැශැන යා යුතු රවණතාවෂණ 
ශවනවා. 

ශ  ාදු රතිපත් ඡතිය පිළිාහව අපි රකා  කළා. ඉතාම සරක ාදු 
පිළිාහව ජනතාවට ය  ය  අද්යහසා පළ කරමිද  අර ාද්ද්ය වනඩි 
ල්ණා  ශ  ාද්ද්ය වනඩි ල්ණා යනාදී ව ශයද  රීේවාට  රජශආ 

683 684 
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ක්රියාද්යාමයට ාදු අව යයි.   ාදු පිළිාහ ක්රියාද්යාමශආදී රජශආ 
රතිපත් ඡතිය ශවද ශද  ඍජු ාදු රමාණය සියයට  0 ද්යෂණවාත් ඡ  වර 
ාදු රමාණය සියයට 60 ද්යෂණවාත් ඡ වන ආකාරයට ශ ක 
රමානුූලකව සකසා කරද නයි. නමුත් ඡ ශ  අය වනශයනුත් ඡ අපිට   
සහහා මූි ක පියවරෂණ විතරයි තාද න ුනළුවද  ශවකා තිශාද ශද . 
විශ ේෂශයද ම ශපෞද්ැි ක ෂණශෂේත්රශආ රාේාන ාදු හුරද වාදීම 
මිලද  ඍජු ාදු රමාණය වනඩි කර ැද න ය  මූි ක පියවරෂණ තාා 
තිශානවා. නමුත් ඡ  තවමත් ඡ ඍජු ාදු සහ වර ාදු අතර අනුපාතය 

සියයට 1,ත් ඡ  ,2ත් ඡ අතර තිශාද ශද .   නිසා සනකරීය යුතු 
අභිශයෝැයෂණ මාය කාලීනව එනවා  ශ ක සියයට 60යි  සියයට 
 0යි තත් ඡත් ඡවයට ශැන එද න.  

ුභළු හා මාය පරිමාණ ෂණශෂේත්රය වර්ානය කර ැනීම සහහා   
ෂණශෂේත්රයට කාා දීුන වයාපාර මත අය කරන ාදු   -corporate 
income tax එක- තුද  ආකාරයකට වුහැත කරකා තිශානවා. 

සියයට 1   සියයට 2, හා සියයට  0ෂණ ව ශයද .  ක අපි කල්රුත් ඡ 
ද්යද නා කාරණයෂණ. එතනනදී ශ  ුණඩා හා මාය පරිමාණ 
කර්මාද තවකට  ෂණතිය ශද්යන ආකාරයට එම වයාපාරික ාදු 

රමාණය ශවනසා රීමේම ුභභවාදී ද්යර් නයෂණ හනටියට අපට 
ද්යනකැද න ුනළුවද .   වාශේම ුනද්ැි ක ආද්යාය  ාදු -private 
income tax- ශවනසාකමෂණ කරකා තිශානවා. ද්යනද  මාසයකට 
රුපියල් කෂණෂයකට වඩා වනඩිශයද  උපයන අයට පමණයි  ක අය 

ශවද ශද . ශකශසේ ශවතත් ඡ    ස ාද ාශයද  අනාැතශආදී ය  
ආකාරයක ශවනසාකමෂණ සිදු කළ යුතුව තිශානවා. ශමොකද්ය  ාදු 
රතිපත් ඡතිය පිළිාහ මූි ක ව ශයද  ශවච්ච රතිපත් ඡතිමය තීද දුවෂණ 

ඉදිරියට ැද නට තිශාන නිසා.   වාශේම ඟතන  භාඩුඩ සහහා 
VAT එශකද  දී තිබුු  සහන - විශ ේෂශයද ම රත් ඡරද   ආභරණ 
සහ ශවනත් ඡ දී තිශාන සහන ඉවත් ඡ රීමේම ුභභවාදී පනත් ඡතකට ැමද  

රීමේමෂණ. ශමොකද්ය  ශ  VAT එක අය කර ැද නා ්ාහකයිද ශේ 
රමාණය ුනළුල් රීමේමට වඩා   හරහා අපට හනරීයාව කනශානවා 
VAT එශකද  කනශාන ආද්යායම වනඩි කර ැනී මට.   වාශේම 

NBT එක පිළිාහව  විශ ේෂශයද ම ඉදිරීමේ  ෂණශෂේත්රශආ තිබිච්ච ාදු 
රමාණය ඉවත් ඡ රීමේමට තීරණය රීමේම වනද්යැත් ඡ කාරණයෂණ හනටියට 
අපි සකකද න ඕනම. 

ශමතනනදී මම කනමනතියි  රතිපත් ඡතිමය කාරණා රීහිපයෂණ ැනන 

කථා කරද න. ණය ාර පාකනය ැනන කථා කශළොත් ඡ අපි ද්යද නවා  
200  - 201  පුභ ගිය ද්ය කශආ අශප් ණය සායුතිශආ ාරපතළ 
ශවනසෂණ සිද්ා ල්ු  ාව. වාණිජ ණය රති තය ඉහළ ගියා සියයට 

1 සිට සියයට 52 ද්යෂණවා.   වාශේම ශපොලී අනුපාතය ඉහළ ගියා. 
සක්රීය ශපොලී අනුපාතය රුපියශල් අව රමාණයත් ඡ එෂණක සියයට , 
ද්යෂණවා රමාණයකට වර්ානය ල්ණා.   වාශේම ණය නනවත 

ශැවීශ  රවණතාශේ කාකවකවානුව අල්රුදු   ද්යෂණවා අක් ල්ණා. 
 ක රම රමශයද  අල්රුදු 9 ද්යෂණවා ැමද  කරන තත් ඡත් ඡවයකට පත් ඡ 
ශවකා තිශානවා. ශ  තත් ඡත් ඡවයද  එෂණක ශ  ණය ාර පාකනය 

කර ැනී ම රටකට ඉතා අතයව යයි.  ශ  ශකෝකශආ පුභ ගිය 
කාකය ුනරා ඟති ශවච්ච ආර්ිකක අර්බුද්යවි ද  ශපනුශඩු ශමොකෂණද්ය  
ණය ාර නිසියාකාරශයද  පාකනය කර ැත් ඡශත් ඡ නනත් ඡන   රටෂණ 

ආර්ිකක ව ශයද  ාාශකොශකොත් ඡභාවය ද්යෂණවා ැමද  කරද න 
ුනළුවද  රීයන එකයි. අපි පුභ ගිය කාකශආ ද්යනෂණක අයිසාකද තශආ  
ග්රීසිශආ  අත් ඡ දුටු සතය  කයි.   වාශේම දියුු  යනයි ස මත  රාක 
යනයි ස මත රා යට  සාපාඤාඤයට සහ මහා රිතානයයටත් ඡ අද්ය 

වන විට   ණය ාර පාකනය කර ැනීම රීයන ැනටලුව මත 
ද්යනවනද ත ආර්ිකක අර්බුද්යයකට මු තණ ශද්යද න සිද්ා ශවකා 
තිශානවා.  

  හනම රටකටම මු තණ ශද්යද න සිද්ා ශවකා තිශාන 
තත් ඡත් ඡවයෂණ තමයි අපටත් ඡ තිශාද ශද . ශමතනනදී  තෙ ශද්යශනෂණ ද්යළ 
ශද්ය ය නිෂාපාද්යනයට සාශප්ෂණෂව ණය ාර අක් ල්ණා රීයකා 

රීේවාට  වඩා වනද්යැත් ඡ ශවද ශද  ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනයට 

සාශප්ෂණෂව ණය ාශර් රති තය ශනොව  අශප් ආද්යායශමද  

ශකොපමණ රති තයෂණ ණය හා ශපොි ය ශැවද න වනය ශවනවාද්ය 
රීයන එකයි. එතනනදී පුභ ගිය අල්රුදු ද්යහශආ අනුපාතය ැත් ඡතාම  
එය සියයට  9ෂණ ශවනවා. එහි ශත් ඡරුම  ආඩුක්ව රුපියල් 100ක 
ආද්යායමෂණ උපයන ශකොට ණය වාරිකයයි  ශපොි යයි ශැවද න 

රුපියල්  9ෂණ වනය ශවනවා රීයන එකයි.  කයි වඩා වනද්යැත් ඡ 
කාරණය. උද්යාහරණයෂණ හනටියට  ජපානශආ ද්යළ ශද්ය ය 
නිෂාපාද්යනයට සාශප්ෂණෂව ණය ාර සියයට 2 0ෂණ ශවනවා. නමුත් ඡ  

එම ණය වාරිකයයි  ශපොි යයි ශැවද න   ආඩුක්ව වනය 
කරද ශද  ආඩුක්ශේ ආද්යායශමද  සියයට 15යි. එම නිසා   
ආඩුක්වට   මහා ණය කද ද්ය ාරෂණ ශනොශවයි.  ක ශැවාැත 

හනරී මට්ටශ යි තිශාද ශද . නමුත් ඡ  අපි එතනනදී ඉතාම ාරපතළ 
අර්බුද්යයකට කනටිශවකා තිශානවා. එම නිසා ණය රතිවුහැත 
රීමේමෂණ  නිසි ශමොශහොශත් ඡදී ණය රතිසාවිාානය රීමේමෂණ අපට 

අව යයි. විශ ේෂශයද ම වාණිජ ආයතනවි ද   වාණිජ 
ානාුණවි ද  ැත් ඡ විශද්  ණය  අල්රුදු 5ෂණ  6ෂණ සහහා ැත් ඡ විශද්  
ණය 201   2020  2021  2022 කාකශආදී මහා පරිමාණශයද  
ශැවද න සිද්ා ශවනවා. ශ ක මුද්යල් අමාතයාා යට ාරපතළ 

. ඩනයෂණ එල්ක කරන තත් ඡත් ඡවයෂණ. එම නිසා වහාම එම ණය 
රතිවුහැත රීමේමට අතයව ය ශපළඹවීමෂණ අද්ය කළ යුතුව තිශාන 
ාව රීයද න ඕනම.   වාශේම ණය ශැවීම කාර්යෂණෂම රීමේමට 

අප කටයුතු කශළේ නනත් ඡන   අලුත් ඡ ආද්යාය  උපද්යවාැද න අප 
කටයුතු කශළේ නනත් ඡන   විශද්  විනිමය කනශාන ආද්යාය  මාර්ැ 
ඟති කරැද න අප කටයුතු කශළේ නනත් ඡන   අනාැතශආදී අපට 

එම ෂණශෂේත්රවක ාරපතළ ර ාන ඟතිශවනවා නියතයි. අද න   
සහහා වූ මූි ක පියවර ැණනාවෂණ ශමම අය වනය ශල්ඛ්නය තුළිද  
කාාශැන තිශාන ාව අපි රකා  කරද න ඕනම. 

  වාශේම ආද්යායම වනඩිකර ැනීශ  ක්රියාද්යාමය සිදු කළ යුතුව 
තිශානවා. විශ ේෂශයද ම ආද්යායම වනඩිකර ැද න ශවද ශද  
ාදුවි ද . අශප් ආද්යායම රුපියල් බිි යන 2 0  ෂණ ශවනශකොට එහි 

ඟති ාදු ආද්යායම රුපියල් බිි යන 1 ,21ෂණ වන ාව අපි කල්රුත් ඡ 
ද්යද නවා. අශප් රශට් ආද්යායශමද  සියයට  0ෂණ   2ෂණම එද ශද  
ාදුවි ද .  අපි ශකොශහොමද්ය   ාදු ආද්යායම වනඩි කරැද ශද ? 
එෂණශකෝ අපි ාදු අනුපාත වනඩි කරද න ඕනම. ''වනට්'' එක සියයට 

11 සිට සියයට 15 ද්යෂණවා වනඩි කළා. එශසේ සියයට 15 ද්යෂණවා වනඩි 
කළත් ඡ  එයිද  කනබුු  රතිකාභය ශ්රී කාකද  ගුවද  සමාැශ  ඍජු 
ණය ශැවීමටවත් ඡ රමාණවත් ඡ ශවද ශද  නනහන. එම නිසා   

ක්රියාවි ය කළ ුනද්ැකයිද  නිසා තමයි   ාදු අනුපාතශආ ර ාන 
ඟතිශවකා තිශාද ශද . ශ  ාදු අනුපාතය තවත් ඡ වනඩි කළ යුතුයි 
රීයා අපි හිතද ශද  නනහන. 

ටළෙට  ාදු ශැවන පිරිස වනඩිකර ැනීම කළ යුතුයි. අපි 
ද්යද නවා  ාදු ශැවීශ  හනරීයාව තිශාන  ාදු ශැවීම මෙ හරින 
වි ාක පිරිසෂණ සිටිනවා.   වි ාක පිරිස ශ  ාදු ද්යනකට හුභකර 

ැනීම අතයව යයි    සහහා පියවර ැනී ම අතයව යයි. අපි ඉදිරි 
කාකශආදී   සහහා විධිමත් ඡ වනඩ පිළිශවළෂණ ඟති කරද න ඕනම. 
විශ ේෂශයද ම එතනනදී අපි රශේ   ශවද න ඕනම. අශප් රශට් 
ආර්ිකකශආ ශකොුර නාරටිය ල්ු  ුභළු හා මාය පරිමාණ 

කර්මාද තකරුවද  . ඩාවට පත් ඡ ශනොවන ආකාරයට  රැරීයා 
උත් ඡපාද්යනය කරන එම ෂණශෂේත්රය අඩ පණ ශනොවන ආකාරයට 
තමයි අප විසිද  ාදු ද්යනක ුනළුල් කරැත යුත් ඡශත් ඡ. එතනනදී මතුවන 

තවත් ඡ කාරණයෂණ තමයි  නව ාදු රම අනුැමනය රීමේම. 

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  2006 දී ''වනට්'' එක 
හුරද වා දුද  පුභව අපට ''වනට්'' එශකද  කනබුු  ආද්යායම ද්යළ 

ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  සියයට 5.6යි.   අවසාථාශේදී රීසිම 
ශවශළහාමෂණ ශවනුශවද  -ශතොැ ශවශළහාමට ශහෝ සිල්කර 
ශවශළහාමට- රීසිම ආකාරයකට ''වනට්'' එක ාකපමශේ නනහන.   

අවසාථාශේදී ''වනට්'' එශෂණ ආද්යායම ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  

685 686 



පාර්ි ශ ද තුව 

සියයට 5.6යි. අද්ය සිල්කර හා ශතොැ ශවොශළහාමටත් ඡ වනට් ාද්ද්ය 
ැමද  කළ පුභවත් ඡ එම ආද්යායම සියයට 2.3 ද්යෂණවා අක්ශවකා 
තිශානවා. හරියටම වනට් ාදු ආද්යායම භාශැට අක්ශවකා තිශානවා. 

ඟයි? භාඩුඩ 300කට අධික රමාණයෂණ ''වනට්'' එශකද  නිද්යහසා 
කළා. ය  ය  ුනද්ැකයිද  සතුටු කරද න  ය  ය  ුනද්ැකයිද ශේ 
ශපෞද්ැි ක අව යතා ඉටු රීමේම සහහා විශ ේෂ ුභශඛ්ෝපශභෝගී 

භාඩුඩ 300ෂණ වනට් ාද්ශද්යද  නිද්යහසා කළා. සමහර ශබ්බිකාට 
අව ය කරන ශමෝටර් රථ ශැද වා ැද න  එශහම නනත් ඡන   වාට 
අව ය කරන උපකරණ ශැද වා ැද න ආදී ව ශයද  වි ාක ශකස 

''වනට්''  සහන කාා දුද නා. එශසේ ශනොල්ණා න  වනට් ාදු ආද්යායම 
අපට පහුභශවද ම ශද්යගුණ කරැනීශ  හනරීයාව තිබුණා. අද්ය 
''වනට්'' ආද්යායම ශකස රුපියල් බිි යන 2,0ෂණ පමණ ඉපනයුවත් ඡ    

වාශේ ශද්යගුණයකටත් ඡ වනඩි රමාණයකට ැමද  කරද න අපට 
හනරීයාව තිබුණා. ාදු ඉවත් ඡ කරකා   සහන කාා දීුන 
ුභශඛ්ෝපශභෝගී භාඩුඩ කනයිසාතුශවද  ඟතන  රමාණයෂණ ශහෝ 
අවනට්අ එකට  යටත් ඡ රීමේම ැනන මම සතුටු ශවනවා. අපි අද්ය වහාම 

කළ යුතු වද ශද  ශමම කනයිසාතුශවද  අතයව ය ශනොවන භාඩුඩ 
රමාණය හුරනා ශැන නව ආකාරයකට ාදු රතිසාසාකරණයෂණ සිදු 
රීමේමයි. එශහම ාදු රතිසාසාකරණයෂණ කශළොත් ඡ අපට වි ාක ඉදිරි 

ැමනෂණ ළො කර ැද න ුනළුවද .  

මම ශමතනනදී විශ ේෂශයද ම සාතුතිවද ත ශවනවා  අපශේ 
ශද්ය ය ආද්යාය  ශද්යපාර්තශ ද තුවට. එය යාද ්රීකරණය රීමේශමද  

-පරිැණකැත රීමේශමද   RAMIS  එක ශැන  ශමද - ශ  
අල්රුද්ශද් ාදු එකතු රීමේශ  හනරීයාව සියයට විසාසරීද  පමණ 
වනඩිදියුු  ශවකා තිශාන ාව අපි ද්යනෂණකා. විශ ේෂශයද ම අවනට්අ 

එක මිලද  කරන කද්ය වාචා ශාොශහොමයෂණ එමගිද  මර්ද්යනය කර 
ැද නට හනරීයාව කනබී තිශානවා. ශද්ය ය ආද්යාය  
ශද්යපාර්තශ ද තුව පමණෂණ ශනොශවයි  ශර්ගු ශද්යපාර්තශ ද තුව 

ඟතුළු ආද්යාය  එකතු කරන සමම ෂණශෂේත්රයෂණම සාවයාක්රිය පද්ාති 
ශවත ැමද  රීමේම තුළිද  ශ  ආද්යාය  රීහිප ගුණයරීද  වනඩි කර 
ැනීශ  ඉකෂණකයෂණ අපට -ආඩුක්වට- සකසා ැත හනරී ශවනවා. 
ශමොකද්ය  ශ වා සාවයාක්රීය ශනොවීම නිසා තමයි අරයාශේ-ශමයාශේ 

ඉකෂණකවකට අව ය ආකාරයට කටයුතු රීමේශමද  රටට මහා 
පරිමාණශයද  ාදු ආද්යායම අහිමි වී යද ශද .  කට ශහොහම 
උද්යාහරණය ශද්ය ය ආද්යාය  ශද්යපාර්තශ ද තුව ළො කර ැත් ඡත 

ජය්හණයයි. එම ක්රියාවි ය ඉදිරියට ශැන යාශමද  අපිට ාදු 
ආද්යාය  එකතු රීමේශ  ෂණශෂේත්රශයද  වි ාක ජය්හණයෂණ කාා 
ැනීමට හනරීයාව කනශායි රීයා අප වි ාවාස කරනවා.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ාදු රතිපත් ඡතිය වර්ානය 
විය යුත් ඡශත් ඡ ශකශසේද්ය  ාදු ආද්යායම ශද්යගුණ කර ැනීමට අප 
කටයුතු කළ යුත් ඡශත් ඡ ශකොයි ආකාරයටද්ය රීයන එක පිළිාහව 

ශයෝජනා ඟතුළත් ඡ මා විසිද  ඉදිරිපත් ඡ කරන කද්ය වාර්තාව -කනබිනට් 
මඩුඩකය සහ අශනුණත් ඡ ඟමතිවරුද  ද්යනනුවත් ඡ රීමේම පිණිස- ශ  

අවසාථාශේදී හනද සා  වාර්තාවට ඟතුළත් ඡ  රීමේම සහහා සභාගත* 

කරනවා.    

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ටළෙට මම කථා 
කරද ශද  වියද්ය  පාකනය ැනනයි. අද්ය අශප් රාජය අා ශආ 

අතිවි ාක පිරිසෂණ ඉද නවා. කෂණෂ පහශළොවකට අධික පිරිසෂණ 
ඟතුළත් ඡ රාජය අා යෂණ අප සතුයි. නමුත් ඡ අපි රාජය අා ය තුළ නිසි 
මූකාර්මයෂණ අනුව කටයුතු කරකා නනහන.   නිසා රාජය අා ශආ 
ක්රියාවි ය ශාොශහෝ දුරට අකාර්යෂණෂම ශවකා තිශානවා. අපි 

රාජය අා ය කාර්යෂණෂම කරද න න  අනිවාර්යශයද ම කාර්ය 

සාානය මනනිය යුතුයි. ුණසකතාව අනුව වනටුප් වර්ාක කනශාන 
රමශේද්යයකට අපි ැමද  කළ යුතුයි. ද්යනද  තිශාද ශද  වයසට 
යනශකොට   වයස අනුව ශජයෂාකයද  ාවට පත් ඡ වී ඉශබ්ම වනටුප් 
වර්ාක කනශාන  ඉශබ්ම උසසාවී  කනශාන රමයෂණ.   ශවනුවට 

ුණසකතාව පද්යන  කර ැත් ඡ වනටුප් වර්ාක රමයෂණ රාජය අා යට 
ඉතාම අතයව යයි. මම 2009 වසශර් සිට අමාතයාා  ැණනාවක 
කටයුතු කළා.   හනම අමාතයාා යකටම අපි ශ  ුණසකතා ඟැයී  

රමය ඟතුළත් ඡ කළා.   තුළිද  ලකද්යායීතාව ය ්රශයද   ෂණතිමත් ඡව 
ඉහළ යවද න ුනළුවද  රීයා අපි ද්යනන ැත් ඡතා.  

විශ ේෂශයද ම රාජය ආයතනවකටත් ඡ  රාාන ව ශයද ම 

උපාය මාර්ැ ආයතන ල්ු  කාකා ඛ්නිජ ශතල් සාසාථාව  කාකා 
විදුි ාක මඩුඩකය  ශ්රී කාකා වරාය අධිකාරිය වාශේම ශ්රී කාකා 
දු රිය ශද්යපාර්තශ ද තුව වනනි ආයතනවකටත් ඡ ශ  ුණසකතා 

ඟැයීම ඉතා අතයව යයි.   වාශේම ශසේවකයිද  ඟැයීමත් ඡ ඉතා 
අතයව යයි. ඔල්ද ශේ ශජයෂාකත් ඡවයට වඩා ඔල්ද ශේ ුණසකතාව 
මත ැමද  කරන රාජය අා යෂණ ඟති කර ැනී මට අපි පියවර 
තනබිය යුතු කාකය ඟවිල්කා තිශානවා.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  අශප් සාවර්ාන උපාය 
මාර්ැය පිළිාහව ාකමු. අපි සාවර්ානය සහහා කළ ආශයෝජන 
ැනන සකකා ානලුශවොත් ඡ  පුභ ගිය ද්ය කයක පමණ කාකය තුළ 

රජය විසිද  සිදු කළ රාේාන ආශයෝජනය- ශමවර එය බිි යන 
900ෂණ පමණ ශවනවා.- විසාතර කරකා ානලුශවොත් ඡ  කවර 
ෂණශෂේත්රවකටද්ය රාජය ආශයෝජනය සිදු ශවකා තිශාද ශද  රීයා ශ  

රශට් අනාැත උපනතිය ැනන අපට අද්යහසෂණ ැද න ුනළුවද . පුභ 
ගිය ද්ය කය ුනරාම සිදු ල්ු  රාජය ආශයෝජනශයද  අායාපනයට 
ැමද  කරකා තිශාද ශද   ආසද නශයද  සියයට අටත් ඡ-නවයත් ඡ 

අතර රමාණයෂණ. පුභ ගිය ද්ය කයක රාජය ආශයෝජනශයද  
ශසෞඛ්යයට ැමද  කරකා තිශාද ශද   සියයට හතරකට ආසද න 
රමාණයෂණ.   වාශේම සමාජ ුභාසාාන කටයුතු සහ සමාජ 

සවිාක ැනද වී  සහහා සියයට හතරත් ඡ-හයත් ඡ අතර රමාණයෂණ 
ැමද  කර තිශානවා. කෘ ක කර්මාද තයට සියයට නවයත් ඡ-
එශකොළහත් ඡ අතර රමාණයෂණ ැමද  කර තිශානවා. ාක ෂණතිය 
සහ ජක සනපයීම සහහා සියයට නවයත් ඡ-ද්යහයත් ඡ අතර රමාණයෂණ 

ැමද  කර තිශානවා. නිවාස තනීම සහහා සියයට එකයි ද්ය ම 
තුනත් ඡ-එකයි ද්ය ම හයත් ඡ අතර රමාණයෂණ ැමද  කර තිශානවා. 
ශ ක ඉතාම ාරපතළ ර ානයෂණ.  

ශකොළඹ නැරශආ පමණෂණ පනල්පත් ඡවාමිද  හනත් ඡතමද්යහසෂණ 
සිටිනවා. ශකොළඹ හා අවට රශද් වක පමණෂණ එෂණකෂණෂ 
විසිද්යහසෂණ ඉද නවා.   වාශේම මුළු රට ුනරාම ැත් ඡතාම  එය කෂණෂ 

ශද්යකකට ආසද න රමාණයෂණ. අව ය කරන නිවාස ඟතුළු මූි ක 
උපාාැ නනතුව පනල්පත් ඡවාමිද  විධියට ඔල්ද  ඉද නවා.   නිසා 
ද්යනද  ශමම ෂණශෂේත්රය තුළ රාජය ආශයෝජනයෂණ සිදු කළ යුතු 

අවසාථාව ඟවිල්කා තිශානවා රීයා මා හිතනවා. අපි ශනොශයෂණ 
රශද් වක වාසය කරන ජනතාව ැනන කථා කරනවා. නමුත් ඡ නැර 
ආශ්රිතව ජීවත් ඡ වන පනල්පත් ඡවාසිද  ස ාද ාශයද  රාජය 
ආශයෝජනයක අව යතාව ද්යනඩිව පනන නනඟී තිශාන ාව රීයද න 

ඕනම.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  වනඩිම ආශයෝජනය 
සිද්ා ශවකා තිශාද ශද  මහා මාර්ැ ෂණශෂේත්රශආයි. පුභ ගිය 

ද්ය කයක කාකය තුළ කරන කද්ය ආශයෝජනවි ද  සියයට  0ෂණ අප 
වනය කර තිශාද ශද  මහා මාර්ැවකටයි.   මුද්යක රුපියල් 
ට්රිි යනයකට ආසද නයි. නමුත් ඡ අශප් ැනටලුව ශමොකෂණද්ය? මාර්ැ 

පද්ාතිය උසසා ල්ණා. අප  ක පිළිැත යුතුයි. මාර්ැ පද්ාතිය පහුභ 
ල්ණා. අප  කත් ඡ පිළිැත යුතුයි. නමුත් ඡ අප  අශප් ආර්ිකකය අද්ය 
ශපළන ාරපතළම අර්බුද්යය තමයි  මාර්ැ තද්යාද්යය. අද්ය රවාහන 

687 688 

[ැරු පාකලී ච පික රණවක මහතා] 

————————— 
*  පසනතකාලන  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෂණශෂේත්රය ආර්ිකකය මත පනවා තිශාන . ඩනකාරි තත් ඡත් ඡවය 

ශකොතර ද්ය රීයනවා න   ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  සියයට 1 ෂණ 
රවාහනය මතයි අද්ය යනශපද ශද . සිාැප්ූරරුශේ එම අනුපාතය 
සියයට 5යි. රවාහනය සහහා වූ වනය ාර සියයට 20 ද්යෂණවා ැමද  
කළා රීයද ශද   රට ආර්ිකක අර්බුද්යයකට ැමද  කරනවා රීයන 

එකයි.   නිසා මා ශ  ැරු සභාවට රකා  කරද න ඕනම  මාර්ැ 
තද්යාද්යය පිළිාහ කාරණය  තදු සමාජ ර ානයෂණ ශනොවන ාව;  තදු 
කාකය නාසාති රීමේම පිළිාහ ර ානයෂණ ශනොවන ාව. මාර්ැ 

තද්යාද්යය පිළිාහ ැනටලුව ආර්ිකක අර්බුද්යයෂණ කරා ැමද  කරමිද  
තිශානවා. අශප් රාේාන ආශයෝජනශයද  සියයට  0ෂණ වනය 
කරකාත් ඡ අපට ානරි වී තිශානවා  ශ  ර ානය විසහද න.  

ශ  ර ානය එද න එද නම උ් වනවා පමණයි.   නිසා ශ  
අවසාථාශේදී අපි ශයෝජනා කරනවා  ශපෞද්ැි ක රවාහනය දුර්වක 
කරමිද  ශපොදු රවාහනය  ෂණතිමත් ඡ රීමේම සහහා අප වහාම කටයුතු 

කළ යුතු වන ාව.   සහහා ාසා ද්යහසෂණ අව යයි. මා මුද්යල් 
ඟමතිතුමාට ද්යනනුත් ඡ ශයෝජනා කළා  ශ  තද්යාද්යය පිළිාහ ැනටලුව 
අක්ම තරමිද  ශහෝ විසහාැද න ජනතාවට ැමද  කරද න තර  
ුභදුුභ මට්ටශ   මායම පාද තික පිරිසාවකට යද න ුනළුවද  

මට්ටශ   ශපෞද්ැි ක ශමෝටර් රථශයද  මාරු වද න ුනළුවද  
මට්ටශ  නව ාසා ද්යහසෂණ අපට ද්යනද  අව යයි රීයා.   

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශාොශැෝටා 

නැරාධිපතිතුමා ශ  ෂණශෂේත්රශආ වි ාක විප්කවකාරි පරිවර්තනයෂණ 
කරුන නැරාධිපතිතුශමෂණ. එතුමා ඉතා විශිෂාට රකා යෂණ කළා  
'මාර්ැ තද්යාද්යය' පිළිාහව. එතුමා රීේශේ  'රටෂණ දියුු ද්ය නනද්ද්ය රීයා 

මනිද ශද  ායිසිකකශයද  ගිය මිනිහා  පයිද  ගිය මිනිහා කාර් 
එශෂණ යනවාද්ය රීයන එක මත ශනොව; රශට් ානය අයිති ඉහළ 
ැණශආ මිනිුභද  පවා ාසය  ශර්ල්ලුව ශකොතර  දුරට පාවිච්චි 

කරනවාද්ය රීයන එක මතයි.' රීයායි. ඟත් ඡතටම  ක තමයි අද්ය 
අපටත් ඡ කාා ැද න තිශාන අද්ද්යනීම වද ශද . 2015 වර්ෂශආදී අපි 
ශතල් මික අක් කළා; වනටුප් වනඩි කළා. නමුත් ඡ   ශද්යශකද ම අපි 

ාකාශපොශරොත් ඡතු වූ රතිලකය ශනොශවයි කනබුශඩු.    අල්රුද්ද්ය 
ඟතුළත 9 00 000ෂණ වාහන ශ  රටට ඟතුළු ල්ණා. එමිලද  සමම 
නැරයකම ශ  ැනටලුව ාරපතළ ශකස පනන නන වණා.   නිසා 
ඉදිරි කාකශආදී රවාහන ෂණශෂේත්රය නාවද න රාජය ආශයෝජනය 

 ශයොද්යා ැද න ඕනම.   අනුව අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා  
ාසානාහිර පළාශත් ඡ වාශේම මහනුවරත් ඡ සනහනල්ලු දු රිය ශසේවාවද  
පිළිාහ වනඩ පිළිශවළෂණ දියත් ඡ කරද න; පවතින දු රිය පද්ාති 

ශවනසා කරද න.   වාශේම නැරය තුළම යන ය ්රැාමි ාසා 
ශසේවාවෂණ - Bus Rapid Transit - ශසේවාවෂණ හුරද වා දීම සහහා අප 
කටයුතු කරන ාව රකා  කරද න ඕනම.   වාශේම සාවර්ානය 

පිළිාහව  අනාැතශආ අශප් ැමද  මෙ පිළිාහව  අශප් උපාය 
මාර්ැය ුණමෂණද්ය රීයන එක පිළිාහව පනහනදිි  ඉදිරි ද්යනෂණමෂණ ඟතිව 
අප ැමද  කළ යුතුයි.  

අශප්  තෙශද්යශනෂණ අද්ය රීයනවා  අආශයෝජන එද ශද  නනහන. 
ක හල් ඟශරද ශද  නනහන. අශප් රටට එනවාට වඩා ආශයෝජන 
මියද මාරයට ඟදී යනවාඅ රීයා.  ක ඟත් ඡත. ශ  වසශර් අශප් 
රටට ආවා වාශේ ීප ගුණයක ආශයෝජනයෂණ මියද මාරයට 

ගිහිද  තිශානවා; වියට්නාමයට ගිහිද  තිශානවා; ාාේකා ශද් යට 
ගිහිද  තිශානවා. ඟයි අපට ද්යනද  ආශයෝජන එද ශද  නනත් ඡශත් ඡ? 
කාකයෂණ අපි රීේවා  අයුද්ාය නිසා ශ  තත් ඡත් ඡවය ඟති ශවකා 

තිශානවා. ත්රසාතවාදි ාකපමම නිසා ආශයෝජන එද ශද  නනහනඅ 
රීයා. තවත් ඡ කාකයක අපි රීේවා  අඅශප් රශට් රාජය ශකොද ශද්සි -
රජශආ ශකොද ශද්සි-  විවිා ාකපත්ර කාා ැද න තිශාන පමා වී   

ශද් පාකන ාකපම  ශමයට ශහේතු භූත ල්ණාඅ රීයා.   ඔෂණශකෝම 
ඟත් ඡත වද න ඟති. නමුත් ඡ ාරපතළ ශහේතුවෂණ ශ  පිටුපස 
තිශානවා.   ශමොකෂණද්ය? අශප් රටට තවදුරටත් ඡ විශද්  

ආශයෝජකයද  කනහවාැද න ානහන  'කාභ රමය කාකාශේ 

තිශානවා. කාභ ාක ෂණතිය කාකාශේ තිශානවා. කාභ ස පත් ඡ 

කාකාශේ තිශානවා. කාභ පරිසරය කාකාශේ තිශානවාඅ රීයා. 
එශසේ රීයා අපට විශද්ශිකයද  ඟද්යැද න ානහන. ආර්ිකක විද්යයාශේදී 
අප ශමයට රීයද ශද   අනිෂාපාද්යන සාාක කාභ රීමේම මිලද  
ආශයෝජකයද  ඈහා ැනී ශ  යුැයඅ රීයායි. එශහම නනත් ඡන  අප 

රීයද ශද   Factor-driven Economy එකෂණ රීයායි. එය  
නිෂාපාද්යන සාාක කාභ රීමේම මිලද  ආශයෝජකයද  ඟද්ය ැනීශ  
ක්රියාවි යයි. එය තවදුරටත් ඡ කාකාශේ වකාගු ක්රියාවි යෂණ 

ශනොශවයි. එය වකාගු වන ය  ය  සාථාන ඟති  ය  ය  ෂණශෂේත්ර 
ඟති  සාචාරක වයාපාරය ආදි. නමුත් ඡ   රමයට රීසිම 
ආ ශයෝජකයුණ කනහවා ැනීමට ද්යනද  හනරී වද ශද  නනහන. එශහම 

න  ශමොකෂණද්ය ටළෙ උත් ඡතරය? ශමී තත් ඡත් ඡවයට පත් ඡ වූ හනම 
රටෂණම ටළෙ පියවරකට ගියා.        

අද්ය ආශයෝජකයද  ාාේකා ශද් යට යද ශද   අපට වඩා කාභ 

රමය එතනන තිශාන නිසයි; අද්ය මියද මාරයට යද ශද  අපට වඩා 
කාභ ාක ෂණතිය  අපට වඩා කාභ පරිසරය එතනන තිශාන නිසයි. 
එශහම න  අපට අද්ය කරද න තිශාන ටළෙ පියවර තමයි 
කාර්යෂණෂමතාව නනාවීම. කාර්යෂණෂමතාව නාවද න න  

ආශයෝජන කරද න ඕනම; යාද ්රීකරණය කරද න ඕනම. කෘ ක 
කර්මාද තශආ ඉහකා අපට රම ාකකාශආ හිෙයෂණ ඟති ශවකා 
තිශානවා.   එෂණකම විශද්ශික රමිකයිද  කාකාවට පනමිරණම 

නිසා ැනටලු මතු ශවකා තිශානවා. සාරමණික රමිකයිද  නිසා 
යුශරෝපශආත් ඡ  මුළු ශකෝකය ුනරාමත් ඡ ාකැතු ශද් පාකන ර ාන 
මතු ශවමිද  තිශාන යුැයෂණ ශමය. අශප් රශටත් ඡ අද්ය ශද්යකෂණෂයකට 

අධික සාරමණික රමිකයිද  පිරිසෂණ ජීවත් ඡ ශවනවා. අපි  ක 
අමතක කරද න ශහොහ නනහන. අටකෂණෂයක පමණ රම හිෙයෂණ 
ශ  රශට් පවතිනවා.   නිසා ශ  ක්රියාවි ශආදී ආශයෝජනයක 

අව යතාව තිශානවා. කාර්යෂණෂමතාව නනාවීමට යාද ්රීකරණය 
රීමේම සහහා ආශයෝජනයෂණ අව ය ශවකා තිශානවා.  

තුද වන පියවර ශමොකෂණද්ය? තුද වන පියවර තමයි 

නශවෝත් ඡපාද්යනය. ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශ  යුැය 
නශවෝත් ඡපාද්යනශආ යුැයයි. ශ  විෂයට අද්යාළ අශප් ඟමතිතුමාත් ඡ 
ශ  අවසාථාශේදී ැරු සභාශේ ඉද නවා. විද්යයා  තාෂණෂණ හා 
පර්ශආෂණ අමාතයාා ශයද  අපි එද්යා ය  රීසි සනකනසාමෂණ ඟති 

කළා  නශවෝත් ඡපාද්යනයට අපි ආශයෝජනය කරනවා න  ආර්ිකකය 
වර්ානය කර ැද න ුනළුවද  ශමොන ෂණශෂේත්රවි ද ද්ය රීයන 
කාරණය ස ාද ාශයද .   වාශේම අද්ය අපි ශපශළන සමාජ 

ර ාන  පරිසර ර ාන දිහා ානලුවාම නශවෝත් ඡපාද්යනය අතයව ය 
කාරණයෂණ ාවට පත් ඡ ශවකා තිශානවා. අද්ය අශප් රට ැත් ඡතාම එක 
රති තයරීද  -සියයට 1රීද - ආර්ිකක වර්ානයෂණ ළො කර 

ැද න ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශයද  සියයට  ෂණ- .5ෂණ පමණ 
ආශයෝජනය කළ යුතුයි. සියයට  ෂණ- .5ෂණ පමණ ආශයෝජනය 
කශළොත් ඡ තමයි සියයට 1ක ආර්ිකක වර්ානයෂණ අපට ළො කර 

ැද න ුනළුවද  ශවද ශද . නමුත් ඡ නශවෝත් ඡපාද්යනයට අපි 
ආශයෝජනය කශළොත් ඡ    වාශේ තුද  ගුණයක කාර්යෂණෂමතාවෂණ 
ළො කර ැද න ුනළුවද  රීයකා ඉතාම පනහනදිි ව අශප් රශට්ම 
අතීත අත් ඡද්යනී   ශපද වා දීකා තිශානවා.   නිසා ශතෝරාැත් ඡ 

ෂණශෂේත්රවක නශවෝත් ඡපාද්යනයට ආශයෝජනය රීමේමත් ඡ  
නශවෝත් ඡපාද්යනය ශැොඩ නනාවීමත් ඡ සහහා තමයි තාෂණෂණ නැරයෂණ 
අපි ශයෝජනා කශළේ.  

ශත් ඡ  ශපොල්  රාර් ආර්ිකකය විශයෝ ශවකා තිශානවා. ශත් ඡ  
ශපොල්  රාර් ආර්ිකකය මිලද  අපි අපනයන අභිමුඛ්යට ගියා. 1 99 
වසශර්දී ආර්ිකකය විවෘත රීමේම නිසා අපට යද න ුනළුවද  ල්ශඩු 

ඟෙලු  කර්මාද තය පනත් ඡතට විතරයි. නමුත් ඡ අපි ද්යනද  අලුත් ඡ 
යුැයෂණ ඟති කර ැද න න   නව තාෂණෂණික ශසේවා කරා ැමද  
රීමේම අතයව ය ශවනවා. විශ ේෂශයද ම software වයාපාර වාශේ 

ද්යනනුම පද්යන  කරැත් ඡ ශසේවා අපනයන ආද්යායම අපි ශඩොකර් 

689 690 



පාර්ි ශ ද තුව 

බිි යනය කරා ළො ශවමිද  තිශාන යුැයෂණ ශමය.   පිළිාහව අපි 
සතුටු ශවනවා. ශ ක තමයි අශප් අවසාථාව. ශ ක තමයි ආසියාශේ 
අවසාථාව.   නිසා   ශද්යසට නනඹුරු ල්ු  ආශයෝජනයෂණ රටට ඉතා 

අතයව යයි.  

විශ ේෂශයද ම  අද්ය අශප් රශට් තිශාන මිනිරද   ෂණවාට්සා  
ටයිශට්නිය  වනනි ුභවිශ ේෂී ඛ්නිජ ්රවයවක අැය නනශනෝ 

තාෂණෂණය මිලද  ඉතා වි ාක රමාණශයද  ඉහළ නනාවීශ  
හනරීයාව තිශානවා. අද්ය ශකෝකය රම රමශයද  ැමද  කරන 
වි ාකම ෂණශෂේත්රයෂණ තමයි  අශප් අය වනශයනුත් ඡ සහන කාා දුද  

ෂණශෂේත්රයෂණ තමයි  සාවයාක්රිය වාහන සහ විදුි  වාහන ෂණශෂේත්රය. 
සාවයාක්රිය වාහන හා විදුි  වාහනවකට අතයව ය අමු්රවයයෂණ 
තමයි ්නෆින්ද .  ක නිර්මාණය රීමේම සහහා අව ය වන විශිෂාටම 

සාාකය තිශාද ශද  ශ  රශට්. එතශකොට ශ ක අපි නිවනරදි 
ආකාරයට නනශනෝ තාෂණෂණශයද  වනඩිදියුු  කර ැත් ඡශතොත් ඡ    
තාෂණෂණ ආයතනය ුනළුල් කර ැත් ඡශතොත් ඡ අපට   ඔසාශසේ වි ාක 
වාසියෂණ කනශානවා.  

අශප් රට නජව විවිාත් ඡවය අතිද  ඉතා විශිෂාට රටෂණ. නජව 
විවිාත් ඡවය මත පද්යන  කර ැත් ඡත නජව තාෂණෂණය  ආහාර 
තාෂණෂණය    වාශේම ජාන තාෂණෂණය සහහා විධිමත් ඡව 

ආශයෝජනය කරැනී ම තුළිද  ආහාර ෂණශෂේත්රශආ ඉදිරි පි මෂණ 
ළො කර ැද න අපට ුනළුවද .   වාශේම අද්ය අපි කනැාටුශවද  
ල්ණත් ඡ පිළිැද න ඕනම කාරණයෂණ තමයි ජකය පිළිාහ අර්බුද්යය. 

මාස රීහිපයකට කි ද  ැාවතුර තත් ඡත් ඡවයෂණ ඟති ල්ණා. මාස 
රීහිපයකට කි ද  නියෙයෂණ තිබුණා. මාස හතරෂණ පායනශකොට 
රට නියෙයට ශැොදුරු ශවද ශද  ඟයි? අපි අනාැතශආදී 

අතයව යශයද ම සිතිය යුතු කාරණයෂණ තමයි 'ජකය සාරෂණෂණය 
කර ැනීම' රීයන කාරණය. ජකය පිළිාහ සනකරීි මත් ඡ ශවමිද  
ආහාර ශභෝැ සහ අශනුණත් ඡ කාරණා පිළිාහව අවාානය ශයොමු 

කරද න ඕනම. ශ කට අපට වි ාක පර්ශආෂණ ෂණශෂේත්රයෂණ 
අව යයි.   

නළ ජකය කාා දීම පමණෂණ ශනොශවයි විසුරම.  ක 
තාවකාි ක විසුරමෂණ. අනාැතය කරා යද න න  ජක හිෙයට 

ඔශරොත් ඡතු ශද්යන භව ශභෝැ ඟති රීමේම  ජක හිෙය පාකනය කළ 
හනරී ශවනත් ඡ උපාය මාර්ැ හුරනා ැනීම  පස සහ වායුව රැක 
ැනීමට ක්රියාමාර්ැ ැනී ම සහ නව තාෂණෂණය ඟති කර ැනීම 

අතයව ය ශවනවා. ශමොකද්ය  අද්ය වන විට රසායනික ශපොශහොර 
ආදිය භාවිතය නිසා ඟති ශවකා තිශාන සමාජ  පාරිසරික ාකපමම 
ඉතා වි ාකයි. රශට් ඉතා වි ාක රශද් යක -විශ ේෂශයද ම උතුරු 

මනද්ය සහ උතුරු හා නන ශෙනහිර ඟතන  රශද් වක- ශැොවි ජනතාව 
අතිවි ාක රමාණයෂණ වුණැක් ශරෝැයට ශැොදුරු ශවකා 
තිශාද ශද  ශ  ආකාරයට අපි අශප් ජක පද්ාතිය ශවනසා කරැත් ඡ 

නිසයි.   නිසා අපි අලුතිද  හිතද න ඕනම. අශප් ආශයෝජන 
ශයොද්යවද න ඕනම පාරවල් හද්යද න  වතුර ශද්යද න  කයිට් ශද්යද න 
විතරෂණ ශනොශවයි. ශ  ජක හිෙයට මු තණ දීම සහහා  වාශේම 
 කට ඔශරොත් ඡතු ශද්යන භව ශභෝැ ශැොඩනො ැනීම සහහාත් ඡ  

ජකය නිසා ශකඩ දුෂණ ඟතිවන අශප් ජනතාව ැකවා ැනීම සහහාත් ඡ 
  ෂණශෂේත්රයට විශ ේෂ පර්ශආෂණ ශමශහයුමෂණ අව යයි.   සහහාත් ඡ 
ආශයෝජන ශයදිය යුතු ශවනවා.   

ටළෙට  ාක ෂණතිය ැනන ාකමු. ද්යනද  ඉතාමත් ඡ පනහනදිි ව 
අනතුරු ඟෙවී  කර තිශානවා  201,දී කාකාවට වි ාක ාක ෂණති 
අර්බුද්යයකට මු තණ ශද්යද න ශවනවා රීයකා.  කට රාානම ශහේතුව 

නනවත නනවතත් ඡ අපි පරණ පාශර්ම ැමද  රීමේමයි. 1 ,, අපි 
පළමුවනනි ැල් අ වරු ාකාැාරය හද්යද න තිබුණා. අපි  ක කශළේ 
නනහන. එහි රතිලකයෂණ හනටියට රට වි ාක ාක ෂණති අර්බුද්යයකට 

ගියා. පනය හයෂණ  හතෂණ විදුි ය කපද න ල්ණා. කාකා විදුි ාක 

මඩුඩකයට රුපියල් බිි යන සිය ැණනක පාක්වෂණ ද්යරද න සිද්ා 
ල්ණා. විධිමත් ඡ ජනන සනකනසාමකට ශනොගිශයොත් ඡ එක පනත් ඡතරීද  
නනවතත් ඡ අපට එවනනි තත් ඡත් ඡවයකට ැමද  කරද න ශවනවා. 
අශනෂණ පනත් ඡශතද  අද්ය ශකෝකය ැමද  කරමිද  තිශාද ශද  හරිත 

තාෂණෂණයද  කරායි.  

විශ ේෂශයද ම ූ ර්ය ාකය  ුභළා ාකය  ජීව ඉද ාන වනනි  වා 
හනරීතාෂණ දුරට අශප් පද්ාතියට එකතු කර ැද නවා.   වාශේම 

අශනෂණ පනත් ඡත අපි අමතක කරනවා. ඉල්ලුමට සනපයුම ශනොශවයි  
අපට ඉල්ලුම පාකනය කරන උපාය මාර්ැවකට ැමද  කරද න 
හනරීවීමත් ඡ අතයව යයි. ශමොකද්ය  හිටුන විදුි ාක ඟමතිවරයුණ 

හනටියට   පිළිාහව  මට අත් ඡද්යනී මෂණ තිශානවා. මම 2010 
විදුි ාක අමාතයාා ය භාර ැත් ඡ අවසාථාශේ  අශප් ඉාජිශද රු 
මහත් ඡවරු රීේශේ   ශවකාශේ ඉහළම විදුි ය ඉල්ලුම ශමැා 

ශවොට්සා 2000යි  2015දී  ක ශමැා ශවොට්සා  000 ශවනවාය 
රීයකා.  නමුත් ඡ අද්යටත් ඡ  ඉල්ලුම ශමැා ශවොට්සා 2000යි.  ඟයි  අපි 
ඉල්ලුම කළමනාකරණය කර ැනීම සහහා වූ වනඩ පිළිශවළෂණ 
දියත් ඡ කළ නිසා. ඉල්ලුම කළමනාකරණය රීමේමට ුභ තරු විද්යුත් ඡ 

පද්ාතියෂණ ශැොඩනනඟීම සහහා විශ ේෂ ආශයෝජනයෂණ අපට 
අව යයි. මම හිතන විධියට ශ  ෂණශෂේත්රවක පර්ශආෂණ  ශ  
ෂණශෂේත්රවක ඉදිරි මෙ ඉතා අව යයයි.  

මම හිතනවා  තාෂණෂණ පර්ශආෂණ ෂණශෂේත්රයට රාජය අා යට 
වාශේම ශපෞද්ැි ක අා යට වි ාක ආශයෝජනයෂණ කළ යුතු 
අවසාථාවකයි අප සිටිද ශද .   අනුව ශ  රශට් ආර්ිකකශආ ඉදිරි 

ැමන අපි පනරණි තාකයට  පනරණි ආකාරයට ැමද  කළ යුතු 

නනහන. 1,69දී ශේ සා ශට්කර් පළමුවනනි ශත් ඡ පනළය ැ ශපොකදී 
පනළ කළා.   ශත් ඡ පනළය පනළ කළ අවසාථාශේදී ඔ ත හිතුශේ නනහන  

රීසිය  ද්යවසක ශ  ශ්රී කාකාශේ ආර්ිකකශආ රාාන ජනන 
ක්රියාවි ය සිද්ා වද ශද  ශත් ඡ ආර්ිකකය හරහාය රීයකා. නමුත් ඡ 

 ක එශහම ල්ණා. ටට පසාශසේ රාර්  ශපොල්  ුණරුුර ආදී අශනුණත් ඡ 
වාණිජ වනවිි  ෂණශෂේත්රශයද  අප ඉදිරියට ගියා.  

ශද්යවනනි ශකෝක මහා සා්ාමශයද  පසාශසේ මුද්යල් ඟමතිතුමාට 
අය වනය හද්යනවාය රීයන එක ශකොුණ ර ානයෂණ ල්ශඩු නනහන. 

ශමොකද්ය  ානය ශාද්යා හනමේම විතරයි කරද න තිබුශඩු.  
 ශත් ඡ රාර් ශපොල් වැාවද වක තිබුු   ෂණතීද  එෂණක අපට තිබුශඩු 

අය වනය පරතරයෂණ ශනොශවයි  අය වනය අතිරිෂණතයෂණ.   
තත් ඡත් ඡවය එෂණතරා ආකාරයකට මිමා ල්ණා  1 9,දී. ජයවර්ාන 

ජනාධිපතිතුමා එද්යා නිද්යහසා ශවශළහ කකාප සාකල්පය හුරද වා 

දුද නා. එද්යා කාකාශේ නිද්යහසා ශවශළහ කකාප ාකද න ආුන රාාන 
පිරිසෂණ තමයි චීනශආ දූත පිරිස.  

1978 චීනශආ දූත පිරිස ආශේ උපාි  විජයවර්ාන මහත් ඡතයා 
හ ා ශවකා කාකාශේ නිද්යහසා ශවශළහ කකාප ඟති කරකා 
තිශාද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයකා ාකද නයි. අශප් නිද්යහසා ශවශළහ 

කකාප අද්ය එතනනම තිබුණත් ඡ  ශකෝකශආ රාානතම නිද්යහසා 

ශවශළහ කකාප ේශවොද ෂුවක  ශෂද ශසද වක ඟති ල්ශඩු අශප් 
නිද්යහසා ශවශළහ කකාපශආ   සනකුභම චීනශආ ක්රියාත් ඡමක රීමේම 

නිසායි. පළමුශවද ම විශද්  ආශයෝජනය සහ විශද්  තාෂණෂණය  
ශද්යවනුව විශද්  ආශයෝජන ශවනුවට ශද්ය ය ආශයෝජනය සහ 

ශද්ය ය තාෂණෂණය  තුද ශවනුව ශද්ය ය තාෂණෂණය සහ ශද්ය ය 
ආශයෝජනය රීයන පියවර තුනම පනිද න චීනයට ුනළුවද  ල්ණා. 

  අනුව නනවත වතාවෂණ චීනය ශකෝකශආ මහා ක හක ාවට 

පත් ඡශවමිද  ශකෝකශආ වි ාකතම නිෂාපාද්යනාැාරය ාවට 
පරිවර්තනය ල්ණා. අපට තිබුු  අවසාථාව අපි නනති කර ැත් ඡතා.   

වාශේම අපට තිබුු  ශ  විශිෂාට භූශැෝලීය පිහිටීම අපි 
නිසියාකාරව පාවිච්චි කශළේ නනහන.  
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අපට නිද්යහස කනබීශමද  පුභ 1 50දී ශකෝකශආ තිබුු  

පළමුවනනි සාර්ථකම වරායද  පශහද  එකෂණ තමයි අශප් ශකොළඹ 
වරාය. එද්යා සිාැප්ූරරුව ශහෝ ක්ාායි රටෂණ තිබුශඩු නනහන. අශප් 
අවසාථාව අහිමි කර ශැන අද්ය අපි 30වනනි තනනට වනටිකා 
තිශානවා.   නිසා අද්යටත් ඡ ශ  ෂණශෂේත්ර දියුු  කර ශැන විශිෂාට 

මායසාථාන ාවට අපි සකසා ැද න ඕනම.   සහහා නාැරික වනඩ 
පිළිශවළෂණ  නාැරික පරිවර්තනයෂණ අතයව යයි. ජනතාවට ානය 
උත් ඡපාද්යනය කරද නත් ඡ  පාරිසරික ර ාන විසහා ැද නත් ඡ  ශ  රට 

ශැෝලීය ශෂණද ්රයෂණ ාවට පරිවර්තනය කරද නත් ඡ විධිමත් ඡ 
නාැරික සනකනසාමෂණ එෂණක ශැොඩනන වු  නාැරික වටපිටාවුණත් ඡ 
අව යයි.   සහහා ාකැතු ආශයෝජනයෂණ ඉදිරි කාකවකදී රටට 

අතයව ය ශවකා තිශානවා.    නිසා මම හිතනවා  ශ  අය වනය 
මිලද  රීසිය  ආකාරයකට මාය කාලීන ආර්ිකක ක්රියා ද්යාමයෂණ 
සහහා අව ය කරන පද්යනම ද්යමා තිශානවාය රීයා. විශේචනය 

කරද න ුනළුවද  තනද  වි ාක රමාණයෂණ එහි ඟති.  

සමසාතයෂණ හනටියට අශප් ාදු රතිපත් ඡතිශආ රීසිය  නි ාචිත 
විප්කවකාමේ ශවනසකට    වාශේම ආශයෝජන රතිපත් ඡතිශආ 
රීසිය  නි ාචිත විප්කවකාමේ ශවනසකට ශ  රට ැමද  කළ යුතු 

ශමොශහොත  අවසාථාව ද්යනද  උද්යා ශවකා තිශානවා.   සහහා පියවර 
ැත යුතුයි.   සහහා පෂණෂ  පාට  ශදද්යවි ද  ශතොරව ශ  
පාර්ි ශ ද තුව ක්රියාත් ඡමක විය යුතුයි. ශ  පාර්ි ශ ද තුව තමයි 

රාජය මූකය හුභරුවද ශද .   නිසා සරක ර ාන අහකා  ජනතාවට 
ාදු ාර පනශටේවාය  ජනතාවට ාදු පිට ාදු ැන තවාය රීයා ජනරිය 
සටද  පාක රීයකා ශ  රට ශැොඩ ැද න ානහන. ශ  රශට් වරාය 

අඩපණ කශළේ ජනරිය සටද  පාක තුළිනුයි. ජනරිය සටද  
පාකකරුවද  අානපති භාැ ශේවා!අ රීය-රීයා ක කරුවද  උසි 
ැනද වී  තුළිද  තමයි ශකොළඹ වරාය වනට්ටුශේ.  ශකද  තමයි ලී 

ෂණවාද  ූවට   අවසාථාවෂණ කනබුශඩු සිාැප්ූරරුව ාකැතු සාථානයෂණ 
ාවට පත් ඡ කරද න. අසිාැප්ූරරුව ශැොඩ නෙද න කරුන උද්යේවට  
කාකාශේ වෘත් ඡතිය සමිති වයාපාරයට ජය ශේවා!අයි රීයා එතුමාශේ 

ජීවිත කථාශේදී එතුමා පනහනදිි ව රීයා තිශානවා.  

එද්යා අපි අශප් අවසාථාව මෙ හනර ැත් ඡතා. අපට ශ  අවසාථාව 
නනවත කනශාද ශද  නනහන. ැරු ජනාධිපතිතුමාශේත් ඡ  ැරු 
අැමනතිතුමාශේත් ඡ මූි කත් ඡවශයද  ඟති ල්ු  රාාන පෂණෂ ශද්යශෂණ 

ශද් පාකන සාහිඳියාව පාවිච්චි කරකා  ශ  රට මූකයමය ව ශයද   
ආර්ිකකමය ව ශයද  පමණෂණ ශනොශවයි  සමාජමය ව ශයනුත් ඡ 
 ෂණතිමත් ඡ රටෂණ ාවට පරිවර්තනය රීමේමට පියවර ැත යුතුයි රීයා 

 ශයෝජනා කරමිද  මා නිහඬ වනවා.   

 
ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. A.D. Susil 

Premajayantha. You have 19 minutes.  
 

[අ.භා. 2.1 ] 
 

ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් නප්රේෙජයන්ත ෙතතා (විදයා, තා්ෂයණ තා 

පර්න යණ අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ததாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  2019 අය වනය ශයෝජනා 

ස ාද ාශයද  සාමානය විවාද්යයට සහභාගි වන ශ  අවසාථාශේදී  
විශ ේෂශයද ම ශ්රී කාකා නිද්යහසා පෂණෂය නිශයෝජනය කරමිද   
රථමශයද ම කථා රීමේමට කනබීම ැනන මා සතුටු වනවා. ශමවර 

අය වනය පරතරය රුපියල් බිි යන 635ෂණ පමණ වනවා. මුළු 
ඟසාතශ ද තුවත් ඡ එෂණක සමසාත අය වනය පරතරය රුපියල් 
බිි යන 3  93.3යි.  

ශමහි සාරාා ය මා වි්හ කරද න . රුපියල් බිි යන 635ක 

අය වනය පරතරයෂණ ඟති ශවකා තිශානවා. අශප් රශට් කෂණෂ 1 ෂණ 
වන රාජය ශසේවකයද ශේ වනටුප් හා දීමනා ශැවීම සහහා 
වර්ෂයකට ද්යළ ව ශයද  රුපියල් බිි යන 600 - 650 අතර  
රමාණයෂණ වනය වනවා.   වාශේම ද්යනනට විරාම ශැොසා සිටින  

විරාම වනටුප් කාන රාජය ශසේවකයද  සහහා විරාම වනටුප් ශැවීමට 
තවත් ඡ රුපියල් බිි යන 300 - 350 අතර රමාණයෂණ වනය වනවා. 
ශ  අනුව රාජය ශසේවක වනටුප් සහ විරාම වනටුප් සහහා පමණෂණ 

රුපියල් බිි යන 1 000කට ආසද න මුද්යකෂණ වාර් කකව ශවද   
කරද න  සිදු වනවා.  

ටළෙට  ඉතිහාසශආ ශ  තාෂණ කාා ශැන තිශාන ණය සහ 

මමත කාලීනව කාා ැත් ඡ ණය ස ාද ාශයද  වූ සහන කාක මිමාව 
අවසද  වන ශකොට  ණය වාරිකය සහ ශපොි ය ඟතුළු   සියල්ක 
ශැවීම සහහා 2019 වසශර්දී තවත් ඡ රුපියල් බිි යන 1  00ෂණ 

අව ය වනවා. ශ  රුපියල් බිි යන 1  00ත් ඡ  රාජය ශසේවක වනටුප් 
සහ විරාම වනටුප් සහහා අව ය වන රුපියල් බිි යන 1 000ත් ඡ 
එකතු කළාම රුපියල් බිි යන 2  00ෂණ වනවා. නමුත් ඡ අශප් 
ආද්යායම ශකොපමණද්ය? අශප් ආද්යායම ටට වඩා අක්යි. ඉතාම සරකව 

ැත් ඡශතොත් ඡ රාජය ශසේවක වනටුප් සහ විරාම වනටුප් ශැවීමත් ඡ  
ශමශතෂණ කාා ශැන තිශාන ණය සහ කල් පිරුු  ණය ශැවීම 
ආර භ රීමේමත් ඡ එෂණක 2019 වර්ෂය සහහා වන වියද්යම 

ස ාද ාශයද  ශමද න ශ  පිද තූරය තමයි අපට ද්යනක ැද න 
ුනළුවද  වද ශද .  

ඉතිහාසශආ ඉහකා ැත් ඡතාම  ඕනමම රටක  අශප් රශට් ල්ණත් ඡ 

රාජය අය වනය ශල්ඛ්නය ස පාද්යනය රීමේශ දී  එහි වියද්ය  පනත් ඡත -
වනටුප් ශැවී   හනම අමාතයාා යකම ුනනරාවර්තන වියද්ය  සහ 
රාේාන ශයද්යල්   විශ ේෂ වයාපෘති හා මා කි ද  රීයුන ණය වාරික 

සියල්ක ශැවීම- සහහා මුද්යල් ශසොයා ැද ශද  ශකොශහද ද්ය? ඕනමම 
රටෂණ ශ  වියද්ය  සහහා ආද්යායම ශසොයා ැද ශද  ාදුවි ද  තමයි. 
එශහම නනතිව ශවන ශමොනවායිද ද්ය ආද්යායම ශසොයා ැද ශද ? 

සා රද්යායිකව අය වනයෂණ සකසා රීමේශ දී ඕනමම රටක  රාජයයක 
අනුැමනය කරන ආර්ිකක රතිපත් ඡතිය  ශ ක තමයි.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ැරු මද ්රීවරුද  ශ  
සභාශේ කථා කරනවා මා අහශැන සිටියා. ාදු අය රීමේම ැනන 

තමයි කිකකයිද  රීහිපශද්යශනෂණම කථා කශළේ.  හනානයි ශමතනනදී 
රජයෂණ විසිද  කරද ශද   ාදු ද්යරද න ුනළුවද  පිරිසශැද  ාදු අය 
කරශැන  ාදු අය කරැත ශනොහනරී සහ පහළ මට්ටශ  ආද්යාය  

කාන අයට   සහනය කාාදීකා  ශ  අය වනය කළමනාකරණය 
කර ැනීමයි. එශහම කර ැද න ානරි වන අවසාථාශේදී කරද න 
වද ශද  නනවත ණය ැනීමයි. එෂණශකෝ ශද්ය ය ව ශයද  ණය 

ැද න ඕනම. එශහම නනත් ඡන  විශද්ය ය ව ශයද  ණය ැද න 
ඕනම.  

ීවට ද්ය ක එකහමාරකට  ද්ය ක ශද්යකකට පමණ කි ද  තිබුු  

තත් ඡත් ඡවය අපට මතකයි.   කාක ශආ අය වනය ශල්ඛ්නයෂණ ඉදිරිපත් ඡ 
කරන ශකොට මුි ද ම කරද ශද   ජාතයද තර මූකය අරමුද්යි ද   
ශකෝක ානාුණශවද   එශහම නනත් ඡන  ආසියානු සාවර්ාන 
ානාුණශවද  ශකොපමණ මුද්යකෂණ කනශානවාද්ය  එයිද  ශකොපමණ 

රමාණයෂණ රාේාන ශයද්යල් වකට ශයශද්යනවාද්ය රීයා ාකා    ටික 
ශවද  කර ැද න එකයි. ටට පුභව ශද්ය ය ානාුණවි ද  ශකොපමණ 
ණය ැද න ුනළුවද ද්ය රීයා ාකනවා. ානුර කර නිුණත් ඡ රීමේම හා 

භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡ නිුණත් ඡ රීමේම තමයි ශකටි කාලීනව ණය 
කාාැනීමට ශයොද්යා ැද නා උපරම වද ශද .  වා තමයි තිශාන 
උපකරණ.  වා තමයි ශ  ශයොද්යා ැද ශද .  

ශද්ය ය ව ශයද  ණය ැද න ශකොට ශමොකද්ය වද ශද ? ශද්ය ය 
ව ශයද  ණය ැද න වද ශද  භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡ හා ානුර කර 

693 694 



පාර්ි ශ ද තුව 

නිුණත් ඡ කරකායි. එශහම නනත් ඡන   ශද්ය ය ව ශයද  තිශාන 
වාණිජ ානාුණවි ද  සහ ඉතිරි රීමේශ  ානාුණවි ද  ණය කාාැද න 
ඕනම. කල්රු ශකොශහොම කථා කළත් ඡ  අය වනය ශල්ඛ්න සකසා 

රීමේශ දී පුභ ගිය ද්ය ක ශද්යකක පමණ කාකයක සිට සමම රජයෂණම 
අනුැමනය කළ රතිපත් ඡතිය ශ කයි. ටටත් ඡ අමතරව යමෂණ ල්ණා 
න    ශමොකෂණද්ය ල්ශඩු? රාජය ශද්ශපොළ ශහෝ රාජය වයවසායද  

රීහිපයෂණ විුණණන එකයි. [ාාාා රීමේමෂණ] ඔේ  විුණු වා. 
විුණණකා සල්ි  ැත් ඡතා.   සල්ි ත් ඡ ශ කට ද්යන මා. 

ශ  කාරණය ැනන අපි ශමශහම හිතමු. පර්චසා  0ක ඉඩමෂණ 

තිබුු  ශකශනෂණ එයිද  පර්චසා 10ෂණ විුණණනවා රීයා අපි හිතමු. 
එම ඉඩ  ශකොටස විුණණකා එයා තමද ශේ අක් පාක්  ශපෞද්ැි ක 
අය වනය හද්යාැද නවා. ඔ තට තව සල්ි  ටිකෂණ මදි ශවනවා.  ක 

ශහොයා ැද න ඔ ත තව ඉඩ  කමල්කෂණ විුණණනවා. එ ශහම කරකා-
කරකා අද තිමට ඔ තට විුණණද න ශද්යයෂණ නනති ශවනවා. ශමවනනි 
ාරපතළ තත් ඡත් ඡවයකට තමයි අද්ය අපටත් ඡ මු තණ ශද්යද න ශවකා 
තිශාද ශද . කල්රු ශකොශහොම රීේවත් ඡ  කල්රු ාකශආ සිටියත් ඡ ශ  

ර ානයට මු තණ ශද්යද න ඕනම.  

අපි සරක උද්යාහරණයෂණ ැනිමු. යටිතක පහුභක  සාවර්ානය 
කළාය රීයා අශප් පාකලී ච පික රණවක ඟමතිතුමාත් ඡ රීේවා. 

මාර්ැ 16,ෂණ සහහා වාණිජ ානාුණ 5රීද  සහ ජාතික ඉතිරි රීමේශ  
ානාුණශවද  රුපියල් බිි යන 150ෂණ කාාැත් ඡතා. ශ  ණය මුද්ය  ශල් 
සහන කාක මිමාව අල්රුදු ශද්යකහමාරයි. ද්යනද    අල්රුදු ශද්යකහමාර 

අවසානයි. ශ  අල්රුද්ශද් සිට ශ  වාණිජ ානාුණ 5ට සහ ජාතික 
ඉතිරි රීමේශ  ානාුණවට ශමම රුපියල් බිි යන 150 ශැවද න ඕනම. 
අපි ශ  උද්යාහරණය ැනිමු. අශප් ාද දුක ගුණවර්ාන මනතිතුමාත් ඡ  

දිශද ෂා ගුණවර්ාන මනතිතුමාත් ඡ ශහොහට ද්යද නවා ශද්යල්කහ කටු ඟළ 
ැනන. ශද්යල්කහ කටු ඟ ශළේ කට්ටිය හද දිශආ සිට ශේරැසා ැෙ ද්යෂණවා 
වූ වයාපෘතිශආ මුළු වටිනාකම ීයද්ය? රුපියල් බිි යන 12යි -

රුපියල් මිි යන 12 000යි-. මුි ද ම   මුද්යක ආසියානු සාවර්ාන 
ානාුණශවද  ැද න හනදුවා. නමුත් ඡ කනබුශඩු නනහන. ටට පුභව 
ශමොකෂණද්ය කශළේ?  

ජාතික ඉතිරි රීමේශ  ානාුණශවද  රුපියල් මිි යන 12 000ෂණ 

ැත් ඡතා.   ැනන අය වනය ශල්ඛ්නශආ සහහනෂණ ශවකා තිබුශඩු 
නනහන.   රුපියල් මිි යන 12 000 අරශැන ද්යනද  ශ  වයාපෘතිය 
කරශැන යනවා. නමුත් ඡ මිනිුභද ට වද දි කනශාද ශද  නනහන. 

ශැවල් කඩා ද්යමකා  මිනිුභද  පාරට ද්යමකා ඟළ හද්යාශැන යනවා. 
ද්යනද  මට රීයද න  ශමහි තිශාන ERR - Economic Rate of 
Return - එක ශමොකෂණද්ය රීයකා. හනානයි ශ  රුපියල් බිි යන 150 

අපට ශයොද්යවද න ුනළුවද  ල්ණා. මාර්ැ හනශද්යද න ඕනම    
ඔෂණශකොම ශකශරද න ඕනම. නමුත් ඡ  වා ද්යරද න ුනළුවද  
රමාණයට සිදු කරමිද   ශ  රුපියල් බිි යන 150ද  රුපියල් 

බිි යන 100ෂණ ුභළු හා  මායම පරිමාණ වයවසායකයද ට රුපියල් 
මිි යනය ැණශද  දුද නා න   වයවසායකයද  කෂණෂයකට 
ශද්යද න ුනළුවද . එෂණ වයවසායකශයෂණ එක රැරීයාව ැණශද  
හනදුවා න   රැරීයා කෂණෂයෂණ නිෂාපාද්යනය ශවනවා. ටළෙ මාසශආ 

සිට ානාුණවට ශපොි යයි  රාේානයයි ශද්යකම එනවා. එශහම ල්ශඩු 
නනහන. එශහම ශනොශවද න ශහේතුව ශමොකෂණද්ය? ශ  වයාපෘතීද  
පිළිාහව ඟැනයීමෂණ කරකා  ඟැනයී  වාර්තාවෂණ කාාශැන  එහි 

ලකද්යායීතාව පිළිාහ ැණනය රීමේමෂණ කරද ශද  නනතිව    
වයාපෘතිය ආර භ කරද න සිදු වීමයි. ශාොශහෝ විට අද්ය තිශාන 
තත් ඡත් ඡවය එයයි. ද්යනද  මාර්ැ සහහා වියද්ය  කළ  මුද්යක රුපියල් 

ට්රිි යන තුනෂණය රීයා අශප් පාකලී ච පික රණවක ඟමතිතුමා 
රීේවා. ශමහිදී මාර්ැ සහහා පමණෂණ ශනොශවයි  ශද්ශපොළ අත් ඡපත් ඡ 
කරැනී   සහහා ශැවුන මුද්යකුණත් ඡ තිශානවා.   නිසා ැරු මුද්යල් 

ඟමතිතුමාට මා විශ ේෂශයද ම ශයෝජනා කරනවා  මිද  ඉදිරියට 

ය  රීසි මුද්යකකට එහායිද  තිශාද නා වූ වයාපෘති සහහා - 

උද්යාහරණයෂණ විධියට රුපියල් මිි යන 500කට එහා   නනත් ඡන  
රුපියල් මිි යන 1000කට එහා-  මුද්යල් ශවද  රීමේමට මත් ඡශතද   
තාෂණෂණ කමිටුවෂණ මිලද  සහ ඉහළම මට්ටශ  සනකුභ  
කමිටුවෂණ මිලද    වයාපෘතිය ඟැනයීමකට කෂණ කරකා  එහි 

ආර්ිකක ලකද්යායිතාව පිළිාහව ැණනය රීමේමෂණ කරකා  ලකද්යායි 
න  පමණෂණ   වයාපෘතියට මුද්යල් ශයොද්යවද න රීයකා. එශහම 
නනත් ඡන     ශවනුවට විකල්ප වනඩ පිළිශවළකට යද න 

ුනළුවද කමෂණ තිශාද න ඕනම. 

ශ  මහා පරිමාණශආ  සමම වයාපෘතියෂණම සනකුභ  කමිටුවෂණ 
මිලද  මාසිකව ඟැනයීමකට කෂණ කරකා  පමේෂණෂණයකට කෂණ 

කරකා   පිළිාහව තත් ඡත් ඡව වාර්තාවෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරද න ඕනම  
අනිවාර්යශයද ම. අව ය න  එවනනි වාර්තාවෂණ කාර්තුවකට 
වතාවෂණ පාර්ි ශ ද තුවට ඉදිරිපත් ඡ කරද න ුනළුවද  න  ශහොහයි. 

ශමොකද්ය  අවසාන ව ශයද  පාර්ි ශ ද තුව තමයි අය වනය 
විවාද්යශආදී විවාද්ය කරකා   වයාපෘතිවකට මුද්යල් ශවද  කරද ශද . 
එශහම නනත් ඡන   වා ැනන ශසොයද න COPE එකට  Public 
Accounts Committee එකට යන ශකොට අ ාවයා පනනකා ගිහිල්කා 

ඉවරයි.    නිසා ශමවනනි වනඩ පිළිශවළකට යද නය රීයන 
කාරණය මා ශයෝජනා කරනවා.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  වර්තමානශආ තිශාන 

අර්බුද්යය ශමොකෂණද්ය? මා ද්යනද  රීයුන ආකාරශයද  ශැොඩ නනිලකා 
ආුන අර්බුද්යයෂණ තමයි ශ  තිශාද ශද . අපි ැත් ඡත සමහර ණය ද්යනද  
කල් පිශරනවා.   කල් පිශරනශකොට  වාශආ ණයයි  ශපොි යයි 

ශද්යකම ද්යනද  ශැවද න ඕනම.  [ාාාා රීමේමෂණ] ඔේ.  Rs. 1,500 
billion අල්රුද්ද්යකට ශහොයද න ඕනම  ණය වාරික සහ ශපොි ය 
ශැවද න.   මුද්යල් ශැේශේ නනත් ඡන  ශමොකද්ය ශවද ශද ?  

ශැේශේ නනත් ඡන  ශ  රාජයය අසමත් ඡ රාජයයෂණ ාවට පත් ඡ 
ශවනවා  පළමු වතාවට. ශමශතෂණ කල් එශහම ශවකා නනහන.   
නිසා ශ  අභිශයෝැයට මු තණ ශද්යද න ඕනම. ශ  අභිශයෝැයට 

මු තණ ශද්යද න න  ජනතාවට වන . ඩනය අවම කර ැනිමිද  ශ  
ආර්ිකකය කළමනාකරණය කරද න සිදු ශවනවා.  

ශ  ැනටලුවට ජාතයද තර තකශආ මතු ශවකා තිශාන ර ානත් ඡ 
අද්ය අපට ාකපානවා. අද්ය මනද්යශපරදිැට අශප් ශත් ඡ ටික යද ශද  

නනහන  යුද්ාය නිසා. අද්ය අශප් රාර් මික පහළ වනටිකා තිශානවා. 
අද්ය අශප් සා රද්යායික අපනයනවක ආද්යායම රමාණවත් ඡ නනහන. 
මනද්යශපරදිැ ගිහිල්කා උපයන ානශයද  ශ  රටට එවුන ශරේෂණ - 

remittances - අද්ය මිමා ශවකා තිශානවා  බිි යන 9ට.  ක ඉහළට 
ඉහළට ගිහිල්කා  ගිය අල්රුද්ශද් ඉහකා බිි යන 9 මිමාශේ 
ඉද නවා. ටට අමතරව සිරියාශේ යුද්ාය  ඉරාකශආ යුද්ාය 

තිශානවා.   රටවක අසාථාවරතාව  ශතල් මික පහළ වනටීම රීයන 
ශ  සියලු ශද්  අශප් රටට ාකපානවා.  

ටළෙට තිශානවා  යුශරෝපා සාැමශයද  රිතානයය ඉවත් ඡ 

වීශ  කාරණයත් ඡ.  ක යුශරෝපා සාැමයට ාකපානවා. 
ඟශමරිකාශේ ජනාධිපතිවරණශආ රතිලක නිුණත් ඡ  ල්ු  ැමද  
ශඩොකරශආ අැය පහළ වනටුණා. ද්යනද  ආශයත් ඡ ශපො ඩෂණ 
නනිලටිද න ඟති.  

ටළෙට  ශ  ර ානය යුශරෝපයට ාකපාශනේ ශකොශහොමද්ය? 
ඟශමරිකාව ශකොයි විධියටද්ය යුශරෝපයත් ඡ එෂණක ැනු-ශද්යනු 
කරද ශද  රීයන ර ානයත් ඡ ාකපානවා. අපට ශකොයි තර  

ආකාරයට GSP Plus  කනබුණත් ඡ  අශප් ඟෙලු  කර්මාද තයට 
ජාතයද තරශආ තරැ කරද න ුනළුවද  මට්ටමට යද න ශවනවා. 
අද්ය ඟෙලු  කර්මාද තශයද  ාාේකාශද් ය  වියට්නාමය  

මියද මාරය වනනි රටවල්  අක් රමයෂණ තුළ  අක් විදුි   කක 
පිරිවනයෂණ තුළ  අක් මිකකට ජාතයද තර ශවශළහ ශපොශළේ 

695 696 

[ැරු  .ඩී. ුභසිල් ශරේමජයද ත මහතා] 
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තරැකාරිත් ඡවයට ගිහිල්කා තිශානවා. එතශකොට ශද්යවනුවට 

ආද්යායම කනශාන අශප් ඟෙලු  කර්මාද තයට ශමොකද්ය ශවද ශද ? 
ඉතිද  ශ වා ැනන ය  රීසි ුනශරෝකථනයෂණ කරද න ඕනම. හරි 
විධියට න  සාවර්ාන කටයුතු කරන අමාතයාා  හනම එකකම 
Research and Development Unit  එකෂණ තිශාද න ඕනම.  මට 

රීයද න ාකද න    වාශේ එකෂණ අමාතයාා  ීයක තිශානවාද්ය 
රීයකා. අමාතයාා  ීයක R&D තිශානවාද්ය?  වා නනහන.  වා  
පටද  ැද න ඕනම.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ටශආ පනවනති එෂණතරා 

විවාද්යයක විවාද්යකරුවද ශැද  ර ානයෂණ ඟ තවා   කට සවද  දුද  

ශකශනුණ. මා අහශැන හිටියා    අහුන ර ානය. ඔ ත ඟ තවා  

අශපොස උසසා ශපළ ද්යරුවද  එෂණකෂණෂ හනත් ඡතමපද ද්යහසකටයි  

ගුරුවරු විසිඅටද්යහසකටයි tabs  ශද්යනවාට වඩා  සපත් ඡතු නනති අයට 

සපත් ඡතු ශද්යන එක ශහොහ නනද්ද්ය රීයකා.  ැරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි  මා කනැාටු ශවනවා සාෂණෂරතාව සියයට  ,ෂණ 

තිශානවාය රීයන අශප් රශට් ශමවනනි ර ානයෂණ අහුන එක ැනන. 

ශමද න ශ ක තමයි ඟතන  අය හිතන ආකාරය. ශ ක ශවනසා 

කරද න ඕනම. Tab එකරීද  කරන වනශ යි  කුණකට ද්යමන 

සපත් ඡතුවරීද  කරන වනශ යි ශද්යකම එකෂණ ශනොශවයි. 

සපත් ඡතුශවද  කරන වනඩ ඉවර ශවකා ශැොඩෂණ කල්. ද්යනද  අශප් 

සමහර ැරු මද ්රීවරුද  පවා  සපත් ඡතු  ශසශරප්ුන නනතිව 

පාර්ි ශ ද තුවට එනවා. එශහම එන මද ්රීවරුද  ඉද නවා; 

කි නුත් ඡ හිටියා. හනානයි  tab එකරීද  තිශාන රශයෝජනය 

ශමොකෂණද්ය? අශපොස  උසසා ශපළ  පද තිශයද   පටද  ැත් ඡතාට 

පසාශසේ  වි ාවවිද්යයාක අායාපනශයද  එහාට  අායාපනය යද ශද  

තනිකරම  පරිැණක ද්යනනුමත් ඡ එෂණක;    සාෂණෂරතාවත් ඡ එෂණක. අද්ය 

ශකෝකශආ ශවනත් ඡ රටවක වි ාවවිද්යයාකවක tutes  ි යකා   වා  

forward  කරද ශද  පරිැණකය හරහා  email  එශකද .  

 
ගු ෙන්ත්රීවරනය්ෂ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Notes ි යද ශද  නනහන. පද ති යද ශද  නනහන. 

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසිල් නප්රේෙජයන්ත ෙතතා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔේ. පද ති යද න අව යත් ඡ නනහන. ඉතිද  අද්ය අපි එතනනට 

යද න ඕනම.   සහහා තාෂණෂණ විද්යයාත් ඡමක පර්ශආෂණ ෂණශෂේත්රය 
ඉතා වනද්යැත් ඡ ශවනවා.  මා සාතුතිවද ත ශවනවා  ැරු මුද්යල් 
ඟමතිතුමාට ශ  ෂණශෂේත්රශආ  කටයුතුවකට  අව ය මුද්යල් සපයා දීම 

ැනන. නනශනෝ තාෂණෂණය අපි ඉදිරියට ශැන ගිහිල්කා තිශානවා. 
අද්ය ආචාර්ය උපාධිාාරිද   20ශද්යශනුණ   පර්ශආෂණවක ශයදිකා 
ඉද නවා. නශවෝත් ඡපාද්යන සහහා අව ය වන පර්ශආෂණ ශකශරමිද  

පවතිනවා.  

ටළෙට  ජීව තාෂණෂණය සහහා ආයතනයෂණ පිහිටුවීමට අව ය 
ඉඩම කාාදීකා තිශානවා.   සහහා අව ය කරන මුල් රාේානය 
ශයද්යවීම කරකා තිශානවා. කාන අල්රුද්ශද් ඉහකා   ජීව 

තාෂණෂණික කටයුතු පටද  ැද නවා.  ක ෂණශෂේත්ර තුනකට යනවා  
කෘ කකර්ම ෂණශෂේත්රය  ෂෂා නිෂාපාද්යනය සහ පිළිකා වනනි ශරෝැ 
සහහා  නව ශාශහත් ඡ  vaccines නිෂාපාද්යනය රීමේම යනාදී ව ශයද .  

ටළෙට  robotics.   හරහා artificial intelligence රීයන 
ෂණශෂේත්රය දියුු  කරද න  ුනළුවද කම කනශානවා. ශ  ආදී 
ව ශයද  ශ  අය වනශයද  විවිා ශයෝජනා ශැනනල්කා තිශානවා. 

  ස ාද ාව මම විශ ේෂශයද  සාතුතිවද ත ශවනවා.   ශයෝජනා 
සහහා අපිත් ඡ මුි ක බීජය වනපිරුවා.  

පාසල් ද්යරුවද  කෂණෂ  5ෂණ සහහා  1ශවනි ශරේණිශආ සිට 
13ශවනි ශරේණිය ද්යෂණවා  -අල්රුදු 1  ද්යෂණවා- රුපියල් කෂණෂ 2ක 
ශසෞඛ්ය රෂණෂණයෂණ කාාදීමට ශයෝජනා කරකා තිශානවා. 
ශමයිද  වන ාකපමම ශමශහමයි. ද්යරුශවෝ කෂණෂ  5ෂණ රීයද ශද   
අක්ම තරමිද  පල්ල් කෂණෂ 35ෂණ. මුළු රශට්ම ඉද ශද  පල්ල් කෂණෂ 
50යි. පල්ල් කෂණෂ 35කට ශ  රෂණෂණය ාකපානවා. ශමොකද්ය  
අල්රුදු 5 6 9 , වාශේ වයසක ළමශයෂණ ඉද නවා න  අක්ම 
තරමිද  මාසයකට ශද්යකකට සනරයෂණ අසීපයෂණ හනශද්යනවාමයි.   

සහහා ශාශහත් ඡ ැද න ගියාම රුපියල් 2 000ෂණ  3 000ෂණ 
යනවාමයි.   රුපියල් 10 000ෂණ ාාහිර රතිකාර සහහා රජශයද  
ශවද  කළ විට  මාසික වනටුශපද    සහහා ශවද  කරන මුද්යක  
ශද්යමල්පියද ට ඉතිරි ශවනවා. ළමයි තුද  ශද්යශනෂණ සිටිනවා න    
වාශේ තුද  ගුණයෂණ කනශානවා. මම හිතන විධියට එය ඉතා  
වනද්යැත් ඡම ශයෝජනාවෂණ.  

රජශආ ශසේවකයද  විරාම ැනද වීශමද  පුභවත් ඡ  අ්හාර 
රෂණෂණාවරණය දීර්  කරකා තිශානවා  ජීවිත කාකය ුනරාවටම. 
ශ කත් ඡ ඉතාම වනද්යැත් ඡ ශවනවා. ශමොකද්ය  අද්ය ෂෂා සහහා තමයි 
වයසාැත  අයට සහ ද්යරුවද ට වනඩිම ව ශයද  මුද්යල් වනය 
කරද නට සිදු වද ශද   අශනෂණ ශද්වකට අමතරව. [ාාාා රීමේමෂණ] 
ඔේ  කඩුණාඩියෂණ ැද නත් ඡ සල්ි  නනහන.   නිසා වනටුප් වනඩි 
කරනවාට වඩා  දීමනා වනඩි කරනවාට වඩා  - ක උද්ාමනයට 
ශහේතුවෂණ ශවද න  ුනළුවද .   කත් ඡ කළමනාකරණය කර ැනිමිද 
- ශමවනනි ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඡ වීම වඩා වනද්යැත් ඡ රීයකා මම 
හිතනවා.  

 ුභළු හා මායම පරිමාණශආ වයවසායකයද  සහහා ණය සපයා 
දීම    තුළිද  ය  රැරීයා රමාණයෂණ උත් ඡපාද්යනය රීමේම සහ ය  
පිරිවනටුමෂණ ද්යෂණවා වන මුද්යල් ආශයෝජනය රීමේශ දී   සහහා ශපොලී 
සහන කාාදීම ඉතා වනද්යැත් ඡ ශවනවා.  

  එෂණකම   අZ " අැය අනුව වි ාවවිද්යයාකවකට ඟතුළු ශවද න  
ානරි ශිෂයයිද  15 000ෂණ සහහා වි ාවවිද්යයාක රතිපාද්යන ශකොමිසම 
විසිද  අනුමත කරන කද්ය රාජය ශනොවන උපාධි පිරිනමන 
ආයතනවක පාකමාකා හනද්යමමේම සහහා රුපියල් කෂණෂ ,ෂණ ද්යෂණවා 

ණය මුද්යකෂණ කාාදීමට ශයෝජනා කරකා තිශානවා. ද්යනද  
වි ාවවිද්යයාකවකට ඟතුළු වද නට ුනළුවද  29 000කටයි. තව 
15 000කට අවසාථාව කනශානවා රීයද ශද   2 000කට 
වි ාවවිද්යයාක අායාපන කාද න ුනළුවද  රීයන එකයි.  
සාමානයශයද  රජශආ වි ාවවිද්යයාකයක කකා උපාධියෂණ ශහෝ 
කළමනාකරණ උපාධියෂණ සහහා ද්යනද  රුපියල් කෂණෂ තුනහමාරක  
හතරක වියද්යමෂණ යනවා. නවද්යය විද්යයාකශආ නවද්යය ශිෂයශයෂණ 
සහහා රුපියල් කෂණෂ 16 -1,ෂණ පමණ වනය ශවනවා. රුපියල් 
කෂණෂ ,ක මුද්යකෂණ ණය මුද්යකෂණ ශකස කාා ශද්යන විට  ඕනම න  
කෂණෂ   ,ම ැද නත් ඡ ුනළුවද   එශහම නනත් ඡන  කෂණෂ  ෂණ 
ැද නත් ඡ  ුනළුවද    පාකමාකාශේ හනටියට. ශ  ණය මුද්යක 
ශද්යද ශද  නික  ශනොශවයි  UGC එශකද  අනුමත කළ උපාධි 
පිරිනමද නට ුනළුවද  මට්ටශ  තිශාන ආයතනවි ද  
පාකමාකාවෂණ හද්යාරනවා න  පමණයි.   තුළිද  අවසාථාව  ුනළුල් 
කරකා දීකා තිශානවා   තමද ට ඕනම කරන පාකමාකාවෂණ 
හද්යාරකා  උසසා අායාපනයට අවතීර්ණ වද නට.   හරහා 
වි ාවවිද්යයාක අායාපනය කාන රමාණය එකවර 15 000රීද  වනඩි 
රීමේශ  වනඩ පිළිශවළකට යද න ුනළුවද කම කනශානවා. 

හිටුන අායාපන අමාතය ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන මනතිතුමාත් ඡ 
ද්යද නවා  අපට විද්යයා  ැණිත  තාෂණෂණ උපාධිාාරිද ශේ වි ාක 
හිෙයෂණ තිශාන ාව.  වි ාවවිද්යයාකවි ද  පිටවන අයශැද  සියයට 
19යි ගුරු වෘත් ඡතියට එද නට කනමනති.   සාඛ්යාව රමාණවත් ඡ 
වද ශද  නනහන  අපි සාවර්ානය පිණිස විද්යයාව  තාෂණෂණය සහ 
නශවෝත් ඡපාද්යනය ශයොද්යා ැනීමට ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා න  
සහ ්ාීවය රශද් වක ද්යෂණෂ ද්යරුවද ට අව ය  අායාපනය ශ  

ෂණශෂේත්රය තුළිද  කාා ශද්යද නට ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා න . 

697 698 



පාර්ි ශ ද තුව 

අපි විද්යයාැාර 1 000ෂණ හනදුවා. තාෂණෂණ . ක 200ෂණ හනදුවා. 
 වා සහහා අව ය වද නා වූ මානව ස පත කාා ශද්යනවා විතරෂණ 
ශනොශවයි  ද්යනනුම යාවත් ඡකාලීන කරමිද  ඉදිරියට යද නත් ඡ ඕනම.    

කටයුත් ඡත රීමේම සහහා විද්යයා  ැණිත  තාෂණෂණ උපාධිාාරි 
ගුරුවරුද  බිහි කරද න ඕනම.  එවනනි ගුරුවරුද  5 000ෂණ බිහි කර 
ැනීම සහහා   අයට ානාුණ මිලද  ණය මුද්යකෂණ කාා ශද්යනවා  

ශපොලී රහිතව  ය   දිරිැනද වීමෂණ ව ශයද .   ශපොි ය ශැවීම 
සහහා අව ය  රතිපාද්යනය අය වනය ශල්ඛ්නශයද  සකසා කරකා 
දීකා තිශානවා.   කත් ඡ ඉතාම සාවර්ානාත් ඡමක ශයෝජනාවෂණ 

හනටියට මම ද්යරීනවා.  

ශ  අය වනය සකසා රීමේශ දී අරමුු  ැණනාවෂණ ඉදිරිපත් ඡ 
ශවකා තිශානවා. එකෂණ තමයි  අය වනය පරතරය ද්යළ ශද්ය ය 

නිෂාපාදිතශයද   .9කට අක්ශවද  පවත් ඡවා ැනීම. එය  .6ක 
පවත් ඡවා ැනී මට ශයෝජනා කරකා තිශානවා. ශද්ය ය විශද්ය ය ණය 
කළමනාකරණය  ජනතාවට . ඩනය අක් රීමේම  ුභාසාාන කටයුතු 
සහහා රතිපාද්යන ශවද  කර ැනී ම    වාශේම රතිපාද්යන කාා ැත 

යුතු ෂණශෂේත්ර පනහනදිි ව හුරනාශැන කාාදීම  ුභළු හා මායම 
පරිමාණ වයවසායකයද  දිරි ැනද වීම  ආශයෝජකයද  දිරිැනද වීම  
විශද්  විනිමය වර්ානය  රාේාන ශයද්යල්  සහහා රතිපාද්යන 

ශවද කර දීම  ආර්ිකක කළමනාකරණය සහ ජීවන වියද්ය  
කළමනාකරණය  සහ රැරීයා නියුෂණතිය රීයන අශනුණත් ඡ රාාන 
අරමුු  ඔසාශසේ තමයි ශ  අය වනය ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිශාද ශද . 

ශ  අරමුු  සාෂණෂාත් ඡ කර ැනීම සහහා තමයි  අය වනශආ  ශ  
ශයෝජනා  ඉදිරිපත් ඡ  වී  තිශාද ශද .  ශ  ශයෝජනා  ක්රියාත් ඡමක 
රීරිශ  දී ද්යනඩි මුකය විනයෂණ පවත් ඡවා ැනී මට සිදු ශවනවා. මා 

රීයුන විධියට  ශද්ය ය හා  විශද්ය ය අනශප්ෂණ කත  ය  ය  ආර්ිකක 
උපනතීද   ඟතිවීම තුළ  අපට ය  ුනශරෝකථනයෂණ  මුි ද ම ඟති 
කර ැද නට සිදුශවනවා.  

පාසල්වකට  තවදුරටත් ඡ  පරිැණක 50 ානගිද  කාා දීම සහහා  
 වා  ුණලී පද්යනම මත කාා දීමට මුද්යල්  ශවද  කර තිශානවා. ද්යනද  
ශකශනුණ අහද නට ුනළුවද    පරිැණක පනහ ැණශද  පාසල් ද්යහ 
ද්යාහකට ශද්යනවා න   පරිැණක පනහ ානගිද   ද්යහ ද්යාහෂණ ශද්යද න 

ශවනවා    එතශකොට    මිි යන පද ද්යහසරීද  ශ ක කරද ශද   
ශකොශහොමද්ය  රීයකා. එහි ඉතා පනහනදිි ව තිශානවා  අුණලී පද්යනම 
මතඅ  රීයකා.  Hire purchasing   රමයට මිි යන 5000ෂණ  

රමාණවත් ඡ ශවද නට  ුනළුවද    පාසල්වකට  ශ  පරිැණක 
රමාණය කාා ශද්යද න.  එයිද  අපි කරද ශද     තාෂණෂණය  සහ 
දියුු  ශකෝකය - [ාාාා රීමේමෂණ] යද න ශවනවා.   ක අය වනය 

ශල්ඛ්නශආ සහහද  ශවනවා.  නනත් ඡන  ශකශනුණ  තර්ක 
කරද නට ුනළුවද   මිි යන  5000ද  ශකොශහොමද්ය  ශමච්චර 
පරිැණක රමාණයෂණ ශද්යද ශද  රීයකා.  ශකොශහොම ල්ණත් ඡ අපට 

අව ය වද ශද  ශමයයි. ශකශනුණ   වාශේ ර ානයෂණ අහද න 
ුනළුවද .  [ාාාා රීමේමෂණ]  සපත් ඡතු අරශැන ශද්යනතුරු රීයකා   
අපට පරිැණකය කාා ශද්යන  එක නවත් ඡවාශැන ඉද න ානහන. 
ශකෝටි 110ක ජනැහනයෂණ සිටින ඉද දියාශේ  සාෂණෂරතාව 

සියයට 62යි. හනානයි ඉද දියාශේ ්ාීවය රශද් යුණත් ඡ   නාැරික 
රශද් යුණත් ඡ ැත් ඡශතොත් ඡ  වි ාක පරතරයෂණ තිශානවා.   නාැරික 
රශද් වක සිටින උැත් ඡ පිරිස අශප් පරිැණක ශයද්යල්  කරන අයට 

වඩා  තව ඉසාසරහිද  ඉද නවා.    කට ශහේතුව ශමොකෂණද්ය?   සහහා 
අව ය පහුභක  කාා දී තිබීමයි. [ාාාා රීමේමෂණ]   

මා අවසද  කරනවා  ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ද්යනද  ශමතනනත් ඡ කර තිශාද ශද   අද න  කයි. මම   ැනන 
විශ ේෂශයද ම සාතුතිවද ත ශවනවා.  නව උත් ඡපාද්යන  දිරිැනද වීම 
සහහා  විද්යයාව හා තාෂණෂණය සාවර්ානය රීමේමටත් ඡ   සමසාත 

ආර්ිකකය ැනන සකකා ාකා රටෂණ හනටියට   සාවර්ානය 

අනාැ තශආ ඟති රීමේම සහහා අව ය පද්යනම සකසා රීමේම  

ස ාද ාශයනුත් ඡ මා සාතුතිවද ත ශවනවා. අශප් ශයෝජනා 
පිළිාහව ද්යෂණවා තිශාන සනකරීල්ක පිළිාහවත් ඡ සාතුතිවද ත ශවමිද   
මශේ කථාව අවසද  කරනවා.  

 
[අ.භා. 2. 0] 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ැරු නිශයෝජය කාරත සභාපතිතුමනි   අද්ය දින ශමම ැරු 
සභාශේ  ආඩුක් පෂණෂශආ ආසනවක  රීසිශවුණත් ඡ නනතිව  සිටින 
අවසාථාවක   කාාද්ා විපෂණෂය ශවනුශවද   ශමම අය වනය 

ශල්ඛ්නය පිළිාහව රථමශයද   වචන රීහිපයෂණ   එකතු කරද නට 
අවසාථාව කාා දීම ැනන මා සාතුතිවද ත ශවනවා.   

 
ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙතතා (ණපදා කළෙනාකරණ 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො මූලාසනනයන් 

ඉව ක වුනයන්, ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙතතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූකාසනාරුඪ ැරු මද ්රිතුමනි  රජය ශවනුශවද  කථා කළ 
ැරු  කබීර් හෂී  මද ්රීතුමා රාමාණිකව  විෂයානුාද්ා  

බුද්ධිමශතෂණ  උැශතෂණ ල්ණත් ඡ  ඉතාම නවමේ සහැත 
ශච්තනාශවද  විවිා අපහාස උපහාස තුළ  පුභ ගිය රජයට හා හිටුන  
ජනාධිපති    මහිද ද්ය රාජපෂණෂ  මනතිතුමාට පහර දීම  සහහා තමයි 

තමද ශේ කථාව ශයොද්යා ැත් ඡශත් ඡ.  ීවට ශපරත් ඡ  එතුමා  අුභනාමි 
ශහොරාඅ රීයා මහිද ද්ය රාජපෂණෂ ජනාධිපතිතුමාට රීයද නට ගිහිද      
  ස ාද ාශයද  අධිකරණයට ගිහිල්කා  අධිකරණය විසිද  - 

මශේ ද්යනීශ  හනටියට කෂණෂයක -  ද්යඩ මුද්යකෂණ ශැවද නට  ඔ තට 
නියම කළා.  එම නිසා එතුමාශේ රකා  පිළිාහව    තර  
සනකරීල්කට ැද නට අව ය නනහන රීයකා මා හිතනවා.  

සියලු ශද්යනාටම අමතක  ශවකා ති ශානවා  අශප් රශට් ඉතාම 
ුණඩා රාජය පාකන කාකයද  සමෙ  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැයට ශපර 
රාජය පාකන කාක ද්යහහතරෂණ තිබුු  ාව. මහාමානය ඩී.එසා. 

ශසේනානායක මනතිතුමාශේ කාකශආ සිට රාජය පාකන කාක  

699 700 

[ැරු  .ඩී. ුභසිල් ශරේමජයද ත මහතා] 
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ද්යහහතරෂණ තුළදී  ශ  රශට් සිටි  රීසිම රාජය නායකශයුණට 

කාකාශේ විවිා සාවර්ාන උපාය  උපරම  ක්රියාත් ඡමක කර  පසා 
අල්රුදු සනකනසාමවල් ක්රියාත් ඡමක කර  ද්යස  අල්රුදු සනකනසාමවල්  
ක්රියාත් ඡමක කර  විවෘත ශවශළහ ශපොළ ආර්ිකක රතිපත් ඡති 
ක්රියාත් ඡමක කර  ආවෘත ශවළහ ශපොළ ආර්ිකක රතිපත් ඡති  

ක්රියාත් ඡමක කර  රීසිම ද්යවසක ජාතිශආ නිෂාපාද්යනය  ඟශමරිකානු 
ශඩොකර් බිි යන  25ට වඩා වනඩි කර ැද නට ානරි ල්ණා.   ක අපි 
සියලු ශද්යනා විසිද ම පිළිැත යුතු සතයයෂණ. කාකාවට නිද්යහස 

කනබුු  ද්යවශසේ සිට  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැය එනශතෂණ ඟශමරිකානු 
ශඩොකර්  බිි යන 25ට වඩා වනඩිශයද  නිෂාපාද්යනය වනඩි කර 
ැද නට  ානරි  ල්ණා.  200  වර්ෂශආ දී යුද්ාය නිම කළා.   යුද්ාය 

නිම කළාට පසාශසේ  කාකාව ශේැවත් ඡ ආර්ිකක  පි මෂණ පනනකා   
ශ  රශට් ජාතික නිෂාපාද්යනශආ මට්ටම බිි යන ,0ට නනාවීශ  
කාර්ය භාරය ඉෂාට කළ ජාතික නායකයා විධියට තමයි  

ඉතිහාසශආ මහිද ද්ය රාජපෂණෂ නාමය සටහද  ශවද ශද  රීයන එක 
මා මතෂණ කරද නට  ඕනම.    

25ට තව 25ෂණ එකතු ල්ණාම තමයි  50ෂණ වද ශද . 50ට තව 
25ෂණ එකතු ල්ණාම තමයි  95ෂණ වද ශද .  95ටත් ඡ වඩා වනඩි ශවකා 

,0 ශවකා තිබුණා. තමුද නාද ශසේකාශේ ආඩුක්ව යටශත් ඡ 2015 
වර්ෂය වනශකොට කාකාශේ ජාතික නිෂාපාද්යනය ඟශමරිකානු 
ශඩොකර් බිි යන ,2යි.   අනුව ඟශමරිකානු ශඩොකර් බිි යන 

ශද්යකරීද  විතරෂණ ජාතික නිෂාපාද්යනය වනඩි ශවකා තිශානවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි    විතරෂණ ශනොශවයි. නිද්යහස 
කනබුු  ද්යවශසේ සිට ශ  රශට්  කුනද්ැක ආද්යායම ඟශමරිකානු 

ශඩොකර් 1 000කට වඩා වනඩි කර ැද න අශප් රටට අල්රුදු 56ෂණ 
ැතශවකා තිශානවා. අශප් රට එවනනි තත් ඡත් ඡවයක තිබුු  රටෂණ. 
201  වර්ෂශආ රට භාර ශද්යනශකොට  කුනද්ැක ආද්යායම 

ඟශමරිකානු ශඩොකර්   000ට රීට්ටු කරද න ුනළුවද කම ඟති 
කරුන යුැය ඟති කශළේත් ඡ මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමාය රීයන එක 
අපි මතෂණ කර ැද න ඕනම. අද තර්ජාතික වර්ගීකරණශආ දී 

කාකාව දුප්පත් ඡ රටෂණ ශකස තිබිකා මනදි ආද්යාය  කාන රටෂණ ාවට 
පත් ඡ කළා. 2015 වර්ෂශආදී අශප් ආඩුක්ව ාකශආ සිටියා න   ශ  
වනශකොට කාකාව ඉහළ මනදි ආද්යාය  කාන රටෂණ ාවට පත් ඡ 
ශවනවා.  ක තමයි ඟත් ඡත.  

ශකෝක ානාුණව අ්ාමාතයතුමාට පිළිැද වුන වාර්තාශේ 
තිශානවා  කාකාශේ දුප්පත් ඡකම හරි අඩරීද  අක් කර ැත් ඡ ශ  
කකාපශආ තිශාන එකම රට අඅශප් රටඅ රීයකා.   අනුව 

දුප්පත් ඡකම පිටුද්යනීශ  කාර්ය භාරය ඉෂාට කශළේ එම යුැශආදීය 
රීයන එක පිළිාහවත් ඡ එම වාර්තාශේ තිශානවා. මා ඉහතිද  
සහහද  කළ කරුු  ශද්යකම පමණෂණ ඟති  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ 

මනතිතුමා ශ  රශට් නිෂාපාද්යනය වනඩි කළා  ආද්යායම වනඩි කළා  
විරැරීයාව අක් කළා  ශසේවා නියුෂණතිය වනඩි කළා  ඉතුරු  වනඩි 
කළා  ආශයෝජනය වනඩි කළා  දුප්පත් ඡකම අක් කළා  රුපියශල් 

අැය සාථාවර කළා  විශද්  වත් ඡක  වනඩි කළා  ශැල්  ශ ේෂ 
අතිරිෂණතයෂණ ඟති කළා රීයකා රීයද න. ශ  සියල්ක කරකා 
කාකා ඉතිහාසශආ තිශාන ආර්ිකක ද්යර් ක 20කට අනුව නිද්යහසිද  
පසාශසේ පනවනති වනඩිම සමෘද්ධිමත් ඡ යුැය 200 -201  රීයකා මම 

ආර්ිකක විද්යයානුූලකව ඔප්ුන කරකා  අආර්ිකක අපැමනයඅ රීයකා 
ශපොතෂණ ි යකා තිශානවා.   ශපොත මම තමුද නාද ශසේකා සහ ශ  

රශට් ජනතාව ශවනුශවද  සභාගත* කරනවා. 

මම අභිශයෝැයෂණ කරනවා. ශ  ආර්ිකක ද්යර් ක 20 අනුව 
නිද්යහසිද  පසාශසේ කාකා ඉතිහාසශආ දීප්තිමත් ඡම  සාවර්ධිතම 

සාවර්ණමය යුැය 200 -201  ශනොශවයි රීයකා ආර්ිකක විද්යයාමය 

සාඛ්යා ද්යත් ඡත හා රසාතාර ඟතුව ඔප්ුන රීමේම සහහා වි ාවවිද්යයාක 
ආචාර්යවරශයුණ ශහෝ මහාචාර්යවරශයුණ ශහෝ කල්රු ශහෝ 
ශපොතෂණ ි ේශවොත් ඡ    ි යන ශපොත  කාාද්ා විපෂණෂය විසිද  
අශප් ශපෞද්ැි ක මුද්යි ද  මු්රණය කරකා රට ුනරා ශාද්යා හරිනවාය 

රීයන එකත් ඡ මම ශ  අවසාථාශේදී මතෂණ කරනවා.  

ටළෙට  ශ  අය වනය ශල්ඛ්නශයද  කර තිශාද ශද  
ශමොකෂණද්ය? ශ  අය වනය ශල්ඛ්නශයද  කර තිශාද ශද  ශ කයි. 

තමුද නාද ශසේකා රට භාර ැත් ඡතා. අපි ඔප්ුන කරකා තිශානවා  
2015 වර්ෂශආදී රශට් ආර්ිකක වර්ාන ශේැය අක් ල්ණා  
 කුනද්ැක ආද්යායම වනඩි වීශ  ශේැය අක් ල්ණා  ඉතිරි රීමේ  අක් 

ල්ණා  ආශයෝජනය අක් ල්ණා   විශද්  ආශයෝජන අක් ල්ණා  
විශද්  සාචිත කඩාශැන වනටුණා  රුපියක දිගිද  දිැටම 
අවරමාණය ල්ණා  ශැල්  ශ ේෂ අර්බුද්යයෂණ ඟති ල්ණා රීයකා.   

අනුව තමුද නාද ශසේකාට සිද්ා ල්ණා  ජාතයද තර මූකය අරමුද්යකට 
ගිහිල්කා ශ  ශැල්  ශ ේෂ අර්බුද්යයට මු තණ දීම සහහා අල්රුදු 3ෂණ 
ඟතුළත වාරික 6රීද  ඟශමරිකානු ශඩොකර් බිි යන 1.5ෂණ ණය 
ව ශයද  ැද න.  

මුද්යල් ඟමතිවරයා කල්රු ල්ණත් ඡ  ජාතයද තර මූකය අරමුද්යක 
ශ  ණය පහුභකම ශද්යනශකොට රාාන ශකොද ශද්සි  ෂණ නියම කර 
තිශානවා.  එම ශකොද ශද්සි   තමයි    පළමුවනනි එක   රජශආ 

ආද්යායම හනරී තාෂණ වනඩි කරද න ඕනම රීයන එක.   රජශආ වියද්ය  
-විශ ේෂශයද  ුනනරාවර්තන වියද්ය - කපද න ඕනම   2020 
වනශකොට අය වනය පරතරය සියයට 3ට අක් කරද න ඕනම   

මුද්යශල් අැය තීරණය වීම නිද්යහශසේ ශවද න ඉඩ හරිද න ඕනම     
සහහා මනදිහත් ඡ ශනොවිය යුතුයි රීයන  ශ වා තමයි එම 
ශකොද ශද්සි.  ශ  ශකොද ශද්සි හතර  මුද්යල් අමාතයවරයා හරියට 

ඉෂාට කර තිශානවාද්ය  නනද්ද්ය රීයන එක ාකද න  ශ  මාසශආ 
19වනනි ද්යා ජාතයද තර මූකය අරමුද්යශල් නිශයෝජිත කඩුඩායම 
එනවා. එම  නිශයෝජිත කඩුඩායමට ශ  අය වනය ශල්ඛ්නය 

ශපද වා  මුද්යල් ඟමතිවරයා රීයද න ඕනම  අශමද න ශමශහමයි 
රජශආ ආද්යායම වනඩි කශළේ   ශමශහමයි වියද්යම අක් කශළේ   අය 
වනය පරතරය අක් කරද ශද  ශමශහමයිඅ රීයකා.   ක එතුමා ඔප්ුන 
කරද න ඕනම.  ක ඔප්ුන කරද න ඕනම නිසා තමයි ශ   විසර්ජන 

පනත් ඡ ශකටු පත පාර්ි ශ ද තුවට ඉදිරිපත් ඡ කළ අවසාථාශේදී  
ගිය අල්රුද්ශද් අායාපනයට බිි යන 250ෂණ ශවද  කළ එක ශ  
අල්රුද්ශද්  බිි යන 195රීද  - රුපියල් ශකෝටි 19 500රීද  - අක් 

කරකා -අායාපන වියද්යම කපකා- ජාතයද තර මූකය අරමුද්යකට 
ශපද වීමට කටයුතු කර තිශාද ශද .  ද්යරුවද ට laptops ශද්යනවා  
tabs ශද්යනවා  ශටොෆින් ශද්යනවා  බුල්ශටෝ ශද්යනවා රීයන ශ  

ඔෂණශකෝම කථා රීයද ශද  ශ  කාරණය වසාැනීම සහහායි. 
ශමය ශාොශහොම පනහනදිි  සතයයෂණ. ශමොකද්ය  ගිය අල්රුද්ශද් 
විසර්ජන පනත් ඡ ශකටු පශතද  අායාපනයට බිි යන 250ෂණ ශවද  

කරනවා රීයකා  ශ  අල්රුද්ශද්   රමාණය  වි ාක ව ශයද  -
බිි යන 195රීද - අක් කළාම ඟතිවන   ශද්යෝෂාශරෝපණය   ඟති 
වන   රාජය විශරෝාය මනඬපනවනත් ඡවීම සහහා ශවන වචන ටිකෂණ 
රීයනවා. ගිය අල්රුද්ශද්යත් ඡ එශහම රීේවා. ගිය අල්රුද්ශද් රීේවා  

digital smart classrooms ද්යහසා ැණනෂණ ඟති කරනවා රීයකා. 
එශහම ඟති කරුන  classroom  එකෂණවත් ඡ කාකාශේ නනහන.  

ටළෙට  තමුද නාද ශසේකා කශළේ ශමොකෂණද්ය?  ාදු ආද්යායම වනඩි 

කරකා තිශානවා. 201   අශප් රජය සමශආ රජශආ ආද්යායම 
රුපියල් බිි යන 1 205යි. ශ  අල්රුද්ශද් එය රුපියල් බිි යන 
2 020ට වනඩි කරකා තිශානවා.   අනුව සියයට 69.6රීද  රජශආ 

ආද්යායම වනඩි කරකා තිශානවා. රජශආ ආද්යායම වනඩි කරනශකොට  
  සහහා ාදු තමයි රාාන ව ශයද  පාවිච්චි කරද ශද ; 
විශ ේෂශයද  වර ාදු;  ''වනට්'' එක ඟතුළු අශනුණත් ඡ ාදු.  මහිද ද්ය 

රාජපෂණෂ යුැශආ ාදු ආද්යායම රුපියල් බිි යන 1 050යි. ද්යනද  ාදු 

701 702 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිප ක නනොකරන ලදී. 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ආද්යායම රුපියල් බිි යන 1 ,21යි. ශ  අය වනය ශල්ඛ්නය 
එනශකොට තමුද නාද ශසේකාශේ රජය යටශත් ඡ විතරෂණ සියයට 
93රීද  ාදු ආද්යායම වනඩි කරකා තිශානවා.  

 මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැශආදී කාකාශේ එක ුනද්ැකශයුණ මත ාදු 
ාර පනටවිකා තිබුශඩු රුපියල් 50 000යි. ද්යනද  ශවනශකොට එක 

ුනද්ැකශයුණ මත ාදු ාර රුපියල් ,6 91 ෂණ පනටවිකා තිශානවා.   

අනුව  ශ  කාකපරිච්ශේද්යය තුළදී  කාාීය සමම ුනරවනසිශයෂණ මතම 

පනනශවන ාදු රමාණය සාමානයශයද  රුපියල් 36 91 රීද  වනඩි 
කරකා තිශානවා.   

ටළෙට  රජශආ වියද්යම ැත් ඡශතොත් ඡ   මුළු වියද්යම රුපියල් බිි යන 

1 9 6 සිට 2 6 5ට  සියයට  9.2රීද  වනඩි ශවනවා. ුනනරාවර්තන 

වියද්ය  1 323 සිට 1   6ට සියයට  9රීද  වනඩි ශවනවා. එතශකොට 
ශ  වනඩිශවකා තිශාද ශද  එදිශනද්යා පවත් ඡවාශැන යාශ දී ද්යරනු 

කාන  ද්යරන වියද්යශ  රතිලකය වියද්යම ද්යරන කාකයට පමණෂණ 

මිමාශවන  නනවත නනවතත් ඡ ද්යනරිය යුතු සාවරූපශආ වනටුප් හා 

ශේතන  ුභාසාාන වියද්ය . රාේාන වියද්යම වනඩි ශවකා තිශාද ශද  

ද්ය ම ශද්යකරීද  විතරයි. තමුද නාද ශසේකාශේ මුළු කාකපරිච්ශේද්යය 

තුළදී  සියයට  9.2රීද  මුළු වියද්ය  රමාණය වනඩි ශවකා 
තිශානවා. ුනනරාවර්තන වියද්ය  තමයි  සියයට  9රීද  වනඩි ශවකා 

තිශාද ශද . නමුත් ඡ  කාකාව ඉසාසරහට ශැනයද න අව ය වන 

රාේාන වියද්යම ද්ය ම ශද්යකරීද  තමයි වනඩි ශවකා තිශාද ශද . 

ඉතිද  රටක රාේාන වියද්ය  වනඩි කරද ශද  නනත් ඡන    රට 

ඉසාසරහට ශැන යාම සහහා කරද න ුනළුවද  ශද්යයෂණ ආඩුක්වට 

නනහන. වියද්ය  ටික ශාදුශවොත් ඡ අශප් කාකශආදී  කුනද්ැක වියද්යම  

රුපියල් 63 000යි. තමුද නාද ශසේකාශේ කාකය ශවනශකොට 
 කුනද්ැක වියද්යම රුපියල්  2 666යි.   අනුව   කුනද්ැක වියද්යම 

රුපියල්  2  666රීද  වනඩිශවකා තිශානවා. ද්යනද  ර ානය ශ කයි. 

එක ුනද්ැකශයුණශේ ආද්යායම රාජය ආද්යායම තුළ රුපියල් 

36 91 රීද  වනඩි කරශැන තිශානවා. හනානයි  එක ුනද්ැකශයුණ 

ශවනුශවද  වියද්ය  කරකා තිශාද ශද  රුපියල් 2  666යි. රුපියල් 

36 91 ෂණ  මිනිුභද ශැද  ාදු ව ශයද  එකතු කරශැන   අයට 

දීකා තිශාද ශද  රුපියල් 2  666යි. ද්යස ද්යහසෂණ විතර ශකොශහේ 

ගියාද්ය රීයා ද්යද ශද  නනහන. ශ  නිසා වියද්යම වනඩිවීශ  ශේැයට 
වඩා ුනද්ැකයද ශේ ාදු ාර රුපියල් 36 91 රීද   වනඩි කරකා 

තිශානවා.  වියද්යම වනඩි ශවකා තිශාද ශද  රුපියල්  2  666රීනුයි.  

ටළෙට  ඉතාම වනද්යැත් ඡ ශද්යයෂණ ශ  මුද්යල් ඟමතිතුමා කළා.  
පළමුශවනි වතාවට මුද්යල් අමාතයවරයාට ශ  සභාශේදී  කාාද්ා 

විපෂණෂයට සාතුතියෂණ පළ කරද න කනබීම ැනන අපි ශාශහවිද  

සතුටු ශවනවා.   ැනන එතුමාට සාතුතිවද ත ශවද න ඕනම. 

මෂණනිසාද්ය යත් ඡ එතුමා පටද  ැත් ඡ ද්යවශසේ සිට කට ඟරුන හනම 

ශමොශහොතකම රීේශේ  ''මහිද ද්ය රාජපෂණෂ ණය ශවකා  ණය ශවකා 

  ණයයි  වාරිකයි ශැවා ැද න ානහන;   ණය නිසා තමයි ශ  

ඔෂණශකෝම කරද ශද '' රීයකා. ''වනට්'' එකට එතුමා ශවනම  නමෂණ 
ද්යන මා. ශ ක ''රාජපෂණෂ ාද්ද්ය'' රීයකා. ශහේතුව තමයි  ''රාජපෂණෂ  

ණය අරශැන ශැවද න ානරි නිසායි ශ  ාද්ද්ය පනවද ශද . අපට 

ශ ක ශැවා ැද න විධියෂණ නනත් ඡතටම නනතිවීම නිසායි ශවද ශද '' 

රීයන ශකොට  ශමවර අය වනය ශල්ඛ්නය හද්යන අවසාථාශේදී මුද්යල් 

අමාතයවරයා නිරද තරශයද  රීයන ශ  රකා ය අහකා ශවද න 

ඟති  මුද්යල් අමාතයාා ශආ ඉතාම වනද්යැත් ඡ  උැත් ඡ නිකාාරි 
මහත් ඡවරු  තමුද නාද ශසේකා අතට පත් ඡ කරකා තිශාන අය වනය 

කථාශේ ඉතාම වනද්යැත් ඡ රසාතාර රීහිපයෂණ ඉතා විචිත්රවත් ඡ ශකස 

මු්රණය කරකා තිශානවා. එශහම මු්රණය කරකා ශමොකෂණද්ය 

රීයද ශද ?  

තමුද නාද ශසේකා රීේවා  ''ශ  ණය සහ වාරිකයද ට -ණය 

ශසේවාකරණයට- රජශආ ආද්යායම රමාණවත් ඡ නනහන.  ක නිසා 
තමයි ''වනට්''  පනවද ශද .  ක නිසා තමයි ාදු අය කරද ශද . 
ශ ක රාජපෂණෂ යුැශආ වනඩෂණ'' රීයා. ශමවර අය වනය කථාශේ 
10 වනනි පිටුව ශපරළා ාකද න. එහි ශාොශහොම පනහනදිි ව 

රසාතාරශයද  රීයනවා  ආඩුක්වට ආද්යායමට වඩා වනඩිශයද  ණය 
වාරිකයි ශපොි යයි ශැවද න ශවකා තිශාද ශද  200   2010  
2011  2012  2013 රීයන මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැවකයි රීයා. 

හනානයි  ''201   2015  2016  2019 රීසිම ර ානයෂණ නනතිව 
රජශආ ආද්යායම වනඩියි. ශැවද න ඕනම ණය වාරිකයි  ශපොි යයි 
අක්යි'' රීයකා පළමුවනනි වතාවට මුද්යල් අමාතයවරයා ශ  ැරු 

සභාශේදී රසාතාර සටහද  සහිතව පිළිැත් ඡතාය රීයන එක  ශ  
අවසාථාශේදී මම ශ  ැරු සභාවට ද්යනනු  ශද්යනවා. 

එහි පිටු අාක 113හි තව රසාතාරයෂණ තිශානවා.  ක ශපරළකා 

ාකද න. එහි තිශානවා  200  අය වනය පරතරය සියයට  . යි. 
ජාතිශආ ණය ාර -ණය අනුපාතය- සියයට ,6.2යි රීයකා. 201  
මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැශආ ශ  අය වනය පරතරය සියයට 5.9 ද්යෂණවා 
අක් කර ැද නවා. එතශකොට ජාතිශආ ණය ාර 91.,යි. 2015දී 

නනවතත් ඡ තමුද නාද ශසේකා සියයට 9.  ද්යෂණවා අය වනය පරතරය 
වනඩි කරනවා. එහි රතිලකය ශවද ශද   ජාතිශආ ණය ාර සියයට 
96 ද්යෂණවා වනඩිවීම. ණය ාර සියයට 91., ඉහකා සියයට 96., 

ද්යෂණවා වනඩි කර ැත් ඡශත් ඡ තමුද නාද ශසේකාය රීයන එක  113වනනි 
පිටුශේ රසාතාරශයද  ඔප්ුන කරකා ශපද වනවා.  

ටළෙට  පිටු අාක 11  ාකද න. එහි ද්යනෂණශවනවා  ණය 

මට්ටශ  ශවනසාවීම.  201 දී  අශප් ආඩුක්ව යටශත් ඡ ණය මට්ටම 
රුපියල් බිි යන 5 ,යි. 2015දී ණය මට්ටම රුපියල් බිි යන 
1 112යි. රසාතාරශආ 11 වනනි පිටුව අනුව  නිද්යහශසද  පසාශසේ 

කාකා ඉතිහාසශආ ණය මට්ටම ශද්යගුණයකට ආසද න 
රමාණයරීද  වනඩි කරුන එකම මුද්යල් ඟමතිවරයා විධියට 
වාර්තාවෂණ තියකා තිශානවා  රවි කරුණානායක මහත් ඡමයා.  ක 

ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශආ රති තයෂණ විධියටත් ඡ රීයනවා. 2001දී 
ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශආ ණය මට්ටම සියයට 16.6යි. 201 දී 
සියයට 5.9 ද්යෂණවා   රමාණය අක් ශවකා තිශානවා. 2015දී 
සියයට  .  ද්යෂණවා නනවත වනඩි ශවකා තිශානවා. එය රසාතාරශආ 

11 වනනි පිටුශේ ද්යනෂණශවනවා.  

ඉද  පුභව මම නනවතත් ඡ රසාතාරයෂණ රීයවනවා. අල්රුදු 
පශහද  පහට කාකාශේ රාජය ණය වර්ානයවීම පිළිාහ ශවනම 

ද්යත් ඡත  රසාතාර සටහනෂණ ශමවර අය වනය ශල්ඛ්නශආ 115වනනි 
පිටුශේ තිශානවා. 1 50-1 55 නිද්යහස කනශාන කාකශආ අශප් ද්යළ 
ශද්ය ය නිෂාපාද්යනශආ රති තයෂණ ශකස ණය වනඩිවීශ  ශේැය 

සියයට 12.6යි. 1 99 වර්ෂශආ විවෘත ආර්ිකකය හුරද වකා දුද නා. 
1 96 ඉහකා 1 ,0 ද්යෂණවා සියයට 2 .2රීද  ණය වර්ානය ශවකා 
තිශානවා. 2006 ඉහකා 2010 ද්යෂණවා ණය වර්ාන ශේැය සියයට 

15.6යි.   කාකශආ යුද්ාය තිබුණා. පුභව යුද්ාය නිම ශවනවා. 
2011 ඉහකා 2015 ද්යෂණවා ණය වර්ාන ශේැය සියයට 13.2යි. 
එශහමන   නිද්යහශසද  පසාශසේ ඉතාම කාර්යෂණෂම ණය 
පාකනයෂණ මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැශආ තිබුණාය රීයන කාරණය 

ශ  සාඛ්යාවි ද  තමුද නාද ශසේකාශේ මුද්යල් ඟමතිවරයා ශ  
පාර්ි ශ ද තුවට රීයකා තිශානවා. ශ  ණය කතද ද්යරය 
ානලුවාම  ද්යනද  බිල්ශකෂණ මවා ශැන  රාජය ආයතන තුද සිය 

හනටපසා ද්යවශසේම පත් ඡතර පිටු ැණද  ද්යමමිද  රීේශේ  ''ශ  මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂශේ ණය. මහිද ද්ය රාජපෂණෂ තමයි ශ  ණය අර්බුද්යය ඟති 
කශළේ. ණය උගුක. ශ ශකද  ැනකශවද න ානහනඅ රීයා. ශ  

රසාතාර ටික ැහුන    ශහොහ නිකාාරි මහත් ඡවරුද  මට  හ ා ල්ණා 
න   ශ  කරකා තිශාන ශසේවයට මම බිත් ඡතියට ශහේත් ඡතු කරකා 
උ මා එකෂණ ශද්යනවා. ශමොකද්ය  ශ  උත් ඡතමේතර සභාවට ඉතාම 

නිවනරැදිව ැශල් ශකටුව අුණරු වාශේ රාජය ණය ර ානය පිළිාහව 

703 704 

[ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන මහතා] 



2016  ශනොවන ාර්  11   

සහහද  කරකා තිශාන නිසා. අමහිද ද්ය රාජපෂණෂ ඉතාමත් ඡ 

කාර්යෂණෂම ශකස ජනතාවට හා රටට වාසිද්යායක ශකස ණය 
කළමනාකරණය කළාඅ රීයකා ඔප්ුන කරකා රසාතාර සටහද  
සහිතව ශ  ැරු සභාවට ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිශානවා. ඉතිහාසය 
නිවනරැදි රීමේම ස ාද ාව මුද්යල් අමාතයාා ශආ නිකාාමේ 

මහත් ඡවරුද ට මශේ කෘතඥතාව ුනද්ය කරනවා.  

2014 වර්ෂශආදී අශප් රශට් ණය තිබුශඩු  රුපියල් බිි යන 

9 3 1යි. 2016 වර්ෂශආ එම ණය රමාණය  රුපියල් බිි යන 

   23ට වනඩි ශවකා තිශානවා. එය සියයට 2 ක වනඩි වීමෂණ. සජිත් ඡ 

ශරේමද්යාස මහත් ඡතයා හනම ශවකාශේම  ක ුනද්ැක ණය ාර ැනන 
රීයනවා.  ක ුනද්ැක ණය ාර රමාණය අශප් කාකශආ තිබිකා 

තිශාද ශද   රුපියල් 351  52යි. ද්යනද  එය රුපියල්  53  96යි. ශ  

යහපාකනය යටශත් ඡ කාකාශේ සමම ුනරවනසිශයුණශේම  ක ුනද්ැක 

ණය ාර රමාණය රුපියල් 101 52 රීද  වනඩි කරකා තිශානවා. 

   ශ  ශපොඩි කාකයට විතරෂණ. ශපොඩි කාකයට විතරෂණ රුපියල් 

කෂණෂයකට වඩා ණය ාර වනඩි කරකා තිශානවා. හ ාද ශතොට 

පනත් ඡශත් ඡ ගිහිල්කා   ැනනත් ඡ රීයනවා න  ශහොහයි. අඅපි ඟවිල්කා 
ුනාචිම ුනාචි කාකයෂණ ඟතුළතදී  තමුද නාද ශසේකාට තිශාන ණය 

ාර කෂණෂයරීද  උසාසකා දීුන එකම කට්ටිය අපි විතරයිඅ රීයන 

එකත් ඡ එතුමාට රීයද න රීයකා මා අභිශයෝැ කරනවා. ශ  සියල්ක 

තමුද නාද ශසේකාශේ ශපොශතද  තමයි අරශැන තිශාද ශද . 

ශමවර ශමොකෂණද්ය කශළේ? ශ  ආද්යායම වනඩි කරන එක ඕනමම ුණඩා 

ද්යරුශවුණට ල්ණත් ඡ කරද න ුනළුවද . ශ  මුද්යල් ඟමතිතුමා කශළේ 

ුනාචි ද්යරුශවුණ ායිසිකකයෂණ පදිනවා වාශේ එහාටයි ශමහාටයි  
රීසිම අරමුණෂණ  ඉකෂණකයෂණ නනතුව යන තනනකට ගියාශද්යද  

රීයකා පනද්දි පනද්දී හිටුන එකයි.  

ශසේවක අර්ථ සාාක අරමුද්යශල්  ශසේවා නියුෂණතයද ශේ භාර 

අරමුද්යශල් ආද්යායම සහ කාභ මත ශමච්චර කල් අය කරුන ාද්ද්ය 

සියයට 10යි. ශසේවකයද  සතුව තිශාන ස පතෂණ වන ශසේවක 

අර්ථ සාාක අරමුද්යක හා ශසේවා නියුෂණතයද ශේ භාර අරමුද්යක මත 
ශමච්චර කල් අය කරුන ාද්ද්ය වන සියයට 10 සියයට 1  ද්යෂණවා වනඩි 

කරකා තිශානවා. කාකාශේ අසරණ මිනිසාුභද ශේ සාව ෂණතිය මත 

ශැොඩ නන වු  සාශේච්්ා සාවිාානයෂණ ල්ු  සමුපකාර 

වයාපාරශයද  කවද්යාවත් ඡ ාදු අය කශළේ නනහන. මහිද ද්ය රාජපෂණෂ 

යුැශආ ණය කනුනවා. Co-op cities ද්යහසා ැණනෂණ හනදුවා. Mini 

Co-op Cities ද්යහසා ැණනෂණ හනදුවා. හනම අය වනය 

ශල්ඛ්නයරීද ම සමුපකාර වයාපාරයට වි ාකම මුද්යකෂණ ශවද  
කරුන එකම ආඩුක්ව මහිද ද්ය රාජපෂණෂ ආඩුක්ව විතරයි. 

තමුද නාද ශසේකා කශළේ ශමොකෂණද්ය? සමුපකාරශයද  ජාතිය ශැොඩ 

නනඟීශ  ාද්ද්ය නිද්යහසා රීමේම ඉවත් ඡ කළා.   විතරෂණ ශනොශවයි.  

ශ  රශට් සශතොස රීයන ශකොට රසිද්ා label එකෂණ 

තිශානවා. සශතොස කමශේ කල්ද්ය රීයකා ශපොඩි ළමශයුණශැද  

ඟ තවාම උත් ඡතරයෂණ තිශානවා.  මම ශවශළහ ඟමති ශවන ශකොට 
එශහම කාකා තිබුු  සශතොසට අයිතිව කෂණ සශතොස 20ෂණ තිබුණා. 

මම  ක 200ට වනඩි කළා. ශජොද සාටද  රනාද දු ඟමතිතුමා  ක 

ටට වඩා තව වනඩි කළා. ශ  වනඩි කරුන සශතොස ැනන ශවනම 

විසාතරයෂණ ැහකා ාක් ඔෂණශකෝම අක් මිකට ශද්යද ශද  අකෂණ 

සශතොසඅ රීයකා ශවනම පිටුවෂණ අච්චු ැහකා රචාරය කළා. ටට 

අතිශර්කව ශමශතෂණ කල් හනම ද්යාම කෂණ සශතොස ජාතිය ශැොඩ 

නනඟීශ  ාදුවි ද  නිද්යහසා කරකා තිබුණා. ශ  වතාශේ සිට 
සශතොසත් ඡ ාද්ද්යට යටත් ඡ කරකා තිශානවා. ආඩුක්ශේ කෂණ 

සශතොසත් ඡ යටත් ඡ කරකා තිශානවා. සමුපකාරයත් ඡ යටත් ඡ කරකා 

තිශානවා. අපි ශ්රී කාකා නිද්යහසා පෂණෂශආ මද ්රී කඩුඩායශ  

සශහෝද්යර මද ්රීවරුද ට රීයනවා  එතුමද කා ශ  අය වනය හද්යද න 

හල්ල් ල්ණා රීයකා රීයන නිසා ශ ක වහාම ඉවත් ඡ කර ැද න 

රීයකා.  

මිනි මික අක් කරකා තිශානවා. මිනි රීශකෝවක ාද්ද්ය රුපියල් 
9ට වනඩි කරකා තිශානවා. කි ද  තිබුු  ාද්ද්ය  ත 25ට අක් කළා. 
  විධියට ාදු ැහකා ශැද වුන මිනි තව අල්රුදු ශද්යකකට විතර 
ශැොඩ ැහකා තිශානවා. එශහම ශැොඩ ැහකා තිශාන ශකොට මිනි 
ාද්ද්ය වනඩි කරනවා  රුපියල් 9රීද . ශ  අය වනය ප ත ශවන කල් 
විතරයි  ශ  මික හද්යකා තිශාද ශද . මිනි මික රුපියල් ශද්යකරීද  
අක් කළා රීයකා රීයනවා.  ක ුනදුම වනඩෂණ. ාද්ද්ය හතරීද  වනඩි 
කරකා  මිනි මික අක් ශවනවා. එශහම න   ඕනම තර  ාදු ද්යාද න 
ුනළුවද . ගිය මාසශආ ශකෝක ශවශළහ ශපොශළේ ැමසා -ශමට්රිෂණ 
ශටොද  එකක- මික ශඩොකර් 6 රීද  වනඩි ල්ණා. 

ශකෝක ශවශළහ ශපොශළේ ැමසා මික ශඩොකර් 6 රීද  වනඩි වන 
ශකොට කාකාශේ ැමසා මික රුපියල් 25රීද  අක් කරනවා. 
එතශකොට ැමසා ශැශනද ශද  කල්ද්ය? ශකෝක ශවශළහ ශපොශළේ ැමසා 
මික ශඩොකර් 6 රීද  වනඩි ල්ණාම ශමශහේ ැමසා මික රුපියල් 25රීද  
අක් ශවනවා. එශහන  අනිෂණ  වාශආත් ඡ මික   විධියට අක් 
ශවද න ඕනම. ශකෝක ශවශළහ ශපොශළේ ශතල් මික අසාමානය 
ශකස අක් ශවකා; යකඩ මික අසාමානය ශකස අක්ශවකා; සිශමද ති 
මික අසාමානය ශකස අක්ශවකා; ඟලුීවනිය  මික අක් ශවකා; 
සියලුම ආහාර ්රවයවක වාශේම සියලුම ශවශළහ ්රවයවක මික 
අක්ශවකා. සාවර්ධිත රටවක ශ  ද්යවසාවක උද්ාමන අනුපාතය 
අක්යි. ශ  වාශේ වාසිද්යායක තත් ඡත් ඡවයෂණ කාකා ඉතිහාසශආ රීසිම 
ආඩුක්වකට තිබිකා නනහන. ශතල් ශැද වද න විතරෂණ ගිය මුද්යල් 
දිහා ානලුවාම ශපශනනවා  ශ  අල්රුදු ශද්යකට  විතරෂණ බිි යන 
හතරකට වඩා වනඩි මුද්යල් රමාණයෂණ අශප් රශට් ඉතුරු ශවකා 
තිශාන ාව. අපි IMF එශකද  අල්රුදු තුනකට ණය ැද ශද  
ද්යහසෂණ ශකොද ශද්සි යටශත් ඡ  බිි යන 1.5යි.  ඕනමම ආඩුක්වකට 
ශතල් ශැද වද න රටිද  පිටට ගිය මුද්යල් ව ශයද  බිි යන  කට 
වඩා වනඩි රමාණයෂණ රට ඟතුශළේ ඉතුරුශවකා තිශානවා. ශමච්චර 
ශතල් මික අක්ශවකා තිබියදී කාකා ඛ්නිජ ශතල් සාසාථාශේ පාක්ව 
අශප් කාකයට වඩා වනඩිශවකා තිශානවා. ද්යනද  ශතල් මික 
අක්ශවකා  සල්ි  ඉතුරුශවකා  පාක්ව විතරෂණ වනඩිශවකා. ශමොකද්ය 
එශහම ල්ශඩු රීයන එක ැනන අශප් පනත් ඡශතද  ගිය මහත් ඡතයා 
පනහනදිි  කරාවි රීයකා මම හිතනවා.  

ටළෙට  කාාද  ාද්ද්යෂණ එනවා.  ඔෂණශකොම ඩිජිටල් කරනවා 
රීයකා රීේවා. Wi-Fi ශද්යනවාය රීයකා රීේවා.  අද තර්ජාකය 
සහහා සියයට 25ක ාද්ද්යෂණ පනවනවා. විදුි  සාශද්  ාද්ද්යට 
අතිශර්කව අවනට්අ එකෂණ පනවකා SIM card එකෂණ සක්රීයකරණය 
කරද න රුපියල් 200ක ාද්ද්යෂණ ැද නවා. ශ  අය කරන ාදු අනුව 
මිනිුභද ට දුරකථන විසි කරද න සිදු ශවනවා. අසරණ 
මනුසාසශයෂණ සිහින ශකෝක ශආ රාර්ථනා සහිතව ශකොතරැයි ටිකට් 
පතෂණ මිකදී ැද නශකොට ආඩුක්ව  කට රුපියල් පහක ාද්ද්යෂණ 
අය කරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමා  ඔාතුමාට නියමිත ශවකාශවද  තව විනාඩි 
ශද්යකෂණ තිශානවා. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම විනාඩි තුනරීද  මශේ කථාව අවසද  කරනවා. [ාාාා 
රීමේමෂණ] ැාමිරණ ශකොුණශේ මද ්රීතුමාට කනබී තිශාන  විනාඩි 

රමාණය මට ැකපකා කාා ශද්යද න.  

වතුර ශාෝතකයකට අසාමානය ාද්ද්යෂණ අය කරකා  පිට රටිද  
ශැද වන beer can එකකට රුපියල් 10ක ාද්ද්යෂණ අය කරනවා. 
අමතට තිතඅ. ද්යනද  මුද්යල් අමාතයවරයාට විරුද්ාව නක් ද්යාකා 

තිශානවා. ටට ශහේතුව ශමයයි. බියැම පිහිටකා තිශාන 
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පාර්ි ශ ද තුව 

යාළුවද ශේ බියර් සමාැම ැාවතුරට යට ල්ණා රීයකා ාදු  සහන 
අසාමානය රමාණයෂණ සහිතව  ශනොශයල් ශසල්වනායැ කාශේ 
සමාැමට -යාළුවද ශේ සමාැමට- beer cans ශතොැ ව ශයද  

ශැද වද න ඉඩ දීකා තිශානවා. රාජය අය භාරයට ශකෝටි 600කට 
වඩා පාක් ල්ණා රීයකා ශ  මුද්යල් අමාතයවරයාට විරුද්ාව ශ  
රශට් ාදු ශැවන ජනතාව අධිකරණශආ නක් පවරකා තිශානවා. 

Beer cans ැාවතුරට අ තශවකා. ආයුා ඉවත් ඡ කරද න ගිහිල්කා 
සාකාව යුද්ය හමුද්යා කහල්ශර් ශාෝ ා පිපිමේමෂණ සිදු ල්ණා. තවම   
සාකාව යුද්ය හමුද්යා කහල්ර ශැොඩ නෙද න ානරි ල්ණා. කනකණි 

මිටියාවශත් ඡ ැාවතුරට අ ත ල්ු  මිනිුභද ට ආාාර ටික ශද්යද න ානරි 
ල්ණා. හනානයි  beer company එකට ශකෝටි 600ෂණ පාක් විහශැන 
ශනොශයල් ශසල්වනායැ කාට beer ශැද වද න ඉඩ ශද්යද න 

ුනළුවද කම තිශානවා. [ාාාා රීමේමෂණ] උසාවිශයද ද්ය? 

 

ගු දයා ගෙනප ෙතතා (ප්රාාමික කර්ොන්ත අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயா கமரக - ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சர்) 

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

කනබිනට් එශකද  දුද ශද . 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කවද්යා ඉහකාද්ය? 
 

ගු දයා ගෙනප ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயா கமரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ද්යනද  සති ශද්යකෂණ ශවනවා. 

 

ගු දිනන්යන ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැණන ශහොයකා ඉවරයි. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

උසාවිශආ නක් අහනශකොට ැණන ශහොයකා ඉවරයි. Beer can 
එකකට රුපියල් 10යි. වතුරවකට අය කරන ාද්ද්ය ටට වඩා වනඩියි. 

ද්යනද  ය රීසි කරද්යරයෂණ ල්ශණොත් ඡ යුෂණතිය පසිහලීම සහහා 
උසාවියකට යද නත් ඡ ානහන. නක් ශැොනු රීමේම සහහා වන ාදුවි ද  
බිි යන 9.5ක ආද්යායමෂණ කාා ැද න ාකාශපොශරොත් ඡතු වනවා. 

ගුවද  ශතොටු ශපොශළද   - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමා  ඔාතුමාට ැරු ැාමිරණ ශකොුණශේ 
මද ්රීතුමාශේ ශේකාශවද  ශකොච්චර ඕනමද්ය? 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විනාඩි 20යි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමාට විනාඩි 1,ෂණ කනබී තිශානවා. ඔාතුමාට   විනාඩි 1,ම 
කාා ශද්යනවා. 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජීවත් ඡ වීම සහහා ජීවිතයත් ඡ සමෙ අරැළයක ශයශද්යන හනම 

ශකශනුණම මනද්ය ශපරදිැ ඟතුළු විශද්  රටවක රෂණෂා ශසොයාශැන 
තමද ශේ රටිද  පිටට යනශකොට ශැවන රමාණයට ශඩොකර් 50ෂණ 

- රුපියල් 9 500ෂණ - ද්යෂණවා ාද්ද්ය වනඩි කරකා තිශානවා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡ 
ානුර කරවකට අමතිමාත්ර ාදුඅ නමිද  අමුතුම ාද්ද්යෂණ ශැනනල්කා 

තිශානවා. මම ශමය ඟ තශවත් ඡ පළමුශවනි වතාවටයි. භාඩුඩාැාර 
බිල්පත් ඡ ශවශළද්ය ශපොශළේ ැනු-ශද්යනු කරන අයටත් ඡ  රජයට ණය 
සපයන ශකොටත් ඡ මතිමාත්ර ාදු වනඩි කරකා තිශානවා. ආර්ිකක 
ශසේවා ැාසාතු අය කරන රමාණය කාර්තුවකට රුපියල් මිි යන 50 

සිට රුපියල් මිි යන 12.5 ද්යෂණවා ශ  ාදු රමාණය අක් කරකා 
තිශානවා. 

තමුද නාශසේකාශේ කාකශආ රාාන ව ශයද  ශ  ශපොි ශආ 

ඟති වන ශවනසත් ඡ සමෙ රටට ල්ු  විනා ය හා විපත සමසාත 
කාාීය ජනතාවශේ ශාොෂණකට පමණෂණ ශනොව  ටට වඩා පහළිද  
තිශාන උඩුක්කුනච්චයටත් ඡ ද්යනශනනවා. ශමොකද්ය  කනකර උකසා 

තියන මනුෂයශයෂණ  ශැයෂණ හද්යා ැද න ණය ැද න ශකශනෂණ  
එදිශනද්යා අතමාරුවෂණ කර ැද න ශකශනෂණ ශපොි යට ණය 
ැද නවා. ශ  ශපොලී අනුපාතය තනි ඉකෂණකශ  සාඛ්යාවෂණ ාවට 

පරිවර්තනය කරකායි ති බුශඩු.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  මම ශමම අවසාථාශේදී රාජය 
මූකය කළමනාකර  වාර්තාශවද  ශකොටසෂණ රීයවද න කනමනතියි. 
දින 36 ක භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡවක ශපොලී අනුපාතය 201  

වසශර්දී සියයට 6.05යි; ද්යනද   සියයට 10.2 යි. අල්රුදු 5ක 
භාඩුඩාැාර ානුර කරවක ශපොලී අනුපාතය සියයට ,යි; ද්යනද   
සියයට 12.9යි. සමසාත ශපොි ය සියයට 50යි  සියයට 66යි අතර 

රමාණයරීද  වනඩි ල්ණා. ශහේතුව න   මහ ද්යවල් මහ ානාුණශේ 
මහා මුද්යල් මාශකොල්කය අවසාථාශේදී සියයට ,ට  සියයට  ට 
තිබුණ ශපොලී අනුපාතය ානුර කර වාචාශවද  පුභ සියයට 10 

ශතෂණ  ඉහළ  ගියා. ශ  අකාභය තෂණශසේරු කරද න ානරි තර  
වි ාක අකාභයෂණ. සමසාත මුකය  රමශආ මුදුද  මල් කඩ වන ශ්රී 
කාකා මහ ානාුණවට ශාෝ ා ැන තවාට පුභව   ශැොඩැද න ානරි 

විධියට සිදු ල්ු  ද්යරුු ම ශාෝ ා රහාරය තමයි ශ  එල්ක කශළේ.  

2013 වසශර්දී  අර්ජුන මශහේද ්රද ශේ ාමනනුවද ශේ සමාැම 
පටද  ැත් ඡශත් ඡ රුපියල් මිි යන 300රීද . 201  වර්ෂශආදී  

ශකොටසා ශවශළහ ශපොශළහි ආශයෝජනය කරකා තිශාද ශද  
සියයට 1යි. ශ්රී කාකා මහ ානාුණශේ අභයද තරශයද  ශහොයුන 
වාර්තාවට අනුව  ආඩුක්වට අල්රුදු 30කට ණය දුද ශද   රුපියල් 
ශකෝටි 1 000යි. මාස 1 ට කාුන කාභය පමණෂණ රුපියල් ශකෝටි 

1 000ට වඩා වනඩියි. ශමවනනි ශද්යයෂණ සිදු ල්ණා රීයකා මුළු 
ශකෝකයටම ශත් ඡශරනවා; මුළු ශකෝකයම ද්යද නවා.  කල්රු ශ ක 
ශනොද්යද නවා ල්ණත් ඡ 'ශකෝප්' වාර්තාව රීයද න කි ද   ශවනත් ඡ 

වාර්තා රීයද න කි ද  මුළු කාකාශේම  ජාතයද තරශආ ඉද නා 
සියලුම ැනු-ශද්යනුකරුවද  -ශකොටසා ශවශළහ ශපොශළේ  මුද්යල් 
ශවශළහ ශපොශළේ  රාේාන ශවශළහ ශපොශළේ සියලුම ැනු-

ශද්යනුකරුවද - ද්යද නවා  system එකෂණ හනටියටම ශමහි ශපොලී 
අනුපාතය හදිසිශආ ඉහළ ගියා රීයකා. රතිලකය ශමොකෂණද්ය? 
කාකාශේ රජශආ ුභරැුණ පත් ඡවක හා භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡවක 

විශද්ශිකයද  ශයොද්යවකා තිබුණ මුද්යල් ඟශමරිකානු ශඩොකර් බිි යන 
2කට වඩා වනඩිශයද  පිට රටට අරශැන ගියා. ඟශමරිකානු  
ශඩොකර් බිි යන 2කටත් ඡ වනඩිය! කල්පනා කරකා ාකද න. IMF 
එශකද  ශ  ශකොද ශද්සි යටශත් ඡ ණය ැද ශද  සියයට 1.5කටයි. 

ආඩුක්ශේ භාඩුඩාැාර බිල්පත් ඡවක ද්යාකා තිශාන මුද්යල් රුපියල් 

707 708 
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බිි යන 2කට වඩා වනඩිශයද  නනවත අරශැන ගියා. ශ  මුද්යල් 

ශැන ගිශආ ශමම ශවශළහ ශපොශළේ ශහොරකම මුළු ශකෝකයට 
ශහළිද්යරල් වීම නිසායි. Central Bank Report එක රීයවද න. 
කාකාශේ ශකොටසා ශවශළහ ශපොළ කඩා වනටිකා. ශකොටසා ශවශළහ 
ශපොශළේ ආශයෝජනය කරුන විශද්  ආශයෝජකයද  රටිද  පිටට 

අරශැන ගිය මුද්යල් රමාණය  ශුද්ා විශද්  ැකා යාම රමාණය වනඩි 
ශවකා තිශානවා. ශ වා හාැද න ානහන.  

අද්ය ශ  සමාැම ශකෝටි 1 000ක කාභශයද   ානාුණ තුනෂණ 

අරැද නවා. ද්යනද   අශප් එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂශආ 
භාඩුඩාැාරිකතුමා ශ  අවසාථාශේදී සභාශේ ඉද නවා. අපි ැරු 
කරන වයාපාරික ද්යයා ැමශේ මහත් ඡමයාට ද්යද නා සාසාතර 

ඔෂණශකෝම පාවිච්චි කරකා ල්වත් ඡ  මාස 1 රීද  රුපියල් ශකෝටි 
1 000ක කාභයෂණ කාද න ුනළුවද ද්ය?  ානහන. එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂශආ භාඩුඩාැාරිකතුමාත් ඡ ද්යද නවා  අමම භාඩුඩාැාරික 

ල්ණත් ඡ අයථා රමයෂණ නනත් ඡන  රුපියල් ශකෝටි 19ෂණ කාභ 
කාද න ානහනඅ රීයකා. ද්යනද   මි ෂණ සමරවිරම ශූරිද ට 
වයාපාරිකශයෂණ ශකස ශමොන ඟෙලු  ශරදි අරශැන ගිහිල්කා 
මන තවත් ඡ ශ  රමයට මාස 1 ෂණ ඟතුළත රුපියල් ශකෝටි 1 000ෂණ 

ශහොයද න ානහන.  වාට විරුද්ාව කථා කරන අය සල්ි වකට 
ැද න ානරි න   එළවා එළවා පහර ශද්යද න  ද්යනද  ුනවත් ඡ පතෂණ 
පටද  ැද න යනවා; ටළෙට  නාළිකාවෂණ ශහොයද න යනවා. ද්යනද   

 කට නමෂණ ද්ය ශහොයනවා.   ුනවත් ඡ පතට නමෂණ ශයෝජනා ශවකා 
තිශානවා  'ානුර කර' රීයකා. නාළිකාවටත් ඡ නම 'ානුර කර'. 
සමහර මාායශේදීද  ද්යනනටම ශසේවයට- 

 
ගු නලොතාන් ර කව කන ක ෙතතා 
(மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்ரத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

මි ෂණ සමරවිරම මහත් ඡතයාට මුුණත් ඡ රීයද න එපා. එතුමා 

නුවර ශකශනෂණ. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නුවර නිසා මුුණත් ඡ රීයද ශද  නනහන. ානුර කර සිද්ධිශආදී 

එතුමාශේ නමත් ඡ සහහද  ශවකා තිශානවා  අරජයට ශමතර  මුද්යල් 

අව යයඅ රීයන අ භයද තර ශතොරතුරු එළියට යමම 

ස ාද ාශයද . ශපාරවාරි 29 -ානුර කර වාචාවට කි ද  ද්යවශසේ- 

ශමතුමාත් ඡ ඟතුළුව සාකච්්ාවට ගිය කට්ටිය පිළිාහව සහහද  

ශවකා තිශානවා. මම ද්යද නවා  මි ෂණ සමරවිරම ඟමතිතුමා 

එශහම කරද ශද  නනහන රීයකා. කල්රු ශහෝ ශතොරතුරු එළියට 

යනල්වා. එතශකොට ශපොලී අනුපාතය ඉහළට ගියා. ශපොලී අනුපාතය 

ඉහළට ගියාට පසාශසේ  ද්යනඩි මූකය රතිපත් ඡතියෂණ රශට් අනුැමනය 

කළා.  

ැරු ද්යයා ැමශේ ඟමතිතුමනි  තමුද නාද ශසේ වයාපාරිකශයෂණ 

විධියට පිළිැද නවා ඟති  ශ්රී කාකා මහ ානාුණශේ නිර්ශද්  අනුව 

ද්යනනට සියලුම ානාුණ ණය  ානාුණ අයිරා දීම ාරපතළ ශකස මිමා 

කර තිශාන ාව.   ශ  අසාශසේ ශ  අය වනය ශල්ඛ්නශයද  

රීයනවා  අeasy cashවකට විතරෂණ ශනොශවයි  රුපියල් 10 000ට 

වනඩි සියලුම ැනු-ශද්යනුවකට සියයට 0.05ක ාද්ද්යෂණ අය කරනවාඅ 

රීයකා. එතශකොට ානාුණ  මූකය සමාැ  සහ ශවනත් ඡ මූකය 

ආයතනවක ැනුශද්යනු කරන සියලුමශද්යනා ැනු-ශද්යනුව අනුව 

සියයට 0.05ක ාද්ද්යෂණ ශැවද න ඕනම.   විතරෂණ ශනොශවයි  

credit cardsවකටත් ඡ ාද්ද්යෂණ අය කරනවා. ද්යනද  කල්රුත් ඡ පාවිච්චි 

කරද ශද  credit cards ශද . Credit card එක ශද්ය යව පාවිච්චි 

කශළොත් ඡ මුද්ද්යර ැාසාතුව සියයට 1.5යි; පිට රට ගිහිද  පාවිච්චි 

කශළොත් ඡ 2.5යි.  

සාමානය මිනිුභද  ඉතුරු කළාම  ඉතිරි රීමේශ  ගිු  වක මුද්යක 
රුපියල් 5 000ෂණ වන ශතෂණ ාද්ශද්යද  නිද්යහසාව තිබුණා.   රුපියල් 
5 000 ද්යෂණවා තිබුු  ාදු නිද්යහස ශමවර අය වනය ශයෝජනා මිලද  
ස ූරර්ණශයද  අශහෝසි කළා.   විතරෂණ ශනොශවයි. ශපොලී මත 
රහවා ැනී ම රීයකා සියයට 5ක ාද්ද්යෂණ අය කරනවා. ද්යනද  
ශපොි ය එක අතරීද  නේැකා; ටට පසාශසේ   හ ා වන ශසොච්ච   
ශපොි යටත් ඡ ාදු ැහකා  තිබුු  ාදු නිද්යහසත් ඡ අයිද  කරකා. ද්යනද  
ශපොලී ශවශළහ ශපොළ  මුද්යල් ශවශළහ ශපොළ ශකොශහේ ශැනියකාද්ය 
රීයකා කල්රුත් ඡ ද්යද ශද  නනහන.  

 

ගු නලොතාන් ර කව කන ක ෙතතා 
(மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்ரத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ාදු ැහකා නනත් ඡශත් ඡ මළ මිනියට විතරයි. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අශප් රත් ඡවත් ඡශත් ඡ මද ්රීතුමා රීයනවා  අාදු ැහකා නනත් ඡශත් ඡ 
මළ මිනියට විතරයිඅ රීයකා. නමුත් ඡ  මිී ශපට්ටියටයි  

ඟුර වකටයි  ඉසින scentsවකටයි ාදු අය කර තිශානවා.  ක 
නිසා ශාොශහෝ මළ ශැවල්වක ි යකා තිශානවා  අමරණය දුකෂණ 
වද ශද  මිය ගිය අයට ශනොව  ජීවත් ඡ වන අපටයඅ  රීයකා. 
ශමොකද්ය  බිල් ශැවද න ශවකා තිශාද ශද  අපට වන නිසා.  

ශකශසේ නමුත් ඡ  ුභළු හා මාය පරිමාණ වයාපාරවකට වි ාක 
ශකස ාදු අක් කරකා එයට සියයට 1 ක ාද්ද්යෂණ අය කරනවා  රීයා 
රීයකා  ටට පසාශසේ අුභළු හා මාය පරිමාණ වයාපාරයඅ නිර්වචනය 
කරනවා.  

අපි ද්යද නා විධියට අත් ඡයද ත්ර කර්මාද තශආ ශයශද්යන  එශහම 
නනත් ඡන  කනටයමෂණ කපන  එශහමත් ඡ නනත් ඡන  ැශඩොල් ටිකෂණ 
හද්යන  ශද්යශද්යශනුණ ශහෝ තුද ශද්යශනුණ එෂණක ශ  වාශේ ුභළු 
පරිමාණ කර්මාද ත කරන වයවසායකශයෝ ශ  රශට් සියයට 50ෂණ  
ඉද නවා.   අයට ආද්යාය  ාදු සියයට 1 යි රීයකා ශකොුණවට 
රීයනවා. එශහම රීයකා  අුභළු පරිමාණ වයාපාරයඅ නිර්වචනය 
කරද ශද   අවර්ෂයක පිරිවනටුම මිි යන 500ට වනඩි න  ුභළු 
පරිමාණඅ රීයකායි. මිි යන 500කට වනඩි න  රීයද ශද   
මාසයකට මිි යන  1ෂණ තිශානවා න    වයාපාරය ුභළු පරිමාණ. 
ද්යවසකට කෂණෂ 139ෂණ තිශානවා න  තමයි ුභළු පරිමාණ 
වයාපාරයෂණ වද ශද . ද්යවසකට කෂණෂ 139ෂණ තිශාන ුභළු පරිමාණ 
වයාපාරවකට තමයි ශ  සහන ශද්යද ශද .  ක නිසා ුභළු පරිමාණ 
වයාපාරිකයද ට  ශකද  සහනයෂණ කනශාද ශද  නනහන. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ටළෙට අය වනය කෘතිශආ තව 
ශහොහ ශද්යයෂණ රීයනවා.   තමයි  ශ  රටට තිශාන මහා වි ාකම 
ාර ශමොනවාද්ය රීයකා. පිටු අාක 110 ාකද න. එහි ශ  විසාතර 
සහහද  ශවනවා. හ ාද ශතොට වරාය  වියද්යම රුපියල් බිි යන 
195යි. මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ  වියද්යම රුපියල්  බිි යන 
29.5යි. අුණශර්ශැොඩ ආරෂණෂක සාීර්ණය ඉඳිකරද න ගිය 
වියද්යම  රුපියල් බිි යන 1 යි. ශනළු  ුණලුනට වියද්යම  රුපියල් 
බිි යන  .9යි. හ ාද ශතොට ස මද ත්රණ ාකාවට වියද්යම  
රුපියල් බිි යන 3. යි. මිහිද  කාකා ගුවද  ශසේවයට  රුපියල් 
බිි යන 1 .5යි. ූ රියවනව ශතොරතුරු තාෂණෂණ කකාපයට රුපියල් 
බිි යන 0.5යි. ශ  වයාපෘති හශත් ඡම වියද්යශ  එකතුව රුපියල් 
බිි යන 2 ,යි. ඔාතුමද කා රීයන විධියට ශ ක තමයි මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ හිටුන ජනාධිපතිතුමා රටට කරකා තිශාන ශකොුණම 
විනා ය. එය රුපියල් බිි යන 2 ,ක විනා යෂණ. රුපියක 
ාාල්දුවීම නිසා එක අල්රුද්ද්යෂණ තුළදී ජාතිශආ ණය ාර රුපියල් 
බිි යන 2,5රීද  වනඩිශවකා තිශානවා. රුපියක ාාල්දුවීම නිසා 
සියලුම මිනිුභද  විසිද  ශැවිය යුතු විධියට 2015 වර්ෂශආදී 
රුපියල් බිි යන 2,5රීද  ජාතිශආ ණය ාර වනඩි කරකා 
තිශානවා.  
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පාර්ි ශ ද තුව 

ශ්රී කාකා මහ ානාුණශේ මමතකාලීන ආර්ිකක රවණතා ශපොශත් ඡ 
 3වනනි පිටුශේ   ාව සහහද ව තිශානවා. ද්යනද  ර ානය ඉතා 
පනහනදිි යි ශද . ශ  රීයද ශද   මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමා ශ  

රටට කරුන මහා විපත හ ාද ශතොට වරාය රීයකායි.   විප ශත් ඡ 
අැය රුපියල් බිි යන 195යි. මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ සහහා 
රුපියල් බිි යන 29.5ෂණ වියද්ය  කරකා තිශානවා. අුණශර්ශැොඩ 

ආරෂණෂක මූකසාථානය සහහා රුපියල් බිි යන 1 ෂණ වියද්ය  කරකා 
තිශානවා. ශනළු  ුණලුන සහහා රුපියල් බිි යන  .9ෂණ වියද්ය  
කරකා තිශානවා. හ ාද ශතොට ස මද ත්රණ  ාකාව සහහා 

රුපියල් බිි යන 3. ෂණ වියද්ය  කරකා තිශානවා. මිහිද  කාකා 
ගුවද   ශසේවය සහහා රුපියල් බිි යන 1 .5ෂණ වියද්ය  කරකා 
තිශානවා. ූ රියවනව ශතොරතුරු තාෂණෂණ කකාපය සහහා රුපියල් 

බිි යන 0.5ෂණ වියද්ය  කරකා තිශානවා. ශ  සියල්කටම වියද්ය  
ශවකා තිශාද ශද  රුපියල් බිි යන 2 ,යි. මතක තියාැද න 
ුනළුවද  ශද   ශ  ස ූරර්ණ විපත ආසද න ව ශයද  රුපියල් 
බිි යනවි ද  250යි රීයකා. රුපියක මසාත ාාල්දුවීම නිසා එක 

අල්රුද්ද්යකදී රශට් ණය රමාණය වනඩි වීශමද  කර තිශාන අකාභය 
රුපියල් බිි යන 2,5යි. එතශකොට ශ  විපත කරකා තිශාද ශද  
අපිද්ය  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමාද්ය  එක අල්රුද්ද්යෂණ තුළ 

තමුද නාද ශසේකාද්ය?  

ැරු ද්යයා ැමශේ මනතිතුමනි  මතක තියාැද න  රුපියක 
කඩාශැන වනශටන එක නතර කරද න 2015 වර්ෂශආදී ඟමරිකානු 

ශඩොකර් බිි යන 3.2ෂණ ශවශළහ ශපොළට ද්යන මාය රීයන එක. එපා 
රීයද්දීත් ඡ ඔෂණශතෝාර් මාසශආදී හා ශනොවන ාර් මාසශආදී ූවඑසා 
ශඩොකර් මිි යන 165ෂණ ද්යන මා  ශඩොකරශආ අැය රුපියල් 151 

ඉෂණමවා යන එක නතර කරද න. තමුද නාද ශසේකාට කවද්යාකවත් ඡ 
ානහන  කාන වර්ෂය වන විට ශඩොකරශආ අැය රුපියල් 160ට වඩා 
වනඩි වන එක නවත් ඡවද න. ශඩොකර ශආ අැය රුපියල් 160ට වඩා 

වනඩි වනශකොට රටිද  ශැද වන පරිප්ුන  අක  උ ාකකඩ යන 
සියලුම ශද්වල්වකට ශැවිය යුතු රුපියල් රමාණය වනඩි වනවා; 
පරිශභෝජන භාඩුඩ මික වනඩි වනවා; ශපොශහොර  රසායනික ්රවය 
වනනි අද තර් භාඩුඩවක මික වනඩි වනවා; යද ත්රූ ත්ර  උපකරණ  

ශැොඩනනිලි  ්රවය වනනි රාේාන භාඩුඩවක රුපියල් මික වනඩි 
වනවා. රාර් ශාෝකයෂණ වතුර යට ඔාාශැන ඉද නවා වාශේ ශ  
මික . ඩනයට රතිකර්මයෂණ නනහන.  

ටළෙට  තමුද නාද ශසේකා රීයනවා  ශමයට කරද න ඕනම 
එකම උත් ඡතරය ආශයෝජනය වනඩි කරන එක විතරයි රීයකා. එයට 
ශපෞද්ැි ක අා යට ආශයෝජනය සහහා සහන ශද්යනවාය රීයනවා.  

ශද්ය ය හා විශද්ය ය ව ශයද  ශපෞද්ැි ක අා යට ආරාානා 
කරනවා. තමුද නාද ශසේකාව වි ාවාස කරන ශපෞද්ැි ක අා යෂණ 
ශ  රශට් තිශානවාද්ය? මා අහන ර ාන රීහිපයෂණ තිශානවා.  

ගිය අල්රුද්ශද් කාකාශේ වි ාක පරිමාණශආ සමාැ  සියල්කට 
අශහොරුද ශේ සමාැ අය රීේවා.   සමාැ  ශුද්ා කාභ කාකා  
රජයට ආද්යාය  ාදු ශැවකා  කාභාා  ශැේවාට පසාශසේ ුභපිරි වාසි 
ාද්ද්ය  - Super Gain Tax - රීයකා ාද්ද්යෂණ පනවකා රුපියල් බිි යන 

50ෂණ ආඩුක්වට ැත් ඡතා.   රුපියල් බිි යන 50    සමාැ  විසිද  
ආශයෝජනය කරද න තිබුු  සල්ි ; රෂණෂා හද්යද න තිබුු  සල්ි . 
  සල්ි  ආඩුක්ශේ අය වනය පියවද න ැත් ඡතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශ  අල්රුද්ශද් අලුතිද ම 
සියයට 10ක රාේාන ාද්ද්යෂණ පනවනවා. නි ාචක ශද්පළ 
 තවමාරුශේදී අය කරන රාේාන ාද්ද්ය සියයට 10යි. එය අය 

කරද ශද   වියද්යමට  පිරිවනටුමට ශනොශවයි  ශුද්ා කාභයටයි. 
උද්යාහරණයෂණ ව ශයද   නිවාස සාීර්ණයක නිවාසයෂණ රුපියල් 
මිි යන 300කට අරශැන රුපියල් මිි යන 350කට විුණු වා න   

කනශාන ශුද්ා කාභය රුපියල් මිි යන 50යි. එයටයි  රාේාන 

කාභය - captial gain එක- රීයද ශද .   රුපියල් මිි යන 50ද  
තමයි සියයට 10ෂණ ශැවද න වද ශද . එය තමයි රාේාන 
කාභයට අය කරන ාද්ද්ය. එතශකොට නි ාචක ශද්ශපොළ සාවර්ානය 
කරද න සමාැ  එනවාද්ය? ටට පසාශසේ ෂණෂයවීම තිබුණා. ෂණෂයවීම 

තිබුශඩු  සියයට තිසාතුනයි තුශනද  එකයි  සියයට පනහයි  
සියයට සියයයි. අල්රුදු 3ද  ෂණෂය ශවකා ඉවර ශවනවා. ද්යනද  
එශහම ශනොශවයි. සියයට විසාසයි  සියයට විසාසයි  සියයට විසාසයි  

සියයට විසාසයි  සියයට විසාසයි රීයකා ෂණෂයවීම අල්රුදු 5කට දිැ 
හනරියා.  

  විතරෂණ ශනොශවයි. ශකොටසා ශවශළහ ශපොළ පිළිාහ 

නයායාත් ඡමක අවශාෝායෂණ තිශාන ීතිඥයුණ තමයි ශකොටසා 
ශවශළහ ශපොශළේ විමර් නය කරද න ඕනම. ශකොටසා ශවශළහ 
ශපොළට ශැනනවිත් ඡ ද්යන මා  රහසා ශපොලීසිශආ හිටුන - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමනි  ඔාතුමාට ශවද  කළ ශවකාශවද  තව 
විනාඩි ශද්යකක කාකයෂණ තිශානවා. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  විනාඩි ශද්යකහමාරරීද  
අවසද  කරනවා. ැරු ැාමිරණ ශකොුණශේ මද ්රීතුමාශේ කාකයත් ඡ 

මට එකතු කළා ද්ය? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ  එකතු කළා. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විනාඩි ශද්යකහමාරරීද  අවසද  කරනවා.  

ග්රීසිශආ වාශේ අද්ය අශප් මූකය ශවශළහ ශපොළ කඩා වනටිකා. 
කාකාව ඉතාම අවද්යාන  රටෂණ රීයකා Fitch Ratings ආයතනය 

විසිද  රීයන ශකොට ආශයෝජකශයෝ ශ  රටට එනවාද්ය? ආඩුක්රම 
වයවසාථාවට පටහනනිව මූකය අපරාා ශකොට්කාසය පිහිටුවා  
කාකාශේ ුභපිරි සමාැ  සියල්ශල්ම  මහා පරිමාණ සහ ශහොහම 

සමාැ  විසාශසේ සිටින සියලුම සභාපතිවරුද  මූකය අපරාා 
ශකොට්කාසයට කනහවකා ාාුණශේ වාඩිකරවකා තියනවා. ශ  
වනශකොට කාකාශේ වයාපාරිකශයෝ   6ශද්යශනෂණ මූකය අපරාා 
ශකොට්කාසයට කනහවා තිශානවා; ර ාන කරකා තිශානවා. 

සමහරුද ට ඟප ශනොදී රිමාද   භාරශආ රහවා තිශානවා. ශ  රට 
ශපොි සා රාජයයෂණය රීයකා අද්ය වයාපාරිකශයෝ කාකාවට එද ශද  
නනහන. ාාේකා ශද් ශආවත් ඡ ශ  විධියට මිනිසාුභද ව අත් ඡ අඩාගුවට 

ැද ශද  නනහන. රජයට වයාපාර පවරාැද නවා. ඟවද ට් ැාර්  
ආයතනය රජයට පවරාශැන තිශාද ශද  රීසිම උසාවි 
නිශයෝැයෂණ නනතුවයි. මිඑසාඑද  ආයතනය පවරාැත් ඡතා. ආඩුක්ව 

හිශතන හිශතන ශවකාවට වයාපාර පවරාැද න ශකොට 
ශපෞද්ැි ක ආශයෝජකයද  කාකාවට එනවාද්ය? ශකෝකශආ අපි 
විතරද්ය ඉද ශද ? වියට්නාමය නනද්ද්ය? බුරුමය නනද්ද්ය? ශ  විධියට 

වයාපාර පවරා ැද න ශකොට ආශයෝජකශයෝ එනවාද්ය? 
වයාපාරිකශයෝ එනවාද්ය? වයාපාරිකශයෝ සියලුශද්යනාම ශකොපමණ 
භශයද  ඉද නවාද්ය රීයනවා න   වනට් එකට විරුද්ාව 

උද්ශ ෝෂණය කරකා වසා ද්යනමූ වයාපාර -වසා ද්යනමූ කඩ- ශ්රී කාකා 

711 712 

[ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන මහතා] 



2016  ශනොවන ාර්  11   

ශර්ගුශවද  ගිහිල්කා මිල් කළා. ශ  ආඩුක්ව තිශාන කල් රීසිම 

වයාපාරිකශයුණට ශ  රශට් වයාපාර කරද න ුනළුවද  පරිසරයෂණ 
නනහනයි රීයකා ශද්ය ය වයාපාරිකශයෝ සියලුශද්යනාම තීද දුවෂණ 
ශැන ඔල්ද  ශ  රටිද  යද න පටද  ැද නවා. ඟශමරිකා එෂණසත් ඡ 
ජනපද්යශආ ජනාධිපතිවර ණශයද  ශඩොනල්  ට්ර ප් දිනුශේ 

ශකොශහොමද්ය? එතුමා රීේවා  අඅශප් රශට් තිශාන වයාපාර සියල්කම 
චීනයට යනවා  සිාැප්ූරරුවට යනවා  වියට්නාමයට යනවා. 
ඟශමරිකාව තුළ රීසිම වයාපාරයෂණ ඉතිරි වද ශද  නනහන.   නිසා 

මා ාදු අක් කරනවාඅයි රීයකා. එතුමා එශහම රීයන ශකොට අශප් 
මුද්යල් ඟමතිවරයා එළවලු ශවශළද ශද්යෝ වාශේ ශකෝකශආ ඉද න 
ශකොුණම ආශයෝජකයා වන චීනයට කථා කරනවා. අඔශහොම 

කරද න ුනළුවද ද්ය  එනවා ැහැද නඅ රීයකා චීන තානාපතිතුමාට 
කථා කරනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමනි  ඔාතුමාට ශවද  කර තිශාන කාකය 

අවසානයි. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වැ ීශමද  ශතොර  මුද්යල් අමාතයවරශයෂණ ඉද ශද . ශකෝකශආ 
ඉද න ශකොුණම ආශයෝජකයා පාරීසාතානයට බිි යන  6ෂණ දුද නා; 
ාාේකා ශද් යට බිි යන 26ෂණ දුද නා; ඉද දියාවට බිි යන 10ෂණ 
දුද නා; එාැකද තයටත් ඡ දුද නා; අරිකානු රටවල්වකට ශද්යනවා; 
මුළු ශකෝශකටම ශද්යනවා. එශහම ශද්යන චීනශයද  අපට බිි යන 
6ෂණවත් ඡ ැද න ානරුව ඉද න ශකොට අශප් මුද්යල් ඟමතිවරයා 
චඩුඩිශයෂණ වශේ හනසිශරනවා. ශකෝකශආ මිනිසාුභ රීයනවා  
අචඩුඩි මුද්යල් ඟමති ශකශනෂණ ශමශහේ ඉද ශද . චීනාටත් ඡ ැහන 
එශෂණ අපට ශනොැහ ඉඳියිද්යඅ රීයකා. එශහම රීයකා ශ  රටට එන 
ආශයෝජකශයෝ දුවනවා.   නිසා විශද්  ආශයෝජන ශසොයද න 
අමුතු රමයෂණ හද්යාැද න ශවනවා. ශ  මුද්යල් ඟමතිතුමා ඉද න 
කල්  ක කරද න හ ාශවද ශද  නනහන. මා න  මුද්යල් 
ඟමතිතුමාට   තර  ශද්යොසා රීයද ශද  නනහන. ශජොරීයා මාරු 
කරකා වනඩෂණ නනහන. ශජොරීයයි  අ ාවයායි ශද්යශද්යනාම මාරු කරන 
තත් ඡත් ඡවයට ශ  අය වනය ශල්ඛ්නයට විරුද්ාව අපි ්ද ද්යය ශද්යනවා 
රීයන එක රකා  කරමිද  මශේ වචන සාවල්පය අවසද  කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.26] 
 

ගු දයා ගෙනප ෙතතා (ප්රාාමික කර්ොන්ත අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயா கமரக - ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சர்) 

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

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  පළමුශවද ම ජනතාවට වි ාක 
සහනයෂණ කාාශද්යන අය වනය ශල්ඛ්නයෂණ සකසා කර ඉදිරිපත් ඡ 

රීමේම ැනන මුද්යල් ඟමති රවි කරුණානායක මනතිතුමාටත් ඡ    
වාශේම මුද්යල් අමාතයාා ශආ ශල්ක තුමාටත් ඡ  මුද්යල් 
අමාතයාා ශආ සියලුම නිකාාරි මහත් ඡවරුද ටත් ඡ විශ ේෂශයද ම 

මාශේ ශැෞරවීය සාතුතිය ුනද්ය කර සිටිනවා. 

ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන හිටුන ඟමතිතුමා රීේවා  කබීර් හාෂී  
මනතිතුමා මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමාට අුභනාමි ශහොරාඅයි රීයා 
රීේවාය රීයකා. ශ  අවසාථාශේදී මා විශ ේෂශයද ම රීයනවා  එද්යා 
  නක්ශවද  නිද්යහසා කරුන අ් විනි ාචයකාරතුමා තමයි   ැනන 
කථා කශළේ රීයකා.   නිසා මා   ැනන තවදුරටත් ඡ කථා කරද න 
ාකාශපොශරොත් ඡතු වද ශද  නනහන.   වාශේම ැරු ාද දුක 
ගුණවර්ාන මද ්රීතුමා අය වනය කතාශේ සහහද  රසාතාර ශපද වා 
රීේවා   වනඩිශයද ම  ණය ශවකා තිශාද ශද  ශ  අශප් පාකන 
කාකශආ රීයකා. මාත් ඡ   රසාතාර ානලුවා.  එතුමා   රසාතාර විකෘති 
කරකා තමයි කථා කශළේ.  

2006 වසශර් සිට 2011 වසර ශවනශකොට සියයට   රීද  ණය 

ාර වනඩිශවකා තිශානවා. 2011 වසශර් සිට 2015 වසර 
ශවනශකොට ණය ාර වනඩිශවකා තිශාද ශද  සියයට 65රීද . අපි 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවද ශද   2020 වසර ශවනශකොට ණය ාර 
වනඩිවීම සියයට 3,ෂණ ද්යෂණවා අක්කර ැද නයි. අපි ශ  අල්රුද්ශද් 

කාා ැද නා ණයවි ද  රාජපෂණෂ ආඩුක්ව ැත් ඡ ණය  බිි යන 
,00ෂණ ශැවන ාව ශමම අය වනය රකා ශආ සහහද  කරකා 
තිශානවා. ශ  ණය ැද ශද   රාජපෂණෂ ආඩුක්ව ැත් ඡත ණය 

ශැවද නය රීයන එක එහි පනහනදිි ව තිශානවා.  

ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන මනතිතුමා ආර්ිකක විද්යයා ගුරුවරයුණ 
හනටියට කළ   කථාව ැනන මම කනැාටු ශවනවා.  එතුමා ද්යෂණෂ 

ශකස රටට  ජනතාවට රීේවා    ක ුනද්ැක ආද්යායම හනටියට 
ශඩොකර් ද්යහසෂණ තිබුණා  රාජපෂණෂ ආඩුක්ව එය ශඩොකර් 
හාරද්යහසෂණ ද්යෂණවා වනඩි කළා රීයකා.  2011 වසර ශවන තුරු 

ශඩොකර් එක රුපියල් 110ට තියා ශැන සිටියා. ශඩොකර්වි ද  ණය 
අරශැන  මුද්යල් market එකට ද්යමකා ශඩොකර් එක   ආකාරයට 
දිැටම පවත් ඡවා ශැන ගියා. එතුමාම ශාොශහොම පනහනදිි ව රීේවා  
ශඩොකර් එශෂණ අැය වනඩි ශවනශකොට  රුපියශල් අැය අක් 

ශවනශකොට අය වනය පරතරය වි ාක ව ශයද  වනඩි ශවනවා 
රීයකා.   රීයද ශද   ශමච්චර කල් කශළේ ආර්ිකක වර්ාන 
විේජාවෂණ.   නිසා තමයි අපි ාකයට ආවාට පසාශසේ   වා 

හරියාකාරව සකසා කශළේ.   නිසා තමයි රටට ශත් ඡරුශඩු  
රාජපෂණෂ ආඩුක්ව කරකා තිශාද ශද  ශකොුණ විේජාවෂණ රීයකා.   

ැරු ුභනිල් හුරද ශනත් ඡති මද ්රීතුමා රීේවා  ශ  ණය කාක 

ශාෝ ායෂණ ශනොශවයි  පරමාු  ශාෝ ායෂණ රීයකා. ශ  රජය 
භාර ැද නශකොට අපිත් ඡ හිතුශේ  ශ  ණය කාක ශාෝ ායෂණ 
රීයකා තමයි. එද්යා රාජපෂණෂ ආඩුක්ව ැත් ඡත ණයවි ද  බිි යන 

1 300ෂණ ශපොත් ඡ පත් ඡවකට එකතු කරකා නනහන.   බිි යන 1 300 
එකතු කළාම අපිටත් ඡ පරමාු  ශාෝ ායෂණ තමයි කර තියා ශැන 
යද න සිද්ා ශවකා තිශාද ශද .   නිසා ඟත් ඡත ව ශයද ම අපි 

පරමාු  ශාෝ ායුණත් ඡ කර තියාශැන තමයි ශ  ැමන යද ශද  
රීයන එක විශ ේෂශයද ම රීයද න ඕනම. අද්ය එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂය  ශ්රී කාකා නිද්යහසා පෂණෂය  ජනතා විමුෂණති ශපරමුණ  
ශද්යමළ ජාතික  සද ාානය    වාශේම ශ්රී කාකා නිද්යහසා පෂණෂශයද  

අද්ය අශපොශහොට්ටුඅ පෂණෂයට ාන ශහද න ඉද නා කඩුඩායම රීයන 
ශ  හනම ශකශනුණශේම වැීම තමයි  අද්ය ශ  රට වනටී තිශාන 
තත් ඡත් ඡවශයද  මුද්යා ැනී ම.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  මම ශ  අවසාථාශේදී ශපොඩි 
කථාවෂණ රීයද න කනමනතියි. එක මනුසාසශයෂණ මාළු අල්කද න 
යනවා.  ඔ ත බිලී පිත් ඡත ැෙට ද්යමකා ැක උඩ වාඩිශවකා මාළු 

අල්කනශකොට තව මනුසාසශයෂණ ැක උඩ වාඩිශවකා ාකාශැන 
ඉද නවා. මාළු අල්කුන මනුසාසයා ාාල්දියත් ඡ අරශැන ශැද්යර 
යනශකොට අශනෂණ මනුසාසයා ඟවිල්කා  අමට මාළුශවෂණ ශද්යද නඅ 

රීයකා ඉල්කනවා. මාළු අල්කුන මනුසාසයා එයාට මනුසාසයා 
මාළුශවෂණ ශද්යනවා. ටළෙ ද්යවශසේත් ඡ ශ  මනුසාසයා මාළු අල්කද න 
එනවා. අශනෂණ මනුසාසයා ැක උඩ වාඩිශවකා ඉද නවා. අර 
මනුසාසයා මාළු අල්කාශැන ශැද්යර යන ශකොට ශ  මනුසාසයා 

ඟවිල්කා කි ද  ද්යවශසේ වාශේම  මාළුශවෂණ ඉල්කනවා. අර 
මනුසාසයාත් ඡ මාළුශවෂණ ශද්යනවා. තුද වන ද්යවශසේ අර මනුසාසයා 
මාළු අල්කද න යද න බිලී පිත් ඡත ැද න ශකොට හිතනවා  'අරූ 

අද්යත් ඡ ැක උඩ වාඩි ශවකා ඉද නවා ද්ය ද්යද ශද  නනහන' රීයකා. ඔ ත 
තවත් ඡ බිලී පිත් ඡතුණයි  තවත් ඡ ාාල්දියුණයි ැද නවා.  වාත් ඡ අරශැන 
එනශකොට  හිතුවා වාශේම අර මනුසාසයා ැක උඩ වාඩි ශවකා 

ාකාශැන ඉද නවා ශමයා එන කල්. අර මනුසාසයා ශ  
මනුසාසයාට කථා කරකා  ාාල්දියුණයි  බිලී පිත් ඡතුණයි දීකා මාළු 
අල්කන විධිය රීයකා ශද්යනවා.  ඔ ත මනුසාසයා  බිලී පිත් ඡත ද්යමනවා; 

මාළුශවුණ අ ත ශවනවා; ාාල්දියට ද්යමාැද නවා. ඔ ත ආශයත් ඡ බිලී 

713 714 



පාර්ි ශ ද තුව 

පිත් ඡත ද්යමනවා; මාළුශවුණ අ ත ශවනවා; ාාල්දියට ද්යමාැද නවා. 
ආශයත් ඡ බිලී පිත් ඡත ද්යමනවා; මාළුශවුණ අ ත ශවනවා; ාාල්දියට 
ද්යමාැද නවා. ද්යනද  ශ  මනුසාසයාශේ ාාල්දිය පිශරද න මාළු 

ඉද නවා. හවසා ශවද නත් ඡ කි ද   ශ  මනුසාසයා මාළු අල්කා 
ඉවරයි.  ත් ඡ හනම ද්යාම මාළු අල්කන මනුසාසයාට එක මාළුශවුණවත් ඡ 
අ ත ල්ශඩු නනහන.   මනුසාසයා ාාල්දියත් ඡ අරශැන හිසා අතිද  යන 

යන ැමද  රීයනවා  අඋඹ ශාොශහොම ද්යෂණෂ මිනිශහෂණ. මම අද්ය 
උඹට මාළු අල්කද න රීයා දුද නා විතරයි. උඹ ඉතාම ද්යෂණෂ ශකස 
මාළු ඟල්ලුවා.   වාශේම උඹ හරිම වාසනාවද තයිඅ රීයකා. ශ  

මනුසාසයා තම මාළු ාාල්දිශයද  භාැයෂණම ද්යමනවා අර 
මනුසාසයාශේ ාාල්දියට.  වාට සල්ි  ශද්යද න හද්යන ශකොට ශ  
මනුසාසයා රීයනවා  අමට උශඹද  සල්ි  එපා. උඹ මට අද්ය 

රැරීයාවෂණ රීයකා දුද නා. අද්ය ඉහද  මම කාටවත් ඡ අත පාද ශද  
නනහන. අද්ය ඉහද  ශ  රැරීයාව කරකා මශේ පල්කට කද න ශද්යද න 
ුනළුවද අ රීයකා.  

  ශද් කරද න තමයි අශප් රනිල් විරමසිාහ අැමනතිතුමාට  
අශප් ජනාධිපති නම්රීපාක සිරිශසේන මනතිතුමාට    වාශේම අශප් 
ඟමතිවරුද ට අව ය කරද ශද .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අශප් රශට් පුභ ගිය කාකශආ 
රාජපෂණෂ ආඩුක්ව කශළේ මනතිවරණයෂණ එන ශකොට ශමොනවා හරි 
ශැන ගිහිද  මිනිුභද ට ශාද්යා දුද  එකයි. මට මතකයි එද්යා ානසිල් 
රාජපෂණෂ මනතිතුමා අ පාරට ගිහිල්කා අැාවතුර ආාාර ශාද්යනවාඅ 

රීයකා අපට කච්ශච්රියට යද න ශද්යද ශද ත් ඡ නනතිව කරුන වනශ . 
මායි අශනෝමා ැමශේ මද ්රීතුමියයි එතනනට යන විට 
ශපොලීසිශයද  රීේවා  අඟතුළට යද න ානහනඅ රීයකා. අපි රීේවා  

අානසිල් රාජපෂණෂ ආශවොත් ඡ  අපි ානසිල් රාජපෂණෂට අ පාශරද  
යද න ශද්යද ශද  නනහනඅ රීයකා. ානසිල් රාජපෂණෂ පනය 
ශද්යකහමාරෂණ පරෂණුණ ශවකා තමයි ශකොළඹිද  ගිශආ.  5 000ෂණ 

අරශැන එනවා රීයකා අපි රීේවාට  අප ශද්යශද්යනා විතරයි ගිශආ. 
අද තිමට කච්ශච්රිය ඉසාසරහට එන  විට ානසිල් රාජපෂණෂ මනතිතුමා 
පිළිැද න සිටිශආ අප ශද්යශද්යනා විතරයි. ානසිල් රාජපෂණෂ අපිත් ඡ 

එෂණක යන විට කච්ශච්රිය ඟතුශළේ තිශාන රැසාවීමට ඔෂණශකෝම 
ඟවිත් ඡ සිටියා  කච්ශච්රිශආ පිටුපස ශද්යොශරද .   රැසාවීමට ගියාම 
තමයි අපි ද්යනනැත් ඡශත් ඡ  ඟවිත් ඡ තිශාද ශද  ැාවතුර ආාාර 
ශාද්යද න ශනොශවයි රීයකා. රුපියල් මිි යන 525ෂණ ශවද  කර 

තිබුණා  2012 වර්ෂශආ පළාත් ඡ පාකන මනතිවරණය කාකශආදී 
රුපියල් 10 000 ැණශද  මිනිුභද ට ශාද්යද න.  එද්යා හිටුන දිසාපති 
  සල්ි  ටික ඔෂණශකෝම ශාදුවා. එද්යා පළාත් ඡ පාකන මනතිවරණය 

ජය ැත් ඡශත් ඡ එශහමයි. UNPකාරශයෝත් ඡ   සල්ි  අරශැන තිබුණා. 
ශමද න ශ  ආකාරයට මිනිුභද ට ශමොනවා ශහෝ දීකා ්ද ද්ය දිනන 
වනඩ පිළිශවළ තමයි එද්යා ක්රියාත් ඡමක කශළේ.  ක තමයි සාවර්ානය 

රීයකා රටට ශපද නුශේ.  

එද්යා සමහර මිනිසාුභ තමාට කනබුු   බීජ ඟට ටික ඉසාසා;  වා 
පනළ ල්ණා. සමහරුද ට දීුන ඟට පනළ ල්ශඩු නනහන. නැරවක හිටුන 

සමහර මිනිසාුභ පනළවකට ටනප් වතුර ද්යන මා. එළවලු ටික 
ශාොශහොම ශහොඳිද  හද්යාශැන කමවා. නමුත් ඡ අද තිශ දී වතුර බික 
ශැවන ශකොට තමයි මතෂණ ල්ශඩු  'එළවලුවකට වඩා වනඩි 

ැණනෂණ අපි වියද්ය  කර තිශානවා' රීයකා. එද්යා ද්යඹුල්ශල් 
ශැොවීද ශේ එළවලු විුණණාැද න ානරිව  වීසි කළා.  ක තමයි එද්යා 
ආර්ිකක සාවර්ාන ඟමතිවරයා හනටියට එතුමා ආර්ිකකය හුභරුවුන 
විධිය.   ැනන අද්ය අපට කථා කරද න ශද්යයෂණ නනහන.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අද්ය අපි ශහොහ අය වනයෂණ 
ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිශානවා. 2016-201, ජාතික ආහාර නිෂාපාද්යන 
වනඩසටහන තුළ අක  ශකොුණ ලූනු  රතු ලූනු  මිරිසා  ශසෝයා සහ ාඩ 

ඉරි වවි ද  අපි ශ්රී කාකාව සාවයාශපෝ කත කරද න 

ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  2015 
වර්ෂයට සාශප්ෂණෂව ාකනශකොට 2016 අල්රුද්ද්ය තුළ ආනයනය 
සහහා වනය වූ මුද්යශකද  ශඩොකර් මිි යන 150ෂණ -රුපියල් බිි යන 
22ෂණ- ඉතුරු කර ැද න අපට ුනළුවද  ශවකා තිශානවා.  

ශමවර අය වනශයද  කෘ කකර්මයට වි ාක සහනයෂණ කාා 
ශද්යනවා රීයකා රකා  කළ විධියටම ශපොශහොර සහනාාාරයට 
අමතරව අපි කෘ කකර්මය ශවනුශවද  රුපියල් බිි යන 6  00ෂණ 

ශවද  කරකා තිශානවා. වනවිි  කර්මාද තය  රීරි නිෂාපාද්යනය  
මත් ඡසය නිෂාපාද්යනය  විසිතුරු මල් නිෂාපාද්යනය වාශේම වාරිමාර්ැ 
වනඩිදියුු ව ශකශරහිත් ඡ අවාානය ශයොමු කර තිශානවා. අද්ය අශප් 

රශට් නිෂාපාද්යනය කරන එළවලුවි ද  සියයට  0ෂණ 
ශැොවිශපොළවක ඉහකා පාරිශභෝගිකයා අතට යන විට 
ස ූරර්ණශයද ම විනා  ශවකා යනවා.  අපි අශප් ශැොවි 

මහත් ඡවරුද ට ලක ශනළන විධිය රීයා ශද්යද න ඕනම.   වාශේම 
 වා රවාහනය කරන විධිය රීයා ශද්යද න ඕනම.   වාශේම අපි 
ය තාැාර හද්යද න ඕනම; ැාඩා හද්යද න ඕනම; ශනළන අසාවනද න 
 මික දී ැනීමට වයාපාරිකයද   ශවශළද හද  ඟති කරද න ඕනම. 

ශමවර අය වනය තුළිද  අපි   ශවනුශවද  වි ාක මුද්යකෂණ ශවද  
කරකා තිශානවා.   වාශේම අපි ශවන ශවන රමවි ද  එම 
අැයද්යාමය වනඩි කරද න ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   වාශේම 

අි ශප්ර  රඹුටද   ශාල් ශපපර්  ැල් සියඹකා සහහා අැය එකතු 
කළ නිෂාපාද්යන හහද වා දීමට ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   වාශේම 
පාර පරික ෂෂා ශටොද  2 500ෂණ - අශප් රශට් පනළ ශවන 

ශාශහත් ඡ වර්ැ -  අපි ඉද දියාශවද  ශැද වනවා. ශමද න ශ වා 
සිටුවද න විශ ේෂශයද ම මශේ අමාතයාා ය තුළිද   විශ ේෂ වනඩ 
පිළිශවළෂණ අපි සකසා කරකා තිශානවා.   වාශේම හරිතාැාර -

greenhouses- ස ාද ාශයද  අපි ටරායකශයද     වාශේම 
චීනශයද  අව ය තාෂණෂණය  ද්යනනුම කාා ශැන 2019 අල්රුද්ශද්දී 
  වනඩ කටයුතු කරද න සනකුභ  කරකා තිශානවා.  

ශත් ඡ  ශපොල් හා රාර් කර්මාද ත පිළිාහව මා ද්යනද  කථා 
කරද න .   මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   මම එාැකද තයට 
ගිය අවසාථාවක  රිතානය ජාතිකයද  -ශත් ඡ වවුන මිනිසාුභ- රීේශේ  
ශකෝකශයද ම ශහොහ ශත් ඡ අශප් රශට් ශත් ඡ රීයකායි.  නමුත් ඡ අද්ය 

රිතානයය අශප් රශටද  සියයට 1ෂණවත් ඡ ශත් ඡ ආනයනය කරද ශද  
නනහන. රිතානයශආ අද්ය “Ceylon Tea” ස ූරර්ණශයද ම නනති 
ශවකායි තිශාද ශද . පුභ ගිය අල්රුදු 10 ඟතුළත රාජපෂණෂ 

ආඩුක්ව   brand name එක නනති කරශැන තිශානවා. එද්යා 
ජනාධිපතිතුමා විශද් ැත වනශකොට එතුමාත් ඡ එෂණක අර 
ශැොල්ශකෝ   ශ  ශැොල්ශකෝ රීයකා වි ාක පිරිසෂණ යනවා.  අද්ය 

ජනතා විමුෂණති ශපරමුශඩු මද ්රීවරයුණ  අහුන ර ානයකට හර්ෂ ද්ය 
සිල්වා නිශයෝජය ඟමතිතුමා උත් ඡතර දුද නා  වයාපාරිකයද   
300ෂණ විතර ගිහිල්කා තිශානවා රීයකා.  ශමොනවාට ගියාද්ය රීයකා 

මට ශත් ඡශරද ශද  නනහන. නමුත් ඡ අද්ය වන විට සියයට 1යි යුශරෝපය 
අශපද  ශත් ඡ මිකදී ැද ශද . අපි “Ceylon Tea” නනවතත් ඡ brand 
කරද න ඕනම. විශ ේෂශයද ම   සහහා අපි ශමවර අය වනශයද  
මුද්යල් ශවද  කරකා තිශානවා.   වාශේම අපි ශත් ඡවක අැයද්යාමය 

වනඩි කරද න ඕනම. ශත් ඡවකට ුණරුුර මිර කරකා අැයද්යාමය වනඩි 
කරකා  ක market කරද න ඕනම. අශප් රශට් ුණරුුර තමයි 
ශකෝකශආ තිශාන ශහොහම ුණරුුර.  අශප් රශට් ශත් ඡ තමයි 

ශකෝකශආ තිශාන ශහොහම ශත් ඡ. නමුත් ඡ අපි   ශවශළහ නාමය 
market කරකා නනහන. අපි  වා කරද න අව යයි.   

මිනි කර්මාද තය ැත් ඡශතොත් ඡ එශහම ශසවණැක මිනි 

කර්මාද ත ාකාව අයිතිව තිබුශඩු මට. ද්යනනටත් ඡ ශසවණැක මිනි 
කර්මාද ත ාකාශේ අයිතිය තිශාද ශද  මට. නමුත් ඡ එද්යා අThe 
Revival of Underperforming Enterprises and Underutilized 

Assets Act" රීයකා එකෂණ ශැනනල්කා  ශ  පාර්ි ශ ද තුශේ 

715 716 

[ැරු ද්යයා ැමශේ මහතා] 
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මද ්රීවරු ඔෂණශකෝම අත උසාසකා  එද්යා අශප් මිනි කර්මාද ත 

ආයතනය පවරා ැත් ඡතා. මම  ක ැද නශකොට රුපියල් මිි යන 
1 5ෂණ පාක්වටයි තිබුශඩු. අපි එහි නිෂාපාද්යනය තුද  ගුණයරීද  
වනඩි කළා. එය පවරා ැත් ඡ අල්රුද්ශද් අපි රුපියල් මිි යන  50ෂණ 
කාභ කනබුවා. ටට පසාශසේ රාජපෂණෂ ආඩුක්ව පනල්වත් ඡත හා 

ශසවණැක මිනි කර්මාද ත ාකාවකට භාඩුඩාැාරශයද  -
මහජනතාවශේ මුද්යල්වි ද - රුපියල් මිි යන   030ෂණ දීකා 
තිශානවා.   වාශේ අපරාායෂණ කරුන මිනි නිෂාපාද්යන ආයතන 

නනවත ශැොඩ නෙද න අපි කල්පනා කරකා තිශානවා. මිනි 
කර්මාද ත ාකා හතරෂණ අලුශතද  ඟති කරද න අපි 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   සහහා අ පාර  වල්නියාව  මඩකළුනව 

හා රීි ශනොච්චිය යන රශද්  ද්යනනටමත් ඡ අපි ශතෝරාශැනයි 
තිශාද ශද . 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ඟමතිතුමනි  ඔාතුමාට තව විනාඩි ශද්යකක කාකයෂණ 

තිශානවා.  
 

ගු දයා ගෙනප ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயா கமரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

රීරි කර්මාද තය සහහා රීරි ැවයිද  15 000ෂණ ශැද වද න අපි 
ාකාශපොශරොත් ඡතු  ශවනවා. අපි රීරි ශැොවීද ට  රීරි එළ ශහනුද  
ශද්යද න  ාකාශපොශරොත් ඡතු වද ශද    අර ානසිල් රාජපෂණෂ මනතිතුමා 

එක කාද තාවකට   රීරි හරශකුණ දුද න විධියට ශනොශවයි.  අක්ම 
ව ශයද   එක රීරි ශැොවිශයුණ ට  රීරි එළ ශහනුද   ද්යහයෂණ ශද්යද න  
ඕනම. එශහම දීකා  ක වයාපාරයෂණ හනටියට කරශැන යද න 
කටයුතු කරනවා. එෂණශකශනුණට  රුපියල් හනත් ඡතමපද  ද්යහසක   

කෂණෂයක  ආද්යායමෂණ  කාා ැද න ුනළුවද  වන ආකාරශආ වනඩ 
පිළිශවළෂණ  අපි ද්යනනටමත් ඡ සනකුභ  කර තිශානවා.   වශේම 
ආනයනික රීරි පිටි ශමට්රිෂණ ශටොද  ,1 000කට  වි ාක  විශද්  

විනිමයෂණ - බිි යන 30ෂණ විතර - අපි  ද්යනද   වියද්ය  කරනවා.  ශ  
මුද්යල් අපිට  ඉතිරි කරද නට ුනළුවද .  

විසිතුරු මුභද  ඟති රීමේම ැනනත් ඡ රීයද න  ඕනම.  මම ඉරාකට 

ගියා; තුර්රීයට ගියා. ඉරාකශආ සිටින වයාපාරිකයද  පිරිසෂණ 
රීේවා   අශප් කාකාශවද  විසිතුරු මුභද  ඔල්ද ට කාා ැද න 
ුනළුවද  රීයකා.   ශැොල්කද   කාකාවත් ඡ එෂණක  කාාද්ා ශවකා  

අපට විසිතුරු මුභද  ඟති රීමේශ  තාෂණෂණය  කාා දීකා       
විසිතුරු මුභද    ඟති රීමේශ  වයාපාරය ක්රියාත් ඡමක කරන හනටි 
ැනන මාත් ඡ එෂණක කථා කළා.    

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි    වාශේම මා තුර්රීයටත් ඡ 

ගියා.  මා හිතන විධියට   යුශරෝපශආ  ඟෙලු   සහහා   වනඩිම 
ශවළහ ශපොළෂණ  තිශාද ශද  තුර්රීයටයි. කාකාවට ඟවිත් ඡ  ඟෙලු  
කර්මාද තය කරද න තුර්රීය කනමනතියි. එද්යා ශරේමද්යාස 

ජනාධිපතිතුමා ඟැලු  වයාපාරය පටද  ැද නශකොට  එතුමාට  
ානද නා.   එද්යා  විරුද්ා පෂණෂශආ  හිටුන උද්යවිය අපට රීේශේ   අපි 
කාද තාවද ට යට ඟුර  මහනවාය රීයකායි. එද්යා කශළේ 

ශමොකෂණද්ය?   ඟෙලු  ශසේවිකාවද ශේ අභිමානය නනති කරුන 
එකයි.  නමුත් ඡ අද්ය ශඩොකර් මිි යන  ,00ෂණ    රීයද ශද   සියයට 
 3ෂණ  අශප් රශට් අපනයන ආද්යායම අපි කාාැද ශද  

ඟැලු වි ද . ශ  කර්මාද තශආ දී  අපි පිටරටිද  ශරදි  මිි යන 
2200ෂණ විතර ශැශනනවා. GSP ාදු සහනය අපට  
ස ුනර්ණශයද ම නනති ල්ණා.  එද්යා අපට තිබුු   යුශරෝ. ය ශවශළහ 

ශපොළ  රාජපෂණෂ ආඩුක්ව ස ූරර්ණශයද ම    නනති කර ද්යන මා.  
ද්යනද  නනවත එය කාාැද න රනිල් විරමසිාහ අැමනතිතුමාට 
ුනළුවද ශවකා තිශානවා.  

මාළු අපනයනය   අපට ස ුනර්ණශයද ම  තහන  ල්ණා.   

යුශරෝපයට මාළු යවද න ද්යනද  අපට  ුනළුවද  ශවකා තිශානවා.    
රනිල් විරමසිාහ අැමනතිතුමා  ශ වර යුශරෝපයට ගිය අවසාථාශේ 
දී  GSP plus  සහනය  ැනන ඔල්ද  එෂණක කථා කළා.  කාන 
අල්රුද්ශද් මාර්තු මාසය ශවනශකොට අපිට  GSP plus  සහනය 

කනශබ්වි රීයකා එතුමා වි ාවාස කරනවා. ශ  තුළිද  ඟෙලු  
කර්මාද තශආ ආද්යායම ශඩොකර් බිි යන අටෂණ ශවනතුරු  වනඩි 
කරද න ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  Fabric park   එකෂණ  ඟති 

කරද න අපි  ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  

අධිශේගී  මාර්ැ ැනනත් ඡ රීයද න  ඕනම. රුවද ුනර අධිශේගී 
මාර්ැය රත් ඡනුනරටත් ඡ   ද්යෂණ කණ අධිශේගී මාර්ැය  ාදුල්කටත් ඡ    

මායම අධිශේගී මාර්ැය  කටුනායක - ුනත් ඡතකම ද්යෂණවාත් ඡ අපි  
දීර්  කරනවා. ශ  සියල්කම අපි 2019 අල්රුද්ශද් පටද  ශැන   
2020 අල්රුද්ද්යට ශපර  වා නිම කරන  ාවත් ඡ විශ ේෂශයද ම 

රීයද න ඕනම.  අවාසනාවකට  වාශේ එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂශආ   
නායකයද  ශ  රශටද  නනතිශවකා  ගිශආ නනත් ඡන    එද්යා 
රභාකරද    අයව මනරුශේ නනත් ඡන    කාටවත් ඡ ශකොමිසා ැහකා  
එක අධිශේගී මාර්ැයෂණවත් ඡ හද්යද න අපි ඉතිරි කරද ශද  නනහන.  

එශහම න  එද්යා අපි ශ  රට ශවනත් ඡ  ආඩුක්වකට භාර 
ශද්යනශකොට අධිශේගී  මාර්ැ   සියල්කම හද්යකා අවසද  කරකයි  
භාර ශද්යද ශද .  එද්යා තිබුු  අශප් ආඩුක්ව  වා ඔෂණශකොම ටික 

හද්යකා අවසාන කරනවා.    

මූකාසනාරූඪ ැරු  මද ්රීතුමනි   අපි රීේවා  හ ාද ශතොට 
වරාය නනේවි ද  ුනරවනවා රීයකා.  අනිවාර්ශයද ම අපි  ක 

කරනවා.  මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ ැනන රීයනවා න     අද්ය 
ශවනශකොට  මත් ඡතක  ගුවද  ශතොටුශපොළට  එක ගුවද  
යානාවෂණවත් ඡ එද ශද  නනහන. ශමොකද්ය  මත් ඡතක ගුවද  

ශතොටුශපොළට ගුවද  යානා එන ශකොට  ශමොණරු හනශපන එක 
සාමානය ශද්යයෂණ  ශවකා තිශානවා. නමුත් ඡ  හ ාද ශතොට  අෂණකර 
පහශළොසාද්යාහක කර්මාද ත ුනරයෂණ ඟති කරද න අපි 

ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   එද්යා රාජපෂණෂ ආඩුක්ව ුභදු අි ශයෂණ 
ාවට පරිවර්තනය කළ  හ ාද ශතොට වරාය අපි නනේවි ද   
ුනරවනවා.    තුළිද   ද්යහසා ැණනෂණ  රැරීයා  උත් ඡපාද්යනය කරද න 
අපට ුනළුවද .  වශේම  300 MW   ැමසා විදුි  ාකාැාරයෂණ  

හද්යද නට ද්යනනටමත් ඡ අපි සනකුභ   කර තිශානවා.  

 කාාද්ා විපෂණෂශආ අශප් හිතවත් ඡ මද ්රීවරුද   ශ  කාරණය 
පිළිාහව රීයද න මා කනමනතියි. තමුද නාද ශසේකා අතර 

පළුනරුද්ද්යෂණ තිශාන ද්යෂණෂ  ඟමතිවරුද   හනටියට කටයුතු කළ 
මද ්රීවරුද   සිටිනවා.  ැරු අැමනතිතුමා අද්ය  Sectoral Oversight 
Committees පත් ඡ කර තිශානවා.   Sectoral Oversight 

Committeesවකට ඟවිල්කා එතුමද කාශේ අද්යහසා ඉදිරිපත් ඡ 
කරමිද  ශ  කරශැන යන සාවර්ානයට  එකතුශවකා   ශ  රට 
වනටී තිශාන තත් ඡත් ඡවශයද  ශැොඩ ැද න උද්යල් කරද න රීයන 

ඉල්ලීම කරමිද  මශේ කථාව අවසද  කරනවා.  

    
[பி.ப. 3.48] 

 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

2017ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்ட விவாதத்தில் 

என்கனயும் ரபச அனுமதித்ததற்கு நன்றி! 2016ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டத்கத முன்தமாைிவு தசய்த 

ஒரு வருட நிகறவில் மீண்டும் 2017ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு 

தசலவுத் திட்டத்கத இந்த அரசாங்கம் முன்தமாைிந்திருக் 

கின்றது. குறிப்பாக ஒவ்ரவார் அகமச்சரும் தன்கன அரசியல் 
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ாீதியாகத் தக்ககவத்துக் தகாள்கின்ற, தத்தமது ததாகுதிகய  

அபிவிருத்தி தசய்கின்ற ரநாக்கமாகத்தான் இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டம் முன்தமாைியப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் பாமர 

மக்களுக்கு - கிராம மக்களுக்கு எந்தவித முன்ரனற்றகரமான 

ரவகலத்திட்டமும் முன்தமாைியப்படவில்கல என்பகத நான் 

இங்கு தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

அரதரநரத்தில் வரவு தசலவுத் திட்டத்தின்மூலம் வருடா 

வருடம் வடக்கு மாகாைத்துக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற பற்றாக் 

குகறயான நிதியின்மூலம் எங்களுகடய பிரரதசங்ககள 

மாகாை சகபயால் அபிவிருத்தி தசய்ய முடியாமல் 

இருக்கின்றது. 13வது அரசியலகமப்புத் திருத்தத்தின்படி 

மாகாை சகபகளுக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட தமாத்த 

விற்பகன வாிகய, அரசாங்கம் 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

தன்வசப்படுத்தி, 'ரதசத்கதக் கட்டிதயழுப்பும் வாி' என்ற 

தபயாில் நகடமுகறப்படுத்தி வருகிறது. அந்தச் தசயலானது, 

ஒருபுறம் மாகாைங்களின் அதிகாரங்ககளப் 

பறித்ததடுப்பதாகவும் இன்தனாருபுறம் அந்த வாித்ததாககயில் 

33.3 வீதம் அல்லது 1/3 பங்கக மட்டுரம அகனத்து 

மாகாைங்களுக்கும் பகிர்வதாகவும் அகமகிறது. 

அரதரவகளயில் - NBT - என்ற வககயில் அரசாங்கத்தால் 

அறவிடப்படும் முத்திகரத் தீர்கவகயயும் உள்ளடக்கி 

அகனத்து மாகாைங்களுக்கிகடயில் வருமானத்கதப் பங்கீடு 

- revenue sharing - தசய்யும்ரபாது வட மாகாைத்திற்கு அநீதி 

இகைக்கப்படுகின்றது. ஐந்து மாவட்டங்ககள உள்ளடக்கிய 

வட மாகாைத்திற்கு இவ்வருமானத்தில் 5 வீதம் மட்டுரம 

பங்கீடு தசய்யப்படுகின்றகம ஓர் அநீதியானதாகும். ரமல் 

மாகாைத்திற்கு 48 வீதமும் ரவறு சில மாகாைங்களுக்கு 9 

வீதமும் வைங்கப்படுகின்றது. முப்பது ஆண்டு கால யுத்தத்தால் 

பல தபாருளாதார இைப்புக்ககளயும் அைிவுககளயும் சந்தித்த 

மாகாைத்கத மீண்டும் கட்டியழுப்புவதற்கு அரசாங்கத்தால் 

வைங்கப்படும் இத்தககய நிதிப் பங்கீடு ரபாதுமானதல்ல. 

இதற்குத் தீர்வாக ஒன்றில் தமாத்தத் ரதசத்கதக் 

கட்டிதயழுப்பும் வாி ரசகாிப்பில் தற்ரபாதுள்ள 33.3 

வீதத்திகன 40 வீதமாக உயர்த்தி அகனத்து 

மாகாைங்களுக்கும் பங்கீடு தசய்ய ரவண்டும் அல்லது வட 

மாகாைத்திகன விரசட ரதகவயுள்ள மாகாைமாகக் கருதி 

தற்ரபாதுள்ள 5 வீதத்திகன 7 சதவீதமாகவாவது அதிகாிக்க 

ரவண்டும். ஏதனனில், வட மாகாைத்தில் ஏற்பட்டகவ 

அசாதாரை இைப்புக்கள்! அதாவது 2015ஆம் ஆண்டு 

வகரயில் ஏகனய மாகாைங்கள் வாி அறவீடுகள்மூலம் தபற்ற 

வருமானத்கதக்கூட வட மாகாைம் தபற்றிருக்கவில்கல 

என்பகத அகனவரும் அறிவர். 

இலங்ககயின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு வடக்கு 

மாகாைமும் குகறந்தமட்டப் பங்களிப்பிகனச் தசய்கின்றது 

என மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ககயில் 

ததாிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  யுத்த காலத்தில் வடக்கின் 

தபாருளாதார நிகலகள் அைிக்கப்பட்டரத இந்தக் 

குகறந்தமட்டப் பங்களிப்புக்கு பிரதான காரைமாகும். 

1983க்கு முன்னர் வடக்கு மாகாைத்தில் பல ககத்ததாைில்கள் 

வளர்ச்சியகடந்திருந்தகமகய எவரும் மறக்கமாட்டார்கள். 

ஆனால், இன்று இம்மாகாைம் ககத்ததாைில் முயற்சிகள் 

எதுவுமற்று அகனத்துப் தபாருட்ககளயும் ததற்கிலிருந்து 

தபற்று நுகர்வு தசய்யும் நிகலக்கு மாறியுள்ளது. ஆதலால் 

அரசாங்கம், வடக்கின் தபாருளாதாரப் பங்களிப்கப 

உயர்த்துவதற்கு உள்ளார்ந்த வளம் தகாண்ட விவசாயம், 

கால்நகட வளர்ப்பு, பாற்பண்கை, மீன்பிடி, 

சிறுககத்ததாைில், தயாாிப்புத் ததாைில்கள் ஆகியவற்றில் 

முதலீடு தசய்கின்ற உள்நாட்டு, தவளிநாட்டு 

முதலீட்டாளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்காவது - 

குகறந்தது 10 வருடங்கள் - வாி விடுதகலகயயும் வாிச் 

சலுககககளயும் வைங்குவதுடன், அதற்ரகற்ப 

உட்கட்டகமப்பு வசதிககள அபிவிருத்தி தசய்வதன்மூலம் 

இலங்ககயின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு 

இம்மாகாைத்தின் பங்களிப்கபயும் அதிகாிக்க முடியும்.  

தற்ரபாது காலாண்டுக்கு 3 மில்லியன் அல்லது ஆண்டுக்கு 

12 மில்லியனுக்குக் கூடுதலான விற்பகனகள்மீரத - தமாத்த, 

சில்லகற வர்த்தகம்மீது - ரதசத்கதக் கட்டியதயழுப்பும் வாி, 

விதிக்கப்படுகின்றது. ஆனால், இதற்குக் குகறவான 

விற்பகனககளக் தகாண்ட வியாபாரங்கள் சார்பில் எந்தவித 

வாியும் தசலுத்தப்படுவதில்கல. இது வாி விதிப்பிலுள்ள 

தவறான தகாள்ககயாகும்.  

அரதரவகளயில், மாகாை சகபகள் 2010 வகர வியாபார 

தமாத்த விற்பகன வாிகய - BTTஐ - அறவிட்டு வந்தன. 

அதனால், மாகாை சகபகள் கால் ஆண்டுக்கு 03 

மில்லியனுக்கு அல்லது ஆண்டுக்கு 12 மில்லியனுக்கு 

குகறவான விற்பகனகள் மீது இவ்வாிகய அறவிட்டு, 

அவ்வருமானத்கத அம்மாகாைத்தின் அபிவிருத்திக்கு 

பயன்படுத்துவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்படரவண்டும் என்று 

நான் இந்த அரசாங்கத்கத வரவு தசலவுத் திட்ட 

விவாதத்தினூடாக ரகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

அரதரநரத்தில் இந்த அரசாங்கமானது, 2016ஆம் ஆண்டு 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் பல முன்தமாைிவுககள முன் 

தமாைிந்திருந்தது. அந்த முன்தமாைிவுகளில் ஒருசில 

குறிப்பிட்ட விடயங்கள் மட்டுரம நடந்ரதறியிருக்கின்றன. 

மற்கறய விடயங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது எங்களுக்குத் 

ததாியாது. அந்த வககயில், முதலாவதாக எங்களுகடய 

மக்கள் அபிவிருத்திக்கு அப்பால் ஓர் இயல்பான வாழ்க்கககய 

வாழ்வதற்கு ஏற்ற வைிவககககள அரசாங்கம் 

தசய்யரவண்டும். அந்த இயல்பான வாழ்க்கககய 

வாழ்வதற்குத் தகடயாகவும்  எங்களுகடய மக்களின் 

மனங்களில் மிகப் பாரமாகவும் இருப்பது தமிழ் அரசியல் 

ககதிகளின் விடுதகலயாகும். இந்த அரசியல் ககதிகளின் 

விடுதகல ததாடர்பாகக் கடந்த வருடத்திலும் இந்த 

வருடத்திலும் பல உறுதிதமாைிகள் வைங்கப்பட்டன. ஆனால், 

அதில் எந்த உறுதிதமாைியும் நிகறரவற்றப்படாமல், 

அவர்களது விடுதகல தாமதமாகிக் தகாண்டிருக்கிறது. கடந்த 

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, 

புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிரயற்றம் மற்றும் இந்துமத 

அலுவல்கள் அகமச்சர் மாண்புமிகு சுவாமிநாதன் அவர்கள் 23 

ககதிககள 6 மாத புனர்வாழ்வுடன் விடுதகல தசய்வதாகக் 

கூறியிருந்தார். அவர்களுகடய தபயர்ப் பட்டியகலயும் 

என்னிடம் தந்தார். அதற்கு நான் அவருக்கு இந்தச் சகபயில் 

நன்றியும் ததாிவித்திருந்ரதன். தற்தபாழுது, அந்தப் தபயர்ப் 

பட்டியல் மட்டும்தான் இருக்கிறது; அதற்குாிய எந்த விதமான 

நடவடிக்ககயும் எடுக்கப்படவில்கல என்பகத நான் 

மனரவதகனயுடன் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். 

அண்கமயில் அவர் என்னிடம், "இவர்கள் இந்த வாரத்திற்குள் 

அல்லது பத்து நாட்களுக்குள்  6 மாத புனர்வாழ்வுக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள்; 6 மாதங்களின் முடிவில் இவர்கள் 

விடுதகல தசய்யப்படுவார்கள்; அதன்பின் அவர்கள் 

தங்களுகடய குடும்பத்துடன் இகைந்து வாைலாம்" என்று 

உறுதிதமாைி வைங்கியிருந்தார்.  அந்த உறுதிதமாைியும் 

உங்களுகடய அரசாங்கத்தின் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாக 

இருந்தது. அதுவும் நகடமுகறக்கு வரவில்கல.  
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அடுத்து, நான் குறிப்பிட விரும்பும் விடயம் வீட்டுத் திட்டம் 

சம்பந்தமானது. எங்களுகடய மக்களுக்கு எப்படியான வீடு 

ரதகவ என்பகத தகளரவ உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் 

இங்கு குறிப்பிட்டார். கடந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தின்ரபாது 

மன்னார் மாவட்டத்துக்கு 10,000 வீடுகளும் முல்கலத்தீவு 

மாவட்டத்துக்கு 10,000 வீடுகளும் வைங்குவதாக 

முன்தமாைியப்பட்டது. ஆனால், இந்த வருடம் 1,200 

வீடுகள்தான் எங்களுகடய மக்களிடம் ககயளிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது என நான் நிகனக்கின்ரறன். 10,000 வீடுகள் என்று 

உறுதிதமாைி வைங்கிவிட்டு, 1,000 வீடுகள்தான் எங்களுகடய 

மக்களுக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தில்  வடக்கு, கிைக்குக்கு 50,000 வீடுகள் 

முன்தமாைியப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் எத்தகன வீடுககள 

குறிப்பிட்ட வருடத்துக்குள் மக்களிடம் ககயளிக்க முடியுரமா, 

அவற்கற மட்டும்தான் முன்தமாைிய ரவண்டும். நீங்கள் 

10,000 என்று தசால்லிவிட்டு, 1,200 வீடுககளத்தான் மன்னார் 

மாவட்டத்துக்கு வைங்கியிருக்கின்றீர்கள். அரதரபால்தான் வட 

மாகாைத்திலுள்ள எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் 1,200 வீடுகள் 

வீதம்தான் வைங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகரவ, 2017ஆம் 

ஆண்டில் இந்த அரசாங்கத்தால் எவ்வளவு வீடுககள 

எங்களுகடய மக்களுக்கு வைங்கமுடியுரமா, அகத 

மட்டும்தான் முன்தமாைியரவண்டும். அகதவிடுத்து, 50,000 

வீடுகள் என்று நீங்கள் தபாய் வாக்குறுதிககள வைங்க 

ரவண்டாம். நீங்கள் 2017ஆம் ஆண்டில் 50,000 வீடுககளக் 

கட்டி மக்களுக்கு தகாடுப்பீர்களா? அல்லது எத்தகன 

வீடுககள 2017ஆம் ஆண்டில் உங்களால் கட்டிக்தகாடுக்க 

முடியும்? என்பகத நான் இந்த அரசாங்கத்திடம் ரகட்டுக் 

தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

அரதரநரத்தில், கடந்த வருடம் முன்தமாைியப்பட்ட 

2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் வடக்கில் 

03 மீன்பிடித் துகறமுகங்கள் - அதில் ஒன்று மன்னார் 

மாவட்டத்தில் ரபசாகலயிலும் மற்கறயகவ யாழ்ப்பாை 

மாவட்டத்தில் பருத்தித்துகறயிலும் குருநகாிலும் - 

அகமக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அந்த 

மூன்றில் ஒரு மீன்பிடித் துகறமுகத்திற்காவது இன்னமும் 

அடிக்கல்கூட கவக்கவில்கல. அதாவது, இந்த 3 மீன்பிடித் 

துகறமுகங்களில் ஒரு துகறமுகத்தின் ரவகலகூட இந்த 

வருடத்தில் இன்னமும் ஆரம்பிக்கப்படவில்கல என்பகத நான் 

மிகவும் மனரவதகனயுடன் ததாிவிக்கின்ரறன். 2016ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் இருந்த இந்த 

முன்தமாைிவுகளுக்கு எந்தவிதமான நடவடிக்கககளும் 

எடுக்கப்படவில்கல என்பகத இந்த அரசாங்கத்திற்குச் 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். 

அரதரநரத்தில், தகளரவ விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் 

அவர்கள் இங்கிருக்கின்றார்.  எங்களுகடய மன்னார் 

மாவட்டத்திற்கு நறுவிலிக்குளத்தில் District Sports Complex 

அகமப்பதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அகதவிட இன்னுதமாரு 

விகளயாட்டு கமதானத்கத எமில்நகாில் வைங்குவதாகவும் 

இந்த கமதானங்கள் மிக விகரவில் அகமக்கப்படும் என்றும் 

தகளரவ விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் 

ஏற்தகனரவ இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் உறுதியளித்திருந்தார். 

ஆனால், இந்த வருடத்தில் குறிப்பிட்ட இரண்டு 

கமதானங்களுக்குமுாிய ஆரம்ப ரவகலகள்கூட இன்னமும் 

ஆரம்பிக்கப்படவில்கல என்பகத நான் மனரவதகனயுடன் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன்.   

 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා (ක්රීඩා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
 කට ද්යනද  මුද්යල් ශවද  කරකායි තිශාද ශද . ඔාතුමද කාට 

ද්යනද  වනශ  පටද  ැද නයි තිශාද ශද . අපි ද්යනද  
ශකොද ත්රාත් ඡකරුශවුණත් ඡ ශැනනල්කා තිශානවා. එකම 

ශකොද ත්රාත් ඡකරුශවෂණ තමයි ඉල්කා තිබුශඩු. ඔාතුමා ශ වා ැනන 
ශපො ඩෂණ ශසොයකා ාකද න ඕනම. ද්යනද  contract එක award 
කරද නයි තිශාද ශද . Tenders call කළාම එක 

ශටද ඩර්කරුවයි ආශේ.  අපි ඔ තට එය භාර ශද්යද න කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ද්යනද  අල්රුද්ද්යෂණ ඉවරයි. තවම පටද  ැත් ඡශත් ඡ නනහන. 

 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නනහන.  Rs. 59 million තිශානවා. ාය ශවද න එපා.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

"Zero-based Budget" රීයකා ඔාතුමද කාශේ ආඩුක්ශවද  

තමයි රීේශේ. 

 
ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශමොකෂණද්ය? 

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

"Zero-based Budget" රීයකා ඔාතුමද කාශේ ආඩුක්ශවද  

රීේවා ශද . ශ  අල්රුද්ද්ය ඉවර ශවද න ඉසාසරශවකා වනශ  පටද  
ැත් ඡශත් ඡ නනත් ඡන  සල්ි  ආශයත් ඡ ශද්යද ශද  නනහනයි රීයකා 
රීයනවා.  

 
ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නනහන. මම  ක අර ශැන ශද්යද න . ාය ශවද න එපා. 

ඔාතුමා ද්යද නවා ශද   ශමොකෂණද්ය ල්ශඩු රීයකා. ඔාතුමද කාශේ 
ඟතුශළේම ර ාන. ඔාතුමද කාශේ දිසා්රිෂණකශආ ර ාන. 
දිසා්රිෂණකශආ  ක්රීඩාාැණය හද්යද න සල්ි ත් ඡ ශවද  කරකා තිශාද්දී 

ඔාතුමද කාශේ ඟතුශළේ සඩුක්ව නිසා ශ ක ර ානයෂණ ල්ණා. 
ශපො ඩෂණ ඉද න මම රීයකා ශද්යද න . ටට පසාශසේ ඔාතුමද කා 
අපට රීේවා  අඉසාසරශවකා ශ  ක්රීඩාාැණය හද්යකා ශද්යද න.අ 

රීයකා. ද්යනද  නරුවිි ුණක  එකට සල්ි  ද්යමකා තිශානවා. ද්යනද  
 ක පටද  ැද න ුනළුවද . රීසි ැනටලුවෂණ නනහන. ඔාතුමද කා දින 
ශද්යන ශතෂණ අපි ාකා ශැන ඉද නවා. 

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

 ක කවද්යා විතර කරද න ුනළුවද ද්ය? 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඕනම ද්යවසක.  දිනය ශද්යද න. අපි ගිහිල්කා පටද  ැනිමු.   
වාශේම එමිල් නැර් එකටත් ඡ Rs. 59 million දීකා තිශානවා. 
සල්ි  දීකායි ති ශාද ශද .    නිසා ාය ශවද න එපා.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

  වනඩ ශද්යකම කරද න ඕනම. 

 
ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කනැාටු ශවද න එපා  ඔාතුමද කා ශවනුශවද  වනශ  
කරනවා.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Christmas එකට ඉසාසරශවකා පටද  ැත් ඡශතොත් ඡ ශහොහයි.  

 
ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඔාතුමද කාශේ සඩුක්ව ශබ්රා ශැන අපට රීයද න.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

අශප් සඩුක් ශමොුණත් ඡ නනහන. ඟමතිතුමා තමයි සඩුක් 
ශවද ශද .  

நன்றி, விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அவர்கரள! 

அரதரநரத்தில், எங்களுகடய பிரரதசங்களில் யுத்தத்திற்கு 

முன்பு பல ததாைிற்சாகலகள் இயங்கிவந்தன. குறிப்பாக, 

காங்ரகசன்துகறயில் சீதமந்துத் ததாைிற்சாகல, ஒட்டுசுட் 

டானில் ஓட்டுத் ததாைிற்சாகல ரபான்ற பல ததாைிற்சாகலகள் 

இயங்கிவந்தன. கடந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில், வடக்கில் 

முன்பிருந்த ததாைிற்சாகலகள் மீள ஆரம்பிக்கப்படுதமன 

உறுதிதமாைிகள் வைங்கப்பட்டன. அது ததாடர்பில் 

பத்திாிகககளில் விளம்பரங்கள் தசய்யப் பட்டிருந்தன. 

அகமச்சர்கள் தசன்று அந்தத் ததாைிற் சாகலககளப் 

பார்கவயிட்டிருந்தார்கள். ஆனால், அதற்குாிய நடவடிக்கககள் 

எதுவும் ரமற்தகாள்ளப்படவில்கல. அப்படியாயின் அவர்கள் 

சர்வரதசத்திற்குக் காட்டுவதற் குத்தான் அவ்வாறு தசய்ததாக 

நான் கருதுகின்ரறன். உண்கமயில் அப்படியான ஒரு 

முன்தமாைிவு இருந்திருந்தால், இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

அந்தத் ததாைிற்சாகலகளின் புனரகமப்கபச் தசய்வதற்கு 

நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். எனரவ, அதகனயிட்டு 

கண்துகடப்பான ஒரு நாடகத்கதத்தான் அரசாங்கம் 

நடத்தியிருக்கிறது என்பகத நான் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்ரறன்.   

மன்னார், கிளிதநாச்சி, முல்கலத்தீவு, வவுனியா ஆகிய 

மாவட்டங்களில் விவசாயிகளின் தபாிய எதிர்பார்ப்பாக 

இருப்பது நீர் வளம். அந்த நீர் வளத்கதச் ரசமித்துக் 

தகாள்வதற்கு ஏற்றவாறு அங்குள்ள குளங்கள் புனரகமப்புச் 

தசய்யப்படாதிருக்கின்றன. குறிப்பாக மன்னார் கட்டுக்ககரக் 

குளத்திற்குக் கீழ் 162 சிறிய குளங்கள் இருக்கின்றன.  அந்தச் 

சிறிய குளங்களில் 40 க்கும் ரமற்பட்ட குளங்கள் ததாடர்பான 

தரவுகள் என்னிடம் இருக்கின்றன. நான் நீர்ப்பாசன அகமச்சர் 

அவர்களிடம் ஏற்தகனரவ அவற்கறக் ககயளித்திருக் 

கின்ரறன். இந்த 40 இற்கு ரமற்பட்ட குளங்கள் 30 வருட 

காலமாகச் சிறிய திருத்த ரவகலகள்கூடச் தசய்யப்படாமல் 

இருக்கின்றன. அவற்றில் ஒரு குளத்தின் திருத்த ரவகலக்கு 

கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் ரூபாய் ரதகவ; 40 குளங்களுக்கும் 

திருத்த ரவகல தசய்யரவண்டும்;  அதற்காக 120 மில்லியன் 

ரூபாய் நிதி இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட 

ரவண்டுதமன்று நான் நீர்ப்பாசன அகமச்சாிடம் 

ரகட்டிருந்ரதன். ஆனால், அதற்கான முன்தமாைிவுகள் எதுவும் 

இதில் உள்ளடக்கப்படவில்கல. அரதரநரத்தில், மிகவும் 

ரவடிக்ககயான ஒரு விடயம் என்னதவன்றால், எந்தவிதமான 

விவசாயத் ரதகவக்கும் பயன்படுத்தப்படாத மன்னார் 

தாராபுரத்தில் உள்ள ஒரு குளத்கதப் புனரகமப்பதற்கு 

முன்தமாைியப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தக் குளத்தின் கீழ் 

எவ்வளவு விவசாய நிலங்கள் இருக்கின்றன? எவ்வளவு 

விவசாயிகள் அந்த நிலங்ககளப் பயன்படுத்துகின்றார்கள்? 

என்று நான் நிதி அகமச்சாிடமும் இந்த அரசிடமும் ரகட்க 

விரும்புகின்ரறன்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, please give me three more minutes.   

தாராபுரம் என்பது இங்கிருக்கின்ற ஓர் அகமச்சருகடய 

தசாந்த ஊராகும். தாராபுரத்திலுள்ள குளத்கதப் புனரகமப்புச் 

தசய்வதன்மூலம், அவர்மீது தவறுப்கபக் காட்டும் அந்த ஊர் 

மக்களுகடய ஆதரகவச் சம்பாதிக்க அவர் ரயாசித்திருக்கிறார் 

என்று நான் நிகனக்கின்ரறன்.  

ரமலும், ரநற்கறய வரவு தசலவுத் திட்ட உகரயில், 

பல்ககலக்கைகம் தசல்லாத மாைவர்களுக்கும் பட்டப் 

படிப்புக்கு முன்தமாைியப்பட்டிருந்தது; அது உண்கமயில் 

வரரவற்கத்தக்க விடயம். ஆனால், பல்ககலக்கைகப் பட்டம் 

தபற்ற மாைவர்கள் எத்தகன ரபருக்கு  ரவகலவாய்ப்பு 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது? 2012 மார்ச் 31ஆம் திகதிக்கு 

முன்னர் பட்டம் தபற்றவர்களுக்கு மட்டுரம நியமனங்கள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளன. அதற்குப் பிறகு, அதாவது, ஏப்பிரல் 

மாதம் 2ஆம் திகதி பட்டம் தபற்றவர்களுக்குக்கூட நியமனம் 

வைங்கப்படவில்கல. இப்தபாழுது 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 

மாதமும் வந்துவிட்டது. 4 வருடங்களுக்கு ரமலாக 

ரவகலவாய்ப்பற்றிருக்கும் பட்டம்தபற்ற இகளஞர், யுவதிகள் 

ததாடர்பாக இந்த வரவு தசலவுத் திட்ட முன்தமாைிவில் 

ஏதாவது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றதா? அவர்களுக்கு 

எப்ரபாது ரவகலவாய்ப்கப வைங்கப்ரபாகிறீர்கள்? படித்துப் 

பட்டம்தபற்ற பல்ககலக்கைக மாைவர்களுக்கு இன்னமும் 

ரவகலவாய்ப்பு வைங்காமல், அதற்தகாரு திட்டமிடல் 

இல்லாமல், நீங்கள் சாதாரைமாக முன்தமாைிவுககள மட்டும் 

தசய்துவிட்டு இருக்கிறீர்கள்! இன்னும் 2 வருடங்கள் 

தசன்றால், "உங்களுக்கு 35 வயதாகிவிட்டது, அரச நியமனம் 

வைங்க முடியாது" என்று பல்ககலக்கைகப் பட்டம் தபற்ற 

அந்த மாைவர்களுக்குச் தசால்வீர்கள். இப்படியாக மக்ககள 

ஏமாற்றுகின்ற ஒரு வரவு தசலவுத் திட்டமாகத்தான் நான் 

இதகனப் பார்க்கின்ரறன். உண்கமயில் இந்த 
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ரவகலவாய்ப்பு விடயத்தில் எங்களுகடய இகளஞர், 

யுவதிகளுக்கு அவர்கள் தபற்ற பட்டங்களுக்குத் தகுந்த 

ரவகலவாய்ப்கப நீங்கள் உறுதிதசய்ய ரவண்டும். ககடசி 

ஆண்டுவகர பட்டம் தபற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் 

ரவகலவாய்ப்கப வைங்க ரவண்டும். உங்களுகடய 

ததாகுதிகளில் உங்களுகடய இகளஞர், யுவதிகளுக்கு 

உங்களுகடய அகமச்சுகளின் அதிகாரத்தின்மூலம் 

ரவகலவாய்ப்புககள வைங்குகிறீர்கள். ஆனால், எங்களுகடய 

பிரரதசங்களில் அரசியல் ாீதியாக, அகமச்சு ாீதியாக ஆதரவு 

இல்லாததால் அவர்கள் இன்றும் ரவகலவாய்ப்கபப் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பகதத் 

ததாிவித்துக்தகாள்வரதாடு, எனக்கு 2 நிமிடங்கள் அதிகமாகத் 

தந்ததற்காக தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்து, விகடதபறுகின்ரறன். 

 
[අ.භා.  .09] 

 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙතතා (ණපදා කළෙනාකරණ 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

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

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   අද්ය විශ ේෂශයද ම  ශ්රී කාකාව 

ශැෝලීය ආර්ිකකශආ ඟති වන නව ශවනසාක  පාද්යක කර ශැන   
මත රැ ශහමිද    ුනශරෝකථන කාාැනිමිද  2019 අය වනය   
ඉදිරිපත් ඡ රීමේමට  ැද නා උත් ඡසාහය පිළිාහ අපි කථා කරද න 
ඕනම. සාමානයශයද  ඕනමම රජයෂණ තමද ශේ අල්රුද්ශද් අය  වනය  

ඉදිරිපත් ඡ කරනශකොට කරුු  රීහිපයෂණ ැනන තමද ශේ අවාානය  
ශයොමු කරනවා.  එකෂණ තමයි  රාජය ණය ාර අක් රීමේම. එන  ද්යළ 
ව ශයද  අය වනය හිෙය ද්යළ ශද්ය ය නිෂාපාදිතශයද  සියයට 5කට 

වඩා අක්ශවද  තාා ැනී ම සහ දිගු කාලීන ව ශයද   සියයට 3ෂණ 
ද්යෂණවා අක් රීමේම.  ආද්යාය  ශාදී යාශ   විසමතාව හනරීතාෂණ  දුරට 
අක් රීමේම.  ශකද  අද්යහසා කරද ශද  ඕනමම රටක එෂණතරා 

පද තියෂණ මූකය රමශආ වි ාක  රමාණයෂණ ඔල්ද ටත් ඡ  ඉතාම අක් 
රමාණයෂණ රශට් අනිුණත් ඡ ජනතාවටත් ඡ කාා ශද්යන විසමතාව අක් 
රීමේමට ානවාදී  ශහෝ සමාජවාදී සමම රටෂණම  උත් ඡසාහ කරනවා 

රීයන එකයි. ටළෙට යනුන   ටශමද  අක්  ජනතාවට සහනාාාර  
රම පවත් ඡවාශැන යාම  අායාපන සහ ශසෞඛ්ය ශසේවාවද  
පවත් ඡවාශැන යාම.  කාකාශේ  ශාොශහෝ දුරට නිද්යහසා අායාපන 
සහ ශසෞඛ්ය ශසේවාවද  පවත් ඡවාශැන යන නිසා  රජය   පිළිාහ 

වනය ාර ද්යරන නිසා රජයට  අනිවාර්යශයද ම   සහහා  වි ාක   
වියද්යමෂණ ද්යරද නට සිදු ශවනවා. තුද  වන කාරණය තමයි යටිතක  
පහුභක  පවත් ඡවාශැන යාම.  පාරවල්  වරායයද  ආදී ශ  

සියල්කම සාවර්ානය රීමේම රටක ආඩුක්වකට තිශාන රාාන 
වැීමෂණ.  ඔල්ද  එය ඉටු කරද නට ඕනම.  ටට අතිශර්ක ව ශයද   
රැී රෂණෂා ඟති  කරද න ඕනම. ශ  කරුු  තමයි අය වනයකදී 

රාාන ව ශයද  ාකද ශද .  

පුභගිය කාකය තුළ අපි ද්යනකුන ශද්යයෂණ තමයි සමම ආඩුක්වෂණම  
ශ  මූි ක කරුු  පහ  මත  රැ ශහමිද   වි ාක ව ශයද   වා  

දියුු  රීමේමට  ක්රියා කර  තිශානවා රීයන එක.   අද්ය පවතින අර්ථ 
රමය අනුව ය  රටකට තමද ශේම ආර්ිකකය මත    රීයද ශද  
ආද්යායම සහ වියද්යම සමාන ශවන අය වනයෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරද න 

ානහන.   මම හිතද ශද  නනහන  ශකෝකශආ රීසිම රටකට අය වනය 
සමාන ශවන තත් ඡත් ඡවයෂණ ඟති කරද න ුනළුවද ය රීයා. හනම විටම 
අය වනය හිෙයෂණ තිශානවා.   හිෙතාවය ශද්ය ය ශහෝ විශද්ය ය 
ණය කාා ැනීශමද   ුනරවා ැද නවා.    ුනරවා ැනී ම හරහා මම 

රීයුන   කරුු වකට අව ය කරන මුද්යල් වියද්ය  කරනවා.   ක 
තමයි සාමානය   සිරිත වද ශද .  ණය ැනීම පිළිාහ  රාානම 
තර්කය තමයි ණය ැනීමත් ඡ ආර්ිකකයට ඉසිි ය හනරී මට්ටශමද  

කළ යුතුයි රීයන එක.   එශහම ශනොකශළොත් ඡ  ණය ැනී ම පිළිාහ 

ර ාන ඟති ශවනවා.  එශහම ල්ණාම  අපි ණය ශැවීමට ශනොහනරී 
රටෂණ ාවට පත් ඡ ශවනවා. එතශකොට අපි ශකෝක ආර්ිකකය 
ශනොපිළිැද නා රටෂණ ාවට පත් ඡ ශවනවා.   අනුව අපට ග්රීසිය  
වනනි ස ූරර්ණශයද ම ණය ැනීම පිළිාහ කාරණය මත 

ාාශකොශකොත් ඡ  බුද වත් ඡ රටෂණ ාවට පත් ඡ වීම තමයි සිදු විය හනරීව 
තිශාද ශද . ශාොශහෝ විට  අද්ය මතයෂණ තිශානවා  ාදු අය රීමේම 
ශනොකළ යුතුයි රීයා.  මම ද්යද ශද  නනහන     මතය  ශකොතනනිද  

ආවාද්ය රීයා. ාදු අය කරද ශද  නනතිව  ආද්යායම වනඩි කර ැද ශද   
නනතිව වියද්යම කරද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයන ැනන  අපි තර්ක 
කරද න ඕනම. එක කාරණයෂණ පිළිාහව මම ශ  රජයට ර ාසා 

කරද න කනමනතියි.    රීයද ශද  රජය ශ  රමය තුළ ඉතා ශහොහ 
වනඩෂණ කර තිශානවා. රුපියල් කෂණෂය ද්යෂණවා ආද්යායම කාන 
රාජය ශහෝ ශපෞද්ැි ක අා ශආ ශසේවකශයෂණ අද්ය උපයන විට 

ශැවීමට අ ත ශවද ශද  නනහන.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  රුපියල් කෂණෂය තමයි අද්ය 
තිශාන මිමාව වද ශද .   රීයද ශද  රාජය ශහෝ ශපෞද්ැි ක 
අා ශආ  කල්රු හරි මාසයකට රුපියල් කෂණෂයෂණ  හ ා කරනවා 

න    අය  ශමොන ය  ශහෝ  ාදු රමයකට අ ත ශවද ශද  නනහන.   
අය  කට අයිති ශවද ශද   මාසික ආද්යායම රුපියල් කෂණෂයට  
වනඩි ශවනවා න  විතරයි.   ක   ඉතාමත් ඡම ශහොහ රවණතාවෂණ.   

  ාදු සහනය කාා දීම ඉතා වනද්යැත් ඡ  ක්රියාවෂණ හනටියට තමයි මම 
සකකද ශද .   හරහා අශප් සාමානය ශසේවක පද තිශආ සමශහන 
සාථාවරභාවයෂණ ඟති කරද න අපට  ුනළුවද  ශවනවා. තමද ශේ  

ආද්යායම රුපියල් කෂණෂ හයට වනඩි න    ආද්යායමට අය ාදු අය 
රීමේම ද්යනද  කාකයක සිට කර ශැන යනවා.    අය ාදු අය රීමේශ  
මිමාවද  එශකසම පවත් ඡවා ැනීමත් ඡ ඉතා වනද්යැත් ඡ. ශමොකද්ය  අය ාදු 

අය රීමේම රටක ආර්ිකකයට ඉතා වනද්යැත් ඡ ශවනවා.  

විශ ේෂශයද ම අපි ද්යද නවා  පුභ ගිය රජය කාකශආ  එවකට 
විරුද්ා පෂණෂය කළ රාාන ශචෝද්යනාවෂණ ල්ශඩු අපි ාදු අය 

කරනවාය රීයන එකයි. ාදු අය ශනොකර රජයකට තමද ශේ 
වියද්යම පවත් ඡවා ශැන යා හනරීය රීයකා මම කල්පනා කරද ශද  
නනහන. රාානම ශහේතුව තමයි අපි ශකෝකශආ ශවනත් ඡ කවර 
රටකටත් ඡ වඩා අායපනය  ශසෞඛ්යය  සමෘද්ධි සහනාාාර  

ශපොශහොර සහනාාාර  අායාපන අා යට කරන ශවනත් ඡ වියද්ය  
වි ාක ව ශයද  කරද ශද  රජශආ වියද්යමිද . රජශආ මුද්යල් වි ාක 
ව ශයද  වනය කරද ශද  ශ  කාරණා ශවනුශවනුයි.    නිසා ාදු 

අද්යායශ  වර්ානයෂණ ඟති කර ැත යුතුයි.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  වසර ද්යහයකට ආසද න 
කාකයෂණ ශ  පාර්ි ශ ද තුශේ හිටුන අමාතය ඩිේ ගුණශසේකර 

මනතිතුමා අය වනය විවාද්යවක  කළ කථා හනම අවසාථාවකම මම අහ 
ශැන හිටියා. එතුමාශේ රාාන තර්කය ල්ශඩු  පුභ ගිය වසර 10 
ඟතුළත අශප් රශට් ාදු ආද්යායම පහත වනටීම නිසා ජාතික ආද්යායම 

පිළිාහ වි ාක ර ානයකට අපි මු තණ පමවා රීයන එකයි.   නිසා 
ජාතික ආද්යායශ  රති තයෂණ හනටියට ාදු ආද්යායම ඉහළ නාවා 
ැනීම අව යශයද ම අපි කළ යුතුයි. එශසේ කර ැනීම සහහා ක්රියා 
රීමේශමද  පමණයි  අපි ශද්යන සහනාාාර රමයද  තවදුරටත් ඡ 

ක්රියාත් ඡමක කරද න ුනළුවද  වද ශද .    නිසා ාදු කාා ැනී ම 
සහහා ශැන එන ක්රියා මාර්ැ පිළිාහව සමහර තනද වක සමහර 
විශේචන තිබුණත් ඡ  තෙෂණ දුරට  වා අතයව ය කරුු  හනටියට මා 

කල්පනා කරනවා.  

අද්ය අශප් අපනයන සමශහන පමණ පහත වනශටමිද  තිශානවා. 
ස රද්යායික අපනයනත් ඡ පහත වනශටමිද  තිශානවා  කාර්මික 

අපනයනත් ඡ පහත වනශටමිද  තිශානවා. මම හිතද ශද  නනහන  
ආශයෝජන නනතිව රීසිම රටක ආර්ිකකයෂණ පවත් ඡවා ශැන යද න 
ුනළුවද  රීයකා. පුභ ගිය අල්රුදු ද්යහය තුළ ආශයෝජන ෂණශෂේත්රය අර 

725 726 



පාර්ි ශ ද තුව 

ශැන ානලුශවොත් ඡ හනමද්යාම අපට කනබී තිශාද ශද   ශඩොකර් බිි යන 
එකකට අක් ආශයෝජනයි රීයකා ශපශනනවා.   රීයද ශද   
ශඩොකර් මිි යන 650යි   මිි යන 950යි  මිි යන ,50යි.    විධියට 

ශඩොකර් බිි යන එකකට අක්ශවද  තමයි කනබී තිශාද ශද . 
ශමවනනි තත් ඡත් ඡවයෂණ කවද්යාවත් ඡ රටක  කුනද්ැක ආද්යායම වනඩි 
රීමේමට ශහෝ රශට් සාවර්ාන ශේැය වනඩි රීමේමට  ශහේතු වද ශද  

නනහන.   නිසා කාකයක ඉහකා අපට සිද්ා ශවකා තිශානවා  අශප් 
රශට් ශඩොකරය පාවීම වනළනෂණවීමට මහ ානාුණව සහ රජශආ ානාුණ 
මිලද  ශවශළහ ශපොළට ශඩොකර් නිුණත් ඡ රීමේමට. ශ ක තමයි අපි 

හනමද්යාම කශළේ.   හරහා තමයි  ය  ය  රමාණවි ද  ශඩොකරය  
තාා ැත් ඡශත් ඡ. ශඩොකරය පාශවද න ශනොදී තාා ැනීම සහහා මහ 
ානාුණවටත් ඡ රජශආ අශනුණත් ඡ වාණිජ ානාුණවකටත් ඡ ශඩොකර් 

අරශැන විුණණද න සිද්ා ල්ණා.   නිසා පුභ ගිය කාකය තුළම 
කාකාශේ ශඩොකරශආ අැය එෂණතරා විධියට පහළ මට්ටමක 
තිබුණත් ඡ    තත් ඡත් ඡවය ඟති කර ැනීම සහහා අශනෂණ පනත් ඡශතද  
ශඩොකර් විරීරණශ  කාර්යශආ අපි ශයදී සිටියා. එහි රතිලකයෂණ 

හනටියටයි  අද්ය වන විට ශඩොකරයට සාශප්ක ාෂව රුපියක ඉහළ 
යද ශද .   නිසා ශ කට තිශාන උත් ඡතරය ශමොකෂණද්ය? ශාොශහෝ 
ශද්යශනෂණ ශනොශයුණත් ඡ උත් ඡතර ැනන කථා කරනවා. මට හිශතන 

හනටියට අපි කළ යුත් ඡශත් ඡ ශඩොකර් බිි යනයකට ආසද න 
ආශයෝජන සාඛ්යාව අක් ව ශයද  ශඩොකර් බිි යන 2 1/2 ද්යෂණවා 
වහාම ඉහළ ද්යමා ැනී මයි. එය රීමේශමද  පමණයි අපට ුනළුවද  

ශවද ශද  ශඩොකරයට සාශප්ෂණෂව අශප් රුපියශල් අැය අක්ශවද  
තාා ැද නට. ශඩොකරයට සාශප්ෂණෂව රුපියශල් අැය අක්ශවද  
තාා ැනීශමද  අපට ර ානයෂණ ශවද ශද  නනහන. ශමොකද්ය  අශප් 

අපනයනවකට වඩා තිශාද ශද  ආනයන. අපි වි ාක ව ශයද  
ආනයනය කරනවා. අද්ය අශප් රශට් ආනයනය ශනොකරන ශද්යයෂණ 
නනති තරමයි.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අශප් රශට් ශහොහම මිනිරද  
තිශානවා රීේවාට අපට පනද සකෂණවත් ඡ හද්යා ැද නට ානහන. අශප් 
රශට් ශහොහම රාර් තිශානවා රීේවාට අපට මකන කමල්කෂණවත් ඡ 
හද්යා ැද නට ානහන.   අනුව  අපි පුභ ගිය කාකය ුනරා ශකොතර  

දුර්වක මට්ටමකට පනමිණිකා තිශානවාද්ය? මම රාජයයද ට  
ුනද්ැකයද ට ශද්යොසා රීයද නට යද ශද  නනහන. නමුත් ඡ අපට 
ුනළුවද කමෂණ ඟතිශවකා තිබුශඩු නනහන  අශප් නිෂාපාද්යනවකට 

සාාාරණ ශවශළහ ශපොළෂණ කාාදීමට ක්රියා කරද නට. ටට වඩා 
අක් මිකට පිට රටිද  එන භාඩුඩවකට ශවශළහ ශපොළ අමිමිතව 
විවෘත රීමේශමද  අපි අශප් ශද්ය ය නිෂාපාද්යන පද තිය 

අනිවාර්යශයද  බිමට ශහළනු කනබූවා. ශ ක මම දිගිද  දිැටම 
තර්ක කළ කාරණයෂණ.  

මට මතකයි  1 99ට ශපර උපාි  විශේවර්ාන මහතා කාකාශේ 

වාහන වර්ැ ශද්යකෂණ එකකසා ශකරුවා රීයකා. අඋපාි  ෆින්යට්අ 
රීයකා වාහනයෂණ සහ අමනසාඩාඅ රීයකා වාහනයෂණ එකකසා කළා. 
නමුත් ඡ 1 99 රජය පනමිණි ැමද ම ආනයන විවෘත රීමේම හරහා   
එකකසා රීමේශ  කර්මාද තය වනහිකා ගියා.   වන විට ඉද දියාවවත් ඡ 

එකකසා රීමේම පටද  අරශැන තිබුශඩු නනහන.  ක ඉදිරියට ශැන 
ගියා න  අද්ය වන විට අපිට ආසියාවට වාහන අපනයනය කරන 
තත් ඡත් ඡවයකට අපට පත් ඡවද නට ඉඩ තිබුණා. ආර්ිකකය විවෘත 

රීමේම නිසා අශප් ආනයන  අපනයන මාර්ැ ැණනාවෂණ වනහිකා 
ගියා.   නිසා මම හිතනවා  අද්ය අපි උද්යල් කරද නට ඕනම අශප් ුභළු 
හා මාය පරිමාණ කර්මාද තකරුවද ට රීයකා. පනහනදිි  ශකසම 

අශප් අපනයන වනඩි කර ැනී ම සහහා නිෂාපාද්යන දිරි ැනද වීමෂණ 
අපි කළ යුතුව තිශානවා.  

මම හිතනවා  ශ  අය වනශයද    සහහා උත් ඡසාහයෂණ කරකා 

තිශානවා රීයකා.   උත් ඡසාහය ශකොශහොමද්ය ශකශරද ශද  රීයන 

එක අධීෂණෂණය කරද නට මුද්යල් අමාතයාා ය තුළ ශවනම 

 කකයෂණ තිබිය යුතුයි රීයකා මම වි ාවාස කරනවා.    කකය 
නිරද තරශයද ම තමද  ශද්යන ාදු සහන ක්රියාත් ඡමක ශවනවාද්ය 
රීයකා ාකද නට ඕනම. මට මතකයි  එක සනරයෂණ ය තකරණ 
සහිත රථ ශැද වීම සහහා ාදු සහන දුද නා.  වාශේ ය තකරණ 

සහිත රථ කාකාවට ශැනාවා. කාකාවට ශැනාවාට පුභ 
ය තකරණය ැකවකා විසි කරකා රථය පද්යවනු කනබූවා.   නිසා අපි 
අද්යහසා කරද ශද  ුණමෂණද්ය    අද්යහසා කරන කාරණය නිසි ශකස ඉටු 

ශවනවාද්ය රීයකා ය  ආකාරයරීද  ාකද නට අපි වනඩ කටයුතු 
කළ යුතුයි රීයකා මම කල්පනා කරනවා. එම නිසා මශේ ඉතාම 
වනද්යැත් ඡ ශයෝජනාවෂණ ශකස මම සකකනවා  අපි ශද්යන ාදු සහන 

ක්රියාත් ඡමකවීශ දී ශකොපමණ දුරට   අරමුු  ඉටු ශවනවාද්යනයි 
ාකද නට ඕනම.   අරමුු  ඉටු ශනොශවනවා න  අපි වහාම 
ශවනත් ඡ පියවරකට යා යුතුයි රීයකා මම රීයද න ඕනම. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශද්යශවනි කාරණය තමයි අශප් 
රශට් ආශයෝජන සහහා ඉඩ  කාාදීම. ඔාතුමාත් ඡ ද්යද නවා  ශකොයි 
තර  ශවශහසකාමේ ක්රියාවෂණද්ය රීයකා  ක. ආශයෝජකශයෂණ 
පනමිණියාම කාකාශේ ආශයෝජනයෂණ ආර භ රීමේමට අල්රුද්ද්යෂණ 

විතර එශහේ ශමශහේ ඟවිද්ය ඟවිද්ය ඉද න ඕනම. BOI රීයකා එකෂණ 
තිශානවා. නමුත් ඡ  කට ගියා රීයකා ආශයෝජකයාට සියල්ක 
කනශාද ශද  නනහන.   ආශයෝජකයා විවිා ආයතන සහ විවිා 

ුනද්ැකශයෝ කරා යා යුතුව තිශානවා. සාමානයශයද  අශප් රශට් 
තිශාද ශද  ආශයෝජකයා පිළිාහව වි ාක වනරදි අද්යහසෂණ. 
ආශයෝජකයා එද ශද  අශප් ඉඩ  ැද න  ආශයෝජකයා එද ශද  

අශප් අශනෂණ ශද්වල් ැද න රීයන වනරදි ආකල්පයෂණ අශප් 
සමාජය තුළ ඟති ශවකා තිශානවා. එම නිසා ඉඩමෂණ කාාදීශ දී 
අපි ද්යහසෂණ ශකොද ශද්සි ඔල්ද ට ශයොමු කරනවා.   නිසා අශප් 

රශට් ආශයෝජනය කරනවා ශවනුවට ඔල්ද  වහාම ශවනත් ඡ 
රටවකට යනවා. අපිට පසාශසේ ආශයෝජන අවසාථා උද්යා කළ 
බුරුමය වාශේ රටවක අශයෝජන සාඛ්යාව සහ අද්ය අශප් රශට් 

ආශයෝජන සාඛ්යාව අරශැන ාකන විට අපිට වඩා සිය ගුණයරීද  
  අවසාථා වනඩි කර ැනී මට ඔල්ද ට ුනළුවද ශවකා තිශානවා. 

1977දී අපි විවෘත ආර්ිකක රමයෂණ ශැනාවා ල්ණත් ඡ ටට පුභව 
විවෘත ආර්ිකක රතිපත් ඡති ආර භ කළ මනශල්සියාව සහ 

වියට්නාමය වාශේ රටවල් අද්ය ද්යනවනද ත විශද්  ආශයෝජන කාා 
ැනිමිද  සිටිනවා.   නිසා ශමතනන ශහේතුව වී තිශාද ශද  ආර්ිකක 
රමශේද්යය ශනොශවයි. ආර්ිකක රමශේද්යය ශමශහයවීම සමාජවාදීද්ය  

ආර්ිකක රමශේද්යය ශමශහයවීම ානවාදීද්ය රීයන කාරණාව 
ශනොශවයි අද්ය අව ය ශවද ශද . අශප් ආශයෝජකයද ට ඉෂණමනිද  
ආශයෝජන ආර භ රීමේමට අවසාථාව කාාශද්යන රමශේද්යය 

ශමොකෂණද්ය රීයන එකයි අපි කල්පනා කරද නට ඕනම.   මත 
විතරයි අපට ුනළුවද  ශවද ශද  ආශයෝජන අවසාථා නිර්මාණය 
කරද නට. එම නිසා අශප් ආශයෝජන ීවට වඩා සාාාරණ 

තනනකට  තුළනාත් ඡමක තනනකට ශැනියද න  ආද්යාය  වනඩි කර 
ැද න  රැී රෂණෂා උත් ඡපාද්යනය කරද න න  අපි කළ යුතු ශද්යය 
තමයි අශප් අශයෝජකයද ට ශද්යන අවසාථාව වනඩි කර දීම. අ ශප් 
සිරිතෂණ තිශානවා  අශප් ඉඩ  ැමරාළශේ ඉඩ  වාශේ පාකනය 

කරද න කල්පනා කරන එක. ඉඩමට අප ආද්යරය කරනවා. නමුත් ඡ  
ඉඩම දියුු  රීමේම ැනන කල්පනා කරද ශද  නනහන. එම නිසා ඉඩම 
දියුු  රීමේම පිළිාහව අශප් තිශාන හනඟීම වර්ානය කර 

ැනීශමද  පමණයි ශ  වනද්යැත් ඡ කටයුත් ඡත අපට කරද න ුනළුවද  
වද ශද .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශද්යවනුව මා ශ  කාරණය 

සහහද  කරද න කනමනතියි. අශප් රට පිහිටා තිශාද ශද  ආසියාශේ 
ඉතා වනද්යැත් ඡ මා සද ධියකයි. අශප් රට යටත් ඡ විජිතයෂණ ාවට පත් ඡ 
කරැත් ඡ රාාන රාජයයද  තුනම අශප් රට යටත් ඡ කර ැත් ඡශත් ඡ  අපට 

තිශාන ආර්ිකක හනරීයාව අනුව ශනොශවයි; අශප් රශට් පිහිටීශ  
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තිශාන වනද්යැත් ඡකම නිසායි. අපට මතකයි  ශද්යවනනි ශකෝක 

යුද්ාශආදී ජපානය ද්යුණු  ආසියාශේ සියලු රටවල් අත් ඡපත් ඡ කර 
ැනිද්දි  අවසානශආදී එාැකද ත  නාවික හමුද්යාවට රෂණෂාවරණය 
සකසාවද න ඉඩ තිබුශඩු ්රිුණණාමකය වරාශආ පමණෂණ ාව. 
්රිුණණාමකය වරාශආ යුද්ය නනේ 162ෂණ නවත් ඡවා තිබුු  ාව ඉතිහාස 

කථාවි ද  අප අහකා තිශානවා. එයිද  අද්යහසා කරද ශද  
ශමොකෂණද්ය? අශප් රට පිහිටා තිශාද ශද  රාාන මා සද ධියකයි. 
ශ  තත් ඡත් ඡවය අශප් ආර්ිකකය වර්ානය කර ැනී මට උපශයෝගි 

කර ැද න ඕනම.  

විශ ේෂශයද ම අශප් රාාන අසල්වනසියා වන ඉද දියාව 
ද්යනවනද ත ශවශළහ ශපොළෂණ. අක් ව ශයද  අප ය  භාඩුඩයෂණ 

නිෂාපාද්යනය කරකා   ද්යනවනද ත ශවශළහ ශපොළට අපනයනය 
කරද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයා කල්පනා කරද න ඕනම.   වාශේම 
චීනයත් ඡ අද්ය ආශයෝජනය කරද න ශාොශහොම මහද සි වන රටෂණ. 

එම රටවකට අශප් ආශයෝජන අවසාථා කාාශද්යද ශද  ශකොශහොමද්ය  
රශට් අනනයතාව ආරෂණෂා කරැනිමිද   ර ශට් තිශාන ශද් පාකන 
එකමුතුභාවය ආරෂණෂා කරැනිමිද  එම ආශයෝජන කරද ශද  
ශකොශහොමද්ය  අශප් උද්යවියශේ රෂණෂා ර ානය විසහද න කටයුතු 

කරද ශද  ශකොශහොමද්ය රීයා අප කල්පනා කරද න ඕනම.  

මා ද්යද නවා  අශප් රශට් නව නිෂාපාද්යන ශවනුශවද  අපි 
කවද්යාවත් ඡ ය  මුද්යකෂණ ශවද  කශළේ නනති ාව. පර්ශආෂණය සහ 

සාවර්ානය - research and development -  රීයන අා ය 
ශවනුශවද  අප ශාොශහෝ විට මුද්යල් ශවද  කරද ශද  නනහන. මශේ 
අද්යහශසේ හනටියට රටෂණ ව ශයද  අප දියුු  ශවද න න  කාකාශේ 

ද්යළ ජාතික නිෂාපාදිතශයද  අක් ැණශද  සියයට එකෂණවත් ඡ ශ  
පර්ශආෂණ අා යටත් ඡ    වාශේම පර්ශආෂණය ඔසාශසේ කරන නව 
නිපනයු වකටත් ඡ අප ශවද  කරද න ඕනම.   සහහා ශ  අය 

වනශයද  උත් ඡසාහයෂණ ද්යරා තිශානවා. එය ඉතාම ශහොහ 
උත් ඡසාහයෂණ. විශ ේෂශයද ම වි ාවවිද්යයාකවකට  අනිුණත් ඡ 
පර්ශආෂණ ආයතනවකට ශ  කටයුතු කරද න ඉඩකඩ සකසාවමිද  

ය  රමාණයකට මුද්යල් කාාදී තිශානවා. එය රමාණවත් ඡ යයි මා 
රීයද ශද  නනහන. නමුත් ඡ  පර්ශආෂණ අා ය ැනන වනඩි අවාානයෂණ 
ශයොමු කරද න ආර භයෂණ හනටියට ය  මුද්යකෂණ කාාදී තිශානවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු අමාතයතුමනි  ඔාතුමාට නියමිත ශවකාශවද  තව විනාඩි 
ශද්යකක කාකයෂණ තිශානවා.  

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙතතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශහොහයි  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි. 

මට මතකයි  නනශනෝ තාෂණෂණ විද්යයාකය ආර භ කරන 

අවසාථාශේදීත් ඡ ශ  කාරණය සනකරීල්කට ශැන තිබුු  ාව.  

  විතරෂණ ශනොශවයි. අශප් රශට් ජනැහනශයද  සියයට 
20කශේ පමණ ආද්යායම අද්යටත් ඡ දිනකට ශඩොකර් ශද්යකකට -රුපියල් 

300කට- වඩා අක්යි. එම නිසා ශ  යනුන  මට්ටමට වඩා අක් 
ආද්යාය  කාන ජනතාව රැකාකා ැත යුතුයි.   සහහා වනඩ 
පිළිශවළෂණ සකසා කළ යුතුයි. සමෘද්ධිය වනනි වනඩ පිළිශවළවල්වක 

ශැවී  පුභ ගිය කාකශආ ශද්යගුණය කළත් ඡ  මා හිතන විධියට 
තවදුරටත් ඡ එයට ඟතුළත් ඡ වීමට වි ාක පිරිසෂණ ාකාශැන ඉද නවා. 
එම නිසා   පිළිාහව අප වනඩ පිළිශවළෂණ ඟති කරද න ඕනම.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අද්ය ්ාීවය ජනතාව ණය 
ාරරීද  ශපශළනවා. විශ ේෂශයද ම ඔල්ද ට සාාාරණ ශපොි යකට 

ණය කාා ැනී ශ  රමශේද්ය නිර්මාණය කරද න සමෘද්ධි ානාුණ 

වනනි ආයතන පාවිච්චි කරද න ඕනම.   සහහා අප උද්යල් කරද න 
ඕනම. Microfinance පහුභක  සපයකා අප   අයට උද්යල් කරද න 
ඕනම.  

අවසාන ව ශයද  මා ශ  කාරණයත් ඡ රීයද න කනමනතියි. 

විවිා ෂණශෂේත්රවක තිශාන ය  ය  අා  දියුු  කරද න ශමම අය 
වනය මිලද  සමශහන උත් ඡසාහයෂණ ද්යරා තිශානවා. එම උත් ඡසාහයද  
එශකසම සාර්ථක ල්ශණොත් ඡ  අශප් රශට් නිෂාපාද්යන අා ශආ ය රීසි 

ආකාරයක දියුු වෂණ ඟති ශවකා  රශට් ආර්ිකකය ීවට වඩා ශහොහ 
තත් ඡත් ඡවයකට ශැන යද න අපට ුනළුවද  ශවයි රීයා වි ාවාස 
කරමිද  මශේ වචන සාවල්පය අවසද  කරනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුතියි  ැරු ඟමතිතුමනි.  

ීවළෙට  ැරු ුභජීව ශසේනසිාහ රාජය ඟමතිතුමා. 

ටට ශපර කල්රු ශහෝ ැරු මද ්රීවරශයෂණ මූකාසනය සහහා 

ැරු බිමල් රත් ඡනායක මද ්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරද න.  

 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara ) 
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අැරු බිමල් රත් ඡනායක 

මද ්රීතුමා ද්යනද  මූකාසනය ැත යුතුයඅ යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 අනුරුව ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙතතා මූලාසනනයන් ඉව ක 
වූනයන්, ගු බිෙල් ර කනායක ෙතතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair and 
THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ුභජීව ශසේනසිාහ රාජය ඟමතිතුමනි  ඔාතුමාශේ කථාව 

ආර භ කරද න.  

[අ.භා.  .25] 

 
ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා (ජාතයන්තර නවනළහ රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க - சர்வரதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශාොශහොම සාතුතියි.   

ශ  අවසාථාව අප ුනක-ුනකා ාකා සිටි අවසාථාවෂණ. අද්ය දින 
විවාද්යශආදී  අශප් ඟමතිතුමද කා  මද ්රීතුමද කා කථා කරද්දී  

නිද්යහසා ශවශළහ කකාප ස ාද ාශයද   උපාි  විශේවර්ාන 
මහත් ඡමයා වනනි අශප් නායකයද  ැනන කථා කළා. උපාි  ෆින්යට්  
මනසාඩා වනනි කාර් ශ  රටට හුරද වා දුද නා. අශඩල්ටාඅ ශටොෆින්  

729 730 



පාර්ි ශ ද තුව 

අකනද ශඩොසාඅ ශචොෂණකට් වනනි වයාපාර ශ  රශට් ආර භ කළා. 
[ාාාා රීමේමෂණ] ශෆෝෂණසාවාැද  වාහනත් ඡ ශැශනනවා  ාකාශැන 
ඉද න.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශ  සියල්ක එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂශආ ද්යෂණෂ නායකවරු ශ  රටට හුරද වා දුද නා. ශ  සියල්ක 
1 99දී ශේ.ආර්. ජයවර්ාන මනතිතුමාශැද  අපට කනබුු  

ද්යායාද්යයද .  ආර්. ශරේමද්යාස මනතිතුමා  ැාමිරණ දිසානායක මනතිතුමා  
කි ත් ඡ ඟතුකත් ඡමුද්යි  මනතිතුමා  රද ජද  විශේරත් ඡන මනතිතුමා  ඔමි 
අශබ්ගුණශසේකර මනතිතුමා  වීරසිාහ මල්ි මාරච්චි මනතිතුමා  

ැාමිරණ අතුශකෝරක මනතිතුමා වනනි නායකයිද  ශ  රට 
ශවනුශවද   රශට් අනාැතය ශවනුශවද  ජනසවිය  ැ  උද්යාව වනනි 
වනඩසටහද  හා ඟෙලු  කර්මාද තය ඟතුළුව කර්මාද ත වි ාක 

රමාණයෂණ ඟති කළා. නමුත් ඡ අශප් අවාසනාවට  ශ  රශට් 
අවාසනාවට එල්ටීටීට සාවිාානය   සාවර්ානය ද්යනකකා අශප් 
නායකයිද  වි ාක රමාණයෂණ  ාතනය කළා. ඉතිරි ල්ශඩු අශප් 
ැරු රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමා පමණයි. අපි ශාොශහෝ කාකයෂණ 

ුනක-ුනකා ාකා ඉහකා ශ  ආර්ිකකය ශැොඩ නෙද න අවසාථාවෂණ 
ඉල්ලුවා.   අවසාථාව- [ාාාා රීමේමෂණ] ැරු ශකොහාද  රත් ඡවත් ඡශත් ඡ 
මද ්රීතුමනි  ාාාා කරද න එපා. ඔාතුමාට ශ  ද්යවසාවක වනඩ 

රාශියෂණ තිශානවා.   නිසා ශ  ද්යවසාවක ශපො ඩෂණ විශේක ැද න. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අපි ුනක-ුනකා ාකා සිටි   
අවසාථාව අපට හ ා ල්ණා. ටට පසාශසේ අපට හරියාකාරව අය 

වනයෂණ ඉදිරිපත් ඡ කර ැද න කනබුු  අවසාථාව තමයි  ශ  අවසාථාව. 
ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන ශූමේද  ශ  ැරු සභාශේ සිටියා න  
ශහොහයි. එතුමා  වයිමාවත් ඡ නිර්වසාත්ර කළ අශප් ශහොහ  ද්යෂණෂ 

මද ්රීවරශයෂණ. එතුමා මශේ මිත්රයා. එතුමා තමද ට ඕනම 
ශවකාවට වයිමා ාහිරවයා කරනවා  ාහිරවයා වයිමා කරනවා. 
එතුමා ද්යෂණෂශයෂණ. ඕනම කථාවෂණ ඕනම පනත් ඡතකට හරවද න 

ුනළුවද  දිවෂණ එතුමාට තිශානවා. හනානයි  එතුමා ශහොහ 
ශද් පාකනඥශයෂණ. අපි එතුමාට ආද්යරය කරනවා. එතුමා අපව 
විශේචනය කරද න ඕනම. ශමොකද්ය  එතුමා ඉද ශද  විරුද්ා 
පෂණෂශආ. හනානයි එතුමා අද්ය අමූි ක වයාජ ද්යත් ඡත ශ  ැරු සභාවට 

ඉදිරිපත් ඡ කළා. එතුමා ශ  ැරු සභාශවද  යනශකොටත් ඡ මා රීේවා  
අශපො ඩෂණ අහශැන ඉහකා යද න. ුනළුවද  න  උත් ඡතරයෂණ 
ශද්යද නඅයි රීයකා.  

 මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශ  අය වනය ඉදිරිපත් ඡ 
කරද න කි ද  ශ  රශට් තිබුු  ණය ස ාද ාශයද  ැරු ාද දුක 
ගුණවර්ාන මද ්රීතුමා කථා කළා. අශප් නායකයිද   ාතනය ල්ු  

කාකයක  අපි ශ  රට දියුු  කරකා  1   දී භාර ශද්යන ශකොට 
තිබුු  ණය රමාණය රුපියල් ට්රිි යන 0.55යි.   1   දීයි. 2005දී 
මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයා ශ  රට භාර ැත් ඡතා. එතශකොට තිබුු  

ණය රමාණය රුපියල් ට්රිි යන 2.2යි. ටට පසාශසේ 2015 වන ශකොට 
රුපියල් ට්රිි යන ,.503ක වාර්තාැත ණය රමාණයෂණ ශ  රටට 
ඉතිරි කර තිශානවා.   විතරෂණ ශනොශවයි. ැරු ාද දුක 
ගුණවර්ාන මනතිතුමා රීේවා  2015 ණය රමාණයට වඩා 2016 

ණය රමාණය වනඩියි  ටට වනඩි ණය රමාණයෂණ 2019 වර්ෂයට එයි 
රීයකා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  එතුමාට ශපො ඩෂණ අමතක 

ල්ණා  ශ  ණය අරශැන තිශාද ශද  ශඩොකර්වි ද  සියයට 6. ක 
සාමානය ශපොලී අනුපාතයකට ාව. ඔාතුමද කා ද්යද නවා  එය 
රුපියල්වකට හනශරේශවොත් ඡ අක්ම ැණශද  සියයට 25කට ආසද න 

ශපොලී අනුපාතයෂණ වන ාව. සියයට 25ක ශපොලී අනුපාතයෂණ 
රීයද ශද   මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ැත් ඡත ණය රමාණය 
හනම අල්රුද්ද්යකම සියයට 25රීද  වනඩි වනවාය රීයන එකයි. ගිය 

අල්රුද්ශද් රුපියල් ට්රිි යන නවයයි  ශ  අල්රුද්ශද් රුපියල් 

ට්රිි යන ද්යහයයි. ශ  ආඩුක්ව රීසි විශටක මුද්යල් අපශත් ඡ යවද න 
කටයුතු කරකා නනහන. ශ්රීකද කද  එයාර්කයිද සා සමාැම   
CHOGM එක වනනි විනා කාමේ ශද්වල්වකට අපි මුද්යල් ශවද  
කරකා නනහන  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි.  

  විතරෂණ ශනොශවයි. විශ ේෂශයද ම රජශආ වියද්ය  

ස ාද ාශයද  එතුමා සහහද  කළා.   අවසාථාශේදී එතුමා වයාජ 
ද්යත් ඡත ඉදිරිපත් ඡ කළා. රජශආ වියද්ය  ස ාද ාශයද  එතුමා ඉදිරිපත් ඡ 

කළ ද්යත් ඡතවකට පිළිතුරු ව ශයද  මා ශ  ද්යත් ඡත ඉදිරිපත් ඡ කරද න 

කනමනතියි. 2013දී Recurrent Expenditure 1205යි  Capital 

Expenditure - රාේාන වියද්ය -  ,1යි. 201 දී ුනනරාවර්තන 

වියද්ය  1323යි  රාේාන වියද්ය   ,6යි. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මද ්රීතුමනි  2019 වර්ෂය සහහා රාේාන වියද්ය  90,යි.   

රීයද ශද   ශද්යගුණයෂණ ශවකා. හනානයි  එතුමා කරුු  වසද  කළා. 
2015දී රාේාන වියද්ය  603යි. ශ  රශට් ඉදිරි අනාැතය 

ශවනුශවද  2019 වනශකොට රාේාන වියද්ය  සහහා 90,ෂණ අපි 

ශවද  කරනවා.   

  විතරෂණ ශනොශවයි  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි. 

අායාපනය ස ාද ාශයනුත් ඡ එතුමා අමූි ක වයාජ ද්යත් ඡත ශ  ැරු 

සභාවට ඉදිරිපත් ඡ කළා. අායාපනය සහහා 201  වර්ෂශආදී රුපියල් 
බිි යන 1,9යි ශවද  කශළේ. නමුත් ඡ 2019 වර්ෂය සහහා රුපියල් 

බිි යන 260ෂණ අපි ශවද  කරනවා. අල්රුදු ශද්යකෂණ තුළ අශප් 

ආඩුක්ව රුපියල් බිි යන 260ෂණ අායාපනයට ශවද  කරනවා.   

කරුු  වනරදිසහැත ශකස ාද දුක ගුණවර්ාන මනතිතුමා ඉදිරිපත් ඡ 

කළා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අසමාජ ශවශළහ ශපොළ 

ආර්ිකකයෂණඅ  එශහම නනත් ඡන  අසනමට රතිකාභඅ රීයන 
සාකල්පය යටශත් ඡ තමයි අපි ශ  අය වනය ඉදිරිපත් ඡ කරද ශද . ශ  

අය වනශආ වනද්යැත් ඡම අාැයෂණ තිශානවා. ශ  අය වනශආ රතිකාභ 

ශකොළඹට  නුවරට  අනුරාාුනරයට  ශපොශළොද නරුවට පමණෂණ 

ශනොශවයි  වේනියාවට  යාපනයට  ්රිුණණාමකයට ආදී රශට් සමම 

ශකොනකටම ශාදිකා යනවා.   ආකාරශආ ආර්ිකකයෂණ තමයි අපි  

ශ  අය වනය මිලද  ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිශාද ශද .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  විශ ේෂශයද ම ඔාතුමාශේ 
අවාානයට මා ආශයෝජන පිළිාහ කරුු  ඉදිරිපත් ඡ කරනවා. 

කි ද  රජය කරුන ශාොශහෝ ආශයෝජන රජශආ ආශයෝජන ාවට 

පත් ඡ කළා.  වාට ශටද ඩර් කන ශහේශේ නනහන.  වාශයද  සියයට 

20ෂණ  සියයට 30ෂණ ශකොමිසා ැන තවා. හ ාද ශතොට වරාය  මත් ඡතක 

ගුවද  ශතොටුශපොළ  ශනළු  ශපොුණණ වනනි   වයාපෘති වි ාක පාක් 

කාන  වයාපෘති ාවට පත් ඡ කළා. හනානයි   ආශයෝජන සහහා වි ාක 
රමාණයෂණ ශවද  කරනවාය රීයන එක ද්යත් ඡතවි ද  ශපද නු  

කළා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  රජශආ මුද්යල් ශවද  කරකා 

අපට ආශයෝජන ශපද වද න ුනළුවද . අශප් ආඩුක්ශේ  සාකල්පය 

 ක ශනොශවයි. අශප් ආඩුක්ශේ සාකල්පය වද ශද  ආශයෝජනය 

රජශයද  කරන ැමද ම ශද්ය ය සහ විශද්ය ය ව ශයද  

ශපෞද්ැි ක අා  ශආ ද්යායකත් ඡවයත් ඡ  ආශයෝජනවකට ඟතුළු කරකා 
  ද්යායකත් ඡවය කාා ැද න ශපෞද්ැි ක අා ය උනද දු කරවීමයි.  

එතශකොට ආඩුක්ශේ ාර සනහනල්ලු වනවා. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මද ්රීතුමනි    වාශේම අපනයන වර්ානය රීමේම සහහා  හනම 

දිසා්රිෂණකයකම  incubation centre එකෂණ ඟති කරකා  වසර 

201, ශවද්දී ශද්ය ය ආශයෝජකයද  දිරිමත් ඡ කරද නත් ඡ    මිලද  

නවක ආශයෝජකයද     වාශේම අපනයනකරුවද  2 500ෂණ බිහි 

කරද නත් ඡ අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු වනවා.  

731 732 

[ැරු ුභජීව ශසේනසිාහ මහතා] 
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මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ජපානය  ශකොරියාව වාශේ 

රටවල් දියුු  ශවකා තිශාද ශද  අලුතිද  නිෂාපාද්යන ශහෝ වයාපෘති 
  රටට  එකතු කරකායි. ශහොද ඩා  යමහා  නිසාද   මිට්ෂුබි ක වනනි 
ආයතන තුළිද  තමයි ජපානය දියුු  ල්ශඩු. පාර පරික ආයතන 
දියුු  කරන ැමද  අලුත් ඡ ආයතනවකටත් ඡ ජපානය නනඹුරු ල්ණා. 

  වාශේම තමයි ශකොරියාවත් ඡ. පුභ ගිය අල්රුදු 20 තුළ සන ුභද   
එල්ජී   රීයා   තද ඩායි වනනි ආයතන අලුතිද  නිෂාපාද්යනයට එකතු 
ශවකා තමයි ශකොරියාව දියුු  ල්ශඩු. අපි විපෂණෂශආ ඉද න 

කාකශආ දිගිද  දිැටම සහහද  කළා  අක්ම ැණශද  අපි ශ  රශට් 
හිරමණයෂණවත් ඡ නිෂාපාද්යනය කරකා නනහන රීයන එක. අපි අල්රුදු 
20ෂණ යන ශතෂණ ශවශළහ කකාප ැනන කථා කළා.   වාශේම 

උපාි  විශේවර්ාන මනතිතුමාශේ   සාකල්පය ැනන කථා කළා. 
ඟෙලු  කර්මාද තයට පසාශසේ අපට රීසිම කර්මාද තයෂණ ශ  
රටට හුරද වා ශද්යද න ානරි ල්ණා. මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   

ඉදිරි අනාැතය ස ාද ාශයද  අපි ද්යනනුවත් ඡ වනශකොට  
අායයනයෂණ කාන ශකොට  ඉශකෂණශට්රොනික වද න ුනළුවද   
කාර්මික අපනයන වද න ුනළුවද   වා සහහා වාණිජ සහශයෝැය 
කාා දීකා අශප් අපනයනකරුවද   ආශයෝජකයද  දිරි ැද වද න 

ඕනම  .   හරහා අලුත් ඡ නිර්මාණ බිහි රීමේම තමයි ඉදිරි අනාැතශආදී 
ශ  ආඩුක්ශේ ාකාශපොශරොත් ඡතුව වද ශද .  

 
ගු නලොතාන් ර කව කන ක ෙතතා 
(மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்ரத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ජය ශේවා! 

 

ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශාොශහොම සාතුතියි.  

  වාශේමයි  ුණඩා සහ මායම පරිමාණශආ කර්මාද තත් ඡ. 

ශකොහාද  රත් ඡවත් ඡශත් ඡ මද ්රීතුමනි  ීතයනුූලක කර්මාද තවක 
ශයශද්යනවා න   ඔාතුමාටත් ඡ ශ වාට ඟතුළු වද න ුනළුවද . 
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  විශද්  ශවශළහ ශපොළ 
ස ාද ාශයද  ද්යනනුම කාා ශද්යනශකොට  තාෂණෂණ ද්යනනුම කාා 

ශද්යනශකොට අලුත් ඡ නිර්මාණ බිහි වනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   විශ ේෂශයද ම මශේ 
අමාතයාා ය තුළිද  විශද්  ශවශළහ ශපොළ හුරද වා දීකා   තුළිද  

ාකාශපොශරොත් ඡතු වද ශද  ශමොනවාද්ය? මූකාසනාරූඪ ැරු 
මද ්රීතුමනි  ඉද දියාව  චීනය  සිාැප්ූරරුව මනශල්සියාව  
තායිකද තය වනනි රටවල් සමෙ ශවශළහ ගිවිුභ  ඟති කරශැන 

කාකාවට විශද්  ශවශළහ ශපොළ ශැන  මයි අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු 
වද ශද . හ ාද ශතොට වරාය  ්රිුණණාමකය වරාය හද්යකා 
ශමොනවාද්ය කශළේ?  ශ  සහහා බිි යන 250කට අධික මුද්යකෂණ 

වියද්ය  කළා. ශකොහාද  රත් ඡවත් ඡශත් ඡ මද ්රීතුමනි  හ ාද ශතොට 
වරාශආ අල්රුද්ද්යකට පාක්ව විතරෂණ මිි යන 1 000යි. ආද්යායම 
මිි යන 95යි.   අනුව මිි යන  25ෂණ විනා  වනවා.  

 

ගු ෙන්ත්රීවරනය්ෂ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
විුණණා ද්යමද න.  
 

ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

විුණණා ද්යමද න ුනළුවද  න   විුණණා ද්යමනවා. හනානයි  විුණණා 

ද්යමද න ානහන. [ාාාා රීමේමෂණ] විුණණද න ුනළුවද   ැත් ඡත 
ශකොමිසාවකට ශමොකද්ය කරද ශද ?   ශකොමිසා විුණණද න 

ුනළුවද ද්ය?   ශකොමිසා එෂණකම විුණණද න ුනළුවද  න   

විුණණද න ුනළුවද . හ ාද ශතොට වරාය ශවනුශවද  ැත් ඡත මුද්යක 
ීයද්ය? ශ  සහහා බිි යන 250ෂණ වියද්ය  ශවකා තිශානවා රීයකා 
මහිද ද්ය රාජපෂණෂ ආඩුක්ශවද  රීයද්දී  චීනශයද  රීයනවා   කට 
අරශැන තිශාද ශද  බිි යන 150යි රීයකා.   අනුව 

හ ාද ශතොට වරායට ැත් ඡත බිි යන 100ෂණ ගිල්ක එශකෂණ නනහන. 
ශ වා ඔාතුමද කා පමේෂණෂා කරකා ාකද න. 

 
ගු නලොතාන් ර කව කන ක ෙතතා 
(மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்ரத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

තව 'වී' ටිකෂණ ද්යමද න. 

 

ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

'වී' ශනොශවයි  'පසා' පවා ද්යමද න වනවා.  ශකොහාද  රත් ඡවත් ඡශත් ඡ 
මද ්රීතුමනි  කරුන විනා ය ශබ්රුශේ නනත් ඡන  'වී' ශනොශවයි    

'පසා' ශැොඩ ැහද න වනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  හ ාද ශතොට වරායටත් ඡ  
මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළටත් ඡ සියයට 60ෂණ වියද්ය  ල්ණා න   
සියයට  0ෂණ ශකොමිසා ැන තවා න   අක්ම ැණශද    සියයට 60ට 

අැයෂණ ශද්යද න. ශපෞද්ැි ක සමාැ  සහ- [ාාාා රීමේ ] මට ාාාා 
කරද න එපා. අපි ඔාතුමද කාට ාාාා කරකා නනහන.   හිද ද්යා- 
[ාාාා රීමේ ] වල් වනදුණාට ාාාා කරද න එපා. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මද ්රීතුමනි - [ාාාා රීමේ ]  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමනි  ඟමතිතුමාශේ කථාවට ාාාා කරද න එපා. 

 
ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශකොහාද  රත් ඡවත් ඡශත් ඡ මද ්රීතුමනි  ඔාතුමාශේ කාර්ය භාරය 
ැනන මම කථා කරද ශද  නනහන ශද ?   හිද ද්යා ඔාතුමා මට ාාාා 
කරද න එපා. මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  මට ශවන 
විවාද්යවකට පනටශකද න ශවකාව නනහන. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  විශ ේෂශයද ම  අCeylon"  
රීයන නාමය - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු අමාතයතුමනි  ඔාතුමාට නියමිත ශවකාශවද  තව විනාඩි 

15ක කාකයෂණ තිශානවා. 

 

ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you, Sir. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අCeylon" නාමය ශකෝකය 
ුනරා රසිද්ා ශවකා තිබුණා. හනානයි  පුභ ගිය කාකය තුළ ''ශ්රී කාකා'' 
රීයන නාමය   අCeylon" රීයන නාමය තර  රසිද්ා කරද න 

අපට හනරීයාවෂණ කනබිකා නනහන.    නිසා සාචාරක වයාපාරය 
මිලද  සහ අශනුණත් ඡ වයාපාර මිලද  ඉදිරිශආදී ''ශ්රී කාකාව'' රීයන 
නාමය ශකෝකය ුනරා රසිද්ා කරද න අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ශවනවා. ශකෝකශආ සියලු ශද්යනාශේම අවාානය අප ර ට ශකශරහි 
ශයොමු කරවා ැනීම සහහා වූ පරිරමයක අපි ශ  අවසාථාශේ ශයදී 
සිටිනවා.   

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  විශ ේෂශයද ම යටිතක 
පහුභක  දියුු  රීමේම තුළිද  එය කරද න අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු 
වනවා. අල්රුදු 3ෂණ තුළ මහනුවරට අධිශේගී මාර්ැයෂණ  

්රිුණණාමකයට අධිශේගී මාර්ැයෂණ  යාපනයට අධිශේගී මාර්ැයෂණ  
ශකොළඹ  මට්ටෂණුණි ය  ශාොරැල්ක  කක්ශවක ආදී ව ශයද  මුළු 
ශකොළඹම යා කරන සනහනල්ලු දු රිය ශසේවයෂණ  කටුනායක 

අධිශේගී මාර්ැශආ සිට ශකොළඹ මනද්යට අහස උඩිද  එන පාරෂණ   
ශාොරැල්ශල් සිට කක්ශවකට යන තව පාරෂණ හද්යද න අපි කටයුතු 
කරනවා. ශ  විධියට අල්රුදු 3ෂණ තුළ යටිතක පහුභක  දියුු  

ශවනශකොට  අපට කාකාව  න  කරද න ුනළුවද   අA country 
with four seasons in one day!" රීයකා.   ශ  විධියට  යටිතක 
පහුභක  දියුු  ශවනශකොට අශප් කාකාශේ කකාප  ෂණ - seasons 
-  ආවරණය කරද න ුනළුවද   පනය තුනෂණ ඟතුළ.   ක තමයි අශප් 

ඉදිරි අනාැතය.   අනුව  2019-201, ශවද්දී සාචාරක වයාපාරය 
ශද්යගුණ  ශතගුණ කර ැද න අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  සාවර්ානය ශවනුශවද  

රාේාන වියද්ය  ශකස යටිතක පහුභක වකට පමණෂණ රුපියල් 
බිි යන  50ෂණ  අපි වියද්ය  කරනවා.    වාශේම රාේාන වියද්ය   
සාවර්ානය සහහා කරන වියද්ය වක සියලු එකතුව රුපියල් බිි යන 

950ෂණ.    මම ශපර සහහද  කරන කද්ය සාවර්ාන වයාපෘති සහහා 
වන යටිතක පහුභක  සහහායි.  

  වාශේම  අපනයන නිෂාපාද්යන ශකශරහි අශප් අවාානය 

ශයොමු කරන ැමද ම  අපි  රශට් යටිතක පහුභක   සාවර්ානය 
කරනවා.  ශපොඩි පාරවල් ැනන ශනොශවයි  මහාමාර්ැ ැනනයි මා 
කථා කශළේ. අල්රුදු තුනෂණ යනශකොට ශ  රශට් හතර ශකොන යා 

කරන මහාමාර්ැ පද්ාතියෂණ අපි නිර්මාණය කරනවා. [ාාාා 
රීමේමෂණ] ශාොශහොම සාතුතියි. ඔාතුමාට පාර්ි ශ ද තුශේ ඉහකා 
පනශයද  නුවරට යද න ුනළුවද .   වාශේම අශප්  දිළු  අමුු ැම 
මනතුමාටත් ඡ යද න ුනළුවද .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අද්ය  ශ  ැනකරියට ඟවිල්කා  
හිටියා  වයස අල්රුදු 10ශආ පමණ ද්යරුවද  වි ාක පිරිසෂණ. 
ඟත් ඡතටම ශ  සියලු ද්යරුවද  ශවනුශවද  ශයෝජනා කරන කද්ය 

රෂණෂණ රමය පිළිාහ අපට සද ශතෝෂයෂණ ද්යනශනනවා.  
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   මම හිතන විධියට ඔාතුමා ල්ණත් ඡ 
  ැනන සද ශතෝෂ ශවයි. ශැොඩෂණ ශවකාවට ඔාතුමා සහ 

ඔාතුමාශේ පෂණෂය අ ශප් අද්යහසා විශේචනය කරනවා. 
ඔාතුමද කාට අප ැනන ය  ය  විශේචන ඟති.    විශේචනවකට 
අපි ඟ ත කද  ශද්යනවා. අපි   විශේචන ාාරැද නත් ඡ ූ ද්යාන .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   විශ ේෂශයද ම ශිෂයයද ට 
කාා ශද්යන ශ  රෂණෂණ රමය ඔාතුමා ල්ණත් ඡ අැය කරයි.   
හරහා එක පල්කකට කනශාන  ෂණතිය ාකද න මූකාසනාරූඪ ැරු 
මද ්රීතුමනි. පාර්ි ශ ද තු මද ්රීවරුද  වන අපට රෂණෂණයෂණ 

කනශානශකොට එයිද  වි ාක  ෂණතියෂණ අපට කනශානවා. අපට 
ශකඩෂණ හනදුණාම ාය නනතිව ඉසාපිරිතාකයකට යද න ුනළුවද . 
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි    ශැවන මුද්යකට වනඩිය අපට අපි 

ැනන  ෂණතියෂණ  ආත් ඡම වි ාවාසයෂණ ඟති ශවනවා.   වි ාවාසය ශ  
ද්යරුවද ටත් ඡ ශද්යද න ුනළුවද  වීම ැනන ැරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඡ  ැරු 
අැමනතිතුමාටත් ඡ  ැරු මුද්යල් ඟමතිතුමාටත් ඡ මම සාතුතිවද ත 

ශවනවා. අශප් ද්යරුවද ට රෂණෂණ රමයෂණ කාා දීම ැරු 
අැමනතිතුමා ශසෞඛ්ය හා අායාපනය ැනන විශ ේෂ අවාානය ශයොමු 
කරුන අවසාථාවක කරන කද්ය වි ාකම කාර්යයෂණ.  

පල්කක ද්යරුවද  තුද ශද්යශනෂණ ඉද නවා න  කෂණෂ 6ක 

රෂණෂණ ආවරණයෂණ   පල්කට කනශානවා.   වාශේම ද්යරුශවුණට 
රුපියල් 10 000ක ාාහිර රතිකාර සහහා රෂණෂණයෂණ කනශානවා.  
ශරෝහල්වක සියලුම ශාශහත් ඡ අාැ ස ූරර්ණව පනවතිය යුතුයි 
රීයකා ැරු රාජිත ශසේනාරත් ඡන මනතිතුමා අනිවාර්යය කළා. අපි   

කාර්යභාරය ශ  අල්රුදු රීහිපය තුළ ඉටු කරකා තිශානවා. 
ශරෝහකකට යද න ානරි න     ද්යරුවාට ශ  රෂණෂණය හරහා 
ශපෞද්ැි ක නවද්යයවරශයුණශැද  ශසේවය කාා ැද න ුනළුවද .   

අනුව  අසීපයෂණ හනදුණ අවසාථාවක   ද්යරුවාට    පල්කට 
 ෂණතියෂණ කනශානවා. ශමොකද්ය    වියද්ය  ශැවීශ  රමයෂණ   
පල්කට තිශාන නිසා.   නිසා   පල්ල්වකට ශ  රෂණෂණය වි ාක 

 ෂණතියෂණ.   තුළිද  ආත් ඡම ැරුත් ඡවයෂණ    වාශේම ආත් ඡම 
නාර්යයෂණ  ද්යරුවාට සහ   පල්කට කනශානවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  කෘ කකර්මය දියුු  රීමේම 

සහහා වාරිමාර්ැ වයාපෘති ශවනුශවද  රුපියල් බිි යන 30ෂණ  
ශවද  රීමේමට ශ  අය වනශයද  ශයෝජනා කර තිශානවා. 
ුණඹුෂණකද  ඔය  පහළ මල්වතු ඔය  වාරි වයාපෘතිය   රීතුල් වනව  
රූැ  වනව  තාරාුනර  වනව  යාද  ඔය වයාපාරය  ශමොරැහකද ද්ය  

උමා ඔය වාශේ  වයාපෘති  සහහා වි ාක මුද්යකෂණ ශවද  රීමේශමද   
කෘ කකර්මය ශැොඩ නෙද න ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  කෘ කකර්මශආ ශයදී සිටින රම 

ාකකාය අක් කර ැද න අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. ශමොකද්ය  
ද්යළ ජාතික නිෂාපාද්යනශයද  සියයට 12ෂණ වනනි රමාණයුණයි 
කෘ කකර්මශයද  අපට ආද්යායම ව ශයද  කනශාද ශද . නමුත් ඡ  

සියයට  5කට වනඩි රමාණයෂණ කෘ කකර්මශආ නියුතු ශවකා 
ඉද නවා. අප කාා ශද්යන අායාපනය තුළිද   වි ාවවිද්යයාක 
අායාපනය තුළිද     වාශේම වෘත් ඡතීය ුන තු  පාකමාකා 

ශනොමිශල් කාාදීම තුළිද   පිටරට යන රමාණය අක් කරද නට අපි 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  කෘ කකර්මශආ ශයශද්යන රමාණය අක් 
කරකා  ද්යළ ජාතික නිෂාපාද්යනයට ැනළශපන රමාණයෂණ 

කෘ කකර්මයට ශයොද්යවකා   ඉතිරි පිරිස ඉදිරි අනාැතශආදී රුපියල් 
90 000ෂණ  රුපියල් ,0 000ෂණ ආද්යාය  ැද න ුනළුවද  තරුණයද  
ාවට  පත් ඡ කරද නට අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා  මූකාසනාරූඪ 
ැරු මද ්රීතුමනි   

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශ  වන විට වි ාවවිද්යයාකවකට 
ඟතුළත් ඡ වන රමාණය 26 000ෂණ පමණ ශවනවා. 2020 වන විට 
ශද්ය ය ව ශයද    රජශආ වි ාවවිද්යයාකවකට පමණෂණ  50 000ක 

පිරිසෂණ අනිවාර්ශයද ම ඟතුළත් ඡ කර ැද න ඕනමය රීයකා  ැරු 
අ්ාමාතයතුමා ශයෝජනාවෂණ ඉදිරිපත් ඡ කර තිශානවා. 
මුකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ඉතාමත් ඡ ුභළු ශපෞද්ැි ක 

වි ාවවිද්යයාක රමාණයුණයි ශ  රශට් තිශාද ශද .   ශපෞද්ැි ක 
වි ාවවිද්යයාක රමාණය ආඩුක්ශේ වි ාවවිද්යයාක රමාණයට වඩා 
ශද්යගුණයෂණ ද්යෂණවා වනඩි කර ැද නට ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. 

එශහම වනඩි කළාම 150 000ෂණ වනනි රමාණයෂණ වි ාවවිද්යයාක 
අායාපනය තුළිද  රශට් ඉදිරි අනාැතයට එකතු කරද නට අපට 
ුනළුවද .    විතරෂණ ශනොශවයි.  2022  2023 වන විට රජශආ 
වි ාවවිද්යයාකවක ඉශැන ැනී ම සහහා කෂණෂයක පමණ පිරිසකට 

ුභදුුභක  කාා ශද්යද නට අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   

මුකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අායාපන ශපොදු සහතික පත්ර 
උසසා ශපළ විභාැයට කෂණෂ ශද්යකෂණ වනනි සිුභද  රමාණයෂණ 

ඉදිරිපත් ඡ ශවනවා.    සියලු ශද්යනාට  තමද ශේ ඉදිරි අායාපන 
කටයුතු රීමේම සහහා ශපොලී රහිතව රුපියල් කෂණෂ අටක ණය 
මුද්යකෂණ කාා ශද්යද නට අප ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. ශපොලී 

රහිතව එම ණය රමාණය කාා ශද්යද න ූ ද්යාන  කර තිශානවා.   

විශ ේෂශයද ම  Aquinas University College, NSBM, 
Kotelawala Defence University යන ඕනමම ශපෞද්ැි ක 

735 736 

[ැරු ුභජීව ශසේනසිාහ මහතා] 
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වි ාවවිද්යයාකයරීද  ශ  මුද්යල් වියද්ය  කරකා අායාපනය කාා ැද න 

ුනළුවද .    විතරෂණ ශනොශවයි  තවත් ඡ 15 000කට ඉාග්රීසි  ැණිතය  
IT, විද්යයාව යන විෂයද  ස ාද ාශයද  ස ූරර්ණ ශිෂයත් ඡවයෂණ -
scholarship එකෂණ- කාා ශද්යද නත් ඡ අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.  
  ශිෂයත් ඡව කාා දීශ දී  තමද ශේ ැශ  පාසශල් අල්රුදු තුනෂණ 

අනිවාර්ශයද ම   තරුණයා ශහෝ තරුණිය ඉැනද විය යුතුයි.   
ආකාරයට අල්රුදු තුනෂණ හිටිශආ නනත් ඡන   අල්රුදු තුනට ශපර 
අයිද  ශවනවා න     කාාැත් ඡ මුද්යල් රමාණය නනවත ශැවිය 

යුතුයි. අල්රුදු තුන ස ූරර්ණ කශළොත් ඡ  තමද ට ශවනත් ඡ පාසකකට 
සාථාන මාරුවෂණ කාා ැද න ුනළුවද .  

මුකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ීතිය  Accountancy,  
නවද්යය විද්යයාව  විද්යයාව සහ ඉාජිශද රු විද්යයාව ස ාද ාශයද  
හනම විෂයකටම විශිෂාක සාමර්ථ කාන තුද ශද්යශනුණට ස ූරර්ණ 
ශිෂයත් ඡවයෂණ  -scholarship එකෂණ- MIT, හාව   ශෂණ රිේ වනනි 
වි ාවවිද්යයාකවකට කාා ශද්යද නට අප ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. 
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශ  අනුව විද්යයා අා යට තුනයි  
ැණිත අා යට තුනයි  accountancyවකට තුනයි  ඉාජිශද රු 
විද්යයාවට තුනයි  ආදී ව ශයද  ශ  සමම අා යකටම   අවසාථාවෂණ 
කනශානවා.   අනුව   MIT, හාව   ශෂණ රිේ  ශආල්  රිද සාටද  
වනනි වි ාවවිද්යයාකවක අායාපනය කාද නට 30ශද්යශනෂණ වනනි 
පිරිසකට අවසාථාව කනශානවා. වි ාක මුද්යල් රමාණයෂණ  වියද්ය  
ශවන අායාපන කටයුත් ඡතෂණ ශ ක.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ද්යනනටමත් ඡ අපි එම වි ාවවිද්යයාක 
ශවත  අශප් කාකාශේ පිරිසෂණ යවා තිශානවා. අපට කරන 
ශසේවයෂණ ව ශයද  කාකාශේ අශප් ද්යරුවද  නික  එම 
වි ාවවිද්යයාකවකට  අරශැන තිශානවා  අශප් පාර්ි ශ ද තුශේ වනඩ 
කරන සාමාජිකයුණශේ ද්යරුශවෂණ වද නට ුනළුවද   එශහම 
නනත් ඡන  ශවනත් ඡ කාශේ හරි ද්යරුශවෂණ ශවද න ුනළුවද     
අවසාථාව ඔල්ද ට කනශානවා.   අවසාථාව කනබුු  ද්යරුවාට 
ුනළුවද      කාන අායාපනය තුළිද  තමද ශේ ැමට ඟවිල්කා  
ැම දියුු  කරද න  වයාපාරයෂණ පටද  ැද න  නනත් ඡන  ශවනත් ඡ 
කටයුත් ඡතෂණ කරද න.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  විශ ේෂශයද ම විරාම වනටුප 
ැනන කථා කරනවා න    අපි සහහද  කළා ''කාකශාෝ ායෂණ'' 
රීයකා.  අපි  විරාම වනටුප්  ශැවද න මුද්යල් ශවද  කරද ශද   අය 
වනශයද   මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි.   ාර වනශටද ශද  
කාටද්ය?  ක ශැවද ශද  රනිල් විරමසිාහ මහත් ඡමයාශේ ානාුණ 
ගිු ශමද වත් ඡ  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයාශේ ානාුණ 
ගිු ශමද වත් ඡ  එශහම නනත් ඡන  නම්රීපාක සිරිශසේන 
මහත් ඡමයාශේ ානාුණ ගිු ශමද වත් ඡ  එශහමත් ඡ නනද ත  රවි 
කරුණානායක මහත් ඡමයාශේ ානාුණ ගිු ශමද වත් ඡ  අශප් ානාුණ 
ගිු  වි ද වත් ඡ ශනොශවයි. අපි ශ වා ශැවද ශද  අශප් රශට් 
දුප්පත් ඡ ජනතාවශේ ාදුවි ද .  මිනි ඟටශයද   හාල් ඟටශයද  ශ  
සියල්ශකද  ාදු ැහකා තමයි අපි   විරාම වනටුප ශැවද ශද . 
[ාාාා රීමේමෂණ] ශපො ඩෂණ අහශැන ඉද න. කම ැන තවාට වනඩෂණ 
නනහන  ැරු මද ්රීතුමනි. ශ වා අපි රශට් ජනතාව ශවනුශවද  
කරද න ඕනම ශද්වල්. කම ැහද න ුනළුවද . අපි ශ  මුද්යක 
ශැවද ශද  අහිාසක  දුප්පත් ඡ ජනතාව ශවනුශවද . ජනතාව 
මහද සි ශවකා අපව ශ  පාර්ි ශ ද තුවට එවකා තිශාද ශද    
අය ශවනුශවද  කථා කරද නයි.  කම ැහද න  විශේචනය කරද න  
හිනා ශවද න ශනොශවයි.   නිසා සාාීය  විශේචනයෂණ තිශානවා 
න  ඉදිරිපත් ඡ කරද න. අපි ශ  ාර ශද්යද ශද   අශප් දුප්පත් ඡ 
ජනතාවට. අපි ශ  ාර ශද්යද ශද   අශප් පාර්ි ශ ද තුශේ වනඩ 
කරන ක කරුශවුණට;  එශහම නනත් ඡන  ශවනත් ඡ සාථානයක වනඩ 
කරන ක කරුශවුණට. අපි රීයද ශද     විරාම වනටුපට ඉදිරි 
අනාැතශආදී තමනුත් ඡ ද්යායක විය යුතුයි රීයකායි.  නනත් ඡන   එහි 
ාර පනටශවද ශද  තමද ශේ ද්යරුවද ටයි.  එම විරාම වනටුප තවත් ඡ 
ශකශනුණට ශැවද න අනිවාර්යශයද ම රශට් දුප්පත් ඡ ජනතාවශේ 
සාෂණුණවට විදිද න සිදු ශවනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි   ඉදිරි අනාැතය ශවනුශවද  

ශ  ාර අයිද  කරකා  ශසේවකයාශැනුත් ඡ ද්යායකත් ඡවයෂණ කාා 
ශැන  රජශයනුත් ඡ ය  ද්යායකත් ඡවයෂණ කාා ශද්යද න අපි 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා.   ුනද්ැකයාත් ඡ විරාම වනටුප සහහා ය  
ද්යායකත් ඡවයෂණ කාා ශද්යනවා;  රජයත් ඡ ය  ද්යායකත් ඡවයෂණ කාා 

ශද්යනවා. තමද  විරාම කාන ශකොට තමද ශේ ද්යායකත් ඡවයත් ඡ  
රජශආ ද්යායකත් ඡවයත් ඡ ඟතුව රටට ාරෂණ ශනොවී  දුප්පත් ඡ ජනතාවට 
ාරෂණ ශනොවී විරාම වනටුපෂණ කාා ැද නා රමශේද්යයෂණ අපි ඉදිරි 

අනාැතශආදී සකසා කරනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  රජශආ ආද්යාය  ැනන කථා 
කළා. ැරු මද ්රීවරුනි  ඔාතුමද කා ද්යද නවා  1  3 වර්ෂශආදී 

රජශආ ාදු ආද්යායම තිබුශඩු සියයට 22ෂණ රීයකා. එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂ ආඩුක්වෂණ තිබිකා  ටට පුභව  ඔාතුමද කා ආඩුක්ව භාර 
ැද න ශකොට    ැණන තමයි රජශආ ාදු ආද්යායම ශකස තිබුශඩු. 

201  වර්ෂය ශවන ශකොට රජශආ ාදු ආද්යායම සියයට 10.5ට අක් 
ල්ණා. සියයට සියයරීද  රජශආ ආද්යායම පහළ ද්යමද න 
ඔාතුමද කාට අවසාථාව කනබුණා. කාටද්ය   පාක්ව විඳිද න සිදු 
වද ශද ? අශප් රශට් දුප්පත් ඡ ජනතාවටයි. 2016දී රජශආ ාදු 

ආද්යායම සියයට 13., - සියයට 1  ද්යෂණවා වනඩි කර ැද න ුනළුවද  
ල්ණා    ශ  අල්රුදු ශද්යකක කාකය තුළදී.  

ානවත් ඡ සහ ාකවත් ඡ පිරිසා ාදු ශැවනවාද්ය? සියයට 11යි අශප් 

ාදු ආද්යායම. සායුතිය අනුව  අක්ම ැණශද  ාදු ආද්යායම සියයට 
20ෂණව තිශාද න ඕනම. සියයට  ෂණ පමණ ාදු ශැවද ශද  නනහන. 
Tax files කෂණෂයයි තිශාද ශද . ඔය රීයන  කාාද්ා පිරිස 

පමණෂණ tax files ටික විවෘත කළා න  අපට ඉසාශකෝක හයෂණ  
හතෂණ හද්යද න ුනළුවද . ඔල්ද ට තිශාන ආද්යාය   තිශාන වත් ඡක  
අනුව   tax files විවෘත කළා න  අක්ම ැණශද  ඉසාශකෝක 

හයෂණ විවෘත කරද න ුනළුවද . කාකාශේ tax files කෂණෂයයි 
තිශාද ශද . එශහම න   ාදු ශැවිය යුතු ානවත් ඡ 
ුනද්ැකයද ශැද  සියයට  ක වාශේ රමාණයකශැද  අපට 

ආද්යාය  එකතු කර ැද න ානරි ශවකා තිශානවා.  

විශ ේෂශයද ම   අය  ාදු ශැවීම පනහනර හරිනවා. ාදු  
ශැවද ශද  නනහන. ාදු ශැවද ශද  දුප්පත් ඡ ජනතාවයි.   වර ාදු. 
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අපි රජශආ ාදු ආද්යායම සියයට 

1 ෂණ ාවට පත් ඡ කර ැත් ඡතා. අපි 201, වර්ෂය ශවන ශකොට සියයට 
1, ද්යෂණවා රජශආ ාදු ආද්යායම වනඩි කරශැන ජනතාවට   සහන 
ශද්යද න ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. අායාපන ෂණශෂේත්රයට  ශසෞඛ්ය 

ෂණශෂේත්රයට   වාශේම ජීවන තත් ඡත් ඡවය උසසා කරද න  ජීවන 
වියද්යම අක් කර ැද න   ආද්යායම ශයොද්යවද න අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු  
ශවනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි    විතරෂණ ශනොශවයි. 
හ ාද ශතොට වරාය  මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ ස ාද ාශයද  
චීන රජයත් ඡ එෂණක අපි කථා කර ැත් ඡතා. වරාය සහ ගුවද  

ශතොටුශපොළට ැත් ඡතු ණය රමාණය ට්රිි යන 10යි. අල්රුද්ද්යකට 
ශැවන ණය රමාණය බිි යන 1 500යි. ශ ක ශැවද න ුනළුවද  
ණය ාරෂණ ශනොශවයි. ටළෙ අල්රුද්ද්ය ශවන ශකොට සියයට 25ක 
ශපොලී අනුපාතයත් ඡ සමෙ  ක බිි යන 1 600 ද්යෂණවා ඉහළ යනවා. 

  ැණන අපට ශැවා ැද න ානහන. ශමශහම රටවල් නඩත් ඡතු 
කරද න ානහන. ශ  දුප්පත් ඡ රටවල් ශැොඩ නෙද න ානහන  
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි. එශහම න  අපි ශමොකෂණද්ය කශළේ? 

චීනයට කථා කළා. චීනය හද්යුන හ ාද ශතොට වරයාත් ඡ  මත් ඡතක 
ගුවද  ශතොටුශපොළත් ඡ පිළිාහව චීනයත් ඡ එෂණක සාකච්්ා කරමිද  
පවතිනවා.  කාකාශේ ආඩුක්වත් ඡ  චීන ආඩුක්වත් ඡ එකතු ශවකා 

ශපෞද්ැි ක සහ රාජය අා ය එකතු කරකා   ආයතනවක කටයුතු 
කරශැන යනවා. රාජය අා යට පමණෂණ තිබුණාමත් ඡ පාක් 
කානවා. ශමච්චර කල්  ක තමයි ල්ශඩු. වරාය සහ ගුවද  
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පාර්ි ශ ද තුව 

ශතොටුශපොළ හනදුවාට   ශමොකෂණද්ය කරද ශද   රීයන එක ැනන 
සනකනසාමෂණ තිබුශඩු නනහන.   වනශ  ශහොහයි.   ක අතයව ය 
වනඩෂණ ශනොශවයි. නමුත් ඡ  වනඩෂණ ැද න තිබුණා. හනානයි  

සනකනසාමෂණ තිබුශඩු නනහන. ආඩුක්ශවද  තමයි  ක පාකනය 
කරද න ඉදිරිපත් ඡ ල්ශඩු.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු රාජය ඟමතිතුමනි  ඔාතුමාට තව විනාඩි ශද්යකක කාකයෂණ 

තිශානවා. 

 

ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Okay, Sir. ආඩුක්වට තමයි   පාක්ව විඳිද න සිදු ල්ශඩු. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අපි public-private partnership 
එක තුළිද  ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා  හ ාද ශතොට වරාය සහ 
මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ අල්රුදු ශද්යකෂණ යන ශකොට දියුු  port 
එකෂණ සහ airport එකෂණ ාවට පත් ඡ කරද න.  මූකාසනාරූඪ ැරු 

මද ්රීතුමනි  අෂණකර 15 000ක කාර්මික ශවශළහ කකාපයෂණ ඟති 
කරද න කටයුතු කරනවා. Electric cars, electric three wheelers 
  වාශේම අශනුණත් ඡ electronic භාඩුඩ නිෂාපාද්යනය කරද න 

ුනළුවද  කර්මාද ත ාකා ඟති කරනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශ ක කරද න ානරි න  චීනය 
භාර ැද ශද  නනහන. චීනය පාක් කානවා න  ශ ක භාර ැද ශද  

නනහන. අපට පාක්වෂණ නනහන. ඔල්ද  තමයි  ක හද්යද ශද . නමුත් ඡ 
ආද්යායම කනශාද ශද  අපටයි. ජපානය  ඉද දියාව  ඟශමරිකාව  
චීනය  ශකොරියාව වනනි රටවල් ශ  රශද් ශආ කර්මාද ත ආර භ 

කරද න ඉදිරිපත් ඡ ශවකා තිශානවා. ඉද දියාව  චීනය සහ 
සිාැප්ූරරුශේ ශවශළහ ශපොළ අපට විවෘතයි. ශකෝකශආ 
ජනැහනශයද  භාැයෂණ විතර ඉද න රටවල් ශද්යශෂණ ශවශළහ 
ශපොළ අපට විවෘතයි.  එශහම න  අපට   ශවශළහ ශපොළවකට 

ාක් අපනයනය රීමේශ  හනරීයාව කනශානවා. අශප් අපනයනයද  
බිි යන 11යි. අපි මත් ඡසය තහනම ඉවත් ඡ කර ැත් ඡතා.  

උශද් ැාමිරණ ශකොුණශේ මනතිතුමා ඟ තවා  අGSP සහනය 

ශකෝ?අ රීයකා.  වා ැසාවි ද  ශැඩි වනශටනවා වාශේ 
කනශාද ශද  නනහන. ජනවාරි මාසය ශහෝ අශරේල් මාසය අතරතුර 
අපට GSP සහනය කනශානවා. එශහම කනශාන ශකොට අශප් 

අපනයන ආද්යායම බිි යන 20 ද්යෂණවා අල්රුද්ද්යෂණ යන ශකොට වනඩි 
කර ැද න ුනළුවද   මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි.   විතරෂණ 
ශනොශවයි.  201, වර්ෂය  වනශකොට අශප් අපනයන ආද්යායම 

රුපියල්  බිි යන 25ෂණ  බිි යන 30ක  ද්යෂණවා වනඩි කර ැද න අපට 
ුනළුවද .   සියලු සහනයද  යද ශද   අශප් දුප්පත් ඡ ජනතාවට. 
සහන ශාදිකා යන විධියටයි අපි වනඩ කරද ශද .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අපි   සහන කාා ශද්යද ශද  
මුළු රශට්ම වයාප්ත ශවන විධියටයි. අපි  වා කාා ශද්යද ශද   
ශකොළඹට පමණෂණ ශනොශවයි; ානවතුද ට පමණෂණ ශනොශවයි; 
ාකවතුද ට පමණෂණ ශනොශවයි. අපි  වා මුළු රශට්ම ජනතාවට 

කාා ශද්යනවා රීයන එකත් ඡ ආද්යරශයද  මතෂණ කරනවා. නම්රීපාක 
සිරිශසේන මහත් ඡමයා  රනිල් විරමසිාහ මහත් ඡමයා ඟතුළු අපි 
ශකොමිසා ඉල්කද ශද  නනහන. අපි පැා ඉල්කද ශද  නනහන. විශද්  

ආශයෝජකයද ශැද    අශප් රශට් ආශයෝජකයද ශැද   අපි ඉල්කා 
සිටිද ශද  රැරීයා බිහි කරද න  විශද්  ආශයෝජන ශැශනද න  
දියුු  තාෂණෂණය ශැශනද න  රශට් නිෂාපාද්යන වනඩි කරද න 

රීයකායි. ය රීසි දූෂණයෂණ තිශානවා න   ශහොරකමෂණ 

තිශානවා න  අපට   ස ාද ාශයද  කරුු  ඉදිරිපත් ඡ කරද න 
රීයකා අපි විරුද්ා පෂණෂශආ සියලුම මද ්රීවරුද ට අභිශයෝැ 
කරනවා.   ශවනුශවද  අපි කථා කරනවා. රීසිම ශද්යයෂණ අපි 
හාැද ශද  නනහන.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  සනහනල්ලු ශර්ල්ලුව 
ස ාද ාශයද  විතරෂණ රීයකා මම මශේ කථාව අවසද  
කරද න . ශාොරැල්ක - ාත් ඡතරමුල්ක - මාකශබ් යා කරන  

ශකොට්ටාව - මාකශබ් යා කරන  මාකශබ් - කක්ශවක යා කරන  
පමි යශැොඩ - කඩවත යා කරන  ශකොටුව - මරද්යාන - 
මට්ටෂණුණි ය - පමි  යශැොඩ යා කරන  ශද්යමටශැොඩ - රීරුළපන - 

ා ාකපිටිය වාශේම ශකොටුව - ා ාකපිටිය  - ශාොරැල්ක - 
මරද්යාන යා කරන සනහනල්ලු ශර්ල්ලු ශසේවයෂණ අල්රුදු තුනෂණ 
යනශකොට අපි ඟති කරනවා  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි. 

විශ ේෂශයද ම පුභ ගිය ආඩුක්ශේ  කාාද්ා කල්ි ය සහහද  
කරන ආකාරයට  අල්රුදු විසාසෂණ තුළ   අය හනදුශේ ැාල්කට 
අධිශේගී මාර්ැයෂණ හා කටුනායකට අධිශේගී මාර්ැයෂණ පමණයි. 
හනානයි  අපි ශ  අල්රුදු තුන ඟතුළත   වාශේ පාරවල් 20කට වනඩි 

රමාණයෂණ - 

 
ගු ශ්රියානි විනේවිරෙ ෙත කමිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விரஜவிக்கிரம) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

හනදුශේ නනහන. 

 
ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි  අපි  වා හද්යකා ශපද වනවා 
විතරෂණ ශනොශවයි    කටයුතු සිදු කරකත් ඡ ශපද වකායි 

තිශාද ශද . මට තව විනාඩියෂණ කාා ශද්යද න. අපි ආඩුක්ව ැද න 
ශකොට අපට රීේවා  ''යහ පාකනය ශැශනද න ානහන'' රීයකා.  
දිශද ෂාශේ නනට්ට අසාශසේ හනාගිකා කම ැහනවා. අපි යහ පාකනය 

ශැශනද්දි ශමොනවාද්ය කශළේ  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි? අපි 
ශකොමිෂද  සභා නවය පිහිශටේවා. මහිද ද්ය රාපෂණෂ මහත් ඡතයාත් ඡ 
එෂණක එකතුශවකා   මද ්රීතුමිය ශමොනවාද්ය කශළේ? ද්යහඅටවන 
ආඩුක්රම වයවසාථා සාශ ෝානයට අත ඉසාුභවා. කාද තාවෂණ 

හනටියට කේජයි. ද්යහඅටවන ආඩුක්රම වයවසාථා සාශ ෝානය 
අවසාථාශේදී  කාධිපති වියරුශවද  ක්රියා කළ නායකයාට පෂණෂව 
අත ඉසාුභවා. තමද ශේ හෘද්යය සාෂණ කයට එකෙව කටයුතු රීමේශ  

හනරීයාවෂණ එතුමියට තිබුශඩු නනහන.   නිසා එතුමිය 
ීතිඥවරියෂණ ව ශයද  ශමතනනට ඟවිල්කා කම ැන තවාට වනඩෂණ 
නනහන  මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමනි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමා  ඔාතුමාට කනබී ඟති කාකය අවසානයි. 

 
ගු ුමජීව නසේනසිගත ෙතතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශාොරු කරකා  ශහොරුද ට ආ වඩකා  ශහොරුද ව ආරෂණෂා 

කරකා ද්යනද  එනවා අපට උපශද්යසා ශද්යද න. ද්යනද  
තමුද නාද ශසේකාට නනිලටිද න අවසාථාවෂණ නනහන. අපට අල්රුදු 
ශද්යකෂණ කාා ශද්යද න. ශ  රට අපි සිාැප්ූරරුව  මනශල්සියාව වාශේ 
රටවල් තරමටම දියුු  කරකා තමයි පසාස ාකද ශද  රීයකා 

රීයමිද  මශේ කථාව අවසද  කරනවා. ශාොශහොම සාතුතියි. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔාතුමාට ශාොශහොම සාතුතියි. The next speaker is the Hon. 

(Dr.) S. Sivamohan.  You have 17 minutes.  

 

[பி.ப. 4.55] 

 

ගු (වවදය  එසන. සිවනෙෝතන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) சி. சிவரமாகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்கறய இந்த வரவு தசலவுத் திட்ட அமர்வில் எனக்கும் 

உகரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு நன்றி. எந்தவிதத்தி 

லாவது ஓர் அைகிய வரவு தசலவுத் திட்டம் தகாண்டுவரப் 

பட்டாலும் இன நல்லிைக்கம் காைாது, தமிைர்கள் இந்த 

மண்ைில் அகனவருடனும் சம உாிகமயுடன் தமது பாதுகாப் 

கபத் தாரம உறுதிப்படுத்திக்தகாண்டு அவர்களின் பூர்வீக 

பிரரதசமான வடக்கு, கிைக்கில் சுய தகளரவத்துடன் வாழும் 

ஒரு தீர்கவக் காைாது, தபாருளாதார அபிவிருத்தி காண்பது 

என்பது கானல் நீரர!  இன்றுகூட வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கிய ததாகக சுமார் 

28,000 ரகாடி ரூபாய். ஆனால், கல்வி அகமச்சுக்கு 

ஒதுக்கியரதா சுமார் 7,000 ரகாடி ரூபாய் மட்டுரம!  எப்படி 

இந்த நாடு உருப்படும்?   

கசப்பான உண்கமககள உைர்ந்துதகாள்ள இந்த நாட்டு 

மக்கள் முன்வரரவண்டும்; கசப்பான உண்கமககள தவளிப் 

படுத்த இந்த அரசு முன்வரரவண்டும்; தபாறுப்புக்கூறல் தபாறி 

முகறமூலம் புதிய யுகம் பகடக்க அகனவரும் 

முன்வரரவண்டும். அப்ரபாதுதான் உங்களது வரவு தசலவுத் 

திட்டங்கள் தவற்றிதபறும். இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் 

ஒவ்தவாருவரதும் தகலரமல் சுமத்தப்பட்ட கடன் சுகமகள் 

நீங்க, சுகவாழ்வு வாை வைி பிறக்கும்.  தமிைனின் தகலரமல் 

குண்டு ரபாடுவதற்காக சிங்களவர்களின் தகலரமல் கடன் 

சுகமகய ஏற்றியகவதாரன மாறிமாறி வந்த இங்கு ஆட்சி 

தசய்த அரசுகள்! எனரவ, உண்கமககள உைர்ந்து நாம் 

ஒற்றுகமயுடன் வாைரவண்டும் என விரும்புகின்ரறாம்.  

அதற்காக அடிகமகளாக அல்ல! தமிைர்கள் சுய 

தகளரவத்துடன் வாை விரும்புகிறார்கள். இனவாதிகள் 

குைப்புகிறார்கள் என்று இந்த அரசும் குைம்புமாக இருந்தால் 

இந்த நாடும் குைம்பிவிடும்! எனரவ, இது சுயமாகச் சிந்தித்துச் 

தசயற்படும் காலம் எனக் கூறிகவக்க விரும்புகின்ரறன்.   

இன்று ரபாத்தலில் கள் அகடக்கும் ஒரு சிறிய 

நிறுவனத்திடமிருந்து அறவிடப்படும் வாி வருடத்திற்கு ஒரு 

மில்லியன் ரூபாய். உள்ளூர் உற்பத்திகய ஊக்குவிக்க 

ரவண்டுதமனத் தாங்கள் எண்ைினால் இந்த வாி 

குகறக்கப்பட ரவண்டும். தவளிநாட்டிலிருந்து தகாண்டுவரப் 

பட்ட இரசாயனக் கலகவககளயும் மதுசாரத்கதயும் கலந்து 

ரபாத்தல் கள் உற்பத்தி தசய்யும் நிறுவனங்களுக்கு இது 

தபாருந்தக்கூடும். ஆனால், தமது ஜீவரனாபாயத் ததாைிலாகச் 

தசய்யும் பகன, ததங்கு வளத் ததாைிலாளிககள இது தபாிதும் 

பாதிக்கின்றது என்பதுதான் தவளிப்பகடயான உண்கம. 

எமது நாட்டின் உள்ளூர் இயற்கக வளங்களான பகன, 

ததன்கன ஆகியவற்றின்மூலம் அவர்கள் தசய்யும் இந்த 

உற்பத்தித் ததாைிலுக்காக நீங்கள் விதிக்கும் வாி மிகவும் 

கூடியது என்பகத உைர்ந்துதகாள்வீர்கள் என்று நிகனக் 

கின்ரறன். அதனால் இன்று இங்கு தசயற்ககயான கலகவ 

களுடன் தயாாிக்கப்படும் உற்பத்திகள் தவளிவந்து 

தகாண்டிருக்கின்றன.  

அடுத்ததாக, வீட்டுத் திட்டம் என்ற ரபார்கவயில் 65,000 

வீடுகள் கட்டி முடிப்பதாக ஜனவாி 2016க்கு முன்னர் 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இன்றுவகர எதுவும் 

நடக்கவில்கல. வீட்டுத் திட்டம் சம்பந்தமான பிரச்சிகனகள் 

ஏதும் இருந்திருப்பின் எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

ககளயும் வடக்கு, கிைக்கு மக்கள் பிரதிநிதிககளயும் அகைத்து 

ஒரு கலந்துகரயாடகலச் தசய்திருக்கலாம். ஆனால், அப்படி 

எதுவும்  நகடதபறவில்கல. இந்த வீட்டுத் திட்டம் இன்றும் 

ஓர் இழுபறிநிகலயிரலரய இருக்கின்றது. எனரவ, வருகிற 

ஒருசில மாதங்களுக்குள் இது சம்பந்தமான முடிவுகள் 

எடுக்கப்பட்டு, எமது மக்களுக்குப் தபாருத்தமான 65,000 

வீடுககள அகமத்துத்தர இந்த அரசு முயற்சிக்க 

ரவண்டுதமன்று இந்த அகவயிரல  நான் கூறிகவக்க 

விரும்புகின்ரறன்.  

மரைித்தவனின் சமாதிககள அைிப்பவன் தகளரவமான 

வன் அல்லன். உயிருடன் ஒருவன் உள்ளரபாது ரநருக்குரநர் 

நின்று ரபார் தசய்து அவகனக் தகான்றால் அவன் ஒரு வீரன்; 

மரைித்தவன் மாவீரன். அந்த மாவீரர் சமாதிககளப் 

'புல்ரடாசர்' தகாண்டு அைித்தவர்கள்தான் முன்கனய 

அரசினரும் அதன் பகடயினரும். அதன்மூலம் அவர்களின் 

ரகாரமுகங்ககள அலங்ரகாலமாக சர்வரதசத் திற்குக் 

காட்டிநிற்கின்றனர். அதன் விகளவுகளால் அாிய கையில் 

இருந்தவர்கள் இன்று 'ஆவா குறூப்' ஆக 

அகலந்துதகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

கார்த்திகக மாதம் தமிைர்களுக்கு உபவாச காலம்! தமிைர் 

விடுதகலக்காகத் தன்னுயிர் ஈந்த வீர மறவர்ககள நிகன 

ரவந்தும் காலம்! மாவீரர் வாரத்கத தமிைர் விளக்ரகற்றி 

நிகனரவந்தினால் பகடயினருக்கு வயிற்றிரல புலி 

ஊருகிறது. மன்னிக்கவும்! புளி ஊறுகிறது. தமிைர்களுக்கும் 

சிங்களவர்களுக்குமிகடயில் நகடதபற்றதுதான் 30 வருடகால 

உள்நாட்டு யுத்தம்; இதில் மகறப்பதற்கு எதுவும் இல்கல! 

1948இல் இலங்கக சுதந்திரம் தபற்ற காலத்திலிருந்து தமிைர் 

மீதான அடக்குமுகற ததாடர்ந்தது. நான் அறிந்தவகர 242 

தடகவகள் தமிைினம் இனப்படுதகாகலகயத் தாங்கிநின்றது. 

அவர்கள் வடித்தது இரத்தக் கண்ைீர்! யுத்தத்தில் மரைித்த 

பகடயினருக்கு நீங்கள் சமாதிகள் கட்டவில்கலயா? வருடா 

வருடம் அஞ்சலி தசலுத்தவில்கலயா? உங்களுக்கு அந்த 

உாிகம உள்ளரபாது இந்த நாட்டின் பிரகசகளான எமது 

தமிழ் உறவுகளுக்காக அஞ்சலி தசலுத்துவதில் என்ன 

தவறுள்ளது? விடுதகலப் புலிகளுடன் சர்வரதச தளங்களில் 

பல ரபச்சுவார்த்கதககள இந்த நாட்டின் அரசுகள் நடத்தி 

முடித்தன. அவ்வாறு விடுதகலப் புலிகளுடன் ரபச்சு 

வார்த்கதகளில் ஈடுபட்டதற்கான காரைம், அவர்ககளத் 

தமிைர் பிரதிநிதிகளாக அங்கீகாித்ததுதான். இன்று விடுதகலப் 

புலிகளின்றி அவர்களது இடம் தவற்றிடமாக உள்ளரபாது 

பகையவற்கற மறந்து தசயற்படக்கூடாது. அந்த வககயில், 

தமிைர் விடுதகலப் ரபாாில் மரைித்த வீர மறவர்களுக்காகவும் 

தமிைர் இனப்படுதகாகலகளில் சிக்கி அநியாயமாகக் 

காவியமாகிய எமது மக்களுக்காகவும் ஒருகைம் கார்த்திகக 

மாத வைக்கத்கதத் ததாிவித்து நிற்கின்ரறன்.  

அடுத்து இன்னுதமாரு விடயத்கத இங்கு குறிப்பிட 

விரும்புகின்ரறன். அதாவது, ஒவ்தவாரு துகறக்கும் 

recruitment criteria ஒன்று இருக்கும். அதன்படி, இந்த 

recruitment criteria ஊடாக சுகாதார அகமச்சில் 

ஆயுர்ரவதத்துக்கு  70 சதவீதமும் சித்த கவத்தியத்திற்கு 20 

சதவீதமும் Unani medicine க்கு 10 சதவீதமும் என்று 

கவத்தியர்கள் ஆட்ரசாோ்க்கப்படும் ஒரு நகடமுகற 

சட்டாீதியாக இருந்து வந்தது. ஆனால், இந்த நல்லாட்சி 
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அரசின் காலத்தில் எழுத்திலில்லாத நகடமுகறயாக இந்நகட 

முகற மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதாவது, பாராளுமன்றத்தின் 

அனுமதிரயா அல்லது அறிவித்தல்கரளா இன்றி, ஆயுர்ரவதம் 

70 சதவீதமாக இருக்கின்ற அரதரநரம், சித்த கவத்தியம் 10 

சதவீதமாகவும் யுனானி கவத்தியம் 20 சதவீதமாகவும் 

மாற்றப்பட்டுள்ளது. இன்று வட மாகாை சுகாதார அகமச்சர் 

அவர்கள் எமது தமிழ்க் கிராமங்களில் 20 சித்த 

மருத்துவர்களுக்கான தவற்றிடம் உள்ளதாக எனக்கு 

ததாகலரபசியினூடாக அறிவித்தார். ஆனால், அதற்காக 

அறிவிக்கப்பட்ட அறிவித்தல்களில் சித்த, யுனானி என 

இரண்கடயும் ஒன்றாகச் ரசர்த்துள்ளார்கள். இந்த 

சதவீதத்கதக் குகறத்ததன்மூலம் தமிழ் கிராமங்களில் Unani 

medicine இகன அறிமுகப்படுத்த முயற்சிப்பதாக அறிய 

வருகின்றது. எனரவ, இந்த விடயத்தில் முக்கிய கவனதமடுத்து 

உாிய முகறப்படி இகதச் தசயற்படுத்த ரவண்டுதமன்ற 

ரகாாிக்கககய நான் முன்கவக்கின்ரறன்.  

தமிைர் இனப்பிரச்சிகனக்கு எப்படியாயினும் ஒரு தீர்வு 

காண்பதுதான் இந்த நாடு முன்ரனறுவதற்கு ஒரர வைி என்று 

நாம் சிந்திக்கின்ரறாம். எமது தமிழ் மக்களின் தபாருளாதார 

அபிவிருத்திக்கு தங்களது வரவுதசலவுத் திட்டம் உதவுகிறரதா 

இல்கலரயா, இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்பு எமது 

தபாருளாதாரத்கதச் சீர்குகலத்து வருகின்றததன்பதுதான் 

உண்கம. எமது முல்கல மாவட்ட மக்களின் காைிககள 

இராணுவம் ஆக்கிரமித்துள்ளததன்று எத்தகனரயா வருடங் 

களாக நாங்கள் குரல் தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கின்ரறாம். 

2009இல் தகாடிய உள்நாட்டு யுத்தத்தின் முடிவில் மக்ககளச் 

தசட்டிக்குள முள்ரவலி முகாம்களுக்குள் விரட்டிவிட்டு, 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள எமது மக்களின் காைிககள 

ஆக்கிரமித்தவர்கள்தான் இலங்கக இராணுவத்தினர்! எமது 

குரல்கள் ராஜபக்ஷ தர்பார் கூட்டத்திற்குக் ரகட்கவில்கல. 

இன்று நல்லாட்சி என்று தசால்லி நீங்களும் இரண்டு 

வருடங்ககளக் கடத்திவிட்டீர்கள். இன்னும் ஆக்கிரமிப்புகள் 

ததாடர்ந்துதகாண்டுதான் இருக்கின்றது. 

வட்டுவாகல் என்பது கிைக்கு முள்ளிவாய்க்காலில் 

அகமந்துள்ள பிரரதசமாகும். அது எமது மக்களின் வாழ்வியல் 

பிரரதசம்; தபருங்கடலும் சிறுகடலும் ரசாோ்ந்த பிரரதசம்; எமது 

மீனவ சமுதாயம் ஜீவரனாபாயத்திற்கு நம்பி வாழும் பிரரதசம்; 

எதிர்காலச் சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்திக்காக முல்கல மக்கள் 

எதிர்பார்த்து நிற்கும் பிரரதசம்; மீன்பிடித்துகறப் பல்ககலக் 

கைகம் அகமப்பதற்தகன முல்கல மாவட்ட அபிவிருத்தி 

ஒருங்கிகைப்புக் குழுவால் அகடயாளம் காைப்பட்ட 

பிரரதசம். ஆகரவ, இன்று எமது மக்களின் வாழ்வியகல 

உருக்குகலக்க இந்த அரசு முகனயக்கூடாது! நீங்கள் எமது 

மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் 

தகாடுக்க ரவண்டும். எமது மக்கள் மீள்குடிரயறி வாை இடம் 

தகாடுக்க ரவண்டும். எமது மீள்குடிரயற்றத்கத, எமது 

ஜீவரனாபாயத்கதத் தடுக்கும் நீங்கள் எப்படி இன 

நல்லிைக்கத்கதக் தகாண்டுவரப்ரபாகின்றீர்கள்? பகடயினர் 

தசால்லிவிட்டால் அவர்களுக்கு எமது மக்களின் காைிககளப் 

பறித்துக் தகாடுப்பீர்களா? அதுதான் மக்களாட்சியா? பகட 

யினாின் தசால் ரகட்டுத்தான் அகமச்சரகவத் தீர்மானங்ககள 

எடுப்பீர்களா? அதுதான் உங்கள் நல்லாட்சியா? 

மாவட்ட இகைப்புக்குழுக்கள் - DCC-ஊடாக எடுக் 

கப்படும் தீர்மானங்களுக்கு இந்த அரசு மதிப்புக் தகாடுக்காதா? 

அப்படிதயன்றால் ஒன்று தசய்யுங்கள்! முல்கலத்தீவு 

உள்ளிட்ட வன்னிப் பிராந்தியத்தில் மத்திய அரசு 

நகடமுகறப்படுத்துவது இராணுவ ஆட்சிதான் என்று 

பிரகடனம் தசய்யுங்கள்! அகதவிடுத்து, இரகசியத் 

தீர்மானங்ககள எடுத்து எமது மக்கள்மீது இராணுவ 

ஆதிக்கங்ககள ஏவிவிடாதீர்கள்! எமது மக்களின் காைிககள 

இராணுவம் அபகாிக்க முடியுமா? அதற்கு இந்த அரசு 

துகைரபாகுமா? தமிழ் மக்களின் தபாருளாதாரம் உருக் 

குகலக்கப்பட்டு வருவது இராணுவத்தினாின் ஊடுருவலால் 

தான் என்பகத இந்த வரவு தசலவுத்திட்ட உகரயிரல நான் 

கூறிகவக்க விரும்புகின்ரறன்.    

இராணுவத்தினாின் ரதகவக்கு அரச காைிகள் உள்ளன. 

எமது மக்களின் வாழ்வியலுக்குள் புகுந்து தமிைர்தம் 

கலாசாரத்கத உருக்குகலக்காதீர்கள்! ரதசியப் 

பாதுகாப்புக்குத் ரதகவ என்று தசால்லி எமது மக்களின் 

காைிககள ஆக்கிரமிக்க இராணுவம் முயலக்கூடாது. ரதசிய 

பாதுகாப் புக்கு மறுதபயர் தமிைர் காைிககள ஆக்கிரமிப்பதும் 

தமிைர் வாழ்வியகலக் குகலப்பதும்தான் என்றால் நல்லாட்சி 

என்பதும் தமிைர்களுக்குப் தபாய்யாட்சிரய! புதுக்குடியிருப்பு 

மக்களின் அறுதி உறுதிக் காைிகள் உட்பட 17 ஏக்கர் 

காைிகய இராணுவம் ஆக்கிரமித்துள்ளது! மக்கள் அகமத்த 

வீடுககள இராணுவம் ஆக்கிரமித்துச் தசயற்பட முடியுமா? 

இந்த நாட்டில் இருப்பது சிவில் ஆட்சியா? அல்லது இராணுவ 

ஆட்சியா? என்பதுதான் என்னுகடய ரகள்வி .  

ரகப்பாப்பிலவு என்ற ஒரு கிராமம் ஒட்டுதமாத்தமாக 

இராணுவத்தின் கககளில் ரபாயிருக்கின்றது. அந்த மக்களின் 

ததன்னந்ரதாப்புகள், வீடுகள் அகனத்திலும் இராணுவம் 

ஊடுருவியுள்ளது. ஆனால், அவர்களின் ரதகவக்கு அந்த 

அயலிரலரய உள்ளது அரச காைிகள்! அவர்கள் அங்கிருந்து 

ஒரு கிரலா மீற்றரரா, அகரக் கிரலா மீற்றரரா தள்ளிச் 

தசல்வார்களானால் அந்த மக்களுக்கு அது ரபருதவியாக 

அகமயும். வன்னிப் பிரரதசத்தில் இன்று எமது மக்கள் தினசாி 

பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவதற்குக் காரைம் முதலாவது 

வனவளத் திகைக்களம் - Forest Department. இரண்டாவது 

GSMB எனப்படும் புவிச் சாிதவியல், அளகவ மற்றும் சுரங்கப் 

பைியகத்தினர். ஆகரவ, இந்த அரசு மனப்பூர்வமாக இன 

நல்லிைக்கத்கத ஏற்படுத்த  விரும்பினால், முல்கல 

மாவட்டத்தின் சகல காைிகளில் இருந்தும் இராணுவம் 

தவளிரயறிவிட ரவண்டும். ஆனால், இது ததாடர்பில் ஐ.நா. 

சகபயின் பாிந்துகரகளும் கிடப்பில் ரபாடப்பட்டு வருவது 

கவகலக்குாிய விடயமாகும்.  

இன்று மீள்குடிரயறுகின்ற எமது மக்களுக்கு வீடு 

கட்டுவதற்கு மைல் ரதகவயாக இருக்கின்றது; வீதிப் 

புனரகமப்புக்கு 'கிரவல்' ரதகவயாக இருக்கின்றது. 

இவற்கறப் பயன்படுத்துவதற்கு மக்கள் அரசாங்கத்தின் - 

பிரரதசச் தசயலாின் அனுமதிகய தபற்றிருந்தால்கூட 

தபாலிஸாகரக் தகாண்டு அவர்கள்மீது தபாய் வைக்குகள் 

தாக்கல் தசய்யப்பட்டு வருகின்றன. ரமற்படி விடயம் பற்றி 

மாவட்ட அபிவிருத்தி இகைக்குழுவில் பூரைமாக 

விவாதிக்கப்பட்ட பின் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்ககளக் 

கூட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மதிப்பதில்கல. மத்திய அரசின்கீழ் 

இயங்கும் திகைக்களங்கள் எல்லாம் எமது மக்கள் விரராத 

நிர்வாகத்கதரய நகடமுகறப்படுத்தி வருகின்றன என்பது 

தான் உண்கம. ததன் பகுதிப் பை முதகலகள் முல்கல மாவட் 

டத்திலிருந்து மைகலயும் கிரவகலயும் ரவறு மாவட்டங் 

களுக்குத் தாராளமாகக் கடத்துகின்றன. பைம்தான் 

அவர்களின் ரநாக்கம். அவர்களுக்கு ஏற்றாற்ரபால் 

தசயற்படுபவர்களாகரவ வனவளத் திகைக்களத்தினரும் 
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[ැරු (නවද්යය  එසා. සිවශමෝහද  මහතා] 
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பிாிவினரும் இருக்கின்றனர். சட்டம் அவர்களின் ரதகவ 

களுக்காக வகளக்கப்படுகின்றது. ரமற்படி மைல், கிரவல் 

மற்றும் மர வியாபாரங்களில் ஈடுபடும் மத்திய அரசின் 

திகைக்களங்களின் எடுபிடிகள் மக்களின் ரதகவகளுக்கு 

மதிப்புக் தகாடுப்பதில்கல. அரச திகைக்களங்கள்கூட 

அவற்றின் வீதி அபிவிருத்தி ரவகலத்திட்டங்ககள நிகறவு 

தசய்ய முடியாமல் திைறி வருகின்றன. 

முப்பந்கதந்து வருடகால தகாடிய யுத்தத்தின் பின் எமது 

மக்கள் மீளக்குடியமர்ந்து வருகிறார்கள். யுத்த காலத்தில் 

உயிருக்குப் பயந்து ஓடி ஒைிந்தவர்கள் எல்லாம் இன்று வந்து 

எல்கல ரபாடுகிறார்கள். ஆனால், வனவளப் பிாிவினர் மக்கள் 

வாழும் கிராமங்களுக்கு நடுரவ அதன் எல்கல எனக் குறித்து 

கல் நாட்டுகிறார்கள். இது நியாயமா? இதற்கு வனவள 

பிாிவுக்கு உத்தரவிட்டது யார்? எமது தமிழ் மக்களின் 

வாழ்வியகலக் குகலத்துவிடுவது மட்டுரம இந்த அரசினது 

அகமப்புக்களின் ரநாக்கமாக இருக்கிறது. இகவ ததாடருமாக 

இருந்தால், மக்கள் இவர்கள்ரமல் நம்பிக்கக இைந்து எதிர்க்கும் 

காலம் உருவாகிவிடும். எறும்பும்கூட தன்கன நசிப்பவகன 

தான் சாகும் முன்ரப ஒரு தடகவ கடிக்க முயற்சிக்கும். இது 

இயற்ககயின் நியதி! தயவுதசய்து மத்திய அரசின் இந்த 

வனவளப் பிாிவினர் வன்னிப் பிரரதசத்தில் கவனமாக 

தசயற்படரவண்டும் எனக் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன். வன்னி 

வாழ் எமது தமிழ் மக்களின் வாழ்வியகலக் குகலக்க 

முயலாதீர்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up. 

 
ගු (වවදය  එසන. සිවනෙෝතන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) சி. சிவரமாகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
இன நல்லிைக்கம் என ரபசிக்தகாண்டிருக்கும் இந்த 

அரசினது எம் மக்கள் மீதான அடக்குமுகறககளப் பல தடகவ 

நாம் தவளிப்படுத்திவிட்ரடாம். ஆனால், தீர்வுகள் எதுவுமின்றி 

எமது மக்களின் வாழ்வியல் உருக்குகலக்கப்பட்டு வருகிறது. 

எனரவ, இகவ அகனத்துக்கும் தீர்வாக இந்த மத்திய அரசு 

உடனடியாக ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்ககககள எடுக்க 

ரவண்டும் என்று ரகட்டு, விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி, 

வைக்கம்! 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to the Chair? 

 
ගු නෙොතාන් ලාල් න්ේු ෙතතා (උසසන අධායාපන රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தமாஹான் லால் கிரரரு - உயர் கல்வி இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 
I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair.  

ගු ඉම්රාන් ෙතරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
 

විසින් සනිකර කරන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව  ගු බිෙල් ර කනායක ෙතතා මූලාසනනයන් ඉව ක 

වූනයන්, ගු ශ්රියානි විනේවිරෙ ෙත කමිය මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி 

விரஜவிக்கிரம அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took the Chair. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු ඟමතිතුමා  කථාව කරද න. 

 

[අ.භා. 5.10] 
 

 ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා (ක්රීඩා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  ඔාතුමිය මූකාසනශආ 

ඉද න ශවකාශේ කථා කරද න කනබීම ැනන මා ඉතාම සද ශතෝෂ 
වනවා. විශ ේෂශයද ම ීති . කශආ අපත් ඡ එෂණක එකට ඉශැන 

ැත් ඡත ඔාතුමිය මූකාසනශආ ඉද න එක ැනන මා ශාශහවිද  
සද ශතෝෂ වනවා. 

2017 අය වනය පිළිාහව කථා කරද්දී මා මූි ක ව ශයද ම 

රීයද න කනමනතියි  ශමවර අය වනය 2015 අය වනයට වනඩිය 
ශවනසා ාව. මම එශහම රීයද ශද   ශ්රී කාකා නිද්යහසා පෂණෂයත් ඡ  
එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂයත් ඡ රීයන අපි ශද්යශැොල්කද ම 2016 වසශර් 

එකතු ශවකා  අශප් මතවාද්ය එකට එකතු කර ශැන  ය  ය  
කාරණා පිළිාහව එකෙතාවකට ඟවිල්කා  අපි ශ  අය වනය ශැොඩ 
නෙද න ශැොඩෂණ මහද සි ල්ණා. ශමහි සමහර කාරණා අපි 

ශද්යශැොල්කද ශේම අද්යහසා උද්යහසා මත  විශ ේෂශයද ම සාකච්්ා 
වාර ැණනාවෂණ හරහා ක්රියාත් ඡමක කරන කද්ය කාරණා.   නිසා මම 
පනහනදිි ව රීයද න කනමනතියි  ශමහි තිශාන හනම කාරණයෂණ 

පිළිාහවම අපට අද්යහසෂණ සහ අනුමනතියෂණ තිශාන ාව.   නිසා 
රථමශයද ම මා අතිැරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඡ  අ්ාමාතයතුමාටත් ඡ  
විශ ේෂශයද ම මුද්යල් ඟමතිතුමාටත් ඡ සාතුතිවද ත වනවා  ශ  සියලු 
අද්යහසා සකකා ාකකා අපට සාකච්්ා මාර්ැශයද  ඉතාම වනද්යැත් ඡ 

සහ සමාර අය වනයෂණ ශ  රටට ඉදිරිපත් ඡ කරද න කනබීම ැනන.  

ශද්යවනනි කාරණය තමයි  ශමවර අය වනශආදී කනබිනට් 
අමාතයවරු විධියට අපට ශකොුණ ාකයෂණ සහ  ෂණතියෂණ කනබීම. 

අය වනය ඉදිරිපත් ඡ රීමේමට ශපර අපි ශ  ස ාද ාව සාකච්්ා වාර 
ැණනාවෂණ පනවනත් ඡවූවා. එහි තිශාන අක් පාක් හා දුර්වකතා  කළ 
යුතු තවත් ඡ ශවනසාක  පිළිාහව සාකච්්ා කළා. මම හිතද ශද  

මුද්යල් ඟමතිතුමා සමහර ශවනසාක  පිළිාහව එතුමාශේ අද්යහසා 
ශැනනල්කා  කනබිනට් මඩුඩකශආ  වා සාකච්්ා කරකා  
ක්රියාත් ඡමක කරුන අවසාථාවෂණ විධියටයි මම ශ  අය වනය 

745 746 



පාර්ි ශ ද තුව 

ද්යරීද ශද .   නිසා  ශමය ඓතිහාසික අවසාථාවෂණ. ශමොකද්ය  
කනබිනට් මඩුඩකයට අය වනයෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරකා  උශද් වරුශේ එය 
සාකච්්ාවට භාජනය කරකා    ැනන කථා කරකා  විවාද්යයට කෂණ 

කරකා  ශවනසා කරද න ුනළුවද  අය වනයෂණ ජීවිතශආ රීසි ද්යවසක 
අශප් රශට් කනබිනට් මඩුඩකයෂණ ඟතුශළේ සිද්ා ශවද න ුනළුවද  
කාරණයෂණ රීයකා මම හිතුශේ නනහන. එශහම තත් ඡත් ඡවයෂණ 

ශනොශවයි අශප් රශට් තිබුශඩු.  ක තමයි ඟත් ඡත තත් ඡත් ඡවය.  කට 
ශහේතුව  පුභ ගිය අල්රුදු විසාසම ශ  රශට් ජනාධිපතිවරශයුණ තමයි 
අක් වනඩි ව ශයද  මුද්යල් ඟමතිවරයා විධියට වනඩකටයුතු කශළේ.   

නිසා මම රීයද න කනමනතියි  ශමවර අය වනයට අපි වනඩ පිළිශවළ 
රාශියෂණ ශැොනු කළ ාව. 

විශ ේෂශයද ම රාජය ආද්යායම සහ වියද්යම කළමනාකරණය 

රීමේම  අය වනය හිෙය පියවීම  ණයාර අක් කර ැනීම  ආද්යාය  
වනඩි කර ැනීම    වාශේම ාදුකරණය  වියද්ය  කළමනාකරණය  
රාජය වයාපාර රස පාද්යනය  සමාජ හනරීයා වර්ානය හා රතිපත් ඡති 
සාවර්ානය රීයන ශ  කාරණා මත තමයි ශ  අය වනය අපි ශැොනු 

කරකා   ෂණතිමත් ඡව 2019 වර්ෂයට අරශැන යද ශද . ශ  
ක්රියාද්යාමය තුළ ආද්යාය  පාකන කළමනාකරණ ශතොරතුරු 
පද්ාතියෂණ - RAMIS - සාථාපිත කරකා   කාකාශේ ශතොරතුරු 

පද්ාතියට digitalization හරහා ශැශනන සියලු ද්යත් ඡත පද්ාති 
එකතු කළායිද  පසාශසේ හනම ශකශනෂණම ය රීසි විධියකට 
තමද ශේ වියද්ය  හරහා ාදු ද්යනකට එකතු කර ැද න ුනළුවද  

වාතාවරණයෂණ සකසා වනවා. ඟත් ඡත ව ශයද ම VAT ැහද න 
ඕනම නනහන  VATවකටත් ඡ වනඩිය  ෂණතිමත් ඡ වනඩ පිළිශවළෂණ සකසා 
ශවනවා.   වාශේම ශ්රී කාකා ශර්ගුව තනි කල්ළුව වනඩ පිළිශවළ -

Single Window System- යටතට ශැනාවාම  ආද්යාය  මාර්ැ වනඩි 
කර ැනී ශ  හනරීයාව අපට කනශානවා.   වාශේම 
භාඩුඩාැාරශආ  කාාද්ා කළමනාකරණ ශතොරතුරු පද්ාතිය -

ITMIS- රීයන වනඩ පිළිශවළ ශැනාවාම භාඩුඩාැාරයත් ඡ  
ශර්ගුවත් ඡ  ආද්යාය  ාදු ශද්යපාර්තශ ද තුවත් ඡ ඟතුළු මුළු රටම එකතු 
 ල්ු  ආද්යාය  ාදු එකතු රීමේශ ත් ඡ  ාදු කළමනාකරණ රතිපත් ඡතිය 
සාවර්ානය රීමේශ ත් ඡ  එය රමානුූලක රීමේශ ත් ඡ ක්රියාද්යාමයෂණ 

විධියට තමයි අපි ශමය ද්යරීද ශද .   අනුව 2015 පළමු මාස නවය 
තුළ අපි රුපියල් බිි යන  5 ක ාදු ආද්යායමෂණ කනබුවා. 2016 පළමු 
මාස නවය තුළදී ාදු ආද්යායම රුපියල් බිි යන 1 19 ෂණ ද්යෂණවා වනඩි 

කර ැද න - සියයට 23රීද  වනඩි කර ැද න- අපට හනරීයාව 
කනබුණා.   වාශේම ර ජ ශආ ාදු ආද්යායම රුපියල් බිි යන 1 069 
ද්යෂණවා එන  සියයට 20.2රීද  වනඩි ල්ණා විතරෂණ ශනොශවයි  2015 

අල්රුද්ද්ය හා සාසද ද්යනය කරනශකොට පුභ ගිය මාස නවය තුළ ාදු 
ශනොවන ආද්යායම බිි යන 112 ද්යෂණවා සියයට 5,.6රීද  වනඩිශවකා 
තිශානවා.  

අපි ආද්යරය කරන අශප් ාද දුක ගුණවර්ාන ශූරිද  සමෙ අපි 
ටශආ රා්රිශආත් ඡ කාරණා ැණනාවෂණ ස ාද ාශයද  කථා කළා. 
අායාපනයට ශවද  කර තිශාන මුද්යල් කපා හනර තිබීම පිළිාහව 
එතුමා අප සමෙ කථා කළා. අායාපනයට ශවද  කරන මුද්යක අක් 

කර තිශානවායි රීයන එක ස ූරර්ණශයද  වනරැදි සහැත සහ 
ජනතාව මුළා කරන විධිශආ ක්රියාද්යාමයෂණ විධියටයි මම ද්යරීද ශද . 
201  අල්රුද්ශද් අායාපනය ශවනුශවද  ශවද  කර තිබුු  මුද්යක 

වාශේ තුද  ගුණයෂණ 2016දී වර්තමාන රජය අායාපනය 
ශවනුශවද  කාා දීකා තිශානවා.  

2016 තුද වනනි කාර්තුව වනශකොට ශූනය අය වනයෂණ - ශුනය 

මූකය වනඩ පිළිශවළෂණ- තුළ ැමද  කරන ක්රියාද්යාමයෂණ තමයි 
තිශාද ශද  රීයකා අපි ද්යද නවා. තුද වනනි කාර්තුව වනශකොට 
අායාපන අමාතයාා යට කාා දීකා තිශාන මුද්යල් රමාණවත් ඡ 

වද ශද  නනහන. ඟත් ඡතටම ශ ක ඟමතිතුමාශේ ර ානයෂණ 

ශනොශවයි. අපට තිශාන රස පාද්යන ක්රියාවි ය සහ ශටද ඩර් 

පටිපාටි ක්රියාවි ය තුළ වියද්ය  කරකා තිබුශඩු රුපියල් මිි යන 
3, ,50යි. ශ  නිසා තමයි අපි 2019 අය වනශයද  රුපියල් මිි යන 
 0 000ෂණ දීකා  ටට අමතරව තවත් ඡ රුපියල් මිි යන 19  ,0ෂණ 
කාා දීකා තිශාද ශද . 201  අල්රුද්ද්යට සාශප්ෂණෂව කල්පනා 

කරනශකොට ශමය සියයට 90ක වනඩි වීමෂණ. අායාපනයට ශවද  
කර ති බුු  මුද්යල් රමාණය කපා හනර තිශානවාය රීයකා රීයන   
ශබ්ැකය  ස ූරර්ණශයද  වනරැදි කථාවෂණ ාව මම රීයද න 

කනමනතියි.  

  විතරෂණ ශනොශවයි  කනබිනට් මඩුඩකශආදී රවි 
කරුණානායක මනතිතුමා අපට ශාොශහොම පනහනදිි ව රීේවා  

අ2019 අල්රුද්ද්යට ශවද  කර තිශාන මුද්යල් රමාණය වියද්ය  
කරද න. තව මුද්යල් ල්වමනා න  ඕනමම අවසාථාවක අතිශර්ක 
රතිපාද්යන ශකස කාා ශද්යද න කමසාතියිඅ රීයකා. අපි 

ාකාශපොශරොත් ඡතු ශනොල්ු  සමහර වයාපෘති වි ාක සාඛ්යාවකට 
ැරු මුද්යල් ඟමතිතුමා 2016 වර්ෂශආ අතිශර්ක රතිපාද්යන කාා 
දුද නු ාව අපි ද්යද නවා. ුභැතද්යාස ක්රීඩාාැණය ඉදිරීමේම සහහා 
කාා දුද  රුපියල් මිි යන 660ට අමතරව එතුමා තවත් ඡ මුද්යල් කාා 

දීකා තිශානවා. ටට අමතරව හනම අමාතයාා යකටම -අමාතයාා  
51ටම- වි ාක මුද්යකෂණ කාා දුද නා. මා   ැනන ැරු මුද්යල් 
අමාතයතුමාට සාතුතිවද ත වනවා.   නිසා  ැරු ාද දුක 

ගුණවර්ාන මද ්රීතුමාශේ රකා ය ස ූරර්ණ රකාපයෂණ විධියටයි 
මා ද්යරීද ශද .  

  විතරෂණ ශනොශවයි. ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන මද ්රීතුමා 

ඉදිරිපත් ඡ කළ සමහර අද්යහසා ැනන මා රීයද න කනමනතියි. එතුමා 
අ කුනද්ැක ාදු ාරඅ ැනන රීයනවා.  කුනද්ැක ාදු ාර රීයකා 
ැද න ානහන.  කුනද්ැක ාදු ාර රීයකා ැද ශද  ශකොශහොමද්ය? ාදු 

ආද්යායම ජනැහණශයද  ශාදුවාම කනශාන සාඛ්යාව  කුනද්ැක 
ාදු ාර රීයකා එතුමා ැද නවා. එශහම එකෂණ ආර්ිකක විද්යයාශේ 
ශකොශහද  ශසොයා ැත් ඡතාද්ය රීයකා මා ද්යද ශද  නනහන.  කුනද්ැක 

ාදු ාර වනඩි වීම රීයකා එතුමා අරශැන තිශාද ශද   මුළු ාදු 
ආද්යායම ජනැහනශයද  ශාද්යකායි. එවනනි තීරණයෂණ ැද න ානහන. 
ශමොකද්ය  මුළු ජනැහනයම ාදු ශැවද ශද  නනහන. හනානයි 
ජනැහනශයද  ය  ශකොටසෂණ ාදු ශැවනවා; ය  ශකොටසෂණ ාදු 

ශැවද ශද  නනහන. හනානයි මුළු ාදු ආද්යායම ජනැහනශයද  
ශාද්යකා කනශාන පිළිතුර  කුනද්ැක ාදු ආද්යායම රීයකා එකෂණ 
හද්යා ැත් ඡතාම  ශපොඩි රීරි සප්පයාශේ ඉහකා හනම මනුෂයයාම 

කල්පනා කරනවා  අමශැනුත් ඡ ාදු ආද්යායමෂණ අය කරකා ඟතිඅයි 
රීයකා. ශමය වනරදි ආකාරයට අර්ථ කථනය රීමේමෂණ විධියට 
තමයි මා ද්යරීද ශද .   වාශේම තමයි  කුනද්ැක වියද්යමත් ඡ 

ැණනය කර තිශාද ශද . එෂණ ුනද්ැකශයුණශැද  කනශාන ාදු 
ආද්යායම හා වියද්යම අතර රමාණය අක් කරකා   ක රුපියල් 
2   66යි රීයකා අරශැන  කුනද්ැක ාදු ආද්යායමයි   කුනද්ැක 

ාදු වියද්යමයි අතර සාසද ද්යනාත් ඡමකව සකකා ාකන වනඩ 
පිළිශවළෂණ තමයි හද්යකා තිශාද ශද . ශමය ස ූරර්ණශයද ම 
වනරැදියි. අපි එතුමාට ආද්යරය කරනවා වාශේම එතුමා ඉදිරිපත් ඡ කළ 
  කාරණා ස ූරර්ණශයද ම වනරදි සහැතයි රීයකා මා රීයද න 

කනමනතියි.  

  විතරෂණ ශනොශවයි. අය වනය කථා ශේ 10 වන පිටුව 
ස ාද ාශයද  එතුමා කථා කළා. ශ  සටහශද  ඟතුළත් ඡ කරුු  

ස ාද ාශයද  මා ශසොයා ානලුවා. එහි  අණය වාරික ශැවීමඅ 
යනුශවද  ද්ය  පාටිද  සටහද  කරකා තිශානවා.   අනුව 201  
වර්ෂශආදී ණය වාරික ශැවීම 633යි රීයා සටහද  වී තිශානවා. 

2015 වර්ෂශආදී එය , 6 ද්යෂණවා වනඩි ශවකා තිශානවා. මා   ැනන 
ශසොයා ාකා කරුු  සියල්කෂණම එකතු කර ැත් ඡතා. 2015 ණය 
ආපුභ ශැවී  වනඩි වීමට ශහේතු ශවකා තිශාද ශද  ශමොකෂණද්ය රීයා 

මා රීයද න කනමනතියි. ශමම සටහනට අනුව ද්ය  පාටිද  කුණු  

747 748 

[ැරු ද්යයාසිරි ජයශසේකර මහතා] 
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කර තිශාන ආකාරයට 201  වර්ෂශආදී 633ට තිබුු  ණය වාරික 

ශැවී   2015 වර්ෂශආදී , 6 ද්යෂණවා වනඩි ශවකා තිශානවා. එශසේ 
වනඩි ශවකා තිශාද ශද   ශමද න ශ  කාරණා නිසායි.  

එෂණ කාරණාවෂණ තමයි  200  වර්ෂශආදී නිුණත් ඡ කළ 
ජාතයද තර ානුර කර ශඩොකර් මිි යන 500ෂණ 2015 වර්ෂශආදී 

කල් පිමේම.  ක මතක තාාැද න. ුනත් ඡතකම ැල් අ වරු 
ාකාැාරශආ අදියර 1 සහහා කාා ැත් ඡ ූවඑසා ශඩොකර් මිි යන 152 
කල් පිරුශඩු  2015 වර්ෂශආදීයි. ටළෙට  ුනත් ඡතකම ැල් අ වරු 

ාකාැාරශආ අදියර 2 සහහා කාා ැත් ඡ ශඩොකර් මිි යන , 1ක ණය 
ආපුභ ශැවීම ආර භ ල්ශඩුත් ඡ 2015 අල්රු ද්ශද්දීයි. මත් ඡතක ගුවද  
ශතොටුශපොළ සහහා කාා ැත් ඡ ූවඑසා ශඩොකර් මිි යන 1 0 ආපුභ 

ශැවීම ආර භ ල්ශඩුත් ඡ  2015 වර්ෂශආදීයි. ශ  එකතුවීමත් ඡ එෂණක 
තමයි  එතුමා ශපද වා සිටින ණය වාරික ශැවී  සාඛ්යා 
ශල්ඛ්නශආ 633 සිට , 6 ද්යෂණවා වනඩි ල්ශඩු. ශමය අවශාෝා 

කරැද න තමයි එතුමා කථා කරද ශද . ශමය එතුමාට 
උැද වද න අව ය කාරණයෂණ ශනොශවයි. හනානයි එය  කරුු  
වරද්යවා වටහාශැන ජනතාව මුකා රීමේම සහහා ක්රියාත් ඡමක කරන 
වනඩ පිළිශවළෂණ විධියටයි මා හුරද වද ශද .  

  විතරෂණ ශනොශවයි. ණය රමාණශආ සාමානය වර්ානය 
ාකමු. 2011 සිට 2015 වර්ෂය ද්යෂණවා ණය රමාණශආ සාමානය 
වර්ානය අනුව අපි 2016 සිට 2020 ද්යෂණවා ැණද  හද්යකා ානලුවා. 

ැරු ාද දුක ගුණවර්ාන මද ්රීතුමාශේ සාඛ්යා ශල්ඛ්නත් ඡ එෂණකයි 
මා කථා කරද ශද . ණය රමාණශආ සාමානය වර්ානය 2006 සිට 
2010 කාකශආ සියයට 15.6යි; 2011 සිට 2015 ද්යෂණවා 

සියයට13.2යි.  එතශකොට 2016 සිට 2020 වන විට එය සියයට 6.9 
ද්යෂණවා අක් ශවන විධිශආ වනඩපිළිශවළෂණ තමයි ශ  වනඩ පිළිශවළ 
තුළ සකසා කර තිශාද ශද . අපට අය වනය පිළිාහව විශේචනය 

කරද න ුනළුවද . විපෂණෂශආ ඉද නශකොට අපි අය වනය පිළිාහව 
විශේචනය කළා. ආඩුක්ශේ ඉද නශකොට අය වනය පිළිාහව 
ආරෂණෂා කරනවා. එය තමයි සාමානය සා රද්යාය වද ශද . හනානයි 

ශ  ක්රියාද්යාමශආදී අපට පිළිැත හනරී කාරණාව වද ශද   ශ  අය 
වනය කථාව අරශැන  එහාට ශමහාට හරවකා රීයවන එක 
ශනොශවයි අප කළ යුත් ඡශත් ඡ රීයන එකයි. ශ  ක්රියාද්යාමය තුළ සතය 
කාරණය නිවනරදිව සකසා කර තිශානවාය රීයන එක තමයි මා  

වි ාවාස කරද ශද .  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  ුභභසාාන වියද්ය  ශද්යස 
ාකද න. 2015 වර්ෂශආ දී මුල් මාස   සහහා ුභභසාාන වියද්ය  

ශවනුශවද  රුපියල් මිි යන  2  99ෂණ ශවද  කර තිබුණා. හනානයි 
2016 මුල් මාස  ට ුභභසාාන වියද්ය  සහහා රුපියල් මිි යන 
1 2, 00 ෂණ ශවද  කර තිශානවා. ශමය වනඩිවීමෂණ හනටියටයි අපි 

ද්යරීද ශද .  

මා විශ ේෂශයද ම රීයද න කනමනතියි  අද්ය ශ  රශට් අපට 
තිශාන රාාන ර ානවකට අව ය කරන විසුර  හා ක්රියාවි යද  

ැණනාවෂණ ඟති කරකා තිශාන ාව. ද්යනද  ාකද න  මිනි 
කර්මාද තය ශද්යස. මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  ඔාතුමියත් ඡ 
ද්යද නවා  මිනි කර්මාද තයත් ඡ එෂණක ැනට ැනුභු  වි ාක ඉඩ කඩ  
රමාණයෂණ අ පාර රශද් ශආ තිශාන ාව. 1 50දීයි අපි මිනි 

කර්මාද තය පටද  ැත් ඡශත් ඡ. 1  0 මනද්ය භාැය වන විට මිනි 
කර්මාද තය ස ූරර්ණශයද ම කඩාශැන වනටුණා. අද්ය අශප් රශට් 
මුළු මිනි පරිශභෝජනය වසරකට ශමට්රිෂණ ශටොද  කෂණෂ 9යි. නමුත් ඡ 

අපි නිෂාපාද්යනය කරද ශද  ශමට්රිෂණ ශටොද  56 000ෂණ පමණයි. එක 
අල්රුද්ද්යකට මිනි ශමට්රිෂණ ශටොද  6    000ෂණ ආනයනය කරනවා. 
ශමය තමයි ඟත් ඡත තත් ඡත් ඡවය.   හරහා විශද්  රටවකට ැකා යන 

විශද්  විනිමය රුපියල් බිි යන 35ෂණ ශවනවා. ශ  රුපියල් 
බිි යන 35ක විශද්  විනිමය ඉතිරි කරැද න අපි වනඩ පිළිශවළෂණ 
සකසා කරද න ඕනම.   කාකශආ මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මනතිතුමාත් ඡ 

වි ාක උත් ඡසාහයෂණ ද්යනරුවා  ශ  ක්රියාද්යාමය ඉදිරියට ශැනයද න. 

  ැනන එතුමාට සාතුතිවද ත වනවා. 2020 වන විට මිනි 
පරිශභෝජනය ශමට්රිෂණ ශටොද  9 30 000 ද්යෂණවා වනඩි වනවාය රීයා 
අපි උපකල්පනය කරකා තිශානවා. 2025 වන විට  මිනි 
පරිශභෝජනය ශමට්රිෂණ ශටොද  9 65 000 ද්යෂණවා වනඩි වනවාය රීයා 

අපි අනුමාන කරකා තිශානවා. 2020දී අලුත් ඡ ඉඩ  ශහෂණටයාර 
31 000ක නව වැාවෂණ රීමේමටත් ඡ  2025 වන විට එය ශහෂණටයාර 
1 01 000ෂණ ද්යෂණවා වනඩි රීමේමටත් ඡ අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු වනවා.   

සහහා වි ාක වනඩ ශකොටසෂණ සිදු රීමේමට අව යයි. ඟඹමේශ  
ාාරිතාව ශමට්රිෂණ ශටොද  2 000ක කර්මාද ත ාකාවෂණ හද්යද න 
රුපියල් බිි යන 12ෂණ වනය වනවා. වසර 6රීද    පිරිවනය 

ස ූරර්ණශයද ම ඔල්ද ට අය කරැද න ුනළුවද . එවනනි 
කර්මාද ත ාකා 15ෂණ පමණ අශප් රටට අව ය ශවකා තිශාන 
කාක වකවානුවෂණ තමයි ද්යනද  තිශාද ශද . 2025දී මිනි ආනයනය 

නවත් ඡවකා  අපි මිනිවි ද  සාවයාශපෝ කත වද න න   එවනනි 
කර්මාද ත ාකා වි ාක සාඛ්යාවෂණ අපට අව යයි. එවනනි 
කර්මාද ත ාකාවක වනඩ කරන ශකනුණශේ පල්ශල් ආද්යායම 
රුපියල් 30 000 ද්යෂණවා වනඩි කරැද න ුනළුවද  වාතාවරණයෂණ 

සකසා කරද න තමයි අපි ාකාශපොශරොත් ඡතු වද ශද .   තුළිද  මිනි 
රීශකෝවක මික රුපියල්  5 සිට රුපියල් 95 ද්යෂණවා අක් කරැද නත් ඡ 
ුනළුවද  වනවා. ශමද න ශ  ක්රියාද්යාමය තමයි අපි ශ  වනඩ 

පිළිශවළ තුළ සකසා කරකා තිශාද ශද .   වාශේම ශ  ක්රියාද්යාමය 
තුළ රාර්  ශපොල්  ශත් ඡ කර්මාද ත දියුු  රීමේම සහහාත් ඡ වි ාක වනඩ 
ශකොටසෂණ ආර භ කරකා තිශානවා.  

  විතරෂණ ශනොශවයි. ුණුණළු කර්මාද තය ැනන ාකද න. මශේ 
ආසනය තුළ බිත් ඡතර ඟතුළු ුණුණළු නිෂාපාද්යන වි ාක රමාණයෂණ 
නිෂාපාද්යනය වනවා. ශමපමණ කාකයෂණ අපි කශළේ ුණුණළද  හද්යුන 

එකයි  බිත් ඡතර නිෂාපාද්යනය කරුන එකයි විතරයි. මුළු රශට්ම ශද්ය ය 
පරිශභෝජනයට අව ය ුණුණළද  ටිකයි  බිත් ඡතර ටිකයි හද්යකා 
කද න දුද නු එක විතරයි කශළේ. රටිද  පිටතට ුණුණළු නිෂාපාද්යන 

යවද න අපි වනඩ පිළිශවළෂණ සකසා කළාද්ය?   කාකශආ ආචාර්ය 
. .බී. ජයුභද ද්යර මනතිතුමාත් ඡ එෂණක අපි   ැනන සාකච්්ා කළා.   
ැනන මා එතුමාට සාතුතිවද ත වනවා. එතුමා   ස ාද ාශයද  
වි ාක උත් ඡසාහයෂණ ැත් ඡතා. මා සාකච්්ා වට රීහිපයෂණ 

පනවනත් ඡවූවා.  

වයඹ පළාශත් ඡ හිටුන මහ ඟමතිවරයා විධියට මා ආචාර්ය . .බී. 
ජයුභද ද්යර මනතිතුමා එෂණක සාකච්්ා කළා. එතුමා වි ාක වනඩ 

පිළිශවළෂණ සකසා කළා. රුපියල් 9ට තිබුු  බිත් ඡතරය එතුමා 
රුපියල් 11 ද්යෂණවා වනඩි කළා. හනානයි එවකට කෂණ සශතොස 
ආයතනය භාරව හිටුන ඟමතිවරයා ශ  බිත් ඡතර රුපියල් 11ට 

ැත් ඡශත් ඡ නනහන.   තුළිද  අශප් රශට් ුණුණළු කර්මාද තශආ නිරත වී 
සිටි අයට වි ාක විනා යෂණ ල්ණා. ශපෞද්ැි ක පළිැනී මකට 
තමයි එතුමා   බිත් ඡතර රුපියල් 11ට ැත් ඡශත් ඡ නනත් ඡශත් ඡ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු ඟමතිතුමනි  ඔාතුමාට ශවද  කළ ශවකාශවද  තව 

විනාඩි ශද්යකක කාකයෂණ තිශානවා. 
 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි මා රීයද න කනමනතියි  
ුණුණළු නිෂාපාද්යන අපනයනයකරුවද  10 000කශේ ණය සහහා 

වන ශපොි ශයද  සියයට 50ෂණ ද්යෂණවා රජය ශැවද න 
ාකාශපොශරොත් ඡතු වනවාය රීයකා.   වා ශේම රාජය ණය ශපොලී 
වියද්යම ද්යරමිද  අධිශිතකරණ 15 000ෂණ කාා ැනී ශ  වනඩ 

749 750 



පාර්ි ශ ද තුව 

පිළිශවළෂණ සකසා කරනවා.   විතරෂණ ශනොශවයි. අද්ය වි ාකම 
අර්බුද්යය තිශාද ශද  ුණුණළු පනටල්ද  ජනනය රීමේශ  මායසාථාන 
නනති එකයි.   සහහාත් ඡ වි ාක වනඩ ශකොටසෂණ සකසා කරකා 

තිශානවා.  

තවත් ඡ විනාඩි රීහිපයෂණ කාා ශැන ශ  කාරණයත් ඡ රීයද න 
මා කනමනතියි. අද්ය අශප් අධිකරණ පද්ාතිය තුළ තිශාන මාර්ැ ීති 
ස ාද ාශයද  ාකද න. විශ ේෂශයද ම කනබිනට් මඩුඩකශආදීත් ඡ 
මා ශ  කාරණය ැනන සාකච්්ා කළා. රශට් පනවනති යුද්ාය නිසා 
අල්රුද්ද්යකට මියගිය පිරිසට සමාන පිරිසෂණ හදිසි අනතුරු නිසා 
අල්රුද්ද්යකට මියයන ාව මා රීේවා. වසරකට  0 000කට අධික  
රිය අනතුරු සාඛ්යාවෂණ සිද්ා වනවා. ගිය අල්රුද්ශද් විතරෂණ 
  , 0ෂණ මිය ගියා. යුද්ාය නිසා අල්රුද්ද්යකදී මියගිය පිරිසට සමාන 
පිරිසෂණ රිය අනතුරු නිසා එක අල්රුද්ද්යෂණ ඟතුළත මිය යන 
තත් ඡත් ඡවයකට ද්යනද  ශ  රට පත් ඡ ශවකා තිශානවා. ශමයට අපි 
ශමොකෂණද්ය කරද ශද ? අපි ීති පද්ාතිය සාවිාානය කරද ශද  
නනද්ද්ය? වනඩ පිළිශවළෂණ සහිතව අපි ශ  ක්රියාද්යාමයට අත ැහද ශද  
නනද්ද්ය? එයට තමයි ද්යනද  සාථාී ය ද්යඩයෂණ -spot fine එකෂණ- නියම 
කරද න අව ය කරන කටයුතු කරද ශද . එය නික  කරද ශද  
නනහන. ශ  රශට් ශපොලීසියට නවීන තාෂණෂණය ශයොද්යකා   කටයුතු  
නිවනරැදිව කරද න ඔල්ද ට උද්යල් කරද න ඕනම. එශහම නනත් ඡන  
සිද්ා වද ශද   රුපියල් 2 500ක ද්යඩ මුද්යක ැහුන ැමද    රුපියල් 
2 500 රජයට ශැවද ශද  නනතිව  ඉතිරි ටික කාශේ ශහෝ 
සාෂණුණවට යන වනඩ පිළිශවළෂණ තමයි.  කටත් ඡ අපි වනඩ 
පිළිශවළෂණ සකසා කරකායි තිශාද ශද .   නිසා ශ  රුපියල් 
2 500ක ද්යඩය  වනරැද්ද්යෂණ කරන කාට ශහෝ ැහද න ඕනම. මා 
රීයද ශද  ීවට වනඩිය ද්යඩ මුද්යල් ැහද න ඕනම රීයකායි. හරි විධියට 
න   තමද ශේ පඩියට වඩා වනඩි මුද්යකෂණ ද්යඩ ැහද න ඕනම. 
එතශකොට තමයි ශ ක හරි යද ශද .  

පිට රටවකට ගියාම අපි ද්යද නවා  ශමොකෂණද්ය  සිද්ා වද ශද  
රීයකා. පිට රටවක කල්රුවත් ඡ එද ශද  නනහන  රෑට "drink" එකෂණ 
ද්යමා ශැන විශනෝද්ය වද න. ශමොකද්ය  බීකා ගිය ැමද  අල්කනවා. 
ශපොලීසිශයද  අල්කුන ැමද  තමද ශේ මුළු පඩියම ඉවරයි.   නිසා 
කරද ශද  තමද ශේ යාළුශවෂණ ද්යමා ශැන යනවා  අඔයා අද්ය 
වාහනය පද්යවද නඅයි රීයකා. කාකාශේ එශහම කරනවාද්ය? නනහන 
ශද . කාකාශේ වාහනය පද්යවන එෂණශකනාත් ඡ ශාොනවා  පිටිපසාශසේ 
යන හතර ශද්යනාත් ඡ ශාොනවා. ඉතිරි කට්ටියත් ඡ බීකා යන ැමද   
අඅශද ! රාළහාමි  ශ  පාද ද්යර ගිහිල්කා එන ැමද  තමයිඅ රීයකා 
කථා කරකා ශමොකෂණ ශහෝ ශෂේප් එකෂණ ද්යමකා යනවා. ශ  
ස ාද ාශයද  සාථාවර වනඩ පිළිශවළෂණ ශැනාශේ නනත් ඡන   
කාකාශේ හදිසි අනතුරු වි ාක සාඛ්යාවෂණ සිදු වනවා විතරෂණ 
ශනොශවයි  අපට වි ාක අර්බුද්යයකට මු තණ පාද න සිද්ා වනවා.  

  විතරෂණ ශනොශවයි. මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  
ීතිඥවරියෂණ විධියට  මහාධිකරණශආ කටයුතු කරුන 
ීතිඥවරියෂණ විධියට ඔාතුමිය ද්යද නවා  ශ  නක් පිළිාහව අපට 
වි ාක ර ානයෂණ ඟති ශවකා තිශාන ාව. අද්ය ට්රනෆින්ෂණ නක්වකට 
ශමොකද්ය ශවකා තිශාද ශද ? මහ මෙදී ශමොකෂණ ශහෝ ර ානයෂණ 
ඟති ශවකා  ක ශබ්රාැද න ානරි ල්ණාම    ර ානය ශපොලීසිශආ 
රථවාහන අා යට ද්යානවා. එතශකොට ශමොකද්ය කරද ශද ? නක් 
ද්යමනවා. අද්ය රථවාහන නක්වි ද  උසාවි පිරිකා. රිය අනතුරරීද  
කාශේ ශහෝ අත-පය කනක්ණාම ශහෝ මනරුණාම වද දියෂණ ැද න   
අහිාසක මුළු පල්කම අල්රුදු ැණද  උසාවි ැාශද  රසාතියාදු 
ශවද න ඕනම. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔාතුමාට නියමිත කාකය අවසානයි ැරු ඟමතිතුමා. 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි රීයද ශද  ශ කයි. රෂණෂණ රමයෂණ තුළිද ම   සහහා 

රමශේද්යයෂණ ඟති කරද න. මුි ද ම රුපියල් 25 000රීද     ශද් 
පටද  ැද න. අපි ූ ද්යාන    වනඩ කටයුතුවකට අතැහද න. 

කනබිනට් මඩුඩකය ඟතුශළේ මම දිගිද  දිැටම ශ  ැනන කථා 
කළා.   නිසා රවි කරුණානායක මනතිතුමා ශ  ශයෝජනාව 
ඉදිරිපත් ඡ රීමේම ැනන මම ශැොඩෂණ සද ශතෝෂ ශවනවා. ශ  වාශේ 

වි ාක වනඩ ශකොටසෂණ සහිතව අපි අලුත් ඡ වනඩ පිළිශවළෂණ සකසා 
කරකා තිශානවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු ඟමතිතුමා  ද්යනද  කථාව අවසද  කරද න. 

 

ගු දයාසිරි ජයනසේකර ෙතතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
  ක්රියාද්යාමය ඉදිරියට ශැනයද න කටයුතු රීමේම ැනන මම 

සාතුතිවද ත ශවනවා.   සහහා අශප් සහශයෝැය කාා දීකා   උද්යල් 
කරමුය රීයන ඉල්ලීම කරමිද  මශේ වචන සාවල්පය අවසද  
කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.30] 
 

ගු වසන්ත අලුවිතානර් ෙතතා (කෘෂිකර්ෙ රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாரர - கமத்ததாைில் இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

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

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  ශමම අය වනය ැනන ආඩුක් 
පෂණෂශආත් ඡ  විපෂණෂශආත් ඡ ැරු මද ්රීතුමද කාශේ අද්යහසා හා 
ශයෝජනා රැසෂණ ඉදිරිපත් ඡ ල්ණා. විශ ේෂශයද  ශමවර අය වනය 
සකසා කරන ශකොට සියලු ජන ශකොටසාවි ද  ශයෝජනා සහ අද්යහසා 

විමසද න කටයුතු කර තිශානවා. විශ ේෂශයද ම ්ාීවය මට්ටශ  
ජනතාවශේ ශයෝජනා කාාැද නත් ඡ කටයුතු කරකා තිශානවා. මම 
ද්යනෂණකා මුද්යල් ඟමතිතුමා රීයනවා  වි ාවවිද්යයාක කඩුඩාය      

රශද් වකට යවකා  ජනතාවශේ අද්යහසා හා ශයෝජනා සියල්ක 
එකතු කරශැන  වා කනබිනට් මඩුඩකයට ඉදිරිපත් ඡ කරකා රශට් 
ජනතාවට සහන කාාශද්යන වනඩ පිළිශවළෂණ සහිතව ශ  අය වනය 

ශයෝජනා ඉදිරිපත් ඡ කර තිශානවා රීයකා.  

විශ ේෂශයද ම අද්ය ශ  අය වනය තුළිද  සහන රැසෂණ රශට් 
ජනතාවට කනබී තිශානවා. අද්ය සමම මාායයකම   සහන පිළිාහව 

රකා  ශවකා තිශානවා මම ද්යනෂණකා. ීවට කි ද  ඉදිරිපත් ඡ ල්ු  
සමහර අය වනයවි ද  පුභව මාායශේදීද  විශේචනාත් ඡමක අද්යහසා 
ඉදිරිපත් ඡ කර තිබුු  හනටි අපි ද්යනෂණකා. නමුත් ඡ  ශ  අය වනය 

ජනතාවාදී අය වනයෂණ. හනම මද ්රීවරශයෂණම කථා කරන ශකොට   
ැනන රීේවා. විපෂණෂශආ සමහර මද ්රීවරුත් ඡ ශ  අය වනය ැනන 
ුභාවාදීව කථා කළා.   අය කථා කරකා රීේශේත් ඡ  රශට් 
ජනතාවට සහන කනබී තිශාන ාවයි.  

2015 ජනවාරි ,වනනි ද්යා නම්රීපාක සිරිශසේන මනතිතුමා 
ජනාධිපතිවරයා හනටියට පත් ඡශවන ශකොට  රනිල් විරමසිාහ 
මනතිතුමා අැමනතිවරයා හනටියට පත් ඡශවන ශකොට රශට් ජනතාවට 

ශපොශරොද දු රැසෂණ කාා දුද නා. ජනාධිපතිතුමා සහ අැමනතිතුමා 
ඟතුළු නව ආඩුක්ව දින සියශආ වනඩසටහන යටශත් ඡ    කාා දුද  
ශපොශරොද දු ටික ඉෂාට කරද න    සහන කාා ශද්යද න ුනළුවද කම 

751 752 

[ැරු ද්යයාසිරි ජයශසේකර මහතා] 
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කනබුණා. එහිදී විශ ේෂශයද ම ඩීසල්  ශපට්රල්  ැමසා ඟතුළු ඉද ාන 

මික අක් රීමේම  අතයව ය භාඩුඩ මික අක් රීමේම  ැනබිනි මාතාවද  
සහහා රුපියල් 20 000ෂණ වටිනා ශපෝෂණ මල්කෂණ කාාදීම  
සමෘද්ධි දීමනාව වනඩි රීමේම  ශපෞද්ැි ක අා ශආ වනටුප රුපියල් 
2 500රීද  වනඩි රීමේම  රාජය ශසේවකයද ටශේ  රුපියල් 10 000ක 

දීමනාවෂණ කාා දීම වාශේ ශපොශරොද දු රැසෂණ ඉෂාට කරැද න එද්යා 
ුනළුවද කම කනබුණා. 

කාකා ඉතිහාසශආ පළමුවනනි වතාවට 2001දී  අශප් ආර්ිකකය 

ඍණ මට්ටමට වනටුණා. එශසේ ඍණ මට්ටශ  තිබියදී  මනතිවරණය 
ආවා.   මනතිවරණශආදී රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමා රශට් 
ජනතාවට රීේවා  අශ  ආර්ිකකය ශැොඩෙද න මට ුනළුවද .   

නිසා මට ජනවරම කාා ශද්යද නඅ රීයකා. රශට් ජනතාව ැරු රනිල් 
විරමසිාහ මනතිතුමාට   ජන වරම කාා දුද නා. එතුමා සනකනසාමෂණ 
ඟතුව රශට් ජනතාවට කරුු  ඉදිරිපත් ඡ කරකා   එද්යා රශට් තිබුු  

යුද්ාය ස ාද ාව සාකච්්ා ආර භ කරකා  ර ටට සාමය උද්යා 
කරකා වනටී තිබුු  ආර්ිකකය ශැොඩැද න පටද  ැත් ඡතා.   නිසා 
ආර්ිකකය  ෂණතිමත් ඡ ල්ණා.   අනුව ආර්ිකක වර්ාන ශේැය 2.  
ද්යෂණවා වනඩි කර ැත් ඡතා. ඍණ මට්ටමට වනටී තිබුු  ආර්ිකකය ාන 

මට්ටමට ශැශනද න ැරු රනිල් විරමසිාහ වර්තමාන 
අැමනතිතුමාට එද්යා ුනළුවද කම කනබුණා. එතුමාට අද්යත් ඡ අව ය 
ශවකා තිශාද ශද  ශමොකෂණද්ය? අද්යත් ඡ එතුමාට අව ය ශවකා 

තිශාද ශද   ශ  රශට් ණය ාරිද  සිටින ජනතාව නිද්යහසා කර 
ැද නයි. ශ  ජනතාව ණය ාරිද  නිද්යහසා කර ැද න ඕනමය රීයන 
එක එතුමා රකා  කර තිශානවා. අතිැරු ජනාධිපතිතුමාත් ඡ  

අැමනති රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමාත් ඡ ශ  රශට් ජනතාව ණය 
ාරිද  නිද්යහසා කරද න ශ  ශවනශකොට සනකුභ  සකසා කරකා 
කටයුතු කර ශැන යනවා.  

විශ ේෂශයද  2001 වසශර් සිට 200  වසර ශවනශකොට අශප් 
ආර්ිකකය ාන මට්ටමට -2.  ද්යෂණවා- ඟවිත් ඡ තිබුණා. ැරු රනිල් 
විරමසිාහ මනතිතුමා ශටෝරීශයෝ සමුළුවට සහභාගි ශවකා ශකෝටි 

 5 000ක මුද්යකෂණ ශ  රටට කාා ැද න සාකච්්ා කර ැත් ඡතා  ශ  
රශට් ්ාීවය සාවර්ානය සහහාත් ඡ  යටිතක පහුභක  සහහාත් ඡ. 
නමුත් ඡ එද්යා ශමොකද්ය ල්ශඩු? 2001 වසශර්   තිබුු  එෂණසත් ඡ ජාතික 
පෂණෂ ආඩුක්වට රශට් ජනතාව අල්රුදු පහකට ාකය කාා දී 

තිබුණා. අල්රුදු ශද්යකෂණ යනශකොට අැමනතිතුමා ආර්ිකකයත් ඡ 
 ෂණතිමත් ඡ කළා. නමුත් ඡ එද්යා හිටුන ජනාධිපතිතුමිය ශමොකෂණද්ය 
කශළේ? රශට් ජනතාවශේ  වරමිද  අල්රුදු පහකට ාකය  කාා දී 

තිබුු  ආඩුක්ව අල්රුදු ශද්යශකද  විුභරුවා ද්යන මා. එද්යා  විමල් 
වීරවා  මද ්රීතුමා ශකොුණ ාකපමමෂණ කරකා   තිබුු  ආඩුක්ව 
අල්රුදු ශද්යශකද  විුභරුවා හනර ද්යමද නට කටයුතු කළ හනටි මට 

මතෂණ ශවනවා. රශට් ජනතාවට ාකාශපොශරොත් ඡතු තිබුණා. නමුත් ඡ   
නිසා    ාකාශපොශරොත් ඡතු එකෂණවත් ඡ ඉෂාට කර ැද න ානරි ල්ණා.  

2004 වසශර්දී නනවත අශනෂණ ආඩුක්ව ාකයට පත් ඡ ල්ණා. අපි 

විපෂණෂයට ගියා. රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමා විපෂණෂ නායකවරයා 
හනටියට කටයුතු කළා. මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  එතුමා 
හනම අවසාථාශේදීම ානලුශේ ශ  රට සාවර්ානය කරකා රශට් 
ජනතාවට සහන කාා ශද්යද නයි. 2015 වසශර් ජනාධිපතිවරණය 

එනශකොට එතුමා අශප්ෂණෂකශයුණ ශකස ඉදිරිපත් ඡ වද ශද  නනතුව 
අශප් සියලුම ැරු මද ්රීවරුද  එෂණක සාකච්්ා කරකා ශපොදු 
අශප්ෂණෂකශයුණ ඉදිරිපත් ඡ කළා.   අනුව අපි නම්රීපාක සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමා පත් ඡ කර ැත් ඡතා. අද්ය එහි රතිලක  රශට් ජනතාවට 
තිශානවා. 

 ඉතිහාසශආ පළමුවනනි වතාවට තමයි ශ  ජාතික ආඩුක් 

සාකල්පය ආශේ. අද්ය ශ  අය වනය දිහා ාකද න. අද්ය ශ  
ස ාද ාශයද  ශකොයි තර  අද්යහසා  තවමාරු ශවකා තිශානවාද්ය 
රීයා ාකද න. ශ්රී කාකා නිද්යහසා පෂණෂය  එෂණක  එෂණසත් ඡ ජාතික 

පෂණෂය එෂණක    වාශේම අශනෂණ ුභළු පෂණෂ එෂණක අද්යහසා 

 තවමාරු කරශැන ශ  අය වනය ජනතාවාදී අය වනයෂණ හනටියට 
සකසා කර ැද න ැරු මුද්යල් ඟමතිතුමාට ුනළුවද කමෂණ කනබුණා. 
  නිසා මම කි ද  රීයුන විධියට ආඩුක් පෂණෂශආත් ඡ  විපෂණෂශආත් ඡ 
සමහර ැරු මද ්රීවරුද  ශ  අය වනය ස ාද ාව ුභාවාදී අද්යහසා 

පළ කළා.  

අද්ය ශ  රශට් සිටින දුප්පත් ඡ ජනතාවට සහන රැසෂණ කනබී 

තිශානවා.   අනුව අද්ය ්ාීවය සාවර්ානය සහහා -යටිතක 

පහුභක  සහහා- වි ාක මුද්යකෂණ කාා දීකා තිශාන ාව මම 

තමුද නාද ශසේකාට සහහද  කරද න කනමනතියි. ැරු 
මද ්රීතුමද කා සාඛ්යා ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් ඡ කරුන නිසා නනවත 

නනවතත් ඡ  වා ඉදිරිපත් ඡ කරද න මා ාකා ශපොශරොත් ඡතු වද ශද  

නනහන.  2016 සනප්තන ාර් 21වන දින එෂණසත් ඡ ජාතිද ශේ 

සාවිාානශආ 91වන මහා මඩුඩක සනසි වාරශආදී  ඟශමරිකානු 

ශඩොකර් මිි යන ,00ක අරමුද්යල්  රද්යානයෂණ ශකස ශ්රී කාකාවට හිමි 

කර ැනීමට හනරී වීම එෂණ ජය්හණයෂණ; ආර්ිකක ජය්හණයෂණ. 

GSP plus සහනය නනවත කාා ැනී ම සහහා සාකච්්ා රීමේම  
තවත් ඡ ජය්හණයෂණ. G-7 සමුළුශේදී  ශයද  මිි යන 500ක 

ආාාරයෂණ ජපානශයද  කාා ැනීමට ශ  නව රජයට හනරී වීම 

තවත් ඡ ජය්හණයෂණ. ශකොයි තර  මුද්යකෂණ ශ  රටට ද්යනද  ආාාර 

ව ශයද  කනශානවාද්ය?  ්ාීවය මාර්ැ සාවර්ානය උශද්යසා 2015 

වර්ෂශආදී රුපියල් කෂණෂ 300ෂණ සහ 2016 වර්ෂශආදී රුපියල් 

කෂණෂ 600ෂණ රාශද්ය ය ශල්ක  ශකොට්කාස මට්ටමිද  කාා දී 

තිශානවා.  නිවාස වයාපෘතිය උශද්යසා - අසනමට හිසට ශසවණෂණඅ  
වයාපෘතිය යටශත් ඡ නිවාස කෂණෂ 5ෂණ ඉදි කර දීම  අඋද්යාැ අ 

සාකල්පය යටශත් ඡ නිවාස 1 000ෂණ ඉදි කර දීම  දුප්පත් ඡ පල්ල්වක 

නිවාස කපරාරුව සහහා සිශමද ති කාා දීම  නිවාස ණය කාා දීම 

සිදු කර තිශානවා.  ශකොයි තර  වි ාක මුද්යකෂණ  කාා දී 

තිශානවාද්ය? හිටුන නිවාස ඟමති විමල් වීරවා  මද ්රීතුමා ශ  

ැරු සභාශේ දී කරුන කතාවකවත් ඡ ජාතික නිවාස සාවර්ාන 
අධිකාරිය මිලද  ්ාීවය මට්ටශ  සිටින නිවාස නනති අයට ශ  

ආකාරයට නිවාස කාා දීමට කටයුතු කරනවා රීයා රීයනවා අපි 

අහකා නනහන. නිවාස හද්යා දීම තාා නිවාස ශනොමනති දුප්පත් ඡ 

ජනතාවට අක්ම තරමිද  සිශමද ති ශකොට්ටයෂණවත් ඡ කාා ශද්යන වනඩ 

පිළිශවළෂණ පුභ ගිය කාකය තුළ තිබුශඩු නනහන. අඋද්යා කළ 

ැ මානඅ ඟති කරකා තිබුශඩු නනහන.   හිද ද්යා නිවාස වනඩසටහන 

අසාර්ථක තත් ඡත් ඡවයකයි එද්යා පනවතුශඩු.   කාකශආ නිවාස 
වනඩසටහන හරියාකාරව ක්රියාත් ඡමක ල්ශඩු නනති නිසා තමයි එය 

ක්රියාත් ඡමක කරද න අද්ය අපට අවසාථාව කනබී තිශාද ශද .  

සජිත් ඡ ශරේමද්යාස ඟමතිතුමා තමාට කනබී තිශාන මුද්යල් 

හරියාකාරව මුළු රටටම ශාදී යන විධියට  සමම රාශද්ය ය ශල්ක  

ශකොට්කාසයකටම ශාදී යන විධියට සනකනසාමෂණ අනුව  ද්යර් නයෂණ 

ඟතිව තම නිවාස වනඩ පිළිශවළ ක්රියාත් ඡමක කරද න කටයුතු කර 
තිශානවා.  [ාාාා රීමේමෂණ]  ූවඑද .  අයට  විතරෂණ ශනොශවයි අපි 

ශැවල් හද්යද ශද . 201 දී තමුද නාද ශසේකා කශළේ ශමොකෂණද්ය?  

අඑෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂශආ අයඅ රීයකා අපට අක්ම තරමිද  එක 

රැරීයාවෂණ වත් ඡ කාා ශද්යද න තමුද නාද ශසේකා කටයුතු කශළේ 

නනහන. අද්ය විභාැ පවත් ඡවා  එම විභාැවි ද  සමත් ඡ වන අයට පාට  

පෂණෂ ශදද්යයෂණ නනතිව රැරීයා කාා ශද්යද න කටයුතු කර 

තිශානවා. [ාාාා රීමේ ] මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  මා 
රීයද න කනමනතියි   අායාපනය උශද්යසා -  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔාතුමාට නියමිත ශවකාශවද  තව විනාඩියක කාකයෂණ 

පමණයි තිශාද ශද .  

753 754 



පාර්ි ශ ද තුව 

ගු වසන්ත අලුවිතානර් ෙතතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

මහශපොළ ශිෂයත් ඡව ආාාර මුද්යක රුපියල් 2 500 සිට රුපියල් 
5 000 ද්යෂණවා වනඩි රීමේම  විද්යයා . ක පිහිටුවීම  1වසර සිට 13වසර 

ද්යෂණවා සියලු ශිෂය ශිෂයාවද ට පාසල් අායාපනය කාා දීම නව 
රජය යටශත් ඡ අපි සිදු කරනවා. මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  
අැමනති රනිල් විරමසිාහ මනතිතුමා රකා  කළා  සමම 
ශද්යමල්පිශයුණම තමද ශේ ද්යරුවද ට 13වන වසර ද්යෂණවා අායාපනය 

කාා ශද්යද න ඕනම රීයකා. ඟත් ඡතටම අද්ය සියලුම ශද්යමල්පියද    
ැනන සද ශතෝෂ ශවනවා. අද්ය තම ද්යරුවද  13වන වසර ද්යෂණවා 
අායාපනය සහහා ශයොමු කරවද න ුනළුවද  ශවකා තිශානවා 

රීයකා  ශද්යමේපිශයෝ රකා  කරනවා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  අායාපනය ැනන කථා 
කරනශකොට  තවත් ඡ කාරණයෂණ පිළිාහව රීයද න ඕනම. ්ාීවය 

පාසල් සාවර්ානය කරද න ශ  වන ශකොට එක පාසකකට -ජාතික 
පාසකකට- රුපියල් ශකෝටි ,ෂණ   ෂණ පමණ ශ  වර්ෂය තුළ කාා දී 
තිශානවා.   වාශේම  පාසල්වක සීපාරෂණෂක කටයුතු ඟතුළු 

සියල්කට වි ාක මුද්යකෂණ අප කාා දී තිශානවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු රාජය ඟමතිතුමනි  ද්යනද  කාකය අවසානයි. කථාව අවසද  

කරද න.  

 

ගු වසන්ත අලුවිතානර් ෙතතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

මශේ කාක ශේකාව අවසද  නිසා  ඔාතුමිය දුද  ශ  
අවසාථාවට සාතුතිවද ත ශවමිද  මා නිහඬ ශවනවා  මූකාසනාරූඪ 
ැරු මද ්රීතුමියනි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශාොශහොම සාතුතියි  ැරු රාජය අමාතයතුමා.  

ීවළෙට  ැරු විමකවීර දිසානායක මද ්රීතුමා.  
 

[අ.භා. 5. 3] 
 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියශැද  අවසරයි. අශප් 
දිසා්රිෂණකශආ ැරු මද ්රීතුමියයි ද්යනද  මූකාසනශආ ඉද ශද . අය 
වනය ශල්ඛ්නය යනු  ජාතියක ආර්ිකක ද්යර් නය  ආර්ිකක ැමද  මෙ 

ශපද වන කනඩපතෂණ වාශැයි. 2019 අය වනය ශල්ඛ්නය -ජාතික 
අය වනය ශල්ඛ්නය- නමනති කනඩපත දිහා ානලුවාම අපට 
ශපශනද ශද  ඉසේවෂණ  නිනේවෂණ  ද්යනෂණමෂණ  ද්යර් නයෂණ නනති 

ආර්ිකකයෂණ මුද්යල් ඟමතිතුමා ඟතුළු ආඩුක්ව ශ  රශට් හුභරුවමිද  
සිටින ාවයි. ගිය සනශර් න  අය වනය ශල්ඛ්න තුනෂණ විතර ඉදිරිපත් ඡ 
ල්ණා. හනානයි  ක අහද න අශප් මුද්යල් ඟමතිතුමාත් ඡ ශ  සභාශේ 

නනහන; මුද්යල් රාජය ඟමතිතුමාත් ඡ නනහන; අැමනතිතුමාත් ඡ නනහන; ඉදිරි 
ශප්ළියම හිසා. ජාතික අය වනය - [ාාාා රීමේමෂණ] ශහොහයි  ඔාතුමා 
ඉද නවා.   ැනන සාතුතියි. ඔාතුමා ද්යනද  ආශේ. ශාොශහොම සාතුතියි  

ැරු අායාපන ඟමතිතුමනි. නමුත් ඡ සභාව හිසා.   රීයද ශද  අය 
වනය හිසා. අය වනයත් ඡ හිසා ශද . ශ ක ී වනනි අය වනයද්ය? ගිය සනශර් 
න  තුනෂණ විතර ආවා. ටළෙ එක කවද්යාද්ය එද ශද ? [ාාාා 

රීමේමෂණ] ටළෙ එක එද ශද  කවද්යාද්ය ද්යද ශද  නනහන. ගිය සනශර් 

තුනෂණ ආවා. ද්යනද  ශ  ආඩුක්ව රීයද ශද  අපි ළද්යරුයි  ළපටියි   
ුභශකොමළයි  ුභද ද්යරයි  ාාකයි රීයකායි. හනානයි මතක තාා ැද න 
ඕනම   2015 ජනවාරි , වනද්යා ඉහකා තමුද නාද ශසේකා ඉදිරිපත් ඡ 
කළ තුද වන අය වනය ශල්ඛ්නය ශමය ාව. තුද වන අය වනය 

ශල්ඛ්නය. ශ  අය වනය ශල්ඛ්න තුශනද  තමුද නාද ශසේකා 
ශමොනවාද්ය කරකා තිශාද ශද ? ශ  අය වනයට ඉසාසර ශවකා වනට් 
ාද්ද්යෂණ පනවකා ජනතාව flat කරකායි ශ  ුභශකොමළ අය වනය 

ඉදිරිපත් ඡ කරද න ශමතනනට ඟවිල්කා ඉද ශද .   

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  ශ  ආඩුක්ව ශරෝහල්වක 
සිදු කරන  කයකර්ම සහහාත් ඡ වනට් ාද්ද්යෂණ පනවුන ාව අපි අමතක 

ශනොකළ යුතුයි. ශ  ර ශට් අහිාසක ද්යරුවද  ද්යහසා ැණනෂණ හද්යවත් ඡ 
සිදුරු ශරෝැශයද  ශපශළනවා.   ද්යරුවද ට ආඩුක්ශේ 
ශරෝහකරීද  ශනොමිශල්   කයකර්මය කර ැද න න   දින දීකා 

තිශාද ශද  2020  2021 සහ 2022 වර්ෂවකයි.   නිසා   
ද්යරුවද ශේ අ මාවරු  පියවරු තමද ශේ ශේ උකසා තියකා  ුණඹුර 
උකසා තියකා  ශපොි යට සල්ි  අරශැන; ණයට සල්ි  අරශැන 
තමද ශේ ද්යරුවාශේ ජීවිතය ශබ්රා ැද න ශපෞද්ැි ක 

ශරෝහල්වකට යනවා. හනානයි ශ  ආඩුක්ව    කයකර්මයටත් ඡ 
අවනට්අ ාද්ද්යෂණ පනශනේවා. ශ  නිසා අහිාසක ද්යරුවද  ද්යහසා 
ැණනකශේ ජීවිතය අනතුශර් වනටිකා තිශානවා.  ක සාපරාධී 

ක්රියාවෂණ.  ක සහ ැහනවා. කතරැම දිවියශද ! ශ ක සහ 
ැහනවා. මට තිශාන දුක  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ මහත් ඡමයාශේ 
ශපෝසාටරය ැහශැන එෂණසත් ඡ ජනතා නිද්යහසා සද ාානශයද  

්ද ද්යය ඉල්කකා ආඩුක්වට ශහේත් ඡතු ල්ු  අයත් ඡ ශ  අවනට්අ ාද්ද්යට 
පෂණෂව ්ද ද්යය දීුන එක ැනනයි.  ක සහ ැහන අපරාායෂණ. ණයට 
සල්ි  අරශැන bypass operation එකෂණ කර ැද න 

ාකාශපොශරොත් ඡතුශවද   හිටුන අය අද්ය    සල්ි  ශැවද න ගියාම   
අද්ය   අහිාසක මිනිුභද ට රීයනවා  තව රුපියල් කෂණෂ ශද්යකෂණ 
ශැවද න රීයකා. ශකොශහද ද්ය ශැවද ශද ? ද්යනද  ශමතනන 

ඔෂණශකෝම අය රීයද ශද   අඕනම තර  සල්ි  තිශානවා  ඕනම 
ශද්යයෂණ කරද න ුනළුවද අ රීයකායි. හනානයි අර අහිාසක මිනිහා 
ාද්ශද්යද  නිද්යහසා කශළේ නනහන. ශ  අාදු අය වනයඅ නිසා  රශට් 
කෂණෂ සාඛ්යාත පිරිසෂණ දුරීද  . ඩා විඳිනවා.   අහිාසක 

ශරෝගීද ශේ ජීවිතවකට ශ  සාපරාධී ආඩුක්ව වැරීයද න ඕනම. 
ශ  අවනට්අ ාද්ද්ය පනවකා රුපියල් ශකෝටි ද්යහසෂණ  එෂණද්යහසා 
ශද්යසියයෂණ තමයි ශසොයා ැද ශද . හනානයි එතශනෝල්කාරයිද ට 

ාදු සහන දීකා ආඩුක්ව රුපියල් ශකෝටි එෂණද්යහසා අටසියයෂණ පාක් 
කානවා.  

මහ ද්යවාශල් මහ ානාුණව මාශකොල්ක කමවා  අර්ජුන මශහේද ්රද  

ශහොරා. හනානයි  ශෂණ හනාම ශහොරා  ක ා ශහොරා රනිල් විරමසිාහ 
අැමනතිවරයා. 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හනානයි ඔ ත අත් ඡ හරිද න සමහරු ූ ද්යාන . ශ  රශට්  ශ  ජාතිශආ 
අ්ාමාතයවරයා ක ා ශහොශරෂණ  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශවකා මහජන ානාුණව ආදී සියලු ානාුණ මාශකොල්ක කාකා  
මහ ානාුණවත් ඡ මාශකොල්ක කාකා  ශ  රශට් අහිාසක ජනතාවට ාදු 

පනවන අය වනයෂණ ශැනාවා. හනම තනනකම ාදු ද්යනක එළකා. අද්ය 
ආඩුක්ශේ ආර්ිකක ද්යර් නය ශමොකෂණද්ය? උශද් ඉහකා රෑ ශවනකල්- 
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ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිනගොඩ ෙතතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  අැමනතිතුමා ශ  සභාශේ 
නනති ශවකාවක ශමතුමා අැමනතිතුමා ැනන වනරැදි රකා යෂණ කළා. 

මම ඉල්කා සිටිනවා  කරුණාකරකා  ක ඉවත් ඡ කර ැද න රීයකා. 
ශමොකද්ය  අැමනතිතුමාට ශහොශරෂණ  රීයකා රීයද න එතුමාට ානහන. 
[ාාාා රීමේ ]  එශහම න  අපි රීයනවා  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ පට්ට 
ශහොශරෂණ 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රීයකා. [ාාාා රීමේ ]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු විමකවීර දිසානායක මද ්රීතුමනි  ඔාතුමා කථා කරද න. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

උශද් ඉහකා රාජපෂණෂකාට අශහොරු  මිීමරුශවෝඅ රීයකා 
රීයනවා. [ාාාා රීමේ ] රාජපෂණෂකා නනති අතශර්- [ාාාා රීමේ ]  

 
ගු ෙන්ත්රීවරනය්ෂ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
"ක ා ශහොරාඅ රීයකා රීයද ශද  ශහොරා නිසා තමයි. [ාාාා 

රීමේ ] ශහොරාට අශහොරාඅ රීයකා තමයි- [ාාාා රීමේ ]  
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මට මශේ කාකය ශද්යද න. [ාාාා රීමේ ] ශ  ි ච්්වී රජ 
ද්යරුශවෝ වල්ැය උසාසා ශැන උ ාම රීයනවා.  - [ාාාා රීමේ ]  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු මද ්රීතුමාට කථා කරද න ඉඩ ශද්යද න. කථාවට ාාාා 

කරද න එපා. ැරු විමකවීර දිසානායක මද ්රීතුමනි  ඔාතුමා කථා 
කරද න. 

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශ  ි ච්්වී රජද්යරුශවෝ   වි ැය  උසාසාශැන උ ාම රීයනවා. 

මශේ කාකය  නාසාති කරද න එපා. [ාාාා රීමේ ] අි  ාාා සහ 
ශහොරු හතළිශහද  එෂණශකශනෂණ  නනිලටකා. වාඩි ශවද න. ද්යනද  
තමුද නාද ශසේකාට තිශාන ආර්ිකක ද්යර් නය ශමොකෂණද්ය?  
ශකෝකය ුනරාම ශ  ආඩුක්ව ආාාර ඉල්කාශැන ගියා. ීවට 

ඉසාශසල්කා  ානරැෂණ  ඔාාමා හමු ල්ණා. ටළෙට ශනෝර්ශේ ගියා. 
ජර්මද  චාද සල්වරයා හමු ල්ණා. රීසි ශද්යයෂණ හ බු ල්ශඩු නනහන. 
අද තිමට ඉතිරි ල්ශඩු අපි ද්යද න  අජිද පිාඅ විතරයි. ද්යනද  පාත් ඡතශර් 

උසාසාශැන ගිහිද  ජිද පිා පසාශසේ එකවනවා.  හිටශැන ඉද නවා  
පාත් ඡතශර් අරශැන ගිහිල්කා.  ද්යනද  ශ   අයට ශමොකෂණද්ය තිශාන 
ද්යර් නය?  ශමොනවාද්ය හද්යද ශද  ? ශකොළඹ වරාය  නැර වයාපෘතිය  

මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ   හ ාද ශතොට මාැම වරාය. ශ  

ශසේරම මහිද ද්ය රාජපෂණෂශේ වනඩ; රාජපෂණෂ ආඩුක්ශේ වනඩ.  ශ  

ශැොල්කද ට තිශයද ශද   අ අපි යද ශද  ශකොයි පාශර් -    අශප් 
මහිද ද්ය ගිය පාශර්අ ශවන ශමොකෂණවත් ඡම නනහන. ශමොනවාද්ය 
අලුශතද  හනදුශේ? ශමොනවාද්ය අලුශතද  ශැොඩ නන වශේ? 
ශමොකෂණද්ය ද්යර් නය?[ාාාා රීමේමෂණ] 
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු අරීක විරාේ කාරියවස  අමාතයතුමා  ඔාතුමා  ශමොකෂණද්ය 

පනහනදිි  කරද ශද ? 
 

ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙතතා (අධායාපන 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

මුකාසනාරුඪ ැරු මද ්රීතුමනි  ශමතුමා රීයනවා  මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ මනතිතුමා ගිය පාශර් යනවා රීයා. ශද්යවියද ශේම පිහිටයි. 

ශමොකද්ය? නනේ එද ශද  නනති වරාය  ගුවද  යානා නනති ගුවද  
ශතොටුශපොළවල් තමයි හද්යා තිශාද ශද . [ාාාා රීමේ ] 

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශකොළඹ වරාය නැරය හද්යද න අපි  දුද නාට වඩා අෂණකර  
ැණනෂණ ශ  ශැොල්ශකෝ  ශද්යනවා. ජිද පිා හිටිශආ නනත් ඡන  පිා 

ශපොා ැහද න ශවද ශද  ශ  ශැොල්කද ට. මත් ඡතක ගුවද  
ශතොටුශපොළ  වරාය ශද්යකම චීනයට ශද්යනවා. අපි අෂණකර ද්යාහයි 
ශද්යද න හි ටිශආ.  ශ ශැොල්ශකෝ  අෂණකර පහශළොසා ද්යාහෂණ ශද්යනවා. 

මහිද ද්යට වන ඩිශය ශහොහට කරනවා ශද ද්ය මහිද ද්යශේ චිද තනය?  
ශහොහයි ශහොහයි.  එශහම යද න.  

 ශ  අය වනය ශල්ඛ්නශආ  කෘ කකර්මාද ත යට  ශද්යන  සහන 

ාකමු. එහි තිශාන රසාතාර සටහශද  ද්යනෂණශවන ශපොශහොර 
සහනාාාරවකට අද්යාළ ශකොටස   වනඩි වී  තිශානවා. ශපොශහොර 
සහනාාාරය සහහා  ශමච්චර වියද්ය  කළාය රීයා ශපද වනවා. 

මතක තියා ැද න ඕනම  ශ  කාරණය. කෘ කකර්ම රාජය 
අමාතයතුමා  ශ  ැරු සභාශේ හිටියා. වියද්යම ඉහළ ගියාට  ුණඹුරට 
වනශටන ශැොය  ැහන වනශටන  ාඩ ඉරි ව ැහට වනශටන  

ශපොශහොර රමාණය වනඩි ල්ශඩු නනහන. ඉසාසර රුපියල් තුද සිය 
පණශහේ වටිනාකමට ශපොශහොර ශහොඩුඩරයෂණ ුණඹුරට  ශහේනට 
ගියා.  

 
ගු ෙන්ත්රීවරනය්ෂ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
වස. 

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ද්යනද  තමුද නාද ශසේකා ශද්යන  වා පනණි රහයි ශද ද්ය?  
ශපොශහොර- යුරියා එශහම  හරි ශහොහ  වා ශද ද්ය?  අපි දුද ශද  
නරක ශපොශහොර රීයකාශද  රීේශේ? තමුද නාද ශසේකා ශද්යද ශද  
ශහොහ ශපොශහොර.  වාශආ වස නනහන ශද ද්ය?  අශද  හනාමට රීයුන 

අසතය ශද්වල්! ද්යනද  ශමොකද්ය ශවකා  තිශාද ශද ? ඉසාසර  රුපියල් 
350ට ශපොශහොර මිටිය ගියා. ද්යනද  රුපියල් ශද්යද්යහසා පද සියයට 
යනවා. ඉසාසර ශපොශහොර මිටි අටෂණ ද්යමන තනනට ද්යනද   

වනශටද ශද  එකයි. රසාතාර  සටහශද  මනද්ය  ශපොශහොර සහනාාාර 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ද්යනෂණශවන ශකොටස  ඉහළට ගියාට  ශපොශහොර කාා දී නනහන. ාඩ 

ඉරි ව ශැොවියාට   ශපොශහොර නනහන. ශහේද  ශැොවියාට ශපොශහොර 
නනහන. ජාතික නිෂාපාද්යනය පහළට. තමුද නාද ශසේකා ශකොශහේද්ය 
යද ශද ? [ාාාා රීමේ ]  ද්යනද  තමුද නාද ශසේකා   ශයෝජනා කර 
තිශානවා  මාදුරු ඔය  ද්යුණශණද   අෂණකර  විසි ද්යාහෂණ ශද්යද න. 

කාටද්ය ශද්යද ශද ? ශමොන  ශැොවියාටද්ය ශද්යද ශද ? අතිැරු 
ජනාධිපතිතුමා කෘ කකර්ම ඟමතිතුමා ව ශයද  ඉද නශකොට 
රීේශේ  අඅපි වවමු - රට නැමුඅ රීයා. එතුමා ජනාධිපති ල්ණාට 

පසාශසේ එතුමාශේ ආඩුක්ව රීයද ශද   අාදු ශැවමු - රට හද්යමු 
අරීයායි. ශ  රශට් මිනිසාුභ  ඉපදිකා ඉද ශද   ශ  ආඩුක්වට ාදු 
ශැවද න. මම රීේශේ  මුද්යල්  ඟමති ශකශනෂණ නනහන. ාදු 

ඟමතිතුමාත් ඡ ඉසාසරහා නනහන. ාදු ඟමතිතුමා ශමතනන ඉද ශද . 
එද්යා අාදු ශැවමු - රට හද්යමුඅ රීයකා  උශද් ඉහද  රෑ ශවන ශතෂණ 
රූපවාහිනිශආත් ඡ ගුවද විදුි ශආත් ඡ ද්යනද වී  ද්යන මා.   ද්යමන 

ඟටිශකශහල් ද්යනද වී වකට ාදු ශැවද නත් ඡ ඕනම ශ  රශට් 
ජනතාවයි. අාදු ශැවමු - රට හද්යමුඅ රීයන ද්යනද වීමට ශැවද නත් ඡ 
ඕනම ශ  රශට් ජනතාවයි. අශප් ජනාධිපතිතුමා ැනන මට දුක 
හිශතනවා. 

" අපි වවමු -රට හද්යමුඅ රීයුන එතුමාට සිද්ා ල්ු  ශද්! අාදු 
ශැවමු - රට හද්යමුඅ. ශවච්ච ශද්! අපි ඉපදිකා ඉද ශද  ශ  
ආඩුක්වට ාදු ශැවද නයි. ශ  ආඩුක්ව ශකොුණ ආඩ ාරයරීද  

කථා කරනවා  ගිය අල්රුද්ද්යට වඩා ශ  අල්රුද්ශද් ාදු ආද්යායම 
වනඩියි රීයකා. සාෂණුණ ුනරවද න ආුන එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂය  
එශහම නනත් ඡන  ි ච්්වී රජ ද්යරුවද ශේ යහපාකන ආඩුක්ව අද්ය 

අහිාසක ජනතාවශේ සාෂණුණ ශුද්ා කරනවා. ජනතාවශේ 
සාෂණුණවක තිබුු  සල්ි  රුපියල් ශකෝටි 2, 000ෂණ මාශකොල්ක 
කනවා. ශ  කරන අපරාායට ශහණ හත ැහනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමනි  ඔාතුමාට තව විනාඩියක කාකයෂණ 
තිශානවා. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශහොහයි  ද්යනද  මාදුරුඔය ද්යුණණ වයාපාරයට අෂණකර 20 000ෂණ 

ශද්යන ශකොට ශපොශළොද නරුශේ අතිැරු ජනාධිපතිතුමාටයි  
අ පාශර් අපිටයි  ශද්යශැොල්කද ටම ාකපානවා. අද්ය ශ  
ශමොශහොශත් ඡ මාදුරුඔය වනය ආසද නශආ අල්රුදු 100ෂණ ශහේද  

වැා කළ ශැොවි ශයෝ එළවනවා. ඔල්ද  අර ශැන ගිහිල්කා 
උසාවියට ද්යමනවා. ඔල්ද ශේ රීරි හරශකෂණ ද්යමද න ශද්යද ශද  
නනහන  නක් ද්යමනවා. හනානයි  ශ  අය වනය ශල්ඛ්නශයද  ශයෝජනා 
කරනවා    ඉඩ  ටික ශකො පනනිකාරයිද ට ශද්යද න.   මිනිසාුභ  

සාවාධීන ජීවිතය ැත කළ අහිාසක ශැොවීද .   අය 
ශකො පනනිකාරයද ශේ වහල්ලු කරද නයි හද්යද ශද .  

අශප් අායාපන ඟමතිතුමාත් ඡ ඉද න ශවකාශේ මම ශ   

කාරණය රීයද න කනමනතියි. අායාපනයට ශවද  කරන මුද්යි ද  
රුපියල් ශකෝටි 9  600ෂණ කපකා තිශානවා. අපි ශනොශවයි 
රීයද ශද   ශ  ශපොශත් ඡ තිශානවා. [ාාාා රීමේමෂණ] ශපො ඩෂණ 

ඉද න ශකෝ  ඟමතිතුමනි. මම කථා කළාට පසාශසේ කථා කරද න 
ශකෝ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු  අරීක විරාේ කාරියවස  ඟමතිතුමා. 

ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙතතා  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam ) 
එතුමා මශේ නම සහහද  කළ නිසා උත් ඡතර ශද්යද න ඕනම. ැරු 

මද ්රීතුමනි    මුද්යල් කපකා නනහන. ශහොහට ාකද න. හනම වනය 
ය ර්ෂයකම ශමවර ශවද  කළ රාේාන වියද්යම වනඩියි. රාේාන 

වියද්යම වනඩි කරකායි තිශාද ශද . ශහොහට ාකද න.   

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රුපියල් ශකෝටි 9 600ෂණ කපකා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මද ්රීතුමනි  කාකය අවසානයි. කරුණාකර කථාව 

අවසද  කරද න.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙතතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayak) 

අායාපන අමාතයාා ශආ වනය ය ර්ෂශයද  රුපියල් ශකෝටි 
9 600ෂණ කපකායි තිශාද ශද . ශ  ශපොශත් ඡ තිශානවා  

තමුද නාද ශසේට ශ  අල්රුද්ශද් වියද්ය  කරද න තිබුු  මුද්යක 
වියද්ය  කශළේ නනහන රීයකා.   රීයද ශද  ශ  ආඩුක්ව අසමත් ඡ. 
ානරි ානරි ශරෝැශයද  ශපශළන ශ  අසමත් ඡජාති ආඩුක්ව 

ශමොනවාද්ය ශ  කරකා තිශාද ශද ? කද ද්යෂණ විි  කා ීව පනටිශයෂණ 
වද්යකා තිශානවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශාොශහොම සාතුතියි.  

 
ීවළෙට  ැරු අබ්දුල්කා මහරුෆා මද ්රීතුමා.  

 
[பி.ப. 5.56] 
 

ගු අබ්දුල්ලාතන ෙතනරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த 

நாட்டில் 20 நிதியகமச்சர்களினால் 71 வரவு தசலவுத் 

திட்டங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வககயில், 

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் அதிரமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களதும் தகௌரவ பிரதம மந்திாி அவர்களதும் 

வைிகாட்டலின்கீழ் எங்களுகடய நிதி அகமச்சர் அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிரல 30 வருட 

காலமாக இடம்தபற்ற யுத்தத்தின் காரைமாக அைிவுற்ற, 

நலிவுற்ற எமது வடக்கு, கிைக்குப் பிரரதச மக்களுக்கு, மாைவ 

சமூகத்தினருக்கு மற்றும் உயர் கல்வி கற்கின்ற 

மாைவர்களுக்கு இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் நம்பிக்கககய 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இந்த நாடு எந்த இடத்தில் 

இருந்தததன்பகதப் பற்றிச் சிந்திக்க ரவண்டும்.  

முன்னாள் மாகாை அகமச்சரான தகௌரவ விமலவீர 

திஸாநாயக்க அவர்கள் மூன்று தடகவகள் என்ரனாடு 

பாராளுமன்றத்திரல இருந்திருக்கிறார். இன்கறய அவரது 

759 760 

[ැරු ඩී. ටී. ඩබ්ි ේ. විමකවීර දිසානායක මහතා] 
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ரபச்சு அவருக்குாிய ரபச்சல்ல; இந்த நாட்கட நாசம் தசய்த, 

இந்த நாட்கடச் சூகறயாடிய அவர் சார்ந்த குழுவினருகடய 

குரலாகரவ அவர் ஒலித்தார். இந்த நாடு சுமார் 9 இலட்சம் 

ரகாடி - 8.9 trillion - ரூபாகயக் கடனாகவும் வட்டியாகவும் 

தசலுத்த ரவண்டியிருக்கின்றது. அந்தக் கடன் சுகமகயச் 

சுமத்திய முன்னாள் அகமச்சர் தகளரவ பந்துல குைவர்தன 

அவர்கள் காகலயிரல இங்கு ரபசிவிட்டுச் தசன்றுவிட்டார். 

அவர் தான் என்ன கைக்கக - பாடத்கத மாைவர்களுக்கு 

கற்பித்தார்? என்ற ரகள்விகயத்தான் உண்டாக்கிவிட்டுத்தான் 

தசன்றார். ஏன், நான் இதகனக் கூறுகின்ரறதனன்றால், 6.8 

சதவீத வட்டிகய எந்ததவாரு முதலீட்டாளர்களுக்கும் 

கடனுதவியாளர்களுக்கும் இந்த நாடு வைங்கிய சாித்திரமில்கல 

என்பகதத் ததாியப்படுத்துவதற்குத்தான். அதுவும் தடாலாிரல! 

அவர்கள் வாங்கிய கடன் ததாககரயாடு ஒப்பிடுககயில் 

கிட்டத்தட்ட 25 சதவீதம் வட்டித் ததாககயாகரவ உள்ளது. 

அகதயும் ரசர்த்து நாங்கள் சுமந்துதகாண்டிருக்கின்ரறாம். 

புதிதாக நாங்கள் எந்தக் கடகனயும் எடுக்கவில்கல.   

கடந்த வருடம் ரசாதகன மிக்கதாக இருந்தது . 2009ஆம் 

ஆண்டு இந்த நாட்டிரல யுத்தத்கத முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவந்தவர்கள், புதியததாரு கலாசாரத்கத 

உருவாக்கினார்கள். வடக்கிரல 'ஆவா' குழுகவ உருவாக்கி, 

அங்கு ஒரு யுத்த சூழ்நிகலகய உருவாக்கினார்கள். ததற்கிலும் 

கிைக்கிலும் பள்ளிவாசல்கள் மீதும் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீதும் 

ரதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் மீதும் வன்முகறகயப் பயன்படுத்தி 

ரவதறாரு கலாசாரத்கதக் தகாண்டுவந்தார்கள். இதகன 

முடிவுறுத்த ரவண்டும் என்பதற்காகத்தான், மாண்புமிகு பிரதம 

மந்திாி அவர்களும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் 

தற்ரபாகதய தகலவரான ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்களும் 

ஒன்றிகைந்தார்கள். பாாிய விட்டுக்தகாடுப்புக்கு மத்தியிரல, 

இந்த நாட்டிரல தபாருளாதார அபிவிருத்திகயயும் 

இகளஞர்களுகடய தாகத்கதயும் - ரவகலவாய்ப்பிகனயும் 

பாதுகாப்கபயும் - உறுதிப்படுத்தரவண்டும் என்பதற்காக 

மக்கள் அவர்களுக்கு சனநாயக ாீதியாக வாக்களித்தார்கள். 

இன்று சிலர் ஒரு 'கண்டாயமாக'- குழுவாக 

ஒன்றுரசர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கவத்துக்தகாண்ட 

தபயர் "கூட்டு எதிர்க்கட்சி!". அவர்கள் தங்ககள 

எதிர்க்கட்சியின் ஓர் அைியாகப் பிரகடனப்படுத்தியிருக் 

கிறார்கள். இவர்கள் ஒவ்தவாருவர் மீதும் பல்லாயிரக் 

கைக்கான ரகாடி ரூபாகய வஞ்சமிட்டது ததாடர்பில் 

வைக்குகள் காைப்படுகின்றன. 2017ஆம் ஆண்டு 

வருகின்றரபாது, இந்த ஆசனங்களில் இவர்கள் எவரும் 

இருக்கமுடியாது. அவர்கள் அகனவரும் நீதிமன்றத்தால் 

தண்டகனக்குாியவர்களாக மாற்றப்பட்டுவிடுவார்கள்.  

இந்த நாட்டில் யுத்தம் முடிவுற்றதற்குப் பிறகு, ரமதகு 

சனாதிபதி அவர்களும் பிரதமர் அவர்களும் இன்று 

ஒன்றிகைந்து  தசயற்பட்டுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். அன்று  

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியினுகடய ஆரலாசகனகயப் 

தபறவில்கல என்று இந்த எதிர்க்கட்சியினர் 

ரகாஷமிட்டார்கள். என்ன நகடதபற்றது? மாண்புமிகு பிரதம 

மந்திாி அவர்கள் இம்முகற சுமுகமான முகறயிரல 

கலந்துகரயாடியதன்மூலம், நிதி அகமச்சர் நல்லததாரு 

Budgetஐ முன்கவத்திருக்கிறார். அதுரபால், இதகன எப்படி 

எதிர்ப்பது என்று ததாியாமல், இங்கு மக்கள் விடுதகல 

முன்னைியினர் "அவர் மூன்றகர மைி ரநரம் துவிச்சக்கர 

வண்டி ஓட்டினார்" என்றார்கள். 2000ஆம் ஆண்டு நான் 

பாராளுமன்றத்தில் இருந்தரபாது அந்த முன்னைி 

உறுப்பினர்கள் 11 ரபர் ஒரு ரவனில் தசல்வார்கள். இன்று 

அவர்களின் ஆடம்பரத்கதயும் 50க்கும் ரமற்பட்ட அரச 

வாகனங்ககளத் துஷ்பிரரயாகம் தசய்தகதயும் பல்லாயிரம் 

ரகாடி ரூபாகய வஞ்சம் தசய்தகதயும் நாங்கள் 

கண்டுதகாண்டிருக்கிரறாம். உதாரைம்: அன்று மக்கள் 

விடுதகல முன்னைி உறுப்பினர்களில் முக்கிய நபராகக் 

கருதப்பட்ட தகளரவ விமல் வீரவங்ச அவர்கள். 

 

[මූලාසනන  අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

இன்று இகளஞர்களுக்கு, அதாவது 1,75,000 உயர் வகுப்பு 

மாைவர்களுக்கு மடிக்கைைி தகாடுக்கப்படவிருக்கின்றது. 

உயர்தர மாைவர்களுக்குக் கற்பிக்கின்ற 28,000 

ஆசிாியர்களுக்கு மடிக்கைைி தகாடுக்கப்படவிருக்கின்றது. 

இப்படிக் தகாடுக்கப்படுகின்றரபாது, மாைவ சமூகம், உயர் 

கல்வி கற்கின்ற சமூகம் -  பல்ககலக்கைகங்களில் இருக்கின்ற 

மாைவர்கள் - அவர்ககள விட்டுப் பிாிந்துவிடுவார்கள் என்று 

அச்சப்படுகின்றார்கள். அதனால் இதகன இவர்கள் யாரும் 

வரரவற்றுப் ரபசவில்கல.  

தகளரவ உறுப்பினர் சுனில் ஹந்துன்தனத்தி அவர்ககளக்  

'ரகாப்' குழுவின் தகலவராக்கியது யார்? மாண்புமிகு பிரதம 

மந்திாி அவர்களுகடய ஆசியுடன், குழுவிலுள்ள 26 

உறுப்பினர்களில் ஆளும்கட்சிகயச் சார்ந்த தபரும் 

பான்கமயான உறுப்பினர்களால் அவர் ததாிவு 

தசய்யப்பட்டார். அந்த 26 உறுப்பினர்களில்  நானும் ஒருவன். 

யாராவது இந்த அறிக்ககக்கு எதிரானவர்கள் என்று அவரால் 

துைிந்து தசால்லமுடியுமா? அறிக்கக சபாநாயகாிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னரர தகளரவ உறுப்பினர் பிமல் 

ரத்நாயக்க அவர்கள் සිරස මාාය இல் ரதான்றி 

முகறரகடான முகறயிரல அறிக்ககககள விடுக்கின்றார். 

இந்த நாட்டிரல சட்டதிட்டங்கள், ஒழுங்குகள் இருக்கின்றன. 

சபாநாயகாிடம் ககயளிக்கப்படும் 'ரகாப்' அறிக்கக என்பது 

சுனில் ஹந்துன்தனத்தி அவர்களுகடய தல்ல! அது அந்த 26 

உறுப்பினர்களுகடய கூட்டறிக்கக. அகதச் சமர்ப்பிக்கின்ற 

தபாறுப்பு அவருக்கிருக்கின்றது. இவற்கறதயல்லாம் 

பார்க்கின்றரபாது அவர்களுகடய வங்குரராத்து அரசியல் 

தவளிப்படுகின்றது.  

அவருகடய கடந்தகால வரலாறு என்ன கூறுகின்றது? 

அவர்கள் கடந்த காலங்களிரல இகளஞர்ககளத் தூண்டுகின்ற 

தசயற்பாட்டின் காரைமாகத்தான் 70 - 77ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுதியில் பல்லாயிரக்கைக்கான இகளஞர்ககளப் 

பலிதகாடுத்தார்கள். வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் உயர் கல்வி 

கற்கின்ற மாைவர்களுக்கு, றுகுணு பல்ககலக்கைகத்திற்கு, 

ஜயவர்தனபுர பல்ககலக்கைகத்திற்கு எனப் பல்ரவறுபட்ட 

உதவித் திட்டங்ககள எங்களுகடய நிதியகமச்சர் அவர்கள் 

அறிவித்தரபாது அதகன வரரவற்கவும் இல்கல. காரைம், 

இவர்களுகடய ததாைில் උද්ශ ෝෂණය தசய்வதாக மட்டும் 

இருக்கின்றது. ஆனால், இதகன அவர்கள் ததாடர்ந்து தசய்ய 

முடியாது. மக்கள் இப்படிப்பட்டவர்ககள இனங்கண்டிருக் 

கிறார்கள். எதிரைியில் இருக்கிோ்ன்றவர்களின் நிகலகம 

பாிதாபத்திற்குாியதாகும்.  

மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சர் அவர்கள் நாடளாவிய 

ாீதியில் விஜயங்ககள ரமற்தகாள்கின்றார். அரதரபான்று 

ஐரராப்பிய நாடுகளுக்கும் நல்தலண்ை விஜயங்ககள 

ரமற்தகாள்கின்றார்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one minute more. 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු අබ්දුල්ලාතන ෙතනරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

මට මිනිත් ඡතු 13ෂණ දී තිබුණා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have been allocated only ten minutes. Now, you 

have one minute left. 
 

ගු අබ්දුල්ලාතන ෙතනරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

මට two minutes ශද්යද න.  

விவசாயம், மீன்பிடி, சுகாதாரம் மற்றும் ஏகனய 

விடயங்கள் அகனத்திற்கும் நிதி அகமச்சர் அவர்கள் 

பாாியளவு நிதிகய ஒதுக்கியிருக்கிறார். எமது நாட்டினுகடய 

உயர் கல்விகயப் தபாறுத்தவகரயில் மாைவர்களின் 

பல்ககலக்கைக அனுமதி 1995ஆம் ஆண்டு தவறும் 9,245 ஆக 

இருந்தது. 2015ஆம் ஆண்டு 26,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. 

2020ஆம் ஆண்டு வருகின்றரபாது அது 50,000 ஆக 

உயர்த்தப்படும். அதுமாத்திரமல்ல, பல்ககலக்கைக அனுமதி 

கிகடக்காத மாைவர்கள் உயர் கற்ககதநறிககள 

ரமற்தகாள்வதற்கு வட்டியில்லாக் கடன்திட்ட அடிப்பகடயில் 

ஒருவருக்கு 8,00,000 ரூபாய் வகர நிதி 

வைங்கப்படவிருக்கின்றது. இகடநிகலக் கல்வியாளர்களுக்கு 

ஆரம்பக் கல்விக்காக 2,00,000 ரூபாய் காப்புறுதித் திட்டத்கத 

உருவாக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்படிப்பட்ட நல்ல பல 

திட்டங்கள் நிதி அகமச்சினூடாகவும் சுகாதார 

அகமச்சினூடாகவும் விவசாய அகமச்சினூடாகவும் 

ரமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன.  

ரமலும், தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இங்கு 

முதலீடுககள ரமற்தகாள்வதற்கு 500 மில்லியன் தடாலருக்கு 

ரமற்பட்ட ததாககக்கு எந்ததவாரு வாியும் அறவிடாமல் 

சலுகக வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்மூலமாக 

இகளஞர்களுகடய ரவகலவாய்ப்கப அதிகாிக்கத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Please, wind up now.  

 

ගු අබ්දුල්ලාතන ෙතනරූෆන ෙතතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இப்படிப்பட்ட நல்ல Budget ஐக் தகாடுத்த தகளரவ நிதி 

அகமச்சர் ரவி கருைாநாயக்க அவர்களுக்கும் ரமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் இந்த நாட்கட ஓர் அபிவிருத்தி 

அகடந்த நாடாக மாற்றுவதற்கு முகனந்துதகாண்டிருக்கின்ற 

மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றிகூறி, 

விகடதபறுகின்ரறன்.  

 

[අ.භා. 6.06] 
 

ගු නතේයාන් විතානනප ෙතතා 
(மாண்புமிகு ரஹசான் விதானரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  2019 වර්ෂශආ අය වනය 
පිළිාහව අද්යහසා ද්යෂණවද නට කනබීම ැනන මම සතුටු ශවනවා.   කළු 

ජාතික  අයිතීද  ආරෂණෂා රීමේම පිළිාහ අර ැකශආ නායකතුමා වන 

මාටිද  ලූතර් රීා කළ උතු  රීයමනරීද  මම මශේ කථාව ආර භ 
කරනවා: අLife's most persistent and urgent question is: What 
are you doing for others? Living is a form of not being sure, 
not knowing what next or how. The moment you know how, 

you begin to die a little."  

  රීයද ශද   අජීවිතශආ  නිරද තරශයද ම ඉසාමතු වන හා  
වහා පිළිතුරු සනපයිය යුතු ර ානය වනුශආ ඔා අශනකා 

ශවනුශවද   කරනුශආ ුණමෂණද්ය යද නයි.  ජීවත් ඡ වීම යනු අවිනි ාචිත 
වූත් ඡ එළශඹන ශමොශහොශත් ඡ ුණමෂණ කවර ආකාරයරීද  සිදුශේද්යනයි 
රීව ශනොහනරී වූත් ඡ ආකෘතියරී. ඔා එය අවශාෝා කර ැද න 

අවසාථාශේදී රම රමශයද  ඔාශේ මරණය ආර භ ශේඅ යද නයි.  
ශ  උතු  රීයමන සමිලද  මම මශේ අද්යහසා ද්යනෂණවීම ආර භ 
කරද නට ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවනවා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මද ්රීතුමියනි  අශප් රට පුභගිය වසර 
ද්යහයෂණ  ුනරා විනා  මුඛ්ය කරා   ශැන ගිය අුරරු යුැය අවසද  
කරමිද  2015 ජනවාරි 0, වනනි ද්යා සිදු වූ  නිහඬ විප්කවය සමිලද  
යහපත් ඡ ශද් යෂණ  සාවර්ණමය සාවර්ාන යුැයෂණ නිර්මාණය රීමේම 

සහහා අඩිතාකමෂණ ද්යමන අය වනයෂණ විධියට මම ශ   අය වනය 
හුරද වද න කනමනතියි.   පුභගිය කාක වකවානුව ුනරා ශ  රශට් 
රාජය ශද්පළ  රාජය ානය පරිහරණය කශළේ ශපෞද්ැි ක නයාය 

පත්රයද ට අනුූලකවයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 

මූකාසනයට පනමිශණනවා ඟති. 
 
 

අනුරුව ගු ශ්රියානි විනේවිරෙ ෙත කමිය මූලාසනනයන් ඉව ක 
වුනයන්, නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விரஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசாளர் அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took 
the Chair. 

 
ගු නතේයාන් විතානනප ෙතතා 
(மாண்புமிகு ரஹசான் விதானரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි   ැජ මිතුරද  පිනවද න  
ැජ මිතුරද ශේ අව යතාව අනුව තමයි -  මිමිත පිරිසකශේ 

අව යතාවද ට අනුව තමයි- රාජය ශද්පළ  රාජය මුද්යල්  ජාතික 
ානය භාවිත  කශළේ.  2015 ජනවාරි 0, වනනිද්යා  ක ශවනසා 
ල්ණාට පුභව  ශ  කථා කරන මහත් ඡවරුද ට  ක ද්යරාශැන ඉද න 

ානහන.  ැනරඬිද ට කා ුන ශතල් -භූමිශතල්- ැන තවාම දුවනවා වාශේ  
 කාාද්ා විපෂණෂයයි රීයා ැද නා කල්ි ය අද්ය විකාරශයද  කම 
ැහනවා.  ීවට කි ද  කථා කරුන විමකවීර දිසානායක මද ්රීතුමා  

මද ්රීවරශයෂණ විධියට ශනොශවයි  කථා කශළේ.  අශප් ැ වක ශද්යහි 
කපන  ආශේ  ශවච්ච යකනදුශරෂණ වාශේ තමයි  එතුමා ැරු 
අ්ාමාතයතුමාට ශද්යෝෂාශරෝපනය කරමිද  ශමතනන කම ැන තශේ. 
අද්ය   අය විකාර ශවකා තිශානවා. ශ  ආඩුක්ව බිම ැසාසද න  

ශ  ආඩුක්ව ද්යණ ැසාසද න  ශ  අය වනය අල්කාශැන පතුරු 
ැහද න   අය ාකාශැන හිටියා.   ැරු මද ්රීතුමද කා මතක 
තියා ැද න ඕනම  ශ  ද්යෙකද ශද  ශ  රශට් ජනතාවත් ඡ එෂණකය 

රීයන එක.  
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එද්යා අල්රුදු 10ෂණ ශ  රශට් ජනතාව ශවනුශවද  කශළේ 

ශමොකෂණද්ය රීයන එක ශහොහ අවශාෝාශයද  ාකාශැන ඉහකා 
තමයි ජනතාව   තීද දුව ැත් ඡශත් ඡ.  ජනවාරි 0, වනනිද්යා ැත් ඡතු   
තීද දුව යථාර්ථයෂණ කරද න  ශ  රශට් අහිාසක මිනිසාුභ වාශේම  
ැශ  ශැොශ  ජීවත් ඡ වන දුප්පත් ඡ ජනතාවශේ ඉහකා  ශ  රශට් ඉහළ 

ශපශළේ ජනතාව වාශේම  ශ  රශට් ආශයෝජනය කරන  ශ  රට 
ශවනුශවද  කනප රීමේ  කරන ජනතාව වාශේම මහා වි ාක 
පරාසයෂණ තුළ සිටින සියලු ශද්යනාටම පිළිැද න ුනළුවද  අය වනයෂණ 

තමයි  ටශආ ැරු මුද්යල් ඟමතිතුමා ඉදිරිපත් ඡ කශළේ.     නිසා අපි 
එතුමද කාට රීයනවා  හරි අවශාෝාශයද  කටයුතු කරද නය 
රීයා.  තමද ශේ ශද් පාකන ල්වමනාවද  ශවනුශවද    තමද ශේ 

ශද් පාකන ුණහකක  ශවනුශවද  තමද  ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවච්ච 
අරමුු  කරා යද න ානරි ල්ණාම මම ද්යනෂණකා  ටශආ ැරු 
අ්ාමාතයතුමාට විරුද්ාව රකා යෂණ කරනවා. කේද්ය ශ වා 

රීයද ශද ? රනිල් විරමසිාහ රීයන ශ  රශට් ීර්තියෂණ දිනාශැන 
සිටින  -ඔය නායකශයෝ රීයා ැද නා පිරිස වාශේ ුණු  ැා ැත් ඡශත් ඡ 
නනති - ශරේෂාක නායකශයුණට විරුද්ාව කථා කරද නට ැරු 
විමකවීර දිසානායක වාශේ මද ්රීවරශයුණ පත් ඡවීම  පේ! ශ  

අවසාථාශේදී එතුමා ශ  ැරු සභාශේ නනහන. ශ  තර  පහත් ඡ 
තත් ඡත් ඡවයට එතුමා වනශටද නට වීම  පේ! 

ශ ක පුභ ගිය කාකශආ අය වනයෂණ වාශේ ශවයි රීයකා 

 කාාද්ා විපෂණෂශආ කල්ි ය ාකාශැන සිටියා. එද්යා මහිද ද්ය 
රාජපෂණෂ ජනාධිපතිවරයාශේ යුැශආ අය වනය ශැනාශේ ටළෙ 
වසර ැනන හිතකා විතරයි; කඩිද  කඩ පනවනත් ඡවූ මනතිවරණ ැනන 

හිතකා විතරයි. ටළෙ අල්රුද්ශද් පවත් ඡවන මනතිවරණ ටික ඉකෂණක 
කරශැන තමයි අය වනය හනදුශේ. ශ  රශට් පුභ ගිය අල්රුදු 10ම 
තිබුශඩු   වාශේ පනකනසාතර අය වනයෂණ.   පනකනසාතර අය වනශයද  

ාකාශපොශරොත් ඡතු වද ශද  ජනතාවට තාවකාි ක විද ද්යනයෂණ දීකා 
ශ  රශට්  ආර්ිකකය ැනන  ශ  රශට් අහිාසක මිනිුභද ශේ 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ැනන හිතද ශද  නනතිව තමද ශේ ශද් පාකන 

වයාපාරය  ෂණතිමත් ඡ කර ැනී ම විතරයි.  කට ශහොහම 
උද්යාහරණය අපි ද්යනෂණකා. 2015 අය වනශආදී ජනතාවට මහා ශකොුණ 
අල්කසෂණ දීකා ූ ද්යාන  ල්ණා  ශ  රශට් ාකය නනවතත් ඡ අරැද න. 
තමද ට අල්රුදු 6ෂණ ාකශආ ඉද න තිබුු  අවසාථාව අහිමි කරශැන 

අල්රුදු 2ෂණ ඉතිරිව තිබියදී ආඩුක්ව ශවනසා කරශැන විකාර 
ශද්යොඩවද න ල්ශඩු පුභ ගිය අල්රුදු 10 තුළම ජනතාව රවට රවටා 
අරශැන ගිය රට අනාැතයට අරශැන යන ැමනෂණ ශනොශවයි 

රීයකා ජනතාව ශත් ඡරු  ැත් ඡත නිසායි. එම නිසා අපි ශ  ශවකාශේ 
මතෂණ කරකා ශද්යනවා  අපි ශ  අය වනය ශැනනල්කා තිශාද ශද  
තාවකාි කව ජනතාව සතුටු කරන විධියට ශනොශවයි රීයකා. 

රුපියල් බිි යන   000ෂණ පමණ වන මහා වි ාක ණය රමාණය 
ශ  රශට් අහිාසක මිනිුභද ශැද  ාදු අය කරශැන ශැවද නට 
ානහනයි රීයන එක ශ  රජය ශත් ඡරු  අරශැන තිශානවා.  

ශ  රජය ද්යද නවා  ශ  සා වි ාක ණය මුද්යකෂණ ශැවද නට 
අහිාසක මිනිුභද ශේ ාදු මුද්යල්වි ද  ානහන    නිසා ශ  රටට 
ආශයෝජකයිද  ශේද නට ඕනම රීයකා. ආශයෝජකශයෝ ශැනනල්කා 
ආශයෝජන වනඩි කළ තරමට තමයි අශප් අපනයන  ෂණතිය වනඩි 

ශවද ශද . අපනයන ආද්යායම වනඩිවීම තුළිද  ශ  ණය ශැවනවා 
හනර ශවන විකල්පයෂණ නනහන රීයන එක ැරු මුද්යල් 
අමාතයතුමාශේ සහ ැරු අ්ාමාතයතුමාශේ මාය කාලීන ආර්ිකක 

රතිපත් ඡති තුළිද  හුරනාශැන තිශාන නිසා අල්රුදු 5ෂණ ඉකෂණක 
කර ැත් ඡ අය වනයෂණ තමයි ශ  ඉදිරිපත් ඡ කරකා තිශාද ශද .  

අද්ය උශද් ශ  අය වනය ස ාද ාශයද  අශප් හිටුන අමාතය ැරු 

ාද දුක ගුණවර්ාන මනතිතුමා ුනදුමාකාර රකා  ටිකෂණ කළා. 
එතුමා කළ රකා  ැනන පසාශසේ එතුමාට කේජා හිශතනවා ඟති. 
එතුමා රීේවා  ශ  රශට් ආර්ිකකශආ  ෂණතිමත් ඡම  සාවර්ණමය යුැය 

විධියට මහිද ද්ය රාජපෂණෂ ජනාධිපතිවරයාශේ කාකය තිබුණා 

රීයකා. අපි අහනවා  ඔය රීයන සාවර්ණමය යුැය තිබුණා න   

ඔය රීයන  ෂණතිමත් ඡ ආර්ිකකය තිබුණා න   ඔය රීයන 
ාකාශපොශරොත් ඡතු සහිත අනාැතයෂණ ජනතාවට ශද්යන ආර්ිකකයෂණ 
තිබුණා න  ඔාතුමද කා ජනවාරි 0,ශවනි ද්යා ජනතාව විසිද  
එළියට විසි කශළේ ඟයි රීයකා. ඟයි  ඔාතුමද කාට ජනවාරි 

0,ශවනි ද්යා අුණළාශැන යද න ල්ශඩු? එම නිසා රශට් ජනතාව 
ාකාශපොශරොත් ඡතු ශවද ශද  මිනිශාෝක ශද්යන  ුභද ද්යර කථා රීයන 
අය වනයෂණ ශනොශවයි.  

අපි ද්යනෂණකා  පුභ ගිය කාක මිමාව තුළ සාවර්ානශආ නාමශයෂණ 
කළ වයාපෘතිවක තත් ඡත් ඡවය ශකොශහොමද්ය රීයකා. ැරු නිශයෝජය 
කාරක සභාපතිතුමනි  මම ශ  ශවකාශේ එක උද්යාහරණයෂණ 

ද්යෂණවද නට කනමනතියි. රජශආ වියද්යම හ ාද ශතොට වරාය 
ශවනුශවද  රුපියල් බිි යන 195යි; ශ්රීකද කද  ගුවද  ශසේවය 
ශවනුශවද  රුපියල් බිි යන 51.6යි; මත් ඡතක ගුවද  ශතොටුශපොළ 

ශවනුශවද  රුපියල්  බිි යන 29.5යි. ශ  වාශේ මහා වි ාක 
වයාපෘති ැණනාවකට ශමශහයු  අකාභය විධියට අපි වාර් කකව 
ශැවී  කරනවා  හ ාද ශතොට වරායට රුපියල් බිි යන 1,.,ෂණ; 
ශ්රීකද කද  ගුවද  ශසේවයට රුපියල් බිි යන 19.9ෂණ සහ මත් ඡතක 

ගුවද  ශතොටුශපොළ ශවනුශවද  රුපියල් බිි යන 5. ෂණ.  

ඉදිරි ාකාශපොශරොත් ඡතුවෂණ  සනකනුභමෂණ නනතිව කරද නද  
වාශල් තමද ශේ නම ැහ ැද න  ශාෝ  කමල්කට වයාපෘති රීමේශ  

පාපය තමයි අද්ය ශ  රශට් අහිාසක ජනතාවට ශැවද නට සිදු 
ශවකා තිශාද ශද . එෂණසත් ඡ ජාතික පෂණෂය රට ාාර අරශැන ැරු 
රනිල් විරමසිාහ අ්ාමාතයතුමා ශ  රශට් ජනතාව ශබ්රාැද න 

පුභ ගිය අල්රුද්ද්ය ුනරා   පේ ටික තමයි ශැේශේ. අශප් රාජය 
නායකශයෝ ජාතයද තරය ුනරා ගිහිල්කා ජාතයද තරය තුළ ශ  
රටට ඟති ශවකා තිබුු    අපීර්තිය නනති කරශැන  ශ්රී කාකාව 

රීයන ශ  මාතෘ භූමිය ැනන ජාතයද තරයට අවශාෝායෂණ 
කාාදීකා ශ  රටට අශයෝජකශයෝ ශේද න ුනළුවද  ල්ු  වසරෂණ 
තමයි අපි අවසද  කශළේ.  

ශහට-අනිද්ද්යා වන විට හ ාද ශතොට අෂණකර 15 000ෂණ වි ාක 
භූමි රශද් යක ශ  කර්මාද ත ටික ආර භ ශවනවා. එම නිසා 
හ ාද ශතොටට ආ ාචර්ය ශැනාවා රීයුන නායකයද ට මම මතෂණ 
කරකා ශද්යද නට කනමනති කාරණයෂණ තිශානවා. ඔය ආ ාචර්ය 

ශැනාව හ ාද ශතොට දිසා්රිෂණකශආ 2015 වන විට ඉඩමෂණ නනති  
ශැයෂණ නනති මිනිුභද  10 2  ෂණ හිටියා.   පුභ ගිය රජශආ 
නායකයද ට 10 2  ෂණ ල්ු    අහිාසක මිනිුභද  ශවනුශවද  

ශැයෂණ ශද්යොරෂණ  වතුර ටිකෂණ ශද්යද නට ානරි ල්ණා. හනානයි අෂණකර 
ැණද  ඉඩ  ශවද  කරශැන කාර් ශර්සා දුවද නට tracks හද්යා 
ැද නට ුනළුවද  ල්ණා. හනානයි ජනතාව   සියලු ශද්වල් ාකා 

ශැන ඉහකා තමයි ජනවාරි 0,වනනි ද්යා තීද දුව ැත් ඡශත් ඡ.   නිසා අපි 
රීයද ශද  මහිද ද්ය රාජපෂණෂ හිටුන ජනාධිපතිතුමා හ ාද ශතොට 
දිසා්රිෂණකයට  ආ ාචර්යය ශැශනද නට හනදුශේ වනසිරීළි  එශහම 

නනත් ඡන  සීපාරෂණෂක පහුභක  නනති මිනිසාුභ ,  00ෂණ 
හ ාද ශතොට දිසා්රිෂණකශආ ඉද ද්යනද්දීයි. අද්ය රශට් ඟති වී තිශාන 
ශද් පාකන ශවනසත් ඡ එෂණක යන ද්යනවනද ත සාවර්ාන ැමශද  
පළමුවනනි පියවර අපි 2019 ශ  අය වනයත් ඡ එෂණක ආර භ 

කරනවා. එශහම ආර භ කරන ශකොට  ක ාකා ශැන ඉද න ානරි 
ාද දුක ගුණවර්ාන මහත් ඡතයකා ඟතුළු ඔය කම ැහන ුනාචි ුනාචි 
ශද් පාකන කල්ි  ටිකට අපි රීයනවා  ශ ක අවශාෝාශයද  

අායයනය කරද නය රීයකා.  එතශකොට ශ  රශට් අායාපනය 
ශවනුශවද  ශමොන තර  රැමනයෂණ ඟති කරද න කටයුතු කර 
තිශානවාද්ය රීයන එක ද්යනන ැද න ුනළුවද .  

විශ ේෂශයද  මතෂණ කරද න ඕනම  ශමද න ශ  කාරණය.  අය 
වනය කථාශේදී රකා  කළා වාශේ 2020 වන විට ශ  රට හිර 
ශවද න තිශාන ණය උගුශකද  ශබ්රා ැද න ැරු අ්ාමාතයතුමා  

765 766 



පාර්ි ශ ද තුව 

මහිද ද්ය රාජපෂණෂ යුැශආ ැත් ඡ මහා ද්යනවනද ත ණය උගුක චීනය 

ශවත පවරකා  අහිාසක මිනිුභද ශේ ඔළුශවද    ාර අක් කරකා රට 
නියම සාවර්ානයෂණ කරා ශැන යන යුැයෂණ ආර භ කරන ාව 
මතෂණ කරනවා.   

2017 අය වනය ශල්ඛ්නය පිළිාහ විවාද්යයට ස ාද ා වන 

ආඩුක් පෂණෂශආ ශේවා  විපෂණෂශආ ශේවා සමම මද ්රීවරයුණටම  
ශ  පාර්ි ශ ද තුව නිශයෝජනය කරන ශද් ශරේීව මද ්රීවරු 
විධියට තමද  නිශයෝජනය කරන අහිාසක මිනිුභද  ශවනුශවද  ඉටු 

කළ යුතු වැීමෂණ තිශානවා.   1 65 මනශල්සියාශවද  ශවද  ල්ු  
සිාැප්ූරරුව ලී ෂණවාද  ූව මනතිතුමා විසිද  1  0 වන විට සාවර්ධිත 
රටෂණ ාවට පරිවර්තනය කළා වාශේ අද්ය රනිල් විරමසිාහ 

අ්ාමාතයතුමා  නම්රීපාක සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා සමෙ එකතු 
ශවකා ශ  ආර භ කරන සාවර්ාන යුැය තුළිද  තව අල්රුදු 10ෂණ 
15ෂණ යන ශකොට ශ්රී කාකාවත් ඡ සාවර්ධිත රටෂණ ාවට පරිවර්තනය 

කරමිද  යන    ඓතිහාසික ැමනට  ෂණතියෂණ දීශ  වැීම 
කාටත් ඡ තිශානවා.  ශකද  ානහනර ශවද න කාටවත් ඡ ානහනයි රීයන 
එක රකා  කරමිද   ශ  අය වනය ශල්ඛ්නයට ශුභ පතමිද   මශේ 
ශකටි වචන රීහිපය අවසද  කරනවා.  
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ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, இன்று 

நாங்கள் 2017ஆம் வருடத்துக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட 

விவாதத்திரல கலந்துதகாண்டு எங்களது கருத்துக்ககள 

முன்கவத்துக்தகாண்டிருக்கின்ரறாம். அந்தவககயில் எனக்கும் 

கருத்துக்ககளக் கூறுவதற்கு வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு நன்றி! 

இன்று இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத 

உற்றுரநாக்கும்தபாழுது கடந்த காலத்தில் இந்த நாடு குறித்த 

ஒரு வர்க்கத்தினாின் தசயற்பாட்டினால் குட்டிச்சுவராகியிருந்த 

தன்கமகயப் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதனால் 

இப்தபாழுது இந்த நாட்டிரல ஒரு தபாருளாதார யுத்தம் 

நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த நல்லாட்சியிரல 

ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்களினதும் மாண்புமிகு பிரதம 

அகமச்சர் அவர்களினதும் தகலகமயிரல இந்தப் 

தபாருளாதார யுத்தத்துக்கு முடிவுகாை ரவண்டிய நிர்ப்பந்தம் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நாட்கட முன்பு ஆட்சி புாிந்தவர்கள் 

இவர்களின் தகலயிரல இந்தப் பாாிய தபாருளாதாரச் 

சுகமகயச் சுமத்திவிட்டு இன்று தவளியிலிருந்து ரவடிக்கக 

பார்த்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

இன்று வாிவிதிப்பு மக்களுக்குப் பாாிய சுகமகய 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்று வாிவிதிப்கபப் பற்றிய 

பல்ரவறு கூச்சல்கள்! வாிகயப் பற்றி இவ்வாறு கூச்சலிடும் 

எதிர்க்கட்சியினர் தங்களது ஆட்சிக் காலத்திரல ஒரு சிலிண்டர் 

சகமயல் வாயுவின் விகலகய 2,600 ரூபாய் என்ற வககயிரல 

நிர்ையித்து விற்பகன தசய்துதகாண்டிருந்தனர். ஆனால், 

இப்தபாழுது அதன் விகல 50 வீதத்தால் குகறக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. அப்படிதயன்றால் கடந்த ஆட்சியிரல ஒவ்தவாரு 

வீட்டுப் தபண்ைிடமிருந்தும் - ஒவ்தவாரு 

குடும்பத்திடமிருந்தும் 100 வீதமான வாி அறவிடப்பட்டகத 

இந்த ஒரு விடயரம எடுத்துக் காட்டுகின்றது; நிரூபித்துக் 

காட்டுகின்றது. எனரவ, இந்த வாிகயப் பற்றிப் ரபசுவதற்கு 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எவ்வித அருககதயும் இல்கல 

என்பகத நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்ரறன்.  

நான் இந்தச் சகபயிரல வரவு தசலவுத் திட்டம் 

சம்பந்தமாக இரண்டாவது முகறயாக ரபசுகின்ரறன். கடந்த 

வருடம் 2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டம் 

முன்கவக்கப்பட்டரபாது நான் அதிரல தபாிய ஆர்வம் 

காட்டவில்கல. அந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கதப் பற்றி ஓர் 

ஆதங்கத்ரதாடு எனது கருத்துக்ககள முன்கவக்க ரவண்டிய 

ஒரு நிகலகம அப்தபாழுது இருந்தது. ஆனால், 2017ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் உள்ளடக்கங்ககள 

மிக ஆைமாக உற்றுரநாக்குகின்றரபாது அது அகனவருக்கும் 

நன்கமபயக்கும் ஒரு வரவு தசலவுத் திட்டமாக 

அகமந்திருப்பகத அவதானிக்கலாம். இந்த நாட்டில் வாழும் 

சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அகனவகரயும் 

அரவகைத்துக்தகாண்டு அகனவகரயும் சமப்படுத்துவதாக 

இது அகமந்துள்ளது.  

அரதரநரம், நான் இங்கு மகலயகத்கதப் பற்றி 

விரசடமாகக் குறிப்பிட ரவண்டும். ஏதனனில் நான் 

மகலயகத்கதச் ரசர்ந்த ஒரு பிரதிநிதி. இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் ஊடாக மகலயக அபிவிருத்தி ரவகலகளில் - 

அபிவிருத்திப் பைிகளில் பல்ரவறு அனுகூலங்கள் 

ஏற்படவிருப்பகத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

விரசடமாக மகலயகத்திரல புகரரயாடிப்ரபாயிருக்கும் ஒரு 

விடயம்தான் அந்த மக்களின் குடியிருப்புப் பிரச்சிகன. இந்த 

நாட்டிரல மகலயகத்திலுள்ள 'லயன்' அகறகள் 200 

வருடங்களாக அவமானச் சின்னங்களாக இருக்கின்றன. 

இருந்தரபாதிலும் இன்று மகலயக மக்களும் தகளரவமாக 

வாைக்கூடிய ஒரு சூைகல இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அடுத்த வருடம் அங்கு சுமார் 25 

ஆயிரம் வீடுககள  அகமப்பதற்கான ரயாசகன 

முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மகலயக மக்ககள 7 ரபர்ச் 

காைிகளுக்குச் தசாந்தக்காரர்களாக மாற்றுவதற்கான 

ரயாசகன முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு  மகலயக 

மக்களின் அடிப்பகடத் ரதகவககளப் புாிந்துதகாண்டு இந்த 

வரவு தசலவுத் திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக 

தகளரவ நிதி அகமச்சர் ரவி கருைாநாயக்க அவர்களுக்கு 

நான் எமது சமூகம் சார்பாக நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்ள 

விரும்புகின்ரறன்.  

அதுமட்டுமல்ல, வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்கள் மிக 

நீண்டகால யுத்தத்தின்பின் தற்ரபாது சிறிதுசிறிதாக 

வைகமக்குத் திரும்பிக்தகாண்டிருக்கின்றன. வடக்கு, கிைக்கின் 

அபிவிருத்தி ததாடர்பாகவும் பல முன்தமாைிவுகள் இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பகத நாங்கள் 

பார்க்கக்கூடியதாகவுள்ளது. இகதயும் நாங்கள் வரரவற்க 

ரவண்டும். இது, அகனத்துத் தரப்பினகரயும் ஒன்றிகைத்த , 

சமூக அபிவிருத்திக்கான தகாள்கககயக் தகாண்ட, அறிகவ 

கமயப்படுத்திய தபாருளாதார முகறகய ஏற்படுத்து 

வதற்கான, விவசாயத்கத ஊக்குவிப்பதற்கான, ரதயிகல, 

இறப்பர், ததங்கு தபாருட்ககள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான 

முன்தமாைிவுககளக் தகாண்ட ஒரு வரவு தசலவுத் 

திட்டமாகும்.  

ரமலும், 15,000 உயர்தர பால் மாடுககள ஒரர வருடத்தில் 

இந்த நாட்டுக்குக் தகாண்டுவந்து அதனூடாக பால் 

உற்பத்திகய ரமற்தகாள்ள முடியுதமன்றால், பால் மா 

இறக்குமதிக்காகச் தசலவிடும் ததாகககய தவகுவாகக் 

குகறக்கக்கூடியதாக இருக்கும். மகலயக ரதாட்டப்புற 

மக்ககளப் தபாறுத்தவகரயில் அவர்கள் பாற்பண்கைகளில் 

மிக ஆர்வம் காட்டுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகரவ, 

இவ்வாறு தருவிக்கப்படும் மாடுகளிரல கைிசமானவற்கற 

மகலயகத்திற்கு வைங்குவது உசிதமானததன்று நான் இந்த 

உயாிய சகபயிரல கூறிக்தகாள்ள  விரும்புகின்ரறன்.  
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பல்ரவறு அத்தியாவசியப் தபாருட்களின் விகலகள் 

குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நான் ஏற்தகனரவ கூறியகதப் 

ரபால சகமயல் எாிவாயுவின் விகலகூட 25 ரூபாயினால் 

குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனரவ, முன்னகய ஆட்சியில் 

2,600 ரூபாய் என்றிருந்த சகமயல் எாிவாயுவின் விகல 

அகரவாசியாகக் குகறயுதமன நிகனக்கின்ரறன். 

அப்படிதயன்றால், அது 100 சதவீதமான விகலக் குகறப்பு! 

ஏற்தகனரவ 100 சதவீதமான வாி அறவிடப்பட்டிருக்கின்றது 

என்பது இதிலிருந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. 

அரதரநரத்தில், வாி தசலுத்துரவாகர ஊக்குவிக்க 

ரவண்டுதமன்ற ரநாக்கத்ரதாடு வாிச் சலுகககள் வைங்கப் 

பட்டிருப்பகதயும் நாங்கள் இந்த இடத்திரல குறிப்பிட 

ரவண்டும்.  

சிரரஷ்ட பிரகசகளுக்கான வட்டி வருமானத்திரல சலுகக!  

5-19 வயது வகரயான அகனத்துப் பாடசாகல 

மாைவர்களுக்கும் இரண்டு இலட்சம் ரூபாய் தபறுமதியான 

காப்புறுதி! இதுவகரயும் எந்தரவார் அரசாங்கத்தினாலும் 

இவ்வாறான முன்தமாைிவுகள் முன்கவக்கப்படவில்கல; 

எந்ததவாரு பள்ளி மாைவனுக்கும் அரசாங்கத்தினால் 

காப்புறுதி வைங்கப்படும் ரயாசகன முன்கவக்கப்படவில்கல. 

ஆனால், இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தினூடாக அந்த 

ரயாசகன முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ரமலும், உயர் 

தரத்தில் படிக்கும் சுமார் 1,75,000 மாைவர்களுக்கும் 

அவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்களுக்கும் Tab எனப்படும் 

கருவி வைங்குவதற்கான ரயாசகனயும் முன்கவக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. இந்த ரயாசகனயானது, உண்கமயிரல 

உயர்தரத்தில் கல்வி கற்கும் மாைவர்களுக்கும் கற்பிக்கும் 

ஆசிாியர்களுக்கும் தபரும் வாய்ப்பாகவும் வளமாகவும் 

அகமயும் என்று தசான்னால் அது மிககயாகாது.  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கரள, உங்களுக்கு இன்னும் 

மூன்று நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.  

 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ஆகரவ, இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்துக்கு எதிர்க்கட்சி , 

ஆளுங்கட்சி என்று ரவற்றுகமயில்லாமல், அகனத்துத் 

தரப்பினரும் ஆதரவு வைங்க ரவண்டும். இது மக்களின் 

ரமம்பாட்டுக்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட வரவு தசலவுத்  திட்டம்; 

இந்த நாட்டின் எழுச்சிக்காகத் தயாாிக்கப்பட்ட வரவு தசலவுத் 

திட்டம்; தபாருளாதார சிக்கலில் மூழ்கிப்ரபாயிருக்கும் நாட்கட 

மீட்தடடுக்கும் வரவு தசலவுத் திட்டம் என்ற அடிப்பகடயில், 

இந்த உயாிய சகபயிரல இருக்கும் அகனத்துத் தரப்பினரும் 

இதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கரவண்டுதமன்று நான் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பதுகள மாவட்டத்திற்கு 

இந்த நாட்டிரல இருக்கும் அதிரவகப் பாகதகய 

விஸ்தாிப்பதற்கான முன்தமாைிவும் இந்த வரவு தசலவுத் 

திட்டத்திரல முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அதிரவகப் 

பாகத அகமக்கப்பட்ட பின்பு, பதுகளயும் தகாழும்பும் மிக 

தநருக்கமாக வருவகத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். 

உதாரைத்திற்குச் தசால்வார்கள், "ාදුල්ක ශකෝච්චිශආ නනේැා 

වාශේඅ என்று. அப்படிதயன்றால் பதுகள ශකෝච්චිயிரல 

ஏறினால் ததாடர்ந்து ரபாய்க்தகாண்ரட இருக்கரவண்டும்; 

பயைத்திற்கு முடிரவ இல்கல. அவ்வாறான ஒரு 

நிகலகமதான் பதுகள-தகாழும்பு பயைத்தில் இருக்கின்றது . 

ஆகரவ, இந்த அதிரவகப் பாகத அகமக்கப்பட்ட பின்பு, 

பதுகள தகாழும்புக்கு மிக அருகாகமயில் வந்துவிடும் 

என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்கல. இதகனயும் நான் ஒரு 

நல்ல விடயமாகரவ பார்க்கின்ரறன்.  

அது மாத்திரமல்ல, வட மாகாைத்திரல புதிய ததாைில் 

வாய்ப்புக்ககள உருவாக்கும் வககயில், முதலீடுககள 

ரமற்தகாள்ரவாருக்கு விரசட வாிச் சலுகக! 

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கரள, நீங்கள் உங்களது 

உகரகய முடித்துக்தகாள்ள ரவண்டும்.  
 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
இந்த வாிச் சலுகககூட, நாட்டின் எதிர்கால சுபிட்சத்துக்கு 

வைிசகமக்கும் என்பதிரல எந்தச் சந்ரதகமும் இல்கல. ரமலும், 

இந்த நாட்டிரல தவளிநாட்டவர்கள் முதலீடுககள 

ரமற்தகாள்வதற்கு அகனத்து வாய்ப்புக்களும் வசதிகளும் 

ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களின் 

வருகககய ஊக்குவிப்பதற்காகப் பல்ரவறு சலுகககள் இந்த 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தினூடாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

இவ்வாறு தசய்வதனூடாக தவளிநாட்டவர்கள் எமது 

நாட்டுக்கு வந்து முதலீடுககள ரமற்தகாள்வார்கள். இந்த 

நாட்டுக்கு இன்று மிக அதிகமாகத் ரதகவப்படுவது 

தவளிநாட்டு முதலீடு. தவளிநாட்டு முதலீடுகள் வந்து 

ரசர்ந்தால் மாத்திரரம, இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத 

ரமம்படுத்த முடியும்; உயர்த்த முடியும். அந்த வககயில், 

அகனத்துத் தரப்பினருக்கும் சுபிட்சத்கதக் 

தகாண்டுவரக்கூடிய  இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கதச் 

சமர்ப்பித்த மாண்புமிகு நிதி அகமச்சர் ரவி கருைாநாயக்க 
அவர்களுக்கும் அவரராடு இகைந்து வைிகாட்டியாக இருந்த 

மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி அவர்களுக்கும் இந்த நாட்டின் 

ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் மகலயக மக்களின் சார்பாக 

எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்வரதாடு, வாய்ப்பளித்த 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்களுக்கு மீண்டும்  நன்றி 

கூறி, எனது உகரகய முடிக்கின்ரறன். நன்றி, வைக்கம்! 
 

එකල්හි නේලාව අ.භා. 6.30 වූනයන්, ක යුුර අ කහිම්වා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

 එතැන් සි  විවාදය 2016 නනොවැම්බර් ෙස 12වන නසනුමරාදා 
පව කවනු ලැනබ්. 

அப்ரபாது பி.ப. 6.30  மைியாகிவிடரவ, அலுவல்கள் 

இகடநிறுத்தப்பட்டு, விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

விவாதம்  2016 நவம்பர் 12, சனிக்கிைகம மீளத் ததாடங்கும். 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned.  

Debate to be resumed on Saturday, 12th November, 2016. 

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගයන්ත කුණාිලලක ෙතතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  අපාර්ි ශ ද තුව ද්යනද  

කල් තනබිය යුතුයඅ යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Adjournment Motion to be moved by the Hon. I. 

Charles Nirmalanathan.  
 

 

උුරර තා නැ නෙනහිර ඉගැන්වීම් ක යුුරවල 
සනනේච්්ානවන් නිරතවූවන් ගුු නසේවය  බහවා 

ගැනීෙ  
வடக்கு, கிைக்கில் ததாண்டர் அடிப்பகடயில் 

கற்பித்ரதாகர ஆசிாிய ரசகவயில் இகைத்தல் 
ABSORPTION OF VOLUNTEERS ENGAGED IN TEACHING IN 

NORTH AND EAST INTO TEACHERS' SERVICE 

 

[பி.ப. 6.30] 
 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள,  

"30 வருட காலமாக வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் இடம்தபற்ற 

யுத்தம் காரைமாக அப்பிரரதசங்களில் பாாிய ஆசிாியர் தட்டுப்பாடு 

நிலவியது. அப்பிரரதசங்களில் சுயவிருப்பின் ரபாில் 

கடகமயாற்றுவதற்கு முன்வந்த ஆசிாியர்கள் மிகவும் குகறவாகக் 

காைப்பட்டகம, வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட 

ஆசிாியர்கள் கடகமயிகனப் தபாறுப்ரபற்காகம, கடகமகயப் 

தபாறுப்ரபற்ற ஆசிாியர்களில் அதிகமானவர்கள் மிகவும் குறுகிய 

காலத்தில் இடமாற்றங்ககளப் தபற்றுச்தசன்றகம ரபான்ற 

காரைங்களினால் இந்நிகல ரமலும் ரமாசமானது. ரமலும், தவளி 

மாகாைங்களில் இருந்து வருகின்ற ஆசிாியர்களுக்குத் தங்குவதற்கான 

ஆசிாியர் விடுதிகள் காைப்படாகமயும் தவளிமாவட்ட ஆசிாியர்ககள 

அதிக காலத்திற்கு நிறுத்தி கவக்கமுடியாத நிகலக்குத் தாக்கம் 

தசலுத்திய மற்தறாரு காரைியாக அகமந்தது. இம்மாகாைங்களில் 

நிலவிய ஆசிாியர் தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்காக ஆட்ரசர்ப்புச் 

தசய்வதற்கு தகககம தபற்றவர்கள் மிகவும் குகறவாகக் 

காைப்பட்டகமயால் இப்பிரரதச மாைவர்களின் கல்வி மட்டமானது 

ரமாசமாக வீழ்ச்சியகடந்துள்ளது. யுத்தம் இடம்தபற்ற காலப்பகுதியில் 

இப்பாடசாகலகள் மூடப்படாது பாதுகாத்து அவற்றின் கல்வி 

நடவடிக்ககககளத் ததாடர்ச்சியாக ரமற்தகாள்ளும் தபாருட்டுப் 

பல்ரவறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் ஒப்பந்த ஆசிாியர்கள், ததாண்டர் 

ஆசிாியர்கள் மற்றும் பகுதிரநர ஆங்கில ஆசிாியர்கள் என்ற 

அடிப்பகடயில் அப்பிரரதசங்ககளச் ரசர்ந்த கற்ற விடயசார் தகுதி 

தபற்றவர்களினால் கிகடக்கப்தபற்ற ரசகவயானது மிகவும் 

அளப்பாியதாகும்.   

இவ்வாறு ஒப்பந்த அடிப்பகடயில் 167 ஆசிாியர்களும் ததாண்டர் 

அடிப்பகடயில் 1120 ஆசிாியர்களும் மற்றும் பகுதிரநர ஆசிாியர்களாக 

56 ரபரும் வட மாகாைத்தில் ரசகவயாற்றுவதுடன், கிைக்கு 

மாகாைத்தில் ததாண்டர் அடிப்பகடயில் 445 ஆசிாியர்களும் 

ரசகவயாற்றி வருகின்றனர்.  

எனரவ, வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் கற்பித்தல் பைிகளில் 

ஈடுபட்டவர்ககள ஆசிாியர் ரசகவயில் இகைத்துக்தகாள்வதற்கு அரசு 

நடவடிக்கக எடுக்கரவண்டும்"  

என்று ரகாாி, இந்த ஒத்திகவப்புப் பிரரரகைகய நான் 

இங்ரக சமர்ப்பிக்கின்ரறன். 

தகளரவ கல்வி அகமச்சர் அவர்கரள, எங்களுகடய 

பிரரதசங்களில் யுத்தம் நகடதபற்றரபாது எங்களுகடய 

மாைவர்களுகடய கல்விகய ரமம்படுத்துவதற்காக இந்த 

ஆசிாியர்கள் தங்களுகடய அர்ப்பைிப்கபச் தசய்திருக் 

கின்றார்கள். அந்த ஆசிாியர்களுகடய அர்ப்பைிப்கப மதித்து 

அவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் தகாடுக்கரவண்டுதமன்று 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்ககளயும் அரசாங்கத்கதயும் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

அதனடிப்பகடயில், வட மாகாைத்தில் யாழ்ப்பாைம் 

கல்வி வலயத்தில் 75 ஆசிாியர்களும், வலிகாமம் வலயத்தில் 

232 ஆசிாியர்களும், வடமராட்சியில் 63 ஆசிாியர்களும், 

ததன்மராட்சியில் 25 ஆசிாியர்களும், தீவகத்தில் 103 

ஆசிாியர்களும், கிளிதநாச்சியில் 284 ஆசிாியர்களும், 

முல்கலத்தீவில் 163 ஆசிாியர்களும், துணுக்காயில் 40 

ஆசிாியர்களும், மன்னாாில் 93 ஆசிாியர்களும், மடுவில் 36 

ஆசிாியர்களும், வவுனியா ததற்கில் 190 ஆசிாியர்களும், 

வவுனியா வடக்கில் 39 ஆசிாியர்களும், ரமலதிகமாக, அங்கு 

பைியாற்றி விடுபட்ட ஆசிாியர்கள் 50 ரபரும் உள்ளடங்கலாக 

தமாத்தமாக 1,393 ஆசிாியர்களும் கிைக்கு மாகாைத்தில் 445 

ஆசிாியர்களும்  உள்ளனர்.   

கடந்த காலங்களில் அவர்கள் தமது நியமனம் 

சம்பந்தமாகப் பல ரபாராட்டங்ககள நடத்தியிருக்கின்றார்கள். 

அரதரநரத்தில், அரசாங்கத்தால் பல உறுதிதமாைிகள், பல 

வாக்குறுதிகள் வைங்கப்பட்டும் அவர்களுக்கு இன்னமும் 

நிரந்தர நியமனம் வைங்கப்படவில்கல, அகவ 

நிகறரவற்றப்படவில்கல. அரதரநரத்தில், இந்த ஆசிாியர்கள் 

இன்றுவகரயும் தங்களுகடய ஆசிாியர் பைிகயத் 

ததாடர்ந்தவண்ைரம உள்ளார்கள். அவர்கள் யுத்த காலத்தில் 

பைியாற்றியகமக்காக அவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் 

வைங்கி அவர்ககளக் தகளரவிக்க ரவண்டும். தகளரவ 

அகமச்சரவர்கரள, அண்கமயில்கூட அவர்கள் கல்வி 

அகமச்சிற்கு முன்னால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்கற 

ரமற்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்ரபாது தங்களால் இது 

சம்பந்தமான Cabinet Paper தயாராக இருப்பதாக 

அவர்களிடம் காண்பிக்கப்பட்டது. ஆனால், 8ஆம் மாதம் 

தயாாிக்கப்பட்ட அந்த Cabinet Paper இன்னமும் 

அகமச்சரகவக்குச் தசல்லவில்கலதயன்று நிகனக்கின்ரறன். 

ஆகரவ, மிகவிகரவில் அந்தப் பத்திரத்கத அகமச்சரகவயில் 

சமர்ப்பித்து அவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனத்கத  விகரவாக 

வைங்கரவண்டுதமன்று அரசாங்கத்கதயும் தகளரவ கல்வி 

அகமச்சர் அவர்ககளயும்  ரகட்டுக்தகாள்வதுடன், எவ்வளவு 

காலத்திற்குள் தங்களால் அதகன வைங்கமுடியுதமன்ற 

உறுதிதமாைியிகனத் தருமாறும் ரவண்டிக்தகாள்கின்ரறன்.  

 

[අ.භා. 6.35] 

 
ගු නිතාල් ගලප්ප කිල  ෙතතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  අද්ය දින සභාව කල් 
තාන අවසාථාශේ ැරු චාල්සා නිර්මකනාද්යද  මද ්රීතුමා විසිද  
ශැශනන කද්ය ශයෝජනාව මා සාිකර කරනවා.   ශයෝජනාව කාලීන 
වාශේම  හරිම රාශයෝගික  යුෂණතිසහැත  සාාාරණ ශයෝජනාවෂණ.   

මා ශ  ශයෝජනාව ස ාද ාශයද  කථා කරද්දී  වර්තමාන 
ැරු අායාපන අමාතයතුමාට රීසිම ආකාරයරීද  ශද්යොසෂණ 
රීයද ශද  නනහන. ශමොකද්ය  එතුමාශේ කාකශආ ශනොශවයි ශ  

තත් ඡත් ඡවය ඟති ල්ශඩු. ශ  අවිධිමත් ඡ  අයුෂණති සහැත  අමශනෝඥ 
ක්රියා කකාපය ීවට වසර ැණනාවකට ශපර සිට දිගිද  දිැටම සිදු 
ශකරුණා. නමුත් ඡ  වර්තමානශආ ඉද න  අායාපන ාකාාරිද  

ශ ක ශ  විධියටම විය යුතුයි රීයන එකයි රීයද ශද .  ක හරිම 
විහිළු සහැත කථාවෂණ.    

ැරු අමාතයතුමනි  ඔාතුමා ශහොහටම ද්යද නවා ශ  ර ානය 

ශමොකෂණද්ය රීයකා. විද්යයා. ක ගුරුවරුද  වාශේම උපාධිාාරි 
ගුරුවරුද  ශ  රශද් වකට අනුයුෂණත රීමේශ දී ශ  වතාශේත් ඡ 
ඉතාම අවිධිමත් ඡ  අමශනෝඥ  අයුෂණති සහැත ක්රියා කකාපයෂණ 

තමයි  අනුැමනය කර තිශාද ශද . අායාපන ාකාාරිද  හමු 
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ශවකා ශ  ස ාද ාශයද  පනහනදිි   කර ැද න ගියාම  හරිම 

කනැාටුද්යායක උත් ඡතර තමයි අායාපන ශල්ක වරයා පවා 
දුද ශද .  ඔ ත මටත් ඡ රීේවා   -මා ද්යද ශද  නනහන  ඔ ත උැද වා 
තිශානවාද්ය රීයකා- අනිවාර්යශයද ම ශ  ගුරුවරු ශමොන 
දිසා්රිෂණකශආ අය ල්ණත් ඡ උතුරට  නන ශෙනහිරට ද්යමද න ඕනමය 

රීයකා. ාසානාහිර පළාශත් ඡ ශකනා ල්ණත් ඡ උතුරට  නන ශෙනහිරට 
ද්යමද න ඕනමය රීේවා. මා රීේවා  ඔාතුමා රීයන එක අතීතයට 
ැනළශපනවා රීයකා. ශමොකද්ය  ශ  වන විට අායාපනශආ තිශාන 

ය  ය  තත් ඡත් ඡව නිසා   රශද් වි ද     දිසා්රිෂණකවි ද  විද්යයා. ක 
ගුරුවරු  නවද්යයවරු  ඉාජිශද රුවද   උපාධිාාරි ගුරුවරුද  ය  
රමාණයෂණ බිහි ශවකා තිශානවා. අද න   රමාණය   රශද්  තුළ 

තුකනය කරකා  අක් පිරිස ආසද න දිසා්රිෂණකවි ද  අනුයුෂණත 
කරනවා න    ශ  ැනටලුවට අවම ව ශයද  ශහෝ විසුරමෂණ කාා 
ැද න ුනළුවද කම කනශබ්වි රීයකා මා වි ාවාස කරනවා.   නිසා 

ැරු ඟමතිතුමනි  ආසද න දිසා්රිෂණකයට අනුයුෂණත රීමේශ  පද්යනම 
මත  ය  කාකයකට විතරෂණ අායාපනය අතිද  දුෂාකර ශනොවන 
දිසා්රිෂණකවි ද  දුෂාකර දිසා්රිෂණකවකට ගුරුවරු අනුයුෂණත රීමේම 
සාාාරණයි.   විතරෂණ ශනොශවයි  දුෂාකර දිසා්රිෂණකවි ද  දුෂාකර 

ශනොවන දිසා්රිෂණකවකට ගුරුවරු අනුයුෂණත කරනවා ශවනුවට   
ආසද න දුෂාකර දිසා්රිෂණකවකට අනුයුෂණත රීමේමත් ඡ සාාාරණයි.    

ටළෙට  දුෂාකර දිසා්රිෂණකවි ද  තවත් ඡ ඈත දුෂාකර 

දිසා්රිෂණකවකට ගුරුවරු අනුයුෂණත රීමේම රාශයෝගික ශනොවන 
වනඩෂණ. ශමවර විද්යයා. ක ගුරුවරු සාථාපිත කශළේ ශමද න ශ  
අමශනෝඥ ක්රියා කකාපය තුළයි. ැරු අායාපන ඟමතිතුමනි     

ද්යුණශඩු ඉද න  ාසානාහිර පළාශත් ඡ ඉද න සිාහක ගුරුවරු ද්යන මා 
උතුරු- නන ශෙනහිර පළාත් ඡවකට. එශහම කරකා   ගුරුවරුද ට 
රීේවා  ශද්යමළ ළමයිද  ඉද න පාසල්වක සිාහක උැද වද න 

රීයකා.   ගුරුවරුද ට ශද්යමළත් ඡ ානහන.   ද්යරුවද ට සිාහකත් ඡ ානහන. 
වල්නියාශේ ඉද න ගුරුවරිය අනුරාාුනරයට ද්යමනවා සිාහක 
උැද වද න රීයකා.    ගුරුවරුද ට සිාහක ානහන.  ඉතිද  

ශකොශහොමද්ය උැද වද ශද ?  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශාොශහොම සාතුතියි. 

 
ගු නිතාල් ගලප්ප කිල  ෙතතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

  නිසා මා ඉල්ලීමෂණ කරනවා  ශ  කටයුත් ඡත විධිමත් ඡව 

ක්රියාත් ඡමක කරද න  රීයකා. ශාොශහොම සාතුතියි.  
 

[பி.ப. 6.40] 

 

ගු ෙයිල්වාගනම් ිලලකරාජා ෙතතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, சகப 

ஒத்திகவப்புரவகள பிரரரகையில் கலந்துதகாண்டு 

உகரயாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு 

நன்றி ததாிவித்துக்தகாள்கிரறன். வன்னி மாவட்டப் 

உறுப்பினர் மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள் 

முன்கவத்திருக்கும் இந்தப் பிரரரகையானது மிகவும் 

நியாயபூர்வமானது. அவரது முன்கவப்பிரல தசான்னதுரபால, 

மிக நீண்ட காலமாக யுத்தத்தினால் பாதிப்புற்றிருந்த வடக்கு, 

கிைக்குப் பிரரதசங்களில் ஆசிாியர்கள் இல்லாமல் 

பாடசாகலகள் மூடிக்கிடந்த காலங்களிரல ததாண்டர் 

ஆசிாியர்களாகச் ரசகவயாற்றி இன்றும்கூட அந்தப் பைிகயச் 

தசய்துதகாண்டிருக்கின்றவர்களுக்கு நிரந்த நியமனத்கதப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க ரவண்டியது கல்வியகமச்சின் கடப்பாடாக 

இருக்கின்றது. இந்தக் குறுகிய ரநரத்திரல ஒரு விடயத்கத 

மாத்திரம் இச்சகபயிரல முன்கவக்கலாதமன நிகனக்கிரறன்.  

இலங்ககத் தீவுக்குள், சுற்றிலும் கடல் இல்லாதரபாதிலும் 

ஒரு தீவு ரபான்று பல மாவட்டங்ககளயும் பிரரதசங்ககளயும் 

தகாண்ட தபருந்ரதாட்டப் பகுதிகள் இருந்து வருகின்றன. 

தபருந்ரதாட்டப் பாடசாகலகளின் கல்வி முகறயானது, 

இலங்ககயில் இலவசக் கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்குப் 

பின்னரும் தனியார் ரதயிகலத் ரதாட்டக் கம்பனிகளின் 

நிருவாகத்துக்குக் கீழ் இருந்துவந்த நிகலகம காைப்பட்டது. 

தற்ரபாகதய நிகலயில், அங்கு ஆசிாியர் நியமனங்கள் 

வைங்கப்பட்டு அவர்களுக்குாிய சம்பளத்திட்டமும் 

அறிவிக்கப்பட்டது. இருந்தாலும், ததாண்டர் ஆசிாியர்கள் 

என்ற நிகலயில் இருக்கின்ற தபருந்ரதாட்ட ஆசிாியர்களின் 

சம்பள விவகாரம் ததாடர்பாக இந்தச் சகபயின் கவனத்துக்குக் 

தகாண்டுவர நிகனக்கின்ரறன். இதற்கு முன்பும் பல்ரவறு 

சந்தர்ப்பங்களில் கல்வி அகமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு 

இந்த விடயத்கத முன்கவத்திருக்கிரறாம். தவறும் 6,000 

ரூபாய் சம்பளத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆசிாியர்கள் இன்னமும் 

முழுகமயாக பாடசாகலகளில் நியமிக்கப்படாத நிகலகம 

ததாடர்ந்துதகாண்டிருக்கிறது. இவர்கள் 6,000 ரூபாய் 

சம்பளத்துடன் ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல்லூாிகளில் பயிற்சிகயப் 

தபறுவதற்காக மட்டக்களப்புக்கும் யாழ்ப்பாைத்துக்கும் 

ஏகனய மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

பதுகளயிலிருந்து நுவதரலியாவிற்கு வந்து பயிற்சியிகனப் 

தபறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனரவ, இந்த 

6,000 ரூபாய் சம்பளத்தில் அவர்கள் தங்களது ததாைிகலக் 

தகாண்டுநடத்த முடியாமலும் பயிற்சிகயப் தபறமுடியாமலும் 

தத்தளித்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆசிாியர் சமூகம் 

ரதாட்டத் ததாைிலாளர்ககளப் ரபான்று சம்பளத்துக்காக 

தபருந்ரதாட்டப் பகுதிகளிரல ரபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்ற 

நிகலகம மாற்றப்பட ரவண்டும். இதற்கான உாிய 

நடவடிக்கககய தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் ரமற்தகாள்ள 

ரவண்டுதமன நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திரல ரகட்டுக்தகாண்டு, 

விகடதபறுகின்ரறன்.  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி! அடுத்து, தகளரவ சிறீதரன் அவர்கள்! 

 

[பி.ப. 6.43] 

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, இன்று 

வன்னி மாவட்டப் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன் அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற 

ததாண்டர் ஆசிாியர்களுகடய நியமனம் ததாடர்பாக நாங்கள் 

பல ஆண்டுகளாக இந்தச் சகபயிரல பல ரகாாிக்ககககள 

முன்கவத்திருக்கின்ரறாம். இது ததாடர்பாகப் பல தடகவகள் 

அகமச்சருக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இப்பிரச்சிகன 

ஜனாதிபதி வகரயும் தகாண்டு தசல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆனால், அவர்களுகடய நியமனங்கள் வைங்கப்படாமல், 

இவ்வளவு காலமும் இழுத்தடிக்கப்படுவது மிக ரவதகனக் 

குாியது. மிகக் தகாடிய யுத்தம் நகடதபற்ற வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாைங்களில் யுத்த காலத்திலும் யுத்தத்திற்குப் 

பிற்பாடும்கூட அங்கு வாழுகின்ற பிள்களகளின் கல்வி 

வளர்ச்சியிரல இந்தத் ததாண்டர் ஆசிாியர்கள் எந்தவித 

773 774 



පාර්ි ශ ද තුව 

ரவதனங்களும் இல்லாமல் தங்களுகடய பைிகய மிகவும் 

சிறப்பாக ஆற்றியிருந்தார்கள். ஆனால், அவர்களுகடய 

வாழ்வாதாரத்திற்குக்கூட இதனால் எந்த உதவிகளும் 

கிகடக்கவில்கல. 

வடக்கு மாகாைத்திரல கிட்டத்தட்ட 1,393 ததாண்டர் 

ஆசிாியர்களும் கிைக்கு மாகாைத்திரல 740 வகரயான 

ததாண்டர் ஆசிாியர்களும் இருக்கிறார்கள். கிைக்கு 

மாகாைத்தில் உள்ளவர்களில் ஆக 445 ரபருக்கு மட்டும்தான் 

ரநர்முகத் ரதர்வு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. மிகுதிப்ரபர் ரநர்முகத் 

ரதர்வு நடத்தப்படாமரல புறக்கைிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

இவர்களுக்கு ஓர் எழுத்துப் பாீட்கச நடாத்தித்தான் நியமனம் 

வைங்கப்படுவதாகப் ரபசப்படுகின்றது. அது இலங்ககயி 

னுகடய சில சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தாலும், 

இவர்கள் கடந்த 5 - 6 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாக எந்த ரவதனமும் 

இல்லாமல் இந்தப் பிள்களகளுக்கான கல்விகய 

வைங்கியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, வடக்கு, கிைக்கிரல 

கைிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், இலத்திரனியல், ICT 

ரபான்ற துகறகளிரல ஆசிாியர்கள் இல்லாத தபாிய 

பற்றாக்குகற நிலவுகின்றது. இவ்வாறான இந்த இகடதவளி 

ககள இந்த ஆசிாியர்கள்தான் நிகறவு தசய்திருக்கிறார்கள். 

இவர்களுக்கு இன்னுதமாரு பாீட்கச நடத்தி, அந்தப் பாீட்கசப் 

புள்ளிகளின் அடிப்பகடயில்தான் இவர்களுக்கு நியமனம் 

வைங்குவததன்ற ஒரு நிகலகம இருக்குமானால், சிலரவகள 

அதுகூட ஓர் ஏமாற்று நடவடிக்ககயாக அகமந்துவிடும். 

அவர்களிடம் தகுதி இருக்கின்றது. அவர்கள், க.தபா.த. 

சாதாரை தரத்கதப் பூர்த்தி தசய்திருக்கிறார்கள், க.தபா.த. 

உயர்தரத்கதப் பூர்த்தி தசய்திருக்கிறார்கள், சிலர் ஆங்கில 

தமாைியிரல நல்ல பாிச்சயம் - பாண்டித்தியம் தபற்றிருக்கிறார் 

கள், சிலர் ICT துகறயிரல நல்ல பாண்டித்தியம்  

தபற்றிருக்கிறார்கள். இவ்வாறான வல்லகம உள்ளவர்களுக்கு 

ஒரு பாீட்கசக்கு அப்பால், ரநர்முகத் ரதர்வு நடத்தி நியமனம் 

வைங்க முடியும்.   

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, நீங்கள் இவ்வளவு ரநரம் 

தபாறுகமயாக இருந்து ரகட்டுக்தகாண்டிருப்பகதயிட்டு 

நாங்கள் மகிழ்ச்சியகடகின்ரறாம். ஏதனன்றால்,  இந்த 

நிகலகமகய நீங்கள் சாியாகப் புாிந்துதகாண்டிருக்கிறீர்கள். 

ஆகரவ, கிட்டத்தட்ட அவர்களுக்கு நியமனம் கிகடத்துவிடும் 

என்ற ஒரு  நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கிறது. முல்கலத்தீவு, 

கிளிதநாச்சி, வவுனியா, மன்னார், யாழ்ப்பாைம், அம்பாகற, 

மட்டக்களப்பு, திருரகாைமகல ஆகிய பல்ரவறு 

மாட்டங்களில் ததாண்டராசிாியர்களாக இருக்கின்ற 

ஒவ்தவாருவரும் எத்தகனரயா தடகவகள் ரபாராட்டம் 

நடத்தியிருக்கிறார்கள்; எத்தகனரயா தடகவகள் தகாழும்பு 

வகரயும் வந்து ரபாராடியிருக்கிறார்கள்; இதற்காக அவர்கள் 

உண்ைாவிரதமும் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுகடய 

நியமனத்திற்காக அவர்கள் தசய்கின்ற தியாகங்ககளத் 

தயவுதசய்து நீங்கள் கருத்தில் எடுங்கள்!  

இறுதியாக, தகளரவ உறுப்பினர் அவர்களால் இந்த 

உயர்ந்த சகபயிரல தகாண்டுவரப்பட்ட இந்தப் பிரரரகை 

மூலமாக  ஒரு நல்ல தசய்தி அவர்களுகடய காதுகளுக்குச் 

தசல்ல ரவண்டும் என்பகத அகமச்சர் அவர்களிடம் 

ததாிவித்து, சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றிகூறி , நிகறவுதசய்கின்ரறன்.  

[අ.භා. 6. 5] 

 
ගු චන්දිෙ ගෙනප ෙතතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  වසර 30කට ආසද න 

කාකයෂණ ුනරා උතුරු නන ශෙනහිර පළාත් ඡවක පනවති යුද්ාය ශහේතු 
ශකොටශැන එම පළාත් ඡවක පවතින ගුරු හිෙය ආවරණය රීමේම 
සහහා සාශේච්්ා  අර්ාකාලීන හා ශකොද ත්රාත් ඡ පද්යනම මත ශසේවය 

කරන ගුරුවරුද  සාිකර ශසේවයට ාහවා ැනී ම ස ාද ාශයද   අද්ය 
දින සභාව කල් තාන අවසාථාශේ ඉදිරිපත් ඡ කර ඟති ශයෝජනාව 
පිළිාහව විවාද්යශආ දී මටත් ඡ අද්යහසා ද්යෂණවද නට  අවසාථාවෂණ කාාදීම 
මා අැය ශකොට සකකනවා.  

ශ  වන විට යහ පාකන රජය මිලද  ශ  ස ාද ාශයද  වූ 
ශයෝජනාව කනබිනට් මඩුඩකයට ඉදිරිපත් ඡ කර තිශානවා. 
ශාොශහොම ඉෂණමනට ශ  කටයුත් ඡත සිද්ා ශවයි රීයා මා වි ාවාස 

කරනවා. ජාතීද  අතර සාහිඳියාව ඟති රීමේශ දී ද්යරුවද ශේ 
අායාපනයට  ෂණතියෂණ කාාදීම ඓතිහාසික කටයුත් ඡතෂණ ාවට 
පත් ඡ ශවනවා. එම නිසා ද්යරුවද ට අායාපනය කාාදීම තර  ජාතික 

සමගියට රුුණල් ශද්යන ශවනත් ඡ රාක සාාකයෂණ නනහන රීයන 
එකයි මශේ වි ාවාසය.   අනුව ඉදිරිශආදී උතුරු පළාශත් ඡ ජීවත් ඡ 
වන ද්යරුවද ට ශහොහ අායාපනයෂණ කාා ැනී ශ  හනරීයාව 

කනශායි රීයා අප වි ාවාස කරනවා. 

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  එද්යා යුද්ාය නිසා උතුරු 
පළාශත් ඡ අායාපනය බිහ වනටුණත් ඡ  උතුරුමනද්ය පළාශත් ඡ අායාපනය 
බිහ වන ටුශඩු එශහම ශනොශවයි. අායාපන ෂණශෂේත්රය 

ශද් පාකීකරණය කරකා  ශද් පාකනය අායාපනය තුළිද  
ක්රියාත් ඡමක කරද න උත් ඡසාහ රීමේම නිසා තමයි  එද්යා උතුරුමනද්ය 
පළාශත් ඡ අායාපනය බිහ වනටුශඩු. එම තත් ඡත් ඡවය 2015 ජනවාරි 

0,වනනි ද්යායිද  පුභව ශවනසා ල්ණා. ශ  වන විට පශහේ ශිෂයත් ඡවය 
සහ අායයන ශපොදු සහතික පත්ර සාමානය ශපළ විභාැ රතිලක 
ශද්යස ානලුවාම  පිළිශවළිද  5වනනි සහ 6වනනි සාථානය ද්යෂණවා 

උතුරුමනද්ය පළාශත් ඡ අායාපන මට්ටම ඉහළ ශැොසා තිශානවා. ශ  
යහ පාකන රජය යටශත් ඡ ඉදිරිශආදී උතුරු පළාශත් ඡත් ඡ අායාපනය 
ශහොහ තනනකට ැද න හනරී ශවයි රීයා අප වි ාවාස කරනවා.   

සහහා අශප් ශුභාශිාසන ුනද්ය කරනවා.  ශාොශහොම සාතුතියි.  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Hon. A. Aravindh Kumar. You have one minute. 

 

[பி.ப. 6.47] 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
இன்று கல்வி அகமச்சுடன் ததாடர்பான 

ஒத்திகவப்புரவகள பிரரரகைமீது நாம் எமது கருத்துக்ககள 

முன்கவத்துக்தகாண்டிருக்கின்ரறாம். வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாைங்கள் மிக நீண்ட காலமாக அசாதாரை சூழ்நிகலயில் 

பல்ரவறு இன்னல்களுக்கு முகம்தகாடுத்திருக்கின்றன. 

எனரவ, இந்த மாகாைங்ககளப் தபாறுத்தளவிரல, ஏகனய 

மாகாைங்ககளவிட ஒரு விரசட அளவுரகாலின் ஊடாக 

அங்குள்ள பிரச்சிகனககளப் பார்க்கரவண்டிய ரதகவ 

இருக்கின்றது. ஆகரவ, அங்கு தற்ரபாது ததாண்டாோ் ஆசிாியர், 

சமயாசமய ஆசிாியர், பகுதி ரநர ஆசிாியர் ரபான்ற பல்ரவறு 

வககயினராக உள்ளவர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வைங்குவது 

775 776 

[ැරු එසා. ශ්රීතරද  මහතා] 
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காலத்தின் ரதகவயாகும். அதிலும் அந்த நியமனத்கதத் 

தாமதியாது வைங்குவதற்கு ஏற்ற அகனத்துச் 

தசயற்பாடுககளயும் தகளரவ கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் 

ரமற்தகாள்ள ரவண்டுதமன்று நான் இந்தச் சகபயினூடாகக் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன். அரதரநரத்தில், மகலயகத்கதப் 

தபாறுத்தவகரயில், -  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கரள, நீங்கள் உங்களது 

உகரகய முடித்துக்தகாள்ள ரவண்டும். தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் பதிலளிக்க இருக்கிறார். 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
அண்கமயிரல அங்கு சுமார்  3,000 ரபருக்கு ஆசிாிய 

உதவியாளர் நியமனம் வைங்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த 

ஆசிாிய உதவியாளர்களுக்கு மாதத்துக்கு தவறுமரன 6,000 

ரூபாய் மாத்திரரம வைங்கப்பட்டு வருகின்றது. 

இக்தகாடுப்பனவு எந்த வககயிலும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

ஒரு தகாடுப்பனவாக இல்கல.  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ஏதனனில், இன்றுள்ள வாழ்க்ககச் தசலவுடன் 

ஒப்பிடும்ரபாது, இது மிகமிகக் குகறந்த ஒரு ததாககயாகும். 

ஆகரவ, இது சம்பந்தமாக ஓர் அகமச்சரகவப் பத்திரத்கதச் 

சமர்ப்பிப்பதனூடாக ரமலும் 10,000 ரூபாகயச் 

ரசர்த்துக்தகாடுப்பதாக ஏற்தகனரவ தகளரவ கல்வி அகமச்சர் 

அவர்கள் மட்டுமல்ல, அகமச்சின் -  

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. நன்றி. அடுத்து, தகளரவ கல்வி அகமச்சர் அவர்கள்! 

 

[අ.භා. 6.  ] 

 
ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙතතා (අධායාපන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  චාල්සා නිර්මකනාද්යද  

මද ්රීතුමා ඉදිරිපත් ඡ කළ කල් තනබීශ  ශයෝජනාව ස ාද ාශයද  
විශ ේෂශයද ම මම ශ  කරුණ රීයද න ඕනම. ීවට මාස ීපයකට 

ඉසාශසල්කාත් ඡ ශ  ැනටලුව උද්ැත ල්ණා. ශ  ගුරුවරු ාහවා 
ැනීමට රථමශයද ම විභාැයෂණ පනවනත් ඡවිය යුතුව තිබුණා. විද්යයාව 
ඟතුළු සමහර විෂයයද වකට ගුරුවරු ාහවා ැනීම සහහා පුභ ගිය 

කාකශආ ගුරු වයවසාථාව අනුව විභාැයෂණ පනවනත් ඡවිය යුතුව 
තිබුණා.   අනුව අපි විභාැය පනවනත් ඡවූවා.   වාශේම ගුරු 

වයවසාථාව අනුව අපට සාශේච්්ා ගුරුවරු ශහෝ ශවනත් ඡ 

විවිාාකාරශයද  ගුරුවරු ාහවා ැද න ුනළුවද කමෂණ නනහන. 
නමුත් ඡ  අපි   ශවකාශේත් ඡ කනබිනට් ප්රිකාවෂණ ඉදිරිපත් ඡ කරද න 
ගියාම විභාැය පවත් ඡවා අවසද  කරකා කනබිනට් ප්රිකාව ඉදිරිපත් ඡ 
කරද නය රීයන එක සමහර අයශේ ඉල්ලීම ල්ණා. ශමොකද්ය  

සමහර අයට විභාැශයද  ගුරු වයවසාථාව අනුවත් ඡ එද න 
ුනළුවද කම තිශාන නිසා.  

විද්යයාව  ැණිතය ආදී විෂයයද  සහහා අපි පුභ ගිය කාකශආත් ඡ 

1 500කට ආසද න රමාණයෂණ ාහවා ැත් ඡතා. ුනරප්පාක් ටික 
පිරවීමට අව ය කටයුතු කරද න අපට ද්යනද  සිද්ා වනවා.  ක 
තමයි ශ  කටයුත් ඡත රමාද්ය ල්ශඩු. රීසි විශටකත් ඡ උතුරු 

නන ශෙනහිරට රීයකා අපි අක්වෂණ කරද ශද  නනහන. අපි 
විදුහල්පතිවරුද  ාහවා ැනී ශ  විභාැය පනවනත් ඡවූවා.   
විභාැශයද    000කට ආසද න රමාණයෂණ ැත් ඡතා. ශ  ශද්වල් 

පිළිාහව තමුද නාද ශසේකා ද්යද නවා. අායාපන පරිපාකන ශසේවශආ 
,52ෂණ ැද න කටයුතු කරකා  ශ  ද්යවසාවක අපි   ාහවා ැනීශ  
කටයුතු සිද්ා කරනවා. විභාැශආ results out ල්ණා. අායාපන 
පරිපාකන ශසේවශආ 1 1 0ක හිෙයෂණ තිශානවා. අපි විභාැ 

පවත් ඡවා ද්යනද    ාහවා ැනී   සහහා අව ය කටයුතු කරමිද  
යනවා. අපට විසහද න තිශාද ශද  ගුරු ර ානය පමණයි. ගුරු 
ර ානය විසඳීම ශමවර අශප් රමුඛ්තා කාර්යයෂණ ශසේ අපි සකකා 

තිශානවා.  

උතුරු පළාත තුළත් ඡ  නන ශෙනහිර පළාත තුළත් ඡ ශකොද ත්රාත් ඡ 
පද්යනම මත ශසේවය කරන ගුරුවරු වි ාක රමාණයෂණ සිටින ාව 

මම පිළිැද නවා. ඟත් ඡත ව ශයද ම උතුරු පළාත තුළ 
ශකොද ත්රාත් ඡ පද්යනම මත ශසේවය කරන ගුරුවරු 169ෂණ ද්ය  සාශේච්්ා 
පද්යනම මත ශසේවය කරන ගුරුවරු 1 120ෂණ ද්ය  අර්ා කාලීන 

ගුරුවරු 56 ශද්යශනෂණ ද්ය සිටිනවා.   වාශේම නන ශෙනහිර පළාත 
තුළ සාශේච්්ා පද්යනම මත ශසේවය කරන ගුරුවරු   5ෂණ ද්ය 
සිටිනවා. ඔල්ද  ශ්රී කාකා ගුරු ශසේවයට ාහවා ැනී ම සහහා අව ය 

අමාතය මඩුඩක සද ශද් ය අපි සකසා කරකා තිශානවා.   
කටයුත් ඡත රමාද්ය වද න ශහේතු ී පයෂණ තිශානවා. 

එකෂණ තමයි  අපි රථමශයද  විදුහල්පතිවරු  අනිුණත් ඡ 
ශසේවාවද  සහහා  ාහවා ැනීම.   වාශේම ශ  රශට් තිශාන 

පාසල් 10 161ම ස ූරර්ණ ගුරු හිෙය ශසොයා ැද නත් ඡ අපට සිද්ා 
ල්ණා.   වාශේම එම හිෙය     විෂයයද  අනුව හරියට හුරනා 
ැත යුතුව තිබුණා. ශමොකද්ය  අපට සාශේච්්ා ගුරුවරු ැද න 

රීේවාම එක පාරටම ැද න ානහන. ශමොකද්ය  අපි ගුරු හිෙය 
ාකද න ඕනම      විෂයයද  අනුව ාකද න ඕනම  රශද්  අනුව 
ාකද න ඕනම. ශ  සීවෂණෂණය කරකා ශතොරතුරු ටික ැද නත් ඡ 

සමශහන කාකයෂණ ැත ල්ණා. ස ූරර්ණ ගුරු හිෙය පිළිාහව 
ශතොරතුරු ද්යනද  අපි පරිැණකැත කරකා තිශානවා.   අනුව   
ශතොරතුරු සියල්ක අශප් අමාතයාා ශආ තිශානවා.   වාශේම 

ශභෞතික ස පත් ඡ හිෙය පිළිාහ ශතොරතුරුත් ඡ අපට ද්යනද  තිශානවා. 
  නිසා අපි ද්යනද  ශ  කනබිනට් ප්රිකාව ඉදිරිපත් ඡ කරද න කමසාතියි.   

ඟත් ඡතටම ශමය ශකටු පත් ඡ කරකා ද්යනද  ටික ද්යවසෂණ වනවා. 
ශ  ප්රිකාව translate රීමේම වනනි ශද්වල් කරද න ඕනම. පුභ ගිය 

දිනවක අශප් අමාතයාා ශආ ශල්ක වරයා සිටිශආ නනහන. එතුමා 
විශද් ැත ශවකායි සිටිශආ. මම හිතද ශද  ශ  පිළිාහව අපි 
ක්රියාත් ඡමක වනවා රීයකා අායාපන රාජය ඟමතිතුමාත් ඡ ද්යද නවා. 

ශ  කනබිනට් ප්රිකාව ඉදිරිපත් ඡ කළත් ඡ  නනතත් ඡ ශ  කටයුත් ඡත 
ශකශරනවා රීයකා එතුමා ද්යද නවා. ද්යමිළ මාායශයද  වනඩ කරන 
ඔාතුමද කා නිශයෝජනය කරන රශද් වකම නිකාාරිනුත් ඡ අශප් 

අමාතයාා ශආ ඉද නවා. අපි ශ  වනඩය කරද න කටයුතු කරකා 
තිශානවා රීයකා   නිකාාරිනුත් ඡ ද්යද නවා.   නිසා අපි ශ  
කටයුත් ඡශත් ඡ අක්වෂණ ශවද න ශද්යද ශද  නනහන. අළෙම පාසක - 
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පාර්ි ශ ද තුව 

ශහොහම පාසකඅ රීයන අශප් වයාපෘතිය යටශත් ඡ ශ  රශට් තිශාන 
පාසල් 10 161ද   පාසල් 9 000කට විවිා පහුභක  සහ ශභෞතික 
ස පත් ඡ කාා ශද්යනශකොට විශ ේෂශයද ම උතුරු නන ශෙනහිරට අපි 

වනඩිුනර මුද්යල් ශවද  කළා රීයකා ඔාතුමද කා ද්යද නවා. 
ඔාතුමද කා ශ  පිළිාහව ශසොයා ාකද න.   

මම පුභ ගිය කාකශආ රීි ශනොච්චියට ගියා. ජාතික සාහිඳියාව 

ඟති රීමේම සහහා අායාපන අමාතයා ශයද  සල්ි  ශයොද්යවා දු රිය 
සාථානයෂණ හද්යකා තිබුණා. අපි  ක විවෘත කළා.  කට පළාත් ඡ 
අායාපන ඟමතිතුමා ඟතුළු කඩුඩායම ආවා. අපි  කට ගිහිල්කා  

එන ැමද  නිකමට වාශේ  රීි ශනොච්චිය මාය මහා විද්යයාකයට 
ගියා.   ගියාම ද්යනෂණකා  රීි ශනොච්චිය මාය මහා විද්යයාකශආත් ඡ ඉඩ 
නනතිව සමහර ළමයි රාාන  ාකාශේ සිටින ාව. එතනන අක් 

පාක්වෂණ තිශාන ාව ද්යනෂණක නිසා   පාසකට තට්ටු තුනක 
ශැොඩනනිලල්කෂණ ශද්යද න ඕනම රීයකා මම   ශවකාශේම තීරණය 
කළා. මම ාකාාරිද ශැනුත් ඡ ඟ තවා ඟයි  ''ළෙම පාසක - ශහොහම 
පාසක'' වයාපෘතියට ශ  පාසක ඟතුළු කශළේ නනත් ඡශත් ඡ රීයකා.   

නිසා උතුශර්ද්ය  ද්යුණශඩුද්ය   නන  ශෙනහිරද්ය  ාටහිරද්ය රීයකා ශදද්යයෂණ 
අපට නනහන.  අවාකවම ශ  රශට් අායාපනය දියුු  කරද න 
අව ය පියවර අපි අරශැන තිශානවා.   නිසා ශ  කාරණා රමාද්ය 

ශවද න ශහේතු තිබුණා. 

ගුරු වයවසාථාව අනුව අපට ගුරුවරුද  ාහවා ැද න 
ුනළුවද කමෂණ තිබුශඩු නනහන. ශමොකද්ය  ැනටලු රාශියෂණ තිබූ නිසා. 

ුනරප්පාක් හරියට හුරනා ැනීශ  ර ාන  ටික විසහා ැනීමට තිබූ 
නිසාත් ඡ  ඉසාශසල්කා අපි විදුහල්පතිවරු සහ අශනුණත් ඡ ශසේවාවද   
සහහා  රමුඛ්තාව දීකා ාහවා ැනී  කළ නිසායි ශ  ර ානය ඟති 

ල්ශඩු. ද්යනද  අපට ගුරුවරු 30 000ෂණ පමණ ාහවා ැද න අව ය 
වනවා.   වාශේම ඔාතුමද කා රීයන ඔය සාශේච්්ා ගුරුවරු 
ාහවා ැද න ගිය අවසාථාශේදී තවත් ඡ සාශේච්්ා ගුරුවරු පිරිසෂණ 

ඟවිල්කා උද්ශ ෝෂණ කරද න පටද  ැත් ඡතා. අඅපිවත් ඡ ැද න 
ඕනම; අපිවත් ඡ ැද න ඕනමඅ රීයකා.   විධියට එක එක තනද වි ද   
උද්ශ ෝෂණ ැකා එද න ැත් ඡතා  අසාශේච්්ා ගුරුවරු ැද න ඕනමඅ 
රීයකා. නමුත් ඡ අපි පනහනදිි ව  උතුරු නන ශෙනහිරට ගුරු වයවසාථාව 

අනුව ගුරුවරුද  ාහවාශැන ගුරු හිෙය විසහද න ානහන රීයකා 
ශහොහ සාාාරරණකරණයෂණ කරකා තිශානවා.   අනුව තමයි අපි 
කනබිනට් ප්රිකාවෂණ ද්යාකා තීරණය කශළේ ගුරු වයවසාථාශවද  

පරිාාහිරව  උතුර හා නන ශෙනහිර ශවනමම සකකා කටයුතු 
කරද න ඕනම රීයකා. ශමොකද්ය  ඔය රීයන ුභදුුභක  තිශාන අය 
ශහොයද න ානහන. අමාරු කාකශආත් ඡ උතුරු නන ශෙනහිර රශද්  

අල්කාශැන හිටි පිරිසෂණ සිටිනවා.   නිසා තමයි  ගුරු වයවසාථාවට 
පටහනනිව කනබිනට් ප්රිකාවෂණ ද්යාකා අපි ශ  කටයුත් ඡත කරද න 
ගිශආ.   

පුභ ගිය අශැෝසාතු මාසශආ ාහවා ැද න ගියා න  අපට අනිෂණ 
අයටත් ඡ පත් ඡවී  ශද්යද න  ශවනවා. ශ  ශැොල්කද ට ශද්යනවා න  
ඟයි  අනිත් ඡ අයට ශද්යද න ානරි රීයකා  ුනත් ඡතකම පනත් ඡශත් ඡ සමහර 
සිාහක කට්ටිය ආවා; ඟවිත් ඡ   ශැොල්කද ටත් ඡ සාශේච්්ා ගුරුවරුද  

ද්යාද න ඕනම ාව රීේවා. ඉතිද  ඔය වාශේ ර ාන තිබුණා.   නිසා 
නික ම නික  ශනොශවයි  ශ  ර ානවකට ශහේතු කාරණා තිබුණා. 
  නිසා තමුද නාද ශසේකාට පනහනදිි ව රීයනවා  සාශේච්්ා ගුරුවරු 

පමණෂණ ශනොශවයි  තවත් ඡ ගුරුවරු උතුරු රශද් යට හිෙ ාව. 
නන ශෙනහිර රශද් යටත් ඡ හිෙයි. මුසාි   පාසල්වකටත් ඡ හිෙයි. අපි 
පුභ ගිය කාකශආ දින 100 තුළ එන  ීවට අල්රුද්ද්යකට වාශේ 

ඉසාශසල්කා වතුකරශආ පාසල් සහහා ්රවිඩ මාායශයද  
උැද වද න අව ය කරන ගුරුවරු තුද ද්යහසා ැණනෂණ  ාහවා 
ැත් ඡතා.   නිසා පියවශරද  පියවර ැද න ඕනම. ගුරුවරුද  ැද ශද  

නනතුව ශනොශවයි. නමුත් ඡ  ක රමශේද්යයෂණ අනුව කළ යුතුව 
තිශානවා.   නිසා මම රීයනවා    ැනන සනකයෂණ තියා ැද න 

එපා රීයකා.   වාශේම ඔාතුමද කාට ශත් ඡශරනවා ඟති  ස පත් ඡ 

එන විධිය. උතුරු රශද් වක පාසල්වකට ගියාම ශකොච්චර සල්ි  
එනවාද්ය  ශකොච්චර අපි ශයොද්යවකා තිශානවාද්ය  රීයකා ශත් ඡශරනවා 
ඟති. ශකොටිද ම රීයනවා න   ''ළෙම පාසක - ශහොහම පාසක'' 
රීයන වයාපෘතියට පත් ඡ කරකා තිශාන මශේ වයාපෘති 

අායෂණෂවරයාත් ඡ ්රවිඩ ජාතිකශයෂණ.   රශද් ශආම එෂණශකශනෂණ. 
ඕනම න  ශසොයා ාකද න. ශදද්යයරීද  ශතොරව හනම තනනම එක 
වාශේ කරද න ඕනම ාවයි අපි රීේශේ.   

  කාරණයට අමතරව ැරු නිහාල් ැකප්පත් ඡති මද ්රීතුමා 
විද්යයා. ක ස ාද ාශයද  ර ානයෂණ මතු කළා. එතුමා   ැනන මට 

ශපෞද්ැි කවත් ඡ රීේවා. එහි ර ානයෂණ තිබුණා. අමාතයාා යටත් ඡ 
ශකොුණ ාකපමමෂණ ඟවිල්කා තිබුණා. විද්යයා. කවි ද  තුද ද්යහසා 
ැණනෂණ ගුරුවරු පිටශවනවා. ජාතික පාසල් 352ෂණ තිශානවා. 

ජාතික පාසල්වකට සහ දුෂාකර රශද් වක ජාතික පාසල්වකට 
ගුරුවරු ද්යනමිය යුතුව තිශානවා.   සහහා ශවන ශකොශහද වත් ඡ 
ද්යාද න ානහන. අපි ඉතුරු රමාණය ඔෂණශකෝම පළාත් ඡ සභාවට 

දුද නා. එශහම නනතිව  දුෂාකර රශද් වකට   රශද් වක සිටින 
අයම  ද්යාද න ගිශයොත් ඡ  එශහමත් ඡ නනත් ඡන  ළෙම දුෂාකර 
දිසා්රිෂණකශආ අය ද්යාද න ගිශයොත් ඡ  -උද්යාහරණයෂණ හනටියට 

හ ාද ශතොටිද  ළෙම දුෂාකර දිසා්රිෂණකයට ද්යාද න ගිශයොත් ඡ- ර ාන 
මතු වනවා.  මාත් ඡ ානලුවා  ශමොකෂණද්ය ශවකා තිශාද ශද  රීයකා. 
එහිදී ශවකා තිබුශඩු     විෂයද  කරුන අය නනති ර ානයයි.  

සාථානැත රීමේශ දී සමහර තනද වක වනරැදි  වාත් ඡ තිබුණා. නනතුවා 
ශනොශවයි. තනද  තනද වක වනරැදි  වාත් ඡ තිබුණා. නමුත් ඡ එරීද  එක 
අරශැන ාකනශකොට මම ද්යනෂණක කාරණය තමයි  අශප් 
අමාතයාා ය තීරණය කරකා තිබුණා  හනම තනනටම ටික ටික හරි 

ශද්යද න ඕනම ාව. ශමොකද්ය  ශ ක පළමු පත් ඡවීම.   

නන ශෙනහිර සමහර පාසල්වකට සිාහක ගුරුවරු ඉල්කනවා.   
වාශේම ්රවිඩ ගුරුවරු ඉල්කනවා.   නිසා ශ  ගුරු පිරිස ටික ටික 
ශාද්යකා ශද්යද න ඕනම රීයන තීරණය මත තමයි ශ  විධියට ද්යාකා 

තිශාද ශද . ශකොශහොම නමුත් ඡ ශපොඩි පිරිසෂණ එක එක තනද වකට 
ද්යාද න ගියාම  වි ාක ර ානයෂණ ඟති වනවා. ශ  ර ාන නිසාම  
ශපශර්ද්යා  සියලුම ආඩුක්කාරවරු  අායාපන ඟමතිවරු  පළාත් ඡ 
අායාපන ශල්ක වරු ඔෂණශකෝම අපි ශැද නුවා. ශැද නකා  ශ  

ැනන සාකච්්ා කළා. සාකච්්ා කරකා  ගුරු තුකනය පළාත් ඡ සභා 
පාසල් ද්ය  ජාතික පාසල් ද්ය රීයන ශදද්යයරීද  ශතොරව රීමේම සහහා 
ශ  ශවනශකොට කනබිනට් ප්රිකාවෂණ ද්යාකා තිශානවා.  

ජාතික පාසල්වක අතිරිෂණත ගුරුවරු 2 000කට වනඩිශයද  
ඉද නවා.   අය පුභ ගිය කාකශආ විවිා රමවකට එකතු ශවවී 
ඉද නවා. ශ  සියලු ශද්යනාම ශද්යසන ාර් 31ශවනිද්යාට ඉසාසරශවකා 
අපි පළාත් ඡ සභාවක ඟති පාසල්වකට ද්යමනවා. මම පනහනදිි ව 
රීේවා  ''රීසිම අතිරිෂණත ගුරුවරශයෂණ අපි ජාතික පාසල්වක තියා 

ැද ශද  නනහන. අපි පඩි ශැවද න . අනුයුෂණත කරකා හරි පළාත් ඡ 
සභාවකට ද්යමද න'' රීයකා. 

පුභ ගිය කාකවක පළාත් ඡ සභාශවද  පඩි ශනොශැවූ නිසා ර ාන 
ඟතිවී තිශානවා. අපි පඩි ශැවීමයි  පළාත් ඡ සභාවකට ශසේවය ශද්යන 
එකයි  ශ  සියල්කම  සිදු වද ශද  එකම රශට්.   ''ද්යහතුද වන 

ආඩුක්රම වයවසාථා සාශ ෝානය   වා එකෂණවත් ඡ වනඩෂණ නනහන. 
රශට් අායාපනය න   රශට්ම අායාපනය'' රීයකා මම රීේවා. 
පාසල් 10 161ෂණ තිශානවා. අායාපන ඟමතිවරයා විධියට 

හනශමෝශේම අායාපනය ැනන ාකද න ඕනම. අපි පුභ ගිය දිනයක 
සාඛ්යා ශල්ඛ්න සියල්කම හනදුවා. පළාත් ඡ අමාතයාා ශආ ශල්ක   
පළාත් ඡ අායෂණෂ  අශප් අායාපන අමාතයා ශආ නිශයෝජිතයිද  ශ  

ඔෂණශකෝම එකතු කරකා කමිටුවෂණ ද්යාකා අපි රීේවා  ''ගුරු තුකනය 
කරද න අව ය සියලුම පියවර ැද න'' රීයකා. මම හිතද ශද  
ශද්යසන ාර් 31වනනිද්යා ශවන ශකොට ශ  සියල්කම තුකනය කරද න 

අව ය පියවර ැීවි. හනානයි  ශ ක මට තනිවම කරද නත් ඡ ානහන.  
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ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙතතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள 

ததாண்டர் ஆசிாியர்களுக்கு நியமனம் வைங்குவதற்கு 

எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்? நீங்கள் ஒரு காலவகரயகறகயச் 

தசான்னீர்கள் என்றால், அது அவர்களுக்கு ஆறுதலாக 

இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு காலத்துக்குள் அவர்களுக்கு இந்த 

நியமனங்ககள  வைங்குவீர்கள்? 
 

ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ැරු මද ්රීතුමනි. ද්යනද  කනබිනට් ප්රිකා හද්යකා සියලු ශද්ම 

කරකා තිශානවා. ඉදිරි සතිශආදී පමණ එය ඉදිරිපත් ඡ කරද න 
ුනළුවද .  ශෂණ රීසිම සනකයෂණ නනහන. එශහම ඉදිරිපත් ඡ කළාම 
එතනන ඉහකා ක්රියාවි ය සිදු ශවද න ැත වන කාකය විතරයි 

තිශාද ශද .   ැනන මට හරියටම ශමතනනදී රීයද න ානහන. ටට 
පසාශසේ  ක කනබිනට් අනුකාරක සභාවකට ගියාම සමහරවිට කල් 
යනවා.   ක්රියාවි ය කරකා එද න යන කාකය පමණයි ැත 

ශවද ශද .   නිසා  කට වනඩි කාකයෂණ යයි රීයකා හිතද න ානහන. 
ශකොශහොමත් ඡ ශ  ශද් න  කරනවා.   ැනන සනකයෂණ හිතද න 
එපා. ශමය කරද නට රමාද්ය ල්ශඩු අශනුණත් ඡ සාාකවක තිශාන 

ර ාන නිසා මිසෂණ  රමාද්ය රීමේශ  ල්වමනාවෂණ නිසා ශනොශවයි.   
ැනනත් ඡ මම ැරු මද ්රීතුමාට රීයද නට ඕනම. 

 

ගු නිතාල් ගලප්ප කිල  ෙතතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ැරු ඟමතිතුමනි  ගුරු ඌනතාව නිසායි සාශේච්්ා ගුරුවරු බිහි 

ශවද ශද . ැරු මනතිතුමනි   ශ ක ජාතික අව යතාවෂණ ශසේ සකකා  
විශ ේෂශයද ම උතුරු  නනශෙනහිර ඟති වී තිශාන ර ානය කල් 

ශනොයවා  ඉතාමත් ඡම කඩිනමිද  විසහද නය රීයා මම කාරුණිකව 
ඉල්කා සිටිනවා.  

 
ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙතතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  සාශේච්්ා ගුරුවරුද ශේ 

ර ානය විතරෂණ ශනොශවයි  උතුරු නනශෙනහිර අායාපනය උසසා 

තනනකට ශැන  ම අශප් රාාන වැීමෂණ; අායාපන ඟමතිවරයා 
විධියට මශේ වැීමෂණ. අශප් ආඩුක්ව ාකයට ශැන එද නට 

සහශයෝැය දීුන ්ද ද්යද්යායකශයෝයි ශ  ඉද ශද ; ශ  ශවනස 

කරද න උද්යල් කරුන ්ද ද්යද්යායකයිද .  ක අප කවද්යාවත් ඡ අමතක 
කරද ශද  නනහන. එශහම ශනොල්ණත් ඡ  රීසිම ශදද්යයෂණ නනතිව අප 
ශද් පාකනය කරනවා. නමුත් ඡ ශ ක විධිමත් ඡව විසහද න ඕනම.  

ැරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මම ශ  කාරණය 

පනහනදිි  කරද නට ඕනම. අපි නිවනරැදිව ශ  වයවසාථා  ශරගුකාසි 
මත ක්රියා කරද නට ඕනම.  කයි අපි ගුරු වයවසාථාවට අනුව 
ුනරප්පාක් ටික හුරනා ශැන  පුභ ගිය කාකශආ විභාැ පනවනත් ඡල්ශේ. 

එතනනිනුත් ඡ ශකොටසෂණ ශත් ඡරුණා. මම   අය හ ා ශවකා පත් ඡවී  
එෂණද්යහසා පද සිය ැණනෂණ දුද නා.  ශෂණදී උතුරු පළාතටත් ඡ 
පත් ඡවී  සමශහන ශකොටසෂණ ගියා. එශහම ගිශආ ුභදුුභක  තිශාන 

අයයි. ශමතනනිනුත් ඡ ුභදුුභක  තිශාන අය ය  පද්යනමෂණ උඩ 
ැද නට ඕනම. ුභදුුභක  තිශානවාය රීයා අපට පහළිද ම ැද න 
ානහන. අක්ම ැණශද  ය  අායාපන මට්ටමරීද  ඉහළ අයව ැද න 

අපි ඉසාසරකා ාකද න ඕනම. ශමොකද්ය  රමිතිය ආරෂණෂා කර ැනී ම 
අශප් වැීමෂණ. සාශේච්්ා ගුරුවරු ැද න ඕනමය රී යා  අායාපන 
ශපොදු සහතික පත්ර සාමානය ශපළවත් ඡ සමත් ඡ නනති ශකශනෂණ ාහවා 
ැත් ඡශතොත් ඡ  ඔ ත පද්ාතියට ද්යාුනවාම ර ාන එනවා.   නිසා ශ වා 

පියවශරද  පියවර කළ යුතුයි.  ක මට කරද න ඉඩ ශද්යද න. මම 
හරියට කරකා ශද්යද න . 

 

ගු නිනයෝජය කාරක සභාපිලුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

එකල්හි  නේලාව අ.භා. 7.00  වුනයන් ග  ුනිනයෝජය කාරක 
සභාපිලුරො විසින් ප්රශ්නනය නනොවිෙසා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, 2016 ඔ්ෂනතෝබර්  27 වන දින 
සභා සම්ෙිලය අනුව, 2016 නනොවැම්බර් ෙස 12 වන නසනුමරාදා 
පූ,භා. 9.30 වන නත්ෂ කල් ගින  ය. 

அப்தபாழுது, பி. ப. 7.00 மைியாகிவிடரவ மாண்புமிகு 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா விடுக்காமரலரய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2016 ஒக்ரராபர் 27ஆந் திகதிய 

தீர்மானத்துக்கிைங்க, 2016 நவம்பர் 12, சனிக்கிைகம மு.ப. 9.30 

மைிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

It being  7.00 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 
12th November, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 27th 
October, 2016.  
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සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මු්රණය සහහා සාවීය නිවනරදි කළ යුතු තනද  ද්යෂණවනු රිසි මද ්රීද  මිද  පිටපතෂණ ශැන නිවනරදි කළ යුතු 

ආකාරය එහි පනහනදිි ව කුණු  ශකොට  පිටපත කනබී ශද්යසතියෂණ ශනොඉෂණමවා තැන්සාඩ් සාසාකාරක ශවත කනශාන ශසේ එවිය යුතුය. 
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තැන්සාඩ් වාර්තා  
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பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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